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นางศกุลตรา	นนตรี	ผู้อ�านวยการส�านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่	2	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
น.บ.,	น.ม.	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	น.บ.ท.	ส�านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ว่าที่	ร.ท.ดร.เจนรบ	พละเดช	นักวิชาการยุติธรรมช�านาญการ	ส�านักงาน	ปปท.	เขต	4

คดีวิศวกรยิงเด็กวัยรุ่น
เสียชีวิต…กฎหมาย 
มีช่องให้กระทำาการ 
ป้องกันตัว แต่หาก
ป้องกันเกินกว่าเหตุ 
ศาลจะลงโทษน้อยกว่า 
ท่ีกฎหมายก�าหนดไว้

จากกรณีท่ีมีข่าววิศวกรยิงนักเรียนวัย 17 ปี เสียชีวิต 
บริเวณถนนสายอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ด้วยเร่ืองเล็กน้อย 
เน่ืองจากจอดรถขวางทางกัน หลังเกิดเหตุได้มีกระแส 
โซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึน  
บ้างก็ตำาหนิกลุ่มวัยรุ่นว่ามีพฤติกรรมเหมือนกับ 
จะยกพวกไปทำาร้ายวิศวกรคราวพ่อ ทำาให้ต้องป้องกันตัว 
โดยอ้างว่าเพราะถูกลงมือก่อน บางกระแสก็ต้ังคำาถาม 
ว่าวิศวกรทำาเกินกว่าเหตุหรือไม่ท่ีตัดสินใจใช้อาวุธปืน 
ในการแก้ไขปัญหา ซ่ึงนักกฎหมายหลายฝ่ายให้ความเห็น 
ว่าจากคลิปน้ันค่อนข้างชุลมุน วิศวกรท่านน้ันอาจไม่ได้ 
มีเวลาในการเล็งหรือตัดสินใจ หรืออาจยิงไป 
เพ่ือเป็นการขู่ แต่ท้ายสุดผลคดีจะเป็นอย่างไร คงต้องรอ 
กระบวนยุติธรรมว่าเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ 
หรือเกินกว่าเหตุหรือไม่  

มุมมอง 
นักกฎหมาย!!! 
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“การป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย” นัน้ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา	68	บญัญตัวิา่ 	“ผูใ้ดจ�าตอ้งกระท�าการใดเพือ่ป้องกนัสิทธขิองตน 
หรือของผู้อื่น	 ให้พ้นภยันตรายซ่ึงเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิด 
ต่อกฎหมาย	และเป็นภยันตรายท่ีใกล้จะถึง	ถ้าได้กระท�าพอสมควรแก่เหตุ 
การกระท�าน้ันเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย	ผู้น้ันไม่มีความผิด” 
แต่ทั้งนี้	 ต้องตีความกฎหมายท่ีก�าหนดไว้ด้วยว่าอย่างไรจึงเรียกว่า 
เปน็การปอ้งกนัตวัโดยชอบดว้ยกฎหมาย	ในขณะเดยีวกนัการปอ้งกนั 
โดยชอบด้วยกฎหมายก็อาจเป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุได้	

ซ่ึงมาตรา	69	บญัญตัว่ิา	“ถา้ผูก้ระท�าไดก้ระท�าไปเกนิสมควรแกเ่หต ุ
หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจ�าต้องกระท�าเพื่อป้องกัน	 ศาลจะลงโทษ 
น้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้	 
แตถ้่าการกระท�านัน้เกดิขึน้จากความตืน่เตน้	ความตกใจหรอืความกลวั	 
ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระท�าก็ได้”	

