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บทที่ 1

                                                                       บทนํา

ความสําคัญและที่มาของการศึกษา

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเปนความผิดที่เกิดขึ้นอยางมากมายในสังคม
ปจจุบัน เปนปญหาอาชญากรรมที่นับวันจะมีเพิ่มข้ึนโดยลําดับ การขมขืนแลวฆา กับการ
กระทําของพวกกามวิตถาร จะปรากฏเปนขาวทางหนาหนังสือพิมพเกือบทุกวัน จนทําใหมีผู
เห็นวาปญหาอาชญากรรมดานนี้เหลือวิสัยที่จะแกไข และกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันก็ลา
สมัยไมเพียงพอที่จะแกไขปญหาสังคมในขณะนี้1

การขมขืนกระทําชําเรามิใชปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศที่ดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนา
เทานั้น แตเปนปญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆสังคมของแตละประเทศแมกระทั่งประเทศที่มีการ
พัฒนาสูงแลวอยางสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศยุโรป ประเทศเหลานั้นมีสถิติคดีการขมขืน
กระทําชําเราอยูสูงมากเชนเดียวกัน

อิสลามถือวาการขมขืนกระทําชําเราเปนการกระทําที่ตองหาม  เปนบาปใหญรองลง
มาจากการตั้งภาคีตออัลลอฮและฆาคนตายโดยเจตนา การขมขืนกระทําชําเราเปนภัย
คุกคามความสงบเรียบรอยของสังคม ภยันตรายที่เกิดขึ้นจากการขมขืนกระทําชําเราไมเพียง
แตสงผลรายแกผูกระทําเทานั้น แตยังสงผลรายตอคนรอบขางและสังคมอีกดวย ดวยเหตุน้ี
อิสลามจึงถือวาการขมขืนกระทําชําเรานั้นนอกจากเปนบาปใหญแลว ถือวาเปนความผิดทาง
อาญาที่กฎหมายอิสลามไดกําหนดบทลงโทษอยางหนักอีกดวย

อิสลามมิไดหามเฉพาะการขมขืนกระทําชําเราเทานั้น แมแตการมีเพศสัมพันธนอก
สมรสดวยความสมัครใจก็ถือวาตองหามเชนเดียวกัน ท้ังนี้เพื่อปองกันไมใหเกิดความสับสน
ในดานการสืบสกุล  เพราะลูกที่เกิดมาจากการสําสอนนั้นจะนํามาซึ่งความสับสนของวงศ
ทายาท การปองกันมิใหเกิดความสับสนทางดานวงศทายาทนั้นเปนจุดมุงหมายศาสนบัญญัติ
(มะกอศิด ชัรอิยะห) อยางหนึ่ง ของบรรดาจุดมุงหมายศาสนบัญญัติท้ังหา2

                                                          
1 ประสิทธิ์ พัฒนอมร, 2529 : 1
2 จุดมุงหมายศาสนบัญญัติหาประการนั้นไดแก 1. เพื่อปกปองศาสนา  2. เพื่อปกปองชีวิต  3. เพื่อปกปองสติปญญา  4. เพื่อปกปอ
งวงคตระกูล  5. เพื่อปกปองทรัพยสิน



2

การยอมรับในศาสนาอิสลามไมเพียงแตนอมรับดวยจิตใจเพียงอยางเดียวเทานั้น
หากแตตองรวมถึงการนําเอาบทบัญญัติอิสลามมาปฏิบัติดวยเชนกัน มุสลิมท่ีสมบูรณน้ันคือ
มุสลิมท่ียอมรับเอาบทบัญญัติอิสลามมาเปนเอกลักษณประจําตัว โดยที่กิจวัตรประจําวัน
ของเขาทุกอิริยาบถตองสอดคลองกับความประสงคของอัลลอฮ เพราะบทบัญญัติอิสลาม
เปนบทบัญญัติของอัลลอฮผูอภิบาล ผูทรงสรางทุกสิ่งทุกอยาง ซ่ึงมีความเที่ยงแทและเที่ยง
ธรรมในตัวของมันเอง การปฏิบัติตัวตามบทบัญญัติอิสลามเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่งของ
มุสลิมทุกคน เพราะอัลลอฮไดตรัสในอัลกุรอานความวา “และผูใดมิไดตัดสินดวยสิ่งที่อัลลอฮ
ประทานลงมา ชนเหลานี้แหละคือผูท่ีปฏิเสธการศรัทธา”3  “และผูใดมิไดตัดสินดวยสิ่งที่
อัลลอฮประทานลงมา ชนเหลานี้แหละคือผูอธรรม”4 และอัลลอฮตรัสอีกความวา     “ และผู
ใดมิไดตัดสินดวยสิ่งที่อัลลอฮประทานลงมา ชนเหลานี้แหละคือผูละเมิด”5 6  อัลลอฮประทาน
อัลกุรอานลงมาเพื่อมวลมนุษยท้ังหลาย เปนทางนําเพื่อจะนําพามวลมนุษยไปสูเสนทางที่ถูก
ตอง กฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศฉันใด อัลกุรอานเปนกฎหมายสูง
สุดของอิสลามฉันนั้น

ยุคปจจุบันถือเปนยุคแหงความรุงโรจนและทันสมัย ความเจริญกาวหนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกาวล้ําไปอยางรวดเร็ว กาวล้ํากวาทุกๆยุคที่ผานมาและคาดวา
จะพัฒนาตอไปเรื่อยๆอยางไมหยุดยั้ง แมกระนั้นก็ตามความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุ
อยางเดียวไมเพียงพอที่จะนําพาสังคมใหอยูเย็นเปนสุขได หากแตตองเอาคุณธรรมและศีล
ธรรมอันดีงามมาพัฒนาภาวะจิตใจของมนุษยควบคูไปดวย

ปญหาสังคมในปจจุบันเปนปญหาที่ตองมุงแกไขดวยหลักและวิธีการอันถูกตอง การ
ขมขืนกระทําชําเราเปนปญหาหนึ่งที่แพรระบาดไปอยางรวดเร็ว และคาดวาจะยิ่งทวีความรุน
แรงขึ้นไปเรื่อยๆ

