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บทคดัย่อ   

จากการศึกษาเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายไทย จะเหน็

ได้ว่า เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 คือ กระท าโดย มีหรือใช้

อาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด หรือกระท าโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการ

โทรมหญิง หรือกระท ากบัชายในลักษณะเดียวกนั และเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานกระท าช าเราเดก็

ตามมาตรา 277 คือ เป็นการกระท าแก่เดก็อายุยังไม่เกินสิบสามปี หรือโดยร่วมกระท าความผิด

ด้วยกนัอนัมีลักษณะเป็นการโทรมเดก็หญิงหรือกระท ากับเดก็ชายในลักษณะเดียวกัน หรือกระท า

โดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธหากพิจารณาจากเหตุฉกรรจ์ของกฎหมายที่

มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมและครอบคลุมส าหรับการก าหนดเหตุฉกรรจ์เกี่ยวกับ “อาวุธ” และ

นอกจากน้ียังมีพฤติการณ์การกระท าความผิดที่มีความร้ายแรงแต่กฎหมายไทยไม่ได้ก าหนดเป็น

เหตุฉกรรจ์ไว้ ท าให้ผู้กระท าความผิดรับโทษ เพียงบทธรรมดา อาท ิการข่มขืนกระท าช าเราโดยมี

พฤติการณ์ที่มีลักษณะโหดร้าย หรือกระท าทารุณผู้เสียหาย กรณีการข่มขืนกระท าช าเราบุพการี 

กรณีการข่มขืนกระท าช ากลุ่มบุคคลที่มีความอ่อนแอทางร่างกายหรือจิตใจ ไร้ความสามารถในการ

ป้องกนัตนเองให้พ้นจากภัยข่มขืนกระท าช าเราได้ เช่น ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ บุคคลวิกลจริต หญิง

มีครรภ์ หรือผู้สูงอายุ เป็นต้น หรือกรณีการโฆษณาหรือประกาศข้อความโดยใช้อุบายหลอกลวง

ทางเครือข่ายออนไลน์ แต่กยั็งไม่มีการบัญญัติพฤติการณ์ที่ร้ายแรงเหล่าน้ีให้ไว้เป็นเหตุฉกรรจ์ 

จากการศึกษาเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายต่างประเทศ 

พบว่ากฎหมายของต่างประเทศก าหนดถึงพฤติการณ์อันเป็นเหตุท าให้ต้องรับโทษหนักขึ้ น และ

ก าหนดผู้ถูกกระท าที่ต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษไว้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุน้ีกฎหมายไทยจึง

ควรมีการก าหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมกับ

พฤติการณ์และ กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการคุ้มครองให้มากย่ิงข้ึน โดยศึกษาเหตุฉกรรจ์ที่เหมาะสม

จากกฎหมายต่างประเทศ 
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1. บทน า 

ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศที่สร้างความเสียหายมาก

ที่สุดต่อผู้ถูกกระท า เป็นความผิดต่อเสรีภาพ ต่อร่างกาย และอาจน าไปสู่ความผิดต่อชีวิต ส่งผล

กระทบต่อร่างกาย ช่ือเสียง เกียรติยศ และสภาพจิตใจของผู้ถูกกระท าเป็นอย่างมาก ผู้ถูกกระท า

จะรู้สึกหวาดกลัว วิตกกังวล  อับอาย  มีปมด้อย หรือเป็นโรคซึมเศร้า จนไม่สามารถใช้ชีวิตใน

สังคมได้ตามปกติ ทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะต้ังครรภ์ และเสี่ยงที่จะติดเช้ือโรคทางเพศสัมพันธ ์

ความผิดฐานข่มขืนกระท าเราจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดเหตุฉกรรจ์ที่เหมาะสม 

เพ่ือให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น และจะเหน็ได้ว่าในปัจจุบัน เกดิการล่วงละเมิดทางเพศมากขึ้น

เร่ือยๆ เน่ืองจากสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปเป็นยุคเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างย่ิงสื่อสังคม

ออนไลน์ ท าให้การเข้าถึงสื่อลามก อนาจารต่างๆ ท าได้ง่ายขึ้น ทั้งยังสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศ ทุก

วัย สิ่งย่ัวยุเหล่าน้ีเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ จึงเหน็ได้ว่ามีข่าวข่มขืนเกิดข้ึนทุกวัน วัน

ละหลายๆ ราย และนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ ทั้งยังมีลักษณะการกระท าที่ช่ัวร้าย ขาด

ศีลธรรม เช่น ข่มขืนและท าร้ายร่างกาย จนพิการ ข่มขืนโดยวิตฐาน ทรมานทารุณโหดร้าย ข่มขืน

ผู้สงูอายุ ข่มขืนหญิงมีครรภ์ ข่มขืนเดก็ทารก ข่มขืนคนพิการ หรือคนวิกลจริต ข่มขืนแล้วฆ่าอย่าง

โหดร้ายทารุณ จะเห็นได้ว่าเหย่ืออาชญากรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่ มีผลต่อการก่อให้เกิด

อาชญากรรมในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา โดยกลุ่มบุคคลที่ตกเป็นเหย่ือได้ง่ายคือ เหย่ือที่มี

ความอ่อนแอในทางชีวภาพ (Biologically Weak Victims) เหย่ือประเภทน้ีอ่อนแอทั้งทางร่าง

