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บทคดัย่อ 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการลงโทษภรรยาท่ีใช้ความ

รุนแรงต่อสามีเน่ืองจากตนเองถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอย่างต่อเน่ืองของประเทศไทย และแนวคิดทาง
กฎหมายในการลงโทษภรรยาท่ีใช้ความรุนแรงต่อสามีเน่ืองจากตนเองถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอย่าง
ต่อเน่ืองของต่างประเทศ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการวินิจฉยัความรับผิดและขอบเขตทางกฎหมายในการ
ลงโทษภรรยาท่ีใชค้วามรุนแรงต่อสามีเน่ืองจากตนเองถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ืองให้เหมาะสม
กบัการปรับใชก้ฎหมายในประเทศไทยใหเ้กิดความเป็นธรรมทางกฎหมายในการลงโทษ 

ในการศึกษาพบวา่ ศาลฎีกาของไทยมกัจะพิพากษาวา่การกระท าท่ีภรรยาป้องกนัเพื่อให้ตนเอง
หลุดพน้จากการประทุษร้ายของสามีนั้น เป็นการกระท าท่ีเป็นการป้องกนัท่ีเกินสมควรแก่เหตุ และพิพากษา
วา่ภรรยามีความผดิฐานฆ่าผูอ่ื้นตายโดยเจตนา ส่งผลใหภ้รรยาท่ีไดรั้บความรุนแรงสะสมซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ือง
จากสามี ในลกัษณะ‘‘ไฟสุมขอน’’ (slow-burn) ตอ้งรับโทษเช่นเดียวกบัผูก้ระท าความผิดท่ีมีสภาพจิตใจ
ปกติ หากพิจารณากฎหมายของไทย ในเร่ืองหลกัการป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมายเพื่อเป็นเหตุยกเวน้ความ
ผิด หลกัความวิกลจริตเพื่อเป็นเหตุยกเวน้โทษ หลกับนัดาลโทสะเพื่อเป็นเหตุลดโทษตามโครงสร้างความ
รับผดิในทางอาญา และจากพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาและคุม้ครองสถาบนัครอบครัว พ.ศ. 2562 ใน
มาตรา 36(3) เพื่อเป็นเหตุลดโทษ จะพบวา่ยงัไม่มีความครอบคลุมและชดัเจนในการน าไปปรับใชก้บักรณี
ดงักล่าว แต่เม่ือไดพ้ิจารณาแนวคิดกฎหมายของต่างประเทศพบวา่ สหรัฐอเมริกา มีแนวคิดทางกฎหมายท่ีใช้
อธิบายพฤติกรรมของภรรยาท่ีใช้ความรุนแรงต่อสามีเน่ืองจากตนเองถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอย่าง
ต่อเน่ืองจากสามีไวโ้ดยเฉพาะ และประเทศองักฤษมีบทบญัญติัทัว่ไปท่ีก าหนดนิยาม ความหมายของการ
สูญเสียการควบคุมตนเองเพราะเหตุบนัดาลโทสะเน่ืองจากผูก้ระท าความผิดไดรั้บความรุนแรงสะสมซ ้ ากนั
อยา่งต่อเน่ืองจากผูเ้สียหายซ่ึงเคยเป็น ผูข้่มเหงตนเองมาก่อนในอดีต  

ดว้ยเหตุน้ี วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงขอเสนอใหป้ระเทศไทย มีการเพิ่มนิยามถึงสาเหตุท่ีท าใหภ้รรยา
สูญเสียการควบคุมตนเองไว ้ซ่ึงเป็นการจ ากดัขอบเขตของการข่มเหง เพื่อเป็นหลกัเกณฑ์การวินิจฉยัความ
รับผดิภรรยาท่ีใชค้วามรุนแรงต่อสามี โดยการแกไ้ขมาตรา 72 ใหภ้รรยาผูก้ระท าความผดิสามารถยกขอ้ต่อสู้
                                                           
* นกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
** ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
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เร่ืองการกระท าโดยบนัดาลโทสะข้ึนใชเ้ป็นเหตุลดโทษให้กบัตนเอง ให้เกิดความเป็นธรรมทางกฎหมายใน
การลงโทษภรรยาท่ีถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ือง 

 

Abstract 
This thesis has the aim to study contemporary legal problems for punishing the wives who hurt 

their husbands due to being wrongfully several hurts in Thailand as well as the legal concepts for punishing 
the wives who hurt their husbands due to being wrongfully several hurt. This thesis aim leads to make the 
way to diagnose the responsibility and scope of punishing the wives who hurt their husbands due to being 
wrongfully several hurts, so this study will finally find an appropriate way to conduct the measurement of 
the punishment underneath legal fairness in Thailand.  

According to this study, the researcher found that the supreme court of Thailand often sentence 
that the wives’ behaviour trying to protect themselves from their husbands’ violation is unreasonable 
protection Also, the court will sentence that the wives have their offences of willful and deliberate murder. 
Thus, the wives, who got these several hurts in the type of “slow-burn effect”, will be sentenced like the 
normal-minded offenders. If considering Thai law about the principle of lawfully legal protection for the 
exception to the offence, the principle of abnormality for the exception to the punishment will be the cause 
of sentence reduction under the structure of Criminal Liability. From the draft of Development and 
Protection of Family Institution Act B.E. …. With Section 36 (3), also, there is no totally clear fact for 
adapting to this case as mentioned above. However, when there is a consideration of the legal principle in 
foreign countries, the researcher found that the United States of America (USA) has the legal principle 
which explains the behaviour of the wives who hurt f their husbands because the wives are severally ruined 
by their husbands as often. In the United Kingdom, at the same time, it has the general act which determines 
the meaning of the loss of self-control because of a tantrum in that the offenders have got severally 
continuous hurts from a sufferer, who used to a prosecutor. 

