รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดจากร่างพระราชบัญญัติ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของร่างพระราชบัญญัติ
๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม่

 แก้ไขเพิ่มเติม

 ยกเลิก

๒. หลักการและเหตุผล
๒.๑ หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “การกระทาชาเรา” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑ (๑๘))
(๒) ยกเลิกเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานอนาจาร (ยกเลิกมาตรา ๒๗๘ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่
และมาตรา ๒๗๙ วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๑)
(๓) กาหนดความผิดฐานคุกคามทางเพศ (เพิ่มมาตรา ๒๘๔/๑ และมาตรา ๒๘๔/๒)
๒.๒ เหตุผล
เนื่องในปัจจุบันมีการกระทาความผิดทางเพศในหลายรูปแบบ และเป็นการกระทาต่อบุคคลทุกวัย
ทุกเพศ รวมถึงผู้มีความหลากหลายทางเพศ อันเป็นการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ
ของผู้ถูกกระทา ดังนั้น จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “การกระทาชาเรา” เพื่อให้ครอบคลุมถึงการ
กระทาความผิดในพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และเนื่องจากในปัจจุบัน ปัญหาการคุกคามทางเพศ
มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งกฎหมายที่มีการกาหนดให้การกระทาในลักษณะดังกล่าว
มีความผิดนั้น มีเพียงความผิดฐานก่อความเดือดร้อนราคาญซึ่งเป็นความผิ ดฐานลหุโทษและยังไม่ต รงกับ
ลักษณะของการกระทาที่เป็นการคุกคามทางเพศโดยตรง สมควรกาหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิด
ทางอาญา เพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทาความผิดและปรามมิให้เกิดการกระทาความผิดขึ้น
๓. ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
นางสาวพัชรินทร์ ซาศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ เป็นผู้เสนอ

ส่วนที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
๑. ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
เนื่องในปัจจุบันมีการกระทาความผิดทางเพศในหลายรูปแบบ และเป็นการกระทาต่อบุคคลทุกวัย
ทุกเพศ รวมถึงผู้มีความหลากหลายทางเพศ อันเป็นการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ
ของผู้ถูกกระทา ดังนั้น จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “การกระทาชาเรา” เพื่อให้ครอบคลุมถึงการ
กระทาความผิดในพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และเนื่องจากในปัจจุบันปัญหาการคุกคามทางเพศมี
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งกฎหมายที่มีการกาหนดให้การกระทาในลักษณะดัง กล่าวมี
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ของการกระทาที่เป็นการคุกคามทางเพศโดยตรง สมควรกาหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดทางอาญา
เพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทาความผิดและปรามมิให้เกิดการกระทาความผิดขึ้น
สาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญสรุปได้
ดังนี้
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “การกระทาชาเรา” โดยกาหนดบทนิยาม “การกระทาชาเรา”
หมายความว่า การกระทาเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทา โดยการใช้อวัยวะเพศหรือสิ่งอื่นใดของผู้กระทาหรือ
ของผู้อื่นล่วงล้าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้กระทา (ร่างมาตรา ๓)
(๒) ยกเลิกความผิดฐานอนาจารโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้า อวัยวะเพศหรือ
ทวารหนักของบุคคล เนื่องจากเป็นความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราตามการแก้ไขนิยามในร่างมาตรา ๓ โดย
การยกเลิกมาตรา ๒๗๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาตรา ๒๗๙ วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ด และ
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๘๑ (๑) แห่งประมวลกฎหมายอาญา (ร่างมาตรา ๔ ร่างมาตรา ๕ และร่างมาตรา ๖)
(๓) กาหนดการคุกคามทางเพศให้เป็นความผิดในมาตรา ๒๘๔/๑ และกาหนดให้การคุกคามทางเพศ
ต่ อ เด็ ก อายุ ไ ม่ เ กิ น สิ บ ห้ า ปี และต่ อ ผู้ อื่ น โดยอาศั ย เหตุ ที่ ผู้ ก ระท ามี อ านาจเหนื อ ผู้ ถู ก กระท าอั น เนื่ อ งจาก
ความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอานาจเหนือประการอื่นเป็นเหตุฉกรรจ์ในมาตรา
๒๘๔/๑ วรรคสอง และในมาตรา ๒๘๔/๒ (ร่างมาตรา ๗)
๒. ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติ
หน่วยงานของรัฐ
๑. ศาลยุติธรรม
๒. สานักงานอัยการสูงสุด
๓. สานักงานตารวจแห่งชาติ
ภาคเอกชน
สภาทนายความ
ภาคประชาสังคม
๑. มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
๒. มูลนิธิเพื่อนหญิง
๓. มูลนิธิผู้หญิง
๔. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
๕. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ช่วยเหลือเด็กถูกทาร้าย ทารุณกรรมหรือถูกเอาเปรียบ
๖. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
๓. ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น
๓.๑ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “การกระทาชาเรา” โดยกาหนดบท
นิยาม “การกระทาชาเรา” หมายความว่า การกระทาเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทา โดยการใช้อวัยวะเพศ
หรือสิ่งอื่นใดของผู้กระทาหรือของผู้อื่นล่วงล้าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้กระทา (ร่างมาตรา ๓)
๓.๒ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการยกเลิกความผิดฐานอนาจารโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะ
เพศล่วงล้า อวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคล เนื่องจากเป็นความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราตามการแก้ไข
นิยามในร่างมาตรา ๓ โดยการยกเลิกมาตรา ๒๗๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาตรา ๒๗๙ วรรคสี่ วรรคห้า

