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บทคัดย่อ 
 สภาพสังคมปัจจุบันซึ่งอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้วิถีของสมาชิกในสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการผจญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจถดถอย ที่เกิดทุกมุมโลกอย่าง
รุนแรง ท าให้สภาพของสังคมเกิดปัญหารอบด้าน จากที่ส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท ต้องกลายมาเป็นสังคม
เมือง การเอ้ือเฟื้อ การช่วยเหลือ ภายในชุมชนสังคมมีให้เห็นน้อยลง สังคมมีค่านิยมทางวัตถุเพิ่มมากขึ้ น 
น าไปสู่ความเสื่อมของศีลธรรมมากขึ้น อาชญากรรมเป็นปัญหาหนึ่งที่ถือว่าเป็นโรคร้ายกัดกินความเป็นอยู่
อันสงบสุขทั้งชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของสมาชิกในทุกสังคม ไม่เว้นว่าสังคมนั้นจะเจริญหรือด้อยพัฒนา
ก็ตาม  อาชญากรรมที่น่าสนใจของสมาชิกในสังคมและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและสะเทือนขวัญของ
บุคคลทั่วไปไม่น้อยกว่าอาชญากรรมประเภทอ่ืน คือ อาชญากรรมทางเพศ อย่างกรณี การข่มขืนกระท าช าเรา
เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพในการมีเพศสัมพันธ์อย่างรุนแรง และโอกาสของการตกเป็นเหยื่อใน
อาชญากรรมประเภทนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกขณะแต่โอกาสของการตกเป็น
เหยื่อในคดีความผิดเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นกับเพศหญิงมากที่สุดในสังคมของประเทศไทยมีการก่อคดีความผิด
ฐานข่มขืนกระท าช าเรากันมากขึ้นเร่ือยๆและเป็นปัญหาทางสังคม ปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายข่มขืน
กระท าช าเราอยู่ที่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งในปัจจุบันในคดีข่มขืนโดยรวมผู้เสียหายมีการถอนฟ้อง ถอนค า
ร้องทุกข์ หรือบางกรณีมีการยอมความกันได้ ท าให้ไม่สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 281 ได้บัญญัติให้การกระท าความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก เป็นความผิด
อันยอมความได้ ควรจะมีการแก้ไขบทบัญญัติให้ความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก ให้เป็นความผิดอาญา
แผ่นดิน ไม่สามารถยอมความได้ 
 
 
 
                                                   
* นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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1.บทน า 
 การข่มขืนกระท าช าเราเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพในการมีเพศสัมพันธ์อย่างรุนแรง และ
โอกาสของการตกเป็นเหยื่อในอาชญากรรมประเภทนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุก เพศ ทุกวัย และทุก
ขณะแต่โอกาสของการตกเป็นเหยื่อในคดีความผิดเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นกับเพศหญิงมากที่สุดสภาวะดังกล่าว
เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน โดยผู้ถูกข่มขืนกระท าช าเราไม่คาดคิดมาก่อน และผลจากการกระท า
อาชญากรรมดังกล่าวได้ท าร้ายเหยื่อทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจอย่างรุนแรง ด้วยการใช้ก าลังบังคับทาง
กาย และการบีบบังคับทางจิตใจ ทั้งพฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความวิตกกังวล หวาดหวั่น น่าสะพรึงกลัว 
และรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่ไว้วางใจแก่ผู้คนในสังคมทุกคร้ังที่มีข่าวอาญาชากรรมทางเพศในเร่ืองของการ
ข่มขืนกระท าช าเราเกิดขึ้น 
 ในอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยได้มีคดีเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางเพศเกิดขึ้นอยู่ทุกวัน 
ความผิดเกี่ยวกับเพศนั้นถือว่าเป็นความผิดที่มีลักษณะที่มีความร้ายแรงและมีผลกระทบต่อทั้งทางร่างกาย
และจิตใจของผู้เสียหายเป็นอย่างมาก ผู้เขียนเห็นว่า ในสังคมของประเทศไทยมีการก่ อคดีความผิดฐาน
ข่มขืนกระท าช าเรากันมากขึ้นเร่ือยๆและเป็นปัญหาทางสังคม ผู้เขียนจึงเห็นควรเสนอให้มีการปรับแก้ไข 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา มาตรา 281 การกระท าความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก และมาตรา 278 
นั้น ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารก านัล ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือมิได้
เป็นการกระท าแก่บุคคลดังระบุไว้ในมาตรา 285 เป็นความผิดอันยอมความได้ แก้บทบัญญัติใหม่ดังต่อไปนี้ 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 281 ให้ตัดข้อความที่บัญญัติว่า เป็นความผิดตาม มาตรา 276 วรรคแรก ออก 
เพื่อที่จะได้ไปก าหนดให้ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา ตามมาตรา 276 วรรคแรก เป็นความผิดอาญา
แผ่นดิน ยอมความไม่ได้  เพราะการจับกุม ด าเนินคดี ตัดสินโทษ ต้องมีความเด็ดขาด ท าให้เห็นว่าหาก
กระท าผิดด้วยการข่มขืนแล้วจะต้องถูกจับกุมและต้องได้รับโทษ ให้เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ไม่สามารถ
ยอมความได ้
 

