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                  ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ท่ีใชอยูในปจจุบันวาดวยความผิดเกี่ยวกับการรวม
ประเวณีในระหวางเครือญาตินั้นมิไดมีบทบัญญัติลงโทษการกระทําดังกลาวไวเปนการเฉพาะ  ดังนั้น
เม่ือมีการกระทําดังกลาวเกิดข้ึนผูกระทําจะไมมีความผิดท้ังชายและหญิง  การรวมประเวณีในระหวาง
เครือญาติจะมีความผิดเฉพาะท่ีเปนการขมขืนกระทําชําเราหญิงตามมาตรา 276 หรือการกระทําชําเรา
เด็กหญิงอายุไมเกิน  15  ป ตามมาตรา 277 เทานั้น และหากเปนการกระทําตอผูสืบสันดานก็จะถูกเพิ่ม
โทษหนักข้ึนอีก 1 ใน 3 ตามมาตรา 285  ซ่ึงบทลงโทษตามมาตรา 285 นั้นยังไมเหมาะสมและไม
ครอบคลุม เนื่องจากมาตรา 285  เปนเหตุฉกรรจท่ีเพิ่มโทษหนักข้ึนเฉพาะการกระทําของบุพการีตอ
ผูสืบสันดานเทานั้น  ไมรวมถึงการกระทําของผูท่ีมีความสัมพันธฉันเครือญาติอ่ืน ๆ กับเหยื่อ เชน  พี่ 
นอง  ลุง  ปา  นา  อา  หลาน พอเล้ียง หรือผูรับบุตรบุญธรรม ( เวนแตจะไดกระทําตอบุตรบุญธรรมท่ี
ยังไมบรรลุนิติภาวะ )   จะเห็นวามาตรา 285 มิไดนําเร่ืองอํานาจปกครองท่ีผูกระทํามีตอเหยื่อตาม
ความเปนจริง หรือความเปนเครือญาติ มาเปนขอพิจารณาเพิ่มโทษใหหนักข้ึนแกผูท่ีเปนเครือญาติ
อ่ืนๆดวย    ดังนั้นหากการกระทําความผิดตามมาตรา 276 หรือมาตรา 277 เปนการกระทําของผูท่ีเครือ
ญาติอ่ืนนอกจากบุพการีก็จะไมถูกเพิ่มโทษหนักข้ึน 1 ใน 3 เชนเดียวกับการกระทําของบุพการี เวนแต
จะเปนการกระทําของผูรับบุตรบุญธรรมตอบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ จะสามารถเพ่ิมโทษ
หนักข้ึน 1 ใน 3 ไดในฐานะท่ีเปนการกระทําตอผูอยูในความปกครอง แตหากเปนการกระทําตอบุตร
บุญธรรมท่ีบรรลุนิติภาวะแลวจะไมสามารถเพ่ิมโทษใหหนักข้ึน 1 ใน 3 ได ซ่ึงบทลงโทษดังกลาวยัง
ไมเหมาะสมเนื่องจากลักษณะของการกระทําและความรุนแรงท่ีเหยื่อไดรับจากการกระทําของผูท่ีเปน
เครือญาตินั้นแทบไมแตกตางจากการกระทําของบุพการีเลย 
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การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงกฎหมายทั้งในอดีตและปจจุบันของประเทศไทย  
ตลอดจนกฎหมายของตางประเทศเพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบและเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
ลงโทษผูกระทําผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติใหเหมาะสมกับลักษณะการกระทําและ
สภาพสังคมในปจจุบัน 
 จากการศึกษาวิจัยพบวา  ในปจจุบันมีการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติเพิ่มข้ึน  
โดยเฉพาะการขมขืนกระทําชําเราหญิงตามมาตรา 276  และการกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป 
ตามมาตรา 277 ซ่ึงปรากฏเปนคดีและขาวทางหนังสือพิมพ โทรทัศนและส่ืออ่ืน ๆ   ซ่ึงผูกระทํา
ความผิดลวนเปนเครือญาติ (ท่ีไมใชบุพการีกับเหยื่อ)  เม่ือกระทําความผิดกลับถูกลงโทษเชนเดียวกับ
การกระทําของบุคคลท่ัวไป  มิไดถูกเพิ่มโทษหนักข้ึน 1 ใน 3 ตามมาตรา 285 เชนเดียวกับการกระทํา
ของบุพการี  เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นไดวาการขมขืนกระทําชําเราหญิง ตามมาตรา 276 หรือการ
กระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป  ตามมาตรา 277 ซ่ึงกระทําโดยบุคคลท่ีเปนเครือญาติ ซ่ึงเปนผูท่ี
ไดรับการเคารพนับถือของเหยื่อนั้น ถือเปนความรุนแรงไมแตกตางจากการกระทําของบุพการีตอ
ผูสืบสันดาน  โดยผูถูกกระทําหรือเหยื่อจะไดรับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอยางมากเชนกัน  
เนื่องจากเหยื่อไมคิดวาผูกระทําจะกลากระทํากับเหยื่อ ซ่ึงผูกระทําเปนผูท่ีเหยื่อไวใจและใหความ
เคารพนับถือ หรือเปนสายเลือดเดียวกันแท ๆ   นอกจากนี้เหยื่อยังมีโอกาสเปนโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และไดรับบาดแผลท้ังทางรางกายและจิตใจในระยะยาวจากการกระทําดังกลาวดวย  และ
หากมีบุตรเกิดข้ึนมาก็จะเกิดผลกระทบตอสังคมอยางมาก  ดังนั้นเพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวจึง
ขอเสนอแนะใหมีบทบัญญัติลงโทษการกระทําความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติโดย
ความยินยอมไวเปนการเฉพาะอีกมาตราหน่ึง  และแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 
โดยใหเพิ่มโทษหนักข้ึน 1 ใน 3 แกเครือญาติอ่ืน เชน พี่ นอง ลุง ปา นา อา หลาน พอเล้ียง  และผูรับ
บุตรบุญธรรม ท่ีกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราหญิงตามมาตรา 276 และกระทําชําเรา
เด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ปตามมาตรา 277 ท่ีเปนญาติ ลูกเล้ียง และบุตรบุญธรรมของตนเอง 
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ABSTRACT 

 The applicable Penal Code B.E. 2499 regarding the offence of sexual intercourse 

among relatives does not provide particular punishment therefor. Consequently, when such offence 

takes place, both the male and female involved are not guilty. Sexual intercourse among relatives is 

an offence only in the case of sexual intercourse with a female adult against her will, according to 

Section 276, or in the case of rape or sexual intercourse against her will with a female child of an 

age not exceeding 15 years, according to Section 277. In addition, if such offence is committed 

against descendants, a more severe penalty of one out of three shall be added according to Section 

285. Such penalty under Section 285 is inappropriate and insufficient because it is a serious offence 

by which a more severe penalty shall be increased in the case of the commission of ascendants 

against descendants. This Section excludes the commission of those who have kindred relations 

with victims such as sisters, brothers, uncles, aunts, nieces, nephews, stepfathers or adopters (unless 

such commission is against an adopted child who is not sui juris). It is noted that Section 285 does 

not take into account the parental power of which the wrong-doer possesses against the victims to 
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consider the increase of the penalty to be more severe to other relatives. Therefore, if the 

wrongdoing according to Section 276 or Section 277 is the commission of other relatives beside 

ascendants, an increased penalty of one out of three, shall not be increased the same as the 

commission of ascendants, unless in the case of the commission of adopter against adopted child 

who is not sui juris, the severe penalty of one out of three, shall be increased because it is 

commission against the person who is under control. But, if such commission is against the adopted 

child who is sui juris, the increased penalty of one out of three can not be increased. Consequently, 

such penalty is not appropriate since the nature of commission and severity suffered by the victim 

from the commission of the one who is kindred are not almost different from the commission of 

ascendants.  

 This thesis aims to study Thai laws both past and present, together with the laws of 

other countries, to comparatively analyze and propose appropriate ways to punish wrongdoers in 

charge of having sexual intercourse among relatives to suit the nature of the commission and the 

current social circumstances.  

 It is found that presently there are more and more cases of sexual intercourse among 

relatives, especially rape against female adults under Section 276 and rape against female child of 

an age not exceeding 15 years under Section 277.  These have been reported in newspapers, 

television and other media. The wrongdoers thereof are mostly kindred (not ascendants with the 

victims). When the offence is committed, the same punishment as the commission of an unrelated 

person is given. In other words, the increased penalty of one out of three is not added in accordance 

with Section 285, the same as the commission of ascendants. With careful consideration, it is 
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noticed that rape against a female adult under Section 276 or rape against a minor female of an age 

not exceeding 15 years under Section 277 which is committed by relatives respected by the victims 

is considered to be severe. This is not different from the commission of ascendants against 

descendants. The injured persons or victims may suffer substantial mental harm because they are 

not fully aware that the doer dares to commit such offence against them. The doer is trusted and 

respected by the victims or such doer is actually in the same descent with such victims. Apart from 

this, the victims may risk contracting disease through sexual intercourse and may be wounded 

physically and mentally in the long-term. Additionally, if a child is born therefrom, society may be 

drastically affected. To redress the aforesaid problems, it is suggested that particular punishment be 

provided for commission of the offence of consensual sexual intercourse among relatives in a 

separate Section. Moreover, Section 285 of the Penal Code should be amended by adding a more 

severe penalty of one out of three, to other relatives, such as sisters, bothers, uncles, aunts, nieces, 

nephews, stepfathers and adopters who commit the offence on rape against an adult female under 

Section 276 and on rape against a minor female of an age not exceeding 15 years who is their own 

relative, stepdaughter or adopted child, under Section 277. 
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บทท่ี  1 

บทนํา 

 
1  ความเปนมาของการศึกษา 
 
 สังคมไทยปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมอยางรวดเร็ว
แตขาดการพัฒนาทางดานจิตใจ สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วนั้นทําใหเกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
และมีการยอมรับเอาอิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติเขามา โดยเฉพาะชาติตะวันตกท่ีมุงเนนแสงสี ฟุงเฟอในวัตถุ 
และมัวเมาในกามารมณ   อยางเชน  วัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนคูนอน ทาเตนท่ียั่วยวนเรารอน และการกอด
จูบกันในท่ีสาธารณะ เชนในหางสรรพสินคา ตามปายรถประจําทาง  หรือในสถานท่ีๆจัดใหมีการเตนรํา เปนตน 
ในสังคมไทยปจจุบันนั้นพบความผิดปกติทางเพศหรือกามวิปริตอยูเปนจํานวนมาก   ซ่ึงถือวาเปนการบ่ันทอน
และกระทบกระเทือนตอขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และศีลธรรม ตลอดจนความสงบเรียบรอยของ
สังคม นอกจากน้ันความผิดปกติทางเพศหรือกามวิปริตบางกรณียังอาจเขาไปเกี่ยวของกับคดีอาญา ซ่ึงเปนการ
ขัดตอกฎหมายของบานเมืองดวย 

 ความผิดปกติทางเพศหรือกามวิปริตมีมากมายหลายประเภท บางประเภทรุนแรงถึงข้ันเปน
อาชญากรรมทางเพศ ซ่ึงเปนการละเมิดตอกฎหมายบานเมือง  เชน  การขมขืนกระทําชําเรา  ฆาแลวรวมเพศ เปน
ตน  สวนบางประเภทนั้นขัดตอศีลธรรมและประเพณีของสังคม   เชน   การรวมประเวณีกันในระหวางเครือญาติ  
เชนระหวาง  พอกับลูกสาว    แมกับลูกชาย   พี่ชายกับนองสาว   พี่สาวกับนองชาย   ลุง  ปา   นา  อา  กับหลาน   
พอเล้ียงกับลูกเล้ียง หรือผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม และหากลูกสาว ลูกชาย นองสาว นองชาย  พี่สาว 
พี่ชาย หลาน ลูกเล้ียง หรือบุตรบุญธรรม มีอายุไมเกิน 15 ป หรือเปนการขมขืนกระทําชําเรา ก็จะเปนการผิดท้ัง
กฎหมายบานเมืองและผิดศีลธรรมพรอมกันดวย การรวมประเวณีกันในระหวางเครือญาติโดยเฉพาะผูท่ีรวม
สายโลหิตเดียวกันนับวาเปนความผิดปกติทางเพศ หรือ กามวิปริตชนิดหนึ่ง ซ่ึงปจจุบันพบวามีการกระทําผิด
ทางเพศเชนนี้อยูเปนจํานวนมากในสังคมไทย ในทางจิตเวชศาสตรไดจัดผูปวยชนิดนี้อยูในความผิดปกติทางจิต
เวช   พวกที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพ  (personality disorders)  ซ่ึงตองทําการบําบัดรักษาทางจิต การรวม
ประเวณีในระหวางเครือญาตินี้  ถือไดวาเปนปญหาของสังคมไทยมานานแลว  จะเห็นไดจากในสมัยกรุงศรี
อยุธยาไดมีการบัญญัติกฎหมายลงโทษ  การรวมประเวณีในระหวางเครือญาติไวอยางรุนแรง โดยสมัยนั้นมี
ความเชื่อวา    หากมีการกระทําท่ีวิปริตผิดศีลธรรมดังกลาวแลว ฟา   ดิน จะลงโทษจะบันดาลใหเกิดความวิบัติ
มาสูชุมชนนั้นๆ เนื่องจากผูคนในสมัยนั้นมีความผูกพันกับความเช่ือในส่ิงนอกเหนือธรรมชาติ และยังมีเหตุผล
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ทางการแพทยท่ีสําคัญคือ การรวมประเวณีกันในระหวางเครือญาติ โดยเฉพาะผูรวมสายโลหิตเดียวกันจะมีผล
ทําใหประชากรของประเทศมีคุณภาพตํ่า  รางกายออนแอและมีโรคติดตอทางพันธุกรรมไปยังบุตรท่ีเกิดมาโรคท่ี
พบเห็นบอยและชัดเจน  คือ  โรคทางสมอง  หรือ  ปญญาออน  เนื่องจากพอแมสายเลือดเดียวกัน และยังอาจจะมี
โรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีรายแรง  เชน โรคเอดส  ซิฟลิส  ติดตอไปยังคูรวมประเวณีอีกดวย   เนื่องจากใน
ปจจุบันโรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีรายแรง   เชน  โรคเอดสยังไมมียาขนานใดรักษาใหหายได   ผูกระทํา
ความผิดอาจคิดวาการรวมประเวณีกันเองในระหวางเครือญาติปลอดภัยกวา ดังนั้นรัฐควรจะใหความสนใจกับ
ปญหาดังกลาวนี้เปนพิเศษ  หากรัฐไมมีกฎหมายหรือ  มาตรการท่ีเหมาะสม มาจัดการกับปญหานี้  ปลอยใหมี
การรวมประเวณีกันในระหวางเครือญาติไดอยางเสรีไมมีความผิด ( เวนแตจะเปนการขมขืนกระทําชําเราหญิง 
หรือกระทําชําเราตอเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป ) โดยถือวาเปนสิทธิสวนบุคคล  หรือเปนเร่ืองความยินยอม
สวนตัวแลวในอนาคตจะกอใหเกิดปญหาตามมาอยางมากเพราะประเทศชาติจะพัฒนาไดจะตองมีประชากรที่
แข็งแรง ไมออนแอ หากประชากรของประเทศออนแอ  การพัฒนาประเทศก็จะเปนไปไดอยางลาชา หรืออาจไม
พัฒนา และยิ่งจะถดถอยลงเพราะบุคลากรไมมีคุณภาพ อีกท้ังศีลธรรมและประเพณีท่ีมีมาแตโบราณก็จะถูก
ทําลายหายไป  เปนการสงผลกระทบอยางรุนแรงและเปนปญหาสังคมอยางไมรูจบ 

 กฎหมายของไทยแตเดิมสมัยกรุงศรีอยุธยา  ในพระไอยการลักษณะผัวเมียไดบัญญัติ  หามการรวม
ประเวณีในระหวางเครือญาติไวโดยเฉพาะดังนี้ 

 มาตรา 35 บัญญัติวา  หลานทําชูดวยเมียลุงตาปูอาวอานาพี่ตนเอง  มันผูมิกลัวเกรง  มันมิอายแกบาบ
ดั่งนั้นใหเอามันคนรายจําใส  ตรวน  ข่ือ  ฅา  เอาน้ํามึกศักหนาทัง หญิง  ชาย   เอาเชือกหนังผูกฅอเอาฆองตี
ทะเวนรอบตลาดแลวเอาข้ึนขาหยางยิงดวยลูกสันโดด  แลใหตีดวยลวดหนังคละ 25-50 ทีแลวใหทําแพลอยเสีย
นอกเมือง  อยาใหดูเยี่ยงกันถาจะไถลูกสันโดดมิใหยิงเลมละ 30000 

 มาตรา  36  บัญญัติวา   พอ  แม  ลูก  พี่  นอง  ยายหลาน  ตาหลาน  ลุง  นา  หลาน  ทําชูกันไซ  ใหทํา
แพลอยคูนั้นเสียในชะเล  ใหเจาพอ  แม  พี่  นอง  พลีเมืองทานท้ัง  4 ประตู ไก 8 ตัว  ใหพระสงฆพราหมณา
จารย  สวดมนตรทําพิทธีการระงับอุบาทว  จันไร  น้ําฟาน้ําฝนจึ่งจะตกเปนประโยชนแกคนทังหลาย  ฝายพอ  
แม  พี่  นอง  รูวาลูกหลานทํามิชอบมิไดวากลาว  ทานวาเลมิด  ใหลงโทษโดยโทษาณุโทษ จะเห็นไดวาในพระ
ไอยการลักษณะผัวเมียนั้นมีการบัญญัติความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติไวเปนการเฉพาะ  และ
นอกจากนี้ยังมีการลงโทษรวมไปถึง  พอ  แม  พี่ นอง  ท่ีรูวา ลูก  หลาน หรือพี่นองของตน กระทําการดังกลาว
แลวมิไดวากลาวในฐานเปนผูสมรูเห็นเปนใจ หรือสนับสนุนดวย 

 ตอมาใน ร.ศ.  127  ไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายลักษณะอาญา โดยมิไดมีการบัญญัติ
ความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติดังท่ีไดบัญญัติไวในพระไอยการลักษณะผัวเมีย แตไดมี
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บทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองนี้ในมาตรา  247  โดยบัญญัติวา  “ความผิดอยางใดใดท่ีวามาในมาตรา 243, 244, 245 
และ246 นั้นถาผูกระทําเปนบิดา  มารดา ปู ยา  ตา ยาย ก็ดี ฯลฯ ทานวาระวางโทษของมันผูกระทําความผิดหนัก
กวาท่ีบัญญัติไวใน 4 มาตรา  ท่ีวามานั้นหนึ่งในสาม  โดยขอความในกฎหมายลักษณะอาญา  ร.ศ. 127 นั้น 
กําหนดใหลงโทษเฉพาะ  บิดา  มารดา  ปู ยา  ตา ยาย   ซ่ึงเปนบุพการีใหหนักข้ึนเฉพาะการขมขืนกระทําชําเรา
ผูสืบสันดาน และกระทําชําเราผูสืบสันดานท่ีมีอายุต่ํากวา 12 ป  เทานั้น  โดยมิไดกําหนดโทษใหหนักข้ึนแกผูท่ี
ไปขมขืนกระทําชําเราบุพการี  หรือ พี่ นอง  ลุง  ปา นา  อา หลาน บุตรเล้ียง หรือบุตรบุญธรรมของตนแตอยาง
ใดไม  และไมมีการกําหนดบทลงโทษแกหญิงและชายท่ีเปนเครือญาติกันท่ีมีอายุกวา 12 ปข้ึนไปรวมประเวณี
โดยความสมัครใจยินยอมตอกัน     ดังเชนท่ีบัญญัติไวในพระไอยการลักษณะผัวเมียมาตรา 35และ36 ดวย  

 ตอมาในป พ.ศ.  2499  ไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายอาญา  ตามประมวลกฎหมายอาญา
ฉบับนี้ก็มิไดนําบทบัญญัติท่ีหามการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ  มาบัญญัติไวดังเชนท่ีบัญญัติไวในพระ
ไอยการลักษณะผัวเมียแตอยางใด  แตประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบันไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองนี้เอาไว
ในมาตรา  285  ซ่ึงบัญญัติวา “ถาการกระทําความผิดตามมาตรา  276  มาตรา  277  มาตรา 277 ทวิ  มาตรา 277 
ตรี  มาตรา  278 มาตรา 279  มาตรา  280 มาตรา  282  หรือมาตรา  283  เปนการกระทําแกผูสืบสันดาน  ศิษยซ่ึง
อยูในความดูแล  ผูอยูในความควบคุมตามหนาท่ีราชการ  หรือผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษ  หรือใน
ความอนุบาล  ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาท่ีบัญญัติไวในมาตราน้ันๆ  หนึ่งในสาม   เม่ือพิจารณาแลวจะ
เห็นวาประมวลกฎหมายอาญามาตรา  285  จะบัญญัติลงโทษการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติเฉพาะกรณีท่ี
บุพการีไปขมขืนกระทําชําเราผูสืบสันดานและกระทําชําเราผูสืบสันดานท่ีมีอายุไมเกิน  15 ป  เทานั้น โดยเพิ่ม
โทษใหหนักกวาคนปกติท่ัวไปหนึ่งในสาม แตมิไดบัญญัติเพิ่มโทษใหหนักข้ึนแกผูท่ีไปขมขืนกระทําชําเรา
บุพการี หรือ  พี่ นอง  ลุง  ปา  นา อา  หลาน บุตรเล้ียง หรือบุตรบุญธรรมของตนเลย  อีกท้ังไมมีการบัญญัติเพิ่ม
โทษใหหนักข้ึนแกผูที่กระทําชําเรา พี่ นอง หลาน บุตรเล้ียง หรือบุตรบุญธรรมของตนท่ีมีอายุไมเกิน 15 ปดวย 
แตในกรณีของผูรับบุตรบุญธรรมท่ีไดกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
หรือกระทําชําเราบุตรบุญธรรมท่ีอายุไมเกิน 15 ป นั้นแมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285จะไมไดบัญญัติ
โดยตรง ชัดแจงใหเพิ่มโทษหนักข้ึน1ใน 3 ดังเชนบุพการี ก็ตาม แตผูรับบุตรบุญธรรมนั้นจะถูกเพิ่มโทษหนักข้ึน 
1 ใน 3 ไดในฐานท่ีเปนการกระทําตอผูอยูในความปกครอง แตหากบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแลวก็ไม
สามารถเพ่ิมโทษผูรับบุตรบุญธรรมใหหนักข้ึน 1 ใน 3 ได เพราะบุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะแลวไมตองอยู
ในความปกครองของผูรับบุตรบุญธรรมตอไป และก็ไมมีการกําหนดบทลงโทษแกหญิงและชายท่ีเปนเครือญาติ
กันท่ีมีอายุกวา 15 ป ในกรณีท่ียินยอมรวมประเวณีตอกัน ดวย   ซ่ึงในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 
5 ครอบครัว ในเร่ืองเง่ือนไขการสมรส มาตรา 1450 ก็ไดบัญญัติหามการสมรสในเครือญาติ คือ       หามชาย
หญิงท่ีเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมา หรือพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดา หรือมารดา
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เดียวกันไว โดยหากฝาฝนจะมีผลทําใหการสมรสเปนโมฆะเทานั้น แตหากชายและหญิงท่ีเปนญาติรวม
สายโลหิตท่ีตองหามสมรสดังกลาวอยูกินฉันสามีภริยากันก็จะไมตองรับโทษทางอาญา เนื่องจากไมมีกฎหมาย
บัญญัติใหเปนความผิดและกําหนดโทษไว  เพียงแตหากมีบุตรเกิดมาชายจะไมไดรับความคุมครองตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 1562 เทานั้น คือเม่ือบุตรฟองคดีบิดาจะอางวาเปนคดีอุทลุมไมได(คําพิพากษาฎีกาท่ี 1320 /2506) และใน
มาตรา 1451 ก็ไดบัญญัติหามการสมรสระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม ซ่ึงหากมีการฝาฝนขอหาม
ดังกลาว มีผลทําใหการรับบุตรบุญธรรมเปนอันยกเลิกเทานั้น  ไมมีผลตอการสมรสแตอยางใด ทําใหการสมรส
ยังคงสมบูรณทุกประการ  

 ในขณะนี้ปญหาที่รัฐควรใหความสนใจอันเกี่ยวกับศีลธรรมและพันธุกรรม ซ่ึงยังไมมีกฎหมาย
บัญญัติหามก็คือ การสมรสระหวางเครือญาติ ใน กรณีการสมรสระหวางลุง อา และนาผูชายกับหลานสาว หรือ
ปา นา อาผูหญิงกับหลานชาย  และผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม ซ่ึงจะเห็นวาไมเปนการสมควรเลยดวย
ประการท้ังปวงไมวาทางศีลธรรม หรือทางสังคม และอาจจะมีผลรายตามมาเกี่ยวกับกรรมพันธุ หากบุคคล
ดังกลาวนั้นเปนเครือญาติรวมสายโลหิตกัน จากสภาพปญหาท่ีไดกลาวมาแลว จะเห็นวาประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา  285  และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1450  และ มาตรา 1451 ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน ยัง
มีมาตรการเก่ียวกับเร่ืองนี้ไมเหมาะสมและครอบคลุมเพียงพอ และไมทันตอสถานการณในปจจุบัน  จึงทําใหยัง
มีชองวางของกฎหมายอยูเปนปญหาจนทุกวันนี้ เชนในกรณี พอเล้ียง หรือลุง นา อา ขมขืนกระทําชําเราบุตร
เล้ียง หรือหลาน  หรือกระทําชําเราบุตรเล้ียง หรือหลานท่ีอายุไมเกิน 15  ป  หรือกรณีผูรับบุตรบุญธรรมขมขืน
กระทําชําเราบุตรบุญธรรม ท่ีบรรลุนิติภาวะแลว อยางนี้ก็จะไมสามารถเพ่ิมโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 285 ได เพราะพอเล้ียง ลุง นา อา  หรือผูรับบุตรบุญธรรมมิไดเปนบุพการี  ท้ังท่ีจริงๆแลวบุคคลดังกลาวท่ี
ดูแลเด็กหญิง หรือหญิงนั้นยอมมีอิทธิพลและอํานาจเหนือผูเสียหายในเกือบทุกดาน  เชน  การศึกษา อาหารการ
กิน  การเงินและท่ีอยูอาศัยเปนตน ในตางประเทศท่ีเจริญแลวสวนมากจะมีการบัญญัติกฎหมายหามรวมประเวณี
และหามสมรสในระหวางเครือญาติเอาไวควบคูกันและมักจะครอบคลุม เหตุผลก็เพ่ือคุมครองปองกันในเรื่อง
เกี่ยวกับพันธุกรรมเพ่ือไมใหประชาชนของประเทศเกิดมาออนแอ   มีโรคติดตอทางพันธุกรรม ซ่ึงประเทศชาติท่ี
จะพัฒนาไดตองมีประชากรท่ีเขมแข็งไมออนแอ ถาประเทศใดมีประชากรเปนโรค พิการ หรือโรคทางสมอง  ก็
มีหวังสูญส้ินเผาพันธุ และอีกเหตุผลที่สําคัญคือ  เร่ืองเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และเพื่อใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยในเร่ืองความสัมพันธทางเพศในแตละครอบครัว  ดังนั้นจึง
เห็นวาในกรณีประเทศไทย ซ่ึงนับถือศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติจึงควรท่ีจะพิจารณาบัญญัติกฏหมาย
หามการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติโดยความสมัครใจยินยอมและกําหนดโทษแกผูฝาฝนท้ังหญิงและชาย
เอาไวเปนการเฉพาะ และในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ควรที่จะบัญญัติเพิ่มโทษหนักข้ึน 1 ใน 3  แก
พอเล้ียง และผูรับบุตรบุญธรรม ท่ีกระทําความผิดตามมาตรา 276หรือ มาตรา 277 กับลูกเล้ียง และบุตรบุญธรรม
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ดวย และบัญญัติเพิ่มโทษหนักข้ึน 1 ใน 3 แกลุง ปา นา อา ท่ีกระทําความผิดตามมาตรา 276 หรือ มาตรา 277 กับ
หลานดวย และเพ่ิมโทษหนักข้ึน 1 ใน 3 กรณีพี่กระทําตอนอง หรือ นองกระทําตอพี่ หรือกรณีท่ีผูสืบสันดาน
กระทําตอบุพการีดวย  เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและสอดคลองกับนานา
ประเทศท่ีเจริญแลว  เพื่อปองกันโรคติดตอทางพันธุกรรม ปกปองประชากรของประเทศ ปองกันศีลธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว  โดยความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ และการ
เพิ่มโทษใหหนักข้ึนนี้อาจเปนทางออกอีกทางท่ีจะลดพฤติกรรมทางเพศท่ีวิปริตไมเหมาะสมและผิดศีลธรรมลง
ไดบาง   สวนโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดนั้นก็แลวแตความเหมาะสมตามสถานะของผูกระทําผิดและควร
นํากฎหมายอ่ืนๆมาบูรณาการใชควบคูไปกับประมวลกฎหมายอาญาดวย 
 
2.  สมมติฐาน 
 
 การกระทําความผิดทางเพศ กรณีความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติโดยความสมัครใจ
ยินยอมเชน ระหวาง พอ แม กับลูก พี่กับนอง ลุง ปา นา อา กับหลาน พอเล้ียงกับลูกเล้ียง และผูรับบุตรบุญธรรม
กับบุตรบุญธรรม นั้น ในปจจุบันมิไดมีกฎหมายบัญญัติไวเปนความผิดแตอยางใด คงมีเพียง ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 285 ท่ีบัญญัติลงโทษผูท่ีขมขืนกระทําชําเราผูสืบสันดาน  หรือกระทําชําเราผูสืบสันดานท่ีอายุไม
เกิน 15 ปโดยเพิ่มโทษหนักข้ึนกวากระทําตอบุคคลท่ัวไป 1 ใน 3 เทานั้น และมิไดบัญญัติเพิ่มโทษใหหนักข้ึนแก
ผูท่ีขมขืนกระทําชําเราบุพการี  หรือ  พี่  นอง   ปา  นา  อา หลาน บุตรเล้ียง และบุตรบุญธรรมของตนเอง ( เวน
แตบุตรบุญธรรมจะยังไมบรรลุนิติภาวะ ผูรับบุตรบุญธรรมจะถูกเพิ่มโทษไดในฐานกระทําตอผูอยูในความ
ปกครอง ) รวมท้ังมิไดบัญญัติเพิ่มโทษแกผูท่ีกระทําชําเรา พี่  นอง หลาน บุตรเล้ียง และบุตรบุญธรรมของตนท่ี
มีอายุไมเกิน 15 ปดวย    ( แตผูรับบุตรบุญธรรมจะถูกเพิ่มโทษไดในฐานกระทําตอผูอยูในความปกครอง ) จึง
เห็นวาประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 ยังไมเหมาะสมและลงโทษไมครอบคลุมรวมผูกระทําผิดท้ังหมด 
เพราะการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติไมวาจะเปนการขมขืนกระทําชําเรา หรือสมัครใจยินยอม ยอมแสดง
ถึงความผิดปกติทางเพศ  เปนการผิดประเพณี บ่ันทอนศีลธรรมอยางรายแรง   และกระทบกระเทือนตอความ
สงบเรียบรอยของประชาชน ทําใหคุณภาพประชากรของประเทศตกตํ่าและมีผลเสียตอพันธุกรรมของมนุษยทํา
ใหบุตรท่ีเกิดมามีความบกพรองท้ังทางรางกายและจิตใจเปนปญหาตอสังคม ดังนั้นสมควรมีการบัญญัติกฎหมาย
ใหการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ โดยความสมัครใจยินยอมเปนความผิดและถูกลงโทษท้ังชายและหญิง 
และควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ใหมีการบัญญัติเพิ่มโทษหนักข้ึน 1ใน 3 แกผูท่ีขมขืน
กระทําชําเราบุพการี พี่ นอง ปา นา อา หลาน บุตรเล้ียง และบุตรบุญธรรมของตน และบัญญัติเพิ่มโทษหนักข้ึน 
1 ใน 3 แกผูท่ีกระทําชําเราพ่ี นอง หลาน บุตรเล้ียง และบุตรบุญธรรมของตนท่ีมีอายุไมเกิน 15 ปดวย แมในกรณี
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ท่ีผูรับบุตรบุญธรรมไดกระทําตอบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะจะสามารถลงโทษหนักข้ึนในฐานท่ีกระทํา
ตอผูอยูในความปกครองไดก็ตาม  
 
3.  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
                     1.  เพื่อศึกษาถึงความเปนมาและแนวคิดเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานรวมประเวณีในระหวาง
เครือญาติของประเทศอังกฤษ  สหรัฐอเมริกา  ฝร่ังเศสและไทย 

  2.  เพื่อศึกษาถึงปญหา และ สาเหตุของการกระทําความผิดฐานรวมประเวณีในระหวาง 
เครือญาติในตางประเทศ และประเทศไทย 

 3.  เพื่อศึกษาถึงความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ ท้ังกรณีการขมขืนกระทํา 

ชําเรา และสมัครใจยินยอม ดังตอไปนี้ 

 3.1  กรณีท้ังสองฝายมีความสัมพันธทางสายโลหิต เชน บุพการี กับผูสืบสันดาน  พี่ 

กับนอง และลุง ปา นา อา กับหลาน 

 3.2  กรณีท้ังสองฝายไมไดมีความสัมพันธทางสายโลหิต เชน พอเล้ียง กับลูกเล้ียง  

และผูรับบุตรบุญธรรม กับบุตรบุญธรรม 

         4.  เพื่อนําเสนอทางเลือกใหมในการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความผิดฐานรวมประเวณีใน
ระหวางเครือญาติในประเทศไทย 
 
4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 ใชวิธีวิจัยทางเอกสารโดยคนหาขอมูลจากเอกสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศวิทยานิพนธ  
หนังสือ  วารสาร    ตัวบทกฎหมาย  บทความ  และเอกสารท่ีเกี่ยวของ  ตลอดจนคําพิพากษาของศาล และ
ความเห็นของนักนิติศาสตรและนักวิชาการแขนงอ่ืนๆ 

 
5.  ขอบเขตการศึกษา 
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 การวิจัยนี้มุงศึกษาความเปนมาและวิเคราะหกฎหมายในความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือ
ญาติของประเทศไทย    ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมท้ังศึกษาดานจิตวิทยา สังคมวิทยา และชีววิทยา   โดยศึกษา
เปรียบเทียบกับความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติของประเทศอังกฤษ  สหรัฐอเมริกา  ฝร่ังเศส   เพ่ือ
นํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายของไทยในอนาคต 
 
6.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
        1.  ทราบถึงประวัติความเปนมาและแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานรวมประเวณีใน
ระหวางญาติสนิทรวมสายโลหิตของประเทศอังกฤษ  สหรัฐอเมริกา  ฝร่ังเศสและไทย 

 2.  ทราบถึงสภาพปญหา   สาเหตุและแนวทางในการบัญญัติกฎหมายท่ีใชบังคับแกกรณี 

ความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางญาติสนิทรวมสายโลหิตในตางประเทศ 

 3.  ทราบถึงบทลงโทษ และลักษณะของการกระทําความผิดฐานรวมประเวณีในระหวาง 

เครือญาติ ท่ีเปนการขมขืนกระทําชําเรา และท่ีสมัครใจยินยอม ในกรณีท่ีท้ังสองฝายมีความสัมพันธทาง
สายโลหิต และกรณีท่ีท้ังสองฝายไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต  

               4.   ทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมและเหตุผลในการที่จะใหมีการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับความผิด
ฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติในประเทศไทย และการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 
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บทท่ี  2 
 
                                                       แนวคิดเก่ียวกับการกระทําความผิดทางเพศ 

 
 ในบทนี้จะศึกษาถึงแนวคิด และความเปนมาในการกําหนดความผิดทางเพศ  ความหมายของความ
ผิดปกติทางเพศ  สาเหตุการกระทําความผิด ประเภทของการกระทําความผิดทางเพศ สภาพปญหาและสาเหตุ 
ตลอดจนศึกษาปจจัยทางสังคมวามีปจจัยใดบางท่ีมีอิทธิพลเอ้ือตอการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ เพื่อ
หาทางปองกันและแกไข รวมถึงลักษณะบุคลิกของผูกระทําความผิด และเหย่ือ วามีลักษณะอยางไร นอกจากนี้
ยังไดศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับ การคุมครองผูเสียหาย เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอไป  
 
1.  ขอความคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับความผิดทางเพศ 
 
 1.1  ความเปนมาของการกําหนดความผิดทางเพศ 
 
       การหามรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ  คือการหามญาติพี่นองอยูกินสมรสกันนั่นเอง ซ่ึงมีศัพทใน
ภาษาอังกฤษเรียกวา “Incest  taboo”  คําวา “incest”  หมายความถึงการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ  ท่ีจารีต
ประเพณีของสังคมกําหนดไววาหามสมรสกัน  เชน การรวมประเวณีระหวาง พอกับลูกสาว แมกับลูกชาย หรือพี่
กับนองเปนตน สวนคําวา “taboo” หรือ “tabu” แปลวา  ส่ิงตองหาม หรือการกําหนดหาม  ท่ีมีบทลงโทษสําหรับ
ผูละเมิด  ขอหามในการรวมประเวณีระหวางเครือญาติเปนขอกําหนดท่ีนักมนุษยวิทยาสวนมากยอมรับวาพบได
ในสังคมมนุษยทุกสังคมตั้งแตสังคมด้ังเดิมโบราณจนถึงสังคมสมัยใหม1  ในประเทศยุโรปศาสนาคริสตมี
อิทธิพลอยางมากตอกฎหมาย ความเช่ือ และจารีตประเพณี โดยการรวมประเวณีระหวางเครือญาติถือเปนบาป
อยางรายแรง เปนส่ิงตองหาม มีความผิดตามกฎหมายศาสนา ซ่ึงในสมัยโบราณนักกฎหมายศาสนาคริสตก็มีการ
กลาวขานถึงเร่ืองเลาของปราชญ อริสโตเต้ิล ท่ีวา “มีมาตัวหนึ่งไดถูกผูกตาแลวนํามาผสมกับแมของมันเอง เม่ือ
เอาผาผูกตาออกมาตัวนั้นก็เกิดความกลัวท่ีทําช่ัวรายไว ไดกระโจนตกหนาผาลงไปตายทันที”  ซ่ึงเร่ืองนี้ไดทําให
เกิดความรูสึกในทางท่ีไมดีไปอยางกวางขวาง  และในตํานานของกรีกโบราณก็ไดกลาวถึงการรวมประเวณีใน
ระหวางเครือญาติในพวกเทพเจาดวย  เชน  ในระหวางเทพเจา อีดีปุส ( Oedipus )  กับพระมารดา และในพระ

                                                        
 1 ประสิทธิ์  สวาสด์ิญาติ.  ระบบเครือญาติและการจัดระเบียบสังคม.  กรุงเทพฯ : โครงการตํารา คณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,   2533,  หนา 24 – 25. 
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คัมภีรไบเบิลก็มีการกลาวถึงเร่ืองการรวมประเวณีระหวางเครือญาติ ระหวาง  ล็อท   ( Lot )  กับ  ซาโลเม  ( 
Salome )  อีกดวย   

       คําวา  อินเซสท   มาจากภาษาละตินวา “ อินเซสตุม ”  ( incestum )  ซ่ึงแปลวาไมบริสุทธ์ิ หรือต่ํา 2    
การรวมประเวณีในระหวางเครือญาตินี้เปนส่ิงตองหามในทุกวัฒนธรรมจากการศึกษา 250   วัฒนธรรมไมพบวา
มีสังคมไหนยอมรับการรวมประเวณีและแตงงานระหวางพอกับลูกสาว แมกับลูกชาย     หรือในระหวางพ่ีกับ
นองเลย3   

   เมอรด็อก  ( Murdock )  ไดกลาววา   การหามรวมประเวณีระหวางเครือญาติท่ีเปนเพศตรงขามกัน
นั้นเปนส่ิงตองหามสากล    จะมีขอยกเวนก็เฉพาะการรวมประเวณีในระหวางพี่นอง (sibling)  ในสังคมโบราณ
บางสังคมเทานั้น  ซ่ึงขอยกเวนนี้ในทางมนุษยวิทยาเรียกวา “ อินเซสท ทางราชสันตติวงศ”  ( dynastic  incest )  
ซ่ึงพบวามีการถือปฏิบัติในกลุมราชวงศ  หรือชนช้ันปกครองในเผาอินคา      ( Inca )  แหงเปรู  ราชวงศของ
ฮาวาย และอียิปต  โดยคนกลุมนี้มีความเช่ือวาพวกตนไมใชคนธรรมดาสามัญแตสืบเช้ือสายมาจากสวรรค หรือ
เปนการสรางสรรคพิเศษมาจากส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ หรือพระเจา  จึงจําเปนตองรักษาความสูงสงบริสุทธ์ิของสายเลือด
เอาไวไมใหไปปะปนกับคนอ่ืน   การสมรสกับสามัญชนจะทําใหสายเลือดเส่ือมทรามลง ดังนั้นกลุมราชวงศ 
หรือชนช้ันปกครองเหลานี้จึงมีธรรมเนียมใหพี่ นอง ท่ีเกิดจากพอแมเดียวกันสมรสกันได4 

 มีนักมนุษยวิทยาจํานวนไมมากนักท่ีคัดคานในเร่ืองความเปนสากลของการหามรวมประเวณีใน
ระหวางเครือญาติในสังคมมนุษย แตท่ีมีการถกเถียงกันมากก็คือเร่ืองความเปนมาของขอหามดังกลาว  ใน
คริสตศตวรรษที่ 19 และตอนตนคริสตศตวรรษท่ี 20 มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง ความเก่ียวของกัน
ระหวางขอหามในการรวมประเวณีระหวางเครือญาติกับธรรมเนียมของสังคมตางๆ เชน   จอหน แม็คเลนแนน 
(John Mclennan)  ไดเสนอความคิดของเขาวาการถือปฏิบัติในเร่ืองการฆาทารกเพศหญิง  (Female Infanticide) 
นาจะเปนท่ีมาของการกําหนดขอหามไมใหมีการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ โดยกลาววา ในสังคมมนุษย
เร่ิมแรกลวนมีการถือปฏิบัติในเร่ืองการฆาทารกเพศหญิง เพราะเนื่องจากสภาพของสังคมในขณะน้ันมนุษยมี
ความขัดแยง ตองตอสูแขงขันกันในระหวางกลุมตางๆ เพื่อความอยูรอด และเพื่อใหกลุมของตนเองสามารถตอสู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนตองลดภาระท่ีตองเล้ียงดูสมาชิกท่ีไมไดประโยชน หรือออนแอให
นอยลงนั่นคือการฆาทารกเพศหญิง การลดจํานวนทารกเพศหญิงนั้นมีผลทําใหเด็กผูหญิงท่ีจะเติบโตเปนสาว

                                                        
 2 สุวัทนา   อารีพรรค.  ความผิดปกติทางจิต. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,   2524,  หนา 400. 
 3 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 400. 
 4 ประสิทธิ์   สวาสด์ิญาติ.   ระบบเครือญาติและการจัดระเบียบสังคม . กรุงเทพฯ : โครงการตําราคณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533, หนา 25. 
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และพรอมท่ีจะทําหนาท่ีเปนภริยาลดจํานวนลง ทําใหพวกผูชายตองออกไปหาหญิงจากท่ีอ่ืนมาเปนภริยาและแม
ในเวลาตอมาการถือปฏิบัติในเร่ืองการฆาทารกเพศหญิงจะลดลง และการสูรบกันระหวางกลุมจะไมคอยมีแลวก็
ตาม แตธรรมเนียมในการหาคูครองนอกกลุมของตนเองก็ยังคงมีอยูเร่ือยมา จึงทําใหเกิดการสรางหรือกําหนดขอ
หามการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติข้ึน เพื่อเปนการบังคับ หรือควบคุมใหมีการสมรสกันนอกกลุม5 

 นักจิตวิทยา  ช่ือ  ซิกมัน ฟรอยด (Sigmund Freud)  ถือวาการหามรวมประเวณีระหวางเครือญาติเปน
ผลมาจากกระบวนการทางจิตวิทยาที่เปนสากล   ซ่ึงเขาไดเสนอภาพความตอเนื่องของเหตุการณท่ีทําใหเกิดขอ
หามการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติวาในระยะเร่ิมมีกลุมมนุษยเกิดข้ึนบนโลก สังคมมนุษยจะเปนสังคม
ขนาดเล็กโดยผูเปนพอจะมีอํานาจสูงสุด  ผูหญิงในครอบครัวทุกคนจะตองเปนสมบัติของพอคนเดียว    ลูกชาย
เม่ือเติบโตเปนหนุมจะถูกไลออกจากบานเพราะกลัวจะไปแยงผูหญิงของพอ ตอมาลูกชายไดรวมตัวกันตอสูแยง
ชิงอํานาจจากพอ และ ฆาพอตาย  อํานาจของพอก็ส้ินสุดลงแตการกระทําดังกลาวแมวาบรรดาลูกชายจะเปนฝาย
ชนะและมีอํานาจข้ึนมาแทนพอก็ตาม แตบรรดาลูกชายนั้นไดสํานึกผิด   จึงตกลงกันไมยุงเกี่ยวกับผูหญิงท่ีเคย
เปนสมบัติของพอ เม่ือจะหาภริยาจึงไปสมรสกับผูหญิงนอกกลุมทําใหการสมรสกับผูหญิงนอกกลุมนี้สืบทอด
มาจนถึงผูชายในรุนหลัง ๆและทําใหมีการกําหนดขอหาม การรวมประเวณีในระหวางเครือญาติข้ึนเพื่อใหการ
สมรสนอกทองถ่ินหรือนอกวงศญาติไดผล  อยางไรก็ตามความคิดของ  ฟรอยด  ดังกลาวก็ไดถูกวิพากษวิจารณ
เปนอยางมากจากนักวิชาการหลายฝาย เนื่องจากขาดหลักฐานท่ีจะมาสนับสนุนความคิดของเขาวาเหตุการณท่ี
กลาวมาจะเกิดข้ึนจริง ๆ และประการสําคัญเขาไมอาจใหคําตอบไดวาไดอาศัยมูลเหตุอะไรท่ีทําใหบรรดาลูกชาย
รูสึกผิดในการกระทําของตนแลวจึงไปสมรสกับผูหญิงนอกกลุม และสามารถถายทอดความรูสึกผิดตอการ
กระทําดังกลาวไปยังคนรุนหลังใหคลอยตามได6 

 นักวิชาการอีกทานหน่ึงท่ีพยายามหาเหตุผลมาอธิบายถึงท่ีมาของการหามรวมประเวณีในระหวาง
เครือญาติโดยอาศัยแนวความคิดทางจิตวิทยา  คือ เอ็ดเวิรด เวธเทอมารค (Edward   Westermarck)  ซ่ึงเช่ือวาการ
ท่ีสมาชิกของครอบครัวอันประกอบไปดวยพอ  แม  และลูก   ไดอยูรวมกันใกลชิดสนิทสนมกันเปนระยะเวลา
ยาวนาน  โดยเฉพาะบรรดาลูก ๆ ท่ีถูกเล้ียงดูมาต้ังแตเด็ก  ความใกลชิดดังกลาวไดสรางความผูกพันในความเปน
พี่นองเกิดข้ึน  ความรูสึกตอกันในดานชูสาวนั้นจะไมมี ภายในครอบครัวสมาชิกจะมีความรูสึกรวมกันใน
ลักษณะท่ีตอตานความสัมพันธทางเพศของสมาชิกท่ีเปนญาติกัน   และเพื่อตอบสนองความรูสึกตอตานเร่ือง
เพศสัมพันธระหวางญาติพี่นองดังกลาวจึงไดมีการกําหนดหามรวมประเวณีในระหวางเครือญาติข้ึนมาในท่ีสุด  

                                                        
 5 เร่ืองเดียวกัน,  หนา  25-26. 
 6 เร่ืองเดียวกัน,  หนา  26. 
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สมมติฐานในเร่ืองดังกลาวขางตนของ    เวธเทอรมารค   ไดรับความสนใจและการยอมรับจากนักวิชาการในรุน
หลัง ๆ อยูมาก7 

 เม่ือพิจารณาในดานโครงสรางทางสังคมนักมนุษยวิทยาสวนมากมีความเห็นตรงกันวาการรวม
ประเวณีของคนในครอบครัวจะตองถูกหามปราม และยับยั้ง หาไมแลวความสามัคคี  ความสุขภายในครอบครัว
จะสูญเสียไป เนื่องจากถายอมใหมีการรวมประเวณีกันในครอบครัวไดแลวก็จะเกิดการอิจฉาริษยากันระหวาง
สมาชิกในครอบครัวทําใหครอบครัวแตกสลายได  นอกจากนั้นยังจะเปนการทําลายสิทธิอํานาจของบิดามารดา 
หรือความเปนพี่นองได  ในกรณีท่ีพอแตงกับลูกสาวหรือแมแตงงานกับลูกชาย  รวมทั้งพ่ีนองสมรสกันเอง  จะ
กอใหเกิดการสับสนในการปกครองของครอบครัว จะมีความสับสนในบทบาทท้ังในดานสายโลหิตและในดาน
การสมรส จะมีปญหาในดานคําศัพททางเครือญาติท่ีจะตองใชติดตอสัมพันธกัน  การอบรมส่ังสอน หรือขัดเกลา
ทางสังคมก็จะมีปญหาเชนกัน  กลาวโดยสรุปแลวการท่ีญาติพี่นองในครอบครัวรวมประเวณีระหวางกันเองนั้น
จะกอใหเกิดผลเสียในดานโครงสรางทางสังคมหลายประการดังกลาว  จึงจําเปนจะตองมีการกําหนดขอหามใน
การรวมประเวณีกันในระหวางเครือญาติข้ึน  นอกจากนั้นการหามบุคคลท่ีเปนญาติสมรสกันทําใหผูท่ีจะสมรส
ตองไปสมรสกับบุคคลอ่ืนที่ไมใชญาติของตน ทําใหสังคมโดยรวมมีความเปนปกแผนและความม่ันคงข้ึน8 
 เหตุผลอีกประการหนึ่งท่ีมีการกลาวถึงมานานแลวเกี่ยวกับการหามรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ   
นั่นคือเหตุผลทางชีววิทยาซ่ึงนักมนุษยวิทยารุนแรก ๆ  เชน แอล . เอช .    มอรแกน (L.H. Morgan)  และ  เอ็ด
เวิรด เวธเทอรมารค  (Edward   Westermarck)  ไดกลาววาแมแตมนุษยในสังคมดั้งเดิมยังตระหนักถึงผลเสีย
ทางดานชีววิทยาที่จะเกิดจากการที่เครือญาติพี่นองมา รวมประเวณีระหวางกัน  เชน   อาจมีผลทําใหเด็กท่ีเกิดมา
มีความพิการทางสมอง หรือมีความพิการทางรางกายในที่สุดจะมีผลเสียตอสังคมสวนรวม คือ การเกิดความ
เส่ือมลงในทางพันธุศาสตร  (genetic  deterioration )  ดังนั้นสังคมมนุษยจึงหามาตรการปองกันไมใหผลอันไม
พึงประสงคดังกลาวเกิดข้ึนโดยการกําหนดขอหามรวมประเวณีในระหวางญาติสนิทรวมสายโลหิตข้ึนมาบังคับ
กับสมาชิกของตน9 

 เม่ือมีขอหามก็ตองมีบทลงโทษสําหรับผูท่ีละเมิดฝาฝน สวนการลงโทษผูท่ีละเมิดฝาฝนขอหามนั้น   
จะมีความหนักเบาแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับวาในแตละสังคมนั้นๆวาจะเห็นเปนเร่ืองรายแรงหรือไม  เชน บาง
สังคมเห็นวาไมใชอาชญากรรมรุนแรงอะไร  ก็จะลงโทษเพียงวากลาวติเตียนเทานั้น เชนเผา ดาโกตา อินเดียน  
(Dakota  Indian)  และเผา คอมมานเช (Comanche) ในอเมริกาเหนือเปนตน  แตในบางสังคมถือวาการฝาฝนขอ

                                                        
 7 เร่ืองเดียวกัน,  หนา  26 – 27.  
 8 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 27. 
 9 เร่ืองเดียวกัน,  หนา  27 – 28. 
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หามรวมประเวณีในระหวางเครือญาติเปนเร่ืองรุนแรง มีการลงโทษถึงชีวิต เชน พวกบาหลีโบราณ หรือสวน
ใหญของบรรดาชนพ้ืนเมืองในออสเตรเลีย ท้ังนี้ในบาหลีสมัยโบราณการลงโทษในความผิดดังกลาวจะรุนแรง
และมีพิธีการหลายอยางซ่ึง  เบลโล  (Belo)   นักมนุษยวิทยาศึกษาพบวาคูกรณีท่ีฝาฝนกฎขอหามดังกลาวจะถูก
จับมาเทียมแอกแลวถูกบังคับใหคลานไปดื่มน้ําลางรางหมู    หลังจากนั้นจะถูกขับไลออกจากหมูบานไปตลอด
ชีวิต  ทรัพยสิน  เชน  บาน   ท่ีดิน  จะถูกยึดหมด   หมูบานอ่ืน ๆ  ก็จะไมใหเขาไปอาศัย  เพราะเกรงวาบุคคลท่ี
กระทําความผิดศีลธรรม หรือขอหามของเผาดังกลาวจะนําโชครายและความหายนะมาสูหมูบานของตน  
ทางออกของผูละเมิดฝาฝนกฎขอหามรวมประเวณีระหวางญาติก็คือ   ตองพากันหนีไปอยูอยางโดดเดี่ยวตาม
ลําพังในปาลึกท่ีมีอันตรายรอบดานซ่ึงอาจจะเสียชีวิตในท่ีสุด10 

 ในประเทศไทยซ่ึงนับถือศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติการกระทําความผิดทางเพศ  เชน การ
ขมขืนกระทําชําเรา   หรือการอนาจารลวงละเมิดทางเพศตอผูอ่ืนนั้นถือวาเปนขอตองหามในทางพุทธศาสนา
ประการหนึ่งท่ีสําคัญยิ่ง ดังปรากฏในศีล  ขอ 3 ท่ีวา “กาเมสุมิจฉา จารา เวรมณี สิกขาปทํ สมาธิยามิ”   ซ่ึงมี
ความหมายวา   “ พึงงดเวนการลวงเกินบุตรภริยาของผูอ่ืน”11  จารีตประเพณี   ศาสนาและศีลธรรมมีสวนสําคัญ
ในการกอใหเกิดกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย   เม่ือกฎหมายสอดคลองกับจารีตประเพณี ศาสนา และ
ศีลธรรม    การบังคับใหปฏิบัติตามกฎหมายก็คงไมยาก   เพราะผูท่ีคิดจะฝาฝนก็คงตองคํานึงถึงอยูเสมอวาตน
มิไดฝาฝนเฉพาะแตกฎหมายเทานั้นแตยังฝาฝนมาตราการอ่ืน ๆ   ท่ีควบคุมสังคมอยูดวย   เชนหลักศีลธรรมทาง
ศาสนาเปนตน12   ดังจะเห็นไดจากกฎหมายไทยแตโบราณไดมีการลงโทษผูกระทําความผิดฐานลวงเกินบุตร
และภริยาของผูอ่ืนในทางอนาจารหรือประเวณีโดยถือวานอกจากจะเปนความผิดตอเสรีภาพและช่ือเสียงเกียรติ
คุณของผูอ่ืนแลวยังเปนการลวงละเมิดศีลในทางศาสนาซ่ึงถือเปนการทําลายขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยอยางรายแรงอีกดวย   เพราะตามจารีตประเพณีของไทยแตโบราณนั้น แมเพียงจับ
เนื้อตองตัวกันระหวางหญิงและชาย   ก็ถือวาเปนท่ีเสียหายแกหญิงแลว และถาถึงขนาดย้ือยุดมือถือแขน  หรือ
ลักลอบพูดจากับภริยาของผูอ่ืนในกฎหมายลักษณะผัวเมียถือวามีความผิด  “ตองโทษปรับไหม”13 

                                                        
 10 เร่ืองเดียวกัน,  หนา  28-29. 
 11ประสิทธิ์    พัฒนอมร.  “ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2522,  หนา 13. 
 12เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ.   คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1. พิมพครั้งที่ 6  แกไขเพ่ิมเติม.  กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542, หนา 1-2. 
 13ประสิทธิ์  พัฒนอมร.  “ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา”  วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2522, หนา 13. 
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 กฎหมายอาญาและศีลธรรมนั้นมีความเกี่ยวพันกัน  ความผิดอาญาท่ีรายแรง  เชน  ฆาคน     ชิงทรัพย  
ขมขืน  ลวนแตผิดศีลธรรมท้ังส้ิน  อยางไรก็ตามมีหลายกรณีดวยกันท่ีถือวาผิดศีลธรรมแตไมผิดกฎหมายอาญา  
เชน  การพูดโกหก  (เวนแตจะเปนการแจงความเท็จตอเจาพนักงานหรือฉอโกงเปนตน)  การดื่มสุรา  (เวนแตจะ
เมาจนครองสติไมไดและสงเสียงเอะอะโวยวายในสาธารณะสถาน)  การทําชูเห็นไดชัดวาผิดศีลธรรมแตใน
ประเทศไทยไมถือวาผิดกฎหมายอาญา  ตัวอยางเชน  การท่ีพระภิกษุ  รวมประเวณีกับหญิงในกุฏิของพระภิกษุ
ซ่ึงอยูในบริเวณวัดเปนการกระทําท่ีผิดศีลธรรม  และ   “ไมสมควรอยางยิ่ง”  แตไมมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา 206   ฐานเหยียดหยามศาสนา  (ฎีกาท่ี 736/ 2505)  หรือกรณีการรวมเพศกับคนเพศ
เดียวกัน  (homosexual)  หรือกรณีการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ (incest) โดยความยินยอม (เวนแตฝาย
หญิงจะมีอายุไมเกิน 15 ป)  นอกจากนี้มีการกระทําบางอยางท่ีไมผิดศีลธรรมแตผิดกฎหมายอาญา  เชน  กรณี
ความรับผิด       โดยเด็ดขาดในทางอาญากลาวคือ  ไมเจตนา  ไมประมาท  แตกฎหมายก็ยังบัญญัติวาการกระทํา
นั้น ๆเปนความผิด  เชน  ความผิดลหุโทษ   เปนตน   ดังนี้จะเห็นไดวาศีลธรรมและกฎหมายอาญานั้นไมได
สอดคลองตองกันทุกกรณี เราจึงจะใชศีลธรรมเปนเคร่ืองกําหนดความผิดอาญาเสมอไปคงจะไมได  เพราะส่ิงซ่ึง
ผิดศีลธรรมของศาสนาอยางชัดแจง  เชน  การพูดโกหก   การดื่มสุรา  สังคมโดยท่ัวไป     ไมถือวาเปนความผิด
ทางอาญา  (เวนแตบางสังคมซ่ึงนําหลักศาสนามาเปนหลักกฎหมาย)14              ทานศาสตราจารยหยุด  แสงอุทัย  
ใหนิยามคําวา  “ศีลธรรม”  ไววาหมายถึง  “ความรูสึกนึกคิดของมนุษยวาการกระทําอยางไรเปนการกระทําท่ี
ชอบ การกระทําอยางไรเปนการกระทําท่ีผิด”   ตัวอยางเชน การรวมเพศกับบุคคลเพศเดียวกัน (homosexual) 
หรือการรวมเพศแบบวิตถาร (sodomy)  นั้น  ในทางตะวันตกมีความคิดออกเปนสองทาง  โดยฝายหนึ่งเห็นวา
การกระทําดังกลาวเปนการสมยอมระหวางคูกรณีท่ีบรรลุนิติภาวะแลวและไมทําใหเกิดอันตรายตอคนอ่ืน ๆ  
กฎหมายอาญาจึงไมควรเขาไปเกี่ยวของดวยเลย  นักกฎหมายผูท่ีมีความเห็นในแนวนี้   คือ เอช.แอล.เอ.ฮารต 
(H.L.A.Hart)  ซ่ึงไดรับแนวความคิดประเภทเสรีนิยมนี้มาจาก  จอหน สจวต  มิลล  (John Stuart  Mill)  ซ่ึงมิลล
ใหความเห็นวา “ เหตุผลในการใชอํานาจเหนือบุคคลในสังคมท่ีเจริญแลวมีอยูเพียงประการเดียวเทานั้น  คือ  
เพื่อปองกันภัยอันที่จะเกิดข้ึนแกบุคคลอ่ืน ๆ”  จะใชอํานาจน้ันโดยอางวา   “เพ่ือใหกายและใจของบุคคลนั้นดี
ข้ึนยอมไมเปนการเพียงพอ บุคคลไมอาจท่ีจะถูกบังคับโดยชอบธรรมใหกระทําหรือละเวนกระทํา โดยอางวาจะ
ทําใหเขาดีข้ึน  หรือจะทําใหเขามีความสุขข้ึน  หรือในสายตาของผูอ่ืน  การกระทํา  หรือละเวนการกระทําจะทํา
ใหบุคคลนั้นฉลาดหรือถูกตองข้ึน15  อยางไรก็ตามผูท่ีมีความเห็นในทางตรงขาม  คือ  แพตริก   เดฟลิน  (Patrick 
Devlin)  ซ่ึงเห็นวา การกระทําดังกลาวตองเปนความผิดอาญา เพราะกฎหมายอาญาและศีลธรรมนั้นมีความ

                                                        
 14 เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ.  คําอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1. พิมพครั้งที่ 6 แกไขเพ่ิมเติม. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542,  หนา 2. 
 15 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 2-3. 
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เกี่ยวพันกันอยางใกลชิด  เดฟลิน  เห็นวาสมควรอยางยิ่งท่ีจะใชกฎหมายอาญาเปนเครื่องมือในการสงเสริม
ศีลธรรมใหคงอยูในสังคม      เดฟลิน ไดแสดงความคิดของเขาในหนังสือช่ือ The Enforcement of Morals วา  “ 
การปราบปรามส่ิงช่ัวรายเหลานี้เปนหนาท่ีของกฎหมายมากพอ ๆ  กับการปราบปรามการกระทําการกอการราย
ตาง ๆ  เพื่อลบลางเปล่ียนแปลงสังคมทีเดียว”   เพราะหากปลอยใหมีการกระทําอันผิดศีลธรรมเชนนั้นอยูใน
สังคมไดโดยไมถือวาเปนความผิดแลวก็จะมีผลเปนการกัดกรอนสังคมใหพังทลายลงไปในท่ีสุดซ่ึง  เดฟลิน 
ไดรับแนวคิดในเร่ืองกฎหมายอาญาและศีลธรรมมาจาก  เจมส ฟตสเจมส สตีเฟน  (James Fitzjames Stephen)  
นักประวัติศาสตรกฎหมายอาญาของอังกฤษโดย  เจมส  มีแนวคิดคัดคานความคิดของ จอหน สจวต มิลล16   
และเฮอรเบิรต  แอล แพ็กเกอร  (Herbert   L.  Packer)  ไดวางหลักเกณฑสําคัญในการพิจารณาวาการกระทํานั้น
ควรจะเปนความผิดอาญาหรือไมไว  6  ประการดังนี้17  

 1.  การกระทํานั้นเปนท่ีเห็นไดชัดในหมูชนสวนมากวา เปนการกระทําท่ีกระทบกระเทือนตอสังคม
และหมูชนสวนมากมิไดใหอภัยแกการกระทําเชนนั้น 

 2.  ถาการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญาแลว จะไมขัดแยงกับวัตถุประสงคของการลงโทษ
ประการตาง ๆ 

 3.  การปราบปรามการกระทําเชนนั้น  โดยการถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดทางอาญา 
จะไมมีผลเปนการลดการกระทําท่ีสังคมเหน็วาถูกตองใหลดนอยลงไป 

 4.  หากเปนความผิดอาญาแลว  จะมีการบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

 5.  การใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการกระทําดังกลาวจะไมมีผลทําใหเกิดกระบวนการนั้น
อยางเกินขีดความสามารถท้ังทางดานคุณภาพและปริมาณ 

 6.  ไมมีมาตรการควบคุมอยางสมเหตุสมผลอ่ืน ๆ  แลว นอกจากการใชกฎหมายอาญากับ 

กรณีท่ีเกิดขึ้น 

                   จะเห็นไดวาความผิดอาญาท่ีรายแรงตาง ๆ  เชน  ฆาคนตาย ชิงทรัพย ไดผานหลักเกณฑ 6 ประการ  
ดังกลาวของ  แพ็กเกอร  ท้ังส้ิน  แตสําหรับการกระทําท่ีผิดศีลธรรมแทๆ หรือท่ีเรียกวา “Moral  Offenses  เชน  
การทําชู  การรวมประเวณีแบบวิตถาร รักรวมเพศ นั้นนาจะตองวิเคราะหวาไดผานหลักเกณฑท่ีกลาวมาแลวทุก
ขอหรือไม 

                                                        
 16 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 3. 
 17 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 4. 
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 นอกจากหลักเกณฑในการท่ีจะพิจารณาวาการกระทําอยางใดจะถือเปนความผิดทางอาญาหรือไม
ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนนั้น ขอพิจารณาอีกประการที่สําคัญของ กฎหมายอาญาท่ีมีความแตกตางกับกฎหมาย
แพงนั้น คือสาระสําคัญตรงหลักท่ีวากฎหมายอาญานั้นเปนกฎหมายมหาชน  เปนเร่ืองระหวางรัฐกับเอกชน  แต
กฎหมายแพงเปนกฎหมายเอกชน เปนเร่ืองระหวางเอกชนกับเอกชน วัตถุประสงคของการลงโทษทางอาญาก็
เพื่อแกไขปรับปรุงผูกระทําความผิดใหเปนคนดี เพื่อขมขู เพื่อแกแคนทดแทน และเพื่อตัดผูกระทําความผิดออก
จากสังคม  สําหรับหลักเกณฑในการที่จะกําหนดวาการกระทําอยางใดเปนความผิดอาญา  หรือรับผิดเฉพาะทาง
แพง  หรือทั้งสองอยางนั้น  เสด็จในกรมหลวงราชบุรี   ไดนิพนธเร่ืองนี้ไวในเล็กเชอรกฎหมายวา 