-4วรรคหก วรรคเจ็ด และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๘๑ (๑) แห่งประมวลกฎหมายอาญา (ร่างมาตรา ๔ ร่างมาตรา
๕ และร่างมาตรา ๖)
๓.๓ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดการคุกคามทางเพศให้เป็นความผิดในมาตรา ๒๘๔/๑ และ
กาหนดให้การคุกคามทางเพศต่อเด็กอายุไม่เ กินสิบห้าปี และต่อผู้อื่นโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทามีอานาจเหนือ
ผู้ถูกกระทาอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอานาจเหนือประการอื่น
เป็นเหตุฉกรรจ์ ในมาตรา ๒๘๔/๑ วรรคสอง และในมาตรา ๒๘๔/๒ (ร่างมาตรา ๗)
๓.๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
๔. ระยะเวลาและวิธีการการรับฟังความคิดเห็น
๔.๑ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา จานวน ๖๓ วัน
๔.๒ วิธีการรับฟังความคิดเห็น
๔.๒.๑ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา www.parliament.go.th

๔.๒.๒ ส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ประกอบด้วย
๑) ศาลยุติธรรม
๒) สานักงานอัยการสูงสุด
๓) สานักงานตารวจแห่งชาติ
๔) สภาทนายความ
๕) มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
๖) มูลนิธิเพื่อนหญิง
๗) มูลนิธิผู้หญิง
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๙) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ช่วยเหลือเด็กถูกทาร้าย ทารุณกรรมหรือถูกเอาเปรียบ
๑๐) มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
๕. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
๕.๑ ข้อมูลทั่วไปผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา www.parliament.go.th จานวน ๒ ราย ซึ่งเป็น
ประชาชนทั่วไป
๕.๒ จากการส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ที่ได้แสดงความคิดเห็นมี จานวน ๖ ราย ประกอบด้วย
๑) ศาลยุติธรรม
๒) สานักงานศาลยุติธรรม
๓) สานักงานอัยการสูงสุด
๔) สานักงานตารวจแห่งชาติ
๕) มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
๔.๒ ผลการรับฟัง
ผลการรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา www.parliament.go.th และจาก
การส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง สรุปได้เป็นรายประเด็นดังนี้
๔.๒.๑ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “การกระทาชาเรา” โดย
กาหนดบทนิยาม “การกระทาชาเรา” หมายความว่า การกระทาเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทา โดยการใช้
อวัยวะเพศหรือสิ่งอื่นใดของผู้กระทาหรือของผู้อื่นล่วงล้าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้กระทา
(ร่างมาตรา ๓)
ไม่เห็นด้วย
๑. การบีบหน้าอก แต่ไม่ได้มีการสอดใส่ก็ถือว่าเป็นการกระทาชาเรา เว้นแต่ท่านว่าหน้าอก
คืออวัยวะเพศ ประชาชน
๒. ไม่ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “การกระทาชาเรา” ที่จะกาหนดบทนิยาม “การ
กระทาชาเรา” ให้หมายความว่า การกระทาเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทา โดยการใช้อวัยวะเพศหรือสิ่งอื่น
ใดของผู้ กระทาหรื อของผู้ อื่น ล่ ว งล้ าอวัย วะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้ กระทา เนื่องจากปัจจุบัน
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ปรับปรุงบทนิยามคาว่า
“กระทาชาเรา” ไว้ชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะการกระทาชาเนาตามธรรมชาติแล้ว สานักงานอัยการ
สูงสุด
๓. การกระทาความผิดที่มีความเป็นอาชญากรรมเล็กน้อย เป็นเรื่องส่วนตัว ส่งผลกระทบต่อผู้
ที่ถูกกระทาความผิดโดยตรง หรือมุ่งคุ้มครองผู้เสี ยหายเท่านั้น เป็นความผิดเล็ กน้อย กฎหมายโดยทั่ว ไป
กาหนดให้เป็นความผิดที่มีอัตราโทษจาคุกไม่เกินสามปีและถือว่า เป็นความผิดต่อส่วนตัว การลงโทษผู้กระทา
ผิดอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแขวงซึ่งผู้ พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะมีอานาจพิจ ารณา
พิพากษาคดี แต่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ เป็นความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักร ไม่ใช่ความผิดที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลใดโดยเฉพาะ การกระทาความผิดส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนและสังคมส่วนรวม รัฐจึงมีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และเอาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษ เป็นความผิด
ที่กฎหมายถือว่าเป็นความผิดต่อแผ่นดิน และหากมีบุคคลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนหรือกระทาความผิดตามมาตรา
๑๑๖ ย่อมเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ในการตัดสินคดีจึงควรมีผู้พิพากษาอย่างน้อยสองคนเป็น

