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ทําไมประชาชนต.องปองกันสิทธิ
โดยปกติแลว
รัฐมีหนาที่ใหความคุมครองประชาชนภายในรัฐของตนไม!ใหถูก
ประทุษรายจากการกระทําความผิดของผูอืน่ เป*นเหตุใหสังคมอยู!รว! มกันอย!างไม!ปกติสุข ดวย
เหตุนี้รฐั จึงบัญญัติกฎหมายหามไม!ใหมีการประทุษราย
หรือกระทําความผิดกฎหมายต!อกัน
โดยเฉพาะอย!างยิ่งการประทุษรายต!อชีวติ ร!างกาย ทรัพย3สิน เสรีภาพ หรือชื่อเสียง ถาผูใดฝ5า
ฝ6นจะตองถูกรัฐลงโทษโดยเอกชน โดยประชาชนผูถูกประทุษรายจะลงโทษผูกระทําความผิด
ดวยตนเองไม!ไดแต!เนื่องจากกฎหมายยังไม!มเี ครื่องมือทีจ่ ะป7องกันภยันตรายใหแก!ประชาชนให
ทันท!วงทีประกอบกับเมื่อเกิดความเสียหายขึน้ แลวบางกรณีเป*นการยากที่จะเยียวยาแกไขให
กลับสู!สภาพเดิมได เช!น ถามีคนจะใชป6นยิงเราและเราปล!อยใหเขายิงเราตาย ผลคือ เขาถูก
ลงโทษตามกฎหมายในอนาคตแต!ชวี ิตที่เสียไปไม!มีโอกาสกลับฟ6:นขึน้ มาได ดังนัน้ กฎหมายจึงได
ใหอํานาจประชาชนทุกคนทําการป7องกันตัวเองได โดยไม!ถือว!าเป*นความผิดเมือ่ มีการกระทํา
ความผิดหรือรุกรานโดยมิชอบ
หรือเป*นกรณีเมื่อมีภยันตรายซึง่ เกิดจากการประทุษรายอัน
ละเมิดต!อกฎหมายขึ้น ประชาชนทุกคนตองพึงระลึกเสมอว!า การที่กฎหมายอนุญาตให
ประชาชนกระทําการซึง่ โดยปกติเป*นความผิดเพื่อป7องกันตัวเองไดโดยไม!ตองรอพึ่งกฎหมายเมื่อ
เกิดภยันตรายขึ้นก็ต!อเมื่อเป*นการกระทําเพื่อป7องกันภยันตรายที่เกิดขึน้
เฉพาะหนาเท!านั้น
ไม!ไดหมายความรวมไปถึงว!าใหประชาชนลงโทษผูกระความผิดเสียเองไดทุกกรณีตองปฏิบัตติ าม
หลักเกณฑ3หรือองค3ประกอบของกฎหมายอย!างเคร!งครัดดวย
นอกจากนี้กฎหมายไม!ไดเป?ด
โอกาสใหประชาชนป7องกันภยันตรายเฉพาะหนาไดเท!านั้น กฎหมายยังเป?ดโอกาสใหสามารถ
ป7องกันภยันตรายเฉพาะหนาใหแก!ผอืู ่นดวย หมายความว!ากฎหมายใหอํานาจป7องกันแทนกันได
นั่นเอง

หลักของกฎหมายที่ให.ประชาชนสามารถใช.สทิ ธิปองกันตน
ประมวลกฎหมายอาญา ไดบัญญัติเกี่ยวกับการกระทําโดยป7องกันไวใน มาตรา ๖๘
บัญญัติไวว!า
“
ผูใ. ดจําต.องกระทําการใดเพื่อปองกันสิทธิของตนหรือของผู.อื่นให.พ.น
ภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร.ายอันละเมิดตอกฎหมาย และเป*นภยันตรายทีใ่ กลจะถึง ถ.า
ได.กระทําพอสมควรแกเหตุ
การกระทํานัน้ เป*นการป7องกันโดยชอบดวยกฎหมายผูนั้นไม!มี
ความผิด ”

เราสามารถแบ!งแยกหลักเกณฑ3ของหลักกฎหมายออกเป*น ๕ ประการดังนี้
๑. มีภยันตรายต!อสิทธิซงึ่ เกิดจากการประทุษรายอันละเมิดต!อกฎหมาย
๒. ภยันตรายใกลจะถึง

๓. ผูกระทําจําตองกระทําความผิดกฎหมายเพื่อป7องกันสิทธิของตนหรือผูอื่นใหพน
จากภยันตราย
๔. ป7องกันสิทธิพอสมควรแก!เหตุ

มีภยันตรายตอสิทธิซึ่งเกิดจากการประทุษร.ายอันละเมิดตอกฎหมาย
มีภยันตรายหมายถึง ภัยที่เป*นความเสียหายต!อ ชีวติ ร!างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง
ทรัพย3สิน ฯลฯ ซึ่งเป*นสิทธิของบุคคล ตัวอย!างภยันตรายต!อชีวติ เช!น แดงยิงดํา, ภยันตรายต!อ
ร!างกาย เช!น แดงชกดํา,ภยันตรายต!อเสรีภาพ เช!น แดงจับดําขังไวในหอง,ภยันตรายต!อชื่อเสียง
เช!น แดงหมิน่ ประมาทดําหรือ เป*นชูกับภริยาของดํา,ภยันตรายต!อทรัพย3สิน เช!น แดง
ขโมยทรัพย3ของดําหรือ แดงทําลายทรัพย3ของดํา ภยันตรายต!อสิทธิ ซึง่ เกิดจากการ
ประทุษรายอันละเมิดต!อกฎหมาย หมายความว!าภยันตรายซึ่งผูถูกประทุษรายไม!มหี นาทีต่ าม
กฎหมายที่จะทนยอมรับ เขาจึงมีอํานาจตามกฎหมายทีจ่ ะทําการป7องกันได ซึง่ แยกพิจารณาได
ดังนี้
๑. ถาผูก!อใหเกิดภยันตราย มีอํานาจตามกฎหมายที่จะทําเช!นนั้นได ก็ไม!ถือว!าเป*น
ภยันตรายอันเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดต!อกฎหมาย ฉะนัน้ ผูถูกประทุษรายจะตองทน
ยอมรับภยันตรายเช!นนั้น จะทําการป7องกันไม!ได ส!วนปKญหาว!าผูก!อใหเกิดภยันตรายจะมีอํานาจ
ตามกฎหมายหรือไม!นั้นตองดูเป*นเรื่อง ๆ ไปว!ามีกฎหมายฉบับใดใหอํานาจเขากระทําการ ซึ่ง
ก!อใหเกิดภยันตรายเช!นนั้นหรือไม! เช!น ตามประมวลกฎหมายแพ!งและพาณิชย3 มาตรา
๑๕๖๗ บิดามารดา มีอาํ นาจทําโทษบุตรซึง่ อยู!ใตอํานาจปกครองตามสมควรเพื่อว!ากล!าวสั่ง
สอน ฉะนั้น ถาบิดาเฆี่ยนตีบุตร เพื่อสัง่ สอนตามสมควรเนื่องจากบุตรประพฤติตวั ไม!ดี บุตรก็มี
หนาทีต่ ามกฎหมายที่จะตองทนยอมใหเฆี่ยนตี จะใชกําลังต!อสูบิดา โดยอางว!ากระทําโดย
ป7องกันไม!ได

ฎีกาที่ ๔๒๙ – ๔๓๐ / ๒๕๐๕
พระภิกษุบงั คับจะเอามีดจากจําเลยซึ่งเป*นศิษย3 เนื่องจากจําเลยเป*นคนโมโหรายมีมดี
ไวกลัวจะมีเรื่อง จําเลยแสดงกริยาขัดขืนจะต!อสูพระภิกษุจึงใชไมฟาดไปทีหนึง่ จําเลยยกแขนรับ
ปKดไมกระเด็นไปแลวจําเลยโถมเขาหาพระภิกษุกอดปล้าํ กันลมกลิ้งไปมา จําเลยใชมีดที่ถอื แทง
พระภิกษุเช!นนี้ ไม!เป*นการป7องกันสิทธิของตนตามมาตรา ๖๘
( พิพัฒน3 จักรางกูร, ๒๕๓๒ : ๗๗ )
๒. ในกรณีที่เจาพนักงานปฏิบตั ิการตามอํานาจหนาทีข่ องเขา ซึง่ กฎหมายระบุไวแม
การปฏิบตั ิการเช!นนัน้ จะก!อใหเกิดภยันตรายแก!ผูใดก็ไม!ถือว!าเป*นภยันตราย ซึ่งเกิดจากการ
ประทุษรายอันละเมิดต!อกฎหมายเพราะ เมื่อเจาพนักงานปฏิบัตหิ นาที่ไปตามที่กฎหมายให
อํานาจไวการกระทําของเจาพนักงานก็เป*นการกระทําทีช่ อบดวยกฎหมาย แต!ขอสําคัญเจา
พนักงานผูปฏิบตั ิหนาทีน่ ั้นจะตองมีกฎหมายใหอํานาจกระทําการเช!นนัน้ ไดถาเจาพนักงาน
กระทําไปโดยไม!มกี ฎหมายใหอํานาจหรือกฎหมายใหอํานาจไวแต!เจาพนักงานกระทําไปเกิน
ขอบเขตอํานาจตามกฎหมาย การกระทําของเจาพนักงานในกรณีดงั กล!าวนัน้ ย!อมไม!ใช!การ
กระทําโดยชอบดวยกฎหมาย จึงเป*นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดต!อกฎหมาย
ผูถูกประทุษราย มีอํานาจที่จะต!อสูป7องกันได