 “บางทีก็มีคนวา การที่ทําผิดโทษเพียงแพงนั้น  ผิดกับการท่ีทําผิดโทษถึงอาญา  ดวยเหตุวาคนท่ีทํา
ผิดไมไดทําโดยรูสึกตนวาท่ีกระทําอยูนั้นเปนการช่ัว  ในทางอาญานั้นรูในใจวาตนทําส่ิงท่ีไมควร  อธิบายดังนี้ดู
มัวหมองยิ่งกวาอ่ืนท่ีเหมือนวาตองการเจตนาทุกรายไป   ซ่ึงไมตรงกับความเปนจริง เพราะเลินเลอโดยแท ก็จะ
พาไปคุกได  มีเงินแลวไมใชหนี้เขา ก็ควรรูวาไมเปนการท่ีตองกับความซ่ือสัตย   แตโทษไมถึงอาญาเลย เชนนี้ 
เหมือนกันทุกประเทศ  แทจริงตกลงเสียดีกวาวาไมมีหลักท่ีจะเกณฑเอาไดเปนส่ิงท่ีรัฐบาลจะกําหนดเทานั้นเอง
วาการอยางไรจะทําโทษหนัก   การอยางไรจะทําโทษเบา   เพิ่มข้ึนลดลงตามสมัย”18  

                 สําหรับประเทศไทยในอดีตก็ไดมีขอหามรวมประเวณีในระหวางเครือญาติโดยถือปฏิบัติท้ังใน
ลักษณะท่ีเปนหลักศีลธรรม ประเพณี และกฎหมาย ดานกฎหมายนั้นจึงไดมีการกําหนดหามรวมประเวณีใน
ระหวางบุคคลท่ีเปนเครือญาติ เชน พอ แม กับลูก พี่กับนอง ปู ยา ตา ยาย กับหลาน หรือหลานกับเมียของลุง ตา 
ปู อา นา พี่ตนเอง เปนตน  ในพระไอยการลักษณะผัวเมีย  มาตรา 35 , 36   ซ่ึงผูท่ีฝาฝนจะตองถูกลงโทษอยาง
หนักคือถูกจับลอยแพในทะเลใหออกไปจากชุมชนเพ่ือไมใหส่ิงศักดิ์สิทธ์ิลงโทษและจะตองนิมนตพระสงฆมา
ทําพิธีปดรังควานเพื่อไลเสนียดจัญไรซ่ึงคนในสมัยนั้นถือวาการกระทําดังกลาวเปนส่ิงอุบาทว   เปนเร่ืองท่ีรับ
ไมได  นอกจากศาสนาคริสตและศาสนาพุทธท่ีถือวาการกระทําดังกลาวเปนส่ิงตองหามและเปนบาปอยาง
รายแรงแลว  ในศาสนาพราหมณ และฮินดูก็ถือวาการกระทําดังกลาวเปนเร่ืองท่ีเลวทรามและเปนบาปเชนกัน 

 

 
 
1.2  ความหมายของความผิดปกติทางเพศ 
 

                                                        
 18 มานิตย    กองธนสุวรรณ. “ความผิดฐานรับของโจร ศึกษาเปรียบเทียบระหวางระบบคอมมอนลอวและระบบซิ
วิลลอวกับกฎหมายไทย” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2543, หนา  7-8. 
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 การกระทําอยางใดจะเปนการกระทําทางเพศที่วิปริตหรือไมนั้นมองในแงจริยปรัชญา         นัก
ปรัชญามีความเห็นวาจุดท่ีจะตองเร่ิมตนคือมโนทัศน (Concept)  ในเร่ืองกิจกรรมทางเพศ  ซ่ึงแบงได 2   
ประเภท   ประเภทแรก กิจกรรมทางเพศเปนเพียงวิถีทางสูจุดหมายอ่ืนนอกจากการสัมผัสทางกายมาเปนลักษณะ
สําคัญในการบอกวากิจกรรมทางเพศท่ี  “สมบูรณ”  หรือ   “ผิดปกติ”   เปนอยางไร        และกิจกรรมทางเพศใด
ก็ตามท่ีไมนําไปสูจุดหมายน้ีจะถือวา  “ไมสมบูรณ”   หรือ  “ไมปกติ”   และน่ันคือ   “วิปริต”   จุดหมายเหลานี้ก็
เชน  การแพรพันธ  การส่ือสาร  หรือสํานึกระหวางบุคคล   สวนในประเภทท่ีสองจะมองวาการวิเคราะหมโน
ทัศนเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศแบบแรกไดละเลยความสุขทางกาย   หรือสัญชาตญาณสัตวของมนุษยเกินไป  
กิจกรรมทางเพศของพวกที่สองน้ี  เกิดจากความอยาก หรือความใครท่ีจะไดสัมผัสทางกาย  หรือไดรับความสุข
ทางกาย  กิจกรรมทางเพศจะสมบูรณไดตองมีเง่ือนไขนี้   ดังนั้นความคิดของพวกท่ีสองน้ีจึงไมมีกิจกรรมทาง
เพศใดท่ีวิปริต  และกิจกรรมทางเพศในตัวเองไมเกี่ยวของกับจริยธรรม19  

                จะเห็นวาความคิดนักปรัชญาประเภทแรก  กิจกรรมทางเพศท่ีสมบูรณตองเปนกิจกรรมระหวาง
มนุษยผูมีสํานึกและตองสนองตอบจุดหมายเฉพาะบางอยางของมนุษย เชน ในกิจกรรมทางเพศของมนุษย
จะตองมีองคประกอบทางจิตวิทยาซับซอนอยูดวย  นั่นคือ  กิจกรรมทางเพศไมใชเพียงการเกิดความรูสึกอยาก
และความตองการสนองความอยากเทานั้น  แตเปนกิจกรรมซ่ึงแสดงหรือบงบอกทัศนคติของตนเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของตนกับโลกภายนอก  และการวิเคราะหนี้เองจะนําไปสูความเขาใจลักษณะท่ีจะทําใหกิจกรรม
ทางเพศบางชนิดเปนการกระทําทางเพศท่ีวิปริต  กิจกรรมทางเพศท่ีสมบูรณในความคิดของ โทมัสนาเกล  
(Thomas  Nagel)   ตองมีองคประกอบสําคัญ  3  ประการดังนี้20   
 1.  การแสดงออกซ่ึงความตองการที่จะกระตุนใหอีกฝายหนึ่งตอบสนอง 
 2.  การรับรูของอีกฝายหน่ึงถึงความตองการของฝายแรก และการแสดงออกเพ่ือสนองความตองการ
นั้น 
                    3. ฝายแรกรับรูและไดรับการกระตุนจากการตอบสนองน้ัน 

                     กระบวนการนี้จะตอเนื่องกัน เปนข้ัน ๆ   ความซับซอนของการรับรูถึงความตองการและความจง
ใจของแตละฝายจะเพิ่มข้ึนเปนข้ัน ๆ จนเสร็จกิจกรรม   หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง   กิจกรรมทางเพศท่ีสมบูรณจะตอง
มีสวนประกอบท่ีสําคัญคือ  การแสดงถึงความจงใจและการรับรูความจงใจของแตละฝายท่ีจะกระตุนอีกฝายหนึ่ง  
ดังนั้นกิจกรรม     ทางเพศท่ีสมบูรณจะตองเปนกิจกรรมระหวางบุคคลท่ีมีความสามารถในการบงบอกและรับรู

                                                        
 19 อรประภา   สาครวาสี.  “การกระทําความผิดทางเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีบังคับใหมีการรวมเพศทางเวจมรรคและ
ทางปาก” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539, หนา13. 
 20  เร่ืองเดียวกัน, หนา 13-14. 
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ความจงใจซ่ึงกันและกันหาใชเปนเพียงกิจกรรมระหวางกายของบุคคล   เชนนี้  การชําเราส่ิงของ   ศพ  หรือสัตว 
ถือวาเปนกิจกรรมทางเพศท่ีไมสมบูรณหรือวิปริต   เพราะไมมีการแลกเปล่ียนความรูเกี่ยวกับความจงใจที่จะ
กระตุนอีกฝายหน่ึงเลย   ปญหาหนึ่งของมโนทัศนนี้คือการทําใหเกิดความขัดแยงกับสามัญสํานึกบางเร่ือง   เชน   
การคาประเวณีซ่ึงฝายหญิงมักจะไมมีการแลกเปล่ียนความต้ังใจ  หรือความจงใจ  ซ่ึงถาคิดแบบนาเกลแลวก็ตอง
บอกวาการคาประเวณีเปนการกระทําทางเพศท่ีวิปริตดวย  แตการใชคํานี้กับบุคคลท่ัวไปจะไมไดรวมการ
คาประเวณีเปนการกระทําท่ีวิปริตดวย  ท่ีสําคัญความคิดนี้จะทําใหการกระทําทางเพศระหวางสามีภริยาซ่ึงอยูกิน
กันมานานจนการรวมเพศเปนความเคยชินเปนการกระทํา ทางเพศท่ีวิปริตไป   เพราะเม่ือเปนความเคยชินแลว
ฝายหนึ่งฝายใดอาจเขารวมกิจกรรมทางเพศโดย      จําใจไมไดคิดจะแลกเปล่ียนความรับรูหรือความจงใจเลย21 

 โรเบิรต   โซโลมอน  (Robert  Solomon)   เห็นดวยกับความคิดของนาเกลที่วากิจกรรม     ทางเพศ
เปนเร่ืองของความสัมพันธระหวางบุคคล และการแลกเปล่ียนความรูเกี่ยวกับความจงใจ  แตโซโลมอนเห็นวา
ความคิดของนาเกลน้ันขาดองคประกอบสําคัญไปอยางหนึ่งคือ  เนื้อหาความจงใจ  นั้น ๆ   มโนทัศนเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางเพศของนาเกลเนนแตการแลกเปล่ียนความรูเกี่ยวกับความจงใจท่ีจะกระตุนอีกฝายหน่ึง   แตคําวา   
“ กระตุน”  นั้นกวางมากจะตองทราบวากระตุนนั้นเปนการกระตุนเพื่ออะไร   ถาเพียงเพื่อใหเกิดความรูสึกสุข
ทางกายอยางเดียวแลวโซโลมอนคิดวาเปนการละเลยเน้ือหาท่ีสําคัญท่ีถูกส่ือสารโดยภาษากายระหวางบุคคลท่ี
เขารวมกิจกรรมทางเพศไปไดแก  ทัศนคติ และความรูสึก  อาทิ  ความอาย   ความตองการเปนใหญ  ความกลัว  
ความยอมอยูใตบงการ  ความเกลียด  ความรัก   ความหึงหวง   ความอยากเปนเจาของ   เปนตน  ดังนั้นการคา
ประเวณีจึงไมใชการกระทําทางเพศท่ีวิปริต   ขณะท่ีการชําเราส่ิงของ   สัตว   หรือศพ   แมไดรับความสุขทาง
กาย  แตขาดองคประกอบท่ีสําคัญคือ   การส่ือสารความรูสึกซ่ึงกันและกัน   ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีทําให
กิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมทางเพศที่สมบูรณ   และนั่นคือการกระทําความผิดทางเพศท่ีวิปริตนั่นเองและการ
กระทําทางเพศ    ท่ีวิปริตอีกประเภทท่ีโซโลมอนถือวารายแรงกวาประเภทแรกก็คือ  กิจกรรมทางเพศซ่ึง
ผูเขารวมกิจกรรมนั้นส่ือสารเนื้อหาท่ีไมตรงกับทัศนคติหรือความรูสึกจริงของตน หรือพูดอีกอยางหนึ่งคือการ
โกหกโดยภาษากายตามความคิดของโซโลมอน   การขมขืนกลายเปนเร่ืองสมบูรณแบบเพราะมีการส่ือสาร
อารมณและความรูสึกระหวางผูขมขืนและยังเปนการส่ือสารท่ีมีเนื้อหาตรงกับความรูสึกท่ีแทจริงของคนท้ังคู  
เชน  ความเกลียด   ความตองการเปนใหญของผูขมขืน  และความอาย  ความกลัวของผูถูกขมขืนเปนตน22  
 ซารา รูดดิค  (Sara Ruddick) ใหนิยามคําวา  “ กามวิปริต”  ไววา  หมายถึง  กิจกรรมท่ี           ไม
นําไปสูการแพรพันธุแตความคิดนี้ดูจะขัดแยงกับสามัญสํานึกของวิญูชนท่ัว ๆ  ไปเพราะในความหมายน้ี

                                                        
 21  เร่ืองเดียวกัน, หนา 14. 
 22  เร่ืองเดียวกัน,  หนา 14-15. 
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จะตองรวมการคุมกําเนิด  หรือการมีกิจกรรมทางเพศของบุคคลท่ีเปนหมันไวเปนกามวิปริตดวย  จะเห็นวา
ความคิดท้ังสามแบบนี้มีปญหาในตัวเอง  แตอยางนอยก็มีส่ิงท่ีแฝงมากับแนวคิดท้ังสามแบบนี้  คือ  แนวคิดท่ีวา
การกระทําทางเพศท่ีวิปริตเปนการกระทําทางเพศซ่ึงเบ่ียงเบนไปจากกิจกรรมทางเพศในอุดมคติของมนุษย23  
นอกจากนี้การพิจารณาวาการกระทําทางเพศอยางใดวิปริตนั้นสังคมสังคมท่ัวไปอาจมองจากการผิดธรรมชาติซ่ึง
ก็ข้ึนอยูกับทัศนคติ  กฎเกณฑ  ในแตละสังคม แลวแตวาสังคมใดมีรูปแบบการกระทําทางเพศแบบใดท่ีพบเห็น
บอยจนเปนเร่ืองธรรมดาไป  และ  แบบใดไมคอยมีเกิดข้ึนก็จะถือวาเปนการกระทําท่ีวิปริตไป 

 คําวา  “ตามธรรมชาติ”  หมายความวากิจกรรมหน่ึงกิจกรรมใดท่ีสามารถพบเห็นในธรรมชาติได ซ่ึง
จะทําใหไมมีส่ิงท่ีเรียกวา “ผิดธรรมชาติ”  หรือ “การกระทําทางเพศที่วิปริต”  เลย เพราะการกระทําทางเพศท่ี
เกิดข้ึนไมวารูปแบบใด เกิดในธรรมชาติท้ังส้ิน  สวนความหมายของคําวา              “ผิดธรรมชาติ”  ไมได
หมายความเพียงแค “ผิดปกติธรรมดา”  เทานั้น  แตยังหมายความถึง  “ ขัดกับธรรมชาติ ”   ดวย การกําหนดสิทธิ
หนาท่ีและความรับผิดชอบจะตองสอดคลองกับธรรมชาติ   ส่ิงใดท่ีขัดกับธรรมชาตินั้นถือวาไมเปนธรรม  
ปญหาท่ีจะตองพิจารณาคือ  การกระทําทางเพศท่ีวิปริตขัดกับธรรมชาติในแงใด24 

 คําตอบอยูท่ีการหาจุดหมายท่ีแทจริงของการกระทําทางเพศของมนุษย   ถาพิจารณาในรูปของ
พฤติกรรม  อาจกลาวไดวาพฤติกรรมท่ีขัดกับธรรมชาติคือพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากจุดหมายท่ีแทจริงของ
พฤติกรรมทางเพศ   ถาสํารวจในผลงานในเร่ืองนี้จะเห็นวาสวนหน่ึงจะเช่ือวา  จุดหมายท่ีแทจริงของพฤติกรรม
ทางเพศคือการแพรพันธุ  เชน  ผลงานของพลาโต (Plato)  ช่ือ Phaedrus  และ  Laws   ซ่ึงจะโยงไปถึงวาถา
พฤติกรรมทางเพศมิไดมีจุดมุงหมายในการแพรพันธุ พฤติกรรมนั้นถือวาเปนส่ิงตองหาม   เชน  การรักรวมเพศ   
นั่นคือจะโยงการแพรพันธุ  (จุดหมายตามธรรมชาติ) กับความถูกตองในการมีกิจกรรมทางเพศ   หรือความคิด
ของพวกจูโด –  คริสเตียน (Judeu  Christian) เช่ือวาทุกส่ิงในโลกไดถูกวางแผนและวาดมาแลวโดยพระเจา  พระ
เจามิไดแตทรงกําหนดกฎเกณฑ  หรือระเบียบความสมํ่าเสมอในโลกธรรมชาติเทานั้น   แตยังกําหนด  “กฎทาง
ธรรมชาติ”  ท่ีมนุษยจะตองปฏิบัติตามดวย    ดังนั้นกิจกรรมทางเพศ   เชน    การรักรวมเพศ   จึงอาจเรียกไดวา
เปนการกระทางเพศท่ีเบ่ียงเบนไปจากกฎธรรมชาติในการใชอวัยวะเพศ  ซ่ึงพระเจาประทานใหมาเพ่ือ
จุดมุงหมายในการแพรพันธุ  อีกความคิดหนึ่งท่ีโยงการแพรพันธุกับจุดหมายท่ีแทจริงตามธรรมชาติของ

                                                        
 23  เร่ืองเดียวกัน,  หนา 15. 
 24  เร่ืองเดียวกัน,  หนา 15-16. 
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กิจกรรมทางทางเพศคือความคิดของ ซารา รูดดิค   ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการเกี่ยวกับบทบาทของ
กิจกรรมทางเพศ   รูดดิคไดกลาววา25 

 “มาตรการในการแบงแยกกิจกรรมทางเพศวาเปนไปตามธรรมชาติ   หรือผิดธรรมชาตินั้น ข้ึนอยูกับ
วากิจกรรมทางเพศเปนไปตามธรรมชาติก็จะตองตอบสนองหรือสามารถตอบสนองจุดหมายทางวิวัฒนาการ
และชีววิทยาของกิจกรรมทางเพศได นั่นคือ การแพรพันธุ กามารมณท่ีเปน “ ตามธรรมชาติ”  นั้น   เปนอารมณ
ท่ีมีตอบุคคลตางเพศท่ีมีชีวิต และโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีอยูในข้ันพรอมท่ีจะมีบุตร  “ จุดหมาย ”   ของกามารมณท่ี
เปน  “ ตามธรรมชาติ ”     คือ    การไดมีการกระทําทางเพศทางอวัยวะสืบพันธุ”   

 จากท่ีกลาวมาแลวขางตนถึงความหมายของการกระทําทางเพศท่ีวิปริต  โดยพิจารณาจากความหมาย
ของการกระทําทางเพศท่ีสมบูรณ ท้ัง   3  แบบ   (ความสํานึกระหวางบุคคล  การส่ือสารทางอารมณ การแพร
พันธุ)  จะเห็นวาในสองความหมายแรกน้ัน  การรักรวมเพศไมอาจถือไดวาเปนการกระทําทางเพศท่ีวิปริตเพราะ
มิไดเบ่ียงเบนไปจากความสัมพันธในทัศนคติของมนุษย   ในขณะท่ีการชําเราตอส่ิงของ   ศพ  สัตว  หรือการ
ชอบแอบดู อาจถือไดวาเปนการกระทําทางเพศท่ีวิปริต ในขณะท่ีรักรวมเพศจะกลายเปนการกระทําทางเพศท่ี
วิปริตในความคิดเร่ืองจุดหมายทางธรรมชาติ                   (การแพรพันธุ)     

  นับต้ังแตวันแรกท่ีมนุษยเกิดมา  การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศไดดําเนินควบคูไปกับ
พัฒนาการทางดานอ่ืนๆของชีวิต ตามธรรมชาติของมนุษยทารกจะเจริญเขาสูวัยเด็ก วัยกอนเขาสูวัยรุน วัยรุน  วัย
หนุมสาว  วัยผูใหญ  และวัยชราตามลําดับ สําหรับลักษณะทางเพศ หรือความเปนเพศของคนโดยท่ัวไปจะ
เปนไปตามปกติวิสัย   คือมีการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดานตาง ๆ  ไดเหมาะสมกับเพศและวัย  เชน 
พฤติกรรมในเร่ืองทัศนคติ ตอเพศตรงขาม  ความรัก  การวางตัว  การเกี้ยวพาราสี  ทวงทีวาจา  กิริยา ทาทาง  
ความรูสึกทางเพศ  หรือกามารมณ  และทาทีตอการรวมเพศ  ฯลฯ   

 พฤติกรรมเหลานี้ปกติจะเปนไปตามธรรมชาติและสอดคลองกับประเพณี  ศีลธรรม  และวัฒนธรรม
26  แตถาหากพัฒนาการทางเพศหยุดหรือชะงัก  หรือมีพัฒนาการไปในทางท่ีไมถูกตอง  เขาก็จะกลายเปนผูท่ีมี
ความผิดปกติทางเพศไป  ซ่ึงนับวาเปนอาการเจ็บปวยทางใจอยางหน่ึง27           ความผิดปกติทางเพศ หรือเรียก
อีกอยางหนึ่งวาการกระทําทางเพศท่ีวิปริตในภาษาอังกฤษใชคําวา “Sexual Deviation”28  

                                                        
 25 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 16-17. 
 26สุชาติ  โสมประยูร  และ  วรรณี โสมประยูร.  เพศศึกษา.  พิมพครั้งที่  4.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,  2524, 
หนา 109. 
 27ชัยวัฒน ปญจพงศ  และคณะ.  เพศศึกษาแผนใหม. พิมพครั้งแรก.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร,  2524,  หนา 286. 
 28   สุชาติ  โสมประยูร.  เพศศึกษา.   พิมพครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,  2521,  หนา 109. 

DPU



 ความผิดปกติทางเพศ  หรือการกระทําทางเพศท่ีวิปริต     เปนพฤติกรรมทางเพศท่ีแตกตางไปจาก
พฤติกรรมการรวมเพศของคนสวนใหญท่ีจะนําไปสูความพอใจ หรือความสุขสุดยอดในทางเพศ  โดยไมรวมถึง
พฤติกรรมในการเลาโลมกอนการรวมเพศตามปกติและในทางจิตเวชศาสตรจัดไวในกลุมเดียวกับผูมีบุคลิกภาพ
แปรปรวน  (personality disorders)29 

 การจําแนกโรคของสมาคมจิตแพทยอเมริกา  คร้ังท่ี 4  (DSM IV)30  ค.ศ. 1994  ใหความหมายของ
กามวิปริตไววา  เปนการตองการทางเพศท่ีตื่นเตนแหวกแนวไมเหมือนคนท่ัว ๆ  ไปความตองการทางเพศ หรือ
พฤติกรรมทางเพศดังกลาว โดยท่ัวไปแลวจะมีความสัมพันธกับ 

 1.  ส่ิงเราใจทางเพศเปนวัตถุหรือสวนของรางกาย ไมใชบุคคล 
 2.   เปนกิจกรรมทางเพศโดยมีความทุกขทรมาน  หรือการทําใหบุคคลอ่ืน  หรือบุคคลซ่ึงเปนคูรวม
เพศไดรับความอัปยศอดสู 
       3.  เปนพฤติกรรมทางเพศกับเด็ก  หรือบุคคลท่ีไมยินยอมพรอมใจดวย  

                  อยางไรก็ตามก็มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ ความผิดปกติทางเพศ  การกระทําทาง
เพศท่ีวิปริต หรือกามวิปริต  ไวอยางนาสนใจ เชน   บางทานใหความหมายของ  “ การกระทําทางเพศท่ีวิปริต”   
วาเปนพฤติกรรมทางเพศท่ีผิดปกติ  (Abnormal  sexual)   ซ่ึงมีความสนใจทางเพศมุงไปท่ีวัตถุ   หรือส่ิงของ
มากกวาเพศตรงขาม  มีกิจกรรมทางเพศท่ีไมเกี่ยวกับการรวมประเวณี   หรือมีการรวมประเวณีภายใต
สถานการณ  ซ่ึงแปลกพิลึกชอบกล31  บางทานไดใหความหมายของ   “กามวิปริต”  วาหมายถึงพฤติกรรมทาง
เพศที่เบ่ียงเบนไปจากพฤติกรรมท่ียอมรับกันวาเปนพฤติกรรมของคนปกติธรรมดาท่ัวไป32   หรือ  “กามวิปริต”  
หมายถึง  ความผิดปกติในดานความรูสึกทางเพศ  หรือกามารมณท่ีบิดเบือนไปจากสามัญชน หรือคนปกติท่ัวไป 
และไดใหความหมาย “ความผิดปกติทางเพศ”  วาเปนเร่ืองของบุคลิกภาพเกี่ยวกับเร่ืองเพศท่ีบิดเบือนอัน
เนื่องมาจากสาเหตุทางดานจิตใจเปนสวนใหญ ความผิดปกติทางเพศจะทําใหบุคคลมีความรูสึกทางเพศหรือ
กามารมณ ตลอดจนทาทีของความประพฤติหรือการปฏิบัติท่ีแสดงออกเกี่ยวกับเร่ืองเพศ หรือเพศสัมพันธเปน
อยางไมเหมาะสม และผิดแผกแตกตางไปจากสามัญชนจะพึงมีพึงปฏิบัติ   เพราะพฤติกรรมเหลานี้เปนผลมาจาก
สภาพจิตใจท่ีผิดปกติ ซ่ึงผูปวยไมสามรถจะควบคุมได แมความผิดปกติทางเพศจะมีสาเหตุมาจากทางดานจิตใจ

                                                        
 29   สมภพ  เรื่องตระกูล.  คูมือจิตเวชศาสตร.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพอักษรสัมพันธ,  2524,  หนา 264. 
 30   อรประภา  สาครวาสี.  “การกระทําความผิดทางเพศ:ศึกษาเฉพาะกรณีบังคับใหมีการรวมเพศทางเวจมรรคและ
ทางปาก” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2539,  หนา 5. 
 31  เร่ืองเดียวกัน,  หนา 6.  
 32   เร่ืองเดียวกัน, หนา 6.  
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ก็ตาม  แตก็ไมไดหมายความวาความผิดปกติแบบนี้จะถือวาเปนโรคจิตหรือโรควิกลจริต  ดังท่ีหลาย ๆ คนเขาใจ
กัน  เหตุผลก็คือผูท่ีมีความผิดปกติทางเพศยังสามารถติดตอกับโลกแหงความเปนจริงได รูจักหนาท่ีและมีความ
รับผิดชอบและสามารถปรับปรุงตัวเองไดเชนเดียวกัน หรือใกลเคียงกับคนปกติ33 

 สวนบางทานไดใหความหมายของ “ ความผิดปกติทางเพศ”  วาหมายถึง  ความแปรปรวนของการ
ประพฤติปฏิบัติทางเพศ   รวมถึงการมีอารมณ ความรูสึก หรือทาทีตอการรวมเพศผิดไปจากคนปกติจะพึงมี34 

 อยางไรก็ดี  แมจะเปนการยากในการวินิจฉัย  ความผิดปกติทางเพศ หรือกามวิปริตก็ตาม  แตก็ไดมี
การพยายามจําแนกใหเห็นความแตกตางจากพฤติกรรมท่ีเปนปกติ  มารเมอร (Marmor)   กลาววาพฤติกรรมทาง
เพศที่มิไดเกิดจากความรัก แตเปนการแสดงออกของความวิตกกังวล   ความกาวราว หรือความรูสึกผิด ถือวาเปน
ส่ิงผิดปกติ   และยังรวมถึงพฤติกรรมทางเพศท่ีเกิดเนื่องจากตองการความม่ันใจ หรือเพื่อลดความตึงเครียดจาก
สาเหตุอ่ืนท่ีมิใชเร่ืองเพศ ก็ถือเปนความผิดปกติเชนกัน 35 

 Ellis   ใชหลักเกณฑสําคัญ 3 ประการ ในการวินิจฉัยพฤติกรรมทางเพศวาปกติ คือ36 

 1.  ถาการกระทํานั้นไมเปนอันตรายตออีกฝาย 
 2.  ถาอีกฝายหนึ่ง (ซ่ึงสามารถรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองได)  ยินยอมให 
กระทําไดโดยปราศจากการถูกบังคับ 
 3.  ถากระทําในท่ีรโหฐานไกลจากการรูเห็นของผูท่ีไมเห็นดวยกับพฤติกรรมทางเพศชนิดท่ีตน
กระทํา 

  อยางไรก็ตามมีนักวิชาการบางทาน ไดใหความหมาย  “ ความวิปริตทางเพศ ”  หรือ  “กามวิปริต”   
วาหมายถึง  พฤติกรรมทางเพศท่ีผิดแปลกไปจากคนธรรมดาท่ีนับวันจะเพิ่มมากข้ึน37 จากความหมายท้ังหมดท่ี
กลาวขางตนนั้นพอจะสรุปไดวาคําวา   ความผิดปกติทางเพศ หรือการกระทําทางเพศที่วิปริต   หรือกามวิปริต
นั้น หรือบางทานอาจใชคําวา ความวิปริตทางเพศ  ก็ตามตางมีความหมายเปนอยางเดียวกันสุดแทแตวาจะใชคํา
ไหน  ซ่ึงหมายถึง การกระทําท่ีเบ่ียงเบนในทางเพศ คือ  มีความรูสึกทางเพศ  ทัศนคติ  คานิยม  ความตองการ  

                                                        
 33   เร่ืองเดียวกัน, หนา 6.  
 34   อรทัย  ช่ืนมนุษย.   จิตวิทยาเก่ียวกับโรคจิต  โรคประสาทและความผิดปกติทางเพศ.  กรุงเทพฯ : กรุงสยามการ
พิมพ,  2518, หนา 143. 
 35   สุวัทนา   อารีพรรค . ความผิดปกติทางจิต.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ,2524,  หนา 380. 
 36   เร่ืองเดียวกัน,  หนา 380. 
 37 ทัศนะ  สุวรรณจูฑะ และคณะ.  นิติเวชศาสตร.  พิมพครั้งที่  1.  กรุงเทพ ฯ : ภักดีการพิมพ, 2531,  หนา 298. 
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ตลอดจนมีพฤติกรรม  หรือการปฏิบัติในทางเพศไมเหมาะไมควร  ผิดไปจากคนปกติธรรมดาท่ัวๆไปในสังคม
จะปฏิบัติกัน 

 ความผิดปกติทางเพศ หรือการกระทําทางเพศท่ีวิปริตนั้น  เปนความเบ่ียงเบนในทางเพศ  โดยมี
ความรูสึกทัศนคติ  คานิยม  ความตองการ  ตลอดจนพฤติกรรม  การปฏิบัติในทางเพศ  ผิดแผกแตกตางไปจาก
คนปกติในสังคมน้ันจะปฏิบัติกัน   พฤติกรรมทางเพศท่ีผิดแผกไปจากธรรมดาน้ี  นับวันจะเพ่ิมมากข้ึน   และ
สังคมบางสังคมจะยอมรับไมไดเพราะนอกจากจะเปนปญหาของแตละบุคคลแลว  ยังเปนปญหาของสวนรวม
และทางกฎหมายดวย   โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเพศซ่ึงมีความเกี่ยวของกับความวิปริตทางเพศอยูดวย  ปญหา
สําคัญในการวินิจฉัยโรคกามวิปริต  คือ  ปญหาวาพฤติกรรมทางเพศแบบไหนปกติ  และแบบไหนผิดปกติ  คน
สวนใหญมักจะถือวา  พฤติกรรมทางเพศซ่ึงแตกตางไปจากท่ีคนท่ัว ๆ  ไปกระทํากัน  เปนของผิดปกติ  หรือ
วิปริต ฉะนั้นความปกติ  หรือผิดปกติจึงข้ึนกับแตละสังคมและแตละวัฒนธรรม   ซ่ึงก็ยังมีการเปล่ียนแปลงไป
ไดตามยุคสมัยอีกดวย   ยิ่งกวานั้นพฤติกรรมทางเพศบางอยางยังถูกจัดวาเปนความผิด  หรือความช่ัวรายในบาง
ศาสนา  ดังน้ันการจะกลาววาพฤติกรรมอยางไหนเปนกามวิปริต  หรือผิดปกติจึงตองพิจารณาปจจัยเหลานี้ควบคู
กันไปดวย38 แตการกระทําทางเพศท่ีวิปริตบางอยางอาจไมทําความเดือดรอนใหแกตัวเอง  หรือสังคม  แต
บางอยางเปนอันตรายแกสังคม   ดังนั้นรัฐจึงตองมีกฎหมายบัญญัติวา  การกระทําอยางนั้นเปนความผิด 

 ในทางจิตเวชศาสตร การกระทําทางเพศท่ีวิปริตนั้น  ถือวาเปนเร่ืองของความผิดปกติทางจิตใจอยาง
หนึ่งซ่ึงซิกมันด  ฟรอยด  (Sigmund  Freud)   ไดกลาววาความผิดปกติทางเพศน้ีเปนอาการท่ีตรงกันขามกับโรค
ประสาท     แสดงออกโดยมีขอขัดแยงท่ีมีความเพอฝนท่ีปราศจากความวิตกกังวล  ซ่ึงคลายกับพวกบุคลิกภาพ
แบบอันธพาล  ในสมัยนั้นมีการคิดคนทฤษฎีท่ีสําคัญข้ึน 3  ทฤษฎี 39 

 1.  ทฤษฎี Libido เห็นวาพลังของจิตใจท่ีเกี่ยวกับฮอรโมนจะนํามาสูความรุนแรงของอารมณทางเพศ   
(sex  drive)  ของคนคนน้ัน บริเวณรางกายท่ีใหความสุขจะเปล่ียนไปตามวัย   เชน  หนึ่งขวบแรกจะอยูท่ีปาก  1-
2 ป   อยูท่ีทวารหนัก  3 – 5 ป  อยูท่ีอวัยวะเพศ  
 2.  ทฤษฎี   Oedipal  Complex   เด็กอายุ 3 – 5 ป ข้ึนมา เร่ิมแขงขันกับพอแมเพื่อใหตนเองเปนท่ีรัก
ของพอหรือแม เม่ือมีความตองการในการแขงขัน จึงเกิดการขัดแยงในจิตใจของเด็ก เด็กจะพยายามลอกเลียน
ลักษณะทาทาง   อารมณ  นิสัย จริยธรรม และอคติจากพอแมท่ีเปนเพศเดียวกันกับตน     การเลียนแบบนี้จะ

                                                        
 38  สุวัทนา  อารีพรรค.  ความผิดปกติทางจิต.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2524,  หนา 379 –380 . 
 39   อรประภา  สาครวาสี.  “การกระทําความผิดทางเพศ : ศึกษาเฉาะกรณีบังคับใหมีการรวมเพศทางเวจมรรคและ
ทางปาก”  วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2539,  หนา 21-22. 
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สมบูรณเม่ือเด็กมีบิดา มารดาอยูครบ   และมีความสัมพันธท่ีดีในครอบครัวและเม่ือพฤติกรรมความเปนชายหญิง
ของบิดามารดาถูกตอง  การลอกเลียนแบบของเด็กก็จะสมบูรณเจริญเติบโตข้ึนโดยมีความประพฤติทางเพศท่ี
เหมาะสม 
 3.  ทฤษฎีเกี่ยวกับความสุดยอดทางเพศ  เขาสูวัยรุน (13-17ป) Early adolescence  เปนวัยท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงมาก  โดยเฉพาะมีการหล่ังโฮโมนชนิดตางๆ  โดยเฉพาะโฮโมนเพศ ทําใหมีการเปล่ียนแปลงทาง
รางกาย  และจิตใจเกี่ยวกับเพศ  ท้ังนี้แลวแตดิน  ฟา  อากาศ  และรวมถึงสภาพแวดลอมดวย  ในเด็กผูชายจะมี
รางกายบึกบึน  ไหลกวาง  มีขนข้ึนตามท่ีตาง ๆ   เสียงใหญแตกหาว   อวัยวะเพศใหญข้ึน   มีการสรางน้ําอสุจิ  
ในทางจิตใจก็มีความรูสึกทางเพศ  สําหรับผูหญิงกับการเปล่ียนแปลงทางรางกายและจิตใจเกี่ยวกับทางเพศ   เร่ิม
เม่ืออายุ 11 – 13 ป  คือจะเร็วกวาเพศชายประมาณ 2 ป สภาพดิน ฟา  อากาศ  และส่ิงแวดลอม รวมท้ังสังคมอาจ
ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงกอนเวลา หรือชากวาได   โดยท่ัวไปสะโพกจะผายและกลมขึ้น  หนาอกโตข้ึน  และ
อวัยวะสืบพันธุเจริญเต็มท่ีโดยเฉพาะรังไขจะผลิตไขออกมาทําใหมีประจําเดือน 

 จากทฤษฎีท้ัง 3 นี้  มนุษยเจริญเติบโตมาพฤติกรรมทางเพศนั้นข้ึนอยูกับโฮโมนมากหรือนอย แต
สวนใหญข้ึนอยูกับการเรียนรูและประสบการณ  ความสําคัญของการชักจูงของพอแม  ผูปกครอง  ครู  พี่นอง  
และเพื่อน  อาจเกิดไดท้ังความจริง เพอฝน จากจิตสํานึกและจิตไรสํานึกท่ีทําใหเกิดการฝงแนนของการผิดปกติ
ทางเพศ ในระยะเร่ิมแรกของจิตใจผลจากการวิตกกังวลในระยะเร่ิมแรกทําใหขาดความสนใจเพศตรงขามทําให
เลือกบุคคลเพศเดียวกันเปนตน40 เพื่อใหเห็นและเขาใจพฤติกรรมนี้ยิ่งข้ึน  จึงไดมีการแบงความผิดปกติทางเพศ 
หรือกามวิปริตเปน4จําพวกใหญๆไดแก41                                                                                                   

 1.  พวกที่ประพฤติไมสอดคลองกับเพศของตน  ไดแก  รักรวมเพศ (homosexuality) ลักเพศ 
(transvestism) และการมีความตองการเปล่ียนเพศ (transsexualism)  
 2.  พวกท่ีผิดปกติในการเลือกคูรวมเพศ  เชน เลือกวัตถุ  สวนของรางกาย  หรือบุคคลท่ีไมเหมาะสม
ไดแก  รักรวมเพศ (homosexuality) การมีความตองการทางเพศกับเด็ก (pedophilia) การมีเพศสัมพันธกับสัตว 
(bestiality) การมีความตองการทางเพศกับคนสูงอายุ (gerontophilia)  การมีความตองการทางเพศกับศพ
(necrophilia)   การมีความสุขทางเพศกับสวนของรางกาย  หรือวัตถุ(fetishism)  และการรวมประเวณีในระหวาง
เครือญาติ (incest)  
 3.  พวกที่ผิดปกติในวิธีปฏิบัติทางเพศ  ไดแก  การมีความสุขทางเพศจากการทําใหผูอ่ืนเจ็บปวด 
(sadism) การมีความสุขทางเพศจากการได รับความเจ็บปวด  (masochism) การชอบอวดอวัยวะเพศ  

                                                        
 40  เร่ืองเดียวกัน,  หนา 22. 
 41  สุวัทนา   อารีพรรค.   ความผิดปกติทางจิต.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2524.  หนา 380- 381. 
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(exhibitionism)  การเปนนักถํ้ามอง  (voyeurism)  การรวมเพศทางทวารหนัก (sodomy) และการชอบถูไถอวัยวะ
ของตนกับเพศตรงขาง   (frottage)  
 4.  พวกท่ีผิดปกติในปริมาณและความรุนแรงของความตองการทางเพศ ไดแก การมีความตองการ
ทางเพศสูง  (hypersexuality)  การสําสอนทางเพศ  (promiscuity)  และการขมขืนกระทําชําเรา  (rape)  

 มีขอสังเกตท่ีสําคัญในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความผิดปกติทางเพศอยู  3 ประการ  คือ42 

               1.  การกระทําทางเพศลักษณะใดท่ีจะเรียกวาเปนความผิดปกติทางเพศน้ัน  มีสวนสัมพันธเกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมในสังคมแตละแหงดวยทํานองเดียวกับท่ีวา ความประพฤติแบบใดท่ีจะจัดเปนการกระทําผิด
กฎหมายในเร่ืองเพศก็แลวแตการกําหนด หรือธรรมเนียมหลักเกณฑในสังคมน้ันๆเหตุผลท่ีวาวัฒนธรรมหรือ
กฎเกณฑในแตละสังคมเปนตัวผลักดันบงช้ีวาอยางไหนจะเปนการกระทําความผิดทางเพศหรืออยางไหนเปน
ความผิดปกติทางเพศเน่ืองจากกฎหมายตางๆนั้นเกิดข้ึนจากความยินยอม ความเห็น และแนวทางดําเนินชีวิตท่ี
เปนท่ียอมรับกันอยูในหมูคนสวนใหญในสังคม เพราะฉะนั้นกฎหมายจึงเปนส่ิงสะทอนถึงวัฒนธรรมในดาน
ตางๆของสังคมนั้นๆ   เชน   บางวัฒนธรรมถือวาการจูบเปนการกระทําวิตถาร แตวัฒนธรรมอีกหลายทองท่ีกับ
ยอมรับแมกระท่ังวากิจการโสเภณีเปนสถาบันอยางหนึ่งของสังคม บางสังคมถือวาการรวมเพศกับสัตวเปนการ
เร่ิมตนพิธีกรรมของเผาท่ีกําหนดกันไวสืบตอ ๆ  กันมา หรือแมแตในสมัยกรีกโบราณการรักรวมเพศก็ไมถือวา
เปนความผิดปกติทางเพศ เปนตน 

 2.  ถึงแมความผิดปกติทางเพศ หรือพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ  สวนใหญมักจะเปนความผิด
กฎหมายเกี่ยวกับเพศดวย   แตก็มีการกระทําผิดกฎหมายทางเพศอีกหลายๆอยางท่ีประพฤติไปแลวตามกฎเกณฑ
ของบานเมืองถือวาผิด แตตามหลักวิชาการทางจิตวิทยาแลวถือวาไมใชเร่ืองของเพศผิดปกติ  หรือไมใชเปน
ความผิดปกติทางเพศ   เชน  การนอกใจไปหาเศษหาเลยกับเพศตรงขามคนอ่ืนท่ีไมใชคูสมรสของตน เปนตน 

              3.  ประเด็นสําคัญในขอท่ีเกี่ยวกับความผิดปกติทางเพศนี้ก็คือ  เราจะถือวาพฤติกรรมใดจัดอยูใน
บรรดาความผิดปกติทางเพศนั้น  ตองเปนพฤติกรรมผิดปกติท่ีบุคคลผูนั้นกระทําซํ้าซากจนเปนนิสัยมาตลอด
ไมใชรวมถึงคนปกติธรรมดา  ซ่ึงบางครั้งบางคราวเคยทําอะไรแปลกๆแตกตางไปจากเร่ืองเพศท่ีเคยชินอยู และ
การกระทําของคนปกติช่ัวคราวนั้นก็ยอมแตกตางไปจากคนท่ีผิดปกติ      ทางเพศอยางถาวร  

 การกระทําทางเพศแบบใดจะถือวาเปนความผิดปกติทางเพศหรือไมนั้น ผูเขียนมีความเห็นไมตาง
จากแนวความคิดท่ีไดกลาวมาแลวขางตน กลาวคือการจะตัดสินหรือวินิจฉัยวาการกระทําทางเพศอยางใดจะ

                                                        
 42 อรทัย   ช่ืนมนุษย.   จิตวิทยาเก่ียวกับโรคจิต โรคประสาท และความผิดปกติทางเพศ.   กรุงเทพฯ : กรุงสยามการ
พิมพ,  2518,  หนา 141 – 142. 
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เรียกวาเปนความผิดปกติทางเพศ จะตองพิจารณาถึงวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ในแตละสังคมนั้นๆ ควบคูกันไป
ดวย  วาคนท่ัวไปในสังคมนั้นเขามีพฤติกรรมทางเพศอยางไรที่กระทํากันแลวถือวาเปนเร่ืองปกติธรรมดา และ
ไมผิดตอกฎหมายของสังคมนั้น เนื่องจากวัฒนธรรม จารีตประเพณีจะเปนตัวบงช้ีกําหนดวา การกระทําทางเพศ
อยางไรเปนความผิดปกติ หรือผิดแผกแตกตางไปจากท่ีคนท่ัวๆไปในสังคมนั้นกระทํากัน    
 
1.3   สาเหตุการกระทําความผิดทางเพศ 
 
 ในทางอาชญาวิทยายอมรับวาศาสตรแขนงตาง ๆ  หรือวิทยาการในสาขาตางๆมีความสําคัญโดยเทา
เทียมกันตอการอธิบายถึงสาเหตุแหงอาชญากรรม  ท้ังนี้  เพราะไมมีวิทยาการสาขาหน่ึงสาขาใดโดยเฉพาะที่จะ
อธิบายถึงสาเหตุแหงอาชญากรรมไดอยางแนนอนชัดแจง 

 Richard  D. Knudten    ไดแยกทฤษฎีตางๆ   ซ่ึงไดอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรตาม
สาขาวิชาตางๆ  ได  3  สาขาใหญ ๆ  คือ  ประการแรก  ศึกษาทางดานจิตวิทยากายภาค (Physio  Psychological )  
ประการท่ีสอง   สภาพแวดลอมทางทางสังคม และวัฒนธรรม (Socioenvironmental  and  Sociocultural)  และ
ประการท่ีสามทางดานสังคมจิตวิทยา  (Social   Psychological)    

 Don  C. Gibbons  ไดกลาวถึงทฤษฎีของอาชญากรรม หรือการกระทําความผิดซ่ึงสามารถแบง
ออกเปน  3  พวกใหญ ๆ  ไดคือ   

 ทางชีววิทยาหาคําตอบของสาเหตุนี้วาผูฝาฝนกฎหมายเปนบุคคลซ่ึงกระทําผิดเพราะเปนผลของ
ความผิดปกติทางชีววิทยา   ผูกระทําเปนผลลัพธของความบกพรองทางพันธุกรรม   เชน  ความไมสมดุลของ
ตอมหรือพยาธิสภาพทางสมอง โครงสรางของรางกาย   หรือแบบอารมณซ่ึงจะผลักดันให เขาตองการกระทําผิด 

 สวนทางจิตวิทยานั้นมีความแตกตางออกไป  กลาวคือ  ผูกระทําผิดแสดงพฤติกรรมเพราะเปนผล
ของพยาธิสภาพจิตอยางใดอยางหน่ึง ในทฤษฎีทางจิตวิทยาสวนมากเด็กท่ีมีปญหาในการปรับตัวมักจะถูก
ประเมินวาเปนผลของประสบการณทางสังคมท่ีใกลชิดตัวเขา   คือในครอบครัวหรือสภาพการณอ่ืนท่ีคลายกัน   
ดังนั้นจึงไมใครสนใจผลขององคกรทางสังคมเทาใดนัก 

 สําหรับขอคิดทางสังคมวิทยาน้ันมักจะอธิบายความแตกตางในเร่ืองอัตราการกระทําผิดของบุคคล
โดยใชเง่ือนไขตาง ๆ  ของโครงสรางทางสังคม  หรือหากกลาวละเอียดยอยไปอีกก็มักจะอธิบายผูกระทําผิดแต
ละคน  โดยขบวนการเรียนรูในกลุม  แก็งค และส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ  ท่ีกอใหเกิดการใส ตราบาป  โดยหนวยงาน
การควบคุมสังคมตาง ๆ  และอธิบายโดยตัวแปรอ่ืน ๆ  ท่ีเปนประเภทเดียวกันนี้ 
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1.  สาเหตุการกระทําความผิดทางชีววิทยา 
 
 ทฤษฎีทางชีววิทยามีขอสมมุติฐานวา   อาชญากรรมไดรับอิทธิพลจากพันธุกรรม   กลาวคือ   ความ
บกพรองของพันธุกรรมทําใหเกิดอาชญากรข้ึน   แมผูกระทําผิดจะไดมีประสบการณใหมของชีวิตในระยะหลังก็
ไมอาจจะแกความบกพรองของพันธุกรรมได 

 ในปลาย ค.ศ. ท่ี  19  นายแพทยชาวอิตาเล่ียน ช่ือ  Lombroso ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับชีวภาพของ
อาชญากรและผูปวยโรคจิตในสงครามไครมีน  และไดเขียนหนังสืออาชญากรรมสาเหตุและวิธีแก (Crimes Its 
Causes  and  Remadies)  ซ่ึงตอมากลายเปนทฤษฎีลักษณะซอน (Theory  of  atavism) และหนังสือเร่ืองอาชญา
กร  (Criminal  Men)  สาเหตุแหงหาการเกิดอาชญากรรมน้ัน Lombroso  มีความเห็นวาอิทธิพลของส่ิงแวดลอมท่ี
ไมเหมาะสมผสมผสานกับอิทธิพลของพันธุกรรม  เปนปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูการกระทําผิด  และยังเช่ือวาคนท่ีมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบน  (โดยเฉพาะอาชญากร)  เปนพวกท่ีมีความผิดปกติทางรางกาย  เชน  รูปหนา  กะโหลกศีรษะ  
รางกาย  มันสมอง เปนตนเหลานี้ Lombroso  เรียกพวกนี้วาพวกท่ีเกิดมาเพื่อเปนอาชญากร   

 ในป   ค.ศ.  1913   Charles  Goring  ไดทําการศึกษาอยางมีระบบกับกลุมอาชญากรผูกระทําผิดซํ้า  
จํานวน 12,000  คนและกลุมตัวอยางผูไมเปนอาชญากรซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางมาอยางถ่ีถวนแลวปรากฏวา   
ไมพบทางกายภาพท่ีแตกตางอยางแนชัดในกลุมตัวอยางท้ังสอง 

 ในป  ค.ศ.  1939  Hooton   นักมานุษยวิทยา   ไดพิมพหนังสือเลมหนึ่งช่ือวา  “อาชญากรรมกับคน”  
อันเปนผลมาจากการศึกษาเปนเวลา  12 ป  โดยการศึกษาเปรียบเทียบนักโทษ  11,000 คน  กับกลุมควบคุมอีก
จํานวนเล็กนอย   ซ่ึงสวนมากก็เปนนิสิต  นักศึกษา และคนดับเพลิง Hooton  ไดสรุปผลการศึกษาของเขาดังนี้ 
 
 1.  อาชญากรรมเปนผลโดยตรงจากความตํ่าตอยในทางชีวภาพ 
 2.  อาชญากรรมแตละชนิด   ก็จะมีลักษณะความต่ําตอยในทางกายภาพแตกตางกันไป 
                  3.  คนแตละเช้ือชาติจะประกอบอาชญากรรมไมเหมือนกัน 
 
 

        2.   สาเหตุการกระทําความผิดทางจิตวิทยา 
 

 สาเหตุการเกิดอาชญากรรม หรือการกระทําผิดดานจิตวิทยา   สวนมากจะเปนการศึกษาวิเคราะหใน 
2 ลักษณะ คือ  ลักษณะทางจิตวิทยาทั่วไป ซ่ึงศึกษาวิเคราะหปญหาในดานการพัฒนา  ทางดานความเจริญเติบโต
ท้ังรางกายและจิตใจ ปญหาเกี่ยวกับอุปนิสัยท่ีตอดานสังคม และการศึกษาลักษณะความสัมพันธระหวาง
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พฤติกรรมของอาชญากรรมกับจิตท่ีมีแนวโนมเบ่ียงเบนอาจเกี่ยวเนื่องกับหนาท่ีของจิตแพทย นักจิตวิเคราะห  
โดยหลักการท่ัวไปของการศึกษาสาเหตุการกระทําผิดทางจิตวิทยา   และบุคลิกภาพจะหมายถึงความไม
สมประกอบทางบุคลิกภาพ ความกระทบกระเทือนทางอารมณ การควบคุมตนเองและประสบการณการควบคุม
ตนเองซ่ึงมีบทบาทตอการศึกษาเขาใจถึงสาเหตุของอาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากร 

 การศึกษาสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม   หรือการกระทําความผิดในระหวาง  ป  ค.ศ.  1960 – 
1970  มีนักวิชาการหลายคนไดสนใจศึกษาในแงประเด็นของ “จิตใจอาชญากร”  (Criminal  Mind)  เนื่องมาจาก
ไดเกิดคดีฆาตกรรมรุนแรงอยางมากมาย  เชนกรณี Richard  Speck  ไดฆาตกรรมนักเรียนพยาบาลในซิคาโก  แต
ตามรายงานของจิตแพทยระบุวาเขามีความผิดปกติทางสมอง   เนื่องจากถูกกระทบกระเทือนจากการบาดเจ็บ
สาหัสทางศีรษะเม่ือสมัยเปนเด็ก   หรือกรณีของ  Charles  Whitman  ท่ียิงปนจากบนหอคอยในมหาวิทยาลัยเท็ก
ซัสใสฝูงชนและทําใหมีผูเสียชีวิต  13 คน   และบาดเจ็บ 31 คน จากการผาพิสูจนพบเนื้อรายในสมอง  ในกรณี
ดังกลาวเกิดการต้ังคําถามวาการสังหารหมูเชนนี้อาจเปนผลมาจากฆาตกรท่ีมีจิตใจในลักษณะพิเศษ   ซ่ึงแตกตาง
ไปจากบุคคลอ่ืนหรือไม  และการศึกษาของจิตแพทย William  Healy  ไดศึกษาสาเหตุการกระทําผิดของเด็กโดย
วิธีการศึกษาแบบเฉพาะกรณี   โดยมีแนวความคิดวาการจะทราบสาเหตุแหงพฤติกรรมของเด็กไดตองศึกษาโดย
ละเอียดลึกซ้ึงในเร่ืองความผิดปกติทางอารมณตั้งแตเยาววัย  โดยการวิเคราะหทางจิตวิทยา  และอิทธิพลของ
สภาพแวดลอมทางสังคม  และ Sue  Titus  Reid  ไดประเมินผลงานของ   Healy ในหนังสือเร่ือง  The  
Individual  Deliquent  วามีขอผิดพลาดทางระเบียบวิธีวิจัยอยูมาก  โดยการสุมตัวอยางมิไดเลือกมาโดยการสุม
ตัวอยางท่ีแทจริง  จึงเปนผลใหมีขอบเขตจํากัดในการวิเคราะหขอมูลไมใหคําจํากัดความท่ีแนนอน     ในบางคํา
มิไดระบุชัดเจนวามีการวัดอยางไรในเร่ืองของตัวแปร 

 จิตวิเคราะห  เปนจิตวิทยาสาขาหนึ่งซ่ึงมีเนื้อหาครอบคลุมกวางขวาง   โดยเฉพาะอยางยิ่งแบบการ
ปรับตัวของกลไกปองกันตัวเองแบบตาง ๆ  นั้นสามารถนํามาอธิบายสมเหตุสมผลและเปนจิตวิทยาสาขาท่ีมอง
มนุษยในทางลบ   กลาวคือเชื่อวามนุษยมีส่ิงช่ัวรายติดตัวมาแตกําเนิด  การขัดเกลาทางสังคมทําใหมนุษยมี
พฤติกรรมตามแบบท่ีสังคมตองการ ในขณะเดียวกันแรงผลักดันในตัวมนุษยเหลานี้ก็เปรียบเสมือนน้ําท่ีตองมี
ทางออกไมทางใดก็ทางหนึ่ง   เชน  อาจเปนไปในทางท่ีเปนยอมรับของสังคม   หรือในทางฝาฝนสังคม
พฤติกรรมของมนุษยท่ีถูกขัดขวางหยุดชะงักจะมีผลตอพฤติกรรม หรือมีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย
ตอไป 

 ในการศึกษาเร่ืองจิตวิเคราะหนั้นเกิดข้ึนในชวง ป ค.ศ. 1856 - 1939 โดยจิตแพทยชาวออสเตรีย  ช่ือ  
Sigmund   Freud  ไดพัฒนาจากทฤษฎีบุคลิกภาพของมนุษย  โดยวิเคราะหจิตใจของมนุษย ประกอบดวยสวน
สําคัญ   คือ    id   ego  และ superego   สันดานดิบนั้นเปนความรูสึกของจิตใจท่ีเปนมาแตเดิมนับต้ังแตมนุษยถือ
กําเนิดมานั้นเอง   เชน  ความหิว  ความกระหาย  และความตองการอื่น ๆ  เปนตน  ความเปนตัวของตัวเองเปน
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ส่ิงคอยควบคุมการปฏิบัติสันดานดิบใหสอดคลองกับความตองการของสติสัมปชัญญะ   ซ่ึงเกิดข้ึนจาก
วัฒนธรรมในของสังคม   อยางไรก็ตาม  สันดานดิบก็มิอาจจะปฏิบัติตามวัฒนธรรมไดเสมอไป   เพราะความ
ขัดแยงกัน  อัตตาจึงตองคอยกดเอาไวและเม่ือสันดานดิบถูกกดเอาไวก็จะซอนตัวอยูในจิตใตสํานึก ลักษณะ
เชนนี้จะทําใหเกิดความวิตกกังวลข้ึนมา  ทางออกก็คือ ตองมีการดิ้นรนตอสูในรูปแบบตางๆ อยางไรก็ตาม
สันดานดิบก็ยังคงมีอยูมิไดหมดไปแตอยางไรและรอจังหวะท่ีจะแสดงออกมาในรูปแบบอ่ืน ๆ  อีก 

 หากจะอธิบายการประกอบอาชญากรรมตามแนวคิดของนักจิตวิเคราะหอาจจะกลาวไดวา  เด็ก
ธรรมดาท่ัวไปเกิดมาก็เพื่อเปนอาชญากร  เพราะชีวิตเร่ิมตนดวยความไมมีศีลธรรม  และ           มีสัญชาตญาณท่ี
เปนปฏิปกษตอสังคมอยูแลว  หนาท่ีของอารยะธรรมก็คือ  ทําใหเด็กสลัดท้ิง      สัญชาตญาณด้ังเดิมนี้เสีย
ตามปกติก็จะกระทําไดโดยใหเด็กไดรับการถายทอดจากพอแมซ่ึงจะชวยใหเด็กไดพัฒนาสติสัมปชัญญะ 
superego ข้ึนมาได  ถาหากสติสัมปชัญญะไมไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอแลวอาชญากรรมจะตองเกิดข้ึนใน
ทัศนะของจิตวิเคราะหอาชญากรรมอาจจะเกิดข้ึนเพราะพัฒนา  superego  จนเกินขนาด   กลาวคือ  ในชวงท่ี
คนเรากําลังเจริญเติบโตในสังคมนั้น  แรงกระตุนในทางเพศและความกาวราวจะถูกเก็บกดเอาไวไมให
แสดงออกเต็มท่ีอยางไรก็ตามไมไดหมายความวาแรงกระตุนท้ังสองอยางนี้จะเหือดหายไปไดโดยงายก็หาไม
มักจะถูกเก็บซอนไวในจิตใตสํานึก (Unconsciousmind)  เม่ือถูกปฏิเสธหรือเก็บกดเอาไวนาน ๆ   สันดานดิบก็
มักจะแข็งแรงข้ึน  สติสัมปชัญญะก็จะไรความหมายอาชญากรรมก็อาจจะเกิดข้ึนได 

 นอกจาก  Freud   ยังมีนักจิตวิเคราะหอีกหลายคนท่ีพยายามอธิบายพฤติกรรมเบ่ียงเบนโดยใชสาเหตุ
ทางจิตใจมาอธิบาย   อยางเชน   Alfred  Adler  ไดอธิบายวาสาเหตุท่ีทําใหคนเรามีพฤติกรรมเบ่ียงเบนนั้น
เนื่องมาจากคนนั้นมีความรูสึกวาตนเองมีปมดอย  (Inferiority  Complex)  

 Adler ไดยกตัวอยางของคนท่ีกระทําความผิด โดยช้ีใหเห็นวาคนท่ีประกอบอาชญากรรมนั้นจงใจท่ี
จะกระทําความผิดเพื่อลบลางปมดอยท่ีตนมีอยู (Compensation) ในกรณีนี้ผูกระทําความผิดมีความรูสึกวาตนเอง
มีปมดอยไมเหมือนกับคนอ่ืนในสังคม   การกระทําผิดจึงเปนหนทางหน่ึงทดแทนความมีปมดอยของตนได   
ฉะนั้น การกระทําความผิดจึงเปนการจูงใจ  

 การอธิบายสาเหตุการกระทําความผิดดังกลาวขางตน  นับเปนการศึกษาแบบเฉพาะบุคคล             
(Individualistic  Approach)   คือ   ศึกษาเฉพาะตัวผูกระทําผิด   แตในความเปนจริงมนุษยทุกคนยอมผูกพันกับ
สังคมเสมอ   มีการยอมรับกฎเกณฑรวมกัน   มีหนาท่ีของตนในสังคม   ความคิดเหลานี้ทําใหเกิดมีการอธิบาย
สาเหตุการกระทําผิดโดยพิจารณาในแงสังคมดวย 
 
3.   สาเหตุการกระทําความผิดทางสังคมวิทยา 
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 การศึกษาทางดานสังคมวิทยา   เพื่อมุงจะหาคําอธิบายถึงสาเหตุการเกิดอาชญากรรม  หรือการ
กระทําผิดนั้น  แนวความคิดหรือทฤษฎีทางดานนี้สามารถจําแนกออกไดเปนสองลักษณะ  คือ 

 ก.  ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสรางทางสังคม  (Social  Structural  Theories)  ซ่ึงกลาวถึงระบบโครงสราง
ของสังคมอันเปนตัวกําหนดใหเกิดอาชญากรรม 

 โครงสรางทางสังคมทางดานเศรษฐกิจมีนักสังคมวิทยาและนักอาชญาวิทยาหลายทาน ใหทัศนะ
เกี่ยวกับผลของปจจัยดานเศรษฐกิจตอการเกิดปญหาอาชญากรรม  เชน  คารลมารก (Kral  Mark) และ  เฟรดริช  
แองเจลส  (Friedrich Engels)  ซ่ึงเช่ือวาปญหาตางๆในสังคมรวมตลอดถึงปญหาอาชญากรรมดวยนั้นมีผลมา
จากการไดรับการบริการและสินคาไมเทาเทียมกันในสังคม  ซ่ึงจะเปนปญหาคูกับสังคมเสมอถาแกก็ตองมีการ
เปล่ียนแปลงโดยส้ินเชิง  ทางดานโครงสรางของสังคมโดยการปฏิวัติสังคมใหมและเปล่ียนระบบเศรษฐกิจ
ท้ังหมด  ซ่ึงแนวคิดนี้ไดรับการสนับสนุนโดยนักอาชญาวิทยา    ช่ือ  วิลเล่ียม  อาเดรียน  บองเจอร  (William  
Adrian  Bonger )   ซ่ึงเห็นดวยวาระบบเศรษฐกิจเปนตัวกอใหเกิด “บรรยากาศของขบวนการผลักดันใหมี
พฤติกรรมอาชญากรรม” 

 Emile  Durkheim  เช่ือวา   ในการประกอบอาชญากรรมของบุคคลหน่ึงบุคคลใด  เปนหนาท่ีปกติ
ของชีวิตมนุษย   ซ่ึงเมื่อใดก็ตามบรรทัดฐานทางสังคม  (Social  Norms)  ไมสามารถท่ีจะควบคุมการกระทําของ
มนุษยหรือไมตอบสนองตอความตองการทางสังคม  (Social   Needs)  ของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ๆ  ไดแลว   
การลวงละเมิดตอบรรทัดฐานจะเกิดข้ึน  และจะนําไปสูการกระทําความผิดอยางรวดเร็ว 

 ข.  ทฤษฎีสภาวะไรระเบียบของสังคม (Anomie Theory)  ของ Robert K.  Merton  เปนทฤษฎีท่ีขยาย
แนวความคิดของ  Durkheim  ใหชัดเจนยิ่งข้ึนโดย  Merton  เห็นวาโครงสรางทางวัฒนธรรม เปนตัวกําหนด
เปาหมายชีวิตของคนในสังคมหรือท่ี Merton  เรียกวาเปาหมายในวัฒนธรรม (Cultural Goal)  แตใน
ขณะเดียวกันโครงสรางทางสังคม จะเปนตัวกําหนดวิถีทาง  หรือความประพฤติท่ีจะเขาสูเปาหมายดังกลาว  
หรือท่ี  Merton    เรียกวาวิถีทางทางสถาบัน (Institutionslezed  Means)  เหตุท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนใน
ตัวคนเรานั้น   เนื่องจากคนเราไมสามารถปรับตัว  (Adaptation)  เขากับเง่ือนไขทั้งสองประการ หรือเงื่อนไขใด
เง่ือนไขหน่ึง 

 ค.ศ.  1942  ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับ  นิเวศวิทยาอาชญากรรม  (Ecology of Crime)  โดย Clifford  
Shaw  และ  Henry  Mckay  ไดมุงศึกษาถึงความสัมพันธของสภาพแวดลอมในเขตเมืองใน     ซิคาโกกับสถิติคดี
อาชญา   โดยมุงศึกษาท่ีเด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยแบงพื้นท่ีของนครซิคาโก  ออกเปน  5  เขต   ดังนี้ 

 เขตท่ี  1  เปนศูนยกลางของทางเศรษฐกิจ  การคา  และระบบราชการ 
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 เขตที่  2  เปนเขตของการเปล่ียนแปลง  เปนเขตท่ีเส่ือมลงมา  มักจะเปนเขตท่ีอยูอาศัย  ซ่ึงธุรกิจ
การคาหรือการอุตสาหกรรมกําลังขยายตัวมา  จะมีธุรกิจเล็กๆท่ีพักอาศัย  บานเชาราคาถูก  จะรวมอยูกับโรงรับ
จํานํา   บารราคาถูก ๆ  ผลของเขตนี้คือ  สลัมหรือแหลงของชนกลุมนอย  เชนพวกชาวยิว  (ในซิคาโก)  หรือ
พวกคนจีนอพยพ 
 เขตท่ี  3  คือโรงงานอุตสาหกรรม  ซ่ึงมีบานพักของกลุมชนช้ันกรรมกรอาศัยอยูอยางมาก 
 เขตท่ี  4  เขตท่ีอาศัยของคนช้ันกลางหรือคนช้ันสูง 
 เขตท่ี  5  คือเขตชานเมือง   เปนเขตท่ีมีการขนสงท้ังภาคเอกชนสาธารณะ เพ่ือจะขนถายสินคาไปยัง
ใจกลางเมืองท่ีมีการทํางาน 

 การศึกษาของ  Shaw   และ  Mckay   เกี่ยวกับความสัมพันธอัตราเด็กและเยาวชนกระทําความผิดใน
แตละเขตนั้น    สรุปไดวามีอัตราการกระทําความผิดแตกตางกันออกไป   โดยการกระทําความผิดของเด็กจะมี
จํานวนสูงมากในทองท่ีท่ีเปนยานสลัมและยานธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยานท่ีมีการเปล่ียนแปลง   อันไดแก   
ยานท่ีมีการอพยพ   ซ่ึงเปนเขตของธุรกิจยอย   บานเชาราคาถูกๆใกลกับใจกลางเมืองและอัตราจะลดลงตาม
ระยะหางจากศูนยกลางเมือง แตอัตราจะยังคงสูงในเขตอุตสาหกรรมและธุรกิจในกลางเมือง และอัตราจะลดลง
ตามระยะหางจากใจกลาง นั้นดวย 

