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บทที่  4

บทวิเคราะหเปรียบเทียบความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราระหวางกฎหมายอาญาอิสลามกับ
ประมวลกฎหมายอาญาไทย

หลังจากที่ไดศึกษาขอมูลของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราในกฎหมายอิสลามและ
ในประมวลกฎหมายอาญาในบทที่ 2  และบทที่ 3  ดังที่ไดนําเสนอมาแลวนั้น และไดนําขอมูล
ดังกลาวมาวิเคราะหและทําการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางในประเด็นตอไปนี้

1. องคประกอบของความผิด
2. โทษของความผิด

1. องคประกอบของความผิด
1.1 ความเหมือน
องคประกอบของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา มีองคประกอบบางประการที่

กฎหมายอิสลามและประมวลกฎหมายอาญา ตางถือวาเปนองคประกอบสําคัญของความผิด
องคประกอบดังกลาวนั้น คือ

1. การกระทําชําเรา
2. หญิงผูถูกกระทํา
3. ความเจตนา

1. การกระทําชําเรา
ดังที่ไดนําเสนอขอมูลมาแลว ในบทที่ 2 และบทที่ 3  วา  การกระทําชําเรานั้น

หมายถึงการรวมประเวณีตามธรรมชาติ ซึ่งเปนการรวมประเวณีระหวางหญิงและชาย โดยท่ี
ชายสอดใสอวัยวะสืบพันธของตนลวงล้ําเขาลงไปในอวัยวะสืบพันธของหญิง

อิสลามถือวา การลวงล้ําของอวัยวะสืบพันธของชาย เขาไปในอวัยวะสืบพันธ
ของหญิงโดยไดลําคออวัยวะเพศชายเปนการรวมประเวณีท่ีสมบูรณหรือประมาณเทานั้นใน
กรณีท่ีอวัยวะสืบพันธของชายไมมีคอ1  เชนเดียวกันกับประมวลกฎหมายอาญาที่ถือวาการ

                                                          
1 ar-Ramlie, 1993 : 7/422
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ลวงล้ําของอวัยวะสืบพันธุของชายเขาไปในอวัยวะสืบพันธของหญิงเพียงแค 1 องคุลี ถือไดวา
เปนการชําเราที่สมบูรณแลวตามคําพิพากษาของศาลฎีกา โดยไดวินิจฉัยวาของลับของจําเลย
ไดเขาไปในของลับของผูเสียหายราว 1 องคุลี ถือไดวาเปนการชําเราเสร็จแลว 2

ดวยเหตุนี้จึงสามารถสรุปไดวา เกณฑพิจารณา การชําเราเสร็จสมบูรณ หรือไม
นั้นทั้งกฎหมายอิสลามและประมวลกฎหมายอาญา ตางก็พิจารณาจากการลวงล้ําของอวัยวะ
สืบพันธุของชายวาไดเขาไปในอวัยวะสืบพันธของหญิงหรือไม

2. หญิงผูถูกระทํา
หญิงผูถูกกระทําในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรานั้น ตองเปนหญิงอื่นที่มิใช

ภริยาของผูกระทํา การที่หญิงมีสภานะเปนภริยาของผูกระทําการขมขืนกระทําชําเรา จะ
ไมมีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา เพราะขาดองคประกอบสําคัญของความผิด

ภริยาในที่นี้หมายถึง  ภริยาที่ถูกตองตามกฎหมาย
กฎหมายอิสลามถือวา การสมรสที่ครบองคประกอบเปนเกณฑพิจารณาวาหญิง

นั้นเปนภริยาหรือไมสวนตามกฎหมายไทย  การจดทะเบียนสมรสเสร็จสมบูรณนั้นเปนขอ
พิจารณาถึงสถานะของหญิงวาเปนภริยาที่ถูกตองหรือไม3

ความแตกตางในดานการดําเนินการสมรสระหวางกฎหมายอิสลามกับกฎหมาย
ไทย มิไดเปนขอกําหนดถึงความเหมือนขององคประกอบของความผิด

ดวยเหตุนี้ การสําคัญผิดในขอเท็จจริงวาหญิงที่รวมประเพณีดวยนั้นเปนภริยา
ของตนสามารถเปนขออางที่จะทําใหผูกระทําพนผิดได

