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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับการก าหนดเหตุฉกรรจ์ในการกระท า

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 กรณีเป็นการกระท าแก่สมาชิกในครอบครัว ซ่ึงใน

ปัจจุบันพบว่า ยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีผู้กระท าเป็นบิดาหรือมารดาเล้ียงที่กระท าต่อลูกเล้ียง กรณีผู้กระท า

เป็นผู้ใช้อ านาจปกครองตามความเป็นจริงที่กระท าต่อผู้อยู่ในความปกครอง และกรณีการกระท าต่อผู้มี

ความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกันซ่ึงมีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ท าให้บทบัญญัติมาตราดังกล่าวไม่มี

ประสทิธภิาพเพียงพอที่จะยับย้ังการกระท าความผิดทางเพศที่ได้กระท า แก่สมาชิกในครอบครัวได้ 

ดังน้ัน การก าหนดเหตุฉกรรจ์เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดทางเพศต้องได้รับโทษหนักขึ้ น  ตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 จึงควรหมายรวมถึงกรณีผู้กระท าเป็นบิดาหรือมารดาเล้ียงได้กระท า

ต่อลูกเล้ียง กรณีผู้ปกครองตามความเป็นจริง หมายถึง ผู้มีส่วนร่วมในการให้การอบรมเล้ียงดู ให้

การศึกษา หรือให้ทรัพย์สินแก่การยังชีพ ได้กระท าต่อผู้อยู่ในความปกครองและกรณี  ผู้มีความสัมพันธ์

เป็นเครือญาติ หมายถึง พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน พ่ีหรือน้อง

ของบิดา พ่ีหรือน้องของมารดา บุตรของพ่ีหรือน้องของบิดาหรือมารดา ผู้อยู่กินฉันท์สามีภรรยากับบิดา

หรือมารดา หรือบุตรของผู้อยู่กินฉันทส์ามีภรรยากับบิดาหรือมารดา ได้กระท าต่อผู้ถูกกระท าซ่ึงมีอายุไม่

เกนิ 18 ปีบริบูรณ์ด้วย 

 

ABSTRACT 

The objective of this thesis dissertation was to explore the designation of serious incidents 

involving sexual harassment under Article 285 of the Criminal Code in cases involving actions taken 

against family members. Current findings indicate that there is no coverage for cases where step-

fathers or step-mothers are the perpetrators in committing wrongdoing against step-children, cases 

where the perpetrator is a person who exercises the authority of a guardian in committing wrongdoing 
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against the minors under their guardianship and cases involving wrongdoing against people who are 

relatives whose ages do not exceed 18 full years. Hence, the aforementioned legal code is not 

sufficiently effective in suppressing sexual harassment committed against family members. 

Therefore, designating serious incidents to ensure that perpetrators of sexual harassment 

are more heavily penalize under Article 285 of the Criminal Code should include cases in which 

step-fathers and step-mothers are the perpetrators in committing wrongdoing against step-children. 

Cases where the perpetrator is a person who exercises the authority of a guardian means a person who 

takes part in the care and education of a minor, or gives assets to materially support a minor, commits 

wrongdoing against the minors under their guardianship. And cases involving relatives mean siblings 

with the same parents, siblings with only the same father or mother, older or younger siblings of 

fathers (paternal aunts and uncles), older or younger siblings of mothers (maternal aunts or uncles), 

children of older or younger siblings of parents (paternal or maternal cousins) who commit 

wrongdoing against victims whose ages do not exceed 18 full years. 

 

1. บทน า   

การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นภัยที่น่ากลัวส าหรับเดก็และสตรี และก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อผู้ที่

ตกเป็นเหย่ือโดยเฉพาะด้านจิตใจ ท าให้เกดิอาการเสยีขวัญ หวาดผวา กลัวถูกคุกคามชีวิต ตื่นตระหนกง่าย

กว่าปกติ หากผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นเดก็และเติบโตข้ึนโดยขาดการรักษาด้านจิตใจที่ดีพอ อาจท าให้

กลายเป็นบุคคลที่มีอาการกลัวเร่ืองเพศ กลัวการมีเพศสัมพันธ ์นอกจากน้ันอาจกลายเป็นคนที่ปรับตัวเข้า

กับสังคมไม่ได้ มีอาการต่อต้านสังคมส่งผลท าให้ไม่อยากไปโรงเรียน ผลการเรียนตกต ่า บางคนหันเข้าหา

ยาเสพติดเพ่ือหวังจะลืมสิ่งที่เกดิข้ึนกบัตนเองท าให้กลายเป็นปัญหาอื่นตามมาเป็นลูกโซ่3 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท าการส ารวจข่าว

เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันของไทย 14 ฉบับ ตลอดปี พ.ศ. 