-6องค์คณะที่มีอานาจพิจ ารณาพิพากษาคดี และเนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญัติอัตราโทษขั้นต่าไว้ ศาลจึง
สามารถใช้ดุลพินิจตามพฤติการณ์แห่งคดี ความร้ายแรงแห่ง การกระทาในการกาหนดโทษและลงโทษขั้นต่า
เพียงใดก็ได้ สานักงานศาลยุติธรรม
เห็นด้วย
เห็นด้วยในหลักการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามของคาว่า “การกระทาชาเรา” ให้กว้างขวาง
และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีผลในการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด แต่โดยที่สถานการณ์การกระทา
ความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศในปัจจุบันที่มูลนิธิปวีณาหงสกุ ลเพื่อเด็กและสตรี ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือนั้น
พบว่า การกระทาความผิ ดมีความรุ น แรงและหลากหลายมากขึ้น ทั้งในด้านจานวนคดีที่เกิดขึ้น อายุของ
ผู้ถูกกระทาที่มีตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงอายุ และลักษณะของการกระทาความผิดที่มีความหลากหลายมากขึ้น
ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. สมควรกาหนดช่วงอายุของผู้ถูกกระทา เพื่อกาหนดลักษณะของการกระทาความผิดและ
โทษ ให้แตกต่างกัน เป็น ๔ กลุ่ม คือ
กลุ่มที่หนึ่ง ตั้งแต่แรกเกิด แต่ไม่เกิน ๕ ปี
กลุ่มที่สอง อายุ ๕ ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๐ ปี
กลุ่มที่สาม อายุ ๑๐ ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๕ ปี
กลุ่มที่สี่ ตั้งแต่อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
โดยมีเหตุผลว่า กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ เป็นกลุ่มของเด็กที่มีความเปราะบางมากที่สุดทั้ง
สภาพร่างกายและจิตใจ ไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ถูกกระทา และไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือ ขัดขืนหรือ
ป้องกันตนเองจากการกระทาได้ ไม่ว่าจะมีการกระทาที่เป็นการล่วงล้าหรือไม่ล่วงล้าอวัยวะเพศ ทวารหนัก
หรื อช่องปากของผู้ ถูกกระทา ถ้าเป็ น การกระทากับร่างกายของเด็กเพื่อสนองความใคร่ของผู้ กระทาแล้ว
ย่อมจะต้องมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของเด็กไม่แตกต่างกัน จึ งสมควรกาหนดให้การกระทาที่จะถือว่า
เป็ น การกระทาช าเราในเด็ กสองกลุ่ มนี้ แม้จะมิได้มีก ารล่ ว งล้ าอวั ยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของ
ผู้ถูกกระทา ก็ให้ถือว่าเป็นการกระทาชาเราเช่นเดียวกัน โดยสมควรกาหนดโทษให้กลุ่มที่หนึ่งมีโทษหนักว่า
กลุ่มที่สอง
ส่วนกลุ่มที่สาม และกลุ่มทีสี่ อาจกาหนดให้เฉพาะการกระทาที่เป็นการล่วงล้าอวัยวะเพศ
ทวารหนัก และช่องปากของผู้ ถูกกระทา ให้ถือเป็นการกระทาชาเรา แต่สมควรกาหนดโทษในกลุ่ มที่ส าม
ให้หนักกว่ากลุ่มที่สี่
อย่ างไรก็ ดี เพื่ อให้ บทบั ญญั ติ ของกฎหมายมี ความชั ดเจนแน่ นอน สมควรจะต้ องมี การ
พิจารณากาหนดถ้อยคาให้รอบคอบรัดกุม เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีโทษในทางอาญา และการกาหนดว่าการ
ใช้อวัยวะเพศหรือสิ่งอื่นใดของผู้กระทาหรือผู้อื่นล่วงล้าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปาก “ของผู้กระทา”
นั้น น่าจะมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ ซึ่งที่ถูกต้องควรใช้คาว่า “ของผู้ถูกกระทา” มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อ
เด็กและสตรี
๔.๒.๒ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการยกเลิกความผิดฐานอนาจารโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่ง
มิใช่อวัยวะเพศล่วงล้า อวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคล เนื่องจากเป็นความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราตาม
การแก้ไขนิยามในร่างมาตรา ๓ โดยการยกเลิกมาตรา ๒๗๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาตรา ๒๗๙ วรรคสี่
วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ด และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๘๑ (๑) แห่งประมวลกฎหมายอาญา (ร่างมาตรา ๔
ร่างมาตรา ๕ และร่างมาตรา ๖)
ไม่เห็นด้วย
๑. ต้องการความกระจ่าง การกระทาอนาจารคือการ Sexually Harassment หรือไม่ หาก
ไม่ใช่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะไม่ครอบคลุม ประชาชน