 ค.   ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม (Social  Precess Theories)  เปนทฤษฎีท่ีอธิบายถึงสาเหตุ
ของพฤติกรรมอาชญากรของบุคคลหรือกลุมบุคคลแตละกลุมวามีขบวนการอยางไร อันมีผลทําใหเขากลายเปน
อาชญากร หรือมีพฤติกรรมอาชญากร (Criminal Behavior)  ทฤษฎีประเภทนี้มีสมมติฐานวาพฤติกรรมของ
มนุษยเรียนรูได และดังนั้นพฤติกรรมอาชญากรก็อาจจะไดรับมาโดยกระบวนการเรียนรู  เชนเดียวกับพฤติกรรม
มิใชอาชญากร  (Noncriminal  Behavior)  ก็ไดรับโดยกระบวนการเรียนรู  (Leaning) 

 ทฤษฎี  เกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม  อธิบายสาเหตุการเกิดอาชญากรรมมีดังนี้ 

 เกเบรียล  ทารด  (Gabriel  Tarde)   ผูตั้งทฤษฎีการเลียนแบบ  (Theory  of  Imitation)  เขาเช่ือวาไมมี
ใครเปนอาชญากรโดยกําเนิดดังท่ี  ลอมโบรโซเช่ือ  โดยทารด  เช่ือวาพฤติกรรมอาชญากรเปนผลจากปจจัยทาง
สังคม อาชญากรอาชีพก็ไดรับการฝกฝนและไดเรียนรูเชนเดียวกับอาชีพอ่ืน ๆ   ความแตกตางอยูเพียงตรงท่ี
บุคคลนั้นไดบังเอิญเกิดในบรรยากาศอาชญากรรม 

 ในปค.ศ. 1939    Edwin  H. Sutherland  ไดเสนอทฤษฎีความแตกตางในการคบคาสมาคม  
(Differential  Association  Theory)   ซ่ึงมีแนวคิดท่ีสําคัญวาพฤติกรรมทางอาชญากรรมเรียนรูกันได   โดยการ
ติดตอกันอยางใกลชิดภายในกลุมและพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในลักษณะท่ีจะเปนอาชญากรนั้น  ข้ึนอยูกับ
ความแตกตางในชวงระยะเวลาและความสม่ําเสมอในการติดตอสัมพันธกัน 
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 Walter  C.  Redkless  ไดเสนอทฤษฎีการควบคุม  (Containment Theory)  ซ่ึงมีแนวความคิดท่ีสําคัญ
คือ  บุคคลจะยับยั้งไมฝาฝนกฎหมายโดยการควบคุมภายนอก (Outer Containment) เชน  ความผูกพันทางสังคม
กับผูอ่ืน  ความแนนอนในการประเมินคา  ตีความของบุคคลโดยผูอ่ืน  การควบคุมภายใน (Inner Containment) 
ในรูปของการรับรูสวนตัว  (Solf Perception)  ท่ีดีตอสังคม  ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะควบคุมบุคคลจากการท่ี
จะมีพฤติกรรมอาชญากร  ซ่ึงเรคเลส  ไดช้ีใหเห็นวา การควบคุมภายในมีสวนประกอบดังนี้  การมีทัศนคติตอ
ตนเองท่ีดี  ความแข็งแรงของ  ego  มี  “superego”   ท่ีพัฒนาดีแลวความสามารถทนทานตอความคับของใจสูง  มี
ความสํานึกในความผิดชอบสูง  มี แนวทาง  มีจุดมุงหมาย  มีความสามารถในการหาสิ่งชดเชยเพื่อความรูสึกพึง
พอใจ ความสามารถในการหาเหตุเพ่ือชวยลดความเครียดได นักสังคมวิทยาหลายคนไดทําการศึกษาทฤษฎีตรา
หนา  (Labeling  Theory)   เพื่อนํามาใชในการอธิบายขบวนการตาง ๆ  ท่ีมีผลทําใหบุคคลมีพฤติกรรมเปน
อาชญากร หรือเบ่ียงเบนไป  เชน  Frank  Tannenbaum , Lemert , Becker ,Turk  และ Quinney           ใน
ความหมายตาง ๆ  เหลานี้ในการอธิบายพฤติกรรมอาชญากรพอสรุปไดวาไมมีพฤติกรรมใดท่ีเปนพฤติกรรม
อาชญากรท่ีแทจริงได   แตท่ีมีพฤติกรรมเปนอาชญากรน้ันก็เพราะสังคมกําหนด หรือตราหนาให    บุคคลอาจ
เปนอาชญากรไดเพราะมีพื้นฐานของพฤติกรรมท่ีกระทําผิด  และในกระบวนการตราหนาโดยกระบวนการ
ยุติธรรม 
 
1.4  ประเภทของความผิดทางเพศ 
 
  ในทางทฤษฎี  การกระทําความผิดทางเพศ  หมายถึง  พฤติกรรมทางเพศ (Sexual  behavior)  ซ่ึงถือ
วาเปนการขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม43  เชน  การกระทําชําเราตอผูท่ี  ไมสมัครใจตอเด็กและ
ผูเยาว  ตอบุคคล  ตอญาติพี่นอง  ตอสัตว  การกระทําชําเราตอเพศเดียวกัน การอวดของลับตอบุคคลอ่ืน  การเปน
ชูกับภริยา หรือสามีของผูอ่ืน  และการเปนโสเภณี  เปนตน 

 ในทางกฎหมายถือวาการกระทําผิดใดๆก็ตามที่แฝงหรือกระตุนดานพฤติกรรมทางเพศ  ถือวาเปน
การกระทําผิดทางเพศท้ังส้ิน เชน การลอลวงเพื่อสําเร็จความใครของผูอ่ืน44 

 นักสังคมจิตวิทยาไดพิจารณาพฤติกรรมทางเพศของผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทางเพศ  ซ่ึงแสดงออก
หลายลักษณะ  จึงไดแยกประเภทของการกระทําความผิดทางเพศไว  15   ประการ  คือ45 

                                                        
 43  รายงานวิจัย “เรื่องความผิดเก่ียวกับเพศ”  โดยสํานักงานสภาวิจัยแหงชาติ, 2509,  หนา 13. 
 44  เร่ืองเดียวกัน,  หนา  13. 
 45  เร่ืองเดียวกัน,  หนา  13. 
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 1.  การรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ  (Incest)  ดวยความสมัครใจ 

 2.  กามวิตถารประเภทท่ีชอบใหเกิดความเจ็บปวดแกตนเองหรือแกผูอ่ืนผูรวมประกอบกิจทางเพศ  
(Sadomasochism)   ถาเปนการกอใหเกิดความเจ็บปวดแกตนเองเรียกวา  Masochism  ถาเปนการกระทําตอผูอ่ืน
เรียกวา  Sadism 

 3.  การขมขืนกระทําชําเรา (Rape)   หมายความถึง   การกระทําตอหญิงที่ไมสมัครใจและดวยการใช
กําลังขมขืน   หรือดวยการทําใหหญิงกลัว  หรือดวยประการใดๆก็ตามและการกระทํานั้นๆไมจําเปนท่ีฝายชาย
หรือฝายหญิงจะตองสําเร็จความใครเพียงแตอวัยวะสืบพันธุของฝายชายลวงลํ้าเขาไปในอวัยวะสืบพันธุของฝาย
หญิง ก็ถือวาเปนการขมขืนได 

 4.  การกระทําชําเราตอศพของหญิง  (Necrophilia)  ศพนั้นจะตายดวยสาเหตุใดก็ตาม  ผูกระทําชําเรา
ตอศพยอมมีความผิด 

 5.  การสนองความตองการทางกามารมณโดยอาศัยวัตถุ หรือเคร่ืองใชของเพศตรงขามเปนตัวแทน  
(Fetishism)  เชน  ใชเคร่ืองแตงกายของหญิง   รูปภาพ   ของใช  เปนตน 

 6.  การรักรวมเพศ  (Homosexuality)  หมายถึง  การแสดงความตองการทางกามารมณตอบุคคลท่ี
เปนเพศเดียวกัน 

 7.  การกระทําชําเราระหวางเพศชายดวยกัน  (Sodomy  and  pederasty)   ถาเปนการกระทําท่ีผูใหญ
ทําตอเด็กเรียกวา  Pederasty  แตถาเปนการกระทําระหวางผูใหญดวยกัน  เรียกวา  Sodomy   มีนักสังคมวิทยา
บางคนรวมการกระทําชําเราในทาท่ีผิดจากสามัญธรรมดาไวในประเภทนี้ดวย  เชน  การใชปากแทนอวัยวะ
สืบพันธุ  เปนตน 

 8.  การกระทําตัวเปนกระเทย   (Tranvestism)  ไดแก   การชอบแตงกายดวยเคร่ืองแตงกายของเพศ
ตรงขาม   พวกนี้มีพื้นฐานมาจากการชอบมีรักรวมเพศ 

 9.  การแสดงพฤติกรรมทางกามารมณตอเด็ก (Pedophilia)   เชน  เลนกับอวัยวะสืบพันธุของเด็ก  
อวดอวัยวะสืบพันธุของตนเองตอเด็ก  หรือการกระทําชําเราตอเด็ก 

 10.  การแสดงพฤติกรรมทางกามารมณตอสัตว (Zoophilia  and  zooresty)  ถาเปนเพียงลูบคลําแสดง
ความรักใครเรียกวา   Zoophilia    แตถาถึงข้ันกระทําชําเราเรียกวา   Zooresty    
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 11.  การใชส่ิงลามกสกปรก  เพื่อเรงเราความสนใจในทางกามารมณ  ( Pornography)  เชน  รูปภาพ  
การพูด  หรือการเขียนถอยคําลามกตาง ๆ 

 12.  การนําเอาอวัยวะสืบพันธุออกแสดงในท่ีเปดเผย  (Exhibitionism)   การกระทํานี้มักเกิดข้ึนกับ
ผูชาย  และเปนการกระทําในท่ีสาธารณะดวยความจงใจจะใหผูอ่ืนเห็น 

 13.  การแอบมองดูของสงวนของผูอ่ืน  (Voyeurism  )  เชน แอบมองดูผูหญิงเวลาอาบน้ํา   หรือเวลา
เปล่ียนเส้ือผา  เปนตน 

 14.  การลักลอบจับหญิงไปกักกันไว  โดยมีความมุงหมายจะไดหญิงนั้นไวเปนภริยาท้ังๆท่ีไมสมัคร
ใจ  หรือลอลวงหญิงเพื่อสําเร็จความใครของตนเอง  หรือเพ่ือเปนโสเภณี  (Abduction) 

 15.การกระทําอันเปนการอนาจารโดยการท่ีฝายชายใชมือลวงจับของสงวน  และของลับของหญิง  
(Indecent Assault) 

 สรุป ดังนั้นจึงเห็นไดวา การรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ ( Incest ) เปนสวนหนึ่งของ 

การกระทําความผิดทางเพศ และเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีรัฐจะตองบัญญัติกฎหมายหาม และลงโทษผูท่ีฝาฝนดวย
เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการกระทําทางเพศท่ีไมสมควร และมีผลกระทบตอสังคมเกิดข้ึน 
 
2.    สภาพปญหาและสาเหตุของการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ 
 
 จากการศึกษาของ  Finkelhor   Berliner & Stevens   และ Tsai   พบวาการรวมประเวณีกันใน
ระหวางเครือญาตินั้น สวนใหญจะคอย ๆ  เกิดข้ึนและเกิดข้ึนอยางนุมนวลโดยเด็กเองก็ไมรูวามีบางส่ิงบางอยาง
ท่ีผิดปกติเกิดข้ึนกับตน  เม่ือเวลาผานไปความรุนแรงของการกระทําก็จะเพิ่มข้ึนจนอาจนําไปสูการอวด  
(exhibitionism)  การจับหรือลูบคลํา  (genital manipulation)  การเลีย  (cunnnilingus)  และการดูด   (fellatio) ท่ี
อวัยวะเพศ  การสําเร็จความใครใหกันและกัน  (mutual   masterbation)  การใชนิ้วสอดใสเขาไปในอวัยวะเพศ
หรือทวารหนักของเด็ก  (manual  penetration  of  vergina  or  anus)   จนถึงข้ัน  การมีเพศสัมพันธทางทวาร
หนัก   (anal  intercourse)  และหรือทางอวัยวะเพศ  (vaginal  intercourse)   นายแพทยแอนดรู   สแตนเวย  และ
ออราลี  วอชเตอร    กลาววาผูท่ีกระทําการลวงเกินทางเพศตอเด็ก  แบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ   คือกลุมท่ี
ผูกระทําเปนโรคจิตอยากลวงเกินทางเพศตอเด็ก กับกลุมท่ีผูกระทําถอยหนีปญหาดวยการไปมีความสัมพันธทาง
เพศกับเด็ก  หรืออาจเพราะไมสามารถสรางความสัมพันธกับสังคมภายนอกครอบครัว  ผูท่ีลวงเกินทางเพศตอ
เด็กมักเปนผูท่ีขาดวุฒิภาวะทางอารมณ  
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 กรณีท่ีบิดารวมประเวณีกับบุตรสาวมักเกิดในครอบครัวท่ียากจน    บิดามีการศึกษาตํ่า   มีสภาพจิตใจ
ท่ีไมม่ันคง   ดื่มสุราหรือมีบุคลิกภาพกาวราว  รูสึกวาการรวมประเวณีกับลูกนั้นงายกวาภริยา  หรือภริยาปฏิเสธ
การรวมประเวณีก็จะหันไปกระทํากับลูก  สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การท่ีผูกระทํามีโอกาสอยูตามลําพัง
กับผูถูกกระทําในสถานท่ีลับตาคน หรือผูกระทําบางคนพยายามสรางโอกาสดังกลาวใหเกิดข้ึน เพราะการท่ีอยู
ตามลําพัง  ทําใหผูกระทําทําตามความตองการของตนไดงายข้ึน   การอยูตามลําพังหรือในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ
ตอการลวงละเมิดทางเพศทําใหการตัดสินใจของผูกระทําถูกกระตุนใหลงมือกระทํางายข้ึน  การท่ีผูถูกขมขืน
กระทําชําเราไมเปดเผยเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนอาจเปนเพราะผูกระทําขมขู  หรืออางวาไมมีใครเช่ือในเร่ืองท่ีเด็ก
เปดเผย    หรือพยามติดตามไมใหเด็กไดมีโอกาสเปดเผย   หรือเปนเพราะเด็กมีความเคารพและซ่ือสัตยตอ
ผูกระทํา   เหตุผลดังกลาวทําใหเด็กตองทนเก็บกดความเครียดไวเปนเวลานานจนเกิดปญหาทางรางกายและ
จิตใจ  โดยเฉพาะเร่ืองคานิยมของสังคมท่ีมักกลาวหาวาเด็กใหความรวมมือดวยความเต็มใจยิ่งทําใหเด็กไมกลาท่ี
จะเปดเผยเร่ืองราวถึงแมจะมีความผิดปกติทางจิตใจจนตองไดรับการบําบัดก็ตาม เม่ือผูถูกกระทําไมกลาท่ีจะ
บอกเร่ืองท้ังหมดกับบุคคลอ่ืนไมวาดวยสาเหตุใดก็ตามก็จะทําใหกระบวนการขมขืนกระชําเราภายในเครือญาติ
สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง  Burgess  ไดอธิบายเหตุผลในการปกปดเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนของเด็กวามีสาเหตุ
มาจากการกลัวถูกลงโทษจากผูกระทํา กลัววาจะไมไดรับความเช่ือถือในส่ิงท่ีตนเลา กลัวถูกตําหนิ   กลัวไมได
รับการยอมรับจากสังคมเน่ืองจากมีประสบการณไมดี  การที่เด็กปดบังเร่ืองราวเอาไวเพราะวาหากเด็กเปนผูเลา
เร่ืองเองโดยท่ีไมมีใครถามเด็กจะรูสึกวาตนผิดท่ีมีสวนใหผูกระทําไดรับการลงโทษ  ยิ่งถาผูกระทําเปนบิดา หรือ
บุคคลท่ีเปนญาติท่ีเด็กนับถือ หรือมีบุญคุณเล้ียงเด็กคนนั้นมา แตหากมีใครสอบถามเด็กก็จะเลาเร่ืองราวแมจะทํา
ใหผูกระทําไดรับโทษ เด็กก็จะรูสึกวาตนเองไมไดทรยศหรือผิดตอผูท่ีขมขืนกระทําชําเราตนเอง 46 

 ฟรอยด   นักจิตวิเคราะหชาวออสเตรเลีย เช่ือวาความตองการทางเพศกับบุคคลท่ีเปนเครือญาตินี้   
เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาบุคลิกภาพในระหวาง 3 – 6 ป  หรือท่ีเรียกระยะ oedipal   period   คือเด็กจะติดพอ
หรือแมท่ีเปนเพศตรงขามและแขงขันกับพอแมท่ีเปนเพศเดียวกัน   แตความรูสึกนี้จะถูกกดเอาไวในจิตไรสํานึก
ในระยะแฝง  ( latency   period )   7 – 11 ป  และเกิดข้ึนมาใหมในวัยรุนแตก็ถูกกดเอาไวอีก  กอนท่ีจะเปล่ียน
ไปสูเพศตรงกันขามท่ีเปนบุคคลภายนอกครอบครัว แตในรายท่ีรวมประเวณีกับเครือญาตินั้น กระบวนการนี้เกิด
ไมสมบูรณ โดยเด็กยังมีความตองการทางเพศกับพอแมในขณะท่ีพอแมก็ขาดความยับยั้งจิตใจจึงเปนสาเหตุให
เกิดการรวมประเวณีระหวางเครือญาติข้ึน ปญหา การรวมประเวณี ระหวางแมกับลูกชายนั้นพบไดไมบอยนัก 
โดยคนหนึ่งคนใดมักจะมีปญหาทางจิตอยางรุนแรง  คือ  เปนโรคจิต สวนการรวมประเวณีระหวางพอกับลูกสาว

                                                        
 46 จักษ  พันชูเพชร.  “การขมขืนกระทําชําเราจากบุคคลในครอบครัว”  รายงานผลการวิจัย  กรุงเทพฯ : สถาบันราช
ภัฏสวนดุสิต, 2545,  หนา  7 – 8. 
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พบไดคอนขางบอยกวา ซ่ึงสรุปตามทฤษฎีของฟรอยด นั้นลักษณะของพอ ลูกสาว และแมในแตละคนนั้นมี
ลักษณะพิเศษแตกตางจากบุคคลปกติท่ัวไปดังนี้  

 ประการแรก  บิดานั้นจากการศึกษาพบวาพอมักจะมาจากครอบครัวท่ียุงเหยิง  พอแมแยกทางกัน   
ไดรับความอบอุนทางอารมณนอย   ฐานะทางเศรษฐกิจและการศึกษาต่ํา 

 Weinberg   ไดอธิบายลักษณะของพอพวกนี้วามี  3 ลักษณะ  คือ 

 1.  มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว   (introversive )   ทําใหขาดการติดตอกับโลกภายนอก      

 2.  บุคลิกภาพแบบอันธพาล  พอลักษณะนี้จะไมเลือกวาใครเปนใครจะมองผูหญิงทุกคนเปนคูรวม
เพศไปหมด 

 3.  พวกท่ีชอบเด็ก  ( pedophilia)   เนื่องจาการพัฒนาทางบุคลิกภาพไมบรรลุวุฒิภาวะจึงไมอาจสราง
ความสัมพันธทางเพศกับผูใหญดวยกันได พฤติกรรมนี้มักเร่ิมเม่ือพออายุประมาณ 40 ป  กับลูกสาวคนโต  แลว
กระทําไปยังลูกสาวคนตอไปถามี   สาเหตุท่ีพบพอวัยนี้อาจเปนเพราะลูกสาวข้ึนวัยแตกเนื้อสาว  พอก็มักจะอายุ
ประมาณนี้พอดี  นอกจากนี้แลวชีวิตแตงงานของพอในระยะน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง  เชนการตายจาก   การแยก  
หรือหยากับภริยา  ตลอดจนความเครียดจากการไมประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน 

 พฤติกรรมเชนนี้จะเกิดข้ึนพอสมควรจนกวาลูกสาวจะโตและแตงงาน หรืออกจากบานไป  หรือถูก
สมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนขัดขวาง  พอสวนใหญรูสึกผิดกับการกระทําของตนเองนอยมากหรือถาจะรูสึกก็
ไมไดเกิดจากความสํานึกของตนเอง แตเพราะความอับอายหรือความเสียหนาของตนและครอบครัวท่ีคนอ่ืน
ลวงรูถึงพฤติกรรมนี้ โดยพอพวกนี้จะอางวาท่ีกระทําไปเพราะตองการจะสอนลูกสาวใหรูเร่ืองเพศอยางถูกตอง
จะไดเปนการชวยปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดจากชายอ่ืน  จะเห็นไดวาพอพวกนี้มีความผิดปกติทางจิตอยางเห็น
ไดชัด 

 ประการท่ีสอง   มารดา จากการศึกษาพบวาในสวนของมารดาโดยมากมักจะรูเร่ืองท่ีเกิดข้ึนและ
บางคร้ังอาจจะสมรูรวมคิดกับบิดาเนื่องจากกลัวถูกทํารายหรือถูกทอดท้ิงไมมีใครเล้ียงดูตนเอง โดยเมื่อเกิด
ปญหา ข้ึน มารดามักจะแสดงปฏิกิริยา  2 อยาง  คือ  ทนตอปญหาไดโดยการแสดงความประทวงเล็กนอยหรือ
ปฏิเสธไมรับรูพฤติกรรมนี้โดยส้ินเชิง เนื่องจากบุคลิกภาพของแมมักเปนแบบไมบรรลุวุฒิภาวะเหมือนทารก  
คือ สมยอม  ยึดติด  และตองพึ่งแมของตน   มักแตงงานเม่ือมีอายุนอยเกินไป กับชาย   ซ่ึงมีบทบาทเปนผูนําและ
ควบคุมทุกส่ิงทุกอยางในชีวิตของตน การท่ีแมสมยอมและขาดอิทธิพลในบาน   ทําใหลูกไมไดรับการคุมครอง
ใหพนอันตรายจากพอและทําใหเด็กไมเกิดการพัฒนาทางบุคลิกภาพอยางพอเพียงที่จะตอตานการกระทําอันนี้ 
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 ประการท่ีสาม  ลักษณะของลูกสาวน้ันจากการศึกษาพบวาแมสังคมโดยท่ัวไปจะมีความรูสึกสงสาร
เห็นใจลูกสาวและโกรธแคนพอ   แตก็มีส่ิงท่ีช้ีใหเห็นวาลูกสาวอาจจะมีบทบาทของการเกิดปญหา    หรือเปน
การเร่ิมพฤติกรรมเชนวานี้    Weinberg   มีความ สงสัยวาลูกสาวจะถูกบังคับใหรวมประเวณีกับพอจริงหรือเปลา   
เพราะพฤติกรรมมักจะดําเนินอยูเปนระยะเวลานานพอสมควร  โดยท่ีลูกสาวไมบนหรือขัดขืน   นักวิชาการมี
ความเห็นแยงกันวาลูกสาวเหลานี้รูสึกผิดหรือไม ในบางรายพบวา ลูกสาวจะถือการรวมประเวณีกับพอเปนการ
แสดงความรักตอพอ  ทําใหลูกสาวรูสึกผิดเพียงเล็กนอยเทานั้น  และความรูสึกผิดนี้ไมไดเกิดจากการรวม
ประเวณีกับพอ   แตมาจากความลับท่ีถูกเปดเผยทําใหครอบครัวแตกแยก ถูกสังคมตราหนา หรือจากความรูสึก
กาวราวและความรูสึกอยากแกแคนท่ีตนมีตอแม  อยางไรก็ดีแมจะยังสรุปไมไดแนนอนถึงความรูสึกของลูกสาว
ตอพฤติกรรมนี้  แตก็พบวาลูกสาวมักจะเล่ียงความรูสึกผิดโดยพยายามบอกวาตนไมมีความสุขจากการรวม
ประเวณีกับพอเลย เนื่องจากกฎหมายมักจะสนใจท่ีจะดําเนินคดีตอพอและปกปองลูกสาวจากการถูกกระทําให
อัปยศอดสูยิ่งข้ึน   จึงมีความรูเกี่ยวกับบุคลิกภาพของเด็กสาวเหลานี้นอยเกินไป  แตจากการศึกษาวิจัยพบวา   
ระดับสติปญญาไมใชปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหา การรวมประเวณีระหวางเครือญาติ   แตถาระดับสติปญญา
ต่ําอาจจะทําใหเส่ียงตอการเกิดปญหานี้ไดมากกวาและทําใหพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนแลวเกิดอยูนาน47 

 การรวมประเวณีในระหวางเครือญาติกอใหเกิดผลกระทบในกรณีความสัมพันธระหวางบิดากับ
บุตรสาวอาจทําใหเกิดการแขงขันอยางรุนแรงระหวางมารดากับบุตรสาวเพื่อใหไดมาซ่ึงความรักและความสนใจ
จากบิดา    เด็กบางคนอาจจะมีพฤติกรรมเลียนแบบผูเปนมารดาในการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวและถือวา
เปนหนาท่ีความรับผิดชอบของตน   ซ่ึงถือวาเปนกลไกทางจิตของเด็กท่ีใชเพื่อปกปดความตองการที่แทจริงของ
ตน    ผลเสียท่ีอาจเกิดตามมาอีกประการก็คือ  การต้ังครรภซ่ึงทางออกอาจเปนการทําแทง หรือการปลอยใหมี
การตั้งครรภโดยเส่ียงตอการผิดปกติของยีนและสงผลตอเด็กในครรภ   จากการวิจัยพบวาเด็กท่ีเกิดจากการรวม
ประเวณีหรือแตงงานในระหวางเครือญาติ โดยเฉพาะผูมีสายโลหิตเดียวกัน สวนใหญมักจะเสียชีวิตและมีความ
บกพรองในรางกายและจิตใจ    

 Peretti &  Banks ไดศึกษาในหญิงท่ีเคยถูกขมขืนกระทําชําเราโดยบิดาในวัยเด็กจํานวน  41 ราย 
พบวาผูหญิงเหลานี้จะเกิดความวิตกกังวล มีการเปลี่ยนแปลงเวลาการพักผอน เบ่ืออาหาร มีปญหาทางเดิน
ปสสาวะและระบบสืบพันธุ  มีความหวาดกลัวบิดา กลัวการต้ังครรภ   กลัวเร่ืองราวจะเปดเผย    กลัวจะทําให
ครอบครัวแตกแยก    บางรายมีความรูสึกสูญเสียความนับถือตนเองและรูสึกไมดีตอตนเอง มีทัศนคติไมดีใน
เร่ืองทางเพศมองวาเปนเร่ืองของผลประโยชน  ปญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ   ความเส่ียงทางดาน
พันธุกรรมท่ีอาจทําใหลักษณะบางอยางหรือโรคบางโรคสามารถถายทอดไปปรากฏในตัวลูกท่ีเกิดมาได    แมวา

                                                        
 47 สุวัทนา  อารีพรรค.  ความผิดปกติทางจิต.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2518,  หนา 401-404. 
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พอหรือแมฝายใดฝายหน่ึงอาจจะไมเปน    ส่ิงท่ีเดนชัดท่ีสุดซ่ึงสังเกตไดจากการรวมประเวณีกับบุคคลท่ีเปน
เครือญาติ ท่ีรวมสายโลหิต  ก็คือ  ความสามารถในการสืบพันธุและประสิทธิภาพทางรางกายของเด็กท่ีเกิดจะ
ลดลง   ซ่ึงปรากฏการณนี้เรียกวา  “Inbreeding   Depression”48 
 
3.  ปจจัยทางสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ 
 
 โดยธรรมชาติแลวมนุษยถือวาเปนสัตวสังคม  จะเห็นไดจากการท่ีมนุษยใชชีวิตอยูรวมกันเปนกลุม 
ตองมีการพึ่งพาอาศัยกันในการดํารงชีวิตเพื่อความอยูรอด เพื่อการแสวงหาปจจัยส่ี  คือ  อาหาร เคร่ืองนุงหม   ท่ี
อยูอาศัย และยารักษาโรค  ซ่ึงในการแสวงหาปจจัยท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยนี้   มนุษยไมสามารถที่จะ
กระทําไดอยางสะดวก และปลอดภัยแตเพียงลําพัง จําเปนตองมีการพึ่งพาอาศัยกัน  มีการแบงหนาท่ีกันทําจึงจะ
ประสบความสําเร็จ    ดังนั้นความเปนสังคมจึงเกิดข้ึนจากความตองการความอยูรอดของมนุษย  โดยแตละคน
ใหความชวยเหลือและรับความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน49   

 ความเปนสังคม  คือ การรวมกลุมท่ีกอใหเกิดการเรียนรูถายทอดแบบอยางของการดํารงชีวิต  ซ่ึง
เรียกวา  วัฒนธรรม    ซ่ึงวัฒนธรรม  คือ   สังคมท่ีสลับซับซอนประกอบไปดวย  ความรู  ความเชื่อ  ศีลธรรม
จรรยา  กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และความสามารถท่ีมนุษยแสวงหาในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสังคม 
ซ่ึงวัฒนธรรมในสังคมตางๆ อาจไมเหมือนกัน   เชน เปนเคร่ืองกําหนดความแตกตางระหวางการสมรส กับการ
รวมเพศตามใจชอบ  ระหวางความถูกตองกับความไมถูกตอง  วัฒนธรรมจึงเปนเสมือน  “แบบพิมพเขียวสําหรับ
ความประพฤติ”   ท่ีกําหนดวาคนตองทําอะไร ควรทําอะไร อาจจะทําอะไร และจะตองทําอะไร50   

 การอยูรวมกันกอใหเกิดการพัฒนาความสัมพันธระหวางสมาชิกใหมีความแนนแฟนมากข้ึน   
กอใหเกิดหนวยทางสังคมท่ีเล็กท่ีสุดและมีความสัมพันธท่ีลึกซ้ึงมากท่ีสุดระหวางมนุษยดวยกัน  เรียกวา  
“ครอบครัว”  ซ่ึงครอบครัวเปนสถาบันหลักท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหนึ่งในสังคมมนุษย  เปนท่ีซ่ึงสมาชิกในครอบครัว
ไดมาใชชีวิตอยูรวมกัน  เปนท่ีท่ีใชพักผอน ใหความปลอดภัยและอบอุนใจ มีความไวเนื้อเช่ือใจใหแกกัน  โดย

                                                        
 48 จักษ  พันชูเพชร.  “การขมขืนกระทําชําเราจากบุคคลในครอบครัว” รายงานผลการวิจัย  กรุงเทพ ฯ : สถาบันราช
ภัฏสวนดุสิต,  2545,  หนา 8. 
 49 วราคม    ทีสุกะ.  สังคมวิทยาสําหรับผูเร่ิมเรียน.    พิมพครั้งที่  3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมิตรสยาม,  2527,   
หนา  110-111. 
 50 เสริน    บุณณะหิตานนท.   การกระทําผิดในสังคม.  กรุงเทพฯ :  บริษัทเดอะบิสซิเนสเพรส จํากัด,  
 2523, หนา 181. 
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ปราศจากความคลางแคลงใจ51   แตเม่ือมนุษยมาใชชีวิตอยูรวมกันเปนสังคมแลว  ยอมจะกอใหเกิดปญหาตางๆ
ตามมาอยางหลีกเล่ียงไมได โดยเฉพาะปญหาการกระทําความผิดทางเพศหรืออาชญากรรมทางเพศ ซ่ึง
อาชญากรรมทางเพศนั้นเปนอาชญากรรมท่ีเกี่ยวของกับชีวิตและรางกาย  รวมไปถึงจิตใจของผูเสียหายดวย  และ
ในทุกสังคมไมสามารถหลีกเล่ียงจากปญหาอาชญากรรมประเภทน้ีได  และอาชญากรรมทางเพศนี้มักจะมีสถิติ
การเกิดสูงเสมอๆ  ลักษณะคดีมีตั้งแตรายแรงท่ีสุด  คือการขมขืนและฆา   ไปจนถึงลักษณะท่ีไมรายแรง  เชน 
การอนาจารโดยใชอวัยวะเพศถูไถกับเพศตรงขาม  หรือเพศเดียวกันบนรถโดยสาร การลวนลามในท่ีสาธารณะ 
ในสถานท่ีทํางาน การจัดหาหญิงเพื่อสําเร็จความใครของผูอ่ืน เชน ซองโสเภณี  การลอลวง การพรากผูเยาว    
การรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ เปนตน  จึงเปนเร่ืองท่ีนาเปนหวง  เนื่องจากอาชญากรรมทางเพศนั้น  
มักจะเกี่ยวของกับเร่ืองของจิตวิทยาดวย  ดังไดกลาวมาแลว  เพราะพฤติกรรมตางๆ  มักแสดงออกมาในรูปของ
ความวิปลาส    หรือความผิดปกติทางเพศเสียเปนสวนใหญ  ซ่ึงก็เปนปญหาและเกิดผลเสียตอสังคมในหลาย
ดานซ่ึงควรจะมีการศึกษาหาทางควบคุม และระมัดระวังปองกันท้ังในดานของบุคคลและสังคม  การใหความรู
เร่ืองเพศศึกษาอยางถูกตองก็จะสามารถชวยใหทราบไดวาพฤติกรรมทางเพศมีความเปนมาอยางไร   และมี
สาเหตุหรือปจจัยมาจากอะไร  และพฤติกรรมใดท่ีถือวาเปนความผิดปกติทางเพศ    การศึกษาน้ันจะมีสวนทําให
มีความเขาใจ  และสามารถกําหนดแนวทางปองกันใหมีผลในทางปฏิบัติได ซ่ึงสังคมไทยนั้นยังไมไดให
ความสําคัญในเร่ืองเพศศึกษาเทาท่ีควร   จึงเกิดปญหาตามมาอยางมากนักวิชาการท้ังทางดานสังคมวิทยา  
จิตวิทยา  และอาชญาวิทยาตางก็เห็นตรงกันวาปจจัยทางสังคมน้ัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยในสังคม
มากโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซ่ึงมีความสามารถในการลอกเลียนแบบไดสูงมาก  ดังนั้นหากมีปจจัยทางสังคม
หรือสภาพแวดลอมท่ีเลวราย ลอแหลม ตอการเกิดอาชญากรรมทางเพศก็จะหลอหลอมใหเด็กและเยาวชนใน
สังคมนั้นมีพฤติกรรมเลวรายไปดวย และเม่ือไดโอกาสเหมาะก็จะประกอบอาชญากรรมทางเพศ และกลายเปน
อาชญากรในท่ีสุด52 ปจจัยทางสังคมเปนปจจัยภายนอกท่ีสําคัญ ท่ีเปนตัวกระตุนหรือมีอิทธิพลซ่ึงจะทําใหเกิด
การรวมประเวณีในระหวางเครือญาติไดแก53  

                                                        
 51  สุพัตรา  สุภาพ.  สังคมวิทยา.  พิมพครั้งที่  6.  กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิชจํากัด, 2523, หนา 71. 
 52 สาธิต  ใชสถิตย.  “การปองกันและคุมครองเด็กตอการกระทําความผิดฐานขมขืน”  วิทยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2536,   หนา 21. 
 53 ธนะชัย  ผดุงธิติ.  “สื่อลามกกับผูกระทําความผิดทางเพศ”  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,   2545,  หนา 30 – 31. 
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 1.  การอยูรวมกันอยางแออัด   ซ่ึงโดยมากจะเปนบานท่ีมีหองนอนเดียวใชกินอยูหลับนอนรวมกัน
ทุกคนเชน อพารทเมนท   หรือหองเชา   แมบางรายแยกหองหรือมุงกันนอนก็ตามแตก็ยังอยูในบริเวณที่ติดกัน
ทําใหเด็กเห็นพฤติกรรมของคนในครอบครัวจึงอาจเขาใจผิด ทําใหไดรับรูประสบการณทางเพศท่ีไมถูกตอง 
โดยอาจคิดวาคนท่ีรักกันตองมีการรวมประเวณีกันก็มักจะเกิดปญหาการรวมประเวณีในเครือญาติตามมา โดย
อาจฝงใจวาการรวมประเวณีกับบิดาหรือมารดาหรือคนท่ีเปนเครือญาติกันถือเปนการแสดงความรักตอกัน 

 2.  ครอบครัวมีรายไดนอยทําใหบิดาและมารดาตองทํางานหนัก   บางคร้ังมีเวลาทํางานไมตรงกัน
หรือตองทํางานลวงเวลาเพ่ือเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวจึงเปนสาเหตุทําใหมีเวลาอยูรวมกันนอยหรือแทบไมมี
เลยการท่ีภริยาตองรับภาระงานบานนอกเหนือจากงานประจําทําใหเกิดความเหนื่อยลาและตองการพักผอน
มากกวาท่ีจะมีกิจกรรมทางเพศกับสามีจึงเปนเหตุทําใหผูกระทํารูสึกวาตนถูกละเลยหรือเปนการท่ีภริยา
ตอบสนองความตองการทางเพศแกตนไมเพียงพอ  การทํางานหนักและตองการพักผอนหรือทํางานในชวงเวลา
ท่ีไมตรงกันเปนการสรางโอกาสใหผูกระทําและผูถูกกระทําไดอยูกันตามลําพังมากยิ่งข้ึนและหากเปนการเจตนา
สรางโอกาสในการอยูกันตามลําพังก็จะทําใหโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนไดงาย 

 3.  การกระตุนโดยการดื่มสุรา    หรือเสพสารเสพติด    และการชอบดูหนังสือหรือภาพยนตรท่ียั่วยุ
กามารมณ หนังสือพิมพท่ีเสนอขาวในรูปแบบตางๆท่ีทําใหผูอานรูสึกอยากลองหรือการตอบปญหาทางเพศไม
ถูกตองตามหลักการแตเปนการยั่วยุทางเพศมากกวา ซ่ึงปจจัยดังกลาวนี้จะสงผลใหผูกระทําท่ีมีโอกาสไดเห็น
หรือไดสัมผัสเรือนรางของผูถูกกระทําเกิดจินตนาการและความรูสึกตองการที่จะรวมประเวณีมากยิ่งข้ึน 

 4.  ความเส่ือมโทรมของสังคม  ไดแก   ความเส่ือมทางวัฒนธรรมและศีลธรรมอันทําใหจิตใจเส่ือม
ทรามลงคิดถึงแตประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม       สาเหตุมาจากการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามาโดย
มิไดกล่ันกรองหรือแยกแยะ   เชน   ทาเตนท่ียั่วยวนเรารอนมีการเบียดเสียดถูกเนื้อตองตัวในขณะเตนรํา   การสํา
สอนทางเพศท้ังหญิงและชายทําใหครอบครัวแตกแยกภริยาไปมีสามีใหมแลวท้ิงบุตรสาวใหสามีเกาดูแล
ความเห็นแกตัวของสามีท่ีโกรธแคนภริยา    กลายเปนสาเหตุท่ีทําใหมีการรวมประเวณีกับบุตรสาวไดโดยมองวา
บุตรสาวเปนตัวแทนของภริยาเม่ือไมสามารถจะทําอะไรภริยาไดจึงใชบุตรเปนท่ีรองรับอารมณ 

 5.  การมีรายไดนอยทําใหไมสามารถไปใชบริการทางเพศท่ีสถานบริการไดหรือไดแตไมบอยคร้ัง
ตามท่ีตนตองการหรือผูกระทําอาจมีความกลัวตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีรายแรง เชน โรคเอดส ประกอบ
กับความไดใกลชิดและไดรับความไววางใจจากผูถูกระทํา เปนเหตุใหผูกระทําไดมีโอกาสเห็นหรือไดสัมผัส
เรือนรางของผูถูกกระทําจนทําใหเกิดการสรางโอกาสและเกิดการรวมประเวณีในเครือญาติในเวลาตอมา 

 6.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีสําคัญ อีกประการคือ  ความเปนหญิงและชายและความเชื่อ    กลาวคือการท่ี
บิดามองวาบุตรสาวเปนสมบัติช้ินหนึ่งของตน ซ่ึงสามารถจะทําอะไรก็ไดประกอบกับความรูสึกท่ีแฝงดวยความ
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เหยียดหยามเพศหญิง โดยคิดวาวันหนึ่งบุตรสาวของตนก็ตองไปมีเพศสัมพันธกับบุคคลอ่ืนจึงเปนเร่ืองปกติท่ี
ตนเองผูเล้ียงดูยอมมีสิทธิท่ีจะไดรวมประเวณีกับบุตรสาวของตนกอนชายอ่ืน  ในความเปนหญิงเปนชายนี้ใน
ความรูสึกของผูกระทําเปนการมองไปท่ีอํานาจเหนือกวาและมองผูหญิงในฐานะที่ต่ํากวาและยังมีความเช่ือ
ประกอบกับคานิยมของคนสวนใหญวาการไดมีความสัมพันธทางเพศกับหญิงสาวบริสุทธ์ิจะทําใหมีความสุข
ทางเพศท่ีดีกวาและเมื่อไมสามารถหาหญิงสาวบริสุทธ์ิท่ีอ่ืนไดจึงใชบุตรสาวหรือบุคคลท่ีเปนญาติท่ีตนมีอํานาจ
เหนือและโอกาส เปนท่ีตอบสนองความตองการที่เกิดมาจากความเช่ือนั้น 

 สรุปไดวา ปจจัยทางสังคมดังกลาวขางตนนั้นนับวาเปนปจจัยภายนอกท่ีสําคัญอยางยิ่ง  

ในการกอใหเกิดปญหาการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติท้ังส้ิน ดังนั้นผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของจึงควรจะหาทาง
ปองกัน แกไข และใหความรูที่ถูกตองในเร่ืองเพศศึกษาแกประชาชน โดยเฉพาะนักเรียน และนักศึกษา และ
อธิบายใหเขาใจถึงผลเสียท่ีจะเกิดจากการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ เพ่ือเปนการปองกัน หรือลดปญหา
ดังกลาวในอนาคต 
 
4.  แนวคิดเก่ียวกับการคุมครองผูเสียหายในความผิดทางเพศ 
 
 4.1  แนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูเสียหายในความผิดทางเพศ 

 กฎหมายของไทยเราใหความสําคัญกับการกระทําความผิดทางเพศท่ีเกี่ยวกับหญิงและเด็กมาชานาน
แลว  นับจากอดีตในกฎหมายตราสามดวง เลม 2  ไดบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการลักพาหญิงและเด็กไว  โดย
บัญญัติไวในลักษณะลักภา  คือ 

 ๑  มาตราหนึ่ง  ผูใดลักไพรฟา  ขาคน   ลูกเมีย ทาน ภาหนีแลมิทันภาหนี  ยังแตดิน  น้ํา  ทา  ในตลาด
ผสานแหงใด ๆ   มีศักขิพญาณจะเอาขาคนทานภาหนีจริงทานวาผูนั้นเปนโจร   ใหไหมกึ่งคา  ถาเอาทาสทานไป
ซอนไวในเรือนแลมิทันภาหนียังอยูในเรือน  ใหไหมเทาทุน ถาภาหนีออกไปนอกเมืองคามไปฟาก น้ํา ทา แลเจา
คนมาพบ  ไหไหมคากึ่ง    ถาสงแลภาหนีตาทางไปตางเมืองก็ดี เอาไปขายก็ดี ถาไดตัวคืนมาใหไหมสองคาถา
มิไดตัวมาไซ  ใหใชทุนแลวใหไหมสองคา  ใหทวนโดยสกรรมิสกรร  แลวใหศักรูปคนไว แลคนซ่ึงไปดวยเขา
นั้น  ถามันเปนใจไปดวยเขา  ถาเดกอายุศม  ๑ ๒ ป  ลงมาอยาใหมีโทษแกเดกนั้นเลย ถาเดกอายุศม ๑๓ ๑๔ ปข้ึน
ไปถึงอายุ ๑๖ ป ใหตีดวยไมหวาย  ๒๐  ที  ถาอายุศม  ๑๗  ปข้ึนไปถึง  ๒๕ ๓๐  ป  ใหตีดวยไมหวาย  ๓๐  ที   
สงใหแก  เจา  นาย  มันคืน  

 นอกจากนั้นกฎหมายตราสามดวงเลม  3   ยังไดบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการขมขืนหญิงและเด็กไว
ในลักษณะผัวเมีย  คือ 
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 ๗๗   มาตราหนึ่ง  ชายหาเมียมิได  ขมขืนลูกสาว  หลานสาวทานถึงชําเรา  ใหไหมชายนั้นกึ่งเบ้ียชาย
มีเมียแลว  ถาขมขืนมิถึงชําเรา   ใหไหมกึ่งชําเรา 

 ๗๘  มาตราหนึ่ง    ชายใดขมขืนหญิงเดกไมรูเดียงสามิถึงชําเรา   ใหไหมเทาเบ้ียประถมผิดเมีย    ถา
ขมขืนถึงชําเราโลหิตไหล   ใหไหมเทาเบ้ียประถมผิดเมียทวีคูน  ถาตบตีหญิงทําใหมีบาดเจ็บดวย  ทานใหไหม
ชายน้ันโดยบาดเจ็บอีกโสดหน่ึง   

                    ในกฎหมายตราสามดวงท้ังลักษณะลักภาและลักษณะผัวเมียจะเห็นไดวาใหความสําคัญเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดทางเพศท่ีผูเสียหายเปนหญิงและเด็ก  โดยลงโทษผูท่ีพาหญิงและเด็กดวยการปรับไหม  สวน
ผูเสียหายถาเปนเด็กอายุตั้งแต  12  ปลงมา   ถาเต็มใจไปดวยกับเขากฎหมายยกเวนโทษให  กฎหมายจะลงโทษ
เด็กท่ียินยอมใหเขาลักพาไปเม่ือมีอายุ  13   ป  ข้ึนไป  สวนในกฎหมายสวนลักษณะผัวเมีย   กฎหมายลงโทษ
ผูกระทําผิดท่ีกระทําขมขืนหญิงและเด็ก  แมการกระทํานั้นไมถึงข้ันกระทําชําเราก็มีความผิด  จากกฎหมายตรา
สามดวงทําใหผูเสียหายท่ีเปนหญิงและเด็กไดรับความคุมครองไมใหถูกกระทําความผิดทางเพศ   ซ่ึงกฎหมาย
ตราสามดวงไดใชมาเปนเวลานาน 

 ตอมารัฐบาลไทยคิดท่ีจะปฏิรูประบบกฎหมายของไทย    โดยถือเอากฎหมายของประเทศในแถบ
ตะวันตกเปนแบบอยาง รัชกาลท่ี  5  ทรงเห็นวาการจะเลือกระบบกฎหมายทางตะวันตกมาใช ควรจะเลือกระบบ
ใกลเคียงกับระบบกฎหมายเดิมท่ีใชอยู   ซ่ึงเดิมกฎหมายของไทยเราจะมีลักษณะสอดคลองกับระบบประมวล
กฎหมายมากกวา   จึงทรงเลือกระบบประมวลกฎหมายมาใช  โดยทรงโปรดใหมีการตรวจชําระและราง
ประมวลกฎหมายอาญาข้ึนมาใชเปนอันดับแรกกอน  เพราะเห็นวาประมวลกฎหมายอาญาน้ันรางงายท่ีสุด และ
ตอมาไดมีการประกาศใชเปนกฎหมายอาญาฉบับแรกเรียกวากฎหมายลักษณะอาญา   ประกาศใชเม่ือวันท่ี  15  
เมษายน  พ.ศ.  2451  ถือเปนกฎหมายอาญาฉบับแรกประเทศไทย54 

 กอนท่ีจะมีการประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญา   เด็กจะอยูในการดูแลของผูปกครอง  ซ่ึงไดแก  
บิดา  มารดา  ภริยาอยูภายใตการปกครองดูแลของสามี  สวนชายก็อยูภายใตบังคับของมูลนายซ่ึงเปนกฎหมาย
จารีตประเพณี  ทําใหขาดการกําหนดเง่ือนไขในการใชอํานาจปกครองท่ีชัดเจน  จึงเปนชองทางใหบิดามารดา
ของเด็กบางกลุมแสวงหาผลประโยชนจากเด็กดวยการนําเด็กออกมาขายเสมือนเปนทรัพยสินของบิดามารดา    
ซ่ึงปรากฏหลักฐานคนควาไดจากประกาศของรัชกาลท่ี4  ฉบับวันจันทร  เดือนยี่  ข้ึน  15  คํ่า  ปฉลู  สัปตศก  
ศักราช  1227  อันท่ี5332  ในรัชกาลท่ี 4 มีเนื้อความตอนหนึ่งวา 

                                                        
 54 ชาญชัย   แสวงศักด์ิ.  อิทธิพลของฝร่ังเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติ
ธรรม,   2539,  หนา 27 – 41. 
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 “วิสัยคนตระกูลต่ํามีแตคิดจะหาเงินหาทองยอมขมขืนบุตรหลานของตัวเองแลวเอาไปขายเอาไปให  
ใหไปตองทนยากอยูในท่ีท่ีตัวจะไดเงินไดทองมาก แตบุตรไมควรที่จะตองยากเพราะบิดามารดา   จึงตองตัดสิน
ใหตามใจสมัคร” 

 กรณีท่ีเกิดประกาศฉบับนี้ซ่ึงมีคาบังคับทางกฎหมายเชนเดียวกับพระราชบัญญัติในยุคปจจุบันก็
เนื่องมาจากมีบุตรสาวรายหน่ึงถูกบิดามารดาขายใหแกผูมีฐานะท้ังท่ีไมสมัครใจ  จึงไมยอมปฏิบัติตามสัญญา
ขายนั้น  คูกรณีไดฟองรองใหลูกขุนตุลาการซ่ึงมีอํานาจชําระคดีบังคับใหบุตรสาวน้ันยอมปฏิบัติใหเปนไปตาม
สัญญาท่ีบิดามารดาขายไว   แตเม่ือไมมีกฎหมายรองรับท่ีชัดเจนทําใหลูกขุนตุลาการไมกลาชําระคดี  กลับใชวิธี
คุมขังบุตรสาว บังคับใหทํางานหนัก   เธอจึงหนีมาทูลเกลาฯ ถวายฎีกาตอพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
พระองคทานจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประกาศกฎหมายกําหนดเง่ือนไขในการขายบุตรของบิดามารดา
วาจะกระทําไดตองใหบุตรยินยอมและยอมใหขายในราคาเทาใดก็ขายไดเพียงเทานั้นดวย   เพราะถาขายราคาสูง
ภาระในการไถตัวใหเปนอิสระของบุตรก็จะสูงตามดังขอความ  คือ 

 “บิดามารดาไมไดเปนเจาของบุตรชายบุตรหญิง  ดังหนึ่งคนเจาของโคกระบือชางมาจะต้ังราคาขาย
ตามชอบใจได ฤาดังนายเงินเปนเจาของทาสที่มีคาตัวจนจะขายทาสนั้น ตามคาตัวเดิมไดเม่ือบิดามารดายากจน
จะขายบุตร  ตอบุตรยอมใหขายจ่ึงขายได  ถาไมยอมใหขายก็ขายไมได  ฤายอมใหขาย  ถาบุตรยอมรับนี่คาตัว
เม่ือไรก็ขายไดเพียงเทานั้น กฎหมายเกาอยางไรผิดไปจากอยางนี้อยาเอา”   ซ่ึงอาจถอดความไดวา 

 “บิดามารดามิไดเปนเจาของบุตรเชนเดียวกับการเปนเจาของชางมาวัวควาย  จะต้ังราคาขายบุตร
เชนเดียวกับการต้ังราคาขายชางมาวัวควายหรือเชนเดียวกับนายทาสตั้งราคาขายทาสตามคาตัวท่ีซ้ือมาไมได   
บิดามารดาจะขายบุตรไดก็ตอเม่ือบุตรนั้นใหความยินยอมและจะขายในราคาเกินกวาท่ีบุตรยินยอมใหขายไมได  
กฎหมายใดท่ีขัดหรือแยงตอกฎหมายน้ีใหยกเลิก” 

 ซ่ึงจากประกาศดังกลาวนับไดวาเปนกฎหมายฉบับแรกที่เปนหลักประกันสิทธิของเด็กในประเทศ
ไทย55 

 การประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127  นั้นเปนการยุติการคาขายทาสลงอยางส้ินเชิง  
รวมท้ังการซ้ือขายจําหนาย รับ  หรือหนวงเหน่ียวบุคคลใด  ดังนั้นการกระทําในลักษณะท่ีเปนการขายบุตรของ

                                                        
 55  สรรพสิทธิ์  คุมพประพันธ.  “แนวทางการปองกันแกไขการละเมิดสิทธิเด็กในประเทศไทย”         ดุลพาห.   ปที่  
45,   เลมที่ 1.  2541, หนา 16. 
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บิดามารดาจึงเปนความผิด  แตก็ยังคงมีการลักลอบซ้ือขายบุตรอยางทาสมาเปนการยกใหไวใชงานหรือบําเรอ
ทางเพศตอนายเงิน ตอดอกเบ้ียหรือเพื่อการชําระหน้ีแมจะไดมีการออกกฎหมายในลักษณะตาง ๆ  เชน  
กฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ  5 วาดวยครอบครัว  เพื่อกําหนดสถานะของคนในครอบครัวใหเกิดความ
ชัดเจน   ก็ยังมีการลักลอบขายบุตรในรูปแบบตาง ๆ  เพ่ือการชําระหนี้  อันเปนวัฒนธรรมประเพณีในขณะนั้น
ยังคงดํารงสืบมา  ดังนั้นในการบัญญัติกฎหมายลักษณะอาญาในความผิดทางเพศฐานความผิดดังกลาว จึงได
กําหนดลักษณะการกระทําของผูกระทําความผิดในรูปแบบตาง ๆ    หากไดกระทําการฝาฝนบทบัญญัติของ
กฎหมายแลวยอมเปนความผิดท้ังส้ิน  รวมท้ังใหการคุมครองผูเสียหายท่ีเปนเด็ก 

 เปนท่ีทราบแลววาผูกระทําความผิดจะอาศัยความออนแอของเด็กเปนปจจัยในการกระทําความผิดใน
การกระทําความผิดฐานนี้ กอนท่ีจะไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายอาญาในปจจุบัน   ความในลักษณะ
ดังกลาวไดถูกบัญญัติไวในกฎหมายอาญาขณะน้ันไดแกกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127   ซ่ึงกําหนดไวในสวน
ท่ี  6 วาดวยความผิดท่ีกระทําอนาจาร หมวดท่ี  1 ความผิดฐานกระทําอนาจารอันเกี่ยวแกสาธารณชนไดแก 

 มาตรา 241  “ ผูใดยุยงเส้ียมสอนเด็กอายุต่ํากวาสิบสองขวบ  ใหชําเราก็ดี  หรือใหทําอนาจารดวย
ผูอ่ืนก็ดี  หรือมันเปนธุระจัดหาเด็กอายุต่ํากวาสิบสองขวบ ใหผูอ่ืนทําชําเรา หรือทําอนาจารก็ดี  ทานวามันมี
ความผิด  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินกวาสองป   และปรับไมเกินกวาพันบาทดวยอีกโสดหน่ึง” 

 จะเห็นไดวากฎหมายอาญาท่ีบังคับใชในขณะนั้นอันไดแกกฎหมายลักษณะอาญาจะคุมครอง
ผูเสียหายจากการกระทําความผิด  ซ่ึงเปนเด็กไมวาจะเปนเด็กหญิงหรือเด็กชาย  รวมท้ังกําหนดอายุเด็กไวต่ํากวา
สิบสองขวบ  เหตุผลท่ีกฎหมายลักษณะอาญาใหการคุมครองแกเด็กอายุต่ํากวาสิบสองขวบ  สืบเนื่องจาก
ขณะน้ันความเจริญรุงเรืองของบานเมืองยังไมเพียงพอ   ตลอดจนการศึกษาของผูคนในขณะน้ันยังไมดีพอโดย
ถือวาเด็กอายุต่ํากวาสิบสองขวบเปนปจจัยเส่ียงตอการท่ีถูกลอลวง  ชักจูงไปในทางท่ีผิดจากบุคคลผูไมหวังดี
โดยงาย จากการเปล่ียนแปลงของสังคม  วัฒนธรรม ท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหกฎหมายที่ใชในขณะน้ันลาสมัย  
จึงไดมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา  และในฐานความผิดดังกลาวก็ไดมีการแกไขโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2474  มาตรา  3 โดยใหยกเลิกบทบัญญัติ
มาตรา 241  แหงกฎหมายลักษณะอาญาและใชความตอไปนี้แทน 

 มาตรา  241 ผูใดเพื่อใหสําเร็จความใครของผูอ่ืนบังอาจเปนธุระจัดหา  ลอไป  หรือชักพาไป เพื่อการ
อนาจารซ่ึงหญิงหรือเด็กหญิงท่ีอายุต่ํากวาสิบแปดขวบ   แมหญิงหรือเด็กหญิงนั้นยินยอมก็ตาม  ทานวามันมี
ความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  และปรับไมเกินสองพันบาท  โดยมิตองคํานึงวากรรมท้ังหลายซ่ึง
ประกอบกันเปนความผิดนั้นไดกระทําไวในประเทศตางกันหรือไม 
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 ผูใดเพื่อใหสําเร็จความใครของผูอ่ืน  บังอาจใชอุบายหลอกลวง  หรือโดยใชอํานาจดวยกําลังกาย  
โดยขูเข็ญ  โดยใชอํานาจคุมครองผิดทํานอง  หรือโดยใชวิธีบังคับอยางอ่ืนๆเปนธุระจัดหาลอไปหรือชักพาไป
เพื่อการอนาจารซ่ึงหญิงหรือเด็กหญิง ทานวามันมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินสาม
พันบาทโดยมิตองคํานึงวากรรมท้ังหลายซ่ึงประกอบกันเปนความผิดนั้นไดกระทําไวในประเทศตางกันหรือไม 

 ในการแกไขความผิดตามาตรา  241  แหงกฎหมายลักษณะอาญา  จะเห็นไดวามีการเปล่ียนแปลง
ถอยคําในบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับลักษณะของการกระทําความผิดท่ีผูกระทําผิด  ไดกระทําข้ึน   
เพ่ือความเหมาะสมกับสถานการณในขณะน้ัน   โดยท่ีมีการเปล่ียนแปลงการคุมครองผูเสียหายจากการกระทํา
ความผิดจากเด็กอายุต่ํากวาสิบสองขวบ  มาคุมครองหญิงหรือเด็กหญิงอายุต่ํากวาสิบแปดขวบ ซ่ึงเปนการ
เปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีคุมครองเด็กหญิงและเด็กชายอายุต่ํากวาสิบสองขวบ  เหตุผลในการเปล่ียนแปลงผูราง
กฎหมายอาจจะเห็นปจจัยเส่ียงตอการกระความผิดท่ีเกี่ยวกับเพศนาจะเปนเพศหญิงท่ีมีโอกาสสูงจึงไดบัญญัติให
ความคุมครองเพศหญิงโดยใหการคุมครองเพศหญิง  2  ประเภท   คือ  หญิงไมจํากัดอายุเพศหนึ่งกับเด็กหญิงอายุ
ต่ํากวาสิบแปดขวบ  อันเปนการขยายการคุมครองเพ่ิมมากข้ึน   ท้ังนี้เพื่อปองกันการอาศัยอายุของผูเสียหายมา
ตอสูคดีเพื่อใหตนรอดพนจากการกระทําความผิด รวมท้ังการบัญญัติในเร่ืองความยินยอมของผูเสียหายไมวาจะ
ยินยอมหรือไมก็ตามก็เปนความผิด 

 นอกจากนี้ภายหลังจากการที่ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีในองคการสันนิบาตชาติ  ไดทํา
ขอตกลงระหวางประเทศ  (Convention)  ในเร่ืองการคุมครองหญิงและเด็ก ซ่ึงแมวาในขณะนั้นประเทศไทยจะ
ไมไดเขาเปนสมาชิกในขอตกลงดังกลาว แตก็จําตองผูกพันตามขอตกลงดังกลาว ในอันท่ีจะออกกฎหมายเพ่ือ
สอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศ    ในอันท่ีจะปองกันและหยุดการกระทําความผิด จึงไดบัญญัติไว
ตอนทายวาไมวาการกระทําตาง ๆ   อันประกอบเปนความผิดนั้นจะไดกระทําในประเทศตางกันหรือไม ซ่ึง
หมายความวาผูกระทําแมวาจะไดกระทําในประเทศใด ๆ  ก็ตามยอมเปนความผิดซ่ึงตองรับโทษตามกฎหมาย
ไทยท้ังส้ิน 

 นอกจากนั้นยังไดบัญญัติเหตุท่ีจะทําใหผูกระทําความผิดจะตองรับโทษหนักข้ึน ในลักษณะตางๆ
โดยบัญญัติเพ่ิมเติมวรรคสองกําหนดลักษณะของการกระทําในการใชอุบายหลอกลวงหรือใชอํานาจดวยกําลัง
กาย ขูเข็ญใชอํานาจผิดทํานอง  หรือใชวิธีบังคับดวยประการอื่น ๆ  ลอไปเพื่อการอนาจาร  จะตองรับโทษหนัก
ข้ึน 

 เม่ือบานเมืองมีความเจริญข้ึนท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว   ทําใหตองมี
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหทันสมัยเปนท่ียอมรับของนานาอารยประเทศ จึงไดมีการปรับปรุงกฎหมายอาญา 
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ยกเลิกกฎหมายลักษณะอาญาเสียมาใชระบบประมวลกฎหมายเหมือนในประเทศภาคพื้นยุโรปซ่ึงเปนท่ียอมรับ
ในนานาประเทศอันไดแกประมวลกฎหมายอาญาพุทธศักราช   2499   

         ความผิดท่ีเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีไดมีการประกาศใช  จะบัญญัติความผิดเกี่ยวกับ
เพศไวในลักษณะ  9  ความผิดเกี่ยวกับเพศ  ซ่ึงในการบัญญัติความผิดตามมาตรา   ตาง ๆ  ในลักษณะน้ีจะให
ความสําคัญผูเสียหายท่ีถูกลวงเกินทางเพศ   ในลักษณะท่ีผูเสียหายมีโอกาสจะตั้งครรภไดหรือไมและต้ังครรภ
แลวจะเกิดผลหรือปญหาอยางไรตอสังคมมาเปนหลักในการคุมครองทางเพศ  โดยบัญญัติความผิดท่ีอาจจะทํา
ใหผูเสียหายต้ังครรภไดจากการลวงเกินทางเพศของ     ผูกระทําผิดไวเปนเอกเทศ    เรียกวาความผิดฐานขมขืน
กระทําชําเราตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา  276  มาตรา  277   ซ่ึงเปนความผิดท่ีมีอัตราโทษสูงและยังบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับการลวงเกินทางเพศในกรณีอ่ืน ๆ   เพื่อปองกันมิใหผูใดแสวงหาผลประโยชนทางเพศและยังมี
การเพิ่มโทษหนักข้ึนไปอีก  หนึ่งในสาม   สําหรับผูท่ีกระทําความผิดตามมาตรา  276  หรือมาตรา  277  ตอ
ผูสืบสันดาน  ศิษยซ่ึงอยูในความดูแลผูอยูในควบคุมตามหนาท่ีราชการ   หรือผูอยูในความปกครอง ในความ
พิทักษ  หรือในความอนุบาลตามมาตรา  285   

 จะเห็นไดวา จากการท่ีไดนําลักษณะและโอกาสท่ีจะเกิดการต้ังครรภมาเปนหลักในการบัญญัติ
กฎหมายในความผิดทางเพศ    การใหความคุมครองผูเสียหายจากการกระทําความผิดจึงมีเพียงเพศหญิงเทานั้นท่ี
ไดรับการคุมครอง   เพราะเพศชายถือวาไมมีโอกาสที่จะเกิดการต้ังครรภได56  ดังนั้นในการบัญญัติกฎหมายใน
ประมวลกฎหมายอาญาท่ีเกี่ยวกับความผิดทางเพศในระยะแรกจึงคุมครองเฉพาะเพศหญิงเทานั้น   ตอมาปจจุบัน
นี้ไดมีการขยายการใหความคุมครองในเร่ืองความผิดเกี่ยวกับเพศตอเพศชายดวย   ดังจะเห็นไดจากท่ีบัญญัติไว
ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา  278  มาตรา 279  มาตรา  282   มาตรา  283  ทวิ และมาตรา  284 จะเห็นไดวา
จากประมวลกฎหมายอาญาดังไดกลาวมาแลว  กฎหมายจะคุมครองท้ังชายและหญิงซ่ึงแนวความคิดในปจจุบัน
ไดเปล่ียนไปจากเดิมโดยมิไดนําลักษณะและโอกาสที่จะเกิดการต้ังครรภมาเปนหลักในการบัญญัติกฎหมายใน
ความผิดเกี่ยวกับเพศแตเพียงอยางเดียวอีกตอไป   แตยังรวมถึงเพศชายซ่ึงไมมีโอกาสต้ังครรภดวยซ่ึงอาจมาจาก
แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลในทางเพศท่ีจะรวมประเวณีกับใครหรือไมก็ไดตามท่ีใจปรารถนา      
นอกจากความคุมครองผูเสียหายในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาดังกลาวแลว   จากการศึกษา
ยังพบวามีการคุมครองผูเสียหายจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศโดยกฎหมายอ่ืนอีกท่ีสําคัญ เชน การฟองคดี
ละเมิด การฟองเพิกถอนอํานาจปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การขอคุมครองช่ัวคราวตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก เปนตน 

                                                        
 56  เร่ืองเดียวกัน,  หนา  36. 
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 สวนในเร่ืองความหมายของผูเสียหายนั้น  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดใหความหมาย
ไวมาตรา 2 (4)  ซ่ึงบัญญัติวา  “ผูเสียหาย”  หมายความถึงบุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐาน
ใดฐานหนึ่ง  รวมท้ังบุคคลอ่ืนท่ีมีอํานาจจัดการแทนได  ดังบัญญัติไวในมาตรา 4, 5 และ 6   ดังนั้น   ผูเสียหายจึง
หมายถึง  บุคคลผูไดรับความเสียหายโดยตรงจากการกระทําความผิดอาญาฐานใด  ฐานหน่ึง   และบุคคลอ่ืนท่ีมี
อํานาจจัดการแทนไดซ่ึงหมายถึง  ผูเสียหายโดยตรงและบุคคลอ่ืน ๆ  ท่ีมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหายโดยตรงได 

