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ระหวาง            

                        นายเกษม  พฤกษารมเย็น ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน       จําเลย  

เร่ือง    ขมขืนกระทําชําเรา 

  โจทกฟองวา  เมื่อวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๑  เวลาประมาณ  ๑๘.๓๐  นาฬิกา  

จําเลยทั้งสองรวมกันขมขืนกระทําชําเราเด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญหมั้น  ผูเสียหาย  อายุ  ๑๓  ปเศษ  ซึ่ง

มิใชภริยาของตน  โดยจําเลยทั้งสองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขมขืนกระทําชําเราผูเสียหาย  อันมี

ลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงไมยินยอม  เหตุเกิดที่ตําบลคูคต  อําเภอลําลูกกา  

จังหวัดปทุมธาน ี ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๗๗,  ๘๓   

  จําเลยทั้งสองใหการปฏิเสธ 

  ทางพิจารณาโจทกนําสืบวา  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญหมั้น  ผูเสียหาย  เกิดวันที่  ๒  

เมษายน  ๒๕๓๗  ขณะเกิดเหตุผูเสียหายอาย ุ  ๑๓ ปเศษ  อยูในความดูแลของนางสาวสุมนมาลย  

บุญหมั้น  ซึ่งเปนปา  เมื่อวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๑  เวลาประมาณ  ๑๘  นาฬิกา  ผูเสียหายไปหา

เพื่อนที่ปมแกสลําลูกกาคารแคร  หมูที ่ ๕  ตําบลคูคต  อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธาน ี พบจําเลยที่  

๑  อยูที่ปมแกสดังกลาว  จําเลยที ่ ๑  เรียกผูเสียหายไปหาที่หองพักคนงานที่อยูทางดานหลังปมแกส  

ผูเสียหายไปหาจําเลยที ่  ๑  จําเลยที ่  ๑  พาผูเสียหายเขาไปภายในหองพักแลวขมขืนกระทําชําเรา

ผูเสียหายจนสําเร็จความใคร  จากนั้นจําเลยที ่ ๑  ออกจากหองพักไป  จําเลยที ่ ๒  เขามาในหองพัก



แลวขมขืนกระทําชําเราผูเสียหาย  แตมีคนเคาะประตูหองพัก  จําเลยที ่  ๒  จึงยังไมสําเร็จความใคร  

จําเลยที ่  ๒  ออกจากหองพักไป  ตอมาวันที ่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๑  เวลาประมาณ  ๑๘  นาฬิกา  

ผูเสียหายเลาเหตุการณใหนางสาวสุมนมาลยฟง  นางสาวสุมนมาลยพาผูเสียหายไปรองทุกขตอ

พนักงานสอบสวน  พนักงานสอบสวนสงผูเสียหายไปใหแพทยตรวจรางกาย  ตอมาเวลาประมาณ  

๒๒  นาฬิกา  เจาพนักงานตํารวจจับกุมจําเลยทั้งสองได  ช้ันจับกุมแจงขอหาวารวมกันกระทําชําเรา

เด็กหญิงอายุไมเกินสิบหาป  ซึ่งมิใชภริยาของตน  อันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงและเด็กหญิง

นั้นไมยินยอม  จําเลยทั้งสองใหการรับสารภาพ  ช้ันสอบสวนจําเลยทั้งสองใหการปฏิเสธ   

  จําเลยทั้งสองนําสืบวา  กอนเกิดเหตุจําเลยที ่๑  รูจักผูเสียหาย  ผูเสียหายเปนคนงาน

ทําความสะอาดรถยนตที่ปมแกสลําลูกกาคารแคร  เมื่อวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๑  ผูเสียหายมาหา

จําเลยที ่ ๑  ที่หองพักอยูดานปมแกส  จําเลยที ่ ๑  มีเพศสัมพันธกับผูเสียหาย  วันตอมาผูเสียหายมา

หาจําเลยที ่  ๑  จําเลยที ่  ๑  มีเพศสัมพันธกับผูเสียหายอีก  วันเวลาเกิดเหตุจําเลยทั้งสองไมไดพบ

ผูเสียหายและไมไดกระทําชําเราผูเสียหาย  จําเลยทั้งสองลงลายมือช่ือในบันทึกการจับกุมโดยไม

ทราบขอความ   

  พิเคราะหแลว  ขอเท็จจริงรับฟงไดในเบื้องตนวา  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญหมั้น  

ผูเสียหาย  เกิดวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๓๗  ขณะเกิดเหตุผูเสียหายอาย ุ ๑๓  ปเศษ  อยูในความดูแล

