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บทคัดยอ 

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 มีความ

ยินยอม (Consent) ของผูเสียหายเปนขอเท็จจริงท่ีจะปฏิเสธการครบองคประกอบของความผิด 

ซึ่งหากการกระทําชําเราของผูกระทํากระทําโดยมีความยินยอมของผูเสียหายแลวการกระทําของ

ผูกระทําก็ไมอาจเปนความผิดฐานนี้ได ปญหาความไมชัดเจนของขอบเขตการใหความยินยอมของ

ผูเสียหายในความผิดฐานนี้ สงผลตอการพิจารณาขอเท็จจริงในช้ันศาล เพราะในบางคร้ังศาล

จะตองตีความวาขอเท็จจริงเร่ืองความยินยอมท่ีคูความนําข้ึนสูศาลนั้น เปนความยินยอมท่ีแทจริง

ของผูเสียหายหรือไม แมพฤติการณท่ีปรากฏจะพอสรุปไดวาไมมีความยินยอมของผูเสียหายแต

เปนการจําตองยอมศาลก็ไมมีอํานาจในการตัดสินลงโทษตัวผูกระทําความผิดไดจนกวาศาลจะเช่ือ

วาจําเลยมีผิดจริงตามฟองของโจทก 

หลักการในการตอสูคดีของในช้ันพิจารณาของไทยตามหลักกฎหมายใชหลัก “คูความ 

ฝายใดกลาวอางขอเท็จจริงเพ่ือสนับสนุนคําคูความของตนใหคูความฝายนั้นมีภาระการพิสูจน

ขอเท็จจริงนั้น” ในการพิสูจนขอเท็จจริงในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืนตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 276 มักเปนฝายโจทกท่ีตองหาพยานหลักฐานพิสูจนความผิดของจําเลย 

จึงเปนการไมยุติธรรมนักหากผูท่ีถูกขมขืนกระทําชําเราจะตองนําสืบขอเท็จจริงเพ่ือใหนําตัว

ผูกระทําความผิดมาลงโทษ  

ดังนั้นประมวลกฎหมายอาญาควรบัญญัติใหมีขอสันนิษฐานทางกฎหมายเพ่ือใหฝายตัวผู

ท่ีถูกอางวาเปนผูกระทําความผิดไดมีหนาท่ีท่ีตองพิสูจนความบริสุทธิ์ของตัวเขาเองหากเขาอางวา

กระทําไปโดยมีความยินยอม นอกจากนี้ในกรณีท่ีมีการกระทําความผิดกับบุคคลกลุมเปราะบาง 

กฎหมายควรบัญญัติขอสันนิษฐานไวเพ่ือเปนแนวทางในการคุมครองผูเสียหายท่ีมีความบกพรอง

ในการใหความยินยอม ท้ังนี้ก็เพ่ือคุมครองสิทธิของผูเสียหายท่ีอาจตกเปนเหย่ือของผูกระทํา

ความผิดงายกวาผูเสียหายท่ีมีรางกายปกติดวย 
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1. บทนํา 

 ประเทศไทยใชระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) กฎหมายอาญามีวัตถุประสงคเพ่ือ

ปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยภายในรัฐเพ่ือไมใหรัฐไดรับความเสียหายจากการกระทําของ

บุคคลใด การใชกฎหมายอาญาตองเปนไปตามหลักประกันของกฎหมายอาญา มาตรา 2 ในทาง

กฎหมายอาญามีความยินยอมของผูเสียหายอยู 2 ลักษณะ คือ ความยินยอมของผูเสียหายท่ีเปน

เหตุใหผูกระทํามีอํานาจกระทําไดและความยินยอมของผูเสียหายท่ีเปนสวนหนึ่งของขอเท็จจริงท่ี

เปนองคประกอบของความผิด ในเร่ืองความยินยอมของผูเสียหายท่ีทําใหการกระทําของผูกระทํา

ไมเปนละเมิดนั้น ตามหลักสุภาษิตลาตินท่ีวา “Volenti non fit injuria” ในทางกฎหมายอาญา

ยอมอยูในขอบเขตท่ีจํากัดเพราะในประมวลกฎหมายอาญาไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเร่ืองนี้ไวแต

อยางใด (กมลชัย รัตนสกาววงศ, 2524 : 143) 

 ในความผิดเก่ียวกับเพศฐานขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

276 มีความยินยอมของผูเสียหายเปนขอเท็จจริงท่ีเปนการปฏิเสธการครบองคประกอบของ

ความผิด(กมลชัย รัตนสกาววงศ, 2524 : 57) แตหากกรณีท่ีผูเสียหายเปนผูท่ีมีความบกพรอง

ในการใหความยินยอม ก็ไมปรากฏวาในประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดขอบเขตของความ

ยินยอมของผูเสียหายไวชัดเจนไวแตอยางใด ซึ่งเม่ือศึกษาดูแลวมีแตเพียงกรณีท่ีกฎหมายอาญา