2558 พบว่าผู้กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรีส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ตัวและบุคคลใน

ครอบครัวของเหย่ือคิดเป็นร้อยละ 52.7 ส่วนผู้กระท าที่เป็นคนแปลกหน้าหรือรู้จักกับเหย่ือผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 47.24 สอดคล้องกับข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเหย่ือจากการ

ถูกล่วงละเมิดทางเพศของมูลนิธิปวีณา หงสกุล ซ่ึงพบว่า นับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 19 
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ธนัวาคม 2560 ได้ให้ความช่วยเหลือเหย่ือที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศรวมทั้งสิ้น 612 ราย โดยพบว่าผู้กระท า

ความผิดส่วนใหญ่มักเป็นคนรู้จักกบัเหย่ือ รองลงมาคือเป็นญาติ และบิดาเล้ียง ตามล าดับ5 

อน่ึงประมวลกฎหมายอาญามีการบัญญัติเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศเอาไว้ใน

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 ถึงมาตรา 287/2 และเน่ืองจากผู้กระท าความผิดบางรายเป็นคนใกล้

ตัวของเหย่ือ หรือเป็นผู้มีอิทธิพลต่อเหย่ือ หรือเป็นผู้ที่เหย่ือต้องตกอยู่ใต้อ านาจ เช่น เป็นบิดา มารดา 

ญาติ คนในครอบครัว ผู้บังคับบัญชา ครูบาอาจารย์ ด้วยสถานะของผู้กระท าเหล่าน้ี ท าให้เหย่ือต้องอยู่ใน

สภาวะจ ายอมให้การล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้น ประมวลกฎหมายอาญาจึงบัญญัติให้การกระท าความผิด

ทางเพศต่อผู้ที่อยู่ภายใต้อ านาจข้างต้นเป็นเหตุฉกรรจ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 285 กล่าวคือ ในกรณีที่

ผู้กระท าได้กระท าความผิดตาม มาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี  มาตรา 278 

มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา 283 หากการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าแก่ (1) 

ผู้สืบสันดาน (2) ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความดูแล (3) ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือ (4) ผู้อยู่ใน

ความปกครอง ในความพิทกัษ์หรือในความอนุบาล ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา

น้ัน ๆ หน่ึงในสาม” อย่างไรกต็าม เหตุฉกรรจ์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 น้ัน 

มิได้รวมถึงบิดาเล้ียงหรือมารดาเล้ียงที่ได้กระท าการล่วงละเมิดทางเพศแก่ลูกเล้ียง เน่ืองจากบิดาเล้ียงหรือ

มารดาเล้ียงมิได้เป็นผู้ใช้อ านาจการปกครองต่อเหย่ือ ทั้งที่สภาพการณ์ปัจจุบัน มีลูกเล้ียงจ านวนมากที่ถูก

บิดาเล้ียงล่วงละเมิดทางเพศ  

นอกจากน้ียังพบว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเหย่ือในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง ตาม

ความเป็นจริงแทนบิดามารดา เช่น ในฐานะเป็นลุง ป้า น้า อา ฯลฯ หรือกรณีเป็นเครือญาติหรือเป็นบุคคล

ในครอบครัวอื่นๆ เช่น เป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดา หรือลูกพ่ีลูกน้อง มี

การก่อเหตุข่มขืนกระท าช าเราแก่สมาชิกในครอบครัว แต่บทบัญญัติแห่งมาตรา 285 กม็ิได้ครอบคลุมถึง

เช่นเดียวกนั 

จากที่กล่าวมาเหน็ได้ว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ซ่ึงได้ก าหนดให้การข่มขืนกระท า

