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1.  การแบงประเภทความผิดอาญา  (Classification of Crimes) 
 ประเทศอังกฤษมีการแบงความผิดทางอาญาออกเปนดังน้ี 
 
 1.1  การแบงประเภทความผิดทางอาญาของอังกฤษ  ซ่ึงแบงเปนความผิด
ตามคอมมอนลอวในอดีตและปจจุบัน  
 1.1.1 การแบงประเภทความผิดทางอาญาของอังกฤษในอดีต  ไดแก 

              1.1.1.1 การแบงประเภทความผิดตามความรายแรงของความผิด 
                         ตามคอมมอนลอวของประเทศอังกฤษ มีการแบงความผิดทาง
อาญาตามความรายแรงของความผิด ออกเปน 3 ประเภทดังน้ี 
   1)  ความผิดฐานกบฏ (Treason) 
   2)  ความผิดอุกฉกรรจ หรือความผิดรายแรง (Felony) 
   3)  ความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ (Misdemeanor) 
 

ความผิดฐานกบฏ (Treason)  ยังแบงออกเปนความผิดข้ัน               1)  
                   (1)  High treason     และ          
                      (2)  Petit treason 
 
                      (1)  ความผิดฐานกบฏ หรือ High treason  ถือไดวาเปน
ความผิดฐานกบฏโดยแท คือเปนความผิดเน่ืองจากการขาดความจงรักภักดีตอพระเจา
แผนดิน ไดแกการปลงพระชนม ของพระเจาแผนดิน สนับสนุนใหมีการกอการกบฏข้ึนใน
ราชอาณาจักรหรือในกองทัพ หรือปลอมแปลงตราแผนดิน ตอมามีการขยายขอบเขตของ
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         โทษของความผิดฐานกบฏโดยแท (High treason) 
ไดแก การประหารชีวิตและริบเอาท่ีดินและทรัพยสินตาง ๆ คืนเปนของกษัตริย 
    (2)  ความผิดฐาน Petit treason  เปนการกระทําท่ีเปน
การขาดความจงรักภักดีในระดับท่ีตํ่าลงมา ไดแกการที่ภรรยาฆาสามี บาวฆานาย หรือพระ
ช้ันสามัญฆาพระระดับพระราชาคณะ ความผิดฐาน Petit treason มีการยกเลิกไปเม่ือป 
ค.ศ. 1828  โทษของความผิด Petit treason หากผูกระทําความผิดเปนชายใหเอาเชือก
ผูกผูกระทําความผิดกับมา และใหมาลากตัวไปตามถนนที่ขรุขระไปยังตะแลงแกง และ
แขวนคอ ถาผูกระทําความผิดเปนหญิง ใหมาลากไปยังตะแลงแกงและเผาไฟใหตาย 
   2) ความผิดข้ัน Felony 
                        ความผิดข้ัน Felony  ไดแกความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิต 
และริบเอาท่ีดินคืนเปนของหลวง ถึงกับมีการกลาววา โดยแทจริงแลวความผิดฐานกบฏก็
คือความผิดข้ัน Felony แตความผิดข้ัน Felony ไมจําเปนตองเปนความผิดฐานกบฏ 
ตอมามีการแกไขกฎหมายใหริบเฉพาะทรัพยส่ิงของที่เปนสังหาริมทรัพยเทาน้ัน ถาเปน
ความผิดฐานลักทรัพยเล็กนอย (Petit larceny) ใหลงโทษเฆี่ยนแทนการประการชีวิต 
สําหรับความผิดท่ีมีโทษถึงประหารชีวิต ผูพิพากษาบางทานเห็นวาเปนโทษที่มีความ
รุนแรงเกินไป จึงไดหาทางลดหยอนผอนโทษให โดยยกเวนโทษประหารชีวิตใหโดยเหตุ
ผูกระทําความผิด เปนพระ (benefit of the clergy) โดยผูพิพากษาถือเกณฑวาผูกระทํา
ความผิดสามารถอานพระคัมภีรได ซ่ึงสมัยกอนผูกระทําความผิดมักจะไมสามารถอาน
หนังสือได ผูพิพากษาจะใหผูกระทําความผิดทองจําขอความในพระคัมภีรและมาอานให
ศาลฟง สวนผูท่ีศาลไมประสงคจะลดหยอนผอนโทษให ก็จะใหผูกระทําความผิดอานพระ
คัมภีรตามแตผูพิพากษากําหนดโดยไมบอกกลาวลวงหนา ซ่ึงผูกระทําความผิดก็ไม
สามารถอานได จึงถูกพิพากษาลงโทษประหารชีวิต 
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    กลาวโดยสรุป ความผิดข้ัน Felony ตามคอมมอนลอว
ไดแก ความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา (Murder) ความผิดฐานฆาคนตายโดยไมเจตนา 
(Manslaughter)1 ความผิดฐานทําใหผูอื่นพิการสูญเสียแขนขา ฯลฯ (Mayhem) วางเพลิง
เผาทรัพยผูอื่น (Arson) ขมขืนกระทําชําเรา (Rape) ชิงทรัพย (Robbery) กระทําความผิด
ข้ัน Felony ใหเคหสถานในเวลากลางคืน (Burglary) ลักทรัพย (Larceny) การหลบหนี
จากท่ีคุมขัง (Breach of prison) การใหความชวยเหลือผูกระทําความผิดข้ัน felony 
(Rescue of a felon) การรวมเพศกับสัตวหรือการรวมเพศโดยผิดธรรมชาติ (Sodomy) 
   3) ความผิดข้ัน Misdemeanor ไดแกความผิดอื่น ๆ ท่ีไมใช
ความผิดฐานกบฏ (Treason) หรือความผิดข้ัน Felony 