2.  แนวคิดเกีย่วกับการยอมความและความผิดอาญาแผ่นดินในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา 
 ความผิดทางอาญาน้ัน โดยหลักแล้วต้องถือว่าเป็นความผิดต่อแผ่นดินทั้งนั้น กรณีที่เป็นความผิด
ต่อส่วนตัว หรือที่กฎหมายเรียกว่า “ความผิดอันยอมความได้” นั้น ถือเป็นข้อยกเว้นซึ่งต้องมีกฎหมายบัญญัติ
ไว้โดยเฉพาะเจาะจง โดยมีข้อสังเกตว่ามีความผิดอันยอมความได้นี้ ผู้เสียหายเป็นผู้ยอมความ เพราะฉะนั้น
โดยลักษณะก็ย่อมหมายถึงความผิดที่มีผู้เสียหายโดยเฉพาะเจาะจงนอกเหนือไปจากรัฐซึ่งถือว่าได้รับความ
เสียหายเป็นส่วนรวมอยู่แล้ว ดังนั้น ความผิดใดจะเป็น “ความผิดอันยอมความได้” กฎหมายจะระบุไว้
โดยเฉพาะความผิดที่มิได้ระบุว่าเป็นความผิดอันยอมความได้คือ “ความผิดอาญาแผ่นดิน” 
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 จากแนวความคิดเร่ืองความยินยอมอันเป็นการสละคุณธรรมทางกฎหมายของผู้เสียหายดังกล่าว 
จึงมีการบัญญัติให้ความผิดทางอาญาบางมาตรา หรือบางฐานความผิดเป็นความผิดอันยอมความได้ แต่การ
บัญญัติความผิดอันยอมความได้จะอาศัยหลักความยินยอมของผู้เสียหายแต่เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ 
จะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วยการด าเนินคดีอาญาของไทยในปัจจุบันเป็นหลักการด าเนินคดีอาญา
โดยรัฐ ซึ่งถือว่าเมื่อมีการกระท าความผิดอาญาเกิดขึ้นรัฐเป็นผู้เสียหาย และเจ้าพนักงานของรัฐผู้มีหน้าที่
ฟ้องร้องคดีอาญาคือพนักงานอัยการ แต่อย่างไรก็ตามรัฐไม่ได้ผูกขาดการด าเนินอาญาไว้แต่ผู้เดียว เอกชน
เป็นผู้เสียหายโดยได้รับผลกระทบเป็นการส่วนตัวมากกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสังคมส่วนรวม ความผิด
นั้นจะเป็นความผิดอนัยอมความได้ 
 บทบัญญัติของความผิดทั้งสองประเภทนี้มีจุดประสงค์แตกต่างกันออกไปในการบัญญัติแต่
เหนือสิ่งอ่ืนใดย่อมบัญญัติขึ้นมาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะ 
แต่บางกรณีรัฐอาจเห็นว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลโดยเฉพาะจึงให้สิทธิแก่ผู้เสียหายในการแสดง
เจตจ านงต่อองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาว่าจะด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดหรือไม่ โดย
พิจารณาถึงประโยชน์ของผู้เสียหายเป็นส าคัญ อันส่งผลให้ความผิดอาญาแผ่นดินและความผิดอันยอมความ
ได้มีการบัญญัติที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ตามกฎหมายอาญาสารบัญญัติ ความผิดใดจะเป็นความผิดอันยอม
ความได้กฎหมายจะระบุไว้โดยเฉพาะ ความผิดที่มิได้ระบุว่าเป็นความผิดอันยอมความได้คือ ความผิดอาญา
แผ่นดินตามกฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติ ความผิดอาญาแผ่นดินกับความผิดอันยอมความได้มีความแตกต่าง 
คือ  การร้องทุกข์ การถอนค าร้องทุกข์ การฟ้องคดีอาญา การถอนฟ้อง การยอมความอันเป็นเงื่อนไขให้
อ านาจด าเนินคดีต่อพนักงานของรัฐ1 
 3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา ในประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ 
 โดยหลักแล้วเมื่อมีการกระท าความผิดอาญาเกิดขึ้น ผู้กระท าความผิดจะต้ องถูกลงโทษ แต่
อย่างไรก็ตามการที่จะให้มีการลงโทษผู้กระท าความผิดทุกคร้ังเมื่อความผิดเกิดขึ้น ในบางกรณีอาจจะท าให้
เกิดผลที่ไม่น่าพอใจ เพราะท าให้สังคมเกิดสภาพเด็ดขาดไม่มีการประนีประนอม หรือท าให้ผู้เสียหายได้รับ
ความเสียหายมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายอาญาสอดคล้องกับชีวิต ความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนโดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ จึงบัญญัติให้ความผิดอาญาบางชนิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
เอกชนเป็นการส่วนตัวมากกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐ เป็นความผิดอาญาอีกชนิดหนึ่งต่างหาก และการ

