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นายวัชรินทร  สังสีแกว∗ 

  

๑.  บทนํา : กฎหมายในอดีต                                                        
 

                ตามกฎหมายตราสามดวงในพระไอยการลักษณะผัวเมีย๑  แบงเมียออกเปน 
สามประเภทคือ 
          (๑) เมียกลางเมือง ไดแกหญิงอันบิดามารดากุมมือใหเปนเมียชาย ไดชื่อวาเปนเมียกลาง
เมือง โดยทั่วไปเรียกเมียหลวงมีไดเพียงคนเดียว 
         (๒) เมียกลางนอก ไดแก กรณีชายขอหญิงมาเลี้ยงเปนอนุภรรยา หลั่นเมียหลวง 
ลงมาไดชื่อวาเมียกลางนอก โดยทั่วไปเรียกเมียนอยหรืออนุภรรยา มีไดโดยไมจํากัดจํานวน 
         (๓) เมียกลางทาษี ไดแก หญิงใดมีทุกขยาก ชายชวยไถไดมาเห็นหมดหนาเลี้ยงเปนเมีย
ไดชื่อวาเมียกลางทาษี โดยทั่วไปเรียกทาษภรรยา มีไดไมจํากัดจํานวน นอกจากนี้ ยังมีภรรยาอีก  
๒ ประเภท ตามพระไอยการลักษณะมรดกขอ ๕ คือ ภรรยาอันทรงพระกรุณาพระราชทานใหและภรรยา
อันทูลขอพระราชทาน 
 จะเห็นไดวาตามกฎหมายและประเพณีโบราณของไทยอนุญาตใหชายมีภรรยาไดหลายคน 
แตไมยินยอมใหหญิงมีสามีไดมากกวาหนึ่งคน การที่ชายมีภรรยาไดหลายคน กฎหมายจึงไดจัดลําดับ
ชั้นของภรรยา โดยเมียพระราชทานเปนใหญกวาเมียหลวง เมียหลวงเปนใหญกวาเมียนอย เมียนอยเปน
ใหญกวาเมียทาษี  ทั้งนี้ ก็เพื่อกําหนดเบี้ยปรับชายชู เชน กรณีชายชูทําชูกับเมียกลางเมือง (เมียหลวง) 
จะถูกปรับเต็มตามพระราชกฤษฎีกา ถาทําชูกับเมียกลางนอก (อนุภรรยา)  จะถูกปรับหาสวนยกเสีย
สวนหนึ่งเอาสี่สวน ถาทําชูกับเมียกลางทาษีใหปรับหาสวน ยกเสียสองสวนเอาสามสวน  นอกจากนี้ 
ก็เปนการกําหนดสวนแบงมรดกเมื่อผัวตาย ซึ่งเรียกวาการแบงมรดกภาคภรรยา และการเปนสามีภรรยา
นับแตใชกฎหมายตราสามดวงมาเปนเวลาเกือบ ๖๐๐ ป ก็ไมจําตองจดทะเบียนสมรสกันแตอยางใด 
การจดทะเบียนคงใชเฉพาะการจดทะเบียนสัตวเทานั้นเชน ชาง มา วัว ควาย เปนตน สวนการลงโทษ
หญิง ก็จะลงโทษดวยวิธีประจานโดย “ใหเอาเฉลว** ปะหนา ทัดดอกฉะบาแดงสองหู รอยดอก 

                                                           

  ∗ศ.บ. น.บ.(มสธ.) นบท. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
   **เฉลว คือ ตอกสานเปนรูปดาว.  
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ฉะบาแดงใสศีรษะ  ใสคอ  ใหนายฉะมองตีฆองประจาน ๓ วัน”  หากสามีไมอยากใหเมียถูกประจาน
ดังกลาวก็สามารถนําเงินมาเสียคาปรับแทนได 
 
๒. ความผิดเกี่ยวกับเพศในพระไอยการลักษณผัวเมีย 
 

 นอกจากแบงเมียออกเปน ๓ ประเภท๑ แลว พระไอยการลักษณผัวเมียยังกําหนดความผิด
ในขณะอยูกินเปนสามี – ภรรยากันอีกหลายประการ เชน 
 (๑) ขอหาเปนชูไมถึงชําเราหรือผิดเมียทาน 
 (๒) ขอหาทําชูหรือเมียมีชู 
 (๓)  ผัวปองกันเกียรติยศและชื่อเสียง 
              (๔) ขอหาขมขืน 
 (๕) ขมขืนกระทําชําเราเด็ก 
 (๖) นายเงินขมขืนทาส 
  (๗) หมิ่นประมาทวามีชู 
ความผิดเกี่ยวกับเพศในกฎหมายตราสามดวง ไมถือวาเปนความผิดทางอาญา คงถือเปนความผิด
ในทางแพงเทานั้น  การเปนชูเปนกรณีที่ชายชูและหญิงสมัครใจมีเพศสัมพันธกัน สวนการขมขืนเปน
กรณีที่หญิงไมยินยอม โทษชายชูหรือโทษผิดเมีย มีเฉพาะโทษปรับไหม แตคาปรับจะแพงมาก ถึงขนาด
หากไมมีเงินเสียคาปรับจะตองไปเปนทาสสามีของหญิงที่ตนทําชูหรือขมขืนกระทําชําเรา  สวนโทษ
ขอหาขมขืนกระทําชําเราก็จะมีโทษปรับเปนสองเทาของโทษผิดเมีย นอกจากนี้หากทําชูกับหญิงชาววัง 
หรือทํากับหญิงในวังทั้งชายและหญิงจะมีโทษหนักและแยกอยูในหมวดกฎมณเฑียรบาล เชน  
        มาตรา ๑๒๐  ผูใดทําชูดวยแมพระสนม ใหฆาผูนั้นเสีย ๓ วัน จึ่งใหตาย สวนหญิง
นั้นฆาเสียดวย 
 สวนการขมขืนกระทําชําเราก็มีลักษณะเชนเดียวกับการทําชูกลาวคือ เปนกรณีหญิง 
ไมยินยอมใหทําชําเรา จึงมีโทษสูงกวาการทําชู และในกรณีหญิงชาววังเปนชูเมียกัน (หญิงตอหญิง) ซึ่ง
นิยมเรียกวา “เลนเพื่อน” ก็จะมีโทษเฆี่ยนสูงถึง ๕๐ ที แลวสักคอประจานรอบพระราชวัง ซึ่งถือวามีโทษ
สูงกวาฐานขมขืนเด็กเสียอีก 
 

๓.  กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ 
 

      ในสมัยรัชการที่ ๕ พระองคดําริที่จะจัดระบบกฎหมายและศาลไทย โดยไดใหคําอธิบาย
และเปรียบเปรยวา๒  “ระบบกฎหมายและการศาลไทยในขณะนั้นมีสภาพเหมือน เรือกําปนที่ถูกเพรียง

                                                           
  ๑เรื่องกฎหมายตราสามดวง, กรมศิลปากรจัดพิมพเผยแพร, พ.ศ. ๒๕๒๑, น. ๒๗๖.  
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และปลวกกินผุโทรมทั้งลํา แตกอนมานั้นเมื่อร่ัวแหงใดก็เขาไมดามอุดยาแตเฉพาะตรงรอยรั่วนั้น ที่อ่ืน 
ก็โทรมลงอีก คร้ันนานเขาก็ชํารุดหนักลงทั้งลํา เปนเวลาสมควรที่ตองตั้งกงขึ้นกระดานใหมเปนมั่นคง
สืบไป” จึงไดตรากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ขึ้น ซึ่งถือเปนกฎหมายอาญาฉบับแรกของไทย และ
ถือเปนเหตุในการขอยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับตางประเทศดวย 
         ในสวนความผิดเกี่ยวกับเพศอยูในหมวด ๖ วาดวยความผิดขัดตอศีลธรรมอันดี (Offence 
against morality) โดยมีบัญญัติไวในมาตรา ๒๔๐ – ๒๔๘ แบงเปน ๒ สวนคือ สวนที่ ๑ วาดวย 
ความผิดอันขัดตอศีลธรรมสาธารณะ และสวนที่ ๒ วาดวยขมขืนกระทําชําเราและลามกอนาจาร โดยมี 
ผูแปลเปนภาษาไทย ดังนี้คือ 
 

หมวดที่   ๑ ความผิดฐานกระทําอนาจารอันเกี่ยวแกสาธารณชน 
 มาตรา ๒๔๑  ผูใดยุยงเสี้ยมสอนเด็กอายุตํ่ากวาสิบสองขวบใหกระทําชําเราก็ดี หรือ 
ใหกระทําอนาจารดวยผูอ่ืนก็ดี หรือมันเปนธุระหาเด็กอายุตํ่ากวาสิบสองขวบ ใหผูอ่ืนกระทําชําเราหรือ
ทําอนาจารก็ดี ทานวามันมีความผิด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินกวาสองป แลใหปรับไมเกินกวา 
พันบาทดวยอีกโสดหนึ่ง 
 มาตรา ๒๔๒  ผูใดทําชําเราผิดธรรมดามนุษย ดวยชายก็ดี หญิงก็ดี หรือทําชําเราดวย 
สัตวเดียรฉานก็ดี ทานวามันมีความผิด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนขึ้นไปจนถึงสามป แลให
ปรับต้ังแตหาสิบบาทขึ้นไปจนถึงหารอยบาทอีกโสดหนึ่งดวย 
 
