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กฎหมายอาญาชั้นสูง

โดย 

ศ. ณรงค ใจหาญ 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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หลักการกําหนดความรับผดิทางอาญาใน

ระบบคอมมอนลอว

ความเห็นทางตํารา

ความผิดท่ีจะกําหนดโทษทางอาญานั้น ตองมีความ

รายแรง และขัดตอหลักศีลธรรมอันดีของประชาชน 

แตตอมา เมื่อสังคมเจริญมากข้ึน การกําหนด

ความผิดอาญาจึงมีเหตุผลในทางนโยบายของการ

กําหนดความผิดมากกวาการรักษาไวซึ่งมาตรฐาน

ศีลธรรม 2
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การกําหนดโครงสรางความรับผิดทางอาญาของไทยและ

common law

 มีความแตกตางกันในระบบกฎหมาย common law กับ ระบบ 

civil law

 ในระบบ common  law  แยก เปน actus reus และ mens

rea

 ในระบบ civil law เชน เยอรมัน ญ่ีปุน แยก เปน องคประกอบ 

ความผิด ความชั่ว เง่ือนไขการลงโทษในภาวะวิสัย และเหตุ

ยกเวนโทษเฉพาะตัว 

 ในระบบ ฝรั่งเศส แยกเปน องคประกอบ เหตุยกเวนความผิด 

เหตุยกเวนโทษ 
3

การแยกโครงสรางความรับผิด

 เปนวิธีการแยกกระบวนการคิดตามลําดับของการวินิจฉัยความ

รับผิด 

 เหตุแหงการกําหนด  

 ในแนวทฤษฎี  เปนการวิเคราะหถึง การกระทําความผิดอาญา 

วาจะเริ่มพิจารณาในเรื่องใดกอน ตามลําดับ

 เปนตนวา มีเจตนากระทําความผิด แตไมมีกระทําเลย จะถือวา

ผิดหรือไม

 หรือวา มีการกระทําแตไมมีเจตนากระทําเลยจะผิดหรือไม 4
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โครงสรางความรับผิดทางอาญาในคอมมอนลอว

• แบงออกเปนสองโครงสราง 

• Actus reus องคประกอบภายนอก ซ่ึงประกอบดวยการ

กระทําที่ครบองคประกอบภายนอก  และการกระทํานั้น

ตองไมมีเหตุภายนอกทีจ่ะเปนเหตุยกเวนความผิด 

• Mens rea  องคประกอบภายใน ซ่ึงหมายถึง สวนที่อยูใน

จิตใจผูกระทําที่จะกระทําผดิในฐานนัน้ ไมวาจะเปนเจตนา 

เจตนาพิเศษ ประมาท ความไมรูขอเท็จจริง 
5

Actus reus =External elements

•Those parts of the definition of an 
offence which do not relate the 
defendant’s state of mind
•Act  - commission, omission (the 
absence of an act) or possession
•Voluntariness  = the ability of the 
defendant to control his and her 
actions 6
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บางฐานความผดิแยกระหวา่งองคป์ระกอบภายนอกกบั

ภายใน ค่อนขา้งยาก

•Sexual intercourse is rape only if 

performed without the consent of the 

victim

•An appropriation of property is theft only 

the property belong to another

•Weapon , controlled drug
7

0mmission  งดเวน้

• Duty to act: statutory duty, หนาท่ีตามกฎหมาย

• contractual duty,หนาท่ีตามสัญญา

• Assumption of responsibility : blood relationship, 

ความสัมพันธทางสายโลหิต

• Creation of danger: defendant has created a 

dangerous situation and then failed to prevent a 

harm occurring as a result เปนผูกอใหเกิดอันตราย 
8
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Automatism  การกระทาํทีปราศจากการ

ควบคุมของจิตใจ
• Lord Denning in Bratty v A-G for Northern Ireland (1963) 

