
บทที่ 2

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราในกฎหมายอาญาอิสลาม

กอนที่ผูวิจัยจะกลาวถึงความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราในทัศนะอิสลาม ผูวิจัยใคร
ขอทําความเขาใจเสียกอนวา   อิสลามถือวาการรวมประเวณีระหวางหญิงและชายที่ไมใช
สามีภรรยากันนั้นเปนสิ่งตองหามอยางเด็ดขาด ผูใดฝาฝนขอหามอันนี้ อิสลามถือวาเขาผูน้ัน
กระทําความผิดฐานทําผิดประเวณี  ตองระวางโทษโบย 100 ครั้ง  หากเขาไมเคยผานการ
สมรสมากอน และตองระวางโทษรุมขวางปากอนหินผูกระทําผิดจนตาย หากเขาผูกระทํานั้น
เคยผานการสมรสมากอน

บทบัญญัติอิสลามจะใชศัพท ผิดประเวณี แทนศัพท ขมขืนกระทําชําเรา อยางที่
กฎหมายทั่วไปใชกัน เพราะอิสลามหามการทําผิดประเวณีโดยไมคํานึงถึงความยินยอมหรือ
ไมยินยอมจากฝายหญิงผูถูกกระทํา กลาวคือ การบังคับฝนใจหญิงนั้นมิไดเปนองคประกอบ
ของความผิด แตการบังคับหญิงนั้นเปนสาเหตุท่ีจะทําใหหญิงผูถูกกระทํานั้นพนโทษ การรวม
ประเวณีระหวางหญิงและชายที่ไมใชสามีภรรยากัน ถือวาพอเพียงและครบองคประกอบของ
ความผิดและเพียงพอที่จะลงโทษผูกระทําผิดทั้งชายและหญิงได

ความหมายของการผิดประเวณี

ความหมายการผิดประเวณีในเชิงภาษา
การผิดประเวณีในภาษาไทย ตรงกับภาษาอาหรับวา ซินา  (           ) ซึ่งเปนอาการนามของ ซะนา ยัซ

นีย  (                           ) หมายความวา การรวมประเวณีโดยไมสมรส  ซีนาสามารถเขียนไดสองแบบดวยกันคือ
เขียนลงทายดวย ยาอ (          ) จะอานออกเสียงสั้นเปนภาษาของชาวหิญาซ และเปนภาษาของอัลกุรอาน และ
อีกลักษณะหนึ่งเขียนลงทายดวย อะลิฟ (            ) ซึ่งเปนภาษาของชาวนัจญด ซึ่งทั้งสองลักษณะการเขียน  มี
ความหมายเหมือนกัน 1

                                                          
1 Ibnu Manzhur, 1994 : 14 /359



ความหมายการผิดประเวณีในเชิงวิชาการ
นักปราชญและนักวิชาการอิสลามไดนิยามคํา  การผิดประเวณี แตกตางกันตาม

ทัศนะของตัวเองแตท้ังหมดลวนแลวมีความหมายที่คลายคลึงกันมาก ดังตอไปนี้
อิบนุ อาบีดีน2 ไดนิยาม การผิดประเวณีในหนังสือ Rad-dul Mukhtar หมายถึง การ

รวมประเวณีระหวางชายและหญิงในอวัยวะเพศของหญิงโดยปราศจากการมีสิทธิใดๆหรือ
ขออางในการมีสิทธิ 3

อัลมาวัรดีย4 กลาววา การผิดประเวณีคือ ชายรวมประเวณีกับหญิงโดยปราศจากการ
สมรสหรือความคลุมเครือของการสมรส  ปราศจากการมีสิทธิหรือขออางในการมีสิทธิ  และ
ปราศจากการสําคัญผิด ท้ังๆที่รูถึงการหามในการกระทําอันนั้น5

อะหหมัด อัดดัรดีร6 ไดนิยาม การผิดประเวณีวา “การลวงเขาอวัยวะเพศมุสลิมลงใน
ชองคลอดมนุษยโดยเจตนาและปราศจากความคลุมเครือ      และถึงแมวาจะลวงเขาไปในถ
วารหนักหรือลงในอวัยวะเพศของผูเสียชีวิตแลวก็ตาม”7

อิบนุล อะเราะบีย ไดนิยาม การผิดประเวณีวา “การรวมประเวณีท่ีตองหามดวยหลัก
การศาสนา กับผูท่ีมิไดอยูในครอบครองและไมมีความคลุมเครือในการครอบครอง ไมวาจะ
รวมประเวณีทางทวารหนักหรืออวัยวะเพศ ท้ังชายและหญิง”8

จากความหมายที่กลาวมาขางตนพอจะสรุปไดวา บรรดานักกฎหมายอิสลามมีความ
เห็นพองกันวา  การผิดประเวณีในอิสลามนั้นคือ การรวมประเวณีระหวางหญิงและชายที่
ปราศจากการสมรสที่ถูกตองและปราศจากความคลุมเครือของการแตงงานที่ถูกตอง และ
คลุมเครือในการมีสิทธิซึงกระทําโดยเจตนา

                                                          
2 อิบนุอาบิดีน คือ มุฮัมหมัด อะมีน อิบนุ อุมัร อิบนุ อับดุลอะซีซ มีชีวิตระหวางป ค.ศ. 1777-1831 ทานเปนผูเช่ียว
ชาญในวิชาศาสนบัญญัติตามสํานักอิหมามหะนะฟย
3 Ibnu Aabidin,  1994 : 6/5
4 อัลมาวัรดีย คือ อบีอัลหะซัน อะลี อิบนุ มุฮัมหมัด อิบนุ อัลหะบีบ อัลมาวัรดีย มีชีวิตระหวางป ค.ศ. 943-1029
ทานเปนผูเช่ียวชาญในวิชาศาสนบัญญัติตามสํานักอิหมามชาฟอีย และไดเรียบเรียงหนังสือมากมายและที่ล่ําลือได
แกหนังสือ al-hawi และ al-ahkamus sulthaniah
5 ar-Ramlie,  1993: 7/422-423
6 อัฮหมัด อัดดัรดีร ทานเปนผูเช่ียวชาญในวิชาศาสนบัญญัติตามสํานักอิหมามมาลิกีย
7 al-Dardir, n.d. : 4/313
8 Ibnul Arabie,  n.d. : 3/ 332



เปนที่นาสังเกตวา การผิดประเวณี ในทัศนะอิสลามนั้น มีองคประกอบสําคัญอยูสอง
ประการคือ มีการรวมประเวณีระหวางหญิงและชายที่ไมใชคูสมรส และทําการรวมประเวณี
โดยสมัครใจ

สวนการบังคับหรือขืนใจหญิงผูถูกกระทํานั้น มิไดเปนองคประกอบของความผิดแต
อยางใด ดวยคุณลักษณะที่วานี้สามารถกลาวไดวา การผิดประเวณีในอิสลามน้ัน มีความ
แตกตางกับการขมขืนกระทําชําเราในกฎหมายนานาประเทศ

อน่ึงมีนักวิชาการที่ไมใชมุสลิม (non muslim) บางทานนิยามการขมขืนกระทําชําเรา
(ซ่ึงหมายถึงการผิดประเวณี) ตามทัศนะอิสลามคลาดเคลื่อนจากความหมายจริงดังที่ไดนํา
เสนอมาแลวขางตน จะดวยจงใจที่จะทําใหคลาดเคลื่อนหรือเพราะขาดความรูดานวิชาการ
อิสลามหรืออาจเปนเพราะไดรับการถายทอดขอมูลท่ีผิดเพี้ยนจากความจริง นักวิชาการผูน้ี
ไดนิยามการขมขืนกระทําชําเราตามทัศนะของอิสลามวา การขมขืนกระทําชําเราก็คือการ
รวมประเวณีกับหญิงโดยหญิงนั้นไมใหความยินยอม...9

ถาหากพิจารณานิยามขางตนจะเห็นวา การผิดประเวณีในทัศนะอิสลามมีความ
เหมือนกับการขมขืนกระทําชําเราในทัศนะของกฎหมายทั่วๆไป กลาวคือกฎหมายอิสลาม
หามการขมขืนกระทําชําเราเฉพาะกรณีท่ีหญิงผูถูกกระทําไมยินยอมเทานั้น แตตามความ
เปนจริงแลว อิสลามไมไดหามเฉพาะการขมขืนเทานั้น อิสลามหามการรวมประเวณีกับหญิง
อื่นที่มิใชภรรยาของตน ถึงแมวาการรวมประเวณีน้ันเกิดขึ้นจากความสมัครใจยินยอมจาก
ฝายหญิงผูถูกกระทําก็ตาม ตามท่ีไดนําเสนอมาแลวขางตน

จากความหมายในเชิงภาษาและในเชิงวิชาการของคําวา การผิดประเวณี ท่ีไดนํา
เสนอมาแลวนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวา ความหมายของคําวาการผิดประเวณีในเชิงภาษาและ
ในเชิงวิชาการมีความใกลเคียงกันมาก เพราะความหมายทั้งในเชิงภาษาและวิชาการตางก็
นิยามวา การผิดประเวณีคือการรวมประเวณีท่ีตองหาม เพราะการรวมประเวณีโดยไมสมรส
น้ันเปนสิ่งตองหามในอิสลาม

                                                          
9 ประสิทธิ พัฒนอมร,  2523 : 10



ขอกําหนด (หุกม) ของการผิดประเวณี
การผิดประเวณีเปนบาปใหญอยางหนึ่ง รองลงมาจากการตั้งภาคีตออัลลอฮและฆา

คนตายโดยเจตนา การผิดประเวณีเปนภัยคุกคามความสงบเรียบรอยของสังคม ภยันตรายที่
เกิดขึ้นจากการทําผิดประเวณีไมเพียงแตสงผลรายตอผูกระทําเทานั้น แตยังสงผลรายตอคน
รอบขางและสังคมอีกดวย ดวยเหตุน้ีอิสลามจึงถือวาการผิดประเวณีน้ันนอกจากจะเปนบาป
ใหญแลวยังถือวาเปนความผิดทางอาญาที่กฎหมายอิสลามไดกําหนดบทลงโทษอยางหนัก
อีกดวย จึงเปนการสมควรที่จะลงโทษผูกระทําความผิดนั้นดวยโทษที่หนักหนวงและรุนแรง
ยิ่ง