                                                   
 1 สุพัตรา เกตุแก้ว, “การจัดประเภทความผิดอาญาแผน่ดินกบัความผิดอันยอมความได้ : ศึกษากรณีความผิดฐาน
ยักยอกกับความผิดฐานลักทรัพย์,” (วิทยานิพนธม์หาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555), น. 6. 
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ด าเนินคดีที่มีลักษณะแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาทั่วไปเรียกความผิดชนิดนั้นว่า ความผิดอันยอมความ
ได้เมื่อการกระท าความผิดทางเพศซึ่งมีอัตราโทษตามกฎหมายดังกล่าว เมื่ออัตราโทษเป็นสิ่งที่แสดงออกให้
เป็นถึงการโต้ตอบของสังคมต่อการกระท าความผิดนั้นๆลักษณะของการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท า
ช าเราระหว่ามาตรา 276 วรรคแรกและมาตรา 277วรรคแรก ซึ่งมีอัตราโทษที่เท่ากัน ท าให้เห็นว่า สังคมมี
ลักษณะการโต้ตอบจึงท าให้เห็นว่าการกระท าความผิดทางเพศ ทั้งสองมาตรา เป็นการกระท าความผิดที่ 
สังคมเห็นว่ามีความร้ายแรงไม่ยิ่งหย่อนกัน เมื่ออัตราโทษเท่าเทียมกันจึงถือได้ว่าความผิดฐานข่มขืนกระท า
ช าเราตามมาตรา 276 สามารถที่จะก าหนดให้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินได้ 
 ประเทศเยอรมันจะเห็นว่าจากประมวลกฎหมายอาญาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (StGB) 
มาตรา 177 ดังกล่าว จะเป็นการกระท าความผิดข้อหาข่มขืนกระท าช าเราได้กล่าวถึงกรณีเพศสัมพันธ์ย่อมมี
การล่วงล้ าโดยใช้ค าว่า “Sexual Intercourse” กฎหมายเร่ืองความผิดฐานข่มขืน กระท าช าเราโดยใช้ค าว่า 
“Sexual Intercourse” หรือ Sexual Penetration” ซึ่งก็ย่อมมีความหมาย รวมถึงการสอดใส่อยู่ในตัวอยู่แล้วซึ่ง
ต้องเป็นผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อ่ืน ผู้ใดซึ่งไม่จ ากัดว่าบุคคลอ่ืนจะมีเพศใด โดยการใช้ก าลังประทุษร้าย
หรือเป็นเพียงการขู่เข็ญจะท าอันตรายแก่ชีวิตร่างกายรวมถึงบังคับให้กระท าทางเพศต่อบุคคลอ่ืนโดย
ผู้เสียหายไม่ยินยอมก็ย่อมเป็นความผิดทั้งสิ้นในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันพบว่า ไม่มี
การบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะว่าความผิดประเภทใดจะก าหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้เหมือนกับ
ประมวลกฎหมายอาญาของไทย แต่ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันได้แบ่งประเภทความรับผิดต่างๆ 
ออกเป็น 2 ส่วน (Parts) คือ (1) ส่วนทั่วไป (General Part) มีทั้งสิ้น 5 บท ตั้งแต่มาตรา 1 ถึงมาตรา 79 บี และ 
(2) ส่วนพิเศษ (Special Part) มีทั้งสิ้น 30 บท ตั้งแต่มาตรา 80 ถึงมาตรา 358 และมีบทบัญญัติบางประเภทที่มี
ลักษณะคล้ายกับความผิดอันยอมความได้ของไทยโดยเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาที่ต้อง
อาศัยการร้องทุกข์ของผู้เสียหาย โดยบัญญัติเอาไว้ในบท 4 (Chapter Four : Criminal Complaint , 
Authorization , Request For Prosecution) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ความผิดที่ผู้เสียหายจะร้องทุกข์นี้มีความ
เชื่อมโยงกับความผิดที่มีลักษณะเป็นเร่ืองในทางส่วนตัวของผู้เสียหาย2 
 เมื่อท าการศึกษากฎหมายของประเทศอเมริกามีความแตกต่างจากกฎหมายของประเทศ ไทย
กล่าวคือกฎหมายของประเทศอเมริกาก าหนดการกระท าช าเราต้องเป็นชายเท่านั้นส่วน ผู้ถูกกระท าจะเป็น
หญิงหรือชายก็ได้ ส่วนขอบเขตของความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราของเมริกายังรวมไปถึงพิจารณา
บทบัญญัติความผิดในมาตรา 213.0. (1)-(3) ซึ่งบัญญัติค าว่า “กระท าช าเรา” ไว้ ประกอบกับมาตรา 213.1 
แล้ว เห็นได้ว่า การกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราจะประกอบ ด้วยสาระส าคัญสามประการ คือ (1) 