หมวด  ๒   ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา 
 มาตรา ๒๔๓  ผูใดบังอาจใชอํานาจดวยกําลังกาย หรือดวยวาจา ขูเข็ญกระทําชําเราขืนใจ
หญิง ซึ่งมิใชภรรยาของมันเอง ทานวาผูนั้น ขมขืนกระทําชําเราตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป
จนถึงสิบป แลใหปรับต้ังแตหาสิบบาทขึ้นไปจนถึงหารอยบาทดวยอีกโสดหนึ่ง 
 ผูใดใชอุบายหลอกลวงทําชําเราขืนใจหญิงซึ่งมิใชภรรยาของมันเองทานวามันขมขืน
กระทําชําเรามีความผิด ตองระวางโทษดุจกันที่วามานั้น 
 ถาแลในการกระทําผิดเชนวามาในมาตรานี้ หญิงที่ถูกขมขืนชําเรานั้นมีบาดเจ็บสาหัส 
ทานวามันผูกระทําผิด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไปจนถึงสิบป แลใหปรับต้ังแตหาสิบบาท 
ข้ึนไปจนถงึพันบาทอีกโสดหนึ่งดวย 
 ถาแลหญิงนั้นถึงตาย ทานวามันผูขมขืนนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบสองป จนถึง 
ยี่สิบป แลใหปรับต้ังแตรอยบาทขึ้นไปถึงสองพันบาท ดวยอีกโสดหนึ่ง 

                                                                                                                                                                                     
  ๒สมชาย  ปรีชาศิลปะกุล, ความยอกยอนในประวัติศาสตรของบิดาแหงกฎหมายไทย, บริษัท สํานักพิมพวิญูชน 
จํากัด, กรกฎาคม ๒๕๔๖, น. ๒๔. 
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 มาตรา ๒๔๔  กระทําชําเราเด็กอายุตํ่ากวา ๑๒ ป___ 
 มาตรา ๒๔๗  ความผิดอยางใดใดที่วามาในมาตรา ๒๔๓, ๒๔๔, ๒๔๕ และ ๒๔๖ นั้น  
ถาผูกระทําเปนบิดา มารดา หรือปู ยา ตา ยาย ก็ดี ครูบาอาจารยที่รับเลี้ยงผูถูกทํารายไวก็ดี เจาหนาที่ 
ผูมีตําแหนงหนาที่ปกครองรักษาผูถูกกระทํารายไวก็ดี ทานวาตองระวางโทษของมันผูกระทําผิด  
หนักกวาที่บัญญัติไวในสี่มาตราที่วามานั้นหนึ่งในสามสวน 
 มาตรา ๒๔๘ การฟองเอาโทษแกผูกระทําผิดกฎหมายหมวดนี้นั้น ถาคดีเปน 
ขอกลาวหาวาใชอํานาจดวยกําลัง เพื่อขูเข็ญทําชําเราหญิงดังวาไวในตอนตน แหงมาตรา ๒๔๓  
ก็ดี หรือวาคดีมีขอหาวาใชอุบายหลอกลวงทําชําเราขืนใจหญิง ดังวาไวในตอน ๒ แหงมาตรา ๒๔๓ นั้น
ก็ดี หรือวาคดีเปนขอหาวาบังอาจกระทําอนาจารแกบุคคลอายุสิบสองขวบขึ้นไป ดังวาไวในมาตรา 
๒๔๖ นั้นก็ดี ทานใหพิจารณาดูฐานที่เกิดกอน ถาเหตุมิไดเกิดตอหนาธารกํานัลไซ ทานใหถือวาตอผูที่
ถูกกระทํารายมารองทุกข จึงใหเจาพนักงานเอาคดีนั้นขึ้นวากลาวตามกระบิลเมือง 
 จากกฎหมายลักษณะอาญา  รศ. ๑๒๗ (ค.ศ. ๑๙๐๘) ในความผิดเกี่ยวกับเพศดังกลาว  
อยูในหมวดความวาดวยความผิดอันขัดตอศีลธรรม (Offences against morality) ซึ่งคลายกับกฎหมาย
เยอรมัน ในป ๑๙๖๒ ซึ่งอยูในหมวดเดียวกัน (Crime against morality) และมีขอความใกลเคียงกัน เชน 
กฎหมาย ลักษณะอาญา มาตรา ๒๔๒ หามการกระทําชําเราผิดธรรมชาติตอชาย หญิง หรือ สัตว เปน
ความผิด ซึ่งคลายกับประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันมาตรา ๒๑๖  สวนความผิดขอหาขมขืนกระทํา
ชําเราตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา ๒๔๓ ขมขืน โดยใชกําลังกาย วาจา ขูเข็ญ หญิง ซึ่งมิใช
ภรรยาของมันเอง ก็ตรงกับมาตรา ๒๐๔ ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ป ๑๙๖๒ ทุกประการ แตจาก
ขอเท็จจริงดังกลาวจะเห็นวากฎหมายลักษณะอาญาของไทยในความผิดเกี่ยวกับเพศดังกลาว บัญญัติ
ไวทัดเทียมกับกฎหมายเยอรมัน กฎหมายอังกฤษ อยางไรก็ตาม เมื่อไทยปรับปรุงกฎหมายเปนประมวล
กฎหมายอาญาฉบับปจจุบันไดยกเลิกความผิดในสวนกระทําชําเราผิดธรรมชาติออกไป โดย
คณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไขประมวลกฎหมายอาญาเห็นวากฎหมายของประเทศอื่น เชน 
อิตาลี ฝร่ังเศสไมมี การฟองตามมาตรานี้กอใหเกิดความอับอายมากหลาย และกรณีจะเปนความผิด
ตามมาตรานี้ก็มีนอย๓  ทําใหไมมีกฎหมายลงโทษการกระทําชําเราผิดมนุษยอีกนับแต 
ป ๒๔๙๙ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๓รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ ๒๕๕/๔๐๘/๒๔๘๔  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๘๔, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๔๘๖ (อัดสําเนา) น. ๑๔๐. 
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๔.  ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบัน    

 

       ในป  พ.ศ. ๒๔๙๙   ประเทศไทยไดปรับปรุงกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗  
อีกครั้งเปนประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบันที่ประกาศใช และใหมีผลบังคับต้ังแต ๑ มกราคม 
๒๕๐๐ ในสวนความผิดเกี่ยวกับเพศอยูในลักษณะ  ๙  มี ๑๒ มาตรา  ตอมาในป ๒๕๑๔ คณะปฏิวัติ 
ไดออกประกาศ ฉบับที่ ๑๑  เพิ่มมาตรา ๒๗๗ ทวิ,  ๒๗๗  ตรี  และไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมอีก 
๓ คร้ัง ในป พ.ศ. ๒๕๒๕, ๒๕๓๐ และ ๒๕๔๐  โดยมาตราหลัก คือมาตรา ๒๗๖ ยังคงวางหลักเชน
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗  มาตรา ๒๔๓  ที่ไดใหความหมายของการขมขืนกระทําชําเราวา 
“ผูใดใชอํานาจดวยกําลังกาย หรือดวยวาจา ขูเข็ญกระทําชําเราขืนใจหญิงซึ่งมิใชภรรยาของมันเอง….” 
  (Whoever by violence or by any threat has sexual intercourse with any woman 
against her will,she not being his wife…)๔ มาเปนมาตรา ๒๗๖ ที่วา “ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงอื่น
ซึ่งมิใชภริยาของตน….” (Whoever has sexual intercourse with a woman who is not wife, against 
her will….) ซึ่งเปนการเปลี่ยนการใชถอยคําใหสละสลวยขึ้น เลิกใชคําวา “เมีย หรือ ภรรยา”  มาใชคําวา 
“ภริยา” แทน แตเมื่อพิจารณาตัวบทภาษาอังกฤษแลวความหมายเหมือนเดิมทุกประการ 
 

๕.  ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบันของ 
     ไทย 
 จากบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๖ ความวา “ผูใดขมขืนกระทําชําเรา
หญิงอื่นซึ่งมิใชภริยาของตน โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษรายโดยหญิงอยูในภาวะ 
ที่ไมสามารถขัดขืนได หรือทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตส่ีปถึง
ยี่สิบป และปรับต้ังแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 
 ถาการกระทําผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปน หรือวัตถุระเบิด หรือ 
โดยรวมกระทําผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปและ
ปรับต้ังแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต” 
 จากมาตรา ๒๗๖ วรรคแรก  สามารถแยกองคประกอบไดดังนี้คือ 
 ๑. ผูใด 
 ๒. ขมขืนกระทําชําเรา 
 ๓. หญิงซึ่งมิใชภรรยาของตน 
 ๔. โดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

                                                           
  ๔The Siam Penal Code for The Kingdom of Siam (Draft Version) R.S. 127 (1908), The A.P. Mission 
Press, B.E. 2470, p’ 64.  
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๖๘ 