กรณีเจ.าพนักงานใช.อํานาจโดยไมชอบ อีกฝ?ายมีสิทธิปองกัน
ฎีกาที่ ๒๑๔- ๒๑๕ / ๒๕๐๙
ป.วิ.อ. มาตรา ๗๘ หามพนักงานฝ5ายปกครองหรือตํารวจจับโดยไม!มหี มายจับ เมื่อไม!มี
หมายจับ อีกฝ5ายมีสิทธิป7องกัน ( พิพัฒน3 จักรางกูร , ๒๕๓๒ : ๗๕ )

ฎีกาที่ ๙๙ / ๒๕๑๒
รอยตํารวจตรีมีตาํ แหน!งเป*นผูบังคับหมวด มิไดรักษาการณ3แทนผูบังคับกอง จึงไม!มี
ฐานะเป*นนายตํารวจชัน้ ผูใหญ! ไม!มีอํานาจออกหมายคนได จึงไม!อาจคนหรือสัง่ ใหจําเลยซึ่งเป*น
สิบตํารวจเอกและพลตํารวจคนไดโดยลําพังดวยตนเอง การที่จําเลยขึ้นและเขาไปจับกุมผูกระทํา
ผิดบนเรือนในหองนอนของผูกระทําผิด แมจะมีหมายจับ แต!ไม!มีหมายคนนั้น ย!อมไม!ชอบดวย
ป.วิ.อ. มาตรา ๘๑, ๙๒ และเป*นการกระทําโดยไม!มอี ํานาจ ฉะนัน้ จึงไม!อาจอางว!าเป*นการ
กระทําโดยชอบดวยกฎหมายอันจะทําใหเกิดสิทธิป7องกันตัวไดตาม ป.อ.มาตรา ๖๘ ( พิพัฒน3
จักรางกูร, ๒๕๓๒ : ๗๕ )
หมายเหตุ ปKจจุบัน นายตํารวจชั้นผูใหญ!ไม!มีอํานาจออกหมายจับและหมายคน ตอง
ไปขออนุญาต ศาลใหออกหมาย

ฎีกาที่ ๓๘๗ / ๒๕๑๒
ตํารวจไม!มหี มายจับ พูดขอจับผูตาย แต!ยังไม!ทันลงมือทําอะไรลงไป ผูจะถูกจับก็แทง
ตํารวจ เป*นการละเมิดกฎหมายที่ตํารวจป7องกันได ( พิพัฒน3 จักรางกูร , ๒๕๓๒ : ๗๕ )

ฎีกาที่ ๑๘๗ / ๒๕๐๗
จําเลยกระทําความผิดซึ่งหนาในความผิดลหุโทษเวลากลางคืน แลวหลบหนีเขาบาน
ของจําเลยซึ่งตํารวจผูไล!จับรูจักดี เมื่อไม!ปรากฏว!าจําเลยจะหลบหนีต!อไปอีก ไม!ถือว!าเป*นกรณี
ฉุกเฉินเป*นอย!างยิ่ง ตามความในมาตรา ๙๖ ( ๒) แห!ง ป.วิ.อ. ตํารวจผูไล!จับไม!มอี ํานาจเขาไป
จับกุมจําเลยในบานเรือนจําเลยอันเป*นที่รโหฐานได การที่จําเลยเงือ้ มีดจะฟKนตํารวจที่เขามาจับ
ถือว!าเป*นการป7องกันสิทธิของจําเลยใหพนภยันตรายพอสมควรแก!เหตุ (พิพัฒน3 จักรางกูร ,
๒๕๓๒ : ๗๕ – ๗๖ )

ฎีกาที่ ๑๖๒ / ๒๕๑๐
ตํารวจขึ้นไปจับกุมจําเลยซึ่งกําลังนอนอยู!บนเรือนในเวลากลางคืนโดยไม!ปรากฏว!ามี
การขออนุญาตพิเศษจากผูว!าราชการจังหวัด และคดีไม!พอฟKงไดว!าเป*นการฉุกเฉินอย!างยิ่ง เป*น
การกระทําโดยไม!มอี ํานาจ เมื่อจําเลยรูตัวไดลุกขึน้ ใชมีดฟKนไปหนึ่งที โดยไม!ทันเขาใจว!าเป*นเจา
พนักงาน เป*นการกระทําพอสมควรแก!เหตุไม!มีความผิด ( พิพัฒน3 จักรางกูร, ๒๕๓๒: ๗๖ )

ฎีกาที่ ๗๐๖ / ๒๕๑๖
จําเลยเขาไปจับกุมโจทก3ในที่รโหฐานและในเวลากลางคืน โดยไม!มีหมายจับในคดีลหุ
โทษ ทั้งจําเลยรูจักโจทก3ดี กรณีไม!ถือว!าเป*นการฉุกเฉินอย!างยิ่ง จําเลยไม!มีอํานาจที่จะทําไดตาม
กฎหมาย การที่โจทก3ขัดขืนจับกุมโดยชักป6นออกมาเพื่อจะต!อสูขัดขวางจําเลยทีเ่ ขามาจับกุม ถือ
ไดว!าเป*นการป7องกันสิทธิของโจทก3ใหพนภยันตรายพอสมควรแก!เหตุ ( พิพัฒน3 จักรางกูร ,
๒๕๓๒:๗๖ )

ฎีกาที่ ๒๓๕๓ / ๒๕๓๐
กรณีทมี่ ิใช!เป*นการกระทําความผิดซึ่งหนา ราษฎรย!อมไม!มีอาํ นาจตามกฎหมายที่จะ
จับกุมผูกระทําความผิด ดังนั้นการที่ ช. กับผูตายซึง่ เป*นเพียงราษฎรจะเขาจับกุมจําเลยภายหลัง
เกิดเหตุ จําเลยทํารายผูอื่นแลว จําเลยย!อมมีสิทธิป7องกันเพื่อใหพนจากการที่จะตองถูกจับได แต!
การที่จําเลยใชเหล็กขูดชาฟต3แทงผูตายทีห่ นาอกส!วนล!างใตนมเหนือชายโครงซายและผูตายถึง
แก!ความตายในคืนเกิดเหตุนนั้ เอง แสดงว!าจําเลยแทงโดยแรงและเป*นที่เห็นไดว!าจําเลยเลือก
แทงที่ อวัยวะที่สําคัญ โดยไม!ปรากฏว!า ช. กับผูตายมีอาวุธหรือแสดงอาการในลักษณะที่จะทํา
รายจําเลยนอกเหนือจากการกระทําเพื่อจับกุมเลย การกระทําของจําเลยจึงเป*นการป7องกันเกิน
สมควรแก!เหตุ ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔: ๓๒๑ )

ฎีกาที่ ๑๐๓๕ / ๒๕๓๖
คําว!า “ เจาบาน ” ตาม บทบัญญัติ ป.วิ.อ. มาตรา ๙๒ ( ๕ ) หมายความถึงผูเป*น
หัวหนาของบุคคลที่พักอาศัยอยู!ในบานหลังนั้นและรวมตลอดถึงคู!สมรสของผูเป*นหัวหนาเท!านั้น
เพราะบุคคลดังกล!าวเป*นผูรับผิดชอบในการครอบครองบานและปกครองผูอยู!อาศัยในบานหลัง
นั้นหาไดรวมถึงผูอยู!อาศัยในบานทุกคนไม! ตามทะเบียนบานหลังเกิดเหตุมี บ. บิดาจําเลยเป*น
หัวหนา มีชื่อจําเลยอยู!ในฐานะเป*นบุตร จําเลยจึงมิไดอยู!ในฐานะเป*นเจาบานตาม ป.วิ.อ. มาตรา
๙๒ ( ๕ ) การที่ผูเสียหายกับพวกเขาไปจับกุมจําเลยในบานดังกล!าวตามหมายจับ แต!ไม!มหี มาย
คน ทั้งผูเสียหายกับพวกมิใช!เจาพนักงานตํารวจชัน้ ผูใหญ!ที่จะทําการคนไดโดยไม!มหี มายคน จึง
เป*นการจับกุมโดยไม!ชอบตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๘๑ และเป*นการจับกุมโดยไม!มีอํานาจ จําเลยจึง
ชอบที่จะป7องกันสิทธิของตนใหพนจากภยันตรายอันเกิดจากการจับกุมโดยไม!ชอบเช!นนัน้ ได
หากจําเลยจะชกต!อยผูเสียหายจริงก็เป*นการกระทําเพื่อป7องกันสิทธิของตนพอสมควรแก!เหตุ
และก็ไม!มคี วามผิดฐานต!อสูขัดขวางเจาพนักงานในการปฏิบัตหิ นาทีแ่ ละทํารายร!างกาย ( เกียรติ
ขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔ : ๓๒๒ )

กรณีผู.กอภยันตรายมีอํานาจตามกฎหมายที่จะทําได.
ฎีกาที่ ๖๖๘ / ๒๔๘๙
พลตํารวจมีอาํ นาจหามปรามคนทีด่ !าทาทายอาละวาด
ถาผูนั้นไม!เชื่อฟKงก็มีอํานาจ
จับกุมได จําเลยด!าทาทายคนที่ขวางปาหอง พลตํารวจหามปรามไม!ฟKง เมือ่ พลตํารวจผูนัน้ เขาทํา
การจับกุมจําเลยจึงแทงตาย ดังนัน้ ตองผิดฐานฆ!าเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่ จะอางว!า
กระทําเพื่อป7องกันโดยชอบดวยกฎหมายไม!ได ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔ : ๓๒๒ )
ข.อสังเกต กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา ๕๑ บัญญัติวา! “ การต!อสูเจาพนักงานที่
กระทําการอย!างใดก็ตามในหนาทีน่ ั้น ท!านว!ามิใหนับว!าเป*นการป7องกันที่ชอบดวยกฎหมาย ”
๓. ผูทีก่ !อภัยในตอนแรก ไม!มีสิทธิที่จะอางป7องกันได เช!น นายแดงจะเอาไมตีนายดํา
และนายดําจึงต!อสูป7องกันตัวโดยชกนายแดง เพื่อมิใหนายแดงเอาไมตีตนได ดังนี้ นายดําไม!มี
ความผิด เพราะเป*นการป7องกันโดยชอบแต!นายแดงจะถือเอาเป*นเหตุว!า นายดําทํารายตนและ
ใชไมตีนายดํา อีกโดยอางว!าเป*นการป7องกันนัน้ ไม!ได

