
ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๔๗

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

บทนํา
ความผดิอาญาเกีย่วกบัเพศโดยเฉพาะความผดิฐานการขมขืน

กระทาํชาํเรานัน้ถือเปนอาชญากรรมรายแรงประเภทหนึง่ในสงัคมโลก 
ดังจะเห็นไดจากการนําเสนอขาวสารจากส่ือมวลชนแขนงตางๆ 
เก่ียวกับคดีความผิดฐานขมขนืกระทําชาํเราท่ีมกัจะปรากฏในรูปแบบ
ตางๆ ซึ่งจากการเปดเผยขอมูลของมูลนิธิหญิงชายกาวไกล ไดพบวา
สถานการณความรนุแรงทางเพศ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีไ่ดรวบรวมจาก
หนังสือพิมพรายวัน ๕ ฉบับ ไดแก ไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด คมชัดลึก 
และมติชน นั้น ขาวที่พบเห็นมากที่สุด คือ ขาวขมขืน โดยจากสถิติ
ผูถูกกระทําที่มีอายุนอยที่สุด เปนเด็กหญิงวัยเพียง ๑ ขวบ ๙ เดือน 
และผูถูกกระทําที่มีอายุมากท่ีสุด คือ ๘๕ ป ยกตัวอยางคดีที่ตกเปน
ประเด็นรอนทางสังคมที่เกิดขึ้นลาสุด ในกรณีที่มีการกลาวหาวา
นายวนัชยั แสงขาว หรอืนายเกม ฆาขมขนืนองแกม เดก็หญงิอาย ุ๑๓ ป 
บนรถไฟตูนอนทีก่อใหเกดิกระแสสังคม และกระแสทางโซเชียลเน็ตเวิรค
ใหมีการลารายชื่อเพื่อเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงโทษในคดีขมขืน
กระทาํชาํเราโดยใหมีโทษประหารชีวิตเพียงสถานเดียว ทุกครั้งที่เกิด
เหตุการณขมขนืกระทําชําเรามักกอใหเกิดความหวาดกลัวและสราง
ความสะเทอืนใจใหแกคนในสงัคม และเกดิความเคยีดแคนตอผูกระทาํ
ความผิดเปนอันมาก การขมขืนกระทําชําเราจึงเปนภัยท่ีคุกคาม
ความสงบเรียบรอยภายในสังคม ดังน้ัน รัฐจึงตองเขามามีบทบาท
โดยกําหนดใหการขมขนืกระทําชาํเราเปนความผิดตามกฎหมายอาญา 
ผูกระทาํผดิตองไดรบัโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
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คดีขมขืนกระทําชําเรา
กับโทษประหารชีวิต
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๔๘

คดีขมขืนกระทําชําเรากับโทษประหารชีวิต

จุลนิติ

คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบบันี ้จงึขอนําเสนอเร่ือง “คดีขมขนืกระทําชาํเรากับโทษประหารชีวติ” 
เพื่อใหผู อานไดมีความรู เกี่ยวกับความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา และการลงโทษประหารชีวิต 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ – ๒๗๗ โดยนําเสนอเปรียบเทียบระหวางประมวลกฎหมาย
อาญาฉบับเดิมกบัประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจบุนัทีม่กีารแกไขเพ่ิมเติมแลว สาระสําคญัของความผิด
ฐานขมขืนกระทําชําเรา ตามมาตรา ๒๗๖ ความหมายของการประหารชีวิต แนวความคิดเก่ียวกับ
โทษประหารชีวิต จุดมุงหมายของการลงโทษประหารชีวิต และหลักประกันสิทธิของผูที่เผชิญ
โทษประหารชีวิตของสหประชาชาติ ตามลําดับดังนี้ 

ตามประมวลกฎหมายอาญานัน้ไดมีบทบญัญตัคิวามผดิเกีย่วกับเพศ ใชบงัคบัมาเปนระยะเวลา 
๕๐ ป ตอมาไดมีเสียงเรียกรองจากหนวยงานหลายฝายใหมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติความผิด
เกีย่วกับเพศใหมคีวามทันสมัยยิง่ข้ึน จงึไดมกีารตราพระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗๖ และบัญญัติเปลี่ยนแปลงความผิด
ฐานขมขืนกระทําชําเราเสียใหม โดยมีเหตุผลในการประกาศใช ดังนี้

 “โดยที่มาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  
ใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได
รับความคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข แตบทบญัญตัมิาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ และมาตรา ๒๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา 
เปนบทบญัญตัทิีเ่ลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอบคุคลเพราะเหตแุหงความแตกตางในเรือ่งเพศ สมควร
แกไขบทบญัญตัดิงักลาวใหสอดคลองกบัหลกัการมีสทิธเิทาเทยีมกนัระหวางชายและหญงิ และหลกัการ
หามมิใหเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องเพศที่เคยไดรับ
ความคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้”

การขมขืนกระทําชําเราจึงเปนภัยท่ีคุกคามความสงบเรียบรอย
ภายในสังคม ดังนั้น รัฐจึงตองเขามามีบทบาทโดยกําหนด
ใหการขมขืนกระทําชําเราเปนความผิดตามกฎหมายอาญา 
ผูกระทําผิดตองไดรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ

147-158-MAC6.indd   148147-158-MAC6.indd   148 27/9/14   11:2527/9/14   11:25



ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๔๙

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

เปรียบเทียบประมวลกฎหมายอาญาความผิดเก่ียวกับเพศ มาตรา ๒๗๖ – ๒๗๗ เดิม
และปจจุบัน ๑

ประมวลกฎหมายอาญา (เดิม) ประมวลกฎหมาย (ปจจุบัน)