    ๔.๑ โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ 
    ๔.๒ โดยใชกําลังประทุษราย 
    ๔.๓ โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได 
    ๔.๔ โดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น 
   ๕. โดยเจตนา 
  ซึ่งแยกพิจารณาไดดังนี้คือ 
             “ผูใด” ตามความหมายมาตรานี้มีผูใหความเห็นไว ๓ แนวกลาวคือ 
 ๑. แนวที่เห็นวา ผูใด เปนใคร ก็ไดเพราะตัวบทไมไดกําหนดไว 
  - ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย๕  เห็นวา เมื่อไมไดกําหนดความหมายไว และตัวบทมิไดระบุวา 
“ชายใด”หญิงจึงไมขาดคุณสมบัติเปนตัวการ ผูใดจึงหมายความไดทั้งชายและหญิง กลาวคือ ไมวาชาย
หรือหญิงก็สามารถทําความผิดฐานนี้ได 
                  ๒.  แนวที่เห็นวา “ผูใด” มีความหมาย “เฉพาะชาย” เทานั้น 
   - ศ. จิตติ   ติงศภัทิย๖  เห็นวา โดยสภาพผูลงมือกระทํามีไดแตชาย การกระทํา
ระหวางหญิงตอหญิง หรือชายตอชายจึงไมเปนความผิดตามมาตรานี้ แตก็ไมไดหมายความวาเปน
ความผิดไดเฉพาะชาย หากมีผูรวมกระทําผิดผูอ่ืนก็เปนตัวการดวยได 
   - ศ. ธานินทร  กรัยวิเชียร๗  เห็นวา ถอยคําในมาตรา ๒๗๖ ที่วา… กระทําชําเราหญิง 
ซึ่งมิใชภรรยาของตน …ถอยคํานี้ชัดเจนวาผูใดนี้เฉพาะผูกระทําชําเราตองเปนชายเทานั้น สวนหญิง 
ไมสามารถลงมือขมขืนเองได ซึ่งเปนไปตามลักษณะทางกายภาพของหญิง 
  - อาจารยสุปน  พูลพัฒน๘  เห็นวา “โดยหลักแลวหญิงในฐานะสวนตัวไมสามารถ
กระทําชําเราไดเลย และชายจะเปนผูเสียหายเพราะถูกหญิงกระทําชําเราไมไดดุจกัน” 
                   ๓. แนวที่เห็นวา “ผูใด” เปนชายเทานัน้ หญิงเปนไดแคเพียงผูสนับสนุน 
  - ศ. ไพจิตร  ปุญญพันธ  เห็นวาหญิงโดยสภาพไมอาจขมขืนผูอ่ืนได จึงเปนไดเพียง
ผูสนับสนุนเทานั้น 
  - ศ. ไพจิตร  ปุญญพันธ  เห็นวาหญิงโดยสภาพไมอาจขมขืนผูอ่ืนได จึงเปนไดเพียง
ผูสนับสนุนเทานั้น 

                                                           
  ๕หยุด  แสงอุทัย, บุคคลที่ไมสามารถเปนตัวการไดในทางอาญา, บทบัณฑิตย, เลม ๒๐ ตอน ๔, น. ๗๘๓. 
  ๖จิตติ  ติงศภัทย, กฎหมายอาญาภาค ๒ ตอน ๑, จัดพิมพโดยสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 
๒๕๔๓, น. ๗๑๘. 
  ๗ธานินทร  กรัยวิเชียร, ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา, วารสารนิติศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เลม ๒ 
ตอน ๔, น. ๗๐-๗๑. 
  ๘สุปน  พูลพัฒน, คําอธิบายกฎหมายอาญาเรียงมาตรา, นิติบรรณาคาร พิมพครั้งที่ ๑๖, ๒๕๒๑, น. ๑๒๐.  
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  จากปญหาดังกลาว ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาโดยที่ประชุมใหญตามคําพิพากษาฎีกา  
ที่ ๘๐๕/๒๔๙๐ วา ผูที่ชวยจับแขนขาหญิงใหชายอื่นกระทําชําเรานั้นถือวาเปนตัวการในความผิดฐาน
ขมขืนกระทําชําเราดวย ซึ่งเปนคําวินิจฉัยในขณะใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ มาตรา ๒๔๓  
ที่บัญญัติวา “ผูใดบังอาจใชอํานาจดวยกําลังกายหรือดวยวาจาขูเข็ญ กระทําชําเราขืนใจหญิง  
ซึ่งมิใชภรรยาของมันเอง ทานวาผูนั้นกระทําชําเรา…”  ตอมาเมื่อใชประมวลกฎหมายอาญาฉบับ
ปจจุบัน   เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๐๐  ศาลฎีกากไ็ดวินิจฉัยตามแนวเดิมนี้โดยตลอด (ฎีกาที่ ๒๕๐/๒๕๑๐,  
๕๙/๒๕๒๔) โดยใหเหตุผลวา แมโดยสภาพของการกระทําชําเราจะมีไดแตชายเทานั้น แตหญิงก็เปน
ตัวการรวมดวยได 
 ขมขืนกระทําชําเรา หมายถึง กระทําชําเราโดยหญิงไมสมัครใจหรือใชกําลังบังคับหญิง 
ซึ่งความผิดฐานนี้ความยินยอมถือเปนสาระสําคัญหากหญิงยินยอมยอมไมเปนความผิดเลย  
ในขณะเดียวกันแมความผิดดังกลาวจะมีโทษสูง แตถาไมเขามาตรา ๒๘๑ ก็ใหเปนความผิดอันยอม
ความไดเพราะกฎหมายดังกลาวมีคุณธรรมทางกฎหมายคือ เปนเรื่องเสรีภาพทางเพศ๙  กลาวคือ ข้ึนกับ
ความพอใจของหญิงวาตนตองการมีเพศสัมพันธ (sexual intercourse) กับใคร โดยความยินยอมตอง
เกิดกอนการกระทําชําเรา 
 การขมขืน ปจจุบันศาลฎีกาของไทยยังคงจํากัดความหมายเพียงวาเปนเฉพาะกรณีใช
อวัยวะเพศชาย  (penis)  สอดใสเขาไปในอวัยวะเพศหญิง (vagina)  เทานั้น (ฎีกาที่ ๘๔๗/๒๔๙๑) ไมวา
อวัยวะเพศชายจะลวงล้ําเขาไปเพียงใด จะสําเร็จความใครหรือไม (ฎีกาที่ ๑๑๓๓/๒๕๐๙, ฎีกาที่ 
๑๖๔๖/๒๕๓๒) ก็จะเปนความผิดสําเร็จ หากเพียงแตอวัยวะเพศชายเพียงแตถูไถอยูดานนอกอวัยวะ
เพศหญิง ไมอาจสอดใสเขาไปได ไมวาจะเปนเพราะขนาดตางกัน หรือดวยประการอื่นใด คงเปน
ความผิดเพียงพยายามกระทําชําเรา 
 นอกจากนี้ ศาลฎีกายังตีความคําวาหญิงที่จะถูกขมขืนวาตองเปนหญิงตามเพศกําเนิด
เทานั้น ชายที่แปลงเพศเปนหญิง หากถูกขมขืนก็คงมีความผิดฐานอนาจารเทานั้น (คําพิพากษาฎีกาที่  
๘๔๗/๒๔๙๑, ๑๐๔๘/๒๕๑๘) ดังนั้น จึงเห็นวาในปจจุบันการใชอวัยวะเพศชายกระทําตอ
ชองทวารหนักของชายหรือหญิง ใชอวัยวะเพศสอดใสเขาไปในชองปาก (oral or mouth) ของหญิงหรือ
ชาย (fellatio) หรือใชปากกระทําตออวัยวะเพศหญิง (cunnilingus) ซึ่งการกระทําดังกลาวผูถูกกระทํา 
ไมยินยอมหรือถูกบังคับใหกระทํา ซึ่งผูถูกกระทําขยะแขยง รังเกียจ อาจติดเชื้อโรคพอ ๆ กับกระทําตอ
อวัยวะเพศเชนกัน อันเปนการประทุษรายทางเพศ (sexual assault) แตผูกระทําคงมีความผิดเพียง
อนาจารเทานั้น และเมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยวาตองเปนอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไปในชองคลอดของหญิง  

                                                           
  ๙คณิต  ณ นคร, ดร.ศ, กฎหมายอาญาภาคความผิด, บริษัทสํานักพิมพวิญูชน จํากัด, มิถุนายน ๒๕๔๕,  
น. ๓๒๕.  
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๗๐ 

คงมีปญหาตอไปวาหากกรณีหญิงแปลงเพศเปนชายจะถือวาเปนอวัยวะเพศชายหรือไมและจะมี
ความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราหญิงอื่นหรือไมยังคงเปนปญหาอยูในปจจุบัน 

