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บทคัดยอ 

   
 การกระทําความผิดขอหาฆาผูอ่ืนโดยเจตนานั้นเปนขอหาที่มีโทษทางอาญาท่ีรุนแรง 
เปนการกระทําท่ีส่ันสะเทือนตอความรูสึกในความถูกตองของสาธารณชนเปนอยางมาก ซ่ึงหากการ
กระทํานั้น ไมบรรลุผลสําเร็จก็จะเปนเพียงการพยายามกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืน แตก็ตองไดรับ
โทษสองในสามของโทษท่ีกฎหมายกําหนด การจะวินิจฉัยวาการกระทําเพียงใดจึงจะถือวาเปนการ
ลงมือกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืนแลวจึงมีความสําคัญ ในปจจุบันนี้ศาลฎีกาของประเทศไทย  
ยึดหลักการกระทําท่ีใกลชิดตอผล มาเปนหลักเกณฑในการวินิจฉัยวาการกระทํานั้นเปนการลงมือ
กระทําความผิดแลวหรือไม กลาวคือในความผิดฐานฆาผูอ่ืนท่ีกระทําโดยใชอาวุธปนหรือมีดนั้น 
จะตองใหมีการยกปนข้ึนเล็งหรือเง้ือมีดข้ึนจะฟนเสียกอนเทานั้น จึงจะถือวาเปนการลงมือกระทํา
ความผิดแลว ซ่ึงในบางกรณีนั้นแมการกระทําของผูกระทําผิดจะยงัไมถึงข้ันยกปนข้ึนเล็ง แตก็มีการ
แสดงออกอยางนาเช่ือถือเพียงพอไดวามีจิตใจท่ีจะกระทําผิดอยางแนนอนแลว หากจะตองรอใหถึง
ข้ันยกปนข้ึนเล็งเสียกอนก็อาจจะกอใหเกิดความเสียหายได ประกอบกับหนาท่ีของกฎหมายอาญา 
ก็คือการทําใหสังคมกลับคืนสูความสงบเรียบรอยโดยเร็ว และการทําใหสังคมกลับคืนสูความสงบ
เรียบรอยไดวิธีหนึ่งก็คือการปองกันมิใหเกิดเหตุรายข้ึน หรือเม่ือมีการกระทําท่ีสุมเส่ียงจะเกิด
ภยันตรายหรือความเสียหายแลว ผูกระทําตองไดรับการลงโทษอยางเหมาะสมสําหรับการกระทําท่ี
ไดกระทําลงไป 
 การฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธปนหรืออาวุธมีดนั้น มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากการลงมือ
กระทําความผิดฐานอ่ืนๆ และในความผิดฐานเดียวกันแตมิไดใชอาวุธปนหรืออาวุธมีด เพราะเปน
ความผิดท่ีแทบจะไมมีข้ันตอนตรงกลางระหวางการลงมือกระทําความผิดกับความผิดสําเร็จ  
เนื่องจากทันทีท่ีลงมือกระทําความผิดแลวความผิดก็แทบจะสําเร็จลงทันที ดังนั้นขอสรุปของ
วิทยานิพนธฉบับนี้ ในความผิดเร่ืองการฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธ โดยเฉพาะอาวุธปนหรือมีดนั้น หากจะ
ใชหลักการกระทําท่ีใกลชิดตอผลเพียงหลักเกณฑเดียวมาวินิจฉัยวาการกระทํานั้นเปนการลงมือ
แลวหรือไม จึงยังไมนาจะถูกตองหรือมีความเหมาะสม จึงควรพิจารณาหลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีในบาง
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ประเทศใชเปนหลักเกณฑในการวินิจฉัย เชน หลักการกระทําในขั้นตอนท่ีสําคัญของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือหลักความเปนภยันตรายของการกระทํานั้นท่ีนิยมใชในประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมัน  
  วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงขอเสนอแนะใหนําหลักการกระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญ หรือหลัก
ความเปนภยันตรายของการกระทํานั้น มาปรับใชในการวินิจฉัยการกระทํา  เพื่อใหไดคําพิพากษาท่ี
ไดรับการยอมรับจากสังคม และเปนการปองกันสังคมใหมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึนกวาเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



จ 

Thesis Title Attempting in Criminal:  Study on the case of murdering on others  by use 
of Arm 

Author  Police Captain Chanchai Warunyurattana 
Thesis Advisor      Assistance Professor Tanee Worapat 
Department Laws 
Academic Year   2013 
 

ABSTRACT  
 
 Committing an offence of intentionally murdering others causes a severe criminal 
penalty. It considerably affects feeling of public for righteousness. In the event that such 
committing does not achieve, it can only be deemed as an attempt to commit an offence of 
murdering others, but remains subject to two thirds of the punishment as provided by law. It is, 
therefore, crucial to explore what is the level/character of action to be considered as committing 
an offence of murdering others. At present, the Supreme Court of Thailand applies the principles 
of close-to-consequence action to determine whether or not certain action is regarded as 
committing an offence. For an offence of murdering others by use of a gun or a knife, a gun must 
be raised to aim, or a knife must be raised preparing to slash, so to be deemed committing an 
offence. However, in some cases, an action of an offender has not yet reached the stage of raising 
a gun to aim, but there is a certain act sufficient to believe that such person definitely intends to 
commit an offence, and if waiting until reaching the stage of raising a gun to aim, such person 
may cause damage. In addition, the role of criminal laws is to make the society returned to peace 
and order as soon as possible. One way of doing that is by preventing any tragedy or when there 
is any action with a chance to cause any trouble or damage, a person committing such act has to 
be liable for appropriate penalty for such action having been done. 
 Murdering others by use of a gun or a knife has a special character which is different 
from that of other offences without a gun or a knife, because such offence almost does not have 
intermediary process between committing and accomplishing the offence. As an offender 
immediately committed the offence, the offence has nearly achieved. Thus, applying only the 
principles of close-to-consequence action to determine whether such action is deemed as 
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committing an offence would not be correct or suitable. Other principles use in other countries 
should also be considered, e.g. the principle of action in a critical stage by the United States of 
America or the principle of danger of action, widely used in the Federal Republic of Germany, so 
that the judgment will be more acceptable by the society and become a protection of the society to 
be a safer place. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
  ในการวินิจฉัยความผิดทางอาญาน้ัน การกระทําหรือไมกระทําการอยางใดของบุคคล
จะเปนความผิดทางอาญาหรือไม นักนิติศาสตรไดแบงแยกกระบวนการวินิจฉัยออกเปน 6 ข้ันตอน
ดวยกัน1 เร่ิมตนดวยการมีความคิดท่ีจะกระทําใหเกิดอันตรายอันตองหามตามกฎหมาย (conception) 
สอง การไตรตรองหรือทบทวนท่ีจะกระทําความผิด (deliberation)  สาม การตกลงใจท่ีจะกระทํา
ตามท่ีคิด (resolution) ส่ี การตระเตรียมท่ีจะกระทําความผิด (preparation) หา การลงมือกระทํา
ความผิด (commencement) และสุดทายคือ ข้ันการเกิดผลของการกระทํานั้น (consommation) 
โดยท่ัวไปกฎหมายอาญาจะไมเอาผิดในข้ันตอนท่ีหนึ่งถึงข้ันตอนท่ีสาม (ข้ันตอนท่ีหนึ่งถึงท่ีสาม
เรียกวาสภาวะทางจิตใจ) ซ่ึงเปนไปตามหลักท่ัวไปท่ีจะเอาผิดกับบุคคลไดก็ตอเม่ือมีการกระทํา 
(act) และจะไมลงโทษในข้ันตอนท่ีส่ีการตระเตรียมท่ีจะกระทําความผิด เวนแตในความผิดบางฐาน
ท่ีกฎหมายตองการจะเอาโทษกับบุคคลโดยเหตุผลพิเศษ ปกติกฎหมายอาญาจะเร่ิมตนเอาผิดกับ
บุคคลในขั้นตอนท่ีหาการลงมือกระทําความผิดไปจนถึงข้ันการเกิดผลสําเร็จของการกระทํานั้น 
(ข้ันตอนท่ีส่ีถึงหกเรียกวาสภาวะทางการกระทํา) ความผิดในข้ันเกิดผลสําเร็จของการกระทําเรียกวา
ความผิดสําเร็จหรือความผิดในเนื้อหาของความผิด (substantive offences) สวนความผิดในขั้นการ
ลงมือกระทําความผิดแตยังไมถึงข้ันการเกิดผลสําเร็จของการกระทํานั้นเรียกวา การพยายามกระทํา
ความผิด (attempts) การที่กฎหมายกําหนดใหการพยายามกระทําความผิดตองรับโทษทางอาญา แม
บางกรณีเปนการกระทําท่ียังไมกอใหเกิดผลเปนความเสียหายทางกายภาพข้ึนก็ตาม เพราะมีแนวคิด
มาจากหลักในเร่ืองความรับผิดในเร่ืองของความผิดประกอบความผิดฐานอ่ืนๆ (Inchoate Offences) 
ในภยันตรายประเภทภยันตรายข้ันทุติยภูมิ (secondary harm) ท่ีวาการพยายามกระทําความผิด
กอใหเกิดความเส่ียงท่ีจะกอใหเกิดอันตรายและความเสียหายตอบุคคลอ่ืนหรือตอสังคมได เห็นควร
ท่ีจะตองยับยั้งไวกอนท่ีความผิดจะเกิดโดยการกําหนดเปนความผิดอาญา 

                                                            
1 จิตติ  ติงศภัทิย.  (2536).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 (พิมพครั้งที่ 9).  น. 287. และ หยุด 

แสงอุทัย.  ( 2548).  คําอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.128 (พิมพครั้งที่ 6). น  187. และ Jerome Hall.  (1996). 
General Principles of Criminal  Law.  p .576. 
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  สืบเนื่องจากการกระทําผิดขอหาฆาผูอ่ืนโดยเจตนานั้นเปนขอหาท่ีมีโทษทางอาญาท่ี
รุนแรง2 เปนการกระทําท่ีส่ันสะเทือนความรูสึกในความถูกตองของสาธารณชน3 การฆาผูอ่ืนนั้น
สามารถกระทําไดหลายวิธี ยกตัวอยางเชน ท้ังการใชอาวุธปน มีด หรืออาวุธอ่ืนๆ และหากผลแหง
การกระทํานี้ไมสามารถทําใหผูอ่ืนนั้นถึงแกความตาย ผูกระทําก็จะมีความผิดฐานพยายามฆา ซ่ึงใน
ประเด็นเร่ืองการฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธนั้น การกระทําอยางไรหรือเพียงใดจึงจะถือวาเปนการเริ่มลง
มือกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืน และปจจุบันนี้ศาลฎีกาของไทยก็ไดวางแนวคําพิพากษาฎีกาถึงเร่ือง
การลงมือกระทําความผิดเกี่ยวกับการลงมือฆาผูอ่ืนวาจะตองเปนกรณีท่ีจะตองใกลชิดตอผลเทานั้น 
จึงจะถือวาเปนการเร่ิมลงมือกระทําความผิดแลว  ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวหากจะตองรอใหการกระทํา
ความผิดในฐานฆาผูอ่ืนจะใกลชิดตอผลสําเร็จดังกลาวอาจทําใหเกิดความเส่ียงท่ีจะกอใหเกิดผลราย
ข้ึน และในบางกรณีนั้นการกระทําบางอยางท่ีแมวาจะยังไมถือเปนการใกลชิดตอผลก็ตาม แตก็เปน
การแสดงออกท่ีนาเช่ือถือไดอยางเพียงพอถึงจิตใจท่ีจะเปนอาชญากรอยางแนนอนแลว แนวคํา
พิพากษาฎีกาท่ีใชกันอยูนาจะไมสอดคลองกับจุดมุงหมายของกฎหมายอาญาท่ีมีหนาท่ีทําใหความ
สงบเรียบรอยกลับคืนสูสังคมโดยเร็ว ดวยวิธีการนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษใหเหมาะสมกับการ
กระทําท่ีไดกระทําลงไปแลว และยังสงผลใหสังคมไดทราบดวยวาการกระทําท่ีสุมเส่ียงที่จะกอให
บุคคลอื่นถึงแกความตายน้ันจะตองถูกลงโทษ อันเปนวิธีการปองกันมิใหเกิดเหตุอันตรายข้ึนใน
สังคมอีกประการหนึ่งดวย ถือเปนเครื่องมือในการระงับเหตุรายที่ดีกวาเม่ือเกิดเหตุข้ึนแลวคอย
นําเอาการใชกฎหมายอาญามาลงโทษผูกระทําผิด 
   ดังนั้นจึงเห็นสมควรท่ีจะตองศึกษาถึงการกระทําความผิดในขอหาฆาผูอ่ืนโดยมีหรือใช
อาวุธวาการกระทําใดท่ีจะถือวาเปนการเร่ิมลงมือกระทําความผิดแลว หรือการกระทําใดจะถือไดวา
อยูในข้ันตอนการตระเตรียมกระทําความผิด ซ่ึงเม่ือพิจารณาแนวคําพิพากษาฎีกาดังกลาวจะเห็นได
วาศาลฎีกาของไทยไดยึดถือเปนแนวบรรทัดฐานตลอดมาวาการกระทําท่ีจะถือวาเปนการลงมือตาม
มาตรา 80 วา จะตองเปนการกระทําท่ี “ไดกระทําลงจนใกลชิดกับผลสําเร็จอันพึงเห็นไดประจักษ
แลว” ซ่ึงเปนหลักเดียวกับเร่ืองความใกลชิดตอผล (proximity rule) นั่นเอง4 ดังนั้นการกระทําท่ีศาล
ฎีกาไทยจะถือวาเปนการลงมือฆาโดยมีหรือใชอาวุธ ก็คือการยกปนข้ึนเล็ง หรือเง้ือมีดจะฟน เชน 
 

                                                            
2  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288  บัญญัติวา ผูใดฆาผูอื่นตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอด

ชีวิต หรือจําคุกต้ังแตสิบหาปถึง  ยี่สิบป 
3 คณิต  ณ นคร.  ( 2543). กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป.  น. 272. 
4  เกียรติขจร.  (2551).  วัจนะสวัสด์ิ.  คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1  (พิมพครั้งที่ 10).  น. 554. 
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   คําพิพากษาฎีกาท่ี 1746/2518 การที่จําเลยยกปนท่ีบรรจุกระสุนซ่ึงพรอมท่ีจะยิงไดจอง
ไปยังผูเสียหายโดยมีเจตนาท่ีจะยิง แตมีผูรองหามและเขากอดจําเลยไว ประกอบกับผูเสียหายวิ่งหนี
เสียทันแมจะไมไดความชัดวา ปนนั้นไดข้ึนนกแลวหรือยงัหรือนิ้วมือจําเลยแตะอยูในไกปนพรอมท่ี
จะยิงไดแลวหรือไม จําเลยก็มีความผิดฐานพยายามฆาผูอ่ืนแลว 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี 147/2504 วินิจฉัยวา การท่ีจําเลยยกปนท่ีพรอมจะยิงไดจองไปทาง 
เจาพนักงานตํารวจซ่ึงกําลังกอดปลํ้าจับกุมพวกของจําเลยโดยเจตนาท่ีจะยิง แมยังมิทันข้ึนนกปนก็
ตาม ก็เปนพยายามกระทําความผิดฐานฆาเจาพนักงานผูกระทําการตามหนาท่ีแลว เพราะการลงมือ
ยิงไดเร่ิมตนข้ึนแลวตั้งแต  ยกปนท่ีพรอมจะยิงไดเล็งไปยังเปาหมาย 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี 1746/2518 วินิจฉัยวา จําเลยยกปนลูกซองบรรจุจองไปทางผูเสียหาย
จะยิง แตมี   ผูหามกอดจําเลยไว ผูเสียหายวิ่งหนีพน แมไมไดความวาปนข้ึนนกนิ้วอยูท่ีไกปน ก็เปน
พยายามฆาคนเร่ิมต้ังแตยกปนเล็งไปยังเปาหมาย 
  และมีคําพิพากษาฎีกาท่ีวินิจฉัยยืนยันวา หากจําเลยเพียงแตชักอาวุธปนออกมาแตยังมิ
ทันไดยกปนเล็งไปยังเปาหมายแลว ศาลฎีกาถือวาการกระทําของจําเลยยังไมเขาข้ันพยายามกระทํา
ความผิดฐานฆาผูอ่ืน เชน 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี 1120/2517 วินิจฉัยวา ขณะท่ีเจาพนักงานตํารวจเขาจับกุมจําเลย 
จําเลยไดชักอาวุธปนส้ันออกจากเอวแลวกระชากลูกเล่ือนเพื่อใหกระสุนเขาลํากลอง แตเจาพนักงาน
ตํารวจวิ่งเขามาขัดขวางปองกันมิใหจําเลยกระชากลูกเล่ือนไดและแยงปนจากจําเลยไป ดังนี้จําเลย
ยังไมอยูในสภาพพรอมจะยิง จําเลยจึงไมมีความผิดฐานพยายามฆา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี 1786-1787/2518 วินิจฉัยวา เม่ือผูเสียหายเดินทางเขาไปใกลจําเลย 
เห็นจําเลยชักปนออกจากเอว แตจําเลยมิทันไดยกปนจองยิงไปทางผูเสียหายและยังไมไดข้ึนนกปน 
ผูเสียหายก็ใชสันมีดตีศีรษะจําเลย ปนหลุดจากมือเสียกอน เม่ือขอเท็จจริงฟงไดดังนี้ มีปญหาวา
จําเลยจะมีความผิดฐานพยายามฆาผูเสียหายแลวหรือยัง เห็นวาจําเลยเพียงแตชักปนออกจากเอว ยัง
ไมพรอมท่ีจะเล็งไปยังผูเสียหายอันเปนเปาหมาย จําเลยก็ถูกผูเสียหายใชสันมีดตีศีรษะจําเลยปน
หลุดจากมือเสียกอน จําเลยจึงหมดโอกาสที่จะเล็งไปยังผูเสียหายอันเปนเปาหมายโดยเจตนาท่ีจะยิง 
การลงมือจึงยังไมเร่ิมตนข้ึน การกระทําของจําเลยจึงไมพอถือไดวาเขาข้ันเปนพยายามกระทํา
ความผิด  
  มีขอนาสังเกตวา กรณีเจตนาฆาโดยใชปนยิง ศาลฎีกาของไทยคอนขางจะเครงครัดอยู
มากวาจะตองมีการจองปนไปยังผูเสียหายกอน ศาลฎีกาถือวา การชักปนยังไมถือเปนการ “ลงมือ”  
อาจจะเปนเพราะถือวาการชักปนยังมิอาจเห็นประจักษไดอยางชัดเจนวาผูกระทําเจตนาหรือมุงหวัง
จะใหเกิดผลอยางไรกันแน ซ่ึงบางกรณีการชักปนออกมาแมจะยังมิไดยกปนข้ึนเล็ง แตหากพิจารณา
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ประกอบกับพฤติการณอ่ืนๆ ท่ีพอฟงไดวาผูกระทําเจตนาจะใชอาวุธปนยิง ก็นาจะถือวาเปนการลง
มือกระทําความผิดฐานพยายามฆาแลว 
  ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ไดบันทึกไวทายฎีกานี้วา “...รูสึกวาศาลจะเครงครัดมากใน
การวินิจฉัยการเร่ิมลงมือพยายามฆาคนโดยใชปนยิง การเร่ิมลงมือคือเร่ิมการท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จ
โดยไมมีการหยุดยั้งในระหวางนั้น ไมมีการพักเปนตอนๆ ซ่ึงนาจะไดแก เร่ิมจับปนเพื่อชักออก
มาแลวก็ยิงติดตอกันไป ไมตองชักออกมางางนกเสียกอนจึงจองยิง ถารอถึงจองยิงจึงจะเปนการเร่ิม
พยายามแลว ก็เห็นจะไมทันจับหรือแยงปนไปไดเสียกอนท่ีจะล่ันไก” 
  คดีในศาลตางประเทศบางประเทศถือวา เพียงแตจําเลยดึงปนออกมาจนพนกระเปา 
แมวาจะยังมิทันไดเล็งไปท่ีผูเสียหายก็เปนการลงมือฆาแลว แตศาลฎีกาของไทยถือวาตองมีการจอง
ปนไปท่ีผูเสียหายกอนจึงจะมีการลงมือ แมวาจะยังไมข้ึนนกเพื่อสับไกก็ตาม การวินิจฉัยเชนนี้ก็คง
เพื่อใหเปนไปตามหลักท่ีวาการลงมือนั้น คือการกระทําท่ีใกลชิดตอผลสําเร็จจนเปนท่ีประจักษแลว  
อยางไรก็ตาม ศาลฎีกาของไทยก็มิไดไปไกลถึงกับถือวาจะตองเปนการกระทําข้ันสุดทาย คือการล่ัน
ไกปน เพียงแตจะตองมีการเล็งปนไปที่ผูเสียหายกอนเทานั้น การท่ีแตละประเทศมองปญหานี้
ตางกันก็เพราะเปนนโยบายของแตละประเทศนั้นเองในการที่จะกําหนดวาถึงจุดใดท่ีกฎหมายควร
จะกาวเขาไปเกี่ยวของ5 
  ดวยเหตุท่ีบทบัญญัติกฎหมายอาญาของประเทศไทยและนานาประเทศไมไดอธิบาย
ความหมายลักษณะของการกระทําท่ีถึงข้ันการลงมือกระทําความผิดแตยังไมเกิดเปนความผิดสําเร็จ
นั้นเปนอยางไรไวโดยชัดเจนในกฎหมาย ซ่ึงในปจจุบันท้ังประเทศท่ีใชระบบ Common Law และ 
Civil Law เห็นพองไปในแนวทางเดียวกันวาควรมีการใหความหมายลักษณะการลงมือกระทํา
ความผิดและกําหนดหลักเกณฑแบงแยกระหวางการลงมือกระทํากับการตระเตรียมกระทําความผิด 
ท่ีสามารถใชไดอยางเปนท่ัวไปในรูปแบบทฤษฎีกฎหมายข้ึน เพื่อใหเกิดความยุติธรรมและแนนอน
ในการใชกฎหมาย6 สําหรับวิทยานิพนธฉบับนี้จะไดมีการนําเอาทฤษฎีตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
แบงแยกระหวางการลงมือกระทําความผิดกับการตระเตรียมกระทําความผิดมาวิเคราะหหาขอดี
ขอเสียเพ่ือจะไดนํามาปรับใชกับการพิจารณาเกี่ยวกับความผิดฐานฆาผูอ่ืน โดยจะเนนเฉพาะกรณีท่ี
ผูกระทําผิดใชอาวุธปน หรือมีด เพราะการฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธดังกลาวสามารถกระทําใหเปน
ความผิดสําเร็จไดงายและรวดเร็วมาก หรือกลาวไดวาชวงของการลงมือกระทําความผิดจะแคบมาก
เม่ือเทียบกับชวงของการตระเตรียมกระทําความผิด ดังนั้นการเริ่มลงมือกระทําความผิดดังกลาวจึง
ตองพิจารณาจากพยานหลักฐานท้ังหมดใหชัดเจนเพื่อจะไดวินิจฉัยคดีไดอยางถูกตอง สมเหตุสมผล 
                                                            

5  Andenaes.  The General Part of the Criminal Law of Norway.  p .291. 
6  Antony Duff (R.A. Duff).  (1996). Criminal Attempts.  p. 33. 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อจะคนหาหลักเกณฑท่ีชัดเจนวาข้ันตอนของการลงมือกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยมี
หรือใชอาวุธนั้น จะเร่ิมข้ึนเม่ือใด และการกระทําอยางไรท่ีจะถือวาเปนข้ันลงมือกระทําความผิดท่ี
ถูกตองตามหลักแหงกฎหมายและสภาพความเปนจริง    
  2. เพ่ือท่ีจะเปนแนวทางในการปองกันเหตุรายท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังยังเปนการปองปรามมิใหผูท่ีคิด
จะกระทําผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยมีหรือใชอาวุธกระทําการใดๆ ท่ีจะถึงข้ันใกลชิดตอความผิดสําเร็จ อัน
จะสายเกินกวาจะเยียวยาผูท่ีไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดดังกลาว 
 
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 
  วิทยานิพนธนี้มีสมมุติฐานมาจากความไมชัดเจนและความเคลือบแคลงในคําพิพากษา
ฎีกา ท่ีสวนใหญจะวินิจฉัยวาการกระทําความผิดฐานพยายามฆาโดยมีหรือใชอาวุธนั้น จะตอง
กระทําถึงข้ันยกปนข้ึนเล็ง หรือเง้ือมีดข้ึนจะฟนกอน จึงจะถือวาเปนการกระทําถึงข้ัน “ลงมือกระทํา
ความผิด” แลว โดยอาศัยหลักหรือทฤษฎีความใกลชิดตอผลเพียงอยางเดียวมาเปนเกณฑในการ
ตัดสิน ซ่ึงในหลักการของตางประเทศน้ันไดมีการนําทฤษฎีอ่ืนมาปรับใช เชน การนําทฤษฎีการ
กระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทฤษฎีความเปนภยันตรายของการกระทํา
นั้นท่ีนิยมใชกันในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ดังนั้นผูเขียนเห็นวาคําพิพากษาฎีกาของ
ประเทศไทย ควรจะนําหลักการหรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาปรับใชดวย เพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ี
เกิดข้ึนและเหมาะสมกับความผิดท่ีผูกระทําไดกระทําลงไป 
 
1.4 วิธีดําเนินการศึกษา 
  วิทยานิพนธนี้ จะทําการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเอกสาร ซ่ึงจะทําการศึกษาขอมูลตางๆ 
จากเอกสาร หนังสือ บทความ ตัวบทกฎหมาย และแนวคําพิพากษาฎีกา ท้ังของประเทศไทย และ
ตางประเทศ โดยจะนํามาศึกษาแบบวิเคราะหหาเหตุผลในเชิงเปรียบเทียบ 
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
  วิทยานิพนธนี้ มุงศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองการลงมือกระทํา
ความผิดอาญาท่ัวไป วามีหลักการแบงแยกระหวางข้ันตอนการตระเตรียมกระทําความผิดและการ
ลงมือกระทําความผิดเปนอยางไร และจะมุงเนนศึกษาเหตุผลในคําพิพากษาของตางประเทศวาการ
ลงมือกระทําความผิดนั้นเร่ิมตนข้ึนเม่ือใด เพื่อท่ีจะไดนํามาเปนหลักเกณฑในการศึกษาคําพิพากษา
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ฎีกาของประเทศไทย ในความผิดกรณีฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธปนหรือมีด เพื่อนําไปสูแนวทางการ
วินิจฉัยคดีท่ีถูกตองและเหมาะสมตอไป 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. ทําใหทราบถึงแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับความแตกตางระหวางเร่ืองการตระเตรียมกระทํา
ความผิดและการเร่ิมลงมือกระทําความผิด 
  2. ทําใหสามารถนําหลักการที่ถูกตองมาใชวินิจฉัยการกระทําใดท่ีถึงข้ันเปนความผิดฐาน
พยายามฆาโดยใชอาวุธ โดยเฉพาะอาวุธปนหรืออาวุธมีดแลว เพื่อใหคําพิพากษาของศาลฎีกาเปนท่ี
ยอมรับ ชัดเจน และเหมาะสมกับขอเท็จจริงแตละกรณี 
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บทที่ 2 
หลักเกณฑของการพยายามกระทาํความผิดและหลักการแบงแยก  
การตระเตรียมกระทําความผิดออกจากการลงมือกระทาํความผิด 

ของประเทศไทย 
 
 โดยท่ีการตัดสินขอเท็จจริงของศาลฎีกาไทยในคดีความผิดเกี่ยวกับความผิดกรณี
พยายามฆาโดยใชอาวุธนั้น ศาลฎีกาไทยยังยึดติดอยูกับการพิจารณาวาการกระทํานั้นใกลชิดตอ
ผลสําเร็จแลวหรือไม ซ่ึงหากเปนอาวุธปนก็ตองพิจารณาถึงข้ันวาไดมีการยกอาวุธปนเล็งมายัง
ผูเสียหายแลวหรือไม หรือถาเปนอาวุธมีดก็จะพิจารณาวามีการเง้ืออาวุธมีดจะฟนมายังผูเสียหาย
แลวหรือไม หากการกระทําของผูตองหายังไมถึงข้ันดังกลาว ศาลจะตีความวายังไมถึงข้ันลงมือ
กระทําความผิด และการกระทํานั้นก็อาจเปนเพียงความผิดฐานพาอาวุธไปในเมือง หมูบาน หรือ
ทางสาธารณโดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุอันควร1 ความผิดฐานชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาท2 
หรือเปนความผิดฐานทําใหผูอ่ืนเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขูเข็ญ3 ซ่ึงเปนเพียงความผิด
ลหุโทษเทานั้น แตหากศาลฎีกาไดพิจารณาถึงพฤติการณอ่ืนๆ ประกอบการกระทําของผูตองหาแลว 
หากรับฟงไดวาผูตองหามีความผิดฐานพยายามฆาแลว ผูตองหาอาจถูกพิพากษาลงโทษถึงสองใน 
สาม4ของอัตราโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกต้ังแตสิบหาถึงยี่สิบป5 ซ่ึงจะเห็นไดวา

                                                            
1 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ผูใดพาอาวุธไปในเมือง หมูบาน หรือทางสารธารณโดยเปดเผย

หรือโดยไมมีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ไดจัดใหมีขึ้นเพ่ือนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหน่ึงรอยบาทและใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบอาวุธน้ัน 

2  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 379 ผูใดชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทตอสู ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

3  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 392 ผูใดทําใหผูอื่นเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขูเข็ญ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

4  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 ผูใดลงมือกระทําความผิดแตกระทําไปไมตลอด หรือกระทําไป
ตลอดแลวแตการกระทําน้ันไมบรรลุผล ผูน้ันพยายามกระทําความผิด 
 ผูใดพยายามกระทําความผิด ผูน้ันตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่กฎหมายกําหนดไว
สําหรับความผิดน้ัน 

5  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ผูใดฆาผูอื่นตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือ
จําคุกต้ังแตสิบหาปถึงยี่สิบป 
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อัตราโทษมีความแตกตางกันอยางมาก ดังนั้น เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายในเร่ืองดังกลาวเปนไป
โดยถูกตองและมีความเหมาะสม เพ่ือเปนการคุมครองผูเสียหายใหไดรับความปลอดภัยตามท่ีควร
จะเปนและเพ่ือเปนการลงโทษผูกระทําความผิดไดอยางถูกตอง จึงเห็นควรศึกษาหลักเกณฑ
แบงแยกในเร่ืองดังกลาวใหเกิดความชัดเจน 
 ดังท่ีไดกลาวมาตอนตนแลวนั้น มีนักกฎหมายไดแสดงความคิดเห็นไววา “รูสึกวาศาล
เครงครัดมากในการวินิจฉัยการเร่ิมลงมือพยายามฆาโดยใชปนยิง การเร่ิมลงมือกระทําคือเร่ิมทําการ
ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จโดยไมมีการหยุดยั้งในระหวางนั้น ไมมีการพักเปนตอนๆ ซ่ึงนาจะไดแกเร่ิม
จับปน เม่ือชักออกมาก็ยิงไดติดตอกันไป ไมตองชักออกมางางนกเสียกอนจึงจองยิง ถารอถึงจองยิง
จึงจะเปนการเร่ิมพยายามแลวก็เห็นจะไมทันจับหรือแยงปนไปไดกอนท่ีจะล่ันไก”6 ดังนั้น เพ่ือให
การศึกษาในเร่ืองการลงมือกระทําความผิดฐานดังกลาวสามารถกําหนดขอบเขตใหมีความเขาใจได
อยางชัดเจน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาถึงหลักเกณฑการแบงแยกการตระเตรียมการเพื่อกระทํา
ความผิดออกจากการลงมือกระทําความผิด โดยจะศึกษาจากข้ันตอนในการกระทําความผิดอาญา
ของบุคคลที่เร่ิมต้ังแตการมีเจตนาท่ีจะกระทําความผิด การตระเตรียมการเพื่อกระทําความผิด และ
การลงมือกระทําความผิดเพื่อใหความผิดสําเร็จตามเจตนาท่ีตนไดคิดไว โดยจะกลาวถึงรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 ข้ันตอนในการกระทําความผิดทางอาญา (The step of Criminal Act) ของบุคคลจะเร่ิม
ตั้งแตการคิด การตกลงใจ การตระเตรียมการ การลงมือ และการกระทําใหความผิดสําเร็จสมตาม
เจตนาของผูกระทําความผิด ถึงแมข้ันตอนในการกระทําความผิดจะเร่ิมตั้งแตมีการคิด การตกลงใจ
เพ่ือกระทําความผิดก็ตาม แตข้ันตอนท่ีกฎหมายประสงคจะลงโทษบุคคลนั้นจะพิจารณาตั้งแตเร่ิม 
มีการลงมือกระทําความผิดไปจนกระท่ังผลแหงความผิดสําเร็จ เวนแตมีบทบัญญัติความผิดบาง
มาตราท่ีกฎหมายบัญญัติใหการกระทําความผิดเกิดข้ึนต้ังแตมีการคบคิดกันเพื่อกระทําความผิด 
หรือเพียงตระเตรียมการ ก็เปนการกระทําความผิดแลว การที่กฎหมายลงโทษการกระทําท่ีเขาข้ัน 
“ลงมือ” เปนตนไป ก็เนื่องจากเหตุผลท่ีวาการกระทํากอนถึงข้ัน “ลงมือ” ซ่ึงเรียกวา “การ
ตระเตรียม” นั้น ยังไมเปนการแสดงออกอยางพอเพียงถึงจิตใจของบุคคลที่จะเปนอาชญากรอยาง
แนนอน7 

                                                            
6  จิตติ  ติงศภัทิย ไดบันทึกไวในบันทึกทายคําพิพากษาฎีกาที่ 1786-1787/2517 น. 2458. อางถึงใน 

เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ.  (2540). คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1.  น. 379. 
7  Andenaes. The General Part of the Criminal Law of Norway. p. 288. อางถึงใน เกียรติขจร  

วัจนะสวัสด์ิ.  (2540).  คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1.  น. 369. 
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  แตเดิมมีแนวคิดท่ีวาการท่ีจะกําหนดใหมีการลงโทษการพยายามกระทําความผิดเปน
การสมควรหรือไม ซ่ึงก็มีท้ังฝายเห็นควรใหมีการลงโทษในเร่ืองการพยายามกระทําความผิด และ
ฝายท่ีเห็นควรลงโทษการพยายามกระทําความผิดเฉพาะการกระทําความผิดพิเศษบางฐานเทานั้น 
แตในปจจุบันกฎหมายของแตละประเทศไดกําหนดใหมีบทลงโทษสําหรับการลงมือกระทํา
ความผิดหรือการพยายามกระทําความผิดไวเปนสวนใหญ อาจเปนเพราะความเห็นในเร่ืองการ
กระทําความผิดอาญานั้นจะกอใหเกิดผลกระทบตอความสงบสุขของสังคมโดยสวนรวมมาก  
อยางไรก็ตาม การจะนําตัวผูตองหามาพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน 
ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาและทําความเขาใจหลักการเร่ืองการกระทําความผิด
โดยเฉพาะในเร่ืองการลงมือกระทําความผิดเปนสําคัญตอไป 
  การกระทําอยางไรท่ีกฎหมายถือวาเปนการลงมือกระทําความผิด ในช้ันแรกตอง
พิจารณาถึงเจตนาทางอาญา (The criminal intent) ท่ีผูกระทําประสงคจะกระทําความผิด ซ่ึง
ขอเท็จจริงท่ีผูกระทําความผิดไดกระทําลงไป และการกระทํา (The act) ก็คือการเคล่ือนไหวทาง
กายภาพของผูกระทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีจะใหผลแหงการกระทําความผิดไดสําเร็จลงตามท่ี
ไดตั้งใจไว ดังนั้น การลงมือกระทําความผิดจะตองเปนกรณีท่ีผูกระทําตั้งใจท่ีจะกระทําการตามท่ี
กฎหมายบัญญัติเปนความผิดโดยประสงคใหผลแหงการกระทําความผิดเกิดข้ึน ถาเปนการกระทํา
โดยประมาท กฎหมายจะถือเปนความผิดก็ตอเมื่อมีบทบัญญัติกําหนดใหการกระทําโดยประมาท
เปนความผิด8 การที่กฎหมายบัญญัติใหการลงมือกระทําความผิดเปนความผิดและกําหนดบทลงโทษ 
ก็เพราะกฎหมายอาญาตองการคุมครองคุณธรรมทางกฎหมายของบุคคลซ่ึงก็ถือวาเปนเร่ืองท่ีมี
ความสําคัญเชนเดียวกับการรักษาความสงบสุขในสังคมโดยสวนรวม เพราะการท่ีชาติบานเมืองจะ
พัฒนาไปไดดวยดีนั้นยอมข้ึนอยูกับความสงบสุขและความปลอดภัยของบุคคลในสังคมเปนสําคัญ  
อยางไรก็ตาม เพื่อใหผูกระทําความผิดไดรับการพิจารณาและรับการลงโทษอยางเหมาะสมกับการ
กระทําท่ีไดกระทําลงไปแลว และเพ่ือใหสังคมกลับคืนสูความสงบเรียบรอย ดังนั้นในการพิจารณา
เพื่อหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษสําหรับการลงมือหรือการพยายามกระทําความผิดตาม
กฎหมายอาญา จึงตองมีการชั่งน้ําหนักระหวางความจําเปนท่ีกฎหมายประสงคจะปกปองคุมครอง
คุณธรรมทางกฎหมายและความจําเปนท่ีจะปกปองคุมครองความเปนอิสระของผูกระทําความผิด  

                                                            
8 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคแรก  บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดย

เจตนา เวนแตจะไดกระทําโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดยประมาท หรือ
เวนแตในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงใหตองรับผิดแมไดกระทําโดยไมมีเจตนา 
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การท่ีจะพิจารณาเพื่อใหเกิดความบริสุทธ์ิยุติธรรมในเร่ืองดังกลาวจึงเปนปญหาสําคัญท่ีจะตองนํามา
พิจารณาถกเถียงกันตอไป9 
  กลาวโดยสรุปความรับผิดทางอาญาของบุคคลจะเปนผลมาจากการกระทําท่ีผูกระทํา 
ไดกระทําไปโดยเจตนาท่ีจะกระทําความผิดอาญาใหสําเร็จและเปนไปตามท่ีผูกระทําต้ังใจไว  
ซ่ึงก็เปนไปตามเจตนาโดยเฉพาะเจาะจง (Specific Intent) ท่ีจะกระทําความผิดอาญานั่นเอง แตใน
เร่ืองการลงมือกระทําความผิดหรือการพยายามกระทําความผิดอาจเกิดข้ึนไดถาการดําเนินการ
ดังกลาวไมอาจสําเร็จสมตามเจตนาอันเร่ืองมาจากมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งมาขัดขวาง และโดยหลัก
ท่ัวไปแลวการลงมือกระทําความผิดอาญาจะมีไดก็แตเฉพาะผูกระทําไดกระทําไปโดยมีเจตนาใน
การกระทําความผิดเทานั้น เจตนาในการกระทําความผิดอาญาไมอาจมีไดในการกระทําโดย
ประมาท 
 
2.1 หลักเกณฑของความรับผิดทางอาญา 
  การพยายามกระทําความผิดเปนความผิดประเภทหนึ่งในกฎหมายอาญา เปนท่ีเขาใจกัน
วาเปนการกระทําท่ีถึงข้ันลงมือกระทําความผิดแลว แตยังไมเกิดผลเปนความผิดสําเร็จ ปญหาท่ี
สําคัญอยางหนึ่งท่ีมีการถกเถียงกันอยางมากคือ การกําหนดขนาดของภยันตรายท่ีนอยท่ีสุดท่ีจะถือ
เปนหลักฐานพอเพียงวาการกระทํานั้นเปนการลงมือกระทําความผิดทางอาญาหรือไม10 ซ่ึงการหา
คําตอบในปญหานี้จําเปนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับการพยายามกระทําความผิด 
ดังตอไปนี้ 
   องคประกอบความรับผิดทางอาญาหรือพื้นฐานความรับผิดทางอาญาต้ังอยูบนสภาวะ
ทางการกระทํา (acts) และสภาวะทางจิตใจ (mind) ของผูกระทําผิด ตามหลักท่ัวไปของกฎหมาย
อาญาท่ีไมลงโทษความคิดของบุคคลท่ียังไมไดแสดงออกมาเปนการกระทํา (voluntus reputabitur 
pro facto) กฎหมายอาญาจะลงโทษเฉพาะการกระทําหรือไมกระทําของบุคคลที่เปนการยืนยัน
เจตจํานงของบุคคลน้ันออกมาใหเห็นภายนอกแลวเทานั้น เร่ืองภายในจิตใจมนุษย ความคิดการ
ตัดสินใจ การไตรตรองทบทวน หรือการตกลงใจท่ีจะกระทําความผิดกฎหมายอาญาจะไมลงโทษ11 
แมผูนั้นจะมีจิตใจช่ัวรายก็ตาม เพราะเปนเร่ืองท่ีพิสูจนไดยาก แตเม่ือมีการกระทําหรือไมกระทํา
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดแลว องคประกอบทางจิตใจของผูกระทําผิดหรือสภาวะทาง

                                                            
9 Atsushi Yamaguchi.  (1988). Basic Problem in Japanese Criminal Law.  p. 82-83 (Mimeographed). 
10  Jerome Hall.  (1996). General principles of criminal law.  p. 576. 
11  คณิต  ณ นคร.  (2543). กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป.  น. 272. 
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จิตใจจะเปนหลักฐานหรือเปนองคประกอบสวนหนึ่งของความรับผิดในทางอาญา12 ตามแนวคิด
เกี่ยวกับตนเหตุแหงการกระทําความผิดทางอาญาท่ีถือวาการกระทําความผิดเกิดข้ึนเพราะผูกระทํามี
จิตใจช่ัวราย ผูกระทําผิดมีอิสระท่ีจะเลือกกระทําหรือไมกระทําความผิดก็ไดตามใจชอบ แตผูนั้นได
เลือกเอาขางการกระทําความผิด (free will) ความรับผิดทางอาญาในการกระทําของผูกระทําจึงมี
เหตุผลเช่ือมโยงกับสภาวะจิตใจของผูกระทําความผิดดวย13  
 2.1.1 องคประกอบภายนอก ( Objective ) 
 การกระทํา (acts) หมายถึง การเคล่ือนไหวหรือไมเคล่ือนไหวรางกายโดยรูสํานึกในการ
กระทํา ซ่ึงเปนสภาวะท่ีแสดงออกมาถึงการประสานกันของสภาวะทางจิตใจและสภาวะทาง
กายภาพ คือ การเคล่ือนไหวรางกายนั้นเกิดมาจากการคิด ไตรตรอง ตกลงใจท่ีจะกระทํา ถาขาด
สภาวะทางจิตใจดังกลาวถือวาไมมีการกระทําเกิดข้ึนเลย เชน การละเมอ การถูกสะกดจิต เปนตน   
 ประเภทความผิดทางอาญาท่ีแบงแยกในแงของการกระทํา14 สามารถแบงออกไดดังน้ี 
 (1) ความผิดโดยการกระทํากับความผิดโดยการงดเวนและความผิดโดยการละเวน  
ความผิดโดยการกระทําเปนความผิดท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวรางกายของผูกระทําความผิด เปน
ความผิดท่ีกระทําอยูโดยปกติ เชน ลักทรัพย ทํารายรางกาย เปนตน ความผิดโดยการกระทํานั้นยัง
รวมถึงการงดเวน คือการไมกระทําการอยางใดอยางหน่ึงท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนความผิด ใน
กฎหมายอาญาถือวาเปนความผิดเทากับการกระทํา ตํารากฎหมายฝร่ังเศสไมยอมรับวาบุคคลกระทํา
ความผิดโดยการงดเวนได แตตํารากฎหมายเยอรมัน สวิสเซอรแลนด ออสเตรีย เชคโกสโลวาเกีย 
และประเทศไทย15 ยอมรับวาบุคคลอาจกระทําความผิดโดยการงดเวนได ถาบุคคลนั้นมีหนาท่ีท่ี
จะตองกระทําเพื่อปองกันผลของการงดเวนนั้น16 สวนความผิดโดยการละเวนเปนความผิดท่ี
กฎหมายบัญญัติไวโดยตรงวาการไมกระทําในพฤติการณอยางใดเปนความผิด หรือการละเวน
กระทําในกรณีใดเปนความผิด ซ่ึงความผิดประเภทนี้ไมสามารถมีการพยายามกระทําความผิดได 

                                                            
12  เสนาะ  เอกพจน.  (2501).  “พยายามฆาคนตายตามกฎหมายไทยและอังกฤษ.”   ดุลพาหะ, ปที่ 5, เลม

ที่ 11. น. 176-177. ดูเปรียบเทียบโครงสรางความรับผิดทางอาญาใน จิตติ ติงศภัทิย.  (2536).  กฎหมายอาญาภาค
ทั่วไป.  น.  68. และเกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ.  (2546).  คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1. น. 58. 

13 หยุด แสงอุทัย.  (2548).  คําอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127.  น. 3. 
14  จิตติ  ติงศภัทิย.  (2536).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1.  น. 12-26. 
15  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคทาย. 
16  หยุด  แสงอุทัย.  (2548).  คําอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127.  น. 41. 
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เชน การละเวนไมยอมชวยชีวิตผูอ่ืนท่ีตกอยูในภยันตรายแหงชีวิต17 หรือการละเวนไมชวยเจา
พนักงานในกรณีเกิดเพลิงไหม18 
 (2) ความผิดท่ีตองมีผลปรากฏกับความผิดท่ีไมตองมีผลปรากฏ ความผิดท่ีตองมีผล
ปรากฏ หมายถึง ความผิดท่ีผลของการกระทําเปนองคประกอบอันหนึ่งของความผิด ถามีการ
กระทําแตไมเกิดผลสุดทายหรือผลตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวเปนความผิดก็ยังเปนเพียงการพยายาม
กระทําความผิด โดยถือเอาผลสุดทายของการกระทําหรือผลตามเนื้อหาของความผิดตามกฎหมาย
เปนตัวแบงแยกระหวางความผิดสําเร็จกับการพยายามกระทําความผิด เชน ความผิดฐานฆาคนตาย 
ผลสําเร็จของความผิดนี้คือความตายของผูถูกกระทํา หากไมตายก็เปนเพียงการพยายามกระทํา
ความผิดเทานั้น สวนความผิดท่ีไมตองการผลนั้น หมายถึง ความผิดท่ีผูกระทําเพียงการกระทําการ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนความผิดก็ถือวาเปนความผิดสําเร็จแลว โดยปกติความผิดท่ีไมตองการ
ผลอันเปนผลสุดทายของการกระทํา (resultant) ไมสามารถมีการพยายามกระทําความผิดได เพราะ
ไมมีชวงของการกระทําระหวางการตระเตรียมกับการลงมือกระทําความผิดและความผิดสําเร็จเม่ือ
มีการกระทําตามท่ีกฎหมายบัญญัติแลวก็จะเปนความผิดในทันที แตในความผิดท่ีไมตองการผล 
อันเปนผลท่ีเปนความประสงคใกลชิด (butimmediat) นั้นสามารถมีการพยายามกระทําความผิดได 
เชน ความผิดฐานแจงความเท็จ ผลของการกระทําตามท่ีกฎหมายบัญญัติ คือ เจาพนักงานทราบ
ขอความที่แจงนั้นแลว หากเจาพนักงานยังไมทราบขอความท่ีแจง ไมวาไมเขาใจขอความหรือ
จดหมายหายระหวางทาง ก็เปนการพยายามกระทําความผิดได หรือความผิดฐานฉอโกง เม่ือได
ทรัพยไปโดยหลอกลวงจนผูอ่ืนหลงเชื่อก็เปนความผิดสําเร็จ ถาหลงเชื่อแตยังไมไดทรัพยไปก็เปน
การพยายามกระทําความผิด  ซ่ึงการแบงแยกประเภทความผิดเชนนี้มีประโยชนในการวินิจฉัยการ
แบงแยกระหวางความผิดสําเร็จกับความผิดฐานพยายาม 
 (3) ความผิดธรรมดากับความผิดซับซอน ความผิดธรรมดา หมายถึง ความผิดท่ีเกิดข้ึน
จากการกระทําอันเดียวหรือกรรมเดียว เปนความผิดท่ีเกิดข้ึนและส้ินสุดลงในขณะเดียวกับท่ีได
กระทํา เชน ทํารายรางกายโดยใชไมตีไปท่ีศีรษะ 1 ที ความผิดซับซอน คือ ความผิดท่ีเกิดจากการ
กระทําหลายอันหรือหลายกรรม ซ่ึงมีลักษณะตางกันออกไป แบงออกเปน 

                                                            
17  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  374 ผูใดเห็นผูอื่นตกอยูในภยันตรายแหงชีวิต ซึ่งตนอาจชวยไดโดย

ไมควรกลัวอันตรายแกตนเองหรือผูอื่น แตไมชวยตามความจําเปน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือ
ปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

18 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 383 ผูใดเมื่อเกิดเพลิงไหมหรือสาธารณภัยอื่น และเจาพนักงานเรียก
ใหชวยระงับ ถาผูน้ันสามารถชวยไดแตไมชวย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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   (ก) ความผิดตอเนื่อง เปนความผิดท่ีมีท้ังการกระทําและเจตนาประกอบกันอยู
ตลอดเวลาท่ีการกระทํานั้นยังคงมีปรากฏอยู 
  (ข)  ความผิดท่ียืดออกไป โดยปกติเปนความผิดธรรมดาซ่ึงไมตอเนื่อง แตผูกระทํา
ไดยืดการกระทําออกไปช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ทําใหเสมือนเปนความผิดตอเนื่อง เชน การกระทํา
ความผิดฐานเดียวกันหลายกรรม โดยผูกระทําผิดคนเดียวกันและตอผูถูกกระทําคนเดียวกัน โดยมี
จุดประสงคเดียวกัน 
  (ค)  ความผิดเปนปกติธุระ เปนความผิดท่ีตองมีการกระทําซํ้าๆ กัน ซ่ึงแตละคร้ังนั้น
โดยลําพังไมเปนความผิด ตอเม่ือทําซํ้าๆกันจึงจะเปนความผิด 
  (ง)  ความผิดท่ีมีชวงเวลาวางแผนในการกระทําความผิด หรือความผิดท่ีมีข้ันการ
ตระเตรียมเพื่อท่ีจะกระทําความผิดในข้ันตอไป เปนความผิดท่ีผูกระทําคิดไตรตรอง ทบทวน ตกลง
ใจในการกระทําผิด แตไมไดแปรสภาวะจากจิตใจมาเปนการกระทําความผิดตามวัตถุประสงคใน
ขณะนั้นเลย จะมีการวางแผนในการประกอบการกระทําผิด โดยอาจมีข้ันการตระเตรียมการใดๆ 
เพื่อใหพรอมท่ีจะลงมือกระทําความผิดไดสําเร็จในข้ันตอไป หรืออาจเปนการตระเตรียมเพื่อกระทํา
ความผิดฐานหนึ่งโดยการกระทําการท่ีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดในตัวเองอีกฐานหนึ่งก็ได 
ซ่ึงความผิดประเภทนี้อาจจะมีชวงระยะเวลาระหวางการตระเตรียมและการลงมือกระทําความผิด 
และจะเปนปญหาในการพิเคราะหเร่ืองการแบงแยกระหวางการพยายามกระทําความผิดกับการ
ตระเตรียมกระทําความผิด 
 (4) ความผิดท่ีมีชวงเวลาวางแผนการกระทําความผิด หรือความผิดท่ีมีข้ันการตระเตรียม 
เพื่อท่ีจะกระทําความผิดในข้ันตอไป ความผิดท่ีมีการวางแผนในการกระทําความผิด เปนความผิดท่ี
ผูกระทําคิด ไตรตรอง ทบทวน ตกลงใจในการกระทําผิด แตไมไดแปรสภาวะทางจิตใจมาเปนการ
กระทําความผิดตามวัตถุประสงคในขณะน้ันเลย จะมีการวางแผนในการประกอบการกระทําผิด 
โดยอาจมีข้ันตอนการตระเตรียมการใดๆ เพื่อใหพรอมท่ีจะลงมือกระทําความผิดไดสําเร็จในข้ัน
ตอไป หรืออาจเปนการตระเตรียมเพ่ือกระทําความผิดฐานหนึ่ง โดยกระทําการท่ีกฎหมายบัญญัติวา
เปนความผิดในตัวเองอีกฐานหน่ึงก็ได และจะเปนปญหาในการพิเคราะหเร่ืองการแบงแยกระหวาง
การพยายามกระทําความผิดกับการตระเตรียมกระทําความผิดเชนกัน 
 2.1.2 องคประกอบภายใน (Subjective) 
 เจตนาในการกระทําความผิด (Intention) เปนองคประกอบท่ีสําคัญของความผิดทาง
อาญาเพราะกอนท่ีจะเร่ิมกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ผูกระทํายอมตองคิดทบทวนในใจกอนแลว
อาจตกลงใจหรือไมตกลงใจท่ีจะกระทําตามท่ีคิดนั้นหรือไมก็ได ในช้ันคิดและตกลงใจนี้เปนเร่ือง
ภายในหรือเปนเร่ืองของจิตใจ ซ่ึงในตัวของมันเองแลวไมเปนความผิด แตก็ยังไมอยูหางไกลจาก
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การกระทําความผิดอาญา19 กลาวคือถาไมมีการกระทําภายนอกแสดงออกมาแลวก็จะไมมีผลอยาง
ใดในทางกฎหมาย แตถาการคิดและตกลงใจท่ีจะกระทําการใดๆ หรือเจตนานั้นไดมีการกระทํา
ออกมาภายนอกดวยแลว เจตนานั้นยอมมีความสําคัญในทางกฎหมาย การแสดงเจตนาใหปรากฏ
ออกมาภายนอกอาจกระทําโดยการบอกกลาว ซ่ึงก็ยังไมมีผลเปนความผิด แตการบอกกลาวนั้นอาจ
นํามาใชเปนพยานหลักฐานพิสูจนเจตนาได นอกจากนี้เจตนาอาจแสดงออกในรูปการใชใหผูอ่ืน
กระทําความผิดดวยก็ได ซ่ึงเปนไปตามมาตรา 84 และมาตรา 85 แหงประมวลกฎหมายอาญา20 
 เจตนาในท่ีนี้ มิใชแรงจูงใจ (Motive) ของบุคคลในการกระทําความผิดอาญา แตแรงจูงใจ 
นี้จะทําใหผูกระทําความผิดเกิดเจตนาท่ีจะกระทําความผิดอาญาได ในขณะท่ีเจตนากระทําความผิด
อาญาจะนําไปสูการกระทําความผิดอาญาใหสําเร็จในทันทีทันใด เชน การที่ นาย ก. ใชอาวุธทําราย 
นาย ข. โดยมีเจตนาฆา ในกรณีนี้มูลเหตุจูงใจในการฆาอาจเพ่ือเปนการแกแคน หรือเพื่อใหได
ทรัพยมา ซ่ึงมิใชองคประกอบสําคัญในทางกฎหมายสําหรับความผิดฐานฆาผูอ่ืน แตแรงจูงใจน้ีอาจ
ใชเปนพยานหลักฐานพิสูจนวาจําเลยมีเจตนาในการกระทําความผิดได21 
 การท่ีบุคคลไดคิด ตกลงใจ และไดกระทําการใดๆ อันเปนความผิดตอกฎหมายสําเร็จ
สมตามเจตนาของตนไดนั้น ถือเปนการกระทําความผิดอาญาแลว เจตนาในการกระทําความผิดของ
ผูกระทําความผิดเปนเจตนาท่ีช้ีใหเห็นถึงจุดประสงคของผูกระทําท่ีมีอยูในใจนั้น22 ซ่ึงก็คือเจตนา
ตามมาตรา 59 แหงประมวลกฎหมายอาญานั่นเอง และเจตนานั้นตองเปนเจตนาโดยประสงคตอผล
หรือเจตนายอมเล็งเห็นผลดวย นอกจากนี้เจตนาดังกลาวตองเปนเจตนาท่ีมีอยูในขณะกระทํา
ความผิด ซ่ึงผูกระทําไดกระทําไปโดยรูสํานึก กลาวคือ ไดกระทําไปโดยรูหรือโดยสมัครใจ โดย
เจตนาท่ีจะทําใหการกระทําความผิดเปนผลสําเร็จตามความประสงคท่ีผูกระทําไดคาดการณไว
ลวงหนา เชน ผูกระทําจะมีความผิดฐานพยายามฆาได ก็จะตองไดความวาผูกระทํามีเจตนาฆา หรือ
อาจกระทําไปโดยมีเจตนาพิเศษในการกระทําความผิดอาญาก็ได ท่ีเรียกวา “เจตนาโดยทุจริต” ซ่ึง
สวนมากจะเปนการกระทําความผิดตอทรัพยสิน23 แตถาผูกระทํามีเพียงเจตนาที่จะกระทําความผิด 
แตยังมิไดดําเนินการใดๆใหเปนไปตามเจตนาท่ีตนประสงคแลว กฎหมายก็ไมอาจลงโทษผูท่ีมีแต
เจตนาในการกระทําความผิดได กลาวคือ กฎหมายอาญาลงโทษการกระทําไมใชเพียงความคิด 

                                                            
19 Baker and Dodge.  (1980).  Criminal Law, 6th edition.  p. 19. 
20 จิตติ  ติงศภัทิย.  (2536). กฎหมายอาญา ภาค 1.  น. 279-281. 
21 Baker and Dodge, supra note 4.  p. 19. 
22 Clark and Marshall.  (1952).  A Treatise on the Law of Crimes.  p. 172. 
23 Kampee Kaocharern.  Thai Legal Perspectives on Criminal Attempts (Thesis of Master of  Law. 