และจิตใจ ส่งผลให้อาชญากรมีความคิดที่จะกระท าร้ายต่อเขา เช่น คนแก่ เดก็ ผู้หญิง คนเจบ็ป่วย

ทางจิต ถือว่าเป็นเหย่ือที่มีความอ่อนแอในทางชีวภาพ แม้ว่าคนพวกน้ีจะไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากร

กต็าม กนั็บว่าเป็นเหย่ือของอาชญากร (อัจฉรียา ชูตินันทน์ : 2557,60) แม้กฎหมายจะพยายาม

ขยายความรับผิด และสร้างความคุ้มครองให้กับผู้ถูกกระท ามากขึ้ น แต่จะเห็นว่าสังคมจะมุ่ง

คุ้มครองเดก็เป็นส่วนใหญ่ หากลองมองสภาพสังคมในปัจจุบันยังมีบุคคลกลุ่มหน่ึง ที่ตกอยู่ใน

สภาวะอ่อนแอ ด้อยโอกาส ไร้ความสามารถ ไม่อาจช่วยเหลือหรือป้องกันตัวเองให้พ้นจากภัย

ข่มขืนได้ คือ ผู้พิการทุพพลภาพ คนวิกลจริต หญิงมีครรภ์ หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ ซ่ึงมีข่าวออกมา 

ให้เหน็กนัอยู่บ่อยๆ ว่ามีการข่มขืนบุคคลคนเหล่าน้ี ซ่ึงผู้กระท าความผิดควรได้รับโทษที่หนักกว่า

การข่มขืนบุคคลธรรมดา เน่ืองจากการข่มขืนบุคคลเหล่าน้ีถือเป็นการกระท าที่ร้ายแรง หรือกรณี

ข่มขืนในสถานที่ซ่ึงไม่สมควร เช่น ข่มขืนบนรถไฟ ท่าอากาศยาน เป็นต้น สถานที่เหล่าน้ีล้วนเป็น

สถานที่ซ่ึงมีคนพลุกพล่าน การก่อเหตุในสถานที่เช่นน้ีถือเป็นการกระท าที่อุกอาจ และไม่สมควร 

หรือกรณีที่ผู้กระท ารู้ว่าตนเองเป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์แล้วไปกระท าการข่มขืนกระท าช าเรา

ผู้อื่น ท าให้ผู้ถูกกระท าต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากการติดเช้ือน้ันไปด้วย จึงเหน็ได้ว่ายังมีเหตุ 

หรือปัจจัยอื่นๆ ของผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราที่สมควรก าหนดเป็นเหตุฉกรรจ์ให้

ผู้กระท าได้รับโทษหนักขึ้ น โดยพิจารณาจากพฤติกรรมช่ัวร้ายของผู้กระท า ความสัมพันธ์ของ
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ผู้กระท ากับผู้ถูกกระท า บุคคลที่ควรได้รับความคุ้มครอง พฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อสังคม รวมถึง

พิจารณาจาก ปัจจัยอื่นๆ ดังน้ัน จึงสมควรก าหนดเหตุฉกรรจ์เพ่ิมเติมในความผิดฐานข่มขืน

กระท าช าเรา โดยการศึกษาเปรียบเทยีบกับความผิดเกี่ยวกับเพศของต่างประเทศที่มีการก าหนด

เหตุฉกรรจ์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความผิดทางเพศไว้หลายกรณี เพ่ือน ามาปรับใช้กับประเทศไทยให้มี

ความเหมาะสมและครอบคลุม สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบันมากย่ิงขึ้น  

       

2. แนวคิดเกีย่วกบัการก าหนดความผดิและก าหนดเหตุฉกรรจใ์นความผดิอาญา 

เมื่อกฎหมายอาญาได้ก าหนดว่าพฤติกรรมใดควรบัญญัติเป็นความผิดอาญาแล้ว การ

ฝ่าฝืนความผิดน้ันจะต้องมีสภาพบังคับหรือเรียกว่าบทก าหนดโทษน่ันเอง ในประมวลกฎหมาย

อาญาสมัยใหม่ แบบแผนของการลงโทษ เหตุฉกรรจ์ หรือค าขู่ ว่าจะลงโทษเปรียบเสมือนแรง

กระตุ้นให้สมาชิกของสงัคมน้ันๆ ประพฤติปฏบัิติต่อสงัคมในวิถีทางที่ก  าหนดไว้  

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการก าหนดความผดิอาญา 

แนวคิดในการบัญญัติความผิดอาญามีข้ึนเพ่ืออธบิายว่าการกระท าใดควรเป็นความผิด      

ทางอาญา การก าหนดความผิดทางอาญามีวิวัฒนาการ 3 ช่วง คือช่วงใช้เกณฑ์ทางศีลธรรม ช่วงใช้

เกณฑท์างสงัคม และช่วงใช้เกณฑท์างกฎหมาย 

การใช้เกณฑ์ทางศีลธรรม ในสังคมดั้ งเดิมการก าหนดว่าพฤติกรรมใดควรเป็น

ความผิดทางอาญาจะใช้มาตรวัดทางศีลธรรมก ากับ กล่าวคือ การใดเป็นการผิดศีลธรรม การน้ัน

คือการกระท าที่ผิดกฎหมายอาญาและจะถูกลงโทษ การใช้เกณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้อย่างดีกับ

สังคมพ้ืนฐานที่ยังไม่มีผู้คนอยู่มากนัก เพราะความจ าเป็นในการใช้กฎหมายเทคนิคเพ่ือรักษา

