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คํานํา
เอกสารประกอบการสอนรายวิชากฎหมายอาญา ๑ รหัส LAW 1504 นี้ เปนเอกสารที่เรียบ
เรี ย งขึ้ น เพื่ อใช ป ระกอบการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมุงเนนใหมีความรูความเขาใจ
ลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไปแหงกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิด ทฤษฎีวาดวย
ความรับผิดชอบทางอาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการ ผูใชและผูสนับสนุน ขอบเขตบังคับ
ของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑
เนื้อ หาในเอกสารประกอบการสอนไดแ บงออกเปน ๑๐ หัวเรื่ อง คือ บทที่ ๑ หลั กพื้น ฐาน
เกี่ยวกับความรั บผิด ทางอาญาและองคป ระกอบของความผิด บทที่ ๒ เจตนา บทที่ ๓ ประมาท
บทที่ ๔ การกระทํา บทที่ ๕ การสําคั ญผิด บทที่ ๖ ความสั มพันธระหวางการกระทําและผล (ผล
ธรรมดา) บทที่ ๗ เหตุยกเวนความผิด เหตุยกเวนโทษ และเหตุลดโทษ บทที่ ๘ การพยายามกระทํา
ความผิด บทที่ ๙ ตัวการ ผูใช และผูสนับสนุน บทที่ ๑๐ ขอบเขตการใชกฎหมายอาญา แนวคิดตางๆ
ที่เสนอไวผูอานสามารถนําไปใชในเปนพื้นฐานในการศึกษาวิชากฎหมายอาญาในระดับที่สูงขึ้น เชน
กฎหมายอาญา ๒ ( Law 1508 ) กฎหมายอาญา ๓ ( LAW 2507 ) และสามารถนําไปเปนรากฐานใน
การทํางานดานคดีอาญาอีกดวย
หวังเปนอยางยิ่งวาเนื้อหาสาระที่นําเสนอไวจะเปนประโยชนแกผูเรียน รวมทั้งบุคคลทั่วไปซึ่ง
ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายอาญา ในการนําแนวคิดทั้งหลายไปประยุกตใชใหเกิด ความเปน
ธรรมแกสังคมและประชาชน
ธนวัฒ พิสิฐจินดา
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖@
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1 หลักพื้นฐานเกีย่ วกับความรับผิดทางอาญาและองคประกอบของความผิด
1.1 หลักพื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1

หัวขอเนื้อหาประจําบท
ความนํา
บุค คลจะต อ งรับ ผิด ในทางอาญา ก็ ต อ เมื่อมี การบัญ ญั ติ ค วามผิ ด และกํ า หนดโทษเอาไว
นอกจากนี้ ความผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญาถู ก แบ ง ออกเป น องค ป ระกอบแยกออกเป น
องคประกอบภายนอก และองคประกอบภายใน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายหลักพื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาและองคประกอบของความผิดได
2. วินจิ ฉัยปญญาเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาและองคประกอบของความผิดได
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท
๑. การบรรยาย
๒. การศึกษาเอกสารประกอบการสอน
๓. ทําแบบฝกหัดทายบท
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ประมวลกฎหมายอาญา

หนา ๙
การวัดผลและการประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.

สังเกตจากความสนใจในเนื้อหาที่เรียน
สังเกตจากการซักถามในชั้นเรียน
การมีสวนรวมในการอภิปรายเปนกลุม
สังเกตจากการตรวจผลงาน รายงาน และแบบฝกหัดทายบท
ประเมินผลจากการสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา

หนา ๑๐

บทที่ 1
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาและ
องคประกอบของความผิด
๑.1 หลักพื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา
เนื่ อ งจากมี ห ลักกฎหมายอาญาสากลที่ เ ป นภาษาลาติ น วา “Nullum crimen
nulla poena sine lege” หรือที่เปนภาษาอังกฤษวา “No crime nor punishment
without law” แปลเปนไทยวา “ไมมีความผิด ไมมีโทษ หากไมมีกฎหมาย” และเปน
ที่มาของการบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคแรก ที่บัญญัติวา “บุคคลจัก
ต อ งรั บ โทษในทางอาญาต อ เมื่ อ ไดก ระทํ าการอั นกฎหมายที่ ใช ใ นขณะ กระทํ านั้ น
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแตผูกระทําความผิดนั้น ตอ ง
เปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย”
ขอ สังเกต หลัก“Nullum crimen nulla poena sine lege” ยังเปนที่มาของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํา
นั้นบัญญัติเปนความผิดและกํ าหนดโทษไว และโทษที่จ ะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกว า
โทษที่บัญญัติไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได” อีกดวย

1.๒ องคประกอบของความผิด
“องคประกอบของความผิด” หมายถึง องคประกอบของความผิด ในแตละฐาน
ความผิด สําหรับการแบงแยกองคประกอบความผิดดังกลาว จะเปนการแบงแยกตามสิ่งที่
เป น “รู ป ธรรม” คื อ “องคป ระกอบภายนอก” และตามสิ่ งที่ เป น “นามธรรม” คื อ
“องคประกอบภายใน” ตัวอยาง เชน

หนา ๑๑
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 บัญญัติวา “ผูใดฆาผูอื่น.....”
องคประกอบภายนอก คือ
(1) ผูกระทํา
= ผูใด
(2) การกระทํา
= ฆา
(3) วัตถุแหงการกระทํา = ผูอื่น
องคประกอบภายใน คือ
ผูกระทํา ตองกระทําโดยมี “เจตนาธรรมดา” แบงออกเปน
(๑) เจตนาประเภทประสงคตอผล (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค
สอง) หรือ
(๒) เจตนาประเภทเล็งเห็นผล (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสอง)
ขอสําคัญ การกระทําความผิดใดก็ตามจะตองครบองคประกอบความผิดเสมอทั้ง
องคประกอบภายนอกและองคประกอบภายใน นอกจากนี้ ตองปรากฏดว ยวาความผิด
นั้นมีกฎหมายบัญญัติเอาผิดไว
ตัวอยาง
นายดําตองการฆาตัวตายจึงใชเชือกแขวนคอตนเองกับตนไม ปรากฏวาเชือกขาด
นายดําไมตาย
วิเคราะห
นายดําจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม
(๑) สํ าหรับ ความผิดฐานฆาผูอื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ตรง
“วัตถุแหงการกระทํา” จะตองเปน “ผูอื่น” แตขอเท็จจริงปรากฏวามิใชผูอื่น แตเปนตัว
นายดํ า ซึ่ ง เป นผู ล งมื อกระทําการฆ า ตนเอง ด วยเหตุ นี้ การกระทํ า ของนายดํ า จึง ขาด
องคประกอบภายนอกของมาตรา 288 ดังกลาว
(๒) มีขอสงสัยวา เชนนี้ นายดําจะมีความผิดฐานพยายามฆาตัวตายหรือไม
คําตอบ คือ ไมมี เนื่องจากความผิดฐานฆาตัวตาย หรือความผิดฐานพยายามฆา
ตัวตายไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนความผิดตามหลักของประมวลกฎหมายอาญา 2 วรรคแรก
(๓) สรุป คือ นายดําไมมีความผิดใดๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา
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ขอสังเกต สําหรับบางฐานความผิด สวนที่เปนองคประกอบภายใน นอกจากจะตองมี
“เจตนาธรรมดา” แลวอาจยังตองมี “เจตนาพิเศษ” เปนองคประกอบภายในเพิ่มเติมดวย เชน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 บัญญัติวา “ผูใดเอาทรัพยของผูอื่น หรือที่ผูอื่น
เปนเจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริต ผูนั้นกระทําความผิดฐานลักทรัพย....”
องคประกอบภายนอก คือ
(๑) ผูกระทํา
= ผูใด
(๒) การกระทํา
= เอาไป
(๓) วัตถุแหงการกระทํา = ทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย
องคประกอบภายใน คือ
ผูกระทํา ตองกระทําโดยมี “เจตนาธรรมดา” แบงออกเปน
(๑) เจตนาประเภทประสงคตอผล (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค
สอง) หรือเจตนาประเภทเล็งเห็นผล (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59
วรรคสอง)
(๒) เจตนาพิเศษ คือ “โดยทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑)
ขอสังเกต เกี่ยวกับ “เจตนาพิเศษ” ดังกลาว นอกจากคําวา “โดยทุจริต” แลว ยัง
รวมถึงคําวา “เพื่อ” ดวย เชน มาตรา 264 วรรคแรก, สวนมาตราใดมีคําวา “นาจะ...”
ตรงนี้ จะเรียกวา “พฤติการณประกอบการกระทํา” ซึ่งหมายความวา ผูกระทําไมจําตองรู
ขอเท็จจริงอันเปนองคของประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค
สาม เพียงนาจะเกิดผลเสียหายในสายตาของวิญูชนก็เปนความผิดสําเร็จแลว เชน
ปลอมบัตรประชาชนแลวเก็บไวในลิ้นชัก แมยังไมนํามาใชก็เปนความผิดสําเร็จแลว
คําถามทายบท
นายแดงเดินทางเขาไปในปาลึกแหงหนึ่ง หลังจากนายแดงคิดและตัดสินใจทีจ่ ะฆาตัวตายแลว
นายแดงไดนําปนที่พกติดตัวมาจอศีรษะตัวเองและเหนี่ยวไกปนเพื่อฆาตัวตาย แตปรากฏวานายแดง
ลืมใสลูกกระสุนปนเอาไวดวย นายแดงจึงไมตาย
ให วินิจฉัย วา การกระทํ าของนายแดงดังกล าวเป น ความผิ ดตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือไม
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2

หัวขอเนื้อหาประจําบท
ความนํา
การกระทําความผิด ผูกระทําตองมีเจตนา สําหรับเจตนาแบงออกเปน 2 ชนิด คือ เจตนา
ธรรมดา คื อ “เจตนาประเภทประสงคต อผล” หรื อ “เจตนาประเภทเล็ งเห็นผล” กับ เจตนาตาม
กฎหมายหรือเจตนาโอน อันเปนที่มาของหลักที่เรียกวา “การกระทําโดยพลาด”
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายเกี่ยวกับเจตนาได
2. วินจิ ฉัยปญญาเกี่ยวกับเจตนาได
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท
1. การบรรยาย
2. การศึกษาเอกสารประกอบการสอน
3. ทําแบบฝกหัดทายบท
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ประมวลกฎหมายอาญา
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การวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในเนื้อหาที่เรียน
2. สังเกตจากการซักถามในชั้นเรียน
3. การมีสวนรวมในการอภิปรายเปนกลุม
4. สังเกตจากการตรวจผลงาน รายงาน และแบบฝกหัดทายบท
5.ประเมินผลจากการสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา
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บทที่ ๒
เจตนา
2.๑ หลักพื้นฐาน คือ เจตนาแบงได ๒ แบบ
2.2.1 แบบที่ ๑ เรียกวา “เจตนาตามความเปนจริง” (ประสงคตอผลหรือเล็งเห็นผล)
กล าวคื อ เป นหลั กตามที่ป รากฏอยู ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคสอง
ขอสังเกต “เจตนาประสงคตอผล” ในทางตําราเรียกวา “เจตนาโดยตรง” สวน“เจตนา
เล็งเห็นผล” นั้นเรียกวา “เจตนาโดยออม” ทั้ง “เจตนาประสงคตอผล” หรือ “เจตนา
เล็งเห็นผล” นี้ จะเรียกรวมกันวา “เจตนาธรรมดา”
2.2.2 แบบที่ ๒ เรียกวา “เจตนาโดยผลของกฎหมาย” (ไมประสงคตอผลและไมเล็งเห็น
ผล) กลาวคือ เปนหลักตามที่ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๐

2.2 เจตนาตามความเปนจริง
2.๒.๑ กรณีเจตนาประสงคตอผล
คําวา “ประสงคตอผล” หมายความวามุงหมายจะใหเกิดผลขึ้นหากผลเกิดขึ้นตามที่
มุ งหมายก็ เ ป น ความผิ ด สํ า เร็ จ หากผลไม เ กิ ด ตามที่มุ งหมายก็ เ ป นความผิด เพี ย งฐาน
พยายามตามมาตรา ๘๐ หรือมาตรา ๘๑ แลวแตกรณี
เงื่อนไขการพิจารณา คือ ๑.ผูกระทําตอง “รู” ขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบ
ภายนอกของความผิด (มาตรา ๕๙ วรรคสาม) และ
๒.ผูกระทําจะตอง “ประสงคตอผล” ของการกระทําของ
ตน (มาตรา ๕๙ วรรคสอง)
ตัวอยาง นายแดงใชปนยิงไปที่หนาอกของนายดํา นายดําถึงแกความตาย นายแดงมี
เจตนาฆานายดําเพราะ
(๑) นายแดงรูวาเปนการ “ฆา”“ผูอื่น” จึงเปนการ “รู” “ขอเท็จจริง” อันเป น
“องคประกอบภายนอก”ของความผิดฐานฆาผูอื่นตามมาตรา ๒๘๘ และ
(๒) นายแดง “ประสงคตอผล”กลาวคือ ประสงคใหดําตายเพราะใช“ปน”ซึ่งเปน
อาวุธรายแรงยิงไปที่หนาอกของนายดําอันเปน “อวัยวะสําคัญ”
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๒.๒.2 กรณีเจตนาประสงคเล็งเห็นผล
คําวา “เล็งเห็นผล” หมายความวา เล็งเห็นไดวาผลนั้นจะเกิดขึ้น ไดอยางแนนอน
เทาที่จิตใจของบุคคลในฐานะเชนนั้นจะเล็งเห็นได
เงื่อนไขการพิจารณา คือ ๑. ผูกระทําตอง “รู” ขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอก
ของความผิด (มาตรา ๕๙ วรรคสาม) และ
๒. ผู กระทํ า จะตอง “เล็งเห็นตอ ผล” ของการกระทําของตน
(มาตรา ๕๙ วรรคสอง)
ตัวอยาง ๑
การใชปนยิงเขาไปในกลุมคนโดยไมแนชัดวาเจาะจงยิงผูใดโดยเฉพาะ
คําพิ พากษาฎีก าที่ ๙๒๙/๒๔๖๘ วิ นิจฉั ย ว า การยิง ป นเข าไปในขบวนรถไฟสํ า หรับ คน
โดยสารในขณะที่มี คนโดยสารมาในระยะใกลๆ แตเ ผอิ ญ กระสุนป นมิ ไดถู กต องผูใด ดังนี้ ผูยิ ง มี
ความผิดฐานพยายามฆาคนโดยเจตนาตามมาตรา ๒๘๘ ประกอบมาตรา ๘๐
คํ าพิ พากษาฎี ก าที่ ๒๙๘/๒๔๗๒ จํา เลยเอาป นยิ ง เข า ไปในหมูค นกระสุ นป นถูก ผู ห นึ่ ง
บาดเจ็บ
แมจําเลยจะมิไดตั้งใจยิงใครโดยเฉพาะเจาะจงก็ดี จําเลยตองมีความผิด ฐาน
พยายามฆาคนโดยเจตนาตามมาตรา ๒๘๘ ประกอบมาตรา ๘๐
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๑๘/๒๕๑๔ จําเลยเมาสุราแลวยิงปนเขาไปในฝูงชนโดยมิไดคํานึงวา
กระสุน
ปนจะไปถูกผูใดเขา จําเลยยอมเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของตน เมื่อ
กระสุนปนไปถูกผูอื่นตาย
ถือวา จําเลยมีเ จตนาฆาตามมาตรา ๒๘๘ ประกอบมาตรา ๕๙
วรรคสอง
ตัวอยาง ๒
นายแดงจุดไฟเผาบานของตนเอง เพื่อหวังจะไดเงินจากการประกันอัคคีภัยนายดําซึ่งเปนผูเชา
ถูก ไฟ คลอตาย นายแดงมีความผิด ฐานฆานายดําตายโดยเจตนาเล็งเห็นผล หากนายแดง
เล็งเห็นไดวานายดําจะตองถูกไฟคลอกตาย อยางแนนอน
ตัวอยางพิเศษ ๑ ปรับทั้ง “เจตนาประสงคตอผล” และ “เจตนาเล็งเห็นผล “
นายแดงตองการฆานายดําในขณะที่นายดํายืนอยูติดกับนายขาว นายแดงใชปนลูกซองยิงนาย
ดําโดยเล็งเห็นผล วา กระสุนปน จะแผกระจายไปถูกนายขาวดวย ถือวา
(๑) นายแดงฆานายดําโดยเจตนาประสงคตอผล และ
(๒) นายแดงฆานายขาวโดยเจตนาเล็งเห็นผล
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ตัวอยางพิเศษ ๒ ปรับทั้ง “เจตนาประสงคตอผล” และ “เจตนาเล็งเห็นผล “
นายแดงซอนระเบิดเวลาไวบนเครื่องบินโดยหวังจะเอาเงินประกันจากการที่เครื่องบินระเบิด
ปรากฏ วา เครื่ องบิ น ระเบิด และผู โ ดยสารบนเครื่ อ งบิ น ตายหมด ถื อว า นายแดงระเบิ ด
เครื่ องบิ นโดยเจตนาประสงค ต อผลและฆา ผู โดยสารทั้ง หมดโดยเจตนาเล็ ง เห็ นผล เพราะ
เล็งเห็นไดวาผูโดยสารจะตองตายอยางแนนอน
2.2.๓ หลักเกณฑในแบบที่ ๒ เรียกวา “เจตนาโดยผลของกฎหมาย”
2.2.3.1 เจตนาโดยผลของกฎหมาย หมายความวา ผูกระทํามิไดมีเจตนาตาม
ความเปนจริงแกบุคคลซึ่งไดรับ ผลรายจากการกระทํานั้น กลาวคือ มิไดประสงคใหผลเกิด
แกบุคคลนั้นหรือมิไดเล็งเห็นวาผลจะเกิดแกบุคคลนั้น แตกฎหมาย “ใหถือ วา” ผูกระทํา
ได กระทําโดยเจตนาแกบุคคลซึ่งไดรับผลรายจากการกระทํานั้น เจตนา ดังกลาวเรีย กวา
เปน “เจตนาโดยผลของกฎหมาย” หรืออีกนัย หนึ่ง คือ “เจตนาโอน” สําหรับหลักใน
เรื่องนี้ มีปรากฏอยูในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๐ เรียกกันโดยทั่วไปวา “การกระ
ทําโดยพลาด” ขอสําคัญ มาตรา ๖๐ นี้ จะไมนําไปใชกับเรื่อ งการกระทําโดยประมาท
เด็ดขาด ดังคํากลาวที่วา “เจตนาโอนได” แต “ประมาทโอนไมได”
2.2.3.2 เจตนาโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๖๐ หมายความวา หากผูกระทํา
“รู” ขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอกของความผิด ฐานหนึ่งอยูแ ลว แมผ ลไปเกิด
แกบุค คลซึ่ง ไดรับ ผลร าย อันเปนผล ประเภทเดี ย วกับ ที่เจตนากระทํา แมผู กระทํ ามิได
ประสงคตอผลหรือเล็งเห็นผลอีกอันหนึ่งก็ตองถือวาผูกระทํา มีเจตนาตอผูไดรบั ผลรายจาก
การกระทํานั้น