 ผูเสียหายโดยตรงเปนผูถูกกระทําและไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดนั้นประกอบดวย
หลักเกณฑดังนี้  คือ  มีการกระทําผิดอาญาเกิดข้ึน  และบุคคลนั้นไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดนั้น  
และตนเองมิไดมีสวนรวมหรือกอใหเกิดการกระทําความผิดนั้น ๆ    สําหรับผูท่ีมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย 
เปนบุคคลอื่นท่ีมิไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดอาญาฐานใดฐานหน่ึงโดยตรง แตมีอํานาจจัดการและ
ดําเนินคดีแทนผูเสียหายได เชน รองทุกข  กลาวโทษ   หรือฟองคดีแทนผูเสียหาย  เชน  สามีหรือภริยาโดยชอบ
ดวยกฎหมายถูกทํารายถึงตาย  หรือบาดเจ็บจนถึงข้ันไมสามารถจัดการเองได  กฎหมายใหอํานาจสามีหรือภริยา
เปนผูดําเนินการฟองคดีแทนกัน  รวมถึงผูแทนโดยชอบธรรม  ผูอนุบาล  ผูบุพการี  ผูสืบสันดาน  และผูเยาวดวย 

 4.2   แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางเพศ 

 ประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาในพระไอยการลักษณะผัวเมีย  ไดมีการหามและลงโทษการรวม
ประเวณีระหวาง  พอ  แมกับลูก  พี่กับนอง  ลุง  ปา  นา  อา  ปู ยา  ตา  ยายกับหลาน  และยังลงโทษ  บิดา มารดา  
พี่ นอง  ท่ีรูเห็นยินยอมและไมไดหามปรามดวย โดยการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ ดังกลาว พระไอยการ
ลักษณะผัวเมียไดมีบทลงโทษไวอยางรุนแรง  โดยถือวาการกระทํานั้นเปนบาปอยางรายแรง และเปนเสนียด
จัญไรแกชุมชน และเปนปญหาเกี่ยวกับความรูสึกทางจิตใจซ่ึงกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย     
ประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชาชน  สังคมไทยในปจจุบันนี้พบวามีการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ
อยูเปนจํานวนมากท้ังกรณีการขมขืนกระทําชําเรา และกรณีสมัครใจยินยอม โดยเฉพาะกรณีขมขืนกระทําชําเรา
ผูหญิงทุกวัยสามารถตกเปนเหยื่อ ไดเทาๆกันทุกคน ตั้งแตอายุ  1 ป  จนถึงคนชรา   ดังท่ีศูนยพิทักษสิทธิเด็ก   
พบในป  พ.ศ. 2530  มีเด็กอายุ 1 – 15 ป  ถูกขมขืนท้ังหมด  25 ราย และขมขืนแลวฆา  15 ราย57    และผูท่ีขมขืน
กระทําชําเราก็มิใชวาจะมีเฉพาะชายแปลกหนาเทานั้น   ยังมีท่ีเปนการกระทําของบุคคลท่ีเปนเครือญาติท้ังท่ีรวม
สายโลหิต และไมไดรวมสายโลหิต  เชน พอ  พอเล้ียง  อา ปู  ตา  ลุง และพี่ชาย  เปนตน  โดยคิดเปนอัตราสวน
รอยละ 80 ของผูขมขืน58  ตัวอยางคดีท่ีเปนขาวในหนาหนังสือพิมพ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความรุนแรงของสภาพ
ปญหาในสังคม อาทิ   เชน 

                                                        
 57 ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก.  ปญหาการขมขืนกระทําชําเราเด็ก.    หนา  1.    
 58 กลุมเพ่ือนหญิง.  ปญหาในการดําเนินคดีละเมิดสิทธิทางเพศ.   หนา 7-9. 
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 -  คดีนางสาวดอกไม (นามสมมติ)  ถูกพอขมขืนและขูฆา  ถาไปบอกใครมาตั้งแต อายุ 13 ป จนถึง 
19 ป 59 
 -  คดีเด็กหญิงราตรี(นามสมมติ)อายุ 14 ป ถูกพี่ชายเขาหาและมีเพศสัมพันธดวยนานหลาย 
เดือน60 
 -  คดีนางสาวดอกไม (นามสมมติ)   อายุ 13 ป  นักเรียนช้ันป.2  ถูกบิดา  อายุ 52 ป  พี่ชายอายุ 17 ป
และนองชายอายุ 12 ป  ผลัดกันขมขืนกระทําชําเราขณะท่ีไปทํานาดวยกันเสมอ61   

 -  คดีเด็กหญิง น้ํา(นามสมมติ)   อายุ 19 ป  และเด็กหญิงนอง (นามสมมติ) อายุ 8 ป สองพี่นองถูก
บิดาแท ๆ  ขมขืนกระทําชําเรามาต้ังแตท้ังคูอายุ 5-6 ป62   

             -  คดีเด็กหญิงแกว  (นามสมมติ) ถูกตาขมขืนกระทําชําเรามาต้ังแตอายุ 11 ป เปนเวลากวา 3 ป  โดย
อาศัยในเวลาชวงเชาทุกวันและทํารายรางกายกอนลงมือขมขืน63  

 -  คดีเด็กหญิงสรอย (นามสมมติ)  อายุ 14 ป  นักเรียนช้ัน ม. 2 ถูกบิดาและพ่ีชายตางมารดาขมขืน
กระทําชําเรามานานกวา  3 ป โดยพี่ชายตางมารดาใชอุบายขมขืนเร่ือยมา สวนบิดานั้นอางวากระทําการขมขืน  
เนื่องจากกลุมใจท่ีภริยาหนีไปมีชูและไมยอมรวมใหหลับนอนดวย64 

 -  คดีเด็กหญิงนอย  (นามสมมติ)   อายุ 7 ป ถูกบิดา  อา  ตา  คนงานในหองเชา  และเพ่ือนนักเรียน
ขมขืน65  

 -  คดีเด็กหญิง ดาว (นามสมมติ)  อายุ 7 ป ถูกบิดาเล้ียงขมขืนกระทําชําเรา  โดยเด็กหญิงดาวเลาวา  
ขณะท่ีนอนหลับอยูท่ีนอนคนเดียว  โดยแมออกไปทํางาน  พี่ชายไปโรงเรียน  บิดาเล้ียงไดเขามาดึงผาหมออก  
แลวจับถอดเส้ือผาแลวลงมือขมขืน66 

 -  คดีเด็กหญิงชวนช่ืน (นามสมมติ) อายุ 12 ป  นักเรียนช้ันป. 6  ถูกบิดาแท ๆ มีอาชีพเปนชางเช่ือม
ไฟฟาขมขืน  โดยขูไมใหบอกใคร67 

                                                        
 59 ไทยรัฐ . 21  พฤษภาคม  2530, หนา 1. 
 60 สยามรัฐ. 18   ธันวาคม   2530,    หนา11. 
 61 ไทยรัฐ. 18  ธันวาคม   2536,   หนา 1 และ22. 
 62 ไทยรัฐ.  9  มีนาคม  2544, หนา 19. 
 63 เดลินิวส. 12  เมษายน  2544, หนา 18-19. 
 64 เดลินิวส. 12  เมษายน  2544, หนา 19. 
 65 ไทยรัฐ.  30  เมษายน  2544, หนา 19. 
 66 เดลินิวส.  13  กันยายน  2545, หนา 2. 
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 -  คดีเด็กหญิงแพรว  (นามสมมติ)  อายุ 12 ปถูกลุงแทๆ  ซ่ึงเปนพี่ชายของมารดา  ซ่ึงเปนพระภิกษุ
และเปนถึงเจาอาวาสขมขืนกระทําชําเราในกุฏิท่ีวัด  ขณะนําอาหารไปสงท่ีวัด  โดยถูกหลอกไปที่กุฏิแลวขมขืน  
หลังจากนั้นลงมือขมขืนเร่ือยมา  หลังจากเสร็จกิจแลว  จะใหเงินคร้ังละ 100 – 200 บาทแลวบอกวาหามบอกใคร
68 

 -  คดีเด็กหญิงยุย  (นามสมมติ) อายุ 10 ป นักเรียน ช้ัน ป. 4 ถูกบิดาขมขืนกระทําชําเรา69   

        ตัวอยางคดีท่ีนํามาเสนอนี้จะเห็นวาผูกระทําความผิดลวนเปนเครือญาติกับเหยื่อท้ังนั้น  

เชนบิดาแทๆ  บิดาเล้ียง  ลุง  อา ตา พี่ชายและ นองชาย  โดยบิดาแทๆจะกอคดีมากกวาเพราะใกลชิดและมี
อิทธิพลเหนือเหยื่อ พฤติกรรมนี้ยังเปนสวนนอยปจจุบันนี้ยังมีคดีเชนนี้เกิดข้ึนอีกมากมาย แทบจะทุกวันก็วาได 
นับวาเปนเหตุการณท่ีช้ีใหเห็นถึงความรุนแรงของปญหา การรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ  ท้ังท่ีเปนการ
ขมขืนกระทําชําเราหญิง  หรือกระทําชําเราตอเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป  ซ่ึงเกิดข้ึนในประเทศไทยไดเดนชัด
พอสมควร    ในบางคดีหรือบางคร้ังก็ไมไดเปนการขมขืนกระทําชําเรา เพราะมีการใหคาตอบแทนเปนเงินแก
เด็กดวย   โดยเด็กหญิงเหลานี้ก็ยอมรับเร่ือยมา เพราะสวนใหญจะอยูในครอบครัวท่ียากจน  พอ แม เปนคนหา
เชากินคํ่า   ไมคอยมีเงินใหใชจายและไมมีเวลาเล้ียงดูลูก   เนื่องจากตองออกไปทํางาน  บางรายตองปลอยใหลูก
อยูบานตามลําพัง    หรือบางรายตองนําไปใหญาติชวยเล้ียงดู   รายท่ีนาสลดใจลาสุดสองคดีคือ คดีเด็กหญิงเพ็ญ  
(นามสมมติ)  อายุ 15 ป   ถูกบิดา ลุง พี่ของลุง นองของพอ  และลูก ๆ  ของลุง  ซ่ึงเปนเครือญาติกันรวม  14 คน 
ขมขืนกระทําชําเรา 70  และเม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2547 คดีเด็กหญิงนอย (นามสมมติ)  อายุ 12 ป  ถูกนาย ส.  ซ่ึงมี
ศักดิ์เปนท้ังตาและลุง  ขมขืนกระทําชําเรา ตั้งแตเรียนอยู ป. 2 จนตั้งทอง โดยท่ีนาย ส.  ซ่ึงเปนสามีของยาย
เด็กหญิงนอยนั้นก็เปนหลานของยายดวย จากตัวอยางของคดีท่ีนํามาเสนอนั้นเปนเพียงตัวอยางของปญหาเทานั้น 
ยังมีเหยื่อท่ีเคราะหรายอีกมากท่ีไมกลาเปดเผย เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใหสังคมรับรู  อาจเปนเพราะความอับอายกลัว
สังคมต้ังของรังเกียจ  ติเตียน  ในการกระทําดังกลาว หรืออาจเนื่องมาจากผูขมขืนกระทําชําเราเปน บิดา  พี่ชาย  
หรือเครือญาติผูมีบุญคุณ   ชุบเล้ียงมาจนเติบใหญ หรือโดยถูกปลูกฝงความเช่ือท่ีผิด ๆ  ดังเชนในรายเด็กหญิง
เพ็ญกอนจะมีการรวมประเวณีกัน พอ  ลุง จะหลอกลวง หวานลอมทํานองวา ถารักพอ รักลุง ตองใหพอสอนให
รูจักความรักวาเปนอยางไร  เพราะคนท่ีเขารักกันจะปฏิบัติกันอยางนี้ทุกคน หรือเนื่องจากเปนการกระทําชําเรา
โดยสมัครใจยินยอมท้ังสองฝายซ่ึงเปนท่ีนาอับอายตอสังคม                 

                                                                                                                                                                                   
 67 ไทยรัฐ.  20  กันยายน  2545, หนา 19. 
 68 เดลินิวส.  28  กันยายน  2545, หนา 16. 
 69 ไทยรัฐ.  6 ตุลาคม  2545, หนา 9. 
 70 ขาวสด.  6  สิงหาคม   2546,  หนา 1, 11. 
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 ดังนั้นคนสวนใหญแลวหากลูกหลาน  หรือญาติในครอบครัวถูกขมขืนกระทําชําเรา  หรือเปนกรณี
กระทําชําเราตอเด็กหญิง  ยิ่งถาเปนการกระทําของคนในครอบครัวดวยแลว ก็ยิ่งจะปกปดเร่ืองราวเอาไว  เพื่อตก
ลงไกลเกล่ียกันเองภายในครอบครัว  เปนเพราะขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทยแตโบราณน้ันเปดโอกาส
ใหสตรีมีเพศสัมพันธไดตองแตงงานกอน   จึงจะไมถูกตําหนิติเตียนจากคนในสังคม  และหากเปนเร่ืองการรวม
ประเวณีกันในระหวางเครือญาติแลวยิ่งจะถูกต้ังขอรังเกียจ  ถูกติเตียนมาก  โดยถือวาเปนพฤติกรรมท่ีอุบาทว
จัญไรเยี่ยงสัตว  และควรถูกลงโทษดวย  การรวมประเวณีระหวางเครือญาติ กรณีขมขืนกระทําชําเรา หรือกรณี
กระทําชําเราตอเด็กหญิงท่ีอายุไมเกิน 15 ป   จะมีผลกระทบตอจิตใจ การพัฒนาบุคลิกภาพ  และพฤติกรรมดวย  
เชน  เกิดทัศนคติไมดีในเร่ืองเพศ สงผลใหเกิดความเช่ือผิดๆมีทัศนคติเกี่ยวกับความรักผิดแผกแตกตางไปจาก
เด็กคนอ่ืน ๆ  ไมสามารถแยกแยะไดวาความรักกับการรวมประเวณีแตกตางกันอยางไร กลายเปนคนมีความ
ประพฤติสําสอนทางเพศ ติดโรคเพศสัมพันธ   เปนโรคกามตายดาน โรคประสาท มีความกดดันอาจกอ
อาชญากรรมทางเพศตอไปได หรืออาจกลายเปนคนผิดปกติทางจิตไปซ่ึงไมแสดงความเจ็บปวยแตอยางใด   ซ่ึง
ปญหาเหลานี้สมควรท่ีจะมีการพิจารณา แกไขกฎหมายใหเหมาะสม และมีการคุมครองผูเสียหายใหมากข้ึน
กวาเดิม 

 จะเห็นไดวาจากคดีตัวอยางท่ีนําเสนอมาดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นถึงสภาพความรุนแรงของ
ปญหาไดอยางชัดเจน แตเปนท่ีทราบกันดังไดกลาวแลววายังมีอีกมากท่ีปกปดเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนมิใหสังคมสวน
ใหญไดรับรูจะมีเฉพาะแตในชุมชนหรือหมูบานของตนเองเทานั้นท่ีทราบ  และหากมิไดเปนการขมขืนกระทํา
ชําเรา หรือกระทําชําเราตอเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป แลวชาวบานก็จะไมเขาไปเกี่ยวของ เนื่องจากไมมี
บทบัญญัติของกฎหมายกําหนดใหการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติเปนความผิด     จึงไดแตแสดงอาการติ
เตียนหรือต้ังขอรังเกียจ   เนื่องจากในสังคมไทยไมอาจยอมรับการกระทําดังกลาวนี้ได ซ่ึงถือวาเปนปญหาหนึ่ง
ของสังคมท่ีนับวันจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆและมีผลกระทบตอขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม   ความสงบเรียบรอย
ของประชาชนและยังมีสวนเก่ียวของกับคดีอาชญากรรมอีกดวย ซ่ึงแตกตางจากในสมัยโบราณท่ีมีกฎหมายหาม
และลงโทษอยางรุนแรงท้ังผูกระทําเอง และพอ แม พี่ นองท่ีรูเห็นและมิไดหามปรามดวย  ดังนั้นในปจจุบันรัฐ
ควรมีบทบัญญัติลงโทษการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติไวในทุกกรณี ท้ังท่ีเปนการสมัครใจยินยอม หรือท่ี
เปนการขมขืนกระทําชําเราไวเปนการเฉพาะ เพื่อใหเหมาะสมกับการกระทําความผิดและสอดคลองกับ
พฤติกรรมของคนในสังคมปจจุบันท่ีนับวันจะมีความวิปริตหรือผิดปกติมากข้ึน  และเห็นวาการท่ีรัฐจะ
กําหนดใหมีการลงโทษการกระทําความผิดทางเพศ กรณีการรวมประเวณีในระหวางเครือญาตินั้น อาจอาศัย
ทฤษฎีทางปรัชญาและทางกฎหมายดังนี้ 

                 1.  ทฤษฎีเสรีนิยม  (Liberalism)   มีแนวคิดท่ีสําคัญคือ  วัตถุประสงคเพียงประการเดียวท่ียอมใหรัฐ
หรือสังคมปฏิบัติตอสมาชิกในทางบังคับหรือควบคุม ไมวาจะเปนการใชมาตรการในการลงโทษทางอาญา  
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หรือมาตรการบังคับทางจิตใจโดยมติมหาชน คือ การปองกันสังคม  หรือ บุคคลอื่นในสังคมใหพนจาก
ภยันตราย    การใชอํานาจบังคับเพื่อประโยชนแกบุคคลนั้นเองไมวาจะเปนในทางรางกายหรือศีลธรรม  ยอมไม
เปนสาเหตุท่ีเพียงพอ   บุคคลไมอาจจะถูกบังคับโดยชอบทําใหกระทํา  หรือละเวนกระทําการใด  เพียงเพราะวา
การกระทํา  หรือละเวนการกระทําดังกลาวจะเปนการดีสําหรับบุคคลนั้น     หรือเพราะวาจะทําใหบุคคลนั้นมี
ความสุขมากข้ึน   หรือแมแตวาในความเห็นของบุคคลอ่ืน    การกระทําเชนนั้นจะเปนการฉลาดและถูกตอง   
สังคมอาจจูงใจโดยใชเหตุผลชักชวน   หรือเช้ือเชิญใหบุคคลน้ันปฏิบัติตาม  แตสังคมจะบังคับบุคคลนั้นมิได  
ในสวนท่ีเกี่ยวกับเร่ืองสวนตัวของบุคคล   ในสวนท่ีเกี่ยวกับรางกายและความคิดเห็น บุคคลนั้นยอมมีอํานาจ
สูงสุด                

  2.  ทฤษฎีสังคมพิทักษ  (Paternalism)  นั้น  เกิดข้ึนเม่ือความคิดในเร่ืองเสรีนิยมคอยๆ  เส่ือมคลาย   
โดยมีกฎหมายประเภทสังคมพิทักษเขามาแทนท่ีท้ังในกฎหมายอาญาและกฎหมายแพงจุดออนของลัทธิเสรีนิยม
อยูท่ีความเส่ือมคลายในความคิดท่ีวาบุคคลรูจักและรักษาผลประโยชนของตนเองไดดีท่ีสุดในสังคมปจจุบัน  
หรือเลือกกระทําการใดโดยมิได  หรือมิอาจคํานึงถึงผลท่ีแทจริง อันอาจเกิดข้ึน  การตัดสินใจของบุคคลอาจเกิด
จากความปรารถนาเพียงช่ัวครู  หรืออาจเกิดจากาการแรงผลักดันภายในซ่ึงพายแพตอส่ิงเยายวนภายนอก   ดังนั้น
สังคมหรือรัฐจึงยื่นมือเขามาปกปองสมาชิกของรัฐหรือสังคม จึงอาจออกกฎหมายมาปกปองหรือพิทักษบุคคล
ซ่ึงเปนสมาชิกในสังคมได  แมกฎหมายดังกลาวจะมีสวนกระทบถึงเสรีภาพของบุคคลก็ตาม     

 จะเห็นไดวาในสวนท่ีเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมาย  เพื่อลงโทษการกระทําความผิดทางเพศกรณี
ความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาตินั้นรัฐหรือสังคมมีอํานาจท่ีจะบัญญัติหรือออกกฎหมายลงโทษ 
บังคับหรือควบคุมสมาชิกในสังคมได โดยอาศัยพื้นฐานของทฤษฎีเสรีนิยมและสังคมพิทักษ   กลาวคือเพ่ือ
ปกปองสมาชิกในสังคมใหพนจากภยันตราย การกําหนดบทลงโทษการกระทําดังกลาวไวโดยเฉพาะในทุกกรณี
จะมีผลทําใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ   ซ่ึงเหมาะสมกับการกระทําความผิดมากข้ึน  และจะทําใหเกิดความ
เกรงกลัวไมกลาท่ีจะทําความผิดอีก  ซ่ึงจะทําใหสมาชิกในสังคมปลอดภัยจากการกระทําดังกลาว ใน
ตางประเทศไมวาประเทศใดท่ีมีกฎหมายบัญญัติลงโทษการกระทําความผิดดังกลาวไวโดยเฉพาะ  หรืออยูใน
ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา หรืออยูในบทเพิ่มโทษก็มีจุดประสงคอยางเดียวกัน  คือ  เพื่อปกปองสมาชิกใน
สังคมใหพนจากภยันตราย71   
 
3.  ทฤษฎีการลงโทษ 

                                                        
 71 อรประภา   สาครวาสี.  “การกระทําความผิดทางเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีบังคับใหมีการรวมเพศทางเวจมรรค  
และทางปาก” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2539,   หนา  52 – 53. 
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 วัตถุประสงคของการลงโทษท่ีสําคัญท่ีสุดนั้น  มีอยู  4  ประการแมจะไมอาจแยกออกจากกันไดอยาง
เด็ดขาดก็ตาม  แตก็เนนใหเห็นเดนชัดถึงวิธีการท่ีแตกตางในการบรรลุเปาหมายท่ีจะลดจํานวนของอาชญากรรม
ไดแก  
 3.1  เพื่อเปนการแกแคนทดแทน  การลงโทษเพ่ือเปนการแกแคนทดแทนน้ี  เปนหลักการลงโทษท่ี
เกาแกท่ีสุด โดยเปนไปตามแนวคิดวาผูใดกระทําการใดยอมไดรับผลตอบแทนจากการกระทํานั้น  การลงโทษ
เพื่อเปนการแกแคนทดแทนนั้นจะไดผลก็ตอเม่ือไดกระทําโดยรวดเร็วและรุนแรงใหสาสมแบบตาตอตา   ฟนตอ
ฟน   มิฉะนั้นประชาชนจะขาดความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของบานเมือง และอาจหาทางแกไข   หรือแก
แคนผูกระทําความผิดดวยตนเองก็ได72      การลงโทษท่ีชอบธรรมตามหลักการเพ่ือเปนการแกแคนทดแทนนี้
จะตองมีเง่ือนไข 3  ประการ  คือ  ประการท่ีหนึ่งจะตองกระทําเพื่อแกไขความเสียหายที่ผูกระทํากอใหเกิดข้ึน  
หรือทดแทนความรูสึกหรือส่ิงท่ีผูเสียหายตองสูญเสียไป   อันเนื่องมาจากการกระทําความผิดและจะตองให
ผูเสียหายพอใจและเห็นวาเปนการกระทําท่ีดีท่ีสุดและยุติธรรมแลว    ประการท่ีสองการลงโทษจะตองกระทํา
เพื่อใหเกิดความเปนธรรม  มีหลักวาการท่ีจะใหกฎหมายมีผลคุมครองประโยชนสุขของสวนรวมนั้นทุกคนตอง
เคารพและเช่ือฟงปฏิบัติตามกฎหมาย  การท่ีผูกระทําความผิดฝาฝนกฎหมายอาญาในแตละคร้ังเทากับเปนการ
เอาเปรียบคนอ่ืนท่ีเขาเช่ือฟงปฏิบัติตามกฎหมาย   ดังนั้นการลงโทษผูกระทําความผิดจึงเปนการท่ีทําใหผูกระทํา
ความผิดและบุคคลท่ีฝาฝนกฎหมายจะตองถูกดําเนินคดีและผูไดเปรียบจากการฝาฝนกฎหมายจะตองถูกลงโทษ  
ดวยเหตุนี้การลงโทษผูกระทําความผิดจึงควรมีความรุนแรงเทียบเทากับความไดเปรียบที่ผูกระทําไดรับจากการ
ฝาฝนกฎหมาย     ประการสุดทายการลงโทษจะตองไดสัดสวนกับความผิดจํานวนโทษท่ีผูกระทําผิดควรจะ
ไดรับนั้นจะตองเทากับความเสียหายท่ีเขาไดกระทําลงจากการกระทําความผิดนั้น73    ปญหาวาจะใชหลักใดมา
พิจารณาวาจํานวนโทษเทาใดจึงจะไดสัดสวนกับความผิดท่ีผูกระทําไดกระทําข้ึน  ประเด็นนี้  เอ็มมานูเอล ค๊ัน  
เห็นวาโทษท่ีผูกระทําจะไดรับนั้นจะตองไดสัดสวนพอดีท้ังสภาพและความหนักเบาของความผิดท่ีเขาไดกระทํา  
โดยพิจารณาจากความรายแรงทางศีลธรรมของความผิดแตละฐานและพิจารณาจากความนาตําหนิจาก
พฤติการณของการกระทําความผิดในแตละเร่ือง   นอกจากนี้แลวยังรวมถึงความรายแรงท่ีผูกระทํากอใหเกิดข้ึน
อันเกิดจากการกระทําโดยเจตนา ประมาท  และในบางกรณีจะตองพิจารณาถึงความรายแรงท่ีเกิดตอสังคมอีก
ดวย  ดังนั้นหลักการพิจารณาในเร่ืองสัดสวนของโทษจะตองพิจารณาถึงสภาพและความหนักเบาของความผิด

                                                        
 72 เกียรติขจร   วัจนะสวัสด์ิ.  คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1. พิมพครั้งที่ 6  แกไขเพ่ิมเติม.  กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2542,  หนา  574. 
 73 สุโขทัยธรรมาธิราช.  กฎหมายอาญาสําหรับรัฐศาสตร. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัทวิคตอรี่เพาวเวอรพอยท,  
2528, หนา 224. 
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ซ่ึงประกอบดวยความรายแรงของความเสียหายในทางการกระทํา และผลตอสังคมอันเกิดจากการกระทํา
ความผิดนั้น74   

 3.2  เพื่อเปนการขมขูหรือยับยั้ง 

 วัตถุประสงคนี้ท่ีเห็นชัดก็เพื่อเหตุผลสองประการ  คือ  ประการแรก  เพื่อเปนการขมขูตัวผูกระทํา
ความผิดนั้นใหเกิดความเข็ดหลาบไมกลากระทําความผิดในฐานเดียวกันซํ้าข้ึนมาอีก และประการที่สองลงโทษ
ผูกระทําความผิดเพื่อใหเปนตัวอยาง ใหคนท่ัวไปเห็นวาเม่ือกระทําความผิดแลวจะตองไดรับโทษเชนเดียวกับ
บุคคลผูกระทําความผิดนี้ เพ่ือใหคนท่ัวไปเกิดความเกรงกลัวกฎหมาย  จะไดไมกลากระทําความผิดข้ึนอีก การ
ลงโทษตามวัตถุประสงคนี้มีลักษณะมองไปในอนาคตคือตองการขมขูใหประชาชนกลัวจะไดไมกลากระทํา
ความผิดและไมใหผูท่ีไดกระทําความผิดแลวกระทําผิดซํ้าอีก75การจะทําใหประชาชนกลัวไมกลากระทําความผิด
อาญานั้นจะตองบังคับโทษโดยมีลักษณะ  4  ประการ คือ76 

 1.  การลงโทษจะตองแนนอน (certainty)   หมายความ  วาตองลงโทษแกทุกคนท่ีฝาฝนกฎหมาย   
ดังนั้นบุคคลใดท่ีทําผิดจะตองถูกดําเนินคดีและลงโทษตามกฎหมาย 

 2.  การลงโทษจะตองมีความรุนแรง (severity)   หมายความวา  ความรายแรงของโทษท่ีจะลงแก
ผูกระทําความผิดจะตองรายแรงพอที่จะยับยั้งความตองการในการท่ีจะกระทําความผิด 

 3.  การลงโทษตองฉับไว  (ceterity)  หมายความวา   กระบวนการพิจารณาและลงโทษน้ันจะตอง
กระทําไปโดยความรวดเร็วไมปลอยเวลาใหเนิ่นนานจนคนท่ัวไปลืมวาบุคคลผูนั้นไดกระทําความผิดอยางไร 
 4.  การลงโทษจะตองกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณชน  (publicity)  หมายความวา  การลงโทษ
จะตองทําใหสาธารณชนไดเห็นหรือไดทราบ  เพื่อเปนการขมขูบุคคลท่ัวไป 

 3.3  เพื่อเปนการคุมครองสังคมใหพนจากภยันตรายในระหวางท่ีผูกระทําถูกตัดขาดจากสังคมไป 
 การลงโทษประหารชีวิต   จําคุกตลอดชีวิต  หรือจําคุกมีกําหนดเวลา  เปนการคุมครองมิใหผูกระทํา
ผิด   กลับมาทํารายหรือเปนภยันตรายตอสังคมอีกตลอดไปหรือช่ัวระยะเวลาหนึ่ง77 

                                                        
 74 อุทิศ  แสนโกศิก.   กฎหมายอาญา  ภาค 1. กรุงเทพฯ : ศูนยบริการเอกสารและวิชาการ   กองวิชาการ  กรม
อัยการ, 2522,  หนา 20. 
 75  เกียรติขจร   วัจนะสวัสด์ิ.   คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1. ฉบับพิมพครั้งที่ 6  แกไขเพ่ิมเติม.  กรุงเทพมหานคร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2542,  หนา  574. 
 76 อรัญ สุวรรณบุปผา.  หลักอาชญาวิทยา. กรุงเทพฯ:  ไทยวัฒนาพาณิชย  จํากัด, 2518,  หนา 12. 
 77  เกียรติขจร   วัจนะสวัสด์ิ.  เร่ืองเดียวกัน,  หนา  575. 
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 การลงโทษประหารชีวิตถือไดวาเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะผูตองโทษไมมีโอกาส
กลับมากระทําผิดไดอีกตอไป   สวนการเนรเทศจะมีผลตอเม่ือจัดใหผูนั้นอยูในเขตพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งแตเพียงคน
เดียว  โดยตัดขาดจากสังคมจึงจะกอใหเกิดผลตามความมุงหมาย  สําหรับการลงโทษจําคุกโดยกําหนดเวลานั้น  
แมจะเปนการลงโทษผูกระทําความผิดไวระยะหนึ่งก็ตาม แตในหลายๆประเทศก็ไดใหอํานาจศาลในการขยาย
กําหนดโทษผูกระทําผิดออกไปไดถาศาลพอใจ โดยพิจารณาจากความประพฤติในอดีตและความนาจะเปน
ผูกระทําความผิดอีก   เพื่อเปนการปองกันสังคมใหปลอดภัยจากอาชญากรรม78  

 
        3.4  เพื่อเปนการปรับปรุงแกไขตัวผูกระทําผิด 

 
 วัตถุประสงคท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในการลงโทษผูกระทําผิดก็เพื่อเปนการปรับปรุงแกไขให
ผูกระทําผิดกลับตัวเปนพลเมืองดี   เพราะผูท่ีถูกจําคุกสวนใหญก็จะตองถูกปลอยตัวกลับมาสูสังคมอีก ทฤษฎีนี้
ถือวาท่ีจริงแลวไมควรเรียกวาการลงโทษ  (punishment)   เม่ือพูดถึงการปรับปรุงแกไข  อบรมบมนิสัยผูกระทํา
ความผิด  แตควรจะเรียกวา   การบําบัด  (treatment)   การบําบัด ไมมีลักษณะท่ีจะทําใหผูกระทําผิดไดรับความ
ลําบาก  หรือ ไดรับผลราย การลงโทษไมนาจะทําใหคนประพฤติตัวดีข้ึน  เพื่อใหการบําบัดหรือการอบรมบม
นิสัยผูกระทําผิดเปนไปอยางไดผล  จะตองมีการแยกประเภทนักโทษ   เชน  แยกประเภทนักโทษท่ีอายุนอย ออก
จากนักโทษผูใหญ   แยกประเภทนักโทษท่ีกระทําผิดคร้ังเดียวออกจากพวกท่ีกระทําผิดหลายคร้ัง  แยกพวกท่ีพอ
กลับตัวไดออกจากพวกท่ีเหลือขอจริงๆ  เปนตน   การบําบัดฟนฟูในระหวางท่ีผูตองโทษถูกจองจําอยูนั้นอาจ
ไดแก การฝกหัดอาชีพ การใหการศึกษา การอบรมทางศาสนาและศีลธรรม และการรักษาพยาบาล  เปนตน 

 ปญหามีว าทฤษฎีใดเปนทฤษฎี ท่ี ถูกตองและเหมาะสมท่ีสุดในการลงโทษผูกระทําอัน
กระทบกระเทือนตอประโยชนของสังคม  ท่ีเราเรียกวา เปนความผิดอาญา ทฤษฎีเหลานี้หรือวัตถุประสงค
เหลานี้บางกรณีก็ขัดแยงกัน  เชน  การลงโทษเพ่ือเปนการแกแคนทดแทน  ขมขู  จะตองใหผูตองโทษไดประสบ
กับความยากลําบากพอสมควร  ซ่ึงไดกลาวมาแลว   ถาผูตองโทษไดรับความทุกขทรมานอาจะทําใหโอกาสใน
การปรับตัวเปนพลเมืองดีมีนอยลงไป แตถาพิจารณาการลงโทษในแงของการปรับปรุงแกไขตัวผูกระทําผิดอยาง
เดียว  หรือในแงของการคุมครองสังคมใหปลอดภัย  ผลก็คือ   เม่ือใดท่ีผูนั้นกลับตัวเปนคนดีก็จะตองปลอยตัวผู
นั้นใหพนโทษทันทีเพราะไมมีเหตุใด ๆ  ท่ีจะควบคุมตัวตอไป  แตการปลอยตัวไปก็เปนการขัดตอทฤษฎีขมขู   
และทฤษฎีแกแคนทดแทน  เพราะถาเปนการกระทําผิดรายแรงแตผูกระทําผิดกลับตัวเปนคนดีอยางแนนอนแลว
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ก็ตองปลอยตัวออกมากอนกําหนด ผลของการขมขูก็จะไมมี  การแกแคนทดแทนก็ไมมีดวย เหตุนี้การลงโทษจึง
จะมุงเพื่อวัตถุประสงคเพียงประการหน่ึงประการใดแตอยางเดียวโดยท่ีไมคํานึงถึงวัตถุประสงคประการอ่ืนๆ
ไมได  จะตองมีความมุงหมายหลายๆประการประกอบกัน79 

                    จากวัตถุประสงคของการลงโทษท่ีกลาวมาแลวท้ังหมดขางตนเม่ือพิจารณาแลวจะเห็นไดวาปจจุบัน
นี้ประเทศไทยมิไดมีบทบัญญัติลงโทษ ผูท่ีรวมประเวณีกับเครือญาติของตนไวเปนการเฉพาะตางหาก และทุก
กรณี    หากมีการรวมประเวณีกับญาติของตนเกิดข้ึนก็จะไมมีความผิดและถูกลงโทษ เวนแตเฉพาะกรณีท่ีเปน
การขมขืนกระทําชําเราหญิงตาม มาตรา  276   หรือกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน  15 ป   ตามมาตรา  277  
เทานั้น  โดยหากเปนการกระทําของบุพการีตอผูสืบสันดานแลวก็จะถูกเพ่ิมโทษใหหนักข้ึนหนึ่งในสาม  ตาม
มาตรา  285   แตถาหากเปนการกระทําของบุคคลที่เปนเครือญาติอ่ืนๆ  กระทําตอกันเชน   ผูสืบสันดานขมขืน
กระทําชําเราบุพการี    พี่ชายขมขืนกระทําชําเรานองสาว  หรือกระทําชําเรานองสาวอายุไมเกิน 15 ป   นองชาย
ขมขืนกระทําชําเราพี่สาว  ลุง  นา  อา  ขมขืนกระทําชําเราหลานสาว  หรือกระทําชําเราหลานสาวอายุไมเกิน 15 
ป  หรือบิดาเล้ียงขมขืนกระทําชําเราบุตรเล้ียง หรือกระทําชําเราบุตรเล้ียงอายุไมเกิน 15 ป  หรือผูรับบุตรบุญ
ธรรมขมขืนกระทําชําเราบุตรบุญธรรมท่ีบรรลุนิติภาวะแลว บุคคลดังกลาวจะถูกลงโทษตามมาตรา 276 หรือ 
มาตรา 277 แลวแตกรณี เชนเดียวกับการกระทําของบุคคลทั่วไปกระทํา จะไมถูกเพิ่มโทษใหหนักข้ึนเหมือนที่
บุพการีกระทําตอผูสืบสันดานซ่ึงยังเปนการไมเหมาะสม  

 ดังนั้นหากมีบทบัญญัติลงโทษการรวมประเวณีกับเครือญาติของตนไวโดยเฉพาะและทุกกรณีและมี
การเพิ่มโทษหนักข้ึนสําหรับกรณีผูสืบสันดานท่ีไปขมขืนกระทําชําเราบุพการี หรือพี่ชายขมขืนกระทําชําเรา
นองสาว   หรือกระทําชําเรานองสาวท่ีอายุไมเกิน  15 ป   หรือนองชายท่ีขมขืนกระทําชําเราพ่ีสาว หรือกระทํา
ชําเราพี่สาวท่ีอายุไมเกิน  15 ป  หรือ  ลุง  นา  อา  ขมขืนกระทําชําเราหลานสาว  หรือกระทําชําเราหลานสาวอายุ
ไมเกิน  15  ป   หรือบิดาเล้ียงขมขืนกระทําชําเราบุตรเล้ียง   หรือกระทําชําเราบุตรเล้ียงอายุไมเกิน  15 ป   หรือ
ผูรับบุตรบุญธรรมขมขืนกระทําชําเราบุตรบุญธรรมท่ีบรรลุนิติภาวะแลว ใหเสมือนกับการเพ่ิมโทษบุพการีท่ี
กระทําตอผูสืบสันดานดวย    ก็จะเปนไปตามวัตถุประสงคของการลงโทษท่ีกลาวมาขางตน คือ  
 ประการแรกเพื่อแกแคนทดแทน  กลาวคือเม่ือบุคคลใดกระทําความผิดทางเพศตอบุคคลท่ีเปนญาติ
ของตนเอง  โดยการขมขืนกระทําชําเรา  หรือกระทําชําเราตอเด็กหญิงอายุไมเกิน 15  ป แลว  บุคคลนั้นก็ควรจะ
ไดรับผลตอบแทนจากการกระทําความผิดนั้นใหสาสมและหนักกวาบุคคลท่ัวไปกระทํา  โดยการลงโทษจะตอง
ไดสัดสวนกับความผิดท่ีไดกระทําลงไป    
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 ประการท่ีสองเพื่อเปนการขมขูหรือยับยั้งผูกระทําความผิด  กลาวคือเม่ือมีบทบัญญัติลงโทษการ
กระทําดังกลาวไวโดยเฉพาะทุกกรณีคือแมสมัครใจยินยอมรวมประเวณีกันก็ตาม    และมีการเพิ่มโทษใหหนัก
ข้ึนกวาบุคคลท่ัวไปแลว  การลงโทษก็จะมีความรุนแรงมากข้ึนกวาเดิมเพียงพอใหผูกระทําความผิดดังกลาวเกิด
ความเกรงกลัวท่ีจะถูกลงโทษจึงไมกลาท่ีจะกระทําความผิดอีก    อยางไรก็ตามการขมขูยับยั้งมิไดข้ึนอยูกับความ
รายแรงของโทษที่กําหนดไวในแตละฐานความผิดเพียงอยางเดียวแตข้ึนอยูกับความแนนอนและรวดเร็วในการ
ลงโทษตอผูกระทําความผิดทุกคนดวย    

 ประการท่ีสามเพ่ือปองกันสังคมหรือตัดโอกาสการกระทําความผิดอีก   กลาวคือ   ในระหวางท่ี
ผูกระทําความผิดไดรับการลงโทษโดยจําคุกอยูนั้น   ผูกระทําความผิดก็จะถูกตัดความสามารถในการกระทํา
ความผิดอีกแตการตัดโอกาสนี้จะเปนการตัดโอกาสเพียงระยะเวลาหนึ่งช่ัวคราว   หรือตลอดชีวิต เพื่อปองกัน
สังคมนั้นแตก็จะตองพิจารณาจากความรุนแรง  ลักษณะของการกระทํา  ความประพฤติในอดีตของผูกระทํา
ความผิดอีกดวย     

   สวนวัตถุประสงคประการสุดทายเพ่ือแกไขฟนฟูจิตใจผูกระทําความผิด  กลาวคือมีเปาหมายท่ีจะใช
การลงโทษใหผูกระทําความผิดตัดสินใจเลือกการปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนมีความสามารถท่ีจะยับยั้งตนเอง 
หรือมิใหคิด หรือกระทําการรวมประเวณีกับบุคคลท่ีเปนญาติของตนเองอีกตอไป  แตท้ังนี้แลววิธีการแกไข
ฟนฟูตามวัตถุประสงคจะตองแตกตางกันออกไปตามความเหมาะสมกับสถานะของผูกระทําผิดในแตละคน 

 4.3  ลักษณะบุคลิกของผูกระทําความผิด 80 

 1.  กรณีท้ังสองฝายมีความสัมพันธทางสายโลหิต  
        ผูกระทํามักเปนคนเก็บตัว   พูดนอย   และเปนคนโมโหรายฉุนเฉียวงายใชอํานาจปกครองคนใน
ครอบครัวในลักษณะเผด็จการ   บางขณะมีการใชกําลังกับสมาชิกในครอบครัวทําใหทุกคนในครอบครัว
โดยเฉพาะมารดาเกรงกลัว บางรายถึงกับขนาดขาดความเช่ือม่ันในตนเอง   มีเชาวปญญาปานกลาง  มีการศึกษา
ไมสูงอาชีพสวนใหญมักจะใชแรงงานและพฤติกรรมรวมของผูกระทําก็คือ   การดื่มสุรา  ดูหนังสือ   หรือวีดีโอ
ท่ีมีรูปภาพหรือเนื้อหากระตุนอารมณทางเพศ 

 ความสัมพันธระหวางผูกระทําและเหยื่อจะมีลักษณะต้ังแตปกติแบบครอบครัวท่ัวไปจนถึงหางเหิน
แตสวนใหญแลวจะมีความสัมพันธในแบบปกติท่ีมีการพูดคุยใชชีวิตอยางพอลูกท่ัวไปมีการวากลาวกันท่ีอยูใน
ระดับเกณฑท่ัวไปของครอบครัวสวนใหญในสังคม 
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 2.  กรณีท้ังสองฝายไมไดมีความสัมพันธทางสายโลหิต 

  สวนใหญเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี   พูดจาคลองแคลวมีเหตุผลจะมีบางคนท่ีมีบุคลิกกาวราวโมโห
ฉุนเฉียวงาย  บางคนขาดความเช่ือม่ัน หรือหวาดระแวง พฤติกรรมรวมคือการมีความสนใจในเร่ืองเพศในระดับ
ท่ีสูงไมวาจะเปนในแงปริมาณ หรือความถ่ีในการรวมเพศกับภรรยาและหรือความถ่ีในการไปใชบริการทางเพศ
จากสถานบริการทางเพศและตองการมีเพศสัมพันธกับภรรยาในรูปแบบท่ีแปลกใหม    เชนใหภริยาปฏิบัติตาม
หนังสือ   วีดีโอ   หรือความตองการที่หลากหลายของตน  ส่ิงท่ีแสดงออกถึงความตองการทางเพศท้ังในปริมาณ
และคุณภาพแสดงออกโดยการมีภริยามากกวาหนึ่งคน   การชอบดูหนังสือ หรือวีดีโอท่ีแสดงถึงการรวมเพศท่ี
ตางไปจากปกติ    การใชหญิงบริการบอยคร้ังถึงเปนประจํารวมถึงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวเร่ืองเพศสัมพันธ
ท่ีตนมีความตองการ  

 ความสัมพันธระวางผูกระทํากับผูถูกกระทําเปนไปในทางดีมาก  แตโดยสวนใหญจะใหความสนิท
สนมและแสดงความหึงหวงเกินกวาสถานภาพท่ีควรจะเปน โดยเฉพาะกรณีพอเล้ียงกับลูกเล้ียงซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบความสัมพันธกับลูกท่ีเกิดกับตน   กรณีท่ีมีลูกกับภริยาตนเอง  จะเห็นชัดวาพอเล้ียงทุกคนจะใหความ
สนิทสนมหึงหวงและสนใจในตัวลูกเล้ียงมากกวาลูกของตน  ซ่ึงในประเด็นนี้ยังรวมถึงผูปกครองดวย  

           สรุปลักษณะของผูกระทําท้ังท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตและไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตมี
ความเหมือนกันในเร่ืองของความมีอํานาจเหนือกวา  ทําใหสมาชิกในครอบครัวเกรงกลัวแตอาจจะแตกตางกันก็
เพียงในระดับของความมากนอยของการใชกําลังทางกายท่ีมีตั้งแตไมเคยใชกําลังกายเลยไปจนถึงการลงมือตบตี
เปนประจํา  เม่ือพิจารณาใหละเอียดจะพบวามีการดาวาขมขูหรือใชความเหนือกวาทางดานสังคม  เศรษฐกิจเปน
เคร่ืองมือ สรางความชอบธรรมใหสมาชิกในครอบครัวยอมรับตนเองจึงกลาวไดวาความสัมพันธในเชิงอํานาจ
ในครอบครัวจึงมีลักษณะเผด็จการ โดยผูกระทํามีอํานาจสูงสุด  

     ในสวนท่ีแตกตางกันคือ  รูปแบบความสัมพันธระหวางผูกระทําและเหยื่อ   กลาวคือ  หากท้ังสอง
ฝายมีความสัมพันธกันทางสายโลหิตผูกระทําจะมีความสัมพันธกันในระดับปกติถึงหางเหินหรืออีกนัยหนึ่ง  คือ  
มีความสัมพันธในระดับปกติคอนไปทางลบ   ในขณะท่ีผูกระทําไมความสัมพันธทางสายโลหิตจะมี
ความสัมพันธในระดับปกติถึงสนิทสนมเปนพิเศษ  หรืออีกในหนึ่งคือมีความสัมพันธในระดับปกติคอนไปใน
ทางบวกซ่ึงพฤติกรรมท้ังสองรูปแบบนี้   จะนําไปสูการรวมประเวณีถึงแมวาเหยื่อจะพยายามบอกกับมารดาหรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวของถึงพฤติกรรมดังกลาวจากผลท่ีรับสวนมากมักจะเปนการละเลยหรือไมเช่ือวาเปนเร่ืองจริง  
เพราะหากเปนกรณีท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตแลวผูรับฟงจะรูสึกขัดแยงกับเร่ืองท่ีไดรับฟงเพราะภาพท่ี
เห็นในปกติท่ัวไปผูกระทําปฏิบัติตัวอยางพอแมท่ัวไป   หรือในบางรายดูจะหางเหินไมสนใจประกอบกับดุดาวา
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กลาวเหยื่อเปนประจํา  แลวเม่ือเหยื่อมาบอกวาถูกบิดากอดจูบหรือพยายามรวมประเวณีจึงเปนเร่ืองท่ีไมนาจะ
เปนไปได   

               ในกรณีท่ีไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตแมเหยื่อจะเลาเร่ืองใหมารดาหรือผูเกี่ยวของทราบแตภาพ
ท่ีออกมาคือการเปนพอเล้ียงที่หวงใยรักเหยื่อเหมือนเปนลูกของตนเองหรือมากกวา  การกอดจูบก็เกิดข้ึนเปน
ประจําโดยไมปดบังทําใหผูรับฟงเกิดความขัดแยงและไมเช่ือวาส่ิงท่ีลูกเล้ียงพูดเปนการท่ีพอเล้ียงแสดงออก
ในทางชูสาวเพราะมักคิดวาผูถูกกระทําไมชอบพอเล้ียงเปนทุนเดิมอยูแลว  หรือไมก็วิตกจริตคิดมากไปเองและ
อาจถูกมองวาเปนตัวสรางปญหาใหกับครอบครัว   ทําใหเหยื่อไมกลาเลาใหใครฟงอีกจนเปนเหตุใหนําไปสูการ
รวมประเวณีในท่ีสุด   และในบางกรณีกลายเปนการกระตุนใหผูกระทํากลาจะกระทํามากยิ่งข้ึนเพราะเห็นวาไม
มีใครเชื่อในส่ิงท่ีเหยื่อพูด  หรือกรณีภริยาทราบเร่ืองแลวนิ่งเฉยจึงทําใหผูกระทํายามใจท่ีจะกระทําบอยข้ึน 

 4.4  ลักษณะบุคลิกของเหยื่อ81 

 1.  กรณีท้ังสองฝายมีความสัมพันธทางสายโลหิต   
 ในกรณีท่ีเปนบุตรสวนใหญจะกลัวบิดาเกือบท้ังหมดท่ีเปนคดีและเปนขาวจะเปน 
การกระทําของบิดากับบุตร  เหยื่อท่ีเปนวัยรุนมักจะไมมีความสนิทสนมกับบุคคลท่ีอยูในครอบครัวมากนักแต
จะสนิทสนมกับเพื่อนมากกวา  สวนเหยื่อท่ีอยูในวัยเด็กจะสนิทสนมกับบิดามารดาและคนในครอบครัว 
ลักษณะรวมของเหยื่อในกรณีนี้ประการหน่ึงคือ   การมีบุคลิกและพฤติกรรมท่ีเช่ือฟงผูกระทําไมกลาตัดสินใจ
หรือโตแยงและคัดคาน    เปนคนพูดนอย   ไมเลาเร่ืองสวนตัวใหคนในครอบครัวฟง 
 2.  กรณีท้ังสองฝายไมไดมีความสัมพันธทางสายโลหิต 
 ในกรณีนี้เหยื่อมีบุคลิกท่ีแตกตางกันไปตั้งแตชอบเก็บตัวรวมไปจนถึงแสดงความเช่ือ 
ม่ัน ไมรับผิดชอบในการเรียนไปจนถึงเรียนเกงหรือสงบเสง่ียมเรียบรอยไปจนถึงเคยมีการรวมประเวณีมากอน
ลักษณะรวมก็คือการแยกไมออกวาส่ิงท่ีถูกกระทํามากอนการขมขืนกระทําชําเราเปนการกระทําท่ีปกติหรือเกิน
เลยเปนการลวงเกินทางเพศ เพราะโดยสวนใหญจะยินยอมใหผูกระทํา   กอด   จูบ   ลูบ  คลํามากอนเกิดการรวม
ประเวณี   
  
 สรุป   ในลักษณะกรณีท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต    ผูถูกกระทํามักมีบุคลิกและพฤติกรรมคือ
กลัวบิดาไมคอยไววางใจคนในครอบครัวโดยเฉพาะบิดาเนื่องจากในการเล้ียงดูในลักษณะเผด็จการ  ชอบใช
กําลังตัดสินปญหาทําใหเหยื่อถูกหลอหลอมอยูภายใตบรรยากาศของการใชอารมณของบิดาเปนเคร่ืองตัดสิน 
บุคลิกของเหยื่อจึงเปนคนท่ีเช่ือฟงไมกลาโตแยงและกลัวบิดา ในกรณีท่ีไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต   การ

                                                        
 81 เร่ืองเดียวกัน,   หนา 14 – 15. 
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กลอมเกลาทางสังคมไมไดเกิดจากพอเล้ียงหรือผูกระทําแตเพียงผูเดียวโดยเด็ดขาดแตไดผานการกลอมเกลามา
จากครอบครัวเดิมกอนท่ีจะมาใชชีวิตอยูในครอบครัวท่ีมีพอเล้ียงเปนผูนําครอบครัวทําใหบุคลิกและพฤติกรรม
ของเหยื่อมีความหลากหลายประกอบกับพอเล้ียงมีบุคลิกและพฤติกรรมท่ีแตกตางมากกวาในกรณีท่ีมี
ความสัมพันธทางสายโลหิตทําใหการกลอมเกลาและอบรมเล้ียงดูไมไดตกอยูภายใตบรรยากาศเผด็จการแตเพียง
อยางเดียว  แตส่ิงท่ีรวมกันท้ังสองกรณีคือ เหยื่อเกิดความสับสนกับพฤติกรรมท่ีผูกระทําปฏิบัติตอตนกอนจะมี
การรวมประเวณีทําใหผูถูกกระทําอยูภายใตความสับสนจนเปนชองทางใหผูกระทําสามารถจะรุกลํ้าไปสูการ
รวมประเวณีไดในเวลาตอมา 
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บทท่ี   3 
 

ความผดิฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติในตางประเทศ 
 

 ในบทนี้เปนการศึกษาถึงประวัติความเปนมา  แนวความคิดทางกฎหมาย  ส่ิงท่ีกฎหมายมุงคุมครอง  
วัตถุประสงคในการกําหนดความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ  ของประเทศอังกฤษ  สหรัฐอเมริกา 
และฝร่ังเศส   เพื่อนําไปศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทยในบทท่ี 4 ตอไป 

 
1.  ความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติในประเทศอังกฤษ 
 
       กฎหมายของประเทศอังกฤษนั้นถือวาเปนตนแบบของระบบกฎหมายคอมมอนลอว  แตเดิมกอนป  
ค.ศ.  1650  การรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ ยังไมไดเปนความผิดทางอาญาในระบบกฎหมายคอม
มอนลอว1  แตเปนความผิดตามกฎหมายศาสนาซ่ึงผูฝาฝนจะตองถูกชําระพิจารณาคดีความดังกลาวในศาล
ศาสนา (Ecclesiastical court)2  ซ่ึงในสมัยกอนการรวมประเวณีระหวางเครือญาติ เชน ระหวางพอกับลูกสาว 
หรือพี่สาวกับนองชาย ก็มีปรากฏชุกชุมในประเทศอังกฤษ ยิ่งในพวกท่ียากจนยิ่งจะมีมาก ท้ังนี้เพราะสาเหตุมา
จาก ครอบครัวท่ียากจน ตองแออัดนอนยัดเยียดในหองเดียวกัน บางทีตองนอนเตียงเดียวกันปนเปกันไปทั้งพอ 
แม ลูกสาวและลูกชาย  

 ดังนั้นการรวมประเวณีกันระหวาง  พอ  แม  และลูก จึงเกิดข้ึนไมหยุดหยอนอยางหลีกเล่ียงไมได  
และไดมีการบันทึกไวเปนหลักฐานมากมายถึงพฤติกรรมดังกลาวของคนอังกฤษ เชน ในป ค.ศ. 1670   คดีของ
นายกเทศมนตรีแหงเอดินเบรอ ช่ือธอมัส ไวร  ซ่ึงนายกเทศมนตรีผูนี้ไดถูกศาลตัดสินประหารชีวิต  โดยเขามี
ความผิดกลาวคือรวมประเวณีกับผูรวมสายโลหิต และรวมประเวณีกับสัตว พฤติการณก็คือ  เม่ือขณะท่ี
นายกเทศมนตรีผูนี้ยังหนุมอยู  ไดเคยรวมประเวณีกับนองสาวของเขา ซ่ึงมีอายุเพียง 14 ป  ตอจากนั้นก็รวม
ประเวณีกันมาเร่ือย ๆ  จนนองสาวโต ซ่ึงการรวมประเวณีก็ไดกระทําในบานของบิดานั่นเอง ตอมาเขายังได
บังอาจขมขืนลูกเล้ียงซ่ึงเปนลูกติดมากับภริยาของเขาอีก และในระหวางท่ีอยูกินกับภริยา ธอมัส ไวร   ยังลักลอบ
รวมประเวณีกับสาวใชในบานของเขาหลายครั้งและหลายคนเทานั้นยังไมพอธอมัส ไวร   ยังไดแสดงความ

                                                        
 1 นฤพนธ จอยทองมูล.  “การกระทําความผิดทางเพศของบุคคลในครอบครัว” วิทยานิพนธนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544, หนา 69.  

 2 เร่ืองเดียวกัน, หนา 69. 
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วิปริตโดยการรวมประเวณีกับแมวัวและลาของเขาอีก คดีของนายกเทศมนตรีผูนี้มีพยานหลายปากใหการท่ีศาล 
โดยพยานเหลานี้ไดรายละเอียดถึงวิธีท่ีเขาไดกระทํากับสัตวอยางผิดธรรมชาติ  สวนพฤติการณท่ีเกี่ยวกับ
นองสาวของเขานั้น ผูเปนนองสาวไดเลารายละเอียดใหศาลฟงจนหมด  เชน  ไดเคยรวมประเวณีกันกี่คร้ัง และ
ในสถานท่ีใดบาง เปนตน ในท่ีสุดท้ังธอมัส ไวร  นายกเทศมนตรี   และนองสาวของเขาก็ถูกศาลตัดสินประหาร
ชีวิต ในวันจันทรท่ี 11 เมษายน ค.ศ. 16703  

 จากตัวอยางของคดีดังกลาวจะเห็นวาในสมัยกอนนั้นการลงโทษผูท่ีกระทําความผิดฐานรวมประเวณี
ในระหวางเครือญาติแมจะเปนความสมัครใจยินยอม  สังคมหรือศาลมักจะลงโทษดวยมาตรการที่รุนแรงมากถึง
ข้ันประหารชีวิตเลยทีเดียวท้ังชายและหญิง  เนื่องจากเห็นวาเปนการกระทําท่ีวิปริตผิดธรรมชาติ และผิดศีลธรรม  
จึงสมควรลงโทษใหหนักเพื่อ จะไดเปนเยี่ยงอยางไมใหใครประพฤติปฏิบัติตาม ตอมาในป ค.ศ.1908 จึงไดมีการ
บัญญัติเปนกฎหมายใหการรวมประเวณีระหวางเครือญาติเปนความผิด  และมีโทษในประเทศอังกฤษ ซ่ึงใน
ปจจุบันการลงโทษผูกระทําความผิดไมรุนแรงเหมือนในสมัยกอน  โทษสูงสุดคือจําคุกโดยเฉพาะกรณีท่ีเปนการ
กระทําของบิดามารดาตอบุตร จะใชการบําบัดทางจิตรวมดวยเพ่ือลดความตองการท่ีจะกระทําเชนเดิม และจะ
ชวยใหผูกระทําผิดไดสํานึกในความผิดและเห็นวาการกระทําดังกลาวนั้นเปนส่ิงเลวราย   

             เหตุท่ีมีการออกกฎหมายหามการรวมประเวณีระหวางเครือญาติในป  ค.ศ.1908    เนื่องจากรัฐสภา
ของประเทศอังกฤษไดเห็นความสําคัญของผลทางพันธุกรรมโดยจากการวิจัยของแพทยพบวาหญิงท่ีตั้งครรภ
จากการรวมประเวณีกับญาติท่ีรวมสายโลหิตเดียวกันกับตนนั้น  เม่ือทารกเกิดมาก็จะมีโอกาสมีความผิดปกติท้ัง
ทางรางกายและจิตใจสูงถึงรอยละ 25  ซ่ึงกอนหนานี้ไมมีการใหความสนใจผลดังกลาวเทาท่ีควรแตเม่ือมีการ
เสนอรางพระราชบัญญัติหามรวมประเวณีในระหวางเครือญาติตอสภาก็ไดรับความเห็นชอบอยางมากเพราะ
เหตุผลท่ีวานอกจากจะเปนการผิดศีลธรรมอยางรายแรงแลวยังอาจจะเปนการทําใหส้ินเผาพันธุมนุษยอีกดวย4 
 การหามรวมประเวณีระหวางเครือญาติ โดยการอาศัยเหตุผลทางดานการแพทยเปนวิธีการหนึ่งท่ี
นํามาใชเพื่อควบคุมคุณภาพของประชากรใหประชากรที่เกิดมามีรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ ไมมีโรคติดตอทาง
พันธุกรรม  ถือวาเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีสอดคลองกับหนาท่ีของครอบครัวท่ีจะตองผลิตสมาชิกคือลูกๆ
ของตนท่ีแข็งแรงสมบูรณ  เพื่อสืบทอดเผาพันธุตอไปและการท่ีไดประชากรมีสติปญญาและมีความรูฉลาด
เฉลียวตลอดจนรางกายท่ีแข็งแรง  ยอมทําใหสังคมและประเทศชาติมีความม่ันคง5   

                                                        
 3 มารุต  นามแฝง. ผูดีรอยแปด. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดโอเดียนสโตร,  2508,  หนา 217-219. 
 4  นฤพนธ จอยทองมูล. “การกระทําความผิดทางเพศของบุคคลในครอบครัว”  วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544, หนา 69 – 70. 
 5  เร่ืองเดียวกัน, หนา 70. 
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 ดวยเหตุนี้การหามรวมประเวณีและสมรสกันระหวางเครือญาติ จึงไดถูกบัญญัติเปนกฎหมายหามไว
ตามกฎหมายครอบครัวและเปนความผิดตามกฎหมายอาญาดวย  ซ่ึงจะตองถูกลงโทษท้ังชายและหญิง  ในสวน
ของการสมรสท่ีตองหามตามกฎหมายครอบครัวของประเทศอังกฤษนั้น กฎหมายไดบัญญัติหามการสมรสของคู
สมรสท้ังท่ีเปนญาติรวมสายโลหิต และท่ีเปนญาติทางการสมรส  ซ่ึงไดบัญญัติไวใน พระราชบัญญัติวาดวยการ
สมรส  (Marriage Act)  โดยใหการสมรสท่ีฝาฝนตกเปนโมฆะ (Void Marriage)  และความเปนญาติรวม
สายโลหิตนี้ จะถือตามความเปนจริงไมวาความมีสายเลือดรวมกันนั้นจะเต็มสายเลือด  (Full Blood) หรือเพียง
คร่ึงหนึ่ง  (Half Blood)  โดยถือเอาการที่มีบรรพบุรุษเดียวกันดังนั้นจึงสรุปไดวา  ชายจะทําการสมรสไมไดกับ
แม  ยา   ยาย  ปา  อา  และนาผูหญิง  ลูกสาว  หลานสาว  พี่สาว  นองสาว  แมและลูกสาวบุญธรรม  และในสวน
ของหญิงนั้นก็จะทําการสมรสไมไดกับ พอ ปู ตา ลุง อา  และนาผูชาย  ลูกชาย  หลานชาย  พี่ชาย  นองชาย  พอ
และลูกชายบุญธรรม  จากท่ีกลาวมาแลวจะเห็นวาความเปนญาตินั้น กฎหมายไดขยายความรวมถึงความเปนพอ
แมบุญธรรมกับลูกบุญธรรมดวยโดยใหอยูระดับเดียวกันกับญาติสายเลือดเดียวกันจึงทําใหการสมรสของบุคคล
ดังกลาวเปนการสมรสที่ตองหาม6 

 ในสวนของกฎหมายอาญาประเทศอังกฤษมีกฎหมายบัญญัติลงโทษการรวมประเวณีในระหวางเครอื
ญาติโดยไมตองข้ึนอยูกับความยินยอมของฝายหญิง  (แมหญิงจะยินยอมผูกระทําก็มีความผิด)  ถาถึงข้ันเปนการ
ขมขืนกระทําชําเราก็ตองถูกลงโทษฐานขมขืนกระทําชําเรา  เชนเดียวกับการขมขืนกระทําชําเราหญิงท่ัวไป  โดย
ปรากฏตามพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางเพศ   ค.ศ. 1956   มาตรา 10  และ 11 (Sexual  Offences  Act  
1956)  ซ่ึงบัญญัติวา7 
 มาตรา  10   (1)  ชายใดมีความสัมพันธทางเพศกับหญิงซ่ึงเขานั้นรูวาเปนหลานสาว  ลูกสาว   
นองสาว  พี่สาว  หรือแมของชายนั้นเอง   ชายผูนั้นกระทําความผิดอาญา 

 (2.)  บทบัญญัติดังกลาวขางตนความเปนพี่สาว  และนองสาว ใหหมายความรวมถึง
พี่สาว  -  นองสาว  ท่ีมีพอหรือแมเดียวกันดวย และเพื่อวัตถุประสงคของบทบัญญัตินี้ความสัมพันธของบุคคลท่ี
แสดงไวในท่ีนี้ใหหมายความรวมถึงความสัมพันธท่ีไมไดเกิดจากการสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายดวย   ชายตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน  7 ป   และไมเกิน  2 ป ในฐานพยายามกระทําความผิด  หากหญิงมีอายุต่ํากวา  13 ป  
ชายตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต  และไมเกิน 7 ป  ในฐานพยายามกระทําความผิด 

 

                                                        
 6  เร่ืองเดียวกัน, หนา 70 – 71. 
 7  เร่ืองเดียวกัน, หนา. 72 – 73. 
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 มาตรา  11  (1)  หญิงมีอายุ  16  ปข้ึนไป    หรือมากกวานั้นมีความผิดอาญาหากอนุญาตใหชายซ่ึง
หญิงนั้นรูวาเปนปู  ตา   พอ   พี่ชาย  นองชาย   หรือบุตรชาย     มีเพศสัมพันธกับตนเองโดยความยินยอม 
        (2)  บทบัญญัติดังกลาวขางตน  ความเปนนองชายหรือพี่ชายใหหมายความรวมถึง
นองชายหรือพี่ชายรวมบิดา   หรือมารดาเดียวกันและความสัมพันธของบุคคลท่ีแสดงไวในท่ีนี้  หมายความ
รวมถึงความสัมพันธท่ีไมไดเกิดจากการสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายดวย หญิงนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  7  
ป   และความยินยอมใหมีการรวมประเวณีไมทําใหผูกระทําพนจากความรับผิด 
 จากบทบัญญัติดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาในประเทศอังกฤษมีกฎหมายลงโทษทางอาญาแกชายท่ี
รวมประเวณีกับบุคคลท่ีเปนเครือญาติของตนโดยรูตัววาไดรวมประเวณีกับลูกสาว หลานสาว มารดา พี่สาวและ
นองสาวตนเอง แตถารวมประเวณีกับปา นา อา หรือลูกสาวของลุง ปา นา อา หรือแม หรือลูกบุญธรรม แลว จะ
ไมมีความผิดทางอาญา ทั้งๆท่ีเปนเครือญาติในลําดับท่ีตองหามสมรส และบทบัญญัติดังกลาวยังไดลงโทษหญิง
ท่ีมีอายุ 16 ป ข้ึนไปที่ยินยอมรวมประเวณีโดยรูตัววาไดรวมประเวณีกับปู ตา พอ พี่ชาย นองชาย หรือลูกชาย แต
ถารวมประเวณีกับลุง นา อาหรือลูกชายของลุง นา อา หรือพอหรือลูกบุญธรรม แลวจะไมมีความผิดทางอาญา 
แมเปนเครือญาติในลําดับท่ีหามสมรสก็ตาม ขอหามดังกลาวรวมไปถึงความสัมพันธท่ีมีระหวางญาติรวม
สายโลหิตท้ังท่ีถูกตองตามกฎหมายและไมถูกตองตามกฎหมาย คือถือเอาตามความเปนจริง เปนหลักในการ
พิจารณาลงโทษผูฝาฝน  ตัวอยางเชน   คดีนาย D แมนาย D จะกระทําการรวมประเวณีกับหลานนอกกฎหมาย
ของตนเองก็ถือวา  นาย  D  กระทําผิดตามกฎหมาย   พื้นฐานของกฎหมายน้ีมีวัตถุประสงคอยูท่ีการคุมครอง
พันธุกรรมของมนุษย      และความผิดประเภทนี้ไมตองอาศัยความยินยอมของฝายหญิง  คือแมฝายหญิงยินยอม
ใหรวมประเวณีชายก็ยังมีความผิด เชน ในคดี ของ Dimes  การที่ D  ไมตองรับผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเพราะ 
P ยินยอมให D  รวมประเวณีก็ตาม  D  ก็ยังมีความผิดฐานรวมประเวณีกับญาติอยูนั้นเอง 
 