การผิดประเวณีเปนสิ่งตองหามตามบทบัญญัติของอิสลาม      โดยมีหลักฐานยืนยัน
จากอัลกุรอาน  อัสสุนนะห และอิจญมาอดังที่จะนําเสนอดังตอไปนี้

1. หลักฐานจากอัลกุรอาน
1. อัลลอฮไดตรัสในซูเราะหอันนิซาอความวา “และบรรดาผูท่ีกระทําสิ่งลามกในหมู

สตรีของพวกเจานั้น จงจัดใหมีพยานสี่คนในหมูพวกเจามายืนยัน ถาพวกเขายืนยันแลวก็จง
กักขังพวกนางเหลานั้นไวในบาน จนกวาความตายจะคราชีวิตพวกนาง หรือไมอัลลอฮก็จะ
ทรงมีทางหนึ่งสําหรับพวกนาง และชายสองคนในหมูของพวกเจาที่จะกระทําการลามกนั้น
พวกเจาจงลงโทษเขาเสียทั้งสองคน”10

2. อัลลอฮตรัสในซูเราะหอัลอิสรออความวา “และพวกเจาจงอยาเขาใกลกับการผิด
ประเวณี แทจริงมันเปนการลามกและทางอันชั่วชา” 11

3. อัลลอฮตรัสในซูเราะหอัลฟุรกอนความวา “และพวกเขาไมผิดประเวณีและผูใด
กระทําเชนนั้นเขาจะไดพบกับบาปมหันต” 12

4. และอัลลอฮตรัสในซูเราะหอันนูรความวา “หญิงที่ทําการผิดประเวณีและชายที่ทํา
การผิดประเวณี พวกเจาจงโบยแตละคนในสองคนนั้นหนึ่งรอยที” 13

                                                          
10 อัลกุรอาน, 4 : 15-16
11 อัลกุรอาน, 17 : 32
12 อัลกุรอาน, 25 : 68
13 อัลกุรอาน, 24 : 2



หลักฐานจากอัลกุรอานที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา การทําการผิดประเวณีเปน
สิ่งตองหามโดยมีหลักฐานจากอัลกุรอานดังที่ไดเสนอมาขางตน

ในโองการแรก (4 : 15-16) อัลลอฮยืนยันวาผูท่ีทําการผิดประเวณีท้ังชายและหญิงนั้น
ตองลงโทษ และโทษสําหรับผูหญิงที่ทําการผิดประเวณีน้ันคือ กักขังพวกนางจนตาย นัก
อรรถาธิบายอัลกุรอานมีความเห็นพองกันวา โองการนี้ประทานลงมากอนโองการที่บัญญัติ
โทษผูทําการผิดประเวณีดวยวิธีการโบยหนึ่งรอยครั้ง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาโองการนี้ถูกยกเลิกไป
แลว 14

โองการที่สอง (17 : 32) อัลลอฮหามเขาใกลกับการผิดประเวณีซ่ึงแนนอนที่สุด
โองการนี้หมายถึงการหามทําการผิดประเวณีน้ันเอง เพราะ “เพียงดวยคํากลาวสั้นๆแตแอบ
แฝงดวยสํานวนโวหารที่ลึกซึ้ง เพราะหามการเขาใกลแสดงใหเห็นวาถากระทําในสิ่งที่หามไว
น้ันจะนํามาซึ่งภยันตรายยิ่ง”15

  โองการที่สาม (25 : 68) อัลลอฮกลาวถึงคุณสมบัติบาวของพระองคผูทรงเมตตา (อิ
บาดุรเราะหมาน) ซ่ึงหนึ่งในคุณสมบัติน้ันคือพวกเขาจะไมทําการผิดประเวณี  และในโองการ
สุดทาย (24 : 2) อัลลอฮไดบัญญัติบทลงโทษของผูทําการผิดประเวณีไวอยางชัดเจนวาโทษ
ของผูกระทําเชนนั้นคือโบย 100 ครั้ง

2. หลักฐานจากอัสสุนนะห
2.1 รายงานโดยอบูฮุรัยเราะหวา แทจริงทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ กลาวความวา “ผู

ศรัทธาจะไมมีการทําผิดประเวณีหากวาในขณะที่จะทําการผิดประเวณีน้ันเขาเปนผูศรัทธา”16

สุนนะหบทนี้แสดงใหเห็นวาการทําการผิดประเวณีน้ันเปนสิ่งตองหาม เพราะการทํา
ผิดประเวณีน้ันแสดงถึงความไรซ่ึงศรัทธาของผูกระทํา ผูท่ีศรัทธาตออัลลอฮ มะลาอิกะหและ
โลกหนาจะไมทําการผิดประเวณีเปนอันขาด

2.2 รายงานโดยอับดุลลอฮ อิบนุมัสอูดกลาววา  ฉันไดถามทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ
วาอะไรเปนบาปใหญท่ีสุด ทานตอบวาการตั้งภาคีตออัลลอฮผูสรางเจา อิบนุมัสอูดถามอีก
วา และอะไรอีก ทานตอบวา การที่เจาฆาลูกเจาเพราะกลัววาจะอาศัยกินพรอมกับเจา อิบนุ

                                                          
14 Ash-Shafi-ie, 1991 : 3/319
15 Abdul Wahid,  1995 : 32
16 รายงานโดยอัลบุคอรีย หะดีษหมายเลข 6311



มัสอูดถามอีกวาและอะไรอีก ทานตอบวาการที่เจาทําผิดประเวณีกับ ภริยา เพื่อนบานของ
เจา17

สุนนะหบทนี้แสดงใหเห็นวาการผิดประเวณีน้ันเปนบาปใหญอยางหนึ่งรองลงมาจาก
การตั้งภาคีตออัลลอฮและการฆาคนตายโดยเจตนา เพราะทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ ไดตอบ
คําถามของอิบนุมัสอูดเกี่ยวกับบาปใหญตามลําดับดังที่กลาวมาขางตน

3. อิจญมาอ
อิจญมาอ คือ ความเห็นที่สอดคลองกันของบรรดามุจญตะฮิด18 ของประชาชาติ

ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง19

นักวิชาการอิสลามตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเห็นพองกันวา การทําการผิดประเวณีน้ัน
เปนสิ่งตองหามโดยมีหลักฐานจากอัลกุรอานและอัสสุนนะห

เปาประสงคของการหามการผิดประเวณี
การทําการผิดประเวณีน้ันเปนการกระทําที่ผิดศีลธรรมและคุณธรรมเปนการกระทําที่

เปนอันตรายตอสังคม ศาสนาอิสลามหามทําการผิดประเวณีอยางเด็ดขาด ประณามผู
กระทําอยางสิ้นเชิง และแนนอนที่สุด “อัลลอฮจะไมหามปวงบาวของพระองค  กระทําสิ่งใดๆ
เวนแตวาอัลลอฮจะกําหนดสิ่งอื่นมาทดแทนเปนที่อนุญาตเพื่อยืนยันถึงความสงบสุขและ
จําเริญ”20 ในเมื่ออัลลอฮหามทําการผิดประเวณี ดวยเหตุผลท่ีอัลลอฮทรงรอบรู ในขณะเดียว
กันนั้นอัลลอฮไดทดแทนการสมรสเพื่อตอบสนองความตองการตามธรรมชาติของมนุษยชาติ

เนื่องจากผลรายที่เกิดขึ้นจากการผิดประเวณีน้ันรุนแรงและอันตรายอยางยิ่ง ไมเพียง
แตผูกระทําเทานั้นแตยังสงผลกระทบตอสังคม ประเทศชาติ  และประชาคมโลกอีกดวย

อัลเมาดูดียกลาววา “เพราะตามจริงแลวพฤติกรรมเชนนั้น (สําสอนทางเพศ) ไมเพียง
แตจะสงผลเสียตอสังคมที่เขาอยูอาศัยเทานั้น(ฝร่ังเศส) แตมันยังสงผลเสียตอมนุษยชาติอีก

                                                          
17 รายงานโดยอัลบุคอรีย หะดีษหมายเลข 6313, มุสลิม 124, อัตติรมีซีย 3106, อันนิสาอีย 3948, อบูดาวูด 1966,
อัฮหมัด 3430
18 มุจตาฮิดคือผูที่มีความสามารถวิเคราะหขอกําหนดจากตัวบทอัลกุรอานและสุนนะหไดเอง  (อรุณ บุญชม, 2536
: 12)
19 อิสมาแอ  อาลี, 2535 : 70
20 Abdul Wahid, 1995 : 29



ดวย ผลท่ีจะเกิดมานั้นมิไดจํากัดอยูแตเพียงในชนรุนนั้นเทานั้นแตมันจะถูกถายทอดไปยังชน
รุนตอๆไปดวย”21

สวนเหตุผลการหามการผิดประเวณีน้ันตามทัศนะอิสลามมีหลายเหตุผลดวยกัน ผู
วิจัยขอนําเสนอเปนขอๆดังตอไปนี้

1. เพ่ือรักษาทายาทสืบสกุล
  ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ สงเสริมใหประชาชาติของทานใหมีลูกมากดังที่ทานได

กลาวในอัลสุนนะหความวา “พวกทานจงสมรสกันเถิด แนนอนพวกทานจะไดเพิ่มปริมาณ
มากขึ้น เพราะขาจะนําพวกทานทั้งหมดไปอวดกับบรรดาประชาชาติท้ังหลายในวันกิยา
มะห” 22 และโดยธรรมชาติของมนุษยแลว ทุกคนยอมตองการทายาทเพื่อสืบสกุล

เพื่อรักษาไมใหเกิดความสับสนในดานการสืบสกุล อิสลามจึงหามการผิดประเวณี
เพราะลูกที่เกิดมาจากการส่ําสอนหรือนอกสมรสนั้นจะนําพาถึงความสับสนของวงศทายาท

เหตุผลในขอน้ีเปนจุดมุงหมายของศาสนบัญญัติ (มะกอศิด ชัรอิยะห) อยางหนึ่งใน
บรรดาจุดมุงหมายศาสนบัญญัติท้ังหา  ท่ีอัลลอฮทรงเจตนาบัญญัติขอกําหนด คําสั่ง ขอหาม
และบทบัญญัติตางๆ ลวนแลวมีจุดประสงคท่ีจะปกปองจุดมุงหมายของศาสนบัญญัติหา
ประการ