ฎีกาที่ ๓๓๔ / ๒๕๐๙

ในเวลากลางคืน จําเลยกับพวกถือป6นเขาไปหาผูตายบนเรือนของ ส. เพื่อจะทําราย
ผูตายเพราะจําเลยโกรธเคืองที่ผูตายไปเบิกความในคดีปลนทรัพย3ที่จําเลยถูกฟ7องจนศาล
พิพากษาจําคุกจําเลย ต!อมาจําเลยกับพวกถือป6นคนละกระบอกไปยืนคุมในลักษณะที่จะทําราย
ผูตาย ผูตายใชป6นยิงต!อสูป7องกัน แมป6นของผูตายจะลัน่ ออกไปก!อนที่จําเลยยิงผูตาย จําเลยจะ
อางว!าทําโดยป7องกันหาไดไม! ในเมื่อจําเลยกับพวกเป*นฝ5ายก!อเหตุขนึ้ ก!อน ( พิพัฒน3 จักรางกูร ,
๒๕๓๒ : ๗๙ )
๔. การกระทําของบุคคลใด ซึ่งเป*นแต!เพียงกฎหมายยกเวนโทษใหการกระทํานั้นยัง
ถือว!าเป*นภยันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดต!อกฎหมายอยู!
ฉะนัน้ ผูถูก
ประทุษรายจึงอาจทําการป7องกันได กรณีการกระทําที่กฎหมายไม!เอาโทษแต!ยงั มีความผิดอยู!
เช!น การกระทําความผิดของผูวิกลจริตตามมาตรา ๖๕ ก็ดี หรือกระทําการโดยจําเป*นก็ดี หรือ
การกระทําของเด็กอายุยังไม!เกิน ๗ ป\ ตามมาตรา ๗๓ ก็ดี กรณีดังกล!าวผูถูกกระทําย!อมทําการ
ป7องกันได เช!น แดงใชป6นขูด! ํา ใหใชไมตีศีรษะเหลือง มิฉะนั้นจะยิงดําใหตาย ดํากลัวตายจึงใชไม
ตีศีรษะเหลืองตามทีถ่ ูกแดงบังคับ ดําย!อมมีความผิดฐานทํารายร!างกายแต!ไม!ตองรับโทษเพราะ
การกระทําโดยจําเป*น แต!การกระทําของดําก็ยังเป*นภยันตรายซึง่ เกิดจากการประทุษรายอัน
ละเมิดกฎหมายอยู! ฉะนั้น ถาขณะทีด่ ําจะใชไมตีศรี ษะเหลือง เหลืองชอบที่จะป7องกันได เช!น
ชกดําเพื่อมิใหดําตีศีรษะตน
๕. การทํารายกันอันเกิดขึน้ เนื่องจากการทาทายใหมาต!อสูกัน หรือ การสมัครใจวิวาท
กันนัน้ ศาลฎีกาเคยถือเป*นหลักตลอดมาว!าจะอางป7องกันไม!ได

ฎีกาที่ ๒๗๗ / ๒๕๑๐
จําเลยกับผูตายมีสาเหตุกันมาก!อน ในวันเกิดเหตุไดมีการทาทายกันแลว ผูตายแสดง
กิริยาจะเขาทํารายจําเลย จําเลยชักป6นยิงผูตาย ๑ นัด ก!อนผูตายจะเขาถึงตัว ครั้นเมื่อผูตายเขา
ประชิดตัวจําเลยและแทงจําเลยได จําเลยก็ยงิ ผูตายอีก ๓ นัด เมื่อเหตุเกิดจากสมัครใจสูกัน
จําเลยจะอางว!าป7องกันตัวหาไดไม!( พิพัฒน3 จักรางกูร , ๒๕๓๒ : ๗๙ )

ฎีกาที่ ๑๖๐๓ / ๒๕๑๒
เมื่อพฤติการณ3ที่เกิดขึน้ เป*นกรณีววิ าทสมัครใจต!อสูทํารายซึง่ กันและกัน จําเลยจะยก
ขอต!อสูว!าจําเลยใชมีดแทงผูตายและแทงพวกผูตายนั้นเป*นการป7องกันตัวหาไดไม! ( พิพฒน3
จักรางกูร , ๒๕๓๒ : ๗๙ )

ฎีกาที่ ๒๒๒/ ๒๕๑๓
พี่สาวจําเลยกับ ก ด!าทาทายและจะทํารายกัน จําเลยจึงถือป6นลูกซองยาวบรรจุ
กระสุนป6นพรอมเขาไปยืนห!าง ก. เพียง ๓ วา เป*นเชิงทาทายเมื่อ ก ทาใหยิง และชักเหล็กแหลม
เดินเขาไปห!างจําเลยราว ๒ วา จําเลยก็ยิง ก แต!ไม!ถกู ก พลาดไปถูก ข ตาย พฤติการณ3ของ
จําเลยดังกล!าวแสดงเจตนาใหเห็นว!าจําเลยเขาร!วมเป*นฝ5ายพี่สาวจําเลยในการทะเลาะวิวาท
และเตรียมตัวจะต!อสูกับ ก ดังนัน้ จําเลยจะอางว!ากระทําไปเพื่อป7องกันตัวหาไดไม! ส!วนกระสุน
ป6นที่จําเลยยิงพลาดไปถูก ข ตายนั้นเมื่อฟKงไดว!าจําเลยไดใชป6นยิง ก โดยเจตนาฆ!าและกระสุน
ป6นไปถูก ข ตาย จําเลยก็ตองมีความผิดฐานฆ!า ข โดยเจตนาตามมาตรา ๒๘๘ ประกอบมาตรา
๖๐ ( พิพัฒน3 จักรางกูร , ๒๕๓๒ : ๘๐ )

ฎีกาที่ ๓๙๗๓ / ๒๕๒๘
ก!อนเกิดเหตุตอนกลางคืน ผูตายฉายไฟฉายส!องไปถูกจําเลย เกิดโตเถียงกัน รุง! ขึน้ ตอน
เชา จําเลยพกมีดออกจากบานไปนัง่ รอผูตายที่ปากทางเขาบานผูตาย เมือ่ พบกัน ผูตายต!อว!า
จําเลยเรื่องที่โตเถียงกันเมื่อคืนก!อน แมผูตายจะลงมือทํารายจําเลยก!อน ตามพฤติการณ3แห!งคดี
ถือไดว!า จําเลยสมัครใจวิวาทต!อสูกับผูตาย การที่จําเลยแทงผูตายจึงไม!เป*นการป7องกัน
(
พิพัฒน3 จักรางกูร , ๒๕๓๒ : ๘๐ )

ฎีกาที่ ๓๐๘๙ / ๒๕๔๑
แดงไปทาทายดําโดยพูดเพียงว!า “ มึงออกมาต!อยกับกูตวั ต!อตัวถาแน!จริง” ดําออกไป
พบแดงตามคําทา โดยพกอาวุธป6นไปดวย แสดงว!าสมัครใจเขาวิวาทและต!อสูกับดํา และเขาสูภัย
โดยไม!มีกฎหมายใหอํานาจ แมแดงจะชักมีดออกมาเพือ่ จวงแทงดํา ก็เป*นเหตุการณ3ที่เกิดขณะ
วิวาทการทีด่ ําใชป6นยิงแดงไม!เป*นป7องกัน และไม!เป*นบันดาลโทสะ เพราะการทีแ่ ดงออกมาเรียก
ใหดําไปชกกัน ไม!เป*นการข!มแหงอย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เป*นธรรม ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
, ๒๕๔๔: ๓๒๙ )
หากข.อเท็จจริงเปJนกรณีโต.เถียงกันเทานั้น ไมมีการสมัครใจทําร.ายกัน ผูร. ับ
ภยันตรายนั้น ยังอ.างปองกันได. เชน

ฎีกาที่ ๕๒๘ / ๒๕๒๖
แมผูตายและจําเลยจะโตเถียงกันก!อน แต!การโตเถียงก็หาใช!เป*นเรื่องที่ทั้งสองฝ5าย
สมัครใจทํารายซึง่ กันและกันไม! การที่ผตายจะใชขวานฟK
ู
นจําเลย จึงเป*นภยันตรายซึ่งเกิดจาก
การประทุษรายอันละเมิดต!อกฎหมายและเป*นภยันตรายใกลจะถึง เมื่อจําเลยใชมีดแทงผูตายไป
เพียงทีเดียวแมถูกที่สําคัญ ก็เป*นทีเ่ หตุไดว!าเป*นการฉุกเฉินเพื่อใหตนเองพนภยันตราย จําเลยไม!
มีโอกาสไตร!ตรองว!าอวัยวะส!วนใดสําคัญหรือไม!
การกระทําของจําเลยจึงเป*นการป7องกันตัว
พอสมควรแก!เหตุ ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, ๒๕๔๔ : ๓๒๙ )