  1.1.1.2 การแบงแยกความผิดตามความเลวรายของจิตใจ (moral turpitude) 
   การแบงแยกความผิดตามความเลวรายของจิตใจ อาจแยก
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) การกระทําท่ีเปนความผิดในตัวมันเอง (offenses mala in 
se)  (2) การกระทําท่ีเปนความผิดเพราะกฎหมายหาม (offenses mala prohibita) 
   1) กลาวกันวา  การกระทํา ท่ี เปนความผิดในตัวมันเอง 
นอกจากความผิด  ตาง ๆ ในข้ัน felony แลว ยังรวมถึงการกระทําท่ีขัดตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชน การกระทํากอใหเกิดความเสียหายแกรางกายและทรัพยสิน การ
กระทําท่ีเปนการลวงละเมิดตอศีลธรรมอันดีงามของประชาชน   
   2) สําหรับการกระทําท่ีกฎหมายหาม (mala prohibita) 
หมายถึงการกระทําท่ีเปนความผิดเพราะกฎหมายหาม หรือบังคับ มิฉะน้ันก็จะไมเปน
ความผิด 
                        ใหสังเกตวา  (1) การแบงประเภทความผิด ในกรณีน้ีไม
อาจนําไปใชกับความผิดข้ัน felony และ treason เพราะความผิดท้ังสองประเภทนี้เปน
ความผิดในตัวของมันเอง  (2) การกระทําท่ีเปนความผิดเพราะกฎหมายหามน้ีไมไดเปน
การแสดงใหเห็นวาการกระทําน้ันเปนภัยตอสังคม (social harm) แตประการใด เพียงแต
เปนสถานการณท่ีเห็นวาเปนการเหมาะสมที่จะมีกฎระเบียบ (regulation) และมีการ

                                                 
1คําวา manslaughter แยกเปนความผิด voluntary manslaughter ซึ่งไดแกการฆาคนตายโดย

บันดาลโทสะ และความผิด involuntary manslaughter ซึ่งเทียบไดกับความผิดฆาคนตายโดยไมเจตนาหรือ
ฆาคนตายโดยประมาท. 
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   กลาวโดยสรุปคอมมอนลอวมีการจําแนกความผิดออกเปน 
3 กลุมใหญ ๆ แตละกลุมยังอาจแยกยอยออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 
   1.  Treason  แยกออกเปน 
         (1) High treason 
                           (2) Petit treason 
      2.  Felony 
                           (1) ความผิด Felony ท่ีไมไดรับการลดหยอนผอนโทษ 
(without benefit of clergy) 
                           (2) ความผิด Felony ท่ีไดรับการลดหยอนผอนโทษ 
(clergyable) 
      3.  Misdemeanor 
                      (1) Mala in se 
                           (2) Mala prohibitum 
 