2. เพ่ือรักษาจริยธรรมอันดีงาม
ในการหามผิดประเวณีน้ันไดพิจารณาเรื่องจริยธรรมเปนหลัก กลาวคือเพื่อปกปอง

สังคมใหหลุดพนจากความเลวทรามและตกต่ํา หากมนุษยอยูอยางไรขอบเขตในเรื่องความ
สัมพันธทางเพศ คงไมแตกตางอะไรกับสัตวเดรัจฉานทั้งหลาย ซ่ึงไมสามารถแยกแยะ
ระหวางแมหรือลูกของตัวเอง เราคงมโนภาพออกวาลักษณะความเปนอยูของสัตวเปนเชนไร

พรอมกันนี้การหามผิดประเวณีน้ันเปนปจจัยอีกประการคือ เพื่อท่ีจะกีดกั้นแนวโนม
ภาวะจิตใจของสามีภารยาเพื่อมิใหนอกใจตอกัน ความแตกแยกในครอบครัวคงไมเกิดขึ้น
หากวาทั้งสามีและภารยาตางซื่อสัตยตอกันและกัน

                                                          
21 เมาดูดีย,  2527 : 198
22 รายงานโดยอันนิสาอีย หะดีษหมายเลข 3175, อบูดาวูด 1754, อิบนุ มาญัฮ 1853



3. เพ่ือรักษาสุขภาพ
ความสุขชั่วคราวที่เกิดจากการรวมประเวณีตองหามนั้น เปนพิษรายอยางหนึ่งที่คอย

จะคุกคามสุขภาพรางกายและความสงบสุขทางภาวะจิตใจของบุคคล การรวมประเวณีกับ
บุคคลอื่นที่ไมใชภรรยาตนเองหรือการส่ําสอนนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะติดโรคติดตอตางๆ โดย
เฉพาะโรคที่ติดตอทางอวัยวะสืบพันธ เชนโรคเอดสเปนตน ตามทัศนะของ “ชาวไทยมุสลิม
สวนใหญมองวาเอดสคือสิ่งที่พระเจาสงมาเพื่อลงโทษผูกระทําผิดในเรื่องเพศ เกี่ยวของโดย
ตรงกับการไมซ่ือสัตยตอคูสมรสและการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานและนอกสมรส” 23

อัลเมาดูดีย ไดพูดถึงสภาพของทหารฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 วา “การลุมหลง
คลั่งไคลอยูกับความสุขทางเพศ ทําใหพวกเขาแทบจะไมมีความอดกลั้นหลงเหลือเลยหรือ
อาจจะไมมีเลยดวยซ้ํา และการแพรระบาดของกามโรคก็ไดทําลายสุขภาพของชนในชาติ
อยางหนัก” 24

4. เพ่ือรักษาทรัพยสมบัติและเงินทอง
การจัดหาหญิงที่จะมาใหบริการหรือมาสนองตอบอารมณใครน้ัน ในบางครั้งจะตอง

ใชเงินทองมาแลกเปลี่ยนกับการใหบริการ และอีกทั้งคาใชจายในการรักษาตัวเองในกรณีท่ี
ปวยเปนโรคจากการผิดประเวณี  ซ่ึงเปนการสิ้นเปลือง(ท่ีตองหาม)โดยไรเหตุผลอันควร

เหตุผลท้ังหมดที่ไดกลาวมาแลวนั้นทั้งหมดนั้น  สืบเนื่องมาจากสุนนะหบทหนึ่งของ
ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ ความวา “จงระวังจาการผิดประเวณี แทจริงแลวมันมี(ภัย)สี่ประการ
คือ หมดความละอายจากใบหนา  อัลลอฮตัดปจจัยยังชีพ (ริซกี)  อัลลอฮทรงโกรธกริ้วยิ่ง
และพํานักในนรกชั่วนิรันดร”25

องคประกอบการผิดประเวณี
องคประกอบของการผิดประเวณีหมายถึง ปจจัยตางๆ ท่ีทําใหเกิดการผิดประเวณีมี

ความสมบูรณทางกฎหมาย หากขาดปจจัยใดปจจัยหนึ่งจะถือวาเปนการผิดประเวณีท่ีไม

                                                          
23 อารี  จําปากลาย,  2540 บทคัดยอ
24 เมาดูดีย,  2527 : 105
25 รายงานโดยอัฏเฏาะบะรอนีย



สมบูรณในทัศนะของอิสลาม การผิดประเวณีท่ีจะถือวาเปนความผิดนั้นตองประกอบดวย
สอง องคประกอบ ดังตอไปนี้

1. การกระทําการรวมประเวณี
2. มีเจตนา

1. การกระทําการรวมประเวณี
องคประกอบขอน้ีหมายถึง การลวงอวัยวะสืบพันธของชายเขาในชองคลอดของหญิง

โดยไดล้ําคออวัยวะสืบพันธของชาย หรือประมาณนั้น (ในกรณีท่ีไมมีคอเชนนั้น)  ในการลวง
เขาอวัยวะเพศของชายในชองคลอดหญิงนั้นไมจําเปนจะตองมีการหลั่งน้ําอสุจิแตอยางใด
การไมตื่นตัวของอวัยวะสืบพันธชายก็เชนกันไมไดเปนปจจัยของการรวมประเวณี ถึงแมวา
อวัยวะสืบพันธชายจะตื่นตัวหรือไมก็ตาม การรวมประเวณีถือวาเกิดขึ้น หากอวัยวะสืบพันธ
ชายไดลวงเขาไปในอวัยวะสืบพันธหญิงโดยไดล้ําคออวัยวะนั้น ดวยเหตุน้ันในการที่จะทําให
การรวมประเวณีสมบูรณน้ันมีเงื่อนไขสําคัญสี่ประการดวยกันดังตอไปนี้

1.1 มีการรวมประเวณีจริง
การมีความสัมพันธระหวางชายและหญิงที่ยังไมสมรสกันในรูปแบบตางๆที่ไมใชการ

รวมประเวณีไมถือวาเปนสาเหตุท่ีตองลงโทษฐานผิดประเวณี เพราะการรวมประเวณี หมาย
ถึง การที่ชายเอาอวัยวะสืบพันธของตัวเองถูไถตามอวัยวะสืบพันธหญิง โดยที่อวัยวะเพศชาย
ยังไมไดลวงเขาไปในอวัยวะเพศหญิงนั้นยังไมถือวาเปนการรวมประเวณี แตตองมีการลวง
เขาอวัยวะเพศชายเขาในอวัยวะเพศหญิงโดยไดล้ําคออวัยวะเพศชายแลว26 ถาอวัยวะเพศ
ชายลวงล้ําไมเกินคอนั้นถือวาการรวมประเวณียังไมสมบูรณ

ในกรณีท่ีชายที่มีความบกพรองทางอวัยวะเพศ ถาหากอวัยวะเพศของเขาไมมีคอ
เหมือนผูคนทั่วไป ตองพิจารณาจากการลวงล้ําวาไดลวงล้ําไปแลวมากนอยเพียงใด โดยที่นัก
วิชาการมีความเห็นวาตองลวงล้ําประมาณเทาคออวัยวะเพศชายจึงจะถือวาเปนการรวม
ประเวณีท่ีสมบูรณ ถาหากลวงล้ํานอยกวานั้น ไมถือวาเปนการรวมประเวณี27

                                                          
26 ar-Ramlie, 1993 : 7/422
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จึงกลาวไดวาในการพิจารณาเงื่อนไขในขอน้ีคือ มีการรวมประเวณีจริงตามลักษณะ
ดังที่ไดกลาวมา การที่ผูกระทําจะสําเร็จความใครหรือไมน้ันมิไดเปนเงื่อนไขของความผิดและ
การเคลื่อนตัวของน้ําอสุจิก็เชนเดียวกันไมถือวาเปนเงื่อนไข

1.2 ผูกระทําบรรลุนิติภาวะ (มุกัลลัฟ)
บรรลุนิติภาวะในที่น่ีหมายถึง การพนจากภาวะผูเยาวและพนจากภาวะวิกลจริต ถา

มีการรวมประเวณีระหวางผูเยาวดวยกัน หรือระหวางผูท่ีวิกลจริตดวยกัน นักกฎหมายอิส
ลามใหทัศนะที่พองกันวา การกระทําของบุคคลเหลานั้นจะไมถูกลงโทษในฐานกระทําความ
ผิดทางเพศนี้ ทานหญิงอาอีชะหภริยาของทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ รายงานวา แทจริงทานนบี
มุฮัมหมัด ศ็อลฯไดกลาวความวา แทจริงไดถูกยกโทษจากบุคคลสามกลุม อันไดแก ผูหลับ
นอนจนกวาเขานั้นจะตื่นขึ้นมา  จากผูเยาวจนกวาจะบรรลุนิติภาวะ  และจากคนวิกลจริตจน
กวาเขาจะหายจากอาการวิกลจริต28

จากสุนนะหขางตนจะเห็นไดวา ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ ไดยกบุคคลทั้งสามพนจาก
การลงโทษ

มีอีกสุนนะหหนึ่งที่รายงานโดยญาบีร อิบนุ อับดุลลอฮ   แทจริงทานนบีมุฮัมหมัด
ศ็อลฯ ไดถามมาอิซ (ท่ีสารภาพวาทําผิดประเวณี) วา “เจาเปนโรคบาหรือเปลา ?” และหลัง
จากทานนบีแนใจอยางชัดเจนวามาอิซไมไดเปนโรคบาทานจึงสั่งใหจัดการลงโทษตอไป29

สําหรับผูท่ีเสียสติจากการมึนเมาจากสิ่งตองหามโดยเจตนา เชนดื่มเหลาหรือเสพ
ของมึนเมาโดยเจตนา นักกฎหมายอิสลามมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องของการกระทําของ
เขาวาจะตองถูกลงโทษหรือไม   บางทานก็แสดงทัศนะวาการกระทําของผูท่ีเจตนาทําใหเสีย
สติ ตองลงโทษ โดยใหเหตุผลวา อิสลามมิไดยกเลิกภาวะนิติภาวะจากผูมึนเมาที่เสพสิ่งตอง
หามโดยเจตนา และเปนการสมควรอยางยิ่ง ถาหากบุคคลเหลานั้นถูกลงโทษจากการกระทํา
ของพวกเขาในขณะที่บุคคลเหลานั้นเสียสติจากของมึนเมาโดยเจตนา เพื่อเปนการซ้ําเติมเขา
เหลานั้นที่พยายามทําใหเสียสติ ท้ังที่รูวาการกระทําเชนนั้นเปนสิ่งตองหาม30  แตมีนัก
กฎหมายอิสลามบางทานใหทัศนะวา ผูท่ีเสียสติโดยเจตนาเมื่อทําการผิดประเวณีพวกเขา