Law Faculty, Tulane University).  pp. 9-12. 
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กฎหมายอาญาลงโทษผูท่ีพยายามฆาผูอ่ืนแตมิใชผูท่ีตองการฆาผูอ่ืน24 ดังนั้น ตราบใดท่ีบุคคลมีแต
เจตนาที่จะกระทําความผิดก็ไมอาจนําตัวบุคคลนั้นมาลงโทษตามกฎหมายได เพราะยังไมรูวา
ผูกระทํามีเจตนากระทําความผิดฐานใดแน จึงยังไมมีการพยายามกระทําความผิด25 แตถาเจตนาใน
การกระทําความผิดของบุคคลนั้นไดรับทราบโดยบุคคลอ่ืนๆแลว ไมวาจะโดยการพูดจาหรือมีการ
ติดตอกันเพื่อใหกระทําความผิดแลว กรณีนี้ก็อาจมีผลใหผูกระทําตองเขามารับผิดชอบในผลของ
การกระทําท่ีอาจเกิดข้ึนได26 
 ถือกันวาการกระทําผิดเกิดข้ึนเพราะผูกระทําผิดมีจิตใจช่ัวราย ผูกระทําผิดมีใจเปน
อิสระท่ีจะเลือกกระทําหรือไมกระทําความผิดไดตามชอบใจ แตผูนั้นไดเลือกเอาขางกระทํา
ความผิด พื้นฐานความรับผิดทางอาญาจึงมิไดอยูท่ีการกระทําแตเพียงอยางเดียว แตประกอบดวย
การกระทําท่ีมีจิตใจช่ัวราย 
 Husak อธิบายวา พื้นฐานของความรับผิดทางอาญาไมใชวางอยูบนหลักการกระทําเพียง
อยางเดียว ดวยเหตุท่ีวามีหลายกรณีท่ีกฎหมายอาญากําหนดใหมีความรับผิดในการขาดการกระทํา 
ซ่ึงอาจอธิบายไดวาการกระทําประกอบไปดวยเหตุการณหรือสถานการณของเร่ืองท่ีบุคคลนั้น
จะตองรับผิดชอบ  Husak จึงอธิบายพ้ืนฐานของความรับผิดทางอาญาบน “หลักการควบคุม”  
(control principle) อันหมายถึง บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเม่ือเขามีการควบคุมเหนือ
สถานการณ (status) ของเร่ืองท่ีเกิดข้ึน มิใชเพียงเหนือการกระทําของเขาท่ีมีการควบคุม และใน
บางคร้ังก็ยุติธรรมเม่ือเขามีการควบคุมเหนือส่ิงท่ีเขาจะสูญเสียการควบคุม หลักการนี้สามารถ
อธิบายไดวาทําไมความรับผิดชอบสําหรับพฤติกรรมที่ไมมีเจตนาจึงเปนการไมยุติธรรมเพราะ
ผูกระทํานั้นขาดการควบคุมเหนือการกระทําดังกลาว และอธิบายไดวาทําไมจึงมีความรับผิดทาง
อาญาสําหรับการไมกระทํา (งดเวน ละเวน) และการกระทําโดยประมาทได27 
 การอธิบายวาการไมกระทําท่ีจะเปนความผิดทางอาญา อธิบายบนพื้นฐานของหลักการ
ควบคุม คือ การไมกระทําท่ีจะเปนความผิดทางอาญาน้ันเปนการไมเคล่ือนไหวโดยการตั้งใจ แมจะ
ไมมี การกระทําพื้นฐาน (basic action) แตก็มีเหตุการณเปนลําดับตอเนื่องในสภาวะท่ีผูกระทํา

                                                            
24 คณิต ณ นคร.  (2539). กฎหมายอาญาภาคความผิด.  น.  8. 
25 ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ.  (2524).  การพยายามกระทําความผิดที่เปนไปไมไดอยางแนแท (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  น. 12. 
26 Om PraKash Srivastava.  Principles of Criminal Law with Model Questions and Suggested 

Readings (Eastern Book Company).  p. 31-32. 
                27 Antony Duff (R.A.Duff).  (1996). Criminal Attempts.  p. 243.  
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ตองการควบคุมใหเกิดข้ึนภายใตการเคล่ือนไหวทางจิตใจ (mind) ของผูกระทําท่ีมุงไปสูผลซ่ึง
กฎหมายบัญญัติใหเปนความผิดจึงควรท่ีจะตองมีความรับผิดในทางอาญาดวยเชนกัน 
 ประเภทขององคประกอบทางจิตใจทางอาญา 
 สภาวะทางจิตใจหรือองคประกอบทางจิตใจท่ีเปนองคประกอบภายในของความผิดทาง
อาญา สามารถแบงออกไดเปน 
 1. เจตนา หมายถึง ผูกระทํารูสํานึกในการกระทําและในขณะเดียวกันผูกระทําประสงค
ตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น28 
 2. ประมาท หมายถึง ผูกระทําไมไดเจตนา แตปราศจากความระมัดระวังซ่ึงบุคคลใน
ภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แต
หาอาจใชใหเพียงพอไม29 
 3. ไมเจตนาและไมประมาท หมายถึง การท่ีผูกระทําไมมีเจตนาและไมประมาท แต
ดวยเหตุผลในทางกฎหมายอาญาบางประการ เชน ความยากในการพิสูจนเจตนาในการกระทํา
ความผิดบางอยางจําเปนตองบังคับใหบุคคลมีความรับผิดในทางอาญาโดยเด็ดขาดโดยไมตองมีท้ัง
เจตนาและประมาท เปนตน30 
 2.1.3 ข้ันตอนการกระทําความผิดอาญา 
 การกระทําท้ังหลายท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนความผิดทางอาญานั้น จะมีผลเปนความผิด 
สําเร็จข้ึนเม่ือใดนั้น สามารถทราบไดโดยพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑ
แหงความผิดนั้นไว เม่ือบุคคลกระทําการตามท่ีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดครบถวนถือวาความผิด
ไดเกิดข้ึน ซ่ึงการกระทําหรือไมกระทําใดของบุคคลจะสําเร็จเปนความผิดทางอาญาหรือไมยอมมี
เหตุการณเปนมาตามลําดับ ดังนี้คือ31 
  1.  การมีความคิดท่ีจะกระทําใหเกิดอันตรายอันตองหามตามกฎหมาย (conception) 
 2.  การไตรตรองหรือทบทวนท่ีจะกระทําความผิด (deliberation) 
 3.  การตกลงใจท่ีจะกระทําตามท่ีคิด (resolution) 

                                                            
28  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 59 วรรค 2. 
29  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 59 วรรค 4. 
30  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 59 วรรค 1 และ จิตติ ติงศภัทิย.  (2536). คําอธิบายประมวลกฎหมาย

อาญา ภาค 1. น. 268. 
31 จิตติ  ติงศภัทิย.  (2536).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 (พิมพครั้งที่ 9).  น. 287. และ หยุด 

แสงอุทัย.  (2548). คําอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.128 (พิมพครั้งที่ 6).  น. 187. และ Jerome Hall.  (1996). 
General Principles of Criminal Law.  p .576. 
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 4. การเตรียมการที่จะกระทําความผิดนั้น (preparation) 
  5. การลงมือ (commencement) 
  6. ข้ันของการเกิดผลของการกระทํา (consummation success) โดยมีหรืออาจไมมี
ความสําเร็จตามความมุงหมายท่ีตองการกระทํา 
  กระบวนการเกิดความผิดทางอาญาจะเร่ิมจากสภาวะทางดานจิตใจของตัวผูกระทํา 
เร่ิมตนดวยมีการคิดท่ีจะกระทําใหเกิดอันตรายอันตองหามตามกฎหมาย มีการไตรตรองหรือ
ทบทวนท่ีจะกระทําตามท่ีคิดน้ัน มีการตกลงใจท่ีจะกระทําตามท่ีคิด จากน้ันผูกระทําผิดจะเปล่ียน
สภาวะทางดานจิตใจของตนแสดงออกมาสูโลกภายนอกทางการกระทํา เร่ิมตนดวยการตระเตรียม
การที่จะกระทําความผิด ตอดวยการ ลงมือกระทําความผิด และลําดับสุดทายจะเปนข้ันของการ
เกิดผลของการกระทําความผิดนั้น โดยมีหรืออาจไมมีความสําเร็จของผลตามความมุงหมายท่ี
ตองการกระทําดังกลาว 
 โดยท่ัวไปกฎหมายอาญาจะไมเอาผิดในข้ันตอนการคิด การไตรตรองทบทวนท่ีจะ
กระทําความผิด หรือการตกลงใจท่ีจะกระทําผิดกฎหมายตามที่คิด จะลงโทษเฉพาะการยืนยัน
เจตจํานงของบุคคลออกมาใหเห็นภายนอกแลวเทานั้น โดยลักษณะของการกระทําหรือการไม
กระทํา  สวนสภาวะภายในจิตใจมนุษยนั้นกฎหมายอาญาจะไมลงโทษ32 แมผูนั้นจะมีจิตใจชั่วราย
เหตุผลเพราะวา 
 1. ความคิดของบุคคลพิสูจนยากถาไมมีการแสดงออกมาภายนอก ความคิดท่ีเกิดข้ึน
ผานไปผานมาในสมองไมใชเร่ืองท่ีควบคุมกันได และไมใชเปนเร่ืองท่ีจะพิสูจนกันงายๆ เวนแต
เปนกรณีท่ีมีการลวงรูกันไดโดยการเปดเผยความในใจดวยวาจาของผูมีความคิดนั้นเอง33 
 2. เปนการยากที่จะแยกวาความคิดของบุคคลนั้นเปนความคิดท่ีเพอฝนหรือเปน
ความคิดท่ีจะกระทําอยางนั้นอยางแนนอน ซ่ึงในชวงระยะเวลาระหวางท่ีมีการคิดจนถึงการตกลงใจ
และลงมือกระทําผิดในระยะเวลานั้นอาจจะมีการเปล่ียนแปลงความคิดและเลิกลมท่ีจะกระทํา
ความผิดเสียได 
 3. กฎหมายอาญาไมควรจะมีความหมายกวางจนครอบคลุมไปถึงผูท่ีเพียงแตคิด แตไม
เคยปลอยใหความคิดมีผลถึงขนาดเคล่ือนไหวรางกายหรือไมเคล่ือนไหวรางกาย34 

                                                            
32  คณิต  ณ นคร.  (2543). กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป.  น. 272. 
33  วิจิตร  ลุลิตานนท.  (2507).  กฎหมายอาญา ภาค 1. คําสอนช้ันปริญญาตรี คณะนิติศาสตรช้ันปที่ 4 

กฎหมายอาญา ภาค 1.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  น. 97. 
34 Smith & Hogan. Criminal Law.  p. 142. อางถึงในเกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ.  (2546).  คําอธิบาย

กฎหมายอาญา ภาค 1.  น. 92. 
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 4. การคิดรายยอมไมอยูในอํานาจของบุคคลท่ีจะปองกันมิใหเกดิข้ึนได เชนเดียวกันกับ
การท่ีมิไดอยูในอํานาจของบุคคลที่จะปองกันมิใหพฤติการณภายนอกออกมาชวนใหบุคคลเกิด
ความคิดราย อนึ่งเม่ือไดมีการคิดรายแลว ผูคิดรายจะกลับความคิดรายนั้นเสียเม่ือใดก็ได และแมจะ
ยังคิดรายอยู ผูคิดรายอาจยับยั้งไมลงมือกระทําตามท่ีคิดรายนั้นก็ได เพราะเหตุเหลานี้ เพียงความ
คิดรายของบุคคลหาเปนผลใหเกิดอันตรายแกหมูชนไม กฎหมายจึงไมเหลียวแลถึงความคิดรายของ
บุคคลและไมรับเอามาบัญญัติเปนความผิด35 
 5. แมจะไดมีการตกลงใจท่ีจะกระทําความผิดตามความคิดรายนั้นแลวก็ตาม ก็ยังอยูใน
ความรับผิดชอบของบุคคลผูคิดรายและตกลงใจที่จะยับยั้งไมลงมือกระทําตามท่ีคิดรายนั้นเสียก็ได 
และเพียงแตการตกลงใจของบุคคลท่ีจะกระทําการอันใดอันหนึ่งแมการกระทํานั้นจะเปนกรรมช่ัวก็
ยังหาไดกอใหเกิดอันตรายประการใดแกหมูชนไม กฎหมายจึงยังไมเอ้ือมมือเขาไปเกี่ยวของและไม
รับเอามาบัญญัติเปนความผิดเชนเดียวกับการคิดราย36 
 แตเม่ือมีการกระทําหรือไมกระทําตามท่ีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดแลว สภาวะ
ทางดานจิตใจดังกลาวจะเปนหลักฐานหรือองคประกอบสวนหนึ่งของความผิดทางอาญา ตาม
แนวคิดเกี่ยวกับตนเหตุแหงการกระทําความผิดทางอาญาท่ีถือวาการกระทําความผิดเกิดข้ึนเพราะ
ผูกระทํามีจิตใจช่ัวราย ผูกระทําผิดมีอิสระท่ีจะเลือกกระทําหรือไมกระทําความผิดก็ไดตามชอบใจ 
แตผูนั้นไดเลือกเอาขางการกระทําความผิด (free will) ความรับผิดในทางอาญาของบุคคลจึงมีเหตุ
เช่ือมโยงกับสภาวะจิตใจของผูกระทําความผิดดวย37 ซ่ึงกฎหมายอาญาเรียกวาเปนองคประกอบ
ภายในของการกระทําความผิด 
 ลําดับเหตุการณในการกระทําความผิดเม่ือผานมาถึงข้ันการลงมือกระทําความผิดจึงเร่ิม  
เอาผิดแกบุคคลในทางอาญา หากเปนการกระทําท่ีถึงข้ันลงมือกระทําความผิดแลว แตไมถึงข้ัน
ความผิดสําเร็จ เรียกวาเปนการพยายามกระทําความผิด (criminal attempts) ความผิดนี้มีนักวิชาการ
เรียกช่ืออยางอ่ืนอีกวาเปน ความผิดประกอบความผิดฐานอ่ืนๆ (inchoate offences) ความผิดในข้ัน
แรก (precursor offences) ความผิดทุติยภูมิ (secondary offences) ความผิดท่ีเปนมาตรการปองกัน 
(preventive offences) หรือ ความผิดท่ีไมสําเร็จ (nonconsummate offences) ซ่ึงจะมีองคประกอบ 
 

                                                            
35  พระยาอรรถการียนิพนธ. (2512). “ความรับผิดของบุคคลในทางอาญา.”  บทบัณฑิต, เลมที่ 26, ตอน 

1-2. น. 101. 
36 พระยาอรรถการียนิพนธพระยา.  (2512).  “ความรับผิดของบุคคลในทางอาญา. ”  บทบัณฑิต, เลมที่ 

26, ตอน 1-2.  น. 102. 
37 หยุด แสงอุทัย.  (2548). คําอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127.  น. 3. 
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และโครงสรางความรับผิดแตกตางไปจากความผิดในสวนเนื้อหาของความผิด (substantive 
offences) ในกฎหมายอาญาโดยท่ัวไป38 โดยมีการใหเหตุผลในการกําหนดใหการพยายามกระทํา
เปนความผิดในทางอาญาไวหลายๆ ประการดวยกันคือ 
 1.  ถือวาการพยายามกระทําความผิดเปนการกระทําท่ีส่ันสะเทือนความรูสึกในความ
ถูกตองของสาธารณชนแลว 
 2.  เพราะถือวาการพยายามกระทําความผิดเปนการกระทําท่ีเปนอันตรายตอวัตถุหรือ
ส่ิงท่ีมุงกระทําตอหรือเปนการกระทําท่ีเปนอันตรายตอคุณธรรมทางกฎหมาย 
 3.  เพราะวาการพยายามกระทําความผิดเปนการกระทําของผูมีอันตราย คือเปนการ
กระทําของผูมีเจตจํานงในการประกอบอาชญากรรม39 
 4.  เพราะการกระทําดังกลาวเปนความใกลชิดและเส่ียงตอความเสียหายอันจะเกิดข้ึน 
เนื่องจากความผิดท่ีอาจสําเร็จลงเปนอันมาก ซ่ึงจะกระทบกระเทือนถึงส่ิงท่ีกฎหมายมุงประสงค 
จะคุมครอง40 
 5.  เพื่อเปนการจํากัดความรุนแรงกอนท่ีมันจะเร่ิมข้ึน (Nip violence in the bud and do 
that without hindrance from existing law)41 หรือเพื่อเปนการปองกันขัดขวางการกระทําท่ีเปน
อันตราย โดยทําใหการกระทํานั้นจบลงกอนท่ีมันจะเกิดข้ึน (nip the practice in the bud)42 
 6.  เพื่อเปนการยืนยันอํานาจรัฐในการรักษาระเบียบของสังคม43 และในขณะเดียวกัน
เพื่อเปนการยับยั้งไมใหบุคคลกระทําความผิด44 และ 
 
 

                                                            
38 จิตติ  ติงศภัทิย.  ( 2536).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1.  น. 278. 
39 คณิต  ณ นคร.  (2543).  กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป.  น.  272-273. 
40 คณิต  ณ นคร.  (2543).  คุณธรรมทางกฎหมายกับการใชกฎหมายอาญา.“ วารสารอัยการ, ฉบับที่ 25. 

น. 55-61. 
41 เปนคํากลาวของศาลอาญากลางอังกฤษในกรุงลอนดอน ( the court of star chamber ) ในศตวรรษที่ 

16. As cited in. Jerome Hall.  (1996).  General Principles of Criminal Law.  p. 565. 
42 เปนคํากลาวของ Francis Bacon อธิบดีกรมอัยการของอังกฤษ ในป ค.ศ. 1615  as cited in. Jerome 

Hall.  (1996). General Principles of Criminal Law.  p. 568. 
43 เปนคํากลาวใน Paul K. Ryu.  (1951). Contemporary Problems of Criminal Attempts. 32 

N.Y.U.L.Rev. pp. 1170-1172 อางถึงใน แสวง บุญเฉลิมวิภาส.  (2539). หลักกฎหมายอาญา.  น. 100. 
44 Wayne R. La Fave and Austin W. scott.  (1986).  Handbook on Criminal Law. p. 498.  อางถึงใน 

แสวง บุญเฉลิมวิภาส.  (2539). หลักกฎหมายอาญา.  น. 100. 
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  7. เพื่อปองกันไมใหผูอ่ืนกระทําการอยางนั้นตอไปอีก45 
 
2.2 แนวคิดของการพยายามกระทําความผิด 
   2.2.1 ความหมายและหลักเกณฑของการพยายามกระทําความผิด 
 ความหมายของการพยายามกระทําความผิด การพยายามกระทําความผิดเปนความผิด
ซ่ึงอยูระหวางข้ันตอนการตระเตรียมกระทําความผิดกับการเกิดความผิดสําเร็จ   
 การตระเตรียมกระทําความผิด หมายถึง การกระทําการใดๆ อันจะชวยเหลือหรือให
ความสะดวกแกการลงมือกระทําความผิด46 หรือการท่ีผูกระทําไดกระทําลงไปเพื่อใหพรอมท่ีจะลง
มือกระทําความผิดไดสําเร็จในข้ันตอไป47 
 ความผิดสําเร็จ หมายถึง ความผิดท่ีขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอกของ
ความผิดไดเกิดข้ึนจริงแลว 
  ดังนั้น การพยายามกระทําความผิด หมายถึง การกระทําท่ีผานข้ันตอนการตระเตรียม
การกระทําความผิดมาแลวจนถึงข้ันลงมือกระทําความผิด แตยังไมเกิดเปนความผิดสําเร็จตามเจตนา
ครบถวนตามที่กฎหมายบัญญัติเปนองคความผิดไว ซ่ึงตองพิจารณาบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับ
ความผิดท่ีเจตนากระทําเปนกรณีๆ ไป48 
 หลักเกณฑของการพยายามกระทําความผิดทางอาญา กรณีจะถือวาเปนการพยายาม
กระทําความผิดไดจะตองประกอบไปดวยองคประกอบดังตอไปนี้ 
 องคประกอบภายนอก (Objective ) 
 ก. ตองมีผูกระทํา หมายถึง บุคคลธรรมดา 
 ข. ตองมีการกระทํา หมายถึง มีการกระทําหรือไมกระทําท่ีเปนเหตุการณอยูภายใต
บังคับจิตใจ แยกออกไดเปน 3 สวน49 

                                                            
45 “รายงานการประชุมอนุกรรมการการตรวจพิจารณาแกไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่120/101/ 

2483. (วันศุกรที่ 6 กันยายน 2483).  รายงานการประชุม คณะกรรมการกฤษฎีกา ตอน 8, เลมที่ 2, ครั้งที่ 
120/101/2483. น. 7. 

46 หยุด  แสงอุทัย.  (2548).  คําอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127.  น. 187. 
47 จิตติ  ติงศภัทิย.  (2536).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1.  น. 287. 
48 แหลง.  น. 317. 
49  แหลงเดิม.  น. 112-119. 
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 (1) อิริยาบถ (origin movement) ไดแก การเคล่ือนไหวหรือไมเคล่ือนไหวสวนใดสวน
หนึ่งของรางกายโดยรูสํานึก ซ่ึงหมายถึงการเคล่ือนไหวรางกายโดยจิตใจบังคับเพื่อใหบรรลุผลตาม
เจตนา 
 (2) พฤติการณประกอบอิริยาบถ (circumstances) ในการเคล่ือนไหวหรือไมเคล่ือนไหว
อิริยาบถเดียวกันยอมมีผลตางกันแลวแตพฤติการณประกอบ เชน การกํามือ งอแขน กระดิกนิ้ว 
จะเปนการยิงปนตอเม่ือมีพฤติการณท่ีมีปนท่ียิงไดอยูในมือ และจะเปนการฆาคนตอเม่ือมี
พฤติการณเพ่ิมเติมคือมีคนอยูในวิถีกระสุน พฤติการณใดจะมีความสําคัญในกฎหมายหรือไม ยอม
แลวแตบทบัญญัติของกฎหมายในกรณีนั้นๆ พฤติการณประกอบการเคล่ือนไหวอิริยาบถมิใชผล
ของการกระทํา จึงเปนขอเท็จจริงท่ีเปนองคประกอบของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 59 วรรค 3 ซ่ึงผูกระทําตองรู มิฉะนั้นก็ถือวาไมมีเจตนา และองคประกอบเหลานี้มิใชผลของ
การกระทํา เพราะถาขาดองคประกอบท่ีเปนขอเท็จจริงประกอบการกระทํา ความผิดจะไมเกิดข้ึน
เลยแมในข้ันพยายามก็ไมเปนความผิด จะเปนพยายามไดก็ตอเม่ือการกระทําประกอบดวย
พฤติการณดังท่ีบัญญัติไวแตกระทําไมสําเร็จ  
 (3)  ผลจากอิริยาบถและพฤติการณประกอบนั้น การกระทําความผิดยอมสําเร็จลงเม่ือมี
ผลเกิดข้ึนจากการเคล่ือนไหวหรือไมเคล่ือนไหวอิริยาบถประกอบน้ัน ผลแบงออกเปน 2 ประเภท 
คือ 
 ผลประเภทแรก คือผลที่เปนความประสงคใกลชิด (butimmediat) ผลประเภทแรกน้ีคือ
การกระทําท่ีสําเร็จอยูในตัว คือเพียงแตทําสําเร็จลงเม่ือใดก็เปนผลของการกระทําเม่ือนั้น ไมตองมี
อะไรเกิดข้ึนจากการกระทําเสร็จส้ินลงนั้นอีก เชน การแจงความเท็จตอเจาพนักงาน50 เม่ือไดแสดง
ขอความเท็จใหเจาพนักงานทราบเมื่อใด ก็ถือวาการกระทําเกิดผลครบองคความผิดเม่ือนั้น เปนตน 
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาเปนความผิดท่ีไมตองการผลนั่นเอง 
 ผลประเภทท่ีสอง คือผลสุดทายหรือผลท่ีกฎหมายบัญญัติ (resultant) เปนหลักเกณฑ
องคความผิดท่ีตองเกิดข้ึนจากการเคล่ือนไหวหรือไมเคล่ือนไหวอิริยาบถนั้น เปนผลท่ีตองพิจารณา
วาเม่ือใดจึงจะถือไดวาผลอันหนึ่งเกดิจากการกระทําอันหนึ่ง เชน การฆาคนหรือความผิดฐานฆาคน 
ยอมหมายถึงการกระทําใหคนตาย เปนตน  ความผิดประเภทนี้มีการแยกการกระทําและผลของการ
กระทําออกจากกัน จึงมีปญหาขอพิจารณาในทางวิชาการตอเนื่องดวยถึงความสัมพันธระหวางการ
กระทําและผล 
 

                                                            
50  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 137. 
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 ค. การกระทําหรือไมกระทํานั้นผานกระบวนการกระทําความผิดทางอาญาในข้ัน
ตระเตรียมไปจนถึงข้ันลงมือกระทําความผิดแลว หมายถึง การกระทําของผูกระทําความผิดท่ี
ผลักดันเจตนาของผูกระทําออกมาจนถึงระดับท่ีกฎหมายพยายามตองการลงโทษบุคคลน้ัน การ
พยายามกระทําความผิดจึงเร่ิมเม่ือมีการกระทําอันเปนการลงมือกระทําความผิดเกิดข้ึนเปนตนไป 
 ง. การกระทําหรือไมกระทํานั้นยังไมเปนความผิดสําเร็จ คือ ผูกระทําไดกระทําไปไม
ตลอด หรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผล 
 จ. องคประกอบความผิดในสวนเนื้อหาของความผิดท่ีผูกระทําพยายามกระทําความผิด
ในฐานความผิดนั้นๆ 
 องคประกอบภายใน (Subjective) 
 การพยายามกระทําความผิดตองมีเจตนา คือ ผูกระทําตองมีเจตนากระทําความผิดใน
ฐานความผิดนั้นๆ โดยมีการตัดสินใจโดยปราศจากเง่ือนไข คือ การตัดสินใจเด็ดขาดท่ีจะกระทํา
ความผิดอาญาฐานใดฐานหน่ึงโดยไมข้ึนอยูกับการคิดทบทวนอะไรอีก กลาวคือ ในกรณีใดกรณี
หนึ่งนั้น แผนการกระทําความผิดปรากฏข้ึนแนชัดแลว สืบเนื่องจากแนวคิดพื้นฐานในเร่ืองความรับ
ผิดของการพยายามกระทําความผิด (criminal liability attempts) ท่ีความรับผิดของการพยายาม
กระทําความผิดจะผูกโยงสัมพันธอยูกับระดับความเขมขนของความเส่ียงในเจตนาของตัวผูกระทํา
ผิดตามแนวคิดภยันตรายทุติยภูมิ (secondary harm) 
 แมวาองคประกอบภายในเร่ืองเจตนาจะเปนองคประกอบสําคัญในความผิดฐาน
พยายาม ซ่ึงหากไมมีเจตนาก็ไมสามารถลงโทษได แตเฉพาะเจตนาเทานั้นยังไมเพียงพอจะเปน
ความผิดฐานพยายามได ความผิดฐานพยายามยังตองการหลักฐานของเจตนาในการพิจารณาลงโทษ
ผูท่ีพยายามกระทําความผิด คือ การกระทําของผูกระทําความผิดท่ีผลักดันเจตนาของผูกระทําออกมา
จนถึงระดับท่ีกฎหมายพยายามตองการในการลงโทษบุคคลนั้น (ข้ันการลงมือพยายามกระทํา 
ความผิด)51 ในสวนการวินิจฉัยวาผูกระทําจะพยายามกระทําความผิดฐานใดนั้น ตองพิจารณาใน
เบ้ืองตนเสียกอนวาผูกระทําผูกระทํามีเจตนากระทําความผิดในสวนท่ีเปนเนื้อหาของความผิดใน
ฐานใดเสียกอน เพราะการพยายามกระทําความผิดเปนความผิดท่ีกระทําโดยเจตนาเทานั้น เจตนา
นั้นนอกจากเปนเจตนาประสงคตอผลแลวยังรวมถึงเจตนาเล็งเห็นผลดวย 
 
 
 

                                                            
51 Antony Duff (R.A.Duff). (1996). Criminal Attempts.   p. 33. 
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 2.2.2  แนวคิดและความเปนมาในการบัญญัติใหการพยายามเปนความผิดทางอาญา52 
 2.2.2.1 แนวคิดการบัญญัติใหการพยายามเปนความผิดอาญา 
 การพยายามกระทําความผิดเปนความผิดในสวนเร่ิมตนความผิดทางอาญาหรือเปน
ความผิดประกอบความผิดอ่ืนๆ (inchoate offence) ชนิดหนึ่ง มีองคประกอบ เนื้อหาความผิดและ
อัตราโทษแตกตางไปจากความผิดในสวนเนื้อหาของความผิดหรือความผิดหลัก (substantive 
offence) หรือความผิดในภาคความผิดโดยท่ัวไป แนวคิดเกี่ยวกับการบัญญัติการพยายามกระทํา
ความผิดมีท่ีมาจากแนวคิดในเร่ืองการบัญญัติความผิดในสวนเริ่มตนความผิดทางอาญ ซ่ึง
แนวความคิดในเร่ืองการพยายามกระทําความผิดไดแยกออกมาจากความคิดเร่ืองความผิดสําเร็จ 
โดยความแตกตางข้ันแรกท่ีเห็นไดชัดเจนคือเร่ืองความเสียหายหรือภยันตราย (harm) จากความผิด
ของการพยายามและความผิดสําเร็จ53 
 เม่ือพิเคราะหความผิดตางๆ ในทางอาญาแลวจะสามารถมองเห็นไดวาความผิดท้ังหลาย
นั้นจะประกอบไปดวยสาเหตุของการกอใหเกิดภยันตราย (harm) หรือผูกมัดอยูกับความเสียหาย
ทางกายภาพ (physical injury) อยางใดอยางหน่ึง การจะกําหนดใหการกระทําหรือไมกระทําการใด
เปนความผิดทางอาญา การกระทําหรือไมกระทําการนั้นจะตองมีความสัมพันธกับอันตรายหรือ
ความเสียหายทางกายภาพอยางใดอยางหนึ่ง ยกตัวอยางเชน ความผิดฐานทํารายรางกาย ภยันตราย
หรือความเสียหายในความผิดฐานนี้ คือผลของการบาดเจ็บหรือการกอใหเกิดอันตรายตอกายอัน
เปนขอเท็จจริงท่ีมีมูลเหตุมาจากการทําราย หรือกรณีความผิดลักษณะอ่ืนๆ นั้น ขอเท็จจริงหรือ
มูลเหตุแหงภยันตรายน้ันอาจประกอบไปดวยรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพจิตใจ หรือรายละเอียด
เกี่ยวกับตัวเหยื่ออ่ืนๆ เชน ความกลัว ความเส่ียงท่ีจะเกิดภยันตรายความเสียหายนั้น เปนตน 
 ถาหากดูในเน้ือหาของภยันตราย สามารถแบงแยกลักษณะของภยันตรายออกไดเปน 2 
ประเภท คือ “ภยันตรายข้ันปฐมภูมิ” (primary harm) และ “ภยันตรายข้ันทุติยภมิู” (secondary harm) 
 ภยันตรายข้ันปฐมภูมิ (primary harm) หรือภยันตรายในเนื้อหาของความผิด หรือ
ผลสําเร็จของความผิด หมายถึง ความเสียหายทางกายภาพจากการกระทําความผิดฐานนั้นๆ เชน 
ความผิดฐานทํารายรางกาย ภยันตรายปฐมภูมิของความผิดฐานนี้คือการไดรับบาดเจ็บทางรางกาย 
ความผิดฐานฆาผูอ่ืน ภยันตรายปฐมภูมิของความผิดฐานนี้คือความตายของบุคคล เปนตน การ
กระทําท่ีเปนภยันตรายประเภทนี้จะถูกบัญญัติใหเปนความผิดท่ีเรียกวาความผิดในสวนเนื้อหาของ
ความผิดหรือความผิดหลัก (substantive offences) ซ่ึงตองการผลสําเร็จของการกระทําความผิดหรือ

                                                            
52 Antony Duff (R.A.Duff).  (1996). Criminal Attempts.  pp. 128-143. 
53 George Fletcher.  (1998).  Basic Concepts of Criminal Law.  p. 171. 

DPU



24 

ลักษณะของการกระทําท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนผลสําเร็จของความผิดนั้นๆ เปนองคประกอบของ
ความผิด 
 ภยันตรายข้ันทุติยภูมิ (secondary harm) หากพิเคราะหดูในความเส่ียงท่ีจะกอใหเกิด
ภยันตรายปฐมภูมิของความผิดนั้น จะประกอบไปดวยขอเท็จจริงทางการกระทํา หรือสถานการณ
ของภัยนั้น รวมถึงจิตสํานึกของบุคคลท่ีพยายามจะกระทําใหเกิดความเสียหาย และประกอบไปดวย
ภายใตสภาพจิตใจของเหยื่อในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดความเสียหาย เชน ความตกใจ หรือความกลัว   
ในการเร่ิมตนลงมือกระทําความผิดของผูกระทําความผิดนั้น ผู เสียหายยอมเผชิญกับภัยโดยปราศจาก 
การไดรับความคุมครองหรือความปลอดภัยในตัวเอง ความคาดหมาย ความกลัววาจะมีภยันตราย
หรือความเสียหาย ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายนั้นเปนภยันตรายชนิดหนึ่งรวมเรียกวาภยันตราย
ข้ันทุติยภูมิ ซ่ึงไมจําเปนตองมีขอเท็จจริงในความเสียหายทางกายภาพเกิดข้ึนจริงๆ 
 เห็นไดวาการนิยามความหมายของความผิดทางอาญาน้ัน การกระทําหรือไมกระทําการ
ใดจะเปนความผิดทางอาญาหรือไมนั้น การกระทําหรือไมกระทําการนั้นจะตองมีความสัมพันธ
เช่ือมโยงกับการกอใหเกิดภยันตรายอยางใดอยางหน่ึง ความผิดทางอาญาท่ีกอใหเกิดภยันตรายปฐม
ภูมิ คือความผิดในสวนเนื้อหาความผิดนั่นเอง ไดแก ความผิดภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา  
สวนความผิดทุติยภูมิ คือความผิดประกอบความผิดอ่ืนๆ (Inchoate Offence) ไดแก ความผิดฐาน
สมคบ (conspiracy) ความผิดฐานยุยงสงเสริม (incitement) ความผิดฐานประมาท (negligent)  
ความผิดฐานละเลย (reckless) และความผิดฐานพยายาม (attempts) เปนตน 
 ความผิดประกอบความผิดอ่ืน (Inchoate Offence) แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
 1. ความผิดท่ีมีความเช่ือมโยงกับเจตนา หมายถึง ความผิดท่ีผูกระทํามีเจตนาจะกอให 
เกิดภยันตรายหรือความเสียหาย ไดแก ความผิดฐานพยายาม ความผิดฐานสมคบ และความผิดฐาน 
ยุยงสงเสริม 
 2. ความผิดท่ีไมมีความเช่ือมโยงกับเจตนา หมายถึง ความผิดท่ีผูกระทําไมมีเจตนาใน
การกอใหเกิดภยันตราย หรือความเสียหาย ไดแก ความผิดฐานประมาท ความผิดฐานละเลย 
 ความผิดในสวนเร่ิมตนความผิดนี้อาจจะมิไดทําใหเกิดภยันตรายปฐมภูมิ แตมีสวน
กอใหเกิดภัยท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายในเบ้ืองตนหรือกอใหเกิดความเส่ียง (risk) ท่ีจะทําใหเกิด
ภยันตรายปฐมภูมิตอมาได แตความผิดดังกลาวมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของความผิด อีกท้ังชนิด 
รายละเอียดของการกระทําก็แตกตางไปจากเนื้อแทของความผิดในภาคความผิด จึงกําหนดความผิด
จําพวกนี้ใหเปนฐานความผิดข้ึนมาอีกตางหากจากความผิดหลัก มีลักษณะเปนความผิดในตัวเอง  
สวนท่ีแยกออกเปนความผิดท่ีมีสวนสัมพันธเช่ือมโยงกับเจตนาและความผิดท่ีเปนการกอใหเกิด
ภยันตรายหรือความเสียหายโดยไมจําเปนตองมีสวนสัมพันธเช่ือมโยงกับเจตนา เหตุผลเพราะ
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รายละเอียดในตัวความผิดของแตละประเภทมีระดับของความเส่ียงและศีลธรรมในตัวผูกระทํา
ความผิดแตกตางกัน ในการกระทําท่ีเปนการเริ่มตนความผิดท่ีประกอบดวยเจตนา ระดับทาง
ศีลธรรมของผูกระทําจะตํ่า สามารถจะกอใหเกิดความเสียหายและมีความเส่ียงภัยสูงกวาการกระทํา
ท่ีเปนเร่ิมตนความผิดท่ีไมมีเจตนา จากความแตกตางดังกลาวจึงเห็นวาความผิดท้ังสองสวนควรมี
ขอบเขตของการกระทํารายละเอียดของโครงสรางความรับผิดและโทษท่ีจะรับแตกตางกันไป ทําให
มีการบัญญัติแยกฐานความผิดในสวนเร่ิมตนความผิดดังกลาวตางหากออกจากกัน 
 2.2.2.2 ความเปนมาในการบัญญัติใหการพยายามกระทําความผิดเปนความผิดอาญา 
 ในระบบกฎหมายคอมมอนลอวนั้น ประเทศอังกฤษยุคตน การพยายามกระทําความผิด
เปนส่ิงท่ีไมไดถูกกลาวถึงและไมไดรับความสนใจในกฎหมายอังกฤษ กฎหมายอังกฤษในยุคตน
ยืนยันหลักการท่ัวไปที่วาการพยายามนั้นไมเปนอันตรายและไมเปนความผิดตามกฎหมาย ในยุคตน
ของอังกฤษจึงไมลงโทษกรณีบุคคลท่ีพยายามกระทําอันตรายแกบุคคลอ่ืนแตไมประสบความสําเร็จ  
มีคําพิพากษาท่ีวินิจฉัยโดยเจาะจงในเร่ืองนี้จํานวนนอยมาก เทาท่ีคนพบจะปรากฏอยูในคํากลาว
ส้ันๆ ในการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับวิชาเอกทางกฎหมายอาญาในเร่ืองการกระทําผิดอาญา 
ท่ีเกี่ยวกับศีลธรรม ในคํากลาวของ Bracton ท่ีวา “..ทํานองเดียวกัน ถาหากบุคคลหน่ึงใชกําลัง 
บีบมดลูกผูหญิงโดยจุดมุงหมายใหเกิดการคลอดโดยการทําแทง เขามีความรับผิดตามกฎหมาย..”54  
คํากลาวของ Bracton เปนคํากลาวจํานวนนอยท่ีแสดงใหเห็นถึงการยอมรับหลักการที่วาการ
พยายามกระทําความผิดเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางไร โดยไมตองมีความเก่ียวพันถึง
ผลในความเสียหายจากการกระทํานั้น ถึงแมวากฎหมายอังกฤษในชวงแรกๆ จะไมมีกฎเกณฑใน
เชิงกําหนดการกระทําท่ีเปนการพยายามกระทําความผิด แตก็มีการกําหนดวิธีอ่ืนๆ ในการยับยั้งการ
กระทําท่ีเปนอาชญากรรม เชน มีกฎหมายเก่ียวกับบุคคลจรจัด (The Vagrancy Laws) มีกฎหมายท่ี
กําหนดความผิดและการจัดการอยางกวางขวางกับบุคคลบางประเภท ไดแก ความผิดฐานออกมา
เดินเตร็ดเตรยามคํ่าคืน ความผิดอาญาเกี่ยวกับคนอันธพาล คนเรรอน หรือคนท่ีไมมีอาชีพ กฎหมาย
เกี่ยวกับการม่ัวสุม กฎหมายเกี่ยวกับการกอจลาจล เปนตน กฎหมายวาดวยการมั่วสุม (rout) 
หมายถึง การท่ีบุคคลสามคนหรือมากกวา เขารวมม่ัวสุมเพื่อจุดมุงหมายท่ีผิดกฎหมาย ไมวาพวกเขา
จะปฏิบัติตามจุดมุงหมายท่ีเจตนาไวหรือไม และมันจะเปนความผิดเกี่ยวกับการจลาจล (riot) เมื่อ
พวกเขากระทําตามความมุงหมายของเขาสําเร็จสมบูรณ ซ่ึงมันเปนความเอาใจใสถึงความปลอดภัย
ของสังคม แมวาผูกระทําผิดเพียงแตพบปะกันและแยกจากกันไปในสถานการณดังกลาวดวยความ
ยินยอมของตัวเขาเองหรือไมก็ตาม กฎหมายอังกฤษสมัยแรกๆ ยังเอาใจใสถึงการปฏิบัติตอความ 
 
                                                            

54 Jerome Hall.  (1996).  General Principles of Criminal Law.  p. 560. 
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ประพฤติท่ีไมชอบบางความประพฤติเสียแตเนิ่นๆ เชน การไปไหนมาไหนพรอมอาวุธ การนําปน
พกท่ีบรรจุลูกกระสุนแลวติดตัว การมีปนหรือหนาไมไวในบาน การดักซุม การชักดาบฟนแทงผูอ่ืน 
การใชเวทยมนตทํารายผูอ่ืน ถึงแม ผูนั้นจะไมไดรับผลเสียหายใดๆ ก็ตาม แตกฎหมายท่ีสําคัญและ
แสดงใหเห็นถึงรากฐานของกฎหมายพยายามกระทําความผิดของประเทศอังกฤษก็คือ กฎหมาย
เกี่ยวกับการกบฏ ไดแก The statute of 25 Edward III ค.ศ. 1352 และ The statute of 21 Richard II 
ค.ศ. 1397 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีกลาวไวโดยชัดแจงวาการพยายามกระทําความผิดเปนอาชญากรรมและ
มีความผิดในกฎหมายในเร่ืองความผิดฐานกบฏ แตกฎหมายน้ีก็เปนกฎหมายท่ีใหความคุมครอง
กษัตริยและราชวงศเทานั้น ไมไดคุมครองรวมไปถึงประชาชนโดยท่ัวไปดวย 
 จนกระท่ังถึงกลางศตวรรษท่ี 16 กฎหมายในเร่ืองการพยายามกระทําความผิดไดรับการ
ยอมรับอยางไมเปนท่ีสงสัยในประเทศอังกฤษ และไดรับการพัฒนาข้ึนในรายละเอียดโดยการ
ตัดสินคดีของศาลอาญากลางอังกฤษในกรุงลอนดอน (the court of star chamber) แนวความคิด
เกี่ยวกับเร่ืองนี้ของศาลอาญากลางอังกฤษไมไดเรียกรองถึงการประดิษฐสรางสรรคชนิดของการ
ควบคุมทางกฎหมายประเภทใหมข้ึนมา ศาลอาญากลางของอังกฤษเพียงแตตองการรับรองวา
ประชาชนโดยท่ัวไปสมควรจะไดรับการคุมครองเหมือนกับการปกปองคุมครองกษัตริย (ใน
ความผิดฐานพยายามกบฏ) มานับศตวรรษ ในการจัดการเกี่ยวกับสถานการณของความประพฤติท่ี
แสดงออกถึงข้ันตอนของการกระทําท่ีประกอบดวยเจตนาในการประกอบอาชญากรรม เชน การ
คุกคามขูเข็ญ การขูเข็ญดวยถอยคําท่ีมีแนวโนมจะใชกําลังรุนแรง เปนตน อันเปนการกระทําท่ีกําลัง
จะเร่ิมข้ึนของความผิดและถือวามีโทษตามกฎหมาย โดยมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือ “การจํากัดความ
รุนแรงกอนท่ีมันจะเร่ิมข้ึน” (Nip violence in the bud and do that without hindrance from existing 
law)55 ยังมีอีกหลายๆกรณีในทํานองเดียวกันท่ีศาลอาญากลางไดกลาวถึง เชน การดักซุมดวยเจตนา
ท่ีจะทําราย ทุบตี หรือฆาตกรรม หรือการกระทําในลักษณะอ่ืนๆ ทํานองเดียวกันก็เปนความผิด
เชนกัน  ตอมาคําตัดสินของศาลอาญากลางมีการขยายการคุมครองออกไปเกินกวาความประพฤติที่
เปนการกระทําในระยะเร่ิมตน ความประพฤติท่ีไมดีในกรณีท่ีซ่ึงยังคงไมถึงกับเปนการคุกคาม 
จูโจม หรือทํารายรางกาย เชน กรณีจําเลยเพียงแตวางมือบนกริช (dagger) ของเขา การกระทําเชนนั้น 
ของเขาถูกตัดสินวามีความผิดในศาลอาญากลางของอังกฤษ คดี Grosvenour V. Leveson ค.ศ. 
153756 ขอเท็จจริงท่ีเช่ือถือไดอ่ืนๆ เชน ในการซักถามท่ีอยูของ Mr.Richard Alkyn ของจําเลยบาง
คน การถามอยางนั้นจําเลยอาจไมมีวัตถุประสงคในการสังหารเขา  แตอยางนอยท่ีสุดตองมีเจตนา
ทํารายเขา การผานไปในสวนสาธารณะหรือสถานท่ีอ่ืนๆ จํานวนหลายๆ คร้ัง พรอมดวยคันธนูและ
                                                            

55 Jerome Hall.  (1996).  General Principles of Law.  p. 565. 
56 Jerome Hall.  (1996).  General Principles of Law.  p. 565. 
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ลูกธนู และอาวุธผิดกฎหมายอ่ืนๆ แสดงใหเห็นถึงเจตนาในการนําพามาน้ันดวยวัตถุประสงคท่ีไมดี 
การพยายามอุตสาหะในการวางยาพิษเพ่ือฆาผูอ่ืน เปนความผิดและถูกลงโทษในศาลนี้ แมวาไมเคย
กลายมาเปนความผิดสําเร็จเลยก็ตาม ในคดีเหลานั้นจะเหมือนกันในสวนท่ีเกี่ยวกับความประพฤติท่ี
เปนพฤติกรรมอันใกลไปสูการคุกคาม เปนการแสดงถึงการพยายามท่ีไมไดผลดวยการเขามา
แทรกแซงในเวลาท่ีเหมาะที่ควร ในการพิจารณาถึงรายงานการตัดสินคดีตางๆ ของศาลอาญากลาง
ของอังกฤษ (the court of star chamber) โดยเฉพาะในคดีท่ีเกี่ยวกับการทํารายรางกาย (assault) การ
จลาจล (riot) การพยายามฆา (attempt to kill) และชนิดของการฝาฝนความสงบประเภทตางๆ 
จํานวนท้ังหมดของการกอความวุนวายและความรายแรง มีส่ิงหนึ่งท่ีแอบแฝงอยูในคําตัดสิน
ดังกลาวท่ีเห็นก็คือ การยอมรับถึงความสําคัญของลักษณะการกระทําภายนอกท่ีมีความเกี่ยวพันกับ
อันตรายท่ีซ่ึงควรจะหยุดไว เปนการพยายามของศาลอาญากลางอังกฤษที่พยายามแสดงออกถึงการ
กําหนดลักษณะการกระทําท่ีเปนการพยายามกระทําความผิดออกมาตามโอกาสเปนคร้ังเปนคราว 
ดวยถอยคําซํ้าๆ กัน 
 ถัดมาจากนั้นไดมีการกลาวถึงสถานการณท่ีนําเขาไปใกลการนิยามทฤษฎีเกี่ยวกับ
กฎหมายพยายามกระทําความผิดมากข้ึนคือ การดําเนินคดีการดวลกันในศาลอาญากลางของอังกฤษ
(The court star chamber) ในป ค.ศ. 1615 โดยการฟองรองของ Francis Bacon อธิบดีกรมอัยการ
ของอังกฤษ Bacon ซ่ึงบรรยายถึงเร่ืองการปองกันขัดขวางการกระทําท่ีเปนอันตราย (ความช่ัวราย) 
ในการดวลกัน และแนะนําวาวธีิท่ีรอบคอบท่ีสุดในการขดัขวางก็คือ การทําใหการดําเนินการนั้นจบ
ลงกอนท่ีมันจะเร่ิมข้ึน (nip the practice in the bud) โดยการลงโทษการกระทําท้ังหมดท่ีเปนการ
ตระเตรียมการ โดยเขากลาววา “..สําหรับขอบอํานาจของศาลนี้ ผมถือวานี่เปนมูลฐานท่ีเช่ือถือไดวา 
ท่ีไหนก็ตามท่ีความผิดอยางหน่ึงหรือท่ีเปนความผิดอุกฉกรรจ ถึงแมวายังมิไดกระทํามัน (ความผิด
นั้น) ลงไป การรวมคบคิดหรือการปฏิบัติท่ีโนมเอียงไปสูความผิดนั้นยอมมีโทษอยางเดียวกับ
ความผิดอาญาท่ีไมรายแรง (misdereanor) เชน การกระทําการวางยาพิษ แมวายังไมเกิดผลขึ้น การ
ดักซุมฆาผูอ่ืน แมยังไมมีการฆาผูนั้น และในกรณีอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน ควรมีการตัดสินลงโทษ
ในศาลนี้ ไมเพียงแคนั้น ในการเร่ิมตนและการตระเตรียมการกระทําความผิดในระดับท่ีดอยกวาท่ี
ไมใชความผิดอุกฉกรรจ เชน การติดสินบนและการเตรียมพยานท่ีไมใชประจักษพยานหรือไมเคย
เห็นเหตุการณมาใหการ ก็สมควรถูกตําหนิเชนเดียวกันในศาลนี้..”57 
  เกือบจะสองศตวรรษท่ีศาลอาญากลางของอังกฤษ (The court star chamber) รับเอาการ
วิเคราะหเกี่ยวกับแนวความคิดการพยายามกระทําความผิดของ Bacon มาใชเกือบจะคําตอคํา แตยัง 
 
                                                            

57 Jerome Hall.  (1996).  General Principles of Law.  p. 568.  
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ไมเห็นมีการใหความหมายของการลงมือกระทําความผิด หรือกําหนด สรางหลักเกณฑ ทฤษฎี 
เกี่ยวกับการแบงแยกระหวางการลงมือพยายามกระทําความผิดกับการตระเตรียมข้ึนมาใชแต 
อยางใด แตกระนั้นคําตัดสินของศาลอาญากลางก็มีอิทธิพลตอการดําเนินคดีในศาลคอมมอนลอว 
(Common Law Court) อันนํามาสูการสรางหลักหรือทฤษฎีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ในภายหลัง 
  ตอมาในยุค  Common Law58 ถึงแมคําตัดสินของศาลอาญากลาง  (The court star 
chamber) ยังคงมีอิทธิพลตอศาลคอมมอนลอว (common law court) อยูในเวลาตอมา แตภายหลัง
เวลาหลายปผานไปก็ไดถูกทดแทนและลบลางไปโดยหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงมือพยายาม
กระทําความผิดท่ีถูกสรางข้ึนมาในศาลคอมมอนลอวเอง59 กลาวกันวาความเห็นของผูพิพากษาศาล
คอมมอนลอวโดย Lord Mansfield ในคดี Mansfield ค.ศ.178460 เปนตนกําเนิดของทฤษฎีเกี่ยวกับ
การลงมือพยายามกระทําความผิดในประเทศอังกฤษ (แตคํากลาวเชนนั้นก็ยังเปนท่ีสงสัยอยู) 
  ในคดี Scofield Mr.Scofield ครอบครองบานหลังหนึ่งในฐานะผูเชาและถูกฟองเพราะ
จุดเทียนไขและมีไมขีดไฟในบานนั้นดวยเจตนาวางเพลิงบานหลังนั้น แตยังไมมีการเผา ถูกกลาวหา
วาเปนการพยายามวางเพลิงเผาทรัพย ในคดีนี้ทนายความของ Mr.Scofield ยอมรับวาถาจุดมุงหมาย
นั้นถูกดําเนินการใหเปนผลสําเร็จก็จะเปนความผิดท่ีไมรายแรงอยางหนึ่ง (misdemeanor) เขา
ยอมรับอีกดวยวาการพยายามกระทําความผิดอุกฉกรรจเปนอาชญากรรม แตเขายืนยันวาการกระทํา
ของ Scofield เปนการพยายามกระทําความผิดท่ีไมรายแรง (misdemeanor) จึงไมใชอาชญากรรมซ่ึง
จําเลยไมควรถูกลงโทษ โดยอางตามคดี Pedley ค.ศ. 1782 ท่ีกลาววาการพยายามกระทําความผิดท่ี
ไมรายแรง (misdemeanor) ไมใชความผิด การวางเพลงเผาบานตัวเองไมใชความผิดอุกฉกรรจ แต 
Lord Mansfield ไดอางถึงความผิดในชั้นรองลงไป เชน การพยายามติดสินบน การขนสงสินคา 
ขนแกะออกนอกประเทศ อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติท่ีเปนความผิดท่ีไมรายแรง การเก็บ

                                                            
58 ในศตวรรษที่ 11-15 เมื่อพวกนอรมันเขามาครอบครองอังกฤษแลว กษัตริยนอรมันไดเขามามีบทบาท

ในกระบวนการยุติธรรมแทนท่ีศาลทองถ่ิน โดยการจัดต้ังศาลหลวง (Royal Courts) ขึ้นเพ่ือรวบอํานาจจาก 
ขุนนาง จนกระทั่งปลายสมัยกลาง ศาลหลวงมีอํานาจครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร  วิธีการพิจารณาของศาลหลวง
เปนการใชเหตุผลไปพิเคราะหขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเปนขอพิพาท แลววางหลักเกณฑในการตัดสินช้ีขาดจากการ
พิจารณาเหตุผลที่แฝงอยูในความสัมพันธของขอเท็จจริงน้ัน (ratio decidendi) หลักเกณฑน้ีเปนหลักเกณฑที่
แตกตางจากประเพณีทองถิ่นแบบเดิม การใชวิธีน้ีเรียกวาเปนการวินิจฉัยคดีตามหลักกฎหมายที่สรางขึ้นโดยศาล
ในคดีกอนมาใชในการตัดสินในคดีที่มีขอเท็จจริงแบบเดียวกันในภายหลัง เรียกวาหลักคอมมอนลอว  (common 
law ). อางถึงใน กิตติศักด์ิ ปรกติ. (2546). ความเปนมาและหลักการใชนิติวิธีในระบบซีวอลลอวและคอมมอน 
ลอว.  น. 59-61. 

59 Jerome Hall.  (1996).  General Principles of Law.  p. 570.  
60 Ibid. p. 571. 
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รักษาดินปน การกอใหเกิดความรําคาญแกผูอ่ืน และการกระทําท่ีโนมเอียงโดยตรงไปสูการฝาฝน
ความสงบเรียบรอยของประชาชนนั้นมีความผิดฐานพยายามและถูกลงโทษได Lord Mansfield 
ยืนยันวาความผิดในช้ันรองลงไปสามารถเปนความผิดฐานพยายามไดซ่ึงเปนการตัดสินท่ีขัดกับการ
ตัดสินในคดีกอนๆ แตขอคิดเห็นของ Lord Mansfield นี้ยังไมนาท่ีจะถูกกลาวไดวาเปนการวาง
ขอกําหนด ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงมือพยายามกระทําความผิดข้ึน61 
  จวบจนกระท่ังศตวรรษท่ี 18 จึงไดมีการพยายามจะคนหาหลักเกณฑและทฤษฎีท่ีอธิบาย 
เปนการท่ัวไปมาอธิบาย ใหความหมายของการลงมือกระทําความผิด และเปนหลักเกณฑในการ
แบงแยกลักษณะของการลงมือกระทําความผิดท่ีเปนการพยายามกระทําความผิดและที่ไมใชเปน
การลงมือพยายามกระทําความผิด (ตระเตรียม) แตความคิดนี้กอใหเกิดความขัดแยงกันระหวางพวก
ท่ีเห็นวาควรจะมีทฤษฎีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ท่ีใชไดอยางเหมาะสมเปนการท่ัวไปในกฎหมายกระทํา
ความผิด เชน Gordon และพวกท่ีมีความเห็นตามแนวคิด Common Law เดิม ท่ีเห็นวามันเปนส่ิงท่ี
อยูนอกเหนือความคาดหมายในการคนหาบทพิสูจน หรือทฤษฎีท่ีเปนบทบัญญัติท่ัวไปมาใช
เกี่ยวกับเร่ืองนี้ 
 Gordon ใหความเห็นในกฎหมายพยายามกระทําความผิดของสกอตแลนดเกี่ยวกับเร่ือง
นี้ไววา62 
  “... มันเปนการเคลือบคลุมมากท่ียอมใหศาลนําเหตุผลเฉพาะตัวบุคคลไปใชในการ
ตัดสินในแตละคดี ส่ิงนั้นเปนการเสนอความประทับใจในหลักฐานและการมุงหาเหตุผลของการให
ความยุติธรรมในแตละคดี หากลูกขุนคิดวาจําเลยควรจะถูกลงโทษสําหรับการกระทําท่ีเขาไดกระทํา 
ไป พวกลูกขุนก็จะอธิบายลักษณะพฤติกรรมส่ิงท่ีจําเลยกระทําไปนั้นวาเปนการลงมือพยายาม
กระทําความผิด ไมอยางนั้นหากลูกขุนคิดวาจําเลยไมสมควรถูกลงโทษก็จะอธิบายลักษณะการ
กระทํานั้นวาเปนการตระเตรียม...” 
 Gordon เห็นวา ควรมีทฤษฎีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ท่ีสามารถใชไดอยางเหมาะสมเปนการท่ัวไป
ในกฎหมายพยายาม นักนิติศาสตรพวกท่ีเห็นดวยวาควรจะมีบทบัญญัติโดยท่ัวไปเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ให
เหตุผลในการวางขอกําหนดบรรทัดฐานท่ีแนนอนสําหรับพื้นฐานของพฤติกรรมในการลงมือ
พยายามกระทําความผิดท่ีเปนบทบัญญัติโดยทั่วไปนั้นวา จะมีผลใหจํากัดดุลยพินิจของศาลในการ

                                                            
61 ในสมัยน้ันมีขอโตเถียงกันอยูในศาลคอมมอนลอววาการพยายามกระทําความผิดจะมีเฉพาะความผิด

อาญาที่รายแรงเทาน้ันหรือไม  การพยายามกระทําความผิดอาญาที่ไมรายแรง (misdemeanor) ไมมีความผิดฐาน
พยายาม แตความเห็นของ Lord Mansfield เปนความเห็นที่วางหลักวาความผิดฐานพยายามสามารถมีไดใน
ความผิดทุกประเภท as cited in. Antony Duff (R.A.Duff). (1996). Criminal Attempts.  p. 33. 