2.3 หลักเกณฑการกระทําโดยพลาดที่สําคัญ
2.3.1 ตองมีผูถูกกระทํา ๒ ฝายขึ้นไป
ฝายแรก คือ ผูเสียหายคนแรกที่ผูกระทํามุงหมายกระทําตอโดยมีเจตนา
ประสงคตอผลหรือเล็งเห็นผล
ฝายที่สอง คือ ผูเสียหายอีกคนหนึ่งที่ไดรับผลรายจากการกระทํานั้นดวย

หนา ๑๘
ตัวอยาง นายแดงตองการฆานายดํา นายแดงใชปนยิงนายดํา นายดําหลบ
ทัน กระสุนถูกนายขาวตาย
ผลทางกฎหมาย ( ระหวางนายแดงต อนายดํา ) คือ นายแดงผิด ฐาน
พยายามฆานายดําตามมาตรา ๒๘๘ ประกอบกับมาตรา ๘๐ เจตนาของนายแดงตอนาย
ดําเปนเจตนาตามความเปนจริงกลาว คือ “ประสงคตอผล”
ผลทางกฎหมาย (ระหวางนายแดงตอ นายขาว) คือ ถือว านายแดงมี
เจตนาฆานายขาวเปนเจตนาตามมาตรา ๖๐ นายแดงผิด ฐานฆานายขาวตายโดยเจตนา
ตามมาตรา ๒๘๘
2.3.2 การกระทําโดยพลาดตามมาตรา ๖๐ จะตอ งมีผลเกิดขึ้นแกผูเสียหาย
ฝายที่สอง
ตั ว อย าง นายแดงยิ งดํ ากระสุ นไม ถู กนายดํ า แต พลาดไปถู กนายขาว
บาดเจ็บถือวานายแดงมีเจตนาตามมาตรา ๖๐ ตอนายขาว แตถากระสุนไมถูกนายขาว
และนายขาวไมไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจเลย ก็จะถือวานายแดงมีเจตนาตอนายขาว
ไมไดเพราะผลไมเกิดแกนายขาว
ขอสังเกต อยางไรก็ตาม แมกระสุนไมถูกนายขาว แตถานายขาวไดยินเสียง
ปน นายขาวตกใจมากจึงหัวใจวายตาย เชนนี้ ถือวานายแดงมีเจตนาฆานายขาวแลวโดยเปนเจตนา
ตามมาตรา ๖๐ เพราะมีผลเกิดขึ้นแกนายขาวแลว
2.3.3 การกระทําโดยพลาด ผูก ระทําจะตองไมประสงคตอผลตอ บุคคลผูไดรับผลราย
และตองไมเล็งเห็นวาผลจะเกิดแกบุคคลซึ่งไดรับผลรายดวยหากเล็งเห็นผลก็เปนเจตนา
ตามมาตรา๕๙ มิใชเจตนาโดยพลาดตามมาตรา ๖๐
ตัวอยาง แดงตองการฆาดําแดงใชปนยิงไปที่ตอไมโดยเขาใจวาเปนดํากระสุนไมถกู
ตอไม แตแฉลบไปถูกขาว บาดเจ็บ นอกจากนั้น กระสุนยังแฉลบไปถูกดําซึ่งอยูหางออกไป
ตายดวย เชนนี้ เจตนาของแดงตอขาวเปน เจตนาตามมาตรา ๖๐ เพราะแดงไมไดประสงค
ตอผลหรือเล็งเห็นผลตอขาว
ขอสังเกต อยางไรก็ตาม เจตนาของแดงตอดําตองถือวาเปนเจตนาตามมาตรา ๕๙
เพราะแดงประสงค ใหดํา ตายและในที่สุดดําก็ตายตามความประสงคของแดงจึงไมใชกรณี
พลาดตาม มาตรา ๖๐

หนา ๑๙
2.3.4 หากกระทํ าโดยเจตนาตอทรั พยของบุคคลหนึ่ง แตผลไปเกิดแกทรั พยของอี ก
บุคคลหนึ่ง ก็ถือวาเปนการกระทําโดยพลาดตามมาตรา ๖๐ เชนกัน
ตัวอยาง นายแดงตองการทําลายแจกันลายครามของนายดํา นายแดงใชปนยิง
กระสุนไมถู กแจกันลายครามของนายดํา แตพลาดไปถู กโทรทัศ น ของนายขาวเสี ยหาย
เชนนี้ ถือวา นายแดงกระทําโดยเจตนาตามมาตรา ๖๐ ตอทรัพยของนายขาวดวย นาย
แดงจึงผิดฐานทําใหทรัพยของนายขาวเสียหายตามมาตรา ๓๕๘ ประกอบกับมาตรา ๖๐
และผิดฐานพยายามทําใหเสียทรัพยของนายดําตามมาตรา ๓๕๘ ประกอบมาตรา ๘๐ โดย
เปนเจตนาประสงคตอผลตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง
2.3.5 หากผูก ระทําไดกระทําตอวัตถุแหงการกระทําอันเปนองคประกอบภายนอกของ
ความผิดฐานหนึ่งซึ่งผูก ระทํารูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอกนั้นแลวแตผล
ของการกระทําไปเกิดแกวัตถุแหงการกระทําอันเปนองคประกอบภายนอกของความผิด
อีกฐานหนึ่งซึ่งผูกระทําไมรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบนั้นมากอน เชนนี้ ไมถือวา
เปนการกระทําโดยพลาดตามมาตรา ๖๐
ตัวอยาง นายแดงตองการฆานายดํา นายแดงใชปนยิงนายดํา นายดําหลบทั น
กระสุนพลาดไปถูกกระจกรถยนตของนายขาวแตกจะถือวานายแดงกระทําโดยเจตนาตาม
มาตรา ๖๐ ตอกระจกรถยนตของนายขาวไมได เพราะนายแดงรูวากําลังฆา “ผูอื่น” แตไม
รูวาตนกําลังทําลาย “ทรัพยของผูอื่น”
ตัวอยาง นายแดงตองการยิงกระจกรถยนตของนายขาว นายแดงยิงไปที่กระจก
รถยนตของนายขาวแตกระสุนไมถูกกระจกรถยนตกลับพลาดไปถูกนายดําตาย เชนนี้ การ
ที่ผลเกิดแกนายดําก็ไมถือวานายแดงมีเจตนาตามมาตรา ๖๐ ตอนายดํา
ขอสังเกต แตถานายแดงประมาทตามมาตรา ๕๙ วรรคสี่ นายแดงอาจผิดฐานฆา
นายดําตายโดยประมาทตามมาตรา ๒๙๑ ได นอกเหนือจากความผิดฐานพยายามทําให
เสียทรัพย (กระจกรถยนต) ของนายขาวตามมาตรา ๓๕๘ ประกอบ มาตรา ๘๐
2.3.6 เมื่อเจตนาตามมาตรา ๖๐ คือ “เจตนาโอน”ดวยเหตุนี้ หากเจตนาใน
ตอนแรกเปน เจตนาฆ าเจตนาที่ โอนมาก็เ ป นเจตนาฆ า หากเจตนาในตอนแรกเป น
เจตนาทําราย เจตนาที่โอนมาก็เปนเจตนาทํารายเชนกัน

หนา ๒๐
ตัวอยาง นายแดงใชปนยิงไปที่ข าของนายดํา นายดําหลบทันกระสุนจึง
แฉลบไปถูกนายขาวตาย นายแดงผิดฐานพยายามทํารายรางกายนายดํา (ยิงขา ถือวา มีเจตนา
ทําราย ไมมีเจตนาฆา) และผิดฐานทําใหนายขาวตายโดยไมเจตนาตามมาตรา ๒๙๐ (เปนการ
ทํารายรางกายนายขาวโดยพลาดตามมาตรา ๖๐ เมื่อนายขาวตายแดงจึงผิดมาตรา ๒๙๐)
2.3.7 การกระทําโดยพลาดอาจเกิดขึ้นเพราะการกระทําของบุคคลที่สามได
ตัวอยาง แดงเอาไมตีหัวดํา ดําหลบ แดงจึงตีไมถูก แตการที่ดําหลบทําใหดําเซไป
กระแทกขาว ขาว ลมลงกับพื้นศีรษะ แตก เขนนี้แดงผิดฐานพยายามทํารายดําตามมาตรา
๒๙๕ , มาตรา ๕๙, มาตรา ๘๐ และผิดฐานทํารายขาวโดยพลาดตาม มาตรา ๒๙๕,
มาตรา ๖๐
ตัวอยาง นายแดงตองการฆานายดํา นายแดงจึงเอายาพิษใสขวดน้ําและแชไวใน
ตูเย็น นายขาวมาเปดตูเย็นและดื่มน้ําในขวดนั้น นายขาวตาย เชนนี้ ถือวานายแดงกระทํา
โดยพลาดตอนายขาว
ขอสังเกต หากผูกระทําไดกระทําตอตนเองแตผ ลไปเกิดแกอีกบุคคลหนึ่งก็ไมใช
การกระทําโดยพลาดตามมาตรา ๖๐ เชน นายแดงตองการฆาตัวตาย นายแดงเอาปนมา
จอยิงศีรษะตนเอง แตนายแดงมือสั่น กระสุนที่ลั่นออกมาจึงไมถูกศีรษะนายแดงแตพลาด
ไปถูกนายขาวตายจะถือวานายแดงมีเจตนาฆานายขาวตาม มาตรา ๒๘๘ โดยเปนเจตนา
ตามมาตรา ๖๐ ไมได
2.3.8 กรณีผลเกิดตอบุคคลผูม ีความสัมพันธ ( มาตรา ๖๐ ตอนทาย )
ตัวอยาง นายดําเจตนาฆานายแดงบุค คลธรรมดา แตผลไปเกิดตอนายขาวบิด า
ของตน เชนนี้ จะถือวานายดําฆานายขาวอันเปนความผิดตามมาตรา ๒๘๙ (๑) ประกอบ
มาตรา ๖๐ ไมได นายดําผิดเพียงมาตรา ๒๘๘ เทานั้น
ตัวอยาง นายดําเจตนาฆานายแดงบิดาของตน แตผ ลไปเกิดตอนายขาวบุคคล
ธรรมดา เชนนี้ จะถือวานายดําฆานายขาวอันเปนความผิดตามมาตรา ๒๘๙ (๑) ประกอบ
มาตรา ๖๐ ไมได นายดําผิดเพียงมาตรา ๒๘๘ เทานั้น
ตัวอยาง นายดําเจตนาฆานายแดงบิดา แตผลไปเกิดตอนางเหลืองมารดา เชนนี้
ถือวา นายดําฆานางเหลืองอันเปนความผิดตามมาตรา ๒๘๙ (๑) ประกอบมาตรา ๖๐ ได

หนา ๒๑

คําถามทายบท
นายอวนใชไมตีนายผอม แตนายผอมหลบทัน นายอวนจึงตีไมถูก และการที่นายผอมหลบทําให
นายผอมเซไปกระแทกกับนายเตี้ยเปนเหตุใหนายเตี้ยลมลงกับพื้นศีรษะแตก
ใหวินิจฉัยวา นายอวนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม

หนา ๒๒

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3

หัวขอเนื้อหาประจําบท
ความนํา
บุค คลจะตองรับ ผิ ดในทางอาญาเมื่ อกระทํ าโดยเจตนา อย างไรก็ ต าม กฎหมายอาญาได
บัญญัติถึงความผิดบางฐานที่อาจเกิดจากการกระทําโดยประมาทเอาไวดวย
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายเกี่ยวกับการกระทําโดยประมาทได
2. วินจิ ฉัยปญญาเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาเมื่อเปนการกระทําโดยประมาทได
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท
1. การบรรยาย
2. การศึกษาเอกสารประกอบการสอน
3. ทําแบบฝกหัดทายบท
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ประมวลกฎหมายอาญา

หนา ๒๓
การวัดผลและการประเมินผล
1.สังเกตจากความสนใจในเนื้อหาที่เรียนสังเกตจากการซักถามในชั้นเรียน
2. การมีสวนรวมในการอภิปรายเปนกลุม
3. สังเกตจากการตรวจผลงาน รายงาน และแบบฝกหัดทายบท
4.ประเมินผลจากการสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา

หนา ๒๔

บทที่ ๓
ประมาท
3.๑. ลักษณะของ “การกระทําโดยประมาท” ตามประมวลกฎหมายอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่ บัญญัติวา “กระทําโดยประมาท
ได แ ก กระทํ าความผิดมิใ ชโดยเจตนา แตก ระทําโดยปราศจากความระมั ดระวั งซึ่ง
บุคคลภายในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความ
ระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม”
อธิบาย ตามหลักกฎหมายอาญา “ประมาท” เปน “องคประกอบภายใน” ของ
ความผิดอาญาบางฐาน เชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 บัญญัติวา “ผูใดกระทํา
โดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองแสนบาท”
เมื่อนํามาตรา 291 มาแยก “องคประกอบของความผิด” ก็จะปรากฏดังนี้
องคประกอบภายนอก

(1) ผูกระทํา = ผูใด
(2) การกระทํา = กระทําเปนเหตุใหถึงแกความตาย
(3) วัตถุแหงการกระทํา = ผูอื่น
องคประกอบภายใน
ประมาท ( ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่ )

ขอสังเกต คือ แมจะมี “การกระทําโดยประมาท” ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 59 วรรคสี่เกิดขึ้นแลวก็ตาม แตบุคคลที่กระทําโดยประมาทดังกลาวจะตองรับผิด
ในทางอาญาก็ตอเมื่อเปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตองรับ ผิดเมื่อไดกระทําโดยประมาท
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคหนึ่ง เทานั้น ดวยเหตุนี้ ถา “การกระทํา
โดยประมาท” ดังกลาว ไมมีการบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษเอาไวตามหลักใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคหนึ่ง ผูกระทําโดยประมาทนั้นยอมไมมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา

หนา ๒๕
ตัวอยาง ความผิดฐานทําใหเสียทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358
ผูกระทําตองกระทําโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสองเทานั้น
หากปรากฏวาผูกระทําไดกระทําโดยประมาท เชนนี้ ผูกระทํายอมไมมีความผิด เนื่องจาก
ความผิดฐานกระทําโดยประมาทใหเสียทรัพยไมมีก ารบัญญัติเปนความผิดและกําหนด
โทษเอาไวตามประมวลกฎหมายอาญา ( เปนไปตามหลัก “Nullum crimen nulla
poena sine lege” กลาวคือ “ไมมีความผิด ไมมีโทษ หากไมมีกฎหมาย” )