ฎีกาที่ ๓๒๓๓ / ๒๕๔๑
แดงถามดําถึงเรื่องที่ดําด!าบิดาของแดง การทีด่ ําตอบว!า “ ใหกลับไปถามพ!อมึงดู ”
ขอความดังกล!าวหาไดมีความหมายเป*นการด!าไม! จึงมิใช!เป*นเรื่องทีด่ ําสมัครใจวิวาทกับแดง ดวย
เหตุนี้เมือ่ แดงเขาทํารายดําก!อน ดําย!อมมีสิทธิที่จะป7องกันตัวเองได
( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์,๒๕๔๔ : ๓๒๙ )
ในกรณีทสี่ มัครใจเข.าวิวาทตอสูก. ันนั้น เมื่ออ.างปองกันไมได.แล.ว เมือ่ พลาดไปถูก
บุคคลที่สามก็ยอมอ.างปองกันตอบุคคลทีส่ ามไมได.เชนกัน เชน

ฎีกาที่ ๒๒๒ / ๒๕๑๓
พี่สาวจําเลยกับ ฉ. ด!าทาทายและจะทํารายกัน จําเลยจึงถือป6นลูกซองยาวบรรจุ
กระสุนป6นพรอมเขาไปยืนห!าง ฉ.เพียง ๓ วา เป*นเชิงทาทาย เมือ่ ฉ. ทาใหยิงและชักเหล็กแหลม
เดินเขาไปห!างจําเลย ๒ วา จําเลยก็ยิง ฉ. ดังนี้จําเลยจะอางว!าป7องกันตัวไม!ได และเมื่อกระสุน
ป6นที่จําเลยยิงนัน้ ยังพลาดไปถูก ป. ถึงแก!ความตาย จําเลยมีความผิดฐานฆ!าผูอื่นอีกดวย (
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔: ๓๓๐ )

หมายเหตุ ป7องกันโดยชอบดวยกฎหมายแลวพลาด ผูป7องกันสามารถอางป7องกันโดย
ชอบดวยกฎหมายได
๖. ภยันตรายนี้ไม!จําเป*นว!าจะตองเป*นภยันตรายต!อชีวิต ร!างกาย หรือทรัพย3สินเท!านัน้
อาจเป*นภยันตรายต!อเกียรติยศ ชื่อเสียง ก็เป*นเหตุใหป7องกันได เพราะในมาตรา ๖๘ ใชคําว!า “
ป7องกันสิทธิ ” คําว!าสิทธิย!อมหมายความทั้งสิทธิในชีวิต ร!างกาย ทรัพย3สิน และเกียรติยศ
ชื่อเสียงดวย เช!น ภริยากําลังร!วมประเวณีกับชายอื่น แมภริยาจะยินยอม สามีมาพบเห็นขณะ
กําลังร!วมประเวณีกนั อยู!กช็ อบที่จะป7องกันสิทธิได เพราะเป*นภยันตรายต!อเกียรติยศ ชื่อเสียง
ของชายผูเป*นสามี
ฎีกาที่ ๓๗๘ / ๒๔๗๙
การทําชูของภริยานั้น จะเป*นการสําเร็จรูปตองมีชายชูมาร!วมดวย การที่ภริยามีชูถือว!า
เป*นการเสื่อมเสียเกียรติยศของสามีอย!างรายแรง ฉะนั้นเมื่อผูเป*นสามีฆ!าภริยาและชายชูตาย
ขณะร!วมประเวณีกัน จึงถือว!าเป*นการป7องกันเกียรติยศพอสมควรแก!เหตุ ( เกียรติขจร วัจนะ
สวัสดิ์, ๒๕๔๔: ๓๒๔ )
ฎีกาที่ ๒๔๙ / ๒๕๑๕
จําเลยเห็นผูตายกําลังชําเราภริยาจําเลยในหองนอน แมภริยาจําเลยจะมิใช!ภริยาที่ชอบ
ดวยกฎหมาย แต!ก็อยู!กนิ กันมา ๑๕ ป\ และเกิดบุตรดวยกัน ๖ คน จําเลยย!อมมีความรักและหวง
แหน การที่จาํ เลยใชมีดพับเล็กทีห่ ามาไดในทันทีทนั ใดแทงผูตาย ๒ ที ถือว!าจําเลยกระทํา
ความผิดโดยบันดาลโทสะ ( เกียรติ ขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔ : ๓๒๔ )
หมายเหตุ จําเลยและภริยาไม!ไดจดทะเบียนสมรสกัน จึงอางป7องกันสิทธิในชื่อเสียง
เกียรติยศไม!ได แต!กรณีนี้ศาลฎีกาถือว!าจําเลยถูกข!มแหงอย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เป*นธรรมจึง
เป*นกรณีบนั ดาลโทสะ นอกจากนี้ภริยาจําเลยยินยอมใหผูตายชําเรา หากผูตายข!มขืนภริยา
จําเลย แมภริยาจะมิไดจดทะเบียนสมรสกับจําเลย จําเลยแทงผูตายก็อางป7องกันได โดยถือว!า
เป*นการป7องกันสิทธิของ “ ผูอื่น” กล!าวคือภริยานัน่ เอง
๗. การประทุษรายอันละเมิดต!อกฎหมายนัน้ จะตองเป*นการกระทําของบุคคลเท!านั้น
สัตว3หรือสิง่ ของ ย!อมไม!อาจกระทําการอันละเมิดต!อกฎหมายได อย!างไรก็ตามบุคคลอาจใชสัตว3
เป*นเครื่องมือในการละเมิดกฎหมายก็ได เช!น แดงยุใหสุนัขของแดงตรงเขาจะกัดดํา ดํากระทํา
การโดยโตตอบต!อแดงหรือต!อสุนขั ของแดงโดยอางป7องกันได
หรือในกรณีทสี่ ัตว3กอ! ใหเกิด
ภยันตรายแก!บุคคลหรือทรัพย3สินของบุคคล หากเจาของสัตว3จะตองรับผิดไม!ว!าทางแพ!งหรือทาง
อาญาก็ตามต!อผูทีไ่ ดรับภยันตราย ก็ถอื ว!า เจาของสัตว3นั้นประทุษรายอันละเมิดต!อกฎหมายแลว
ผูไดรับภยันตรายกระทําการโตตอบโดยอางป7องกันได เช!น แดงมีเสือดุอยู!ตวั หนึ่งแดงดูแลรักษา
ไม!ดี ปล!อยใหหลุดออกจากกรงและตรงเขาจะกัดดําซึ่งเดินอยูบ! นถนนหากดํายิงเสือนั้นตาย ดํา
ย!อมอางป7องกันเพื่อยกเวนความผิดฐานทําใหเสียทรัพย3ได ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, ๒๕๓๓:
๒๓๙ )
ฎีกาที่ ๓๔๓๕ / ๒๕๒๗ ชางเป*นสัตว3ใหญ!เมื่อกําลังตกมันย!อมเป*นสัตว3ดุ จําเลยไม!ดูแล
ใกลชิดเพียงแต!ใชเชือกผูกไว จึงเป*นการกระทําโดยประมาทและเป*นเหตุใหผูเสียหายถูกชาง

จําเลยแทงดวยงาไดรับบาดเจ็บสาหัส จําเลยมีความผิด มาตรา ๓๐๐ และผิดลหุโทษ มาตรา
๒๗๗ ดวย
หมายเหตุ หากเปลี่ยนขอเท็จจริงเป*นว!า ขณะที่ชางตัวนี้จะแทงผูเสียหายและ
ผูเสียหายกลัวอันตรายจึงยิงชางตายผูเสียหายอางป7องกันไดผูที่ละเมิดกฎหมายคือเจาของชาง
เพราะตองรับผิดตาม มาตรา ๓๐๐ ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔: ๓๒๕ )

ฎีกาที่ ๒๙/ ๒๔๘๗
ใชไมซางยิงไก!ของผูอื่นที่เขามากินผักสวนครัวตาย เป*นความผิดฐานทําใหเสียทรัพย3
โดยป7องกันเกินสมควรแก!เหตุ ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ,๒๕๔๔/๓๒๕- ๓๒๖ )

ภยันตรายนั้นใกล.จะถึง
การป7องกันโดยชอบดวยกฎหมาย จะตองเป*นการกระทําในขณะที่ภยันตรายใกลจะถึง
หากภยันตรายยังอยู!ห!างไกล ผูที่จะรับภัยย!อมมีหนทางที่จะขจัดปKดเป5าภยันตราย ซึ่งจะเกิดขึน้
ได เช!น ขอความช!วยเหลือจากเจาหนาที่มิใช!วงิ่ เขาไปหาภยันตรายล!วงหนา และกระทําการ
ป7องกันเสียก!อนที่ภัยจะมาถึง กรณีใดจึงจะถือว!าเป*นภยันตรายที่ใกลจะถึงนั้น ตองดูจาก
ขอเท็จจริงตามพฤติการณ3เป*นเรือ่ ง ๆ ไป และมีหลักเกณฑ3กวาง ๆ ไดแต!เพียงว!า ถาการ
ประทุษรายอันเป*นตนเหตุแห!งภยันตรายไดเกิดขึ้นแลวและยังคงมีอยูไ! ม!สดุ สิ้นไปก็ดี หรือการ
ประทุษรายเช!นนัน้ ใกลจะเกิดขึน้ ก็ดี ก็ถอื ว!าเป*นภยันตรายที่ใกลจะถึง แต!ถาภยันตรายนัน้ ได
ผ!านพนไปแลวจะอางป7องกันไม!ได

ชวงระยะเวลาในการใช.สิทธิปองกัน
การใชสิทธิป7องกันเริ่มตั้งแต!เมื่อภยันตรายนั้นใกลจะถึง
ภยันตรายนั้นไดมาถึงตัวผูรับภัยแลว ก!อนที่ภยันตรายนัน้ สิ้นสุดลง