ของนางสาวสุมนมาลย  บุญหมั้น  ซึ่งเปนปา  มีปญหาตองวินิจฉัยวา  จําเลยทั้งสองรวมกันกระทํา

ชําเราผูเสียหาย  อันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงนั้นไมยินยอมหรือไม  โจทกมี

ผูเสียหายและนางสาวสุมนมาลย  เปนพยานเบิกความไดความวา  เมื่อวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๑  

เวลาประมาณ  ๑๘  นาฬิกา  ผูเสียหายไปหาเพื่อนที่ปมแกสลําลูกกาคารแคร  หมูที ่  ๕  ตําบลคูคต  

อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธาน ี  พบจําเลยที่  ๑  อยูที่ปมแกสดังกลาว  จําเลยที ่  ๑  เรียกผูเสียหาย

ไปหาที่หองพักคนงานที่อยูทางดานหลังปมแกส  ผูเสียหายไปหาจําเลยที ่  ๑  จําเลยที ่  ๑  พา

ผูเสียหายเขาไปภายในหองพักแลวขมขืนกระทําชําเราผูเสียหายจนสําเร็จความใคร  จากนั้นจําเลยที ่ 

๑  ออกจากหองพักไป  จําเลยที ่ ๒  เขามาในหองพักแลวขมขืนกระทําชําเราผูเสียหาย  แตมีคนเคาะ

ประตูหองพัก  จําเลยที ่  ๒  จึงยังไมสําเร็จความใคร  จําเลยที ่  ๒  ออกจากหองพักไป  ตอมาวันที ่ 

๒๒  มกราคม  ๒๕๕๑  เวลาประมาณ  ๑๘  นาฬิกา  ผูเสียหายเลาเหตุการณใหนางสาวสุมนมาลย



ฟง  นางสาวสุมนมาลยพาผูเสียหายไปรองทุกขตอพนักงานสอบสวน  เห็นวา  ผูเสียหายซึ่งเปน

ประจักษพยานสําคัญเบิกความถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางเปนขั้นเปนตอนตามลําดับและสมเหตุผล  

แมวาเมื่อเกิดเหตุแลวผูเสียหายไมไดรีบแจงความตอเจาพนักงานตํารวจ หรือเลาใหคนอื่นฟงก็ไม

เปนพิรุธเนื่องจากขณะเกิดเหตุผูเสียหายเปนเด็กหญิงอาย ุ  ๑๓  ปเศษ  เรียนจบช้ันประถมศึกษาปที ่ 

๖  แตอานหนังสือไมได  อีกทั้งเหตุที่เกิดขึ้นเปนเรื่องนาอับอาย  ผูเสียหายจึงยงัไมอาจตัดสินใจได

วาควรจะจัดการอยางไรดี  เมื่อผูเสียหายพบนางสาวสุมนมาลยและเลาเหตุการณใหนางสาว    สุมน

มาลยฟงแลว  นางสาวสุมนมาลยพาผูเสียหายไปรองทุกขตอพนักงานสอบสวนทันท ี  โดยมี   พัน

ตํารวจโทสุขเกษม  ทองด ี  พนักงานสอบสวน  เบิกความรับรอง และมีดาบตํารวจเดชา  มั่นหรั่ง  ผู

จับกุม  เบิกความวา  พยานจับกุมจําเลยทั้งสอง  โดยมีผูเสียหายช้ีใหจับกุม  ช้ันจับกุมแจงขอหา

จําเลยทั้งสองวารวมกันกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกินสิบหาป  ซึ่งมิใชภริยาของตน  อันมีลักษณะ

เปนการโทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงนั้นไมยินยอม  จําเลยทั้งสองใหการรับสารภาพ  ตามบันทึกการ

จับกุมเอกสารหมาย จ.๓  เห็นวา  พยานโจทกดังกลาวเบิกความสอดคลองและเช่ือมโยงกัน        ทั้ง

ไมเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจําเลยทั้งสองมากอน  จึงไมมีเหตุใหระแวงสงสัยวาจะกลั่นแกลงหรือ

ปรักปรําจําเลยทั้งสองใหตองรับโทษ  คําเบิกความของพยานดังกลาวจึงมีน้ําหนักนาเช่ือถือ  แม

แพทยตรวจผูเสียหายไมพบรองรอยการกระทําชําเรา  ก็ไมเปนพิรุธเนื่องจากหลังเกิดเหตุผูเสียหาย

ไดอาบน้ําชําระรางกายกอนไปใหแพทยตรวจซึ่งเปนเวลาหลังเกิดเหตุแลว  ๒  วัน  อาจเปนไปไดวา

