
ข�อมลูประกอบการรบัฟ�งความคดิเหน็ 
ร�างพระราชบญัญัตแิก�ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (ความผดิเกี่ยวกบัเพศ)  

(ฉบบักระทรวงยตุธิรรมเสนอและสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
โดยคณะกรรมการพจิารณาปรบัปรงุประมวลกฎหมายอาญาพจิารณาในวาระสามแล�ว) 

............................................. 

สภาพป�ญหาและสาเหตุของป�ญหา 
๑. คํานิยามคําว�า “กระทําชําเรา” ไม�ได�กําหนดความหมายไว�ในบทนิยามของประมวลกฎหมายอาญา

เพ่ือใช�ในการตีความและให�ครอบคลุมต�อบทบัญญัติความผิดเก่ียวกับเพศและบทบัญญัติความผิดเก่ียวกับศพ 
ซ่ึงแต�เดิม “การกระทําชําเรา” ได�กําหนดความหมายไว�อยู�ในบทบัญญัติความผิดเก่ียวกับเพศในมาตรา ๒๗๖ 
และมาตรา ๒๗๗ กับบทบัญญัติความผิดเก่ียวกับศพในมาตรา ๓๖๖/๑ เท�านั้น และต�องแก�ไขหลักการ 
ให�สอดคล�องกับลักษณะของการกระทําตามธรรมชาติ 

๒. มาตรการในการดําเนินการกับผู�กระทําความผิดฐานกระทําชําเราซ่ึงมีอายุไม�เกินสิบแปดปD 
กระทํากับผู� เสียหายซ่ึงเปEนเด็กอายุกว�าสิบสามปDแต�ไม� เ กินสิบห�าปD  โดยเด็กนั้นยินยอม ได� กําหนด 
ให� ใช� มาตรการเพ่ือดําเนินการคุ� มครองสวัสดิภาพของเด็กผู� ถู กกระทํากับผู� กระทําความผิดตามกฎหมาย 
ว�าด�วยการคุ�มครองเด็ก หรืออนุญาตให�ท้ังสองฝHายสมรสกันโดยกําหนดเง่ือนไขให�ต�องดําเนินการภายหลังการ
สมรส แต�ไม�ได�มีมาตรการกําหนดภายหลัง หากผู�กระทําความผิดไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขภายหลังการสมรส  
หรือการคุ�มครองสวัสดิภาพเด็กไม�สําเร็จ 

๓. การกระทําอนาจารไม�มีบทบัญญัติกรณีการกระทําอนาจารโดยล�วงล้ําอวัยวะเพศหรือทวารหนัก
ของบุคคลอ่ืนไว� และเปEนการกระทําท่ีมีผลให�ต�องได�รับโทษหนักข้ึน 

๔. การบันทึกภาพหรือเสียงและการเผยแพร�หรือส�งต�อภาพหรือเสียงของการกระทําชําเรา 
หรือการกระทําอนาจาร เปEนการกระทําท่ีทําให�ผู�ถูกกระทําต�องได�รับความอับอายและเปEนการกระทํา 
ท่ีทําให�เกิดความเสียหายต�อผู�ถูกกระทํา ซ่ึงจําเปEนต�องกําหนดให�ผู�กระทําความผิดท่ีมีการบันทึกภาพหรือเสียง
และเผยแพร�หรือส�งต�อภาพหรือเสียงของการกระทําชําเราหรือการกระทําอนาจารต�องได�รับโทษหนักข้ึน 

๕. การกระทําชําเราหรือการกระทําอนาจารโดยการล�วงล้ํา เปEนความผิดอันยอมความได�  
ในกรณีถ�า เปEนการกระทํามิได� เ กิดต�อหน�าธารกํานัล ไม� เปEนเหตุให�ผู� ถูกกระทํารับอันตรายสาหัส 
หรื อ ถึ งแก� ค วามตาย  ซ่ึ งหาก เปE นการกระ ทําชํ า เ ร าระหว� า ง คู� สมรสหรื อการกระ ทําอนาจาร 
ท่ี มิ ได� เ กิ ดต� อหน� าธารกํ านั ล และไม� เปEนเหตุ ให� ผู� ถู กกระทํารับอันตรายสาหั สหรื อหรื อถึ งแก�ความตาย  
ซ่ึงต�องพิจารณาแยกออกจากกัน 

๖. การกระทําความผิดเก่ียวกับเพศไม�ได�กําหนดให�ต�องได�รับโทษหนักข้ึน ในกรณีเปEนการกระทํา 
ต�อบุพการีหรือผู� อยู� ภายใต� อํานาจด�วยประการใด หรือแก� บุคคล ซ่ึงไม�สามารถปกปLองตนเองได�  
ซ่ึงจะหมายความรวมไปถึงผู� ทุพพลภาพ ผู�มีจิตบกพร�อง โรคจิต หรือจิตฟ�MนเฟNอน คนปHวยเจ็บ คนชรา  
สตรีมีครรภO หรือผู�ซ่ึงอยู�ในภาวะไม�สามารถรู�ผิดชอบ 

