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บทคัดย่อ 

 เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันได้มีความเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
ติดต่อสื่อสาร ท าให้สิ่งลามกทางเพศที่เข้าถึงได้ง่าย จึงก่อให้เกิดการก่อเหตุอาชญากรรมรุนแรงทางเพศที่มี
ความทวีคูณในด้านความรุนแรง โดยอาชญากรรมล าดับต้นๆของประเทศคือ การกระท าความผิดฐานข่มขืน
กระท าช าเราและการกระท าความผิดฐานอนาจาร ซึ่งลักษณะของการกระท าความผิดนั้นเป็นการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 9 ซึ่งความผิดทั้งสองฐานดังกล่าวนั้นเป็นการกระท า
ซึ่งมิชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระท าท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 อย่างไรก็ตามบุคคลทั่วไปยังมีความเข้าใจผิดในการกะท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราและการ
กระท าความผิดฐานกระท าอนาจาร งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาเปรียบเทียบเกี่ย วกับการกระท า
ความผิดทั้งสองฐานดังกล่าวเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะและพฤติการณ์ที่เป็นลักษณะที่แท้จริงของการกระท า
ความผิด โดยตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดเกี่ยวกับเพศลักษณะ9 ได้มีการแบ่งแยกลักษณะของการ
กระท าความผิดไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ลักษณะวิธีการและผลของการกระท าความผิดไว้อย่างชัดเจน 
 
ค าส าคัญ : ข่มขืนกระท าช าเรา, อนาจาร, ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
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Abstract 
 Today's society has changed in many ways, and one of the changes is the crime of 
multiplying violence. Because nowadays access to the media is more convenient and easy, 
making it one of the reasons for the crime.  The first crime of the country. Rape Crime and 
Offense. The nature of the offense is a sex offense according to the Penal Code. It is known 
that these two offenses are unlawful acts and acts contrary to public order and morals.  
 In this research, The researcher focused on the comparative study of criminal law in 
offense of rape and offense of indecent. The purpose of the study was to compare the 
differences between the two offenses mentioned above. Nowadays, people are 
misunderstood in the manner of true nature of the offense is committed. According to the 
Criminal Code, sex offenses 9. There is no distinction between the nature of the offense. 
The method and effect of the offense clearly.  
 
Keywords : Rape, Indecent, Sex offense 
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บทน า 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันจะพบว่าทุกอย่างมีการพัฒนาและมีการก้าวล้ าไปเป็นอย่างมากไม่ว่า
จะเป็นทางด้านสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งยั่วยุต่างๆ หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิต ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามี
ส่วนส าคัญอย่างมากในสังคมปัจจุบันจนอาจเรียกได้ว่าเป็น “โลกแห่งสังคมเทคโนโลยี” และในโลกแห่งสังคม
เทคโนโลยีนั้นเองที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งข้อเสียนี้เองที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเพศ การกระท าอนาจาร 
และรุนแรงไปจนถึงการข่มขืนกระท าช าเรา และแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีส่วนในการก่อเหตุอาชญากรรมแต่ก็เป็น
เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะปัจจัยหลักของการเกิดการกระท าอนาจารหรือการข่มขืนกระท าช าเราอยู่ที่
ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมที่เป็นฉนวนในการก่ออาชญากรรม 
 การข่มขืนกระท าช าเราถือเป็นเหตุอาชญากรรมล าดับต้นของประเทศและของโลก และมีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัญหาและสาเหตุหลักที่ท าให้การก่ออาชญากรรมการข่มขืนกระท าช าเราและอนาจาร มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นคือผู้ที่ถูกข่มขืนไม่กล้าที่จะเข้าแจ้งความเพ่ือด าเนินคดีและเหตุนี้จึงท าให้ผู้ก่อเหตุไม่เกรง
กลัวต่อกฎหมายและไม่กลัวที่จะกระท าผิด 
