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นักกฎหมาย!!!
คดีวศิ วกรยิงเด็กวัยรุน่
เสียชีวติ …กฎหมาย
มีชอ่ งให้กระทำ�การ
ป้องกันตัว แต่หาก
ป้องกันเกินกว่าเหตุ
ศาลจะลงโทษน้อยกว่า
ทีก่ ฎหมายกำ�หนดไว้
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จากกรณีทม่ี ขี า่ ววิศวกรยิงนักเรียนวัย 17 ปี เสียชีวติ
บริเวณถนนสายอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ด้วยเรือ่ งเล็กน้อย
เนือ่ งจากจอดรถขวางทางกัน หลังเกิดเหตุได้มกี ระแส
โซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
บ้ า งก็ ตำ� หนิ ก ลุ่ม วั ย รุ่น ว่ า มี พ ฤติ ก รรมเหมื อ นกั บ
จะยกพวกไปทำ�ร้ายวิศวกรคราวพ่อ ทำ�ให้ตอ้ งป้องกันตัว
โดยอ้างว่าเพราะถูกลงมือก่อน บางกระแสก็ตง้ั คำ�ถาม
ว่าวิศวกรทำ�เกินกว่าเหตุหรือไม่ท่ตี ัดสินใจใช้อาวุธปืน
ในการแก้ ไขปัญหา ซึง่ นักกฎหมายหลายฝ่ายให้ความเห็น
ว่าจากคลิปนัน้ ค่อนข้างชุลมุน วิศวกรท่านนัน้ อาจไม่ได้
มี เ วลาในการเล็ ง หรื อ ตั ด สิ น ใจ หรื อ อาจยิ ง ไป
เพือ่ เป็นการขู่ แต่ทา้ ยสุดผลคดีจะเป็นอย่างไร คงต้องรอ
กระบวนยุตธิ รรมว่าเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ
หรือเกินกว่าเหตุหรือไม่
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“การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย” นัน้ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 68 บัญญัตวิ า่ “ผูใ้ ดจำ�ต้องกระทำ�การใดเพือ่ ป้องกันสิทธิของตน
หรือของผู้อื่น ให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิด
ต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายทีใ่ กล้จะถึง ถ้าได้กระทำ�พอสมควรแก่เหตุ
การกระทำ�นัน้ เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผูน้ น้ั ไม่มคี วามผิด”
แต่ทั้งนี้ ต้องตีความกฎหมายที่กำ�หนดไว้ด้วยว่าอย่างไรจึงเรียกว่า
เป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย ในขณะเดียวกันการป้องกัน
โดยชอบด้วยกฎหมายก็อาจเป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุได้
ซึง่ มาตรา 69 บัญญัตวิ า่ “ถ้าผูก้ ระทำ�ได้กระทำ�ไปเกินสมควรแก่เหตุ
หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำ�ต้องกระทำ�เพื่อป้องกัน ศาลจะลงโทษ
น้ อ ยกว่ า ที่ ก ฎหมายกำ�หนดไว้ สำ�หรั บ ความผิ ด นั้ น เพี ย งใดก็ ไ ด้
แต่ถา้ การกระทำ�นัน้ เกิดขึน้ จากความตืน่ เต้น ความตกใจหรือความกลัว
ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำ�ก็ได้”
จากบทบัญญัตกิ ฎหมายข้างต้นจึงมีความจำ�เป็นทีเ่ ราต้องรูไ้ ว้บา้ ง
เกีย่ วกับหลักป้องกัน เพราะในปัจจุบนั นอกจากคดีวศิ วกรยิงวัยรุน่ แล้ว