ความสงบเรียบร้อยยังไม่มีความจ าเป็น ดังน้ัน ในยุคน้ีการผิดศีลธรรมกบัการผิดกฎหมายอาญาจึง

เป็นเร่ืองเดียวกนั แต่อย่างไร  กต็ามเม่ือสงัคมพัฒนาข้ึน มีผู้คนมากข้ึน ความจ าเป็นที่จะต้องออก

กฎหมายอาญาเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมจึงเกิดขึ้น กฎหมายจึงค่อยๆ เคล่ือนตัวออก

จากศีลธรรม แต่กไ็ม่แยกออกจากกนัเดด็ขาด  

การใช้เกณฑ์ทางสังคม มองว่าการกระท าความผิดคือการกระท าที่กระทบกระเทือน

สังคม ซ่ึงการพิจารณาว่าอะไรคืออาชญากรกม็องจากการกระท าที่น าให้สังคมเสียหาย Durkheim 

เสนอว่า อาชญากรรม คือ การกระท าที่ท  าลายสภาพสังคมที่ เ ข้มแข็งของการรับรู้ร่วมกัน 

อาชญากรรมจึงเป็นสิ่งที่สงัคมรับรู้ร่วมกนัว่าการกระท าน้ันคืออาชญากรรม แต่อย่างไรกดี็ แนวคิด

น้ียังสร้างความไม่แน่นอนให้กับกฎหมายอาญา เพราะเวลาเกิดการกระท าใดเกิดข้ึนแล้วยากที่จะ

หาตัวแทนสงัคมมาช้ีว่าการกระท านั้นเป็นอาชญากรรมและควรถูกลงโทษหรือไม่  

การใช้เกณฑ์ทางกฎหมาย แนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยมองว่า กฎหมายที่ลงโทษ

ผู้กระท าความผิดต้องออกมาจากรัฐสภาซ่ึงเป็นผู้แทนประชาชน ดังน้ัน เม่ือรัฐสภาออกกหมายที่

ก าหนดความผิดต้องออกมาแล้ว กฎหมายน้ันจะใช้บังคับได้ตามความประสงค์ของประชาชน 
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แม้ว่ากฎหมาย  ที่ก  าหนดความผิดฐานใหม่ข้ึนมาน้ันจะไม่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมเลยกต็าม การใช้

เกณฑ์ทางกฎหมาย โดยยึดถือว่ารัฐสภาเห็นว่าการกระท าใดควรลงโทษ การกระท าน้ันเป็น

ความผิดอาญาอาจท าให้เกดิสภาวการณ์ที่เรียกว่ากฎหมายอาญาเฟ้อ ซ่ึงในปัจจุบันฝ่ายนิติบัญญัติ

จะก าหนดให้พฤติกรรมใด เป็นความผิดอาญา  โดยดูจากการกระท าน้ันต้องขัดกับความสงบ

เรียบร้อยของสงัคม (ปกป้อง  ศรีสนิท : 2559,19-21) 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการรบัโทษหนกัข้ึนเนือ่งจากเหตุฉกรรจ์ 

“เหตุฉกรรจ์” เป็นเหตุที่ท  าให้ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษหนักข้ึนหรือเพ่ิมข้ึน

เน่ืองจากมิใช่การกระท าอย่างธรรมดาสามัญ แต่เป็นการกระท าความผิดที่มีความร้ายแรงมากข้ึน 

โดยประกอบด้วยพฤติการณ์และข้อเทจ็จริงต่างๆ หรือลักษณะที่ร้ายแรง หรือฉกรรจ์ ซ่ึงแสดงให้

เหน็ถึงความส าคัญของการกระท า ไม่ว่าจะเป็นการกระท าความผิดโดยมีเจตนาร้ายแรงเป็นพิเศษ 

หรือมีความองอาจเก่งกล้าอย่างแรงกล้าโดยขาดความเหลียวแลต่อประชาชนส่วนรวม หรือได้

กระท าผิดโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ถ้าพฤติการณ์หรือลักษณะของการกระท าผิดมี

ผลกระทบต่อประชาชนเพียงใด การก าหนดโทษกจ็ะสูงตามไปด้วย (ทวีพร คงแก้ว : 2553, 20)  

2.2.1 การก าหนดใหผู้ก้ระท าความผดิตอ้งรบัโทษหนกัข้ึนเนือ่งจากเหตุฉกรรจ์ 

การก าหนดให้ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษหนักข้ึนเน่ืองจากเหตุฉกรรจ์น้ันมีที่มา          

จากแนวความคิดทางอาชญาวิทยาและแนวคิดในเร่ืองวัตถุประสงค์ของการ ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าการ

ลงโทษมีวิธีที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัยของแต่ละสังคม อีกทั้งการก าหนดโทษจะต้องได้สัดส่วน

กับความผิด เพราะสภาพแห่งความผิด อาจมีความร้ายแรงที่แตกต่างกัน หากมีการก าหนดโทษ

ตายตัวในความผิดกระท าการอุกฉกรรจ์ได้ โดยชะล่าใจ กฎหมายอาญาจึงได้มีการก าหนดให้มีการ

รับโทษหนักขึ้นเน่ืองจากเหตุฉกรรจ์มานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งน้ีความผิดอาญาได้มีการแบ่ง

ความผิดออกเป็นหลายระดับ ซ่ึงมีทั้งความผิดที่ร้ายแรงและความผิดที่ไม่ร้ายแรง ในความผิดที่

