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บทคัดยอ 
  การกระทําความผิดขอหาฆาผูอ่ืนโดยเจตนานั้นเปนขอหาท่ีมีโทษทางอาญาท่ีรุนแรง 

เปนการกระทําท่ีส่ันสะเทือนตอความรูสึกในความถูกตองของสาธารณชนเปนอยางมาก ซึ่งหาก

การกระทํานั้น  ไมบรรลุผลสําเร็จก็จะเปนเพียงการพยายามกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืน แตก็ตอง

ไดรับโทษสองในสามของโทษท่ีกฎหมายกําหนด การจะวินิจฉัยวาการกระทําเพียงใดจึงจะถือวา

เปนการลงมือกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืนแลวจึงมีความสําคัญ  ในปจจุบันนี้ศาลฎีกาของประเทศ

ไทย ยึดหลักการกระทําท่ีใกลชิดตอผล มาเปนหลักเกณฑในการวินิจฉัยวาการกระทํานั้นเปนการ

ลงมือกระทําความผิดแลวหรือไม กลาวคือในความผิดฐานฆาผูอ่ืนท่ีกระทําโดยใชอาวุธปนหรือมีด

นั้น จะตองใหมีการยกปนข้ึนเล็งหรือเง้ือมีดข้ึนจะฟนเสียกอนเทานั้น จึงจะถือวาเปนการลงมือ

กระทําความผิดแลว  ซึ่งในบางกรณีนั้นแมการกระทําของผูกระทําผิดจะยังไมถึงข้ันยกปนข้ึนเล็ง 

แตก็มีการแสดงออกอยางนาเช่ือถือเพียงพอไดวามีจิตใจที่จะกระทําผิดอยางแนนอนแลว หาก

จะตองรอใหถึงข้ันยกปนข้ึนเล็งเสียกอนก็อาจจะกอใหเกิดความเสียหายได ประกอบกับหนาท่ีของ

กฎหมายอาญาก็คือการทําใหสังคมกลับคืนสูความสงบเรียบรอยโดยเร็ว และการทําใหสังคม

กลับคืนสูความสงบเรียบรอยไดวิธีหนึ่งก็คือการปองกันมิใหเกิดเหตุรายข้ึน หรือเม่ือมีการกระทําท่ี

สุมเส่ียงจะเกิดภยันตรายหรือความเสียหายแลว ผูกระทําตองไดรับการลงโทษอยางเหมาะสม

สําหรับการกระทําท่ีไดกระทําลงไป 

  การฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธปนหรืออาวุธมีดนั้น มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากการลงมือ

กระทําความผิดฐานอ่ืนๆ และในความผิดฐานเดียวกันแตมิไดใชอาวุธปนหรืออาวุธมีด เพราะเปน

ความผิดท่ีแทบจะไมมีข้ันตอนตรงกลางระหวางการลงมือกระทําความผิดกับความผิดสําเร็จ  

เนื่องจากทันทีท่ีลงมือกระทําความผิดแลวความผิดก็แทบจะสําเร็จลงทันที ดังนั้นขอสรุปของ

วิทยานิพนธฉบับนี้ ในความผิดเร่ืองการฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธ โดยเฉพาะอาวุธปนหรือมีดนั้น หาก

จะใชหลักการกระทําท่ีใกลชิดตอผลเพียงหลักเกณฑเดียวมาวินิจฉัยวาการกระทํานั้นเปนการลงมือ

แลวหรือไม จึงยังไมนาจะถูกตองหรือมีความเหมาะสม จึงควรพิจารณาหลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีในบาง

ประเทศใชเปนหลักเกณฑในการวินิจฉัย เชน หลักการกระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือหลักความเปนภยันตรายของการกระทํานั้นท่ีนิยมใชในประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมัน  

                                                            
*
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงขอเสนอแนะใหนําหลักการกระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญ หรือหลัก

ความเปนภยันตรายของการกระทํานั้น มาปรับใชในการวินิจฉัยการกระทํา เพ่ือใหไดคําพิพากษาท่ี

ไดรับการยอมรับจากสังคม และเปนการปองกันสังคมใหมีความปลอดภัยมากย่ิงข้ึนกวาเดิม 

  

