ปญหาและอุปสรรคความผิดฐานขมขืน
กระทําชําเราตามกฎหมายใหมของตํารวจ
พ.ต.ท.โอภาส คะรุรัมย)
อาจารย) ( สบ ๓ ) ภาควิชากฎหมาย
ศูนย)ฝ1กอบรมตํารวจภูธรภาค๖

ตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย ( ฉบับชั่วคราว ) พ.ศ. ๒๕๔๙ ให'คมุ' ครองศักดิ์ศรี
ความเป/นมนุษย1 สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค ที่ชนชาวไทยเคยได'รบั ความคุม' ครองตาม
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย1ทรงเป/นประมุขแต
บทบัญญัตมิ าตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ และมาตรา ๒๘๖ ของประมวลกฎหมายอาญา เป/น
บทบัญญัติ ที่เลือกปฏิบตั ิโดยไมเป/นธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องเพศ จึง
สมควรที่จะแก'ไขบทบัญญัตดิ ังกลาว ให'สอดคล'องกับหลักการมีสิทธิเทาเทียมกันระหวางชายและ
หญิง บทบัญญัติที่มกี ารแก'ไขเพิ่มเติม คือ มาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ และมาตรา ๒๘๖ มีการแก'ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก'ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ( ฉบับที่ ๑๙ ) ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๖ ก วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ มีผลใช'บังคับตัง้ แตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ เป/นต'นไป

ผลของการแก4ไขเพิ่มเติมกฎหมายใหม
ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเป/นความผิดอยูในลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ และมาตรา ๒๗๗ ได'มีการแก'ไขเพิ่มเติมใหม เมื่อ ปE พ.ศ.
๒๕๕๐ เป/นการเปลี่ยนแปลงแนวทางการกระทําความผิดให'มีความหมายกว'างขวางยิ่งขึน้ ผู'ศกึ ษา
กฎหมายหรือผู'ประกอบวิชาชีพด'านกฎหมาย จะต'องศึกษาทําความเข'าใจเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ตามกฎหมายที่มีการแก'ไขเพิ่มเติมดังกลาว ได'ขยายความหมายของคําวา
“ กระทําชําเรา ” ให'มีความหมายกว'างขวางมากกวาของเดิม
มาตรา ๒๗๖ ( เดิม ) บัญญัตวิ า “ ผู'ใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใชภริยาของตน
โดยขูเข็ญด'วยประการใด ๆ โดยใช'กําลังประทุษร'าย โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได'หรือ
โดยทําให'หญิงเข'าใจผิดวาตนเป/นบุคคลอื่น ต'องระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถE ึงยี่สิบปE และปรับตั้งแต
แปดพันบาทถึงสีห่ มืน่ บาท
ถ'าการกระทําความผิดตามวรรคแรกได'กระทําโดยมีหรือใช'อาวุธปKนหรือวัตถุระเบิด
หรือโดยรวมกระทําความผิดด'วยกันอันมีลักษณะเป/นการโทรมหญิง ต'องระวางโทษจําคุกตัง้ แตสิบ
ห'าปEถึงยี่สิบปEและปรับตัง้ แตสามหมืน่ บาทถึงสีห่ มืน่ บาทหรือจําคุกตลอดชีวติ ”

