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วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างกฎหมายอาญาในระบบ
กฎหมาย Common Law และ Civil Law ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักความจ าเป็นและ
ข้อยกเว้นของการอ้างกระท าด้วยความจ าเป็น เปรียบเทียบระหว่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย 
Common Law ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Civil Law ได้แก่ 
ประเทศไทย และประเทศเยอรมัน เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะที่ได้มาจากการเปรียบเทียบ
หลักความจ าเป็นระหว่างกฎหมายอาญาประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมัน 

จากกการศึกษาพบว่า ข้อยกเว้นการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นตามหลักมาตรา 67 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาไทย ได้แก่ ภยันตรายที่เกิดขึ้นจะต้องไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้กระท า หรือ
การกระท านั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุ ซึ่งมีความแตกต่างกับประเทศเยอรมันในประเด็นของผู้มี
หน้าที่ตามกฎหมายเป็นพิเศษ กล่าวคือ ประเทศเยอรมันมีข้อยกเว้นห้ามผู้มีหน้าที่สัมพันธ์ทาง
กฎหมายเป็นพิเศษ อ้างความจ าเป็นเพ่ือยกเว้นโทษในการกระท าที่ตนมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ   
ดังนั้น หากมีกรณีเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผู้มีหน้าที่ละทิ้งหน้าที่เพ่ือต้องการเอาตัวรอดในสถานการณ์
ที่เป็นไปตามหลักการกระท าด้วยความจ าเป็น เช่น กัปตันเรือหนีออกจากเรือที่ก าลังล่มโดยละทิ้ง     
ไม่ช่วยเหลือผู้โดยสาร กรณีดังกล่าวกัปตันย่อมอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นเพ่ือยกเว้นโทษได้      
ซึ่งผลทางกฎหมายแตกต่างจากเยอรมัน ที่กับตันไม่สามารถอ้างความจ าเป็นเพ่ือให้ตนได้รับ         
การยกเว้นโทษได้  

จากข้อค้นพบดังกล่าว การวางหลักข้อยกเว้นการกระท าด้วยความจ าเป็นตามกฎหมายอาญา
ประเทศเยอรมัน มาตรา 35 มีการก าหนดข้อยกเว้นการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นในส่วนของ   
ผู้ที่มีหน้าที่สัมพันธ์ทางกฎหมายเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นการวางหลักที่รัดกุมกว่าประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผู้วิจัยจึงได้มีการเสนอแนวทางว่า ประเทศไทยควรเพ่ิมข้อยกเว้นการอ้างการกระท า
ด้วยความจ าเป็น ในประเด็นของผู้มีหน้าที่สัมพันธ์ทางกฎหมายเป็นพิเศษที่จะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่
ในสถานการณ์นั้น ๆ ไม่อาจอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นดังเช่นประเทศเยอรมัน  
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This thesis aims to compare the criminal law doctrine in the Common law 

and Civil law, to study the concepts of necessity and exclusion of necessity defense 
and to compare such doctrines of the common law countries, e.g. United State of 
America, to the civil law countries, i.e. Thailand and Germany, in order to propose 
solutions and recommendations which are derived from the comparative study of 
legal doctrine on necessity defense among Thai, US, and German criminal laws. 

From the study, it is found that the necessity doctrine under Section 67 of 
the Criminal Code of Thailand are the circumstance of which the danger that has 
arisen must not be caused by the offender’s own fault or such offence was done 
reasonably necessary under the circumstance. This is very different from criminal law 
of Germany with regard to the person standing in a special legal relationship. To put 
it differently, in Germany, the exclusion clause provides that the person having 
special legal relationship is forbidden to claim necessity defense. Therefore, in case 
that a person having special legal relationship abandons the duty amid the danger 
caused by him or her saving his or her own life in accordance with the principles of 
necessity, such as the captain escaped from a sinking ship without rescuing 
passengers, the captain can claim necessity as excuse to waive his or her criminal 
liability. This provides different legal effect comparing to the criminal law of German 
which excludes the captain from necessity excuse or a waiver of liability.  

Based on such findings, it is advisable to lay down principle to exclude 
necessity defense in the same way as the necessity principle under Section 35 of 
German penal law providing for exception of necessity defense in case of the person 
holding special legal relationship, which is considered to be more circumspect, 
comparing to criminal laws of Thailand and United States of America. The author 
recommends that Thailand should include an exclusion clause to exclude the 
person holding special legal relationship under such circumstance from claiming the 
necessity defense like the criminal law of Germany. 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 
กฎหมายอาญา1 คือ กฎหมายที่บัญญัติว่า การกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดเป็นความผิด 

และก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดไว้ด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า กฎหมายอาญา คือ 
กฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือบังคับให้มีการกระท าโดยผู้ที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ วัตถุประสงค์ของกฎหมายอาญา นอกจากจะเป็นกฎควบคุมให้
การอยู่ร่วมกันในสังคมมีความสงบเรียบร้อยแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์มุ่งจะลงโทษผู้กระท าความผิด เพ่ือ
แก้ไขปรับปรุงผู้กระท าความผิดให้เป็นคนดี เพ่ือข่มขู่ให้มีความเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะกระท า
ความผิด เพ่ือแก้แค้นทดแทนให้กับผู้เสียหาย และตัดผู้กระท าความผิดออกจากสังคม 
 การกระท าที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา จะต้องเป็นการกระท าที่เป็นไปตาม
โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา กล่าวคือ บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญา เมื่อ 

1. การกระท าครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายก าหนด กล่าวคือ 
 1)  มีการกระท า 
 2)  การกระท าครบ “องค์ประกอบภายนอก” ของความผิด 
 3)  การกระท าครบ “องค์ประกอบภายใน” ของความผิด 
 4)  ผลของการกระท าสัมพันธ์กับการกระท า 
2. การกระท าไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด เช่น การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
3. การกระท าไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ เช่น การกระท าด้วยความจ าเป็น 

 ดังนั้น เมื่อเป็นไปตามโครงสร้างความรับผิดในทางอาญา บุคคลนั้นย่อมถือว่าได้กระท า
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและจะต้องรับโทษตามท่ีได้วางไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ 
 ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการศึกษาในส่วนของ โครงสร้างความรับผิดอาญา ในเรื่อง
การกระท าไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ กล่าวคือ การกระท าด้วยความจ าเป็น ซึ่งหลักของ  “การกระท า
ด้วยความจ าเป็น” ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย บัญญัติไว้ในมาตรา 67 ความว่า 
 

ผู้ใดกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น 
  (1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อ านาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยง หรือขัด
ขืนได้ หรือ 

                                                           
1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, ค ำอธิบำยกฎหมำยอำญำ ภำค 1 บทบัญญัติท่ัวไป, พิมพ์ครั้งที่ 

10 แก้ไขเพ่ิมเติม (กรุงเทพฯ: ผลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2551), หน้า 40. 
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  (2) เพราะ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่
สามารถหลีกเลี่ยง ให้พ้นด้วยวิธีอ่ืนใดได้เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะ
ความผิดของตน 
 ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 
 
โดยมุ่งศึกษาในประเด็นถึงเหตุที่ไม่สามารถท าให้อ้างได้ว่าได้การกระท าดังกล่าวได้กระท าไป

ด้วยความจ าเป็น  เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอาญาประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศเยอรมัน  

ส าหรับกฎหมายอาญาของประเทศไทยนั้น ข้อยกเว้นในการอ้างว่าการกระท าดังกล่าวได้
กระท าไปด้วยความจ าเป็น คือ การที่ภยันตรายที่เกิดขึ้นนั้นได้ก่อเกิดขึ้นด้วยความผิดของผู้ที่อ้างว่าได้
กระท าไปด้วยความจ าเป็น ตัวอย่างเช่น นาย ก. ถูกนาย ข. ใช้ปืนจ่อศีรษะ ให้ใช้มีดแทงนาย ค. ใน
การต่อสู้ซึ่งทั้งสามคนสมัครใจเข้าทะเลาะวิวาท กรณีดังกล่าว ถึงแม้ว่า นาย ก. จะอยู่ภายใต้อ านาจ
ของนาย ข. ซึ่งตนไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนให้พ้นโดยวิธีอ่ืนใดได้จึงจ าต้องใช้มีดแทงนาย ค. แต่นาย 
ก. ก็ไม่อาจอ้างได้ว่า การที่ตนได้แทงนาย ค. นั้น ได้กระท าไปเพราะความจ าเป็น เนื่องจากเป็นการ
กระท าท่ีเกิดจากภยันตรายซึ่งตนได้ก่อขึ้น เป็นการทะเลาะที่เกิดขึ้นโดยการสมัครใจเข้าทะเลาะวิวาท
ของตน และการกระท าที่อ้างว่าเป็นการกระท าด้วยความจ าเป็นนั้นจะต้องเป็นการกระท าที่ไม่เกิน
สมควรแก่เหตุ  

แตส่ าหรับกฎหมายอาญาประเทศเยอรมัน หลักของการกระท าโดยความจ าเป็น (Der Notstand) 
ได้วางหลักไว้ในมาตรา 35 ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ซึ่งหลักดังกล่าวในประเด็นเรื่องข้อยกเว้น
ในการอ้างว่าการกระท าดังกล่าวได้กระท าไปด้วยความจ าเป็นนั้น มีหลักที่แตกต่างต่างกับกฎหมาย
อาญาประเทศไทย กล่าวคือ กรณีที่ไม่อาจอ้างว่าการกระท าดังกล่าวได้กระท าลงไปด้วยความจ าเป็น 
นอกจากการที่ภยันตรายนั้นได้ก่อเกิดขึ้นด้วยความผิดของผู้กระท าและการกระท าไม่เกินสมควรแก่
เหตุ ซึ่งเป็นหลักเดียวกันกับกฎหมายอาญาของประเทศไทยแล้ว นอกจากนี้กฎหมายอาญาเยอรมันยัง
มีหลักข้อยกเว้นอีกว่า หากผู้กระท าว่าตนได้กระท าลงไปโดนความจ าเป็นนั้น เป็นผู้ที่มีหน้าที่ใน
ความสัมพันธ์ทางกฎหมายพิเศษ จะหลีกเลี่ยงจากภยันตรายเพ่ือเอาชีวิตรอดโดยอ้างว่าภยันตราย
ดังกล่าวเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงตนซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยวิธีอ่ืนใด และภยันตรายดังกล่าวตน
ไม่ได้ก่อเกิดขึ้น จึงได้กระท าไปด้วยความจ าเป็น กรณีดังกล่าวตามกฎหมายอาญาเยอรมันไม่อาจอ้าง
ได้ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันตัวเอง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ก่อภยันตรายก็ตาม ผู้มี
หน้าที่ความสัมพันธ์ทางกฎหมายเป็นพิเศษ เช่น แพทย์ นักบิน กัปตันเรือ ฯลฯ 
 จึงเกิดประเด็นปัญหาที่ต้องศึกษาว่า เหตุใดประเทศเยอรมันถึงได้มีการวางหลักเกณฑ์ก าหนด
ข้อยกเว้นในการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นในประเด็นของผู้มีหน้าที่ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย 
ไว้แตกต่างจากประเทศไทย หากมีกรณีเช่น เกิดเหตุเรือส าราญล่มกลางทะเล สาเหตุจากพายุและคลื่น
ลมทะเล ท าให้เรือเสียสมดุลในการทรงตัวและล่มลง กัปตันเรือผู้มีหน้าที่เดินเรือและดูแลรักษาความ
ปลอดภัย ได้ใช้เรือยางที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินหลบหนีเพ่ือเอาชีวิตรอด ทิ้งผู้โดยสารไว้บนเรือ เป็นเหตุให้
ผู้โดยสารเสียชีวิตมากมาย กรณีดังกล่าวหากกัปตันอ้างว่า การหลบหนีของตนถึงแม้จะเป็นการละทิ้ง
หน้าที่ ไม่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารจริง แต่การหลบหนีของตนเป็นการกระท าด้วย
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ความจ าเป็น เพ่ือให้ตนพ้นจากพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงจากเรือที่ก าลังจม และการใช้เรือยาง
หลบหนีเป็นวิธีเดียวที่จะท าให้พ้นจากภยันตรายดังกล่าว การกระท าของกัปตันนั้นย่อมเป็นเหตุให้
กฎหมายยกเว้นโทษตามความในมาตรา 67 แห่งประมวลกฎหมายอาญาไทย  

ในทางกลับกัน หากกรณีเกิดขึ้นในประเทศเยอรมัน ข้ออ้างของกัปตันที่ ว่าตนได้กระท าไป
ด้วยความจ าเป็น ย่อมไม่สามารถอ้างได้ เพราะตามหลักกฎหมายอาญาประเทศเยอรมัน ว่าด้วยเรื่อง
การกระท าด้วยความจ าเป็น มาตรา 35 กัปตันเรือถือว่าเป็นผู้มีหน้าที่สัมพันธ์ทางกฎหมายที่จะต้อง
ดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารตลอดการเดินทาง กัปตันเรือไม่สามารถอ้างเรื่องการกระท าด้วยความ
จ าเป็นเพื่อเป็นเหตุยกเว้นโทษได้  

จากตามตัวอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น หากเปรียบเทียบกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและ
ประเทศเยอรมัน จะเห็นได้ว่า กฎหมายอาญาประเทศเยอรมันได้วางหลักไว้ได้รัดกุมกว่ากฎหมาย
อาญาประเทศ จึงเกิดค าถามว่าในกรณีประเทศไทยยุติธรรมแล้วหรือไม่ การที่ผู้โดยสารที่ตัดสินใจ
เดินทางโดยเชื่อมั่นว่าตนจะต้องได้รับความปลอดภัยตลอดการเดินทางต้องมาเสียชีวิต ในทางกลับกัน 
กัปตันผู้มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแต่กลับสามารถใช้กฎหมายเพ่ือให้ตนได้รับการยกเว้นโทษทั้ง ๆ ที่
การกระท าของตนเป็นการกระท าที่ไร้ความรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร ละทิ้งหน้าที่ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน และจะเป็นการยุติธรรมและอุดช่องว่างของกฎหมายหรือไม่ หากประเทศไทยมีข้อยก เว้น
การอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นในประเด็นผู้มีหน้าที่สัมพันธ์พิเศษทางกฎหมาย  อย่างเช่น 
ประเทศเยอรมัน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักความจ าเป็นและข้อยกเว้นการอ้างกระท าด้วย
ความจ าเป็น 

2. ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างกฎหมายอาญาในระบบ Common Law และ Civil Law  
3. ศึกษาเปรียบเทียบหลักความจ าเป็นระหว่างกฎหมายอาญาประเทศไทย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมัน 
4. เพ่ือเสนอแนวทางข้อเสนอแนะที่ได้มาจากการเปรียบเทียบหลักความจ าเป็นระหว่า ง

กฎหมายอาญาประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมัน 
 

1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 
 เนื่องจากข้อยกเว้นการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นของกฎหมายไทย กล่าวคือ การที่
ผู้กระท าไม่สามารถอ้างได้ว่า การกระท าของตนเป็นการกระท าด้วยความจ าเป็นนั้น มีเพียงการที่
ผู้กระท ามีได้มีส่วนก่อให้เกิดภัยและเป็นการกระท าที่สมควรแก่เหตุเท่านั้น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
ข้อยกเว้นการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นของกฎหมายอาญาประเทศเยอรมัน จะพบว่า ยังคงมี
ข้อแตกต่างที่ว่า กฎหมายอาญาเยอรมัน ได้ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะป้องกันดูแลผลที่จะเกิดขึ้น 
ปฏิเสธในการปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้ว่าภยันตรายดังกล่าวตนจะไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นก็ตาม ซึ่งเห็นได้ว่า
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การวางหลักกฎหมายของประเทศเยอรมัน วางได้รอบคอบ รัดกุม และคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่
พึงจะได้รับความปลอดภัยในสถานการณ์นั้น ๆ กว่ากฎหมายไทย ดังนั้น การน าข้อยกเว้นการอ้าง
กระท าด้วยความจ าเป็นของกฎหมายอาญาประเทศเยอรมันมาเพ่ิมในกฎหมายไทยนั้น จะเป็นการวาง
หลักท่ีรอบคอบและรัดกุมในเรื่องการกระท าด้วยความจ าเป็น เพ่ือเป็นการอุดช่องว่างไม่ให้ผู้ที่มีหน้าที่
ปฏิเสธการปฏิบัติหน้าเพียงเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

  
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่งเน้นศึกษาลักษณะรูปแบบของการกระท าด้วยความจ าเป็นในประเด็น
ของข้อยกเว้นการอ้างกระท าด้วยความจ าเป็น โดยเปรียบเทียบระหว่ากฎหมายอาญาไทย และ 
กฎหมายอาญาประเทศเยอรมัน เพ่ือหาแนวทางก าหนดแก้ไขให้เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป  

 
1.5 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 
 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ด าเนินการวิจัยทางด้านเอกสารโดยพิจารณาจากบทความต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง   
หนังสือ เอกสาร ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นแนวทาง  
วิเคราะหห์าข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1. เพ่ือทราบถึงหลักความจ าเป็นและข้อยกเว้นการอ้างว่าได้กระท าด้วยความจ าเป็น 
2. เพ่ือทราบความแตกต่างของโครงสร้างกฎหมายอาญาระหว่างระบบ Common Law 

และ Civil Law  
3. เพ่ือทราบความแตกต่างของหลักความจ าเป็นระหว่างกฎหมายอาญาประเทศไทย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมัน 
4. ท าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะ และแนวคิดที่ได้มาจากการเปรียบเทียบหลักความจ าเป็น

ระหว่างกฎหมายอาญาประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมัน 
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บทท่ี 2 

 
โครงสร้ำงควำมผิดอำญำ Common Law และ Civil Law 

   
 กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการลงโทษการกระท าความผิดของบุคคลในสังคมใน
การพิจารณาโครงสร้างความผิดอาญาจึงถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งในการที่จะพิจารณาลงโทษ ในที่นี้จะ
กล่าวถึง “โครงสร้างความผิดอาญา” (Structure of Crime) โดยการศึกษาจะแบ่งตามระบบ
กฎหมาย กล่าวคือ ระบบกฎหมาย Common Law และ ระบบกฎหมาย Civil Law เพ่ือพิจารณาวิธี
คิด สาระส าคัญของความผิดอาญาท้ังสองระบบ 
 
2.1 โครงสร้ำงควำมผิดอำญำตำมระบบคอมมอนลอว์ (Common Law)   
 ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 
 สาระส าคัญของนิติวิธีระบบกฎหมาย Common Law  ศาลเป็นผู้สร้างกฎหมาย ตัดสิน
ด าเนินตามแนวค าพิพากษาที่เคยวินิจฉัยไว้ และอุดช่องว่างของเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่โดยหาเหตุผลทาง
กฎหมายซึ่งได้สร้างขึ้นจากแนวค าพิพากษาที่ได้พิจารณาไว้มาเป็นเครื่องมือในการอุดช่องว่างกฎหมาย 
ในการวินิจฉัยความผิดของกฎหมาย Common Law นั้น ได้มีภาษิตที่ยึดเป็นหลักมาตั้งแต่สมัยกลาง 
ว่า “Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea” (The Act Does Not Constitute Guilt Unless 
The Mind by Guilty) คือ การกระท าจะไม่เป็นความผิดถ้าผู้กระท าไม่มีเจตนาร้าย ซึ่งเป็นหลักการที่
เน้นในเรื่องสภาวะจิตใจของผู้กระท าเป็นอย่างมาก นักวิชาการจึงได้ยึดหลักเกณฑ์นี้มาก าหนด
โครงสร้างความผิดอาญาของระบบ Common Law โครงสร้างความผิดอาญา (The Elements of 
Crime) ในระบบกฎหมาย Common Law สามารถแยกพิจารณาได ้ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบภายนอก (Actus Reus) 
 2. องค์ประกอบภายใน (Mens Rea) 
 3. ข้อโต้แย้งเพ่ือให้พ้นความรับผิด (General Defense) 
 

2.1.1 องค์ประกอบภำยนอก (Actus Reus) 
 (Actus Reus)2 หรือ Guilty act หมายถึง การกระท าที่เป็นความผิด เป็นสิ่งที่กฎหมายห้าม 
Kenny กล่าวไว้ว่า “Actus Reus หมายถึง ผลของการกระท ามนุษย์ที่กฎหมายประสงค์จะ

                                                           
2 สุรเศรษฐ์ หน้างาม, นิติวิธีกับกำรวินิจฉัยควำมผิดอำญำของไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2549), หน้า 32. 
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ป้องกันมิให้เกิดขึ้น”3 แนวความคิดดังกล่าวของระบบกฎหมาย Common Law หากเทียบกับ
โครงสร้างรับผิดอาญาไทยจะเทียบได้กับ “องค์ประกอบภายนอก” หรือ “สาระส าคัญทางการกระท า” 
ส าหรับความผิดที่ต้องการผล (Result Crime)  Actus Reus จะรวมถึงการกระท าและผลที่เกิดขึ้นด้วย 
เช่น ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ หรือการฆ่าคนตายโดยเจตนา แต่ส าหรับความผิดที่ไม่ต้องการผล 
(Conduct Crime) เช่น ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา หรือ ความผิดฐานลักทรัพย์ Actus Reus 
จะมีเพียงแค่การกระท าที่กฎหมายก าหนดให้เป็นความผิดเท่านั้น ในการพิจารณาองค์ประกอบ
ภายนอก หรือ Actus Reus นั้น สามารถพิจารณาได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น Actus และ ส่วนที่เป็น 
Reus  

2.1.1.1 ส่วน Actus   
Actus หมายถึง การกระท าในทางอาญา ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้4 
 1) การกระท า (Act) 

 ในการพิจารณาองค์ประกอบในส่วนการกระท านี้ นักวิชาการอังกฤษ 
Glanville William ได้ให้ความหมายของการกระท าในทางกฎหมาย โดยจะต้องประกอบไปด้วย5 

  (1) การเคลื่อนไหว หรือ ไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส านึก หรือ 
ภายใต้จิตใจบังคับ (A Willed Movement) กล่าวคือ มีเจตจ านงเป็นส าคัญในการสั่งร่างกายให้
เคลื่อนไหว หรือ ไม่เคลื่อนไหวตามที่จิตใจบังคับ 

  (2) สถานการณ์แวดล้อม (Certain Surrounding Circumstance) 
  (3) ผลของการกระท า (Certain Consequences) 

 2) การงดเว้นการกระท า (Omission) 
 ในประเทศอังกฤษ ความผิดส าหรับกรณีงดเว้นการกระท า (Omission) 

ถือว่าเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือ เป็นความผิดที่ขึ้นอยู่กับการมีอยู่สถานการณ์ทั่วไป การงดเว้นการ
กระท าจะต้องเป็นการงดเว้นจากการกระท าเพ่ือป้องกันผล หากเทียบกับหลักประมวลกฎหมาย
อาญา จะสามารถเทียบได้กับ มาตรา 59 วรรคท้าย6 การงดเว้นการกระท าจะเป็นความผิดต่อเมื่อ 
เป็นการงดเว้นการกระท าของผู้ที่มีหน้าที่กระท าเพ่ือป้องกันผลโดยตรง ซึ่งตามหลักกฎหมาย 
Common Law นั้น มิได้หมายความว่า การงดเว้นการกระท าในหน้าที่ทุกหน้าที่จะเป็นความผิด

                                                           
3 ปกป้อง ศรีสนิท, อิทธิพลของส านักความคิดทางกฎหมายที่มีต่อกฎหมายอาญาไทย, ใน  

งำนวิชำกำรร ำลึกศำสตรำจำรย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 17, 19 พฤษภาคม 2555, คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า 40. 

4 J. C. Smith and Brian Horgan, Criminal Law, 10th ed. (London: Butterworths, 
2002), pp. 28-60 อ้างถึงใน สุรเศรษฐ์ หน้างาม, เรื่องเดิม. 

5 William Glandville, Criminal Law, 2nd ed. (London: Steven&Sons, 1961),        
p. 16 อ้างถึงใน สุรเศรษฐ์ หน้างาม, เรื่องเดิม, หน้า 33. 

6 การกระท า ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้น โดยงดเว้นการที่จักต้อง
กระท าเพ่ือป้องกันผลนั้นด้วย 
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อาญา แต่กฎหมาย Common Law ได้ก าหนดไว้เฉพาะบางหน้าที่เท่านั้นที่จะถือว่าเป็นการงดเว้น
การกระท าเพ่ือป้องกันผลซึ่งจะน าไปสู่ความผิดอาญา 

 หน้าที่ ที่ตามหลักกฎหมาย Common Law ก าหนดให้เป็นความผิดหาก
กระท าโดยงดเว้น ได้แก่ 

  (1) หน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ (Statutory Duty)  
  กล่าวคือ เมื่อกฎหมายก าหนดหน้าที่ให้บุคคลต้องกระท า การงดเว้น

จากหน้าที่ที่จะต้องกระท านั้นถือว่ามีการกระท าตามกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็น Actus  
  (2) หน้าที่ที่เกิดจากสัญญา (Duty Under Contract) 
   ส าหรับบุคคลที่มีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องกระท าการ ซึ่งหน้าที่ตาม

สัญญานั้นอาจเป็นหน้าที่ต่อคู่สัญญาหรือบุคคลที่สามก็ได้ ตัวอย่างเช่น พนักงานคุมแผงกั้นรถไฟ ผู้มี
หน้าที่คุมแผงกั้นทางรถไฟเพ่ือไม่ให้คนหรือรถยนต์ผ่านในขณะที่รถไฟก าลังจะมา กรณีนี้  หาก
พนักงานลืมปิดกั้นแผงรถไฟ เป็นเหตุให้รถไฟชนคนหรือรถยนต์ พนักงานจะต้องรับผิดในความ
เสียหายดังกล่าว  

  (3) หน้าที่ที่เกิดจากการกระท าครั้งก่อนของตน (Duty Due to Defendant’s 
Prior Conduct) 

  หน้าที่ที่ผูกพันการกระท าครั้งก่อนในกรณีนี้ จะเป็นกรณีที่ผู้กระท าได้
กระท าการอย่างหนึ่งไว้และต่อมาได้งดเว้นการกระท าที่ป้องกันมิให้เกิดผลจากการกระท าครั้งแรก
ของตน การงดเว้นการกระท าในครั้งหลังนี้ถือว่าเป็น Actus ตัวอย่างเช่น นาย ก. พาคนตาบอดข้าม
ถนน แต่เมื่อข้ามไปถึงครึ่งทาง นาย ก. นึกขึ้นได้ว่าตัวเองลืมของจึงวิ่งกลับมาเอาแล้วทิ้งคนตาบอด
ไว้กลางถนนเป็นเหตุให้คนตาบอดถูกรถชนเสียชีวิต กรณีนี้นาย ก. จะต้องรับผิดในความเสียหาย
ดังกล่าว แม้ว่าการพาคนตาบอดข้ามถนนจะไม่ใช่หน้าที่ของนาย ก. ในตอนแรก แต่เมื่อนาย ก. 
สมัครใจเข้าดูแลพาคนตาบอดข้ามถนนแล้วย่อมเกิดหน้าที่ผูกพันนาย ก. ที่จะต้องพาคนตาบอดไป
ให้ถึงอีกฝั่งหนึ่ง การกระท าของนาย ก. จึงเป็นการกระท าโดยงดเว้นไม่กระท าการเพ่ือป้องกันผลใน
หน้าที่ที่เกิดจากการกระท าครั้งแรกของตน 

 (4) หน้าที่ที่เกิดจากความสัมพันธ์พิเศษ (Special Relationship)  
 เป็นกรณีที่ผู้กระท าความผิดกับผู้เสียหายมีความสัมพันธ์พิเศษต่อกัน 

จึงเกิดหน้าที่จะต้องกระท าการ ดังนั้น หากงดเว้นการกระท าจึงถือว่าเป็น Actus ได้ ตัวอย่างเช่น 
พ่อแม่มีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูบุตร หากพ่อแม่ผู้มีหน้าที่ไม่ป้อนอาหารเป็นเหตุให้บุตรถึงแก่ความตาย 
การกระท าดังกล่าวถือว่าเป็นการงดเว้นจากการกระท าเพ่ือป้องกันผลจากหน้าที่ที่ เกิดจาก
ความสัมพันธ์พิเศษของตน 

 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล (Causation)  
  เป็นการพิจารณาจากการกระท าอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลความผิด

อาญาอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า การกระท า (Act) หรือการงดเว้น 
(Omission) เป็นสาเหตุให้เกิดผลนั้นขึ้น ตัวอย่างเช่น ก. ใส่ยาพิษให้ ข. ดื่ม โดยมีเจตนาที่จะฆ่า ข. 
ต่อมา ข. ได้ดื่มยาพิษนั้นแล้วเสียชีวิต แต่การดื่มของ ข. เป็นการดื่มในปริมาณเล็กน้อยไม่อาจท าให้
เสียชีวิตได้ และทางการแพทย์ได้การพิสูจน์หลักฐานจนเป็นที่ แน่ชัดว่าสาเหตุการเสียชีวิตของ ข. 
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เกิดจากโรคหัวใจที่เป็นอยู่ ดังนั้น การกระท าของ ก. ที่ใส่ยาพิษให้ ข. ดื่มนั้นจึงไม่เป็นความผิดฐาน
ฆ่าคนตายโดยเจตนาเพราะการกระท าของ ก. ไม่ได้เป็นสาเหตุของการตายของ ข. ดังนั้น จึงถือว่า
ขาดความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล จึงไม่ถือว่าเป็น Actus แต่อย่างไรก็ตาม ก. อาจผิดฐาน
พยายามฆ่า 

2.1.1.2 ส่วน Reus7  
 Reus หมายถึง ที่เป็นความผิด ซึ่งเป็นการวินิจฉัยความผิดตามกฎหมายอาญา 

Common Law การกระท าที่จะถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายนั้น นอกจากจะมีการพิจารณา
การกระท าในส่วน Actus แล้ว ยังจะต้องดูว่าการกระท านั้นผิดกฎหมายหรือไม่ กล่าวคือ ดูในส่วนที่
เป็น Reus จึงจะถือว่าสมบูรณ์ในความหมายของ “การกระท าที่เป็นความผิด” ตามระบบกฎหมาย 
Common Law ดังนั้น หากมีเพียงการกระท าในส่วนของ Actus หากขาดองค์ประกอบความผิด
ในส่วนของ Reus ก็ไม่สามารถลงโทษผู้กระท าได้  ตัวอย่างเช่น กรณีการยิงศพที่คิดว่าเป็นคน แม้ว่า
จะมีการยิงทีค่รบองค์ประกอบในส่วนของ Actus แต่การยิงศพนั้นถือว่าเป็นการขาดองค์ประกอบ
ในส่วนของ Reus คือ ความผิดต่อชีวิต จึงไม่สามารถลงโทษผู้กระท าได้จึงสรุปได้ว่า การพิจารณาใน
ส่วนของ Actus และ Reus  นั้น เป็นการพิจารณาในส่วนขององค์ประกอบภายนอกของความผิด
อาญา ซึ่งโดยหลักแล้วการขาดองค์ประกอบภายนอกไม่ถือว่าเป็นความผิด 

 
2.1.2 องค์ประกอบภำยใน (Mens Rea)8 

 Mens Rea แปลตามรูปแบบศัพท์ คือ Guilty mind กล่าวคือ จิตใจที่เป็นความผิด จิตใจที่
ควรถูกต าหนิ หากเทียบกับกฎหมายอาญาไทย Mens Rea ถือว่าเป็นส่วนองค์ประกอบความผิด
อาญา9 หรือสาระส าคัญทางจิตใจ10  

 การพิจารณาในแง่ของ Mens Rea เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิดโดยตรง
ในส่วนของสภาวะจิตใจที่น่าต าหนิของผู้กระท า การพิจารณาว่าการกระท าของบุคคลนั้นเป็นความผิด
และสมควรจะลงโทษบุคคลนั้น จะต้องมีองค์ประกอบทั้งในส่วนของ Actus Reus และ Mens Rea 
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน11 ตามหลักกฎหมาย Common Law องค์ประกอบภายใน หรือ Mens Rea 
มี 3 ลักษณะดังนี ้

 

                                                           
7 Reus คือ จ าเลย หรือ ผู้ถูกพิพากษาความผิด ใน Black Law Dictionary ให้ความหมาย

ว่า “In Criminal Law, Accused or Convincted Person”; Bryan A. Garner, Black Law 
Dictionary, 8th ed. (St. Paul, Minn.: West, 2004), p. 1344.  

8 โกเมศ ขวัญเมือง, กฎหมำยอำญำชั้นสูง (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550), หน้า 67. 
9 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 117-130. 
10 จิตติ ติงศภัทย์, ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยอำญำ ภำค 1, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2546), หน้า 180-296. 
11 Micheal T. Molan, Textbook Criminal Law, 4th ed. (London: Old Bailey, 

2003), p. 33 อ้างถึงใน สุรเศรษฐ์ หน้างาม, เรื่องเดิม, หน้า 33. 



9 
 

 
 

 2.1.2.1 เจตนา (Intention) 
 การกระท าโดยเจตนาถือว่าเป็นหลักส าคัญของความรับผิดทางอาญา เจตนาในระบบ

กฎหมาย Common Law มี 2 ประเภท คือ เจตนาประสงค์ต่อผล (Direct Intention) และเจตนา
เล็งเห็นผล (Indirect Intention) 

 1) เจตนาประสงค์ต่อผล (Direct Intention)  
 เจตนาประสงค์ต่อผล (Direct Intention) คือ การกระท าที่กระท าโดย
การคาดเห็นผลล่วงหน้า (Foresight) และประสงค์ต่อผล (Desire) ของการกระท านั้น12 กล่าวคือ 
ถ้าบุคคลนั้นได้กระท าโดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการกระท าของตน ย่อมถือว่าบุคคลนั้นมี
เจตนาประสงค์ต่อผลในการกระท านั้น13 ตัวอย่างเช่น ก. ต้องการฆ่า ข. จึงใช้ปืนยิง ข. ถึงแก่ความ
ตาย จะเห็นได้ว่าจากการกระท าของ ก. ในการใช้ปืนยิง ข. นั้น ย่อมคาดเห็นผลแห่งการกระท าได้ว่า
กระสุนจะพุ่งไปหา ข. เป็นเหตุให้ ข. ถึงแก่ความตาย ดังนั้น ก. จึงมีเจตนาประสงค์ต่อผลในการฆ่า ข. 

