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บทที่ 3

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราในประมวลกฎหมายอาญาไทย

วิวัฒนาการกฎหมายอาญาไทยวาดวยการขมขืนชําเรา
ถึงแมวาไมสามารถหาหลักฐานทางการมายืนยันการสั่งหามการขมขืนกระทําชําเรา

ในกฎหมายสมัยสุโขทัย ดวยสาเหตุเพราะกฎหมายไทยเพิ่งจะบันทึกเปนลายลักษณอักษร
หลังจากพอขุนรามคําแหงมหาราช ประดิษฐตัวอักษรข้ึนมาเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.18261 แต
ก็สามารถยืนยันไดวาการขมขืนกระทําชําเรา เปนสิ่งตองหามในกฎหมายสมัยนั้น เพราะพุทธ
ศาสนาเปนศาสนาประจําชาติของไทยมาชานานแลว โดยในพุทธศาสนามีศีลอยูขอหนึ่งวา
“กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี สิกขาปทํ สมาธิยามิ” อันหมายความวา พึงงดเวนจากการลวง
เกินบุตร ภรรยาผูอื่น ดวยเหตุน้ันสามารถกลาวไดวา กฎหมายไทยตั้งแตสมัยโบราณจะลง
โทษผูกระทําผิดฐานลวงละเมิดภรรยาผูอื่นในทางประเวณี โดยที่ถือการกระทําผิดดังกลาว
เปนการลวงละเมิดศีลทางศาสนาและเปนการทําลายขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒน
ธรรมอยางรายแรง

การขมขืนกระทําชําเราในกฎหมายผัวเมียในกฎหมายตราสามดวง2(กรุงศรีอยุธยา
และกรุงรัตนโกสินทรตอนตน)

พระเจาอูทอง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี1 ทรงเปนกษัตริยพระปรีชาสามารถ ไม
เพียงแตในดานทหาร หรือในดานการทําสงคราม แตพระองคยังเปนนักนิติศาสตร ในเรื่อง
กฎหมายนั้นพระองคทรงโปรดฯใหมีการรวบรวมและเขียนกฎหมายเปนลายลักษณอักษรขึ้น

                                                          
1 พัชรินทร เปยมสมบูรณ, 2523:2
2 ที่เรียกเชนนี้ก็เพราะวากฎหมายทุกเลมที่ไดชําระแลว (ตามพระประสงคพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก) ไดโปรดให
ปดตราราชสีห คชสีหและบัวแกว อันเปนตราประจําตําแหนง สมุหกลาโหม สมุหนายก และโกษาธิปดี และใหถือ
วากฎหมายที่ประทับตราสามดวงนี้เปนหลักในการพิจารณาตัดสินความเทานั้น



47

เปนครั้งแรก แตนาเสียดายที่ตนฉบับ กฎหมายกรุงศรีอยุธยาถูกทําลาย เสียหายครั้งเสียกรุง
ศรีอยุธยาแกพมา พ.ศ.23103

อน่ึง กฎหมายลักษณะผัวเมียเปนกฎหมายที่วาดวยความสัมพันธระหวางสามีภรรยา
การนําเอาความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรามาลงในกฎหมายลักษณะผัวเมียเพราะผูราง
กฎหมายเห็นวา การลวงเกินภรรยาผูอื่น เปนการละเมิดอํานาจปกครองของรัฐและอํานาจ
อิสระของสามี

การขมขืนกระทําชําเราในกฎหมายตราสามดวงมีสองประการคือ
1.การขมขืนยังมิถึงชําเรา ซ่ึงหมายถึงการอนาจารนั้นเองไดบัญญัติในมาตราที่ 1, 2,

75, 76, 77, และ 78 ผูวิจัยจะไมทําการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้
2.การขมขืนจนถึงชําเรา ไดบัญญัติไวในมาตรา 1, 76, 77 และ78 ดังนี้
   มาตรา 1 ชายไดขมขืนภรรยาถึงชําเรา ใหไหมโดยประถมผิดเมียทวีคูณ

ถาขมขืนโดยมิไดชําเราใหไหมโดยประถมผิดเมีย
   มาตรา 76 ชายใดมีเมียแลวขมขืนลูกสาวหลานสาวทานถึงชําเรา ใหไหม

ชายนั้นถึงประถมผิดเมีย ถาขมขืนมิถึงชําเราใหไหมกึ่งถึงชําเรา
   มาตรา 77 ชายหาเมียมิได ขมขืนลูกสาวหลานสาวทานถึงชําเรา ใหไหมถึง

เปนขั้นมีเมียแลว ถาขมขืนถึงชําเราใหไหมกึ่งถึงชําเรา
   มาตรา 78 ชายใดขมขืนเด็กไมรูเดียงสามิถึงชําเรา ใหไหมถึงเบี้ยประถม

ผิดเมีย ถาขมขืนถึงชําเราโลหิตไหล ใหไหมถึงเบี้ยประถมเมียทวีคูณ ถาตบตีหญิง
ทําใหมีบาดเจ็บดวย ทานใหไหมชายนั้นโดยบาดเจ็บอีกโสดหนึ่ง

จากบทบัญญัติท่ีไดนําเสนอมาขางตนผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้

                                                          
3 การศึกษากฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยาตองอาศัยหลักฐานที่ปรากฏในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนเปนสําคัญ 
เพราะกฎหมายไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกทําลายหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียแกพมา เมือป พ.ศ.2310 เนื่องจากใน
ราชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงโปรดใหมีการชําระและรวบรวมกฎหมายขึ้นตามพระราชป
รารถของพระองค แมไมกลาวถึงกฎหมายกรุงศรีอยุธยาโดยตรง แตมีการกลาวถึงโบราณราชนิติประเพณี และ
พระไอยการกษัตริยโบราณทรงบัญญัติไวเปนบรรทัดฐานในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนนั้น เมือพูดถึง
กฎหมายโบราณที่กษัตริยทรงบัญญัติไวนั้นยอมเปนที่เขาใจกันวาเปนกฎหมายกรุงศรีอยุธยาทั้งสิ้น (พัชรินทร 
เปยมสมบูรณ, 2523 : 4)
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1.ผูกระทําผิดที่สามารถลงโทษฐานขมขืนกระทําชําเรานั้นจะเปนเฉพาะผู
ชายเทานั้น เพราะกฎหมายบัญญัติไวชัดเจนวา “ชายใดขมขืน”  “ชายใดมีเมียแลว”
และ “ชายใดหาเมียมิได”

2.ความแตกตางของบทลงโทษจะหนักหรือเบาพิจารณาจากความแตกตาง
ของผูเสียหาย ผูถูกขมขืนมีสถานะเปนเชนใด ผูเสียหายจากความผิดฐานนี้สามารถ
แบงออกเปนสามประเภทดวยกัน คือ

1.มีสถานะเปนภรรยาผูอื่น
2.มีสถานะเปนลูกหรือหลานสาวผูอื่น
3.มีสถานะเปนหญิงหมาย

3.โทษฐานขมขืนกระทําชําเราลูกสาว หรือหลานสาวคนอื่น คือครึ่งหนึ่งของการขม
ขืนกระทําชําเราภรรยาผูอื่น และโทษฐานกระทําชําเราหญิงหมาย คือ 4 ใน 5 สวนของโทษ
ฐานของการขมขืนภรรยาผูอื่น4

4.ถาผูเสียหายเปนเด็กหญิงยังไรเดียงสา5 โทษของการกระทําผิดคือโทษเดียวกันกับ
โทษฐานขมขืนภรรยาผูอื่น และหากขมขืนโดยใชกําลังตบตี ทําใหเด็กหญิงไดรับบาดเจ็บจะ
ตองชดใชคาเสียหายทางแพงอีกกระทงหนึ่งดวย

5.การลงโทษใหเบาลงหากวาชายผูกระทําผิดยังไมแตงงาน
6.โทษฐานขมขืนกระทําชําเราในกฎหมายลักษณะอาญาคือ โทษทางแพงไมใชโทษ

ทางอาญา เพราะโทษของความผิดฐานนี้ คือ ปรับไหม

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามพระราชกําหนดลักษณะขมขืนลวงประเวณี รศ. 118
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ…พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระ

บรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาใหประกาศใหทราบทั่วกันวา พระราชกําหนดกฎหมายเดิมที่
วาดวยการขมขืนทําชําเราผูหญิงนั้น ยังบกพรองอยูหลายประการเปนเหตุใหเกิดความสงสัย
ตางๆในการพิจารนาพิพากษา คดีท่ีกลาวหากันวา ขมขืนทําชําเรา จึงทรงพระราชดําริเห็นควร
ใหแกไขพระราชกําหนดกฎหมายนั้นเสียใหมใหชัดเจนดีขึ้นกวาแตเกา

                                                          
4 กฎหมายตราสามดวง มาตรา 71 (1)
5 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงอธิบายวาเด็กที่ไมรูเดียงสาในเรื่องนี้มีลักษณะวิวาทมาตรา11 คืออายุตํ่ากวา 7
ขวบลงมา
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เหตุฉะนี้จึงมี พระราชโองการดํารัส เหนือเกลาใหตราพระราชกําหนดไวตอไปดังนี้
มาตรา 3 ชายใดขมขืนชําเราหญิง ในเหตุ 4 ประการดังที่จะกลาวตอไปขางลางนี้ ทาน

วาชายผูนั้น ขมขืนชําเราหญิง คือ
ขอ 1 ขืนใจหญิง
ขอ 2 หญิงไมยินยอม
ขอ 3 หญิงยินยอมดวยชายขูเข็ญ จะทํารายแกรางกายและชีวิตหญิงๆมีความ

กลัวจึงยินยอม
ขอ 4 หญิงยินยอมก็ดี ฤาไมยินยอมก็ดีแตหญิงนั้นมีอายุตํ่ากวา 12 ป ลงมา

มาตรา  4 ชายใดขมขืนชําเราหญิง ดังเชนวาไวในมาตรา 3 พิจารณาเปนสัตย ใหลง
โทษจําคุกไวต้ังแต 10 ป ลงมา กับใหทําการหนักมากก็ได ฤามิใหทําการหนักดวยก็ได แลวจะ
ปรับเปนเงินทําขวัญใหแกหญิงตั้งแต 1,000 บาทลงดวยก็ได

