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วิทยานิพนธ์เรื่อง ความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอ
แนวคิดและน าเสนอความส าคัญของการก าหนดความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา ไม่
รวมถึงการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยประมาท และไม่รวมถึงความรับผิดทางแพ่งหรือมาตรการทางกฎหมาย
อ่ืน ๆ ในการควบคุมการแพร่เชื้อเอชไอวี โดยศึกษาจากกรณีท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและต่างประเทศ 

จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะเพ่ือก าหนดความรับผิดอาญาในการแพร่
เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา เหมือนเช่นในต่างประเทศที่ระบุเป็นความผิดโดยตรงและไม่ได้บัญญัติไว้เป็นฐาน
ความผิดในประมวลกฎหมายอาญา หรือไม่เคยมีการน าประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ให้การกระท า
ดังกล่าวเป็นความผิดอาญา 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ พบว่ามี
หลายประเทศที่ก าหนดให้การกระท าดังกล่าวผู้กระท าจักต้องรับผิดอาญา เช่น รัฐเทสเนสซี่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยกฎหมายอาญาแห่งรัฐมีบทบัญญัติก าหนดความรับผิดอาญาฐานแพร่เชื้อเอชไอวีไว้
โดยเฉพาะ รัฐโอเรกอนและรัฐเมสซาซูเสส ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการ
แพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาไว้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดกรณีการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา 
เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องได้น ากฎหมายอาญาของรัฐมาปรับใช้และด าเนินคดีผู้กระท าในข้อหาท าร้าย
ร่างกายสาหัสและข้อหาพยายามฆ่า ประเทศเยอรมัน ไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการแพร่เชื้อเอชไอวี
โดยเจตนาไว้โดยเฉพาะเช่นเดียวกัน แต่เมื่อเกิดการกระท าอันมีลักษณะเป็นการแพร่เชื้อเอชไอวีโดย
เจตนา ได้มีการด าเนินคดีผู้กระท าในข้อหาท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและข้อหาพยายาม
ก่อให้เกิดอันตรายแก่กายผู้อื่น 

ดังนั้นวิทยานิพนธ์นี้ จึงเสนอแนะให้ประเทศไทยน าประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ในความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายมาปรับใช้เพ่ือลงโทษทางอาญาแก่ผู้แพร่เชื้อเอชไอวีโดย
เจตนา ซึ่งเป็นการกระท าที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของผู้อ่ืนอันเป็นการฝ่ าฝืนกฎหมาย
อาญา เช่นเดียวกับรัฐโอเรกอนและรัฐเมสซาซูเสส ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมัน 
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The thesis’ s topic is a criminal offense regarding willful transmission of HIV which 
has the objective to propose notions and a significance of criminalization of willful 
transmission of HIV by studying cases occurred in Thailand and foreign countries.  This is 
not including negligent HIV transmission, civil liabilities, and other legal measures which 
have been used for controlling transmission of HIV. 

From the study, there are no specific laws to criminalize willful transmission of HIV. 
This is different from other countries which has criminalized willful transmission of HIV. 
Also, willful transmission of HIV is not included as an offense in the Criminal Code or not 
be applied with Criminal law in order to criminalize willful transmission of HIV. 

From a comparative study, by comparing cases of willful transmission of HIV in 
foreign countries, the researcher found that there are many countries provide that the 
person who willfully transmitted HIV shall be punished by Criminal law; for example, in 
case of Tennessee State in the U.S., the Federal Criminal law contains provisions regarding 
criminal offense of HIV transmission. For Oregon and Massachusetts State, there is no law 
in relation to willful HIV transmission; however, when willful transmission of HIV occurred 
( in these states)  officials apply the Federal Criminal Law and prosecute the wrong-doer 
in the offense of causing the victim to receive grievous bodily harm or attempt to murder 
another person.  Also, in Germany, there is no law specifically related to willful 
transmission of HIV; however, there are prosecutions against offender for the offense of 
causing the victim to receive grievous bodily harm or attempt to cause bodily harm to 
other persons in case of willful transmission of HIV. 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง ความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา ส าเร็จลุล่วงได้
เนื่องมาจากความอนุเคราะห์อย่างยิ่งของรองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวณิช ที่กรุณาให้ค าปรึกษา 
แนวคิดในการเขียนวิทยานิพนธ์และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เขียน ตลอดจนให้ผลักดันและสร้างแรง
กระตุ้นแก่ผู้เขียนในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตลอดมา ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
และผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ ที่ได้กรุณารับเป็นที่ปรึกษา ให้
ความช่วยเหลือ ให้เกียรติและยอมรับในความคิดเห็นของผู้เขียน ให้ค าแนะน าตลอดจนให้ก าลังใจให้
ผู้เขียนสามารถท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้ส าเร็จลุล่วง 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ สัตยา อรุณธารี ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ 
ท่านอาจารย์ โฉลก ศิริสินธว์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ารับเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ค าแนะน าและให้แนวคิดในการเขียนวิทยานิพนธ์ ตลอดจน
ตรวจและแนะน าการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนส าเร็จสมบูรณ์ ผู้เขียน
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 
สภากาชาดไทย ที่กรุณาสละเวลาให้สัมภาษณ์และตอบข้อซักถาม ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์
เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิทยานิพนธ์นี้ 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ให้
ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ รวมทั้ง
ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่  6 และรุ่นพ่ีทุกท่าน ที่ให้ความ
ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้ผู้เขียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ณ ที่สถาบันแห่งนี้ 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ คุณธนา เบญจาทิกุล ผู้สนับสนุนการศึกษา ขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่าน 
ท้ายที่สุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณยาย ยุพา อาจวารินทร์ คุณแม่ ศิริรัตน์ อาจวารินทร์ คุณป้าปณิชา 
อาจวารินทร์ คุณน้า และญาติทุกคนตลอดจนผู้อุปการะช่วยเหลือให้ผู้เขียนได้มีโอกาสเล่าเรียน ช่วย
ส่งเสริม สนับสนุนและให้ก าลังใจจนท าให้การศึกษานี้ประสบความส าเร็จได้อย่างตั้งใจ หากวิทยานิพนธ์
เล่มนี้ปรากฏคุณประโยชน์ทางวิชาการอยู่บ้าง ผู้เขียนขอมอบความส าเร็จแด่บุคคลผู้มีพระคุณที่ได้กล่าว
มาข้างต้น 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

เอชไอวี ย่อมาจาก Human Immunodeficiency Virus เป็นไวรัสสาเหตุของภาวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง หรือโรคเอดส์ (Acquired Immune Deficiency Syndrome: AIDS) เชื้อไวรัสเอชไอวี
ติดต่อผ่านทางการสัมผัสของเยื่อเมือกหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งซึ่งมีเชื้อ อาจติดต่อผ่านเพศสัมพันธ์ 
การรับเลือด, การใช้เข็มฉีดยาที่ปนเปื้อน, ติดต่อจากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์ คลอด และให้นม ซึ่งใน
ปัจจุบันทางการแพทย์ยังไม่สามารถคิดค้นยารักษาผู้ได้รับเชื้อเอชไอวีให้หายขาดได้ นอกจากยาต้าน
ไวรัสไม่ให้เชื้อเอชไอวีเจริญเติบโตจนท าลายภูมิคุ้มกันทั้งหมดของร่างกาย ซึ่งภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
หรือการเจ็บป่วยเรื้อรังของโรคเอดส์ก่อให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของระบบใน
ร่างกายและส่งผลต่อสภาพจิตใจ ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เอชไอวี จึงเป็นเชื้อโรค
ร้ายแรงน่ากลัวที่น าไปสู่ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของ
ประชากรทั่วโลก 

ข้อมูลเมื่อสิ้นปี 2557 จากรายงานขององค์กรความร่วมมือเกี่ยวกับเอดส์ (UNAIDS) มีการ
คาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก 36.9 ล้านคน เฉพาะในปี 2557 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ทั้งสิ้น 
2 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ 1.2 ล้านคน ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 มีผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีที่เข้าถึงยาต้านไวรัสเพียงแค่ 15.8 ล้านคน ดังนั้นจึงคาดการณ์ได้ว่าจะมีผู้ที่เสียชีวิตจากภาวะ
ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์ ในปี 2558 ถึงปี 2573 จ านวน 21 ล้านคน1 การแพร่ระบาดของเชื้อ
เอชไอวีในประเทศไทย มีมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากกว่า 20 ปี โดยนับตั้งแต่การได้รับ
รายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในปี  2527 ทั้งนี้จากการคาดประมาณโดยทีมนักวิชาการของประเทศไทย
ปี 2558 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี จ านวนสะสม 1 ,526,028 คน โดยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในปี 2558 
จ านวน 6,759 คน มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์จ านวน 16,054 คน และจากข้อมูลภายใต้ระบบประกัน

                                                           
1  UNAIDS, AIDS by the Numbers 2015 (Geneva, Switzerland: UNAIODS, 2015), 

p. 3. 
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สุขภาพแห่งชาติ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีภายใต้
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวนสะสม 355,123 คน2 

การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีท าให้รัฐต้องสูญเสียประชาชนวัยแรงงานอันเป็นทรัพยากร
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม องค์กรและรัฐทั่วโลกต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการ
รณรงค์ ป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 
ทั้งนี้จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการป้องกันและยับยั้งการแพร่เชื้อเอชไอวีจากผู้มีเชื้อ
เอชไอวีไปยังบุคคลอื่น รวมไปถึงการสนับสนุนในรักษาพยาบาลและรักษาสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้โดยไม่มีการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าได้มีการ
ด าเนินการในด้านต่าง ๆ แล้ว แต่อัตราการแพร่เชื้อเอชไอวียังคงเพ่ิมขึ้นในสังคมควบคู่ไปกับการ
แบ่งแยกและเลือกปฏิบัติกับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าความเป็นจริงในสังคมผู้ติดเชื้อเอชไอ
วีมักจะมีประสบการณ์ที่โหดร้ายจากการถูกแบ่งแยก ถูกตีตรา และถูกละเมิดสิทธิต่าง ๆ ผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีส่วนมากจึงไม่เปิดเผยตัวและปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง ซึ่งการปกปิด
ข้อมูลนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย หากไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือละเมิด
ผู้อื่น  

มีข้อสังเกตว่าผู้แพร่เชื้อเอชไอวีเป็นไปได้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวว่าตนมีเชื้อเอชไอวี เนื่องจากเชื้อ
เอชไอวีมีระยะฟักตัว (Window Period) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้ติดเชื้อได้รับเชื้อมาแล้วแต่ตรวจไม่พบ 
หรือยังไม่แสดงอาการของโรค หากผู้ติดเชื้อเอชไอวีแพร่เชื้อให้กับผู้อ่ืน น่าจะถือว่าผู้แพร่เชื้อเอชไอวี
แพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัว ไม่มีเจตนาชั่วร้ายหรือมีพฤติกรรมน่าต าหนิ ในทางตรงกันข้ามหากเป็นการแพร่
เชื้อเอชไอวีในกรณีที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้ว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวีในร่างกาย แต่มีเจตนาหรือจงใจที่จะ
แพร่เชื้อเอชไอวีไปยังบุคคลอื่นโดยในวิธีการต่าง ๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน การใช้เข็มฉีด
ยาหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ปนเปื้อนเลือดของตนเองโดยมีเจตนาแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับบุคคลอ่ืน หรือใน
กรณีการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน การกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือการกระท าใด ๆ โดยไม่ได้
ตั้งใจแพร่เชื้อเอชไอวี แต่ไม่สนใจใยดีว่าผู้อื่นจะติดเชื้อเอชไอวีจากตนหรือไม่ เช่นนี้ น่าจะถือว่าผู้นั้นมี
เจตนากระท าต่อผู้อ่ืนโดยมีเจตนาชั่วร้าย น่าต าหนิ และเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึง
สมควรรับโทษทางกฎหมาย  

การพิจารณาถึงความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา จึงเป็นประเด็นปัญหาที่
น่าสนใจอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน จากการส ารวจขององค์กรความร่วมมือเกี่ยวกับเอดส์ 

                                                           
2 กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, ส านักระบาดวิทยา, สรุปสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์

และการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 (นนทบุรี: ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข, 2558.)  
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(UNAIDS) ในปี 2557 พบว่ามี 61 ประเทศที่ก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีเป็นอาชญากรรม (HIV 
criminalisation)3 มีโทษทางอาญา โดยมี 26 ประเทศที่บัญญัติกฎหมายพิเศษ มี 32 ประเทศที่ปรับ
ใช้กฎหมายอาญาทั่วไปหรือใช้กฎหมายสุขภาพแห่งชาติ และมี 3 ประเทศท่ีใช้ทั้งกฎหมายอาญาทั่วไป
และกฎหมายพิเศษ4 คือประเทศออสเตรเลีย ประเทศเดนมาร์ค และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในช่วง
ระยะเวลา 30 เดือน ระหว่างเมษายน 2556 ถึงตุลาคม 2558 พบว่ามีการฟ้องร้องด าเนินคดีเกี่ยวกับ
การแพร่เชื้อเอชไอวีอย่างน้อย 313 คดี ใน 28 ประเทศ5 ยกตัวอย่างเช่น ประเทศรัสเซีย 115 คดี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 104 คดี ประเทศเบลารุส 20 คดี ประเทศแคนาดา 17 คดี ประเทศฝรั่งเศส 7 
คดี ประเทศอังกฤษ 6 คดี ประเทศออสเตรเลีย 5 คดี ประเทศเยอรมัน 5 คดี จึงเห็นได้ว่าการก่อ
อาชญากรรมโดยการแพร่เชื้อเอชไอวีเป็นปัญหาร้ายแรงของสังคมทั่วโลกที่ควรตระหนัก อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยกลับเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติถึงความรับผิดทางอาญาในการแพร่เชื้อ
เอชไอวี ทั้งท่ีเป็นกฎหมายพิเศษและการปรับใช้ประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากกฎหมายอาญาของ
ไทยบัญญัติให้บุคคลจะต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิด
และก าหนดโทษไว้6 และการวินิจฉัยความรับผิดอาญาจะต้องพิจารณาถึงโครงสร้างความรับผิดอาญา 
โดยการกระท าจะต้องครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ7 ซึ่งผลของการกระท าต้องเป็นไปตามหลัก
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล8 จึงเป็นปัญหาในการปรับใช้กฎหมายอาญาที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันกับความรับผิดในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา ดังนั้น จึงเป็นปัญหาที่น่าสนใจในการ
พิจารณาศึกษาว่าหากประเทศไทยจะก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาเป็นอาชญากรรมและมี
โทษทางอาญาจักต้องมีแนวทางและขอบเขตประการใดในการบัญญัติกฎหมายพิเศษหรือในกรณีปรับ
ใช้กฎหมายอาญาที่มีอยู่เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการยุติธรรมและสภาพสังคมไทย 

 

                                                           
3 UNAISD, The Gap Report (Geneva, Swiyzerland: UNAISD, 2010), p. 124. 
4 HIV Justice Network and Global Network of People Living with HIV (GNP+ ) , 

Advancing HIV justice 2, In Building Momentum in Global Advocacy Against HIV 
Criminalisation, April 2016, Amsterdam: Edwin J Bernard and Sally Cameron., eds., pp. 
9-16, 54-67. 

5 Ibid., p. 12. 
6 มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
7 เกี ย รติ ขจร  วั จนะสวั สดิ์ ,  ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค  1,  พิม พ์ครั้ งที่  5 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), หน้า 59. 
8 เรื่องเดียวกัน, หน้า 213. 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและน าเสนอความส าคัญของการก าหนดความรับผิดอาญาในการแพร่
เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา 

2. เพ่ือค้นคว้ากฎหมาย และแนวทางการวินิจฉัยความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดย
เจตนาของต่างประเทศ 

3. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอ
วีโดยเจตนาของประเทศไทย 

4. เพ่ือน าเสนอการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดอาญาในการแพร่
เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาของประเทศไทย 

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจัยนี้ จะศึกษาเฉพาะในเรื่องความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา 
ไม่รวมถึงการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยประมาท และไม่รวมถึงความรับผิดทางแพ่งหรือมาตรการทาง
กฎหมายอ่ืน ๆ ในการควบคุมการแพร่เชื้อเอชไอวี โดยวิเคราะห์ถึงการกระท าโดยเจตนาตามหลัก
กฎหมาย และเปรียบเทียบกฎหมายในประเทศต่าง ๆ ที่มีการก าหนดความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อ
เอชไอวีโดยเจตนาที่ใช้ในปัจจุบัน ทั้งในประเทศที่บัญญัติกฎหมายพิเศษและในประเทศที่ใช้ประมวล
กฎหมายอาญา โดยแก้ไขเพ่ิมเติมตัวบทบัญญัติเรื่องความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดย
เจตนา และในประเทศที่มีการตีความตัวบทบัญญัติที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมถึงการแพร่
เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา อันจะน ามาสู่แนวทางการปรับใช้ และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของประเทศไทย
ให้เหมาะสมกับเรื่องดังกล่าวต่อไป 
 

1.4  สมมติฐานในการศึกษา 

เนื่องจากประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะเพ่ือก าหนดความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอ
วีโดยเจตนา เหมือนเช่นในต่างประเทศที่ระบุเป็นความผิดโดยตรง หรือน าประมวลกฎหมายอาญา
ปรับใช้ ให้การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดฐานพยายามฆ่า ท าร้ายร่างกาย ท าร้ายร่างกายสาหัส หรือ
พยายามท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน อย่างไรก็ตามแม้ว่ากฎหมายไทยไม่ได้ระบุให้การแพร่เชื้อเอชไอวีโดย
เจตนาเป็นความผิดโดยตรง และไม่ได้บัญญัติไว้เป็นฐานความผิดในประมวลกฎหมายอาญา แต่หาก
พิจารณาองค์ประกอบความผิดของการกระท าในการเจตนาแพร่เชื้อเอชไอวี การกระท าดังกล่าว
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เทียบเท่าการฆ่า พยายามฆ่า ท าร้ายร่างกาย และพยายามท าร้ายร่างกายผู้อื่น จึงสมควรน าบทบัญญัติ
ในประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ในเรื่องการกระท าความผิดโดยเจตนาฆ่าผู้อ่ืน 
พยายามฆ่าผู้อ่ืน และเจตนาท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนมาปรับใช้กับกรณีการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา ให้
สามารถฟ้องคดีและลงโทษผู้กระท าการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาให้กับผู้อ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการ
คุ้มครองคนในสังคม ตลอดจนคุ้มครองความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 

1.5  ระเบียบวิธวีิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ตัว
บทกฎหมาย และข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ ค าพิพากษา หนังสือวารสาร เอกสาร บทความ
จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากอินเตอร์เน็ต 

 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบแนวคิดและความส าคัญของการก าหนดความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอช
ไอวีโดยเจตนา 

2. ท าให้ทราบแนวทางในการวินิจฉัยความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาของ
กฎหมายต่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

3. ท าให้ทราบแนวทางน าเสนอการปรับใช้กฎหมาย ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนากฎหมาย
เกี่ยวกับความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา ของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม 

4. เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาในเรื่องความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดย
เจตนาในการค้นคว้าต่อไป 
 



 

บทท่ี 2 
 

ประวัติความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความรับผิดอาญา 
ในการแพร่เชื้อเอชไอวโีดยเจตนา 

 

2.1  นิยามของเชื้อเอชไอวี 
 
 เอชไอวี (HIV: Human Immunodeficiency Virus) คือเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของภาวะ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง9 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเป็นโรคเอดส์ (AIDS: Acquired 
Immune Deficiency Syndrome) ที่มีลักษณะของการติดเชื้อเอชไอวีในระดับที่เชื้อเอชไอวีได้
ท าลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจนระดับของเซลล์ซีดี4 (CD4)10 ในเลือดลดน้อยลง (น้อยกว่า 200 
เซลล์ต่อเลือด 1 ซีซี)11 เมื่อภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่สามารถต่อสู้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่
ร่างกาย ท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติ 
  

2.1.1  ประวัติการค้นพบเชื้อเอชไอวี 
เมื่อเดือนมิถุนายน 2524 ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกาได้รับรายงานจาก นคร

ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ว่ามีชายหนุ่มรักร่วมเพศป่วยเป็นปอดบวมจากเชื้อนิวโมซิสติส คารินิ
ไอ (Pneumocystis carinii)  ทั้งท่ีเป็นคนแข็งแรงและไม่เคยมีโรคประจ าตัวมาก่อน ต่อมาพิสูจน์ได้ว่า
สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายไปติดเชื้อเพ่ิมจ านวนในเม็ดเลือดขาว ท าให้เม็ดเลือดขาว
ถูกท าลายลดจ านวนลงเรื่อย ๆ จนในที่สุดไม่สามารถท าหน้าที่ต่อสู้ท าลายเชื้อโรคได้12 การระบาดของ

                                                           
9 กระทรวงสาธารณสุข,ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะน าโรค, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค

เอดส์, ค้นวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จากhttp://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_1_ 
001c.asp?info_id=901 

10 CD4 คือ เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ควบคุมและต่อสู้กับเชื้อโรค และมีบทบาทในการ
สร้างสารภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเพ่ือต่อสู้กับเชื้อโรค (CD ย่อมาจากค าว่า Cluster of Differentiation 
หมายถึง โมเลกุลผิวเซลล์ ที่ถูกใช้ระบุระยะของการเติบโตของเซลล์ภูมิคุ้มกัน) 

11 ระดับปกติของ CD4 ในคนที่ไม่ติดเชื้อ HIV จะอยู่ระหว่าง 400 – 1600 เซลล์ต่อเลือด 1 
ซีซี. 

12 กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะน าโรค, เรื่องเดิม. 
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ไวรัสชนิดนี้ สันนิษฐานว่าเริ่มจากประเทศในทวีปอัฟริกากลางในระหว่างปี 2513-2523 และสามารถ
เพาะเลี้ยงแยกเชื้อได้จากคนเป็นครั้งแรกในปี 2526 โดยคณะของ Dr. Luc Montagnier ในฝรั่งเศส 
เพาะเลี้ยงเชื้อได้จากต่อมน้ าเหลืองของชายรักร่วมเพศที่มีอาการต่อมน้ าเหลืองโต จึงให้ชื่อในครั้งแรก
ว่า LAV ย่อมาจาก Lymphadenopathy Associated Virus และเสนอชื่อในเวลาต่อมาว่า IDAV 
หรือ Immune Deficiency Associated Virus13 ต่อมาในปี 2527 Robert Gallo และคณะแพทย์
จากแห่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยแยกเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิด T lymphocyte ที่พบชุกชุมในประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นมะเร็งที่พิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเกิดจากการติด
เชื้อไวรัส Human T Lymphotropic Virus type 1 หรือ HTLV-I และต่อมาแยกได้ เชื้อไวรัสตัวที่
สอง จากผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นมะเร็งของ T Lymphocyte เช่นกัน และให้ชื่อ
ไวรัสตัวที่สองนี้ว่า HTLV-II เมื่อแยกไวรัสได้ใหม่ ซึ่งก็มีความโน้มเอียงที่จะไปท าให้ T Lymphocyte 
ติดเชื้อได้เช่นกันจึงตั้งชื่อไวรัสที่พบใหม่ว่า Human T-cell Lymphotropic Virus Type III (HTLV-
III) ซึ่งคณะนักวิจัยได้ท าการติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน และจากการวิเคราะห์
โครงสร้าง ไวรัส LAV และ HTLY-III พบเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมด จึงตกลงตั้งชื่อให้เป็นสากลว่า 
Human Immunodeficiency Virus (HIV)14 นักวิทยาศาสตร์มีการวิเคราะห์กันว่า ต้นก าเนิดของเชื้อ
ไวรัสเอชไอวีน่าจะมีต้นก าเนิดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเห็นว่าน่าจะเป็นลิงมากที่สุด ก่อนที่จะมี
วิวัฒนาการของเชื้อและการกลายพันธุ์แพร่ระบาดมาสู่มนุษย์ 

 
2.1.2  ประวัติการค้นพบเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย 

 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและป่วยเป็นโรคเอดส์รายแรกในประเทศไทย เป็นชายไทย อายุ 28 ปี เกิด
และเติบโตในประเทศไทยแต่เดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกามี
ประวัติเคยเที่ยวผู้หญิงและรักร่วมเพศกับชายด้วยกัน เดิมมีสุขภาพแข็งแรงดี ต่อมาป่วยโดยตรวจ
พบว่าปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับมารักษาตัวในประเทศไทยเข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อเดือนกันยายน 2527 ด้วยอาการหูอ้ือ แพทย์ตรวจแล้วพบว่า
อาการที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับการผิดปกติทางหู จึงส่งตัวไปหน่วยโรคติดเชื้อพบว่าผู้ป่วยมีต่อม
น้ าเหลืองโตทั่วไป ปอดอักเสบ สมองอักเสบ ท้องเดิน เลือดออกทางเดินอาหาร รักษาตัวที่โรงพยาบาล
                                                           

13 เรื่องเดียวกัน. 
14 “เรื่องที่ 9 ภาวะคุ้มครองบกพร่องหรือโรคเอดส์,” ใน สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เล่มที่ 20, ค้นวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จาก
http: / / kanchanapisek. or. th/ kp6 / sub/ book/ book. php?book= 2 0 &chap= 9 &page= 
chap9.htm 
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รามาธิบดีเป็นระยะเวลา 117 วันจึงเสียชีวิต ต่อมาได้รับการยืนยันจากศาสตราจารย์นายแพทย์อนุ -
วัตร ลิ้มสุวรรณ ผู้อ านวยการศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ว่าผู้ป่วย
รายนี้เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีและมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์รายแรกของไทย15 โดย
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยจากรายงานของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในปี 
2558 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีจ านวนสะสม 1 ,526,028 คน โดยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในปี 2558 
จ านวน 6,759 คน มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ในปี 2558 จ านวน 16,054 คน16 
  

2.1.3  ลักษณะของการแพร่เชื้อเอชไอวี  
 การแพร่เชื้อ (Infection) ไวรัสหรือเชื้อโรคจากคนสู่คน  มี 2 วิธี คือ การถ่ายทอดจากคนที่
ติดเชื้อไปสู่คนอ่ืนโดยตรง (direct transmission) ผ่านประสาทสัมผัส ไอ จาม เลือด รก เยื่อเมือก
หรือสารคัดหลั่งโดยการร่วมประเวณี และการถ่ายทอดโดยอ้อม  ( Indirect transmission) โดยผ่าน
ทางพาหะตัวน า เช่น น าโดยวัตถุ น าโดยแมลง และน าโดยอากาศระยะไกล ในกรณีการแพร่เชื้อไวรัส
เอชไอวีซึ่งเป็นเชื้อที่มีมากในเลือด  น้ าเหลือง น้ าอสุจิ และน้ าเมือกในช่องคลอดของผู้ติดเชื้อ จึง
สามารถแพร่เชื้อได้โดยทางเพศสัมพันธ์ ทั้งต่างเพศและเพศเดียวกัน (ในชายรักร่วมเพศ หรือเกย์) 
แพร่เชื้อได้โดยทางเลือด เช่น การได้รับการถ่ายเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะที่มีเชื้อ การแปดเปื้อน
ผลิตภัณฑ์จากเลือด การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน เป็นต้น รวมไปถึงการใช้ของมีคมร่วมกับผู้ติดเชื้ อ เช่น 
การสัก การเจาะหู ซึ่งอาจมีโอกาสแปดเปื้อนเลือดที่มีเชื้อได้ โดยจะมีโอกาสติดเชื้อได้ก็ต่อเมื่อมีแผล
เปิดและปริมาณเลือดหรือน้ าเหลืองที่เข้าไปในร่างกายมีจ านวนมากพอ และการติดต่อจากมารดาที่มี
เชื้อสู่ทารก ตั้งแต่ระยะอยู่ในครรภ์ ระยะคลอด และระยะเลี้ยงดูหลั งคลอด โอกาสที่ทารกจะติดเชื้อ
จากมารดาประมาณร้อยละ 20-5017 เท่าท่ีผ่านมาไม่พบว่าเชื้อไวรัสเอชไอวีมีการติดต่อโดยการหายใจ 
ไอ จามรดกัน การสัมผัส โอบกอด การอยู่ในห้องเรียน ห้องท างาน ยานพาหนะหรือการอยู่ใกล้ชิดกับ

                                                           
15 คมส์ธนนท์ ศุขอัจจะสกุล, “20 ปีโรคเอดส์ในประเทศไทย,” นิตยสารหมอชาวบ้าน 320 

(ธันวาคม 2548) ค้นวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จาก https://www.doctor.or.th/article/detail/ 
1841 

16 กระทรวงสาธารณสุข, ส านักระบาดวิทยา, กรมควบคุมโรค, เรื่องเดิม. 
17 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, “เอดส์-โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง,” นิตยสารหมอชาวบ้าน 368 

(ธันวาคม 2552), ค้นวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จากhttps://www.doctor.or.th/article/detail/ 
10236 
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ผู้ติดเชื้อ การกินอาหารและดื่มน้ าจากภาชนะเดียวกัน การว่ายน้ าในสระว่ายน้ าหรือเล่นกีฬาร่วมกัน 
การใช้ห้องน้ าร่วมกัน การใช้เสื้อผ้าหรือผ้าเช็ดตัวร่วมกัน การถูกยุงหรือแมลงกัดร่วมกัน18 

 
2.1.4  อาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

 เนื่องจากผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแตกต่างกันไป ซึ่งข้ึนอยู่กับจ านวน
ของเชื้อและระดับภูมิคุ้มกัน (จ านวน CD4) ของร่างกาย ดังนั้นโรคนี้จึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะ
ด้วยกันดังนี้19 

1.  ระยะแรกเริ่มของการติดเชื้อเอชไอวี ระยะนี้นับตั้งแต่เริ่มติดเชื้อเอชไอวีจนกระทั่งร่างกาย
เริ่มสร้างสารภูมิต้านทาน ใช้เวลาประมาณ 1-6 สัปดาห์หลังติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อจะมีอาการไข้ เจ็บคอ 
ปวดเมื่อยตามตัว มีผื่นขึ้น ต่อมน้ าเหลืองที่คอโต อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว น้ าหนักลด 
หรือมีฝ้าขาวในช่องปาก อาการเหล่านี้มักจะเป็นอยู่ 1-2 สัปดาห์ แล้วหายไปได้เอง เป็นอาการคล้าย
กับไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่หรือไข้ท่ัว ๆ ไป นอกจากนี้บางรายหลังติดเชื้ออาจไม่มีอาการผิดปกติปรากฏให้
เห็น ดังนั้น ผู้ติดเชื้อจึงมักไม่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ในระยะนี้ ผู้ติดเชื้อบางรายอาจมีอาการรุนแรง มี
อาการสมองอักเสบหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบร่วมด้วย ผู้ป่วยที่มีอาการอยู่นานหรือรุนแรง มักด าเนิน
โรคเข้าสู่ระยะเอดส์เต็มขั้นภายในเวลาสั้น ๆ ถ้ามีจ านวน CD4 ต่ ากว่า 200 เซลล์ ต่อเลือด 1 ซีซี ซึ่ง
อาจท าเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้20 

 2.  ระยะติดเชื้อโดยไม่มีอาการ ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย มักจะแข็งแรง
เป็นปกติเหมือนคนทั่วไป แต่การตรวจเลือดจะพบเชื้อเอชไอวีและสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อ่ืนได้ เรียกว่า
เป็นพาหะ (carrier) ระยะนี้แม้ว่าจะไม่มีอาการ แต่เชื้อเอชไอวีจะแบ่งตัวเจริญขึ้นไปเรื่อย ๆ และ
ท าลาย CD4 จนมีจ านวนลดลง โดยเฉลี่ยประมาณปีละ 50-75 เซลล์ต่อเลือด 1 ซีซี จากระดับปกติ 
(คือ 600-1,000 เซลล์ต่อเลือด 1 ซีซี) ทั้งนี้อัตราการลดลงของ CD4 จะเร็วช้าขึ้นกับความรุนแรงของ
เชื้อเอชไอวี และสภาพความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อ ระยะติดเชื้อโดยไม่มีอาการนี้มัก

                                                           
18 เรื่องเดียวกัน. 
19 เรื่องเดียวกัน.; Gina Mitchell. “Criminal Transmission of HIV,” A Guide for Legal 

Practitioners in NSW (May 2009): 7. 
20 โรคติดเชื้อฉวยโอกาส (Opportunistic Infection) คือการติดเชื้อที่มักจะเกิดในผู้ป่วยที่มี

ภูมิคุ้มกันผิดปกติ ตัวอย่างโรคฉวยโอกาสที่พบบ่อย ๆ ในผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เช่น โรคติดเชื้อราชนิด
แคนดิดา วัณโรค โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมซิสติส  การติดเชื้อโปรโตซัวในสมองหรือโรคเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ เป็นต้น 



10 

 

ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-10 ปี บางรายอาจสั้นเพียง 2-3 เดือน แต่บางรายอาจนานกว่า 10-15 ปีขึ้น
ไป 

 3.  ระยะติดเชื้อที่มีอาการ เดิมเรียกว่า ระยะที่มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ (AIDS Related 
Complex/ARC) ผู้ติดเชื้อจะมีอาการมากน้อยขึ้นกับจ านวน CD4 ดังนี้ 

  1)  อาการเล็กน้อย ระยะนี้ผู้ติดเชื้อจะมี CD4 จ านวนมากกว่า 500 เซลล์ ต่อเลือด 1 ซีซี 
ผู้ติดเชื้ออาจมีอาการ ดังนี้ ต่อมน้ าเหลืองที่คอโตเล็กน้อย โรคเชื้อราที่เล็บ ผิวหนังอักเสบชนิดเกล็ด
รังแคท่ีไรผม ข้างจมูก ริมฝีปากฝ้าขาวข้างลิ้น โรคโซริอาซิส (สะเก็ดเงิน) ที่เคยเป็นอยู่เดิมก าเริบ 

 2)  อาการปานกลาง ระยะนี้ผู้ติดเชื้อจะมี CD4 จ านวนระหว่าง 200-500 เซลล์ ต่อเลือด 
1 ซีซี ผู้ป่วยอาจมีอาการทางผิวหนังและเยื่อบุช่องปากแบบข้อ ก. หรือไม่ก็ได้ อาการที่อาจพบได้มี
ดังนี้ เริมที่ริมฝีปาก หรืออวัยวะเพศ งูสวัด โรคเชื้อราในช่องปากหรือช่องคลอด มีอาการท้องเดินบ่อย 
มีไข้เกิน 37.8 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานหรือติดต่อกันทุกวันนานเกิน 1 เดือน ต่อมน้ าเหลืองโต 
น้ าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ปวดกล้ามเนื้อและข้อ ไซนัสอักเสบเรื้อรัง ปอดอักเสบจากแบคทีเรีย 

4.  ระยะป่วยเป็นเอดส์ (เอดส์เต็มขั้น) ระยะนี้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเสื่อมเต็มที่ ถ้าตรวจ 
CD4 จะพบมีจ านวนต่ ากว่า 200 เซลล์ ต่อเลือด 1 ซีซี เป็นผลท าให้เชื้อโรคต่าง ๆ เช่น เชื้อรา ไวรัส 
แบคทีเรีย โปรโตซัว วัณโรค เป็นต้น ฉวยโอกาสเข้ารุมเร้า เรียกว่า โรคติดเชื้ อฉวยโอกาส 
(Opportunistic  Infections) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อที่รักษาค่อนข้างยาก และอาจติดเชื้อชนิด
เดิมซ้ าอย่างเดียวหรือติดเชื้อชนิดใหม่ หรือติดเชื้อหลายชนิดร่วมกัน โดยระยะนี้ผู้ป่วยอาจมีอาการ
ดังนี้ เหงื่อออกมากตอนกลางคืน มีไข้ หนาวสั่น หรือไข้สูงเรื้อรังติดต่อกันหลายสัปดาห์หรือเป็นแรม
เดือน ไอเรื้อรัง หรือหายใจหอบเหนื่อยจากวัณโรคปอด หรือปอดอักเสบ ท้องเดินเรื้อรัง จากเชื้อรา
หรือโปรตัวซัว น้ าหนักลด รูปร่างผอมแห้ง แขนและขาชา อ่อนเพลียไม่มีแรง ปวดศีรษะรุนแรง ชัก 
หรือหมดสติจากการติดเชื้อในสมอง ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน กลืนอาหารล าบาก หรือเจ็บเวลากลืน 
เนื่องจากหลอดอาหารอักเสบจากเชื้อรา สายตาพร่ามัวมองไม่ชัดจากจอตาอักเสบ มีผื่นคันตาม
ผิวหนัง มีจุดแดงจ้ าเขียวหรือเลือดออกจากภาวะเกล็ดเลือดต่ า มีความผิดปกติของสมอง ท าให้สับสน 
ความจ าเสื่อม หลงลืมง่าย ไม่มีสมาธิ มีอาการของโรคมะเร็งที่เกิดแทรกซ้อน เช่น มะเร็งของผนัง
หลอดเลือด มะเร็งต่อมน้ าเหลืองในสมอง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก เป็นต้น  
  

2.1.5  การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 โดยในปัจจุบันแม้ว่าการแพทย์ทั่วโลกจะวิจัยในเรื่องการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างไม่หยุด
หย่อน แต่ก็ยังไม่มีวิธีการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้หายขาดได้ ท าได้เพียงการให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกินยา



11 

 

ต้านไวรัสเอชไอวี เพ่ือไม่ให้ไวรัสเอชไอวีเพ่ิมขึ้นและค่า CD4 ในเลือดลดลงจนน าไปสู่ระยะป่วยเป็น
โรคเอดส์และท าให้เกิดเชื้อโรคฉวยโอกาสและเสียชีวิตจากโรคเหล่านั้นได้  
 หากผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้รับยาต้านไวรัสนั้นอาจเสียชีวิตหลังจากเข้าสู่ภาวะติดเชื้อในระยะที่ 
3-4 คือ ระยะติดเชื้อที่มีอาการ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 4-10 ปี บางรายอาจมีชีวิตได้นานถึง 20 ปี 
(อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัส) หรือบางรายอาจมีชีวิตสั้น
เพียง 2-3 เดือนหลังจากการรับเชื้อเอชไอวี ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อเอชไอวีและสภาพความ
แข็งแรงของร่างกายของผู้ติดเชื้อ21 
 ในกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสเพ่ือควบคุมเชื้อเอชไอวี ก็จะไม่น าไปสู่ระยะติดเชื้อ
ที่ 3-4 ซึ่งผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะต้องทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ าเสมอเพ่ือกดทับเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในเลือด 
ในบางรายเมื่อกินยาต้านไวรัสเอชไอวีไปสักระยะหนึ่ง เมื่อตรวจเลือดจะไม่พบเชื้อเอชไอวี ทั้งนี้ ยา
ต้านไวรัสไม่สามารถท าให้เชื้อเอชไอวีหายเกลี้ยงไปจากร่างกายเพราะยาต้านไวรัสไม่อาจแทรกซึมเข้า
ไปจัดการกับเชื้อเอชไอวีที่เข้าไปอยู่ในต่อมน้ าเหลือง สมองและล าไส้ได้ทั้งหมด ฉะนั้นหากมีการหยุด
ยาต้านไวรัสเชื้อเอชไอวีก็จะกลับเข้าสู่เลือดได้อีก โดยทางการแพทย์คาดหวังว่าในอนาคตจะสามารถ
คิดค้นกระบวนการรักษาผู้ป่วยเอชไอวีโดยสามารถก าจัดเชื้อหรือปลอดเชื้อเอชไอวีได้ทั้งหมด แต่
จะต้องท าการตรวจสอบโดยการตัดชิ้นเนื้อในต่อมน้ าเหลือง สมองและล าไส้มาส่องดูว่าไม่มีเชื้อเอชไอวี
อยู่เลย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าได้ยาก ดังนั้นในปัจจุบันกระบวนการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีจึงมุ่งไปที่
การให้ยาต้านไวรัสให้สามารถกดทับเชื้อให้อยู่ในระยะสงบหรือคุมเชื้อได้เท่านั้น22  
 อย่างไรก็ตาม ส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับยาต้านไวรัสแล้ว ไม่ใช่ทุกคนที่ยาต้านไวรัสสามารถ
ใช้ได้ผลที่จะไปกดทับหรือลดเชื้อเอชไอวีลงได้ เพราะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อเอชไอวีและระยะ
การติดเชื้อเพราะกว่าผู้ติดเชื้อจะรู้ตัวก็อยู่ในระยะรุนแรงเสียแล้ว และเสียชีวิตในที่สุดหลังจากตรวจ
พบว่าตนติดเชื้อเอชไอวีภายในเวลาเพียงไม่นานด้วยโรคแทรกซ้อนในระยะที่โรคแสดงอาการ23  

 
 
 

                                                           
21 ประพันธ์ ภานุภาค, ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, สภากาชาดไทย, 16 

กุมภาพันธ์ 2560, การสัมภาษณ์. 
22 “ท าความเข้าใจใหม่! ไขความต่างระหว่างเชื้อเอชไอวี VS เอดส์ เป็นง่ายตายไวหรือไม่?,” 

(29 พฤศจิกายน 2558). 
23 ประพันธ์ ภานุภาค, เรื่องเดิม. 
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2.2  แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดอาญา 
 

2.2.1  ที่มาของความรับผิดทางกฎหมาย 
 2.2.1.1  ความรับผิดอาญาตามแนวคิดสัญญาประชาคม 
 โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) นักปราชญ์ชาวอังกฤษ ได้อธิบายว่า มนุษย์เป็น
สัตว์เดียรัจฉาน มีความธรรมชาติที่เห็นแก่ตัว เลวหยาบช้าและโหดร้าย ทุกคนต่างอยู่ในภาวะที่เกลียด 
กลัวและไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในภาวะธรรมชาติ ไม่มีหลักความผิด-ถูก ชั่ว-ดี ไม่มีศีลธรรม ไม่มี
กฎหมาย ทุกคนมีสิทธิเหนือทุกสิ่ง มนุษย์มีสิทธิตามธรรมชาติที่จะรักษาตัวรอดด้วยการใช้ก าลังหรือ
อ านาจเข้าต่อสู้หรือต่อต้านผู้ที่มาล่วงละเมิดตน24 
 โดยที่มนุษย์มีธรรมชาติเห็นแก่ตัว ด้วยสัญชาตญาณแห่งความอยู่รอดท าให้มนุษย์
เล็งเห็นว่าการมีชีวิตภายใต้ภาวะเช่นนี้เป็นชีวิตที่ไม่ปลอดภัย ประกอบเข้ากับการที่มนุษย์มีสติปัญญา
ในการคาดค านวณว่า การมีชีวิตอยู่ในสภาวะธรรมชาตินั้นเป็นทุกข์ยิ่งกว่าการยอมสละประโยชน์ตาม
ธรรมชาติของตน จึงเข้าร่วมท าสัญญากับสังคมหรือสัญญาประชาคมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดย
ยอมเสียสละสิทธิตามธรรมชาติของตนยกให้แก่ผู้หนึ่งเป็นผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองมีอ านาจเด็ดขาด
ส าหรับคอยควบคุมดูแลบังคับ ตลอดจนการลงโทษคนทั้งปวงเพ่ือรักษาความสงบได้อย่างเต็มที่ 
ภายใต้สังคมที่สงบสุข ไม่ต้องระแวงภัยต่อสู้เข่นฆ่ากันเหมือนอยู่ในภาวะสงครามตลอดเวลา เช่นนี้
มนุษย์จึงสามารถใช้ชีวิตของตนตามที่ปรารถนา คือ สามารถอยู่รอด มีอาหารกิน มีทรัพย์สินตามความ
จ าเป็น และแสวงหาความสุขสบายได้ ฮอบส์อธิบายว่า เครื่องมือรักษาความสงบของสังคม คือ 
“กฎหมาย” ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ทั้งโดยตรงและโดยปริยายที่ผู้ปกครองหรือรัฐาธิปัตย์สั่งการ ก าหนดไว้ว่า
สิ่งใดเป็นสิ่ง ถูก-ผิด ก าหนดความยุติธรรมหรืออยุติธรรม25 
 จอห์น ล็อค (John Locke) นักปราชญ์อังกฤษเช่นเดียวกับโทมัส ฮอบส์ แต่มีข้อ
แตกต่างทางความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ โดยจอห์น ล็อคเชื่อว่า สภาวะตามธรรมชาติของ
มนุษย์นั้น เป็นสภาวะแห่งสันติภาพและความเสมอภาค มนุษย์รู้จักความเสมอภาคและความอิสระต่อ
กัน รู้ว่ามนุษย์แต่ละคนไม่ควรจะล่วงละเมิดต่อชีวิตร่างกาย เสรีภาพและทรัพย์สินของกันและกัน หาก
เกิดข้อขัดแย้งพิพาทกันมนุษย์ย่อมมีอ านาจที่จะบังคับตามสิทธิที่ตนมีตามธรรมชาติและลงโทษ
ผู้กระท าความผิดด้วยก าลังของตนเอง อย่างไรก็ตามในสภาวะธรรมชาติเช่นนี้ย่อมมีอันตรายและ
                                                           

24 ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 
2552), หน้า 199. 

