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บทคัดย่ อ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาทางกฎหมายในการลงโทษภรรยาที่ใช้ความ
รุ นแรงต่อสามีเนื่ องจากตนเองถู กกระทาโดยมิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่ องของประเทศไทย และแนวคิดทาง
กฎหมายในการลงโทษภรรยาที่ ใช้ความรุ นแรงต่ อสามี เนื่ องจากตนเองถู กกระทาโดยมิ ชอบซ้ ากันอย่า ง
ต่อเนื่ องของต่างประเทศ เพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการวินิจฉัยความรับผิดและขอบเขตทางกฎหมายในการ
ลงโทษภรรยาที่ใช้ความรุ นแรงต่อสามีเนื่ องจากตนเองถูกกระทาโดยมิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่ องให้เหมาะสม
กับการปรับใช้กฎหมายในประเทศไทยให้เกิดความเป็ นธรรมทางกฎหมายในการลงโทษ
ในการศึกษาพบว่า ศาลฎีกาของไทยมักจะพิพากษาว่าการกระทาที่ภรรยาป้ องกันเพื่อให้ตนเอง
หลุดพ้นจากการประทุษร้ายของสามีน้ นั เป็ นการกระทาที่เป็ นการป้ องกันที่เกินสมควรแก่เหตุ และพิพากษา
ว่าภรรยามีความผิดฐานฆ่าผูอ้ ื่นตายโดยเจตนา ส่ งผลให้ภรรยาที่ได้รับความรุ นแรงสะสมซ้ ากันอย่างต่อเนื่ อง
จากสามี ในลักษณะ‘‘ไฟสุ มขอน’’ (slow-burn) ต้องรับโทษเช่ นเดี ยวกับผูก้ ระทาความผิดที่มีสภาพจิ ตใจ
ปกติ หากพิจารณากฎหมายของไทย ในเรื่ องหลักการป้ องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อเป็ นเหตุยกเว้นความ
ผิด หลักความวิกลจริ ตเพื่อเป็ นเหตุยกเว้นโทษ หลักบันดาลโทสะเพื่อเป็ นเหตุลดโทษตามโครงสร้างความ
รับผิดในทางอาญา และจากพระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาและคุม้ ครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ใน
มาตรา 36(3) เพื่อเป็ นเหตุลดโทษ จะพบว่ายังไม่มีความครอบคลุมและชัดเจนในการนาไปปรับใช้กบั กรณี
ดังกล่าว แต่เมื่อได้พิจารณาแนวคิดกฎหมายของต่างประเทศพบว่า สหรัฐอเมริ กา มีแนวคิดทางกฎหมายที่ใช้
อธิ บ ายพฤติ ก รรมของภรรยาที่ ใ ช้ค วามรุ นแรงต่ อสามี เนื่ องจากตนเองถู กกระท าโดยมิ ช อบซ้ า กันอย่าง
ต่อเนื่ องจากสามีไว้โดยเฉพาะ และประเทศอังกฤษมีบทบัญญัติทวั่ ไปที่กาหนดนิ ยาม ความหมายของการ
สู ญเสี ยการควบคุมตนเองเพราะเหตุบนั ดาลโทสะเนื่ องจากผูก้ ระทาความผิดได้รับความรุ นแรงสะสมซ้ ากัน
อย่างต่อเนื่องจากผูเ้ สี ยหายซึ่ งเคยเป็ น ผูข้ ่มเหงตนเองมาก่อนในอดีต
ด้วยเหตุน้ ี วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงขอเสนอให้ประเทศไทย มีการเพิ่มนิยามถึงสาเหตุที่ทาให้ภรรยา
สู ญเสี ยการควบคุมตนเองไว้ ซึ่ งเป็ นการจากัดขอบเขตของการข่มเหง เพื่อเป็ นหลักเกณฑ์การวินิจฉัยความ
รับผิดภรรยาที่ใช้ความรุ นแรงต่อสามี โดยการแก้ไขมาตรา 72 ให้ภรรยาผูก้ ระทาความผิดสามารถยกข้อต่อสู ้
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เรื่ องการกระทาโดยบันดาลโทสะขึ้นใช้เป็ นเหตุลดโทษให้กบั ตนเอง ให้เกิดความเป็ นธรรมทางกฎหมายใน
การลงโทษภรรยาที่ถูกกระทาโดยมิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่อง

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. บทนา
‘‘การป้ องกัน’’ ถื อเป็ นสิ ท ธิ ข องมนุ ษ ย์ทุ ก คนที่ ก ฎหมายให้ก ารรั บ รอง เกิ ดขึ้ นครั้ งแรกจาก
แนวคิดของหลักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) ที่มีแนวคิดว่าการป้ องกันเป็ นสิ ทธิ ของผูก้ ระทา รัฐต้อง
ให้สิทธิ แก่พลเมืองเพราะรัฐไม่สามารถให้ความคุม้ ครองพลเมืองทันท่วงที ได้ทุกกรณี การใช้สิทธิ ป้องกัน
ภยันตรายของบุ คคลจึ งเป็ นการกระทาที่ ไม่ถือว่าเป็ นความผิด การใช้สิทธิ ป้องกันจะกระทาได้ต่อเมื่ อมี
ภยันตรายต่อสิ ทธิ ซึ่ งสิ ทธิ ในที่น้ ีคือประโยชน์ที่มีอยูโ่ ดยกฎหมายรับรองคุม้ ครองได้1 ดังนั้น ในกรณี ที่มีการ
ประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายมาคุกคามต่อบุคคลโดยที่รัฐไม่สามารถเข้าคุม้ ครองได้ทนั ท่วงที กฎหมายก็
จะเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่จะต้องเสี ยหายหรื อถูกประทุษร้ายมีอานาจป้ องกันตนเองได้โดยไม่จาเป็ นต้องรอให้เกิด
ความเสี ยหายขึ้นก่อน2 การป้ องที่จะถื อว่าเป็ นการกระทาโดยชอบด้วยกฎหมายมีน้ นั มี อยู่สองประการคื อ