 
 หญิงซ่ึงมิใชภริยาของตน 
 ภริยา หมายถึง ภริยาที่ชอบดวยกฎหมายเทานั้น สวนชายผูกระทําไมจําเปนตองเปนสามี 
จะเปนใครก็ได สวนผูอ่ืนที่รวมกระทําในลักษณะเปนตัวการกับสามี เชน ชวยบังคับขูเข็ญ จับแขนขา 
ไมผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา แตอาจผิดในความผิดตอเสรีภาพหรือทํารายรางกายได ในทางตรงกัน
ขามหากสามียินยอมใหผูอ่ืนกระทําชําเราภริยาของตน โดยสามีชวยจับแขนขา ทั้งสามีและพวกมี
ความผิดฐานรวมกันขมขืนได อยางไรก็ตาม เมื่อกฎหมายบัญญัติวา “หญิงซึ่งมิใชภริยาของตน” ดังนี้ 
จะตีความหมายไปไดวา หากสามีขมขืนภริยาตนแลวก็จะไมเปนความผิด เมื่อภริยาไปรองทุกขในทาง
ปฏิบัติเจาพนักงานตํารวจมักไมรับแจงความรองทุกข เพราะเห็นวากฎหมายบัญญัติไวชัดเจนแลว จึง
ทําใหมองเห็นวาสามีขมขืนภริยาไมเปนความผิดใด ๆ เวนแตจะเปนการใชกําลังทํารายรางกายจึงเปน
ความผิดในหมวดความผิดตอชีวิตรางกาย หรือในหมวดเสรีภาพ จึงไดมีกลุมสิทธิสตรีและนักกฎหมาย
พยายามแกไขกฎหมายในสวนนี้ ใหสามีมีความผิดขอหาขมขืนภรรยาได เชน กรณีสามีปวยเปน
โรคติดตออยางรายแรง แยกกันอยูตามคําสั่งศาล อยูระหวางฟองรองเพื่อหยา เพราะถึงแมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๖๑ สามีภริยาจําตองอยูดวยกันฉันทสามีภริยา ก็มิได
หมายความวาสามีจะใชอํานาจบังคับกระทําชําเรากับภรรยาไดทุกกรณี แมจะเปนความผิดตอเสรีภาพ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๐๙ แลวก็ตาม จึงมีผูตองการเพิ่มเติมขอความในมาตรา ๒๗๖ 
เพื่อใหสามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพในทางเพศแกภรรยามากขึ้น 
 
 โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ 
 โดยขูเข็ญ โดยใชกําลังประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมอาจขัดขืนได โดยหญิงเขาใจ
ผิดวาตนเปนบุคคลอื่น เหลานี้เปนวิธีการกระทําทั้งสิ้น 
 ขูเข็ญ หมายความวา ทําใหกลัววาจะไดรับภยันตรายในอนาคตซึ่งอาจเปนการกระทําตอ
หญิงนั้นเองหรือตอผูอ่ืนที่หญิงเกี่ยวของอยูดวย เชน บิดา บุตร เปนตน 
 ใชกําลังประทุษราย หมายความวา ใชกําลังกระทําตอกายหรือจิตใจของบุคคล ไมวา 
จะเปนแรงทางกายภาพ หรือดวยวิธีอ่ืนใด รวมถึงการกระทําใด ๆ ซึ่งเปนเหตุใหบุคคลอยูในภาวะ 
ที่ไมสามารถขัดขืนไดไมวาใชยา สะกดจิต หรือวิธีอ่ืนที่คลายคลึงกัน 
 โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หมายถึง หญิงไมสามารถขัดขืนไดโดยสภาพ
ของหญิงเอง อาทิ หญิงเปนเด็ก ปวยเจ็บ รวมถึงหญิงถูกกระทําจนไมสามารถขัดขืนได อาทิ ถูกมัด  
ถูกวางยา 
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 โดยหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอ่ืน เชน ขณะหญิงกําลังหลับ ผูกระทําเขาไปกระทํา
ชําเรา 
 อยางไรก็ตาม หลังจากที่ประเทศไทยไดใชประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบันความผิด
ขอหากระทําชําเราผิดธรรมดามนุษยดวยชายก็ดี หญิงก็ดี หรือทําชําเราดวยสัตวเดียรฉานก็ดี… ตาม
กฎหมายลักษณะอาญา รศ. ๑๒๗ มาตรา ๒๔๒ ตลอดจนตามกฎหมายตราสามดวง ไดถูกยกเลิกไป  
ศาลฎีกาของไทยยังคงตัดสินในความผิดขอหากระทําชําเราอยางเครงครัดตามตัวบท และวางหลักไว
อยางชัดเจนวา การกระทําชําเราตองเปนการใชอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไปในอวัยวะเพศหญิงเทานั้น 
ตามที่ไดกลาวมาแลว ซึ่งตางจากกฎหมายและคําพิพากษาของศาลในประเทศเยอรมัน ฝร่ังเศส อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ไดมีการตัดสินวา การกระทําชําเราไมวาจะใชอวัยวะเพศหรือ 
วัตถุอ่ืนใดลวงล้ําเขาไปในชองคลอดหรือทวารหนักหากผูถูกกระทําไมยินยอม ถือเปนการกระทําชําเรา
ทั้งสิ้น จึงเห็นวาศาลฎีกาในขณะที่ใชกฎหมายลักษณะอาญาไดพัฒนาหลักกฎหมายจนปจจุบัน 
ศาลตางประเทศตัดสินตาม แมจะโดยบังเอิญหรือไมก็ตาม และไดพัฒนาแกไขกฎหมายจะสามารถ
คุมครองปจเจกบุคคลไดเต็มตามการพัฒนาฐานเศรษฐกิจสังคม แตศาลฎีกาในปจจุบันของไทยยังคง 
ไมเปลี่ยนแนวใด ๆ เลย  โดยสาเหตุสวนหนึ่งอาจเปนเพราะไทยยังไมไดแกกฎหมายใหทันสมัยทันกับ
นานาอารยประเทศ สถาบันกฎหมายอาญาสํานักงานอัยการสูงสุด รวมกับองคการทุนเพื่อเด็กแหง
สหประชาชาติ (UNICEF) ไดเห็นปญหาดังกลาวจึงไดจัดสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “มาตรการใหมทาง
กฎหมาย : รูปธรรมในการคุมครองเด็กที่เปนเหยื่ออาชญากรรมทางเพศ” โดยไดเสนอแนวทางในการ
แกปญหา ๓ ประการ คือ 
  ๑.  ใหคํานิยามของการกระทําชําเราใหมีความหมายขยายออกไปจากเดิม 
   โดยขอเพิ่มความหมายการกระทําชําเรา ในมาตรา ๑(๑๔) เปน “การกระทําชําเรา
หมายความรวมถึง ทําการสวมหรือใสอวัยวะเพศเขาไปในอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอ่ืน หรือใชปาก
กระทําแกอวัยวะเพศของผูอ่ืน หรือใชอวัยวะเพศกระทําแกปากของผูอ่ืน เพื่อสนองความใครของตนหรือ
บุคคลที่สาม ทั้งนี้ไมวาจะทํากับบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ 
 ๒. ขยายขอบเขตฐานความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราและกระทําชําเราใหรวมถึงกระทํา
แกชาย หรือเด็กชายดวย 
  ๓.  ขยายความผิดใหผูผลิตวัตถุลามกที่มีเสียงหรือภาพของเด็กไดรับโทษหนักขึ้น รวมถึง 
ผูมีไวในครอบครอง วัตถุดังกลาว ก็มีความผิดดวย โดยไดเสนอเปนรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม 
ประมวลกฎหมายอาญา แตยังคงไมเปลี่ยนแปลงเปนวา ผูใดขมขืนผูอ่ืน เพราะเกรงวาสามีจะมีความผิด
ขอหาขมขืนภริยาดวย โดยเกรงวาจะกระทบสถาบันครอบครัว   
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๖.   ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามกฏหมายสหราชอาณาจักร 
 

  สหราชอาณาจักรไดมีการออกกฎหมายความผิดเกี่ยวกับเพศฉบับลาสุด ป ๒๕๔๖  
มีผลใชบังคับเมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ชื่อ Sexual Offence Act ๒๐๐๓ โดยไดขยายความ
คุมครองออกไปจากกฎหมายเดิม โดย 
 มาตรา ๑  ไดใหความหมายของการขมขืนไววา๑๐ 
 S.๑ “RAPE” 
  (๑) A person (A) commits an offence if- 
   (a) he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person  
     (B) with his penis. 
   (b) B does not consent to the penetration, and  
   (c) A does not reasonably believe that B consents 
  จาก Sexual offence Act ๒๐๐๓(SOA-๒๐๐๓) ซึ่งเปนฉบับปจจุบันไดเปลี่ยนแปลง 
องคประกอบภายนอกของการกระทําผิดจากเดิม มาตรา ๑๔๒ Criminal Justice and Public Order  
Act ๑๙๙๔ ที่กําหนดใหเฉพาะชายทําการขมขืนกระทําชําเราหญิงหรือชายอื่น ไมวาโดยทางชองคลอด 
(Vaginal) หรือทวารหนัก (anal) โดยผูนั้นไมยินยอม แตใน SOA–๒๐๐๓ กําหนดผูกระทําเปนวา “ผูใด” 
เทานั้น ผูกระทําจึงไมจํากัดเฉพาะชายอีกตอไป ทั้งไดขยายคุมครองการใชอวัยวะเพศชายกระทําตอ 
ชองปาก (Oral rape) ทวารหนักไมจํากัดเฉพาะชองคลอดอีกตอไป ซึ่งในสวนการใชเครื่องมือหรือวัสดุ
อ่ืนใดกระทําตออวัยวะดังกลาวยังคงเปนความผิดทั้งสิ้น (sexual  assault) และไดกําหนดความผิดใหม 
เชน  การกระทําที่เปนการเบี่ยงเบนทางเพศ เชนอวดอวัยวะเพศ (Exposure),  แอบถายภาพ ถ้ํามอง หรือ
ใชทีวีวงจรปด (Voyeurism), ตลอดจนมีเพศสัมพันธกับสัตว (Intercourse with an animal) เปนความผิด 
อยางไรก็ตาม ใน SOA – ๒๐๐๓ ยังคงองคประกอบสําคัญเดิมไวคือ ตองเปนการกระทําโดยใชอวัยวะ
เพศชาย  กระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย (unlawful) และเปนการกระทําโดยผูอ่ืนไมยินยอม (consent) 
นอกจากนี้ การประทุษรายทางเพศ ( sexual assault) ยังใหความหมายเพิ่มเติมของการขมขืนกระทํา
ชําเราเพิ่มเติมไวในมาตรา ๒ ทั้งไดใหความหมายของความยินยอมไวในมาตรา ๗๔ และความหมายของ 
ชองคลอด (vagina) รวมถึงตัวอวัยวะเพศดานนอก (vulva) ดวยคือ  
 S. ๒  assault 
  Assault by penetration 
  (๑) A person (A) commits an offence if 