ช าเราบุคคลซ่ึงอยู่ในบางสถานะให้เป็นเหตุฉกรรจ์น้ัน ยังมีการก าหนดขอบเขตและตีความอย่างแคบ ยังไม่

มีความเหมาะสมเพียงพอ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่นับวันจะมีการกระท าความผิดอาญาใน

ลักษณะดังกล่าวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ผู้ศึกษาจึงเหน็ว่า ควรมีแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวให้สามารถน ามาใช้

คุ้มครองกรณีการล่วงละเมิดทางเพศที่บิดาเล้ียงกระท าต่อลูกเล้ียงหรือกรณีของมารดาเล้ียงที่ได้กระท าต่อ

ลูกเล้ียง ตลอดจนผู้มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองตามความเป็นจริง และเครือญาติซ่ึง

เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับเหย่ือ เพ่ือให้บทบัญญัติดังกล่าวสามารถน ามาใช้คุ้มครองแก่

ผู้ถูกกระท าซ่ึงตกเป็นเหย่ือของการกระท าความผิดทางเพศในกรณีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็น

ที่มาที่ผู้ศึกษาสนใจที่จะท าการศึกษา “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดเหตุฉกรรจ์ ในการกระท า
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ความผิดทางเพศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ศึกษากรณีเป็นการกระท าแก่สมาชิกใน

ครอบครัว” ในคร้ังน้ี 

 

2. แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกบัการก าหนดเหตุฉกรรจใ์นการกระท าความผดิทางเพศ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดเหตุฉกรรจ์ในการกระท าความผิดทางเพศ 

พบว่ามีแนวคิดที่ส าคัญสมควรน ามากล่าวถึงได้แก่ แนวคิดการคุ้มครองผู้เสียหายในความผิดทางเพศตาม

หลักมาตรฐานสากลอันได้แก่ปฏิญญาขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพ้ืนฐาน

ส าหรับเหย่ืออาชญากรรมและการใช้อ านาจโดยมิชอบ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็เกี่ยวกับการคุ้มครอง

เดก็ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และแนวคิดเกี่ยวกบัการตกเป็นเหย่ือของการกระท าความผิดเกี่ยวกบัเพศ ดัง

มีรายละเอยีดต่อไปนี้  

 2.1 แนวคิดการคุม้ครองผูเ้สียหายในความผดิทางเพศตามหลกัมาตรฐานสากล 

 บทบัญญัติข้อ 1 ในปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนความว่า “ มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระ

และเสมอภาคกันในศักด์ิศรีและสิทธิ ต่างในตนมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิต

วิญญาณแห่งภารดรภาพ” แต่ในขณะเดียวกัน ความเป็นจริงในสังคมได้มีการก่ออาชญากรรมในลักษณะ

ต่างๆ มากมาย รวมถึงการกระท าความผิดทางเพศด้วย ดังน้ัน ไม่เพียงแต่จะมีบทบัญญัติไว้ในปฏญิญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเท่าน้ัน แต่บรรดาประเทศสมาชิกยังได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิน้ีไว้ใน

กฎหมายอื่น เพ่ือสร้างหลักประกันพ้ืนฐานให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองจากการ

ก่ออาชญากรรมอย่างเพียงพอ ไม่ว่าในระดับสากลหรือในระดับรัฐ 

 2.1.1 ปฏิญญาว่าดว้ยหลกัความยุติธรรมขั้นพื้ นฐานของเหยือ่อาชญากรรมและการใช้

อ านาจโดยมิชอบ 

 ปฏิญญาขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับเหย่ือ

อาชญากรรมและการใช้อ านาจโดยมิชอบ มีปรัชญาพ้ืนฐานที่ส าคัญคือ ผู้เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม

จะต้องได้รับการยอมรับ และได้รับการปฏบัิติอย่างเหมาะสมกับศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ แนวความคิดใน

การคุ้มครองสิทธิของเหย่ืออาชญากรรมได้รับการพัฒนาต่อมา และมีผลในการพัฒนาหลักกฎหมายอาญา

ระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรม ได้มุ่งให้ความส าคัญต่อสิทธิของเหย่ือ

อาชญากรรมมากขึ้ น มิได้มองแค่เหย่ืออาชญากรรมเป็นเพียงพยานหลักฐาน (พยานบุคคล) ช้ินหน่ึง