 2) เจตนาเล็งเห็นผล (Indirect Intention) 
 เจตนาเล็งเห็นผล (Indirect Intention) หมายถึง การกระท าที่ผู้กระท า

คาดเห็นผลได้ล่วงหน้า (Foresight) แต่ผู้กระท าไม่ประสงค์ในผลนั้น (Undersined) กล่าวคือ 
ผู้กระท าจะต้องมีความเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้อย่างสูงว่าผลนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากการกระท าของตน 
ถึงแม้ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นผู้กระท าจะไม่มีวัตถุประสงค์ให้เกิดขึ้นก็ตาม14 ตัวอย่างเช่น ก. ต้องการฆ่า ข. 
จึงเอาระเบดิไปใส่ไว้ใต้ที่นั่งเครื่องบินที่ ข. นั่ง ถึงแม้ว่า ก. จะมีเพียงเจตนาประสงค์ต่อผลต่อชีวิตของ 
ข. เท่านั้น แต่การกระท าของ ก. ย่อมเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้อย่างสูงถึงความตายที่จะเกิดกับ
ผู้โดยสารคนอ่ืน ๆที่โดยสารเครื่องบินล านั้น เพราะตามวิสัยแล้วการที่เครื่องบินระเบิดกลางอากาศ
ย่อมท าให้ผู้โดยสารคนอ่ืนเสียชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นจึงถือว่า ก. มีเจตนา
ประสงค์ต่อชีวิต ข. และ มีเจตนาเล็งเห็นผลต่อชีวิตผู้โดยสารคนอ่ืน ทั้งสองกรณีล้วนเกิดจากจิตใจที่
เป็นความผิด Mens Rea ด้วยกันทั้งนั้น 

 มีประเด็นที่จะต้องวิเคราะห์ว่า การคาดเห็นผลจะต้องถึงระดับใดถึงจะถือว่ามีเจตนา
เล็งเห็นผล  

 การพัฒนาของการคาดเห็นผล (Foresight of Certainly) ในระบบกฎหมาย 
Common Law มีการพัฒนาเป็นล าดับ ดังต่อไปนี้  

 1. หลัก “ความเป็นไปได้อย่างสูง” (Hight probability) กล่าวคือ ผู้กระท ามีความ
คาดหมายถึงความเป็นไปได้อย่างสูงว่าผลนั้นจะเกิดขึ้น ศาลประเทศอังกฤษวางหลักถึงกรณีที่ถือว่า
ผู้กระท ามีเจตนาเล็งเห็นผลไว้ในคดี Hyam15 ซึ่งข้อเท็จจริงว่า จ าเลยน าผ้าชุ่มน้ ามันใส่ในกล่องรับ
จดหมายของผู้เสียหายและจุดไฟ ท าให้เด็กในบ้านผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ถึงแม้จ าเลยจะให้การ

                                                           
12 ปกป้อง ศรีสนิท, เรื่องเดิม, หน้า 52. 
13 J. C. Smith and Brian Horgan, op. cit., pp. 70-71 อ้างถึงใน สุรเศรษฐ์ หน้างาม, 

เรื่องเดิม, หน้า 36. 
14 Ibid., pp. 70-71 อ้างถึงใน สุรเศรษฐ์ หน้างาม, เรื่องเดิม, หน้า 36. 
15 Hyam v dpp W (1974)2 WLR 607; ปกป้อง ศรีสนิท, เรื่องเดิม, หน้า 57. 
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ต่อสู้ว่าจ าเลยต้องการเพียงเพ่ือขู่ผู้เสียหายเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าผู้อ่ืนแต่อย่างไร แต่คณะลูกขุน 
ศาลอุทธรณ์ และศาล House of Lords มีความเห็นตรงกันว่า จ าเลยมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดย
เจตนา (Murder) เพราะการกระท าของจ าเลยย่อมมีความคาดหมายได้ว่าการกระท าของตนมีความ
เป็นไปได้อย่างสูงที่จะท าให้เกิดไฟไหม้ 

 2. หลัก “ผลตามธรรมชาติ” (Natural Consequence) ศาลประเทศอังกฤษได้วาง
หลักค าพิพากษาที่กลับหลักแนวความเห็น หลักความเป็นไปได้อย่างสูง โดยมีการวางแนวค าพิพากษา
ใหม่ในคดี Molaney16 ข้อเท็จจริงคือ A และพ่อเลี้ยงสนทนากันเรื่องปืนโดยแข่งกันบรรจุกระสุนปืน
และยิงเร็ว ปรากฏว่า A ชนะในเกม พ่อเลี้ยงของ A จึงท้าให้แข่งใหม่โดยใช้กระสุนปืนจริงโดยแข่ง
บรรจุและยิงเร็วใส่กัน เป็นเหตุให้ A ยิงพ่อเลี้ยงถึงแก่ความตาย กรณีนี้ศาลชั้นต้นและคณะลูกขุน ใช้หลัก 
“ความเป็นไปได้อย่างสูง” (High Probability) ตามแบบที่เคยตัดสินในคดี Hyam จึงลงโทษ A ฐาน
ฆ่าคนตายโดยเจตนา (Murder) ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้ยืนตามศาลชั้นต้น แต่ศาลสูง House of Loads มี
ความเห็นว่าเพียงแค่การคาดการณ์ความเป็นได้อย่างสูงของผลที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่เพียงพอที่ จะ
พิจารณาว่าการกระท ามีเจตนาเล็งเห็นผลแต่จะต้องมีการคาดถึงผลธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นด้วย จึงจะ
เป็นเจตนาเล็งเห็นผล การกระท าของ A ที่ยิงไปมีเพียงแค่เจตนาแข่งขันเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะคาดเห็นถึง
ความเป็นไปได้อย่างสูงถึงผลที่จะเกิดขึ้นก็ตาม แต่ไม่ได้คาดถึงผลธรรมชาติว่าการกระท าจะก่อให้เกิด
ความตาย ศาลจึงมีความเห็นว่าการกระท าของ A ไม่ได้มีเจตนาเล็งเห็นผลถึงขั้นที่จะถูกลงโทษฐานฆ่า
คนตายโดยเจตนา จึงเปลี่ยนมาลงโทษฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย (Manslaughter) 

 3. หลัก “ความแน่นอนเสมือนจริง” (Virtual Certainty) เป็นหลักที่ใช้ในปัจจุบัน 
แทน หลักผลธรรมชาติ กล่าวคือ ผู้กระท ามีเจตนาเล็งเห็นผลก็ต่อเมื่อผู้กระท าคาดการณ์ว่าผลนั้นจะ
เกิดข้ึนแน่นอนเสมือนจริง ซึ่งการที่เล็งเห็นว่าผลจะเกิดขึ้นแน่นอนเสมือนจริงนั้นจะต้องเล็งเห็นได้เท่า
บุคคลในฐานะเช่นนั้นจะเล็งเห็นได้ กล่าวคือ เป็นการเล็งเห็นได้เท่าจิตใจของวิญญูชน การเปลี่ยน
แนวความคิดดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในคดี Hancock and Shankland17 ข้อเท็จจริง คือ B เป็นคนงาน
เหมืองที่นัดหยุดงาน ได้ปล่อยแท่งคอนกรีตลงมาจากบนสะพานเพ่ือปิดถนนและกั้นรถไม่ให้ขนส่ง
คนงานเข้าเหมือง แต่แท่งคอนกรีตดังกล่าวโดนแท็กซี่ท าให้คนขับถึงแก่ความตาย โดย B ในการต่อสู้
ว่าการกระท าของตนเพียงที่จะปิดกั้นถนนเท่านั้นมีเพียงเจตนาขู่คนงานเท่านั้น  และไม่ได้ปล่อยแท่ง
คอนกรีตมาในเลนส์ที่แท็กซ่ี B ไม่มีเจตนาที่จะท าร้ายผู้อ่ืนแต่อย่างใด กรณีนี้ศาลสูง House of Lords 
พิจารณาว่า B มีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย เพราะผู้กระท าคาดเห็นมาก
เท่าใดย่อมมีเจตนาเท่านั้น  

 หากเปรียบเทียบเจตนาประสงค์ต่อผล (Direct Intention) กับเจตนาเล็งเห็นผล 
(In Direct Intention) จะพบว่าเจตนาทั้งสองต้องการการคาดเห็นผลล่วงหน้า (Foresight) แต่
แตกต่างกันที่เจตนาประสงค์ต่อผลผู้กระท าต้องปรารถนาให้ผลนั้นเกิดขึ้น แต่เจตนาเล็งเห็นผล
ผู้กระท าจะไม่ปรารถนาในผลนั้น ปัจจุบันศาลอังกฤษได้วางหลักเกณฑ์ว่า “การเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้น
นั้นมิใช่เจตนาแต่เป็นเพียงพยานหลักฐานหรือสิ่งที่จะมาชี้เจตนาเท่านั้น” ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่าศาลใน

                                                           
16 Molany (1985) Acat 926; เรื่องเดียวกัน, หน้า 58. 
17 Handcock and Shankland (1986) 
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ประเทศอังกฤษยอมรับเพียงแค่ว่า เจตนา (Intention) มีเพียงเจตนาประสงค์ต่อผลเท่านั้น แต่เจตนา
เล็งเห็นผลในประเทศอังกฤษมีความเห็นว่าไม่ใช่เจตนาแต่เป็นเพียงพยานหลักฐานที่มาชี้ให้เห็นถึง
เจตนาเท่านั้น แต่ในทางวิชาการนั้นปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่ว่า “เจตนาเล็งเห็นผลเป็น
เจตนาหรือไม”่ 

 นอกจากเจตนาประสงค์ต่อผล (Direct Intention) และเจตนาเล็งเห็นผล (Indirect 
Intention) ตามที่ได้กล่าวมา ยังคงมี “เจตนาโดยพลาด” (Transferred Intention)  ที่เกิดจาก
อิทธิพลของระบบ Common Law อย่างชัดเจน กล่าวคือ จ าเลยมีความผิดถ้าจ าเลยได้กระท าโดยมี 
Mens Rea และได้ท าครบองค์ประกอบในส่วนของ Actus reus แม้ว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายจะไม่ใช่
บุคคลที่จ าเลยต้องการให้ได้รับความเสียหายหรือผลจากการกระท าเกิดขึ้นนอกเหนือจากความ
ต้องการของจ าเลย18 กล่าวคือ จะเป็นลักษณะของการโอนเจตนาจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง คดีที่
ถือว่าเป็นต้นก าเนิดของเจตนาโดยพลาด คือ คดี Pambiton ถือว่าเป็นคดีที่มีอิทธิพลกับการตีความ
เรื่องเจตนาโดยพลาด ข้อเท็จจริงคือ จ าเลยต้องการที่จะขว้างหินใส่บุคคลหนึ่งแต่พลาดไปโดนกระจก
แตกเสียหาย ศาลตัดสินว่า จ าเลยไม่มีความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ในกรณีที่กระจกแตกเสียหาย 
เพราะจ าเลยไม่มี Mens rea ในส่วนที่ท าให้กระจกเสียหายมีเพียง Mens rea ที่จะท าร้ายร่างกาย
บุคคลหนึ่งเท่านั้น กล่าวคือ เจตนาโดยพลาดไม่สามารโอนเจตนาในความผิดที่แตกต่างกันได้ แต่หาก
เป็นความผิดเดียวกันเจตนาโดยพลาดสามารถโอนไปได้ ตัวอย่างในคดี Latimer19 ข้อเท็จจริงคือ 
จ าเลยตีบุคคลหนึ่งด้วยเข็มขัด แต่พลาดไปโดนอีกบุคคลหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส ศาลพิพากษาว่า 
จ าเลยมีความผิดฐานท าร้ายร่างกายผู้เสียหาย กล่าวคือ เจตนาท าร้ายร่างกายที่จ าเลยมีต่อบุคคลหนึ่ง
ได้โอนไปยังผู้เสียหายโดยเจตนาโดยพลาด ถึงแม้ว่าผู้เสียหายนั้นจ าเลยไม่ได้มีเจตนาที่จะท าร้าย
ร่างกายก็ตาม แต่หากเป็นความผิดเดียวกันนั้นเจตนาโดยพลาดสามารถโอนได้ 

 2.1.2.2 การละเลย หรือ ประมาทโดยจงใจ (Recklessness) 
 การละเลย หรือ ประมาทโดยจงใจ (Recklessness) คือ กรณีที่ผู้กระท าไม่ได้มี

เจตนา แต่ผู้กระท าได้เข้าเสี่ยงภัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Unjustified rick)20 Smith an Horgan ได้
อธิบายไว้ว่า การที่จะเป็นประมาทโดยจงใจนั้นผู้กระท าจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้21 

 1. ผู้กระท าเล็งเห็นว่าจะมีผลร้ายเกิดจากการกระท าของตน 
 2. ผู้กระท าไม่ได้คิดหรือเล็งเห็นถึงผลร้ายของการกระท าของตน 
 3. ผู้กระท าเล็งเห็นว่าจะมีผลร้ายเกิดจากการกระท าของตนและผู้กระท าตัดสินใจ

กระท าลงไปโดยไม่ได้คิดว่าผลร้ายนั้นจะเกิดข้ึน  

                                                           
18 ปกป้อง ศรีสนิท, เรื่องเดิม, หน้า 55. 
19 Latimaer (1876) 17 QBD 359; เรื่องเดียวกัน, หน้า 64. 
20 J. C. Smith and Brian Horgan, Criminal Law, 6th ed. (London: Butterworths, 

1988), p. 60 อ้างถึงใน ปกป้อง ศรีสนิท, เรื่องเดิม, หน้า 64.  
21 Ibid., pp. 61-66 อ้างถึงใน ปกป้อง ศรีสนิท, เรื่องเดิม, หน้า 64. 
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 ดังนั้น ประมาทโดยจงใจ (Recklessness) หมายถึง การเข้าเสี่ยงภัยโดยมิชอบด้วย
กฎหมายโดยที่ผู้กระท าเห็นถึงความเสียหายล่วงหน้า การประมาทโดยจงใจ (Recklessness) ตาม
ทฤษฎีกฎหมายอังกฤษแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้22 

 1. การละเลยตามอัตตะวิสัย (Subjective Recklessness) จะต้องพิจารณาและ
พิสูจน์ถึงสภาวะจิตใจ (Subjective) ของผู้กระท าโดยตรง คือ จะต้องมีการพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้กระท าได้
เล็งเห็นอันตรายที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตนและผู้กระท าเลือกที่จะกระท าการนั้น ซึ่งหลักดังกล่าว
นี้ได้รับการยอมรับในคดี RV Cunningham 1957 

 2. การละเลยตามภาวะวิสัย (Objective Recklessness) ซึ่งได้อธิบายไว้ในคดี 
MPC v Caldwell 1982 ว่า การละเลยตามภาวะวิสัยนั้นจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ผู้กระท าได้เล็งเห็น
ผลร้ายที่จะเกิดจากการกระท าของตนและผู้กระท าได้กระท าลงไปโดยไม่คิดว่าผลนั้นจะเกิดขึ้น 
แต่ผลร้ายนั้นเป็นในระดับที่วิญญูชนสามารถเล็งเห็นได้ ถึงแม้ว่าจ าเลยจะไม่ได้คาดหวังว่าผลร้ายนั้น
จะเกิดขึ้น แต่หากผลร้ายนั้นชัดเจนต่อวิญญูชน จ าเลยจะต้องรับผิดฐานประมาทโดยจงใจด้วยเช่นกัน  
กฎหมาย Common Law ยอมรับว่าการะเลยตามภาวะวิสัยเป็นส่วนหนึ่งของ Mens Rea ตาม
กฎหมาย Common Law 

 หากเปรียบเทียบเจตนาเล็งเห็นผล (Indirect Intention) กับ ประมาทโดยจงใจ 
(Recklessnsee) จะมีความใกล้เคียงกันอย่างมากเพราะทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องที่ผู้กระท าคาดเห็นผล
ล่วงหน้าได้เช่นกัน โดยมีจุดพิจารณาที่แตกต่างกันคือ หากผู้กระท าคาดเห็นผลล่วงหน้าแต่เป็นเพียง
การคาดเห็นว่าผลนั้นจะเกิด (Probability) จะถือว่าผู้กระท าประมาทโดยจงใจโดยไม่ถือว่าเป็นการ
กระท าที่มีเจตนา แต่หากผู้กระท าได้คาดล่วงหน้าว่าเป็นการคาดถึงผลที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนใน
ระดับความแน่นอนเสมือนจริง (Virtual Certainly) จะถือว่าผู้กระท าได้ท าโดยเจตนาเล็งเห็นผล 

 ก่อน ค.ศ.2003 ประมาทโดยจงใจ (Recklessness) มีอยู่ 2 ประเภท คือ Cunningham 
Recklessness ซึ่งใช้เกณฑ์อัตตะวิสัย และ Caldwell Recklessness ซึ่งใช้เกณฑ์ภาวะวิสัย พัฒนาการ
ของการใช้เกณฑ์อัตตะวิสัยและภาวะวิสัยในการพิจารณาว่าผู้กระท าประมาทโดยจงใจหรือไม่     
มีดังต่อไปนี้ 

 1. คดี Cunningham23 ถือว่าเป็นคดีหลักที่ศาลได้เริ่มต้นการใช้หลักเกณฑ์อัตตะ
วิสัย ข้อเท็จจริง คือ D ท าลายมิเตอร์แก๊สที่ติดอยู่กับผนังโดนเจตนาขโมยเงินที่อยู่ในมิเตอร์ ท าให้แก๊ส
รั่วไปยังบ้านข้าง ๆ P ซึ่งสูดดมแก๊สได้รับอันตรายเป็นอันตรายต่อชีวิต D ถูกลงโทษตามมาตรา 23 
แห่งพระราชบัญญัติความผิดต่อบุคคล ในข้อหาน าวัตถุอันตรายให้ผู้อ่ืนจนท าให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
แก่ชีวิต ศาลถือว่า D กระท าประมาทโดยจงใจ เพราะ D ตระหนักได้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของตน คดีนี้จึงถือว่าเป็นคดีหลักของการวินิจฉัยประมาทโดยจงใจ 
โดยใช้แนวความคิดแบบอัตตะวิสัยที่เรียกว่า “Cunningham Recklessness”  

                                                           
22 Micheal T. Molan, op.cit., pp. 60-61 อ้างถึงใน สุรเศรษฐ ์หน้างาม, เรื่องเดิม, หน้า 39. 
23 Cunningham (1957) 2 QB 396; ปกป้อง ศรีสนิท, เรื่องเดิม, หน้า 65. 
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 2. คดี Caldwell24 เป็นคดีที่ศาลเริ่มใช้หลักเกณฑ์ภาวะวิสัย (Objective Test) 
ข้อเท็จจริง คือ จ าเลยท างานในโรงแรมและถูกนายจ้างไล่ออก จ าเลยได้ดื่มเหล้าเมาและจุดไฟเผา
โรงแรมของนายจ้าง ซึ่งในขณะนั้นมีแขกพักอยู่ 10 คน แต่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย ศาลพิพากษาว่า
จ าเลยกระท าความผิดตามมาตรา 1 (2) ของพระราชบัญญัติความเสียหายทางอาญา จ าเลยอุทธรณ์
โดยอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาท าให้ผู้อื่นได้รับอันตรายเพราะอยู่ในอาการมึนเมา ศาล House of Lords ยืน
ความความเห็นที่ลงโทษจ าเลยและให้หลักการพิจารณาว่า “บุคคลถือว่าประมาทโดยจงใจไม่ว่าจะท า
ให้ทรัพย์เสียหายหรือไม่ ถ้าได้กระท าการที่สร้างความเสียหายอย่างชัดแจ้งต่อทรัพย์ที่ถูกท าลายแล้ว” 

 จนกระทั่งปี ค.ศ.2003 การกระท าประมาทโดยจงใจ (Recklessness) เหลือเพียง
แบบเดียวคือ “Cunningham Recklessness” ซึ่งเป็นการใช้เพียงหลักเกณฑ์อัตตะวิสัยเท่านั้น  

 2.1.2.3 ประมาท (Negligence)  
 ประมาท คือ การกระท าที่ต่ ากว่ามาตรฐานของวิญญูชน ทั้งการที่วิญญูชนพึงกระท า

และไม่กระท า25 ประมาทตามทฤษฎีอังกฤษแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประมาทธรรมดา 
(Negligence) และ ประมาทร้ายแรง (Gross Negligence) 

 1) ประมาทธรรมดา (Negligence) ในระบบกฎหมาย Common Law 
จะถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่มี Mens Rea เพราะการกระท าประมาทจะต้องมีการพิสูจน์ทางภาวะวิสัย 
กล่าวคือ ต้องมีการพิสูจน์ว่าการกระท าของบุคคลนั้นต่ าว่าระดับมาตรฐานของวิญญูชน  

 2) ประมาทร้ายแรง (Gross Negligence) ประมาทร้ายแรงจะมีความ
แตกต่างกับประมาทธรรมดาตรงที่ ประมาทร้ายแรงมีความเสี่ยงภัยสูงกว่าและความร้ายแรงของภัย
ย่อมสูงกว่าด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่นกรณีการฆ่าคนตายโดยขาดเจตนา (Manslaughters) ในคดี R v 
Adomoko 2004 ศาลอังกฤษให้ความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าในการพิจารณาศาลจะใช้องค์ประกอบ
ภายในในเรื่องประมาทร้ายแรงกับความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเท่านั้น26 

 
 2.1.3 ข้อต่อสู้เพื่อให้พ้นควำมรับผิด (General Defenses)  
 ข้อต่อสู้เพ่ือให้พ้นความรับผิดนั้นจะใช้ในกรณีที่การกระท าเป็นความผิดอาญาแล้ว กล่าวคือ 

การกระท านั้นครบองค์ประกอบความผิดทั้งในส่วนของ Actus Reus และ Mens Rea แล้ว แต่ผู้กระท า
อาจยกข้อต่อสู้เพื่อให้พ้นความรับผิดมาปฏิเสธว่าการกระท าของตนขาดในส่วนของ Actus Reus หรือ 
Mens Rea อย่างใดอย่างหนึ่ง ท าให้การกระท าดังกล่าวไม่ครบองค์ประกอบความผิดทางอาญามีผล
ท าให้การกระท านั้นเป็นเป็นความผิดทางอาญาและไม่ต้องได้รับโทษ 

 ข้อต่อสู้เพื่อให้พ้นความรับผิด แบ่งได้ดังต่อไปนี้ 
 
 

                                                           
24 MPC v Caldwell (1982) AC 341; เรื่องเดียวกัน, หน้า 66. 
25 J. C. Smith and Brian Horgan, Criminal Law, 6th ed., p. 69 อ้างถึงใน ปกป้อง         

ศรีสนิท, เรื่องเดิม, หน้า 69. 
26 Ibid., p. 83 อ้างถึงใน ปกป้อง ศรีสนิท, เรื่องเดิม, หน้า 69. 
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 2.1.3.1 ข้อต่อสู้ทั่วไปที่ไม่ต้องรับผิด  
 ข้อต่อสู้ทั่วไปที่ไม่ต้องรับผิด คือ ข้อเท็จจริงที่ยกมาอ้างว่าการกระท าขาด Actus 

Reus หรือ Mens Rea อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือเป็นข้อแก้ตัวให้กับจ าเลยที่ใช้ได้กับทุกฐานความผิด
เป็นการทั่ว ๆ ไป ข้อต่อสู้ทั่วไปที่ไม่ต้องรับผิด เช่น27 

 1. ความอ่อนเยาว์ (Infancy) 
 2. ความวิกลจริต (Insanity) 
 3. ความไม่สมบูรณ์ของการกระท าประการอ่ืน (Diminished Responsibility) 
 4. ความส าคัญผิด (Mistake) 
 5. การกระท าโดยไม่รู้ส านึก (Auto Matism) 
 6. การกระท าโดยจ าเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับ (Duress an Coercion) 
 7. การกระท าโดยจ าเป็นเพ่ือให้พ้นจากภยันตราย (Necessity) 
 8. การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย (Public and Private Defense) 
 9. การกระท าตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา (Superior Order)  
 2.1.3.2 ข้อต่อสู้เพื่อให้พ้นความรับผิดเฉพาะฐานความผิด  
 ข้อต่อสู้เพ่ือให้พ้นความรับผิดเฉพาะฐานความผิด คือ ข้อเท็จจริงที่ยกขึ้นมาเพ่ือเป็น

เหตุลดฐานความผิดการฆ่าคนตายโดยเจตนา (Murder) มาเป็นความผิดฐานฆ่าคนตายโดยขาดเจตนา 
(Manslaughter) ข้อโต้เถียงเพ่ือให้พ้นความรับผิดเฉพาะฐานความผิดนี้ใช้กับความผิดฐานฆ่าคนตาย
โดยเจตนาเท่านั้น เช่น บันดาลโทสะ (Provocation) 

    
2.2 โครงสร้ำงควำมผิดอำญำตำมระบบซีวิลลอว์ (Civil Law) ประเทศเยอรมัน 

   
การพิจารณาโครงสร้างความผิดอาญา กฎหมายว่าด้วยการกระท าผิดของบุคคล หากพิจารณา

ตามโครงสร้างความผิดอาญาตามระบบกฎหมาย Civil Law แนวความคิดอาญาในปัจจุบันจะแยก
โครงสร้างความผิดอาญาออกเป็น 3 ส่วน คือ  

 1. ส่วนองค์ประกอบ (Tatbesteandwidrigkeit) กล่าวคือ พิจารณาถึงการกระท าที่ครบ
องค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ 

 2. ส่วนความผิดกฎหมาย (Rechtswidrigkeit) กล่าวคือ พิจารณาถึงการกระท าที่เป็น
ความผิด อีกนัย คือ พิจารณาว่ามีเหตุใดที่ท าให้การกระท านั้นเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม ่

 3. ส่วนความชั่ว (Schuld) กล่าวคือ พิจารณาว่าการกระท าที่เป็นความผิดดังกล่าวมีความ
ชั่ว28 หรือไม ่

                                                           
27 Ibid. อ้างถึงใน ปกป้อง ศรีสนิท, เรื่องเดิม, หน้า 39. 
28 กุสุมา จินดาทิพย์, ควำมจ ำเป็นที่กฎหมำยยอมรับ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531), หน้า 4. 
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 ความผิดอาญาตามระบบกฎหมาย Civil Law นั้นจะต้องประกอบไปด้วยสาระส าคัญทั้ง 
3 ประการ กล่าวคือ เป็นการกระท าที่ครบองค์ประกอบ เป็นการกระท าที่เป็นความผิด และเป็นการ
กระท าท่ีมีความชั่ว โดยไม่สามารถขาดสาระส าคัญข้อใดได้ หากขาดแล้วจะส่งผลให้การกระท านั้น
ไม่เป็นความผิดอาญา และข้อสาระส าคัญทั้ง 3 ประการนี้ จะต้องมีความเกี่ยวข้องกันอย่างเรียงล าดับ
จึงจะเป็นการกระท าที่เป็นความผิดอาญาอย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ หากการกระท าใดไม่ครบในส่วนของ
องค์ประกอบก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าการกระท านั้นเป็นการกระท าที่มีความผิดหรือมีความชั่ว
หรือไม่ ในท านองเดียวกันหากการกระท าครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายบัญญัติแล้ว จะต้อง
พิจารณาต่อว่าการกระท านั้นเป็นการกระท าที่เป็นความผิดหรือไม่ ซึ่งหากเป็นการกระท าที่เป็น
ความผิดแล้วจึงจะพิจารณาในล าดับต่อไปว่าเป็นการกระท าที่มีความชั่วหรือไม่ 

 โครงสร้างความผิดอาญาในระบบกฎหมาย Civil Law ทั้ง 3 ส่วน สามารถแยกอธิบายได้ 
ดังนี้ 

 
2.2.1 องค์ประกอบควำมผิด (Tatbesteandwidrigkeit, Fulfillment to The Statutory 

Elements of a Crime) 
 องค์ประกอบความผิด หรือกล่าวอีกนัย คือ การกระท าที่ครบองค์ประกอบความผิดที่

กฎหมายบัญญัติแต่ละฐานความผิด ซึ่งการพิจารณาในส่วนนี้จะพิจารณาในส่วนขององค์ประกอบ
เบื้องต้นเท่านั้น โดยไม่พิจารณาถึงขั้นที่ว่าการกระท านั้นเป็นความผิดอาญาหรือไม่ เพราะถึงแม้ว่า
การกระท าครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติแล้วแต่หากมีเหตุให้การกระท านั้นชอบกฎหมายก็ย่อม
ท าให้การกระท านั้นไม่เป็นความผิดอาญา 

 สาระส าคัญในส่วนองค์ประกอบความผิด แยกพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้ 
2.2.1.1 องค์ประกอบภายนอก 

 การพิจารณาองค์ประกอบภายนอกแต่ละฐานความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ
ประกอบด้วย 

 1) ผู้กระท า  
 ในความผิดอาญาแต่ละมาตรามักใช้ค าว่า “ผู้ใด” สามารถแยกพิจารณาได้ 
ดังนี้ 
 (1) ผู้กระท าความผิดเอง หมายถึง ผู้ที่ได้กระท าความผิดโดยตรง 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงกรณีที่ใช้สัตว์เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด และการใช้บุคคลอ่ืนซึ่งไม่มี
การกระท ามาเป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด บุคคลที่ไม่มีการกระท า  คือ บุคคลที่กระท าลงไป
โดยไม่รู้ตัว หรือเป็นการกระท าท่ีกระท าลงโดยไม่รู้ส านึกในการกระท า เช่น บุคคลที่ถูกสะกดจิต 
 (2) ผู้กระท าความผิดทางอ้อม เช่น ผู้ที่ใช้หรือหลอกผู้ อ่ืนที่มีการ
กระท าให้กระท าความผิด โดยผู้ที่ถูกหลอกไม่ต้องรับผิด เพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบ
ความผิด 
 2) การกระท า 
 การกระท า หมายถึง การกระท าที่เป็นไปตามความผิดแต่ละฐาน ซึ่งการ
กระท าสามารถเป็นไปได้ทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายและไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยอยู่ภายใต้บังคับของ
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จิตใจ กล่าวคือ มีความคิดที่จะกระท า29 มีการตกลงใจที่จะกระท าตามที่คิดไว้ และได้มีการกระท าลง
ไปอันสืบเนื่องจากความคิด   
 กรณีที่ถือว่าไม่ใช่การกระท าถึงแม้จะมีการเคลื่อนไหวร่างกาย แต่เป็นการ
เคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่รู้ส านึกในการกระท า ได้แก่ 
 1. คนละเมอ 
 2. คนเป็นลมบ้าหมู 
 3. ผู้ที่ร่างกายกระตุกโดยไม่รู้ตัว 
 4. ผู้ที่ถูกผลัก ถูกชน หรือถูกจับมือให้กระท าในขณะเผลอ 
 5. ผู้ที่ถูกสะกดจิต 
 6. ผู้ที่ร่างกายเคลื่อนไหวเพราะแรงธรรมชาติ 
 กรณีที่ถือว่าเป็นการกระท า นอกจากจะเป็นการกระท าที่เคลื่อนไหว
ร่างกายโดยรู้ส านึกแล้ว ยังรวมถึงการกระท าที่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส านึกด้วย การกระท าที่ไม่
เคลื่อนไหวร่างกายแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 (1) การกระท าโดยงดเว้น หมายถึง การกระท าที่งดเว้นไม่กระท าใน
สิ่งที่ตนมีหน้าที่โดยเฉพาะ หรือ จะต้องกระท าเพ่ือป้องกันมิให้ผลเกิดขึ้น หน้าที่ที่จะต้องกระท ามี
หลายกรณี เช่น 
   (1.1) หน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
   (1.2) หน้าที่อันเกิดจากการยอมรับโดยเฉพาะเจาะจง 
   (1.3) หน้าที่อันเกิดจากการกระท าก่อน ๆ ของตน 
   (1.4) หน้าที่อันเกิดจากสัมพันธ์พิเศษเฉพาะเรื่อง 
 (2) การกระท าโดยละเว้น หมายถึง การกระท าที่ละเว้นการกระท าซึ่ง
ไม่ใช่หน้าที่ของตน แต่หากจะต้องกระท าเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนที่ตกอยู่ในอันตรายในฐานะพลเมืองที่ดี 
 ความแตกต่างระหว่าง การกระท าโดยงดเว้น และ การกระท าโดยละเว้น 
คือ หน้าที่ของการกระท าโดยงดเว้นนั้นจะเป็นหน้าที่ที่จะต้องกระท าเพ่ือป้องกันผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 
แต่หน้าที่ของการกระท าโดยละเว้นจะเป็นเพียงหน้าที่ทั่ว ๆ ไปที่จะต้องกระท า 

 3) กรรมของการกระท า 
 กรรมของการกระท า คือ สิ่งที่ได้รับผลร้ายจากการกระท านั้น ซึ่งจะเป็นไป

ตามฐานความผิดต่าง ๆ เช่น ความผิดฐานลักทรัพย์ กรรมของการกระท าคือ ทรัพย์ของผู้อื่น 
 
 
 
 

                                                           
29 เพ็ญจันทร์ แจ่มมาก, กำรกระท ำโดยบันดำลโทสะกับควำมผิดอำญำศึกษำเปรียบเทียบ

กฎหมำยอำญำของประเทศอังกฤษ เยอรมัน และไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2545), หน้า 55. 
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 4) ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล ได้แก่ 2 ทฤษฎี ดังนี้ 

 (1) ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม (The Theory of Adequate Causation) 
ทฤษฎีนี้ถือหลักว่า เหตุที่ก่อให้เกิดผลที่ผู้กระท าต้องรับผิดนั้นจะพิจารณาเฉพาะเหตุและเป็นเหตุที่
การกระท าและผลของการกระท ามีความเกี่ยวพันอย่างสมเหตุสมผล 