  1.1.2 การแบงประเภทความผิดทางอาญาของอังกฤษในปจจุบัน 
              การแบงแยกประเภทความผิดทางอาญาของอังกฤษออกเปนความผิด
ฐานกบฏ (treason) เฟโลนี่ (felony) และมิสดีมีเนอร (misdemeanor) ไดดํารงอยูจนถึงป 
ค.ศ. 1967 จึงเกิดความรูสึกวาการแบงความผิดทางอาญาออกเปน 3 ประเภทดังกลาวมา
น้ี ไมนาจะเปนการแบงท่ีชอบดวยหลักเกณฑ และเปนส่ิงที่ไมนาจะพึงพอใจเพราะการ
แบงประเภทของความผิดทางอาญาสวนใหญมักจะใชเพ่ือเปนแนวทางในการช้ีวาความผิด
ฐานใดบางท่ีตํารวจอาจทําการจับกุมโดยไมตองมีหมายจับ ดังน้ันจึงมีการยกเลิกการแบง
ประเภทความผิดออกเปนเฟโลน่ีและมิสดีมีเนอร โดยพระราชบัญญัติกฎหมายอาญา 
(Criminal Law Act 1967) ซ่ึงจัดการแบงประเภทความผิดทางอาญาออกเปนสองประเภท 
คือ ความผิดท่ีสามารถจับกุมไดโดยไมตองมีหมายจับ (arrestable offenses) กับ 
ความผิดท่ีจะจับกุมไดโดยตองมีหมายจับ (non-arrestable offenses) 
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   ความผิดท่ีอาจจับกุมไดโดยไมตองขอหมายจับไดแก 
   1) ความผิดท่ีกฎหมายกําหนดโทษไวแนนอน ไดแกความผิดฐานกบฏและ
ความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา ซ่ึงศาลอาจลงโทษจําคุกตลอดชีวิตเทาน้ัน 
   2)  ความผิดท่ีบุคคลมีอายุต้ังแต 21 ป อาจถูกตัดสินลงโทษจําคุก 5 ป 
และเปนการถูกตัดสินลงโทษเปนคร้ังแรก 
   3)  ความผิดตาง ๆ ตามกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิต 
   4)  ความผิดตามพระราชบัญญัติความลับทางราชการ 
   5)  ความผิดบางฐานตาม พ.ร.บ. ความผิดทางเพศ 1956 
   6)  ความผิดบางฐานตาม พ.ร.บ. ลักทรัพย 1968 
   7)  ความผิดฐานพยายาม สมคบ ยุยงสงเสริมหรือจัดการใหมีการกระทํา
ความผิดดังกลาวขางตน 
        สําหรับความผิดท่ีจะจับกุมโดยตองมีหมายจับน้ันไดแก ความผิดไมใช
ความผิดท่ีอาจจับกุมไดโดยไมมีหมายจับท้ังหมด ซ่ึงจะตองมีการขอหมายจับจากศาล
มาจิสเตรท 
           นอกน้ีกฎหมายอังกฤษยังมีการแบงประเภทความผิดออกเปนดังน้ี 
           1.  Indictable offenses 
               Indictable offenses  ไดแก ความผิดท่ีมีความรายแรงที่สุด จะเปน
คดีท่ีมีการพิจารณาในศาล Crown Court เชน ความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา 
(murder) ความผิดฐานฆาคนตายโดยไมเจตนา (manslaughter) ขมขืนกระทําชําเรา 
(rape) ชิงทรัพย (robbery) ความผิด indictable offences จะเปนการพิจารณาคดีโดยผู
พิพากษาและลูกขุนในศาล Crown Court 
    2.  ความผิดท่ีพิจารณาโดยรวบรัด 
                 ความผิดท่ีพิจารณาโดยรวบรัดเปนความผิดท่ีไมมีความรายแรง
และเปนความผิดท่ีไมมีโทษจําคุก เปนความผิดท่ีมีการพิจารณาโดยรวบรัดในศาล 
Magistrates’ Court 
           3.  ความผิดท่ีอาจพิจารณาโดยลูกขุนหรือโดยรวบรัด 
                ความผิดในกรณีน้ีเปนความผิดมีความรายแรง เชน ความผิดฐาน
ลักทรัพย (Theft) ลักทรัพยในเคหสถานในเวลากลางคืน (burglary) และการพยายามทํา
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 1.2  การแบงประเภทความผิดทางอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
       กลาวโดยทั่วไปประเทศสหรัฐอเมริกามีการแบงแยกความผิดออกเปนข้ัน 
felony และความผิดข้ัน misdemeanor  สําหรับความผิดฐานกบฏ (treason) ก็ยังคงมีอยู
ดังเห็นไดจากบทบัญญัติในหมวด 3 มาตรา 3 (Article 3 Section 3) ของรัฐธรรมนูญแหง
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงบัญญัติวาการกระทําความผิดฐานกบฏไดแก “การทําสงครามสูรบดวย
กับรัฐบาลกลาง เขาดวยศัตรูหรือใหความชวยเหลือและใหความอุปการะศัตรู” วาท่ีจริง
ความผิดฐานกบฏกับความผิดข้ัน felony ในสหรัฐอเมริกาดูจะไมมีความแตกตางกัน 
เพราะเปนความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิต หรือจําคุกเทาน้ันไมเหมือนกับของประเทศ
อังกฤษ ซ่ึงถาหากผูกระทําความผิดฐานกบฏเปนขุนนาง ท่ีดินของขุนนางนั้นจะถูก
กษัตริยริบคืน และถาหากผูกระทําความผิดเปนบุคคลธรรมดาท่ีไดรับมอบท่ีดินจากขุน
นาง และกระทําความผิดตอขุนนางฐาน petit treason จะตองถูกขุนนางริบเอาที่ดินคืน 
ลักษณะของการริบเอาท่ีดินคืนไมมีในกฎหมายสหรัฐอเมริกา จากเหตุผลดังกลาวขางตน
จึงกลาวไดวาความผิดฐานกบฏกับความผิดข้ัน felony ในสหรัฐอเมริกาไมสูจะมีความ
แตกตางกันในแงของโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิด 
  1.2.1 ความผิดข้ัน felony และ misdemeanor ในสหรัฐอเมริกาในปจจุบัน 