1. บทนํา 
 กระบวนการในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญา สามารถแบงแยกกระบวนการ

วินิจฉัยออกเปน 6 ข้ันตอน ไดแก 

 1. การมีความคิดท่ีจะกระทําใหเกิดอันตรายอันตองหามตามกฎหมาย 

 2. การไตรตรองหรือทบทวนท่ีจะกระทําความผิด 

 3. การตกลงใจท่ีจะกระทําตามท่ีคิด 

 4. การตระเตรียมท่ีจะกระทําความผิด 

 5. การลงมือกระทําความผิด 

 6. การเกิดผลของการกระทํานั้น 

  ซึ่งโดยปกติแลวในข้ันตอนท่ี 1-4 นั้น กฎหมายจะไมลงโทษ เวนแตในความผิดบาง

ฐานท่ีกฎหมายจะลงโทษตั้งแตในข้ันตอนท่ี 4 แตกฎหมายจะเร่ิมเอาผิดตั้งแตข้ันตอนท่ี 5 เปนตน

ไป และการกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืนนั้น เปนความผิดท่ีมีโทษทางอาญารุนแรง เปนการกระทํา

ท่ีส่ันสะเทือนตอความรูสึกของสังคม และหากเปนการฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธ โดยเฉพาะอาวุธปน

หรือมีดแลวนั้น ยอมทําใหเกิดความผิดสําเร็จไดโดยงายและรวดเร็ว การจะวินิจฉัยวาการกระทํา

อยางไรหรือเพียงใดจึงจะถือวาเปนการลงมือฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธนั้น ยอมเปนประเด็นท่ีนาศึกษา 

เพราะปจจุบันนี้ศาลฎีกาของประเทศไทย ยึดถือหลักวาตองเปนการกระทําท่ีใกลชิดตอผลเทานั้น

จึงจะถือวาเปนการลงมือกระทําความผิด กลาวคือจะตองเปนกรณียกปนข้ึนเล็งหรือเง้ือมีดจะฟน

เทานั้น จึงจะถือวาเปนการลงมือกระทําความผิด ซึ่งการวินิจฉัยดังกลาวอาจยังไมถูกตองนัก 

เนื่องจากหากพิจารณาหนาท่ีของกฎหมายอาญาน้ันนอกจากจะมีหนาท่ีทําใหความสงบเรียบรอย

กลับคืนสูสังคมโดยเร็วดวยวิธีการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษใหเหมาะสมแลว ยังมีหนาท่ีทํา

ใหสังคมไดทราบดวยวาการกระทําท่ีสุมเส่ียงท่ีจะกอใหบุคคลอื่นถึงแกความตายนั้นจะตองถูก

ลงโทษอยางเหมาะสม อันถือเปนวิธีการปองกันมิใหเกิดเหตุอันตรายข้ึนในสังคมอีกประการหนึ่ง

ดวย ซึ่งถือเปนเคร่ืองมือในการระงับเหตุรายท่ีดีกวาเม่ือเกิดเหตุข้ึนแลวคอยนําเอาการใชกฎหมาย

อาญามาลงโทษผูกระทําผิด จึงเปนท่ีมาของการศึกษาวิทยานิพนธนี้ 

 
2. หลักเกณฑของการพยายามกระทําความผิดและหลักการแบงแยกการ
ตระเตรียมกระทําความผิดออกจากการลงมือกระทําความผิดในประเทศไทย 
 หลักเกณฑของความรับผิดทางอาญา แบงออกเปน 
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 1. องคประกอบภายนอก 

 2. องคประกอบภายใน 

 3. ข้ันตอนการกระทําความผิดอาญา ซึ่งมีอยู 6 ข้ันตอนตามที่ไดกลาวมาแลว 

  ความหมายของการพยายามกระทําความผิด  

  การตระเตรียมกระทําความผิด หมายถึง การกระทําการใดๆ อันจะชวยเหลือหรือให

ความสะดวกแกการลงมือกระทําความผิด หรือการท่ีผูกระทําไดกระทําลงไปเพ่ือใหพรอมท่ีจะลง

มือกระทําความผิดไดสําเร็จในข้ันตอไป 

   ความผิดสําเร็จ หมายถึง ความผิดท่ีขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอกของ

ความผิดไดเกิดข้ึนจริงแลว 

  ดังนั้น การพยายามกระทําความผิด หมายถึง การกระทําท่ีผานข้ันตอนการตระเตรียม

การกระทําความผิดมาแลวจนถึงข้ันลงมือกระทําความผิด แตยังไมเกิดเปนความผิดสําเร็จตาม

เจตนาครบถวนตามท่ีกฎหมายบัญญัติเปนองคความผิดไว ซึ่งตองพิจารณาบทบัญญัติท่ีเก่ียวของ

กับความผิดท่ีเจตนากระทําเปนกรณีๆ ไป 

 หลักเกณฑของการพยายามกระทําความผิด ประกอบดวย 

 1. องคประกอบภายนอก  
  ผูกระทํา  

  การกระทํา ซึ่งรวมถึงการงดเวนกระทําดวย 

 การกระทําหรือไมกระทํานั้นผานกระบวนการกระทําความผิดทางอาญาในข้ัน

ตระเตรียมไปจนถึงข้ันลงมือกระทําความผิดแลว หมายถึง การกระทําของผูกระทําความผิดท่ี

ผลักดันเจตนาของผูกระทําออกมาจนถึงระดับท่ีกฎหมายพยายามตองการลงโทษบุคคลนั้น การ

พยายามกระทําความผิดจึงเร่ิมเม่ือมีการกระทําอันเปนการลงมือกระทําความผิดเกิดข้ึนเปนตนไป 

  การกระทําหรือไมกระทํานั้นยังไมเปนความผิดสําเร็จ คือ ผูกระทําไดกระทําไปไม

ตลอด หรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผล 

  องคประกอบความผิดในสวนเนื้อหาของความผิดท่ีผูกระทําพยายามกระทําความผิด

ในฐานความผิดนั้นๆ 

  2. องคประกอบภายใน การพยายามกระทําความผิดตองมีเจตนา 
 

3. แนวคิดการบัญญัติใหการพยายามเปนความผิดอาญา   
  การพยายามกระทําความผิดเปนความผิดในสวนเร่ิมตนความผิดอาญาหรือเปน

ความผิดประกอบความผิดอ่ืน (inchoate offence) ซึ่งจะแตกตางจากความผิดในสวนเนื้อหาของ

ความผิดหรือความผิดหลัก (substantive offence) ซึ่งเม่ือพิจารณาความผิดตางๆ ในทางอาญา 

จะกอใหเกิดภยันตรายได 2 ประเภท คือ 
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 1. ภยันตรายขั้นปฐมภูมิ หรือภยันตรายในเนื้อหาของความผิด หมายถึงความ

เสียหายทางกายภาพจากการกระทําความผิดฐานนั้นๆ  

 2. ภยันตรายข้ันทุติยภูมิ หมายถึงความเส่ียงท่ีจะกอใหเกิดภยันตรายข้ันปฐมภูมิ หรือ

ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหาย ซึ่งไมจําเปนตองมีขอเท็จจริงในความเสียหายทางกายภาพ

เกิดข้ึนจริงๆ 

 จึงเห็นไดวาการกระทําความผิดอาญาจะกอใหเกิดภยันตรายอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่ง

ความผิดทางอาญาท่ีกอใหเกิดภยันตรายข้ันปฐมภูมิคือความผิดในภาค 2 ของประมวลกฎหมาย

อาญา สวนความผิดทางอาญาท่ีกอใหเกิดภยันตรายข้ันทุติยภูมิ คือความผิดประกอบความผิด

อ่ืนๆ ซึ่งไดแกความผิดฐานพยายาม เปนตน 

 

4. ความเปนมาในการบัญญัติใหการพยายามกระทําความผิดเปนความผิดอาญา  
  ในประเทศอังกฤษ แตเดิมไมยอมรับหลักการลงโทษการพยายามกระทําความผิด แต

ตอมาหลักการเร่ืองการพยายามกระทําความผิดไดรับการยอมรับ เนื่องจากเหตุผลหรือมี

จุดมุงหมายที่ สําคัญคือ “การจํากัดความรุนแรงกอนท่ีมันจะเร่ิมข้ึน” เปนการยอมรับถึง