-7๒. ไม่ควรยกเลิกความผิดฐานอนาจารโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่ว งล้ า
อวัยวะเพศ หรือทวารหนักของบุคคล เนื่องจากปัจจุบันมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งนอกจากจะได้มีการปรับปรุงบทนิยามคาว่า “กระทาชาเรา” ไว้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับลักษณะการกระทาชาเนาตามธรรมชาติแล้ว ยังได้ปรับปรุงบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศบางประการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลซึ่งถูกกระทาทางเพศกลุ่มต่าง ๆ
มากยิ่งขึ้น สานักงานอัยการสูงสุด
๓. สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การ
พูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น แต่ถ้าการใช้เสรีภาพส่วนบุคคลส่งผล
กระทรงต่อความมั่นคงของรัฐ ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือส่งผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนรัฐย่อมมีอานาจในการจากัดเสรีภาพดังกล่าว โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย อย่างไรก็ดี หากเป็นการกระทาภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อแสดง
ความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริตแล้ว การกระทานั้น ก็ย่อมได้รับการคุ้มครอง โดยถือว่าไม่เป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ ซึ่งได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งอยู่แล้ว สานักงานศาลยุติธรรม
เห็นด้วย
เห็นด้วยในหลักการตามที่ได้ให้เหตุผลและข้อสังเกตไว้ในข้อ ๑ ข้างต้นแล้ว มูลนิธิปวีณา
หงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
๔.๒.๓ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดการคุกคามทางเพศให้ เป็นความผิดในมาตรา
๒๘๔/๑ และกาหนดให้การคุกคามทางเพศต่อเด็กอายุไม่เกินสิบห้ าปี และต่อผู้อื่นโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทามี
อานาจเหนือผู้ถูกกระทาอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอานาจเหนือ
ประการอื่น เป็นเหตุฉกรรจ์ ในมาตรา ๒๘๔/๑ วรรคสอง และในมาตรา ๒๘๔/๒ (ร่างมาตรา ๗)
ไม่เห็นด้วย
๑. แม้จะเกิดแผลใจกับผู้ถูกกระทาในเด็กมากกว่า แต่ไม่ควรกาหนดอายุ สังคมต้องการความ
เท่าเทียม ในการคุ้มครองความปลอดภัยเท่า ๆ กัน ประชาชน
เห็นด้วย
๒. เห็นชอบในหลักการที่จะกาหนดความผิดฐานคุกคามทางเพศ ให้เป็นความผิดในมาตรา
๒๘๔/๑ และกาหนดความผิดและโทษ เป็นเหตุฉกรรจ์ ในมาตรา ๒๔๑/๑ วรรคท้าย และในมาตรา ๒๘๔/๒
ตามร่างมาตรา ๗ แต่ไม่เห็ นด้ว ยที่จ ะนิ ยามคาว่า “การคุกคามทางเพศ” ไว้ในมาตรา ๒๘๔/๑ วรรคสอง
ตามร่างมาตรา ๗ แต่ควรกาหนดนิยามความหมายคาว่า “การคุกคามทางเพศ” ไว้ในมาตรา ๑ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา โดยแก้ไขเพิ่มเติม ความหมายของคาว่า “การคุกคามทางเพศ” เป็น (๑๙) แห่งมาตรา ๑
จะถูกต้องเหมาะสมกว่า ทั้งนี้ นิย ามความหมายของคาว่า “การคุกคามทางเพศ” ต้องชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาการตีความว่าการกระทาใดจะเป็นความผิดอาญาฐานคุกคามทางเพศหรือไม่ สานักงานอัยการสูงสุด
๓. เห็นด้วยในหลักการกับการเพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ ซึ่งเป็นหลักการ
ที่ดีที่จะให้ความคุ้มครองกับประชาชนที่ถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่เข้มงวดมารองรับ
ในการกระทาความผิดในลักษณะดังกล่าว มีเพียงความผิดลหุโทษซึ่งไม่มีผลเป็นการป้องกันและปราบปราม
ผู้ กระทาความผิ ดแต่อย่ างใด ทั้ งที่ในปั จ จุ บันมีประชาชนถูกคุกคามทางเพศในลั กษณะต่างๆ จ านวนมาก
จึงสมควรกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้
อย่างไรก็ดี การกาหนดลักษณะของการกระทาความผิด ว่าการกระทาในลักษณะใดที่จะถือว่า
เป็นการคุกคามทางเพศนั้น จะต้องพิจารณาให้เกิดความรอบคอบ มิเช่นนั้นจะไม่ได้ผลตามที่ประสงค์แต่จะเป็น
การให้อานาจแกเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้ดุลพินิจที่ก ว้างขวางจนอาจจะทาให้เกิดปัญหาการใช้อานาจหน้าที่
โดยมิชอบหรือโดยทุจริตได้