ร้ายแรงน้ัน อาจพิจารณาได้จากความเสยีหายหรือภยันตรายกับการถูกต าหนิหรือถูกประณามจาก

สงัคม (สมหมาย จันทร์เรือง : 2525,72) 

จะเหน็ได้ว่า ในปัจจุบัน แม้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะส่งเสริมการลงโทษแบบ

ฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดกลับใจเป็นคนดี แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ 

อาชญากรรมในปัจจุบันนับวันจะย่ิงทวีความรุนแรงขึ้ นเร่ืองๆ การบัญญัติเหตุให้ผู้กระท าต้อง 

รับโทษหนักขึ้นตามพฤติการณ์จึงเป็นสิ่งจ าเป็น อกีทั้งความรู้สึกของคนในสังคมกยั็งคงต้องการให้

อาชญากรได้รับผลร้ายจากการกระท าความผิด โดยจะต้องได้รับโทษหนักพอกับความร้ายแรง 

ที่ผู้กระท าได้ก่อ กฎหมายจึงมิอาจละทิ้งวัตถุประสงค์ในการแก้แค้นทดแทน หรือข่มขู่เพ่ือป้องกัน

อาชญากรรมได้ แต่ทั้งน้ีจะต้องใช้มาตรการต่างๆ ควบคู่กนัไปอย่างเหมาะสม  
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2.2.2 ปัจจยัในการก าหนดเหตุฉกรรจ์ 

การก าหนดเหตุฉกรรจ์ตามประมวลกฎหมายไทยในความผิดฐานต่างๆ มีปัจจัยหลาย

ประการที่น ามาพิจารณา ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีล้วนเป็นเหตุอันมีลักษณะพฤติการณ์ที่มีความร้ายแรง     

ของการกระท า โดยอาจแบ่งปัจจัยในการก าหนดเหตุฉกรรจ์ได้ดังน้ี 

(1) ความช่ัวร้ายของจิตใจ (Willenstrafrecht) เป็นการก าหนดโทษโดยค านึงจิตใจ

ของผู้กระท า หากผู้กระท ามีเจตนาที่ช่ัวร้าย หรือมีจิตใจที่ช่ัวร้ายมากกว่าปกติ  

(2) ตัวผู้กระท าความผิด โดยดูจากบทบาทของผู้กระท าความผิด ซ่ึงหากผู้กระท า

ความผิดน้ันมีบทบาทที่ส าคัญ เช่น เป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ ในการะกระท าความผิด กจ็ะได้รับ

โทษหนักขึ้น หรือพิจารณาจากการกระท า โดยดูจากลักษณะของการกระท าว่ามีความร้ายแรงกว่า

ปกติหรือมีลักษณะของการกระท าที่อุกอาจหรือไม่ หรือกระท าโดยโหดร้ายทารุณ กระท าโดยมี

อาวุธหรือวัตถุระเบิด กระท าโดยไต่ตรองไว้ก่อน ข่มขืนโดยมีลักษณะเป็นการรุมโทรม เป็นต้น  

(3) ตัวผู้ถูกกระท าความผิด หรือตัวทรัพย์ที่ถูกกระท าความผิด โดยถ้าผู้ถูกกระท า

ความผิดน้ันเป็นผู้ที่อ่อนแอ หรือไร้ความสามารถที่จะป้องกันหรือต่อสู้กับผู้กระท าความผิดได้ 

หรือผู้กระท าความผิดอาศัยความอ่อนแอของเหย่ือในความสะดวกที่จะกระท าความผิด หรือ

พิจารณาจากความส าคัญของทรัพย์ที่ถูกกระท า 

(4) ความสัมพันธ์ของผู้กระท าความผิดกับผู้ถูกกระท าความผิด ได้แก่ ความสัมพันธ์     

ในฐานะที่ผู้ถูกกระท าความผิดเป็นบุพการี นายจ้าง ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ใน

ความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทกัษ์หรือในความอนุบาล 

กระท าอาศัยความไว้เน้ือเช่ือใจ โดยอาศัยความใกล้ชิด สนิทสนม หรืออาศัยอ านาจของผู้กระท าที่

มีต่อผู้ถูกกระท า  

(5) เหตุจูงใจหรือจุดมุ่งหมายในการก่อให้เกดิการกระท าความผิด เป็นเร่ืองทางจิตใจ

ของผู้กระท า เช่น ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ถ้าการกระท าความผิดเป็นการตระเตรียม

การ หรือเพ่ือปกปิดความผิด หรือเพ่ือหลีกเล่ียงให้พ้นจากความผิด  

(6) ลักษณะของการกระท าความผิด ซ่ึงวิธีการหรือลักษณะการกระท าความผิด

บางอย่างอาจแสดงถึงความรุนแรง เช่น การกระท าความผิดโดยมีอาวุธ หรือโดยการใช้ก าลัง

ประทุษร้าย หรือโดยร่วมกระท าความผิดกันหลายคน หรือก่อให้เกิดความสะดวกในการกระท า

ความผิด เช่น การกระท าความผิดโดยใช้ความเป็นมืออาชีพ หรือโดยการไตร่ตรองไว้ก่อน  

 (7) สถานที่ เพราะบางสถานที่เป็นสถานที่ส าคัญ หรือเป็นสาธารณสถาน เช่นความผิด

ฐานลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะ หรือสถานีรถไฟ ทา่อากาศยาน ที่จอดรถ หรือเรือสาธารณะ 