 
/๗. ผู�ท่ีดํารง... 
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๗. ผู� ท่ี ดํารงชีพอยู�แม� เพียงบางส�วนจากรายได�ของผู� ซ่ึงค�าประเวณีตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา ๒๘๖ และโดยนําเอาความในวรรคสองซ่ึงเปEนบทสันนิษฐานมาใช�ก�อน ทําให�กรณีท่ีพิจารณา 
ได�ว�า  หากเปEนผู� ท่ี มีรายได� อ่ืนด�วยจะไม� เปEนความผิดตามมาตรานี้  ทําให� บุคคลท่ีมีเ งินหรือร่ํ ารวย  
หากเปQดสถานการค�าประเวณีซ่ึงจะไม�สามารถถูกลงโทษได� อีกท้ังป�จจุบันรูปแบบการแสวงหาประโยชนO  
จากการค�าประเวณีเปลี่ยนแปลงไป ไม�ได�มีเพียงการดํารงชีพจากรายได�ของผู�ซ่ึงค�าประเวณีเท�านั้น แต�ยังมีการแสวงหา
ประโยชนOหรือเอาเปรียบจากผู�ซ่ึงค�าประเวณีในรูปแบบต�าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือแก�ไขป�ญหาดังกล�าวและขยาย
ความผิดให�ครอบคลุมการแสวงหาประโยชนOจากผู�ซ่ึงค�าประเวณีในรูปแบบอ่ืนๆ ด�วย  
 
ความจาํเปEนที่ต�องตรากฎหมายเพื่อแก�ไขป�ญหา 

๑. วตัถปุระสงคOและเปLาหมายของภารกจิ 
๑.๑ วตัถปุระสงคOและเปLาหมายของภารกจิ 
หลักการของร� างพระราชบัญญั ติฯ จะแก� ไขความผิดเก่ียวกับเพศเก่ียวกับการกระทําชํ าเรา  

การคุกคามทางเพศและสิ ่งอันลามก เพราะความศักดิ ์ส ิทธิ ์ของกฎหมายนั ้นขึ ้นอยู �กับการบังคับใช� 
ท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงการบัญญัติกฎหมายให�ชัดเจนต้ังแต�ต�นและให�สอดคล�องกับสังคมในป�จจุบัน การกระทํา
ทางเพศในป�จจุบันนั้น มีลักษณะและวิธีการกระทําความผิดที่เพิ่มเติมกว�าที่กฎหมายในอดีตจะครอบคลุม 
ถึงซ่ึงร�างพระราชบัญญัติฯ จะทําให�การดําเนินกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

๑.๒ ความจาํเปEนทีต่�องทาํภารกจิ 
ด�วยกฎหมายอาญาในลักษณะความผิดเก่ียวกับเพศในป�จจุบันมีช�องว�างอยู�บางประการ  

คือ บัญญัติลักษณะการกระทําชํา เรา ท่ี ไม�ชัด เจนและไม�ครอบคลุมการกระทําความผิด ท่ี เ กิด ข้ึน  
มิได�กําหนดฐานความผิดว�าด�วยการคุกคามทางเพศ กําหนดความผิดเก่ียวกับสิ่งอันลามกท่ีไม�สอดคล�อง 
กับสังคมป�จจุบัน ดังนั ้น กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีภารกิจเปEนหน�วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม 
ในการดําเนินการเพ่ือพัฒนากฎหมาย และแก�ไขป�ญหาอาชญากรรมในสังคม จึงจําเปEนต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
หลักการอนัเปEนสาระสาํคญั 

กระทรวงยุติธรรมได�เสนอร�างพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ความผิดเก่ียวกับเพศ) (เอกสารแนบ) เพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาให�ความเห็นชอบ เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘  
ต� อมาคณะรั ฐมนตรี มี ม ติอนุ มั ติหลั กการร� า งพระราช บัญญั ติฯ  ตาม ท่ีกระทรวงยุ ติ ธ รรมเสนอ  
และให�ส�งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีหลักการ 
อันเปEนสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
 
 

/หลักการของร�าง... 
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หลักการของร�างพระราชบัญญัติฯ เปEนการแก�ไขความผิดเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับการกระทําชําเรา  

การคุกคามทางเพศและสิ ่งอันลามก เพราะความศักดิ ์ส ิทธิ ์ของกฎหมายนั ้นขึ ้นอยู �กับการบังคับใช� 
ที่มีประสิทธิผล ซึ่งการบัญญัติกฎหมายให�ชัดเจนตั้งแต�ต�นและให�สอดคล�องกับสังคมในป�จจุบัน อนึ ่ง  
การกระทําทางเพศในป�จจุบันนั้น มีลักษณะและวิธีการกระทําความผิดที่เพิ่มเติมกว�าที่กฎหมายในอดีต 
จะครอบคลุมถึง ซ่ึงร�างพระราชบัญญัติฯ จะทําให�การดําเนินกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
และเห็นควรแก�ไขอัตราโทษปรับอาญาในลักษณะ ๙ ความผิดเก่ียวกับเพศท่ีล�าสมัย ให�สอดคล�องกับสภาพ
เศรษฐกิจในป�จจุบันด�วย ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีภารกิจเปEนหน�วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม
ในการดําเนินการเพ่ือพัฒนากฎหมาย และแก�ไขป�ญหาอาชญากรรมในสังคม จึงจําเปEนต�องตราพระราชบัญญัตินี้  