-8“การคุกคามทางเพศตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระทาไม่ว่าโดยทางกาย วาจา การส่งเสียง
การแสดงอากัปกิริยาท่าทาง การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการอื่นใด ไม่ว่าจะกระทาต่อหน้า หรือกระทาโดย
การสื่อสารที่ส่อไปในทางเพศเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือนร้อนราคาญ อับอาย หรือถูกเหยียดหยาม รวมถึง
การติดตาม รังความ หรือการกระทาใดที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยทางเพศต่อผู้อื่น ” มูลนิธิปวีณาหงสกุล
เพื่อเด็กและสตรี
๔.๒.๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
๑. การบีบหัวไหล่ การจับมือ การสัมผัสร่างกาย หากอีกฝ่ ายไม่ยินยอมหรือไม่ถูกกละเทศะ
ถือเป็นการคุกคามทั้งสิ้น ประชาชน
๒. การแก้ไขถ้อยคาบทบัญญัติมาตรา ๑๑๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบันให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ย่อมเป็นประโยชน์ในการใช้และตีความกฎหมาย จากัดการใช้ดุลพินิจ อีกทั้งยังเป็นการรับรอง
และคุ้มครองให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ
ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง (International Covenant on Civil and Political Right :
ICCPR) ข้อ ๑๘ ว่าด้วยการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวเป็นเรื่องสาคัญที่มีผลกระทบในวงกว้าง
จึงเห็นควรมีการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายและสัมฤทธิ์จากการบังคับใช้
มาตราดังกล่าว ประกอบสถิติและแนวคาพิพากษาในเรื่องดังกล่าวอย่างรอบด้านเพื่อประกอบการพิจารณา
โดยละเอียดรอบคอบต่อไป กระทรวงยุติธรรม
๓. สานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า
ประเด็นที่ ๑ ถ้อยคาในบทนิยามของคาว่า “กระทาชาเรา” มีลักษณะเป็นการนาถ้ อ ยคา
ในมาตรา ๒๗๖ วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาปรับปรุงใหม่ โดยเพิ่มเนื้อหาในกรณีการใช้สิ่งอื่นใดล่วงล้าช่องปากของผู้อื่น นอกเหนือจากอวัยวะเพศ
หรือทวารหนัก ทั้งนี้ มีข้อสังเกต คือ
ประการแรก ในกรณีการใช้อวัยวะเพศหรือสิ่ง อื่นใดของผู้อื่นล่วงล้าอวัยวะเพศ หรือทวาร
หนักของผู้ถูกกระทา อาจมีลักษณะเป็นพฤติการณ์ของการเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติรองรับอยู่แล้ว จึงไม่มีความจาเป็นที่ต้องกาหนดไว้ในบทนิยาม
ประการที่สอง นิยามคาว่า “กระทาชาเรา” ตามกฎหมายปัจจุบันที่กาหนดว่าโดยใช้อวัยวะ
เพศของผู้ กระทาล่วงล้ าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น คาว่า “ล่วงล้า” เป็นพฤติการณ์ที่ผู้ ชาย
เท่านั้นสามารถเป็นตัวการ ขัดแย้งกับถ้อยคาตามมาตรา ๒๗๖ ที่กาหนดว่า “ผู้ใดข่มขืนกระทาชาเราผู้อื่น...” ที่
ผู้หญิงอาจเป็นตัวการได้
ประเด็นที่ ๒ เห็นว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่ ๑ ซึ่งจาเป็นที่จะต้องกาหนดถ้ อยคา
หรือความหมายในบทนิยามให้ชัดเจนเสียก่อน
ประเด็นที่ ๓ เห็นว่าบทนิยามคาว่าการคุกคามทางเพศตามร่างมาตรา ๒๘๔/๑ วรรคสอง
มีความหมายกว้างไม่ชัดเจนอาจมีปัญหาในการตีความ เนื่องจากการกระทาบางอย่างตามบทนิยามอาจเป็น
ความผิดฐานกระทาชาเนา ความผิดฐานกระทาอนาจาร ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า
ความผิดฐานก่อความเดือดร้อนราคาญ หรือความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงควรกาหนดถ้อยคาหรือความหมายให้ชัดเจน
๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๑๑๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา เพื่อกาหนดความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะการกระทาที่เป็น
การยุ ย งประชาชนอั น เป็ น ความผิ ดต่ อ ความมั่ นคงของรัฐ ภายในราชอาณาจัก ร ปรับปรุงให้ การบัง คั บ ใช้

