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เมื่อทะเลาะวิวาท

จะอ้างเหตุป้องกันได้หรือไม่
พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำ�นักทรัพยากรบุคคล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

ความ

รับผิดในทางอาญาของผู้กระท�ำความผิดจะมีหรือ
ไม่นนั้ มิใช่วา่ จะพิจารณาเพียงแต่วา่ การกระท�ำนัน้
ครบองค์ประกอบของความผิดหรือไม่เท่านัน้ หากแต่ยงั ต้องพิจารณา
ต่อไปด้วยว่ามีกฎหมายใดยกเว้นความผิดให้ดว้ ยหรือไม่ เหตุยกเว้น
ความผิดนีจ้ งึ มีความหมายว่า เมือ่ มีการกรท�ำครบองค์ประกอบความ
ผิดอาญาเกิดขึ้นแล้ว หากแต่มีเหตุใดเหตุหนึ่งมาหยุดยั้งให้การ
กระท�ำดังกล่าวไม่เป็นความผิดอย่างเช่น กรณีการป้องกันสิทธิของ
ตนเอง หรือที่เรียกว่า การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
การป้องกันสิทธิ เป็นสิทธิทมี่ ขี นึ้ เอง นักกฎหมายบางท่านได้
ให้ความหมายว่าเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเป็นสิทธิที่เกิด
ขึน้ พร้อมๆ กับการมีชวี ติ ของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ในอีกแง่หนึง่ ว่า
เป็นสัญชาตญาณในการป้องกันตัวนั่นเอง และเมื่อการป้องกัน เป็น
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สิทธิตามธรรมชาติและเกิดขึน้ พร้อมๆ กับการมีชวี ติ ของมนุษย์ การก
ระท�ำทีเ่ ป็นการป้องกันจึงเป็นสิง่ ทีพ่ งึ่ กระท�ำได้ กฎหมายเองก็ยอมรับ
ในหลักการดังกล่าว ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 68 ซึง่ บัญญัตวิ า่ “ผูใ้ ดจ�ำต้องกระท�ำการใดเพือ่ ป้องกันสิทธิ
ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุษร้าย
อันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระท�ำ
พอสมควรแก่เหตุ การกระท�ำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วย
กฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด” ดังนั้น มนุษย์จึงมีสิทธิที่จะป้องกัน
ตนเองได้ตามเหตุผลและเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติไว้ การป้องกัน
โดยชอบด้วยกฎหมายนี้ เป็นเรือ่ งทีร่ ฐั ให้สทิ ธิในการป้องกันตนเองแก่
ประชาชนต่อภัยที่เกิดขึ้นโดยกระชั้นชิดและละเมิดต่อกฎหมาย โดย
รัฐถือว่าการกระท�ำโดยป้องกันดังกล่าวแม้จะเกิดความเสียหายบ้าง
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หากเป็นความเสียหายที่สมควรแก่เหตุ ผู้กระท�ำก็ไม่มีความผิด การ
ทีร่ ฐั ให้สทิ ธิแก่ประชาชนเช่นนี้ เพราะภัยต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ต่อประชาชน
พลเมืองนัน้ เกิดขึน้ ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ดังนัน้ บางครัง้ บางเวลาบางสถาน
ที่ รัฐก็อาจจะให้ความคุ้มครองได้ไม่ทั่วถึง จึงให้ผู้ประสบอันตราย
จากภัยนี้ ป้องกันตัว ให้พ้นจากภัยนั้นๆ ไปก่อนได้ แต่ที่ส�ำคัญคือ
การป้องกันตนเองนั้น ต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ด้วย
จึ ง จะพ้ น ความผิ ด หลั ก เกณฑ์ ข องการป้ อ งกั น ตั ว โดยชอบด้ ว ย
กฎหมาย มีดังนี้
1. มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อ
กฎหมาย นั่นคือ ภยันตรายที่เกิดขึ้นนั้นผู้กระท�ำไม่มีอ�ำนาจตาม
กฎหมายจะท�ำได้ หากผูก้ อ่ ภัยนัน้ มีอำ� นาจท�ำได้โดยชอบ ท่านก็ไม่มี
สิทธิจะป้องกัน
2. ภยันตรายนัน้ ใกล้จะถึง แม้ทา่ นจะมีภยันตรายอันละเมิด
ต่อกฎหมายเกิดขึ้น ตามข้อ 1 แล้วก็ตาม ก็อย่าเพิ่งนอนใจว่าท่านจะ
มีสทิ ธิปอ้ งกันได้ กล่าวคือท่านจะมีสทิ ธิปอ้ งกันตัวได้ตอ่ เมือ่ ภยันตราย
นั้น เป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง คือภัยที่เกิดขึ้นกระชั้นชิดถึงขนาดที่
ไม่มีหนทางอื่นที่จะขจัดปัดเป่าภัยนั้นได้ นอกจากการป้องกันตัวเอง
3. ผู้กระท�ำจ�ำต้องกระท�ำเพื่อป้องกันสิทธิของตน ให้พ้น
จากภยันตรายนั้น อันนี้ไม่ยากอะไร เมื่อมีภยันตรายซึ่งเกิดจากการ
ประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภยันตรายกันใกล้จะถึงดัง
ที่กล่าวตามข้อ 1 และ 2 แล้ว ท่านก็สามารถป้องกันตนเองได้ ตาม
แต่สถานการณ์
4. การกระท� ำ ป้ อ งกั น ตั ว ตามสมควรแก่ เ หตุ ก็ คื อ แม้
กฎหมายจะให้สิทธิแก่ประชาชนผู้ประสบอันตรายป้องกันตนเองได้
แต่ก็ไม่ได้ให้เสียจนหาขอบเขตไม่ได้ จนกลายเป็นการป้อง กันผสม
กับความโกรธแค้น บันดาลโทสะ หรือสะใจ
มีคำ� ถามว่า หากมีการทะเลาะวิวาทกันโดยต่างคนต่างสมัคร
ใจทีจ่ ะทะเลาะวิวาทกัน มีการลงมือลงไม้กนั จนเกิดการบาดเจ็บของ
แต่ละฝ่าย อีกฝ่ายจะอ้างเหตุป้องกันนี้ได้หรือไม่ ในเรื่องสมัครใจ
ทะเลาะวิวาทนี้ ศาลฎีกาเคยตัดสินมาว่า เมื่อต่างฝ่ายต่างสมัครใจ
ทะเลาะวิวาทกัน ฝ่ายหนึ่งจะน�ำเหตุนี้มาอ้างว่าเป็นการป้องกันเพื่อ
ให้ตนพ้นผิดนั้นหาได้ไม่
เทียบเคียงค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7135/2547 ศาลฎีกา
วินจิ ฉัยว่า “...ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุตใิ นเบือ้ งต้นว่า ตามวันเวลาและ
สถานทีเ่ กิดเหตุในวันฟ้อง ผูเ้ สียหายกับจ�ำเลยได้ทะเลาะวิวาทชกต่อย
กันในห้องพักของนายสมชัย แก้วกง ผูเ้ สียหายถูกอาวุธมีดได้รบั บาด
เจ็บที่บริเวณหน้าอกด้านขวา 1 แห่ง มีรอยบวมช�้ำที่กลางศีรษะ กับ
บาดแผลทีน่ วิ้ นางและนิว้ ก้อยมือซ้ายเส้นเอ็นขาด ต้องรักษาประมาณ
45 วันหาย คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจ�ำเลยว่า
จ�ำเลยกระท�ำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มี
นายอุดม สังเกต
ผู้เสียหายเบิกความยืนยันว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 17
นาฬิกา นายสมชัย นายอ้วนและจ�ำเลยนัง่ ร่วมรับประทานอาหารและ
ดื่ ม สุ ร าที่ บ ริ เ วณหน้ า ห้ อ งพั ก ของนายอ้ ว นซึ่ ง ติ ด กั บ ห้ อ งพั ก ของ
นายสมชัย ต่อมาผู้เสียหายน�ำอาหารมาร่วมรับประทานด้วยกัน
หลังจากผู้เสียหายกลับไปสักพักหนึ่งก็กลับมานอนดูโทรทัศน์ที่ห้อง
ของนายสมชัย

ต่อมาเวลาประมาณ 19.30 นาฬิกา ขณะที่ผู้เสียหายนอนดู
โทรทัศน์ จ�ำเลยเดินเข้ามาในห้องแล้วใช้เท้ากระทืบหน้าอกของผู้เสีย
หาย ผูเ้ สียหายตกใจลุกขึน้ พูดว่า กูทำ� อะไรให้มงึ มึงถึงมากระทืบ นาย
อ้วนซึ่งนั่งดื่มสุราอยู่หน้าห้องได้เข้ามาลากตัวจ�ำเลยออกไปนอกห้อง