จากบทบญัญตักิฎหมายข้างตน้จงึมคีวามจ�าเปน็ทีเ่ราต้องรูไ้วบ้า้ง 
เกีย่วกบัหลกัปอ้งกนั	เพราะในปจัจบุนันอกจากคดวีศิวกรยงิวยัรุน่แลว้ 
ยังมีข่าวปรากฏให้เห็นอยู่เนือง	ๆ 	การใช้ชีวิตประจ�าวันของเราทุกคน 
ล้วนมีความเสี่ยง	เผลอ	ๆ 	เดินเข้าซอยเปลี่ยว	ๆ 	มืด	ๆ 	หรือเดินอยู่ดี	ๆ  
อาจมีคนร้ายหรือมิจฉาชีพเข้ามาชิงทรัพย์	 วิ่งราวทรัพย์	 ลักทรัพย์	
ท�าร้ายร่างกาย	ฯลฯ	กว่าผู้เสียหายจะไปแจ้งต�ารวจหรือมีคนมาช่วย 
ได้ทัน	 อาจถึงกับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปแล้ว	 ผู้เขียนเห็นว่าเรื่องนี้ 
เป็นเร่ืองส�าคัญที่ต้องมาศึกษาว่าอย่างไรคือการป้องกันตัว 
โดยชอบด้วยกฎหมาย	 หลักการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ตามประมวลกฎหมายอาญาแยกองค์ประกอบได้ดังนี้	

1. ต้องมีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิด 
ต่อกฎหมาย ต้องเป็นภยันตรายที่เขาไม่มีสิทธิมากระท�าหรือไม่มี 
กฎหมายให้อ�านาจกระท�าได	้เชน่	ไปท�ารา้ยรา่งกายเขา	ไปฆา่	ลักทรพัย ์
วิง่ราวทรัพย	์ชงิทรพัย	์ปลน้ทรพัย	์เปน็ตน้	แตห่ากผูก้อ่ภัยนัน้มอี�านาจ 
ท�าไดเ้รากไ็มม่สีทิธจิะปอ้งกนั	เชน่	พอ่แมม่สีทิธวิา่กลา่วหรอืลงโทษลูก 
โดยการสั่งสอน	 การตี	 ลงโทษตามสมควรในฐานะผู้ปกครองบุตร	 
หรือกรณีมีภยันตรายเกิดข้ึนแต่ผู้ท่ีอ้างป้องกันตัวไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนผิด 
ในการก่อให้เกิดภยันตรายน้ัน	เช่น	ตนเป็นผู้ก่อเหตุหรือไปย่ัวยุท้าทายก่อน 
หรือสมัครใจเข้าทะเลาะวิวาทจะอ้างเหตุป้องกันไม่ได้

ตัวอย่าง	 จ�าเลยเล่นสนุกเกอร์พนันเอาทรัพย์สินแล้วเกิดเร่ือง 
ทะเลาะววิาทกนั	แมผู้ต้ายจะเปน็ฝา่ยลงมอืท�ารา้ยจ�าเลยกอ่น	แตก่าร 
ที่จ�าเลยเอากรรไกรแทงสวนไปในทันทีที่ผู้ตายไม่มีอาวุธ	 เมื่อผู้ตาย 
ถกูแทงแลว้ไดเ้ดนิเขา้ไปในซอยถอืไมก้วาดเพือ่ไลต่จี�าเลย	หากจ�าเลย 
ไมป่ระสงคจ์ะตอ่สูอ้าจหลบเลีย่งเสยี	การทีจ่�าเลยยงัคงยนืรอจนผูต้าย 
เดินออกมาจากซอยเอาไม้กวาดไล่ตี	 จ�าเลยจึงวิ่งไปหยิบท่อนเหล็ก 
มาตีผู้ตายจนล้มลง	 พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าจ�าเลยสมัครใจ 
ทะเลาะววิาทกบัผูต้าย	จะอา้งเหตวุา่กระท�าเพือ่ปอ้งกนัตวัไมไ่ด้	ถอืวา่ 
จ�าเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย		

2. ภยันตรายนั้นต้องเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง อย่างไรเรียกว่า 
ใกล้จะถึง	 ภัยท่ีเกิดขึ้นนั้นกระชั้นชิดถึงขนาดที่ไม่มีหนทางอื่น 

ที่จะขจัดปัดเป่าภัยนั้นได้	 นอกจากกระท�าต่อบุคคลนั้นเพื่อระงับ 
ยับยั้งภัยที่เกิดขึ้น