สถานที่ราชการ เป็นต้น  

(8) โอกาสในการกระท าความผิด เพราะโอกาสน้ันถือว่าเป็นการเอื้ อประโยชน์ต่อ      

การกระท าความผิด อันจะท าให้เป็นการกระท าความผิดสามารถท าได้สะดวกขึ้ น หรือมี
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ความส าเร็จมากขึ้ นเช่นลักทรัพย์ในเวลากลางคืน หรือเน่ืองจากผู้เสียหายขาดความระมัด หรือ

อาศัยโอกาสที่ประชาชนก าลังต่ืนกลัวภยันตรายทั้งยังเป็นการซ า้เติมความทุกข์ผู้ถูกกระท า 

นอกจากน้ีนักกฎหมายไทยได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยในการก าหนดเหตุ

ฉกรรจ์ ได้แก่  1. แนวความคิดที่ 1 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ได้แบ่งเหตุฉกรรจ์ออกเป็น 

2 ประเภท คือ 

1) เหตุฉกรรจ์ที่เกี่ยวเน่ืองกบัลักษณะของการกระท า  

2) เหตุฉกรรจ์ที่เป็นจุดมุ่งหมายของอาชญากรรม 

เหตุฉกรรจ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับลักษณะของการกระท า เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับ “ความยึดถือ

ในทางศีลธรรมของมนุษย์” จึงมีลักษณะเป็นข้อเทจ็จริงภายในเกี่ยวกับผู้กระท าความผิด กรณีจึง

เป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบภายใน เช่นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 

ตามมาตรา 289 (4) เป็นการฆ่าภายหลังที่ผู้กระท าช่ังน า้หนักผลได้ผลเสียในการที่จะฆ่าบุคคล

อื่น และได้ตัดสินใจไปในทางฆ่าและได้ฆ่าตามที่ได้ตัดสินใจ หรือเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่า

ผู้อื่นโดยกระท าทารุณโหดร้าย ตามมาตรา 289 (5) เป็นการฆ่าโดยวิธีโหดร้ายกว่าปกติ ท าให้ผู้

ถูกฆ่าได้รับความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน จนถึงแก่ความตายด้วยความยากล าบาก เป็นต้น  เหตุ

ฉกรรจ์ที่เป็นจุดมุ่งหมายของอาชญากรรม เช่น เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเพ่ือตระเตรียม

การ เพ่ือความสะดวกในการที่จะกระท าความผิดอย่างอื่น เพ่ือปกปิดความผิดของตน เพ่ือจะเอา

หรือเอาไว้ซ่ึงประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระท าความผิดอย่างอื่น หรือเพ่ือหลีกเหล่ียงให้พ้น

อาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระท าไว้ ตามมาตา 289 (6)(7) เป็นต้น (คณิต ณ นคร : 2553 

,100)  

2. แนวความคิดที่ 2 อาจารย์เสริม วินิจฉัยกุล ได้แบ่งเหตุฉกรรจ์ออกไว้เป็น 4 ประเภท 

คือ 

1) เหตุฉกรรจ์ที่เกี่ยวด้วยลักษณะของผู้กระท า 

2) เหตุฉกรรจ์ที่เกี่ยวด้วยเจตนาของผู้กระท า 

3) เหตุฉกรรจ์ที่เกี่ยวด้วยวิธกีระท า 

4) เหตุฉกรรจ์ที่เกี่ยวด้วยมูลเหตุจูงใจ (เสริม วินิจฉัยกุล : 2482,100) 

จึงอาจสรุปได้ว่า “เหตุฉกรรจ์” หมายถึง พฤติการณ์หรือข้อเทจ็จริงประกอบ การ

กระท าความผิดอันเป็นมูลเหตุท าให้ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษหนักขึ้น โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ 

เช่น การกระท า ผู้กระท า ผู้ถูกกระท า เจตนา มูลเหตุจูงใจ เป็นต้น การที่กฎหมายก าหนดให้เหตุ

ต่างๆ เช่นนี้ เป็นเหตุฉกรรจ์กเ็พ่ือแก้แค้นทดแทน และเพ่ือเป็นการขู่และยับย้ังอาชญากรรม   
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3 การก าหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดเกี่ยวกบัเพศฐานข่มขืนกระท าช าเราตาม

กฎหมายต่างประเทศ 

3.1 ประเทศองักฤษ 

ผู้กระท าจะมีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายของประเทศอังกฤษน้ัน 

ผู้กระท าจะต้องกระท าโดยเจตนาสอดใส่อวัยวะเพศของเขา (อวัยวะเพศชาย) เข้าไปในอวัยวะเพศ

หญิง ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น โดยผู้ถูกกระท าไม่ยินยอม และไม่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า

ผู้ถูกกระท ายินยอม (The Sex Offence Act 2003 : Sec. 1) ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าผู้กระท าความผิด

ฐานน้ีต้องเป็นชายเท่าน้ัน ส่วนผู้ถูกกระท าอาจเป็นหญิงหรือชายกไ็ด้ หรือคู่สมรสกไ็ด้ และแยก

ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราเดก็อายุต ่ากว่าสิบสามปี เป็นความผิดอีกฐานหน่ึง (The Sex 

Offence Act 2003 :  Sec. 5) และได้ก าหนดความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศโดยการสอดใส่ คือ