                                                          
3 อัลกุรอาน, 5 : 44
4 อัลกุรอาน, 5 : 45
5 อัลกุรอาน, 5 : 47
6 อิหมามอัลกุรฏบียกลาววา ผูใดมิไดตัดสินดวยสิ่งที่อัลลอฮประทานลงมานั้นหากวาเขาผูนั้นปฎิเสธวาสิ่งนั้นมาจากอัลลอฮและปฎิ
เสธสุนนะหของทานนบี เขาผูนั้นเปนผูปฏิเสธศรัทธา และหากวาการไมไดตัดสินดวยสิ่งที่อัลลอฮประทานลงมานั้น แตไมไดปฏิเสธ
วาสิ่งนั้นมาจากอัลลอฮและเปนสุนนะหของทานนบีมุฮัมหมัด ศอลฯ เขาผูนั้นเปนผูละเมิด (al-Qurtubie,  1987 : 6/190 )
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ความบกพรองและความหละหลวมของตัวบทกฎหมาย เปนจุดออนประการหนึ่งที่
ทําให สังคมไมหมดสิ้นกับความชั่วรายตางๆ ความไมเด็ดขาดทางดานกฎหมายและบทลง
โทษเปนชองวางอยางหนึ่งที่เปดโอกาสแกผูท่ีตองการกระทําความชั่วหาชองวางมาตอบ
สนองความชั่วของตน

ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276  คือ การขมขืนกระทํา
ชําเราหญิงโดยขูเข็ญ หรือใชกําลังประทุษราย หากมิไดเกิดตอหนาธารกํานัลเปนความผิดที่
ยอมความได ซ่ึงบางครั้งทําใหผูกระทําผิดหลุดพนไมตองโทษดวยวิธีการอันชอบธรรมตาม
กระบวนการทางกฎหมาย ท้ังๆที่เขาไดกระทําผิดและความผิดของเขานั้นเปนความผิดที่ราย
แรงและเปนตนตอของปญหาสังคมดานตางๆดวย

การกระทําชําเราหญิงที่มิใชภรรยาตนจะไมเปนความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 276  หากการกระทําของเขานั้นเกิดจากความยินยอมสมัครใจจากฝายหญิง
เพราะเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ทุกคนสามารถทําอะไรกับตัวเองไดตราบใดที่ไมเกิดผลราย
แกบุคคลอื่น ถึงแมวาการกระทําของเขาจะผิดกับหลักคุณธรรมก็ตาม แตในทางตรงกันขาม
อิสลามถือวาการทําผิดประเวณีและการกระทําชําเราหญิงจะดวยสมัครใจหรือดวยการขูเข็ญ
บังคับ เปนปญหาใหญท่ีจะกอใหเกิดปญหาอื่นๆอีกมากมาย พิษรายของการผิดประเวณีมิได
สงผลเสียแกผูกระทําเทานั้น หากแตยังแผฤทธิ์รายแกสังคมอีกดวย7 ซ่ึงก็เปนสาเหตุของ
ปญหาสังคมอื่นๆอีกมากมาย ปญหาลูกเกิดมาไมมีพอ พี่แตงงานกับนอง พอแตงงานกับลูก
ปญหาเด็กเรรอนขาดการศึกษาและปญหาอื่นๆอีกมากมายซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการผิด
ประเวณี อิบนุลก็อยยิม8  กลาววา  “การผิดประเวณีเปนบอเกิดของความเลวทรามทั้งหลาย”9

อิสลามมุงเนนที่จะปองกันมิใหเกิดปญหา กลาวคืออิสลามจะพยายามตัดตนตอของ
ปญหาตางๆ ซ่ึงก็สอดคลองกับสุภาษิตที่วา “กันดีกวาแก” อิสลามตระหนักถึงพิษรายของ
การผิดประเวณีเปนอยางดี ดวยเหตุน้ีอิสลามจึงไดหามการผิดประเวณีอยางเด็ดขาด ถาผูใด
กระทําถือวาเปนความผิดที่จะตองรับโทษ  ไมเพียงแคน้ันแตอิสลามยังไดหามการกระทําใดๆ
ท่ีจะชักนําไปสูการผิดประเวณี  การลูบคลํา  การจูบ หรือแมกระทั้งการมองอยางมีตัณหา
ลวนเปนสิ่งตองหามดังที่อัลลอฮไดตรัสในอัลกุรอานความวา  “และพวกเจาอยาเขาใกลการ

                                                          
7 เมาดูดีย, 2527 : 198
8 อิบนุลก็อยยิม คือ ชัมสุดดีน อบูอับดุลลอฮ  มุฮัมหมัด อิบนุ อบีบักร มีชีวิตระหวางป ค.ศ. 1270-1302  ทานเปนนักทองหะดีษ นัก
คิดและนักปรัชญา  เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาหลักการศาสนบัญญัติ และเปนศิษยของ อิบนุตัยมิยะห
9 Ibnul Qaiyim, 1997 : 358
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ผิดประเวณีแทจริงมันเปนการลามกและเสนทางอันชั่วชา” 10  แตการทําผิดประเวณีไมถือวา
เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหากการกระทําเกิดจากความสมัครใจจากฝาย
หญิง  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 บัญญัติไววา  “ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิ
ใชภรรยาตน โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะที่ไม
สามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สี่ปถึงยี่สิบป ปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท”

คําวา ขมขืน หมายถึง การบังคับ ขืนใจ11 หรือการกระทําโดยไมสมัครใจยินยอม
เพราะฉะนั้นการทําผิดประเวณีจะเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะการ
กระทําชําเราโดยบังคับและกระทําตอเด็กหญิงอายุไมเกินสิบหาป12  เนื่องจากวาเด็กหญิง
อายุไมเกิน 15 ป ไมสามารถจะรับรูรับผิดชอบในเรื่องการรวมประเวณีพอที่จะสมัครใจยิน
ยอม ซึงในลักษณะที่กลาวมานี้มีความแตกตางกับหลักการของกฎหมายอิสลามอยางสิ้นเชิง
อิสลามถือวาการทําการผิดประเวณีเปนความผิดแมวาการกระทําเกิดจากความสมัครใจ  
ความจงใจและความเจตนาเปนหลักสําคัญที่จะทําใหผูกระทําผิดไดรับโทษ  สวนผูท่ีถูก
บังคับ หรืออยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนไดไมถือวาเปนผูทําผิดและไมถูกลงโทษ

อิหมามอัลเฆาะซาลีย13 ถือวาการผิดประเวณีเปนบาปใหญอันดับสอง14 รองลงมา
จากการปฎิเสธศรัทธาและการตั้งภาคีตออัลลอฮ โดยใหเหตุผลวา  “แลวไฉนสังคมจะมี
ระเบียบเรียบรอยหากการผิดประเวณีเปนสิ่งที่ถูกอนุมัติ...และเปนไปไมไดหาการผิดประเวณี
เปนสิ่งที่อนุมัติในขณะที่เปาประสงคของศาสนานั้นคือ การจัดระเบียบสังคม”15 เปนการเพียง
พอที่การผิดประเวณีเปนที่โกรธกริ้วจากอัลลอฮ ท่ีแสดงถึงการผิดประเวณีน้ันเปนบาปใหญ
ดังที่ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ ไดกลาวความวา  “จงระวังจากการทําผิดประเวณี แทจริงแลว
การทําการผิดประเวณีน้ันมี(ภัย)สี่ประการดวยกันคือ หมดความละอายจากใบหนา  อัลลอฮ
ตัดปจจัยยังชีพ(ริซกีย)  อัลลอฮทรงโกรธกริ้วยิ่ง  และพํานักอยางนิรันดรในนรก”16  ผูท่ีอัลลอฮ
                                                          