Thus, this thesis will suggest that Thailand have more definitions of the cause of the wives who 
lose their self-control, so it is the way to limit the harassment and torture for becoming the empirical criteria 
for a diagnosis of the Criminal Liability among the wives hurting their husbands. If revising section 72 by 
letting the wives who mislead, it can raise the fight the tempered behaviour for reduction of their offence. 
Also, revising this section will make a fairer sentence towards the wives who are severally hurt by their 
husbands. 
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1. บทน า 
‘‘การป้องกัน’’ ถือเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนท่ีกฎหมายให้การรับรอง เกิดข้ึนคร้ังแรกจาก

แนวคิดของหลกักฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) ท่ีมีแนวคิดวา่การป้องกนัเป็นสิทธิของผูก้ระท า รัฐตอ้ง
ให้สิทธิแก่พลเมืองเพราะรัฐไม่สามารถให้ความคุม้ครองพลเมืองทนัท่วงที ไดทุ้กกรณีการใชสิ้ทธิป้องกนั
ภยนัตรายของบุคคลจึงเป็นการกระท าท่ีไม่ถือว่าเป็นความผิด การใช้สิทธิป้องกนัจะกระท าได้ต่อเม่ือมี
ภยนัตรายต่อสิทธิ ซ่ึงสิทธิในท่ีน้ีคือประโยชน์ท่ีมีอยูโ่ดยกฎหมายรับรองคุม้ครองได้1 ดงันั้น ในกรณีท่ีมีการ
ประทุษร้ายอนัละเมิดต่อกฎหมายมาคุกคามต่อบุคคลโดยท่ีรัฐไม่สามารถเขา้คุม้ครองไดท้นัท่วงที กฎหมายก็
จะเปิดโอกาสให้ผูท่ี้จะตอ้งเสียหายหรือถูกประทุษร้ายมีอ านาจป้องกนัตนเองไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอใหเ้กิด
ความเสียหายข้ึนก่อน2 การป้องท่ีจะถือว่าเป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายมีนั้นมีอยู่สองประการคือ 
การป้องกนัสิทธิของตน อนัหมายถึง การป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมายเป็นอ านาจในการคุม้ครองตนเอง 
และประการท่ีสองคือการป้องกนัสิทธิของผูอ่ื้น อนัแสดงวา่การป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย เป็นหนา้ท่ีใน
การรักษากฎหมาย3 

แมก้ารป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมายตามหลกัเกณฑ์ท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา จะ
เป็นไปเพื่อคุม้ครองคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนบุคคล4 เพื่อรักษาประโยชน์อนัมีอยูโ่ดยกฎหมายรับรอง
คุม้ครองให้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิท่ีมีกฎหมายรับรองคุม้ครองให้แก่บุคคลในอนัท่ีจะกระท าการเก่ียวข้องกบั
ทรัพยห์รือบุคคลอ่ืน เช่น สิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิในชีวติร่างกาย อนัเป็นอ านาจท่ีกฎหมายรับรองใหแ้ก่บุคคล
หน่ึงในอนัท่ีจะป้องกันและเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนหรือหลายคนกระท าการ หรือละเวน้การกระท าการ
บางอยา่งบางประการใหเ้กิดประโยชน์แก่ตน5  

แต่อยา่งไรก็ดี เม่ือสังคมเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากมีพฤติกรรมในการกระท าความผิดในรูปแบบ
อ่ืนๆ นอกจากปัญหาอาชญากรรูปแบบปกติ องคป์ระกอบ แนวคิด และหลกัเกณฑต่์างๆ ตามท่ีบญัญติัไวใ้น

                                                           
1 ยิง่ศกัด์ิ กฤษณจินดา, แนวความคดิในเร่ืองการใช้สิทธิป้องกนั, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2560 จากหอ้งสมุด
อิเลก็ทรอนิกส์ศาลยติุธรรม Website : http:// www.library.coj.go.th 
2 ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ, พิมพค์ร้ังท่ี 10, หลกักฎหมายอาญาภาคทัว่ไป, กรุงเทพฯ; วญิญูชน, 2552, หนา้ 69. 
3 คณิต ณ นคร, พิมพค์ร้ังท่ี 5, กฎหมายอาญาภาคทัว่ไป, กรุงเทพฯ;วญิญูชน, 2556. 
4 Hans-Heinrich Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts ; Allgemeiner Teil, 4. Auflage, Berlin S. 302. 
5 วรพจน์ วศิรุตพิชญ,์ สิทธิและเสรีภาพแนวความคดิในเร่ืองการใช้สิทธิป้องกนั, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2560 จาก
หอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ศาลยติุธรรม Website : http:// www.library.coj.go.th 
5 ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ, พิมพค์ร้ังท่ี 10, หลกักฎหมายอาญาภาคทัว่ไป, กรุงเทพฯ; วญิญูชน, 2552, หนา้ 69. 
5 คณิต ณ นคร, พิมพค์ร้ังท่ี 5, กฎหมายอาญาภาคทัว่ไป, กรุงเทพฯ;วญิญูชน, 2556. 
5 Hans-Heinrich Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts ; Allgemeiner Teil, 4. Auflage, Berlin S. 302. 
5 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540, พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพฯ; 
วญิญูชน, 2543, หนา้ 21. 
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ประมวลกฎหมายอาญาท่ีมีข้ึนเพื่อบงัคบัใชก้บัอาชญากรรมแบบดั้งเดิม อาจไม่สามารถเยียวยาหรือปรับใช้
ต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมไดอี้กต่อไป ดงัเช่น ในกรณี ท่ีเกิดจากสภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ในสังคมไทยท่ีสามีเป็นฝ่ายกระท าต่อภรรยา เน่ืองมาจากแต่เดิมสังคมมีความเช่ือในเร่ืองบทบาททางเพศท่ี
ก าหนดว่าผูช้ายเป็นใหญ่กว่าผูห้ญิง อนัน าไปสู่ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีท าให้ผูช้ายมีอ านาจเหนือกว่า
ผูห้ญิงและท าให้ผูช้ายคิดวา่ตนเองจะกระท าการใดๆ ต่อผูห้ญิงซ่ึงเป็นภรรยาก็ได ้อีกทั้งคนในสังคมมกัมอง
วา่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเร่ืองส่วนตวั แมญ้าติพี่นอ้งหรือผูใ้กลชิ้ดก็ไม่กลา้เขา้ไปช่วยเหลือจึง
ท าให้ภรรยาตกเป็นเหยื่อจากการตอบโตก้ารกระท าของสามีอย่างรุนแรง6 จนเกิดภาวะกดดนั และหาทาง
ออกดว้ยการป้องกนัตนเองจนน าไปสู่การฆ่าสามีของตนเพื่อใหห้ลุดพน้จากปัญหา  