AC 386,

• An act which is done by the muscles without any control 

by the mind

• Such as a spasm, a reflex action, or a convulsion or an 

act done by a person  who is not conscious of what he is 

doing such as act done whilst suffering from concussion 

or whilst sleepwalking. การกระตุกของกลามเน้ือ  ละเมอ
9

Defendant’s defence involve three elements

•1 there was a total destruction of 
voluntary control  มีการกระทําท่ีไมอาจ
ควบคุมได

•2. the condition was caused by an 
external factor มีสาเหตุจากปจจัยภายนอก

•3. the defendant was not responsible for 
his condition. จําเลยไมตองรับผิดชอบตอปจจัย
ดังกลาว

10
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Causation

• “But For” causation  ถาไมมี ผลไมเกิด

• Latin  : Causa sine qua non 

•Whether ‘but for’ the defendant’s act the result 

would have happened.

• But for test the jury have used their common 

sense and general experience of the world and 

predictability of the way things or people behave.
11

Novus actus  interveniens doctrine

• Professor Hart and Honorn’e Causation in the law 2 

edition Oxford University press 1985, เหตุแทรกแซง

• Distinguish conditions from causes

• การวางเพลิงเปนเหตุใหคนตาย 

• วางเพลิง เปน cause ตองมีจุดไฟ เผาเศษหญา ใหติดไฟ

• แตผลของการกระทําข้ึนอยูกับเงือ่นไข (เหตุแทรกแซง) ที่เขามาและ

แตกตางกันในผล

• Normal or abnormal 12
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1. Acts by third parties เกิดจากบคุคลทีสาม

2. Medical treatment การรักษาของแพทย์

3. Acts and omission of the victims 
เหตเุกิดจากการงดเว้นของผู้ เสียหาย

4. Acts of God เหตสุดุวิสยั

13

Mens rea: the mental elements องคประกอบ

ภายใน

• มาจาก ภาษา Latin – guilty mind

• หลักความรับผิดทางอาญา ตองมีทั้งการกระทําและ

เจตนาชั่ว

• Actus non facit reum nisi mens sit rea

• The act does not make a personal guilty 

unless the mind is also guilty
14
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• Mode of culpability 

• England 

• Intention :self determined action เจตนา

• Direct intention ประสงคตอผล

• Oblique (foresee) intention ยอมเล็งเห็นผล

• Knowingly รูหรือควรรูวาผลจะเกิด

• Recklessness ประมาทโดยไดคิด

• Criminal negligence ประมาทเลินเลอ 15

Recklessness ประมาทโดยรูตัว

• Lord Bingham in R v G approved of definition :

• 1. a circumstance when he is aware of a risk 

that it exits or will exit  

• 2. a result when he is aware of a risk that it will 

occur

• And it is, in the circumstances known to him, 

unreasonable to take the risk.
16
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Negligence

•Reasonable person : A negligence act is 

one which falls below the standards 

expected of reasonable ordinary prudent 

person . 

•the defendant was acted in a  way in 

which a reasonable person would not.
17

Transferred mens rea or transferred malice

• J ยิงไปที่ K แตกระสุนไปถูก  Y ตาย  J รับผิดตอ K

• J ขวางหินไปที่ K แตไปถูกกระจก ไมเปน transferred malice เพราะ 

จะตองเปน mens rea ที่ตรงกัน 

• คดี Pembliton [1874] LR 2CCR 119

• คดี A-G’s Ref (No 3 of 1994 [1997] 3WLR 421

• ทุบไปที่ทองของเพื่อนหญิงที่ทอง และกระทบตอทารกในครรภของหญิง ทําให

ลูกที่คลอดออกมาตายภายใน 121วัน  จําเลยตองรับผิดหรือไมตอลูกที่ตาย 

18
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เจตนา โอน กบัเจตนาพลาดของไทย เป็นอยา่งไร

• ก. ยิงไปที่ ข.  กระสุนปน ไมถูก ข แตถูก ค ตาย

• ก.ยิงไปที่ ข.  กระสุนปน ถูก ข.ตาย และถูก ค. ตาย

• ก ยิงไปที่ รถยนตของ ข. กระสุนปนถูก รถยนตข. และถูกรถยนต ค. 