ความหมายของคําวา “ ขมขืนกระทําชําเรา ” ตามบทบัญญัติของกฎหมายเกา
การขมขืนกระทําชําเรา คือ การนําของลับหรืออวัยวะสืบพันธ1ของชายสอดใสหรือลวงล้ําเข'า
ไปในชองคลอด หรือชองสังวาส หรืออวัยวะสืบพันธ1ของฝMายหญิง โดยหญิงไมยินยอม หรือ
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ยินยอมโดยสําคัญผิดในตัวผู'กระทําความผิด เป/นความผิดสําเร็จแม'ผานเข'าไปเพียงเล็กน'อย
ถึงแม'จะไมได'ผานเข'าไปทั้งหมดก็ตาม ถึงแม'ฝMายชายจะสําเร็จความใครโดยน้ําอสุจิยังไม
เคลื่อน ศาลฎีกาวินิจฉัยวาเป/นความผิดสําเร็จแล'ว
ข'อสังเกต หากปรากฏจากการตรวจพิสูจน1ของแพทย1 เยื่อพรหมจารีของหญิงฉีกขาด
ยอมเป/นหลักฐานแสดงวาอวัยวะเพศของชายได'ลวงล้ํา เข'าไปในอวัยวะเพศของหญิงแล'ว (ฎ ๘๔๘/
๒๕๔๘ ) ถ'าของลับของฝMายชายเพียงแตถูไถอยูที่ปากชองคลอดของหญิงด'านนอก ยังไมได'เข'าไป
ภายใน วินิจฉัยวาเป/นความผิดฐานพยายามขมขืนกระทําชําเรา ( ฎ ๘๗๔ / ๒๔๙๑ ) หรือกรณี
เจตนาให'ของลับลวงล้ําเข'าไปในชองคลอด แตเข'าไปไมได' เข'าไปเพียงแคปากชองคลอดแม'น้ํา
อสุจิเคลื่อนแล'ว เยื่อพรหมจารีขาดแล'ว ถือวาเป/นเพียงพยายามขมขนกระทําชําเราเทานั้น ( ฎ
๑๗๐๖ / ๒๔๙๘ ) หรือ เจตนาชําเราผู'เสียหายแตไมบรรลุผลเพราะอวัยวะเพศของผู'เสียหายมี
ขนาดเล็ก เนือ่ งจากเป/นเด็กอายุเพียง ๘ ปE จําเลยไมสามารถสอดใสอวัยวะเพศของตนให'ลวงล้ําเข'า
ไปได' จําเลยผิดฐานพยายามขมขืนกระทําชําเรา มิใชเจตนาเพียงกระทําอนาจาร ( ฎ ๔๑๖๖ /
๒๕๔๗ )
แตถ'าเป/นกรณีชายเจตนาขมขืนกระทําชําเราหญิง แตการกระทํายังหางไกลตอ
ความผิดสําเร็จ ศาลฎีกาถือวายังไมเป/นความผิดฐานพยายามขมขืนกระทําชําเรา แตผิดฐาน
อนาจาร เชน ชายปลดกระดุมกางเกงขึน้ ครอมหน'าอกหญิง และหญิงร'อง คนทีด่ ูตน' ทางร'องวามีคน
มา ชายก็หนีไป ชายผิดอนาจาร ( ฎ ๑๗๔๐ / ๒๔๙๗ ) หรือกรณี ชายซึ่งยังนุงกางเกงในอยูได'นงั่
ครอมหญิงตรงบริเวณท'องน'อย กางเกงหญิงถูกรูดลงไปคงเหลือแตกางเกงใน จึงยังไมอยูในวิสัยที่จะ
กระทําชําเราได' จึงไมผิดฐานพยายามขมขืนกระทําชําเราแตผิดฐานกระทําอนาจารเทานัน้ ( ฎ
๒๒๖๘ / ๒๕๒๙ )
ผู'ลงมือกระทําความผิด ตามกฎหมายเกาต'องเป/นชายเทานั้น แตถ'ารวมกัน
กระทําผิดอาจเป/นชายหรือหญิง ก็ได' ตัวอยางเชน ชายลงมือขมขืนกระทําชําเราหญิง โดยมีหญิง
คนหนึ่งชวยจับแขนจับขาหญิงผู'เสียหายให'ชายลงมือได'สะดวก หญิงผู'ชวยเหลือเป/นตัวการรวมกับ
ชายในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ตาม มาตรา ๒๗๖ , มาตรา ๘๓ ( ฎ ๒๕๐ / ๒๕๑๐ )
ผู'ถูกกระทําตามกฎหมายเกาต4องเป7นหญิงเทานั้น หญิงนั้นยังต'องมีชีวติ อยู หาก
หญิงถึงแกความตายไปแล'ว แตชายเข'าใจวาสลบไปจึงขมขืนกระทําชําเรา (ขมขืนกระทําชําเราศพ )
ศาลฎีกาตัดสินวาไมมีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา เพราะผู'ถูกกระทําไมมีสภาพบุคคล ตาม ป.
พ.พ.มาตรา ๑๕ ( ฎ ๗๑๔๔ / ๒๕๔๕ ) หญิงผูถ' ูกกระทําต'องเป/นเพศหญิงที่มมี าแตกําเนิดถ'าเป/น
ชายแล'วแปลงเพศเป/นหญิง ก็ไมถือวาเป/นหญิง ฉะนั้นชายที่ไปขมขืนกระทําชําเราชายที่แปลงเพศ
เป/นหญิงจึงไมมีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราแตผิดฐานอนาจารหญิงนัน้ ต'อง มิใชภริยาของชาย
ผู'กระทํา ตามกฎหมายเกา สามีใช'กําลังบังคับขมขืนกระทําชําเราภริยาที่ชอบด'วยกฎหมายของ
ตนเอง สามีไมมีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา เชน จําเลยกับผู'เสียหายแตงงานกันตามลัทธิ
ศาสนาอิสลาม มีบตุ รด'วยกัน ๑ คน ตอมาจําเลยกับผูเ' สียหายแยกกันอยูแตมิได'หยาขาดจากกัน
การที่จําเลยพาผู'เสียหายไปกักขังเพื่อกระทําอนาจารและขมขืนกระทําชําเรา จึงอาจเป/นกรณี
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จําเลยกระทําไปโดยเข'าใจวามีสิทธิทาํ ได' อันเสมือนกับทําโดยวิสาสะ ยอมไมเข'าลักษณะกระทําโดย
มีเจตนาร'าย ไมเป/นความผิดฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร หนวงเหนี่ยวกักขัง และขมขืนกระทํา
ชําเราผูเ' สียหาย
รวมกระทําความผิดด'วยกันอันมีลักษณะเป/นการโทรมหญิง หมายถึง มีการรวม
ผลัดเปลี่ยนกันขมขืนกระทําชําเราตั้งแตสองคนขึน้ ไป ( ฎ ๑๒๐๒ / ๒๕๒๙ ) แม'วาการกระทําของ
อีกคนหนึง่ จะเพียงแตเป/นการพยายามขมขืนกระทําชําเราเพราะไมสามารถสอดใสอวัยวะ
เพศเข'าไปในอวัยวะเพศของหญิงก็ตาม ทัง้ สองคนก็เป/นตัวการรวมกระทําชําเราอันมีลักษณะเป/น
การโทรมหญิงตามมาตรา ๒๗๖ วรรคสอง ( ฎ ๓๐๐๗ / ๒๕๓๒ )