การป้ องกันสิ ทธิ ของตน อันหมายถึ ง การป้ องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเป็ นอานาจในการคุ ม้ ครองตนเอง
และประการที่สองคือการป้ องกันสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น อันแสดงว่าการป้ องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็ นหน้าที่ใน
การรักษากฎหมาย3
แม้การป้ องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามหลักเกณฑ์ที่บญั ญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา จะ
เป็ นไปเพื่อคุม้ ครองคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่ วนบุคคล4 เพื่อรักษาประโยชน์อนั มีอยูโ่ ดยกฎหมายรับรอง
คุ ม้ ครองให้ ไม่ว่าจะเป็ นสิ ทธิ ที่มีกฎหมายรับรองคุ ม้ ครองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระทาการเกี่ ยวข้องกับ
ทรัพย์หรื อบุคคลอื่น เช่น สิ ทธิ ในทรัพย์สิน สิ ทธิ ในชีวติ ร่ างกาย อันเป็ นอานาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคล
หนึ่ ง ในอันที่ จ ะป้ องกันและเรี ย กร้ องให้บุ ค คลอื่ น หรื อหลายคนกระท าการ หรื อละเว้นการกระท าการ
บางอย่างบางประการให้เกิดประโยชน์แก่ตน5
แต่อย่างไรก็ดี เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจากมีพฤติกรรมในการกระทาความผิดในรู ปแบบ
อื่นๆ นอกจากปั ญหาอาชญากรรู ปแบบปกติ องค์ประกอบ แนวคิด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามที่บญั ญัติไว้ใน
ยิง่ ศักดิ์ กฤษณจินดา, แนวความคิดในเรื่ องการใช้ สิทธิป้องกัน, สื บค้นเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2560 จากห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม Website : http:// www.library.coj.go.th
2
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, พิมพ์ครั้งที่ 10, หลักกฎหมายอาญาภาคทัว่ ไป, กรุ งเทพฯ; วิญญูชน, 2552, หน้า 69.
3
คณิ ต ณ นคร, พิมพ์ครั้งที่ 5, กฎหมายอาญาภาคทัว่ ไป, กรุ งเทพฯ;วิญญูชน, 2556.
4
Hans-Heinrich Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts ; Allgemeiner Teil, 4. Auflage, Berlin S. 302.
5
วรพจน์ วิศรุ ตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพแนวความคิดในเรื่ องการใช้ สิทธิป้องกัน, สื บค้นเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2560 จาก
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม Website : http:// www.library.coj.go.th
5
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, พิมพ์ครั้งที่ 10, หลักกฎหมายอาญาภาคทัว่ ไป, กรุ งเทพฯ; วิญญูชน, 2552, หน้า 69.
5
คณิ ต ณ นคร, พิมพ์ครั้งที่ 5, กฎหมายอาญาภาคทัว่ ไป, กรุ งเทพฯ;วิญญูชน, 2556.
5
Hans-Heinrich Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts ; Allgemeiner Teil, 4. Auflage, Berlin S. 302.
5
วรพจน์ วิศรุ ตพิชญ์, สิ ทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุ งเทพฯ;
วิญญูชน, 2543, หน้า 21.
1
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ประมวลกฎหมายอาญาที่มีข้ ึนเพื่อบังคับใช้กบั อาชญากรรมแบบดั้งเดิม อาจไม่สามารถเยียวยาหรื อปรับใช้
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อีกต่อไป ดังเช่น ในกรณี ที่เกิดจากสภาพปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัว
ในสังคมไทยที่สามีเป็ นฝ่ ายกระทาต่อภรรยา เนื่ องมาจากแต่เดิ มสังคมมีความเชื่ อในเรื่ องบทบาททางเพศที่
กาหนดว่าผูช้ ายเป็ นใหญ่กว่าผูห้ ญิ ง อันนาไปสู่ ความสัมพันธ์ เชิ งอานาจที่ ทาให้ผูช้ ายมี อานาจเหนื อกว่า
ผูห้ ญิงและทาให้ผชู ้ ายคิดว่าตนเองจะกระทาการใดๆ ต่อผูห้ ญิงซึ่ งเป็ นภรรยาก็ได้ อีกทั้งคนในสังคมมักมอง
ว่าปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัวเป็ นเรื่ องส่ วนตัว แม้ญาติพี่นอ้ งหรื อผูใ้ กล้ชิดก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือจึง
ทาให้ภรรยาตกเป็ นเหยื่อจากการตอบโต้การกระทาของสามีอย่างรุ นแรง6 จนเกิ ดภาวะกดดัน และหาทาง
ออกด้วยการป้ องกันตนเองจนนาไปสู่ การฆ่าสามีของตนเพื่อให้หลุดพ้นจากปั ญหา
ในเรื่ องการป้ องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎี กาของไทยมักจะพิพากษาว่าการกระท าที่