                                                          
28 รายงานโดยอัฮหมัด หะดีษหมายเลข 23962, อัตติรมีซีย 1343, อันนิสาอีย 3378, อบูดาวูด 3822
29 ดูหะดีษที่รายงานโดยอัลบุคอรีย หะดีษหมายเลข 6317, อัตติรมีซีย 1427, อบูดาวูด 4425
30 ar-Ramlie, 1993 : 7/426



เหลานั้นจะไมถูกลงโทษ อันเนื่องจากวาพวกเขาเสียสติซ่ึงไมสามารถรับรูถึงการกระทําของ
เขาในขณะนั้น ซ่ึงไมแตกตางอะไรกับคนบาหรือคนที่หลับใหลไรซ่ึงความรูสึก

1.3  กระทําโดยสมัครใจ
เงื่อนไขในขอน้ีหมายถึง ผูท่ีทําการผิดประเวณีน้ัน กระทําขึ้นดวยความสมัครใจของตนเอง
โดยที่ไมถูกบังคับจากผูอื่นใหทํากระทํา

การบังคับผูอื่นนั้น หาใชวาเปนการบังคับโดยการใชกําลังหรือความรุนแรงเพียงอยาง
เดียวเสมอไปไม แตการบังคับในท่ีน้ีรวมถึงการบังคับทางออมดวยเชนกัน ดังเหตุการณท่ีเกิด
ข้ึนในสมัยของอุมัร    มีรายงานวา อุมัร อิบนุล คอฏฏอบ นําสตรีผูหนึ่งเพื่อท่ีจะทําการลงโทษ
ฐานผิดประเวณี โดยที่สตรีผูน้ันยินยอมรวมประเวณีกับชายเลี้ยงสัตวคนหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยน
กับนํ้าเพื่อประทังชีวิต แตการกระทําของอุมัรน้ันไดรับการคัดคานจาก อลี อิบนุ อะบีฏอลิบ
โดยกลาววา “สตรีผูน้ีตกอยูในภาวะจําเปน (ถูกบังคับทางออมเพราะถานางไมยินยอมอาจ
สงผลถึงชีวิตได) ขาเห็นวาสมควรปลอยนางไป” จนในที่สุดอุมัรเห็นชอบดวยกับทัศนะของอะ
ลี31

ในเรื่องเดียวกันนี้ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ กลาววา “แทจริงอัลลอฮไดยกโทษแก
ประชาชาติของฉันที่ทําการใดๆจากความผิดพลาด จากการหลงลืม และจากการถูกบังคับ”32

การกระทําที่เกิดจากการถูกบังคับจากผูอื่น ถาหากวาผูท่ีถูกบังคับน้ันเปนผูหญิงนาง
จะไมถูกลงโทษ แตถาผูท่ีถูกบังคับเปนชาย นักวิชาการมีความเห็นพองกันวา หากอวัยวะสืบ
พันธของเขาไมแข็งตัว เขาจะไมถูกลงโทษเปนอันขาด เพราะอวัยวะสืบพันธไมแข็งตัวนั้น
แสดงใหเห็นวาผูถูกบังคับไมมีความตองการที่จะรวมประเวณีจริง แตถาอวัยวะสืบพันธของ
ชายนั้นแข็งตัว นักวิชาการมีทัศนะแตกตางกันในเรื่องการลงโทษ บางทานใหความเห็นวา
ตองถูกลงโทษ ในขณะที่นักวิชาการบางทานใหทัศนะวาจะไมถูกลงโทษ33

ในเรื่องนี้ผูวิจัยมีความเห็นวาชายผูถูกบังคับใหกระทําการผิดประเวณีน้ันไมสมควรที่
จะลงโทษเพราะเขากระทําไปนอกเหนือจากความตองการของตัวเอง ซ่ึงเปนองคประกอบ

                                                          
31 อางโดยอัชชัรบินียใน ash-sharbinie, 1994 : 5/444
32 รายงานโดยอินุมาญะห หะดีษหมายเลข 2033, 2034, และ 2035
33 ar-Ramlie, 1993 : 7/425



ภายในของความผิด สวนการแข็งตัวของอวัยวะเพศหรือไมน้ันไมใชประเด็นปญหาเพราะการ
ท่ีอวัยวะเพศของชายแข็งตัวในภาวะเชนนั้นเปนปรากฏการณทางธรรมชาติของผูชาย

สําหรับผูท่ีบังคับคนอื่นใหรวมประเวณีน้ัน (หากวาเขาไมไดทําผิดประเวณี) ตองไดรับ
การลงโทษตามดุลพินิจจากศาล ฐานบังคับคนอื่นใหกระทําการผิดประเวณี

1.4 ปราศจากการมีสิทธิและการสําคัญผิดในการมีสิทธิ
เงื่อนไขขอน้ีหมายถึง ผูหญิงที่รวมประเวณีดวยนั้นไมไดอยูในครอบครองของผู

กระทํา โดยที่ผูหญิงนั้นไมใชทาสที่อยูภายใตการครอบครองของเขา ถาหากผูหญิงที่รวม
ประเวณีดวยนั้นเปนทาสของผูกระทํา ผูกระทําจะไมถูกลงโทษใดๆเลย34

และถาหากวาผูท่ีทําผิดประเวณีเขาใจผิดวา ผูท่ีรวมประเวณีดวยนั้นคือผูท่ีอยูใน
ครอบครองของเขาแตตามความเปนจริงแลวเปนเชนนั้นไม เชนการรวมประเวณีกับทาสของ
ลูก เขาผูน้ันจะไมถูกลงโทษ เพราะสําคัญผิดในการมีสิทธิน้ันเปนสาเหตุใหผูกระทําผิดพน
โทษ35

การสําคัญผิดหมายถึง ผูกระทําสําคัญผิดวาเขานั้นมีสิทธิรวมประเวณีกับหญิงไดแต
ตามความจริงแลวหาเปนเชนนั้นไม

นักวิชาการไดแบงประเภทการสําคัญผิดไวดังนี้36

1.สําคัญผิดของผูกระทํา หมายถึงผูกระทําสําคัญผิดวามีสิทธิรวมประเวณี
กับหญิงเชนสําคัญผิดวาหญิงที่รวมประเวณีดวยนั้นคือภริยาของตน

2.สําคัญผิดในตัวหญิงผูถูกกระทํา เชนรวมประเวณีกับทาสของลูก  รวม
ประเวณีทางทวารหนักกับภริยาตนเอง

3.สําคัญผิดของสํานักอิหมามตางๆ หมายถึง การรวมประเวณีระหวางชาย
กับหญิงที่สํานักอิหมามแตละสํานักมีความเห็นแตกตางกัน เชน การรวมประเวณีจากการ
สมรสมัตอะห37

                                                          
34 al-Mawardie, 1995 : 1/242
35 al-Mawardie, 1995 : 1/245
36 an-Nawawi, n.d. : 7/311
37 การสมรสมัตอะหหมายถึง การสมรสที่มีการกําหนดระยะเวลา



2. มีเจตนา
องคประกอบขอท่ีสองของการผิดประเวณีคือความเจตนา หรือกระทําดวยความตั้ง

ใจ ความเจตนาในที่น่ีหมายถึง ความจงใจของผูกระทําทั้งสองฝายที่จะกระทําในสิ่งที่ตัวเอง
คิด กลาวคือทุกอิริยาบถของการผิดประเวณีเปนผลของภาวะจิตใจท่ีผานกระบวนการคิดของ
ผูกระทําที่ปรารถนาจะใหเกิดการกระทําเชนนั้น

องคประกอบขอน้ีเปนลักษณะพิเศษของความผิดฐานนี้ เพราะอิสลามจะถือวาผู
กระทําไดกระทําความผิดหากวาการกระทําของเขานั้นเปนไปโดยเจตนา ถึงแมวาจะกระทํา
โดยยินยอมจากหญิงผูถูกกระทําก็ตาม เพราะอิสลามถือวาการผิดประเวณีน้ันเปนอาชญา
กรรมตอสังคม ไมใชอาชญากรรมสวนตัวดังกฎหมายทั่วไป

อันเนื่องจากวาความเจตนาเปนภาวะทางจิตใจที่ไมสามารถมองเห็นได  ดวยเหตุน้ี
การที่จะพิสูจนวาผูกระทําผิด จงใจหรือไมน้ัน   ตองยึดปจจัยอื่นๆมาวิเคราะหและพิสูจนถึง
ความบริสุทธิและความไมตั้งใจ ปจจัย ท่ีวานั้นไดแก ผูกระทําตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะที่มี
ความสมบูรณทางสติปญญา และรูวาการกระทําของเขานั้นเปนสิ่งตองหาม หรือสามารถ
กลาวอีกนัยหนึ่งวา ท้ังๆที่รูวาการทําผิดประเวณีของเขานั้นเปนสิ่งตองหามในศาสนาอิสลาม
แตเขายังดื้อร้ันที่จะทําอีก

ในเรื่องที่เกี่ยวของกับความเจตนา มีขอท่ีนาสังเกตอยูประการหนึ่งคือ ผูกระทําผิด
ประเวณีสามารถอางวาเขาไมรูถึงหลักการศาสนาวาการทําการผิดประเวณีน้ันเปนสิ่งตอง
หาม แต การอางของเขานั้นจะไมเปนที่ยอมรับ นอกเสียจากในกรณีดังตอไปนี้38

1. ผูทําการผิดประเวณีไมไดอาศัยอยูในรัฐอิสลาม
2.ผูทําการผิดประเวณีเพิ่งเขารับอิสลาม และศาสนาเดิมของเขาไมใชศาสนาที่ถูก