ข'อสังเกต ความผิดฐานรวมกันขมขืนกระทําชําเราอันมีลักษณะเป/นการ
โทรมหญิงนั้น ถ'าจะเป/นโทรมหญิงได'นั้น จะต'องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขมขืนกระทํา
ชําเราหญิงโดยได'มีการสอดใสอวัยวะเพศเข'าไปในอวัยวะเพศของหญิงจนเป/นความผิดสําเร็จ
อยางน'อยสองคนแล'ว สวนจําเลยที่เหลือที่นั่งคอยอยูเพื่อเตรียมที่จะขมขืนกระทําชําเราตอไป
ถึงแม'จะยังไมได'ลงมือขมขืนกระทําชําเรา ถือวาทุกคนมีความผิดฐาน รวมกันขมขืนกระทํา
ชําเราอันมีลักษณะเป/นการโทรมหญิง แตถ'าชายคนแรกขมขืนกระทําชําเราหญิงสําเร็จไปแล'ว
คนที่สองยังไมได'ขมขืนกระทําชําเราเพียงแตนั่งคอยหรือยังขมขืนกระทําชําเราไมสําเร็จ
เพียงแตกําลังกอดจูบลูบคลําอยู ตอมามีเหตุมาขัดขวางทําให'ชายคนที่สองลงมือขมขืนกระทํา
ชําเราไมสําเร็จและถึงแม'จะมีชายคนที่สามนั่งคอยตอคิวอยูก็ตามทุกคนมีความผิดฐานรวมกัน
ขมขืนกระทําชําเราตาม มาตรา ๒๗๖ วรรคแรก ประกอบมาตรา ๘๓ เทานั้น ไมผิดฐาน
รวมกันโทรมหญิง ( ฎ ๑๒๐๒ / ๒๕๒๙ , ฎ ๖๖๖๓ / ๒๕๓๙, ฎ ๒๙๕๗ / ๒๕๔๑,และ ฎ
๖๓๕๕ / ๒๕๔๔ )
ข้ อสังเกต หากการกระทําของชายคนแรกไม่เป็ นความผิดเพราะหญิงยินยอม แม้ ชาย
คนแรกจะเปิ ดประตูห้องให้ ชายคนที%สองเข้ ามาข่มขืนกระทําชําเราหญิงคนเดียวกัน ก็ไม่เป็ นการ
กระทําความผิด จึงไม่เป็ นการโทรมหญิง ชายคนที%สองผิดมาตรา ๒๗๖ วรรคแรก โดยชายคนแรกเป็ น
ผู้สนับสนุนชายคนที%สอง ตามมาตรา ๘๖ ( ฎ ๒๐๗๓ / ๒๕๓๗ )

ฎ ๑๔๘๙ / ๒๕๔๓ จําเลยทัง้ สามกับพวกได'รวมกันพาผูเ' สียหายไปทีบ่ 'านเกิดเหตุเพื่อ
กระทําชําเรา จําเลยที่ ๓ กระทําชําเราผูเ' สียหาย โดยผู'เสียหายยินยอม จึงไมมีความผิดฐานขมขืน
กระทําชําเรา แตจําเลยที่ ๓ ออกไปจากห'องแล'วปลอยให'จําเลยที่ ๑ ที่ ๒ และพวกอีก ๒ คน
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข'าไปขมขืนกระทําชําเราผูเ' สียหายในห'องทีละคนโดยจําเลยที่ ๓ ไมขัดขวาง
หรือห'ามปราม ถือวาเป/นการชวยเหลือ หรือให'ความสะดวกแกจําเลยคนอื่น ๆ กอนหรือขณะ
กระทําความผิดฐานโทรมหญิง จําเลยที่ ๓ จึงมีความผิดเป/นผู'สนับสนุน ตาม มาตรา ๘๖ ที่ไมเป/น
ตัวการเพราะข'อเท็จจริงจําเลยที่ ๓ ออกไปจากห'องแล'วปลอยให'จําเลยคนอืน่ ๆ ขมขืนกระทํา
ชําเรา ไมปรากฏวาจําเลยที่ ๓ ยังอยูใกล' ๆ ห'อง หรือคอยทําหน'าทีแ่ จ'งสัญญาณอันตรายให'แก
จําเลยคนอืน่ ๆ