 Wolfenden   ใหความเห็นวาบางทีเหตุผลสําคัญที่เกิดข้ึนเนื่องจากการกระทําความผิดนี้  ก็คือความ
นากลัว และนารังเกียจของการกระทําดังกลาวประกอบกับเหตุผลหลักท่ีสําคัญท่ีกลาวมาแลวคือความเส่ียงทาง
พันธุกรรมท่ีหากมีการรวมประเวณีระหวางเครือญาติโดยเฉาะผูรวมสายโลหิตเดียวกันแลวจะทําใหมีความเส่ียง
ทางพันธุกรรมได  
2.  ความผดิฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
        การหามรวมประเวณีในระหวางเครือญาติเปนขอหามสากล   ซ่ึงในระบบกฎหมายคอมมอนลอว  
นอกจากประเทศอังกฤษท่ีมีกฎหมายบัญญัติหามแลว  ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดมีบทบัญญัติลงโทษการกระทํา
ดังกลาวไวเชนกัน   เนื่องจากในยุคท่ีอังกฤษเปนมหาอํานาจไดออกลาอาณานิคมไปในทุกทวีป  และใน
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ขณะเดียวกันก็ไดนําเอากฎหมายของตนไปใชในดินแดนนั้นดวย  ซ่ึงเม่ืออาณานิคมเหลานั้นไดรับเอกราชจึง
ไดรับเอาอิทธิพลและแนวคิดของกฎหมายเหลานั้นไปดวย   ดังนั้นหลังจากท่ีประเทศอังกฤษ  ไดมีการบัญญัติ
กฎหมายใหการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ เปนความผิด  ในป ค.ศ. 1908 แลว  ในเวลาตอมาประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็ไดมีการบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกลาวออกมาบังคับใช เชนกัน และกฎหมายครอบครัวของ
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นแตละรัฐสวนใหญจะบัญญัติใหการสมรสระหวาง บุพการีกับผูสืบสันดาน พี่กับนอง
ท้ังท่ีบิดามารดาเดียวกัน หรือรวมแตบิดาหรือมารดา ลุง นา อากับหลานสาว ปา นา อากับหลานชายและ
ลูกพี่ลูกนองเปนโมฆะ 

 ในสวนกฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา ไมวาจะเปนรัฐใหญหรือรัฐเล็กก็ตาม ตางมี
กฎหมายบัญญัติลงโทษการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติท่ีตนรูวาเปนบุพการี  หรือผูสืบสันดาน  หรือพี่นอง
ท้ังท่ีเกิดจากพอแมเดียวกัน  หรือพอหรือแมเดียวกัน  หรือ ลุง ปา นา อา โดยจะเปนญาติท่ีชอบดวยกฎหมาย
หรือไมก็ตามไวเปนการเฉพาะโดยกฎหมายดังกลาวจะลงโทษท้ังชายและหญิง ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวาเปนการ
กระทําความผิดทางเพศอีกลักษณะหนึ่งท่ีถือวามีระดับความรุนแรงพอสมควร  เนื่องจากมีผลกระทบตอสังคม
และทางพันธุกรรมของมนุษยหากมีบุตรเกิดมาจากการกระทําความผิดดังกลาว และยิ่งมีระดับความรุนแรงข้ึนถา
หากเปนการขมขืนกระทําชําเราโดยบุคคลท่ีเปนเครือญาติ ซ่ึงเหยื่อจะมีผลกระทบมากท้ังทางรางกายและจิตใจ
ซ่ึงตองใชเวลานานพอสมควรในการรักษาซ่ึงจะตองใชการบําบัดทางจิตใจเขาชวย  โดยท่ีแตละมลรัฐอาจจะ
กําหนดขอบเขตของความเปนเครือญาติ และรายละเอียดขององคประกอบความผิดไวแตกตางกันไปบางตามแต
ละทองถ่ิน  ซ่ึงจากการศึกษาจะเห็นความเหมือนและแตกตางกันใน  4  ประการใหญ ๆ ดังนี้ 

 1. บุคคลท่ีกฎหมายหามมีความสัมพันธทางเพศตอกัน ในประเทศสหรัฐอเมริการัฐท่ีมีกฎหมาย
กําหนดใหการรวมประเวณีระหวางเครือญาติของตนเปนความผิดนั้น  โดยมากจะกําหนดไวโดยเฉพาะเจาะจงถึง
ตัวบุคคลชัดแจงวาหามบุคคลใด เชนหาม  พอ  แมกับลูก  ปู  ยา  ตา ยายกับหลาน  ลุง  ปา  นา  อากับหลาน  พี่
กับนอง   มีความสัมพันธทางเพศ  หรือรวมประเวณีกัน  เชน  ฟลอริดา8  จอรเจีย9  ไอโอวา10  หลุยเซียนา11   และ
นิวแฮมเชีย12               

                                                        
 8 กฏหมายอาญาของรัฐ ฟลอริดา FLA.  STAT.  มาตรา  826.04  บุคคลใดก็ตามท่ีเปนญาติรวมสายโลหิตเดียวกัน  
หรือพ่ีชาย  นองชาย  พ่ีสาว  นองสาว  ลุง  ปา  นา  อา  หลานชายหรือหลานสาว  การแตงงาน  การรวมประเวณี  มีความผิดทาง
อาญาระดับ  3  จําคุกไมเกิน  5  ป 
 9 กฎหมายอาญาของรัฐ จอรเจีย O.C.G.A.  มาตรา  16-6-22  บุคคลใดทราบวาเปน ( ทั้งโดยสายโลหิตและการ
แตงงาน )พอและลูกสาว  หรือลูกเล้ียงหญิง  แมและลูกชาย  หรือลูกเล้ียงชาย  พ่ีชาย  นองชายและพ่ีสาว  นองสาว รวมบิดา
มารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกัน  ปู  ยา  ตา  ยาย  และหลาน  ปา  นา  อา  ผูหญิงและหลานชาย  ลุง  นา  อา  ผูชายและ
หลานสาว  การรวมประเวณีจะถูกตัดสินจําคุกไมตํ่ากวา 1 ป  แตไมเกินกวา 20 ป 
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 นอกจากการหามมีความสัมพันธของบุคคลดังกลาวขางตนแลว บางรัฐไดกําหนดขอบเขตไวอยาง
กวาง  ๆ  ไมเจาะจงเปนการบุคคล  เชน  นิวเจอรซ่ี13   ฮาวาย14   แมร่ีแลนด15   แมสซาซูเซส16  และ มินิโซตา17   
และบางรัฐยังไดกําหนดหามผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมมีความสัมพันธทางเพศตอกันเชน   อลาบามา18  

                                                                                                                                                                                   
 10 กฎหมายอาญาของรัฐ ไอโอวา  IOWA  CODE  มาตรา  726.2  บุคคลใดซึ่งเปนบรรพบุรุษหรือผูสืบสันดาน  
พ่ีชาย นองชาย หรือพ่ีสาว  นองสาว  รวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกัน  ลุง  ปา  นา  อา  หลานสาวหรือ
หลานชาย  มีความสัมพันธทางเพศตอกัน มีความผิดทางอาญาระดับ D   
 11กฎหมายอาญาของรัฐ หลุยสเซียนา  La. R.S.  มาตรา  14.78  บุคคลผูซึ่งฝายใดฝายหน่ึงเปนบุพการี  ผูสืบสันดาน  
พ่ีชาย  นองชาย  พ่ีสาว  นองสาว  ลุง    นา  อา  ผูชายหรือหลานสาว  ปา  นา  อา ผูหญิงหรือหลานชาย  การแตงงาน  การรวม
ประเวณี จะถูกตัดสินจําคุกสูงถึง  15  ป   เมื่อเกิดขึ้นระหวางผูสืบสันดานกับบุพการี  หรือพ่ีชาย  นองชาย  และพี่สาว  นองสาว 
และจําคุก  5  ป ปรับ  $  1,000  เมื่อเกิดการกระทําขึ้นระหวาง  ลุง  นา  อา  ผูชายกับหลานสาว หรือ  ปา  นา  อา  ผูหญิงกับ
หลานชาย  
 12 กฎหมายอาญาของรัฐ นิวแฮมเชียร RSA. มาตรา 639 : 2  บุคคลอายุ 18 ป ผูซึ่งเปนบรรพบุรุษ  ผูสืบสันดาน  
พ่ีชาย  นองชายหรือพ่ีสาว  นองสาว ( รวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกัน )  ลุง  ปา  นา  อา  หลานชายหรือ
หลานสาว  แตงงาน  อยูกินกัน หรือรวมประเวณี จะมีความผิดอาญา  ระดับ  B ถาเหย่ืออายุตํ่ากวา  18  ป  จะถูกตัดสินจําคุกสูง
ถึง  20  ปและตํ่าสุดคือก่ึงหน่ึง  
 13 กฎหมายอาญาของรัฐ นิวเจอรซี่  N.J. STAT. มาตรา 2 c : 14-2  เมื่อผูกระทําผิดมีความสัมพันธเปนญาติกับเหย่ือ
โดยทางสายโลหิต  หรือมีความสัมพันธถึงในระดับที่ 3  การรวมประเวณีทางเพศ  มีความผิดอาญาเปนอาชญากรรมระดับที่ 2   
 14 กฎหมายอาญาของรัฐ ฮาวาย  H.R.S.  มาตรา  707-741  บุคคลที่อยูในฐานะเปนญาติผูรวมสายโลหิตเมื่อแตงงาน
กันจะถือวาเปนโมฆะ  การรวมประเวณีจะมีความผิดอาญาในระดับ C  
 15 กฎหมายอาญาของรัฐ แมรี่แลนด  Md.  CRIMINAL  LAW  CODE  ANN.  มาตรา 3-323.  บุคคลผูซึ่งยังไม
แตงงานตามปกติทั่วไปซึ่งเปนญาติในลําดับช้ันที่ 3  ของผูรวมสายโลหิตดวยกันดูมาตรา 2-202  การรวมประเวณีจะมีความผิด
ทางอาญาจําคุกต้ังแต  1-10  ป 
 16 กฎหมายอาญาของรัฐ เมสซาซูเซส  ALM  GL ch.272  มาตรา 17  บุคคลใดก็ตามท่ีอยูในฐานะเปนผูรวม
สายโลหิตเดียวกัน การแตงงาน  การรวมประเวณี  มีกิจกรรมทางเพศ  มีความผิดถูกจําคุกต้ังแต  2  ปครึ่ง         ถึง  20  ป  
 17 กฎหมายอาญาของรัฐ มินิโซตา  Minn. STAT. มาตรา  609.395  บุคคลซึ่งเปนญาติกับผูกระทําความผิดมากกวา
ญาติลําดับที่ 1  ไมวาจะเปนญาติรวมสายโลหิตโดยตรงหรือโดยออม  มีความสัมพันธทางเพศในเครือญาติ  การรวมประเวณีมี
ความผิดจําคุกไมเกิน  10  ป 
 18 กฎหมายอาญาของรัฐ อลาบามา   CODE oF ALA  มาตรา 13 A – 13 – 3  บุคคลซึ่งเปนบรรพบุรุษหรือ
ผูสืบสันดานโดยสายโลหิต  พ่ีชาย  นองชาย  พ่ีสาว  นองสาว  รวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดามารดาเดียวกัน  หรือทางการรับ
บุตรบุญธรรม  ลูกเล้ียงหรือพอแมเลี้ยง  เมื่อความสัมพันธยังคงอยู  ลุง  ปา  นา  อา  หลานชายหรือหลานสาวรวมสายโลหิตทั้ง
ทางตรงและทางออม  การแตงงานหรือรวมประเวณีกันมีความผิดอาญาระดับ C   
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และนอรทแคโรไลนา19   บางรัฐหามพอเล้ียง แมเล้ียง  และลูกเล้ียงมีความสัมพันธทางเพศตอกัน เชน  มอนทา
นา20  และบางรัฐหามขยายไปไกลถึงการมีความสัมพันธทางเพศกับคูสมรสของ  ปู  ยา  ตา  ยาย  หลาน  ลูก  
หลานของคูสมรส  พี่นองของพอแม และลูกสาวของพ่ีนอง  ไดแก  เซาทแคโรไลนา21   จากท่ีกลาวมาขางตนใน
เร่ืองของบุคคลท่ีตองหามมีความสัมพันธทางเพศตอกันนั้น จะเห็นไดวาในประเทศสหรัฐอเมริกามีการหาม
บุคคลท่ีเปนเครือญาติครอบคลุมท้ังท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตและไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต มี
ความสัมพันธทางเพศ หรือรวมประเวณีตอกัน เชนญาติทางการแตงงาน หรือทางการรับเปนบุตรบุญธรรม เปน
ตน แตรัฐสวนมากจะเนนหามเฉพาะเครือญาติท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตเทานั้น  เนื่องจากมีผลกระทบตอ
สังคมมากกวา อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาการบัญญัติกฎหมายในแตละมลรัฐ ก็นาจะอยูในความหมายและ
จุดประสงคหลักเดียวกันแมขอบเขตความเปนเครือญาติจะแตกตางกันไปบางก็ตาม  คือลงโทษการกระทํา
ความผิด  ฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ  เนื่องจากมีผลเสียและมีผลกระทบตอสังคมทั้งนั้นแมจะใช
ถอยคําตางกันออกไปบางก็ตาม 

 2.  ในเร่ืองของการกระทําท่ีตองหาม  การกระทําใดท่ีตองหามและจะมีความผิดตองถูกลงโทษนั้นใน
แตละมลรัฐไดกําหนดไววาการกระทําใดท่ีตองหาม มิใหบุคคลท่ีมีความสัมพันธเปนเครือญาติกันกระทํา   หาก
มีการฝาฝนก็จะตองถูกลงโทษตามกฎหมายของรัฐนั้น ๆ   ซ่ึงรัฐสวนมากจะกําหนดหามการรวมประเวณีกันใน

                                                        
 19 กฎหมายอาญาของ รัฐนอรทแคโรไลนา  N.C. GEN STAT.   มาตรา 14 – 178  บุคคลผูซึ่งเปน ปู ยา ตา ยาย หรือ
หลาน พอ แม หรือ ลูก หรือลูกเลี้ยง หรือลูกบุญธรรม พ่ีชาย นองชาย หรือพ่ีสาว นองสาว รวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดา หรือ
มารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา หลานชาย หรือหลานสาว การรวมประเวณีจะมีความผิดอาญาระดับ F ความผิดอาญาระดับ B1 ถา
เหยื่ออายุตํ่ากวา 13 ป และผูกระทําอายุกวา 4 ป ขึ้นไป หรือเหย่ืออายุ 13 – 15 ป และผูกระทําอายุกวา 6 ป ขึ้นไป ความผิดอาญา
ระดับ C ถาเหย่ือมีอายุ 13 – 15 ป   และผูกระทําผิดอายุ 4 – 6 ป 
 20 กฎหมายอาญาของรัฐ มอนทานา   MONT.CODE  มาตรา  45-5-507  บุคคลใดผูซึ่งเปนบรรพบุรุษ ผูสืบสันดาน  
พ่ีชาย  นองชาย  หรือพ่ีสาว  นองสาว รวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือลูกเล้ียงชาย หรือหญิง  โดยไม
ตองคํานึงถึงความสัมพันธที่ชอบดวยกฎหมาย หรือการรับบุตรบุญธรรม  การแตงงาน  การอยูกินกัน  การรวมประเวณี  การมี
ความสัมพันธทางเพศ  มีความผิดจําคุกตลอดชีวิต หรือสูงถึง  100 ป หรือปรับ  $ 50,000  จําคุกตลอดชีวิตหรือต้ังแต  4 -100 ป  
หากเหย่ือมีอายุตํ่ากวา  16  ป  และจะถูกลงโทษทางรางกายดวย 
 21 กฎหมายอาญาของรัฐ เซาทแคโรไลนา  S.C.  CODE  มาตรา 16-15-20  เหย่ือและพอ แม  ปู  ยา  ตา  ยาย  
ลูกหลาน  พอเล้ียง  แมเล้ียง  พ่ีชาย  นองชาย  พ่ีสาว  นองสาว  คูสมรสของปู  ยา  ตา  ยาย  คูสมรสของลูก  คูสมรสของหลาน  
หลานของคูสมรส  ลูกสาวของพี่นอง  พ่ีนองของพอแม  การรวมประเวณี มีความผิดอาญาตองถูกพิพากษาจําคุกไมนอยกวา  1  
ป  และหรือปรับไมนอยกวา $ 500 
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ระหวางเครือญาติ และหามการแตงงานไวพรอมกัน  เชน  นิวยอรค22     เพนซิลวาเนีย23   เซาทดาโกตา24   
เวอรมอน25    เวสเวอรจิเนีย26  และวิสคอนซิน27     นอกจากการหามการรวมประเวณีและหามแตงงานระหวาง
เครือญาติแลว  บางรัฐยังไดมีการกําหนดหามมิใหบุคคลมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนในทางเพศดวย  เชน  เคนต๊ักกี้28  
และออเรกอน29  หรือบางรัฐหามการมีชู  เชน แคลิฟอรเนีย30 ไอดาโฮ31  โอกลาโฮมา32  และเวอรจิเนีย33   หรือ
บางรัฐหามการอยูกินรวมกัน เชน โคลัมเบีย34    

                                                        
 22 กฎหมายอาญาของรัฐ นิวยอรค  NY  CLS  PENAL  มาตรา  255.25  บุคคลผูซึ่งเปนบรรพบุรุษ  ผูสืบสันดาน 
พ่ีชาย  นองชาย หรือพ่ีสาว  นองสาว  รวมบิดามารดา  หรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกัน  ลุง  ปา  นา  อา  หลานชาย หรือ
หลานสาว  การแตงงาน  รวมประเวณี  หรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการรวมประเวณีจะมีความผิดอาญาระดับ  E 
 23 กฎหมายอาญาของรัฐ เพนซิลวาเนีย  18 PA.C.S. มาตรา  4302  บรรพบุรุษ ผูสืบสันดาน  พ่ีชาย  นองชาย  หรือ
พ่ีสาว  นองสาวรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกัน  หรือลุง  ปา  นา  อา  หลานชาย  หลานสาวรวมสายโลหิต  
การแตงงาน  การอยูกินรวมกัน  การรวมประเวณี เปนความผิดอาญาระดับ  2 
 24 กฎหมายอาญาของรัฐ เซาทดาโกตา S.D. CODIFIED LAWS  มาตรา  22-22-19-1  พอ  แมและลูก  บรรพบุรุษ
และผูสืบสันดาน  พ่ีชาย  นองชายและพ่ีสาว  นองสาว  รวมแตบิดาหรือมารดา  และรวมบิดามารดาเดียวกัน  ลุง  นา  อา  ผูชาย
และหลานสาว  ปา  นา  อา  ผูหญิงและหลานชาย  และญาติรวมสายโลหิตโดยตรงและทางออม  การมีความสัมพันธทางเพศตอ
กัน    มีความผิดอาญาระดับ  5 
 25 กฎหมายอาญาของรัฐ เวอรมอนท 13  V.S.A.  มาตรา  205  บุคคลที่ถูกหามแตงงานโดยกฎหมายของรัฐ การ
แตงงาน  การลักลอบไดเสียกัน  การรวมประเวณีโดยไมไดแตงงาน  มีความผิดจะถูกศาลพิพากษาจําคุกไมเกินกวา 5 ป และหรือ
ปรับ $ 1,000   
 26 กฎหมายอาญาของรัฐ เวสเวอรจิเนีย  W. VA. CODE  มาตรา  61-8-12  พอ  แม  พ่ีชาย  นองชาย  พ่ีสาว  นองสาว  
ลูกสาว  ลูกชาย  ปู  ตา  ยา  ยาย  หลานชาย  หลานสาว  ลุง  นา  อา ผูชาย  หรือ  ปา  นา  อา  ผูหญิง  หลานชาย หรือหลานสาว 
การรวมประเวณี หรือการลวงลํ้าทางเพศ  มีความผิดอาญาตองถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุก  ต้ังแต  5-15  ป  
 27 กฎหมายอาญาของรัฐ วิสคอนซิน  WIS.STAT.  มาตรา  944.06  บุคคลผูซึ่งมีความสัมพันธทางสายโลหิตและ
รวมถึงความเปนญาติแทจริงในทุกระดับ  การแตงงานจะถูกหามโดยกฎหมายของรัฐ การแตงงาน การรวมประเวณี  มีความผิด
อาญาระดับ F 
 28 กฎหมายอาญาของรัฐ เคนต๊ักก้ี  K.R.S.  มาตรา  530.020  บรรพบุรุษ  ผูสืบสันดาน  พ่ีชาย  นองชาย  พ่ีสาว  
นองสาว  ไมวาความสัมพันธน้ันจะชอบดวยกฎหมายหรือไม  ทั้งรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกัน  การรับ
บุตรบุตรบุญธรรม  หรือความสัมพันธโดยการแตงงาน  การรวมประเวณี หรือการเบี่ยงเบนในการรวมประเวณี  มีความผิดอาญา
ระดับ  C   
 29 กฎหมายอาญาของรัฐ ออเรกอน  ORS  มาตรา 163.525  บุคคลผูซึ่งไมวาจะเปนญาติโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือไม เปน บรรพบุรุษ ผูสืบสันดาน  หรือพ่ีชาย  นองชาย หรือพ่ีสาว  นองสาว  รวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดา
เดียวกัน  การแตงงาน  การรวมประเวณี  การเบี่ยงเบนทางการรวมประเวณี จะมีความผิดอาญาระดับ C 
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 3.  เร่ืองของอายุผูกระทําความผิด  รัฐสวนมากไมไดกําหนดอายุของผูกระทําความผิดเอาไว  ดังนั้น
ไมวาผูกระทําความผิดจะมีอายุเทาใดก็ตาม  หากไดเปนบุคคลตองหามมิใหมีความสัมพันธกัน  และไดกระทํา
การท่ีตองหามดังไดกลาวไปแลวก็จะมีความผิดตามท่ีกฎหมายกําหนด  เชน นิวเม็กซิโก35    เทนเนสซ่ี36  เท็กซัส
37  ยูทา38   และวอชิงตัน39   เปนตน   แตมีบางรัฐไดกําหนดอายุของผูกระทําความผิดไวโดยเฉพาะเจาะจงวา

                                                                                                                                                                                   
 30 กฎหมายอาญาของรัฐ แคลิฟอรเนีย  Cal Pen Code  มาตรา  285  บุคคลที่อยูในฐานะญาติรวมสายโลหิตที่ใกลชิด  
เมื่อทําการแตงงานกันจะถือวาเปนโมฆะ  การแตงงาน การรวมประเวณี หรือการเปนชู จะมีความผิดถูกพิพากษาลงโทษจําคุก
โดยรัฐ 
 31 กฎหมายอาญาของรัฐ ไอดาโฮ  IDAHO  CODE  มาตรา 18 – 6602  บุคคลที่อยูในฐานะเปนญาติรวมสายโลหิต
การแตงงานเปนโมฆะ  การแตงงาน  การรวมประเวณี  การเปนชู  มีความผิดจะถูกตัดสินจําคุกไมเกินกวา 10 ป 
 32 กฎหมายอาญาของรัฐโอกลาโฮมา  21  OKL. ST. มาตรา 885 บุคคลซึ่งอยูในฐานะใดก็ตามที่รวมสายโลหิต
เดียวกัน  การแตงงานจะเปนโมฆะ  และการแตงงานหรือลักลอบไดเสีย  การมีชู  มีความผิดอาญาถูกพิพากษาลงโทษจําคุกไม
เกิน  10  ป 
 33 กฎหมายอาญาของรัฐ เวอรจิเนีย  VA.  CODE  มาตรา   18-2-366  บุคคลที่ถูกหามแตงงาน  ถามีการรวมประเวณี
กับลูกและหลาน  โดยการเปนชูหรือลักลอบไดเสีย  การรวมประเวณีโดยไมไดแตงงาน มีความผิดอาญาสถานเบาระดับ  1  และ
ความผิดอาญาระดับ  5  เมื่อรวมประเวณีกับลูกและหลาน มีความผิดระดับ  3  เมื่อเหย่ือมีอายุ  13-18 ป 
 34 กฎหมายอาญาของรัฐ โคลัมเบีย  D.C. CODE  มาตรา  22 – 1901  บุคคลใดก็ตามท่ีเก่ียวของเปนญาติกับบุคคล
อื่น ( แตไมรวมถึงบุคคลผูรวมสายโลหิตลําดับที่ 4 )  การแตงงาน  การรวมประเวณี  การอยูรวมกันมีความผิดจะถูกตัดสินจําคุก
ไมเกินกวา  12  ป 
 35 กฎหมายอาญาของรัฐ นิวเม็กซิโก  N.M. STAT.  มาตรา 30-10-3  บุคคลซึ่งเปน  พอ  แม  และลูก รวมถึง  ปู  ยา  
ตา  ยาย  และหลานทุกระดับ  พ่ีชาย  นองชาย และพ่ีสาว  นองสาว  รวมบิดามารดาและรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกัน  ลุง  นา  
อา  ผูชายและหลานสาว  ปา  นา  อา  ผูหญิงและหลานชาย  การแตงงานหรือรวมประเวณีจะมีความผิดอาญาระดับที่ 3  
 36 กฎหมายอาญาของรัฐ เทนเนสซี่  TENN. CODE.  มาตรา  39-15-302  บุคคลใดก็ตามท่ีเปนพอแมโดยกําเนิด  ลูก  
ปู  ยา  ตา  ยาย  หลาน  ลุง  ปา  นา  อา  หลานชาย  หลานสาว  พอเล้ียง  แมเล้ียง  ลูกเล้ียง  พอแมบุญธรรม  ลูกบุญธรรม  หรือ
พ่ีชาย  นองชาย และพี่สาว  นองสาว  รวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกัน การรวมประเวณี เปนความผิดอาญา
ระดับ  C   
 37 กฎหมายอาญาของรัฐ เท็กซัส  TEX. PENAL  CODE  มาตรา  25.02  บุคคลซึ่งเปนบรรพบุรุษ หรือผูสืบสันดาน
โดยสายโลหิต หรือการรับบุตรบุญธรรม  ลูกเล้ียงหรือพอแมเล้ียงที่เกิดจากการแตงงาน  โดยความเปนเครือญาติยังคงอยู  ปา  นา  
อา  ผูหญิง   หรือลุง  นา  อา  ผูชายรวมสายโลหิตโดยตรงหรือทางออม  พ่ีนองชายหญิงรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน  หรือโดยการรับบุตรบุญธรรม  หลานชายหรือหลานสาว การรวมประเวณี หรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางการรวม
ประเวณี เปนความผิดอาญาระดับ  3 
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ผูกระทําตองมีอายุเทาใดจึงจะมีความผิด  ซ่ึงโดยหลักแลวจะกําหนดอายุผูกระทําผิดไวท่ี  18  ป  ไดแก  อลาสกา
40  อริโซนา41  อินเดียนา42  และ  นิวแฮมเชียร43  แตเปนท่ีนาสังเกตวามีอยูรัฐหนึ่งท่ีกําหนดอายุของผูกระทํา
ความผิดไวต่ํากวา 18  ป  ไดแก  อาคันซัส44   ซ่ึงกําหนดอายุของผูกระทําผิดไวเพียงแค  16  ป  เทานั้น 

 4.  เร่ืองของขอกําหนดความรุนแรงในประเทศสหรัฐอเมริกาความผิดฐานรวมประเวณี  หรือแตงงาน
กันระหวางเครือญาตินั้น  ในแตละรัฐจะเห็นวาการกระทําผิดดังกลาวมีความรุนแรงและไมรุนแรงแตกตางกัน
ไป  ซ่ึงรัฐสวนมากแลวจะเห็นวาไมใชความผิดท่ีรุนแรงมากนักพอจะยอมรับกันได  แมวาบางรัฐจะมีท้ังโทษ

                                                                                                                                                                                   
 38 กฎหมายอาญาของรัฐ ยูทา  UTAH.  CODE.  มาตรา  76-7-102  บุคคลผูซึ่งเปนบรรพบุรุษ  ผูสืบสันดาน  พ่ีชาย  
นองชาย พ่ีสาว  นองสาว  ลุง ปา นา อา หลานชาย หลานสาว หรือญาติลําดับแรก  มีความสัมพันธทางสายโลหิตโดยตรงหรือ
โดยออม  หรือทางการรับบุตรบุญธรรม  การรวมประเวณีมีความผิดอาญาในระดับ  3 
 39 กฎหมายอาญาของรัฐ วอชิงตัน  ARCW  มาตรา 9A.64.020  บุคคลผูซึ่งเปนบรรพบุรุษ ผูสืบสันดาน  พ่ีชาย  
นองชาย  พ่ีสาว นองสาว ทั้งที่รวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดามารดาเดียวกัน  การรวมประเวณีกับญาติสนิทรวมสายโลหิตช้ันที่  
1  จะมีความผิดอาญาระดับ  B  และการรวมประเวณีกับญาติสนิทรวมสายโลหิตช้ันที่  2  จะมีความผิดอาญาระดับ  C    
 40 กฎหมายอาญาของรัฐ อลาสกา  ALASKA .  STAT.  มาตรา  11.41.450  บุคคลใดอายุ  18 ปขึ้นไป  ซึ่งเปนบรรพ
บุรุษหรือผูสืบสันดานโดยสายโลหิตไมวาจะเปนญาติที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม  พ่ีชาย  นองชาย  พ่ีสาว  นองสาว  รวมบิดา
มารดาหรือรวมแตบิดามารดาเดียวกัน  ลุง  ปา  นา  อา หรือหลานชาย  หลานสาว  โดยสายโลหิต  การรวมประเวณีตอกันมี
ความผิดอาญาระดับ C   
 41 กฎหมายอาญาของรัฐ อริโซนา  A.R.S.  มาตรา  13-3608  บุคคลใดอายุ 18 ปขึ้นไปอยูในฐานะญาติรวม
สายโลหิต  เมื่อแตงงานกันจะถือวาเปนโมฆะ  การแตงงานหรือรวมประเวณีจะมีความผิดอาญาระดับ 4 
 42 กฎหมายอาญาของรัฐ อินเดียนา  BURNS  IND. CODE  ANN.  มาตรา 35-46-1-3  บุคคลอายุ  18  ป  หรือ
มากกวาซึ่งเปนพอแมโดยสายโลหิต  ลูก  ปู  ยา  ตา  ยาย  หลาน  พ่ีชาย  นองชาย พ่ีสาว  นองสาว  ลุง  ปา  นา  อา  หลานชาย  
หลานสาว  การรวมประเวณี หรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  มีความผิดอาญาระดับ  C   ความผิดอาญาระดับ  B    หากเหย่ือมี
อายุตํ่ากวา  16 ป  ในขณะกระทําผิด 
 43 กฎหมายอาญาของรัฐ นิวแฮมเชียร  RSA. มาตรา 639 : 2  บุคคลอายุ 18 ป ผูซึ่งเปนบรรพบุรุษ  ผูสืบสันดาน  
พ่ีชาย  นองชายหรือพ่ีสาว  นองสาว ( รวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกัน )  ลุง  ปา  นา  อา  หลานชายหรือ
หลานสาว  แตงงาน  อยูกินกัน หรือรวมประเวณี จะมีความผิดอาญา  ระดับ  B ถาเหย่ืออายุตํ่ากวา  18  ป  จะถูกตัดสินจําคุกสูง
ถึง  20  ปและตํ่าสุดคือก่ึงหน่ึง  
 44 กฎหมายอาญาของรัฐ อาคันซัส  A.C.A.  มาตรา  5-26-202  บุคคลใดอายุ 16 ปขึ้นไปซึ่งเปนบรรพบุรุษหรือ
ผูสืบสันดานลูกเล้ียง  ลูกบุญธรรม  พ่ีชาย  นองชายหรือพ่ีสาว  นองสาว รวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดามารดาเดียวกัน  ลุง  ปา  
นา  อา  หลานชายหรือหลานสาว  หลานเลี้ยงหรือหลานบุญธรรม  การแตงงาน  การรวมประเวณีหรือการมีกิจกรรมที่เบี่ยงเบน
ทางเพศมีความผิดอาญาระดับ C  ความผิดอาญาระดับ A   ถาเหย่ือมีอายุตํ่ากวา 16 ป  และผูกรกะทําผิดมีอายุมากกวา 21 ปใน
เวลากระทําความผิด 
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จําคุกและปรับดวยก็ตาม  เชน  มิชิแกน45  มิสซิสซิปป46  มิสซูร่ี47 และ เนวาดา48    เปนตน   แตมีบางรัฐท่ีถือวา
ความผิดดังกลาวนั้นเปนความผิดรุนแรง  ไดแก  โคโรลาโด49 และแคนซัส50  ซ่ึงรัฐใดจะถือวาการกระทํา
ความผิดดังกลาวเปนความรุนแรงหรือไมนั้น อาจจะข้ึนอยูกับวัฒนธรรม ความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติแต
โบราณของแตละรัฐก็เปนได 

         นอกจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาซ่ึงอยูในกลุมระบบกฎหมายคอมมอนลอวท่ีมีการบัญญัติ
กฎหมายลงโทษการรวมประเวณีระหวางเครือญาติแลว  ในกลุมซีวิลลอวเองก็มีการบัญญัติกฎหมายดังกลาว
เชนกัน โดยบัญญัติใหการรวมประเวณีระหวางเครือญาติ เชน บุพการีกับผูสืบสันดาน พี่กับนองท้ังท่ีรวมบิดา
มารดาเดียวกัน หรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกัน เปนความผิดอาญาและความเปนบุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่

                                                        
 45 กฎหมายอาญาของรัฐ มิชิแกน  MCLS  มาตรา  750.520 b -  มาตรา 750-520 c  การกระทําทางเพศในทางอาญา 
ในขั้นที่ 1 และ 2 รวมถึงเมื่อผูกระทําเปนสมาชิกในครอบครัวเดียวกับเหย่ือและผูกระทําเปนญาติกับเหย่ือทางสายโลหิตหรือมี
ความใกลชิดตามช้ันที่ 4 การรวมประเวณีมีความผิดอาญาขั้นที่ 1  จําคุกตลอดชีวิตหรือตามเวลาท่ีกําหนด  ความผิดอาญาขั้นที่ 2 
จําคุกไมเกินกวา  15  ป 
 46 กฎหมายอาญาของรัฐ มิสซิสซิปป  MISS. CODE มาตรา 97-29-27  บุคคลใดผูซึ่งอยูในฐานะรวมสายโลหิต  
แตงงานกันขึ้น 
ถือวาเปนโมฆะ ( มาตรา 93-1-1 )  การแตงงานมีความผิดถูกจําคุกสูงถึง  10  ป  และหรือปรับ $ 500   
 47 กฎหมายอาญาของรัฐ มิสซูรี่  มาตรา  568.020  R.S.MO.  บุคคลซึ่งเปนบรรพบุรุษ หรือผูสืบสันดานโดย
สายโลหิตหรือการรับเปนบุตรบุญธรรม  ลูกเล้ียงที่เกิดจากการแตงงาน  พ่ีชาย  นองชาย หรือพ่ีสาว  นองสาว  รวมบิดาหรือ
มารดา  หรือรวมแตบิดามารดาเดียวกัน  หรือ  ลุง  ปา  นา  อา  หลานชาย หรือหลานสาวรวมสายโลหิต  การแตงงาน  การวม
ประเวณี  การเบี่ยงเบนทางการรวมประเวณี  มีความผิดอาญาระดับ D  
 48 กฎหมายอาญาของรัฐ เนวาดา  NRS. มาตรา 201.180  บุคคลผูซึ่งอยูในฐานะรวมสายโลหิตเดียวกัน  การแตงงาน
กันจะถือวาเปนโมฆะและการแตงงาน  การลักลอบไดเสียกัน  การรวมประเวณีโดยไมแตงงาน  การเปนชู  เปนความผิดทาง
อาญาประเภท B  จําคุก 2-10 ป และปรับสูงถึง $ 10,000  
 49 กฎหมายอาญาของรัฐ โคโลราโด  C.R.S.  มาตรา 18-6-301  บรรพบุรุษ หรือผูสืบสันดาน  พ่ีชาย  นองชาย  
พ่ีสาว  นองสาว รวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดามารดาเดียวกัน  ลุง  ปา  นา  อา  หลานชาย  หลานสาว  รวมสายโลหิต  การ
แตงงาน  การลวงล้ําทางเพศ หรือการรวมประเวณี จะมีความผิดทางอาญาระดับ 4 จะเปนความผิดระดับ 3 ถาเหย่ืออายุตํ่ากวา 10 
ป ตามมาตรา 18-6-302  
 50 กฎหมายอาญาของรัฐ แคนซัส  K.S.A.  มาตรา  21-3602  บุคคลที่เก่ียวของเปนญาติกันทางชีววิทยา  ในฐานะที่
เปนพอ แม  ลูก  ปู  ยา  ตา  ยาย  หลาน  พ่ีชาย  นองชาย  พ่ีสาว นองสาว ลูกพ่ี  ลูกนอง   ลุง  ปา  นา  อา  หลานชายหรือ
หลานสาว  การแตงงาน  การรวมประเวณี  การกระทําชําเราโดยวิตถารผิดธรรมชาติ  เปนความผิดอาญารุนแรงระดับ 10  ขณะที่
เหยื่ออายุ  18  ป หรือมากกวา เปนความรุนแรงระดับ 5  หากแตงงานกับบุคคลอายุตํ่ากวา  18  ป  เปนความรุนแรงระดับ  7  หาก
เปนการรวมประเวณี  การชําเราโดยวิตถารผิดธรรมชาติ หรือกระทําการลามกกับบุคคลอายุ  16-18  (มาตรา 21-3603)   
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นองใหถือตามความเปนจริงเชน กฎหมายอาญาของประเทศออสเตรีย (Section 131)   ประเทศโคลัมเบีย 
(Section 357)  ประเทศโรมาเนีย  (Section 203)  ประเทศอาเจนตินา (Section 122)  และประเทศอิตาลี  (Section 
564)51 เปนตน 

 
   
3.  ความผดิฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติในประเทศฝร่ังเศส 

 
            แนวความคิดในเร่ืองการหามไมใหมีการรวมประเวณีกับบุคคลในครอบครัว  หรือท่ีรวมสายโลหิต
เดียวกันนั้นเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในทุกสังคม  ในสมัยอดีตการรวมประเวณีระหวางเครือญาติเปนหนึ่งในคดีอาญา  
และตองไดรับการลงโทษอยางรุนแรง  เมื่อมีการปฏิวัติ ไดมีการเปดทางใหมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อลงโทษ
ความสัมพันธอันเนื่องมาจากการรวมประเวณีระหวางเครือญาติ เพราะการกระทําดังกลาวเปนเร่ืองท่ีเลวรายท่ีสุด   
ดังจะเห็นไดจากคดีของสภาแหงปารีสเม่ือวันท่ี 12  กุมภาพันธ  1536   จนกระท่ังมีกฎหมายของวันท่ี  19 – 22  
กรกฎาคม  และ 25 กันยายน – 6 ตุลาคม 1791 ไดยกเลิกคดีอาญาเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการรวมประเวณีระหวางเครือ
ญาติ  ตั้งแตวันดังกลาวการรวมประเวณีระหวางเครือญาติจึงไมเปนความผิดเฉพาะ  โดยกฎหมายดังกลาวไดไป
อยูในกฎหมายท่ัวไป เร่ืองการกระทําชําเราท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดตอผูอ่ืน  หรือบุคคลท่ีสาม 52 

              RASSAT ไดกลาวไววา   การรวมประเวณีระหวางเครือญาติไมไดถูกพิจารณาใหเหมือนกับความผิด
ลหุโทษเสมอไป  บางคร้ังยังนับไดวาเปนสิทธิเสรีภาพในทางเพศ  ซ่ึงขอจํากัดนี้ข้ึนอยูกับความเคารพระหวาง
เพื่อนมนุษยดวยกัน  ตัวอยางบางกรณีท่ีนาสนใจในป ค. ศ . 1995   คือคดีของพอกับลูกสาวท่ีบรรลุนิติภาวะ  
หรือสามารถแตงงานไดแลวนั้น  ซ่ึงลูกสาวยังอยูในความควบคุมของพออยู   การกระทําเชนนี้ตามกฎหมายยัง
ไมถือวาเปนการทําผิดฐานรวมประเวณีระหวางเครือญาติ เชนเดียวกับกรณีของพ่ีชายกับนองสาวท่ีมีอายุ 15 ป  
จึงไดมีการกลาววามีเพียงจิตวิญญาณเทานั้นท่ีถูกหม่ินประมาทและมีการตั้งประเด็นเร่ืองการหามดานศีลธรรม
ข้ึนแตถึงอยางไรเน้ือหาท่ีจําเปนตองบัญญัติไวในกฎหมายก็คือการกระทําท่ีผิดกฎหมายไมใชเพียงแตเปนการ
ละเมิดศีลธรรมเทานั้น   ซ่ึงไมใชเร่ืองงายเลยท่ีจะบัญญัติเร่ืองการรวมประเวณีระหวางเครือญาติเปนกฎหมาย 

                                                        
 51 นฤพนธ   จอยทองมูล. “ การกระทําความผิดทางเพศของบุคคลในครอบครัว” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544, หนา 74. 
 52 Matalak  SERAMETHAKUN  LA  PROTECTION  DE L’ ENFANT  CONTRE  L’EXPLOITATION  
SEXUELLE : étude  comparative  du droit  française  et  du  droit  thaïlandais  [ FACULTE  DE  DROIT  ECOLE  
DOCTORAT  ET  SCIENCE  POLITIQUE  UNIVERSITE  DES  SCIENCES  SOCIALES  DE  TOULOUSE  I  ] 2  Mai  
2001   p. 199   
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ตัวอยางดังกลาวแสดงใหเห็นถึงขอผิดพลาดบางอยางท่ีเกิดข้ึนกับกฎหมายปจจุบันซ่ึงหลักการและเนื้อหา
คอนขางใกลเคียงกัน  เม่ือเปรียบเทียบระหวางกฎหมายของประเทศฝร่ังเศสและกฎหมายประเทศไทย   

            ในประเทศฝร่ังเศส  ไดมีการแสดงใหเห็นถึงเจตนาของผูท่ีบัญญัติกฎหมายวา  ไดมีการกําหนด
ข้ันตอนการดําเนินคดีทางศาลและเหตุการณแวดลอมอ่ืน ๆ  ท่ีสืบเนื่องมาจากการกระทําชําเราท่ีเกิดจากการ
กระทําท่ีรุนแรง53   ซ่ึงสังคมฝร่ังเศสปจจุบันเด็กวัยรุนอายุตั้งแต 18 ป  ข้ึนไปมีความอิสระในการมีคูหรือท่ี
เรียกวา  “ความอิสระในการมีเพศสัมพันธ”   คอนขางมากท้ังนี้สาเหตุสวนใหญจะมาจากพฤติกรรมเลียนแบบ
คนรอบขางท่ีเรียกวา  “แฟช่ัน”  บางสวนมาจากความอยากรูอยากเห็น  การอยากลองประกอบกับการมีอิสระ
ในทางความคิดในเร่ืองท่ีถูกปลูกฝงมาแตยังเยาว  นอกจาก  “เสรีภาพในแนวคิดเร่ืองการมีเพศสัมพันธ”   ของ
ชาวฝร่ังเศส ตลอดจนการเล้ียงดูในครอบครัวชาวฝรั่งเศสท่ีมักจะเปนไปในลักษณะ  “ความเทาเทียมทางความคิด
และการแสดงออก”  แลวปญหาความเช่ือผิดๆในเร่ือง   “Secte”   หรือ  “นิกาย”  เนื่องมาจากอิทธิพลของนิกาย
ตาง ๆ  ท่ีเขามาในประเทศฝร่ังเศสทําใหคนบางกลุมหลงผิด ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหาการ
รวมประเวณีหรือการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กโดยบุคคลท่ีเปนเครือญาติ   หรือบุคคลในครอบครัวของเด็ก 
ความเชื่อผิด ๆ  บางประการ   อาทิเชน   เช่ือวาการรวมประเวณีกับบุคคลท่ีเปนเครือญาติ หรือคนในครอบครัว
ของตนไมใชเปนส่ิงท่ีผิด โดยการตีความคัมภีรไบเบิลอยางบิดเบือนไมถูกตอง   ทําใหคนบางกลุมเกิดความหลง
ผิด   และ คิดวาตนเองมีอํานาจท่ีจะกระทําไดนอกจากความเช่ือในเร่ือง   “นิกาย”   ท่ีนําไปสูปญหาการรวม
ประเวณีในระหวางเครือญาติ   หรือคนในครอบครัวแลว   เร่ืองของความเช่ือในอํานาจปกครองของผูปกครอง
บางกลุมท่ีกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมาย  ไมวาจะในลักษณะของการขมขู  บังคับ  ขมขืนใจ หรือทําใหเช่ือ   
และการไมไดรับการศึกษาท่ีถูกตอง หรือการขาดสติยับยั้งช่ังใจเม่ือดื่มสุรา หรือส่ิงเสพติดอยางอ่ืนจนมึนเมา   
หรือการเก็บกดทางอารมณแลวมาระบายกับผูใกลชิด   รวมถึงภาวะความยากจน เหลานี้ก็มักเปนสาเหตุของ
ปญหาดังกลาวไดเชนกัน54 

             การรวมประเวณีในระหวางบุคคลท่ีเปนเครือญาติกัน มีช่ือเรียกเปนภาษาฝร่ังเศสวา  “INCESTE”   
ซ่ึงกรณีท่ีพบบอยคือการกระทําระหวางบิดากับบุตรสาว  ลุง  นา  อากับหลานสาว พี่ชายหรือนองชายกระทําตอ
พี่สาวหรือนองสาว   สวนการกระทําของมารดากับบุตรชายหรือพี่สาวตอนองชายจะพบนอยกวา   ตัวอยางเชน   
กรณีเด็กหญิงคนหนึ่งไดถูกบิดาลวงละเมิดทางเพศมาเปนเวลาหลายสิบปโดยไมมีใครรู จวบจนกระท่ังเด็กหญิง
นั้นโตเปนสาวและไดแตงงานไป  แตบิดาก็ยังไมหยุดกระทําการลวงละเมิดทางเพศยังคงหาโอกาสกระทําตอ

                                                        
 53 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 191.  
 54 มาตาลักษณ  เสรเมธากุล.  “การคุมครองเด็กจากการถูกละเมิดทางเพศในประเทศฝร่ังเศส” วารสารนิติศาสตร . 
ปที่  31,  ฉบับที่  3.  กันยายน  2544,  หนา  643 – 644. 
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บุตรสาวเร่ือยมา   จนกระท่ังหญิงสาวคนน้ันไมอาจทนการกระทํานั้นตอไปได   ในท่ีสุดหญิงสาวคนนั้นก็ถูกจับ
ในขอหาพยายามฆาบิดาของตนเอง 55   ตัวอยางดังกลาวสะทอนใหเห็นวาปญหาการรวมประเวณีระหวางเครือ
ญาตินั้นมีความสําคัญมาก กลาวคือ   นอกจากจะเปนปญหาของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งโดยเฉพาะซ่ึงตอง
ชวยกันแกไขแลว จะเห็นวายังอาจเปนปญหาของสังคมสวนรวมอีกดวยโดยอาจเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดคดี
อาชญากรรม หรือการลอลวงเด็กหรือหญิงไปคาประเวณีได 

 ในสวนของกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางเพศนั้น   ตามที่ไดกลาวแลววาประเทศ
ฝร่ังเศสไดมีการยกเลิกความผิดฐานรวมประเวณีระหวางเครือญาติไปแลว   เนื่องจากในประเทศฝร่ังเศสจะ
พิจารณาโดยเนนท่ีการสมัครใจยินยอมของหญิงหรือไม  ประกอบกับพฤติกรรมความรุนแรงทางเพศเปนสําคัญ   
เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสนั้นเคารพในความมีเสรีภาพทางเพศของบุคคลท่ีจะมีเพศสัมพันธกับใครก็ไดตามที่ใจ
ปรารถนา แมจะเปนญาติของตนเองก็ตาม  เนื้อหาของกฎหมายจึงพิจารณาจากความสมัครใจเปนหลักในการ
วินิจฉัยวาผิดหรือไม และไดกําหนดใหการกระทําชําเราตองรับผิดเม่ือมีการกระทําโดยความรุนแรง ซ่ึงเนื้อหา
เกี่ยวกับการกระทําความผิดทางเพศที่มีลักษณะของความรุนแรง (Aggressive Sexual)  แบงออกเปน  3  สวน 
โดยมีมาตรา 222  -  22 เปนหลักในการกําหนดนิยามท่ีแสดงใหเขาใจถึงขอบเขตของคําวา  “ความรุนแรงทาง
เพศ”    และในสวนอ่ืน ๆ   ไดมีการแยกความผิดเปนฐานสําคัญไวดังนี้ 

 1.  ความผิดฐานขมขืนกระทาํชําเรา  (Le viol / Rape) 
 2. ความผิดฐานกระทํารุนแรงทางเพศ  (Des autres agressions sexuelles / others  Aggressions  
Sexualize) 
 3.  ความผิดฐานคุกคามทางเพศ   (Sexual  Harassment) 

 ในวิทยานิพนธนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะแตความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเทานั้นเนื่องจากเปนเร่ือง
เกี่ยวของกับการรวมประเวณีระหวางเครือญาติ  ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา (Le viol / Rape)  ไดบัญญัติไว
ในมาตรา  222-23   ถึงมาตรา  222 – 26   ไดดังนี้ 
 มาตรา  222-23   บัญญัติวา  “การกระทําชําเราไมวาจะโดยวิธีการใด  เม่ือไดกระทําตอบุคคลอ่ืนโดย
ใชความรุนแรง   ใชกําลังบังคับโดยขมขู   หรือโดยผูนั้นไมอาจขัดขืนได    ผูกระทําตองรับโทษฐานขมขืน
กระทําชําเรามีโทษจําคุก  15 ป” 
                   มาตรา 222-24   เปนเหตุฉกรรจท่ีผูกระทําผิดตองรับโทษหนักขึ้น มีโทษจําคุกอยางสูง  20  ป   ซ่ึง
พิจารณาจากลักษณะของการกระทํา สถานะของผูกระทํา และเหยื่อ เม่ือมีการกระทําดังตอไปนี้          
                      -  เปนการกระทําหลายคร้ังท่ีมีการตอเนื่องกัน 

                                                        
 55 เร่ืองเดียวกัน,  หนา  656 – 657. 
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                      -  ไดกระทําตอเหยื่อท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป  
             -  ไดกระทําตอผูไรความสามารถ (Vulnerabilite =  ออนแอ)    เชน   ผูท่ีมีความพิการทางดานรางกาย  
หรือทางสมองหรือผูเจ็บปวย  ผูอยูในระหวางต้ังครรภ  หรือผูถูกกระทําผิดรูจักกับผูกระทําผิด  
 -  ไดกระทําตอผูสืบสันดาน  ไมวาจะเปนบุตรชอบโดยกฎหมาย    บุตรนอกสมรส   หรือบุตรบุตร
ธรรม หรือกระทําโดยบุคคลท่ีมีอํานาจอ่ืนใด เหนือเหยื่อ ( เชนกรณีบิดาไมชอบดวยกฎหมาย    ซ่ึงใชอํานาจ
ปกครองในทางความเปนจริง )    

 -  ไดกระทําโดยผูท่ีมีอํานาจบังคับบัญชา  ตามหนาท่ีเหนือเหยื่อ ( เชน กรณีนายจางกระทําตอง
ผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง ) 

 -  ไดกระทําโดยใชอาวุธ  

 มาตรา  222 – 25   เปนเหตุฉกรรจท่ีผูกระทําผิดตองรับโทษหนักข้ึนจําคุก 30 ป เนื่องจากการกระทํา
ชําเราเชนวานั้น   เปนเหตุใหเหยื่อถึงแกความตาย 

           มาตรา  222 – 26   เปนเหตุฉกรรจท่ีผูกระทําผิดตองรับโทษหนักข้ึน  คือจําคุกตลอดชีวิต     ได
กระทําในลักษณะท่ีเปนการทรมาน   หรือโหดราย56   

 ตามกฎหมายของประเทศฝร่ังเศสดังกลาวขางตนเพื่อท่ีจะจํากัดใหอยูภายในกฎหมายมาตรา 222 – 
23   จะตองมีการกระทําท่ีมีการบุกรุกเนื่องดวยแบบใดก็ตาม  ผูท่ีกระทําผิดรูตัววาตนไดทําอะไรและมีเจตนาที่
จะกระทําชําเรา การกระทําดังกลาวตองกระทําดวยความรุนแรงเปนการบังคับขมขู  หรือเปนการกระทําท่ีไม
บอกใหทราบลวงหนา ความแตกตางท่ีเห็นไดในกฎหมายลงโทษแบบใหมก็คือสถานการณแวดลอมของการ
คุกคามทางเพศท่ีผูกระทําผิดไดกระทํากับเหยื่อ  และดูเหมือนวาเปนความจงใจของผูท่ีบัญญัติกฎหมายท่ีไดอุทิศ
เวลาใหกับคําวา การบังคับใจ   หรือขมขู  เพื่อท่ีไดประยุกตใชเม่ือเหยื่อไดถูกคุกคามทางเพศ   แตถึงอยางไรเร่ือง
คุกคามทางเพศน้ันสรางความกดดันทางจิตใจใหกับเหยื่อเปนอยางมากจึงสมควรอยางยิ่งท่ีจะนํามาพิจารณา  ใน
ท่ีสุดก็ไดมีการยอมรับวาคําวาคุกคามทางเพศ  นั้นก็เสมือนหนึ่งเปนการกระทบกับความกดดันทางจิตใจ   
เชนเดียวกับท่ีพบเห็นในกรณีของคําวา ความสัมพันธทางการรวมประเวณีระหวางญาติ และการรวมประเวณี

                                                        
 56 มาตาลักษณ   เสรเมธากุล.     “ขอสังเกตท่ีนาสนใจจากการศึกษากฎหมายฝรั่งเศส  เก่ียวกับการกระทําความผิด
ทางเพศ1-2”  แนวทางการแกไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา : หมวดความผิดทางเพศ.  ขอมูลจากสถาบันกฎหมายอาญา 
สํานักอัยการสูงสุด. 
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ระหวางญาติ  ดังนั้น  เห็นไดวาในบางคร้ังความคิดเร่ืองคุกคามทางเพศน้ัน  หมายถึง  การกระทําท่ีเปนการบุกรุก
ทางเพศโดยไมมีความจําเปนตองตรวจหารองรอยของความรุนแรงหรือการปองกันตัวของเหยื่อ57  

                      M-L. RASSAT  ไดใหคําจํากัดความคําวา ความรุนแรงทางเพศ  วาเปนการกระทําท่ีบุคคลหน่ึงซ่ึง
มีพฤติกรรมทางเพศโดยธรรมชาติซ่ึงทําโดยไมไดรับความยินยอมของเหยื่อ  และผูกระทําความผิดนี้ถือวาเปน
การกระทําทางอาชญากรรม   ซ่ึงเปนการกระทําทางเพศและบุกรุกทางเพศตอคนแปลกหนา หรือการขมขู หรือ
การบุกรุกโดยไมรูตัว ซ่ึงส่ิงเหลานี้ตองถูกกําจัดไป58 

                      ในประเทศฝร่ังเศสนั้นไดมีการแสดงความต้ังใจที่แทจริงของผูรางกฎหมายที่จะมีตอความรุนแรง
ในการลงโทษโดยเฉพาะในกรณีการรวมประเวณีระหวางญาติสนิท   สภาพท่ีบงบอกถึงความรุนแรงสอง
ประการท่ีไดนํามาใชคือ อายุของเหยื่อ และลักษณะของผูกระทําความผิด  RASSAT  ยังไดกลาวอีกวา   ในกรณี
ท่ีเหยื่อท่ีเปนผูเยาวถูกกระทําโดยผูสืบสายโลหิตตามกฎหมาย   หรือตามความเปนจริงบทลงโทษน้ันรายแรงและ
ผูกระทําความผิดจะตองจายเบ้ียปรับดวย  สวนโทษจําคุกนั้นข้ึนอยูกับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน    

         แนวความคิดในเร่ืองอํานาจของผูกระทําท่ีมีตอเหยื่อนั้นไมไดมีอยูในบทลงโทษของกฎหมาย
ประเทศไทยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285  ซ่ึงไดบัญญัติแตเพียงเร่ืองสถานะของผูกระทําความผิด เม่ือ
ผูท่ีกระทําความผิดเปนผูสืบสายโลหิตเดียวกับเหยื่อ  ในการพิจารณาคดีของศาลไทยในป ค.ศ.  1992   ไดกลาว
วาการกระทําชําเราท่ีกระทําโดยพอเล้ียง  ไมอาจเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285    ซ่ึงเปน
บทท่ีวาดวยความรุนแรงของการกระทําชําเราท่ีทํากับเหยื่อท่ีเปนผูท่ีสืบสายโลหิตเดียวกัน   ซ่ึงเหยื่อดังกลาวเปน
เด็กท่ีถูกพอแมทอดท้ิง   แตผูกระทําความผิดเปนผูดูแลเด็กในฐานะผูปกครอง   กรณีดังกลาว การกลาวหาใน
เร่ืองการกระทําชําเรา   ท่ีตองรับโทษหนักข้ึนจึงไมอาจเกิดข้ึนไดกับพอเล้ียงของเหย่ือ ซ่ึงทานรองศาสตราจารย 
ดร. ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ   ไดกลาววาการตัดสินใจเร่ืองนี้ดูจะไมมีเหตุผลเพียงพอ เนื่องจากในกรณีนี้ไมมีใคร
สามารถท่ีจะไดรับสิทธิดูแลเด็กหรือมีอํานาจปกครองเด็ก  ซ่ึงในความเปนจริงพอเล้ียงมีอํานาจหรืออิทธิพลอยาง
มากตอเหยื่อผูเยาว หรือท่ีเรียกวาอํานาจของการกระทํา และการตัดสินของศาลในป ค.ศ.  1995   ไดแสดงใหเห็น
ถึงการพิจารณาคดีของศาลท่ีปฏิเสธความคิดเร่ืองอํานาจของการกระทํา   และยังไดใชเปนบรรทัดฐานดวยวา

                                                        
 57 Matalak SERAMETHAKUN  LA PROTECTION DE L’ ENFANT CONTRE  L’EXPLOITATION  
SEXUELLE : étude  comparative  du droit  française  et  du  droit  thaïlandais  [ FACULTE  DE  DROIT  ECOLE  
DOCTORAT  ET  SCIENCE  POLITIQUE  UNIVERSITE  DES  SCIENCES  SOCIALES  DE  TOULOUSE  I  ] 2  Mai  
2001,   p. 192.   
 58 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 194. 
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เหยื่อท่ีเปนลูกท่ีเกิดโดย  นาง P. ซ่ึงหญิงผูนี้ไดมาอยูกินกับผูตองหาโดยไมไดแตงงาน กรณีนี้การใชอํานาจ
ปกครองยังเปนของนาง P. อยูแตเพียงผูเดียวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  1568  

      การแปลความคําวาบุคคลท่ีมีอํานาจเปนผูปกครองนั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 ตองมี
การแปลความโดยเครงครัด และอํานาจในการปกครองมีไดแตเพียงพอแมท่ีถูกตองตามกฎหมายเทานั้น ในกรณี
นี้อํานาจของการกระทําไดถูกนํามาใชโดยพอเล้ียงของเหยื่อผูเยาว จึงไมอาจนําประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
285 มาบังคับใชได แตจะตองถูกบังคับโดยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 เชนเดียวกับผูกระทําความผิดทาง
เพศตอผูเยาวในกรณีท่ัวไป59 
 
                      สรุป   กฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดทางเพศของประเทศฝรั่งเศส   มิไดมีบทบัญญัติลงโทษการ
รวมประเวณีในระหวางเครือญาติโดยความสมัครใจยินยอมไวเปนการเฉพาะ  เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสไดให
ความเคารพตอความมีอิสระ และเสรีภาพในทางเพศอยางมาก  แตไดบัญญัติลงโทษการรวมประเวณีในระหวาง
เครือญาติเฉพาะกรณีท่ีเปนการขมขืนกระทําชําเรา โดยขอบเขตความเปนเครือญาตินั้นครอบคลุมท้ังกรณีท่ีมี
ความสัมพันธทางสายโลหิตไดแก กรณี บุพการีซ่ึงไดกระทําตอผูสืบสันดาน โดยบุตรนั้นไมวาจะเปนบุตรท่ี
ชอบดวยกฎหมาย หรือบุตรนอกสมรสก็ตาม  และกรณีท่ีไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต เชน ผูรับบุตรบุญ
ธรรม ไดกระทําตอบุตรบุญธรรม หรือไดกระทําโดยบุคคลท่ีมีอํานาจอื่นใดเหนือเหยื่อ ซ่ึงใชอํานาจปกครองตาม
ความเปนจริง  เชน บิดาท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงอาจหมายถึง พอเล้ียง หรือบุคคลท่ีเปนเครือญาติ เชน พี่ ลุง ปา 
นา อา หรือบุคคลอ่ืนๆท่ีมิไดเปนญาติกับ เหยื่อแตไดใชอํานาจปกครองเหยื่อตามความเปนจริง เปนตน  ซ่ึงการ
กระทําของบุคคลดังกลาวนั้น ถือเปนความรุนแรง และเปนเหตุฉกรรจท่ีจะตองถูกลงโทษหนักกวาบุคคลท่ัวไป   
ซ่ึงมีปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะตองพิจารณาคือ  สถานะของผูกระทําความผิด   อันหมายถึงหากผูกระทําเปน บุพการี 
หรือ ผูรับบุตรบุญธรรม หรือกระทําโดยผูท่ีมีอํานาจเหนือเหยื่อท่ีใชอํานาจปกครองตามความเปนจริง เชน
พอเล้ียง หรือ พี่ ลุง ปา นา อา เปนตน   เชนนี้กฎหมายจะลงโทษหนักกวาบุคคลปกติท่ีไมมีความเก่ียวพันกับ
เหยื่อดังท่ีกลาวมาแลว   ซ่ึงบทลงโทษนี้ เปนเหตุฉกรรจของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราท่ัวไป    ซ่ึงผูกระทํา
ดังกลาวจะตองถูกลงโทษหนักข้ึน โดยมีโทษจําคุกสูงสุดถึง 20  ป   ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายอาญาเกี่ยวกับ
ความผิดทางเพศมาตรา  222 – 24  สวนบุคคลท่ีเปนเครือญาติอ่ืนๆอันมิใชบุพการี ผูรับบุตรบุญธรรม และไมได
มีอํานาจปกครองเหยื่อนั้น หากไดกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเหยื่อท่ีเปนญาติของตนก็จะไมตองรับ
โทษหนักข้ึนดังเชนบุคคลท่ีไดกลาวไวขางตน เวนแตจะไดกระทําตอเหยื่อท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป  
 

                                                        
 59 เร่ืองเดียวกัน,  หนา  195 – 196. 
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บทท่ี 4 
 
กฎหมายไทยท่ีใชบังคับเก่ียวกับการกระทําความผิดทางเพศ  กรณีความผิดฐานรวมประเวณี            ในระหวาง
เครือญาติ 
 
 ในบทนี้จะศึกษาประวัติความเปนมา   แนวความคิด   บทบัญญัติของกฎหมาย  เหตุผลในการกําหนด
ความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติในสมัยโบราณ และการคุมครองปองกันเกี่ยวกับการรวมประเวณี
ในระหวางเครือญาติท้ังท่ีเปนการขมขืนกระทําชําเราและสมัครใจยินยอมต้ังแตในอดีตถึงปจจุบัน   
 
 1   กฎหมายตราสามดวง  
 1.1. ประวัติความเปนมาของกฎหมายตราสามดวง 

 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจาอูทอง) ไดทรงกอต้ังอาณาจักรไทยข้ึนมาใหม
ทรงขนานนามวา   “กรุงเทพทราวดีศรีอยุธยา”   กษัตริยในสมัยกรุงศรีอยุธยาจะตรากฎหมายท่ีเรียกวา   “พระ
ราชศาสตร”   โดยอาศัยหลักในคัมภีรพระธรรมศาสตรกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยามีท้ังกฎหมายสารบัญญัติ
กําหนดหนาท่ีของประชาชน   กฎหมายวิธีสบัญญติในเร่ืองพิจารณาตัดสินคดีและกฎหมายปกครองเปนทํานอง
รัฐธรรมมนูญปกครองแผนดิน  และในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1  (พระเจาอูทอง)  ไดมีการตราพระไอย
การลักษณะผัวเมียข้ึนดวย   เม่ือพุทธศักราช  19061   และใชมาตลอดจนกระท่ังเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา 
ตอมาในสมัยกรุงธนบุรีก็เปนชวงท่ีบานเมืองยังมีศึกสงครามอยู การปกครองบานเมืองและการตัดสินคดีความ
ท้ังปวงจึงตองประพฤติปฏิบัติไปโดยอาศัยบทกฎหมายเกาเทาท่ีมีอยูในเวลานั้น ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี   ไดโปรดใหมีการชําระกฎหมายใหม  เนื่องจาก
กฎหมายท่ีมีอยูแตเดิมนั้นมีความคลาดเคล่ือน   จึงไดมีการประมวลกฎหมายตราสามดวงข้ึน  เม่ือพุทธศักราช  
2347 (จุลศักราช1166)   ซ่ึงมีราชสีห  1   คชสีห  1  และบัวแกว 1  โดยรวบรวมกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะตางๆท่ีกระจัดกระจายอยูมารวมกันได  29  ลักษณะดวยกัน  ซ่ึงรวมถึงพระไอยการลักษณะผัวเมียดวย  
โดยถือวากฎหมายตราสามดวงนี้เปนประมวลกฎหมายในรัฐกาลท่ี  12   
 ในท่ีนี้จะขอพิจารณาแตพระไอยการลักษณะผัวเมียเฉพาะบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับความผิดทางเพศเร่ือง
ขมขืนกระทําชําเราและการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ 