25 เรื่องเดียวกัน, หน้า 200-201. 
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ขอบเขตของสิทธิในร่างกาย เสรีภาพ และทรัพย์สินของแต่ละคนนั้นขาดความแน่นอนชัดเจน 
ตลอดจนเรื่องของการใช้อ านาจโดยก าลังของตนบังคับโดยตามแต่ใจย่อมเกิดความวุ่นวายและไม่สงบ
เรียบร้อยในสังคม มนุษย์จึงเข้าท าสัญญาการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม และจัดตั้งรัฐบาลขึ้นท าหน้าที่
ปกครอง รักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยในรูปของสัญญาประชาคม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่ง
เสรีภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของตน เรียกว่าเป็นการธ ารงไว้ซึ่งความดีงามร่วมกัน26 
 2.2.1.2  ความรับผิดอาญาตามแนวคิดหลักการป้องกันอันตรายต่อสังคม 
 จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) นักปราชญ์ชาวอังกฤษผู้ประพันธ์หนังสือที่มี
ชื่อเสียงเรื่อง On Liberty โดยกล่าวถึง “หลักอันตรายต่อสังคม” ซึ่งมีข้อความส าคัญท่อนหนึ่งว่า  
 

 . . .การก ากับควบคุมอย่างเด็ดขาดต่อความสัมพันธ์ของสังคม
กับปัจเจกบุคคลในรูปแบบการบังคับควบคุมอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นไป
โดยใช้ก าลังกายในลักษณะของบทลงโทษทางกฎหมายหรือโดยการข่มขู่
ทางศีลธรรมในลักษณะของมติมหาชน หลักการดังว่าก็คือ วัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายเดียวส าหรับการค้ าประกันมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล
หรือโดยส่วนรวมให้ปลอดพ้นจากการล่วงละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพในการ
กระท าของสมาชิกในสังคม คือการปกป้องตนเอง (Self-Protection) ใน
สังคมศิวิไลซ์ความชอบธรรมของการใช้อ านาจรัฐบังคับสมาชิกของชุมชน 
จะกระท าได้ก็เพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ป้องกันภยันตรายอันเกิดกับบุคคล
อ่ืนในสังคม ภยันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองโดยมิได้มีบุคคลอ่ืนเป็นผู้
ก่อให้เกิด ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางจริยธรรมแล้วย่อมไม่เป็น
ข้ออ้างอันเพียงพอ ส าหรับจ ากัดเสรีภาพในการกระท าของมนุษย์27 

 
  เอช.แอล.เอ ฮาร์ต (H.L.A Hart) ศาสตราจารย์ทางนิติปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ออกซ์ฟอร์ด ได้น าแนวคิดจากจอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) มาอธิบายในหนังสือของตน
เรื่อง Law, Liberty and Morality ไว้ว่า 
 

                                                           
26 เรื่องเดียวกัน, หน้า 208-209. 
27 John Stuart Mill, On Liberty, Gertrude Mimmelfarb.  ed. , (Penguin Books, 

1976) , p. 68 อ้างถึงใน จรัญ โฆษณานันท์, นิติปรัชญา , พิมพ์ครั้งที่  13 (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547), หน้า 170. 
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‘เหตุผลในการใช้อ านาจเหนือบุคคลอ่ืนในสังคมที่เจริญแล้วมีอยู่
เพียงประการเดียวเท่านั้น คือ เพ่ือป้องกันภัยอันจะเกิดขึ้นแก่บุคคลอ่ืน ๆ’ 
จะใช้อ านาจนั้นโดยอ้างเหตุว่า ‘เพ่ือให้ใจและกายของบุคคลนั้นดีขึ้น ย่อม
ไม่เป็นการเพียงพอ บุคคลไม่อาจที่จะถูกบังคับโดยชอบธรรมให้กระท า
หรือละเว้นการกระท าโดยอ้างว่าจะท าให้เขาดีขึ้น หรือท าให้เขามีความสุข
ขึ้น หรือในสายตาของผู้ อ่ืนการกระท าหรือละเว้นการกระท า จะท าให้
บุคคลนั้นฉลาดหรือถูกต้องขึ้น’28 

 
   จากหลักภยันตรายต่อสังคมของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ และหลักการป้องภัยที่จะเกิดขึ้น
แก่บุคคลอ่ืน ของเอช.แอล.เอ. ฮาร์ต ซึ่งเป็นหลักในการพิจารณาว่ารัฐควรจะก าหนดความรับผิด
ในทางกฎหมาย เพ่ือควบคุมการกระท านั้นหรือไม่เพียงใด การก าหนดความรับผิดในทางอาญานี้ก็เพ่ือ
เป็นการป้องกันการกระท าของบุคคลที่เป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน  มาใช้เป็นหลักในการพิจารณาว่าการ
กระท าลักษณะอย่างไรจึงควรเป็นความผิดอาญาที่จะต้องรับบทลงโทษตามที่กฎหมายก าหนด 
 2.2.1.3  ความรับผิดอาญาตามทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา 
 ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา เป็นแนวความคิดที่เน้นบทบาทของกฎหมายต่อ
สังคมเป็นหลัก โดยเฉพาะการสร้างกฎหมายเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือหลัก
อรรถประโยชน์ของของสังคม เมื่อสังคมเปลี่ยนไป หากกฎเกณฑ์เก่าที่มีอยู่ไม่ทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน กฎหมายจึงล้าหลังและไม่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมให้เกิดความสงบสุขได้29 รอสโค พาวนด์ 
(Roscoe Pound) นักปราชญ์ชาวสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนวคิด Sociological Jurisprudence หรือ 
นิติศาสตร์ทางสังคมวิทยา โรสโค พาวนด์มองว่ากฎหมายเป็นวิศกรรมสังคม (Social Engineering) 
 โดยการปรุงแต่งสังคมมนุษย์ด้วยการน าความรู้ที่มีอยู่มาท าให้เป็นประโยชน์ในแก้ไข
สังคมให้ดีขึ้น สังคมคมที่ดีและน่าอยู่คือสังคมที่มีความกลมกลืน หากสังคมไม่กลมกลืนเพราะว่ามี
ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์กันเองของเอกชนหรือกลุ่มเอกชน จึงเป็นหน้าที่ของกฎหมายที่จะปรับ
ผลประโยชน์ที่ขัดกันในสังคมให้ลงตัวด้วยดี ถ้าเปรียบเทียบสังคมเป็นเครื่องจักรและนักกฎหมายเป็น

                                                           
28 H.L.A. Hart, Law, Liberty and Moratity (California: Santford University Press, 

1956), p. 4. อ้างถึงใน เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 3. 
29 สมยศ เชื้อไทย, ความรู้นิติปรัชญาเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2545), หน้า 162. 
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วิศวกร นักกฎหมายจึงต้องปรับเครื่องจักรให้ดีโดยการใช้กฎหมายให้ท าหน้าที่ปรุงแต่งสังคมให้ดีและ
น่าอยู่ข้ึน30 
 

2.2.2  ความหมายของความรับผิดอาญา 
 กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติว่า การกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดเป็นความผิด 
และก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดไว้ด้วย31  
 กฎหมายอาญา หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึงความผิดและโทษ32 
 กฎหมายอาญา คือ บรรดากฎหมายที่ระบุถึงความผิดอาญา โทษ วิธีการเพ่ือความปลอดภัย
และมาตรการบังคับทางอาญาอ่ืน33 
 บุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะนั้นบัญญัติให้
เป็นความผิดและก าหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นโทษที่บัญญัติไว้
กฎหมาย34 โดยบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระท าโดย
ประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่
กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท าโดยไม่มีเจตนา35 
 เฮอร์ เบิ ร์ ต  แอล แพ็กเกอร์  (Gerbert L.  Packer)  นักนิติ ศาสตร์ ผู้ มี ชื่ อ เสี ยงแห่ ง
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้หลักในอันที่จะถือว่าการกระท านั้นควรเป็น
ความผิดอาญาหรือไม่ 6 ประการ36 ดังนี้ 
 1.  การกระท านั้นเป็นที่ เห็นได้อย่างชัดแจ้งในหมู่คนส่วนมากว่าเป็นการกระท าที่
กระทบกระเทือนต่อสังคม และหมู่คนส่วนมากจะไม่ให้อภัยแก่การกระท าเช่นนั้น 

                                                           
30 ปรีดี เกษมทรัพย์, เรื่องเดิม, หน้า 276-277. 
31 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 1. 
32 ทวี เกียรติ  มีนะกนิษฐ ,  ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาคทั่ ว ไป ,  พิมพ์ครั้ งที่  8 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2550), หน้า 14. 
33 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2554), หน้า 32. 
34 มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
35 มาตรา 59 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
36 Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction (California: Standford 

University Press, 1968), p. 296 อ้างถึงใน เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 4. 
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     2.  ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดอาญาแล้ว จะไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษ
ประการอื่น ๆ 
 3.  การปราบปรามการกระท าที่ถือว่าการกระท านั้นเป็นความผิดอาญา จะไม่มีผลเป็นการ
ลดการกระท าท่ีสังคมเห็นว่าถูกต้องลงไป 
 4.  หากการกระท าใดเป็นความผิดอาญาแล้ว จะต้องใช้บังคับกฎหมายอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน 
 5.  การใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการกระท าที่เป็นความผิดอาญาจะไม่มีผลท าให้
เกิดการใช้กระบวนการดังกล่าวเกินขีดความสามารถทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ 
 6.  จะต้องไม่มีมาตรการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลอ่ืน ๆ แล้ว นอกจากการใช้กฎหมายอาญา
กับกรณีที่เกิดขึ้น 
 จะเห็นได้ว่าการกระท าความผิดร้ายแรงเช่น ฆ่าคนตาย ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน ลักทรัพย์ ชิง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ข่มขืนกระท าช าเรา เป็นความผิดในตัวเองได้ผ่านหลักเกณฑ์ 6 ประการของเฮอร์
เบิร์ต แอล แพ็กเกอร์ทั้งสิ้น 
 

2.2.3  วัตถุประสงค์ของกฎหมายอาญา 
 กฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือของรัฐในการบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ภารกิจของการก าหนด
ความรับผิดอาญาเพ่ือความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยไม่ให้คนในสังคมละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน การ
ก าหนดมาตรการทางอาญาจึงต้องเป็นไปเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม ส่วนพฤติกรรม
ลักษณะใดที่จะถูกควบคุมต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกฎหมายอาญาว่ามีอยู่อย่างไร กล่าวคือ
กฎหมายอาญามีขึ้นเพ่ือแก้แค้นและแก้ไขทั้งในส่วนของพฤติกรรมและในแง่ของจิตใจ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  กล่าวคือ กฎหมายอาญามีขึ้นเพ่ือ37 
 1.  ห้ามปรามและป้องกันพฤติกรรมอันน าไปสู่พฤติการณ์ที่คุกคามต่อสวัสดิภาพและ
ผลประโยชน์ของสาธารณะและประโยชน์ของเอกชน 
 2.  ควบคุมบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่กระท าความผิดอาญา ได้แก่ การใช้วิธีการ
เพ่ือความปลอดภัยแก่บุคคลบางจ าพวก เช่น คนวิกลจริต ติดสุรา ติดยาเสพติด หรือคนเร่ร่อนจรจัด 
เป็นต้น 
 3.  เตือนบุคคลทั่วไปไม่ให้ละเมิดต่อบทบัญญัติกฎหมายและสร้างจิตส านึกท่ีดี 

                                                           

37 Bernard Bouloc, Droit péval général, Dalloz, 2005, no 27; เที ยบ  Model Penal 
Code (M.P.C) See 102 (1);ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, เรื่องเดิม, หน้า 16. 



17 

 

 4.  ป้องกันและรักษาไว้ซึ่งสถาบันทางสังคม เช่น การรักษาไว้ซึ่งสถาบันครอบครัว ได้แก่
ความผิดเกี่ยวกับการล่อลวงผู้เยาว์ ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยา บิดามารดากับ
บุตร การรักษาไว้ซึ่งสถาบันของรัฐ ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ สิทธิและทรัพย์สินส่วน
บุคคลและทรัพย์สินสาธารณะ 

 
2.2.4  ประเภทของความผิดอาญา 

 ความผิดอาญาอาจแบ่งแยกออกได้เป็น 6 ประเภท38 คือ การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่
ของกฎหมาย การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่ของการกระท า การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่ของ
ผู้กระท า การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่ของโทษ และการแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่ของการ
ด าเนินคด ี

2.2.4.1  การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่ของกฎหมาย 
 1)  ความผิดในตัวเอง หรือ มาลาอินเซ (Mala in Se) เป็นความผิดที่ตั้งอยู่

บนหลักศีลธรรม มนุษย์ย่อมรู้ได้ด้วยตนเองว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ไม่ควรกระท า เช่น ความผิด
ฐานฆ่าคนตาย ความผิดฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ความผิดฐาน
ข่มขืนกระท าช าเรา 

 2)  ความผิดเพราะกฎหมายห้าม หรือ มาลาโพรฮิบิต้า (Mala Prohibita) 
เป็นสิ่งไม่สามารถรู้สึกได้ว่าเป็นความชั่วร้ายในตัวเอง แต่เป็นสิ่งที่กฎหมายห้ามไม่ให้กระท าหรือ
ก าหนดหน้าที่ให้กระท าหากไม่กระท าตามเช่นนั้นแล้วจะเป็นความผิด เช่น การค้าก าไรเกินควร หรือ
การไม่เข้าช่วยเหลือผู้ที่ก าลังตกอยู่ในอันตรายแก่ชีวิต 
  2.2.4.2  การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่ของการกระท า 
  การกระท า หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายหรือการไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้
ส านึกหรืออยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ39  
    1)  ความผิดโดยการเคลื่อนไหวร่างกายและความผิดโดยการไม่เคลื่อนไหว
ร่างกาย  
    (1)  ความผิดโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย หมายถึง การเคลื่อนไหว
ร่างกายของผู้กระท าก่อให้เกิดความผิดขึ้น 

                                                           
38 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, กฎหมายอาญา: หลักและปัญหา, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร: 

นิติธรรม, 2545), หน้า 55-58. 
39 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, เรื่องเดิม, หน้า 67. 
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    (2)  ความผิดโดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย หมายถึง การกระท าที่แม้ผู้
นั้นจะไม่เคลื่อนไหวร่างกาย แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ 
     (2.1)  ความผิดที่เกิดจากการงดเว้น หมายถึง การเกิดผลอย่างใด
อย่างหนึ่งขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระท าเพ่ือป้องกันผลนั้นด้วย40  
     (2.2)  ความผิดที่เกิดจากการละเว้น หมายถึง ความผิดที่เกิดจาก
การไม่กระท าสิ่งที่ต้องกระท าหรือสมควรกระท า เช่น การไม่ช่วยคนที่ตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิต 
    2)  ความผิดที่ต้องมีผลเกิดข้ึนและความผิดที่ไม่ต้องมีผลเกิดข้ึน 
     (1)  ความผิดที่ต้องมีผลเกิดขึ้นจึงจะเป็นความผิดส าเร็จ  เช่น ความผิด
ฐานฆ่าคนตาย คนที่ถูกฆ่าต้องตายจึงมีความผิดส าเร็จ หากผู้ถูกฆ่าไม่ตายผู้กระท ามีเพียงความผิดฐาน
พยายามฆ่าเท่านั้น 
     (2)  ความผิดไม่ต้องมีผลเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นความผิดส าเร็จแล้ว เช่น
ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน เมื่อได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จและเจ้าพนักงานรับทราบ
ข้อความนั้นก็เป็นความผิดแล้วโดยไม่ต้องค านึงว่าเจ้าพนักงานจะเชื่อข้อความที่แจ้งหรือไม่ 
    3)  ความผิดธรรมดาและความผิดซับซ้อน 
   (1)  ความผิดธรรมดา คือ ความผิดที่เกิดจากการกระท าครั้งเดียวหรือ
เป็นความผิดที่เกิดข้ึนและสิ้นสุดลงในขณะเดียวกับท่ีได้กระท าการนั้น 
   (2)  ความผิดซับซ้อน แบ่งเป็น  
    (2.1)  ความผิดต่อเนื่อง คือ ความผิดที่เกิดจากการกระท าที่เป็น
ความผิดติดต่อ สืบเนื่องกันอยู่ชั่วระยะหนึ่ง เช่น ความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ความผิดฐานมีเงินตราปลอม ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยป้ายโฆษณา   
    (2.2)  ความผิดที่ยืดออกไป ได้แก่ ความผิดที่เข้าหลักเกณฑ์ คือ มี
การกระท าความผิดหลายอันโดยผู้กระท าความผิดคนเดียวกัน มีการละเมิดกฎหมายในฐานความผิด
อันเดียวกัน และมีจุดประสงค์อันเดียวกันในการกระท าหลายอันนั้น ตัวอย่างเช่นการกักตัวเพ่ือข่มขืน
กระท าช าเราติดต่อกันสามวัน หรือ การขโมยเงินครั้งละเล็กน้อยจนกว่าจะเลิกขโมย 
    (2.3)  ความผิดเป็นปกติธุระ คือ ความผิดที่ต้องมีการกระท าซ้ ากัน 
จึงจะเป็นความผิด เช่น ความผิดฐานให้ที่พ านักซ่อนเร้นแก่โจรผู้ร้ายเป็นปกติธุระ   
    (2.4) ความผิดซ้อน แบ่งได้เป็น 
      (2.4.1)  การกระท าความผิดกรรมเดียว แต่โดยการกระท า
หลายอัน เช่น ท าร้ายร่างกายผู้เสียหายหลาย ๆ ครั้ง  
                                                           

40 มาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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      (2.4.2)  การกระท าความผิดกรรมเดียว แต่ละเมิดกฎหมาย
หลายบท เช่น แดงยิงปืนใส่ด า 1 ครั้ง กระสุนถูกด าบาดเจ็บและยังพลาดไปถูกขาวตายด้วย 
     (2.4.3)  ความผิดอันเดียวเกิดจากการกระท าหลายอัน เช่น 
ความผิดฐานฉ้อโกงมีการแสดงข้อความเท็จและได้รับทรัพย์ไป ซึ่งการกระท าแต่ละอันไม่เป็นความผิด
ในตัวแต่เมื่อรวมเข้ากันแล้วเป็นความผิด  
      (2.4.4)  ความผิดซึ่งเกิดขึ้น เพราะรวมการกระท าแต่ละอันซึ่ง
เป็นความผิดในตัวเองเข้าด้วยกัน เช่น ความผิดฐานชิงทรัพย์ที่เกิดขึ้นเพราะมีการลักทรัพย์และการท า
ร้ายร่างกาย 
 2.2.4.3  การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่เจตนา  
   1)  ความผิดที่กระท าโดยเจตนา  
   2)  ความผิดที่กระท าโดยประมาท  
   3)  ความผิดที่ไม่ต้องมีเจตนา และไม่ต้องประมาท เช่น ความผิดลหุโทษ 
   4)  ความผิดนอกเหนือเจตนา เช่น ไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ท าร้ายผู้อ่ืนจนถึงแก่
ความตาย 
   5)  ความผิดที่ต้องรับผิดในผลสุดท้ายแห่งเจตนา เช่น การวางเพลิงเผา
ทรัพย์ผู้อ่ืน เป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องรับผลนั้นด้วย 
 2.2.4.4  การแบ่งประเภทความผิดในแง่ผู้กระท า การแบ่งผู้กระท ามีผลในการ
พิจารณาเรื่องตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน โดยแบ่งได้เป็น 
   1)  ความผิดทั่วไป หมายถึง ความผิดที่บุคคลทั่วไปเป็นผู้กระท าความผิดได้ 
ซึ่งในบทบัญญัติของความผิดนั้นจะเริ่มต้นด้วยค าว่า “ผู้ใด” 
   2)  ความผิดที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้กระท า หมายถึง ความผิดที่ก าหนดไว้
โดยเฉพาะว่าผู้กระท านั้นจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ความผิดที่เริ่มต้นด้วยค าว่า “ผู้ใดเป็นเจ้า
พนักงาน” 
  2.2.4.5  การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่โทษ แบ่งได้เป็น 
   1)  ความผิดลหุโทษ ได้แก่ ความผิดที่มีโทษสถานเบา 
   2)  ความผิดทั่วไป ได้แก่ ความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่าความผิดลหุโทษ 
  2.2.4.6  การแบ่งแยกความผิดอาญาในแง่ของการด าเนินคดี แบ่งได้เป็น 

1)  ความผิดอาญาแผ่นดิน เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตาย 
2)  ความผิดอันยอมความได้ เช่น ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ความผิดฐาน

ฉ้อโกง 
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โดยความผิดอันยอมความได้ มีเงื่อนไขทางกฎหมายในการด าเนินคดี คือ พนักงาน
สอบสวนจะท าการสอบสวนได้จะต้องมีค าร้องทุกข์จากผู้เสียหายก่อนหรือถ้าในกรณีผู้เสียหายถอนค า
ร้องทุกข์สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ และหากผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่
วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิดคดีเป็นอันขาดอายุความ 

 
2.3  โครงสร้างความรับผิดอาญา 
 

2.3.1  โครงสร้างความรับผิดอาญาของระบบกฎหมายซีวิลลอว์ 
 โครงสร้างความรับผิดอาญาตามระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ตามแนวคิดทฤษฎีกฎหมายอาญาใน
ประเทศเยอรมัน โดยแยกโครงสร้างความผิดอาญาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนองค์ประกอบ ส่วน
ความผิดกฎหมาย และส่วนของความชั่ว41 
 2.3.1.1  องค์ประกอบความผิด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ องค์ประกอบภายนอกและ 
องค์ประกอบภายใน 
  1)  องค์ประกอบภายนอก เป็นการพิจารณาองค์ประกอบตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ในความผิดแต่ละฐาน เป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอก 
ประกอบด้วยการพิจารณาองค์ประกอบย่อย 3 ส่วน42 คือ ผู้กระท า การกระท า วัตถุแห่งการกระท า 
กรณีความผิดฆ่าคนตายองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนี้คือ ผู้ใด (ผู้กระท า) ฆ่า (การกระท า) 
ผู้อื่น (กรรมของการกระท า) 
   2)  องค์ประกอบภายใน ของความผิดในเรื่องนั้น ๆ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
มองเห็นหรือสัมผัสได้เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของผู้กระท า โดยพิจารณาจากเจตนาของผู้กระท า
แบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ43 คือ 

                                                           
41 George P. Fletcher, Comparative Criminal Theory, 2nd ed. (n.p.: n.d., 1974), 

p. 96 อ้างถึงใน แสวง บุญเฉลิมวิภาส, “โครงสร้างความผิดอาญา: ความแตกต่างในระบบกฎหมาย,” 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14, 4 (ธันวาคม 2529): 2. 

42 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, เรื่องเดิม, หน้า 86. 
43 Roxin, Strafrecht: Allgemeiner Teii, Band I, 3. Auflage, 1997 อ้างถึงใน สุรสิทธิ์ 

แสงวิโรจนพัฒน์, “เจตนาตามกฎหมายเยอรมัน,” ดุลพาห 53, 3: 200-204. 



21 

 

    (1)   ความตั้ ง ใจ (Die Absicht)  หมายถึง ความตั้ ง ใจให้ผลตาม
องค์ประกอบความผิดเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นเป็นผลที่ผู้กระท าต้องการและก่อให้เกิดขึ้นโดยรู้ตัว แม้ว่าผล
ที่ต้องการให้เกิดข้ึนจะไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม 
    (2)  เจตนาประสงค์ต่อผล (Der direkte Vorsatz) หมายถึง สิ่งที่
ผู้กระท าไม่ต้องการ แต่ผลของการกระท านั้นเป็นสิ่งที่ผู้กระท ารู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือมีอยู่อย่างแน่นอน 
และได้กระท าไปโดยรู้ถึงผลดังกล่าว 
    (3)  เจตนาเล็งเห็นผล (Der bedingte Vorsatz) (Dolus eventualis) 
แบ่งออกได้ ดังนี้44  
     (3.1)  เจตนาเล็งเห็นผล ในฐานะที่เป็นการตัดสินใจบนความเป็นไป
ได้ในการท าอันตรายต่อสิ่งที่กฎหมายต้องการจะคุ้มครอง โดยผู้กระท าคาดการณ์ได้อย่างจริงจังว่ามี
ความเป็นไปได้ที่การกระท าของตนจะครบองค์ประกอบความผิด และยังคงกระท าต่อไปเพ่ือให้บรรลุ
ในสิ่งที่ตนต้องการและยอมรับหากเกิดผลดังกล่าวขึ้น 
     (3.2)  แนวทางอ่ืน ๆ  
       (3.2.1)  ทฤษฎียินยอม เห็นว่านอกจากผู้กระท าจะคาดการณ์
ได้ถึงผลของการกระท าที่จะเกิดขึ้นแล้ว ภายในจิตใจของผู้กระท าต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นนั้นด้วย 
ผลที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นผลที่ผู้กระท ามีความยินดีในการเกิดผลของการกระท าท่ีเกิดข้ึน 
       (3.2.2)  ทฤษฎีไม่ใยดีต่อผล เห็นว่าเจตนาเล็งเห็นผล เป็น
กรณีท่ีผู้กระท ายอมรับในผลข้างเคียงที่เลวร้ายนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น หรือยอมรับผลดังกล่าว
โดยไม่ใยดี  
       (3.2.3)  ทฤษฎีความน่าจะเป็น เห็นว่าเจตนาเล็งเห็นผลเป็น
กรณีที่เพียงแค่ผู้กระท าเห็นว่ามีความน่าจะเป็นของผลจากการกระท าจะเกิดขึ้น โดยไม่ต้องค านึงถึง
ความต้องการของผู้กระท าเลย 
       (3.2.4)  ทฤษฎีความเป็นไปได้ เห็นว่าเมื่อผู้กระท าเห็นว่ามี
ความเป็นไปได้ไม่ว่ามากหรือน้อยในการที่ผลของการกระท านั้นจะเกิดขึ้น เท่ากับว่าผู้กระท าเห็นได้
อย่างจริงจังว่ามีความเป็นไปได้ที่ผลของการกระท านั้นจะเกิดขึ้นและคาดการณ์ถึงผลดังกล่าวไว้แล้ว 
 2.3.1.2  ความผิดกฎหมาย  
 เมื่อได้พิจารณาว่าการกระท านั้นครบองค์ประกอบความผิดแล้ว ต่อมาจะต้อง
พิจารณาว่าการกระท านั้นเป็นความผิดกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเหตุที่จะท าให้การกระท าไม่ผิดกฎหมาย 

                                                           
44 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, “เจตนาตามกฎหมายเยอรมัน,” ดุลพาห 53, 3: 205-210. 
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ได้แก่ จารีตประเพณี ความยินยอมของผู้ถูกกระท า และกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อ านาจไว้ 
เช่น การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย45 
  2.3.1.3  ความชั่ว  
 การพิจารณาความชั่ว เป็นการพิจารณาหลังจากที่พิจารณาว่าการกระท านั้นครบ
องค์ประกอบและการกระท านั้นผิดกฎหมาย จึงมาพิจารณาต่อว่าผู้กระท าได้กระท าโดยรู้ผิดชอบ
หรือไม่เพียงใดและสิ่งที่ผู้นั้นได้กระท าเป็นสิ่งที่น่าต าหนิหรือไม่ ความบกพร่องของบุคคลในเรื่อง
ความรู้ผิดชอบอาจเกิดข้ึนจากความบกพร่องในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้46 
  1)  อายุของผู้กระท า อายุของบุคคลมีผลต่อความรู้ผิดชอบ บุคคลที่มีอายุ
น้อยจะมีความรู้ผิดชอบน้อยกว่าบุคคลที่มีอายุมาก กฎหมายจึงใช้เรื่องอายุเป็นสิ่งก าหนดความ
บกพร่องในการที่จะถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีแนวคิดว่าผู้กระท าผิดที่มีอายุน้อย มี
ความรู้ผิดชอบอย่างจ ากัด เมื่อกระท าความผิดตามกฎหมายบัญญัติกฎหมายจึงไม่เอาโทษเพราะถือว่า
ได้กระท าโดยปราศจากความชั่ว 
   2)  จิตของผู้กระท า กรณีบุคคลกระท าความผิดในขณะที่ไม่รู้ผิดชอบเพราะ
มีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สามารถบังคับตนเองได้ กฎหมายจะไม่เอาโทษแก่บุคคลนั้น 
โดยมีแนวคิดว่าบุคคลผู้กระท าผิดที่มีจิต บกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน เพราะถือว่าได้กระท าโดย
ปราศจากชั่วทางจิต 
   3)  ความไม่รู้ถูกผิด เช่น กรณีผู้กระท าตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน แม้ค าสั่ง
นั้นจะมิชอบด้วยกฎหมาย ถ้าผู้กระท ามีหน้าที่หรือเชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ผู้นั้นไม่ต้อง
รับโทษ เพราะถือว่าบุคคลนั้นไม่มีความชั่ว 
 

2.3.2  โครงสร้างความรับผิดอาญาของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ 
 การวินิจฉัยความรับผิดอาญาของบุคคลในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ มีสุภาษิตว่า “Actus 
Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea” แปลว่า การกระท าจะไม่เป็นความผิดถ้าผู้กระท าไม่มีเจตนา
ร้ายหรือ Mens Rea47 โดยการวินิจฉัยความรับผิดอาญาของบุคคลจะมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
                                                           

45 โกเมศ ขวัญเมือง, กฎหมายอาญาชั้นสูง, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2550), หน้า 13-
14. 

46 เรื่องเดียวกัน, หน้า 15-16. 
47 Albert Levitt, The Origin of the Doctrine of Mens Rea, 17 illinois L. Rev 117. 

(n.p.: n.d., 1923) p. 96 อ้างถึงใน แสวง บุญเฉลิมวิภาส, “โครงสร้างความผิดอาญา: ความแตกต่าง
ในระบบกฎหมาย,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14, 4 (ธันวาคม 2529): 8. 
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  2.3.2.1  องค์ประกอบภายนอก คือ การกระท าความผิด (Actus Reus) หมายถึง 
การกระท าในสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด หากพิจารณาได้ว่าการกระท านั้นเป็นการกระท า
ที่ผิดกฎหมายแล้ว จึงจะพิจารณาต่อไปว่าผู้กระท าได้กระท าไปโดยมีจิตใจที่ชั่วร้ายหรือไม่ 
  2.3.2.2  องค์ประกอบภายใน คือ เจตนาร้าย (Mens Rea) หมายถึง สิ่งที่บ่งบอก
สภาวะที่แท้จริงของจิตใจอันเกี่ยวกับจิตใจที่ชั่วร้าย กระท าโดยรู้ข้อเท็จจริงเป็นการกระท าที่เป็น
ความผิดหรือกฎหมายห้ามไม่ให้กระท าและผู้กระท าต้องการให้เกิดผลขึ้นจากการกระท านั้น โดย
คาดหมายแน่นอนหรือเล็งเห็นผลได้ว่าจะเกิดผลขึ้นตามท่ีตนต้องการ  
  2.3.2.3  ช่วงเวลาของเจตนา จะต้องมีอยู่ในขณะที่ลงมือกระท า เจตนาในขณะ
ตระเตรียมการที่มีอยู่ก่อนการลงมือกระท าไม่ถือว่าเป็นเจตนากระท าความผิด อย่างไรก็ตามเจตนาไม่
ต้องมีอยู่ตลอดเวลาของการกระท าความผิด และในกรณีเจตนาที่เกิดขึ้นภายหลังการกระท า ไม่ถือว่า
เป็นเจตนากระท าความผิด 



 

บทท่ี 3 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดอาญาใน 
การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาในประเทศไทย 

 
3.1  ความรับผิดอาญาของประเทศไทย 
  
 ประเทศไทยรับเอากฎหมายอาญาสมัยใหม่มาจากตะวันตก ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของคอม
มอนลอว์ โดยเริ่มท าประมวลกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทย ได้แก่ 
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 12748 และต่อมาได้มีการปรับให้ทันสมัยโดยยึดแบบประเทศที่ใช้
ประมวลกฎหมายซึ่งได้แก่ประเทศเยอรมัน จึงได้บัญญัติขึ้นใหม่เป็นประมวลกฎหมายอาญา ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 250049  และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาอีกหลายครั้งเพ่ือให้
ทันสมัยสามารถปรับใช้กับเหตุการณ์และพฤติการณ์ของบุคคลในสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
 ประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบันของประเทศไทย แบ่งความผิด ออกเป็น 13 ลักษณะ 
ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายด้วย 
ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยว
ความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมและแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดเกี่ยวกับศพ 
  กฎหมายอาญานั้นจัดเป็นกฎหมายมหาชนว่าด้วยความผิดและโทษทางอาญา50 ซึ่งเป็น
บทบัญญัติเกี่ยวกับความเกี่ยวพันของเอกชนกับรัฐ แม้การกระท าผิดบางอย่างจะได้กระท าต่อเอกชน
โดยตรงให้ได้รับความเสียหาย แต่การกระท าความผิดนั้นยังได้กระทบกระเทือนต่อมหาชนส่วนรวมถึง

                                                           
48 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนะกุล, ผู้แปล, “บันทึกของนายยอร์ช ปาดูซ์ (G. Padoux) เกี่ยวกับ

การร่างกฎหมายลักษณะอาญา,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2, 18 (2531): 17-
18 อ้างถึงใน สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, ปัญหาพิเศษในกฎหมายอาญา (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2547), หน้า 41. 

49 จิตติ ติงศภัทิย์, ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2555), หน้า 1.  

50 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2. 
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ขนาดที่รัฐต้องเข้ามาด าเนินการป้องกันและปราบปราม โดยไม่ต้องให้ผู้เสียหายมาร้องทุกข์กล่าวโทษ 
ความผิดประเภทนี้เรียกว่า “ความผิดอาญาต่อแผ่นดิน” หากเป็นความผิดอันยอมความได้หรือ 
“ความผิดอาญาต่อส่วนตัว” ซึ่งเป็นความผิดลักษณะที่มีเหตุผลอันเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายบาง
ประการที่รัฐจะเข้าไปด าเนินการเมื่อเอกชนผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ขึ้นมาก่อน 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 บัญญัติว่า “บุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาและได้รับโทษ
อาญา ก็ต่อเมื่อได้กระท าการใดที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง และการกระท า
ใดเกิดขึ้นก่อนที่กฎหมายบัญญัติ ย่อมไม่มีผลย้อนหลังไปลงโทษการกระท าที่ได้เกิดขึ้นก่อนการบัญญัติ
กฎหมายนั้น” โดยกฎหมายอาญาซึ่งได้บัญญัติความผิดและโทษทางอาญาเพ่ือป้องกันและปราบปราม
การกระท าที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวม เป็นเรื่องของรัฐผู้ปกครองคน
ภายในรัฐนั้น หรือการกระท าที่เกิดขึ้นภายอาณาเขตของรัฐโดยเฉพาะ เว้นแต่การกระท านอกอาณา
เขตท่ีถือว่ากระทบต่อความม่ันคงหรือความสงบเรียบร้อยในอาณาเขตซึ่งรัฐมีสิทธิเข้าไปด าเนินการน า
ตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ 
 การวินิจฉัยการกระท าความผิดอาญาเพ่ือที่จะให้ทราบว่าการกระท าของบุคคลเป็นความเป็น
อาญาหรือไม่ ต้องพิจารณาโครงสร้างความรับผิดอาญา โดยศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสง อุทัย ได้
กล่าวถึงโครงสร้างความรับผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยตามแนวคิดของ
เยอรมันว่า51 มี 3 ส่วน คือ 1. การครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ 2. ความผิดกฎหมาย และ 3.
ความชั่ว นอกจากนี้ต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์ ได้อธิบายถึงโครงสร้างความ
รับผิดอาญาและได้ใช้กันอย่างแพร่หลายกันในปัจจุบัน โดยอธิบายว่า “บุคคลจะต้องรับผิดในทาง
อาญาเมื่อ (1) การกระท าครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายบัญญัติ (2) การกระท าไม่มีกฎหมายยกเว้น
ความผิด (3) การกระท านั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษ”52 ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้ 
 โครงสร้างข้อที่ 1 การกระท าครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ หมายความว่า 
 1.  มีการกระท าการเคลื่อนไหวร่างกายหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกาย โดยแยกออกเป็น 3 วาระ53 
ได้แก่ ต้องมีความคิดที่จะกระท า ต้องมีการตกลงใจที่จะกระท าตามความคิดนั้น และต้องได้กระท าไป
ตามท่ีได้ตกลงใจสืบเนื่องมาจากความคิด 

                                                           
51 หยุด แสงอุทัย, “การวินิจฉัยปัญหาในคดีอาญา,” บทบัณฑิตย์ เล่มที่ 11 พ.ศ. 2481-

2482 อ้างถึงใน คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า 6. 
52 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 59. 
53 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญาภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 17, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 50. 
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 2.  การกระท าครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้กระท า 
การกระท า กรรมของการกระท า และความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล  
  1)  ผู้กระท า กฎหมายใช้ค าว่า ผู้ใด ซึ่งหมายถึงใครก็ได้ไม่จ ากัดท้ังบุคคลและนิติบุคคล 
  2)  การกระท า เป็นไปตามความผิดในแต่ละฐานความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น การ
ฆ่า การท าร้าย เป็นต้น 
 3)  กรรมของการกระท า เป็นไปตามความผิดในแต่ละฐานความผิดที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ 
เช่น ผู้อื่น ในความผิดฐานฆ่าหรือท าร้ายร่างกาย ทรัพย์ของผู้อื่น ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เป็นต้น 
  4)  ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล  
 การพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล นั้นจักต้องท าความเข้าใจก่อน
ว่า ความผิดอาญาแบ่งได้ 2 ประเภท54 คือ ความผิดที่ไม่จ าต้องมีผลเกิด และความผิดที่ต้องมีผลเกิด 
  (1)  ความผิดที่ไม่จ าต้องมีผลเกิด ความผิดที่ไม่ต้องมีผลเกิดนี้ไม่ต้องพิจารณาในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล กล่าวคือ ไม่จ าต้องพิจารณาว่าผลที่เ กิดขึ้นนั้นเกิดจากการ
กระท านั้นหรือไม่ ความผิดที่ไม่ต้องการผลเนื่องจากกฎหมายไม่ต้องการผลสุดท้ายของการกระท านั้น 
เพียงแค่กระท าไม่ว่าสุดท้ายผลจะเกิดหรือไม่เกิดก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว เช่น ความผิดแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานตามมาตรา 177 เมื่อแจ้งความเท็จก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว ไม่ว่าเจ้าพนักงานจะเชื่อ
หรือไม่เชื่อข้อความที่แจ้งก็ไม่ส าคัญ55 
  (2)  ความผิดที่ต้องการผลเกิด ความผิดที่ต้องการผลเกิดการกระท านั้นจึงจะเป็น
ความผิดส าเร็จ เช่น ความผิดฐานท าร้ายหรือฆ่าผู้ อ่ืน 56 ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาปัญหาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล ว่าผลนั้นมีสัมพันธ์กับการกระท าของผู้กระท าหรือไม่ เพ่ือ
พิจารณาความรับผิดในผลนั้น เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามมาตรา 288 
  โดยความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผลมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลายทฤษฎี แต่
ทฤษฎีที่นิยมในการน ามาใช้พิจารณา ได้แก่ ทฤษฎีเงื่อนไข และ ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม 
  (2.1)  ทฤษฎีเงื่อนไข สาระส าคัญของหลักนี้ คือ  
 

ถ้าไม่มีการกระท าอันใดอันหนึ่งแล้ว ผลจะไม่เกิด ถือว่าผลเกิด
จากการกระท าอันนั้น แม้ว่าผลจะเกิดจากการกระท าอ่ืน ๆ ด้วยก็ตาม 

                                                           
54 เรื่องเดียวกัน, หน้า 56. 
55 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, เรื่องเดิม, หน้า 54.; แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หน้า 45-46. 
56 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญาภาค 1, หน้า 56. 
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ในทางตรงกันข้าม หากไม่มีการกระท าอันใดอันหนึ่งนั้นแล้วผลก็ยังเกิด
ขึ้นอยู่นั่นเอง ก็จะถือว่าผลเกิดจากการกระท าอันใดอันหนึ่งนั้นมิได้57 

 
  ตามทฤษฎีเงื่อนไข การที่จะพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและ
ผลหรือไม่ โดยตั้งค าถามว่าถ้าหากไม่มีการกระท าเช่นนั้นแล้ว ผลนั้นจะเกิดหรือไม่ แม้จะมีเหตุอ่ืนอยู่
ด้วยก็ไม่ส าคัญ หากค าตอบมีว่าไม่มีการกระท าเช่นนั้น ผลก็จะไม่เกิด จึงถือว่าเหตุที่เกิดเป็นผลจาก
การกระท านั้น เช่น ถ้า ก. ไม่ขับรถเร็วเกินสมควรก็จะไม่ชนคนตาย ถือได้ว่า ก. ประมาทท าให้คนตาย 
แต่หากปรากฏว่าค าตอบที่ได้คือ แม้ว่า ก. ไม่ขับรถเร็วเกินสมควร ผลก็ยังเกิด เช่น เพราะคนวิ่งตัด
หน้ากระทันหัน แม้ ก. จะไม่ได้ขับรถเร็วเกินสมควร ก็ไม่สามารถหยุดรถได้ทันและชนอยู่ดี  
หมายความว่าแม้ ก. ไม่ขับรถเร็วเกินสมควร ก็ยังเกิดผลอันเดียวกันอยู่นั้นเอง 
 (2.2)  ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม หรือทฤษฎีผลธรรมดา โดยพิจารณาว่าการกระท า
หรือเหตุนั้นเหมาะสมที่จะท าให้เกิดผลนั้นหรือไม่ คือพิจารณาว่าการกระท าและผลนั้นมีความ
เกี่ยวพันกันพอสมควรหรือไม่58 ซึ่งจะต้องดูจากตัวผู้กระท าและลักษณะแห่งการกระท า กล่าวคือ
บุคคลธรรมดาสามารถเห็นได้หรือไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะส่งผลเช่ นใด59 โดยทฤษฎีเหตุที่
เหมาะสม ใช้พิจารณาในกรณีที่ผลของการกระท าความผิดท าให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 63 บัญญัติว่า “ถ้าผลของการกระท าความผิดใด
ท าให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ผลของการกระท าความผิดนั้นต้องเป็นผลธรรมดาที่ย่อมเกิดข้ึนได้” 
ซ่ึงผลธรรมดาตามมาตรา 63 คือ ผลที่ผู้กระท าสามารถที่จะคาดเห็นความเป็นไปได้ของผลนั้น ซึ่งเป็น
ผลตามหลักทฤษฎีเหตุที่เหมาะสมนั่นเอง60 โดยการวินิจฉัยความสามารถในการคาดเห็นได้ใช้หลัก
มาตรฐานของบุคคลทั่วไปที่เรียกว่า “วิญญูชน” เป็นหลัก และการคาดเห็นนี้ไม่ต้องถึงขั้นเล็งเห็นผล 
เพราะหากเล็งเห็นผลได้จะเป็นการกระท าโดยเจตนาไปเสียเลย เช่น การตบศีรษะคนตามธรรมดา
ย่อมไม่อาจท าให้คนตายได้ แต่ถ้า ก. ตบศีรษะ ข. โดยรู้ว่า ข. กระหม่อมบางเป็นพิเศษแล้ว เท่ากับว่า 
ก. ฆ่า ข. โดยเจตนา เพราะย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าการกระท าเช่นนั้นจะท าให้ ข. ถึงแก่ความตายได้61 
ส่วนเมื่อใดที่จะถือว่าผลของการกระท าความผิดเป็นผลธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นได้ เช่น การเอามีดดาบ
                                                           

57 เรื่องเดียวกัน, หน้า 44-45.; จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญาภาค 1, หน้า 40. อ้างถึงใน 
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 216. 

