
สรปุผลการรบัฟ�งความคดิเหน็ 
ผ�านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกระทรวงยตุธิรรม (www.moj.go.th)  

และเวบ็ไซต0 www.lawamendment.go.th 
เพื่อรบัฟ�งความคดิเหน็  

“ร�างพระราชบญัญตัแิก<ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (ความผดิเกีย่วกบัเพศ)” 
ระหว�างวนัที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวนัที ่๘ มถินุายน ๒๕๖๐  

 

 

 ๑. การรับฟ�งความคิดเห็นร�างพระราชบัญญัติแก<ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... (ความผิดเก่ียวกับเพศ) ผ�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรม (www.moj.go.th) 
และเว็บไซต0 www.lawamendment.go.th ระหว�างวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
รวมท้ังสิ้น ๒๑ วัน โดยมีสถิติผู<เข<ามาพิจารณาร�างพระราชบัญญัติฯ ผ�านระบบเทคโนโลยีท้ังสองระบบ  
จํานวน ๓๐๗ ครั้ง แต�มีผู<เข<ามาแสดงความคิดเห็นผ�านระบบเทคโนโลยีท้ังสองระบบ จํานวน ๘๔ ราย  
โดยมีรายละเอียด ดังต�อไปนี้ 

๑.๑ สถิติผู<เข<าแสดงความคิดเห็นร�างพระราชบัญญัติฯ ผ�านระบบเทคโนโลยีท้ังสองระบบ  
แบ�งเปUนเพศชาย จํานวน ๒๔ คน คิดเปUนร<อยละ ๒๙ และเพศหญิง จํานวน ๖๐ คน คิดเปUนร<อยละ ๗๑ 

๑.๒ สถิติผู<เข<าแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุดอยู�ในช�วงอายุต้ังแต� ๓๑ ปW ถึง ๔๐ ปW จํานวน ๓๕ คน  
คิดเปUนร<อยละ ๔๓ สถิติรองลงมาเปUนผู<แสดงความคิดเห็นท่ีมีอายุตํ่ากว�า ๓๐ ปW จํานวน ๒๓ ราย คิดเปUนร<อยละ ๒๘  
และสถิติผู<แสดงความคิดเห็นน<อยท่ีสุดอยู�ในช�วงอายุกว�า ๖๐ ปW ข้ึนไป จํานวน ๒ ราย คิดเปUนร<อยละ ๒ 

๑.๓ สถิติผู<เข<าแสดงความคิดเห็นเปUนผู<มีอาชีพรับราชการจํานวน ๕๖ คน คิดเปUนร<อยละ ๖๘  
และมีประชาชนท่ัวไป จํานวน ๒๘ คน คิดเปUนร<อยละ ๓๒ โดยประกอบอาชีพต�างๆ ได<แก� ทนายความ 
พนักงานบริษัท พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา พยาบาล และประชาชนท่ัวไป 

๒. สรุปผลการให<ความคิดเห็นต�อหลักการของร�างพระราชบัญญัติแก<ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ความผิดเก่ียวกับเพศ) ผ�านระบบเทคโนโลยีท้ังสองระบบ มีผู<แสดงความคิดเห็น จํานวน ๒ คน  
จากจํานวน ๘๔ คน ท้ังนี้ ในจํานวน ๘๒ คน ไม�แสดงความคิดเห็นต�อหลักการของร�างพระราชบัญญัติฯ นี้ 

๓. สรุปผลการให<ความคิดเห็นต�อประเด็นสําคัญในร�างพระราชบัญญัติแก<ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ความผิดเก่ียวกับเพศ) ผ�านระบบเทคโนโลยีท้ังสองระบบ จากจํานวน ๘๔ คน สรุปได<ดังนี้ 

๓.๑ ประเด็นการกําหนดบทนิยามคําว�า “การกระทําชําเรา” โดยครอบคลุมไปถึงบทบัญญัติ 
การกระทําความผิดเก่ียวกับเพศและแก<ไขความผิดเก่ียวกับศพให<เปUนการกระทําเพ่ือสนองความใคร�ของตน 
(ร�างมาตรา ๓ ร�างมาตรา ๔ ร�างมาตรา ๕ และร�างมาตรา ๑๓ ซ่ึงเพ่ิมเติมมาตรา ๑ (๑๘) และแก<ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ และมาตรา ๓๖๖/๑ แห�งประมวลกฎหมายอาญา)  

 
/(๑) มีผู<แสดงความเห็นด<วย... 