รวมตลอดถึงระยะเวลาที่

ฎีกาที่ ๑๗๔๑ / ๒๕๐๙
ขณะที่ผตายกํ
ู าลังมือถือแขนคู!หมั้นของจําเลยอยู!นั้น พอผูตายเห็นจําเลย ผูตายกมลง
หยิบมีดพราทีว่ างใกล ๆ มีดนี้มีคมยาวประมาณ ๑๒ นิว้ ดามยาว ๑๒ นิ้ว เป*นมีดขนาดเดียวกับ
ที่จําเลยถือติดตัวมา คดีมีเหตุผลแสดงว!าผูตายจะทํารายจําเลยถึงตายไดในทันทีทผี่ ูตายหยิบมีด
ไดแมมือผูตายยังอยู!ห!างมีดประมาณ ๑ คืบก็ตาม บุคคลที่อยู!ในฐานะอย!างจําเลยย!อมเขาใจว!า
ผูตายจะทํารายตนแน! พฤติการณ3เช!นนีถ้ ือไดว!าเป*นภยันตรายที่ใกลจะถึง จําเลยไดฟKนผูตายไปที่
ซอกคอ ๑ ที เป*นการกระทําเพียงพอกับความจําเป*นในการป7องกันผลรายที่จะเกิดขึน้ แก!จาํ เลย
เป*นการป7องกันพอสมควรแก!เหตุ ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, ๒๕๔๔ : ๓๓๔ – ๓๓๕ )

ฎีกาที่ ๑๘๒๖ / ๒๕๓๐
ผูตายลากจําเลยเขาไปในป5าขางทางเพื่อจะข!มขืนและขูว! !าจะฆ!า จําเลยจึงใชมีดแทง
ผูตายทีหนึ่งแลวทัง้ จําเลยและผูตายต!างวิ่งออกมาจากทีเ่ กิดเหตุห!างประมาณ ๑๐๐ เมตรแลวจึง
เกิดปลุกปล้ํากัน โดยผูตายพยายามแย!งมีดจากจําเลยเพื่อทํารายจําเลย จําเลยจึงแทงผูตายอีก
หลายที เช!นนี้ ถือว!าภยันตรายยังไม!หมดไป การที่จําเลยซึ่งเป*นหญิงและอยู!ในภาวะเช!นนัน้ ใช
มีดแทงผูตายจึงเป*นการป7องกันพอสมควรแก!เหตุ
( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔: ๓๓๕ )

ถ.าภยันตรายยังไมใกล.จะถึงหรือภยันตรายผานพ.นไปแล.วจะอ.างปองกันไมได.
ฎีกาที่ ๑๒๕๐ / ๒๕๐๒
มีคนรายลักทรัพย3ของจําเลยไปในตอนกลางคืน รุ!งเชาจําเลยไปพบทรัพย3ที่ถูกลัก ๓ –
๔ วา จําเลยใชป6นยิงผูตายถึงแก!ความตาย ดังนีถ้ ือว!าการกระทําของจําเลยไม!เป*นการป7องกัน
ตาม มาตรา ๖๘ จึงมีความผิดฐานฆ!าคนตายโดยเจตนา ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔:
๓๓๖ )

ฎีกาที่ ๑๔๐๘ / ๒๕๑๔
จําเลยเป*นเจาพนักงานตํารวจออกตรวจทองที่ พบผูตายกับพวกหลายคนถือไมและ
ท!อนเหล็กจับกลุ!มกันอยู!ในเวลาวิกาล จึงเขาไปสอบถามพวกผูตาย กลับเขากลุมรุมตีจําเลยจน
ศีรษะแตกลมลง จําเลยชักป6นออกมาผูตายกับพวกก็พากันวิ่งหนี จําเลยจึงยิงไปทางพวกผูตาย
กระสุนป6นถูกผูตายทางดานหลังถึงแก!ความตาย การกระทําของจําเลยไม!เป*นป7องกัน เพราะ
ภยันตรายทีเ่ กิดขึ้นแก!จาํ เลยไดผ!านพนไปแลว แต!เป*นการกระทําผิดโดยบันดาลโทสะ ( เนติ
บัณฑิตยสภา , ๒๕๑๔: ๘๑๘ )

ฎีกาที่ ๑๘๗ / ๒๕๓๐
จําเลยขับรถยนต3บรรทุกใบยาไปส!งโรงบ!มโดยวางอาวุธป6นไวใตเบาะนัง่ หนารถ อางว!า
เพื่อป7องกันทรัพย3สิน ดังนี้ กรณีถือไม!ไดว!ามีเหตุจําเป*นและเร!งด!วนตามสมควรแก!พฤติการณ3แต!
เนื่องจากจําเลยเป*นผูประกอบอาชีพโดยสุจริตมีหนาทีข่ บั รถบรรทุกใบยาไปส!งโรงบ!มและไม!เคย
ตองโทษจําคุกมาก!อน สมควรใหรอการลงโทษจําเลยไว (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, ๒๕๔๔:๓๓๓ )
ฎีกาที่ ๕๖๖๔ / ๒๕๔๐
จําเลยเพียงแต!เกรงว!าผูตายจะชักป6นออกมายิง ทั้งที่ยังไม!มีพฤติการณ3ทจี่ ะส!อว!าผูตาย
จะชักป6นออกมายิงทํารายจําเลย และไม!ปรากฏว!าผูตายมีอาวุธป6น ถือว!ายังไม!มีภยันตรายที่
จําเลย จําตองป7องกันแต!อย!างใด การกระทําของจําเลยจึงไม!เป*นการป7องกันตามกฎหมาย (
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔: ๓๓๓ )

ผู.ใช.สิทธิปองกันไมจําเปJนต.องหลบหนีภยันตราย
ในกรณีที่ผูรับภยันตรายสามารถจะหลบหนีใหพนจากภยันตรายนัน้ ได แมไม!หลบหนี
แต!กระทําการโตตอบต!อผูก!อภยันตราย ก็อางป7องกันได หลักในเรื่องนี้มคี ําพิพากษาฎีกาตัดสิน
เป*นบรรทัดฐานไวแลว
ฎีกาที่ ๙๔ /๒๔๙๒
ผูตายอายุ ๓๐ ป\ ร!างใหญ!กว!าจําเลย ๆ มีอายุ ๑๙ ป\ ผูตายมีไฟฉายอยู!ทมี่ ือและมีดพก
อยู!ที่ตัว ผูตายเป*นฝ5ายก!อเหตุผลักจําเลยเซไปแลวชกจําเลย จําเลยใชมีดแทงสวนไปถูกผูตายถึง
แก!ความตาย ดังนี้เป*นการป7องกันพอสมควรแกเหตุ
ในเรื่องที่วา! จําเลยไม!ตองหนีนั้น ศาลฎีกากล!าวว!า “ การที่จาํ เลยแทงนายเลงนี้โจทก3รับ
ฎีกาในขอนายเลงเป*นผูก!อเหตุ แต!เถียงว!าวิสัยคนดีตองหนี เมื่อจําเลยไม!หนีกลับแทงนายเลง
จําเลยชอบที่จะตองรับโทษหาใช!การป7องกันตัวไม! โจทก3ฎีกาดังนีแ้ ต!ถาคิดกลับไปอีกทางหนึ่ง

จําเลยถูกนายเลงเหยียดหยามและข!มแหงถึงขนาดนี้แลวจะเอาแต!หนี ก็แสดงความขลาด การใช
สิทธิป7องกันตัวสมควรแก!เหตุจึงไม!มีโทษ การกระทําของจําเลยเป*นการป7องกันตัว”
ศาลอเมริกนั ฝ5ายขางมากก็มีความเห็นเช!นเดียวกันว!า
ผูรับภัยไม!จาํ ตองหลบหนี
เสียก!อน ในคดีเรื่องหนึง่ ทีศ่ าลอเมริกนั กล!าวว!า “ หากประชาชนผูสุจริตจําตองถูกบังคับใหไป
เสียจากสถานทีซ่ ึ่งเขามีสิทธิจะอยู!แลว เสรีภาพก็จะถูกกระทบกระเทือนอย!างมากทีเดียว ” (
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔ : ๓๓๗ )
ฎีกาที่ ๑๖๙ / ๒๕๐๔
ผูตายเมาสุรารองทาทายจําเลยใหมาต!อสูกัน จําเลยไม!สู ผูตายก็ถือมีดดาบปลายแหลม
ลุยน้ําขามคลองจะเขาไปฟKนจําเลยถึงในบาน แมจําเลยจะเห็นผูตายอยู!ก!อนและอาจหลบหนีไป
ไดแต!ก็ไม!มีความจําเป*น ที่ผูมีสิทธิครอบครองเคหสถานของตนโดยชอบจะตองหนีผูกระทําผิด
กฎหมายดังนีก้ ารทีจ่ ําเลยใชป6นยิงผูตาย ๑ นัดขณะผูตายอยู!ห!างจากโรงจําเลย ๖ ศอก ถึง ๒ วา
นั้นถือว!าเป*นการกระทําเพื่อป7องกันชีวติ พอสมควรแก!เหตุ ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔:
๓๓๗ )
ข.อสังเกต แมผูรับภัยไม!จําเป*นตองหลบหนี แต!ก็ควรอยู!เฉย ๆ ไม!ควรออกไปตอบโต
หรือออกไปพบผูก!อภัยและพกอาวุธป6นไปดวยเพราะจะกลายเป*นว!าสมัครใจเขาวิวาทและต!อสู
กับผูก!อภัย หากผูก!อภัยชักมีดออกมาจะแทง ผูรับภัยใชป6นยิงโตตอบไป ก็จะอางป7องกันไม!ได
และจะอางบันดาลโทสะไม!ได