       ความผิดข้ัน felony ในประเทศสหรัฐอเมริกามักจะมีการแยกไวในรัฐบัญญัติ 
(statute) ตาง ๆ หรืออาจมีการแยกไวในรัฐธรรมนูญซ่ึงก็เปนสวนนอย การบัญญัติวา
ความผิดใดเปนความผิดข้ัน felony หรือ misdemeanor มี 3 ลักษณะดวยกันคือ  

       1) กรณีท่ี 1 ความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิต  หรือมีโทษจําคุกในเรือนจําของ
มลรัฐ (state penitentiary) เปนความผิดข้ัน felony ซ่ึงเปนการเนนสถานที่จําขัง ถาหาก
เปนการจําขังในเรือนจําของเคานต้ี1 (county jail) จะเปนความผิดข้ัน misdemeanor  

 2) กรณีท่ี 2 ไดแกการจําคุกโดยมีกําหนดระยะเวลาจําคุก โดยกําหนด
วาความผิดใดก็ตามท่ีมีโทษประหารชีวิต หรือมีโทษจําคุกต้ังแต 1 ป เปนความผิดข้ัน 

 
1เคานตี้ (County) เปนหนวยยอยของการปกครองของแตละมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาถัดจากเคาน

ตี้ไดแก City ถัดจาก City ไดแก Town. 
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 3) กรณีท่ี 3 ไดแก การบัญญัติวาความผิดฐานน้ัน ๆ เปนความผิดข้ัน 
felony หรือข้ัน misdemeanor โดยไมมีการระบุโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิด  แตจะมี
บทบัญญัติเฉพาะเรื่องโทษไวเปนการตางหากวาความผิดข้ัน felony และความผิดข้ัน 
misdemeanor มีโทษมากนอยเพียงใด เชน ประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐแคลิฟอรเนีย 
มาตรา 17 บัญญัติวา “ความผิดเฟโลนี่ ไดแก ความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิต หรือโทษจําคุก
ในเรือนจําของมลรัฐ (state prison) สวนความผิดอื่น ๆ เปนความผิด misdemeanor” 
กฎหมายรัฐบาลกลางบัญญัติวา  “(1) ความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิต หรือจําคุกมีกําหนด 
เวลา 1 ป เปนความผิด felony (2) ความผิดอื่น ๆ เปนความผิดข้ัน misdemeanor” 

 เหตุท่ีตองมีการแบงความผิดออกเปนความผิดข้ัน felony และ 
misdemeanor อาจเน่ืองมาจากเหตุ 3 ประการคือ 

  1) เน่ืองจากสวนที่เปนกฎหมายอาญาสารบัญญัติ 
       2) เน่ืองจากสวนท่ีเปนกฎหมายสบัญญัติหรือวิธีพิจารณาความอาญา 
       3) เน่ืองจากสวนที่ไมเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 

 
  1)  ในสวนท่ีเปนกฎหมายอาญาสารบัญญัติ 

  (1) ความผิดบางฐานโดยเฉพาะความผิด Burglary ซ่ึงเปนความผิด
ฐานเขาไปในเคหสถานของผูอื่นในเวลากลางคืน โดยมีเจตนากระทําความผิดข้ันเฟโลน่ีใน
น้ัน1  ถาเปนเจตนากระทําความผิดข้ัน misdemeanor ยอมไมเปนความผิดฐาน Burglary 
ดังน้ัน เจตนากระทําความผิดข้ัน felony ในเคหสถานในเวลาค่ําคืน จึงเปนองคประกอบ
ของความผิด Burglary 

 (1) การกระทําความผิด felony หรือพยายามกระทําความผิด 
felony เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตายเปนความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา (murder) 
ท่ีเรียกกันวา felony murder ในขณะที่กระทําความขั้น misdemeanor เปนเหตุใหผูอื่นถึง