- ๒ - 
 

(๑) มีผู< แสดงความเห็นด<วย จํานวน ๗๑ คน คิดเปUนร<อยละ ๘๔.๕๒ โดยเห็นว�า  
เปUนการกําหนดนิยามคําว�า “การกระทําชําเรา” ให<สอดคล<องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับเพศอ่ืน  
และมีการแก<ไขให<เหมาะสมกับความผิดเก่ียวกับศพ เพ่ือความถูกต<องในการตีความกฎหมายอาญาและเปUนการไม�ซํ้าซ<อน 
ของการใช<กฎหมายตามรูปแบบเดิม อีกท้ังเปUนการกําหนดท่ีสอดคล<องกับความเปUนจริงท่ีสังคมเข<าใจ 
และเหมาะสมกับสถานการณ0ทางสังคมป�จจุบันด<วย 

(๒) มีผู<แสดงความไม�เห็นด<วย จํานวน ๗ คน คิดเปUนร<อยละ ๘.๓๓ โดยเห็นว�า “การกระทําชําเรา” 
ตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีใช<ในป�จจุบันมีความหมายท่ีครอบคลุมมากกว�า โดยไม�จํากัดแต�เฉพาะการใช<
อวัยวะเพศของผู<กระทําล�วงล้ําอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช�องปากของผู<อ่ืน แต�อย�างไรก็ดี การแก<ไขกฎหมาย
ควรต<องให<มีการครอบคลุมถึงลักษณะการสนองความใคร�ในรูปแบบอ่ืนๆ ด<วย และประเด็นการกระทําชําเรา
ศพ จําเปUนต<องมีการตีความให<แตกต�างออกไป เนื่องจากศพไม�ได<มีสภาพบุคคลอีกต�อไปจึงไม�สามารถใช<คําว�า 
“การกระทําชําเรา” ได< 

(๓) มีผู<ไม�ประสงค0แสดงความคิดเห็น จํานวน ๖ คน คิดเปUนร<อยละ ๗.๑๕ 
๓.๒ ประเด็นการกําหนดมาตรการในการดําเนินการกับผู<กระทําความผิดฐานกระทําชําเราซ่ึงมีอายุ

ไม�เกินสิบแปดปWกระทํากับผู<เสียหายซ่ึงเปUนเด็กอายุกว�าสิบสามปWแต�ไม�เกินสิบห<าปW (ร�างมาตรา ๕ แก<ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๒๗๗ แห�งประมวลกฎหมายอาญา) 

(๑) มีผู< แสดงความเห็นด<วย จํานวน ๕๖ คน คิดเปUนร<อยละ ๖๖.๖๗ โดยเห็นว�า  
เปUนมาตรการท่ีสมควรแก�การคุ<มครองสวัสดิภาพของเด็กผู<ถูกกระทําและมีช�องทางในการแก<ไขฟ\]นฟูผู<กระทําผิด 
ท่ียังเปUนเยาวชนซ่ึงการกระทําผิดอาจเกิดจากความไม�ต้ังใจหรืออาจเปUนรักในวัยเรียน หากมุ�งลงโทษ 
จะมีผลกระทบต�อการดํารงชีวิตในสังคมและทําให<ต<องเสียประวัติในทางท่ีดีไป แต�อย�างไรก็ดี ควรพิจารณา 
ถึงเหตุผลท่ีจะใช<มาตรการเปUนรายบุคคลและคํานึงถึงความพร<อมในการมีครอบครัวของเยาวชนนั้น  