ภรรยาป้ องกันเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากการประทุษร้ายของสามีน้ นั เป็ นการกระทาที่เป็ นการป้ องกันที่เกิน
สมควรแก่ เหตุ และพิ พ ากษาว่า ผูเ้ ป็ นภรรยามี ความผิดฐานฆ่ า ผูอ้ ื่ นตาย โดยเจตนา จึ งมี ปัญหาที่ จะต้อง
พิจารณาต่อไปว่า ควรจะนาหลักกฎหมายใดเพื่อยกขึ้นมาปรับใช้เป็ นข้อต่อสู ้ให้กบั ผูก้ ระทาความผิดที่เป็ น
ภรรยาในกรณี กระทาความผิดอาญาเนื่องจากตนเอง ถูกกระทาโดยมิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่องจากสามี เพื่อให้
เกิดความเป็ นธรรมทางกฎหมาย ในการลงโทษ

2. วิเคราะห์ เปรียบเทียบปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการลงโทษกรณีที่ภรรยาใช้ ความรุ นแรงต่ อ
สามีเนื่องจากตนเองถูกกระทาโดยมิชอบซ้ากันอย่ างต่ อเนื่อง
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ชกั นาให้ภรรยาซึ่ งอยูใ่ นฐานะจาเลยกระทาการฆ่าสามี มีสาเหตุจาก
ภรรยาเป็ นผูถ้ ูกกระทาความรุ นแรงสะสมในครอบครัว ทาให้ตอ้ งโต้ตอบรุ นแรงกลับไปเช่นกัน ดังนั้น เมื่อ
เกิดเหตุการณ์ภรรยาทาให้สามีถึงแก่ความตายถือว่าการกระทาของภรรยาเป็ นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาแล้ว เพราะว่าได้กระทาครบองค์ประกอบความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้ คือ ภรรยาเป็ นผูก้ ระทา สามี
เป็ นผูถ้ ูกกระทา ภรรยามีเจตนาฆ่า และสามีถึงแก่ความตาย ทาให้ผหู ้ ญิงที่เป็ นภรรยาไม่ได้รับความเป็ นธรรม
เพราะผูห้ ญิ งมี สภาพร่ างกายแข็งแรงน้อยกว่าผูช้ าย เมื่ อถู กสามี ใช้ความรุ นแรงในครอบครั ว ดังนั้น หาก
ผูห้ ญิ งที่ เป็ นภรรยาจะลุ กขึ้ นมาใช้สิทธิ ป้องกันตนเอง ผูห้ ญิ งที่ เป็ นภรรยาย่อมจะต้องอ้างป้ องกันเพื่ อให้
ตนเองพ้นจากความรับผิดได้ การที่ศาลวินิจฉัยไปในทางที่วา่ การป้ องกันของฝ่ ายหญิงเป็ นการกระทาที่เกิน
สมควรแก่เหตุ เท่ากับเป็ นการวินิจฉัยว่าฝ่ ายหญิงไม่มีสิทธิ ป้องกัน และเท่ากับว่าการกระทาของฝ่ ายชายนั้น
ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ไม่ถูกต้อง จึงทาให้เกิดปั ญหาทางกฎหมายในการลงโทษภรรยาที่ใช้ความ
รุ นแรงต่อสามีเนื่องจากตนเองถูกกระทาโดยมิชอบอย่างต่อเนื่ อง

สานักข่าวไทยพีบีเอส,’’Battered Wife Syndrome’’ ภาวะผูห้ ญิงถูกกดดันจนต้องฆ่า, สื บค้นเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2560 จาก
Website : http:// www.newws.thaipbs.or.th/content/259004. ประจาวันที่ 23 ธันวาคม 2559.
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เมื่อได้ทาการศึกษาแนวคิดสิ ทธิ มนุษยชนสตรี โดยพยายามทาความเข้าใจกฎหมายผ่านสายตา
ของเพศสภาพ (gender) พบว่ามีแนวความคิดนิ ติศาสตร์ แนวสตรี นิยม (Feminist Legal Theoy) ที่ใช้อธิ บาย
ความเชื่ อพื้นฐานและข้อเรี ยกร้องของผูห้ ญิงต่อสิ ทธิ ที่จะได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
กับผูช้ าย โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิบนพื้นฐานสิ ทธิ มนุ ษยชน และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ โดยคานึ งถึง
ความแตกต่างทางเพศสภาพอยู่ 3 กลุ่มแนวคิด คือ แนวความคิดที่สนับสนุ นความเสมอภาค (Equality) ที่มี
ความเชื่ อว่า ระหว่า งชายและหญิ ง ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน หญิ ง จึ ง สมควรมี สิ ท ธิ ใ นการเข้า ถึ ง สาธารณะ
ประโยชน์และโอกาสเช่นเดียวกับที่ชายได้รับ ส่ วนแนวความคิดที่สนับสนุ นความแตกต่าง (Difference) ซึ่ ง
มีความเชื่ อว่าชายและหญิงไม่ได้ต้ งั ต้นมาจากจุดเดียวกัน ชายและหญิงจึงมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะใน
เรื่ องความสามารถทางร่ างกาย การปฏิบตั ิในแต่ละกลุ่มในลักษณะเดียวกันจึงไม่ก่อให้เกิดความเสมอภาค จึง
มีการเรี ยกร้ องให้มีการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางกฎหมายในประเด็นที่มีความแตกต่างทางด้านร่ างกาย
ระหว่างชายและหญิง และแนวความคิดที่สนับสนุนความหลากหลาย (Diversity) ที่มีความเชื่อว่าในระหว่าง
ผูห้ ญิงย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อได้พิจารณาตามแนวคิดที่สนับสนุ นความหลากหลาย (Diversity)