-9กฎหมายเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี ข อบเขต เหมาะสม ชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และเป็ น
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามหลักนิติรัฐ สานักงานศาลยุติธรรม
๕. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ (ฉบับปัจจุบัน) จึงเป็นบทบัญญัติที่กาหนดความผิด
และโทษไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม กับทั้งเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่จาเป็น เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ
เป็นบทบัญญัติที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง
จึงเห็นว่า ไม่มีความจาเป็นต้องตราร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ก ารจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ข อง
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงานศาลยุติธรรม
๖. สมควรแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๗ ทวิ และมาตรา ๒๗๗ ตรี แห่งประมวล
กฎหมายอาญาเพื่อจัดกลุ่มเด็กที่ถูกกระทาชาเราเสียในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดทางเพศได้รั บ การแก้ไขที่ตรงกับ สภาพปัญหาที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันและจะทาให้ กฎหมายมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบอันเกิดจากร่างพระราชบัญญัติ
๑. ความเป็นมา สภาพปัญหา ความจาเป็นที่จะต้องตราพระราชบัญญัติ
เนื่องในปัจจุบันมีการกระทาความผิดทางเพศในหลายรูปแบบ และเป็นการกระทาต่อบุคคลทุกวัย
ทุกเพศ รวมถึงผู้มีความหลากหลายทางเพศ อันเป็นการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ
ของผู้ถูกกระทา ดังนั้น จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “การกระทาชาเรา” เพื่อให้ครอบคลุมถึงการ
กระทาความผิดในพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และเนื่องจากในปัจจุบันปัญหาการคุกคามทางเพศมี
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งกฎหมายที่มีการกาหนดให้การกระทาในลักษณะดังกล่าวมี
ความผิดนั้น มีเพียงความผิดฐานก่อความเดือดร้อนราคาญซึ่งเป็นความผิดฐานลหุโทษและยังไม่ตรงกับลักษณะ
ของการกระทาที่เป็นการคุกคามทางเพศโดยตรง สมควรกาหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดทางอาญา
เพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทาความผิดและปรามมิให้เกิดการกระทาความผิดขึ้น
๒. ความสอดคล้องของร่างพระราชบัญญัติ
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ………………………
 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ................................
 แผนปฏิรูปประเทศ เรื่อง ………………………
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .................................
๓. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
กาหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดทางอาญา เพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทาความผิดและปรามมิ
ให้เกิดการกระทาความผิดขึ้นเพื่อให้สังคมและประชาชนมีความปอลดภัยในชีวิตและร่างกายยิ่งขึ้น
๔. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอื่น
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความสัมพันธ์กับประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายหลัก
๕. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๕.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไม่มี
๕.๒ ผลกระทบต่อสังคม

ไม่มี

๕.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ

ไม่มี

- 10 ๕.๔ ผลกระทบอื่นที่สาคัญ

ไม่มี

๕. การกาหนดให้มีระบบอนุญาต อนุมัติหรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
 มี
 ไม่มี
๖. การกาหนดให้มรี ะบบคณะกรรมการ
 มี

 ไม่มี

๗. บทกาหนดโทษ
 ไม่มี
 โทษทางอาญา
 โทษทางปกครอง
 โทษปรับทางพินัย
 โทษอุปกรณ์
เหตุผลและความจาเป็น
เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาการคุกคามทางเพศมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่ง
กฎหมายที่มีการกาหนดให้การกระทาในลักษณะดังกล่าวมีความผิดนั้น มีเพียงความผิดฐานก่อความเดือดร้อน
ราคาญซึ่งเป็นความผิดฐานลหุโทษและยังไม่ตรงกับลักษณะของการกระทาที่เป็นการคุ กคามทางเพศโดยตรง
สมควรกาหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดทางอาญา เพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทาความผิดและปราม
มิให้เกิดการกระทาความผิดขึ้น
ส่วนที่ ๔ การเปิดเผยรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบอันเกิดจาก
ร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากร่ า ง
พระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้เปิดเผยรายงานผลการรับฟังความ
คิ ด เห็ น และรายงานผลการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบอั น เกิ ด จากร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ทางเว็ บ ไซต์ รั ฐ สภา
www.parliament.go.th แล้วตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