(๒) มีผู<แสดงความไม�เห็นด<วย จํานวน ๒๓ คน คิดเปUนร<อยละ ๒๗.๓๘ โดยเห็นว�า มาตรการ
ดังกล�าวอาจเปUนเหตุให<เกิดการแสวงหาผลประโยชน0หรือข�มขู�ผู<ถูกกระทํา ให<ยินยอมสมรสกับผู<กระทําผิด 
เพ่ือให<ตนพ<นจากการถูกลงโทษทางอาญา และเปUนมาตรการท่ีไม�สมควรนํามาใช<กับเยาวชนผู<กระทําผิด 
และเด็กผู<ถูกกระทํา เนื่องจากผู<กระทําผิดและผู<ถูกกระทํายังไม�อยู�ในวัยวุฒิท่ีสมควรจะให<มีการสมรสเกิดข้ึน
หรือการสมรสนั้นจะต<องได<รับความยินยอมจากผู<มีอํานาจปกครองเด็กหรือเยาวชนนั้น 

(๓) มีผู<ไม�ประสงค0แสดงความคิดเห็น จํานวน ๕ คน คิดเปUนร<อยละ ๕.๙๕ 
๓.๓ ประเด็นการกําหนดให<การกระทําอนาจารโดยการล�วงล้ําเปUนการกระทําความผิดท่ีผู<กระทํา

ต<องรับโทษหนักข้ึน  (ร�างมาตรา ๖ และร�างมาตรา ๗ แก<ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗๘ และมาตรา ๒๗๙  
แห�งประมวลกฎหมายอาญา) 

 
 

/(๑) มีผู<แสดงความเห็นด<วย... 
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(๑) มีผู< แสดงความเห็นด<วย จํานวน ๗๒ คน คิดเปUนร<อยละ ๘๕.๗๒ โดยเห็นว�า  
โทษจากความผิดฐานกระทําอนาจารนั้นเบาเกินไป การกําหนดให<มีอัตราโทษท่ีหนักข้ึนจากการกระทําอนาจาร
โดยใช<วัตถุหรืออวัยวะอ่ืนท่ีไม�ใช�อวัยวะเพศล�วงล้ําอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู<ถูกกระทําจะต<องรับโทษหนัก
ข้ึน จะเปUนมาตรการข�มขู�ทําให<เกิดความเกรงกลัวต�อกฎหมายและมีผลในการยับยั้งการกระทําผิดอนาจาร 
ในหลายรูปแบบได< อย�างไรก็ดี มีความคิดเห็นบางส�วนท่ีเห็นว�าอาจจะต<องพิจารณาไปถึงสภาพจิตของผู<กระทําผิด
ฐานอนาจารด<วยว�ามีความบกพร�องทางจิตหรือไม� 

(๒) มีผู<แสดงความไม�เห็นด<วย จํานวน ๗ คน คิดเปUนร<อยละ ๘.๓๓ โดยเห็นว�า การกระทํา
อนาจารมีหลายรูปแบบ ซ่ึงควรกําหนดโทษตามความร<ายแรงของการกระทําและอาจจะเปUนการกระทํา 
ท่ีไม�ได<มีเจตนากระทําอนาจาร ด<วยสภาพความบกพร�องทางจิต และควรมีเหตุให<ควรยกเว<นโทษในประเด็นนี้
หรือทํานองเดียวกันหรือควรให<มีมาตรการเพ่ิมมากข้ึนไปมากกว�าการมุ�งลงโทษ และมีความเห็นบางส�วน 
ท่ีเห็นว�าควรกําหนดบทลงโทษให<หนักข้ึนมากกว�านี้ 

(๓) มีผู<ไม�ประสงค0แสดงความคิดเห็น จํานวน ๕ คน คิดเปUนร<อยละ ๕.๙๕ 
๓.๔ ประเด็นการกําหนดให<การบันทึกภาพหรือเสียงและการเผยแพร�หรือส�งต�อภาพหรือเสียง 

ของการกระทําชําเราหรือการกระทําอนาจารมีผลทําให<ผู<กระทําผิดต<องได<รับโทษหนักข้ึน  (ร�างมาตรา ๘  
เพ่ิมความเปUนมาตรา ๒๘๐/๑ แห�งประมวลกฎหมายอาญา) 