                                                           
  ๑๐Sexual Offence Act 2004<http://www.Legislation.hmso.gov.uk/acts/act2003/30042-b.htm> 
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   (a) he intentionally penetrates the vagina or anus of another person (B) 
with a  part  of  his  body  or  anything else, 
   (b) the penetration is sexual, 
   (c) B does not consent to the penetration, and 
   (d) A does not reasonably believe that B Consents. 
 S. ๗๔   “Consent” 
  For the purposes of this part a person consents if he agrees by choice, and has 
the freedom and capacity to make that choice 
 S. ๗๙  Part ๑ : general interpretation 
  (a)  Vagina includes vulva 
   จึงเห็นไดวา ความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราตาม SOA – ๒๐๐๓ มีความหมายถึง
ผูใดขมขืนผูอ่ืนโดยการใชอวัยวะเพศ, ลวงล้ําหรือสอดใส (penetration)  เขาไปใน Vagina, anus, oral 
(mouth) ของผูอ่ืน หรือบังคับใหผูอ่ืนกระทําตอตนโดยผูอ่ืนไมยินยอม สวนความผิดขอหาประทุษราย
ทางเพศ(Sexual Assult) เปนการใชวัสดุอ่ืนใดลวงล้ําหรือสอดใส (penetration) เขาไปใน Vagina, anus, 
oral (mouth) หรืออวัยวะอื่นใดโดยบุคคลอื่นนั้นไมยินยอมก็จะเปนความผิดทั้งสิ้น   
 
๗.   ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 จาก Model Penal Code ๑๙๖๒๑๑  มาตรา ๒๑๓.๐ ไดใหคําจํากัดความของการขมขืน
กระทําชําเราใหรวมถึงการขมขืนทางชองคลอดหรือทางทวารหนัก โดยการลวงล้ําของอวัยวะเพศหรือ
เพียงถูไถ โดยไมจําเปนตองหลั่งน้ําอสุจิ 
 มาตรา ๒๑๓.๑  ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราและความผิดที่เกี่ยวของ 
 (๑) การขมขืน ชาย จะกระทําผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราหญิงอื่นซึ่งมิใชภรรยาของตน
เมื่อ 
  (a) โดยใชกําลังบังคับ, หรือขูจะทําอันตรายแกชีวิต, ทําอันตรายแกรางกาย ใหไดรับ
บาดเจ็บสาหัส หรือลักพาตัวผูหนึ่งผูใด หรือ 
  (b) โดยทําใหไมสามารถชวยตนเองได หรือในภาวะไมอาจขัดขืนได หรือโดยใชยา
เครื่องมึนเมาหรือโดยวิธีอ่ืนใดทําใหอยูในภาวะไมสามารถตอสูขัดขืนได หรือ 
  (c) โดยทําตอหญิงที่ไมสามารถควบคุมตัวเองได (unconscious) 
  (d) ทําตอเด็กหญิงอายุนอยกวา ๑๐ ป 

                                                           
  ๑๑Model Penal Code Official Draft and Explanatory note, The American Law Institute 1985, p. 131. 
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 จะเห็นวา ใน Model Penal Code (MPC) ดังกลาวไมไดมีขอหามที่สามีขมขืนกระทําชําเรา
ภรรยาจะเปนความผิด และจาก MPC สามารถแยกองคประกอบความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราได  
๒ องคประกอบ คือ 
 (๑) เปนการกระทําชําเราที่ผิดกฎหมาย (Unlawful sexual intercourse) 
 (๒) กระทําโดยใชกําลัง (force) ทําใหกลัว (fear) หรือโดยใชกลอุบาย (trick)  
 
การกระทําชําเราที่ผิดกฎหมาย 
 จาก MPC จะเห็นวาชายไมอาจถูกกระทําชําเราได และศาลรัฐมิซิแกนเห็นวา โดยสภาพ
ธรรมชาติทางเพศของมนุษย การขมขืนไมควรจํากัดอยูเฉพาะชาย จึงไมใชคําวา “ขมขืนกระทําชําเรา” 
แตใชคําวา “ผูกระทํา” แทน สวนความหมายของการขมขืนยังคงเปนการลวงล้ํา (penetration) ของ
อวัยวะเพศชาย เขาไปในชองคลองของหญิง โดยไมจําตองมีการหลั่งน้ําอสุจิ (ejaculation or emission)  
แตอยางใดตาม MPC ในป ๑๙๘๖ ศาลในคดี State V.Stevens, ๕๑๐๔.๒d ๑๐๗๐ (Me) ศาลได
พิพากษาวาหญิงก็สามารถขมขืนกระทําชําเราชายได โดยกฎหมายของมลรัฐเวอรมอนท เรียกวา 
มาตรการคุมครองผูถูกกระทําชําเรา (rape shield law)  
 
การกระทําโดยใชกําลังทําใหกลัวหรือใชอุบายลอลวง (Committed by use of force, fear,  
or trick) 
 การกระทําอาชญากรรมดังกลาวมักเกิดจากความไมยินยอมและมีการตอสูขัดขืนก็จะมี
การใชกําลังหรือทําใหกลัว จนบางครั้งผูถูกกระทําถึงกับช็อคทั้งการกระทําดังกลาวมักมีประจักษพยาน 
นอยมาก ทั้งผูถูกกระทําก็แจงความรองทุกขนอยมากดวยกลัวในเรื่องความสัมพันธในครอบครัวและ
อาจเปนปญหากับสามีเมื่อไปแจงความหลังวันเกิดเหตุ เจาหนาที่ตํารวจก็ไมสามารถหารองรอยใด ๆ ได 
โดยเฉพาะหากเจาพนักงานตํารวจเปนชายจะทําใหไดขอมูลนอยกวาเจาพนักงานตํารวจที่เปนหญิงมาก 
ภาระการพิสูจนในศาลปจจุบันโจทกจึงพิสูจนเพียงวามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น การกระทําดังกลาว
โดยผูเสียหายไมยินยอมหรือขัดกับเจตนารมณ   โดยมีพฤติกรรมตาม MPC มาตรา ๒๑๓.๑ สวนการใช
อุบายลอลวงก็โดยหลอกผูถูกกระทําวาจะเปนการรักษาโรค เชื่ออุบายใดๆ ก็ได จนทําใหผูถูกกระทํา
หลงเชื่อและยินยอมใหกระทําชําเรา 
 ดังที่ไดกลาวมาแลววา MPC ไมไดกําหนดขอหาสามีขมขืนกระทําชําเราภรรยาเปน
ความผิด ในกรณีสามีมิไดขมขืนเองเชนเปนผูชวยเหลือ สนับสนุนหรือจัดหาภรรยาใหผูอ่ืนกระทําชําเรา
สามียอมมีความผิดได รวมถึงใหภรรยาถูกขมขืนโดยหญิงอื่นก็ตาม 
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 กรณีหญิงสามารถกระทําความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเรา เชน จําเลยเปนหญิงใชอาวุธ
อ่ืนบังคับหญิงอื่นใหใชปากกระทําตออวัยวะเพศชาย (fellatio) ของสามีจําเลย โดยถือวาเปนตัวการ 
ชั้นที่ ๑ (first degree) 
 (คดี State v.Thomas ป ๑๙๘๑) ซึ่งศาลสูงมลรัฐเทนเนสซี ใหเหตุผลวาจําเลยไมจําตอง
เปนผูลงมือกระทําผิดดวยตนเอง  นอกจาก MPC จะบัญญัติเร่ืองการขมขืนกระทําชําเราแลว MPC  
ยังไดบัญญัติในมาตรา ๒๑๓.๒ ใหการชําเราที่ผิดปกติ (Deviate Sexual Intercourse) เปนความผิดดวย 
มีชื่อเรียกเฉพาะวา Sodomy ทั้งคําจํากัดความของการขมขืน รวมถึงการชําเราทางทวารหนักดวย  
(per anum) ตอมาสหรัฐอเมริกาไดปรับปรุงกฎหมายในมลรัฐตางๆทั้ง ๕๐ มลรัฐ และ District of 
Columbia  และศาลไดพิพากษาใหขยายฐานความผิดออกไปจนเปนหลักกฎหมายโดยความผิดขอหา
ขมขืนกระทําชําเราเปนกรณีที่ ผูใดขมขืนผูอ่ืนทั้งสิ้น โดยการลวงล้ํา (penetration) รวมถึงการใชล้ิน  
หรือวัสดุอ่ืนใดดวย (Sexual penetration includes sexual (vagina) intercourse cunnilingus, fellatio, 
or anal intercourse  และตามประมวลกฎหมายสหรัฐ (US CODE COLLECTION)๑๒ ไดใหความหมาย
ของการขมขืนกระทําชําเราในมาตรา  ๒๒๔๖ 
                  (๒)  the term “sexual act” means- 
  (A) contact between the penis and the vulva or the penis and the anus,and for  
   purposes of this subparagraph contact involving the penis occurs upon  
   penetration, however slight; 
  (B)  contact between the mouth and the penis,the mouth and the vulva, or the  
   mouth and  the anus ;   
  (C) the penetration,however sligth,of the anal  or genital opening of another by  
   a hand or finger or by any object,with an intent to abuse, humiliate, harass,  
   degrade ,or arouse or gratify the sexual desire of any person; or 
  (D) the intentional touching,not through the clothing,of the genitalia of another  
   person who has not attained the age of 16 years with an intent to abuse,  
   humiliate, harass, degrade, or arouse or gratify the sexual desire of any person;      
  จะเห็นวาความหมายของการกระทําทางเพศไดขยายขอบเขตออกไปเปนอันมาก 
ซึ่งนับต้ังแตป ๑๙๙๕  เปนตนมาทุกมลรัฐไดนําไปเปนแบบในการรางกฎหมายดังกลาว ในปจจุบัน
ความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราของสหรัฐอเมริกาไดครอบคลุมการกระทําทุกอยางโดย เปนการที่ 