10 อัลกุรอาน, 17 : 32
11 บัณฑิตยสถาน, 2539 : 127
12 มาตรา 277 ประมวลกฎหมายอาญา
13 อิหมามอัลเฆาะซาลีย คือ อบูฮามิด มุฮัมหมัด อิบนุ มุฮัมหมัด อิบนุ อัฮหมัด อัลเฆาะซาลีย เสียชีวิตเมื่อป ค.ศ. 1084 ทานเปนนักคิด
และนักปราชญาที่มีชายานามวา ฮุจญะตุลอิสลาม (หมายถึ่งหลักฐานแหงอิสลาม)  เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาหลักการศาสนะ
บัญญัติ
14 อยูในอันดับเดียวกันกับฆาคนอื่นตายโดยเจตนา
15 al-Ghazalie.  n.d. : 11/174
16 รายงานโดยอัฏเฏาะบะรอนีย
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ทรงโกรธกริ้วนั้นความเปนอยูของเขาจะไมเปนสุขอยางแนนอนทั้งในโลกนี้และโลกหนา
เพราะบนโลกนี้ผูทําการผิดประเวณีจะถูกลงโทษสถานหนักดวยการโบย 100 ครั้งหากวาผู
กระทํายังไมเคยผานการสมรสมากอน และจะเพิ่มโทษหนักขึ้นเปนประหารชีวิตดวยวิธีการ
รุมปากอนหินจนตายหากผูทําการผิดประเวณีเคยผานการสมรสมาแลว และในโลกหนาเขา
จะถูกเผาผลาญดวยไฟนรกอีกดวย

แตถาหากพิจารณาโทษของผูทําผิดประเวณีในกฎหมายอาญาไทยจะเห็นวา โทษ
ของผูกระทําการผิดประเวณีในกรณีขมขืนกระทําชําเราคือจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบปหรือปรับ
ตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท17 และจะเพิ่มโทษหนักขึ้นหากกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปน
หรือวัตถุระเบิด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต สิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึง
สี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต18 และถาการกระทําผิดนั้นเปนเหตุใหผูถูกกระทําไดรับ
อันตรายสาหัส  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต สิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึง
สี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต  หรือเปนเหตุใหผูถูกกระทําถึงแกความตายผูกระทําตอง
ระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต19  และผูกระทําตองไดรับโทษหนักกวาที่บัญญัติ
ไวในมาตรานั้นๆหนึ่งในสาม หากเปนการกระทําแกผูสืบสันดาน  ศิษยซ่ึงอยูในความดูแล  ผู
อยูในความควบคุมตามหนาที่ราชการหรืออยูในความปกครองในความพิทักษ  หรืออยูใน
ความอนุบาล20

อันเนื่องมาจากความแตกตางขององคประกอบและบทลงโทษความผิดของการขม
ขืนกระทําชําเราระหวางกฎหมายอาญาอิสลามกับประมวลกฎหมายอาญาไทย ผูวิจัยสนใจ
ท่ีจะทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางองคประกอบและบทลงโทษของความผิดฐานผิด
ประเวณีตามกฎหมายอิสลามและการขมขืนกระทําชําเราตามประมวลกฎหมายอาญาไทย
น้ันมีความเหมือนและความแตกตางกันอยางไร

                                                          
17 มาตรา 276 ประมวลกฎหมายอาญาไทย
18 มาตรา 276 วรรคทาย ประมวลกฎหมายอาญาไทย
19 มาตรา 277 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญาไทย
20 มาตรา 277 ตรี ประมวลกฎหมายอาญาไทย
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วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการศึกษาเปรียบเทียบความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราในครั้งนี้มีวัตถุประสงคดัง

ตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาองคประกอบและบทลงโทษความผิดฐานผิดประเวณีในทัศนะของอิสลาม
2. เพื่อศึกษาปรัชญาการลงโทษตามทัศนะของกฎหมายอาญาอิสลาม
3. เพื่อศึกษาองคประกอบและบทลงโทษความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราในทัศนะของ

ประมวลกฎหมายอาญาไทย
4. เพื่อศึกษาปรัชญาการลงโทษตามทัศนะของกฎหมายทั่วไป
5. เพื่อเปรียบเทียบองคประกอบและบทลงโทษของความผิดฐานผิดประเวณีตาม

กฎหมายอาญาอิสลามกับความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามประมวลกฎหมายอาญาไทย
วา มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร

6. เพื่อเปรียบเทียบปรัชญาการลงโทษระหวางกฎหมายอาญาอิสลามกับกฎหมายทั่ว
ไปวา มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร

7. เพื่อใหเกิดองคความรูใหมๆในดานวิชากฎหมายอาญาอิสลามและกฎหมายอาญา
ท่ัวไป

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้

1. มีความรูตามวัตถุประสงคขอ1-7
2. ใชเปนเอกสารประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชากฎหมายอาญาเปรียบเทียบ

(Comparative Criminal Laws)
3. นําเสนอขอมูลตอหนวยงานที่เกี่ยวของและผูท่ีสนใจเพื่อเปนขอมูลในการพิจารณา

พัฒนาตัวบทกฎหมายอาญาไทยตอไป
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นิยามศัพทเฉพาะ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนิยามศัพทเฉพาะดังนี้

1. การผิดประเวณี หมายถึง การรวมประเวณีท่ีตองหามระหวางหญิงและชายที่ไม
ไดสมรสกันอยางถูกตองตามหลักการอิสลาม

2. กฎหมายอิสลาม หมายถึง บทบัญญัติตางๆทั้งที่เปนคําสั่งใหกระทําหรือคําสั่งให
ละเวนกระทําที่อัลลอฮประทานลงมาแกมวลมนุษยเพื่อเปนบรรทัดฐานที่ทุกคนตองปฎิบัติ
ตามอยางเครงครัด ซ่ึงกฎหมายอิสลามมีแหลงที่มาที่สําคัญจากคัมภีรอัลกุรอาน  อัสสุนนะห 
อิจมาอ  และกิยาสเปนตน

3. คัมภีรอัลกุรอาน หมายถึง สาสนของอัลลอฮที่ประทานลงมาแกทานนบีมุฮัม
หมัด ศ็อลฯ ซ่ึงมีความมหัศจรรย (มุอญิซาต) ในตัวของมันเอง และจะไดรับผลบุญจากการ
อาน   คัมภีรอัลกุรอานเปนคัมภีรสูงสุดของศาสนาอิสลามที่มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต
ของมวลมนุษย และเปนบรรทัดฐานของการดําเนินชีวิต คัมภีรอัลกุรอานมีเนื้อหาครอบคลุม
วิถีชีวิตของมนุษย ซ่ึงเปนธรรมนูญสูงสุดของรัฐอิสลาม

4. เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ หมายถึง คําอวยพรแกบรรดาศอฮาบะหของทานนบีมุฮัม
หมัด ศ็อลฯ มีความวา ”ขออัลลอฮทรงพอพระทัยแดทาน” เมื่อกลาวถึงศอฮาบะหของทานน
บีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ ครั้งตอไปจะใชคําวา”เราะฎีฯ”แทน

5. ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หมายถึง คําอวยพรแกทานนบีมุฮัมหมัด มีความ
วา “ขออัลลอฮทรงสดุดีและใหความสันติแดทาน” เมื่อกลาวถึงทานนบีมุฮัมหมัด ครั้งตอไป
จะใชคํายอ วา “ศ็อลฯ” ตามหลังแทน

6. อัลหะดีษหรืออัสสุนนะห หมายถึง คําพูด การกระทํา และการยอมรับของทานน
บีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ  เนี้อหาในอัสสุนนะหเปนการอธิบายเนื้อหาบางสวนที่มีอยูในอัลกุรอานที่
ความหมายไมชัดเจน และเปนการกําหนดบทบัญญัติตางๆที่ไมไดระบุในอัลกุรอาน ดังนั้น
อัสสุนนะหจึงถือวาเปนธรรมนูญอันดับสองรองลงมาจากอัลกุรอาน
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สมมุติฐานของการศึกษา

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานการวิจัยวา องคประกอบและบทลงโทษของ
ความผิดฐานผิดประเวณีตามกฎหมายอาญาอิสลามมีความแตกตางกับองคประกอบและ
บทลงโทษของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามประมวลกฎหมายอาญาไทย

ขอตกลงเบื้องตน

1. อัลกุรอานและอัสสุนนะห  ผูวิจัยจัดเปนเอกสารชนิดพิเศษไมถือวาเปนเอกสารปฐม
ภูมิหรือทุติยภูมิ เพราะอัลกุรอานและอัสสุนนะหเปนสาสนท่ีถูกประทานลงมาจากอัลลอฮแด
ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ

2. ในการแปลความหมายอัลกุรอานเปนภาษาไทยผูวิจัยจะยึดเอาความหมายอัลกุร
อานที่แปลภาษาไทยโดยสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ ประเทศไทยเปนหลัก

ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราระหวางกฎหมายอาญาอิส
ลามกับประมวลกฎหมายอาญาไทย ผูวิจัยทําการศึกษาลักษณะการกระทําที่เปนความผิด
โดยศึกษาจากองคประกอบของความผิด  และบทลงโทษของความผิดโดยจะทําการศึกษาใน
เรื่องของจุดมุงหมายหรือปรัชญาการลงโทษ  การเพิ่มโทษใหหนักขึ้น   โดยที่ผูวิจัยยึดเอา
กฎหมายอาญาอิสลามเปนหลักของการเปรียบเทียบโดยการนําเอาประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 27621  27722  277ทวิ  277ตรี  28123 และ 28524 มาเปรียบเทียบ

                                                          
21 มาตรา 276 แกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทายโดยมาตรา 3 แหงพ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525
22 มาตร 277  277 ทวิ  และ 277 ตรี แกไขเพิ่มเติมคร้ังสุดทายโดยมาตรา 3 แหง พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 8
พ.ศ. 2530
23 มาตรา 281 แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 9 แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514
24 มาตรา 285 แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 10 แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514
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เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้แบงออกเปนสองประเภทดวยกัน
คือ

1.เอกสารที่เกี่ยวของกับการผิดประเวณี ในกฎหมายอาญาอิสลาม
2.เอกสารที่เกี่ยวของกับการผิดประเวณีและการขมขืนกระทําชําเรา ในกฎหมาย

อาญาไทย

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการผิดประเวณี ในกฎหมายอาญาอิสลาม

คัมภีรอัลกุรอาน ใน ซูเราะหอัลมาอีดะห ซูเราะหอัลอิสรออ ซูเราะหอัลอันนูร และซู
เราะหอัลฟุรกอน โดยที่ซูเราะหตางฯไดอธิบาย หลักพื้นฐานของการหามการผิดประเวณี โทษ
กฎเกณฑของการลงโทษ  พยานและจํานวนของพยาน

ซูเราะหอัลมาอีดะหกลาวถึงพยานที่จะมายืนยันความผิดของการทําการผิดประเวณี
น้ัน ตองเปนชายจํานวนสี่คน เพราะการกลาวหาคนอื่นวาทําการผิดประเวณีน้ันเปนการกลา
วหาที่รุนแรง จึงจําเปนตองมีพยานหลายคนมายืนยันการกระทําความผิดดังกลาว และตาม
หลักเกณฑของอิสลามแลวหามเปดเผยความผิด หรือความชั่วของคนอื่นโดยเฉพาะที่กระทํา
อยางปกปด

ซูเราะหอัลอิสรออ กลาวถึงการหามเขาใกลกับการผิดประเวณีซ่ึงไดแกการกระทํา
ตางๆหรือเขาอยูในสภาพแวดลอมท่ีจะนําพาไปสูการผิดประเวณี เพื่อเปนการตัดหนทางที่จะ
นําไปสูการผิดประเวณีและอัลลอฮยืนยันใหทุกคนทราบวาการทําการผิดประเวณีน้ัน เปน
การกระทําที่เลวทราม และเปนหนทางที่จะนําไปสูความหายนะ

ซูเราะหอันนูร กลาวถึง กฎ ขอบังคับและระเบียบตางๆ ท่ีมีความหมายทางดานนิติ
บัญญัติ กลาวคืออัลลอฮไดกําหนดบทลงโทษสําหรับผูทําการผิดประเวณีท่ียังมิไดสมรสมา
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กอนโดยกําหนดบทลงโทษโบย คนละ100 ครั้ง และไดกลาวเรื่องพยานที่จะมายืนยันความผิด
น้ันตองเปนพยานบุคคลจํานวนสี่คน ไมเชนนั้น จะถือวาเปนการกลาวหาใสรายผูอื่นและตอง
วางโทษโบย 80 ครั้ง

ซูเราะหอัลฟุรกอน กลาวถึงคุณลักษณะของผูท่ีศรัทธามั่นตออัลลอฮ โดยที่เขาไมได
ตั้งภาคีตออัลลอฮ เขาจะไมทําการผิดประเวณีเปนอันขาด