เทา่นั้น แต่ให้ความส าคัญต่อเหย่ืออาชญากรรมโดยมุ่งคุ้มครองประโยชน์อนัสูงสุดที่เหย่ืออาชญากรรมควร

จะได้รับการเยียวยาจากกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ6 

2.1.2. อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กเกีย่วกบัการคุม้ครองเด็กทีถู่กล่วงละเมิดทางเพศ 

 อนุสัญญาฉบับน้ี มุ่งที่จะต้ังมาตรฐานสากลเพ่ือคุ้มครองเด็กเป็นพิเศษ โดยก าหนด

หลักการคุ้มครองร่างกาย ชีวิต เสรีภาพและสวัสดิการของเดก็ไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ มุ่งคุ้มครองไม่ให้

                                                           
6
 อภิรักษ์ ทมิวงศ,์ (2544), สทิธขิองเหย่ืออาชญากรรมในกฎหมายระหว่างประเทศ : ผลกระทบต่อประเทศ

ไทย. ( ปริญญานิตศิาสตรมหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, หน้า 2-3. 
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เดก็ถูกข่มเหงรังแก หรือถูกละเมิดสทิธเิหนือร่างกาย ชีวิต เสรีภาพ รวมทั้ง สวัสดิภาพ ไม่ว่ากรณีใดๆ เช่น 

การถูกท าร้าย การฆ่า การล่วงละเมิดทางเพศ ขูดรีดหาก าไรทางเพศ หรือค้าก าไรทางเศรษฐกิจหรือน าเดก็

ไปเป็นวัตถุซ้ือขาย หรือปฏบัิติต่อเดก็อย่างไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่อสวัสดิภาพเดก็ รวมทั้ง

คุ้มครองให้มีการเยียวยาฟ้ืนฟูเดก็ ผู้ตกเป็นเหย่ือของการกระท าดังกล่าวให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเรว็

ที่สุด ดังที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาข้อ 19 รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร 

สังคมและการศึกษา ในอันที่จะคุ้มครองเดก็จากความรุนแรงทั้งปวง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การท า

ร้าย การทอดทิ้งหรือการปฏบัิติโดยประมาท การแสวงประโยชน์ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศขณะอยู่ใน

การดูแลของบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นใดซ่ึงเด็กน้ันอยู่ในความดูแล โดย

มาตรการคุ้มครองดังกล่าว รวมถึงแผนงานทางสังคมในการให้การสนับสนุนที่จ าเป็นแก่เดก็ และบุคคลซ่ึง

เดก็น้ันอยู่ในความดูแล ตลอดจนกระบวนการที่มีประสทิธผิลส าหรับป้องกนัในรูปแบบอื่น7 

 2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการตกเป็นเหยือ่ของการกระท าความผดิเกีย่วกบัเพศ 

 รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์ ให้ความหมายของเหย่ืออาชญากรรมไว้ว่า หมายถึง “ 

บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการก่ออาชญากรรมของผู้กระท าความผิด ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อ

ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน รวมทั้งเสรีภาพหรือสิทธิอื่นใด” โดยสามารถแบ่งประเภทของเหย่ือ

อาชญากรรมได้ 7 ประเภทดังต่อไปนี้ 8  

1) เหย่ือที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เหย่ือประเภทน้ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับ

อาชญากร เป็นเพียงผู้รับเคราะห์จากอาชญากรเทา่นั้น 

2) ผู้เป็นเหย่ือของตนเอง หมายถึง ตนเองคืออาชญากร หรือเรียกการกระท าของเหย่ือแบบน้ี

ว่า อาชญากรที่ปราศจากเหย่ือ เช่น โสเภณี นักการพนัน คนติดยาเสพติด เป็นต้น 

3) เหย่ือที่กระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม เหย่ือประเภทน้ี มักท าการบางสิ่งบางอย่างเป็นที่ขัดใจ

อาชญากร การกระท าดังกล่าวเป็นตัวกระตุ้นท าให้อาชญากรท าร้ายเหย่ือ  

4) เหย่ือที่จูงใจให้เกิดอาชญากรรม เช่น การเดินในที่เปล่ียวตามล าพัง ท าให้อาจถูกชิงทรัพย์

