วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

การเพิ่มโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศที่กระทาต่อลูกเลี้ยง
Increasing the Penalty for Sex Offenses Committed
to Step-Child
ชาญวิสุทธิ์ ต้นมณี1
บทคัดย่อ
ในความผิดเกี่ยวกับเพศที่กระทาต่อลูกเลี้ยง ไม่สามารถนาหลักการเพิ่มโทษ
ตามมาตรา 285 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาบังคับใช้แก่ผู้กระทาความผิดที่มีสถานะ
เปรียบเสมือนบิดามารดา เช่น พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนคู่ชีวิตของบิดา
หรือมารดาของบุตร หรือผู้อุปการะหรือผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูบุตรนั้น ทั้งนี้
เนื่องจากการกาหนดขอบเขตผู้กระทาความผิดซึ่งต้องเป็นบุพการีตามความเป็นจริง
และผู้สืบสันดานจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ส่งผลให้ผู้กระทาผิดที่เลี้ยง
ดูบุตรของอีกฝ่ายนั้นมาแต่เด็ก สามารถใช้ความสัมพันธ์เชิงอานาจและหน้าที่ของความ
เป็นบิดาหรือมารดามากระทาความผิดทางเพศต่อลูกเลี้ยงโดยไม่ต้องรับโทษเพิ่มขึ้น อีก
ทั้งหากเป็นความผิดทางเพศที่กาหนดให้สามารถยอมความได้ ผู้กระทาผิดก็อาจไม่ต้อง
รับผิดในการกระทานั้น ในขณะที่กฎหมาย Sexual Offences Act 2003 ของประเทศ
อั ง กฤษก าหนดขอบเขตผู้ ก ระท าผิ ด ทางเพศ รวมถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้ถูกกระทาในสถานะเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งไม่เฉพาะความสัมพันธ์ที่ชอบด้วย
กฎหมายเท่านั้น แต่รวมถึงบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้อุปการะเลี้ยงดู
พ่อแม่บุญธรรม หรือบุคคลที่พักหรือ เคยพักอาศัยร่วมกัน และการกระทาดังกล่าวถือ
เป็นความผิดที่ไม่อาจยอมความได้
คาสาคัญ : การเพิ่มโทษ, ความผิดเกี่ยวกับเพศ, ลูกเลี้ยง
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Abstract
For increasing the penalties to sex offenses under
Section 285 of the Criminal Code to enforced the offender with
committed by stepfather or stepmother resulting from a change of
spouse's parent to step-child or a parent or guardian who takes care of
the child because the limit of descendant and descendant defines
specify the person who have a blood relation only. Cause of that makes
the offender who is a stepfather or a stepmother can use the
relationship of father or mother power to commit sexual offenses to the
step-child without increasing the punishment and can compromised for
that act. While the Sexual Offences Act 2003 of England defines the
offender who has a relationship in the family not specify only blood
relation and cannot be compromised.
Keywords : Increasing the Penalty, Sex Offenses, Step-Child

บทนา
ในทางอาญาความผิดเกี่ยวกับเพศถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมีผลกระทบ
ต่อสังคมโดยตรง อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดี หลักความเชื่อทางศาสนาที่มีข้อ
ห้า มอย่ า งชั ด เจนเกี่ ยวกั บ การประพฤติ ผิ ดในกาม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งผู้ เ สี ย หายใน
ความผิดทางเพศย่อมได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง เสื่อมเสีย
เกียรติยศ ชื่อเสียงและไม่กล้าที่จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมตามปกติ ดังนั้นปัจจุบัน
ความผิด เกี่ย วกับ เพศจึงได้บัญ ญัติไ ว้ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลั กษณะ 9
มาตรา 276-287 ได้กาหนดความผิดเกี่ยวกับเพศเพื่อลงโทษบุคคลที่กระทาความผิดต่อ
บุคคลอื่นในลักษณะเป็นการกระทาที่มุ่งต่อการทาร้ายทางเพศในลักษณะที่แตกต่างกัน
ตามที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา และจักต้องได้รับโทษเพิ่มขึ้นหากเป็นการ
กระทาความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี มาตรา
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278 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือ มาตรา 283 แก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่ง
อยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง ใน
ความพิทักษ์หรือในความอนุบาล ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ
หนึ่งในสามตามมาตรา 285 ซึ่งการบัญญัติเพิ่มโทษดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อลงโทษ
ผู้กระทาความผิดที่อาศัยความสัมพันธ์เชิงอานาจหรือความไว้เนื้อเชื่อใจต่อผู้ถูกกระทา
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กรณี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบิ ด ามารดาและบุ ต รซึ่ งเป็ น อ านาจ
เด็ดขาดที่ปรากฏในจารีตประเพณีและหลักคาสอนของไทยมาแต่โบราณ นอกจากนี้ ยัง
ปรากฏในเรื่ องของอ านาจปกครองบุต รตามมาตรา 1566 และมาตรา 1567 แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ที่กาหนดให้บิดามารดามี
อานาจปกครองบุตรผู้เยาว์เพื่อป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่บุตรนั้นจนกว่าจะบรรลุ
นิติภาวะ แต่ ด้วยประเพณีของไทยและตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาที่ถือว่ า
บิ ด ามารดาเป็ น พรหมของบุ ต รและเป็ น พระในบ้ า น การเสริ ม สร้ า งความกตั ญ ญู
กตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณจึงถือว่าเป็นสิ่งดีงามที่พึงปฏิบัติ ดังนั้น แม้บุตรจะบรรลุนิติ
ภาวะไปแล้ ว แต่ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องบิ ด ามารดากั บ บุ ต รก็ ยั ง ผู ก พั น กั น ต่ อ ไป
อย่างไรก็ตาม ด้วยวัฒนธรรมการสร้างครอบครัว ของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไป เกิดการหย่าร้างจนนาไปสู่การเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น ซึ่งต่อมาก็
อาจมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับบุคคลอื่นที่ตนพึงพอใจ โดยหากเป็นกรณีแม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่
ว่าบุตรนั้นจะคลอดมาแล้วหรือไม่ก็ตาม สามีใหม่ก็จะเข้ามามีบทบาทในฐานะของการ
เป็นพ่อเลี้ยง หรือหากเป็นกรณีพ่อเลี้ยงเดี่ยว ภริยาใหม่ก็จะเข้ามามีบทบาทในฐานะ
ของการเป็นแม่เลี้ยงแทน ซึ่งแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าว จะมิได้เป็น
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ความสัมพันธ์นี้ยังคงสายใยของความเป็นบิดามารดากับ
บุตรตามประเพณีของไทยและตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งหากได้ มี ก ารเลี้ ย งดู บุ ต รของอี ก ฝ่ า ยตั้ งแต่ เ ริ่ ม คลอด ก็ ยิ่ งท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเสมือนหนึ่งเป็นความสัมพันธ์