ความสําคัญของลักษณะการกระทําภายนอกที่มีความเก่ียวพันกับอันตรายซึ่งควรจะหยุดไว หรือ

อาจกลาวไดวาเปนวิธีท่ีรอบคอบท่ีสุดในการขัดขวางการเกิดความเสียหาย ซึ่งก็คือการทําใหการ

ดําเนินการนั้นจบลงกอนท่ีมันจะเร่ิมข้ึน และการกําหนดใหการกระทําอยางไรท่ีจะถือวาเปนการลง

มือกระทําความผิดแลวนั้น เดิมใหพิจารณาเหตุผลเปนกรณีเฉพาะเร่ือง เพราะเปนส่ิงท่ีอยู

นอกเหนือความคาดหมายในการคนหาหลักท่ัวไปหรือขอบเขต เพราะประเภทของความผิดแตละ

ประเภทมีรูปแบบลักษณะแตกตางกัน  แตในระยะตอมานักนิติศาสตรเห็นวาควรกําหนดบรรทัด

ฐานท่ีแนนอนหรือการแปลความหมายการลงมือกระทําความผิดไวเพ่ือใหสามารถใชไดเปนการ

ท่ัวไป ซึ่งจะกอใหเกิดความแนนอนในการแปลความหมายที่ถูกตองตรงกัน 

  การคนหาหลักเกณฑเก่ียวกับเร่ืองความหมายหรือขอบเขตของการลงมือกระทํา

ความผิด มีปจจัย 2 ประการท่ีตองพิจารณาคือ ความสงบสุขและประสิทธิภาพในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมของสังคมโดยรวมหรือความปลอดภัยของสังคม กับ สิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน ซึ่งข้ึนอยูกับมุมมองของแตละสังคมวาจะมองในแงมุมใด โดยสามารถแบงออกไดเปน 

6 มุมมองคือ 
 

 1. มุมมองในการควบคุมอาชญากรรม 

 2. มุมมองทางสังคม 

 3. มุมมองในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 4. มุมมองในการแกไขปรับปรุงตัวผูกระทําผิด 

 5. มุมมองดานความยุติธรรม 

 6. มุมมองความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
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5. เหตุผลในการลงโทษการพยายามกระทําความผิด 
  พ้ืนฐานความรับผิดทางอาญาของการพยามยามกระทําความผิดตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ

การกระทํา (acts) กับจิตใจ (mind) โดยมีท่ีมาจาก 2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของคือ 

 1. ทฤษฎีอัตตะวิสัย 

 2. ทฤษฎีภาวะวิสัย 

 

6. หลักการแบงแยกการตระเตรียมกระทําความผิดออกจากการลงมือกระทํา
ความผิดของประเทศไทย 

   หลักเกณฑการแบงแยกดังกลาวสามารถพิจารณาจากปจจัยตางๆ ดังนี้ 

  1. บทบัญญัติของกฎหมาย  แตเดิมกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 บัญญัติเพียง

ใหการพยายามเปนความผิด แตไมมีการกําหนดนิยามหรืออธิบายความหมายของการพยายาม

กระทําความผิดไว ตอมามีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 วาการพยายามกระทํา

ความผิดคือการกระทําท่ีถึงข้ันลงมือกระทําความผิดไปแลว แตก็มิไดใหความหมายของการลงมือ

กระทําความผิดไวแตอยางใด  

  2.  ความเห็นในทางตํารา นักนิติศาสตรของประเทศไทยมีการใหความหมายของการ

ลงมือกระทําความผิดไวหลายแนวดวยกัน ดังนี้ 

   2.1 ศาสตราจารย จิตติ ติงศภัทิย ใหความหมายของการลงมือกระทําความผิดวา

หมายถึงเปนการลงมือกระทําท่ีผิดปกติจากบุคคลผูสุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นเจตนาในการกระทําผิด

และถาปลอยใหกระทําตอไปก็จะสําเร็จเปนความผิดข้ึนได 

   2.2 รองศาสตราจารย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ใหความหมายวาเปนการกระทํา 

“ข้ันสุดทาย” ซึ่งจําตองกระทําเพ่ือใหความผิดสําเร็จ 

   2.3 ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร ใหความหมายวา การลงมือกระทําความผิด