หรือกระท าความผิดเกี่ยวกบัเพศได้  

5) เหย่ือที่มีความอ่อนแอทางชีวภาพ เช่น คนแก่ เดก็ ผู้หญิง คนเจบ็ป่วยทางจิต เหย่ือถือว่า

เป็นบุคคลที่มีความอ่อนแอทางชีวภาพ แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรกต็าม แต่นับว่าง่ายต่อการตกเป็น

เหย่ือของอาชญากร 

6) เหย่ือที่มีความอ่อนแอทางสังคม เป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในฐานะเทา่เทยีมกบับุคคลอื่นในสังคม 

และอยู่ในฐานะที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากอาชญากรเม่ือใดกไ็ด้  

7) เหย่ือการเมือง เป็นบุคคลที่ถูกฝ่ายที่มีอ านาจทางการเมือง เจาะจงว่า เป็นผู้ที่กระท า

ความผิดหรือเป็นอาชญากร โดยอาศัยกฎหมายอาญาที่มีอยู่เป็นหลักในการกล่าวหา 

                                                           
7
 กมลินทร์ พินิจภวูดล, อนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ : สทิธเิดก็ในประเทศไทย. บทบณัฑติย์ 53. (ธนัวาคม 

2540) หน้า 100-105. 
8
 อจัฉรียา ชูตนิันทน,์ (2561), อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา, พิมพ์คร้ังที่ 3 , (กรงุเทพฯ : ส านกัพิมพ์วิญญู

ชน). หน้า 90. 
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3. วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกบัการก าหนดเหตุฉกรรจ์ ในการกระท าความผิดทางเพศตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ศึกษากรณีเป็นการกระท าแก่สมาชิกในครอบครวั 

ปัจจุบัน การก่อเหตุข่มขืนกระท าช าเราเป็นอาชญากรรมประเภทหน่ึงที่นับวันจะทวีความรุนแรง

มากขึ้ น โดยเฉพาะการกระท าความผิดทางเพศที่เกิดข้ึนกับเดก็และเยาวชน โดยผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลใน

ครอบครัว อน่ึง เหตุฉกรรจ์ในความผิดทางเพศ ซ่ึงก าหนดให้ผู้กระท าต้องได้รับโทษหนักขึ้ นภายใต้

เง่ือนไขบางประการ บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 แต่จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติ

ดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องบางประการ ไม่สามารถน ามาใช้บังคับกบักรณีที่ผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ปกครอง

ของเดก็และเยาวชนตามความเป็นจริงได้ ท าให้เดก็และเยาวชนที่ถูกข่มขืนกระท าช าเราหรือกระท าอนาจาร 

ไม่สามารถได้รับความคุ้มครองจากบทบัญญัติดังกล่าว ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงน ามาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนว

ทางการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้   

1. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดเหตุฉกรรจ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ที่ผู้กระท า

เป็นบิดาหรือมารดาเล้ียงกระท าต่อลูกเล้ียง เมื่อพิจารณาจากสถิติของการข่มขืนกระท าช าเรา ที่เกิดข้ึนใน

ปัจจุบันพบว่า การล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่ผู้ก่อเหตุมักเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับเหย่ือ ซ่ึง

อาศัยเหตุแห่งการอยู่ร่วมบ้านชายคาเดียวกัน ท าให้มีโอกาสลงมือกระท าการข่มขืนกระท าช าเราเหย่ือ 

โดยเฉพาะกรณีของบิดาเล้ียงที่ได้กระท าต่อลูกเล้ียงพบว่าในปัจจุบันมีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดข้ึน

จ านวนมาก ที่ส าคัญ เหย่ือซ่ึงเป็นลูกเล้ียง ไม่อาจหนีไปจากสถานการณ์อันล่อแหลมที่อาจเกิดการกระท า

ความผิดทางเพศได้ เน่ืองจากเหย่ืออาศัยอยู่กบัมารดาซ่ึงเป็นผู้ปกครอง และบางกรณีพบว่า มารดามีส่วนรู้

เหน็ในการกระท าของบิดาเล้ียงของเหย่ือ หรือในบางกรณีกไ็ม่เช่ือว่าบิดาเล้ียงจะสามารถลงมือก่อเหตุกับ