ไดบัญญัติกรณีท่ีผูกระทําผิดเปนผูท่ีมีความบกพรองเร่ืองของความสามารถขณะกระทําผิดเทานั้น 

ซึ่งเปนกรณีท่ีไมมีความยุติธรรมตอผูเสียหายในความผิดฐานนี้เปนอยางย่ิง กรณีมีการขมขืน

กระทําชําเราผูเสียหายท่ีมีรางกายพิการ หรือเปนอัมพาตท้ังตัวโดยท่ีผูกระทําอางวากระทําไป

เพราะมีความยินยอมของผูเสียหาย ท้ังๆ ท่ีผูเสียหายไมอาจใหความยินยอมไดเลยหรือผูเสียหาย

จําตองยอมใหกระทําชําเราเพราะอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได การกระทําชําเราดังกลาวจะถือ

เปนการกระทําชําเราดวยความยินยอมของท้ังสองฝายไดอยางไร กรณีตามขอเท็จจริงดังกลาวมัก

เกิดข้ึนในสังคมไทยอยูอยางไมเวนแตละวัน เปนการกระทําท่ีไมอาจมีใครในสังคมยอมรับได หาก

เหตุท่ีผูเสียหายเปนผูท่ีเกิดมามีรางกายพิการและหรือมีจิตบกพรองจึงทําใหผูกระทําผิดมีความ

สะดวกตอการกระทําชําเราเพื่อสนองความใครของตนเอง จึงเปนการตอกยํ้าซ้ําเติม ความ

บกพรองของผูเสียหายซึ่งนอกจากจะขัดตอศีลธรรมและมโนธรรมสํานึกแลวยอมไมเปนเร่ืองท่ี

ยุติธรรม  

 ในการตอสูคดีในช้ันศาลคูความจะตองอาศัยหลัก “คูความฝายใดกลาวอางขอเท็จจริง

เพ่ือสนับสนุนคําคูความของตนใหคูความฝายนั้นมีภาระการพิสูจนขอเท็จจริงนั้น” ซึ่งในความผิด

ฐานขมขืนกระทําชําเราผูอื่นนี้โดยปกติแลวฝายผูเสียหายจะตองนําสืบขอเท็จจริงมากพอท่ีจะให

ศาลเช่ือจนปราศจากขอสงสัยวาจําเลยไดกระทําผิดจริงตามฟอง ศาลจึงจะลงโทษผูกระทํา

ความผิดได จนกระท่ังบางคร้ังอาจเรียกไดวาเปนการขมขืนซ้ําสองกฎหมายอาญาจึงควรบัญญัติ

บทสันนิษฐานเพ่ือคุมครองสิทธิของผูเสียหายในลักษณะนี้ไวเบื้องตนเพ่ือเปนการผลักภาระการ

พิสูจนคดีไปยังตัวผูกระทําผิด เพ่ือเปนอํานวยความยุติธรรมใหคูความอยางเทาเทียม 
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2. ความยินยอมของผูเสียหายในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราผูอื่น  

 ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 มีความ

ยินยอมของผูเสียหายเปนขอเท็จจริงท่ีเปนการปฏิเสธการครบองคประกอบของความผิด ความ

ยินยอมของผูเสียหายเปนกรณีท่ีผูเสียหายสละคุณธรรมทางกฎหมายที่กฎหมายมุงคุมครอง ตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 นี้ก็คือ เสรีภาพทางเพศของบุคคล (คณิต ณ นคร, 2553 : 

416) ในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืนยอมเปนการสละคุณธรรมทางกฎหมายตอสวนตัว 

ซึ่งหากจะพิจารณาจากขอเท็จจริงใดท่ีเกิดข้ึน การรวมประเวณีโดยมีความยินยอมของท้ังสองฝายก็

ยอมไมอาจเปนความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามความหมายในมาตรานี้ได เม่ือบุคคลใด

ตัดสินใจเส่ียงภัยเอง เขาก็ควรจะรับผลความเสียหายนั้น
 
ดังนั้นหากผูถูกกระทํายินยอม การกระทํา

ของผูกระทํายอมไมเปนความผิดได  

 ความยินยอมของผูเสียหายตองเปนความยินยอมท่ีแทจริง กลาวคือ ผูท่ีใหความยินยอม

ตองรูและเขาใจถึงเนื้อหาของการรวมประเวณีนั้นจึงจะถือไดวาเปนความยินยอมท่ีแทจริงได โดย

ผูใหความยินยอมตองใหความยินยอมโดยสมัครใจ โดยมีตัวเลือก โดยมีอิสระ โดยปราศจาก

เง่ือนไขและจะตองไมใชการจํายอมตอสถานการณท่ีเกิดข้ึนหรือกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต ผู