• ก.ยิงไปที่ รถยนตของ ข. กระสุนปน ถูก ข.ตาย

• ก.ยิงไปที่ ข. กระสุนปน ถูก รถยนต ค. เสียหาย 

19

• USA.

• Purposefully รูและประสงคจะใหผลเกิด

• Knowingly  ประสงคจะใหผลเกิด

• Recklessly  รูวาผลอาจเกิดแตไมใสใจวาผลจะ

เกิดจริง

• Negligently ไมรูวาจะเกิดผล แตขาดความระวัง

เย่ียงวิญูชน

• Strict liability กระทําโดยไมคํานึงถึงวาเจตนา

หรือไม 20
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Denial of elements of offences เหตุท่ีทําใหขาด

องคประกอบในการกระทําความผิด 
•Exemption : lack of capacity to comply 
with the law, infancy and insanity. ขาด
ความสามารถในการกระทําความผิด

• Insanity: the defendant suffers from a 
defect of reason caused by a disease of 
the mind which means they are not aware 
of what they are doing or not aware that 
what they are doing is wrong. วิกลจริต 21

•Self-defence the defendant 

uses a reasonable level of force 

in response to a person who is 

posing an unjust threat to him or 

her. ปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย

22
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Denial of actus reus ปฏิเสธการกระทําท่ีครบ

องคประกอบความผิดภายนอก

•Self-defence and preventing of  

crime ปองกันเพื่อปองกันอาชญากรรม

•Human right and self-defence

•Damaging property

•automatism 23

Denial of mens rea ปฏิเสธ

องคป์ระกอบภายใน

•Mistake –must relate to actus rea, 
need not be reasonable , fact not 
law  ความสําคัญผิดในขอเท็จจริงไมใช
กฎหมายอาญา

•Intoxication , voluntary or 
involuntary intoxication มึนเมา 24
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Justification and Excuse

•Duress- defendant acted reasonably as a 

result of a threat of death or serious injury. 

•Excuse- the defendant was not to blame for 

causing a harm

• Justification- act is permitted under the law

•Necessity- act was the lesser of two evils
25

•See Jonathan Herring Criminal Law 
, 8 edition, Palgrave Macmillan, 
2013
• KD 2013, 623191

26
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องคประกอบของเจตนาของไทยกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเปรียบเทยีบ 

• เจตนา หมายถึงอะไร

• เจตนาประสงคตอผล กับ เจตนาเล็งเห็นผล มี

ความหมายวาอยางไร

• การกระทําโดยพลาดเปนการกระทาํโดยมีเจตนา

หรือไม แตกตางจากการสําคัญผิดในตัวบุคคลอยางไร

• ความไมรูขอเท็จจริง
27

เอกสารอ่านเพิมเติม 

• รายงานวิจัย เร่ือง “กระบวนการสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม” ดําเนิน

การศึกษาโดย สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ณรงค ใจหาญ 

และคณะผูวิจัย เสนอตอ สํานักงานศาลยุติธรรม, 2552

• รายงานวิจัย เร่ือง “การนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใชในชั้นพนักงานอัยการ : 

ศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ” ณรงค ใจหาญ และคณะผูวิจัย  เสนอตอ สํานักงาน

อัยการสูงสุด, 2555

• รายงานวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเพ่ือปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา : ภาค 1 บทบัญญัติ

ทั่วไป” 

• ณรงค ใจหาญ และคณะวิจัย  เสนอตอ สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2557 

• รศ. ดร.ปกปอง ศรีสนิท  กฎหมายอาญาชั้นสูง  โครงการตําราและเอกสารประกอบการ

สอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2561  28
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ความไมรู ความสําคัญผิดในขอเท็จจริง และความสําคัญผิด

ในกฎหมายอาญา

•ความหมายของ สําคัญผิด กับความไมรู

•ความสําคัญผิด

•ความไมรู

29

ส่ิงที่ปรากฏภายนอก กับส่ิงที่จิตใจผูกระทําสัมผัส 
ไมตรงกัน

•สิ่งภายนอก ท่ีปรากฏ

•คนมีชีวิต

•คนตายแล้ว

•เพือน

•จิตใจ ที่รับรู

•สตัว์ หุน่

•คนมีชีวิต 

•ศตัรูทีจะมาฆ่า
30
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กรณีศึกษา 