ยังมีข่าวปรากฏให้เห็นอยู่เนือง ๆ การใช้ชีวิตประจำ�วันของเราทุกคน
ล้วนมีความเสี่ยง เผลอ ๆ เดินเข้าซอยเปลี่ยว ๆ มืด ๆ หรือเดินอยู่ดี ๆ
อาจมีคนร้ายหรือมิจฉาชีพเข้ามาชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ลักทรัพย์
ทำ�ร้ายร่างกาย ฯลฯ กว่าผู้เสียหายจะไปแจ้งตำ�รวจหรือมีคนมาช่วย
ได้ทัน อาจถึงกับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าเรื่องนี้
เป็ น เรื่ อ งสำ�คั ญ ที่ ต้ อ งมาศึ ก ษาว่ า อย่ า งไรคื อ การป้ อ งกั น ตั ว
โดยชอบด้วยกฎหมาย หลักการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายอาญาแยกองค์ประกอบได้ดังนี้
1. ต้ อ งมี ภ ยั น ตรายซึ่ ง เกิ ด จากการประทุ ษ ร้ า ยอั น ละเมิ ด
ต่อกฎหมาย ต้องเป็นภยันตรายที่เขาไม่มีสิทธิมากระทำ�หรือไม่มี
กฎหมายให้อำ�นาจกระทำ�ได้ เช่น ไปทำ�ร้ายร่างกายเขา ไปฆ่า ลักทรัพย์
วิง่ ราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นต้น แต่หากผูก้ อ่ ภัยนัน้ มีอำ�นาจ
ทำ�ได้เราก็ไม่มสี ทิ ธิจะป้องกัน เช่น พ่อแม่มสี ทิ ธิวา่ กล่าวหรือลงโทษลูก
โดยการสั่งสอน การตี ลงโทษตามสมควรในฐานะผู้ปกครองบุตร
หรือกรณีมภี ยันตรายเกิดขึน้ แต่ผทู้ อ่ี า้ งป้องกันตัวไปมีสว่ นร่วมหรือมีสว่ นผิด
ในการก่อให้เกิดภยันตรายนัน้ เช่น ตนเป็นผูก้ อ่ เหตุหรือไปยัว่ ยุทา้ ทายก่อน
หรือสมัครใจเข้าทะเลาะวิวาทจะอ้างเหตุป้องกันไม่ได้
ตัวอย่าง จำ�เลยเล่นสนุกเกอร์พนันเอาทรัพย์สินแล้วเกิดเรื่อง
ทะเลาะวิวาทกัน แม้ผตู้ ายจะเป็นฝ่ายลงมือทำ�ร้ายจำ�เลยก่อน แต่การ
ที่จำ�เลยเอากรรไกรแทงสวนไปในทันทีที่ผู้ตายไม่มีอาวุธ เมื่อผู้ตาย
ถูกแทงแล้วได้เดินเข้าไปในซอยถือไม้กวาดเพือ่ ไล่ตจี ำ�เลย หากจำ�เลย
ไม่ประสงค์จะต่อสูอ้ าจหลบเลีย่ งเสีย การทีจ่ ำ�เลยยังคงยืนรอจนผูต้ าย
เดินออกมาจากซอยเอาไม้กวาดไล่ตี จำ�เลยจึงวิ่งไปหยิบท่อนเหล็ก
มาตี ผู้ ต ายจนล้ ม ลง พฤติ ก ารณ์ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า จำ�เลยสมั ค รใจ
ทะเลาะวิวาทกับผูต้ าย จะอ้างเหตุวา่ กระทำ�เพือ่ ป้องกันตัวไม่ได้ ถือว่า
จำ�เลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย  
2. ภยันตรายนั้นต้องเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง อย่างไรเรียกว่า
ใกล้ จ ะถึ ง ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น กระชั้ น ชิ ด ถึ ง ขนาดที่ ไ ม่ มี ห นทางอื่ น

ที่จะขจัดปัดเป่าภัยนั้นได้ นอกจากกระทำ�ต่อบุคคลนั้นเพื่อระงับ
ยับยั้งภัยที่เกิดขึ้น
ตัวอย่าง จำ�เลยถูกทำ�ร้ายโดยไม่ทราบสาเหตุในลักษณะจู่โจม
และเกิดขึ้นโดยทันที ทำ�ให้จำ�เลยเข้าใจว่าผู้ตายกับผู้เสียหายดักรอ
ชิงรถจักรยานยนต์ หรืออาจประสงค์ต่อภรรยาจำ�เลยที่นั่งซ้อนท้าย
มาด้วย จำ�เลยมีรูปร่างเล็กสู้แรงปะทะผู้ตายและผู้เสียหายไม่ได้