เช่นเดียวกับบิดามารดาตามสายโลหิต
แต่ด้ วยการกระทาความผิ ดทางเพศในปั จจุ บัน ผู้ก ระทาผิด มัก เป็ นบุ คคล
ภายในครอบครัว เดี ย วกั น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง กรณีบิ ดาข่ มขื น บุต รสาว มารดาพา
บุตรสาวไปค้าประเวณี รวมไปถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงซึ่งได้ ใช้ความสัมพันธ์เชิงอานาจและ
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หน้าที่ของความเป็นบิดาหรื อมารดามากระทาความผิดทางเพศต่อลูกเลี้ยง ทาให้บุตร
นั้นได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง เสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียง
และไม่กล้าที่จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมตามปกติ ซึ่งการกระทาความผิดนั้นดังกล่าว
หากเป็นการกระทาต่อผู้สืบสันดานก็ถือเป็นเหตุให้ได้รับโทษเพิ่มขึ้นตามมาตรา 285 แต่
ในกรณีเ ป็ น พ่ อเลี้ ย งแม่ เ ลี้ ย งไม่ ส ามารถนาหลั ก การเพิ่ มโทษตามมาตรา 285 แห่ ง
ประมวลกฎหมายอาญามาบังคับใช้ได้ เนื่องจากขอบเขตของผู้กระทาความผิดต้องเป็น
บุพการีตามความเป็นจริง และผู้สืบสันดานจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
ส่งผลให้การกระทาความผิดทางเพศโดยพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงสามารถยอมความได้ อีกทั้งยัง
มิได้รับโทษหนักขึ้น อันอาจไม่เป็นธรรมต่อตัวลูกเลี้ยงได้ ในขณะที่กฎหมายประเทศ
อังกฤษมีการคุ้มครองสิทธิของคนในครอบครัวที่จะไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยคนใน
ครอบครัวเดียวกันเป็นอย่างมาก ดังนั้ นในบทความนี้จึงจะทาการศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมาย Sexual Offences Act 2003 ของประเทศอังกฤษ เพื่อกาหนดแนวทางใน
การแก้ไขกฎหมายอาญาไทยและลดอุปสรรคในการคุ้มครองสิทธิของลูกเลี้ยงจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร
ความสัมพัน ธ์ ของบิดามารดาที่มีต่อ บุตรเป็นความสัม พันธ์ใ นลักษณะของ
อานาจเด็ดขาดที่ปรากฏในจารีตประเพณีและหลักคาสอนของไทย ซึ่งในทางกฎหมาย
และทางพระพุทธศาสนา เรียก “บิดามารดา” ว่าเป็น “บุพการี” โดยคาว่า “บุพการี”
มาจากคาว่า “บุพ” (อ่านว่า บุบ -พะ) กับคาว่า “การี ” “บุพ” แปลว่า ก่อน ทีแรก
เบื้องต้น เบื้องหน้า ส่วนคาว่า “การี” แปลว่า ผู้มีการกระทา หรือ ผู้ทา โดยคานี้มีสอง
ความหมาย ความหมายแรกใช้ในภาษากฎหมาย หมายถึง ญาติทางสายโลหิตโดยตรง
ขึ้นไป ได้แก่ บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด อีกความหมายหนึ่งใช้ทางพระพุทธศาสนา
หมายถึง ผู้ทาคุณให้ก่อนโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น บิดามารดาเป็นบุพการีของบุตร
ธิดา เพราะเป็นผู้มีพระคุณซึ่งให้กาเนิดและเลี้ยงดู บุตรธิดาที่ดีจึงควรมีความกตัญญู
กตเวทิ ต าต่ อ บิ ด ามารดา กล่ า วคื อ เป็ น ผู้ ที่ รู้ บุ ญ คุ ณ ท่ า นแล้ ว รู้ จั ก ตอบแทนคุ ณ ท่ า น
(สานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2561) สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว มาตรา 1566 บัญญัติไว้ว่า “บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้อง
อยู่ใต้อานาจปกครองของบิดามารดา” และมาตรา 1567 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใช้อานาจการ
ปกครองมีสิทธิ (1) กาหนดที่อยู่ของบุตร (2) ทาโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน
(3) ให้บุตรทาการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป และ (4) เรียกบุตรคืน
จากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย” กล่าวคือ บิดาและมารดาที่เป็นผู้มี
อานาจปกครองบุตร เป็นผู้มีอานาจในการปกครองบุตรผู้เยาว์กาหนดที่อยู่ของบุตร ทา
โทษบุตรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนตามสมควร ให้บุตรทาการงานตามสมควรแก่ความสามารถ
และฐานานุรู ป และสามารถเรี ยกบุต รคืนจากบุคคลอื่นซึ่ งกักบุต รไว้โ ดยมิชอบด้ว ย
กฎหมายได้
การที่ ก ฎหมายก าหนดให้ บิ ด ามารดามี อ านาจในการปกครองบุต รผู้ เ ยาว์
เนื่องจากบุตรผู้เยาว์ถือเป็นบุคคลที่อ่อนอายุ อ่อนประสบการณ์ และขาดการควบคุม
สภาพจิตใจ ดังนั้นเพื่อเป็นป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่บุตร บิดามารดาจึงมีอานาจ
ในการปกครองดังกล่าว แต่หากบุตรผู้เยาว์นั้นบรรลุนิติภาวะแล้ว บุตรจะไม่ตกอยู่ใน
อานาจปกครองของบิดามารดาอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของบิดามารดา
กับบุตรในสังคมไทยมักยังคงผูกพันกันต่อไปตามจารีตประเพณีและหลักคาสอนทาง
ศาสนาที่ ถือ ว่ าบิ ด ามารดาเสมื อ นเป็ นพระในบ้ าน การกตั ญ ญู และกตเวทิ ต าต่ อ ผู้ มี
พระคุณจึงถือว่าเป็นสิ่งดีงามที่พึงปฏิบัติ ดังบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ มาตรา 1562 “ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดฟ้ อ งบุ พ การี ข องตนเป็ น คดี แ พ่ ง หรื อ
คดีอาญา” ซึ่งการบัญญัติดังกล่าวเป็นการบัญญัติกฎหมายให้สอดรับกับหลักคาสอน
ของศาสนา สังคม จารีตประเพณีของไทย และการกตัญญูและกตเวทิตาดังกล่าวในทาง
ปฏิบัติก็ไม่จากัดเฉพาะบิดามารดาที่แท้จริงเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงบุคคลในสถานะอื่น
เช่น พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยง ผู้อุปการะเลี้ยงดูกับผู้ถูกอุปการะ ผู้รับบุตรบุญ
ธรรมกับบุตรบุญธรรม ครูอาจารย์กับลูกศิษย์ เป็นต้น

องค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับเพศที่กระทาโดยบุพการี
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 บัญญัติไว้ว่า “ถ้าการกระทาความผิด
ตาม มาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี มาตรา 278 มาตรา
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279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือ มาตรา 283 เป็นการกระทาแก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่ง
อยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง ใน
ความพิทักษ์หรือในความอนุบาล ผู้กระทาต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา
นั้นๆ หนึ่งในสาม” กล่าวคือ การจะเพิ่มโทษแก่ผู้กระทาผิดที่กระทาต่อผู้สืบสันดานได้
นั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1) ผู้กระทา หมายถึง บุพการีของบุตร แต่ด้วยทั้งประมวลกฎหมายอาญาและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิได้มีการนิยามคาว่า “บุพการี” ไว้ เพียงแต่
มีการอธิบายด้วยแนวคาพิพากษาศาลฎีกาเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในคาพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 1384/2516 โดยให้ความหมายของคาว่า “บุพการี” หมายถึง ผู้บุพการีตาม
ความเป็นจริง หรือผู้สื บเชื้ อสายโลหิต โดยตรงขึ้น ไป จากแนวคาพิพากษาศาลฎีก า