การปองกันภยันตรายไว.ลวงหน.า
การการทําโดยป7องกันนั้น อาจเป*นการกระทําไวล!วงหนาก!อนที่ภยันตรายนั้นจะมาถึง
ก็ได ในกรณีนมี้ ิใช!เป*นการเขาไปหาภยันตรายนัน้
แต!เป*นเพียงป7องกันไวล!วงหนาก!อนที่
ภยันตรายนั้นจะเกิดขึน้ เท!านั้น เช!น ขึงลวดไวรอบ ๆ รั้วบานและปล!อยกระแสไฟฟ7าใหแล!นไป
ตามลวดนั้น แมจะปล!อยกระแสไฟฟ7าไปตั้งแต!หัวค่ํา และคนคนรายรอบป\นรัว้ เขามาในบานใน
เวลาเที่ยงคืน ซึ่งเป*นเวลาที่เจาของบานนอนหลับแลว หากคนรายไดรับอันตรายจากการถูก
กระแสไฟฟ7าดูด เจาของบานย!อมอางป7องกันได เพราะแมเจาของบานจะไม!ทาํ การป7องกัน
ล!วงหนา หากในเวลาเที่ยงคืนนั้นเจาของบานอยู!ในทีเ่ กิดเหตุ เจาของบานย!อมทํารายคนรายเพื่อ
ป7องกันทรัพย3ของตนไดอยู!แลว เพราะฉะนัน้ แมจะทําการป7องกันไวล!วงหนาก็ย!อมอางป7องกันได
เช!นกันแต!ถาหากผูที่รับอันตรายมิใช!คนราย เจาของบานก็จะอางป7องกันไม!ไดเพราะถือว!าไม!มี
ภยันตรายทีเ่ กิดจากการประทุษรายอันละเมิดต!อกฎหมายแต!อย!างใด
หลักในเรื่องนี้มคี ํา
พิพากษาศาลฎีกาตัดสินเป*นบรรทัดฐานไวหลายเรื่อง
ฎีกาที่ ๑๙๒๓ / ๒๕๑๙
จําเลยเก็บของไวในโรงเก็บของในสวนของจําเลย ตําบลที่เกิดเหตุมคี นราย
ชุกชุมผูตายกับพวกบุกรุกเขาไปในเวลาวิกาล โดยเจตนาจะลักทรัพย3 ถูกเสนลวดที่จําเลยขึง
ปล!อยกระแสไฟฟ7าไวทีโ่ รงเก็บของถึงแก!ความตาย จําเลยมีสิทธิทํารายผูตายกับพวกเพื่อป7องกัน
ทรัพย3สิน
ไดการกระทําของจําเลยเป*นการป7องกันสิทธิพอสมควรแก!เหตุ ไม!มคี วามผิด ( เกียรติขจร วัจ
นะสวัสดิ์, ๒๕๔๔:๓๓๙ )

กรณีถ.าคนที่ตายมิใชคนร.ายที่เข.ามาลักทรัพยแตเปJนคนบริสุทธิ์
วินิจฉัยเปJนบรรทัดฐานไว.ดังนี้
ฎีกาที่ ๓๒ / ๒๕๑๐

ศาลฎีกาได.

ผูตายเรียนหนังสืออยู!ที่วัดละหารซึง่ จําเลยเป*นครูอยู! ทั้งเป*นเด็กหญิงและเป*นหลาน
ของจําเลยมีบานอยู!ตดิ กันกับบานของจําเลย เมื่อจําเลยขึงลวดเสนเดียวและเล็กไวในบริเวณ
บาน และปล!อยกระแสไฟฟ7าใหแล!นไปตามลวดนัน้ เมื่อเวลาจวนสว!างผูตายเขาไปในเขตรัว้ บาน
ของจําเลย และมาถูกสายไฟฟ7าของจําเลยเขาถึงแก!ความตาย ดังนี้จึงถือไม!ไดว!าการกระทําของ
จําเลย ดังกล!าวเป*นการป7องกันสิทธิของตนโดยชอบดวยกฎหมาย จําเลยมีความผิดฐานทําใหคน
ตายโดยไม!เจตนา ป.อ. มาตรา ๒๙๐ ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔: ๓๓๘ )

ฎีกาที่ ๔๘๘๔ / ๒๕๒๘
ผูตายเขาไปในบริเวณบ!อปลาของนายจางจําเลย เพื่อจะเกี่ยวหญา จําเลยไม!มีสิทธิทํา
รายผูตายได เมื่อจําเลยขึงลวดไวภายในรั้วลวดหนามที่ลอมรอบบริเวณบ!อเลี้ยงปลาของนายจาง
และปล!อยกระแสไฟฟ7าเขาไปตามลวดนัน้ ผูตายมาถูกสายไฟฟ7าของจําเลยเขาถึงแก!ความตาย
ดังนีก้ ารกระทําของจําเลยไม!เป*นการป7องกันสิทธิของผูอื่นโดยชอบดวยกฎหมาย
จําเลยมี
ความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒๙๐ ( เกียรขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔ : ๓๓๙ )
ข.อสังเกต ตามคําพิพากษาฎีกาเหล!านี้ ในกรณีที่จําเลยอางป7องกันไม!ได จําเลยผิดตาม
มาตรา ๒๙๐ ฐานฆ!าคนตายโดยไม!เจตนา ไม!ผดิ ฐานฆ!าคนตายโดยเจตนา มาตรา ๒๘๘ ก็คงเป*น
เพราะถือว!า จําเลยมีเพียงเจตนาทําราย ไม!มีเจตนาฆ!า เนื่องจากเป*นไฟแรงต่าํ ประกอบกับมี
ฎีกาที่ ๑๙๙๙/๒๕๑๑ เคยมีคนถูกกระแสไฟฟ7าจากลวดหนามโรงภาพยนตร3จําเลยดูดมาก!อน
แลวแต!ไม!ตายแสดงว!าไฟไม!แรงพอที่จะทําใหตายอันจะถือว!ามีเจตนาฆ!า ( เกียรติขจร วัจนะ
สวัสดิ์, ๒๕๔๔: ๓๓๘ )

ผู.กระทําจําต.องกระทําความผิดกฎหมายเพื่อปองกันสิทธิของตนหรือผู.อื่นให.พ.น
ภยันตราย
คําว!า “ เพื่อป7องกันสิทธิ ” หมายถึง กระทําโดยมีเหตุจงู ใจหรือเจตนาพิเศษเพื่อ
ป7องกันสิทธิ ซึง่ เป*นมูลเหตุจูงใจในทางยกเวนความผิด การกระทําโดยป7องกันจะตองเป*นการ
กระทําโดยเจตนา กล!าวคือ ประสงค3ต!อผลหรือย!อมเล็งเห็นผล หรือมิฉะนั้นจะตองเป*นเจตนา
โดยผลตามกฎหมาย มาตรา ๖๐ ประกอบตองมีเจตนาพิเศษ “เพื่อป7องกันสิทธิ” ถาขาดอย!าง
ใดอย!างหนึ่งจะอางป7องกันไม!ได

การกระทําโดยปองกันจะต.องเปJนการกระทําตอผู.กอภัย
การกระทําโดยป7องกันกฎหมายถือว!า “ไม!มคี วามผิด” ทั้งนี้ตองกระทําต!อผูก!อภัย
หากมีภยันตรายเกิดขึน้ แต!ผกระทํ
ู ามิไดกระทําต!อผูก!อภัย กลับไปกระทําต!อบุคคลทีส่ าม จะอาง
ป7องกันไม!ได การกระทําต!อผูก!อภัยนั้นโดยทัว่ ๆ ไปแลวก็คือ กระทําต!อชีวติ ร!างกายของผูก!อภัย
นั่นเอง อย!างไรก็ตามบางกรณีอาจเป*นการกระทําต!อทรัพย3ซึ่งผูก!อภัยใชเป*นเครือ่ งมือในการ
กระทําความผิดก็ไดหรือเป*นการกระทําต!อเสรีภาพของผูก!อภัยได เช!น แดงยุสุนขั ของตนใหมา

กัด ดํา หากดํายิงสุนัขตาย ดําอางป7องกันได หรือ แดงขังดําไวในหองของแดง ดําพังประตูหอง
ของแดง ดําอางป7องกันได
เมื่อกระทําต!อผูก!อภัยนั้นถือว!าเป*นการป7องกันแลว แมพลาดไปถูกบุคคลที่สามก็ถอื ว!า
เป*นการป7องกันไดเช!นกันแต!อย!างไรก็ตามหากการป7องกันโดยพลาดนัน้ เกิดขึ้นเพราะความ
ประมาทของผูป7องกัน ดังนีผ้ ูป7องกันก็จะตองรับผิดในการกระทําโดยประมาทของตน เช!น ผูราย
กําลังจะยิงตํารวจ ตํารวจป7องกันตัวโดยยิงไปที่คนราย คนรายหลบทันกระสุนป6นถูกพลเมืองดี
ตาย ดังนี้ หากขอเท็จจริงปรากฏว!าการทีต่ ํารวจยิงพลาดไปถูกพลเมืองดีตายนั้นเป*นเพราะความ
ประมาทของตํารวจ เพราะในขณะนัน้ คนรายวิ่งผ!านตลาดสดมีคนพลุกพล!านตํารวจจะตองใช
ความระมัดระวังใหเพียงพอ ตามภาวะ วิสัยและพฤติการณ3ผลจะไม!เกิดเช!นนั้น เช!นนี้ ตํารวจ
ตองรับผิดฐานทําใหคนตายโดยประมาทตามมาตรา ๒๙๐