58 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 226.  
59 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, เรื่องเดิม, หน้า 57. 
60 เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 226. 
61 จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า  157. 
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ฟันผู้อ่ืนโดยมีเจตนาท าร้าย แต่หนักมือไปท าให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย เพราะตามความรู้สึกนึกคิดของ
วิญญูชนควรจะรู้ได้ว่าการฟันผู้อ่ืนด้วยมีดดาบนั้น การฟันคนด้วยมีดดาบอาจพลาดไปท าให้คนนั้นตาย
เป็นผลตามธรรมดาจากการฟันด้วยมีดดาบ62 ผู้กระท าจึงมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 
 ในกรณีที่ผลเกิดจาก “เหตุแทรกแซง” ผู้กระท าจะต้องรับผลที่เกิดหากเหตุ
แทรกแซงนั้นสามารถคาดหมายได้ ตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1548/2531 จ าเลยที่ 1 ซึ่งเคยมีเรื่อง
ทะเลาะกับโจทก์มาก่อนใช้เหล็กตีที่หน้าโจทก์ และใช้เหล็กแหลมแทงโจทก์ที่ช่องท้องซึ่งเป็นอวัยวะ
ส าคัญเป็นบาดแผลฉกรรจ์ อาจเล็งเห็นผลได้ว่าท าให้ถึงตายได้ และผู้ตายถึงแก่ความตายในเวลา
ต่อมาจ าเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานฆา่ผู้ตายโดยเจตนา 
 ข้อเท็จจริงมีว่า การที่จ าเลยใช้เหล็กแหลมแทงที่หน้าท้องโจทก์ ท าให้โจทก์มี
บาดแผลหน้าท้องทะลุถึงช่องท้อง บาดแผลภายในทะลุล าไส้เล็ก 8 รู เส้นเลือดใหญ่ในท้องขาด 2 เส้น 
โจทก์เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายครั้ง ในครั้งสุดท้ายได้ผ่าตัดเอาล าไส้เข้าที่ เดิม หลังจาก
ออกไปจากโรงพยาบาล 1 เดือนก็กลับมาใหม่ แพทย์พบว่าโจทก์มีอาการตับอักเสบรุนแรงมากจาก
การถ่ายเลือดหลายครั้งท าให้ติดเชื้อไวรัส ในที่สุดจึงถึงแก่ความตาย เชื้อไวรัสที่เข้าไปในร่างกายท าให้
ตับอักเสบ ถือว่าเป็นเหตุแทรกแซงที่คาดหมายได้ เนื่องจากการถ่ายเลือดซึ่งเป็นกระบวนการในการ
รักษาพยาบาลโจทก์ เมื่อสามารถคาดได้หมายจึงไม่ตัดผลจากการกระท า จ าเลยจึงต้องรับผิดในผลคือ
ความตายของโจทก์ที่เป็นผลโดยตรงจากการกระท าของจ าเลย และเหตุแทรกแซงที่เกิดขึ้นใหม่เป็น
เหตุแทรกแซงที่คาดหมายได ้
 3.  การกระท าครบองค์ประกอบภายในของความผิดในเรื่องนั้น ๆ ได้แก่ “เจตนา” ของ
ผู้กระท าความผิด ซึ่งเจตนาถือเป็นสาระส าคัญที่ต้องมีในความผิดอาญาทั่วไป องค์ประกอบภายใน
จิตใจหรือเจตนา หมายถึงความมุ่งหมายต่อผลหรือผลส าเร็จของการกระท า รวมถึงผลอันเกิดขึ้นจาก
การกระท านั้นด้วย โดยในทางทฤษฎีได้แยกเจตนาออกเป็นเจตนาโดยตรงและเจตนาโดยอ้อม63 

เจตนาโดยตรง ได้แก่ เจตนาประสงค์ต่อผลที่ผู้กระท ามีอยู่ในขณะกระท า หากผู้กระท า
ประสงค์ต่อผลแห่งการกระท านั้นแล้ว ผลนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ ไม่เป็นข้อส าคัญ และถึงแม้ผลที่
ผู้กระท าประสงค์นั้นจะไม่มีทางบรรลุได้อย่างแน่แท้ก็ยังถือว่าผู้กระท าได้กระท าโดยเจตนา อาจเป็น
ความผิดในฐานพยายามกระท าความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 81 วรรคท้าย 

                                                           
62 หยุด แสงอุทัย,กฎหมายอาญา ภาค 1 , หน้า 59. 
63 จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า 196. 
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เจตนาโดยอ้อม ได้แก่ เจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผลของการกระท า ซึ่งผู้กระท าอาจไม่ประสงค์
ให้เกิดผลอันจะท าให้การกระท านั้นเป็นความผิด แต่หากผู้กระท าย่อมเล็งเห็นผลนั้นแล้ว ย่อมถือว่า
ผู้กระท ามีเจตนาดุจเช่นเดียวกับการได้กระท าโดยประสงค์ต่อผลที่เล็งเห็นผลด้วยเหมือนกัน 

โครงสร้างข้อที่ 2 การกระท าไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด โดยการกระท าที่กฎหมายยกเว้น
ความผิด ได้แก่ การกระท าเพ่ือป้องกัน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 68 

โครงสร้างข้อที่ 3 การกระท าไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด โดยการกระท าที่กฎหมายยกเว้น
โทษ ได้แก่ การกระท าความผิดโดยความจ าเป็น64 การกระท าความผิดของคนวิกลจริต65 การกระท า
ความผิดของผู้มึนเมา66 การกระท าความผิดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน67 การกระท า
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างสามีภรรยา68 การกระท าความผิดของเด็กไม่เกิน 7 ปี69 และไม่เกิน 15 
ปี70 

 
3.2  การกระท าความผิดอาญาในประเทศไทย 
 
  การกระท าความผิดอาญาในประเทศไทย กฎหมายบัญญัติให้ผู้กระท าจะต้องรับผิดต่อเมื่อได้
กระท าโดยเจตนา นอกเสียจากกฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท าโดยไม่มีเจตนา 
และหากการกระท าความผิดนั้นส าเร็จโดยมีผลเกิดจะต้องพิจารณาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการ
กระท าและผล แต่หากการกระท านั้นไม่ส าเร็จหรือผลไม่เกิด ผู้กระท าการกระท านั้นมีความผิดฐาน
พยายาม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 และมาตรา 80 ดังนี้ 
 

3.2.1  การกระท าความผิดโดยเจตนา  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 บัญญัติว่า  

 
                                                           

64 มาตรา 67 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
65 มาตรา 65 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
66 มาตรา 66 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
67 มาตรา 70 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
68 มาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
69 มาตรา 73 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
70 มาตรา 74 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท าโดยเจตนา เว้นแต่จะได้
กระท าโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าโดย
ประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้
กระท าโดยไม่มีเจตนา 

กระท าโดยเจตนา ได้แก่การกระท าโดยรู้ส านึกในการกระท า และใน
ขณะเดียวกันผู้กระท าประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น 

ถ้าผู้กระท ามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่า
ผู้กระท าประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นไม่ได้. . . 

. . .การกระท า ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดย
งดเว้นการที่จักต้องกระท าตามเพ่ือป้องกันผลนั้นด้วย” 

 
ตามบทบัญญัติในเรื่องเจตนา จะเห็นได้ว่า การกระท าโดยเจตนาผู้กระท าจะต้องรู้ส านึกใน

การกระท า คือรู้ส านึกในการเคลื่อนไหวหรืองดเว้นการเคลื่อนไหวร่างกาย กล่าวคือ มีการคิดที่จะ
กระท า ได้มีการตกลงใจที่จะกระท าตามที่คิดนั้น และได้มีการกระท าตามที่ตกลงใจนั้น 71 เป็นการ
กระท าโดยรู้ว่าตนเองก าลังท าอะไรหรือก าลังจะท าอะไร ผู้กระท ารู้สึกถึงการบังคับอิริยาบถโดยจิตใจ
ก่อนปรากฏออกมาเป็นการกระท า จึงเป็นความหมายอยู่ในตัวว่าหากไม่มีการรู้ส านึกก็ไม่มีการกระท า
ในความหมายนี้72 

อย่างไรก็ตาม นอกจากผู้กระท าจะต้องรู้ส านึกในการกระท าและในขณะเดียวกันผู้กระท า
จะต้องประสงค์ต่อผล หรือเล็งเห็นผลจากการกระท านั้นด้วย แสดงว่าการกระท าโดยเจตนามี 2 
ชนิด73 กล่าวคือ กระท าโดยเจตนาโดยประสงค์ต่อผล และ กระท าโดยเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล 

1.  กระท าโดยเจตนาโดยประสงค์ต่อผล หรือเจตนาโดยตรง หมายถึง ผู้กระท ารู้ส านึกในการ
กระท า และในขณะเดียวกันผู้กระท าได้มุ่งหมายหรือมีความต้องการที่จะให้ผลเกิดขึ้น หากผลเกิดขึ้น
ตามที่ผู้กระท าได้มุ่งหมายเอาไว้จะเป็นความผิดส าเร็จ แต่หากผลไม่เกิดขึ้นตามที่ที่ผู้กระท าได้มุ่ง
หมายเอาไว้จะเป็นเพียงความผิดฐานพยายามกระท าความผิดที่ได้มุ่งหมาย  
  ข้อสังเกตเก่ียวกับประสงค์ต่อผล74 

                                                           
71 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 1, เรื่องเดิม, หน้า 62-63. 
72 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 71. 
73 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า 62. 
74 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 107. 
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 1)  ความประสงค์กับความคาดหมายนั้นเป็นคนละกรณีกัน หากผู้กระท าประสงค์ต่อ
ผลแม้คาดหมายว่าผลอาจจะไม่เกิด ก็ถือว่าเป็นการกระท าโดยประสงค์ต่อผลแล้ว  
  ตัวอย่างเช่น แดงใช้ปืนยิงด าในระยะห่าง โดยประสงค์จะให้กระสุนปืนถูกด าตาย แม้
แดงจะคาดหมายว่าคงจะยิงไม่ถูกด าเพราระยะห่างไกลเกินกว่าความแม่นย าของปืน หากปรากฏว่า
แดงยิงด าแล้วกระสุนถูกด าตาย ต้องถือว่าแดงกระท าต่อด าโดยประสงค์ต่อผลแล้ว 
 2)  การกระท าเดียวอาจก่อให้เกิดผลหลายประการ ซึ่งผลบางประการอาจเป็นผลที่
ผู้กระท าประสงค์ให้เกิด ผลบางประการผู้กระท าไม่ได้ประสงค์ให้เกิด  

 ตัวอย่างเช่น แดงโกรธด าจึงต่อยหน้าด าตรงแว่นของด า ปรากฏว่าด าหน้าแตก และ
แว่นตาก็แตกด้วยเช่นกัน ดังนี้ การที่หน้าด าแตกเป็นผลจากการกระท าโดยประสงค์ของแดง ส่วนการ
ที่แว่นตาด าแตกไม่ใช่ผลจากการกระท าโดยประสงค์ต่อผล 
 3)  หากผู้กระท าประสงค์ให้ผลเกิดขึ้น และผลได้เกิดขึ้นตามความประสงค์ แม้จะเกิด
จากวิธีการที่ผิดแปลกไปจากความตั้งใจของผู้กระท าก็ตาม 
  ตัวอย่างเช่น แดงต้องการฆ่าด า จึงยกปืนจ้องจะยิงด า แต่ก่อนที่แดงจะลั่นไกปืน ด า
ตกใจตายเสียก่อน เช่นนี้ ต้องถือว่าด าตายเพราะการกระท าโดยเจตนาประสงค์ต่อผลของแดง 
 4)  การประสงค์ต่อผลอาจมุ่งหมายให้เกิดผลโดยทั่วไป โดยไม่เจาะจงตัวบุคคล
โดยเฉพาะก็ได้ 
  ตัวอย่างเช่น ผู้กระท าใช้ปืนยิงเข้าไปในกลุ่มคนที่ก าลังนั่งฟังหาเสียงเลือกตั้ง โดยมุ่ง
หมายให้มีคนตาย เพ่ือจะได้เกิดการชุลมุนวุ่นวาย เช่นนี้ถือว่ามีเจตนาฆ่าโดยประสงค์ต่อผลแล้ว 
 5)  การส าคัญผิดในตัวบุคคล ถือว่าเป็นการกระท าโดยประสงค์ต่อผล 
  ตัวอย่างเช่น แดงต้องการฆ่าด าศัตรูของตนให้ตาย แดงเห็นขาวเดินมาในความมืด แดง
ไม่ดูให้ดีนึกว่าเป็นด า จึงใช้ปืนยิงขาวตาย เช่นนี้ถือว่าแดงฆ่าขาวโดยเจตนาประสงค์ต่อผลแล้ว เพราะ
แดงเห็นคนเดินมาและต้องการให้คนๆ นั้นตาย แดงจึงใช้ปืนยิงถูกคนนั้นตาย สมดังความมุ่งหมายของ
แดงแล้ว เพียงแต่แดงเข้าใจผิดว่าคนๆ นั้นคือด าซึ่งเป็นศัตรูของตน จึงถือว่าแดงฆ่าขาวโดยเจตนา
ประสงค์ต่อผล 

2.  กระท าโดยเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล หรือเจตนาโดยอ้อม หมายถึง ผู้กระท ารู้ส านึกใน
การกระท า และในขณะเดียวกันผู้กระท าเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน เท่าท่ีจิตใจของ
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บุคคลในฐานะเช่นนั้นจะเล็งเห็นได้75 โดยผลที่คาดเห็นว่าจะเกิดขึ้น และความเสี่ยงของผลที่จะเกิดขึ้น
ไม่จ าต้องเกิดขึ้นเสียทีเดียว เพียงแต่อาจเป็นไปได้ก็พอแล้ว76 

กรณีย่อมเล็งเห็นผล มีความเห็นอยู่ 3 ประการ77 กล่าวคือ 
 1)  ผู้กระท าเห็นแล้วว่าผลอาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ผู้กระท ายังขืนท า ถือว่าผู้กระท ามี
เจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล 

ตัวอย่างเช่น ยิงนกใกล้ตัวเด็ก หากเห็นแล้วว่าอาจยิงถูกเด็กได้ ยังขืนที่จะยิง หากลูก
กระสุนถูกเด็กตาย ถือว่าผู้กระท าย่อมเล็งเห็นผลคือความตายของเด็ก เช่นนี้ถือว่าผู้กระท ามีความผิด
ฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา 
 2)  ผู้กระท าจะต้องยอมรับผลเอาไว้ล่วงหน้า หรือคาดว่าผลจะเกิดขึ้น ถือว่าผู้กระท ามี
เจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล 

ตัวอย่างเช่น การยิงนกที่อยู่ใกล้กับเด็ก เมื่อผู้กระท าเห็นแล้วว่าถ้ายิงปืนอาจถูกเด็กได้ 
และยอมรับผลนั้นไว้ล่วงหน้าคือเด็กตาย แล้วเลือกที่จะยิงนกไป หากลูกกระสุนถูกเด็กตายถือว่า
ผู้กระท าได้กระท าโดยเจตนาย่อมเล็งเห็นผล คือ ความตายของเด็กแล้ว 
 3)  ผู้กระท าไม่ไยดีในผลที่เกิด หมายถึง แม้ผู้กระท าไม่ได้เต็มใจยอมรับผลไว้ล่วงหน้า 
แต่คิดว่าผลนั้นจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่สนใจ ถือว่าผู้กระท ามีเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล  

ตัวอย่างเช่น การยิงนกที่อยู่ใกล้กับเด็ก ถ้าผู้กระท าท าใจไว้แล้วว่าหากยิงถูกนกก็จะได้
นกมากิน หากยิงถูกเด็กก็ไม่สนใจไยดีผู้กระท าจะวิ่งหนีไป ถึงอย่างไรก็จะยิงนกให้ได้ หากกระสุนปืน
ถูกเด็กตาย เช่นนี้ถือว่าผู้กระท าได้กระท าโดยเจตนาย่อมเล็งเห็นผล คือ ความตายของเด็กแล้ว 

ปัญหาของการวินิจฉัยคดีเรื่องผู้กระท าย่อมเล็งเห็นผลนี้ ตามปกติย่อมไม่อาจทราบได้ชัดแจ้ง
ว่าผู้กระท าประสงค์อะไร ศาลจึงต้องพิจารณาจากพฤติกรรมและพฤติการณ์ภายนอกแล้ววินิจฉัย
เจตนาของผู้กระท าจากพฤติกรรมเหล่านั้น78 อย่างไรก็ตามการเล็งเห็นผล อาจไม่ได้หมายความว่า
ผู้กระท าตัวผู้กระท าจะต้องได้เล็งเห็นผลนั้นอยู่จริง ๆ ในจิตใจของเขาเองในขณะที่กระท านั้น เพราะ
ถ้าเป็นเช่นนั้นจะกลายเป็นการพิจารณาถึงความรู้สึกในใจของผู้กระท าเช่นเดียวกับกระท าโดย
ประสงค์ต่อผล เหตุที่กฎหมายขยายความหมายของเจตนาออกไปจากความประสงค์ต่อผลก็เพ่ือให้
                                                           

75 จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า 198 อ้างถึงใน เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , 
เรื่องเดียวกัน, หน้า 117. 

76 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, หลักกฎหมายอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2551), หน้า 59. 
 77 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า 63. 

78 จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า 198. 
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วินิจฉัยเจตนาจากพฤติการณ์แวดล้อมของผู้กระท าได้อีกด้วย ดังนั้น  ความหมายของบทบัญญัติที่มีว่า
ผู้กระท าย่อมเล็งเห็นผลจึงหมายความว่า โดยปกติบุคคลในฐานะเช่นเดียวกับผู้กระท าย่อมเล็งผลนั้น
ได้ โดยไม่ได้หมายความว่าต้องวินิจฉัยตามความคิดเห็นของบุคคลสามัญทั่วไปที่มีสภาพความเป็นอยู่
ปกติ ที่เรียกว่า วิญญูชน แต่วินิจฉัยตามความคิดเห็นของบุคคลที่อยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกับ
ผู้กระท า79  เช่น เป็นเด็ก ร่างกายพิการหรือจิตไม่ปกติ ก็ต้องน ามาเป็นพิจารณาประกอบพฤติการณ์
ว่าบุคคลในสภาพเช่นนั้นจะเล็งเห็นผลได้หรือไม่ จะน าความคิดของผู้ใหญ่หรือคนปกติทั่วไป น าไป
วินิจฉัยความคิดของเด็ก ผู้พิการที่มีสภาพร่างกายหรือจิตใจที่หย่อนไปกว่าคนปกติไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้น
ผู้ที่มีความสามารถ ความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่าคนอ่ืนทั่วไปก็จะต้องน ามาพิจารณาว่าบุคคลที่มี
ความสามารถความรู้ความเชี่ยวชาญในสภาพเช่นเดียวกันมาพิจารณาว่าจะสามารถเล็งเห็นผลได้
หรือไม ่

นอกจากนี้มีค าอธิบายในเรื่องเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล หรือเจตนาโดยอ้อมว่า 
 

เจตนา หมายความรวมถึงกรณีที่ผู้กระท าเล็งเห็นผลว่า อาจเป็นไปได้ 
(Possible) แม้ไม่ใช่ผลที่จ าเป็นจะต้องเกิด (Necessary) แต่ก็ได้กระท าโดยเสี่ยงต่อ
ผลที่อาจเกิดข้ึนได้นั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลหนึ่งวางเพลิงเผาบ้านโดยรู้ว่ามีคนอยู่ใน
นั้น และคนนั้นจะต้องถูกไฟครอกตายแน่นอน ถือว่าผู้นั้นกระท าโดยมีเจตนาโดยตรง 
คือ ประสงค์ต่อผล แต่ถ้าผู้นั้นกระท าโดยคิดว่า อาจเป็นไปได้ที่คนในบ้านนั้นจะถูก
ไฟครอกแล้ว ยังขืนเสี่ยงกระท าลงไปโดยไม่สนใจว่าผลจะเกิดขึ้นหรือไม่ เช่นนี้ เป็น
เจตนาโดยอ้อม80 

 
ตัวอย่างคดี การกระท าโดยเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล 
ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 114/2531 จ าเลยจุดไฟเผาที่นอนในห้องของโรงน้ าชา เพราะไม่พอใจ

หญิงบริการของโรงน้ าชานั้น ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าเมื่อที่นอนถูกเผาไหม้แล้วไฟอาจจะลุกลามไหม้เตียง
นอน ฝาผนัง เพดาน จนกระทั่งโรงน้ าชาแห่งนั้นทั้งหมดได้ เมื่อได้ความว่าโรงน้ าชานั้นมีคนอยู่อาศัย
ด้วย จ าเลยจึงต้องมีความผิดฐานวางเพลิงเผาโรงเรือนที่คนอยู่อาศัยตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 218(1) 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1178/2539 จ าเลยทั้งสามร่วมกันใช้ก้อนหินโตเท่าก าปั้น ขว้าง
กระจกหน้ารถบรรทุกและรถโดยสารที่ผู้เสียหายทั้งสองก าลับขับอยู่คันละสองก้อน ย่อมเล็งเห็นผลได้
                                                           

79 เรื่องเดียวกัน, หน้า 199. 
80 จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า 201. 
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ว่า หากรถคว่ าผู้เสียหายทั้งสองหรือผู้โดยสารบนรถอาจตายได้ จ าเลยทั้งสามจึงมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย
และผู้อ่ืน เมื่อไม่มีผู้ใดถึงแก่ความผิดตาย จึงมีความผิดฐานพยายามฆ่า 

3.  ความรู้ข้อเท็จจริง หมายถึง ความรู้ข้อเท็จจริงหรือพฤติการแห่งการกระท าซึ่งเป็นหลัก
ส าคัญของเจตนา หากผู้กระท าไม่รู้ข้อเท็จจริงถือว่าไม่ได้กระท าความผิดโดยเจตนา81  ข้อเท็จจริงที่
ผู้กระท าจะต้องรู้จึงจะถือได้ว่าผู้กระท ามีเจตนาที่จะกระท า หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบ
ของความผิด ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติให้การกระท านั้นเป็นความผิด เช่น ก. แทง ข. ตาย 
ถ้า ก. ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนแทงนั้นเป็นคนมีชีวิต แต่เข้าใจว่าเป็นสัตว์ เช่นนี้ ก. ไม่มีเจตนาฆ่าคน จึงไม่มี
ความผิดฐานฆ่าคนโดยเจตนา82 แต่หากการไม่รู้ข้อเท็จจริงเกิดขึ้นเพราะความประมาทของผู้กระท า ผู้
อาจต้องรับผิดฐานกระท าโดยประมาท หากกฎหมายได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้ว่าการกระท านั้นต้อง
รับโทษแม้ว่าได้กระท าโดยประมาท83 

ความไม่รู้ข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่องค์ประกอบของความผิด ไม่ท าให้การกระท าขาดเจตนาเสมอไป 
แต่สามารถน าไปพิจารณาประกอบการวินิจฉัยในข้อเท็จจริงของเรื่องนั้น เช่น ผู้กระท าไม่รู้ว่า
ผู้ถูกกระท ากระหม่อมบางจึงตบศีรษะ ถือว่าผู้กระท าไม่มีเจตนาฆ่า 
 

3.2.2  การพยายามกระท าความผิด  
  การกระท าความผิดอาญาเริ่มต้นจากที่ผู้กระท าคิดและตกลงใจที่จะกระท าความผิด จากนั้น
จึงตระเตรียมการ และลงมือกระท าความผิดจนเป็นความผิดส าเร็จ84 อย่างไรก็ตามการกระท าก่อนถึง
ขั้นลงมือ หรือเรียกว่าการตระเตรียมนั้น ยังไม่เป็นการแสดงออกที่น่าเชื่อถือได้อย่างเพียงพอถึงจิตใจที่
จะเป็นอาชญากรอย่างแน่นอน85 กฎหมายอาญาจึงลงโทษบุคคลก็ต่อเมื่อได้ลงมือกระท าความผิด แม้
ผู้นั้นจะมีจิตใจชั่วร้ายแต่เป็นเรื่องภายในจิตใจ โดยกฎหมายจะลงโทษการกระท าของมนุษย์ที่เป็นเรื่อง
ของการกระท า กล่าวคือ กฎหมายอาญาจะลงโทษเฉพาะการกระท าที่เป็นการยืนยันเจตจ านงออกมา
ภายนอกแล้วเท่านั้น86 เว้นแต่ ในกรณีการตระเตรียมการในความผิดที่ร้ายแรง กฎหมายได้บัญญัติให้

                                                           
81 เรื่องเดียวกัน, หน้า 218. 
82 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 504/2483. 
83 มาตรา 62 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
84 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หนา้ 93. 
85 Andenaes, The Generrl Rart of the Criminal Law of Norway (n.p.: n.d.,) p. 

288 อ้างถึงใน เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 107. 
86 คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า 364 
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เป็นความผิดแม้จะเป็นเพียงความคิดส าหรับขั้นตระเตรียมการ เช่น ความผิดต่อพระมหากษัตริย์ 
ความผิดฐานกบฏ ความผิดฐานวางเพลิง เป็นต้น  
 การพยายามกระท าความผิด หมายถึง การพยายามกระท าในสิ่งที่อาจเป็นความผิดส าเร็จได้ 
กฎหมายจึงลงโทษการพยายาม เพราะเป็นการกระท าที่เป็นอันตรายต่อวัตถุหรือสิ่งที่มุ่งหมายกระท า
ต่อ โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลนั้นเพราะได้ลงมือกระท าความผิดแล้ว เป็นการกระท าของผู้ที่มี
อันตรายหรือบุคคลที่มีเจตจ านงในการประกอบอาชญากรรม87 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการกระท านั้น
จะไม่อาจบรรลุผลได้จะไม่มีความผิด เพราะการที่ผู้กระท าคิดจะกระท าความผิดตามที่กฎหมาย
บัญญัติและถึงขั้นลงมือแล้วแม้ว่าการนั้นจะไม่มีทางส าเร็จก็เป็นการกระท าความผิดได้ เพราะการ
พยายามไม่ต้องการผลอยู่แล้ว88 ความส าคัญอยู่ที่การกระท าที่แสดงให้เห็นเจตนาอย่างชัดเจน ซึ่ง
บทบัญญัติในเรื่องการพยายามกระท าความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 บัญญัติว่า 
     

ผู้ใดลงมือกระท าความผิด แต่กระท าไปไม่ตลอด หรือกระท าไปตลอด
แล้วแต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระท าความผิด 

ผู้ใดพยายามกระท าความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่
กฎหมายก าหนดเอาไว้ส าหรับความผิดนั้น 
     

 โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการพยายามกระท าความผิดประกอบด้วย 3 
ข้อ89 คือ 
 1.  ผู้กระท าต้องมีเจตนากระท าความผิด คือ ต้องพิจารณาว่าผู้กระท ามีเจตนากระท า
ความผิดฐานใด เช่น เจตนาฆ่า หรือเจตนาท าร้าย 
 2.  ผู้กระท าต้องกระท าการเพ่ือบรรลุตามเจตนา อันเป็นการกระท าที่เลยขั้นตระเตรียมการ 
กล่าวคือถึงขั้นลงมือกระท าความผิดแล้ว ซึ่งการพิจารณาว่าการกระท าใดเลยขั้นตระเตรียมแล้ว มี
แนวคิดเก่ียวกับเรื่องการลงมือหลายแนวทางด้วยกัน90 ดังนี้ 
 1)  หลักความใกล้ชิดต่อผล ถือว่า การกระท าใดที่เห็นว่าเป็นการกระท าที่ใกล้ชิดต่อการ
ก่อให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างแน่ชัดจึงสมควรลงโทษ เช่น การเจตนาฆ่าคนด้วยยาพิษ หากได้น ายาพิษ
ผสมลงในแก้วน้ าดื่ม และน าไปให้หรือวางไว้เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการจะฆ่าดื่ม ย่อมเป็นการใกล้ชิดต่อผลแล้ว 
                                                           

87 เรื่องเดียวกัน, หน้า 365-367. 
88 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, เรื่องเดิม, หน้า 101. 
89 เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 369. 
90 เรื่องเดียวกัน, หน้า 371. 
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 2)  หลักความไม่คลุมเครือ ถือว่า การกระท านั้นต้องแสดงให้เห็นชัดแจ้งว่าผู้กระท ามุ่ง
หมายจะกระท าความผิดฐานใด หลักการนี้ต้องมีการกระท าจนขึ้นตอนเกือบจะสุดท้ายจนปราศจาก
ข้อสงสัย 
 3)  หลักความเป็นภยันตรายของการกระท านั้น ถือว่า การกระท าที่จะถือเป็นการพยายาม
ได้ก็ต่อเมื่อการกระท านั้นได้แสดงถึงการเป็นอันตราย โดยค านึงถึงความใกล้ชิดของภยันตรายและการ
ที่จะก่อความเสียหาย รวมถึงความรู้สึกหวาดกลัวต่อภยันตรายในความรู้สึกของชุมชนนั้น ๆ91 
 4)  หลักการกระท าขั้นตอนที่ส าคัญ  ถือว่าเมื่อผู้กระท าได้กระท าถึงขึ้นตอนที่ส าคัญ
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนาของตนแล้ว ย่อมมีการพยายามกระท าความผิดแล้ว เช่น การดักรอ หรือล่อ
ไปยังสถานที่ท่ีจะใช้ในการกระท าความผิด ถือว่าเป็นการลงมือกระท าแล้ว 

3.  ผู้กระท ากระท าไปไม่ตลอด หรือกระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล92 คือ
 1)  การพยายามกระท าความผิดที่กระท าไปไม่ตลอด หมายถึง ผู้กระท าได้ลงมือกระท า
แล้ว แต่กระท าไปไม่ตลอด ซึ่งการกระท าโดยไม่ตลอด หมายความว่า ผู้กระท ารู้สึกว่าเขาไม่สามารถ
กระท าต่อไปได้ เช่น เพราะกลัวถูกจับหรือถูกขัดขวางจากผู้พบเห็นเสียก่อน  

 2)  การพยายามกระท าความผิดที่กระท าไปตลอดแล้ว แต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล 
หมายถึง ผู้กระท าได้ลงมือกระท าแล้ว และได้กระท าไปตลอดแล้ว หมายความว่า การกระท าที่
ผู้กระท าเชื่อว่าเขาได้กระท าทุกสิ่งทุกอย่างอันจ าเป็นที่จะให้ความผิดส าเร็จแล้วแต่การกระท าไม่
บรรลุผล เช่น การลั่นไกปืนเป็นการกระท าตลอดแล้ว แต่กระสุนปืนไม่ถูกผู้ที่ต้องการฆ่า หรือกระสุน
ถูกตัวแต่ไมใ่ช่ที่ส าคัญจึงไม่ตาย93 
  การพยายามกระท าความผิดที่กระท าไปตลอดแล้ว แต่ความผิดไม่ส าเร็จโดยเหตุปัจจัยหรือ
วัตถุ94 ซึ่งมาจากแนวคิดที่ถือจิตใจเป็นใหญ่ ที่เห็นว่าการกระท าจะส าเร็จผลได้หรือไม่สามารถเป็น
ผลส าเร็จได้ก็ตาม ถือว่าผู้กระท ามีเจตนาร้ายเท่าๆ กัน จึงควรลงโทษการกระท านั้น95 เช่น การที่ยิง
คนด้วยปืนที่ไม่มีกระสุนบรรจุ หรือจะฆ่าคนด้วยการวางยาพิษแต่สิ่งที่ใช้ผสมนั้นไม่มีพิษ หรือการยิง
ปืนไปที่ตอไม้หรือศพโดยคิดว่าเป็นคน ซึ่งการกระท าดังกล่าวแม้จะไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ 
เพราะเหตุปัจจัยในการกระท าหรือเหตุแห่งวัตถุที่มุ่ งหมายกระท าต่อ ถือว่าเป็นการพยายามกระท า
                                                           

91 Fletcher, Rethinking Criminal Law, (n.p.: n.d.,) p.141 อ้างถึงใน ทวีเกียรติ มีนะ
กนิษฐ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 101. 
  92 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า 85. 

93 จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า 360. 
94 มาตรา 81 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
95 จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า 383. 
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ความผิด แต่จะมีโทษน้อยลงจากโทษการพยายามกระท าความผิดที่ก าหนดไว้ คือ ลงโทษไม่เกินกึ่ง
หนึ่งของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น   
 ตัวอย่างคดี การพยายามกระท าความผิด 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1076/2556 ล. เอาน้ ากรดก ามะถันซึ่งมีพิษร้ายแรงใส่ในครกน้ าพริก
ซึ่งจะใส่แกงต้มให้ ก. กิน แต่คนครัวของ ก. สังเกตเห็นผิดปกติจึงตรวจทราบก่อน ล. มีความผิดฐาน
พยายามท าร้ายร่างกาย96 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2143/2536 จ าเลยเอายาเบื่อหนูใส่ในโอ่งน้ าดื่มของผู้เสียหายโดยมี
เจตนาฆ่าผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายทราบเสียก่อนไม่ยอมดื่มน้ าดังกล่าวผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตาย 
จ าเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่า 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2720/2528 จ าเลยผลักผู้เสียหายตกลงมาจากช่องเพดานโบสถ์ซึ่งอยู่
สูงจากพ้ืนโบสถ์ประมาณ 10 เมตร พ้ืนโบสถ์เป็นซีเมนต์หากตกลงมาโดยศีรษะกระทบพื้นแล้วอาจถึง
ตายได้ ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังหัก ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจพิการถึง
ตลอดชีวิต ดังนี้จ าเลยย่อมเล็งเห็นผลของการกระท าได้ว่าอาจจะท าให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้ 
จ าเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 985/2546 จ าเลยใช้แขนล็อกคอผู้เสียหายด้านหลังแล้วลากผู้เสียหายไปที่
คูน้ าข้างถนน จากนั้นได้กดตัวผู้เสียหายลงไปในน้ าจนมิดศีรษะท าให้ผู้เสียหายหมดสติ ซึ่งจากการที่
แพทย์ตรวจร่างกายผู้เสียหาย ปรากฏว่าปอดอักเสบเนื่องจากส าลักน้ า โดยแพทย์ให้ความเห็นว่าคนที่
ส าลักน้ าหายใจเอาอากาศเข้าไปไม่ได้ หากไม่ได้หายใจภายใน 5 นาทีจะถึงแก่ความตาย แต่ถ้าถูกกด
น้ าหายใจไม่ออกไม่ถึง 5 นาทีจะมีผลต่อปอดและขาดโลหิตไปหล่อเลี้ยงสมองท าให้ไม่รู้สึกตัว และท า
ให้ถุงลมเสียสมรรถภาพในการแลกเปลี่ยนอากาศ ซึ่งกรณีของผู้เสียหายมีผลทางสมองเล็กน้อย แต่
ปอดนั้นสูญเสียสมรรถภาพของถุงลมไม่สามารถแลกเปลี่ยนอากาศได้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ต้องใช้
เครื่องช่วยหายใจประมาณ 1 สัปดาห์ ดังนั้น การที่จ าเลยกดหน้าผู้เสียหายลงไปในคูน้ าเป็นเวลานาน
จ าเลยย่อมเล็งเห็นผลว่าอาจท าให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้ ถือว่าจ าเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย เมื่อ
จ าเลยลงมือกระท าความผิดไปโดยตลอดแล้วแต่การกระท าไม่บรรลุผล เนื่องจากผู้เสียหายเพียงแต่
หมดสติไปชั่วขณะไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจ าเลย จ าเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่า
ผู้เสียหาย 

 
 

                                                           
96 เรื่องเดียวกัน, หน้า 344. 
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3.3  ความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาในประเทศไทย 
 
  โดยประเทศไทยได้เคยมีคดีเกิดขึ้นซึ่งเป็นการกระท าอันมีลักษณะเป็นการแพร่เชื้อเอชไอวี
โดยเจตนา โดยมีข้อเท็จจริงว่า มีชายชาวเยอรมัน อายุ 56 ปี อดีตทหารเรือที่มีความพิการขาขวาขาด
และด ารงชีพโดยอาศัยเงินบ านาญของประเทศตน เคยมีภรรยาเป็นคนไทยและได้เดินทางเข้ามาอาศัย
อยู่ในประเทศไทยนานกว่า 10 ปี หลังจากท่ีชายผู้นั้นตรวจพบว่าตนติดเชื้อเอชไอวีโดยเข้าใจว่าตนเอง
ติดเชื้อเอชไอวีจากภรรยาชาวไทย จึงต้องการแก้แค้นผู้หญิงไทย โดยมีพฤติกรรมกว้านซื้อบริการทาง
เพศกับเด็กนักเรียนอายุประมาณ 15-17 ปี และหญิงขายบริการด้วยการเสนอเงินให้สูงถึงครั้งละ 
4,000 บาท เพ่ือแลกกับการไม่ใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งคาดว่าชายคนนี้น่าจะแพร่เชื้อให้ผู้หญิงที่หลับนอน
ด้วยประมาณ 500 คนในประเทศไทย ตลอดช่วงเวลา 10 ปี หลังจากได้รู้ถึงการมีเชื้อเอชไอวีของตน 
เหตุเกิดที่จังหวัดชัยภูมิ97 โดยเมื่อชาวบ้านได้รับรู้ถึงพฤติกรรมดังกล่าว จึงแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่
ต ารวจให้จัดการด าเนินคดีกับชายผู้นั้น แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายเอาผิดในเรื่อง
เจตนาแพร่เชื้อเอชไอวี98 เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงด าเนินคดีและส่งส านวนต่ออัยการเพ่ือยื่นฟ้องคดีกับชาย
คนดังกล่าวในข้อหาหลบหนีเข้าเมือง และศาลมีค าสั่งเนรเทศออกนอกประเทศ 

จากกรณีดังกล่าว จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ก าหนดความรับผิดอาญา
ในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาโดยตรงเพ่ือที่จะน ามาบังคับใช้กับกรณีการแพร่เชื้อเอชไอวีโดย
เจตนา อย่างไรก็ตามหากน ากฎหมายอาญาทั่วไปที่มีอยู่มาปรับใช้กับกรณีการแพร่เชื้อเอชไอวีโดย
เจตนา โดยพิจารณาองค์ประกอบของการกระท าตามประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องการกระท าโดย
เจตนา การแพร่เชื้อไอวีโดยเจตนาจึงน่าจะต้องน าบทบัญญัติในฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
มาวิเคราะห์ เนื่องจากการได้รับเชื้อเอชไอวีนั้นย่อมส่งผลต่อร่างกายในทางที่เป็นผลร้ายและส่งผลต่อ
ชีวิตของผู้ได้รับเชื้อเอชไอวีให้สั้นลง เพราะเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปว่าการติดเชื้อเอชไอวีไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ ผู้ได้รับเชื้อเอชไอวีจะต้องทนทุกข์ทรมานจากเชื้อเอชไอวีที่น าไปสู่ภาวะโรคเอดส์
และโรคแทรกซ้อนหรือโรคฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นเนื่องจากภูมิคุ้มกันบกพร่องจนน าไปสู่ความตายในที่สุด 

                                                           
97 “German Sparks Thai HIV Scare,”BCC News (18 October 2004) , Retrieved 

December 31, 2016. from http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3751964.stm 
98 “ไทยจ ายอมปล่อยฝรั่งแพร่เอดส์ เหตุไม่มีกฎหมายเอาผิด,” ผู้จัดการออนไลน์ (19 

ตุลาคม 2547).  ค้นวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จาก http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews. 
aspx? NewsID =9470000069270 
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ฉะนั้น การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาจึงควรน าบทบัญญัติในเรื่องเจตนาฆ่าผู้อ่ืนและเจตนาท าร้าย
ร่างกายผู้อื่นในประมวลกฎหมายอาญาท่ีมีอยู่มาพิจารณา ดังนี้  