๔

มาตรา ๒๗๗ ( เดิม ) บัญญัตวิ า “ ผู'ใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุยังไมเกิน สิบห'าปE
ซึ่งมิใชภริยาของตน โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ต'องระวางโทษจําคุกตัง้ แตสี่ปEถงึ ยี่สิบปE
และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
ถ'าการกระทําความผิดตามวรรคแรกเป/นการกระทําแกเด็กหญิงอายุไมเกินสิบสามปE
ต'องระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปEถงึ ยี่สิบปE และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมืน่ บาท หรือ
จําคุกตลอดชีวติ
ถ'าการกระทําความผิดตามวรรคแรกหรือวรรคสองได'กระทําโดยรวมกระทําความผิด
ด'วยกันอันมีลักษณะเป/นการโทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงนั้นไมยินยอม หรือได'กระทําโดยมีอาวุธปKน
หรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช'อาวุธ ต'องระวางโทษจําคุกตลอดชีวติ ...”
การโทรมเด็กหญิง มีความหมายอยางเดียวกับ โทรมหญิง นั่นเองไมวาจะเป7น
พฤติการณ)หรือสาเหตุ หรือข4อเท็จจริงในการกระทําความผิด ทีเ่ กิดขึ้นใช4หลักการพิจารณา
เดียวกัน
ข'อที่นาสนใจ หากผูก4 ระทําความผิดเข4าใจวา เด็กหญิงที่กระทําชําเราอายุเกิน
๑๕ ป@ ทั้ง ๆ ที่ความจริงอายุยังไมเกินสิบห4าป@ และศาลเชื่อวาชายเข4าใจผิดเชนนัน้ จริง ๆ เชน
เด็กหญิงนั้นรูปรางใหญ และทํางานอยูในสถานที่ซึ่งรับเด็กอายุสิบแปดป@เข4าทํางานเทานั้น ต4อง
ถือวา ชายไมมีความผิด เพราะขาดเจตนา เนื่องจากไมรู4ข4อเท็จจริงอันเป7นองค)ประกอบ
ภายนอก คือไมรู4วา หญิงอายุไมเกิน ๑๕ ป@ ตามมาตรา ๕๙ วรรคสาม ( ฎ ๖๔๐๕ / ๒๕๓๙ ,
ฎ ๔๖๖๕ / ๒๕๔๗ ตัดสินวาชายไมผิดเพราะขาดเจตนา แต ฎ ๕๑๗๖ / ๒๕๓๘ และ ฎ ๔๖๙๘ /
๒๕๔๐ ตัดสินวาชายไมผิดเพราะสําคัญผิดในข'อเท็จจริง ตาม มาตรา ๖๒

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ( ใหม )
มาตรา ๒๗๖ ( ใหม ) บัญญัติวา “ ผู'ใดขมขืนกระทําชําเราผู'อื่นโดยขูเข็ญด'วย
ประการใด ๆ โดยใช'กําลังประทุษร'าย โดยผู'อื่นนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได' หรือโดย
ทําให'ผู'อื่นนั้นเข'าใจผิดวาตนเป/นบุคคลอื่น ต'องระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปEถึงยี่สิบปEและปรับตั้ง
แตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง หมายความวา การกระทําเพื่อสนองความใคร
ของผู'กระทําโดยการใช'อวัยวะเพศของผู'กระทํากระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปาก
ของผู'อื่น หรือการใช'สิ่งอื่นใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู'อื่น
ถ'าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งได'กระทําโดยมีหรือใช'อาวุธปKนหรือวัตถุระเบิด
หรือโดยรวมกระทําความผิดด'วยกันอันมีลักษณะเป/นการโทรมหญิงหรือกระทํากับ
ชายในลักษณะเดียวกัน ต'องระวางโทษจําคุกตัง้ แตสิบห'าปEถึงยี่สิบปEและปรับตัง้ แตสามหมืน่ บาท
ถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวติ
ถ'าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป/นการกระทําความผิดระหวางคูสมรสและคู
สมรสนัน้ ยังประสงค1จะอยูกินด'วยกันฉันท1สามีภริยา ศาลจะลงโทษน'อยกวาที่กฎหมายกําหนดไว'
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เพียงใดก็ได' หรือจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได' ในกรณีที่ศาลมีคาํ
พิพากษาให'ลงโทษจําคุก และคูสมรสฝMายใดฝMายหนึ่งไมประสงค1จะอยูกินด'วยฉันท1สามีภริยาตอไป
และประสงค1จะอยา ให'คูสมรสฝMายนัน้ แจ'งให'ศาลทราบ และให'ศาลแจ'งพนักงานอัยการให'
ดําเนินการฟSองอยาให' ”
มาตรา ๒๗๗ ( ใหม ) บัญญัตวิ า “ ผู'ใดกระทําชําเราเด็กอายุยังไมเกินสิบห'าปE
ซึ่งมิใชภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนัน้ จะยินยอมหรือไมก็ตาม ต'องระวางโทษจําคุกตัง้ แตสี่ปถE ึง
ยี่สิบปE และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง หมายความวา การกระทําเพื่อสนองความใคร
ของผู'กระทําโดยการใช'อวัยวะเพศของผู'กระทํากระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปาก
ของผู'อื่น หรือการใช'สิ่งอื่นใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู'อื่น
ถ'าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป/นการกระทําแกเด็กอายุไมเกินสิบสามปE ต'อง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปEถึงยี่สิบปE และปรับตั้งแตหนึง่ หมืน่ สี่พันบาทถึงสีห่ มืน่ บาท หรือจําคุก
ตลอดชีวติ
ถ'าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามได'กระทําโดยรวมกระทําความผิด
ด'วยกันอันมีลักษณะเป/นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทํากับเด็กชายในลักษณะเดียวกันและเด็ก
นั้นไมยินยอม หรือได'กระทําโดยมีอาวุธปKนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช'อาวุธ ต'องระวางโทษจําคุก
ตลอดชีวติ ...”