ตัวอย่าง	 จ�าเลยถูกท�าร้ายโดยไม่ทราบสาเหตุในลักษณะจู่โจม 
และเกิดขึ้นโดยทันที	 ท�าให้จ�าเลยเข้าใจว่าผู้ตายกับผู้เสียหายดักรอ 
ชิงรถจักรยานยนต์	 หรืออาจประสงค์ต่อภรรยาจ�าเลยท่ีน่ังซ้อนท้าย 
มาด้วย	 จ�าเลยมีรูปร่างเล็กสู้แรงปะทะผู้ตายและผู้เสียหายไม่ได้	 
การทีจ่�าเลยเปน็พอ่ครวัและใช้มดีท�าครวัท่ีพกมาแทงผูต้ายเพยีง	1	ครัง้ 
แต่บังเอิญไปถูกอวัยวะที่ส�าคัญ	ผู้ตายจึงถึงแก่ความตาย	การกระท�า 
ของจ�าเลยเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ	

3. ผูก้ระท�าจ�าต้องกระท�าเพือ่ปอ้งกนัสทิธขิองตนหรือของผู้อืน่ 
ให้พ้นจากภยันตรายนั้น	 การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น 
สามารถป้องกันได้ทั้งตนเองและบุคคลอื่นรวมถึงทรัพย์สิน

ตัวอย่างที่ 1 ผู้ตายเมาสุราเดินถือปืนตรงเข้าไปหาบิดาจ�าเลย 
พูดท�านองจะฆ่าบิดา	จ�าเลยจึงยิงสกัดกั้นไปก่อน	1	นัด	แล้วกระโดด
แย่งปืนคนตายมาได้	 แต่กลับเอาปืนคนตายนั้นมายิงซ�้าไปอีก	 3	 นัด 
เปน็การปอ้งกนัเกนิสมควรแกเ่หต	ุกรณนีีแ้มค้นทีม่ภียนัตรายคอืบดิา 
ของจ�าเลย	แตจ่�าเลยซึง่เปน็บตุรมสีทิธทิีจ่ะปอ้งกนัเพือ่ใหบ้ดิาพน้จาก 
ภยันตรายได้	แต่การป้องกันนั้นต้องไม่เกินสมควร

ตัวอย่างที่ 2	 จ�าเลยท�าร้ายผู้เสียหายเนื่องจากจ�าเลยต้องการ 
สร้อยคอทองค�าของจ�าเลยคืนจากผู้เสียหาย	 เม่ือผู้เสียหายไม่ใช่ 
เจ้ามือพนันและจ�าเลยไม่ได้เล่นพนันกับผู้เสียหาย	 เมื่อผู้เสียหาย 
เอาสร้อยไปเพื่อเล่นพนันโดยจ�าเลยไม่ยินยอม	 การที่จ�าเลยติดตาม 
สร้อยคอของตนคืนในทันทีทันใด	 จึงเป็นการป้องกันสิทธิของตน 
ใหพ้น้จากภยนัตรายทีเ่กิดจากการประทษุรา้ยอนัละเมดิตอ่กฎหมาย 
แต่การที่จ�าเลยใช้อาวุธมีดแทงเพื่อแย่งสร้อยคอ	 จึงเป็นการป้องกัน 
เกินสมควรแกเ่หต	ุกรณนีีเ้ป็นการปอ้งกนัทรพัยส์นิกส็ามารถกระท�าได้

4. กระท�าพอสมควรแก่เหตุผู้กระท�าไม่มีความผิด แม้กฎหมาย 
จะใหส้ทิธแิกป่ระชาชนผูป้ระสบอนัตรายใหป้อ้งกนัตนเองได	้แตก่ไ็มไ่ด ้
ให้เสียจนเลยขอบเขตอันจะกลายเป็นการป้องกันเพราะความโกรธแค้น 
บนัดาลโทสะ	หรอืกระท�าดว้ยความสะใจ	เช่น	เมือ่มคีนจะเขา้มาท�ารา้ย 
เราได้ตอบโต้จนคนร้ายไม่สามารถจะท�าอันตรายได้แล้ว	 ถือว่า 
ภยันตรายได้ผ่านพ้นไปแล้ว	เรายังกระท�าอีกถือว่าเป็นกรณีเกินกว่าเหตุ 
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ซึ่งการที่จะพิจารณาว่าจะเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เพียงใดน้ัน	 
มีทฤษฎีที่ส�าคัญ	กล่าวคือ