62 Antony Duff (R.A.Duff). (1996). Criminal Attempts.  p. 33. 
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ตัดสินคดี และกอใหเกิดความแนนอนในการแปลความหมายท่ีถูกตองตรงกันในการใชกฎหมายซ่ึง
เปนแนวคิดตามแบบอยางกฎหมายพยายามกระทําความผิดในปจจุบัน อันเปนแนวคิดท่ีตางออกไป
จากแนวทางปฏิบัติบนพื้นฐานของระบบ Common Law ในสมัยนั้น ท่ียึดถือรูปแบบแนวคิด 
มุงพิจารณาเหตุผลเปนกรณีเฉพาะเร่ือง (case by case) 
 สวนผูท่ียึดถือตามแนวคิด Common Law เดิม เห็นวาเปนส่ิงท่ีอยูนอกเหนือความ
คาดหมายในการคนหาทฤษฎี และบทพิสูจนท่ีเปนบทบัญญัติโดยท่ัวไปสําหรับเร่ืองนี้ และเห็นวา
เปนไปไมไดท่ีจะสามารถหาหลักท่ัวไปสําหรับขอบเขตของความผิด เพราะประเภทของความผิด
ท้ังหลายน้ันมีรูปแบบลักษณะพฤติกรรมของการกระทําท่ีหลากหลายแตกตางกันไป”63 
 สําหรับในประเทศที่ใชระบบ Civil Law ในสมัยกรีก Plato นักปราชญชาวกรีกได
กลาวถึงเร่ืองนี้ไววา “ใครคนหนึ่งท่ีมีความมุงหมายและเจตนาจะฆาผูอ่ืนโดยผูนั้นไมไดเปนศัตรู 
กฎหมายไมไดยินยอมใหทําการเขนฆาผูนั้นถาเขาไดทําอันตรายแกผูนั้นแตไมสามารถฆาเขาได ... 
นาจะถือวาการกระทําเชนนั้นเปนการฆาและเปนการกระทําพยายามฆา ... หากแตอาศัยความ
เกี่ยวพันกับโชคและเหตุการณในอนาคตทําใหไมสําเร็จ ดวยความกรุณาของพระผูเปนเจา และดวย
ความขอบคุณของพระผูเปนเจาท่ีมอบให หากผูกระทําต้ังใจขัดขวางการกระทําของเขาไมใหสําเร็จ 
ประกอบกับการชดใชคาเสียหายสําหรับอันตรายจากการลวงละเมิดนั้น ควรจะยกโทษตายและ
เนรเทศออกไป”64 
  ในสมัยโรมัน มีการลงโทษการพยายามกระทําความผิดในระดับตํ่า และลงโทษบางคร้ัง
บางคราวตามโอกาส โดยถือวาการกระทําเชนนั้นเปนความช่ัวรายและเปนอาชญากรรม โดยเนนให
ความสําคัญเกี่ยวกับเจตนามากกวาขอเท็จจริงของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  แมกระน้ันมันก็ยังเปนการ
ไมเดนชัดวาพวกเขาลงโทษการพยายามกระทําความผิดสมสวนพอเพียงกับเจตนาของการประกอบ
อาชญากรรมหรือไม จากบันทึกกฎหมายท่ีไมปะติดปะตอกันในสมัยกลางไดแสดงใหเห็นถึงสภาพ
ความแตกตางระหวางความหางไกลและความใกลชิดของการกระทําผิด โดยใหถือเปนชองวาง
สําหรับการใหโอกาสในการสํานึกผิด เนื่องดวยเหตุนี้จึงมีความเขมงวดนอยในการกําหนดโทษ
สําหรับการพยายามกระทําความผิด บันทึกดังกลาวยังไดแสดงใหเห็นถึงปญหาในการแยกแยะใน
เร่ืองกฎหมายพยายามอีกปญหาหนึ่งก็คือ ขอเรียกรองในการวิเคราะหคาดการณถึงสภาพจิตใจของ
ผูกระทําความผิด เปนผลท่ีตามมาเม่ือเร่ิมกฎหมายยุคใหมในศตวรรษท่ี 16 ไดมีขอกําหนดในเร่ือง
กฎหมายพยายามปรากฏอยูแลวในประมวลกฎหมายอาญาที่สําคัญ ของบางรัฐในประเทศสหรัฐ 

                                                            
63 Antony Duff (R.A.Duff). (1996).  Criminal Attempts.  p. 34.  
64 Jerome Hall.  (1996).  General Principle of Criminal Law.  p. 558. 
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อเมริกา และในประเทศฝร่ังเศส เชน The Carolina in 1532 และ The Ordonnance de Blosis in 1579 
เปนตน65 
  การแบงแยกระหวางการพยายามกระทําความผิดกับความผิดสําเร็จดูท่ีการกระทํา
ประกอบกับผลสําเร็จของความผิดท่ีกฎหมายบัญญัติ เนื่องจากองคประกอบของความผิดสําเร็จนั้น
ผูกพันอยูกับผลสําเร็จของการกระทํา การแบงแยกการพยายามกระทําความผิดกับการเกิดความผิด
สําเร็จนั้นจึงดูไดจากความสําเร็จในผลของการกระทําตามองคประกอบความผิดฐานนั้นๆ ซ่ึงเปน
รูปธรรมส่ือออกมาใหเห็นไดชัดมากกวาการแบงแยกระหวางข้ันตอนการตระเตรียมกระทําความผิด
กับการลงมือพยายามกระทําความผิด เพราะการแบงแยกระหวางข้ันตอนการตระเตรียมกระทํา
ความผิดกับข้ันตอนการลงมือกระทําความผิดนั้นข้ึนอยูกับการกําหนดขนาดของการกระทําท่ีจะถือ
เปนหลักฐานพอเพียงวาเปนภยันตรายท่ีควรจะกําหนดใหเปนการพยายามกระทําความผิด หรือ
เรียกวาเปนการกระทําท่ีถึงข้ันท่ีกฎหมายตองการลงโทษ (criminal attempts acts requirement) 
  การกระทําท่ีถึงข้ันท่ีกฎหมายตองการลงโทษ (criminal attempts acts requirement) มี
ลักษณะอยางไร อาจกลาวไดวาเปนการกระทําจนถึงข้ันการลงมือกระทําผิดแลวเร่ือยไปแตยังไม
เกิดเปนความผิดสําเร็จ ซ่ึงเปนการกระทําต้ังแตผานข้ันตอนการตระเตรียม กระทําความผิดเร่ือยมา
จนใกลกับการเกิดความผิดสําเร็จเลยทีเดียว แลวลักษณะของการกระทําจนถึงข้ันการลงมือกระทํา
ความผิดแลว แตยังไมเกิดเปนความผิดสําเร็จมีลักษณะอยางไร ดวยเหตุท่ีบทบัญญัติกฎหมายอาญา
ของประเทศไทยและนานาประเทศ ไมไดอธิบายความหมายลักษณะของการกระทําท่ีถึงข้ันการลง
มือกระทําความผิดแตยังไมเกิดเปนความผิดสําเร็จนั้นเปนอยางไรไวโดยชัดเจนในกฎหมาย66  แตจะ
ปลอยใหนักนิติศาสตรเปนผูสรางหลักเกณฑข้ึนมาอธิบายกันเองทําใหประเด็นดังกลาวเปนปญหา
หนึ่งในการศึกษากฎหมายพยายามท่ีมีการถกเถียงกันอยางมาก 
  การใหความหมายของการลงมือกระทําความผิดนั้นเปนการกําหนดขอบเขตของ
ความผิดฐานพยายามและเปนการกําหนดจุดแบงแยกระหวางการพยายามกระทําความผิดกับการ
ตระเตรียมกระทําความผิด มีความสําคัญคือ เปนการกําหนดจุดเร่ิมตนของการเอาผิดกับบุคคลและ
การเร่ิมตนในการเอาบุคคลเขามาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงหากกําหนดความหมายของ
การลงมือกระทําความผิดในการพยายามกระทําความผิดแคบเกินไป อาจทําใหการกระทําบางการ
กระทําท่ีมีลักษณะเปนอาชญากรรมหลุดพนจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงสงผลกระทบ 
 

                                                            
65 Jerome Hall.  (1996). General Principle of Criminal Law.  p. 559. 
66 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 วรรคหน่ึง  “ผูใดลงมือกระทําความผิดแตกระทําไปไมตลอดหรือ

กระทําไปตลอดแลวแตการกระทําน้ันไมบรรลุผล ผูน้ันพยายามกระทําความผิด” 
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ตอความสงบสุขและประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมในสังคมโดยรวม สงผล
ใหสาธารณชนท่ีบริสุทธ์ิท่ีควรไดรับความคุมครองจากรัฐบาลขาดความปลอดภัย หรือถาหาก
กําหนดความหมายของการลงมือกระทําความผิดในการพยายามกระทําความผิดกวางเกินไป อาจ
สงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนได อีกท้ังความผิดฐานพยายามเปนความผิดท่ีอยูในบทบัญญัติ 
ท่ัวไป มีความเกี่ยวพันไปถึงการวินิจฉัยความผิดในภาคความผิดตางๆ ดวยเชน  
  1. ในการวิเคราะหถึงการกระทําผิดในภาคความผิด ถายังไมมีการกระทําถึงข้ันลงมือ
กระทําความผิด ถือวายังไมมีการกระทําครบองคประกอบภายนอกของการกระทําความผิดฐาน
นั้นๆ ถือวายังไมมีความผิดตามกฎหมาย เพราะขาดองคประกอบภายนอกของความผิด เชน ปญหา
ในการตัดสินในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ความผิดฐานลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ปลน
ทรัพย หรือ ความผิดฐานฆาคนโดยใชปนยิง เปนตน 
 2. ในการวิเคราะหบทบัญญัติท่ัวไปในเร่ืองการปองกัน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
68 ซ่ึงการจะเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 68 ตองเปนการปองกันภยันตรายอัน
เกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย67 จุดใดท่ีเราจะถือวาเปนการประทุษรายอันละเมิดตอ
กฎหมาย หลักคือตองเปนการกระทําถึงข้ันลงมือ68 ถาการกระทํายังไมถึงข้ันลงมือตามแนวทาง
ปฏิบัติของศาล เชน การชักปนออกมาจากเอวเพ่ือจะยิงแตยังไมไดเล็งซ่ึงถือวายังไมถึงข้ันเปน
ความผิดตามกฎหมาย จะถือไดหรือไมวาเปนการกระทําท่ีเปนภยันตรายอันเกิดจากการประทุษราย
อันละเมิดตอกฎหมาย มีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2258/2528 เคยวินิจฉัยวากรณีมีขอเท็จจริงวาผูตายมา
พูดขอแบงวัวจากจําเลย จําเลยไมยอมแบงและชวนใหไปตกลงกันท่ีบานผูใหญบานหรือท่ีบาน
กํานัน แตผูตายไมยอมไป กลับชักปนออกมาจากเอว จําเลยยอมเขาใจวาผูตายจะใชปนนั้นยิงจําเลย 
อันเปนภยันตรายซ่ึงเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย และเปนภยันตรายท่ีใกลจะถึง 
การท่ีจําเลยยิงผูตายไป 1 นัด และผูตายถึงแกความตาย เปนการปองกันสิทธิของตนพอสมควร 
แกเหตุ การกระทําของจําเลยเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย จําเลยไมมีความผิด ในกรณีนี้
ศาลเห็นวาการชักปนออกมาจากเอวแมยังไมถึงข้ันเล็ง ก็ถือวามีภยันตรายตอตัวผูถูกกระทําแลว 

                                                            
67 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 “ผูใดจําตองกระทําการใดเพื่อปองกันสิทธิของตนหนทอของผูอื่น 

ใหพนภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย และเปนภยันตรายท่ีใกลจะถึง ถาไดกระทํา
พอสมควรแกเหตุ การกระทําน้ันเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูน้ันไมมีความผิด” 

68 เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ.  (2547).  คําอธิบายวิชากฎหมายอาญา มาตรา 59-106. น. 251-276. 
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ในเร่ืองปองกันถือวาเปนภยันตรายอันเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายได แตทําไมใน
เร่ืองพยายามกระทําความผิดไมถือวาเปนภยันตรายอันใกลจะเกิดผลสําเร็จของความผิดนั้น69 
  การคนหาหลักเกณฑเกี่ยวกับเร่ืองนี้เปนการหาจุดสมดุลระหวางส่ิงสองส่ิง ระหวาง
ความสงบสุขและประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมของสังคมโดยรวม 
(interests of the community) กับสิทธิเสรีภาพของประชาชน (individual freedom) ซ่ึงมีความเปน
พลวัตรสัมพันธกับมุมมองการใหความหมายของความยุติธรรม (criminal justice perspective) ใน
แตละสังคม แบงออกไดเปน 6 มุมมอง คือ70 
 1. มุมมองในการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Perspective) แนวคิดนี้มองวา
อาชญากรเปนผูฉวยโอกาสจงใจกระทําผิดเพื่อประโยชนของตน การกําหนดนโยบายทางอาญา ตอง
เนนท่ีการควบคุมตัวผูกระทําผิดและปกปองสังคม เรียกรองใหมีบทลงโทษหนัก เพ่ือสามารถขมขู
ผูกระทําผิดมิใหกระทําผิดอีก จํากัดตัวผูกระทําผิดออกจากสังคม ยอมรับโทษประหารชีวิต และ
สงเสริมประสิทธิภาพของเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 2. มุมมองทางสังคม (Rehabilitation Perspective) แนวคิดนี้มองวาระบบกฎหมายเปน
เคร่ืองมือการบําบัดดูแลประชาชนท่ีไมสามารถดูแลตนเองได มองอาชญากรเปนผลมาจากสังคมท่ี
ขัดแยงไมเทาเทียม สังคมเปนตัวกอใหเกิดอาชญากรรมข้ึน ควรเพิ่มโอกาสทางสังคมใหกับบุคคล 
การลงโทษจําคุกไมมีผลเปนการปราบปรามมิใหผูกระทําผิดกระทําผิดซํ้าอีก 
 3. มุมมองในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน (Due Process Perspective) 
แนวคิดนี้มุงคุมครองปจเจกบุคคล จํากัดอํานาจรัฐ ถือสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลเปนใหญ 
 4. มุมมองในการแกไขปรับปรุงตัวผูกระทําผิด (Nonintervention Perspective) เปน
มุมมองท่ีมุงนําตัวผูกระทําผิดกลับคืนเขาสูสังคม โดยเชื่อวาองคกรในกระบวนการยุติธรรมควร
จํากัดบทบาทในการเขาไปยุงเกี่ยวกับบุคคลในสังคม เพราะเห็นวาการท่ีองคกรในกระบวนการ
ยุติธรรมเขาไปยุงเกี่ยวกับบุคคลในสังคม ไมวาองคกรใด จะกอใหเกิดผลกระทบกับตัวบุคคลนั้น
ในทางลบ เนนการรุกลํ้าความเปนมนุษยใหนอยที่สุด 
 5. มุมมองดานความยุติธรรม (Justice Perspective) มีแนวคิดวาภายใตกฎหมายเดียวกัน
ควรไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกัน เห็นวาควรลดการใชดุลพินิจในกระบวนการยุติธรรม 

                                                            
69 ฤทธิรุต เขมะวนิช.  (2549).  การพยามยามกระทําความผิด:ศึกษาเฉพาะหลักเกณฑการแบงแยก

ระหวางการลงมือกระทําความผิดกับการตระเตรียมกระทําความผิด (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  
กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.  น. 40-41. 

70 ชาญเชาวน  ไชยานุกิจ.  (2544, 22 มิถุนายน).  การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.  น. 5. 
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 6.  มุมมองความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice Perspective) มีแนวคิดวา
จุดประสงคท่ีแทจริงของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือการเสริมสรางสันติสุข ไมใชการ
ลงโทษ เห็นวาการท่ีรัฐเพิ่มโทษเอาคนเขาสูกระบวนการยุติธรรมเปนการกระตุนอาชญากรรม
มากกวาการปองกันอาชญากรรม ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาอาชญากรรม 
การระงับขอขัดแยงควรเกิดข้ึนในสังคมมากกวาในเรือนจํา 
  การใหความหมายลักษณะของการลงมือกระทําความผิดตามท่ีกฎหมายพยายาม
ตองการจึงแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับมุมมองความยุติธรรมทางอาญาของแตละสังคม และการ
เห็นดวยกับแนวคิดความรับผิดทางอาญาของการพยายามกระทําความผิดท่ีกลาวมาแลวในทฤษฎีใด 
หากมีแนวคิดไปในทางทฤษฎีภาวะวิสัย (objective theory) ระดับของการกระทําท่ีจะเปนการลงมือ
พยายามกระทําความผิดตามทฤษฎีนั้นจะแคบ เพราะตําแหนงของการลงมือกระทําความผิดจะเขา
ไปใกลกับข้ันการเกิดความผิดสําเร็จ หรือถาหากมีแนวโนมไปในทางทฤษฎีอัตตะวิสัย (subjective 
theory) ระดับของการกระทําท่ีจะเปนการลงมือพยายามกระทําความผิดจะกวาง เพราะตําแหนงของ
การลงมือกระทําความผิดจะเร่ิมต้ังแตเพียงมีการกระทําท่ีผานข้ันตอนการตระเตรียมไปแลวเทานั้น
เลยทีเดียว 
  แนวคิดของประเทศ Common Law เดิม เห็นวาเปนไปไมไดท่ีจะสามารถกําหนด
ขอบเขตหลักเกณฑในรูปแบบทฤษฎีกฎหมายในการใหความหมายถึงลักษณะของการลงมือกระทํา
ความผิด และกําหนดหลักเกณฑการแบงแยกระหวางการลงมือพยายามกระทําความผิดกับการ
ตระเตรียมกระทําความผิดข้ึนได เพราะในแตละความผิดจะมีชนิดของความผิด ประเภท และ
องคประกอบแตกตางกัน การวินิจฉัยการกระทําท่ีเปนการลงมือพยายามกระทําความผิดควรข้ึนอยู
กับการใชดุลยพินิจไปตามควรแกกรณี (case by case) สวนในปจจุบัน ท้ังประเทศท่ีใชระบบ 
Common Law และ Civil Law เห็นพองไปในแนวทางเดียวกันวาควรมีการใหความหมายลักษณะ
ของการลงมือกระทําความผิด และกําหนดหลักเกณฑการแบงแยกระหวางการลงมือพยายามกระทํา
ความผิดกับการตระเตรียมกระทําความผิด ท่ีสามารถใชไดเปนการท่ัวไปในรูปแบบทฤษฎีกฎหมาย
ข้ึน เพื่อใหเกิดความยุติธรรมและแนนอนในการใชกฎหมาย71 
 ปจจุบัน นักนิติศาสตรท้ังฝาย Common Law และ Civil Law ไดนําแนวคิดตามทฤษฎี
อัตตะวิสัย (subjective theory) และทฤษฎีภาวะวิสัย (objective theory) ตามมุมมองของตนมาสราง
เปนทฤษฎีกฎหมายตางๆ ในการใหความหมายของการลงมือพยายามกระทําความผิดตามท่ีกฎหมาย 
ตองการ อันเปนการกําหนดหลักเกณฑในการแบงแยกระหวางการลงมือพยายามกระทําความผิดกับ
การตระเตรียมกระทําความผิด ซ่ึงไดแก ทฤษฎีการกระทําข้ันแรก (First Act Theory) ทฤษฎีการ
                                                            

71 Antony Duff. (R.A.Duff).  (1996).  Criminal Attempts.  p. 33. 
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กระทําข้ันสุดทาย (Last Act Theory) ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล (The Proximity Act Theory)  
ขอกําหนดตามพระราชบัญญัติการพยายามกระทําความผิด (The Criminal Attempts Act 1981) ของ
ประเทศอังกฤษ ทฤษฎีการกระทําท่ีไมเคลือบคลุม (The Unequivocal Acts Theory) ของประเทศ
เนเธอรแลนด ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตออันตราย (Dangerous Proximity Acts Theory) ทฤษฎี
การกระทําในข้ันตอนสําคัญ (The Substantial Step Theory) ในขอสันนิษฐานในบทบัญญัติ การ
พยายามกระทําความผิดในประมวลกฎหมายอาญาใหม (Model Penal Code) ของประเทศสหรัฐ 
อเมริกา และทฤษฎีความเปนภยันตรายของการกระทํานั้น (Dangerous Possibility Acts Theory) 
ของประเทศเยอรมัน เปนตน ซ่ึงจะไดกลาวโดยละเอียดในบทตอไป 
 2.2.3 เหตุผลในการลงโทษการพยายามกระทําความผิด 
  มีขอพิจารณาเกี่ยวกับแนวความคิดในการกําหนดสัดสวนระหวางสภาวะจิตใจกับการ
กระทําในความรับผิดทางอาญาของการพยายามกระทําความผิด (Criminal liability of Attempts)72  
เพราะการพยายามกระทําความผิดเปนความผิดทางอาญาลักษณะหนึ่ง พื้นฐานความรับผิดทางอาญา
ของการพยายามกระทําความผิดต้ังอยูบนพื้นฐานของการกระทํา (acts) และจิตใจ (mind) ซ่ึงเปนไป
ตามหลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา การพยายามกระทําความผิดเปนการแปรสภาพสภาวะทางจิตใจ
ออกมาเปนการกระทําท่ีถึงข้ันตอนการลงมือกระทําความผิดท่ีกฎหมายพยายามบัญญัติใหเปน
ความผิด สัดสวนระหวางสภาวะทางจิตใจและสภาวะทางการกระทําเพียงใดท่ีกฎหมายถือวาเปน
การพยายามกระทําความผิดนั้น มีพื้นฐานมาจากแนวคิดการกําหนดสัดสวนระหวางสภาวะทาง
จิตใจกับการกระทําในความรับผิดทางอาญาของการพยายามกระทําความผิด (Criminal liability of 
Attempts) 2 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีอัตตะวิสัย (subjective theory) และทฤษฎีภาวะวิสัย (objective theory) 
 2.2.3.1  ทฤษฎีอัตตะวิสัย (Subjective Theory) 
 ทฤษฎีอัตตะวิสัยเรียกอีกอยางหนึ่งวาทฤษฎีเหตุผล แนวคิดความรับผิดทางอาญาของ
การพยายามกระทําความผิดตามทฤษฎีนี้มุงใหความสําคัญกับสัดสวนดานสภาวะทางจิตใจของ
ผูกระทําเปนสําคัญ โดยมองจากพฤติกรรมของบุคคลผานเจตนาและความเชื่อของตัวผูกระทําท่ี
แสดงออกมาใหเห็นปรากฏทางการกระทํา หรือแสดงออกมาใหเห็นทางอุปนิสัยเฉพาะตัวของ
ผูกระทํา ยึดถือมาตรฐานของการตัดสินใจของตัวผูกระทําบนความมีสติและความรูสึกของตนเอง
เปนหลัก 

                                                            
72  ฤทธิรุต  เขมะวนิช.  (2549).  การพยามยามกระทําความผิด:ศึกษาเฉพาะหลักเกณฑการแบงแยก

ระหวางการลงมือกระทําความผิดกับการตระเตรียมกระทําความผิด (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.  น. 34-41. 
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 เกี่ยวกับสภาวะทางจิตใจของตัวผูกระทําในความรับผิดทางอาญาของการพยายาม
กระทําความผิดตามแนวคิดของพวกอัตตะวิสัย (subjectivism) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) เกณฑความรับผิดของการพยายามกระทําความผิดแบบอัตตะวิสัย แบงออกไดเปน 
2 ประเภทดวยกัน คือ 
  ก.  เกณฑความรับผิดอาญาแบบการเลือก (choice) นักทฤษฎีอัตตะวิสัยแบบการ
เลือก ยืนยันวาสามารถสันนิษฐานอยางถูกตองวาผูกระทําเปนผูผิดตอเม่ือการกระทําท่ีผิดเหลานั้น
เขาเปนผูเลือกท่ีจะกระทํา การกระทําใดๆ ในส่ิงท่ีถือวาเขาตองรับผิดอยูท่ีการเลือกของเขา การ
เลือกหมายถึงความมุงหมายของเจตนาและความเชื่อของเขา เจตนาคือตัวผูกระทําเลือกท่ีจะกระทํา
ตามเจตนาท่ีเขาจะกระทําหรือท่ีเขาเช่ือวาตัวเขาเองกําลังกระทํา 
 Ashworth ไดนิยามแนวความคิดแบบอัตตะวิสัยในแบบการเลือกไววาควรถือวา
ผูกระทําท้ังหลายจะตองรับผิดทางอาญาสําหรับส่ิงท่ีพวกเขาเจตนากระทํา ไมใชส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือ
ไมไดเกิดข้ึน และเขาตองถูกพิพากษาบนพื้นฐานของส่ิงท่ีพวกเขาเช่ือวาพวกเขากําลังกระทํา ไมใช
บนพื้นฐานของขอเท็จจริงหรือสถานการณซ่ึงเขายังไมรูในขณะน้ัน Ashworth ไมไดหมายความวา
ผูกระทําจะตองรับผิดสําหรับเจตนาและความเช่ือของพวกเขามากกวาจะตองรับผิดสําหรับการ
กระทําของพวกเขา คําอางนี้หมายถึงควรท่ีจะพิสูจนการกระทําสําหรับส่ิงท่ีถือวาผูกระทําจะตองรับ
ผิดในความหมายของส่ิงท่ีพวกเขาเจตนากระทําหรือเช่ือวาพวกเขากําลังกระทํา ผูกระทําตองรับผิด
สําหรับการกระทําของพวกเขาอยางท่ีพวกเขาไดเลือกไวเทานั้น 
 กรณีสถานการณท่ีผูกระทําผิดเช่ือวาจะเปนเชนนั้น ไมวาการกระทําจะสําเร็จหรือ
ลมเหลว เกณฑความรับผิดแบบอัตตะวิสัยจะเหมือนกันคือรับโทษเทากัน พวกอัตตะสิวัย อธิบายวา
การท่ีเขาเจตนากระทําอาชญากรรมนั้นและไดกระทําในส่ิงท่ีเขาเช่ือวาจะเปนหรืออาจจะเปนการกอ
อาชญากรรม เขาเลือกท่ีจะกระทําอาชญากรรมหน่ึงเทาท่ีเขาสามารถกระทําได แนนอนวาเจตนา
ของเขาเปนไปอยางเต็มใจไมมากก็นอย ผลของการพยายามกระทําความผิดท่ีประสบผลสําเร็จอาจ
เปนความเต็มใจ ไมม่ันใจ หรือไมมีความสามารถกระทํา หรือความพยายามท่ีไมประสบผลสําเร็จ
อาจเปนความเต็มใจ ม่ันใจ และมีความสามารถกระทํา  ขอเท็จจริงเล็กๆนอยๆของความลมเหลวใน
การกระทําดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความแตกตางท่ีไมสัมพันธกันในลักษณะความเฉพาะของตัว
ผูกระทํา ดังนั้นจึงไมควรสงผลกระทบตอคําพิพากษาลงโทษผูกระทํา คือ ไมวาการพยายามกระทํา
ความผิดจะสําเร็จหรือไม โทษท่ีจะลงแกผูกระทําควรมีระดับเทากัน ขอสรุปดังกลาวขางตนเปน
แนวคิดของพวกอัตตะวิสัย ท่ีเช่ือวาการพิพากษาลงโทษควรจะข้ึนอยูกับความเปนผูผิดทางอาญา 
ขอเท็จจริงเล็กๆ นอยๆ ของความลมเหลวไมสามารถลดความเปนผูผิดของผูกระทําได การพิจารณา
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ตัดสินความผิดข้ึนอยูกับขอเท็จจริงในการเลือกของเขาท่ีจะกระทําอาชญากรรม โดยมุงไปท่ี
ประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึนของการพิพากษาลงโทษในการลดอาชญากรรม 
 กลาวโดยสรุป แนวความคิดอัตตะวิสัยแบบทางเลือก ไดแสดงเจตนาโดยนัยวา
ขอเท็จจริงเล็กๆ นอยๆ ของความสําเร็จหรือลมเหลวนั้น ไมควรสงผลกระทบตอการพิพากษา
ลงโทษ 
  ข. เกณฑความรับผิดแบบลักษณะเฉพาะหรือลักษณะนิสัย (character) นักทฤษฎี
อัตตะวิสัยแบบลักษณะเฉพาะหรือลักษณะนิสัย เห็นวาเราควรอางหลักฐานการรับผิดทางอาญาโดย
ใชลักษณะเฉพาะหรือพฤติกรรมนิสัยของตัวผูกระทําเองท่ีแสดงใหเห็นการกระทําของผูกระทํา  
อันประกอบดวยความมุงหมาย กิริยาทาทาง หรือเจตนา อันเปนสวนประกอบของลักษณะความ
ประพฤติท่ีสัมพันธกันในทางกฎหมาย แตเกณฑความรับผิดทางอาญาแบบลักษณะเฉพาะหรือแบบ
ลักษณะนิสัยนี้ไมเปนท่ีนิยมในการนํามาอธิบายความรับผิดในทางอาญาของการพยายามกระทํา
ความผิด 
 (2) ทฤษฎีท่ีกําหนดหลักเกณฑการพยายามกระทําความผิดตามแนวความคิดอัตตะวิสัย
นั้น จะเครงครัดในเร่ืองเจตนาและความเชื่อของตัวผูกระทํา โดยไมคํานึงถึงวาจะกอใหเกิดผล
เสียหายข้ึนหรือไม กฎหมายวาดวยการพยายามกระทําความผิดในแบบอัตตะวิสัยจะคํานึงเฉพาะ
สภาวะทางจิตใจของตัวผูกระทําเปนสําคัญ ซ่ึงแนวคิดนี้เปนบอเกิดของบทบัญญัติกฎหมายพยายาม
กระทําความผิดท่ีเปนไปไมไดอยางแนแท (Impossible attempts) 
 2.2.3.2 ทฤษฎีภาวะวิสัย (Objective Theory) 
 ทฤษฎีภาวะวิสัยนั้นใหความสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูกระทํา โดยมองวา
พฤติกรรมของผูกระทําเปนส่ิงท่ีเปนขอเท็จจริงท่ีมีอิทธิพลเหนือ หรือเช่ือมตอสูโลกภายนอก 
 ทฤษฎีภาวะวิสัย หมายถึง แนวคิดท่ีถือวาความเปนจริงท้ังหมดเปนไปตามวัตถุประสงค
และเปนอยูภายนอกจิตใจ และถือวาความเปนจริงไดมาจากการสังเกตวัตถุหรือเหตุการณ เนนวัตถุ
มากกวาท่ีจะเปนความรูสึกนึกคิด เพงเล็งส่ิงท่ีแสดงหรือส่ิงท่ีพูดถึงหรือวัตถุภายนอกกายมากกวา
สภาวะทางจิตใจ 
 นักทฤษฎีอัตตะวิสัย อธิบายเกี่ยวกับการกระทําท้ังหลายที่ถือเปนขอสันนิษฐานของตัว
ผูกระทําสําหรับความรับผิดของเขาโดยมุงถึงเจตนาภายใน (mind) ของตัวผูกระทํา ตรงขามกับนัก
ทฤษฎีภาวะวิสัย ท่ีโตแยงวาไมสามารถใหคํานิยามถึงสภาพภายในของตัวผูกระทําในรูปแบบอัตตะ
วิสัยได โดยเห็นวาการอธิบายลักษณะของการพยายามกระทําความผิดไมวาจะอธิบายในรูปแบบ
ของอัตตะวิสัยแบบใดๆ ก็ตาม ก็ตองอธิบายในรูปแบบของภาวะวิสัยบางสวนดวยเชนกัน 
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  (1) เกณฑความรับผิดของการพยายามกระทําความผิดตามแบบภาวะวิสัย 
 นักทฤษฎีภาวะวิสัย เห็นวาการอธิบายเร่ืองสภาพจิตใจของผูกระทําในการรับผิดทาง
อาญาของการพยายามกระทําความผิดของพวกอัตตะวิสัยเคลือบคลุมเกินกวาท่ีจะเปนประโยชนใน
การพิจารณา แนวคิดภาวะวิสัยไมถือวาความรับผิดทางอาญาของการพยายามกระทําความผิดควร
ข้ึนอยูกับเกณฑเร่ืองเจตนาและความเชื่ออยางแทจริงของผูกระทํา เจตนาและความเชื่ออยางแทจริง
ของผูกระทํานั้นไมสัมพันธกันท้ังหมดกับความรับผิดของพวกเขา นักทฤษฎีภาวะวิสัยปฏิเสธ
มุมมองของพวกอัตตะวิสัยในเร่ืองท่ีถือเอาสภาวะทางจิตใจของตัวผูกระทําเปนสวนสําคัญท้ังหมด
สําหรับความรับผิดทางอาญาของการพยายามกระทําความผิดของตัวผูกระทํา 
 เกณฑความรับผิดของการพยายามกระทําความผิดตามแบบภาวะวิสัย แบงออกไดเปน 2 
ประเภทดวยกัน คือ 
  ก. เกณฑความรับผิดในส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยางแทจริงของการกระทํา เกณฑความรับผิด
ตามแนวคิดภาวะวิสัยแบบนี้เห็นวาความรับผิดในทางอาญานั้นควรจะประกอบดวยส่ิงท่ีเกิดข้ึน
อยางแทจริงของการกระทํา หรือความเปนเหตุเปนผลอยางแทจริงของขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน 
ตัวอยางเชน ในขอเท็จจริงท่ีวาตัวผูกระทําเจตนายิงใหถูกผูเสียหาย หรือตัวผูกระทําเช่ือวาจะยิงถูก
ผูเสียหายนั้น ขอท่ีจะตองพิจารณาในความรับผิดของตัวผูกระทําในเกณฑความรับผิดแบบนี้คือ ใน
การยิงของผูยิงนั้นเขาเปาคือยิงถูกผูเสียหายหรือพลาดเปายิงไมถูกผูเสียหาย หรือตัวอยางเชนใน
ขอเท็จจริงท่ีวาผูหญิงคนท่ีถูกผูกระทําขมขืนกระทําชําเรานั้นยินยอมใหกระทําชําเราหรือไม ถา
พฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นภายนอกของตัวผูหญิงแสดงใหเห็นไดวาเธอยินยอมตอการกระทําชําเรา
ของเขา ขอเท็จจริงท่ีจะตองนํามาพิจารณาคือเธอนั้นยินยอมใหกระทําชําเรา ไมวาในสภาพจิตใจ
ของเธอจะยินยอมอยางแทจริงหรือไมก็ตาม 
  ข. เกณฑพิจารณาความรับผิดแบบวิญูชน เกณฑพิจารณาความรับผิดประเภท 
ท่ีสองนี้ มองวาความผิดของบุคคลคนหนึ่งประกอบดวยมุมมองของบุคคลท่ีมีเหตุผลคนหน่ึง 
(บุคคลาธิษฐาน) วาจะเช่ือหรือสํานึกในขอเท็จจริงท่ีวาส่ิงท่ีผูกระทํานึกวาเปนเขากระทํานั้นหรือไม 
ตัวอยางเชน ขอเท็จจริงวามีตนไมอยูตนหนึ่ง บุคคลท่ีมีเหตุผลคนไหนๆ ก็จะเห็นทันทีวาเปนตนไม
ตนหนึ่ง หรือวิถีทางท่ีบุคคลท่ีมีเหตุผลคนไหนก็จะเหน็ทันทีวาผูกระทําคาดหวงัท่ีจะไดรับเปาหมาย
หรือมีวัตถุประสงคทางอาชญากรรมอยางไร หรือท่ีวาการกระทําของผูกระทําจะทําใหเกิดอันตราย
อยางเห็นไดชัดซ่ึงบุคคลท่ีมีเหตุผลคนไหนๆ ก็จะสํานึกได เปนตน  
  (2) ทฤษฎีท่ีกําหนดหลักเกณฑการพยายามกระทําความผิดตามแนวความคิดภาวะวิสัย
นั้น จะมีมุมมองเครงครัดไปในสวนการกระทําของผูกระทําท่ีแสดงออกมาภายนอก และความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยเห็นวาการกระทําของผูกระทําไมมีสวนสัมพันธกันกับเจตนาของตัวผูกระทํา
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ในทุกๆ กรณี กฎหมายวาดวยการพยายามกระทําความผิดในแบบภาวะวิสัยจะคํานึงเฉพาะการ
กระทําท่ีแสดงออกมาภายนอกของผูกระทําเปนสําคัญ สวนจิตใจเปนองคประกอบสวนหนึ่งเทานั้น 
บทบัญญัติของการพยายามกระทําความผิดตามแบบภาวะวิสัยไมเห็นดวยกับประเภทการพยายาม
กระทําความผิดท่ีเปนไปไมไดอยางแนแท (Impossible attempts)   
 
2.3 หลักการแบงแยกการตระเตรียมกระทําความผิดออกจากการลงมือกระทําความผิดของประเทศ
ไทย 
  หลักเกณฑการแบงแยกระหวางการตระเตรียมกระทําความผิดและการเร่ิมลงมือกระทํา
ความผิดของประเทศไทย สามารถพิจารณาจากปจจัยตางๆ ไดดังนี้ 
 2.3.1 บทบัญญัติของกฎหมาย  
  แนวคิดในการลงโทษบุคคลที่พยายามกระทําความผิดในประเทศไทยนั้นไมไดเปน
เร่ืองใหม เดิมประเทศไทยมีแนวคิดในการลงโทษบุคคลท่ีพยายามกระทําความผิดและมีการบัญญัติ
เปนกฎหมายไวใชแลวเชนกัน ศึกษาไดจากกฎหมายตราสามดวงในยุครัตนโกสินทรตอนตน73 
กฎหมายในยุคนั้นจะมีลักษณะเปนการเฉพาะกรณี ในสวนบทบัญญัติเกี่ยวกับการพยายามกระทํา
ความผิดก็เชนเดียวกัน74 อันมีลักษณะปรับใชเฉพาะกรณี และใหดุลพินิจอิสระแกผูพิพากษา
พิจารณาไปตามขอเท็จจริงในแตละคดี ไมมีการกําหนดและอธิบายออกมาในรูปแบบของทฤษฎี
กฎหมายแตอยางใด 

                                                            
73 ร.แลงกาต.  (2526).  ประวัติศาสตรกฎหมายไทย เลม 1.  น. 19-30. 
74 ตัวอยางเชนที่บัญญัติในกฎหมายลักษณะโจร มาตรา 65 ผูใดลอบฟน แทง พุง ซัด ทานแลยังมิทันทํา

แกทานๆจับได ใหเอามันผูลอบทําแกทานน้ันมาจํานองแนง เอาขึ้นขาหยางประจารปลงลงทวนดวยลวดหนัง   
30 ที ถาตีฟนแทงบาดเจบ ใหตัดน้ิวมือเสีย ถาตีฟงแทงถึงษาหัศใหตัดน้ิวทั้งน้ิวตีน , มือ เสียจงสิ้นน้ิว ถาถึงตาย 
ใหฆาผูรายน้ันเสีย 

  มาตรา 89 ผูใดเอาหอกคาบแหลนหลาว สรรพสิ่งใดแสเรือนแทงทาน ผูแสเรือนน้ันมีบรรดาศักด์ิและ
แลไมตองคนในเรือน ใหใสคาตรึงเหล็กไวเจ็ดวัน แลวใหไหม 220000 ถาแลตองคนในเรือนบาดเจ็บใหทวนดวย
ลวดหนัง 15 ที แลวสงสัจไปยังแพง ใหไหมโดยบาดเจ็บน้ัน 

 มาตรา 90 ถาจะทํารายแกเจาบานเจาเรือนแลซัดทิ่งใหเจาบานเจาเรือนรูศึกออกมา แลมิทันทํารายแก
เจาบานเจาเรือน แลเจาบานเจาเรือนจับได ทานวาใหทวนดวยลวดหนัง 25, 30 ที ถาทํารายแกเจาบานเจาเรือน
บาดเจ็บ ทานวาใหตัดน้ิวมือเสียแลวใหไหมผูบาดเจบน้ัน ถาแลถึงตาย ทานวาใหฆาผูรายน้ันเสีย เปนตน. อางถึง
ในราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระเจาลูกยาเธอกรมหมื่น. (ร.ศ. 120 ). กฎหมายเลม 1 สําหรับผูพิพากษาและทนายความ. น. 
399-410. 
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 ภายหลังมีการปฏิรูปกฎหมายใหเปนแบบอยางประเทศตะวันตกในชวงสมัยรัชกาลที่ 4  
(พ.ศ. 2394-2411) จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453) ดวยเหตุผลทางการเมือง75 ในสวนท่ี
เกี่ยวกับกฎหมายอาญาไดมีการตรากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ออกมาใชในวันท่ี 1 มิถุนายน 
2451 (ค.ศ. 1908)76 ในการรางกฎหมายลักษณะอาญานี้ ผูยกรางไดอางอิงถึงประมวลกฎหมายอาญา
ของฝร่ังเศส ค.ศ. 1810 (ซ่ึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมบางประการโดยกฎหมายตางๆ ในช้ันหลัง) 
ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ค.ศ. 1870 พรอมท้ังความเห็นทางกฎหมายท่ีมีตอประมวลกฎหมาย
อาญาดังกลาวซ่ึงมีอยูอยางมากมาย แตเนื่องจากผูยกรางมีวัตถุประสงคท่ีจะหาวิธีการงายท่ีสุดและ
ใหมีบทบัญญัติท่ีชัดเจนที่สุด ผูยกรางจึงไดใชประมวลกฎหมายอาญาท่ีทันสมัยท่ีสุดตางๆ เปนหลัก
อางอิงดวย ซ่ึงบัญญัติข้ึนโดยใชขอมูลท่ีทําข้ึนจากนักนิติศาสตรในฝร่ังเศสและเยอรมันซ่ึงมีอยู
จํานวนมาก ประมวลกฎหมายอาญาที่นํามาอางอิง ไดแก ประมวลกฎหมายอาญาของเนเธอรแลนด 
ค.ศ. 1881 ประมวลกฎหมายอาญาของอิตาลี ค.ศ. 1880 ประมวลกฎหมายอาญาของอียิปต สําหรับ
ศาลท่ีพิจารณาคดีสําหรับคนพ้ืนเมือง ค.ศ.1904 ประมวลกฎหมายอาญาของอินเดีย ค.ศ. 1860 
ประมวลกฎหมายอาญาของญี่ปุน ค.ศ. 1903 และ ค.ศ. 1907 แตอยางไรก็ตามผูยกรางมิไดผูกพันท่ี
จะใชประมวลกฎหมายอาญาฉบับใดฉบับหนึ่งโดยเฉพาะเลย แมวาจะไดมีการเอาแบบอยางจาก
ประมวลกฎหมายอาญาอิตาลี (ประมวลกฎหมายอาญาของอิตาลี ลงวันท่ี 30 มิถุนายน ค.ศ. 1880) 
และประมวลกฎมายอาญาของเนเธอรแลนด (ประมวลกฎหมายอาญาของเนเธอรแลนด ลงวันท่ี 3 
มีนาคม ค.ศ. 1881) เปนอยางมากก็ตาม 
  ในสวนท่ีเกี่ยวกับเร่ืองการพยายามกระทําความผิด ผูยกรางไมไดรับเอาระบบการ
พยายามกระทําความผิดตามอยางประมวลกฎหมายอาญาอิตาลี ท่ีแยกออกเปนความผิดท่ีลงมือ
กระทําแลวแตกระทําไปไมตลอด และความผิดท่ีลงมือกระทําไปตลอดแลวแตไมบรรลุผลสําเร็จ77 
ท้ังนี้เพราะเกรงวาผูพิพากษาสยามจะประสบความลําบากในการแยกความแตกตางของกรณีท้ังสอง 
ประมวลกฎหมายอาญาสยามจึงเลือกท่ีจะเอาแบบอยางจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา 
 
                                                            

75 ร.แลงกาต.  (2526).  ประวัติศาสตรกฎหมายไทย เลม 1.  น. 1. 
76 สุรศักด์ิ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (2546).  บันทึกของนายยอรช ปาดูซ ( Georges padoux ) ที่ปรึกษาการ 

รางกฎหมายของรัฐบาลสยาม เก่ียวกับการรางกฎหมายลักษณะอาญา  ร.ศ. 127.  น. 33-38. ชาญชัย แสวงศักด์ิ.  
(2539). อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย.  น. 26-86. แสวง บุญฌลิมวิภาส.  (2542). ประวัติศาสตร
กฎหมายไทย (The Thai Legal History).  น. 115-256. 

77 ปจจุบันกฎหมายพยายามกระทําความผิดของประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 ได
แยกออกเปนความผิดที่ลงมือกระทําแลวแตกระทําไปไมตลอด และความผิดที่ลงมือกระทําไปตลอดแลวแตไม
บรรลุผลสําเร็จ 
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เนเธอรแลนด (มาตรา 45) มากกวา  แตไดรับการปฏิเสธที่จะรับเอาระบบของฝร่ังเศสท่ีถือวาการ
พยายามกระทําความผิดมีโทษอยางเดียวกับการกระทําความผิดสําเร็จ78 ยอมเปนท่ีแนนอนวาในทาง
ปฏิบัติแลวความผิดท่ีไมสําเร็จยอมจะไมไดรับโทษเชนเดียวกับความผิดสําเร็จ และกฎหมาย
ลักษณะอาญายอมรับตามหลักการดังกลาวโดยลดโทษใหหนึ่งในสามสําหรับการพยายามกระทํา
ความผิด สวนการพยายามกระทําความผิดลหุโทษน้ันไมตองรับโทษ 
  กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ไดบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานพยายามไวในมาตรา 
60, 61 และมาตรา 62 รายละเอียดดังนี้79 
  มาตรา 60 ผูใดพยายามจะกระทําความผิด แตหากมีเหตุอันพนวิสัยของมันจะปองกัน
ไดมาขัดขวางมิใหกระทําลงไดไซร ทานวามันควรรับอาชญาตามท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้นแบงเปนสามสวน ใหลงอาชญาแตสองสวน 
  มาตรา 61 ผูใดพยายามกระทําความผิด แตยับยั้งเสียดวยตนเอง ไมไดกระทําความผิด
นั้นลงไปใหตลอดตามความมุงหมาย ทานวาควรเอาโทษแกมันเพียงความผิดท่ีมันไดกระทําลงไป
แลว 
  มาตรา 62 ผูใดจะพยายามกระทําความผิดฐานลหุโทษ ทานวาอยาใหลงอาชญาแกมัน
เลย 
  กฎหมายลักษณะอาญาร.ศ. 127 ใชมาจนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2499 จึงไดมีการปรับปรุง
แกไขกฎหมายอาญาข้ึนตราใหมเปนประมวลกฎหมายอาญา ประกาศใชวันท่ี 1 มกราคม 2500 และ
บังคับใชเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน บทบัญญัติสวนใหญมีลักษณะเทียบเคียงไดกับกฎหมายลักษณะ
อาญา เพียงเพิ่มเติมบทบัญญัติใหมบางประการใหทันสมัยข้ึนเทานั้น แนวคิดหลักๆ ยังคงเหมือนกัน
กับกฎหมายลักษณะอาญา แตในสวนกฎหมายเกี่ยวกับการพยายามกระทําความผิดมีแนวความคิดท่ี
ตางออกไป โดยประมวลกฎหมายอาญา ไดบัญญัติความผิดฐานพยายามไวในมาตรา 80 81 82 และ
105 ไวดังนี้ 
  มาตรา 80 ผูใดลงมือกระทําความผิดแตกระทําไปไมตลอดหรือกระทําไปตลอดแลวแต
การกระทํานั้นไมบรรลุผล ผูนั้นพยายามกระทําความผิด 
  ผูใดพยายามกระทําความผิด ผูนั้นตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่กฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

                                                            
78 สุรศักด์ิ  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (2546).  บันทึกของนายยอรช ปาดูซ (Georges padoux) ที่ปรึกษาการราง

กฎหมายของรัฐบาลสยาม เก่ียวกับการรางกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127.  น. 76-77. 
79 บริรักษนิติเกษตร, พระ (หรั่ง นิมิหุ).  (2478).  กฎหมายลักษณะอาญาเกาใหมทั้งหมด.  น. 43-44. 
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  มาตรา 81 ผูใดกระทําการโดยมุงตอผลซ่ึงกฎหมายบัญญัติเปนความผิด แตการกระทํา
นั้นไมสามารถบรรลุผลไดอยางแนแทเพราะเหตุปจจัยท่ีใชในการกระทําหรือเหตุแหงวัตถุท่ี 
มุงหมายกระทําตอ ใหถือวาผูนั้นพยายามกระทําความผิด แตใหลงโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษท่ี
กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้น 
  ถาการกระทําดังกลาวในวรรคแรกไดกระทําไปโดยความเช่ืออยางงมงาย ศาลจะไม
ลงโทษก็ได 
  มาตรา 82 ผูใดพยายามกระทําความผิด หากยับยั้งเสียเองไมกระทําการใหตลอด หรือ
กลับใจแกไขไมใหการกระทํานั้นบรรลุผล  ผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับการพยายามกระทําความผิด
นั้น แตถาการท่ีไดกระทําไปแลวตองตามบทกฎหมายท่ีบัญญัติเปนความผิด ผูนั้นตองรับโทษ
สําหรับความผิดนั้นๆ  
  มาตรา 105 ผูใดพยายามกระทําความผิดลหุโทษ ผูนั้นไมตองรับโทษ 
  ในกฎหมายเร่ืองการพยายามกระทําความผิดในประมวลกฎหมายอาญา มีแนวคิด
เปล่ียนแปลงจากหลักการในกฎหมายลักษณะอาญาเดิม ดังนี้80 
 1.  เห็นวากฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 60 ไมเหมาะสมแกสมัย เพราะไมไดคํานึงถึง
การแบงแยกท่ีศาลไดปฏิบัติ ซ่ึงท่ีปรากฏอยูในประมวลกฎหมายอาญาตางประเทศในปจจุบัน ท่ีได
แยกการพยายามกระทําความผิดออกเปน 2 ประเภท คือ การพยายามที่เปนการกระทําความผิดท่ี
กระทําไปไมตลอด กับการพยายามท่ีเปนการกระทําความผิดท่ีกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํา
นั้นไมบรรลุผล 
 ผูรางประมวลกฎหมายอาญายอมรับหลักการนี้ ตามแนวทางของนาย อาร. กียอง 
(กรรมการรางประมวลกฎหมายอาญา) ท่ีแบงแยกประเภทของการพยายามออกเปนสองประเภท
ดังกลาว แตเห็นควรกําหนดโทษประเภทการพยายามท้ังสองประเภทใหเทากันโดยลดโทษใหหนึ่ง
ในสาม เพราะเห็นวาการไมลดโทษใหจะเปนการสงเสริมใหผูกระทําความผิดกระทําความผิดให
สําเร็จ (ความเห็นของนาย อาร. กียอง เห็นวาการพยายามประเภทท่ี 1 กฎหมายตางประเทศลดโทษ
ใหเพราะการพยายามนี้ไมไดพูดถึงผลของการกระทําผิดเลย เพราะยังไมไดกระทําการทุกส่ิงทุก
อยางท่ีจะใหความผิดนั้นสําเร็จ แตการพยายามประเภทที่ 2 ผูกระทําไดกระทําการทุกส่ิงทุกอยางท่ี
จะใหความผิดนั้นสําเร็จแลว เวนแตผูกระทําจะไดปองกันไมใหผลแหงการกระทําเกิดข้ึน)81  

                                                            
80 “รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ 120/101/2483” 

(วันศุกรที่ 6 กันยายน 2483).  น. 1-11. 
81  เปนแนวทางการกําหนดโทษการพยายามกระทําความผิด ตามแนวคิดของนักทฤษฎีอัตตะวิสัย 

(subjective) ที่เครงครัด 
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 2. การยอมรับแนวคิดตามทฤษฎีอัตตะวิสัย (Subjective Theory) เกี่ยวกับการพยายามท่ี
เปนไปไมไดโดยแนแท (Impossible Attempts) โดยไดมีการบัญญัติไวในมาตรา 81 
 แนวคิดท่ียังเหมือนเดิมคือ การลดโทษใหกับผูพยายามกระทําความผิดแตยับยั้งเสียเอง
หรือกลับใจแกไขไมใหความผิดนั้นสําเร็จ ตามท่ีปรากฏในกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 61 และท่ี
นํามาบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 82 และการไมลงโทษผูพยายามกระทําความผิด
ลหุโทษ ตามท่ีปรากฎในกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 62 และนํามาบัญญัติในประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 105 
 สวนในการใหความหมายการลงมือกระทําความผิดและหลักเกณฑในการแบงแยก
ระหวางการตระเตรียมกระทําความผิดและการลงมือกระทําความผิดนั้น ตามความเห็นของผูราง
ประมวลกฎหมายอาญา มีความเห็นดังตอไปนี้82 
 1. พระยาอรรถการียนิพนธ (กรรมการรางประมวลกําหมายอาญา) เห็นวา การใชคําวา
พยายามแบบเดิมเห็นวาไมเหมาะ ควรใชคําวา “ลงมือ” แสดงใหเห็นวาพนจากการตระเตรียมไป
แลว สวนจะมีความหมายเพียงใดควรเปนหนาท่ีของตํารากฎหมาย 
 2. พระยาเลขวณิชธรรมวิทักษ (กรรมการรางประมวลกฎหมายอาญา) เห็นวา การ
พยายามจะตองใกลชิดกับเหตุหรือหวุดหวิดตองเปนช้ันท่ีจะสําเร็จความผิด 
 3. คํากลาวของหมอมเจาสกลวรรณากร วรวรรณ (กรรมการรางประมวลกฎหมาย
อาญา) ท่ีแสดงความเห็นในการพิจารณารางหมวดท่ี 6 ตัวการและผูสมรู พาดพิงมาถึงเร่ืองการลงมือ
กระทําความผิดวา คําวา “ลงมือ” ไปอยูในมาตรา 60 ตรงกับคําวา beginning83 
 และในแนวทางของฝายนิติบัญญัติยังไดกําหนดใหการสมคบหรือตระเตรียมบางฐาน
ความผิด มีความผิดเทียบเทาความผิดฐานพยายามหรือความผิดสําเร็จดวย ไดแก 
 1) ในการสมคบหรือตระเตรียมกระทําความผิดบางฐานท่ีกฎหมายตองการเอาโทษกับ
บุคคลโดยเหตุผลพิเศษ เหตุผลเพราะเปนความผิดท่ีมีความรายแรงพอที่กฎหมายจะถือเปนความผิด
เทียบเทาความผิดสําเร็จ เชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107 การสมคบ ตระเตรียม หรือพยายาม 
ปลงพระชนมพระมหากษัตริย มาตรา 108 พยายามประทุษรายตอพระองคหรือเสรีภาพของ
พระมหากษัตริย มาตรา 109 พยายามปลงพระชนมพระราชินี รัชทายาทา หรือผูสําเร็จราชการแทน
พระองค มาตรา 110 พยายามประทุษรายตอพระองคหรือเสรีภาพของพระราชินี รัชทายาท หรือ

                                                            
82 “รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ 120/101/2483” 

(วันศุกรที่ 6 กันยายน 2483). รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอน 4, ครั้งที่ 120/101/2483.  น. 4. 
83 “รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ 122/109/2483” 

(วันศุกรที่ 13 กันยายน 2483).  รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอน 9, ครั้งที่ 122/109/2483. น. 6. 
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ผูสําเร็จราชการแทนพระองค มาตรา 128 ตระเตรียมหรือพยายามกระทําความผิดตอความมั่นคง
ของรัฐภายนอกราชอาณาจักร มาตรา 130 พยายามทํารายรางกาย เสรีภาพตอพระราชาธิบดี ราชินี 
ประมุขแหงรัฐตางประเทศ หรือกรณีท่ีกฎหมายใหถือวาการตระเตรียมเปนความผิด เชน มาตรา 
107 ตระเตรียมเพื่อปลงพระชนมพระมหากษัตริย มาตรา 108 ตระเตรียมประทุษรายตอพระองค
หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย มาตรา 109 ตระเตรียมเพื่อปลงพระชนมพระราชินี รัชทายาท 
หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค เปนตน 
 2) หรือการกําหนดใหการตระเตรียมกระททําความผิดบางฐานมีความผิดเทียบเทากับ
การพยายามกระทําความผิด เหตุผลเพราะมีความยากในการพิสูจนการกระทําท่ีเปนการตระเตรียม
กระทําความผิดกับการพยายามกระทําความผิดในความผิดอาญาฐานนั้นๆ84 เชน ความผิดฐาน
พยายามวางเพลิงเผาทรัพย มาตรา 217, 218 ความผิดจะสําเร็จเมือโรงเรือนจะตองติดไฟลุกไหมข้ึน
ดวย แตกรณีพยายามยังมีปญหาในการพิจารณาวาเชนใดจึงจะใกลชิดถึงข้ันใกลเกิดผลสําเร็จข้ึนได 
แตปจจุบันไดมีการบัญญัติกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 21985 ใหการตระเตรียม
วางเพลิงตองระวางโทษเชนเดียวกับพยายาม จึงทําใหไมมีปญหาในการพิจารณาความผิดฐานนี้ 
  กลาวโดยสรุปแลว ในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 60 บัญญัติเพียงใหการ
พยายามเปนความผิด ไมมีการกําหนดคํานิยาม หรืออธิบายความหมายของการพยายามกระทํา
ความผิดไวแตอยางใด สวนในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 ไดใหความหมายของการพยายาม
กระทําความผิดไววาเปนการกระทําท่ีถึงข้ันลงมือกระทําความผิด และบงแยกการพยายามกระทํา
ความผิดออกเปน 2 ประเภท คือการพยายามกระทําความผิดท่ีกระทําไปไมตลอด และการพยายาม
กระทําความผิดท่ีกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผล แตก็มิไดใหความหมายของการ
ลงมือกระทําความผิดท่ีจะเปนการพยายามกระทําความผิดไวเชนเดียวกัน จากการศึกษารายงานการ
ประชุมของกรรมการรางกฎหมายทราบวาลักษณะของการลงมือกระทําความผิดท่ีจะเปนการ
พยายามกระทําความผิด คือการกระทําท่ีพนข้ันตระเตรียมไปแลว แตจะพนจากการกระทําท่ีเปนข้ัน
ตระเตรียมในระดับใด หรือมีความหมายในรายละเอียดอยางไร เจตนารมณของ ผูรางกฎหมายกลาว
ไวโดยชัดแจงวาตองการปลอยใหเปนหนาท่ีของนักนิติศาสตรเปนผูสรางแนวคิด ทฤษฎี และ
กําหนดหลักเกณฑข้ึนมาใชอธิบายกันเอง  
 
 

                                                            
84   จิตติ ติงศภัทิย.  (2536).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1.  น. 287. 
85   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 219 ผูใดตระเตรียมเพ่ือกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา 217 หรอื

มาตรา 218 ตองระวางโทษเชนเดียวกับพยายามกระทําความผิดฐานน้ันๆ 
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  2.3.2  ความเห็นในทางตํารา 
  นักนิติศาสตรไทยเห็นวาการกระทําท่ีกฎหมายพยายามตองการ อันจะเปนเกณฑในการ
ใชแบงแยกระหวางการตระเตรียมกระทําความผิดกับการลงมือกระทําความผิดนั้น อยูท่ีการให
ความหมายถอยคําท่ีบัญญัติอยูในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 คือ การใหความหมายของการ
ลงมือกระทําความผิด สวนการลงมือกระทําความผิดในลักษณะท่ีกฎหมายพยายามของไทยตองการ
มีลักษณะอยางไร นักวิชาการของไทยไดมีความเห็นหลายแนวดวยกัน ดังนี้ 
 1) แนวทางการอธิบายของศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย86 ไดใหความหมายการลงมือ
กระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 ไวตรงกับแนวทางการอธิบายทฤษฎีการกระทําท่ี
ใกลชิดตอผลของประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงหมายถึงการเร่ิมตนแหงการลงมือกระทําความผิดคือตองเปน
การกระทําท่ีผิดปกติจากบุคคลผูสุจริต ซ่ึงแสดงใหเห็นเจตนาในการกระทําผิด และถาปลอยให
กระทําตอไปก็จะสําเร็จเปนความผิดข้ึนได หรือมีความหมายตรงกันกับแนวทางการอธิบายทฤษฎี
การกระทําท่ีใกลชิดตอผลของประเทศอังกฤษ ท่ีหมายถึงการกระทําท่ีนําไปสูการกระทําความผิด
สําเร็จ คือการลงมือพยายามกระทําความผิดนั้นตองเปนการกระทําท่ีนําไปสูความผิดสําเร็จโดย
แทจริง หรือมีความหมายตรงกันกับการเร่ิมตนกระทําความผิดตามแนวคิดของนักวิชาการเยอรมัน 
ท่ีเห็นดวยกับทฤษฎีภาวะวิสัยนั่นเอง (แตจะแตกตางจากแนวคิดของศาลเยอรมัน ท่ีการวินิจฉัยการ
เร่ิมตนกระทําความผิดในกฏหมายเยอรมันจะขยายกวางออกไปกวานี้) 
 โดยเห็นวาทฤษฎีนี้อาจเคลือบคลุมแตไมใชจะเปนหลักท่ีไมถูกตองสามารถใชได สวน
การท่ีจะแบงแยกวาการกระทําใดเปนการใกลชิดหรือหางไกลกับผลสําเร็จของความผิดนั้น ตอง
อาศัยตัวอยางจากคดีท่ีศาลไดวินิจฉัยมาแลว ซ่ึงพอจะกลาวไวเปนแนวทางไดดังน้ี 
 ก. การกระทําในข้ันตระเตรียมเปนการกระทําระยะหน่ึงเพื่อจะลงมือกระทําความผิด
อีกระยะหนึ่ง ซ่ึงเปนการกระทําคนละตอนกัน บางรายก็เห็นไดชัด บางรายก็อาจเห็นไมไดชัดนัก  
ท่ีเห็นไดชัดก็ไดแกการกระทําท่ีผูกระทําตระเตรียมเพื่อใหพรอมท่ีจะกระทําตอไปตอนหน่ึงและ
หยุดพักอยูเพียงนั้น เพื่อวาในโอกาสตอไปก็จะเร่ิมลงมือกระทําความผิดตามท่ีไดตระเตรียมไวอีก
ตอนหนึ่ง เชน ถือปนบรรจุกระสุนไปซุมอยูตอนหนึ่ง คอยวาเม่ือใดผูท่ีตนตองการผานมาก็จะลงมือ
ฆาอีกตอนหน่ึง เปนตน 
 ข. การกระทําซ่ึงผูกระทําต้ังใจจะกระทําติดตอกันไปจนสําเร็จ จะเปนการเร่ิมลงมือ
กระทําความผิดเขาข้ันพยายามก็ตอเม่ือการกระทํานั้นใกลตอผลท่ีจะเกิดเปนความผิดข้ึน เชน การ
ไลทํารายรางกาย เพียงแตมีการกระทําท่ีแสดงใหเห็นเจตนาแลวเทานั้นยังไมพอถือเปนการลงมือ

                                                            
86 จิตติ  ติงศภัทิย.  (2536).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1.  น. 290-317. 
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พยายามกระทําความผิด การลงโทษโดยอาศัยพฤติการณเพียงเทาท่ีแสดงเจตนาน้ีอาจเปนการไกล
เกินสมควรไป 
 ค. การกระทําบางกรณีซ่ึงผูกระทําไดตั้งตนเพื่อกระทําใหตลอดจนเกิดผลสําเร็จเปน
ความผิด แมมีการพักเปนตอนๆ ในระหวางนั้น ซ่ึงดูคลายจะเปนการทําเปนระยะๆ ในข้ัน
ตระเตรียมดังกลาวมาในขอ ก. ก็ตาม เม่ือการกระทํานั้นเปนสวนหน่ึงของการกระทําท่ีผูกระทําลง
มิอเพื่อกระทําติดตอกันไปจนสําเร็จและใกลชิดตอผลแลว การกระทํานั้นก็ไมเปนเพียงแคการ
ตระเตรียม แตเขาข้ันลงมือกระทําความผิดแลว เชนการถือปนไปซุมคอยอยูเพื่อยิงผูท่ีตนประสงค
จะฆา ซ่ึงไมรูวาจะผานมาเม่ือใด เปนแคการรอคอยโอกาสอยูในข้ันตระเตรียม แตถารูวาคนท่ีตน
ตองการฆานั้นผานมาเม่ือใดและเขาซุมอยูในท่ีเหมาะพรอมท่ีจะยิงไดโดยผูนั้นกําลังใกลเขามา แม
จะยังไมอยูในระยะยิงก็ถือวาผูนั้นลงมือกระทําการฆาคนแลว ท้ังๆท่ีผูกระทําก็เปนแตซุมคอย
โอกาสที่จะยิงเชนเดียวกัน 
  2) แนวทางการอธิบายของ รองศาสตราจารย ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์87 เห็นดวยกับ
หลักการกระทําท่ีใกลชิดตอผล โดยใหความหมายวา 
   ก. การกระทําท่ีผูกระทําไดกระทําการ “ข้ันสุดทาย” ซ่ึงจําตองกระทําเพ่ือให
ความผิดสําเร็จ  
   ข. ยกเวนบางกรณี แมวามิใชการกระทํา “ข้ันสุดทาย” จริงๆ ในแงของผูกระทํา ก็
อาจถือวาเปนการลงมือกระทําความผิดได หากเปนการกระทําท่ีเปนสวนหนึ่งของการที่ประสงคจะ
กระทําติดตอกันจนใกลชิดตอผล 
  3)  แนวทางของ ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร88 และ รองศาสตราจารย ดร.กมลชัย                
รัตนสกาววงศ89 ซ่ึงเห็นดวยกับทฤษฎีความเปนภยันตรายของการกระทํานั้น กลาวโดยสรุปวาการ
กระทําท่ีจะเปนการลงมือกระทําความผิดตามแนวทางของทฤษฎีนี้ เม่ือการกระทํานั้นแสดงใหเห็น
ถึงการเปนอันตรายหรือการคุกคามส่ิงท่ีกฎหมายประสงคจะคุมครองในความผิดฐานนั้นๆ หรือท่ี
เรียกวา “คุณธรรมทางกฎหมาย” (Rechtsgut or directly dangerous to interests protected under the 
law) หรือ “นิติสมบัติ” โดยการพิจารณาจะคํานึงถึงความใกลชิดของอันตราย การท่ีจะกอความ
เสียหาย และความรูสึกหวาดกลัวตอภยันตรายในความรูสึกของชุมชนประกอบดวย ซ่ึงกวางหรือ

                                                            
87 เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ. (2546).  คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1.  หนา 352. 
88 คณิต ณ นคร.  (2546)  “การดําเนินคดีของพนักงานอัยการและคําพิพากษาศาลในคดีซื้อเสียงที่จังหวัด

บุรีรัมย.”  วารสารนิติศาสตร.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  น. 1-18. 
89 กมลชัย  รัตนสกาววงศ.   (2538).  สัมมนากฎหมายอาญาชั้นปริญญาโท.  หนา 70. 
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แคบจะข้ึนอยูกับความรายแรงของความผิดฐานนั้นๆ โดยคุณธรรมทางกฎหมายจะเปนตัวแปรใน
การวินิจฉัย ซ่ึงจะมีความแตกตางกันออกไปในแตละฐานความผิด  
  รองศาสตราจารย ดร.กมลชัยฯ ไดใหขอพิจารณาเกี่ยวกับการพยายามกระทําความผิด
ของไทยไวอีกดวยวา90 บทบัญญัติเร่ืองการพยายามกระทําความผิดในหมวดท่ี 5 แหงประมวล
กฎหมายอาญาของไทย ได รับอิทธิพลมาจากกฎหมายอาญาของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  
ซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา 23 และมาตรา 24 แหงประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน (STGB) ดังนี้จึงควร
ศึกษาถึงทฤษฎีกฎหมายท่ีอยูเบ้ืองหลังของการพยายามกระทําความผิดของเยอรมันโดยยอเพื่อเปน
พื้นฐานในการทําความเขาใจถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับการพยายามกระทําความผิด 
  แนวความเห็นของนักนิติศาสตรในสวนนี้เห็นวา กฎหมายวาดวยเร่ืองการพยายาม
กระทําความผิดของไทยมีพื้นฐานมาจากแนวความคิดของกฎหมายอาญาเยอรมัน จึงควรให
ความหมายลักษณะของการลงมือกระทําความผิด และกําหนดหลักเกณฑในการแบงแยกการลงมือ
กระทําความผิดกับการตระเตรียมกระทําความผิดไปในทํานองเดียวกับประเทศเยอรมัน ซ่ึงก็เปนไป
ตามทฤษฎีความเปนภยันตรายของการกระทํานั่นเอง 
 