•1ยิงคน เข้าใจว่าเป็นสตัว์
ร้าย

•3เอาของคนอืนไป เข้าใจ
ว่าเป็นของเราเอง

• พยายาม  ทีเป็นไปไม่ได้

โดยแน่แท้

2ยิงสตัว์ร้ายเข้าใจว่าเป็น
คน

4เอาของเราไป เข้าใจว่า
เป็นของผู้อืน

คนไข้ไม่ยินยอมให้

แพทย์ถอนฟัน

ปืนไม่มีลกู

ปืนมีลกู

นายดําใช้ปืนพลาสตกิ

ขู่ให้ตนทําร้ายนายขาว

คนไข้ยินยอมให้แพทย์

ถอนฟัน

ปืนมีลกู

ปืนไม่มีลกู

นายดําใช้ปืนจริงขู่ให้

ตนทําร้ายนายขาว

32
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แนวคิดทางทฤษฎี

กรณีสําคญัผิดในข้อเทจ็จริงอนัเป็น
องค์ประกอบความผิด

ขาดเจตนา เพราะขาดสว่นรู้

กรณีสําคญัผิดในข้อเทจ็จริงอนัเป็นเหตทีุ
ผู้กระทํามีอํานาจทําได้

ขาดเจตนาหรือขาดความรู้ผิดชอบชวัดี (ความ
ชวั) 33

มี 2 ทฤษฎีอธิบายเรืองนี

•ทฤษฎีเจตนา  กบัทฤษฎีความชวั

•ทฤษฎีเจตนา เหน็ว่า องค์ประกอบสว่นทีว่าด้วย

เหตทีุผู้กระทํามีอํานาจกระทําได้ เป็น

องค์ประกอบในทางปฏิเสธขององค์ประกอบ

ความผิด

34
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ดงันนั สว่นรู้ขององค์ประกอบ จงึต้องประกอบด้วยรู้
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นองค์ประกอบภายนอกของ
ความผิด และต้องรู้ว่าไม่มีข้อเทจ็จริงทีมีอํานาจทํา
ได้

ผล คือ  การทีเข้าใจว่ามีเหตทีุผู้กระทํามีอํานาจทํา
ได้ จงึเป็นกรณีเข้าใจว่าไม่ครบองค์ประกอบทาง
ปฏิเสธ  จงึไม่รู้ข้อเทจ็จริงอนัเป็นองค์ประกอบ

35

•ผลก็คือ  การสําคญัผิดในข้อเทจ็จริงอนัเป็นเหตทีุ

ผู้กระทํามีอํานาจทําได้นี จงึเป็นความไม่รู้ข้อเทจ็จริง

ในทางปฏิเสธ จงึขาดเจตนา 

•ดงันนั หากผู้กระทําสําคญัผิดด้วยความประมาท ผู้

นนัจะต้องรับผิดฐานประมาทด้วย

36
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ทฤษฎีความชวั 

มีแนวคิดวา่ ความหมายของคําวา่รู้ อนัเป็น
องค์ประกอบของเจตนานนั เป็นการรู้ในข้อเทจ็จริงที
เป็นองค์ประกอบความผิดเทา่นนั ไม่จําต้องรู้วา่ไม่มีเหตุ
ทีผู้กระทํามีอํานาจกระทําได้

ดงันนั การทีผู้กระทํารู้วา่มีการกระทําทีครบ
องค์ประกอบภายนอกแล้ว

แตเ่ข้าใจวา่มีอํานาจทําได้ ผู้นนั ถือวา่มีเจตนาแล้ว

37

•ดงันนั การทีผู้กระทํารู้ว่ามีการกระทําทีครบ

องค์ประกอบภายนอกแล้ว

•แตเ่ข้าใจว่ามีอํานาจทําได้ ผู้นนั ถือว่ามีเจตนาแล้ว

•อย่างไรก็ดี ต้องพิจารณาตอ่ไปว่า จิตใจของผู้กระทํา

สามารตําหนิได้หรือไม่

38
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ความน่าตําหนิของจิตใจ มีหลกัว่า ผู้กระทําต้องมี
ความสามารถในการรู้ข้อถกูผิด ในการกระทําของตนหรือไม่ 
ถ้าไม่รู้ ก็ไม่น่าตําหนิ