                                                 
1Burglary is the breaking and entering another’s dwelling house at night with intent to 

commit a felony therein.  
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  (2) ความผิดฐานท่ีเรียกวา compounding a felony คือการรับ
สินบนเพื่อไมฟองคดีท่ีเปนความผิดข้ัน felony หรือน่ิงเฉยเสียเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดเฟโลน่ีท่ีตนเองทราบดี ถาความผิดท่ีมีการกระทําเปนเพียงความผิดข้ัน 
misdemeanor ยอมไมใชความผิดฐาน compounding a felony 
     (3) ความผิดฐานสมคบกัน (conspiracy) ถาเปนการสมคบกันเพ่ือ
กระทําความผิดข้ัน felony กฎหมายจะบัญญัติใหรับโทษหนักกวาความผิดฐานสมคบกัน
เพ่ือกระทําผิดข้ัน misdemeanor 
  (4) ในการฆาผูอื่นเพื่อปองกันตัว  (justifiable homicide) ซ่ึงไมเปน
ความผิด การจะอางขอแกตัวเชนน้ีไดตองเปนการฆาผูอื่นโดยเจตนา เพ่ือปองกันการ
กระทําความผิดข้ัน felony หากเปนการฆาผูอื่นโดยเจตนาเพื่อปองกันการกระทําความผิด
ข้ัน misdemeanor จะอางปองกันตัวไมไดกรณีเชนเดียวกันน้ีใหนําไปใชกับการ จับกุม
ผูกระทําความผิดข้ัน felony เพ่ือใหการจับกุมสัมฤทธิ์ผล หรือนําไปใชกับกรณีผูกระทํา 
ความผิด felony ท่ีหลบหนีดวย 

   2)  ในสวนของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   (1) ความผิดข้ัน felony หรือ misdemeanor เปนเร่ืองเขตอํานาจ
ของศาล โดยศาลบางแหงมีเขตอํานาจพิจารณาเฉพาะคดี misdemeanor เทาน้ัน ไมมีอํานาจ
พิจารณาคดีท่ีเปนความผิดข้ัน felony ในขณะท่ีศาลมี เขตอํานาจท่ัวไป (general 
jurisdiction) มีเขตอํานาจพิจารณาคดีอาญาทุกประเภท 
   (2) กฎหมายวาดวยการจับกุมผูกระทําความผิดก็มีความแตกตาง
กัน เชนการจับกุมโดยไมมีหมายจับ จะกระทําไดตอเม่ือมีเหตุท่ีจะเช่ือวาผูท่ีจะถูกจับกุม
น้ัน ไดกระทําความผิดข้ัน felony สวนการจับกุมผูกระทําความผิดข้ัน misdemeanor โดย
ไมมีหมายจับน้ัน จะกระทําไดเม่ือเปนความผิด ซ่ึงหนาเทาน้ัน 
   (3) ในศาลบางแหงการฟองคดีอาญาท่ีเปนความผิดข้ัน felony 
จะตองเปนการฟองโดยผานการไตสวนของคณะลูกขุนใหญ (grand jury) โดยเห็นวาผูน้ัน
นาจะถูกลงโทษตามคํากลาวหาท่ีมีตอคณะลูกขุนใหญ (indictment) จึงจะนําคดีไปฟองตอ
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  (4) การพิจารณาคดีเปนท่ีความผิดข้ัน felony ตองเปนการกระทํา
ตอหนาจําเลย ในขณะที่จําเลยในคดี misdemeanor อาจตกลงใหมีการพิจารณาคดีลับหลัง
จําเลยได 
  (5) ผูกระทําความผิดข้ัน felony ซํ้า มักจะมีบทบัญญัติเพ่ิมโทษ 
ในขณะที่ผูกระทําความผิดข้ัน misdemeanor ไมมีบทบัญญัติเชนวาน้ัน 
  (6) บทบัญญัติวาดวยการคุมประพฤติ (probation) และการพักการ
ลงโทษ (parole) มีความแตกตางกันระหวางผูกระทําความผิดข้ัน felony กับข้ัน 
misdemeanor 

  3)  ในสวนท่ีไมใชบทบัญญัติกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา 
                   ความแตกตางระหวางความผิดข้ัน felony กับ misdemeanor ใน
สวนน้ีก็มีความสําคัญไมนอย ถึงแมจะไมใชเร่ืองของกฎหมายอาญาหรือกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาก็ตาม ดังในกรณีท่ีผูกระทําความผิดข้ัน felony อาจไมมีสิทธิดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ไมมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง หรือไมมีสิทธิเปนลูกขุน ไมมีสิทธิ
เปนทนายความวาความในศาล อาจเปนเหตุหยาก็ได ซ่ึงการกระทําความผิดข้ัน 
misdemeanor ไมกอใหเกิดผลประการตาง ๆ ดังกลาวมาแลว 
 