                                                   
 2 Nigel G. Foster,German Law and Legal System (London : Blackstone Press Limited,1993).p.170. 
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ต้องมีการกระท าช าเราโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (2) โดยการใช้ ก าลังบังคับ และ (3) ต้องการความยินยอมของ
ผู้เสียหาย3 
 กฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการแบ่งว่าความผิดประเภทใดเป็นความผิดต่อรัฐ
หรือความผิดประเภทใดเป็นความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัว จะมีการแบ่งประเภทความผิด
อาญาออกเป็น 2 ประเภท คือ Felony และ Misdemeanor เท่านั้น โดยถือว่าความผิดทุกประเภทเป็นความผิด
ต่อรัฐ ตามหลักว่าความผิดอาญาเป็นความผิดที่กระทบต่อสังคมส่วนรวม สังคมเท่านั้นจึงเป็นผู้เสียหาย 
ดังนั้น ผู้เสียหายจึงไม่มีสิทธดิ าเนินคดีอาญา โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นผู้ด าเนินคดีต่อไป  
 เหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดให้ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 เป็น
ความผิดอาญาแผ่นดิน 
 การแก้ไขกฎหมายความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราในปี พ.ศ. 2550 ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 276 ว่าด้วยเร่ืองฐานความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรานับว่าเป็นความก้าวหน้าหนึ่งใน วิวัฒนาการของ
กฎหมายไทยที่ควรบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ เป็นก้าวส าคัญของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมากขึ้นอีก
ระดับ4 
 แนวค าพิพากษาของศาลฎีกาหลังจากมีการแก้ไขกฎหมายความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราในปี 
พ.ศ. 2550 พบว่าคดีข่มขืนเมื่อมีการร้องทุกข์และมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเมื่อคดีถึงที่สุด มีอยู่หลายคดีที่มี
การยกฟ้อง เช่น ค าพิพากษาฎีกา 15913/2557 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 13673/2557 ค าพิพากษาฎีกา 
7541/25545 
 การกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรานั้น  เป็นความผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมที่ปรากฏ
ขึ้นและเป็นปัญหาหลักที่ยังไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้ เพราะมนุษย์ใน
                                                   