 
 

                                                            
90 แหลงเดิม.  น. 85. 
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บทที่ 3 
ทฤษฎีและหลักเกณฑการแบงแยกระหวางการลงมือกระทําความผดิ 

กับการตระเตรียมกระทําความผิดในตางประเทศ 
 

 ความเหมาะสมของลักษณะพฤติกรรมภายนอกท่ีแสดงออกมา (acts) อยางไรท่ีสอให
เห็น เจตนาจนถึงข้ันควรกําหนดใหเปนการลงมือพยายามกระทําความผิดนั้นควรจะมีลักษณะ
อยางไร ท่ีพอจะแยกแยะการกระทําท่ีเปนการพยายามกระทําความผิดออกจากการกระทําท่ี 
ไมสมควรเปนการพยายามกระทําความผิด (ตระเตรียม) ในตางประเทศไดมีการพัฒนาสรางทฤษฎี
ตางๆ ข้ึนมาเปนหลักเกณฑในการอธิบาย ซ่ึงพอจะแบงแยกอธิบายทฤษฎีตางๆเกี่ยวกับการลงมือ
กระทําความผิด และหลักเกณฑการแบงแยกระหวางการลงมือกระทําความผิดกับการตระเตรียม
กระทําความผิด  ดังนี้ 
 
3.1 ทฤษฎีการแบงแยกระหวางการลงมือกระทําความผิดกับการตระเตรียมกระทําความผิด 
  3.1.1 ทฤษฎีการกระทําแรก (First acts theory) 
 จากแนวโนมในคําแนะนําของ  Lord Mansfield ในคดี  Scofidle ค .ศ .  1784 และ 
คําพิพากษาคดีอ่ืนๆ ตอมาใน คดี Higgims ค.ศ. 1801 คดี Chapman ค.ศ. 1849 และคดี Ransford 
ค.ศ.1874 ไดกอต้ังทฤษฎีการกระทําแรก (First acts theory) ข้ึน และถือวาเปนการวินิจฉัยท่ี
กอใหเกิดทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายพยายามกระทําความผิดสมัยใหมข้ึนมาในประเทศอังกฤษ1 
 ทฤษฎีนี้มีแนวคิดวาการลงมือพยายามกระทําความผิดเปนการกระทําใดๆท่ีไดกระทํา
ในการสงเสริมผลักดันเจตนาการกระทําความผิดอาญาใหคืบหนา ตราบเทาท่ีปราศจากการกระทํา
ในการเปดเผยเจตนาออกมากฎหมายจะไมลงโทษ แตในทันทีทันใดท่ีไดกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่งไปแลว กฎหมายจะพิจารณาตัดสินไมเพียงแตการกระทําท่ีกระทําไปแลว แตพิจารณาถึงเจตนา
ท่ีกระทําลงไปดวย และหากวามันเปนเจตนาท่ีมุงรายและผิดกฎหมาย ถึงแมวาการกระทําในตัวของ
มันเองจะไมผิดแตมีเจตนากระทําการท่ีเปนความผิดอาญาจะทําใหการกระทํานั้นกลายเปน
อาชญากรรมและตองถูกลงโทษ 

                                                            
1 Antony Duff (R.A.Duff).  (1996). Criminal Attempts.  p. 35. 
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 เหตุผล 2 ประการในทฤษฎีการกระทําแรกท่ีอาจจะมองเห็นถึงการวินิจฉัยท่ีกําหนด
ขอบเขตของการลงมือพยายามกระทําความผิดเชนนั้น คือ 
 1.  เจตนาเปนความผิด การกระทําเปนแคหลักฐานของเจตนาท่ีเปนความผิดนั้น 
 2.  แมแตการกระทําข้ันแรกในการดําเนินการกระทําความผิดอาญาก็เปนการกอใหเกิด
ความเสียหายตอชุมชนได (เปนคํากลาวในคดี Higgins ค.ศ. 1801) 
 และดวยเหตุนี้การกระทําแรกสมควรที่จะกําหนดใหเปนการลงมือพยายามกระทํา
ความผิดทางอาญา หลักการน้ีไมไดตองการขยายหรือเพิ่มขอบเขตของกฎหมายพยายามกระทํา
ความผิดในการลงโทษจําเลย ในคดีเหลานี้ผูกระทําผิดท้ังหมดมีแนวโนมถึงการกระทําในอนาคตท่ี
เปนการคืบหนาตอไปกวาการกระทําแรก คดี Scofield  ค.ศ. 17842 Mr.Scofield ไดวางส่ิงของและ
จุดเทียนไขไวดวยเจตนาท่ีตองการเผาบานของเขา คดี Higgins ค.ศ. 18013 Mr.Higgins ไดใชใหคน
รับใชทําการลักทรัพย (เขาถูกกลาวหาวามีความผิดฐานพยายามยุยงสงเสริมในความผิดฐาน 
ลักทรัพย) ในคดี Ransford  ค.ศ. 18744 Mr.Ransford ไดเขียนจดหมายถึงเด็กผูชายเช้ือเชิญใหเขามา
พบโดยมีเจตนาที่จะกระทําชําเราเด็ก (เขาถูกกลาวหาวามีความผิดฐานยุยงสงเสริมใหการทําชําเราท่ี
ผิดธรรมชาติ) แตในยุคตอมา ศาลไดแสดงใหเห็นถึงความโนมเอียงท่ีจะไมรับเอาทฤษฎีการกระทํา
ข้ันแรกนี้มาใช 
 ในบางคําตัดสินของศาลสหรัฐอเมริกา ดูเหมือนจะรับเอาทฤษฎีการกระทําแรกมาใชแต
ไมไดใหความสนับสนุนจริงจัง เชน ในคดี Stokes ค.ศ. 19085 ศาลถือวาเม่ือไหรก็ตามท่ีมีการแสดง
ใหเห็นอยางชัดเจนถึงเจตนามุงหมายของบุคคลท่ีจะกระทําความผิดอาญา การกระทําแมเพียง
เล็กนอยท่ีกระทําไปเพ่ือดําเนินตามเจตนาน้ันตอไปจะเปนการกระทําท่ีเปนการลงมือพยายาม
กระทําความผิด อยางไรก็ตามในการประยุกตใชความคิดเห็นเหลานี้ศาลไดแยกการลงมือพยายาม
การกระทําความผิดออกจากการเตรียมการกระทําความผิดในบางคดีใหไกลเกินไปกวาการกระทํา 
 

                                                            
2 Scofiled (1784) Cald 397,703 (Lord Mansfiled). as cited in. Antony Duff (R.A.Duff).  (1996).  

Criminal Attempts. p. 35 
3 Higgin (1801) 2 East  5, 21. As cited in. Antony Duff (R.A.Duff).  (1996). Criminal Attempts. 

p. 35. 
4  Ranford (1874) 13 Cox CC9.  as cited in. Antony Duff (R.A.Duff).  (1996). Criminal Attempts.   

p. 35 
5 Stokes (1908) 46  So 627, Mississippi. As cited in. Antony duff (R.A.Duff).(1996). Criminal 

Attempts.  p. 36.  
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แรกดวย เชน ในคดี Griffin ค.ศ. 18586 การกระทําของจําเลยท่ีไดดําเนินการไปไกลเกินกวาการ
กระทําข้ันแรกในการดําเนินการตามเจตนามุงหมายตอไปท่ีจะใหฆาสามีของคูนอนของตน กรณีท่ี
เธอจางเปนมือปนคนหนึ่ง พามือปนไปยังท่ีคอยดักรอสามีในทางท่ีสามีจะมา และใหปนท่ีมีกระสุน
เต็มแกมือปน เปนการลงมือพยายามกระทําความผิด เปนตน 
 ในคดี Robles ค.ศ. 19607 ศาลสหรัฐอเมริกาถือวาการเขียนจดหมายจากแคลิฟอรเนียถึง
โรงงานผลิตเฮโรอีนใน Mexico ถามวามีเฮโรอีนจําหนายไหม ถือเปนการใชจดหมายในการติดตอ
ใหเกิดความสะดวกในการพยายามกระทําความผิดอาญาฐานนําเฮโรอีนเขามาในรัฐ California  
 มีขอโตแยงสําหรับการกระทําในการลงมือพยายามกระทําความผิดในทฤษฎีการกระทํา
แรก คือ  การกระทําท่ีเปนการดําเนินการเพ่ือความคืบหนาไปสูความผิดนั้นจะถือกฎเกณฑอยางไร
วาการกระทํานั้นเปนการกระทําแรกท่ีเปนการลงมือพยายามกระทําความผิดตามความหมายทฤษฎี
การกระทําแรก เชน การถือเอาการสงจดหมายของ Mr.Robles เปนการกระทําแรกในการดําเนินการ
ตามแผนที่จะนําเอาเฮโรอีนเขาประเทศ การกระทําเชนนั้นก็อาจไมใชการกระทําแรกในการ
ดําเนินการตามแผนของเขาในการกระทําความผิดเชนนั้น การกระทําแรกในการกระทําตามแผน
ของเขาน้ันอาจจะเปนการคนหาที่อยูของโรงงานนั้นหรือการถือปากกาเพ่ือเขียนจดหมายน้ันก็ได 
  ก. ขอดีของทฤษฎีการกระทําแรก 

      ทฤษฎีนี้มีส่ิงท่ีนาสนใจอยู 2 ขอ คือ 
   1)  ดูเหมือนเปนบทพิสูจนท่ีตรงไปตรงมา ในการตัดสินของศาลตองการพิจารณา
เพียงวาจําเลยไดกระทําการบางอยางในการดําเนินการท่ีสงเสริมการกาวไปสูจุดมุงหมายในการ
ประกอบอาชญากรรมของเขาหรือไม 
   2) สามารถทําใหเจาหนาท่ีตํารวจเขามาแทรกแซงไดแตเนิ่นๆ เม่ือผูตองสงสัยเร่ิมมี
แนวโนมในการกออาชญากรรม โดยไมตองรอจนกระท่ังเขากระทําการเขาใกลการกระทําความผิด
อาญา การปฏิบัติเชนนี้เปนเพิ่มการปองกันอาชญากรรมของตํารวจอยางไดอยางไดผล 
 ลักษณะของการกระทําท่ีทฤษฎีการกระทําแรกตองการก็คือ ตองการการกระทําใดการ
กระทําหนึ่งเพียงบางการกระทําท่ีเปนการดําเนินการสงเสริมความคืบหนาไปสูความผิด การกระทํา
เพียงแคนี้ก็ถือเปนหลักฐานเพียงพอตอความคงอยูและความแนวแนของเจตนาแลว และควรเปน
การลงมือพยายามกระทําความผิด 
 
 
                                                            

6 Griffin (1858) 26 Ga 493, Geogia. As citied in. Ibid.  p. 3. 
7 Robles.  (1960). 185 F Supp 82,84 as cited in. Ibid.  p. 36.  
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 ข. ขอเสียของทฤษฎีการกระทําแรก 
   1) ขอเสียของทฤษฎีการกระทําแรกท่ีเห็นไดชัด คือ ทฤษฎีนี้กวางมากเกินไป 
ตัวอยางเชนกรณีท่ีตัดสินลงโทษ Mr.Ransford (ในคดีพยายามยุยงสงเสริมใหกระทําชําเราผิด
ธรรมชาติ) และ Mr.Robles (ในคดีพยายามกระทําความผิดฐานนําเฮโรอีนเขามาในรัฐ (California) 
ทันทีท่ีพวกเขาหยิบปากกาข้ึนมาเขียนจดหมายเทานั้น ก็อาจถือวาเปนการลงมือกระทําความผิดแลว 
   2) ตามทฤษฎีนี้รับเอาการรับสารภาพของจําเลยมาเปนเจตนาการกระทําความผิด
ทางอาญาของจําเลยอีกสวนหนึ่งดวย 
   3) การพิสูจนการลงมือพยายามกระทําความผิดตามทฤษฎีนี้กวางมากถึงขนาดท่ีวา
กฎหมายวาดวยการพยายามกระทําผิดจะทําใหเกิดสมดุลท่ีผิดระหวางสิทธิสวนบุคคลและการ
ปกปองผลประโยชนในการปองกันอาชญากรรมของชุมชน ขอพิสูจนในทฤษฎีนี้มีความใสใจตอ
การตรวจพบและจับกุมเหลาอาชญากรเปาหมายแตเนิ่นๆ แตดวยความคํานึงถึงสมดุลตอการเคารพ
สิทธิสวนบุคคล กอใหเกิดขอคํานึงในการพิจารณาและขอเรียกรองใหเกิดการคุมครองในการ
ปองกันอาชญากรรมตามทฤษฎีการกระทําแรก (first acts theory) ใหแคบข้ึน 
 ค. ขอพิจารณาในการเรียกรองใหเกิดการคุมครองปองกันอาชญากรรมในทฤษฎีการ
การกระทําข้ันแรกใหแคบข้ึน 3 ประการ8 
   1) ถึงแมวาเราจะมองไมเห็นถึงคุณคาในสิทธิของอาชญากร ในจุดมุงหมายของ
อาชญากรที่จะดําเนินการกระทําทางอาชญากรรมไปใหไกลเกินกวาการกระทําแรกก็ตาม แตการ
ขยายกวางของการลงมือพยายามกระทําความผิดตามทฤษฎีการกระทําแรกนั้นจะกอใหเกิดการ
ตัดสินลงโทษบุคคลหลายคนท่ีเจตนาจะยกเลิกการกระทําโดยสมัครใจกอนท่ีจะเขาใกลความผิด
สําเร็จ  อาจจะมีในบางกรณีท่ีแสดงใหเห็นวาการมีกฎหมายท่ีเขมงวดนี้ถูกตอง แตนี่ควรจะเปนเร่ือง
ของการกําหนดใหเปนขอยกเวนสําหรับกรณีท่ีมีสถานการณรุนแรงเปนพิเศษไมใชเปนบททั่วไป
ในกฎหมายพยายามกระทําความผิด ตัวอยางเชน ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปนในประเทศอังกฤษตาม
พระราชบัญญัติปองกันการกระทําท่ีเปนอาชญากรรม ค.ศ. 1953 (Prevention of Crime Act 1953) 
หรือในเร่ืองการครอบครองหรือเปนเจาของส่ิงของท่ีมีเจตนาใชในการทําลายทรัพยสินผูอ่ืนตาม
พระราชบัญญัติความเสียหายจากการประกอบอาชญากรรม ค.ศ. 1971 (Crime Damage Act 1971)9 
เปนตน 
   2) กฎหมายพยายามกระทําความผิดตามทฤษฎีดังกลาวจะนําไปสูการบุกรุก และ
การกดข่ีขมเหงของเจาหนาท่ีตํารวจสืบสวนในการคนหาพยานหลักฐานท่ีตองการจากอาชญากรรม
                                                            

8 Antony Duff  (R.A.Duff).  (1996).  Criminal Attempts.   p. 37. 
9 Antony Duff  (R.A.Duff).  (1996).  Criminal Attempts.  p. 37. 
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ท่ีเกิดข้ึน และยังสนับสนุนใหเช่ือม่ันอยางมากกับการยอมรับสภาพของผูตองหาในกรณีท่ีไมมี
หลักฐานขอสรุปอ่ืนๆของความผิดวาผูตองหามีความผิด ดวยอันตรายท้ังหมดขางตนท่ีกอใหเกิด
การใชกฎหมายในทางท่ีผิดจะกอใหเกิดความลมเหลวในกระบวนการยุติธรรม 
   3) ระบบกฎหมาย (ท่ีแตกตางจากระบบบังคับควบคุมความประพฤติ เชน กฎหมาย
ในระบบเผด็จการ,กฎหมายศาสนา) ตองปฏิบัติตอประชาชนเหมือนเปนผูกระทําการปกครอง
ตนเอง เพราะฉะน้ันควรจะปลอยใหประชาชนมีอิสระเทาท่ีจะเปนไปไดในการตัดสินตอการกระทํา
ของพวกเขาเอง แมควรจะยอมใหโอกาสอาชญากรเปาหมายซ่ึงเปนประชาชนคนหนึ่งในสังคมนั้น
สามารถตัดสินดวยตัวเขาเองท่ีจะละท้ิงการดําเนินการกระทําความผิดทางอาญาของเขา (locus 
poenitentiae) ก็ตาม บางคนท่ีวางแผนและเร่ิมกระทําตามเจตนากออาชญากรรมและเปนการกระทํา
ท่ีนาตําหนิแตกอนท่ีเขาถูกนําตัวเขามาอยูภายใตสภาพบังคับของกฎหมายเขาควรจะไดโอกาส
เสียใจและกลับใจในการกระทําอาชญากรรมดังกลาว รวมถึงใหเขามีโอกาสในการยืนยันท่ีจะ
กระทําการตามความตองการของกฎหมายโดยสมัครใจเสียกอน 
 3.1.2 ทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทาย (Last acts theory)10 
 จากการไมเห็นดวยกับขอบกพรองของทฤษฎีการกระทําแรก (First act theory) ท่ีอาจจะ
กอใหเกิดการตัดสินลงโทษคนหลายคนท่ีเจตนาจะยกเลิกการกระทําโดยสมัครใจกอนท่ีจะเขาใกล
ความผิดสําเร็จ และการท่ีอาจจะนําไปสูการบุกรุก และการกดข่ีขมเหงของเจาหนาท่ีตํารวจสืบสวน
ในการคนหาพยานหลักฐาน รวมถึงขอคํานึงในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเสมือนเปน
ผูกระทําการปกครองตนเอง โดยแสดงออกมาใหเห็นเปนขอพิจารณาในการเรียกรองใหเกิดการ
คุมครองการปองกันอาชญากรรมตามทฤษฎีการกระทําแรกใหแคบขึ้นนั้น นําไปสูการนําเสนอ
ทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทาย (Last acts theory) ข้ึน ซ่ึงในความสําคัญของทฤษฎีการกระทําข้ัน
สุดทาย คือ การใหอาชญากรเปาหมายมีโอกาสตัดสินใจ (locus poenitentiae) ละท้ิงการกระทําตาม
เจตนาของเขาโดยสมัครใจ จนกวาเขาจะไดลงมือกระทําการใดๆ ไปจนหมดส้ินแลวในพฤติการณท่ี
เขาสามารถจะกระทําไดในการประกอบอาชญากรรมน้ัน 
  กลาวกันวาอังกฤษเร่ิมมีการใชทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายในการพิจารณาคดีของ 
ผูพิพากษา Parke B ในคดี Eagleton ค.ศ. 185511 คดีนี้จําเลยไดอางเท็จหลอกลวงวาไดบรรจุขนมปง
ขายใหผูซ้ือตามจํานวนน้ําหนักท่ีแนนอนและไดรับสินเช่ือ (Credit) จากผูซ้ือวาจะจายเงินตาม
จํานวนภายหลัง แตการหลอกลวงของเขาถูกจับไดกอนท่ีเขาจะไดรับการชําระเงินจากผูซ้ือ ศาล

                                                            
10 Antony Duff (R.A.Duff).  (1996).  Criminal Attempts. pp. 37-42. 
11 Eagleton (1855) 6 Cox cc 559. as cited in. Antony Duff (R.A.Duff).  (1996).  Criminal Attempts.  

p. 37 

DPU



53 

อุทธรณ (Appeal Court) ถือวาเขามีความผิดขอหาพยายามไดเงินมาดวยการหลอกลวง การกระทํา
ของจําเลยเหลือเพียงแตการไดรับเงิน การติดตอกับผูเสียหายของจําเลยถือวาเปนการกระทําข้ัน
สุดทายของจําเลยแลว การกระทําเหลานั้นไมไดหางไกลจากการกระทําความผิดและการกระทํานั้น
เปนการกระทําโดยตรงท่ีนําไปสูการกระทําความผิด ศาลอุทธรณถือวาการกระทํานั้นเปนการลงมือ
พยายามกระทําความผิด ในคดีนี้นั้นข้ันตอนตอไปใดๆในสวนของจําเลยไมมีความจําเปนในการท่ี
จะไดรับชําระหนี้ท่ีเกิดจากการหลอกลวงนั้นแลว แมวาจะมีการใหเครดิตแกกัน ซ่ึงแมการกระทํา
ข้ันสุดทายของจําเลยนั้นไมไดใกลกับการชําระหนี้เงินเลยก็ตาม ในคดีนี้นั้นการกระทําตอๆ มา
ข้ึนอยูกับตัวของผูเสียหายเองในการดําเนินการไปสูการจายเงิน (ถือไดวาเปนการกระทําข้ันสุดทาย
ของจําเลยแลว ไมมีการกระทําของจําเลยใดๆที่เกี่ยวของในการตัดสินใจของจําเลยอีกแลว) ดวยเหตุ
นี้สามารถท่ีจะถือไดวาการกระทําของจําเลยเปนการลงมือพยายามกระทําความผิด 
  Holmes J ไดใหขอชวนคิดเกี่ยวกับลักษณะของการกระทําข้ันสุดทายไววา “...เพียงแต
การกระทําสุดทาย (last acts) นั้นสามารถบรรยายลักษณะของการกระทํา ในการลงมือพยายาม
กระทําผิดไดหรือไม ดวยเหตุคําพูดท่ีวาการกระทําข้ันสุดทายนั้นเปนการกระทําท่ีสุดทายท่ีจะ
สามารถทําใหความผิดเปนผลสําเร็จ บางคนถือเอากรณีเพียงแตการเล็งปนท่ีมีกระสุนเปนการ
กระทําสุดทายในการเจตนาฆาเหยื่อ แมวาเขายังไมไดกระทําการในข้ันสุดทายจริงๆคือการเหนี่ยว
ไกปนก็ตาม...”12 
 ก.  การเพิ่มขอพิจารณาในเ ร่ือง  “การกระทํา ท่ี เกี่ ยวพันใกล ชิด” ( immediately 
connected) เขาไปในทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายของผูพิพากษา Parke B 
 ตอมาในคดี Roberts 1855 ผูพิพากษา Parke B ไดเพิ่มเหตุผลในเร่ือง “การกระทําท่ี
หางไกล” (remote) กับ “การกระทําท่ีเกี่ยวพันใกลชิด” (immediately connnected) เขาไปเปน
ขอพิจารณาเพิ่มเติมในทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทาย แตเขายังยืนยันวามิไดมีเจตนาที่จะเสนอการ
ยกเลิกขอเสนอทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายในการตัดสินคดี Roberts นี้แตอยางใด 
 คดี Roberts ค.ศ. 185513 (ความผิดฐานพยายามปลอมเหรียญกษาปณ) Park B กลาวไว
วา “...บางคนท่ีเอาแมพิมพในการทําเหรียญปลอมมาแตยังไมมีเคร่ืองมือจําเปนอยางอ่ืนในการทํา
เหรียญปลอม มีความผิดฐานพยายามปลอมแปลงเหรียญกษาปณ สําหรับการกระทําของเขานั้นเปน
การกระทําท่ีเกี่ยวพันใกลชิดเขาใกลโดยตรงตอความสําเร็จและมุงโดยตรงตอการกระทํา
อาชญากรรมแลว ดวยเหตุท่ีการปลอมเหรียญเปนความประสงคอยางเดียวเทานั้น ท่ีทําใหเขาจัดหา
แมพิมพและโลหะมา...” 
                                                            

12 Antony Duff (R.A.Duff).  (1996).  Criminal Attempts. p. 37  
13 Roberts (1855) Dears 539. as cited in. Antony Duff (R.A.Duff).  (1996). Criminal Attempts. p. 38 
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 Antony Duff 14 ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับคดีนี้ไววาทําไม Parke B เรียกรองการกระทําใน
ตัวเองข้ันสุดทายของผูกระทําผิดในคดี Eagleton บางทีเพราะวาในคดี Eagleton ความสมบูรณของ
ความผิดนั้นตองอาศัยการกระทําในอนาคตโดยคนอ่ืน แตในคดี Roberts ความสมบูรณในการ
กระทําความผิดนั้นอาศัยเพียงการกระทําข้ันสุดทายของตัวผูกระทําความผิดเทานั้นเอง 
 เห็นไดวามีการเปล่ียนแปลงในคําตัดสินของ Parke B ระหวางคดี Eagleton (พยายามได
เงินมาโดยหลอกลวง) กับคดี Roberts (พยายามปลอมเหรียญกษาปณ) ซ่ึงผสมผสานความหางไกล 
(remote) และการกระทําท่ีเกี่ยวพันใกลชิด (immediately connected) เขามาเปนขอตัดสินดวย
นอกเหนือจากการกระทําสุดทายของตัวผูกระทําผิดเอง ในคดี Eagleton คือการไดแมพิมพโลหะมา
อาจจะยังไมใชการกระทําข้ันสุดทายในการปลอมแตมันอาจจะใกลชิดกับการกระทําผิดสําเร็จแลว 
 ตอมาจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการกฎหมาย (The Law Commission) เห็นวา การ
ตัดสินในคดี Robinson15 ก็ไดอาศัยทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายในการตัดสินดวยเหมือนกัน ในคดี 
Robinson ค.ศ. 191516 (ความผิดฐานพยายามไดเงินมาโดยหลอกลวง) คนขายอัญมณีคนหนึ่งแกลง
ทําการปลนรานตัวเองโดยมีเจตนาที่จะโกงการประกันของเขา เขาโทรศัพทแจงเจาหนาท่ีตํารวจ
แลวแตถูกจับไดกอนท่ีเขาจะติดตอโดยตรงกับบริษัทประกัน ศาลตัดสินวาเขามีความผิดฐาน
พยายามไดเงินมาโดยหลอกลวง แตศาลอุทธรณ (Court of Appeal) ไดกลับคําตัดสิน โดยกําหนดวา
การกระทําของเขาเปนแคการตระเตรียมเพื่อการลงมือพยายามกระทําความผิด และไมใชกรณีท่ี
เกี่ยวพันใกลชิดกับการกระทําความผิดสําเร็จ อยางไรก็ตามศาลอุทธรณ (Court of Appeal) ยังไดให
ความเห็นไวอีกวาเขาอาจจะมีความผิดไดถามีขอเท็จจริงเพิ่มเติมข้ึนวาเขาไดติดตอกับบริษัทผูรับ
ประกันภัยเรียกรองเอาเงินประกันภายหลังท่ีไดหลอกลวง 
 หลังจากคดี Robinson นี้แลวไมไดมีการใชทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายในการตัดสิน
เกี่ยวกับความผิดฐานพยายามโดยอาศัยแตเพียงการกระทําสุดทายของตัวผูกระทําผิดอยางเดียวอีก
เลย การวินิจฉัยการลงมือพยายามกระทําความผิดตอมานั้นจะตองอาศัยการกระทําตอไปท่ีเกี่ยวพัน
ใกลชิดกับความผิดสําเร็จ (immediately connected) เขามาเปนขอตัดสินเพิ่มเขามาดวยโดยแสดงให
เห็นอยางชัดเจนในคําตัดสินของศาลอุทธรณวาจะไมใชทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายแตเพียงอยาง
เดียวมาเปนขอวินิจฉัยในการตัดสินเร่ืองการลงมือพยายามกระทําผิดอีก 
 
 

                                                            
14 Antony Duff (R.A.Duff).  (1996).  Criminal Attempts.  p. 37. 
15 Robinson (1915) 2 KB 342,Law Com.102,para. 2.24. as cited in. Antony Duff (R.A.Duff).  (1996). 

Criminal Attempts. p. 39 
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 ข. ความหมายของการกระทําข้ันสุดทาย (Last acts) ในความหมายของ Lord Diplock 
 การกระทําข้ันสุดทาย หมายถึง “การตกลงใจอยางเด็ดเดี่ยว” เปรียบเสมือน “การขาม
แมน้ํารูบินคอนแลวเผาเรือ” (Rubicon-crossing)” 
 ผูพิพากษา Lord Diplock ไดนําทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายมาใชตัดสินเชนกันใน คดี 
storehouse 197817 และไดอธิบายความหมายของการกระทําข้ันสุดทายใหชัดเจนยิ่งข้ึนในคดี 
storehouse ค.ศ. 1978 Mr.Storehouse โกหกวาตัวเขาเสียชีวิต เพื่อใหภรรยาของเขาที่ไมรูเ ร่ือง 
(innocent agent) ไปเรียกรองรับเงินประกันชีวิตของเขา ศาลสูง (House of Lords) ถือวาการกระทํา
เชนนี้เปนการพยายามไดทรัพยสินมาโดยการหลอกลวง (ตามพระราชบัญญัติวาดวยการลักทรัพย 
ค.ศ. 1968 (Theft Act 1968) ของอังกฤษ มาตรา 15(2) นั้น การไดมาซ่ึงทรัพยสินรวมถึงการให
อํานาจการทําใหผูอ่ืนสามารถไดไปซ่ึงทรัพยสินดวย) 
 Lord Diplock ไดโตแยงความตองการของ Parke B สําหรับขอพิจารณาในเร่ือง “การ
กระทําท่ีเกี่ยวพันใกลชิด” (immediately connected) และเห็นวา “...การกระทําข้ันตอนสุดทาย (last 
acts) นั้นควรหมายถึง18 การท่ีผูกระทํานั้นไดขามเสนแบงระหวางความลังเลและความตกลงใจของ
เขา โดยในการกระทําของเขาอยางนั้นไดแสดงใหเห็นถึงการไมเปล่ียนแปลงในเจตนาท่ีจะมุงไปสู
การกระทําความผิดสําเร็จ เวนแตถูกขัดขวางหรือปองกันจากการกระทําของเขาเชนนั้นโดยไมได
ตั้งใจ เปรียบเสมือนกับ การขามแมน้ํารูบินคอนแลวเผาเรือ (Rubicon-crossing)...19 (การตกลงใจ
อยางเด็ดเดี่ยวของอาชญากร การกระทําของ Mr.Storehouse เปนไปตามขอกําหนดนี้ เม่ือเขาได
กระทําไปท้ังหมดภายใตกําลังความสามารถของเขาเพ่ือใหภรรยาไดรับเงินประกัน เปนการกลาวได
วาการกระทําข้ันสุดทาย (last acts) ของ Mr.Storeshouse คือการท่ี Mr.Storeshouse ไดตกลงใจอยาง
เด็ดเดี่ยวขามเสนแบงของความลังเล (Robinson-crossing) แลวเม่ือเขามีการกระทําทางกายโดยการ
โกหกภรรยาของเขา  แสดงใหเห็นไดวาเปนการกระทําไปท้ังหมดภายใตกําลังความสามารถของเขา
ในการประกอบอาชญากรรมน้ันแลว  โดยไมมีการขัดขวางปองกันการกระทําความผิดนั้นจากตัว
เขาเอง ถือวาการกระทําของเขาเชนนั้นเปนการกระทําข้ันสุดทายตามทฤษฎี การกระทําข้ันสุดทาย
แลว 

                                                            
17 Storehouse (1915) 2 KB 342,Law Com. 102,para. 2.24 as cited in. Antony Duff (R.A.Duff).  

(1996). Criminal Attempts.  p. 38. 
18 Antony Duff (R.A.Duff).  (1996).  Criminal Attempts. p. 39. 
19 แมนํ้ารูบิคอน  (rubicon river) เปนแมนํ้าในนิยาย หมายถึง แมนํ้าแหงความตายที่คนตายขามไปแลว

ไมสามารถขามกลับมาไดอีก 
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 อยางไรก็ตามเราสามารถบอกความหมายของการตกลงใจโดยเด็ดเดี่ยว (Robicon-
crossing) ไดกวางกวานี้ ตัวอยางเชน ทําไมเราไมอาจจะกลาวไดวา จําเลยในคดี Boyle ค.ศ. 198720 
มีการตกลงใจโดยเด็ดเดี่ยวและมีความผิดขอหาพยายามยองเบา (ลักทรัพย) เม่ือพวกเขาเร่ิมลงมือเขา
ประตูบานท่ีพวกเขาเจตนาเขาลักทรัพย หรือในคดี Mr.White 1910 วา Mr.White เขาตกลงใจโดย
เด็ดเดี่ยว เม่ือเขายื่นแกวน้ํามะนาวท่ีผสมไซยาไนดขนาดไมถึงตายใหแมของเขาดื่ม โดยคร้ังนี้เปน
เจตนาผสมใหดื่มเปนคร้ังแรกในจํานวนหลายๆ คร้ังตอไป จนสามารถฆาเธอไดในท่ีสุด21 จําเลย
เหลานี้ไมไดกระทําการกระทําไปทั้งหมดภายใตกําลังความสามารถของพวกเขาท่ีจะประกอบ
อาชญากรรมแลวหรือ ในกรณี Mr.White ยังตองมีไซยาไนดท่ีจะใสตอๆ ไปอีกเพื่อวางยา กรณี 
Mr.Boyles ยังตองเขาไปในบานอีก ถึงกระนั้นอยางนอยเราอาจกลาวไดวาในการกระทําของเขา
เหลานั้นเปนการขามแมน้ํารูบิคอนและเผาเรือแลว (Robicon-crossing) การกระทําของพวกเขาเองท่ี
ถือวาเปนการกระทําท่ีขามแมน้ํารูบิคอน คือ เขาไดตกลงใจอยางเด็ดขาดสุดทายในการดําเนินการ
กระทําตามความผิดของเขา และเปนการกระทําท่ีเปรียบเสมือนเผาเรือ คือ ไมสามารถเอากลับคืน
หรือแทรกแซงขัดขวางปองกันในการกระทําความผิดของเขาไดอีกแลว 
 อยางไรก็ตามเราสามารถตัดสินไดอยางไรวา การกระทําอยางไรเปนการกระทําท่ี
เกี่ยวพันใกลชิด (immediately connected) หรือเปนการกระทําท่ีตกลงใจโดยเด็ดเดี่ยว (Robicon-
crossing) ถาเรานับรวมการกระทําของ Mr.White หรือของ Mr.Boyles เปนการลงมือพยายาม
กระทําความผิด โดยดูท่ีถาการกระทําของเขาท้ังหลายน้ันไมสามารถกลับใจเอาคืนแทรกแซงแกไข
ไดอีกแลว (Robicon-crossing) ส่ิงนี้แมวาจะไมไดชวยในการตัดสิน อยางไรก็ตามก็ควรนับรวมเขา
ไวเปนขอพิจารณาดวย 
 ค. ขอพิจารณาเกี่ยวกับ “การเขาแทรกแซงท่ีเปนไปได” (Possible intervention) ใน
ทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทาย22 
 Gordon พบวาการใชทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายในกฎหมายของสกอตแลนดไดมีการ
เพิ่มขอพิจารณาการใหโอกาสในการเขาแทรกแซงการกระทําของอาญากร (possible intervention) 
หรือขอพิจารณาในการใหโอกาสผูกระทําผิดจะสามารถหยุดยั้งการกระทําความผิดของเขาไดเขาไป
ในทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทาย ซ่ึงจะตัดสินลงโทษผูกระทําความผิดตอเม่ือเขาไมปรารถนาท่ีจะเขา
แทรกแซง กาวกายปองกันขัดขวางในการดําเนินการกระทําความผิดของเขาอีกแลว ขอพิจารณาน้ี
                                                            

20 Boyle (1987) 84 Cr. APP.R.270. as citied Antony Duff (R.A.Duff). (1996). Criminal Attempts.  

p. 39. 
21 White (1910) 2 KB 124. as cited in. Antony Duff (R.A.Duff).  (1996).  Criminal Attempts. p. 39 
22 Antony Duff (R.A.Duff). (1996).  Criminal Attempts.  pp. 39-40 
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ไดถูกกลาวข้ึนในการตัดสินในคดี Tannabill and Nielson 1943 และในคดี Morton v Henderson 
195623 โดยคํากลาวท่ีวา “...การพยายามกระทําความผิดตองการการกระทําท่ีแสดงออกมาใหเห็นชัด  
(Over Act) โดยจําเลยไมสามารถเรียกเอาผลที่เกิดตามมากลับคืนไดซ่ึงเปนการกระทําท่ีนําไปสูการ
ประกอบอาชญากรรม…” เชน การแนะนําชักชวนผูอ่ืนใหยอมเสนอรายงานเท็จดวยเจตนา
หลอกลวง ไมเปนการพยายามหลอกลวง บุคคลท่ีสงยาทําใหแทงใหผูอ่ืนวางยาไมมีความผิดขอหา
พยายามทําแทง การดําเนินการของเขาเหลานั้นยังมีชองวางมากมายใหยอนกลับยกเลิกไมให
ความผิดสําเร็จในส่ิงท่ีเขาไดกระทําไปแลวได เม่ือเขาสามารถเขียนบอกคนคนน้ันไมใหวางยา    
(คดี Baxter 1908)24 แมวาการกระทําของผูกระทําเหลานี้แตละคนไดกระทําสําเร็จในข้ันสุดทายแลว 
(มีการยืนยันอยางแข็งขันในการกระทํา) และการกระทําของเขาเหลานั้นตางก็เปนการกระทํา
โดยตรงนําไปสูการประกอบอาชญากรรมแลว แตเขาก็ยังคงสามารถเขาแทรกแซงปองกันการ
กระทําความผิดเชนนั้นของเขาได 
 แตอยางไรก็ตามก็มีบางคดี เชน คดี Ramage ค.ศ. 1825 คดี Tumbleson ค.ศ. 1863 คดี 
Semple ค.ศ. 1937 คดี Angus ค.ศ. 1935 และคดี Dalton ค.ศ. 195125 ท่ียึดถือเพียงการกระทําในข้ัน
สุดทายเพียงพอสําหรับความผิดฐานพยายามแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งคดีเหลานั้นไดปฏิเสธการใช
ขอพิจารณาเกี่ยวกับการแทรกแซงท่ีเปนไปได (possible intervention) โดยกลาววาขอพิจารณานี้จะ
ทําใหทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายแคบเขาอยางมาก 
 ขอพิจารณาการเขาแทรกแซงที่เปนไปได (possible intervention) ดูเหมือนจะคลายกับ
ขอเรียกรองของใจความสําคัญของทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเคารพถึง
เจตนาของอาชญากรในการใหโอกาสอาชญากรมีโอกาสตัดสินใจ (locus poenitentiae) การยอมรับ
และเฝาคอยอาชญากรใหมีโอกาสตัดสินใจละท้ิงแผนการ จนกระท่ังเขาไดกระทําการกระทํา
บางอยางท่ีกลับคืนมาไมได (irrevocable act) คือ มีลักษณะของ “การกระทําท่ีเอากลับคืนมาไมได” 
(irrevocable act) ไปแลว ไมมีโอกาสละท้ิงแผนการอีกแลว เชน Mr. Eagleton สามารถตรวจแก
เนื้อหาใหถูกตองกอนท่ีเขาจะไดรับเงิน Mr. storehouse สามารถเปดเผยตัวเองกอนท่ีภรรยาของเขา
จะไดรับเงินประกัน บางคนท่ีวางยาพิษในกาน้ําชาซ่ึงหวังใหเหยื่อเปาหมายด่ืมเขาสามารถแทรกแซง 

                                                            
23 Tannabill and Nielson (1943) JC 150,153. and Morton v Henderson (1956)  JC 55,58.as cited in 

Antony Duff (R.A.Duff). (1996).  Criminal Attempts. p. 40. 
24 Baxter (1908) 16 SLT 475,477. as cited in. Antony Duff (R.A.Duff).  (1996).  Criminal Attempts.  

p. 40. 
25 Ramage (1825) Hume i 28 ,Tumbleson (1836) 4 Irv 426,Semple (1937) JC 41,Angus (1935) JC 1 

and Dalton (1951) JC 76. as cited in Antony Duff (R.A.Duff).  (1996).  Criminal Attempts. p. 39. 
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เพื่อปองกันไมใหเหยื่อดื่มชาน้ันได เปนตน แตอยางไรก็ตามก็สามารถโตแยงในขอพิจารณานี้ไดวา
กรณีท่ีบางคนไดกระทําการกระทําในข้ันสุดทายแนนอนไปทุกอยางเทาท่ีเขารูแลวเกินกวาจุดท่ีเขา
จะเขาแทรกแซงไดแลว แตเราก็ยังไมแนใจเหมือนกันวาเขายังคงสามารถเขาแทรกแซงการกระทํา
ดังกลาวไดหรือไม เม่ือเขาปฏิเสธวาไมใชโอกาสสุดทายท่ีเขาจะละท้ิงแผนการของเขา มันเปนเร่ือง
ภายในจิตใจของเขาเองท่ีวาเขาจะเขาแทรกแซงหรือไมเม่ือใดซ่ึงเปนส่ิงท่ียากจะช้ีชัดออกมา 
 ไมใชวาความเห็นเร่ือง “การเขาแทรกแซงท่ีเปนไปได” (possible intervention) จะแปล
ความหมายอธิบายแสดงเปนนัยถึงเร่ือง “การกระทําท่ีเอากลับคืนมาไมได” (irrevocable act) เสมอ
ไป เชน ในคดี Mckenzie 198826 กรณีท่ีเหลาจําเลยโดยการหลอกลวงไดชักชวนเหลาทนายความ
กอใหเกิดการฟองรองโดยไมมีมูลตอตานบริษัทแหงหนึ่งดวยเจตนาท่ีจะไดเงินจากบริษัทนั้น ศาล
ถือวากรณีนี้เปนการพยายามฉอโกง ดวยเหตุท่ีกระทําในการชักชวนพวกทนายความใหเร่ิมการ
ฟองรองนั้น พวกจําเลยไดกระทําการซ่ึงแสดงเจตนาออกมาใหเห็นชัดแลว (overt act) และการ
แนะนําชักชวนทําใหเหลาทนายความเช่ือของจําเลยนั้นเปนการกระทําท่ีไมสามารถเรียกกลับคืนมา
ไดและนําไปสูการกระทําความผิด ถึงแมวาจําเลยจะสามารถละท้ิงการกระทําความผิดนั้น แตพวก
เขาไมสามารถเรียกกลับคืน (recalled) หรือลบลางออกไป (expunged) หรือทําใหปราศจากมลทิน 
(blotted out) การกระทํานั้นของเขาไดแลว 
 การเขาแทรกแซงท่ีเปนไปได (possible intervention) ไมจําตองเปนการกระทําข้ัน
สุดทายหรือเกี่ยวของกับขอพิจารณาการกระทําท่ีเอากลับคืนมาไมได (irrevocable act) ของจําเลย
แตอยางใด เพราะเหลาจําเลยยังคงถือเอาการกระทําเหลานั้นโดยตลอดและไมมีใครปลอยใหเกิด
ความเปนไปไดท่ีจะเขาแทรกแซงเพ่ือปองกันการเกิดผลของความผิดนั้น 
 ทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายนั้นเปนการยึดถืออยางเครงครัดในแนวคิดเร่ือง “การให
อาชญากรเปาหมายมีโอกาสตัดสินใจ” (locus poenitentiae) หมายถึง การใหโอกาสอาชญากรมี
โอกาสละท้ิงถอนคืนการกระทําตามเจตนาของเขาโดยสมัครใจ แนวคิดเชนนี้เปนการหลบเล่ียง
ความรับผิดในทางอาญา สวนหน่ึงดูเหมือนวาไมเห็นดวยกับสวนดีของทฤษฎีการกระทําแรก แต
ทฤษฎีนี้ก็ยังมีความไมแนนอนอยูเหมือนกัน 
 ง. ขอดีขอเสียของทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทาย 
   1)  ขอดี ของทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทาย คือ การรับความคิดเร่ือง “การใหโอกาส
อาชญากรเปาหมายมีโอกาสตัดสินใจและท้ิงแผนการ (locus poenitentiae) อยางจริงจัง เปนการ

                                                            
26 Mckenzie (1988) SLT 478. as cited in.   Antony Duff (R.A.Duff).  (1996).  Criminal Attempts.  

p. 40. 
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เคารพในการตัดสินใจของบุคคลในการใหโอกาสอาชญากรในทุกโอกาสท่ีจะเพิกถอนการกระทํา
ของเขาโดยสมัครใจเพื่อหลีกเล่ียงการรับผิดในอาญา 
   2)  ขอเสีย ของทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายท่ีเห็นไดชัด คือ มันแคบเกินไปอาจทํา
ใหการพยายามขโมย หรือการพยายามฆาโดยใชอาวุธปนเกือบจะเปนไปไมได หากวามีขอเท็จจริง
ท่ีวาคนรายตองถือเอาทรัพยสินของผูอ่ืนคนรายจึงจะมีความผิดขอหาลักทรัพย หากวาถาคนราย
ไมไดถือเอาทรัพยสินผูอ่ืนจริงๆถือวาคนรายไมไดกระทําการข้ันสุดทาย ดังนั้นจึงอาจไมมีแมแต
การพยายามลักทรัพย หรือชายคนหน่ึงท่ีจะลงมือขมขืนกระทําชําเราผูเสียหายนั้น จะตองไดความวา
อวัยวะเพศของชายนั้นจะตองลวงลํ้าเขาไปในอวัยวะเพศของผูเสียหายกอน หากยังไมลวงลํ้าถือวา
ไมไดกระทําการกระทําข้ันสุดทาย ดังนั้นจึงยังไมถูกตัดสินลงโทษขอหาพยายามขมขืนชําเรา  
ทฤษฎีนี้จะปลอยตัวคนท่ีประสงคจะเปนฆาตกรท่ีถูกจับไดขณะนิ้วอยูในไกปน หรือคนท่ีประสงค
จะลอบวางเพลิงและถูกจับไดขณะถือไมขีดจุดไฟแลวพนผิดไป 
 ความหมายโดยนัยเหลานั้นแสดงใหเห็นถึงการไมยอมรับในทฤษฎีการกระทําข้ัน
สุดทาย แมอาจเห็นวาทฤษฎีนี้จะไมทําใหตํารวจส้ินโอกาสเขาแทรกแซงเพื่อปองกันอาชญากรรม
กอนท่ีจะเขาใกลความผิดสําเร็จ ในเหตุผลท่ีวาไมสามารถใหความวางใจตํารวจไดในกฎหมาย
พยายามกระทําความผิดก็ตาม แตอยางไรก็ตามไมมีขอสงสัยเลยวาเปนการลดประสิทธิภาพใน
สภาพบังคับของกฎหมายเม่ืออาชญากรเปาหมายจะรูวาพวกเขาสามารถกระทําการเขาใกลความผิด
สําเร็จแคไหนโดยไมตองรับผิดอาญา มันจะเปนการบังคับใหตํารวจตองเลือกระงับการเขา
แทรกแซงแตเนิ่นๆเพ่ือเขาปองกันอาชญากรรมและการรอจนกระท่ังอาชญากรเปาหมายไดทําการ
กระทําถึงข้ันตอนสุดทายที่จะทําใหแนใจถึงการตัดสินใจวาจะมีความผิดและลงโทษอาชญากรนั้น
ได อันแสดงใหเห็นถึงการขาดไปถึงการรับรองในการปองกันการกอใหเกิดการกระทําความผิดวา
ใครจะเปนผูเขาทําการแทรกแซงขัดขวางการกระทําข้ันสุดทายของอาชญากรและควรจะกระทํา
เชนนั้นเม่ือใดในระบบกฎหมายที่ซ่ึงตัดสินและลงโทษฆาตกรหรือคนท่ีขมขืนกระทําชําเราสําเร็จ 
ควรจะตัดสินและลงโทษคนท่ีประสงคจะเปนฆาตกรท่ีถูกจับไดขณะนิ้วมืออยูในไกปนดวย
เหมือนกัน หรือคนท่ีประสงคจะขมขืนกระทําชําเราท่ีถูกจับไดขณะกําลังจะชําเราเหยื่อ (กําลังจะใช
อวัยวะเพศลวงลํ้าเหยื่อ) ของเขาดวยเหมือนกัน 
 เราจะไมใชส่ิงท่ีเปนอยูอ่ืนๆ บางสวนท่ีเปนความผิดทางอาญา ซ่ึงตัวผูกระทําสามารถ 
ถูกลงโทษในความฐานผิดอ่ืนในการกระทําเดียวกันนั้น เชน ในกรณีท่ีผูขมขืนเจตนากระทําชําเรา
เหยื่อเปาหมายแตไดทํารายรางกายเหยื่ออยางหยาบโลนดวย เราจะละท้ิงการกระทําท่ีเปนเจตนาใน
การพยายามกระทําชําเราซ่ึงเปนวัตถุประสงคหรือเจตนาหลักของเขา โดยการที่ไปพิจารณาเพียง
ความผิดในการกระทําเดียวกันคือการทํารายรางกายอยางหยาบโลนของเขาเทานั้นหรือ ในการ
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ตัดสินลงโทษผูกระทําควรจะสะทอนใหเห็นถึงลักษณะท่ีไมถูกตองในความประพฤติของเขาอยาง
ชัดแจงมากข้ึนวาเปนการพยายามกระทําความผิดอยางสมบูรณ สําหรับเร่ืองการปลอยใหอาชญากร
เปาหมายมีโอกาสตัดสินใจละท้ิงแผนการ (local poenitentiae) ปญหาก็มีเชนกันท่ีวาเราสามารถ
กําหนดขอบเขตขนาดท่ีเหมาะสมในเร่ืองนี้ที่ยอมรับใหจําเลยมีโอกาสละท้ิงโดยความสมัครใจ 
(voluntary abandonment) ไดอยางไร โดยในประเด็นนี้กฎหมายประเทศตางๆ ก็มีการกําหนดเปน
ขอกฎหมายออกมาตางหากเปนสวนหนึ่งอยูในโครงสรางสวนของการการละเวนโทษ หรือการลด
โทษ  เปนตน27 
 กลาวโดยสรุปแลว ขอเสนอท่ีแสดงออกมาใหเห็นตามทฤษฎีการกระทําแรก (First acts 
theory) และทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทาย (Last acts theory) ไดแสดงใหเห็นถึงบรรทัดฐานการระบุ
ลักษณะของการกระทําท่ีเปนการลงมือพยายามกระทําความผิดแบบหนึ่ง แตขอบเขตของทฤษฎี 
ท้ังคูนั้นไมกวางเกินไป ก็แคบเกินไป ทฤษฎีการกระทําแรกครอบคลุมพฤติกรรมที่ไมควรจะเปน
อาชญากรรม สวนทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายก็ปฏิเสธการกระทําบางการกระทําท่ีควรจะเปน
อาชญากรรม เรายอมรับกันแลววาการลงมือพยายามกระทําความผิดตองมีการแสดงการกระทํา
ออกมาภายนอกแลว  แตปญหาสําคัญก็คือเราจะกําหนดองคประกอบดานการกระทําของกฎหมาย
พยายามอยางไร เราควรจะยึดถือการกระทําแรก (first acts) หรือการกระทําสุดทาย (last acts) เปน
ลักษณะของการลงมือพยายามกระทําคามผิดทางอาญา หรือเราควรจะขยายขอบเขตลักษณะการ
กระทําท่ีเปนการลงมือพยายามกระทําความผิดจากการกระทําแรกไปถึงการกระทําข้ันสุดทายแค
ไหนเพียงใดจึงจะทําใหเกิดความสมดุลระหวางการปองกันการกระทําท่ีควรเปนอาชญากรรมกับ
การกระทําท่ีไมควรเปนอาชญากรรม 
 ในการหาขอยุติในประเด็นนี้กอคําถามสําคัญเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานของกฎหมาย
พยายามวา ทําไมกฎหมายตองลงโทษคนท่ีพยายามกระทําความผิด และทําไมกฎหมายตองการ
องคประกอบดานการกระทําในการพยายามกระทําความผิดเชนนั้น 
 คําตอบท่ีใหขอคิดในคําถามแรก คือ เราตัดสินลงโทษคนท่ีพยายามกระทําความผิด
เพื่อท่ีจะจับกุมผูท่ีเปนอันตรายไวแตเนิ่นๆ หรือเพื่อขัดขวางและลงโทษการกระทําท่ีเปนอันตราย 
(เราลงโทษบุคคลนั้นหรือเราลงโทษการกระทําของบุคคลนั้น) 
 คําตอบท่ีใหขอคิดในคําถามท่ีสอง คือ องคประกอบดานการกระทํามีบทบาทเปน
พยานหลักฐานในช้ันตนท่ีแสดงถึงเจตนาประกอบอาชญากรรมซึ่งเปนส่ิงท่ีมีอยูจริงท่ีกฎหมายให
ความเอาใจใสและเปนสวนประกอบของความผิดท่ีกฎหมายมุงหมายจะลงโทษใชไหม หรือ 

                                                            
27 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 82. 
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องคประกอบดานการกระทํามันเปนเพียงสวนประกอบหนึ่งเกี่ยวกับความผิดในหลายๆ
องคประกอบท่ีกฎหมายมุงหมายท่ีจะลงโทษ 
 แตประเด็นสําคัญมากกวาก็คือเร่ืองเกี่ยวกับการจะกําหนดหลักเกณฑของการลงมือ
กระทําความผิดตามท่ีกฎหมายพยายามตองการนั้นใหมีลักษณะเปนอยางไร เพื่อท่ีจะเกิดความ
ชัดเจน แนนอน ถูกตองตรงกันและสามารถใชประโยชนได ถึงแมวาทฤษฎีการกระทําแรกและ
ทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายไมไดรับการสนับสนุนมากนัก แตทฤษฎีท้ังสองก็ไดแสดงใหเห็นถึง
แนวคิดท่ีสําคัญของการกําหนดลักษณะของการลงมือพยายามกระทําความผิด ทฤษฎีการกระทํา
แรกแสดงใหเห็นถึงเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับความมุงหมายในการประกอบอาชญากรรมของตัวอาชญากร
ท่ีกระทําใหเกิดภัยอันตรายตอผูอ่ืน เห็นวาเปนการกระทําท่ีนาตําหนิ และถือวาความตองการในการ
ประกอบอาชญากรรมนั้นเปนหลักฐานสําคัญความมุงหมายอยางแรกของทฤษฎีการกระทําแรกก็คือ
การกระทําของผูกระทําจัดเปนหลักฐานของเจตนาในการกออาชญากรรมมีมุมมองไปในทางดาน
อัตตะวิสัยมากกวาภาวะวิสัย ตรงกันขามกับทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายท่ีมุงปฏิบัติตออาชญากรรม
โดยสมบูรณและเห็นวารูปแบบของการกระทําผิดทางอาญาในการตัดสินลงโทษฐานพยายาม
กระทําผิดตอเม่ือการกระทําของผูกระทําไดเขาใกลการกระทําโดยสมบูรณ (ความผิดสําเร็จ) แลว 
ทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายตองการหลักฐานทางการกระทําเปนองคประกอบของความผิดมากกวา
ท่ีจะเปนรูปแบบหลักฐานของเจตนา ถือวาการกระทําของผูกระทําเปนสวนประกอบในการกระทํา
ท้ังหลายท่ีเขาใกลอาชญากรรมโดยสมบูรณ (ความผิดสําเร็จ) ท่ีผูกระทําเจตนากระทํามีมุมมองไป
ในทางดานภาวะวิสัยมากกวาอัตตะวิสัย 
 3.1.3 ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล (The Proximity acts theory)28 
 ทฤษฎีท่ีใชกันบอยก็คือ “ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล” (The Proximiy acts theory) 
ผูพิพากษา Park B เปนผูเร่ิมการกลาวถึงคําวา “การกระทําท่ีไมไดหางไกลจากการกระทําความผิด” 
(remote) และ “การกระทําท่ีเกี่ยวพันใกลชิดกับการกระทําความผิด” (immediately connected) อัน
เปนการกระทําโดยตรงท่ีนําไปสูการกระทําความผิดและมุงตรงโดยตรงตอการกระทําอาชญากรรม 
 เปนคํากลาวในการวินิจฉัยท่ีแทรกอยูในแนวคิดของทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายในการ
ตัดสินคดี Eagleton ค.ศ. 1855 ท่ีวาการท่ีจําเลยไดอางเท็จหลอกลวงวาไดบรรจุขนมปงขายใหผูซ้ือ
ตามจํานวนน้ําหนักท่ีแนนอน และไดรับสินเช่ือ (Credit) จากผูซ้ือวาจายเงินตามจํานวนภายหลังแต
การหลอกลวงของเขาถูกจับไดกอนท่ีเขาจะไดรับการชําระเงินจากผูซ้ือ ศาลอุทธรณ (Appeal 
Court) ถือวาเขามีความผิดขอหาพยายามไดเงินมาดวยการหลอกลวง การกระทําของจําเลยเหลือ
                                                            

28  R v.Button (1900) 2 QB 597, C.C.R. as cited in. A.P.Dobson.  (1981). Case and Statutes on 
Criminal Law (2 nd ed.).  p. 65. 
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เพียงแตการไดรับเงิน การติดตอกับผูเสียหายของจําเลยถือวาเปนการกระทําข้ันสุดทายของจําเลย
แลว การกระทําเหลานั้นไมไดหางไกลจากการกระทําความผิดอันเปนการกระทํานั้นเปนการกระทํา
โดยตรงที่นําไปสูการกระทําความผิด เปนการลงมือพยายามกระทําความผิด และในคดี Roberts 
ค.ศ. 1855 ท่ีกลาววาคนท่ีเอาแมพิมพในการทําเหรียญปลอมมาแตยังไมมีเคร่ืองมือจําเปนอยางอ่ืน
ในการทําเหรียญปลอมการกระทําของเขานั้นเปนการกระทําท่ีเกี่ยวพันใกลชิดเขาใกลโดยตรงตอ
ความสําเร็จและมุงโดยตรงตอการกระทําอาชญากรรมแลว เขามีความผิดฐานพยายามปลอมเหรียญ
กษาปณ แตยังไมไดแยกออกมาวินิจฉัยเปนแนวคิดใหมตางหากจากทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทาย
อยางชัดเจน 
 ตอมาแนวคิดการกระทําท่ีใกลชิดตอผลนี้ไดรับการยืนยันและใหสัตยาบันในการตัดสิน
คดี R.v. Button ค.ศ. 190029 Mr.Button ถูกลงโทษฐานพยายามใหไดมาซ่ึงเงิน (รางวัลในการ
แขงขัน) โดยการหลอกลวง Mr.Button เปนนักวิ่งท่ีเกงและเขารายงานตัวโดยใชช่ือปลอมช่ือ Sims 
และโกหกวาไมเคยชนะในการแขงขันใดๆ มากอนเลย ในการกระทําของเขาเชนนี้ทําใหเขาไดรับ
ประโยชนในการไดรับการตอใหในการแขงขันและเขาไดรับชัยชนะ แตถูกตรวจพบกอนท่ีเขาจะ
ไปรับรางวัล ศาลถือวาการกระทําของเขาไมไดไกลเกินไปจากความผิดสําเร็จในขอหาไดเงินมาดวย
การหลอกลวง เปนการลงมือพยายามกระทําความผิด 
 และในคดี R. v. Robinson ค.ศ. 191530 Mr. Robinson เปนพอคาเพชร (jeweler) เขา
วางแผนเปดประตูรานของเขาท้ิงไวและกุเร่ืองไปแจงแกเจาหนาท่ีตํารวจวาถูกปลน ภายหลังเขา
ยอมรับวาเขามีเจตนาที่จะหลอกลวงบริษัทประกันภัยเพื่อจะเอาเงินตามกรมธรรม จึงถูกจับไดกอน
จะติดตอกลับบริษัทประกันภัย ศาลช้ันตนวินิจฉัยวาเปนความผิดฐานพยายามไดเงินมาโดย
หลอกลวงแตศาลอุทธรณถือวาเปนเพียงการตระเตรียมและไมใชกรณีเกี่ยวพันใกลชิดกับความผิด
สําเร็จ 
 แตกระน้ัน อยางนอยดวยเหตุผลหนึ่งหรือมากกวา เราสามารถวินิจฉัยในทางตรงกัน
ขามกันไดในแตละคดีได ท่ีวาการกระทําของ Mr. Button จะใกลชิดกับความผิดสําเร็จเพียงเมื่อเขา
ดําเนินการในข้ันตอนการรับรางวัล และการกระทําเชนนั้นของ Mr. Robinson เปนการกระทําท่ี
ใกลชิดแลวก็ได31 

                                                            
29 Antony Duff (R.A.Duff). (1996).  Criminal Attempts. p. 42 
30  R v. Robinson (1915) 2 K.B.342, C.C.A. as cited in. A.P.Dobson.  (1981). Case and Statutes on 