แล้ว ภรรยาที่ใช้ความรุ นแรงต่อสามีเนื่ องจากตนเองถูกกระทาโดยมิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่ องไม่ควรที่จะต้อง
รับโทษเช่นเดียวกันกับผูก้ ระทาความผิดโดยทัว่ ไปที่มีสภาพจิตใจปกติ แต่สมควรได้รับการยกเว้นความผิด
ยกเว้นโทษ หรื อลดโทษได้ เพื่อให้ผูห้ ญิงสามารถเข้าถึ งความยุติธ รรมผ่า นบทบัญญัติข องกฎหมายเพื่ อ
รับรองคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพในชีวติ และร่ างกาย ได้
จากการศึกษาโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาเพื่อนาไปสู่ การพิจารณาความรับผิดของภรรยา
ที่ใช้ความรุ นแรงต่อสามีเนื่ องจากตนเองถู กกระทาโดยมิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่ อง มีปัญหาทางกฎหมายใน
การยกขึ้นมาปรับใช้ 3 กรณี คือ
กรณี ที่ 1 การใช้อานาจเพื่อป้ องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อเป็ นเหตุยกเว้นความผิดกรณี การ
ลงโทษภรรยาที่ใช้ความรุ นแรงต่อสามีเนื่ องจากตนเองถูกกระทาโดยมิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่ อง จะพบปั ญหา
ว่า ศาลฎีกาของไทยมักจะพิพากษาว่าการกระทาที่ภรรยาป้ องกันเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากการประทุษร้ าย
ของสามีน้ นั เป็ นการกระทาที่เป็ นการป้ องกันที่เกินสมควรแก่เหตุ และพิพากษาว่าภรรยามีความผิดฐานฆ่า
ผูอ้ ื่นตายโดยเจตนา เพราะในความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นสามีภรรยากฎหมายเรี ยกร้ องให้ตอ้ งมีความ
อดทนต่อกันและกันตามสมควร7 ด้วยเหตุน้ ีภรรยาผูถ้ ูกประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายจากเพราะตนเองถูก
กระทาโดยมิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่ องจึงไม่อาจอ้างอานาจป้ องกันได้อย่างเต็มที่8 โดยต้องพิจารณาเป็ นกรณี ๆ
ไปเนื่องจาก แต่เดิมถือว่าสามีมีอานาจอิสระเหนือภริ ยา9 หากการกระทาการป้ องกันของภรรยาได้กระทาไป
Vgl. DietheKienapfel, Strafrecht ;AllgemeinerTeil, 4 Auflage, Wien 1991, S. 37.
8
Vgl. Harro Otto, GrundkursStrafrecht ; AllgemeineStrafrechtslehre, 7, Auflage, Berlin 2004, & 8 Randnummer 90, S.
122.
9
‘’ระหว่างสามีภริ ยา แต่เดิมถือว่า สามีมีอานาจอิสระเหนื อภริ ยา ภริ ยามีความผิดสามีจะปราบปรามตีโบยหญิง หญิงจะเอา
โทษแก่สามีน้ นั มิได้’’ ตามพระอัยการลักษณะผัวเมีย บทที่ 60 ในกฎหมายตราสามดวง ฉบับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล่มที่
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ไม่ได้สัดส่ วนกับภัยที่ตนได้รับ เช่น กรณี สามีทาร้ายภรรยาโดยไม่มีอาวุธ การที่ภรรยาใช้อาวุธทาร้ายสามีถึง
แก่ความตาย หรื อกรณี สามีทาร้ายภรรยาด้วยอาวุธที่เป็ นไม้ ภรรยาใช้อาวุธปื นยิงสามี หรื อกรณี ที่สามีภรรยา
ทะเลาะเบาะแว้งกันสามีข่มขู่และไล่ภรรยาให้ออกจากบ้าน ภรรยาใช้อาวุธปื นยิงสามีตาย เหล่านี้ ภรรยาก็
จะต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น โดยไม่ได้รับยกเว้นความผิด ตามโครงสร้างข้อ
ที่ 2 ของโครงสร้างความรับผิดทางอาญา
กรณี ที่ 2 การอ้างความวิกลจริ ตเพื่อเป็ นเหตุยกเว้นโทษกรณี การลงโทษภรรยา ที่ใช้ความรุ นแรง
ต่อสามีเนื่ องจากตนเองถูกกระทาโดยมิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่ อง พบว่าการจะวินิจฉัยว่าการกระทาความผิด
อาญาของภรรยาเนื่ องจากถูกกระทาโดยมิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่ อง ยังมีปัญหาในการพิจารณาถึงขนาดของ
ภาวะทางจิตใจของภรรยาว่าถึ งขนาดความวิกลจริ ตตามที่กฎหมายยอมรั บ เพื่ออ้างเป็ นเหตุ ยกเว้น โทษ
หรื อไม่ เนื่ องจากไม่มีตาราทางการแพทย์ยืนยันชัดเจนว่า การกระทาของภรรยาที่ใช้ความรุ นแรงต่ อสามี
เนื่ องจากตนเองถูกกระทาโดยมิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่ องคืออาการป่ วยทางจิต เพราะหากความวิกลจริ ตของ
ภรรยาเป็ นเพียงความกระทบกระเทือนต่อความสามารถในความรู ้ ผิดชอบหรื อความสามารถในการบังคับ
ตนเองของภรรยาเพียงเล็กน้อยจนทาให้ความสามารถในการควบคุมตนเองของภรรยาไม่สมบูรณ์ ภรรยาก็
จะต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น โดยไม่อาจอ้างเอาความวิกลจริ ต เพื่อเป็ นเหตุ