ประทานลงมาจากอัลลอฮ ดังศาสนาคริสเตียนและศาสนายิว (ศาสนายูดาย)
3. เปนผูท่ีเติบโตหางไกลจากรัฐอิสลาม
ในเรื่องเงื่อนไขขอน้ี อิหมามอัสสุยูฏีย39 กลาวา “สําหรับผูท่ีไมรูวาการทําการผิด

ประเวณีเปนสิ่งตองหามในอิสลามโดยที่เขาเพิ่งเขารับอิสลามหรือเนื่องจากวาเขาเติบโตหาง

                                                          
38 al-Mawardie, 1995 : 1/246
39 อิหมามอัสสุยูฏีย คือ ญะลาลุดดีน  อับดุลเราะหมาน อิบนุ อัลกะมาล มีชีวิตระหวางป ค.ศ. 1777-1831 ทานเปน
ผูเช่ียวชาญในวิชาศาสนะบัญญัติตามสํานักอิหมามชาฟอีย  หลักภาษาอาหรับ และทานยังเปนนักทองหะดีษอีก
ดวย



ไกลจากสังคมหรือชุมชนอิสลามเขาผูน้ันจะไมถูกลงโทษ และถาหากผูอางเปนผูท่ีเติบโตใน
หมูมุสลิม การอางของเขานั้นเปนที่รับไมได” 40

 สรุปแลวการทําการผิดประเวณีท่ีสมบูรณน้ัน ตองประกอบดวยองคประกอบสอง
ประการดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน และถาการกระทําความผิดของผูใดก็ตามขาดองค
ประกอบอยางใดอยางหนึ่ง การทําการผิดประเวณีของเขานั้นยังไมสมบูรณ กลาวคือไมอาจ
ลงโทษฐานผิดประเวณีได

 โทษของการทําการผิดประเวณี
ความหมายของคําวา โทษ
คําวา โทษ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ. 2525 หมายถึง ความ

ประทุษราย  ความผิด  ความราย  บาป  ช่ัว  ผลแหงความผิดซึ่งตองรับทันฑกรรมอาญา 41

โทษในภาษาไทยตรงกับภาษาอาหรับวา  อุกูบะห  ซ่ึงมาจากรากศัพทของคําวา อะ
เกาะบะ(               ) หมายถึง ผลของการกระทํา  ดังไดระบุในซูเราะหอันนัหลิโองการที่ 126
ความวา “และหากพวกเจาจะลงโทษฝายปรปกษ ก็จงลงโทษเยี่ยงที่พวกเจาไดรับ”

เมื่อพิจารณาความหมายของคําวาโทษจากสองความหมายที่ไดกลาวมาแลวนั้น จะ
เห็นวา ความหมายเชิงภาษาของคําวาโทษนั้นมีความเหมือนกันเพราะทั้งสองใหความหมาย
วา ผลท่ีจะไดรับจากการกระทําความผิด

นักอาชญาวิทยากลาววา โทษหมายถึงการกระทําที่เปนผลรายหรือกอใหเกิดความ
เสียหายแกผูท่ีไดรับโทษ42

นักวิชาการอิสลามบางทานไดนิยามการลงโทษวา คือ ผลของการกระทําผิดตาม
หลักศาสนาเพื่อรักษาประโยชนของสังคม 43

จะเห็นไดวาทั้งในกฎหมายอิสลามและกฎหมายทั่วไปจะนิยามการลงโทษเหมือนกัน
แตยังมีขอท่ีนาสังเกตประการหนึ่งคือ  ความผิดตามกฎหมายอิสลามนั้นอัลลอฮจะเปนผู
กําหนดโทษกลาวคือ ความผิดตามทัศนะอิสลามคือ การกระทําในสิ่งที่อิสลามบัญญัติวาเปน
สิ่งตองหามหรือละเวนกระทําในสิ่งที่อิสลามสั่งใหกระทําโดยที่อัลลอฮเปนผูบัญชาวาสิ่งไหน
                                                          
40 as-Suyuthie, 1983 : 220
41 บัณฑิตยสถาน, 2531 : 415
42 ประเทือง ธนิยผล,  2533 : 165
43  Audah, 1985 : 1/609



เปนสิ่งตองหามและเปนสิ่งตองทํา  แตในทัศนะของกฎหมายทั่วไป กฎมายเปนผูกําหนดวา
สิ่งไหนคือความผิดที่ตองละเวน ซ่ึงเปนผลของหลักกฎหมายอาญาที่วา ไมมีความผิด ไมมี
โทษ ถาไมมีกฎหมาย (Nullum Cirmen, Nulla Poena, Sine Lege) 44

แนวคิดและขอกําหนดของการลงโทษ
หุกมของการลงโทษในทัศนะอิสลามถือวาเปน วาญิบ45 เพราะดวยการลงโทษทําให

สังคมเกิดความผาสุก  ความยุติธรรม  ความสงบสุขและทําใหเกิดความมั่นใจแกประชาชน
ถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ในเมื่อการสรางสังคมใหเกิดความสงบสุขเปนสิ่งจํา
เปน (วาญิบ ) หนทางที่จะนําไปสูความสงบสุขก็เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกัน โดยยึดเอาหลัก
ศาสนบัญญัติท่ีวา สิ่งใดก็ตามที่การกระทําวาญิบไมสมบูรณเวนแตตองมีสิ่งนั้นดวย
สิ่งนั้นก็ถือวาเปนสิ่งวาญิบ46

ดวยเหตุน้ีสามารถกลาวไดวา แนวคิดการลงโทษในทัศนะอิสลามนั้นคือ เพื่อเปนการ
คุมครองสังคมจากสิ่งเลวราย  ปกปองและปองกันสังคมมิใหเกิดอาชญากรรมตางๆ  เพื่อปรับ
ปรุงแกไขผูกระทําผิดมิใหกระทําความผิดตอไปในอนาคตและเพื่อยับยั้งผูอื่นไมใหคิดที่จะ
กระทําผิดอีกดวย

ถาดูอยางผิวเผินแลวอาจจะเห็นวา แนวความคิดดังกลาวจะขัดแยงกันในตัวของมัน
เอง เพราะการที่จะปองกันสังคมใหรอดพนจากสิ่งชั่วรายตางๆบางทีอาจไมสามารถที่ปรับ
ปรุงและแกไขผูกระทําผิดได  และการแกไขผูกระทําผิดบางทีไมสามารถใหความคุมครองแก
สังคมได     แตตามความเปนจริงในทางปฏิบัติแลว   แนวความคิดดังกลาวสามารถนําพา
สังคมใหสงบสุขปราศจากสิ่งชั่วรายที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมได และยังสามารถดัดนิสัย
สันดานผูกระทําผิดไมใหกระทําผิดซ้ําซอนอีกตอไปในอนาคต  ประวัติศาสตรการปกครองรัฐ
อิสลามสมัย คุละฟาอ  อัรรอชีดีน47 เปนประจักษพยานที่ยืนยันแนวความคิดดังกลาว อิสลาม
ยึดเอาแนวความคิดดังกลาวโดยที่ยึดเอาหลักความมั่นคงของสังคมเปนหลัก และกระนั้นไม
คิดที่ละเวนปรับปรุงและแกไขผูกระทําผิดอีกดวย  ดวยเหตุน้ีจะเห็นไดวาเกือบทุกบทลงโทษที่

                                                          
44 หรือหลักที่วา หลักไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย (nulla poena sine lege)
45 วาญิบคือการสั่งใหกระทําอยางเด็ดขาด (อิสมาแอ  อาลี, 2543 : 10)
46 al-ghazalie, 1993 : 57
47 สมัยคุละฟาอ อัรรอชีดีน ปกครองรัฐอิสลาม คือสมัยการปกครอง 30 ป (ค.ศ. 632-661) หลังจากทานนบีมุฮัม
หมัด ศ็อลฯ เสียชีวิต ทั้งสี่คือ อบูบักร อัศศิดดีก  อุมัร อินุลคอฏฏอบ  อุสมาน อินุอัฟฟาน และอลี อิบนุอบีฏอลิบ



อัลลอฮบัญชาลงมานั้นเปนแนวทางที่จะปกปองและคุมครองสังคมโดยบัญญัติบทลงโทษแก
ผูกระทําผิดเหมาะสมกับความผิดที่ไดกระทําไวและเพียงพอที่จะยับยั้งคนอื่นไมใหกระทําผิด
อีกดวย

หลักการดังกลาวมีสวนคลายกับจุดมุงหมายของการลงโทษในทัศนะของนักอาชญา
วิทยาและสังคมวิทยาอยางศาสตราจารย วอลเตอร  ซี  เร็คเล็ส  ( Walter  C  Recles ) ซ่ึงเปน
หลักการสําคัญที่กฎหมายทั่วไปยึดปฏิบัติ   เร็คเล็สไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการลงโทษไว
5  ประการคือ

1. เพื่อการแกแคน
2. เพื่อชดเชยและทดแทนการกระทําผิด
3. เพื่อการยับยั้งมิใหผูอื่นปฏิบัติตาม
4. เพื่อปกปองและคุมครองสังคมจากอาชญากรรม และ
5. เพื่อปรับปรุงแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 48

แตหลักการดังกลาวเมื่อเขาสูแนวทางปฏิบัติจริงแลว นักกฎหมายไมสามารถที่จะหา
มาตรการลงโทษหรือบทลงโทษที่มีความเหมาะสมเพื่อลงโทษผูกระทําผิดได จึงทําใหนัก
กฎหมายตองคิดคนหาวิธีการตางๆนานาเพื่อลงโทษผูกระทําผิด เพราะดวยวิสัยความเปน
มนุษย ซ่ึงในที่สุดวิธีการลงโทษที่คิดคนมานั้นไมมีผลพอที่จะบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว
ถึงแมวาโดยเจตนาของผูคิดคนแลวมีความชัดเจนพอสมควร  การกักขังผูตองหาที่กระทําผิด
ไวอยูในกรงขังปะปนกับผูกระทําผิดรายอื่นๆไวในกรงขังเดียวกัน มิไดหมายความวาสามารถ
ดัดนิสัยผูกระทําผิดแตอยางใด หากแตในบางครั้งอาจเปนการเพิ่มพูนประสบการณรายให
กับพวกเขาเหลานั้นมากกวา เพราะการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณระหวางผูถูก
ลงโทษดวยกันเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได

เหตุที่การลงโทษเปนวาญิบ

                                                          
48 เอกสารการสอนวิชากฎหมายอาญา 1,  2527 : 174



ดังที่กลาวมาแลวขางตนวาวัตถุประสงคของการลงโทษตามทัศนะอิสลามนั้นเพื่อปก
ปองสังคมและปรับปรุงผูกระทําผิดเพื่อมิใหหลงผิดอีกตอไป ดวยเหตุน้ันสามารถกลาวไดวา
สาเหตุท่ีทําใหการลงโทษเปนสิ่งที่จําเปนตองปฏิบัติน้ันมีหลายสาเหตุดวยกันดังตอไปนี้

1. อิสลามเปนศาสนาที่มีเปาหมายเพื่อนําพามวลมนุษยใหมีชีวิตอยูในโลกนี้อยางมี
ความสุข  มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี  ตลอดจนประกันการมีชีวิตอยางมีความสุขในโลกหนา  ดัง
น้ันอิสลามจึงไดกําหนดหลักเพื่อความยึดมั่นและถือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลดังกลาว  พรอม
กันนั้นอิสลามหามอยางเด็ดขาดการกระทําใดๆที่เกิดโทษแกตนเองและสังคม

2. วัตถุประสงคในการบัญญัติบทลงโทษในอิสลามนั้นคือ  เพื่อยับยั้งการทําผิดของผู
หลงผิด  เพราะการบัญญัติบทลงโทษในอิสลามไมเพียงแคเพื่อลงโทษผูกระทําผิดเทานั้น  แต
การลงโทษผูกระทําผิดนั้นเพื่อใหผูกระทําผิดไดสํานึกผิดในการกระทําของเขา

อิบนุ ตัยมิยะห49 กลาววา “เปนที่ควรรับรูวาแทจริงการลงโทษนั้นเปนความเมตตา
จากอัลลอฮ”50 และกลาวอีกวา “และในสถานการณเชนนี้เหมือนกับผูเปนพอท่ีตีลูกของเขาที่
ทําผิดเพื่อดัดนิสัย ( ไมใหกระทําผิดในวันขางหนา) เพราะในหัวใจของผูเปนพอน้ันเต็มเปยม
ดวยความรักตอลูก และเหมือนกับแพทยท่ีทําการรักษาผูปวยใชวาเพื่อตองการใหผูปวยไดรับ
บาดเจ็บและทรมาน ซ่ึงในบางครั้งตองทําการผาตัดและตัดสวนที่เสียออกไปใชวาเปนเพราะ
เกลียดผูปวยไมตองการเพื่อใหผูปวยหายจากโรคที่เขารับการรักษา” 51

 ดวยเหตุน้ันจึงสามารถกลาวไดวา การลงโทษผูกระทําผิดนั้น เปนสัญญาณเตือนผู
กระทําผิดไมใหทําผิดอีกตอไปในอนาคต เพราะถาหากเขาผูน้ันทําผิดซ้ําอีก เขาจะถูกลงโทษ
สถานเดียวกับบทลงโทษครั้งแรก และในบางกรณีอาจจะถูกลงโทษหนักกวาครั้งแรก ดังที่นบี
มุฮัมหมัด ศ็อลฯ ไดสั่งใหลงโทษประหารชีวิตผูท่ีดื่มเหลาในครั้งที่สี่52

3. เพื่อปกปองสิทธิสวนบุคคลและสิทธิสวนรวมของสังคม
เหตุผลในขอน้ีหมายความวา ในการกําหนดบทลงโทษผูกระทําผิดหนักหรือเบานั้น

จะพิจารณาจากผลของความผิดวา ความผิดนั้นสงผลรายแกสังคมมากนอยเพียงใด ถา

                                                          
49 อิบนุตัยมิยะห คือ อบูอับบาส  มุฮัมหมัด อิบนุ อับดุลหะลีม อิบนุ อับดุสสะลาม มีชีวิตระหวางป ค.ศ. 1240-
1307  ทานเปนผูเช่ียวชาญในวิชาศาสนะบัญญัติตามสํานักอิหมามอัฮหมัด อิบนุหัมบัล และทานเปนผูที่มีทักษะใน
การพูดเปนอยางดี
50 Ibnu Taimiah,  n.d. : 28/329
51 Ibnu Taimiah,  n.d. : 28/329 - 330
52 รายงานโดยอิบนุมาญะห หะดีษหมายเลข 2572 และ 2573



ความผิดนั้นสงผลรายแกสังคมนอย บทลงโทษจะเบา และถาความผิดนั้นสงผลรายแกสังคม
อยางรุนแรง บทลงโทษจะหนัก เพราะอัลลอฮไดบัญญัติบทลงโทษหนักเบาแตกตางกันออก
ไปตามความรุนแรงของผลและความหนักเบาของความผิด และอัลลอฮใหความอิสระแกผู
เสียหายในการที่จะใหอภัยโทษแกผูกระทําผิด ถาหากวาความผิดนั้นเปนความผิดตอสวนตัว
แตถาหากความผิดตอสังคมสวนรวมแลวก็ไมมีใครมีสิทธิใหอภัยได

โทษการผิดประเวณี
โทษการผิดประเวณีในกฎหมายอิสลามมีสามระดับดวยกันคือ
1. โบย
2. ประหารชีวิตดวยวิธีการปากอนหิน
3. เนรเทศออกนอกพื้นที่
โดยมีหลักฐานยืนยันโทษทั้งสามจากอัลกุรอานและอัสสุนนะห ดังตอไปนี้

หลักฐานจากอัลกุรอาน
1. อัลลอฮตรัสในซูเราะหอันนูรความวา “หญิงผูผิดประเวณีและชายผูผิดประเวณี พวก

เจาจงโบยแตละคนในสองคนนั้นหนึ่งรอยที” 53

หลักฐานจากอัสสุนนะห
1. จากซัยด อิบนุ คอลิด อัลุฮะนีย (เราะฏีฯ) กลาววา ไดมีคนอาหรับชนบทคนหนึ่งมา

หาทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ แลวกลาววา โอ ทานเราะซูลุลลอฮ ขาพเจาขอรองทานดวย
อัลลอฮวา ใหทานตัดสินแกขาพเจาตามคัมภีรของอัลลอฮ  ตอจากนั้นคูกรณีของเขาไดกลาว
ข้ึนวา ครับ ขอใหทานตัดสินระหวางเราโดยใชคัมภีรของอัลลอฮ   และไดโปรดอนุญาตแก
ขาพเจา (ในการใหถอยคํา) ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ ไดอนุญาตแกเขา  เขาจึงใหการวา แท
จริงบุตรชายของขาพเจาเปนลูกจางของชายผูน้ีและบุตรชายของขาพเจาไดทําผิดประเวณี
กับภรรยาของเขา และความจริงขาพเจาไดรับการบอกเลาวา บุตรชายของขาพเจาตองถูก
ขวางปาดวยกอนหิน ขาพเจาจึงขอถายตัวบุตรชายของขาพเจาดวยแกะหนึ่งรอยตัวและทาส
หญิงอีกหนึ่งคน และขาพเจาไดไปถามผูท่ีมีความรู พวกเขาไดแจงแกขาพเจาวา แทจริงบุตร

                                                          
53 อัลกุรอาน, 24 :  2



ชายของขาพเจาตองถูกโบยหนึ่งรอยครั้งและเนรเทศหนึ่งป และภรรยาของชายผูน้ีตองถูก
ขวางปาดวยกอนหิน  ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ กลาววา  แนนอนขาจะตัดสินระหวางเจาทั้ง
สองดวยคัมภีรของอัลลอฮ  ทาสหญิงและแกะนั้นตองถูกสงคืน และบุตรชายของเจาตองถูก
โบยหนึ่งรอยครั้งและเนรเทศหนึ่งป  โอ อุนัยส ทานจงไปหาภรรยาของชายผูน้ี ถาหากหลอน
ยอมรับสารภาพ ทานจงจัดการลงโทษหลอนดวยวิธีการปากอนหินจนตาย  อุนัยสจึงเดินทาง
ไปหาและปรากฏวาภรรยาของชายผูน้ันยอมรับสารภาพ  อุนัยสจึงจัดการลงโทษดวยวิธีการ
ขวางปากอนหินจนตาย 54

2. จากอิบนุอับบาส (เราะฏีฯ) กลาวา  อุมัร (เราะฏีฯ) ไดกลาวขณะอยูบนมิมบัร 55  ของ
ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ วา  แทจริงอัลลอฮไดสงทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ มาพรอมดวยสัจ
ธรรม และไดประทานคัมภีรแกทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ และไดเคยปรากฏวาสวนหนึ่งจากสิ่ง
ท่ีถูกประทานลงมานั้นมีโองการที่ระบุถึงการขวางปา เราไดอานโองการนั้น  เราไดเอาใจใส
และเราไดพิจารณาโองการนั้น และทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ ไดขวางปา และพวกเราก็ได
ขวางปาหลังจากทาน  ดังนั้นขาพเจาเกิดความวิตกวา ถาหากเวลาไดผานไปนานๆ จะมีคน
กลาววา พวกเราไมพบการขวางปาระบุในคัมภีรของอัลลอฮ  พวกเขาจะพากันหลงผิดโดยละ
ท้ิงขอกําหนดที่อัลลอฮไดประทานลงมา และแทจริงการขวางปานั้นถูกระบุในคัมภีรของ
อัลลอฮ เปนสัจธรรมเหนือผูทําการผิดประเวณีท่ีเคยผานการสมรสมาแลวทั้งชายและหญิง
ถามีพยานยืนยันหรือตั้งครรภหรือยอมรับสารภาพ 56

3. จากอุบาดะห  อัศศอมิต (เราะฏีฯ) ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ ไดกลาววา ทานทั้งหลาย
จงเอาแนวทางจากขาพเจา ทานทั้งหลายจงเอาแนวทางจากขาพเจา  แทจริงอัลลอฮได
กําหนดแนวทางแกพวกผูหญิงไวแลววา  ชายโสดกับหญิงโสดนั้นโบยหนึ่งรอยครั้งและ
เนรเทศหนึ่งป  ชายท่ีผานการสมรสมาแลวกับหญิงที่ผานการสมรสมาแลวนั้น โบยหนึ่งรอย
ครั้งและขวางปาดวยกอนหินจนตาย 57