                                                        
 1เสนีย   ปราโมช.  กฎหมายสมัยอยุธยา. พระนคร :หางหุนสวนจํากัดศิวพร, 2510,   หนา  3. 
 2กรมศิลปากร.  กฎหมายตราสามดวง.  กรุงเทพฯ :กองวรรณคดีและประวัติศาสตร  กรมศิลปากร, 2521,  หนา 1. 
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  1.2. บทบัญญัติของกฎหมาย 

 1.  ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา 

 ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราน้ัน ในพระไอยการลักษณะผัวเมียไดใชคําวา   “ขมขืนถึงชําเรา”  ซ่ึง
การขมขืนจนถึงชําเรานั้น   กฎหมายแยกประเภทผูเสียหายออกเปน  2   ประเภท   คือ   หญิงท่ีเปนภริยาผูอ่ืนกับ
บุตรหญิง  หรือหลานหญิงของผูอ่ืน   ดังบทบัญญัติตอไปนี้ 

 มาตรา  1   ชายใดขมขืนภริยาทานถึงชําเราใหไหมโดยประถมผิดเมียทวีคูน   ถาขมขืนมิได ถึงชําเรา   
ใหไหมโดยปรถมผิดเมีย3  

 มาตรา  40   พระครู   ภิขุ  สามเณร  ผิดเมียทานถึงชําเราช่ือวาปราชิก  ใหสึกออกเสียแลว  ใหไหม
โดยพระราชกฤษฎีกา4 

 มาตรา  46   เจาเงินก็ดี    พี่นองลูกหลานแหงเจาเงินก็ดี  ขมขืนหญิงทาษถึงชําเรา  หญิงรองแรกมี
สักขิพญาณไซ   ทานใหแบงขาตัวหญิงนั้นเสียกึ่งหนึ่ง ๆ   ใหมันสงใหแกเจาเงิน  ถาจับมือถือนมกอดจูบขมขืน
ไมถึงชําเราพิจารณาเปนสัจ  ใหแบงขาตัวเปน  4  สวนลดสวน  1  ใหแกเจาเงิน  3   สวน    ถามันยอมดวยไซอยา
ใหแบงทุนเขานั้นเสียเลย   ถามันมิสมักอยูดวยแลมันจะหยาไซ    มันยังหาเกิดบุดรดวยเจาเงินแลพี่ นอง  ลูก  
หลาน แหงเจาเงินไม  จึ่งใหมันสงขาตัวจงถวน5  

 มาตรา  71   ชายใดขมขืนหญิงมายถึงชําเรา  ใหเอาเบ้ียในประถมผิดเมียทํา  5  สวน  ยกเสียสวน  1   
เอา 4  สวน   ตั้งไหมเปนสีนไหมกึ่งพิในกึ่ง  ถาขมขืนมิถึงชําเรา  ใหไหมกึ่งถึงชําเรา6  
          มาตรา   76    ชายใดมีเมียแลวขมขืนลูกสาว   หลานสาวทานถึงชําเรา  ใหไหมชายนั้นกึ่งประถมผิด
เมีย   ถาขมขืนมิถึงชําเราใหไหมกึ่งถึงชําเรา7 

 มาตรา  77   ชายหาเมียมิไดขมขืนลูกสาว    หลานสาวทานถึงชําเรา ใหไหมชายนั้นกึ่งเบ้ียชายมีเมีย
แลว    ถาขมขืนมิถึงชําเรา   ใหไหมกึ่งถึงชําเรา8   

                                                        
 3 ประมวลกฎหมาย  กฎหมายตราสามดวง เลม  2.  พิมพครั้งที่  1.  พระนคร : องคการคาของคุรุสภา ศึกษาภัณฑ
พาณิชย,  2505,  หนา   208. 
 4  เร่ืองเดียวกัน,  หนา  225. 
 5 เร่ืองเดียวกัน,   หนา 227. 
 6 เร่ืองเดียวกัน,   หนา  243. 
 7 เร่ืองเดียวกัน,   หนา  252. 
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 มาตรา  78   ชายใดขมขืนหญิงเดกไมรูเดียงษามิถึงชําเรา ใหไหมเถาเบ้ียประถมผิดเมีย ถาขมขืนถึง
ชําเราโลหิดไหลใหไหมเทาเบ้ียประถมผิดเมียทวีคูน   ถาตบตีหญิงทําใหมีบาดเจบดวย   ทานใหไหมชายนั้นโดย
บาดเจบอีกโสดหนึ่ง9   
 มาตรา  88    ชายใดมิไดสูฃอลูกสาว   หลานสาวทาน   และบังอาจวาตนเร่ียวแรง  ผูเดียวก็ดี    ภาพ
วกเพื่อนไปดวยก็ดี   เขากุมเกาะเบาะฉะแลง    ลูกสาว    หลานสาวแลเมียทานไปดวยแรงตน  หญิงนั้นรองแรก   
ขัดขวาง   มีคนรูเหนไดยิน    ขมขืนหญิงนั้นไดถึงชําเราก็ดี   มิไดถึงชําเราก็ดี  หญิงนั้นมาหาความเปนสัจไซ   ให
ไหมโดยพระราชกฤษฎีกาเดิม    ถาขมขืนหญิงมีบาดเจบไซใหไหมโดยบาดเจ็บอีกโสตหนึ่ง   พวกซ่ึงไปดวยนั้น
ใหไหมกึ่ง     ถาชายหลายคนขมขืนโทรมเอาหญิงนั้นไซ   ใหลงโทษแกชายนั้นดวยลวดหนังคล   60  ที ใหไหม
ตามบันดาศักดิทวีคูน   เพราะมันบังอาจหยาบชาตอแผนดินเมืองทาน10  
 มาตรา  105    ชายใหสูฃอลูกสาว   หลานสาวทาน   บิดา   มานดาหญิงยินยอมใหชายได  ใหมี
ขันหมากหม้ัน นัดจะทําการยังมิไดทําการ ชายอ่ืนบังอาจวาตนเร่ียวแรงเกาะกุมเบาะฉะแลงหญิงนั้นดวยแรงตน   
ขมขืนหญิงนั้นถึงชําเราก็ดี  มิไดถึงชําเราก็ดี    พิจารณาเปนสัจไซ  ทานวาลวงพระราชอาชาความเมืองทาน  ให
สงหญิงนั้นใหแกบิดา   มานดาแลว  ใหทวนชายตนเหดุดวยลวดหนัง  50  ที  ถามีพวกไปดวยใหทวนคล  25  ที   
จงทุกคนใหไหมชายตนเหดุ  โดยผิดเมียทานในขันหมากนั้น จึ่งควร11 

 จากบทบัญญัติดังกลาวขางตน จะเห็นวาในพระไอยการลักษณะผัวเมียไดมีการกลาวถึงและแยก
ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราออกเปนหลายประเภท กลาวคือ   กรณีชายขมขืนภริยาผูอ่ืนถึงชําเราและไมถึง
ชําเรา    กรณีชายขมขืนหญิงทาส    กรณีชายขมขืนหญิงมายถึงชําเราและไมถึงชําเรา   กรณีชายมีเมียแลวขมขืน
บุตรสาว  หรือหลานสาวของผูอ่ืนถึงชําเราและไมถึงชําเรา   กรณีชายไมมีเมียขมขืนบุตรสาว  หรือหลานสาว
ผูอ่ืนถึงชําเราและไมถึงชําเรา   กรณีชายขมขืนหญิงซ่ึงเปนเด็กไมรูเดียงสาถึงชําเราและไมถึงชําเรา และกรณีชาย
ขมขืนหญิงซ่ึงชายอ่ืนไดไปสูขอจากพอแมของหญิงนั้นแลว   จากการพิจารณานั้นเห็นวาในบทบัญญัติท่ีกลาวมา
ขางตนของพระไอยการลักษณะผัวเมีย  ใชคําวา “ขมขืนถึงชําเรา”    ซ่ึงหมายความวาฝายชายน้ันใชกําลังบังคับ
ขืนใจดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง    และหญิงไมสามารถขัดขืนได จึงตองยอมใหชายรวมประเวณี   สวนคําวา  
“ขมขืนมิถึงชําเรา”    นั้นมีความหมายตรงกันขามกับ   “ขมขืนถึงชําเรา”   คือมีการบังคับขืนใจฝายหญิงแตมิไดมี
การรวมประเวณีกันไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม ซ่ึงเทียบไดกับความผิดฐานพยายามขมขืนกระทําชําเรา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาในปจจุบัน    ซ่ึงอัตราโทษนั้นก็แตกตางจากการขมขืนถึงชําเรา  สวนปญหาเร่ือง  “ ความ

                                                                                                                                                                                   
 8 เร่ืองเดียวกัน,   หนา  252. 
 9 เร่ืองเดียวกัน,  หนา  252 – 253. 
 10 เร่ืองเดียวกัน,  หนา  258. 
 11 เร่ืองเดียวกัน,   หนา  262. 
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ยินยอมนั้น”   เห็นวาความยินยอมเปนสาระสําคัญ   เพราะถาหญิงไมยินยอมแลวการชําเรานั้น  ยอมจะเกิดจาก
การขมขืนกระทําชําเรา   แตถาหญิงยินยอมกฎหมายจะใชคําเรียกเปนอยางอ่ืน เชน  ทําชู  ทําชูเหนือผัว   ทําชูสู
ชายเหนือผัว   ทําชูนอกใจผัว  สมจร  สมรัก  หรือ สมะเลกัน   เปนตน12 
 
 2. ความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ 

 ในพระไอยการลักษณะผัวเมียไดบัญญัติลงโทษผูท่ีรวมประเวณีกับเครือญาติท้ังกรณท่ีีไมมี
ความสัมพันธทางสายโลหิต และกรณีท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตของตน  ตามบทบัญญัติดังนี้ 

 มาตรา 35  บัญญัติวา  หลานทําชูดวยเมียลุงตาปูอาวอานาพี่ตนเอง  มันผูมิกลัวเกรง  มันมิอายแกบาบ
ดั่งนั้น ใหเอามันคนรายจําใสตรวน  ข่ือ  ฅา  เอาน้ํามึกศักหนาทังหญิง ชาย เอาเชือกหนังผูกฅอเอาฆองตีทะเวน
รอบตลาดแลวเอาข้ึนขาหยางยิงดวยลูกสันโดด  แลใหตีดวยลวดหนังคละ 25 - 50 ทีแลวใหทําแพลอยเสียนอก
เมืองอยาใหดูเยี่ยงกนั ถาจะไถลูกสันโดดมิใหยิงเลมละ 30000 13 

 มาตรา  36  บัญญัติวา  พอแมลูกพี่นองยายหลานตาหลานลุงนาหลานทําชูกันไซ   ใหทําแพลอยผูนั้น
เสียในชะเล  ใหเจาพอแมพี่นองพลีเมืองทานทัง  4  ประตู  ไก  8  ตัว  ใหพระสงฆพราหมณาจารยสวดมนตรทํา
พิทธีการระงับอุบาทวจันไร   น้ําฟา   น้ําฝน  จึ่งจะตกเปนประโยชนแกคนทังหลายฝายพอแมพี่นองรูวาลูกหลาน
ทํามิชอบมิไดวากลาวทานวา  เลมิด  ใหลงโทษโดยโทษาณุโทษ14  

 จากบทบัญญัติของพระไอยการลักษณะผัวเมียดังท่ีไดกลาวมานั้น จะเห็นวาไดบัญญัติหาม   และ
ลงโทษการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติท้ังท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต และท่ีไมมีความสัมพันธทาง
สายโลหิตดวยความสมัครใจยินยอมท้ังสองฝาย   โดยในกรณีท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตจะกฎหมายลงโทษ
ผูกระทําความผิดซ่ึงเปนพอแมกับลูก   พี่กับนอง   ตายายกับหลาน   ลุงนากับหลาน   และผูวิจัยเห็นวาเม่ือ
พิจารณาแลว ถึงแมบทบัญญัติดังกลาวจะไมไดบัญญัติใหลงโทษญาติอ่ืน ๆ เชน ปู ยา  อา  ปา  เหลน ไวดวย แต
ความมุงหมายของบทบัญญัติมาตรานี้ก็นาหมายความรวมถึงใหลงโทษ การรวมประเวณีระหวาง  ปู  ยากับ
หลาน  และปา  อากับหลาน ดวย  และท่ีนาสังเกตก็คือกฎหมายลักษณะผัวเมียดังกลาวไมไดหามรวมประเวณี
เฉพาะกับเครือญาติที่รวมสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปและลงมาเทานั้น   แตยังหามเครือญาติสายขางเคียงอีกดวย คือ
หามการรวมประเวณีระหวางลุง นากับหลาน    และก็นาจะรวมถึงอา และปากับหลานดวย   ซ่ึงในกฎหมายใชคํา
วา  “ทําชู ”   ก็แสดงวาท้ังสองฝายสมยอมหรือสมัครใจยินยอมรวมประเวณีตอกัน   สวนคําวาพี่นองก็จะ

                                                        
 12 เร่ืองเดียวกัน,   หนา  254 – 256. 
 13 เร่ืองเดียวกัน, หนา   222 – 223. 
 14 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 223.  
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หมายความถึงเฉพาะพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดา  ไมรวมถึงลูกพี่ลูกนองดวยเพราะ
ลูกพี่ลูกนองอยูในลําดับญาติท่ีหางไกลออกไป   

 บทบัญญัติในมาตรา 36 นี้ไมไดหามรวมประเวณีในระหวางเครือญาติอยางการหามใชสิทธิใน
กฎหมายเอกชน   แตเปนการหามกระทําการท่ีถือวาเปนความผิดในทางอาญา  เนื่องจากกฎหมายลักษณะผัวเมีย
ดังกลาวนี้ไดคํานึงถึงผลเสียหายอยางรายแรงท่ีจะเกิดแกประชาชนสวนรวม และถือวาการประพฤติผิดดังกลาว
เปนการกระทําท่ีช่ัวราย   ซ่ึงนอกจากจะลงโทษผูกระทําผิดแลวยังลงโทษไปถึงพอ  แม   พี่   นอง   ท่ีรูเห็นวาลูก  
หลาน   หรือพี่ นองของตนกระทําความผิดเชนวานั้นแลวไมไดวากลาวหามปรามการกระทํานั้นโดยกฎหมายถือ
วาเปนการทําละเมิด  ตองรับโทษทางอาญาดวย  โดยอาจจะเปรียบเทียบไดกับความผิดฐานเปนผูสนับสนุนตาม
ประมวลกฎหมายอาญาในปจจุบันก็ไดโดยถือวา  พอ  แม  พี่  นอง  นั้นชวยเหลือ  หรือใหความสะดวก  หรือยุ
ยงสงเสริมแลวแตกรณี    โดยในพระไอยการลักษณะผัวเมียมาตรา 36   ดังไดกลาวมาแลวนั้นไดบัญญัติหามก็
เนื่องจากเหตุท่ีคนในสมัยนั้นมีความผูกพันกับความเช่ือในส่ิงนอกเหนือธรรมชาติท่ีวาการรวมประเวณีใน
ระหวางเครือญาติท่ีรวมสายโลหิตนี้    เปนเสนียดจัญไร   ซ่ึงจะนําพาความวิบัติท้ังปวงมาสูชุมชนและบานเมือง
ได   การละเมิดขอหามท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศท่ีผิดธรรมดามนุษยนี้    ส่ิงนอกเหนือธรรมชาติจะลงโทษ   
โดยอาจจะบันดาลใหเกิดความแหงแลง   อดอยาก    หรือเกิดโรคระบาดทําใหผูคนในสังคมลมตายเปนตน   ผูที่
กระทําละเมิดขอหามนี้ตองถูกลงโทษอยางรุนแรงและจะตองถูกอัปเปหิ   ขับไลออกจากชุมชน   หรือสังคมนั้น
อยางหลีกเล่ียงไมได  และจะตองมีการจัดพิธีกรรมปดรังควานระงับความอุบาทวเพื่อไลเสนียดจัญไร   และออน
วอนส่ิงนอกเหนือธรรมชาติใหละเวนการลงโทษตอชุมชนหรือตอบานเมืองของตน15 สวนการรวมประเวณีกับ
เครือญาติกรณีท่ีผูกระทําไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตตอกันนั้นมาตรา 35 ไดบัญญัติลงโทษ ผูกระทํา
ความผิดเฉพาะกรณีท่ีหลานกับเมียของลุง ตา ปู อา นา รวมประเวณีตอกัน และนองกับเมียของพี่รวมประเวณีตอ
กันโดยความยินยอม ซ่ึงในมาตรา 35 นี้จะลงโทษผูท่ีกระทําความผิดอยางรุนแรงท้ังชายและหญิงเชนเดียวกับ
มาตรา 36 การรวมประเวณีระหวางเครือญาติในกรณีท่ีผูกระทําไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตตอกันตาม
มาตรา 35 นั้นจะเห็นไดวาไมรวมถึงการรวมประเวณีระหวางพอเล้ียงกับลูกเล้ียง และระหวางผูรับบุตรบุญธรรม
กับบุตรบุญธรรมดวย 
 
  
2.  ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา  ร.ศ. 127     

                                                        
 15  ศรีศักร  วัลลิโภดม.   กฎหมายตราสามดวงกับความเชื่อของไทย.  พิมพครั้งแรก.  กรุงเทพ ฯ :     ดานสุทธากา
รพิมพ,  2545,  หนา 11  -  12.  
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 2.1  ประวัติความเปนมาของประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.  127    

 ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา   ร.ศ. 127   ไดมีพระบรมราชโองการใหใชในป   พ.ศ.  2451  ซึ่งได
ยกรางข้ึนตามหลักกฎหมายตางประเทศ  ซึ่งถือวาเปนประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรกของประเทศไทย โดย

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา   บัญญัติไวในหมวดที่ 2 

    2.2.  บทบัญญัติของกฎหมาย 
 1.  ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราหญิง 

 มาตรา  243   ผูใดบังอาจใชอํานาจดวยกําลังกาย   หรือดวยวาจา  ขูเข็ญกระทําชําเราขืนใจหญิงซ่ึง
มิใชภริยาของมันเอง    ทานวาผูนั้นขมขืนทําชําเรา   ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตปหนึ่งข้ึนไปจนถึงสิบป   แลให
ปรับต้ังแตหาสิบบาทข้ึนไปจนถึงหารอยบาทดวยอีกโสดหน่ึง   

 ผูใดใชอุบายหลอกลวงทําชําเราขืนใจหญิงซ่ึงมิใชภริยาของมันเอง   ทานวามันขมขืนทําชําเรามี
ความผิด ตองระวางโทษดุจกันกับท่ีวามาน้ัน 
 ถาแลในการกระทําผิดเชนวามาในมาตรานี้  หญิงท่ีถูกขมขืนชําเรานั้น  มีบาดเจ็บถึงสาหัส  ทานวา
มันผูกระทําผิดนั้น   ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปจนถึงสิบป  แลใหปรับต้ังแตหาสิบบาทข้ึนไปจนถึง
พันบาทดวยอีกโสดหนึ่ง   

          ถาแลหญิงนั้นตาย ทานวามันผูขมขืนนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบสองปข้ึนไปจนถึงยี่สิบป 
และใหปรับต้ังแตรอยบาทข้ึนไปจนถึงสองพันบาทดวยอีกโสดหน่ึง 16 

 2.  ความผิดฐานกระทําชําเราดวยเด็กหญิง 

 มาตรา  244   “ผูใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุต่ํากวา  12  ขวบ   ถึงหญิงนั้นยินยอมก็ตาม  หรือมิได
ยินยอมก็ตาม    ทานวามันมีความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปจนถึงสิบป   และใหปรับต้ังแตหา
สิบบาทข้ึนไปจนถึงหารอยบาท   ดวยอีกโสดหนึ่ง” 

 ถาแลในการกระทําผิด   เชนวามาในมาตรานี้  เด็กหญิงท่ีถูกชําเรานั้นมีบาดเจ็บอยางสาหัส  ทานวา
มันผูกระทําผิดนั้น   ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต   สามปข้ึนไปจนถึงสิบหาป  แลใหปรับตั้งแตหาสิบบาทข้ึนไป
จนถึงพันบาทดวยอีกโสดหนึ่ง 

                                                        
 16 เสถียร วิชัยลักษณ. กฎหมายลักษณะอาญา ร. ศ. 127.  กรุงเทพฯ : นิติเวช , 2498, หนา 110 – 111. 
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 ถาแลเด็กหญิงนั้นถึงตาย   ทานวามันผูกระทําความผิดนั้น  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสิบหาปข้ึนไป
จนถึงยี่สิบป แลใหปรับต้ังแตรอยบาทข้ึนไปจนถึงสองพันบาท  ดวยอีกโสดหน่ึง” (พระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา  พ.ศ.  2474    มาตรา 9  ใหแกอายุในมาตรานี้เปนสิบสามขวบ)17 

 1.  ความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ 

 มาตรา   247   “ความผิดอยางใดใดท่ีวามาในมาตรา  243 ,  244 ,  245  และ  246   นั้น           ถา
ผูกระทําเปนบิดา   มารดา   หรือ   ปู  ยา  ตา  ยาย  ก็ดี   ครูบาอาจารยท่ีรับเล้ียงผูถูกกระทํารายไวก็ดี   เจา
พนักงานผูมีตําแหนงหนาท่ีปกครองรักษาผูถูกกระทํารายก็ดี   ทานวาระวางโทษของมันผูกระทําผิดหนักกวาท่ี
บัญญัติไวใน  4  มาตรา   ท่ีวามานั้น   หนึ่งในสาม”18 
  ในท่ีนี้จะขอกลาวเฉพาะความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราหญิงและการกระทําชําเราเด็กหญิงซ่ึง
กระทําโดยผูท่ีเปนเครือญาติกับเหยื่อ  จะเห็นไดวามาตรา 247 นี้จะบัญญัติลงโทษหนักข้ึนเฉพาะบุคคลที่เปน
เครือญาติ ท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตกับเหยื่อเทานั้นไมรวมถึงเครือญาติผูกระทําท่ีไมมีความสัมพันธทาง
สายโลหิตกับเหยื่อดวย และในมาตรานี้ เปนเหตุฉกรรจของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราหญิง (มาตรา 243)   
และความผิดฐานกระทําชําเราเด็กหญิงอายุต่ํากวา 12  ป (มาตรา 244)   โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม ก็ตาม
ผูกระทําก็มีความผิดและตองถูกเพิ่มโทษหนักข้ึน   โดยประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร. ศ. 127 มาตรา 247 
นั้นผูกระทําผิดท่ีมีสถานะความเปนเครือญาติท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตกับเหยื่อ  ไดแก  บิดา  มารดา  ปู  
ยา ตา  ยาย  อันหมายถึง บุพการี  ซ่ึงเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไป  และผูถูกกระทํารายตามมาตรานี้ก็คือ
ผูสืบสันดานซ่ึงเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงลงมา  ไดแก  ลูก  หลาน เหลน ล้ือ   และตามบทบัญญัติดังกลาว 
ปู ยา ตา ยาย ไมไดหมายความถึง  ปู  ยา  ตา  ยาย  ท่ีเปนพี่นองของปู  ยา   ตา  ยาย  ของผูถูกทํารายดวย  

 จะสังเกตไดวาตามกฎหมายลักษณะอาญา  ร.ศ. 127   มาตรา  247 นี้  บัญญัติลงโทษการรวมประเวณี
ในระหวางเครือญาติท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตเฉพาะกรณีท่ีเปนการขมขืนกระทําชําเราหญิง   ตามมาตรา 
243   และการกระทําชําเราเด็กหญิงอายุต่ํากวา 12  ป   ตามมาตรา 244  เทานั้น ในกรณีท่ีบิดา  มารดา  ปู   ยา   ตา  
ยาย   เปนผูขมขืนกระทําชําเราหญิง   หรือกระทําชําเราเด็กหญิงอายุต่ํากวา 12  ป  ซ่ึงเปนบุตร หลาน  ของตนเอง   
โดยมาตรา 247  นี้  บัญญัติเพิ่มโทษแก  บิดา  มารดา  ปู   ยา   ตา  ยาย  หนักกวาบุคคลท่ัวไป  หนึ่งในสาม   แต
ในกรณีท่ีเปนการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต    นอกจากท่ีกลาวมาแลว  
โดยความสมัครใจยินยอม ท้ังสองฝายไมเปนความผิด 

 

                                                        
 17 เร่ืองเดียวกัน,  หนา  111. 
 18 เร่ืองเดียวกัน,  หนา  111. 

DPU



 

 สรุป 

 1.  ตามมาตรา 247  บัญญัติลงโทษหนักข้ึนหนึ่งในสาม  เฉพาะบิดา  มารดา  หรือ ปู   ยา   ตา  ยาย  ท่ี
เปนผูกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราบุตร  หรือหลานของตน หรือ  กระทําชําเราบุตร   หรือหลานท่ีมี
อายุต่ํากวา  12  ป   เทานั้น  สวนการรวมประเวณีกันระหวางบิดา   มารดากับบุตร   หรือ ปู   ยา   ตา  ยาย กับ
หลาน   นอกจากท่ีกลาวมาแลว  และโดยความยินยอมไมเปนความผิด  และการรวมประเวณีกันโดยความ
ยินยอมในระหวางพ่ีกับนอง  หรือลุง ปา  นา  อา  กับหลานก็ไมเปนความผิดดวย19  
 2.  ตามมาตรา 247   มิไดบัญญัติใหเพิ่มโทษหนักข้ึนแกบุคคลท่ีเปนเครือญาติท่ีมีความ 
สัมพันธทางสายโลหิตคนอ่ืนๆท่ีกระทําตอเหยื่อ  เชน พี่ชายขมขืนกระทําชําเรานองสาว   หรือกระทําชําเรา
นองสาวท่ีมีอายุต่ํากวา 12 ป  หรือ กรณีท่ีนองชายไปขมขืนกระทําชําเราพ่ีสาว  หรือกระทําชําเราพ่ีสาวท่ีมีอายุต่ํา
กวา 12 ป  หรือกรณีท่ีผูสืบสันดานไปขมขืนกระทําเราบุพการี  หรือกรณีท่ี  ลุง นา  อา ไปขมขืนกระทําชําเรา
หลานสาว  หรือกระทําชําเราหลานสาวท่ีมีอายุต่ํากวา 12  ป   
 3.  ตามมาตรา 247 มิไดบัญญัติใหเพิ่มโทษหนักข้ึนแกบุคคลท่ีเปนเครือญาติท่ีไมมีความ 
สัมพันธทางสายโลหิตกับเหยื่อ เชนกรณีท่ีบิดาเล้ียงขมขืนกระทําชําเราบุตรเล้ียง  หรือกระทําชําเราบุตรเล้ียงท่ีมี
อายุต่ํากวา 12  ป หรือกรณีผูรับบุตรบุญธรรมขมขืนกระทําชําเราบุตรบุญธรรม หรือกระทําชําเราบุตรบุญธรรมท่ี
มีอายุต่ํากวา 12 ป ดวย และการรวมประเวณีระหวางบิดาเล้ียงกับลูกเล้ียง หรือการรวมประเวณีระหวางผูรับบุตร
บุญธรรมกับบุตรบุญธรรมโดยความสมัครใจยินยอมนอกจากท่ีกลาวแลวไมเปนความผิด 

 
 3.  ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 

 3.1  ประวัติความเปนมาของประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.  2499 

 ในปพุทธศักราช  2499  ไดมีการตราพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญาข้ึน และประมวล
กฎหมายอาญามีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี  1  มกราคม  พุทธศักราช  2500  เปนตนมา  ซ่ึง ความผิดเกี่ยวกับเพศนั้น  
บัญญัติอยูในลักษณะ 9   มาตรา 276   ถึง  มาตรา287   ซ่ึงในท่ีนี้จะขอกลาวเฉพาะท่ีเกี่ยวกับความผิดฐานรวม
ประเวณีในระหวางเครือญาติ  คือ  มาตรา  276   ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราหญิง  มาตรา  277   ความผิด
ฐานกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป และเหตุฉกรรจตามมาตรา  285   ซ่ึงเม่ือพิจารณาบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.  2499  นี้  จะเห็นวาไมมีการบัญญัติความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ
                                                        
 19  ประสิทธิ์  พัฒนอมร.   “ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา”  วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2522,  หนา  77. 
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กรณีสมัครใจยินยอมไวโดยเฉพาะจะมีก็แตเพียงเปนเหตุฉกรรจท่ีใหผูกระทําความผิดตองรับโทษหนักข้ึนตาม
มาตรา  285  ซ่ึงจะไดกลาวตอไป 
 3.2  บทบัญญัติของกฎหมาย 

 1.    ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราหญิง 
  มาตรา  276   บัญญัติวา   “ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิง ซ่ึงมิใชภริยาของตน  โดยขูเข็ญดวยประการ
ใด ๆ   โดยใชกําลังประทุษราย  โดยหญิงอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได  หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตน
เปนบุคคลอ่ืน   ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตส่ีปถึงยี่สิบป  และปรับต้ังแตแปดพันถึงส่ีหม่ืนบาท 

 “ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปน  หรือวัตถุระเบิด  หรือโดยรวม
กระทําความผิดดวยกัน   อันมีลักษณะเปนการโทรมหญิง   ตองระวางโทษจําคุกต้ังสิบหาปถึงยี่สิบป   และ
ปรับต้ังแตสามหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท   หรือจําคุกตลอดชีวิต”  

        ขอสังเกต ตามมาตรา  276  บัญญัติวา  “ผูใด”  ไวในสวนของผูกระทําความผิดแสดงวา  นอกจากชาย
จะเปนผูกระทําความผิดแลว   ยังมีความหมายครอบคลุมถึงหญิงดวย  โดยอาจจะมีความผิดในฐานะเปนตัวการ
รวมกับชายผูกระทําความผิดได   คําวา  “ขมขืน”   หมายถึง  การขมขืนใจ  คือไดกระทําชําเราโดยหญิงมิได
สมัครใจ20  หรือหญิงมิไดยินยอมสมัครใจ21  ซ่ึงตามความหมายในพจนานุกรมนั้น  หมายถึง  บังคับ ,ขืนใจ  ,ขู
เข็ญ22  คุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut)   ของความผิดฐานนี้คือ   เสรีภาพในทางเพศ23   หมายความวา ผูหญิง
ทุกคนยอมมีเสรีภาพในการท่ีจะเลือกรวมเพศกับใครก็ได  หรือไมยินยอมรวมเพศกับใครก็ได  ตามที่ใจ
ปรารถนาความยินยอมของหญิงจึงเปนสาระสําคัญของความผิดฐานนี้   เพราะถาหญิงยินยอมแลวยอมไมเปน
การขมขืน  แตท้ังนี้ความยินยอมจะตองเกิดจากความสมัครใจของหญิง   ถาหญิงยินยอมโดยไมสมัครใจ   
หรือไมอยูในฐานะท่ีจะใหความยินยอมไดยอมเปนการขมขืน  คําวา  “ยินยอม”   มิไดบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายอาญา  ตามพระราชกําหนดลักษณะขมขืนลวงประเวณีรัตนโกสินทรศก 118   มาตรา  3   ไดบัญญัติวา  
ชายจะผิดขมขืนกระทําชําเราหญิงนั้น   หญิงตองมิยินยอม   หรือหญิงยินยอมดวยชายขูเข็ญ  จะทํารายรางกาย   

                                                        
 20  หยุด   แสงอุทัย.   กฎหมายอาญา  ภาค 2-3.  พิมพครั้งที่ 9 แกไขเพ่ิมเติม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2542,  หนา167. 
 21  ธานินทร  กรัยวิเชียร. “ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา” วารสารนิติศาสตร. ปที่ 2,  ฉบับที่ 4. มีนาคม  2514,  
หนา  41. 
 22 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  พ.ศ.  2525,   หนา  179. 
 23  ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ.  “การขมขืนกระทําชําเราและอนาจาร” รพีสาร.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2527,  หนา  
79. 
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หรือชีวิตหญิง   หญิงมีความกลัวจึงยินยอม    แมตามมาตรา 276   ประมวลกฎหมายอาญาจะไมไดบัญญัติ  ใชคํา
วา  “ยินยอม”   ก็ตามแตจากความหมายของคําวา “ขมขืน”   ยอมแสดงอยูในตัววาหญิงตองมิไดยินยอมสมัครใจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือพิจารณาคําจากบทบัญญัติท่ีวา “ขมขืน…โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ  โดยใชกําลัง
ประทุษราย  โดยหญิงอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได  หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอ่ืน”   ยอม
เห็นไดชัดวาหญิงถูกกระทําโดยมิไดสมัครใจยินยอมท้ังนี้จึง         ไมจําตองบัญญัติใชคําวา   “ ยินยอม ”   เชนใน
กฎหมายเกา 
  
 2.  ความผดิฐานกระทําชําเราเด็กหญิง 

 มาตรา  277   บัญญัติวา  “ผูใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบหาปซ่ึงมิใชภริยาของตน  โดย
เด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม   ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตส่ีปถึงยี่สิบป  และ   ปรับต้ังแตแปดพันบาทถึงส่ี
หม่ืนบาท” 

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบสามป ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตเจ็ดป ถึงยี่สิบป  และปรับต้ังแตหนึ่งหม่ืนส่ีพันบาทถึงส่ีหม่ืนบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต 

     ถาการกระทําผิดตามวรรคแรก  หรือวรรคสอง  ไดกระทําโดยรวมกระทําความผิดดวยกัน อันมี
ลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิง  และเด็กนั้นไมยินยอม   หรือไดกระทําโดยมีอาวุธปน หรือ วัตถุระเบิด  หรือโดย
ใชอาวุธ   ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต” 

  ความผิดตามท่ีบัญญัติในวรรคแรก   ถาเปนการกระทําท่ีชายกระทํากับเด็กหญิงอายุกวาสิบสามป 
แตยังไมเกินสิบหาป  โดยเด็กหญิงนั้นยินยอมและภายหลังศาลอนุญาตใหชายและเด็กหญิงนั้นสมรสกัน   
ผูกระทําความผิดไมตองรับโทษ ถาศาลอนุญาตใหสมรสในระหวางท่ีผูกระทําผิดกําลังรับโทษในความผิดนั้นอยู 
ใหศาลปลอยผูกระทําความผิดนั้นไป 

  การกระทําชําเราตอเด็กหญิงตามมาตราน้ี  ไมตองคํานึงวาเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม  แม
เด็กหญิงนั้นสมัครใจยินยอมก็เปนความผิด24  คําวา  “กระทําชําเรา”  หมายความวา  การรวมประเวณีตาม
ธรรมชาติ25  ตามพจนานุกรมไดใหความหมายของคําวา  “ ชําเรา”  หมายถึงการรวมประเวณี  และคําวา  “รวม
ประเวณี”   หมายถึง   เสพสังวาส หรือ เปนการสองเสพสังวาส  หรือ  ผสมเพศซ่ึงกันและกันระหวางชายและ

                                                        
 24  คําพิพากษากาที่  536/2528. 
 25  กฤตชญ  ศิริเขต. กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด.  พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: หน่ึงเจ็ดการพิมพ,  2525,  หนา 384. 
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หญิง   ในลักษณะของการรวมประเวณีตามธรรมชาติ26  ซ่ึงก็หมายความวาการรวมเพศระหวางชายกับหญิง  โดย
อวัยวะสืบพันธุของชายลวงลํ้าเขาไปในชองคลอดของหญิง  แมจะเพียงเล็กนอยก็ตาม27  แมคุณธรรมในทาง
กฎหมาย   คือ  การตัดสินใจในเร่ืองเพศไดดวยตนเอง  แตในการกระทําชําเราเด็กหญิงนั้นคงตองพิจารณาไปถึง
การคุมครองอํานาจปกครองของบิดา  มารดา  ท่ีมีตอเด็กหญิงนั้นดวย   เนื่องจากเด็กหญิงยังเปนบุคคลท่ีไร
เดียงสาจึงอาจถูกชักจูงไปในทางเส่ือมเสีย   ดังนั้นกฎหมายจึงตองการคุมครองเด็กหญิงในดานการตัดสินใจ    
ตลอดจนคุมครองอํานาจปกครองของบิดา  มารดา   ท่ีจะไมใหถูกลวงละเมิดจากการกระทําดังกลาวได28  และ
สาเหตุท่ีกฎหมายไมถือเอาความยินยอมของเด็กหญิงอายุไมเกิน 15  ป  มาเปนขอสําคัญก็เพราะเด็กหญิงอายุไม
เกิน 15 ปนี้  ถือวามีความออนเยาวท้ังสภาพรางกาย   สติปญญา  จิตใจออนไหวงายและประสบการณนอยถือได
วายังไมมีความรับผิดชอบเพียงพอท่ีจะใหความยินยอมและยังไมเขาใจถึงลักษณะของการกระทําได   

 ดวยเหตุนี้ผูกระทําความผิดจึงไมสามารถอางความยินยอมของเด็กหญิงอายุไมเกิน 15  ป        มาเปน
ขอแกตัวหรือเปนเหตุยกเวนความผิดหรือบรรเทาโทษได  แตมีขอยกเวนคือถาเปนการกระทําชําเราตอเด็กหญิง
อายุกวา 13  ป   แตยังไมเกิน 15 ป  โดยเด็กหญิงนั้นยินยอมและภายหลังศาลอนุญาตใหชายและเด็กหญิงนั้น
สมรสกันผล  คือ   ผูกระทําความผิดไมตองรับโทษ  คือมีการยื่นคํารองตอศาลขออนุญาตใหผูกระทําความผิดกับ
เด็กหญิงนั้นสมรสกันและศาลอนุญาตใหทําการสมรสกันในระหวางพิจารณาคดีผูกระทําความผิดก็จะไมตองรับ
โทษเม่ือจดทะเบียนสมรสโดยถูกตองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ตามมาตรา  1457   ซ่ึงบัญญัติวา”
การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีไดเฉพาะเม่ือไดจดทะเบียนแลวเทานั้น”   แตก็ยังคงถือวาผูกระทํายังมี
ความผิดอยูหรือผูกระทําความผิดกําลังรับโทษอยู  และศาลไดมีคําส่ังอนุญาตใหผูกระทําความผิดกับเด็กหญิง
นั้นสมรสกันได  เม่ือมีการสมรสถูกตองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   มาตรา 1457   ดังกลาวแลวก็ให
ศาลปลอยผูกระทําความผิดนั้นไปเหตุแหงการยกเวนโทษนี้อาจเปนเพราะวาตัวเด็กหญิงซ่ึงเปนผูเสียหายเองก็
สมัครใจยินยอมใหชายผูกระทําความผิดกระทําชําเราดวย    ดังนั้นการท่ีกฎหมายยกเวนโทษใหยอมเปนผลดี
มากกวา โดยใหอํานาจศาลใชดุลพินิจในการอนุญาต หรือไมอนุญาตใหทําการสมรส     ก็ได 

 แตมีขอสังเกต   คือ   หากผูกระทําความผิดเปนเครือญาติท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตกับเหยื่อ
ไดแกบิดา  ปู  ตา   พี่ชาย หรือนองชาย    ของเด็กหญิงผูเสียหายแลว  จะไมสามารถสมรสกันได ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  1457   เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 1450  ระบุในเร่ือง
                                                        
 26  จิน   ดารา.  “ขมขืนกระทําชําเรา”  บทบัณฑิตย.  เลมที่  25  ตอนที่  1 –2.   2511,  หนา 66. 
 27  คําพิพากษาฎีกาที่  1133  /  2509.  วินิจฉัยวาของลับของจําเลยไดเขาไปในของลับของผูเสียหายราว  1  องคุลี  
ถือไดวาเปนการกระทําชําเราเสร็จแลว. 
 28 นริศรา  แดงไผ. “การลงมือกระทําความผิด:  ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทําชําเรา” วิทยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2541,  หนา 174. 
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เง่ือนไขของการสมรสเอาไววา   “ชายหญิงซ่ึงเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดี   เปนพี่นอง
รวมบิดา  มารดา  หรือรวมแตบิดา   หรือมารดาก็ดี  จะทําการสมรสกันไมได   ความเปนญาติดังกลาวมานี้  ให
ถือตามสายโลหิตโดยไมคํานึงวาจะเปนญาติ   โดยชอบดวยกฎหมายหรือไม   ดังนั้น  บิดา  ปู  ตา  พี่ชาย  หรือ
นองชาย   ของเด็กหญิง จึงไมอาจขออนุญาตศาล  เพื่อทําการสมรสกับเด็กหญิงซ่ึงเปนผูสืบสันดาน  หรือพี่  หรือ
นอง  ของตนเองได  ดังนั้น จึงไมไดรับการยกเวนโทษตามมาตรานี้เลยซ่ึงก็เปนการเหมาะสมดีและสอดคลอง
กันท้ังกฎหมายแพงและกฎหมายอาญาในการคุมครองเด็กหญิงและยังเปนการคุมครองพันธุกรรม   และศีลธรรม
ดวย   แตหากผูกระทําความผิดเปนเครือญาติท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตซ่ึงไมใชบุพการี หรือพี่ นอง  เชน  
ลุง นา  อา  หรือเปนเครือญาติท่ีไมไดมีความสัมพันธทางสายโลหิต เชน บิดาเล้ียง หรือผูรับบุตรบุญธรรม   ก็
สามารถขออนุญาตจากศาลเพื่อทําการสมรสได    ซ่ึงในกรณีนี้ผูวิจัยเห็นวาไมเปนการเหมาะสม และขัดตอ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเรา ถือเปนชองวางของกฎหมายท่ีตองทําการแกไข เพราะผูกระทํา
ความผิดนั้นเปนเครือญาติกับเหย่ือ   แมจะสมรสกันไดก็ตาม ก็อาจเกิดปญหาทางพันธุกรรมได   หากคูสมรสมี
ความสัมพันธทางสายโลหิตกัน หากมีบุตรเกิดข้ึนมาแลวก็ยังเปนปญหาในเร่ืองการนับญาติอีกดวย   และสังคม
ยังคงต้ังขอรังเกียจอยู 

 มาตรา  277   ทวิ   บัญญัติวา  “ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา  276   วรรคแรก  หรือมาตรา  277   
วรรคแรก  หรือวรรคสอง  เปนเหตุใหผูถูกกระทํา 

 1)  รับอันตรายสาหัส   ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสิบหาปถึงยี่สิบป  และปรับต้ังแต สาม
หม่ืนถึงส่ีหม่ืนบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต 

         2)  ถึงแกความตาย  ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต 

         มาตรา   277 ตรี  บัญญัติวา “ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา  276   วรรคสอง   หรือมาตรา 277  
วรรคสาม  เปนเหตุใหผูถูกกระทํา 
 1)    รับอันตรายสาหัส    ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต 

            2) ถึงแกความตาย  ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต 

              มาตรา  277  ทวิและมาตรา 277 ตรี  นี้ถือวาเปนเหตุฉกรรจของมาตรา 276  และมาตรา 277   โดย
กฎหมายตองเพิ่มโทษใหหนักข้ึนก็เพื่อใหเหมาะสมกับการกระทําและผลของการกระทํา  ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ี
รุนแรงมีผลกระทบตอสังคม    และความสงบเรียบรอยของประชาชน 

 
 3. ความผดิฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ 
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 ในเร่ืองความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ นั้นประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ 2499   มิได
บัญญัติไวเปนความผิดโดยเฉพาะและครอบคุลม   ดังเชน  ท่ีบัญญัติไวในพระไอยการลักษณะผัวเมียท่ีไดกลาว
มาแลว  แตไดมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ในประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  285  วา  “ ถาการกระทําความผิด
ตามมาตรา  276   มาตรา  277    มาตรา  277 ทวิ  มาตรา 277 ตรี  มาตรา  278  มาตรา 279  มาตรา  280  มาตรา 
282  หรือมาตรา  283  เปนการกระทําแกผูสืบสันดาน ศิษยซ่ึงอยูในความดูแล  ผูอยูในความควบคุมตามหนาท่ี
ราชการ  หรือผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษ  หรือในความอนุบาล  ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาท่ี
บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ  หนึ่งในสาม”  มาตรา 285  แกไขโดยขอ 10  แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 11 
(ราชกิจจานุเบกษา  เลม  88  ตอนท่ี  127  หนา  1  (ฉบับพิเศษ)  วันท่ี 21  พฤศจิกายน  2514 )  มาตรา285      นี้
เปนเหตุเพิ่มโทษหนักข้ึน  หนึ่งในสาม   ถาไดกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราหญิง  (มาตรา   276)  หรือ
กระทําความผิดฐานกระทําชําเราเด็กหญิง   อายุไมเกิน  15 ป    (มาตรา  277  มาตรา  277 ทวิ  มาตรา  277  ตรี)  
แกผูสืบสันดาน  ซ่ึงผูสืบสันดานหมายถึงผูสืบสายโลหิตลงมาโดยตรงลงมา  ไดแก  ลูก  หลาน  เหลน  ล้ือ   
ดังนั้นผูกระทําความผิดดังกลาวยอม    หมายถึง   บุพการี   ซ่ึงหมายถึง  ผูท่ีทําการอุปการะมากอน  ไดแก  บิดา  
มารดา  ปู ยา  ตา  ยาย  ทวดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  285   นั้น มีขอสังเกตดังตอไปนี้ 

 1.  มาตรา  285  เพิ่มโทษหนักข้ึน  หนึ่งในสาม เฉพาะบุพการีผูกระทําความผิดฐานขมขืนกระทํา
ชําเราหญิงท่ีเปนผูสืบสันดาน  และกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา หรือกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 
15 ป   ท่ีเปนผูสืบสันดานเทานั้น  หากเปนการรวมประเวณีกับผูสืบสันดานท่ีมีอายุกวา 15  ป   ขึ้นไป  โดย
ผูสืบสันดานสมัครใจยินยอมไมวาจะเปนการรวมประเวณีระหวาง  บิดา  กับบุตรสาว  หรือมารดา  กับบุตรชาย  
หรือปู ยา ตา ยาย กับหลานจะไมมีความผิด และไมตองรับโทษใด ๆ   

 2.  มาตรา  285  บัญญัติเพิ่มโทษหนักข้ึนหนึ่งในสาม  เฉพาะบุพการีท่ีกระทําความผิดฐานขมขืน
กระทําชําเราหญิงท่ีเปนผูสืบสันดาน  แตไมบัญญัติเพิ่มโทษใหหนักข้ึนหนึ่งในสามแกผูสืบสันดานท่ีกระทํา
ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราหญิงท่ีเปนบุพการีดวยแตอยางใด 

 3.  มาตรา 285  มิไดบัญญัติเพิ่มโทษใหหนักข้ึนหนึ่งในสามแก ผูกระทําความผิดฐานขมขืนกระทํา
ชําเราหญิง   หรือกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15  ป ท่ีเปน พี่ชาย  นองชาย  พี่สาว  นองสาว หรือ ลุง  ปา  นา  
อา หรือหลาน  ดวยแตอยางไร 

 4. มาตรา 285 มิไดบัญญัติเพิ่มโทษใหหนักข้ึนหนึ่งในสามแกเครือญาติท่ีไมไดมีความสัมพันธทาง
สายโลหิตกับเหยื่อดวย เชน บิดาเล้ียง หรือผูรับบุตรบุญธรรม เปนตน ซ่ึงผูสืบสันดานตามมาตรา  285  หมายถึง  

DPU



ผูสืบสันดานตามความเปนจริงไมจําตองชอบดวยกฎหมาย   เชน  เปนบุตรแท ๆ29   กรณีบิดาเล้ียงขมขืนกระทํา
ชําเราบุตรเล้ียงอายุไมเกิน  15  ป  มีความผิดเพียงมาตรา  277 ไมถือวามีความผิดตาม มาตรา 28530  จึงไมอาจเพิ่ม
โทษบิดาเล้ียงใหหนักวาท่ีบัญญัติไวในมาตรา  277   หนึ่งในสามได   เพราะบิดาเล้ียงนั้นมิใชบุพการี   และบุตร
เล้ียงนั้นก็มิใชผูสืบสันดานของบิดาเล้ียงดวย  และก็ไมอาจถือไดวาเปนการกระทําแกผูอยูในความปกครอง   
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  285  ดวย31   เพราะอํานาจปกครองบุตรอยูท่ีมารดา แตหากเปนการกระทํา
ของผูรับบุตรบุญธรรมแลว แมจะไมสามารถเพ่ิมโทษในฐานะบุพการีได เนื่องจากผูรับบุตรบุญธรรมมิใช
บุพการีตามความจริงของบุตรบุญธรรมก็ตาม แตก็สามารถเพิ่มโทษใหหนักข้ึนหนึ่งในสามตามมาตรา 285 ได 
โดยถือวาเปนการกระทําตอผูอยูในความปกครอง เนื่องจากเม่ือมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแลว บิดา
มารดาโดยกําเนิดไดหมดอํานาจปกครองไปนับแตเวลาท่ีเด็กเปนบุตรบุญธรรมแลว ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 1598 / 28 ผูรับบุตรบุญธรรมจึงมีอํานาจปกครองบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย แตหากบุตรบุญ
ธรรมไดบรรลุนิติภาวะแลวจะไมสามารถเพ่ิมโทษหนักข้ึนหนึ่งในสามแกผูรับบุตรบุญธรรมได เนื่องจากความ
ปกครองส้ินสุดลงเม่ือผูอยูในปกครองบรรลุนิติภาวะแลว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1598 / 6 

 5. มาตรา 285   มิไดมีบทบัญญัติลงโทษการรวมประเวณีกันในระหวางเครือญาติท้ังกรณีท่ีมี
ความสัมพันธทางสายโลหิต และไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต โดยการสมัครใจยินยอม   ท้ังสองฝาย  เชน  
ในกรณีท่ี พี่กับนองรวมบิดามารดา  หรือรวมแตบิดา  หรือมารดา  เดียวกันรวมประเวณีกัน  หรือระหวาง  ลุง  
ปา  นา  อา  รวมประเวณีกับหลาน  หรือระหวางบิดาเล้ียงกับลูกเล้ียง หรือระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญ
ธรรม รวมประเวณีกันเปนตน  เอาไวเปนการเฉพาะแตอยางใด 

 จากบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบัน มิได
มีบทบัญญัติลงโทษ  การรวมประเวณีกันในระหวางเครือญาติท้ังกรณีมีความสัมพันธทางสายโลหิตและไมมี
ความสัมพันธทางสายโลหิตโดยความสมัครใจยินยอมไวเปนการเฉพาะซ่ึงแตกตางจากพระไอยการลักษณะผัว
เมียท่ีมีการบัญญัติหามรวมประเวณีกันในระหวางเครือญาติท้ัง 2 กรณีไวเปนการเฉพาะ แมในสวนของเครือ
ญาติท่ีไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต จะไมรวมถึงบิดาเล้ียง และผูรับบุตรบุญธรรมก็ตาม  จะมีก็แต      มาตรา  
285   ซ่ึงเปนบทเพิ่มโทษใหหนักข้ึน หนึ่งในสาม   สําหรับบุพการีท่ีกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราหญิง  
หรือกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15  ป  ท่ีเปนผูสืบสันดานเทานั้น ซ่ึงมิใชเปนบทบัญญัติกําหนดความผิด
ฐานรวมประเวณีระหวางเครือญาติเปนการเฉพาะ ทําใหบุคคลท่ีเปนเครือญาติคนอ่ืน ๆท่ีไมใชบุพการีเม่ือกระทํา

                                                        
 29  คําพิพากษาฎีกาที่  117 / 2534. 
 30  คําพิพากษาฎีกาที่   928 / 2502. 
 31  คําพิพากษาฎีกาที่   6811 / 2538. 

DPU



ความผิดเชนเดียวกับผูท่ีเปนบุพการีกระทําแลวจะไมถูกเพ่ิมโทษหนักข้ึนตามมาตรา 285   เวนแตจะเปนการ
กระทําของผูรับบุตรบุญธรรมตอบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ    

 ดวยเหตุนี้จึงเปนประเด็นสําคัญท่ีนาจะตองพิจารณาวาเปนการสมควรหรือไม   และดังไดกลาวไว
แลววา  กฎหมายของไทยสมัยกอน  ในพระไอยการลักษณะผัวเมียนั้น ไดมีบทบัญญัติหามรวมประเวณีใน
ระหวางเครือญาติเอาไวแมจะโดยความยินยอมก็ตาม  และมีการลงโทษอยางรุนแรง  เนื่องจากสมัยนั้นเครงครัด
ตอศีลธรรมและประเพณีจึงเล็งเห็นผลเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการทําผิดศีลธรรมและประเพณีและยังมีความเช่ือ
ในส่ิงนอกเหนือธรรมชาติเขามาเกี่ยวของอีกดวย ซ่ึงถือวากฎหมายเกาของไทยใหความสําคัญแกการรวม
ประเวณีกันในระหวางเครือญาติมาก เชนเดียวกับกฎหมายตางประเทศ  ซ่ึงในหลายประเทศปจจุบันยังมีการ
บัญญัติหามรวมประเวณีกันในระหวางเครือญาติ   และมีบทลงโทษผูฝาฝนไวเปนการเฉพาะตางหาก  ซ่ึงตางจาก
กฎหมายไทยในปจจุบัน ไมมีการบัญญัติความผิดฐานนี้ไวเปนการเฉพาะ มีแตเปนเหตุเพิ่มโทษเทานั้นและยังไม
ครอบคลุมอีกดวย    ดังนั้นประเทศไทยจึงควรจะมีการบัญญัติกฎหมายใหการรวมประเวณีกันในระหวางเครือ
ญาติเปนความผิดและถูกลงโทษไวเปนการเฉพาะ และใหมีการเพ่ิมโทษหนักข้ึน 1 ใน 3  แกผูที่ไปขมขืนกระทํา
ชําเรา บุพการี  พี่  นอง  ปา  นา  อา  หลาน บุตรเล้ียง และบุตรบุญธรรมท่ีบรรลุนิติภาวะแลวของตน  และใหเพิ่ม
โทษ 1 ใน 3  แกผูท่ีกระทําชําเรา  พี่  นอง  หลาน และ   บุตรเล้ียงของตนท่ีมีอายุไมเกิน  15  ปดวย   เพื่อให
เหมาะสมกับการกระทําความผิดและสอดคลองกับพฤติกรรมของคนในสังคมปจจุบัน 

 เม่ือพิจารณาใหถองแทจะพบวา  ปญหาการขมขืนกระทําชําเรามีมาเปนเวลานานแลวตั้งแตในสมัย
โบราณ  เพราะมนุษยนั้น  ยังมีความตองการท่ีผูกติดอยูกับธรรมชาติ  ไมวาในเร่ืองการกินอยู  อาศัย  ขับถาย  
และสืบพันธุ   ในบางคร้ังมนุษยยังอาจจะทําทุกอยาง  เพื่อสนองความตองการของตนเอง  แมจะขัดตอศีลธรรมก็
ตาม  เม่ือมนุษยอยูรวมกันเปนสังคม  จึงมีปญหาสังคมเกิดข้ึนและปญหาสังคมในทุกยุคทุกสมัย ก็คือ การลวง
ละเมิดสิทธิภาพเสรีภาพทางเพศ  กลาวคือ  ปญหาการขมขืนกระทําชําเราตอสตรีเพศ   ไมวาผูถูกกระทํานั้น  จะ
เปนหญิงผูบรรลุนิติภาวะหรือเด็กหญิงไมรูเดียงสาก็ตาม   ประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งท่ีประสบกับปญหา
นี้จึงมีการปองกันและคุมครองสิทธิเสรีภาพเด็กและผูหญิงมาต้ังแตสมัยโบราณโดยจะสังเกตไดจากกฎหมายของ
ไทยต้ังแตโบราณที่มีบทลงโทษทางอาญาผูกระทําผิดฐานลวงเกินบุตร ภริยาผูอ่ืนในทางอนาจาร หรือประเวณี 
โดยถือวานอกจากจะเปนความผิดตอเสรีภาพและช่ือเสียงเกียรติคุณของสตรีแลว  ยังเปนการลวงละเมิดศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  อยางรายแรงดวย32  เชน ในพระไอยการลักษณะผัว
เมีย    

                                                        
 32 สาธิต  ใชสถิตย.   “การปองกันและคุมครองเด็กตอการกระทําความผิดฐานขมขืน” วิทยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536,   หนา 1. 
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 มาตรา  1  บัญญัติวา  “ชายใดขมขืนภริยาทานถึงชําเรา   ใหไหมโดยประถมผิดเมียทวีคูน  ถาขมขืน
มิไดถึงชําเรา ใหไหมโดยปรถมผิดเมีย”  

 มาตรา  76  บัญญัติวา “ชายใดมีเมียแลวขมขืนลูกสาว  หลานสาวทานถึงชําเรา ใหไหมชายนั้นกึ่ง
ประถมผิดเมีย   ถาขมขืนมิถึงชําเราใหไหมกึ่งถึงชําเรา” 

 มาตรา  77  บัญญัติวา  “ชายหาเมียมิได ขมขืนลูกสาว  หลานสาวทานถึงชําเราใหไหมชายนั้นกึ่งเบ้ีย
ชายมีเมียแลว  ถาขมขืนมิถึงชําเรา ใหไหมกึ่งถึงชําเรา”  

 มาตรา   78   “ชายใดขมขืนหญิงเดกไมรูเดียงษามิถึงชําเรา  ใหไหมเถาเบ้ียประถมผิดเมีย   ถาขมขืน
ถึงชําเราโลหิดไหล   ใหไหมเทาเบ้ียประถมผิดเมียทวีคูน   ถาตบตีหญิงทําใหมีบาดเจบดวย   ทานใหไหมชายนั้น  
โดยบาดเจบอีกโสดหนึ่ง”  

 ในสวนของเด็กหรือผูเยาวท่ียังไมบรรลุนิติภาวะกฎหมายแตโบราณก็มีการกําหนดหลักเกณฑไววา
หญิงอายุเทาไรจะใหความยินยอม    ซ่ึงทําใหการกระทําชําเราไมเปนความผิด   พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  ทรงอธิบายวา  “คนท่ีจะเปนผัวเมียกันได  มิใชจะเปนไดเม่ืออายุเทาไหรไมวา”   จากขอความ
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาอายุในการใหความยินยอมของเด็กเปนสาระสําคัญของการสมรสเชนกัน  เพราะการอยู
กินฉันสามีภริยา  ยอมมีเร่ืองสิทธิเสรีภาพทางเพศเขามาเกี่ยวของ   การรวมประเวณีกับเด็กอายุต่ํากวาเกณฑท่ี
กฎหมายกําหนดยอมเปนความผิด  ซ่ึงกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ได  กลาววา   “เด็กไมรูเดียงสาในเร่ืองนี้มีใน
ลักษณะวิวาท  มาตรา  11   คือ  อายุต่ํากวา 7  ขวบลงมา33”   มีขอสังเกตุวาในพระไอยการลักษณะผัวเมีย เร่ือง
การขมขืนกระทําชําเราน้ันมิไดมีบทบัญญัติมาตราใดกลาวถึงโทษของการขมขืนกระทําชําเราบุตร และภริยาของ
ตนเอาไวเลย  อาจจะเปนเพราะมาจากสาเหตุท่ีในสมัยโบราณนั้นไดใหความสําคัญตออํานาจของบิดา และสามี
เปนอยางมาก คือเม่ือหญิงยังเปนเด็กไมแตงงานตองอยูภายใตอํานาจปกครองของบิดามารดา   ถาบิดามารดาถึง
แกความตายอํานาจปกครองก็จะตกอยูกับญาติผูใหญ หรือพี่ หรือสามีในกรณีท่ีหญิงไดแตงงานแลว  สวนเครือ
ญาติท่ีทําการขมขืนกระทําชําเราก็คงรับผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเชนบุคคลท่ัวไป  ซ่ึงโทษในพระไอยการ
ลักษณะผัวเมียนั้นจะเปนการใหใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเปนหลักและการเฆ่ียน     

 แตนักปฏิรูปกฎหมายความผิดเกี่ยวกับเพศไดวิจารณวัตถุประสงคของความผิดฐานขมขืนกระทํา
ชําเราวาแทจริงแลวความผิดนี้    มิไดมีข้ึนเพื่อปกปองสตรีแตอยางใด  แตมีข้ึนเพื่อวัตถุประสงคในการปองกัน
สิทธิในทรัพยสิน   โดยองคประกอบความผิดท่ีสําคัญท่ีสุดอยูท่ี  การเอาไปซ่ึงทรัพยสินของชายอ่ืนนั่นคือลักเอา
ไปซ่ึง  “พรหมจรรย”   ของหญิง   ดังน้ันความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราจึงเนนท่ีการลวงลํ้าเขาไปในอวัยวะเพศ

                                                        
 33 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 2 . 
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ของสตรี  โดยอวัยวะเพศของบุรุษ   คานิยมนี้ไดถายทอดกันมาหลายช่ัวคน  โดยถือวาชายผูเปนเจาของหญิงได
สูญเสียสิทธิผูกขาดในตัวหญิง  และเปนการทําลายเกียรติยศศักดิ์ศรีของชายผูเปนเจาของหญิง คือบิดาในกรณีท่ี
หญิงยังมิไดสมรสและสามีในกรณีท่ีหญิงไดสมรสแลว34  ในสมัยปจจุบันนักกฎหมายกลาววา  วัตถุประสงค
ของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรานั้นเปนการปกปองศักดิ์ศรีและเกียรติของผูหญิงในเนื้อตัวรางกายตอการ
กระทําของชาย   ซ่ึงนักตอสูเพื่อสิทธิของสตรีไดตั้งคําถามวา  ถาความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา  มีไวเพื่อ
ปองกันศักดิ์ศรีและเกียรติของผูหญิงแลวทําไมกฎหมายจึงไมกําหนดความรับความผิดในการท่ีสามีขมขืน
กระทําชําเราภริยาของตนเอง   แสดงวากฎหมายยังคงความคิดเดิม ๆ  ท่ีวาภริยาเปนเพียง  “วัตถุ”   หรือ  
“ทรัพยสิน”  ของสามี  และจะปกปองภริยาเฉพาะการลวงลํ้าโดยใชกําลังของชายท่ีมิใชสามีเทานั้น  นักกฎหมาย
สตรีหัวกาวหนาใหความเห็นวา  ในสมัยใหมนี้วัตถุประสงคของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราควรจะคุมครอง
ปองกันสิทธิสตรี   ในการมีเสรีภาพของทางเพศ กลาวคือ  มีสิทธิเลือกวาตนจะมีความสัมพันธในทางเพศกับใคร
เม่ือไหรก็ได35    

 ตอมาในสมัยใชกฎหมายลักษณะอาญา  ร.ศ. 127   การคุมครองหญิงและเด็กหญิง  จากการถูกขมขืน
กระทําชําเรา   ก็เพิ่มมากข้ึนโดยมีโทษหนักข้ึนกวากฎหมายท่ีใชอยูแตกอน  ตามความเจริญของบานเมืองและ
ยังคงมีการคุมครองหญิงและเด็กหญิง  จากการถูกขมขืนกระทําชําเรา ท้ังจากบุคคลภายนอกและผูที่เปนเครือ
ญาติ  โดยการขมขืนกระทําชําเราหญิงนั้นในประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.  127   มาตรา 243  บัญญัติวา  
“ผูใดบังอาจใชอํานาจดวยกําลังกาย   หรือดวยวาจา    ขูเข็ญกระทําชําเราขืนใจหญิงซ่ึงมิใชภริยาของมันเอง    
ทานวาผูนั้นขมขืนทําชําเราตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปข้ึนไปจนถึงสิบป  แลใหปรับต้ังแตหาสิบบาทข้ึน
ไปจนถึงหารอยบาทดวยอีกโสดหนึ่ง ”  

  ผูใดใชอุบายหลอกลวงทําชําเราขืนใจหญิงซ่ึงมิใชภริยาของมันเอง  ทานวามันขมขืนทําชําเรา  
มีความผิดตองระวางโทษดุจกันกับท่ีวามานั้น 

  ถาแลในการกระทําความผิดเชนวามาในมาตราน้ี  หญิงท่ีถูกขมขืนทําชําเรานั้นมีบาดเจบถึง
สาหัส   ทานวามันผูกระทําผิดนั้น ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปจนถึงสิบป    แลใหปรับตั้งแตหาสิบ
บาทข้ึนไปจนถึงพันบาทดวยอีกโสดหนึ่ง 

  ถาแลหญิงนั้นตาย   ทานวามันผูขมขืนนั้น   ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปจนถึงยี่สิบ
ป    แลใหปรับต้ังแตหารอยบาทข้ึนไปจนถึงสองบาทดวยอีกโสดหน่ึง 

                                                        
 34  วิชัย  อริยะนันทกะ. “แนวโนมและขอคิดบางประการในการปฏิรูปกฎหมายความผิดเก่ียวกับเพศ”  บทบัณฑิตย.  
เลมที่ 46.  ธันวาคม  2533,   หนา 83 – 84. 
 35  เร่ืองเดียวกัน,   หนา  84. 
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  และการขมขืนกระทําชําเราเด็กหญิง   หรือกระทําชําเราเด็กหญิงโดยเด็กหญิงยินยอมนั้นใน 
มาตรา  244  บัญญัติวา    “ผูใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุต่ํากวา  12  ขวบ ถึงหญิงนั้นยินยอมก็ตาม  หรือมิได
ยินยอมก็ตามทานวามันมีความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปจนถึงสิบป    แลใหปรับต้ังแตหาสิบ
บาทข้ึนไปจนถึงหารอยบาทดวยอีกโสดหนึ่ง   

         ถาแลในการกระทําผิดเชนวามาในมาตรานี้  เด็กหญิงท่ีถูกชําเรานั้นมีบาดเจ็บอยางสาหัส    ทานวา
มันผูกระทําผิดนั้น   ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามปข้ึนไปจนถึงสิบหาป  แลใหปรับต้ังแต     หาสิบบาทข้ึนไป
จนถึงพันบาทดวยอีกโสดหนึ่ง 