ยกเว้นโทษ ตามโครงสร้างข้อที่ 3 ของความรับผิดทางอาญาได้
กรณี ที่ 3 การอ้างการกระทาโดยบันดาลโทสะเพื่อเป็ นเหตุลดโทษกรณี การลงโทษภรรยาที่ใช้
ความรุ นแรงต่ อสามี เนื่ องจากตนเองถู กกระท าโดยมิ ช อบซ้ ากันอย่างต่ อเนื่ อง พบว่าในกรณี ที่มีก ารอ้า ง
ข้อเท็จจริ งเพื่อเป็ นข้อต่อสู ้ความรับของภรรยาที่ใช้ความรุ นแรงต่อสามี มีสาเหตุเนื่ องจากตนเองถูกกระทา
โดยมิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่ อง ในทางกฎหมายจะเป็ นเรื่ องที่ผสมกันอยูต่ รงกลางระหว่างบันดาลโทสะ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 72 และการป้ องกันตนเอง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 68
การอ้างการกระทาโดยบันดาลโทสะในกรณี ภรรยาที่ใช้ความรุ นแรงต่อสามีมีสาเหตุเนื่ องจาก
ตนเองถูกกระทาโดยมิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่ องนี้ หากพิจารณาแต่เพียงการกระทาในครั้งสุ ดท้ายของภรรยา
เพียงอย่างเดียว จะไม่เป็ นเหตุผลเพียงพอที่จะทาให้ภรรยาผูก้ ระทาความผิดอ้างเหตุบนั ดาลโทสะมาเพื่อใช้
ลดโทษได้ เพราะถ้าการกระทาความผิดอาญาเป็ นการกระทา โดยไตร่ ตรองไว้ก่อน ผลในทางกฎหมายจะไม่
มีทางเป็ นบันดาลโทสะ เพราะการกระทาความผิดโดยไตร่ ตรองเป็ นการวางแผนล่วงหน้า ถือว่ามีเจตนาฆ่า
ไม่เข้าโครงสร้างความรับผิดทางอาญา ในเรื่ องเหตุบนั ดาลโทสะ
แต่หากเหตุพิจารณาว่าการถู กกระทาโดยมิ ชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่ องที่ภรรยาผูก้ ระทาความผิด
ได้รับจากสามี เป็ นการถู กข่มเหงที่สะสมทีละเล็กละน้อย (Cumulative provocation) 10 ทาให้ภรรยาค่ อยๆ
2 หน้า 30 และตามกฎหมายเก่าของอังกฤษก็ทานองเดี ยวกัน Perkins Crime, Law p.987 อ้างในจิ ตติ ติงศภัทิย ์, คาอธิบาย
กฎหมายอาญาภาค 1,พิมพ์ครั้งที่ 10,กรุ งเทพฯ; ห้างหุน้ ส่วนจากัดวัชระการพิมพ์, น. 795-796.
10
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้ างอิง, พิมพ์ครั้งที่ 17, กรุ งเทพฯ; วิญญูชน, 2548, น.171-173.
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สะสมเหตุอนั ไม่เป็ นธรรมนี้ มาตลอด เปรี ยบประดุจ‘‘ไฟสุ มขอน’’ (slow-burn) เมื่อถึงจุดสุ ดท้ายจึงบันดาล
โทสะออกมา ก็สามารถอ้างเหตุบนั ดาลโทสะเพื่อเป็ นเหตุลดโทษ ตามโครงสร้างข้อที่ 4 ได้ แต่ก็ตอ้ งแยกให้
ชัดเจนระหว่างการถูกข่มเหงอย่างไม่เป็ นธรรมอย่างต่อเนื่ องอันเป็ นเหตุน่าเห็ นใจให้ลดโทษกับการสะสม
ความโกรธ อันเป็ นเหตุเพิม่ โทษเพราะไตร่ ตรองไว้ก่อน11
ส่ วนการอ้างเหตุ ยกเว้นโทษพิเศษซึ่ งอยู่นอกโครงสร้ างความรั บผิดทางอาญาเพื่อนาไปสู่ การ
พิจารณาความรับผิดของภรรยาที่ใช้ความรุ นแรงต่อสามี เนื่ องจากตนเองถู กกระทาโดยมิชอบซ้ ากันอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่ การลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดให้สาหรับความผิดนั้น จะอยูใ่ นมาตรา 36(3) ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาและคุม้ ครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 พบว่ามีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัย
ต่อไปถึงขอบเขตในการตีความถึงความหมาย ของความรุ นแรงและความหมายของการถูกกระทาโดยมิชอบ
ซ้ ากันอย่างต่อเนื่ องจนเป็ นเหตุ ให้ภรรยาเกิ ดความกระทบกระเทื อนต่อร่ างกายหรื อจิ ตใจอย่างรุ นแรง ว่า
จะต้องมีขอบเขต หรื อความหมายเพียงใด ในประการต่อไปนี้
ประการแรกไม่มีการกาหนดให้ชดั เจนถึงขอบเขตของการถูกกระทาด้วยความรุ นแรง ว่าจะต้อง
มีความหมายหรื อขอบเขตอย่างไร ความรุ นแรงจะมีความหมายรวมถึงต้องเป็ นภยันตรายที่ตอ้ งเป็ นปั จจุบนั
หรื อใกล้จะถึ งหรื อไม่ มากน้อยเพียงใด หรื อจะถื อเพียงการถู กกระทาโดยมิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่ องเพียง
อย่างเดียวก็ถือว่าเป็ นความรุ นแรงที่ผกู ้ ระทาความผิด มีสิทธิ อา้ งถึงความกระทบกระเทือนต่อจิตใจ
ประการที่ ส องไม่ มี ก ารก าหนดให้ชัดเจนถึ งขอบเขตของการเกิ ดความกระทบกระเทื อนต่อ
ร่ า งกายหรื อจิ ตใจอย่า งรุ น แรงที่ ภ รรยาผูก้ ระท าความผิด อาญาจะได้รับ จนต้องกระท าความรุ นแรงใน
ครอบครัวที่เป็ นคดีอาญาต่อสามี ภรรยาผูก้ ระทาความผิดจะถึงกับต้องตกอยูใ่ นสภาพคล้ายหรื อเสมือนเป็ น