 (2) ทฤษฎีเงื่อนไข (The Condition Theory) ทฤษฎีนี้ถือหลักว่า
การกระท าในทุกกรณีเป็นเหตุที่ท าให้เกิดผล กล่าวคือ ถ้าไม่กระท าผลก็ย่อมไม่เกิดขึ้น ทฤษฎีเงื่อนไข
นี้ได้รับการยอมรับอย่างมากจากนักนิติศาสตร์ 
 2.2.1.2 องค์ประกอบภายใน 
 องค์ประกอบภายในมีสาระส าคัญ คือ การพิจารณาถึงเจตนาของผู้กระท าความผิด 
กล่าวคือ ผู้กระท าจะต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิด โดยการรู้ข้อเท็จจริงนั้นเป็นเพียง
การรู้ข้อเท็จจริงทั่ว ๆ ไปเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว ไม่จ าเป็นต้องรู้รายละเอียดเฉพาะเจาะจง (Actual 
Knowledge) แต่ไม่ใช่เพียงแค่รู้ในสิ่งที่คาดว่าจะเป็นไปได้ (Potential Knowledge) เท่านั้น และ
ผู้กระท าจะต้องกระท าโดยประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น 
 หากพิจารณาถึง “เจตนา” อันเป็นสาระส าคัญขององค์ประกอบภายใน เจตนาจะ
แบ่งได้ดังนี้ 
 1) เจตนาประสงค์ต่อผล (Dolus Directus) 
 เจตนาประสงค์ต่อผล คือ ความประสงค์ที่จะให้เกิดผลตามที่ได้ตั้งใจไว้ 
กล่าวคือ ผู้กระท ามีความต้องการมุ่งหมายที่จะให้ความผิดนั้นเกิดขึ้น เช่น การยิงบุคคลหนึ่งโดยมุ่งหมาย
ที่จะให้ความตายนั้นเกิดขึ้น 
 2) เจตนาย่อมเล็งเห็นผล (Dolus Eventualis) 
 การพิจารณาเจตนาย่อมเล็งเห็นผลเป็นการพิจารณารองมาจากเจตนา
ประสงค์ต่อผล กล่าวคือ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าการกระท าไม่เป็นเจตนาประสงค์ต่อผลแล้วจึงมา
พิจารณาต่อว่าการกระท านั้นผู้กระท าย่อมเล็งเห็นผลได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากจิตใจของผู้กระท า 
โดยผู้กระท าเพียงแค่คาดว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นเจตนาเล็งเห็นผล กล่าวคือ 
ผู้กระท าได้คาดเห็นผลล่วงหน้าและได้กระท าไปโดยเต็มใจยอมรับผลนั้น 
 
 2.2.2 ควำมผิดกฎหมำย (Rechtswidrigkeit) 
 โครงสร้างความผิดอาญาในระบบกฎหมาย Civil Law เมื่อมีการกระท าที่ครบองค์ประกอบ
ความผิดตามโครงสร้างข้อแรกแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการพิจารณาว่าการกระท านั้นผิดกฎหมายหรือไม่ 
กล่าวถือ การกระท านั้นผู้กระท ามีอ านาจกระท าหรือไม่  
 ความผิดกฎหมาย สามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้30 
 
 

                                                           
30 โกเมศ ขวัญเมือง, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
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  2.2.2.1 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับจารีตประเพณี 
 จารีตประเพณีไม่ใช่กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เกิดจากการปฏิบัติของ
ประชาชนเป็นเวลานานและสม่ าเสมอ จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่กระท าได้ แต่ในการน าจารีตประเพณีมาใช้
ในกฎหมายอาญานั้นจะสามารถอ้างได้แต่เฉพาะกรณีที่ท าให้การกระท านั้นไม่เป็นความผิด กล่าวคือ
สามารถอ้างไดแ้ต่กรณีที่จะเป็นคุณแก่ผู้กระท าเท่านั้น ในทางกลับกันหากมีการน าจารีตประเพณีมาใช้
ในการลงโทษบุคคลทางอาญาโดยไม่มีกฎหมายบัญญัติจะขัดต่อหลักกฎหมายที่ว่า “ไม่มีความผิดมี่
กฎหมาย ไม่มีโทษไม่มีกฎหมาย” (Nullum crimen, nulla poena sine lege) เพราะฉะนั้นจึงไม่
อาจท าได้ 
 2.2.2.2 ความยินยอม 
 การพิจารณาในเรื่องความยินยอม แยกพิจารณาได้ ดังนี้ 
 1) ความยินยอมท่ีเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างข้อแรก 
 ถ้าผู้กระท าได้รับความยินยอมความผิดย่อมไม่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น กรณี
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หากผู้กระท าได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์ในการเอาไปซึ่งทรัพย์ 
การกระท าดังกล่าวย่อมไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ 
 2) ความยินยอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบของโครงสร้างแรก 
 เป็นกรณีที่ผู้ถูกกระท าได้ให้ความยินยอมซึ่งถือว่าเป็นการสละสิ่งที่กฎหมาย
ประสงค์จะคุ้มครอง หรือเรียกว่า “การสละคุณธรรมทางกฎหมาย” หากสิ่งที่กฎหมายประสงค์จะ
คุ้มครองนั้นเป็นผลประโยชน์เฉพาะบุคคล การกระท าย่อมไม่เป็นความผิดกฎหมายซึ่งหากบุคคลนั้น
ได้ให้ความยินยอมซึ่งเป็นการสละความคุ้มครองทางกฎหมาย ในทางกลับกันหากความผิดฐานนั้นสิ่ง
ที่กฎหมายมุ่งประสงค์ที ่จะคุ้มครองเป็นประโยชน์ส่วนรวม ตัวอย่างเช่น ความผิด ต่อชีวิต ถึง
ผู้กระท าจะได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระท าให้โดยการอนุญาตให้ฆ่าตนได้ การกระท านั้นก็ยังคง
เป็นการกระท าที่เป็นความผิดอยู่ เพราะจากประโยชน์ที่สังคมมุ่งที่จะคุ้มครองไม่สามารถสละได้ 
 2.2.2.3 บทบัญญัติของกฎหมายให้อ านาจไว้  
 เช่น เรื่องป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 
 2.2.3 ควำมชั่ว (Schuld หรือ Guilt) 
 โครงสร้างที่สาม “ความชั่ว”31 เป็นการพิจารณาหลังที่มีการพิจารณาแล้วว่า การกระท านั้น
ครบองค์ประกอบความผิดตามโครงสร้างแรก และเป็นการกระท าที่มีความผิดกฎหมาย กล่าวคือ ไม่มี
การยกเว้นความผิดตามโครงสร้างที่สอง ต่อมาจึงจะต้องพิจารณาที่ตัวของผู้กระท าว่าสิ่งที่ผู้กระท าได้
กระท าลงไปนั้น ผู้กระท ามีความรู้ผิดชอบหรือไม่เพียงใด กล่าวคือ เป็นสิ่งที่มีความน่าต าหนิทางสังคม
หรือไม่ หากผู้กระท าได้กระท าลงไปโดยไม่รู้ผิดชอบ หรือเป็นการกระท าที่สังคมไม่ควรต าหนิ 
กฎหมายจะยกโทษให้ส าหรับการกระท านั้นโดยถือว่าผู้กระท ามีความชั่ว เป็นเหตุให้ผู้กระท าได้รับ
การยกเว้นโทษ ตามหลักที่ว่า “ความชั่วของผู้กระท าเป็นพ้ืนฐานของการลงโทษ” (Nulla poena 
sine culpa) แต่ความชั่วในทางอาญานี้ไม่ได้หมายถึงสภาพความไม่ดีอันเกิดจากการฝ่าฝืนศีลธรรม

                                                           
31 คณิต ณ นคร, กฎหมำยอำญำภำคทั่วไป (กรุงเทพฯ: วญิญูชน, 2551), หน้า 69. 
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หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม แต่เป็นในเรื่องของการต าหนิได้ของการก าหนดเจตจ านง 
(Schuld ist vorwerf barkeit der willenbidung) 
 การพิจารณาว่าผู้กระท ามีความชั่วหรือไม่จะต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 2.2.3.1 ความบกพร่องในอายุผู้กระท า  
 กฎหมายถือว่าเด็กที่อายุไม่เกิน 15 ปี ความรู้ผิดชอบในการกระท าของเด็กนั้นมีอยู่
อย่างจ ากัด ดังนั้น หากเด็กที่อายุไม่เกิน 15 ปีกระท าความผิด กฎหมายจะยกเว้นโทษเพราะถือว่าเป็น
การกระท าที่ขาดความชั่ว 
 2.2.3.2 ความบกพร่องทางจิตใจของผู้กระท าความผิด  
 เช่น คนโรคจิต จิตบกพร่อง จิตฟ่ันเฟือน การกระท าของบุคคลเหล่านี้เป็นการกระท า
ที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือบังคับตัวเองได้ การกระท าของบุคคลนั้นย่อมไม่มีความชั่ว 
 2.2.3.3 ความบกพร่องในการไม่รู้ข้อถูกผิด  
 เช่น กระท าตามค าสั่งของเจ้าพนักงานโดยที่ผู้กระท ามีหน้าที่ หรือเชื่อโดยสุจริตว่ามี
หน้าที่ต้องปฏิบัติ โดยไม่รู้ว่าค าสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระท าของผู้กระท านั้นย่อมไม่มี
ความชั่ว 
 การพิจารณาเรื่องความชั่วของผู้กระท า นอกจากจะพิจารณาเรื่องความสามารถรู้ผิดชอบ
ตามที่ได้กล่าวมา จะต้องพิจารณาว่าสิ่งที่บุคคลนั้นกระท าเป็นสิ่งที่สังคมมีความน่าต าหนิหรือไม่ เช่น 
กรณีการกระท าผิดด้วยความจ าเป็น ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้กระท าไม่สามารถหลีกเลี่ยงด้วยวิธีอ่ืนได้ หรือการ
กระท าดังกล่าวเป็นการกระท าเดียวที่จะท าให้ตนเองหรือผู้อ่ืนพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงได้และเป็น
การกระท าที่ไม่เกินสมควรแก่เหตุ จึงถือได้ว่าเป็นการกระท าที่กฎหมายยกเว้นโทษ เพราะโดยสภาพ
ทางจิตใจของมนุษย์ในขณะนั้นถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่มีความชั่ว กล่าวคือ เป็นการกระท าที่ไม่
สมควรได้รับการต าหนิของสังคมไม่สมควรได้รับการลงโทษเพราะถึงแม้ว่าลงโทษไปก็ ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์การลงโทษในแง่การข่มขู่ เพราะหากบุคคลนั้นตกอยู่ในสถานการณ์เช่นว่านั้นอีกครั้ง  
อาจเลือกท่ีจะกระท าความผิดแบบเดิมเพ่ือให้พ้นจากภยันตราย 
 
2.3 ควำมแตกต่ำงของโครงสร้ำงอำญำระหว่ำง ระบบกฎหมำย Common Law และ 

ระบบกฎหมำย Civil Law  
 
 ตามหลักการแบ่งโครงสร้างความรับผิดอาญาระหว่าง ระบบกฎหมาย Common Law และ 
ระบบกฎหมาย Civil Law ตามที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่า โครงสร้างอาญาของทั้งสองระบบมีความ
แตกต่างกันในส่วนการแบ่งโครงสร้างในส่วนเหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิดและเหตุที่กฎหมายยกเว้น
โทษ กล่าวคือ ในระบบกฎหมาย Common Law ไม่แบ่งโครงสร้างเหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิด
และเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษออกจากกันเหมือนกับโครงสร้างในระบบกฎหมาย  Civil Law ที่มี
การแยกโครงสร้างนี้ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยกฎหมาย Common Law ให้เหตุผลโดยไม่แบ่งแยก
โดยมองภาพสุดท้ายในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ไม่ว่าเป็นเหตุยกเว้นความผิดหรือเหตุยกเว้นโทษ ผู้กระท า
จะได้รับผลที่เหมือนกัน คือ ไม่ต้องได้รับโทษ ระบบ Common Law จึงมองว่าการแบ่งแยกเป็น
ความฟุ่มเฟือย 
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 การไม่แยกโครงสร้างในส่วนเหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิดและเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษนั้น
นอกจากในระบบกฎหมาย Common Law แล้ว ยังพบว่าโครงสร้างอาญาในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็น
ระบบกฎหมาย Civil Law ได้มีการรวมโครงสร้างสองส่วนนี้ไว้ ดังเช่นระบบกฎหมาย Common 
Law กล่าวคือ ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส ค.ศ.1992 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันที่การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโดยการรวมผลทางกฎหมายอย่างเดียวกัน กล่าวคือ ในส่วนของเหตุแห่งการกระท า 
(Cause Subjective) ซึ่งเป็นเหตุยกเว้นความผิด (Justification) และเหตุจากตัวผู้กระท า (Cause 
Objective) ซึ่งเป็นเหตุยกเว้นโทษ (Excuse) โดยให้มีผลทางกฎหมายอย่างเดียวกัน คือ “ไม่มี
ความผิดอาญา” ตัวอย่างเช่น32 
 มาตรา 122-1 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคลไม่มีความผิดอาญา ถ้าบุคคลนั้นไม่กระท า
ความผิดในขณะทุกข์ทรมานจิตใจ หรือผิดปกติทางประสาทหรือจิตใจ และสิ่งนั้นได้ท าลาย
ความสามารถในการวินิจฉัยหรือความสามารถในการควบคุมการกระท าของบุคคลนั้น” 
 มาตรา 122-3 บัญญัติว่า “บุคคลไม่มีความรับผิดทางอาญาหากพิสูจน์ได้ว่า บุคคลนั้นเชื่อว่า
ได้กระท าหรือปฏิบัติสิ่งที่ถูกกฎหมาย เพราะส าคัญผิดหรือสันนิษฐานว่ามีกฎหมายท าให้การกระท าไม่
เป็นความผิด” 
 มาตรา 122-4 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคลนั้นไม่มีความรับผิดทางอาญาถ้าบุคคลนั้นได้ท า
ตามค าสั่งของกฎหมาย” 
 วรรคสอง “บุคคลนั้นไม่มีความรับผิดทางอาญาถ้าบุคคลนั้นได้กระท าตามค าสั่งของเจ้า
พนักงาน เว้นแต่กระท าโดยรู้ว่าเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” 
 จะเห็นได้ว่ากฎหมายอาญาฝรั่งเศสในปัจจุบันได้มีการบัญญัติกฎหมายโดยมุ่งเน้นที่ผลสุดท้าย
ในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ผลสุดท้ายที่ผู้กระท าไม่ต้องได้รับโทษ ไม่ว่าการกระท าของบุคคลนั้นจะเป็น
การกระท าที่กฎหมายยกเว้นความผิด หรือเป็นการกระท าที่กฎหมายยกเว้นโทษ ซึ่งเป็นการวางหลัก
แบบเดียวกับระบบกฎหมาย Common Law  
 จากความแตกต่างของระบบกฎหมาย Common Law และ ระบบกฎหมาย Civil Law ใน
ส่วนของการแยกโครงสร้างที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงเกิดค าถามว่า “การแยกโครงสร้างในส่วนที่
กฎหมายยกเว้นความผิดและเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษนั้นควรมีการแยกออกจากกันหรือไม่” 
 การแยกโครงสร้างในส่วนเหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิด (Justification) และเหตุที่กฎหมาย
ยกเว้นโทษ (Excuse) ออกจากกันนั้นจะต้องแยกความต่างทั้ง 2 ค านี้ให้ได้ก่อนว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม นักวิชาการหลายท่านมีความเห็นว่า ความหมายเหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิด 
(Justification) และเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษ (Excuse) มีความใกล้เคียงกันอย่างมากเพราะเป็น
เรื่องของศีลธรรมท าให้เส้นการแบ่งความต่างยังคงเป็นที่สับสนยากที่จะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 
กล่าวคือ ความหมายของทั้งสองค านี้ค่อนข้างเป็นนามธรรมยากที่จะแบ่งแยกนิยามได้อย่างชัดเจน 
แต่ในความยากที่จะแบ่งแยกนี้ไม่ใช่เหตุผลที่จะมาใช้ในการปฏิเสธการแบ่งแยกความต่างของเหตุที่
กฎหมายยกเว้นความผิด (Justification) และเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษ (Excuse) 

                                                           
32 France Penal Code (1992) 
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 นักวิชาการที่มีบทบาทในการแบ่งแยกความต่างของเหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิด 
(Justification) และเหตุทีก่ฎหมายยกเว้นโทษ (Excuse) มีดังนี้33  
 Heart ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการนิยามความหมาย 2 ค านี้ไว้ว่า การกระท าที่เป็นเหตุให้
กฎหมายยกเว้นความผิด (Justification) เป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายและกฎหมายยินดีให้ท า กล่าวคือ 
เป็นเรื่องที่สังคมไม่อาจกล่าวโทษได้ แต่ในกรณีของการกระท าที่เป็นเหตุให้กฎหมายยกเว้นความผิด 
(Excuse) นั้นถือว่าการกระท ายังคงมีความผิดอยู่ โดยมีพฤติการณ์พิเศษที่ท าให้เข้าใจถึงพฤติกรรมที่
ท าให้กระท าลงในขณะนั้น เป็นเหตุที่ท าให้ได้รับการยกเว้นโทษ แต่ในส่วนของการกระท ายังคงเป็น
ความผิดที่ขัดต่อหลักศีลธรรมอยู่ 
 Fletcher นักวิชาการคนแรก ๆ ที่ได้มีการอธิบายความต่างของเหตุที่กฎหมายยกเว้น
ความผิด (Justification) และเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษ (Excuse) โดยที่ Fletcher มีความเห็นว่า 
เหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิด (Justification) เป็นเรื่องที่เป็นความชอบธรรมของการกระท า แต่
ส าหรับเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษ (Excuse) จะเป็นการพิจารณาในส่วนตัวผู้กระท า โดยการกระท าที่
เป็นเหตุยกเว้นความผิด (Justification) จะต้องเป็นการกระท าที่ชอบด้วยศีลธรรมโดยพิจารณาที่แยก
ออกจากอรรถประโยชน์ของสังคม กล่าวคือ ถึงแม้ว่าการกระท าจะเป็นประโยชน์ของสังคม แต่หากขัด
ต่อศลีธรรม การกระท านั้นถือว่าเป็นการกระท าท่ีเป็นความผิด 
 Robinsion34 มีความเห็นแย้งกับ Fletcher กล่าวคือ เหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิด 
(Justification) นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะพิจารณาในส่วนของศีลธรรมเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณา
ในส่วนอรรถประโยชน์ของสังคมโดยมุ่งเน้นต่อประโยชน์ที่จะเกิดต่อสังคมเพ่ือให้สังคมอยู่ในสภาวะที่
เรียกว่า “สังคมไม่มีอันตราย” (Societal harm) ดังนั้นแนวความคิดของ Robinsion จึงเป็นมุมมอง
ที่ว่า เหตุยกเว้นความผิด (Justification) จะต้องเป็นการกระท าที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมเท่านั้น 
 Dressler35 นักวิชาการที่มีความเห็นแย้งกับแนวความคิดของ Fletcher และ Robinsion 
โดยที่ Dressler มีความเห็นว่า การให้ความหมายของการกระท าที่เป็นเหตุให้กฎหมายยกเว้น
ความผิด (Justification) จะมองแต่ในเรื่องของศีลธรรมอย่างเดียวตามความเห็นของ Fletcher หรือ
จะมุ่งเน้นแต่เรื่องอรรถประโยชน์ทางสังคมอย่างเดียวตามความเห็นของ Robinsion ย่อมไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากเป็นการมองที่แคบเกินไปในการที่จะจ ากัดความของเหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิด 
(Justification) ซึ่งการให้ความหมายควรจะต้องมีความเป็นกลาง ระหว่างอรรถประโยชน์ทางสังคม 
กล่าวคือ สิ่งที่สังคมได้รับกับศีลธรรมจะต้องสมดุลกันไม่เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป 
Dressler มีความเห็นว่า เหตุที่ท าให้กฎหมายยกเว้นความผิดเป็นเรื่องที่กฎหมายอนุญาตให้กระท า
มากกว่าการที่จะมองแต่ศีลธรรมอย่างเดียว    
 จากความเห็นของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น ถึงแม้แต่ละท่านจะมีความเห็นในการจ ากัด
ความ เหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิด (Justification) และเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษ (Excuse) ในมุม
ที่แตกต่างกันออกไป แต่นักวิชาการทุกท่านมีความเห็นตรงกันในการให้ความส าคัญของการแบ่ง

                                                           
33 Boaz Sangero, Self-Defence in Criminal Law (Oxford: Oregon, 2006), p. 9. 
34 Ibid., p. 17. 
35 Ibid., p. 18. 
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ประเภท และการที่ควรจะมีค าจ ากัดความของเหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิด (Justification) และ
เหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษ (Excuse) อย่างชัดเจน โดยมองว่าถึงแม้ผลสุดท้ายในทางปฏิบัติผู้กระท าจะ
ไม่ต้องได้รับโทษเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิด (Justification) หรือเหตุที่
กฎหมายยกเว้นโทษ (Excuse) เพราะถ้าหากมองในมุมของผู้บริสุทธิ์ จะเป็นการยุติธรรมมากกว่าหาก
บุคคลนั้นได้รับระบุเหตุที่ไม่ต้องได้รับโทษว่าเป็นเพราะเหตุใด เป็นการกระท าที่กฎหมายยกเว้น
ความผิด (Justification) กล่าวคือ เป็นการกระท าที่กฎหมายอนุญาตให้กระท า หรือการกระท าที่
กฎหมายยกเว้นโทษ (Excuse) กล่าวคือ เป็นการกระท าที่ขาดความน่าต าหนิทางสังคม เพ่ือเป็น
แนวทางพฤติกรรมต่อไป เพ่ือความยุติธรรมของผู้บริสุทธิ์ที่สังคมจะรับรู้ว่าการกระท าของบุคคลนั้น
ไม่ได้รับโทษเพราะเหตุใด ซึ่งการไม่แบ่งแยกนั้นอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินคดี ดังที่เคย
เกิดขึ้นในการตัดสินของศาลในระบบ Common Law ที่ศาลอังกฤษเคยพิพากษาประหารชีวิต
กะลาสีเรือ 2 คน ที่ตกอยู่ในภาวะเรือแตกอดอยากอยู่เป็นเวลานาน จึงฆ่าเพ่ือนคนหนึ่งที่ร่างกาย
อ่อนแอเพ่ือกินเนื้อประทังชีวิต โดยคดีนี้ศาลไม่รับฟังความเห็นในเรื่องของการกระท าด้วยความจ าเป็น 
โดยศาลมีความเห็นว่าหากยอมรับว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าด้วยความจ าเป็นแล้ว จะท าให้
การกระท าของกะลาสีเรือเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้ว่าในคดีนี้หลังจากมีค าพิพากษา
แล้วได้มีอภัยโทษแก่กะลาสีเรือโดยลดโทษเหลือจ าคุก แต่กรณีนี้จะเป็นการที่ดีกว่าหากมีการบัญญัติ
แยกเหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิด (Justification) และเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษ (Excuse) ออก
จากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการวินิจฉัยในคดีต่อ ๆ ไปให้มีความสม่ าเสมอตรงกันมากกว่า
การที่จะตัดสินไปตามความรู้สึกของแต่ละคน 
 ความเห็นของนักวิชาการไทย ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ มีความเห็นว่า36 การแบ่งแยก
ความต่างระหว่างเหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิด (Justification) และเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษ 
(Excuse) เป็น เรื่ องที่ ถูกต้องและสมควรท า  เพราะการกระท าที่ เป็นเหตุยกเว้นความผิด 
(Justification) ผู้กระท าได้กระท าเพ่ือรักษาผลประโยชน์ที่มากกว่าอย่างชัดเจนโดยมองถึงสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต่างจากกรณีเหตุยกเว้นโทษ (Excuse) ที่การกระท า
นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจน เป็นการกระท าที่สมควรได้รับการต าหนิและเป็นผล
เสียหายแก่สังคม แต่การยกเว้นโทษให้แก่ผู้กระท านั้นไม่ได้เป็นการยอมรับว่าการกระท าเป็นสิ่งที่
ถูกต้อง แต่มองว่าการกระท านั้นขาดความจ าเป็นที่จะลงโทษไม่ใช่เพราะว่าเป็นการกระท าที่ขาดความ
น่าต าหนิ แต่หากมีการลงโทษนั้นย่อมไม่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษ กล่าวคือ ผู้กระท านั้น
ไดต้กอยู่ในพฤติการณ์พิเศษที่จ าให้ตัดสินใจกระท าในสิ่งที่ละเมิดต่อกฎหมาย ถึงแม้จะได้รับ การ
ลงโทษไปแต่หากผู้นั้นต้องตกอยู่ในพฤติการณ์ดังกล่าวอีกครั้ง ผู้กระท าก็อาจที่เลือกกระท าเช่นเดิม
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์บางอย่างของตน ดังนั้นถึงแม้จะลงโทษไปก็ไม่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การลงโทษในแง่ของการป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้นั้นกลับมากระท าผิดซ้ าอีก 
 ในบทที่ 2 นี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างความผิดอาญาทั้งในส่วนของระบบกฎหมาย 
Common Law และ ระบบกฎหมาย Civil Law เปรียบเทียบโครงสร้างระหว่างสองระบบ รวมทั้ง

                                                           
36 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, “ความจ าเป็น (Der Notstand) ตามมาตรา 35 ประมวล

กฎหมายเยอรมัน,” ดุลพำห 54, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2550): 219. 
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การศึกษาถึงสาเหตุความแตกต่าง เห็นของนักวิชาการที่กล่าวถึงสาเหตุความแตกต่างและการให้
ความส าคัญในการแบ่งแยกโครงสร้างในส่วน “เหตุยกเว้นความผิด” (Justification) และ “เหตุ
ยกเว้นโทษ” (Excuse) ออกจากกัน ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว จากการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทั้ง
สองระบบ พบว่า ทั้งสองระบบมีการวางโครงสร้างความผิดอาญาที่ต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน
ของการแบ่งโครงสร้าง “เหตุยกเว้นความผิด” (Justification) และ “เหตุยกเว้นโทษ” (Excuse) จะ
เกิดปัญหาที่จะต้องศึกษาต่อว่า การวางโครงสร้างความผิดอาญาที่ต่างกันของระบบกฎหมาย 
Common Law และระบบกฎหมาย Civil Law ส่งผลให้ “การกระท าด้วยความจ าเป็น” ของทั้งสอง
ระบบมีความเหมือนหรือต่างกันเพียงใด ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทที่ 3 ตามล าดับ 
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บทท่ี 3 

 
หลักควำมจ ำเป็นตำมระบบกฎหมำย Common Law และ Civil Law 

 
 โครงสร้างอาญาในระบบกฎหมาย Common Law  และในระบบกฎหมาย Civil Law 
ตามที่ได้อธิบายในบทที่ 2 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างอาญาทั้งสองระบบนี้มีความแตกต่างกันในส่วนการ
แบ่งแยกโครงสร้าง โดยในระบบ Common Law ได้มีการแบ่งแยกในส่วนเหตุยกเว้นความผิด และ
เหตุยกเว้นโทษออกมาดังกล่าว คือ ระบบ Common Law ได้รวมทั้งสองเหตุนี้ไว้ในโครงสร้าง
เดียวกัน ซึ่งแตกต่างจากระบบ Civil Law วิธีการแบ่งแยกเหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษ
ออกจากกัน โดยก าหนดให้แต่ละเหตุถูกก าหนดให้เป็นโครงสร้างทั้งของระบบ Civil Law ดังนั้น ใน
การพิจารณาการกระท าที่เป็นความผิดทางอาญาของทั้งสองระบบ ซึ่งย่อมมีความแตกต่างกัน ซึ่งใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาจะศึกษาในส่วนของความแตกต่างของ “การกระท าผิดด้วยความจ าเป็น” 
ทั้งสองระบบกฎหมายดังกล่าว ต่อไปนี้ 
 การกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น เป็นเรื่องเกิดขึ้นเนื่องจากพ้ืนฐานความคิดและจิตใจของ
มนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในสังคมมักย่อมมีความรักตัวเอง รักชีวิต รักทรัพย์สิน 
รวมถึงความสุขของตัวเองและความสุขของบุคคลอ่ืน ที่ตนมีความผูกพันรักใคร่ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่
ต้องการให้เกิดเหตุร้ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ฯลฯ ดังนั้น หากมีภยันตราย
เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดกับทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย มนุษย์ทุกคนที่ประสบภยันตรายดังกล่าว ย่อมจะต้อง
กระท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ตนพ้นจากภยันตรายนี้ ซึ่งภยันตรายที่หลีกเลี่ยงนี้อาจจะเป็นภยันตรายที่เกิด
จากการกระท าของมนุษย์หรือภยันตรายที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ  
 การกระท าผิดด้วยความจ าเป็น คือ การกระท าที่เกิดขึ้นในกรณี ซึ่งพฤติการณ์ท าให้บุคคล
ต้องเลือกการกระท า ระหว่างการกระท าที่ผิดกฎหมายกับการที่ยอมรับให้ความเสียหายอย่างใดอย่าง
หนึ่งเกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนี้มิได้เกิดขึ้นจากความผิดของตน หรือ
เป็นกรณีที่บุคคลหนึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งได้ นอกจากการกระท าที่ตน
ละเมิดต่อบทกฎหมายเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับตนเองหรือผู้ อ่ืน ซึ่งภยันตรายที่
หลีกเลี่ยงนั้นจะต้องเกิดภยันตรายที่ใกล้จะถึง และไม่สามารถหลีกเลี่ยงด้วยวิธีอ่ืนใดได้ นอกจากการ
กระท าท่ีละเมิดต่อกฎหมาย 
 แนวความคิดพ้ืนฐานของการกระท าผิดด้วยความจ าเป็น เป็นการกระท าที่บุคคลตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่จะต้องเผชิญกับภยันตรายอย่างทันที ที่ท าให้ต้องเลือกความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 
(Choice of Evil) ระหว่างการที่จะยอมรับภัยให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่สิ่งหนึ่ง หรือการที่หลีกเลี่ยง 
ขัดขืนต่อภัย เป็นผลให้ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับสิ่งหนึ่ง หากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ตน
ยอมรับภัยนั้นมีมากกว่าผลเสียหายที่ เกิดขึ้นจากการกระท าความผิด ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
แนวความคิดเรื่องการกระท าผิดด้วยความจ าเป็นนี้ จึงเป็นแนวคิดที่ให้อ านาจแก่บุคคลในการที่จะ
เลือกกระท าในสิ่งที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดด้วยความจ าเป็น โดยถือว่าการกระท านั้นเป็น
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การละเมิดต่อบทบัญญัติกฎหมาย (Letter of Law) แต่ไม่ได้ละเมิดต่อกฎหมาย (Not The Law It 
Self) เป็นการสนับสนุนให้กระท าของกฎหมาย เนื่องจากเป็นการกระท าที่ต้องให้กฎหมายบรรลุผล
โดยการรักษาสิ่งที่กฎหมายมุ่งที่จะคุ้มครองมากกว่าไว้ ถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่กระทบวัตถุประสงค์
ของกฎหมาย 
 นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบแนวความคิดของการกระท าความผิดด้วยความจ าเป็นกับ
วัตถุประสงค์ของการลงโทษ การลงโทษผู้กระท าผิดด้วยความจ าเป็นไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การลงโทษในแง่ของการข่มขู่ (Deterrence) ได้ เพราะถ้าหากบุคคลที่จะต้องอยู่ในสถานการณ์
เช่นเดิมอีก บุคคลนั้นก็อาจกระท าเช่นเดิม เพราะด้วยธรรมชาติของมนุษย์จะต้องมีความรักตัว ห่วงใย
ตนเอง โดยการหลีกเลี่ยงภยันตรายนั้น ดังนั้น การลงโทษเพ่ือข่มขู่ไม่ให้กระท าซ้ าอีก จึงไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการลงโทษได้ 
 ในที่นี้ผู้ศึกษาจะศึกษาหลักของการกระท าผิดด้วยความจ าเป็น โดยศึกษาแบ่งเป็นระบบ
กฎหมายดังนี้ 
 1. ระบบกฎหมาย Common Law จะศึกษาหลักกฎหมายอาญาประเทศสหรัฐอเมริกา 
 2. ระบบกฎหมาย Civil Law จะศึกษาหลักกฎหมายอาญาประเทศเยอรมัน 
 
3.1 หลักกำรกระท ำผิดด้วยควำมจ ำเป็นตำมหลักระบบกฎหมำย Common Law 
 ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
   

แนวความคิดเรื่องการกระท าความผิดด้วยความจ าเป็นตามระบบกฎหมาย Common Law 
ในระยะแรกไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างแน่นอน โดยในอดีตนักนิติศาสตร์ในสมัยนั้นมีความเห็น
ว่า การกระท าด้วยความจ าเป็น ก็คือ การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมาย Common Law 
จนกระทั้งในปี ค.ศ.1550 นักนิติศาสตร์ที่ชื่อว่า Serjeant Pollard มีความเห็นแย้งกับค าพิพากษา
ของศาลที่มีความเห็นมาตลอดว่าการกระท าด้วยความจ าเป็นก็คือการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
โดย Serjeant Pollard ได้น าหลักกฎหมายลาตินที่ว่า “Quod necessitas non habet legem” 
(ความจ าเป็นย่อมไม่มีกฎหมาย) โดยกล่าวไว้ว่า37  

 
 ในกฎหมายทุกฉบับเมื่อเกิดขึ้นแล้ว บุคคลอาจละเมิดต่อบทบัญญัติของ
กฎหมายได้ แต่ไม่ได้ละเมิดในเนื้อแท้ของกฎหมาย (The Law It Self) และสิ่งเช่น
ว่านั้นอยู่นอกเหนือการลงโทษของกฎหมาย โดยกฎหมายก็ได้ให้เอกสิทธิ์แก่มัน 
แม้ว่าจะเป็นการละเมิดตัวอักษรของกฎหมายส าหรับถ้อยค าของกฎหมาย แต่ไม่ได้
ละเมิดตัวกฎหมายเอง ดังนั้น เนื้อแท้ของกฎหมายมิได้ถูกละเมิด ฉะนั้น บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายธรรมชาติซึ่งเป็นกฎแห่งแผ่นดินนี้และแผ่นดินอ่ืน ๆ และกฎหมายของ
พระเจ้าจะต้องยอมรับด้วยเช่นกันที่จะเปิดทางให้การกระท าบางอย่างหรือบางสิ่งที่