เหย่ือซ่ึงเป็นบุตรของตนได้ ทั้งน้ี อาจมีสาเหตุมาจากตัวของมารดาเองต้องอาศัยเงินของบิดาเล้ียงในการ

ดูแลให้การศึกษาแก่บุตร ส่งผลท าให้ต้องยินยอมให้มีการกระท าความผิดทางเพศเกดิขึ้นภายในครอบครัว 

ส่วนกรณีการข่มขืนกระท าช าเราโดยผู้กระท าเป็นมารดาเล้ียงซ่ึงได้กระท าต่อลูกเล้ียงน้ัน ถึงแม้ยังไม่มี

ปรากฏว่าเคยเกิดในประเทศไทย แต่กเ็คยเกิดข้ึนในต่างประเทศแม้จะเป็นกรณีที่เกิดข้ึนไม่บ่อยนักกต็าม 

แต่กเ็ป็นการกระท าความผิดทางเพศที่อาจเกดิข้ึนได้ 

อน่ึง มาตรา 285 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ได้บัญญัติเพ่ิมโทษกรณีกระท าช าเรา ผู้อยู่ใน

อ านาจปกครองเอาไว้ แต่เน่ืองจากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นความผิดอาญา ซ่ึงต้องตีความโดยเคร่งครัด 

ประกอบกบัประมวลกฎหมายอาญามิได้มีการให้ค าจ ากัดความค าว่า ผู้อยู่ในความปกครองเอาไว้ ดังน้ันจึง

ต้องตีความความหมายของค าว่า “ผู้อยู่ในความปกครอง” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

1566 เมื่อพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 แล้วพบว่า ผู้กระท าได้

กระท าต่อผู้สืบสันดาน ย่อมหมายถึง ผู้กระท าเป็นบิดาทางสายโลหิตกระท าต่อบุตรของตนไม่ว่าบุตร

ดังกล่าวจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และกรณีผู้อยู่ในความปกครอง ย่อมหมายถึง บิดาที่ได้

อ านาจการปกครองมาโดยกฎหมาย อันหมายถึง บิดาบุญธรรมน่ันเอง บทบัญญัติดังกล่าวหาได้มีถ้อยค า

ใด ที่กล่าวถึงกรณีของบิดาหรือมารดาเล้ียง ซ่ึงเป็นกรณีบิดาหรือมารดาเล้ียงได้มาอาศัยอยู่กนิกบับิดาหรือ

มารดาของเหย่ือ อันเป็นเหตุให้บิดาหรือมารดาเล้ียงต้องมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับลูกเล้ียงซ่ึงเป็น

ผู้ถูกกระท า ผู้ศึกษาจึงเหน็ว่า การก าหนดเหตุฉกรรจ์เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดทางเพศต้องได้รับโทษหนัก
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ขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 กรณีการกระท าต่อผู้อยู่ในความปกครองจึงไม่ควรหมายความ

ถึงเฉพาะ ผู้อยู่ในความปกครองตามกฎหมาย ควรตีความอย่างกว้างโดยให้หมายความรวมถึงบิดาหรือ

มารดาเล้ียง ซ่ึงต้องมาอยู่ร่วมชายคากับผู้ถูกกระท าและมีโอกาสก่อเหตุอาชญากรรมทางเพศสูงกว่าปกติ

ทั่วไปให้เป็นเหตุฉกรรจ์เหตุหน่ึงที่ท  าให้ผู้กระท าต้องได้รับโทษหนักข้ึนด้วย 

2. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดเหตุฉกรรจ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ที่ผู้กระท า

เป็นผู้ใช้อ านาจปกครองตามความเป็นจริง ตามข้อเทจ็จริงที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน พบว่า นอกจากพบการ

กระท าความผิดทางเพศโดยบิดาเล้ียงได้กระท าต่อลูกเล้ียงแล้ว ยังพบว่ามีการกระท าความผิดทางเพศ ที่ผู้

ก่อเหตุเป็นเครือญาติกับเหย่ือเกิดขึ้ นหลายกรณี เช่น กรณีปู่ ลุง อา ลุงเขย ฯลฯ โดยบุคคลเหล่าน้ี เป็น