ปองกันสิทธิของตนหรือผู.อื่น
การกระทําโดยป7องกันนั้น นอกจากจะป7องกันสิทธิของตนเองแลว กฎหมายยัง
สามารถใหป7องกันสิทธิแทนผูอื่นไดดวย แมผูป7องกันและผูอื่นนั้นจะไม!มีความสัมพันธ3ใด ๆ เลยก็
ตาม เพราะถือว!าเป*นหนาที่ของพลเมืองดีที่จะตองช!วยกันป7องกันภยันตรายที่ผิดกฎหมายแมจะ
เป*นภยันตรายแก!บุคคลอืน่ ก็ตาม ผูที่จะป7องกันแทนผูอื่นนัน้ ผูอื่นตองมีสิทธิที่จะป7องกันตัวเอง
อยู!ดวย ถาผูอืน่ ไม!มีสิทธิที่จะป7องกันเสียแลว ผูที่จะป7องกันแทนก็ไม!สามารถป7องกันแทนได เช!น
แดงและดําสมัครใจเขาวิวาทต!อสูกัน แดงกําลังจะถูกดําแทง เช!นนี้ หากแดงแทงดํา แดงอาง
ป7องกันไม!ไดเพราะตนเป*นคูว! ิวาท หากขาวซึ่งเป*นพ!อแดงเห็นเหตุการณ3โดยตลอด ขณะที่ดาํ จะ
แทงแดง ขาวแทง ดําเพื่อช!วยแดง ดําถูกแทงบาดเจ็บ เช!นนี้ ขาวจะอางป7องกันไม!ไดเพราะขาว
ป7องกันแทนแดงซึ่งหมดสิทธิในการป7องกันตนเองแลว

ฎีกาที่ ๕๖๙๘ / ๒๕๓๗
จําเลยที่ ๑ เป*นบิดาจําเลยที่ ๒ ไดสมัครใจชกต!อยกับผูเสียหาย จําเลยที่ ๒ เขาหาม
ปรามมิใหผูเสียหายทํารายร!างกายจําเลยที่ ๑ ผูเสียหายกลับชกต!อยเตะจําเลยที่ ๒ จนเซไป แม
ผูเสียหายจะหวนกลับไปทํารางร!างกายจําเลยที่ ๑ อีก ก็เป*นเหตุการณ3ทตี่ !อเนือ่ งในขณะวิวาท
กันจําเลยที่ ๒ จึงไม!มีสิทธิที่จะใชเกาอีต้ ีผูเสียหาย เพือ่ ป7องกันจําเลยที่ ๑ ไดทัง้ ไม!อาจอางไดว!า
จําตองกระทําเพื่อป7องกันสิทธิของตนเองดวย เพราะภยันตรายที่เกิดจากการประทุษรายอัน
ละเมิดต!อกฎหมายที่เกิดแก!จําเลยที่ ๒ เองคือการถูกผูสียหายชกต!อยและเตะจนเซไดผ!านพนไป
แลว แต!ถือว!า จําเลยที่ ๒ ไดกระทําโดยบันดาลโทสะ มาตรา ๗๒ ( ฎีกาสํานักงานส!งเสริมงาน
ตุลาการ ๑๒, : ๑๔๕ )

ปองกันสิทธิพอสมควรแกเหตุ
การกระทําไปพอสมควรแก!เหตุในกรณีที่จําตองกระทําเพื่อป7องกันสิทธิของตนหรือ
ผูอื่นใหพนจากภยันตรายที่ใกลจะถึงนัน้ ผูกระทําไม!มีความผิด และไม!มีโทษ โดยอางไดว!าเป*น
การกระทําโดยป7องกันตาม มาตรา ๖๘ ไดก็ต!อเมือ่ กระทําไปพอสมควรแก!เหตุปญ
K หาว!าเพียงใด
จึงจะถือว!าพอสมควรแก!เหตุหรือเป*นเรือ่ งที่ยากที่จะวางหลักเกณฑ3ลงไปแน!นอนตายตัว เพราะ
กรณีที่เกิดขึน้ ย!อมมีพฤติการณ3ต!าง ๆ กันไป สําหรับวินิจฉัย การกระทําเพียงใดจึงจะถือว!าได
กระทําไปพอสมควรแก!เหตุ ท!านศาสตราจารย3 ดร. หยุด แสงอุทัย กล!าวไวว!ามี ๒ ทฤษฎี คือ

๑. ผูป7องกันไดกระทําการป7องกันสิทธิของตนเอง หรือผูอืน่ ใหพนภยันตรายนั้น ดวย
วิถีทางที่นอยที่สดุ เท!าที่จําตองกระทํา
๒. ผูป7องกันไดกระทําการป7องกันโดยไดสัดส!วนกับภยันตราย
หลักในขอแรกเรียกว!า ทฤษฎี “วิถีทางนอยที่สุด” หลักในขอที่สองเรียกว!า ทฤษฎี
“สัดส!วน” หลักทั้งสองนี้จะตองพิจารณาประกอบกัน หากไม!เกินสัดส!วนแต!เกินวิถีทางที่นอย
ที่สุด ก็ถือว!าเป*นการป7องกันเกินสมควรแก!เหตุ ในทํานองเดียวกัน หากเกินสัดส!วนแมไม!เกิน
วิถีทางที่นอยที่สดุ ก็ถือว!า เป*นการป7องกันเกินสมควรแก!เหตุเช!นกัน
( จิตติ ติงศภัทิย3 ,๒๕๒๕ : ๖๕๙ – ๖๖๐ )
ผูป7องกันไดกระทําการป7องกันสิทธิของตนเองหรือผูอืน่ ใหพนภยันตรายนัน้ ดวย
วิถีทางที่นอยที่สดุ เท!าที่จําตองกระทํา หมายความว!า ผูกระทําจะตองใชมาตรการขัน้ ต่ําสุดใน
การกระทําเพื่อใหพนภยันตราย ซึง่ หากไม!ใชมาตรการดังกล!าวแลวก็จะไม!มที างพนภยันตรายนั้น
ได หากมีวธิ ีการการหลายอย!าง ในอันที่จะทําใหพนภยันตรายผูกระทําจะตองเลือกใชวิธกี าร
ขั้นต่ําสุด หากใชวิธีการอื่น อาจตองถือว!าเป*นการป7องกันเกินสมควรแก!เหตุได

ฎีกาที่ ๕๕๕ /๒๕๓๐
ผูตายบุกรุกเขาไปฉุดคร!าบุตรสาวจําเลยถึงในบานของจําเลย เมื่อจําเลยซึ่งเป*นมารดา
เขาขัดขวางหามปรามกลับถูกผูตายทํารายจนลมลง แลวผูตายจะพาบุตรสาวจําเลยออก จาก
บานไป การที่จําเลยใชอาวุธป6นยิงผูตายในเวลาฉุกละหุกกระทันหัน ๔ นัดเป*นเหตุใหผูตายถึงแก!
ความตาย โดยจําเลยกระทําไปเพื่อช!วยเหลือบุตรของตนใหพนภยันตรายที่เกิดขึน้ เฉพาะหนา
และภยันตรายนั้นยังเกิดขึน้ ต!อเนื่องกันอยู! ไม!มีทางเลือกที่จะป7องกันดวยวิธีอื่น การกระทําของ
จําเลยจึงเป*นการป7องกันโดยชอบดวยกฎหมาย ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๓๓ : ๒๕๕ )

ฎีกาที่ ๒๐๐๑ / ๑๔๓๐
ผูตายหลอกลวงจําเลยว!า บุตรจําเลยป5วยหนัก สามีจําเลยใหผูตายมารับจําเลยไป ผูตาย
ขับขีร่ ถจักรยานยนต3พาไปถึงที่เปลี่ยวแลวลวนลามจําเลย จําเลยใชมีดแทงผูตายอย!างแรงถูก
อวัยวะสําคัญ ขณะนั้นจําเลยอยู!ในสภาพแต!งกายเรียบรอย ผูตายก็ยงั นุ!งกางเกงอยู! ผูตายจึง
ยังคงลวนลามกอดจูบนัน้ ไม!ถึงขั้นจะข!มขืนกระทําชําเราจําเลย กรณียังไม!พอถือว!าเป*นภยัตราย
ที่ใกลจะถึงสําหรับการจะทําการข!มขืนกระทําชําเรา คงเป*นภยันตรายที่ใกลจะถึงเฉพาะที่ผูตาย
กระทําอนาจารเท!านั้น ในขณะที่ผูตายกอดปล้ําจําเลย ผูตายอาเจียน จําเลยยังดิน้ หลุดออกไปได
บาง แต!ผตายก็
ู เขามากอดปล้ําไดอีก แสดงว!าผูตายเมาสุรามากจนแทบจะครองสติไม!ได จําเลย
อาจกระทําการใดเพื่อป7องกันโดยไม!จําเป*นตองใหผูตายถึงตายได การที่จําเลยใชมีดแทงผูตายใน
ที่สําคัญจนผูตายถึงแก!ความตาย จึงเป*นการป7องกันเกินสมควรแก!เหตุ ป.อ.มาตรา ๖๘ ( เกียรติ
ขจร วัจนะสวัสดิ์,๒๕๔๔: ๓๔๙ )
ฎีกาที่ ๑๔๐๘ / ๒๕๓๗ ผูตายใชขาโต^ะทํารายจําเลย จําเลยสามารถหยุดยั้งผูตายดวย
วิธีการอืน่ ใด แต!ไม!กระทํากลับใชมีดแทงผูตายทันทีทบี่ ริเวณหนาอก อันเป*นอวัยวะสําคัญ จึง
เป*นการป7องกันเกินสมควรแก!เหตุ ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔: ๓๕๐ )
กรณีผป7ู องกันไดกระทําการป7องกันโดยไดสัดส!วนกับภยันตราย หมายความว!า เมื่อนํา
ผลแห!งภยันตรายที่เกิดขึน้ กับผูกระทําการป7องกันกับผลแห!งภยันตรายที่ไดกระทําป7องกัน แก!ผู