3.2 หลักเกณฑที่ถือวาเปน “การกระทําโดยประมาท”
สําหรับ“การกระทําโดยประมาท” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่
มีหลักเกณฑ ดังนี้
(1) เปนการกระทําความผิดที่มิใชโดยเจตนา กลาวคือ ผูกระทําไมประสงคตอผล
หรือเล็งเห็นผล
(2) เปนการกระทําโดยปราศจากความระมัด ระวังซึ่งบุค คลภายในภาวะเชนนั้น จัก
ตองมีตาม
(2.1) วิสัย และ
(2.2) พฤติการณ และ
(2.3) ผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม
ตัวอยาง นายดําวิวาทกับนายขาว นายขาวจึงใชปนยิงที่ศีรษะนายดํา ๑ นัด และ
นายขาวกํ าลั งจะนํารา งของนายดํา ยกขึ้นทายรถกระบะเพื่อเผาทําลายรา งของนายดํา
พรอมกับรถกระบะในระหวางนั้นปรากฏวานายเขีย วเพื่อนของนายขาวผานมาพอดี นาย
ขาวจึงขอใหนายเขียวชวยกันยกรางของนายดําใสทายรถกระบะนายเขียวเขาใจวานายดํา
ตายแลวเพราะถูกนายขาวยิงจึงชวยเหลือนายขาวยกรางของนายดําใสทายรถกระบะคัน
ดัง กล า วและร วมกั บ นายขาวจุ ด ไฟเผารถกระบะพร อมกั บ ร า งของนายดํา ข อ เท็ จจริ ง
ปรากฏวาผลการชันสูตรพลิกศพของแพทยพบวา สาเหตุแหงการตายของนายดํา คือ ถูก
ไฟคลอกตาย มิใชถูกยิงตาย

หนา ๒๖
สภาพปญหา
(๑) นายขาวผิดมาตรา 288 แนนอน ไมมีปญหา
(๒) แตที่เปนปญหา คือ นายเขียว จะผิดมาตรา 288 หรือ มาตรา 291
วิเคราะห
ประเด็นที่ (1) แมนายเขียวจะรวมกับนายขาวจุดไฟเผารถกระบะพรอมกับราง
ของนายดําก็ตามแตนายเขียวเขาใจวานายดําถึงแกค วามตายเพราะถูกนายขาวยิง การ
กระทําของนายเขียวจึงเปนการกระทําโดยมิไดรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของ
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสาม ดังนั้น จะถือวา นายเขียว
ประสงคตอผล หรือเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นมิได ( กลาวคือ ขอเท็จจริงเชนนี้ จะถือ
วา การที่นายเขีย วชวยนายขาวนํารางของนายดําไปเผานั้น นายเขีย วไดกระทําไปโดยมี
เจตนา “ฆา” นายดํา (ผูอื่น) ตามมาตรา 288 ไมได เพราะตามความเขาใจของนายเขีย ว
รางของนายดํา คือ “ศพ” )
ประเด็นที่ (๒) อยางไรก็ตาม แตความไมรูขอเท็จจริงของนายเขียวถือวาเปนการ
กระทําโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่ ( กลาวคือ นายเขียว
ไมตรวจสอบรางของนายดําใหดีเสียกอนวานายดําตายแลวจริงหรือไม เพราะหากนายเขียว
ตรวจสอบ นายเขียวก็จะพบวานายดํายังไมตาย )
ประเด็นที่ (3) ดวยเหตุนี้ นายเขีย วจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291 ทั้ งนี้ ตามที่ มาตรา 62 วรรคสอง บั ญญั ติไว (เทีย บคํ า พิพากษาฎีกาที่
13262/2558)

คําถามทายบท
นายเอกขับรถยนตดวยความเร็วเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดไวบนถนนสาธารณะ ขณะที่
ฝนตกหนักมาก ปรากฏวารถยนตของนายเอกลื่นไถลออกนอกถนนสาธารณะชนกับกําแพงบานของ
นายโทไดรับความเสียหาย
ใหวินิจฉัยวาการกระทําของนายเอกดังกลาวเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4
หัวขอเนื้อหาประจําบท
ความนํา
การกกระทําตามความหมายของกฎหมายอาญา แบงออกเปนแบบเคลื่อนไหวรางกายกับ
แบบไมเคลื่อนไหวรางกาย ทั้งนี้ การกระทําดังกลาวอาจเกิดจากเจตนาหรือประมาทของผูกระทํา
แลวแตกรณี
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายเกี่ยวกับการกระทําได
2. วินจิ ฉัยปญญาเกี่ยวกับการกระทํา
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท
1. การบรรยาย
2. การศึกษาเอกสารประกอบการสอน
3. ทําแบบฝกหัดทายบท
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ประมวลกฎหมายอาญา
การวัดผลและการประเมินผล
1.สังเกตจากความสนใจในเนื้อหาที่เรียนสังเกตจากการซักถามในชั้นเรียน
2. การมีสวนรวมในการอภิปรายเปนกลุม
3. สังเกตจากการตรวจผลงาน รายงาน และแบบฝกหัดทายบท
4.ประเมินผลจากการสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา

หนา ๒๘

บทที่ 4
การกระทํา
4.1 หลักพื้นฐานในเรื่อง “การกระทํา”
ในทางกฎหมายอาญา “การกระทํา” หมายความถึง “การเคลื่อนไหวรางกายหรือ
การไมเคลื่อนไหวรางกายโดยรูสํานึก กลาวคือ อยูภายใตบังคับของจิตใจของผูกระทํา”
จึงสรุปไดวา การกระทํามี ๒ แบบ
แบบที่ ๑ เรียกวา “การกระทําแบบมีการเคลื่อนไหวรางกาย”
แบบที่ ๒ เรียกวา “การกระทําแบบไมมีการเคลื่อนไหวรางกาย”

4.2 เงื่อนไขในการพิจารณาวาเปน “การกระทํา” ในทางกฎหมายอาญาหรือไม
ในทางกฎหมายอาญา “การกระทํา” จะตองปรากฏดวยวา ผูกระทํามีการกระทํา
อันสืบเนื่องมากจาก “โดยรูสํานึก” หรือ “อยูภายใตบังคับของจิตใจ” ซึ่งหมายความวา
จะเปน “การกระทํา” หรือไม ตองผาน ๓ ขั้นตอน ดังตอไปนี้กอนเสมอ ไดแก
ขั้นตอนที่ ๑. = ผูกระทําตอง “มีความคิดที่จะกระทํา”
ขั้นตอนที่ ๒. = ผูกระทําตอง “มีการตกลงใจที่จะกระทําตามที่คิดไว”
ขั้นตอนที่ ๓. = ผูกระทําตอง “ไดกระทําไป” ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบของการ
เคลื่อนไหวรางกายหรือในรูปแบบของการไมเคลื่อนไหวรางกาย ทั้งนี้ “ตามที่ตกลง ใจ
(ตามขั้นตอนที่ ๒ ) อันสืบเนื่องมาจากความคิด (ตามขั้นตอนที่ ๑ )”
ขอสังเกต หากการเคลื่อนไหวหรือการไมเคลื่อนไหวรางกาย ไมไดเปนผลมาจาก
การตกลงใจอันสืบเนื่องมาจากความคิด เชนนี้ ก็ไมถือวา “รูสํานึก ” หรือ “อยูภายใต
บังคับของจิตใจ” เทากับ ไม มี “การกระทํา”ตามความหมายของประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๕๙ บุคคลนั้นก็ไมตองรับผิดในทางอาญา
ตัวอยาง เด็กชายแดงทารกไรเดียงสากําเศษไมไวในมือและพลิกตัวไปขางๆ เศษไม
ถู กลู ก ตาของเด็ กชายขาวจนตาบอด จะเห็ นว า เด็ กชายแดง ย อมไม มี การกระทํ า
เนื่องจากการเคลื่อนไหวรางกายของเด็กชายแดงไมไดเปนผลมาจากการตกลงใจอันสืบ
เนื่องมาจากความคิด นั่นเอง

หนา ๒๙
ขอ สังเกต ตัวอยา งอื่นๆ ในกรณีถึงขั้นที่ถือไดวากระทําโดยมิ ไดรูสํานึ กในการที่
กระทํา เชน
(1) คนละเมอ , คนเปนลมบาหมู
(2) ผูที่รา งกายกระตุกโดยไมรูตัว
(3) ผูที่ถูกผลักถูกชนหรือถูกจับมือให กระทําขณะเผลอ
(4) ผูที่ถูกสะกดจิต
(5) ผูที่รางกายเคลื่อนไหวเพราะแรงธรรมชาติ เชน แรงลม พายุ เปนตน
*ขอ สังเกต ในกรณีคนเปนลมบาหมู หากตัวบุคคลนั้น “รู” อยูแลววาตนเอง
“ปวยเปนโรคลมบาหมู” ยังขืนขับรถยนตออกไปตามถนนสาธารณะ หากปรากฏวาขณะ
ขับรถยนตเกิดอาการชักเปนลมบาหมูทําใหขับรถยนตชนคนตาย ในกรณีเชนนี้ยอมเปน
การกระทําโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคสี่

4.3 ประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบของการกระทํา
4.3.1 การกระทําแบบมีเคลื่อนไหวรางกาย
อธิบาย สําหรับ การกระทําโดยการเคลื่ อนไหวรางกายนั้นมีหลายรูปแบบดวยกั น
เช น การชก การผลัก การวิ่ง ชน เป นตน อยา งไรก็ต าม การที่ จะถื อว า ผูกระทํ า มีการ
กระทําไดนั้น จะตองพิจารณาเปนขั้นตอนไปดั่งตัวอยางตอไปนี้
ขอเท็จจริงปรากฏวา นายแดงโกรธนายขาวจึงใชปนนายยิงขาว นายขาวถูกยิงถึงแกค วาม
ตาย เชนนี้ ถือวานายแดงมี “การกระทํา” เพราะ
(ก) นายแดง “คิด” จะยิงนายขาว
(ข) นายแดง “ตกลงใจ” ที่จะยิงนายขาวตามที่คดิ ไว
(ค) ในทีส่ ุดนายแดงก็ได “ยิง” นายขาวตามทีต่ กลงใจอันสืบเนื่องมาจากความคิด
ทั้งนี้ การยิงดังกลาว คือ การกระทําในรูปแบบเคลื่อนไหวรางกาย โดยเริ่มตั้งแต
(๑) ลงมือยิงนายขาวดวยการเล็งปนไปที่นายขาว
(๒) การลั่นไกปนยิงไปที่ขาวและ
(๓) การทีก่ ระสุนถูกนายขาว
ทั้ง (๑) และ (๒) และ (๓) เหลานี้ลวน ยอมถือวาเปนสวนของการกระทําทั้งสิ้น

หนา ๓๐
4.3.2 การกระทําแบบไมมีเคลื่อนไหวรางกาย
อธิบาย โดยหลักแลว “การกระทํา” คือ การเคลื่อนไหวรางกาย สวนการกระทําโดย
การไมเคลื่อนไหวรางกายนั้นถือเปนขอยกเวน ซึ่งแยกออกไดเปน ๒ ประเภท คือ
(1) การกระทําโดยงดเวน
(2) การกระทําโดยละเวน
ขอสําคัญ คือ แมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคทาย จะบัญญัต
ใหการ “งดเวน” เปนการกระทําดวยเชนกันก็ตาม แตการไมเคลื่อนไหวรางกายที่จะถึงขั้นที่
เรี ยกว า “งดเว น” ได นั้น จะต องเข า เงื่ อนที่ ไขสํา คั ญ กลา วคื อ ผูที่ไม เคลื่อ นไหวร างกาย
จะตองมีหนาที่โดยเฉพาะเพื่อปองกันมิใหผลเกิดดวย ดังนั้น หากผูที่ไมเคลื่อนไหวรางกาย
ไมมีหนาที่โดยเฉพาะเพื่อปองกันมิใหผลเกิด ก็จะกลายเปนเพียงการ “ละเวน” เทานั้น
ขอสังเกต สําหรับหนาที่โดยเฉพาะเพื่อปองกันมิใหผลเกิดขึ้น เชน
๑.หนาที่ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ เชน บิดามารดาตองอุปการะบุตร
๒.หนาทีอ่ ันเกิดจากการยอมรับโดยเจาะจง เชน นางพยาบาลดูแลคนไข , คน
ดูแลสระวายน้ํา
๓.หนาทีอ่ ันเกิดจากการกระทํากอนๆ ของตน เชน คนพาคนตาบอดขามถนน
(แลวเปลีย่ นใจปลอยใหยืนกลางถนนจนคนตาบอดถูกรถชน) , คนอุม คนบาดเจ็บ
ขึ้นรถและปลอยลงจากรถ ( ทิ้งไวกลางทาง )
๔. หนาที่อันเกิดจากความสัมพันธเปนพิเศษเฉพาะเรื่อง เชน ปาเลี้ยงหลานจน
โต ตอมาปาปวยหลานไมยอมนํายาและอาหารใหปาทาน และปาเสียชีวิต เพราะการกระทํา
ดังกลาวของหลาน
ตั ว อย าง นางแดงลั ก ลอบได เ สี ย กั บ นายดํ า เกิ ด บุ ต รทารกขึ้ นมาคนหนึ่ ง คื อ
เด็กชายขาว นายดําไมยอมรับเด็กชายขาวเปนบุตร นางแดงเกิดความอับ อายจึงอยากให
เด็กชายขาวตายโดยการแกลงไมใหเด็กชายขาวกินนมเด็กชายขาวอดนมตายในทีส่ ดุ เชนนี้
ถือวานางแดงมี “การกระทํา” เพราะ
(ก) นางแดงคิดที่จะฆาเด็กชายขาวโดยการไมใหนมเด็กชายขาวกิน
(ข) นางแดงตกลงใจที่จะฆาเด็กชายขาวโดยการไมใหนมเด็กชายขาวกิน
(ค) นางแดงอยูเฉยๆปลอยใหเด็กชายขาวอดนมตายไป
ขอสังเกต ตามตัวอยางนี้ ถือวานางแดง “งดเวน” เพราะนางแดงเปนมารดาของ
เด็กชายขาว นางแดงมี หนาที่ ตองอุ ปการะบุต รตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิช ย
มาตรา ๑๕๖๔ อันเปนหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ นางแดงจึงมีความผิดฐานฆาเด็กชาย
แดงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบมาตรา ๕๙ วรรคทาย
ตัวอยาง นายแดงเปนนักวายน้ําเหรียญทอง นายแดงโกรธเคืองกับนายดําบิด าของนาย
ขาว วันหนึ่งนายแดงพบนายขาวบุตรผูเยาวของนายดํากําลังจะจมน้ําตาย นายแดงชวยได
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แตไมชวยปลอยใหนายขาวจมน้ําตายไปตอหนาตน เชนนี้ ถือวานายแดงมี “การกระทํา”
เพราะ
(ก) นายแดงคิดที่จะไมชวยนายขาว
(ข) นายแดงตกลงใจทีจ่ ะไมชวยนายขาว
(ค) นายแดงอยูเ ฉยๆไมชวยนายขาวโดยปลอยใหนายขาวจมน้ําตายไป
ขอสังเกต ตามตัวอยางนี้ ถือวานายแดง “ละเวน” เพราะนายแดงไมมีหนาที่ตอง
ปองกันมิ ให นายขาวตาย อยางไรก็ต าม นายแดงอาจมี ความผิ ดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๗๔
ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาเกีย่ วกับเรือ่ ง “งดเวน”
คําพิพากษาฎีกาที่ 16412/2555 วันเวลาเกิดเหตุจําเลยพาผูเสียหายที่ 2 ซึ่งเปน
หญิ งคนรักนั่ งซ อนทายรถจัก รยานยนต ระหวา งทางได เกิ ดอุบัติ เ หตุรถจักรยานยนต ที่
จําเลยขับลมลงทําใหผูเสียหายที่ 2 ตกจากรถจักรยานยนตไดรับอันตรายสาหัส นอนหมด
สติในพงหญาขางทาง แลวจําเลยหลบหนี ไมให ความชว ยเหลือ ทิ้ งให ผูเ สี ยหายที่ 2
นอนหมดสติในที่เกิดเหตุเปนเวลานานถึง 8 วัน และไมแจงใหผูเสียหายที่ 1 ซึ่งเปนมารดา
ทราบจนมี ผูไปพบผู เสี ย หายที่ 2 จํ าเลยย อ มเล็ งเห็ นผลได วาการงดเวน ไมใ ห ความ
ชวยเหลือ ผูเสียหายที่ 2 อาจถึงแกความตายได เมื่อผูเสีย หายที่ 2 ไมถึงแกความตาย
จําเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆาผูอื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบ
มาตรา 80 และมาตรา 59 วรรคทาย
ขอสังเกต คือ การกระทําโดยการ “งดเวน ” นั้น อาจเกิดจาก “เจตนา” หรือ
“ประมาท” ก็ได
ตัวอยาง นางแดงสมรสกับนายดําเกิดบุตรทารกขึ้นมาคนหนึ่ง คือ เด็กชายขาว
นายดําไปทํา งานที่ตางประเทศและคอยสงเงินมาใหนางแดงเอาไวเลี่ย งดูบุ ตร นางแดง
ปลอยปละละเลยไมใหเด็กชายขาวกินนมจนเด็กชายขาวอดนมตายในที่สุด เชนนี้ ถือวา
นางแดงมี “การกระทํา” คือ “งดเวน” และ “ประมาท” ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๙ วรรคสี่