มาตรา ๒๗๖ ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิง
ซึ่งมิใชภริยาของตนโดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ 
โดยใชกําลังประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะที่
ไมสามารถขัดขืนไดหรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิด
วาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ป
ถงึยีส่บิป และปรบัตัง้แตแปดพนับาทถงึสีห่มืน่บาท

ถ  าการกระทํ าความผิดตามวรรคแรก
ไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด 
หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะ
เปนการโทรมหญิง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สิบหาปถึงยี่สิบป และปรับต้ังแตสามหม่ืนบาท
ถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต

มาตรา ๒๗๖ ผู ใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่น
โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย 
โดยผู อื่นนั้นอยู  ในภาวะที่ ไม สามารถขัดขืนได  
หรือโดยทําใหผูอื่นนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น 
ตองระวางโทษจําคุกตัง้แตสีป่ถงึยีส่บิป และปรับต้ังแต
แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง หมายความวา
การกระทําเพื่อสนองความใครของผู กระทําโดย
ใชอวัยวะเพศของผูกระทํากระทํากับอวัยวะเพศ 
ทวารหนัก หรือชองปากของผูอื่น หรือการใชสิ่งอื่นใด
กระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอื่น

ถ  า ก า ร ก ร ะทํ า ค ว ามผิ ด ต าม ว ร รคหนึ่ ง 
ไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือ
โดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการ
โทรมหญิงหรือกระทํากับชายในลักษณะเดียวกัน 
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสบิหาปถงึยีส่บิป และปรับ
ตั้ งแต สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท  หรือจําคุก
ตลอดชีวิต

ถ าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป น
การกระทําความผิดระหวางคูสมรสและคูสมรสน้ัน
ยังประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา ศาลจะ
ลงโทษนอยกวาทีก่ฎหมายกาํหนดไวเพยีงใด กไ็ด หรอื
จะกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติแทนการ
ลงโทษก็ได ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษ
จําคุก และคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะให
อยูกนิดวยกนัฉนัสามภีรยิาตอไป และประสงคจะหยา 
ใหคู สมรสฝายนั้นแจงศาลทราบ และใหศาลแจง
พนักงานอัยการใหดําเนินการฟองหยาให

 ๑ จันทรวิภา  ดิลกสัมพันธ, การแกกฎหมายขมขืนและการตรากฎหมายใหม, บทความ, กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปท่ี ๑๐ : ๒๕๕๓ 
หนา ๘ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา.

ประมวลกฎหมายอาญา (ปจจุบัน)
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๕๐

คดีขมขืนกระทําชําเรากับโทษประหารชีวิต

จุลนิติ

ประมวลกฎหมายอาญา (เดิม) ประมวลกฎหมาย (ปจจุบัน)

มาตรา ๒๗๗ ผูใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุ
ยงัไมเกนิสบิหาปซึง่มใิชภรยิาของตน โดยเด็กหญงิ
นั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาท
ถึงสี่หมื่นบาท

           

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปน
การกระทําแกเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบสามป 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และ
ปรบัตัง้แตหนึง่หมืน่สีพ่นับาทถงึสีห่มืน่บาท หรอืจําคกุ
ตลอดชีวิต         

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกและ
วรรคสองไดกระทําโดยรวมกระทําความผิดดวยกัน
อนัมีลกัษณะเปนการโทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงนัน้
ไมยินยอม หรือไดกระทําโดยมีอาวุธปนหรือ
วัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ ตองระวางโทษจําคุก
ตลอดชีวิต

ความผิดตาม ท่ีบัญญัติ ไว  ในวรรคแรก 
ถาเปนการกระทําทีช่ายกระทํากบัเด็กหญิงอายุกวา
สิบสามปแตยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กหญิงนั้น
ยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตใหชายและ
เด็กหญิงนั้นสมรสกัน ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ 
ถาศาลอนุญาตใหสมรสในระหวางท่ีผูกระทําผิด
กําลังรับโทษในความผิดนั้นอยู ใหศาลปลอยตัว
ผูกระทําผิดนั้นไป

มาตรา ๒๗๗ ผูใดกระทําชําเราเด็กอายุยงัไมเกิน
สิบหาปซึ่งมิใชภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้น
จะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
สีป่ถงึยีส่บิป และปรบัตัง้แตแปดพนับาทถงึสีห่มืน่บาท                 

การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง หมายความวา
การกระทําเพื่อสนองความใครของผูกระทําโดยการ
ใชอวัยวะเพศของผูกระทํากระทํากับอวัยวะเพศ 
ทวารหนกั หรอืชองปาก ของผูอืน่ หรอืการใชสิง่อืน่ใด
กระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอื่น

ถ  า ก า ร ก ร ะทํ า ค ว ามผิ ด ต าม ว ร รคหนึ่ ง
เป นการกระทําแก  เด็กอายุยังไม  เกินสิบสามป
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับ
ตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุก
ตลอดชีวิต    

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสามไดกระทําโดยรวมกระทําความผิดดวยกัน
อันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงหรือกระทํากับ
เดก็ชายในลกัษณะเดียวกนัและเดก็นัน้ไมยนิยอม หรอื
ไดกระทําโดยมีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช
อาวุธ ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต

ความผดิตามทีบ่ญัญัตไิวในวรรคหนึง่ ถาเปนการ
กระทําโดยบุคคลอายุไมเกินสิบแปดปกระทําตอเด็ก
ซึง่มอีายกุวาสบิสามป แตยงัไมเกนิสบิหาป โดยเด็กนัน้
ยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตใหทั้งสองฝาย
สมรสกัน ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ ถาศาลอนุญาต
ให สมรสในระหว างที่ผู กระทําผิดกําลังรับโทษ
ในความผิดนั้นอยู ใหศาลปลอยผูกระทําความผิด
นั้นไป 