ดังกล่าว หมายความว่า บิดามารดากับบุตรจะต้องเป็นบุคคลที่มีสถานะความสัมพันธ์
ความผูกพันระหว่างกันเชิงอานาจที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในฐานะเป็นผู้ปกครองที่มีหน้าที่
ในการอุปการะเลี้ยงดูบุคคลอีกฝ่ายซึ่งก็คือบุตร และอีกฝ่ายก็มีหน้าที่กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้ปกครองนั้น หรือที่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงพฤตินัย สอดคล้องกับคาอธิบายของ
ศาสตราจารย์หยุด แสงอุทัยที่อธิบายว่า ผู้สืบสันดานคือบุตร หลาย เหลน ลื้อที่ชอบ
ด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม (หยุด แสงอุทัย,
2556: 179) ดังนั้น บิดาซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา แม้จะไม่เป็นผู้แทนโดยชอบ
ธรรมของบุตรแต่ก็ถือว่าเป็นผู้บุพการี
2) ผู้ ถู ก กระท า หมายถึ ง ผู้ สื บ สั น ดานของบุ พ การี นั้ น แต่ ด้ ว ยประมวล
กฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิได้มีการนิยามคาว่ า
“ผู้สืบสันดาน” ไว้เป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับคาว่า “บุพการี” ดังนั้น การพิจารณา
ความหมายของคาดังกล่ าว จึ งต้องพิจารณาจากแนวคาพิพ ากษาศาลฎี กา เช่น ค า
พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 303/2497 และ 1526/2497 วิ นิ จ ฉั ย ความหมายของค าว่ า
“ผู้สืบสันดาน” หมายถึง ผู้สืบสันดานตามความจริง ดังนั้น บุตรนอกกฎหมายจึงถือเป็น
ผู้สืบสันดานตามกฎหมายด้วยเช่นกัน หรือคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 956/2504 วินิจฉัย
คาว่า “ผู้สืบสันดาน” ตามความในมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หมายถึง
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ผู้สืบสันดานตามธรรมชาติ ดังนั้น ในความหมายของผู้สืบสันดานที่ เป็นผู้ถูกกระทาจึง
หมายถึงเฉพาะบุตรตามสายโลหิตเท่านั้น ซึ่งเป็นการให้ความหมายตามความสัมพันธ์
เชิงพฤตินัย ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าบุตรนั้นจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ก็ถือ
เป็นผู้ถูกกระทาในฐานะเป็นผู้สืบสันดาน
3) มีการกระทาความผิดทางเพศ โดยการกระทาความผิ ดนั้นมีเจตนาที่จะ
กระทาผิดตามที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ข่มขืนกระทาชาเราตาม
มาตรา 276 การกระทาชาเราเด็กตามมาตรา 277 กระทาอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบ
ห้าปีตามมาตรา 278 กระทาอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีตามมาตรา 279 เป็น
ธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารตามมาตรา 282 มาตรา 283
เมื่อพิจารณาลักษณะของการกระทาความผิดทางเพศโดยบุพการีจะเห็นได้ว่า
ในการกระทาความผิดทางเพศนั้นเป็นการกระทาโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทาง
สายโลหิตซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางธรรมชาติเท่านั้น ไม่หมายความรวมถึงบุตรบุญธรรม
หรือบุตรที่เกิดแต่สามีภริยาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่มีแต่เดิมมาก่อนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยา
หรือสมรสกัน แม้จะไม่มีการรับรองบุตรตามกฎหมายก็ถือเป็นผู้สืบสันดาน

ลักษณะของการกระทาทางอาญาที่ถือเป็นเหตุฉกรรจ์
การจะพิจารณาว่าการกระทาดังกล่าวถือเป็นเหตุฉกรรจ์หรือไม่ สามารถแยก
พิจารณาได้เป็น 4 ลักษณะ คือ (สัญชัย ลัจจวานิช, 2525: 59)
1) เหตุฉกรรจ์ที่คานึงถึงบุคคลที่ถูกประทุษร้าย คือ การกาหนดเหตุฉกรรจ์
โดยพิจารณาจากตัวผู้ถูกกระทาความผิด กล่าวคือหากผู้นั้นเป็นผู้อ่อนแอ มีกาลังน้อยไม่
สามารถเพียงพอที่ จะป้ องกั นหรื อต่อ สู้กับ ผู้กระทาความผิด ได้ก ารกระท าต่อ บุคคล
ดังกล่าวย่อมเป็นเหตุพิจารณาในการกาหนดให้ผู้กระทาได้รับโทษหนักขึ้น
2) เหตุฉกรรจ์ที่คานึงถึงลักษณะพิเศษของเจตนา คือ การพิจารณาเหตุจูงใจ
หรือจุดมุ่งหมายในการก่อให้เกิดการกระทาความผิดเพื่อกาหนดเหตุฉกรรจ์นั้นเป็นการ
พิจารณาในส่วนของจิตใจผู้กระทาเป็นหลักในการกาหนดให้รับโทษหนักขึ้น
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3) เหตุฉกรรจ์ที่ คานึงถึงความร้ายแรงของลักษณะวิธีของการกระทา การ
กาหนดเหตุฉกรรจ์ตามลักษณะความผิดนั้นพิจารณาถึงเหตุอันเนื่องมาจากการกระทา
ความผิดว่ามีรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งรูปแบบและวิธีการกระทา
ความผิดบางอย่างนั้นอาจแสดงถึงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นแตกต่างกั นก็เป็นได้ ดังนั้น
การลงโทษต่อความผิดที่มีลักษณะแตกต่างกันย่อมมีความหนักเบาของโทษที่แตกต่าง
กันไปด้วย โดยพิจารณาจากลักษณะของการกระทาความผิดว่าเป็นการกระทาความผิด
ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความอันตรายมากน้อยเพียงไร เป็นการกระทาที่มีความ
รุนแรงไม่ว่าจะส่งผลกระทบในเรื่องของความเสียหายหรือความรู้สึกของบุคคลในสังคม
ก็จะต้องได้รับโทษหนักขึ้น
4) เหตุฉกรรจ์ที่คานึงถึงเจตนาพิเศษ คือ การคานึงถึงความชั่วร้ายของจิดใจ
กล่าวคือ การกาหนดโทษโดยคานึงถึงจิตใจของผู้กระทาเป็นหลักโดยพิจารณาในส่วน
ของเจตนาที่ชั่วร้ายหรือการมีจิตใจที่ชั่วร้ายมากกว่าปกติย่อมเป็นเหตุแห่งการได้รับโทษ
หนักขึ้น ดังนั้น แม้การกระทาที่มีลักษณะเดียวกันแต่มีความชั่วร้ายในจิตใจของผู้ทา
ความผิดที่แตกต่างกันย่อมได้รับโทษหนักเบาที่แตกต่างกันตามไปด้วย ทั้งนี้หลักการ
ดังกล่าวจะนามาใช้เฉพาะในกรณีของการกระทาความผิดโดยเจตนาธรรมดาและเจตนา
พิเศษเท่านั้นแต่มิได้นามาบังคับใช้กับการระทาความผิดโดยประมาท
การกาหนดเหตุฉกรรจ์เพื่อเพิ่มโทษทางอาญาก็เพื่อเป็นการแก้แค้นผู้กระทา
ความผิดแทนผู้เสียหายให้สาสมกับความร้ายแรงของการกระทา ตลอดจนเพื่อเป็นการ
ข่มขู่และป้องกันอาชญากรรม และทดแทนความเสียหายที่ผู้กระทาผิดก่อให้เกิดแก่
สังคมอีกด้วย แต่หากการกระทาผิด มีผลกระทบต่อผู้ที่ถูกกระทาโดยตรงเท่านั้น ไม่มี
ผลกระทบต่อสังคมโดยรวม กล่าวคือ เป็นความผิดที่มีความเป็นอาชญากรรมน้อยหรือมี
คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างมากที่พึงเคารพในเจตจานงของผู้เสียหาย
หรือมีคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนบุคคลโดยแท้ และเป็นความผิดที่มุ่งประสงค์จะ
คุ้มครองผู้เสียหายอย่างแท้จริง เช่น ความผิดเกี่ยวกับข่มขืนกระทาชาเราธรรมดาตาม
มาตรา 276 วรรคแรก ความผิดเกี่ยวกับกระทาอนาจารซึ่งมิได้เกิดต่อหน้าธารกานัล
หรือไม่ได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย และไม่เป็นการกระทาแก่ผู้สืบสันดาน
หรือศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแลหรือผู้อยู่ในความปกครองตามมาตรา 278 ความผิดเกี่ยวกับ
พาหรือซ่อนเร้นบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้น