ในเร่ืองการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาของไทยมกัจะพิพากษาว่าการกระท าท่ี
ภรรยาป้องกนัเพื่อให้ตนเองหลุดพน้จากการประทุษร้ายของสามีนั้น เป็นการกระท าท่ีเป็นการป้องกนัท่ีเกิน
สมควรแก่เหตุ และพิพากษาว่าผูเ้ป็นภรรยามีความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้นตาย โดยเจตนา จึงมีปัญหาท่ีจะต้อง
พิจารณาต่อไปว่า ควรจะน าหลกักฎหมายใดเพื่อยกข้ึนมาปรับใช้เป็นขอ้ต่อสู้ให้กบัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็น
ภรรยาในกรณีกระท าความผดิอาญาเน่ืองจากตนเอง ถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ืองจากสามี เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมทางกฎหมาย ในการลงโทษ  

 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการลงโทษกรณีที่ภรรยาใช้ความรุนแรงต่อ
สามเีน่ืองจากตนเองถูกกระท าโดยมชิอบซ ้ากนัอย่างต่อเน่ือง 

จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีชกัน าใหภ้รรยาซ่ึงอยูใ่นฐานะจ าเลยกระท าการฆ่าสามี มีสาเหตุจาก
ภรรยาเป็นผูถู้กกระท าความรุนแรงสะสมในครอบครัว ท าให้ตอ้งโตต้อบรุนแรงกลบัไปเช่นกนั ดงันั้น เม่ือ
เกิดเหตุการณ์ภรรยาท าใหส้ามีถึงแก่ความตายถือวา่การกระท าของภรรยาเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาแลว้ เพราะว่าไดก้ระท าครบองค์ประกอบความผิดท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้คือ ภรรยาเป็นผูก้ระท า สามี
เป็นผูถู้กกระท า ภรรยามีเจตนาฆ่า และสามีถึงแก่ความตาย ท าใหผู้ห้ญิงท่ีเป็นภรรยาไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
เพราะผูห้ญิงมีสภาพร่างกายแข็งแรงน้อยกว่าผูช้าย เม่ือถูกสามีใช้ความรุนแรงในครอบครัว ดงันั้น หาก
ผูห้ญิงท่ีเป็นภรรยาจะลุกข้ึนมาใช้สิทธิป้องกนัตนเอง ผูห้ญิงท่ีเป็นภรรยาย่อมจะตอ้งอา้งป้องกนัเพื่อให้
ตนเองพน้จากความรับผิดได ้การท่ีศาลวินิจฉยัไปในทางท่ีวา่การป้องกนัของฝ่ายหญิงเป็นการกระท าท่ีเกิน
สมควรแก่เหตุ เท่ากบัเป็นการวินิจฉยัวา่ฝ่ายหญิงไม่มีสิทธิป้องกนั และเท่ากบัวา่การกระท าของฝ่ายชายนั้น
ชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง จึงท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในการลงโทษภรรยาท่ีใช้ความ
รุนแรงต่อสามีเน่ืองจากตนเองถูกกระท าโดยมิชอบอยา่งต่อเน่ือง 