อนึ่งผูใดไดรับโทษฐานขมขืนทําชําเรา ครั้งหนึ่งแลว ภายหลังยังกลับขมขืนกระทําผิด
ลงอีกเปนครั้งที่ 2 ท่ี 3 ตอไปจะลงโทษเฆี่ยนตั้งแต 60 ท่ีลงมา เพิ่มเขากับโทษจําคุก และปรับ
ดวยอีกก็ได6

จากพระราชกําหนดดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้
1.องคประกอบของความผิดตามพระราชกําหนดนี้ ประกอบดวย

1.ขืนใจหญิง
2.หญิงไมยินยอม
3.หญิงยินยอมดวยชายขูเข็ญจะทํารายแกรางกายและชีวิตหญิง หญิงมีความ

กลัวจึงยินยอม

4.หญิงอายุตํ่ากวา 12 ป
2.ความแตกตางระหวาง ขืนใจหญิงและหญิงไมยินยอมนั้น กรมหลวงราชบุรีดิเรก

ฤทธิ์อธิบายวา “ขอท่ี 1 (ขืนใจหญิง) กับขอที่ 2 (ฝนไมยินยอม) ดูผิวเผินแลวก็คลายกันแตมี
ความประสงคนั้นคือ ขอท่ี 1 ตองใชกําลังที่หนี ฤา ทําอยางไรไมพน ขอ 2 มัดชายปลอมตัว
เปนผัว หญิงไมรูสึก ฤาโดยใหยาเพื่อเมากินไมมีสติ” 7

                                                          
6 ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, 299-302
7 ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, 301
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3.ผูใดพยายามจะกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ถือวาเปนความผิดตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 5 ป พรอมทํางานหนักหรือปรับเปนเงินไมเกิน 500 บาท ในกรณีไมทํางาน
หนัก

4.ผูสนับสนุนกระทําความผิดหรือสมรูเปนใจ ตามพระราชกําหนดนี้วาเปนความผิด
ตองโทษ จําคุกไมเกิน 3 ป พรอมทํางานหนักหรือปรับเปนเงินไมเกิน 300 บาท ในกรณี
ทํางานหนัก

5.อายุหญิงในการพิจารณาความยินยอมนั้นคือ 12 ป

6.การปรับโทษใหหนักขึ้นนั้น พระราชกําหนดไดต้ังเกณฑแกผูกระทําผิดซ้ําเปนครั้ง
ท่ี 2 ครั้งที่ 3 และครั้งตอไปตองลงโทษ เฆี่ยนไมเกิน 60 ที และปรับอีกโทษหนึ่ง

7.โทษผูกระทําผิดตามพระราชกําหนดนี้คือ จําคุก เฆี่ยน ทํางานหนัก และปรับ และ
เปนที่นาสังเกตวาโทษปรับนั้นกฎหมายถือวา เปนคาทําขวัญหญิง ดวยเหตุนั้นโทษปรับนั้นนา
จะเปนคาศีลไหม ทดแทนทางแพงมากกวาทางอาญา

8.กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ไดนิยามการทําชําเราวา “ในการทําชําเรานี้แตเพียงชาย
จดถึงทวารหนักหญิงเทานั้น ก็ไดถือวาถึงชําเราทีเดียว” 8

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.1279

                                                          
8 ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, 304
9  กฎหมายลักษณะอาญานั้นนับวาเปนประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา
อยูหัวมหาราช ไดทรงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจชําระและรางประมวลกฎหมายขึ้นในป พ.ศ.2440 เพื่อใหระบบ
กฎหมายไทย เทียบเทากับกฎหมายนานาประเทศที่มาคาขายกับประเทศไทยในขณะนั้นดังประเทศ ฝรั่งเศส สวิส 
ญี่ปุน อังกฤษ เปนตนเพื่อสะดวกแกไทยในการเจรจาแกไขสนธิสัญญาเพื่อยกเลิกขอเสียเปรียบทางการศาล และ
ยุติธรรม

คณะกรรมการตรวจชําระและรางประมวลกฎหมายชุดนี้ ประกอบดวย
1.พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นบุรีดิเรกฤทธิ์  เปนประธาน
2.พระเจานองยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร
3.พระยาประชากิจกรจักร (แชม)
4.เจาพระยาอภัยราชา (Bolin Jaquemyns)
5.นายริชารด เกอกแปดริด เนติบัณฑิตชาวเบลเยี่ยม(Richard Kirkpatrick)
6.นายโดกิจิ มาเซา (Tokichi Masao) เนดิบัณฑิตชาวญี่ปุน
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ความผิดเกี่ยวกับเพศในประมวลทางอาญา ร.ศ. 127 ในกฎหมายในลักษณะอาญา
แบงออกเปน 2ประเภท คือ

1.ความผิดฐานกระทําอนาจาร
2.ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา มีบัญญัติอยูในสวนที่ 6 หมวดที่ 2 ในมาตรา 243
,244, 247 และมาตรา248

มาตรา 243 บัญญัติวา
“ผูใดบังอาจใชอํานาจดวยกําลังกายหรือวาจาขูเข็ญ กระทําชําเราขืนใจหญิง ซ่ึงมิใช

ภรรยาของตนเอง ทานวาผูน้ันขมขืนทําชําเราตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตปหนึ่งจนถึงสิบป
และใหปรับตั้งแต หาสิบบาทขึ้นไป จนถึงหารอยบาทอีกโสดหนึ่ง

ผูใดใชอุบายหลอกลวงชําเราขืนใจหญิง ซึ่งมิใชภรรยาของตนเอง ทานวามันขม
ขืนชําเรามีความผิด ตองระวางโทษดุจกันกับที่วามานั้น

ถาแลในการกระทําผิด เชนวาในมาตรานี้ หญิงที่ถูกขมขืนกระทําชําเรานั้น มี
บาดเจ็บถึงสาหัส ทานวามันผูกระทําผิดนั้น ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแต สองปขึ้นไปจน
ถึงสิบป แลใหปรับตั้งแตหาสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทดวยอีกโสดหนึ่ง

ถาแลหญิงนั้นถึงตาย ทานวามันผูขมขืนนั้น ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตสิบสองปข้ึน
ไปจนถึงยี่สิบป แลใหปรับ ตั้งแตหนึ่งรอยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทดวยอีกโสดหนึ่ง”

มาตรา 244 บัญญัติวา

                                                                                                                                                                     
คณะกรรมการไดรางกฎหมายจนเสร็จ และในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2451 พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวมหาราชทรงโปรดเกลาฯใหประกาศใชกฎหมายอาญาฉบับแรกของไทย ซึ่งมีบทบัญญัติทั้ง
สิ้น 340มาตรา (พัชรินทร เปยมสมบูรณ,  2523 : 12-14)
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“ผูกระทําชําเราแกหญิงอายุต่ํากวาสิบสองป ถึงหญิงนั้นยินยอมก็ตาม หรือมิไดยิน
ยอมก็ตาม ทานวามันมีความผิด ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตสองปข้ึนไปจนถึงสิบป แลปรับ
ตั้งแตหาสิบบาทจนถึงหารอยบาทอีกโสดหนึ่ง

ถาแลการกระทําผิด เชนวาในมาตรานี้ เด็กหญิงที่ถูกชําเรานั้น มีบาดเจ็บ
สาหัส ทานวามันผูกระทํานั้นตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตสามปขึ้นไปจนถึงสิบหาป
แลใหปรับตั้งแตหาสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทอีกโสดหนึ่ง

ถาแลเด็กหญิงนั้นถึงตาย ทานวามันผูกระทําผิดนั้น ตองระวางโทษจําคุก ตั้ง
แตสิบหาปขึ้นไปจนถึงยี่สิบป แลปรับตั้งแตรอยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทดวย
อีกโสดหนึ่ง”

มาตรา 247 บัญญัติวา
“ความผิดอยางใดใด ท่ีวามาในมาตรา 243, 244, 245 และ246 น้ัน ถาผูกระทําเปน

บิดามารดา หรือปูยาตายายก็ดี ครูบาอาจารยท่ีรับเลี้ยง ผูกระทํารายก็ดี เจาพนักงานผูมีต่ํา
แหนงหนาที่ปกครอง รักษาผูถูกทํารายก็ดี ทานวาระวางโทษของมันผูกระทําผิดมากวาที่
บัญญัติไวใน 4 มาตราที่วานั้นหนึ่งในสามสวน”
มาตรา 248 บัญญัติวา

“การฟองเอาโทษผูกระทําผิดกฎหมายหมวดนั้น ถาคดีเปนขอหาวาใชอํานาจดวย
กําลัง หรือขูเข็ญทําชําเราขืนใจหญิง ดังวาไวในตอนตน แหงมาตรา 243 ก็ดี หรือคดีมีขอหา
วาใชอุบาย หลอกลวงทําชําเราขืนใจหญิง ดังวาไวในตอนสองแหงมาตรา 243 น้ันก็ดี ทานวา
ใหพิจารณาดูท่ีเกิดเหตุกอน ถาเหตุมิไดกอตอหนาธารกํานัลใชทานใหถือวา ตอผูท่ีถูกทําราย
มารองทุกข จึงใหพนักงานเอาคดีน้ันขึ้นมาตามกระบิลเมือง”

จากบทบัญญัติท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดดังนี้
1.กฎหมายลักษณะอาญาวางโทษจําคุก และปรับแกผูกระทําผิดฐานขมขืน

กระทําชําเราตองระวางโทษจําคุก ตั้งแต 1 ปจนถึง 10 ป และปรับตั้งแตหาสิบบาทถึงหา
รอยบาท

2.องคประกอบความผิดตามมาตรา 243 คือ
1.ใชอํานาจบังคับหรือใชวาจาขูเข็ญ
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2.การกระทําชําเราจนสําเร็จ กลาวคือ อวัยวะสืบพันธเพศชายไดลวง
ลํ้าเขาไปในอวัยวะสืบพันธของหญิงเปนที่เรียบรอย และไมสําคัญวาจะลวงล้ําเขา
ไปมากนอยเพียงใดหรือจะสําเร็จความใครหรือไม