(๑) มีผู< แสดงความเห็นด<วย จํานวน ๗๖ คน คิดเปUนร<อยละ ๙๐.๔๘ โดยเห็นว�า  
การกําหนดบทลงโทษกรณีนี้ ทําให<มีช�องทางในการบรรเทาความเสียหายของผู<ถูกกระทํามากข้ึน เพ่ือป_องกัน
การข�มขู�หรือการกระทําความผิดทางอาญาฐานอ่ืนได< อีกท้ังเพ่ือปรับความผิดให<มีความทันสมัยและเข<ากับ
สภาพของเทคโนโลยีป�จจุบันท่ีมีการกระจายเผยแพร�ได<ไวและมีผลกระทบต�อเด็กและเยาวชนอย�างมาก 

(๒)  มีผู< แสดงความไม� เห็นด<วย จํ านวน ๓ คน คิดเปUนร<อยละ ๓.๕๗ โดยเห็นว� า  
การบันทึกภาพหรือเสียงเปUนเพียงสิทธิส�วนบุคคลท่ีจะบันทึกภาพหรือเสียงการกระทําดังกล�าวนั้น  
แต�การเผยแพร�ถือว�ากระทบต�อบุคคลอ่ืนจึงต<องกําหนดให<เปUนความผิด และผู<แสดงความคิดเห็นบางราย 
เห็นว�าควรเปUนความผิดอันยอมความได< 

(๓) มีผู<ไม�ประสงค0แสดงความคิดเห็น จํานวน ๕ คน คิดเปUนร<อยละ ๕.๙๕ 
๓.๕ ประเด็นการกําหนดให<การข�มขืนกระทําชําเราและการอนาจารในบางกรณีเปUนความผิด 

อันยอมความได< (ร�างมาตรา ๙ แก<ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๘๑ แห�งประมวลกฎหมายอาญา) 
(๑) มีผู< แสดงความเห็นด<วย จํานวน ๕๘ คน คิดเปUนร<อยละ ๖๙.๐๕ โดยเห็นว�า  

เพ่ือให<เปUนช�องทางในการลดปริมาณคดีในชั้นศาล โดยกําหนดช�องทางให<สามารถยอมความกันจากการไม�
ยินยอมระหว�างสามีภรรยา และเห็นว�าเปUนสิ่งท่ีสามีภรรยาสามารถตกลงกันได< 

 
 
 

/(๒) มีผู<แสดงความไม�เห็นด<วย... 
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(๒) มีผู<แสดงความไม�เห็นด<วย จํานวน ๒๐ คน คิดเปUนร<อยละ ๒๓.๘๑ โดยเห็นว�า  
ในส�วนการกระทํา ท่ีก�อให< เ กิดผลกระทบต�อร�างกายจนได<รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก�ความตาย  
ไม�ควรกําหนดให<เปUนความผิดอันยอมความได< ในกรณีหากมิใช�คู�สมรสหรือสามีภรรยากันกฎหมายควรเป̀ดโอกาส 
ให<บุคคลท้ังสองฝbายท่ีไม�ใช�คู�สมรสหรือเปUนสามีภรรยากันสามารถยอมความกันได< และในความเห็นบางกรณี
เห็นว�าการกระทําชําเรานี้ แม<จะกระทําระหว�างสามีภรรยาแต�ไม�ควรท่ีจะบังคับจิตใจกันได< จึงไม�เห็นด<วย 
ท่ีจะให<สามารถยอมความกันได< 

(๓) มีผู<ไม�ประสงค0แสดงความคิดเห็น จํานวน ๖ คน คิดเปUนร<อยละ ๗.๑๔ 
๓.๖ ประเด็นการกําหนดให<การกระทําความผิดเก่ียวกับเพศแก�บุพการีและผู<อยู�ภายใต<อํานาจ 