                                                           
6ส านกัข่าวไทยพีบีเอส,’’Battered Wife Syndrome’’ ภาวะผูห้ญิงถูกกดดนัจนตอ้งฆ่า, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2560 จาก
Website : http:// www.newws.thaipbs.or.th/content/259004. ประจ าวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559. 
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เม่ือไดท้  าการศึกษาแนวคิดสิทธิมนุษยชนสตรี โดยพยายามท าความเขา้ใจกฎหมายผา่นสายตา
ของเพศสภาพ (gender) พบวา่มีแนวความคิดนิติศาสตร์แนวสตรีนิยม (Feminist Legal Theoy) ท่ีใชอ้ธิบาย
ความเช่ือพื้นฐานและขอ้เรียกร้องของผูห้ญิงต่อสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั
กบัผูช้าย โดยปราศจากการเลือกปฏิบติับนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยค านึงถึง
ความแตกต่างทางเพศสภาพอยู ่3 กลุ่มแนวคิด คือ แนวความคิดท่ีสนบัสนุนความเสมอภาค (Equality) ท่ีมี
ความเช่ือว่าระหว่างชายและหญิงไม่มีความแตกต่างกัน หญิงจึงสมควรมีสิทธิในการเข้าถึงสาธารณะ
ประโยชน์และโอกาสเช่นเดียวกบัท่ีชายไดรั้บ ส่วนแนวความคิดท่ีสนบัสนุนความแตกต่าง (Difference) ซ่ึง
มีความเช่ือว่าชายและหญิงไม่ไดต้ั้งตน้มาจากจุดเดียวกนั ชายและหญิงจึงมีความแตกต่างกนัโดยเฉพาะใน
เร่ืองความสามารถทางร่างกาย การปฏิบติัในแต่ละกลุ่มในลกัษณะเดียวกนัจึงไม่ก่อให้เกิดความเสมอภาค จึง
มีการเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงบรรทดัฐานทางกฎหมายในประเด็นท่ีมีความแตกต่างทางดา้นร่างกาย
ระหวา่งชายและหญิง และแนวความคิดท่ีสนบัสนุนความหลากหลาย (Diversity) ท่ีมีความเช่ือวา่ในระหว่าง
ผูห้ญิงยอ่มมีความแตกต่างกนั ดงันั้น เม่ือไดพ้ิจารณาตามแนวคิดท่ีสนบัสนุนความหลากหลาย (Diversity) 
แลว้ ภรรยาท่ีใชค้วามรุนแรงต่อสามีเน่ืองจากตนเองถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ืองไม่ควรท่ีจะตอ้ง
รับโทษเช่นเดียวกนักบัผูก้ระท าความผิดโดยทัว่ไปท่ีมีสภาพจิตใจปกติ แต่สมควรไดรั้บการยกเวน้ความผิด 
ยกเวน้โทษ หรือลดโทษได้ เพื่อให้ผูห้ญิงสามารถเขา้ถึงความยุติธรรมผ่านบทบญัญติัของกฎหมายเพื่อ
รับรองคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกาย ได ้

จากการศึกษาโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาเพื่อน าไปสู่การพิจารณาความรับผิดของภรรยา
ท่ีใช้ความรุนแรงต่อสามีเน่ืองจากตนเองถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ือง มีปัญหาทางกฎหมายใน
การยกข้ึนมาปรับใช ้3 กรณี คือ 

กรณีท่ี 1 การใช้อ านาจเพื่อป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมายเพื่อเป็นเหตุยกเวน้ความผิดกรณีการ
ลงโทษภรรยาท่ีใชค้วามรุนแรงต่อสามีเน่ืองจากตนเองถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ือง จะพบปัญหา
วา่ ศาลฎีกาของไทยมกัจะพิพากษาวา่การกระท าท่ีภรรยาป้องกนัเพื่อให้ตนเองหลุดพน้จากการประทุษร้าย
ของสามีนั้น เป็นการกระท าท่ีเป็นการป้องกนัท่ีเกินสมควรแก่เหตุ และพิพากษาวา่ภรรยามีความผิดฐานฆ่า
ผูอ่ื้นตายโดยเจตนา เพราะในความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นสามีภรรยากฎหมายเรียกร้องให้ตอ้งมีความ
อดทนต่อกนัและกนัตามสมควร7 ดว้ยเหตุน้ีภรรยาผูถู้กประทุษร้ายอนัละเมิดต่อกฎหมายจากเพราะตนเองถูก
กระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ืองจึงไม่อาจอา้งอ านาจป้องกนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี8 โดยตอ้งพิจารณาเป็นกรณีๆ
ไปเน่ืองจาก แต่เดิมถือวา่สามีมีอ านาจอิสระเหนือภริยา9 หากการกระท าการป้องกนัของภรรยาไดก้ระท าไป
                                                           
7Vgl. DietheKienapfel, Strafrecht ;AllgemeinerTeil, 4 Auflage, Wien 1991, S. 37. 
8Vgl. Harro Otto, GrundkursStrafrecht ; AllgemeineStrafrechtslehre, 7, Auflage, Berlin 2004, & 8 Randnummer 90, S. 
122. 
9‘’ระหวา่งสามีภริยา แต่เดิมถือวา่ สามีมีอ านาจอิสระเหนือภริยา ภริยามีความผิดสามีจะปราบปรามตีโบยหญิง หญิงจะเอา
โทษแก่สามีนั้นมิได’้’ ตามพระอยัการลกัษณะผวัเมีย บทท่ี 60 ในกฎหมายตราสามดวง ฉบบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เล่มที่ 
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ไม่ไดส้ัดส่วนกบัภยัท่ีตนไดรั้บ เช่น กรณีสามีท าร้ายภรรยาโดยไม่มีอาวธุ การท่ีภรรยาใชอ้าวธุท าร้ายสามีถึง
แก่ความตาย หรือกรณีสามีท าร้ายภรรยาดว้ยอาวธุท่ีเป็นไม ้ภรรยาใชอ้าวธุปืนยงิสามี หรือกรณีท่ีสามีภรรยา
ทะเลาะเบาะแวง้กนัสามีข่มขู่และไล่ภรรยาให้ออกจากบา้น ภรรยาใช้อาวุธปืนยิงสามีตาย เหล่าน้ีภรรยาก็
จะตอ้งรับโทษตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวส้ าหรับความผิดนั้น โดยไม่ไดรั้บยกเวน้ความผิด ตามโครงสร้างขอ้
ท่ี 2 ของโครงสร้างความรับผดิทางอาญา 