วิกลจริตยอมไมอาจใหความยินยอมไดเพราะเขาไมอาจเขาใจในเนื้อหาท่ีแทจริงของการรวม

ประเวณีนั้นได จึงยอมถือเปนกรณีท่ีผูเสียหายไมอาจใหความยินยอมนั้นได (คณิต ณ นคร, 

2553 : 416) 

 ความยินยอมของผูเยาว ความผิดเก่ียวกับเพศในประมวลกฎหมายอาญาของไทยได

กําหนดเกณฑอายุท่ีแมวาจะยินยอมใหกระทําชําเราผูกระทํานัน้ก็ยังคงมีความผิดอยู  คือ ผูท่ีมีอายุ

ไมเกิน 15 ป เพราะกฎหมายมุงท่ีจะคุมครองความบริสุทธิ์ทางเพศของเด็ก ความสามารถของผู

พิการทางรางกายหรือผูท่ีอยูในอาการมึนเมาจนไมถึงขนาดไมสามารถใหความยินยอมไดนั้น เปน

ปญหาที่ผูกระทําผิดอาศัยความบกพรองในการใหความยินยอมลักษณะนี้เพ่ือจะสนองความใคร

ของตนเอง จึงถือวาผูกระทํามีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืน โดยที่ผูกระทําอาศัยชองนี้งาย

ตอการขมขืนกระทําชําเราผูเสียหาย ในเร่ืองเวลาความยินยอมตองมีอยูกอนหรืออยางนอยจะตอง

มีอยูขณะกระทําและมีอยูตลอดการกระทํานั้น ซึ่งโดยท่ัวไปความยินยอมจะตองมีอยูขณะกระทําไม

วาจะเปนความยินยอมท่ีผูเสียหายแสดงออกในขณะที่มีการกระทําหรือจะแสดงออกกอนการ

กระทําแลวยังคงมีผลอยูมิไดบอกถอนเสียกอนการกระทํานั้นส้ินสุดลง ดังนั้นการบอกถอนความ

ยินยอม (รณกรณ บุญมี,2553 :769) จึงอาจมีข้ึนไดและฝายท่ีไดรับคําบอกถอนตองหยุดกิจ

ทันที มิฉะนั้นตองถือวาเปนการกระทําโดยฝาฝนเจตนาของผูบอกถอนความยินยอมนั้น หากไม

ยอมหยุดจึงตองมีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืน 
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3. ภาวะที่ไมสามารถขัดขืนไดอันทําใหผูเสียหายจําตองยอม 

 กรณีท่ีภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนไดนี้อาจเกิดจากตัวของผูเสียหายเปนผูท่ีอยูในภาวะท่ีไม

สามารถขัดขืนไดเองอยูกอนการถูกขมขืนกระทําชําเรา อาทิเชน มีรางกายพิการไมสมประกอบ 

ปวย เปนอัมพาต มึนเมาสารเสพติด เมาสุรา เปนตน หรืออาจเปนกรณีท่ีผูกระทําความผิดเปนผู

กอใหผูเสียหายอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได อาทิเชน ลากผูเสียหายเขาไปในปาเพ่ือขมขืน

กระทําชําเราและขูใหผูเสียหายกลัววาถาไมยอมก็จะทํารายหรือฆาท้ิงเสีย เปนตน “ผูอ่ืนนั้นอยูใน

ภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได” ยังเปนปญหาในการตีความของศาลอยูมากและยังไมมีหลักเกณฑใน

การพิจารณาท่ีแนนอน เพราะคําวา ภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนไดของผูเสียหายนี้สามารถตีความได

กวางและในบางคร้ังก็คาบเก่ียวกับคําวา “โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ” เพราะภาวะที่ไมสามรถขัด

ขืนไดนี้อาจเกิดจากการขูเข็ญจนกระท่ังทําใหผูเสียหายกลัวจึงตองจํายอมและในบางกรณีอาจมี

ลักษณะเปนกรณี “โดยใชกําลังประทุษราย” ดวย เชน กรณีผูกระทําความผิดใชรางกายทับ

ผูเสียหายไวก็เปนการใชกําลังประทุษรายและทําใหผูเสียหายอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได

ภายในตัวดวยเชนกัน เปนตน 

 หากจะพิจารณาจากแนวคําพิพากษาของศาลฎีกา ในเร่ืองพฤติการณแวดลอมและเหตุ

แหงผูเสียหายเองวาขัดขืนไดหรือไม หากพฤติการณท่ีปรากฏเปนกรณีผูเสียหายขัดขืนไมไดเพราะ

อยูในภาวะท่ีผูเสียหายกลัวท่ีจะขัดขืนเพราะเกรงวาจะเกิดอันตราย อาทิเชน ถูกขมขืนกระทําชําเรา

อยูในปาในท่ีลับตาคน ผูเสียหายถูกจับแขนจับขา ผูเสียหายหมดสติเพราะดื่มสุรา ผูเสียหายกลัว