ดงันนั การทีผู้กระทําเข้าใจผิดว่า มีข้อเท็จจริงในเหตทุี
ผู้กระทํามีอํานาจทําได้ เท่ากบัผู้กระทําเข้าใจว่ามีอํานาจทําได้ 

จิตใจของผู้กระทําจงึไม่รู้ข้อผิดถกูในการกระทําของคน จงึมี
จิตใจทีไม่รู้ผิดชอบชวัดี (เช่นเดียวกบัเด็กหรือคนวิกลจริต) 

39

จิตใจของผู้กระทําจงึไม่รู้ข้อผิดถกูในการกระทําของ

คน จงึมีจิตใจทีไม่รู้ผิดชอบชวัดี (เช่นเดียวกบัเดก็

หรือคนวิกลจริต) 

ในกรณีทีความสําคญัผิดนนัเกิดขนึเพราะดไูม่ดี 

ทฤษฎีนีเหน็ว่า ผู้นนัต้องรับผิดเพราะสามารถ

หลีกเลียงได้  แตอ่าจรับโทษน้อยลงตามสดัสว่น

40
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สรุป

ถ้าเป็นความสําคญัผิดในเหตทีุผู้กระทํามี

อํานาจทําได้

ทฤษฎีเจตนา  ถือว่า ไม่ต้องรับผิด เพราะขาด

เจตนา

แตถ้่าความสําคญัผิดเกิดเพราะไม่ดใูห้ดี อาจ

ต้องรับผิดฐานประมาท
41

ความสาํคญัผิดในกฎหมายอาญา

ความหมาย

ผลของความสําคญัผิดในกฎหมายอาญากบัความ
รับผิดทางอาญา

ความแตกตา่งระหว่าง ความสําคญัผิดในกฎหมาย
อาญากบัความสําคญัผิดในกฎหมายทีทําให้
ผู้กระทํามีอํานาจกระทําได้

42



02/12/61

22

ความหมาย

หมายถึง ความสําคญัผิด (ไม่รู้) ว่าการกระทํานนัผิดต่อ
กฎหมาย

- ไม่รู้ว่า มีกฎหมายอาญาบญัญติัห้ามการกระทํานนั

- ไม่รู้ว่า การกระทํานนัมีกฎหมายบญัญติัว่าเป็นความผิด

-เข้าใจว่าการกระทํานนักฎหมายไม่ห้าม

43

กรณีทีไม่ถือเป็นความสาํคญัผิดในกฎหมายอาญา

•ความสําคญัผิดในกฎหมายอืน เช่น

•กฎหมายแพ่ง

•กฎหมายรัฐธรรมนญู

•กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

•กฎหมายปกครอง

44
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ผลของความสาํคญัผิดในกฎหมายอาญา

 -ม. 64

แก้ตวัวา่ ไม่รู้กฎหมายอาญาเพือให้พ้นจากความ
รับผิดไม่ได้

ข้อยกเว้น

ถ้า ศาลเหน็วา่ โดยสภาพ และพฤติการณ์ ผู้กระทํา
อาจไม่รู้วา่กฎหมายบญัญัติว่าการกระทํานนัเป็น
ความผิด 

45

ศาลอนญุาตให้พิสจูน์โดยแสดงหลกัฐานตอ่
ศาลและศาลเชือวา่

ผู้กระทําไมรู้่วา่กฎหมายบญัญัติเชน่นนั 

ผล  ศาลจะลงโทษน้อยกวา่ทีกฎหมายกําหนด
ไว้สําหรับความผิดนนัก็ได้

46