คําถามทายบท
นายดําเปนลูกจางประจําสระวายน้ํา และมีหนาที่ดูแลความปลอดภัยของผูมาวายน้ํา นายดํา
เห็นนายขาวเปนตะคริวกําลังจมน้ํารองขอความชวยเหลือ นายดําตองการใหนายขาวตาย นายดําจึง
ยืนดูเฉยๆ และในที่สุดนายขาวจมน้ําตาย
ใหวินิจฉัยวา การกระทําของนายดําดังกลาวมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใด
หรือไม
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5
หัวขอเนื้อหาประจําบท
ความนํา
ในการกระทําตามที่กฎหมายอาญาบัญญัติเ ปนความผิด อาจเกิดกรณีสําคัญผิด ในตัวบุคคล
หรือสําคัญผิดในขอเท็จจริงก็ได ซึ่งกฎหมายบัญญัติเงื่อนไขเหตุแหงการรับผิดเอาไวแตกตางกัน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายเกี่ยวกับการสําคัญผิดในตัวบุคคล และสําคัญผิดในขอเท็จจริงจริงได
2. วินจิ ฉัยปญญาเกี่ยวกับการกระทําที่เกิดจากการสําคัญผิด ในตัวบุคคลและสําคัญผิด
ในขอเท็จจริงจริงได
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท
1. การบรรยาย
2. การศึกษาเอกสารประกอบการสอน
3. ทําแบบฝกหัดทายบท
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ประมวลกฎหมายอาญา
การวัดผลและการประเมินผล
1.สังเกตจากความสนใจในเนื้อหาที่เรียนสังเกตจากการซักถามในชั้นเรียน
2. การมีสวนรวมในการอภิปรายเปนกลุม
3. สังเกตจากการตรวจผลงาน รายงาน และแบบฝกหัดทายบท
4.ประเมินผลจากการสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา
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บทที่ 5
การสําคัญผิด
ในบางกรณีผูล งมือกระทํา อาจมีค วามเขาใจผิด ในขณะลงมือกระทํ า หากมีค วาม
เขาใจผิดในวัตถุแหงการกระทําที่เปนบุคคลจะเรียกวา “สําคัญผิดในตัวบุคคล” หรืออาจ
เรียกอีกอยางไดวา “สําคัญผิดเปนคนละคนกัน” แตถาผูล งมือเขาใจผิด ในสถานการณที่
กําลังเกิดขึ้นในขณะนั้นก็จะเรียกวา “สําคัญผิดในขอเท็จจริง”

5.๑ การสําคัญผิดในตัวบุคคล
สําหรับหลักเกณฑ “สําคัญผิดในตัวบุคคล” มีอยูใน ป.อ.มาตรา ๖๑ โปรดพิจารณาภาพ
ดังนี้

นาย ก.

นาย ข.

( ผูลงมือ)

(ผูที่ผูลงมือตองการกระทําตอ)

นาย ค.
(ผูถูกกระทําเพราะสําคัญผิดใน

ตัวบุคคล)

ตัวอยาง นาย ก. ตองการยิงนาย ข. แตนาย ก. เขาใจผิดวา นาย ค. คือ นาย ข.
ประเด็น คือ ปรากฏวานาย ก. ยิง นาย ค. ทําใหนาย ค. ตายโดยทันที
ผลทางกฎหมาย คือ การกระทําของนาย ก. ดังกลาว ถือวา
(๑) นาย ก. เจตนาจะกระทําตอนาย ข. ซึ่งเปนบุคคลหนึ่ง
(๒) แตนาย ก. ไดกระทําตอนาย ค. อีกบุคคลหนึ่ง โดยสําคัญผิด
(๓) นาย ก. จะยกเอาความสําคัญผิดเปนขอแกตัววามิไดกระทําโดยเจตนาตอ
นาย ค. หาไดไม
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(๔) ดังนั้น นาย ก. มีความผิดตามป.อ.มาตรา ๒๘๘ ประกอบมาตรา ๖๑ ตอ
นาย ค. (เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๓-๓๕๔/๒๕๕๐)
ตัวอยางเพิ่มเติม นายดําแอบซุมยิงนายขาวอยู บังเอิญนายแดงลุกขึ้นมาเปดประตูบานลง
บันไดเพื่อจะไปถายปสสาวะขางลาง แลวถูกนายดําใชอาวุธปนยิงโดยสําคัญผิดวาเปนนายขาว การ
กระทําของนายดําเปนการฆานายแดงโดยไตรตรองไวกอนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙
(๔)ประกอบมาตรา ๖๑ ( คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๐/๒๕๓๖ , คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๘๗/๒๕๓๖)

5.2 การสําคัญผิดในขอเท็จจริง
5.2.1 กรณีตามป.อ.มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง
หลัก คือ การเขาใจผิดในสถานการณหรือการสําคัญผิด ในขอเท็จจริงนี้มีอยูใน
ป.อ.มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ที่สําคัญ คือ จะตองถูกนํามาปรับใชกับกรณีเหตุยกเวนความผิด ( เชน
มาตรา ๖๘ ) , เหตุยกเวนโทษ ( เชน มาตรา ๖๗) , เหตุลดโทษ ( เชน มาตรา ๗๒ ) ดวยเสมอ กลาว
อีกนัยหนึ่ง คือ ป.อ.มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่งจะไมถูกนํามาปรับใชโดยไมมีเหตุดังกลาวประกบอยูอยาง
เด็ดขาด
กลาวโดยสรุป
5.2.1.๑.ปองกันโดยสําคัญผิดตามป.อ.มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง มีได
5.2.1.๒.จําเปนโดยสําคัญผิดตามป.อ.มาตรา ๖๗(๑) หรือ (๒) ประกอบมาตรา ๖๒ วรรค
หนึ่ง มีได
5.2.1.๓.บันดาลโทสะโดยสําคัญผิดตามป.อ.มาตรา ๗๒ ประกอบมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง มี
ได
5.2.1.๔..ปองกันโดยสําคัญผิดแลวพลาดตามป.อ.มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๖๒ วรรค
หนึ่งประกอบมาตรา ๖๐ มีได
5.2.1.๕..จําเปนโดยสําคัญผิดแลวพลาดตามป.อ.มาตรา ๖๗(๑)หรือ(๒) ประกอบมาตรา
๖๒ วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๖๐ มีได
5.2.1.๖..บันดาลโทสะโดยสําคัญผิดแลวพลาดตามป.อ.มาตรา ๗๒ ประกอบมาตรา ๖๒
วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๖๐ มีได
ตัวอยาง นายแดงเห็นคนเดินเขาไปในบริเวณบานของนายขาวซึ่งเปนเพื่อนของตน
ในเวลากลางคืนจึงไปแอบดูอยูที่หลังพุมไมขางรั้วบานของนายขาว นายขาวเดินมาปด
ประตูหนาตางมองเห็นเงาคนก็เขาใจวานายแดงเปนคนรายจะเขามาลักทรัพยในบานของ
ตนจึงใชปนยิงนายแดง ๑ นัด กระสุนปนไมถูกนายแดงแตไปถูกนายดําซึ่งเดินผานมาถึงแก
ความตาย
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ปญหา คือ นายขาวมีความผิดฐานใดหรือไม
คําตอบ นายขาวมีความผิด ฐานพยายามฆานายแดงตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๘๘ ประกอบมาตรา ๘๐ แตเปนการปองกันเกินสมควรแกเหตุตามมาตรา ๖๙
เพราะเปนการกระทําโดยมีเ จตนาฆาคนรายซึ่งจะเขามาลักทรัพย ทั้งนี้ โดยสําคัญผิดใน
ขอเท็จจริงตามมาตรา ๖๒ วรรคแรก นายขาวมีความผิด ฐานฆานายดําโดยเจตนาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ เปนการกระทําโดยพลาดตามมาตรา ๖๐ แตเมื่อ
การกระทําของนายขาวตอนายแดงเปนการปองกันเกินสมควรแกเหตุโดยสําคัญผิด การที่
พลาดไปถูกนายดํา ก็ยอมอางวาเปนการปองกั นเกิ นสมควรแกเ หตุต อนายดํา ไดเ ชนกั น
(เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๕/๒๕๑๖ และ ๘๙๒/๒๕๑๕)
5.๒.๒ กรณีตามป.อ.มาตรา ๖๒ วรรคสอง
หากความสํ าคั ญ ผิด ตาม ป.อ.มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ งได เกิ ด ขึ้นเพราะ
ความประมาทของผูกระทํา ผลทางกฎหมาย คือ ผูกระทําจะตองรับผิดในการกระทําโดย
ประมาทดวยตามป.อ.มาตรา ๖๒ วรรคสอง
ตั ว อย าง นายแดงใช ป นเด็ก เล นขู ล อนายดํ าเล นนายดํ า ไม ทั นดู ให ดี
(ประมาทตามป.อ.มาตรา ๕๙ วรรคสี)่ คิดวาเปนปน จริงๆ นายดําจึงใชปนของตนยิงนาย
แดงตาย นายดําไม ผิด ตามมาตรา ๒๘๘ เพราะอางปองกัน (ตามป.อ.มาตรา ๖๘) โดย
สําคัญผิด (ตามป.อ.มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง) ได แตนายดําประมาทนายดําจึงผิดฐานฆาคน
ตายโดยประมาทตามมาตรา ๒๙๑ ประกอบมาตรา ๖๒ วรรคสอง
5.2.3 กรณีตามป.อ.มาตรา ๖๒ วรรคทาย
กรณีตามป.อ.มาตรา ๖๒ วรรคทาย เปนการกําหนดวา “บุคคลจะตอง
รับโทษหนักขึ้นโดยอาศัยขอเท็จจริงใด บุคคลคนนั้นจะตอง “รู” ขอเท็จจริงนั้น” ตาม
หลักที่วา “รูเทาใด มีเจตนาเทานั้น”
ตัวอยาง นายแดงตองการฆานายดําซึ่งเปนบิด า นายแดงเห็นนางขาว
มารดาของนายแดงเดินมาคิดวาเปนนายดํา นายแดงยิงนางขาวตาย เชนนี้ นายแดงผิดฐานฆา
นางขาวตายตามป.อ.มาตรา ๒๘๙ (๑) เพราะ “รู” วา กําลังกระทําตอบิดาซึ่งเปนบุพการีผลก็
เกิดแกมารดาซึ่งก็เปนบุพการี ตรงตามหลักที่ วา “รูเ ทาใดมีเจตนาเทานั้น”
ตัวอยางคําพิพากษาฎีกา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๗๓/๒๕๒๒ จําเลยที่ ๑ สําคัญผิดวาผูตายจะยิงจําเลยที่ ๑
เปนความสําคัญผิดในขอเท็จจริงวามีภยันตรายจะเกิดขึ้นอันจําเลยที่ ๑ จะตองปองกันตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง จําเลยที่ ๑ ยิงผูตาย
๓ นัด ถือวาเปนการปองกันซึ่งเกินกวากรณีแหงการจําตองกระทําเพื่อปองกันเปนความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบมาตรา ๖๙
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๖/๒๕๑๔ ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูตายไมมีอาวุธปน แตเมื่อ
พฤติการณแหงคดีมีเหตุผลสมควรทําใหจําเลยสําคัญผิดเขาใจวาผูตายมีอาวุธปนและกําลัง
จะยิงทํารายจําเลยในระยะหางกัน ๒ วา อันนับไดวาเปนภยันตรายที่ใกลจะถึงตัวจําเลย
จําเลยชอบที่จะใชสิทธิกระทําเพื่อปองกันตนไดและการที่จําเลยใชปนยิงผูตายเพื่อปองกัน
ตนไป ๑ นัดในทันทีนั้นการกระทําของจําเลยจึงเปนการปองกันพอสมควรแกเหตุตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘ ดวย ความสําคัญผิดในขอเท็ จจริงตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๖๒ วรรคแรก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๖๐/๒๕๑๑ คนเลี้ยงชางนําชางของผูเสียหายไปผูกไวหาง
สวนของจําเลยประมาณ ๑๐๐ วา กลางคืนชางหลุดจากโซลาม พังรั้วลวดหนามเขาไปใน
สวนของจําเลย ซึ่งมีพืชพรรณไมตาง ๆ กับบานพักของจําเลยและคนงาน นายสุข คนงาน
ของจําเลยไดยินเสียงหักขาวโพดจึงบอกจําเลยโดยเขาใจวามีสัตวปาเขามาหักกินขาวโพด
ในไร จําเลยจึงเอาปนถือติดมือไปดวย เดินไปทามกลางไรขาวโพดสูงทวมศีรษะ และโดยไม
ทันรูตัว เมื่อจําเลยและคนงานโผลออกจากไรขาวโพดมองเห็นชางยืนอยูหางเพีย ง ๔ วา
จําเลยเขาใจวาเปนชางปาเพราะไมรูวามีคนเอาชางบานมาเลี้ยงไวแถวไรจําเลยจึงผลักให
นายสุข หลบแลวยิงชางไป ๒ นัด ทันที แสดงใหเห็นเจตนาของจําเลยวาจํ าเลยยิงโดย
คาดคิด วาเปนชา งปา ซึ่ง ตามธรรมชาติยอมดุรายอาจจะไล ทําร ายนายสุข และจํา เลยได
ระยะหางระหวางชางกับนายสุขและจําเลยเพียง ๓-๔ วา นับวากระชั้นชิดมาก ชางอาจจะ
วิ่งแลนเขาหาตัวนายสุขและจําเลยไดในชั่ว ๒-๓ วินาที และตนขาวโพดไมใชอุปสรรคที่จะ
ทําใหชางไปไดชาๆ หรือใชเปนที่กําบังไดนายสุขและจําเลยอาจวิ่งหนีไมพน การที่จําเลยยิง
ชางของผูเสียหายเปนการตัดสินใจโดยกะทันหันดวยความจําเปนเพื่อใหพนจากภยันตราย
ที่ใกลจะถึงตัวจําเลยและนายสุขคนงานของจําเลย โดยจําเลยไมสามารถหลีกเลี่ย งใหพน
โดยวิธีอื่นได การกระทําของจําเลยไมเกินสมควรแกเหตุ จําเลยจึงไมตองรับโทษฐานทําให
เสียทรัพย
ขอสังเกต ตามคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๖๐/๒๕๑๑ อธิบายขยายความไดวา
ประเด็นที่ ๑ จําเลยยิงชางของผูเสียหายยอมเปนความผิดฐานทําใหเสียทรัพย
ตามป.อ.มาตรา ๓๕๘
ประเด็นที่ ๒ แตที่จําเลยยิงชางเพราะเปนการกระทําความผิดดวยความจําเปน
ตามป.อ.มาตรา ๖๗(๒)
ประเด็นที่ ๓ การกระทําความผิดดวยความจําเปนป.อ.มาตรา ๖๗ (๒)ของจําเลย
ดังกลาวในประเด็น ที่ ๒ เกิดจากความสําคัญผิดในขอเท็จจริงตามป.อ.มาตรา ๖๒ วรรค
หนึ่ง ( สําคัญผิดเกี่ยวกับเหตุยกเวนโทษ) จําเลยจึงไมตองรับโทษตามป.อ.มาตรา ๓๕๘
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คําถามทายบท
นายดําหยอกลอนายแดงเพื่อนรวมชั้นเรียนโดยการนําปนเด็กเลนที่มีลักษณะเหมือนของจริง
มากมาจองทําทาเล็งจะยิงนายแดง นายแดงเขาใจผิดคิดวาเปนปนจริงจึงใชหนังสือขวางไปที่มือของ
นายดําเพื่อใหปนหลุดมือ แตหนังสือดังกลาวถูกบริเวณลําตัวนายดําทําใหเปนแผลถลอกเล็กนอย
ใหวนิ ิจฉัยวา การกระทําของนายแดงเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6

หัวขอเนื้อหาประจําบท
ความนํา
ความผิ ด ทางอาญาที่ ต อ งการผล ผลนั้ น จะต อ งเป น ผลธรรมดาที่ย อ มเกิด ขึ้ นได อั น สื บ
เนื่องมาจากหลักความสัมพันธระหวางการกระทําและผล ( causation)
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายเกี่ยวกับหลักความสัมพันธระหวางการกระทําและผลได
2. วินจิ ฉัยปญญาเกี่ยวกับหลักผลธรรมดาได
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท
1. การบรรยาย
2. การศึกษาเอกสารประกอบการสอน
3. ทําแบบฝกหัดทายบท
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ประมวลกฎหมายอาญา