                                                           
37 J. C. Smith and Brian Hogan, Criminal Law, 10th ed., p. 201 อ้างถึงใน สุรเศรษฐ์ 

หน้างาม, เรื่องเดิม, หน้า 39. 
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ผิดต่อกฎหมายเดียวกัน และนั่นถือว่าเมื่อถ้อยค าของกฎหมายถูกละเมิดเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความยากล าบากหรือภยันตรายที่ใหญ่กว่าด้วยความจ าเป็นหรือการ
บังคับ38 
 

 นักกฎหมายชาวอเมริกัน Wayne R. Lafave และ Austin W. Scott, Jr. ได้มีความเห็น
เกี่ยวกับสาเหตุที่ผู้กระท าความผิดด้วยความจ าเป็นไม่ต้องได้รับโทษทางกฎหมายไว้ว่า “เพ่ือเหตุแห่ง
นโยบายสังคม จึงยอมให้บุคคลซึ่งเผชิญทางเลือกแห่งการกระท าผิด (Choice of Evils) โดยได้เลือก
กระท าผิดในทางเลือกที่มีความร้ายแรงน้อยกว่าโดยหลีกเลี่ยงการกระท าที่มีความร้ายแรงมากกว่า 
การกระท าของจ าเลยในลักษณะนี้ถือเป็นความจ าเป็น ย่อมกระท าได”้39 
 จากแนวความคิดของ Serjeant Pollard ตามที่ได้กล่าวมาข้องต้นท าให้ศาลอังกฤษได้เริ่ม
ก าหนดหลักเกณฑ์ของการกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มหลักแนวคิดในระบบ
กฎหมาย Common Law ซึ่งเป็นหลักที่ใช้เป็นต้นแบบในหลาย ๆ ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย 
Common Law รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในอดีตประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ค าพิพากษาที่เคย
ตัดสินไว้ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินครั้งต่อ ๆ ไปดังเช่นประเทศอังกฤษ แต่ในปัจจุบันนี้ประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้มีการบัญญัติกฎหมายอาญาที่เรียกว่า Model Penal Code และได้มีการก าหนด
หลักการกระท าความผิดด้วยความจ าเป็นรวมไว้ด้วย ดังจะศึกษาต่อไปนี้ 
 
 3.1.1 Duress หรือ Compusion 
 ในกรณี Duress เป็นการกระท าที่เกิดขึ้นเพราะถูกข่มขู่โดยมนุษย์ จนผู้ที่ถูกข่มขู่เกิดความ
เกรงกลัวในภัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้จ าจะต้องกระท าตามท่ีถูกข่มขู่ นักกฎหมายชาวอเมริกัน 
Lafave และ Scott Jr. ได้ให้ความเห็นเรื่องการกระท าด้วยความจ าเป็นในกรณีของ Duress 
กล่าวคือ40 การกระท าที่ถือว่าเป็น Duress จะต้องเป็นการกระท าที่เกิดจากการข่มขู่โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งเป็นการข่มขู่ที่จะท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ของผู้ที่ถูกข่มขู่หรือต่อบุคคลที่สาม เพ่ือให้
ผู้ที่ถูกข่มขู่กระท ามิชอบด้วยกฎหมายต่อบุคคลภายนอกซึ่งมิได้รู้เห็น ด้วยประมวลกฎหมายอาญา 
Model Penal Code ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการก าหนดหลัก Duress ไว้ในมาตรา 2.0941  

                                                           
38 เอกชัย ชิณพงศ์, กำรกระท ำควำมผิดด้วยควำมจ ำเป็น (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524), หน้า 46. 
39 Wayne R. Lafave and Austin W. Scott, Jr., Criminal Law (St. Paul, Minn.: 

West, 1986) อ้างถึงใน กุสุมา จินดาทิพย์, เรื่องเดิม, หน้า 45. 
40 Ibid. อ้างถึงใน กุสุมา จินดาทิพย์, เรื่องเดิม, หน้า 45. 
41 Section 2.09. Duress.  [cf. Restatement Torts 2d §§ 288A, 296] 

   (1) It is an affirmative defense that the actor engaged in the conduct charged 
to constitute an offense because he was coerced to do so by the use of, or a threat 
to use, unlawful force against his person or the person of another, which a person of 

http://www.dubberkelman.com/restricted/student_cd/web/MPC/PART1/snippets/212_5.htm
http://www.dubberkelman.com/restricted/student_cd/web/MPC/torts/torts288a.htm
http://www.dubberkelman.com/restricted/student_cd/web/MPC/torts/torts296.htm
http://www.dubberkelman.com/restricted/student_cd/web/MPC/PART1/snippets/affirmative.htm
http://www.dubberkelman.com/restricted/student_cd/web/MPC/PART1/snippets/3_11%281%29.htm
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 ดังนั้น กรณีของ Duress จึงเป็นกรณีที่กฎหมายยอมให้ผู้ซึ่งเผชิญภยันตราย 2 อย่าง คือ ภัย
ที่เกิดจากข่มขู่และภัยที่ต้องได้รับโทษอันเกิดจากการกระท าที่ละเมิดต่อกฎหมาย บุคคลที่ถูกข่มขู่นั้น
สามารถที่จะเลือกกระท าตามที่ถูกข่มขู่ซึ่งถือว่าเป็นการกระท าโดยถูกขู่บังคับ (Duress)  
 การยกข้ออ้างเรื่อง Duress ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะยกเป็นข้อต่อสู้เฉพาะกรณีที่การ
กระท านั้นเป็นการกระท าที่เกิดจากการถูกข่มขู่ให้กระท าความผิดไม่ว่าจะเป็นความผิดใด แต่ข้อต่อสู้
ดังกล่าวไม่สามารถยกเป็นข้อต่อสู้ได้ในความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือความผิดฐานพยายามฆ่า
ได้ ตัวอย่างเช่น 
 คดี Arp State (1893)42 ข้อเท็จจริงคือ ชายสองคนขู่ว่าจะฆ่าจ าเลย หากจ าเลยไม่ฆ่าบุคคลที่
สาม จ าเลยเกิดความกลัวจากการข่มขู่จ าเลยจึงฆ่าบุคคลนั้น ศาลเห็นว่าข้ออ้างของจ าเลยไม่อาจยก
เป็นข้อต่อสู้ในคดีนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จ าเลยไม่พยายามหาทางเลี่ยงโดยวิธีอ่ืน 
 คดี Watson State (1951)43  ข้อเท็จจริงกล่าวคือ จ าเลยใช้ปืนยิงบุคคลที่สามเนื่องจากถูก
ข่มขู่ ท าให้บุคคลที่สามนั้นได้รับบาดเจ็บ ศาลมีความเห็นว่า จ าเลยจะยกข้อต่อสู้ว่าตนได้กระท าเพราะ
ถูกข่มขู่ใช้ในกรณีความผิดฐานพยายามฆ่าไม่ได้ 
 ค าว่า “ข่มขู่” หรือ “บังคับ” ในกรณีของ Duress ที่จะสามารถยกเป็นข้องอ้างได้ การข่มขู่
หรือถูกบังคับนั้นจะต้องเป็นการข่มขู่ว่าจะท าให้ตาย หรือ ท าให้ได้รับอันตรายจนบาดเจ็บสาหัส และ
ภัยที่เกิดจากการข่มขู่นั้นจะต้องเป็นภัยที่เกิดขึ้นทันที  
 ตัวอย่างคดีท่ีตัดสินเกี่ยวกับ Duress ในศาลประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น 
 คดี State v. Ellis (1962)44 ศาลได้กล่าวไว้ในค าพิพากษาว่า การบังคับข่มขู่จะยกเป็น
ข้ออ้างว่าเป็นเหตุจ าเป็นในการกระท าความผิดในความผิดฐานเรียกค่าไถ่ได้ 

                                                           

reasonable firmness in his situation would have been unable to resist.  [cf. 
Restatement Torts 2d §§ 11, 283] 
   (2) The defense provided by this Section is unavailable if the 
actor recklessly placed himself in a situation in which it was probable that he would 
be subjected to duress.  The defense is also unavailable if he was negligent in placing 
himself in such a situation, whenever negligence suffices to establish culpability for 
the offense charged. 
  (3) It is not a defense that a woman acted on the command of her husband, 
unless she acted under such coercion as would establish a defense under this 
Section.  [The presumption that a woman, acting in the presence of her husband, is 
coerced is abolished.] 
   (4) When the conduct of the actor would otherwise be justifiable under 
Section 3.02, this Section does not preclude such defense. 

42 กุสุมา จินดาทิพย์, เรื่องเดิม, หน้า 49. 
43 เรื่องเดียวกัน, หน้า 49. 
44 เอกชัย ชิณพงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 16. 
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http://www.dubberkelman.com/restricted/student_cd/web/MPC/PART1/snippets/marriage.htm
http://www.dubberkelman.com/restricted/student_cd/web/MPC/PART1/snippets/1_12%285%29.htm
http://www.dubberkelman.com/restricted/student_cd/web/MPC/PART1/snippets/3_02.htm
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 คดี State v. Mc Gurie (1938)45 ศาลได้ตัดสินว่า การที่คนร้ายใช้อาวุธขู่บังคับลูกจ้างให้ส่ง
มอบเงินของนายจ้างให้แก่คนร้าย กรณีนี้ลูกจ้างไม่ผิดฐานลักทรัพย์นายจ้าง 
 คดี Rex v. Crutchley (1831)46 ตัดสินว่าข้อต่อสู้ของจ าเลยที่ท าลายทรัพย์สินของผู้อ่ืน
เพราะจ าเลยถูกพวกก่อการจลาจลบังคับให้ทุบท าลายทรัพย์สิน จ าเลยยกเหตุว่าตนกระท าไปเพราะ
ถูกข่มขู่ได้ 
 คดี Att. Gen. v. Whelan (1934)47 ตัดสินว่า ข้ออ้างของจ าเลยที่ว่าได้กระท าความผิดฐาน
รับของโจร เพราะถูกคนร้ายขู่ว่าจะฆ่าให้ตายหรือท าอันตรายแก่ร่างกายของจ าเลยอย่างสาหัส จ าเลย
ยกข้อต่อสู้ว่าได้กระท าความผิดเพราะถูกข่มขู่ได้ 
  
 3.1.2 Necessity หรือ Choice of Evils 
 Necessity เป็นการกระท าที่หลีกเลี่ยงภัยที่ถูกบังคับจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ (เช่น พายุ) ภัยที่เกิดจากการกระท าของสัตว์ หรือภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
แต่จ าต้องเป็นเรื่องที่ไม่ใช่การถูกข่มขู่แต่อย่างใด และภยันตรายที่เกิดขึ้นนั้น  จะต้องเป็นภยันตรายที่
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงโดยวิธีอ่ืนใดได้นอกจากการกระท าความผิดต่อกฎหมาย การกระท าดังกล่าวถือว่า
เป็น Necessity การกระท าจ าเป็นในรูปแบบนี้เป็นกรณีที่กฎหมายสนับสนุนให้กระท า โดยยึดหลักที่
จะต้องรักษาคุณค่าที่มากกว่าและยอมสูญเสียคุณค่าที่ด้อยกว่า ซึ่งการที่จะรักษาคุณค่าที่มากกว่านี้
บางครั้งจะต้องฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย การกระท าด้วยความจ าเป็นในกรณี Necessity นี้เป็น
เหตุผลที่เรียกว่า นโยบายสาธารณะ (Public Policy) กล่าวคือ เป็นการปกป้องรักษาประโยชน์เพ่ือ
สังคมโดยการชั่งน้ าหนักประโยชน์ (Lesser Evils) โดยเลือกกระท าระหว่างสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งสอง
ทางเลือกที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายทั้งสองทาง (Choice of Evils) จากแรงกดดันภายนอกที่ท าให้
จะต้องเลือกกระท าเพ่ือหลีกเลี่ยงภยันตรายที่เกิดผลร้ายต่อสังคมมากว่า โดยการไปกระท าสิ่งชั่วร้ายที่
มีผลต่อสังคมน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น ติดอยู่ในบ้านที่มีไฟไหม้ ซึ่งทางเดียวที่จะเอาชีวิตรอดได้ คือ การ
พังประตูบ้านบุคคลอ่ืนเพ่ือหาทางออก กรณีนี้จึงเป็นกรณีการชั่งน้ าหนักประโยชน์ระหว่างการรักษา
ชีวิตกับการท าลายทรัพย์สิน ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าคุณค่าของชีวิตย่อมมีคุณค่าสูงกว่าทรัพย์สิน การเลือก
พังประตูซ่ึงเป็นการละเมิดต่อกฎหมายในฐานท าให้เสียทรัพย์ย่อมเป็นทางเลือกที่เลือกกระท าต่อสิ่งที่
ผลชั่วร้ายทางสังคมน้อยกว่า (Lesser Evils) การท าให้เสียทรัพย์ดังกล่าวถึงแม้จะเป็นการละเมิดต่อ
กฎหมาย แต่เป็นการกระท าที่ถือว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายยอมรับได้ กล่าวคือเป็นการกระท าด้วยความ
จ าเป็นในกรณีของ Necessity ถือว่าเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมาย  
 Lafave และ Scott Jr. นักกฎหมายชาวอเมริกันได้ให้ค าจ ากัดความ Necessity ว่า48 
“Necessity คือ การบังคับที่เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉินโดยธรรมชาติ ท าให้ผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับต้องประสบ

                                                           
45 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
46 เรื่องเดียวกัน, หน้า 14. 
47 เรื่องเดียวกัน, หน้า 14. 
48 Wayne R. Lafave and Austin W. Scott, Jr., op. cit. อ้างถึงใน กุสุมา จินดาทิพย์, 

เรื่องเดิม, หน้า 50. 
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ทางเลือก 2 ทาง ได้แก่ การยอมท าความผิดต่อกฎหมาย หรือ การยอมรับภัยไว้กับตนเอง การที่ภัยซึ่ง
เป็นสาเหตุให้กระท าความผิดก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกว่าภัยซึ่งผู้กระท าความผิดได้ก่อให้เกิด
ขึ้น กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็น นโยบายสังคม อนุญาตให้กระท าได้” นอกจากนี้ Lafave มีความเห็นว่า การที่
ยกเรื่อง Necessity เป็นข้อต่อสู้ จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้49 
 1. ภยันตรายที่หลีกเลี่ยง (The Harm Avoid) ซึ่งไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นภัยที่เกิดต่อ
ร่างกายเสมอไป ในกรณีนี้อาจจะเป็นภัยที่เกิดต่อทรัพย์สินก็ได้ ตัวอย่างเช่น นักดับเพลิงท าลาย
ทรัพย์สินบางอย่างเพ่ือป้องกันการแพร่ขยายของไฟที่จะท าลายทรัพย์สินที่มีค่ามากกว่า 
 2. ภยันตรายที่กระท าลง (The Harm Done) ไม่จ ากัดว่าเป็นภยันตรายชนิดใดไม่ว่าจะเป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวกับชีวิตหรือทรัพย์สิน 
 3. เจตนาที่จะหลีกเลี่ยง (Intention to Avoid Harm) ซึ่งผู้กระท าต้องมีเจตนาหลีกเลี่ยง
ภยันตรายที่มากกว่า 
 4. คุณค่าที่สัมพันธ์กันระหว่างภยันตรายที่จะต้องหลีกเลี่ยงกับภยันตรายที่ได้กระท าลง 
(Relative Value of The Harm Avoided and The Harm done) 
 5. ทางเลือกที่จะกระท าจะต้องเป็นการกระท าต่อภยันตรายที่ใกล้จะถึง (Optional 
Courses of Action: Imenence of Disaster) 
 กรณีท่ีไม่สามารถยกข้ออ้างเรื่อง Necessity มาใช้ได้ ได้แก่กรณ ีดังต่อไปนี้ 
 1. กรณีที่ใช้เป็นข้อแก้ตัวในความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา กล่าวคือ หากทางเลือกทั้ง
สองทางเป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถน ามาชั่งน้ าหนักได้ หรือน าหลักเกณฑ์ใดมา
ตัดสินว่าชีวิตใดมีความส าคัญกว่า ไม่ว่าจะเป็นอายุ ฐานะ บุคลิก หน้าตา ก็ไม่สามารถน ามาประเมิน
คุณค่าของชีวิตได้ ทุกชีวิตต่างมีคุณค่าในตัวที่เท่ากัน ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้หลัก Necessity มาเป็น
ข้ออ้างว่าได้กระท าด้วยความจ าเป็น แต่หากเป็นกรณีการฆ่าคน ๆหนึ่งเพ่ือรักษาชีวิตของคนส่วนใหญ่ 
เช่น กบฏ หรือ ผู้ก่อการร้าย ย่อมสามารถใช้หลัก Necessity อ้างได้50 
 2. กรณีการลักทรัพย์โดยอ้างความอดอยากหิวโหย (Economic Necessity) ไม่สามารถ
อ้างว่าได้กระท าด้วยความจ าเป็นในกรณีของ Necessity ได้ ตามที่ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประจ ารัฐวอชิงตันได้ตัดสินไว้ และมีนักวิชาการ Jerome Hale ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “หากยอมให้อ้าง
ความหิวโหยเป็นข้อแก้ตัวฐานลักทรัพย์ ผลที่ตามมาย่อมเป็นปัญหาความไม่สงบของสังคม” 
ตัวอย่างเช่น 
 คดี Dudley & Stephens (1884)51 ข้อเท็จจริงกล่าวคือ มี กะลาสีเรือ 3 คน และเด็กเฝ้า
เรือ 1 คน ซึ่งเป็นลูกเรือท่องเที่ยวล าหนึ่งที่ประสบภัยเรือแตกและใช้ชีวิตอยู่ในเรือชูชีพ  18 วัน 
ผู้ต้องหาทั้งสองจึงปรึกษาเพ่ือที่จะฆ่ากินเนื้อเด็กเฝ้าเรือเพ่ือประทังชีวิต โดยให้เหตุผลว่าเด็กเฝ้าเรืออยู่

                                                           
49 Ibid. อ้างถึงใน กุสุมา จินดาทิพย์, เรื่องเดิม, หน้า 50. 
50 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, หลักกฎหมำยอำญำ, พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพ่ิมเติม (กรุงเทพฯ: วิญญู

ชน, 2551), หน้า 158  
51 เอกชัย ชิณพงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 14. 
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ในสภาพที่อ่อนแอที่สุด คดีนี้ศาลตัดสินว่า จ าเลยกับพวกจะอ้างว่าได้กระท าความผิดด้วยความจ าเป็น
ไม่ได้ เพราะการฆ่าผู้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเป็นสิ่งที่ยังห่างไกลความเป็นธรรม 
 คดี Mouse’s Case (1608)52 ศาลตัดสินว่าการที่ผู้เสียหายบุกรุกเข้าไปในห้องเก็บสินค้าใน
เรือและโยนสินค้าลงทะเล เพ่ือให้เรือที่เผชิญกับพายุมีน้ าหนักเบาขึ้นและสามารถแล่นต่อไปได้  ถือ
ว่าเป็นการท าด้วยความจ าเป็น 
 ปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญา Model Penal Code ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการ
ก าหนดหลัก Necessity ไว้ในมาตรา 3.0253 
 หากเปรียบเทียบการกระท าด้วยความจ าเป็นในกรณี Necessity และ Duress จะพบว่ากรณี
ของ Necessity จะเป็นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ทางสังคมส่วนรวมโดยมีการชั่งน้ าหนักของผล
ที่เกิดขึ้นระหว่างภัยทั้งสองโดยให้หลักทฤษฎีความชั่วร้ายที่น้อยกว่า (Theory of Lesser Evils) โดย
ได้เลือกกระท าต่อภยันตรายที่มีผลเสียหายมากกว่ากล่าวคือ เป็นการรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมทางกฎหมาย
ที่มีค่ามากกว่า อาจกล่าวได้ว่าในกรณีของ Necessity เป็นการกระท าที่กฎหมายให้อ านาจให้กระท า 
ในส าหรับกรณีการกระท าด้วยความจ าเป็นในกรณีของ Duress เป็นเรื่องที่ผู้กระท าได้เลือกที่จะ
กระท าความผิดในสิ่งที่มีประโยชน์ทางกฎหมายที่เท่ากันซึ่งไม่ต้องเทียบสัดส่วนของภัย กล่าวคือความ
เสียหายนั้นไม่ใช่เรื่องของประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น สังคมจึงไม่อาจคาดได้ว่าผู้กระท าจะเลือกที่จะ
ท าลายสิ่งที่กฎหมายคุ้มครองในด้านใด และการกระท าในกรณีของ Duress เป็นกรณีที่ถูกบังคับให้
กระท าโดยการข่มขู่ ไม่ใช่การชั่งน้ าหนักประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแบบกรณีของ Necessity       

                                                           
52 กุสุมา จินดาทิพย์, เรื่องเดิม, หน้า 41. 
53 Section 3.02. Justification Generally:  Choice of Evils.  [cf. Restatement Torts 

2d §§ 262, 263] 
(1) Conduct which the actor believes to be necessary to avoid a harm or evil 

to himself or to another is justifiable, provided that: 
     (a) the harm or evil sought to be avoided by such conduct is greater than 
that sought to be prevented by the law defining the offense charged;  and 
    (b) neither the Code nor other law defining the offense provides 
exceptions or defenses dealing with the specific situation involved;  and 
     (c) a legislative purpose to exclude the justification claimed does not 
otherwise plainly appear. 

(2) When the actor was reckless or negligent in bringing about the situation 
requiring a choice of harms or evils or in appraising the necessity for his conduct, the 
justification afforded by this Section is unavailable in a prosecution for any offense 
for which recklessness or negligence, as the case may be, suffices to establish 
culpability. 

http://www.dubberkelman.com/restricted/student_cd/web/MPC/PART1/snippets/justification.htm
http://www.dubberkelman.com/restricted/student_cd/web/evils.htm
http://www.dubberkelman.com/restricted/student_cd/web/MPC/torts/torts262.htm
http://www.dubberkelman.com/restricted/student_cd/web/MPC/torts/torts263.htm
http://www.dubberkelman.com/restricted/student_cd/web/MPC/PART1/snippets/230_3.htm
http://www.dubberkelman.com/restricted/student_cd/web/MPC/PART1/snippets/mental.htm
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 หลักการกระท าด้วยความจ าเป็นแบบ Necessity ในระบบ Common Law ได้วางหลักไว้
แบบกว้าง กล่าวคือ54 หากพิจารณาการกระท า ถ้าไม่เข้าตามองค์ประกอบการกระท าด้วยความ
จ าเป็นแบบ Duress จะถือว่าเป็นกากระท าแบบ Necessity ทันท ี
 
3.2 หลักกำรกระท ำผิดด้วยควำมจ ำเป็น ระบบกฎหมำย Civil Law ประเทศเยอรมัน 
  
 ประเทศเยอรมัน ถือว่าเป็นประเทศที่มีการแบ่งแยกโครงสร้างความผิดอาญาในส่วนของเหตุ
ยกเว้นความผิด และเหตุยกเว้นโทษ ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการ
กระท าความผิดด้วยความจ าเป็น แต่เดิมนั้นการกระด้วยความจ าเป็นถือว่าเป็นการกระท าที่ผิด
กฎหมาย เพราะเป็นการกระท าต่อผู้บริสุทธิ์ ( Innocent Person) แต่กฎหมายยกเว้นโทษให้
เพราะถือว่าผู้กระท าไม่มีความชั่ว55 ปัจจุบันประเทศเยอรมันมีการบัญญัติเรื่องการกระท าความผิด
ด้วยความจ าเป็นในประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใช้ในปี ค.ศ.1975 โดยมีการแยกประเภทของการ
กระท าด้วยความจ าเป็นออกเป็นออกเป็น 2 ประเภท ที่มีผลทางกฎหมายต่างกัน คือ 
 1. ความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย (Der allgemeine rechtfertigende nonstand หรือ 
Necessity as Justification) ที่ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 34 
 2. ความจ าเป็นที่กฎหมายให้อภัย (Entschuldigender nonstand หรือ Necessity as 
Excuse) ที่ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 35 
 

3.2.1 ควำมจ ำเป็นที่ชอบด้วยกฎหมำย (Der allgemeine rechtfertigende nondtand 
หรือ Necessity as Justification) 

 ความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นหลักที่ได้รับการพัฒนามาจากหลัก “ความจ าเป็นที่อยู่
เหนือกฎหมาย”56 ซึ่งเป็นหลักที่ศาลสูงสุดในอาณาจักรไรซ์ (Reichsgericht) ได้วางหลักไว้โดยเน้น
ในเรื่องของการชั่งน้ าหนักประโยชน์ (Prinzip der Gueter-und pflichtenab waegung) กล่าวคือ 
เป็นการชั่งน้ าหนักประโยชน์เพ่ือรักษาไว้ซึ่ งคุณธรรมทางกฎหมายที่มีค่ามากกว่า คุณธรรมทาง
กฎหมาย คือ สิ่งที่กฎหมายมุ่งประสงค์ท่ีจะคุ้มครอง  
 ความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมายในประเทศเยอรมันได้รับการยอมรับจากคดีที่เกี่ยวกับการท า
แท้งโดยแพทย์ โดยใช้หลักการท าลายคุณธรรมทางกฎหมายที่ด้อยกว่าเพ่ือรักษาคุณธรรมทาง
กฎหมายที่มีค่าสูงกว่า โดยการกระท านั้นจะต้องเป็นทางเลือกเดียวที่สามารถกระท าได้โดยไม่มี
ทางเลือกใดอีก จากคดีที่เกิดขึ้นและมีค าตัดสินของศาลแห่งอาณาจักรไรซ์ ซึ่งเป็นศาลสูงสุด ใน
ประเทศเยอรมันได้มีค าตัดสินในกรณีที่แพทย์ท าแท้งให้กับหญิงผู้เป็นมารดา ซึ่งตามหลักกฎหมาย
เยอรมันในขณะนั้น การท าแท้งถือว่าเป็นการกระท าท่ีเป็นความผิด เพราะมีกฎหมายบัญญัติว่า “ห้าม
ฆ่าทารกในครรภ์” โดยหลักกฎหมายนี้ไม่มีข้ออ้างหรือข้อยกเว้นใดในกรณีภยันตรายที่เกิดขึ้นมีต่อชีวิต

                                                           
54 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หน้า 159. 
55 เรื่องเดียวกัน, หน้า 153. 
56 คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า 247. 
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มารดา แต่ศาลในคดีนี้ได้อ้างเหตุแห่งความชอบธรรมเป็นการกลับหลักว่า แพทย์สามารถท าแท้งได้ 
กล่าวคือ การท าแท้งในกรณีดังกล่าวไม่ผิดกฎหมาย โดยในคดีนี้ศาลได้มีการชั่งน้ าหนักประโยชน์ที่
มากกว่าโดยมีข้อสรุปว่า หากการท าแท้งแก่ทารกนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาชีวิตมารดา ดังนั้น การเลือกที่
จะรักษาชีวิตมารดาโดยท าลายชีวิตทารกนั้น ย่อมเป็นการเลือกรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ที่มีค่ามากกว่าคดี
ดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการบัญญัติหลักความจ าเป็นที่กฎหมายยอมรับ ในประมวลกฎหมาย
อาญาเยอรมันปี ค.ศ.1975 ที่ใช้ในปัจจุบัน  
 แม้ศาลเยอรมันจะยอมรับในเรื่องของการชั่งน้ าหนักประโยชน์ของนิติสมบัติในกรณีท าแท้ง 
แต่การชั่งน้ าหนักประโยชน์เพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอในการใช้พิจารณา แต่จะต้องค านึงถึง
องค์ประกอบในส่วนอ่ืนด้วยโดยเฉพาะความยินยอมของหญิงที่ตั้งครรภ์เพ่ือให้การชั่งน้ าหนักมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น57 
 ปัจจุบันกฎหมายอาญาเยอรมันได้บัญญัติหลัก “ความจ าเป็นที่กฎหมายยอมรับ” กล่าวคือ
เป็นการบัญญัติเหตุที่ผู้กระท ามีอ านาจกระท าได้ (Rechtfertigungsgurnd) ไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญาทั่วไปมาตรา 3458 โดยบัญญัติความว่า  
 

ความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย บุคคลใดตกอยู่ในภยันตรายแก่ชีวิต 
ร่างกาย เสรีภาพ เกียรติ กรรมสิทธิ์หรือนิติสมบัติอ่ืน ๆ ที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงให้ พ้นโดยวิธีอ่ืนได้จึงได้กระท าความผิดไปเพ่ือป้องกันภยันตรายมิให้
เกิดขึ้นแก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน ถือว่าการกระท าของบุคคลดังกล่าวชอบด้วย
กฎหมายหากว่าในการชั่งน้ าหนักของประโยชน์ที่ขัดแย้งกันนั้น กล่าวคือ นิติสมบัติ
ที่ขัดแย้งกันรวมถึงระดับของอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่นิติสมบัติดังกล่าวปรากฏว่า
ประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองมีคุณค่ากว่าประโยชน์ที่ถูกท าลายอย่างชัดแจ้ง 
อย่างไรก็ตาม จะถือว่าการกระท าด้วยความจ าเป็นดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายก็
ต่อเมื่อการกระท าดังกล่าวเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะป้องกันอันตราย 

 
 3.2.1.1 สาระส าคัญของความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นกรณีที่กฎหมายให้ผู้กระท ามีอ านาจกระท าได้ 
จะต้องประกอบไปด้วยสาระส าคัญ 2 ประการ ดังต่อไปนี้ 

                                                           
57 ณรงค์ ใจหาญ, โครงกำรวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมำยอำญำ: ภำคทั่วไป 

(กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), หน้า 24. 
58 Section 34 Necessity as Justification 

 Whoever, faced with an imminent danger to life, limb, freedom, honor, 
property or another legal interest which cannot otherwise be averted, commits an 
act to avert the danger from himself or another, does not act unlawfully, if, upon 
weighing the conflicting interests, in particular the affected legal interests and the 
degree of danger threatening them, the protected interest substantially outweighs 
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 1) การชั่งน้ าหนักประโยชน์ ( Interesse) หรือ คุณธรรมทางกฎหมาย 
(Rechtsgut) สองสิ่งที่เกิดขึ้นขัดแย้งกันเป็นเหตุให้ผู้กระท าจ าเป็นที่จะต้องเลือกรักษาไว้ซึ่งคุณธรรม
ทางกฎหมายที่เหนือกว่าและเลือกที่จะท าลายประโยชน์หรือคุณธรรมทางกฎหมายที่ด้อยกว่า 
กล่าวคือเป็นการดูระดับความสัมพันธ์ของประโยชน์ที่ขัดแย้งกันโดยพิจารณานิติสมบัติและระดับ
ความเป็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่นิติสมบัติดังกล่าว 
 หลักการชั่งน้ าหนักประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน 
   สิ่งที่จะต้องน ามาพิจารณาในการชั่งน้ าหนักประโยชน์ที่ขัดแย้งกันตาม
ความเห็นของ Roxin มีความเห็นว่า59 การที่จะน าข้อเท็จจริงมาก าหนดหลักการชั่งน้ าหนักประโยชน์
ว่าการกระท าชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย องค์ประกอบที่น ามาพิจารณาไม่สามารถที่จะก าหนดเป็น
หลักตายตัวได้ Roxin จึงวางแนวทางกว้าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ควรน ามาประกอบการชั่งน้ าหนักประโยชน์ 
ดังนี้ 
 (1) การเปรียบเทียบอัตราโทษ (Der Strafrahmenvergleich) 
 Roxin มีความเห็นว่า การเปรียบเทียบอัตราโทษถือว่าเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญในการน ามาประกอบการพิจารณาชั่งน้ าหนัก เช่น การน าอัตราโทษความผิดฐานบุกรุกและ
ความผิดฐานข่มขืนเทียบกันในกรณีที่มีการบุกรุกเข้าไปในบ้านเพ่ือขัดขวางการข่มขืนกระท าช าเรา ซึ่ง
ความผิดฐานบุกรุกมีอัตราโทษที่เบากว่าความผิดฐานข่มขืน เพราะกฎหมายให้ความส าคัญในการ
รักษานิติสมบัติในส่วนของเสรีภาพมากกว่าทรัพย์สิน ซึ่งถือว่าเป็นการชั่งน้ าหนักประโยชน์ตามความ
ในมาตรา 34  ดังนั้น การบุกรุกเข้าไปในบ้านเพ่ือขัดขวางการข่มขืน จึงสามารถอ้างการกระท าด้วย
ความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมายได้ 
 (2) ความแตกต่างในทางคุณค่าของนิติสมบัติ (Das Wertgefaelle 
der Rechtsgueter) 
 Roxin มีความเห็นว่าการใช้อัตราโทษในการชั่งน้ าหนักประโยชน์ตามที่
ได้กล่าวมาไม่เพียงพอในการพิจารณาการชั่งน้ าหนักประโยชน์จะต้องน าหลักในเรื่องของความแตกต่าง
ทางคุณค่าของนิติสมบัติมาประกอบการพิจารณาเสริม เช่น ความแตกต่างทางคุณค่าของนิ ติสมบัติ
ของบุคคล ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าทางนิติสมบัติของทรัพย์สิน ซึ่งคุณค่า
ทางนิติสมบัติของบุคคลย่อมอยู่เหนือทรัพย์สิน แต่หลักเกณฑ์นี้ไม่สามารถน ามาปรับใช้ได้ทุกกรณี 
โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิส่วนตัวเพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่มีความ
เสียหายมากกว่า ดังนั้น จึงสามารถอ้างความจ าเป็นโดยชอบด้วยกฎหมายได้ 
 (3) ความรุนแรงของการท าอันตรายต่อสิ่งที่กฎหมายประสงค์จะ
คุ้มครอง (Die Intensitaetder Rechtsgutsverletzung)  
 Roxin มีความเห็นว่า นอกจากคุณค่าของนิติสมบัติที่น ามาประกอบการ
ชั่งน้ าหนักแล้ว จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของการกระท าอันตรายต่อสิ่งที่กฎหมายประสงค์จะ
คุ้มครองด้วย เช่น การกักขังเสรีภาพในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่
มีมูลค่าสูงกว่า 