อิบนุลอะรอบีย25 ในหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน อะหกามุลกุรอาน (Ahkamul Qur-
an) เลมท่ี 3 อิบนุลอะรอบีย ไดนิยามและใหความหมายของการผิดประเวณี ซ่ึงรวมถึงการ
รวมเพศที่ผิดธรรมชาติหรือรวมทางทวารหนัก (ลีวาฏ) ไดกลาวเหตุผล การที่อัลลอฮไดเริ่ม
โองการอัลกุรอาน ดวยหญิงที่ทําการผิดประเวณี กอนผูชายวา มีเหตุผลสองประการดวยกัน
คือ สามารถพิสูจนหญิงทําการผิดประเวณีงายกวาผูชาย เพราะผูหญิงเปนผูตั้งครรถ และ
อารมณใครของผูหญิงปกติแลวรอนแรงกวาผูชาย ถึงแมวายางอายของผูหญิงมีมากกวาผู
ชาย แตหลังจากทําการผิดประเวณีแลว ความยางอายจะหมดสิ้นไปจากนาง ดวยเหตุน้ัน
อัลลอฮ เริ่มโองการดวยหญิงและตามมาดวยผูชาย เพื่อหยุดยั้งอารมณของนาง  อิบนุลอะรอ
บีย ไดแบงประเภทบทลงโทษของการผิดประเวณี ไวสองประเภท คือ ประหารชีวิตดวยวิธีการ
ปากอนหินจนตาย และโบย 100 ครั้ง โดยไดอางเหตุผลจากอัลกุรอานและอัสสุนนะห  อิบนุล
อะรอบีย ไดแสดงทัศนะหามมิให ผูนําของรัฐ ลดหยอนในบทลงโทษ หรือใหความเมตตาแกผู
กระทําผิด

อัลกุรฏบีย26 ไดอธิบายซูเราะหอัลมาอิดะหในหนังสือ อัลญามิอ ลิลอะหกามิล กุร
อาน (Al-jami’ li ahkamil Qur-an) เลมท่ี5  เกี่ยวกับบทลงโทษของผูทําการผิดประเวณีในยุค
แรกของอิสลามวา โทษของพวกเขาเหลานั้นคือการประณาม และการกักขังจนกวาพวกนาง
จะถึงแกความตาย กอนความชั่วนั้นจะแพรขยายวงกวางออกไป โดยที่ อัลกุรฏบีย ไดอาง
                                                          
25 อิบนุลอะรอบีย คือ อบูบักร มุฮัมหมัด อิบนุ อับดุลลอฮ อิบนุ มุฮัมหมัด อัลอันดะลุสสีย มีชีวิตระหวางป ค.ศ.
1047-1122  ทานเคยดํารงตําแหนงผูพิพากษาในสมัยนั้น ทานเปนนักคิดและนักปราชญา เปนผูเช่ียวชาญในสาขา
วิชาหลักการศาสนะบัญญัติ วิชาศานสะบัญญัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสํานักอิหมามมาลิก
26 อัลกุรฏบีย คือ อบูอับดุลลอฮ มุฮัมหมัด อิบนุ อัฮหมัด อิบนุ อบีบักร เสียชีวิตเมื่อป ค.ศ. 1250 เปนผูรอบรูใน
เรื่องอรรถาธิบายอัยกุรอานและอัสสุนะห
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หลักฐานจากนักอรรถาธิบายอัลกุรอานหลายทาน อาทิเชน มุญาฮิด อัลหะซัน และอุบาดะห
อิบนุศศอมิต (เราะฏีฯ) เปนตน หลังจากนั้นบทลงโทษนี้ถูกยกเลิกดวยโองการที่บัญญัติบทลง
โทษการผิดประเวณีในซูเราะหอันนูร

อัลกุรฏบีย กลาวในเลมท่ี 12 ถึงเหตุผลท่ีอัลลอฮเริ่มโองการบทลงโทษการผิด
ประเวณีดวยหญิงที่ทําการผิดประเวณี กอนผูชาย  ผูท่ีจะทําการลงโทษ โดยไดอธิบายวา เปน
หนาที่ของผูนําของรัฐ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายงานจากผูนํารัฐ  วิธีการลงโทษโบย  ขอหาม
และสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการลงโทษ รวมถึงความแตกตางระหวางหญิงและชายในการลง
โทษ  ชนิดและขนาดของไมเรียวที่จะทําการลงโทษ

อัลบะเฆาะวีย 27ในหนังสือชัรหุสสุนนะห (syarhus sunnah) หรือหนังสืออธิบายสุน
นะห สาระที่เกี่ยวของกับงานวิจัยชิ้นนี้คือ เลมท่ี 10  ภาคกําหนดโทษในบทลงโทษของการผิด
ประเวณี  บทขวางปาซิมมีย28 ท่ีแตงงานแลวเมื่อทําการผิดประเวณี  บทสารภาพการทําการ
ผิดประเวณี และบทนายทาสทําการลงโทษทาสดวยตัวเอง

บทลงโทษของการทําการผิดประเวณี อัลบะเฆาะวีย ไดอธิบายวา โทษของผูทําการ
ผิดประเวณี ท่ียังไมสมรส คือโบย 100 ครั้ง และสําหรับผูท่ีเคยผานการสมรสมาแลว คือโทษ
ประหารชีวิตดวยวิธีการปากอนหินจนตาย  อัลบะเฆาะวีย ไดนิยามคําวา มุฮศอน วาคือผูมี
คุณลักษณะสี่ประการคือ มีสติปญญา บรรลุนิติภาวะ และอิสระชน และเคยลิ้มรสสวาทจาก
การสมรสที่ถูกตองมาแลว  อัลบะเฆาะวีย ไดเสนอทัศนะของนักปราชญอิสลามเกี่ยวกับโทษ
การปากอนหินจนตายวา ตองทําการโบยดวยหรือไม

บทขวางปากอนหินสําหรับซิมมียท่ีแตงงานแลวเมื่อทําการผิดประเวณี อัลบะเฆาะวีย
ไดอธิบายวา เมื่อซิมมียขอการตัดสินคดีจากศาลอิสลาม หรือจากรัฐอิสลาม ผูตัดสินตองทํา
การตัดสินดวยบทบัญญัติอิสลาม ถึงแมวาจะดวยการบังคับก็ตาม นอกจากนั้นอัลบะเฆาะ
วียยัง ไดอธิบายอีกวา ไมจําเปนตองผูกมือหรือมัดเทา ผูท่ีถูกลงโทษแตอยางใด