กรณีท่ี 2 การอา้งความวิกลจริตเพื่อเป็นเหตุยกเวน้โทษกรณีการลงโทษภรรยา ท่ีใชค้วามรุนแรง
ต่อสามีเน่ืองจากตนเองถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ือง พบวา่การจะวินิจฉยัวา่การกระท าความผิด
อาญาของภรรยาเน่ืองจากถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ือง ยงัมีปัญหาในการพิจารณาถึงขนาดของ
ภาวะทางจิตใจของภรรยาว่าถึงขนาดความวิกลจริตตามท่ีกฎหมายยอมรับ เพื่ออา้งเป็นเหตุยกเวน้โทษ
หรือไม่ เน่ืองจากไม่มีต าราทางการแพทยย์ืนยนัชดัเจนว่า การกระท าของภรรยาท่ีใช้ความรุนแรงต่อสามี
เน่ืองจากตนเองถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ืองคืออาการป่วยทางจิต เพราะหากความวิกลจริตของ
ภรรยาเป็นเพียงความกระทบกระเทือนต่อความสามารถในความรู้ผิดชอบหรือความสามารถในการบงัคบั
ตนเองของภรรยาเพียงเล็กน้อยจนท าให้ความสามารถในการควบคุมตนเองของภรรยาไม่สมบูรณ์ ภรรยาก็
จะตอ้งรับโทษตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวส้ าหรับความผิดนั้น โดยไม่อาจอา้งเอาความวิกลจริต เพื่อเป็นเหตุ
ยกเวน้โทษ ตามโครงสร้างขอ้ท่ี 3 ของความรับผดิทางอาญาได ้

กรณีท่ี 3 การอา้งการกระท าโดยบนัดาลโทสะเพื่อเป็นเหตุลดโทษกรณีการลงโทษภรรยาท่ีใช้
ความรุนแรงต่อสามีเน่ืองจากตนเองถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากันอย่างต่อเน่ือง พบว่าในกรณีท่ีมีการอ้าง
ขอ้เท็จจริงเพื่อเป็นขอ้ต่อสู้ความรับของภรรยาท่ีใชค้วามรุนแรงต่อสามี มีสาเหตุเน่ืองจากตนเองถูกกระท า
โดยมิชอบซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ือง ในทางกฎหมายจะเป็นเร่ืองท่ีผสมกนัอยูต่รงกลางระหวา่งบนัดาลโทสะ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 72 และการป้องกนัตนเอง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 68  

การอา้งการกระท าโดยบนัดาลโทสะในกรณีภรรยาท่ีใช้ความรุนแรงต่อสามีมีสาเหตุเน่ืองจาก
ตนเองถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ืองน้ี หากพิจารณาแต่เพียงการกระท าในคร้ังสุดทา้ยของภรรยา
เพียงอยา่งเดียว จะไม่เป็นเหตุผลเพียงพอท่ีจะท าให้ภรรยาผูก้ระท าความผิดอา้งเหตุบนัดาลโทสะมาเพื่อใช้
ลดโทษได ้เพราะถา้การกระท าความผดิอาญาเป็นการกระท า โดยไตร่ตรองไวก่้อน ผลในทางกฎหมายจะไม่
มีทางเป็นบนัดาลโทสะ เพราะการกระท าความผิดโดยไตร่ตรองเป็นการวางแผนล่วงหนา้ ถือวา่มีเจตนาฆ่า 
ไม่เขา้โครงสร้างความรับผดิทางอาญา ในเร่ืองเหตุบนัดาลโทสะ  

แต่หากเหตุพิจารณาว่าการถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอย่างต่อเน่ืองท่ีภรรยาผูก้ระท าความผิด
ไดรั้บจากสามี เป็นการถูกข่มเหงท่ีสะสมทีละเล็กละน้อย (Cumulative provocation) 10 ท าให้ภรรยาค่อยๆ

                                                           

2 หน้า 30 และตามกฎหมายเก่าขององักฤษก็ท านองเดียวกนั Perkins Crime, Law p.987 อา้งในจิตติ ติงศภทิัย์, ค าอธิบาย
กฎหมายอาญาภาค 1,พิมพค์ร้ังท่ี 10,กรุงเทพฯ; หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวชัระการพิมพ,์ น. 795-796. 
10 ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัอ้างองิ, พิมพค์ร้ังท่ี 17, กรุงเทพฯ; วญิญูชน, 2548, น.171-173. 
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สะสมเหตุอนัไม่เป็นธรรมน้ีมาตลอด เปรียบประดุจ‘‘ไฟสุมขอน’’ (slow-burn) เม่ือถึงจุดสุดทา้ยจึงบนัดาล
โทสะออกมา ก็สามารถอา้งเหตุบนัดาลโทสะเพื่อเป็นเหตุลดโทษ ตามโครงสร้างขอ้ท่ี 4 ได ้แต่ก็ตอ้งแยกให้
ชดัเจนระหวา่งการถูกข่มเหงอยา่งไม่เป็นธรรมอยา่งต่อเน่ืองอนัเป็นเหตุน่าเห็นใจให้ลดโทษกบัการสะสม
ความโกรธ อนัเป็นเหตุเพิ่มโทษเพราะไตร่ตรองไวก่้อน11 

ส่วนการอา้งเหตุยกเวน้โทษพิเศษซ่ึงอยู่นอกโครงสร้างความรับผิดทางอาญาเพื่อน าไปสู่การ
พิจารณาความรับผิดของภรรยาท่ีใช้ความรุนแรงต่อสามีเน่ืองจากตนเองถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่การลงโทษนอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดใหส้ าหรับความผดินั้น จะอยูใ่นมาตรา 36(3) ของ
พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาและคุม้ครองสถาบนัครอบครัว พ.ศ. 2562 พบวา่มีปัญหาท่ีจะตอ้งวินิจฉยั
ต่อไปถึงขอบเขตในการตีความถึงความหมาย ของความรุนแรงและความหมายของการถูกกระท าโดยมิชอบ
ซ ้ ากนัอย่างต่อเน่ืองจนเป็นเหตุให้ภรรยาเกิดความกระทบกระเทือนต่อร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรง ว่า
จะตอ้งมีขอบเขต หรือความหมายเพียงใด ในประการต่อไปน้ี 