ผูป้ ่ วยทางจิตและมีปฏิกิริยาตอบโต้กลับต่อสามีที่กดขี่ข่มเหงตัวเองมาเป็ นระยะเวลาหนึ่งหรื อไม่
จึงมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปถึ งขอบเขตในการตีความถึงความหมายของความรุ นแรงและ
ความหมายการที่จะถือเป็ นการกระทบกระเทือนต่อร่ างกายหรื อจิตใจอย่างรุ นแรง เพื่อนาไปสู่ การลงโทษ
น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดให้สาหรับความผิดนั้น ตามมาตรา 36(3) ของพระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนา
และคุม้ ครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562

3. กฎหมายต่ างประเทศเกี่ยวกับ การลงโทษภรรยาที่ใช้ ความรุ นแรงต่ อสามีเนื่ องจากตนเองถูก
กระทาโดยมิชอบซ้ากันอย่ างต่ อเนื่อง
จากปั ญ หาทางกฎหมายดัง กล่ า วจึ ง เป็ นที่ ม าที่ ท าให้ ผู เ้ ขี ย นได้ศึ ก ษาแนวทาง ของกฎหมาย
ต่างประเทศ เพื่อนาหลักกฎหมายดังกล่ าวมาปรั บใช้ในการแก้ไขปั ญหา ซึ่ งพบว่าในต่างประเทศ มีการ

11

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้ างอิง, พิมพ์ครั้งที่ 17, กรุ งเทพฯ; วิญญูชน, 2548, น.173.
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บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณี การลงโทษภรรยาที่ใช้ความรุ นแรงต่อสามีเนื่ องจากตนเองถูกกระทาโดย
มิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่องอยูส่ องประเทศ คือ สหรัฐอเมริ กา และอังกฤษ
3.1 ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ในสหรัฐอเมริ กามีการคิดค้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อนาไป
ใช้ก ับ กับ การใช้สิ ท ธิ ป้ องกันตัวของภรรยาที่ เกิ ดจากการใช้ค วามรุ นแรงในครอบครั วของสามี ข้ ึ น เป็ น
ประเทศแรก เพื่อนาไปปรับใช้และอธิ บายการใช้สิทธิ ในการป้ องกันโดยชอบด้วยกฎหมายของผูห้ ญิงที่ ฆ่า
คู่รัก โดยทฤษฎีน้ ีมีชื่อว่า Battered Woman Syndrome12 หรื อ BWS
โดยการน าทฤษฎี Battered Woman Syndrome มาใช้เ พื่ อ สนับ สนุ น การใช้สิ ท ธิ ป้ อ งกัน ตัว
(Self-Defense) ของภรรยาอันเกิดจากการใช้ความรุ นแรงของสามีน้ นั ต้องมีผเู ้ ชี่ยวชาญทางสุ ขภาพจิตมาเบิก
ความยืนยันในศาลเพื่ออธิ บายลักษณะพิเศษของภรรยา ที่ฆ่าสามีว่าเป็ นผูป้ ่ วย ให้เข้ากับองค์ประกอบหลัก
ทางกฎหมายของการอ้างสิ ทธิ ป้องกันตัว (Self-Defense) 13 ซึ่ งในมลรัฐส่ วนใหญ่เงื่อนไขการใช้สิทธิ ป้องกัน
ตัว (Self-Defense) ประกอบด้วย 1. ผูก้ ระทาผิดต้องเชื่ ออย่างมีเหตุผลว่าภยันตรายนั้นใกล้จะถึง (Reasonable
Belief of Imminent Danger) 2. หลักความได้สัดส่ วนในการใช้กาลัง (Proportionality) 3. ผูก้ ระทาความผิด
ต้องไม่มีส่วนก่อให้เกิดเหตุภยันตรายนั้น (Initial Aggressor) และ 4.ในบางมลรัฐ ผูก้ ระทาความผิดต้องหมด
หนทางหลีกหนีไม่วา่ ในทางใดก่อนจะกระทาการป้ องกันได้ (Duty to Retreat)
ทั้งนี้ องค์ประกอบข้อ 1 ยังเป็ นประเด็นที่ถกเถียงกันอยูใ่ นศาลในประเทศสหรัฐอเมริ กาอย่างกว้างขวาง คือ
หลักความเป็ นเหตุเป็ นผล (Reasonableness) ของความเชื่อหรื อความกลัวในภยันตรายที่ใกล้จะถึง ซึ่งกาหนด
ว่า ผูก้ ระทาความผิดต้องเชื่ อหรื อกลัวอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลว่าภยันตรายที่เผชิ ญเป็ นภยันตรายร้ายแรงต่อชีวติ
และเป็ นภยันตรายที่ใกล้จะถึง (Imminent Danger) จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องกระทาต่อผูค้ ุกคามเพื่อป้ องกัน
ตนเอง ซึ่ งในแต่ ล ะครั้ งไม่ ส ามารถคาดเดาได้ล่ ว งหน้ า ว่า จะมาในรู ปแบบใด ด้ว ยเหตุ ใ ดและเมื่ อ ใด
นักวิชาการบางคนเปรี ยบเทียบสถานการณ์เช่นนี้กบั การถูกจับเป็ นตัวประกัน14
อย่างไรก็ตามการ นาทฤษฎี Battered Woman Syndrome มาใช้น้ นั หากข้อเท็จจริ งแห่งคดีไม่ได้
แสดงถึ งความใกล้จะถึ งของภยันตรายที่จะเกิ ดขึ้นกับจาเลยที่เป็ นภริ ยาเลย ศาลก็จะไม่นา ทฤษฎี Battered
Woman Syndrome มาใช้ แม้ศาลจะยอมรับในข้อเท็จจริ งในคดี น้ นั ว่าจาเลยเชื่ ออย่างแท้จริ งและมีเหตุผลว่า
ตนตกอยูใ่ นภยันตรายอย่างร้ายแรงและใกล้จะถึง

Walker, Battered Woman Syndrome and Self-Defense, 6 Notre Dame J.L. Ethics & Pub. Pol’y p.321.