 การข่มขืนกระท าช าเรา และ อนาจาร ถือเป็นการกระท าท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนเนื่องจากเป็นการท าให้ผู้ถูกกระท าเกิดความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติยศ และไม่เป็นการ
ดีแน่ถ้าความรู้สึกนึกคิดของผู้กระท ายังมีความรุนแรงขึ้นทุกวัน 
 “ข่มขืนกระท าช าเรา” และ “อนาจาร” ความหมายของค าดังกล่าวนี้ผู้คนส่วนมากมักจะนึกคิดไปว่า
การกระท าทั้งสองอย่างนี้เป็นการกระท าอย่างเดียวกันลักษณะและผลของการกระท าหรือรวมถึงบทลงโทษนั้น
เหมือนกัน การกระท าทั้งสองกรณีนี้มีความหมายที่ต่างกัน รวมทั้งลักษณะของการกระท า ผลของการกระท า 
และบทลงโทษ ที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
 ข่มขืนกระท าช าเรา หมายถึง  หมายถึง การท าร้ายร่างกายทางเพศโดยเกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์หรือ
เป็นการล่วงล้ าทางเพศโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลอ่ืนโดยอาจใช้อวัยวะของผู้กระท าสอดใส่หรือสิ่ง
อ่ืนใดกระท าต่ออวัยวะเพศ ช่องปาก ทวารหนักของผู้อ่ืน การกระท าอาจใช้ก าลังบีบบังคับในขณะที่อนาจาร 
หมายถึง เป็นการกระท าที่ไม่สมควรในทางเพศต่อร่างกายของบุคคลอ่ืน ถือเป็นการกระท าอันขายหน้าต่อหน้า
ธารก านัน โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระท าการลามกอย่างอ่ืน  
 จากความแตกต่างของค าทั้งสองค าข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้คนในปัจจุบันได้เข้าใจความหมาย ลักษณะ
และองค์ประกอบที่ผิดไป รวมถึงความรู้ความเข้าใจของการข่มขืนกระท าช าเราและอนาจารว่าในพฤติการณ์
แห่งการกระท าต่อเหยื่อนั้นเป็นไปประการใดถึงจะเรียกว่า “ข่มขืนกระท าช าเรา” “อนาจาร” 
 งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างลักษณะของ “ข่มขืนกระท าช าเรา” และ 
“อนาจาร” จะอธิบายความหมาย ขอบเขตในแต่ละลักษณะของการกระท านั้น ซึ่งเป็นปัญหาในปัจจุบันแม้จะ
ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ถ้ามีการให้ความหมายผิดก็อาจส่งผลเสียถึงผู้ตกเป็นเหงื่อรวมถึงผู้กระท าผิดด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษา หลักเกณฑ์ ทฤษฎี ในการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราและการกระท า
ความผิดฐานอนาจารและบทลงโทษในความผิดทั้งสองฐานดังกล่าว 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท า
ช าเราและความผิดฐานอนาจาร 
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ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยมุ่งเน้นในการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องสภาพปัญหาของการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ
ในส่วนของการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราและอนาจารโดยศึกษาเปรียบเทียบในความแตกต่างของ
ความผิดแต่ละฐานและผลกระทบของการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราและอนาจารซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการด าเนินคดอีาญาต่อผู้กระท าผิด 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ความผิดอาญาเก่ียวกับเพศ  มีการจ าแนกความผิดที่แตกต่างกันออกไปและด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศ
นี้เป็นความผิดที่เกี่ยวกับเนื้อตัวและจิตใจของบุคคลผู้ซึ่งเป็นผู้เสียหายการกระความผิดดังกล่าวจึงได้รับความ
สนใจจากสาธารณะชนเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราและและความผิดฐาน
อนาจาร อาจกล่าวได้ว่าความผิดทั้งสองประการดังกล่าวเป็นเหตุอาชญากรรมที่มีมาช้านานอยู่ทุกสังคมชนชั้น 
 ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราถือได้ว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศรูปแบบหนึ่งที่ปัจจุบันได้ทวีความ
รุนแรงที่สุด การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนความยินยอมของผู้ถูกกระท า ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการใช้
ก าลังบังคับข่มขืนใจให้ผู้เสียหายร่วมประเวณีกับตน เช่น การเป็นบุคคลไร้ความสามารถ การที่ตกอยู่ในภาวะ
มึนเมา หรือแม้กระทั้งการเป็นผู้เยาว์ เป็นต้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแต่ละสังคมที่แตกต่างกัน 
 ความผิดฐานกระท าอนาจารถือได้ว่าเป็นความผิดที่ปรากฏมาแล้วเป็นเวลานานเช่นเดียวกับการ
กระท าความผิดข่มขืนกระท าช าเรา เนื่องจากความผิดฐานข่มขื่นกระท าช าเราเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
ครอบคลุมอันเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศได้ในทุกรูปแบบ ซึ่งความผิดฐานกระท าอนาจารมีความผิดในตัวเอง 
โดยมีลักษณะและที่มาที่คล้ายคลึงกับการกระท าความผิดข่มขืนกระท าช าเรา แต่มีลักษณะของการกระท าที่
รุนแรงน้อยกว่า กฎหมายจึงได้แยกบัญญัติไว้ให้แตกต่างกับกระกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราไว้
โดยเฉพาะ 
 ความหมายของค าว่า “ข่มขืนกระท าช าเรา” และ “กระท าอนาจาร” 
 ค าว่า “ข่มขืน” หมายความถึงการข่มขืนใจ คือได้กระท าช าเราโดยหญิงมิได้ยินยอม อาจเกิดโดย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
 1. โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยค าว่า “ขู่เข็ญ” หมายความถึงการท าให้กลัวว่าจะได้รับภยันตรายใน
อนาคต เป็นการกระท าต่อหญิงเองหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับหญิงนั้น และเป็นการขู่ที่จะกระท าต่อทรัพย์ 
 2. โดยใช้ก าลังประทุษร้าย 
 3. โดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ซึ่งอาจเป็นภาวะที่หญิงมีอยู่ก่อนการกระท า เช่น 
ผู้กระท าเป็นฝ่ายที่ท าให้เกิดภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้โดยการวางยาสลบ 
 4. โดยหญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น เช่นหญิงเข้าใจว่าเป็นสามี 
 กระท าช าเรา หมายถึง การร่วมประเวณี คือ ของลับหรืออวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายจะต้องล่วงล้ าเข้า
ไปในของลับของ หรืออวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงจึงจะเป็นความผิดส าเร็จโดยไม่ต้องค านึงว่าเมื่ อล่วงล้ าไปแล้ว
ชายจะส าเร็จความใครหรือไม่ ไม่ส าคัญ การกระท าช าเราจึงต้องเป็นการกระท าโดยธรรมชาติ  
(กฎหมายอาญามาตรา 276 ได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) 
พ.ศ. 2550) 
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 ค าว่า “สิ่งอ่ืนใด” ตามประมวลกฎหมายอาญามารา 276 วรรคสอง อาจหมายถึงมือหรือปาก ของ
ผู้กระท าหรืออาจหมายถึงอวัยวะเพศเทียมก็ได้ ดังนั้นถ้าผู้กระท าใช้มือหรือปาก กระท ากับ “อวัยวะเพศหรือ
ทวารหนัก” ของผู้อื่น ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระท าช าเราแล้ว หรือผู้กระท าอาจใช้มือหรือปากของตนกระท ากับ
อวัยวะเพศหรือทวารหนัก ของผู้ถูกกระท าที่ เป็นเพศเดียวกันก็ได้แต่ตามกฎหมายเดิมถือเป็นการกระท า
ความผิดฐานกระท าอนาจารเท่ากัน (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ : 2558) 
เหตุฉกรรจ์ มีดังนี ้
 ถ้าการข่มขืนกระท าช าเราเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายซึ่งผู้กระท าต้อง
รับโทษหนักขึ้น (มาตรา 277 ทวิ) หรือเป็นการกระท าที่มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือเป็นการโทรม
เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายมีโทษถึงประหารชีวิต (มาตรา 277 ตรี) และถ้า
หากการข่มขืนกระท าช าเราเป็นการกระท าต่อผู้สืบสันดาน ผู้อยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความปกครองในความ
พิทักษ์หรือในความอนุบาล ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นอีก 1 ใน 3 (มาตรา 284) โดยกฎหมายมาตรานี้มุ่ง
ปกครองตามความจริงไม่ใช่อ านาจปกครองตามกฎหมาย 
 (ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ : 2561) 
ความหมายของค าว่า “กระท าอนาจาร”  
 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 อธิบายความหมายของค าว่า “กระท าอนาจาร” ไว้ดังนี้ 
 กระท าอนาจาร หมายถึง ความประพฤติที่น่าอับอาย ลามก น่าบัดสี ท าให้เป็นที่อับอายเป็นที่น่า
รังเกียจแก่ผู้อื่นในทางเพศ เช่น สัมผัสจับต้องอวัยวะเพศของหญิง การกอด ฉุดมือ และต้องเป็นการกระท าต่อ
เนื้อตัวของบุคคลโดยตรง แม้จะให้ผู้อ่ืนกระท าต่อตัวผู้กระท าผิดเอง เช่น ให้ผู้อ่ืนจับของลับของตนเอง ก็ถือ
เป็นการกระท าอนาจารต่อผู้อื่น แต่ถ้าเป็นการกล่าววาจา สื่อภาพ ไม่เป็นการอนาจารตามมาตรานี้แต่อาจเป็น
สิ่งลามกตามตามมาตรา 287 (มาตรา 278 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560) 
เหตุฉกรรจ์ มีดังนี ้
 ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายผู้กระท าต้องรับ
โทษหนักขึ้น (มาตรา 280) เป็นการเพ่ิมโทษทางภาวะวิสัย และถ้าหากการข่มขืนกระท าช าเราเป็นการกระท า
ต่อผู้สืบสันดาน ผู้อยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความปกครองในความพิทักษ์หรือในความอนุบาล ผู้กระท าต้องรับ
โทษหนักขึ้นอีก 1 ใน 3 เช่น ใช้อวัยวะเพศถูไถอวัยวะเพศของบุตรสาว แม้ไม่มีเจตนาจะกระท าช าเราก็เป็นการ