การทีจ่ ำ�เลยเป็นพ่อครัวและใช้มดี ทำ�ครัวทีพ่ กมาแทงผูต้ ายเพียง 1 ครัง้
แต่บังเอิญไปถูกอวัยวะที่สำ�คัญ ผู้ตายจึงถึงแก่ความตาย การกระทำ�
ของจำ�เลยเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ
3. ผูก้ ระทำ�จำ�ต้องกระทำ�เพือ่ ป้องกันสิทธิของตนหรือของผูอ้ นื่
ให้ พ้ น จากภยั น ตรายนั้ น การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น
สามารถป้องกันได้ทั้งตนเองและบุคคลอื่นรวมถึงทรัพย์สิน
ตัวอย่างที่ 1 ผู้ตายเมาสุราเดินถือปืนตรงเข้าไปหาบิดาจำ�เลย
พูดทำ�นองจะฆ่าบิดา จำ�เลยจึงยิงสกัดกั้นไปก่อน 1 นัด แล้วกระโดด
แย่งปืนคนตายมาได้ แต่กลับเอาปืนคนตายนั้นมายิงซํ้าไปอีก 3 นัด
เป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ กรณีนแี้ ม้คนทีม่ ภี ยันตรายคือบิดา
ของจำ�เลย แต่จำ�เลยซึง่ เป็นบุตรมีสทิ ธิทจี่ ะป้องกันเพือ่ ให้บดิ าพ้นจาก
ภยันตรายได้ แต่การป้องกันนั้นต้องไม่เกินสมควร
ตัวอย่างที่ 2 จำ�เลยทำ�ร้ายผู้เสียหายเนื่องจากจำ�เลยต้องการ
สร้อยคอทองคำ�ของจำ�เลยคืนจากผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายไม่ใช่
เจ้ามือพนันและจำ�เลยไม่ได้เล่นพนันกับผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหาย
เอาสร้อยไปเพื่อเล่นพนันโดยจำ�เลยไม่ยินยอม การที่จำ�เลยติดตาม
สร้อยคอของตนคืนในทันทีทันใด จึงเป็นการป้องกันสิทธิของตน
ให้พน้ จากภยันตรายทีเ่ กิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
แต่การที่จำ�เลยใช้อาวุธมีดแทงเพื่อแย่งสร้อยคอ จึงเป็นการป้องกัน
เกินสมควรแก่เหตุ กรณีนเี้ ป็นการป้องกันทรัพย์สนิ ก็สามารถกระทำ�ได้
4. กระทำ�พอสมควรแก่เหตุผู้กระทำ�ไม่มีความผิด แม้กฎหมาย
จะให้สทิ ธิแก่ประชาชนผูป้ ระสบอันตรายให้ปอ้ งกันตนเองได้ แต่กไ็ ม่ได้
ให้เสียจนเลยขอบเขตอันจะกลายเป็นการป้องกันเพราะความโกรธแค้น
บันดาลโทสะ หรือกระทำ�ด้วยความสะใจ เช่น เมือ่ มีคนจะเข้ามาทำ�ร้าย
เราได้ ต อบโต้ จ นคนร้ า ยไม่ ส ามารถจะทำ�อั น ตรายได้ แ ล้ ว ถื อ ว่ า
ภยันตรายได้ผา่ นพ้นไปแล้ว เรายังกระทำ�อีกถือว่าเป็นกรณีเกินกว่าเหตุ
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ซึ่งการที่จะพิจารณาว่าจะเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เพียงใดนั้น
มีทฤษฎีที่สำ�คัญ กล่าวคือ
ทฤษฎีสัดส่วน คือ ต้องพิจารณาว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั้น
ป้องกันได้สดั ส่วนกับอันตรายทีเ่ กิดขึน้ หรือไม่ เช่น มีคนมาตบหน้าเรา
เราจะใช้ มี ด แทงเขาตายเพราะความเจ็ บ เนื่ อ งจากถู ก ตบหน้ า
เมือ่ เปรียบเทียบแล้วการทีเ่ ราแทงเขาถึงแก่ความตายไม่ได้สดั ส่วนกัน
เนือ่ งจากเขาใช้แค่มอื ไม่มอี าวุธร้ายแรงทีจ่ ะทำ�ให้เราถึงแก่ความตายได้