3.เหตุท่ีตองรับโทษมากขึ้น คือ
1.การขมขืนกระทําชําเราจนหญิงมีบาดเจ็บสาหัส ตามมาตรา 243 วรรค 3
2.การขมขืนกระทําชําเราจนตาย ตามมาตรา 243 วรรค 4
3.การขมขืนกระทําชําเราเด็กหญิงอายุต่ํากวา 12 ขวบ ตามมาตรา244
4.การขมขืนกระทําชําเราเด็กหญิงอายุต่ํากวา 12 ขวบ จนไดรับบาดเจ็บและ

บาดเจ็บสาหัส ตามมาตรา 244 วรรค 2
5.การขมขืนกระทําชําเราเด็กหญิงอายุต่ํากวา 12 ขวบจนถึงตาย ตามมาตรา

244 วรรค 2
6.การขมขืนกระทําชําเราโดยผูท่ีไดระบุในมาตรา 247

4.เกณฑอายุในการใหความยินยอม คือ 12 ป เชนเดียวกับพระราชกําหนดขมขืนลวง
ประเวณี  และตอมาไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญาพุทธศักราช
2474 แกจากเกณฑอายุต่ํากวา 12 ขวบ เปนเกณฑอายุต่ํากวา 13 ขวบ

5.ตามมาตรา 248 ถาความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรามิไดเกิดตอหนา กฎหมาย
กําหนดเปนความผิดที่สามารถยอมความได

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามประมวลกฎหมายอาญาปจจุบัน

ความหมายการขมขืนกระทําชําเรา
นักวิชาการกฎหมายกลาววา การขมขืนกระทําชําเราเปนความผิดทางอาญาตาม

กฎหมายนานาประเทศ ในสมัยโบราณถือวา เปนสวนหนึ่งของการประทุษรายทางรางกาย
ดวย แตเรียกการทํารายที่ผิดศีลธรรมจรรยา (Indecent Assault) เพราะการขมขืนกระทํา
ชําเราเปนการกระทําที่ฝาฝนความยินยอมของผูอื่นและทําใหผูอื่นไดรับบาดเจ็บเปนอันตราย
ตอรางกาย ตอมาไดถือวาการขมขืนกระทําชําเราเปนความผิดเกี่ยวกับเพศ (Sexual offence) 
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นอกจากจะเปนการทํารายรางกาย และจิตใจของผูหญิงเสียหายแลว ยังทําใหเสื่อมเสียชื่อ
เสียง เกียรติคุณของผูเสียหายอีกสถานหนึ่ง10

ประมวลกฎหมายอาญาไมไดนิยามความหมายของคําวา ขมขืนกระทํา
ชําเรา

คําวาขมขืนตามพจนานุกรม หมายถึง การใชกําลังใหทําตามใจ สวนคําวา
ชําเรา นั้น หมายถึง การรวมประเวณี ดวยเหตุผลนั้นการขมขืนกระทําชําเรานั้น
หมายถึง การใชกําลังบังคับขืนใจหญิงใหรวมประเวณี การรวมประเวณีหมายถึง
การเสพสังวาสหรือผสมเพศซึ่งกันและกันระหวางชายและหญิงในลักษณะรวม
ประเวณีตามธรรมชาติโดยที่อวัยวะสืบพันธของชายลวงล้ําเขาไปในอวัยวะสืบพันธ
ของหญิง

Nicholas Groth ใหความหมายวา การขมขืนกระทําชําเราคือ การมีความสัมพันธทาง
เพศโดยปราศจากความยินยอม โดยผูไมเต็มใจถูกบีบบังคับใหมีเพศสัมพันธโดยบุคคลอีก
คนหนึ่ง ซ่ึงมีสถานภาพทางอํานาจที่เหนือกวา และเปนผูไดเปรียบซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียติด
ตามมาทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจและการดํารงชีพของหญิง11

สุวัทนา อารีพรรค กลาววา การขมขืนกระทําชําเราคือ การพยายามรวมเพศ
โดยฝายหญิงไมยินยอม อันถือเปนการทํารายทางเพศอยางหนึ่ง ในทางกฎหมาย
การขมขืนกระทําชําเรารวมถึงการที่หญิงยินยอมใหมีการรวมเพศเพราะความกลัว
เพราะถูกบังคับ เพราะถูกลอลวงหรือเพราะปญญาออน การรวมเพศในสถานะที่
หญิงไมอาจขัดขืนได12

จากความหมายที่ไดนิยามมาตั้งแตตน ผูวิจัยขอตั้งขอสังเกตหลักการสําคัญ
ของการหามทําการขมขืนกระทําชําเรานั้นคือ การขืนใจบังคับหญิงใหรวมประเวณี
หรือมีการรวมประเวณีโดยที่หญิงไมยินยอม ถาการรวมประเวณีเกิดจากความยิน
ยอมจากฝายหญิง ไมถือวาเปนการขมขืน ถึงแมวาการรวมประเวณีกับหญิงที่มิใช
                                                          
10 ประสิทธิ์ พัฒนอมร, 2529  : 5
11 อางโดย วิภาภรณ คงเจริญ, 2530 : 31
12 สุวัทนา  อารีพรรค,  2524 : 537
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ภรรยาของตนเองดวยความยินยอมสมัครใจของฝายหญิง เปนการกระทําที่ผิดศีล
ธรรมและคุณธรรม ซ่ึงเปนตนเหตุของปญหาอื่นๆที่จะตามมาภายหลัง

ประการที่สองการบังคับหญิงอื่นที่มิใชภรรยาของตน การบังคับใหรวม
ประเวณีนั้น ตองรวมประเวณีตามธรรมชาติเทานั้น จึงจะถือวาเปนความผิด หาก
การรวมประเวณีดวยวิธีการที่ผิดธรรมชาติ โดยใชวิธีการรวมประเวณีทางทวารหนัก
หรือทางปาก การกระทําในลักษณะที่วานั้นไมไดเปนความผิดฐานขมขืนกระทํา
ชําเรา แตอาจเปนความผิดฐานอื่นทั้งๆที่การกระทําในลักษณะที่วานั้นเปนการ
กระทําที่วิปริตผิดมนุษยและที่สังคมไมอาจยอมรับได

องคประกอบของความผิด
เพื่อท่ีจะทราบวา การกระทําเปนความผิดทางอาญาหรือไม เราอาจพิจารนาดังตอไป

น้ี
1.จะตองไดมีการกระทําตามความหมายของกฎหมาย
2.ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดวา การกระทําจะเปนความผิดสําเร็จตองเกิดผลจากการ

กระทํานั้นๆก็ตองมีความสัมพันธระหวางการกระทําและผล
3.การกระทําเทาที่แสดงออกมาภายนอก มีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด
4.ผูกระทําไดกระทําดวยเจตนาหรือประมาท13

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 ได
บัญญัติวา”ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใชภรรยาของตนโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดย
ใชกําลังประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิด วา
ตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่
หมื่นบาท”

จากบทบัญญัติท่ีไดกลาวมาขางตน สามารถพิจารนาองคประกอบความผิดฐานขม
ขืนกระทําชําเราไดดังนี้

องคประกอบของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา แบงออกเปน สองประการคือ
1.องคประกอบภายนอก อันประกอบดวย

                                                          
13 หยุด แสงอุทัย, 2544 : 47
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1.1.ตัวการ
1.2.ขมขืน
1.3.กระทําชําเรา
1.4.หญิงซึ่งมิใชภรรยาตน

2.องคประกอบภายในคือ ความเจตนา

ตัวการ

มาตรา 83 ไดนิยามตัวการวา “ในกรณีความผิดไดเกิดขึ้น โดยการกระทําของ
บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป ผูที่ไดรวมกระทําความผิดดวยกันนั้นเปนตัวการ…”  ดวย
เหตุนี้สามารถตีความไดวา ตัวการคือบุคคลที่ไดรวมกระทําความผิดดวยกัน ตั้งแต
สองคนขึ้นไป แตในบางความผิดผูกระทําอาจทําความผิดไดเพียงคนเดียว ดังความ
ผิดตามมาตรา 276 ฐานขมขืนกระทําชําเรา

มาตรา 276 บัญญัติไววา “ผูใด…” คําวาผูใดอาจหมายถึงหญิงหรือชายก็ได ดัง
นั้น ตัวการในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราอาจเปนหญิงหรือชายก็ได การที่หญิง
ชวยเหลือชายใหขมขืนกระทําชําเราหญิงอื่นจนสําเร็จ โดยชวยจับขาจับแขนหรือ
กระทําการใดๆ การกระทําเชนนี้ยอมมีความผิดฐานเปนตัวการตามมาตรา 38 ดวย

ความผิดในเรื่องขมขืนกระทําชําเราเปนความผิดที่รวมกันกระทําไดโดยผู
รวมกระทําความผิดมิตองเปนผูลงมือกระทําชําเราดวยทุกคน เพียงแตคนใดคนหนึ่ง
กระทําชําเรา ผูที่รวมกระทําผิดก็มีความผิดฐานเปนตัวการ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83 แลว และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 ก็หาไดบัญญัติใหลง
โทษเฉพาะชายเทานั้นไม ในบทกฎหมายมาตรานี้ บัญญัติแตเพียงวา ผูใดกระทําผิด
ฯลฯ เทานั้น ฉะนั้นแมจําเลยที่ 2 จะเปนหญิง เมื่อฟงไดวาสมคบกับจําเลยที่ 1 รวม
กันกระทําผิด ศาลอาจลงโทษจําเลยฐานเปนตัวการตามมาตรา 83 ได 14

                                                          
14ฎีกาที่ 250/2510 (ประชุมใหญ) และคําพิพากษาฎีกาที่ 59/2524 ก็วินิจฉัยทํานองเดียวกัน
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แตถาเปนการกระทําโดยตรงแลว ผูกระทําตองหมายถึง ชายเทานั้น เพราะ
ตามถอยคําของบทบัญญัติ มาตรา 276 นั้น ผูถูกกระทําชําเราจะตองเปนผูหญิงเทา
นั้น เพราะผูหญิงไมอาจขมขืนกระทําชําเราหญิงดวยกันได และโดยนัยเดียวกันหาก
หญิงไปขมขืนกระทําชาย หญิงนั้นก็ไมมีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราแตอยางใด
แตอาจมีความผิดตามลักษณะอื่นเชนฐานกระทําอนาจาร15