 ถาแลเด็กหญิงนั้นตาย    ทานวามันผูกระทําผิดนั้น   ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสิบหาปข้ึนไปจนถึง
ยี่สิบป   แลใหปรับต้ังแตรอยบาทข้ึนไปจนถึงสองพันบาทดวยอีกโสดหน่ึง (ตอมาพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ.  2479   มาตรา  9   ใหแกอายุในมาตรานี้เปนสิบสามขวบ)   

 จะเห็นไดวากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.  127   ในเร่ืองการขมขืนกระทําชําเรา    มีการเพ่ิมโทษหนัก
ข้ึนกวากฎหมายท่ีใชมาแตเดิมอยางมาก   คือ  เพิ่มท้ังโทษจําคุกและโทษปรับดวย   โดยการขมขืนกระทําชําเรา
หญิงนั้น   มีโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปข้ึนไปจนถึงสิบป  และยังมีโทษปรับหาสิบบาทจนถึงหารอยบาทดวย   และ
หากหญิงท่ีถูกขมขืนกระทําชําเราบาดเจ็บสาหัส   ตองจําคุกตั้งแตสองปจนถึงสิบปและปรับต้ังแตหาสิบบาท
จนถึงพันบาทดวย    และถาหญิงนั้นตายโทษก็จะสูงมากข้ึนไปอีก  คือ   จําคุกต้ังแต สิบสองปจนถึงยี่สิบปและ
ปรับต้ังแตรอยบาทจนถึงสองพันบาท  สวนในกรณีเด็กหญิงนั้นในระยะแรกกฎหมายลักษณะอาญาใหความ
คุมครองเด็กหญิงท่ีมีอายุต่ํากวาสิบสองปลงมา โดยผูกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมถึงสิบสองปไมวาจะเปนการ
ขมขืนกระทําชําเรา  หรือกระทําชําเราโดยเด็กหญิงยินยอม     ก็มีโทษจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปจนถึงสิบป  และ
ปรับหาสิบบาทจนถึงหารอยบาทดวย   หากเด็กหญิงบาดเจ็บสาหัสจะมีโทษจําคุกต้ังแตสามปข้ึนไปจนถึงสิบหา
ปและปรับหาสิบบาทข้ึนไปจนถึงพันบาท    แตถาเด็กหญิงนั้นตายผูกระทําตองจําคุกต้ังแตสิบหาปจนถึงยี่สิบป
และปรับรอยบาทข้ึนไปจนถึงสองพันบาท   และตอมาไดมีการแกไขกฎหมายเพิ่มการคุมครองเด็กหญิง   โดย
การแกไขเร่ืองอายุจากสิบสองขวบขยายไปเปนสิบสามขวบ 

 ในสวนของการคุมครองหญิงและเด็กหญิงจากการถูกขมขืนกระทําชําเรา โดยเครือญาตินั้น  
ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.  127   มาตรา  247   บัญญัติวา  “ความผิดอยางใดใดท่ีวามาในมาตรา  243  , 
244  นั้น   ถาผูกระทําเปนบิดา  มารดา  หรือ  ปู  ยา  ตา  ยาย…   ทานวาระวางโทษของมันผูกระทําผิดหนักกวาท่ี
บัญญัติไวในมาตราท่ีวามานั้นหนึ่งในสามสวน”   จะเห็นไดวากฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.  127  นั้นคุมครอง
หญิงและเด็กหญิงเพ่ิมข้ึนกวากฎหมายเดิม   คือนอกจากจะมีการคุมครองปองกันการขมขืนกระทําชําเราจา
บุคคลภายนอกทั่วไปแลว ยังมีการคุมครองปองกันการขมขืนกระทําชําเราจากบุคคลท่ีเปนเครือญาติดวย  โดยมี
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การกําหนดเพิ่มอัตราโทษใหหนักข้ึนกวาบุคคลทั่วไปหนึ่งในสามสวน หากบิดา  มารดา  หรือ  ปู  ยา  ตา  ยาย  
กระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราหญิงตามมาตรา 243   หรือกระทําชําเราเด็กหญิงตาม  มาตรา  244 ท่ีเปน
ผูสืบสันดาน    แตจะสังเกตไดวาในกฎหมายลักษณะอาญา  ร.ศ.  127 มาตรา 247    นี้ก็ไมไดบัญญัติใหเพิ่มโทษ
เครือญาติคนอ่ืนๆท่ีกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราหญิง  หรือกระทําชําเราเด็กหญิงดวย 

 ตอมาในสมัยใชประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ. 2499   จนถึงปจจุบันก็ยังมีการคุมครองหญิงและ
เด็กหญิงในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา  หรือกระทําชําเราท้ังจากการกระทําของบุคคลภายนอก   และการ
กระทําของบุคคลท่ีเปนเครือญาติอยูเชนเดียวกับในกฎหมายลักษณะอาญา   ร.ศ.  127   แตมีการคุมครอง
เด็กหญิงเพ่ิมข้ึน  คือขยายอายุเด็กหญิงข้ึนไปเปนไมเกินสิบหาป   และมีบทลงโทษในอัตราท่ีสูงกวาดวย   แตก็
ยังไมมีการคุมครองเด็กหญิงและหญิง  จากการกระทําของบุคคลท่ีเปนเครือญาติใกลชิดอ่ืน ๆ  นอกจากบุพการี
โดยไมมีการเพิ่มโทษ  เชน พี่  นอง  ลุง ปา  นา  อา   ท่ีกระทําความผิดทางเพศตอหญิงหรือเด็กหญิงท่ีเปนญาติ
ของตน  รวมถึงไมเพ่ิมโทษ 1 ใน 3  แกกรณีที่พอเล้ียงไดกระทําตอลูกเล้ียง และผูรับบุตรบุญธรรมกระทําตอ
บุตรบุญธรรมดวย เวนแตกรณีกระทําตอบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ในฐานะท่ีเปนผูปกครองไดกระทํา
ตอผูอยูในความปกครอง   ซ่ึงเปนเครื่องช้ีใหเห็นถึงความบกพรองทางกฎหมายในการคุมครองปองกันเม่ือ
พิจารณาจากสถิติอาชญากรรมท่ีผานมาพบวารอยละ  80  ของผูกระทําความผิดเปนเครือญาติของเหยื่อเอง  ท่ีพบ
บอยมากคือพอเล้ียง  บิดา  พี่  นอง  ปู   อา  ตา  นา  เปนตน โดยอายุเฉล่ียของหญิงผูเสียหาย   สวนใหญมักเปน
เด็กอายุระหวาง   1 - 15 ป36       
   ประมวลกฎหมายอาญาเปนบทบัญญัติในการคุมครองชีวิต  รางกาย   เสรีภาพ   ช่ือเสียง  และ
ทรัพยสินของบุคคลท่ัวไป   การรวมประเวณีในระหวางเครือญาติในกรณีท่ีเปนการขมขืนกระทําชําเราหญิงและ
กระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป  ซ่ึงกระทําโดยญาติสนิทรวมสายโลหิตนั้น   มีบัญญัติอยูในประมวล
กฎหมายอาญา   มาตรา  285  วา  “ถาการกระทําผิดตาม     มาตรา  276   มาตรา  277   มาตรา  277 ทวิ   มาตรา  
277  ตรี   มาตรา  278   มาตรา 279   มาตรา  280  มาตรา 282   หรือมาตรา  283    เปนการกระทําแกผูสืบสันดาน   
ศิษยซ่ึงอยูในความดูแล  ผูอยูในความควบคุมตามหนาท่ีราชการ   หรืออยูในความปกครอง ในความพิทักษ  หรือ
ในความอนุบาล  ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาท่ีบัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ  หนึ่งในสาม”  ในสวนท่ีเกี่ยวกับ
ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราหญิงหรือกระทําชําเราเด็กหญิง   อายุไมเกิน 15 ป  นั้น  ไดแก  มาตรา 276   
มาตรา  277    มาตรา  277 ทวิ    มาตรา  277  ตรี    
     มาตรา  276   ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราหญิง  บัญญัติวา  “ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิง   ซ่ึง
มิใชภริยาของตน โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ   โดยใชกําลังประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืน

                                                        
 36  กลุมเพ่ือนหญิง.    ปญหาในการละเมิดลิทธิทางเพศ.    หนา 7 – 9. 
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ได   หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอ่ืน   ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตส่ีปถึงยี่สิบป และปรับต้ังแต
แปดพันบาทถึงส่ีหม่ืนบาท” 

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมี หรือใชอาวุธปน  หรือวัตถุระเบิด   หรือโดย
รวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิง    ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสิบหาป ถึงยี่สิบปและ
ปรับต้ังแตสามหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท   หรือจําคุกตลอดชีวิต 

 มาตรา   277    ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา  หรือกระทําชําเราเด็กหญิง  อายุไมเกิน  15  ป  ซ่ึง
บัญญัติวา   “ผูใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกินสิบหาปซ่ึงมิใชภริยาของตน โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม
ก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตส่ีปถึงยี่สิบปและปรับต้ังแตแปดพันบาทถึง           ส่ีหม่ืนบาท   

              ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบสามป      ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป   และปรับต้ังแตหนึ่งหม่ืนส่ีพันบาทถึงส่ีหม่ืนบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต 

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก  หรือวรรคสอง  ไดกระทําโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมี
ลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงนั้นไมยินยอม   หรือไดกระทําโดยมีอาวุธปน หรือวัตถุระเบิด   หรือ
โดยใชอาวุธ ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 

 ความผิดตามท่ีบัญญัติไวในวรรคแรก    ถาเปนการกระทําท่ีชายกระทําตอเด็กหญิง  อายุกวาสิบสาม
ป แตยังไมเกินสิบหาปโดยเด็กหญิงนั้นยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตใหชายและเด็กหญิงนั้นสมรสกัน 
ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ  ถาศาลอนุญาตใหสมรสในระหวางท่ีผูกระทําผิดกําลังรับโทษในความผิดนั้นอยู ให
ศาลปลอยผูกระทําความผิดนั้นไป 
 มาตรา  277   ทวิ   “ถาการกระทําความผิดตามมาตรา  276  วรรคแรก  หรือมาตรา 277     วรรคแรก   
หรือวรรคสอง เปนเหตุใหผูถูกกระทํา” 

(1) รับอันตรายสาหัส   ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป   
และปรับต้ังแตสามหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต 

(2) ถึงแกความตาย  ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต   หรือจําคุกตลอดชีวิต  

     มาตรา 277  ตรี   ถาการกระทําความผิดตามมาตรา  276  วรรคสอง   หรือมาตรา 277        วรรคสาม   
เปนเหตุใหผูถูกกระทํา 

(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
(2)ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต 

 ความผิดทางเพศท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น  หากไดกระทําโดยบุพการี  ซ่ึงหมายถึง  บิดา  มารดา  ปู  ยา  
ตา  ยาย  ทวด  และผูถูกกระทําราย   คือผูสืบสันดาน  อันไดแก  ลูก หลาน เหลน ล้ือ               ตามประมวล
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กฎหมายอาญามีการคุมครอง   คือบุพการีจะตองไดรับโทษหนักกวาท่ีกฎหมายบัญญัติไวในมาตราน้ัน ๆ   หนึ่ง
ในสาม   ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285    ท่ีไดกลาวมาแลวขางตน คือตองรับโทษหนักกวาบุคคลท่ัว ๆ  
ไปจะสังเกตุไดวากฎหมายอาญาคุมครองหญิงและเด็กหญิงอายุ      ไมเกิน  15 ป   โดยเพิ่มโทษเฉพาะท่ีเปนการ
กระทําความผิดของบุพการีตอผูสืบสันดานเทานั้น   แตไมไดคุมครองถึงการกระทําของเครือญาติคนอ่ืน ๆ  ท่ี
กระทําตอกัน  เชน  พี่กระทําตอนอง  นองกระทําตอพี่  ลุง  ปา  นา อา  กระทําตอหลาน  หรือบิดาเล้ียงกระทําตอ
ลูกเล้ียง   ผูรับบุตรบุญธรรมกระทําตอบุตรบุญธรรม หรือการกระทําของผูสืบสันดานตอบุพการีแตอยางใด    
ดังนั้นการคุมครองในเร่ืองเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  285  นี้   ผูศึกษาเห็นวายังไมเหมาะสม
และครอบคลุมเพียงพอ   สมควรตองมีการแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติมใหคุมครองมากข้ึนและครอบคลุมผูกระทําท่ี
เปนเครือญาติทุกคนดวย  นอกจากวิธีการในการเพ่ิมโทษผูกระทําใหหนักข้ึนกวาบุคคลท่ัวไปตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 285  ท่ีใชคุมครองหญิงและเด็กหญิงดังไดกลาวมาแลว   จากการศึกษาพบวาประมวล
กฎหมายอาญา  ยังมีวิธีการท่ีใชคุมครองผูเสียหายไดเปนอยางดีอีกดังนี้    
          1. การเพ่ิมโทษผูกระทําความผิดซํ้าตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  92  และมาตรา  93  ซ่ึงพอ
สรุปหลักการไดดังนี้ 

 มาตรา 92   บัญญัติวา  “ผูใดตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุก   ถาและไดกระทําความผิดใด ๆ     
อีกในระหวางท่ีจะตองรับโทษอยูก็ดี   ภายในเวลา  5  ป  นับแตวันพนโทษก็ดี  หากศาลจะพิพากษาลงโทษคร้ัง
หลังถึงจําคุก  ก็ใหเพิ่มโทษท่ีจะลงแกผูนั้น หนึ่งในสามของโทษท่ีศาลกําหนดสําหรับความผิดคร้ังหลัง” 

 มาตรา  92  วางหลักในการเพ่ิมโทษท่ีจะลง หนึ่งในสาม  ไวในกรณีดังนี้ 
ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุก 
กระทําผิดใดๆก็ไดข้ึนอีกในระหวาง 

ก. ยังตองรับโทษอยู    หรือ 
ข. ภายในเวลา  5 ป  นับแตวันพนโทษ 

ศาลจะพิพากษาลงโทษคร้ังหลังถึงจําคุก 
          1.  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุก 

 หลักในขอ  1   ท่ีวาตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุกนั้นหมายความวา  ผูนั้นตอง      รับโทษ
จําคุกจริง ๆ   ไมใชรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษ   ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  56   ดวยเหตุนี้
หากผูกระทําไดกระทําความผิดอาญาขึ้นอีกในระหวางท่ีรอการลงโทษจําคุกไวนั้นจะเพ่ิมโทษตามมาตรา  92   
ไมได  (ฎีกาท่ี 786/2502)   และเม่ือครบกําหนดรอการลงโทษแลวก็ไมถือวาเปนการพนโทษกลาวคือ  วันครบ
กําหนดรอการลงโทษมิใชวันพนโทษตามาตรา 92   หากมีการกระทําความผิดอีกภายในเวลา 5 ป   ก็จะเพิ่มโทษ
ไมได (ฎีกาที่ 2104 / 2511)   คําพิพากษาลงโทษจําคุกนั้นจะตองถึงท่ีสุด โดยไมมีการอุทธรณ ฎีกาตอไปแลว  
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 ขอสังเกต      
 

   คําพิพากษาใหลงโทษจําคุกนั้น นาจะตองเปนการกระทําผิดในทางอาญา ถาเปนเพราะกระทํา
ความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 33   ซ่ึงไมใชการกระทํา
ความผิดอาญาก็ไมนาถือวาไดรับโทษจําคุก   จึงไมควรไดรับการเพิ่มโทษในความผิดคร้ังหลัง   และคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุกนี้   ตองหมายถึง   คําพิพากษาของศาลไทยเทานั้น  ไมรวมถึง   คําพิพากษาของศาลใน
ตางประเทศดวย  

    2.  กระทําความผิดใด ๆ   ข้ึนอีกในระหวางท่ียังตองรับโทษอยู หรือภายในเวลา  5 ป    นับแตวันพน
โทษ   

                  การกระทําความผิดใดๆข้ึนอีกใน  “ระหวางท่ียังตองรับโทษ”   อาจเกิดในกรณีท่ีอยูในระหวางการ
พักการลงโทษจําคุกตาม ป. วิ. อ.  มาตรา 246   หรือระหวางท่ียังหลบหนีการลงโทษอยูกอนลวงเลยการลงโทษ
ตาม  มาตรา 98  หรือกระทําความผิดในระหวางรับโทษจําคุกอยูในเรือนจํา  (ฎีกาที่  308  / 2506)    

 ไดกลาวมาแลววา  “ระหวางตองรับโทษ”   นั้น  หมายถึงชวงระยะเวลากอนลวงเลย           การ
ลงโทษตามมาตรา  98  ดวย   เพราะฉะนั้นหากมีการกระทําความผิดอีกภายในกําหนดเวลากอนลวงเลยการ
ลงโทษ  ตามมาตรา 98   ก็ถือวาเปนการกระทําความผิดใน  “ระหวางยังตองรับโทษอยู”   ตามความหมายของ
มาตรา  92  เชนกัน”  

 ตัวอยาง    นาย ก.  เคยตองคําพิพากษาคดีขมขืนกระทําชําเราเด็ก ศาลพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษ
จําคุก 1 ป   ซ่ึงขณะกระทําความผิด  นาย ก. อายุ 20 ป  นาย ก. หลบหนีไปกอนจะไดรับโทษจําคุก ตอมาอีก 4  ป  
นับแตวันมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด  นาย ก.  ไดกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็กหญิง   ข. อีกศาลพิพากษา
ลงโทษจําคุก 2  ป  เชนนี้จะเพิ่มโทษ  นาย ก. 1 ใน 3  ตามมาตรา 92   ได เพราะถือวานาย ก. กระทําความผิดใน
ระหวางยังตองรับโทษอยู    

 3.  ศาลจะพิพากษาลงโทษคร้ังหลังถึงจําคุก 

        คําพิพากษาคร้ังหลังนี้แมจะพิพากษาเกิน 5  ป   นับต้ังแตวันพนโทษในคดีกอนก็เพิ่มโทษตามมาตรา  
92   ไดเพราะถือหลักการกระทําผิดคร้ังหลังจะตองเกิดข้ึนภายในเวลา 5 ป  นับแตวันพนโทษคดีกอนเทานั้น 
ศาลในคดีหลังจะพิพากษาเม่ือไหรไมใชเร่ืองสําคัญ  
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 การกระทําความผิดคร้ังหลังนี้จะตองเกิดข้ึนเม่ือศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุกในคดีกอน
มาแลว    

 วิธีการเพ่ิมโทษหนึ่งในสาม     

 ใหศาลกําหนดโทษจําคุกตามความผิดท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดนั้นกอน  แลวจึงคํานวณเพิ่มข้ึน
หนึ่งในสามจากกําหนดโทษที่จะลงนั้น มิใชเพิ่มหนึ่งในสาม  จากอัตราโทษท่ีกําหนดไวในกฎหมายสําหรับ
ความผิดนั้น 

 มาตรา  93   บัญญัติวา  “ผูใดตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุก  ถาและไดกระทําความผิดอยาง
หนึ่งอยางใดท่ีจําแนกไวในอนุมาตราตอไปนี้ซํ้าในอนุมาตราเดียวกันอีกในระหวาง         ท่ียังจะตองรับโทษอยูก็
ดี   ภายในเวลา 3  ปนับแตวันพนโทษก็ดี   ถาความผิดคร้ังแรกเปนความผิดซ่ึงศาลพิพากษาลงโทษจําคุกไมนอย
กวา  6  เดือน  หากศาลจะพิจารณาลงโทษคร้ังหลังถึงจําคุก  ก็ใหเพิ่มโทษท่ีจะลงแกผูนั้นกึ่งหนึ่งของโทษท่ีศาล
กําหนดไวสําหรับความผิดคร้ังหลัง… 

 

 (9)  ความผิดเกี่ยวกับเพศตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา  276  ถึงมาตรา  285 ….. 
หลักในมาตรา  93   แยกไดดังน้ี 
 1. ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุกไมนอยกวา  6  เดือน 
         2. กระทําความผิดอยางหนึ่งอยางใดซํ้าในอนุมาตราเดียวกันอีกในระหวาง 

ก.ยังตองรับโทษอยู    หรือ 
ข.ภายในเวลา  3 ป  นับแตวันพนโทษ 

 3. ศาลจะพิพากษาลงโทษคร้ังหลังถึงจําคุก 

 ขอสังเกต 

 (1)   หากความผิดท้ังสองคร้ังอยูในอนุมาตราเดียวกันของมาตรา  93   แลวแมจะเปนความผิดตาง
มาตรากัน  เชน  คร้ังแรกผิดฐานลักทรัพย  ตามมาตรา  334   คร้ังหลังผิดฐานทําใหเสียทรัพย  ตามมาตรา  358  ก็
อยูในเกณฑการเพิ่มโทษตามมาตรา 93  เพราะอยูในอนุมาตรา 13  ของมาตรา  93  เชนกัน 
 (2)  หากในคดีแรกเปนการกระทําความผิดตอทรัพย เชน ชิงทรัพย  ซ่ึงมีการกระทําหลายอัน คือลัก
ทรัพย และใชกําลังประทุษราย และศาลลงโทษฐานชิงทรัพย  โดยมิไดลงโทษฐานทํารายรางกาย  ในคดีหลังเปน
การกระทําผิดตอรางกายเชนนี้ จะเพิ่มโทษตามาตรา 93  มิได  แตคงเพ่ิมโทษตามมาตรา 92  ไดอยูแลว (ฎีกาท่ี 
741/ 2507) 
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            (3)  หากศาลพิพากษาลงโทษคร้ังหลังเปนโทษประหารชีวิต ก็จะเพิ่มโทษอีกไมได    (ฎีกาท่ี 3279 / 
2528)37 

  สําหรับประเทศไทยการกักขังเปนโทษอยางหน่ึงตามมาตรา  18   แหงประมวลกฎหมายอาญา    
สวนการกักกันเปนวิธีการเพ่ือความปลอดภัยซ่ึงมิใชโทษ   ตามมาตรา  39   แหงประมวลกฎหมายอาญา  โทษ
กักขังนั้น   ศาลอาจใชกับผูกระทําซ่ึงตองโทษจําคุกและในคดีนั้น   ศาลจะลงโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน  ถาหาก
ไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน    หรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมากอนแตเปนโทษในความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ศาลจะพิพากษาใหลงโทษกักขังไมเกิน  3  เดือน  แทนโทษจําคุกก็ได   
สถานท่ีกักขัง   อาจเปนท่ีอาศัยของผูกระทําผิดหรือผูอ่ืนท่ียินยอมรับผูกระทําความผิดไว   หรือสถานท่ีอ่ืนท่ี
กักขัง ซ่ึงมิใชเรือนจํา   ท้ังนี้แลวแตความเหมาะสมกับประเภท   หรือสภาพของผูกระทําความผิดท่ีถูกกักขัง  
หากผูถูกกักขังฝาฝนระเบียบขอกําหนด   หรือเงื่อนไขท่ีศาลกําหนดไว ศาลอาจเปล่ียนโทษกักขังเปนโทษจําคุก
มีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกินกําหนดเวลาของโทษกักขังท่ีจะไดรับตอไป ฉะนั้นจะเห็นไดวา
ประมวลกฎหมายอาญาศาลจะพิพากษากักขัง   เฉพาะในกรณีท่ีศาลจะลงโทษจําคุกผูกระทําความผิดไมเกิน  3  
เดือน   แตในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา  ตามมาตรา  276  และความผิดฐานกระทําชําเราเด็กหญิง  ตาม
มาตรา   277   ท่ีผูกระทําเปนบุพการีซ่ึงตองเพิ่มโทษหน่ึงในสาม   ตามมาตรา  285  หรือ การขมขืนกระทําชําเรา
ของเครือญาติสนิทรวมสายโลหิตนั้น   กฎหมายกําหนดโทษข้ันตํ่าไวสูงกวา  3  เดือน  ศาลจึงไมอาจใชโทษ
กักขังแกผูกระทําความผิดดังกลาวมาแลวได    เพราะเกินอํานาจของศาล ท่ีจะใชโทษกักขัง 

 การคุมครองทางกฎหมายอาญาในเร่ืองโทษดังไดกลาวมาแลวนี้  เปนมาตรการท่ีดีและเหมาะสม 
เนื่องจากการเพิ่มโทษตามมาตรา  285   อาจยังไมเพียงพอใหผูกระทําความผิดเกิดความ   เกรงกลัวหรือเข็ดหลาบ  
โดยท่ีหากยังมีการกระทําความผิดซํ้าอยางเดียวกันอีก  ผูกระทําความผิดซํ้าก็จะถูกเพ่ิมโทษเพ่ิมข้ึนจากเดิมอีก   
ซ่ึงหากเปนกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศไมวาเปนมาตรา 276   หรือมาตรา  277   ท่ีผูกระทําความผิดเปนบุพการีซ่ึง
จะตองถูกเพิ่มโทษหน่ึงในสาม  ตามมาตรา 285  แลวหากมีการกระทําความผิดซํ้าข้ึนอีก แลวเขาหลักเกณฑ ของ
มาตรา 93  ก็จะตองถูกเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งของโทษท่ีศาลจะกําหนดลงในคร้ังหลัง ซ่ึงก็เปนการเหมาะสมดี  แตก็
มิใชหนทางแกไขปญหาท่ีถูกตองและใหหมดไปเสียทีเดียว    ควรจะมีมาตรการอ่ืนมาชวยกันไมวาทางแพงหรือ
กฎหมายอ่ืน ๆ 
 
 

                                                        
 37 เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ. คําอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1. พิมพครั้งที่ 6  แกไขเพ่ิมเติม. กรุงเทพ ฯ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542, หนา 615 – 619. 
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 2. วิธีการเพ่ือความปลอดภัย 
 
 หลักในเร่ืองวิธีการเพ่ือความปลอดภัย   บัญญัติในหมวดท่ี  3   สวนท่ี  2   แหงประมวลกฎหมาย
อาญามี  5  วิธี   ตามมาตรา  39 
 มาตรา 39 “วิธีการเพื่อปลอดภัย” มีดังนี้ 

(1) กักกัน 
(2) หามเขาเขตกําหนด 
(3) เรียกประกันทัณฑบน 
(4) คุมตัวไวในสถานพยาบาล 
(5) หามประกอบอาชีพบางอยาง 

 วิธีการเพื่อความปลอดภัยมิใชโทษทางอาญาแตเปนการปองกันภยันตรายใหแกทรัพยหรือบุคคลเปน
การท่ัวไป   โดยบุคคลท่ีถูกใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย  ไมจําตองเปนผูท่ีศาลพิพากษาวามีความผิดเพียงแตผู
นั้นอาจจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยของผูอ่ืน  เปนบุคคลท่ีเปนอันตรายตอสังคมก็อาจใช
วิธีการดังกลาวเพื่อประโยชนแกสังคม  โดยวิธีการเพ่ือความปลอดภัยนั้นเปนมาตรการท่ีรัฐนํามาใชกอนท่ีจะมี
การกระทําความผิด  หรือมีการกระทําความผิดแลวไมใหกลับมากระทําความผิดอีก   
 ดังนั้น  หากมีการนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชใหเปนประโยชนในทางปฎิบัติท่ีเปนรูปธรรม
ชัดเจนข้ึนก็จะสามารถคุมครองความปลอดภัยของผูหญิงและเด็กหญิงจากการลวงเกินทางเพศโดยบุคคลท่ีเปน
เครือญาติไดมากข้ึน    เชนบิดาทารุณโหดราย   หรือลวงละเมิดทางเพศตอบุตร    ศาลอาจจะควบคุมผูกระทํา
ความผิดติดนิสัยไวในภายในเขตกําหนดเพื่อปองกันการทํารายข้ึนอีก  หากบุคคลดังกลาวถูกศาลพิพากษาให
ลงโทษจําคุก  ไมต่ํากวา  6  เดือนมาแลว  ไมนอยกวา  2  คร้ัง  ในความผิดซ่ึงกฎหมายกําหนดไวเชนทําราย
รางกายบุตร  ขมขืนบุตร  เปนตน   หรืออาจเปนการหามเขาเขตกําหนด   คือหามมิใหเขาไปในบาน   หรือ
สถานท่ีท่ีจะเขาไปแลว อาจเปนอันตรายตอเด็กหญิงและผูหญิงท่ีเปนบุตรหรือญาติกับผูนั้น  หากศาลเห็นสมควร
เพื่อความปลอดภัยไมวาจะมีคําขอหรือไม   ศาลอาจส่ังในคําพิพากษาวาเม่ือพนโทษแลว   หามมิใหผูกระทําราย
เขาเขตท่ีศาลกําหนดไมเกินกําหนด  5  ป   หรือใหจําเลยทําทัณฑบนไว ภายในกําหนดจํานวนเงินไมเกินกวา  
5,000  บาท  วาผูนั้นจะไม   กอเหตุรายดังกลาว    ภายในเวลาที่ศาลกําหนดแตไมเกิน  2 ป   กรณีท่ีศาลไมลงโทษ
ผูท่ีถูกฟองแตศาลมีเหตุอันควรเช่ือตามขอเสนอของพนักงานอัยการวา  ผูถูกฟองนาจะกอเหตุรายใหเกิดอันตราย
แกบุคคลในครอบครัว   หรือกรณีผูทํารายมีจิตบกพรอง  จิตฟนเฟอน  หรือเปนโรคจิต  แมผูทํารายจะไมตอง   
รับโทษ หรือไดรับการลดโทษก็ตามศาลอาจใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยในการคุมครองหญิง หรือเด็กหญิง  
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ไมใหผูท่ีมีจิตบกพรองกลับไปทํารายไดอีก  หากศาลเห็นวาการปลอยตัวผูท่ีมีจิตบกพรองไปจะทําใหเกิดความ
ไมปลอดภัย   ศาลอาจจะใหสงไปควบคุมไวในสถานพยาบาลเพ่ือทําการบําบัดรักษาได  
 จากที่กลาวมาแลวจะเห็นวา วิธีการเพื่อความปลอดภัยเปนวิธีการคุมครองที่ดีทางหนึ่ง ซ่ึงแมการ
กระทําความผิดยังไมเกิดข้ึน และยังไมมีผูไดรับความเสียหาย  เพียงแตมีแนวโนมวาผูใดจะกอเหตุรายใหเกิด
อันตรายแกบุคคล หรือทรัพย ของผูอ่ืนก็สามารถใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยไดแลว ถือวาเปนมาตรการทาง
กฎหมายท่ีดีท่ีชวยใหสังคมเกิดความสงบเรียบรอย  เปนการปองกันปญหาอาชญากรรมทางเพศในอนาคตได  
โดยเฉพาะปญหาการรวมประเวณีกับเด็กหญิง  หรือการขมขืนกระทําชําเราหญิงโดยบุคคลท่ีเปนเครือญาติของ
หญิงหรือเด็กหญิงนั้น  ซ่ึงปญหาดังกลาวถือวาเปนอาชญากรรมท่ีสําคัญมากปญหาหนึ่ง 
 
 3.  การคุมประพฤติ 

 วัตถุประสงคของการลงโทษในสมัยโบราณจนถึงศตวรรษท่ี 19  เปนการทดแทนความผิด  ความช่ัว
ท่ีผูกระทําผิดไดกระทํา   ทําใหผูกระทําผิดเกิดความเข็ดหลาบ  และไมใหเปนเยี่ยงอยางแกคนอ่ืน ๆ    ดวยวิธีการ
ลงโทษอยางโหดรายและรุนแรง  เชน  ตาตอตา   ฟนตอฟน  เปนตน   แตทุกวันนี้เนื่องจากสภาพสังคมได
เปล่ียนแปลงไป   ทําใหเรามองการลงโทษกวางกวาเดิม  โดยมองวาการลงโทษควรเปนไปเพื่อแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิดใหกลับตัวเปนคนดี  เปนบุคคลท่ีมีคาท้ังตอตนเอง  ครอบครัว  และสังคมโดยสวนรวมมิใชเปนการ
ลงโทษเพื่อเปนการแกแคนแตเพียงอยางเดียว   

            การคุมความประพฤติพัฒนาข้ึนมาจากแนวความคิดนี้ โดยมีความมุงหมายท่ีจะแกไขฟนฟูผูกระทํา
ผิดในชุมชนใหกลับตัวเปนคนดี   เปนการหลีกเล่ียงวิธีการจําคุก  ซ่ึงอาจทําใหผูกระทําผิด       มีมลทินติดตัวไป
ตลอดชีวิตหรือกลายเปนบุคคลท่ีสังคมไมพึงปรารถนา   

 การคุมความประพฤติทําใหผูกระทําผิดใชชีวิตรวมกับครอบครัวไดตามปกติ  สามารถประกอบการ
งานหาเล้ียงตนเองและครอบครัว   นอกจากนี้ยังเปนการปกปองสังคมจากอาชญากรรมและลดคาใชจายเกี่ยวกับ
ราชทัณฑไดเปนจํานวนมาก 

 วิธีการคุมความประพฤติเปนวิวัฒนาการอยางหนึ่งของระบบการศาล  ซ่ึงไดนํามาใชตั้งแตศตวรรษท่ี  
17   ในสมัยกอนหนานั้นข้ึนไปผูกระทําความผิดจะถูกจับตัวมาลงโทษใหสาสมกับความผิดนั้น   เพื่อเปนการแก
แคน เปนการชดใช    เพื่อชดเชยหรือบรรเทาความเสียหายแกผูไดรับความเสียหายและชวยใหเขาไดรับความพึง
พอใจพรอมกันดวย   เม่ือการลงโทษมีจุดมุงหมายไปในทางตอบแทน    แกแคนเชนนี้   จึงไมเกิดความคิดท่ีจะ
ผอนปรนปรานีแตอยางใด  ฉะนั้นจึงปรากฏวาผูท่ีถูกจําคุก ออกมาแลวไมอาจกลับตัวเปนคนดีไดแตกลับ
ประพฤติผิดมากข้ึน   จากปรากฏการณเชนนี้ไดกระตุนใหเกิดแนวคิดวา   ปรัชญา  แนวความคิด  ตลอดจน
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วิธีการที่แลวมา  ไมสามารถชวยเหลือ ผูกระทําความผิดใหกลับตัวได   จึงไดเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง  ปรัชญา  
แนวคิด และทัศนคติดังกลาว  โดยอาศัยหลักการและเหตุผลคือ   

 1.  ลดความเช่ือในการลงโทษจําคุกผูกระทําผิด และความรุนแรงของตัวบทกฎหมายในเรื่องการ
ลงโทษผูกระทําผิด 
 2.  ตระหนักถึงผลการลงโทษจําคุกวาทําใหนักโทษเปนจํานวนมากเลวลง และเกิดผลเสีย    ยิ่งกวา
การปลอยตัวไป 
 3.  มีแนวความคิดวาควรจะศึกษาผูกระทําผิดทุกคนเปนรายบุคคล  เพื่อจะไดเปนแนวทางแกไขให
สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ หรือส่ิงแวดลอมของแตละคนแทนการจําคุกกอนตัดสิน 
 4.  กระตุนใหชุมชนตระหนักถึงความรับผิดชอบของชุมชนตออาชญากรรม และสาเหตุแหง
อาชญากรรม การเปล่ียนแปลงความเช่ือและปรัชญาดังกลาว เปนผลใหเกิดกระบวนการในการปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิดโดยใชวิธีอบรมบมนิสัยและจิตใจใหมีผูควบคุมเปนพี่เล้ียงคอยชวยเหลือแนะนําความประพฤติใน
ระยะหนึ่งจนผูกระทําผิดสามารถปรับตัวได   ซ่ึงนับวาเปนแนวทางปองกัน และปราบปรามอาชญากรรม  ท้ังยัง
เปนการปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดขณะเดียวกัน  

     แนวคิดเกี่ยวกับการนําระบบคุมประพฤติผูกระทําผิดมาใชในประเทศไทยเกิดข้ึนมานานแลว   
โดยเร่ิมจากผูกระทําความผิดท่ีเปนเด็กกอน   ดังจะเห็นไดจากกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127  ไดกําหนดวิธีการ
พิเศษสําหรับเด็กท่ีกระทําผิด    

     สําหรับผูกระทําความผิดท่ีเปนผูใหญนั้น  แนวคิดเกี่ยวกับการนําระบบคุมประพฤติมาใชใน
ประเทศไทยปรากฏข้ึนคร้ังแรกในประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบัน   ตามมาตรา  56 – 58          ไดบัญญัติ
เกี่ยวกับการรอการกําหนดโทษ  หรือรอการลงโทษผูกระทําผิดไว   และใหศาลมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุม
ความประพฤติผูกระทําผิดนั้น38  
 
 หลักเกณฑการคุมประพฤติ 
 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56   วรรคแรก  ไดกําหนดหลักเกณฑการคุมความประพฤติไว
ดังนี้คือ 

(1)  ความผิดท่ีไดกระทํานั้นเปนความผิดซ่ึงมีโทษจําคุก 
(2)  ความผิดนั้นศาลจะพิพากษาลงโทษจําคุก  ไมเกิน 3 ป 

                                                        
 38 นาถวดี ฟกคง. “ มาตรการคุมครองเด็กที่ถูกทํารายโดยบุคคลในครอบครัว “ วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536,  หนา 76 – 77. 
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  (3)  ไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน  หรือถาไดรับโทษจําคุกมากอน  แตเปนโทษ
สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 นอกจากนั้นแลวศาลจะตองคํานึงถึงอายุ  ประวัติ ความประพฤติ   สติปญญา  การศึกษา  อบรม 
สุขภาพ  ภาวะแหงจิต  นิสัย  อาชีพ และส่ิงแวดลอมของผูนั้น  หรือสภาพแหงความผิด หรือเหตุอ่ืนอันควรปรานี
ดวย  เม่ือศาลพิเคราะหแลวเห็นเปนการสมควร  ศาลจะพิพากษาวาผูนั้นมีความผิดแตใหรอการกําหนดโทษไว  
หรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไวแลวปลอยตัวไป  เพ่ือใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาท่ีศาลจะได
กําหนด แตตองไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีศาลพิพากษา โดยจะกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผูนั้นดวย
หรือไมก็ได 

 
 เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ 
 เง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดนั้น  ศาลอาจกําหนดขอเดียวหรือหลายขอ   
ดังตอไปนี้ 
 (1)  ใหไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติเปนคร้ังคราว    เพื่อพนักงานคุมประพฤติจะได
สอบถาม   แนะนํา  ชวยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเร่ืองความประพฤติ  และการประกอบอาชีพ  
หรือจัดใหกระทํากิจกรรมบริการสังคม  หรือสาธารณประโยชนตามท่ีเจาพนักงานหรือผูกระทําความผิด
เห็นสมควร 
 (2)  ใหฝกหัด หรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ 
           (3) ใหละเวนการคบหาสมาคม หรือการประพฤติใด   อันอาจนําไปสูการกระทําความเชนเดียวกันนี้
อีก 
 (4) ใหไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ  ความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจ  หรือ
ความเจ็บปวยอยางอ่ืน ณ สถานท่ีและตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด  
 (5)  เง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีศาลเห็นสมควรกําหนด  เพื่อแกไขฟนฟู  หรือปองกันมิใหผูกระทําความผิด
กระทํา หรือมีโอกาสกระทําความผิดข้ึนอีก 

 ในเร่ืองเง่ือนไขนี้  เปนดุลยพินิจของศาล   ศาลอาจวางเง่ือนไขทุกขอ  หรือบางขอก็ได        ในกรณีท่ี
พฤติการณเกี่ยวกับการคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดไดเปล่ียนแปลงไป  เม่ือศาลเห็นสมควร   อาจ
แกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอใดขอหนึ่งเสียก็ได   หรือจะกําหนดเง่ือนไขขอใดท่ีศาลยังมิไดกําหนดไวเพิ่มเติม
ข้ึนอีกก็ได 
 ผลของการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือกระทําความผิดขึ้นใหม 
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 (1)  ผูถูกควบคุมความประพฤติไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีศาลกําหนดไวในมาตรา  56  ศาลอาจจะ
ตักเตือน  หรือจะกําหนดการลงโทษท่ียังไมไดกําหนด  หรือลงโทษซ่ึงรอไวนั้นก็ได         ตามมาตรา  57    ซ่ึง
เปนดุลพินิจของศาล 
 (2)  หากผูถูกควบคุมความประพฤติกระทําความผิดข้ึนใหม ภายในกําหนดเวลาท่ีศาลกําหนดไวตาม
มาตรา 56   โดยการกระทําความผิดท่ีมิใชเปนการกระทําโดยประมาทหรือความผิด     ลหุโทษและในคดีหลัง
ศาลลงโทษจําคุกจําเลยก็ใหศาลในคดีหลังกําหนดโทษท่ีรอการกําหนดไวในคดีกอนแลวบวกเขากับโทษในคดี
หลัง หรือบวกโทษท่ีรอการลงโทษไวในคดีกอนเขากับโทษในคดีหลัง     รวมเปนโทษท้ังหมดท่ีผูกระทํา
ความผิดจะตองไดรับ  ตามมาตรา 58  วรรคแรก 
 
 ผลของการปฏิบัติตามเงื่อนไข     

    ถาผูกระทําผิดไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการควบคุมความประพฤติท่ีกําหนดไวในมาตรา 56    และไมฝา
ฝนเง่ือนไขการควบคุมความประพฤติตามมาตรา  57  จนศาลส่ังลงโทษ  หรือไมไดกระทําความผิดข้ึนใหมตาม
มาตรา  58  วรรคแรก  ผูกระทําผิดก็จะพนจากโทษท่ีรอการกําหนดไว หรือท่ีรอการลงโทษไว    ซึ่งเปนการพน
จากสภาพการบังคับ   คือเปนการพนจากการคุมความประพฤติดวยดีนั่นเอง 
  จากหลักการและแนวความคิดวิธีการคุมประพฤติท่ีไดกลาวมาขางตน จะเห็นวาเปนมาตรการหน่ึงท่ี
คุมครองปองกันสังคมจากอาชญากรรมทางเพศ  ในกรณีการกระทําความผิดทางเพศท่ีกระทําโดยบุคคลท่ีเปน
เครือญาติกระทําตอหญิง และเด็กหญิงท่ีเปนญาติพี่นองของตน  เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางผูกระทําผิด
กับผูถูกกระทําแลว หากมุงจะใชโทษจําคุกแตเพียงอยางเดียวกับกรณีความผิดท่ีไมรุนแรงมาก อาจเปนสาเหตุให
ความสัมพันธในครอบครัวแตกราว  หรือแตกสลายได สมาชิกภายในครอบครัวตองแยกจากกัน   ผูถูกลงโทษไม
สามารถจะประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงครอบครัวตอไปได    สงผลโดยตรงตอสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว   เกิด
ปญหาสังคมตามมา  จากหลักการของการคุมประพฤติดังกลาวผูศึกษาเห็นวานาจะเปนมาตรการหนึ่งท่ีจะชวยให
การคุมครอง  และเปนผลดีกวาจะมุงลงโทษจําคุกเพียงอยางเดียว หากนําไปใชกับความผิดท่ีไมมีความรุนแรงนัก  
ซ่ึงศาลตองใชดุลพินิจเปนราย ๆ  ไป 

 สรุป   การคุมครองทางกฎหมายอาญาท่ีใชคุมครองหญิงและเด็กหญิงท่ีถูกทํารายลวงเกินทางเพศโดย
บุคคลที่เปนเครือญาตินั้น   ปจจุบันประเทศไทยมีประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงใชการลงโทษ  และเพ่ิมโทษ
ผูกระทําความผิดเปนหลัก   นอกจากนี้ยังมีวิธีการเพื่อความปลอดภัยซ่ึงเปนการปองกันผูท่ีมีสภาพเปนอันตราย
ไมใหกระทําผิด   เปนการคุมครองหญิงและเด็กหญิงท่ีมีความเส่ียงตอการถูกทําราย       ทางเพศ   นอกจากนั้นยัง
มีการคุมความประพฤติซ่ึงเปนมาตรการท่ีมุงแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดมากกวาจะลงโทษซ่ึงเปนวิธีท่ีคุมครอง
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ปองกันอาชญากรรมแตในขณะเดียวกันยังสงเสริมใหผูกระทําผิดกลับตัวเปนคนดี และมีความสัมพันธกับ
ครอบครัวและสังคมตามปกติอีกดวย 
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บทท่ี 5 
 

วิเคราะหเปรียบเทียบการกระทําความผิดทางเพศกรณี ความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติตาม
กฎหมายของประเทศไทย และตางประเทศ 
 
                     ประเทศไทย การกระทําผิดทางเพศ  กรณีความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ  จะเห็นได
วายังไมถูกพิจารณาเปนการกระทําผิดในทางอาญา เนื่องจากโดยหลักท่ัวไปแลวหากเกิดการรวมประเวณีใน
ระหวางเครือญาติข้ึน  จะถือวาเปนความผิดในทางอาญาก็ตอเม่ือเปนการขมขืนกระทําชําเราหญิงตามมาตรา 276   
หรือกรณีกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป  ตามมาตรา 277   เทานั้น   และผูกระทําความผิดเฉพาะท่ีเปน
บุพการีเทานั้นท่ีจะถูกเพิ่มโทษหนักข้ึนอีก 1 ใน 3  ของมาตรา 276  หรือมาตรา 277  ตามมาตรา 285  ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาแลวจะเห็นไดวายังไมเปนการเหมาะสมเน่ืองจากการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ แมเปนการ
สมัครใจยินยอมท้ังชายและหญิง ก็เปนเร่ืองท่ีเส่ือมเสีย  และนารังเกียจ ซ่ึงสังคมท่ัวไปมักจะไมยอมรับ
ความสัมพันธทางเพศดังกลาว  และในกรณีท่ีเปนการขมขืนกระทําชําเราหญิงตามมาตรา 276  หรือการกระทํา
ชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15  ป  ตามมาตรา 277  ของผูท่ีเปนเครือญาติอ่ืน  เชน  พี่  นอง ลุง ปา นา อา หลาน 
พอเล้ียง  และผูรับบุตรบุญธรรม       ( กรณีขมขืนกระทําชําเรา บุตรบุญธรรมท่ีบรรลุนิติภาวะแลว ) กฎหมาย
กลับเห็นวาไมเปนความรุนแรงเทียบเทากับการกระทําของบุพการีจึงไมบัญญัติใหเพิ่มโทษหนักข้ึน 1 ใน 3   ดวย
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบการกระทําความผิดดังกลาวของ พี่ นอง ลุง ปา นา อา หลาน  พอเล้ียง และผูรับบุตรบุญธรรม  
กับการกระทําของบุพการีแลวจะเห็นวามีระดับของความรุนแรงไมตางกัน  เนื่องจากเปนการกระทําของบุคคล
ใกลชิดในครอบครัวซ่ึงเปนบุคคลที่เหยื่อ หรือผูถูกกระทําใหความรัก เคารพนับถือ  และไวเนื้อเช่ือใจบุคคล
ดังกลาวในฐานะท่ีเปนเครือญาติ หรือเปนผูมีพระคุณ เพียงแตอาจจะมีความแตกตางกันในสวนของพอเล้ียง และ
ผูรับบุตรบุญธรรมกับพอแท ๆ   ตรงท่ีพอเล้ียง และผูรับบุตรบุญธรรมนั้นมิไดเปนผูมีความสัมพันธทาง
สายโลหิตกับเหยื่อ  หรือผูถูกกระทํา  ซ่ึงพอเล้ียง และผูรับบุตรบุญธรรมนั้นในความเปนจริงแลวสวนใหญจะ
เปนผูมีอํานาจในการดูแล  ใหการศึกษา  หรือเปนผูปกครอง ซ่ึงมีอํานาจไมตางจากพอแท ๆ  

                     สวนในตางประเทศนั้นท้ังประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา  ไดมีบทบัญญัติลงโทษ     ใน
ความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติไวเปนการเฉพาะมิไดรวมอยูในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา   
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในตางประเทศนั้นมีแนวความคิดวาความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาตินั้น เปน
ความรุนแรงในระดับหนึ่งซ่ึงตองบัญญัติใหเปนความผิดในทางอาญาและผูกระทําความผิดจะตองถูกลงโทษ  
เนื่องจากหากเปนการกระทําของเครือญาติท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตแลวจะมีผลเสียตอพันธุกรรมของ
มนุษย อันจะทําใหมนุษยท่ีเกิดมามีความบกพรองท้ังทางรางกาย และจิตใจ  ซ่ึงเปนปญหาในระดับชาติ  
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เนื่องจากประเทศจะพัฒนาไดจะตองมีประชากรที่แข็งแรงสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ ดังนั้นจึงตองมีการ
บัญญัติกฎหมายลงโทษการกระทําดังกลาวไวโดยเฉพาะ 

                    จากการศึกษาความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาตินั้น  พบวาในตางประเทศ  เชน  
อังกฤษ  และสหรัฐอเมริกา  ใหความสําคัญในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางเพศลักษณะ
ดังกลาวเหมือนกัน  แตอาจจะมีองคประกอบ  หรือรายละเอียดแตกตางกันออกไปบางท้ังนี้ข้ึนอยูกับกฎเกณฑ 
ทัศนคติ  และวัฒนธรรม  ในแตละทองถ่ิน  ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา  ไดมีการบัญญัติลงโทษ การ
กระทําความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติไวโดยเฉพาะมาเปนเวลานานแลวเชนเดียวกับประเทศไทย
ในอดีต โดยใหคาความสําคัญตอการกระทําความผิดดังกลาววามีความรุนแรงในระดับหนึ่งจะเห็นไดจากใน
อดีตนั้นมีบทลงโทษ      ท่ีรุนแรงมาก เนื่องจากเห็นวาการรวมประเวณีในระหวางเครือญาตินั้นเปนการกระทําท่ี
ผิดศีลธรรม   และประเพณี เปนส่ิงนารังเกียจ  ซ่ึงสังคมสวนใหญไมยอมรับการกระทําดังกลาว  ซ่ึงประเทศ
อังกฤษในอดีต ถือวาเปนความผิดตามกฎหมายศาสนา  จะตองถูกพิจารณาและลงโทษโดยศาลศาสนา  แตใน
ปจจุบันนี้ประเทศไทยมิไดมีการบัญญัติใหการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติเปนความผิดเฉพาะ แตจะ
ลงโทษผูกระทําความผิดเฉพาะในสองกรณีคือ การขมขืนกระทําชําเราหญิง กับการกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไม
เกิน 15  ป  เทานั้น  โดยหากเปนการกระทําของบุพการีตอผูสืบสันดานแลวจะถือวาเปนความรุนแรงจะตองถูก
เพิ่มโทษใหหนักข้ึนอีก 1 ใน 3   ดังนั้นหากมีการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติเกิดข้ึนแลว  จะลงโทษได
เฉพาะผูกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ตามมาตรา 276  และฐานกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป 
ตามมาตรา 277 และจะเพิ่มโทษหนักข้ึนไดเฉพาะการกระทําของบุพการีเทานั้น   สวนเครือญาติคนอ่ืนดังได
กลาวแลว  ไมอาจจะเพิ่มโทษใหหนักข้ึนได  เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 จะตองตีความโดย
เครงครัดซ่ึงระบุเฉพาะบุพการีเทานั้น  ซ่ึงหมายถึงบุคคลท่ีทําการอุปการะมากอนไดแก  บิดา  มารดา  ปู  ยา  ตา  
ยาย  และทวด  แตในสวนของผูรับบุตรบุญธรรมนั้นหากกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามมาตรา 276 
ตอบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  หรือกระทําความผิดฐานกระทําชําเราเด็กหญิงตามมาตรา 277 ตอบุตร
บุญธรรม จะถูกเพิ่มโทษหนักข้ึน 1 ใน 3 ในฐานะท่ีเปนการกระทําความผิดตอผูอยูในความปกครองตามมาตรา 
285 ได แสดงใหเห็นวาสังคมไทยในขณะท่ีมีการบัญญัติกฎหมายขณะน้ัน ยังมิไดใหความสําคัญตอการบัญญัติ
กฎหมายลงโทษในความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ  และการใหเพิ่มโทษหนักข้ึนแกเครือญาติอ่ืน
นอกจากบุคคลท่ีเปนบุพการี  เหตุผลอาจเปนเพราะในสมัยนั้น  การกระทําความผิดทางเพศกรณีดังกลาว และ
การขมขืนกระทําชําเราหญิง หรือกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป โดยบุคคลท่ีเปนเครือญาติ  ยังมีปรากฏ
ไมมากนัก  ประกอบกับสังคมในขณะน้ันอาจมีความเห็นวายังไมใชอาชญากรรมท่ีรุนแรงเพียงพอ  ดังนั้นจึงมิได
มีการบัญญัติกฎหมายลงโทษ  และเพิ่มโทษไว แตในปจจุบันเปนท่ีทราบกันดีวาสภาพสังคมไดเปล่ียนแปลงไป
มาก  ปรากฏวามีการกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราหญิง  และการกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป  
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โดยเครือญาติ เชน  บิดา  พี่  นอง  ลุง นา อา และพอเล้ียงเปนตน  เพ่ิมมากข้ึนทุกวันดังท่ีปรากฏเปนขาวท้ังทาง
โทรทัศน  และหนังสือพิมพ  และเม่ือพิจารณาแลวจะเห็นวาการกระทําความผิดทางเพศของบุคคลดังกลาวมี
ลักษณะของการกระทําและความรุนแรงแตกตางไปจากการกระทําของบุคคลทั่วไปซ่ึงไมไดเกี่ยวพันทาง
สายโลหิต หรือเปนเครือญาติกับเหยื่อ หรือผูถูกกระทํา 

                    สวนในประเทศฝรั่งเศสน้ัน ในอดีตก็ไดมีกฎหมายลงโทษในความผิดฐานรวมประเวณีกับเครือญาติ
โดยถือวาเปนคดีอาญาและมีบทลงโทษท่ีรุนแรงเชนเดียวกับในประเทศไทย ตอมามีกฎหมายของวันท่ี 19 – 22  
กรกฎาคม  และ  25  กันยายน – 6  ตุลาคม ค.ศ. 1971 ยกเลิกคดีอาญาเฉพาะท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธของการรวม
ประเวณีในระหวางญาติ ซ่ึงต้ังแตวันดังกลาวความผิดฐานรวมประเวณีระหวางญาติก็ไมเปนความผิดเฉพาะ โดย
กฎหมายดังกลาวไดไปปรากฏอยูในกฎหมายท่ัวไปในเร่ืองการกระทําชําเราท่ีเปนการกระทําผิดตอผูอ่ืน ซ่ึงคําวา 
กระทําชําเรา ในประเทศฝรั่งเศสเรียกวา ความรุนแรงทางเพศ  ซ่ึงหมายความโดยสรุปวาเปนการกระทําทางเพศ
โดยไมไดรับความยินยอมของเหย่ือ  ทําใหเหยื่อถูกทํารายรางกายและจิตใจ  โดยบทลงโทษเร่ืองความรุนแรง
ทางเพศนั้นแตกตางกันไปตามอายุ  และสถานะของเหยื่อ    

                     กฎหมายของประเทศฝร่ังเศสในเร่ืองความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือนั้น  มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกฎหมายของประเทศไทย  กลาวคือในอดีตไดมีการบัญญัติความผิดดังกลาวไวเปนการเฉพาะแยก
จากความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา  ตอมาก็ไดมีการยกเลิกความผิดโดยเฉพาะดังกลาวเสียแลวนําไปบัญญัติ
รวมกับความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา  ทําใหในปจจุบันการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติท่ีเปนหญิงท่ีมี
อายุเกิน 15 ป  ข้ึนไปโดยความยินยอมจะไมมีความผิด   การกระทําจะเปนความผิดทางเพศก็ตอเม่ือไดกระทํา
โดยปราศจากความยินยอมของหญิงหรือเปนการกระทําตอเด็กหญิงท่ีมีอายุไมเกิน 15 ป  ซ่ึงเปนความยินยอมท่ี
ไมอาจนํามาใชอางกับการกระทําในกรณีนี้ไดและถาเปนการกระทําตอผูสืบสันดานแลวผูกระทําจะถูกลงโทษ
หนักข้ึนกวาท่ีคนท่ัว  ๆ  ไปกระทําตอกัน   ซ่ึงบทลงโทษท่ีรุนแรงนี้ท้ังในกฎหมายของประเทศฝร่ังเศสและ
ประเทศไทยไดถือวาการรวมประเวณีระหวางเครือญาติท่ีเปนการขมขืนกระทําชําเราหญิงหรือการกระทําชําเรา
ตอเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป  ท่ีเปนการกระทําตอผูสืบสันดานนั้นเปนความรุนแรงทางเพศถือเปนเหตุฉกรรจท่ี
ตองไดรับโทษอยางรุนแรงกวาบุคคลท่ัวไป   ซ่ึงในประเทศฝร่ังเศสกฎหมายไมสามารถนําเร่ืองดังกลาวมาบังคับ
ใชไดในทุกกรณี   ซ่ึงในบางกรณีสามารถท่ีจะหลบเล่ียงการลงโทษท่ีรุนแรงได เชน  กรณีท่ีผูเยาวยั่วยุกับผูใหญ 
ระหวางพี่ชายกับนองสาวท่ีมีอายุกวา 15 ป  ภายใตการยินยอม  และในบางกรณีคําตัดสินของศาลนั้นมาจากการ
พิจารณาจากสภาพจิตใจ 

 สวนลักษณะคําจํากัดความการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ  ตามบทบัญญัติความผิดฐานรวม
ประเวณีในระหวางเครือญาตินั้น  ในประเทศอังกฤษซ่ึงถือวาเปนตนแบบของระบบคอมมอนลอวซ่ึงจะบัญญัติ
ความผิดฐานรวมประเวณีระหวางเครือญาติไวในพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 10(1) และ (2) 
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และมาตรา 11(1) และ (2) ซ่ึงการรวมประเวณีระหวางเครือญาติหมายถึง  การที่ชายรวมประเวณีโดยรูตัววาได
รวมประเวณีกับลูกสาว หลานสาว   มารดา   พี่สาว  และนองสาวของตนและความเปนพี่สาว  หรือนองสาว  
หมายความถึงพ่ีสาว  หรือนองสาวพอแมเดียวกัน หรือพอหรือแมเดียวกัน  ไมวาความสัมพันธนั้นจะชอบดวย
กฎหมายหรือไมก็ตาม  การรวมประเวณีในระหวางเครือญาติของประเทศอังกฤษนี้ไมหมายความรวมถึงการท่ี
ชายรวมประเวณีกับ  ปา  นา  อา  หรือลูกสาวของลุง ปา นา อา  แมบุญธรรม ลูกบุญธรรม และแมเล้ียง ลูกเล้ียง
ของตน  ดังนั้นการที่ชายรวมประเวณีกับบุคคลดังกลาวมาแลวจะไมมีความผิด และไมตองรับโทษฐานรวม
ประเวณีกับเครือญาติ 

 สวนในกรณีของหญิงนั้นหมายความถึงการท่ีหญิงท่ีมีอายุ 16 ป  ข้ึนไปยินยอมรวมประเวณีโดยรูตัว
วาตนไดรวมประเวณีกับ ปู  ตา  พอ พี่ชาย  นองชายหรือลูกชาย  และการรวมประเวณีระหวางเครือญาติของ
หญิงไมหมายความรวมถึงการที่หญิงไดรวมประเวณีกับ  ลุง นา อา หรือลูกชายของลุง นา และอา พอบุญธรรม 
ลูกบุญธรรม พอเล้ียง และลูกเล้ียงของตน โดยขอหามดังกลาวถือความเปนญาติรวมสายโลหิตตามความเปนจริง  
ความผิดฐานรวมประเวณีระหวางเครือญาตินั้น มีลักษณะพิเศษสองประการคือ  ประการแรก  ไมพิจารณาถึง
ความยินยอมหรือไมยินยอม หมายความวาแมจะเปนการสมัครใจยินยอมท้ังฝายชายและหญิง ก็ยังมีความผิดท้ัง
สองฝาย   แตจะพิจารณาถึงแตความเปนเครือญาติรวมสายโลหิตตามความเปนจริงหรือไมเทานั้น   หากวาเปน
ญาติรวมสายโลหิตกันก็จะมีความผิด  ประการท่ีสองความผิดฐานรวมประเวณีกับเครือญาติของประเทศอังกฤษ
นี้มีบทบัญญัติใหลงโทษแกหญิงดวย  โดยหญิงหากมีอายุ 16 ป  ข้ึนไปรวมประเวณีกับชายผูซ่ึงเปนญาติของตน
ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายดังกลาวโดยขณะรวมประเวณีไดรูถึงความเปนญาตินั้น  

 ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น   มีกฎหมายบัญญัติลงโทษการรวมประเวณีระหวางเครือญาติไวเปน
การเฉพาะเชนเดียวกับกฎหมายของประเทศอังกฤษแตเนื่องจากวาในรัฐตาง ๆ  นั้นจะมีอํานาจในการบัญญัติ
กฎหมายเพื่อใชบังคับในรัฐของตนเองไดอยางเต็มท่ี  ดังนั้นคําจํากัดความ หรือความหมายของเครือญาติ ใน
บทบัญญัติความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ จึงมีการใชถอยคําท่ีหลากหลายเชน  บางรัฐจะใช
ถอยคําท่ีมีความหมายกวางมิไดกําหนดตัวบุคคลผูท่ีกระทําความผิดทางเพศดังกลาวใหชัดแจงเชน  หามบุคคล
รวมประเวณีกับผูรวมสายโลหิตเดียวกัน  สวนในบางรัฐจะใชถอยคําระบุตัวบุคคลท่ีหามมีความสัมพันธทางเพศ
อยางชัดเจน เชน  หามบุพการี  ผูสืบสันดาน  พี่นอง  ลุง  ปา  นา  อา เปนตน  รวมประเวณีกัน  บางรัฐไดขยาย
ความรับผิดครอบคลุม ไปถึงความเปนญาติท่ีเกิดจากการสมรสเชน   ความเปนพอสามีกับลูกสะใภ  แมยายกับ
ลูกเขย หลานเขยหรือหลานสะใภ   และหลานของสามีหรือภริยา  หรือความเปนญาติจากการรับบุตรบุญธรรม
คือระหวางบุตรบุญธรรมกับผูรับบุตรบุญธรรม  และกรณีพอเล้ียงแมเล้ียงกับลูกเล้ียงเอาไวดวย  ซ่ึงในรัฐท่ีใช
ถอยคําไมชัดเจนอาจจะมีปญหาในการตีความวาตองเปนญาติรวมสายโลหิตข้ันไหนจึงจะมีความผิดซ่ึงศาล
อาจจะตีความแคบใหหมายถึงญาติท่ีสนิทใกลชิดหรือรัฐบางรัฐอาจตีความถึงผูรวมสายโลหิตทุกช้ันก็เปนได  
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เหตุผลอาจเน่ืองมาจากแตละรัฐมีความรูสึกเกี่ยวกับความผิดดังกลาวแตกตางกันออกไป  เชนบางรัฐเห็นวาเปน
เร่ืองท่ีมีความรุนแรงและไมเฉพาะแตการกระทําของผูรวมสายโลหิตเดียวกันเทานั้น การกระทําของบุคคลซ่ึง
ใกลชิดหรืออยูในครอบครัวเดียวกันก็มีความรุนแรงไมยิ่งหยิ่อนไปกวากันจึงไดบัญญัติลงโทษครอบคลุมถึงผูท่ี
ไมไดรวมสายโลหิตเดียวกันดวย เชน  กรณีพอแมเล้ียงกับลูกเล้ียง หรือผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม เปน
ตน 

 ในประเทศฝรั่งเศสนั้นกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาตินั้น  มิไดมี
บัญญัติไวเปนความผิดโดยเฉพาะตางหากแยกจากความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา โดยในประเทศฝร่ังเศสถือวา
การรวมประเวณีระหวางเครือญาติ กรณีขมขืนกระทําชําเราเปนความรุนแรงทางเพศสมควรตองลงโทษอยาง
หนัก  โดยใหความหมาย และขอบเขตวาหมายถึงบุพการีท่ีไดกระทําตอผูสืบสันดาน  ไมวาจะเปนบุตรโดยชอบ
ดวยกฎหมายหรือไมหรือบุตรนอกสมรส  นอกจากนั้นยังหมายความครอบคลุมถึงบุคคลท่ีมิไดมีความสัมพันธ
ทางสายโลหิตกับเหยื่อดวย ไดแกผูรับบุตรบุญธรรมท่ีกระทําตอบุตรบุญธรรม หรือกรณีท่ีผูกระทํามีอํานาจอ่ืน
ใดเหนือเหยื่อ เชน บิดาเล้ียงท่ีกระทําตอลูกเล้ียง หรือผูปกครองท่ีกระทําตอผูอยูในปกครองตามความเปนจริง   
ดังนั้นการรวมประเวณีของเครือญาติเชน  พี่กับนอง  หรือลุง นา อา กับหลานท่ีมีอายุกวา  15  ป  โดยความสมัคร
ใจยินยอมไมเปนความผิด และการขมขืนกระทําชําเราหญิงโดยเครือญาติอ่ืน ๆ   ซ่ึงมิใชบุพการี และบุคคลดังได
กลาวมาแลวจะไมถือเปนเหตุฉกรรจซ่ึงตองถูกลงโทษหนัก เวนแตไดกระทําตอเหยื่อท่ีมีอายุต่ํากวา  15  ป   จึง
จะถือวาเปนเหตุฉกรรจตองถูกลงโทษหนักตามมาตรา 222-24 

 จากการศึกษาดังกลาวมาขางตนแลวจะเห็นวาในแตละประเทศก็มีการบัญญัติกฎหมายลงโทษการ
กระทําความผิดทางเพศ  กรณีการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ แตกตางกันออกไป  โดยในประเทศอังกฤษ
นั้นใหความหมายเก่ียวกับการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ ไวชัดเจนถึงตัวบุคคลวาหมายถึงใครบางท่ี
กระทําความผิดดังกลาวแลวจะถูกลงโทษท้ังชายและหญิง  แตมีความแตกตางจากกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกากลาวคือจะจํากัดตัวบุคคลท่ีหามมีความสัมพันธทางเพศแคบกวา  คือระหวางบุพการี  ผูสืบสันดาน 
และพ่ีกับนองเทานั้น ไมหมายความรวมถึงเครือญาติสายขางเคียง  เชน  ลุง ปา นา อา  และผูรับบุตรบุญธรรม 
บุตรบุญธรรม พอแมเล้ียง ลูกเล้ียงดวย 