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จะยินยอมหรือไม่ตามมาตรา 283 ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสาม หรือความผิดเกี่ยวกับ
พาหญิงไปเพื่อการอนาจารตามมาตรา 284 (จุฬารัตน์ ยะปะนัน, 2553: 152-157) ซึ่ง
ผู้เสียหายจะเป็นผู้วินิจฉัยหรือตัดสินใจว่าควรใช้บังคั บกฎหมายอาญาแก่ผู้กระทาผิด
หรือไม่ ถ้าผู้เสียหายไม่ติดใจจะดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดก็สามารถยอมความกันได้
และเมื่อมีการถอนคาร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันตามกฎหมายแล้วก็ถือว่า
สิทธิที่จะนาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ รัฐก็ไม่จาเป็นต้องเข้าไปดาเนินคดีกับผู้กระทา
ความผิดอีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. คณิต ณ นคร มีความเห็นว่า เหตุ
ฉกรรจ์ซึ่งเป็นเหตุที่ท าให้ผู้ กระทาความผิด ต้องรับโทษหนัก ขึ้นนั้ นอาจจะขึ้น อยู่กั บ
ลักษณะของบุคคลที่ถูกประทุษร้ายและขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของลักษณะของการ
กระทาหรือผลของการกระทา และขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้กระทา การบัญญัติเหตุฉกรรจ์
โดยอาศัยองค์ประกอบเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าเหตุฉกรรจ์นั้นได้ยึดถือหลักของ
แนวคิดการลงโทษที่มีลักษณะเป็นการตอบแทนความร้ายแรงของการกระทาความผิด
ตามแนวคิดของเบคคาเรีย นักทฤษฎีกฎหมายคลาสสิค ซึ่งถือว่าความหนักเบาของการ
ลงโทษจะต้องกาหนดตามความร้ายแรงแห่งอันตรายของผู้กระทาความผิดแต่ละคน
และความร้ายแรงแห่งอันตรายนี้วัดได้จากขีดแห่งความเสียหายอันเกิดจากการกระทา
ความผิดนั้น กล่าวคือ การลงโทษผู้ต้องหาที่กระทาผิดโดยพิจารณาประกอบเหตุฉกรรจ์
เพื่ อ ให้ ต้ อ งรั บ โทษหนั ก ขึ้ น ก็ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องสั งคม โดยยึ ด มั่ น ในหลั ก ของความ
ยุติธรรม (คณิต ณ นคร, 2525: 13-14)

ความผิดเกี่ยวกับเพศของประเทศอังกฤษ
การบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศของประเทศอังกฤษเป็นไปตามกฎหมาย
Sexual Offences Act 2003 ซึ่งได้กาหนดความผิดทางเพศของบุคคลในครอบครัว
เดียวกันตั้งแต่ ค.ศ. 1908 และบัญญัติให้ เป็นเหตุฉกรรจ์อันมีโทษทางอาญาสูงสุดคือ
จาคุก ทั้งนี้ The family Law Act 1996 กาหนดความหมายของบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับบุตรไว้ใน Article 62 (6) หมายความถึง “บุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กับเด็ก โดยความสัมพันธ์นี้หมายถึงบิดามารดาของเด็กหรือมีหรือเคยมี
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หน้าที่ปกครองดูแลเด็ก หรือในกรณีที่มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหรือเลิกรับเด็กเป็น
บุตรบุญธรรม บุคคลจะมีความสัมพันธ์กันหากบุคคลหนึ่งเป็นบิดามารดาโดยกาเนิดของ
เด็กหรือบุคคลที่กลายเป็นบิดามารดาเนื่องจากคาสั่งให้รับบุตรบุญธรรมหรือจากการยื่น
คาร้องขอรับบุตรบุญธรรมหรือเป็นบุคคลที่ให้อยู่อาศัยกับเด็กกรณีที่มีการรับเด็กเป็น
บุตรบุญธรรมในเวลาใดก็ตาม” และให้ความหมายของคาว่า “ญาติ” ตาม Article 63
หมายถึง “บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กันโดยเป็นบิดามารดา พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ลูกเลี้ยง
บุตร หลาน ปู่ย่า ตายาย พี่น้อง ลุงป้า น้าอา ของบุคคลอีกคนหนึ่ง หรือของคู่สมรสหรือ
ของอดีตคู่สมรสของบุคคลอีกคนหนึ่งด้วย รวมไปถึงผู้ที่กินอยู่ด้วยกันฉันสามีภริยาหรือ
เคยอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาด้วย” (พิชญาภา เจียมแท้, 2555: 36-37) ทั้งนี้เพื่อคุ้มครอง
ผู้ เ สี ย หายในกรณี ที่ ผู้ ก่ อ เหตุ มี ส่ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ เด็ ก ที่ ถู ก ท าร้ า ยหรื อ ทารุ ณ กรรมใน
ครอบครัว
ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวที่กระทาต่อบุตรของตนเอง
ไม่ ว่ า จะยิ น ยอมหรื อ ไม่ก็ ต าม ถื อ เป็ นความผิด เกี่ ย วกั บ การมี กิ จ กรรมทางเพศหรื อ
สนับสนุนให้มีกิจกรรมทางเพศกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ในครอบครัวตาม Sexual
Offences Act 2003 Article 25 และ Article 26 ต้องได้รับโทษต้องระวางโทษจาคุก
สูงสุดไม่เกิน 14 ปี ส่วนความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวอาจเป็นบุคคลใดบุคคล
หนึ่งตาม Article 27 ดังนี้
1) เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมตาม the Adoption and Children Act 2002
2) เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา พี่สาว น้องสาว หลานสาว ป้า หรือ ลุง หรือเป็น
หรือเคยเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงของผู้ถูกกระทา
3) เป็นหรือเคยเป็นผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้อง หรือน้องสาว
หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้รับบุตรบุญธรรม
4) ผู้ ถู ก กระท าอาศั ย อยู่ ใ นที่ พั ก อาศั ย เดี ย วกั น กั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด และ
ผู้ถูกกระทาอยู่ในความปกครองของผู้กระทา
5) เป็นลุง ป้า น้า อา ซึ่งหมายถึงพี่หรือน้องของบิดาหรือมารดา หรือเป็น
ลูกพี่ลูกน้อง ซึ่งหมายถึงบุตรของลุง ป้า น้า อาเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบุตร หมายถึงบุคคล
ที่อุป การะเลี้ ยงดู ที่ข อรับ เลี้ย งมาจากหน่ วยงานท้ องถิ่ นหรื อองค์ก รอาสาสมัครตาม
มาตรา 23 (2) (a) หรือ 59 (1) (a) ของ Children Act 1989 หรือเป็นบุคคลซึ่งอยู่ใน
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อุป การะเลี้ ย งดู ต ามความหมายมาตรา 66 (1) (b) หรือ เป็น พ่ อ แม่ บุ ญธรรม ซึ่ ง
หมายความรวมถึง คู่สมรสของบิดามารดา พี่ชายหรือพี่สาว น้องชายหรือน้องสาวต่าง
บิดาหรือมารดา และบุตรของคู่สมรสของบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอีกด้วย
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ประเทศอังกฤษมีการกาหนดบทลงโทษทาง
อาญาแก่บิดาหรือมารดาที่ร่วมประเวณีกับบุตรของตน โดยข้อห้ามดังกล่าวรวมไปถึง
ความสัมพันธ์ที่มี่ระหว่างญาติร่วมสายโลหิตทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย กล่าวคือ ถือเอาตามความเป็นจริงเป็นหลักในการพิจารณาลงโทษผู้ฝ่าฝืน
(เสริมชัย สุดประเสริฐ, 2550 : 39-40) และครอบคลุมการกระทาของบุคคลที่เป็นหรือ
เคยเป็นพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้อุปการะเลี้ยงดู พ่อแม่บุญธรรม หรือบุคคลที่พักหรือเคยพัก
อาศัยร่วมกัน และการกระทาดังกล่าวถือเป็นความผิดอุกฉกรรจ์ที่มีอัตราโทษสูง และไม่
อาจยอมความได้ เนื่องจาก Sexual Offences Act 2003 ไม่มีการบัญญัติให้ความผิด
ทางเพศที่กระทาด้วยประการใดๆ ที่กระทาด้วยบุคคลข้างต้นสามารถยอมความได้