ทฤษฎีสัดส่วน คือ	 ต้องพิจารณาว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั้น 
ปอ้งกนัไดส้ดัสว่นกับอนัตรายทีเ่กดิขึน้หรอืไม	่เชน่	มคีนมาตบหนา้เรา 
เราจะใช้มีดแทงเขาตายเพราะความเจ็บเน่ืองจากถูกตบหน้า	 
เมือ่เปรยีบเทยีบแลว้การทีเ่ราแทงเขาถึงแกค่วามตายไมไ่ดส้ดัส่วนกนั 
เน่ืองจากเขาใช้แค่มอืไม่มอีาวุธร้ายแรงทีจ่ะท�าให้เราถึงแกค่วามตายได ้
ดังนั้น	การใช้มีดแทงเขาตายจึงเป็นการกระท�าที่เกินสมควรแก่เหตุ	

ทฤษฎีวิถีทางน้อยท่ีสุด	 ตามทฤษฎีนี้ถ้าผู้กระท�าได้ใช้วิถีทาง 
น้อยที่สุดที่จะท�าการตอบโต้ถือว่าได้กระท�าไปพอสมควรแก่เหตุ	 
เช่น	ในขณะท่ีถูกท�าร้ายคนท่ีก่อภัยมีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง	ตัวผอมแห้ง 
ซ่ึงเราตัวใหญ่กว่า	ขณะน้ันเรามีไม้และปืน	แต่หากเราเลือกใช้ไม้ก็เพียงพอ 
ที่จะยับยั้งผู้ก่อภัยได้แล้วถือเป็นการกระท�าไปพอสมควรแก่เหตุ 
เพราะผู้กระท�าได้ใช้วิถีทางน้อยที่สุดที่จะป้องกันตนเอง

อยา่งไรจงึถอืวา่เปน็การกระท�าเพือ่ปอ้งกนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
พอสมควรแก่เหตุ	 หรือเกินสมควรแก่เหตุ	 จากบทบัญญัติดังกล่าว 
เราทราบแล้วว่าหากเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุผู้กระท�า 
ไม่มีความผิด	 แต่การป้องกันเกินสมควรแก่เหตุถือว่าผู้กระท�ายังมี 
ความผิดอยู่	เพียงแต่ศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้หรือจะไม่ลงโทษ 
เลยก็ได้ 	 หลายคนจึงอาจสงสัยว่าแล้วเราควรยึดทฤษฎีไหน	 
ซึ่งไม่มีหลักแน่นอนที่จะระบุได้ว่าควรเป็นทฤษฎีใด	แต่การพิจารณา 
ว่ากระท�าแค่ไหนเป็นการสมควรแก่เหตุนั้น	 เมื่อท่านได้ป้องกันและ 
ภยันตรายได้ผ่านพ้นไปแล้วอย่าท�าซ�้าเพราะความโกรธแค้น	 
เว้นแต่การที่กระท�าลงไปน้ันเกิดจากความตื่นเต้นตกใจกลัว 
ศาลอาจไม่ลงโทษเลยก็ได้	

ตัวอย่างที่ 1	 ผู้ตายเป็นฝ่ายก่อเหตุก่อนจะเข้ามาชกต่อย 
ท�าร้ายจ�าเลย	จ�าเลยจึงเอาปืนยิงลงพื้นไป	1	นัด	เพื่อขู่ให้ผู้ตายกลัว 
แตผู่ต้ายไมย่อมหยดุกลบัเข้ากอดปล�า้ใชแ้ขนรดัคอแลว้แยง่ปนื	จ�าเลย 
จึงยิงขณะชุลมุนนั้นไป	1	นัด	ป้องกันพอสมควรแก่เหตุ	ไม่มีความผิด 
ฐานฆ่าผู้อื่น

ตัวอย่างที่ 2	 ผู้ตายบุกรุกเข้าไปในบ้านจ�าเลยในยามวิกาล	 
เม่ือจ�าเลยได้ยินเสียงผิดปกติคว้าปืนลงมาดู	 คนตายยิงทันที	 จ�าเลย 
ยิงสวนกลับไป	ป้องกันพอสมควรแก่เหตุ	ไม่มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น

ตัวอย่างที่ 3	 ผู้ตายไปหาเรื่องจ�าเลยและชี้หน้าด่าแม่จ�าเลย	 
จ�าเลยใช้ปืนยิงผู้ตาย	ไม่เป็นการกระท�าเพื่อป้องกัน	ถือว่ามีความผิด 
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยบันดาลโทสะศาลลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้	