2.2 การแบงความผิดออกเปนความผิดในตัวมันเอง (mala in se) และความผิด
เพราะกฎหมายหาม  (mala prohibita) ในสหรัฐอเมริกา 
 ความผิดตาง ๆ นอกจากที่แบงเปนความผิด 3 ประเภทดังกลาวมาแลว ยัง
อาจแบงเปนความผิดในตัวมันเอง (mala in se)  และความผิดเพราะกฎหมายหาม (mala 
prohibita) 
 ความผิดตามกฎหมายคอมมอนลอวเดิมถือวาเปนความผิดประเภทที่เปน
ความผิดในตัวมันเอง สวนความผิดท่ีเกิดจากบทบัญญัติของรัฐสภาเปนความผิดเพราะ
กฎหมายหาม ความเห็นเชนน้ีบางคร้ังดูเหมือนจะใชไมได เพราะความผิดบางประเภทแม
จะเกิดจากบทบัญญัติของรัฐสภาก็ถือเปน mala in se ไดเหมือนกัน โดยเหตุท่ีศาลบางแหง
กลาววาความผิดใดจะเปนความผิด mala in se หรือไมตองดูท่ีเจตนาเปนหลัก ถาหากตัว
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 เม่ือนําหลักเกณฑตาง ๆ ตามที่กลาวมาแลว ศาลไดช้ีวาความผิดตอไปน้ีเปน
ความผิด mala in se ซ่ึงไดแกการทํารายรางกาย (battery) ลักทรัพย (larceny) ทําใหเสีย
ทรัพย (malicious mischief) ขับรถในขณะมึนเมา (driving while intoxication) เมาสุราใน
ที่สาธารณะ (public drunkenness) การทําแทง (abortion) และพยายามฆาตัวตาย (attempted 
suicide) 
 ความผิดตอไปน้ีศาลตาง ๆ เคยช้ีวาเปนความผิด mala prohibita ซ่ึงไดแก    
การขับรถดวยความเร็วเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด การขายสุราใหแกเด็ก การลาสัตวโดย
ไมมีใบอนุญาต การพกพาอาวุธ การยิงปนในที่สาธารณะ การมีเคร่ือง slot machine ไวใน
ครอบครอง การไมจายเงินคาผานทางดวน เปนตน 
 บางคร้ังความผิดเปน mala in se หรือ mala prohibita ข้ึนอยูกับระดับรายแรง
ของการละเมิดกฎหมาย  เชน การขับรถเร็วกวาอัตรากฎหมายกําหนดไวเพียงเล็กนอย 
เปนความผิด mala prohibita หากขับรถเร็วเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดมากเปน 
mala in se หรือการขับรถโดยผูขับรถไดเสพสุรา หากเปนการเสพมากจนมึนเมาและทํา
การขับรถ ยอมเปน mala in se แตถาเสพสุราแตไมถึงกับมึนเมา เปน mala prohibita 
 