หนา ๓๙
การวัดผลและการประเมินผล
1.สังเกตจากความสนใจในเนื้อหาที่เรียนสังเกตจากการซักถามในชั้นเรียน
2. การมีสวนรวมในการอภิปรายเปนกลุม
3. สังเกตจากการตรวจผลงาน รายงาน และแบบฝกหัดทายบท
4.ประเมินผลจากการสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา
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บทที่ 6
ความสัมพันธระหวางการกระทําและผล
( ผลธรรมดา )
ปญหาเบื้องตน ขอเท็จจริง คือ นาย ก. วิ่งไลใชมีดฟนนาย ข. ประสงคจะฆานาย
ข. ใหตายดวยมีดของตน
ประเด็น คือ นาย ข. วิ่งหนีและปรากฏวา
(1) นาย ข. โดนฟาผาตาย
(2) นาย ข. วิ่งหนีกระโดดลงน้ําและจมน้ําตาย
(3) นาย ข. ถู ก นาย ก. ใช มี ด ฟ น ที่ หั วแล ว แต ไม ต าย นาย ข. รั ก ษาตั ว ที่
โรงพยาบาล ตอมาปรากฏวาพยาบาลประมาทใชอุปกรณไมสะอาดทําแผลให นาย ข.
จึงเกิดอาการบาดแผลติดเชื้อตาย
ปญหา คือ กรณีตางๆ ขางตน ตาม (1) (2) (3) จะวินิจฉัยความรับผิดของนาย ก.
อยางไร ?
คําตอบ ในทางกฎหมายอาญาหลั กที่นํ ามาใช วิเ คราะห ปญหาดั งกล าวเรีย กวา
หลั ก “ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการกระทํ า และผล”ภาษาอั ง กฤษใช คํ า ว า หลั ก
“causation” (อานวา “คอร - เซ - ชั่น” )

6.1 หลัก causation
หลัก causation คือ หลักที่ถูกนํามาใชในการวินิจฉัยความรับผิดของผูกระทําโดย
มีทฤษฎีที่เกี่ยวของตองนํามาพิจารณาประกอบกันดังตอไปนี้
6.1.1 ทฤษฎีเงือ่ นไข ( The Condition Theory หรือ “but for test” ) แยก
พิจารณาไดดังตอไปนี้
6.1.2.1 กรณีที่ 1. ถาไมมกี ารกระทําผลก็จะไมเกิด ถือวา ผลเกิดจากการก
ระทําอันนั้น
ตัวอยาง นายแดงยิงนายดํา นายดําถูกยิงบาดเจ็บตองไปรักษาตัวที่
โรงพยาบาล นายดําทนพิษบาดแผลไมไหว นายดําตาย เชนนี้ ถือวาความตายของนายดํา
เปนผลมาจากการกระทําการฆาโดยเจตนาของ นายแดง เพราะหากนายแดงไมยิง นาย
ดําก็จะไมตาย ถือวานายดําตายเพราะถูกนายแดงยิง นายแดงจึงมีค วามผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288 ความตายของนายดําเปน “ผลโดยตรง” จากการกระทํา
ของนายแดง “ผลโดยตรง” คือ ผลที่สัมพันธกับการกระทําตาม “ทฤษฎีเงื่อนไข”
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6.1.2.2 กรณีที่ 2. หากไมมีการกระทํา ผลก็ยังเกิด จะถือวาผลเกิดจากการกระทํานัน้
ไมได ( ผลที่เกิดขึ้นจึงไมใช “ผลโดยตรง” จากการกระทํานั้น)
ตัวอยาง แพทยประมาทฉีดยาชาเฉพาะที่ใหแ กคนไขผาตัด โดยใชยาชนิด A
ฉีด แทนที่จะใชยาชนิด B คนไขตายระหวางไดรับยาชาชนิด A อยู ผูเชี่ยวชาญเบิกความ
วา แมใชย าชนิด B คนไข ก็จะตายเพราะรางกายภายในบางส วนที่ ซอนอยูมี สภาพไม
สมประกอบ เชนนี้ แพทยไมตองรับผิดในความตายของคนไข แมแ พทยประมาทก็ตาม
เพราะความตายของคนไขไมใช “ผลโดยตรง” จากการกระทําโดยประมาทของแพทย
เนื่องจากแมแพทยไมประมาทคนไขก็จะตายอยู นั่นเอง
6.1.2.3 กรณีที่ 3. แมจะมีการกระทําอันอื่นๆ ที่กอใหเกิดผลนั้นดวย แตถาไมมีการก
ระทําอันนั้นแลวผลก็จะไมเกิด ตองถือวาผลเกิดจากการกระทําอันนั้น
ตัวอยาง นายแดง นายดําและนายขาว ตางคนตางใหยาพิษแกนายเหลืองกินโดย
มิไดรวมกันกระทํา แตละคนใหยาพิษนายเหลือง คนละ 2 แกรมซึ่งนายเหลืองจะตองกิน
6 แกรมจึงจะตายโดย แตละคนเขาใจ ผิดวายาพิษ 2 แกรม ก็ทําใหนายเหลืองตายได นาย
เหลืองกินยาพิษที่ทั้งสามคนใหและตาย เชนนี้ แตละคนมี ความผิดฐานฆานายเหลืองตาย
โดยเจตนา นายแดงจะอ างวาหากนายดํา และนายขาวไม ให ยาพิษ แก นายเหลื อง นาย
เหลืองก็จะไมตาย นายแดงจึงไมควรรับผิดในความตายของนายเหลือง แตค วรรับผิด ฐาน
พยายามเทานั้น ไมได เพราะหากนายแดงไมใหนายเหลืองก็จะไมตาย จึงตองถือวานาย
เหลืองตายเพราะการกระทํ าของนายแดง กรณี ของนายดําและนายขาวก็ถื อหลักอยาง
เดียวกัน
กลาวโดยสรุป “ทฤษฎีเงื่อนไข” เปนที่มาของคําวา “ผลโดยตรง”
6.1.2 ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม ใชใน 2 กรณีดังนี้
6.1.2.1 กรณีที่ 1. คือ ในกรณีที่ผลของการกระทําความผิดทําใหผกู ระทํา
ตองรับโทษหนักขึ้น
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 63 บัญญัติ วา “ถาผลของการก
ระทําความผิดใดทําใหผกู ระทําตองรับโทษหนักขึ้นผลของการกระทําความผิดนั้นตอง
เปนผลที่ตามธรรมดายอมเกิดขึ้นได” คําวา “ผลธรรมดา” ตาม มาตรา 63 คือ ผลตาม
“ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม” ซึ่งหมายความวาเปนผลที่ผูกระทําสามารถ “คาดเห็น” ความ
เปนไปไดของผลนั้น โดยใชหลักมาตรฐานของบุคคลสามัญที่เรียกกันวา “วิญูชน” เปน
หลัก สําหรับการ “คาดเห็น” นี้ไมตองถึงขั้นเล็งเห็นผล
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ตั ว อย างนายดํ า ชกตานายแดง ตอนแรกนายดํ า ผิ ด ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 295 แตถาอีกสามวันตอมาปรากฏวานายแดงตาบอด และการที่ “ตา
บอด” เปน “ผลธรรมดา” ที่ยอมเกิดขึ้นเพราะวิญูชน “คาดเห็น” ได ดังนี้ นายดําตองรับ
โทษหนักขึ้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 (1) เปนตน
6.1.2.2 กรณีที่ 2. คือ ในกรณีที่ผลของการกระทําเกิดจากเหตุแทรกแซง
เหตุแทรกแซง (intervening cause) คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นใหม
หลังจากการกระทําของผูกระทําการในตอนแรกและเปนเหตุที่กอใหเกิดผลในบั้นปลายขึ้น
ตัวอยาง นายแดงไลยิงนายดํา นายดําหลบทันไมถูกยิงโดยวิ่งหนีไป
หลบอยูใตตนไมในขณะฝนตกหนัก และถูกฟาผาตาย เชนนี้ ถือวา “ฟาผา” คือ “เหตุ
แทรกแซง” เพราะเปนเหตุที่ทําใหดําตาย
อย างไรก็ต าม แมมี “เหตุแ ทรกแซง” เกิ ดขึ้ นมาก็ ยัง ตองวิ นิจฉั ย
ตอไปอีกดวยวา “เหตุแทรกแซง” ดังกลาว “คาดหมายได” หรือ “คาดหมายไมได”
กลาวคือ
ในกรณีที่ผลในบั้นปลายมิไดเกิดจากการกระทําของผูกระทําโดยตรง
แต เ กิ ด จาก “เหตุ แ ทรกแซง” ผูก ระทํ า จะต องรับ ผิ ด ในผลบั้ นปลายก็ ตอ เมื่ อ “เหตุ
แทรกแซง” เป นสิ่ง ที่ “คาดหมายได ” (foreseeability) หาก “คาดหมายไม ได ”
(unforeseeability) ผูกระทําก็ไมตองรับผิดในผลบั้นปลาย แตรับผิดเพียงเทาทีต่ น กระทํา
ไปแลวกอนเกิดมีเหตุแทรกแซงนั้น
จากตัวอยางขางตน ที่วา นายดําวิ่งหนีและถูกฟาผาตาย หากถือวา
“ฟาผา” คือ เหตุแทรกแซงที่ คาดหมายไมได เชนนี้ นายแดงก็ไมตองรับผิด ในความตาย
ของนายดําตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 แตสิ่งที่นายแดงไดกระทําไปแลวตอ
นายดํ า ก อนเกิ ด ฟ า ผ า คื อ ไลยิ งนายดํ า นายแดงจึ ง ผิ ด ฐานพยายามฆ า นายดํ า ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 ในการวินิจฉั ยว าผู กระทํา
คาดหมายได ห รื อ ไม ต อ งใช มาตรฐานของบุ ค คลสามั ญ หรื อ “วิ ญู ช น” นั่ นเอง
“คาดหมายได” ไมจําตองถึงขนาด “เล็งเห็นผล” เหตุแทรกแซงที่คาดหมายได คือ เหตุ
ตาม “ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม” นั่นเอง
สรุป คือ
ขอ 1) การกระทําอันใดก็ตาม ตองวิเคราะหผานทฤษฎีแ รกเสีย กอน คือ ทฤษฎี
เงื่อนไข และถาวิเคราะหสรุปวาเปน “ผลโดยตรง” แลวยังไมพอ
ขอ 2) ตองเอา “ผลโดยตรง” ตามขอ 1) มาวิเคราะหผานทฤษฏีเหตุที่เหมาะสม
อีกชั้นหนึ่งวา หากมีเหตุแทรกแซงเชนนี้ “จะคาดหมายไดหรือไม”
ขอ 3) หากคาดหมายได ก็เปน “ผลธรรมดา” แตถาคาดหมายไมไดก็ “ไมเปน
ผลธรรมดา” (หรืออาจใชคําวา “ผลผิดธรรมดา” ก็ได ) โดยถือวาตัดความสัมพันธกับ
การกระทํา
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ขอ 4) เมื่อวิ เคราะหอ อกมาวา เปน “ผลธรรมดา” เชนนี้ ผูกระทํา ก็ตองรับ ผิดในการ
กระทําของตนอันเปน “ผลบั้นปลาย” เพราะถือวา มีความสัมพันธกันระหวางการกระทํา
และผลแหงการกระทําแลว นั่นเอง
ขอสังเกต มาตรา 63 คําวา “ผลธรรมดา” จํากัดอยูที่นํามาใชเรื่องผลที่ทําใหรับ
โทษหนักขึ้นเทานั้น
สรุปจากประเด็นปญหาขางตน
(1) ฟาผา คือ เหตุแทรกแซงธรรมชาติคาดหมายไมได
(2) กระโดดลงน้ําเปนสิ่งที่คาดหมายไดตามสัญชาตญาณ
(3) การกระทําโดยประมาทของพยาบาลเปนสิ่งซึ่งบุคคลที่สามเปนสิ่งทีค่ าดหมาย
ได

คําถามทายบท
นายเหลืองโกรธนายทองจึงชกหนานายทองหลายครั้งจนดวงตาซายของนายทองปดบวมช้ํา
ตอมาอีก 6 วัน ตาซายของนายทองนั้นบอดเพราะการถูกชก
ใหวินิจฉัยวา นายเหลืองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม

หนา ๔๔

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7

หัวขอเนื้อหาประจําบท
ความนํา
ความผิดทางอาญาในบางกรณีกฎหมายมีการบัญญัติถึงเหตุยกเวนความผิด เหตุยกเวนโทษ
และเหตุลดโทษเอาไวซึ่งจะตองนํามาพิจารณาประกอบกับโครงสรางความรับผิดในทางอาญาดวย
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายเกี่ยวกับเหตุยกเวนความผิด เหตุยกเวนโทษ และเหตุลดโทษได
2. วินจิ ฉัยปญญาเกี่ยวกับเหตุยกเวนความผิด เหตุยกเวนโทษ และเหตุลดโทษได
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท
1.การบรรยาย
2.การศึกษาเอกสารประกอบการสอน
3.ทําแบบฝกหัดทายบท
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ประมวลกฎหมายอาญา
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การวัดผลและการประเมินผล
1.สังเกตจากความสนใจในเนื้อหาที่เรียนสังเกตจากการซักถามในชั้นเรียน
2. การมีสวนรวมในการอภิปรายเปนกลุม
3. สังเกตจากการตรวจผลงาน รายงาน และแบบฝกหัดทายบท
4.ประเมินผลจากการสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา
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บทที่ 7
เหตุยกเวนความผิด เหตุยกเวนโทษ เหตุลดโทษ
แมมีการกระทําที่ “ครบองคประกอบ”ตามที่กฎหมายบัญญัติเปนความผิดปรากฏ
ขึ้นแลวก็ตาม จะรีบดวนวินิจฉัยวา ผูกระทํามีความผิดทันทีเลยไมได ทั้งนี้ ตองพิจารณาถึง
เหตุยกเวนความผิด , เหตุยกเวนโทษ , เหตุลดโทษ ประกอบดวยเสียกอน

7.1 เหตุยกเวนความผิด
เหตุยกเวนความผิด คือ เหตุที่กฎหมายกําหนดเอาไววา แมมีการกระทําอันนั้ น
เกิดขึ้น ผูกระทําก็ไมมีความผิดทางอาญา เชน การกระทําอันมีลักษณะเปนการปองกัน
โดยชอบดวยกฎหมายตาม ป.อ.มาตรา ๖๘ หรือการทําแทงโดยแพทยตามป.อ.มาตรา
๓๐๕ จะสังเกตเห็นไดวามาตราเหลานี้ จะมีการบัญญัติโดยใชถอยคําวา “ไมมีความผิด”
เอาไวดวย เปนตน

7.2 เหตุยกเวนโทษ
เหตุยกเวนโทษ คือ เหตุที่กฎหมายกําหนดเอาไววา แมมีการกระทําอันนั้นเกิด ขึ้น
ผูกระทํามีความผิดทางอาญาแลว แตผูกระทําไมตองรับโทษ เชน การกระทําความผิดดวย
ความจําเปนตามป.อ.มาตรา ๖๗(๑)(๒) หรือผูกระทําที่เปนโรคจิตหรือจิต ฟนเฟอนตาม
ป.อ.มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง , ผู กระทํา ที่ถู กบัง คับ ใหเ สพยสุ ราหรือของมึนเมาตามป.อ.
มาตรา ๖๖ , ผู ก ระทํ า เป นเด็ ก อายุ ไ ม เ กิ น สิ บ ป ต ามป.อ.มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ ง จะ
สังเกตเห็ นได วามาตราเหล านี้จะมีการบัญ ญัติโดยใช ถอยคําวา “ไมตอ งรับโทษ” หรื อ
บัญญัติวา “ไดรับยกเวนโทษ”เอาไวดวย เปนตน

7.3 เหตุลดโทษ
เหตุล ดโทษ คื อ เหตุ ที่กฎหมายกํ าหนดเอาไว ว า แม มีการกระทํ า อันนั้ นเกิ ด ขึ้ น
ผูกระทํามีความผิดทางอาญาแลว แตศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสาํ หรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได เชน การกระทําโดยบันดาลโทสะตามป.อ.มาตรา ๗๒ เปนตน
ขอสังเกต จะเห็นวา เฉพาะในกรณี ป.อ.มาตรา ๖๗ กับ มาตรา ๖๘ นั้นจะมีป.อ.
มาตรา ๖๙ ควบคุมขอบเขตของผูกระทําเอาไวดวย กลาวคือ หากการกระทําตามมาตรา
๖๗ หรื อมาตรา ๖๘ เปนการกระทํา ไปเกินสมควรแกเ หตุห รือเกินกวากรณี แห งความ
จําเปนหรือเกินกวากรณีแหงการกระทําเพื่อปองกันผลนั้น เชนนี้ ป.อ.มาตรา ๖๙ กําหนด
วา ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นก็ได
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7.4 หลักการพิจารณาวาจะเปนการกระทําแบบ “จําเปน” หรือ “ปองกัน”