13
นภกมล หะวานนท์, ทฤษฎี Battered Woman Syndrome กับการป้องกันโดยชอบด้ วยกฎหมาย,วารสารศาลยุติธรรม ปี ที่
9 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559, น. 37-45.
14
See The ‘’Battered Woman’s Defense’’ Its History and Future, FINDW,http;//corporate.fincllaw.com/litigationclisputes/the-battered-women-s-defense-its-history-and-future.html (last visited April 6, 2016)
12
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3.2 ประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษมีบทบัญญัติทวั่ ไปที่กาหนดนิยาม ของการสู ญเสี ยการควบคุมตนเองเพราะเหตุ
บันดาลโทสะเนื่องจากผูก้ ระทาความผิดได้รับความรุ นแรงสะสมซ้ ากันอย่างต่อเนื่องจากผูเ้ สี ยหายซึ่ งเคยเป็ น
ผูข้ ่มเหงตนเองมาก่ อนในอดี ต ไว้ใน The Coroner and Justice Act 2009 มาตรา 54 และมาตรา 55 ในเรื่ อง
การกระทาโดยบันดาลโทสะเพื่อเป็ นเหตุลดโทษ
The Coroner and Justice Act 2009 มาตรา 54 มีสาระสาคัญ คือ เป็ นข้อต่อสู ้เพื่อลดโทษในคดี
ฆาตกรรมในกรณี ที่ ผูก้ ระท าความผิด กระทาความผิดโดยสาเหตุ ไม่ส ามารถควบคุ ม ตนเองได้ โดยการ
สู ญเสี ยการควบคุ ม ตนเองไม่ จาเป็ นต้องเกิ ดขึ้ นอย่า งฉับ พลัน โดย‘‘สถานการณ์ ของผูก้ ระทาความผิด ’’
จะต้องเป็ น สถานการณ์ท้งั หมดของผูก้ ระทาความผิดนอกจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
อันอาจส่ งผลต่อระดับความอดทนอดกลั้นของผูก้ ระทาความผิด โดยภยันตรายที่ได้รับจะต้องพิจารณาจาก
บุคคลที่มีเพศ อายุเช่นเดียวกันกับผูก้ ระทาความผิด และมีความอดทนอดกลั้นและความยับยั้งชัง่ ใจในระดับ
ปกติในสถานการณ์เดียวกันอาจจะกระทาความผิดเช่นเดียวกัน
ส่ วนมาตรา 55 เป็ นบทบัญญัติที่กาหนดถึงสาเหตุที่ทาให้บุคคลสู ญเสี ยการควบคุมตนเองไว้ซ่ ึ ง
เป็ นการจากัดขอบเขตของการข่มเหงให้ชดั เจนระหว่างการถูกข่มเหงอย่างไม่เป็ นธรรมอย่างต่อเนื่ องอันเป็ น
เหตุน่าเห็นใจให้ลดโทษกับการสะสมความโกรธอันเป็ นเหตุเพิ่มโทษเพราะไตร่ ตรองไว้ก่อน โดยบัญญัติไว้
ในมาตรา 54(4) ข้อต่อสู ้น้ ี จะมิใช้บงั คับกับกรณี ที่ผูก้ ระทาความผิด หรื อมีส่วนร่ วมกับการกระทาความผิด
ด้วยความปรารถนาจะแก้แค้น
จะเห็นว่าบัญญัติไว้ในมาตรา 54 และมาตรา 55 (บันดาลโทสะ) ของกฎหมาย The Coroner and
Justice Act 2009 เพื่อเป็ นเหตุล ดโทษ พัฒนามาจากทฤษฎี Battered Woman Syndrome เพื่อใช้อธิ บายการ
กระทาความผิดอาญาของภรรยาที่ใช้ความรุ นแรงต่อสามี เนื่ องจากตนเองถูกกระทาโดยมิชอบซ้ ากันอย่าง
ต่ อเนื่ อง โดยไม่ เป็ นการตี ตราว่า ภรรยาผูเ้ ป็ นเหยื่อของความรุ นแรงมี ค วามผิดปกติ ท างจิ ตตามที่ ทฤษฎี
Battered Woman Syndrome (BWS) ที่ ถู ก วิจารณ์ จากนัก วิ ช าการ และแก้ปั ญหาการตี ค วามขอบเขตของ
‘‘ภยันตรายใกล้จะถึง’’ ของทฤษฎี Battered Woman Syndrome เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมทางกฎหมายใน
การลงโทษ

4. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาผูเ้ ขียน จึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหา โดยการเพิ่มเติมวรรคสอง และวรรค
สาม ในมาตรา 36(3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาและคุม้ ครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562
‘‘ มาตรา 36 ในกรณี ที่เกิดการกระทาความรุ นแรงในครอบครัวและศาลมีคาสัง่ คุม้ ครองสวัสดิ