ด<วยประการอ่ืนใด (ร�างมาตรา ๑๐ แก<ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๘๕ แห�งประมวลกฎหมายอาญา) และกําหนด 
ให<การกระทําความผิดเก่ียวกับเพศแก�บุคคลซ่ึงไม�สามารถปกป_องตนเองได< ผู<กระทําต<องรับโทษหนักข้ึน  
(ร�างมาตรา ๑๑ เพ่ิมความเปUนมาตรา ๒๘๕/๒ แห�งประมวลกฎหมายอาญา) 

(๑) มีผู< แสดงความเห็นด<วย จํานวน ๗๕ คน คิดเปUนร<อยละ ๘๙.๒๙ โดยเห็นว�า  
เปUนการกระทําความผิดท่ีกระทบกระเทือนต�อสภาพจิตใจของประชาชนอย�างรุนแรง และเปUนการกระทํา 
ท่ีไม�สมควรเกิดข้ึนต�อสังคมและวัฒนธรรมท่ีดีงามชองประเทศไทย อีกท้ังกระทบกระเทือนต�อศีลธรรม 
และจริยธรรมของประชาชน การกําหนดโทษให<มีความรุนแรงจะช�วยในการข�มขู�และยับยั้งการกระทําดังกล�าว 
มีความเกรงกลัวต�อกฎหมาย และเพ่ือให<สอดคล<องต�อบริบททางสังคมไทยมากข้ึนและกําหนดให<มีกฎหมาย
อาญาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(๒)  มีผู< แสดงความไม� เห็นด<วย จํ านวน ๓ คน คิดเปUนร<อยละ ๓.๕๗ โดยเห็นว� า  
ผู<กระทําบางรายอาจมีความบกพร�องทางจิตโดยมุ�งกําหนดโทษเปUนรายบุคคลและให<คํานึงถึงการแก<ไขฟ\]นฟู
สภาพแห�งจิตด<วย แต�ในบางกรณีผู<แสดงความไม�เห็นด<วยเห็นว�า ควรมุ�งลงโทษให<หนักมากกว�านี้  
อาจจะกําหนดโทษเพ่ิมข้ึนเปUนสองเท�า 

(๓) มีผู<ไม�ประสงค0แสดงความคิดเห็น จํานวน ๖ คน คิดเปUนร<อยละ ๗.๑๔ 
๓.๗ ประเด็นการกําหนดการกระทําความผิดฐานดํารงชีพจากรายได<ของผู< ซ่ึงค<าประเวณี  

โดยตัดบทสันนิษฐานออกและกําหนดความผิดให<ครอบคลุมถึงการแสวงหาประโยชน0จากผู<ซ่ึงค<าประเวณี  
ในรูปแบบต�างๆ ด<วย (ร�างมาตรา ๑๒ แก<ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๘๖ แห�งประมวลกฎหมายอาญา) 

(๑) มีผู< แสดงความเห็นด<วย จํานวน ๖๙ คน คิดเปUนร<อยละ ๘๒.๑๔ โดยเห็นว�า  
เปUนการกําหนดฐานความผิดให<มีความครอบคลุมมากข้ึน และการมาได<ซ่ึงรายได<จากการค<าประเวณี 
ในหลายรูปแบบนั้นอาจเปUนสาเหตุหลักของอาชญากรรมบางกรณีได< ท้ังนี้ ผู<แสดงความคิดเห็นบางรายเห็นว�า 
ควรกําหนดบทลงโทษให<หนักข้ึนมากกว�านี้ 

(๒)  มีผู< แสดงความไม� เห็นด<วย จํ านวน ๗ คน คิดเปUนร<อยละ ๘.๓๔ โดยเห็นว� า  
ควรเป̀ดโอกาสในการต�อสู<คดีเพ่ือพิสูจน0ความผิดของผู<กระทําว�ารายได<นั้นมีท่ีมาอย�างไร และเห็นว�า 
บทสันนิษฐานตามกฎหมายป�จจุบันเปUนการให<โอกาสแก<ต�างของจําเลยมากกว�า 

(๓) มีผู<ไม�ประสงค0แสดงความคิดเห็น จํานวน ๘ คน คิดเปUนร<อยละ ๙.๕๒ 