Criminal Law. p. 65. 
31  Antony Duff (R.D.Duff).(1996). Criminal Attempts. p. 43. 
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 ขอเสนอของ “การกระทําท่ีใกลชิด” (proximity) หรือ “การกระทําท่ีเกี่ยวพันใกลชิด” 
(immediately connected) อาจจะเปนขอเสนอท่ีแนชัดท่ีไดรับการกําหนดถือใหเปนขออางอิง
สําหรับศาลในการตัดสินวาจําเลยคนนี้สมควรถูกลงโทษฐานพยายามกระทําความผิด อยางไรก็ตาม
ศาลจะกลาวถึงลักษณะขอเท็จจริงภายนอกมากกวาการท่ีจะกําหนดเกณฑการตัดสินท่ีเปนมาตรฐาน
เฉพาะ  แมการพยายามกระทําผิดมักจะถูกกลาวบอยคร้ังวาตองการการกระทําบางการกระทําท่ีเกิน
กวาการกระทําท่ีเปนเพียงการตระเตรียม (mere preparation) ซ่ึงเปนการกระทําท่ีใกลชิดกับความผิด
สําเร็จ อยางไรก็ตามยังไมมีการอธิบายโดยชัดเจนเกี่ยวกับขอคิดเห็นในเร่ืองความใกลชิด 
(proximity) คําอธิบายท่ีใชอยูไมมากไปกวาในการกลาววาเปนการกระทําท่ีเกี่ยวพันใกลชิด 
(immediately connected) กับความผิดสําเร็จ 
 อยางไรก็ตามเราสามารถกําหนดคํานิยามวินิจฉัยออกมาไดหรือไมวาการกระทําท่ี
ใกลชิด หรือการกระทําท่ีเกี่ยวพันใกลชิดนั้นมีความหมายเปนอยางไร 
 ก.  เกณฑของ Stephen (Setphen’s Digest of the Criminal Law 1950)32 
 เกณฑของ Stephen เปนหนึ่งหลักเกณฑท่ีนําเสนอโดย Mr. Stephen เพื่อใหความหมาย
ลักษณะของ “การกระทําท่ีใกลชิด” (proximity) ตามทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล (The 
Proximity acts theory) จากการศึกษาคํากลาวเกี่ยวกับการกระทําท่ีใกลชิดตอผลปรากฏอยูในคดี
ตางๆ เชน ในคดี  Broun ค.ศ. 1883 คดี Hope v Brown ค.ศ. 1954 และคดี Davey v  Lee ค.ศ. 1968 
ท่ีกลาววา “...การพยายามกระทําความผิดทางอาญาตองการการกระทําท่ีกระทําไปดวยเจตนากอ
อาชญากรรมและประกอบไปดวยสวนของการกระทําท่ีกอใหเกิดขอเท็จจริงซ่ึงเปนการกระทําท่ี
ตอเนื่องกันเปนระยะไมขาดสายไมมีการหยุดชะงักนําไปสูการกระทําความผิดสําเร็จ...”33 
 เม่ือผมไปซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช ซ่ึงจะใชในการปลนทรัพย ผมไดเร่ิมกระทําการ
ดําเนินการดวยเจตนาจะประกอบอาชญากรรมน้ันใหสําเร็จ การกระทําของผมเปนสวนหน่ึงใน
หลายๆสวนท่ีดําเนินการตอเนื่องกันไปจนเกิดเปนความผิดสําเร็จ แมวาการกระทําของผมนั้นไมได
เปนสวนท่ีกฎหมายบัญญัติวาเปนอาชญากรรม มันเปนเพียงการกระทําการเตรียมไวลวงหนาเทานั้น 
Stephen วิจารณวา สวนของการกระทําเชนนั้นไมไดเปนความหมายของการเร่ิมลงมือกระทํา
ความผิด แตมันก็จะตองข้ึนอยูกับสถานการณในแตละคดีดวยเชนกัน คํากลาวนี้สนับสนุนสวนของ
การกระทําท่ีเปดเผยแสดงออกมาภายนอกอันเปนสวนของการกระทําที่เร่ิมตนติดตอกันไปมากกวา

                                                            
32 Stephen’s Digest of Criminal Law. (1950). as cited in. Antony Duff (R.A.Duff). (1996). Criminal 

Attempts. pp. 43-44. 
33 Broun (1883) 10 QBD 381,382, Hope v Brown (1954) 1 WLR 250,253. and Davey v Lee (1968) 1 

QB 366,370. as cited in. Antony Duff (R.A.Duff). (1996). Criminal Attempts. p. 43 
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การกระทําข้ันแรก อันเปนการกระทําท่ีสมบูรณประกอบดวยเจตนากระทําความผิด ซ่ึงมันหมายถึง
จุดเร่ิมตนของการพยายามกระทําความผิดอยางไมตองสงสัย 
 เกณฑของ Stephen นี้เรียกรองเก่ียวกับขอเท็จจริงของการกระทําท่ีประกอบกันข้ึนเปน
ลําดับตอเนื่องกันไปในการดําเนินการกระทําความผิด ดูเหมือนกับเปนการมองท่ีแตกตางออกไป
ของศาลจากคดี Robinson ท่ีวาการกุเร่ืองแจงเจาหนาท่ีตํารวจวามีการปลนในรานตัวเองเพื่อจะโกง
บริษัทประกันภัยแตถูกจับไดกอนติดตอกับบริษัทประกันภัยเปนการตระเตรียมการหลอกลวงหรือ
ในคดี Eagleton การหลอกลวงวาไดบรรจุขนมปงขายใหตามจํานวนน้ําหนักท่ีแนนอนและไดให
สินเช่ือ (credit) จายเงินตามจํานวนภายหลัง แตการหลอกลวงของเขาถูกจับไดกอนท่ีเขาจะไดรับ
การชําระเงินเปนพยายามกระทําความผิด ในคดี Eagleton ยังตองการกระทําบางอยางท่ีมีลักษณะ
เกี่ยวพันใกลชิด (immediately connected) คือ มันตองเปนการกระทําในข้ันตอนของการดําเนินการ
กระทําความผิดสําเร็จมากกวาแคเปนการกระทําท่ีเปนเพียงการตระเตรียมกระทําความผิดเทานั้น 
และสามารถพูดดวยอีกก็ไดวาการมีเจตนาในการประกอบอาชญากรรมน้ันตองเปนการกระทําท่ี
มุงม่ันท่ีไมสามารถกลับใจแกไขได (crossed the Rubicon and burnt his boats) เม่ือนั้นจึงเปน
ขอเท็จจริงท่ีถือวาเปนการเร่ิมตนลงมือกระทําความผิด 
 กลาวโดยสรุปแลวการใหความหมายของ “การกระทําท่ีใกลชิดตอผล” (proximity acts) 
ตามเกณฑของ Stephen เรียกรองเกี่ยวของกับขอเท็จจริงในการกระทําท่ีประกอบกันเปนลําดับ
ตอเนื่องกันไปซ่ึงเปนการประกอบกันเปนการกระทําความผิด และใหความหมายของการลงมือ
พยายามกระทําความผิดวา เปนการกระทําท่ีใกลชิดตอผลอันเปนการกระทําไปดวยเจตนากอ
อาชญากรรมและประกอบไปดวยสวนของการกระทําท่ีซ่ึงกอใหเกิดขอเท็จจริงท่ีเปนการกระทําท่ี
ตอเนื่องกันเปนระยะไมขาดสายไมมีการหยดุชะงักไปสูการกระทําความผิดสําเร็จ และการเจตนาใน
การประกอบอาชญากรรมน้ันตองเปนการกระทําท่ีมุงม่ันท่ีไมสามารถกลับใจแกไขได (crossed the 
Rubicon and burnt his boats) 
 และการศึกษาของคณะกรรมาธิการกฎหมาย (The Law Commission) เห็นวาเกณฑของ 
Stephen เปนการยอมรับในการแปลความหมายของการวัดระดับความกวางแคบของการลงมือ
พยายามกระทําผิดตามทฤษฎีการกระทําแรก และเปนการเพิ่มเติมขยายลักษณะการกระทําท่ีเปนการ
ลงมือพยายามกระทําความผิดในการกระทําข้ันสุดทายออกไปกวาคํากลาวของผูพิพากษา Parke B  
ในคดี Eagleton แตอยางไรก็ตามการแปลความตามเกณฑของ Stephen นั้นโดยรวมแลวก็คลายกับ
คําอธิบายของทฤษฎีท้ังสองนั่นเอง34 

                                                            
34 Antony Duff (R.A.Duff). (1996). Criminal Attempts. p. 43. 
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 Stephen คิดวาทฤษฎีตามเกณฑของเขาจะตัดสินลงโทษในคดี Roberts ในการจัดหา
แมพิมพเพื่อทําเหรียญปลอมเปนการกระทําซ่ึงไดวางแผนสวนของการกระทําไวแลวท่ีจะประกอบ
เปนการกระทําอาชญากรรมขอหาปลอมแปลง ถาไมถูกขัดขวางเสียกอน (Robert 1855) และลงโทษ
พยายามกระทําความผิดในคดี Robinson อยางไรก็ตามศาลอุทธรณ (court of Appeal) คิดวาการ
กระทําของ Mr.Robinson ท่ีกุการปลนข้ึนมา และแจงตอตํารวจเปนแคการเตรียมการสําหรับการ
กระทําผิดในขอหาพยายามไดเงินจากบริษัทประกันโดยการหลอกลวงเทานั้น 
 เกณฑของ Stephen นี้ไดรับการประยุกตนํามาใชในศาลในประเทศแคนาดา (Canada 
court) เชนกัน ตัวอยางเชน ในคดี Duffy ค.ศ. 1931 คดี Deucsch ค.ศ. 1897 และคดี Henderson ค.ศ.
1948 เปนตน35 และไดเทียบกับกฎหมายของสกอตแลนด (Scotland) ในการแบงแยกความแตกตาง
ระหวางการเตรียมการซ่ึงเกือบเปนการพยายาม และการลงมือกระทําความผิดซ่ึงเปนการพยายามใน
คดี Cameron and Cameron ค.ศ. 1911 ของสกอตแลนด36 และในอเมริกาในหลายๆคดี37 
 ข. ขอพิจารณาเพิ่มเติมเร่ือง “โอกาสท่ีเปนไปไดในการลมเลิกความตั้งใจ” (Probable 
Desistance) ของ Lord Diplock 
 การที่อาชญากรมีโอกาสลมเลิกความตั้งใจในการกระทําความผิด เปนขอพิจารณาท่ี
เพ่ิมเติมเขามาในทฤษฎีการกระท่ีใกลชิดตอผลอีกสวนหน่ึง เปนการเรียกรองการกระทําซ่ึงพิสูจน
ใหเห็นชัดเจนวาผูกระทําจะลงมือกระทําอาชญากรรมอยางแนนอน ยกเวนวามีบุคคลอ่ืนเขา
แทรกแซงหรือมีเหตุท่ีไมพึงประสงคอ่ืนๆเขาแทรก หรือการกระทําท่ีจะเปนผลปรากฏใหเห็นใน
เหตุการณธรรมดาปกติ ถาไมมีสาเหตุอันไมพึงประสงคมาขัดขวางไวในการกระทําของตัว
อาชญากรรมเอง 
 ขอสังเกตของ  Lord Diplock ท่ีว า  การกระทําของจํา เลยตองช้ีให เห็นเจตนาท่ี
เปล่ียนแปลงไมไดแนนอนท่ีจะดําเนินการกระทําความผิดโดยสมบูรณตอไป ยกเวนแตวาจะถูก
ขัดขวางโดยจงใจไมใหกระทําดังนั้น อยางไรก็ตามแนวความเห็นตามเกณฑของ Stephen ไมเปน
แบบน้ี ขณะท่ีขอพิจารณาในโอกาสท่ีนาจะเปนไปไดในการลมเลิกความตั้งใจ จะตัดสินลงโทษ

                                                            
35 Duffy (1931) 57 CCC 186,187-8,คดี Deucsh (1987) 30 DLR 4 th 435,448,454.and Henderson 

(1984) 91 CCC 97,104-5. as cited in.Antony Duff (R.A.Duff).  (1996). Criminal Attempts. p. 44 
36 Cameron and Cameron (1911) JC 110,114. as cited in. Antony Duff (R.A.Duff).(1996). Antony 

Duff (R.A.Duff). (1996).  Criminal Attempts. p. 44. 
37 E.g.Miller (1935) 42 P 2d 308. California, E.g.Bereman (1954) 276 p 2d 364. Kansas,Goddard 

(1968) 447 P 2d 180. Washington , Bell (1968) 163 SE 2d 323. Geogia and Staples (1970) 85  Cal Rptr 589. 
California.as cited in. Antony Duff (R.D.). (1996). Criminal Attempts. p.44. 
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เฉพาะคนท่ีจะลงมือกระทําความผิดอยางแนนอน หรือมีความเปนไปไดในการกระทําความผิด
สําเร็จถาเขาไมถูกขัดขวางไมใหกระทําการนั้นจากเหตุท่ีไมพึงประสงคบางอยาง เกณฑของ 
Stephen จะตัดสินลงโทษใครบางคนท่ีการกระทําของเขาไดถูกวางแผนสวนในหลายๆสวนไวแลว
ซ่ึงประกอบเปนการกระทําอาชญากรรมอยางแทจริงถาไมถูกขัดขวางโดยการตัดสินใจโดยสมัครใจ
ของผูกระทําความผิดท่ีจะไมกระทําความผิดใหสมบูรณ หรือไมก็โดยสาเหตุอ่ืนๆ บางอยาง จุดนี้
ของขอพิจารณาในโอกาสท่ีเปนไปไดในการลมเลิกความต้ังใจของ Lord Diplock จะตัดสินลงโทษ
เฉพาะผูกระทําท่ีเจตนาอยางแนนอนท่ีจะกออาชญากรรมและจะปลอยตัวคนที่อาจจะยกเลิกโดย
สมัครใจใหพนผิดไป ถาเขาไมถูกจับกุมหรือไมก็ถูกขัดขวางอยางไมพึงประสงคเสียกอน เหตุผล
เพราะคนท่ีมีเจตนากออาชญากรรมอยางแนนอนเทานั้นท่ีแสดงใหเห็นถึงประเภทของอันตรายซ่ึง
กฎหมายวาดวยการพยายามกระทําผิดเปนหวงกังวล 
 ปญหาก็คือ จะประยุกตใชขอพิจารณาดังกลาวอยางไรถาไมมีขอจํากัดในประเภทของ
หลักฐานท่ีฝายอัยการสามารถอางแสดงใหเห็นวาจําเลยจะไมยกเลิกโดยสมัครใจ ตัวอยางเชน ถา
อัยการสามารถอางหลักฐานไดวา บางคนมีความผิดฐานพยายามปลนนั้น เปนพวกปลนระดับมือ
อาชีพแลวการกระทําเบ้ืองตนนั้นก็สามารถประกอบเปนการลงมือพยายามกออาชญากรรม อยางไร
ก็ตามส่ิงท่ีตองการคือ การกระทําของจําเลยที่จะแสดงใหเห็นเจตนาแนวแนท่ียืนยันในความ
พยายามกออาชญากรรม แตเราจะประยุกตใชความตองการดังกลาวไดอยางไร ถาผูชายคนหนึ่งถูก
ฟองรองขอหาพยายามใชเคร่ืองมือดวยเจตนาจัดการทําแทง เขาควรจะถูกตัดสินลงโทษ ถาเขาไป
ไกลถึงขนาดเตรียมเคร่ืองมือของเขา และบอกใหผูหญิงคนน้ัน (ท่ีจริงเปนตํารวจหญิงท่ีไมไดทอง) 
ถอดเส้ือผา หรือไปไกลถึงขนาดรับเงินคาทําแทง ตรวจเช็คหัวใจของเธอ และวางถาดเคร่ืองมือของ
เขา หรือไปไกลถึงขนาดจับขาเธอ และเช็ดบริเวณอวัยวะเพศของเธอดวยเคร่ืองมือช้ินหนึ่ง 
 ถาเราจะตัดสินใจรับเอาขอพิจารณานี้ในการตัดสิน เราตองกลาวใหไดวาการกระทํา
ของตัวผูกระทํานั้นตองพิสูจนใหเห็นหรืออธิบายใหเห็นอยางชัดแจงวาเขานั้นจะกระทําความผิด
โดยปราศจากการแสดงออกในการลมเลิกขัดขวางการกระทําความผิด เรามีมุมมองท่ีแกไมตกใน
ความคลุมเครือของขอพิจารณานี้ หากเรากลาววาพฤติกรรมการลมเลิกขัดขวางของตัวผูกระทําตอง
ผานระดับจุดไหนท่ีบุคคลสวนใหญเห็น ท่ีบุคคลสวนใหญถือวาการกระทําเชนนั้นเปนเจตนาของ
เขาเปนความคิดท่ีดีในเร่ืองพฤติกรรมและในเร่ืองการลมเลิกขัดขวางการกระทําผิด แตเราตองถาม
กอนวาจะสามารถระบุจุดลมเลิกขัดขวางการกระทําผิดนั้นไดอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งในการให
บุคคลสวนใหญท่ีไมเคยวางแผนเจตนาขมขืนหรือฆาผูอ่ืนมาตัดสิน ซ่ึงถาเขาเจตนาจะวางแผน
ดังกลาว บุคคลเชนนั้นสวนมากนาจะยกเลิกไดเกือบจะทันที หรือซ่ึงอาจจะมีความผิดบางอยางท่ีคน
ท่ัวไปไมหยุดเลย 
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 3.1.4 ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดอันตราย (Dangerous proximity acts theory) ของ Holmes38 
 “จุดใกลอันตราย” ของ Holmes ใน “ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดอันตราย” (Dangerous 

proximity acts theory) ของ Holmes Holmes เห็นวาเปาหมายของกฎหมายไมใชเพื่อลงโทษการ
กระทําท่ีผิดบาป แตเปนการแนใจท่ีจะปองกันผลภายนอกท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทําท่ีกระทําไป
แลวท่ีเหมาะสมเขาใกลการดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จในอนาคต นั่นคือส่ิงท่ีกฎหมายตองการจะ
ประกาศใหทราบ ซ่ึงเปนคํากลาวในคดี Kennnedy ค.ศ. 189739 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไมจําเปน
ท่ีผูกระทําตองการกระทําการไปจนถึงการกระทําข้ันสุดทาย แตตองมีการใกลชิดกับอันตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนของความผิดสําเร็จ (dangerous proximity to success) ซ่ึงมีสวนผันแปรไปตามสถานการณท่ี
คลอบคลุมถึงการใกลชิดกับอันตรายน้ันๆ ความใหญความโตของอันตราย และระดับความรูสึกของ
การหวาดกลัว รวมถึงโอกาสท่ีผูกระทําจะเปล่ียนความต้ังใจของตัวเอง 
 ถาหากกฎหมายวาดวยการพยายามกระทําผิดมีเปาหมายในการสรางความเช่ือม่ันใน
การปองกันผลท่ีจะเกิดข้ึนภายนอก (ซ่ึงขอสันนิษฐานเหลานั้นมีความเกี่ยวพันกับการกระทํา
ความผิดสําเร็จ) ทําไมขอบเขตของการลงมือพยายามกระทําความผิดจึงแคบมากเชนนั้น จะไมเปน
การกระทําการทําใหเกิดการยับยั้งผลดังกลาวไมใหออกมาสูภายนอกไดมากกวาหรือถาเขาไป
คุกคามขูขวัญลงโทษผูกระทําเหลานั้นเม่ือพวกเขากระทําการเขาไปสูจุดใกลอันตรายท่ีจะเปน
ความผิดสําเร็จ แนวคิดของ Holmes อาจมีสวนตองการปลอยใหอาชญากรเปาหมายมีโอกาส
ตัดสินใจละท้ิงแผนการเทาท่ีพอจะเปนไปได เขาไดยื่นขอเสนอที่ดีท่ีสุดในพื้นฐานของความรับผิด
ของการพยายามกระทําความผิดในการใหโอกาสอาชญากรเปาหมายมีโอกาสตัดสินใจละทิ้ง
แผนการบนแนวคิดในเนื้อหาของเจตนา ซ่ึงไดอธิบายบนเง่ือนไขธรรมชาติและความเปนไปไดของ
พฤติกรรมของผูกระทําเอง มากกวาบนขอเท็จจริงตามเจตนารมณของตัวผูกระทํา แนวคิดของ 
Holmes เห็นดวยกับทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทาย แตลักษณะของการลงมือกระทําจะกวางกวาการ
กระทําข้ันสุดทาย โดยตองอาศัยพยานหลักฐานท่ีแสดงถึงวัตถุประสงค (เจตนา) ในการกระทําของ
เขา การกระทําท่ีทําไปแลวของเขาท่ีมีความเปนไปไดท่ีจะกอใหเกิดอันตราย ความเปนไปไดในการ
ดําเนินการใหไปสูความผิดสําเร็จของเขามาเปนขอพิจารณาดวย 
 เชนนี้ ผูกระทําคนหนึ่งจะกลายเปนผูมีแนวโนมกระทําผิดกฎหมายเพียงเม่ือพฤติกรรม
ของเขาเขาใกลกับความเปนอันตราย ความอันตรายน้ันเกิดจากผลกระทบของตัวการกระทําของเขา
เอง หรือไมก็จากความนาจะเปนท่ีวาถาไมถูกขัดขวางเขาจะดําเนินการกออาชญากรรมไดสําเร็จ

                                                            
38 Antony Duff (R.A.Duff). (1996). Criminal Attempts.  pp. 46-48. 
39 Kennedy.  (1897). 48 NE 770,Massachusetts.as cited in.Antony Duff (R.A.Duff). (1996).  Criminal 

Attempts. p. 46. 
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สมบูรณ อยางไรก็ตามนี่ไมจําเปนตองเกี่ยวของกับอันตรายแทจริงใด  ๆท่ีเปนการกระทําอาชญากรรม 
โดยสมบูรณ การยิงพลาดเปาหมายไมสามารถยิงถูกเหยื่อแตมันสามารถบัญญัติใหเปนการพยายาม
ฆาตกรรม ส่ิงท่ีสําคัญก็คือ เรามุงไปสูความเปนอันตรายท่ีปรากฏมองเห็นในอนาคตของการกระทํา
หนึ่ง มากกวาท่ีจะเปนความอันตรายอยางแทจริงของการกระทํา 
 เหตุผลสําหรับการลงโทษการกระทําท้ังหมดซ่ึงเปนอันตราย ท่ีปรากฏใหเห็น ก็คือ 
  1. การยับยั้งการกระทําท่ีเปนอันตรายอยางแทจริงใหไดผลมากข้ึน 
  2. อีกเหตุผลหน่ึงคือ การกระทําซ่ึงเปนอันตรายท่ีปรากฏข้ึน ทําใหเกิดความหวาดหวั่น
หวาดกลัวตอผูอ่ืนและสังคม 
 ดังนั้น Holmes คิดวาคนผิวดําคนหนึ่งท่ีวิ่งไลตามผูหญิงผิวขาวคนหน่ึง แตเลิกวิ่งไลหาง
จากเธอมากกวา 10 หลา สามารถมีความผิดขอหาพยายามขมขืนไดเพราะ เขาดําเนินการตาม
จุดประสงคท่ีจะขมขืนเธอไปไกลถึงการกระทําท่ีทําใหเธอหวาดหวั่น และทําใหจําเปนตองหนี
แตกต่ืน 
 ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดอันตรายของ Holmes นั้นเกี่ยวพันใกลชิดกับขอพิจารณาใน
ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผลท่ีกลาวถึงขางตน ถึงแมวาบางคร้ัง Holmes ดูเหมือนตองการการ
กระทําบางอยางท่ีเขาใกลกับการกระทําข้ันสุดทาย เขาคิดวาทฤษฎีของเขาจะตัดสินลงโทษในคดี 
Robert เมื่อแทนพิมพท่ีเขาจัดหามาไมสามารถนํามาใชในการกระทําท่ีบริสุทธ์ิอ่ืน 
 ท้ังหมดนี้เรียกรองการกระทําท่ีเหมาะสมถึงความใกลชิดตอความผิดสําเร็จอันเปนการ
อธิบายถึงแนวคิดท้ังหลายท่ีเหมาะสมสําหรับการอธิบายระดับความใกลชิดในวิธีการตางๆถาเรา
ถามวาทําไมกฎหมายควรยอมรับรูปแบบของทฤษฎีนี้ คําตอบท่ีถูกอาจเปนวา มันทําใหเกิดความ
สมดุลท่ีถูกตองระหวางสิทธิสวนบุคคล (individual freedom) และผลประโยชนในการปองกัน
อาชญากรรมของสังคม สําหรับประเด็นการคุมครองสิทธิสวนบุคคลโดยเปนการปกปองบุคคลจาก
การรบกวนมากเกินไปของพวกตํารวจและปลอยใหอาชญากรเปาหมายขยายโอกาสตัดสินในละท้ิง
แผนการ และเปนการคุมครองสิทธิประโยชนในการปองกันอาชญากรรมของชุมชน โดยการยอม
ใหมีการจับกุมและลงโทษคนท่ีประสงคจะเปนอาชญากรกอนท่ีพวกเขาจะไปไกลถึงการกระทําข้ัน
สุดทาย ความคิดเกี่ยวกับความสมดุลแมวาเปนความคิดท่ีไมชัดเจนเคลือบคลุมในการเปรียบเทียบ
คุณคาระหวางสองส่ิง ซ่ึงมันยังคงไมมีความชัดเจนวาจุดของความสมดุลเปนอยางไร 
 สุดทายเรายังคงตองถามอีกดวยวา ทฤษฎีนี้มีความแนนอนเพียงพอท่ีจะเปนแนวทางให
ศาลใชในการพิจารณาคดีแลวหรือไมเชนเดียวกับทฤษฎีอ่ืนๆ ทฤษฎีของ Holmes จะตัดสินลงโทษ
ในคดี Robert การท่ีจําเลยเอาแมพิมพในการทําเหรียญปลอมมาแตยังไมมีเคร่ืองมือจําเปนอยางอ่ืน
ในการทําเหรียญปลอม ศาลพิจารณาคดีสวนกลาง (Federal Court) ของอเมริกาประยุกตใชทฤษฎี
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ของ Holmes ในคดี Gregg ค.ศ. 194040 ชายคนหนึ่งท่ีเร่ิมขับรถท่ีเต็มไปดวยสุราจากเมือง Alton รัฐ
อิลลินอยส (250 ไมลจากชายแดนรัฐแคนซัส) ไปรัฐแคนซัส ศาลตัดสินวาจําเลยมีความผิดฐาน
พยายามนําเขาสุราเขารัฐแคนซัส (Kansas) อยางไรก็ตาม Holmes คิดวาทฤษฎีนี้จะปลอยตัวคนท่ี
พยายามลอบวางเพลิงกรณีบุคคลนั้นขับรถเขาไปในเขต ¼ ไมล (quarter) ของบานท่ีเขาเจตนาจะ 
จุดไฟ ณ ท่ีนั้นเขามีความพรอมท่ีจะต้ังวัตถุและจุดไฟไดแตเขาไดลมเลิกความต้ังใจเสียกอนจะถึง
ตัวบาน ในคดี Peaslee41 Holmes ยังเห็นนอกเหนือไปกวานั้นอีกวาแมเขาจะถูกจับกุมเสียกอนท่ีจะ
เปล่ียนความคิดก็ตามการกระทําของเขาก็ยังไมเปนการลงมือพยายามกระทําความผิด42 และทฤษฎี
ของเขาไดถูกประยุกตใชปลอยตัวจําเลยท่ีพยายามลุนท่ีรอเหยื่ออยางอดทนท่ีบานของเหย่ือในเย็น
วันหนึ่ง และละท้ิงแผนการเพื่อพยายามปลนอีกคร้ังตอเม่ือพวกเขาจับไดวาโทรศัพทของพวกเขาถูก
ดักฟง ในคดี Volpe ค.ศ. 195343 
 อยางไรก็ตาม Mr. Roberts และคนนําเขาสุราตางก็มีเวลามากมายท่ีจะเปล่ียนใจ และละ
ท้ิงแผนการ ดังนั้นเราไมสามารถปฏิเสธอยางมีเหตุผลไดวาพวกเขายังคงไกลจากอันตรายท่ีจะ
กระทําความผิดสําเร็จ อีกทางหนึ่งเราไมสามารถกลาวอยางมีเหตุผลไดวาพวกปลนอยูใกลจุด
อันตรายถึงแมวาอันตรายน้ันแคปรากฏใหเห็นขณะท่ีพวกเขารอเหยื่อ หรือท่ีวาคนลอบวางเพลิงนั้น
เขาใกลจุดใกลอันตรายทันทีท่ีเขาเขาใกลบานในระยะเอ้ือมถึงงาย 
 3.1.5 ทฤษฎีการกระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญ (The Substantial step acts theory) ตามขอกําหนด
ใน Model Penal Code ของประเทศสหรัฐอเมริกา44 
  ทฤษฎีการกระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญ (The Substantial step acts theory) เปนทฤษฎีท่ี
กําหนดลักษณะของการกระทําท่ีเปนการลงมือพยายามกระทําความผิด และเปนหลักเกณฑในการ
แบงแยกระหวางการพยายามกระทําความผิดกับการตระเตรียมการกระทําความผิดในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปจจุบัน ท่ีมีมุมมองแตกตางออกไปจากทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล และ
ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตออันตราย โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญในการลงโทษการกระทําท่ีเปน
การพยายามกระทําความผิดเพื่อเปนการลบลางภยันตรายแกบุคคล ไมใชเปนการยับยั้งการกระทําท่ี
เปนอันตราย 

                                                            
40  Gregg (1940) 113 F 2d 687.as cited in Antony Duff (R.A.Duff).  (1996).  Criminal Attempts.  

p. 48. 
41 Peaslee 59 ME 55 (1901).as cited in. Antony Duff (R.A.Duff).  (1996).  Criminal Attempts.  p. 48. 
42 Antony Duff (R.A.Duff).  (1996).  Criminal Attempts.  p. 48. 
43 Volpe  (1953) 122 NYS 2d 342,  New York.  As cited in.  Antony Duff (R.A. Duff).  Z1996)  

Criminal Attempts.  p.  48. 
44 Antony Duff (R.A.Duff).  (1996).  Criminal Attempts.  p. 53-57. 
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 การพิจารณาถึงการกระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญ (substantial step) เปนการพิจารณาวา
ผูกระทําไดกระทําส่ิงใดลงไปแลวบาง (what the actor has already done) ซ่ึงตรงกันขามกับทฤษฎี
การกระทําข้ันสุดทาย และทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล ท่ีการกระทําข้ันสุดทายนั้นพิจารณาวา
ยังมีส่ิงใดๆ อีกหรือไมท่ีผูกระทําจําเปนตองกระทํา (what remains to be done) เพื่อใหความผิด
เกิดข้ึน หากปรากฏวายังมีส่ิงอ่ืนๆ ท่ีจะตองกระทําอีก เชน จะตองนําอาหารผสมยาพิษนั้นไปวาง 
บนโตะกินขาวของผูเสียหายเสียกอน ตราบใดท่ียังไมไดวางก็ยังไมเปนพยายามฆาแตเม่ือนําไปวาง
แลวก็เปนพยายามฆาทันทีโดยไมคํานึงถึงวาผูเสียหายจะมากินอาหารบนโตะนั้นเม่ือใดทั้งนี้เพราะ
เปนการกระทําข้ันสุดทายของผูกระทําแลว เนื่องจากผูกระทําไมจําตองกระทําส่ิงอ่ืนใดอีกแลว
เพื่อใหความผิดเกิดข้ึน เพียงแตรอใหถึงเวลาท่ีผูเสียหายจะมากินอาหารเทานั้น ซ่ึงการกระทําการใน
ข้ันตอนท่ีสําคัญนั้นไมจําเปนตองเปนการกระทําท่ีใกลชิดตอผลหรือเปนการกระทําในข้ันตอน
สุดทายแลวแตอยางใด 
 ดวยเหตุวาในปจจุบัน บุคคลหน่ึงสามารถเปนอันตราย และอาจจะเปนตนเหตุกอใหเกิด
ภัยความเสียหายทางอาชญากรรมไดในหลายๆวิธี เขาอาจจะเปนบุคคลท่ีมีสภาพจิตไมปกติและไม
อาจรับผิดทางอาญา เขาอาจไมระมัดระวังหรือประมาท แตถึงกระนั้น Model Penal Code ไดรวม
เอาความผิดสําเร็จหลายชนิด ท่ีซ่ึงอาจจะเปนการกระทําโดยประมาท (negligent) หรือละเลย 
(reckless) เขาไวในการพยายามกระทําความผิดดวย การลงโทษความผิดชนิดพิเศษเร่ืองความ
ประมาทท่ีเปนภยันตรายจะเปนการขยายขอบเขตของกฎหมายอาญาออกไปเกินควร ซ่ึงทําใหการ
กระทําโดยละเลย หรือการกระทําโดยประมาททุกประเภทเปนอาชญากรรม หากวาการกระทํา
เหลานั้นกอใหเกิดความเสียหาย หรือเปนภยันตราย (harm) ซ่ึงเปนอันตรายท่ีกฎหมายพยายามให
ความสนใจและเปนกังวล คือ ภยันตรายที่สามารถสันนิษฐานอยางแนนอนไดวาเปนประเภทที่
คุกคามและเปนภยันตรายซ่ึงในเนื้อแทของการกระทําท่ีมีวัตถุประสงคในการประกอบอาชญากรรม
อยางแนนอน 
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ขอแตกตางระหวางทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตออันตรายกับทฤษฎีการกระทําในข้ันตอนสําคัญ45 
 

ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตออันตราย ทฤษฎีการกระทําในขั้นตอนสําคัญ 
ความผิดฐานพยายามประกอบดวย 
1.  เจตนากระทําผิดอาญา 
2.  พฤติการณประกอบการกระทําท่ีมุง 

กระทําผิดหรือการลงมือกระทําผิด 
3.  ความผิดไมสําเร็จ 
     การพยายามกระทําความผิดเปนการกระทํา

ใดๆ ที่มุงผลโดยตรงสูความผิด หลังจาก 
การกระทําการตระเตรียมการกระทําผิด 

ความผิดฐานพยายามประกอบดวย 
1.  การทําทุกสิ่ง ดวยความมุงหมายกอใหเกิดผล

เฉพาะเจาะจง ซึ่งเปนพื้นฐานของความผิด
อาญา 

2.  มีความเช่ือวาการกระทํานั้นจะทําใหเกิดผล
ปราศจากการกระทําอื่นอีก 

  
 ก. ขอคัดคานของทฤษฎีการกระทําในข้ันตอนสําคัญ 

 การขยายกวางของขอบเขตของทฤษฎีการกระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญ (The Substantial 
step act theory) นําไปสูขอพิจารณา 2 ประการ ซ่ึงทําใหคณะกรรมาธิการกฎหมายของอังกฤษ
ปฏิเสธไมยอมรับหลักการของทฤษฎีนี้ คือ 
  1) ทฤษฎีนี้จะจับกุมความผิดประเภทกระทําในข้ันตระเตรียมการณเขาไปดวย เชน การ
เดินสํารวจ หรือการเตรียมวัตถุสําหรับใชในการประกอบอาชญากรรม ซ่ึงอยูนอกเหนือในความหมาย 
ของกฎหมายพยายามออกไป 

  2) ความกวางและความเคลือบคลุมของทฤษฎีนี้จะมีสวนพาดพิงเปนอันตรายรายแรง
ถึงสิทธิสวนบุคคล และมีความเปนไปไดของการจะเกิดการขดข่ีประชาชนจากผูมีอํานาจหนาท่ี 

  3) ใน Model Penal Code นั้น กําหนดแนวทางการกระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญไว 
ยกตัวอยางเชน การดักรอเหยื่อ การลอใหผูเสียหายออกมา การตรวจตราสถานท่ีกอเหตุ เปนตน โดย
ถือวาการกระทําดังกลาวนั้นเปนการกระทําท่ีเกินความจําเปน โดยตัวอยางเหลานี้ทําใหเกิดระดับ
อยางไมแนนอนในการพิจารณาสําหรับศาลหลายแหงท่ีไมมีประสบการณในการเขาใจถึง
พฤติการณตามตัวอยางท่ีไดยกมานี้ 

 
 

                                                            
45  Professor Brickey.  (2002).  Criminal Law Common Law/Model Penal Code Comparisons.  

Retrieved April 5,  from http://law.wustl.edu/OrganiZations/SBA/Outlines.  
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 3.1.6 ทฤษฎีการกระทําท่ีไมคลุมเครือ (The Unequivocal acts theory)46  
 ทฤษฎีการกระทําท่ีไมคลุมเครือ (The Unequivocal acts theory) หรือหลักความไม
คลุมเครือ (Unequivocal Rule) เปนหลักเกณฑท่ีใชอยูในประเทศนิวซีแลนด (New Zealand Crime 
Act 1908) ชวงหนึ่ง เปนทฤษฎีท่ีนําเสนอ ใหความเห็นโดยพิจารณา Salmond J ในการตัดสิน คดี 
Barker ค.ศ. 192447 จําเลยไดเชิญเด็กผูชายคนหนึ่งมาพรอมกับจําเลย โดยจําเลยมีเจตนาเพื่อจะมี
ความสัมพันธทางเพศกับเด็กผูชาย จําเลยถูกจับขณะท่ีเดินออกมากับเด็กผูชาย และยังรับสารภาพวา
มีเจตนาจะมีสัมพันธทางเพศกับเด็กผูชาย ศาลอุทธรณ (The Appeal Court) ไดยืนยันการตัดสิน
ลงโทษจําเลยวามีความผิดฐานพยายามกระทําอนาจาร (attempted indecent assault) และพยายาม
รวมประเวณีกับเด็กผูชาย (attempted buggery) การกระทําของเขาไมใชการตระเตรียมการเล็กนอย
สําหรับการกระทําผิดเหลานั้น หรือหางไกลเกินไปจากการกระทําผิดเหลานั้น ผูพิพากษาสองทาน
ไดอางพาดพิงถึงความไมคลุมเครือ แต Salmond J ไดใหความเห็นในการกระทําตามท่ีกลาวนั้นตาม
ขอบัญญัติของกฎหมายพยายามกระทําผิดวา “...การจะเปนการพยายามกระทําผิดไดนั้นการกระทํา
นั้น ในตัวมันเองตองเปนพยานหลักฐานท่ีเพียงพอสําหรับเจตนาในการกระทําความผิดทางอาญา 
นั้นดวยในการกระทําซ่ึงไดกระทําไปแลว การพยายามกระทําความผิดอาญาเปนการกระทําซ่ึง
แสดงใหเห็นเจตนาในการประกอบอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกอนการดําเนินการตอไป ซ่ึงกรณีนี้ตอง
เปนหนึ่งใน Res ipsa loquitur48 ในทางตรงกันขามถาการกระทําหนึ่งซ่ึงธรรมดาในตัวเองและท่ี
ปรากฏกอนการดําเนินการกระทําตอไปน้ัน ไมมีความผิดจะไมถือวาเปนการพยายามกระทํา
ความผิดอาญา และไมใชการกระทําท่ีจะนําไปสูการพิจารณาถึงขอบเขตของการลงมือพยายาม
กระทําความผิดทางอาญา โดยจะไมนําเอาพยานหลักฐานจากแหลงอ่ืนเขามาเพื่อพิสูจนวาเปน
จุดประสงคของการกระทําท่ีมุงไปสูการกระทําความผิดทางอาญา หรือเปนหลักฐานของการกระทํา
ความผิดอาญาท่ีไดกระทําไปแลวได....” 
 ขอกําหนดเชนนี้ เรียกรองการคุมครองปจเจกชนอยางเหมาะสมท่ีเกี่ยวของจากอันตราย
ในการรับสารภาพเหนือพยานหลักฐานท่ีเขาอาจจะถูกลงโทษสําหรับการกระทํา ท่ีซ่ึงในตัวมันเอง
และลักษณะทาทางท่ีปรากฏขึ้นไมมีความผิด คํารับสารภาพของจําเลยสัมพันธกับพยานหลักฐานใน

                                                            
46  Antony Duff (R.A. Duff).  (1996). Criminal Attempts.  p. 48-53. 
47  Barker.  (1942).  as cited in. Antony Duff (R.A. Duff).  (1996).  Criminal Attempts.  p. 48-53. 
48 Res ipsa loquitur  เปนสุภาษิตละติน แปลวา จลปลอยใหความเจริญพูดออกมา หมายความถึง การใช

หลักตามความเปนจริงหรือหลักธรรมชาติในการพิสูจน คือ บุคคลที่กระทําไปตามธรรมชาติไมจําตองพิสูจน 
บุคคลที่โตเถียงหลักธรรมชาติตองเปนผูพิสูจน  อางถึงใน วิษณุ  เครืองาม.  (2544).  วิชาทฤษฎีและหลักกฎหมาย
เอกชน. คําบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

DPU



73 

ฐานะท่ีเปนส่ิงท่ีจําเปนของเจตนาในการกระทําผิดทางอาญา แตไมใชตอคําถามกอนหนานี้ท่ีวาการ
กระทําของเขาอยางไหนประกอบข้ึนเปนการพยายามกระทําผิดหรือไม พยานหลักฐานท้ังหมดที่
เกี่ยวกับเจตนากระทําความผิดทางอาญามีความสัมพันธกับคําถามท่ีนําเสนอในขอท่ีวา ธรรมชาติ
และสถานการณของการกระทําอันไหน ในสวนไหนที่เขาใชความพยายามในการทําใหสําเร็จตาม
จุดมุงหมายในการประกอบอาชญากรรมของเขา อยางไรก็ตามเขาจะถูกลงโทษอยางยุติธรรมเม่ือ
การกระทําของเขาเองเปนการแสดงใหเห็นอยางชัดแจงถึงเจตนาประกอบอาชญากรรมของเขาอยาง
ผูใหญท่ีมีอายุพอ (วิญูชน) ท่ีจะพิจารณาตัดสินเร่ืองราวดวยความรูของเขาเองวามีความเลวทรามมี
ความช่ัวในการรวมประเวณีกับชายดวยกันเอง 
 ดังนั้นในการดําเนินคดีใดๆสําหรับการพยายามกระทําความผิดผูพิพากษาตองตัดสิน 
ช้ีขาดกอนวา การกระทําท่ีจําเลยถูกกลาวหานั้นเขาใชความพยายามท่ีจะทําใหบรรลุจุดมุงหมายการ
กระทําผิดทางอาญาตามขอกลาวหาหรือไม มีความไมคลุมเครือท่ีปรากฏชัดแจงในเจตนาประกอบ
อาชญากรรมของเขาหรือไม ตามความรูความคิดปกติธรรมดาของบุคคลท่ีเปนวิญูชน หากวาการ
กระทําเหลานั้นใช ลูกขุนตองตัดสินช้ีขาดกอนวาการกระทําอันไหนท่ีทําไปแลวและการกระทําอัน
ไหนท่ีดํารงอยูในปจจุบันท่ีเปนส่ิงท่ีขาดเสียไมไดในเจตนาประกอบอาชญากรรมของเขา เฉพาะ
ข้ันตอนท่ีสองนี้เทานั้นท่ีเปนพยานหลักฐานอีกอันหนึ่งในเจตนาของเขา เชน การรับสารภาพใน
ภายหลังของเขาที่มีความสัมพันธกัน แตถึงกระนั้นถายังมีการกระทําอยางเคลือบคลุมท่ีไมอาจ
พิสูจนความเห็นไดถึงเจตนากระทําความผิดทางอาญาของเขา ก็ยังคงสามารถปลอยตัวจําเลยคน
หนึ่งท่ีกระทําอยางไมเคลือบคลุมใหพนผิดไปได ฐานท่ีไมไดพิสูจนถึงเจตนากออาชญากรรมนั้น
ของเขาใหชัดเจนถึงท่ีสุดได Reed ACJ ไดอางเหตุผลสนับสนุนเชนนี้ในคดี Moore (ค.ศ. 1936)49   
ถาชายคนหน่ึงพยายามติดสินบนเด็กผูหญิงคนหนึ่งใหเขาไปในกระทอมของเขา ซ่ึงเปนท่ีเปล่ียว
เปนขอวินิจฉัยท่ีมีเหตุผลไดวาเขามีจุดมุงหมายเพื่อกระทําผิดทางอาญา และเพียงแตการแสดงออก
เพียงเทานี้ของเขา หากวาแปลโครงสรางการกระทําของเขาออกมาผิดพลาด เขาอาจหลีกเล่ียงการถูก
ลงโทษได ในกรณีท่ีหากวาเขาเปนบุคคลท่ีมีเกียรติ มีช่ือเสียง มีหนามีตา เปนผูไดรับการเช่ือถือใน
สังคม นั่นคือการกระทําของเขาเปนไปตามทฤษฎีการกระทําท่ีไมคลุมเครือ (The Unequivocal acts 
theory) นั่นไมไดเปนการรับประกันการถูกตัดสินลงโทษ ในเม่ือเขาอาจยังคงทําใหเกิดขอสงสัย
อยางมีเหตุผลเก่ียวกับขอเท็จจริงอันหนึ่งอันใดในเจตนาประกอบอาชญากรรมของเขา แมวาการ
กระทําของเขาท่ีแสดงใหเห็นปรากฏชัดอยางไมคลุมเครือ 

                                                            
49 Moore.  (1936). NZLR 979. as cited in. Antony Duff (R.A. Duff). (1996). Criminal  Attempts.   

p. 49. 
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 Salmond สามารถตอบขอคัดคานของ Gordon เชนนั้นในกรณี การผสมสารหนูใน
อาหาร Salmond คิดวาเปนส่ิงท่ีถูกตองตามกฎหมาย เชน ถาวัตถุประสงคนั้นเปนการวางยาฆาพวก
หนู แตจะเปนการลงมือพยายามฆาตกรรมถาวัตถุประสงคในการฆาคน Salmond ใหความเห็นวา
เราสามารถแนใจในเนื้อหาของการกระทําท่ีแสดงออกชัดแจงไมนาสงสัยไมเคลือบคลุมถึงเจตนาฆา
คนได ตัวอยางเชน ถาผูวางยาพิษไดผสมยาพิษในจานอาหารของคน ขณะท่ี Godon แยงวาหลักฐาน
ตอไปอาจแสดงใหเห็นเจตนายืนยันเพื่อวางยาฆาหนูมากกวา 
 นักนิติศาสตรท่ีเห็นดวยกับทฤษฎีนี้เห็นวา ทฤษฎีการกระทําท่ีไมเคลือบคลุม (The 
Unequivocal acts theory) ตองการเพียงทําใหเกิดมูลคดีช้ันตนในการฟองรองตอการกระทําของ
จําเลยท่ีเปนการฝาฝนกฎหมาย กอใหเกิดขอสันนิษฐานเร่ืองเจตนา โดยการพิสูจนความผิดจะข้ึนอยู
กับพยานหลักฐานท่ีบริสุทธ์ิเปนอิสระไมอยูกับฝายใดฝายหนึ่ง 
 ก.  ขอคัดคานสําหรับทฤษฎีการกระทําท่ีไมคลุมเครือ 
 ทฤษฎีการกระทําท่ีไมคลุมเครือคงใชอยูในประเทศนิวซีแลนดไดระยะหนึ่ง ถึงแมวาจะ
เปนทฤษฎีท่ีอิสระ ก็ไดเพิ่มบทหลักเกณฑสําหรับความสัมพันธท่ีใกลชิด (proximity) เขาไปดวย  
ทฤษฎีนี้ถูกละท้ิงอยางเปนทางการในป ค.ศ. 1961 (Crime Act 1961 New Zealand) ขอคัดคานอยาง
เห็นไดชัดจากทฤษฎีนี้ก็คือ ตองการการอางเหตุผลอันถูกตองท่ีเปนการอนุมานลงความเห็นอยาง 
สมเหตุสมผลถึงพฤติกรรมการกระทําของจําเลยเพียงเทานั้น มากกวาจะเปนการพิสูจนลงความเห็น
ในเจตนาของเขา มันเปนการจํากัดเกินไป ส่ิงท่ีเปนขอเท็จจริงโดยเฉพาะเจาะจงถึงการกระทําของ
เขาควรตองแสดงใหเห็นอยางไมเคลือบคลุมปรากฏชัดเจนท่ีจะกระทําอาชญากรรมอยางแนนอน
ของเขาดวยตามขอกลาวหาการพยายามกระทําความผิด 
 ศาลตัดสินในสมัยตอมาในคดี Campbell Bradley v Ward50 โดยอางเหตุผลสนับสนุนวา 
คนท่ีพังรถคันหนึ่งโดยเจตนา ตามที่เขาไดรับสารภาพภายหลังวาตองการขโมยแบตเตอร่ี ไม
สามารถถูกตัดสินลงโทษฐานพยายามขโมยแบตเตอร่ี เพราะวาสําหรับการกระทําของเขาน้ันไมได
แสดงใหเห็นอยางปรากฏชัดไมคลุมเครือวาเขามีเจตนาขโมยแบตเตอรี่เปนพิเศษ เราอาจลบลางขอ
คัดคานนี้โดยการกําหนดความตองการเพียงพฤติกรรมบางอยางของเขาท่ีแสดงประจักษถึงความ 
ไมคลุมเครือในเจตนาประกอบอาชญากรรมของเขา และยินยอมใหนําพยานหลักฐานอ่ืนมา
พิจารณาตัดสินวาจําเลยเจตนากระทําอาชญากรรม แตการแกไขในรายละเอียดดังกลาวก็เปนขอ
พิสูจนท่ีดีข้ึนเพียงเล็กนอย 

                                                            
50 Campbell  Bradley v Ward.  as cited in.  Antony Duff (R.A. Duff).  (1996). Criminal Attempts.   

p. 50. 
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 ในบางคร้ังทฤษฎีนี้จะดูกวางเกินไป ตัวอยางเชน ในการกระทําการลับลอบซ้ืออาวุธปน
กระบอกหน่ึงจากอาชญากรคนหนึ่ง อาจแสดงใหเห็นถึงความไมเคลือบคลุมถึงจุดประสงคในการ
ประกอบอาชญากรรมบางอยาง แตจริงๆ มันควรจะกําหนดใหเปนการพยายามปลนทรัพยหรือไม 
หากวาพยานหลักฐานอ่ืนแสดงใหเห็นถึงเจตนาของเขาท่ีปลนทรัพย ในตัวอยางที่กลาวมาดูจะกวาง
เกินไปหรือไม แตในคําอธิบายตัวอยางอ่ืนอาจจะดูแคบเกินไป เชนกรณี คดี Jones and Brooks (ค.ศ.
1968)51 คดีนี้ Jones มีปากเสียงกับชาวนาคนหนึ่งและไดขูวาจะเผาขาวโพดของเขา ภายหลัง Jones 
ถูกจับขณะคุกเขาขางๆ กองขาวโพดกองหน่ึงและกําลังจุดไมขีด เขารับสารภาพภายหลังวาเจตนา
ไปจุดท่ีกองขาวโพดนั้น แตถาเขากําลังถือไปป (pipe) อันหนึ่งขณะท่ีเขาจุดไมขีด ทฤษฎีการกระทํา
ท่ีไมคลุมเครือของ Salmond จะปลอยตัวเขาพนผิดขอหาพยายามวางเพลิงไป ก็คือวาการกระทําการ
จุดไมขีดไฟขณะท่ีเขาถือไปปกอใหเกิดความสงสัยวาเขาเจตนาจะจุดไฟเผาขาวโพดหรือเจตนาจะ
สูบไปป ไมสามารถอางถึงการขูกรรโชกในตอนแรก และการรับสารภาพภายหลังของเขา ในช้ันนี้
พยานหลักฐานท่ีปรากฏอยูในขณะกระทําความผิดเทานั้นท่ีจะนํามาแปลความหมายเจตนาในการ
กระทําของเขา 
 อะไรเปนส่ิงกระตุนใหมีการจํากัดเครงครัดในทฤษฎีดังกลาว อะไรคืออันตรายซ่ึง 
Salmond วิตกกังวลที่จะปกปองคุมครอง เขาเห็นวาพฤติกรรมการกระทําอันไมคลุมเครือเทานั้นเปน
การกําหนดใหความคุมครองปลอดภัยแกจําเลยสําหรับการพิสูจนของความม่ันคงของการมีเจตนา
กออาชญากรรมอยางแนวแนท่ีกฎหมายพยายามกระทําความผิดตองการ นี่คือวิธีท่ีศาลของสหพันธ
รัฐ (Federal Court) ไดอธิบายไวในคดี Oviedo52 ในคดี Oviedo จําเลยยินยอมท่ีจะขายเฮโรอีนให
บางคนท่ีจริงๆ แลวคนคนน้ันเปนเจาหนาท่ีตํารวจนอกเคร่ืองแบบ อยางไรก็ตามส่ิงท่ีเขาจะจําหนาย 
(ท่ีมีซอนไวในบานของเขา) ไมใชเฮโรอีน ความเห็นของศาลแสดงใหเห็นดวยวา มีพยานหลักฐานท่ี
แนนหนาพอในคดีนี้วาเขาเชื่อวาส่ิงนั้นมันเปนเฮโรอีน และขอเท็จจริงเขามีเจตนาจําหนายเฮโรอีน 
แตการตัดสินลงโทษขอหาพยายามจําหนายเฮโรอีนถูกลบลางไป เพราะเร่ืองราวท่ีมีมาแตกอนจะ
เปนตัวกําหนดภยันตรายโดยธรรมชาตินั้น นําไปสูการเล่ียงการลงโทษบุคคลท่ีพัวพันอยูในการ
กระทําท่ีบริสุทธ์ิ เหนือการพิสูจนอนุมานคาดคะเนผานทางพ้ืนฐานในเร่ืององคประกอบดานเจตนา 
ประกอบกับรูปแบบคําใหการเบิกความท่ีเชื่อถือไมได และพฤติกรรมทางอาชญากรรมท่ีผานมา การ
กระทําท่ีแสดงออกมาภายนอกของเขาเปนตัวกําหนดพฤติกรรมในนิสัยท่ีเปนอาชญากรรมของเขา 

                                                            
51 Jones v Brooks. (1968). 52 Cr. App. R. 614, 616-17. as cited in.  Antony Duff (R.A. Duff). (1996).  

Criminal Attempts.  p. 51. 
52 Oviedo (1976) 525 F (2 nd ed.)  881.  as cited in.  Antony Duff (R.A. Duff).  (1996).  Criminal 

Attempts.  p. 51. 
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โดยไมมีการวางใจในพยานหลักฐานทางออมเกี่ยวกับเจตนา แตขอเท็จจริงส่ิงท่ีจําหนายนั้นไมใช
เฮโรอีน พฤติกรรมการกระทําของ Mr. Oviedo เปนการแสดงใหเห็นความไมแนนอนความยาก 
ลําบากในการตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองพฤติกรรมท่ีไมเปนอาชญากรรม (ซ่ึงเกี่ยวของกับการพิจารณา
ในเร่ืองการพยายามกระทําความผิดท่ีเปนไปไมไดโดยแนแท Impossibility Attempts) 
 นี่ดูเหมือนเปนการแปลความหมายท่ีแปลกประหลาดของทฤษฎีนี้ ท่ีซ่ึงศาลเรียกรองให
นํามาประยุกตใชนั้น การกระทําท่ีแสดงออกมาภายนอก (objective acts) ของจําเลยเปนพยานหลักฐาน 
ผูกมัดการเส่ียงการกออาชญากรรม และยืนยันสงเสริมสนับสนุนองคประกอบดานเจตนา สําหรับ
ทฤษฎีท่ีมีจุดประสงคออนแอกวาทฤษฎีท่ีไมคลุมเครืออยางเครงครัดและยอมรับหลักฐานโดย
ทางออมในเร่ืองเจตนาประกอบอาชญากรรม ตัว Salmond เองอาจตัดสินลงโทษในคดี Oviedo (คดี
จําหนายส่ิงอ่ืนโดยเชื่อวาเปนเฮโรอีน) ควรจะพิจารณาตัดสินการกระทําของจําเลยโดยอางถึง
ขอเท็จจริงท่ีวาเขาเชื่อวาของส่ิงนั้นเปนเฮโรอีน (ดังเชน การใสน้ําตาลในน้ําชาของเหยื่อเปาหมาย
คนหน่ึงดวยความเช่ือวามันเปนสารหนู ถือเปนการพยายามฆาตกรรม) ตามหลักฐานท่ีไดรับนั้น 
Mr.Oviedo เช่ือวาของส่ิงนั้นเปนเฮโรอีน ดังนั้นการกระทําของเขาในการจําหนายมันแสดงใหเห็น
โดยปรากฏชัดถึงความไมเคลือบคลุมถึงเจตนาจําหนายเฮโรอีน อยางไรก็ตามศาลในคดี Oviedo มี
ความม่ันคงกวา Salmond ท่ีวา ถาเราไมอาจใชพยานหลักฐานท่ีเปนอิสระหรือเปนกลางของเจตนา
กออาชญากรรม เปนเหตุทําใหการกออาชญากรรมอยางไมนาสงสัยเปนการกระทําท่ีบริสุทธ์ิอยางท่ี
เห็นในคดี Oviedo (คือ Salmond ไมยอมรับใหเอาพฤติกรรมการกระทําของ Mr. Oviedo ท่ีเปน
พฤติกรรมท่ีบริสุทธ์ิไมผิดกฎหมายเปนพยานหลักฐานท่ีเปนอิสระหรือเปนกลางดังกลาวเกี่ยวกับ
ความเช่ือของเขาสําหรับวัตถุประสงคอยางเดียวกัน ดังเชน การพยายามฆาตกรรมโดยการใสน้ําตาล
ในน้ําชาของเหยื่อดวยความเช่ือวามันเปนสารหนู มาเปนเหตุผลในการลงโทษทางอาญา (ความ
พยายามท่ีเปนไปไมไดเพราะส่ิงท่ีใชกระทําหรือวัตถุประสงคท่ีกระทําตอ) 
 ถึงกระนั้น ความหวงใยความวิตกกังวลถึงการปกปองปจเจกชนจากการตัดสินลงโทษท่ี
เช่ือถือไมไดจากพยานหลักฐานท่ีบริสุทธ์ิ ไมไดดูเหมือนจะเปนเหตุผลอันสมควรถึงขอจํากัดความ
เครงครัดของขอพิสูจนในทฤษฎีความไมคลุมเครือ ซ่ึงคอนขางจะออนแอกวาขอเรียกรองสําหรับ
พฤติกรรมท่ีเปนเคร่ืองสนับสนุนอยางแนนหนาถึงวัตถุประสงคทางอาชญากรรมของผูกระทํา 
ในทางคลายกัน การปกปองคุมครองปจเจกชนจากการตัดสินลงโทษท่ีเช่ือถือไมไดท่ีวางอยูบน
พื้นฐานการรับสารภาพของจําเลย เราไมตองการรับเอาคํารับสารภาพของจําเลยทุกอยางอีกสวน
หนึ่งตางหากเราตองการเพียงแตเรียกรองถึงคํารับสารภาพใดๆนั้นเปนคํารับสารภาพท่ีไดรับการ
ยืนยันสนับสนุนโดยพยานหลักฐานท่ีเปนกลางอิสระและบริสุทธ์ิ 
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 Salmond ยังไดแนะแนวทางเลือก  สําหรับทฤษฎีท่ีไมเคลือบคลุม ในการรับเอา
องคประกอบตางๆ ท่ีสมบูรณกวาบทบาทเก่ียวกับการเรียกรองความไมคลุมเครือจากเรื่อง
พยานหลักฐานท่ีบริสุทธ์ิคือ จนกระท่ังตัวผูกระทําเองนั้นไดลงมือกระทําดวยเจตนากระทํา
อาชญากรรมของเขา มีการแสดงออกปรากฏอยางชัดและเปดเผยโดยการกระทําของเขา (ไมมีการ
เคลือบคลุมในการกระทําของเขา) คือถือวาเขายังไมไดผานไปไกลเกินกวาช้ันตระเตรียมการอยาง
บริสุทธ์ิไปสูขอบเขตการพยายามกระทําผิดอาญา และเขายังมีโอกาสเพื่อตัวเองท่ีจะตัดสินใจละท้ิง
แผนการ เราอาจกลาวไดวาเม่ือถึงเวลานั้น (เวลาท่ีเขาไมมีโอกาสตัดสินใจละท้ิงแผนการ) เทานั้นท่ี
ถือวาตัวเขาไดกระทําการดําเนินการดําเนินการกออาชญากรรมอยางแนนอนและเปนอาชญากรคน
หนึ่ง อยางไรก็ตามน่ีเปนการไมนาเช่ือถือ เม่ือไมมีความเกี่ยวพันจําเปนระหวางความแนนอนของ
เจตนากออาชญากรรมและความแนนอนของการกระทํา (เชนท่ีวา คนท่ีจะลอบวางเพลิงกําลังสูบ
ไปปอาจจะถือวาเขากระทําการอยางแนวแนเหมือนกับคนท่ีไมไดสูบแตจุดไมขีดไฟ แมการกระทํา
ของคนท่ีไมไดสูบไปปแตไดจุดไมขีดไฟกลับมองวาเปนไปอยางแนวแนไมเคลือบคลุมเหมาะสม) 
 Fletcher53 ไดใหขอคิดบางอยาง เชน ทฤษฎีการกระทําท่ีไมคลุมเครือนั้นเห็นความสําคัญ 
ตามรัฐธรรมนูญมากกวาท่ีจะเปนความสําคัญทางพยานหลักฐาน รัฐเสรีนิยมหนึ่งควรวางเง่ือนไข
กําจัดสภาพ สภาวะการรับผิดทางอาญา ซ่ึงการกระทําของผูกระทําตองแสดงใหเห็นถึงอันตรายหรือ
แสดงใหเห็นถึงการรบกวนสิทธิของผูอ่ืน โดยปราศจากหลักฐานภายนอกของเจตนาของเขา ส่ิงนี้
เทานั้นสามารถใหการประกันตอรัฐท่ีตองการยื่นเขาไปในขอบเขตของอิสรภาพของประชาชนไป
ถึงความคิด เจตนาและอารมณความรูสึก สําหรับตอนนี้ เราตองการความคิดเห็นธรรมดาท่ีวามัน 
จะเปนเร่ืองแปลกถาแมแตรัฐเสรีนิยมรัฐหนึ่งไมสามารถตัดสินลงโทษคนท่ีจะเผาขาวโพดขอหา
พยายามวางเพลิงซ่ึงเจตนากออาชญากรรมของเขาเปนหลักฐานภายนอกมากพอ แตเขาฉลาด
พอท่ีจะคาบไปปไวขณะจุดไมขีดไฟ ดวยเจตนาจะเผากองขาวโพด 
  3.1.7  ทฤษฎีการกระทําท่ีเปนภยันตรายของการกระทํานั้น (Dangerous possibility acts theory 
หรือ Criterion of Danger Rule)  
 ทฤษฎีนี้เปนหลักปฏิบัติตามทฤษฎีของประเทศเยอรมัน ไดมีการวางหลักไววา การ
กระทําใดจะเปนพยายามก็ตอเม่ือการกระทํานั้นไดแสดงใหเห็นถึงความคุกคามตอส่ิงท่ีกฎหมาย
ประสงคจะคุมครองหรือคุณธรรมทางกฎหมายโดยตรง (Directly dangerous to protected under the 
law) โดยคํานึงถึงความใกลชิดของอันตราย (nearness of the danger) หรือความเสียหาย (the 
greatness of the harm) หรือความหวาดกลัวตอภยันตรายในความรูสึกของชุมชน (the degree of 
apprehension felt) นั้น  
                                                            