 
3.3.1  ความรับผิดอาญาฐานฆ่าผู้อ่ืน 

  ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน เป็นความผิดอาญาตามมาตรา 288 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืน ต้อง
ระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี”   
    องค์ประกอบของความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน คือ การที่บุคคลท าให้มนุษย์ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายโดย
เจตนาฆ่า โดยแบ่งองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายในได้ ดังนี้ 
  1.  องค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน คือ   
  1)  ผู้กระท าหรือผู้ใด คือ บุคคลธรรมดาที่มีชีวิต มนุษย์ซึ่งกฎหมายไม่ได้จ ากัดว่าเป็นใคร  
   2)  การกระท า คือ การฆ่า โดยการกระท าหรืองดเว้นการกระท าให้ตายโดยไม่จ ากัดวิธีที่
กระท า กล่าวคือ การกระท าที่เป็นการท าให้ชีวิตมนุษย์สั้นลงทุกสถาน99 การฆ่าจึงเป็นการท าให้ตาย
ก่อนเวลาธรรมดาของเขา100 สุดแต่ว่าให้ผลเกิด คือ ตาย จึงเป็นความผิดส าเร็จ หากมีการกระท าแต่
ผลไม่เกิดจะเป็นแค่พยายาม 

วิธีการกระท าที่เป็นการฆ่า อาจเป็นการกระท าอย่างอ่ืน นอกจากการใช้อาวุธ เครื่องมือ 
วัตถุหรือก าลังกายตามธรรมดาทั่วไปแล้ว เช่น ให้ยาพิษแก่คนที่ไม่รู้ว่าเป็นยาพิษเอาไปให้ผู้อ่ืนกิน 101 
ขับรถยนต์ชนให้ตาย102 ใช้ยาฆ่าแมลงผสมน้ าส้ม103 หรือปล่อยเชื้อโรคให้ติดผู้อ่ืนก็เป็นการท าให้ตาย 
โดยเอาเชื้อโรคตัวเล็ก ๆ ไปใส่ผู้อื่นก็เป็นการฆ่าเช่นเดียวกับการใช้สัตว์ตัวโตให้ฆ่าผู้อ่ืน เช่น การปล่อย
ช้างให้แทงผู้อ่ืน ปล่อยสุนัขหรือสัตว์ดุร้ายให้กัดผู้อ่ืน หรือคนที่เป็นโรคติดต่ออาจฆ่าผู้อ่ืนด้วยวิธีท าให้
ผู้อ่ืนติดโรคนั้นได้104 หากเป็นเชื้อโรคติดต่อแล้วแพร่เชื้อโรคไปยังผู้อ่ืนต้องพิจารณาว่ามีการกระท าให้

                                                           
99 คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า 78. 
100  จิตติ  ติ งศภัทิย์ ,  กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3 ,  พิมพ์ครั้ งที่  7 

(กรุงเทพมหานคร: ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, 2553), หน้า 6. 
101 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1429/2515 
102 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2535/2516 
103 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2832/2538 
104 Kenny, Outlines of Criminal Law, 17th ed. , p.  122 อ้ างถึ ง ใน  จิ ตติ  ติ งศภัทธิ์ , 

กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า 8. 
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เชื้อโรคไปติดผู้อื่นหรือไม่105 การจับคนขังไว้กับคนที่เป็นโรคติดต่อให้ติดโรคก็เป็นการฆ่าได้106 ผู้ข่มขืน
หญิงอาจต้องรับผิดในการที่หญิงติดกามโรคจากตน107  

3)  กรรมของการกระท าหรือผู้ถูกกระท า คือ มนุษย์ผู้อื่น 
4)  ความตายต้องเป็นผลจากการกระท า ตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ 

ระหว่างการกระท าและผล 
 2.  องค์ประกอบภายในของความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน คือ เจตนาฆ่า โดยผู้กระท ารู้ส านึกในการ
กระท า โดยรู้ว่าตนเองก าลังท าอะไรหรือก าลังจะท าอะไร มีการคิดที่จะฆ่าผู้อ่ืน ตกลงใจที่จะฆ่าผู้อ่ืน
และลงมือที่จะฆ่าผู้อ่ืน โดยประสงค์ต่อผล คือ มีความมุ่งหมายให้ผู้อ่ืนตาย หรือโดยเล็งเห็ นผล คือ 
เล็งเห็นว่าการกระท าของตนนั้นอาจท าให้ผู้อ่ืนตายได้  
 การพิจารณาถึงเจตนาฆ่าของผู้กระท า พิจารณาได้จากการกระท าของผู้นั้น ซึ่งหมายรวมถึง
พฤติการณ์ทั้งปวงที่แสดงให้เห็นเจตนาว่าผู้กระท าประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลหรือไม่ 108 ได้แก่ 
อาวุธ เครื่องมือที่ใช้ การกระท าหนักเบา สาเหตุ พฤติการณ์และเหตุแวดล้อมอ่ืน ๆ โดยศึกษาจาก
ตัวอย่างคดีต่อไปนี้ 

1)  เจตนาฆ่าผู้อื่นโดยประสงค์ต่อผล 

  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6738/2537 จ าเลยใช้ของเหลวไวไฟเทราดผู้ตายตั้งแต่ศีรษะลง
มาถึงฟ้ืนห้อง ของเหลวไวไฟดังกล่าวเป็นวัตถุไวไฟที่ร้ายแรงติดไฟได้ง่ายและสามารถลุกลามไปได้ทั้ง
ร่างกาย เมื่อเทของเหลวไวไฟแล้วจ าเลยใช้ไฟแช็กจุดไฟที่ต้นคอผู้ตาย ก่อให้ไฟไหม้ตามตัวของผู้ตาย
ร้อยละ 90 ของร่างกาย จึงเป็นการกระท าโดยมีเจตนาประสงค์ต่อผลที่จะฆ่าผู้ตาย  
  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1439/2510 การที่จ าเลยใช้อาวุธปืนยิงไปยังผู้ตายกับพวกหลาย
นัดนั้น ส่อเจตนาให้เห็นว่าจ าเลยตั้งใจฆ่า แต่กระสุนปืนพลาดไปถูกที่ไม่ส าคัญ จึงไม่ถึงแก่ความตาย 
ดังนี้ จ าเลยต้องมีความผิดฐานพยายามฆ่าคน 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 870/2526 ผู้เสียหายกับจ าเลยทะเลาะกัน ในที่สุดจ าเลยชักปืน
เล็งไปที่หน้าอกผู้เสียหายและขึ้นนกปืนจะยิงในระยะห่างประมาณ 1 เมตรเศษ สามีจ าเลยเข้าจับมือ
กดลงต่ า ปืนลั่นกระสุนถูกผู้อื่นที่เท้า ดังนี้ จ าเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่า 

 
                                                           

105 จิตติ ติงศภัทธิ์, กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า 7. 
106 William Lawrence Clark, A Treatise on the Law of Crime, 5th ed., (n.p.: n.d.,) 

p. 303 อ้างถึงใน จิตติ ติงศภัทธิ์, กฎหมายอาญา ภาค 1,หน้า 8. 
107 จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1; หน้า 8. 
108 เรื่องเดียวกัน, หน้า 26. 
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2)  เจตนาฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผล 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 241/2504 (ประชุมใหญ่) การใช้ปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงยิงคนใน

ร้านสุรา แม้ผู้ยิงจะเมาสุราก็ตาม ก็อาจแลเห็นผลได้ว่าผู้ถูกยิงอาจถึงตายได้ เมื่อกระสุนปืนที่ยิงพลาด
ไปถูกคนอ่ืนบาดเจ็บสาหัส ก็ต้องมีความผิดฐานพยายามฆ่าคน  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2255/2522 จ าเลยขับรถปิดเส้นทางไม่ยอมให้ผู้ตายซึ่งขับรถ
ตามหลังมาแซงขึ้นหน้า เมื่อรถโดยสารประจ าทางแล่นสวนทางมา จ าเลยก็แกล้งเบรคให้รถหยุด
ในทันที การกระท าเช่นนี้จ าเลยย่อมเล็งเห็นได้ว่าผู้ตายต้องหักรถหลบไปทางขวาและชนกับรถโดยสาร
นั้น ซึ่งจ าเลยย่อมเล็งเห็นผลของการกระท าของจ าเลยได้ว่าจะมีผู้ได้รับอันตรายบาดเจ็บและตาย
เกิดขึ้นจากเหตุที่รถชนกันนั้น ฉะนั้นเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยผลแห่งการกระท าของจ าเลย
ดังกล่าว จงได้ชื่อว่าจ าเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9711/2557 จ าเลยที่ 1 ฎีกาว่า โดยสภาพน้ ากรดไม่ใช่อาวุธ การ
ที่คนร้ายให้น ากรดเพียงท าให้เสียโฉมเท่านั้น และแพทย์เบิกความว่าหากได้รับการรักษาภายใน 24 
ชั่วโมงก็ไม่น่าจะมีอันตรายถึงชีวิต แต่หากน าตัวมารักษาเกินกว่า 24 ชั่วโมง ก็อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต
ได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นด้วย เหตุคดีนี้จึงไม่สามารถท าให้โจทก์ร่วมทั้งสามถึง
แก่ชีวิตนอกจากมีภาวะแทรกซ้อน 

ศาลฎีกา เห็นว่าแม้ว่าน้ ากรดจะมิใช่อาวุธโดยสภาพแต่ก็เป็นสารเคมีชนิดกรดเกลือซึ่งมี
คุณสมบัติกัดกร่อนชนิดรุนแรงที่ท าให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต แพทย์ผู้ตรวจรักษาอาการโจทก์ร่วมที่ 1 
เบิกความว่า โจทก์ร่วมที่ 1 มีบาดแผลที่ใบหน้าซีกซ้ายหน้าอกแขนด้านหน้าทั้งสองข้าง และที่บริเวณ
อวัยวะเพศ บาดแผลดังกล่าวมีลักษณะขอบไม่เรียบพุพอง ความลึกของบาดแผลอยู่ในระดับชั้นไขมัน
ใต้ผิวหนัง เมื่อพิจารณาบาดแผลแล้วคาดว่าน้ ากรดน่าจะมีความเข้มข้นสูง และโจทก์ร่วมที่ 1 มี
บาดแผลประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ผิวร่างกาย หากน าตัวมารักษาเกินกว่า 24 ชั่วโมง อาจเป็น
อันตรายแก่ชีวิตได้ แสดงให้เห็นน้ ากรดที่จ าเลยที่ 1 น ามาสาดใส่แก่โจทก์ร่วมทั้งสามมีความเข้มข้นสูง
ท าให้เกิดบาดแผลในระดับสูงสูด จ าเลยที่ 1 ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าการกระท าของตนกับพวกเป็นเหตุให้
โจทก์ร่วมทั้งสามถึงแก่ความตายได้ พิพากษาว่าจ าเลยที่ 1 มีความผิดฐานพยายามฆ่าโจทก์ร่วมทั้งสาม
โดยไตร่ตรองไว้ก่อน 
 

3.3.2  ความรับผิดอาญาฐานท าร้ายร่างกาย 
 ความผิดฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน เป็นความผิดอาญามาตรา 295 ซึ่งบัญญัติว่า “ ผู้ใดท าร้าย
ผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อ่ืนนั้น ผู้นั้นกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
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 องค์ประกอบของความผิดฐานท าร้ายร่างกาย คือ การที่บุคคลท าร้ายมนุษย์ผู้อ่ืนโดยเจตนา
ท าร้าย109 โดยแบ่งเป็นองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายใน ดังนี้ 
 1.  องค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานท าร้ายร่างกาย คือ 
  1)  ผู้กระท า คือ ผู้ใด บุคคลธรรมดาที่มีชีวิต เป็นมนุษย์ซึ่งกฎหมายไม่ได้จ ากัดว่าเป็นใคร 
 2)  การกระท า คือ การท าร้าย หมายความว่า ท าให้เสียหายแก่กายหรือจิตใจ110 เป็นการ
ท ามิชอบต่อกาย หรือ การท าให้เสียสุขภาพอนามัย โดยการท าร้ายเป็นการท าให้สภาพของร่างกาย
ของผู้ถูกกระท าเลวลง111 การท าร้ายผู้อ่ืนอาจใช้อาวุธ เครื่องมือ วัตถุหรือก าลังกายตามธรรมดาทั่วไป 
หรืออาจเป็นการกระท าอย่างอ่ืนโดยไม่ต้องแตะต้องร่างกายหรือใช้ก าลังเลยก็ได้ เช่น ปล่อยสุนัขกัด 
เป็นการท าร้ายร่างกายโดยใช้สัตว์เป็นเครื่องมือ ต่อลวดจากสายไฟฟ้ามาที่ท่อเปิดรับน้ าประปาให้คน
ที่มาเปิดรับน้ าถูกกระแสไฟดูด112 

การกระท าต่อกาย ตามปกติบุคคลย่อมไม่มีอ านาจแตะต้องร่างกายผู้อ่ืน นอกจากมีความ
ยินยอม เป็นธรรมเนียมประเพณีไม่ถือกันหรือยินยอมโดยปริยาย อย่างไรก็ตามการแตะต้องร่างกาย
บางอย่างเป็นผลดีต่อร่างกายไม่ได้ท าให้เสียหาย เช่น การตัดผม บีบนวดให้สบายกาย แต่การกระท า
บางอย่างแม้กระท าด้วยความปรารถนาดีแต่เป็นการท าให้เสียหายอยู่ในตัว เช่น การผ่าตัด จึงต้องอ้าง
ความยินยอมเป็นเหตุยกเว้นความผิด113 อย่างไรก็ตามหากเป็นความยินยอมที่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ไม่เป็นข้อแก้ตัวให้พ้นความผิด เช่น ยอมให้ท าร้ายเพ่ือทดลองความอยู่ยง
คงกระพัน114  

การกระท าต่อจิตใจ เป็นการกระท าให้เสียหายต่อจิตใจ เช่น ตกใจจนป่วยเจ็บหรือจิตฟ่ัน
เฟือนวิกลจริต ปัญหาว่าการกระท าอันใดเป็นการท าให้เสียหายแก่จิตใจนั้น จักต้องพิจารณาตามความ
คิดเห็นของคนทั่วไป เช่น ด่าว่าให้โกรธ การเสียดสี มีความรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม เจ็บใจ แค้นใจเป็น
เพียงท าให้เกิดอารมณ์อันไม่พึงปรารถนา หาใช่เป็นอันตรายต่อจิตใจไม่115  

3)  กรรมของการกระท าหรือผู้ถูกกระท า คือ มนุษย์ผู้อื่น 
4)  การเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อ่ืน ต้องเป็นผลจากการกระท า 

                                                           
109 คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า 121. 
110 จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า 118. 
111 คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม หน้า 121. 
112 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 510/2478 
113 จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า 119. 
114 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 628/2474. 
115 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 273/2509. 
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ตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล 
2.  องค์ประกอบภายในของความผิดฐานท าร้ายร่างกาย คือ เจตนาท าร้าย โดยผู้กระท ารู้

ส านึกในการกระท า โดยรู้ว่าตนเองก าลังท าอะไรหรือก าลังจะท าอะไร มีการคิดที่จะท าร้ายผู้อื่น ตกลง
ใจที่จะท าร้ายผู้อ่ืนและลงมือที่จะท าร้ายผู้อ่ืน โดยประสงค์ต่อผล คือ มีความมุ่งหมายให้ผู้อ่ืนเสีย
สุขภาพอนามัยหรือท าให้สภาพของร่างกายของผู้ถูกกระท าเลวลง หรือโดยเล็งเห็นผล คือ เล็งเห็นว่า
การกระท าของตนนั้นอาจท าให้ผู้อ่ืนเสียสุขภาพอนามัยหรือท าให้สภาพของร่างกายของผู้ถูกกระท า
เลวลงได ้

การพิจารณาถึงเจตนาท าร้ายของผู้กระท า พิจารณาได้จากการกระท าของผู้นั้น ซึ่งหมาย
รวมถึงพฤติการณ์ทั้งปวงที่แสดงให้เห็นเจตนาว่าผู้กระท าประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลหรือไม่ 
ได้แก่ อาวุธ เครื่องมือที่ใช้และพฤติการณ์แห่งการท าร้าย และพิจารณาจากผลสุดท้ายที่เกิดขึ้น 116 
ได้แก่ บาดแผลที่ปรากฏด้วย โดยศึกษาจากตัวอย่างคดีต่อไปนี้ 

1)  เจตนาท าร้ายผู้อ่ืนโดยประสงค์ต่อผล 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2716/2535 การที่จ าเลยยิงโจทก์ร่วมทั้งสองในขณะที่โจทก์ร่วมทั้ง

สองเดินห่างจากประตูรั้วหน้าบ้านของจ าเลยไปแล้วประมาณ 35 เมตร จึงเป็นการป้องกันเกินสมควร
แก่เหตุโดยส าคัญผิด จ าเลยยิงโจทก์ร่วมทั้งสองในระยะไกลประมาณ 35 เมตรกระสุนปืนถูกโจทก์ร่วม
ที่ 1 ที่ขาด้านหลังทั้งสองข้าง แสดงว่าจ าเลยเล็งยิงระดับต่ าเพ่ือให้ถูกขาคนร้ายให้ได้รับอันตรายแก่
กายเท่านั้น มิได้มีเจตนาฆ่า จ าเลยมีความผิดฐานท าร้ายร่างกายโจทก์ร่วมทั้งสองเป็นอันตรายแก่กาย 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1190/2553 จ าเลยใช้มีดฟันผู้เสียหายเพียงครั้งเดียว เมื่อผู้เสียหายวิ่ง
หนีไป ก็ไม่ปรากฏว่าจ าเลยวิ่งไล่ตามไปท าร้ายผู้เสียหายอีก ซึ่งจ าเลยน าสืบต่อสู้ว่าใช้มีดฟันผู้เสียหาย
เพียงครั้งเดียวเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนที่ชกต่อยกับผู้เสียหาย โดยไม่ได้เลือกว่าจะฟันผู้เสียหายบริเวณใด 
หากจ าเลยมีเจตนาจะฆ่าผู้เสียหายมาก่อน จ าเลยสามารถวิ่งไล่ตามไปใช้มีดฟันท าร้ายผู้เสียหายได้อีก
โดยไม่ปรากฏว่ามีสิ่งใดมาขัดขวางไม่ให้จ าเลยท าเช่นนั้น พฤติการณ์การกระท าของจ าเลยมีเจตนา
เพียงแต่จะท าร้ายเท่านั้น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3269/2531 จ าเลยกับพวกใช้ยากดประสาทอย่างแรงใส่ลงในกาแฟ
ให้ผู้เสียหายดื่ม เมื่อผู้เสียหายดื่มแล้วสิ้นสติไปแทบจะทันทีแล้วจ าเลยกับพวกได้ลักเอาทรัพย์ของ
ผู้เสียหายไป ผู้เสียหายฟ้ืนคืนสติที่โรงพยาบาลหลังจากเวลาล่วงไปประมาณ 12 ชั่วโมงดังนี้ แม้
ผู้เสียหายจะไม่ได้รับอันตรายแก่กายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ถือได้ว่าเป็นอันตรายแก่จิตใจของผู้เสียหาย
แล้ว 
                                                           

116 จิตติ ติงศภัทิย์, เรื่องเดิม, หน้า 192. 
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2)  เจตนาท าร้ายผู้อ่ืนโดยย่อมเล็งเห็นผล 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1334/2510 จ าเลยจะท าร้ายบุตรของผู้เสียหาย ผู้เสียหายเข้าไป

ขัดขวาง จ าเลยผลักผู้เสียหาย ท าให้ผู้เสียหายล้มลง ดังนี้ จ าเลยย่อมเล็งเห็นผลว่า เมื่อผู้เสียหายซึ่ งมี
อายุ 56 ปี หากล้มลงแล้วผู้เสียหายจะได้รับผลอย่างไร ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บก็ย่อมเป็นผลแห่งการ
กระท าโดยเจตนาของจ าเลยแล้ว 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1024/2547 จ าเลยทั้งเก้าร่วมกันจุดประทัดโยนขว้างใส่ขบวนผ้าป่า
ซึ่งโจทก์ร่วมได้ร่วมขบวนมาด้วย และประทัดที่พวกจ าเลยจุดได้เกิดระเบิดถูกตาซ้ายของโจทก์ร่วม 
เป็นเหตุให้โจทก์ร่วมได้รับอันตรายแก่กาย จ าเลยทั้งเก้าย่อมทราบดีว่าประทัดเป็นดอกไม้เพลิงซึ่ง
สามารถท าอันตรายแก่ร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บได้ ทั้งย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าเมื่อจ าเลยทั้งเก้าจุดประทัด
โยนขว้างใส่โจทก์ร่วม เมื่อประทัดเกิดระเบิด โจทก์ร่วมย่อมได้รับอันตราย ถือได้ว่าจ าเลยทั้งเก้าทุกคน
มีเจตนาท าร้ายโจทก์ร่วมโดยย่อมเล็งเห็นผล  

 
3.3.3  ความรับผิดอาญาฐานท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าได้รับอันตรายสาหัส  

 ความผิดฐานท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกท าร้ายรับอันตรายสาหัส คือ ความผิดตาม
มาตรา 297 ซึ่งบัญญัติว่า  
 

ผู้ใดกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้กระท าร้ายรับ
อันตรายสาหัส ต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท” 

 อันตรายสาหัสนั้น คือ 
(1)  ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท 
(2)  เสียอวัยวะสืบพันธ์ หรือความสามารถสืบพันธ์ 
(3)  เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรืออวัยวะอ่ืนใด 
(4)  หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว 
(5)  แท้งลูก 
(6)  จิตพิการอย่างติดตัว 
(7)  ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 
(8)  ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน หรือ

จนประกอบกรณีตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน 
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 โดยความผิดฐานท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกท าร้ายรับอันตรายสาหัสนี้เป็นความผิดที่
ผู้กระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกายตามมาตรา 295 ต้องรับโทษหนักขึ้นเนื่องจากผล ซึ่งจะต้อง
พิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล ตามมาตรา 63 ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าผลของการ
กระท าความผิดใดท าให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ผลของการกระท าความผิดนั้นต้องเป็นผลที่ตาม
ธรรมดาย่อมเกิดข้ึนได้” ดังนั้น ผู้กระท าเพียงมีเจตนาท าร้าย ไม่จ าต้องประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็น
ผลของอันตรายแก่กายหรือจิตใจ117 จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าได้รับอันตรายสาหัส เช่น ต่อยถูกตา
ซ้ายบอด การต่อยได้กระท าโดยเจตนา เป็นความผิดฐานท าร้ายร่างกายตามมาตรา 295 แม้ไม่ได้มี
เจตนา ย่อมเป็นความผิดตามมาตรา 297(1)118 ซึ่งจะต้องเกิดผลตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ในมาตรานี้
ขึ้นจริง ดังนั้น การพยายามกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกท าร้ายรับอันตราย
สาหัสนี้จึงไม่สามารถมีได้119 เช่น ผู้กระท าเอาน้ ากรดสาดหน้าผู้เสียหายโดยประสงค์ที่จะให้หน้าเสีย
โฉมและตาบอด แต่ผู้เสียหายหลบทัน น้ ากรดจึงถูกบริเวณผม คอและใบหูไหม้เพียงเล็กน้อยรักษาไม่กี่
วันก็หาย เช่นนี้ ผู้กระท ามีความผิดฐานพยายามท าร้ายร่างกายตามมาตรา 295 เท่านั้น 
 ซึ่งอันตรายสาหัสตามที่กฎหมายระบุไว้มีดังนี้120 

ตาบอด หมายถึง ดวงตาเสียความสามารถในการมองเห็นภาพอย่างสิ้นเชิง เพียงแต่มองเห็น
แสงแต่ไม่เห็นภาพก็ถือว่าตาบอด แม้จะบอดข้างเดียวก็เป็นอันตรายสาหัส แต่การตาบอดต้องตาบอด
ตลอดไป ไม่ใช่แค่มองไม่เห็นชั่วคราว 

หูหนวก หมายถึง หูข้างใดข้างหนึ่งเสียความสามารถที่จะได้ยินได้ตลอดไป การได้ยินเสียงแต่
ไม่สามารถท่ีจะรู้ว่าเป็นเสียงอะไร พูดว่าอะไรถือว่าเป็นหูหนวก 

ลิ้นขาด หมายถึง ลิ้นขาดหายไป เพียงแต่ขาดไปบางส่วนก็ถือว่าลิ้นขาด 
เสียฆานประสาท หมายถึง เสียความสามารถที่จะได้กลิ่นอย่างสิ้นเชิง 
เสียอวัยวะสืบพันธ์ หมายถึง อวัยวะที่ใช้ในการร่วมประเวณี ไม่ว่าจะของผู้ชายหรือผู้หญิง ไม่

ว่าจะเป็นอวัยะภายนอกหรืออวัยวะภายใน เช่น มดลูก รังไข่ เสียความสามารถในการสืบพันธ์ 
หมายความว่า อวัยวะสืบพันธ์ยังมีอยู่แต่ไม่สามารถสืบพันธ์ (มีบุตร) ได้ 

                                                           
117 จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า 214. 
118 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1116/2502. 
119 จิตติ ติงศภัทิย์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอนที่ 2 และภาค 3, พิมพ์

ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2513), หน้า 2001. 
120 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2000-2016. 
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เสียแขน ขา มือ เท้า โดยค าว่า “เสีย” ไม่ได้หมายความเฉพาะว่าขาดหายไปเท่านั้น แต่
หมายถึงการเสียความสามารถที่จะใช้หรือใช้การไม่ได้ เช่น แขนขาเป็นอัมพาต ส่วนการเสียอวัยวะอ่ืน
ใดนั้น จะต้องเป็นอวัยวะที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงอวัยวะภายในด้วย 

หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว หมายถึง การเสียความงานบนใบหน้าจนหน้าเกลียดอย่างติดตัว 
แท้งลูก หมายถึง การท าให้ทารกในครรภ์ตายในครรภ์หรือตายก่อนคลอด 
จิตพิการอย่างติดตัว หมายถึง จิตผิดปกติอย่างติดตัว ไม่อาจหายได้ 
ทุพพลภาพ หมายถึง การเสื่อมเสียทางกายหรือจิตใจผิดไปจากภาวะปกติ ส่วนการป่วยเจ็บ 

เป็นผลที่เกิดแก่กายหรือจิตใจที่จะต้องรักษาพยาบาลแก้ไขให้กลับสู่ภาวะปกติ โดยอาการทุพพลภาพ
หรือป่วยเจ็บต้องอาจถึงตลอดชีวิต คือ มีอาการท่ีวินิจฉัยโดยแพทย์หรือผู้มีความรู้ความช านาญว่าสิ่งที่
เป็นอยู่เช่นนั้นอาจถึงตลอดชีวิต หรือตามปกติแล้วไม่อาจบ าบัดให้หายได้ 

ทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาหรือประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า
ยี่สิบวัน เป็นการใช้ดุลพินิจโดยถือตามระดับความคิดของวิญญูชนในการวินิจฉัยว่าอาการเช่นนั้นเป็น
การทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาหรือไม่ ส่วนอาการประกอบกรณียกิจตามปกติ
ไม่ได้ หมายถึง การไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพโดยปกติได้ รวมถึงกรณีผู้ที่ไม่มีอาชีพแต่มี
กรณียกิจที่จะต้องปฏิบัติประจ าวัน เช่น เด็กไปโรงเรียนไม่ได้ พระภิกษุไปบิณฑบาตไม่ได้ เป็นต้น ใน
ส่วนระยะเวลาเกินกว่า 20 วันนั้นเป็นผลตามที่กฎหมายก าหนด 
 

3.3.4  การกระท านั้นเป็นเจตนาฆ่าหรือเจตนาท าร้าย 
 โดยการพิจารณาว่าผู้กระท าประสงค์ต่อความตายของผู้ถูกกระท า หรือประสงค์เพียงให้
ผู้ถูกกระท าเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ เนื่องจากความประสงค์ของผู้กระท าเป็นการพิจารณา
จากเจตนาซึ่งเป็นเรื่องของภายในจิตใจของผู้กระท าซึ่งไม่อาจมีผู้ใดรู้ได้ จึงต้องถือหลัก “กรรมเป็น
เครื่องชี้เจตนา”121 โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้ 

1.  พิจารณาถึงความร้ายแรงของอาวุธที่ใช้กระท า 
2.  พิจารณาจากอวัยวะที่ถูกกระท า  
3.  พิจารณาจากลักษณะของบาดแผลที่กระท า 
4.  พิจารณาจากพฤติการณ์อ่ืน ๆ  

 หากอาวุธที่ใช้กระท าคือ ปืน ถือว่ามีเจตนาฆ่า122 แต่ในกรณียิงในระยะใกล้ แต่เลือกยิงขา
หรือตาตุ่ม หากตั้งใจฆ่าก็คงยิงถูกที่ส าคัญได้ แสดงว่าจ าเลยไม่เจตนาฆ่า เป็นความผิดฐานท าร้าย
                                                           

121 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 109. 
122 เรื่องเดียวกัน, หน้า 109. 
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ร่างกาย ไม่ใช่พยายามฆ่า123 หากไม่ใช่อาวุธปืนแต่เป็น มีด ในกรณีเป็นการทะเลาะวิวาทต้องพิจารณา
ว่าการกระท าที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันโดยไม่ทันได้คิดมาก่อนหรือไม่ได้มุ่งหมายหรือเจาะจงกระท าให้ถูก
ส่วนซึ่งเป็นอวัยวะส าคัญโดยเฉพาะไม่เป็นเจตนาฆ่า หรือการใช้มีดแทง 1 ทีขณะชกต่อยกันแล้วไม่ได้
แทงซ้ าอีกแสดงว่าไม่มีเจตนาฆ่า124 แต่หากเลือกแทงอวัยวะที่ส าคัญ เช่น แทงท้องโดยแทงอย่างแรง 
มีบาดแผลลึก 12 เซนติเมตรย่อมเล็งเห็นผลของการกระท าแล้วว่าจะต้องถึงตาย เช่นนี้ผู้กระท าย่อมมี
ความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา125 วิ่งเข้ามาชกโดยมีดโกนชนิดที่ใช้ในร้านตัดผมในลักษณะที่เฉี่ยว
ปาดบริเวณคอบาดแผล 10 เซนติเมตร ถือว่ามีเจตนาฆ่า เมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตายจ าเลยจึงมี
ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย126 การใช้ไม้ขนาดใหญ่และเลือกตีศีรษะจนศีรษะแตกยุบถึง
มันสมอง เป็นการตีโดยแรงที่อวัยวะส าคัญเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายทันที ถือว่ามีเจตนาฆ่า127  
 การใช้มือหรือเท้าเป็นเครื่องมือ แม้ไม่ใช่อาวุธ ถือว่ามีเจตนาฆ่าได้โดยพิจารณาจากอวัยวะที่
ถูกกระท า บาดแผลของการกระท าและข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบ ดังคดีตัวอย่างต่อไปนี้  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1270/227 จ าเลยไปตามโจทก์ซึ่งเป็นภริยาให้กลับบ้าน โจทก์ไม่กลับ 
จ าเลยโมโหเข้าแย่งบุตรอายุ 3 เดือนจากโจทก์ขึ้นรถจักรยานยนต์และติดเครื่อง โจทก์ดับเครื่อง 
จ าเลยลงจากรถด้วยความโมโห และจับบุตรทุ่มลงบนถนนกะโหลกศีรษะแตกยุบถึงแก่ความตาย 
จ าเลยมีเจตนาฆ่า 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1329/2512 ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ จ าเลยเคยท าร้ายเฆี่ยนตีและจับผู้ตาย
โยนซึ่งอาจจะเนื่องจากเกลียดชัง เพราะผู้ตายเป็นบุตรเลี้ยง ดังนั้นการที่จ าเลยกระทืบผู้ตายด้วยเท้า
จนถึงไตซ้ายแตก มีอุจจาระไหลออกมาเปรอะเปื้อนตามร่างกายผู้ตาย แสดงว่าจ าเลยใช้เท้ากระทืบ
อย่างหนักและรุนแรง จนเป็นผลให้ไตซ้ายแตกนั้น เมื่อประกอบกับการที่จ าเลยพูดว่าเอาให้ตายแล้ว
ย่อมเป็นการกระท าโดยเจตนาฆ่าผู้ตาย 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1429/2520 จ าเลยตกกล้าในหลังบ้านและได้ขึงลวด 2 เส้นรอบที่ตก
กล้าสูงจากพ้ืนดินประมาณ 3 นิ้ว แล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์จากบ้านเข้าไปในเส้นลวด
ดังกล่าวเพ่ือป้องกันมิให้หนูไปกินข้าวกล้า โดยรู้อยู่ว่าสายลวดที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้นั้น หากสัตว์ไป
ถูกเข้าจะถึงแก่ความตายได้ ทั้งจ าเลยยังปักป้ายห้ามเข้าในเขตที่ตกกล้าด้วยแสดงว่าจ าเลยย่อมรู้ว่า
สายลวดที่มีกระแสไฟฟ้าดังกล่าวเป็นอันตรายต่อคนที่เข้าไปในเขตที่ตกกล้า เช่นเดียวกันการที่จ าเลย
                                                           

123 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1006/2501 
124 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 184/2527 
125 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1059/2504 
126 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 816/2520 
127 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 218/2525 
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ขึงลวดกระแสไฟฟ้าเช่นนี้ย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นได้ว่า อาจมีคนที่หากบ หาปลาตามทุ่งนา
เดินมาถูกลวดที่มีกระแสไฟฟ้าดังกล่าวและได้รับอันตรายแก่ร่างกาย จึงถือได้ว่าจ าเลยมีเจตนาท าร้าย
ผู้อ่ืนแล้ว เมื่อผู้ตายผ่านไปถูกสายลวดที่มีกระแสไฟฟ้าถึงแก่ความตายอันเป็นผลจากการกระท าของ
จ าเลย จ าเลยจึงต้องมีความผิดฐานท าร้ายผู้อ่ืนถึงแก่ความตายโดยไม่มีเจตนาฆ่า 
 หากผู้กระท ามีเจตนาท าร้ายแต่ผู้ถูกกระท าถึงแก่ความตาย ผู้กระท าจะต้องรับผิดอาญาฐาน
ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า 
แต่ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนจนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี” โดยความผิด
ฐานนี้เป็นความผิดที่ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นเนื่องจากผล ซึ่งเป็นผลธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นได้จาก
การกระท านั้นตามมาตรา 63  
 เมื่อพิจารณาในเรื่องความรับผิดอาญาของประเทศไทยในฐานความผิดต่อชีวิตและร่างกาย 
เพ่ือจะได้น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบทบัญญัติในต่างประเทศที่บัญญัติในเรื่องความรับผิดอาญา
ในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาไว้โดยเฉพาะหรือในกรณีที่ในประเทศนั้นไม่มีบทบัญญัติเฉพาะแต่ได้
น ากฎหมายอาญาของรัฐที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมาปรับใช้ในการพิพากษาคดีที่มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับ
การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาเป็นคดีอาญาว่าได้มีการพิจารณาองค์ประกอบความผิดของการกระท า
โดยเจตนาในการแพร่เชื้อเอชไอวีให้แก่ผู้อื่นให้เป็นความผิดในฐานใด มีการก าหนดโทษไว้อย่างไร ซึ่ง
จะได้กล่าวในบทต่อไป 
 



 

บทท่ี 4 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอว ี
โดยเจตนาในต่างประเทศ 

 
 ในหลายประเทศได้มีการก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาเป็นความผิดต่อกฎหมาย 
ทั้งที่บัญญัติเป็นกฎหมายพิเศษ และน ากฎหมายอาญามาทั่วไปมาปรับใช้หรือใช้กฎหมายสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่งในส่วนนี้ผู้เขียนจะได้ท าการศึกษาถึงหลักความรับผิดอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาของประเทศเยอรมัน และประเทศสหรัฐอเมริกา 
ดังนี้ 
 

4.1  ประเทศเยอรมัน 
 
  โดยพิจารณาเรื่องความรับผิดอาญาและการกระท าความผิดอาญาของประเทศเยอรมัน เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาดังนี้ 
 

4.1.1  ความรับผิดอาญาของประเทศเยอรมัน 
 ประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายระบบซีวิลลอว์ มีการบัญญัติกฎหมายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือใช้ประมวลกฎหมาย ดังนั้น การวินิจฉัยความรับผิดอาญาจึงเป็นไปตามนิติวิธีของ
ระบบประมวลกฎหมายที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการกระท าเช่นไรเป็นการกระท าผิดกฎหมายและ
จะต้องรับโทษ การลงโทษบุคคลจะกระได้ต่อเมื่อการกระท านั้นเป็นการกระท าที่กฎหมายก าหนดไว้
เป็นความผิดเท่านั้น ตามหลักประกันทางกฎหมายที่ว่า “ไม่มีการลงโทษโดยปราศจากกฎหมาย”128 
โดยความผิดอาญาทุกฐานความผิดมีข้อสาระส าคัญที่เหมือนกัน 3 ประการ หากขาดข้อสาระส าคัญ
ประการใดประการหนึ่งการกระท านั้นจะไม่เป็นความผิดอาญา (Verbrechen / Crime) ข้อ

                                                           
128 German criminal code, Section 1, No punishment without law “An act may 

only be punished if criminal liability had been established by law before the act was 
committed.” 
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สาระส าคัญเหล่านี้เรียกว่า “โครงสร้างความรับผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/Structure of 
crime)129 ประกอบด้วย 
   4.1.1.1  การกระท าครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายบัญญัติ (Tatbestand)  
   ซึ่งประกอบด้วย130 องค์ประกอบภายนอก (Objektiver Tatbestan) ประกอบด้วย 
ผู้กระท า การกระท า กรรมของการกระท า ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล คุณธรรมทาง
กฎหมายและองค์ประกอบภายใน (Subjektiver Tatbestand) ประกอบด้วย เจตนา ประมาท 
มูลเหตุจูงใจการกระท าเป็นความผิด (Rechtswidrigkeit) หมายถึง การไม่มีอยู่ของข้อต่อสู้หรือ
ผู้กระท าไม่มีอ านาจกระท าได้131 เช่น มีเหตุยกเว้นความผิด มีเหตุยกเว้นโทษ หรือได้รับความยินยอม
จากผู้ถูกกระท า 
    4.1.1.2  ความผิดกฎหมาย  
    โดยพิจารณาว่าการกระท าเป็นความผิดกฎหมาย หรือมีเหตุยกเว้นความผิด หรือมีเหตุ
ยกเว้นโทษ จากความยินยอมของผู้ถูกกระท าหรือจากบทบัญญัติที่กฎหมายให้อ านาจไว้หรือไม่ 
   4.1.1.3  การกระท าที่มีความชั่ว (Schuld)  
   ซึ่งประกอบไปด้วยความน่าต าหนิ โดยพิจารณาจากสังคมนั้นว่าการกระท าดังกล่าวน่า
ต าหนิหรือไม่ เนื่องจากการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นสมาชิกในสังคมควรจะมีความประพฤติที่ดีมี
จริยธรรมและศีลธรรมในการอยู่ร่วมกัน ผู้ใดกระท าในสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ ประพฤติผิดจริยธรรมและ
ศีลธรรมของสังคมผู้นั้นจึงต้องถูกต าหนิจากสังคมและต้องลงโทษ132 
 

4.1.2  การกระท าความผิดอาญาในประเทศเยอรมัน 
  พิจารณาการกระท าความผิดอาญาในประเทศเยอรมัน ซึ่งกฎหมายอาญาของเยอรมันบัญญัติ
ว่าการกระท าโดยเจตนาเท่านั้นจึงจะต้องรับผิดอาญา เว้นเสียแต่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ต้อง
รับผิดแม้ไม่ได้กระท าโดยเจตนา และพิจารณาเรื่องการพยายามกระท าความผิดในประเทศเยอรมัน 
ดังนี้ 
 
 
                                                           

129 คณิต ณ นคร, พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2553), หน้า 30. 

130 ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2559), หน้า 113. 
131 เรื่องเดียวกัน, หน้า 113. 
132 คณิต ณ นคร, พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา, หน้า 32. 
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    4.1.2.1  การกระท าความผิดโดยเจตนา 
    ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 15 บัญญัติว่า “การกระท าโดยเจตนา
เท่านั้นที่จะต้องรับผิดอาญา เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งให้รับผิดทางอาญาเพราะการ
กระท าโดยประมาท”133  
    ลักษณะของเจตนาของกฎหมายเยอรมัน ประกอบด้วยส่วนรู้และส่วนต้องการ โดย
แบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ134 คือ 
     1)  ความตั้งใจ (Die Absicht) หมายถึง ความตั้งใจให้ผลตามองค์ประกอบ
ความผิดเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นเป็นผลที่ผู้กระท าต้องการและก่อให้เกิดขึ้นโดยรู้ตัว แม้ว่าผลที่ต้องการให้
เกิดข้ึนจะไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม 
    2)  เจตนาประสงค์ต่อผล (Der direkte Vorsatz) หมายถึง สิ่งที่ผู้กระท าไม่
ต้องการ แต่ผลของการกระท านั้นเป็นสิ่งที่ผู้กระท ารู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือมีอยู่อย่างแน่นอน และได้กระท า
ไปโดยรู้ถึงผลดังกล่าว 
    3)  เจตนาเล็งเห็นผล (Der bedingte Vorsatz) (Dolus eventualis) แบ่ง
ออกได้ ดังนี้135  
    (1)  เจตนาเล็งเห็นผล ในฐานะที่เป็นการตัดสินใจบนความเป็นไปได้ในการ
ท าอันตรายต่อสิ่งที่กฎหมายต้องการจะคุ้มครอง โดยผู้กระท าคาดการณ์ได้อย่างจริงจังว่ามีความ
เป็นไปได้ที่การกระท าของตนจะครบองค์ประกอบความผิด และยังคงกระท าต่อไปเพ่ือให้บรรลุในสิ่งที่
ตนต้องการและยอมรับหากเกิดผลดังกล่าวขึ้น 
    (2)  แนวทางอ่ืน ๆ  
     (2.1)  ทฤษฎียินยอม เห็นว่านอกจากผู้กระท าจะคาดการณ์ได้ถึงผล
ของการกระท าที่จะเกิดขึ้นแล้ว ภายในจิตใจของผู้กระท าต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นนั้นด้วย ผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเป็นผลที่ผู้กระท ามีความยินดีในการเกิดผลของการกระท าท่ีเกิดข้ึน 
      (2.2)  ทฤษฎีไม่ใยดีต่อผล เห็นว่าเจตนาเล็งเห็นผล เป็นกรณีที่ผู้กระท า
ยอมรับในผลข้างเคียงที่เลวร้ายนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น หรือยอมรับผลดังกล่าวโดยไม่ใยดี 
                                                           

133 Section 15 Intent and negligence 
Unless the law expressly provides for criminal liability based on negligence, 

only intentional conduct shall attract criminal liability. 
134 Roxin, op.cit., อ้างถึงใน สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, “เจตนาตามกฎหมายเยอรมัน,” ดุล

พาห, หน้า 200-204. 
135 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 205-210. 
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      (2.3)  ทฤษฎีความน่าจะเป็น เห็นว่าเจตนาเล็งเห็นผลเป็นกรณีที่เพียง
แค่ผู้กระท าเห็นว่ามีความน่าจะเป็นของผลจากการกระท าจะเกิดขึ้น โดยไม่ต้องค านึงถึงความต้องการ
ของผู้กระท าเลย 

      (2.4)  ทฤษฎีความเป็นไปได้ เห็นว่าเมื่อผู้กระท าเห็นว่ามีความเป็นไป
ได้ไม่ว่ามากหรือน้อยในการที่ผลของการกระท านั้นจะเกิดขึ้น เท่ากับว่าผู้กระท าเห็นได้อย่างจริงจังว่า
มีความเป็นไปได้ท่ีผลของการกระท านั้นจะเกิดขึ้นและคาดการณ์ถึงผลดังกล่าวไว้แล้ว 
   4.1.2.2  การพยายามกระท าความผิด 
  ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 22 บัญญัติว่า “ผู้ใดถ้าได้เริ่มลงมือ
กระท าถึงขั้นตอนที่จะน าไปสู่ความผิดส าเร็จตามที่เขาได้นึกคิด ผู้นั้นพยายามกระท าความผิด”136และ
มาตรา 23 บัญญัติว่า “ความรับผิดส าหรับการพยายาม ให้ใช้กับการพยายามก่ออาชญากรรมที่
กฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง ให้รับผิดอาญาในการพยายามกระท าความผิด (2) ความพยายามอาจ
ถูกลงโทษน้อยลงกว่าการกระท าความผิดส าเร็จแล้ว. . .137 
  การพยายามกระท าความผิดตามกฎหมายเยอรมัน หมายถึง ความเป็นอันตรายต่อ
องค์ประกอบความผิดที่ใกล้จะถึงโดยวินิจฉัยบนพ้ืนฐานของความคิดของผู้กระท าความผิดโดยมีเจตนา
ที่จะให้เป็นความผิดส าเร็จ138 โดยการพยายามกระท าความผิดต้องมีการตัดสินใจที่จะกระท าความผิด
ของผู้กระท า ที่มุ่งหมายให้การกระท าของตนเป็นความผิดส าเร็จ หมายความว่าผู้กระท ามีเจตนา ซึ่ง
จะต้องพิจารณาถึงความนึกคิดของผู้กระท าประกอบกับรูปแบบและวิธีการของการที่จะท าให้ผล
เกิดขึ้นตามเจตนา เช่น การเล็งปืนจ้องไปยังบุคคลอ่ืนจะถือว่ามีเจตนาฆ่าหรือเพียงแค่ข่มขู่ จะต้องดู
จากความใกล้ชิดต่อองค์ประกอบความผิดด้วย 

                                                           
136 SECOND TITLE, ATTEMPT, Section 22: Definition 
 A person attempts to commit an offence if he takes steps which will 

immediately lead to the completion of the offence as envisaged by him. 
137 Section 23 Liability for attempt 

 (1) Any attempt to commit a felony entails criminal liability; this applies to 
attempted misdemeanours only if expressly so provided by law. 
 ( 2 )  An attempt may be punished more leniently than the completed 
offence. . . 