                                                           
  ๑๒<http://www4.law.cornell.edu/uscode/18/2246.html>  
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ผูใดขมขืนผูอ่ืนเชนเดียวกับนานาประเทศ และหากนําหลักกฎหมายเดิมมาเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ปจจุบันจะพบดังตารางดังตอไปนี้ 

              
ตารางเปรียบเทียบความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามกฎหมายเกาและกฎหมายใหมของ

สหรัฐอเมริกา๑๓  
 

กฎหมายเกา กฎหมายที่รัฐสวนใหญใชในระยะ ๓๐ ป ที่ผานมา 
(๑)   จํากัดเฉพาะหญิงเทานั้นจึงจะเปน 
        ผูเสียหายหรือตกเปนเหยื่อได 

(๑) บุคคลทุกเพศ (ชายหรือหญิง) สามารถเปนผูเสียหาย (เหยื่อ) ได 

(๒)  จํากัดเฉพาะชายเทานั้นจึงจะเปน 
        ผูกระทําความผิดได 

(๒) บุคคลทุกเพศ (ชายหรือหญิง) สามารถเปนผูกระทําผิดได  
       (คดี State v.Stevans, ๕๑๐ A๒d ๑๐๗๐ (Me) ศาลพิพากษาวา 
       หญิงที่เปนผูใหญสามารถขมขืนกระทําชําเราเด็กชายอายุ ๑๓ ปได) 

(๓)  สามีไมมีความผิดขอหาขมขืน 
        ภรรยา (อาจผิดขอหาทําราย 
        รางกายหรือประทุษราย) 

(๓) ในหลายมลรัฐกําหนดความผิดใหสามีผิดขอหาขมขืนภรรยาได 

(๔)  การขมขืนกระทําชําเรา  
       มีความหมายเพียงวาเปนการ 
       สอดใสอวัยวะเพศชาย (penis)  
       เขาไปในชองคลอดของหญิง  
       (vagina) โดยหญิงไมยินยอม 
       เทานั้น 

(๔)  การมีเพศสัมพันธไดขยายคําจํากัดความออกไป ไมเพียงรวมเพศทาง 
       ชองคลอดเทานั้น การใชล้ินกับอวัยวะเพศหญิง (cunnilingus) การใช 
       ล้ินกับอวัยวะเพศชาย (fellatio) การรวมเพศทางทวารหนัก (anus)  
       หรือการใชเครื่องมือวัสดุอื่น ๆ สวนใดสวนหนึ่งของรางกายกระทํา 
       ตออวัยวะเพศหรือทวารหนักก็เปนความผิด โดยไมจําตองมีการหลั่ง 
       ใด ๆ (Section ๙๔๐.๒๒๕ (๕) (c) of the Wisconsin Criminal code 

  
๘.  ความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราตามกฎหมายสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 ตามประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝร่ังเศส๑๔ (Code Penal) ค.ศ. ๑๙๘๕   
มาตรา ๓๓๒  และประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบัน  ค.ศ. ๑๙๙๔  ประกาศใชป ค.ศ. ๑๙๙๕   
ในมาตรา ๒๒๒ – ๒๓ บัญญัติวา  

                                                           
   ๑๓Thomas J.Gardner, Terry M. Anderson, “Criminal Law” 8 th Edition, Tomson Wadsworth 2003,  
p. 402.  
  ๑๔http://www.adminet.com/code/CPENALLL-222-23.htm และ The Frence Penal Code, 
Sweet&Maxwell Limited London 1995, p.90. 
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Article 222-23 

 

      “Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la 
personne  d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. 
        Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.” 

      การขมขืนกระทําชําเรา (Viol) คือ การกระทําทุกอยาง (tout acte) ที่มีการลวงล้ําหรือการ 
สอดใส ไมวาโดยวิธีธรรมชาติ หรือวิธีอ่ืนใด (qu’il soit) ตอบุคคลอื่น โดยใชกําลังประทุษราย  
(par violence) โดยการบังคับขูเข็ญ (Contrainte) หรือดวยวิธีอ่ืนใด ประกอบกัน (Constituer) 
 การกระทําทุกอยาง จึงไมจํากัดวาตองเปนเฉพาะอวัยวะเพศชายเทานั้นที่ลวงล้ําเขาไปใน
อวัยวะเพศหญิง แตรวมถึงการใชวัสดุอ่ืนใดสอดใสเขาไปก็เปนความผิดและการลวงล้ํา หรือการสอดใส
ก็ไมจํากัดวาจะตองเปนเฉพาะอวัยวะเพศหญิงเทานั้น การลวงล้ําหรือการสอดใสวัสดุอ่ืนใดทาง 
ทวารหนักทางปาก ฯลฯ หากผูถูกกระทําไมยินยอม โดยถูกบังคับขูเข็ญก็เปนความผิดดวย  

 
๙.   ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามกฎหมายสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
 
 สหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมัน ไดแกไขประมวลกฎหมายอาญาใหมและประกาศใชต้ังแต
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๒ (Stand : ๑ Januar ๑๙๙๙)๑๕ สวนความผิดในทางเพศอยูในหมวดที่ ๑๓ วา
ดวยความผิดตอการกําหนดความสัมพันธทางเพศดวยตนเอง (Drcizehnter Abschnitt. Straf taten 
gegen die sexuelle selbstbestimmung) ต้ังแตมาตรา ๑๗๔ – ๑๘๔ โดยบทบัญญัติที่ใหความหมาย
ของการขมขืนกระทําชําเรา (Vergewaltigung) อยูในมาตรา ๑๗๗ ดังนี้ 
 

๑๗๗.  Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung. (๑) Wer eine andere Person 
  1.  mit Gewalt, 
  2.  durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder 
  3.  unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos 
ausgeliefert ist, nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an sich zu dulden oder an dem Täter 
oder einem Dritten vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. 
(๒) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren. Ein besonders schwerer 
Fall liegt in der Regel vor, wenn 

 

                                                           
  ๑๕http://www.bib.uni-mannheim.de/bereiche/jura/gesetze/stgb-bt2.htm และ Thomas Fischer, 
Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Verlag C.H. Beck München 2001, p.1042-4043. 
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มาตรา ๑๗๗ การบังคับในทางเพศ (Sexuelle Nötigung) ; การขมขืนกระทําชําเรา 
(Vergewaltigung) 
 (๑) บุคคลใดบังคับบุคคลอื่น 
  ๑. โดยใชกําลังประทุษราย หรือ 
  ๒. โดยขูเข็ญวาในทันใดนั้นจะทําอันตรายแกชีวิต หรือรางกาย 
  ๓. โดยอาศัยโอกาสที่ผูเสียหายไมอาจขัดขืนได โดยทําใหผูเสียหายตองยอมรับตอ
การลวงละเมิดทางเพศของตน หรือของบุคคลที่สามหรือใหตองรวมกระทําการดังกลาวกับตนหรือกับ
บุคคลที่สาม ตองระวางโทษจําคุก 
 จะเห็นวา จากประมวลกฎหมายอาญาสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน (StGB) มาตรา ๑๗๗ 
ดังกลาวการจะเปนการกระทําความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเรา ตองเปนผูใดขมขืนกระทําชําเรา
ผูอ่ืน ผูใดซึ่งไมจํากัดวาบุคคลอื่นจะมีเพศใด โดยการใชกําลังประทุษรายหรือเปนเพียงการขูเข็ญจะทํา
อันตรายแกชีวิตรางกาย รวมถึงบังคับใหกระทําทางเพศตอบุคคลอื่นโดยผูเสียหายไมยินยอมก็ยอมเปน
ความผิดทั้งสิ้น นอกจากนี้บุคคลแปลงเพศก็ไดรับความคุมครองในทางเพศเชนกับบุคคลทั่วไป ซึ่ง
กฎหมายเยอรมันกอนหนานี้บัญญัติเหมือนของไทยคือ ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงอื่นที่มิใชภริยาของ
ตน (Anybody who compels a woman to have extramarital sexual intercourse with him by force or 
threat of present  danger to life or limp…)   

 
๑๐.  กฎหมายขมขืนกระทําชําเราของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. 
       ลาว) 
 