เมื่อผู้เสียหายเดินออกมาจากห้องมาที่เฉลียงหน้าห้อง จ�ำเลยโหนขื่อ
แล้วใช้เท้าเตะที่ใบหน้าผู้เสียหายแล้วกระโดดลงมากอดผู้เสียหาย
ผูเ้ สียหายกับจ�ำเลยชกต่อยกัน จ�ำเลยหยิบอาวุธมีดท�ำครัวในห้องครัว
ถือด้วยมือขวา แล้วใช้มอื ซ้ายรัดคอผูเ้ สียหาย ผูเ้ สียหายใช้มอื ซ้ายจับ
ข้อมือขวาของจ�ำเลย จ�ำเลยสะบัดข้อมือ แล้วดึงอาวุธมีดออกท�ำให้
บาดถูกนิ้วนางและนิ้วก้อยของผู้เสียหาย
หลังจากนัน้ จ�ำเลยแทงทีใ่ ต้ราวนมด้านขวาและด้านซ้ายของ
ผู้เสียหายและจะแทงซ�้ำอีก ผู้เสียหายใช้มือปัด จ�ำเลยจึงใช้ด้ามมีด
กระแทกศีรษะผูเ้ สียหายแล้วเหวีย่ งผูเ้ สียหายกระเด็นล้มลงไปพิงข้าง
ฝาลักษณะกึ่งนั่งกึ่งนอน จ�ำเลยยืนคร่อมหันกันมาทางผู้เสียหาย
โดยจ�ำเลยจะแทงท้องผู้เสียหาย ผู้เสียหายใช้เท้าถีบจ�ำเลยเสียหลัก
เซออกไป นายสมชัยและนายอ้วนเข้ามาจับตัวจ�ำเลยไว้ ผูเ้ สียหายจึง
วิง่ หนีออกมาได้ ซึง่ สอดคล้องกับค�ำเบิกความของจ่าสิบต�ำรวจนุวฒ
ั น์
จันทร์โททัย พยานโจทก์อกี ปากหนึง่ ซึง่ ไปทีเ่ กิดเหตุในคืนนัน้ ว่า พยาน
พบจ�ำเลยเนือ้ ตัวเปือ้ นเลือดมีอาการมึนเมามาบอกพยานว่าเป็นผูแ้ ทง
แต่ไม่ได้แจ้งว่าแทงผู้ใด ประกอบกับในชั้นจับกุมจ�ำเลยให้การรับ
สารภาพ พฤติการณ์เชื่อได้ว่าก่อนเกิดเหตุจ�ำเลยดื่มสุรามึนเมาจน
เกือบจะครองสติไม่ได้และเมื่อผ่านบริเวณที่ผู้เสียหายก�ำลังนอนดู
โทรทัศน์ จ�ำเลยจึงใช้เท้ากระทืบหน้าอกของผูเ้ สียหายโดยไม่มสี าเหตุ
โกรธเคืองกันมาก่อน จนกระทั่งผู้เสียหายตกใจลุกขึ้นมาต่อว่าจ�ำเลย
แล้วเกิดโต้เถียงกันจึงเป็นชนวนการทะเลาะวิวาทชกต่อยกันจนจ�ำเลย
ใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียหายในที่สุด
ที่จ�ำเลยฎีกาว่าขณะที่ผู้เสียหายกับจ�ำเลยแย่งอาวุธมีดกัน
ผูเ้ สียหายคว้าอาวุธมีดได้กอ่ นแต่จบั ทางด้านคมมีดและผูเ้ สียหายดึง
เข้าหาตัว จ�ำเลยดึงอาวุธมีดออก ปลายอาวุธมีดจึงกระแทกหน้าอก
ของผู้เสียหายโดยจ�ำเลยไม่มีเจตนาจะแทง เพราะหากจะแทงจริง
อาวุธมีดจะต้องทะลุเข้าไปในซีโ่ ครงและการกระท�ำของจ�ำเลยเป็นการ
ป้องกันตัวนัน้ เห็นว่าเหตุคดีนเี้ กิดเพราะจ�ำเลยเป็นผูก้ อ่ เหตุขนึ้ ก่อน
และเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาทท�ำร้ายร่างกายซึง่ กันและกัน มิใช่
เป็นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
จ�ำเลยจะอ้างว่าการกระท�ำเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่
ได้
บทสรุปส่งท้าย การที่ผู้ที่อ้างป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่น
นั้นมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดภยันตรายอันละเมิดต่อกฎหมาย การ
อ้างในกรณีเช่นนี้ (ทะเลาะวิวาทกัน) ผู้กระท�ำจะอ้างการป้องกันสิทธิ
ไม่ได้เลยการทีจ่ ะกระท�ำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้ ต้องเป็น
ภยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็น
ภยันตรายที่ใกล้จะถึง หากภยันตรายยังไม่ใกล้จะถึงเสียแล้วย่อมไม่
อาจกระท�ำการเพื่อป้องกันได้ TPA
news
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