นาย ก.
( ผูกอภัย)

นาย ข.
( ผูลงมือ)

นาย ค.
( ผูอื่น )

ตัวอยางที่ ๑ นาย ก. ใชปนจองเล็งไปทางนาย ข. โดยบอกบังคับใหนาย ข. ชกหนานาย ค.
มิฉะนั้นนาย ก. จะยิงนาย ข. ใหตายโดยทันที
ประเด็น คือ นาย ข. กลัวตายจึงชกนาย ค.
ผลทางกฎหมาย คือ การกระทําของนาย ข. ดังกลาว
(๑) เปนการกระทําตอผูอื่น
(๒) เปนการกระทําอันเปนความผิดตามป.อ.มาตรา ๒๙๕
(๓) แตนาย ข. อางวากระทําความผิดดวยความจําเปนตามป.อ.มาตรา ๖๗ (๑)
ได
(๔) ดังนั้น นาย ข. ไมตองรับโทษตามที่ป.อ.มาตรา ๒๙๕ กําหนดไว
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นาย ก.
( ผูกอภัย)

นาย ข.
( ผูลงมือ)

นาย ค.
( ผูอื่น )

ตัวอยางที่ ๒ นาย ก. ใชปนจองเล็งไปทางนาย ข. โดยบอกบังคับใหนาย ข. ชกหนา
นาย ค. มิฉะนั้นนาย ก. จะยิงนาย ข. ใหตายโดยทันที
ประเด็น คือ นาย ข. ไมกลัวตายจึงชกหนานาย ก.
ผลทางกฎหมาย คือ การกระทําของนาย ข. ดังกลาว
(๑) เปนกระทําตอผูกอภัย
(๒) เปนการกระทําตามป.อ.มาตรา ๖๘ นาย ข. จึงไมมีความผิด
ขอสังเกตที่ ๑ ถาพิจารณาตามหลักทั่วไป อาจพอสรุปเปนสูตรไดวา
(1) จําเปนตองกระทําตอผูอื่น แตถาปองกันตองกระทําตอผูกอภัย
(2) จําเปนอาจกระทําเพราะเหตุภยันตรายอันเกิดจากการประทุษรายโดยละเมิด
ดวยกฎหมายหรื อภยั นตรายในรู ป แบบอื่ นก็ ได เช น ภั ย ธรรมชาติ แต ถ า
ปองกันตอ งเป นเหตุ ภ ยั นตรายอัน เกิ ดจากการประทุษ รายโดยละเมิด ดวย
กฎหมายเทานั้น
(3) จําเปน คือ เหตุยกเวนโทษ ( แสดงวาผูกระทํามีความผิดเสมอ ) แตปองกัน
คือ เหตุยกเวนความผิด ( แสดงวาผูกระทําไมมีความผิด ) อยางไรก็ตาม ตอง
พิจารณาถึงขอบเขตตามป.อ.มาตรา ๖๙ ประกอบดวย
ขอสังเกตที่ ๒ จําเปนอาจกระทําตอผูกอภัยได เชน นายแดงละเมอหยิบปนขึ้นมา
จะยิงนายดํา นายดํารูวานายแดงละเมอแตนายดําไมมีท างจะหลีกเลี่ยงภยันตรายนั้นได
นายดําใชปนยิงมาที่นายแดง นายแดงตาย นายดําอางจําเปนได กรณีนี้แมเปนการกระทํา
ตอนายแดงผูกอภัย แตก็ไมใชปองกันเพราะภัยจากการกระทําของนายแดงไมไดเกิด จาก
การละเมิดกฎหมายเพราะนายแดงละเมอไมมีการกระทํา (กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ นายแดง
กระทําไปโดยขาดเจตนาประสงคตอผลหรือเล็งเห็นผลเนื่องจากนายแดงละเมออยู นัน่ เอง)
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7.5 การกระทําโดยบันดาลโทสะ
หลักเกณฑในเรื่องบันดาลโทสะตามป.อ.มาตรา ๗๒ มีดังนี้
ขอ ๑. ถูกขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปนธรรม
ขอ ๒. การที่ถูกขมเหงเชนนั้นเปนเหตุใหผูกระทําบันดาลโทสะ
ขอ ๓. ผูกระทําไดกระทําความผิดตอผูขมเหงในขณะบันดาลโทสะ
ผลทางกฎหมาย คือ หากผูกระทํากระทําโดยผานหลักเกณฑทั้ง ๓ ขอขางตนยอมเปนการ
กระทําโดยบันดาลโทสะอันเปนเหตุลดโทษได
ตัวอยาง นายดําเห็นนายแดงกําลังชําเรานางขาวภริยานายดําถึงในหองนอน แมนาง
ขาวจะไมใชภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย แตอยูกินกับ นายดํากันมา ๑๓ ป และเกิดบุตรกับ
นายดํา ๖ คน นายดําจึงใชมีดพับเล็กที่หามาไดในทันทีทันใด แทงนายแดง ๒ ที นายแดง
ตาย ดังนี้ นายดําผิดป.อ.มาตรา ๒๘๘ แตนายดําอางวาเปนการกระทําความผิดเพราะ
บันดาลโทสะตามป.อ.มาตรา ๗๒ ได ( คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๙/๒๕๑๕ )
ขอสังเกตพิเศษ แตถานายดํากับนางขาวสมรสกันสงผลใหเปนสามีภริยากันโดยชอบ
ดวยกฎหมาย เชนนี้ การกระทําของนายดําที่แทงนายแดง ๒ ทีจะกลายเปนการปองกัน
ตามป.อ.มาตรา ๖๘ ผล คือ นายดําไมมีความผิด (เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๘/๒๔๗๙ )
ตัวอยางอื่นๆ
ตัวอยางที่ ๑ จําเลยถูกคนรายที่มีสมัครพรรคพวกหลายคนแตละคนมีอาวุธปน
ครบมือ ใชปนจี้ขูบังคับใหเอาเรือรับสงขามฟากเพื่อชวยคนรายใหพนจากการจับกุม ดังนี้
เปนการที่จําเลยกระทําไปเพราะอยูในที่บังคับหรือภายใตอํานาจซึ่งไมสามารถหลีกเลีย่ งขัด
ขืนไดตามป.อ.มาตรา ๖๗ (๑) จึงเปนการกระทําความผิดดวยความจําเปนจําเลยไมตองรับ
โทษ ( คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๕๐/๒๕๑๔ )
ตัวอยางที่ ๒ ผูตายเขามาตอวาและตบหนาจําเลยจําเลยโมโหจึงชักปนยิงผูตาย ๓
นัด ถือวายังไมมีภยันตรายที่จําเลยจําตองปองกันแตอยางใด การกระทําของจําเลยจึงไม
เปนการปองกันตามกฎหมาย ดังนั้น จําเลยมีความผิด ฐานฆาผูอื่นโดยบันดาลโทสะตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบดวยมาตรา ๗๒ ( คํ าพิพากษาฎีกาที่
๕๖๖๔/๒๕๔๐ )
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ตัวอยางที่ ๓ การที่ผูเสียหายตะโกนดาถึงมารดาจําเลยวามารดาจําเลยเปนโสเภณี
และถึงแกกรรมดวยโรคเอดส เปนการกลาวหาวามารดาจําเลยสําสอนทางเพศถือวาเปน
การขมเหงจําเลยอยางรายแรงดวยเหตุไมเปนธรรม การที่จําเลยตบหนาผูเสียหาย ๒ ครั้ง
ในขณะนั้ นจึ ง เป นการกระทําโดยบั นดาลโทสะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕
ประกอบดวยมาตรา ๗๒ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๗๗๐/๒๕๔๔ )
ตัวอยางที่ ๔ ผูตายชอบเลนอาวุธปน บางครั้งเอากระสุนปนออกจากลูกโมแลวมา
จอยิ งที่ ศีรษะตนเองหรือผูอื่นเพื่ อลอเล น ในวันเกิ ด เหตุผูต ายก็เ อาอาวุ ธป นมาเล นอี ก
จําเลยเห็นจึงเขาแยง อาวุธป นปรากฏว าปนไลใสศี รษะผูต าย เห็ นได วา ในสถานการณ
ดังกลาวถือวาจําเลยกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตอง
มีตามวิสัย และพฤติการณ และจําเลยอาจใช ความระมั ด ระวังเช นวา นั้นไดแตห าได ใชให
เพียงพอไม อันเปนการกระทําโดยประมาทตาม ป.อ. มาตรา ๕๙ วรรคสี่ การที่จะอางวา
เป นการกระทํา ความผิ ดด วยความจํ าเปนไดนั้นต องเป นเรื่ องการกระทํ าผิ ด โดยเจตนา
เทานั้น ดังนั้น การกระทําของจําเลยจึงมิใชการกระทําความผิด ดวยความจําเปนตามป.อ.
มาตรา ๖๗ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๒๒๗/๒๕๕๓ )
ตัว อยางที่ ๕ ผูต ายพกอาวุธปนมาที่บานพักของจําเลย ถามจําเลยว า “เมื่อวาน
ผานหนาบานบีบแตรรถทําไม” และบอกใหจําเลยออกไปนอกบานเปนทํานองทาทาย
ชวนวิวาททั้งยิงจําเลยไดรับบาดเจ็บจําเลยจึงความีดปอกผลไมตรงเขาไปกอดปล้ําแยงปน
และแทงผูต ายถึง แกความตาย ดัง นี้ หากจําเลยไม เขาแยงปน และแทงผูต ายอาจจะถู ก
ผูต ายยิงซ้ํ าอีกไดเ พราะภยั นตรายของจํ าเลยยั ง คงมี อยู การกระทํา ของจํ าเลยเป นการ
ปองกันพอสมควรแกเหตุตามป.อ.มาตรา ๖๘ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๑๘/๒๕๒๗ )

คําถามทายบท
นายหนึง่ ใชปนจองเล็งไปทางนายสองโดยบอกบังคับใหนายสองชกหนานายสามมิฉะนั้นนาย
หนึ่งจะยิงนายสองใหตายทันทีปรากฏวานายสองกลัวตายจึงชกหนานายสาม
ใหวินิจฉัยวา นายสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 8
หัวขอเนื้อหาประจําบท
ความนํา
การลงมือกระทําความผิด หากความผิดไมสําเร็จสมดั่งเจตนาของผูกระทํา ยอมถือวาเปนการ
พยายามกระทําความผิดซึ่งกฎหมายกําหนดลักษณะของการพยายามกระทําความผิดไวแตกตางกัน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการพยายามกระทําความผิดได
2. วินจิ ฉัยปญญาเกี่ยวกับการพยายามกระทําความผิดได
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท
1. การบรรยาย
2. การศึกษาเอกสารประกอบการสอน
3. ทําแบบฝกหัดทายบท
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ประมวลกฎหมายอาญา
การวัดผลและการประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.

สังเกตจากความสนใจในเนื้อหาที่เรียน
สังเกตจากการซักถามในชั้นเรียน
การมีสวนรวมในการอภิปรายเปนกลุม
สังเกตจากการตรวจผลงาน รายงาน และแบบฝกหัดทายบท
ประเมินผลจากการสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา
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บทที่ 8
การพยายามกระทําความผิด
8.1 การพยายามกระทําความผิดตามมาตรา ๘๐
การพยายามกระทําความผิด คือ การกระทําที่ไมบรรลุผล โดยอาจเกิดจากเหตุ
๒ ประการ คือ
๑. กระทําไปไมตลอด
๒. กระทําไปตลอดแลวแตการกระทําไมบรรลุผล
ตัวอยางอันที่ ๑ กระทําไปไมตลอด เชน ขาวเอายาพิษใสในจานอาหารซึ่งวางอยู
บนโตะกิ นข าวที่ บ านของดํ า ขาวพยายามฆ าดํ า เป นพยายามกระทํา ความผิด ประเภท
“กระทําไปไมตลอด” เมื่อดํายังไมไดมากิน อาหารนั้นจะถือวาขาว “กระทําไปตลอดแลว”
ไมได
ตัวอยางอันที่ ๒ กระทําไปตลอดแลวแตการกระทําไมบรรลุผล เชน ก. ตองการ
ฆา ข. ใหตาย จึงใชปนยิง ข. กระสุนถูก ข. บาดเจ็บแตแพทยชวยชีวิต ข. ไวไดทัน ถือวา
ก. ผิดฐานพยายามฆา ข. เปนการกระทําไปตลอดแลว หากแตไมบรรลุผลตามที่เจตนา

8.2 เปรียบเทียบ “การไมรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอกของความผิด
มาตรา ๕๙ วรรคสาม” กับ “การพยายามกระทํา ความผิดซึ่งเปนไปไมไ ด
อยางแนแทตามมาตรา ๘๑”
ในการศึกษาการพยายามกระทําความผิดตามมาตรา 81 นั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจ
โดยชัด แจ ง ควรพิ จารณาเปรี ย บเที ยบกับ การไมรูขอเท็ จจริ งอั นเป นองคป ระกอบของ
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรคสาม ตามลําดับ ดังนี้
8.2.1 การไมรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอกของความผิดมาตรา ๕๙
วรรคสาม
หลั ก คื อ ความจริ ง มี ข อ เท็ จ จริ ง อัน เป น องค ป ระกอบภายนอกของ
ความผิดอยูครบถวนทุกขอ แตผูกระทําเขาใจผิดไปวาขาดขอเท็จจริงบางประการอันเปน
องคประกอบภายนอกของความผิดนั้นไป
ตัวอยาง นายแดงยิงนายดําโดยนายแดงเขาใจผิดไปวานายดําซึ่งนอนคลุม
โปงอยูหัวใจวายตายไปกอนแลว ปรากฏวานายดําตายเพราะถูกนายแดงยิง
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ผลของการไมรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอกของความผิด คือ
ผูกระทําไมตองรับผิดฐานกระทําโดยเจตนา กลาวคือ ตามตัวอยาง นายแดงไมตองรับผิด
ฐานฆานายดําตายโดยเจตนาตามมาตรา ๒๘๘ เพราะนายแดง “ไมรู” วา วัตถุแ หงการ
กระทํา คือ “ผูอื่น” โดยเขาใจวาเปนศพ
ขอสังเกต นายแดงอาจผิดฐานฆานายดําตายโดยประมาทตามมาตรา ๒๙๑
หากการไมรูของนายแดงเปนเพราะความประมาทตามมาตรา ๕๙ วรรคสี่ (ดูมาตรา ๖๒
วรรคสองในประเด็นนีป้ ระกอบ)
8.2.2 การพยายามกระทําความผิดซึ่งเปนไปไมไดอยางแนแทตามมาตรา
๘๑
8.2.2.1 หลักในมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง มีหลักเกณฑดงั นี้
(๑) ผูกระทําจะตองมีเจตนากระทําความผิด และ
(2) ผู ก ระทํ า จะต องกระทํ า การเพื่ อ ให บ รรลุ ผ ลตาม
เจตนาอันเปนการกระทําที่เลยขั้นตระเตรียม กลาวคือ ถึงขั้นลงมือกระทําความผิดแลว และ
(๓) ผูก ระทํ า กระทํ า ไปไม ต ลอดหรื อกระทํา ไปตลอด
แลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผล
(4) การกระทํานั้นไมสามารถจะบรรลุผลไดอยางแนแท
เพราะเหตุปจจัยซึ่งใชในการกระทําหรือเหตุแหงวัตถุที่มุงหมายกระทําตอ
ตัวอยาง นายแดงตองการฆานายดํา นายแดงใชปนยิงไปที่ตอไมโดยเขาใจ
วาเปนนายดํา แตขณะนั้นนายดํายังมีชีวิต อยูแ ละไมไดอยูในที่นั้น ถือวานายแดงผิด ฐาน
พยายามฆานายดําตามมาตรา ๒๘๘ และมาตรา ๘๑
ขอสังเกต ตามตัวอยางดังกลาวนี้ จะเห็นวา แดงรูขอ เท็จจริงอันเปนองค
ประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา ๒๘๘ กลาวคือ แดงเขาใจวาตอไมเปนดํา และ
แดง ก็ “รู” วาวัตถุแหงการกระทํา คือ “ผูอื่น” ตามความเขาใจของแดง แตเมื่อขณะนั้นดํา
ไมไดอยูใน ณ ตรงจุดที่แดงยิงจึงเปนกรณีดําไมตายอยางแนนอนซึ่งเรียกวา“การกระทํานั้นไม
สามารถจะบรรลุผลไดอยางแนแทเพราะเหตุแหงวัตถุที่มุงหมายกระทําตอ”
หลักในมาตรา ๘๑ วรรคสอง คือ การกระทําตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง
กระทําโดยความเชื่ออยางงมงาย เชน เสกควายธนูเพื่อไปฆาผูอื่น เปาคาถาหนังควายเขาทอง
เพื่อทํารายผูอื่น เชนนี้ ศาลจะไมลงโทษก็ได
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8.3 การยับยั้งหรือกลับใจตามมาตรา ๘๒
การยับยัง้ หรือกลับใจแกไขตามมาตรา ๘๒ มีหลักเกณฑดังนี้
๑. ผูก ระทําจะตองลงมือกระทําความผิดแลว
๒. ความผิดที่กระทํายังไมสําเร็จผลตามทีผ่ ูกระทําเจตนา
๓. ผูกระทํายับยั้งเสียเองไมกระทําการใหตลอดหรือกระทําไปตลอดแลวแตกลับ ใจแกไข
ไมใหการกระทํานั้นบรรลุผล
๔. การยับยัง้ หรือกลับใจจะตองเปนไปโดยสมัครใจ
ตัวอยางกรณียับยั้ง
ก. ตองการฆา ข. ก. ยกปนเล็งไปยัง ข. แลว ก. เกิด สงสาร ข. จึงยับยั้งไมยิง ข.
ดังนี้ ถือวาเปนการยับยั้งเสียเองไมกระทําการใหตลอด
ตัวอยางกรณีกลับใจ
ก. ตองการฆา ข. จึงใชปนยิง ข. ในปาลึก ปรากฏวากระสุนถูก ข. บาดเจ็บ ก. เกิด
สงสาร ข. จึงพา ข. ไปรักษาจนหาย ดังนี้ ถือวา ก. กลับใจแกไขไมใหการยิงของ ก. นั้น
บรรลุผล ( ผล คือ ความตายของ ข.)
ขอสังเกต ก. ยิง ข. ในที่ชุมนุมชน ก. เกิดสงสารจึงพา ข. ผูถูกยิงไปสงโรงพยาบาล
และแพทย ที่ โรงพยาบาลช ว ยรัก ษาจนหาย หากปรากฏว า แม ก. จะไม พ าไปรั กษา
พลเมืองดีหรือตํารวจในบริเวณนั้นก็จะตองพา ข. ไปสงโรงพยาบาลอยูนั่นเอง เชนนี้ แม
ความจริง ก. จะเปนผูพา ข. ไปสงโรงพยาบาล ก. ก็จะไมไดรับผลดีตามมาตรา ๘๒ ( เทียบ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๘๘/๒๕๔๑ )