คือการกระทําท่ีเปนอันตรายโดยตรงหรือเปนการคุกคามส่ิงท่ีกฎหมายประสงคจะคุมครองใน

ความผิดฐานนั้นๆ หรือท่ีเรียกวา “คุณธรรมทางกฎหมาย” หรือ “นิติสมบัติ” 

  

7. ทฤษฎีการแบงแยกระหวางการลงมือกระทําความผิดและการตระเตรียมกระทํา
ความผิดในตางประเทศ 
 1. ทฤษฎีการกระทําแรก 

 2. ทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทาย 

 3. ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล 

 4. ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดอันตราย 

 5. ทฤษฎีการกระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญ 

 6. ทฤษฎีการกระทําท่ีไมคลุมเครือ 
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 7. ทฤษฎีการกระทําท่ีเปนภยันตรายของการกระทํานั้น 

 

8. หลักเกณฑการแบงแยกระหวางการลงมือกระทําความผิดและการตระเตรียม
กระทําความผิดในตางประเทศ 
  ประเทศท่ีใชระบบคอมมอนลอว 

  1. สหรัฐอเมริกา ใชหลักเกณฑทฤษฎีการกระทําในขั้นตอนท่ีสําคัญมากําหนด

ลักษณะของการกระทําท่ีเปนการลงมือกระทําความผิดและเปนหลักเกณฑในการแบงแยกระหวาง

การลงมือกระทําความผิดกับการตระเตรียมกระทําความผิด โดยบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย

อาญาใหมของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1962 (Model Penal Code) โดยบัญญัติวา เม่ือผูใดไดกระทํา

การถึงข้ันตอนท่ีสําคัญเพ่ือใหเปนไปตามเจตนาของตนแลวถือวามีการลงมือพยายามกระทํา

ความผิดแลว เม่ือมีพยานหลักฐานอ่ืนๆประกอบใหเห็นอยางชัดแจง 

  ผูราง Model Penal Code มิไดอธิบายโดยตรงวาการกระทําอยางใดจึงจะถือวาเปนการ

กระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญ เพียงแตใหตัวอยางเปนแนวทางกวางๆไววาการกระทําดังตอไปนี้หากมี

พยานหลักฐานอ่ืนอยางแนนหนาประกอบดวยพฤติการณอันแสดงใหเห็นเจตนาของผูกระทําแลว

อาจถือไดวาเปนการเพียงพอท่ีจะลงโทษได โดยตัวอยางท้ัง 7 ไดแก 

 1. การดักรอ การตามหาตัว หรือการติตดตามผูเสียหาย 

 2. การลอใหผูเสียหายไปยังสถานท่ีซึ่งจะใชในการกระทําผิด 

 3. การตรวจตราดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ีซึ่งจะใชในการกระทํา

ความผิด 

 4. การเขาไปในส่ิงปลูกสราง ยานพาหนะ หรือสถานท่ีซึ่งมีร้ัวรอบขอบชิด โดยมุงหวัง

ท่ีจะกระทําความผิดในสถานท่ีนั้นๆ 

 5. การครอบครองวัตถุใดๆ ซึ่งจะใชในการกระทําความผิด ซึ่งเปนวัตถุท่ีออกแบบมา

โดยเฉพาะสําหรับใชในการกระทําความผิดกฎหมาย หรือเปนวัตถุซึ่งการครอบครองไมกอใหเกิด

ประโยชนใดๆ โดยชอบดวยกฎหมายใตสภาพการณเชนนั้น 

 6. การครอบครอง การรวบรวม หรือการปลอมส่ิงใดๆ เพ่ือใชในการกระทําความผิด 

ในสถานท่ีหรือใกลกับสถานท่ีซึ่งตั้งใจจะใชเปนสถานท่ีในการกระทําความผิด ในเมื่อการ

ครอบครอง การรวบรวม หรือการปลอมแปลงสิ่งนั้นๆ ไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ โดยชอบดวย

กฎหมายภายใตสภาพการณเชนนั้น 

 7. การใช บังคับ จาง วาน ใหตัวแทนผูบริสุทธิ์กระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปน

ความผิด 
  2. สหราชอาณาจักร ใชหลักทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล โดยถือวาการกระทําท่ี