3. ความเจตนา
ความเจตนาที่เปนสวนเหมือนระหวางกฎหมายอิสลามกับประมวลกฎหมาย

อาญานั้นคือเจตนาของผูกระทํา สวนความเจตนาของผูถูกกระทํานั้นเปนขอแตกตางระหวาง
กฎหมายอิสลามกับประมวลกฎหมายอาญาไทย ซึ่งผูวิจัยจะกลาวในสวนของความแตกตาง
ตอไป

ความเจตนาของผูกระทําหมายถึง  ผูกระทํามีความเจตนาอยางแนวแนวาจะทํา
การขมขืนกระทําชําเรา กลาวคือ การขมขืนกระทําชําเราเปนผลของภาวะจิตใจที่ผานกระบวน

                                                          
2 ฎีกาที่  1133/2509
3 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 1457
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การคิดของผูกระทําที่ปรารถนาที่จะใหเกิดการกระทําเชนนั้น ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 59 ไดอธิบายความหมายของคําวาเจตนาของผูกระทําวา กระทําโดยรูสํานึก และ
ประสงคตอผลที่ไดกระทําไว หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น

ดวยเหตุนั้น  การกระทําของเด็ก การกระทําของผูท่ีมีจิตบกพรอง โรคจิต หรือจิต
ฟนเฟอนและผูท่ีไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากความมึนเมาโดยไมเจตนา จะไมเปน
ความผิด4

ทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลฯ ไดกลาววา  “ แทจริงไดถูกยกโทษจากสามกลุมคน อัน
ไดแก จากผูท่ีนอนหลับจนกวาเขาจะตื่นขึ้น จากผูเยาวจนกวาจะบรรลุนิติภาวะ และจากคน
วิกลจริต จนกวาเขาจะหายจากอาการบา ”5

1.2 ความแตกตาง
มีบางองคประกอบที่แตกตางกันระหวางกฎหมายอิสลามกับประมวลกฎหมายอาญา

ไทย องคประกอบที่แตกตางกันคือการขมขืน

1.2.1 การขมขืน
ดังที่ไดเสนอมาแลวในบทที่ 2  วา  อิสลามหามการรวมประเวณี ระหวางหญิง

และชายที่ไมไดสมรสกัน ถึงแมวาการรวมประเวณีของบุคคลทั้งสองนั้น เกิดจากความสมัคร
ใจยินยอมจากทั้งสองฝาย ก็ตาม การที่หญิงยินยอมสมัครใจใหชาย รวมประเวณีดวยนั้นตาม
ทัศนะของอิสลามแลว หญิงผูนั้นมีความผิดฐานผิดประเวณีดวยเชนกัน เปนความผิดทางอาญา
ท่ีตองรับโทษหนัก ตรงกันขาม กับกฎหมายทั่วไป ท่ีถือวา การสมัครใจยินยอมจากฝายหญิง
ผูถูกกระทํานั้น เปนเหตุใหการกระทําของชายผูกระทําไมผิดกฎหมาย และไมถูกลงโทษ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  276  บัญญัติวา  “ ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิง
ซึ่งมิใช…”  ตามบทบัญญัตินี้จะเห็นไดวา  การขมขืนเปนองคประกอบสําคัญของความผิด ซึ่ง
หมายถึง  ถาหากวาหญิงผูถูกกระทําอยูในภาวะที่ถูกขมขืนแลว ผูกระทําจะมีความผิดเสมอ

ความแตกตางระหวางกฎหมายอิสลาม กับประมวลกฎหมายอาญาในขอนี้
มีผลอยางเห็นไดชัด ตอการลงโทษผูกระทํา

                                                          
4 ป ร ะ ม ว ล ก ฎ หม า ย อ า ญา  ม า ต ร า   73, 74, 65  แ ล ะ   66
5 รายงานโดยอัฮหมัด หะดีษหมายเลข 23962, อั ต ติ ร มี ซี ย  1343 ,  อั น นิ ส า
อี ย  3 3 7 8, อ บู ด า วู ด  3 822
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อิสลามจะลงโทษผูกระทําผิดประเวณี ท้ังสองฝาย ท้ังชายผูกระทําและหญิงผูถูก
กระทําถึงแมวาหญิงผูถูกกระทําจะสมัครใจยินยอมก็ตาม แตถาหญิงผูถูกกระทําถูกบังคับ
หรือถูกขมขืนใหรวมประเวณีดวย หญิงผูถูกกระทํานั้นไมมีความผิด และไมถูกลงโทษ ดังที่
เสนอหลักฐานมาแลวในบทที่ 2  สวนชายผูกระทําผิดประเวณีนั้น ตามทัศนะอิสลาม ชายผูนั้น
มีความผิดเสมอ ไมวาหญิงผูถูกกระทํานั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม กลาวคือ การยินยอมจาก
ฝายหญิงไมเปนขอพิจารณาในการกระทําของชายผูกระทํา และในการที่จะไดรับการลงโทษ

แตในทัศนะของประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายจะพิจารณาลงโทษผูกระทําผิด
ก็ตอเมื่อชายผูกระทําผิดไดบังคับ และขมขืนหญิง ผูถูกกระทําเทานั้น และกฎหมายจะลงโทษ
เฉพาะผูชาย ซึ่งเปนผูกระทําเทานั้น สวนหญิงผูถูกกระทํา  การกระทําของนางไมเปนความผิด
เสมอ ไมวาจะกระทําไปดวยความสมัครใจยินยอมหรือถูกขมขืนจากฝายชาย และความยิน
ยอมที่ถูกตองของหญิงผูถูกกระทํานั้น มีผลใหการกระทําของชายผูกระทําเปลี่ยนจากการ
กระทําที่ผิดกฎหมายกลายเปนการกระทําที่ไมผิดกฎหมายได

2. โทษของความผิด
 2.1  ความเหมือน

2.1.1  จุดประสงคของการลงโทษ
ตามหลักการของกฎหมายอิสลาม และกฎหมายทั่วไปตางก็มีจุดหมายของ

การลงโทษเหมือนกัน
เหตุผลสําคัญที่ตองทําการลงโทษผูกระทําผิดนั้น ตางก็เห็นวาเพื่อที่จะปรับ

ปรุงและแกไขผูกระทําผิด เพื่อมิใหกระทําผิดซ้ําอีกในอนาคต รวมทั้งปองกันคนอื่นไมใหเอา
เปนแบบอยางในการกระทําความผิดอีกดวย และเพื่อที่จะปกปองสังคมจากอาญากรรมตาง ๆ
ท่ีจะคอยมาคุกคามความผาสุกและความเปนระเบียบเรียบรอยของปจเจกบุคคลในสังคม

การทดแทนแกแคนสวนตัว ถึงแมวานักอาชญาวิทยา และทัณฑวิทยาบางทาน
เห็นวาเปนจุดประสงคของการลงโทษประการหนึ่ง แตก็หาใชวาจุดประสงคดังกลาวเปน
จุดประสงคหลักของการลงโทษ

ดวยเหตุนั้นผูวิจัยเห็นวาทั้งกฎหมายอิสลามและกฎหมายทั่วไปมีจุดประสงค
ของการลงโทษเหมือนกัน  คือ

1. เพื่อทดแทนใหสาสมกับความผิด  (retribution)
2. เพื่อปองกันความผิด  (deterrence)
3. เพื่อดัดนิสัยผูกระทําผิด  (reformation)
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4. เพื่อตัดผูกระทําผิดออกจากสังคม  (incapacitation)
5. เพื่อสรางจิตสํานึก
ถาพิจารณาถึงจุดประสงคท้ังหาที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา  เปาประสงค

สูงสุดของการลงโทษคือ เพื่อสรางสังคมใหรมเย็นเปนสุข และเพื่อที่จะใหเกิดความ
สวัสดิภาพในสังคม ดวยเหตุนั้นจึงทําใหนักคิด และปราชญ ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันตางก็
คิดคนหาวิธีท่ีจะทําการลงโทษ ผูกระทําผิดใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการลงโทษ ซึ่งทําให
บทลงโทษ/วิธีการลงโทษในอดีตแตกตางจากวิธีการลงโทษในปจจุบัน แตสําหรับอิสลาม
อัลลอฮ เปนผูกําหนดบทลงโทษตาง ๆ เปนที่เรียบรอยตามความเห็นของพระองคดวยเหตุผล
ท่ีพระองคทรงรอบรูและปรีชายิ่ง