๑. ร�างพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ความผิดเก่ียวกับเพศ)  
ท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ มีสาระสําคัญเพ่ือแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ดังต�อไปนี้  

(๑)  แก�ไขคํานิยาม“กระทําชําเรา” (แก�ไขมาตรา ๒๗๖) 
(๒)  กําหนดความผิดฐานคุกคามทางเพศ (เพ่ิมมาตรา ๒๘๕/๓) 
(๓)  แก�ไขลักษณะความผิดเก่ียวกับสิ่งอันลามก (แก�ไขมาตรา ๒๘๗ (๑)) 
(๔)  แก�ไขโทษปรับอาญาในลักษณะ ๙ ความผิดเก่ียวกับเพศ (แก�ไขมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ ทวิ  

มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๓ ทวิ มาตรา ๒๘๔  
มาตรา ๒๘๕/๓ และมาตรา ๒๘๖) 

 
บัดนี้ ร�างพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ความผิดเก่ียวกับเพศ)  

ท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอได�ผ�านการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการ 
พิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาพิจารณาในวาระสามแล�ว 

๒. ร�างพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ความผิดเก่ียวกับเพศ)  
ท่ีผ�านการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวล
กฎหมายอาญาพิจารณาในวาระสามแล�ว เปEนการแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา โดยมีสาระสําคัญ 
ดังต�อไปนี้ 
 (๑) แก�ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว�า “การกระทําชําเรา” (เพ่ิมมาตรา ๑ (๑๘) และแก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ และมาตรา ๓๖๖/๑) 
 (๒) ปรับปรุงมาตรการในการดําเนินการกับผู�กระทําความผิดฐานกระทําชําเราซ่ึงมีอายุไม�เกินสิบแปดปD
กระทํากับผู�เสียหายซ่ึงเปEนเด็กอายุกว�าสิบสามปDแต�ไม�เกินสิบห�าปD (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗๗) 
 (๓) กําหนดให�การกระทําอนาจารโดยการล�วงล้ําเปEนการกระทําความผิดท่ีผู�กระทําต�องรับโทษหนักข้ึน  
(แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗๘ และมาตรา ๒๗๙) 
 
 

/(๔) กําหนดให�... 
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 (๔) กําหนดให�การบันทึกภาพหรือเสียงและการเผยแพร�หรือส�งต�อภาพหรือเสียงของการกระทําชําเรา
หรือการกระทําอนาจารเปEนการกระทําความผิดท่ีผู�กระทําต�องรับโทษหนักข้ึน (เพ่ิมมาตรา ๒๘๐/๑) 
 (๕) กําหนดให�การข�มขืนกระทําชําเราและการอนาจารโดยการล�วงล้ํา เปEนความผิดอันยอมความได�  
ถ�าเปEนการกระทําระหว�างคู�สมรสและมิได�เกิดต�อหน�าธารกํานัลหรือไม�เปEนเหตุให�ผู�ถูกกระทํารับอันตรายสาหัส
หรือถึงแก�ความตาย  (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๘๑) 
 (๖) กําหนดให�การกระทําความผิดเก่ียวกับเพศแก�บุพการีและผู�อยู�ภายใต�อํานาจด�วยประการอ่ืนใด 
ผู�กระทําต�องรับโทษหนักข้ึน (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๘๕) 
 (๗) กําหนดให�การกระทําความผิดเก่ียวกับเพศแก�บุคคลซ่ึงไม�สามารถปกปLองตนเองได� ผู�กระทํา 
ต�องรับโทษหนักข้ึน (เพ่ิมมาตรา ๒๘๕/๒) 

(๘) ปรับปรุงการกระทําความผิดฐานดํารงชีพจากรายได�ของผู�ซ่ึงค�าประเวณี โดยตัดบทสันนิษฐานออก
และกําหนดความผิดให�ครอบคลุมถึงการแสวงหาประโยชนOจากผู�ซ่ึงค�าประเวณีในรูปแบบต�างๆ  ด�วย (แก�ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๒๘๖) 
   
ร�างพระราชบญัญัตทิีจ่ะรบัฟ�งความเหน็ 
 ร�างพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ความผิดเก่ียวกับเพศ) 
(ฉบับกระทรวงยุติธรรมเสนอและผ�านการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาพิจารณาในวาระสามแล�ว) 
 
วิธีการในการรับฟ�งความคิดเห็น 
 ทางเว็บไซตOกระทรวงยุติธรรม(http://www.moj.go.th) หรือเว็บไซตO www.lawamendment.go.th 
 
ระยะเวลา 
 จํานวน ๒๑ วัน ต้ังแต�วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 