ผู้ใช้อ านาจปกครองตามความเป็นจริงของเหย่ือ ซ่ึงด้วยความจ าเป็นที่บิดามารดาของเหย่ือได้ส่งบุตรหลาน

ของตนไปอยู่ในความปกครองตามความเป็นจริง เพ่ือสะดวกด้านการศึกษา แต่บทบัญญัติมาตรา 285 ซ่ึง

เป็นบทก าหนดเหตุฉกรรจ์ที่ผู้กระท าต้องได้รับโทษหนักข้ึนไม่ครอบคลุมถึงกรณีผู้กระท าเป็นผู้ใช้อ านาจ

ปกครองตามความเป็นจริงแต่ประการใด ผู้ศึกษาจึงเหน็ว่า การตีความ ความหมายของค าว่า ผู้อยู่ในความ

ปกครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ควรตีความตามความเป็นจริง เพ่ือให้การคุ้มครองผู้อยู่

ในความปกครอง ตามมาตรา 285 ครอบคลุมถึงกรณีการข่มขืนกระท าช าเราซ่ึงผู้กระท าเป็นเครือญาติและ

มีอ านาจการปกครองตามความเป็นจริงแก่เหย่ือด้วย 

 3. ปัญหาเกี่ยวกบัการก าหนดเหตุฉกรรจ์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ที่ผู้กระท า

เป็นเครือญาติ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 มิได้ให้บัญญัติถึงกรณีที่ ผู้กระท ากับเหย่ือมี

ความสมัพันธก์นัในลักษณะเครือญาติ เช่น เป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั หรือเป็นพ่ีน้องร่วมบิดาหรือ

มารดาเดียวกัน หรือเป็นเครือญาติในลักษณะอื่น ดังที่เคยเกิดกรณีการข่มขืนกระท าช าเราที่กระท าโดย

เครือญาติ เช่น กรณีเหย่ือถูกล่วงละเมิดโดยบุคคลที่เป็นลูกพ่ีลูกน้องกนั บุคคลที่เป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดา

เดียวกัน หรือบุคคลที่เป็นพ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน เน่ืองจากเหย่ือโดยส่วนใหญ่เป็นเดก็ ยังไม่

อาจหลีกหนีไปจากสถานการณ์ที่อาจถูกล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยตนเองได้ ที่ส าคัญเหย่ือต้องเข้าไปอยู่ร่วม

ชายคากับผู้กระท าความผิดซ่ึงเป็นเครือญาติ และถึงแม้บางกรณีมิได้อยู่ร่วมชายคา แต่บุคคลเหล่าน้ี

สามารถเข้าถึงตัวเหย่ือได้ง่ายกว่าบุคคลอื่นทั่วไป อนัเนื่องมาจากบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณใกล้กนัและด้วย

ความที่เป็นเครือญาติกท็ าให้สามารถเข้านอกออกในบ้านพักอาศัยของเหย่ือได้ง่าย ท าให้มีโอกาสก่อเหตุ

กระท าความผิดทางเพศได้ง่ายกว่าบุคคลอื่นทั่วไป เป็นต้น ผู้ศึกษาจึงเหน็ว่า ควรขยายขอบเขตของการ

บังคับใช้มาตรา 285 ให้ครอบคลุมถึงผู้กระท าที่มีความสัมพันธใ์นครอบครัวต่อเหย่ือในลักษณะเป็นเครือ

ญาติ โดยค าจ ากดัความดังกล่าว ควรน าบทบัญญัติของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ และสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี มาเป็นแนวทาง 

4. เหตุผลความจ าเป็นในการบัญญัติเหตุเพ่ิมโทษตามมาตรา 285 ให้คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิด

ทางเพศจากบิดาหรือมารดาเล้ียง ผู้ใช้อ านาจปกครองตามความเป็นจริง และผู้เป็นเครือญาติ ในปัจจุบัน 

การกระท าความผิดทางเพศได้เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะการกระท าความผิด ทางเพศที่ผู้กระท า

และเหย่ือมีความสัมพันธ์เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างหน่ึงอย่างใด ทั้งความสัมพันธ์กันโดยเป็นเครือญาติ