การที่ผู้กระท าเจตนาสอดใส่ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย หรือวัตถุอื่นใดเข้าไปในอวัยวะเพศหญิง

หรือทวารหนักผู้อื่น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางเพศ โดยผู้กระท าไม่ยินยอม (The Sex Offence Act 

2003 :Sec. 2) ไว้เทยีบเท่ากับการข่มขืนกระท าช าเรา นอกจากน้ีกฎหมายประเทศอังกฤษจะให้

ความคุ้มครองผู้พิการทางจิตเป็นพิเศษ เพ่ือคุ้มครองบุคคลผู้มีความอ่อนแอซ่ึงอาจ  ถูกผู้กระท า

อาศัยความอ่อนแอของผู้ถูกกระท าได้ เพราะเห็นว่าผู้ถูกกระท าไม่สามารถปฏิเสธได้เน่ืองจาก

ความเจบ็ป่วยทางจิต แต่ผู้กระท าจะต้องรู้หรือคาดหมายได้ว่าผู้ถูกกระท ามีความเจบ็ป่วยทางจิต 

ซ่ึงท าให้ผู้ถูกกระท าไม่สามารถปฏเิสธได้ เพราะมีความบกพร่องทางจิต ไม่สามารถรับรู้ หรือเข้าใจ

ความหมายของการมีเพศสมัพันธ์ ประเทศองักฤษได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการก าหนดบทลงโทษผู้

ที่กระท าความผิดอาญา ในเหตุฉกรรจ์ ฐานความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา และความผิดฐาน

ข่มขืนกระท าช าเราเดก็อายุไม่เกินสิบสามปี โดยผู้กระท าความผิดทั้งสองฐานต้องรับโทษสูงสุดไม่

เกนิโทษประหารชีวิต  

ทั้งน้ี ผู้กระท าอาจต้องรับโทษหนักขึ้ น หากมีเหตุฉกรรจ์ เช่น การข่มขืนกระท าช าเรา

เหย่ือ คนเดิมซ า้หลายคร้ัง หรือการข่มขืนกระท าช าเราเหย่ือหลายคน การข่มขืนกระท าช าเราโดยมี

การหน่วงเหน่ียวกักขัง โดยผู้ต้องหารู้ว่าตนเองอาจแพร่โรคติดต่อได้ โดยการรุมโทรม โดยการ

ล่อลวง หรือโดยการท าร้ายร่างกาย และมีเหตุเพ่ิมโทษได้หากผู้ต้องหาหล่ังน ้าอสุจิ มีการขมขู่ 

คุกคาม มีการมอมยา หรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ มีการข่มขู่ไม่ให้แจ้งความ มีการหน่วงเหน่ียว

หรือกกัขัง ผู้ต้องหารู้ ว่าตนเองเป็นพาหะในการแพร่โรคติดต่อ หรือผู้เสยีหายเกดิการตั้งครรภ์หรือ

โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์ 

3.2 สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี 

ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คือ ผู้ที่

ข่มขืนใจผู้อื่นให้มีการกระท าช าเรานอกสมรสกับบุคคลน้ันเองหรือกับบุคคลที่สาม โดยใช้ก าลัง

บังคับ ข่มขู่ว่าจะท าให้เกิดอันตรายอันใกล้จะถึงแก่ชีวิตหรือร่างกาย หรืออาศัยโอกาสที่ผู้เสียหาย
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ไม่มีทางสู้และอยู่ในภาวะจ ายอมของผู้กระท า และจะต้องรับโทษหนักขึ้นหากมีเหตุฉกรรจ์ ได้แก่ 

เป็นการกระท าโดยผู้กระท าได้ล่วงประเวณีผู้เสียหายอย่างเสร็จสมบูรณ์ หรือเป็นการร่วมกัน

กระท าความผิดในลักษณะโทรมหญิง โดยมีผู้กระท าผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป และผู้กระท าจะต้องรับ

โทษหนักขึ้ นอีก หากกระท าโดยมีอาวุธ หรือเคร่ืองมือที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือมีเคร่ืองมือหรือ

ปัจจัยเพ่ือป้องกันหรือเอาชนะการขัดขืนของอีกบุคคลหน่ึงผ่านการใช้ก าลังหรือการข่มขู่ว่าจะใช้

ก าลัง หรือการกระท าเป็นเหตุให้ผู้เสียหาย ได้รับอันตรายสาหัส และผู้กระท าจะต้องรับโทษหนัก

ขึ้ นอีก ถ้าผู้กระท าความผิดได้ใช้อาวุธหรือเคร่ืองมือที่เป็นอันตรายระหว่างก่อเหตุ หรือกระท า

ทารุณทางร่างกายผู้เสียหายอย่างรุนแรงจากการกระท าน้ัน หรือท าให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายถึง

แก่ชีวิตจากการกระท าน้ัน (German Criminal Code : Sec. 177) 

นอกจากน้ียังก าหนดความผิดส าหรับผู้กระท าการล่วงละเมิดบุคคลอีกบุคคลหน่ึงที่ไม่

สามารถขัดขืนได้ เน่ืองจากความป่วย หรือพิการทางจิตใจหรือ รวมถึงการติดยาเสพติด หรือ

ความผิดปกติด้านสติสมัปชัญญะ หรือพิการทางร่างกาย โดยการอาศัยประโยชน์จากความอ่อนแอ

ของผู้เสยีหาย เพ่ือกระท าการทางเพศต่อบุคคลน้ัน หรือยินยอมให้ตนเองถูกกระท าโดยบุคคลน้ัน 