 

ประมวลกฎหมายอาญา (ปจจุบัน)
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

๑. สาระสําคัญของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามมาตรา ๒๗๖ 
ของประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบัน

สาระสาํคญัในการแกไขปรบัปรงุความผดิฐานขมขนืกระทาํชาํเรานัน้มรีวม ๒ ประเดน็ กลาวคอื 
เปนการขยายขอบเขตคํานิยามของการขมขืนกระทําชําเรา และกําหนดใหสามีที่ขมขืนกระทําชําเรา
ภริยาของตนเปนความผิด อันเปนการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานขมขืน
กระทําชําเราไปจากเดิม ดังนี้ ๒

๑.๑ องคประกอบความผิดขอ “การกระทําชําเรา”
กฎหมายใหมไดขยายขอบเขตของการกระทาํชาํเราซึง่เดมิไดมกีารวางไวเปนบรรทดัฐานโดยศาล 

ทั้งนี้ กอนที่จะมีการแกไขกฎหมายดังกลาว ไดมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องน้ีไวอยางกวางขวาง 
นักกฎหมายสวนหนึ่งมีความเห็นวาสมควรตองมีการเพิ่มเติมนิยามของคําวา “กระทําชําเรา” ใหมี
ความหมายกวางและครอบคลุมยิ่งกวาเดิม ทั้งนี้เพราะปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนไป และมีการกระทํา
ทางเพศในรูปแบบตาง ๆ  มากขึน้ มกีลุมทีม่คีวามผดิปกตทิางเพศ ตองการรวมเพศกับผูชายและเดก็ผูชาย
เทานั้น เนื่องจากเขาไมสามารถมีความสุขทางเพศกับผูใหญได (Paedophile) นอกจากนี้ การที่นิยาม
ดังกลาวใหรวมถึงการใชนิ้วสอดใสเพื่อสนองความใครก็จะทําใหสามารถเอาผิดการกระทําตอเด็กเล็ก
ทีไ่มอาจลวงลํา้ไดเพราะอวยัวะไมเอือ้อาํนวยแตเหยือ่กลบัไดรบัผลรายดานจติใจจากการกระทาํไมนอย
ไปกวากรณกีระทาํชาํเราปกต ิทาํใหการรวมเพศทางปากหรือทางทวารหนัก โดยปราศจากความยินยอม
ของผูถูกกระทําเปนความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราดวย นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใชวัตถุสิ่งของ
หรืออวัยวะอื่นใดลวงล้ําอวัยวะเพศของหญิง กฎหมายที่แกไขใหมจึงใหนิยามของการกระทําชําเราวา 
หมายความถึง การกระทําเพ่ือสนองความใครของผูกระทําโดยการใชอวัยวะเพศของผูกระทํา
กระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของผูอื่น หรือการใชสิ่งอื่นใดกระทํากับอวัยวะเพศ
หรือทวารหนักของผูอื่น กฎหมายใหมนี้เนนสาระสําคัญของการกระทําอันจะเปนการกระทําความผิด 
คอื การ “กระทํากบั” โดยการกระทําอนัถอืเปนการกระทําชาํเราน้ีผูกระทํายงัตองมีเจตนาพิเศษกระทํา
ไปเพ่ือสนองความใครของผูกระทํา ซึง่ไดมกีารใหความหมายของความใครวาหมายถึงเพียงความพอใจ
ของชายในทางเพศ ไมจําตองถึงกับรวมประเวณีสําเร็จ เพียงแตกอดจูบลูบคลําก็เปนการอันสําเร็จ
ความประสงคอันเปนความใครแลว อันเปนการใหคําอธิบายแกความผิดฐานเปนธุระจัดหาเพื่อสนอง
ความใครผูอื่น แตการท่ีจะถือเปนเจตนาพิเศษเพ่ือสนองความใครของผูกระทําในความผิดฐานขมขืน

 ๒ ปรินดา  เวทพิสัย, ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา : ศึกษาองคประกอบความผิดกรณีผูถูกกระทํา, วิทยานิพนธ, 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนา ๓๓ - ๓๖.

การกระทําชําเรา หมายความถึง การกระทําเพื่อสนอง
ความใครของผูกระทําโดยการใชอวัยวะเพศของผูกระทํา
กระทาํกบัอวยัวะเพศ ทวารหนกั หรอืชองปากของผูอืน่ หรอื
การใชสิง่อืน่ใดกระทาํกบัอวยัวะเพศ หรอืทวารหนกัของผูอืน่
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คดีขมขืนกระทําชําเรากับโทษประหารชีวิต

จุลนิติ

กระทาํชาํเรานีจ้ะมขีอบเขตแคไหน เพยีงใด ยอมตองพิจารณาประกอบกบัลกัษณะของการกระทาํชาํเรา
ที่เปลี่ยนแปลงไปดวย

๑.๒ องคประกอบความผิดขอ “ผูกระทํา” 
ชายและหญงิเปนผูกระทาํความผดิฐานขมขนืกระทาํชาํเราได เน่ืองจากกฎหมายใชคาํวา “ผูใด” 

ชายจึงเปนผูลงมือกระทําความผิดได สวนกรณีของหญิงน้ันเมื่อพิจารณาประกอบกับนิยามของ
การกระทําชําเราเม่ือมิไดใหความสําคญักับการท่ีอวยัวะสืบพนัธของชายลวงล้ําอวัยวะของหญิงอกีตอไป 
หญงิจงึสามารถเปนผูลงมือกระทําความผิดดวยตนเองไดเชนกัน มใิชเปนไดแตเพยีงในฐานะตัวการรวม
เชนดังแตกอน