53  George Fletcher.  (1978).  Rethinking Criminal Law.  p. 52. 
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 ทฤษฎีความเปนภยันตรายของการกระทํานั้นมีสาระสําคัญ คือ การกระทําท่ีจะเปนการ
ลงมือพยายามกระทําความผิด ก็ตอเม่ือการกระทํานั้นเปนภยันตรายโดยตรงตอผลประโยชนซ่ึง
กฎหมายใหการคุมครอง หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวานิติสมบัติ หรือคุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut 
or directly dangerous to interests protected under the law) ของความผิดฐานนั้นๆ54 ทฤษฎีนี้ถือวา
การกระทําท่ีจะเปนการลงมือเขาข้ันพยายามไดหรือไมนั้น ตองพิจารณาถึงการใกลชิดตออันตรายท่ี
จะกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวง และระดับความรูสึกหวาดกลัวในภยันตรายน้ันใน
ความรูสึกของชุมชนดวย55 ซ่ึงจะมีระดับกวางแคบผันแปรไปตามความรุนแรงและเหตุผลใน
ความผิดฐานนั้นๆ 
  คุณธรรมทางกฎหมายน้ัน หมายถึง คุณธรรมทางกฎหมายท่ีเปนพื้นฐานในทางความคิด
ในความผิดฐานนั้นๆ ซ่ึงมาจาก “ปทัสถาน” (norm) ตางๆ ของสังคม ตัวอยางเชน คุณธรรมทาง
กฎหมายของความผิดฐานฆาผูอ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 คือ ชีวิตของผูนั้น 
เปนตน56 
 ในการวินิจฉัยการกระทําท่ีเปนการลงมือพยายามกระทําความผิดตามทฤษฎีความเปน
ภยันตรายของการกระทําน้ัน กอนอ่ืนตองพิจารณาวาผูกระทํานั้นเจตนากระทําความผิดฐานใด และ
ความผิดฐานนั้นส่ิงท่ีกฎหมายมุงประสงคจะคุมครองหรือคุณธรรมทางกฎหมายคืออะไร คุณธรรม
ทางกฎหมายนั้นมีขอบเขตมีความอันตรายเพียงใด จากน้ันจึงตีความวาการกระทําของผูกระทําตาม
ความผิดนั้นถึงข้ันท่ีกระทบถึงคุณธรรมทางกฎหมายตามความผิดฐานนั้นๆ แลวหรือไม จึงจะเปน
การพยายามกระทําความผิด เชน ในคดีซ้ือเสียงท่ีจังหวัดบุรีรัมย ซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏวา จําเลยได
จัดหาเงินสดจํานวนมาก โดยนํามาแยกเย็บติดกันเปนชุดๆ มีเอกสารบัญชีรายช่ือผูเลือกต้ังและอ่ืนๆ 
แมจําเลยจะยังไมใหเงินดังกลาวแกผูใด ก็เปนการลงมือกระทําความผิดฐานพยายามใหทรัพยสิน
แลว เพราะการกระทําท้ังปวงประกอบระยะเวลาดังกลาวเปนภยันตรายโดยตรงและใกลชิดกระทบ
ตอความบริสุทธ์ิยุติธรรมของการเลือกตั้ง มิใชเปนเพียงการตระเตรียมการ ซ่ึงไมเปนความผิด57 
 

                                                            
54 คณิต  ณ นคร.  (2543).  กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป.  น. 92-95. 
55  เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ.  (2546).  คําอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 .  น. 552. 
56 คณิต  ณ นคร.  (2543).  กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป.  น. 94. 
57 คณิต  ณ นคร.  (2540).  บนเสนทางแหงหลักยุติธรรม,  บทความเรื่อง “คดีประวัติศาสตรซื้อเสียง 

11.4 ลานบาทท่ีบุรีรัมยเปนการ “ลงมือ”กระทําความผิดแลวหรือยัง”.  หนา 176-187.  และดูคําพิพากษาฎีกาที่ 
3562/2540  อางถึงใน รชฎ เจริญฉ่ํา . “จัดทําซื้อเสียง 11 ลาน ลงโทษได.”  อัยการ, 21 (2541, มีนาคม).  น. 61-79. 
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3.2  หลักเกณฑการแบงแยกระหวางการลงมือกระทําความผิดกับการตระเตรียมกระทําความผิดใน
ตางประเทศ 
  3.2.1 ประเทศท่ีใชระบบคอมมอนลอว (Common Law) 
   3.2.1.1 สหรัฐอเมริกา 
   เดิมในประเทศสหรัฐอเมริกาใชทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล (The Proximity acts 
theory) และ “ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตออันตราย” (Dangerous proximity acts theory) มาเปน
หลักเกณฑในการกําหนดลักษณะการกระทําท่ีเปนการลงมือพยายามกระทําความผิด แตทฤษฎีการ
กระทําท่ีใกลชิดตอผลและทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตออันตรายยังมีขอบกพรอง และมีการตีความ
แตกตางกันออกไปในแตมลรัฐ ตอมาสถาบันกฎหมายของอเมริกา (The America Law Institute) จึง
ไดพัฒนาหลักกฎหมายท่ีจะมาอธิบายลักษณะของการลงมือพยายามกระทําความผิดอยูบน
ความหมายวาอยางไร เปนการกระทําของจําเลยที่เขามาสูการใกลชิดกับความผิดสําเร็จ หรือทฤษฎี
การกระทําท่ีใกลชิดอันตรายท่ีเรียกรองการกระทําท่ีเปนการใกลชิดท่ีมีสวนผันแปรไปตามระดับ
ของความอันตรายในความผิดฐานนั้นๆ มาเปนการใชหลักเกณฑตาม “ทฤษฎีการกระทําในข้ันตอน
ท่ีสําคัญ” (The Substantial step theory)  
  สถาบันกฎหมายของอเมริกา (The American Law Institute) ไดนําทฤษฎีการกระทําใน
ขั้นตอนท่ีสําคัญมากําหนดลักษณะของการกระทําท่ีเปนการลงมือพยายามกระทําความผิด และเปน
หลักเกณฑในการแบงแยกระหวางการลงมือพยายามกระทําความผิดกับการตระเตรียมกระทํา
ความผิดโดยไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาใหมของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1962 (Model 
Penal Code, official draft. 1962) มาตรา 5.01 (คือประมาณป พ.ศ. 2505) เพื่อเปนแบบอยางใหมล
รัฐตางๆ นําไปใชเปนแนวทางในการบัญญัติกฎหมายอาญาภายในของแตละมลรัฐท่ีแตกตางกันอยู 
เพื่อใหเปนรูปแบบในแนวทางเดียวกัน โดยบัญญัติวาเม่ือผูกระทําไดกระทําการถึงข้ันตอนท่ีสําคัญ
เพื่อใหเปนไปตามเจตนาของตนแลวถือวามีการลงมือพยายามกระทําความผิดแลว แตทฤษฎีนี้จะ
ใชไดตอเม่ือมีพยานหลักฐานอ่ืนๆ ประกอบใหเห็นอยางชัดแจง โดยกําหนดคํานิยามของการ
พยายามกระทําความผิดไวในมาตรา 5.01(1) และกําหนดตัวอยางของการกระทําท่ีเปนการกระทํา
การในข้ันตอนท่ีสําคัญไวในมาตรา 5.01(2) (a)-(g) 
  Model Penal Code มาตรา 5.01 
  (1) ภายใตเง่ือนไขดังนี้: บุคคลหน่ึงจะมีความผิดฐานพยายามกระทําความผิด หากวาได
กระทําการลักษณะท่ีเปนการนาตําหนิในการดําเนินการประกอบอาชญากรรมอยางใดอยางหน่ึง
ดังนี้  
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     a)  เขาพัวพันหรือเขารวมโดยเจตนา ซ่ึงเปนการกระทําท่ีจะประกอบอาชญากรรม 
หากวาประกอบไปดวยสถานการณเชนท่ีเขาเช่ือวาเปนเชนนั้น หรือ 
  b)  เม่ือเขามีจุดประสงคเฉพาะในผลการประกอบอาชญากรรม การกระทําหรือไม
กระทําการส่ิงใดดวยจุดประสงคท่ีกอใหเกิดหรือดวยความเช่ือท่ีวาจะกอใหเกิดผลเชนนั้น โดย
ปราศจากเหตุการณในอนาคตตามท่ีเขาคิดเชนนั้น หรือ 
  c)  เจตนากระทําหรืองดเวนการกระทําส่ิงใดซ่ึงภายใตสถานการณเชนเขาเช่ือวา
เปน คือการกระทําหรือไมกระทําการซ่ึงเปนองคประกอบข้ันตอนสําคัญ (substantial step) ในการ
กระทําท่ีถูกวางแผนไวแลวท่ีสุดของเขาในการประกอบอาชญากรรม 
 (2) พฤติกรรมท่ีอาจถือไดวาเปนการกระทําในข้ันตอนสําคัญตามอนุมาตรา 1 c 
    a)  การดักรอ การตามหาตัว หรือการติดตามหาตัวผูเสียหาย 
   b)  การลอใหผูเสียหายไปยังสถานท่ีซ่ึงจะใชในการกระทําความผิด 
   c)  การตรวจตราดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ีซ่ึงจะใชในการกระทํา
ความผิด 
  d) การเขาไปในส่ิงปลูกสราง ยานพาหนะ หรือสถานท่ีซ่ึงมีร้ัวรอบขอบชิดโดย
มุงหวังท่ีจะกระทําความผิดในสถานท่ีนั้นๆ 
      e) การครอบครองวัตถุใดๆ ซ่ึงจะใชในการกระทําความผิด ซ่ึงเปนวัตถุท่ีออกแบบ
มาโดยเฉพาะสําหรับใชในการกระทําท่ีผิดกฎหมาย หรือเปนวัตถุซ่ึงการครอบครองไมกอใหเกิด
ประโยชนใดๆโดยชอบดวยกฎหมายตามสภาพการณเชนนั้น 
  f) การครอบครอง การรวบรวม หรือการปลอมแปลงส่ิงใดๆเพ่ือใชในการกระทํา
ความผิดยังสถานท่ีหรือใกลกับสถานที่ซ่ึงต้ังใจจะใชเปนสถานท่ีในการกระทําความผิด ในเมื่อการ
ครอบครอง การรวบรวม หรือการปลอมแปลงส่ิงนั้นๆไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ โดยชอบดวย
กฎหมายภายใตสภาพการณเชนนั้น     
  g) การใช บังคับ หรือจางวานใหตัวแทนผูบริสุทธ์ิ (Innocent agent) กระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งอันเปนความผิด58 

                                                            
58 Model Penal Code 1962 section 5.01 
 (1) Provide that : A person is guilty of an attempt to commit a crime if , acting with the kind of 

culpability otherwise required for commission of the crime , he : 
  a)  purposely engages in conduct which would constitute the crime if the attendant 

circumstances were as he believes them to be ; or 
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 ใน Model Penal Code มาตรา 5.01 (a)-(b) การลงมือพยายามกระทําความผิดคลอบคลุม
ถึงทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทาย (last act theory) ท่ีซ่ึงจะเปนไปตามสถานการณท่ีตัวผูกระทําเช่ือวา
การกระทําของเขาประกอบข้ึนเปนการกระทําอาชญากรรม หรือท่ีซ่ึงเปนเจตนา หรือคาดหวัง ถึงผล
ในการประกอบอาชญากรรมของตัวผูกระทําผิด 
 สวนคําจํากัดความของ Model Penal Code 5.01 (1) (c) ถอยออกหางจากเร่ืองการ
กระทําข้ันสุดทาย (last act) มาตรา 5.01 (1) (c) คนท่ีกระทําการกระทําท่ีประกอบดวยความนา
ตําหนิหรือสมควรถูกลงโทษ หรืออีกนัยหนึ่งคือตองการการกระทําท่ีเปนอาชญากร จะถือวาเปน
พยายามกระทําความผิดหากเขากระทําโดยเจตนา (หรือละเวน) ถาเขากระทําส่ิงใดๆนั้นภายใต
                                                                                                                                                                          

   b) when causing a particular result in an element of the crime , does or omits to do anything 
with the purpose of causing or with the belief that it will cause such result, without further conduct on his part; 
or 

   c) pueposely does or omits to do anything which, under the circumstances as he believes them 
to be, is an act or omission constituting a substantial step in a course of conduct planed to culminate in his 
commission of the crime. 

  (2) Conduct Which May Be Held Substantial Step Under Subsection (1)©. Conduct shall not be 
held toconstitute a substantial step under subsection (1)© of this section unless it is strongly corroborative of 
the actor’s criminal purpose. Without negativing [sic] the sufficiency of other conduct the following, if strongly 
corroborative of the actor’s criminal purpose, shall not be held in sufficient as a matter of law: 

   a)  lying in wait, searching for or following the contemplated victim of the crime 
   b)  enticing or seeking to entice the contemplated victim of the crime to go to the place 

contemplated for its commission 
   c)  reconnoitering the place contemplated for the commission of the crime 
   d)  unlawful entry of a structure, vehicle or enclosure in which it is contemplated that the crime 

will be committed 
   e)  possession of materials to be employed in the commission of the crime , which are specially 

designed for such unlawful use or which can serve no lawful purpose of the actor under the circumstances 
  f) possession, collection or fabrication of materials to be employed in the commission of the crime , 

at or near the place contemplated for its commission, where such possession, collection or fabrication serves no 
lawful purpose of the actor under the circumstances 

  g) soliciting an innocent agent to engage in conduct constituting an element of the crime. 
  In this test the court looks at the overt acts that the defendant has committed and determines their 

relative importance in the chain of causation do not make out a case of attempt. Retrieved April 12, 2005. from  
http:// wings.buffalo.edu/law/bclc/resource.htm 
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สถานการณท่ีเขาเช่ือวามันเปนการกระทํา (หรือละเวนการกระทํา) ท่ีเปนข้ันตอนสําคัญในวิธีของ
การกระทําซ่ึงจะสามารถบรรลุถึงจุดประสงคในการประกอบอาชญากรรมของเขา 
 ใน Model Penal Code มาตรา 5.01(2) ไดรับเอาแนวความคิดในเร่ืองการกระทําใน
ข้ันตอนท่ีสําคัญ (substantial step) และแสดงอยางเดนชัดมาก กลาววาเพียงพฤติกรรมการกระทํา
ยืนยันอยางม่ันคงถึงจุดมุงหมายของผูประกอบอาชญากรรมสามารถกําหนดเปนการกระทําใน
ข้ันตอนท่ีสําคัญเพื่อลงโทษพยายามได ขอกําหนดนี้บัญญัติข้ึนเพื่อมุงสนองความตองการที่เกี่ยวพัน
ถึงการสนับสนุนทฤษฎีการกระทําท่ีไมคลุมเครือ (The Unequivocal acts theory) ขณะท่ีหลีกเล่ียง
ความเครงท่ียอมรับไมไดของทฤษฎีนี้  การกระทําของจําเลยไมจําเปนตองพ่ึงพาพยานหลักฐานอ่ืน
สําหรับเจตนาของเขา ขอกําหนดนี้ ตองการเพียงความไมคลุมเครือท่ีแสดงออกมาใหเห็นประจักษ
ถึงความมุงหมายในการประกอบอาชญากรรมของเขาเทานั้น ขอกําหนดนี้ตองการเพียงขอพิจารณา
ในรูปแบบของสถานการณท้ังหมดบวกกับพยานหลักฐานท่ีเปนเคร่ืองแสดงถึงขอพิสูจนอ่ืน ๆ  ท่ี
เกี่ยวกับจุดมุงหมายในการประกอบอาชญากรรมของเขา ซ่ึงเปนหลักอยางเดียวบนการแสดงออก
ของตัวผูกระทํา 
  ผูราง Model  Penal  Code  มิไดอธิบายโดยตรงไววาการกระทําอยางใดจึงถือวาเปนการ
กระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญ (Substantial  step)   เพียงแตใหตัวอยางไวในตอนทายของ (2) เปน
แนวทางกวางๆ ไววากระทําดังตอไปนี้หากมีพยานอ่ืนอยางแนนหนาประกอบดวยพฤติการณอัน
แสดงใหเห็นเจตนาของผูกระทําแลวอาจถือไดวาเปนการเพียงพอท่ีจะเสนอใหลูกขุนพิจารณาไดวา
การกระทําของผูกระทํานั้นถึงระดับท่ีเปนการกระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญ (substantial step) แลว
หรือไม ตัวอยางท่ี Model Penal Code ใหไวเปนตัวอยาง 7 แนวทาง คือ 
  a)  การดักรอ การตามหาตัว หรือการติดตามตัวผูเสียหาย 
 ผูราง Model Penal Code ไดใหเหตุผลวา การกระทําดังกลาวสอใหเห็นไดวามีภยันตราย 
อยาง เพียงพอ (sufficient dangerousness) ถึงระดับท่ีควรจะเปนการลงมือกระทําผิดอันสามารถรับ
ผิดข้ันพยายามไดแลว ซ่ึงหากมีการยึดถือตาม “หลักความใกลชิดตอผล”  แลวการกระทําดังกลาวยัง
ไมเปนการลงมือกระทําความผิดจนถึงข้ันพยายามได เพราะอยางนอยท่ีสุดผูเสียหายนาจะตองยอม
มาปรากฏตัวยังสถานท่ีซ่ึงผูกระทํากําลังดักรอเสียกอน 
  b) การลอใหผูเสียหายไปยังสถานท่ีซ่ึงจะใชในการกระทําความผิด 
         ผูราง Model Penal Code มีความเห็นวา การกระทําดังกลาวแสดงออกถึงความมุงหมาย
อันแนวแนท่ีจะกระทําความผิดและสอใหเห็นอยางชัดเจนถึงภยันตรายของตัวผูกระทําการนั้น  
 c) การตรวจตราดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ีซ่ึงจะใชในการกระทํา
ความผิด 
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 ผูราง Model Penal Code มีความเห็นวา การกระทําดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจ
อันแนวแนท่ีจะกระทําความผิดเพราะเปนการตรวจสอบวาจะมีอุปสรรคใดๆหรือไมในการท่ีจะ
กระทําความผิดเปนการกําหนดถึงวิธีการที่จะทําใหการกระทําความผิดเปนไปไดโดยราบรื่นมาก
ท่ีสุด 
  d) การเขาไปในส่ิงปลูกสราง ยานพาหนะ หรือสถานท่ีซ่ึงมีร้ัวรอบขอบชิด โดยมุงหวัง
ท่ีจะกระทําการความผิดในสถานท่ีนั้นๆ 
 ผูราง Model Penal Code มีความเห็นวา การกระทําดังกลาวแมวาอาจจะคลุมเครือตาม
ทฤษฎีความไมคลุมเครือ (The Unequivocal acts theory) ก็ตาม แตก็แสดงใหเห็นแนชัดวาผูท่ีเขาไป
นั้นมีเจตนาอันแนวแนท่ีจะกระทําความผิดแลว  เชน เปดประตูเขาไปในรถของผูอ่ืนท่ีจอดอยูแมวา
จะยังมิทันไดแตะตองของมีคาใดๆ ในรถคันนั้นก็ตาม 
 e) การครอบครองวัตถุใดๆ ซ่ึงจะใชในการกระทําความผิด ซ่ึงเปนวัตถุท่ีออกแบบ                            
มาโดยเฉพาะสําหรับใชในการกระทําความผิดกฎหมาย  หรือเปนวัตถุซ่ึงการครอบครองไมกอให 
เกิดประโยชนใดๆ โดยชอบดวยกฎหมายใตสภาพการณเชนนั้น 
 f) การครอบครอง การรวบรวม หรือการปลอมส่ิงใด ๆ เพ่ือใชในการกระทําความผิด
ในสถานท่ีหรือใกลกับสถานท่ีซ่ึงต้ังใจจะใชเปนสถานท่ีในการกระทําความผิด ในเม่ือการครอบครอง 
การรวบรวม  หรือการปลอมแปลงส่ิงนั้นๆ ไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ โดยชอบดวยกฎหมาย
ภายใตสภาพการณเชนนั้น 
  g) การใช บังคับ หรือจาง วาน ใหตัวแทนผูบริสุทธ์ิ (Innocent agent) กระทําการอยาง
ใดอยางหนึ่งอันเปนความผิด 
               การกระทําดังกลาวนี้หากพิจารณาตามทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผลก็ถือเปนการลงมือ
พยายามกระทําความผิดเชนเดียวกันเพราะ ผูกระทําไดกระทําการข้ันสุดทาย (last acts) ในการ
กระทําความผิดแลว ไดมีการยกตัวอยางกรณีมีการหลอกใหเผากองฟางโดยผูหลอกหลงเช่ือวากอง
ฟางเปนของผูหลอก เม่ือหลอกกันเสร็จเรียบรอยแมผูถูกหลอกจะยังไมทันไดจุดไฟเผากองฟาง 
ผูหลอกก็มีความผิดฐานพยายามวางเพลิงเผาทรัพยแลว 
 ทฤษฎีการกระทําข้ันตอนท่ีสําคัญใน Model Penal Code ดังกลาวขางตนนี้เปนแนวทาง
ในการบัญญัติกฎหมายอาญาในเร่ืองพยายามกระทําความผิดของมลรัฐตางๆ ของสหรัฐอเมริกา
หลายแหงดวยกัน เชน จอรเจีย มินิโซตา และอิลินอยส เปนตน อยางไรก็ตามมลฐานเหลานี้ได
บัญญัติหลักกวางๆ ไดเทานั้นมิไดลงรายละเอียดเปนขอๆ ดังเชนของ model Penal Code เชน  
กฎหมายอาญาของมลรัฐอิลินอยส มาตรา 5/8-4 ไดบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองพยายามกระทําความผิดไว  
ดังนี้ 
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 “หากบุคคลมีเจตนากระทําความผิด เขาไดพยายามกระทําความผิดเม่ือเขาไดกระทําการ
ใดๆ ซ่ึงเปนการกระทําข้ันตอนท่ีสําคัญ (substantial step) ของการกระทําความผิดนั้น”   
 หลังจากกฎหมายอาญา มาตรา 5/8-4 ในเร่ืองพยายามกระทําความผิดดังกลาวขางตนได
ประกาศใชบังคับแลวมีคดีท่ีนาสนใจในมลรัฐอิลินอยส คดีหนึ่ง ไดแก คดี People v. Paluch ซ่ึงเปน
ประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองการลงมือพยายามกระทําความผิดโดยตรง ขอเท็จจริงมีดังนี้ จําเลยถูกฟองใน
ความผิดฐานพยายามกระทําการตัดผมโดยไมมีใบอนุญาตใหเปนชางตัดผม ศาลช้ันตนพิพากษาวา
จําเลยมีความผิดโดยลงโทษปรับเปนเงิน 25 เหรียญสหรัฐ จําเลยอุทธรณวาการกระทําของตนเองยัง
ไมเปนการลงมือทําความผิดฐานพยายาม คดีนี้เกิดเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1965 โดยเจาหนาท่ี
คนหน่ึงของสหภาพแรงงานชางตัดผมไดไปท่ีรานตัดผมแหงหนึ่งขณะนั้นเปนเวลาเกาโมงเชาซ่ึง
รานยังไมเปดทําการ เจาหนาท่ีไดเห็นจําเลยเปดประตูขางหลังรานและเขามาในรานหลังจากนั้น
เจาหนาท่ีผูนี้ไดเดินไปที่หนารานตรงประตูดานหนาและถามจําเลยวารานเปดแลวหรือยัง จําเลยได
เปดประตูดานหนา และเช้ือเชิญเจาหนาท่ีใหเขามาในรานจากน้ันจําเลยไดเดินไปที่เกาอ้ีตัดผมและ
สวมใสเส้ือกันเปอนของชางตัดผมและเชิญใหเจาหนาท่ีมานั่งท่ีเกาอ้ีตัดผม จําเลยมีอุปกรณตัดผม
ของตนเองอันประกอบดวย กรรไกรตัดผม มีดโกนและหวี ในตอนนั้นเองเจาหนาท่ีจึงไดแสดงบัตร
ประจําตัวใหจําเลยไดดูและขอดูใบอนุญาตตัดผมจากจําเลย จําเลยไดทําทาช้ีไปท่ีใบอนุญาตใบหนึ่ง
ถึงสองครั้งดวยกันซ่ึงไมใชใบอนุญาตของจําเลย ในขณะนั้นไมมีคนอ่ืนใดอยูในรานอีกเลย ตอมา
เจาหนาท่ีไดถามวาจําเลยทํางานอยูในรานนั้นหรือไม จําเลยตอบวาทํางานอยูและจําเลยยอมรับวาไม
มีใบอนุญาต ศาลอุทธรณแหงมลรัฐอิลินอยสตัดสินยืนตามคําพิพากษาของศาลชั้นตน โดยศาล
อุทธรณเห็นวาการกระทําของจําเลยเปนการลงมือพยายามกระทําความผิดแลวเพราะเปนการกระทํา
ในข้ันตอนสําคัญของการกระทําความผิดฐานตัดผมโดยไมมีใบอนุญาตเนื่องจากจําเลยผูซ่ึงยอมรับ
วาทํางานอยูในรานนั้นเปนบุคคลเดียวเทานั้นท่ีอยูในรานขณะน้ัน จําเลยมีกุญแจและใชกุญแจน้ัน
เปดประตูราน จําเลยมีอุปกรณในการตัดผม จําเลยมีใบอนุญาตปลอมติดอยูขางฝาใกลๆ กับเกาอ้ีตัด
ผมจําเลยเช้ือเชิญเจาหนาท่ีใหเขามาในราน จําเลยไดสวมเส้ือกันเปอนของชางตัดผมแลวและไดเชิญ
ใหเจาหนาท่ีไปนั่งท่ีเกาอ้ีตัดผม เหตุท่ีจําเลยไมไดทําการตัดผมก็เพราะเจาหนาท่ีไดแสดงบัตร
ประจําตัวใหจําเลยดูและเจาหนาท่ีไมไดเขาไปนั่งบนเกาอ้ีตัดผมนั้นเทานั้น ขอเท็จจริงตางๆ เหลานี้  
เปนการเพียงพอที่จะช้ีใหเห็นวาจําเลยไดลงมือพยายามกระทําความผิดตามท่ีถูกฟองแลว  แตผู
พิพากษาทานหนึ่งมีความเห็นแยง โดยเห็นวาการกระทําของจําเลยยังไมใชการกระทําในข้ันตอน 
ท่ีสําคัญของการกระทําความผิด เพราะจําเลยนาจะตองกระทําการไปมากกวานี้ กลาวคือหาก
เจาหนาท่ีไดนั่งลงบนเกาอ้ีตัดผมตามคําเช้ือเชิญของจําเลยแลว และจําเลยไดใสผาคลุมกันเปอน
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ใหแกเจาหนาท่ีจะถือวาไดเปนการกระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญของการกระทําความผิดแมวาจําเลย 
จะยังไมไดตัดผมเจาหนาท่ีสักเสนหนึ่งก็ตาม 
         แนวความคิดเร่ืองการกระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญนี้เปนท่ียอมรับกันในศาลสหรัฐดวย  
นอกจากศาลมลรัฐแลว เชน ในคดี United States V. Mandujano ซ่ึงจําเลยถูกศาลช้ันตนสหรัฐ  
(U.S. district court) พิพากษาวามีความผิดฐานพยายามจําหนายเฮโรอีนโดยใหจําคุก 15 ป และศาล
อุทรณพิพากษายืน คดี United States V. Mandujano ขอเท็จจริงมีดังนี้ เจาหนาท่ีตํารวจหนวย
ปราบปรามยาเสพติดนายหนึ่งไดรับขอมูลมาวาจําเลยขายยาเสพติดอยูในบารเหลาแหงหนึ่ง
เจาหนาท่ีจึงปลอมตัวเปนนักคายาเสพติดและเขาไปในบารแหงนั้นพรอมกับสายลับของตํารวจคน
หนึ่ง เม่ือเขาไปขางในบารแลว สายลับไดแนะนําใหเจาหนาท่ีตํารวจรูจักกับจําเลย หลังจากสนทนา
กันในเร่ืองท่ัวๆไปอยูครูหนึ่ง จําเลยไดถามสายลับวาเจาหนาท่ีตองการจะไดของอะไรบางอยางอยู
ใชหรือไม เจาหนาท่ีตอบวาใช จําเลยจึงถามเจาหนาท่ีมีบทบาทเกี่ยวของกับยาเสพติดอยางไรบาง  
เจาหนาท่ีไดตอบคําถามแกจําเลยและไดบอกเลยวาตนกําลังมองหาเฮโรอีนตัวอยางสักหนึ่งออนซ
เพื่อจะไดตรวจสอบคุณภาพของเฮโรอีนนั้น จําเลยตอบวาตนมีเฮโรอีนเม็กซิกันสีน้ําตาลราคา 
ออนซละ 650 เหรียญสหรัฐ ถาเจาหนาท่ีตองการคงจะตองรอจนกระท่ังตอนบายกวาคนสงของมา
สงของใหตามปกติ เจาหนาท่ีตอบวาตนเองมาจากตางเมืองและไมอยากรอนาน จําเลยจึงเสนอข้ึนมา
วาจะติดตอของจากแหลงอ่ืนให และจําเลยไดโทรศัพทส่ีคร้ังติดตอกับบุคคลภายนอก แตการติดตอ
ไมเปนผล จําเลยไดบอกกับเจาหนาท่ีวาตนโชคไมดีติดตอผูใดไมไดเลย เจาหนาท่ีไดบอกแกจําเลย
วาไมสามารถรอตอไปไดอีกแลว หลังจากนั้น จําเลยจึงไดบอกแกเจาหนาท่ีวาตนมีผูใกลชิดคนหนึ่ง
ซ่ึง เก็บยาเสพติดไวท่ีบาน แตถาจําเลยไปพบผูใกลชิดนี้จําเลยตองมีเงินติดตัวไปดวย จําเลยไดให
ความมั่นใจแกเจาหนาท่ีวาตนจะไมนําเงินหลบหนีไป โดยบอกแกเจาหนาท่ีวา “คุณอยูในสถานท่ี
ทําธุรกิจของผม และภรรยาผมก็อยูท่ีนี่ดวย คุณสามารถนั่งรออยูกับภรรยาผมได ผมจะไมทําให
ภรรยาของผมเดือดรอนเพียงเพราะเงินแค 650 เหรียญสหรัฐเทานั้นหรอก” เม่ือฟงดังนั้นเจาหนาท่ี
จึงนับเงินจํานวน 650 เหรียญสหรัฐสงใหจําเลย จากน้ันจําเลยไดออกจากบารเหลานั้นไปในเวลา
ประมาณบายสามโมงคร่ึง ในเวลาหนึ่งช่ัวโมงตอมาจําเลยไดกลับมาและบอกกับเจาหนาท่ีวาตนไม
สามารถตามหาผูใกลชิดได จําเลยไดคืนเงินท้ังหมดใหแกเจาหนาท่ีและบอกเจาหนาท่ีวาสามารถรอ
จนกวาคนสงของมาตามปกติจะมาถึงก็ได แตเจาหนาท่ีไดออกจากบารเหลานั้นไป แตไดขอ
โทรศัพทและติดตอกลับมาในตอนหกโมงเย็นคร้ังหนึ่งและในตอนหกโมงครึ่งอีกคร้ังหนึ่ง ในการ
ติดตอท้ังสองคร้ังนั้น เจาหนาท่ีไมมีโอกาสไดพูดคุยกับจําเลยเพราะผูรับโทรศัพทแจงวาจําเลยไมอยู 
เจาหนาท่ีไมไดกลับไปยังบารเหลาแหงนั้นเพื่อติดตอกับจําเลยอีก เพราะเกรงวาจะไมปลอดภัย   
จําเลยตอสูวา การกระทําของตนยังไมถึงข้ันลงมือพยายามจําหนายเฮโรอีน อยางมากท่ีสุดคงเปน
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เพียงพยายามใหไดมาซ่ึงเฮโรอีนแตไมใชพยายามจําหนายเฮโรอีน เพราะยอมเปนไปไมไดท่ีบุคคล
ใดจะมีความจะมีความผิดฐานพยายามจําหนายเฮโรอีนซ่ึงตนไมไดครอบครองหรือควบคุมเฮโรอีน
นั้น การกระทําของจําเลยเปนเพียงการตระเตรียมจําหนายเฮโรอีน ไมใชการลงมือพยายามกระทํา
ความผิด ศาลอุทธรณของสหรัฐพิพากษาตามคําวินิจฉัยของลูกขุนในศาลช้ันตน ซ่ึงวินิจฉัยวาจําเลย
ผิดฐานพยายามกระทําความผิดฐานจําหนายเฮโรอีนแลว โดยศาลอุทธรณเห็นวา การท่ีจําเลย
เรียกรองและรับเงินจํานวน 650 เหรียญสหรัฐ จากเจาหนาท่ีโดยอางวาเพื่อจะไปซ้ือเฮโรอีนจากผู
ใกลชิดมาให การกระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญในการจําหนายเฮโรอีนแลวจําเลยมีความผิดฐาน
พยายามจําหนายเฮโรอีน ศาลอุทธรณไดกลาวเพิ่มเติมดวยวา “จริงอยูหากโจทกสามารถพิสูจนไดวา 
ผูใกลชิดของจําเลยนั้นมีตัวตนอยูจริง และผูใกลชิดนั้นมีเฮโรอีนเพื่อขายจริงๆ ก็ยอมจะชวยใหคดี
ของโจทกมีน้ําหนักแนนแฟน มากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามการพิสูจนดังกลาวไมมีความจําเปน เพราะ
การกระทําของจําเลยเขาข้ันลงมือพยายามกระทําความผิดแลวตั้งแตเรียกรองเงินจํานวน 650 เหรียญ
สหรัฐจากเจาหนาท่ี เนื่องจากเปนการกระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญแลวในการกระทําความผิดฐาน
จําหนายเฮโรอีน” 
  ตามขอกําหนดของ Model Penal Code สามารถตัดสินลงโทษเหลาจําเลยจํานวนหน่ึงท่ี
ศาลหลายแหงไดตัดสินปลอยตัวใหพนผิดไป หรือไมเห็นดวยใหเปนความผิดฐานพยายาม
โดยเฉพาะคดีท่ีอยูภายใตตัวอยางหนึ่งของ Model Penal Code โดยตรง เชน ในคดี Henderson59 
พวกจําเลยไดสํารวจธนาคารท่ีเขาจะปลนและอยูใกลธนาคารแหงนั้นพรอมดวยอาวุธท่ีจะใชในการ
กระทําอาชญากรรมนี้ (ตัวอยางในมาตรา 5.01 (2) (c), (e)) ในคดี Dupuy, Wright และคดี Goddard60 
จําเลยมีเคร่ืองมือติดตัวเพื่อใชกออาชญากรรมนั้น ท่ีสถานท่ีท่ีจะลงมือกระทําความผิด (มาตรา 5.01 
(2) (f) ในคดี Barker และคดี Moore61 จําเลยแตละคนไดพยายามลอลวงเหยื่อเปาหมายไปยังสถานท่ี
ท่ีพิจารณาไวลงมือกระทําความผิดนั้น (มาตรา 5.01 (2)(b) ในคดี Campbell & Bradley และ Ward62 
พวกจําเลยไดเขาไปในยานพาหนะคันหนึ่งอยางผิดกฎหมายเพ่ือจะทําการปลน (มาตรา 5.01 (2) (d)) 

                                                            
59  Handerson.  (1948). 91 CCC 97; at n. 77. as cited in. Antony Duff ( R.A. duff).  (1996).  Criminal 

Attempts.  p. 55. 
60 Dupity (1959) 325 SW 2 nd 238 , Wright (1968) 444 P 2 nd 676. And Goddard (1968) 447 P 2d 

180. as cited in. Antony Duff (R.A. duff).  (1996).  Criminal Attempts.  p. 55. 
61 Barker (1934) NZLR 865. And Moore (1936) NZLR 979.  as cited in. Antony Duff ( R.A. duff).  

(1996).  Criminal Attempts.  p. 55. 
62 Campbell & Bradley. And Ward (1955) NZLR 471.  as cited in. Antony Duff ( R.A. duff).  (1996).  

Criminal Attempts.  p. 55. 
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ในคดี Peaslee63 จําเลยไดสะสมวัตถุท่ีจะใชลงมือการกระทําอาชญากรรมยังสถานท่ีท่ีเขาจะ
ประกอบอาชญากรรม (มาตรา 5.01(2) (f)) ในคดี Volpe64 เหลาจําเลยไดซุมดักรอเหยื่อเปาหมาย 
(มาตรา 5.01 (2) (a)) เปนตน 
  เห็นไดวานักนิติศาสตรและศาลอเมริกันไดพยายามสรางหลักเกณฑใหมข้ึนมาในการ
วินิจฉัยปญหาในเร่ืองการลงมือพยายามกระทําความผิดแทนหลักเกณฑเดิมๆ ท่ีเคยใชอยู เชน 
ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล หรือทฤษฎีความไมคลุมเครือ คนท่ีจะลอบวางเพลิงท่ีกําลังสูบ
ไปปก็สามารถตัดสินลงโทษได ถาลงโทษถามีหลักฐานแตละอยางท่ีแสดงเจตนาในการกระทํา
ความความผิดนั้น(เชนการขมขูกอนหนานั้นหรือการรับสารภาพภายหลัง) แสดงใหเห็นวาไมขีดไฟ
ท่ีเขามีขางกองขาวโพดนั้นเปนประโยชนในจุดมุงหมายอยางไมถูกกฎหมายของเขาในการจะใช 
ลงมือประกอบอาชญากรรมนั้นของเขา ในคดี Roberts จําเลยท่ีมีแมพิมพทําเหรียญกษาปณปลอม
ในความครอบครองท่ีจะใชในการกระทําความผิดนั้นท่ีไดรับการออกแบบเปนพิเศษสําหรับการใช
อยางผิดกฎหมายดังกลาว ควรเปนการลงมือพยายามกระทําความผิด Model Penal Code ยังคง
สามารถตัดสินลงโทษในคดี Oviedo โดยไมตองอาศัยบทพิสูจนข้ันตอนหลักฐานอยางเพียงพอวา 
Mr.Oviede จําหนายเฮโรอีน การกระทําของเขาจะเปนความความผิดอาญาฐานจําหนายเฮโรอีนใน
สถานการณท่ีเขาเช่ือวาเปน เปนตน 
 3.2.1.2  สหราชอาณาจักร 
 การกระทําความผิดอาญาในประเทศอังกฤษจะประกอบไปดวยหลักการกระทํา
ความผิดสองประการคือ เจตนาราย (mens rea) และการลงมือกระทําความผิดอาญา (actus reus) ซ่ึง
ถาขาดองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งในสองประการนี้แลว กฎหมายไมถือวามีการกระทําความผิด
เกิดข้ึน  
 เจตนาราย (mens rea) การพยายามกระทําความผิดตามกฎหมายอังกฤษ ตองเปนการ
กระทําท่ีผูกระทําไดทําลงไปโดยมีเจตนาราย (mens rea) ซ่ึงเจตนารายนี้ไมเพียงเปนเจตนาโดย
เฉพาะเจาะจง (specific intent) แตรวมถึงสภาวะทางจิตใจ (state of mind) ท่ีตระหนักอยูเสมอวา ถา
ผูกระทํายังคงกระทําการใดๆ ตอไป จะทําใหผลของการกระทําความผิดสมบูรณและผูกระทํา 

                                                            
63 Peaslee (1901) 59 NE 55..  as cited in. Antony Duff ( R.A. duff).  (1996).  Criminal Attempts.   

p. 55. 
64 Volpe (1953) 122 NYS 2d 342. as cited in. Antony Duff (R.A. duff).  (1996). Criminal Attempts.  

p. 55 
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ก็ยังคงการทําการดังกลาวตอไป หรือในสภาวะจิตใจของผูกระทําในขณะน้ันรูวาถายังคงดําเนินการ
ตอไปจะมีผลใหการกระทําความผิดสมบูรณ65 
 เจตนาราย  (mens rea) สามารถพิสูจนโดยปราศจากขอสงสัยวาผูถูกกลาวหาจะตอง
ทราบหรือคาดการณไดอยางถูกตองวาผลของการกระทําของเขาถาไมมีการขัดขวาง  โอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จเปนไปไดสูงหรือมีโอกาสที่จะทําใหการกระทําความผิดสมบูรณ66 
 การลงมือกระทําความผิดอาญา นอกเหนือจากเจตนาในการกระทําความผิดท่ีครบ
องคประกอบสําคัญในการพยายามกระทําความผิดแลว การกระทําก็เปนองคประกอบท่ีสําคัญอีก
ประการหน่ึงของการพยายามกระทําความผิด แตการกระทําขนาดใดจะถือเปนการลงมือกระทํา
ความผิดนั้น กฎหมายจะกําหนดหลักการแบงแยกการตระเตรียมการ เพื่อกระทําความผิดออกจาก
การพยายามกระทําความผิด ในทางคอมมอนลอว ถือวาการกระทําท่ีใกลชิดเพียงพอท่ีจะประสบ
ผลสําเร็จถือเปนการพยายามกระทําความผิด ซ่ึงตองเปนการกระทําท่ีมากไปกวาการตระเตรียม
กระทําความผิด ดังนั้น การท่ีผูใดไดกระทําการในข้ันตอนสุดทายและผูนั้นทราบวาการกระทํา
ดังกลาวเปนส่ิงจําเปนท่ีจะประสบผลสําเร็จ ก็ถือวาผูนั้นไดลงมือกระทําความผิดหรือพยายาม
กระทําความผิดแลว 
 เม่ือพิจารณาการลงมือกระทําความผิดตามกฎหมายอังกฤษโดยเทียบกับแนวคํา
พิพากษาฎีกาของไทยแลว เห็นไดวามีการใชหลักทฤษฎีความใกลชิดตอผล (The Proximity Rule)
เชนเดียวกัน การท่ีศาลจะพิจารณาใหการกระทําใดเปนการลงมือฆาผูอ่ืนหรือไมนั้น ศาลจะพิจารณา
จากขอเท็จจริงเปนกรณีๆ ไป และเม่ือพิจารณาตัวอยางจากคําพิพากษาฎีกาท่ีศาลอังกฤษตัดสินให
การกระทําใดถือเปนการลงมือกระทําความผิดนั้น เห็นวาศาลอังกฤษยังคงยึดถือวาตองมีการกระทํา
ความผิดซ่ึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงเจตนาของผูกระทําความผิด ซ่ึงการใชหลักทฤษฎีดังกลาว
วางแนวคําพิพากษาดังนี้แลวอาจทําใหผูเสียหายไมไดรับความปลอดภัยได เนื่องจากการท่ีผูกระทํา
ความผิดไดลงมือกระทําไปแลวนั้น เห็นไดชัดวาผูเสียหายไดรับภยันตรายแลว แตเนื่องจากการ
กระทําดังกลาวยังไมใกลชิดเพียงพอที่จะเปนความผิดสําเร็จได ศาลจึงวินิจฉัยใหการกระทําดังกลาว
ยังไมเปนการลงมือกระทําความผิด ดังนั้น การนําหลักความใกลชิดตอผลมาใชเปนหลักในการ
วินิจฉัยคดีนั้นอาจทําใหผูเสียหายไมไดรับความเปนธรรมหรือไมไดรับความปลอดภัยตามท่ีควรจะ
เปนหรือเหมาะสมได 

                                                            
65 Smith and Hogan. (1993). Criminal Law: Case and Materials , 5 th edition. London: Buterworth. 

 p. 360. 
66 Ibid.  p. 360-361. 
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   ขอกําหนดตามพระราชบัญญัติการพยายามกระทําความผิด (The Criminal Attempts 
Acts 1981) ของประเทศอังกฤษ 
  ในป ค.ศ. 1980 คณะกรรมาธิการกฎหมาย (The Law Commission) ของอังกฤษ ได
อภิปรายถึงทฤษฎีพยายามกระทําความผิดท่ีเปนท่ีนิยม คือ ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล (The 
Proximity acts theory) และมีความเห็นวาเปนทฤษฎีท่ีสามารถใชงานไดดีพอสมควรแมวาจะไม
คอยเปนการแนชัด การอภิปรายของคณะกรรมาธิการนี้มีสวนชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลง และ
กอใหเกิดการขยายขอบเขตท่ีกวางข้ึนและพอจะรับไดในผลลัพธถึงลักษณะท่ีถูกตองเหมาะสมของ
ลักษณะของการกระทําในกฎหมายพยายามกระทําความผิดควรจะเปนอยางไร และเปนการ
หลีกเล่ียงการเขาใจผิดถึงเง่ือนไข “ลักษณะของการกระทําที่ใกลชิด” (proximate) หรือ “หางไกล” 
(remote) ตอผล และเรียกรองใหเกิดการแทนท่ีโดยใหความหมายของการลงมือกระทําท่ีเปนการ
พยายามกระทําความผิดไววาหมายถึง “การกระทําท่ีมากกวาการกระทําท่ีเปนเพียงการตระเตรียม
กระทําความผิด” (more than an act mere preparation) ความเห็นนี้ไดรับการสนับสนุนและนํามาสู
การบัญญัติพระราชบัญญัติการพยายามกระทําความผิดโดยสภานิติบัญญัติในปตอมา โดยมี
จุดประสงคเพ่ือกําหนดขอบเขตความหมายของการลงมือกระทําท่ีเปนการพยายามกระทําความผิด
ของประเทศอังกฤษใหชัดเจนข้ึน ซ่ึงปรากฏรายละเอียดอยูในมาตรา 1(1) ของพระราชบัญญัติการ
พยายามกระทําความผิด ค.ศ. 1981 (The Criminal Attempts Act 1981)  
  พระราชบัญญัติการพยายามกระทําความผิด ค.ศ. 1981 (The Criminal Attempts Act 
1981)67 มาตรา 1 “บัญญัติไววา   
 (1) เง่ือนไข มาตรานี้ใชบังคับกับบุคคลท่ีกระทําความผิดโดยเจตนา บุคคลท่ีซ่ึงกระทํา
การกระทําท่ีมากกวาการกระทําท่ีเปนเพียงการตระเตรียมการกระทําความผิด เขามีความผิดฐาน
พยายามกระทําความผิด 
 (2) บุคคลหน่ึงอาจจะมีความผิดฐานพยายามกระทําความผิดท่ีกลาวถึงมากอนมาตรา
กอนนี้ มาตรานี้ใชบังคับแมวาขอเท็จจริงเชนนั้นการกระทําความผิดจะเปนไปไมได 
 (3) อยางไรก็ตามในกรณีท่ี 
     a) นอกจากอนุมาตราน้ี ไมถือเอาเจตนาของบุคคลรวมเปนเจตนาในการกระทํา
ความผิด  แต 
       b) หากวาขอเท็จจริงในคดีท่ีเกิดข้ึนเขาเช่ือเชนนั้น ใหถือเจตนาของเขาเหนือกวา
เจตนาในอนุมาตรา (1) เขาจะถือวามีเจตนากระทําความผิด 
                                                            

67 The Criminal Attemots Act 1981 section 1 provides. as cited in. Antony Duff (R.A. Duff).  (1996). 
Criminal Attempts.  p. 1-2. 
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  (1) มาตรานี้ใชกับความผิดใดๆ ท่ีหากวาเปนความผิดสําเร็จ สามารถฟองรองไดใน 
English และ Wales เชน ความผิดท่ีฟองรองไดมี... 
  โดยมาตรา 4 การพยายามกระทําความผิดสามารถจะ (มีขอคัดคานของเสียงขางนอย)
ลงโทษอยางเครงครัดโดยสัมพันธกับความผิดท่ีเปนเนื้อหาของความผิด” 
  พระราชบัญญัติการพยายามกระทําความผิดไดกําหนดเง่ือนไขของการกระทําท่ีเปนการ
ลงมือพยายามกระทําความผิด คือ การกระทําท่ีมากกวาการกระทําท่ีเปนเพียงการตระเตรียม (more 
than merely preparatory act) แตมันกลายเปนคําถามในขอเท็จจริงเกี่ยวกับคณะลูกขุนวาอยางไรเปน
การกระทําท่ีมากกวาการตระเตรียม ผูพิพากษาจะสามารถช้ีแนะแนวทางในการสรางรูปแบบท่ี
ชัดเจนในการพิจารณาวาจําเลยมีความผิด ดังนี้จึงเปนหนาท่ีของศาลตองอธิบายอยางละเอียดถึง
ข้ันตอนแบบแผนระดับท่ีปรากฏออกมาภายนอกของกฎหมายเกี่ยวกับการพยายามกระทําความผิด
ใหลูกขุนทราบ 
  ก. การใหความหมาย “การกระทําท่ีมากกวาเปนเพียงการตระเตรียม” (more than 
merely preparatory act) ในมาตรา 1(1) ของพระราชบัญญัติฯตามแนวทางของศาลอังกฤษ68 
  แนวคิดเกี่ยวกับการกระทําท่ีมากกวาเพียงการตระเตรียมกระทําความผิด (more than 
merely preparatory act) ของพระราชบัญญัติการพยายามกระทําความผิดอาจจะดูเหมือนกับไมมีการ
เพิ่มเติมรายละเอียดมากไปกวาทฤษฎีการกระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญ (Substantial step acts theory)
แมวาโดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตมีการบัญญัติพระราชบัญญัติการพยายามกระทําความผิด ค.ศ. 1981 
(The Criminal Attempts Act 1981) เปนตนมา การบัญญัติดังกลาวถือเปนการลบลางกฎหมาย
พยายามกระทําความผิดในสมัย Common Law ไปแลวซ่ึงศาลไมควรอางอิงหรือแปลความอธิบาย
ความหมายลักษณะการกระทําท่ีเปนการลงมือพยายามกระทําความผิดตามอยางในคดีกอนๆ ใน
สมัย Common Law อีกตอไป ผลของขอเสนอในการอภิปรายกฎหมายพยายามกระทําความผิดของ
คณะกรรมาธิการกฎหมาย (The Law Commission) ท่ีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติการพยายาม
กระทําความผิด ค.ศ. 1981 (The Criminal Attempts Acts 1981) นั้น ยืนยันในการชวยเหลือพวกเรา
ในการเปล่ียนแปลงแกไขและกอใหเกิดการยืดหยุนข้ึนภายในทฤษฎีการลงมือพยายามกระทํา
ความผิดท่ีไมเปนประโยชนและคลุมเครืออ่ืนๆ 
 ภายหลังการบัญญัติพระราชบัญญัติการพยายามกระทําความผิด ศาลอุทธรณ (Court of 
Appeal) ของอังกฤษก็ไดใหสัตยาบันและแปลความหมายของถอยคํา more than merely preparatory 
act ในมาตรา 1(1) ตามพระราชบัญญัติคร้ังแรกในการตัดสินของศาลอุทธรณในคดี Widdowson ใน
ป ค.ศ.1985 
                                                            

68 Antiny Duff (R.A. Duff).  (1996). Criminal Attempts.  p. 58. 
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 ในคดี Widdowson ในป ค.ศ. 1985 จําเลยตองการไดรถแวนมาโดยการเชาซ้ือ แตเขาไม
มีเครดิตพอท่ีจะเชาซ้ือ และจากการตรวจพบจําเลยทําใหเครดิตของเขาผานโดยการใชช่ือบุคคลอ่ืน
เขาถูกลงโทษฐานพยายามไดมาซ่ึงประโยชนในบริการการเชาซ้ือรถแวนโดยการหลอกลวงในศาล
ช้ันตน ศาลอุทธรณเห็นวาถาหากบริษัทไฟแนนซเห็นวาเครดิตท่ีจําเลยแสดงน้ันผาน จําเลยก็ยังคง
ตองการทําสัญญาตามรูปแบบธรรมเนียมการติดตอธุรกิจในการเชาซ้ืออยู ศาลอุทธรณไดเพิกถอน
คําพิพากษาศาลชั้นตนไมลงโทษจําเลย โดยอางอิงแนวทฤษฎีใน Common Law เดิม โดยพิจารณาวา
จําเลยยังไมไดกระทําในส่ิงท่ีจําเปนในการท่ีจะไดรับผลในการกระทําผิดในการไดมาซ่ึงการบริการ
โดยหลอกลวง การกระทําของเขาไมไดเกี่ยวพันใกลชิด (immediately) เพียงแคนี้ยังหางไกลท่ีจะ
ยืนยันถึงความใกลชิดกับการกระทําความผิดท่ีจะเปนการลงมือพยายามได และใชถอยคําของ Lord 
Diplock ในคดี DPP. v. Stonehouse ค.ศ. 1978 ท่ีวาเขายังไมขามแมน้ํารูบิคอนและเผาเรือ (crossed 
the Rubicon and burned his boats) การกระทําของเขานั้นยังไปไมถึงขอบเขตในตําแหนงท่ียืนยัน
โดยแนชัดถึงการจะกระทําความผิดโดยแนนอน และยังสามารถถอนคืนกลับใจแกไขการกระทํา
ความผิดได69 
 ซ่ึง Michel J. Allen เห็นวา ความหมายของการพยายามลงมือกระทําความผิดของ Lord 
Diplock ท่ีศาลอางนี้ เปนการอางถึงทฤษฎีท่ีเปนขอคํานึงของคณะกรรมาธิการกฎหมายท่ีมีความ
ปรารถนาจะใหขยายขอบเขตของการตีความตามแนวทฤษฎีดังกลาวใหกวางออกไป 
 และตอๆ มา ในคดี Boyle and Boyle ค.ศ. 198770 คดี Boyle and Boyle ผูอุทธรณถูก
ลงโทษฐานพยายามขโมย ซ่ึงเขาถูกพบเห็นโดยเจาหนาท่ีตํารวจขณะท่ียืนอยูใกลๆ ประตูซ่ึงล็อค
กุญแจและบานประตูอันหนึ่งของประตูแตกออกเสียหาย ศาลอุทธรณยืนยันลงโทษจําเลยใน
ความผิดฐานพยายามขโมยตามคําพิพากษาของศาลช้ันตน ศาลอุทธรณไมแนใจในการกระทําตอ
ส่ิงของของเขาเพียงพอท่ียืนยันถึงการจะกระทําความผิดของเขา และอีกประการหนึ่งการท่ีเขาอยู
เหนือประตูทางเขาทรัพยสินอันเปนข้ันตอนการท่ีจะบุกรุกลวงลํ้าเขาไปขางใน การกระทําเหลานั้น
พอเพียงท่ีจะยืนยันถึงเจตนาในการจะขโมยของเขาแลว โดยศาลอางอิงทฤษฎีใน Common Law 
ตามเกณฑของ Stephen (ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล) ท่ีวา การลงมือพยายามกระทําความผิด
เปนการกระทําท่ีสมบูรณประกอบดวยเจตนาในการกระทําความผิด และผานระดับข้ันตอนในการ
กระทําท่ีซ่ึงแสดงใหเห็นโดยชัดแจงวาถาหากไมมีการขัดขวางจะเกิดเปนความผิดข้ึนแนนอน แต

                                                            
69 Widdowson.  (1985). 82 Cr App  R 314. as cite in.  Michael J. Allen.  (2003).  Textbook on 

Criminal Law.  (7 th.ed).  p. 280. 
70 Boyle and Boyle.  (1987). 84 Cr App R 270.  as cite in.  Michael J. Allen.  (2003).  Textbook on 

Criminal Law  (7 th.ed).  p. 280. 
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การใชทฤษฎีนี้ยังคลุมเครืออยูมากในการนํามาแปลความหมายของการตระเตรียมกระทําความผิด 
และความหมายของการลงมือพยายามกระทําความผิด 
 ในคดี R v. Gullefer ค.ศ. 199071 ผูอุทธรณ อุทธรณคําวินิจฉัยของศาลชั้นตนท่ีตัดสินวา
มีความผิดฐานพยายามขโมยและตัดสินลงโทษจําคุกเปนระยะเวลา 6 เดือน ขอเท็จจริงในคดีนี้  
ผูอุทธรณนําสุนัขของเขาไปวิ่งแขงขันสุนัขเกรฮาวด (Greyhound) ท่ีสนามแขงขัน Romford ระหวาง 
การแขงขันรอบสุดทาย เขาโกงการแขงขัน ทําใหสุนัขของเขายอมในการแขงขันโดยการปนไปท่ีร้ัว
บนทางเดินหนาลูวิ่งสุนัขของเขาโบกแขนของเขาไปมาเพ่ือพยายามเบี่ยงเบนความสนใจสุนัขของ
เขา การกระทําของเขาเปนผลใหผูจัดการแขงขันเห็นวาไมเปนธรรมชาติและตัดสินใจประกาศ
ยกเลิกการแขงขัน และในการประกาศเชนนั้นโดยระเบียบของเจามือรับแทงจําเปนจะตองจายเงิน
เดิมพันจากการเลนการพนันท้ังหมดท่ีเขาเดิมพันคืนใหแกเขา แทนท่ีจะตองจายใหกับผูชนะในการ
เลนพนัน ภายหลังเม่ือเจาหนาท่ีตํารวจสอบถามเขา เขากลาววาเหตุผลท่ีเขากระทําบางสวนเพราะ
เขาแพพนันคร้ังใหญเม่ือปท่ีแลว จากการท่ีเจาหนาที่ของสนามแขงขันกมตัวลงไปท่ีร้ัวทําใหสุนัข
ไขวเขวเปนเหตุผลทําใหเขาสูญเงินพนัน เขายอมรับวาเขาพยายามหยุดการแขงขันนี้เพราะเขากลัว
จะสูญเสียเงินเดิมพัน เขาหวังวาการทําใหสุนัขของเขาไขวเขวน้ันผูจัดการแขงขันจะประกาศยกเลิก
การแขงขันและดวยเหตุนั้นเขาจะไดรับเงินเดิมพันคืนจากเจามือผูรับแทง 
 คดีนี้ทานผูพิพากษาไดอางมาตรา 1(1) และมาตรา 4(3) ของพระราชบัญญัติการพยายาม
กระทําความผิดมาตัดสินและกลาววาเปนเร่ืองยากท่ีศาลจะสรุปพยานหลักฐานใหลูกขุนตัดสินวาแค
ไหนการกระทําของผูอุทธรณถึงไปถึงขอบเขตของการกระทําท่ีมากกวาการตระเตรียม พรอมท้ัง
เปนการเร่ิมตนการดําเนินการกระทําความผิด (embarked upon) ถาเขาไมถอนคืนในการกระทํานั้น 
 หนาท่ีประการหน่ึงของศาลคือการประยุกตใชถอยคําท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติกับ
ขอเท็จจริงท่ีปรากฏอยูในคดี การกระทําของผูอุทธรณยังอยูในข้ันตอนการตระเตรียมหรือการ
เร่ิมตนดําเนินการเขาไปสูการกระทําการขโมยในตัวเองแลวหรือไม มันอาจเปนการขโมยทรัพยสิน
เม่ือเขากระโดดลงบนลูวิ่ง การกระโดดบนลูวิ่งของเขาเปนการพยายามขโมยเงินเดิมพันจากเจามือ
รับแทงใชไหม ความเห็นของผูพิพากษาเห็นวามันไมเปนการดําเนินการถึงข้ันการดําเนินการขโมย
เม่ือเขากระทําการกระโดดลงบนลูวิ่งในความพยายามท่ีจะรบกวนสุนัข ท่ีซ่ึงในการหันเหมันนั้นเขา
หวังวาจะเปนผลใหเกิดการยกเลิกการแขงขันและจะไดกลับไปเอาเงินจากเจามือ ในความเห็นของ 
ผูพิพากษาเห็นวาพยานหลักฐานแคนี้ไมเพียงพอสําหรับการกลาวโทษเขา วาเม่ือเขากระโดดลงไป
บนลูวิ่งถึงจะเปนการกระทําท่ีพนจากการตระเตรียมแลว 
                                                            