คําถามทายบท
นายมวงโกรธแคนนายฟาศัตรูของตนจึงไปดักซุมจะทํารายนายฟา เมื่อนายฟาเดินมานายมวง
ตรงเขาใชไมที่นําติดตัวมาตีนายฟาจนไดรับอันตรายแกกาย ระหวางที่กําลังถูกตี นายฟารองบอกนาย
มวงวา “กลัวแลวๆ” นายมวงเกิดความสงสารจึงหยุดตี เชาวันรุงขึ้นนายมวงซึ่งยังไมหายโกรธนายฟา
ไดไปดักซุมรอนายฟาอีกโดยตั้งใจจะใชทอนเหล็กขนาดใหญที่นําติดตัวมาตีศีรษะนายฟาใหถงึ แกความ
ตาย เมื่อนายฟาเดินมา นายมวงแอบเขาไปทางดานหลังของนายฟาและเงื้อทอนเหล็กนั้นจะตีศีรษะ
นายฟาพรอมกั บรองวา “ตายเสีย เถอะ” แตเมื่อเหลือบไปเห็นตํารวจสายตรวจกําลั งเดินมารับใน
บริเวณนั้นนายมวงกลัวถูกจับจึงโยนทอนเหล็กนั้นทิ้งและวิ่งหนีกลับไปบาน
ใหวินิจฉัยวา นายมวงจะมีความผิดเพียงใดหรือไม
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 9
หัวขอเนื้อหาประจําบท
ความนํา
การลงมือกระทําความผิด อาจมีผูเกี่ยวของในการกระทําความผิดประกอบดวย กฎหมายได
กําหนดลักษณะแหงความผิดและโทษเอาไวแกผูเกี่ยวของดังกลาว อันไดแก ตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายหลักพื้นฐานเกี่ยวกับตัวการ ผูใช ผูสนับสนุนได
2. วินจิ ฉัยปญญาเกี่ยวกับตัวการ ผูใช ผูสนับสนุนได
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท
1. การบรรยาย
2. การศึกษาเอกสารประกอบการสอน
3. ทําแบบฝกหัดทายบท
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ประมวลกฎหมายอาญา
การวัดผลและการประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.

สังเกตจากความสนใจในเนื้อหาที่เรียน
สังเกตจากการซักถามในชั้นเรียน
การมีสวนรวมในการอภิปรายเปนกลุม
สังเกตจากการตรวจผลงาน รายงาน และแบบฝกหัดทายบท
ประเมินผลจากการสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา
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บทที่ 9
ตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน
การที่ “ผูลงมือ” กระทําความผิด อาจปรากฏวามี “ผูอื่น” เขามาเกี่ย วของกับการ
กระทํ า ความผิ ด ด วย เช น ผู ที่ เ ป น “ตั ว การ” หรื อ ผู ที่ เ ป น “ผู ใ ช ” หรื อ ผู ที่ เ ป น
“ผู สนั บสนุ น”ซึ่ง ลักษณะแห งการกระทํา ของบุค คลดั งกลา วนั้ น กฎหมายอาญามีก าร
กําหนดความผิดและโทษเอาไวดวย

9.1 ตัวการ
“ตัวการ” คือ ผูที่รวมกระทําความผิดตามป.อ.มาตรา ๘๓ โดย “ตัวการ” จะตองมี
ลักษณะที่สําคัญ คือ ตองมี “เจตนารวมกัน” และมี “การกระทํารวมกัน” กับ “ผูลงมือ”
ขอ สังเกต ถอยคํากลา วที่ประชาชนทั่วไป มักกลาววา “ประมาทรว ม” นั้น ไม มี
ในทางกฎหมายอาญา เพราะประมาทตามป.อ.มาตรา ๕๙ วรรคสี่จ ะมีก ารรวมกันไมได
เด็ดขาด จะมี ก็เพี ย งแตตางคนต างประมาท เชน การขับ รถแข งกันบนถนนสาธารณะ
เชนนี้ ผูที่ขับรถดังกลาว ถือวาตางคนตางประมาท

9.2 ผูใช
“ผูใช” คือ ผูที่มีการกระทําอันเปนเหตุให “ผูอื่นลงมือกระทําความผิด” ตามป.อ.
มาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๕ เชน การใช การจาง การยุยง การโฆษณา เปนตน ทั้งนี้ การ
พิจารณาเรื่อง “ผูใช” จะมีลักษณะสําคัญที่ตองพิจารณา คือ ตัวผูใชตองมี “เจตนากอให
ผูอื่นกระทําความผิด” และ ตัวผูลงมือกระทําความผิด จะตองลงมื อ “กระทําความผิด
โดยเจตนา”

9.3 ผูสนับสนุน
“ผูสนับสนุ น” คือ ผู ที่มีการกระทําอันเปนการชวยเหลือผูก ระทําความผิด แต มี
เงื่อ นไขที่สําคัญ คือ จะตองเปนการชวยเหลือ “กอน” หรือ “ขณะ” ที่ผูลงมือกระทํา
ความผิดเทานั้น หากเปนการชวยเหลือภายหลังกระทําความผิดสําเร็จผานพนไปแลวยอม
ไมใชลักษณะของการเปนผูสนับสนุน
ตัวอยางที่ ๑ นายดํายิงนายแดงตาย เชนนี้ นายดํา คือ “ผูล งมือ”
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ตัวอยางที่ ๒ นายดําไปดักซุมเพื่อจะยิงนายแดง โดยมีนายเหลืองคอยดูตนทางให
นายแดงเดินมา นายเหลืองสงสัญญาณใหนายดํา นายดํายิงนายแดงตาย เชนนี้ นายดํา คือ
“ผูลงมือ” สวนนายเหลือง คือ “ตัวการ”
ตัวอยางที่ ๓ นายขาวจางนายดําใหยิงนายแดง นายดําตกลงรับจาง และนายดําก็
ยิงนายแดงตายตามที่รับจาง เชนนี้ นายดํา คือ “ผูลงมือ” สวนนายขาว คือ “ผูใช”
ขอ สังเกต แตถานายขาวตองการลักรมนายแดง นายขาวจึ งหลอกนายดําใหชวย
หยิบรมของนายแดงสงมอบใหแกนายขาวโดยนายขาวหลอกนายดําวา “รมของนายแดง
คือ รมของนายขาว” เชนนี้ นายขาวจะไมใชผูใช แตเปน “ผูกระทําความผิดเองโดย
ออม” โดยมีนายดําเปน “เครื่องมือในการกระทําความผิด”ของนายขาว ในกรณีเชนนี้
เรียกนายดําวา“ตัวแทนโดยบริสุทธิ์”(คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๒๑๓/๒๕๕๗)ภาษาอังกฤษ
ใชคําวา “Innocent Agent”
ตัวอยางที่ ๔ กอนนายดํายิงนายแดง นายดําขอยืมปนและลูกกระสุนจากนาย
เขียว โดยนายเขียวทราบดีวานายดําจะเอาปนของนายเขียวไปยิงนายแดง นายดํายิงนาย
แดงดวยปนของนายเขียว เชนนี้ นายดํา คือ “ผูลงมือ” สวนนายเขียว คือ “ผูสนับสนุน”

9.4 วิธีการวินิจฉัยความรับผิดของผูลงมือ , ตัวการ , ผูใช , ผูสนับสนุน
หลัก คือ ความผิด ของตัวการ , ผู ใช , ผู ส นับสนุน จะตอ งอิง กับผูลงมือ เสมอ
ดัง นั้ น จึ งต อ งวิ นิจ ฉัยความรั บผิ ดของผู ลงมื อ ให ถู กต อ งเสี ย กอ นเป นอั นดับ แรกสุ ด
หลังจากนั้นจึงมาวินิจฉัยตัวการ , ผูใช , ผูสนับสนุน .ในลําดับตอไป
ตัวอยางที่ ๑ นายดํายิงนายแดงตาย เชนนี้ นายดํา คือ “ผูล งมือ”
ผลทางกฎหมาย คือ นายดําผิดป.อ.มาตรา ๒๘๘
ตัวอยางที่ ๒ นายดําไปดักซุมเพื่อจะยิงนายแดง โดยมีนายเหลืองคอยดูตนทางให
นายแดงเดินมา นายเหลืองสงสัญญาณใหนายดํา นายดํายิงนายแดงตาย เชนนี้ นายดํา คือ
“ผูลงมือ” สวนนายเหลือง คือ “ตัวการ”
ผลทางกฎหมาย คือ ประเด็นที่ ๑. นายดําผิดป.อ.มาตรา ๒๘๙ (๔)
ประเด็นที่ ๒. นายเหลืองผิดป.อ.มาตรา ๒๘๙ (๔) โดยเปน
ตัวการตามป.อ.มาตรา ๘๓
ข อ สั ง เกต จะเห็ น ว า การกระทํ า ระหว า งนายดํ า กั บ
นายเหลืองตามตัวอยางนี้เรียกวาการ “แบงหนาที่กันทํา”
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ตัวอยางที่ ๓ นายขาวจางนายดําใหยิงนายแดง นายดําตกลงและนายดําก็ยิงนาย
แดงตายตามที่รับจาง เชนนี้ นายดํา คือ “ผูลงมือ” สวนนายขาว คือ “ผูใ ช”
ผลทางกฎหมาย คือ ประเด็นที่ ๑. นายดําผิดป.อ.มาตรา ๒๘๙ (๔)
*ประเด็นที่ ๒. นายขาวผิดป.อ.มาตรา ๒๘๙ (๔) โดยเปน
ผูใชตามป.อ.มาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง
*ประเด็นที่ ๓. และเมื่อนายดําผูถูกใชไดกระทําความผิด
นั้น นายขาวผู ใช ตอ งรั บโทษเสมื อนตั วการตามป.อ.
มาตรา ๘๔ วรรคสาม
*ขอสังเกต ในประเด็นที่ ๒ ถานายดํามิไดลงมือกระทําความผิดเลย นายขาวผูใช
ตองรับโทษ ๑ ใน ๓ ของโทษตามที่ป.อ.มาตรา ๒๘๙(๔) กําหนดไว ทั้งนี้ ตามที่ป.อ.มาตรา
๘๔ วรรคสอง
*ขอ สังเกต ในประเด็นที่ ๓ ถาผูถูกใชเปนบุคคลที่เขาอันมีลักษณะตามที่ป .อ.
มาตรา ๘๔ วรรคสาม เชน ผูพิการ ลูกจาง ฯลฯ เชนนี้ ผูใชยอมถูกเพิ่มโทษด วยตามป.อ.
มาตรา ๘๔ วรรคสามตอนทาย
ขอสังเกตพิเศษ แตถานายขาวตองการลักรมนายแดง นายขาวจึงหลอกนายดําให
ชวยหยิบรมของนายแดงสงมอบใหแกนายขาวโดยนายขาวหลอกนายดําวา “รมของนาย
แดง คือ รมของนายขาว” เชนนี้ นายขาวจะไมใชผูใช แตเปน “ผูกระทําความผิดเอง
โดยออ ม” โดยมีนายดําเปน “เครื่องมือในการกระทําความผิด”ของนายขาว ในกรณี
เชนนี้ จะเรียกนายดําวา “ตัวแทนโดยบริสุทธิ์” ( คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๒๑๓/๒๕๕๗ )
ภาษาอังกฤษใชคําวา “Innocent Agent”
ผลทางกฎหมาย คือ ประเด็นที่ ๑. นายขาวผิดป.อ.มาตรา ๓๓๔
ประเด็นที่ ๒. นายดําไมมคี วามผิด
ตัวอยางที่ ๔ กอนนายดํายิงนายแดง นายดําขอยืมปนและลูกกระสุนจากนาย
เขียว โดยนายเขียวทราบดีวานายดําจะเอาปนของนายเขียวไปยิงนายแดง นายดํายิงนาย
แดงดวยปนของนายเขียว เชนนี้ นายดํา คือ “ผูลงมือ” สวนนายเขียว คือ “ผูสนับสนุน”
ผลทางกฎหมาย คือ ประเด็นที่ ๑. นายดําผิดป.อ.มาตรา ๒๘๙ (๔)
ประเด็นที่ ๒. นายเขียวผิดป.อ.มาตรา ๒๘๙ (๔) โดยเปน
ผูสนับสนุนตามป.อ.มาตรา ๘๖

หนา ๕๙
เมื่ อ นํ า ตั ว อย างที่ ๑ ตั ว อย างที่ ๒ ตั ว อยา งที่ ๓ ตั ว อยา งที่ ๔ ประกอบกั นจะได
“ตัวอยางที่ ๕” ดังนี้
ขอเท็จจริง คือ นายขาวจางนายดําใหยิงนายแดง กอนนายดํายิงนายแดง นายดํา
ขอยืมปนและลูกกระสุนจากนายเขียวโดยนายเขียวทราบดีวานายดําจะเอาปนของนาย
เขียวไปยิงนายแดง ตอมานายดําไปดักซุมเพื่อจะยิงนายแดงโดยมีนายเหลืองคอยดูตน ทาง
ให นายแดงเดินมา นายเหลืองสงสัญญาณใหนายดํา นายดํายิงนายแดงตาย
ผลทางกฎหมาย คือ ประเด็นที่ ๑. นายดําผิดป.อ.มาตรา ๒๘๙ (๔)
ประเด็นที่ ๒. นายเหลืองผิดป.อ.มาตรา ๒๘๙ (๔)
โดยเปนตัวการตามป.อ.มาตรา ๘๓
ประเด็ นที่ ๓. นายเขี ย วผิ ด ป.อ.มาตรา ๒๘๙ (๔)
โดยเป น ผู ส นั บ สนุ น ตามป.อ.มาตรา
๘๖
ประเด็นที่ ๔. นายขาวผิดป.อ.มาตรา ๒๘๙ (๔) โดย
เปนผูใชตามป.อ.มาตรา ๘๔ วรรคหนึง่
และนายขาวตองรับโทษเสมือนตัวการ
ตามป.อ.มาตรา ๘๔ วรรคสาม
ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม
๑. การใชไปฆาหรือการใชไปทําราย การรับจางฆาหรือรับจางทํารายยอมเปนการไตรตรองเสมอ
( ใหพิจารณาที่ ป.อ.มาตรา ๒๘๙ (๔) , มาตรา ๒๙๖ )
๒. ใชไปฆาโดยกําหนดวิธีฆาวาใหใชมีดแทงใหตาย แตผูลงมือใชปนยิงตาย ถือวาอยูในขอบเขตที่
ใชตามป.อ.มาตรา ๘๗
๓. หากผูใชหรือผูสนับสนุนเขาไปขัดขวางผูลงมือเสียกอนอาจไดรับผลดีตามป.อ.มาตรา ๘๘
๔. ในเรื่องการรับโทษตัวการตองรับโทษเทาผูลงมือ ( มาตรา ๘๓ ) และถาเปนการใช เมื่อผูถูกใช
ลงมือสําเร็จผูใชตองรับโทษเสมือนตัวการ (มาตรา ๘๔ วรรคสาม ) แตถาไมสําเร็จผูใชตองระวางโทษ
เพียง ๑ ใน ๓ ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ( มาตรา ๘๔ วรรคสอง ) สวนผูสนับสนุนตอง
ระวางโทษ ๒ ใน ๓ สวนของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ( มาตรา ๘๖ )
๕.เรื่องตัวการ , ผูใช , ผูสนับสนุน จะไปสัมพันธกับป.อ.มาตรา ๖ ดวย
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คําถามทายบท
นายดําจางนายแดงที่ประเทศอังกฤษใหฆานายเหลืองที่ประเทศไทยโดยนายดํากําชับ วานาย
แดงตองฆานายเหลืองดวยการใชมีดแทงใหตายเทานั้น มิฉะนั้นจะไมจายคาจางให นายแดงตอบตกลง
ปรากฏวาหลังจากนายแดงเดินทางเขามาประเทศไทยแลวนายแดงขับรถยนตคนหานายเหลืองจน
พบว านายเหลืองกําลั งเดินข ามถนนอยู นายแดงจึง ขับรถยนตด วยความเร็วพุงเขา ชนนายเหลือง
นายเหลืองตาย ดังนี้ จะดําเนินคดีกับนายแดงและนายดําในประเทศไทยไดหรือไม
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 10
หัวขอเนื้อหาประจําบท
ความนํา
การใชกฎหมายอาญาบังคั บแก ผูกระทําย อมตองมีข อบเขตพื้นที่ในการบั งคับใชกฎหมาย
กําหนดเอาไวดวย อยางไรก็ดี บางฐานความผิดอาจมีขอยกเวนทางดานพื้นที่ดังกลาวเอาไวดวย
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายหลักพื้นฐานเกี่ยวขอบเขตการบังคับใชกฎหมายอาญาได
2. วินจิ ฉัยปญญาเกี่ยวกับขอบเขตการบังคับใชกฎหมายอาญาได
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท
1. การบรรยาย
2. การศึกษาเอกสารประกอบการสอน
3. ทําแบบฝกหัดทายบท
สื่อการเรียนการสอน
1 เอกสารประกอบการสอน
2 ประมวลกฎหมายอาญา
การวัดผลและการประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.