4. มาอิซ อัลอัสละมีย (เราะฏีฯ) ไดหาทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ แลวกลาววา  เขาไดทํา
ผิดประเวณี  ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ จึงพูดบายเบี่ยงเปนอยางอื่น  หลังจากนั้นเขาไดมาหา
                                                          
54  รายงานโดยอัลบุคอรีย หะดีษหมายเลข 6326, มุสลิม 3210, อัตติรมีซีย 1353, อันนิสาอีย 5315, อบูดาวูด 3855,
อัฮหมัด 14623
55 มิมบัร คือสถานที่สําหรับอานคุฏบะหเนื่องในโอกาสตางๆเชน วันศุกร วันตรุสตางๆ ฯ
56 รายงานโดยอัลบุคอรีย หะดีษหมายเลข 6327, มุสลิม 3201, อัตติรมีซีย 1352, อบูดาวูด 3835
57 รายงานโดย มุสลิม 3200, อัตติรมีซีย 1354, อบูดาวูด 3834, อัฮหมัด 21614



ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ อีกดานหนึ่งแลวกลาววา เขาไดทําผิดประเวณี ทานนบีมุฮัมหมัด
ศ็อลฯ ก็ไดพูดบายเบี่ยงเปนอยางอื่น  เขาก็ไดมาหาทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ อีกดานหนึ่งแลว
กลาววา เขาไดทําผิดประเวณี ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ จึงไดออกคําสั่งใหลงโทษเขาในครั้งที่
สี่ เขาจึงถูกพาตัวไปยังพื้นที่ท่ีเปนหิน เขาถูกขวางปาดวยกอนหิน เมื่อเขาไดสัมผัสกับกอนหิน
เขาจึงไดเผนหนี และไดมีผูชายคนหนึ่งมาพบเขา ผูชายคนนั้นมีกระดูกขากรรไกรอูฐ เขาจึงใช
มันตีมาอิซ และประชาชนก็ไดตีเขาจนตาย พวกเขาจึงไดนําเรื่องที่เกิดขึ้นใหทานนบีมุฮัมหมัด
ศ็อลฯ ฟง  ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ ไดกลาววา ทานทั้งหลายควรปลอยใหเขาหนีไป ในบาง
รายงานวาทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ ไดกลาวแกมาอิซวา เจาเปนบาหรือ?  เขาตอบวา เปลา
และในอีกรายงานหนึ่งวาทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ กลาววา  ฉันคิดวาเจาเพียงแตจูบหรือกอด
หรือมอง  เขาตอบวา เปลา ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ จึงถามวาเจาเคยผานการสมรสแลวใช
ไหม  เขาตอบวาใช  ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ จึงออกคําสั่งลงโทษเขาดวยการขวางปากอน
หินจนตาย 58

5. จากอิบนุ อุมัร (เราะฏีฯ)59 ไดกลาววา ไดมีผูนําตัวผูชายชาวยิวคนหนึ่งและผูหญิงชาว
ยิวอีกคนหนึ่ง ซึงทั้งสองไดทําผิดประเวณีมาหาทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ แลวทานกลาววา  มี
ขอกําหนดอะไรบางที่ทานทั้งหลายพบในคัมภีรเตารอฮ 60 เกี่ยวกับการลงโทษคนที่ผิด
ประเวณี  พวกยิวตอบวา  เราจะทาหนาของคนทั้งสองใหดําและจับข้ึนพาหนะ และเราจะหัน
หนาทั้งสองคนมาทางดานหลังของพาหนะและจะนําทั้งสองตระเวณไปทั่วหมูบาน  ทานนบีมุ
ฮัมหมัด ศ็อลฯ ไดกลาววา ทานทั้งหลายจงเอาคัมภีรเตารอฮมาหากพวกทานพูดจริง  พวก
เขาไดนําคัมภีรเตารอฮมาและไดอานคัมภีรเตารอฮจนถึงโองการที่วาดวยการขวางปา คนที่
ทําหนาที่อานไดเอามือปดไว และไดอานโองการกอนและหลังโองการวาดวยการขวางปา  อับ
ดุลลอฮ อิบนุสะลาม 61 ซ่ึงอยูกับทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ ดวยไดกลาววา  เจาจงใหเขายกมือ
ข้ึน ตอมาเขาไดยกมือข้ึน ก็ปรากฏวาใตมือของเขาที่ปดไวน้ัน คือโองการที่วาดวยการขวาง
ปา ดังนั้นทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ จึงไดออกคําสั่งใหลงโทษบุคคลทั้งสอง บุคคลทั้งสองจึงถูก

                                                          
58 รายงานโดยอัลบุคอรีย หะดีษหมายเลข 6324, มุสลิม 3205, อัตติรมีซีย 1348, อบูดาวูด 3838
59 อิบนุอุมัร คือ อับดุลลอฮ บุตรชายของอุมัร อัลคอฏฏอบ
60 คัมภีรเตารอฮ ( The Old Testament )  คือคัมภีรของอัลลอฮที่ประทานลงมาแกทานนบีมูซา อะลัยฮิสสะลาม  ซึง
เปนคัมภีรที่ชาวศาสนายูดายศรัทธา
61 ทานผูนี้เปนชาวยิวที่ไดเขานับถือศาสนาอิสลาม



ขวาง ทานอิบนุ อุมัรไดกลาววา  ฉันเปนคนหนึ่งที่ไดขวางบุคคลทั้งสองและขาพเจาแลเห็นผู
ชายเขาปองกันผูหญิงโดยใชตัวของเขากําบังกอนหิน 62

จากหลักฐานที่กลาวมาทั้งหมดสามารถสรุปไดวาบทลงโทษการผิดประเวณีในอิสลามนั้น
มีสามระดับดวยกัน ไดแก

1. ประหารชีวิตดวยวิธีการขวางปากอนหินจนตาย
2. โบย
3. เนรเทศเปนเวลาหนึ่งป  ซึงแตละประเภทของบทลงโทษนั้นมีรายละเอียดที่

แตกตางกัน โดยจะเกี่ยวของกับสถานภาพของผูกระทําผิดวาเคยผานการสมรสมาแลวหรือ
ยังไมเคยผานการสมรสมากอน

1. ผูที่ไมเคยผานการสมรส (ฆอยรุ มุหศอน)
โทษของผูทําผิดประเวณีท่ียังไมเคยผานการสมรสนั้นคือ โบยหนึ่งรอยครั้ง ดังที่

อัลลอฮไดบัญชาในซูเราะหอันนูรความวา  “หญิงที่ทําการผิดประเวณีและชายที่ทําการผิด
ประเวณี พวกเจาจงโบยแตละคนในสองคนนั้นหนึ่งรอยที” 63

โองการนี้บงบอกถึงบทลงโทษผูทําการผิดประเวณี ท่ียังไมเคยผานการสมรสและเปน
อิสระชน 64 ท้ังชายและหญิง เพราะอัลลอฮไดกลาวไวอยางชัดเจนวา ผูหญิงที่ทําการผิด
ประเวณีและผูชายที่ทําการผิดประเวณี ตองถูกโบยหนึ่งรอยคร้ัง

อิหมามชาฟอีย65  กลาววา  แนวทางปฏิบัติของทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ 66 แสดงให
เห็นวา การโบยนั้นเปนบทลงโทษสําหรับผูทําการผิดประเวณีท่ียังไมเคยผานการสมรสมา
กอนที่เปนอิสระชน และบทลงโทษดังกลาวนั้นถูกยกเลิกสําหรับมุหศอน 67

                                                          
62 รายงานโดยอัลบุคอรีย หะดีษหมายเลข 1243, 3363, 4190, 6320, และ 6336, มุสลิม 3211, อบูดาวูด 3856
63 อัลกุรอาน 24 : 2,  ถาเราสังเกตโองการขางตนจะเห็นวา อัลลอฮไดเริ่มตนโองการดังกลาวดวยการกลาวถึงผู
หญิงกอนที่จะกลาวถึงผูชาย ทั้งๆที่โดยธรรมชาติของผูหญิงมีความอายมากกวาผูชาย  อินุล อะรอบียใหเหตุผลวา
เพราะผูหญิงทําการผิดประเวณีนาเกลียดกวาผูชาย เพราะผูหญิงเปนผูต้ังครรภ และอารมณใครของผูหญิงปกติแลว
รอนแรงกวาผูชาย  ถึงแมวาความยางอายของผูหญิงมีมากกวาผูชาย แตหลังจากทําการผิดประเวณีแลว ความยาง
อายจะหมดสิ้นจากเขาไป  (Ibnul Arabie, n.d. : 3/333 )
64 al-Qurtubie, 1987 : 12/159
65 อิหมามชาฟอีย คือ มุฮัมหมัด อิบนุ อิดรีส อิบนุ อัลอับบาส อัชชาฟอีย ทานมีชีวิตระหวางป ค.ศ. 729-783 ทาน
ศึกษาหาความรูจากบรรดาอิหมามในสมัยนั้น ทานเปนผูเช่ียวชาญในวิชาหลักการศาสนะบัญญัติและเปนคนแรกที่
แตงหนังสือเกี่ยวกับหลักวิชาศาสนะบัญญัติ



อิบนุ หัซมิ68 อางวา ประชาชาติมุสลิมไดมีการอิจญมาอ ในเรื่องบทลงโทษผูทําการ
ผิดประเวณีท่ียังไมเคยผานการสมรสดวยการโบยหนึ่งรอยคร้ัง 69

อัลบะเฆาะวีย กลาววา พวกเขามีความเห็นพองกันวา บทลงโทษผูทําการผิด
ประเวณีท่ียังไมเคยผานการสมรสคือโบยหนึ่งรอยครั้ง 70

ดวยเหตุน้ีจึงกลาวไดวา ผูท่ียังไมเคยผานการสมรสที่เปนอิสระชนทั้งชายและหญิง
เมื่อทําการผิดประเวณีตองถูกลงโทษดวยวิธีการโบยหนึ่งรอยครั้ง โดยมีหลักฐานจากอัลกุร
อาน  อัสสุนนะห  และอิจญมาอของประชาชาติมุสลิม