จําเลยตกอยูในอํานาจบังคับของจําเลย จําเลยทํารายรางกายโดยตบหนาผูเสียหายและพูดขูวาถา

ไมยอมใหรวมประเวณีก็จะพาเพ่ือนอีก 10 คนมารวมกันขมขืน ผูเสียหายพยายามขัดขืนรองขอ

แตจําเลยไมหยุดการกระทําและผูเสียหายไดรองขอไมใหจําเลยทํา จําเลยไมฟงและผูเสียหายก็มี

รางกายไมสมประกอบไมมีแรงท่ีจะขัดขืน เปนตน จากกรณีดังปรากฏในคําพิพากษาของศาลฎีกา

หากผูเสียหายขัดขืนอาจเกิดอันตรายกับชีวิต จึงยอมจํายอมใหผูกระทําขมขืนกระทําชําเราท้ังส้ิน 

ความจํายอมในลักษณะนี้ เห็นไดวาศาลฎีกาพิจารณาจากพฤติการณแวดลอมท่ีจําเลยกระทําตอ

ผูเสียหายอยูในภาวะท่ีไมสมารถขัดขืนไดเนื่องจากกลัวหรือไมมีแรงขัดขืนทางกายภาพจึงตองจํา

ยอม  

 ประมวลกฎหมายอาญาไมไดบัญญัตินิยามของคําวา ภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได ไวเปน

การเฉพาะและศาลสามารถตีความไดอยางกวางขวาง เม่ือความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืนมี

การบัญญัติกรณีท่ีผูกระทําความผิดขมขืนกระทําชําเราผูเสียหายท่ีอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได

เปนความผิดฐานนี้ แตในทางปฏิบัติศาลยังตองอาศัยการตีความและพฤติการณตามแตละคดีๆ 

ไปซึ่งหากจะคุมครองผูเสียหายไดมากกวานี้กฎหมายควรบัญญัตินิยามความหมายหรือบัญญัติ

เปนขอสันนิษฐานทางกฎหมายในการผลักภาระการพิสูจนไปยังผูกระทําความผิดไวเพ่ือคุมครอง

สิทธิของผูเสียหาย 
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4. ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราผูอื่นเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมาย
ตางประเทศ 

 ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราผู อ่ืนในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

(Common Law) เชน ประเทศอังกฤษ มีพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวกับการกระทําผิด

ทางเพศ Sexual Offences Act 2003 ของประเทศอังกฤษ ไดบัญญัติถึงความยินยอมของ

ผูถูกกระทําเอาไวโดยชัดเจนและแตกตางออกไป ในมาตรา 74 ไดบัญญัติไวทํานองวา “เพ่ือ

วัตถุประสงคแหงหมวดนี้ ความยินยอมของบุคคล ถาเขาตกลงใหความยินยอมโดยมีตัวเลือก 

และมีความเปนอิสระและความสามารถท่ีจะตัดสินใจใหความยินยอม” และบทนิยามมิไดอยูใน

เพียงมาตรา 74 เทานั้น แตรวมมาตรา 75 และ 76 คือบทบัญญัติอธิบายบทนิยามดวยไปดวย 

เชน บทนิยามมาตรา 74 ไมไดบัญญัติวาชําเราหญิงพิการอาจเปนการขมขืน แตมาตรา 75(2)(e) 

ผูกระทําไดกระทําไดชําเราโดยอาศัยเหตุเพราะผูอ่ืนมีรางกายทุพลภาพ หรือเพราะความไม

สามารถสื่อสารใหความยินยอมใหเขาใจในขณะน้ันแกผูกระทําได ในขณะกระทํา กฎหมายให

สันนิษฐานวาไมมีความยินยอมของหญิงเวนแตผายผูกระทําจะพิสูจนวามีความยินยอม ดังนี้ 

มาตรา 75 แสดงใหเห็นวาอะไรคือการขาดความยินยอม เพราะขอเท็จจริงตามมาตรานี้ช้ีใหเห็น

ถึงสภาพของเหย่ือท่ีไมอาจใหความยินยอมไดโดยอิสระนั่นเอง  

 ประเทศสหรัฐอเมริกาใชคําพิพากษาวางบรรทัดฐานแทน เชน หากความยินยอมของหญิง

นั้นเกิดจากการที่ชายใชกําลังบังคับหรือขูเข็ญหรือหลอกลวงหญิงจนหญิงไมสามารถขัดขืนไดหรือ

หลงเช่ือตามท่ีถูกหลอกลวง หรือชายไดปลอมหรือแสดงตนวาเปนสามีของหญิงจนหญิงนั้น

หลงเช่ือวาเปนสามี หรือหญิงเปนผูบกพรองในการแสดงเจตนา หรือฉวยโอกาสขณะที่หญิงกําลัง

หลับ หรือทําใหหญิงเกิดอาการมึนเมาแลวถือโอกาสเชนนี้มีเพศสัมพันธกับหญิง หรือโดยหญิงถูก