 ในหมวดที่ ๖ วาดวยการกระทําผิดตอสายผัวเมีย ครอบครัวและฮีดครองประเพณี๑๖ 
 มาตรา ๑๑๗ (ใหม) การทําผิดสะจาน (เปนชู) 
 บุคคลผูใดที่มีเมียหรือผัว หากไดเสพสมกับผูอ่ืนจะถูกลงโทษตัดสินสารภาพแตสามเดือน 
หาหนึ่งป หรือดัดสาง โดยไมตัดสินสารภาพ และจะถูกปรับ ผูทําผิดสะจานก็จะถูกลงโทษในสถาน
เดียวกัน 
                 ดัดสาง เปนการลงโทษอยางหนึ่ง โดยการกักบริเวณใหจําเลยอยูเฉพาะในบานหรือที่พัก
ของตนเอง สามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ แตตองสงรายไดที่ไดจากการประกอบอาชีพดังกลาวเขา
รัฐรอยละหาของรายไดที่ไดรับในแตละเดือน 
 
 

                                                           
  ๑๖กมโคดสะนาเผยแผกดหมาย, กดหมายและนิติกําในคงเขตปกครองและยุติทํา, พิมพครั้งที่ ๑, ๒๐๐๒, น. ๑๒๖. 
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 มาตรา ๑๑๙ (ใหม) การขมขืนทําชําเรา 
 บุคคลผูใดหากไดใชกําลัง ใชอาวุธนาบบู, ใชยาสลบ, ใชส่ิงมึนเมาหรือ ใชวิธีอ่ืน ๆ ที่ทําให
ผูหญิงตกอยูในสภาพไมสามารถชวยเหลือตนเองได เพื่อทําชําเราดวยการขืนใจของผูหญิงที่ไมใช 
เมียของตน จะถูกลงโทษตัดสินสารภาพ แตสามปหาหาปและจะถูกปรับไหม  แต ๑,๐๐๐,๐๐๐ กีบ  
หา ๕,๐๐๐,๐๐๐ กีบ 
 ในกรณีที่ผูกระทําผิด หากไดขมขืนทําชําเราเด็กผูหญิงที่มีอายุแตสิบหาป หาสิบแปดปที่
อยูในความคุมครองดูแลของตนหรือในการปนปวของตนจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพ แตหาปหาสิบปและ
ถูกปรับ___ 
 ในกรณีที่ผูกระทําผิด หากไดขมขืนทําชําเรา ดวยวิธีเปลี่ยนเวียนกัน ขมขืนทําชําเราเด็ก
อายุตํ่ากวาสิบหาป ไดทํารายรางกายผูใหญในเวลาที่ขมขืน หรือทําใหผูหญิงพิการตลอดชีวิต หรือ
เสียชีวิต จะถูกลงโทษ___ 
 ในกรณีที่ผูกระทําผิด หากไดขมขืนทําชําเราแลว ไดฆาผูหญิงนั้นดวย จะถูกลงโทษตัดสิน
สารภาพ แตสิบหาปหาชาว (ยี่สิบ) ป และถูกปรับ___ 
 ความพยายามกอการกระทําผิดก็จะถูกลงโทษ 
 ขอหากระทําชําเรา ประมวลกฎหมายอาญาของ สปป. ลาว มีบัญญัติไวคลาย ๆ มาตรา 
๒๗๖ ของไทย คือของไทยบัญญัติวา ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงอื่นซึ่งมิใชภรรยาของตน โดยขูเข็ญ
ดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษรายโดยทําใหหญิงอยูในสภาพที่ไมสามารถตอสูหรือขัดขืนได หรือ
ทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น และลักษณะการกระทําที่เปนการใชอวัยวะเพศชายสอดใส 
ในชองคลอดหญิงเทานั้น 
 นอกจากนี้ การรวมกันกระทําผิดทางเพศในบางกรณี เชน พระภิกษุ, สามเณร กระทําชําเรา
หญิงหรือชาย และหญิงหรือชายที่สมัครใจกระทําชําเรากับพระภิกษุสามเณรก็มีความผิดดวย 
 การทําผิดในลักษณะเปนผูรวมกระทําอีก กรณีหนึ่งคือ กรณีการกระทําชําเราของญาติ
ใกลชิด (Incest) ซึ่งมีบัญญัติอยูในกฎหมายของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส, เยอรมัน แตในกรณี
ดังกลาวประมวลกฎหมายอาญาของไทยคงเอาผิดเฉพาะผูกระทําเทานั้น อันเหตุเพิ่มโทษเฉพาะตัวตาม
มาตรา ๒๘๕ 
 ดังนี้ เมื่อกฎหมายของ สปป. ลาว มีขอหา ภิกษุสามเณรทํากับชายหรือหญิง และการรวม
ประเวณีกับญาติใกลชิดในลักษณะเอาผิดกับผูกระทําผิดทั้งสองฝาย (necessary participator) การนํา
ตัวผูกระทําผิดยอมยากลําบาก แตเมื่อ สปป. ลาว ใชระบบการไตสวนหาความจริงเชนเดียวกับ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส, สหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมัน พนักงานอัยการมีอํานาจในการสอบสวนคนหา
ความจริง ในฐานะเปนหัวหนาพนักงานสอบสวน การออกหมายจับ หมายคน หมายขัง เปนอํานาจของ
พนักงานอัยการ การที่ผูกระทําผิดทั้งสองฝายจึงสามารถนําคดีมาฟองศาลได 
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 หากนํากฎหมายของแตละประเทศนํามาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นความแตกตาง ดังนี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบการกระทําผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราในแตละประเทศ 

 
ประเทศ

องคประกอบ
ความผิด 

 
ไทย 

สปป. 
ลาว 

อังกฤษ 
(UK) 

สหรัฐ 
อเมริกา 

(US) 

 
ฝรั่งเศส 

 
เยอรมัน 

 
หมายเหต ุ

ผูกระทํา 
(actor) 

ผูใด ผูใด ผูใด ผูใด ผูใด ผูใด ทุกประเทศไมจํากัดผูกระทํา
จะเปนใครแตศาลฎีกา 
ของไทยตัดสินวาผูกระทํา  
(ผูลงมือ) เปนชายเทานั้น  
สวนหญิงคงเปนไดเพียง
ตัวการรวม ฏ.๒๕๐/๒๕๑๐  
(ประชุมใหญ) 

ผูถูกกระทํา 
(victim) 

ตองเปน
หญิง
เทานั้น 

ตองเปน
หญิง
เทานั้น 

ผูอื่น ผูอื่น ผูอื่น ผูอื่น ศาลฎีกาไทยถือวาผูถูก 
กระทําตองเปนหญิงเทานั้น  
ไมรวมถึงบุคคลแปลงเพศ 
ถือวายังเปนชาย 
(ฎ.๑๕๗/๒๕๒๔)  
สวนอังกฤษและเยอรมัน 
ขยายความถึงบังคับให 
กระทําตอบุคคลอื่นหรือ 
ใหกระทําตอบุคคลที่สาม 

อวัยวะที่ใช  
(organ) 

อวัยวะ 
เพศชาย 
(penis) 
เทานั้น 

อวัยวะ
เพศชาย 
(penis) 
เทานั้น 

อวัยวะ 
เพศชาย  
(penis)  

อวัยวะ 
เพศชาย 
อวัยวะ 
อื่นใด 
หรือวัสดุ 
อื่นใด 

อวัยวะเพศ
ชาย 
อวัยวะ 
อื่นใด 
หรือวัสดุ 
อื่นใด 

อวัยวะ 
เพศชาย  
อวัยวะ 
อื่นใด 
หรือวัสดุ 
อื่นใด 

ไทย ลาว ตองเปนการใช
อวัยวะเพศชายสอดใส 
เขาไปเทานั้น  สวนประเทศ
อื่นไมจํากัดวาจะใช 
อวัยวะเพศ, อวัยวะอื่น เชน 
นิ้ว หรือใชวัสดุอื่น  
ก็เปนความผิดทั้งส้ิน 

กระทําตอ 
หรือสอดใส 
เขาไปใน 
(penetration) 

ชอง
คลอด 
(vagina) 
ของหญิง
เทานั้น 

ชอง
คลอด
ของหญิง
เทานั้น 

ชองคลอด  
(vagina)  
ทวารหนัก  
(anus)  
ชองปาก  

ชองคลอด 
(vagina)  
ทวารหนัก  
(anus)  
ชองปาก  

ไมจํากัด 
วาเปน
อวัยวะใด 
ที่ผูเสียหาย 
ไมยินยอม 

ไมจํากัดวา 
สอดใส 
เขาไปใน 
อวัยวะใด 
ที่ผูเสียหาย 

ศาลฎีกาไทยวางหลักวา  
ตองเปนการใชอวัยวะ 
เพศชายสอดใสเขาไปใน 
ชองคลอดของหญิงเทานั้น 
 หากเปนการใชอวัยวะ 
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ประเทศ
องคประกอบ
ความผิด 

 
ไทย 

สปป. 
ลาว 

อังกฤษ 
(UK) 

สหรัฐ 
อเมริกา 

(US) 

 
ฝรั่งเศส 

 
เยอรมัน 

 
หมายเหต ุ

(oral)  
หรือบังคับ 
ใหทําตอ 
บุคคลที่สาม  
โดยชองคลอด 
อวัยวะเพศ 
(vulva) 