๑.๓ องคประกอบความผิดขอ “ผูถูกกระทําชําเรา” (ผูเสียหาย)
กฎหมายใชถอยคําวา “ผูใดกระทําชําเราผูอื่น...” เมื่อกฎหมายมิไดจํากัดเพศของผูถูกกระทํา

ใหเปนหญิงเทานัน้ดงัเชนตามกฎหมายท่ีใชบงัคบัมาแตเดมิ ทัง้ชายและหญิงจงึเปนผูถกูกระทําในความผิด
ฐานขมขืนกระทําชําเราได ดังนั้น เมื่อพิจารณาประกอบกับองคประกอบขอผูกระทําแลว การที่ชาย
ขมขืนกระทําชําเราหญิง ชายขมขืนกระทําชําเราชาย หญิงขมขืนกระทําชําเราชาย หญิงขมขืนกระทํา
ชาํเราหญงิ เหลานีล้วนเปนความผดิฐานขมขนืกระทาํชาํเราตามกฎหมายทีแ่กไขใหม ดงันัน้ ชายทีท่าํการ
ผาตัดเปล่ียนเพศเปนหญิงจึงสามารถตกเปนผูเสียหาย และหญิงที่ทําการผาตัดเปล่ียนเพศเปนชายจึง
สามารถเปนผูกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรานี้ได

ภริยาก็สามารถตกเปนผูถูกขมขืนกระทําชําเราโดยสามีของตนเองได นอกจากนี้ กฎหมายยัง
กาํหนดเพิม่เตมิตอไปวา “กรณเีปนการกระทาํความผดิระหวางคูสมรสและคูสมรสนัน้ยังประสงคจะอยู
กินด วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน อยกว าที่กฎหมายกําหนดไว  เพียงใดก็ได หรือ
จะกาํหนดเงือ่นไขเพือ่คุมความประพฤตแิทนการลงโทษกไ็ด ในกรณทีีศ่าลมคีาํพพิากษาใหลงโทษจาํคุก
และคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาตอไป และประสงคจะหยา                    
ใหคูสมรสฝายนั้นแจงใหศาลทราบ และใหศาลแจงพนักงานอัยการใหดําเนินการฟองหยาให”

แนวความคิดของการแกไขกฎหมายใหสามีที่ขมขืนกระทําชําเราภริยาของตนเองเปนความผิด
ไดนี้ เริ่มตนจากการมองวากรณีที่ศาลมีคําสั่งใหสามีภริยาแยกกันอยูตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๖๒ การเปนสามภีรยิาไดขาดจากกันแลว ความยนิยอมของภริยา
ในการรวมประเวณีระหวางสมรสยอมเปนอันถูกเพิกถอนไป สามีจึงไมอาจบังคับภริยาใหรวมประเวณี
กับตนไดอีกตอไป อยางไรก็ดี แมจะมีความเห็นวากฎหมายควรไดรับการแกไข แตก็เห็นควรกําหนดให
เปนความผดิอนัยอมความได เพราะผูกระทาํและผูถกูกระทาํตางกย็งัคงมคีวามสมัพนัธฉนัสามภีรยิากนัอยู 

นักตอสู เพื่อสิทธิสตรีกลับมีมุมมองท่ีแตกตางออกไป
วาการปลอยใหสามีมีอํานาจบังคับตอจิตใจและกระทํา
ตอเน้ือตัวรางกายภริยาในทางเพศ โดยภริยาไมไดมี
ความตองการเชนนั้น ไมมีความแตกตางจากการท่ีชาย
กระทําการขมขืนหญิงอื่นซึ่งมิใชภริยาของตน
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จุลนิติ

การขมเหงทางเพศกรณีนี้จึงไมนาจะถือเปนเหตุรุนแรงอันจะทําใหถึงขนาดยอมความกันไมได และใน
ขัน้ตอนของการลงโทษหากปรากฏมีเหตุบรรเทาโทษหรือมเีหตุใหรอการลงโทษได ศาลก็สมควรลดโทษ
หรือรอการลงโทษแกสามีผูกระทําความผิด ทั้งนี้ โดยใหเหตุผลวาความสัมพันธระหวางสามีภริยานั้น
เปนความสัมพนัธแบบพิเศษและมีความละเอียดออนมาก อีกทั้งการคงไวซึ่งสถาบันครอบครัวเปนสิ่งที่
มคีวามจาํเปนอยางยิง่ ทัง้นี ้เพราะสถาบนัครอบครวัคอืจุดเริม่ตนของการสรางพฒันาบคุลากรของชาติ
ซึ่งคนในสังคมจะเปนบุคคลที่มีคุณภาพดีไดตองเร่ิมมาจากสถาบันครอบครัวของแตละบุคคลนั้น