พาไปบังกะโลแหงหนึ่งโดยไมสมัครใจโดยทั้งท่ีไมรูวาอยูท่ีไหนหางไกลจากท่ีอยูอาศัยมากและเปน

เวลากลางคืน เม่ือพยายามหนีแตฝายชายไปตาม หญิงไดปฏิเสธการรวมประเวณีในตอนแรก และ

ฝายชายขูวาจะไมไปสงท่ีบานถาหากไมยอมมีเพศสัมพันธ จนฝายหญิงยินยอมถอดกางเกงของ

ตัวเองออกเอง และนอนลงยอมใหฝายชายกระทํา  เม่ือภายหลังจากนั้นไมนานฝายหญิงขอให

หยุดกระทํา ลูกขุนตัดสินใหฝายชายมีความผิดเพราะถือวาหญิงนั้น “จํายอม” ซึ่งเปนคดีระหวาง 

Regina v Olugboja (1982) กรณีเหลานี้ลวนแลวแตปราศจากความยินยอมของหญิงท้ังส้ิน ถือ

วาเปนความผิดฐานขมขืน ในขณะเดียวกันศาลอเมริกันบางทองท่ีก็มีปญหากับคําวา “กําลัง” 

(Force) และคําวา “ความยินยอม” (Consent) ของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา (Forcible 

Rape) เพราะบางแหงศาลไดตัดสินวา การจะเปนความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราหญิงตองขัดขืน

ถึงท่ีสุด (Resist Of The Utmost) คดีตอๆ มาในภายหลังศาลตัดสินวาระดับของการขัดขืนไมถือ

เปนเร่ืองเด็ดขาด ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของเหตุการณ อยางไรก็ตามศาลก็ยังเห็นวาการขัด

ขืนจะตองเปนอะไรท่ีมากกวาการตอบปฏิเสธดวยวาจา (Negative Verbal Response) โดยรวม
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แลวบทนิยามการขมขืนกระทําชําเราไมไดมีความแตกตางในสาระสําคัญกับของประมวลกฎหมาย

อาญาไทยในมาตรา 276 เลย  

 ในประเทศท่ีใชระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law)ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

ไมมีบทนิยามความหมาย ความยินยอมในความผิดเก่ียวกับเพศไวและบทบัญญัติในมาตรา 177 

แหงประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันก็มีเนื้อหาไมแตกตางกันกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 276 ของไทย แตประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันมีบทบัญญัติความผิดฐานขมขืน

กระทําชําเราผูท่ีอยูในภาวะท่ีไมอาจชวยเหลือตนเองได ในมาตรา 179 ไดแก ผูท่ีเจ็บปวยทางจิต

หรือความพิการรวมท้ังการติดยาเสพติดหรือเพราะความผิดปกติเก่ียวกับความรูสึกทางจิต

ประสาท รวมถึงผูท่ีไรความสามารถทางดานรางกาย ในท่ีนี้อาจหมายถึงผูปวยอัมพาตก็ได ซึ่ง

กฎหมายเยอรมนีเก่ียวพันกับหลักคุณธรรมทางกฎหมายซ่ึงเปนส่ิงท่ีแยกออกจากันไมได ซึ่งนัก

กฎหมายอาญาของไทยหลายทานก็ไดอธิบายเร่ืองคุณธรรมทางกฎหมายนี้เม่ือวิเคราะหกับ

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาของไทย ไมปรากฏวากฎหมายไทยมีบทบัญญัติท่ีชัดเจนไป

ถึงความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราผูปวยทางจิต ผูพิการ ผูท่ีติดยาเสพติด หรือผูท่ีไรความสามารถ

ทางดานรางกาย มีแตเพียงคําพิพากษาของศาลฎีกาเทานั้นท่ีมีคําพิพากษาลงโทษผูกระทํา

ความผิดในลักษณะดังกลาว โดยศาลไทยอาศัยการตีความตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 276 เทานั้น ซึ่งเปนการกระทําท่ีผูกระทําอาศัยเหตุท่ีผูเสียหายไมสามารถปกปอง

ตนเองไดจากการขมขืนกระทําชําเรา ซึ่งเม่ือพิจารณาดูแลวการกระทําความผิดในลักษณะนี้ ควรมี

บทบัญญัติของกฎหมายที่ลงโทษผูกระทําความผิดใหไดรับโทษท่ีหนักข้ึนกวาการขมขืนกระทํา

ชําเราผูอ่ืนท่ีเปนคนปกติท่ัวไป  

 

5. ขอสันนิษฐานทางกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิผูเสียหาย 