หรือโน้มน้าวบุคคลน้ันให้กระท าทางเพศต่อบุคคลที่สาม หรือยินยอมให้บุคคลน้ันถูกกระท าโดย

บุคคลที่สาม และยังก าหนดว่า แม้เป็นการพยายามกระท าความผิดกต้็องได้รับโทษเช่นเดียวกัน 

และหากเป็นการกระท าร่วมกนัโดยบุคคลมากกว่าหน่ึงคน หรือการกระท าของผู้กระท าความผิดท า

ให้ผู้เสียหายอยู่ในความเสี่ยงต่อความเสียหายทางร่างกายอย่างรุนแรงหรือการสูญเสียส าคัญทาง

ร่างกาย หรือการพัฒนาทางอารมณ์ ผู้กระท าจะต้อง  ถูกระวางโทษไม่น้อยกว่า 2 ปี (German 

Criminal Code: Sec.179) อีกทั้งยังได้ก าหนดความผิดการกระท าช าเราผู้สืบสันดานซ่ึงมี

ความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือผู้ซ่ึงกระท าช าเราบุพการีตามความเป็นจริง หรือกรณีการล่วง

ละเมิดทางเพศต่อผู้ซ่ึงอยู่ใต้การปกครอง การดูแล หรือให้การศึกษา ที่มีอายุไม่เกินสิบหกปี หรือ

สบิแปดปี หรือการกระท าต่อผู้ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนต่อผู้กระท าในหน้าที่การงาน การจ้าง

งาน (German Criminal Code: Sec.174)  เป็นต้น 

3.3 ประเทศฝรัง่เศส 

ส าหรับประเทศฝร่ังเศส จะเห็นได้ว่าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราจะต้องมีการ

ล่วงล า้ทางเพศ กล่าวคือ การล่วงล า้ทางเพศจะต้องมีการสอดใส่ (Penal Code: Article 222-23) 

อาจเป็นการร่วมประเวณีโดยวิธธีรรมชาติ ได้แก่ การใช้อวัยวะเพศชายสอดใส่ หรือล่วงล า้เข้าไปใน

ช่องคลอดของหญิง หรือเป็นการร่วมประเวณีโดยวิธผีิดธรรมชาติ ได้แก่ การใช้สิ่งอื่นใดล่วงล า้เข้า

ไปในอวัยวะเพศ หรือทวารหนักของผู้เสยีหาย 

ทั้งน้ี ได้ก าหนดเหตุที่ท  าให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักข้ึน หากการข่มขืนกระท าช าเราน้ัน       

เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าพิการหรือทุพพลภาพถาวร หรือกระท าต่อผู้เยาว์ที่มีอายุต ่ากว่าสิบห้าปี 

หรือกระท าต่อบุคคลที่มีความอ่อนแอเน่ืองจากอายุ ความเจบ็ป่วย ความทุพพลภาพ ความพิการ

ทางร่างกาย หรือจิตใจ หรือการต้ังครรภ์ เป็นที่ปรากฏหรือเป็นที่รับรู้ต่อผู้กระท าความผิด หรือ
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กระท าต่อผู้ซ่ึงเป็นบุพการีตามความเป็นจริง หรือเป็นการกระท าต่อผู้ซ่ึงเป็นบุพการีโดยการรับ

เป็นบุตรบุญธรรม หรือ โดยบุคคลใดๆ กต็าม ซ่ึงมีอ านาจเหนือผู้ถูกกระท า หรือกระท าต่อบุคคล

ใดๆ โดยใช้อ านาจในต าแหน่งโดยไม่ชอบ หรือกระท าโดยบุคคลสองคนหรือมากกว่า ไม่ว่าจะโดย

การเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือกระท าโดยใช้อาวุธ หรือขู่เขญ็โดยใช้อาวุธ หรือกระท าโดยการ

โฆษณาหรือประกาศข้อความซ่ึงไม่เจาะจงตัวผู้รับสารเพ่ือชักน าให้เหย่ือได้ติดต่อกับผู้กระท า หรือ

กระท าอนัเนื่องมาจากรสนิยมทางเพศของเหย่ือ (Penal Code : Article 222-24) 

 

4. ขอ้เสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม และครอบคลุมของเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐาน

ข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 และความผิดฐานกระท าช าเราเดก็ตามมาตรา 277 ของ

ประเทศไทยแล้วน้ัน ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

4.1 แกไ้ขเพิม่เติมเหตุฉกรรจ์ที่ก าหนดไวแ้ลว้แต่ยงัมีความไม่เหมาะสม คือการ

กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ตามมาตรา 276 และการกระท าโดยมีหรือใช้อาวุธ

ปืน หรือวัตถุระเบิด หรือใช้อาวุธ ตามมาตรา 277 โดยแก้ไขเป็น “การกระท าโดยมี หรือใช้อาวุธ 

หรือวัตถุระเบิด” เพ่ือขยายขอบเขตความรับผิดของผู้กระท าให้ต้องรับโทษหนักขึ้นหากได้กระท า

ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา โดยมีหรือใช้อาวุธ ซ่ึงไม่ได้จ ากัดเฉพาะการมีหรือใช้อาวุธปืน

เทา่นั้น โดยให้รวมถึงอาวุธอื่นๆ ที่สามารถใช้ท าอนัตรายผู้ถูกกระท าได้  

4.2 ก าหนดเหตุฉกรรจเ์พิม่เติมในความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรา ดังน้ี 