ขมขืน
ตามพจนานุกรมคําวา ขมขืน หมายถึงการบังคับ16  ซ่ึงโดยนัยแลวจะหมายถึงการทํา

ชําเราโดยหญิงไมสมัครใจยินยอม
ถึงแมวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 มิไดบัญญัติใชคําวายินยอมก็ตาม

เพราะหากพิจารณาจากตัวบทกฎหมายแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาจากบทที่
วา “..โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ  โดยใชกําลังประทุษราย  หรือโดยหญิงทําใหเขาใจ
ผิดวาตนเปนบุคคลอื่น”  ก็ยอมเห็นไดชัดวาหญิงผูถูกกระทําไมสมัครใจยินยอม

ความยินยอมเปนหลักสําคัญ ท่ีจะทําใหการกระทํา อันเปนความผิดตามกฎหมายกลาย
เปนการกระทํา ท่ีไมผิดกฎหมาย และการกระทํา อันผิดกฎหมายแลวท่ีตองรับโทษกลายเปน
การกระทํา อันไมตองรับโทษ  สําหรับความยินยอมในกรณีแรกกฎหมายเรียกวาเปนความยิน
ยอม (consent ) ซึ่งทําใหความผิดขาดองคประกอบ ผูกระทําจึงไมมีความผิด ดังกรณีกระทํา
ชําเราหญิงซึ่งมิใชภริยาของตนโดยไดรับความยินยอมจากหญิงใหกระทําเชนนั้น ไมเปนความ
ผิดฐานกระทําชําเรา   สวนความยินยอมประเภทที่สองนั้นเปนความยินยอมภายหลังจากการ
กระทําความผิดเสร็จสมบูรณแลว  ซึ่งกฎหมายเรียกวาเปนการยอมความ
( compoundable act ) ซึ่งทําใหผูกระทําผิดไมตองรับโทษ และทําใหคดีอาญาระงับไปตามที่
กฎหมายกําหนด17

การยินยอมกับการสมัครใจนั้นมีความแตกตางกัน เพราะในบางกรณีหญิงอาจยินยอม
ใหกระทําชําเราโดยที่หญิงไมสมัครใจก็ได เชนหญิงยอมเพราะความกลัวจะถูกทํารายเปนตน
การยินยอมในลักษณะเชนนี้ถือวาเปนการขมขืนกระทําชําเรา ตามมาตรา 276 เชนเดียวกัน

                                                          
15 ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 278
16 บัณฑิตยสถาน, 2531 : 127
17 ประสิทธิ์  พัฒนอมร,  2529 : 56
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แตถาหญิงสมัครใจใหรวมประเวณี แมจะยินยอมเพราะถูกหลอกลวงก็ตาม ลักษณะ
เชนนี้ไมถือวาเปนการขมขืน ดังนั้นผูกระทําจึงไมมีความผิดเพราะเหตุกระทําชําเรา ถึงแมวา
ชายจะใชยาปลุกกําหนัดใหกิน หรือชายเลาโลมหญิงจนหญิงยินยอม การยินยอมในลักษณะที่
วานี้เรียกวาเปนการสมัครใจไมใชขมขืน18  แตการขมขืนในขณะที่หญิงไมรูสึกตัวยอมไมเรียก
วาสมัครใจ19

ดวยเหตุนี้การที่จะรูวาหญิงสมัครใจหรือไมนั้นจะตองพิจารณาเปนกรณีๆไป

อนึ่งคําวา “ขมขืน” นั้นเดิมพระราชกําหนดลักษณะขมขืนลวงประเวณี ร.ศ.118 
มาตรา 3 ใชคําวา “ขืนใจหญิง  โดยหญิงมิยินยอม  หรือยินยอมดวยชายจะขูเข็ญจะทํารายแก
รางกายและชีวิต หญิงมีความกลัวจึงยินยอม”  และตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 243 ก็
ใชคําวา “ขืนใจหญิง โดยใชอํานาจ ดวยกําลังกาย หรือดวยวาจาขูเข็ญ”  เมื่อไดพิจารณาถึงคํา
วาขมขืนกับขืนใจ ก็เห็นวามีความหมายเหมือนกัน คือ กระทําโดยหญิงไมสมัครใจยินยอม

การขมขืนซึ่งหมายถึงการบังคับ โดยใชกําลังขืนใจหญิงกระทําชําเราโดยหญิงไม
สมัครใจยินยอม ซึงอาจเปนโดยวิธีอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้

1.โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ
2.โดยใชกําลังประทุษราย
3.โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได
4.โดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น

1.การขมขืนโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ
 คําวา "ขูเข็ญ" หมายความวากระทําใหกลัววาจะไดรับอันตรายอันจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ไมวาดวยประการใดๆ ซ่ึงอาจเปนการขูท่ีจะกระทําตอหญิงเอง หรือตอผูอื่นที่มีความ
เกี่ยวของกับหญิงนั้น หรือตอทรัพยสินไมวาจะดวยวิธีการใดๆ  กฎหมายมิไดจํากัดวิธีกระทํา
อาจจะทําการขูเข็ญดวยวาจา  ดวยอาวุธ  หรือดวยกริยาทาทางประกอบกับแวดลอมรอบตัว
วาถาไมยินยอมใหรวมประเวณีจะเกิดอันตรายแกตนหรือบุคคลอื่น

การขูเข็ญดังที่ไดกลาวมานั้นมีปญหาวา แคไหนเพียงใดจึงจะถึงขนาดเปนการขูเข็ญ
อันจะเปนการขมขืน  ฉะนั้นระดับความรุนแรงของการขูเข็ญวาจะเกิดอันตรายแกหญิง  จึงมี

                                                          
18 ฎีกาที่ 828/2486
19 ฎีกาที่ 234/2466
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ความสําคัญที่จะพิจารณาวาเพียงพอหรือไมท่ีจะถือวาเปนการขูเข็ญอันจะตองกลัวจนยอม
ใหขมขืนกระทําชําเรา  เชนขูเข็ญวาถาไมยินยอมจําเลยจะ

1. บอกตํารวจวาหญิงเคยลักทรัพย
2. บอกบิดาหญิงถึงความประพฤติแตอดีต
3. ไลออกจากงาน
4. จะไมข้ึนเงินเดือนให
5. จะไมพาไปชมภาพยนตร
จากตัวอยางทั้งหาที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวาระดับความรุนแรงของการขูเข็ญ

มีความแตกตางกันไป เปนปญหาวาเราจะแยกระดับความรุนแรงที่จะเปนการขู
เข็ญตรงไหน   ในทางทฤษฎีนั้น การขูเข็ญที่มีผลนั้นจะตองเปนการบังคับหญิงผู
เสียหายใหหมดอิสระในการเลือกโอกาสของตัวเอง  ถาหญิงนั้นยังมีโอกาสที่จะ
เลือกโดยไมเกิดอันตรายแกตน ก็ยอมไมถึงการขูเข็ญ เชนขูวาถาไมยอมใหรวม
ประเวณีจะไลออกจากงาน  จากกรณีท่ีวานี้จะเห็นวาหญิงมีโอกาสที่จะหางานใหมถาถูกไล
ออกจากงานโดยไมจําเปนตองยอมใหรวมประเวณีก็ได โดยตนไมไดรับอันตราย จึงไมถึงขั้นขู
เข็ญ20

อน่ึงการขูเข็ญไมจําเปนตองวาเปนไปในลักษณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะแมจะ
ชอบดวยกฎหมายแตถาเปนเหตุท่ีทําใหหญิงยินยอมก็ถือวาเปนการขูเข็ญตามความหมายนี้
แลว อาทิเชน หญิงลักทรัพยของชาย ชายไดขูวาถาไมยินยอมใหกระทําชําเราจะสงตัวให
ตํารวจ การขูในลักษณะเชนนี้ชายผูกระทําชําเรายอมมีความผิดเชนกัน

2.การขูเข็ญโดยใชกําลังประทุษราย
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 (6) ไดนิยามคําวา “ใชกําลังประทุษราย” วา “ใชกําลัง

ประทุษรายหมายความวา ทําการประทุษรายแกกายหรือจิตใจของบุคคลไมวาจะทําดวยใชแรง
กายภาพ ตอรางกายหรือดวยวิธีอื่นใด และใหหมายความรวมถึงการกระทําใดๆซึ่งเปนเหตุให
บุคคลใดอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได ไมวาจะโดยใชยาทําใหมึนเมา  สะกดจิต  หรือใช
วิธีอื่นใดอันคลายคลึงกัน”
                                                          
20 ประสิทธิ์ พัฒนอมร,  2529 : 26
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เปนที่นาสังเกตวาประมวลกฎหมายอาญาไดนิยามใชกําลังประทุษราย เฉพาะการ
กระทําทางกายภาพตอรางกายและจิตใจเทานั้น  สวนการกระทําตอเสรีภาพ  ช่ือเสียง  หรือ
ทรัพยสินไมอยูในความหมายของการใชกําลังประทุษราย แตอาจอยูในความหมายของการขู
เข็ญ ดังที่ผูวิจัยไดนําเสนอมาแลวกอนหนานี้

3.การขมขืนโดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได

การที่หญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได ซ่ึงบางครั้งอาจเปนภาวะที่หญิงมีอยูแลว
กอนจะถูกขมขืน  เชนหญิงมีรางกายออนเพลียอยูแลว  หรืออาจเปนเพราะผูกระทําเปนฝาย
ทําใหเกิดภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได เชนวางยาสลบหญิง หรือหลอกหญิงใหสําคัญผิดวา
การทําชําเราเปนการปฏิบัติทางการแพทยสามารถรักษาโรครายได แตผูกระทําเองไดกระทํา
ใหหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได ก็เปนการกระทําโดยใชกําลังประทุษรายตาม
มาตรา 1 (6 )