 3 Section 213.1.Rape and Related Offenses.Model penal code of the American law institute. 
 (1) Rape.A male who has sexual intercourse with a female not his wife is quilty of rape if : 
 (a) he compels her to submit by force or by threat of imminent death,serious bodily injury,extreme pain or 
kidnapping,to be inflicted on anyone;or 
 (b) he has substantially impaired her power to appraise or control her conduct by administering or employing 
without her knowledge drugs,intoxicants or other for the purpose of preventing resistance;or 
 (c) the female is unconscious;or 
 (d) the female is less than 10 years old’ 
 4 กิตติพงศ์ พุกพ่วง, ปัญหาขอบเขตความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 และมาตรา 277 ตามประมวล
กฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2550.”  
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนติศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550. 
 5 http://deka.supremecourt.or.th/search 

476



 6 

สังคมยังมีลักษณะทางธรรมชาติที่ต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย และการสืบพันธุ์เพื่อด ารงเผ่าพันธุ์ต่อไป ซึ่งการ
ข่มขืนกระท าช าเราบุคคลอ่ืนนั้นเป็นการกระท าเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างหนึ่งซึ่งเพิ่ม
จ านวนมากยิ่งขึ้น มีการใช้วิธีการที่ทารุณโหดและทวีความรุนแรง มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัยโบราณ6 
 ตั้งแต่ในอดีตมีปัญหาถกเถียงกันในคดีข่มขืนกระท าช าเราว่าจะบัญญัติในประมวลกฎหมาย
อาญาให้เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอาญาแผ่นดิน ในปี พ.ศ. 2485 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการ
พิจารณาร่างมาตรา 2437 ซึ่งมคีวามว่า “ผู้ใดโดยใช้ก าลังกาย ขู่เข็ญ หรือใช้อุบายหลอกลวงด้วยประการใด 
กระท าช าเราขืนใจหญิง ซึ่งมิใช่ภรรยาของตน มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ
ปรับต้ังแต่ห้าสิบบาทถึงห้าร้อยบาท” 
 “ผู้ใดกระท าช าเราหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตน โดยหญิงอยู่ในสภาพหรือฐานะที่ไม่สามารถขัดขืน
ได้ มีความผิดต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคก่อน” 
 “ถ้าหญิงที่ถูกข่มขืนช าเรามีบาดเจ็บสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี 
และปรับต้ังแต่ห้าสิบบาทถึงหนึ่งพันบาท” 
 “ถ้าหญิงนั้นตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบสองปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งร้อย
บาทถึงสองพันบาท” 
 ร่างมาตรา 2488 “ความผิดตามมาตรา 243 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และความผิดตามมาตรา 246 
นั้น ถ้าไม่ได้เกิดขึ้นต่อหน้าธารก านัล หรือไม่ได้เกิดขึ้นโดยการกระท าของบุคคลหลายคนเพื่อโทรมหญิง ให้
ถือว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัว พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีได้ต่อเมื่อผู้เสียหายร้องทุกข์ขอให้ฟ้อง” 
 จากรา่งมาตราทั้งสองดังได้กล่าวมาในการประชุมได้มีการพิจารณามีประเด็นข้อถกเถียงกันใน
เร่ืองของการกระท าข่มขืนกระท าช าเราโดยมีการเสนอให้ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว ไป
ไว้ในมาตรา 243 และมาตรา 246 ในการพิจารณามีประเด็นว่าจะให้เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน หรือความผิด
ต่อส่วนตัวโดยได้ให้เหตุผลแตกต่างกันออกไป อดีตผู้หญิงที่ถูกกระท าช าเราจะมีความเกรงกลัวและอับอาย
กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเป็นเหตุให้ไม่มีการฟ้องร้อง ถอนค าร้องทุกข์ ไม่มีการแจ้งความเพราะบางคดีเป็นกรณี
ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลภายในครอบครัวเดียวกัน  โดยมติของที่ประชุมเสนอว่าถ้าไปใส่ในมาตรา 243 ว่า 
“ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว” การข่มขืนช าเราท าให้หญิงบาดเจ็บสาหัส ซึ่งเราไม่ต้องการ