4.2.1 ก าหนดให้การกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราซ่ึงได้กระท าต่อบุพการี

เป็นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 ทั้งน้ีไม่ต้องค านึงถึงความชอบ      

ด้วยกฎหมาย เน่ืองจากบุพการีเป็นบุคคลที่ให้ก าเนิด อุปการะเล้ียงดูผู้กระท า ความกตัญญู การรู้

บุญคุณคน หรือรู้อุปการคุณที่ผู้อื่นท าให้ตน เป็นคุณธรรมที่เป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ บุพการีจึงควร

ค่าแก่ความเคารพ  

4.2.2 ก าหนดให้การกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราซ่ึงได้กระท าต่อบุคคลซ่ึงมี

สภาพความอ่อนแอทางร่างกายหรือจิตใจ เป็นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตาม

มาตรา 276  กรณีกระท าต่อผู้พิการ หรือผู้ทุพพลภาพ บุคคลวิกลจริต หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ซ่ึง

เป็นที่ปรากฏหรือเป็นที่รับรู้ หรือควรจะรับรู้ต่อผู้กระท าความผิด เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีมีความ

บกพร่อง ทางร่างกาย หรือจิตใจ ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ การข่มขืนกระท าช า เราบุคคล

เหล่านี้  ยังเป็นการซ า้เติมความเลวร้ายให้ผู้ถูกกระท ามากย่ิงข้ึน การที่ผู้กระท าลงมือกระท าผิดโดย

อาศัยสภาพความอ่อนแอของผู้กระท า แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่มีความช่ัวร้าย ไม่มีความเมตตา

ปราณี ทั้งน้ี สภาพความอ่อนแอจะต้องเป็นที่ปรากฏหรือเป็นที่รับรู้ หรือควรจะรับรู้ต่อผู้กระท า

ความผิด 
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4.2.3 ก าหนดให้การกระความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราที่มีพฤติการณ์หรือลักษณะ         

การกระท าที่มีการทารุณ หรือทรมานโหดร้ายร่วมด้วย เป็นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืน

กระท าช าเราตามมาตรา 276 และมาตรา 277 เน่ืองจากพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นพฤติการณ์ที่

ร้ายแรงแสดง  ให้เหน็ถึงความช่ัวร้ายของผู้กระท า ทั้งยังเป็นการก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับ

ผู้ถูกกระท าเป็นอย่างมาก  

4.2.4 ก าหนดให้การกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราในสถานที่สาธารณะ หรือ

สถานที่ที่ไม่สมควร ได้แก่ กรณีกระท าในสถานที่บูชาสาธารณ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือ 

ในยวดยานสาธารณะ เป็นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 และ

มาตรา 277 เน่ืองจากสถานที่เหล่าน้ีล้วนเป็นสถานที่สาธารณะ ประชาชนพลุกพล่าน เป็นสถานที่

ที่ควรมีความปลอดภัยและได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ การก่ออาชญากรรมทางเพศในสถานที่

เหล่านี้ ย่อมเป็นการไม่สมควร ทั้งเป็นการกระท าที่อุกอาจ  

4.2.5 ก าหนดให้การกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราซ่ึงได้กระท าโดยรู้ว่าตน

เป็นโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ซ่ึงสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์เป็นเหตุฉกรรจ์ใน

ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 และมาตรา 277 เน่ืองจากผู้กระท าซ่ึงรู้อยู่แล้วว่า

ตนเป็นโรคร้ายแรงที่อาจเป็นอนัตรายต่อชีวิต และสามารถติดต่อไปสู่ผู้อื่นได้ทางเพศสัมพันธ์ แต่

ยังลงมือก่อเหตุข่มขืนกระท าช าเราผู้อื่น แสดงให้เหน็ว่าผู้กระท ามีเจตนาจะให้ผู้ถูกกระท าได้รับ

เช้ือโรคเช่นตน หรือเพ่ือสนองความใคร่ของตนโดยไม่ค านึงว่าผู้ถูกกระท าจะได้รับเช้ือโรค ล้วน

ส่งผลเลวร้ายให้แก่ผู้ถูกกระท าเป็นอย่างมาก  

4.2.6 ก าหนดให้การกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราซ่ึงได้กระท าโดย

ผู้ถูกกระท าได้มาพบผู้กระท าเพราะเหตุแห่งการโฆษณา ประกาศหรือกระท าด้วยประการใดให้

แพร่หลายซ่ึงข้อความแก่บุคคลทั่วไปทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐาน

ข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 และมาตรา 277 เน่ืองจากสังคมไทยในปัจจุบันการใช้

อินเตอร์เน็ตติดต่อสื่ อสารกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ า วันของประชาชน ท าให้การ

ติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อความต่างๆ ท าได้รวดเร็ว และง่ายขึ้ น จึงเป็นช่องทางให้อาชญากรอาศัย

ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่าน้ี โดยจะใช้การประกาศ หรือโฆษณาข้อความหลอกล่อ หรือชักจูง

เหย่ือผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากย่ิงขึ้น พฤติการณ์ที่ล่อลวงเดก็ เยาวชนมาเพ่ือจะกระท า

อนาจาร หรือข่มขืนกระท าช าเราเป็นพฤติการณ์ที่มีลักษณะเป็นภัยต่อสงัคม  
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