71 Gullefer  (1987)  Crim LR 195 (reported also at (1990) 1 WLR 1603). as cited in.  Michael Molan.  
(2001). Sourcebook on Criminal Law. (2 nd.ed.).  p. 476. 
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 และดูเหมือนวาพระราชบัญญัติฯ จะใชถอยคําในการช้ีนําใหใชแนวทางท่ีเปนกลาง แต
ไมไดกําหนดวาเปนไปตามทฤษฎีของ Eagleton (ตามทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทาย) หรือของ Lord 
Diplock (ตามทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล) เปนการแกไขการไปถึงตําแหนงของการกระทําท่ี
เปนไปไดในการยกเลิกการกระทําความผิดของ Lord Diplock และชวยแนะนําถอยคําท่ีแนนอนท่ี
เปนการกระทําท่ีเปนไปไดในตําแหนงในข้ันตอนการเร่ิมการกระทําความผิดของ Stephen (ทฤษฎี
การกระทําท่ีใกลชิดตอผล) คือ มันเร่ิมตนเม่ือเปนการกระทําท่ีมากกวาเปนเพียงการตระเตรียม 
(merely preparatory) และใหความหมายของการกระทําท่ีมากกวาการตระเตรียมวา เปนการกระทํา
ท่ีเร่ิมตนดําเนินการกระทําความผิด (embarked upon) สวนการกระทําท่ีเร่ิมตนดําเนินการกระทํา
ความผิดนั้นเร่ิมเม่ือไหรนั้น สุดแลวแตขอเท็จจริงในวิธีการกระทําความผิดนั้นๆ 
 ในคดี Jones ค.ศ. 1990 Mr. Jones72 อุทธรณการลงโทษฐานพยายามฆาเพื่อนชายของ
คนรักเกาของเขาตอศาลอุทธรณ ขอเท็จจริงในคดีนี้ Mr.Jones ไดกระทําการซ้ือปนยอใหมีขนาดเล็ก
ลงนําปนซอนไวในตัวเขาแลวกระโดดเขาไปในรถดานหลังท่ีนั่งเพื่อนชายของคนรักเกาของเขานั่ง
อยูท่ีคนขับ จอดอยูท่ีโรงเรียนลูกสาวของเขา จากนั้นเขาเล็งปนไปท่ีเพ่ือนชายของคนรักเกาของเขา
แลวพูดวา”...คุณก็ไมไดไปเหมือนกัน...” เพื่อนชายของคนรักเกาของเขาไดแยงปนจาก Mr. Jones 
มาไดแลว Mr. Jones ไดลงจากรถหลบหนีไป ขอเท็จจริงมันยังไมเปนการยืนยันอยางแนชัดวานิ้ว
มือของ Mr. Jones อยูในไกปนหรือไม เม่ือเขาเล็งปนไปท่ีเพื่อนชายของคนรักของเขา ศาลอุทธรณ
พิจารณายกคํารอง Mr. Jones 
  Taylor LJ กลาวเห็นดวยกับการแนะนําของ Lord Chief (ผูพิพากษา) ท่ีตองมองท่ี
ความหมายตามธรรมดาของถอยคําในมาตรา 1(1) ปญหาของผูพิพากษาคือ การแนะนําตอลูกขุนถึง
ความหมายท่ีชัดเจนตามความหมายธรรมดาของถอยคําตามพระราชบัญญัตินั้น กรณีนี้การกระทํา
ของผูอุทธรณเปนการกระทําท่ีมีความชัดเจน ในการท่ีเขาไปซ้ือปน ยอขนาดปนใหเล็กลงบรรจุ
กระสุนในปน นําปนไปซอนไวในตัว และท่ีโรงเรียน ถามีเพียงการกระทําเทานี้ผูพิพากษาเห็นวา
เปนเพียงข้ันตอนของการตระเตรียม แตในการที่เขากระโดดเขาไปในรถเอาปนท่ีมีกระสุนเต็ม
ออกมาเล็งไปท่ีเหยื่อดวยเจตนาฆาเขา ถือวาเปนพยานหลักฐานท่ีเพยีงพอในการตัดสินวาการกระทํา
ของเขาเหลานั้นเปนการกระทําท่ีมากกวาเปนเพียงการตระเตรียมแลว 
 คดี Jones นี้ศาลอุทธรณไมเห็นดวยในการแปลถอยคําท่ีผูกข้ึนตามมาตรา 1(1) ใน
พระราชบัญญัติ โดยอางอิงทฤษฎีท่ีขัดแยงกันท่ีมีอยูกอนใน Common Law Taylor LJ stated ได
แกไขใหถูกตองในการแปลความหมาย โดยพิจารณาเพียงความหมายตามธรรมดาในถอยคําท่ี
                                                            

72 Jones (1990) 1 WLR 1057. as cited in. Michael j. Allen.  (2003).  Textbook on Criminal Law.  
p. 280-281. 
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บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ ไมกลับไปใชในทฤษฎีตาม Common Law เดิม และเขาพยายามสืบหา
ทฤษฎีท่ีเหมาะสมและตัดทฤษฎีท่ีไมเหมาะสมออก เขาอางและเห็นดวยกับการวินิจฉัยในคดี 
Gullefer ในการหาแนวทางท่ีเปนกลางในการใหความหมายการกระทําท่ีเปนการกระทําท่ีมากกวา
เปนเพียงการตระเตรียม (merely preparatory) ท่ีวาเปนการกระทําท่ีเร่ิมตนดําเนินการกระทํา
ความผิด (embarked upon) 
 ในคดี Carmpbell ค.ศ. 199173 Mr.Campbell หลบซอนอยูใกลท่ีทําการไปรษณียดวยปน
ปลอมในกระเปาเส้ือของเขาและถูกจับกุมขณะท่ีเขาเดินจะเขาไปในท่ีทําการไปรษณียบริเวณขาง
นอกเกือบถึงประตูท่ีทําการไปรษณีย โดยมีเจตนาจะเขาไปชิงทรัพย ศาลวินิจฉัยวาเขาจะมีความผิด
ฐานพยายามชิงทรัพยตอเม่ือเขาเขาพนประตูท่ีทําการไปรษณียไปกอน 
 ในคดี Geddes ค.ศ. 199674 ศาลอุทธรณเพิกถอนคําพิพากษาของศาลชั้นตนท่ีลงโทษ
จําเลยในฐานพยายามลักพาตัว (Kidnapping) ขอเท็จจริงจําเลยมีเคร่ืองมือในกระเปาหลังท่ีสะพาน
อยูประกอบไปดวย มีดทําครัว เชือกและเทปกาว และเขาไปในหองน้ําเด็กผูชายในโรงเรียน ศาล
อุทธรณเห็นวาไมมีความสงสัยในเจตนาของจําเลย แตการกระทําของเขายังไมคืบหนาไปเพียง
พอท่ีจะสมควรใหมีผลในทางกฎหมายถึงข้ันมากกวาการตระเตรียม จําเลยยังไมมีความผิดฐาน
พยายามลักพาตัว (แตตามความเห็นของ Professor J.C.Smith เห็นวาลักษณะของการกระทําในคดี 
Geddes นี้อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติการลักทรัพย (Theft Acts 1968 มาตรา 25) ไดถาหาก
เปนการเขาไปขโมยทรัพยสิน) 
 ข. การใหความหมายการกระทําท่ีมากกวาเปนเพียงการตระเตรียม ตามความเห็นของ 
Antony Duff75 
 Antony Duff (R.A. Duff) นักวิชาการและอาจารยทางกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
Oxford ในประเทศอังกฤษ เห็นวาในการตัดสินของศาลอังกฤษ แมเปนการนําขอกําหนดตาม
พระราชบัญญัติมาใชอางอิงในการตัดสิน แตการแปลความหมายของการลงมือพยายามกระทํา
ความผิดนั้นกลับเปนการอางอิงตามคดีท่ีถูกตัดสินอยูกอนการใชพระราชบัญญัติ  แมตาม
พระราชบัญญัติไดตัดสินและกําหนดแลววาควรจะใชขอกําหนดตามพระราชบัญญัติโดยปราศจาก
การอางอิงเชนนั้น เปนหนาท่ีของศาลในการใชและการอธิบายถึงถอยคําในขอกําหนดตาม

                                                            
73 Campbell  (1991) 93 Cr. App. R. 350, 354 (Watkins LJ).  as cited in.  Antony Duff (R.A. Duff).  

(1996). Criminal Attempts.  p. 59.  
74 Geddes (1996) Crim LR 894. as cited in.  Michael j. Allen.  (2003). Textbook on Criminal Law.   

p. 281-282. 
75 Antony Duff (R.A.Duff). (1996). Criminal Attempts.  p. 58. 
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พระราชบัญญัติในการตัดสินขอเท็จจริงตามคดีตางๆซ่ึงถอยคําท่ีถูกบรรจุอยูในพระราชบัญญัตินั้น
เปนการแนชัดในตัวของมันเองอยูแลว ดังนั้นศาลควรจะมองเปนอันดับแรกท่ีความหมายธรรมดา
ในถอยคําท่ีอยูในพระราชบัญญัติมากกวาการท่ีจะพยายามแปลความหมายโดยอางอิงคดีท่ีขัดแยง
กันใน Common Law เดิม 
 Antony Duff ไดแปลความหมายของการกระทําท่ีมากกวาเปนเพียงการตระเตรียมไววา
เปนการเร่ิมตนการกระทําความผิด (embarked on) หรือการเขาไปอยูในขบวนการกระทําความผิด
ในตัวของมันเอง (is in the process of committing the offence itself) โดยอธิบายวาแทจริงแลว
พระราชบัญญัตินี้มุงไปสูแนวทางปฏิบัติท่ีเปนกลางระหวางการจํากัดใหแคบลงของการกระทําข้ัน
สุดทายของทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายในคดี Engleton และการขยายกวางออกในความไมแนนอน
ในทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผลของ Stephen 
 แตทวาอยางไรที่ถือวาเปนการเร่ิมดําเนินการหรือเปนการกระทําท่ีเขาไปสูกระบวนการ
กระทําความผิดในตัวเอง R.A. Duff ไดอธิบายเปนตัวอยางไววา เม่ือพิจารณาคดี Gullefer ค.ศ. 1990 
การกระทําของ Mr. Gullefer กับสุนัขของเขาท่ีทําใหสุนัขของเขาแพในการแขงขัน Mr. Gullefer ได
ปนไปยังทางเดินและพยายามรบกวนสุนัขท่ีกําลังจะกระโดดออกแขงขัน การแสดงออกชัดเจนถึง
การกระทําเชนนั้นของเขาไมมีผลทางกฎหมายทําใหเขาสามารถเรียกเงินจากเจามือรับแทงได เขาไม
มีความผิดฐานใชกลอุบายในการพยายามขโมยเงินเพราะการกระทําของเขายังอยูในระยะตระเตรียม
การ และยังคงไมใชเปนการเร่ิมดําเนินการขโมยในตัวของมันเอง ในคดี Jones ค.ศ. 199076 การท่ี 
Mr. Jones ไดเขาไปในรถที่มีอดีตคนรักของเขากับแฟนใหมของคนรักของเขาพรอมดวยปนท่ีมี
กระสุนและอาวุธอ่ืนๆแตแฟนใหมของอดีตคนรักของเขากับอดีตคนรักของเขาไดขัดขวางโดยแยง
เอาอาวุธปนโยนออกมาทางหนาตางเสียกอ Mr. Jones จึงหลบหนีไป การกระทําของ Mr. Jones 
เชนนั้นถือวามากกวาการตระเตรียมกระทําความผิดในการฆาตกรรม เม่ือเขาเขาไปในรถและเล็งปน
ไปท่ีเหยื่อดวยเจตนาฆาเขา อยางไรก็ตามการกระทํากอนนั้นจะถือวาเปนเพียงการตระเตรียมกระทํา
ความผิดเทานั้น ในคดี Campbell ค.ศ. 1991 การท่ี Mr. Canpbell หลบซอนอยูใกลท่ีทําการไปรษณีย
ดวยปนปลอมในกระเปาเส้ือของเขาและถูกจับกุมขางนอกเกือบจะมาถึงประตูท่ีทําการไปรษณีย  
ไมวาอยางไรก็ตามเขายังคงมีเจตนาชิงทรัพย แตศาลแปลความหมายวาเขาจะมีความผิดฐานพยายาม
ชิงทรัพยเม่ือเขาเขาพนประตูท่ีทําการไปรษณียไปกอน (ซ่ึงแทจริงแลว Antony Duff เห็นวาการ
กระทําของเขาอยูในจุดท่ีเปนการชี้บอกวามากกวาการตระเตรียมการกระทําความผิดแลว  

                                                            
76 Jones (1990) 1 WLR  1057, 1060-1 (Lord Taylor). as cited in.  Antony Duff (R.A. Duff).  (1996).  

Criminal Attempts.  p. 59.  

DPU



96 

การกระทําของเขาควรเปนความผิดฐานพยายามชิงทรัพยแลว) ในคดี Rowley ค.ศ. 199177 การท่ี 
Mr. Rowley ท้ิงบันทึกไวในสถานท่ีสาธารณะเชื้อเชิญเด็กผูชายใหมาพบเขา ดวยเหตุท่ีตัวบันทึกท่ี
ใหนั้นไมเปนส่ิงช้ีบอกถึงเจตนาของเขาในการกระตุนยุยงเด็กผูชายใหมากระทําการอนาจาร (gross 
indecency) กับเขา การกระทําท้ังหลายของเขาโดยสวนใหญเปนการตระเตรียมสําหรับการพยายาม
กระทําความผิด เขายังไมมีความผิดฐานพยายามยุยงสงเสริมใหมากระทําการอนาจาร แตอยางไรก็
ตามในคดี Griffin ค.ศ. 1993 ตามพระราชบัญญัติลักพา ค.ศ. 1984 (Child Abduction Act 1984) 
Mrs. Griffin เร่ิมตนกระทําความผิดฐานลักพาเม่ือมีการซ้ือตั๋วของหลอนและเด็กในการออกนอกรัฐ 
การท่ีหลอนไปท่ีโรงเรียนถามหาเด็กและพูดกับหมอฟนของเด็กยังไมเปนการพยายาม 
 เทียบกับ The Model Penal Code (ค.ศ. 1962) ของประเทศอเมริกาท่ีถืออยางชัดเจนใน
ทฤษฎีการกระทําในขั้นตอนสําคัญ (The Substantial step acts theory) ซ่ึงการกระทําในบางคดีอาจจะ 
ไมใชการกระทําท่ีมากกวาการตระเตรียม (more than merely preparatory) อยางพระราชบัญญัติ
พยายามกระทําความผิด 1981 ของอังกฤษ ในคดี Gullefer ไมไดอยูภายใตตัวอยางใดๆ ใน Model 
Penal Code เพียงแตส่ิงท่ีเหลือไวจากการกระทําของเขา (อันเปนแผนการตอเนื่องในการกระทําของ
เขา) ในการเรียกรองรางวัล ศาลอาจจะมองวาการกระทําเชนนี้ของเขาเปนการดําเนินการกระทําใน
ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดความผิดนี้ข้ึน ในคดี Campbell และในคดี Jones ท้ัง Mr. Campell และ 
Mr. Jones กอนท่ีเขาจะเขาไปในท่ีทําการไปรษณียหรือในรถ มันเปนข้ันตอนท่ีสําคัญแลวในการ
ดําเนินการกระทําความผิดมันเปนการใกลเคียงกับตัวอยางการกระทําใน Model Penal Code section 
5.01 (2) (f) Mr. Campbell จองมองสํารวจสถานท่ีสําหรับการกระทําผิด (section 5.01 (2) (c) ) ใน
คดี Rowley สัษนิษฐานไดวา Mr. Rowley “มีความมุงหมายในการลอลวง” โดยเจตนาใหเหยื่อมาใน
สถานท่ีท่ีจะประกอบอาชญากรรม (section 5.01 (2) (b)) ดังนั้นในการแปลความพระราชบัญญัติ
การพยายามกระทําความผิด ค.ศ. 1981 ของอังกฤษ (The Criminal Attempt Acts 1981) โดยศาล 
เปนการแปลความท่ีแคบกวา Model Penal Code ของอเมริกาโดยไมตองสงสัย ซ่ึงเปนจุดประสงค
เชนเดียวกันกับความมุงหมายของคณะกรรมาธิการกฎหมาย (The Law Commission) อยางไรก็ตาม
ดูคลายกับมีการตีความแคบกวาความมุงหวังของคณะกรรมาธิการดวยในบางกรณี เชน ในคดี 
Robinson ค.ศ. 1915 ท่ียังคงไมลงโทษความผิดฐานพยายามไดเงินมาโดยหลอกลวงสําหรับการ
แกลงแจงวามีการปลนรานของตัวเองเพื่อเอาประกันแตถูกจับเสียกอนท่ีจะติดตอโดยตรงกับบริษัท
ประกัน 

                                                            
77 Rowley (1991) 4 All ER 649, 654 (Lord Taylor).  As cited in.  Antony Duff (R.A. Duff).  (1996).  

Criminal Attempts.  p. 59. 
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 ค. การใหความหมายการกระทําท่ีมากกวาเปนเพียงการตระเตรียม ตามความเห็นของ 
Michael j. Allen78 
 Michael j. Allen ไดอธิบายความหมายของการกระทําท่ีมากกวาเปนเพียงการตระเตรียม 
(more than merely preparatory act) ตามพระราชบัญญัติการพยายามกระทําความผิด ค.ศ. 1981 ของ
อังกฤษ ไววาหมายถึงการกระทําท่ีเขาไปอยูในการดําเนินการกระทําความผิดของเขา (on the job) 
ซ่ึงมีความหมายเชนเดียวกันกับการเร่ิมดําเนินการ (embarked on) ของ R.A. Duff นั่นเอง 
 ตัวอยางท่ีชวยแสดงใหเห็นถึงการกําหนดตําแหนงของการเร่ิมดําเนินการเชนนั้น กรณี 
เชน D จะตัดสินใจฆา V และเขาแสดงใหเห็นเจตนาในการจะดําเนินการกระทํานั้นใหบรรลุผล
สําเร็จ ดังนี้ 
 1.  เขาใชเวลาหลายวันในการสังเกตการเคล่ือนไหวของ V อยูในข้ันตอนการเลือก
สถานท่ีท่ีเหมาะสม 
 2.  เขาซ้ือปนและกระสุน 
 3.  เขาไปและพักอยูในปาในหลายๆ โอกาส เพื่อดําเนินการตอเปาหมาย 
 4.  ในวันท่ีกระทําความผิดเขาบรรจุกระสุนปน 
  5.  เขาขับรถไปยังสถานที่เกิดเหตุดวยแผนการท่ีจะฆา และซอนตัวอยูในพุมไมรอการ
มาถึงของ V 
  6.  เขาเฝาคอยดูท่ีถนนถึงการมาของ V 
  7.  เขาเห็น V แลวหยิบปนข้ึนมาเล็ง 
  8.  เขาเอานิ้วมือเขาไปในไกปน 
  9.  เขาใชนิ้วบีบไกปนและยิงปน 
  ตําแหนงท่ี 9 นี้เปนตําแหนงสุดทายในการกระทําของ D ในระดับท่ีจะนําไปสูการ
กระทําความผิดฐานฆา ถาเจาหนาท่ีตํารวจเฝาคอยสังเกต D ตํารวจจะสามารถเขาไปแทรกแซง
ขัดขวางการกระทําของ D ไดในจุดไหนท่ีจะสามารถปองกันขัดขวางการฆาและยืนยันอยาง
แนนอนวา D จะถูกลงโทษในความผิดฐานพยายามฆา ลําดับการกระทําในตําแหนง 1-8 เปนการ
กระทําท้ังหมดที่เปนการตระเตรียมไปสูการกระทําสุดทายตําแหนงท่ี 9 บางตําแหนงเปนการ
ดําเนินการท่ีมากกวาการตระเตรียมตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติการพยายามกระทําความผิด
แลว ในการดําเนินการบางข้ันตอนหลังจากการกระทําในตําแหนงท่ี 4 และกอนตําแหนงท่ี 9 เม่ือเขา

                                                            
78  Michael J. Allen. (2003). Textbook on Criminal Law.  p. 279. 
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ไดแสดงใหเห็นไดวาเขาไปอยูในการดําเนินการกระทําความผิด (on the job) หรือการกระทํา
เชนนั้นเปนการเร่ิมดําเนินการกระทําความผิดอยางเต็มท่ี (embarked on the crime proper)  
 กลาวโดยสรุปแลว พระราชบัญญัติการพยายามกระทําความผิด ค.ศ. 1981 ไดยกเลิก
บทบัญญัติหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการลงมือพยายามกระทําความผิดในอดีตระบบ Common Law และ
ไดบัญญัติกฎหมายท่ีเปนลายลักษณอักษรใหความหมายของการกระทําท่ีเปนการลงมือพยายาม
กระทําความผิดไวใหชัดเจนในมาตรา 1(1) ซ่ึงหมายถึง การกระทําท่ีมากกวาเพียงการตระเตรียม
กระทําความผิด (more than merely preparatory act) ซ่ึงจุดประสงคของพระราชบัญญัติตองการ
ชวยเหลือและกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการพยายามกระทําผิดตางๆใหเกิด
การยืดหยุนข้ึนระหวางทฤษฎีการกระทําสุดทาย (Last acts theory) กับทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิด
ตอผล (The Proximity acts theory) เปนการบัญญัติถอยคําท่ีเปนการแนชัดในตัวของมันเองอยูแลว  
และเปนหนาท่ีของศาลท่ีจะตองแปลความหมายของถอยคําใหเปนไปตามจุดประสงค แตการแปล
ความหมายยังคงเปนปญหา ศาลของอังกฤษยังคงมีลักษณะท่ีจะแปลความหมายรักษาและเชื่อมตอ
ถึงระบบ Common Law เดิมกอนประกาศใชพระราชบัญญัติการพยายามกระทําความผิดอยู  
 3.2.2 ประเทศท่ีใชระบบซีวิลลอว (Civil Law)79 
   3.2.2.1 สาธารณรัฐฝร่ังเศส80 
 ประมวลกฎหมายอาญาของฝร่ังเศสปจจุบันไดบัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับการพยายาม
การกระทําความผิดไวในประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส ค.ศ. 1952 มาตรา 121-4 และมาตรา 121-5  
 มาตรา 121-4 บุคคลผูซ่ึงกระทําความผิดดงัตอไปนี้เปนผูกระทําผิด 
 1) กระทําหรือละเวนการกระทําท่ีเปนความผิด 
 
 
 

                                                            
79 ระบบ Civil Law เปนระบบกฎหมายที่เรียกวา “ระบบประมวลกฎหมาย” เปนระบบกฎหมายที่

บัญญัติกฎหมายไวเปนหลักเกณฑโดยทั่วไปเพ่ือใหนักกฎหมายนําไปปรับใชในแตละเร่ือง แตกตางจากระบบ 
Common Law ซึ่งเรียกวา “ระบบจารีตประเพณี” เปนระบบกฎหมายที่ใชหลักเกณฑในแตละเรื่องนํามาปรับใชกับ
หลักเกณฑในคดีโดยทั่วไป แตวาในปจจุบันระบบกฎหมายทั้งสองมีแนวโนมที่จะเอนเอียงเขาหากัน 

80 จิตติ ติงศภัทิย.  (2536).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1.  น. 290-296. และ สุรศักด์ิ 
ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (2532, 4 ธันวาคม). “การพยายามกระทําความผิดที่เปนไปไมไดโดยแนแทตามกฎหมาย
ฝรั่งเศส.”  วารสารนิติศาสตร, ปที่ 19, เลมที่ 4.  น. 50-56. 
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 2) พยายามกระทําความผิดช้ันอุกฤษโทษ (felony) หรือพยายามกระทําความผิดช้ัน
มัธยมโทษ (misdemeanour) ท่ีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะใหเปนความผิด81’82 
 มาตรา 121-5 การกระทําท่ีเปนการพยายามกระทําความผิด คือ การกระทําท่ีแสดงให
เห็นถึงการกระทําท่ีใกลการเกิดความผิดสําเร็จ แตหากการกระทํานั้นกระทําไปไมตลอดหรือการ
กระทําไดกระทําไปตลอดแลวแตการกระทําไมบรรลุผล ดวยความปรารถนาของตัวผูกระทําเองโดย
ตรงท่ีมุงประสงคจะกอใหเกิดผลในความผิดนั้น 

 แนวคิดวาเม่ือใดการกระทําจะผานพนการตระเตรียมลวงเลยเขาข้ันลงมือพยายามการ
กระทําความผิดในประเทศฝร่ังเศสน้ันถือตามทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล (The Proximity acts 
theory) 

 เดิมนั้น ถือหลักเพียงวาการตระเตรียมเปนความพยายามที่ยังหางไกลตอผล คือความผิด
ท่ีประสงคจะทํา (conatus remotus) การพยายามกระทําความผิดเปนการกระทําท่ีใกลตอผล 
(conatus proximus) ความคิดเห็นนี้ถูกตําหนิวายังเปนที่เคลือบคลุมอยูมากวาแคไหนใกลแคไหน
ไกล 

 ตอมา ไดคิดหลักท่ีจะแยกการตระเตรียมออกจากการลงมือพยายามกระทําความผิด
เพิ่มเติมโดยพิจารณาการกระทํา (objective) ความคิดเห็นฝายนี้ เห็นวาการกระทําจะเขาข้ันลงมือ
พยายามกระทําความผิดก็ตอเม่ือไดแสดงใหเห็นความสัมพันธโดยตรงและกระช้ันชิดกับความผิดท่ี
ประสงคจะกระทํา ซ่ึงความสัมพันธนั้นจะตองกระช้ันชิดถึงขนาดท่ีเปนสวนหนึ่งของความผิด
นั้นเอง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือตองเปนสวนหนึ่งของการกระทําซ่ึงบัญญัติไวในกฎหมายท่ีกําหนด
ความผิดนั้น โดยเปนองคประกอบความผิด องคหนึ่งทีเดียว เชน ยื่นมือไปยังทรัพยท่ีตองการจะลัก
ซ่ึงเปนการกระทําสวนหน่ึงของการเอาทรัพยไป หรือกลาวเท็จซ่ึงเปนการหลอกลวงในความผิด
ฐานฉอโกง หรือมิฉะนั้นตองเปนองคประกอบใหความผิดมีโทษหนักข้ึน เชน การเขาไปใน
เคหสถานเพ่ือลักทรัพย (มาตรา 335 (4)) เพียงเขาไปในเคหสถานก็เปนความผิดฐานลักทรัพยใน
                                                            

81 French  Penal Code of 1992 
 article 121-4 The perpetrator of an offence is yhe person who : 
  1) commits the criminally prohibited act; 
  2)  attempts to commit a felony or, in the cases provided for by Statute, a misdemeanor 
  Article 121-5 An attempts is committed where, being demonstrated by a beginning of execution, it 

was suspended or failed to achieve the desired effect solely through circumstances independent of the 
perpetrator’s will. Retrieved February 21 2005,from  http://wings.buffalo.edu/law/bclc/resource.htm 

82 กฎหมายอาญาฝรั่งเศสแบงความรายแรงของความผิดออกเปน 3 ประเภท คือ ความผิดช้ันอุกฤษโทษ 
ความผิดช้ันมัธยโทษ และความผิดลหุโทษ 
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เคหสถานแลวแมยังไมไดแตะตองตัวทรัพยเพราะการเขาไปในเคหสถานเปนองคประกอบท่ีตองให
ผูกระทํารับโทษหนักข้ึน ความเห็นของฝายนี้มีประโยชนท่ีทําใหการวินิจฉัยการลงมือพยายาม
กระทําความผิดมีหลักแนชัดข้ึน แตมีขอบกพรองท่ีทําใหหลักการลงมือกระทําในการพยายาม
กระทําความผิดแคบลงมาก จนอาจทําใหการกระทําท่ียังไมเขาองคประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติไวแต
ก็ใกลตอผลสําเร็จจนนาจะเปนอันตรายแกชุมชนอยางยิง่อยูแลวไมอยูในขายท่ีจะลงโทษผูกระทําใน
ฐานพยายามได เชน กรณีคนรายถูกจับขณะท่ียื่นมือเขาไปใกลทรัพยเพ่ือจะหยิบทรัพยแตยังไมทัน
ถูกตองตัวทรัพยยังไมเปนการลงมือกระทําความผิดฐานลักทรัพย หรือการงัดตูนิรภัยท่ีบรรจุทรัพย
อาจจะไมมีเจตนาลักทรัพยเสมอไป 
 เม่ือหลักวินิจฉัยโดยอาศัยหลักการกระทําแตอยางเดียวในฝายแรกไมเปนการเพียงพอ 
จึงมีความเห็นผอนคลายหลักแรกลงโดยอาศัยพิจารณาจากเจตนาผูกระทําประกอบดวย (subjective) 
ฝายนี้เห็นวาการลงมือพยายามกระทําความผิดจะเกิดข้ึนเม่ือการกระทํานั้นแสดงใหเห็นเจตนาท่ี 
แนชัดท่ีจะกระทําความผิด ซ่ึงเจตนานี้จะเห็นไดเม่ือการกระทํานั้นมีความสัมพันธโดยตรงและ
ใกลชิดกับความผิดสําเร็จ ความคิดเห็นของฝายหลังนี้คอนขางกวางและนํามาใชเปนหลักในการ
พิจารณายากอยูบาง แตมีขอดี คือ สามารถลงโทษการกระทําท่ีเกิดข้ึนโดยเจตนาช่ัวรายแตยังไมถึง
ข้ันเขาองคประกอบความผิดได ศาลฝร่ังเศสเห็นดวยกับความเห็นฝายนี้ คือไมไดถือวาการลงมือ
พยายามกระทําความผิดจะตองถึงข้ันเปนการกระทําในองคประกอบของความผิดหรือใน
องคประกอบท่ีทําใหตองรับโทษหนักข้ึน แตการกระทํานั้นจะตองมีความสัมพันธโดยตรงและ
ใกลชิดกับความผิด ศาลฎีกาฝร่ังเศสวินิจฉัยวาการกระทําทุกอยางท่ีจะนําไปสูการกระทําความผิดถา
ไดกระทําดวยเจตนาที่กระทําความผิดแลวยอมเปนการเร่ิมลงมือพยายามกระทําความผิด โดยหลัก
วินิจฉัยเชนนี้ศาลฎีกาฝร่ังเศสวินิจฉัยวากรณีตอไปนี้เปนการเร่ิมลงมือกระทําความผิดแลว เชน การ
เขาไปในบานผูอ่ืนเวลากลางคืนโดยไมใสรองเทาโดยเจตนาลักทรัพย การแอบอยูทางเดินในอาคาร
พรอมดวยอาวุธและเคร่ืองมือ การเขาไปในรถยนตท่ีกําลังจอดอยูโดยเจตนาท่ีจะครอบครองและเอา
ไปใชโดยเจาของมิไดอนุญาต การที่แพทยตกลงรับทําแทงหญิงมีครรภและกําหนดราคาคาจางกัน
แลว และไดไปยังท่ีอยูของหญิงพรอมดวยเคร่ืองมือในการทําแทง แตการที่บุคคลหน่ึงใหคําแนะนํา
แกอีกบุคคลหน่ึงและใหเงินไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําฆาตกรรมยังไมเปนการลงมือพยายาม
กระทําความผิด เพราะยังไมเปนการกระทําท่ีมุงโดยตรงและใกลชิดกับความผิดสําเร็จ เปนตน 
 ตามแนวคําพิพากษาของศาลฝร่ังเศสน้ันการกระทําอยางเดียวกันเปนการลงมือพยายาม
กระทําความผิดหรือเปนการตระเตรียมกระทําความผิดก็ได แลวแตลักษณะของความผิดซ่ึงผูกระทํา
ตั้งใจจะทํา เชน การปนปายงัดแงะเขาไปในเคหสถาน หรือการแอบซุมคอยโอกาสในเคหสถานเพ่ือ
ลักทรัพยถาไดกระทําดวยเจตนาท่ีจะลักทรัพยก็เปนพยายามลักทรัพยได แตถาไดกระทําดวยเจตนา
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อยางอ่ืนเชนเพื่อท่ีจะฆาคนก็ไมจําเปนตองวินิจฉัยเสมอไปวาเปนการพยายามฆาคนแลวเพราะการ
กระทําดังกลาวยังอาจไมมีความสัมพันธโดยตรงและใกลชิดกับการฆาคนได เพราะระหวางการปน
ปายขามร้ัวเขาไป กับการฆาคนน้ันหากมองในดานจิตใจของผูกระทําแลวยังมีชวงโอกาสพอที่จะมี
การเปล่ียนความคิดความตั้งใจไดและควรยกประโยชนแหงความสงสัยในเร่ืองเจตนาใหแกผูกระทํา 
 มีการอธิบายลักษณะของการกระทําท่ีใกลชิดตอผลไวตางๆ กัน ไดแก 
 Bouzat กลาววา83 การกระทําในข้ันตระเตรียมยังไมแนชัดวาผูกระทําเจตนากระทําผิด
ฐานใด การลงมือกระทําความผิดเปนการแสดงเจตนาใหเห็นแตอยางเดียววาจะกระทําผิดฐานนั้น 
ซ่ึงปรากฏจากการกระทําซ่ึงไมใชพฤติการณของบุคคลผูสุจริต ความเห็นนี้ถือหลักการกระทํา
ผิดปกติแสดงเจตนาอันถือไดวาเขาข้ันพยายาม 
 การเร่ิมตนแหงการลงมือกระทําความผิด (le commencement d’ execution du crime)84 
ตางกับการเร่ิมตนแหงตัวความผิดนั้นเอง (le commencement du crime) การลงมือไดแกกิริยาท่ี
นําไปสูการกระทําความผิดตามเจตนาของผูกระทํา อันจะทําใหความผิดนั้นเกิดข้ึนสําเร็จโดยตรง
และใกลชิดซ่ึงอาจถือไดวาผูกระทําไดอยูในระยะท่ีกําลังกระทําการอันเปนความผิดท่ีเขามุงจะ
กระทํานั้น การกระทําท่ีถือวาผูกระทําอยูในระยะท่ีกําลังกระทําการอันเปนความผิดก็คือ ผูกระทํา
ไดเส่ียงกระทําลงไปแลวถึงข้ันท่ีความผิดอาจเกิดข้ึนไดสําเร็จโดยผูกระทําไดปดทางที่จะถอยหลัง
กลับเสียแลว85 
 Saleilles กลาววา86 ความผิดในข้ันการพยายามกระทําความผิดเกิดข้ึนเม่ือการกระทําได
แสดงใหเห็นเจตนากระทําความผิดท่ีไมอาจเลิกเสียได และยังหางตอผล คือ ความผิดสําเร็จเพียง
เล็กนอย ซ่ึงถาปลอยไปใหเปนไปตามทางของมันก็เกือบเปนท่ีแนนอนวาจะบรรลุผลสําเร็จนั้นได 
 Garraud กลาววา87 การวินิจฉัยความผิดในข้ันพยายามตองพิจารณาวาผูกระทํามีเจตนา
กระทําความผิดฐานใดเสียกอน การเร่ิมตนแหงการลงมือกระทําผิดเกิดข้ึนต้ังแตขณะท่ีไดกระทํา
การอันนําไปสูความผิดท่ีประสงคจะกระทําโดยตรงและใกลชิดจนถือไดวาเขากําลังกระทําความผิด
                                                            

83 Bouzat (no.106 p.212). อางถึงใน จิตติ ติงศภัทิย.  (2536).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 1.  
น. 293. 

84 Vidal (no.97 p.150).  แหลงเดิม.  น. 294. 
85 ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย  เห็นวา ความเห็นที่วาน้ีก็ยังไมพนหลักที่วาการกระทําน้ันใกลชิดตอผล 

ทั้งท่ีวาไดปดทางที่จะถอยหลังกลับน้ันก็อาจเกินเลยไป เพราะการกระทําที่ผูกระทํายับยั้งไมกระทําไปใหตลอดคือ
ยังไมปดทางที่จะถอยหลังกลับก็เปนการกระทําที่เขาขั้นพยายามแลว หากผูกระทํายับยั้งเสียเอง กฎหมายก็ยัง
ยกเวนโทษฐานพยายามใหตามมาตรา 82. แหลงเดิม.  น. 294 

86 De Vabres  (no.227 p. 140).  แหลงเดิม.  น. 294. 
87 Garraud  (no.232 p. 494).  แหลงเดิม.  น. 294. 
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นั้นอยูแลว (en action du crime) และเห็นวาการกระทําอันหนึ่งจะเขาข้ันพยายามหรือยังยอมตอง
แลวแตความผิดท่ีเจตนากระทํา เชน การลอบเขาไปในบานอาจเปนพยายามลักทรัพยถาเขาไปดวย
เจตนาลัก แตยังไมเปนพยายามฆาคนถาเขาไปดวยเจตนาฆาคน เพราะยังหางไกลตอผล แตถาเขาไป
ในบานดวยเจตนาฆาโดยถือมีดอยูในมือเท่ียวหาตัวผูท่ีตองการจะฆาก็อาจใกลพอจะเขาข้ันพยายาม
ฆาได 
  นักนิติศาสตรฝร่ังเศสไดแยกข้ันตอนการเกิดความผิดฐานพยายามไว 3 ข้ันตอน 
 1. ข้ันตระเตรียม เปนการกระทําระยะแรกเพื่อใหพรอมท่ีจะเร่ิมตนลงมือกระทํา
ความผิดเปนการกระทําระยะหนึ่งซ่ึงจะมีการลงมือกระทําเปนอีกระยะหนึ่ง คนละตอนกับการ
เร่ิมตนแหงการลงมืออันเปนระยะท่ี 2 ไดแก การซ้ือยาพิษมาและสงยาพิษใหคนใชของผูท่ีตน
ตองการฆาเพื่อผสมอาหารใหนายกิน จนคนใชใสยาพิษลงในอาหารกอนเอาไปใหนายกิน หรือนั่ง
ซุมคอยดักยิกผูท่ีจะผานมาทางนั้น ยังเปนแคข้ันตระเตรียมเปนการกระทําหนึ่งซ่ึงจะมีการลงมือ
กระทําเปนอีกระยะหนึ่ง 
 2. ข้ันการเร่ิมตนแหงการลงมือ (commencement d’ execution) เปนการกระทําอีก
ระยะหนึ่งหรืออีกตอนหนึ่งตางหากจากกันกับการกระทําในระยะแรก คือตระเตรียม ไดแก คนใช
เร่ิมเอาอาหารท่ีใสยาพิษแลวไปยื่นหรือไปวางใหนายกิน หรือพอเห็นผูท่ีตนคอยฆาเดินผานมาก็ยก
ปนข้ึนเพื่อจะยิง 
 3. ข้ันเร่ิมตนแหงตัวความผิดนั้นเอง (commencement du crime) เปนการกระทําในข้ัน
เร่ิมตนแหงความผิดนั้นเองคือระยะท่ี 3 นี้ถาไมสําเร็จยอมเปนความผิดฐานพยายามโดยไมมีขอ
สงสัย ไดแก ผูท่ีถูกวางยาพิษเร่ิมกินอาหารน้ันหรือผูท่ีซุมอยูไดยิงไปยังผูท่ีเดินผานมาน้ันแลว อัน
เปนการกระทําท่ีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดคือการฆานั่นเอง หรือในการลักทรัพยก็ไดแกการ
เอ้ือมมือไปหยิบทรัพยท่ีจะลักนั้นเอง 
 สวนการวินิจฉัยวาการกระทําใดจะเปนการพยายามกระทําความผิดหรือไม 
 1. ตองวินิจฉัยถึงเจตนาของผูกระทําเสียกอนวา เจตนากระทําความผิดฐานใด เพราะ
การกระทําอันหนึ่งอาจเขาข้ันพยายามในความผิดฐานหน่ึงแตยังไมเขาข้ันพยายามในความผิดอีก
ฐานหนึ่งได โดยอาจวินิจฉัยจากพฤติการณอ่ืนประกอบการกระทําของผูกระทําดวยก็ได  
 2. วินิจฉัยวาการกระทํานั้นเขาข้ันใดในกระบวนการเกิดความผิดฐานพยายามดังกลาว 
คือ ข้ันตระเตรียม,ข้ันการเร่ิมตนแหงการลงมือ (commencement d’ execution) และข้ันเร่ิมตนแหง
ตัวความผิดนั้นเอง (commencement du crime) สวนอยางไรจะถือวาเปนการกระทําเขาข้ันเร่ิมตน
แหงการลงมือหรือข้ันเร่ิมตนแหงตัวความผิดนั้น ตองเปนการกระทําท่ีผิดปกติจากบุคคลผูสุจริตซ่ึง
ไดแสดงใหเห็นเจตนากระทําความผิดซ่ึงถาปลอยใหกระทําตอไปก็จะสําเร็จเปนความผิดข้ึนได ซ่ึง
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ประกอบไปดวยกิริยาท่ีนําไปสูการกระทําความผิดตามเจตนาของผูกระทํา อันจะทําใหความผิดนั้น
เกิดข้ึนสําเร็จโดยตรงและใกลชิดซ่ึงอาจถือไดวาผูกระทําไดอยูในระยะท่ีกําลังกระทําการอันเปน
ความผิดท่ีเขามุงจะกระทํานั้นถึงข้ันท่ีความผิดอาจเกิดข้ึนสําเร็จโดยผูกระทําไดปดทางที่จะถอยหลัง
กลับเสียแลวบทบัญญัติท่ัวไปวาดวยความผิด ซ่ึงคือการกระทําท่ีผิดปกติจากบุคคลผูสุจริต และ
แสดงใหเห็นเจตนากระทําความผิด ซ่ึงถาปลอยใหกระทําตอไปก็จะสําเร็จเปนความผิดข้ึนได คือ
ใกลตอผลสําเร็จเปนความผิดข้ึนนั่นเอง ซ่ึงเปนหลักเดียวกันกับท่ีศาลฎีกาของไทยใชพิจารณา
วินิจฉัยลงโทษผูกระทําความผิด 
 3.2.2.2 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
 ประเทศในเยอรมนีไดบัญญัติเกี่ยวกับการพยายามกระทําความผิดทางอาญาไวใน
ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนี (German Criminal Code (Strafgestzbuch, StGB)) มาตรา 22 
และมาตรา 2388 
 มาตรา 22 คํานิยาม 
 ผูใดมีการตกลงใจและเขาใจในการกระทําของเขา นํามาซ่ึงข้ันตอนโดยตรงตอเนื่องกัน
นําไปสูความปรารถนาในการประกอบการกระทําผิด ผูนั้นมีความผิดฐานพยายามกระทําความผิด 
 มาตรา 23 การลงโทษการพยายามกระทําความผิด 
 (1) การพยายามกระทําความผิดในความผิดอาญาท่ีสําคัญตองถูกลงโทษ ขณะท่ีการ
พยายามกระทําความผิดเล็กนอยอาจถูกลงโทษได ถามีการบัญญัติโทษไวเปนพิเศษโดยกฎหมาย 
  (2) การพยายามกระทําความผิดสามารถจะลงโทษใหนอยกวาการกระทําท่ีสมบูรณ 
(มาตรา 49 a อนุ (1)) 

                                                            
88 German Criminal Code (Strafgesetzbuch,StGB) 
  Section 22 Definition of Terms 
  Whoever, in accordance with his understanding of the act, takes an immediate step towards the 

realization of the elements of the offense, attempts to commit a crime 
  Section 23 Punishability for an Attempt 
  (1) An attempt to commit a serious criminal offense is always punishable, while an attempt to 

commit a less serious criminal offense is only punishable if expressly provide by law 
  (2) An attempt may be punished more leniently that the completed act (Section 49a subsection (1)) 
  (3) If the perpetrator, due to a gross lack of understanding, fails to recognize that the attempt could 

not possibly lead to completion due to the nature of the object on which of the means with which it was to be 
committed, the court may with hold punishment or in its own discretion mitigate the punishment (section 49 
subsection (2)).  Retrived April 20,2005. from http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.htm 
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  (3) หากวาผูกระทําความผิด มีความบกพรองขาดไปซ่ึงความเขาใจ ขาดไปซ่ึงการรูถึง 
การพยายามที่เปนไปไมไดนั้นถึงความถูกตองของธรรมชาติของวัตถุหรือความหมายของการ
กระทําศาลอาจจะไมลงโทษหรือแลวแตดุลยพินิจของศาลในการลงโทษ (มาตรา 49 อนุ 2) 
 ประเทศเยอรมนีใชเกณฑการพยายามกระทําความผิดเร่ิมตนเม่ือมีอันตรายตอคุณธรรม
ทางกฎหมายไดเกิดข้ึนแลวโดยตรงจากการกระทํานั้น การพิจารณาวาการเร่ิมลงมือกระทําความผิด
เกิดข้ึนเม่ือใดนั้นมีการใชหลายทฤษฎี แตนิยมใชทฤษฎีความเปนภยันตรายของการกระทํานั้น 
(Dangerous possibility acts theory)89 การท่ีถือเปนความผิดแลวก็เนื่องจากเม่ือการกระทําของบุคคล
นั้นเปนการเริ่มตนโดยตรงท่ีจะนําไปสูความผิดสําเร็จ ซ่ึงเปนการเริ่มตนกระทําความผิด90 และการ
กระทําดังกลาวเปนการกอใหเกิดภยันตรายตอส่ิงท่ีกฎหมายประสงคจะคุมครอง กลาวคือ เปน
อันตรายโดยตรงตอนิติสมบัติหรือคุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut) แลว แมจะยังไมปรากฏวามี
ความเสียหายเกิดข้ึนตามท่ีประสงคก็ตาม แตก็ถือไดวาผูกระทําไดกอใหเกิดการเส่ียงภัยตอสังคม
แลว การพยายามกระทําความผิดจึงถือเปนความผิดในตัวของมันเอง91  
 การใหความหมายของการกระทําท่ีเปนการเร่ิมตนแหงความผิดฐานพยายาม นัก
นิติศาสตรเยอรมนีไมถือตามทฤษฎีความใกลชิดตอผล (The Proximity acts theory) แตอธิบายการ
ลงมือพยายามกระทําความผิดวาตองมีเจตนากระทําความผิดพรอมดวยการกระทําซ่ึงเปนการเร่ิมตน
แหงความผิดนั้นแลว ปญหาท่ีวาเม่ือใดผูกระทําไดเร่ิมตนกระทําความผิดก็ถือตามความเห็น
ธรรมดาวาการกระทําเทาท่ีไดกระทําลงนั้นเปนการเร่ิมตนแหงการกระทําความผิดหรือยัง92 การ
วินิจฉัยเกี่ยวกับการลงมือพยายามกระทําความผิดของเยอรมนีมีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีความ
รับผิดของการพยายามกระทําความผิด 2 ทฤษฎี  คือ93 
 1. ทฤษฎีท่ีพิจารณาการกระทําจากภายนอก  “ทฤษฎีภาวะวิสัย” (Die objective 
Theorie)94 ทฤษฎีนี้ยึดถือวาอันตรายของเจตนากระทําความผิดนั้นจะตองมีการแสดงออกมาอยาง
เปนรูปธรรม มีความเห็นวาการพยายามกระทําความผิดนี้เปนอันตรายเม่ือวิญูชนในขณะกระทํา

                                                            
89  เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ.  (2546).  คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค1.  น. 504. 
90  Williams.  Criminal Law : The General Part, 2 nd , 1961. p. 609. 
91  คณิต  ณ นคร.  (2540).  บนเสนทางแหงหลักนิติธรรม,  “คดีประวัติศาสตรซื้อเสียง 11.4 ลาน ที่

บุรีรัมยเปนการ “ลงมือ” กระทําความผิดแลวหรือยัง.”   น. 176-187. 
92 จิตติ  ติงศภัทิย.  (2536).  คําอธิบายประมวลกฎมายอาญาภาค 1.  น. 297. 
93 กมลชัย รัตนสกาววงศ.  (2538).  สัมมนากฎหมายอาญาชั้นปริญญาโท.  น. 85-91. 
94 v. Hippel, Deutsches Strafrecht II, 1930.  p. 425; v. Liszt.  Lehrbuch des deutschen Strafrechts. 

(1919). p. 200. 
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การนั้นคาดหมายไดวาการพยายามกระทําความผิดนั้นจะเปนความผิดสําเร็จที่เปนไปได โดย
พิจารณาผลกระทําความผิดท่ีจะเกิดข้ึน (ex ante)  
              2. ทฤษฎีอัตตะวิสัย  (Die subjective Theorie) ทฤษฎีนี้ ถือวา เจตนาท่ีแสดงออก
ภายนอกจะเปนอันตรายตอความสงบเรียบรอยและระเบียบของบานเมืองหรือไม ไมใชสาระสําคัญ 
อันตรายดังกลาวท่ีเกิดข้ึนต้ังแตเม่ือผูกระทํามีเจตนากระทําผิดอาญาและไดมีการเร่ิมกระทําการแลว 
ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนท่ีจะแบงแยกวาการพยายามกระทําความผิดนี้ในทางภาวะวิสัยจะเปน
อันตรายหรือไม95 
 ทฤษฎีภาวะวิ สัย เปนผลมาจากคําสอนเ ร่ืองสา เหตุของการพยายามกระทํา 
ความผิดทํานองเดียวกับกรณีความผิดสําเร็จท่ีละเมิดตอส่ิงท่ีกฎหมายคุมครอง (eine kausale  
Rechtsgutsverleteung)  ความผิดฐานพยายามการกระทําความผิดก็เปนอันตรายตอส่ิงท่ีกฎหมายมุง
คุมครองเชนกัน (eino kausale Rechtsgutsgefaehrdung) โดยเนนความสําคัญท่ีการละเมิดกฎหมาย 
โดยการแสดงเจตนาออกมาทางภาวะวิสัย (ausserlich objektive) ในขณะท่ีทฤษฎีอัตตะวิสัยเนน
ความสําคัญของระเบียบแบบแผนทางกฎหมายในการอยูรวมกันในสังคมดานจิตใจของประชาชน  
ดังนั้นระเบียบการทางกฎหมายจึงถูกละเมิดโดยเจตนากระทําความผิด เม่ือมีการกระทําตามเจตนา
ดังกลาวเกิดข้ึนและการกระทําท่ีมีศักยภาพใหเกิดความผิดสําเร็จนั้นเปนการกระทําความผิดทาง
อาญา ในท่ีนี้หมายถึงการกระทําท่ีพนข้ันตอนของการตระเตรียมกระทําความผิดแลว ทฤษฎีในเร่ือง
การพยายามกระทําความผิดท่ีเปนไปไมไดโดยแนแทเหมือนกัน ตางกันตรงระดับของความรายแรง 
การพยายามที่มีศักยภาพใกลความผิดสําเร็จมากเทาใด ความรายแรงของการกระทําความผิดทาง
อาญาก็ยิ่งมีมากข้ึนเทานั้น ศาลเยอรมันนิยมทฤษฎีหลังนี้ (ทฤษฎีอัตตะวิสัย) สวนนักนิติศาสตรมี
ความเห็นเอนเอียงไปทางทฤษฎีแรก (ทฤษฎีภาวะวิสัย) แตการวินิจฉัยวา การกระทําความผิดเร่ิมตน
หรือยังมักจะขยายกวางออกไปกวาเดิม96 อาจเปนแนวคิดในการลงโทษการพยายามกระทําความผิด
เปล่ียนไป 
           จากเดิมนักนิติศาสตรเห็นวา เพราะเปนการกระทําท่ีเปนอันตรายตอวัตถุหรือส่ิงท่ีมุง
กระทําตอหรือเปนการกระทําท่ีเปนอันตรายตอคุณธรรมทางกฎหมาย กลาวคือ ยึดถือตามทฤษฎี
ภาวะวิสัย (objektive throrie) เปนเกณฑ  จึงปฏิเสธการพยายามกระทําความผิดท่ีเปนไปไมไดโดย
แนแท เพราะถือวาไมเปนอันตรายใดๆ ตอวัตถุหรือส่ิงท่ีมุงหมายตอการกระทําหรือไมเปนการ
กระทําเปนอันตรายตอคุณธรรมทางกฎหมายแตอยางใด ตอมานักนิติศาสตรไมเห็นดวยกับแนวคิด 
 
                                                            

95 RGSt 1, 349; 58, 303; BGHSt 16, 324, 327. 
96 จิตติ  ติงศภัทิย.  (2536).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1.  น. 297-298. 
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นี้และเห็นวา การตองการมีการลงโทษการพยายามกระทําความผิดเพราะการพยายามทําความผิด
เปนการกระทําของผูมีอันตราย กลาวคือเปนการกระทําของบุคคลท่ีมีเจตจํานงในการประกอบ
อาชญากรรมและถือวาการพยายามกระทําความผิดเปนไปไมไดโดยบังเอิญและการพยายามกระทํา
ความผิดท่ีเปนไปไมไดโดยแนแทผูกระทําความผิดมีเจตจํานงเหมือนกัน โดยหันมายึดถือตาม
ทฤษฎีอัตตะวิสัย (subjektive thorie) แทน ในปจจุบันนักกฎหมายอาญาของประเทศตางๆ ไมได
ยึดถือทฤษฎีภาวะวิสัยหรืออัตตะวิสัย แตไดยึดถือท้ังสองทฤษฎี (objektive-subjektive theorie) หรือ
เรียกอีกอยางวา “ทฤษฎีการเกิดความรูสึก” (Eindruckstheorie)97 โดยมีเหตุผลสําคัญในการลงโทษ 
การพยายามกระทําความผิดไดกอใหเกิดความรูสึกท่ีไมดีข้ึน การลงโทษการพยายามทําความผิด
ตามทฤษฎีนี้พิจารณาท้ังท่ีตัวของ “ผูกระทํา” กลาวคือพิจารณาเจตจํานงของผูกระทําท่ีเปนอันตราย
หรือไม และเห็นวาการลงโทษการพยายามกระทําความผิดมิใชเพียงเพราะเจตจํานงของผูกระทําท่ี
มุงใหการกระทําของตนเปนความผิดสําเร็จ แตเพราะการกระทํานั้นเปนการกระทําท่ีเปนอันตราย
ดวย และการลงมือพยายามกระทําความผิดเร่ิมเม่ืออันตรายตอคุณธรรมทางกฎหมายไดเกิดข้ึนแลว
โดยตรงจากการกระทํานั้น98 
  
 

                                                            
97 Jescheck/Weigend,  Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 1996, 49, II, 3; Wessels/Beulke, 

Strafrecht. Allgemeiner Teil, 2001, Rn. 594. 
98 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  ( 2543).  น. 272-277. 