                                                   
 6 กฤตยา อาชวนิจกุล, “เพศวิถีที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป ในสังคมไทย Sexuality Transition in Thai Society,” 
ประชากรและสังคม, 2554. 
 7 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ 274/47/2485 วันศุกร์ที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2485 
 8 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ 278/59/2485 วันอังคารที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2485   
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จะให้เป็นความผิดต่อส่วนตัวก็จะกลายเป็นความผิดต่อส่วนตัวไปด้วย เพราะการเป็นความผิดต่อส่วนตัวจะ
กลายเป็นเนื้อของความผิดตามมาตรา 2439 ด้วย แต่ในปัจจุบันยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลก
ผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นในการที่จะกล้าเปิดเผยในสิ่งที่
ตนถูกกระท าเพื่อฟ้องร้องเอาความผิดจากผู้กระท าผิด เพื่อให้ผู้กระท าผิดได้รับโทษในสิ่งที่ผู้กระท าผิดได้ท า
ขึ้น 
 ผู้เขียนขอเสนอแนะคือ การเข้าไปปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ชัดเจนขึ้น จาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต คดีข่มขืนพบว่าเหยื่อมักจะ
ยอมความด้วยปัจจัยต่างๆ หลังจากแจ้งความ ไม่ว่าด้วยญาติขอร้อง ชื่อเสียง การรับเงินปิดปาก หรือเพราะ
ผู้กระท าเป็นผู้มีอ านาจ ดังนั้นความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 วรรคแรก ควรเป็นความผิด
อาญาแผ่นดินมากกว่าจะเป็นความผิดอันยอมความได้ 
 

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 สภาพสังคมปัจจุบันซึ่งอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้วิถีของสมาชิกในสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการผจญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดทุกมุมโลกอย่าง
รุนแรง ท าให้สภาพของสังคมเกิดปัญหารอบด้าน จากที่ส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท ต้องกลายมาเป็นสังคม
เมือง การเอ้ือเฟื้อ การช่วยเหลือ ภายในชุมชนสังคมมีให้เห็นน้อยลง สังคมมีค่านิยมทางวัตถุเพิ่มมากขึ้น 
น าไปสู่ความเสื่อมของศีลธรรมมากขึ้น อาชญากรรมเป็นปัญหาหนึ่งที่ถือว่าเป็นโรคร้ายกัดกินความเป็นอยู่
อันสงบสุขทั้งชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของสมาชิกในทุกสังคม ไม่เว้นว่าสังคมนั้นจะเจริญหรือด้อยพัฒนา
ก็ตาม  อาชญากรรมที่น่าสนใจของสมาชิกในสังคมและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและสะเทือนขวัญของ
บุคคลทั่วไปไม่น้อยกว่าอาชญากรรมประเภทอ่ืน คือ อาชญากรรมทางเพศ อย่างกรณี การข่มขืนกระท าช าเรา  
ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน และเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพในการมีเพศสัมพันธ์อย่างรุนแรง และโอกาส
ของการตกเป็นเหยื่อในอาชญากรรมประเภทนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกขณะแต่
โอกาสของการตกเป็นเหยื่อในคดีความผิดเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นกับเพศหญิงมากที่สุด กฎหมายอาญาของ
ประเทศไทย มีบทบัญญัติทางกฎหมายอาญาสารบัญญัติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้แก่ บทบัญญัติในประมวล
กฎหมายอาญาได้มีบทบัญญัติความผิดอันยอมความได้กับความผิดอาญาแผ่นดิน 
 คดีอาญาที่ยอมความได้ หรืออาจจะเรียกว่าเป็น "คดีความผิดส่วนตัว" ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ความผิดฐานฉ้อโกง ท าให้เสียทรัพย์ บุกรุก ยักยอกทรัพย์ หมิ่นประมาท ฯลฯ 