 ประเทศอังกฤษไดบัญญัติขอสันนิษฐานทางกฎหมายที่อาจหักลางได (rebuttable 

presumption) ในเร่ืองความยินยอมในบทบัญญัติมาตรา 75 พฤติการณแวดลอมใดใหถือวาผูอ่ืน

หรือผูเสียหายไมไดใหความยินยอม เชน ใชความรุนแรงขัดขืนใจผูอ่ืน หรือกอใหผูอ่ืนเกิดความ

กลัววาในทันทีทันใดจะเกิดภยันตรายแกผูเสียหาย ผูเสียหายหลับอยูหรือไมไดสติในขณะกระทํา

ผิดนั้นและขอสันนิษฐานท่ีไมอาจหักลางได (irrebuttable presumption) ในบทบัญญัติมาตรา 76 

การหลอกลวงผูเสียหายหรือการปลอมตัวเปนบุคคลที่ผูเสียหายคุนเคย จะถูกสันนิษฐานไวกอน

อยางแนชัดวาไมมีความยินยอม จึงเห็นวา มาตรา 75 และ 76 ไดขยายนิยามมาจากมาตรา 74 

ซึ่งผลของการบัญญัติเชนนี้ ฝายโจทกมีหนาท่ีนําสืบกอนแตเพียงแคพิสูจนหลักฐานตามอนุมาตรา 

75(2) โดยเพียงแสดงใหเห็นวาจําเลยไดกระทําการท่ีเก่ียวของตามกฎหมายนี้และอยูใน

พฤติการณแวดลอมใดๆท่ีบัญญัติไว 75(2)และจําเลยรูถึงสถานการณเชนนี้ ถาโจทกสามารถ

พิสูจนได ถึงเพียงนี้ ภาระการพิสูจนจะตกอยูแกจําเลย  ทําใหจําเลยตองพิสูจนโดยนํา

พยานหลักฐานมาหักลางวาจําเลยเช่ือวาความยินยอมมีอยูจริงและเชื่อไปโดยสุจริต อยางไรก็ตาม 
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หากฝายโจทกไมสามารถพิสูจนใหหนักแนนเหนือขอสงสัย (beyond reasonable doubt) ใน

องคประกอบของการกระทําท่ีกฎหมายตองการทั้งหมด และถึงแมจําเลยไมรูวาจะเอาประเด็น

อะไรมาสืบแก จําเลยยังเปนผูบริสุทธิ์อยู  

 ตามกฎหมายไทยโดยหลัก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมไดบัญญัติเร่ือง

ภาระการพิสูจนเอาไวโดยเฉพาะ จึงตองอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 

84/1 มาใชบังคับเทาท่ีจะใชบังคับได กลาวคือตองใชหลัก “คูความฝายใดกลาวอางขอเท็จจริง

เพ่ือสนับสนุนคําคูความของตนใหคูความฝายนั้นมีภาระการพิสูจนขอเท็จจริงนั้น” เม่ือใน

คดีอาญา โจทกเปนฝายกลาวอางวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดอาญา โจทกจึงตองมีภาระการ

พิสูจนวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดอาญาตามท่ีตนไดกลาวอาง และในเร่ืองความผิดเก่ียวกับเพศ 

โจทกตองเปนฝายนําสืบและสืบใหสมปราศจากขอสงสัย ซึ่งเปนภาระของผูเสียหายมาก เชน การ

จะพิสูจนไดขนาดไหนวาโจทกมีความสามารถระดับใดขณะใหความยินยอม และอาจนําไปสูการยก

ประโยชนแหงขอสงสัยแกจําเลย อยางไรก็ตามกรณีท่ีโจทกเสียเปรียบรวมถึงการเพ่ิมขอสันนิษฐาน

เพ่ือผลักภาระไปยังจําเลย ซึ่งเปนการชวยเหลือเหย่ือผูเสียหายเพ่ือความสะดวกในกระบวน

ยุติธรรม และเล่ียงความเส่ียงท่ีผลของคดีท่ีทนายจําเลยจะใชกลวิธีดวย 

 

6. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 ประมวลกฎหมายอาญาของไทยยังขาดความชัดเจนในขอบเขตความยินยอมและการบอก

ถอนความยินยอมในบทบัญญัติความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืน รวมท้ังบทบัญญัติในสวน

ของบทนิยามความหมายความยินยอมท่ีชอบดวยกฎหมายอาญา ในความผิดฐานขมขืนกระทํา

ชําเราผูอ่ืนตามบทบัญญัติท่ีกฎหมายบัญญัติโทษอยางสูงถึง 20 ป ผูเขียนเห็นวายังไมอาจเปนการ

คุมครองผูเสียหายไดอยางแทจริง โดยการบัญญัติขอบเขตความยินยอมและการบอกถอนความ

ยินยอม ขอสันนิษฐานทางกฎหมายในการพิสูจนคดี ตลอดจนการบัญญัติความผิดฐานขมขืน

กระทําชําเราผูท่ีไมสามารถแสดงเจตจํานงได หรือแมกระท่ังผลของการใหความยินยอมของผูท่ีมี