การฉุดหญิงเขาไปในปาใหญซึ่งไมมีทางที่จะหนีรอดหรือไดรับความชวยเหลือจาก
คนอื่นได หญิงจึงตองจํายอมใหกระทําชําเรา สถานการณเชนนี้ถือวาหญิงอยูในภาวะที่ไม
สามารถขัดขืนได  ดังนั้น คําวา “อยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได”  จึงมีความหมายกวาง
เพราะไมจํากัดวา ภาวะนั้นจะเกิดจากผูใดเปนคนกอ  ดังนั้นการที่จะพิจารณาวาหญิงอยูใน
ภาวะที่ไมสามารถขัดขืนไดนั้นตองพิจารณาเปนกรณีๆไป

การที่หญิงถูกใสยาปลุกกําหนัดจนยินยอมใหชําเราไมถือวาเปนการกระทําที่ทําให
หญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได21  แตถายาทําใหสลบหรือมึนเมาจนชวยตัวเองไมได
เชนยากลอมประสาทหรือมอมเหลาจนเมามายไมไดสติ การกระทําในลักษณะนี้ ถือวาเปน
การกระทําที่ทําใหหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได22

                                                          
21 ฎีกาที่ 828/2486
22 ฎีกาที่ 234/2466
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4.การขมขืนโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น

การทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น หมายถึง ทําใหหญิงสําคัญผิดในตัว
บุคคล เชนทําใหหญิงคิดวาชายเปนสามีตน หรือทําใหคิดวาเปนคูรัก จึงยอมใหกระทําชําเรา
ซึงเปนการสําคัญผิดในตัวบุคคลเปนคนละคน

ความสําคัญผิดเชนนี้ตองเปนความสําคัญผิดชนิดที่ ถารูความจริงก็คงไมยินยอมให
กระทําชําเราแนนอน  เชนถารูวาชายที่รวมประเวณีดวยนั้นเปนชายอื่นมิใชสามีของตนก็คง
ไมยอมใหชําเรา  แตถาหญิงสําคัญผิดในขอเท็จจริง เชนการที่หญิงยอมใหชําเราเพราะชาย
หลอกวาจะแตงงานดวย เชนนี้ไมทําใหชายมีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา เพราะหญิง
สําคัญผิดในขอเท็จจริงซึ่งถูกหลอกลวงมิไดสําคัญผิดในตัวบุคคล

อนึ่งความสําคัญผิดในตัวบุคคลของหญิงจะตองมีสวนเกี่ยวของกับความ
สมัครใจยินยอมของหญิง กลาวคือถาหญิงรูความจริงก็คงไมสมัครใจยินยอม
เพราะคําวาบุคคลอื่นหมายถึงบุคคลที่เกี่ยวของกับหญิงถึงขนาดที่คาดไดวาจะ
สามารถรวมประเวณีกับหญิงไดโดยหญิงสมัครใจยินยอม  เชนเปนสามี  คูรัก  คู
หมั้น เปนตน

กระทําชําเรา
กระทําชําเราตามพจนานุกรมมีสองความหมาย คือ รวมประเวณี และลึก23  และ

พจนานุกรมไดใหความหมายของคําวา “รวมประเวณี” วา หมายถึง เสพสังวาส หรือเสพเมถุน
ดวยเหตุนั้นกระทําชําเราจึงหมายถึง การรวมประเวณีตามธรรมชาติ  กลาวคือ ของลับของชาย
ไดลวงล้ําเขาไปในชองคลอดของหญิง24  ไมวาจะลวงล้ําเขาไปมากนอยเพียงใดก็ตาม  ถายัง
ไมลวงล้ําเขาไปก็เปนเพียงขั้นพยายาม หรือเพียงอนาจารเทานั้น  ดังนั้นคําวา ขมขืนกระทํา
ชําเรา จึงหมายถึง การที่ชายรวมประเวณีกับหญิงซึ่งมิใชภริยาของตนโดยชอบดวยกฎหมาย
โดยหญิงไมสมัครใจยินยอม

                                                          
23 บัณฑิตยสถาน, 2531 : 268
24 ฎีกาที่ 874/2491
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เกณฑท่ีจะถือวาไดกระทําชําเราเสร็จสมบูรณหรือไมนั้น ตองพิจารณาจากการลวงล้ํา
ของอวัยวะสืบพันธุของชายวาไดเขาไปในอวัยวะสืบพันธุของหญิงหรือไม  การสําเสร็จความ
ใครหรือไมนั้นไมสําคัญ  เยื่อพรหมจารีจะขาดหรือไมนั้นก็ไมเปนขอพิจารณาเชนเดียวกัน
ท้ังนี้เพราะการกระทําชําเรามุงพิจารณาเฉพาะการลวงล้ําทางประเวณีหรือไมเทานั้น

ตามคําพิพากษาของศาลฎีกา เคยวินิจฉัยวา ของลับของจําเลยไดเขาไปในของลับของ
ผูเสียหายราว 1 องคุลี ถือไดวาเปนการกระทําชําเราเสร็จแลว25

ถาอวัยวะสืบพันธุของจําเลยเพียงแตจรดอยูท่ีปากชองคลอดของผูเสียหาย มิไดลวงล้ํา
เขาไปในชองคลอด จําเลยมีความผิดฐานพยายามขมขืนกระทําชําเราเทานั้น26 ฉะนั้นในการ
พิสูจนวาไดกระทําชําเราสําเร็จสมบูรณหรือไมนั้นตองนําสืบวาอวัยวะสืบพันธุของชายไดได
ผานเขาไปในอวัยวะสืบพันธุของหญิงหรือไมเทานั้น

เมื่อกระทําชําเราหมายถึง การรวมประเวณีตามธรรมชาติ ดังนั้นการรวมประเวณีท่ี
ผิดธรรมชาติ จึงไมเปนความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ตามมาตรา 276 น้ี เชนการทําเพื่อ
สําเร็จความใครทางเวจมรรค หรือทางทวารหนัก หรือทางปาก หรืออื่นๆยอมไมเปนความผิด
ฐานขมขืนกระทําชําเรา แตอาจมีความผิดในฐานอื่น เชนการกระทําอนาจารเปนตน27

เกี่ยวกับการกระทําชําเรามีปญหาประการหนึ่ง คือปญหาเกี่ยวกับอายุของผูกระทํา
ผิด ท้ังนี้เนื่องจากการกระทําชําเราคือการรวมเพศตามธรรมชาติ (sexual intercourse ) ดังนั้น
อาจมีขอพิจารณาเกี่ยวกับอายุของผูกระทําผิด วา อายุมากพอหรือยังที่สามารถกระทําชําเรา
ได  ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยวา เด็กชายอายุ 14 ป กระทําชําเราเด็กหญิงอายุ 5 ป จนสําเร็จความ
ใคร เปนความผิดเพียงอนาจาร28   อยางไรก็ตามเด็กอายุต่ํากวา 14 ป อาจเปนตัวการ  ผู
สนับสนุน ใหผูอื่นกระทําชําเราได

สวนอายุของผูถูกกระทําชําเรานั้น ไมเปนประเด็นที่จะพิจารณาในดาน
ความรับผิดของผูกระทําผิด เพราะแมผูถูกกระทําจะเปนเด็กเล็กเพียงใด ผูกระทํา
ยอมมีความผิด  แตในความเปนจริงแลว มีขอเท็จจริงอยูวา เด็กเล็กๆนั้นอวัยวะเพศ

                                                          
25 ฎีกาที่ 1133/2509
26 ฎีกาที่  85/2504
27 ฎีกาที่ 1048/2518
28 ฎีกาที่ 345/2485
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มีขนาดเล็กชองคลอดยอมมีขนาดเล็กเชนกัน ไมนาที่ชายผูกระทําการขมขืนกระทํา
ชําเราจะสามารถลวงล้ําเขาไปในชองคลอดได  ดังนั้นผูกระทําความผิดอาจมีความ
ผิดเพียงฐานกระทําอนาจารหรือพยายามกระทําชําเราเทานั้น

หญิงซึ่งมิใชภริยาตน
การขมขืนกระทําชําเราหญิงจะเปนความผิดตอเมื่อหญิงนั้น มิใชภริยาของผูกระทํา
คําวา "ภริยา" หมายถึง ภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย29 ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 145730 ดังนั้นหากสามีขมขืนกระทําชําเราภริยาของตน แมจะมีคนอื่นชวย
เหลือใหกระสําเร็จ ท้ังสามีและผูอื่นไมมีความผิดตามมาตรา 276 นี้  เพราะตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1461 บัญญัติใหสามีภริยา จําตองอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา
ซึ่งยอมหมายถึง การอยูรวมเพศดวย แตในกรณีท่ีสามีชวยใหคนอื่นกระทําชําเราภริยาตน สามี
ยอมมีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา แตเปนความผิดตามมาตรา 83

มีปญหาที่นาพิจารณาเกี่ยวกับคําวา "ภริยา" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276
จะหมายความเฉพาะ ภริยาที่ชอบดวยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทานั้น
หรือจะรวมถึงภริยาตามความเปนจริงดวย

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1457 บัญญัติไววา "การสมรสตาม
ประมวลกฎหมายนี้จะมีได เฉพาะเมื่อไดจดทะเบียนแลวเทานั้น"  ดวยเหตุนั้นการที่บุคคลจะมี
ฐานะเปนสามีภริยาที่ชอบดวยกฎหมายนั้น ตองมีการสมรสตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงการ
สมรสจะเสร็จสมบูรณนั้นก็ตอเมื่อ ไดทําการจดทะเบียนสมรสเสร็จสมบูรณแลวเทานั้น

ฉะนั้นชายหญิงที่ยังมิไดมีการจดทะเบียนสมรสแมไดจัดการแตงงานใหญโตเพียงใด 
ก็ยอมไมเปนสามีภริยาตามกฎหมาย

การที่หญิงมิไดเปนภริยาที่ชอบดวยกฎหมายของผูกระทํานั้น จะทําใหผูกระทําพนผิด
ได ตอเมื่อเปนกรณีสําคัญผิดในขอเท็จจริง เชนสําคัญผิดวา หญิงเปนภริยาของตน เพราะหญิง
ไดเขามานอนในมุงภริยาของตน