ตอมาเกดิแนวความคดิขยายไปถงึวาแมความเปนสามภีรยิายงัมอียู ยงัมไิดขาดจากกนัตามคาํสัง่
ของศาลที่ใหแยกกันอยูก็ดี สามีก็ไมมีความชอบธรรมใด ๆ ที่จะขมขืนกระทําชําเราภริยาของตนเองได 
ความคิดเชนนี้เกิดจากขอเรียกรองของนักตอสูเพื่อสิทธิสตรี ที่มองวากฎหมายเรื่องขมขืนกระทําชําเรา
ควรใหความคุมครองรวมไปถึงหญิงที่สมรสดวยเชนกัน อยางไรก็ดีการที่สามีใชกําลังบังคับขืนใจภริยา
เพื่อที่จะมีเพศสัมพันธดวยนั้น แมสังคมมองวาเปนเรื่องสวนตัวของคูสามีภริยา คนภายนอกไมสมควร
ทีจ่ะเขาไปกาวกาย แตนกัตอสูเพือ่สทิธสิตรกีลบัมมีมุมองทีแ่ตกตางออกไปวาการปลอยใหสามมีีอาํนาจ
บงัคบัตอจติใจและกระทาํตอเนือ้ตวัรางกายภรยิาในทางเพศ โดยภรยิาไมไดมคีวามตองการเชนน้ัน ไมมี
ความแตกตางจากการท่ีชายกระทําการขมขนืหญงิอืน่ซึง่มใิชภรยิาของตน ประกอบกับความเห็นเกีย่วกบั
หลักที่วาดวย “ภูมิคุมกันของสามีที่ทําใหสามีไดรับการยกเวนมิใหตองรับผิดในทางอาญาในการขมขืน
กระทาํชําเราภรยิาของตน (Marital Rape Exemption)” นัน้เปนหลกัทีส่งเสรมิและสนบัสนนุใหสภาพ
ของหญิงเปนรองชาย หญิงมีสภาพท่ีตํ่าตอยกวาชาย การท่ีบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๗๖ ของประเทศไทยวางหลกักฎหมายใหอาํนาจสามใีนการรวมประเวณกีบัภรยิาได แมภรยิา
จะไมยนิยอม สามไีมมคีวามผดิฐานขมขนืกระทาํชาํเรานัน้ถอืเปนการขดัตอหลกัสทิธมินษุยชนทีว่าดวย
ความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง ทําใหแนวความคิดในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือขจัดขอยกเวน
ดังกลาวใหหมดไป

๒. ความหมายของการประหารชีวิต
คําวา “ประหารชีวิต” หมายความวา การลงโทษฆา โทษทางอาญาช้ันสูงสุดที่ลงแกผูกระทํา

ความผิดอาญาอุกฉกรรจ 
ตามประมวลกฎหมายอาญาไดกาํหนดเรือ่ง การลงโทษประหารชวีติไวในมาตรา ๑๘ และมาตรา 

๑๙ กลาวคือ
“มาตรา ๑๘ โทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิด มีดังนี้
(๑) ประหารชีวิต
(๒) จําคุก
(๓) กักขัง
(๔) ปรับ
(๕) ริบทรัพยสิน
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คดีขมขืนกระทําชําเรากับโทษประหารชีวิต

จุลนิติ

โทษประหารชีวติและโทษจาํคุกตลอดชวีติมใิหนาํมาใชบงัคบัแกผูซึง่กระทาํความผดิ ในขณะที่
มีอายุตํ่ากวาสิบแปดป๓

ในกรณีผูซึ่งกระทําความผิดในขณะที่มีอายุตํ่ากวาสิบแปดปไดกระทําความผิดที่มีระวางโทษ
ประหารชีวติหรอืจาํคกุตลอดชีวติ ใหถอืวาระวางโทษดังกลาวไดเปลีย่นเปนระวางโทษจําคกุหาสบิป”๔

 “มาตรา ๑๙ ผูใดตองโทษประหารชีวิต ใหดําเนินการดวยวิธีฉีดยาหรือสารพิษใหตาย”๕

๓. แนวความคิดเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต๖

นักปราชญที่มีชื่อเสียงหลายทานไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต ซึ่งมีทั้งผูเห็น
ดวยและผูที่ไมเห็นดวยกับการลงโทษประหารชีวิต ดังนี้

เซน็ท โทมัส อะเควนาส (Saint Thomas Aquinas) นกับวชในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิค 
ไดใหความเห็นไววาเปนความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองลงโทษประหารชีวิตแกผูทําความผิดอุกฉกรรจ 
เพราะพระเจาไดมอบอํานาจใหกับรัฐเพื่อลงโทษผูกระทําความผิดไดเฉพาะในเหตุสําคัญ ๒ ประการ
ดวยกนัคอื ประการทีห่นึง่ เพือ่ปฏบิตักิารใหเปนไปตามพระบญัชาของพระเจาเพือ่ความยตุธิรรม เพราะ
เมื่อผูใดทําใหผูอื่นตองตายไป เขาก็ควรถูกลงโทษถึงตายเชนเดียวกัน และประการท่ีสองคือ เพื่อรักษา
และปกปองสังคมใหพนจากการกระทําความผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ราฟาเอล กาโรฟาโล (Raffaele Garofalo) นักปราชญชาวอิตาเลี่ยน ไดใหความเห็นไววา
ในเมื่อสังคมกําลังตกอยูในภาวะอันตราย ก็จําเปนอยูเองที่สังคมนั้นจะตองปองกันตนเองอยางเขมแข็ง 
ดงันัน้ ถาผูใดกระทําความผดิอกุฉกรรจขึน้ สมาชกิของสงัคมนัน้จงึไมควรเหน็อกเหน็ใจผูกระทาํความผดิ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนผูพิพากษาหรือคณะลูกขุน บุคคลเหลานี้ตองมีความหนักแนน ตองไมแสดง
ความกรณุาตอจาํเลยซึง่เปนผูทีไ่ดกระทาํความผดิแตประการใดและการลงโทษประหารชวีติแกผูกระทาํ
ความผดิอกุฉกรรจนัน้ กเ็ปนวิธหีนึง่ทีส่งัคมใชปองกนัตนเอง เพราะนอกจากจะเปนการตดัผูกระทาํความผดิ

การลงโทษประหารชีวิตแกผูกระทําความผิดอุกฉกรรจน้ัน 
ก็เปนวิธีหนึ่งที่สังคมใชปองกันตนเอง เพราะนอกจาก
จะเปนการตัดผูกระทําความผิดใหออกไปจากสังคม
ไดอยางเด็ดขาดแลว ยังเปนการปองกันมิใหผูกระทําความผิดน้ัน
มี โอกาสไดถายทอดความช่ัวรายทางสายโลหิตไปยัง
ลกูหลาน เทากับสงัคมไดทาํการคัดเลือกสมาชิกในอนาคต
ไวโดยทางออมนั่นเอง