2.2  ความแตกตาง
2.2.1 บทลงโทษ

อิสลามกําหนดโทษอยางหนักหนวง ตอที่ทําการผิดประเวณี อันเนื่องจากวา
อิสลามถือวาการผิดประเวณีนั้นเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของสังคม เพราะพิษภัยของ
ความผิดนั้นไมเพียงแตสงผลรายแกผูกระทําผิด และผูถูกกระทําเทานั้น แตยังสงผลรายตอ
สังคม คุกคามความสงบสุขของสังคม

อิสลามกําหนดโทษโบย 100  ครั้ง แกผูทําผิดประเวณี ท่ียังไมเคยผานการ
สมรสมากอนทั้งยังกําหนดโทษเนรเทศออกนอกประเทศเปนเวลา 1 ป อีกดวย เพื่อที่จะไดดัด
สันดานและผูกระทําผิดจะไดสํานึกผิดกับการกระทําที่ไดทําลงไป ซึ่งผูกระทําผิดจะไดสํานึก
วาการทําการผิดประเวณีนั้นเปนที่รังเกียจและเปนที่ไมตองการเปนอยางยิ่งของสังคม

สําหรับผูท่ีเคยผานการสมรสมาแลวนั้น อิสลามกําหนดบทลงโทษประหาร
ชีวิต ดวยวิธีการรุมปากอนหินจนตาย ซึ่งเปนการลงโทษที่พยายามจะกําจัดผูกระทําผิดออก
จากสังคมอยางถาวรดวยวิธีการอันหนักหนวง และรุนแรงยิ่ง เพื่อมิใหเปนเยี่ยงอยางแกบุคคล
อื่นตอไป ถึงแมวาการลงโทษในลักษณะที่วานั้น จะมีความรุนแรง และไดรับการตอตานจาก
สังคมที่ไมใชมุสลิมก็ตาม

ในฐานะที่เปนมุสลิม ผูวิจัยมีความเห็นวา การลงโทษประหารชีวิตดวยวิธีการ
รุมปากอนหินจนตายนั้น เปนบทลงโทษประเภทหนึ่ง ของบทลงโทษประหารชีวิต ซึ่งยังคง
มีความเหมาะสม และจําเปนสําหรับสังคมสมัยปจจุบันที่เต็มไปดวยความโหดราย และปา
เถื่อนที่นาเกรงกลัวย่ิง
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ผูท่ีปฏิเสธการลงโทษประหารชีวิต ดวยวิธีการรุมขวางปากอนหินจนตายนั้น
ใหเหตุผลวา การลงโทษในลักษณะดังกลาวเปนการลงโทษที่ทารุณโหดเหี้ยม และลาสมัย
แหวกยุค เพราะวิธีการลงโทษดังกลาวเปนวิธีการลงโทษของคนสมัยโบราณ และสังคม
ปจจุบันเปนสังคมที่ทันสมัย จึงไมเปนการเหมาะสมที่จะยืนยัดเอาวิธีการลงโทษสมัยโบราณ
มาใชกับยุคปจจุบัน แตผูวิจัยขอแกตาง ณ ท่ีนี้วา การลงโทษผูกระทําผิดดวยบทลงโทษที่
ปราศจากความเจ็บปวด ยอมเปนบทลงโทษที่ไรซึ่งความหมายของการลงโทษ และยอมไม
บรรลุถึงจุดประสงคของการลงโทษ และกวาที่ศาลอิสลามจะตัดสินลงโทษผูกระทําผิด
ประหารชีวิตดวยวิธีการรุมปาขวางกอนหินจนตายนั้นตองผานกระบวนการทางยุติธรรมอยาง
ละเอียดอีกดวย

เพราะฉะนั้นจึงไมแปลกเลยวา ทําไมสังคมปจจุบันที่ไมนําบัญญัติอิสลามมา
ปฏิบัติใช ปญหาอาชญากรรมประเภทตาง ๆ และอาชญากรรมประเภทนี้โดยเฉพาะ ไมหมด
สิ้นเสียที

ดวยเหตุนั้นผูวิจัยขอยืนยันวาการที่อิสลามไดกําหนดโทษสถานหนักแก 
ผูกระทําผิดประเวณีนั้น ยังคงใชได และยังมีความเหมาะสมกับสังคมยุคปจจุบันและยุคถัดไป
ในอนาคตอีกดวย