138 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, “ข้อความคิดและเหตุผลของการลงโทษการพยายามกระท า
ความผิดตามกฎหมายอาญาเยอรมัน,” ดุลพาห (กันยายน-ธันวาคม 2552): 203-204. 
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  เหตุผลที่จะต้องลงโทษการพยายามกระท าความผิด คือ ความเป็นภยันตรายที่ใกล้ชิด
ต่อการครบองค์ประกอบความผิด139 เนื่องจากการพยายามกระท าความผิดเพราะผู้กระท ามีเจตนาที่
จะละเมิดต่อกฎหมาย   
  

4.1.3  ความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา 
ประเทศเยอรมันไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ก าหนดความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดย

เจตนาโดยตรง140 แต่เมื่อมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการเจตนาแพร่เชื้อ เอชไอวี ศาลได้น าประมวล
กฎหมายอาญา141 มาปรับใช้กับกรณีการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา โดยสามารถน าบทบัญญัติใน
หมวดที่ 16 ในเรื่องความผิดต่อชีวิต และหมวดที่ 17 ในเรื่องความผิดต่อบุคคล แห่งประมวลกฎมาย
อาญาเยอรมันมาปรับใช้ ดังนี้ 

มาตรา 211 บัญญัติว่า การฆ่าผู้อื่นภายใต้สถานการณ์ที่ร้ายแรงที่เฉพาะเจาะจง142 
(1)  ผู้ใดฆ่าผู้อื่นภายใต้เงื่อนไขของบทบัญญัตินี้ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

(2)  ภายใต้บทบัญญัตินี้ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืนเพ่ือความปรารถนา, เพ่ือความสนองความทางเพศ , จาก

ความโลภหรือแรงจูงใจอย่างอ่ืน, เพ่ือชิงทรัพย์หรือโดยวิธีการทารุณ หรือโดยวิธีการที่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสาธารณะ หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกหรือเพ่ือปกปิดความผิดอ่ืน 

การกระท าความผิดตามมาตรา 211 คือ การฆ่าคนเพ่ือตอบสนองความต้องการทางเพศของ
ตนเอง อาจเป็นกรณีของการฆ่าในระหว่างการข่มขืน รวมถึงเพ่ือที่จะใช้ศพตอบสนองความต้องการ
ทางเพศของตนเอง การฆ่าที่เกิดจากความโลภ เช่น ฆ่าเพ่ือปล้นเหยื่อหรือเพ่ือที่จะรับผลประโยชน์

                                                           
139 Roxin, op.cit., อ้างถึงใน สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, ดุลพาห, หน้า 207. 
140 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับโรคเอดส์ในเยอรมัน,” วารสารนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18, 2  (มิถุนายน 2531): 104. 
141 Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB) 
142 Section 211 Murder under specific aggravating circumstances 

 (1) Whosoever commits murder under the conditions of this provision shall 
be liable to imprisonment for life. 
 (2)  A murderer under this provision is any person who kills a person for 
pleasure, for sexual gratification, out of greed or otherwise base motives, by stealth or 
cruelly or by means that pose a danger to the public or in order to facilitate or to 
cover up another offence. 
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ของเหยื่อเพ่ือให้ได้รับเงินจากประกันชีวิต หรือฆ่าบุตรเพ่ือที่จะจ ากัดความรับผิดชอบในการจ่ายค่า
เลี้ยงดูบุตร การฆ่าที่เกิดจากแรงจูงใจอ่ืนๆ ฆ่าเพ่ือชิงทรัพย์ ฆ่าโดยวิธีทารุณโหดร้าย การฆ่าเพ่ือปกปิด
ความผิดอื่นซึ่งเป็นความผิดอาญาไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าโดยเจตนาหรือประมาท 

มาตรา 212 การฆ่า143 บัญญัติว่า 
(1)  ผู้ใดฆ่าคนนอกจากภายใต้บทบัญญัติมาตรา 211 จะต้องรับผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน และต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่น้อยกว่าห้าปี 
(2)  ในกรณีที่มีความทารุณโหดร้ายเป็นพิเศษจะต้องรับโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
การกระท าความผิดตามมาตรา 212 รวมถึงการฆ่าคนตายโดยงดเว้นการกระท าตามหน้าที่ 

การกระท าโดยบันดาลโทสะ หรือความจ าเป็นด้วย 
มาตรา 223 การท าให้เสียหายแก่ร่างกาย144 บัญญัติว่า 
(1)  ผู้ใดท าร้ายร่างกายหรือท าให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของบุคคลอ่ืนต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ 
(2)  การพยายามกระท าความผิดจะต้องรับโทษ 
มาตรา 224 การก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย145 บัญญัติว่า 

                                                           
143 Section 212 Murder 

 (1)  Whosoever kills a person without being a murderer under section 211 
shall be convicted of murder and be liable to imprisonment of not less than five years. 
 (2) In especially serious cases the penalty shall be imprisonment for life. 

144 Section 223 Bodily Injury 
 (1)  Whoever physically maltreats or harms the health of another person, 
shall be punished with imprisonment for not more than five years or a fine. 
 (2) An attempt shall be punishable. 

145 Section 224 Dangerous Bodily Injury 
 (1)  Whoever commits bodily harm: 
   1. through the administration of poison or other substances dangerous 
to health; 
   2. by means of a weapon or other dangerous tool; 
   3. by means of a sneak attack; 
   4. jointly with another participant; or 
   5. by means of a treatment dangerous to life, 
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(1)  ผู้ใดท าร้ายร่างกาย 
  1.  ด้วยวิธีให้ยาพิษหรือสสารอันตรายต่อสุขภาพอย่างอ่ืน 
  2.  โดยใช้อาวุธหรือเครื่องมืออันตรายอย่างอ่ืน 
  3.  โดยการลักลอบโจมต ี
  4.  โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน, หรือ 
  5.  โดยการกระท าที่เป็นอันตรายต่อชีวิต 
จะต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี หรือระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปีใน

กรณีท่ีไม่ร้ายแรง 
(2) การพยายามกระท าความผิดจะต้องรับโทษ 
มาตรา 226 การท าร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส146 บัญญัติว่า 
(1)  ถ้าการท าร้ายร่างกายนั้นมีผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ 

  1. สูญเสียดวงตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง หูหนวก เป็นใบ้ หรือความสามารถใน
การสืบพันธ์ 
                                                           

shall be punished with imprisonment from six months to ten years, in less serious 
cases with imprisonment from three months to five years. 
(2) An attempt shall be punishable. 

146 Section 226 Serious Bodily Injury 
 (1)  If the bodily injury has, as a result, that the injured person: 
 1. loses his sight in one eye or in both eyes, his hearing, his speech or 
his procreative capacity; 
 2. loses or permanently can no longer use an important bodily member; 
 3. is permanently disfigured in a substantial way or becomes infirm, 
paralyzed, mentally ill or disabled, then the punishment shall be imprisonment from 
one year to ten years. 
 (2)  If the perpetrator intentionally or knowingly causes one of the results 
indicated in subsection (1) , then the punishment shall be imprisonment for not less 
than three years. 
 (3) In less serious cases under subsection (1), imprisonment from six months 
to five years shall be imposed, in less serious cases under subsection (2), imprisonment 
from one year to ten years. 
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  2. สูญเสียหรือไม่สามารถใช้การอวัยวะส าคัญได้อย่างถาวร 
  3. เสียโฉมอย่างถาวร อัมพาต จิตพิการ จะต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 

(2)  ถ้าผู้กระท าความผิดโดยเจตนาหรือจงใจที่จะท าให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งตาม (1) ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่น้อยกว่าสามปี 

(3)  ในกรณีความรุนแรงน้อยกว่าที่ก าหนดและอยู่ภายใต้การกระท าตาม (2) ผู้กระท าจะต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือระวางโทษจ าคุกระหว่างหนึ่งปีถึงสิบปี 

มาตรา 227 การลงโทษเพราะการท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย147 
(1)  หากการกระท านั้นเป็นสาเหตุให้ผู้ได้รับบาดเจ็บถึงแก่ความตายจากการท าร้ายร่างกาย 

(ตามมาตรา 223 ถึง 226) ผู้กระท าจะต้องรับโทษจ าคุกไม่น้อยกว่าสามปี 
(2)  ในกรณีที่รุนแรงน้อยกว่าจะต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
มาตรา 228 ความยินยอม148 บัญญัติว่า 
ผู้ใดท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายโดยความยินยอมของผู้เสียหายเองนั้นไม่เป็นการผิดต่อ

กฎหมาย เว้นแต่ความยินยอมนั้นจะขัดต่อศีลธรรมอันดี  
  คดีตัวอย่าง มีกรณีการฟ้องร้องผู้แพร่เชื้อเอชไอวี ได้แก่ คดีฟ้องร้องนักร้องสาว นาดจา เบนา
อิสซ่า (Nudja Benaissa)149 อายุ 28 ปี ที่ทราบว่าตนมีเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ แต่กลับไม่บอกให้
เ พ่ือนชายที่มีความสัมพันธ์กันประมาณ 3 เดือนทราบ โดยเพ่ือนชายคนนี้อายุ 34 ปี เคยมี
ความสัมพันธ์กับเธอในปี 2004 และติดเชื้อเอชไอวีจากเธอเป็นผู้ยื่นฟ้องเธอต่อศาลในเดือนเมษายน ปี 
2009 นอกจากเพ่ือนชายผู้นั้น ยังมีชายหนุ่มอีก 2 คนที่มีความสัมพันธ์กับเธอในช่วงระหว่างปี 2000 
                                                           

147 Section 227 Bodily Injury Resulting in Death 
 (1)  If the perpetrator causes the death of the injured person through the 
infliction of bodily injury ( Sections 223 to 226) , then the punishment shall be 
imprisonment for not less than three years. 
 (2)  In less serious cases imprisonment from one year to ten years shall be 
imposed. 

148 Section 228 Consent 
Whoever commits bodily injury with the consent of the injured person only acts 
unlawfully if the act is, despite the consent, contrary to good morals. 

149 “Suspended Sentence for German HIV Singer Nadja Benaissa,”  BCC News 
(26 August 2010) Retrieved November 29, 2016 from http://www.bbc.com/news/world-
europe-11097298 
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ถึงปี 2004 เข้ามาขอเป็นผู้เสียหายอีกด้วย ในเอกสารค าฟ้องระบุว่าระหว่างปี 2000 - 2004 นาดจา 
เบนาอิสซ่า มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้มีการป้องกัน 5 ครั้งกับชายสามคน และเธอไม่ได้แจ้งแก่พวกเขา ถึง
เรื่องที่ตนเองมีเชื้อเอชไอวีอยู่ในตัว แม้เจ้าตัวจะทราบเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 1999 แล้วก็ตาม แม้ชายหนุ่ม 2 
ใน 3 คนนั้นจะไม่ได้ติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์กับเธอ แต่อัยการมองว่าเธอมีเจตนาที่จะ
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บแก่ร่างกายของบุคคลอ่ืน โดยอัยการได้น ากฎหมายอาญาเยอรมันมาปรับใช้กับ
กรณีดังกล่าว ในความผิดฐานพยายามท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน ตามมาตรา 224 และในความผิดฐานท า
ร้ายร่างกายผู้อ่ืนให้ได้รับอันตรายสาหัส ตามมาตรา 226 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน 
(German Criminal Code) โดยเธอถูกฟ้องในข้อหาท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 
กระทง และข้อพยายามก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายผู้อ่ืน 2 กระทง ซึ่งในการพิจารณาคดีนาดจาให้
การว่า เธอรู้ตัวว่าติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่อายุ  16 ปี แต่ไม่ได้บอกใครเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อการ
ท างานของเธอ ท้ายที่สุดในวันที่ 26 สิงหาคม ปี 2010 ศาลได้พิจารณาและพิพากษาตามค าฟ้องของ
อัยการ โดยตัดสินว่าเธอมีความผิดตามฟ้อง และลงโทษจ าคุกเธอ 10 ปี แต่รอลงอาญา 2 ปี เนื่องจาก
เธอให้การสารภาพและให้ความร่วมมือในการพิจารณาคด1ี50 
 

4.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยมลรัฐต่าง ๆ 50 รัฐ รวมตัวเข้าเป็นประเทศเดียวกัน
เรียกว่าสหรัฐอเมริกา (United State of America) โดยบรรดารัฐทั้งปวงยังคงมีความเป็นอิสระใน
บางเรื่อง ซึ่ งอ านาจของมลรัฐ (State) จะแตกต่างจากอ านาจของรัฐบาลกลาง (Federal 
Government) โดยแต่ละมลรัฐมีเมืองหลวงของมลรัฐเอง มีรัฐสภาของตนเอง มีศาลชั้นต้น ศาล
อุทธรณ์ ศาลสูงสุดของมลรัฐ และมีการออกกฎหมายของตนเองได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกา 
 

4.2.1  ความรับผิดอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common 
Law) มีรากฐานและแนวคิดมาจากอังกฤษ ซึ่งเป็นระบบกฎหมายจารีตประเพณี โดยมาจากการที่ศาล
น าจารีตประเพณีมาใช้ในการตัดสินคดี และเป็นแนวทางที่ศาลในคดีที่เกิดขึ้นภายหลังยึดถือปฏิบัติ
                                                           

150 “German Singer Nadja Benaissa Sentenced for Infecting Lover with HIV,” The 
Guardian ( 26 August 2010) ,  Retrieved November 29, 2016 from https: / / www. 
theguardian.com/world/2010/aug/26/nadja-benaissa-hiv-sentence-germany 
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ตามค าพิพากษาในคดีที่เกิดขึ้นก่อนเป็นบรรทัดฐาน  แต่ในปัจจุบันประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอม
มอนลอว์มีการออกกฎหมายลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายนิติบัญญัตินอกเหนือจากกฎหมายจากค า
พิพากษาด้วย เนื่องจากสาเหตุบางประการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเมื่อเกิดความผิดเป็นคดี
ใหม่ที่ยังไม่เคยมีค าพิพากษา ความผิดประเภทนี้มักเป็นความผิดที่กฎหมายห้ามหรือก าหนดขึ้นมา 
ศาลจึงต้องใช้หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความผิดตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ในเรื่องนั้นอย่างเคร่งครัด 151 
เช่น ความผิดเกี่ยวกับการพนัน ความผิดเกี่ยวกับภาษี ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ความผิด
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 โดยโครงสร้างความรับผิดอาญาในระบบคอมมอนลอว์ ประกอบด้วย 

1.  องค์ประกอบภายนอก (Actus Reus) หมายถึง การห้ามกระท าการหรืองดเว้นกระท า
การ โดยรัฐบัญญัติว่าการกระท าหรือไม่กระท าการนั้นเป็นความผิด152  

2.  องค์ประกอบภายใน (Mens Rea) ปรากฏในภาษิตว่า “Actus Non Facit Renun Nisi 
Mens Sit Rea”153  Mens Rea หมายถึง เจตนาร้าย หรือ จิตใจที่ชั่วร้าย (Evil Mind) หรือจิตใจที่
ประสงค์ร้าย (Evil Will) 

3.  ข้อต่อสู้ทั่วไปที่ไม่ต้องรับผิด154 ซึ่งรวมถึงความชอบด้วยกฎหมาย (Justification) และ
เหตุยกเว้นโทษ (Excust) 

 
4.2.2  การกระท าความผิดอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การวินิจฉัยความผิดอาญาของสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้กฎหมายระบบคอมมอนลอว์ จึงไม่มี
บทบัญญัติเรื่องเจตนาไว้โดยแจ้งชัด การพิจารณาการกระท าความผิดอาญาของบุคคลท าได้โดย
พิจารณาจากเจตนาร้าย (Mens Rea) ซึ่งหมายถึงลักษณะที่บอกถึงจิตใจที่ชั่วร้ายของผู้กระท า เจตนา
ในทางอาญาประกอบด้วยส่วนรู้และส่วนต้องการ คือรู้ว่าตนเองท าอะไรและต้องการผลอย่างไร ซึ่ง
จะต้องพิจารณาบทลงโทษทางอาญาตามความร้ายแรงของประเภทความผิดที่ผู้กระท าได้กระท าลง 
 ประเภทของการกระท าความผิดของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา
ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย และการพยายามกระท าความผิดของประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังนี้ 
                                                           

151 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, ปัญหาพิเศษในกฎหมายอาญา, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2547), หน้า 18. 

152 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21. 
153 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, หลักกฎหมายอาญา, เรื่องเดิม, หน้า 60. 
154 John Smith, Criminal Law, (n.p.: n.d.), อ้างถึงใน ปกป้อง ศรีสนิท, เรื่องเดิม, หน้า 

113. 
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    4.2.2.1  ประเภทของการกระท าความผิด 
   ประเทศสหรัฐอเมริกามีการแบ่งความผิดออกเป็น 2 ประเภท คือ ความผิดขั้นเฟลโล
นี่155 (Eelony) และความผิดขั้นมิสดีมิเนอร์ (Misdemeanors) โดยอาจแบ่งเป็น 3 ลักษณะ156 คือ 
   กรณีที่ 1 ความผิดที่ลงโทษประหารชีวิต หรือมีโทษจ าคุกในเรือนจ าของมลรัฐ เป็น
ความผิดขั้น Felony หากเป็นการจ าขังในเรือนจ าของท้องถิ่น คือ County City หรือ Town จะเป็น
ความผิดขั้น Misdemeanors 
   กรณีที่ 2 การจ าคุกโดยมีก าหนดระยะเวลาจ าคุก หากความผิดใดมีโทษประหารชีวิต
หรือมีโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี เป็นความผิดขั้น Felony ความผิดนอกเหนือจากนี้เป็นความผิดขั้น 
Misdemeanors  
   กรณีที่ 3 โดยบัญญัติเจาะจงว่าความผิดนั้นๆ เป็นความผิดขั้น Felony หรือขั้น 
misdemeanors เช่น กฎหมายรัฐบาลกลางบัญญัติว่า “(1) ความผิดที่มีโทษประหารชีวิต หรือจ าคุก
มีก าหนด 1 ปี เป็นความผิดขั้น Felony (2) ความผิดอ่ืนๆ เป็นความผิดขั้น Misdemeanors” 
ประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 17  บัญญัติว่า “ความผิด Felony ได้แก่
ความผิดที่มีโทษประหารชีวิต หรือโทษจ าคุกในเรือนจ ามลรัฐ ส่วนความผิดอ่ืนๆ ให้เป็นความผิดขั้น 
Misdemeanors”157  
   ความผิดขั้น Felony ตามคอมมอนลอว์ ได้แก่ ฆ่าคนตายโดยเจตนา (Murder) หรือ
พยายามกระท าความผิด ข่มขืนกระท าช าเรา (Rape) ความผิดฐานท าร้ายผู้เสียหายอย่างรุนแรงท าให้
ผู้เสียหายไม่อาจต่อสู้หรือป้องกันตนเองได้ (Mayham) ปล้นทรัพย์ (Robberry) ลักทรัพย์ (Larceny) 
วางเพลิง (Arson) ความผิดฐานบุกรุกเข้าไปในเคหะสถานในเวลากลางคืนโดยมีเจตนากระท าความผิด
ขั้น Felony ในนั้นด้วย (Burglary) เป็นต้น 
   ความผิดขั้น Misdemeanors ได้แก่  ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย (Assault & 
Battery) ความผิดฐานท าให้เสียอิสรภาพ (False Imprisonment) ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วย
ลายลักษณ์อักษร (Libel) ความผิดฐานปลอมแปลง (Forgery) เป็นต้น 
                                                           

155 Black’ s Law Dictionary (West, 1979) . ; Felony:  A crime of a graver or more 
serious nature than those designated as misdemeanors 

156 ดวงจิตต์ ก าประเสริฐ, กฎหมายแองโกลอเมริกันเบื้องต้น  (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547), หน้า 96. 

157 Cal.  Penal Code §17, (a)A felony is a crime which is punishable with death 
or by imprisonment in the state prison.  Every other crime or public offense is a 
misdemeanor except those offenses that are classified as infractions 
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4.2.2.2  ความผิดต่อชีวิตของประเทศสหรัฐอเมริกา 
   ความผิดฐานฆ่าคน (Homicide) ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีพ้ืนฐานความคิดมาจาก
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของประเทศอังกฤษ แบ่งออกได้เป็น Murder และ Manslaughter158 
    1)  Murder หรือ การท าให้ถึงแก่ความตาย โดยมีองค์ประกอบภายนอก คือ 
การท าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายโดยกระท าหรืองดเว้นการที่จะต้องกระท าตามหน้าที่ และองค์ประกอบ
ภายใน (Mens Rea) คือ Malice Aforethought ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
     (1)  เจตนาฆ่า (Intent to Kill) โดยเจตนาท าให้ตายนั้นแสดงออกได้โดย
ชัดแจ้ง คือ การกระท าโดยใช้อาวุธร้ายแรง หรืออาจจะกระท าโดยปราศจากอาวุธ หรือโดยงดเว้นการ
ที่จะต้องกระท าตามหน้าที่ โดยผู้กระท าต้องการที่จะท าให้เกิดผลนั้นขึ้น และรู้ว่าผลนั้นจะต้องเกิดข้ึน
แน่นอน คือ เป็นการฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนาหรือโดยรู้ และความตายจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างการ
กระท าและผลตามกฎหมาย กล่าวคือ การกระท านั้นจะต้องเป็นเหตุปัจจัยที่ท าให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 
     (2)  เจตนาก่อให้เกิดอันตรายสาหัสแก่ร่างกายผู้ อ่ืน ( Intent to Do 
Serious Bodily Injury หรือ Grievous Bodily Harm) แม้ผู้กระท าจะไม่ได้มีเจตนาฆ่า แต่การกระท า
เช่นนั้นได้แสดงถึงการกระท าที่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อชีวิต ซึ่งการได้รับอันตรายสาหัสนั้นมากกว่า
การท าให้ได้รับอันตรายแก่กายปกติ โดยเจตนาก่อให้เกิดอันตรายสาหัสแก่ร่างกายผู้อ่ืน พิจารณาได้
จากการกระท าหรืองดเว้นการที่จะต้องกระท าตามหน้าที่ การใช้อาวุธร้ายแรง หรืออาจกระท าโดย
ปราศจากอาวุธ และวิธีการที่ใช้นั้นคาดหมายได้ว่าอาจเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายหรือ รู้ว่าการ
ได้รับอันตรายสาหัสนั้นจะท าให้ตายได้ จึงเป็นความผิดฐาน Murder 
     (3)  เจตนากระท าความผิด Felony จนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย
จะต้องรับผิดฐาน Felony Murder โดยการกระท าความผิด Felony นั้นในกฎหมายของแต่ละรัฐจะ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น ความผิดฐานข่มขืน (Rape) ความผิดฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ 
(Robbery) ความผิดฐานเรียกค่าไถ่ (Kidnapping) ความผิดฐานลอบวางเพลิง (Arson) 

                                                           

158 ปัญจมา นรัตถรักษา, ความผิดในการท าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย: ศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537), หน้า 41. 
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     2)  Manslaughter เป็นการกระท าที่ท าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายแต่ยังไม่ถึง
ขั้น murder หากเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยแล้ว Manslaughter เป็นความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่
เจตนา ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยบันดาลโทสะ และความผิดฐานประมาทท าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย159 
   4.2.2.3  ความผิดต่อร่างกายของประเทศสหรัฐอเมริกา ในประมวลกฎหมายอาญา
ของสหรัฐอเมริกา (Model Penal Code) เพ่ือเป็นแบบอย่างให้มลรัฐต่าง ๆ ได้น าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการออกกฎหมายของมลรัฐ โดยในมาตรา 211.01160 บัญญัติไว้ในเรื่องการท าร้ายร่างกายและท า
ร้ายร่างกายสาหัส ดังนี้  
   มาตรา 211.1 การท าร้ายร่างกาย 
   (1)  ความผิดฐานท าร้ายร่างกายธรรมดา (Simple Assault) บุคคลจะต้องรับผิดฐาน
ท าร้ายร่างกายธรรมดา เมื่อ 

                                                           
159 บัญญัติ สุชีวะ, ความผิดฐานฆ่าคนตายตามกฎหมายอังกฤษ , ค้นวันที่ 25 ธันวาคม 

2559 จาก http://elib.coj.go.th/Article/d6_2_5.pdf 
160 The Model Penal Code § 211.1 separates assault into two general categories: 

simple assault and aggravated assault: 
 (1) Simple assault: a person is guilty of simple assault if he: 

(a) attempts to cause or purposely, knowingly or recklessly causes bodily 
injury to another; or 

(b) negligently causes bodily injury to another with a deadly weapon; or 
( c)  attempts by physical menace to put another in fear of imminent 

serious bodily injury. 
 Simple assault is generally a misdemeanor unless committed in a fight 

entered into by mutual consent, in which case it is a petty misdemeanor.  
 (2) Aggravated assault: a person is guilty of aggravated assault if he: 

( a)  attempts to cause serious bodily injury to another, or causes such 
injury purposely, knowingly or recklessly under circumstances manifesting extreme 
indifference to the value of human life; or 

(b)  attempts to cause or purposely or knowingly causes bodily injury to 
another with a deadly weapon. 
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     (a)  พยายามที่จะก่อให้เกิด หรือโดยเจตนา โดยรู้ หรือโดยประมาทเป็นเหตุให้
ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย หรือ  
    (b)  กระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่กายด้วยอาวุธร้ายแรง 
(Deadly Weapon) หรือ 
    (c)  ขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย ท าให้เกิดความกลัวว่าจะได้รับ
อันตรายแก่กายอย่างร้ายแรง 
   (2)  ความผิดฐานท าร้ายร่างกายสาหัส (Aggravated Assault) บุคคลจะต้องรับผิด
ฐานท าร้ายร่างกายสาหัส เมื่อ 
    (a)  พยายามที่จะก่อให้เกิด หรือโดยเจตนา โดยรู้  หรือโดยประมาทเป็นเหตุให้
ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่กายสาหัส ภายใต้สถานการณ์ที่ร้ายแรงแสดงให้เห็นว่าผู้กระท าไม่เห็นคุณค่าใน
ชีวิตมนุษย์ หรือ 
     (b)  พยายามที่จะก่อให้เกิด หรือโดยเจตนา โดยรู้ โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืน
ได้รับอันตรายแก่กายสาหัส ด้วยอาวุธร้ายแรง (Deadly Weapon)  
   4.2.2.4  การพยายามกระท าความผิดของประเทศสหรัฐอเมริกา ในเรื่องของการ
พยายามกระท าความผิดนั้นได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกา (Model Penal 
Code) ซึ่งเป็นการออกกฎหมายกลางเพ่ือเป็นแบบอย่างให้มลรัฐต่าง ๆ ได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ออกกฎหมายของมลรัฐ โดยในมาตรา 5.01161  แห่งกฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกา บัญญัติไว้ ดังนี้ 
                                                           

161 The Model Penal Code § 5.01. Criminal Attempt. 
 (1) Definition of Attempt. A person is guilty of an attempt to commit a crime 

if, acting with the kind of culpability otherwise required for commission of the crime, 
he: 
  ( a)  purposely engages in conduct which would constitute the crime if 
the attendant circumstances were as he believes them to be; or 
 (b)  when causing a particular result is an element of the crime, does or 
omits to do anything with the purpose of causing or with the belief that it will cause 
such result without further conduct on his part; or 
 (c) purposely does or omits to do anything which, under the 
circumstances as he believes them to be, is an act or omission constituting a 
substantial step in a course of conduct planned to culminate in his commission of the 
crime. 
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   มาตรา 5.01 การพยายามกระท าความผิดทางอาญา 
   (1)  นิยามของการพยายาม บุคคลจะต้องรับผิดฐานพยายามกระท าความผิดต่อเมื่อผู้
นั้นได้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีลักษณะที่เป็นที่น่าต าหนิ ตามท่ีกฎหมายก าหนด ดังนี้ 
    (a)  จงใจที่จะเข้าร่วมในการกระท าความผิดอาญา ด้วยสถานการณ์ที่เขาเชื่อว่าจะ
เป็นเช่นนั้น 

                                                           

 (2)  Conduct Which May Be Held Substantial Step Under Subsection (1) ( c) . 
Conduct shall not be held to constitute a substantial step under Subsection (1) (c)  of 
this Section unless it is strongly corroborative of the actor's criminal purpose.  Without 
negativing the sufficiency of other conduct, the following, if strongly corroborative of 
the actor's criminal purpose, shall not be held insufficient as a matter of law: 
 ( a)  lying in wait, searching for or following the contemplated victim of 
the crime; 
 (b) enticing or seeking to entice the contemplated victim of the crime to 
go to the place contemplated for its commission; 
 ( c)  reconnoitering the place contemplated for the commission of the 
crime; 
 ( d)  unlawful entry of a structure, vehicle or enclosure in which it is 
contemplated that the crime will be committed; 
 (e)  possession of materials to be employed in the commission of the 
crime, which are specially designed for such unlawful use or which can serve no lawful 
purpose of the actor under the circumstances; 
 ( f)  possession, collection or fabrication of materials to be employed in 
the commission of the crime, at or near the place contemplated for its commission, 
where such possession, collection or fabrication serves no lawful purpose of the actor 
under the circumstances; 
 ( g)  soliciting an innocent agent to engage in conduct constituting an 
element of the crime. 
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    (b)  มีการก่อให้เกิดผลโดยเฉพาะในองค์ประกอบทางอาญา โดยการกระท าหรือ
งดเว้นการกระท าสิ่งใดเพ่ือจะก่อให้เกิดผลหรือด้วยความเชื่อที่ว่าจะก่อให้เกิดผลเช่น แม้จะปราศจาก
เหตุการ์ที่เขาคิดเช่นนั้น 
    (c)  จงใจที่จะกระท าหรืองดเว้นการกระท าสิ่งใด ภายใต้สถานการณ์ที่เขาเชื่อว่า
เป็นเช่นนั้น โดยการกระท าหรืองดเว้นการกระท าเป็นองค์ประกอบของขั้นตอนที่ส าคัญในการกระท า
ให้เป็นไปตามแผนสูงสุดในการกระท าความผิดอาญา 
   (2)  พฤติกรรมที่ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ตาม (1)(c)  
    (a)  การดักรอ การหาตัวหรือติดตามเหยื่อ  
    (b)  การล่อลวงเหยื่อไปในสถานที่ซึ่งจะใช้ในการกระท าความผิด 
    (c)  การเตรียมสถานที่ซึ่งจะกระท าความผิด  
    (d)  การเข้าไปในเคหสถาน ยานพาหนะหรือเข้าไปในสถานที่ที่จะกระท าความผิด  
    (e)  การครอบครองวัตถุซึ่งผิดต่อกฎหมายซึ่งจะใช้ในการกระท าความผิดต่อ
กฎหมาย  
    (f)  การครอบครอง รวบรวมหรือปลอมแปลงสิ่งที่จะใช้ในการกระท าความผิด  
    (g)  การใช้ จ้างวานหรือการบังคับตัวแทนบริสุทธิ์ (Innocent Agent)  
 

4.2.3  ความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาในทุกรัฐจะมีกฎหมายว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัย 162 แต่อาจ
เรียกชื่อแตกต่างกันออกไป ส าหรับกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดย
เจตนาในบางรัฐมีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยความผิดอาญาฐานแพร่เชื่อโรค ซึ่งรวมถึงเชื้อเอชไอวีหรือโรค
เอดส์ด้วย โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐ ในบางมลรั ฐไม่มี
กฎหมายเฉพาะก าหนดความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาโดยตรง แต่ได้น ากฎหมาย
อาญาแห่งรัฐที่มีอยู่มาปรับใช้ในการวินิจฉัยความรับผิดกรณีการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา โดยปรับ
กับความผิดฐานท าร้ายร่างกาย  พยายามฆ่า และการฆ่าผู้อ่ืน ซึ่งในการศึกษานี้ผู้เขยีนได้ท าการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาในบางรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับรัฐที่ใช้กฎหมายเฉพาะและรัฐที่น ากฎหมายอาญาทั่วไปมาปรับ
ใช้กับกรณีการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา ดังนี้ 

                                                           
162 วิษณุ เครืองาม, “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์,” บท

บัณฑิตย์ 45, 4 (ธันวาคม 2532): 82. 
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   4.2.3.1  รัฐเทนเนสซี่ กฎหมายของรัฐเทนเนสซี่บัญญัติไว้เกี่ยวกับการแพร่เชื้อเอชไอ
วีในกฎหมายว่าด้วยสุขภาพและกฎหมายอาญาแห่งรัฐ ดังนี้ 
      1)  กฎหมายว่าด้วยสุขภาพของรัฐเทนเนสซี่ ได้อธิบายถึงโรคที่ติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์163 หมายถึงโรคที่ติดต่อได้โดยการมีเพศสัมพันธ์และได้ระบุในกฎหมาย 
      2)  กฎหมายให้อ านาจกรมอนามัยออกระเบียบในการควบคุมการ
แพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี มีอ านาจที่จะกักกันหรือแยกบุคคลที่มีเชื้อเอชไอวีที่มีความเสี่ยงที่จะแพร่
เชื้อให้กับผู้อ่ืนไปอยู่ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย ผู้ใดที่ถูกกักกันเพ่ือแยกไว้ภายในสถานที่ปลอดภัยที่
จงใจหนีออกมาจากสถานที่ถือว่ากระท าผิดทางอาญาคลาสอี164 ซึ่งความผิดอาญาคลาสอีของรัฐเทน
เนสซี่ มีโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี และปรับไม่เกิน 3,000 ดอลล่าร์165 

                                                           
163 Tennessee Code Annotated, 68-10-101(4) Sexually transmitted disease (STD) 

means any disease that is transmitted primarily through sexual practices and is 
identified in rules and regulations of the department; 

164 Tennessee Code Annotated, 39- 13- 108:  Rules and regulations regarding 
transmission of HIV Quarantine Violations. 

 ( a)   The department of health, acting pursuant to § 68- 10- 109, shall 
promulgate rules regarding transmission of human immunodeficiency virus (HIV) .  The 
rules shall include specific procedures for quarantine or isolation, as may be necessary, 
of any person who clearly and convincingly demonstrates willful and knowing disregard 
for the health and safety of others, and who poses a direct threat of significant risk to 
the health and safety of the public regarding transmission of HIV. 

 (b)  The department is authorized to quarantine or isolate a person within 
a secure facility, after exercising other appropriate measures, if the person continues 
to pose a direct threat of significant risk to the health and safety of the public.  Any 
person so quarantined or isolated within a secure facility, who intentionally escapes 
from the facility, commits a Class E felony. 

165 Tennessee Code Annotated, 40-35-111(b) (5) :  Class E felony, not less than 
one (1) year nor more than six (6) years. In addition, the jury may assess a fine not to 
exceed three thousand dollars ($3,000). 
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       3)  มีบทบัญญัติก าหนดความรับผิดอาญาฐานแพร่เชื้อเอชไอวี166 รวมไปถึง
เชื้อไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี โดยผู้นั้นรู้ว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อดังกล่าว และรู้ว่าการกระท า
ของตนเป็นการติดต่อใกล้ชิดกับผู้อื่น167 บริจาคหรือให้เลือด เนื้อเยื่อ น้ าอสุจิ อวัยวะหรือของเหลวใน
ร่างกาย หรือปลูกถ่ายอวัยวะ หรือโดยวิธีอ่ืนใด เช่นการฉีดยาเสพติดเข้าหลอดเลือดด าหรือกล้ามเนื้อ 
โดยก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีเป็นความผิดอาญาคลาสซี168 มีโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 
15 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 ดอลล่าร์169  

                                                           
166 Tennessee Code Annotated, 3 9 - 1 3 - 1 0 9 ( a) :  Criminal exposure to HIV 

Defenses Penalty. 
 (a) A person commits the offense of criminal exposure of another to human 

immunodeficiency virus (HIV) , to hepatitis B virus (HBV) , or to hepatitis C virus (HCV) 
when, knowing that the person is infected with HIV, with HBV, or with HCV, the person 
knowingly: 
 (1)  Engages in intimate contact with another; 
 ( 2 )  Transfers, donates, or provides blood, tissue, semen, organs, or other 
potentially infectious body fluids or parts for transfusion, transplantation, insemination, 
or other administration to another in any manner that presents a significant risk of HIV, 
HBV or HCV transmission; or 
      ( 3 )   Dispenses, delivers, exchanges, sells, or in any other way transfers to 
another any nonsterile intravenous or intramuscular drug paraphernalia. 

167 Tennessee Code Annotated, 39-13-109(b): "Intimate contact with another" 
means the exposure of the body of one person to a bodily fluid of another person in 
any manner that presents a significant risk of HIV transmission; 

168 Tennessee Code Annotated, 39-13-109(e)(1): Criminal exposure of another 
to HIV is a Class C felony. 

169 Tennessee Code Annotated, 40-35-111(b) (5) :  Class C felony, not less than 
three (3) years nor more than fifteen (15) years. In addition, the jury may assess a fine 
not to exceed ten thousand dollars ($10,000), unless otherwise provided by statute; 
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      4)  มีบทบัญญัติให้ศาลเพ่ิมโทษจ าเลยในข้อหาข่มขืนหากจ าเลยรู้หรือควร
จะรู้ว่าตัวเองมีเชื้อเอชไอวีขณะกระท าความผิด170 
      คดีตัวอย่างของรัฐเทนเนสซี่  
      (1)  คดี State v. Hogg171 นาย Harry H. Hogg ถูกศาลอุทธรณ์แห่งรัฐเทน
เนสซี่ตัดสินให้จ าเลยมีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราเด็กโดยที่จ าเลยรู้ว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวี จึงมี
ความผิดฐานแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อื่นอีกด้วย โดยศาลตัดสินจ าคุกจ าเลย 174 ปี 
      (2)  ในเดือนกันยายน ปี 2011 ชายวัย 32 ปีถูกจับกุมในข้อหาแพร่เชื้อเอช
ไอวีให้กับผู้อ่ืน172 โดยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันทั้งที่ทราบว่าตนมีเชื้อเอชไอวี ซึ่งการกระท า
ดังกล่าวผิดกฎหมายของรัฐเทนเนสซี่ มีโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี และปรับไม่เกิน 
10,000 ดอลล่าร์ 
      (3)  ข้อหาแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้ อ่ืนในรัฐเทนเนสซี่ไม่จ าต้องเป็นกรณีการ
มีเพศสัมพันธ์ โดยปิดบังการมีเชื้อเอชไอวีของตน แต่อาจกระท าด้วยวิธีอ่ืน เช่น มีกรณีชายคนหนึ่งถูก
ด าเนินคดีในข้อหาแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาเพราะได้ถ่มน้ าลายใส่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่กักกัน
เขาในโรงพยาบาล173 
                                                           

170 Tennessee Code Annotated, 40- 35- 114( 21) :  Enhancement factors:  If 
appropriate for the offense and if not already an essential element of the offense, the 
court shall consider, but is not bound by, the following advisory factors in determining 
whether to enhance a defendant's sentence: 
 ( 21)  If the defendant is convicted of the offenses of aggravated rape 
pursuant to § 39-13-502, rape pursuant to § 39-13-503, rape of a child pursuant to § 
39-13-522 or statutory rape pursuant to § 39-13-506, the defendant knew or should 
have known that, at the time of the offense, the defendant was HIV positive. 