3. การกระทําอันเปนความผิด  (Guilty Act) 
 การกระทําความผิดทางอาญาน้ัน โดยปกติประกอบดวย 2 สวน คือสวนที่เปนการ
กระทําอยางหน่ึง และสวนท่ีเปนสภาพทางจิตใจอีกอยางหน่ึง และมีกฎหมายบัญญัติวา
เปนความผิด 
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 คําวาการกระทําตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “act” คําวา act น้ันหมายถึงการ
เคลื่อนไหวของรางกายภายใตจิตใจบังคับ มีลักษณะเปนการแสดงออก (positive act) แต
บางคร้ังการกระทําอาจไมมีลักษณะเปนการแสดงออกก็ได เรียกวา negative act ลําพัง
การกระทําอยางเดียวยังไมกอใหเกิดความรับผิดทางอาญา ตองเปนการกระทําท่ีเปน
ความผิด (guilty act) จึงกอใหเกิดความรับผิดทางอาญา คําวา act ในภาษาอังกฤษมี
ลักษณะของการตองมีการเคลื่อนไหวแสดงออกสามารถเห็นได บางคร้ังการกระทํา
ความผิดอาจเกิดจากการงดเวนการกระทํา คือไมมีการเคลื่อนไหวของรางกายก็ได จึงมีผู
เสนอแนะวาควรจะใชคําวา conduct แทนจะเหมาะสมมากกวา เพราะเปนคํากลาง ๆ หรือ
เรียกในภาษาไทยวาอิริยาบถ ซ่ึงครอบคลุมถึงการกระทําในลักษณะที่มีการเคลื่อนไหว 
หรือไมเคลื่อนไหวของรางกาย มีผูเห็นเพ่ิมเติมอีกวาการใหความหมายของคําวาการ
กระทําหมายถึงการเคลื่อนไหวของรางกายภายใตจิตใจบังคับเพียงอยางเดียวมีลักษณะ
แคบเกินไป เพราะลําพังการเคลื่อนไหวของรางกายอาจไมไดกอใหเกิดความรับผิดทาง
อาญา และมีความเห็นตอไปอีกวา การกระทําท่ีจะเปนความผิดตองประกอบดวย 3 สวนคือ 
 1.  conduct หรืออิริยาบถ พฤติกรรม 
 2.  prohibited result คือผลการกระทําที่กฎหมายหาม และ 
 3.  surrounding circumstances คือพฤติการณแวดลอม 
เชนกรณีท่ีนาย X ยิงปน การยิงปนเพียงอยางเดียวของนาย X ไมกอใหเกิดความผิดแต
อยางใด แตถานาย X ยิงนาย Y ตายโดยเจตนา นาย X ยอมมีความผิดฐานฆาคนตาย 
การที่นาย X ยิงนาย Y ตายมีท้ังผลท่ีกฎหมายหามและมีพฤติการณแวดลอม คือความ
ตายของนาย Y และมีพฤติการณแวดลอมคือยิงนาย Y โดยเจตนา ถานาย X ยิงขาศึก
ศัตรูตายในสนามรบ นาย X ยอมไมมีความผิด หรือนาย X เปนเพชฌฆาตทําการประหาร
ชีวิตนาย Y หรือ นาย X ยิงนาย Y เพื่อปองกันตัวยอมไมเปนความผิด อยางไรก็ตามการ
กระทําบางครั้งก็ไมจําเปนตองครบสวนประกอบทั้ง 3 ประการ ก็เปนความผิดไดเชน 
ความผิดฐานพยายาม ซ่ึงการกระทําเพียงแตใกลชิดตอผลสําเร็จก็เปนความผิดแลว หรือ
ความผิดฐานสมคบกัน (conspiracy) เพียงแตมีการตกลงกันก็เปนการเพียงพอแลวและใน
บางกรณีการงดเวนไมกระทําก็เปนการเพียงพอเชนเดียวกัน 
 เหตุผลของการกระทําความผิดท่ีตองมีการกระทําในลักษณะที่เปนการแสดงออก
เพราะเปนส่ิงท่ีไมพึงประสงคอยางยิ่งท่ีจะลงโทษผูอื่น เพราะการที่เขามีความคิดช่ัวราย 
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ขอสังเกตเกี่ยวกับการกระทํา 
2.1 การกระทําตองดวยใจสมัคร 