มากกวาการตระเตรียมกระทําความผิด และการท่ีผูใดไดกระทําการในข้ันตอนสุดทายและผูนั้น

ทราบวาการกระทําดังกลาวเปนส่ิงจําเปนท่ีจะประสบผลสําเร็จ ก็ถือวาผูนั้นไดลงมือกระทํา
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ความผิดหรือพยายามกระทําความผิดแลว  และตอมาก็ไดมีการบัญญัติพระราชบัญญัติการ

พยายามกระทําความผิด ค.ศ. 1981 โดยใหความหมายวาการพยายามกระทําความผิดคือการ

กระทําท่ีมากกวาการกระทําท่ีเปนการตระเตรียมการกระทําความผิด และการท่ีศาลจะพิจารณาให

การกระทําใดเปนการลงมือกระทําความผิดหรือไมนั้น ศาลจะพิจารณาขอเท็จจริงเปนกรณีๆไป 

ประเทศท่ีใชระบบซีวิลลอว 

  1. สาธารณรัฐฝร่ังเศส ใชหลักทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล โดยในประมวล

กฎหมายอาญาฝรั่งเศส ไดบัญญัติวาการกระทําท่ีเปนการพยายามกระทําความผิดคือ การกระทําท่ี

แสดงใหเห็นถึงการกระทําท่ีใกลการเกิดความผิดสําเร็จ แตหากการกระทํานั้นกระทําไปไมตลอด

หรือการกระทําไดกระทําไปตลอดแลวแตการกระทําไมบรรลุผล ดวยความปรารถนาของตัว

ผูกระทําเองโดยตรงท่ีมุงประสงคจะกอใหเกิดผลในความผิดนั้น 

  2. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี นิยมใชทฤษฎีความเปนภยันตรายของการกระทํานั้น 

โดยมีการบัญญัติเก่ียวกับการพยายามกระทําความผิดอาญาไวในประมวลกฎหมายอาญาของ

เยอรมนีวา ผูใดมีการตกลงใจและเขาใจในการกระทําของเขา นํามาซ่ึงข้ันตอนโดยตรงตอเนื่องกัน

นําไปสูความปรารถนาในการประกอบการกระทําผิด ผูนั้นมีความผิดฐานพยายามกระทําความผิด 

สวนการกําหนดวาเม่ือใดท่ีจะถือวาเปนการลงมือกระทําความผิดแลวหรือไมนั้น นักนิติศาสตร

เยอรมนียึดถือตามทฤษฎีการเกิดความรูสึก 

 

9. บทวิเคราะหการปองกันสังคมใหปลอดภัยในดานที่เกี่ยวของกับการฆาผูอื่นโดย
ใชอาวุธ 
  มาตรการบังคับทางอาญาเปนเพียงการปองกันในระดับทายๆ ของกระบวนการกระทํา

ความผิดแลว และอาจเยียวยาผูเสียหายไดในระดับหนึ่งเทานั้น ซึ่งหนทางท่ีดีท่ีสุดคือเราจะมี

มาตรการอยางไรท่ีจะสามารถปองกันมิใหการกระทําผิดเกิดข้ึนอีกหรือการลงมือกระทําความผิด

นั้นยังอยูในระดับท่ีหางไกลตอความผิดสําเร็จ โดยเฉพาะอยางย่ิงการฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธปนหรือ

มีดนั้น หากศาลฎีกาของไทยยังคงยึดหลักการกระทําท่ีใกลชิดตอผล กลาวคือจะตองรอให

ผูกระทําผิดยกปนข้ึนเล็ง หรือเง้ือมีดข้ึนฟนเสียกอน จึงจะถือวาเปนการลงมือกระทําความผิด 

ข้ันตอนการลงมือกระทําความผิดจนถึงข้ันความผิดสําเร็จจะแคบมาก ยอมมิอาจปองกันความ

สูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที ซึ่งหนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของกฎหมายอาญานอกจากจะมี

หนาท่ีทําใหสังคมกลับคืนสูความสงบเรียบรอยโดยเร็วแลว ยังควรจะมีหนาท่ีวางมาตรฐานการ

กระทําท่ีสุมเส่ียงตอการเกิดความผิดอาญารายแรงจะตองไดรับโทษอยางเหมาะสมกับการกระทําท่ี