จากขอมูลท่ีไดกลาวมาขางตนผูวิจัยมีขอที่นาสังเกตและสมควรแกการเปนอุทาหรณ
ดังนี้

                                                          
29 หยุด  แสงอุทัย  2523 : 273 , ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 4,5 , ฎีกาที่ 1056/2503
30 มาตรา 1457 บัญญัติวา "การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได เฉพาะเมื่อไดจดทะเบียนแลวเทานั้น"
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1. กรณีท่ีชายหญิงจัดทําการแตงงานถูกตอง (ตามหลักศาสนา) และไดย่ืนคํารองขอจด
ทะเบียนสมรสตอเจาหนาที่ทะเบียนเปนที่เรียบรอยแลว ขาดแตเจาหนาที่ยังมิไดออกใบสําคัญ
สมรสให  ชายขอรวมประเวณีกับหญิง หญิงขัดขืนชายจึงใชกําลังบังคับรวมประเวณี ชายมี
ความผิดฐานขมขืนกระทําชําตามมาตรา 276

2. กรณีท่ีชายหญิงไดจดทะเบียนสมรสโดยถูกตองตามกฎหมาย แตท้ังคูมิไดมีเจตนา
จะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา  แตไดจดทะเบียนสมรสดวยเหตุผลอื่น เชนเพื่อใหไดสัญชาติ
ไทย เปนตน ในกรณีเชนที่วานี้ ถาชายทําการบังคับหญิงใหรวมประเวณี ชายมิไดมีความผิด
ฐานขมขืนกระทําชําตามมาตรา 276

จากกรณีท้ังสองที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยเห็นวา ในการที่จะพิจารณาวา ชายหญิงเปน
สามีภริยาหรือไมนั้น นาจะพิจารณาจากสภาพความเปนจริงดวย เพราะอยางกรณีท่ี 1 ตาม
สภาพความเปนจริงแลว ชายยอมเปนสามีได  ซึ่งผิดจากกรณีท่ี 2 ท่ีชายมิไดมีเจตนาที่จะสามี
แตอยางใด

องคประกอบภายใน  เจตนา
มาตรา 59 บัญญัติวา “บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา”31

จากบทบัญญัติขางตนนักวิชาการตางก็เห็นวา องคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
นอกเหนือไปจากองคประกอบภายนอกที่จะทําใหผูกระทําผิดมีความผิดทางอาญา ตอง
ประกอบดวยองคประกอบภายใน นั้นก็คือ ความเจตนา32 ท้ังนี้เพราะถาบุคคลไมมีเจตนาที่จะ
กระทําความผิดแลวจะใหเขารับผิดในทางอาญาก็ไมเปนความยุติธรรม33

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ก็เหมือนกับความผิดฐานอื่นๆที่ผูกระทําผิดจะตองมี
เจตนาในการกระทําที่จะทําใหเขามีความผิดทางอาญา แตมีขอแตกตางจากความผิดฐานอื่นๆ
ในบางประการคือความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราไมอาจเกิดขึ้นไดโดยไมเจตนา หรือโดย
ประมาท34

                                                          
31 ประมวลกฎหมายอาญา
32 แสวง  บุญเฉลิมวิภาส,  2539 : 31
33 หยุด  แสงอุทัย, 2544 : 60
34 การกระทําโดยประมาทไดแก การกระทําความผิดมิใชโดยเจตนาแตกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่ง
บุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นไดแตหาได
ใชใหเพียงพอไม (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค 4)
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สวนความหมายของคําวาเจตนานั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค 2 และ
วรรค 3 ไดอธิบายความหมายของคําวาเจตนาโดยบัญญัติวา “กระทําโดยเจตนาไดแกกระทํา
โดยรูสํานึกในการที่กระทํา และในขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผล
ของการกระทํานั้น

ถาผูกระทํามิไดรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิดจะถือวาผูกระทํา
ประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นมิได”

ในการที่จะพิจารณาความหมายของคําวาเจตนานั้น ตองพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 
59 วรรค 2 และวรรค 3 ประกอบกัน เพราะลําพังความในมาตรา 59 วรรค 2 ไมสามารถให
ความหมายของคําวาเจตนาไดท้ังหมด35

เมื่อพิจารณาความหมายของคําวา เจตนา จากบทบัญญัติดังกลาวนั้น ประจักษวา การ
กระทําที่เรียกวาโดยเจตนานั้นคือ การกระทําที่ผูกระทํา กระทําโดยรูสํานึก  รูสึกรับผิดชอบ  รู
ถึงองคประกอบของความผิด และในขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผลที่จะเกิดขึ้น หรือ
ประสงคตอผลที่อาจจะเกิดขึ้นที่กฎหมายเรียกวา ยอมเล็งเห็นผล

การรูสํานึกในการกระทํานั้นหมายถึง การกระทําที่ผูกระทํา
1. ไดมีการคิดวาจะกระทํา
2. ไดมีการตกลงใจวาจะกระทําตามที่คิดนั้น และ
3. ไดมีการกระทําที่ตกลงใจ
เมื่อครบองคประกอบสามประการขางตนถือไดวาผูกระทําไดกระทําโดยรูสํานึก
การรูองคประกอบของการกระทําหาจําเปนตองรูถึงรายละเอียดหรือที่เรียกวารูแจง 

(actual knowledge) ไม  และในขณะเดียวกันไมเพียงพอในการรูองคประกอบถาเปนการเพียง
รูแคคาดวาจะเปนไปไดหรือขั้นควรรู (potential knowledge)  แตการรูองคประกอบนั้นเปน
การรูท่ีอยูระหวางรูแจงและขั้นควรรู36

การประสงคตอผล หมายถึงผูกระทําประสงคตอผลของการกระทํานั้นๆตามที่ผู
กระทํามุงหมายใหเกิดขึ้น และการกระทําที่มุงหมายตอผลที่จะเกิดขึ้นอาจเปนความมุงหมาย
โดยตรงหรือเจาะจง และอาจเปนการมุงหมายโดยออมก็ได ซึ่งตามแนวคําพิพากษาของไทย
มักจะวินิจฉัยขอเท็จจริงดังกลาววาเปนเจตนายอมเล็งเห็นผล

                                                          
35 แสวง  บุญเฉลิมวิภาส,  2539 :  52
36 ดู แสวง  เฉลิมวิภาส, 2524 : 19
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เจตนายอมเล็งเห็นผล หมายถึง ผลที่คาดเห็นวาจะเกิดขึ้นและเสี่ยงของผลที่จะเกิดขึ้น 
ไมจําตองเกิดขึ้นทีเดียว เพียงแตอาจเปนไปไดก็เพียงพอแลว ซึ่งตองพิจารณาจากแงของผู
กระทําเอง มิใชพิจารณาจากแงของสามัญชนทั่วไป ท่ีเรียกวา วิญชูน

โดยปกติแลวศาลมักจะพิจารณาความประสงคของผูกระทําจากกรรมและพฤติกรรม
ภายนอกเพราะคนเรามิอาจคาดเดาความประสงคของคนอื่นไดนอกจากผลที่ปรากฎขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับหลักอาญาที่วา "กรรมยอมเปนเครื่องชี้เจตนา"

จากขอมูลท่ีไดนําเสนอมาขางตนผูวิจัยสามารถกลาวไดวา กรณีการขมขืนกระทํา
ชําเรานั้น ผูทําการขมขืนกระทําชําเรานั้นมีเจตนาอยางแนวแนวาจะทําการขมขืนหญิง ซึ่งไม
เปนปญหาที่จะพิจารณาในแงองคประกอบขอนี้ เพราะดังที่เสนอมาแลววา ความผิดฐานขม
ขืนกระทําชําเราไมอาจเกิดขึ้นไดโดยมิเจตนา  แตผูกระทําอาจจะอางวาการที่เขาทําการขมขืน
นั้นเปนการสําคัญผิดในขอเท็จจริง หากผูกระทําเขาใจวา หญิงผูถูกขมขืนนั้นเปนภริยาที่ชอบ
ดวยกฎหมาย หรือเขาใจวาหญิงสมัครใจยินยอมใหชําเรา ซึ่งทั้งสองกรณีท่ีวานี้ เปนการมิไดรู
ถึงขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิด ท่ีจะทําใหผูกระทําไมมีความผิด

อนึ่ง ตามถอยคําในมาตรา 59 นี้ คําวา เจตนาไมไดระบุตองเปนเจตนาชั่วราย (mean 
rea) ดังนั้นเจนาตามมาตรา 59 นี้เปนเพียงแคเจตนาที่จะกระทําผิด (criminal intention) เทานั้น

บทลงโทษ
จุดประสงคของการลงโทษ

นักวิชาการไดสรุปจุดประสงคของการลงโทษไวดังนี้37,
1. เพื่อทดแทนใหสาสมกับความผิด (retribution)
ความประสงคนี้มีแนวคิดมาจากการที่เชื่อวาบุคคลทั่วไปมีเจตจํานงอิสระ (free will) 

ในการตัดสินใจกระทําการใดๆ ดังนั้นจึงตองรับผิดชอบตอการกระทํานั้นๆของตน เมื่อทําผิด
แลวก็ตองรับโทษใหสาสมแกความผิด

2. เพื่อปองกันความผิด (deterrence)
โทษอาญามีขึ้นเพื่อปองกันหรือหามปรามมิใหมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น โดยหวัง

วาโทษจะมีผลตอบุคคลทั่วไป มิใหเอาเยี่ยงอยาง อันเปนการมองผลเพื่อปองกันทั่วไป และมี

                                                          
37 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,  2540  : 347-350, ประเทือง ธนิยผล  และสุวิทย  นิ่มนอย,  2533  :  170-171
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ผลตอผูกระทําความผิดใหหวาดกลัว ไมกลากระทําความผิดอีกและกลับตนเปนคนดี อันเปน
การปองกันเฉพาะ

ตามความคิดนี้อาจตองลงโทษอยางรุนแรงเพื่อใหคนทั่วไปเกรงกลัว ซึ่งอาจเปนการ
ไมยุติธรรมแกผูรับโทษ การนําเอาความคิดนี้มาใช จะตองคํานึงถึงปจจัยหลายอยางประกอบ
ดวยกัน อาทิเชน ความแตกตางในลักษณะของความผิด  โอกาสที่จะกอใหเกิดการกระทํา
ความผิด  การบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคทั่วหนา เปนตน