ละเมิดต!อกฎหมายมาเปรียบเทียบกันว!าเกินสัดส!วนกันหรือไม! เช!น ตํารวจไม!ฆ!าโจร ตํารวจก็
ตองถูกโจรฆ!าตาย เป*นตน

ฎีกาที่ ๖๐๖ / ๒๕๑๐
ผูเสียหายเขามาชกจําเลย เมื่อจําเลยลมลง ผูเสียหายไดเงื้อมีดเขาไปจะแทงจําเลย
จําเลยจึงใชอาวุธป6นยิง การกระทําของจําเลยเป*นการกระทําพอสมควรแก!เหตุ ไม!มีความผิด (
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔ : ๓๕๐ )

ฎีกาที่ ๒๗๑๔ / ๒๕๒๘
ผูเสียหายอายุ ๑๘ ป\ ส!วนจําเลยอายุ ๑๖ ป\ ผูเสียหายรูปร!างล่าํ สันและมีลักษณะเป*น
ผูใหญ!กว!าจําเลย ผูเสียหายเป*นฝ5ายก!อเรื่องโดยตบศีรษะจําเลย จําเลยจึงตบหลังตอบแลวเขา
กอดกัน ผูเสียหายชกและขึน้ เข!าทีท่ องหลายที จําเลยจึงใชเหล็กตะไบสามเหลี่ยมที่มีตดิ ตัวแทง
ถูกที่ชายโครงผูเสียหาย ๑ ที ในขณะกําลังถูกผูเสียหายทํารายติดพันอยู! ดังนี้เป*นเรื่องที่จําเลย
จําเป*นตองป7องกันตัวใหพนจากภยันตรายที่ผูเสียหายเป*นฝ5ายก!อขึ้น การกระทําของจําเลยเป*น
การป7องกันพอสมควรแก!เหตุ ไม!เป*นความผิด ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔: ๓๕๐ )

ฎีกาที่ ๘๐๘ / ๒๕๔๐
นายแดงเคยกอดปล้ําข!มขืนกระทําชําเรานางดําภริยาของนายขาวมาครั้งหนึ่งแลว แต!
นายขาวไม!เอาเรื่องวันเกิดเหตุนายแดงจับแขนนางดําเขามาหาตัว แมมิไดมีเจตนาที่จะทํารายแต!
ถือไดว!ามีเจตนาทําอนาจาร การทีน่ ายขาวแย!งอาวุธป6นจากนายนายแดงแลวยิงนายแดงตายโด
ยิงทันทีไม!เลือกว!าจะถูกตรงไหน แลวทิ้งอาวุธป6นวิ่งหนี เป*นการป7องกันพอสมควรแก!เหตุ เพราะ
ถาเพียงจะใชอาวุธป6นที่แย!งมาไดตีนายแดงป6นก็อาจลั่นไปถูกคนอื่น หรือนายแดงอาจแย!งคืนมา
และยิงนายขาวได ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔ : ๓๕๓ )

กรณีเปJนการปองกันเกินสมควรแกเหตุ
หมายความว!าผูป7องกันไดป7องกันสิทธิของตนเองหรือของผูอื่นโดยใชมาตรการที่ไม!ได
เป*นมาตรการในการป7องกันขั้นต่ําสุดเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นพนภยันตราย

ฎีกาที่ ๑๙๗๑ / ๒๕๒๘
แม พ.ต.ต. ช. กับพวกจะเป*นเจาพนักงานและออกมาปฏิบตั ิตามหนาทีเ่ พื่อจับกุมและ
ตรวจคนบานจําเลยดวยเหตุอันสมควรและมีหมายคน แต!ไดไปลอมบานจําเลยและขอตรวจคน
ในเวลากลางคืน ซึ่งทําไม!ไดเพราะขัดกับ ป.วิ.อ. มาตรา ๙๖ จึงไม!ไดรับความคุมครองและมี
ฐานะเป*พนักงานตามกฎหมาย พ.ต.ต.ช. กับพวกเขาลอมบานจําเลยในเวลากลางคืน จึงมีเหตุผล
เพียงพอที่จําเลยคิดว!าเป*นพวกคนราย และกระทําการใด ๆ เพื่อป7องกันสิทธิของตนได ตาม ป.อ
มาตรา ๖๘ แต!การที่จาํ เลยใชอาวุธป6นยิงก!อนโดยไม!ดูใหดีเสียก!อนว!าพวกที่มาลอมบานเป*น
คนรายจริงหรือไม! จึงเป*นการใชสิทธิปอ7 งกันเกินสมควรแก!เหตุ ซึ่งมีผลให พลตํารวจ ท ถึงแก!
ความตายแต!ไม!ถือว!าผูตายเป*นเจาพนักงาน จําเลยคงมีความผิดตาม ป.อ.มาตรา ๒๘๘ ประกอบ

มาตรา ๖๙ เท!านัน้ ไม!ผดิ ฐานฆ!าเจาพนักงาน มาตรา ๒๘๙ ( ๒ ) ( เกียรติขจร วัจนะสวัสด3 ,
๒๕๔๔ : ๓๕๓ – ๓๕๔ )

การปองกันเกินกวากรณีแหงการจําต.องกระทําเพื่อปองกัน
หมายความว!า เป*นการกระทําโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อป7องกันสิทธิต!อภยันตราย
ที่ยังอยู!ห!างไกลหรือต!อภยันตรายที่ผ!านพนไปแลว

ฎีกาที่ ๒๔๔๒ / ๒๕๒๗
กระบือของจําเลยถูกลักไปหลายครัง้ คงเหลืออยู!ตัวเดียว
คืนเกิดเหตุเวลาประมาณ
๑๙.๐๐ น. ผูตายเดินผ!านหนาบานจําเลยตามทางที่มคี นเดินประจํา จําเลยยิงผูตายเพราะเขาใจ
ผิดว!าเป*นคนรายมาลักกระบือ มีเหตุใหจําเลยตองป7องกันทรัพย3 แต!ก็เป*นการกระทําที่เกินกว!า
กรณีที่จําเป*นตองกระทําเพือ่ ป7องกัน จําเลยมีความผิดตาม ป.อ.มาตรา ๒๘๘ ประกอบ มาตรา
๖๙ ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๔๔: ๓๖๑ )

ฎีกาที่ ๒๐๖๖ / ๒๕๓๓
หลังจากผูตายวิ่งออกมาจากหองพักของจําเลยแลว จําเลยติดตามออกมาและใชมีดแทง
ผูตายอีก ๓ ที เป*นเหตุใหผูตายถึงแก!ความตาย แมว!าการกระทําของจําเลยดังกล!าวเป*นการ
กระทําที่ต!อเนื่องกระชั้นชิดกับการกระทําของจําเลยในตอนแรกซึง่ เป*นการป7องกันโดยชอบดวย
กฎหมายแต!เมื่อจําเลยแทงผูตายในขณะที่หมดโอกาสทํารายจําเลยแลว การกระทําของจําเลย
ในตอนนี้จึงเป*นการกระทําเกินกว!ากรณีแห!งการจําเลยตองกระทําเพื่อป7องกันตาม ป.อง มาตรา
๖๙ ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ,๒๕๔๔ : ๓๖๓ )

ฎีกาที่ ๑๔๐๗ / ๒๕๓๗
ผูตายหยิบจอบไล!ตีจําเลย จําเลยวิ่งหนีแลวหันมาต!อสูและแย!งจอบจากผูตายไดแลวตี
ผูตายเป*นการกระทําโดยป7องกัน จากบาดแผลที่จําเลยตีผูตาย แสดงว!าเป*นการตีอย!างแรง การ
ถูกตีอย!างแรงเช!นนี้เพียงครัง้ เดียว ผูตายก็ไม!อาจจะทํารายจําเลยไดต!อไป การที่จาํ เลยตีซ้ําอีกจึง
เป*นการกระทําเกินกว!ากรณีแห!งการจําตองกระทําเพื่อป7องกัน ( เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ,
๒๕๔๔: ๓๖๓ )

ฎีกาที่ ๑๐๓๗ / ๒๕๔๒
ผูก!อภัยใชมือผลักลมลง แต!ผูป7องกันกลับใชใบเลื่อยที่ดดั แปลงเป*นมีดปลายแหลมยาว
ทั้งตัวมีดและดาม ๖ นิ้ว แทงหลายครัง้ จนรับอันตรายสาหัส ถือว!าเกินสมควรแก!เหตุและเกิน
กว!ากรณีแห!งการจําตองกระทําเพื่อป7องกัน ( ฎีกาสํานักงานส!งเสริมงานตุลาการ เล!ม ๕ หนา
๔๘ )

ผลของการปองกันเกินสมควรแกเหตุหรือเกินกวากรณีจําต.องกระทําเพื่อปองกัน
ป.อ. มาตรา ๖๙ “...ศาลจะลงโทษนอยกว!าที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
เพียงใดก็ได” ซึ่งถือว!าเป*นดุลพินิจของศาล และศาลอาจไม!ลดโทษใหเลยก็ไดหรือลดโทษใหก็ได
เช!น จําเลยมีความผิดฐานฆ!าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา ๒๘๘ ซึ่งศาลเห็นว!าเป*นการป7องกัน

เกินสมควรแก!เหตุตามมาตรา ๖๙ ศาลอาจลงโทษจําคุกจําเลยเพียง ๑๐ ป\ ซึ่งต่ํากว!าโทษขั้นต่ํา
ของมาตรา ๒๘๘ คือ ๑๕ ป\ ก็ได
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