171 State v. Hogg, No (Court of Criminal Appeals of Tennessee, 2013) 
172 “Red Bank, Tenn., Man accused of exposing woman to HIV,” Timefreepress, 

( 18 September 2013) , Retrieved 29 November 2016 from http: / / 
www.timesfreepress.com/news/ local/story/2013/sep/18/ red-bank-man-accused-of-
exposing-woman-to-hiv/119035/ 

173 “Man With HIV Arrested After He Spits On Hospital Worker,” Breaking News, 
( 28 June 2013) , Retrieved 29 November 2016 from http: / / www. chattanoogan. 
com/2013/6/28/254206/Man-With-HIV-Arrested-After-He-Spits.aspx 
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   4.2.3.2  รัฐโอเรกอน ไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการแพร่เชื้อเอชไอวี
โดยเฉพาะ แต่มีการฟ้องร้องการกระท าอันเป็นการแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อ่ืน โดยศาลได้น ากฎหมาย
อาญาแห่งรัฐมาปรับใช้ ในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น174 ความผิดฐานท าร้ายร่างกายและก่อให้เกิด
อันตรายแก่บุคคลอื่น175 
   คดีตัวอย่าง State v. Hinkhouse176 นาย Timothy Alan Hinkhouse ผู้ที่รู้ตัวว่า
ตนมีเชื้อเอชไอวี เขาปกปิดว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวีและปฏิเสธการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนของเขา
หลายคน และมีคู่นอนของเขาบางคนที่ได้รับเชื้อเอชไอวี ในการพิจารณาคดีนี้ เขาต่อสู้ว่าเขากระท าไป
เพียงเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองเท่านั้น แต่ไม่มีเจตนาท าร้ายหรือฆ่าผู้ใด อย่างไรก็ตาม
ศาลมีหลักฐานเพียงพอที่จะตัดสินว่า Hinkhouse มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางกายภาพ
และก่อให้เกิดความตายกับคู่นอนของเขา177 เนื่องจากศาลมีพยานบุคคลที่เขาเคยบอกว่าเขาตั้งใจที่จะ
แพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อ่ืน โดยเขารู้ว่าเขามีเชื้อไวรัสเอชไอวี เขารู้ว่าการกระท าของเขาเป็นการแพร่
เชื้อเอชไอวี เขารู้ว่าหากเขาแพร่ไวรัสเอชไอวีไปยังผู้อ่ืนแล้วในที่สุดจะท าให้ผู้นั้นตายอย่างแน่นอน เขา
                                                           

174 Oregon Revised Statutes 163. 115:  Murder and Oregon Revised Statutes 
161.405: Attempt described.  

(1)  A person is guilty of an attempt to commit a crime when the person 
intentionally engages in conduct which constitutes a substantial step toward 
commission of the crime. 

 (2) An attempt is a: 
(a) Class A felony if the offense attempted is murder or treason. . . 

175 Oregon Revised Statutes 163.185: Assault in the first degree. 
176 State v. Hinkhouse (Court of Appeals of Oregon, 1996) 
177 State v. Hinkhouse (Court of Appeals of Oregon, 1996) “Viewing the evidence 

in the light most favorable to the state, we conclude that there is sufficient evidence 
for a rational trier of fact to find that defendant intended to cause both physical injury 
and death.  He knew that he was HIV positive and that his condition was terminal.  He 
knew that if he transmitted the virus to another person, that 925* 925 person 
eventually would die as well.  He understood that having unprotected sex would 
expose his sexual partners to the virus and that a single sexual encounter could 
transmit the virus.  He had been told, and he acknowledged, that having unprotected 
sex and transmitting the disease was "murder."”  
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มีความเข้าใจว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกับคู่นอนเป็นการแพร่เชื้อไวรัสเอชไอวี และยอมรับว่า
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันและการแพร่เชื้อนั้นเป็นการฆาตกรรม178 นอกจากนี้ค าเบิกความของ
แพทย์ยังระบุว่า บุคคลอาจติดเชื้อเอชไอวีได้จากการมีเพศสัมพันธ์เพียงแค่ครั้งเดียว ในที่สุดศาล
อุทธรณ์แห่งรัฐโอเรกอนจึงตัดสินลงโทษเขาในข้อหาพยายามฆ่าผู้อ่ืน 10 กระทงและในข้อหาท าร้าย
ร่างกายผู้อ่ืนอีก 10 กระทง จากการกระท าของเขาต่อผู้เสียหายหลายคน ซึ่งมีผู้เสียหายบางคนติดเชื้อ
เอชไอวีจากเขาอีกด้วย โดยเขาถูกตัดสินให้จ าคุกเป็นเวลา 70 ปี179 
  จากการวินิจฉัยและตัดสินคดีของศาลเรื่องความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในกรณีการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนั้น จะเห็นได้ว่า
ศาลมักจะตัดสินว่าผู้กระท าความผิดปกปิดถึงสถานะการมีเชื้อเอชไอวีของตนเองเป็นองค์ประกอบ
ความผิด ซึ่งเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ผู้มีเชื้อเอชไอวีเปิดเผยสถานะการมีเชื้อเอชไอวีของตนไม่ใช่เพ่ือให้
คู่นอนให้ความยินยอมหรือยอมรับความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี แต่การเปิดเผยสถานะการมีเชื้อ
เอชไอวีเป็นสิทธิที่อีกฝ่ายควรจะได้รู้และอาจจะท าให้เกิดความยับยั้งชั่งใจหรือมีการป้องกันในการมี
เพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย180 การปกปิดสถานะการมีเชื้อเอชไอวีของตนและมีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้อืน่โดยไม่ป้องกันจึงถือเป็นการเจตนาแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อ่ืน 
   คดีตัวอย่าง Boyer v. Belleque 181 ถูกตัดสินโดยศาลแห่งรัฐโอเรกอน โดยข้อหา
พยายามฆ่า โดย Boyer จ าเลยในคดีนี้รู้ว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์) เพราะ
                                                           

178 Oregon Revised Statutes 163.005: Criminal homicide 
 (1)  A person commits criminal homicide if, without justification or excuse, 
the person intentionally, knowingly, recklessly or with criminal negligence causes the 
death of another human being. 
 (2) Criminal homicide is murder, manslaughter, criminally negligent homicide 
or aggravated vehicular homicide. 
 (3)  Human being means a person who has been born and was alive at the 
time of the criminal act. [1971 c.743 §87; 2007 c.867 §4] 

179 John Mayer, “Non-Unanimous Jury Idea Appeals to Some Reformers,” Los 
Angeles Time ( 28 September 1994) , Retrieved 30 November 2016 from 
http://articles.latimes.com/1994-09-28/news/mn-44047_1_unanimous-jury 

180 วิษณุ เครืองาม, เรื่องเดิม, หน้า 84. 
181 Andrew Lee Boyer, Petitioner-Appellant, v.  Brian Belleque, (United States 

Court of Appeals for The Ninth Circuit, 2011) 
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จ าเลยมีประวัติการรักษาโดยตรวจพบเชื้อเอชไอวีครั้งแรกในปี 1986 และเข้าสู่ระยะป่วยเป็นโรคเอดส์
ในเดือนกรกฎาคม ปี 1993 ทั้งนี้เขาได้รับค าแนะน าจากแพทย์ในการดูแลตัวเองและการปฏิบัติตัวที่
จะไม่รับเชื้อเพ่ิมหรือแพร่เชื้อเอชไอวี แต่เขากลับไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืนหลายคนโดยปกปิดว่าเขา
เป็นโรคเอดส์ รวมถึงล่วงละเมิดเด็กชายทางทวารหนักโดยเจตนาที่จะไม่ป้องกัน ทั้งที่เขารู้ว่าโรคนี้
สามารถแพร่กระจายด้วยวิธีการเหล่านั้น ศาลตัดสินคดีโดยอ้างถึงคดี State v. Hinkhouse และได้ใช้
หลักเดียวกันในการพิจารณาว่าจ าเลยมีความผิด โดยรู้ว่าตนมีเชื้อเอชไอวี (Boyer อยู่ในระยะป่วยเป็น
โรคเอดส์ และแพทย์วินิจฉัยว่าจะมีชีวิตได้อีกประมาณ  2 ปีนับจากวันที่รู้ว่าเข้าสู่ระยะโรคเอดส์) 
จ าเลยรู้ว่าการกระท าอย่างไรเป็นการส่งผ่านโรค (การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ไม่ว่าจะมีการหลั่ง
น้ าอสุจิออกมาหรือไม่ก็ตาม) และการรับเชื้อนั้นสามารถพัฒนาเป็นโรคเอดส์และท าให้เกิดความตาย
ในที่สุด ศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลย 604 เดือนหรือ 50 ปี 4 เดือน คดีนี้ต่อมาจ าเลยได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลาง (United States Court of Appeals for The Ninth Circuit
) โดยอุทธรณ์ว่าหลักฐานของโจทก์ในศาลชั้นต้นแห่งรัฐโอเรกอนไม่ได้พิสูจน์องค์ประกอบที่ส าคัญใน
การตัดสินว่าเขาตั้งใจที่จะท าให้เกิดการเสียชีวิตของผู้เสียหายทั้งสองคน อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดศาล
อุทธรณ์แห่งรัฐบาลกลางได้ตัดสินว่าลูกขุนของศาลรัฐโอเรกอนได้ตัดสินโดยมีหลักฐานเพียงพอในการ
พิสูจน์เจตนาของจ าเลยที่จะท าให้ผู้อ่ืนเสียชีวิตเช่นเดียวกับคดีตัวอย่าง Hinkhouse ศาลอุทธรณ์เห็น
ด้วยกับการให้เหตุผลสนับสนุนและตัดสินให้จ าเลยรับผิดฐานพยายามฆ่าผู้อ่ืน พิพากษายืน (คงเดิม) 
ต่อมาจ าเลยยื่นฎีกาแต่ศาลฎีกาไม่รับฎีกาจ าเลย 
   4.2.3.3  รัฐเมสซาซูเสส ไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการแพร่เชื้อเอชไอวี
โดยเฉพาะ แต่มีการฟ้องร้องการกระท าการแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อ่ืน โดยศาลได้น ากฎหมายอาญา
แห่งรัฐมาปรับใช้เช่นกัน 
   คดีตัวอย่าง Commonwealth v. Smith182 โรเบิร์ต สมิธ ผู้ซึ่งมีเชื้อเอชไอวี ใน
ระหว่างถูกจับกุมจ าเลยได้กัดและถ่มน้ าลายใส่เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ 2 คน พร้อมกับตะโกนว่า “ฉัน
มีเชื้อเอชไอวี ฉันจะฆ่าพวกแก” และ “พวกแกจะต้องตาย. . .ฉันเป็นเอดส์” เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์
เบิกความต่อคณะลูกขุนว่าแพทย์จากกรมสุขภาพบอกเขาว่า การกัดสามารถที่จะท าให้ติดเชื้อเอชไอวี
ได้ หากเหงือกของผู้มีเชื้อเอชไอวีมีเลือดและได้กัดเข้าไปในผิวหนัง แม้จะมีโอกาสติดเชื้อเพียงเล็กน้อย
แต่ก็มีความเป็นไปได้ ศาลมีความเห็นว่าจ าเลยรู้ว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวีและได้กระท าการด้วยความเชื่อ
ว่าการกระท าดังกล่าวสามารถท าให้ผู้อื่นติดเชื้อเอชไอวีได้ และจ าเลยเชื่อว่าเชื้อเอชไอวีสามารถท าให้

                                                           
182 Commonwealth v. Smith (Appeals Court of Massachusetts, 2003) 
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ผู้อื่นตายได้ ศาลจึงตัดสินลงโทษจ าเลยฐานท าร้ายร่างกายผู้อื่นโดยมีเจตนาฆ่า183 ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกิน 
10 ปี 
 

                                                           
183 Massachusetts General Laws, Chapter 265:  CRIMES AGAINST THE PERSON, 

Section 15: Assault; intent to murder or maim; penalty 
 Section 15. Whoever assaults another with intent to commit murder, or to 

maim or disfigure his person in any way described in the preceding section, shall be 
punished by imprisonment in the state prison for not more than ten years or by a fine 
of not more than one thousand dollars and imprisonment in jail for not more than 
two and one half years. 



 

บทท่ี 5 
 

การก าหนดความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาในประเทศไทย 
 
 ประเทศไทยใช้กฎหมายระบบซีวิลลอว์หรือระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร โดยได้ก าหนด
สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญและตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย การ
กระท าใดที่เป็นเรื่องต้องห้ามตามกฎหมายถือว่าเป็นความผิดและผู้กระท าจะต้องรับโทษตามที่
กฎหมายก าหนดนั้นจักต้องมีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้อย่างชัดแจ้ง ทั้งท่ีบัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายพิเศษ เช่น พระราชบัญญัติ พระราช
ก าหนด ส าหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะใช้ระบบกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร แต่ในขณะเดียวกันในทางปฏิบัติการวินิจฉัยคดีและการด าเนินคดีในประเทศไทย นัก
กฎหมายยังต้องศึกษาและอ้างอิงค าพิพากษาของศาลฎีกาที่เคยได้ตัดสินในเรื่องนั้น ๆ หรือเรื่องที่
ใกล้เคียงกับเรื่องนั้นอย่างยิ่ง เพ่ือเป็นตัวอย่างในการใช้และการตีความกฎหมายอีกด้วย 
 ในการพิจารณาศึกษาว่าหากประเทศไทยจะก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาเป็น
อาชญากรรมและมีโทษทางอาญานั้นควรจะบัญญัติกฎหมายพิเศษหรือปรับใช้ประมวลกฎหมายอาญา
ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงจะต้องท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของกฎหมายในบรรดาบทบัญญัติ
กฎหมายที่จะน ามาใช้เพ่ือก าหนดแนวทางการวินิจฉัยความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดย
เจตนา ประกอบกับค าพิพากษาฎีกาที่ศาลเคยวินิจฉัยไว้ในความผิดนั้น ๆ และวิเคราะห์ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในการบัญญัติกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา หรือในกรณีที่น าประมวล
กฎหมายอาญามาปรับใช้กับกรณีการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายและคดี
ที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ เพ่ือให้ได้แนวทางการใช้กฎหมายในเรื่องความรับผิดอาญาในการแพร่
เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาที่เหมาะสมกับกระบวนการยุติธรรมและสภาพสังคมไทย 
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5.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาใน
ต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 
  จากการศึกษาในเรื่องความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาในประเทศไทย 
พบว่า ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะเพ่ือเอาผิดผู้กระท าการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาให้กับผู้อ่ืน 
โดยประเทศไทยเคยมีคดีเกิดขึ้นซึ่งการกระท าอันมีลักษณะเป็นการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา โดย
ข้อเท็จจริงมีว่า มีชายชาวเยอรมัน อายุ 56 ปี มีภรรยาเป็นคนไทยและได้เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยนานกว่า 10 ปี หลังจากที่ชายผู้นั้นตรวจพบว่าตนติดเชื้อเอชไอวีโดยเข้าใจว่าตนเองติด
เชื้อเอชไอวีจากภรรยาชาวไทย จึงต้องการแก้แค้นผู้หญิงไทย โดยมีพฤติกรรมกว้านซื้อบริการทางเพศ
กับเด็กนักเรียนอายุประมาณ 15-17 ปี และหญิงขายบริการด้วยการเสนอเงินให้สูงถึงครั้งละ 4,000 
บาท เพ่ือแลกกับการไม่ใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งคาดว่าชายคนนี้น่าจะแพร่เชื้อให้ผู้หญิงที่หลับนอนด้วย
ประมาณ 500 คนในประเทศไทย ตลอดช่วงเวลา10 ปี หลังจากได้รู้ถึงการมีเชื้อเอชไอวีของตน เหตุ
เกิดที่จังหวัดชัยภูมิ โดยเมื่อชาวบ้านได้รับรู้ถึงพฤติกรรมดังกล่าว จึงแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจให้
จัดการด าเนินคดีกับชายผู้นั้น แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายเอาผิดในเรื่องเจตนาแพร่
เชื้อเอชไอวี184 เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงด าเนินคดีและส่งส านวนต่ออัยการเพ่ือยื่นฟ้องคดีกับชายคน
ดังกล่าวในข้อหาหลบหนีเข้าเมือง และศาลมีค าสั่งเนรเทศออกนอกประเทศ  
  จากการศึกษากฎหมายและคดีของต่างประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาในรัฐเทนเนสซี่ รัฐ
โอเรกอน รัฐเมสซาซูเสส และประเทศเยอรมัน พบว่า รัฐเทสเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับการแพร่เชื้อเอชไอวีไว้ในกฎหมายว่าด้วยสุขภาพและกฎหมายอาญาแห่งรัฐ โดยใน
กฎหมายอาญาแห่งรัฐนั้นมีบทบัญญัติก าหนดความรับผิดอาญาฐานแพร่เชื้อเอชไอวี ซึ่งก าหนดโทษ
จ าคุกไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 ดอลล่าร์  
  รัฐโอเรกอน และรัฐเมสซาซูเสส ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการ
แพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาไว้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดกรณีการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา 
เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องได้น ากฎหมายอาญาของรัฐมาปรับใช้ โดยในรัฐโอเรกอน เมื่อมีการกระท าการ
อันมีลักษณะเป็นการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา และเมื่อมีการน าคดีขึ้นสู่ศาล ศาลแห่งรัฐโอเรกอน
ตัดสินลงโทษจ าเลยในข้อหาพยายามฆ่า และในข้อหาท าร้ายร่างกาย ในขณะที่รัฐเมสซาซูเสส ซึ่งมี

                                                           
184 “ไทยจ ายอมปล่อยฝรั่งแพร่เอดส์ เหตุไม่มีกฎหมายเอาผิด,” ผู้จัดการออนไลน์, เรื่องเดิม. 
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การฟ้องร้องการกระท าการแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้ อ่ืนโดยศาลได้น ากฎหมายอาญาของรัฐในข้อหาท า
ร้ายร่างกายสาหัสและข้อหาพยายามฆ่ามาปรับใช้เช่นกัน 
  ประเทศเยอรมัน ไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาไว้โดยเฉพาะ
เช่นเดียวกัน แต่เมื่อเกิดการกระท าอันมีลักษณะเป็นการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาและมีการฟ้องร้อง
คดีโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจตั้งข้อหาท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและข้อหาพยายาม
ก่อให้เกิดอันตรายแก่กายผู้อ่ืน เมื่ออัยการส่งฟ้องต่อศาล ศาลตัดสินลงโทษผู้แพร่เชื้อเอชไอวีฐานท า
ร้ายร่างกายผู้อ่ืนให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและพยายามก่อให้เกิดอันตรายแก่กายผู้อ่ืน ตามที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจตั้งข้อหาและอัยการฟ้องคดี 
 

ตารางที่ 5.1 
ตารางเปรียบเทียบ : เมื่อเกิดการกระท าอันเป็นลักษณะการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา 

ประเทศ กฎหมายเฉพาะ 
ปรับใช้กฎหมาย

อาญาทั่วไป 
ฐานความผิด โทษ 

ประเทศไทย     
ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา รัฐเทนเนสซี่   

 จ าคุก 3-15 ปี  
ปรับไม่เกิน 10,000 

ดอลล่าร1์85 

รัฐโอเรกอน   

- พยายามฆ่า 
- ท าร้ายร่างกาย 

จ าคุกไม่เกิน 20 ป ี
และปรับไม่เกิน 
375,000 ดอลล่าร์186 

รัฐเมสซาซูเสส   

- พยายามฆ่า 
- ท าร้ายร่างกาย 

จ าคุกไม่เกิน 20 ปี 
และปรับไม่เกิน 
1,000 ดอลล่าร์187 

ประเทศเยอรมัน 

  

- ท าร้ายร่างกายจน
เป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัส 
- พยายามท าร้าย
ร่างกาย 

- จ าคุก 1-10 ป1ี88 
 
 
จ าคุก 6 เดือน ถึง 10 
ปี189 

                                                           
185 Tennessee Code Annotated, 40-35-111(b)(5) 

 186 Oregon Revised Statutes 161.605, Oregon Revised Statutes 161.625 
 187 Massachusetts General Laws, Chapter 265, Section 15 
 188 German Criminal code, Section 226 
 189 German Criminal code, Section 224 
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 จึงสรุปได้ว่า แม้ในประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา
ไว้โดยเฉพาะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาจักไม่มีความผิดอาญา โดย
สามารถน าประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ในความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายมา
ปรับใช้เพ่ือลงโทษทางอาญาแก่ผู้แพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา ซึ่งเป็นการกระท าที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและร่างกายของผู้อ่ืนอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา เช่นเดียวกับรัฐโอเรกอนและรัฐเมสซาซูเสส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมัน 

 

5.2  วิเคราะห์องค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวี
โดยเจตนา 

 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดย
เจตนา โดยวิเคราะห์ในเรื่องเจตนาของผู้กระท า วิเคราะห์เรื่องการกระท า และวิเคราะห์เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล 
  

5.2.1  วิเคราะห์เรื่องการกระท าในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา 
 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรคสอง บัญญัติว่า “การกระท าโดยเจตนา ได้แก่
การกระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท า และในขณะเดียวกันผู้กระท าประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็น
ผลของการกระท านั้น” และในวรรคท้าย บัญญัติไว้ว่า “การกระท าให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผล
อันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระท าเพ่ือป้องกันผลนั้นด้วย”  จึงสรุปได้ว่าการกระท า คือ 
การเคลื่อนไหวร่างกายหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส านึก โดยการกระท านั้นแยกออกเป็น 3 
วาระ190 ได้แก่ 
 1.  ต้องมีความคิดที่จะกระท า คือ คิดว่าจะกระท าการนั้นหรือไม่ 
 2.  ต้องมีการตกลงใจที่จะกระท าตามที่คิดไว้ 
 3.  ต้องได้กระท า คือ เคลื่อนไหวร่างกายหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายตามที่คิดตกลงใจไว้นั้น 
 เช่น ด า ต้องการจะแพร่เชื้อเอชไอวีให้ ขาว ด าจะต้องมีความคิดเสียก่อนว่าจะแพร่เชื้อเอชไอ
วีให้ขาวและตกลงใจที่กระท าตามที่คิดจึงเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายตามที่ตกลงใจไว้  

                                                           

 
190 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า 50. 
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    5.2.1.1  การกระท า การกระท าใดเป็นการแพร่เชื้อเอชไอวี ซึ่งเชื้อเอชไอวีเป็นเชื้อที่ มี
มากในเลือด น้ าเหลือง อสุจิ และน้ าเมือกในช่องคลอดของผู้ติดเชื้อ จึงสามารถแพร่เชื้อได้โดยวิธีการ
ดังนี้ 
      1)  การแพร่เชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ ทั้งต่างเพศและเพศเดียวกัน โดยการ
ร่วมเพศทางอวัยวะเพศ รวมไปถึงการร่วมเพศทางทวารหนัก และการใช้อวัยวะเพศกับปากหรื อช่อง
ปาก หากอีกฝ่ายมีบาดแผลเปิด จะท าให้มีโอกาสแพร่เชื้อหรือรับเชื้อเอชไอวีผ่านทางเลือด อสุจิ หรือ
น้ าเมือกในช่องคลอดผู้หญิงที่ติดเชื้อได้ โดยการร่วมเพศทางทวารหนักมีอัตราความเสี่ยงมากที่สุด 191 
คือ ร้อยละ 50 ส่วนการร่วมเพศทางช่องคลอดมีอัตราความเสี่ยงร้อยละ 10 
      ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์นั้น ผู้กระท าย่อมต้องเคลื่อนไหวร่างกาย โดยผ่าน
กระบวนการคิดและตกลงใจมาแล้ว หากผู้กระท ารู้ว่าการร่วมเพศนั้นสามารถแพร่เชื้อเอชไอวีได้ และ
ยังได้กระท าโดยรู้ส านึกซ่ึงหมายถึงการเคลื่อนไหวโดยจิตใจบังคับ 
      ตัวอย่างคดี การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยทางเพศสัมพันธ์ ในต่างประเทศ เช่น  
       (1)  นาย Hinkhouse ถูกตัดสินลงโทษจากศาลอุทธรณ์แห่งรัฐโอเรกอน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเขาปกปิดว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวีและปฏิเสธการใส่ถุงยางอนามัยใน
การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนของเขาหลายคน192   
       (2)  นาย Harry H. Hogg ถูกศาลอุทธรณ์แห่งรัฐเทนเนสซี่ ตัดสินให้มี
ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราเด็กโดยที่รู้ว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวี จึงมีความผิดฐานแพร่เชื้อเอชไอวี
ให้กับผู้อื่นด้วย193 
      2)  การแพร่เชื้อเอชไอวีทางเลือด เช่น การรับการถ่ายเลือด การปลูกถ่าย
อวัยวะที่มีเชื้อ การปนเปื้อนผลิตภัณฑ์จากเลือด การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน เป็นต้น รวมไปถึงการใช้ของ
มีคมกับผู้ติดเชื้อ เช่น การสัก การเจาะหู ซึ่งมีโอกาสแปดเปื้อนเลือดที่มีเชื้อเอชไอวีได้  
      การแพร่เชื้อเอชไอวีทางเลือด โดยการกระท านั้นผู้กระท าย่อมต้องเคลื่อนไหว
ร่างกาย โดยผ่านกระบวนการคิดและตกลงใจมาแล้ว ซึ่งผู้กระท ารู้หรือเข้าใจได้ว่าการกระท านั้น
สามารถแพร่เชื้อเอชไอวีได้ เช่น การให้เลือดผู้อ่ืนโดยรู้ว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวี การสลัดเลือดที่มีเชื้อ

                                                           
191 สุเมธ องค์วรรณดี, บรรณาธิการ, แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอ

วีประเทศไทย ปี 2557, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 
2557), หน้า 347. 

192 State v. Hinkhouse (Court of Appeals of Oregon, 1996) 
193 State v. Hogg, No (Court of Criminal Appeals of Tennessee, 2013) 
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เอชไอวีใส่ผู้อ่ืน การใช้เข็มหรืออุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อเอชไอวีแทงผู้อื่น โดยได้กระท าโดยรู้ส านึก
ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหวโดยจิตใจบังคับ 
      ตัวอย่างคดี การแพร่เชื้อเอชไอวีทางเลือด ในต่างประเทศ 
       (1)  คดี State v. Haines194 จ าเลยมีเชื้อเอชไอวีได้เชือดข้อมือตัวเองและ
เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจและแพทย์ได้เข้าไปช่วยเหลือ เขาขู่ว่าเลือดของเขามีเชื้อเอชไอวี เขาเป็นเอดส์ 
เมื่อต ารวจและแพทย์เข้าไปใกล้เขาได้สลัดเลือด กัด และถ่มน้ าลายใส่ต ารวจและแพทย์ ศาลอุทธรณ์
แห่งรัฐอินเดียน่าพิพากษาว่า เขามีความผิดฐานพยายามฆ่า โดยศาลพิจารณาว่าจ าเลยรู้ว่าตนมีเชื้อ
เอชไอวีและเป็นโรคเอดส์เนื่องจากจ าเลยได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และจากการเบิกความของ
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ยืนยันว่าไวรัสเอชไววีสามารถส่งผ่านเลือด น้ าตาและน้ าลายได้ โดยการแพร่
เชื้อทางเลือดหากเลือดนั้นเข้าตา ปาก หรือผิวหนังที่มีแผล ซึ่งจ าเลยเองก็เชื่อว่าการกระท าที่เขาได้
กระท าไปนั้นจะแพร่เชื้อได้โดยจ าเลยพูดว่า เขาจะท าให้ต ารวจติดเชื้อเอดส์จากเขา ซึ่งแสดงให้เห็น
เจตนาของเขาจากค าพูดของเขาเอง195  
       (2)  คดี State v. Caine196 เคนใช้เข็มฉีดยาบรรจุของเหลวสีใสแทง
ผู้เสียหายที่ พร้อมกับบอกว่า “I’ll give you AIDS” ศาลรัฐหลุยส์เซียน่า ตัดสินว่าการกระท าของ
จ าเลยจากข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นการเพียงพอแล้วที่จะสนับสนุนให้ลงโทษจ าเลยในความผิดฐาน 
“พยายามฆ่า” เพราะการกระท าประกอบกับค าพูดของจ าเลยเป็นการสนับสนุนว่าจ าเลยมีเจตนาฆ่า 
โดยศาลให้เหตุผลว่าจ าเลยแทงผู้เสียหายด้วยเข็มฉีดยาที่บรรจุของเหลวซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็น
เชื้อไวรัสเอชไอวี เนื่องจากจ าเลยเป็นโรคเอดส์ แม้จ าเลยจะอุทธรณ์ว่ารัฐไม่สามารถพิสูจน์ว่าการใช้
เข็มแทงจะเป็นการกระท าที่อันตรายท าให้แพร่เชื้อเอชไอวีได้ และผู้เสียหายไม่ได้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่ง
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้น197 
      3)  การแพร่เชื้อเอชไอวีจากมารดาที่มีเชื้อสู่ทารก ตั้งแต่ระยะอยู่ในครรภ์ ระยะ
คลอด และระยะเลี้ยงดูหลังคลอด โอกาสที่ทารกจะติดเชื้อจากมารดาประมาณร้อยละ 20-50 ทั้งนี้

                                                           
194 State of Indiana v.  Donald J.  Haines, (Court of Appeals of Indiana, Second 

District,1989) 
195 ศิริพร จารุพิสิฐไพบูลย์, ความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อโรคที่เป็นโรคร้ายแรง 

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า 66. 
196 State of Louisiana v. Donald Caine, (Court of Appeal of Louisiana, First Circuit, 

1995) 
197 ศิริพร จารุพิสิฐไพบูลย์, เรื่องเดียวกัน. 
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โอกาสที่ทารกจะได้รับเชื้อเอชไอวีจากมารดามี 3 ช่วง198 คือ ช่วงที่หนึ่งขณะอยู่ในครรภ์มารดา โดย
เชื้อจะผ่านทางรกเข้าสู่ทารก ป้องกันได้โดยให้ยาต้านไวรัสเอดส์แก่มารดาตั้งแต่เนิ่น ๆ และควรได้รับ
มากกว่า 4 สัปดาห์ก่อนคลอด ช่วงที่สอง ระหว่างการคลอดหรือ 1-2 สัปดาห์ก่อนคลอด เป็นช่วงที่
ส าคัญที่สุดของการติดเชื้อ เป็นสาเหตุถึงร้อยละ 50-60 โดยเชื้อเข้าสู่ตัวทารกระหว่างมดลูกบีบรัดตัว
ตอนเจ็บท้องคลอดหรือมีเลือดมารดาปนเปื้อนตัวทารกขณะคลอด ในช่วงนี้อาจป้องกันได้โดยวิธีการ
คลอดที่ท าให้มีการปนเปื้อนเลือดมารดาน้อยที่สุด เช่น การผ่าตัดท าคลอดทางหน้าท้อง การล้างตัว
ทารกให้เร็วที่สุดหลังคลอด ช่วงที่สาม การให้นมแม่ เป็นสาเหตุติดเชื้อประมาณร้อยละ 14 โดยผ่าน
ทางน้ านมของมารดาเข้าสู่ปากและทางเดินอาหารของลูก หากใช้นมผงเลี้ยงตั้งแต่เกิด จะลดอัตราการ
ติดเชื้อลงได้ 
      ส าหรับการแพร่เชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารกนั้น จักต้องวิเคราะห์ว่ามารดามี
การกระท าหรืองดเว้นการกระท าเพ่ือป้องกันผลหรือไม่ ซึ่งผู้ เขียนเห็นว่า หากมารดาไม่รู้ว่าตนเองมี
เชื้อเอชไอวีและในที่สุดเมื่อคลอดทารกแล้วปรากฏว่าทารกติดเชื้อเอชไอวี ถือได้ว่ามารดาไม่มีการ
กระท าแต่หากมารดารู้ว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวีแต่ไม่สนใจใยดีที่จะไปพบแพทย์เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อ
จากตนเองสู่ทารก เพราะย่อมทราบดีว่าหากเด็กคลอดและอยู่รอดเป็นทารกเด็กอาจติดเชื้อเอชไอวีได้
นั้นเป็นการงดเว้นการกระท าท่ีจักป้องกันผลนั้น 
      ตัวอย่างคดี การแพร่เชื้อเอชไอวีจากมารดาที่มีเชื้อสู่ทารก ในต่างประเทศ 
      Cecelia Ann Sliker เธอทราบว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวีก่อนที่เธอจะตั้งครรภ์ลูก
ชายคนแรก ซึ่งในการตั้งครรภ์ครั้งแรกเธอได้รับการดูแลจากแพทย์จึงท าให้ลูกของเธอไม่ติดเชื้อเอชไอ
วี ต่อมาเธอได้ตั้งครรภ์อีกครั้งแต่กลับไม่ไปพบหรือปรึกษาแพทย์ในการที่จะป้องกันเชื้อเอชไอวี
ถ่ายทอดไปยังลูกของเธอ ปรากฏว่าลูกคนที่สองของเธอติดเชื้อเอชไอวี โดยศาลฟลอริด้าใช้ค าว่าเธอ 
“ละเลย” ไม่เข้ารับการดูแลรักษาทางการแพทย์ และท าให้ลูกของเธอติดเชื้อเอชไอวีจากเธอ โดย
ความผิดในการแพร่เชื้อเอชไอวีของรัฐฟลอริด้าบัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะ ซึ่งความผิดดังกล่าวเป็น
ความผิด Felony มีโทษจ าคุก 15 ปี แต่ศาลพิจารณาถึงความจ าเป็นในการเลี้ยงดูบุตรของเธอจึงคุม
ประพฤติ 2 ปี ให้เข้ารับการอบรมในการดูแลสุขภาพและการเลี้ยงดูบุตร และสั่งให้เธอหางานท า199 
                                                           

198 “สธ.ประกาศ ยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ส าเร็จระดับต้น ๆ ของโลก” ไทยรัฐ
ออนไลน์ (5 สิงหาคม 2558), ค้นวันที่ 23 มีนาคม 2560 จาก http://www.thairath.co.th/content 
/516355 

199 Frank Gluck, “Mother who Gave HIV to Newborn Gets Probation”  Herald 
Tribune ( 2 October 2008) , Retrieved March 26, 2017 from http: / / www. hivjustice. 
net/case/us-florida-woman-guilty-of-mother-to-child-hiv-transmission/ 
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      อย่างไรก็ตาม มีกรณีที่หญิงไม่ทราบว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวี แต่ได้รับเชื้อเอชไอวี
จากฝ่ายชายและตั้งครรภ์ ซึ่งปรากฏว่าบุตรที่คลอดออกมาติดเชื้อเอชไอวี ในรัฐโคโลราโด นาย Shad 
Skov ปิดบังว่าตนมีเชื้อเอชไอวีกับคู่หมั้นและปฏิเสธที่จะใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ ต่อมา
เมื่อฝ่ายหญิงตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย ในขณะที่บุตรชายอายุได้ 4 เดือน เด็กชายได้ป่วยด้วยอาการ
ปอดอักเสบและแพทย์ตรวจพบว่าเด็กชายและมารดาของเด็กชายติดเชื้อเอชไอวี อัยการจึงฟ้อง Shad 
Skov แต่ไม่ได้แจ้งข้อหาใด ๆ กับแม่ของเด็กชาย ซึ่งในทีแรกอัยการเห็นว่ามารดาของเด็กเป็น
ผู้เสียหายด้วย แต่เธอปฏิเสธว่าเธอไม่ได้เป็นเหยื่อและไม่ได้รู้สึกว่าตนได้รับความเสี ยหายใดๆ เธอ
กล่าวว่า Shad Skov เป็นสามีและพ่อที่ดี คดีนี้รัฐจึงด าเนินคดีกับฝ่ายชายในข้อหาท าร้ายร่างกาย
เด็กชายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และศาลสั่งจ าคุกจ าเลย 15 ปี200 
      4)  วิธีอ่ืน ๆ เช่น การกัด หยิก ข่วน ถ่มน้ าลายใส่ แม้จะมีโอกาสในการแพร่เชื้อ
ต่ า แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ในการแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อ่ืนโดยวิธีการเหล่านี้201 โดยการกระท านั้น
ผู้กระท าย่อมต้องเคลื่อนไหวร่างกายโดยผ่านกระบวนการคิดและตกลงใจมาแล้ว ซึ่งผู้กระท ารู้หรือ
เข้าใจได้ว่าการกระท านั้นสามารถแพร่เชื้อเอชไอวีได้ 
      ตัวอย่างคดี การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยวิธีอ่ืนๆ ในต่างประเทศ 
      คดี Commonwealth v. Smith  โรเบิร์ต สมิธ ผู้ซึ่งมีเชื้อเอชไอวี ในระหว่าง
ถูกจับกุมจ าเลยได้กัดและถ่มน้ าลายใส่เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ 2 คน พร้อมกับตะโกนว่า “ฉันมีเชื้อ
เอชไอวี ฉันจะฆ่าพวกแก” และ “พวกแกจะตาย. . .ฉันเป็นเอดส์” เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เบิกความ
ต่อคณะลูกขุนว่าแพทย์จากกรมสุขภาพบอกเขาว่า การกัดสามารถที่จะท าให้ติดเชื้อเอชไอวีได้ หาก
เหงือกของผู้มีเชื้อเอชไอวีมีเลือดและได้กัดเข้าไปในผิวหนัง แม้จะมีโอกาสติดเชื้อเพียงเล็กน้อยแต่ก็มี
ความเป็นไปได้ ศาลมีความเห็นว่าจ าเลยรู้ว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวีและได้กระท าการด้วยความเชื่อว่า
การกระท าดังกล่าวสามารถท าให้ผู้อ่ืนติดเชื้อเอชไอวีได้ จ าเลยจึงมีความผิดฐานท าร้ายร่างกายโดยมี
เจตนาฆ่า ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ป ี
    5.2.1.2  การงดเว้นการที่จักต้องกระท าเพ่ือป้องกันผล การแพร่เชื้อเอชไอวียัง
หมายความรวมถึงกรณีการไม่เคลื่อนไหวร่างกายหรือการงดเว้นการที่จักต้องกระท าเพ่ือป้องกันการ
แพร่เชื้อเอชไอวีนั้นด้วย ซึ่งจักต้องวิเคราะห์ว่าการงดเว้นการกระท าเพ่ือป้องกันผลในการแพร่เชื้อเอช
                                                           

200  “ US:  COLORADO MAN ACCUSED OF CRIMINAL FATHER- TO- CHILD HIV 
TRANSMISSION” HIV Justice Network (9 January 2009) Retrieved March 26, 2017 from 
http://www.hivjustice.net/case/us-colorado-man-accused-of-criminal-father-to-child-
hiv-transmission/ 

201 สุเมธ องค์วรรณดี, เรื่องเดิม. หน้า 348. 