ภาพ ประกอบกับผูก้ ระทาความรุ นแรงในครอบครั วถู กดาเนิ นคดี อาญาอันเนื่ องมาจากการกระทาความ
รุ นแรงในครอบครั วด้วย หากผูก้ ระทาความรุ นแรงในครอบครั วได้ปฏิ บตั ิ ตามคาสั่งคุ ม้ ครองสวัสดิ ภาพ
ครบถ้วนแล้ว ให้ความผิดอาญานั้นมีผล ดังต่อไปนี้…
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(3) การกระทาความรุ นแรงในครอบครัวที่เป็ นคดีอาญาซึ่งผูก้ ระทาความผิดได้กระทาเนื่องจาก
ตนเองถู กกระทาด้วยความรุ นแรง หรื อถู กกระทาโดยมิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่ อง จนเป็ นเหตุ ให้เกิ ดความ
กระทบกระเทือนต่อร่ างกายหรื อจิตใจอย่างรุ นแรง และได้มีการยื่นคาแถลงเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาแล้ว ศาลจะลงโทษผูน้ ้ นั น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
เพียงใดก็ได้
4.1 เสนอให้กาหนดนิ ยามถึ งสาเหตุ ที่ทาให้บุคคลสู ญเสี ยการควบคุ มตนเองไว้ ซึ่ งเป็ นการ
จากัดขอบเขตของการกระทาความรุ นแรงในครอบครัวที่ เป็ นคดี อาญา อันเป็ นการขยายความหมายของ
‘‘การถู กกระทาด้วยความรุ นแรง หรื อถู กกระทาโดยมิ ชอบซ้ ากันอย่างต่ อเนื่ อง จนเป็ นเหตุ ให้เกิ ดความ
กระทบกระเทือนต่อร่ างกายหรื อจิตใจอย่างรุ นแรง’’ตามวรรคหนึ่งของมาตรา 36(3) โดยเพิ่มเติมวรรคสอง
ดังนี้
วรรคสอง ในการพิจารณาถึงการถูกกระทาด้วยความรุ นแรง หรื อถูกกระทา โดยมิชอบซ้ ากัน
อย่างต่อเนื่ อง จนเป็ นเหตุให้เกิ ดความกระทบกระเทือนต่อร่ างกายหรื อจิตใจ อย่างรุ นแรง ให้ศาลคานึ งถึง
การกระทาที่ผูก้ ระทาความผิดต้องสู ญเสี ยการควบคุมตนเองอันมีสาเหตุมาจากความกลัวว่าจะถูกผูเ้ สี ยหาย
ทาอันตรายสาหัส แก่ ตนเองหรื อผูอ้ ื่ นซึ่ ง ระบุ ตวั ได้ ในกรณี ก ารสู ญเสี ย การควบคุ มตนเองของผูก้ ระทา
ความผิดเป็ นผลมาจากการกระทาหรื อคาพูดซึ่ งก่อให้เกิดสภาวะซึ่ งผูก้ ระทาความผิดเกิ ดความโกรธ ความ
เศร้าโศกเสี ยใจอย่างที่สุด และเป็ นสาเหตุที่ให้ผกู ้ ระทาความผิดเชื่ ออย่างมีเหตุผลอันสมควรว่าตนเองจะถู ก
ข่มเหงอย่างร้ายแรง
4.2 เสนอให้เพิ่มหลักเกณฑ์การวินิจฉัยว่ากรณี ใดจะถื อว่าเป็ นกรณี ที่ภรรยาสามารถอ้างเหตุ
การสู ญเสี ยการควบคุมตนเองในการฆ่าสามี เนื่ องจากตนเองถูกสามีใช้ความรุ นแรง โดยมิชอบซ้ ากันอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อจะได้รับการลดโทษไว้ใน มาตรา 36(3) โดยเพิ่มเติมวรรคสาม ดังนี้
วรรคสาม การข่มเหงด้วยเหตุอนั ไม่เป็ นธรรมจนทาให้เกิ ดการสู ญเสี ยการควบคุมตนเองตาม
วรรคสอง จะต้องไม่เกิดจากกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ความกลัวของผูก้ ระทาความผิด ที่มีต่อการทาอันตรายสาหัสจะไม่ถูกพิจารณา
หากว่าอันตรายสาหัสนั้น มีสาเหตุมาจากผูก้ ระทาความผิดยัว่ ให้มีการกระทาหรื อคาพูดด้วยจุดประสงค์ที่จะ
ใช้ประโยชน์ จากข้อต่อสู ้ตามมาตรานี้เพื่อใช้ความรุ นแรง
(2) ความเชื่อว่าถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงจากการกระทาหรื อคาพูดนั้น จะมิชอบ
หากว่าผูก้ ระทาความผิดเป็ นฝ่ ายยัว่ ยุให้เกิ ดการกระทาหรื อคาพูดเช่ นนั้นด้วยจุดประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์
จากข้อต่อสู ้ตามมาตรานี้เพื่อใช้ความรุ นแรง
(3) ข้อเท็จจริ งว่าการกระทาหรื อคาพูดเกี่ยวกับการนอกใจ’’
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