ข4อเปรียบเทียบกฎหมายเดิม กับ กฎหมายใหม
ข4อควรพิจารณาจากการเปรียบเทียบกันมีดังนี้
๑. ความหมายความผิดตามบทบัญญัตเิ ดิม กระทําชําเราหมายถึง การที่ฝMายชายนํา
อวัยวะเพศของตนสอดใสจนลวงล้าํ เข'าไปในอวัยวะเพศของผู'เสียหายที่เป/นหญิงฝMายชายจะสําเร็จ
ความใครหรือไม หรือน้ําอสุจิเคลื่อนหรือไมไมสําคัญก็เป/นความผิดสําเร็จแล'ว แตถ'าสอดใส หรือ
ลวงล้ําเข'าไปไมได'ก็เป/นความผิดฐานพยายาม แตการกระชําเราตามกฎหมายที่มกี ารแก'ไขเพิ่มเติม
ใหมได'บัญญัตคิ วามหมายของการกระทําชําเรา นัน้ หมายถึง กระทําเพื่อสนองการความใครของ

ผู'กระทําโดยการใช'อวัยวะเพศของผู'กระทํากระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของ
ผู'อื่น หรือการใช'สิ่งอื่นใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู'อื่น คือเพิ่มเจตนาพิเศษเข'า
มา คือกระทําเพื่อสนองความใครของผู'กระทําเทานัน้
๒. ตามกฎหมายเดิมชายขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งเป/นภริยาที่ชอบด'วยกฎหมายของ
ตนเอง ชายไมมีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราแตกฎหมายทีแ่ ก'ไขเพิ่มเติมใหมไมมีบทบัญญัตินไี้ ว'
เพราะฉะนัน้ ถ'าชายขมขืนกระทําชําเราภริยาของตนเองมีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตาม
กฎหมายใหม แตถ'าคูสมรสนั้นยังประสงค1จะอยูกินด'วยกัน ตามกฎหมายใหม ตามมาตรา ๒๗๖
วรรคสี่ ให'อาํ นาจศาลลงโทษน'อยลงเพียงใดก็ได' หรือจะไมลงโทษก็ได'โดยกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุม
ความประพฤติ
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๓. ผู'กระทําความผิดตามกฎหมายเดิมต'องเป/นชายเทานัน้ เว'นแตจะเป/นหญิงได'ต'อง
เป/นกรณีเป/นตัวการรวมกับชายในการกระทําความผิด แตบทบัญญัติแก'ไขใหมให'ชายหรือหญิงเป/น
ผู'กระทําความผิดด'วยตนเองได' เชน หญิงมีความผิดฐานกระทําชําเรา
ชายด'วยตนเองได' สรุปก็คือ ชายหรือหญิงสามารถเป/นผูก' ระทําความผิดฐานกระทําชําเราอีกฝMาย
หนึ่งได'ดว' ยตัวเอง
๔. ผู'ถูกกระทําหรือผูเ' สียหายตามกฎหมายเดิมจะต'องเป/นเพศหญิงเทานั้น และหญิง
ต'องเป/นเพศหญิงที่แท'จริงด'วยไมรวมถึงชายที่แปลงเพศเป/นหญิง แตกฎหมายใหมผูถ' ูกกระทําหรือ
ผู'เสียหายอาจเป/นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได'
๕. อวัยวะเพศของผูก' ระทําตามกฎหมายเดิมต'องเป/นอวัยวะเพศชายเทานั้น แต
กฎหมายใหมจะเป/นอวัยวะเพศ รวมทั้งสิ่งอื่นใด อาจหมายถึง ใช' มือ หรือ ปาก หรืออวัยวะเพศ
เทียม กระทําตออวัยวะเพศของหญิง หรือทางทวารหนักของหญิงก็เป/นการกระทําชําเราตาม
กฎหมายใหมแล'ว นอกจากนี้ ผู'กระทําอาจใช'มือหรือ ปากของตนกระทํากับ อวัยวะเพศ หรือทวาร
หนักของผูถ' ูกกระทําซึ่งเป/นเพศเดียวกันก็ได'
๖. ตามกฎหมายใหมทําให'การกระทําแตเดิมเราถือวาเป/นการกระทําอนาจาร กลาย
มาเป/นการกระทําชําเรา หลายกรณีดงั จะเห็นวาการกระทําตาง ๆ ตามกฎหมายเดิมไมถือวาเป/น
การกระทําชําเราแตเป/นเพียงกระทําอนาจาร เทานั้นแตตามกฎหมายใหมการกระทําอนาจาร
กลายเป/นการกระทําชําเราเกือบทั้งหมด ทําให'คําพิพากษาศาลฎีกาทีว่ างแนววาเป/นเพียงการ
กระทําเพียงอนาจารเทานัน้ แตตามกฎหมายใหมการกระทําอนาจารนั้นถือวา เป/นการกระทํา
ชําเราทัง้ สิ้น เชน ชายนอนทับหญิงแล'วใช'อวัยวะเพศของชายทิ่มตําอวัยวะเพศของหญิง กับใช'นิ้ว
ใสเข'าไปในอวัยวะเพศของหญิงและชายสําเร็จความใครด'วยตนเอง ชายไมมีเจตนานําอวัยวะเพศ
สอดใสเข'าไปในอวัยวะเพศของหญิงซึง่ เป/นเด็กอายุ ๔ ปEเศษ ซึ่งมีขนาดเล็ก จึงฟTงไมได'วา ชาย
พยายามกระทําชําเราหญิง การกระทําเป/นเพียงกระทําอนาจารตามมาตรา ๒๗๙ วรรคแรก แตถ'า
ตามข'อเท็จจริงตามกฎหมายใหมชายยอมมีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราแล'วและเป/นความผิด
สําเร็จด'วย ( ฎ ๑๐๔๘ / ๒๕๑๘ )
๗. ความผิดสําเร็จ และความผิดฐานพยายาม ตามกฎหมายเดิม หากอวัยวะเพศชาย
เพียงแต ถูไถ อยูที่ปากชองคลอดของหญิงด'านนอก ยังไมทันได'ลวงล้าํ เข'าไปก็เป/นเพียงพยายาม
ขมขืนกระทําชําเรา ( ฎ ๘๗๔ / ๒๔๙๑ ) แตตามกฎหมายใหมการกระทําดังกลาวถือวาเป/นการ
ขมขืนกระทําชําเราสําเร็จแล'ว
ข4อสังเกต จะเป/นความผิดตามมาตรา ๒๗๖ ผูถ' ูกกระทําจะต'องไมยินยอม หาก
ยินยอมโดยสมัครใจ การกระทํานัน้ ก็ไมถือวา ขมขืน แม'จะเป/นการกระทําชําเราตามกฎหมายใหมก็
ตาม ( ยกเว'น ผู'ถกู กระทําอายุไมเกิน ๑๕ ปE จะยินยอมหรือไมก็เป/นความผิด )