80 

 

ไอวีนั้น มีความหมายว่าอย่างไร การไม่เปิดเผยกับผู้อ่ืนที่เข้ามามีความสัมพันธ์กับตนที่มีเชื้อเอชไอวี 
โดยรู้ว่าความสัมพันธ์หรือการกระท าเช่นนั้น เป็นวิธีการแพร่เชื้อเอชไอวีและจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับเชื้อ
เอชไอวีถือได้ว่าเป็นการงดเว้นการที่จักต้องกระท าเพ่ือป้องกันผลหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ด ารู้ว่าตนมีเชื้อ
เอชไอวี เมื่อด ามีความสัมพันธ์กับขาวจนถึงขั้นจะมีเพศสัมพันธ์กัน แต่ด ากลับนิ่งเฉยไม่บอกขาวถึงการ
มีเชื้อเอชไอวีของตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ด ารู้ว่าหากด ากับขาวมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ป้องกันโดยการใช้ถุงยาง
อนามัยอาจท าให้ขาวติดเชื้อเอชไอวีจากด า  
     การให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระท าเพ่ือป้องกันผล ผู้นั้นจัก
ต้องมีหน้าที่ในการป้องกันผลด้วย นอกเหนือจากกรณีความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตร ที่ได้
วิเคราะห์มาแล้วข้างต้น หากเป็นความสัมพันธ์อย่างอ่ืน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ด าและขาวเป็นสามี
ภรรยาจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดให้สามีภรรยามีสิทธิและหน้าที่ต่อกัน
โดยให้สามีภรรยาอุปการะกันตามสมควร การที่ฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทราบว่าตัวเอง
มีเชื้อเอชไอวี แต่ไม่บอกกล่าวกับอีกฝ่ายให้ทราบ เพ่ือป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีโดยการใช้ถุงยาง
อนามัยในการมีเพศสัมพันธ์กัน หรือเพ่ิมความระมัดระวังในการใช้ของมีคมร่วมกัน โดยรู้ว่าอาจท าให้
อีกฝ่ายติดเชื้อเอชไอวีและก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและชีวิตในที่สุด เช่นนี้จะถือได้ว่าเป็น
การกระท าโดยงดเว้นได้หรือไม่ หรือในกรณีที่ด าและขาวคบหาหรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยาแต่ไม่ได้จด
ทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทราบว่าตัวเองมีเชื้อเอชไอวี แต่ไม่บอกให้อีกฝ่าย
ได้ทราบ เพ่ือป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีโดยการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์กัน จะถือได้ว่า
เป็นหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงหรือหน้าที่ตามความสัมพันธ์พิเศษหรือไม่  
    ประเทศสหรัฐอเมริกา ในบางรัฐที่มีก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีเป็นความผิดอาญา
โดยบัญญัติไว้เป็นกฎหมายเฉพาะ ได้ก าหนดให้ผู้มีเชื้อเอชไอวีต้องเปิดเผยให้คู่สัมพันธ์ของตนทราบ
ก่อนมีเพศสัมพันธ์ว่าตนมีเชื้อเอชไอวี เช่น ในรัฐนิวเจอร์ซี่ หากผู้มีเชื้อเอชไอวีไม่เปิดเผยสถานะเชื้อ
เอชไอวีของตนกับคู่นอนของตนก่อนมีเพศสัมพันธ์ ถือว่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์โดยปราศจากความ
ยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง202 โดยรัฐนิวเจอร์ซี่ก าหนดโทษทั้งจ าคุกและโทษปรับส าหรับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี 

                                                           
202 New Jersey Revised Statutes § 2C:34-5 (2016)  

 b.  A person is guilty of a crime of the third degree who, knowing that he or 
she is infected with human immune deficiency virus (HIV)  or any other related virus 
identified as a probable causative agent of acquired immune deficiency syndrome 
(AIDS) , commits an act of sexual penetration without the informed consent of the 
other person. 
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และไม่เปิดเผยกับคู่นอนของตนก่อนมีเพศสัมพันธ์ โดยโทษจ าคุกสูงสุด 5 ปี203 และปรับสูงสุด 15,000 
ดอลลาร์204  
    เห็นได้ว่าในกรณีที่บัญญัติให้การแพร่เชื้อเอชไอวีเป็นความผิดอาญาโดยบัญญัติไว้เป็น
กฎหมายพิเศษ ซึ่งได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะต้องบอกคู่นอนของตน
ก่อนมีเพศสัมพันธ์ หากในกรณีที่ไม่ได้บัญญัติไว้ให้การแพร่เชื้อเอชไอวีเป็นกฎหมายพิเศษแต่น า
กฎหมายอาญาท่ัวไปมาปรับใช้ การเปิดเผยสถานะการมีเชื้อเอชไอวีของบุคคลจึงถือไม่ได้ว่าเป็นหน้าที่
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามหากผู้มีเชื้อเอชไอวีทราบว่าการกระท าใด ๆ ของตนเป็นการแพร่เชื้อเอช
ไอวีให้แก่ผู้อื่น และทราบว่าเชื้อเอชไอวีนั้นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและชีวิตในที่สุด แต่ยัง
ได้กระท าลงไป เช่น ในกรณีการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืนโดยไม่สวมถุงยางอนามัย ซึ่งจะต้องวิเคราะห์
ต่อไปว่า หากฝ่ายที่มีเชื้อเอชไอวีเปิดเผยสถานะเอชไอวีกับคู่นอนของตนแล้ว และคู่นอนยอมมี
เพศสัมพันธ์ด้วยโดยที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย จะถือว่าเป็นความยินยอมของผู้เสียหายที่จะยกเว้นความผิด
ได้หรือไม่ ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ในประเด็นเรื่องความผิดของการแพร่เชื้อเอชไอวีว่าจักเป็นความผิดฐาน
ใด และความผิดในฐานนั้นเป็นความผิดที่สามารถยอมความกันได้ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไม่ใน
หัวข้อ 5.3.1.3 ต่อไป 
  

5.2.2  วิเคราะห์เรื่องเจตนาของการแพร่เชื้อเอชไอวี 
 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรคสอง บัญญัติว่า “การกระท าโดยเจตนา ได้แก่
การกระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท า และในขณะเดียวกันผู้กระท าประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็น
ผลของการกระท านั้น” การกระท าโดยรู้ส านึก เป็นลักษณะประการหนึ่งของสภาพจิตใจ คือ เจตนา 

                                                           
203 New Jersey Revised Statutes § 2C: 43-6 Sentence for imprisonment of a 

crime: ordinary terms; mandatory terms: 
a.  Except as otherwise provided, a person who has been convicted of a 

crime may be sentenced to imprisonment, as follows: (3) In the case of a crime of the 
third degree, for a specific term of years which shall be fixed by the court and shall be 
between three years and five years;  

204 New Jersey Revised Statutes § 2C:43-3 Fines and restitution: A person who 
has been convicted of an offense may be sentenced to pay a fine, to make restitution, 
or both, such fine not to exceed: b. (1) $ 15,000.00 when the conviction is of a crime 
of the third degree 



82 

 

ในทางทฤษฎีแยกเจตนาออกเป็น เจตนาโดยตรงและเจตนาโดยอ้อม205 หรือเจตนาโดยประสงค์ต่อผล 
(เจตนาโดยตรง) และเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล (เจตนาโดยอ้อม) ซึ่งจักต้องวิเคราะห์ว่าการแพร่เชื้อ
เอชไอวีโดยเจตนานั้น การกระท าใดเป็นการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาโดยประสงค์ต่อผล และการ
กระท าใดเป็นการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล 
 5.2.2.1  การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาโดยตรง หรือโดยเจตนาโดยประสงค์ต่อผล  

 เจตนาโดยตรง ได้แก่ เจตนาประสงค์ต่อผลที่ผู้กระท ามีอยู่ในขณะกระท า หากผู้กระท า
ประสงค์ต่อผลแห่งการกระท านั้นแล้ว ผลนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ ไม่เป็นข้อส าคัญ และถึงแม้ผลที่
ผู้กระท าประสงค์นั้นจะไม่มีทางบรรลุได้อย่างแน่แท้ก็ยังถือว่าผู้กระท าได้กระท าโดยเจตนา อาจเป็น
ความผิดในฐานพยายามกระท าความผิดนั้นได้  

 การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาโดยตรง เช่น การใช้เข็มฉีดยาที่บรรจุของเหลวเช่นเลือด
หรือเชื้อเอชไอวีไปแทงผู้อ่ืนโดยเจตนาให้ผู้อ่ืนติดเชื้อเอชไอวี เช่น ในคดี State v. Caine206 เคนใช้
เข็มฉีดยาบรรจุของเหลวสีใสแทงผู้ เสียหายที่ พร้อมกับบอกว่า “I’ll give you AIDS” ศาลรัฐ
หลุยส์เซียน่า ตัดสินว่าการกระท าของจ าเลยจากข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นการเพียงพอแล้วที่จะ
สนับสนุนให้ลงโทษจ าเลยในความผิดฐาน “พยายามฆ่า” เพราะการกระท าประกอบกับค าพูดของ
จ าเลยเป็นการสนับสนุนว่าจ าเลยมีเจตนาฆ่า โดยศาลให้เหตุผลว่าจ าเลยแทงผู้เสียหายด้วยเข็มฉีดยาที่
บรรจุของเหลวซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเอชไอวี เนื่องจากจ าเลยเป็นโรคเอดส์  

 ในกรณีการสลัดเลือดที่มีเชื้อเอชไอวีใส่ผู้อ่ืนโดยเจตนาให้ผู้อ่ืนติดเชื้อเอชไอวี เช่น คดี 
State v. Haines ที่จ าเลยมีเชื้อเอชไอวีได้เชือดข้อมือตัวเองและเมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจและแพทย์ได้เข้า
ไปช่วยเหลือ เขาขู่ว่าเลือดของเขามีเชื้อเอชไอวี เขาเป็นเอดส์ เมื่อต ารวจและแพทย์เข้าไปใกล้เขาได้
สลัดเลือด กัด และถ่มน้ าลายใส่ต ารวจและแพทย์ ศาลอุทธรณ์แห่งรัฐอินเดียน่าพิพากษาว่า เขามี
ความผิดฐานพยายามฆ่า โดยศาลพิจารณาว่าจ าเลยรู้ว่าตนมีเชื้อเอชไอวีและเป็นโรคเอดส์เนื่องจาก
จ าเลยได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และจากการเบิกความของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ยืนยันว่า
ไวรัสเอชไววีสามารถส่งผ่านเลือด น้ าตาและน้ าลายได้ โดยการแพร่เชื้อทางเลือดหากเลือดนั้นเข้าตา 
ปาก หรือผิวหนังที่มีแผล ซึ่งจ าเลยเองก็เชื่อว่าการกระท าท่ีเขาได้กระท าไปนั้นจะแพร่เชื้อได้โดยจ าเลย
พูดว่า เขาจะท าให้ต ารวจติดเชื้อเอดส์จากเขา ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนาของเขาจากค าพูดของเขาเอง   

                                                           
205 จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1. หน้า 196. 
206 State of Louisiana v. Donald Caine, (Court of Appeal of Louisiana, First Circuit, 

1995) 
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 การที่ผู้มีเชื้อเอชไอวีกัดหรือถ่มน้ าลายใส่ผู้อ่ืน โดยเจตนาให้ผู้อ่ืนติดเชื้อเอชไอวี เช่นใน
คดี Commonwealth v. Smith207 โรเบิร์ต สมิธ ผู้ซึ่งมีเชื้อเอชไอวี ในระหว่างถูกจับกุมจ าเลยได้กัด
และถ่มน้ าลายใส่เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ 2 คน พร้อมกับตะโกนว่า “ฉันมีเชื้อเอชไอวี ฉันจะฆ่าพวก
แก” และ “พวกแกจะตาย. . .ฉันเป็นเอดส์ โดยเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เบิกความต่อคณะลูกขุนว่า
แพทย์จากกรมสุขภาพบอกเขาว่า การกัดสามารถที่จะท าให้ติดเชื้อเอชไอวีได้ หากเหงือกของผู้มีเชื้อ
เอชไอวีมีเลือดและได้กัดเข้าไปในผิวหนัง แม้จะมีโอกาสติดเชื้อเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีความเป็นไปได้ 
ศาลมีความเห็นว่าจ าเลยรู้ว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวีและได้กระท าการด้วยความเชื่อว่าการกระท าดังกล่าว
สามารถท าให้ผู้อ่ืนติดเชื้อเอชไอวีได้ จ าเลยจึงมีความผิดฐานท าร้ายร่างกายโดยมีเจตนาฆ่า  

 โดยการกระท าอันเป็นการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาโดยตรงนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจน
จากการกระท าของผู้กระท า ซึ่งศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้พิจารณาถึงการกระท าประกอบค าพูด
ของผู้กระท าซึ่งสนับสนุนเจตนาของผู้กระท าว่าผู้กระท ามีเจตนาแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อ่ืน  

 หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้กระท าประสงค์ต่อผล คือ การแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อ่ืน
ในขณะกระท าแล้ว ผลที่ผู้กระท าประสงค์ให้เกิดน่าจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นไม่เป็นข้อส าคัญ หากผลไม่เกิด
ตามความประสงค์ผู้กระท าย่อมมีความผิดในฐานพยายามตามมาตรา 80 เช่น การสลัดเลือดของผู้มี
เชื้อเอชไอวี การใช้เข็มฉีดยาที่มีเลือดซึ่งอาจมีเชื้อเอชไอวีอยู่ การกัดหรือถ่มน้ าลายใส่ผู้อ่ืนของผู้มีเชื้ อ
เอชไอวี แม้ผลที่ประสงค์นั้นมีโอกาสเกิดข้ึนได้น้อยมาก หรือแม้แต่ผลที่ประสงค์นั้นจะไม่มีทางบรรลุได้
อย่างแน่แท้ก็ยังได้ชื่อว่ากระท าโดยเจตนา ซึ่งอาจเป็นความผิดในฐานพยายามตามมาตรา 81 

 ดังเช่นตัวอย่างคดี การพยายามกระท าความผิด 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1076/2556 ล. เอาน้ ากรดก ามะถันซึ่งมีพิษร้ายแรงใส่ในครก

น้ าพริกซึ่งจะใส่แกงต้มให้ ก. กิน แต่คนครัวของ ก. สังเกตเห็นผิดปกติจึงตรวจทราบก่อน ล. มี
ความผิดฐานพยายามท าร้ายร่างกาย  

  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2143/2536 จ าเลยเอายาเบื่อหนูใส่ในโอ่งน้ าดื่มของผู้เสียหาย
โดยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายทราบเสียก่อนไม่ยอมดื่มน้ าดังกล่าวผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความ
ตาย จ าเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่า 
 5.2.2.2  การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาโดยอ้อม หรือโดยเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล 
    เจตนาโดยอ้อม ได้แก่ เจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผลของการกระท า ซึ่งผู้กระท าอาจไม่
ประสงค์ให้เกิดผลอันจะท าให้การกระท านั้นเป็นความผิด แต่หากผู้กระท าย่อมเล็งเห็นผลนั้นแล้ว ย่อม
ถือว่าผู้กระท ามีเจตนาดุจเช่นเดียวกับการได้กระท าโดยประสงค์ต่อผลที่เล็งเห็นผลด้วยเหมือนกัน 
ทั้งนี้ การกระท าโดยย่อมเล็งเห็นผล หมายความว่า โดยปกติบุคคลในฐานะเช่นเดียวกับผู้กระท า
                                                           

 207 Commonwealth v. Smith (Appeals Court of Massachusetts, 2003) 
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เล็งเห็นผลนั้นได้เท่านั้น ไม่ต้องวินิจฉัยตามความคิดเห็นของบุคคลสามัญทั่วไปที่มีสภาพความเป็นอยู่
ตามปกติอย่างที่เรียกว่า วิญญูชน208 ซึ่งกรณีย่อมเล็งเห็นผล มีความเห็นอยู่ 3 ประการ คือ 
    1.  ผู้กระท าเห็นแล้วว่าผลอาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ผู้กระท ายังขืนท า ถือว่าผู้กระท ามี
เจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล 
    2.  ผู้กระท าจะต้องยอมรับผลเอาไว้ล่วงหน้า หรือคาดว่าผลจะเกิดขึ้น ถือว่าผู้กระท ามี
เจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล 
    3.  ผู้กระท าไม่ไยดีในผลที่เกิด หมายถึง แม้ผู้กระท าไม่ได้เต็มใจยอมรับผลไว้ล่วงหน้า 
แต่คิดว่าผลนั้นจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่สนใจ ถือว่าผู้กระท ามีเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล 
    การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาโดยอ้อม เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืนโดยไม่ป้องกัน
หรือไม่ใช้ถุงยางอนามัย แม้ผู้มีเชื้อเอชไอวีจะกระท าไปโดยความปรารถนาทางเพศโดยไม่ทันคิดหรือไม่
ประสงค์ต่อผลให้ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยติดเชื้อเอชไอวีจากตน แต่ผู้มีเชื้อเอชไอวีนั้นย่อมเล็งเห็นผลได้ว่า
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยอาจท าให้ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับตนติดเชื้อเอชไอวีได้ ไม่ว่าการมี
เพศสัมพันธ์นั้นจะเกิดจากการยินยอมพร้อมใจหรือปราศจากความยินยอมในกรณีข่มขืน เช่น คดี
ตัวอย่าง State v. Hinkhouse209 นาย Timothy Alan Hinkhouse ซึ่งถูกศาลอุทธรณ์แห่งรัฐโอ
เรกอนตัดสินลงโทษในข้อหาพยายามฆ่า 10 กระทงและในข้อหาท าร้ายร่างกายอีก 10 กระทง 
เนื่องจากเขาปกปิดว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวีและปฏิเสธการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนของเขาหลายคน 
และมีคู่นอนของเขาบางคนที่ได้รับเชื้อเอชไอวีในคดี หรือในคดี State v. Hogg นาย Harry H. Hogg 
ถูกศาลอุทธรณ์แห่งรัฐเทนเนสซี่ตัดสินให้จ าเลยมีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราเด็กโดยที่จ าเลยรู้ว่า
ตนเองมีเชื้อเอชไอวี จึงมีความผิดฐานแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อื่นอีกด้วย 
    หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้กระท าย่อมเล็งเห็นผล คือ การกระท านั้นอาจจะแพร่เชื้อ
เอชไอวีให้กับผู้อ่ืนได้ คาดว่าจะแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อ่ืน หรือไม่สนใจใยดีในการกระท าที่การแพร่
เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อ่ืน หากผลจะไม่เกิดคือผู้ถูกกระท าจะไม่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้กระท าย่อมมีความผิดใน
ฐานพยายามตามมาตรา 80 แม้ผลที่ประสงค์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก หรือแม้แต่ผลที่ประสงค์
นั้นจะไม่มีทางบรรลุได้อย่างแน่แท้ก็ยังได้ชื่อว่ากระท าโดยเจตนา ซึ่งอาจเป็นความผิดในฐานพยายาม
ตามมาตรา 81 เช่นเดียวกัน 
    ดังเช่นตัวอย่างคดีตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1178/2539 “จ าเลยทั้งสามร่วมกันใช้
ก้อนหินโตเท่าก าปั้น ขว้างกระจกหน้ารถบรรทุกและรถโดยสารที่ผู้เสียหายทั้งสองก าลับขับอยู่คันละ

                                                           
208 จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า 200. 

 209 State v. Hinkhouse (Court of Appeals of Oregon, 1996) 
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สองก้อน ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่า หากรถคว่ าผู้เสียหายทั้งสองหรือผู้โดยสารบนรถอาจตายได้ จ าเลยทั้ง
สามจึงมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายและผู้อ่ืน เมื่อไม่มีผู้ใดถึงแก่ความตายจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่า” 
    5.2.2.3  การรู้ข้อเท็จจริงในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา 
    มาตรา 59 วรรคสาม บัญญัติว่า “ถ้าผู้กระท าไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของ
ความผิด จะถือว่าผู้กระท าประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นไม่ได้ ” ความรู้
ข้อเท็จจริง หมายถึง ความรู้ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าซึ่งเป็นหลักส าคัญของเจตนา 
หากผู้กระท าไม่รู้ข้อเท็จจริงถือว่าไม่ได้กระท าความผิดโดยเจตนา ข้อเท็จจริงที่ผู้กระท าจะต้องรู้จึงจะ
ถือได้ว่าผู้กระท ามีเจตนาที่จะกระท า หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบของความผิด ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติให้การกระท านั้นเป็นความผิด เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้ อ่ืน และ
ความผิดฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 

1)  ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน เป็นความผิดอาญาตามมาตรา 288 ซึ่งบัญญัติว่า 
“ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี”   
   องค์ประกอบของความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน คือ การที่บุคคลท าให้มนุษย์ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย
โดยเจตนาฆ่า องค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน คือ   

(1)  ผู้กระท าหรือผู้ใด คือ บุคคลธรรมดาที่มีชีวิต มนุษย์ซึ่งกฎหมายไม่ได้
จ ากัดว่าเป็นใคร  

(2)  การกระท า คือ การฆ่า โดยการกระท าหรืองดเว้นการกระท าให้ตาย
โดยไม่จ ากัดวิธีที่กระท า กล่าวคือ การกระท าที่เป็นการท าให้ชีวิตมนุษย์สั้นลงทุกสถาน การฆ่าจึงเป็น
การท าให้ตายก่อนเวลาธรรมดาของเขา สุดแต่ว่าให้ผลเกิด คือ ตาย จึงเป็นความผิดส าเร็จ หากมีการ
กระท าแต่ผลไม่เกิดจะเป็นแค่พยายาม 

วิธีการกระท าที่เป็นการฆ่า อาจเป็นการกระท าอย่างอ่ืน นอกจากการใช้
อาวุธ เครื่องมือ วัตถุหรือก าลังกายตามธรรมดาทั่วไปแล้ว เช่น ให้ยาพิษแก่คนที่ไม่รู้ว่าเป็นยาพิษเอา
ไปให้ผู้อ่ืนกิน  ขับรถยนต์ชนให้ตาย  ใช้ยาฆ่าแมลงผสมน้ าส้ม  หรือปล่อยเชื้อโรคให้ติดผู้อ่ืนก็เป็นการ
ท าให้ตาย โดยเอาเชื้อโรคตัวเล็ก ๆ ไปใส่ผู้อ่ืนก็เป็นการฆ่าเช่นเดียวกับการใช้สัตว์ตัวโตให้ฆ่าผู้อ่ืน เช่น 
การปล่อยช้างให้แทงผู้อ่ืน ปล่อยสุนัขหรือสัตว์ดุร้ายให้กัดผู้อ่ืน หรือคนที่เป็นโรคติดต่ออาจฆ่าผู้อ่ืน
ด้วยวิธีท าให้ผู้อ่ืนติดโรคนั้นได้  หากเป็นเชื้อโรคติดต่อแล้วแพร่เชื้อโรคไปยังผู้อ่ืนต้องพิจารณาว่ามีการ
กระท าให้เชื้อโรคไปติดผู้อ่ืนหรือไม่  การจับคนขังไว้กับคนที่เป็นโรคติดต่อให้ติดโรคก็เป็นการฆ่าได้  ผู้
ข่มขืนหญิงอาจต้องรับผิดในการที่หญิงติดกามโรคจากตน   

(3)  กรรมของการกระท าหรือผู้ถูกกระท า คือ มนุษย์ผู้อื่น 
(4)  ความตายต้องเป็นผลจากการกระท า ตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ 
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ระหว่างการกระท าและผล 
โดยการกระท าที่เป็นการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา หากการกระท า

ดังกล่าวเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนผู้กระท าต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบส าคัญของความผิดใน
ส่วนของผู้กระท า และการกระท า คือ 

1.  ผู้กระท า คือผู้ที่รู้ว่าตนมีเชื้อเอชไอวี หรือเป็นผู้ที่ต้องการแพร่เชื้อเอชไอ
วีให้กับผู้อื่น 

2.  การกระท า คือ การฆ่า โดยการกระท าหรืองดเว้นการกระท าให้ตายโดย
ไม่จ ากัดวิธีที่กระท า กล่าวคือ การกระท าที่เป็นการท าให้ชีวิตมนุษย์สั้นลงทุกสถาน การฆ่าจึงเป็นการ
ท าให้ตายก่อนเวลาธรรมดาของเขา สุดแต่ว่าให้ผลเกิด คือ ตาย จึงเป็นความผิดส าเร็จ หากมีการ
กระท าแต่ผลไม่เกิดจะเป็นแค่พยายาม โดยอาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ได้เขียนไว้ว่า  

 
วิธีการกระท าที่เป็นการฆ่า อาจเป็นการกระท าอย่างอ่ืน 

นอกจากการใช้อาวุธ เครื่องมือวัตถุหรือก าลังกายตามธรรมดา
ทั่วไปแล้ว การปล่อยเชื้อโรคให้ติดผู้อ่ืนก็เป็นการท าให้ตาย โดย
เอาเชื้อโรคตัวเล็ก ๆ ไปใส่ผู้อื่นก็เป็นการฆ่าเช่นเดียวกับการใช้สัตว์
ตัวโตให้ฆ่าผู้อ่ืน เช่น การปล่อยช้างให้แทงผู้อ่ืน ปล่อยสุนัขหรือ
สัตว์ดุร้ายให้กัดผู้อ่ืนหรือคนที่เป็นโรคติดต่ออาจฆ่าผู้อ่ืนด้วยวิธีท า
ให้ผู้อื่นติดโรคนั้นได ้
 
ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า การแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้ อ่ืนนั้นสามารถ

ตีความได้ว่าเป็นการแพร่เชื้อโรคให้ติดผู้อื่น โดยในปัจจุบันย่อมเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า เชื้อเอชไอวี
นั้นยังไม่มีทางรักษาท าได้เพียงการให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกินยาต้านไวรัสเอชไอวี เพ่ือไม่ให้ไวรัสเอชไอวี
เพ่ิมขึ้นและค่า CD4 ในเลือดลดลงจนน าไปสู่ระยะป่วยเป็นโรคเอดส์และท าให้เกิดเชื้อโรคฉวยโอกาส
และเสียชีวิตจากโรคเหล่านั้นได้  

และจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่า หากผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้รับยาต้าน
ไวรัสนั้นอาจเสียชีวิตหลังจากเข้าสู่ภาวะติดเชื้อในระยะที่ 3-4 คือระยะติดเชื้อที่มีอาการ ซึ่งจะใช้เวลา
ประมาณ 4-10 ปี บางรายอาจมีชีวิตได้นานถึง 20 ปี (อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของจ านวนผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัส) หรือบางรายอาจมีชีวิตสั้นเพียง 2-3 เดือนหลังจากการรับเชื้อเอชไอวี ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อเอชไอวีและสภาพความแข็งแรงของร่างกายของผู้ติดเชื้อ เช่นนี้แล้วการ
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กระท าโดยการแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อ่ืนย่อมเป็นการท าให้ชีวิตมนุษย์สั้นลงทุกสถาน เป็นการฆ่าซึ่ง
เป็นการท าให้ตายก่อนเวลาธรรมดาของเขา  

ยกตัวอย่างเช่น นางสาวขาว อายุ 20 ปี ได้รับเชื้อเอชไอวีจากการแพร่เชื้อ
โดยเจตนาจากนายด า หากนางสาวขาวไม่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ หรือโรคอ่ืนที่ไม่ได้เกิดจากโรคที่แทรก
ซ้อนจากเชื้อไวรัสเอชไอวี นางขาวอาจจะมีชีวิตได้จนถึงอายุ 70 ปี แต่เมื่อนางสาวขาวได้รับเชื้อเอชไอ
วีจากนายด า หากนางสาวขาวไม่ได้รับการรักษาโดยกินยาต้านไวรัส นางสาวขาวจะมีอายุได้อีกเพียงไม่
เกิน 20 ปี หรืออาจมีชีวิตสั้นเพียง 2-3 เดือนหลังจากรับเชื้อเอชไอวีหากเชื้อนั้นร้ายแรงและสภาพ
ร่างกายของนางสาวขาวก าลังอ่อนแอ แม้นางสาวขาวจะไปรับการรักษาจากแพทย์หลังจากท่ีตรวจพบ
เนื่องจากมีอาการ และกินยาต้านไวรัส แต่ยาต้านไวรัสอาจไม่สามารถใช้ได้ผลที่จะไปกดทับหรือลด
เชื้อเอชไอวีลงได้ การกินยาต้านไวรัสเอชไอวีจะได้ผลหรือไม่ข้ึนอยู่กับความรุนแรงของเชื้อเอชไอวีและ
ระยะการติดเชื้อเพราะกว่าผู้ติดเชื้อจะรู้ตัวก็อยู่ในระยะรุนแรงและเสียชีวิตในที่สุดหลังจากตรวจพบว่า
ตนติดเชื้อเอชไอวีภายในเวลาเพียงไม่นานด้วยโรคแทรกซ้อนในระยะที่โรคแสดงอาการ  

อย่างไรก็ตาม แม้นางสาวขาวจะเข้ารับการรักษาจากแพทย์และได้ยาต้าน
ไวรัส เพ่ือไม่ให้ไวรัสเอชไอวีเพ่ิมขึ้นและค่า CD4 ในเลือดลดลงจนน าไปสู่ระยะป่วยเป็นโรคเอดส์และ
เกิดโรคแทรกซ้อนจนสามารถใช้ชีวิตได้เกือบปกติ โดยต้องพบแพทย์และทานยาต้านไวรัสไปตลอด
ชีวิต นั่นก็เนื่องจากแพทย์ได้ท าการเยียวยารักษาไว้ทัน การแพร่เชื้อเอชไอวีของนายด ายังคงเป็น
ความผิดฐานพยายามฆ่า 

ดังเช่นตัวอย่างคดีตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2724/2526 “จ าเลยใช้เหล็ก
ขูดชาฟท์แทงผู้เสียหาย 1 ครั้ง ถูกที่บริเวณคอด้านหน้าต่ ากว่าลูกกระเดือกเล็กน้อย ลึกเข้าภายในถึง
หลอดลมเลือดออกมาก ผู้เสียหายมีอาการช็อก บาดแผลรักษาทุเลาภายในเวลาประมาณ 25 วัน ขณะ
เกิดเหตุมีแสงไฟส่องสว่างไปทั่วบริเวณ จ าเลยแทงผู้เสียหายโดยมิได้มีการวิวาทต่อสู้กัน แสดงว่า
จ าเลยตั้งใจแทงตรงคอซึ่งเป็นอวัยวะส าคัญ การที่จ าเลยใช้เหล็กขูดชาฟท์ ที่มีคมถึงสามคมซึ่งถือว่า
เป็นอาวุธร้ายแรงแทงผู้เสียหายโดยเลือกแทงตรงอวัยวะส าคัญเช่นนี้ ย่อมอยู่ในวิสัยที่จ าเลยอาจ
เล็งเห็นผลของการกระท าของจ าเลยว่าอาจท าให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้เมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่
ความตายเนื่องจากแพทย์ได้ท าการเยียวยารักษาไว้ทัน จ าเลยจึงมีความผิ ดฐานพยายามฆ่าตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80” 

2)  ความผิดฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน เป็นความผิดอาญามาตรา 295 ซึ่ง
บัญญัติว่า “ผู้ใดท าร้ายผู้อ่ืน จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อ่ืนนั้น ผู้นั้นกระท า
ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ” 
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องค์ประกอบของความผิดฐานท าร้ายร่างกาย คือ การที่บุคคลท าร้ายมนุษย์
ผู้อื่นโดยเจตนาท าร้าย โดยองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานท าร้ายร่างกาย คือ 

(1)  ผู้กระท า คือ ผู้ใด บุคคลธรรมดาที่มีชีวิต เป็นมนุษย์ซึ่งกฎหมาย
ไม่ได้จ ากัดว่าเป็นใคร 

(2)  การกระท า คือ การท าร้าย หมายความว่า ท าให้เสียหายแก่กาย
หรือจิตใจ เป็นการท ามิชอบต่อกาย หรือ การท าให้เสียสุขภาพอนามัย โดยการท าร้ายเป็นการท าให้
สภาพของร่างกายของผู้ถูกกระท าเลวลง การท าร้ายผู้อ่ืนอาจใช้อาวุธ เครื่องมือ วัตถุหรื อก าลังกาย
ตามธรรมดาทั่วไป หรืออาจเป็นการกระท าอย่างอ่ืนโดยไม่ต้องแตะต้องร่างกายหรือใช้ก าลังเลยก็ได้ 
เช่น ปล่อยสุนัขกัด เป็นการท าร้ายร่างกายโดยใช้สัตว์เป็นเครื่องมือ ต่อลวดจากสายไฟฟ้ามาที่ท่อ
เปิดรับน้ าประปาให้คนที่มาเปิดรับน้ าถูกกระแสไฟดูด 

(3)  กรรมของการกระท าหรือผู้ถูกกระท า คือ มนุษย์ผู้อื่น 
(4)  การเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อ่ืน ต้องเป็นผลจากการ

กระท าตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล 
โดยการกระท าที่เป็นการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา หากการกระท า

ดังกล่าวเป็นความผิดฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน ผู้กระท าต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
ความผิดในส่วนของผู้กระท า และการกระท า คือ 

1.  ผู้กระท า คือผู้ที่รู้ว่าตนมีเชื้อเอชไอวี หรือเป็นผู้ที่ต้องการแพร่เชื้อเอชไอ
วีให้กับผู้อื่น 

2.  การกระท า คือ การท าร้าย หมายความว่า ท าให้เสียหายแก่กายหรือ
จิตใจ  เป็นการท ามิชอบต่อกาย หรือ การท าให้เสียสุขภาพอนามัย โดยการท าร้ายเป็นการท าให้สภาพ
ของร่างกายของผู้ถูกกระท าเลวลง ดังนั้น การแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อ่ืนจึงสามารถตีความได้ว่าเป็น
การท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน เนื่องจากโดยในปัจจุบันย่อมเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า เชื้อเอชไอวีนั้นยังไม่มี
ทางรักษาท าได้เพียงการให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกินยาต้านไวรัสเอชไอวี เพ่ือไม่ให้ไวรัสเอชไอวีเพ่ิมขึ้นและ
ค่า CD4 ในเลือดลดลงจนน าไปสู่ระยะป่วยเป็นโรคเอดส์และท าให้เกิดเชื้อโรคฉวยโอกาสและเสียชีวิต
จากโรคเหล่านั้นได้ 

จากข้อมูลทางการแพทย์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะติดเชื้อที่มีอาการ ซึ่งผู้ติด
เชื้อจะมีอาการมากน้อยขึ้นกับจ านวน CD4 ดังนี้ 

1.  อาการเล็กน้อย ระยะนี้ผู้ติดเชื้อจะมี CD4 จ านวนมากกว่า 500 เซลล์ 
ต่อเลือด 1 ซีซี ผู้ติดเชื้ออาจมีอาการ ดังนี้ ต่อมน้ าเหลืองที่คอโตเล็กน้อย โรคเชื้อราที่เล็บ ผิวหนัง
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อักเสบชนิดเกล็ดรังแคที่ไรผม ข้างจมูก ริมฝีปากฝ้าขาวข้างลิ้น โรคโซริอาซิส (สะเก็ดเงิน) ที่เคย
เป็นอยู่เดิมก าเริบ 

2.  อาการปานกลาง ระยะนี้ผู้ติดเชื้อจะมี CD4 จ านวนระหว่าง 200-500 
เซลล์ ต่อเลือด 1 ซีซี ผู้ป่วยอาจมีอาการทางผิวหนังและเยื่อบุช่องปากแบบข้อ ก. หรือไม่ก็ได้ อาการท่ี
อาจพบได้มีดังนี้ เริมที่ริมฝีปาก หรืออวัยวะเพศ งูสวัด โรคเชื้อราในช่องปากหรือช่องคลอด มีอาการ
ท้องเดินบ่อย มีไข้เกิน 37.8 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานหรือติดต่อกันทุกวันนานเกิน 1 เดือน ต่อม
น้ าเหลืองโต น้ าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ปวดกล้ามเนื้อและข้อ ไซนัสอักเสบเรื้อรัง ปอดอักเสบจาก
แบคทีเรีย 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะป่วยเป็นเอดส์ (เอดส์เต็มขั้น) ระยะนี้ระบบภูมิคุ้มกัน
ของผู้ป่วยเสื่อมเต็มที่ ถ้าตรวจ CD4 จะพบว่ามีจ านวนต่ ากว่า 200 เซลล์ ต่อเลือด 1 ซีซี เป็นผลท าให้
เชื้อโรคต่าง ๆ เช่น เชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว วัณโรค เป็นต้น ฉวยโอกาสเข้ารุมเร้า เรียกว่า 
โรคติดเชื้อฉวยโอกาส (Opportunistic  Infections) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อที่รักษาค่อนข้างยาก 
และอาจติดเชื้อชนิดเดิมซ้ าอย่างเดียวหรือติดเชื้อชนิดใหม่ หรือติดเชื้อหลายชนิดร่วมกัน โดยระยะนี้
ผู้ป่วยอาจมีอาการดังนี้ เหงื่อออกมากตอนกลางคืน มีไข้ หนาวสั่น หรือไข้สูงเรื้อรังติดต่อกันหลาย
สัปดาห์หรือเป็นแรมเดือน ไอเรื้อรัง หรือหายใจหอบเหนื่อยจากวัณโรคปอด หรือปอดอักเสบ ท้องเดิน
เรื้อรัง จากเชื้อราหรือโปรตัวซัว น้ าหนักลด รูปร่างผอมแห้ง แขนและขาชา อ่อนเพลียไม่มีแรง  ปวด
ศีรษะรุนแรง ชัก หรือหมดสติจากการติดเชื้อในสมอง ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน กลืนอาหารล าบาก 
หรือเจ็บเวลากลืน เนื่องจากหลอดอาหารอักเสบจากเชื้อรา สายตาพร่ามัวมองไม่ชัดจากจอตาอักเสบ 
มีผื่นคันตามผิวหนัง มีจุดแดงจ้ าเขียวหรือเลือดออกจากภาวะเกล็ดเลือดต่ า มีความผิดปกติของสมอง 
ท าให้สับสน ความจ าเสื่อม หลงลืมง่าย ไม่มีสมาธิ มีอาการของโรคมะเร็งที่เกิดแทรกซ้อน เช่น มะเร็ง
ของผนังหลอดเลือด มะเร็งต่อมน้ าเหลืองในสมอง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก เป็นต้น  

จึงเห็นได้ว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีหากไม่ได้รับยาต้านไวรัส หรือรับยาต้านไวรัส
แต่ยาต้านไวรัสไม่สามารถกดเชื้อหรือลดปริมาณเอชไอวีได้ ท าให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีอาการป่วยดังกล่าว
ข้างต้น เป็นการท าให้เสียหายแก่กายหรือจิตใจ เป็นการท ามิชอบต่อกาย หรือ การท าให้เสียสุขภาพ
อนามัย โดยการท าร้ายเป็นการท าให้สภาพของร่างกายของผู้ถูกกระท าเลวลง   
 

5.2.3  วิเคราะห์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล 
 การก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาเป็นความผิดต่อกฎหมายและมีโทษทางอาญา
นั้น จักต้องวิเคราะห์ว่าจะก าหนดให้เป็นความผิดที่จะต้องดูผลสุดท้ายของการกระท าหรือไม่ 
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เนื่องจากความผิดอาญาแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ความผิดที่ไม่จ าต้องมีผลเกิด และความผิดที่ต้องมีผล
เกิด  

5.2.3.1  หากก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีเป็นความผิดที่ไม่จ าต้องมีผลเกิด ซึ่ง
ความผิดที่ไม่ต้องมีผลเกิดนี้ไม่ต้องพิจารณาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล กล่าวคือ 
ไม่จ าต้องพิจารณาว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการกระท านั้นหรือไม่ ความผิดที่ไม่ต้องการผลเนื่องจาก
กฎหมายไม่ต้องการผลสุดท้ายของการกระท านั้น เพียงแค่กระท าไม่ว่าสุดท้ายผลจะเกิดหรือไม่เกิดก็
เป็นความผิดส าเร็จแล้ว เช่น กรณีที่ผู้มีเชื้อเอชไอวีต้องการแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อื่น โดยการกระท า
โดยเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกาย การกระท าความผิดย่อมส าเร็จแล้วไม่จ าต้องพิจารณาว่า
ผู้ถูกกระท าจะต้องติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่  
 หากต้องการก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีเป็นความผิดที่ไม่จ าต้องมีผลเกิด ควรต้องมี
บทบัญญัติก าหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ เพ่ือปราบปรามการกระท าอันมีเจตนาร้ายในการแพร่เชื้อ
เอชไอวีให้กับผู้อ่ืนโดยเจตนา เช่น ในรัฐเทนเนสซี่ มีบทบัญญัติก าหนดความรับผิดอาญาฐานแพร่เชื้อ
เอชไอวี โดยหากผู้นั้นรู้ว่าตนเป็นผู้มีเชื้อเอชไอวี และรู้ว่าการกระท าของตนเป็นการติดต่อใกล้ชิดกับ
ผู้อ่ืนโดยมีลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี  หรือการบริจาคหรือให้เลือด เนื้อเยื่อ 
น้ าอสุจิ อวัยวะหรือของเหลวในร่างกาย หรือปลูกถ่ายอวัยวะ หรือโดยวิธีอ่ืนใด เช่น การฉีดยาเสพติด
เข้าหลอดเลือดด าหรือกล้ามเนื้อ โดยก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีเป็นความผิดอาญาคลาสซี  มีโทษ
จ าคุกไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 ดอลล่าร์ 

5.2.3.2  หากก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีเป็นความผิดที่ต้องการผลเกิด ซึ่งความผิด
ที่ต้องการผลเกิด จะต้องมีผลที่เกิดจากการกระท านั้นจึงจะเป็นความผิดส าเร็จ เช่น ก าหนดให้การ
แพร่เชื้อเอชไอวีเป็นความผิดฐานท าร้ายหรือฆ่าผู้อ่ืน ผู้ที่ถูกกระท าจะต้องติดเชื้อเอชไอวีเพราะการ
แพร่เชื้อเอชไอวีจากผู้กระท า ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและ
ผล ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์กับการกระท าของผู้กระท าหรือไม่  

โดยความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล มีทฤษฎีที่ส าคัญสองทฤษฎี คือ ทฤษฎี
เงื่อนไข และ ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม 
    1.  ทฤษฎีเงื่อนไข สาระส าคัญของหลักนี้ คือ ถ้าไม่มีการกระท าอันใดอันหนึ่งแล้ว ผล
จะไม่เกิด ถือว่าผลเกิดจากการกระท าอันนั้น ในการกระท าที่เป็นการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนานั้น
จะต้องพิจารณาว่า ถ้าไม่มีการกระท านั้นจะไม่มีการแพร่เชื้อเอชไอวีหรือไม่ เช่น ถ้าด าไม่มีเพศสัมพันธ์
โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยขาว ก็จะไม่มีการแพร่เชื้อเอชไอวีและขาวจะไม่ติดเชื้อเอชไอวีจากด า 
 2.  ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม หรือทฤษฎีผลธรรมดา โดยพิจารณาว่าการกระท าหรือเหตุ
นั้นเหมาะสมที่จะท าให้เกิดผลนั้นหรือไม่ คือพิจารณาว่าการกระท าและผลนั้นมีความเกี่ยวพันกัน
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หรือไม่ กล่าวคือ บุคคลธรรมสามารถเห็นได้หรือไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะส่งผลเช่นใด โดยทฤษฎี
เหตุที่เหมาะสม ใช้พิจารณากรณีที่ผลของการกระท าความผิดท าให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ซึ่งใน
เรื่องผลธรรมดานั้นบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 63 “ถ้าผลของการกระท าความผิดใด
ท าให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น ผลของการกระท าความผิดนั้นต้องเป็นผลธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นได้” 
โดยการวินิจฉัยความสามารถในการคาดเห็นได้ใช้หลักมาตรฐานของบุคคลทั่วไปที่เรียกว่า “วิญญูชน” 
เป็นหลัก และการคาดเห็นนี้ไม่ต้องถึงขั้นเล็งเห็นผล ซึ่งในกรณีการกระท าในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดย
เจตนา บุคคลธรรมดาสามารถเห็นได้ว่าการกระท านั้นสามารถแพร่เชื้อเอชไอวีได้ และการติดเชื้อเอช
ไอวีจะส่งผลให้สภาพร่างกายผู้ติดเชื้อแย่ลงเนื่องจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง เกิดโรคแทรกซ้อนจนสามารถ
เสียชีวิตจากโรคเหล่านั้นได้ 
 กรณีผู้กระท าการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาเป็นผลให้ผู้ถูกกระท าติดเชื้อเอชไอวีและ
เสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในผู้ติดเชื้อเอชไอวีนั้น ย่อมเป็นผลธรรมดาตามมาตรา 63 คือ 
ผลที่ผู้กระท าสามารถท่ีจะคาดเห็นความเป็นไปได้ของผลนั้น โดยการวินิจฉัยความสามารถในการคาด
เห็นได้ใช้หลักมาตรฐานของบุคคลทั่วไปที่เรียกว่า “วิญญูชน” เป็นหลัก ซึ่งสามารถคาดเห็นได้ว่าผู้ติด
เชื้อเอชไอวีนั้นหากภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่ในระดับต่ า จนเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนหรือติดเชื้อฉวย
โอกาส (Opportunistic Infections) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อที่รักษาค่อนข้างยาก เช่น วัณโรค
ปอด หรือปอดอักเสบ ท้องเดินเรื้อรัง ติดเชื้อในหลอดอาหารอักเสบ สายตาพร่ามัว มีผื่นคันตาม
ผิวหนัง มีจุดแดงจ้ าเขียวหรือเลือดออกจากภาวะเกล็ดเลือดต่ า มีความผิดปกติของสมอง มีอาการของ
โรคมะเร็งที่เกิดแทรกซ้อน เช่น มะเร็งของผนังหลอดเลือด มะเร็งต่อมน้ าเหลืองในสมอง มะเร็งปาก
มดลูก มะเร็งทวารหนัก เป็นต้น โดยแม้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะเสียชีวิตภายหลังจากการกระท าของผู้แพร่
เชื้อเอชไอวีเป็นเวลานานพอสมควร ด้วยสาเหตุของโรคแทรกซ้อน เช่น อาการปอดอักเสบ หรือเชื้อรา
ขึ้นสมอง ย่อมถือได้ว่าเป็นผลจากเหตุแทรกแซงซึ่งสามารถคาดหมายได้  
 ดังเช่นตัวอย่างคดีตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1548/2531 “จ าเลยที่ 1 ซึ่งเคยมีเรื่อง
ทะเลาะกับโจทก์มาก่อนใช้เหล็กตีที่หน้าโจทก์ และใช้เหล็กแหลมแทงโจทก์ที่ช่องท้องซึ่งเป็นอวัยวะ
ส าคัญเป็นบาดแผลฉกรรจ์ อาจเล็งเห็นผลได้ว่าท าให้ถึงตายได้ และผู้ตายถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา 
จ าเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนา” 
 ในกรณีการกระท าครบองค์ประกอบความผิดแต่ผลไม่เป็นไปตามที่ต้องการ หรือผลที่
ต้องการนั้นไม่เกิด เช่น ความเสียหายแก่ร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระท า ผู้กระท าต้องรับผิดฐาน
พยายามท าร้ายร่างกาย หรือในกรณีผลที่ต้องการ คือความตายของผู้ถูกกระท า หากผลไม่เกิด 
ผู้กระท าต้องรับผิดฐานพยายามฆ่าผู้อ่ืน 
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5.3 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาใน
ประเทศไทย 

 
 ในการพิจารณาศึกษาว่าหากประเทศไทยจะก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาเป็น
อาชญากรรมและมีโทษทางอาญานั้นควรจะบัญญัติเป็นกฎหมายพิเศษหรือน าประมวลกฎหมายอาญา
ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมาปรับใช้นั้น จากการศึกษากฎหมายและการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับความรับผิด
อาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาของประเทศเยอรมันและประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้วข้างต้น 
จะต้องพิจารณาต่อไปว่า หากประเทศไทยก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีมีความรับผิดอาญาเป็น
กฎหมายพิเศษจะมีปัญหาการบังคับใช้อย่างไร และหากน าประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบันมาปรับใช้กับกรณีการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนานั้นจะมีปัญหาอย่างไร เพ่ือหาแนวทางที่
เหมาะสมในการน ากฎหมายมาบังคับใช้ในเรื่องดังกล่าว 
 