บทวิเคราะห์การเพิ่มโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศที่กระทาต่อลูกเลี้ยง
ในทางกฎหมายและทางพระพุ ท ธศาสนา เรี ย ก “บิ ด ามารดา” ว่ า เป็ น
“บุพการี” โดยภาษากฎหมาย หมายถึง ญาติทางสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป ได้แก่ บิดา
มารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด ส่วนทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ผู้ทาคุณให้ก่อนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน เช่น บิดามารดาเป็นบุพการีของบุตรธิดา เพราะเป็นผู้มีพระคุณซึ่งให้
กาเนิดและเลี้ยงดู บุตรธิดาที่ดีจึงควรมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดา สอดคล้อง
กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว มาตรา 1566 บัญญัติ
ไว้ว่า “บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อานาจปกครองของบิดามารดา” และ
มาตรา 1567 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใช้อานาจการปกครองมีสิทธิ (1) กาหนดที่อยู่ของบุตร
(2) ทาโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน (3) ให้บุตรทาการงานตามสมควรแก่
ความสามารถและฐานานุรูป และ (4) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบ
ด้ว ยกฎหมาย” หมายความว่ า บิด าและมารดาที่ เป็ นผู้ ทาคุ ณให้ก่ อนซึ่ งก่ อให้เ กิ ด
อานาจปกครองบุตร เช่น กาหนดที่อยู่ของบุ ตร ทาโทษบุตรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนตาม
สมควร ให้บุตรทาการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป ส่วนบุตรที่มีก็
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ควรกตัญญูและกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ ดังบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ มาตรา 1562 “ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดฟ้ อ งบุ พ การี ข องตนเป็ น คดี แ พ่ ง หรื อ
คดีอาญา” ซึ่งการบัญญัติดังกล่าวเป็นการบัญญัติกฎหมายให้สอดรับกับหลักคาสอน
ของศาสนา สังคม จารีตประเพณีของไทย และการกตัญญูและกตเวทิตาดังกล่าวในทาง
ปฏิบัติก็ไม่จากัดเฉพาะบิดามารดาที่แท้จริงเท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงบุคคลในสถานะ
อื่น เช่น พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยง ผู้อุ ปการะเลี้ยงดูกับผู้ถูกอุปการะ ผู้รับบุตร
บุญธรรมกับบุตรบุญธรรม ครูอาจารย์กับลูกศิษย์ เป็นต้น
เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของบิดามารดากับบุตรในกฎหมายไทย จะเห็นได้ว่าการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ครอบครัวนั้นอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงอานาจและความสัมพันธ์ในลักษณะ
เป็นความรับผิดชอบของบุพการีที่มีต่อบุตรตามวัฒนธรรม ประเพณี และหลักคาสอน
ทางศาสนาที่แฝงอยู่ความเชื่อของคนไทยเสมอมา แม้ว่าบุตรผู้เยาว์นั้นจะบรรลุนิติภาวะ
ทางกฎหมายแล้ว และบุตรนั้นไม่ตกอยู่ในอานาจปกครองของบิดามารดาอีกต่อไป แต่
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของบิดามารดากับบุตรในสังคมไทยมักยังคงผูกพันกันต่อไป
ตามจารีตประเพณีและหลักคาสอนทางศาสนาที่ถือว่าบิดามารดาเสมือนเป็นพระใน
บ้าน การกตัญญูและกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณจึงถือว่าเป็นสิ่งดีงามที่พึงปฏิบัติ ดังนั้นเมื่อ
มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวก็จะมีการหยิบ
ยกและคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุพการีกับบุตรเป็นสาคัญ
แต่ด้วยการกระทาความผิดทางเพศในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่จะมีการกระทาโดย
บุคคลภายนอกเท่านั้น หากแต่ยังมีการล่ว งละเมิดทางเพศแก่บุคคลในครอบครัวด้วย
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละเมิดทางเพศโดยบิดามารดาต่อบุตรซึ่งเป็นการกระทา
โดยอาศัยความสัมพันธ์ของบุคคลที่ใกล้ชิดกันและมีความสัมพันธ์เชิงอานาจและหน้าที่
ต่อผู้ถูกกระทาอันถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงและยังเป็นการทาลายความไว้เนื้ อเชื่อใจ
ของบุคคลซึ่งเป็นบุตรที่รักและเคารพบุพการี ไม่ว่าการกระทานั้นจะกระทาโดยความ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม แต่การกระทานั้นก็ยังคงส่งผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชนโดยตรง
อีกด้ วย ดั งนั้ น ในการกระทาทางเพศที่ กระท าโดยบุพ การี ของสั งคมไทยจึงถือ เป็ น
ความผิดในทางศาสนา จารีตประเพณี สังคม
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ด้วยเหตุประการดังกล่าว ความผิดเกี่ยวกับเพศจึงได้บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 9 มาตรา 276-287 ซึ่งได้กาหนดความผิดเพื่อลงโทษ
บุคคลที่กระทาความผิดต่อบุคคลอื่นในลักษณะเป็นการกระทาที่มุ่งต่อการทาร้ายทาง
เพศในลักษณะที่แตกต่างกัน และจักต้องได้รับโทษเพิ่มขึ้นหากเป็นการกระทาความผิด
ตามมาตรา 285 ดังต่อไปนี้
1) กระทาความผิดตามมาตรา 276 โดยข่มขืนกระทาชาเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญ
ด้วยประการใด ๆ โดยใช้กาลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
หรือโดยทาให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น
2) กระทาความผิดตามมาตรา 277 โดยกระทาชาเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้า
ปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
3) กระทาความผิดตามมาตรา 277 ทวิ โดยการกระทาความผิดตามมาตรา
276 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 277 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทารับ
อันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย
4) กระทาความผิดตามมาตรา 277 ตรี โดยกระทาความผิดตามมาตรา 276
วรรคสาม หรือมาตรา 277 วรรคสี่ เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่
ความตาย
5) กระทาความผิดตามมาตรา 278 โดยกระทาอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบ
ห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กาลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่
สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทาให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น
6) กระทาความผิดตามมาตรา 279 โดยกระทาอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน
สิบห้าปี ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
7) กระทาความผิดตามมาตรา 280 โดยได้กระทาความผิดตามมาตรา 278
หรือมาตรา 279 เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย
8) กระทาความผิดตามมาตรา 282 โดยเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อ
การอนาจารซึ่งชายหรือหญิงเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม
9) กระทาความผิดตามมาตรา 283 โดยเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อ
การอนาจารซึ่งชายหรือหญิง โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กาลังประทุษร้าย ใช้
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อานาจครอบงาผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดเพื่อสนองความใคร่
ของผู้อื่น
โดยการกระทาความผิดนั้นได้กระทาแก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล
ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์หรือ
ในความอนุบาล ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม ซึ่งการ
บั ญ ญั ติ เ พิ่ ม โทษดั ง กล่ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลงโทษผู้ ก ระท าความผิ ด ที่ อ าศั ย
ความสัมพันธ์เชิงอานาจหรือความไว้เนื้อเชื่อใจต่อผู้ถูกกระทาให้สาสมกับการกระทา
ความผิดนั้น อีกทั้งยังเป็นการแก้แค้นทดแทนแก่ผู้ถูกกระทาอีกด้วย (อาพล วงศ์ศิริ ,
2555: 16-21)
อย่างไรก็ตาม ด้วยวัฒนธรรมการสร้างครอบครัวของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไป เกิดการหย่าร้างจนนาไปสู่การเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น ซึ่งต่อมาก็
อาจมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับบุคคลอื่นที่ตนพึงพอใจ โดยหากเป็นกรณีแม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่
ว่าบุตรนั้นจะคลอดมาแล้วหรือไม่ก็ตาม สามีใหม่ก็จะเข้ามามีบทบาทในฐานะของการ
เป็นพ่อเลี้ยง หรือหากเป็นกรณีพ่อ เลี้ยงเดี่ยว ภริยาใหม่ก็จะเข้ามามีบทบาทในฐานะ
ของการเป็นแม่เลี้ยงแทน ซึ่งแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าว จะมิได้เป็น
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ความสัมพันธ์นี้ยังคงสายใยของความเป็นบิดามารดากับ
บุตรตามประเพณีของไทยและตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งหากได้ มี ก ารเลี้ ย งดู บุ ต รของอี ก ฝ่ า ยตั้ งแต่ เ ริ่ ม คลอด ก็ ยิ่ งท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเสมือนหนึ่งเป็นความสัมพันธ์
เช่นเดียวกับบิดามารดาตามสายโลหิต
ดั ง นั้ น ในการกระท าความผิ ด ทางเพศโดยบิ ด ามารดาจึ ง มิ ใ ช่ บุ ค คลที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ ต ามความเป็ น จริ ง เท่ า นั้ น หากแต่ พ่ อ เลี้ ย งหรื อ แม่ เ ลี้ ย งก็ มั ก ใช้
ความสัมพันธ์เชิงอานาจและหน้าที่ของความเป็นบิดาหรือมารดามากระทาความผิดทาง
เพศต่อลูกเลี้ยงเช่นกัน ทาให้บุตรนั้นได้ รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่าง
รุนแรง เสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียงและไม่กล้าที่จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมตามปกติ
ซึ่งในทางอาญาความผิดเกี่ยวกับเพศถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมีผลกระทบต่อสังคม
โดยตรง อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดี หลักความเชื่อทางศาสนาที่มีข้อห้าม
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการประพฤติผิดในกาม
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แต่ทงั้ นี้ในกรณีเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงไม่สามารถนาหลักการเพิ่มโทษตามมาตรา
285 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาบังคับใช้ได้ เนื่องจากขอบเขตของผู้กระทาความผิด
ต้ อ งเป็ น การกระท าระหว่ า งบุ ค คลซึ่ งมี ส ถานะเป็ น บุ พ การี ที่ มี อ านาจจั ด การแทน
ผู้สืบสันดานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2) แต่ด้วยคาว่า
“บุพการี” ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายอาญาไม่มี
การบัญญัติคานิยามไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นจึงต้องเทียบเคียงคาพิพากษาศาลฎีกาที่
1384/2516 ซึ่งได้วางคาวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานว่า “บุพการี” หมายถึง ผู้บุพการี
ตามความเป็นจริง ดังนั้นบิดาซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา แม้จะไม่เป็นผู้แทนโดย
ชอบธรรมของบุตรแต่ก็ถือว่าเป็นผู้บุพการี ดังนั้นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงจึงไม่อยู่ในขอบเขต
นิยามนี้ นอกจากนี้บุคคลที่ถูกกระทาต้องมีสถานะเป็นผู้สืบสันดานของบุพการีตามนัย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2) เช่นกัน ซึ่งเมื่อเทียบเคียงคา
พิพากษาฎีกาที่ 303/2497, 1526/2497 ที่ได้วางแนวคาวินิจฉัยไว้ว่า ผู้สืบสันดานต้อง
เป็นบุตรตามความจริง บุตรนอกกฎหมายจึงถือเป็นผู้สืบสันดานตามกฎหมาย และคา
พิพากษาฎีกาที่ 956/2509 วางแนวคาวินิจฉัยคาว่า “สืบสันดาน” ตามพจนานุกรม
หมายความว่าสืบเชื้อสายมาโดยตรง หมายความว่า ลูกเลี้ยงมิได้เป็นผู้สืบสันดานใน
ขอบเขตนิยามนี้ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ บิดามารดาต้องเป็นบุพการีตามความเป็นจริง
บุตรที่เกิดแต่สามีภริยาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่มีแต่เดิมมาก่อนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาหรือ
สมรสกันไม่ถือเป็นผู้สืบสันดานที่จะได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 285 นี้
ในขณะที่เจตนารมณ์ของการเพิ่มโทษทางอาญาก็เพื่อเป็นการแก้แค้นผู้กระทา
ความผิดแทนผู้เสียหายให้สาสมกับความร้ายแรงของการกระทา ตลอดจนเพื่อเป็นการ
ข่มขู่และป้องกันอาชญากรรม และทดแทนความเสียหายที่ผู้กระทาผิ ดก่อให้เกิดแก่
สังคมอีกด้วย แต่ด้วยการนิยามความหมายของบุพการีและผู้สืบสันดานตามคาพิพากษา
ศาลฎีกาดังกล่าวทาให้ลักษณะการกระทาผิดมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่ถูกกระทาแต่ไม่
มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นหากพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงทาการข่มขู่ลูกเลี้ยงหรือ
หลอกให้เ ชื่อในความคิ ดที่ไ ม่สุจริ ต ลู กเลี้ ยงก็ อาจไม่ติ ดใจจะดาเนิน คดีกั บผู้ก ระท า
ความผิด และเมื่อยอมความกันตามกฎหมายจนนาไปสู่การถอนคาร้องทุกข์ ถอนฟ้อง
สิทธิที่จะนาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ รัฐก็ ไม่สามารถเข้าไปดาเนินคดีกับผู้กระทา
ความผิดอีกต่อไป
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ด้วยการกาหนดขอบเขตนิยามอย่างแคบนี้ ส่งผลให้การกระทาความผิดทาง
เพศโดยพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงสามารถยอมความได้ อีกทั้งยังมิได้รับโทษหนักขึ้น อันอาจไม่
เป็นธรรมต่อตัวลูกเลี้ยงได้ ดังการตั้งข้อสังเกตมาตรา 285 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ของศาสตราจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ ต่อกรณีผู้ใช้อานาจปกครองว่า “น่าคิดว่ากรณี