กรณีกระทําชําเราเด็ก
ตามมาตรา ๒๗๗ กระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบห'าปE ตามกฎหมายใหมยังคงวาง
แนวเดิมคือแม'เด็กจะยินยอม การกระทํานั้นก็เป/นความผิด

๗

กฎหมายเดิมกับกฎหมายใหมในสวนของเด็กอายุไมเกิน ๑๕ ปE ตามมาตรา ๒๗๗ มี
ข'อเปรียบเทียบความแตกตางที่จะต'องนําไปพิจารณา ดังนี้
๑. ตามกฎหมายเดิมกําหนดไว'ให'ผู'ถกู กระทําหรือผู'เสียหายต'องเป/นเด็กหญิงอายุไม
เกิน ๑๕ ปEเทานัน้ จะเป/นเด็กชายไมได'แตตามกฎหมายใหมกําหนดให'ผถู' ูกกระทําหรือผู'เสียหายเป/น
เด็กหญิงหรือเด็กชายก็ได'
๒. ตามกฎหมายใหม ถ'าเด็กชายอายุไมเกิน ๑๕ ปE รวมประเวณีกับเด็กหญิงอายุไม
เกิน ๑๕ ปEด'วยความสมัครใจของทั้งสองฝMาย ใครเป/นผู'เสียหาย หรือใครเป/นฝMายถูกฝMายผิด หรือวา
มีความผิดทัง้ คู แตตามกฎหมายใหมนาจะถือวามีความผิดทั้งคู ศาลจะดําเนินการอยางไร
๓. ตามกฎหมายเดิมและกฎหมายใหม การกระทําชําเราอันมีลกั ษณะเป/นการโทรม
ยังคงเหมือนกันคือ รวมผลัดเปลี่ยนกันกระทําชําเราตั้งแต ๒ คนขึน้ ไป ( ฎ ๑๒๐๒ / ๒๕๒๙ ) ถ'า
เป/นกรณีตามกฎหมายเดิม ชายคนแรกขมขืนกระทําชําเราหญิงสําเร็จแล'ว ชายคนที่สองไมสามารถ
สอดใสอวัยวะเพศเข'าไปในอวัยวะเพศของหญิงได'หลังจากพยายามสอดใสแล'ว ชายคนที่สองมี
ความผิดถึงขัน้ พยายามแล'ว ศาลฎีกาวินิจฉัยวาชายทั้งสองคนรวมกันขมขืนกระทําชําเราอันมี
ลักษณะเป/นการโทรมหญิงแล'ว ( ฎ ๓๐๐๗ / ๒๕๓๒ ) แตตามกฎหมายใหมข'อเท็จจริงดังกลาวถือ
วาการกระทําชําเราไมจําเป/นต'องเป/นการสอดใส ก็เป/นการกระทําชําเราสําเร็จแล'วไมใชพยายาม
๔. การผลัดเปลี่ยนกันกระทําชําเรา ตามกฎหมายใหม มีความหมายแตกตางจาก
กฎหมายเดิมอยางมากมาย เชน ชายคนแรกขมขืนกระทําชําเราโดยใช'อวัยวะเพศสอดใสเข'าไปใน
อวัยวะเพศเด็กหญิงอายุไมเกิน ๑๕ ปE แตชายคนที่สองกระทําชําเราโดยการใช' สิ่งอื่นใด เชน ปาก
หรือนิ้วมือ หรืออวัยวะเพศเทียมกระทําตออวัยวะเพศ หรือทวารหนักของเด็กหญิงเชนนีต้ 'องถือวา
เป/นการโทรมเด็กหญิงอายุไมเกิน ๑๕ ปEแล'วแตตามกฎหมายเดิม กรณีเชนนี้ไมถือวาเป/นการโทรม
เด็กหญิง
๕. การโทรมหญิงตามกฎหมายเดิมต'องเป/นกรณีผู'กระทําต'องเป/นชายอยางน'อย ๒
คนขึน้ ไปรวมผลัดเปลี่ยนกันขมขืนกระทําชําเราหญิงคนเดียวกัน แตตามกฎหมายใหม อาจเป/น
กรณีชายโทรมหญิง ชายโทรมชาย หญิงโทรมชาย หญิงโทรมหญิง หรือ ชายหนึ่งหญิงหนึ่งรวมกัน
โทรมชายหรือหญิง ก็ได' โทรมเด็กชาย หรือหรือโทรมเด็กหญิงก็ใช'เป/นแนวทางเดียวกัน
๖. กรณีชายบังคับขมขูให'เด็กหญิงอายุไมเกิน ๑๕ ปEสาํ เร็จความใครให'แกตนโดยการ
ใช'ปากกับอวัยวะเพศของตนถ'าตามกฎหมายเดิมจะเป/นความผิดฐานกระทําอนาจารเทานั้นแตตาม
กฎหมายใหมถือวาเป/นความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราแล'วและถึงแม'เด็กหญิงจะยินยอม ด'วย
ความสมัครใจ ไมมีการบังคับขูเข็ญก็เป/นความผิดฐานกระทําชําเราแล'ว
ข4อสังเกต ถ'าหญิงขูบังคับให'เด็กชายอายุไมเกิน ๑๕ ปEรวมประเวณีกับตนดังนีต้ าม
กฎหมายใหมหญิงนาจะมีความผิดฐานกระทําชําเราเด็กอายุไมเกิน ๑๕ ปE และถ'าเด็กชายนั้น
ยินยอมด'วยความสมัครใจหญิงนาจะมีความผิดฐานกระทําชําเราเด็กอายุไมเกิน ๑๕ ปE ตาม มาตรา
๒๗๗ ใหมเชนกัน