ความบกพรองทางรางกายหรือไมมีความสามารถในการใหความยินยอมเพ่ือเปนการคุมครอง

ผูเสียหายท่ีเปนเหย่ืออาชญากรรมในลักษณะนี้ และเพ่ือใหผูกระทําผิดเกรงกลัวตอกฎหมายและ

ไดรับโทษอยางถูกตองตามหลักกฎหมายอยางยุติธรรม จึงเห็นวาควรปรับปรุงบทบัญญัติใน

ประมวลกฎหมายอาญาของไทยดังนี้ 

1. แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติท่ัวไปดังนี้ 

เพ่ิมเติมบทบัญญัติความสามารถของผูใหความยินยอมของกฎหมายอาญาใหมีความ

ชัดเจนแนนอน โดยสรางหลักเกณฑเร่ืองความสามารถของผูใหความยินยอมในกฎหมายอาญา ซึ่ง

เพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายอาญาเพ่ือคุมครองบุคคลบางประเภทที่อาจมีความบกพรองใน

การใหความยินยอม อาทิเชน บุคคลผูท่ีไมสามารถรูผิดชอบ ไมสามารถบังคับตนเองไดเพราะมี

จิตบกพรอง โรคจิต จิตฟนเฟอน มึนเมาเพราะเสพยสุราหรือส่ิงมึนเมาอ่ืน ติดยาเสพติด มี
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รางกายพิการ เปนอัมพาต ปวยเจ็บหรือเจ็บปวย รางกายไมสมประกอบเพราะไมมีแขนและ

หรือไมมีขา รางกายออนแรง เปนโรคกลามเนื้อออนแรง ผูท่ีมีปญหาเก่ียวกับการพูดไมได เปนใบ 

หรือกรณีท่ีผู วิกลจริตมีปญหาทางดานการรับรูสติปญญาไมดี เปนตน โดยบัญญัติเ ร่ือง

ความสามารถของผูใหความยินยอมนี้ใหอยูในประมวลกฎหมายบทบัญญัติท่ัวไป ท้ังนี้ก็เพ่ือให

สอดคลองกับกับการแกไขบทบัญญัติในภาคความผิด ลักษณะ 9 ความผิดเก่ียวกับเพศตาม

ขอเสนอแนะขอท่ี 2. และเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการผดุงความยุติธรรมหากเกิดกรณีปญหาเก่ียวกับ

ความยินยอมในกฎหมายอาญาความผิดเก่ียวกับเพศและเปนมาตรการปองกันไมใหบุคคลผูมี

ความบกพรองทางดานรางกายและสตปิญญาดังกลาวมานี้ใหไรผลอยางชัดเจน ปองกันการตกเปน

เหย่ือของผูกระทําความผิด 

2. แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติกฎหมายอาญาภาคความผิด ลักษณะ 9 ความผิดเก่ียวกับ

เพศ 

1) ผูเขียนเห็นวากฎหมายอาญาควรบัญญัติใหขอบเขตของความผิดฐานขมขืนกระทํา

ชําเราผูอ่ืนนั้นรวมไปถึงกรณี “การกระทําชําเราภายหลังมีการบอกถอนความยินยอมวาเปน

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืน” การบอกถอนความยินยอมภายหลังการรวมประเวณี 

โดยเฉพาะในระหวางการรวมประเวณีนั้นอาจเกิดการบอกถอนความยินยอมข้ึนไดและกฎหมาย

ควรบัญญัติขอบเขตความรับผิดท่ีเหมาะสมของการกระทําชําเราภายหลังความยินยอมไวดวย เพ่ือ

ปองกันการอาศัยความยินยอมท่ีใหไวในตอนแรกของผูใหความยินยอมในการกระทําชําเราโดยไม

ยุติตามเจตนารมณของผูบอกถอนความยินยอม  

ดังนั้นผูเขียนเห็นวา  ประมวลกฎหมายอาญาของไทยควรไดรับการแกไขเพ่ิมเติม ในสวน

ของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 บัญญัติ

เพ่ิมเติมวา การขมขืนกระทําชําเรา ในวรรคสองวา “การขมขืนกระทําชําเรารวมถึงการกระทํา

ชําเราภายหลังการบอกถอนความยินยอม” เพ่ือใหสอดคลองกับระบบกฎหมายไทยท่ีใชประมวล

กฎหมายและเพ่ือเปนประโยชนในการวินิจฉัยการครบองคประกอบของความผิดฐานขมขืนกระทํา

ชําเราผูอ่ืน ซึ่งจะทําใหประมวลกฎหมายอาญาของไทยมีความชัดเจนและสามารถคุมครองสิทธิ

ของผูเสียหายในรัฐไดอยางแทจริง 

2) นอกจากขอเสนอแนะแกไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาตามขอ 1) แลว

ประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 9 ความผิดเก่ียวกับเพศ ควรปรับปรุงแกไขบทบัญญัติใหมีขอ

สันนิษฐานของกฎหมายเก่ียวกับขอเท็จจริง วิสัยและพฤติการณใดๆ ของการกระทําท่ีสอไปในทาง

ท่ีผูกระทํานาจะกระทําโดยท่ีผู เสียหายนั้นไมความยินยอม หากมีการกระทําชําเราบุคคล 

ดังตอไปนี้ อาทิเชน บุคคลผูท่ีไมสามารถรูผิดชอบ ไมสามารถบังคับตนเองไดเพราะมีจิตบกพรอง 

โรคจิต จิตฟนเฟอน มึนเมาเพราะเสพยสุราหรือส่ิงมึนเมาอ่ืน ติดยาเสพติด มีรางกายพิการ เปน

อัมพาต ปวยเจ็บหรือเจ็บปวย รางกายไมสมประกอบเพราะไมมีแขนและหรือไมมีขา รางกายออน

แรง เปนโรคกลามเนื้อออนแรง ผูท่ีมีปญหาเก่ียวกับการพูดไมได เปนใบ หรือกรณีท่ีผูวิกลจริตมี
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ปญหาทางดานการรับรูสติปญญาไมดี เปนตน โดยบัญญัติเปนขอสันนิษฐานเพ่ิมเติมในมาตรา 

276/1 วา 

 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276/1 

 “กรณีท่ีผูอ่ืนนั้นอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนไดตามมาตรา 276 อาจหมายถึงกรณี

ดังตอไปนี้  

 (1)  เปนผูมีความเจ็บปวยทางจิตหรือความพิการรวมท้ังการติดยาเสพติดหรือเพราะ

ความผิดปกติเก่ียวกับความรูสึกทางจิตประสาท ในขณะไมสามารถรูผิดชอบ หรือไมสามารถ

บังคับตนเองไดเพราะมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือ จิตฟนเฟอน หรือกรณีท่ีผูวิกลจริตมีปญหา

ทางดานการรับรูสติปญญาไมดี หรืออยูในอาการมึนเมาเพราะเสพยสุราหรือส่ิงมึนเมาอ่ืน หรือ 

         (2) เปนผูไรความสามารถทางดานรางกาย มีรางกายพิการ เปนอัมพาต ปวยเจ็บหรือ

เจ็บปวย มีรางกายไมสมประกอบ หรือเพราะไมมีแขนและหรือไมมีขา รางกายออนแรง หรือเปน

โรคกลามเนื้อออนแรง หรือผูท่ีมีปญหาเก่ียวกับการพูดไมได เปนใบ โดยผูกระทําอาศัยประโยชน

จากความไมสามารถท่ีจะปองกันชวยเหลือตนเองของผูอ่ืนดังท่ีกลาวมานั้น เพ่ือปฏิบัติกิจกรรม

ทางเพศกับบุคคลผูขาดความสามารถนั้น หรือชวยใหผูอ่ืนมีสวนรวมในกิจกรรมทางเพศกับบุคคล

ผูขาดความสามารถนั้น” 

กรณีมีขอสันนิษฐานของกฎหมายขางตน ก็เพ่ืออํานวยความยุติธรรมแกผูเสียหายและเปน

การผลักภาระการพิสูจนใหผูท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิด ใหเปนผูมีหนาท่ีในการพิสูจนและหา

พยานหลักฐานวาการกระทําชําเรานั้นมีความยินยอมของผูเสียหายหรือไมอยางไร การบัญญัติ

เชนนี้ไมเพียงชวยเร่ืองการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางยุติธรรม แตยังเปนการชวยผูเสียหาย

ลดภาระคาใชจายในการตอสูคดีและสูคดีไดอยางเปนธรรมมากข้ึนกวาเดิม ท้ังนี้เพ่ือบทบัญญัติใน

ประมวลกฎหมายอาญาจะไดมีความชัดเจนในสวนขององคประกอบของความผิดฐานนี้และขจัด

ปญหาการตีความตามพฤติการณตางๆ ตามแตละคดีไปอยางไมมีขอบเขต ซึ่งมีความยุงยากและ

ซับซอนไมเหมือนกัน การมีบทบัญญัติกฎหมายท่ีชัดเจนจะทําใหการดําเนินคดีในทุกช้ันเปนไป

ดวยความรวดเร็วและลดปญหาการใชดุลยพินิจท่ีไมมีหลักเกณฑท่ีแนนอนของศาลและอาจ

เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาไดเปนอยางมาก ท้ังนี้ก็เปนท่ีทราบดีวาข้ึนอยูกับขอเท็จจริงท่ีคูความมี

ความสามารถนําข้ึนสูศาลนั่นเอง 
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