ประการแรกไม่มีการก าหนดให้ชดัเจนถึงขอบเขตของการถูกกระท าดว้ยความรุนแรง วา่จะตอ้ง
มีความหมายหรือขอบเขตอยา่งไร ความรุนแรงจะมีความหมายรวมถึงตอ้งเป็นภยนัตรายท่ีตอ้งเป็นปัจจุบนั 
หรือใกลจ้ะถึงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หรือจะถือเพียงการถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอย่างต่อเน่ืองเพียง
อยา่งเดียวก็ถือวา่เป็นความรุนแรงท่ีผูก้ระท าความผดิ มีสิทธิอา้งถึงความกระทบกระเทือนต่อจิตใจ 

ประการท่ีสองไม่มีการก าหนดให้ชัดเจนถึงขอบเขตของการเกิดความกระทบกระเทือนต่อ
ร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงท่ีภรรยาผูก้ระท าความผิดอาญาจะได้รับจนต้องกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวท่ีเป็นคดีอาญาต่อสามี ภรรยาผูก้ระท าความผิดจะถึงกบัตอ้งตกอยูใ่นสภาพคลา้ยหรือเสมือนเป็น
ผูป่้วยทางจิตและมีปฏิกิริยาตอบโตก้ลบัต่อสามีท่ีกดข่ีข่มเหงตวัเองมาเป็นระยะเวลาหน่ึงหรือไม่  

จึงมีปัญหาท่ีจะตอ้งวินิจฉัยต่อไปถึงขอบเขตในการตีความถึงความหมายของความรุนแรงและ
ความหมายการท่ีจะถือเป็นการกระทบกระเทือนต่อร่างกายหรือจิตใจอยา่งรุนแรง เพื่อน าไปสู่การลงโทษ
นอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดให้ส าหรับความผิดนั้น ตามมาตรา 36(3) ของพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันา
และคุม้ครองสถาบนัครอบครัว พ.ศ. 2562 

 

3. กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการลงโทษภรรยาที่ใช้ความรุนแรงต่อสามีเน่ืองจากตนเองถูก
กระท าโดยมชิอบซ ้ากนัอย่างต่อเน่ือง 

จากปัญหาทางกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาท่ีท าให้ผูเ้ขียนได้ศึกษาแนวทาง ของกฎหมาย
ต่างประเทศ เพื่อน าหลกักฎหมายดงักล่าวมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา ซ่ึงพบว่าในต่างประเทศ มีการ

                                                           
11 ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัอ้างองิ, พิมพค์ร้ังท่ี 17, กรุงเทพฯ; วญิญูชน, 2548, น.173. 
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บญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีการลงโทษภรรยาท่ีใชค้วามรุนแรงต่อสามีเน่ืองจากตนเองถูกกระท าโดย
มิชอบซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ืองอยูส่องประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา และองักฤษ  

3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในสหรัฐอเมริกามีการคิดคน้ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมายเพื่อน าไป

ใช้กับกับการใช้สิทธิป้องกันตวัของภรรยาท่ีเกิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของสามีข้ึนเป็น
ประเทศแรก เพื่อน าไปปรับใชแ้ละอธิบายการใชสิ้ทธิในการป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมายของผูห้ญิงท่ีฆ่า
คู่รัก โดยทฤษฎีน้ีมีช่ือวา่ Battered Woman Syndrome12 หรือ BWS  

โดยการน าทฤษฎี Battered Woman Syndrome มาใช้เพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิป้องกันตัว 
(Self-Defense) ของภรรยาอนัเกิดจากการใชค้วามรุนแรงของสามีนั้น ตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญทางสุขภาพจิตมาเบิก
ความยืนยนัในศาลเพื่ออธิบายลกัษณะพิเศษของภรรยา ท่ีฆ่าสามีว่าเป็นผูป่้วย ให้เขา้กบัองคป์ระกอบหลกั
ทางกฎหมายของการอา้งสิทธิป้องกนัตวั (Self-Defense) 13 ซ่ึงในมลรัฐส่วนใหญ่เง่ือนไขการใชสิ้ทธิป้องกนั
ตวั (Self-Defense) ประกอบดว้ย 1. ผูก้ระท าผดิตอ้งเช่ืออยา่งมีเหตุผลวา่ภยนัตรายนั้นใกลจ้ะถึง (Reasonable 
Belief of Imminent Danger) 2. หลกัความไดส้ัดส่วนในการใช้ก าลงั (Proportionality) 3. ผูก้ระท าความผิด
ตอ้งไม่มีส่วนก่อให้เกิดเหตุภยนัตรายนั้น (Initial Aggressor) และ 4.ในบางมลรัฐ ผูก้ระท าความผดิตอ้งหมด
หนทางหลีกหนีไม่วา่ ในทางใดก่อนจะกระท าการป้องกนัได ้(Duty to Retreat)  
 ทั้งน้ีองคป์ระกอบขอ้ 1 ยงัเป็นประเด็นท่ีถกเถียงกนัอยูใ่นศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาอยา่งกวา้งขวาง คือ 
หลกัความเป็นเหตุเป็นผล (Reasonableness) ของความเช่ือหรือความกลวัในภยนัตรายท่ีใกลจ้ะถึง ซ่ึงก าหนด
วา่ ผูก้ระท าความผิดตอ้งเช่ือหรือกลวัอยา่งเป็นเหตุเป็นผลวา่ภยนัตรายท่ีเผชิญเป็นภยนัตรายร้ายแรงต่อชีวติ 
และเป็นภยนัตรายท่ีใกลจ้ะถึง (Imminent Danger) จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งกระท าต่อผูคุ้กคามเพื่อป้องกนั
ตนเอง ซ่ึงในแต่ละคร้ังไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าจะมาในรูปแบบใด ด้วยเหตุใดและเม่ือใด 
นกัวชิาการบางคนเปรียบเทียบสถานการณ์เช่นน้ีกบัการถูกจบัเป็นตวัประกนั14  