DPU



บทที่ 4 
 บทวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการลงมือกระทําความผิด 

กับความผดิกรณีฆาผูอื่นโดยใชอาวุธ 
 
  โดยท่ีกฎหมายของแตละประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ีมีพื้นฐานและวิวัฒนาการ
ท่ีหลากหลายและมีประวัติศาสตรอันยาวนานจะเปนพื้นฐานใหประเทศอ่ืนๆ ศึกษาเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาแนวความคิดในการตีความบทบัญญัติกฎหมายเพื่อใชบังคับในประเทศนั้นๆ ตอไปไดอยาง
เหมาะสม  ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่นักกฎหมายจะตองศึกษา วิเคราะหถึงแนวความคิด
เกี่ยวกับการพยายามกระทําความผิดในบทที่ 2 และวิเคราะหขอดีขอเสียของแตละทฤษฎีในเร่ืองการ
ลงมือกระทําความผิดดังกลาวมาแลวในบทท่ี 3 ตลอดจนนําขอเท็จจริงมาวิเคราะหกับทฤษฎีดังกลาว 
ขางตน เกี่ยวกับการลงมือกระทําความผิดกรณีฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธ เพื่อศึกษาและพัฒนาไปสู
แนวความคิดท่ีจะเปนประโยชนและเปนการคุมครองบุคคลในสังคมไดดียิ่งข้ึนตอไป 
  
4.1  วิเคราะหแนวคิดในเร่ืองการปองกันสังคมใหปลอดภัยในดานท่ีเก่ียวของกับการฆาผูอ่ืนโดยใช
อาวุธ 
  เนื่องจากอาวุธปนถือเปนอาวุธท่ีมีอานุภาพรายแรง สามารถทําอันตรายใหถึงแกชีวิต
และรางกายตอบุคคลไดโดยงาย จึงจําเปนตองมีมาตรการควบคุมและปองปรามมิใหบุคคลใชอาวุธ
ปนไปกระทําความผิดอยางมีความเขมงวดในระดับท่ีมากกวาปกติ เพื่อใหเปนไปตามแนวคิดใน
เร่ืองหลักการเร่ืองอันตราย (Harm Principle) โดยถือวาการกระทําบางอยางของบุคคลควรจะจํากัด
เพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายกับบุคคลอ่ืน เชน คํากลาวของ John Stuart Mill วา “จุดมุงหมาย
โดยเฉพาะของการใชสิทธิโดยชอบธรรมในชุมชนท่ีมีอารยธรรม คือการปองกันไมใหเปนอันตราย
ตอคนอ่ืนๆ”1 เชนเดียวกับท่ีปฏิญญาของฝร่ังเศสเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและพลเรือน 1789 ขอ 4 2 
ซ่ึงระบุไววาเสรีภาพคือการมีอิสระในการทําทุกอยางท่ีไมทํารายใคร จึงเปนสิทธิตามธรรมชาติของ

                                                            
1  “Freedom of speech.”  Stanford Encyclopedia of Philosophy.  Retrieved 10 June 2013. From: 

http://plato.stanford.edu/entries/freedom-speech/. 
2  Declaration of the right of Man and of the Citizen of 1789. Article 4. 
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แตละคนท่ีมีไมจํากัด ยกเวนบุคคลซ่ึงสมาชิกคนอ่ืนๆ ในสังคมใหหลักประกันรวมกัน เพื่อความ
สงบสุขโดยขอกําหนดเหลานี้สามารถถูกกําหนดไดโดยกฎหมาย 
  สรุปไดวาในการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคลในสังคมนั้น สามารถกระทําได ตราบใดท่ี
ไมเปนการทําใหเกิดอันตรายตอบุคคลอ่ืนในสังคม โดยการกระทําท่ีเปนอันตรายดังกลาวนั้น จะ
เปนส่ิงท่ีตองหาม ซ่ึงถือเปนกติกาท่ีทุกคนในสังคมยอมรับซ่ึงจะถูกบัญญัติไวในกฎหมายน่ันเอง 
และหากผูใดท่ีละเมิดกฎหมายก็จะมีมาตรการบังคับตามกฎหมายอาญาท่ีใชบังคับตอผูกระทําผิด ซ่ึง
ก็คือโทษตามประมวลกฎหมายอาญา โดย ไดแก ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย โดยการ
ลงโทษก็เพื่อขมขวัญ ยังยั้ง มิใหมีการกระทําผิดเกิดข้ึน  ดังนั้นส่ิงท่ีทําไดก็คือการปองกันมิใหมีการ
กระทําผิดเกิดข้ึนซํ้าอีก ดังเชนวัตถุประสงคของมาตรการบังคับทางอาญา ที่มีวัตถุประสงคดังนี้ 
  (1) การปองกันท่ัวไป (general prevention) เปนวัตถุประสงคของการลงโทษประการ
หนึ่งท่ีไดรับการยอมรับในกฎหมายอาญา เปนการใชมาตรการเชน โทษในการขมขูบุคคลท่ัวไปมิ
ใหกระทําความผิดในทํานองนั้นอีก หรือเพื่อเปนแบบอยางในการบังคับจิตใจของบุคคลสวนรวมที่
มีความคิดจะกระทําการเชนนั้น ใหยับยั้งการกระทําดังกลาวเสีย 
 (2) การปองกันพิเศษ (special prevention) เปนวัตถุประสงคเพื่อปองกันผูกระทําผิดคน
เดิม มิใหกระทําความผิดในลักษณะเดียวกันนั้นซํ้าอีก โดยใชการลงโทษหรือวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยแกบุคคล 
 แตอยางไรก็ตามวิธีตามมาตรการบังคับทางอาญาดังกลาว ก็เปนเพียงการปองกันใน
ระดับทายๆ ของกระบวนการกระทําความผิดแลว และอาจเยียวยาผูเสียหายไดในระดับหนึ่งเทานั้น 
ซ่ึงหนทางที่ดีท่ีสุดคือจะมีมาตรการอยางไรที่จะสามารถปองกันมิใหการกระทําความผิดเกิดข้ึนหรือ
การลงมือกระทําความผิดนั้นยังอยูในระดับท่ีหางไกลตอความผิดสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ความผิดกรณีฆาผูอื่นโดยใชอาวุธปนหรือมีดนั้น จะมีมาตรการอยางไรท่ีจะสามารถปองกันอัตรา
การสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บไดมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน เพราะในปจจุบันนี้ศาลฎีกาของไทยได
วินิจฉัยเปนบรรทัดฐานตลอดมาวาการลงมือกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธ เชน อาวุธปน
นั้น จะตองกระทําถึงข้ันยกปนข้ึนเล็งไปยังผูเสียหายแลวเทานั้น จึงจะถือวาไดลงมือกระทําความผิด   
ความผิดฐานพยายามฆาโดยใชปนยิง แนวทางการปฏิบัติของศาลไทยในความผิดฐานนี้ถือ “การเล็ง
ปน” เปนจุดแบงแยกระหวางการลงมือกระทําความผิดกับการตระเตรียม โดยถือลักษณะของการ
กระทํา คือ การเล็งปนเปนการกระทําท่ีใกลชิดหรือเปนสวนหนึ่งขององคประกอบของความผิดฐาน
นี้อันเปนจุดใกลชิดในการเกิดความผิดสําเร็จแตหากยังไมยกปนข้ึนเล็งผูกระทําผิดก็จะมีความผิด
เพียงฐานพกพาอาวุธปนเทานั้น ซ่ึงอัตราโทษของฐานความผิดดังกลาวนั้นแตกตางกันมาก และหาก
ตองรอใหถึงข้ันท่ีผูกระทําผิดยกปนข้ึนเล็งไปยังผูเสียหายกอนจึงจะถือวาลงมือกระทําผิดแลวก็ไม
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อาจท่ีจะปองกันความสูญเสียตอชีวิตของผูเสียหายไดทันทวงที  ซ่ึงหนาท่ีของกฎหมายอาญาคือการ
ทําใหสังคมกลับคืนสูความสงบเรียบรอยโดยเร็ว และการทําใหสังคมกลับคืนสูความสงบเรียบรอย
ไดโดยเร็วนั้นก็คือการวางมาตรฐานการกระทําท่ีสุมเส่ียงตอการเกิดความผิดอาญาท่ีรายแรงบาง
ขอหา เชน การฆาผูอ่ืน ใหตองไดรับโทษอยางเหมาะสมสําหรับการกระทําท่ีไดกระทําลงไปแลว 
เพราะจะเปนการสงสัญญาณใหสังคมไดรับทราบวาการกระทํานี้จะตองถูกลงโทษ อันจะเปนการ
ปองกันมิใหเกิดเหตุอันตรายข้ึนในสังคม ซ่ึงผูเขียนเห็นวาเปนเคร่ืองมือในการระงับเหตุรายท่ีจะ
เกิดข้ึนและดีกวาการท่ีเกิดเหตุรายข้ึนแลวคอยนําเอากฎหมายอาญามาลงโทษผูกระทําผิด เพราะน่ัน
ยอมแสดงใหเห็นวาไดเกิดการสูญเสียไปแลว ซ่ึงในการวินิจฉัยหรือการคนหาความจริงในการ
พิจารณาคดีของศาลนั้น ศาลก็ควรท่ีจะพิจารณาองคประกอบอ่ืนๆ ประกอบดวย ไมควรวินิจฉัยแต
วาผูกระทําผิดยกปนข้ึนเล็งไปยังผูเสียหายแลวหรือไมเพียงอยางเดียว เพราะจะทําใหการพิจารณา 
พิพากษาลงโทษผูกระทําผิด ไมเหมาะสมกับความผิดท่ีไดกระทําลงไป 
 
4.2 วิเคราะหแนวคิดเก่ียวกับการพยายามกระทําความผิดกับการฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธ 
  แนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองการกําหนดใหการพยายามกระทําความผิดเปนความผิดในทาง
อาญา มาจากเร่ืองความตองการจํากัดความรุนแรงหรือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
กระทําความผิด กอนท่ีจะเปนความผิดสําเร็จ และการกําหนดวาการกระทําเพียงใดจึงจะถือวาเปน
การลงมือกระทําความผิดแลวนั้น  จะตองคํานึงถึงปจจัยสําคัญ  2 ประการ  ระหวางความปลอดภัย
ของสังคมกับหลักประกันสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงหากวากําหนดขนาดของการลงมือกระทํา
ความผิดแคบเกินไป จะทําใหการพยายามกระทําความผิดเร่ิมตนชาลงกวาปกติ มีผลทําใหการ
กระทําอาชญากรรมบางประการไมเปนความผิด และยังสงผลกระทบใหเกิดความไมปลอดภัยใน
สังคม และทําใหประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมของรัฐดอยลง  แตหาก
กําหนดขนาดของการลงมือกระทําความผิดกวางเกินไป จะทําใหการพยายามกระทําความผิดเร่ิมตน
เร็วข้ึน ซ่ึงก็จะสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสังคม    
  การใหความหมายของการลงมือกระทําความผิด ข้ึนอยูกับมุมมองความยุติธรรมทาง
อาญาของแตละสังคม หากมีแนวคิดในการปองกันสังคม หรือโนมเอียงไปทางทฤษฎีอัตตะวิสัย ท่ี
มุงเนนสภาวะทางดานจิตใจของผูกระทําผิดเปนสําคัญ ระดับของการกระทําท่ีเปนการลงมือกระทํา
ความผิดจะกวาง  แตหากมีแนวคิดในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือโนมเอียงไปทาง
ทฤษฎีภาวะวิสัย ท่ีมุงเนนความสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูกระทําผิดเปนสําคัญ ระดับของการ
กระทําท่ีเปนการลงมือกระทําความผิดจะแคบ  
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  ในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว และซีวิลลอว เห็นพองไปในแนวทาง
เดียวกันวาควรมีการใหความหมายลักษณะเฉพาะของการลงมือกระทําความผิด และกําหนด
หลักเกณฑการแบงแยกระหวางการลงมือกระทําความผิดกับการตระเตรียมกระทําความผิดท่ี
สามารถใชไดอยางเปนสากล เพื่อใหเกิดความแนนอนและความยุติธรรมในการใชกฎหมาย  
อยางไรก็ตามในปจจุบันยังไมมีการนิยามหรือใหคําจํากัดความการลงมือกระทําความผิดไดอยาง
ชัดเจนวาเปนการกระทําอยางไรหรือเพียงใด แมการพยายามกระทําความผิดจะเปนเร่ืองของ
กฎหมายอาญาภาคท่ัวไปแตการจะใหคําจํากัดความวาการลงมือกระทําความผิดหมายถึงอะไรเปน
เร่ืองท่ีอยูนอกเหนือความสามารถของกฎหมายอาญาภาคท่ัวไป เพราะการกระทําความผิดแตละฐาน
ความผิดในกฎหมายอาญาภาคความผิดมีความแตกตางกันออกไป และความรุนแรงท่ีมีผลกระทบ
ตอผูเสียหายและสังคมก็ไมเทากัน ในเร่ืองการลงมือกระทําผิดนั้น จะใชหลักเกณฑใดเปนตัวกําหนด 
ในการแบงแยกระหวางการลงมือกระทําความผิดกับการตระเตรียมกระทําความผิด ควรพิจารณาถึง
ขอหาความผิดดวย ซ่ึงการฆาผูอ่ืนโดยมีหรือใชอาวุธนั้น เปนขอหาที่รายแรงและกระทบตอ
ความรูสึกของประชาชนในสังคมเปนอยางมาก ประกอบกับการลงมือใหเปนความผิดสําเร็จนั้น
สามารถกระทําไดโดยงายและรวดเร็ว  จึงควรพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบวาการกระทําใดจะถือ
วาเขาข้ันลงมือแลว ซ่ึงปจจุบันนี้ศาลฎีกาของประเทศไทยยึดถือหลักความใกลชิดตอผล คือจะตอง
ถึงขนาดยกปนข้ึนเล็งหรือเง้ือมีดข้ึนฟนเสียกอนจึงจะถือวาเปนการลงมือกระทําความผิด ซ่ึง
ขอบเขตของการลงมือจนถึงข้ันความผิดสําเร็จจะแคบมาก ดังนั้นในการวินิจฉัยคดีความผิดกรณีนี้
จึงไมควรจะยึดถือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพียงทฤษฎีเดียวมาวินิจฉัย แตควรพิจารณาถึงพฤติการณ
แวดลอมอ่ืนๆประกอบดวย จะทําใหการวินิจฉัยเปนไปไดอยางถูกตอง และไมกระทบกระเทือนตอ
หลักเกณฑการปองกันสังคมและหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
  ประกอบกับในเร่ืองการลงมือฆาผูอ่ืนโดยมีหรือใชอาวุธนั้น หากดูพฤติการณแลวเขา
หลักเกณฑเปนความผิดท่ีเปนความผิดซับซอน คือมีการวางแผนหรือมีการคิด ไตรตรองมากอนท่ี
จะมีการฆาแลว เพียงการกระทําบางประการท่ีไมจําเปนตองถึงข้ันยกปนข้ึนเล็ง เชน การดักรอ
ผูเสียหายโดยมีอาวุธปนบรรจุในรังเพลิง หรือการชักอาวุธปนออกมาเม่ือพบเจอผูเสียหาย ก็ถือไดวา
เปนการยืนยันเจตนาหรือเปนเคร่ืองมือท่ีพิสูจนใหเห็นไดวามีการลงมือกระทําความผิดเกิดข้ึนแลว 
 
4.3 วิเคราะหขอดีขอเสียของทฤษฎีตางๆ ท่ีเก่ียวกับการลงมือกระทําความผิด 
 ทฤษฎีท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือมาอธิบายลักษณะของการลงมือกระทําความผิดและกําหนด
หลักเกณฑในการแบงแยกระหวางการพยายามกระทําความผิดออกจากการตระเตรียมกระทํา
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ความผิด ตามท่ีกฎหมายพยายามตองการในประเทศตาง ๆ นั้น จะมีระดับกวางแคบ ขอดีขอเสีย
แตกตางกันออกไป ดังตอไปนี้3 
  1. ทฤษฎีการกระทําแรก  (First acts theoty) ตามคําแนะนําของผูพิพากษา  Lord 
Mansfiield ถือวาการลงมือกระทําความผิดเปนการกระทําใดๆ ท่ีไดกระทําออกมาในการสงเสริม
ผลักดันเจตนาในการกระทําความผิดทางอาญาออกมาใหคืบหนา ตราบเทาท่ีปราศจากการกระทําใน
การเปดเผยเจตนาออกมา กฎหมายจะไมลงโทษ แตในทันทีทันใดท่ีไดกระทําการกระทําพิจารณาจึง
เจตนาที่กระทําลงไปดวย และ หากวามีเจตนามุงรายและผิดกฎหมายถึงแมวาการกระทําท่ีแสดง
ออกมาในตัวมันเองจะไมผิดจะทําใหการกระทํานั้นเปนการประกอบอาชญากกรมและควรถูก
ลงโทษ โดยถือหลักวาเจตนาเปนความผิด การกระทําเปนแคหลักฐานของเจตนาท่ีเปนความผิดนั้น
เทานั้น 
                 ทฤษฎีนี้มีขอดีคือ เปนทฤษฎีท่ีตรงไปตรงมา ในการตัดสินของศาลตองการพิจารณาเพียง
วาจําเลยไดกระทําการบางอยางในการดําเนินการที่สงเสริมการกาวไปสูจุดมุงหมายในการประกอบ
อาชญากรรมของเขาหรือไม สามารถใหเจาหนาท่ีตํารวจเขามาดําเนินการไดแตเนิ่นๆ เม่ือผูตอง
สงสัยเร่ิมมีแนวโนมในการกออาญากรรม อันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันอาญากรรม
ของตํารวจไดอยางไดผล แตทฤษฎีนี้ก็มีขอเสียก็คือ ขอบเขตของการกระทําที่เปนการลงมือกระทํา
ความผิดตามทฤษฎีนี้กวางมากเกิน อาจทําใหเกิดความไมสมดุลระหวางสิทธิสวนบุคคลและการ
ปกปองผลประโยชนในการปองกันอาชญากรรมของชุมชน และจากขอพิจารณาในความสมดุลถึง
สิทธิสวนบุคคลกับการคุมครองปองกันอาชญากรรมของชุมชนกอใหเกิดทฤษฎีการกระทําข้ัน
สุดทาย (Last acts theory) ไดถูกเสนอโดยผูพิพากษา Parke B  มีใจความสําคัญคือการใหโอกาส
อาชญากรเปาหมายมีโอกาสตัดสินใจละท้ิงการกระทําการตามเจตนาของเขาโดยสมัครใจ(locus 
poeniteniae) เสียกอน จนกวาเขาจะไดลงมือกระทําการใดๆ ไปจนหมดส้ินไปแลวในพฤติกรรมท่ี
เขาสามารถจะกระทําการประกอบอาชญากรรมน้ันจึงจะถือเปนการลงมือกระทําความผิด 
                 และผูพิพากษา Lord Diplock ความหมายของการกระทําข้ันสุดทาย ตามทฤษฎีการ
กระทําข้ันสุดทายไววาหมายถึง “การตกลงใจอยางเด็ดเดี่ยว” เปรียบเสมือน “การขามแมน้ํารุบิคอน
แลวเผาเรือ” (rubicon – crossing) ซ่ึงหมายถึง การท่ีผูนั้นไดขามเสนแบงระหวางความลังเลและการ
ตกลงใจของเขาโดยในการกระทําของเขาแสดงใหเห็นถึงการไมเปล่ียนแปลงในเจตนาท่ีจะมุงสูการ
กระทําความผิด เวนแตจะถูกขัดขวางหรือปกปองจากการทําของเขาเชนนั้นโดยไมไดตั้งใจ 

                                                            
3  ฤทธิรุต   เขมะวนิช.   (2549). การพยามยามกระทําความผิด:ศึกษาเฉพาะหลักเกณฑการแบงแยก

ระหวางการลงมือกระทําความผิดกับการตระเตรียมกระทําความผิด (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.  น. 112-119.. 
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                  2. ทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทาย มีขอดีคือ การรับเอาเร่ืองอาชญากรเปาหมายมีโอกาส
ตัดสินใจท้ิงแผนการ (locus poenitentiae) เปนการเคารพในการตัดสินใจของบุคคลเพ่ือหลีกเล่ียงใน
การรับผิดชอบทางอาญา สวนขอเสียก็คือ เปนทฤษฎีท่ีกําหนดขนาดของการลงมือกระทําความผิด
แคบเกินไป ทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายจะลงโทษการกระทําตอเม่ือการกระทํานั้นไดเขาใกล
ผลสําเร็จหรือความผิดสําเร็จแลว ทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทายตองการหลักฐานทางการกระทําเปน
องคประกอบของความผิดมากกวาท่ีจะเปนรูปแบบหลักฐานของเจตนา โดยถือวาการกระทําของ
ผูกระทําเปนสวนประกอบในการกระทําท้ังหลายท่ีเขาใกลผลสําเร็จของการประกอบอาชญากรรม
โดยสมบูรณ ซ่ึงอาจทําใหการกระทําบางการกระทําท่ีควรจะเปนอาชญากรรมและถูกลงโทษพนผิด
ไป ตอมาไดมีการเพ่ิมขอพิจารณาเกี่ยวกับ “การกระทําท่ีหางไกล” (remote) “การกระทําท่ีเกี่ยวพัน
ใกลชิด” (immediately connected) และขอพิจารณา “การเขาแทรกแซงท่ีเปนไปได” (possible 
intervention) เขามาเปนขอพิจารณาเพ่ิมเติมในการวินิจฉัยการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการลงมือ
พยายามกระทําความผิด อันเปนตนกําเนิดของการพัฒนามาเปนทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล 
(The Proximity acts theory) 
 3. ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล (The Proximity acts theore) แบงออกเปนทฤษฎี
การกระทําท่ีใกลชิดตอผลของประเทศอังกฤษ เปนทฤษฎีท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําข้ัน
สุดทายจากคํากลาวของผูพิพากษา Parke B ในขอพิจารณาการกระทําท่ีหางไกล (remote) กับการ
กระทําท่ีเกี่ยวพันใกลชิดโดยตรงตอความผิดสําเร็จและมุงโดยตรงตอการประกอบอาชญากรรม 
 Stephen นักวิชาการทางกฎหมายไดใหความหมายของการกระทําเกี่ยวพันใกลชิดไววา 
หมายถึง สวนของการกระทําท่ีซ่ึงกอใหเกิดขอเท็จจริงท่ีเปนการกระทําท่ีตอเนื่องกันเปนระยะไม
ขาดสายไมมีการหยุดชะงักนําไปสูการกระทําท่ีเปนความสําเร็จ ซ่ึงเปนการกระทําท่ีเร่ิมตน
ติดตอกันไปมากกวาการกระทําแรกอันเปนการกระทําท่ีสมบูรณประกอบดวยเจตนาในการกระทํา
ผิด และข้ึนอยูกับสถานการณในแตละคดีดวย ซ่ึงในประเทศไทยไมคอยใหความสําคัญในการ
พิจารณาเกี่ยวกับการกระทําท่ีเปนการตอไปสูการกระทําผิดในการพิจารณา 
 ตอมา Lord Diplock ไดใหขอพิจารณาเพิ่มเติมเร่ือง “โอกาสที่นาจะเปนไปไดในการ
ลมเลิกความตั้งใจ” (probable desistance) เขาไปเปนขอพิจารณาในทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล
อีกประการหนึ่ง โดยเห็นวาการกระทําท่ีใกลชิดตอผลนอกจากเปนการกระทําท่ีตอเนื่องกันเปนการ
กระทําท่ีตอเนื่องกันเปนระยะไมขาดสายนําไปสูการกระทําความผิดแลวตองประกอบไปดวย
ลักษณะการกระทําท่ีช้ีใหเห็นเจตนาท่ีเปล่ียนแปลงไมไดแนนอนในการดําเนินการประกอบ
อาชญากรรมของผูกระทํา ยกเวนวา จะถูกขัดขวางโดยจงใจไมใหกระทําดังนั้นดวย คือ การคํานึงถึง
โอกาสความเปนไปไดในการลมเลิกในความตั้งใจในการทําความผิดของผูกระทําดวยการเพิ่มเติม
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เร่ืองโอกาสที่นาจะเปนไปไดในการลมเลิกความตั้งใจของ Lord Diplock เขาไปในทฤษฎีการ
กระทําท่ีใกลชิดตอผลทําใหขอบเขตของการลงมือพยายามกระทําความผิดตามทฤษฎีนี้ก็แคบลง
อยางมาก และอีกแนวทางหนึ่ง คือ ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผลตามแนวทางของประเทศ
ฝร่ังเศส มีแนวความคิดแบง ออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายหนึ่ง ใชหลักเกณฑการแบงแยกการพยายาม
กระทําความผิดกับการตระเตรียมโดยถือการกระทําเปนหลัก (objective) เห็นวาการกระทําจะเขา
ข้ันลงมือพยายามกระทําความผิดก็ตอเม่ือไดแสดงใหความสัมพันธโดยตรงและกระช้ันชิดถึงขนาด
ท่ีเปนสวนหนึ่งของความผิดนั้นเอง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือตองเปนสวนหนึ่งของการกระทําซ่ึงบัญญัติ
ไวในกฎหมายท่ีกําหนดความผิดนั้น โดยเปนองคประกอบของความผิดนั้น หรือตองเปน
องคประกอบใหความผิดมีโทษหนักข้ึน ฝายท่ีสองถือเอาจิตใจของผูกระทําเปนหลัก (subjective) 
ฝายนี้เห็นวาการลงมือพยายามกระทําความผิดจะเกิดข้ึนเม่ือการกระทํานั้นไดแสดงใหเห็นเจตนาแน
ชัดท่ีจะกระทําความคิด ซ่ึงเจตนานี้นาจะเห็นไดเม่ือการกระทํานั้นมีความสัมพันธโดยตรงและ
ใกลชิดกับความผิด ความคิดเห็นของฝายหลังกวางกวาฝายแรกและศาลฝร่ังเศสเห็นดวยกับฝายหลัง
นี้ 
           4. ขอกําหนดตามพระราชบัญญัติการพยายามกระทําความผิด  (The Ceriminal 
Attempts Acts 1981) ของประเทศอังกฤษ เนื่องจากความไมแนนอนของการตัดสินของศาลตาม
ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล สภานิติบัญญัติของอังกฤษจึงไดแกไขปญหานี้โดยการกําหนด
ความหมายและขอบเขตของการลงมือพยายามกระทําความผิดไว เปนมาตรา  1(1) ของ
พระราชบัญญัติใหหมายถึง “การกระทําท่ีมากกวาการตระเตรียมเทานั้น” (more than an act of mere 
preparation) ซ่ึงเปนการหลีกเล่ียงการเขาใจผิดลักษณะของการกระทําท่ีใกลชิด (proximate) หรือ  
หางไกล (remote) ตอผลแบบเดิม และเรียกรองใหแทนท่ีโดยการกระทําการใดๆ ซ่ึงเปนเพียงการ
ดําเนินการโดยตรง ไปสูการกระทําความผิดและมากกวาการตระเตรียมเทานั้น ซ่ึงหมายถึงการเขา
ไปสูการกระทําความผิดและมากกวาการตระเตรียมเทานั้น ซ่ึงหมายถึงการเขาไปสูกระบวนการ
เร่ิมตน (embarked on) ความผิดของฐานนั้นๆนั่นเองซ่ึงไมจําเปนตองเปนการกระทําแตก็ยังมีปญหา
ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตีความท่ีศาลของอังกฤษยังคงติดยึดอยูกับคําพิพากษาในแนวทางตาม
ระบบ Common Law เดิมอยู 
 5. ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตออันตราย (Dangerous proximity acts theory) ใชอยูใน
ประเทศสหรัฐอเมริการะยะหน่ึง เสนอโดย Holmes เปนทฤษฎีท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําท่ี
ใกลชิดตอผล เนนการพิจารณาไปที่ “จุดใกลอันตราย” ของการกระทําซ่ึงเห็นวาเปนเปาหมายของ
กฎหมายพยายามมิใชเพื่อลงโทษการกระทําท่ีผิดบาป แตเพื่อเปนการแนใจในการปองกันผลที่จะ
เกิดข้ึนจากอาชญากรรมน้ันตางหาก อันเปนแนวคิดท่ีตรงกับแนวคิดปรัชญาพ้ืนฐานของการบัญญัติ
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ความผิดฐานพยายาม การลงมือพยายามกระทําความผิดจึงไมจําเปนตองกระทําการข้ันสุดทายแต
ตองเปนการกระทําท่ีใกลชิดกับอันตรายของความผิดสําเร็จ ท่ีจะมีสวนผันแปรไปตามสถานการณท่ี
ประกอบไปดวยความใกลชิดอันตราย ความใหญโตของภยันตราย ระดับความรูสึกหวั่นกลัว 
รวมถึงโดยการที่ผูกระทําจะเปล่ียนความตั้งใจ คลายกับทฤษฎีความเปนภยันตรายของการกระทํา
นั้น (Dangerous possibility acts theory) ของเยอรมนี 
 6.  ทฤษฎีการกระทําในข้ันตอนสําคัญ (The Substantial steps acts theory) เปนทฤษฎีท่ี
ใชอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาปจจุบัน ซ่ึงบัญญัติอยูในประมวลกฎหมายอาญาใหม (Model Penal 
Code 1962) ของอเมริกา มาตรา 5.01 ใจความสําคัญ คือ เม่ือผูกระทําไดกระทําถึงข้ันตอนท่ีสําคัญ
เพื่อใหเปนไปตามเจตนาของตนแลวถือวามีการลงมือกระทําผิดแลว แตหลักนี้จะใชไดก็ตอเมื่อมี
พยานหลักฐานอ่ืนๆประกอบดวย แตกตางจากทฤษฎีการกระทําในข้ันสุดทาย (Last acts theory) 
และทฤษฎีการกระทําใกลชิดตอผล (The Proximity acts theory) คือ ทฤษฎีการกระทําในข้ันตอน
สําคัญเปนการพิจารณาวาผูกระทําไดกระทําส่ิงใดลงไปแลวบาง (What the actor has already done) 
ซ่ึงไมจําเปนตองเปนการกระทําในข้ันสุดทายหรือการกระทําท่ีใกลชิดตอผล ตรงกันขามกับทฤษฎี
การกระทําข้ันสุดทายท่ีวา การกระทําข้ันสุดทายตองพิจารณาวายังมีส่ิงใดๆอีกหรือไมผูกระทํา
จําเปนตองกระทําเพื่อใหความผิดเกิดข้ึน (what remains to be done) หากยังมีส่ิงอ่ืนใดท่ียังตอง
กระทําอีกก็ยังไมเปนความผิด และทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผลที่พิจารณาถึงการใหโอกาสการ
กลับใจของผูกระทําท่ีตองเปนการกระทําท่ีใกลชิดตอการกระทําความผิดแลวจึงจะมีความผิด ซ่ึง
แนวคิดตามทฤษฎีการกระทําในข้ันตอนสําคัญ เปนการขยายขอบเขตของการลงมือพยายามกระทํา
ความผิดออกไปอยางมาก มากกวาทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผลทฤษฎีการกระทําในข้ันสุดทาย
และขอกําหนดในพระราชบัญญัติการพยายามกระทําความผิดของประเทศอังกฤษ 
 มีขอดีคือ สามารถลงโทษเหลาจําเลยจํานวนหนึ่งท่ีศาลหลายแหงไดตัดสินปลอยตัวให
พนผิดไปหรือไมเห็นดวยใหเปนความผิดฐานพยายาม เปนการสามารถปองกันความเสียหายและ
จับกุมผูท่ีจะกระทําความผิดไดแตเนิ่นๆ ขอเสีย คือ ทฤษฎีนี้จะจับกุมผูกระทําความผิดในข้ัน
ตระเตรียมเขาไปดวยซ่ึงอยูนอกเหนือความหมายของกฎหมายพยายาม ความกวางและเคลือบคลุม
ของทฤษฎีนี้จะมีสวนพาดพิงหรือเปนอันตรายรายแรงถึงสิทธิสวนบุคคลและมีความเปนไปไดของ
การจะเกิดการกดข่ีประชาชนจากผูมีอํานาจหนาท่ี ตามตัวอยางของ Model Penal Code เปนการ
กระทําท่ีเกินความจําเปนทําใหเกิดระดับความไมแนนอนในการพิจารณาสําหรับศาลหลายแหงท่ีไม
มีประสบการณ 

 7. ทฤษฎีการกระทําท่ีไมคลุมเครือ (Unequivocal acts theory) เปนทฤษฎีท่ีเคยใชอยูใน
ประเทศนิวซีแลนดระยะหนึ่งแตไมไดรับความนิยม ใจความสําคัญคือ หากการกระทํานั้นในตัวมัน
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เองเปนพยานหลักฐานท่ีเพียงพอสําหรับเจตนาในการกระทําความผิดอาญาซ่ึงเปนการกระทําท่ี
แสดงใหเห็นถึงเจตนาชัดเจนในการกออาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในตัวมันเองก็เปนการพยายามกระทํา
ความผิด เปนการมองเฉพาะในตัวของการกระทํานั้นขณะนั้นเทานั้นวาเปนการกระทําความผิด
หรือไม จะไมนําพยานหลักฐานอ่ืนกอนหลังมาประกอบการพิจารณา เชน ไมนําพฤติกรรมกอนการ
กระทําหรือการรับสารภาพของผูกระทําผิดเขามาพิจารณาดวย มีขอเสีย คือ จะเปนการจํากัดให
ขอบเขตของการลงมือพยายามกระทําความผิดแคบเกินไปในบางกรณี และในบางกรณีก็สามารถ
ตีความใหกวางเกินไปได 

 8. ทฤษฎีการกระทําท่ีเปนภยันตรายของการกระทํานั้น (Dangerous possibility acts 
theory) เปนทฤษฎีท่ีใชอยูในประเทศเยอรมนี มีใจความสําคัญ คือ การกระทําท่ีจะเปนการลงมือ
พยายามกระทําความผิดตอเม่ือการกระทํานั้นแสดงใหเห็นถึงการเปนอันตรายหรือการคุกคาม 
ส่ิงท่ีกฎหมายประสงคท่ีจะคุมครองหรือคุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut of directly dangerous to 
interest protected under the law) โดยการพิจารณาวาการกระทําของผูกระทํานั้นกระทบหรือเปน
อันตรายตอคุณธรรมทางกฎหมายท่ีแฝงอยูในความผิดฐานนั้นๆแลวหรือไม ประกอบกับคํานึงถึง
ความรูสึกหวาดกลัวตอภยันตรายในความรูสึกของชุมชนเปนเกณฑในการตัดสินดวย ซ่ึงใจความ
สําคัญในตัวทฤษฎีมีความคลายคลึงเทียบกับทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตออันตรายท่ีใชอยูใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาอยูระยะหนึ่ง มีขอดี คือ เปนแนวคิดท่ีตรงไปตรงมา ศาลสามารถมีดุลยพินิจ
ไดอยางกวางขวางเพื่อคุมครองสังคมจากตัวผูกระทําความผิด มีเหตุผลในการอธิบายรองรับไดอยาง
เหมาะสม และสามารถทราบถึงเหตุผลและระดับแนวคิดในการตัดสินของผูพิพากษาไดอยางแนชัด 
ขอเสีย คือ ขอบเขตของการใชดุลยพินิจจะกวางมาก หากนํามาปรับใชตองมีกระบวนการในการ
ควบคุมการใชดุลพินิจของศาลใหเปนรูปธรรมและชัดเจนมากกวาปจจุบัน 
 จากท่ีไดกลาวมาสามารถวิเคราะหแบงแยกทฤษฎีตางๆขางตนออกไดเปน 2 จําพวก 
ใหญๆ คือ 

 1.  จําพวกทฤษฎีจุดเขาใกล หมายถึง ทฤษฎีท่ีใชระดับความใกลชิดหรือหางไกลกับ 
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เชน ผลสําเร็จของความผิด องคประกอบของความผิดหรือความเปนภยันตรายของ
การกระทํานั้นเปนจุดวัด ทฤษฎีเหลานี้จะเนนมองการกระทําท่ีแสดงออกมาภายนอกของผูกระทํา
ในลักษณะภาวะวิสัย สวนทฤษฎีวาแคไหนใกลหรือไกลจะใชบุคลาธิษฐาน (ภาวะวิสัย) ของตัวผู
ตัดสินเปนตัวช้ีวัดในประเทศ Common Law ไดแก ลูกขุน ในประเทศ Civil Law คือ ศาล ไดแก 
ทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทาย (Last acts theory) ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตออันตราย (Dangerous 
proximity acts theory) และทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล (The Proximity acts theory) เปนตน 
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  2. จําพวกทฤษฎีความเปนอันตรายของการกระทํา หมายถึง ทฤษฎีท่ีใชระดับความเปน
อันตรายของการกระทําเปนตัวช้ีวัด ทฤษฎีเหลานี้เนนมองลักษณะของการกระทําท่ีแสดงออกมา
ของผูกระทําในลักษณะภาวะวิสัยเชนกัน แตจุดวัดถึงความเปนภยันตรายจะขยายครอบคลุมกวาง
เขาไปในดานอัตตะวิสัยของตัวผูกระทํามากกวาโดยใหดุลยพินิจแกผูตัดสินเนนไปในทางคุมครอง
ปองกันมิใหเกิดความเสียหายข้ึน ทฤษฎีจําพวกนี้ไดแก ทฤษฎีการกระทําแรก (First acts theory) 
ขอกําหนดตามพระราชบัญญัติการพยายามกระทําความผิด (The Criminal Attempts Acts 1981 ) 
ของประเทศอังกฤษ ทฤษฎีการกระทําในข้ันตอนสําคัญ (The Substantial steps acts theory) ของ
สหรัฐอเมริกา และทฤษฎีความเปนภยันตรายของการกระทํานั้น (Dangerous possibility acts 
theory) ของประเทศเยอรมนี เปนตน 
 3. ทฤษฎีการกระทําในข้ันตอนสําคัญ  (The Substantial steps acts theory) ตามท่ี
ปรากฏอยูในระบบกฎหมายอาญาใหม (Model Penal Code 1962 section 5.01) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท่ีมีใจความสําคัญ คือ เม่ือผูกระทําไดกระทําถึงข้ันตอนท่ีสําคัญ เพื่อใหเปนไปตาม
เจตนาของตนแลวถือวามีการลงมือกระทําผิดแลว แตหลักนี้จะใชไดก็ตอเม่ือมีพยานหลักฐานอ่ืนๆ
ประกอบดวย และใหตัวอยางของการกระทําในข้ันตอนสําคัญไวดวย เชน การดักรอ การลอให
ผูเสียหายไปยังสถานท่ีจะใชในการกระทําผิด หรือการตรวจตราสถานท่ีท่ีจะกระทําความผิด เปน
ตน ซ่ึงเปนการขยายขอบเขตของการลงมือพยายามกระทําความผิดออกไปกวางมากคลายกับทฤษฎี
การกระทําแรก (First act theory) ของอังกฤษในยุคตนๆ 
 4. ทฤษฎีการกระทําท่ีเปนภยันตรายของการกระทํานั้น (Dangerous possibility acts 
theory) ในประเทศเยอรมนี ใจความสําคัญ คือ การกระทําท่ีจะเปนการลงมือพยายามกระทํา
ความผิดตอเม่ือการกระทํานั้นแสดงใหเห็นถึงการเปนอันตรายหรือการคุมคามส่ิงท่ีกฎหมาย
ประสงคท่ีจะคุมครอง หรือคุณธรรมทางกฎหมาย โดยพิจารณาการกระทําของผูกระทํานั้นใกลชิด
ตออันตรายหรือจะกอใหเกิคความเสียหายตอคุณธรรมทางกฎหมาย โดยพิจารณาการกระทําของ
ผูกระทํานั้นใกลชิดตออันตรายหรือจะกอใหเกิดความเสียหายตอคุณธรรมทางกฎหมายท่ีแฝงอยูใน
ความผิดฐานนั้นๆหรือไม ประกอบกับคํานึงถึงความรูสึกหวาดกลัวตอภยันตรายในความรูสึกของ
ชุมชนเปนเกณฑในการตัดสินดวย ซ่ึงคลายกับทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตออันตรายท่ีเคยใชอยูใน
ประเทศสหรัฐอเมริการะยะหนึ่ง 
 จะเห็นไดวาปจจุบันในทุกๆ ประเทศเห็นดวยกับการขยายขอบเขตของการให
ความหมายการลงมือพยายามกระทําความผิดออกไปใหคุมครองสังคมมากข้ึน ประเทศอังกฤษใน
ปจจุบันไมไดใชเพียงทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผลมาเปนหลักในการอธิบายเกี่ยวกับเร่ืองนี้ แต
ใชขอกําหนดในพระราชบัญญัติการพยายามกระทําความผิด (Criminal Attempts Acts 1981) ตาม
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มาตรา 1(1) ท่ีวา การพยายามกระทําความผิดหมายถึงการกระทําท่ีมากกวาเปนเพียงการกระทําท่ี
เปนการตระเตรียมกระทําความผิด (more than an act mere preparation) ซ่ึงมีความหมายเปนกลางๆ
ระหวางทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผลและทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทาย อันเปนการขยายขอบเขต
ของการลงมือพยายามกระทําความผิดออกไปกวางกวาเดิมโดยมุงแนวทางดานอัตตะวิสัยของตัว
ผูกระทํามากข้ึน ปรับเอนเขามาคลายกับประเทศในสวน Civil Law ท่ียึดแนวคิดตามทฤษฎีอัตตะ
วิสัยเปนมาตรฐานซ่ึงการอธิบายถึงระดับของการลงมือพยายามกระทําความผิดท่ีมีขอบเขตกวาง
กวา Common Law เดิม อยูแลวไดแก ประเทศฝร่ังเศสซ่ึงใชทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล (The 
Proximity acts theory) ท่ีมีแนวคิดเนนไปทางอัตตะวิสัย สวนประเทศเยอรมนีซ่ึงใชทฤษฎีความ
เปนภยันตรายของการกระทํานั้น (Dangerous possibility acts theory) ท่ีความกวางแคบของการลง
มือพยายามกระทําความผิดข้ึนอยูกับการกระทํานั้นกระทบตอคุณธรรมทางกฎหมายหรือส่ิงท่ี
กฎหมายประสงคจะคุมครองในความผิดฐานนั้นหรือไม ท่ีสามารถใหศาลใชดุลยพินิจคุมครอง
บุคคลในสังคมไดอยางกวางขวาง สวนในประเทศสหรัฐอเมริกาไดใชทฤษฎีการกระทําในข้ันตอน
สําคัญ (The Substantial step acts theory) ท่ีกําหนดอยูในมาตรา 5.01 ประมวลกฎหมายอาญาใหม
ของอเมริกา (Model Penal Code) ซ่ึงขยายขอบเขตของการลงมือพยายามกระทําความผิดออกไป
กวางกวาประเทศอังกฤษมาก 

  ซ่ึงการท่ีประเทศใดจะเห็นดวยและนําทฤษฎีใดไปปรับใชข้ึนอยูกับการเห็นดวยกับ
แนวคิดในการกําหนดสัดสวนระหวางสภาวะจิตใจกับการกระทําในความรับผิดทางอาญาของการ
พยายามกระทําความผิดตามมุมมองใดระหวางมุมมองดานอัตตะวิสัยกับภาวะวิสัย และข้ึนอยูกับ
มุมมองการใหความหมายยุติธรรมทางอาญาของประเทศนั้นๆวาในชวงนั้นสังคมเห็นดวยกับ
มุมมองทางดานใดระหวางการใหความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพของปจเจกชนหรือการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและการคุมครองประโยชนของสังคมสวนรวมมากกวากัน 
 
4.4 วิเคราะหขอเท็จจริงการลงมือฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธกับทฤษฎีการกระทําความผิด 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 147/2504 จําเลยยกปนท่ีพรอมจะยิงไดจองเล็งไปทางเจาพนักงาน
ตํารวจซ่ึงกําลังกอดปลํ้าจับกุมพวกจําเลยโดยเจตนาจะยิง แมยังมิทันข้ึนนกปน เปนพยายามฆา 

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1647/2512 จําเลยไมพอใจผูเสียหายและพูดวาเดี๋ยวยิง ผูเสียหายทา 
ใหยิง จําเลยจึงควักปนออกมาปากกระบอกเพ่ิงพนจากเอวยังไมทันหันมาทางผูเสียหายก็ถูก
ผูเสียหายแยงไป การท่ีจําเลยชักปนออกมาเปนเพียงเตรียมการ ยังไมถึงข้ันลงมือ ไมเปนการ
พยายามกระทําความผิด 
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 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1120/2517 ตํารวจเขาจับกุมจําเลย จําเลยชักปนออกจากเอวแลว
กระชากลูกเล่ือนเพื่อใหกระสุนเขาลํากลองก็ถูกเขาแยงปนได ยังไมถือวาไดลงมือกระทําความผิด
แลว เพราะกระสุนยังไมเขาลํากลอง มิไดจองปนเล็งไปทางตํารวจ นิ้วยังมิไดแตะอยูท่ีไกปน แสดง
วายังไมอยูในสภาพพรอมท่ีจะยิง ยังไมผิดฐานพยายามฆา 

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 596/2486 วินิจฉัยวา ชักมีดออกมาท้ังฝก ยังไมเขาข้ันพยายาม 
 ในทางปฏิบัติศาลจะเปนผูตีความและปรับใชกฎหมายโดยแสดงออกมาทางคําพิพากษา
ตางๆ ซ่ึงจากคําพิพากษาฎีกาดัวกลาวนั้น สรุปไดวาศาลไทยพิจารณาในประเด็นวาการกระทําของ
จําเลยนั้นไดกระทําถึงข้ันยกปนข้ึนเล็งผูเสียหายแลวหรือไม ซ่ึงหากยังไมถึงข้ันยกปนข้ึนเล็งก็ยังไม
ถือวาลงมือกระทําความผิด  ซ่ึงหากจะวิเคราะหตามแนวทฤษฎีตางๆ นั้น อาจวินิจฉัยไดดังนี้ 
 ทฤษฎีการกระทําแรก ท่ีถือเอาการกระทําใดการกระทําหนึ่งบางประการท่ีเปนการ
ดําเนินการสงเสริมความคืบหนาไปสูความผิดสําเร็จ ก็อาจพิพากษาวาจําเลยไดกระทําการถึงข้ันลง
มือฆาแลว เพราะการกระทําตางๆ ตามขอเท็จจริงในคําพิพากษานั้น ไมวาจะเปนการควักปนออกมา 
การกระชากลูกเล่ือนปน และการชักดาบออกมานั้น ถือเปนการกระทําท่ีจะมุงไปสูความผิดแลว 
 ทฤษฎีการกระทําข้ันสุดทาย ท่ีมีแนวคิดคือการใหจําเลยมีโอกาสตัดสินใจละท้ิงการ
กระทําตามเจตนาของเขาโดยสมัครใจจนกวาเขาจะไดลงมือกระทําการใดๆ ไปจนหมดส้ินแลวใน
พฤติการณท่ีเขาสามารถจะกระทําไดในการประกอบอาชญากรรมน้ัน หรือกลาววาเปนการกระทําท่ี
สุดทายท่ีจะสามารถทําใหเปนความผิดเปนผลสําเร็จนั่นเอง ซ่ึงจิตใจของจําเลยนั้นเปนการตกลงใจ
อยางเด็ดเดี่ยวและกระทําลงไปท้ังหมดภายใตกําลังความสามารถของจําเลย ซ่ึงหากพิจารณาโดย
อาศัยหลักทฤษฎีนี้การกระทําของจําเลยจะตองดําเนินไปจนถึงข้ันล่ันไกปนเสียกอน จึงจะถือวาเปน
การลงมือกระทําความผิด ดังนั้นข้ันตอนการลงมือกระทําความผิดจะแคบมาก ซ่ึงอาจสงผลใหศาล
ไมอาจลงโทษจําเลยไดแมวานิ้วมือของจําเลยจะอยูในไกปนแลวก็ตาม  

  ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผล ท่ีมีแนวคิดวาการลงมือกระทําความผิดเร่ิมเม่ือตนเม่ือ
มีการกระทําท่ีเกี่ยวพันใกลชิดกับการกระทําความผิด อันเปนการกระทําโดยตรงท่ีจะนําไปสูการ
กระทําความผิดและมุงโดยตรงตอการกระทําอาชญากรรม ซ่ึงในทางปฏิบัติท่ีผานมาศาลจะใช
ทฤษฎีนี้มาปรับใชในการวินิจฉัย สังเกตไดจากในคําพิพากษา ศาลจะใชคําตางๆ ดังนี้ “การกระทํา
ของจําเลยเขาข้ันสําคัญท่ีติดตอใกลชิดตอการกระทําผิดโดยบริบูรณ” “เปนการกระทําท่ีใกลตอ
ผลสําเร็จแลว” “เหตุอันใกลชิดอันกอใหเกิดข้ึน” “ยังหางกับเหตุ” เปนเหตุใกลตอภยันตราย” “ได
กระทําลงจนใกลชิดกับผลสําเร็จอันพึงเห็นประจักษแลว” “การกระทําของจําเลยหวุดหวิดท่ีจะยิง
ผูเสียหายใหตายไดทีเดียว” “การกระทําของจําเลยเปนข้ันตอนสุดทายและใกลชิดตอความผิดสําเร็จ
ท่ีจะเกิดข้ึนพนข้ันตระเตรียมการแลว” เปนตน แตการลงมือฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธปนนั้น การกระทํา
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ข้ันตอนใดท่ีจะถือวาใกลชิดตอผลนั้นตามคําตางๆขางตนท่ีศาลไดกําหนดข้ึนนั้น ศาลไทยไดตีความ
วาการกระทําตองถึงข้ันลงมือจึงจะถือวาใกลชิดตอผล และพนข้ันตระเตรียมต้ังแตยกปนข้ึนเล็ง ซ่ึง
เห็นวาขอบเขตข้ันตอนการตระเตรียมจะกวางมาก แตขอบเขตข้ันตอนการลงมือจะแคบมาก เพราะ
หลังจากการเล็งแลวเพียงแตเหนี่ยวไกปนก็จะเปนความผิดสําเร็จทันที  

 ทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดอันตราย แนวคิดทฤษฎีนี้มุงไปท่ีทําใหเกิดความสมดุลท่ี
ถูกตองระหวางสิทธิสวนบุคคลและผลประโยชนในการปองกันอาชญากรรมของสังคม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อยังยั้งการกระทําท่ีเปนอันตรายท่ีจะทําใหเกิดความหวาดหวั่นหวาดกลัวตอผูอ่ืน
และสังคมอยางแทจริงใหไดผลมากข้ึน โดยอาจยอมรับวาการลงมือกระทําความผิดนั้นอาจเร่ิมข้ึน
กอนท่ีการกระทําจะไปไกลถึงการกระทําข้ันสุดทาย ซ่ึงหากนําทฤษฎีนี้มาเปนหลักเกณฑในการ
พิจารณาพิพากษาของศาลไทยแลว การท่ีเพียงแตพกพาอาวุธปนไปเพื่อจะยิงผูอ่ืน แมจะยังมิถึงข้ัน
ยกปนข้ึนเล็ง ยอมเปนการกระทําท่ีสงผลใหเกิดความรูสึกหวาดกลัวตอผูอ่ืนและสังคมแลว  

 ทฤษฎีการกระทําในข้ันตอนท่ีสําคัญ เปนทฤษฎีท่ีมีแนวคิดพิจารณาถึงการกระทําใน
ข้ันตอนท่ีสําคัญลงไปแลวหรือไม โดยไมคํานึงวาการกระทําดังกลาวนั้นจะเปนการกระทําในข้ัน
สุดทายแลวหรือไม หรือการกระทํานั้นใกลชิดตอผลสําเร็จแลวหรือไม ซ่ึงข้ันตอนการลงมือจะมี
ความกวางและยังมีความเคลือบคลุมอยู ซ่ึงในกรณีนี้การพิจารณาพิพากษาตองเพิ่มการตรวจสอบ
คนหาความจริงใหมากกวาเดิม เพื่อใหความเคลือบคลุมในสวนของการกระทํานั้นมีความชัดเจน ซ่ึง
สอดคลองกับหลักการดําเนินคดีอาญาท่ีจะตองตรวจสอบคนหาความจริงในคดี ซ่ึงตามขอเท็จจริง
นั้น หากกรณีท่ีมีการพกพาอาวุธปนไปและมีการชักปนออกมาแลวแตยังไมมีการยกปนข้ึนเล็ง แต
หากไดมีการสืบพยานหลักฐานประกอบจนมีความชัดเจนวาจําเลยมีเจตนาจะฆาอยางแนนอนและ
ไมมีการเปล่ียนแปลงหรือยังยั้ง ศาลก็สามารถพิพากษาไดวาการกระทํานั้นถึงข้ันลงมือกระทําแลว 

 ทฤษฎีการกระทําท่ีไมคลุมเครือ ทฤษฎีนี้จะมองเฉพาะในตัวของการกระทํานั้นขณะนั้น 
เทานั้นวาเปนการกระทําความผิดหรือไม การกระทําในขณะน้ันมีความไมเคลือบคลุมท่ีปรากฏชัด
แจงในเจตนาประกอบอาชญากรรมหรือไม ทําใหขาดความแนนอนในการพิจารณาวาการกระทํา
อันเดียวกันนั้น บางคร้ังเปนการตระเตรียม และในบางครั้งเปนการลงมือกระทําความผิดแลว ซ่ึง
ตามขอเท็จจริงการชักปนออกมาจากเอวแตยังไมยกปนข้ึนเล็งนั้น ในขณะน้ันมีความชัดเจนพอ
หรือไมวาจะมีการยกปนข้ึนเล็งและเหน่ียวไกปนหรือไม หากในขณะน้ันมีความชัดเจนวาตอไปจะ
ยกปนข้ึนเล็งและเหนี่ยวไก การท่ีชักปนออกมาจากเอวก็ถือเปนการลงมือกระทําแลว แตหากใน
ขณะน้ันมีความชัดเจนวาเพียงแตชักออกมาแตจะไมยกปนข้ึนเล็ง หรือเปนการชักออกมาเพียงเพื่อ
จะขมขูเทานั้น การท่ีเพียงแตชักปนออกมาก็ยังไมเปนการลงมือกระทําความผิด 
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 ทฤษฎีการกระทําท่ีเปนภยันตรายของการกระทํานั้น ทฤษฎีนี้มีหลักการวาการกระทํา
ใดจะเปนพยายามก็ตอเม่ือการกระทํานั้นไดแสดงใหเห็นถึงความคุกคามตอส่ิงท่ีกฎหมายประสงค
จะคุมครองหรือคุณธรรมทางกฎหมายโดยตรง โดยคํานึงถึงความใกลชิดของอันตรายหรือความ
เสียหาย หรือความรูสึกหวาดกลัวตอภยันตรายในความรูสึกของชุมชน ซ่ึงหากนําทฤษฎีนี้มาปรับใช
กับขอเท็จจริงแลว การท่ีจําเลยพกพาอาวุธปนออกมานั้น จะเห็นไดวาอาวุธปนหรือมีดเปนอาวุธท่ี
รายแรง สามารถทําอันตรายตอชีวิตไดงายท่ีสุดเม่ือเทียบกับอาวุธชนิดอ่ืน ยอมเปนการกระทําท่ี
กอใหเกิดความรูสึกหวาดกลัวของบุคคลท่ัวไป  เ ม่ือมีพฤติการณชักออกมาจากเอวและมี
พยานหลักฐานตามสมควรวามีเจตนาจะฆาแลว เพียงแตชักออกมาหรือการพกพาอาวุธปนก็อาจถือ
ไดวาเปนการลงมือกระทําความผิดแลว 

 จากการวิเคราะหขอเท็จจริงตามแนวทางทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการเร่ิมลงมือกระทํา
ความผิดแลว จะเห็นวาไมอาจยึดถือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพียงอยางเดียวในการพิจารณาวินิจฉัย 
เพราะแตละทฤษฎีก็มีจุดบกพรองมากนอยแตกตางกันออกไป ดังนั้นการท่ีศาลไทยวินิจฉัยโดย
อาศัยเฉพาะทฤษฎีการกระทําท่ีใกลชิดตอผลอยางเครงครัดเพียงทฤษฎีเดียว ยอมทําใหการวินิจฉัย
อาจคลาดเคล่ือนตอความจริงและระดับความช่ัวรายของจําเลยได  
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการลงมือกระทําความผิด กรณีฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธปน
หรืออาวุธมีดนั้น ไดขอสรุปและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
5.1 สรุป 
 กลาวโดยสรุปแลว กระบวนการเกิดความผิดอาญา มีอยู 6 ข้ันตอน เร่ิมตนดวยการมี
ความคิดท่ีจะกระทําใหเกิดอันตรายอันตองหามตามกฎหมาย (conception) การไตรตรองหรือ
ทบทวนท่ีจะกระทําความผิด (deliberation) การตกลงใจท่ีจะกระทําตามท่ีคิด (resolution) การ
ตระเตรียมท่ีจะกระทําความผิด (preparation) การลงมือกระทําความผิด (commencement) และ
สุดทายคือข้ันการเกิดผลของการกระทํานั้น (consommation) ซ่ึงการพยายามกระทําความผิดนั้น
หมายถึงการกระทําท่ีผานข้ันตอนการตระเตรียมมาแลวจนถึงข้ันลงมือกระทําความผิด ซ่ึงการ
กระทําอยางไรท่ีจะถือวาถึงข้ันลงมือกระทําความผิดนั้น เม่ือไดพิจารณาหลักทฤษฎีในเร่ืองการลง
มือกระทําความผิดของตางประเทศท่ีใชในการวิเคราะหขอเท็จจริงในการลงโทษผูกระทําความผิด 
พอสรุปไดวา การที่บุคคลไดคิด ตกลงใจ และกระทําการใดๆ เพื่อใหการกระทําความผิดสําเร็จ  
แตการกระทําดังกลาวไมอาจสําเร็จไดเนื่องจากมีเหตุมาขัดขวาง ถือวาผูนั้นไดกระทําความผิดแลว 
แตการท่ีกฎหมายจะลงโทษบุคคลโดยวินิจฉัยขอเท็จจริงแตละคดีวาแคไหนเพียงใด จึงจะถือเปน
การลงมือกระทําความผิดนั้น ไดมีหลักทฤษฎีท่ีพิจารณาในเร่ืองดังกลาวหลายทฤษฎีดวยกัน ซ่ึง
ประเทศแตละประเทศตางก็มีหลักทฤษฎีท่ีจะใชวินิจฉัยในเร่ืองการลงมือกระทําความผิดดวยแลว 
กลาวคือ ประเทศอังกฤษและประเทศฝร่ังเศส ตางยึดถือหลัก “ความใกลชิดตอผล” (The Proximity 
Rule) ในการวินิจฉัยขอเท็จจริงจะตองปรากฏขอเท็จจริงใหเห็นอยางชัดเจนวาผูกระทําไดกระทํา
ความผิดจนใกลจะเกิดความผิดสําเร็จไดอยางชัดเจน กฎหมายจึงควรลงโทษ ซ่ึงหลักนี้มีการใชกัน
อยางแพรหลายรวมท้ังศาลฎีกาของไทยก็ไดยึดถือหลักนี้ในการวินิจฉัยคดี ตั้งแตอดีตเปนตนมา     
อยางไรก็ตาม หลักดังกลาวก็อาจมีขอโตแยงวาการกระทําตองแคไหน เพียงใด จึงจะถือวาเปนการ
ใกลชิดตอผล จึงเปนหลักท่ีหาความแนนอนไมไดและยังทําใหเกิดความสับสนแกนักกฎหมายใน
การพิจารณาวินิจฉัยคดี ทําใหขอเท็จจริงท่ีมีความใกลเคียงหรือคลายคลึงกัน ศาลอาจวินิจฉัยหรือ
ตัดสินใหเปนการกระทําในความผิดท่ีแตกตางกันได หรืออาจกลาวไดวาพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 
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(case by case) อันอาจทําใหผูเสียหายในความผิดบางฐานไมไดรับความคุมครองเทาท่ีควร นอกจาก 
นี้ยังทําใหผูกระทําความผิดเองอาจไมไดรับโทษอยางเหมาะสมตามเจตนาตนเองต้ังใจกระทํา
ความผิด โดยเฉพาะในการกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธปนหรืออาวุธมีดนั้น ศาลจะตอง
พิจารณาใหไดความถึงขนาดวาตองเปนการกระทําท่ีใกลชิดตอผลสําเร็จมากเกินไป กลาวคือตองรอ
จนกระท่ังผูกระทําผิดกระทําการถึงข้ันยกปนข้ึนเล็ง หรือเง้ือมีดจะฟน จึงจะถือเปนการลงมือ
กระทําความผิด ซ่ึงไดกลาวแลววายังมิใชการวินิจฉัยท่ีเหมาะสมสําหรับในบางขอเท็จจริง  
ท่ีเห็นไดชัดเจนวาผูกระทําความผิดมีเจตนาอยางแนวแนท่ีจะฆาผูอ่ืน เพราะมีการพกพาอาวุธปน
หรืออาวุธมีดมาดักรอเหย่ือแลว เพียงแตยังมิทันจะยกปนข้ึนเล็งหรือเง้ือมีดข้ึนฟนเทานั้น หาก
พิจารณาวาผูกระทํายังไมกระทําการถึงข้ันลงมือกระทําความผิดก็จะขัดแยงกับความรูสึกของสังคม
หรืออาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยข้ึนในสังคม  
  สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ใช “หลักการกระทําข้ันตอนท่ีสําคัญ” (The Substantial 
Step Rule) ในการวินิจฉัยขอเท็จจริง ซ่ึงมีหลักการวา เม่ือผูกระทําไดกระทําถึงข้ันตอนท่ีสําคัญ
เพื่อใหเปนไปตามเจตนาของตน ถือวามีการพยายามกระทําความผิดแลว ซ่ึงหลักนี้จะใชไดก็ตอเม่ือ
มีพยานหลักฐานอ่ืนๆ มาประกอบใหเห็นอยางชัดแจงวาผูกระทําไดกระทําการตามข้ันตอนท่ีสําคัญ
แลว ซ่ึงการกระทําดังกลาวหากพิจารณาตามหลัก “ความใกลชิดตอผล” (The Proximity Rule) การ
กระทําบางกรณีก็ไมอาจถือเปนการพยายามกระทําความผิด1 กรณีท่ี Model Penal Code ยกตัวอยาง
วาการกระทําใดเปนการกระทําข้ันตอนสําคัญ ไดแก การดักรอ การตามหาตัว หรือการติดตาม
ผูเสียหาย เปนตน โดยถือวาการกระทํานั้นนาจะเปนการกระทําท่ีจะทําใหผูเสียหายไดรับภยันตราย
อันเกิดจากการกระทําของจําเลยแลว จึงควรลงโทษสําหรับกรณีท่ีไดมีการกระทําดังกลาว และหลัก
นี้เปนท่ีนิยมแพรหลายในมลรัฐตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุน ก็ไดนําหลักใน
เร่ืองดังกลาวมาใชวินิจฉัยขอเท็จจริงในเร่ืองการลงมือกระทําความผิดดวย เนื่องจากเปนหลักท่ีให
ความคุมครองผูเสียหายและสังคมใหไดรับความปลอดภัยเปนอยางดี และจากการท่ี Model Penal 
Code ไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาการกระทําอะไรบางท่ีถือวาเปนการลงมือกระทําความผิดแลว 
ดังนั้นจึงไมมีปญหาในการตีความวาการกระทํานั้นถือเปนการลงมือกระทําความผิดแลวหรือยัง 
เพราะหากขอเท็จจริงปรากฏชัดเจนวาผูกระทําพกพาอาวุธปนมาดักซุมรอเหยื่อ ยอมถือไดอยาง
ชัดเจนวาเปนการลงมือกระทําความผิดแลว 

                                                            
1 ดูรายละเอียดไดจาก  The American Law Institute,  Model Penal Code , Comments of the Tentative 

Drafts No.10, Section 5.01  (Philadelphia , 1960).  p. 26-62. อางถึงใน เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ . “แนวความผิด
เรื่องการลงมือกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาอเมริกัน : หลักการกระทําขั้นตอนสําคัญ”  บทบัณฑิตย, 52  
(2539, มีนาคม).  น. 24. 

DPU



123 

 ประเทศเยอรมัน ใชหลัก “ความเปนภยันตรายของการกระทํานั้น” (Dangerous 
Possibility Rule) ในการวินิจฉัยในการกระทําใดเปนการลงมือกระทําความผิด โดยหลักนี้ถือวาการ
ท่ีจะถือเปนการลงมือกระทําความผิดได ก็ตอเม่ือการกระทํานั้นไดแสดงใหเห็นถึงการเปนอันตราย
โดยตรงหรือการคุกคามส่ิงท่ีกฎหมายประสงคจะคุมครองหรือคุณธรรมทางกฎหมาย โดยคํานึงถึง
ความใกลชิดของอันตรายหรือการท่ีจะกอความเสียหายและความรูสึกหวาดกลัวตอภยันตรายใน
ความรูสึกของชุมชนนั้น แตก็มิไดมีการกําหนดอยางชัดเจนวาการกระทําอยางไรจะถือวาเปน
อันตรายโดยตรงตอคุณธรรมทางกฎหมาย ยังตองใหนักกฎหมายหรือผูพิพากษาเปนผูพิจารณาเปน
กรณีๆ ไป จึงยังไมมีความชัดเจนเทากับหลักการกระทําในขั้นตอนที่สําคัญของประเทศสหรัฐ 
อเมริกา เพราะกรณีการพกพาอาวุธปนมาดักซุมรอเหยื่อ หรือกรณีเพียงแคพกพาอาวุธปนออกมา
ภายนอกโดยเจตนาจะไปฆาผู อ่ืน จะถือเปนการลงมือแลวหรือไม ยังตองใหผูพิพากษาเปน 
ผูพิจารณาตัดสิน แตก็ยังเปนหลักประกันความปลอดภัยใหสังคมมากกวาหลักการกระทําท่ีใกลชิด
ตอผลท่ีศาลฎีกาของประเทศไทยยึดถือกันอยูในปจจุบันนี้ 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 ในการพิจารณาจากคําพิพากษาของศาลและหลักทฤษฎีของนักกฎหมายของประเทศ
ตางๆ ท่ีไดกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาการวางบรรทัดฐานของศาลฎีกาไทยเปนการใชหลัก
ความใกลชิดตอผล (The Proximity Rule) โดยถือวาการใกลชิดตอผลสําเร็จของความผิดตองถึง
ขนาดใกลชิดกับองคประกอบของความผิดหรือเปนสวนหนึ่งของการกระทําในองคประกอบ
ความผิดฐานนั้นๆ ซ่ึงในการกระทําความผิดกรณีฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธ เชนอาวุธปน หรืออาวุธมีด
นั้น มีลักษณะพิเศษท่ีแตกตางไปจากการลงมือกระทําความผิดฐานอ่ืนๆ และในความผิดฐาน
เดียวกันแตมิไดใชอาวุธปนหรืออาวุธมีด กลาวคือเปนความผิดท่ีไมมีข้ันตอนตรงกลางระหวางการ
ลงมือกระทําความผิดกับความผิดสําเร็จ เพราะทันทีท่ีลงมือกระทําความผิดไปแลวความผิดก็สําเร็จ
ทันที  การที่ศาลใชหลักความใกลชิดตอผลมาวินิจฉัยในการพิจารณาวาเปนการลงมือกระทํา
ความผิดหรือยังนั้น จึงยังไมเหมาะสมเทาท่ีควร เพราะถาจะตองรอถึงขนาดวาตองใหผูตองหายก
ปนข้ึนเล็งหรือเง้ือมีดฟนกอน ซ่ึงมองวาเปนการกระทําข้ันสุดทายจริงๆ กอนถึงความผิดสําเร็จ  
ดังนั้นเพื่อใหการวินิจฉัยและพิจารณาคดีของศาลไทยกระทําไดโดยถูกตองและเหมาะสมอันเปน
การปองกันมิใหผูกระทําความผิดท่ีรายแรงนี้กระทําสําเร็จ ซ่ึงมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของ
ผูเสียหายและความปลอดภัยของสังคมเปนอยางมาก กลาวคือทําใหผูเสียหายไดรับภยันตราย  
จึงเห็นควรนําทฤษฎี “ความเปนภยันตรายของการกระทํานั้น” (Dangerous Possibility Rule) ของ
ประเทศเยอรมัน และ “หลักการกระทําข้ันตอนท่ีสําคัญ” (The Substantial Step Rule) ของประเทศ
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สหรัฐอเมริกา มาใชพิจารณาเพื่อวินิจฉัยขอเท็จจริง โดยอาจเพ่ิมมาตรการตรวจสอบคนหาความจริง
ในคดีอาญา จากการสืบพยานหลักฐานตางๆ เพิ่มเติม ประกอบกับในการวิเคราะหการลงมือกระทํา
ความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยใชอาวุธ กรณีท่ีใชอาวุธปนหรือมีด อันเปนอาวุธท่ีมีความรายแรง จึงควร
เนนไปทางแนวคิดทฤษฏีอัตตะวิสัย (Subjective Theory) ท่ีเนนพิจารณาสภาวะทางจิตใจของ
ผูกระทําเปนหลัก ไมควรเนนไปท่ีทฤษฎีภาวะวิสัย (Objective Theory) ท่ีเนนสภาวะภายนอก
มากกวาความรูสึกนึกคิด หรือเนนท่ีผลของความเสียหาย เพราะหากตองรอใหเกิดความเสียหายแลว 
ยอมหมายถึงชีวิตของบุคคลท่ีตองสูญเสียไป มิใชเพียงแคทรัพยสินหรือสิทธิอ่ืนใดของบุคคล ท้ังนี้
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการคุมครองประชาชนใหไดรับความปลอดภัยและเพื่อเปนการคุมครอง
สังคมใหอยูโดยสงบสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษใน
ความผิดท่ีไดเจตนากระทําลงไปไดอยางถูกตองและเหมาะสม ซ่ึงกรณีนี้อาจเสียเวลาหรืออาจตอง
ใชการพิจารณาพยานหลักฐานในคดีมากข้ึนกวาเดิม แตสอดคลองกับหลักการดําเนินคดีอาญา ใน
การที่จะตองตรวจสอบคนหาความจริง และผลที่ไดรับตอไปในอนาคตยอมคุมคาในการปองกัน
สังคมใหมีความปลอดภัยมากข้ึนกวาเดิมและทําใหคําพิพากษาของศาลไดรับการยอมรับมากข้ึน 
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