ไดกระทําลงไป อันจะถือเปนการปองกันมิใหเกิดเหตุอันตรายข้ึนในสังคม  
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10. บทวิเคราะหแนวคิดการพยายามกระทําความผิดกับการฆาผูอื่นโดยใชอาวุธ 
 แนวคิดเร่ืองการกําหนดใหการพยาามกระทําความผิดเปนความผิดอาญามาจากการ

ตองการจํากัดความรุนแรงหรือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกระทําความผิดกอนท่ีจะ

เปนความผิดสําเร็จ และการกําหนดวาการกระทําเพียงใดจึงจะถือวาเปนการลงมือกระทําความผิด

แลวหรือไม ข้ึนอยูกับปจจัย 2 ประการ ระหวางความปลอดภัยของสังคมกับหลักประกันสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน หากกําหนดขอบเขตการลงมือกระทําความผิดแคบเกินไปจะสงผลให

อาชญากรรมบางอยางไมเปนความผิด ทําใหสังคมไมปลอดภัย แตหากกําหนดขอบเขตการลงมือ

กระทําความผิดกวางเกินไป จะสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะถูกจํากัดโดย

เจาหนาท่ีรัฐ 

  ในเร่ืองการลงมือฆาผู อ่ืนโดยใชอาวุธปนหรือมีดนั้น เปนอาชญากรรมท่ีมีความ

รายแรง สงผลกระทบตอสังคมโดยรวม การลงมือใหเปนความผิดสําเร็จสามารถกระทําไดงายและ

รวดเร็ว และปจจุบันนี้ศาลฎีกาไทยยังคงยึดหลักทฤษฎีกากรระทําท่ีใกลชิดตอผล คือจะตองยกปน

ข้ึนเล็งหรือเง้ือมีดข้ึนฟนเสียกอนจึงจะถือวาลงมือกระทําความผิดแลว ซึ่งจะเห็นไดวาขอบเขตของ

การลงมือกระทําความผิดจนถึงข้ันความผิดสําเร็จจะแคบมาก ดังนั้นในการวินิจฉัยคดีจึงไมควรใช

ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพียงทฤษฎีเดียวมาเปนหลักในการวินิจฉัย แตควรใชทฤษฎีอ่ืนๆมาปรับใช

ใหเหมาะสม 

 

11. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  ความหมายของการพยายามกระทําความผิดคือการกระทําท่ีผานข้ันตอนการ

ตระเตรียมกระทําความผิดมาแลวจนถึงข้ันลงมือกระทําความผิด ซึ่งการกระทําอยางไรท่ีจะถือวา

ถึงข้ันลงมือกระทําความผิดแลวนั้น เม่ือดูจากประเทศตางๆแลวก็ใชหลักทฤษฎีตางกัน ประเทศ 

สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝร่ังเศส ตางยึดถือหลักความใกลชิดตอผล ซึ่งเปนหลักเดียวกับท่ี

ใชในประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ใชหลักการกระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญ สวนประเทศ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี นิยมใชหลักความเปนภยันตรายของการกระทํานั้น 

  การที่ศาลฎีกาไทยใชหลักความใกลชิดตอผลมาวินิจฉัยคดีความผิดฆาผูอ่ืนโดยใช

อาวุธ โดยเฉพาะอาวุธปนหรือมีดนั้น ผูเขียนเห็นวายังไมมีความเหมาะสม เพราะความผิดลักษณะ

นี้มีลักษณะพิเศษท่ีแตกตางไปจากการลงมือกระทําความผิดฐานอ่ืนๆและในความผิดฐานเดียวกัน

แตมิไดใชอาวุธปนหรือมีด กลาวคือเปนความผิดท่ีไมมีข้ันตอนตรงกลางระหวางการลงมือกระทํา

ความผิดกับความผิดสําเร็จ เพราะทันทีท่ีลงมือกระทําความผิดไปแลวความผิดก็สําเร็จทันที 

ดังนั้นจึงเห็นสมควรท่ีศาลฎีกาไทย จะนําหลักความเปนภยันตรายของการกระทํานั้นและหลักการ

กระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญมาใชในการวินิจฉัยขอเท็จจริง เพ่ือเปนการคุมครองสังคมใหมีความสงบ
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