ตัวอย่างที่ 4	 ผู้ตายเป็นฝ่ายก่อเหตุขับรถปิกอัพแซงปาดหน้า 
จะให้รถเก๋งท่ีจ�าเลยท่ี	2	ขับ	มีจ�าเลยท่ี	1	น่ังมาด้วยชนก�าแพงคอนกรีต 
กลางถนนหลายครัง้	แตไ่มไ่ดใ้ชอ้าวธุใดท�ารา้ยหรอืจะท�ารา้ยจ�าเลยที	่1 
ด้วยวิธีอ่ืนอีก	แม้ผู้ตายยังขับรถตามมาชนท้ายรถเก๋งในซอยซ่ึงเป็นซอยตัน	 
แต่ขณะที่จ�าเลยที่	 2	 เปิดประตูรถเก๋งลงไปยิงผู้ตายนั้น	 ผู้ตาย 
ยังน่ังอยู่ในรถปิกอัพ	จ�าเลยท่ี	1	ยิงผู้ตายช่วงแรก	2	นัด	จนกระสุนหมด 
แล้วกลับไปเอาอาวุธปืนของจ�าเลยที่	 2	 ซ่ึงเก็บไว้ที่รถเก๋งอ้อมมา 
ท้ายรถปิกอัพและยิงผู้ตายถึง	 5	 นัด	 การยิงในช่วงหลังย่อมมีเวลา 
ใคร่ครวญตั้งสติได้แล้ว	การกระท�าของจ�าเลยที่	1	จึงเป็นการป้องกัน 
เกินสมควรแก่เหตุ	มีความผิดแต่ศาลลงโทษน้อยกว่าได้

อย่างไรก็ดี	 แม้กฎหมายจะให้สิทธิในการป้องกันตนเอง	 ผู้เขียน
กลับมองว่าการอยู่ร่วมกันในสังคม	 ความขัดแย้งย่อมต้องเกิดมีขึ้น 
และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	 สิ่งที่เราพึงมีคือ	 การใช้สติใคร่ครวญในการ 
แก้ไขปัญหา	 ความมีน�้าใจ	 การให้อภัยและถ้อยทีถ้อยอาศัย	 ยังคง 
ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย	 ต้องยอมรับว่าโลกโซเซียลเข้ามามีอิทธิพล 
ในชีวิตประจ�าวันโดยเราสามารถรับรู้ข่าวสารจากอีกมุมหนึ่งของโลก 
ได้ในเวลาอันรวดเร็ว	มีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย	เช่น	กล้องวงจรปิด 
กล้องติดหน้ารถ	โทรศัพท์มือถือ	ฯลฯ	

ซึง่ในอดตีทีผ่่านมามกีรณศีกึษาหลายเรือ่งทีผู่ถ้กูระท�าลแุกโ่ทสะ 
และเลือกใช้วิธีการตัดสินปัญหาด้วยตนเอง	 ไม่ว่าเป็นกรณีดีเจช่ือดัง 
หรือดาราภาพลักษณ์ดีลุแก่โทสะ	 แก้ไขปัญหาด้วยการใช้อารมณ์	 
เม่ือเรื่องบานปลายก็ถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ลงโทษก่อนศาล 
พพิากษา	จนสง่ผลกระทบตอ่อนาคต	หนา้ทีก่ารงาน	รวมไปถงึบคุคล 
ในครอบครัว	เพ่ือนฝูงญาติพ่ีน้องอย่างไม่สามารถย้อนคืนกลับไปแก้ไขได้ 
จึงจ�าเป็นที่เราต้องมีสติแก้ไขปัญหาด้วยปัญญา	

ผู้เขียนขอน้อมน�าพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2539 มาเป็น 
หลักปฏิบัติว่า “ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ 
ถ้ารู้จักคิดให้ดีปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีน้ันมิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด 
หรือด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมาก 
เพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเคร่ืองมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไข 
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัยปัญหาจึงต้องใช้ 
สติปัญญาคือ คิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพ่ือหยุดย้ังและป้องกัน 
ความประมาทผิดพลาดและอคติต่าง ๆ  มิให้เกิดข้ึน ช่วยให้การใช้ปัญญา 
พิจารณาปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างเท่ียงตรง ท�าให้เห็นเหตุเห็นผล 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกัน เป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกข้ันตอน” 
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