บทสรุป

๘

เหตุผลที่ทําให'มีการแก'ไขเพิ่มเติมโดยการประกาศใช'พระราชบัญญัตแิ ก'ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้ก็เพื่อให'ความคุม' ครองศักดิ์ศรีความเป/นมนุษย1 สิทธิเสรีภาพ และ
ความเสมอภาค ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ( ฉบับชัว่ คราว ) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา
๓ ตามประมวลกฎหมายอาญาของเดิมเป/นบทบัญญัตทิ ี่เลือกปฏิบตั ิโดยไมเป/นธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุความแตกตางในเรื่องเพศ การใช'บทบัญญัติใหมนีเ้ พื่อให'สอดคล'องกับหลักการมีสิทธิเทา
เทียมกันระหวางชายและหญิง จึงจําเป/นต'องตราบทบัญญัตินี้ การแก'ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตดิ ังกลาว
ได'ขยายความหมายของคําวา “ กระทําชําเรา ” ให'มีความหมายกว'างขวางขึ้น กอนแก'ไขเพิ่มเติม
กฎหมายใหม กฎหมายคุม' ครองหญิงหรือเด็กหญิงเทานัน้ ที่จะดําเนินคดีกบั ชายที่มาลวงละเมิดทาง
เพศของตนแตหลังจากที่มกี ารแก'ไขเพิ่มเติมกฎหมายใหม หญิงหรือเด็กหญิงจะดําเนินคดีกบั ฝMาย
ชายไมได'แล'ว อาจถูกฝMายชายฟSองฝMายหญิงติดคุกได' เพราะแม'ฝMายชายจะยินยอมรวมเพศกับ
เด็กหญิง ฝMายหญิงก็มีความผิดฐานกระทําชําเราฝMายชายได' อาจกลาวได'วาเสียตัวไมพอยังติดคุกอีก
ตอไปก็ไมมีเด็กหญิงผู'ใดไปแจ'งความดําเนินคดีกับฝMายชาย เพราะกฎหมายใหมเปUดโอกาสให'
เด็กหญิงเป/นผู'กระทําความผิดได'ดว' ยตนเอง เชน กรณีเด็กชายอายุไมเกิน ๑๕ ปE สมัครใจรวม
ประเวณีกบั เด็กหญิงอายุไมเกิน ๑๕ ปE ใครเป/นผู'เสียหาย ใครเป/นฝMายถูก ใครเป/นฝMายผิด หรือผิด
ด'วยกันทั้งคู แล'วใครจะกล'าไปแจ'งความดําเนินคดี พนักงานสอบสวนจะดําเนินคดีอยางไร ถ'า
ผิดทั้งสองคน ผู'ปกครองของเด็กทั้งสองจะไปแจ'งความดําเนินคดีกบั อีกฝMายหนึง่ หรือไม หรือจะ
เงียบให'เรื่องสงบไป กรณีนี้ฝMายเด็กชายหรือเด็กหญิงจะเสียชื่อเสียงมากกวากัน กฎหมายใหมไม
คุ'มครองเพศหญิงเสียแล'ว การแก'ไขเพิ่มเติมกฎหมายเรือ่ งนี้ผู'เขียนเห็นวามันอาจเป/นดาบสองคมก็
ได' คนออกกฎหมายคิดวานาจะเป/นการคุ'มครองหญิง ทีไ่ หนได'กับไปคุม' ครองชายให'กดขี่ทางเพศ
หญิงมากกวาเดิมเข'าไปอีก
กฎหมายใหมนี้มงให'
ุ ความคุม' ครองบุคคลทุกเพศ ชาย ขมขืน หญิง , หญิง ขมขืน
ชาย ,พวกชอบไม'ปMาเดียวกัน เขาก็คมุ' ครอง เชน ชาย ขมขืน ชาย , หญิง ขมขืน หญิง คุ'มครอง
สามี หรือ ภริยา ไมให'ถูกลวงละเมิดทางเพศจากคูสมรส เชน สามี ขมขืน ภริยา ,ภริยา ขมขืน สามี
การกระทําชําเราไมจําต'องทําตอ อวัยวะเพศ อยางเดียวแม'จะทํากับ ทวารหนัก หรือ ชองปาก ก็
มีความผิด ที่สําคัญ ใช' สิ่งอืน่ ใด กระทํากับ อวัยวะเพศ หรือ ทวารหนัก ก็โดนด'วย คําวาสิง่ อื่นใดก็
กว'างมาก ใช'ปากก็เป/นความผิดขมขืน ( ออรัลเซ็กซ1 ) สิ่งเทียมอวัยวะเพศ
( เซ็กซ1ทอยส1 ) ทั้งหลาย นิ้วมือ นิว้ เท'า ( ระวังใช'นวิ้ จิม้ ทวารหนักใครเข'า มีสิทธิตดิ คุกได' )
เครื่องเขียนตางๆ ดอกไม' ธูป เทียน ขวดยาดม ยาหอม ยาหมอง ฯลฯ ๑