อยา่งไรก็ตามการ น าทฤษฎี Battered Woman Syndrome มาใชน้ั้น หากขอ้เทจ็จริงแห่งคดีไม่ได้
แสดงถึงความใกลจ้ะถึงของภยนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัจ าเลยท่ีเป็นภริยาเลย ศาลก็จะไม่น า ทฤษฎี Battered 
Woman Syndrome มาใช ้แมศ้าลจะยอมรับในขอ้เท็จจริงในคดีนั้นวา่จ าเลยเช่ืออย่างแทจ้ริงและมีเหตุผลว่า
ตนตกอยูใ่นภยนัตรายอยา่งร้ายแรงและใกลจ้ะถึง 

 
 

                                                           
12 Walker, Battered Woman Syndrome and Self-Defense, 6 Notre  Dame J.L. Ethics & Pub. Pol’y p.321.  
13 นภกมล หะวานนท,์ ทฤษฎ ีBattered Woman Syndrome กบัการป้องกนัโดยชอบด้วยกฎหมาย,วารสารศาลยติุธรรม ปีท่ี 

9 ฉบบัท่ี 2 ประจ าเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559, น. 37-45. 
 14 See The ‘’Battered Woman’s Defense’’ Its History and Future, FINDW,http;//corporate.fincllaw.com/litigation-
clisputes/the-battered-women-s-defense-its-history-and-future.html (last visited April 6, 2016) 
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3.2 ประเทศองักฤษ 
ประเทศองักฤษมีบทบญัญติัทัว่ไปท่ีก าหนดนิยาม ของการสูญเสียการควบคุมตนเองเพราะเหตุ

บนัดาลโทสะเน่ืองจากผูก้ระท าความผดิไดรั้บความรุนแรงสะสมซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ืองจากผูเ้สียหายซ่ึงเคยเป็น
ผูข้่มเหงตนเองมาก่อนในอดีต ไวใ้น The Coroner and Justice Act 2009 มาตรา 54 และมาตรา 55 ในเร่ือง
การกระท าโดยบนัดาลโทสะเพื่อเป็นเหตุลดโทษ 

 The Coroner and Justice Act 2009 มาตรา 54 มีสาระส าคญั คือ เป็นขอ้ต่อสู้เพื่อลดโทษในคดี
ฆาตกรรมในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิด กระท าความผิดโดยสาเหตุไม่สามารถควบคุมตนเองได้ โดยการ
สูญเสียการควบคุมตนเองไม่จ  าเป็นต้องเกิดข้ึนอย่างฉับพลนั โดย‘‘สถานการณ์ของผูก้ระท าความผิด’’ 
จะตอ้งเป็น สถานการณ์ทั้งหมดของผูก้ระท าความผิดนอกจากสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิด 
อนัอาจส่งผลต่อระดบัความอดทนอดกลั้นของผูก้ระท าความผิด โดยภยนัตรายท่ีไดรั้บจะตอ้งพิจารณาจาก
บุคคลท่ีมีเพศ อายุเช่นเดียวกนักบัผูก้ระท าความผิด และมีความอดทนอดกลั้นและความยบัย ั้งชัง่ใจในระดบั
ปกติในสถานการณ์เดียวกนัอาจจะกระท าความผดิเช่นเดียวกนั 

ส่วนมาตรา 55 เป็นบทบญัญติัท่ีก าหนดถึงสาเหตุท่ีท าให้บุคคลสูญเสียการควบคุมตนเองไวซ่ึ้ง
เป็นการจ ากดัขอบเขตของการข่มเหงใหช้ดัเจนระหวา่งการถูกข่มเหงอยา่งไม่เป็นธรรมอยา่งต่อเน่ืองอนัเป็น
เหตุน่าเห็นใจใหล้ดโทษกบัการสะสมความโกรธอนัเป็นเหตุเพิ่มโทษเพราะไตร่ตรองไวก่้อน โดยบญัญติัไว้
ในมาตรา 54(4) ขอ้ต่อสู้น้ีจะมิใช้บงัคบักบักรณีท่ีผูก้ระท าความผิด หรือมีส่วนร่วมกบัการกระท าความผิด
ดว้ยความปรารถนาจะแกแ้คน้ 

จะเห็นวา่บญัญติัไวใ้นมาตรา 54 และมาตรา 55 (บนัดาลโทสะ) ของกฎหมาย The Coroner and 
Justice Act 2009 เพื่อเป็นเหตุลดโทษ พฒันามาจากทฤษฎี Battered Woman Syndrome เพื่อใช้อธิบายการ
กระท าความผิดอาญาของภรรยาท่ีใชค้วามรุนแรงต่อสามี เน่ืองจากตนเองถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยไม่เป็นการตีตราว่าภรรยาผูเ้ป็นเหยื่อของความรุนแรงมีความผิดปกติทางจิตตามท่ีทฤษฎี 
Battered Woman Syndrome (BWS) ท่ีถูกวิจารณ์จากนักวิชาการ และแก้ปัญหาการตีความขอบเขตของ 
‘‘ภยนัตรายใกลจ้ะถึง’’ ของทฤษฎี Battered Woman Syndrome เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางกฎหมายใน
การลงโทษ 