                                                           
59 ณรงค์ ใจหาญ, เรื่องเดิม, หน้า 27. 
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 (4) ไม่มีการชั่งน้ าหนักประโยชน์ระหว่างชีวิตต่อชีวิต 
 Roxin มีความเห็นว่า ชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถน ามาชั่งน้ าหนัก
ประโยชน์ระหว่างกันได้ เพราะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญถือว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนมีค่าเท่ากัน ไม่ว่า
จะเป็นการพิจารณาในเชิงคุณค่าของชีวิต หรือการพิจารณาในเชิงปริมาณของชีวิตที่จะได้รับความ
เสียหาย 
 ตัวอย่างของการพิจารณาเชิงคุณค่าของชีวิต  เช่น แพทย์ถอด
เครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยคนหนึ่งที่เป็นขอทาน เพ่ือน าเครื่องช่วยหายใจนั้นมาช่วยชีวิตผู้ป่วยอีกคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นผู้พิพากษา โดยที่แพทย์มองว่าคุณค่าชีวิตของผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้พิพากษามีมากกว่าผู้ป่วยที่เป็น
ขอทาน เพราะการมีชีวิตอยู่ของผู้พิพากษาย่อมท าประโยชน์ได้มากกว่า การกระท าของแพทย์จะอ้าง
ว่าได้ชั่งน้ าหนักคุณค่าตามหลักความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ เพราะไม่มีการชั่งน้ าหนัก
ประโยชน์ระหว่างชีวิต 
 ตัวอย่างการพิจารณาเชิงปริมาณของชีวิต เช่น การที่พนักงานรถไฟ
สลับรางไม่ให้รถไฟพุ่งเข้าชนสถานีซึ่งมีคนอยู่มาก โดยเลือกที่จะสลับรางให้พุ่งเข้าขนคนงานซ่อมราง 
2-3 คนแทน การกระท าของพนักงานจะอ้างว่าได้กระท าด้วยความจ าเป็นโดยหลีกเลี่ยงความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นมากกว่าไม่ได้ 
 (5) ระดับของอันตรายที่จะเกิด (Der Grad der drohenden Gefahren) 
 Roxin มีความเห็นว่า โอกาสในการเกิดขึ้นของความเสียหายก็เป็นสิ่งส าคัญ
ในการประกอบการชั่งน้ าหนัก กล่าวคือ จะต้องมีการพิจารณาว่าหากไม่มีการกระท าใดต่อภยันตราย
จะท าให้เกิดความเสียหายอย่างแน่นอนหรือไม่ หากว่าการกระท าสามารถลดความเสียหายย่อมถือว่า
เป็นกระท าด้วยความจ าเป็นโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 (6) หลักการที่จะก าหนดตนเอง (Das Autonomieprinzip) 
 Roxin มีความเห็นว่า ส าหรับกรณีที่เป็นการรุกล้ าเข้าไปในสิทธิของ
บุคคล การชั่งน้ าหนักจะต้องให้น้ าหนักกับประโยชน์ของบุคคลที่ถูกคุกคามมากกว่าประโยชน์ของ
บุคคลที่คุกคาม 
 (7) กฎเกณฑ์ในทางกฎหมาย (Gesetzliche Regelungen) 
 Roxin มีความเห็นว่า หากกฎหมายได้บัญญัติกรณีใดกรณีหนึ่งไว้แล้ว 
ก็หมายความว่าฝ่ายนิติบัญญัติได้มีการชั่งน้ าหนักแล้ว จึงไม่สามารถใช้มาตรา 34 ได้ 
 (8) การมีส่วนผิดในการท าให้เกิดสถานการณ์ของความจ าเป็น (Die 
Verschuldung der Notstandslage) 
 Roxin มีความเห็นว่า หากมีส่วนผิดในการท าให้เกิดสถานการณ์ของ
ความจ าเป็น ไม่สามารถอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นได้ในกรณีของความจ าเป็นที่กฎหมายยกเว้น
โทษ แต่หากเป็นกรณีความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมายตามความในมาตรา 34 ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้กระท า
รักษาไว้ซ่ึงประโยชน์ที่มีคุณค่าอย่างมากไม่ให้เสียไป ผู้กระท าสามารถอ้างการกระด้วยความจ าเป็นได้
ถึงแม้ว่าจะมีส่วนที่ท าให้เกิดสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น นักปีนเขาที่ได้รับการแจ้งเตือนถึงสภาพอากาศ
แต่ก็ยังฝืนปีนขึ้นไปท าให้ไม่สามารถปีนลงมาได้ และด้วยสภาพอากาศที่หนาวมากท าให้ เขาบุกรุกเข้า
ไปในบ้านของบุคคลอื่นเพ่ือหลบความหนาว กรณีนี้นักปีนเขาสามารถอ้างมาตรา 34 ได ้
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 (9) มีหน้ าที่ เป็น พิ เศษที่ จะต้องป้องกันผล (BesonderePflich 
tenstellungen) 
 Roxin มีความเห็นว่า กรณีนี้เหมือนกับกรณีของความจ าเป็นที่
กฎหมายยกเว้นโทษ กล่าวคือ หากมีหน้าที่พิเศษที่จะต้องป้องกันผล ก็ต้องยอมรับถึงอันตรายที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ จะอ้างว่ากระท าด้วยความจ าเป็นเพ่ือตัวรอดโดยการเลี่ยงปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ แต่
ถ้าหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าการปฏิบัติหน้าที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือได้รับอันตรายสาหัส 
กรณีนี้ผู้กระท าสามารถอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นตามความในมาตรา 34 เพ่ือให้ตนพ้นจาก
อันตรายโดยการเลี่ยงไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 2) ความเหมาะสมของการกระท าในทางจริยศาสตร์สังคม (Die sozia 
lethiche angemessen heit der tat)  
 กล่าวคือ การกระท าดังกล่าวนี้ได้กระท าลงต่อคุณธรรมทางกฎหมายที่
พิจารณาแล้วว่าเป็นคุณธรรมที่มีค่าด้อยกว่าและการกระท าจะต้องกระท าในวิธีการที่เหมาะสมในการ
ป้องกันอันตรายซึ่งเป็นการกระท าที่เป็นทางเลือกเดียวที่สามารถกระท าได้ 
 3.2.1.2 องค์ประกอบของความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 1) สภาพการณ์ของความจ าเป็น (Die Notstandslage) 
   สภาพการณ์ที่จะถือว่าสถานการณ์ความจ าเป็นได้เกิดขึ้นแล้ว คือ สถานการณ์
ที่มีผลโดยตรงซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อคุณธรรมทางกฎหมาย กล่าวคือ มีอันตรายที่
ใกล้จะถึงต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ เกียรติยศ หรือนิติสมบัติอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้ผลได้
นอกจากการกระท าท่ีเป็นการละเมิดต่อคุณธรรมทางกฎหมายอีกอย่างหนึ่ง 
   สภาพการณ์ของความจ าเป็นมีองค์ประกอบที่จะต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 นิติสมบัติที่จะสามารถอ้างสิทธิของการกระท าด้วยความจ าเป็น คือ นิติ
สมบัติเอกชนและนิติสมบัติส่วนรวมที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ของความจ าเป็นที่จะต้องรักษาประโยชน์
ไว้ (Schutzbeduerftig) และนิติสมบัตินั้นจะต้องมีคุณค่าควรแก่การรักษาไว้ (Schutzwuerdig) 
 สถานการณ์นั้นจะต้องเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึง อันตรายที่ใกล้จะถึง
หมายถึง การมีภยันตรายที่จะต้องตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งทันที ถ้าหากปล่อย
สถานการณ์นั้นให้เนิ่นนานจะเกิดความเสียหายขึ้นหากไม่ได้รับการกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือ
ป้องกันอันตรายนั้น การพิจารณาสถานการณ์ใด ๆว่าเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่นั้น ต้องพิจารณา
ความเป็นไปได้จากข้อเท็จจริงในขณะที่กระท า โดยความคาดการณ์ผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจะต้องอยู่
บนพ้ืนฐานของวิญญูชน (Objektiven Betrachter) ว่าในขณะนั้นวิญญูชนทั่วไปจะประเมินสถานการณ์
ความเสียหายไว้อย่างไร แต่หากผู้กระท าได้รับรู้ข้อเท็จจริงพิเศษเพ่ิมเติม จะต้องน าข้อเท็จจริงพิเศษ
นั้นมาประกอบการพิจารณา 
 ค าว่า “อันตรายที่ใกล้จะถึง” ในส่วนของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
และความจ าเป็นโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งสองกรณีมีการพิจารณาท่ีแตกต่างกัน 3 ประเด็น ดังนี้60 

                                                           
60 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25. 
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 ในกรณีของการกระท าด้วยความจ าเป็น ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความเสียหายที่
เกิดขึ้นโดยตรงในขณะนั้น แต่หากการที่ไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะท าให้ไม่สามารถป้องกัน
ได้หรือท าให้มีความเสียหายเพ่ิมขึ้น กรณีนี้ก็ถือว่าเป็น “อันตรายที่ใกล้จะถึง” ตามความหมายของ
การกระท าด้วยความจ าเป็น ซึ่งแตกต่างกับกรณีของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายที่ผลของ
อันตรายจะต้องเกิดขึ้นในทันที 
 ในกรณีของการกระท าด้วยความจ าเป็น แม้ว่าภยันตรายนั้นจะเป็น
ภยันตรายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็ถือว่าเป็น “อันตรายที่ใกล้จะถึง” ตามความของความจ าเป็นที่
ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต่างจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 ภยันตรายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ สภาวะที่มีอันตรายเกิดขึ้น
ตลอดเวลาและสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ตลอดเวลาโดยไม่อาจรู้ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้น
เวลาใด ตัวอย่างเช่น61 ชายคนหนึ่งได้ท าการกวนประสาทคู่สมรสคู่หนึ่งโดยบุกรุกเข้าไปในห้องนอน
กลางดึกหลายครั้ง และครั้งหลังสุดชายคนนั้นได้ถูกคู่สมรสฝ่ายชายยิงในขณะที่ก าลังหลบหนีออกจาก
ห้องนอน การกระท าของคู่สมรสฝ่ายชายนั้นเป็นการกระท าท่ีเกรงว่าคนร้ายจะกลับมาอีกไม่วันใดก็วัน
หนึ่ง ถือว่าเป็นภยันตรายอย่างต่อเนื่องที่สามารถอ้างว่าได้กระท าด้วยความจ าเป็นตามความในมาตรา 
34 ได ้
 อันตรายที่ใกล้จะถึงนั้นจะต้องเป็นอันตรายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธี
อ่ืนใดได้ เงื่อนไขข้อนี้ทั้งในส่วนของความจ าเป็นโดยชอบด้วยกฎหมาย และ การป้องกันโดยชอบด้วย
กฎหมาย เป็นเงื่อนไขที่มีเนื้อหาเหมือนกัน กล่าวคือ วิธีการที่เลือกกระท าจะต้องเป็นวิธีการที่มีความ
เหมาะสม และในกรณีที่มีหลายวิธีจะต้องเลือกวิธีที่ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด แต่ทั้งสองกรณี
ยังมีจุดที่แตกกันอยู่ กล่าวคือ ความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นจะต้องเป็นการกระท าที่พยายามใช้
ทุกวิถีทางที่จะจัดการกับอันตรายดังกล่าวก่อนที่จะรุกล้ าเข้าไปในสิทธิของบุคคลอ่ืน ดังนั้น ความ
เหมาะสมของการกระท าในกรณีของความจ าเป็นจะต้องตีความแคบกว่ากรณีของการป้องกันโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย  
 2) การกระท าที่กระท าไปด้วยความจ าเป็น จะต้องประกอบด้วยหลัก
ดังต่อไปนี้62 
 ในทางภาวะวิสัย การกระท านั้นจะต้องเป็นวิธีการที่จ าเป็นที่จะต้องป้องกัน
อันตราย (Objektiv erforderlich) 
 ในทางอัตตะวิสัย การกระท าที่กระท าลงไปนั้นต้องเป็นการกระท าที่มี
เจตนาช่วยเหลือ (Subjektiv vom rettungswillen getragen) ซึ่งอาจจะเป็นการกระท าที่ช่วยเหลือ
ตัวเอง หรือ ช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้ 

                                                           
61 เรื่องเดียวกัน.; BGH NJW 1797, 2053 
62 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, “ความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย (Der Allgemeine 

Rechfertigende otstand) ตามกฎหมายอาญาเยอรมัน,” ดุลพำห 54, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 
2550): 189. 
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 การกระท าที่เลือกกระท านั้นจะต้องมีความเหมาะสมโดยพิจารณาภายใต้
ความคิดพ้ืนฐานของวิญญูชนที่จะกระท าเพ่ือรักษานิติสมบัติไว้ให้ได้อย่างแน่นอนที่สุด 
 ในกรณีที่การกระท ามีทางเลือกที่เหมาะสมหลายวิธี ผู้กระท าจะต้องเลือก
กระท าในวิธีที่เบาที่สุด 
 
 3.2.2 ควำมจ ำเป็นที่กฎหมำยให้อภัย (Entschuldigender Nonstand หรือ Necessity 

as Excuse)  
 ความจ าเป็นที่กฎหมายให้อภัย หรือความจ าเป็นที่กฎหมายยกเว้นโทษ หากพิจารณาในแง่
ของเนื้อหาและเจตนารมณ์ทางกฎหมายจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับกรณีของ
ความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมายตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น กล่าวคือ ในกรณีของหลักความจ าเป็นที่
ชอบด้วยกฎหมายตามความในมาตรา 34 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน จะเป็นเรื่องของการ
ชั่งน้ าหนักประโยชน์หรือคุณธรรมทางกฎหมายระหว่างประโยชน์ 2 ประโยชน์ที่มีระดับความส าคัญ
ต่างกันโดยผู้กระท าจะเลือกรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ที่ค่ามากกว่าอย่างชัดเจนเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่
ประโยชน์ต่อสังคมจึงส่งผลให้การกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีผู้กระท ามีอ านาจกระท าได้ เป็นเหตุ
ให้ผู้กระท าไม่มีความผิด กล่าวคือ เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะต่างกับกรณีของความ
จ าเป็นที่กฎหมายให้อภัย ที่ไม่ใช่เรื่องของการชั่งน้ าหนักประโยชน์ระหว่าง 2 ประโยชน์ที่มีค่าต่างกัน 
แต่จะเป็นกรณีที่จะต้องเลือกกระท าต่อประโยชน์หรือคุณธรรมทางกฎหมายที่มีค่าเท่ากัน ฝ่ายนิติ
บัญญัติประเทศเยอรมันจึงได้ก าหนดให้กรณีดังกล่าวเป็นเหตุแห่งการตัดความน่าต าหนิ ผู้กระท าไม่
ต้องได้รับโทษ การยกเว้นโทษในกรณีของกระท าด้วยความจ าเป็นในกรณีนี้ไม่ได้หมายความว่า
กฎหมายยอมรับในการกระท า การกระท านั้นยังคงเป็นการกระท าที่มีความผิด กล่าวคือ เป็นการกระท า
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ด้วยการกระท านั้นเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์บางอย่างเป็นเหตุให้การกระท า
นั้นไม่มีความน่าต าหนิหรือขาดความจ าเป็นในการลงโทษ 
 เหตุตัดความน่าต าหนิ (Einen schuldausschliessungsgrund) ตามความเห็นของฝ่ายข้าง
มากในปัจจุบันได้ให้เหตุผลในการตัดความน่าต าหนิของการกระท าด้วยความจ าเป็น 2 ประการ 
กล่าวคือ63  
 ประการแรก เกิดจากสถานการณ์ท่ีมีแรงกดดันภายในจิตใจ 
 ประการที่สอง การกระท าด้วยความจ าเป็นดังกล่าวไม่ใช่การกระท าที่ท าร้ายสิ่งที่กฎหมาย
ประสงค์จะคุ้มครองเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการกระท าท่ีกระท าเพ่ือต้องการที่จะปกป้องสิ่งที่กฎหมาย
ประสงค์จะคุ้มครองอีกอย่างหนึ่งด้วย 
 เหตุผล 2 ประการของฝ่ายเสียงข้างมากดังกล่าว เป็นการอธิบายเหตุผลที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
ก าหนดให้การยกเว้นโทษเป็นผลทางกฎหมายของการกระท าด้วยความจ าเป็น 
 แต่ความเห็นของฝ่ายเสียงข้างมาก ยังคงเป็นความเห็นที่ต่างไปจากความเห็นของ Roxin 
กล่าวคือ64 Roxin มองว่าเหตุผล 2 ประการของฝ่ายเสียงข้างมากไม่เพียงพอที่จะอธิบายเหตุยกเว้น

                                                           
63 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, “ความจ าเป็น (Der Notstand) ตามมาตรา 35 ประมวล

กฎหมายเยอรมัน,” ดุลพำห, หน้า 220. 
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โทษของการกระท าด้วยความจ าเป็นที่กฎหมายให้อภัย โดย Roxin ให้เหตุผลว่า เหตุแห่งการตัดความ
น่าต าหนิจะต้องเป็นเรื่องของการขาดความจ าเป็นในการลงโทษโดยการพิจารณาในแง่ของ
วัตถุประสงค์ของการลงโทษในแง่ของการป้องกัน หากมีการลงโทษก็ไม่ท าให้บรรลุวั ตถุประสงค์ของ
การลงโทษแต่อย่างใด กล่าวคือ ถึงแม้จะมีการลงโทษผู้กระท าไป หากผู้กระท าต้องตกอยู่ใ น
สถานการณ์เช่นเดิมอีกผู้กระท าก็คงเลือกกระท าแบบเดิมเพ่ือให้ตนพ้นจากภยันตราย 
 หลักความจ าเป็นที่กฎหมายให้อภัย บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ค.ศ.1975 
มาตรา 3565 บัญญัติว่า66 
 บุคคลใดเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงภยันตรายที่ใกล้จะถึงแก่ชีวิต ร่างกาย หรือเสรีภาพ และไม่อาจ
หลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอ่ืนได้ ถ้าได้กระท าการที่มิชอบด้วยกฎหมายลงไปเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงภยันตราย
ดังกล่าวทีจ่ะเกิดขึ้นแก่ตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน  
ถือว่าบุคคลดังกล่าวกระท าการโดยปราศจากความชั่วร้ายบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นไม่น ามาใช้หากว่า
ตามข้อเท็จจริงแห่งคดีเป็นที่คาดหมายจากตัวผู้กระท าได้ว่าตนเองจะต้องยอมรับในภยันตรายดังกล่าว 
เช่น เพราะตัวผู้กระท าเองเป็นผู้ก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวขึ้นหรือเพราะว่าผู้กระท ามีฐานะในทาง
กฎหมายเป็นพิเศษ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาจลดโทษลงตามมาตรา 49(1) ได้ถ้าตัวผู้กระท าไม่จ าต้อง
ยอมรับในอันตรายดังกล่าวเมื่อได้ค านึงถึงฐานะในทางกฎหมายเป็นพิเศษของตัวผู้กระท าแล้ว 
 หลักความจ าเป็นที่กฎหมายให้อภัย มีเนื้อหาที่จะต้องพิจารณาดังนี้ 
 3.2.2.1 อันตรายที่ใกล้จะถึงที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงโดยวิธีอ่ืนได้ (Die gegenwaertige, 
anders nichtabwendbare gefahr)67    
 การพิจารณาหลักความจ าเป็นที่กฎหมายให้อภัย ต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ที่
เป็นเหตุให้เกิดกระท าด้วยความจ าเป็น เงื่อนไขของสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปในท านองเดียวกับ
การกระท าด้วยความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามความในมาตรา 34 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
กล่าวคือ จะต้องมีอันตรายที่ใกล้จะถึง แต่ระดับความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายตามความใน
มาตรา 35 จะต้องมีระดับที่ต่ ากว่าความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมายตามความในมาตรา 34 กล่าวคือ 
ถึงแม้ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้นของอันตรายมีระดับเพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าเพียงพอที่จะเป็น

                                                           
64 เรื่องเดียวกัน, หน้า 221. 
65 Section 35 Necessity as Excuse                                                                               
(1) Whoever, faced with an imminent danger to life, limb or freedom which 

cannot otherwise be averted, commits an unlawful act to avert the danger from 
himself, a relative or person close to him, acts without guilt. This shall not apply to 
the extent that the perpetrator could be expected under the circumstances to 
assume the risk, in particular, because he himself caused the danger or stood in a 
special legal relationship; however the punishment may be mitigated pursuant to 
Section 49 subsection 

66 ณรงค์ ใจหาญ, เรื่องเดิม, หน้า 61. 
67 เรื่องเดียวกัน, หน้า 63. 
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อันตรายที่ใกล้จะถึงตามความในมาตรา 35 แล้ว ซึ่งระดับความรุนแรงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งที่
กฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง ต้องมีความคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นโดยมีความรุนแรงในระดับหนึ่งที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย การที่เกิดขึ้นแต่เพียงเล็กน้อยไม่ถือว่าเป็นอันตรายตามความหมายดังกล่าว 
กล่าวคือ หากมีการท าร้ายร่างกายหรือถูกจ ากัดเสรีภาพเพียงเล็กน้อยก็ไม่ถือว่าเป็นอันตรายที่จะ
สามารถอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นได้ ตัวอย่าง “อันตราย” ตามความในมาตรา 35 ได้แก่ การ
บังคับให้ฆ่าบุคคลอ่ืนมิฉะนั้นตนเองจะถูกฆ่า68 การที่จะต้องเบิกความเท็จต่อศาลมิฉะนั้นจะถูกฆ่า69 
อันตรายที่เกิดจากบ้านที่ก าลังจะถล่ม70 อันตรายที่เกิดจากน้ าท่วม71 
  ค าว่า “อันตราย” ตามความในมาตรา 35 นอกจากจะเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงแล้ว 
อันตรายดังกล่าวจะต้องเป็นอันตรายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงโดยวิธีอ่ืนใดได้ กล่าวคือ การกระท าที่จะ
อ้างว่าเป็นการกระท าที่เลือกกระท านั้นจะต้องเป็นวิถีทางเดียวที่จะสามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นจาก
อันตรายได้ ตัวอย่างเช่น การฆ่าบุคคลที่กระท าไม่ชอบต่อสมาชิกในครอบครัว หากข้อเท็จจริงปรากฏ
ว่าในสถานการณ์นั้นสามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยการออกจากบ้านไปแจ้งต ารวจได้ การฆ่าจึงไม่ใช่
วิถีทางเดียวที่จะเลี่ยงให้พ้นจากภยันตราย ดังนั้นจึงไม่สามารถอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นตาม
ความในมาตรา 3572 
  นอกจากนี้ในกรณีที่มีหลายวิธีในการที่จะท าให้พ้นจากภยันตราย การกระท าด้วย
ความจ าเป็นตามความในมาตรา 35 จะต้องเป็นการกระท าที่เลือกกระท าในวิถีทางที่เบาที่สุด 
ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น การช่วยชีวิตโดยการฆ่าบุคคลอ่ืน หากข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าแค่เพียงการท าร้ายร่างกายก็สามารถท าให้รอดชีวิตแล้ว73  
 3.2.2.2 สิ่งที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครองที่สามารถใช้สิทธิจ า เป็นได้ (Die 
notstandsfaehigen rechtsgueter)74 
 การกระท าด้วยความจ าเป็นตามความในมาตรา 35 จะต้องเป็นการกระท าที่กระท า
ต่ออันตรายที่มีต่อ ชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพเท่านั้น นิติสมบัติอื่น ๆ นอกจากนี้ไม่ถือว่าเป็นนิติสมบัติ
ที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง เช่น เกียรติยศ กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สิน ถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็น
ทรัพย์สินที่ไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้ 
 นิติสมบัติในกรณีของชีวิต ส าหรับสิ่งที่เป็นปัญหาที่ยังคงถกเถียงกัน คือ การพิจารณา
ในกรณีของชีวิตที่ก าลังจะเกิดขึ้น ในกรณีนี้ Roxin มีความเห็นที่ต่างจากเสียงฝ่ายข้างมาก กล่าวคือ75 

                                                           
68 RGSt 64, 30; สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, “ความจ าเป็น (Der Notstand) ตามมาตรา 35 

ประมวลกฎหมายเยอรมัน,” ดุลพำห, หน้า 222. 
69 BGHST 5, 371; เรื่องเดียวกัน, หน้า 222. 
70 RGSt 59, 69; เรื่องเดียวกัน, หน้า 222. 
71 RG JW 1933, 700; เรื่องเดียวกัน, หน้า 222. 
72 OGHSt 1,369, เรื่องเดียวกัน, หน้า 223. 
73 ณรงค์ ใจหาญ, เรื่องเดิม, หน้า 66. 
74 เรื่องเดียวกัน, หน้า 66. 
75 เรื่องเดียวกัน, หน้า 66. 
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นิติสมบัติที่จะถือว่าเป็น ร่างกาย เสรีภาพนั้น จะต้องเชื่อมโยงกับมนุษย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่แล้ว
เท่านั้น “ตัวอ่อน” ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ได้ก าเนิดไม่ถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด
ตามความในมาตรา 35 นอกจากนี้ หากพิจารณาตามความเป็นจริงอันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวอ่อนในครรภ์
ย่อมถือว่าเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนท้องเช่นเดียวกัน คนท้องย่อมใช้สิทธิจ าเป็นตามความใน
มาตรา 35 เองได้ รวมถึงบุคคลใกล้ชิดย่อมใช้สิทธิจ าเป็นในการที่จะช่วยเหลือคนท้องได้เช่นกัน 
 นิติสมบัติในกรณีของร่างกาย การที่จะสามารถอ้างสิทธิจ าเป็นตามความในมาตรา 35 
อันตรายที่มาคุกคามต่อร่างกายจะต้องก่อให้เกิดความเสียหายสูงในระดับหนึ่ง เช่น ท าให้บาดเจ็บ
สาหัส หรือ ท าให้สูญเสียอวัยวะ การคุกความของอันตรายที่เกิดความเสียหายในระดับเล็กน้อยไม่ถือ
ว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายตามความในมาตรา 35 เช่น การขู่ว่าจะเข้ามาตบตีแบบธรรมดา76

นอกจากนี ้อันตรายที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นอันตรายที่เกิดกับบุคคลหนึ่ง หรือ กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ไม่ใช่อันตรายที่เกิดขึ้นกับคนทุกคน หรือ ประชากรทั้งหมด เช่น ความอดอยากในช่วงสงครามที่บุคคล
ทุกคนประสบเหมือนกัน เว้นเสียแต่ว่าภาระที่ตนแบกรับเกินกว่ามาตรฐานที่บุคคลทั่วไปได้รับอย่าง
มาก ในทางตรงกันข้าม อันตรายที่ไม่ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายตามความในมาตรา 35 ได้แก่ 
อันตรายที่เกิดจากค าสั่งของราชการ เช่น การจับกุม คุมขังท่ีเป็นไปตามกฎหมาย  
 นิติสมบัติในกรณีของเสรีภาพ ฝ่ายเสียงข้างมากมีความเห็นว่า นิติสมบัติในส่วนของ
เสรีภาพจะต้องหมายถึง เสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทาง ตามความในประมวลกฎหมายอาญา
เยอรมัน มาตรา 23977 แต่ Roxin มีความเห็นเพิ่มเติมโดยให้หมายความรวมถึงเสรีภาพในการก าหนด
ที่จะมีเพศสัมพันธ์ ตามความในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันมาตรา 17778 และ มาตรา 17879 

                                                           
76 DAR 1981, 226; สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, “ความจ าเป็น (Der Notstand) ตามมาตรา 

35 ประมวลกฎหมายเยอรมัน,” ดุลพำห, หน้า 226. 
77 มาตรา 239 การพรากเสรีภาพ (Freiheitsberaubung) 
(1) บุคคลใดกักขังบุคคลอ่ืนหรือพรากเสรีภาพในกรณีอ่ืน ๆ ของบุคคลอ่ืนต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือโทษปรับ (2) การพยายามกระท าความผิดฐานนี้เป็นความผิดอาญา (3) ฯลฯ;     
สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, วิเครำะค ำพิพำกษำศำลฎีกำด้วยหลักกฎหมำยอำญำเยอรมัน (นนทบุรี: 
เจริญรัฐการพิมพ์, 2558), หน้า 110.  

78 Section 177 Sexual Coercion; Rape 
(1) Whoever coerces another person: 
 1. with force; 
 2.  by a threat of imminent danger to life or limb; or 
 3.  by exploiting a situation in which the victim is unprotected and at the 

mercy of the perpetrator's influence, to suffer the commission of sexual acts of the 
perpetrator or a third person on himself or to commit them on the perpetrator or a 
third person, shall be punished with imprisonment for not less than one year. 

(2) In especially serious cases the punishment shall be imprisonment for not 
less than two years. An especially serious case exists, as a rule, if:  
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กรณีท่ีไม่ถือว่าเป็นนิติสมบัติในส่วนของเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครอง และสามารถอ้างสิทธิจ าเป็นใน
การยกเว้นโทษตามความในมาตรา 35 ได้แก่ เสรีภาพในการกระท าตามที่ได้ตัดสินใจ และ การถูก
จ ากัดเสรีภาพแต่เพียงเล็กน้อย หรือ เพียงช่วงระยะเวลาสั้นที่ไม่เป็นอันตราย 
 3.2.2.3 กลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการใช้สิทธิจ าเป็น (Der privilegierte 
personenkreis)80 
 ผู้ที่สามารถอ้างการยกเว้นโทษตามความในมาตรา 35 จะต้องเป็นผู้ที่กระท าต่อ
อันตรายที่เกิดขึ้นกับ สมาชิกในครอบครัว หรือ บุคคลซึ่งใกล้ชิดในท านองเดียวกับสมาชิกในครอบครัว 
 นิยามค าว่า “สมาชิกในครอบครัว” ตามความในมาตรา 35 ได้วางหลักในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 11(1) Nr.181 กล่าวคือ82 

                                                           

 1.  the perpetrator completes an act of sexual intercourse with the victim 
or commits similar sexual acts on the victim, or allows them to be committed on 
himself by the victim, which especially degrade the latter, especially if they are 
combined with penetration of the body (rape); or  

 2.  the act is committed jointly by more than one person. 
(3) Imprisonment for not less than three years shall be imposed, if the 

perpetrator: 
 1. carries a weapon or another dangerous tool; 
 2.  otherwise carries a tool or means in order to prevent or overcome the 

resistance of another person through force or threat of force; or 
 3. places the victim by the act in danger of serious health damage. 
(4) Imprisonment for not less than five years shall be imposed, if: 

 1.  the perpetrator uses a weapon or another dangerous tool during the act;or 
 2. the perpetrator: a) seriously physically maltreats the victim through 
the act; or b) places the victim in danger of death through the act. 

(5) In less serious cases under subsection (1), imprisonment from six months 
to five years shall be imposed, in less serious cases under subsections (3) and (4), 
imprisonment from one year to ten years. 

79 Section 178 Sexual Coercion and Rape Resulting in Death 
If the perpetrator through sexual coercion or rape (Section 177) at least recklessly 
causes the death of the victim, then the punishment shall be imprisonment for life 
or for not less than ten years. 