สังเกตจากความสนใจในเนื้อหาที่เรียน
สังเกตจากการซักถามในชั้นเรียน
การมีสวนรวมในการอภิปรายเปนกลุม
สังเกตจากการตรวจผลงาน รายงาน และแบบฝกหัดทายบท
ประเมินผลจากการสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา
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บทที่ ๑0
ขอบเขตการใชกฎหมายอาญา
ขอบเขตการใช ก ฎหมายอาญา หมายถึ ง เขตพื้ นที่ ห รื อ อาณาเขตที่ ป ระมวล
กฎหมายอาญามีผลบังคับใชกับตัวผูลงมือกระทําความผิดได ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายอาญา
ของไทยมีการบัญญั ติไวในมาตรา ๔ , มาตรา ๕ , มาตรา ๖ , มาตรา ๗ , มาตรา ๘ ,
มาตรา ๙

10.๑ หลักดินแดน
หลักดินแดนปรากฏอยูในมาตรา ๔ , มาตรา ๕ , มาตรา ๖ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
10.๑.1 ผูใดกระทําผิดในราชอาณาจักร (ประเทศไทย) หลัก คือ ตองรับ โทษใน
ราชอาณาจักร (ประเทศไทย ) ดังนี้ ใชมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง เชน นาย ก. ฆา นาย ข. เหตุ
เกิดจังหวัดสุพรรณบุรี จะเห็นวา นาย ก.ตองรับโทษในประเทศไทยเพราะกระทําความผิด
ในประเทศไทย
ขอสังเกต คําวา “ราชอาณาจัก ร” ในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ไมรวมถึงสถานทูต
ไทยในตางประเทศ
10.๑.๒ ผูใดกระทําผิดใน “เรือ ไทย” หรือ “อากาศยานไทย” จะเห็นวา หลัก
คือ ตองรับโทษในราชอาณาจักร (ประเทศไทย ) ดังนี้ ใชมาตรา ๔ วรรคสอง เชน นาย ก.
ฆา นาย ข. เหตุบนเครื่องบินของสายการบินไทยขณะบินอยูบนนานฟาประเทศจีน จะ
เห็นวา นาย ก.ตองรับโทษในประเทศไทยเพราะกระทําความผิดในอากาศยานไทย
ขอสังเกต หากนาย ก. คนสัญชาติจีนฆานาย ข. คนสัญชาติญี่ปุนโดยเหตุเกิด บน
เครื่องบินที่เปนอากาศยานสัญชาติอังกฤษขณะจอดอยูสนามบินดอนเมือง เชนนี้ ตองนํา
มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาปรับ ไมใ ชมาตรา ๔ วรรคสอง ในทางกลับ กัน หากนาย ก. คน
สัญชาติจีนฆานาย ข. คนสัญชาติญี่ปุนโดยเหตุเกิดบนเครื่องบินที่เปนอากาศยานไทยขณะ
จอดอยูสนามบินมอสโควประเทศรัสเซีย เชนนี้ ตองนํามาตรา ๔ วรรคสองมาปรับ

หนา ๖๓
10.๑.๓ หากการกระทําสวนหนึ่งอยู “นอกราชอาณาจักร” อีกสวนหนึ่งอยู “ใน
ราชอาณาจักร” เชนนี้ ตองนํามาตรา ๕ วรรคหนึ่งสวนแรกมาปรับ เชน นาย ก. ยืนอยูใน
ประเทศพมาใชปนยิงนาย ข. ซึ่งยืนอยูในประเทศไทยโดยมีเจตนาฆาประเภทประสงคตอ
ผล ปรากฏวาลูกกระสุนไมถูกนาย ข. เชนนี้ นาย ก.มีความผิดฐานพยายามฆาตามมาตรา
๒๘๘ ประกอบมาตรา ๘๐ โดยลงโทษนาย ก. ในราชอาณาจักรไดตามมาตรา ๕ วรรคแรก
สวนแรก
10.๑.๔ หากการกระทํา สวนหนึ่ งอยู “นอกราชอาณาจักร” และ “ผลเกิดใน
ราชอาณาจักร” เชนนี้ ตองนํามาตรา ๕ วรรคหนึ่งสวนที่สองมาปรับ เชน นาย ก. ยืนอยู
ในประเทศพมาใชปนยิงนาย ข. ซึ่งยืนอยูในประเทศไทยโดยมีเจตนาฆาประเภทประสงค
ตอผล ปรากฏวาลูกกระสุนถูกนาย ข. ตาย เชนนี้ นาย ก.มีความผิดฐานฆาผูอื่นตามมาตรา
๒๘๘ โดยลงโทษนาย ก. ในราชอาณาจักรไดตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่งสวนที่สอง
10.๑.๕ การตระเตรียมหรือพยายามกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร ถือวา
การตระเตรียมการหรือพยายามกระทําความผิด นั้นไดกระทําในราชอาณาจักร เชน นาย
ก. ตระเตรียมเตรียมเชื้อเพลิงเอาไวที่ประเทศลาวเพื่อที่จะขนมาใชสําหรับเผาบานนาย ข.
ที่อยูในประเทศไทย เชนนี้ นาย ก. มีความผิดตามมาตรา ๒๑๙ ประกอบมาตรา ๒๑๘ (๑)
ซึ่ง นาย ก. ถูกลงโทษในความผิดดังกลาวไดตามมาตรา ๕ วรรคสอง
10.๑.๖ การ “ใช” ของผูใช , การ “สนับสนุน” ของผูสนับสนุน , การ “กระทํา
รว มกั น ” ของตั วการ ถาปรากฏว าเกิ ด ขึ้นนอกราชอาณาจักร เมื่ อความผิ ด ที่ ใช ห รื อ
สนับสนุนหรือรวมกระทําเกิดขึ้นในราชอาณาจักร
ผลทางกฎหมาย คือ ใหถือวา การ “ใช” ของผูใช , การ “สนับสนุน”
ของผู ส นับ สนุน , การ “กระทําร ว มกั น” ของตัวการ ไดกระทําในราชอาณาจัก รตาม
มาตรา ๖

10.๒.หลักอํานาจลงโทษสากล
หลักนี้มีปรากฏอยูในมาตรา ๗ กลาวคือ ความผิดที่ระบุไวในมาตรา ๗ (๑) (๑/๑)
(๒) (๒ทวิ) (๓) แมกระทํานอกราชอาณาจักร ผล คือ ตองรับโทษในราชอาณาจักร
เหตุผลที่มีการบัญญัติ มาตรา ๗ เนื่องจากวา ความผิดที่ระบุอยูในมาตรา ๗ (๑)
(๑/๑) (๒) (๒ทวิ) (๓) ตามหลักสากล ถือวา เปนความผิด ที่รายแรงมีผลกระทบตอความ
มั่นคงของประเทศ ดังนั้น ทุกประเทศควรตองรวมมือกันในการลงโทษผูกระทําความผิด
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11.๓. หลักบุคคล
หลักนี้มีปรากฏอยูในมาตรา ๘ มาตรา ๙
10.๓.๑ หากเปนความผิดที่ระบุอยูในมาตรา ๘ (๑)ถึง (๑๓) ถาเขาเงื่อนไข ดังนี้
(ก)

๑. ผูก ระทําความผิดเปนคนไทย และ
๒. รัฐบาลประเทศที่ความผิดเกิดขึ้น หรือ ผูเสียหาย
๓. รองขอใหลงโทษ
ผลทางกฎหมาย คือ ลงโทษในราชอาณาจักรได

(ข)

๑. ผูก ระทําความผิดเปนคนตางดาว และ
๒. รัฐบาลไทย หรือ ผูเสียหายที่เปนคนไทยเทานั้น
๓. รองขอใหลงโทษ
ผลทางกฎหมาย คือ ลงโทษในราชอาณาจักรได

ตัวอยางที่ ๑ นาย ก. คนไทยลักทรัพยนาย ข. คนญี่ปุน เหตุเกิด ณ ประเทศ
อังกฤษ ปรากฏวาตอมานาย ก. เดินทางเขา มาประเทศไทยภายหลังเกิ ดเหตุ กระทํา
ความผิดสําเร็จแลว
ปญหาที่ ๑ คือ ประเทศอังกฤษจะขอใหลงโทษนาย ก. ในความผิดฐานลักทรัพย
ไดหรือไม
คําตอบ คือ ได เนื่องจากนาย ก. กระทําความผิดตามมาตรา ๘(๘) ดังนั้น รัฐบาล
อังกฤษจึงใชสิทธิตามมาตรา ๘(ก) รองขอได
ปญหาที่ ๒ คือ นาย ข. จะขอให ล งโทษนาย ก. ในความผิ ด ฐานลั ก ทรัพ ย ได
หรือไม
คําตอบ คือ ได เนื่องจากนาย ก. กระทําความผิดตามมาตรา ๘(๘) ดังนั้น แมนาย
ข. ผูเสียหายจะเปนคนญี่ปุนก็ยอมใชสิทธิตามมาตรา ๘ (ก) รองขอได
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ตัวอยางที่ ๒ นาย ก. คนญี่ปุ นลักทรัพย นาย ข. คนไทย เหตุเกิด ณ ประเทศ
ญี่ปุน ปรากฏวาตอมานาย ก. เดินทางเขามาประเทศไทยภายหลังเกิดเหตุกระทําความผิด
สําเร็จแลว
ปญหาที่ ๑ คือ รัฐบาลไทยจะขอใหลงโทษนาย ก. ในความผิดฐานลักทรัพยได
หรือไม
คําตอบ คือ ได เนื่องจากนาย ก. กระทําความผิดตามมาตรา ๘(๘) ดังนั้น รัฐบาล
ไทยจึงใชสิทธิตามมาตรา ๘ (ก) รองขอได
ปญหาที่ ๒ คือ นาย ข. จะขอให ล งโทษนาย ก. ในความผิ ด ฐานลั ก ทรัพ ย ได
หรือไม
คําตอบ คือ ได เนื่องจากนาย ก. กระทําความผิดตามมาตรา ๘(๘) ดังนั้น เพราะ
นาย ข. ผูเสียหายเปนคนไทยก็ยอมใชสิทธิตามมาตรา ๘ (ก) รองขอได
10.๓.๒ เจาพนักงานของรัฐบาลไทย กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๔๗ ถึง มาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕๑ นอกราชอาณาจักร ผล คื อ
ตองรับโทษในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๙

10.4 การคํานึงถึงคําพิพากษาของศาลในตางประเทศ
ในการคํ านึ ง ถึง คํา พิพากษาของศาลในตางประเทศแบ งพิ จารณาออกได 3 หลั ก
ดวยกัน ไดแก
10.4.1 หลักที่ ๑ คือ หากบุคคลใดกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร โดยปรากฏ
วา เป นความผิด ตามที่ ระบุในมาตรา ๗ (๒) และ มาตรา ๗ (๓) และ มาตรา ๘ และ
มาตรา ๙ แลว จะลงโทษซ้ําบุคคลนั้นอีกไมไดตามหลักกฎหมายที่เ รีย กวา Non bis in
idem หรือ Not twice for the same โดยหลักดังกลาวเปนที่มาของมาตรา ๑๐
ตัวอยาง นาย ก. คนไทยชิงทรัพย นาย ข. คนอังกฤษ เหตุเ กิด ณ ประเทศอังกฤษ
นาย ก. ถูกดําเนินคดีที่ประเทศอังกฤษและไดรับโทษจนพนโทษที่ประเทศอังกฤษแลว เมือ่
นาย ก. กลับมาประเทศไทย เชนนี้ จะนํานาย ก. มาลงโทษในความผิดฐานชิงทรัพยอีก
ไมไดตามมาตรา ๗ (๓) ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง(๒) เปนตน
๑

หมายเหตุ : ความผิดมาตรา ๑๔๗ ถึง มาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕
จะไดศึกษากันอยางละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบความผิด ใน วิชา กฎหมายอาญา ๒ LAW 1508.
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11.4.2 หลักที่ ๒ คือ หากบุคคลใดกระทําความผิดตามนัยมาตรา ๔ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองแลว ปรากฏวาบุคคลนั้นไดรับโทษตามคําพิพากษาในตางประเทศมาแลวทัง้ หมด
หรือบางสวน ผล คือ ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนด
หรือไมลงโทษเลยก็ได
ตัวอยาง นาย ก. คนไทยทํารายรางกายนาย ข. คนอังกฤษ เหตุเกิด เรือไทยขณะ
แลนอยูในเขตนานน้ํา ประเทศอังกฤษ นาย ก. ถูกดําเนินคดีที่ประเทศอังกฤษและไดรับ
โทษจนพนโทษที่ประเทศอังกฤษแลว เมื่อนาย ก. กลับมาประเทศไทย เชนนี้ เมื่อนํา นาย
ก. มาดําเนินคดีในประเทศไทย ศาลจะลงโทษหรือลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดเอาไว
ตามมาตรา ๒๙๕ โดยใชมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่งก็ได
11.4.3 หลักที่ ๓ คือ หากบุคคลใดกระทําความผิดตามนัยมาตรา ๔ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองแลว ปรากฏวาบุคคลนั้นไดถูกฟองตอศาลในตางประเทศโดยรัฐบาลไทยรองขอ
ถาปรากฏวา
(1) ไดมีคําพิพากษาในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น หรือ
(2) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษ และผูนั้นพนโทษแลว
ผล คือ ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจั กร
เพราะการกระทํานั้นอีก
ตัวอยาง นาย ก. คนไทยทํารายรางกายนาย ข. คนอังกฤษ เหตุเกิด เรือไทยขณะ
แลนอยูในเขตนานน้ํา ประเทศอังกฤษ นาย ก. ถูกดําเนินคดีที่ประเทศอังกฤษและไดรับ
โทษจนพนโทษที่ประเทศอังกฤษแลว ทั้งนี้เหตุการณทั้งหมดเกิดจาก การที่นาย ก. ถูกฟอง
ตอศาลในตางประเทศโดยรัฐบาลไทยรองขอ จะเห็นวา เมื่อนาย ก. กลับ มาประเทศไทย
เชนนี้ จะนํานาย ก. ลงโทษอีกไมไดแลว ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง (๒)

คําถามทายบท
ใหทําทั้งขอ (ก) และ ขอ (ข)
(ก) นายเอกฆานายโทตายในเครื่องบินของสายการบินไทยขณะบินอยูบนนานฟาประเทศจีน
ดังนี้ นายเอกจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายไทยไดหรือไม
(ข) นายตรีทํารายรางกายนายจัตวาในเครื่องบินสัญชาติอังกฤษขณะจอดอยูที่สนามบินดอนเมือง
ดังนี้ นายตรีจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายไทยไดหรือไม
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