 ๓ มาตรา ๑๘ วรรคสอง บัญญัติเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖. 
 ๔ มาตรา ๑๘ วรรคสาม บัญญัติเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖.
  ๕ มาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖.
 ๖ ศิริกัลยา ธงชัย, การใชโทษอื่นแทนโทษประหารชีวิต, วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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ใหออกไปจากสังคมไดอยางเด็ดขาดแลว ยงัเปนการปองกนัมใิหผูกระทาํความผดินัน้มโีอกาสไดถายทอด
ความช่ัวรายทางสายโลหิตไปยังลูกหลาน เทากับสังคมไดทําการคัดเลือกสมาชิกในอนาคตไวโดยทาง
ออมนั่นเอง

เบนจามิน รชั (Benjamin Rush) ผูรเิริม่คดัคานการลงโทษประหารชวีติในประเทศสหรฐัอเมรกิา
อยางจริงจังเปนคนแรก ไดใหความเห็นเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตเอาไววา การลงโทษประหารชีวิตนั้น
นอกจากจะไมสามารถยับยั้งอาชญากรรมไดแลว ยังมีผลเปนการเพิ่มอาชญากรรมที่รายแรงขึ้นไปอีก 
เพราะการท่ีรฐัลงโทษประหารชีวติแกผูกระทําความผิดอุกฉกรรจน้ัน กเ็ทากับรัฐนัน้เองเปนผูกอใหเกิด
อาชญากรรมที่อุกฉกรรจเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสมอไป

๔. จุดมุงหมายของการลงโทษประหารชีวิต มีดังตอไปนี้๗

๔.๑ เพื่อเปนการแกแคนทดแทนความผิดที่ไดกระทําขึ้น (Retribution and Expration) 
คําวา “แกแคน” หมายถึง การกระทําตอบแทนเพื่อใหสาสมกับความรูสึกเคียดแคนของฝายผูเสียหาย 
คําวา “ทดแทน” หมายถึง มิใชการกระทําเพื่อระงับอารมณของฝายผูเสียหาย แตเปนไปเพื่อความ
เปนธรรม การแกแคนทดแทนมีลักษณะท่ีวา ผูกระทําความผิดจะตองไดรบัโทษท่ีไดสดัสวนกบัความผิด  
โทษตามกฎหมายอาญามักจะมีรากฐานมาจากการแกแคนทดแทนรวมอยูดวย การลงโทษจะตองมีอยู
คู กับการกระทําความผิดเพื่อความยุติธรรม ถาสังคมไมลงโทษผู กระทําความผิดก็เทากับเปน
การสนบัสนนุใหกระทาํความผดิ แตการลงโทษนัน้ตองไดสดัสวนทีเ่หมาะสมหรอืพอดกีบัความหนกัเบา
ของความผิดที่กระทํา

๔.๒ เพื่อเปนการขมขู มิใหมีการกระทําความผิดขึ้นอีก (Deterrent) กลาวไดวา
โทษประหารชีวิตสรางความหวาดกลัวใหบคุคลท่ัวไปในรัฐน้ัน ๆ  ได รวมท้ังผูกระทําความผิดในอดีตใหความสําคญั
กบัการขมขูมาก การประหารชีวติมกัจะทําตอหนาสาธารณชนดวยวิธกีารท่ีทารุณ โหดรายจนผูตองโทษ
ถึงแกความตาย ประชาชนในรัฐที่พบเห็นจะเกิดความเกรงกลัว แตในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป 
การประหารชีวิตจะกระทําในที่มิดชิดและวิธีการประหารชีวิตจะตองทําใหผู ไดรับโทษเสียชีวิต
อยางรวดเร็วที่สุดไมตองทรมาน

๔.๓ เพื่อเปนการตัดโอกาสในการกระทําความผิดซํ้าขึ้นอีก (Incapacitation) เพราะโดย
ผลของการลงโทษเปนการกําจัดผูกระทําความผิดออกไปจากสังคมอยางถาวร เปนการกําจัดตนเหตุ
แหงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ปจจุบันมีประเทศในโลก จํานวน ๑๑๗ ประเทศ ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิต หรือมิไดมี
การใชโทษประหารชีวิตมาเปนเวลากวา ๑๐ ปแลว ดังนั้น จึงเหลือประเทศที่ยังใชโทษประหารชีวิตอยู
จาํนวน ๗๘ ประเทศ เชน อาฟกานสิถาน บงัคลาเทศ บาเบโดส คาเมรนู จนี คองโก ควิบา อยีปิต อนิเดยี 
อหิราน อริกั ญีปุ่น ลาว มาเลเซีย พมา ปากีสถาน ไทย เวยีดนาม สหรัฐอเมริกา เยเมน ซมิบพัเว เปนตน

 ๗ เพิ่งอาง.
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จุลนิติ

ประเทศไทยนับเปน ๑ ใน ๗๘ ประเทศในโลกที่ยังคงมีการใชโทษประหารชีวิตอยู  
แตในป ๒๕๔๖ ไดมกีารแกไขประมวลกฎหมายอาญาในสวนทีเ่ก่ียวกบัวธิกีารประหารชีวติจากการยิงเปา
มาเปนการฉีดสารเคมีแทน โดยมีเหตุผลทางดานสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมเปนหลัก

 
๕. กฎหมายและกติการะหวางประเทศขององคการสหประชาชาติ๘

หลักประกันสิทธิของผูที่เผชิญโทษประหารชีวิตของสหประชาชาติ
องคการสหประชาชาติไดกําหนดแนวทางเพ่ือใหประเทศสมาชิกใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ

ตอผูถูกลงโทษประหารชีวิต (Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Facing the 
Death Penalty) ดังนี้

๑. ในประเทศซึ่งยังคงมิไดยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตอาจกระทําไดแตเพียงเฉพาะ
อาชญากรรมทีร่นุแรงทีส่ดุนัน้ แตไมควรนําโทษประหารชีวติไปใชกบัการกระทําผดิทีไ่ดกระทําลงไปโดย
ขาดเจตนา แมวาผลของการกระทํานั้นจะเปนอาชญากรรมที่รุนแรงก็ตาม

๒. จะลงโทษประหารชีวิตไดเฉพาะมีบทบัญญัติของกฎหมาย และกําหนดวาการกระทํานั้น
มโีทษประหารชีวติเทานัน้ หากมบีทบญัญตัขิองกฎหมายภายหลงัตอมากาํหนดโทษการกระทาํนัน้มโีทษ
สถานเบากวาก็ใหนําโทษที่เบากวามาใช

๓. โทษประหารชีวิตไมควรใชกับบุคคลท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป ในขณะกระทําความผิดหรือ
หญิงมีครรภหรือหญิงเพิ่งคลอดบุตรหรือบุคคลวิกลจริต

๔. จะตองปรากฏหลักฐานอยางชัดเจนวาบุคคลน้ันกระทําความผิดโดยไมมีขอโตแยง 
จึงสามารถใชโทษประหารชีวิตได

๕. กอนจะมีการลงโทษประหารชีวิตจําเลยจะตองผานการพิจารณาตามขั้นตอนของศาลและ
จําเลยมีสิทธิตอสูตามกระบวนการทางศาล ทั้งนี้เพื่อผดุงความยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน

๖. บุคคลใดก็ตามตองคําพิพากษาศาลใหลงโทษประหารชีวิตมีสิทธิจะอุทธรณตอศาลสูง 
และศาลสูงจะตองรับคําอุทธรณนั้นไวพิจารณา

๗. บคุคลใดกต็ามตองคาํพพิากษาใหลงโทษประหารชวีติ มสีทิธริองขออภยัโทษหรอืขอลดโทษ
ในคํารองดังกลาวเปนเหตุแกการปราณี

๘. จะไมมกีารดาํเนนิการประหารชวีติในระหวางทีม่กีารอทุธรณหรอือยูในระหวางขออภยัโทษ
หรือการขอลดโทษ

๙. การประหารชีวิตควรใชวิธีการที่มีความรุนแรงนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

 ๘ เพิ่งอาง.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๕๗

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

บทสรุป
คดีขมขืนกระทําชําเราถือเปนคดีที่สรางความสะเทือนขวัญตอผูคนในสังคม และเปนคดี                  

ทีก่อใหเกดิความเสียหายท้ังแกรางกายและจิตใจของเหย่ืออยางรนุแรง สงผลใหเหยือ่ไดรบัความเจ็บปวด
ทรมาน สรางความหวาดกลวัและอบัอายแกเหยือ่จนไมสามารถใชชวีติอยูในสงัคมไดอยางปกตสิขุดงัเดมิ 
อกีทัง้ยงัสงผลใหคนในครอบครวัและผูใกลชดิเหยือ่ไดรบัความเจบ็ปวดทางจติใจและเกดิความเคยีดแคน
ชิงชังตอผูกระทําผิดเปนอยางมาก ผูเขียนเห็นวาในการพิจารณาลงโทษผูกระทําผิด ควรพิจารณา
ในหลายแงมุมประกอบกัน โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของสังคมเปนหลัก และควรพิจารณาถึงสัดสวน
ของการกระทําความผิดกบัโทษวามคีวามเหมาะสมหรือไม เนือ่งจากตามกฎหมายท่ีแกไขใหมกาํหนดให 
“การกระทาํเพือ่สนองความใครของผูกระทาํ... โดยการใชสิง่อืน่ใดกระทาํกับอวยัวะเพศหรอืทวารหนกั
ของผูอื่น” นั้น ยอมครอบคลุมถึงกรณีดังตอไปน้ีดวย กลาวคือ การท่ีผูกระทําใชน้ิวสอดเขาไปใน
ชองคลอดหรอืทวารหนกัของเหยือ่ การทีผู่กระทาํใชมอืจับอวัยวะเพศของเหยือ่ หรอืแมแตการทีผู่กระทาํ
ใชนํ้าตาเทียมหยดลงบนอวัยวะเพศของเหยื่อ การกระทําเหลาน้ีหากเปนไปเพื่อสนองความใคร
ของผูกระทาํแลว ยอมเปนความผดิฐานกระทาํชาํเราทัง้สิน้ เน่ืองจากกฎหมายใหมใชคาํวา “กระทาํกบั” 
ซึ่งเปนคําท่ีมีขอบเขตกวาง ทั้งนี้ ตามกฎหมายเดิมการกระทําเหลาน้ีเปนความผิดฐานอนาจารเทานั้น 