80 ณรงค์ ใจหาญ, เรื่องเดิม, หน้า 69. 
81 Section 11 : Definitions : For the purposes of this law 
1. ‘relative’ means any member of the following category of persons:  
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  “สมาชิกในครอบครัว” หมายความว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 1) ญาติทางสมรสโดยสายตรง สามีภริยา บุคคลที่อยู่กินฉันท์สามีภรรยา 
คู่หมั้น พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาของสามีภริยา หรือของบุคคลที่อยู่กิน
ฉันท์สามีภรรยา และท้ังนี้โดยไม่ค านึงถึงว่าการสมรสหรือการอยู่ด้วยกันที่ก่อให้เกิดสัมพันธ์นั้นจะยังมี
อยู่หรือไม่ หรือแม้เมื่อความเป็นญาติหรือความเป็นญาติทางสมรสจะได้สิ้นสุดลงแล้วก็ตาม 
 2) บิดามารดาบุญธรรมและบุตรบุญธรรม 
 นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงบุคคลที่มีสัมพันธ์ใกล้ชิดในเป็นระยะ
เวลานานท านองเดียวกับสมาชิกในครอบครัว เช่น ผู้ที่ใช้ชีวิตท านองเดียวกับคู่สมรสแต่ไม่ ได้แต่งงาน 
หรือบุคคลที่มีความใกล้ชิดในกลุ่มญาติ 
 3.2.2.4 การกระท าที่เป็นการป้องกันอันตราย (Das Handeln zur Gefahrab 
wendung)83 
 การกระท าที่ถือว่าเป็นความจ าเป็นตามความในมาตรา 35 จะต้องเป็นการกระท าที่มี
เจตนาช่วยเหลือ การรู้ถึงอันตรายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะใช้ในการอ้างเหตุยกเว้นโทษได้ 
ดังนั้นประเด็นส าคัญที่จะต้องพิจารณา คือ มูลเหตุจูงใจในการกระท า (Motive) โดยมูลเหตุจูงใจใน
การช่วยเหลือนั้นไม่ต้องเป็นเป้าหมายสุดท้ายของผู้กระท าและไม่จ าเป็นที่จะต้องมาจากแรงกระตุ้น
ในทางท่ีดี เช่น การช่วยเหลือญาติที่ไม่ชอบเพราะหวังมรดกจากคนที่ช่วยเหลือ ก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขตาม
มาตรา 35 แล้ว 
 3.2.2.5 ข้อยกเว้นที่ไม่สามารถอ้างสิทธิจ าเป็น  
 ตามความในมาตรา 35(1) ประโยคที่ 2 กรณีท่ีไม่อาจอ้างเหตุยกเว้นโทษ ได้แก่84 
 1) กรณีที่มีส่วนร่วมท าให้เกิดอันตรายขึ้น (Die Selbstverursachung 
der Gefahr) 
 กรณีท่ีไม่สามารถอ้างสิทธิจ าเป็นตามความในมาตรา 35 จะต้องเป็นกรณีที่
คาดหมายได้ว่าจะต้องรับถึงอันตรายดังกล่าวซึ่งตนเป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การร่วมล่องเรือ
กับผู้อ่ืนและประมาทลืมชูชีพของตนไว้ที่บ้าน เมื่อเกิดพายุจึงเอาตัวรอดโดยการแย่งชูชีพผู้อ่ืนเป็นเหตุ

                                                           

(a) relations by blood or marriage in direct line,the spouse, the same sex 
partner, the fiancé(e)—also within the meaning of the Same Sex Partnership Act—, 
siblings, the spouses or same sex partners of siblings, siblings of spouses or same sex 
partners, even if the marriage or same sex partnership upon which the relationship 
was based no longer exists, or when the relationship by blood or marriage has 
ceased to exist 

(b) foster parents and foster children 
82 คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า 312. 
83 เรื่องเดียวกัน, หน้า 69. 
84 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, “ความจ าเป็น (Der Notstand) ตามมาตรา 35 ประมวล

กฎหมายเยอรมัน,” ดุลพำห, หน้า 229. 
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ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย กรณีนี้จะอ้างสิทธิจ าเป็นตามความในมาตรา 35 ไม่ได้ เพราะการลืมชูชีพของ
ตนเป็นเหตุที่คาดหมายได้ว่าหากเกิดพายุอันตรายย่อมเกิดแก่ชีวิตของตน ดังนั้น  การแย่งชูชีพของ
บุคคลอ่ืนเพ่ือเอาชีวิตรอดจากอันตรายที่ตนเป็นคนก่อย่อมไม่ถือว่าเป็นการกระท าด้วยความจ าเป็น 
ในทางกลับกัน หากได้น าชูชีพมาและได้ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานอย่างระมัดระวังแล้ว แต่
ปรากฏว่าเมื่อเกิดภัยชูชีพไม่สามารถใช้งานได้ กรณีนี้ผู้กระท าสามารถอ้างเหตุยกเว้นโทษตามมาตรา 
35 ได ้
 2) การมีหน้าที่ในความสัมพันธ์ทางกฎหมายเป็นพิเศษ (Die Pflichten 
“in einen besonderen Rechtsverhaeltnis”) 
 ผู้กระท าด้วยความจ าเป็นยังคงต้องได้รับโทษ หากว่าอันตรายเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน ส าหรับหน้าที่ที่ถือว่ามีความสัมพันธ์ทางกฎหมายเป็นพิเศษ ที่คณะกรรมการ
ชุดพิเศษได้ยกตัวอย่างให้ความส าคัญ คือ85 ทหาร เจ้าหน้าที่ดูแลเขตของสหพันธรัฐ พนักงานดับเพลิง 
คนเดินเรือ ฯลฯ กล่าวคือ กรณีที่จะถือว่าเป็นหน้าที่ตามความในมาตรา 35 จะต้องเป็นหน้าที่ที่มีต่อ
ประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้น หากอันตรายเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้มีหน้าที่จะปฏิเสธการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือให้ตนเองพ้นจากอันตรายไม่ได้ เช่น แพทย์ ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยจะปฏิเสธไม่รักษา
โดยอ้างว่าตนได้กระท าด้วยความจ าเป็นเพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจติดโรคจากการรักษาไม่ได้ 
 ขอบเขตหน้าที่ของผู้มีหน้าที่สัมพันธ์ทางกฎหมายเป็นพิเศษในการที่จะ
ยอมรับอันตรายนั้นไว้กับตัวเองไม่สามารถหลีกเลี่ยงโดยการอ้างการกระท าด้วยด้วยความจ าเป็น 
การกระท าที่มีถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องกระท านั้น จะต้องเป็นหน้าที่ที่มีการระบุอย่างชัดเจนตาม
สัญญา หรือเอกสารอนุญาตให้ประกอบวิชาในแต่ละวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น แพทย์ ผู้มีใบประกอบวิชา
เวชกรรม มีหน้าที่รักษาดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย นักบิน ผู้มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี มีหน้าที่
ปฏิบัติการบิน ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ผู้โดยสาร สินค้า ตลอดท าการบินจนสิ้นสุดการบิน 
เป็นต้น แต่มีข้อยกเว้นที่ว่า อันตรายที่ผู้มีหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธการยอมรับอันตรายจะต้องเป็น
อันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น หากไม่ใช่อันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ถึงแม้ว่าจะ
เลี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพ ก็สามารถอ้างสิทธิจ าเป็นตามความในมาตรา 35 ได้ ตัวอย่างเช่น กรณี
เรือแตก แพทย์ที่เป็นผู้โดยสารบนเรือก็ไม่จ าเป็นต้องช่วยชีวิตลูกเรือคนอ่ืน ถึงแม้ว่าการช่วยชีวิตจะ
เป็นหน้าที่ตามวิชาชีพแพทย์ก็ตาม เนื่องจากอันตรายที่เกิดจากเรือแตกนั้นเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของกัปตันเรือมิใช่แพทย์ 
 แม้ว่าอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จะไม่ได้เกิดกับผู้ปฏิบัติหน้าที่
โดยตรง แต่เกิดกับบุคคลใกล้ชิดของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ก็ต้องยอมรับในอันตรายดังกล่าว
ด้วย ตัวอย่างเช่น กรณีเรือแตก ถึงแม้ว่าจะมีบุคคลใกล้ชิดของกัปตันอยู่บนเรือ กัปตันต้องช่วยเหลือ
ลูกเรือคนอื่นก่อนที่จะช่วยเหลือบุคคลใกล้ชิดของตน 
 การยอมรับอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีหน้าที่สัมพันธ์ทาง
กฎหมายเป็นพิเศษ มีข้อยกเว้นที่สามารถจะปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ได้ กล่าวคือ86 หากมีการพิสูจน์

                                                           
85 คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า 70. 
86 ณรงค์ ใจหาญ, เรื่องเดิม, หน้า 74. 
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ออกมาแล้วว่า มีความแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ ว่าการปฏิบัติหน้าที่จะท าให้ผู้ที่ปฏิบัติเสียชีวิตอย่าง
แน่นอน ตัวอย่างเช่น ประเทศ A เกิดโรคประหลาดขึ้น ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ยังไม่สามารถหาสาเหตุ
และวิธียับยั้งการระบาดของโรคได้ แพทย์ที่เดินทางเข้าไปรักษาทุกคนติดโรคดังกล่าวและทยอย
เสียชีวิตลง เป็นที่สรุปได้ว่าไม่ว่าใครที่เข้าไปในเขตพ้ืนที่ที่มีโรคประหลาดนั้นย่อมติดโรคที่ไม่มีทาง
รักษาและเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้น แพทย์ผู้มีหน้าที่ผิดชอบเข้าไปรักษาในประเทศนั้นคนต่อไป อาจ
ปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็น กล่าวคือ อ้างว่าการปฏิเสธ
หน้าที่ของตนนั้นเป็นวิถีทางเดียวทีจะหลีกภัยจากโรคดังกล่าวได้ ตามความในมาตรา 35 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ถึงแม้ว่าตนจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ก็ตาม เพราะเจตจ านงของกฎหมาย
ถึงแม้จะเพ่ือความยุติธรรมของผู้ป่วยที่ควรจะได้รับการรักษา แต่กฎหมายไม่ต้องการวีรบุรุษ กล่าวคือ 
ไม่ต้องการที่จะรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมจะต้องแลกมาโดยการใช้ชีวิตหนึ่งเพื่อแลกกับชีวิตหนึ่ง 
 จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่า ในประเด็นข้อยกเว้นการอ้าง
การกระท าด้วยความจ าเป็น นอกจากในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันมาตรา 35 แล้ว ยังพบว่า
กฎหมายอาญาประเทศญี่ปุ่นก็ได้วางหลักไว้ในท านองเดียวกันกับประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น ได้วาง
หลักการกระท าด้วยความจ าเป็นไว้ในประมวลกฎหมายอาญาที่เรียกว่า Penal Code Art มาตรา 37 
ความว่า87 
 มาตรา 37 การหลีกเลี่ยงอันตรายที่ใกล้จะถึง 
 1. การกระท าเพ่ือหลีกเลี่ยงภยันตรายที่ใกล้จะถึงกระท าต่อ ชีวิต ร่างกาย 
สิทธิ และทรัพย์สิน ของตัวเองหรือของผู้อื่น การกระท านั้นได้รับการยกเว้นโทษ แต่เฉพาะการกระท า
ที่ไม่เกินสมควรแก่เหตุ อย่างไรก็ตามหากเป็นการกระท าที่เกินสมควรแก่เหตุ อาจได้รับการลดโทษ
หรือยกเว้นโทษ ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของผู้กระท าแล้วแต่สถานการณ์  
 2. ตามความในอนุมาตราก่อนหน้านี้ ไม่ให้น ามาใช้กับบุคลผู้มีหน้าที่
จะต้องรับผิดชอบเป็นพิเศษตามกฎหมาย 
 หลักการกระท าด้วยความจ าเป็นประเทศญี่ปุ่น ตามความในมาตรา 37 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา Penal Code Art ที่ Shigemitsu Dando นักวิชาการชาวญี่ปุ่น ได้
อธิบายหลักดังกล่าวไว้ สามารถสรุปได้ดังนี้88 

                                                           
87 Article 37 Averting present danger 
(1) An act unavoidably performed to avert a present danger to the life, body, 

liberty or property of oneself or any other person is not punishable only when the 
harm produced by such act does not exceed the harm to be averted; provided, 
however, that an act causing excessive harm may lead to the punishment being 
reduced or may exculpate the offender in light of the circumstances.  

(2) The preceding paragraph does not apply to a person under special 
professional obligation. 

88 Shigemitsu Dando, The Criminal Law of Japan: The General Part (Buffalo, 
New York: William S. Hein & Co., 2005), p. 124. 
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    ตามความในอนุมาตรา 1 อธิบายได้ว่า  
   ค าว่า “ภยันตราย” นั้น จะต้องเป็นภยันตรายที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับ
ชีวิต ร่างกาย สิทธิ หรือทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะเป็นของผู้กระท าเอง หรือของผู้อื่นก็ได ้
   “ภยันตราย” ในอนุมาตรา 1 จะต้องเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง และจาก
สถานการณ์แสดงให้เห็นถึงว่าขณะนั้นมีภัยคุกคามสิ่งที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง ไม่ว่าภยันตราย
นั้นจะเป็นภยันตรายที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์หรือเกิดจากธรรมชาติก็ตาม 
   การกระท าด้วยความจ าเป็นตามความในมาตรา 37 นอกจากจะเป็นการ
กระท าเพ่ือหลีกเลี่ยงภยันตรายที่ใกล้จะถึงแล้ว การกระท านั้นจะต้องเป็นการกระท าเพียงวิธีเดียวที่จะ
ท าให้พ้นจากภยันตรายได้ 
   หากผู้กระท าเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดภัย ผู้กระท าไม่อาจอ้างการกระท าด้วย
ความจ าเป็นได ้การกระท าที่สมควรแกเ่หตุเท่านั้นที่จะสามารถอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นได้ 
    ตามความในอนุมาตรา 2 อธิบายได้ว่า 
   หลักการกระท าด้วยความจ าเป็นไม่สามารถให้ ได้กับผู้ที่อยู่ภายใต้
ความสัมพันธ์ทางกฎหมายเป็นพิเศษ หรือผู้มีหน้าที่ตามแต่ละวิชาชีพแต่ละสาขา  
   ค าว่า “หน้าที่” หมายความถึง ภาระผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบใน
สถานการณ์นั้น ๆ แต่หลักนี้ไม่ได้หมายความว่า การรับผิดชอบต่อหน้าที่จะต้องแลกมาซึ่งการเสียสละ 
กฎหมายไม่บังคับให้การกระท าตามหน้าที่ ผู้กระท าจะต้องเสียสละตนเองเพ่ือผู้อ่ืน  
 ในบทที่ 3 นี้ ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “การกระท าด้วยความจ าเป็น” ตามหลักกฎหมาย
อาญาของระบบกฎหมาย Common Law และ ระบบกฎหมาย Civil Law โดยระบบกฎหมาย 
Common Law ศึกษาหลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และ ระบบกฎหมาย Civil Law 
ศึกษาหลักกฎหมายประเทศเยอรมัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ทั้ง 2 ประเทศมีการแบ่งประเภทของ
ความจ าเป็นออกเหมือนกัน กล่าวคือ ความจ าเป็นที่กฎหมายยกเว้นความผิด และความจ าเป็นที่
กฎหมายยกเว้นโทษ แต่ส่วนที่ต่างกันนั้น คือ “ข้อยกเว้นในการที่จะอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็น” 
ซึ่งตามกฎหมายอาญาประเทศเยอรมันได้ก าหนดหลักที่ เ พ่ิมไปกว่ากฎหมายอาญาประเทศ
สหรัฐอเมริกา กล่าวคือ มีการก าหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่สัมพันธ์ทางกฎหมายเป็นพิเศษไม่สามารถที่จะอ้าง
ว่าตนกระท าด้วยความจ าเป็นเพื่อนให้ตนพ้นจากอันตรายโดยการเลี่ยงไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนมีหน้าที่ได้ 
จากการศึกษาพบว่า “ข้อยกเว้นในการที่จะอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็น” ของประเทศเยอรมัน
ดังกล่าว เป็นการวางหลักที่อุดช่องว่างกฎหมายที่ดี กล่าวคือ ท าให้บุคคลที่มีหน้าที่จะต้องป้องกันภัย
ต่อสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยต่อสังคมไม่
ละเลยเพื่อหนีเอาตัวรอดได้ ล าดับต่อไปจึงจะศึกษาเปรียบเทียบ “การกระท าด้วยความจ าเป็น” ตาม
หลักกฎหมายอาญาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ “ข้อยกเว้นในการที่จะอ้างการกระท าด้วย
ความจ าเป็น” ว่ามีความเหมือนหรือต่างกับกฎหมายอาญาเยอรมันเพียงใด ตามที่จะกล่าวต่อไป
ในบทที่ 4 ตามล าดับ 
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บทท่ี 4 

 
หลักควำมจ ำเป็นตำมระบบกฎหมำยอำญำประเทศไทย 

 
 หลักการกระท าด้วยความจ าเป็น เป็นเรื่องที่มีมาแต่อดีตไม่ใช่เรื่องท่ีเพ่ิงเกิดขึ้นใหม่แต่อย่างไร 
การกระท าด้วยความจ าเป็นเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นเพราะถูกขู่บังคับให้ต้องกระท า หรือตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่ต้องเลือกที่จะกระท าเพ่ือหลีกเลี่ยงภยันตรายที่ใกล้จะถึง การกระท าด้วยความจ าเป็น
เป็นการกระท าที่มีมูลเหตุมาจากจิตใจที่มีความรักชีวิต ความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของตนเอง 
ดังนั้น หากเกิดภัย ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ บุคคล
ผู้ประสบภัยย่อมที่จะท าทุกวิถีทางเพ่ือที่จะให้ตนพ้นจากภยันตราย นอกจากนี้ เป็นการกระท าเพ่ือ
ป้องกันภยันตรายยังรวมถึงการกระท าเพ่ือปกป้องผู้อ่ืนจากภยันตรายด้วย เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์
สังคม การอยู่ร่วมกันย่อก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างกัน มีความรักใคร่ ห่วงใยต่อบุคคลผู้มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา สามี ภริยา บุตร หรือแม้กระทั่งเพ่ือนสนิท ดังนั้น ย่อมไม่มีใคร
ต้องการให้บุคคลใกล้ชิดตกอยู่ในอันตราย กฎหมายจึงยอมให้การกระท าด้วยความจ าเป็นรวมถึงการ
กระท าเพ่ือปกป้องภัยให้กับบุคคลอ่ืนด้วย 
 ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ได้ให้ความเห็นถึงมูลเหตุแห่งการยกเว้นโทษแก่ผู้กระท า
ความผิดด้วยความจ าเป็นว่า89  
 

มูลเหตุแห่งการยกเว้นโทษเพราะกระท าด้วยความจ าเป็นนั้นก็เพราะการ
กระท านั้นไม่ใช่การกระท าโดยผู้กระท ามีจิตใจเป็นอิสระ แต่กระท าโดยถูกผู้อ่ืน หรือ
เหตุการณ์อ่ืนกระท าการบังคับอีกชั้นหนึ่ง ผู้กระท าการที่เป็นความผิดในลักษณะ
เช่นนี้ ไม่มีจิตใจชั่วร้าย การลงโทษไม่มีผลที่จะขัดขวางมิให้มีการกระท า ใน
พฤติการณ์เช่นนั้น บุคคลย่อมต้องเสี่ยงกระท าการหลีกเลี่ยงภยันตรายเพ่ือรักษา
ประโยชน์ของตนในปัจจุบันเฉพาะหน้า แม้อาจถูกลงโทษในภายหลังก็ต้องเสี่ยง 
ดังที่กล่าวกันว่าไปตายเอาดาบหน้า กฎหมายไม่อาจบังคับให้คนเป็นวีระบุรุ ษผู้
เสียสละ  เป็นเรื่องนอกขอบเขตของกฎหมาย ยิ่งกว่านั้นชุมชนส่วนรวมยังได้รับผล
ในการที่จะต้องเสียประโยชน์ส่วนน้อย เพราะจ าเป็นต้องรักษาประโยชน์ส่วนใหญ่ได้
ด้วย 
 
 
 

                                                           
89 จิตติ ติงศภัทิย์, ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยอำญำ ภำค 1 ตอนที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 3   

(พระนคร: แสงทองการพิมพ์, 2514), หน้า 590. 
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4.1 กำรกระท ำด้วยควำมจ ำเป็นในแง่อำชญำวิทยำ 
 
 อาชญาวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับตัวผู้กระท าผิดและสาเหตุในการกระท าความผิด หาก
พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการกระท าด้วยความจ าเป็นกับวัตถุประสงค์การลงโทษผู้กระท าผิดในแง่
อาชญาวิทยา สามารถเทียบได้ ดังนี้ 
 
 4.1.1 วัตถุประสงค์กำรลงโทษเพื่อป้องกันกำรกระท ำผิด 
 ในแง่อาชญาวิทยา การลงโทษผู้กระท าผิดมีวัตถุประสงค์เพ่ือขู่ผู้กระท าความผิดให้เกิดความ
เกรงกลัวในโทษที่ได้รับและไม่กล้าที่จะกระท าความผิดซ้ าอีก แต่ในกรณีของการกระท าด้วยความ
จ าเป็นนั้น มูลเหตุที่ท าให้กระท าเกิดจากการถูกขู่บังคับ หรือกระท าเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนพ้นจาก
ภยันตรายที่ใกล้จะถึง จะเห็นได้ว่าการกระท าด้วยความจ าเป็น ผู้กระท าเลือกที่จะกระท าในทางที่
เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนปลอดภัยเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์ ถึงแม้จะได้รับการลงโทษ
แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เดิมขึ้นอีก ผู้กระท าก็เลือกที่จะกระท าความผิดอยู่นั่นเอง เพราะเป็นการกระท า
เพ่ือรักษาความปลอดภัยของตนเองและบุคคลใกล้ชิด วัตถุประสงค์ของการลงโทษไม่อาจยับยั้งการ
กระท าความผิดในส่วนของการกระท าด้วยความจ าเป็นได้ 
 
 4.1.2 วัตถุประสงค์กำรลงโทษในแง่กำรตอบแทนกำรกระท ำผิด 
 การที่บุคคลใดได้กระท าความผิดต่อบุคคลอ่ืน ย่อมก่อให้เกิดความโกรธแค้นต่อตัวผู้ถูกกระท า 
รวมถึงบุคคลใกล้ชิดผู้ถูกกระท า เป็นเรื่องปกติที่อาจก่อให้เกิดความพยาบาทเป็นการส่วนตัวและอาจ
น าพาไปสู่การแก้แค้น ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของกฎหมายในการที่จะจัดหาการลงโทษผู้กระท าความผิด
อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นการตอบแทนผู้กระท าผิดและป้องกันไม่ให้เกิดการแก้แค้น แต่ส าหรับการ
กระท าด้วยความจ าเป็นนั้น ผู้กระท ามีความจ าเป็นที่จะต้องกระท าความผิด ไม่ได้เป็นการกระท าที่
เกิดจากจิตใจชั่วร้ายของผู้กระท า หากไม่มีสถานการณ์ที่จ าเป็นบังคับ ผู้กระท าก็ไม่เลือกที่จะกระท า
ความผิด ดังนั้น ในเมื่อการกระท าด้วยความจ าเป็นไม่มีความชั่ว การที่จะลงโทษผู้กระท าเพ่ือเป็นการ
ตอบแทนการกระท าย่อมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษ 
 
4.2 กำรกระท ำด้วยควำมจ ำเป็นในแง่ทัณฑวิทยำ 
 
 ทัณฑวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระท าผิด มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขผู้กระท า
ความผิดในการให้ความรู้ ฝึกอบรมอาชีพ เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ต้องโทษ เพ่ือเวลาที่พ้นโทษผู้ต้องโทษ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมและสามารถประกอบอาชีพใช้ชีวิตแบบคนส่วนใหญ่ในสังคมได้โดยไม่
กลับไปก่ออาชญากรรมหรือกระท าความผิดอีก หากน าหลักนี้มาพิจารณากับตัวผู้กระท าความผิดกรณี
การกระท าด้วยความจ าเป็น จะเห็นว่าเหตุที่กระท าความผิดไม่ใช่เพราะบุคคลนั้นไม่สามารถเข้ากับ
สังคมได้ แต่เป็นเพราะมูลเหตุจูงในในการกระท าเกิดจากกรถูกบังคับหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่
จะต้องกระท าเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึง จึงไม่มีจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติการอยู่ร่วมในสังคมของผู้กระท าแต่อย่างใด 
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 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทั้งวัตถุประสงค์การลงโทษในแง่อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
การลงโทษผู้กระท าความผิดด้วยความจ าเป็นย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อสังคมหรือประโยชน์ต่อตัวผู้กระท าความผิดเอง 
 
4.3 วิวัฒนำกำรกฎหมำยอำญำไทยและหลักกำรกระท ำด้วยควำมจ ำเป็น 
 
 ตามหลักฐานที่ได้ค้นพบ กฎหมายอาญาในสมัยสุโขทัยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย
จากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ โดยพระมหากษัตริย์จะทรงตรากฎหมายนั้น ๆ ขึ้นเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น
จริง และใช้วินิจฉัยคดีลักษณะเดียวกันเทียบเคียงต่อ ๆ ไป ตัวอย่างเช่น กฎหมายอาญาที่บัญญัติขึ้นใน
แผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง พ.ศ.1895 ได้แก่90 กฎหมายลักษณะอาญาหลวง พ.ศ.1985 
ลักษณะโจร พ.ศ.1903 ลักษณะขบถศึก พ.ศ.1978 ลักษณะวิวาท พ.ศ.2230 ลักษณะข่มขืนล่วง
ประเวณี เป็นต้น 

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชด าริ
ที่จะจัดท ากฎหมายอาญาขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากข้อ
เสียเปรียบในเรื่องสิทธิสภาพนองอาณาเขต มีความเป็นเอกเทศน์ ประกอบกับกฎหมายอาญาที่ใช้อยู่
นั้นมีบทลงโทษที่ล้าหลังป่าเถื่อนอยู่มากหากเทียบกับกฎหมายอาญาประเทศอ่ืนในสมัยนั้น โดยการจัด
ร่างกฎหมายอาญาฉบับใหม่ผู้ร่างค านึงถึงความเหมาะสมของกฎหมายกับวิถีชีวิตสภาพของสังคมไทย 
 การร่างประมวลกฎหมายอาญาในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการร่างกฎหมายลักษณะอาญา โดยมีนายยอร์ช ปาดูซ์ เป็นประธาน
กรรมการ โดยการร่างในครั้งนี้กล่าวได้ว่าเป็นการแปลงกฎหมายเดิมเข้าสู่ระบบกฎหมายสมัยใหม่ โดย
มีการน ากฎหมายประเทศต่าง ๆ มาเป็นแนวประกอบการร่าง ได้แก่91 กฎหมายอาญาฝรั่งเศส ค.ศ.
1810 ประมวลกฎหมายเยอรมัน ค.ศ.1870 ประมวลกฎหมายอาญาฮังการีว่าด้วยความผิดอุกฤษโทษ
และมัธยโทษ ประมวลกฎหมายอาญาฮังการีว่าด้วยความผิดลหุโทษ ประมวลกฎหมายอาญา
เนเธอร์แลนด์ ค.ศ.1881 ประมวลกฎหมายอาญาอิตาลี ค.ศ.1880 ประมวลกฎหมายอาญาอียิปต์ 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ.1904 และร่างประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุ่นฉบับปรับปรุงแก้ไข ค.ศ.1904 
โดยกฎหมายที่กล่าวมานี้ ผู้ร่างใช้เพียงเพ่ือประกอบการร่างไม่ได้ผูกพันกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง
โดยเฉพาะ   
 เมื่อได้จัดท าร่างกฎหมายลักษณะอาญาเรียบร้อยแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถ้อยค าตัวบทกฎหมาย โดยมี
กรมพระยาด ารงราชนุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ และมีพระบรมราช

                                                           
90 กรกฎ ทองขะโชค, ต ำรำกฎหมำยอำญำบทบัญญัติทั่วไป (Criminal Law General 

Principles) (สงขลา: โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนสามัญ หาดใหญ่ ดิจิตอล พริ้นท์, 2557), หน้า 1. 
91 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิวัฒนกุล, ผู้แปลและเรียบเรียง, “บันทึกนายยอร์ช ปาดุซ์ (Georges 

Padoux) ที่ปรึกษาการร่างกฎหมายของรัฐบาลสยาม เกี่ยวกับการร่างกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.
127,” วำรสำรนิติศำสตร ์18, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2533): 16-17. 
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โองการโปรดเกล้าให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2451 ซึ่งเรียกกฎหมายนี้ว่า “กฎหมาย
ลักษณะอาญา ร.ศ.127”  

ส าหรับเรื่องการกระท าด้วยความจ าเป็น ตามหลักกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ได้ถูก
บัญญัติไว้ในมาตรา 49 กล่าว คือ92   
   

 ผู้ใดกระท าผิด เพราะต้องท าด้วยความจ าเป็นในเหตุเหล่านี้ คือว่า 
 1) เพราะอยู่ในที่บังคับแลในใต้อ านาจกฎหมายลักษณะอาญาที่มันไม่

สามารถจะขัดขืน หรือหลีกเลี่ยงได้ก็ด ี
 2)  มันไม่มีเจตนาชั่วร้าย แต่ต้องกระท าผดเพ่ือจะป้องกันตนเองหรือผู้อ่ืน
ให้พ้นจากภยันตรายอันร้ายแรง ซึ่งมันมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเอง แลจะป้องกันภยันตราย
นั้นด้วยอุบายอย่างอ่ืนมิได้ก็ดี ถ้าความผิดของมันในสองข้อที่กล่าวมานี้ไม่ปรากฏว่า
มันได้กระท าเกินไปกว่าสมควรแก่เหตุแล้ว ท่านว่าอย่าให้เอาโทษแก่มันเลย 

 แต่ความกรุณาที่ว่ามานี้ ท่านมิให้ใช้ในส่วนคดีที่กระผิดคิดประทุษร้ายต่อ
พระเจ้าอยู่หัว หรือประทุษร้ายต่อพระราชอาณาจักรตามที่กล่าวไว้ตั้งแต่มาตรา 97 
จนมาตรา 111 

 
 กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายครั้ง แต่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
เพียงรายละเอียดบางส่วนให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมือง สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น จนกระทั่งปี พ.ศ.248293 เริ่มมีแนวคิดแก้ไขปรับปรุงกฎหมายลักษณะอาญา 
ร.ศ.127 โดยมีการตรวจสอบข้อบกพร่องในการบังคับใช้ตลอดจนการแก้ไขข้องบกพร่องให้สอดคล้อง
กับสภาพบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป  
 ศาสตราจารย์ หยุด แสงอุทัย ได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายอาญาในครั้งนี้ไว้ว่า94 
 

 การร่างประมวลกฎหมายอาญาคราวนี้ไม่ใช่การแก้ไขเพ่ิมเติม การที่ ไม่
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายอาญาเป็นมาตรา ๆ ไป ก็เพราะถ้าจะแก้ไขเป็นมาตรา ๆ ไป 
ก็จะต้องรักษาโครงรูปของกฎหมายอาญาเดิม ซึ่งยากที่จะแก้ไขให้ดีได้ เปรียบก็
เหมือนเอาผ้ามาปะรูขาดของมุ้งเก่า ๆ ซึ่งสู้ซื้อผ้ามาตัดเป็นมุ้งใหม่ทั้งมุ้งไม่ได้ เพราะ
ถ้าตัดเป็นมุ้งใหม่ขึ้นมาก็จะสามารถก าหนดลักษณะของมุ้งได้ตามใจชอบ เช่น อาจ

                                                           
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์, กฎหมำยลักษณะอำญำ รัตนโกสินทรศก 

127 The Penal Code for the Kingdom of Siam R.S.127 (1908) (กรุงเทพฯ: คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), หน้า 26-27. 

93 พงษ์ธร ธัญญสิริ, ย้อนดูอดีต เพื่อก้ำวสู่อนำคตกฎหมำยอำญำไทย (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 
2552), หน้า 137. 

94 หยุด แสงอุทัย, ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยอำญำ (พระนคร: ดวงดาว, 2500), หน้า 
184-185 อ้างถึงใน พงษ์ธร ธัญญสิริ, เรื่องเดิม, หน้า 138. 
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ตัดมุ้งเป็นรูปของเตียงก็สามารถท าได้ตามใจชอบ อนึ่ง การยกร่างใหม่ขึ้นทั้งฉบับใน
เมื่อของเดิมอยู่แล้ว ความเร่งร้อนที่จะออกกฎหมายพอที่ให้มีกฎหมายขึ้นย่อมไม่มี 
เพราะของเดิมใช้ได้อยู่แล้ว นอกจากนี้  ถ้าจะแก้ไขใหม่ต้องพิจารณาว่าบทบัญญัติ
เดิมมีข้องขาดตกบกพร่องอย่างไน เพราะไม่ใช่ว่าอะไรที่เป็นของใหม่และปรากฏอยู่
ในประมวลกฎหมายอาญาต่างประเทศจะเป็นประโยชน์หรือเหมาะสมกับประเทศ
ไทยเสมอไป เพราะสภาวการณ์ไม่เหมือนกัน 
 

 การร่างกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบันเริ่มด าเนินการขึ้น จนกระทั่งปี  พ.ศ.2499 ได้มีการ
ประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบันในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 เนื้อหาส่วนใหญ่
ของประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้ไม่ต่างไปจากเดิมมากนัก เป็นเพียงการแก้ไขปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ให้เนื้อหาทันยุคและก่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้ น แต่ยังคงไว้ซึ่ง
คุณค่าทางวิชาการ 
 หลักการกระท าด้วยความจ าเป็นตามที่เคยถูกวางหลักไว้ในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 
มาตรา 49 ได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขและวางหลักใหม่ในประมวลกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบัน  
มาตรา 67 กล่าวคือ 
 

ผู้ใดกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น 
(1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อ านาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยง หรือขัด

ขืนได้ หรือ 
(2) เพราะ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่

สามารถหลีกเลี่ยง ให้พ้นด้วยวิธีอ่ืนใดได้เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะ
ความ ผิดของตน 
 ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

 
 หากเปรียบเทียบความต่างของหลักการกระท าด้วยความจ าเป็น ระหว่างกฎหมายลักษณะ
อาญา ร.ศ.127 กับกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบัน จะพบว่ามีความต่างเพียงแค่การปรับเปลี่ยนค าให้เข้า
กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น และได้มีการตัดเนื้อหาในวรรคท้ายของ
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ซึ่งเป็นข้อยกเว้นเกี่ยวกับการน าหลักการกระท าด้วยความจ าเป็นมา
ใช้ในส่วนพระมหากษัตริย์ เหตุที่กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ห้ามในการที่จะอ้างการกระท าด้วย
ความจ าเป็นในความผิดซึ่งประทุษร้ายต่อพระมหากษัตริย์และความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระ
ราชอาณาจักร ในความผิดฐานก่อการกบฏ เนื่องจากในสมัยนั้นประเทศไทยมีการปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งพระมหากษัตริย์มีอ านาจสูงสุดในประเทศ อีกทั้ง  กฎหมายลักษณะ
อาญา ร.ศ.127 ถูกร่างขึ้นโดยนักกฎหมายจากหลายประเทศร่วมกับนักกฎหมายไทย ซึ่งในขณะนั้น
ระบบกฎหมาย Common Law มีหลักเรื่องความผิดฐานก่อกบฏ ตามค าพิพากษาศาลในประเทศ
อังกฤษตัดสินในปี ค.ศ. 1746 ในคดี Mc Growther (1746) กล่าวคือ จ าเลยอ้างว่า การที่ตนเข้าร่วม
ก่อจลาจล เพราะถูกผู้ก่อการจลาจลขู่จะเผาบ้านและท าลายสินค้าของจ าเลยให้หมด ท าให้จ าเลยเกิด
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ความกลัวจ าต้องเข้าร่วมก่อเหตุร้ายกับพวกก่อจลาจล ข้ออ้างของจ าเลยไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวที่
ไม่ต้องรับโทษได้95 
 การประชุมในการพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา โดยแก้ไขจากกฎหมายลักษณะ
อาญา ร.ศ.127 เปลี่ยนเป็นกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบัน ในประเด็นของการกระท าด้วยความจ าเป็น 
ปรากฏหลักฐานตามรายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา  
ครั้งที่ 113/71/2483 ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2483 โดยมี พระยาลัดพลีธรรมประกัลภ์ เป็น
ประธานในการประชุมแทน นาวาเอก หลวงธ ารงนาวาสวัสดิ์ ที่ติดราชการที่อ่ืน และมีผู้ที่เข้าร่วม
ประชุม ดังนี้ 
 นายอาร์ กียอง   กรรมการ 
 หลวงจ ารูญเนติศาสตร์  กรรมการ 
 หลวงประสาทศุภนิติ  กรรมการ 
 พระยาเลขวณิชธรรมวิทักษ์ กรรมการ 
 พระยาอรรถกรมมนุตตี  กรรมการ 
 พระยาอรรถการีย์นิพนธ์  กรรมการ 
 นายเดือน บุนนาค  กรรมการและเลขานุการ 
 นายเสริม วินิจฉัยกุล  ผู้ช่วยกรรมการร่างกฎหมาย 
 นายสายหยุด แสงอุทัย  ผู้จดรายงาน 
 สรุปมติการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไขมาตรา 49 การกระท าด้วยความจ าเป็น มี
ประเด็นที่พิจารณาดังนี้96 
 1. หลวงประสาทฯ เสนอให้ใช้ค าว่า “อ านาจบังคับไม่สามารถจะหลีกเลี่ยง” แทนค าว่า 
“อ านาจซึ่งบังคับไม่สามารถจะหลีกเลี่ยง” ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ใช้ ค าว่า “อ านาจบังคับซึ่งไม่สามารถ
จะหลีกเลี่ยง” 
 2. นายเดือนฯ เสนอให้แยกการกระท าด้วยความจ าเป็นออกเป็นหลายมาตราตามที่
ต่างประเทศแยก ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่า การแบ่งเป็นเรื่องทีถูกต้องทางทฤษฎี แต่ผู้พิพากษาไทย
เคยแบ่งแล้ว ไม่คุ้มค่ากับการแบ่ง เห็นชอบให้บัญญัติรวมแบบเดิม 
 3. พระยาอรรรถการีย์ฯ เสนอว่า ค าว่า “โดยสุจริต” อาจแคบไป ซึ่งหลวงจ ารูญให้
ความเห็นว่า “สุจริต” มีความหมายแรงกว่า Good Faith ซึ่งมีความหมายว่า ไม่มีความหวังร้าย ควรใช้
ค าว่า “โดยไม่มีเจตนาชั่วร้าย” แต่พระยาอรรถกรมฯ เสนอให้ตัดค าว่า “โดยสุจริต” ออก ที่ประชุมมี
มติตัดค าว่า “โดยสุจริต” ออก 
 4. นายเดือนฯ เสนอว่า ค าว่า “เฉพาะหน้าซึ่งแก้ไม่ได้” เป็นการเอามาจากฉบับภาษาอังกฤษ 
ควรตัดค าว่า “ซึ่งแก้ไม่ได้” ออก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตัดออก 