ดังนั้น การใช้มีดแทงเขาตายจึงเป็นการกระทำ�ที่เกินสมควรแก่เหตุ
ทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุด ตามทฤษฎีนี้ถ้าผู้กระทำ�ได้ใช้วิถีทาง
น้อยที่สุดที่จะทำ�การตอบโต้ถือว่าได้กระทำ�ไปพอสมควรแก่เหตุ
เช่น ในขณะทีถ่ กู ทำ�ร้ายคนทีก่ อ่ ภัยมีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง ตัวผอมแห้ง
ซึง่ เราตัวใหญ่กว่า ขณะนัน้ เรามีไม้และปืน แต่หากเราเลือกใช้ไม้กเ็ พียงพอ
ที่จะยับยั้งผู้ก่อภัยได้แล้วถือเป็นการกระทำ�ไปพอสมควรแก่เหตุ
เพราะผู้กระทำ�ได้ใช้วิถีทางน้อยที่สุดที่จะป้องกันตนเอง
อย่างไรจึงถือว่าเป็นการกระทำ�เพือ่ ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
พอสมควรแก่เหตุ หรือเกินสมควรแก่เหตุ จากบทบัญญัติดังกล่าว
เราทราบแล้ ว ว่ า หากเป็ น การป้ อ งกั น พอสมควรแก่ เ หตุ ผู้ ก ระทำ�
ไม่มีความผิด แต่การป้องกันเกินสมควรแก่เหตุถือว่าผู้กระทำ�ยังมี
ความผิดอยู่ เพียงแต่ศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้หรือจะไม่ลงโทษ
เลยก็ ไ ด้ หลายคนจึ ง อาจสงสั ย ว่ า แล้ ว เราควรยึ ด ทฤษฎี ไ หน
ซึ่งไม่มีหลักแน่นอนที่จะระบุได้ว่าควรเป็นทฤษฎีใด แต่การพิจารณา
ว่ากระทำ�แค่ไหนเป็นการสมควรแก่เหตุนั้น เมื่อท่านได้ป้องกันและ
ภยั น ตรายได้ ผ่ า นพ้ น ไปแล้ ว อย่ า ทำ�ซํ้ า เพราะความโกรธแค้ น
เว้ น แต่ ก ารที่ ก ระทำ�ลงไปนั้ น เกิ ด จากความตื่ น เต้ น ตกใจกลั ว
ศาลอาจไม่ลงโทษเลยก็ได้
ตัวอย่างที่ 1 ผู้ ต ายเป็ น ฝ่ า ยก่ อ เหตุ ก่ อ นจะเข้ า มาชกต่ อ ย
ทำ�ร้ายจำ�เลย จำ�เลยจึงเอาปืนยิงลงพื้นไป 1 นัด เพื่อขู่ให้ผู้ตายกลัว
แต่ผตู้ ายไม่ยอมหยุดกลับเข้ากอดปลาํ้ ใช้แขนรัดคอแล้วแย่งปืน จำ�เลย
จึงยิงขณะชุลมุนนั้นไป 1 นัด ป้องกันพอสมควรแก่เหตุ ไม่มีความผิด
ฐานฆ่าผู้อื่น
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ตัวอย่างที่ 2 ผู้ ต ายบุ ก รุ ก เข้ า ไปในบ้ า นจำ�เลยในยามวิ ก าล
เมื่อจำ�เลยได้ยินเสียงผิดปกติคว้าปืนลงมาดู คนตายยิงทันที จำ�เลย
ยิงสวนกลับไป ป้องกันพอสมควรแก่เหตุ ไม่มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
ตัวอย่างที่ 3 ผู้ตายไปหาเรื่องจำ�เลยและชี้หน้าด่าแม่จำ�เลย
จำ�เลยใช้ปืนยิงผู้ตาย ไม่เป็นการกระทำ�เพื่อป้องกัน ถือว่ามีความผิด
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยบันดาลโทสะศาลลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้
ตัวอย่างที่ 4 ผู้ตายเป็นฝ่ายก่อเหตุขับรถปิกอัพแซงปาดหน้า
จะให้รถเก๋งทีจ่ ำ�เลยที่ 2 ขับ มีจำ�เลยที่ 1 นัง่ มาด้วยชนกำ�แพงคอนกรีต
กลางถนนหลายครัง้ แต่ไม่ได้ใช้อาวุธใดทำ�ร้ายหรือจะทำ�ร้ายจำ�เลยที่ 1