โทษอีกประการหนึ่งสําหรับผูท่ีทําการผิดประเวณีท่ียังไมเคยผานการสมรสมากอน
คือ เนรเทศออกนอกพื้นที่เปนเวลาหนึ่งป โดยมีหลักฐานจากสุนนะหท่ีรายงานโดย อุบาดะห
อัศศอมิต และที่รายงานโดยซัยด อิบนุ คอลิด อัลุฮะนีย ดังที่กลาวมาแลวในหลักฐานของ
การกําหนดบทลงโทษ

2.ผูที่เคยผานการสมรสมาแลว (มุหศอน)
โทษของผูท่ีทําการผิดประเวณีท่ีเปนมุหศอนนั้นคือ ประหารชีวิตดวยวิธีการรุมขวาง

ปากอนหินจนตาย ดังที่อัลลอฮตรัสในอัลกุรอานความวา  “ชายและหญิงที่ผานการสมรสแลว
เมื่อเขาทั้งสองไดทําการผิดประเวณีทานทั้งหลายจงขวางปาเขาทั้งสองอยางเด็ดเดี่ยว เปนบท
เรียนจากอัลลอฮ และอัลลอฮเปนผูพิชิตและเปนผูเชี่ยวชาญยิ่ง” โองการนี้ เคยถูกอานและระบุ
ในอัลกุรอาน และตอมาไดถูกยกเลิกเฉพาะการอาน สวนหุกมที่ถูกกําหนดโดยโองการดัง
กลาวยังคงมีผลบังคับอยูตลอดไป

อุมัร อิบนุล คอฏฏอบ (เราะฏีฯ) กลาววา แทจริงอัลลอฮไดสงทานมุฮัมหมัด ศ็อลฯมา
พรอมดวยสัจธรรม และไดประทานคัมภีรแกทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ และไดเคยปรากฏวา
สวนหนึ่งจากสิ่งที่ถูกประทานลงมานั้นมีโองการที่ระบุถึงการขวางปา เราไดอานโองการนั้น
เราไดเอาใจใสและเราไดพิจารณาโองการนั้น และทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ ไดขวางปา และ

                                                                                                                                                                     
66 จากสุนนะหที่ไดกลาวมาแลวในหลักฐานของการกําหนดบทลงโทษ ในหนาที่ 36
67 ash-Syafi-ie, 1991 : 6/321
68 อิบนุ หัซมี คิอ อะลี อิบนุ อัฮหมัด อิบนุ สะอีด อิบนุ หัซมิ อัลอันดะลุสสีย ทานมีชีวิตระหวางป ค.ศ. 963-1035
ทานเปนผูเช่ียวชาญในวิชาหลักการศาสนะบัญญัติ และเปนหนึ่งในบรรดาอิหมามของสํานักอัศศอฮิรีย
69 Ibnu Hazmi,  n.d. : 12/169
70 al-Baghawie,  n.d. : 10/272



พวกเราก็ไดขวางปาหลังจากทาน  ขาพเจาเกิดความวิตกวา ถาหากเวลาไดผานไปนานๆ จะมี
คนกลาววา พวกเราไมพบการขวางปาระบุในคัมภีรของอัลลอฮ  พวกเขาจะพากันหลงผิดโดย
ละทิ้งขอกําหนดที่อัลลอฮไดประทานลงมา และแทจริงการขวางปานั้นถูกระบุในคัมภีรของ
อัลลอฮ71

จากคําพูดของอุมัร อิบนุล คอฏฏอบ (เราะฏีฯ)  ท่ีกลาวมาขางตน เปนการยืนยันที่ชัด
เจนวาการลงโทษผูทําการผิดประเวณีดวยวิธีการขวางปากอนหินจนตายนั้น เปนบทลงโทษ
ซึ่งอัลลอฮ ประทานลงมาที่มุสลิมทุกคนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ถึงแมวามีเสียงวิพากษ
วิจารณอยางรุนแรงและปฎิเสธอยางสิ้นเชิงจากตางศาสนิกก็ตาม ดังที่ไดปรากฏในหนังสือ
พิมพขาวสดฉบับวันที่ 18 กันยายน 2545 ซึ่งไดวิจารณคําพิพากษาของศาลอุทธรณไนจีเรียที่
ยืนยันคําตัดสินประหารชีวิตดวยวิธีปากอนหิน นางอามีนา ลาวาล หญิงไนจีเรียในขอหามี
บุตรนอกสมรส โดยกลาวา “แนนอนวาการกระทําผิดแปลกแหวกยุคเชนนี้ยอมถูกตอตานจาก
นานาชาติ”72

ในฐานะที่เปนมุสลิม ผูวิจัยมีความเห็นวา การลงโทษประหารชีวิตดวยวิธีการขวาง
ปากอนหินจนตายนั้นเปนวิธีการอยางหนึ่งของบทลงโทษประหาร ซ่ึงไมแตกตางอะไรกับวิธี
การอื่นๆ อยางแขวนคอ ฉีดยาพิษ  หรือวิธีการอยางอื่น เพราะลวนแลวแตมีจุดประสงคเดียว
กัน คือ ตองการกําจัดผูท่ีถูกลงโทษออกไปจากสังคม ถาการลงโทษผูกระทําผิดดวยบทลง
โทษที่ปราศจากความเจ็บปวด ยอมเปนบทลงโทษที่ไรซ่ึงความหมายของการลงโทษ และขัด
แยงกับปรัชญาการลงโทษ

การลงโทษดวยวิธีการรุมขวางปาผูกระทําผิดดวยกอนหินจนตายนั้น นับวาเปนการ
เพิ่มโทษใหหนักขึ้น   ซัยยิด กุฏบ กลาววา “เรามีความคิดเห็นวาแทจริงโทษสําหรับผูท่ียังไม
ไดผานการสมรสนั้นคือโบย และสําหรับผูท่ีเคยผานการแตงงานแลวนั้นคือ การรุมขวางปา
กอนหินจนตาย อันเนื่องจากวาผูท่ีเคยรวมประเวณีจากการแตงงานที่ถูกตองนั้น ไดรับรูและ
เคยสัมผัสกับวิธีการที่ถูกตอง แลวเขาหันไปทําการผิดประเวณีอีก ซึ่งแสดงถึงความเสื่อมเสีย
ของวิสัยตามธรรมชาติของความเปนมนุษย เพราะฉะนั้นเปนการสมควรอยางยิ่งที่จะเพิ่มโทษ
ใหหนักขึ้น”73

                                                          
71 ดูหะดีษที่รายงานโดยอัลบุคอรีย หะดีษหมายเลข 6327, มุสลิม 3201, อัตติรมีซีย 1352, อบูดาวูด 3835
72 หนังสือพิมพขาวสด, ฉบับวันที่ 18 กันยายน 2545, สถูปพิเศษ, หนา 7
73 Saiyid Qutub,  1972 : 4/2487



อิบนุลก็อยยิม ใหเหตุผลวา  “เพราะเขาเหลานั้นเคยเสพสุขจากการรวมประเวณีท่ีถูก
ตองมาแลว เปนการเพียงพอสําหรับเขาเหลานั้นที่จะยับยั้งตัวเองไมใหกระทําความชั่วอันนี้ ถา
หากเขายังดื้อรั้นละเมิดอีกก็สมควรที่จะเพิ่มโทษใหหนักขึ้น”74

อับดุลกอเดร เอาดะห ใหเหตุผลวา  “การเปนผูท่ีเคยผานการสมรสมาแลวนั้นเปรียบ
เสมือนเครื่องกีดกั้นไมใหผูน้ันคิดที่จะทําการผิดประเวณีอีก ถาเขาผูน้ันยังดื้อร้ันคิดที่จะทํา
การผิดประเวณีอีกแสดงวาเขาผูน้ันมีอํานาจชั่วที่ฝงอยูในตัวเขานั้นยังมีอิทธิผลท่ีจะผลักดัน
ใหเขากระทําความผิด จึงจําเปนที่ตองเพิ่มโทษใหหนักขึ้นทั้งในความเจ็บปวดและในความรุน
แรง”75 และไดกลาวอีกวา  “เขาผูน้ี(ผูท่ีเคยผานการสมรสมาแลวทําการผิดประเวณี)เปนตัว
อยางที่ไมดีสําหรับสามีภรรยาคนอื่น ในบทบัญญัติอิสลามผูท่ีเปนตัวอยางที่ไมดีไมมีสิทธิท่ี
จะอยูรวมกับคนอื่นได”76

ตามทัศนะของนักวิชาการที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาแนวทางการพิจารณาลง
โทษแกผูท่ีทําการผิดประเวณีดวยโทษประหารชีวิตดวยวิธีการขวางปากอนหินจนตายนั้น
ตองพิจารณาจากสถานภาพของผูกระทําผิด ดังที่ไดกลาวมากอนหนานี้  เพราะเปาประสงค
หลักของการกําหนดบทลงโทษตางๆในอิสลามคือ เพื่อใหเกิดความสงบสุขเรียบรอยในสังคม
และเพื่อใหสมาชิกทุกคนของสังคมอยูอยางมีความสุข  ดวยเหตุน้ันการลงโทษผูกระทําผิด
น้ันก็เพื่อปกปองสังคมจากความชั่วรายที่คอยมารบกวนความสงบสุขของสังคม ถาผูใดเปน
ตัวรบกวนความสงบสุขอันนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดการลงโทษ เพื่อดัดนิสัยใหกลับมา
เปนคนดีตอไป แตถาหากวาการกลับมาเปนคนดีของเขานั้น เปนเรื่องที่เปนไปไมได ก็สมควร
ท่ีจะกําจัดออกจากสังคมดวยวิธีการที่หนักหนวงเพื่อมิใหเปนแบบอยางที่ไมดีแกคนอื่นตอไป

ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ เปนแมแบบตัวจริงสําหรับมุสลิมทุกคน การเดินตามรอย
แนวทางของทานนั้นเปนสิ่งที่มุสลิมทุกคนปฎิเสธไมได

สังคมมุสลิมในสมัยของทาน เปนประจักษพยานอันดีท่ีแสดงถึงความเปนอยูอยางมี
ความสุขของปจเจกบุคคลในสังคม  ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯไดนําบทลงโทษดังกลาวมา
ปฏิบัติเปนรูปธรรมและผลที่เกิดตามมาก็เปนไปตามที่คาดหวังยิ่ง

                                                          
74 Ibnul Qaiyim, 1994 : 126
75 Audah, 1985 : 1/641
76Audah, 1985 : 1/641
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