สวนประมวลกฎหมายอาญานั้นไดกําหนด บทลงโทษ จําคุก แกผูกระทํา
ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ซึ่งเปนบทลงโทษที่ไมมีความแตกตางอะไรจากบทลงโทษ
ของความผิดฐานอื่นๆ ท้ังๆที่มีนักวิชาการ เคยใหขอเสนอแนะมาแลววา นาที่จะพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของบทลงโทษของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา เพราะความผิดฐานนี้หรือ
อาชญากรรมประเภทนี้จะทวีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

มาตรา 276  บัญญัติไววา  “ ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิง… ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสี่ปถึง ย่ีสิบปและปรับตั้งแต แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท ”

จากบทบัญญัติขางตนจะเห็นวา โทษของผูกระทําผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา
คือจําคุก และปรับเทานั้นเอง ซึ่งเปนบทลงโทษปกติธรรมดา เหมือนกับบทลงโทษความผิด
ฐานอื่นๆ ท้ังๆ ท่ีความผิดฐานนี้เปนความผิดที่อุจฉกรรจ และโหดราย ควรแกการลงโทษ
สถานหนัก เพื่อท่ีจะไดดัดนิสัยผูกระทําผิด และไดสํานึกตอการกระทํา เพื่อที่จะไดเข็ดหลาบ

2.2.2  เหตุที่ตองรับโทษหนักข้ึน
ในการพิจารณาเพิ่มโทษใหหนักขึ้นนั้นอิสลามจะพิจารณาจากขอเท็จจริงที่วา  

ผูกระทําผิดเคยผานการสมรสมาแลวหรือไม ถาผูทําการผิดประเวณีเคยผานการสมรสมาแลว
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โทษของเขานั้นคือ ประหารชีวิตดวยวิธีการรุมปากอนหินจนตาย ซึ่งเปนการลงโทษสถาน
หนัก และรุนแรงยิ่ง

การที่อิสลามเพิ่มโทษใหหนักขึ้นแกผูทําการผิดประเวณีท่ีเคยผานการสมร
สมาแลวนั้นเปลี่ยนจาก โบย 100 ครั้ง มาเปนประหารชีวิตนั้น เนื่องจากวาผูท่ีเคยผานการ
สมรสมาแลวนั้นเคยรับรู และสัมผัสกับความสุขของการรวมประเวณีจากการสมรสที่ถูกตอง
มาแลว ซึ่งเปนการเพียงพอที่จะยับยั้งไมใหทําการผิดประเวณี และการที่เขายังตองการที่จะทํา
การผิดประเวณีนั้นแสดงถึงความเสื่อมเสียของวิสัยตามธรรมชาติของความเปนมนุษย6 และยัง
แสดงวาเขาผูนั้นมีอํานาจ ซึ่งฝงอยูในตัวเขาที่คอยผลักดันใหกระทําความผิด จึงเปนการสม
ควรยิ่งที่จะเพิ่มโทษใหหนักขึ้น ท้ังในความเจ็บปวดและในความรุนแรง 7

สวนการเพิ่มโทษใหหนักขึ้นในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ตามประมวล
กฎหมายอาญานั้น มิไดพิจารณาจากสถานภาพของผูกระทําผิดวาเคยผานการสมรสมาแลว
หรือไม แตจะพิจารณาจากสิ่งแวดลอมตาง ๆ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตอการกระทําผิด ผล
ท่ีเกิดขึ้นหลังจากไดกระทําผิดแลว และความออนวัยของผูถูกกระทํา ซึ่งสามารถกลาวเปนขอ
ๆไดดังนี้

1. การกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด
2. การกระทําที่มีลักษณะเปนการโทรมหญิง
3. การกระทําแกเด็กที่ยังมีอายุ ไมเกินสิบสามป
4. การกระทําที่มีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิง โดยที่เด็กหญิงนั้นไมยินยอม

หรือมีอาวุธปน หรือวัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ
5. การกระทําที่เปนสาเหตุใหผูถูกระทําไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย
6. ความสัมพันธระหวางผูกระทํากับผูถูกระทําดังไดระบุไวในมาตรา 285

                                                          
6  Saiyid  Qutub,  1972 :  4/2487
7  Audah. 1985 : 1/641
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