5.3.1  วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาใน
กรณีใช้ประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 หากน าประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใช้ในปัจจุบันมาปรับใช้กับกรณีการแพร่เชื้อเอชไอวี
โดยเจตนา ในความผิดที่ได้บัญญัติไว้ซึ่งจักต้องวิเคราะห์เรื่องการกระท าของผู้กระท า วิเคราะห์เจตนา
ของผู้กระท า และวิเคราะห์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล ซึ่งจักมีปัญหาให้ต้อง
พิจารณา ดังนี้ 
 5.3.1.1  ปัญหาการพิสูจน์ความผิด การกระท าในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนานั้น 
ผู้กระท าจะต้องรู้ว่าตนเองมีเชื้อเอชวี รู้ว่าเชื้อเอชไอวีรักษาไม่หายและน าไปสู่การเจ็บป่วยและเสียชีวิต
ง่ายกว่าคนปกติ และรู้ว่าการกระท าของตนเป็นการแพร่เชื้อเอชไอวี โดยการกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
ผู้กระท าความผิด ผู้กล่าวหาจะมีภาระการพิสูจน์ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระท าความผิด ในกรณีการ
แพร่เชื้อเอชไอวีโดยผู้มีเชื้อเอชไอวีเองนั้น ผู้กล่าวหาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ที่มีเชื้อเอช
ไอวี ซึ่งการจะทราบว่าผู้ใดมีเชื้อเอชไอวีจักต้องอาศัยประวัติการตรวจเลือดหรือการรักษาทาง
การแพทย์ ซึ่งมีปัญหาว่าหากผู้นั้นไม่รู้ว่าตนมีเชื้อเอชไอวี และไม่เคยตรวจเลือดหรือไม่มีประวัติการ
รักษาทางการแพทย์ หากไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืนโดยไม่ป้องกันโดยการใช้ถุงยางอนามัย เช่นนี้ ผู้เขียน
เห็นว่า ย่อมถือว่าผู้นั้นไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 59 วรรค 
3 ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าผู้กระท าไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดจะถือว่าผู้กระท าประสงค์ต่อ
ผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นไม่ได้” 
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อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้นั้นไม่เคยตรวจเลือดหรือไม่มีประวัติการรักษาทาง
การแพทย์ แต่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงและควรจะทราบว่าตนอาจมีเชื้อเอชไอวีได้แต่หลีกเลี่ยงที่จะรับการ
ตรวจเลือดเพ่ือหาเชื้อเอชไอวี เช่น นายขาวคบหากับนายด า โดยเป็นรักร่วมเพศและมีเพศสัมพันธ์โดย
ไม่ใช้ถุงยางอนามัย ต่อมานายด ามีอาการป่วยและตรวจพบว่ามีเชื้อเอชไอวี เมื่อนายขาวทราบ นาย
ขาวมีความกลัวที่จะไปตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี นายขาวเลิกติดต่อกับนายด าและใช้ชีวิตโดยปกติ 
โดยไปคบหากับชายอ่ืนและมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับชายอ่ืนอีกหลายคน ปรากฏว่า
หลายปีต่อมาขาวป่วยและตรวจพบเชื้อเอชไอวี เช่นนี้ ผู้เขียนเห็นว่านายขาวควรจะรู้ข้อเท็จจริงว่าตน
อาจจะมีเชื้อเอชไอวี แต่ไม่สนใจใยดีว่าหากตนมีเชื้อเอชไอวีจะไปแพร่เชื้อให้กับผู้อ่ืน 

 5.3.1.2  ปัญหาการวินิจฉัยเจตนา การกระท าความผิดอาญาซึ่งจะต้องพิจารณาว่า
ผู้กระท าประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลในการกระท านั้นหรือไม่ ซึ่งได้วิเคราะห์แล้วว่าหากผู้กระท า
ประสงค์ต่อผล เช่น กรณีใช้เข็มฉีดยาบรรจุของเหลวหรือเลือดที่มีเชื้อเอชไอวีไปแทงผู้อ่ืนโดยมีเจตนา
ให้ผู้อ่ืนติดเชื้อเอชไอวี ในกรณีกรีดข้อมือตนเองแล้วสลัดเลือดใส่ผู้อ่ืนโดยเจตนาให้ผู้อ่ืนติดเชื้อเอชไอวี  
หรือในกรณีย่อมเล็งเห็นผล เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยทั้งที่รู้ว่าตนมีเชื้อ
เอชไอวี 

จากการศึกษาคดีเกี่ยวกับการแพร่เชื้อเอชไอวีในต่างประเทศ ในการฟ้องร้องและ
พิจารณาคดีการแพร่เชื้อเอชไอวี นอกเหนือจากกรณีที่จ าเลยมีการกระท าประกอบค าพูดที่แสดง
เจตนาของจ าเลยอย่างชัดแจ้ง เช่น คดี State v. Haines210 ที่จ าเลยเชือดข้อมือตัวเองโดยบอกว่าเขา
มีเชื้อเอชไอวี เขาเป็นเอดส์ แล้วสลัดเลือด กัดและถ่มน้ าลายใส่ต ารวจและแพทย์ ซึ่งศาลพิพากษาว่า
จ าเลยมีความผิดพยายามฆ่า และในคดี State v. Caine211 ที่จ าเลยใช้เข็มฉีดยาบรรจุของเหลวที่เชื่อ
ว่าเป็นเชื้อเอชไอวีแทงผู้เสียหาย พร้อมกับบอกว่า “I’ll give you AIDS” ซึ่งข้อเท็จจริงพอที่จะ
สนับสนุนได้ว่าจ าเลยเจตนาแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้เสียหายโดยมีเจตนาฆ่าแล้ว  

ในกรณีอ่ืน ๆ เช่น คดีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการแพร่เชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ 
จ าเลยมักจะให้การปฏิเสธว่าจ าเลยไม่มีเจตนาที่จะฆ่าผู้เสียหาย หรือท าร้ายผู้เสียหาย เช่น คดีของ 
Nudja Benaissa ในประเทศเยอรมัน ที่จ าเลยอ้างว่าจ าเลยไม่มีเจตนาแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้เสียหาย
ทั้ง 3 คน แต่ไม่ได้บอกใครเรื่องสถานะเชื้อเอชไอวีเพราะเกรงว่าจะกระทบต่องานและความสัมพันธ์
ของจ าเลย อย่างไรก็ตามศาลตัดสินว่าจ าเลยมีความผิด ในข้อหาท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนให้ได้รับบาดเจ็บ
                                                           

210 State of Indiana v.  Donald J.  Haines, (Court of Appeals of Indiana, Second 
District,1989) 

211 State of Louisiana v. Donald Caine, (Court of Appeal of Louisiana, First Circuit, 
1995) 
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สาหัส และพยายามท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนตามที่อัยการฟ้องจริง และในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา 
คดี Boyer v. Belleque212 จ าเลยทราบว่าตนมีเชื้อเอชไอวีแต่ปกปิดว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวีกับคู่นอน
หลายคนและมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งศาลตัดสินลงโทษจ าเลยในข้อหาพยายามฆ่า 
จ าเลยสู้คดีต่อศาลอุทธรณ์ว่าศาลชั้นต้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจ าเลยมีความตั้งใจให้เกิดการเสียชีวิต
ของผู้เสียหาย แต่คณะลูกขุนของศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วว่าศาลชั้นต้นมีหลักฐานเพียงพอในการ
พิสูจน์เจตนาของจ าเลยที่จะท าให้ผู้อ่ืนเสียชีวิตเช่นเดียวกับคดีตัวอย่าง State v. Hinkhouse213 คือ 
จ าเลยรู้ว่าตัวเองมีเชื้อเอชไอวี รู้ว่าการกระท าของจ าเลยเป็นการแพร่เชื้อเอชไอวี และรู้ว่าหากจ าเลย
แพร่เชื้อเอชไอวีไปยังผู้ อ่ืนแล้วในที่สุดจะท าให้ผู้นั้นตายอย่างแน่นอน จึงมีค าพิพากษายืนตามค า
พิพากษาศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจ าเลยในข้อหาพยายามฆ่าผู้อ่ืน ซึ่งจักเห็นได้ว่าการตัดสินคดีการแพร่
เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาโดยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันและไม่ได้แจ้งให้คู่นอนของตนทราบถึง
สถานะการมีเชื้อเอชไอวีของตนนั้น แตกต่างกัน โดยในประเทศเยอรมันที่ใช้ประมวลกฎหมายอาญา
นั้นศาลตัดสินว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนท าให้ได้รับอันตรายสาหัส 
พยายามท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน และในรัฐโอเรกอนและรัฐเมสซาซูเสสประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้
กฎหมายอาญาแห่งรัฐซึ่งบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ศาลตัดสินว่าการกระท าดังกล่าวเป็น
ความผิดฐานพยายามฆ่า 

อย่างไรก็ตาม หากต้องการน าประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมา
ปรับใช้กับการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยปรับเข้ากับฐานความผิดท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน หรือฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 
ซึ่งมีปัญหาในการวินิจฉัยว่าผู้กระท ามีเจตนาฆ่าหรือเจตนาท าร้าย โดยจะต้องค้นหาเจตนาภายในใจ
ของผู้กระท าซึ่งมิอาจมีผู้ใดรู้ได้ จึงจักต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป โดยอาศัยหลัก “กรรม
เป็นเครื่องชี้เจตนา”  

5.3.1.3  ปัญหาเรื่องความยินยอมของผู้ถูกกระท า โดยหลักแล้วกฎหมายอาญา
ประสงค์ที่จะลงโทษผู้กระท าความผิดเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ความยินยอมของ
ผู้เสียหายจึงไม่ส าคัญที่จะท าให้การกระท าเป็นความผิดหรือไม่เป็นความผิด214 แต่ในความผิดอาญา
บางประเภทกฎหมายถือว่าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเป็นการกระท าโดยปราศจากความยินยอมของผู้เสียหาย 
ในความผิดเกี่ยวกับเพศ การมีเพศสัมพันธ์โดยอีกฝ่ายไม่ยินยอมหรือโดยส าคัญผิด เช่น การเข้าหา

                                                           
212 Andrew Lee Boyer, Petitioner-Appellant, v.  Brian Belleque, (United States 

Court of Appeals for The Ninth Circuit, 2011) 
213 State v. Hinkhouse (Court of Appeals of Oregon, 1996) 
214 จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1, หน้า 831. 



95 

 

หญิงในที่มืดโดยหลอกให้เข้าใจว่าเป็นสามีของหญิงนั้น ผู้กระท าย่อมมีความผิดฐานข่มขืนกระท า
ช าเราผู้อ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 

ในเรื่องของความยินยอมของผู้เสียหายอันจะท าให้ผู้กระท าไม่ต้องรับโทษนั้นจักต้อง
เป็นความยินยอมอันบริสุทธิ์ ความยินยอมนั้นมีอยู่จนถึงขณะกระท าและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ซึ่ง
ความยินยอมอันบริสุทธิ์ของผู้เสียหายจะต้องปราศจากการข่มขู่ หลอกลวงหรือส าคัญผิด เช่น ผู้ที่กิน
ของสิ่งหนึ่งโดยสมัครใจ ไม่ได้หมายความว่ายอมกินยาพิษที่ผสมอยู่ในนั้นโดยผู้เสียหายไม่ทราบ หรือ
หญิงที่ยอมร่วมประเวณีด้วยไม่ได้ยินยอมรับโรคที่ติดต่อจากชายโดยหญิงไม่ทราบมาก่อน 215 ซึ่งกรณี
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่แจ้งให้อีกฝ่ายทราบว่าตนมีเชื้อเอชไอวี ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการหลอกลวงหรือ
ท าให้ส าคัญผิดโดยการไม่บอก ซึ่งการไม่รู้พฤติการณ์ของผู้เสียหายเกิดจากการไม่บอกข้อเท็จจริงให้
ทราบจึงถือเป็นความยินยอมโดยชอบไม่ได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีผู้กระท ายินยอมให้มีการแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับตนเอง เช่น 
ยินยอมมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีเชื้อเอชไอวีทั้งที่ทราบ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย จะยกเว้นความผิดให้กับผู้
แพร่เชื้อเอชไอวีหรือไม่ ซึ่งผู้ เขียนมีความเห็นว่าหากก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาเป็น
ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนหรือพยายามฆ่า ซึ่งเป็นความผิดที่ไม่สามารถให้ความยินยอมแก่กันได้เนื่องจาก
ขัดศีลธรรมอันดี เช่นเดียวกับการท าร้ายร่างกาย เช่น ยินยอมให้ใช้มีดฟันหรือใช้ปืนยิงเพ่ือทดสอบ
ความอยู่ยงคงกระพัน ซึ่งเคยมีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 605/2463 "ผู้ตายอวดอ้างว่ามีคาถายิงไม่เข้า 
จึงบอกจ าเลยที่ 1 ให้ใช้ปืนยิงตน จ าเลยที่ 1 ยิงผู้ตายที่ขา ผู้ตายได้รับบาดเจ็บที่ขาได้รับความเจ็บปวด
จึงร้องบอกว่า “ยิงกูเสียให้ตายเถิด” จ าเลยที่ 2 จึงได้ใช้ปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย ศาลพิจารณาว่า
การฆ่าคนตายแม้ว่าผู้ตายจะยินยอมให้ฆ่าก็ไม่อาจอ้างเป็นข้อแก้ตัวได้ วินิจฉัยว่าจ าเลยที่ 1 มีความผิด
ฐานพยายามฆ่า ส่วนจ าเลยที่ 2 มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา"  

ดังนั้น หากก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา เป็นความผิดอาญาตามฐาน
ความผิดในประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ในความผิดต่อชีวิตและความผิดต่อร่างกาย
ย่อมไม่อาจอ้างความยินยอมของผู้เสียหายได้ เนื่องจากเป็นความผิดอาญาที่มีขึ้นเพ่ือรักษาความสงบ
ของสังคม 
 

5.3.2  วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาใน
กรณีใช้กฎหมายพิเศษ 
 หากน ากฎหมายพิเศษมาใช้ในกรณีการแพร่ เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา เช่น การออก
พระราชบัญญัติโดยก าหนดให้มีโทษทางอาญา มีปัญหาในการพิจารณา คือ 
                                                           

215 เรื่องเดียวกัน, หน้า 839. 
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5.3.2.1  ปัญหาการพิสูจน์ความผิด การกระท าในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนานั้น 
ผู้กระท าจะต้องรู้ว่าตนเองมีเชื้อเอชวี รู้ว่าเชื้อเอชไอวีรักษาไม่หายและน าไปสู่การเจ็บป่วยและเสียชีวิต
ง่ายกว่าคนปกติ และรู้ว่าการกระท าของตนเป็นการแพร่เชื้อเอชไอวี ผู้กล่าวหาย่อมมีหน้าที่ในการ
พิสูจน์ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระท าความผิด คือ รู้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการแพร่เชื้อเอชไอวี และ
ในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยผู้มีเชื้อเอชไอวีเองนั้น ผู้กล่าวหาจักต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้นั้นเป็นผู้มีเชื้อเอชไอ
วีและรู้หรือควรจะรู้ว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวี โดยอาศัยข้อมูลทางการแพทย์และพฤติการณ์ของผู้กระท า 
เช่นเดียวกับในกรณีการน าประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ในกรณีการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา
ตามท่ีได้วิเคราะห์ไปแล้วในข้อ 5.3.1.1  

5.3.2.2  ปัญหาการวินิจฉัยเจตนา หากใช้กฎหมายพิเศษที่ก าหนดให้การแพร่เชื้อ
เอชไอวีโดยเจตนาเป็นความผิดและมีโทษทางอาญา ผู้กล่าวหาต้องพิสูจน์ว่าผู้กระท าประสงค์ต่อผล
หรือย่อมเล็งเห็นผลได้หรือไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นการแพร่เชื้อเอชไอวี โดยไม่ต้องพิจารณาในเรื่อง
ผลของการกระท าว่าผู้ที่ถูกกระท าจะติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ ไม่ต้องพิจารณาว่าผู้กระท าประสงค์ต่อผล
หรือย่อมเล็งเห็นผลในความตายหรือความเสียหายแก่ร่างกายของผู้ถูกกระท า เพราะเพียงแค่กระท าก็
เป็นความผิดส าเร็จแล้วไม่ว่าผลสุดท้ายจะเกิดหรือไม่เกิด 

5.3.2.3  ปัญหาเรื่องความยินยอมของผู้ถูกกระท า หากใช้กฎหมายพิเศษท่ีก าหนดให้
การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาเป็นความผิดและมีโทษทางอาญา และมิได้อยู่ในฐานความผิดต่อชีวิต
และความผิดต่อร่างกาย การร่างกฎหมายจึงสามารถก าหนดให้ความยินยอมของผู้เสียหายเป็น
ข้อยกเว้นอันจะท าให้การกระท านั้นไม่เป็นความผิด เช่น การที่ผู้เสียหายทราบว่าคู่นอนของตนมีเชื้อ
เอชไอวีและยอมมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ผู้มีเชื้อเอชไอวีย่อมไม่มีความผิดในการแพร่เชื้อ
เอชไอวีโดยเจตนาเพราะได้รับความยินยอมของผู้เสียหายที่ยอมรับความเสี่ยงไว้เอง เป็นต้น อย่างไรก็
ตามในการออกกฎหมายพิเศษควรค าถึงถึงหลักความยินยอมของผู้เสียหายในเรื่องที่ความยินยอมนั้น
จะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าการยินยอมให้มีการแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับตนเอง
นั้น นอกเหนือจากการยินยอมที่จะรับเชื้อโรคเชื้อไวรัสอันน าไปสู่การเจ็บป่วยและเสียชีวิตง่ายกว่าคน
ปกติแล้ว ซึ่งผลกระทบไม่ได้อยู่ที่ชีวิตและร่างกายของผู้เสียหายเท่านั้น แต่ยังมีความเป็นไปได้ที่จะมี
ผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมของผู้เสียหายในเรื่องการดูแลรักษาและใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ ร่วมไปถึงยังเป็นภาระของรัฐส าหรับงบประมาณในการช่วยเหลือรักษาผู้ติด
เชื้อเอชไอวีที่เพ่ิมขึ้นอีกด้วย การแพร่เชื้อเอชไอวีจึงเป็นเรื่องที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของสังคม 
 



 

บทท่ี 6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
6.1  บทสรุป 
 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในเรื่องสิทธิในการ
รักษา ซึ่งอยู่ในกฎหมายประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และในขณะเดียวกับยังมี
องค์กรและหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และมีการให้ความรู้
ความเข้าใจกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและสังคม เพ่ือให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 
นอกจากนี้ผู้ติดเชื้อเอชไอวียังได้รับความคุ้มครองในสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันของบุคคลในสังคม
ในการคุ้มครองสิทธิส่วนตัวต่าง ๆ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการให้การคุ้มครองผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีแล้ว กฎหมายควรให้ความคุ้มครองบุคคลในสังคมด้วย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหากผู้มีเชื้อเอชไอวีได้
แพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา ควรได้รับโทษทางอาญา จากสภาพปัญหาของสังคมที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือ
ผู้ป่วยโรคเอดส์มีเจตนาแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้ อ่ืน เช่น กรณีชายชาวเยอรมันที่เจตนาซื้อบริการ
หญิงไทยโดยเสนอเงินจ านวนมากเพ่ือแลกกับการไม่ต้องใช้ถุงยางอนามัย หรือชายชาวเช็กผู้ต้องหา
ตามหมายจับในข้อหาแพร่เชื้อโรคร้ายแรงในประเทศของตนเอง ซึ่งหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยโดย
มีพฤติกรรมเจตนาแพร่เชื้อเอชไอวีในประเทศไทยเช่นเดียวกัน แต่ต ารวจอ้างว่าการกระท าดังกล่าว
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเอาผิดจึงด าเนินคดีผู้กระท าในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองและศาลมีค าสั่ง
เนรเทศออกนอกประเทศ เนื่องจากประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะเพ่ือก าหนดความรับผิดอาญาใน
การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา เหมือนเช่นในต่างประเทศที่ระบุเป็นฐานความผิดโดยตรง หรือน า
กฎหมายอาญาของรัฐมาปรับใช้ให้การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดฐานพยายามฆ่า ท าร้ายร่างกาย 
หรือท าร้ายร่างกายสาหัส  

จากการศึกษากรณีหากประเทศไทยก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาเป็นความผิดต่อ
กฎหมายและมีโทษทางอาญานั้น ควรจะก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาเป็นความผิด
โดยตรง โดยออกเป็นกฎหมายเฉพาะ หรือน าประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมาปรับ
ใช้กับกรณีดังกล่าว เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย โดย
ศึกษาจากบทกฎหมายและคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาในต่างประเทศ ซึ่งพบว่า
การใช้กฎหมายพิเศษ หรือน ากฎหมายอาญาของรัฐมาปรับใช้กับกรณีดังกล่าว มีทั้งข้อดีข้อเสียที่
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แตกต่างกันไป คือ ในการใช้กฎหมายอาญาของรัฐนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับการพิสูจน์ความผิดในเรื่อง
ของเจตนาของผู้กระท าอันเป็นองค์ประกอบของความผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและความผิด
เกี่ยวกับร่างกายว่าผู้กระท าประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลในความตายหรือความเสียหายแก่
ร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระท า รวมไปถึงปัญหาการพิจารณาผลสุดท้ายที่เกิดข้ึนจากการกระท านั้น 
 เนื่องจากการติดเชื้อเอชไอวีนั้นในทางการแพทย์ไม่สามารถตรวจพบเชื้อเอชไอวีในร่างกาย
นับจากวันที่มีการแพร่เชื้อได้ทันทีเพราะเชื้อเอชไอวีจะมีเวลาฟักตัวประมาณสองสัปดาห์ถึงหนึ่งปี
ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคล ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในบางรายจะรู้ตัวว่าติดเชื้อเอช
ไอวีก็ต่อเมื่อปรากฎอาการของโรคต่าง ๆ ซึ่งอาจใช้เวลา 5-10 ปี และเม่ือพิจารณาผลสุดท้ายคือความ
ตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวีนั้นอาจใช้เวลาถึง 20 ปี ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้รับรักษา หรือผลคือ
ความตายอาจไม่เกิดขึ้นเพราะผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้ารับการรักษาและรับยาต้านไวรัสซึ่งเป็นการบรรเทา
ผลจากตัวผู้เสียหายเอง  

ส่วนในกรณีการใช้กฎหมายพิเศษ รวมไปถึงการเพ่ิมเติมถ้อยค าในประมวลกฎหมายอาญา
โดยระบุให้การแพร่เชื้อเอชไอวีเป็นความผิดอย่างชัดเจนนั้นมีข้อดี คือ ไม่ต้องพิจารณาเรื่องเจตนาท า
ร้ายหรือเจตนาฆ่าของผู้กระท า และไม่ต้องพิจารณาถึงผลสุดท้ายของการกระท าแม้ว่าผลนั้น คือ การ
ติดเชื้อเอชไอวีของผู้ถูกกระท าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม เพียงแค่พิสูจน์ว่าผู้กระท ามีเจตนาแพร่เชื้อเอช
ไอวีให้กับผู้อ่ืนก็เพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตามการบัญญัติกฎหมายพิเศษหรือมีถ้อยค าในตัวบทกฎหมาย
ระบุให้การแพร่เชื้อเอชไอวีเป็นความผิดและมีโทษทางอาญา ซึ่งมีความเห็นของโครงการเอดส์แห่ง
สหประชาชาติ (UNAIDS) เสนอแนะให้ประเทศต่าง ๆ น ากฎหมายอาญาของรัฐมาประยุกต์ใช้ในการ
พิจารณาความผิดในการแพร่เชื้อเอชไอวี แทนที่จะก าหนดให้การแพร่เชื้อเอชไอวีเป็นความผิด
เฉพาะ216 เพราะการที่มีกฎหมายระบุถ้อยค าอย่างชัดแจ้งให้การแพร่เชื้อเอชวีเป็นอาชญากรรมจะท า
ให้ผู้มีเชื้อเอชไอวีรู้สึกถึงการแบ่งแยกและถูกตีตรา ทั้งยังเป็นการกระตุ้นความหวาดระแวงของคนใน
สังคม โดยในประเทศไทยเคยมีการร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับโรคเอดส์โดยเฉพาะเพ่ือก าหนด
มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์อย่างจริงจังเพ่ือลดอัตราการแพร่กระจายและการติดเชื้อ 
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อหรือผู้ต้องสงสัยว่าติดโรคเอดส์โดยเฉพาะ ทั้ งนี้ ในร่าง
พระราชบัญญัติระบุว่า “ผู้ติดเชื้อ หมายความว่า ผู้มีผลยืนยันการตรวจโรคยืนยันได้ว่า ติดเชื้อโรค
เอดส์ และผู้ประกอบวิชาเวชกรรมได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคเอดส์” โดยในร่างพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าวมีข้อความห้ามมิให้ผู้ติดเชื้อหรือผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ (1) ขาย ให้ หรือกระท าการใด ๆ ในลักษณะเดียวกับการให้ซึ่งเลือด น้ าเหลือง หรือ

                                                           
216UNAIDS, International Guidelines on HIV/ AIDS and Human Rights 2 0 06 

Consolidated Version, Geneva, Switzerland: UNAIDS 2010), p. 29. 
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ของเหลวอ่ืนใด เนื้อเยื่อ อสุจิหรืออวัยวะของตนแก่ผู้อ่ืน (2) ใช้เข็มฉีดยาหรือกระบอกฉีดยาร่วมกับ
บุคคลอ่ืน (3) ค้าประเวณีหรือประกอบอาชีพอ่ืนใดอันอาจเป็นการแพร่โรคเอดส์ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด (4) ให้ผู้อ่ืนกระท าการเจาะเลือด ฉีดยา ผ่าตัด ท าฟัน ตรวจหรือรักษาโรคอ่ืนใด โดย
ไม่แจ้งให้ผู้นั้นทราบว่า ตนเป็นผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อจากผู้ติดเชื้อ (5) มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกัน
การแพร่เชื้อเอดส์ (6) กระท าการสมรสโดยมิได้แจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายทราบว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อหรือ
เป็นผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ (7) กระท าการอันใดอันเป็นเหตุให้เอดส์แพร่หลาย ผู้ใดฝ่าฝืน (1) (2) (3) (4) 
(5) (7) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดฝ่าฝืน (6) 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท อย่างไรก็ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลในขณะนั้นที่ต้องการคุ้มครองผู้ติดเชื้อเอดส์ จึงมีมติให้ระงับการเสนอร่างดังกล่าว 217 ซึ่ง
หมายความว่าประเทศไทยเคยมีการร่างกฎหมายก าหนดให้การแพร่เชื้อเอดส์เป็นความผิดอาญา โดย
ใช้ค าว่า “เชื้อเอดส์” ซึ่งโรคเอดส์เป็นอาการป่วยของผู้ติดเชื้อเอชไอวีขั้นสุดท้าย การจะลงโทษผู้แพร่
เชื้อได้จะต้องปรากฏว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะต้องอยู่ในระยะผู้ป่วยเอดส์เท่านั้น ซึ่งผู้ เขียนเห็นว่าเกิดจาก
ความไม่เข้าใจในข้อมูลทางการแพทย์ในอดีต 

นอกจากนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่าการออกกฎหมายพิเศษ รวมไปถึงการเพ่ิมเติมถ้อยค าใน
ประมวลกฎหมายอาญาโดยระบุอย่างชัดแจ้งให้การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาเป็นความผิดและ
ก าหนดโทษทางอาญาไว้นั้น หากในอนาคตซึ่งมิอาจรู้ได้ว่าเมื่อใดที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การแพทย์จนสามารถคิดค้นยาหรือวิธีการรักษาเชื้อเอชไอวีให้หายเกลี้ยงไปจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ
ได้ เมื่อถึงเวลานั้นจะท าให้กฎหมายนั้นล้าสมัย และมีการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายดังกล่าวอีก 
 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษากรณีการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนา หากประเทศไทยจะก าหนดให้การแพร่เชื้อ
เอชไอวีโดยเจตนามีความผิดทางอาญา ผู้ เขียนเห็นว่าควรจะน าประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใน
ปัจจุบันมาปรับใช้ โดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในประมวลกฎหมายอาญา หรือบัญญัติเป็นกฎหมาย
เฉพาะ ซึ่งการบังคับใช้โทษทางอาญากับผู้แพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาไม่ได้มีจุดประสงค์หลักในการลด
การแพร่เชื้อเอชไอวี แต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรามและป้องกันพฤติกรรมของผู้มีเชื้อเอชไอวีอันน าไปสู่
พฤติการณ์ที่คุกคามต่อสวัสดิภาพด้านชีวิตและร่างกายของคนในสังคม และเพ่ือลงโทษผู้กระท าซึ่ง
เป็นการก ากับควบคุมการก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอ่ืนในสังคมอีกด้วย โดยพิจารณาในเรื่องเจตนา

                                                           
217 ธนวัฒน์ รัชตากร, มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้แพร่เชื้อเอดส์, (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539) หน้า 126. 
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ของผู้กระท าเป็นหลัก หากผู้กระท าตั้งใจที่จะแพร่เชื้อเอชไอวีให้ผู้อ่ืน อันเห็นได้ชัดเจนโดยมิต้องสงสัย
ว่าผู้กระท ามีเจตนาร้ายอย่างแน่นอน โดยน าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาพิจารณา
องค์ประกอบความผิด การกระท าดังกล่าวอาจเทียบเท่าการเจตนาฆ่า หรือความผิดฐานท าร้าย
ร่างกายผู้อื่น  

1.  ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย  
โดยผู้เขียนเห็นว่าหากมีเหตุการณ์อันเป็นลักษณะของการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเกิดขึ้นใน

ประเทศไทย เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องรับแจ้งความและด าเนินคดีอาญาตามกระบวนการเพ่ือให้อัยการ
ยื่นฟ้องต่อศาลให้พิจารณาคดีเพ่ือลงโทษผู้กระท าการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาต่อไป ในกรณีการ
ฟ้องคดีหากเกิดกรณีแพร่เชื้อเอชไอวีในประเทศไทยว่า จั กฟ้องในข้อหาใดนั้นจะต้องพิจารณา
ข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป โดยพิจารณาจากการกระท า ความร้ายแรงของเชื้อเอชไอวีในร่างกายผู้แพร่เชื้อ 
พิจารณาจากอวัยวะที่ถูกกระท า และความแข็งแรงหรืออ่อนแอของร่างกายผู้ถูกกระท า และพิจารณา
จากพฤติการณ์อ่ืนๆ ประกอบกัน โดยในการพิจารณคดีเกี่ยวกับการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนานั้น 
ผู้เขียนเห็นว่าจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางการแพทย์และข้อคิดเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย โดย
ยกตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 ด าเป็นผู้มีเชื้อเอชไอวีระยะป่วยเป็นเอดส์ ข่มขืนกระท าช าเรา เด็กชายขาวอายุ 
9 ปี ทางทวารหนัก เช่นนี้นอกจากข้อหากระท าช าเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีแล้ว เมื่อพิจารณาจาก
การกระท าของด าผู้มีเชื้อเอชไอวีระยะป่วยเอดส์ ผู้ซึ่งรู้หรือควรจะรู้ได้ว่าการกระท าของตนนั้นอาจท า
ให้เด็กชายขาวติดเชื้อเอชไอวีจากตนได้ (โดยจากข้อมูลทางการแพทย์การร่วมเพศทางทวารหนักมี
อัตราความเสี่ยงมากที่สุด  คือ ร้อยละ 50) หากเด็กชายขาวติดเชื้อเอชไอวีจากนายด า ย่อมท าให้
ร่างกายของเด็กชายขาวที่มีอายุเพียง 9 ปี มีภูมิคุ้มกันลดลงเสี่ยงต่อโรคฉวยโอกาสซึ่งเป็นสาเหตุของ
การเสียชีวิต การกระท าของนายด าจึงเป็นการท าให้ชีวิตเด็กชายขาวสั้นลง โดยผลตรวจจากแพทย์
พบว่าเด็กชายขาวติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเชื้อเอชไอวีจากนายด าเป็นเชื้อเอชไอวีร้ายแรง เช่นนี้ ย่อม
ด าเนินคดีกับนายด าในความผิดพยายามฆ่าเด็กชายขาว ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 280 
ประกอบมาตรา 80 ได้ 

ตัวอย่างที่ 2 นายด าผู้มีเชื้อเอชไอวีระยะมีอาการปานกลาง มีอาการต่อมน้ าเหลืองโต ไซนัส
อักเสบ และปอดอักเสบ ต้องการแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อื่น เนื่องจากนายด ารู้สึกโกรธแค้นที่ตนเองมี
เชื้อเอชไอวีและเจ็บป่วยจากอาการของโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากเชื้อเอชไอวี จึงจงใจที่จะแพร่เชื้อให้
ผู้อื่นทุกข์ทรมานใจและกายเหมือนตนเอง โดยในการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงนั้น นายด าจะใช้กลอุบายที่
จะไม่ใช้ถุงยางอนามัยเนื่องจากนายด ามีเจตนาแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อ่ืน เช่นนี้จักเห็นได้ว่า นายด ามี
เจตนาให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่กาย หากผู้ถูกกระท าติดเชื้อเอชไอวีจากนายด า นายด าย่อมมีความผิด
ฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี
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จะต้องพบแพทย์และได้รับยาต้านไวรัสไปตลอดชีวิตเพ่ือรักษาชีวิตไว้จากการเจ็บป่วยเรื้อรังซึ่งอาจถึง
ตลอดชีวิต หรือตามปกติแล้วไม่อาจบ าบัดให้หายได้ภายในยี่สิบวัน ตามบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 297(7) หรือ มาตรา 297(8) และเนื่องจากนายด าได้คิดไตร่ตรองทบทวนแล้ว
ตกลงใจที่จะกระท าการนั้น นายด าจึงมีความผิดฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจนเป็น
เหตุให้ผู้ถูกกระท าได้รับอันตรายสาหัส นายด าจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 298  

ในกรณีผู้ถูกกระท า ไม่ติดเชื้อเอชไอวีจากนายด า การกระท าของนายด าจึงไม่บรรลุผล นาย
ด าจักมีความผิดฐานพยายามท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 ประกอบ
มาตรา 80 

ตัวอย่างที่ 3 นายด าผู้มีเชื้อเอชไอวีระยะป่วยเป็นเอดส์  มีอาการปอดอักเสบและเป็นวัณโรค 
นายด าไม่ได้เข้ารับการรักษาจากแพทย์ และรู้ว่าตนจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน ต้องการแพร่เชื้อเอชไอวี
ให้กับผู้อื่น เนื่องจากนายด ารู้สึกโกรธแค้นที่ตนเองเจ็บป่วยจากอาการของโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากเชื้อ
เอชไอวีและจะต้องตายเพราะโรคเอดส์ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อเอชไอวี จึงจงใจที่จะแพร่เชื้อให้ผู้อ่ืนทุกข์
ทรมานกายใจและให้ตายด้วยสาเหตุเช่นเดียวกับตนเอง โดยในการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงนั้น นายด า
จะใช้กลอุบายที่จะไม่ใช้ถุงยางอนามัยเนื่องจากนายด ามีเจตนาแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อ่ืน เช่นนี้จัก
เห็นได้ว่า นายด ามีเจตนาให้ผู้อ่ืนเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวี หากผู้ ถูกกระท าติดเชื้อเอชไอวีจาก
นายด าและเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี นายด าย่อมมีความผิดฐานเจตนาฆ่าผู้อ่ืนโดย
ไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289  

หากผู้ถูกกระท า ไม่ติดเชื้อเอชไอวีจากนายด า หรือผู้ถูกกระท าติดเชื้อจากนายด าแต่รู้ตัวและ
เข้ารับการรักษาจากแพทย์โดยการรับยาต้านไวรัสให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจึงไม่เสียชีวิตใน
ระยะเวลาอันสั้น การกระท าของนายด าจึงไม่บรรลุผล นายด าจักมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อ่ืนโดย
ไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 ประกอบมาตรา 80 

ตัวอย่างที่ 4 นายด าผู้มีเชื้อเอชไอวีระยะเริ่มต้น ต้องการแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อ่ืน จึงกรีด
ข้อมือตัวเองและบรรจุเลือดของตนในเข็มฉีดยาและใช้เข็มฉีดยาไล่แทงนายแดง แต่นายแดงไม่ติดเชื้อ
เอชไอวีจากนายด าเพราะเข็มเพียงแค่สะกิดผิวหนังชั้นนอกของนายแดงเท่านั้น แม้การใช้เข็มธรรมดา
แทงผู้อ่ืนแต่เข็มเพียงสะกิดผิวหนังชั้นนอกผู้กระท าจะมีความผิดฐานท าร้ายผู้อ่ืนโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามมาตรา 391 แต่หากพิจารณาแล้วว่านายด าผู้กระท าต้องการใช้
เข็มแทงผู้อ่ืนเพ่ือแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับนายแดง คือได้กระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท าไม่บรรลุผล 
คือไม่สามารถแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับนายแดง ซึ่งข้อมูลทางการแพทย์พบว่าการใช้เข็มฉีดยาที่มีเชื้อเอช
ไอวีมีความเสียงที่จะท าให้ติดเชื้อเอชไอวีได้ นายด าย่อมมีความผิดฐานพยายามท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน
ตามมาตรา 295 ประกอบมาตรา 80 
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ตัวอย่างที่ 5 นายด าคบหากับนางสาวฟ้า ซึ่งมีโรคประจ าตัวคือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ต้อง
เข้ารับการรักษาและพบแพทย์เป็นประจ า นายด าทราบว่าตนมีเชื้อเอชไอวีระยะมีอาการปานกลาง 
และทราบดีว่านางสาวขาวมีร่างกายอ่อนแอกว่าคนปกติทั่วไป นายด ามีความสัมพันธ์กับนางสาวฟ้า
โดยไม่ได้แจ้งถึงสถานะมีเชื้อเอชไอวีของตนและไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการ
แพร่เชื้อเอชไอวี ต่อมีอีกสามเดือนนางสาวฟ้าเสียชีวิต แพทย์มีความเห็นว่านางสาวฟ้าติดเชื้อเอชไอวี
ชนิดร้ายแรงประกอบกับนางสาวฟ้ามีร่างกายอ่อนแอท าให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงเร็วมากและเกิด
โรคฉวยโอกาสท าให้เสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวี นางสาวฟ้าไม่ได้เสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งเม็ด
เลือดขาว เช่นนี้ การกระท าของนายด าย่อมเล็งเห็นได้ว่าหากนางสาวฟ้าติดเชื้อเอชไอวีจากตน อาจท า
ให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติ เช่นนี้ นายด ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยย่อมเล็งเห็นผล 

จากตัวอย่างที่ได้ยกขึ้นมาข้างต้น เห็นได้ว่าหากเกิดกรณีการกระท าการแพร่เชื้อเอชไอวีนั้น
สามารถน าประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมาปรับใช้เพ่ือลงโทษการกระท าการแพร่
เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อ่ืนได้ทั้งในกรณีที่แพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อ่ืนโดยเจตนา รวมไปถึงการแพร่เชื้อเอช
ไอวีให้กับผู้อ่ืนโดยประมาทซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้กระท าต้องรับผิดแม้ได้
กระท าโดยประมาท เช่น กรณีการถ่ายเลือดหรือให้เลือดของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือความผิดพลาดที่เกิด
จากการรักษาจากสถานพยาบาลท าให้ผู้อ่ืนติดเชื้อเอชไอวี การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่เปิดเผยสถานะเอช
ไอวีของตนแม้ใช้ถุงยางอนามัยก็ยังมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวีได้จากน้ าเมือกและสารคัดหลั่งหาก
ไม่ระมัดระวัง เป็นต้น แต่เนื่องจากในการศึกษาวิทยานิพน์นี้ผู้ เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเฉพาะ
กรณีความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาเท่านั้น และเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจ
ศึกษาเรื่องความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อเอชไอวีในการค้นคว้าในเรื่องที่เก่ียวข้องต่อไป 

2.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ในการก าหนดให้ผู้กระท าการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนาต้องรับผิดอาญา โดยน าบทบัญญัติ

ในความผิดต่อชีวิตและความผิดต่อร่างกายในประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ ซึ่งโทษทางอาญาใน
ฐานความผิดต่อชีวิตและร่างกายนั้น มีทั้งโทษประหารชีวิต จ าคุก กักขัง และปรับ ในการบังคับใช้โทษ
ทางอาญากับการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยเจตนานั้นเพ่ือปราบปรามและป้องกันพฤติกรรมการแพร่เชื้อเอช
ไอวีอันเป็นพฤติการณ์ที่คุกคามต่อสวัสดิภาพด้านชีวิตและร่างกายของบุคคลในสังคม เพ่ือประโยชน์ใน
การคุ้มครองคนในสังคม ตลอดจนคุ้มครองความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้น 
โดยผู้เขียนเห็นด้วยว่าควรจะลงโทษผู้มีเจตนาแพร่เชื้อเอชไอวีให้กับผู้อ่ืนโดยการแยกผู้กระท าความผิด
ออกจากสังคม อย่างไรก็ตามผู้มีเชื้อเอชไอวีเมื่อกระท าผิดอาญาและถูกลงโทษจ าคุกมีความเป็นไปได้ที่
จะไปแพร่เชื้อเอชไอวีในคุกอีกด้วยวิธีการต่าง ๆ ประกอบกับผู้มีเชื้อเอชไอวีจ าเป็นต้องได้รับได้รับยา
ต้านไวรัสและการตรวจรักษาจากแพทย์ ดังนั้น ในการพิจารณาลงโทษผู้กระท าการแพร่เชื้อเอชไอวี
ให้กับผู้อ่ืนหากพิจารณาว่า ผู้นั้นมีอาการป่วยทางจิตเนื่องจากการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อเอชไอวีและ
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การถูกปฏิบัติโดยแบ่งแยกของสังคมก่อให้ผลกระทบต่อสภาพจิตใจจนน าไปสู่การกระท าการแพร่เชื้อ
เอชไอวีให้กับผู้อื่น การลงโทษโดยการจ าคุกอาจไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมหรือท าให้ผู้กระท าได้ส านึก
ผิดได้ ศาลอาจพิจารณาลงโทษผู้กระท าโดยวิธีอ่ืนควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์ เช่น การคุม
ประพฤติ โดยก าหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติและอาจมีเจ้าหน้าที่คุมประพฤติคอยสืบเสาะและควบคุม
พฤติกรรมในสถานที่ท่ีก าหนด เช่น  สถานพยาบาล เป็นต้น 
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