ด้วยวิธอี น่ื อีก แม้ผตู้ ายยังขับรถตามมาชนท้ายรถเก๋งในซอยซึง่ เป็นซอยตัน
แต่ ข ณะที่ จำ�เลยที่ 2 เปิ ด ประตู ร ถเก๋ ง ลงไปยิ ง ผู้ ต ายนั้ น ผู้ ต าย
ยังนัง่ อยูใ่ นรถปิกอัพ จำ�เลยที่ 1 ยิงผูต้ ายช่วงแรก 2 นัด จนกระสุนหมด
แล้วกลับไปเอาอาวุธปืนของจำ�เลยที่ 2 ซึ่งเก็บไว้ที่รถเก๋งอ้อมมา
ท้ายรถปิกอัพและยิงผู้ตายถึง 5 นัด การยิงในช่วงหลังย่อมมีเวลา
ใคร่ครวญตั้งสติได้แล้ว การกระทำ�ของจำ�เลยที่ 1 จึงเป็นการป้องกัน
เกินสมควรแก่เหตุ มีความผิดแต่ศาลลงโทษน้อยกว่าได้
อย่างไรก็ดี แม้กฎหมายจะให้สิทธิในการป้องกันตนเอง ผู้เขียน
กลับมองว่าการอยู่ร่วมกันในสังคม ความขัดแย้งย่อมต้องเกิดมีขึ้น
และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สิ่งที่เราพึงมีคือ การใช้สติใคร่ครวญในการ
แก้ไขปัญหา ความมีนํ้าใจ การให้อภัยและถ้อยทีถ้อยอาศัย ยังคง
ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย ต้องยอมรับว่าโลกโซเซียลเข้ามามีอิทธิพล
ในชีวิตประจำ�วันโดยเราสามารถรับรู้ข่าวสารจากอีกมุมหนึ่งของโลก
ได้ในเวลาอันรวดเร็ว มีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย เช่น กล้องวงจรปิด
กล้องติดหน้ารถ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
ซึง่ ในอดีตทีผ่ า่ นมามีกรณีศกึ ษาหลายเรือ่ งทีผ่ ถู้ กู ระทำ�ลุแก่โทสะ
และเลือกใช้วิธีการตัดสินปัญหาด้วยตนเอง ไม่ว่าเป็นกรณีดีเจชื่อดัง
หรือดาราภาพลักษณ์ดีลุแก่โทสะ แก้ไขปัญหาด้วยการใช้อารมณ์
เมื่อเรื่องบานปลายก็ถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ลงโทษก่อนศาล
พิพากษา จนส่งผลกระทบต่ออนาคต หน้าทีก่ ารงาน รวมไปถึงบุคคล
ในครอบครัว เพือ่ นฝูงญาติพน่ี อ้ งอย่างไม่สามารถย้อนคืนกลับไปแก้ไขได้
จึงจำ�เป็นที่เราต้องมีสติแก้ไขปัญหาด้วยปัญญา
ผู้ เขี ย นขอน้ อ มนำ�พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2539 มาเป็น
หลักปฏิบัติว่า “ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้
ถ้ารู้จักคิดให้ดีปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีน้นั มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด
หรือด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมาก
เพียงใดก็ตาม ก็ยงั ไม่มเี ครือ่ งมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินจิ ฉัยปัญหาจึงต้องใช้
สติปัญญาคือ คิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกัน
ความประมาทผิดพลาดและอคติตา่ ง ๆ มิให้เกิดขึน้ ช่วยให้การใช้ปญ
ั ญา
พิจารณาปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างเทีย่ งตรง ทำ�ให้เห็นเหตุเห็นผล
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน เป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขัน้ ตอน”