                                                          
27 อัลบะเฆาะวีย คือ อบูมุฮัมหมัด อัลหุสีน อิบนุ มัสอูด อัลบะเฆาะวีย เสียชีวิตเมื่อป ค.ศ. 1095 เปนผูรอบรูในเรื่อง
อรรถาธิบายอัยกุรอาน  อัสสุนะห  และวิชาศาสนะบัญญัติตามสํานักอิหมามชาฟอีย
28 ซิมมียคือตางศาสนิกชนที่อยูภายใตการปกครองของรัฐอิสลามโดยที่มีหนาที่จายจิซยะห(ภาษี)ใหแกรัฐเพื่อ
แสดงถึงความจงรักภักดีและจํานงตอรัฐอิสลาม
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บทสารภาพการทําการผิดประเวณี อัลบะเฆาะวีย ไดอธิบายวา การสารภาพวาไดทํา
การผิดประเวณีน้ัน มีเงื่อนไขสําคัญคือ ตองสารภาพสี่ครั้งดวยกันจึงสามารถลงโทษได โดยที่
ปราชญบางทานไดแสดงทัศนะวา ตองสารภาพสี่ครั้ง  และผูท่ีสารภาพแลวสามารถถอนคํา
สารภาพได โดยที่ผูน้ันจะไมถูกลงโทษ และผูนําของรัฐ ตองพยายามโนมนาวผูกระทําไมให
สารภาพจากการกระทําผิด

อิบนุลก็อยยิม  ในหนังสืออธิบายสุนนะห ซาดุลมะอาด (Zadul ma-ad)  เลมท่ี 5 ใน
บทการตัดสินของทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ แกผูท่ีสารภาพทําการผิดประเวณี  บทการตัดสิน
ของทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ แกอัฮลุลกีตาบ29 ดวยบทบัญญัติอิสลาม

บทการตัดสินของทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ แกผูท่ีสารภาพทําการผิดประเวณี อิบนุล
ก็อยยิม  ไดอธิบายวา หญิงที่ผานการสมรสมาแลว (มุฮศอน) ถาหากเขาสารภาพทําการผิด
ประเวณี กอนที่จะทําการลงโทษ ตองสารภาพใหครบจํานวนสี่ครั้งดวยกัน เมื่อสารภาพไม
ครบสี่ครั้งเขาจะไมถูกลงโทษ (เพราะไมครบเงื่อนไข)  การสารภาพจากผูซ่ึงขาดสติ หรือ อยู
ในอาการมึนเมาจะไมเปนที่ยอมรับ  การลงโทษผูท่ีผานการสมรสแลว จะไมถูกลงโทษโบย
พรอมกับโทษปากอนหินจนตาย โดยที่ อิบนุลก็อยยิม  อางเหตุผลวา ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ
ไมไดสั่งโบย มาอิซ  และ อัลฆอมิดียะห  อิบนุลก็อยยิม  ยังไดอธิบายอีกวา การไมรูโทษจะไม
ไดรับการอนุโลม หากวาผูกระทําผิดประเวณีรูวา การทําการผิดประเวณีน้ันเปนสิ่งตองหาม

บทการตัดสินของทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ แกอัฮลุลกีตาบ ดวยบทบัญญัติอิสลาม
อิบนุลก็อยยิม  ไดอธิบายวา ตางศาสนิกที่อยูในการปกครองของรัฐอิสลาม เมื่อทําการผิด
ประเวณี ตองทําการลงโทษดวยบทบัญญัติอิสลาม หากวาพวกเขาฟองตอศาลอิสลาม

อิบนุลก็อยยิม  ไดอธิบายคําปรารภของ อุมัร (เราะฏีฯ) ในหนังสือเรื่อง อิอฺลามุล มุวัก
กออีน (Ailamul muaqqa-ien an Rabbil Aalamin) เลมท่ี 2 สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
ครั้งนี้คือ เปาประสงคของการกําหนดโทษฮัดด30  ประเภทของบทลงโทษ  โทษโบย  เปา
ประสงคของการกําหนดโทษการผิดประเวณี   อิบนุลก็อยยิม  ไดอธิบายเปาประสงคของการ
                                                          
29 อัฮลุลกีตาบ คือผูที่ศรัทธาตอศาสนานบีมูซาและอีซา และศรัทธาตอคัมภีรเตาเราะหและอินญีล
30 ฮัดด คือบทลงโทษที่ถูกกําหนดตายตัวจากอัลลอฮและนบีมูฮําหมัด ศ็อลฯ โดยที่ศาล ผูพิพากษา หรือผูปกครอง
รัฐไมสามารถเพิ่มหรือลดหยอนโทษได
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กําหนดโทษฮัดด วา อัลลอฮไดกําหนดแนวทางที่จะปองกันมิใหกระทําความผิด ซ่ึงเปนจุดมุง
หมายของการกําหนดบทลงโทษ  ในเรื่องประเภทของบท ลงโทษ อิบนุลก็อยยิม  ไดอธิบายวา
เมื่อความรุนแรงและความฉกรรจ ของความผิด มีความแตกตางกัน จึงจําเปนตองมีความ
แตกตางในเรื่องบทลงโทษดวย ถาจะปลอยใหมนุษย พิจารณาโทษเหลานั้น มนุษยไม
สามารถที่จะตกลงในเรื่องความเหมาะสมของโทษกับความผิดได  ดวยเหตุน้ันอัลลอฮไดแบง
บทลงโทษเปน หกประเภทดวยกัน คือ ประหารชีวิต  ตัดอวัยวะ  โบย  เนรเทศ  ปรับ และโทษ
ตามดุลพินิจของศาล (ตะอฺซีร)  อิบนุลก็อยยิม  ไดอธิบายเปาประสงคของการบัญญัติโทษ
โบยแกผูท่ีทําการผิดประเวณี ท่ียังไมเคยผานการสมรสวา อันเนื่องจากการเสพสุขจากการ
รวมประเวณีน้ัน ครอบคลุมท่ัวเรือนรางของรางกาย การลิ้มรสความเจ็บปวดทั่วเรือนรางจาก
การโบยนั้นจึงสมควรแกผูกระทําผิดนั้น สวนการบัญญัติโทษ ประหารดวยวิธีการปากอนหิน
จนตายแกผูท่ีเคยสมรสมากอนนั้น เพราะเขาเหลานั้นเคยลิ้มรสสวาทจากการรวมประเวณี
จากการสมรสที่ถูกตองมาแลวนั่นเปนการเพียงพอที่จะหยุดยั้ง ตัวเองมิใหกระทําความชั่วนี้
ได

2.เอกสารที่เกี่ยวของกับการทําการผิดประเวณีและการขมขืนกระทําชําเราใน
กฎหมายอาญาไทย

ประมวลกฎหมายอาญาฉบับป พ.ศ. 2499  มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้ง
น้ีคือ ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 276  มาตรา 277  มาตรา 277 ทวิ  มาตรา 277
ตรี  มาตรา 281  และมาตรา 285

มาตรา 276 วรรคแรก  เปนบทบัญญัติท่ัวไปของการทําการผิดประเวณีและโทษของ
ความผิด  วรรคสองกลาวถึงการเพิ่มโทษใหหนักขึ้นจากการทําความผิดในวรรคแรก