ตามสายโลหิต และความสมัพันธ์เป็นเครือญาติผ่านการแต่งงานของบุคคลในครอบครัว ซ่ึงที่ผ่านมาพบว่า 
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มีการกระท าความผิดทางเพศโดยการข่มขืนกระท าช าเราและการท าอนาจาร กรณีของบิดาเล้ียงได้กระท า

ต่อลูกเล้ียง กรณีผู้ใช้อ านาจปกครองตามความเป็นจริงกระท าต่อผู้อยู่ในความปกครอง กรณีเครือญาติเช่น 

เป็นลูกพ่ีลูกน้อง เป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือเป็นพ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน กระท า

การล่วงละเมิดทางเพศต่อเดก็อายุไม่เกนิ 18 ปี ซ่ึงเป็นสมาชิกในครอบครัว  

ด้วยเหตุที่มีความสัมพันธ์กับเหย่ือในฐานะเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกนัดังกล่าวน้ีเอง เมื่อ

ก่อเหตุกระท าความผิดทางเพศลักษณะใดลักษณะหน่ึงต่อเหย่ือจึงส่งผลกระทบกระเทือน ต่อความสงบ

เรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน และต่อความคาดหวังของสังคมได้มากกว่าการก่อเหตุโดย

บุคคลอื่นซ่ึงมิได้มีความสัมพันธ์เป็นสมาชิกในครอบครัวกบัเหย่ือ ด้วยเหตุน้ีเอง ผู้ศึกษาจึงเหน็ว่า สมควร

มีการบัญญัติให้เหตุฉกรรจ์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ให้ผู้กระท าความผิดทางเพศตาม

มาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี มาตรา 278 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 

282 หรือมาตรา 283 ซ่ึงได้กระท าต่อสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ต้องได้รับโทษ

หนักขึ้น เพ่ือเป็นการคุ้มครองต่อเหย่ือซ่ึงเป็นเดก็อายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ซ่ึงถูกล่วงละเมิดทางเพศโดย

บุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัว และเป็นการปรับปรุงบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาของไทย ให้

สอดคล้องกบันานาอารยประเทศยิ่งขึ้น 

 

4. ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดเหตุฉกรรจ์ในการกระท าความผิดทาง

เพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ศึกษากรณีเป็นการกระท าแก่สมาชิกในครอบครัวซ่ึงพบว่า 

ยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีผู้กระท าเป็นบิดาหรือมารดาเล้ียงที่กระท าต่อลูกเล้ียง กรณีผู้กระท าเป็นผู้ใช้อ านาจ

ปกครองตามความเป็นจริงที่กระท าต่อผู้อยู่ในความปกครอง และกรณีการกระท าต่อผู้มีความสัมพันธเ์ป็น

เครือญาติกันซ่ึงมีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 285 โดยใช้ถ้อยค าต่อไปนี้  

มาตรา 285 “ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 

277 ตรี มาตรา  278 มาตรา  279 มาตรา  280 มาตรา  282 หรือมาตรา  283 เป็นการกระท าแก่

ผู้สืบสันดานผู้มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติ ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความดูแล ผู้อยู่

ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครองตามความเป็นจริง ในความพิทักษ์หรือใน

ความอนุบาล ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตราน้ัน ๆ หน่ึงในสาม 

ผู้มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติ หมายถึง พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมแต่บิดา

หรือมารดาเดียวกัน พ่ีหรือน้องของบิดา พ่ีหรือน้องของมารดา บุตรของพ่ีหรือน้องของบิดาหรือมารดา ผู้

อยู่กนิฉันทส์ามีภรรยากบับิดาหรือมารดา หรือบุตรของผู้อยู่กนิฉันทส์ามีภรรยากบับิดาหรือมารดา  

ความปกครองตามความเป็นจริง หมายถึง การมีส่วนร่วมให้การอบรมเล้ียงดู ให้การศึกษา 

หรือให้ทรัพย์สนิแก่การยังชีพ”  

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการคุ้มครองเดก็และเยาวชนจากการกระท าความผิดทางเพศจากบุคคลในครอบ

ครัว หรือผู้มีความสมัพันธเ์ป็นเครือญาติ โดยก าหนดให้เป็นเหตุฉกรรจ์ที่ผู้กระท าจะต้องได้รับโทษหนักข้ึน 
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