 สวนในประเทศสหรัฐอเมริกาสวนใหญแลวบทบัญญัติความผิดฐานรวมประเวณีระหวางเครือญาติ
นั้น ความหมายจะระบุชัดเจนในตัวบุคคลท่ีหามทําการรวมประเวณีดวย คือ  พอ แม ปู ยา ตา ยาย หลาน พี่นอง  
ท้ังท่ีเกิดจากพอแมเดียวกัน หรือพอหรือแมเดียวกัน  โดยจะเปนญาติท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไมก็ตาม  
นอกจากนั้นบางรัฐขยายความหมายของเครือญาติครอบคลุมไปถึงความเปนญาติท่ีเกิดจากการสมรส หรือ
ทางการรับบุตรบุญธรรม หรือพอเล้ียงแมเล้ียงและลูกเล้ียงดวย  แตมีบางรัฐใหความหมายกวางมิไดระบุตัว
บุคคลชัดเจน  เชน  ระบุวาหามรวมประเวณีกับญาติรวมสายโลหิต  ซ่ึงมีผลทําใหศาลสามารถใชดุลพินิจไดอยาง
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กวางขวางในการพิจารณาวาญาติรวมสายโลหิตระดับข้ันไหนสมควรลงโทษฐานรวมประเวณีระหวางญาติสนิท
ซ่ึงข้ึนอยูกับดุลพินิจของศาล  ซ่ึงเห็นวามีขอดีคือเปนการเปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจพิจารณาวาบุคคลใด
สมควรจะถูกลงโทษซ่ึงศาลอาจมีแนวคิดท่ีเปล่ียนไปตามความเจริญของบานเมืองและวัฒนธรรมในขณะน้ันก็
ได   

 สวนในประเทศฝร่ังเศสนั้นดังไดกลาวแลววามิไดบัญญัติความผิดฐานรวมประเวณี             ใน
ระหวางเครือญาติไวเปนการเฉพาะ   แตไปรวมกับความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเฉพาะท่ีเปนการขมขืน
กระทําชําเราเทานั้นจึงจะมีความผิด   ซ่ึงในมาตรา 222-24   ไดใหความหมายถึงตัวบุคคลไวชัดเจนท่ีจะตองถูก
ลงโทษหนักในการรวมประเวณีกับเครือญาติท่ีเปนการขมขืนกระทําชําเราไดแก   บุพการีซ่ึงเปนผูท่ีมี
ความสัมพันธทางสายโลหิตกระทําตอผูสืบสันดาน ไมวาจะชอบดวยกฎหมายหรือไมก็ตาม และยังให
ความหมายขยายไปถึงการกระทําของผูท่ีไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตดวย ไดแกผูรับบุตรบุญธรรมกระทํา
ตอบุตรบุญธรรม  หรือพอเล้ียงกระทําตอลูกเล้ียง  และผูปกครองกระทําตอผูท่ีอยูในปกครองตามความเปนจริง
อีกดวย  แตการขมขืนกระทําชําเราโดยเครือญาติอ่ืนนั้นจะไมถือเปนเหตุฉกรรจ เวนแตไดกระทําตอเหยื่อท่ีมีอายุ
ต่ํากวา 15 ป  จึงจะถือวาเปนเหตุฉกรรจตามมาตรา 222-24   สวนการรวมประเวณีโดยความยินยอมของบุคคล
อายุกวา 15 ป  ข้ึนไปไมมีความผิดตามมาตราดังกลาว 

 

สรุปเปรียบเทียบความเหมือน และแตกตางระหวางความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ ของประเทศ
อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา กับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 ของประเทศไทยดังนี ้
 
 1.  ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 นั้น กฎหมายบัญญัติฐานความผิดไวโดยเฉพาะ
การขมขืนกระทําชําเราตามมาตรา  276   หรือกระทําชําเราเด็กหญิงท่ีมีอายุไมเกิน  15  ป  ตามมาตรา  277   ซ่ึง
เปนความผิดท่ีเกิดข้ึนโดยหญิงผูถูกกระทําไมยินยอมหรือตามกฎหมายแลวถือวาหญิงท่ีมีอายุไมเกิน 15 ป  นั้น
แมจะใหความยินยอมออกไป  กฎหมายก็ไมถือเปนความยินยอมท่ีถูกตอง  ดังนั้นผูกระทํายังตองรับผิดอยู แต
ความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกานั้นไมได
กําหนดวา  การรวมประเวณีระหวางเครือญาตินั้นจะตองเปนการขมขืนแตอยางใด  ดังนั้นหากมีการรวมประเวณี
ตอกันระหวางบุคคลตามท่ีกฎหมายหามมีความสัมพันธทางเพศตอกันแลวไมวาจะเปนการยินยอมหรือขมขืนใจ
ก็เปนความผิด  คือไมไดถือเอาความยินยอมเปนหลักวาถายินยอมแลวจะไมตองรับโทษ 
 2.  ในสวนของบุพการีนั้น  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 จะเพ่ิมโทษเฉพาะบุพการี กรณี
กระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราผูสืบสันดานตามมาตรา 276 หรือกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป  
ตามมาตรา 277  ที่เปนผูสืบสันดานเทานั้น  ดังนั้นหากเปนการรวมประเวณีกับผูสืบสันดานท่ีมีอายุมากกวา 15 ป  
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ข้ึนไปโดยความสมัครใจยินยอม   ก็จะไมเปนความผิดท้ังผูสืบสันดานและบุพการี โดยบุพการีนั้นหมายถึง บิดา 
มารดา ปู ยา ตา ยาย ตามความเปนจริง ไมวาจะชอบดวยกฎหมายหรือไมก็ตาม แตไมหมายความรวมถึง พอ แม
บุญธรรม และพอ แมเล้ียง ดวย ซ่ึงแตกตางจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีกฎหมายลงโทษ
ความผิดฐานรวมประเวณีระหวางเครือญาติโดยการรวมประเวณีระหวางบุพการีกับผูสืบสันดานดังกลาวแมจะ
เปนการสมัครใจยินยอมก็มีความผิดและตองถูกลงโทษ  โดยลงโทษท้ังชายและหญิงดวยซ่ึงในประเทศอังกฤษ
ไมไดกําหนดอายุของชายผูกระทําผิดไว  สวนหญิงจะถูกลงโทษตอเม่ือมีอายุ 16 ปข้ึนไป  สวนในประเทศ
สหรัฐอเมริการัฐสวนใหญมิไดกําหนดอายุผูกระทําความผิดไว แตมีบางรัฐกําหนดอายุผูกระทําความผิดไวท่ี 18 
ป  และ 16 ป ในสวนบุพการีนั้น ประเทศอังกฤษจะหมายถึง พอ แม ปู ยา ตา ยาย โดยไมรวมถึงพอแมบุญธรรม 
และพอแมเล้ียงดวย สวนในประเทศสหรัฐอเมริกาบางรัฐนั้น บุพการีนอกจากจะหมายถึง พอ แม ปู ยา ตา ยาย 
แลว ยังรวมถึงพอแมบุญธรรม และพอแมเล้ียงดวย 

 3.  ในสวนของพี่กับนองไมวาจะรวมบิดามารดาเดียวกันหรือรวมแตบิดาหรือมารดา 
เดียวกัน  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  285  ไมสามารถนํามาใชบังคับเพื่อเพิ่มโทษกับกรณีท่ีพี่ขมขืนนอง  
หรือนองขมขืนพี่ได  คงตองนํามาตรา 276   และมาตรา 277  บทท่ัวไปมาปรับใชบังคับ  และหากเปนกรณีท่ีพี่
กับนองไมวาจะรวมบิดามารดาเดียวกันหรือไมก็ตามท่ีมีอายุกวา 15 ปข้ึนไปสมัครใจยินยอมรวมประเวณีกันแลว  
กฎหมายก็ไมสามารถเอาผิดไดเพราะไมมีกฎหมายบัญญัติใหการกระทําดังกลาวเปนความผิด  แตกตางจาก
กฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีกฎหมายลงโทษการรวมประเวณีระหวางพ่ีกับนอง 
ดวย  ไมวาจะเปนพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกันหรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกันกระทําตอกันก็เปนความผิด
ท้ังส้ินโดยความเปนพี่นองนี้ใหถือตามความเปนจริงจะชอบดวยกฎหมายหรือไม ไมสําคัญ โดยในประเทศ
อังกฤษนั้นความเปนพี่นองนั้นไมรวมถึง ลูกพี่ลูกนอง แตในประเทศสหรัฐอเมริกาบางรัฐนั้นความเปนพี่นอง
รวมถึงลูกพี่ลูกนองดวย 

 4.  ในสวนของลุง ปา นา อา และหลานนั้น  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  285  ก็ไม 

สามารถนํามาบังคับใชเพื่อเพิ่มโทษบุคคลดังกลาวได  หากเปนกรณีขมขืนกระทําชําเราหญิงหรือกระทําชําเรา
เด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป  ตองนํามาตรา  276  หรือมาตรา  277  ซ่ึงเปนบทท่ัวไปมาใชบังคับและหากเปนกรณีท่ี
ลุง ปา นา อา รวมประเวณีกับหลานท่ีมีอายุกวา 15 ปข้ึนไป  โดยความสมัครใจยินยอมท้ังสองฝายแลว  ก็ไม
สามารถจะเอาผิดไดเพราะไมมีกฎหมายบัญญัติใหการกระทําดังกลาวเปนความผิด  ซ่ึงการรวมประเวณีระหวาง 
ลุง นา อา กับหลานน้ันในประเทศอังกฤษก็ไมมีกฎหมายบัญญัติใหเปนความผิดเชนกัน แตกตางจากกฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีกฎหมายบัญญัติลงโทษการรวมประเวณีระหวาง ลุง ปา นา อา กับหลาน แมจะ
โดยความสมัครใจยินยอมก็ตามโดยไมตองคํานึงถึงวาเปนการขมขืนกระทําชําเราหรือไม 
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 5.  ในสวนของพอเล้ียงนั้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 ไมสามารถนํามาใช 

เพิ่มโทษหนักข้ึน 1 ใน 3 ได เนื่องจากพอเล้ียงไมใชบุพการีตามความเปนจริง และจะเพ่ิมโทษในฐานะผูปกครอง
ก็ไมได เพราะพอเล้ียงไมไดมีอํานาจปกครองตามกฎหมาย และการรวมประเวณีระหวางพอเล้ียงกับลูกเล้ียงที่มี
อายุกวา 15 ป ข้ึนไปโดยความยินยอมไมเปนความผิด ซ่ึงในประเทศอังกฤษนั้นก็มิไดบัญญัติลงโทษการรวม
ประเวณีระหวางพอเล้ียงกับลูกเล้ียงเชนกัน แตกตางจากประเทศสหรัฐอเมริกา บางรัฐไดมีการลงโทษการรวม
ประเวณีระหวางพอเล้ียงกับลูกเล้ียงดวย 

 6.  ในสวนของผูรับบุตรบุญธรรมนั้น มาตรา 285 ไมไดบัญญัติใหเพิ่มโทษไวโดย 

ตรง แตจะเพ่ิมโทษในกรณีท่ีไดกระทําความผิดตามมาตรา 276   ตอบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ หรือ
มาตรา 277 ในฐานะท่ีไดกระทําตอผูอยูในความปกครอง แตหากบุตรบุญธรรมไดบรรลุนิติภาวะแลวก็ไม
สามารถจะเพ่ิมโทษ 1 ใน 3 ได และการรวมประเวณีระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมท่ีมีอายุกวา 15 
ปข้ึนไปโดยความยินยอมก็ไมเปนความผิด เชนเดียวกันกับกฎหมายของประเทศอังกฤษ การรวมประเวณี
ระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมไมเปนความผิด แตกตางกับประเทศสหรัฐอเมริกาบางรัฐมีบัญญัติ
ใหการรวมประเวณีระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเปนความผิดและถูกลงโทษ 

 สรุปความเหมือนและแตกตางระหวางกฎหมายฝร่ังเศสเก่ียวกับความผิดทางเพศ มาตรา 222 – 24 
กับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ของประเทศไทย 

     1.  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285  ของประเทศไทยและมาตรา 222 – 24  ของฝร่ังเศส      มี
ความเหมือนกันตรงท่ีท้ังสองมาตรานั้นถือวาการกระทําความผิดทางเพศฐานขมขืนกระทําชําเราท่ีไดกระทําตอ
ผูสืบสันดาน  นั้นเปนความรุนแรงทางเพศ เปนเหตุฉกรรจท่ีจะตองรับโทษหนักข้ึนกวาบุคคลท่ัวไป 
                    2.  ความผิดฐานรวมประเวณีระหวางเครือญาติทั้งในประเทศฝร่ังเศส และไทยมิไดมีการบัญญัติไว
เปนความผิดเฉพาะแยกจากความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราซ่ึงหากมีการรวมประเวณีโดยสมัครใจยินยอม
ระหวางเครือญาติท่ีมีอายุเกิน 15 ป ท้ังชายและหญิง จะไมมีความผิด  
                      3. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285และ  กฎหมายฝรั่งเศส มาตรา 222 – 24 มิไดบัญญัติเพิ่มโทษ
ใหหนักข้ึนแกเครือญาติอ่ืนท่ีกระทําการขมขืนกระทําชําเราหญิงท่ีเปนญาติของตน  แตในมาตรา 222 – 24   ถือ
วาการขมขืนกระทําชําเราเด็กหญิงอายุต่ํากวา 15 ป  ท่ีเปนญาติหรือไมเปนญาติของตนเปนเหตุฉกรรจ ตองถูก
ลงโทษหนักข้ึน 

              4.  บทบัญญัติในมาตรา 222 – 24  ของประเทศฝร่ังเศสจะลงโทษครอบคลุมกวามาตรา 285  ของไทย 
กลาวคือในมาตรา 222 – 24 นั้น นอกจากจะไดลงโทษบุพการีท่ีไดกระทําตอผูสืบสันดานไมวาจะเปนบุตรท่ี
ชอบดวยกฎหมายหรือไม  และรวมถึงบุตรนอกสมรสดวยแลว ยังขยายการลงโทษไปถึงบุคคลท่ีมิไดรวม
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สายโลหิตเดียวกันกับเหยื่อดวย  โดยไดอาศัยแนวคิดในเร่ืองอํานาจท่ีผูกระทํามีเหนือเหยื่อในความเปนจริงมา
เปนแนวทางในการลงโทษใหหนักข้ึน ไดแก  กรณีผูรับบุตรบุญธรรมไดกระทําตอบุตรบุญธรรม และกรณี
พอเล้ียงไดกระทําตอลูกเล้ียง  หรือกรณีผูปกครองกระทําตอผูอยูในปกครองตามความเปนจริง ซ่ึงในสวนนี้ 
มาตรา 285 ลงโทษไมครอบคลุมถึงเนื่องมาจากการตีความกฎหมายโดยเครงครัด โดยถือวาพอเล้ียง มิใชบุพการี
ท่ีรวมสายโลหิตตามความเปนจริง และในเร่ืองอํานาจปกครองนั้นศาลวินิจฉัยวาอํานาจปกครองยังอยูกับมารดา
ของเด็กท่ีเปนเหยื่อ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1568 ในสวนของผูรับบุตรบุญธรรมน้ัน 
มาตรา 285  มิไดบัญญัติใหตองรับผิดโดยตรง แตเม่ือบิดามารดาโดยกําเนิดหมดอํานาจปกครองนับแตวันท่ีเด็ก
เปนบุตรบุญธรรมแลว อํานาจปกครองเด็กจึงตกอยูแกผูรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1598/28 ดังนั้นหากผูรับ
บุตรบุญธรรมไดกระทําการขมขืนกระทําชําเราบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ หรือกระทําชําเราบุตรบุญ
ธรรมท่ีมีอายุไมเกิน 15 ป ก็จะถูกเพิ่มโทษหนักข้ึน 1 ใน 3  ตามมาตรา 285 ได ในฐานะท่ีเปนผูปกครองกระทํา
ตอผูอยูในความปกครอง 

 ปจจุบันจะพบวาเกิดคดีขมขืนกระทําชําเราในระหวาง พี่ นอง ลุง นา อา หลาน และ พอเล้ียงแทบทุก
วันศาลไทยนาจะตีความคําวา ผูปกครอง ใหกวางข้ึน โดยใหถือตามความเปนจริง เปนหลักในการเพิ่มโทษ ซ่ึง
หากศาลตีความกวางข้ึนแลว พอเล้ียง หรือหรือเครือญาติอ่ืนท่ีดูแลเหยื่อตามความเปนจริงก็จะถูกลงโทษหนัก
ข้ึนกวาบุคคลท่ัวไปซ่ึงถือวาเปนการเหมาะสม แตแนวทางในการตัดสินคดีของศาลนั้นการจะลงโทษแกผูกระทํา
ความผิดให หนักข้ึนนั้นจะตองอาศัยสถานะของผูกระทําและผูถูกกระทําโดยตามความเปนจริง  คือ  ชาย
ผูกระทําผิดตองเปนบุพการีจริง ๆ  หรือเปนผูปกครองจริง ๆ  ตามกฎหมายหรือท่ีตั้งโดยคําส่ังศาลตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  1586   ซ่ึงคําวาพอเล้ียงก็ยอมแสดงความหมายอยูในตัวแลววาไมใชพอจริง ๆ   
ของผูถูกกระทํา  เพราะพอเล้ียงก็คือชายท่ีมาสมรส หรืออยูกินฉันสามี  ภริยากับมารดาของเด็กหญิงหรือหญิง
นั้น ซ่ึงพอเล้ียงไมไดมีความเกี่ยวพันธทางสายโลหิตกับลูกเล้ียงเลยแมแตนอย จึงทําใหการลงโทษในความผิด
ฐานขมขืนกระทําชําเราลูกเล้ียงนั้น  ทําไดแตเพียงลงโทษตามมาตรา 276  หรือมาตรา  277  เทานั้น  ไมอาจจะ
เพิ่มโทษใหหนักข้ึนหนึ่งในสามตามมาตรา 285  เชนเดียวกับบุพการีได  เนื่องจากพอเล้ียงนั้นไมมีความเก่ียว
พันธทางสายโลหิตและไมไดเปนบุพการีของลูกเล้ียง  และในเร่ืองอํานาจปกครองนั้นตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาตรา 1568  บัญญัติใหอํานาจการปกครองอยูกับมารดา  พอเล้ียงจึงไมมีอํานาจปกครองลูกเล้ียง  
การขมขืนกระทําชําเราลูกเล้ียงจึงไมถือวาเปนการขมขืนกระทําชําเราผูอยูในความปกครอง  จึงไมอาจเพิ่มโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 ไดเชนกัน 

 จากสภาพปญหาดังไดกลาวมาแลว   ขาวการขมขืนกระทําชําเราลูกเล้ียงโดยพอเล้ียง           การ
ขมขืนกระทําชําเรากันในระหวางเครือญาติ  เชน  พี่ขมขืนนอง  ลุง  นา อา ขมขืนกระทําชําเราหลานแท ๆ   ของ
ตนเอง  จึงมีเกิดข้ึนใหเห็นอยูเปนประจํา  แตการลงโทษนั้นทําไดเพียงใชบทท่ัวไปคือ มาตรา 276  หรือมาตรา 
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277   มาบังคับลงโทษเทานั้นและไมสามารถเพ่ิมโทษใหหนักข้ึนหนึ่งในสามตามมาตรา 285   เชนเดียวกับการ
ขมขืนกระทําชําเราท่ีกระทําโดยบุพการีไดเพราะไมตองดวยเกณฑของกฎหมายดวยเหตุท่ีผูกระทําความผิดมิได
เปนบุพการีตามความเปนจริง  และไมมีอํานาจปกครองตามกฎหมายดวยจึงเปนปญหาที่สะทอนใหเห็นวา
บทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบันยังไมคุมครองผูหญิงและเด็กหญิงเทาท่ีควร  เพราะเนื่องจาก
พอเล้ียงหรือ ลุง นา อา หรือพี่  แมจะไมใชบุพการีและไมมีอํานาจปกครองตามกฎหมายก็ตาม   แตในความเปน
จริงแลวพอเล้ียง ลุง นา อา หรือพี่   ก็อาจจะเปนผูดูแลหรือปกครองหญิงหรือเด็กหญิงนั้นตามความเปนจริงโดย
ใหท่ีอยูอาศัย  อาหารการกิน  เคร่ืองนุงหม  และสงเสียใหเรียนหนังสือ  เปนตน  อันอาจเน่ืองมาจากพอแมของ
เด็กหญิงหรือหญิงเสียชีวิตไป  หรือไปทํางานตางเมืองไมมีเวลาจะดูแลลูก  หรืออาจยากจนจึงไดฝากญาติพี่นอง
ชวยเล้ียงดู  จะเห็นวาแมจะไมไดเปนผูปกครองตามท่ีศาลตั้ง แตตามความเปนจริงก็ถือวาบุคคลเหลานี้เปน
ผูปกครองแลวเพราะเปนผูมีอิทธิพลเหนือเด็กหญิงหรือหญิงท่ีเปนลูกเล้ียงหรือหลานหรือนอง ท้ังทางรางกาย
และจิตใจ  ซ่ึงลักษณะของสังคมไทยแลวเด็กจะเคารพเช่ือฟงและใหความเกรงกลัวตอบุคคลผูมีอาวุโสกวา
ตนเอง   โดยปกติแลวจะสามารถวากลาวตักเตือนหรือลงโทษไดเชนเดียวกับพอแมจริง  ๆ 

 อีกปญหาหนึ่งก็คือ  การที่หญิงหรือเด็กหญิงนั้นตองอยูใกลชิดหรืออยูในความปกครองดูแลของ
บุคคลท่ีเปนพอเล้ียง   หรือบุคคลในเครือญาติ  เชน  พี่ชาย ลุง นา อา  ของตนเองนั้น  ก็อาจจะยอมรวมประเวณี
กันก็เปนไปได  เนื่องจากความใกลชิด หรือ ความกตัญูตองการทดแทนบุญคุณ โดยอาจรูเทาไมถึงการณวาการ
กระทําดังกลาวไมสมควรและจะทําใหเกิดปญหาตาง ๆ  ตามมา ดังไดกลาวมาแลว   ซ่ึงกรณีเชนนี้ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 285  ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันไมสามารถนํามาปรับใชหรือลงโทษกับการรวมประเวณีใน
ระหวางเครือญาติท่ีกลาวมาแลวได   ดังนั้นชายและหญิงท่ีเปนญาติกันเม่ือรวมประเวณีกันจึงไมมีความผิด   เวน
แตจะกระทํากับหญิงท่ีอายุไมเกิน 15 ป   ซ่ึงแตกตางจากกฎหมายของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา 
 ดังนั้นจึงสรุปไดวา  ความผิดฐานรวมประเวณีระหวางเครือญาติ ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
ตางก็ไดบัญญัติใหเปนความผิดในทางอาญาซ่ึงมีโทษถึงข้ันจําคุก แยกตางหากจากความผิดฐานขมขืนกระทํา
ชําเรา ซ่ึงแตกตางจากกฎหมายของประเทศไทยท่ีไมมีกฎหมายบัญญัตไิวใหเปนความผิดในทางอาญา   ซ่ึงกรณี
ดังกลาวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  285  ไมสามารถนํามาปรับใชเพื่อลงโทษผูกระทําได   เวนแตจะเปน
การขมขืนกระทําชําเราผูสืบสันดานหรือกระทําชําเราผูสืบสันดานท่ีมีอายุไมเกนิ 15 ป   มีเพียงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิยมาตรา  1450  ท่ีไดหามญาติใกลชิด  คือ  พอ แม ปู ยา ตา ยาย สมรสกบัลูกหลาน  และพ่ีสมรส
กับนองเทานัน้  แตหากมีการฝาฝนก็ไมมีโทษทางอาญาเพียงแตทําใหการสมรสเปนโมฆะเทานั้น และมาตรา
1451 ท่ีหามผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมสมรสกัน หากมีการฝาฝนมีผลทําใหการรับบุตรบุญธรรมเปน
อันยกเลิกไปเทานั้นแตการสมรสยังคงสมบูรณไมเปนโมฆะ และไมมีความผิดทางอาญา  สวนในประเทศ
ฝร่ังเศสนั้นก็ไมมีกฎหมายบัญญัติลงโทษการรวมประเวณีระหวางเครือญาติเชนเดียวกับประเทศไทย แตได
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บัญญัติไวเปนเหตุฉกรรจใหเพิ่มโทษเหมือนกับประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย  มาตรา  285    แต
กฎหมายของประเทศฝร่ังเศสนั้นแตกตางจากกฎหมายของประเทศไทยคือ   ไดขยายความคุมครองไปกวาง
มากกวาประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285  คือ  ประเทศฝร่ังเศสคุมครองรวมถึงบุตรนอกสมรส   บุตรบุญธรรม  
หรือการกระทําโดยบุคคลผูมีอํานาจอื่นใดเหนือเหยื่อ  เชนกรณี  บิดาท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงใชอํานาจ
ปกครองตามความเปนจริง  ซ่ึงก็อาจหมายถึงพอเล้ียง  หรือลุง นา อา พี่ ซ่ึงปกครองดูแลเด็กหญิงหรือหญิงก็ได 
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บทท่ี 6 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
บทสรุป 
 
 การรวมประเวณีในระหวางเครือญาตินั้น เปนการกระทําท่ีผิดประเพณีและศีลธรรมอยางรายแรง  ซ่ึง
หมายถึงการรวมประเวณีระหวางพอกับลูกสาวหรือหลานสาว  แมกับลูกชายหรือหลานชาย พี่กับนอง  ลุง ปา 
นา อากับหลาน หรือปู ยา ตา ยายกับหลาน ในประเทศสหรัฐอเมริกาบางรัฐรวมถึงการรวมประเวณีระหวางบิดา
มารดาเล้ียง กับลูกเล้ียง หรือผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมดวย กฎหมายอาญาในตางประเทศดังไดกลาว
มาแลวถือวาการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ     เปนการผิดศีลธรรมอันควรตองลงโทษ  โดยทั่วไปแลวจะ
ลงโทษทั้งชายและหญิง  การรวมประเวณีระหวางเครือญาตินี้  ไมวาจะเปนกรณีสมัครใจยินยอมทั้งสองฝาย  
หรือท่ีเปนการขมขืนกระทําชําเราก็ถือวาเปนความผิดปกติทางเพศอยางหน่ึง ซ่ึงผูกระทํานั้นมีความรูสึกทางเพศ   
ทัศนคติ คานิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศไมเหมือนคนปกติท่ัวไป ทําใหแสดงออกไปอยางไมเหมาะสมผิด
แผกแตกตางไปจากวิญูชนจะพึงปฏิบัติ ซ่ึงพฤติกรรมทางเพศท่ีผิดแปลกกรณี นี้นับวันจะเพ่ิมข้ึนมาก   
โดยเฉพาะการขมขืนกระทําชําเราท่ีกระทําโดยบุพการีและจากเครือญาติ   ซ่ึงสังคมปกติท่ัวไปรับไมไดเพราะ
นอกจากจะเปนปญหาของแตละบุคคลแลวยังเปนปญหาของสังคมสวนรวมดวย   เพราะการรวมประเวณีใน
ระหวางเครือญาติโดยเฉพาะบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตจะมีผลทําใหประชากรของประเทศมีคุณภาพ
ต่ํา   ออนแอและมีโรคติดตอทางพันธุกรรมจากพอแมไปสูลูกท่ีเกิดมา  โรคท่ีพบบอยคือโรคทางสมอง (ปญญา
ออน)   ซ่ึงนับเปนสัญญาณของการส้ินเผาพันธุมนุษย 

 การรวมประเวณีระหวางเครือญาติเปนขอหามและมีบทลงโทษท่ีรุนแรงมาต้ังแตสมัยโบราณ   เชน
ในกฎหมาย ฮีบรู   การรวมประเวณีกับมารดาอาจถูกลงโทษถึงตาย  ในกฎหมายศาสนาการรวมประเวณีใน
ระหวางเครือญาติท่ีหามสมรสนั้นถือเปนบาปหนัก  และบุตรท่ีเกิดมาจะเปนบุตรท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  แนวคิด
ในการหามรวมประเวณีในระหวางเครือญาตินี้มีพื้นฐานมาจากศาสนา เนื่องจากศาสนาคริสตมีอิทธิพลมากใน
ยุโรปโดยถือวา  การรวมประเวณีระหวางเครือญาติเปนบาปอยางรายแรง  และความรูสึกบาปนี้ก็มีอยูท่ัวทุก
สังคมไมวาศาสนาคริสตจะแผเขาไปถึงดินแดนนั้นหรือไม ตามความเช่ือของศาสนาคริสตการรวมประเวณีใน
ระหวางเครือญาติเปนการกระทําท่ีผิดศีลธรรมสมควรตองลงโทษ และถือวาเปนเร่ืองสําคัญตอบานเมืองภายใต
อิทธิพลของคริสตศาสนาอันเปนส่ิงท่ีเหนือความสํานึกทางศีลธรรม กฎหมาย  และระบอบการเมือง  การ
ปกครอง   และชาติท่ีนับถือศาสนาคริสตตางก็มีกฎหมายบัญญัติใหการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติเปน
ความผิดและตองถูกลงโทษ  โดยสวนใหญจะบัญญัติไวเปนความผิดโดยเฉพาะตางหากจากความผิดฐานขมขืน
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กระทําชําเรา  สําหรับประเทศไทยในอดีตก็ไดมีบทบัญญัติหามการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ          มา
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาและมีบทลงโทษผูท่ีฝาฝนอยางรุนแรงในพระไอยการลักษณะผัวเมียมาตรา 35 และ 36  
ท่ีไดกลาวมาแลวรวมถึงศาสนาฮินดู  และศาสนาพราหมณ ก็ถือวาการกระทําดังกลาวเปนเร่ืองเลวทราม  ดังนี้จะ
เห็นวาไมวาศาสนาคริสต พุทธ ฮินดู หรือพราหมณ ก็ถือวาเร่ืองดังกลาวเปนส่ิงไมดีและเปนบาปเหมือนๆกัน
โดยเฉพาะในสังคมไทยโบราณเห็นวาการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติโดยเฉพาะผูท่ีมีความสัมพันทาง
สายโลหิตเปนส่ิงอุบาทวจัญไร จะทําใหส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ หรือส่ิงนอกเหนือธรรมชาติลงโทษ ทําใหเกิดความวิบัติมา
สูชุมชน  เชน  ฝนฟาไมตกตามฤดูกาล  ขาวยากหมากแพง  เปนตน ทําใหตองมีพิธีปดรังควานเพื่อขับไลเสนียด
จัญไร และขับไลผูฝาฝนขอหามออกไปจากชุมชนโดยการจับลอยแพในทะเล 

 การรวมประเวณีในระหวางเครือญาตินั้น ในพระไอยการลักษณะผัวเมีย ดังไดกลาวมาแลวนั้นมี
การบัญญัติหามและมีการลงโทษผูท่ีกระทําความผิด  ซ่ึงเปนเครือญาติไวเชนการรวมประเวณีระหวาง  พอแมกับ
ลูก  พี่กับนอง ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา กับหลาน และการรวมประเวณีระหวางหลานกับเมียของลุง ตา ปู อา 
นา หรือเมียของพี่เปนตน  และยังลงโทษถึง  พอ  แม  พี่นอง  ท่ีสนับสนุนรูเห็นเปนใจอีกดวย   จึงถือวา
บทบัญญัติในพระไอยการลักษณะผัวเมียนี้มีความกาวหนาทันสมัยทัดเทียมกับกฎหมายตางประเทศ แมจะไมได
บัญญัติลงโทษการรวมประเวณีระหวางบิดามารดาเล้ียงกับลูกเล้ียง หรือผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมก็
ตาม 

 ตอมาในประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127  มาตรา 247  ไดบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไวเพียง
เปนเหตุฉกรรจใหเพิ่มโทษหนักข้ึนหนึ่งในสามสวนเฉพาะการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ  ในกรณีท่ี
บุพการีกระทําการขมขืนกระทําชําเราผูสืบสันดาน  และกระทําชําเราผูสืบสันดานท่ีอายุต่ํากวา 12 ปเทานั้น  
สวนการกระทําของเครือญาติอ่ืน เชน ลุง นา อา พี่ นอง บิดาเล้ียง หรือผูรับบุตรบุญธรรมน้ันมาตรา 247 ไมถือ
วาเปนเหตุฉกรรจจึงตองลงโทษเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป ไมตองถูกเพิ่มโทษหนักข้ึน และการรวมประเวณีใน
ระหวางเครือญาตินอกจากท่ีกลาวมาดวยความสมัครใจยินยอมท้ังสองฝายมิไดมีกฎหมายบัญญัติเปนความผิด
เอาไว 

 สวนการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติในสมัยใชประมวลกฎหมายอาญาน้ัน  ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตา 285  ก็ไดมีการบัญญัติเพิ่มโทษหนึ่งในสามสวนเอาไวเชนเดียวกันกับท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย
ลักษณะอาญาร.ศ. 127  โดยมีความวา  “ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276  มาตรา 277   มาตรา 277 ทวิ   
มาตรา 277 ตรี  มาตรา 278  มาตรา 279  มาตรา 280  มาตรา 282 หรือ มาตรา 283   เปนการกระทําแก
ผูสืบสันดาน  ศิษยซ่ึงอยูในความดูแล ผูอยูในความควบคุมตามหนาท่ีราชการ  หรือผูอยูในความปกครอง ใน
ความพิทักษ หรือในความอนุบาล ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาท่ีบัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม”  
จากบทบัญญัติในมาตรา  285  จะเห็นไดวานอกจากจะเพ่ิมโทษใหหนักข้ึนแกบุพการีซ่ึงเปนเครือญาติท่ีมี
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ความสัมพันธทางสายโลหิตกับเหยื่อแลว ยังไดเพิ่มโทษแกผูท่ีมีอํานาจปกครองเหยื่อตามกฎหมายดวย จึงทําให
ผูรับบุตรบุญธรรมซ่ึงเปนเครือญาติท่ีไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตกับบุตรบุญธรรมถูกเพ่ิมโทษหนักข้ึน 1 
ใน 3 ไดในฐานะท่ีเปนการกระทําตอผูอยูในความปกครอง เหตุท่ีตองลงโทษหนักข้ึนก็เนื่องจากผูกระทําเปนผู
ซ่ึงมีความใกลชิดกับผูเสียหายแลวกลับใชความไดเปรียบนี้แสวงหาความสุขทางเพศจากผูเสียหายท่ีเปน
ผูสืบสันดาน หรือบุตรบุญธรรมของตนเอง  ซ่ึงเปนการยากท่ีผูเสียหายจะขัดขืนปองกันได   เนื่องจากผูกระทํามี
อํานาจเหนือผูเสียหายในทุกดานไมวาจะเปนเร่ืองการศึกษา ท่ีอยูอาศัย  อาหารการกิน  คาใชจายภายใน
ครอบครัว  เปนตน  ดังนั้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285  จึงไดบัญญัติเพิ่มโทษใหหนักข้ึน   เพื่อเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการกระทําความผิดข้ึน  ท้ังนี้ดังไดกลาวมาแลววาปญหาการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ
โดยเฉพาะผูท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตตอกันนั้นจะทําใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอบุตรท่ีเกิดมา  โดยจะมี
โอกาสเปนโรคปญญาออนและรางกายไมสมประกอบจิตใจไมปกติซ่ึงจะกอภาระแกผูเล้ียงดูและสังคมตอไปใน
อนาคต ซ่ึงเปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ีกฎหมายบัญญัติเพิ่มโทษผูกระทําใหหนักข้ึนกวาบุคคลท่ัวไป  เพื่อจะไดเปนการ
ปองกันและยังลงโทษใหเหมาะสมกับการกระทําความผิดดวย  อยางไรก็ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 
นี้ ผูเขียนเห็นวายังมีขอบกพรองหรือชองวางอยู คือ การกําหนดตัวผูท่ีกระทําความผิด และ การกําหนดฐาน
ความผิด 

 ประการแรก  เร่ืองการกําหนดตัวผูกระทําความผิดท่ีตองรับโทษหนักข้ึน  จะเห็นไดวาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285  นั้นบัญญัติลงโทษหนักข้ึนเฉพาะผูกระทําท่ีเปนบุพการีเทานั้น  ซ่ึงบุพการี
หมายถึง   เครือญาติ  ซ่ึงสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไป  อันไดแก  บิดา  มารดา  ปู  ยา  ตา  ยาย  ตามความเปนจริง
เทานั้น  ไมรวมถึงบิดามารดาเล้ียง และผูรับบุตรบุญธรรม  ดังนั้นหากเปนการกระทําความผิดอันเกิดจากเครือ
ญาติอ่ืนท่ีมิใชบุพการี  เชน  ผูกระทําความผิดเปนผูสืบสันดาน  ซ่ึงไดแก  ลูก  หลาน  เหลน  ล้ือ  หรือ ลุง ปา  นา  
อา  หรือเปนพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน  หรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือเปนการกระทําของบิดา
เล้ียง หรือเปนการกระทําของผูรับบุตรบุญธรรมตอบุตรบุญธรรมท่ีบรรลุนิติภาวะแลว จะไมสามารถเพ่ิมโทษ
ผูกระทําผิดใหหนักข้ึน 1 ใน 3 ได   เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 285  มิไดบัญญัติใหเพิ่มโทษไดจึง
ตองลงโทษเชนเดียวกับบุคคลปกติท่ัวไปกระทํา  ซ่ึงถือวายังไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน  ทําใหการ
คุมครองปองกันไมไดผลดีเทาท่ีควร  ท้ัง ๆ  ท่ีผูกระทําและผูถูกกระทําตางก็เปนเครือญาติกัน  ซ่ึงมีโอกาสหรือมี
ความไดเปรียบมากกวาบุคคล อ่ืน ๆ  ในการกระทําความผิดไดเทา ๆ  กับผูกระทําความผิดซ่ึงเปนบุพการีของ
ผูถูกกระทํา และบุตรท่ีจะเกิดมาจากการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติท่ีมีความสัมพัธทางสายโลหิต  ก็มี
ความเส่ียงตอความผิดปกติทางสมองและจิตใจเชนเดียวกับบุตรท่ีเกิดจากการกระทําความผิดของบุพการีดวย 
 ประการท่ีสอง  เร่ืองของฐานความผิดจะเห็นไดวา  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 บัญญัติฐาน
ความผิดวาจะตองถูกลงโทษเฉพาะการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติท่ีเปนการขมขืนกระทําชําเรา  มาตรา 
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276 และการกระทําชําเราเด็กหญิงท่ีอายุไมเกิน 15 ป  โดยเด็กหญิงจะยินยอมหรือไมก็ตามมาตรา 277   เทานั้น  
แตกรณีการรวมประเวณีโดยสมัครใจยินยอมท้ังสองฝายระหวางบุพการีและผูสืบสันดานท่ีเปนหญิงอายุกวา 15 
ปแลว  หรือการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติอื่นๆ  เชน  พี่ชายกับนองสาว พี่สาวกับนองชาย ลุง นา อา กับ
หลานสาว  โดยความสมัครใจยินยอมและฝายหญิงมีอายุเกิน 15 ป  แลวก็จะไมเปนความผิด  จึงเห็นไดวา
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285   ท่ีใชอยูในปจจุบันยังไมเหมาะสมและคุมครองผูเสียหายไมครอบคลุม
เพียงพอท้ัง ๆ ท่ีการกระทําดังกลาวเปนการผิดประเพณีและศีลธรรมอยางมาก 

 ในสวนของการคุมครองปองกันการขมขืนกระทําชําเราจากบุคคลที่เปนเครือญาตินั้น  ปจจุบันมี
การคุมครองทางกฎหมายอาญา  ซ่ึงจะมีโทษในทางกฎหมายอาญาเปนหลักการคุมครองปองกัน  ดังท่ีประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา 285   บัญญัติวาหากไดมีการขมขืนกระทําชําเราผูสืบสันดานหรือกระทําชําเรา
ผูสืบสันดานท่ีอายุไมเกิน 15 ปแลว   ผูกระทําจะตองถูกเพิ่มโทษหนักข้ึนอีกหนึ่งในสามสวน   ซ่ึงเปนโทษท่ี
หนักกวาบุคคลท่ัวไปไดรับ  และนอกจากการเพิ่มโทษใหหนักข้ึนตามมาตรา 285 แลว   หากยังมีการกระทํา
ความผิดซํ้าข้ึนอีกก็จะถูกเพิ่มโทษฐานเปนผูกระทําความผิดซํ้าอีกตามมาตรา 93   ซ่ึงก็ถือวาเปนการเหมาะสมกับ
การกระทําความผิด  หากไดนํามาใชจริงจังจะชวยปองปรามใหมีการกระทําความผิดนอยลงได  การคุมครอง
ทางกฎหมายอาญาตอมา  คือ  วิธีการเพื่อความปลอดภัย  วิธีการนี้เปนการปองกันท่ีดีและเหมาะสม   เพราะผูท่ี
ถูกใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นไมจําเปนตองเปนผูท่ีศาลพิพากษาวามีความผิด  เพียงแตผูนั้นอาจจะกอ
เหตุรายเทานั้น  ศาลก็สามารถนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชได  เชน  ศาลจะส่ังใหคุมตัวผูกระทําความผิดติด
นิสัยไวภายในเขตท่ีกําหนด  หรือการหามเขาเขตท่ีศาลกําหนด หรือกักกันผูนั้นไวไมใหไปกอเหตุรายได  ดังนั้น
หากนําวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใชใหมากข้ึนอยางเปนรูปธรรมก็สามารถคุมครองปองกันการขมขืนกระทํา
ชําเราจากบุคคลท่ีเปนเครือญาติไดมากข้ึนดวย 

 จากการศึกษาเร่ืองความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติมาแลวขางตน  เห็นวาหากมีการ
บัญญัติความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติไวเปนการเฉพาะแลวมีจะขอดีและขอเสียดังนี้ 

 ขอดี 
 1. จะเปนการคุมครองพันธุกรรมของประชากรในประเทศ  ซ่ึงหากมีกฎหมายหามไวโดยเฉพาะทุก
กรณีก็จะเปนการลดการรวมประเวณีท่ีผิดประเพณี และศีลธรรมเชนนี้ลงไปอยางมาก  ประชากรที่ออนแอ  หรือ
ไดรับการถายทอดพันธุกรรมท่ีมีลักษณะดอยจากบิดามารดา  หรือจากเครือญาติท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต
กันก็จะนอยลงหรือไมมีเลย   ทําใหประเทศมีประชากรท่ีแข็งแรงและมีคุณภาพ   การพัฒนาประเทศ    ก็จะ
เปนไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 2.  เปนการคุมครองความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีงามของสังคม   ทําใหครอบครัวสงบสุขข้ึน
และไมวุนวายจากการสมสูกันเองในระหวางเครือญาติ   ซ่ึงจะเปนการอนุรักษครอบครัวท่ีบริสุทธ์ิเอาไว  และจะ
ไดลดพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมซ่ึงเปนท่ีนารังเกียจของคนในสังคมใหนอยลง   เนื่องจากมีกฎหมายออกมาหาม
ปรามและมีบทลงโทษ 
 
 ขอเสีย   
 หากมีการบัญญัติความผิดฐานรวมประเวณีในระหวางเครือญาติ อาจจะไมไดรับความรวมมือจาก
บุคคลในครอบครัวในการเปนพยาน  หรือแจงความวามีการกระทําความผิดเกิดข้ึน เนื่องจากอาจจะทําใหเกิด
ปญหาครอบครัวแตกแยกในภายหลังได   และหากกรณีท่ีผูเสียหายเปนเด็กหรือผูเยาว  ซ่ึงอาศัยอยูกับผูกระทําซ่ึง
อาจเปนบุพการีหรือ ลุง ปา นา อา พี่ บิดาเล้ียง หรือผูรับบุตรบุญธรรม หากไปแจงความก็อาจจะถูกตําหนิหรือ
ถูกตราหนาวาเปนคนอกตัญูท่ีทําใหผูมีบุญคุณตองถูกลงโทษ 
 
 ขอเสนอแนะ 
 1.  การรวมประเวณีในระหวางเครือญาติกันนั้น  ถือวาเปนการผิดประเพณี ศีลธรรม และมีผลเสียตอ
คุณภาพประชากรของประเทศหากเปนการรวมประเวณีระหวางเครือญาติท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต และ
ยังเปนปญหาตอสังคมอีกดวย  จึงเห็นวาสมควรท่ีจะกําหนดใหการรวมประเวณีในระหวางเครือญาติกัน  โดย
ความสมัครใจยินยอมท้ังสองฝายเปนความผิด  ไมวาจะเปนระหวางพอกับลูกสาว  แมกับลูกชาย  พี่ชายกับ
นองสาว  พี่สาวกับนองชาย หรือระหวางลุง ปา นา อา ปู ยา ตา ยาย กับหลาน  หรือระหวางบิดามารดาเล้ียงกับ
บุตรเล้ียง หรือผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมโดยลงโทษท้ังชายและหญิงท่ีรูวาคูรวมประเวณีเปนเครือญาติ
ของตน  โดยโทษนั้นอาจมากนอยไมเทากันก็ไดโดยคํานึงถึงความเส่ียงในการเกิดโรคติดตอทางพันธุกรรม  
หรือความบกพรองทางรางกาย และการยอมรับจากสังคมเปนหลักในการพิจารณา   เชน   การรวมประเวณีของ
บุพการีกับผูสืบสันดาน และระหวางพี่กับนอง อาจมีอัตราโทษมากกวาการรวมประเวณีระหวางลุง ปา นา อา 
กับหลาน หรือบิดามารดาเล้ียงกับลูกเล้ียง หรือผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมก็ได 

 2.  แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 โดยการเพิ่มโทษใหหนักข้ึนหนึ่งในสามสวน  
ในกรณีการขมขืนกระทําชําเราหญิง และกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป  โดยเครือญาติตอไปนี้ 
 2.1  กรณีท่ีผูสืบสันดานไปขมขืนกระทําชําเราบุพการี   เพราะวาการทํารายรางกาย หรือฆาบุพการี 
กฎหมายยังกําหนดโทษหนักข้ึน  ดังนั้นการขมขืนกระทําชําเราบุพการีก็ควรที่จะถูกลงโทษหนักข้ึนเชนเดียวกัน 
 2.2  กรณีการขมขืนกระทําชําเราหญิงตามมาตรา 276   หรือกระทําชําเราเด็กหญิงท่ีอายุไมเกิน 15 ป 
ตามมาตรา 277 ท่ีพี่ชายกระทําตอนองสาว หรือนองชายกระทําตอพี่สาว   
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 2.3  กรณีท่ี  ลุง  นา  อา   ขมขืนกระทําชําเรา หรือกระทําชําเราหลานสาว หรือบิดาเล้ียงขมขืนกระทํา
ชําเรา หรือกระทําชําเราบุตรเล้ียงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 หรือ มาตรา 277และกรณีผูรับบุตรบุญ
ธรรมขมขืนกระทําชําเราหญิงซ่ึงเปนบุตรบุญธรรม  (ท่ีบรรลุนิติภาวะแลว) 
ตามมาตรา 276 

 3.  นอกจากการเพิ่มโทษแลว ควรนํามาตรการอยางอ่ืนมาปฏิบัติควบคูไปกับการลงโทษจําคุก  ดังได
กลาวแลววาการรวมประเวณีในระหวางเครือญาตินั้น เปนความผิดปกติทางเพศอยางหน่ึงซ่ึง ผิดแผกแตกตางไป
จากวิญูชนท่ัวไปกระทํา  ดังนั้นการลงโทษอยางเดียวอาจไมบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายท่ีตองการ
คุมครองปองกันได   ดังนั้นจึงควรนําผูกระทําผิดไปตรวจสุขภาพจิตโดยละเอียด  เพื่อหาสาเหตุและแรงกระตุน
ใหกระทําผิด  จากน้ันตองมีการสงตัวไปบําบัดรักษาทางจิตใจดวย  นอกจากนั้นควรใชธรรมะในการขัดเกลา
จิตใจของผูกระทําดวย หากรักษาไมหายอาจใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย เชนการควบคุมผูกระทําความผิดไวท่ี
ใดท่ีหนึ่ง หรือทําการตอน หรือทําหมัน เพื่อปองกันการต้ังครรภและลดความตองการรวมประเวณี หากอาการดี
ข้ึนหรือหายเปนปกติ  เม่ือพนโทษแลวอาจใชวิธีการควบคุมความประพฤติเพื่อเปนการดัดนิสัยจะไดไมกระทํา
ผิดซํ้าอีก  โดยจะชวยใหบุคคลท่ีสมควรใชวิธีการนี้สามารถกลับตัวเปนคนดีได 

 4.  ควรตั้งหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ข้ึนมาโดยเฉพาะเพ่ือการนี้และใหมีอํานาจหนาท่ีรับตัว
ผูเสียหายไปบําบัดฟนฟูสภาพจิตใจคอยปลอบประโลมใหกําลังใจ  ใหความชวยเหลือแนะนําตามสมควร  โดย
อาจหาที่อยูและอาชีพใหมใหทํา เพราะบางรายท่ียังไมเคยผานการรวมประเวณีมากอนจะมีการกระทบกระเทือน
ทางจิตใจมากกวาคนท่ีเคยผานการรวมประเวณีมาแลว  โดยอาจไมยอมเขาสังคม ไมเรียนหนังสือ  จะทําใหเสีย
อนาคตได  จึงจําเปนตองมีเจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐคอยใหคําแนะนํา  ปลอบประโลม  เพื่อใหลบลาง
ความอับอายและควรกําหนดใหผูท่ีเกี่ยวของกับคดีทุกคนเชน ทนายความ พนักงานสอบสวน  อัยการ  และ ผู
พิพากษา เปนผูหญิงเทานั้นเปนผูดําเนินการเก่ียวกับคดี และกระบวนการดําเนินคดีตองเปนความลับ  ไมให
ส่ือมวลชนเสนอขาวไมวาจะเปนภาพถาย  ช่ือ  หรือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวของผูเสียหายเพื่อลดความกดดันและ
ความอับอายซ่ึงจะทําใหผูเสียหายมีความม่ันใจท่ีจะมาใชสิทธิของตนอยางเต็มท่ี 
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STATE PROHIBITED RELATIONSHIPS PROHIBITED ACT(S) AGE (of actor) 
TO COMMIT 

CLASSIFICATION AND 
PENALTY 

AGGRAVATED 
DISTICTION 

Alabama (1)  
Code of Ala. §13A-13-3 

person known to be ancestor or descendant 
by blood; brother or sister of whole or half-
blood or adoption; stepchild or stepparent 
while relationship still exists; aunt, uncle, 
nephew, or niece of whole or half blood 

marriage or intercourse unspecified 
 

Class C felony  NO 

Alaska (1) 
Alaska Stat. §11.41.50 
 

person that is ancestor or descendant of the 
whole or half blood; brother or sister of 
whole or half blood; uncle, aunt, nephew, or 
niece by blood 

sexual penetration 18 Class C felony  NO 
 

Arizona (2)  
A.R.S. §13-3608 
 

persons within degrees of consanguinity 
which make marriages void  

marriage or intercourse 18 
 

Class 4 felony  NO 

Arkansas (2) 
A.C.A §5-26-202 

person known to be an ancestor or 
descendant; stepchild or adopted child; 
brother or sister of the whole or half blood; 
an uncle, aunt, nephew, or niece; 
stepgrandchild or adopted grandchild  

marriage, sexual 
intercourse, or deviate 
sexual activity 

16 
 

Class C felony 
 
Class A felony if victim under 16 
and the actor is over 21 at time of 
offense  

NO 

California (3) 
Cal Pen Code §285 

persons within degrees of consanguinity 
which make marriages void 

marriage, sexual 
intercourse, adultery 

unspecified with state prison sentence NO 

Colorado (4) 
C.R.S §18-6-301 

ancestor or descendant; brother or sister of 
whole or half blood; uncle, aunt, nephew, 
niece of whole blood 

 marriage, sexual 
penetration, sexual 
intrusion  

unspecified Class 4 felony  YES; Class 3 
felony-victim 
under 10 (18-6-
302 

Connecticut (5) 
Conn Gen Stat §53a-191 

any person related within degrees specified 
in 46b-21 

marriage  unspecified Class D felony  NO 

Delaware (6) 
11 Del C §766 

without regard to legitimacy or adoption, 
person that is child, parent, brother, sister, 
grandchild, niece or nephew, aunt or uncle, 
stepfather or stepmother, stepdaughter or 
stepson, stepgrandchildren  

sexual intercourse  unspecified Class A misdemeanor  NO 

District of Columbia (7) 
D.C. Code §22-1901 

any person related to another person (not 
including the 4th degree of consanguinity) 

marriage, cohabitation, 
sexual intercourse  

unspecified imprisonment for not more than 
12 years  

NO 

Florida (7) 
Fla Stat §826.04 

any person related by lineal consanguinity, 
or a brother, sister, uncle, aunt, nephew, or 
niece 

marriage, sexual 
intercourse  

unspecified 3rd degree felony  NO 
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STATE PROHIBITED RELATIONSHIPS PROHIBITED ACT(S) AGE (of actor) 

TO COMMIT 
CLASSIFICATION AND 

PENALTY 
AGGRAVATED 

DISTICTION 
Georgia (8) 
O.C.G.A. §16-6-22 

persons known to be (by blood or 
marriage): father and daughter or 
stepdaughter; mother and son or stepson; 
brother and sister of the whole or half 
blood; grandparent and grandchild; aunt and 
nephew; uncle and niece   

sexual intercourse  unspecified  imprisonment for not less than 
one nor more than twenty years  

NO 

Hawaii (8) 
H.R.S. §707-741 

persons within degrees of consanguinity 
which make marriages void 

sexual penetration  unspecified Class C felony  NO 

Idaho (9) 
Idaho Code §18-6602 

persons within degrees of consanguinity 
which make marriages void 

marriage, sexual 
intercourse, adultery 

unspecified imprisonment for up to 10 years  NO 

Illinois (9) 
§720 ILCS 5/11-11 

person related to other person as a brother 
or sister; father or mother; stepfather or 
stepmother 

sexual penetration  unspecified Class 3 felony if victim is 18 and 
over 

NO 

Indiana (10) 
Burns Ind Code Ann 
§35-46-1-3 

person known to be biological parent, child, 
grandparent, grandchild, sibling, aunt, 
uncle, niece, or nephew 

sexual intercourse or 
deviate sexual conduct  

18 Class C felony  
Class B felony if victim is under 
16 at time of offense  

NO 

Iowa (10) 
Iowa Code §726.2 

person known to be an ancestor, 
descendant, brother or sister of whole of 
half blood, aunt, uncle, niece, or nephew 

sexual act  unspecified Class D felony  NO 

Kansas (11) 
K.S.A. §21-3602 

person known to be biologically related as 
parent, child, grandparent of any degree, 
grandchild of any degree, brother, sister, 
half-brother, half-sister, uncle, aunt, 
nephew, or niece 

marriage, sexual 
intercourse, sodomy  

unspecified Severity level 10 person felony 
when victim is 18 and over  

YES; Severity 
level 5: marriage 
to person under 
18. Severity level 
7: intercourse, 
sodomy, lewd 
fondling of person 
16-18 years. 
21-3603 

Kentucky (12) 
K.R.S. §530.020 

known ancestor, descendant, brother, or 
sister without regard to legitimacy, 
adoption, whole or half blood, or 
relationship by marriage  

sexual intercourse or 
deviate sexual 
intercourse  

unspecified Class C felony  NO 
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STATE PROHIBITED RELATIONSHIPS PROHIBITED ACT(S) AGE (of actor) 

TO COMMIT 
CLASSIFICATION AND 

PENALTY 
AGGRAVATED 

DISTICTION 
Louisiana (12) 
La R.S. §14:78 
 

persons known to each other as ascendant or 
descendent, brother or sister, uncle or niece, 
aunt or nephew 

marriage or sexual 
intercourse  

unspecified imprisonment up to 15 years 
when between ascendant and 
descendant or brother and sister 
 
imprisonment up to 5 years, or up 
to $1,000 fine when between 
uncle and niece or aunt and 
nephew  

NO 

Maine (14) 
17-A M.R.S. §556 

persons known to be within the 2nd degree 
of consanguinity (See 1-C)  

sexual intercourse  18 Class D crime  NO 

 Maryland (16) 
Md CRIMINAL LAW 
Code Ann §3-323 

persons who may not marry, generally 
within 3 degrees of lineal consanguinity 
(See 2-202) 

vaginal intercourse  unspecified felony; 1 to 10 years in prison  NO 

Massachusetts (18) 
ALM GL ch. 272 §17 

persons within degrees of consanguinity 
which make marriages void 

marriage, sexual 
intercourse, sexual 
activities  

unspecified imprisonment of 2½  to 20 years  NO 

Michigan (19) 
MCLS §§750.520b 
- §750.520c 

Criminal Sexual Conduct in the 1st and 2nd 
degrees include when the actor is a 
“member of the same household” as the 
victim and when the actor is “related to the 
victim by blood or affinity to the 4th degree” 

sexual penetration  unspecified 1st degree felony: 
life or any term of years  
 
2nd degree felony: 
not more than 15 years  

NO 

Minnesota (22) 
Minn. Stat. §609.395 

person “nearer of kin to the actor than first 
cousin…whether of the half or the whole 
blood, with knowledge of the relationship” 

sexual intercourse unspecified imprisonment of not more than 10 
years  

NO 

Mississippi (23) 
Miss. Code §97-29-27 

persons within degrees of consanguinity 
which make marriages void (93-1-1) 

marriage  unspecified imprisonment for up to 10 years 
and/or $500 fine  

NO 

Missouri (24) 
§568.020 R.S.Mo 

person known to be ancestor or descendant 
by blood or adoption; stepchild while the 
marriage creating the relationship exists; 
brother or sister of whole or half blood; or 
uncle, aunt, nephew, or niece of the whole 
blood.  

marriage, sexual 
intercourse, deviate 
sexual intercourse 

unspecified Class D felony  NO 
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STATE PROHIBITED RELATIONSHIPS PROHIBITED ACT(S) AGE (of actor) 

TO COMMIT 
CLASSIFICATION AND 

PENALTY 
AGGRAVATED 

DISTICTION 
Montana (25) 
Mont. Code §45-5-507 

person known to be an ancestor, a 
descendant, a brother or sister of the whole 
or half blood, or a stepson or stepdaughter, 
without regard to legitimacy or adoption 

marriage, cohabitation, 
sexual intercourse, 
sexual contact  

unspecified life imprisonment or up to 100 
years or $50,000 fine  
 
life imprisonment or 4 to 100 
years if victim is under 16 and 
offender is 3+ years older and 
inflicts bodily injury 

NO 

Nebraska (26) 
R.R.S. Neb. §28-703 

person known to fall within degrees of 
consanguinity set forth in section 28-702 or 
any person who sexually penetrates a minor 
stepchild 

marriage, sexual 
penetration  

unspecified Class 3 felony  NO 

Nevada (26) 
NRS §201.180 

persons within degrees of consanguinity 
which make marriages void 

marriage, fornication, 
adultery  

unspecified Category B felony:  
2 to 10 years imprisonment and 
up to $10,000 fine 

NO 

New Hampshire (27) 
RSA §639:2  

person known to be ancestor, descendant, 
brother or sister (whole or half blood), an 
uncle, aunt, nephew, or niece  

marriage, cohabitation, 
sexual intercourse  

18 Class B felony if victim under 18, 
maximum sentence of 20 years 
and minimum is ½ of maximum  

NO 

New Jersey (27) 
N.J. Stat. §2C: 14-2 

when the actor is “related to the victim by 
blood or affinity to the 3rd degree” 

sexual penetration  unspecified 2nd degree Crime  NO 

New Mexico (29) 
N.M. Stat. §30-10-3 

persons known to be parents and children 
(including grandparents and grandchildren 
of every degree), brothers and sisters of half 
and whole blood, uncles and nieces, or 
aunts and nephews 

marriage or sexual 
intercourse 

unspecified 3rd degree felony  NO 

New York (30) 
NY CLS Penal §255.25 

persons known to be ancestor, descendant, 
brother or sister of whole or half blood, 
uncle, aunt, nephew, or niece 

marriage, sexual 
intercourse, deviate 
sexual intercourse  

unspecified Class E felony  NO 
 

North Carolina (31) 
N.C. Gen Stat. §14-178 

person that is grandparent or grandchild; 
parent or child or stepchild or adopted child; 
brother or sister of whole or half blood; 
uncle, aunt, nephew, or niece 

carnal intercourse  Unspecified Class F felony 
Class B1 felony if victim under 
13 and actor 4 years older or 
victim is 13-15 and actor is 6 
years older 
Class C felony if victim is 13-15 
and the actor is 4-6 years older  

NO 
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STATE PROHIBITED RELATIONSHIPS PROHIBITED ACT(S) AGE (of actor) 

TO COMMIT 
CLASSIFICATION AND 

PENALTY 
AGGRAVATED 

DISTICTION 
North Dakota (32) 
N.D. Code §12.1-20-11 

persons known to be within a degree of 
consanguinity which makes marriages void 
14-03-03 

marriage, cohabitation, 
sexual activity  

Unspecified Class C felony  NO 

Ohio (32) 
ORC §2907.03 

actor is the victim’s “natural or adoptive 
parent, or stepparent, guardian, custodian” 

sexual conduct unspecified 3rd degree felony  NO 

Oklahoma (34) 
21 Okl. St. §885 

persons within degrees of consanguinity 
which make a  marriage void 

marriage, fornication, 
adultery  

unspecified felony punishable by sentence not 
to exceed 10 years  

NO 

Oregon (34) 
ORS §163.525 

person known to be related, legitimately or 
otherwise, as ancestor, descendant, or 
brother or sister of whole or half blood 

marriage, sexual 
intercourse, deviate 
sexual intercourse  

unspecified Class C felony  NO 

Pennsylvania (35) 
18 Pa.C.S. §4302 

ancestor or descendant, a brother or sister of 
whole or half blood, or an uncle, aunt, 
nephew, or niece of whole blood 

marriage, cohabitation, 
sexual intercourse  

unspecified 2nd degree felony  NO 

Rhode Island (35) 
R.I.Gen Laws §11-37-8.1 

“1st degree child molestation sexual assault” 
includes “sexual penetration with a person 
14 years of age or under” 

 unspecified   NO 

South Carolina (36) 
S.C. Code §16-15-20 

victim and parent, grandparent, child, 
grandchild, stepparent, sibling, 
grandparent’s spouse,  child’s spouse, 
grandchild’s spouse, spouse’s grandchild, 
sibling’s daughter, parent’s siblings   

carnal intercourse unspecified imprisonment not less than 1 year 
and/or not less than $500 fine  

NO 

South Dakota (36) 
S.D. Codified Laws  
§22-22-19.1 

parents and children, ancestors and 
descendants, brother and sisters of half and 
whole blood, uncles and nieces, aunts and 
nephews, and cousins of half and whole 
blood (25-1-6) 

sexual contact  unspecified Class 5 felony  NO 

Tennessee (37) 
Tenn.Code §39-15-302 

any person known to be natural parent, 
child, grandparent, grandchild, uncle, aunt, 
nephew, niece, stepparent, stepchild, 
adoptive parent, adoptive child or brother 
and sister of the half or whole blood 

sexual penetration  unspecified Class C felony  NO 

Texas (38) 
Tex.Penal Cod. §25.02 

person known to be ancestor or descendant 
by blood or adoption; stepchild or 
stepparent while marriage creating 
relationship exists; aunt or uncle of whole 
or half blood; siblings of the whole of half 
blood or by adoption; nephews or nieces of 

sexual intercourse, 
deviate sexual 
intercourse  

unspecified 3rd degree felony  NO 
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the whole or half blood 
STATE PROHIBITED RELATIONSHIPS PROHIBITED ACT(S) AGE (of actor) 

TO COMMIT 
CLASSIFICATION AND 

PENALTY 
AGGRAVATED 

DISTICTION 
Utah (39) 
Utah Code §76-7-102 

person known to be an ancestor, 
descendant, brother, sister, uncle, aunt, 
nephew, niece, or first cousin, without 
regard to whole or half blood relationship, 
or adoption 

sexual intercourse  unspecified 3rd degree felony  NO 

Vermont (39) 
13 V.S.A. §205 

persons for whom marriages are prohibited 
by state laws  

marriage, fornication  unspecified imprisonment for not more than 5 
years and/or $1,000 fine  

NO 

Virginia (40) 
Va. Code §18.2-366 

persons for whom marriages are prohibited; 
relations with children and grandchildren  

adultery or fornication  unspecified Class 1 misdemeanor  
Class 5 felony for relations with 
children and grandchildren 
Class 3 felony when victim is 13-
18 
 

NO 

Washington (40)  
ARCW   §9A.64.020  

persons known to be an ancestor, 
descendant, brother, or sister of whole or 
half blood  

1st degree incest:  
sexual intercourse 
 
2nd degree incest:  
sexual contact 

unspecified  1st degree incest:  
Class B felony  
 
2nd degree incest:  
Class C felony  

NO 

West Virginia (41) 
W. Va.Code §61-8-12 

engaging with father, mother, brother, 
sister, daughter, son, grandfather, 
grandmother, grandson, granddaughter, 
nephew, niece, uncle, or aunt  

sexual intercourse or 
sexual intrusion  

unspecified  felony: imprisonment of 5-15 
years  

NO 

Wisconsin (43) 
Wis. Stat. §944.06 

persons known to be “blood relative and 
such relative is in fact related in  a degree 
within which the marriage…is prohibited by 
the law”  

marriage, sexual 
intercourse  

unspecified Class F felony  NO 

Wyoming (44) 
Wyo. Stat. §6-4-402 
 

persons known to an ancestor or descendant 
or a brother or sister of the whole of half 
blood, including relationships of parent and 
child by adoption, blood relationships 
without regard to legitimacy, stepparent and 
stepchild  

sexual intrusion, sexual 
contact  
 

unspecified felony: imprisonment up to 5 
years; fine up to $5,000  

NO 

 

DPU



 
138 

 
ประวัติผูเขียน 

 
 นายสุพจน   เครือคลาย   เกิดเ ม่ือวันท่ี   24  พฤศจิกายน   2513  ท่ี เขตบึงกุม  
กรุงเทพมหานคร  สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน จันทรหุนบําเพ็ญ นิติศา
สตรบัณฑิต  รุนท่ี 20 จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  หลักสูตรวิชาวาความของสํานักฝกอบรมวิชาวา
ความแหงสภาทนายความ  รุนท่ี 7  และเนติบัณฑิตไทย  สมัยที่ 49  จากสํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
 ปจจุบันประกอบอาชีพทนายความและธุรกิจสวนตัว 
 DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	Chap_6
	App_bip
	App
	Vita