                                                   
 9 มติของทีป่ระชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ 279/63/2485  
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2485 
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ผู้เสียหายเป็นกุญแจส าคัญในการเร่ิมคดี ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนถึง
มีอ านาจสอบสวน หากมีเพียงค ากล่าวโทษจากบุคคลอ่ืน พนักงานสอบสวนก็เร่ิมสอบสวนไม่ได้ และเมื่อ
ด าเนินคดีไปแล้ว ผู้เสียหายไม่เอาเร่ืองหรือไม่ประสงค์จะด าเนินคดีต่อไป ก็สามารถตกลงยอมความหรือ
ถอนค าร้องทุกข์ท าให้คดีระงับลงได้ 
 คดีอาญายอมความไม่ได้ หรือ "คดีอาญาแผ่นดิน" จะเป็นคดีที่มีการกระท าส่งผลกระทบต่อ
ส่วนรวม ศีลธรรม ความสงบสุขของสังคม จะยอมความกันไม่ได้ เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตาย ชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย คดีนี้แม้ไม่มีผู้เสียหาย ต ารวจสอบสวนได้แม้ไม่มีใคร
มาร้องทุกข์กล่าวโทษ และเมื่อด าเนินคดีไปแล้ว ก็ไม่อาจจะยอมความหรือถอนค าร้องทุกข์ได้ ต้องด าเนินคดี
ต่อไป 
 ความผิดทางเพศที่มีลักษณะที่ร้ายแรงมาก อันส่งผลต่อการเป็นตัวตนของผู้เสียหาย กล่าวคือ 
การถูกท าร้ายโดยทางเพศนั้นมิใช่มีเพียงการท าร้ายร่างกายเท่านั้น แต่เป็นการท าร้ายของผู้เสียหาย (Crime 
Against Selt) ด้วย และหากพิจารณาไปในเร่ืองของการกระท าความผิดทางเพศแล้ว การกระท าดังกล่าวจึง
เป็นการกระท าที่รุนแรงอยู่ในตัวอยู่แล้วโดยมิต้องพิจารณาไปถึงว่า บุคคลใดเป็นผู้กระท าความผิดหรือมี
ความเกี่ยวกันต่อผู้เสียหายอย่างใดหรือไม่ หรือการกระท าความผิดนั้นจะท าให้ผู้เสียหายได้รับอันตราย 
 เมื่อความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคแรก มีความ
รุนแรงที่ส่งผลร้ายต่อผู้เสียหายเป็นอย่างมาก มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ที่จะให้คดีความผิดฐานข่มขืน
กระท าช าเราเป็นความผิดอันยอมความได้  
 ในสังคมของประเทศไทยมีการก่อคดีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรากันมากขึ้นเร่ือยๆและเป็น
ปัญหาทางสังคม ปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายข่มขืนกระท าช าเราอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรให้คดีข่มขืนกระท าช าเราทุกกรณีเป็นคดีอาญาแผ่นดินมิใช่ความผิดต่อส่วนตัวและ
ยอมความไม่ได้ ผู้เขียนอยากเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขเร่ืองความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราเป็นความผิด
อาญาแผ่นดนิ 
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commits the crime of rape and shall be punished by imprisonment with work for a definite 
term of not less than 3 years. The same shall apply to a person who commits sexual 
intercourse with a female under thirteen years of age. 

480