นอกจากน้ีใหถือการ “กระทํากับ” เปนขั้นตอนสําคัญของการเปนความผิดสําเร็จ ทําใหการกระทําที่
แตเดิมเปนเพียงความผิดฐานพยายามขมขืนกระทําชําเรากลายเปนความผิดสําเร็จตามกฎหมาย
ทีแ่กไขใหมนี ้อาทเิชน กรณทีีช่ายใชอวัยวะเพศของตนไปจอทีอ่วัยวะเพศผูเสยีหายแลวสาํเรจ็ความใคร 
โดยทีอ่วยัวะเพศของชายยังไมลวงลํา้เขาไปในอวัยวะเพศของผูเสยีหาย ถอืเปนความผิดสาํเรจ็ฐานขมขนื
กระทําชําเราแลว เนื่องจากเปนการใชอวัยวะเพศกระทํากับอวัยวะเพศของผูอื่นเพื่อสนองความใคร
ของผูกระทําแลว เปนตน ดังนี้จะเห็นไดวาบทบัญญัติของกฎหมายอาญาในความผิดฐานขมขืน 
ตามมาตรา ๒๗๖ - ๒๗๗ นั้น มีขอบเขตท่ีกวางมาก หากผูกระทําความผิดฐานขมขืนทุกคนตองไดรับ
โทษประหารชีวิตเพียงสถานเดียว โดยไมคํานึงถึงสัดสวนของการกระทํากับโทษที่จะไดรับ ยอมไมเกิด
ความชอบธรรม และไมสามารถดํารงความยุตธิรรมใหเกิดข้ึนในสังคมได เพราะหลักของการลงโทษน้ัน 
ศาลตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับพฤติการณหรือลักษณะแหงการกระความผิดท่ีไดกอดวย มิใชเพียง
มุงลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนใหสาสมกับการกระทําความผิดเทานั้น

นอกจากน้ี จากการศึกษาวิจัยทางอาชญาวิทยา พบวาอาชญากรท่ีกระทําผิดสวนใหญ                  
ขณะกระทาํความผดิไมไดคดิหรอืสนใจถงึโทษทีบ่ญัญตัไิวตามกฎหมายวามกีารลงโทษหนกัเบาเพยีงใด 
รวมถึงรายงานขององคกรนิรโทษกรรมสากล ไดระบุวา งานวิจัยจากนานาประเทศไดแสดงใหเห็น                 
อยางชัดเจนวา โทษประหารชีวิตไมมีความเชื่อมโยงใด ๆ กับการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของอาชญากรรม

ี้ใ  ื ํ ั

สิ่งสําคัญที่ทุกคนในสังคมไทยตองตระหนักรวมกัน
และกระทาํควบคูไปกบัการเพิม่โทษ คอื การปองกันไมใหเกดิ
การขมขืน ซึ่งทําไดหลายทาง
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๕๘

คดีขมขืนกระทําชําเรากับโทษประหารชีวิต

จุลนิติ

ปญหาการกระทําความผิดเก่ียวกับเพศโดยเฉพาะการขมขืนกระทําชําเรา เปนปญหาสําคัญ
ในสงัคมไทยทีค่วรไดรบัการแกไขอยางเรงดวน การเพิม่โทษถอืเปนการแกไขปญหาทีป่ลายเหต ุอาจไมมี
ผลเปนการปองปรามผูกระทําผิดหรือลดจํานวนการกอคดีไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สิ่งสําคัญ
ที่ทุกคนในสังคมไทยตองตระหนักรวมกันและกระทําควบคูไปกับการเพ่ิมโทษ คือ การปองกัน
ไมใหเกิดการขมขืน ซึ่งทําไดหลายทาง ไดแก ควบคุมสื่อโทรทัศน เว็บไซต สิ่งพิมพ ในการเผยแพร
สื่อลามกอนาจาร ภาพโป หรือสิ่งอ่ืนใด ที่มีผลเปนการยั่วยุทางเพศ สงเสริมใหมีการอบรมศีลธรรม 
เพื่อพัฒนาจิตใจ ขัดเกลาจิตสํานึกตั้งแตเปนเยาวชน ใหมีความเคารพและเห็นคุณคาเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ของความเปนมนุษย และตองเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหมีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อผลิตคนดี
มีคุณภาพออกสูสังคม ไมกอใหเกิดปญหาหรือภาระของสังคมในอนาคต

อยางไรก็ดี ผูเขียนเห็นดวยกับการเพ่ิมโทษผูกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ใหไดรับ
โทษประหารชีวิตในกรณีที่ผูกระทําความผิดไดกระทํากับเหยื่ออยางทารุณโหดราย ผูกระทําความผิด
ไมมคีวามสํานกึผดิชอบชัว่ดแีละมีแนวโนมทีจ่ะกอคดขีมขนืซํา้อีกในอนาคต ผูกระทาํความผดิทีก่ระทาํ
กบัเหยือ่ทีม่คีวามออนดอยทางกายภาพอยางมาก เชน เดก็เลก็ คนชรา คนปวย คนพกิาร ผูกระทําความผิด
ทีก่ระทํากับผูสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือโดยตรงลงมา อันไดแก บิดามารดา ปูยาตายาย หรือลูก
หลาน ซึ่งเหลานี้ ถือเปนการขมขืนที่เปนเหตุรายแรงในความรูสึกของวิญูชนท่ัวไป สมควรอยางยิ่ง
ที่จะมีการลงโทษประหารชีวิต และหากจะมีการกําหนดเพ่ิมโทษประหารชีวิตแกผูกระทําความผิด 
ควรมีการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ – ๒๗๗ ในสวนของ
องคประกอบความผิด ในแงของการกระทํา ใหมีความชัดเจนรัดกุม และมีความเหมาะสมมากข้ึน
เพือ่ใหเกดิประสิทธภิาพในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมการขมขนื นอกจากน้ี การปรับปรุง
แกไขกฎหมายตองดาํเนนิการใหสอดคลองกบัหลกัเกณฑในการบญัญตัคิวามผดิทางอาญา และอยูภายใต
หลักนิติธรรม เพื่อสนองตอภารกิจของกฎหมายอาญาในอันที่จะสรางความสงบเรียบรอยใหเกิดข้ึน
ภายในสังคม 
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