                                                           
95 เอกชัย ชิณพงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 9. 
96 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ 

113/71/2483 ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2483 
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 5. นายอาร์ กียอง เสนอว่า ควรตัด วรรคสาม ที่ว่า “ถ้าการกระท าไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้ว 
ฯลฯ” เพราะมีบัญญัติอยู่ในมาตรา 53 แล้ว แต่หลวงประสาทฯ เสนอว่า การไม่มีข้อความนั้นจะท าให้
เข้าใจว่า ถ้าท าเกินสมควรแก่เหตุจะไปลงโทษตามมาตรา 53 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้มีวรรคสาม ไว้ดังเดิม 
 6. ประชุมมีความเห็นว่า ถ้าได้ก่อภยันตรายขึ้นโดยความประมาทไม่ควรยกเว้นโทษให้ จึง
ลงมติให้เพ่ิมค าว่า “เอง” หลังค าว่า “ทั้งมิใช่ภยันตรายที่ตนเป็นผู้ก่อให้เกิดข้ึน” 
 7. พระยาอรรถกรมฯ เสนอค าว่า Evil แปลว่า “ภยันตรายร้ายแรง” แต่ หลวงจ ารูญฯ 
เสนอว่า แปลว่า “ของชั่วร้าย” ซึ่งมติท่ีประชุมให้ใช้ค าว่า “ภยันตรายร้ายแรง” 
 8. หลวงจ ารูญฯ เสนอค าว่า “เฉพาะหน้า” มีความหมายไม่ตรงกับค าว่า Imminent ที่ต้อง
แปลว่า “ก าลังจะมา” ซึ่งนายเดือนฯ เสนอให้ใช้ค าว่า “เผชิญหน้า” และพระยาลัดพลี ฯ ให้
ความเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช้ค าว่า “อันใกล้จะถึง” ซึ่งมติที่ประชุมให้ใช้ค าว่า 
“อันใกล้จะถึง” 
 นอกจากนี้ ยังปรากฏหลักฐานการประชุมเกี่ยวกับเหตุผลของการแบ่งหลักการกระท าด้วย
ความจ าเป็นออกเป็น 2 อนุมาตรา ตามที่ปรากฏในมาตรา 67 แห่งประมวลกฎหมายอาญา กล่าวโดย
สรุปได ้ดังนี้97 
 ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศในส่วนมากของยุโรป เช่น ประมวลกฎหมายอาญา
อิตาลี ได้แยกอนุมาตรา 1 และ อนุมาตรา 2 ออกเป็นคนละมาตรา เพราะถือว่าเป็นคนละเรื่องกัน 
กล่าวคือ ความในอนุมาตรา 1 เป็นเรื่องการบังคับในกระท าโดยก าลังทางใจ (Compulsion) โดย
คณะกรรมการร่างมีความเห็นว่า การกระท าที่ถูกบังคับ Compulsion เป็นการกระท าที่ผู้กระท า
สมควรไม่ถูกลงโทษ แต่ส าหรับความในอนุมาตรา 2 นั้น ผู้ร่างมีความเห็นว่าเป็นเรื่องความจ าเป็น
บังคับให้ต้องกระท า (Act of Necessity) เป็นการกระท าเพ่ือให้พ้นภัยเป็นเหตุในผู้กระท าหลุดพ้น
ความรับผิดชอบทางอาญา ในส่วนประเทศไทยนั้นเป็นการแบ่งแยกให้เห็นถึงความต่างของการกระท า 
และเจตนาของผู้กระท า เพ่ือให้เห็นความต่างอย่างชัดเจนในทางทฤษฏี ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วผลทาง
กฎหมายจะถือว่าเป็นการกระท าท่ีผู้กระท าไม่ต้องรับโทษเหมือนกันทั้ง 2 อนุมาตราก็ตาม 
 
4.4 กำรกระท ำด้วยควำมจ ำเป็น ตำมหลักประมวลกฎหมำยอำญำไทย 
   

การกระท าด้วยความจ าเป็น คือ การกระท าในพฤติการณ์ที่ท าให้ผู้ที่อยู่ในพฤติการณ์นั้นต้อง
เลือกที่จะการท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างการกระท าที่ละเมิดต่อกฎหมาย หรือการที่ต้องจ ายอมให้
เกิดความเสียหายแก่ตน ซึ่งภยันตรายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดเพราะความผิดของตน หรือเป็นกรณีที่อยู่
ในสถานการณ์ที่ไม่อาจกระท าการใดได้นอกจากการกระท าที่ละเมิดต่อกฎหมาย เพ่ือเป็นการ
หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดแก่ตน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการกระท าด้วยความจ าเป็นนั้นมิได้เป็นการ
กระท าที่เกิดจากความคิดโดยอิสระของผู้กระท า (Free Will)  การกระท าด้วยความจ าเป็น เป็นการ

                                                           
97 เสนอร่างประมวลกฎหมายอาญาหมายเหตุประกอบร่างกฎหมายอาญาส าหรับพิจารณา

วาระที่สอง วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2483 
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กระท าที่เป็นไปตามโครงสร้างกฎหมายอาญาไทยโครงสร้างที่ 3 ซึ่งเหตุผลของการเป็นไปตาม
โครงสร้าง 3 อย่างไร ผู้ศึกษาได้อธิบายไว้ในบทที่ 2 ก่อนหน้านี้แล้ว 

 
 4.4.1 เหตุกำรณ์ยกเว้นโทษให้ผู้กระท ำผิดด้วยควำมจ ำเป็น  
 เหตุการณ์ยกเว้นโทษให้ผู้กระท าผิดด้วยความจ าเป็น พิจารณาได้ดังนี้ 
 4.4.1.1 ทฤษฏีความเป็นอิสระในการกระท า (The Free of Theory)98 
 การกระที่เกิดในพฤติการณ์ที่บุคคลหนึ่งกระท าลงไป เพราะตกอยู่ในที่บังคับหรือ
ภายใต้อ านาจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การกระท านี้ถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่ได้มีอิสระ
อย่างเต็มที่ในการที่จะตัดสินใจเลือกกระท าในวิถีทางที่ไม่ได้มีให้เลือกมากนัก เพียงเพ่ือให้ตนพ้นจาก
ภยันตราย จึงไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของตนอย่างเต็มที่ 
 4.4.1.2 วัตถุประสงค์ในการข่มขู่ลงโทษ  
 การลงโทษผู้กระท าความผิดส าหรับการกระท าใดนั้นเป็นการลงโทษเพ่ือข่มขู่ไม่ให้ผู้
นั้นกระท าความผิดซ้ าอีก และเป็นการข่มขู่เพ่ือให้ผู้อื่นเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระท าตาม แต่ในกรณีการ
กระท าด้วยความจ าเป็น เป็นการกระท าที่อยู่ในพฤติการณ์ที่ถูกบังคับหรือเพ่ือให้พ้นจากภยันตราย 
การลงโทษผู้ที่กระท าด้วยความจ าเป็นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะถ้าหากผู้กระท าตกอยู่ในสถานการณ์
เดิมอีกครั้งผู้กระท าก็เลือกที่จะกระท าแบบเดิม เพ่ือให้ตนพ้นจากภยันตราย ดังนั้น การลงโทษย่อมไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่จะข่มขู่ ยับยั้ง ผู้กระท าผิดไม่ให้กระท าอีก 
 
 4.4.2 หลักกำรกระท ำด้วยควำมจ ำเป็น 
 หลักการกระท าด้วยความจ าเป็น ประมวลกฎหมายอาญาไทยฉบับปัจจุบัน ได้วางหลักใน
มาตรา 67 กล่าวคือ 
 

 ผู้ใดกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น 
(1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อ านาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยง หรือขัด

ขืนได้ หรือ 
(2) เพราะ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่

สามารถหลีกเลี่ยง ให้พ้นด้วยวิธีอ่ืนใดได้เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะ
ความ ผิดของตน 
 ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

 
 การกระท าด้วยความจ าเป็น ตามหลักมาตรา 67 แยกพิจารณาออกเป็น 2 กรณี ดังนี้  
  ประการแรก การกระท าด้วยความจ าเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อ านาจ ตามหลัก
มาตรา 67 อนุมาตรา 1 

                                                           
98 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, กฎหมำยอำญำภำคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 13 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2554), หน้า 167. 
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 ประการที่สอง การกระท าด้วยความจ าเป็นเพ่ือให้พ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึง ตามหลัก
มาตรา  67 อนุมาตรา 2  
 4.4.2.1 การกระท าด้วยความจ าเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อ านาจ  
 มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) การกระท าเพราะอยู่ ในที่บังคับหรือภายใต้อ านาจ คือ มีอ านาจ
ภายนอกมาบังคับให้กระท า กล่าวคือ ถ้าไม่ท าตามที่ถูกบังคับจะท าให้ตนได้รับอันตราย ค าว่า “อยู่ใน
ที่บังคับ หรือภายใต้อ านาจ” หมายถึง99 การบังคับใจให้ต้องกระท า โดยผู้กระท ายังตัดสินใจด้วย
ตนเอง โดยการตัดสินใจครั้งนั้นอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อ านาจใดอ านาจหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ก. เอาปืน
จ่อหัว ข. ให้ใช้ไม้ตี ค. ข.กลัวที่จะตายจึงใช้ไม้ตี ค. กรณีนี้ ข. สามารถอ้างได้ว่าได้กระท าไปด้วยความ
จ าเป็นเพราะถูกบังคับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67 อนุมาตรา 1 แต่ถ้าเป็นการกระท าที่
ไม่อยู่ในขอบเขตที่จะตัดสินใจได้ เช่น มีคนเอามีดมาใส่มือแล้วจับมือเราแทงคนอ่ืน กรณีนี้จะถือว่าไม่
มีความผิดที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบในการกระท าของตน เพราะเป็นการกระท าที่ไม่ได้เกิดจากการ
ตัดสินใจของตัวเอง จึงถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องการกระท าด้วยความจ าเป็นเพราะถูกบังคับ 
 การกระท าท่ีอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อ านาจ หากเป็นการกระท าที่เกิดจาก
ความย าเกรง หรือกลัวจะเสียประโยชน์ เช่น พ่อลูก สามีภริยา เจ้านายลูกน้อง ไม่ถือว่าเป็นการ
กระท าที่เกิดจากการถูกบังคับภายใต้อ านาจที่จ าสามารถอ้างว่าได้กระท าไปเพื่อความจ าเป็นได้100  
 การที่จะอ้างว่าเป็นการกระท าด้วยความจ าเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับ หรือ
ภายใต้อ านาจ นอกจากจะเป็นการกระที่เกิดจากการถูกบังคับตามที่อธิบายมาข้างต้นแล้วนั้น การ
กระท านั้นจะต้องเป็นการกระท าเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงต่อภยันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิต และร่างกาย
เท่านั้น ในกรณีที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือเสรีภาพ ไม่อาจอ้างได้ว่า
เป็นการกระท าด้วยความจ าเป็น 
 ภยันตรายที่เกิดต่อชีวิต หรือร่างกาย ที่สามารถอ้างการกระท าด้วยความ
จ าเป็น นอกจากจะเป็นภยันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ถูกบังคับเอง ยังรวมถึงผู้ที่มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ที่ถูก
บังคับ แต่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดนั้น จะต้องเป็นความใกล้ชิดถึงขนาดที่ว่า หากเกิดอันตรายขึ้นกับ 
ผู้ใกล้ชิดนั้นจะเปรียบเสมือนว่าอันตรายได้เกิดขึ้นกับตัวผู้กระท าเอง  เช่น ก. ใช้ปืนจ่อหัวลูกของ ข. 
เพ่ือให้ ข. ใช้ไม้ตีหัว ค. ข. ได้กระท าไปเพราะกลัวว่าลูกจะตาย กรณีนี้ ข. สามารถอ้างได้ว่าได้กระท า
ไปด้วยความจ าเป็นเพราะถูกบังคับ ตามหลักมาตรา 67 อนุมาตรา 1 
 2) ต้องเป็นภยันตรายที่ไม่สามารถหลีกเลียงหรือขัดขืนด้วยวิธีอ่ืนใดได้
นอกจากการกระท าตามที่ถูกบังคับ กล่าวคือ ถ้าหากปรากฏวิธีอ่ืนที่จะหลีกเลี่ยงภัยได้แต่ยังคงเลือกที่
จะกระท าตามท่ีถูกบังคับ ก็ไม่สามารถอ้างว่าได้กระท าไปด้วยความจ าเป็นได้ เช่น ก. ใช่ปืนขู่ ข. ให้ใช้
ไม้ตีหัว ค. ถ้าหาก ข. ผู้ถูกบังคับเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่และแข็งแรงกว่า ก. ผู้บังคับ ซึ่ง ข. สามารถที่

                                                           
99 หยุด แสงอุทัย, กฎหมำยอำญำ ภำค 1, พิมพ์ครั้งที่ 21 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2554), หน้า 150. 
100 เรื่องเดียวกัน, หน้า 168. 
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จะขัดขืนและหนีจากการบังคับของ ก. ได้ แต่ ข.เลือกที่จะตีหัว ค. ตามค าสั่งของ ก. กรณีนี้ ข. ไม่อาจ
อ้างได้ว่าตนกระท าไปด้วยความจ าเป็นเพราะถูกบังคับ 
  4.4.2.2 การกระท าด้วยความจ าเป็นให้พ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึง 
 มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1) เป็นการกระท าเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึง 
กล่าวคือ จะต้องเป็นภยันตรายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นเหตุฉุกเฉิน ซึ่งถ้าไม่กระท าความผิดลงไปใน
ขณะนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ดังนั้นภยันตรายที่อยู่ในอนาคตหรือในอดีตย่อมไม่ถือว่าเป็น
การเข้าองค์ประกอบท่าจะสามารถอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นได้ ตัวอย่างเช่น ก. วิ่งไล่ยิง ข. ข.
จึงวิ่งเข้าไปหลบในบ้านของ ค. ซึ่ง ค. เห็นพอดีจึงมายืนขวางประตูไว้ ข. จึงต่อย ค. เพ่ือให้ตนเข้าไป
ในบ้านได้ กรณีนี้การที่ ข. ท าร้ายร่างกาย ค. ข. สามารถอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นเพ่ือให้พ้น
จากภยันตรายที่ใกล้จะถึงได้  
 ภยันตรายที่ใกล้จะถึงนั้น อาจเป็นภยันตรายที่เกิดจากบุคคล ธรรมชาติ 
หรือสัตว์ ก็ได้ 
 2) เป็นภยันตรายที่ไมอ่าจหลีกเลี่ยงด้วยวิธีอ่ืนใดได้ หลักการเรื่องนี้ให้หลัก
ในการพิจารณาเดียวกับการกระท าด้วยความจ าเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรืออ านาจอ่ืนใดดังที่อธิบาย
มาแล้วข้างต้น 
 3) ภยันตรายนั้นมิได้ก่อเกิดขึ้นเพราะความผิดตน กรณีนี้หมายความว่า 
หากผู้กระท าก่อภยันตรายขึ้นด้วยความผิดตนแล้ว ผู้กระท าไม่อาจอ้างได้ว่าตนกระท าไปด้วยความ
จ าเป็น ตัวอย่างเช่น ก. เอาเท้าลูบหัว ข. ท าให้ ข. ไม่พอใจจึงวิ่งไล่แทง ก. ก.ต้องการจะหลบหนีเข้าไป
ในบ้านของ ค. ซึ่ง ค. ยืนขวางประตูอยู่ ก. จึงผลัก ค. กระเด็นได้รับบาดเจ็บ กรณีนี้ ก. จะอ้างว่าการ
ท าร้ายร่างกาย ค. เป็นการกระท าด้วยความจ าเป็นเนื่องจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงไม่ได้  เพราะการที่ 
ข. ไล่แทง ก. นั้นเกิดจากการที่ ก. ไปข่มเหง ข. ก่อน ถือว่า ก. ได้เป็นคนก่อให้เกิดภยันตรายขึ้นด้วย
ความผิดตน  
 กรณีนี้รวมถึงภยันตรายที่เกิดจากการกระท าด้วยความประมาทเลินเล่อด้วย101 
ตัวอย่างเช่น ก. ซึ่งเป็นกัปตันเรือ อนุญาตให้ผู้โดยสารขึ้นเรือ 70 คน ทั้ง ๆ ที่เรือนั้นบรรทุกคนได้เพียง 
50 คนเท่านั้น เมื่อเรือออกไปกลางทะเลน้ าเริ่มเข้าเรือท าให้เรือก าลังจะจม ก. จึงสั่งให้ลูกเรือโยน
สัมภาระของผู้โดยสารทิ้ง เพ่ือไม่ให้เรือจม กรณีนี้ ก. จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดกับ
ทรัพย์สินของผู้โดยสาร จะอ้างว่าการที่ตนโยนสัมภาระทิ้งนั้น เป็นทางเดียวที่จะรักษาเรือไม่ให้จม 
การกระท าของตนนั้นกระท าไปด้วยความจ าเป็นไม่ได้  
 หลัก “ภยันตรายมิได้ก่อเกิดขึ้นเพราะความผิดตน” ตามที่อธิบายข้างตน ให้ใช้
พิจารณากรณีของการกระท าด้วยความจ าเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อ านาจ ตามความใน
มาตรา 67 อนุมาตรา 1 ด้วย ถึงแม้ว่าอนุมาตรา 1 จะไม่ระบุข้อความไว้ชัดเจนดังเช่นอนุมาตรา 2 ก็
ตาม102 

                                                           
101 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, เรื่องเดิม, หน้า 172. 
102 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 441. 
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 4.4.2.3 การกระท าที่พอสมควรแก่เหตุ  
 ตามหลักมาตรา 67 วรรคสองวางหลักไว้ว่า “ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นการเกินสมควร
แก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ” กล่าวคือ การกระท าผิดด้วยความจ าเป็นทั้ง 2 อนุมาตรา ตามที่
อธิบายข้างต้น จะต้องเป็นการกระท าที่พอสมควรแก่ภยันตรายที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
โดยมีทฤษฎีในการพิจารณา ดังนี้103 
 1) ทฤษฎี สั ดส่ วน  คือ  การน า เอา อันตรายที่ ผู้ กระท า ได้ กระท า 
เปรียบเทียบกับอันตรายที่ผู้กระท าจะได้รับ ถ้าได้สัดส่วน สมเหตุสมผล ก็ถือว่าเป็นการกระท าที่
สมควรแก่เหตุ สามารถอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นได้ ตัวอย่างเช่น ก. ชื่อปืนขู่ ข. ให้ตีหัว ค. 
กรณีนี้คือการน าเอาอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ ข. หากไม่กระท าตามที่ถูกบังคับ นั่นก็คือ ถูก ก. ยิง 
เปรียบเทียบกับอันตรายที่จะเกิดข้ึนหากกระท าตามที่ถูกบังคับ นั่นก็คือ ตีหัว ค. ได้รับบาดเจ็บ กรณีนี้
จึงถือว่าเป็นการกระท าท่ีไม่เกินสมควรแก่เหตุ ข. สามารถอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นได้ 
 2) ทฤษฏีวิถีทางน้อยที่สุด พิจารณาจากการกระท าที่เลือกกระท าว่าเป็น
การกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ก. ขู่จะแทง ข. ถ้า ข. ไม่แทง ค. ซึ่ง 
ก. ผู้บังคับนั้นเป็นบุคคลที่แข็งแรงและตัวใหญ่กว่า ข. ผู้ที่ถูกบังคับ โดย ข. ไม่อาจต่อสู้ ก. ได้ จึงเลือก
ที่จะกระท าตามที่ ก. บังคับ ซึ่งเป็นทางเลือกเดียวที่จะท าให้ ข. พ้นจากภยันตราย การที่ ข. ท าร้าย
ร่างกาย ค. นั้น จึงสามารถอ้างได้ว่าตนได้กระท าไปด้วยความจ าเป็นได้ 
 ดังนั้น การกระท าที่สามารถอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นได้จะต้องเป็นการกระท า
ที่สมควรแก่เหตุ หากเป็นการกระท าที่เกินสมควรแก่เหตุผู้กระท าจะไม่ได้รับการยกเว้นโทษ  แต่
ผู้กระท าอาจได้รับการลดโทษตามความในมาตรา 69104 ตามประมวลกฎหมายอาญา โดยศาลจะ
พิจารณาลงโทษเท่าใดนั้นแล้วแต่กรณีไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
103 หยุด แสงอุทัย, กฎหมำยอำญำ ภำค 1, หน้า 150-151. 
104 มาตรา 69 “ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 67 และ 68 นั้น ถ้าผู้กระท าได้กระท าไปเกิน

สมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งความจ าเป็น หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจ าต้องกระท าเพ่ือป้องกัน 
ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ แต่ถ้าการกระท านั้นเกิด
จากความตื่นเต้น ความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระท าก็ได้” 
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บทท่ี 5 

 
วิเครำะหเ์ปรียบเทียบกำรกระท ำด้วยควำมจ ำเป็นระหว่ำงประเทศไทย 

ประเทศสหรัฐอเมริกำและประเทศเยอรมัน 
 
 ตามหลักการกระท าด้วยความจ าเป็นของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
เยอรมัน ตามที่ได้อธิบายในบทก่อนหน้านี้ สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างได้  
ดังนี้ 
 
5.1 เปรียบเทียบระหว่ำงประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 
 ตามหลักการกระท าด้วยความจ าเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่ได้อธิบายในบทที่ 3 ก่อน
หน้านี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 2 กรณ ีมีการบัญญัติแยกมาตราอย่างชัดเจน กล่าวคือ 

1. หลัก Duress เป็นการกระท าด้วยความจ าเป็นที่เกิดในกรณีที่ถูกขู่บังคับโดยมนุษย์จน
ผู้ถูกข่มขู่เกิดความกลัวและไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้จ าต้องกระท าตามที่ถูกขู่บังคับ หลัก Duress 
บัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Model panel code มาตรา 2.09 
เป็นการกระท าด้วยความจ าเป็นที่กฎหมายยกเว้นโทษให้ หรือเรียกว่า การกระท าด้วยความจ าเป็นที่
กฎหมายในอภัย 

2. หลัก Necessity เป็นการกระท าด้วยความจ าเป็นที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีสภาวะแวดล้อม
ภายนอกมาบังคับให้ต้องกระท า อาจจะเป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ การกระท าของสัตว์ หรือแม้แต่
ภัยที่เกิดขึ้นโดยการกระท าของมนุษย์ แต่จะต้องไม่ใช่ภัยที่เกิดขึ้นโดยการถูกข่มขู่ในเกิดความเกรงกลัว 
กรณีนี้เป็นกรณีที่จะต้องเลือกในสิ่งที่รักษาคุณค่าทางกฎหมายที่มากกว่าและยอมสูญเสียสิ่งที่มีคุณค่า
ทางกฎหมายน้อยกว่า หลัก Necessity บัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาประเทศสหรัฐอเมริกาที่
เรียกว่า Model Panel Code มาตรา 3.02 ถือว่าเป็นการกระท าด้วยความจ าเป็นที่ชอบด้วย
กฎหมาย 
 หลักการกระท าด้วยความจ าเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงแม้จะมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน
ระหว่าง ความจ าเป็นที่กฎหมายยอมรับ และความจ าเป็นที่กฎหมายให้อภัย แต่ก็เป็นเพียงการแบ่ง
ในทางทฤษฏี ในทางปฏิบัตินั้นด้วยโครงสร้างกฎหมายอาญา Common Law ตามที่ได้อธิบายไว้ใน
บทที่ 2 ที่กล่าวมาแล้วนั้น หลักความจ าเป็นทั้ง 2 รูปแบบอยู่ในโครงสร้างกฎหมายอาญาในส่วนข้อ
ต่อสู้เพ่ือให้พ้นความรับผิด (General Defense) ซึ่งส่งผลให้ Duress และ Necessity มีผลทาง
กฎหมายที่เหมือนกัน กล่าวคือ ผู้กระท าไม่ต้องได้รับโทษ 
 หากเปรียบเทียบกับหลักกระท าด้วยความจ าเป็นประเทศไทย ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 4 จะ
พบว่าประเทศไทยไม่มีการแบ่งการกระท าด้วยความจ าเป็นที่กฎหมายยอมรับ และความจ าเป็นที่
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กฎหมายให้อภัย แยกมาตราชัดเจนดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา มีเพียงการกระท าด้วยความจ าเป็น
ตามมาตรา 67 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นการกระท าด้วยความจ าเป็นที่กฎหมายให้อภัย
เท่านั้น แต่หากเปรียบเทียบการกระท าด้วยความจ าเป็นในรูปแบบ Necessity และ Duress ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา กับหลักความจ าเป็นทั้ง 2 อนุมาตราของประเทศไทยจะพบว่า การกระท าด้วย
ความจ าเป็นตามอนุมาตรา 1 ของประเทศไทยจะคล้ายกับการกระท าด้วยความจ าเป็นในรูปแบบ 
Duress ของประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ เป็นการกระท าที่เกิดจากการถูกบังคับ ขู่เข็ญ โดยการ
กระท าของมนุษย์ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนด้วยวิธีอ่ืนใดได้ และการกระท าด้วยความจ าเป็น
ตามอนุมาตรา 2 ของประเทศไทย อาจเทียบได้กับการกระท าด้วยความจ าเป็นในรูปแบบ Necessity 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ การกระท าที่ถูกบังคับโดยสภาพแวดล้อมธรรมชาติตามหลัก 
Necessity นั้นย่อมถือว่าเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงด้วยวิธีอ่ืนใดได้ การ
กระท าด้วยความจ าเป็นทั้ง 2 อนุมาตราของประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นการกระท าที่กฎหมายที่
กฎหมายยกเว้นโทษ กล่าวคือ ผู้กระท าไม่ต้องได้รับโทษ 
 
5.2 เปรียบเทียบระหว่ำงประเทศไทยและประเทศเยอรมัน 
   

ตามที่ได้อธิบายในบทที่ 3 ก่อนหน้านี้ การกระท าด้วยความจ าเป็นของประเทศเยอรมัน 
แบ่งออกเป็น 2 กรณีโดยมีมาตราบัญญัติแยกไว้ต่างหากอย่างชัดเจน ก าหนดหลักและผลทางกฎหมาย
ที่ต่างกัน ดังนี้ 

1. การกระท าด้วยความจ าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามหลักมาตรา 34 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาประเทศเยอรมัน เป็นการกระท าที่เน้นการชั่งน้ าหนักประโยชน์รักษาไว้ซึ่งสิ่งที่มีคุณค่า
ทางกฎหมายที่มากกว่า กรณีนี้หากเทียบกับกฎหมายอาญาประเทศไทย จะเทียบได้กับประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 305 อนุมาตรา 1 ความว่า 
 “การท าแท้งให้หญิงที่กระท าโดยแพทย์โดยหญิงยินยอม และเป็นการกระท าที่จ าเป็นต้อง
กระท าเนื่องจากสุขภาพของหญิง เป็นการกระท าท่ีไม่เป็นความผิด” 

สาระส าคัญในมาตรา 305 อนุมาตรา 1 เทียบได้กับหลักมาตรา 34 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาประเทศเยอรมัน ที่เน้นเรื่องการชั่งน้ าหนักประโยชน์เพ่ือรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมทางกฎหมายที่
มากกว่า การที่แพทย์ต้องเลือกรักษาชีวิตใดชีวิตหนึ่งระหว่างชีวิตมารดากับชีวิตทารกในครรภ์ และ
แพทย์เลือกที่จะรักษาชีวิตมารดา เลือกที่จะท าลายชีวิตทารกในครรภ์ เ พ่ือให้หญิงผู้เป็นมารดามีชีวิต
ต่อได้ เพราะถ้าไม่เอาทารกในครรภ์ออกจะท าให้มารดาเสียชีวิตอย่างแน่นอน ถือว่าการกระท าของ
แพทย์เป็นการชั่งน้ าหนักประโยชน์เลือกท่ีจะรักษาคุณธรรมทางกฎหมายที่มากกว่า 

2. การกระท าด้วยความจ าเป็นที่กฎหมายให้อภัย หลักมาตรา 34 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาประเทศเยอรมัน สามารถเทียบได้กับการกระท าด้วยความจ าเป็นมาตรา 67 ตามประมวล
กฎหมายอาญาประเทศไทย เป็นกรณีการกระท าด้วยความจ าเป็นที่เกิดขึ้นในสภาวะที่มีอันตรายที่ใกล้
จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงด้วยวิธีอ่ืนใดได้ ผู้กระท าไม่ต้องได้รับโทษ 
 หากพิจารณาถึงข้อยกเว้นการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นเปรียบเทียบทั้ง 3 ประเทศ 
พบว่ามีข้อแตกต่าง กล่าวคือ ข้อยกเว้นการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นประเทศไทยและประเทศ
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สหรัฐอเมริกาไม่มีข้อยกเว้นในประเด็นที่ว่า ผู้มีหน้าที่ความสัมพันธ์ทางกฎหมายพิเศษ ไม่สามารถอ้าง
ได้ว่าการที่ตนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นการกระท าด้วยความจ าเป็น ดังเช่นหลักการกระท าด้วย
ความจ าเป็นตามมาตรา 35 ประมวลกฎหมายอาญาประเทศเยอรมัน 
 ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ที่ผู้มีหน้าที่ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ละทิ้งหน้าที่ โดยอ้างว่าการ
กระท าของตนเป็นการกระท าด้วยความจ าเป็น เป็นการกระท าเพียงทางเดียวที่จะท าให้ตนพ้นจาก
ภยันตรายที่ใกล้จะถึง ผลทางกฎหมายของทั้ง 3 ประเทศย่อมแตกต่าง ดังที่จะยกตัวอย่างในล าดับ
ต่อไป 
 
5.3 สถำนกำรณ์ตัวอย่ำงเพ่ือเปรียบเทียบผลของกฎหมำย  
 
 เหตุการณ์ “Miracle on Hudson”105 วันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2009 สายการบิน US 
Ariways เที่ยวบินที่ 1549 เครื่องรุ่น Airbus A320-214 ออกเดินทางจาก Lagvardia Airport จาก
นิวยอร์ก สู่ Seattle-Tacoma International Airport ซึ่งหลังจากขึ้นบินเพียง 2 นาที เที่ยวบิน
ประสบปัญหากับ Bird strike106 ในขณะที่เครื่องบินอยู่ที่ความสูง 2,700 ฟุต เครื่องบินเริ่มมีเสียงดัง 
มีประกายไฟขึ้นจากเครื่องยนต์ สร้างความตกใจให้กับผู้โดยสารเป็นอย่างมาก นักบินจึงตัดสินใจ
ติดต่อศูนย์ควบคุมการบินนิวยอร์กเพ่ือที่จะย้อนกลับไปสนามบินนิวยอร์ก ต่อมาเครื่องยนต์ดับสนิท
และคาดว่าจะตกในอีก 2 นาท ีไม่สามารถกลับไปลงจอดฉุกเฉินได้ท่ีสนามบินใกล้ที่สุด นักบินตัดสินใจ
น าเครื่องลงจอดที่แม่น้ า Hudson แม่น้ าที่อยู่ระหว่างนิวยอร์กและวีฮอร์เดนในรัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยที่
นักบินให้เหตุผลว่า การที่เลือกลงจอดกลางแม่น้ า Hudson เพราะเห็นว่าบริเวณนั้นมีเรือล าใหญ่และ
ท่าเรือที่ใกล้ 3 ท่า ท าให้อาจมีการเข้าช่วยเหลือได้เร็วและมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น ในสถานการณ์นั้น
นักบินพยายามน าเครื่องบินลงจอดให้ปลอดภัยที่สุด เมื่อเครื่องลงจอดบนแม่น้ า ลูกเรือได้ให้ค าแนะน า
ผู้โดยสารในการช่วยเหลือตัวเองออกจากเครื่องบิน และช่วยผู้โดยสารออกบริเวณปีกเครื่องบินรอเรือ
เข้ามาช่วย ท าให้ผู้โดยสารทุกคนปลอดภัย 
 จากเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นกรณีที่นักบินและลูกเรือให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มที่ไม่
ละทิ้งผู้โดยสาร หากเปลี่ยนข้อเท็จจริงว่า หลังจากที่นักบินน าเครื่องลงจอดบนแม่น้ า Hudson แล้ว 
นักบินและลูกเรือละทิ้งผู้โดยสาร ไม่ให้ค าแนะน าถึงวิธีการออกจากเครื่องบินและหลบหนีเอาชีวิตรอด   
 ข้อเท็จจริงดังกล่าวหากเกิดในประเทศไทย การกระท าของนักบินที่หลบหนีเอาชีวิตรอด 
ละทิ้งหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือผู้โดยสาร เป็นการกระท าที่ผิดตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ.2497 มาตรา 21107 ที่บังคับให้นักบินผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยตาม

                                                           
105 ปำฏิหำริย์บนแม่น้ ำฮัตสัน, ค้นวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 จาก https://www.dek-

d.com/studyabroad/32905/ 
106 Bird Strike เป็นค าที่ใช่เรียกเหตุการณ์ที่เกิดการชนรุนแรงระหว่างฝูงสัตว์กับยานพาหนะ

ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเฉพาะเครื่องบินกับฝูงนกหรือค้างคาว 
107 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 บัญญัติไว้ว่า “ผู้จดทะเบียน

อากาศยาน ผู้ด าเนินการเดินอากาศ ผู้ประจ าหน้าที่ บุคคลที่อยู่ในอากาศยาน และผู้ได้รับใบรับรอง
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ข้อบังคับคณะกรรมการบินพลเรือน ฉบับ 78 ว่าด้วยเรื่องการเดินอากาศของอากาศยาน ข้อที่ 
4.14.1108 ที่ว่าด้วยเรื่องหน้าที่ของผู้คุมอากาศยาน ที่บังคับให้นักบินต้องรับผิดชอบความปลอดภัย
ของผู้โดยสาร เริ่มตั้งแต่อากาศยานมีความพร้อมที่จะท าการบินจนสิ้นสุดการบิน การกระท าของ
นักบินเป็นการกระท าที่ผิดตามพระราชบัญญัติเพียงเท่านั้น หากนักบินอ้างว่า การกระท าของตนเป็น
การกระท าด้วยความจ าเป็น ตามมาตรา 67 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เพราะด้วยสถานการณ์
ขณะนั้น การหลบหนีของตนเป็นการกระท าเพ่ือให้ตนพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและตนไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงด้วยวิธีอ่ืนใดได้ การหลบหนีเป็นวิถีทางเดียวที่จะท าให้พ้นจากภยันตรายนั้น  ข้ออ้างของ
นักบินย่อมใช้อ้างเพ่ือให้ตนได้รับการยกเว้นโทษไดต้ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67 เพราะหาก
เปรียบเทียบตามโครงสร้างกฎหมายอาญานั้น การกระท าของนักบินเป็นการกระท าที่ผิดตาม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ ถือว่ามีเป็นการกระท าที่ครบองค์ประกอบความผิดตามโครงสร้างที่ 1 
กล่าวคือ เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย แต่การหลบหนีของนักบินเป็นการกระท าเพ่ือให้พ้นจาก
ภยันตรายที่ใกล้จะถึงและการหลบหนีเป็นวิถีทางเดียวที่จะท าให้พ้นจากภยันตราย จึงถือว่าเป็นการ
กระท าที่เป็นไปตามหลักการกระท าด้วยความจ าเป็น และกรณีนี้การกระท าของนักบินไม่ได้เป็นไป
ตามข้อยกเว้นการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นที่กฎหมายอาญาประเทศไทยก าหนดไว้ กล่าวคือ 
ไม่เป็นการกระท าที่เกินสมควรแก่เหตุ และภยันตรายนั้นมิได้ก่อเกิดขึ้นโดยความผิดของนักบินแต่
อย่างใดเป็นเพียงภยันตรายที่เกิดจากธรรมชาติ นักบินจึงสามารถอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นเพ่ือ
เป็นเหตุยกเว้นโทษตามโครงสร้างที่ 3 ของกฎหมายอาญาประเทศ นักบินจึงได้รับการยกเว้นโทษ  
 ในท านองเดียวกันหากกรณีดังกล่าวเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลทางกฎหมายจะคล้าย
กับประเทศไทยดังที่อธิบายไปข้างต้น เนื่องจากข้อบังคับที่ก าหนดให้นักบินมีหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตลอดการบินของอากาศยานของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไปในแบบเดียวกันกับ
ประเทศไทย เพราะทั้งประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาล้วนเป็นสมาชิกขององค์กร The 
International Civil Aviation Organization (ICAO)109 หรือ องค์การการบินพลเรือนระหว่าง

                                                           

การด าเนินงานสนามบินสาธารณะ ต้องปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยตามข้อบังคับผู้ด าเนินการ
เดินอากาศ ผู้ได้รับใบรับรองการด าเนินงานสนามบินสาธารณะ และผู้ประกอบการในสนามบิน
อนุญาตต้องรับผิดชอบและก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยและแผนนิรภัยในการ
บินพลเรือนแห่งชาติ” 

108 ข้อบังคับคณะกรรมการบินพลเรือน ฉบับ 78 ว่าด้วยเรื่องการเดินอากาศของอากาศยาน 
ข้อที่ 4.14.1 ความว่า 
 “หน้าที่ของนักบินผู้ควบคุมอากาศยาน มีดังต่อไปนี้ 
 4.14.1 รับผิดชอบการปฏิบัติการและความปลอดภัยของอากาศยานรวมทั้ง ความปลอดภัยผู้
ประจ าหน้าที่ ผู้โดยสาร สินค้าและพัสดุภัณฑ์ ขณะที่อากาศยานมีความพร้อมที่จะท าการบินจนสิ้นสุด
การบิน” 

109 ICAO, Retrieved July 10, 2017 from https://advanceaviationblog.word 
press.com/2015/11/19/icao-. . . 
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ประเทศ110 ดังนั้น มาตรฐานด้านความปลอดภัยในประเด็นการก าหนดหน้าที่นักบินในการที่จะต้อง
รับผิดชอบความปลอดภัยผู้โดยสารนั้น ย่อมก าหนดไว้ในลักษณะเดียวกัน การหลบหนีออกจาก
เครื่องบินเพื่อเอาชีวิตรอดของนักบินจึงเป็นการกระท าที่ผิดตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ เนื่องจากเป็นการกระท าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องดูแลความปลอดภัยให้กับ
ผู้โดยสารตลอดที่ท าการบินจนกว่าการบินจะสิ้นสุด ตามหลักกฎหมายอาญาประเทศสหรัฐอเมริกา 
นักบินอาจอ้างได้ว่าการกระท าของตนเป็นการกระท าด้วยความจ าเป็นในรูปแบบ Necessity ตามความ
ในประมวลกฎหมายอาญาประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Model Penal Code มาตรา 3.02111 
กล่าวคือ การหลบหนีของนักบินนั้นเป็นการกระท าเพ่ือหลีกเลี่ยงภัยที่ถูกบังคับโดยแวดล้อมภายนอก
ที่เกิดจากอุบัติเหตุจากธรรมชาติ และการหลบหนีนั้นเป็นเพียงวิถีทางเดียวที่จะท าให้พ้นจากภัย
ดังกล่าว หากเป็นไปตามหลักการกระท าด้วยความจ าเป็นในรูปแบบ Necessity แล้ว ตามกฎหมาย
อาญาประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นการกระท าที่กฎหมายให้อ านาจกระท า ผู้กระท าไม่มีความผิด 
 ในทางกลับกันหากกรณีดังกล่าวเกิดข้ึนในประเทศเยอรมัน การหลบหนีและละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ของนักบิน นอกจากจะเป็นการกระท าที่ผิดข้อบังคับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศดังเช่น
ประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว นักบินจะอ้างว่าการหลบหนีของตนเป็นการกระท า
เพ่ือให้ตนพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและการหลบหนีเป็นเพียงทางเดียวที่จะท าให้พ้นจาก

                                                           
110 หน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ ตั้งขึ้นเพ่ือก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการบินให้กับทุก

ประเทศ และก าหนดวิธีปฏิบัติกิจการการบิน เช่น การก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับ ออกแบบอากาศ
ยาน มาตรฐานระบบสื่อสารวิทยุเพ่ือความปลอดภัยของการบิน  ปัจจุบันมีสมาชิก 191 ประเทศ โดย
มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออส ประเทศแคนาดา และมีส านักงานประจ าภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร    

111 Section 3.02. Justification Generally:  Choice of Evils.  [cf. Restatement 
Torts 2d §§ 262, 263] 
   (1) Conduct which the actor believes to be necessary to avoid a harm or evil 
to himself or to another is justifiable, provided that: 
     (a) the harm or evil sought to be avoided by such conduct is greater than 
that sought to be prevented by the law defining the offense charged;  and 
     (b) neither the Code nor other law defining the offense provides 
exceptions or defenses dealing with the specific situation involved;  and 
     (c) a legislative purpose to exclude the justification claimed does not 
otherwise plainly appear. 
   (2) When the actor was reckless or negligent in bringing about the situation 
requiring a choice of harms or evils or in appraising the necessity for his conduct, the 
justification afforded by this Section is unavailable in a prosecution for any offense 
for which recklessness or negligence, as the case may be, suffices to establish 
culpability. 
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ภยันตราย เพ่ือให้ตนได้รับการยกเว้นโทษในกรณีที่เป็นการกระท าด้วยความจ าเป็นเหมือนดังเช่น
ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาดังที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้นไม่ได้ถึงแม้ว่าตามข้อเท็จจริงการ
กระท าและสภาวการณ์ขณะนั้นจะเข้าตามหลักการกระท าด้วยความจ าเป็นก็ตาม แต่เพราะตาม
ประมวลกฎหมายอาญาประเทศเยอรมันว่าด้วยการกระท าด้วยความจ าเป็น มาตรา 35112 ได้ก าหนด
ข้อยกเว้นการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นต่างจากประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา 
กล่าวคือ ห้ามมิให้บุคคลผู้มีหน้าที่ความสัมพันธ์ทางกฎหมายเป็นพิเศษยกการกระท าด้วยความจ าเป็น
เพ่ือเป็นข้ออ้างในสถานการณ์ที่ตนมีหน้าที่ความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่จะต้องกระท า จากข้อเท็จจริง
ดังกล่าว นักบินถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่ตามข้อบังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศที่จะต้องดูแลความ
ปลอดภัยผู้โดยสารตลอดจนกว่าการบินจะสิ้นสุดลง การที่นักบินจะอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็น
เพ่ือเป็นเหตุยกเว้นโทษในตนในประเทศเยอรมันย่อมไม่อาจท าได้  
 หากเทียบผลของกฎหมายในข้อเท็จจริงเดียวกันของทั้ง 3 ประเทศที่อธิบายมาแล้วข้างต้น 
จะพบว่ามีผลทางกฎหมายที่แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุป คือ ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีผลทางกฎหมายไปในทางเดียวกัน คือ นักบินสามารถอ้างว่าการหลบหนีของตนเป็นการกระท าด้วย
ความจ าเป็นเพ่ือให้ตนได้รับการยกเว้นโทษได้ แต่ส าหรับประเทศเยอรมัน นักบินไม่สามารถอ้าง
หลักการกระท าด้วยความจ าเป็นเพ่ือเป็นเหตุให้ตนได้รับการยกเว้นโทษได้ เนื่องจากหลักการกระท า
ด้วยความจ าเป็นประเทศเยอรมันมีการก าหนดหลักเพ่ือห้ามผู้ที่มีหน้าที่ความสัมพันธ์ทางกฎหมายเป็น
พิเศษในการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นเพ่ือยกเว้นโทษ ผู้มีหน้าที่ที่จะต้องกระท าการหรือไม่
กระท าการใดยังคงผูกพันในหน้าที่นั้นถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถอ้างการกระท าด้วย
ความจ าเป็นได้ก็ตาม 
 จึงเกิดประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่า กฎหมายของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาใน
ประเด็นข้อยกเว้นการอ้างการกระท าความผิดด้วยความจ าเป็นยุติธรรมพอแล้วหรือไม่ ประชาชนผู้เชื่อ
อย่างสุจริตว่าจะต้องได้รับการดูแลและได้รับความปลอดภัยมากที่สุดในการสถานการณ์นั้น ๆ จากผู้ที่มี
หน้าที่ดูแล ตัวอย่างเช่น แพทย์กับผู้ป่วย นักบินกับผู้โดยสาร เป็นต้น แต่กลับถูกละเลย เพิกเฉย จากผู้มี
หน้าที ่ในทางกลับกันผู้ที่มีหน้าที่กลับใช้ช่องว่างของกฎหมายจุดนี้เพ่ือให้ตนพ้นจากความรับผิด ทั้ง  ๆ 
ที่การกระท าของตนเป็นการกระท าที่ไร้ความรับผิดชอบในหน้าที่ เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัว จะเกิด
ความยุติธรรมเพ่ิมขึ้นหรือไม่ หากมีการวางหลักข้อยกเว้นการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นใน
ประเด็นของผู้มีหน้าที่ความสัมพันธ์ทางกฎหมายเป็นพิเศษดังเช่นกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 35 
เพ่ือเป็นป้องกันการปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ความสัมพันธ์ทางกฎหมายเป็นพิเศษ เพ่ือ
รักษาสิทธิและความปลอดภัยของประชาชนผู้ที่มีสิทธิพึงจะได้รับ 
 ถึงแม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีกระบวนการและผลทางกฎหมายในลักษณะเดียวกับ
ประเทศไทย แต่เนื่องด้วยโครงสร้างอาญาในระบบ Common Law ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น 
เป็นการพิจารณาในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เป็นหลัก ไม่ได้มีการพิจารณาลึกเหมือนดังเช่น

                                                           
112  สุรสิทธิ์ แสงวโิรจนพัฒน์, “ความจ าเป็น (Der Notstand) ตามมาตรา 35 ประมวล

กฎหมายเยอรมัน,” ดุลพำห, หน้า 220. 
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ประเทศเยอรมันซึ่งมีการพิจารณาไปถึงการมีหน้าที่หรือไม่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในแต่ละ
สถานการณ ์
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษามีความเห็นว่า การวางหลักข้อยกเว้นการกระท าด้วย
ความจ าเป็นตามกฎหมายอาญาประเทศเยอรมัน มาตรา 35 เป็นการวางหลักก่อให้เกิดความยุติธรรม
มากกว่าหลักการกระท าด้วยความจ าเป็นของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาที่ข้อยกเว้นการ
อ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นมีเพียงแค่เป็นการกระท าที่ไม่เกินสมควรแก่เหตุและผู้ที่อ้างการกระท า
ด้วยความจ าเป็นไม่เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดภัยขึ้นเท่านั้น ไม่มีข้อยกเว้นการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็น
ในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่ความสัมพันธ์ทางกฎหมายอย่างเช่นประเทศเยอรมัน ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า 
การมีข้อยกเว้นการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นในประเด็นของผู้มีหน้าที่ความสัมพันธ์ทาง
กฎหมายย่อมเป็นเรื่องที่ยุติธรรมกับประชาชนผู้ที่มีสิทธิได้รับความปลอดภัยในสถานการณ์นั้น ๆ และ
ป้องกันไม่ให้ผู้มีหน้าที่ปัดความรับผิดชอบเพียงเพราะประโยชน์ส่วนตน 
 จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่า นอกจากประเทศเยอรมันแล้วยังมีประเทศญี่ปุ่นที่
วางหลักข้อยกเว้นการกระท าด้วยความจ าเป็นไว้แบบเดียวกับประเทศเยอรมัน ตามที่ได้กล่าวไว้
ในบทที่ 3 ก่อนหน้านี้ และยังพบอีกว่าประเทศญี่ปุ่นมีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับ
ประเด็นการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นเพ่ือยกเว้นโทษของผู้มีหน้าที่และมีค าพิพากษาของศาล 
ดังที่จะสรุปต่อไปนี้113  
 คดดีังกล่าวเป็นกรณีที่พยาบาลผู้ช่วยท าคลอด ประกอบอาชีพพยาบาลทั้ง ๆ ที่ไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น พยาบาลจะต้องรับผิดในฐานะผู้มีหน้าความสัมพันธ์ทาง
กฎหมายพิเศษในกรณีที่ไม่อาจอ้างได้ว่าตนกระท าด้วยความจ าเป็น แต่พยาบาลกลับอ้างการกระท า
ด้วยความจ าเป็นเพ่ือเป็นเหตุให้ตนได้รับการยกเว้นโทษโดยอ้างว่าตนไม่ถือว่าเป็นผู้มีหน้าที่ผูกพันตาม
กฎหมายเพราะตนไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพพยาบาลผู้ช่วยท าคลอด ย่อมอ้างการกระท า
ด้วยความจ าเป็นเพ่ือให้ตนได้รับการยกเว้นโทษได้ตามความในมาตรา 37 อนุมาตรา 1 ได้ กรณีนี้ศาล
ประเทศญี่ปุ่นได้มีค าพิพากษาว่า ถึงแม้ว่าการกระท าของพยาบาลจะเป็นการกระท าของผู้ที่ไม่มี
ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ แต่การกระท านั้นท าให้เกิดหน้าที่พิเศษเสมือนผู้มีใบอนุญาตภายใต้กฎ
ข้อบังคับของพยาบาลผู้ช่วย จึงไม่เป็นไปตามหลักที่จะอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นตามมาตรา 37 
อนุมาตรา 1 พยาบาลจึงเสมือนว่าเป็นผู้มีหน้าผูกพันในการกระท าที่ตนกระท า ไม่อาจอ้างการกระท า
ด้วยความจ าเป็นเพ่ือเป็นเหตุยกเว้นโทษให้ตนได้ ตามความในมาตรา 37 อนุมาตรา 2 ซึ่งตามความใน
มาตรา 37 อนุมาตรา 2 นั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ใดที่ให้พยาบาลได้รับประโยชน์จากหลักพ้ืนฐานของ
กฎหมายเพียงเพราะว่าตนไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพ 
 จากคดีดังกล่าวเป็นคดีที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาในประเด็นของ “ขอบเขตของผู้มีหน้าที่” 
กล่าวคือ ข้อยกเว้นการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นทั้งในส่วนของประเทศเยอรมัน และประเทศ
ญี่ปุ่นนั้นมีขอบเขตเพียงใด ค าว่าผู้มีหน้าที่หมายความถึงผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพเท่านั้นหรือไม่ 
ซึ่งหากพิจารณาตามหลักประเทศเยอรมันพบว่า ผู้ที่มีหน้าผูกพันตามกฎหมายเป็นพิเศษ ตามความใน
มาตรา 35 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันนั้น หมายความถึง ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพ

                                                           
113 Shigemitsu Dando, op. cit., p. 127. 
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โดยถูกกฎหมาย กล่าวคือ มีใบอนุญาตประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง จึงเกิดค าถามว่า หากเกิดกรณี
ดังคดีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นนั้น ผลทางกฎหมายของประเทศเยอรมันหากวิเคราะห์ตรงตามตัวบท
มาตรา 35 นั้น ผู้ที่ประกอบอาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตย่อมไม่ผูกพันตามความในมาตรา 35 ในส่วนของ
ข้อยกเว้นการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นของผู้มีหน้าที่ ดังนั้น  ย่อมอ้างการกระท าด้วยความ
จ าเป็นเพ่ือยกเว้นโทษให้กับตัวเองได้ จึงเกิดค าถามว่า ยุติธรรมกับบุคคลผู้ที่ควรได้รับการดูแลรักษา
ความปลอดภัยจากผู้มีหน้าที่แล้วหรือไม่ จากกรณีดังกล่าว ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาย่อมเชื่อโดยความ
สุจริตว่าพยาบาลที่มาดูแลต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ และตนจะได้รับการดูแล ความปลอดภัย
มากที่สุด แต่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พยาบาลผู้มีหน้าที่ดูอ้างว่าตนไม่มีหน้าที่เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตให้
ประกอบอาชีพ และอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นยกเว้นโทษให้ตน  
 ตามความเห็นของผู้ศึกษา การวางหลักของศาลญี่ปุ่นในคดีดังกล่าว เป็นการวางหลักแสดงให้
เห็นถึงขอบเขตของค าว่า “ผู้มีหน้าที่” กล่าวคือ ค าว่าผู้มีหน้าที่ไม่ได้หมายความเพียงแค่ผู้ที่มี
ใบอนุญาตประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ให้หมายความรวมถึงผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ แต่แอบอ้าง 
หลอกลวงผู้อ่ืน แต่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกลับไม่รับผิดชอบในการกระท า ใช้กฎหมายเพ่ือให้ตนพ้นจาก
โทษ การวางหลักของศาลญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่สร้างความยุติธรรม ปิดช่องว่างของกฎหมาย ป้องกันไม่ให้ผู้
ที่แอบอ้าง หลอกลวงบุคคลอื่น ใช้กฎหมายในการไม่ได้รับโทษ 
 แต่อย่างไรก็ดี ผู้ศึกษาได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า หากเป็นกรณีที่ผู้กระท าปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่
หนึ่งเพ่ือไปปฏิบัติอีกหน้าที่หนึ่ง ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องปฏิบัติในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ เป็น
กรณีท่ีงดเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือชีวิตผู้อ่ืน ซึ่งมิได้เป็นการงดเว้นหน้าที่เพ่ือช่วยชีวิตตัวเอง
ดังตัวอย่างที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น ครูฝึกว่ายน้ า ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย
นักเรียนทุกคน แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีนักเรียน 2 คน เป็นตะคริวในสระว่ายน้ าและจมน้ าในเวลา
เดียวกัน ซึ่งในสถานการณ์นั้นครูฝึกสามารถเลือกช่วยชีวิตได้เพียงคนเดียว เป็นเหตุให้นักเรียนอีกคน
ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากการจมน้ าและขาดออกซิเจนเป็นเวลานานเกินไป ในกรณีดังกล่าวการไม่
ปฏิบัติหน้าที่ของครูฝึกต่อนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บนั้น ครูฝึกสามารถอ้างได้หรือไม่ว่าการไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเป็นการกระท าด้วยความจ าเป็นเพราะต้องไปช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง และครูฝึกถือว่า
เป็นผู้มีหน้าที่สัมพันธ์ทางกฎหมายเป็นพิเศษอันไม่อาจอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นตามข้อยกเว้น
การกระท าด้วยความจ าเป็นหรือไม่ 
 จากการศึกษาพบว่า ในกรณีที่มีหน้าที 2 หน้าที่ เกิดขึ้นพร้อมกันท าให้ผู้มีหน้าที่จะต้องเลือก
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง กรณีนี้ตามกฎหมายอาญาเยอรมันไม่ถือว่าเป็นกรณีตามหลักการ
กระท าด้วยความความจ าเป็น แต่เป็นกรณีของหลักการปะทะกันของหน้าที่ (Die Rechtfertigende 
Pflichtenkollision) ซึ่งเป็นเหตุยกเว้นความผิดส าหรับการไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้เป็นความเห็น
ทางต าราทางต าราของกฎหมายอาญาเยอรมัน ยังไม่มีการบัญญัติเป็นมาตราแต่อย่างใด 
 ส าหรับประเทศไทย ยังไม่มีทฤษฎีในเรื่องการปะทะกันของหน้าที่ดังเช่นประเทศเยอรมัน 
ดังนั้นหากเกิดสถานการณ์ดังที่ยกตัวอย่างในประเทศไทย ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรยังคงเป็น
เรื่องท่ีน่าสนใจซึ่งต้องรอความเห็นของนักวิชาการต่อไป   
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บทท่ี 6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรุป   
  
 จากการศึกษาที่อธิบายมาทั้งหมดในบทก่อนหน้านี้ ท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงรูปแบบโครงสร้าง
กฎหมายอาญาในระบบ Common Law และ Civil Law เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างของทั้งสองระบบ พบว่า ทั้งสองระบบมีโครงสร้างกฎหมายอาญาที่ต่างกัน กล่าวคือ ในระบบ 
Civil Law มีการแยกโครงสร้างในส่วน “เหตุยกเว้นความผิด” (Justification) และ “เหตุยกเว้นโทษ” 
(Excuse) ออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งต่างกับโครงสร้างอาญาในระบบ Common Law ที่ไม่ได้มี
การแบ่งเหมือนดังเช่นระบบ Civil Law แต่ได้รวมไว้ในโครงสร้างส่วนที่สามที่เรียกว่า “ข้อต่อสู้เพ่ือให้
พ้นความรับผิด” (General Defenses) โดยสาเหตุที่โครงสร้างอาญาระบบ Common Law ไม่มี
การแบ่งแยกเนื่องจาก ระบบ Common Law เป็นระบบที่ใช้ค าพิพากษาของศาลเป็นหลัก จึงมองว่า
การแบ่งแยกออกจากกันเป็นการฟุ่มเฟือยเพราะท้ายสุดเมื่อคดีขึ้นสู่ศาล ไม่ว่าจะเป็น “เหตุยกเว้น
ความผิด” (Justification) หรือ “เหตุยกเว้นโทษ” (Excuse) ท้ายที่สุดจ าเลยก็ไม่ได้รับโทษเหมือนกัน 
แต่ในความเห็นของนักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นให้ควรแบ่ง “เหตุยกเว้นความผิด” (Justification) 
และ “เหตุยกเว้นโทษ” (Excuse) ออกจากกัน เพ่ือความยุติธรรมของผู้บริสุทธิ์ในการที่สังคมจะได้รับ
รู้ว่าการกระท าที่เป็นเหตุไม่ได้รับโทษนั้น เป็นการกระท าที่กฎหมายอนุญาตให้กระท า กล่าวคือ 
กฎหมายยกเว้นความผิด (Justification) หรือเป็นการกระท าที่ขาดความน่าต าหนิทางสังคม กล่าวคือ 
กฎหมายยกเว้นโทษ (Excuse) ดังนั้น ความเห็นดังกล่าวของเหล่านักวิชาการท าให้โครงสร้างกฎหมาย
อาญาในระบบ Common Law มีการแบ่งหลัก “เหตุยกเว้นความผิด” (Justification) และ “เหตุ
ยกเว้นโทษ” (Excuse) ออกจากกันในทางทฤษฎี  
 จากการศึกษาหลักการกระท าด้วยความจ าเป็นของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Civil Law 
(ประเทศไทย และ ประเทศเยอรมัน) และประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Common Law (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) พบว่า หลักการกระท าด้วยความจ าเป็นของประเทศเยอรมันและประเทศ
สหรัฐอเมริกามีความเหมือนกันในการแบ่งการกระท าด้วยความจ าเป็นออกเป็น 2 แบบ คือ การกระท า
ด้วยความจ าเป็นที่กฎหมายยอมรับ และการกระท าด้วยความจ าเป็นที่กฎหมายให้อภัย กล่าวคือ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น การกระท าด้วยความจ าเป็นในรูปแบบ Duress เป็นการกระท า
ด้วยความจ าเป็นที่กฎหมายยอมรับ วางหลักในประมวลกฎหมายอาญา Model Penal Code มาตรา 
2.09 และ การกระท าด้วยความจ าเป็นในรูปแบบ Necessity เป็นการกระท าด้วยความจ าเป็นที่
กฎหมายให้อภัย วางหลักในประมวลกฎหมายอาญา Model Penal Code มาตรา 3.02 ส าหรับใน
ส่วนประเทศเยอรมัน การกระท าด้วยความจ าเป็นที่กฎหมายให้อภัย มีการวางหลักในประมวล
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กฎหมายอาญามาตรา 34 และ การกระท าด้วยความจ าเป็นที่กฎหมายยอมรับ มีการวางหลักใน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 35  
 จากการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยมีเพียงการวางหลักเรื่อง
การกระท าด้วยความจ าเป็นไว้เพียงมาตราเดียว คือ มาตรา 67 แห่งประมวลกฎหมายอาญาไม่มี
การแบ่งแยกความจ าเป็นดังเช่นสองประเทศที่กล่าวมาข้างต้นแต่อย่างใด แต่หลักความจ าเป็นที่
กฎหมายให้อภัยตามความในมาตรา 34 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน สามารถเทียบได้กับ
หลักกฎหมายอาญาเรื่องการท าแท้งที่กระท าโดยแพทย์โดยความยินยอมของหญิง ตามความใน
กฎหมายอาญามาตรา 305 อนุมาตรา 1 ซึ่งเป็นกรณีที่มีการชั่งน้ าหนักประโยชน์และรักษาไว้ซึ่ง
คุณธรรมทางกฎหมายที่มากกว่า ดังที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 4  
 นอกจากนี้ ความแตกต่างของหลักการกระท าด้วยความจ าเป็นของทั้งสามประเทศ พบว่ามี
ความแตกต่างกันในส่วนของข้อยกเว้นการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็น กล่าวคือ ประเทศไทยและ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีข้อยกเว้นการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็น เพียงแค่หากภยันตรายนั้น
ผู้กระท าก่อให้เกิดข้ึนด้วยความผิดของตน หรือการกระท าเป็นการเกินสมควรแก่เหตุ ผู้กระท าไม่อาจ
อ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นได้ แต่ส าหรับในส่วนของประเทศเยอรมัน นอกจากจะมีข้อยกเว้นที่
เหมือนกับประเทศไทยดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีข้อยกเว้นการอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็น ใน
ส่วนของผู้ที่มีหน้าที่ทางกฎหมายเป็นพิเศษอีกด้วย ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวผู้ศึกษามีความเห็นว่า 
อาจเป็นช่องว่ากฎหมายที่น าไปสู่ความไม่ยุติธรรมในการที่จะท าให้ผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลุดพ้น
จากโทษโดยอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นทั้ง ๆ ที่เป็นสถานการณ์ที่จะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่เพ่ือ
ป้องกันอันตรายให้กับบุคคลอ่ืนภายในขอบเขตหน้าที่ของตน เห็นได้จากปัญหาและผลทางกฎหมายที่
อาจเกิดในแต่ละประเทศดังที่ยกตัวอย่างในบทที่ 5 ก่อนหน้านี้ ประเทศที่ไม่ทีข้อยกเว้นการอ้าง
การกระท าด้วยความจ าเป็น สุดท้ายแล้วผลทางกฎหมาย คือ ผู้ที่มีหน้าที่สามารถอ้างการกระท าด้วย
ความจ าเป็นเพื่อให้ตนได้รับการยกเว้นโทษได้ ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่าเป็นการที่ไม่ยุติธรรมกับผู้อ่ืนที่
ได้รับความเสียหายจากการละเว้นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่จะต้องกระท า ทั้ง  ๆ ที่บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มี
สิทธิในการได้รับการดูแลความปลอดภัยจากผู้มีหน้าที่ในสถานการณ์นั้น ๆ  
 นอกจากนี้ จากการศึกษากฎหมายอาญาประเทศญี่ปุ่นมีการวางหลักข้อยกเว้นการอ้าง
การกระท าด้วยความจ าเป็นเหมือนประเทศเยอรมัน พบว่า มีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประเด็น 
ขอบเขตของผู้มีหน้าที่ที่ถือว่ามีภาระผูกพันไม่สามารถอ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นได้ โดยมีค าพิพากษา
ก าหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่ตามความในหลักข้อยกเว้นการกระท าด้วยความจ าเป็น ให้หมายความรวมถึงผู้ที่
ประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพด้วย กล่าวคือ ความผูกพันดูจากการกระท าที่
ผู้นั้นกระท าลง เมื่อผู้นั้นกระท าดังเช่นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ ผู้นั้นย่อมผูกพันกับหน้าที่ไม่อาจ
อ้างการกระท าด้วยความจ าเป็นเพ่ือเป็นเหตุยกเว้นโทษให้แก่ตนได้ เพ่ือความยุติธรรมของผู้อ่ืนที่
เสียหายจากการละเว้นหน้าที่ โดยที่ผู้เสียหายไม่ทราบว่าบุคคลนั้นจะประกอบอาชีพโดยไร้ใบอนุญาต
ที่ถูกต้อง และผู้เสียหายเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยจากผู้ที่มีหน้าที่ 
ตามที่ได้อธิบายในบทที่ 5 ก่อนหน้านี้ ผู้ศึกษามีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการวางหลักเพ่ือปิด
ช่องว่างของกฎหมายที่อาจท าให้ผู้ที่กระท าความผิดในการที่จะตีความกฎหมายเพ่ือเอาตัวรอด ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีไม่ยุติธรรม 
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 แต่หากการกระท าเพ่ือที่จะรับผิดชอบในหน้าที่นั้นน ามาซึ่งการเสียชีวิตของผู้ที่มีหน้าที่ 
กฎหมายย่อมยกโทษให้หากผู้นั้นจะละทิ้งหน้าที่โดยอ้างการกระท าด้วยความเป็นเพ่ือเอาชีวิตรอด 
เพราะกฎหมายไม่ต้องการวีรบุรุษในการที่จะรักษาซึ่งชีวิตหนึ่งและแลกมากับการสูญเสียชีวิตหนึ่ง 
ตามท่ีได้อธิบายในบทที่ 3 ก่อนหน้านี้   
 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาท้ังหมดก่อนหน้านี้ ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ประเทศไทยควรเพ่ิมหลักการกระท า
ด้วยความจ าเป็นในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67  จากเดิมท่ีวางหลักว่า 
 

ผู้ใดกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น 
(1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อ านาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยง หรือขัด

ขืนได้ หรือ 
(2) เพราะเพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่

สามารถหลีกเลี่ยง ให้พ้นด้วยวิธีอ่ืนใดได้เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะ
ความผิดของตน 
 ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

   
โดยเพ่ิมหลักข้อยกเว้นการกระท าด้วยความจ าเป็น ในประเด็นของผู้มีหน้าที่สัมพันธ์ทาง

กฎหมายเป็นพิเศษ เพ่ิมเติมในอีกวรรคหนึ่ง กล่าวคือ 
 
 ผู้ใดกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น 

(1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อ านาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยง หรือขัด
ขืนได้ หรือ 

(2) เพราะเพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่
สามารถหลีกเลี่ยง ให้พ้นด้วยวิธีอ่ืนใดได้เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะ
ความผิดของตน 
 ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 
 ความในมาตรานี้ไม่ให้น ามาใช้กับบุคคลผู้มีหน้าที่สัมพันธ์ทางกฎหมายเป็น
พิเศษ นอกจากนี้ ยังให้ผูกพันรวมถึงผู้ที่ไม่มีหน้าที่แต่ได้กระท าเสมือนผู้มีหน้าที่ด้วย 
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