 

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาผูเ้ขียน จึงขอเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา โดยการเพิ่มเติมวรรคสอง และวรรค

สาม ในมาตรา 36(3) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาและคุม้ครองสถาบนัครอบครัว พ.ศ. 2562 
‘‘ มาตรา 36 ในกรณีท่ีเกิดการกระท าความรุนแรงในครอบครัวและศาลมีค าสั่งคุม้ครองสวสัดิ

ภาพ ประกอบกบัผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวถูกด าเนินคดีอาญาอนัเน่ืองมาจากการกระท าความ
รุนแรงในครอบครัวด้วย หากผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวได้ปฏิบติัตามค าสั่งคุม้ครองสวสัดิภาพ
ครบถว้นแลว้ ใหค้วามผดิอาญานั้นมีผล ดงัต่อไปน้ี…  
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 (3) การกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเป็นคดีอาญาซ่ึงผูก้ระท าความผิดไดก้ระท าเน่ืองจาก
ตนเองถูกกระท าด้วยความรุนแรง หรือถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอย่างต่อเน่ือง จนเป็นเหตุให้เกิดความ
กระทบกระเทือนต่อร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรง และไดมี้การยื่นค าแถลงเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ศาลท่ีพิจารณาพิพากษาคดีอาญาแลว้ ศาลจะลงโทษผูน้ั้น นอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับความผิดนั้น
เพียงใดก็ได ้

4.1 เสนอให้ก าหนดนิยามถึงสาเหตุ ท่ีท าให้บุคคลสูญเสียการควบคุมตนเองไว้ ซ่ึงเป็นการ
จ ากดัขอบเขตของการกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเป็นคดีอาญา อนัเป็นการขยายความหมายของ 
‘‘การถูกกระท าด้วยความรุนแรง หรือถูกกระท าโดยมิชอบซ ้ ากนัอย่างต่อเน่ือง จนเป็นเหตุให้เกิดความ
กระทบกระเทือนต่อร่างกายหรือจิตใจอยา่งรุนแรง’’ตามวรรคหน่ึงของมาตรา 36(3) โดยเพิ่มเติมวรรคสอง 
ดงัน้ี 

วรรคสอง ในการพิจารณาถึงการถูกกระท าดว้ยความรุนแรง หรือถูกกระท า โดยมิชอบซ ้ ากนั
อย่างต่อเน่ือง จนเป็นเหตุให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อร่างกายหรือจิตใจ อย่างรุนแรง ให้ศาลค านึงถึง
การกระท าท่ีผูก้ระท าความผิดตอ้งสูญเสียการควบคุมตนเองอนัมีสาเหตุมาจากความกลวัวา่จะถูกผูเ้สียหาย
ท าอนัตรายสาหัสแก่ตนเองหรือผูอ่ื้นซ่ึงระบุตวัได้ ในกรณีการสูญเสียการควบคุมตนเองของผูก้ระท า
ความผิดเป็นผลมาจากการกระท าหรือค าพูดซ่ึงก่อให้เกิดสภาวะซ่ึงผูก้ระท าความผิดเกิดความโกรธ ความ
เศร้าโศกเสียใจอยา่งท่ีสุด และเป็นสาเหตุท่ีให้ผูก้ระท าความผิดเช่ืออยา่งมีเหตุผลอนัสมควรวา่ตนเองจะถูก
ข่มเหงอยา่งร้ายแรง 

4.2 เสนอให้เพิ่มหลกัเกณฑ์การวินิจฉัยว่ากรณีใดจะถือว่าเป็นกรณีท่ีภรรยาสามารถอา้งเหตุ 
การสูญเสียการควบคุมตนเองในการฆ่าสามี เน่ืองจากตนเองถูกสามีใช้ความรุนแรง โดยมิชอบซ ้ ากนัอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อจะไดรั้บการลดโทษไวใ้น มาตรา 36(3) โดยเพิ่มเติมวรรคสาม ดงัน้ี 

วรรคสาม การข่มเหงดว้ยเหตุอนัไม่เป็นธรรมจนท าให้เกิดการสูญเสียการควบคุมตนเองตาม
วรรคสอง จะตอ้งไม่เกิดจากกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ความกลวัของผูก้ระท าความผดิ ท่ีมีต่อการท าอนัตรายสาหสัจะไม่ถูกพิจารณา  
หากวา่อนัตรายสาหสันั้น มีสาเหตุมาจากผูก้ระท าความผิดย ัว่ ใหมี้การกระท าหรือค าพูดดว้ยจุดประสงค์ท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์ จากขอ้ต่อสู้ตามมาตราน้ีเพื่อใชค้วามรุนแรง 

(2) ความเช่ือวา่ถูกข่มเหงอยา่งร้ายแรงจากการกระท าหรือค าพูดนั้น จะมิชอบ  
หากวา่ผูก้ระท าความผิดเป็นฝ่ายย ัว่ยุให้เกิดการกระท าหรือค าพูดเช่นนั้นดว้ยจุดประสงค์ท่ีจะใช้ประโยชน์
จากขอ้ต่อสู้ตามมาตราน้ีเพื่อใชค้วามรุนแรง 

(3) ขอ้เทจ็จริงวา่การกระท าหรือค าพูดเก่ียวกบัการนอกใจ’’ 
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