มาตรา 277 วรรคแรก  เปนบทบัญญัติการทําการผิดประเวณีเด็กหญิงอายุยังไมเกิน
15 ปและโทษของความผิดในวรรคแรก  วรรคสอง เปนบทบัญญัติการทําการผิดประเวณีกับ
เด็กหญิงอายุยังไมเกิน 15 ป ซ่ึงจะตองลงโทษหนักขึ้น  วรรคสาม กลาวถึงการเพิ่มโทษให
หนักขึ้นจากการกระทําผิดในวรรคแรกและวรรคสอง  และวรรคสี่กลาวถึงเงื่อนไขการยอม
ความในความผิดฐานการทําการผิดประเวณี

มาตรา 277ทวิ  กลาวถึงสาเหตุท่ีทําใหผูกระทําผิดไดรับโทษหนักขึ้น
มาตรา 277ตรี  กลาวถึงสาเหตุท่ีทําใหผูกระทําผิดไดรับโทษประหารชีวิต
มาตรา 281  กลาวถึงการยอมความในความผิดฐานการทําการผิดประเวณี
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มาตรา 285  เปนบทบัญญัติท่ีกลาวถึงเงื่อนไขและสาเหตุท่ีผูกระทําผิดตองรับโทษ
หนักกวาที่บัญญัติในมาตราตางๆหนึ่งในสามของบทลงโทษที่บัญญัติไว

สาขาวิชานิติศาสตร.  มสธ. 2526. ไดแบงความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเปนสอง
ประเภท คือขมขืนกระทําชําเราหญิง และขมขืนกระทําชําเราเด็กหญิงซึ่งในแตละประเภทมี
รายละเอียด  องคประกอบของความผิด  และโทษตางกัน

หนังสือเลมน้ีไดอธิบายองคประกอบความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราหญิงวามีสอง
องคประกอบคือ องคประกอบภายนอกและองคประกอบภายใน  องคประกอบภายนอกคือ
ขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งไมใชภรรยาตน  และโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ หรือใชกําลัง
ประทุษรายหรือหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือทําใหหญิงเขาใจผิดวาเขาคือ
บุคคลอื่น และองคประกอบภายในคือความเจตนาโดยไดอธิบายแตละองคประกอบอยาง
ละเอียด และไดอธิบายสาเหตุท่ีตองรับโทษหนักขึ้นวา การเพิ่มโทษใหหนักขึ้นในความผิด
ฐานขมขืนกระทําชําเรานั้นตองพิจารณาจากขอเท็จจริงที่ปรากฏโดยผูกระทําจะตองรูขอเท็จ
จริงนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจะตองเปนผลโดยตรงซึ่งธรรมดายอมเกิดขึ้นได   และไดอธิบายมาตรา
281 วาหลักเกณฑในการยอมความตามมาตรานี้คือ

1.  กระทําความผิดตามมาตรา 276 หรือ มาตรา 278 (มาตรานี้ไมเกี่ยวของกับงาน
วิจัยครั้งนี้)

2.  ความผิดไมเกิดขึ้นตอหนาธารกํานัล
3.  ไมเปนสาเหตุใหผูถูกกระทําไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย
4.  มิไดเกิดขึ้นโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิง
5.  มิไดเปนการกระทําแกบุคคลดังระบุไวในมาตรา 285

หยุด แสงอุทัย. 2544. ไดกลาวในหนังสือกฎหมายอาญา 1 วา เพื่อท่ีจะทราบวา การ
กระทําเปนความผิดทางอาญาหรือไม เราอาจพิจารณาดังตอไปนี้

1.จะตองไดมีการกระทําตามความหมายของกฎหมาย
2.ในกรณีที่กฎหมายกําหนดวา การกระทําจะเปนความผิดสําเร็จตองเกิดผล

จากการกระทํานั้นๆก็ตองมีความสัมพันธระหวางการกระทําและผล
3.การกระทําเทาที่แสดงออกมาภายนอก มีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด
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4.ผูกระทําไดกระทําดวยเจตนาหรือประมาท

ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ. 2540. ในหนังสือเรื่อง ”กฎหมายอาญา หลักและปญหา”
สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้คือ บทที่3 การกระทําในกฎหมายอาญา บทที่4
เจตนาในกฎหมายอาญา  บทที่12 เหตุท่ีเกี่ยวกับความสามารถในการกระทําผิด และบทที่14
โทษ

บทที่3 การกระทําในกฎหมายอาญา  ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐไดอธิบายการกระทําที่ผู
กระทําตองรับผิดวา เปนการเคลื่อนไหวของรางกาย หรือกลามเนื้อภายใตจิตใจบังคับ
(willed movement) และการกระทําในกฎหมายอาญานี้ยังรวมถึงการงดเวนหนาที่ดวย ดวย
เหตุน้ันการกระทําทางอาญานี้จึงประกอบดวยกระบวนการตอไปนี้ คือ มีการคิด มีการตกลง
ใจ และมีการเคลื่อนไหวรางกายตามที่ตกลงใจนั้น

บทที่4 เจตนาในกฎหมายอาญา  ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ ไดอธิบายเจตนาตามมาตรา
59 วาเปนเพียงเจตนากระทําความผิด (criminal intention) ซ่ึงไมใชเจตนาชั่วราย (mens rea
or vicion will) เพราะเจตนากระทําความผิดนั้นเปนความไมดีอยูในตัวอยูแลว ดวยเหตุน้ัน
ความเจตนาตามมาตรานี้ประกอบดวยการกระทําโดยรูสํานึกและในขณะเดียวกันผูกระทํา
ประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลการกระทํานั้น

บทที่12 เหตุเกี่ยวกับความสามารถในการกระทํา  ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ ไดอธิบายวา
มีบุคคลสามประเภทที่ไมสามารถในการกระทําผิดหรือไมเจตนาที่จะกระทําหรือไมสามารถ
บังคับตัวเองได ไดแก

1. การกระทําของเด็ก
2. การกระทําของคนวิกลจริต
3. การกระทําเพราะมึนเมา
บทที่14 โทษ  ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ ไดอธิบายถึงลักษณะของโทษอาญา ความ

ประสงคของการลงโทษ และประเภทของโทษอาญาวา
ลักษณะของโทษอาญามีดังนี้
1.โทษตองลงแกผูกระทําเนื่องจากมีการกระทําความผิดตามกฎหมาย
2.โทษตองเปนไปโดยเสมอภาค
3.โทษตองบังคับใชโดยรัฐ
4.โทษตองเปนผลราย (pain) แกผูกระทํา



16

5.ผลรายนั้นเปนไปเพื่อตําหนิการกระทํา (disapproved) ของผูถูกกระทํา

ความประสงคของการลงโทษไดแก
1.เพื่อทดแทนใหสาสมกับความผิด
2.เพื่อปองกันความผิด
3.เพื่อดัดนิสัยผูกระทํา
4.เพื่อตัดผูกระทําผิดออกไปจากสังคม
5.เพื่อสรางจิตสํานึก
ประเภทของโทษคือ
1.ประหารชีวิต
2.จําคุก
3.กักขัง
4.ปรับ
5.ริบทรัพยสิน