พ่ อ แม่ ที่ แ ท้ จ ริ งไม่ รู้ อ ยู่ ที่ ไ หน ผู้ อุ ป การะก็ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ ใ ช้ อ านาจปกครอง เมื่ อ ผู้ มี อ านาจ
ปกครองไม่ได้ปกครอง ส่วนผู้ที่ปกครองตามความจริงไม่ใช่ผู้ใช้อานาจปกครองแล้ว
กรณีการกระทาความผิดทางเพศควรถือผู้ปกครองตามความจริงเพราะเป็นเรื่องอิทธิพล
ต่อเด็กซึ่งไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ และเป็นการกระทาต่อเนื้อตัวร่างกายโดยตรง ไม่ใช่
กระทบเพียงสิทธิในความจริง มาตรานี้มุ่งคุ้มครองเด็กหรือเปิดโอกาสให้อุปการะเด็กกัน
แน่” (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์, 2551: 194) จะเห็นได้ว่า ข้อสังเกตนี้ได้อธิบายถึง
ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองที่มิใช่เป็นบิดามารดาโดยสายโลหิตหรือเป็นผู้ปกครองตาม
กฎหมาย แต่ในทางพฤตินัย การใช้อานาจปกครองของบุคคลดังกล่าว ย่อมมีอิทธิพลต่อ
ผู้ถูกกระทาในลักษณะของความเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองด้วยเช่นกัน แต่เมื่อตาม
มาตรา 285 นี้ไม่อาจนามาปรับใช้กับความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ได้ ก็อาจไม่เป็นธรรมต่อ
บุตรที่ถูกกระทาทางเพศนัก
ในขณะที่กฎหมายประเทศอังกฤษมีการคุ้มครองสิทธิของคนในครอบครัวที่จะ
ไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยคนในครอบครัวเดียวกันเป็นอย่างมาก โดยการบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับเพศไว้ในกฎหมาย Sexual Offences Act 2003 และบัญญัติให้เป็น
เหตุฉกรรจ์อันมีโทษทางอาญาสูงสุดคือจาคุก แต่ในการพิจารณาการกระทาความผิด
โดยบิดามารดาจะพิจารณาในรูปแบบของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแทนการ
พิจารณาสถานะของบุคคล ซึ่ง The family Law Act 1996 กาหนดความหมายของ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับบุ ตรไว้ใน Article 62 (6) หมายความถึง
“บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเด็ก โดยความสัมพันธ์นี้หมายถึงบิดามารดาของเด็กหรือมี
หรือเคยมีหน้าที่ปกครองดูแลเด็ก หรือในกรณีที่มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหรือเลิก
รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม บุคคลจะมีความสัมพันธ์กันหากบุคคลหนึ่งเป็นบิดามารดาโดย
กาเนิดของเด็กหรือบุคคลที่กลายเป็นบิดามารดาเนื่องจากคาสั่งให้รับบุตรบุญธรรมหรือ
จากการยื่นคาร้องขอรับบุตรบุญธรรมหรือเป็นบุคคลที่ให้อยู่อาศัยกับเด็กกรณีที่มีการ
รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในเวลาใดก็ตาม” และให้ความหมายของคาว่า “ญาติ” ตาม
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Article 63 หมายถึง “บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กันโดยเป็นบิดามารดา พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง
ลูกเลี้ยง บุตร หลาน ปู่ย่า ตายาย พี่น้อง ลุงป้า น้าอา ของบุคคลอีกคนหนึ่ง หรือของคู่
สมรสหรือของอดีตคู่สมรสของบุคคลอีกคนหนึ่งด้วย รวมไปถึงผู้ที่กินอยู่ด้วยกันฉันสามี
ภริยาหรือเคยอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาด้วย” (พิชญาภา เจียมแท้, 2555: 36-37) ทั้งนี้
เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายในกรณีที่ผู้ก่อเหตุมีส่วนสัมพันธ์กับเด็กที่ถูกทาร้ายหรือทารุณ
กรรมในครอบครัว
ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวที่กระทาต่อบุตรของตนเอง
ไม่ ว่ า จะยิ น ยอมหรื อ ไม่ก็ ต าม ถื อ เป็ นความผิด เกี่ ย วกั บ การมี กิ จ กรรมทางเพศหรื อ
สนับสนุนให้มีกิจกรรมทางเพศกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ในครอบครัวตาม Sexual
Offences Act 2003 Article 27 ซึ่งได้แก่
1) เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมตาม the Adoption and Children
Act 2002
2) เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา พี่สาว น้องสาว หลานสาว ป้า หรือ ลุง หรือเป็น
หรือเคยเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงของผู้ถูกกระทา
3) เป็นหรือเคยเป็นผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้อง หรือน้องสาว
หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้รับบุตรบุญธรรม
4) ผู้ ถู ก กระท าอาศั ย อยู่ ใ นที่ พั ก อาศั ย เดี ย วกั น กั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด และ
ผู้ถูกกระทาอยู่ในความปกครองของผู้กระทา
5) เป็นลุง ป้า น้า อา ซึ่งหมายถึงพี่หรือน้องของบิดาหรือมารดา หรือเป็น
ลูกพี่ลูกน้อง ซึ่งหมายถึงบุตรของลุง ป้า น้า อาเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบุตร หมายถึงบุคคล
ที่อุปการะเลี้ยงดูเลี้ยงที่ขอรับเลี้ยงมาจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือองค์กรอาสาสมัครตาม
มาตรา 23 (2) (a) หรือ 59 (1) (a) ของ Children Act 1989 หรือเป็นบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุป การะเลี้ ย งดู ต ามความหมายมาตรา 66 (1) (b) หรือ เป็น พ่ อ แม่ บุ ญธรรม ซึ่ ง
หมายความรวมถึง คู่สมรสของบิดามารดา พี่ชายหรือพี่สาว น้องชายหรือน้องสาวต่า ง
บิดาหรือมารดา และบุตรของคู่สมรสของบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอีกด้วย
การกระทาความผิดโดยมีกิจกรรมทางเพศกับบุคคลในครอบครัวดังกล่าว ต้อง
ได้รับโทษต้องระวางโทษจาคุกสูงสุดไม่เกิน 14 ปี ตาม Article 25 และ Article 26
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เมื่อ พิจารณาหลั กกฎหมายของประเทศอังกฤษจะเห็น ได้ ว่า มี การกาหนด
บทลงโทษทางอาญาแก่ บิด าหรือ มารดาที่ ร่ว มประเวณีกั บบุ ตรของตน โดยข้ อห้ า ม
ดังกล่าวรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่มี่ระหว่างญาติร่วมสายโลหิตทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ถือเอาตามความเป็นจริงเป็นหลักในการพิจารณา
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนและครอบคลุมการกระทาของบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง
ผู้อุปการะเลี้ยงดู พ่อแม่บุญธรรม หรือบุคคลที่พักหรือเคยพักอาศัยร่วมกัน และการ
กระทาดังกล่าวถือเป็นความผิดอุกฉกรรจ์ที่ มีอัตราโทษสูงและไม่อาจยอมความได้ ซึ่ง
นับว่าเป็นการบัญญัติกฎหมายตามเจตนารมณ์ที่ต้องการจะคุ้มครองบุคคลที่อาจถูก
บุคคลในครอบครัวที่มีอานาจและสถานะเหนือกว่าคุกคามหรือทาร้ายร่างกาย จิตใจ ไม่
เพียงแต่บิดามารดาที่มีความสัมพันธ์ตามสายโลหิตเท่านั้น ซึ่งต่างจากกฎหมายไทยที่
คุ้มครองเฉพาะบุคคลที่มีความสั มพันธ์ทางสายโลหิตรวมถึงบุคคลที่กฎหมายกาหนด
เท่านั้น มิได้พิจารณาจากความสัมพันธ์ตามความเป็นจริง ดังนั้นการกระทาความผิดทาง
เพศโดยบุคคลทีม่ ิได้มีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิตและได้อาศัยประโยชน์จากสถานะ