3. เพื่อดัดนิสัยผูกระทําความผิด (reformation)
การลงโทษทางอาญาแกบุคคลนั้นเปนไปไดวา วันหนึ่งผูรับโทษจะตองผานและพน

โทษ จึงเปนการดีท่ีจะใชการลงโทษดังกลาว แกไขปรับปรุงตัวผูกระทําความผิดไปดวยในตัว 
เพราะการกระทําความผิดของบุคคล อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน อุปนิสัยใจคอของ
ผูกระทําประกอบกับพฤติกรรมภายนอกแวดลอม  การศึกษาอบรม  โอกาสในการกระทํา
ความผิดเปนตน ดังนั้นการปรับปรุงแกไขบุคคลใหกลับตนเปนคนดีได เมื่อพนโทษแลว จึง
เปนการดีท่ีสุด ผูกระทําความผิดแตละคน มีปญหาไมเหมือนกัน จึงควรหาวิธีท่ีเหมาะสม
สําหรับเขา

4. เพื่อตัดผูกระทําผิดออกจากสังคม (incapacitation)
เปนวิธีปองกันสังคมจากผูกระทําความผิด โดยแยกผูกระทําความผิดออกไปจาก

สังคม อาจเปนการชั่วคราว เชน จําคุก  กักขัง หรือเปนการถาวรไดแกโทษประหารชีวิต เพื่อมิ
ใหมีโอกาสกลับมากระทําความผิดอีก

5. เพื่อสรางจิตสํานึก
การลงโทษเปนการยับยั้งผูกระทําความผิดนี้ อาจเปนการสรางจิตสํานึกในบุคคลทั่ว

ไปใหปฏิบัติตามกฎหมาย  โดยมีการลงโทษเปนการเตือนจิตสํานึกของบุคคลทั่วไป เพื่อมิให
มีการละเมิดกฎหมาย เพราะโทษจะเปนตัวชี้ใหเห็นวา การกระทําอยางใดถูกและอยางใดผิด 
เปนสวนหนึ่งของการปองกันนั้นเอง
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โทษของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา
มาตรา 276 “ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใชภริยาของตน โดยขูเข็ญดวยประการ

ใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหหญิง
เขาใจผิดตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับแปดพันบาทถึงสี่หมื่น
บาท”

จากบทบัญญัติขางตนจะเห็นวา โทษของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราคือ จําคุก38

ต้ังแตสี่ปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท39

เหตุที่ทําใหตองรับโทษหนักข้ึน
มาตรา 276 วรรคสอง “ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีหรือใช

อาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิง 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือ
จําคุกตลอดชีวิต”

มาตรา 277 วรรคสอง “ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกไดกระทําแกเด็กหญิงอายุ
ยังไมเกินสิบสามป  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสี่
หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต”

มาตรา 277 วรรคสาม “ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกหรือวรรคสองไดกระทํา 
โดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงนั้นไมยิน
ยอม หรือไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ ตองระวางโทษจํา
คุกตลอดชีวิต”

มาตรา 277 ทวิ “ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก หรือมาตรา 277 
วรรคแรกหรือวรรคสอง เปนเหตุใหผูถูกกระทํา

(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และ
ปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต

                                                          
38 โทษจําคุกหมายถึงการรับตัวบุคคลที่ไดระบุไวในกฎหมายอาญาหรือเอกสารอันเปนคําสั่งของเจาพนักงาน  ผูมี
อํานาจ ใหเจาพนักงานเรือนจําหรือทัณฑสถานรับตัวไวคุมขัง ตามนัยที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 8 แหงพระราช
บัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 (ประเทือง ธนิยผล และ สุวิทย นิ่มนอย,  2533  :  406
39 ในการพิจารณาลงโทษแกผูกระทําผิดนั้นผูวิจัยเห็นวา ตองพิจารณาจากความรุนแรงของความชั่วของการกระทํา
และสถานภาพของผูกระทําผิดควบคูกันไป เพื่อที่จะหยุดยั้งผูกระทําผิดไมใหกลับทําความผิดซ้ําอีกเปนครั้งที่สอง 
และเพื่อปองกันผูอื่นมิใหกระทําดวยเชนกัน
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(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต"
มาตรา 277 ตรี "ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคสอง หรือมาตรา 277 

วรรคสาม เปนเหตุใหผูถูกกระทํา
(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต
(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต”
มาตรา 285 “ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 

277 ตรี…40  เปนการกระทําแกผูสืบสันดาน ศิษยซึ่งอยูในความดูแล ผูอยูในความควบคุมตาม
หนาที่ราชการ หรืออยูในความปกครอง ในความพิทักษหรือในความอนุบาล ผูกระทําตอง
ระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม”

จากบทบัญญัติท่ียกมาขางตน ผูวิจัยสามารถทําการสรุปสาเหตุท่ีทําใหผูกระทําผิดฐาน
ขมขืนกระทําชําเราตองรับโทษหนักขึ้นไดดังนี้

1. กระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด
2. การกระทําที่มีลักษณะเปนการโทรมหญิง
3. กระทําแกเด็กหญิงที่ยังไมเกินสิบสามป
4. การกระทําที่มีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิง โดยที่เด็กหญิงนั้นไมยินยอม หรือมี

อาวุธปนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใชอาวุธ
5. การกระทําที่เปนเหตุใหผูถูกกระทําไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย
6. สถานภาพของผูถูกกระทํา

1. กระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด
เปนที่นาสังเกตวา ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติวา “มีหรือใช” อาวุธปนหรือวัตถุ

ระเบิด ซึ่งขอเท็จจริงในขอนี้คือ ผูกระทํารูถึงขอเท็จจริงอันนี้วาสิ่งนั้นคืออาวุธปนหรือวัตถุ
ระเบิด

การที่ผูกระทําผิดรูถึงขอเท็จจริงอันนี้เปนการเพียงพอที่ผูกระทําผิดมีความผิดฐานขม
ขืนกระทําชําเราตามมาตรา 276 วรรคสอง โดยที่ผูกระทําผิดไมจําเปนตองเอาอาวุธดังกลาวมา
ใชแตอยางใด ซึ่งเปนสาเหตุใหผูกระทําผิดตองรับโทษหนักขึ้น

                                                          
40 เวนไวเพราะเปนมาตราที่ไมเกี่ยวของกับงานวิจัย
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อาวุธปนหรือวัตถุระเบิด ประมวลกฎหมายอาญามิไดใหคํานิยามวามีความหมายอยาง
ไร ในเมื่อเปนเชนนี้ผูวิจัยเห็นวา อาวุธปนและวัตถุระเบิดตามมาตรานี้จะมีความหมายธรรมดา
ตามพจนานุกรม มิไดมีความหมายพิเศษอยางอื่น ท้ังนี้เพราะตามหลักการใชกฎหมายโดยทั่ว
ไปแลวถอยคําในบทกฎหมายอาญามิไดนิยามไวยอมหมายความวาประสงคท่ีจะใหมีความ
หมายตามปกติธรรมดาเทานั้น

อนึ่งการที่ผูกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรามีหลายคน และคนใดคนหนึ่งใน
จํานวนนั้นมีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด ในกรณีเชนที่วานี้ผูกระทําผิดที่ไมมีอาวุธปนหรือวัตถุ
ระเบิดก็ตองรับผิดตามมาตรา 276 วรรคสองดวยเชนกัน เพราะเปนการรวมกระทําความผิด
ตามมาตรา 8341

2. การกระทําที่มีลักษณะเปนการโทรมหญิง
การกระทําที่มีลักษณะเปนการโทรมหญิงหมายถึง การกระทําที่ผูกระทํามีมากกวา 1 

คนขึ้นไปหรือรวมกันกระทําตั้งแตสองคนขึ้นไป กลาวคือกระทําผิดในลักษณะรุมกันทุกคนที่
รวมกระทําผิดตางรวมกันกระทําชําเราหญิงคนเดียวกัน โดยผลัดหมุนเวียนกันกระทํา

ขอแตกตางระหวางการรวมกระทําตามมาตรา 83 กับการกระทําอันมีลักษณะเปนการ
โทรมหญิงนั้น มีขอแตกตางวา การรวมกระทําตามมาตรา 83 นั้น เปนการชวยกระทําความผิด
โดยที่ไมไดรวมกระทําชําเราแตอยางใด กลาวคือผูกระทําชําเรานั้นมีเพียงคนเดียวเทานั้น ถึง
แมผูรวมคนอื่นๆจะชวยกันจับแขนขาเพื่อความสะดวกในการกระทําชําเรา  ในขณะที่การ
กระทําอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงนั้น ตองรวมกันกระทํา ผลัดกันชําเรา ฉะนั้น ถาเปน
กรณีผูกระทําผิดมีสองคนรวมกันขมขืนกระทําชําเราหญิงจนสําเร็จทั้งสองคน ถือไดวาเปน
การโทรมหญิงเสมอ และเชนกันถาหากกรณีท่ีผูกระทําผิดคนที่สองกระทําชําเรายังไมสําเร็จ
สมบูรณซึ่งเปนเพียงแคขั้นพยายาม ก็ถือไดแลววาเปนการโทรมหญิง42  แตถาหากวาผูกระทํา
ผิดคนที่สองมีสวนเพียงแคชวยใหความชวยเหลือ ใหความสะดวกในการกระทําผิด ก็ไมเปน
ความผิดฐานเปนการโทรมหญิงตามมาตรา 276 วรรคสองแตเปนความผิดตามมาตรา 276 
วรรคแรกประกอบกับมาตรา 83 เทานั้น

ดวยเหตุนั้นการที่จะพิจารณาวา ผูรวมกระทําความผิดจะมีความผิดตามมาตรา 83 หรือ
ตามมาตรา 276 วรรคสองนั้น ตองพิจารณาจากความเจตนาที่จะรวมกระทําความผิด ดังที่ศาล

                                                          
41 ฎีกาที่ 227/2529, 1202/2529
42 ดูฎีกาที่ 3007/2532
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ฎีกาเคยวินิจฉัยกรณีท่ีชายสองคนฉุดหญิงมายังพวกที่รออยู แลวผลัดกันขมขืนกระทําชําเราได
สองคน ตํารวจก็เขามาจับ  จําเลยไดถอดเสื้อกางเกงนอกออกกําลังนั่งคอยกระทําเปนคนตอ
ไป ศาลตัดสินวาจําเลยมีความผิดตามมาตรา 276 วรรคสองดวย43  ดังที่ผูวิจัยไดยกตัวอยางมา
แลวขางตน