(oral) หรือ 
บังคับใหทํา 
ตอบุคคล 
ที่สาม โดย 
ชองคลอด
รวมถึง 
อวัยวะเพศ  
(vulva) 

ไมยินยอม 
หรือบังคับ 
ใหทําตอ 
บุคคล 
ที่สาม 

เพศชายสอดใส  เขาทางปาก 
หรือชองทวารหนัก 
จะคิดเปนขอหาอนาจาร 
 (ฎ.๑๐๔๘/๒๕๑๘) 

วิธีกระทํา By fear 
By force 
By trick 

By fear 
By force 
By trick 

By fear 
By force 
By trick 

By fear 
By force 
By trick 

By fear 
By force 
By trick 

By fear 
By force 
By trick 

สปป. ลาวถือวาพระภิกษุ,
สามเณรกระทําชําเรา 
หญิงเปนความผิดทั้งพระภิกษุ,
สามเณรและหญิง  
แมจะยินยอมทั้งสองฝาย  
ทุกประเทศหากยินยอม 
จะไมเปนความผิด 

 

๑๑.  บทสรุป       
 

      จะเห็นวากฎหมายในความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราของประเทศไทยใกลเคียงกับ
กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสวนประเทศอื่นๆที่เปรียบเทียบในความผิด
เกี่ยวกับเพศโดยเฉพาะขอหาขมขืนกระทําชําเรา ทุกประเทศจะบัญญัติวา ผูใดขมขืนกระทําชําเรา
ผูอ่ืน ทั้งสิ้น คงมีแตประเทศในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตเชนไทย  สปป. ลาว  เขมร เมียนมาร  
เวียดนาม  ที่ความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราตองเปนการที่ชายใชอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไปใน 
ชองคลอดของหญิงเทานั้นและประเทศที่ไดชื่อวาพัฒนาแลวในทวีปเอเชียเชนญี่ปุน เกาหลีใต สิงคโปร 
แมจะเปนการบัญญัติวาผูใดขมขืนหญิงอื่น แตก็มีมาตราที่ระบุใหการขมขืนทางทวารหนัก ทางปาก 
เปนความผิดดวย  นอกจากนี้ประเทศในยุโรปทุกประเทศ สหรัฐอเมริกา คานาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
ตางก็แกไขกฎหมายของตนใหกาวทันสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแลว แมประเทศสหราชอาณาจักร 
ก็ไดออกกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับเพศป ค.ศ. ๒๐๐๓ ใหเปน ผูใดขมขืนกระทําชําเราทาง 
ชองคลอด ทวารหนัก ทางปากเปนความผิด และไดขยายความคุมครองบุคคลทุกเพศ ใหไดรับการ
คุมครอง ทั้งไดขยายความคุมครองไปถึงกรณีการแอบถายภาพ  การสงขอความภาพลามก  การเปดเผย 
อวัยวะเพศตอที่สาธารณะใหเปนความผิดดวย  หากพิจารณาการพัฒนากฎหมายในเรื่องนี้ของ 
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แตละประเทศแลว  สหราชอาณาจักร  สหรัฐอเมริกา  ฝร่ังเศส  เยอรมัน  จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ทุก ๑๐-๑๕ ป  ประเทศที่พัฒนาไปชาในบรรดาประเทศชั้นนําทั้งหลายคือ สหราชอาณาจักรโดยอาจ
เนื่องจากระบบกฎหมายที่แตกตางจากประเทศในภาคพื้นยุโรป  แตทายสุดประเทศสหราชอาณาจักร 
ก็ออกกฎหมายตามประเทศในภาคพื้นยุโรป โดยสหราชอาณาจักร  ในระหวางการพัฒนาจะมีผูไมเห็น
ดวยในการแกกฎหมายใหสามีขมขืนภริยาได หรือการขมขืนตองเปนการใชอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไป
ในชองคลอดของหญิงเทานั้น   โดยเฉพาะ Sir. Matthew  Hale ที่เห็นวาชายแปลงเพศไมอาจเปนหญิงได
เพราะขาดโครโมโซม อวัยวะเพศ ฮอรโมนเพศ (คดี Corbett v. Corbett) แตเห็นวาการกระทําชําเราชาย
แปลงเพศ (artificial vagina) เปนการขมขืนกระทําชําเราได ซึ่งแนวคิดดังกลาวมีอิทธิพลอยูหลายป
จากนั้นก็คอยๆปรับเปนการใชอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไปทางทวารหนักของหญิงหรือชายอื่น จน
สุดทายในป ค.ศ. ๒๐๐๓  อังกฤษไดออกกฎหมายความผิดเกี่ยวกับเพศ (SOA-๒๐๐๓) ดังกลาว แตยัง
จํากัดอยูวาตองเปนการใชอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไปทางชองคลอด ทวารหนัก ทางปาก สวนการใช
วัสดุอ่ืน หรือกระทําตอสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย บัญญัติเปนความผิดขอหาประทุษรายทางเพศ 
(sexual assault)  แทน  ซึ่งความผิดดังกลาวเคยมีอยูดังกลาวมีอยูในกฎหมายลักษณะอาญาของไทย
มาแลวทั้งสิ้น แตตอนหลังไทยตัดความผิดเหลานี้ออกโดยเห็นวาเปนเรื่องนาอับอาย หรือใหเปนเพียง
ความผิดลหุโทษเชนการเปดเผยรางกายตอที่สาธารณะ ในขณะที่อังกฤษกําหนดใหเปดเผยรางกาย  
การแอบถายทีวีวงจรปดมีโทษจําคุกถึง ๖ เดือน  สวนพัฒนาการกฎหมายความผิดขอหาขมขืนกระทํา
ชําเรา นับแตไทยบัญญัติกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ มาจนบัดนี้เปนเวลาเกือบ ๑๐๐ ปแลว 
(พ.ศ. ๒๔๔๑ - ๒๕๔๗) ไทยยังไมไดเปลี่ยนแปลงหลักกฎหมายดังกลาวแตอยางใด  และความผิดขอหา
ขมขืนกระทําชําเรายังใหเปนความผิดที่ยอมความไดคือความผิดขอหาขมขืนกระทําชําเราที่ไมไดเกิดขึ้น
ตอหนาธารกํานัล ไมทําใหหญิงไดรับอันตรายสาหัส เปนความผิดอันยอมความไดตามมาตรา ๒๘๑ 
ตางจากความผิดขอหาลักทรัพยที่แมทรัพยจะมีราคาเพียง ๕-๑๐ บาท ก็เปนความผิดอาญาแผนดิน 
ไมสามารถยอมความไดเลย และก็ไมมีกฎหมายในนานาประเทศที่บัญญัติใหความผิดขอหาขมขืน
กระทําชําเราเปนความผิดอันยอมความไดจึงเห็นวากฎหมายไทยมุงคุมครองทรัพยมากกวาตัวบุคคล  
ซึ่งอาจเปนเพราะแนวคิดและปรัชญาทางกฎหมายของไทยแตเดิมที่ใหชายมีภริยาไดหลายคน เมื่อหญิง
แตงงานถือเปนสมบัติของสามี  การกระทําผิดขอหาขมขืนกระทําชําเรา ชายจะถูกลงโทษปรับไหม
ในทางแพงเทานั้น แตหญิงจะถูกลงโทษประจานรอบเมืองซึ่งทําใหอับอายจนแทบอยูในสังคมไมได และ
หากหญิงเปนชูก็จะถูกขับออกจากบานทรัพยสินก็ตกเปนของสามีเดิมทั้งหมด หญิงคงไดเฉพาะเสื้อผา
ติดตัวไปชุดเดียวเทานั้น ถึงกับมีผูกลาววา “หญิงเปนควาย ชายเปนคน” ทําใหนึกถึงพระราชดํารัสของ
ลนเกลารัชกาลที่ ๕ ที่ทรงอธิบายและเปรียบเปรยวา “ระบบกฎหมายและการศาลไทยในขณะนั้นมี
สภาพเหมือน เรือกําปนที่ถูกเพรียงและปลวกกินผุโทรมทั้งลํา แตกอนมานั้นเมื่อร่ัวแหงใดก็เขาไมดาม
อุดยาแตเฉพาะตรงรอยรั่วนั้น ที่อ่ืนก็โทรมลงอีก คร้ันนานเขาก็ชํารุดหนักลงทั้งลํา เปนเวลาสมควรที่
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ตองตั้งกงขึ้นกระดานใหมเปนมั่นคงสืบไป”   ในความผิดเกี่ยวกับเพศโดยเฉพาะขอหาการขมขืนกระทํา
ชําเราก็เชนกัน  ไดมีการอุดยารอยรั่วมาแลวถึง ๔ คร้ังนับแตป ๒๕๑๔ ถึง ๒๕๔๐ แตโครงเรือคือ มาตรา
แมบทวาดวยการขมขืนกระทําชําเรา (มาตรา ๒๗๖)  ก็ผุโทรมลงไปมากแลว  จึงถึงเวลาที่จะตั้งกงและ
ข้ึนกระดานใหมเสียที มิเชนนั้นแลว กฎหมายของไทยก็ไมสามารถคุมครองปญเจกบุคคลไดเทาทันกับ
กฎหมายของนานาชาติที่พัฒนาควบคูไปกับเทคโนโลยี  
 

 