หรือความมีอานาจเหนือผู้ถูกกระทา และความสัมพันธ์เชิงอานาจและความสัมพันธ์ใน
ลักษณะเป็นความรับผิดชอบของบุพการีที่มีต่อบุตรตามวัฒนธรรม ประเพณี และหลัก
คาสอนทางศาสนา เพื่อล่วงละเมิดทางเพศแก่ลูกเลีย้ งซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
และมี ส ถานะเปรีย บเสมื อ นเป็ น บุต รของผู้ ก ระท าจึ งไม่ อ าจเพิ่ ม โทษในการกระท า
ความผิดนั้นให้หนักขึ้นได้ จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อลูกเลี้ยงในสังคมไทยที่มีจานวนเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ความผิ ดเกี่ยวกับ เพศถือ เป็ นอาชญากรรมที่ร้ ายแรงมีผ ลกระทบต่ อสั งคม
โดยตรง อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดี หลักความเชื่อทางศาสนาที่มีข้อห้าม
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการประพฤติ ผิดในกาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เสียหายในความผิด
ทางเพศย่อมได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง เสื่อมเสียเกียรติยศ
ชื่อเสียงและไม่กล้าที่จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมตามปกติ ความผิดเกี่ยวกับเพศจึงได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 9 มาตรา 276-287/2 ซึ่งได้แก่
[70]

วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

ความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราตามมาตรา 276 ความผิดฐานกระทาชาเราเด็กตาม
มาตรา 277 ความผิดฐานกระทาอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี ตามมาตรา 278
ความผิดฐานกระทาอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีตามมาตรา 279 ความผิดฐาน
เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารตามมาตรา 282 มาตรา 283 และ
มาตรา 283 ทวิ วรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม ความผิ ด ฐานพาไปเพื่ อ การ
อนาจารตามมาตรา 284 ความผิดฐานดารงชีพจากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณีตาม
มาตรา 286 ความผิ ด ฐานค้ า วั ต ถุ หรื อ สิ่ งของลามกตามมาตรา 287 ความผิ ด ฐาน
ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ตามมาตรา 287/1 และความผิด
ฐานค้าวัตถุหรือสิ่งของซึ่งเป็นสื่อลามกอนาจารเด็กตามมาตรา 287/2 นอกจากนี้ยัง
กาหนดเหตุเพิ่มโทษตามมาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี มาตรา 280 มาตรา 285 และ
ความผิดอันยอมความได้ตามมาตรา 281 มาตรา 283 ทวิ วรรคสี่ และมาตรา 284 รวม
ไปถึ งการก าหนดความผิด ที่ห้ ามยกความไม่ รู้ม าอ้า งเพื่อ ให้พ้ นความผิด ตามมาตรา
285/1 ทั้งนีเ้ พื่อลงโทษบุคคลที่กระทาความผิดต่อบุคคลอื่น
แต่กรณีจะถือว่าเป็นการเพิ่มโทษในความผิดทางเพศตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 285 สาหรับกรณีการกระทาต่อผู้สืบสันดานนั้น ผู้กระทาจะต้องเป็น
บุพการีตามความเป็นจริง และผู้ถูกกระทาจะต้องเป็นผู้สืบสันดานโดยตรง แม้ว่าจะไม่มี
การรับรองบุตรตามกฎหมายก็ตาม แต่ไม่หมายความรวมถึงบุตรที่เกิดแต่สามีภริยาฝ่าย
หนึ่ ง ฝ่ า ยใดที่ มี แ ต่ เ ดิ ม มาก่ อ นอยู่ ร่ ว มกั น ฉั น สามี ภ ริ ย าหรื อ สมรสกั น หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
“ลูกเลี้ยง” ทาให้ไม่สามารถนาหลักการเพิ่มโทษตามมาตราดังกล่าวนี้มาบังคับใช้แก่
ผู้กระทาความผิดที่อาศัยประโยชน์จากสถานะหรือความมีอานาจเหนือระหว่างผู้กระทา
กับผู้ถูกกระทาเช่นเดียวกับบิดามารดากับบุตร เพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศ
หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากลูกเลี้ยงได้ ในขณะที่กฎหมาย family
Law Act 1996 ของประเทศอังกฤษ ให้คานิยามของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวไว้ในมาตรา 62 หมายความรวมถึง (1) บุคคลที่เป็นคู่สมรสหรือเคยสมรสกัน
(2) อยู่หรือเคยอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยา (3) อยู่หรือเคยอยู่อาศัยในบ้านหลังเดียวกัน เว้น
แต่กรณีของลูกจ้าง ผู้เช่า ผู้อาศัย หรือนักเรียนแลกเปลี่ยน (4) เป็นญาติกัน (5) บุคคลที่
ได้ ต กลงว่ า จะสมรสกั บ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง และ (6) เป็ น ผู้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ เด็ ก โดย
ความสัมพันธ์นี้หมายถึงบิดามารดาของเด็กหรือมีหรือเคยมีหน้าที่ปกครองดูแลเด็ก หรือ
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ในกรณีที่มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหรือเลิกรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม บุคคลจะมี
ความสั ม พั น ธ์ กั น หากบุ ค คลหนึ่ ง เป็ น บิ ด ามารดาโดยก าเนิ ด ของเด็ ก หรื อ บุ ค คลที่
กลายเป็นบิดามารดาเนื่องจากคาสั่งให้รับบุตรบุญธรรมหรือจากการยื่นคาร้องขอรับ
บุตรบุญธรรมหรือเป็นบุคคลที่ให้อยู่อาศั ยกับเด็กกรณีที่มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ในเวลาใดก็ตาม ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายที่อาจถูกผู้ก่อเหตุซึ่งมีส่วนสัมพันธ์เป็นคนใน
ครอบครัวทาร้ายหรือทารุณกรรมทางเพ ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม อันถือเป็น
ความผิดเกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางเพศกับบุคคลที่มี ความสัม พันธ์ในครอบครัวตาม
กฎหมาย Sexual Offences Act 2003 Article 27 ซึ่งไม่เฉพาะเพียงแต่เป็นผู้มี
ความสัม พันธ์กันทางสายโลหิตเท่ านั้น แต่ให้หมายความรวมถึง บุ คคลในครอบครั ว
เดียวกัน ได้แก่ บุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้อุปการะเลี้ยงดู พ่อแม่บุญ
ธรรม หรือบุคคลที่พักหรือเคยพักอาศัยร่วมกัน และต้องได้รับโทษต้องระวางโทษจาคุก
สูงสุดไม่เกิน 14 ปี ตาม Article 25-26 เนื่องจากถือเป็นความผิดอุกฉกรรจ์ และไม่มี
การบัญญัติให้เป็นความผิดที่ยอมความได้ ซึ่งครอบคลุมกว่ากฎหมายอาญาของไทย
จากกฎหมายของประเทศอังกฤษที่ได้นิยามความหมายของผู้กระทาความผิด
รวมถึงบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้อุปการะเลี้ยงดู พ่อแม่บุญธรรม หรือ
บุคคลที่พักหรือเคยพักอาศัยร่วมกัน จึงครอบคลุมกว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
285 ที่กาหนดเพิ่มโทษในความผิดทางเพศที่ กระทาโดยบิดามารดาตามความเป็นจริง
เท่านั้น ดังนั้นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาไทยให้หมายความรวมถึง “ผู้อยู่ใน
ครอบครัวเดียวกัน” เช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศอังกฤษก็จะเป็นการอุดช่องว่าง
ของกฎหมายให้สามารถคุ้มครองบุคคลผู้อยู่ในครอบครัวเดียวกันได้ทุกกรณี และเป็น
การสร้ า งความมั่ น ใจและเป็ น ธรรมให้ กั บ ผู้ ถู ก กระท าซึ่ งเป็ น ลู ก เลี้ ย งของผู้ ก ระท า
ความผิด
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