ความผิดฐานโทรมหญิง และโทรมเด็กหญิง ยังอยู
บทวิจารณ1จากนักกฎหมายอาญากฎหมายขมขืนนี้ มีนกั กฎหมายอาญาอยางอาจารย1
๑

นําร่ อง, “กฎหมายข่มขืนกระทําชําเราฉบับใหม่ พิศดาร พันลึก...แค่นิ >วก็ข่มขืนนะ”,(online)
เข้ าถึงได้ จาก : http://www.navy34.com/board342550/index.php?topic=1966.0;wap2 (สืบค้ นเมื%อ : วันที% 29 ม.ค. 2555)

๙

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร1 ได'วิจารณ1ไว' (มติชนรายวัน, ๒๖ กรกฎาคม
๒๕๕๐) ทีน่ าสนใจ ดังนี้
ขมขืนภริยาเด็กอายุต่ํากวา ๑๕ ปE ไมมีความผิดตามกฎหมาย ขมขืนภริยาที่อายุเกิน
๑๕ ปEแล'ว เป/นความผิด สามีอาจติดคุก แตหากขมขืนภริยาเด็กอายุต่ํากวา ๑๕ ปE ไมมีความผิด
เพราะมาตรา ๒๗๗ ที่แก'ไขใหมยังคงมีข'อความวา "ผู'ใดกระทําชําเราเด็กอายุยังไมเกินสิบห'าปE ซึ่ง
มิใชภริยาหรือสามีตน โดยเด็กนัน้ จะยินยอมหรือไมก็ตาม..." แสดงวาหากขมขืนเด็กที่เป/นภริยาตน
แล'ว ผู'กระทําไมมีความผิด ตกลงขมขืนเมียอายุกวา ๑๘ ติดคุก ขมขืนเมียเด็กต่ํากวา ๑๕ ไมมี
ความผิด ขอบคุณทานผู'หญิงและคุณผู'หญิงที่สนับสนุนให'มีเมียเด็กอายุตา่ํ กวา ๑๕ ปE เพื่อขมขืน
กระทําชําเราแล'วจะไมเป/นความผิด เด็กขอร'องให'ชวยทํา ไมมีความผิด คําวา "เพือ่ สนองความใคร
ของผู'กระทํา" ทีเ่ พิ่มเข'าไปใหม แสดงวาหากเป/นการทําเพื่อสนองความใครของผู'เสียหายเอง
ผู'กระทํายอมไมมีความผิด
ดังนัน้ หากจําเลยตอสูว' าเด็ก "ขอร'อง" ให'ชวยทําให' ผู'กระทํายอมไมมีความผิดตาม
ความหมายนี้ เพราะไมได'ทาํ เพื่อสนองความใครของผู'กระทําเอง แตทําเพื่อสนองความใครของ
ผู'เสียหาย มาตรา ๒๗๗ ก็จะใช'คุ'มครองเด็กไมได' หรือใช'ได'ลําบากขึ้น ก็เป/นอีกกฎหมายหนึ่งทีค่ วร
รู'เอาไว' แตเดิมอาจเป/นได'แคความผิดฐาน อนาจาร แตบัดนีไ้ ด'เปลี่ยนเป/นความผิดฐาน ขมขืน
กระทําชําเราเสียแล'วและมีโทษหนักด'วย และจะมีปTญหาในการบังคับใช'จริงหรือไม ต'องติดตามดู
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