3. การกระทําแกเด็กที่มีอายุยังไมเกินสิบสามป
การกระทําชําเราเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบสามป มีความผิดเสมอถึงแมวาจะกระทํา

โดยไดรับความยินยอมจากเด็ก ท้ังนี้เพราะมาตรา 277 ไดกําหนดเกณฑอายุเด็กหญิงที่สามารถ
ยินยอมใหกระทําชําเรานั้นคือ อายุสิบหาปถึงแมวาจะเกินเพียงไมกี่วันก็ตาม

มาตรา 277 วรรคสองไดกําหนดโทษหนักขึ้นในกรณีท่ีกระทําชําเราเด็กหญิงอายุยัง
ไมเกินสิบสามป

การที่กฎหมายกําหนดอายุเด็กหญิงไวท่ีอายุสิบสามปนั้น ผูมีความเห็นวาเพราะเด็ก
หญิงอายุเทานี้ไมโตพอที่จะรูเรื่องการประเวณี ยังไมสมควรแกการกระทําชําเรา และอีกทั้งยัง
ไมรับผิดชอบพอที่จะมีครอบครัว ท้ังนี้เพราะมาตรา 277 วรรคทายไดกําหนดอายุเด็กหญิงไว
ท่ีเกินสิบสามปท่ีศาลสามารถอนุญาตใหสมรสกับผูทําการขมขืนกระทําชําเรา

4. การกระทําที่มีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิง โดยที่เด็กหญิงนั้นไมยินยอม หรือมีอาวุธปน
หรือวัตถุระเบิดหรือโดยใชอาวุธ

ขอเท็จจริงในขอนี้เหมือนกับขอเท็จจริงในขอแรก ผูวิจัยขอไมนําเสนอซ้ําเปนครั้งที่
สอง แตสาเหตุท่ีผูวิจัยแยกขอนี้ออกตางหากจากขอที่หนึ่งนั้น เพราะในมาตรา 277 วรรคสาม
นี้มีขอแตกตางจากมาตรา 276 วรรคสองในเรื่องการกําหนดบทลงโทษ กลาวคือมาตรา 277 
วรรคสามไดกําหนดโทษสูงมากคือจําคุกตลอดชีวิตสถานเดียว ในขณะที่มาตรา 276 วรรค
สองนั้นไดกําหนดโทษจําคุกไวต้ังแตสิบหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต ซึ่งกฎหมายให
อํานาจการตัดสินลงโทษนั้นขึ้นอยูกับดุลพินิจของศาล

5. การกระทําที่เปนเหตุใหผูถูกกระทําไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย

                                                          
43 ฎีกาที่ 1403/2521
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เหตุท่ีทําใหผูกระทําผิดตองรับโทษหนักขึ้นตามขอนี้นั้น พิจารณาจากผลของการ
กระทํา  ถาหากวาการขมขืนกระทําชําเราเปนสาเหตุใหหญิงผูถูกกระทําไดรับอันตรายสาหัส
หรือถึงแกความตายผูกระทําผิดตองรับโทษหนักขึ้น

มาตรา 297 ไดอธิบายความหมายของคําวาอันตรายสาหัสนั้นคือ
1.ตาบอด  หูหนวก  ลิ้นขาดหรือเสียฆานประสาท
2.เสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถสืบพันธุ
3.เสียแขน  ขา  มือ  เทา  นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด
4.หนาเสียโฉมอยางติดตัว
5.แทงลูก
6.จิตพิการอยางติดตัว
7.ทุพพลภาพหรือปวยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต
8.ทุพพลภาพหรือปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวายี่สิบวันหรือจนประกอบกรณี

กิจตามปกติไมไดเกินกวายี่สิบวัน
อนึ่งการที่ผูถูกกระทําจนไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตายนั้น ตองเปนผลโดย

ตรงอันเนื่องมาจากการถูกขมขืนกระทําชําเรา กลาวคือเปนผลตามธรรมดายอมเกิดขึ้นไดโดย
ท่ีผูกระทํามีเจตนาที่จะขมขืนกระทําชําเราเพียงอยางเดียว แตดวยเพราะการขมขืนนั้นทําให
หญิงตายหรือรับอันตรายสาหัส  แตถาผูกระทํามีเจตนาสองเจตนา คือตองการที่จะขมขืน
กระทําชําเราและตองการที่ฆาหญิงเพื่อปดปาก กรณีเชนนี้ผูกระทําผิดยอมมีความผิดตาม
มาตรา 289 อีกฐานหนึ่งดวย แตมิไดเปนความผิดตามมาตรา 277 ทวิ

6. สถานภาพของผูถูกกระทํา
การเพิ่มโทษใหหนักขึ้นในขอนี้พิจารณาจากขอเท็จจริงที่ปรากฎโดยที่ผูกระทํารูขอ

เท็จจริงวาหญิงผูถูกขมขืนนั้นเปนผูสืบสันดาน  ศิษยซึ่งอยูในความดูแล  ผูอยูในความควบคุม
ตามหนาที่ราชการ  ผูอยูในความปกครอง  ในความพิทักษหรือในความอนุบาล  ถาผูกระทํา
ผิดสําคัญผิดในขอเท็จจริงอันนี้ ก็ไมเปนเหตุใหผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้น

ผูสืบสันดาน ไดแก บุตร  หลาน  เหลน  ลื้อ  และผูสืบสันดานตอๆลงไปซึ่งเปนผูสืบ
สันดานตามความเปนจริง

ศิษยซึ่งอยูในความดูแล หมายถึงดูแลปกปองอยูเปนปกติธุระ มิใชชั่วคราว  ดวยเหตุ
นั้นครูท่ีเขาสอนตามตารางสอน  ครูท่ีสอนพิเศษ  และครูตามโรงเรียนกวดวิชาไมถือวาเปนครู
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และศิษยในความดูแลตามมาตรา 285 นี้44 แตครูใหญผูท่ีมีความรับผิดชอบควบคุมดูแลเด็กทั้ง
โรงเรียนนั้นเปนครูกับศิษยซึ่งอยูในความดูแลตามมาตรา 285 นี้

ผูท่ีอยูในความควบคุมตามหนาที่ราชการ  อยูในความปกครอง  ในความพิทักษหรือ
ในความอนุบาลนั้น หมายถึงผูท่ีมีภาระหนาที่ดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนด มิใชตามความ
เปนจริง เพราะผูปกครองตามความเปนจริงอาจมิใชผูปกครองตามกฎหมายกําหนดก็ได

เหตุที่ทําใหผูกระทําพนผิด
มาตรา 277 วรรคทายบัญญัติวา “ความผิดที่บัญญัติไวในวรรคแรก ถาเปนการกระทํา

ท่ีชายกระทํากับเด็กหญิงอายุกวาสิบสามปแตยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กหญิงนั้นยินยอม และ
ภายหลังศาลอนุญาตใหชายและเด็กหญิงนั้นสมรสกัน ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ ถาศาล
อนุญาตระหวางที่ผูกระทําผิดกําลังรับโทษในความผิดนั้นอยู ใหศาลปลอยผูกระทําความผิด
นั้นไป”

ตามมาตรา 277 วรรคทายนี้เปนกรณีของผูถูกระทําเปนเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบหาป
แตอายุกวาสิบสามปซึ่งกระทําชําเราดวยความยินยอมสมัครใจ และไดรับอนุญาตจากศาลให
สมรสกันได ในกรณีเชนนี้ผูกระทําผิดไมรับโทษแตอยางใด ดวยเหตุนี้ในการที่จะทําใหผู
กระทําผิดพนผิดนั้นมีเงื่อนไขสําคัญดังนี้

1. ความสมัครใจยินยอมของเด็กหญิง
2. เด็กหญิงอายุระหวางสิบสามปถึงสิบหาป และ
3. ไดรับอนุญาตจากศาลใหสามารสมรสกันได

การยอมความ

                                                          
44 ฎีกาที่  1627/2500
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มาตรา 281 บัญญัติวา “การกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก…45 ถามิไดเกิด
ตอหนาธารกํานัล ไมเปนเหตุใหผูถูกกระทํารับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย หรือมิได
เปนการกระทําแกบุคคลดังระบุไวในมาตรา 285 เปนความผิดอันยอมความได”

จากบทบัญญัติขางตนจะเห็นวา ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรานั้นเปนความผิดที่
ยอมความกันได แตท้ังนี้ท้ังนั้นมีเงื่อนไขสําคัญดังนี้

1.หญิงผูถูกกระทําอายุเกินกวาสิบหาป
2.การกระทํามิไดเกิดตอหนาธารกํานัล
3.การกระทํานั้นไมเปนเหตุใหผูถูกกระทําไดรับอันตราสาหัสหรือเสียชีวิต และ
4.มิไดเปนการกระทําตอบุคคลที่ระบุในมาตรา 285

                                                          
45 เวนไวเพราะเปนมาตราที่ไมเกี่ยวของกับงานวิจัย


	¤ÇÒÁ¼Ô´°Ò¹¢èÁ¢×¹¡ÃÐ·ÓªÓàÃÒã¹»Ã�
	ÇÔÇÑ²¹Ò¡ÒÃ¡®ËÁÒÂÍÒÒä·ÂÇèÒ´éÇÂ�
	¤ÇÒÁ¼Ô´°Ò¹¢èÁ¢×¹¡ÃÐ·ÓªÓàÃÒµÒÁ¾�
	ÁÒµÃÒ 243 ºÑÑµÔÇèÒ


	¤ÇÒÁ¼Ô´°Ò¹¢èÁ¢×¹¡ÃÐ·ÓªÓàÃÒµÒÁ»�
	¤ÇÒÁËÁÒÂ¡ÒÃ¢èÁ¢×¹¡ÃÐ·ÓªÓàÃÒ
	µÑÇ¡ÒÃ

	¢èÁ¢×¹
	
	
	
	
	¡ÒÃÂÍÁ¤ÇÒÁ