ประเทือง ธนิยผล และสุวิทย นิ่มนอย. 2533.  ไดกลาวในหนังสือ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาวา
จุดประสงคของการลงโทษคือ

1. เพื่อเปนการตอบแทนแกแคน
2. เพื่อเปนการตัดผูกระทําผิดออกจากสังคม
3. เพื่อเปนการยับยั้งผูกระทําผิด
4. เพื่อเปนการแกไขผูกระทําผิด
5. เพื่อเปนการปองกันสังคม

ระเบียบวิธีการวิจัย

การดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเอกสาร (Document Research) โดยวิเคราะหเชิง

เปรียบเทียบสาระสําคัญจากหลักฐานตอไปนี้
1.อัลกุรอาน และอัสสุนนะห
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2.เอกสารปฐมภูมิ ไดแก ตํารากฎหมายอิสลาม ประมวลกฎหมายอาญาไทย และคํา
อธิบายประมวลกฎหมายอาญาไทย

3.เอกสารทุติยภูมิ ไดแก เอกสารที่เกี่ยวของกับการผิดประเวณีในทัศนะอิสลาม และ
ทัศนะกฎหมายอาญาไทย

โดยที่ผูวิจัยทําการทบทวนเอกสารดังกลาวและทําการแยกขอมูลเอกสารตามหัวขอ
ใหญและหัวขอยอย แลวคนควาขอมูลท่ีมีความสัมพันธกับหัวขอยอย

หัวขอใหญ การทําการผิดประเวณีตามทัศนะของกฎหมายอาญาอิสลาม
หัวขอยอย ความหมายของการผิดประเวณี

ขอกําหนดของการผิดประเวณี
เปาประสงคของการหามการผิดประเวณี
องคประกอบของการผิดประเวณี
โทษของการผิดประเวณี
แนวคิดและขอกําหนดของการลงโทษ

หัวขอใหญ การขมขืนกระทําชําเราตามประมวลกฎหมายอาญาไทย
หัวขอยอย วิวัฒนาการกฎหมายอาญาไทยวาดวยเรื่องการขมขืนกระทําชําเรา

ความหมายของการขมขืนกระทําชําเรา
องคประกอบของความผิด
จุดมุงหมายของการลงโทษ
โทษของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา
เหตุท่ีตองรับโทษหนักขึ้น
เหตุท่ีทําใหผูกระทําพนโทษ
การยอมความ

หลังจากรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบจากเอกสารดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดแบงเนื้อ
หาของการวิจัยเพื่อนําเสนอดังตอไปนี้
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บทที่1 บทนํา กลาวถึงปญหาและที่มาของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย ขอตกลงเบื้องตน นิยามศัพทเฉพาะ เอกสารงาน
วิจัยที่เกี่ยวของ และระเบียบวิธีการวิจัย

บทที่2 กลาวถึงลักษณะการกระทําที่เปนความผิด และโทษของความผิดตามทัศนะ
ของอิสลาม โดยเริ่มจากการอธิบายนิยามของการผิดประเวณี เปาประสงคของการหามการ
ผิดประเวณีองคประกอบของการกระทําที่เปนความผิด โทษของการทําการผิดประเวณี แนว
คิดและขอกําหนดของการลงโทษ

บทที่ 3 กลาวถึงลักษณะการกระทําที่เปนความผิดตามทัศนะของกฎหมายอาญา
ไทย โดยเริ่มจาก วิวัฒนาการกฎหมายอาญาไทยวาดวยเรื่องการขมขืนกระทําชําเรา ความ
หมายของการขมขืนกระทําชําเรา องคประกอบของความผิด จุดมุงหมายของการลงโทษ
โทษของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา เหตุท่ีตองรับโทษหนักขึ้น เหตุท่ีทําใหผูกระทําพน
โทษ การยอมความ

บทที่ 4 วิเคราะหเปรียบเทียบความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ท่ีกลาวมาตามทัศนะ
กฎหมายอาญาอิสลาม กับทัศนะของประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้คือ องคประกอบของ
ความผิด และโทษของความผิด (จุดมุงหมายของการกําหนดโทษ การเพิ่มโทษใหหนักขึ้น)

บทที่ 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ หลังจากที่ไดวิเคราะหเปรียบเทียบสาระสําคัญตาม
หัวขอตางฯที่ไดเสนอมาแลว ผูวิจัยทําการวิเคราะหความเหมือนและความแตกตางเพื่อใหได
ขอสรุปใหมพรอมดวยขอเสนอแนะ

การวิเคราะหขอมูลและหลักการของการเปรียบเทียบ
ผูวิจัยนําขอมูลขางตนมาวิเคราะหดวยวิธีการแบบการใชเหตุผล (Reasoning) ซ่ึงเปน

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขออาง (Premises)  และขอสรุป (Conclusion) โดยใชวิธี
การทางตรรกวิทยา (Logic) แบบนิรนัย (Deduction) ซ่ึงเปนการพิสูจนขอความที่แนใจไดกอน
ไปสนับสนุนขอความที่แนใจไดท่ีหลัง เพื่อใหขอความดังกลาวเพิ่มความแนใจมากขึ้น และ
แบบอุปนัย (Induction) ซ่ึงเปนการพิสูจนโดยการอางขอความเฉพาะหนวย ไปสนับสนุนที่ไม
แนใจ
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ในการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการ
อางเหตุผลเปรียบเทียบตามทฤษฎีของมิลล (Mill’s Method)31 แบบวิธีดูตัวรวมกับตัวตาง
ผสมกัน (Join Method of Argument and Different) โดยยึดหลักเกณฑปริมาณลักษณะรวม
และปริมาณลักษณะตาง

การสรุปขอมูล
หลังจากผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบโดยใชวิธีการอางเหตุผลเปรียบเทียบอยาง

เปนระบบแลว ผูวิจัย ทําการสรุปความเหมือนและความตางและผูวิจัยทําการทดสอบสมมุติ
ฐาน เพื่อใหไดขอสรุปใหม (New Finding) และขอเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้เพื่อ
ใหเกิดประโยชนตอผูท่ีจะทําการวิจัยในโอกาสตอไป

                                                          
31 ปรีชา  ชางขวัญยืน, 2522 : 50-56. ไดสรุปวิธีการคนหาสาเหตุของมิลลไว 5 ขอดวยกันคือ 1. วิธีดูตัวรวม  2. วิธี
ดูตัวตาง  3. วิธีดูตัวรวมกับตัวตางผสมกัน  4. วิธีดูตัวที่เหลือ  5. วิธีดูตัวแปร
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