อนาจารและต้องด้วยเหตุฉกรรจ์ (มาตรา 285) (ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ : 2561) 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ถือเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการรวบรวมข้อมูล เอกสารทางกฎหมายและ
แหล่งข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องมาประกอบการวิเคราะห์ในงานวิจัย ซึ่งจะแสดงถึงกระบวนการและข้อมูลเชิงลึกที่
มีการเก็บรวบรวมอยู่ในงานวิจัย ด้วยลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิจัยทาง
เอกสาร โดยได้ประมวลและรวบรวมผล รวมถึงการวิเคราะห์ซึ่งเป็นการเรียบเรียงไว้เป็นระบบ ซึ่งจะท าให้
การศึกษาค้นคว้าในงานวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างเข้าใจง่ายและน่าเชื่อถือ 
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การวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) 
 การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญาไทย ค าพิพากษา
ของศาล  ต ารา  บทความทางวิชาการ วารสาร รายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์ สถิติต่างๆ อีกทั้งยังได้รวบรวม
ข้อมูลจากสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์  
สังเคราะห์  และประมวลผลที่มีมาตรฐานต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาเปรียบเทียบในการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราและกระท าอนาจารจึงเป็นการ

ขยายให้เห็นความหมายที่แตกต่างกันระหว่าความผิดทั้งสองฐานดังกล่าว ซึ่งการกระท าความผิดฐานข่มขืน
กระท าช าเรานั้นเป็นการกระท าที่มีลักษณะเป็นการที่ผู้กระท าผิดได้ใช้อวัยวะเพศของตนหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ า
กระท าต่ออวัยวะเพศของผู้ถูกกระท า การกระท าในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรานั้นในค าที่ว่า “สิ่งอ่ืนใด” 
อาจเป็น มือ ปาก หรือแม้แต่อวัยวะเพศเทียมที่กระท าต่ออวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้ถูกกระท าก็ถือเป็น
การกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา ซึ่งจะมีความแตกต่างกับการกระท าอนาจารซึ่งเป็นเพียงการ
กระท าอันลามก เช่น การลูบ คล า หอมแก้ม จับหน้าอกหญิง หรือแม้กระทั้งการจ่ออวัยวะเพศของผู้กระท าต่อ
อวัยวะเพศของผู้ถูกกระท า การกระท าอันไม่สมควรในทางเพศอันเป็นการกระท าอนาจารนั้น ให้พิจารณาจาก
การกระท าที่ปรากฏออกมาภายนอก ซึ่งหากคนทั่วไปเห็นว่าไม่เหมาะสมในทางเพศก็เป็นการกนาจารแม้
ผู้กระท านั้นจะมิได้กระท าเพ่ือความใคร่แต่กระท าไปโดยเหตุอ่ืน เช่น เป็นการแก้แค้นหรือโกรธแค้นก็ต ามซึ่ง
การกระท าดังกล่าวก็จะเป็นเพียงความผิดฐานกระท าอนาจารเท่านั้น 

ดังนั้น ข้อเหมือนคือเป็นการกระท ามิชอบทางเพศ แต่ข้อแตกต่างกันตรงที่ข่มขืนต้องมีการล่วงล้ าเข้า
ไปในอวัยวะเพศของผู้ถูกกระท าแต่การกระท าความผิดฐานกระท าอนาจารเป็นเพียงการประพฤติมิสมควรทาง
เพศไม่ถึงกับล่วงล้ าไปในอวัยวะเพศก็ถือเป็นความผิดส าเร็จแล้ว 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ประการแรก เนื่องจากประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการก่ออาชญากรรมในคดีข่มขืน
กระท าช าเราเป็นล าดับต้นๆของโลก กฎหมายจึงควรมีความชัดเจน เด็ดขาด และแน่นอนในการลงโทษ
ผู้กระท าผิดให้หนักมากยิ่งข้ึน ซึ่งอาจท าให้การก่ออาชญากรรมนั้นลดลง  นอกจากนี้ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
เรื่องบทลงโทษของการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราและกระท าอนาจารเนื่องจากในบางกรณีที่พบ
จากสื่อต่างๆจะเห็นว่าเหตุที่ท าให้ความผิดนั้นเกิดอาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่ถูกกระท ามีส่วนจูงใจและไม่มีความระวัง
ตน เช่น การเที่ยวสถานบันเทิงในเวลากลางคืนและมีการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาจนไม่ประมาณตน หรือในกรณีที่มี
การรวมโดยสารไปกับบุคคลที่มิได้รู้จักมากพอ   
 ประการที่สอง ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของเหตุฉกรรจ์ให้มีโทษหนักขึ้นในส่วนของการกระท าที่
ผู้กระท าเป็นบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล โดยมุ่งให้เห็นเด่นชัดในการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
เพศท่ีเกิดในครอบครัว เนื่องจากการกระท าตังกล่าวถือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
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