ไมสามารถที่จะตรวจพบหารองรอยขมขืนกระทําชําเราได  ดังนั้น  แมแพทยจะตรวจไมพบรองรอย

การรวมประเวณีก็ไมถึงกับทําใหพยานโจทกรับฟงไมไดวาผูเสียหายไมถูกขมขืนกระทําชําเรา  ที่

จําเลยทั้งสองนําสืบวา  เมื่อวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๑  ผูเสียหายมาหาจําเลยที ่  ๑  ที่หองพักอยู

ดานปมแกส  จําเลยที ่ ๑  มีเพศสัมพันธกับผูเสียหาย  วันตอมาผูเสียหายมาหาจําเลยที ่ ๑  จําเลยที ่ ๑ 

มีเพศสัมพันธกับผูเสียหายอีก  วันเวลาเกิดเหตุจําเลยทั้งสองไมไดพบผูเสียหายและไมไดกระทํา

ชําเราผูเสียหาย  จําเลยทั้งสองลงลายมือช่ือในบันทึกการจับกุมโดยไมทราบขอความนั้น  เปนการ

กลาวอางลอย ๆ  ไมมีพยานอื่นมาสนับสนุน  ทั้งในช้ันจับกุมจําเลยทั้งสองก็ใหการรับสารภาพ  ช้ัน

สอบสวนจําเลยทั้งสองใหการปฏิเสธแตก็ไมปรากฏวาไดยกเรื่องนี้ขึ้นตอสู  พยานจําเลยทั้งสองจึง

ไมมีน้ําหนักพอที่จะหักลางพยานหลักฐานโจทกได  พยานหลักฐานที่โจทกนําสืบมามีน้ําหนักรับ



ฟงไดโดยปราศจากสงสัยวา  จําเลยทั้งสองกระทําชําเราผูเสียหาย  ซึ่งมิใชภริยาของตน  โดย

ผูเสียหายไมยินยอม  แตโจทกมิไดนําสืบใหปรากฏชัดแจงวาจําเลยทั้งสองรวมกระทําความผิด

ดวยกันในลักษณะอยางไร  คงไดความเพียงวา  หลังจากจําเลยที ่  ๑  ขมขืนกระทําชําเราผูเสียหาย

เสร็จและออกจากหองพักไปแลวจําเลยที ่ ๒  จึงเขามาขมขืนกระทําชําเราผูเสียหาย  ขณะจําเลยที ่ ๒  

ขมขืนกระทําชําเราผูเสียหายนั้น  จําเลยที ่  ๑  ก็มิไดเขามาเกี่ยวของดวยแตอยางใด  พฤติการณแหง

คดียังฟงไมไดวาจําเลยทั้งสองรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงตาม

ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๒๗๗  วรรคสี่  จําเลยทั้งสองคงมีความผิดฐานกระทําชําเรา

ผูเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๗๗  วรรคแรก  เทานั้น      

  พิพากษาวา  จําเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๗๗  

วรรคแรก  จําคุกคนละ  ๖  ป  ขอหาอื่นใหยก ./ 

 

ปรีชา  ปติโกศล 

 

สมชัย  คชวรรณ 

 

หมายเหตุ 
(1) ศาลวางหลักวินิจฉัยพฤติการณที่ผูเสียหายไมรีบแจงความตอเจาพนักงานตํารวจหรือเลาให

คนอื่นฟงทันทีหลังเกิดเหต ุ  เปนตรรกไดเหตุผลอยางนารับฟง 
(2) แมคํารับสารภาพในช้ันจับกุมจะตองหามมิใหรับฟงเปนพยานหลักฐานตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  84  วรรคทายก็ตาม แตขอเท็จจริงที่ปรากฏวา
ผูเสียหายช้ีใหจับกุมจําเลยทั้งสองนั้น  ยอมนําไปรับฟงประกอบกับคําพยานโจทกอื่น ๆ  ได 

(3) พยานโจทกปากนายแพทย ถือเปนพยานความเห็นในฐานะผูเช่ียวชาญเทานั้น  ถึงแมจะเบิก
ความวาตรวจไมพบรองรอยการรวมประเวณ ี ก็หาทําใหคําพยานปากอื่นๆ  เสียไปไม  โดย
ศาลเองไดวินิจฉัยใหเหตุผลถึงสาเหตุดังกลาวไวและยังคงใหน้ําหนักการรับฟงกับประจักษ
พยานคือปากผูเสียหายซึ่งเปนเด็กหญิงอายุ  13  ปเศษ  เพื่อลงโทษจําเลยทั้งสอง 

  
นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
     15 กันยายน  2552 