       การกระทําท่ีจะเปนความผิดตองเปนการทําดวยใจสมัคร (voluntary) ซ่ึง
หมายความถึงการเคลื่อนไหวกลามเน้ือภายใตจิตใจบังคับ เชน ก. แกวงแขนของตนเอง
ไปขางหลัง แลวไปโดนจมูกของ ข. จนเกิดการบาดเจ็บ การแกวงแขนของ ก. เปนการ
กระทําดวยใจสมัคร แม ก. จะไมทราบวา ข. อยูขางหลังตนเองก็ตาม แต ก. อาจแกตัววา
ขาดเจตนากระทําความผิดได แตจะแกตัววาไมมีการกระทําไมได สมมติวาถา ก. ถูกผูอื่น
ผลักไปกระแทกถูก ข.  ก. อาจแกตัววาตนเองไมมีการกระทํา  ก็นาจะได หรือ ก. ขูวาจะ
ฆา ข. ถา ข. ไมยิง ค. ใหตาย  ข. จึงยิง ค. ถึงแกความตาย การที่ ข. ยิง ค. ถึงแกความ
ตายเพราะกลัววาตนเองจะถูก ก. ฆาตาย การกระทําของ ข. ก็ยังเปนการทําดวยใจสมัคร
อยูน้ันเอง เพียงแต ข. อาจมีขอแกตัววาท่ีตนเองทําไปเพราะถูกขมขู แตการกระทําของ 
ข. ก็ยังเปนการกระทําดวยใจสมัครอยูน้ันเอง 
 เน่ืองจากการกระทําตองเปนการกระทําดวยใจสมัคร ดังน้ันบุคคลท่ีกระทําโดย
ไมใชดวยใจสมัคร หากแตเปนการกระตุกของกลามเน้ือเอง (automation) ดังในกรณีของ
คนท่ีเปนโรคลมบาหมูหรือคนที่นอนหลับ เดินละเมอ ท่ีอาจเปนปญหาไดแกคนท่ีถูกสะกด
จิต ซ่ึงการกระทําของผูถูกสะกดจิตไมใชโดยสมัครใจโดยส้ินเชิง การกระทําโดยถูกสะกด
จิตจึงอาจแกตัวไดวามิไดกระทําดวยความสมัครใจ อยางไรก็ตามเปนความเห็นของ
นักจิตวิทยาที่วานักสะกดจิตสามารถควบคุมผูถูกสะดกจิตไดอยางเพียงจํากัดเทาน้ัน และ
ไมอาจบังคับใหผูถูกสะกดจิตกระทําในส่ิงท่ีตนเองเห็นวาขัดตอศีลธรรม อยางไรก็ตามคนที่
ยอมตนใหถูกสะดกจิตเพื่อกระทําความผิด ยอมไมอาจแกตัววาตนเองกระทําไปเพราะถูก
สะกดจิต ทํานองเดียงกันคนที่ยอมใหผูนําลัทธิทางศาสนาสะกดจิตเพื่อกระทําความผิด
ในขณะถูกสะกดจิตยอมไมอาจแกตัววากระทําความผิดในขณะถูกสะกดจิต 
 กรณีการแก ตัววาการเคลื่อนไหวรางกายโดยมิใชภายใต จิตใจบังคับ 
(automatism) น้ันมีขอยกเวน 2 ประการคือ 
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 (1)  ถาการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อเกิดจากการชักกระตุกเองอันเน่ืองจาก 
โรคจิต หรือจิตบกพรอง (disease or defect of mind) ศาลบางแหงใหแกตัวตามบทบัญญัติวา
ดวยวิกลจริต 
 (2)  ถาจําเลยรูวาตนเองมีแนวโนมท่ีจะหมดสติ (blackout) อาจมีความผิดฐาน
กระทําโดยประมาท ถาความประมาทนั้นมีสภาพการณท่ีอาจกอใหเกิดภยันตรายอยางยิ่ง 
ดังน้ันตัวอยางคดี People v. Decina 138 N.E. 2d 799 (N.Y.1956) ซ่ึงจําเลยในคดีน้ี
ทราบดีวาตนเองเปนโรคลมบาหมูหรือความไมปกติบางอยางซ่ึงทําใหตนเองหมดสติเปน
เวลานานพอสมควร ศาลตัดสินวาจําเลยมีความรับผิดฐานประมาทในการขับข่ียานพาหนะ
บนถนนหลวง ซ่ึงในขณะขับข่ีจําเลยหมดสติเปนเหตุใหรถยนตปนขึ้นไปบนขอบถนนและ
ทางเทา เปนเหตุใหผูอื่นจํานวน 4 คนถึงแกความตาย อันเปนความผิดตามมาตรา 1053-
a ของกฎหมายอาญา ของมลรัฐนิวยอรคท่ีบัญญัติวา ผูท่ีบังคับหรือขับข่ียานพาหนะไมวา
ประเภทใดโดยเลินเลอ หรือในลักษณะประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย มี
ความผิดฐานบังคับหรือขับข่ียานพาหนะเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย 
 ศาลใหเหตุผลวา การที่จําเลยทราบดีวาตนเองอาจเกิดอาการชักอันเกิดจาก
โรคลมบาหมูในเวลาใดก็ได และจําเลยก็ทราบดีวายานพาหนะที่เคลื่อนตัวโดยไมอาจ
ควบคุมไดบนถนนหลวง ยอมเปนเคร่ืองมือท่ีทําใหเกิดการทําลายลางท่ีไมอาจควบคุมได 
การรูถึงสภาพการณเชนน้ี และการไมสนใจถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน ทําใหจําเลยตองรับผิดใน
ความประมาท การหลับในโดยฉับพลัน หรือมีอาการโรคหัวใจโดยเฉียบพลันโดยไมทราบ
มากอน หรือโดยไมมีการเตือนมากอน เปนเร่ืองท่ีแตกตางกัน 
 

2.2  การกระทําและเจตนารายตองมีความสอดคลองกัน 
   กลาวโดยหลักการท่ัวไป การที่มีการกระทําและมีเจตนารายยังไมเพียงพอ แต
ท้ังสองส่ิงตองสอดคลองขนานคูกันไป ดังน้ันถาหาก A ต้ังใจยิงนาย B ใหตาย และยิง
พลาดไป และภายหลัง A ทําให B ถึงแกความตายโดยอุบัติเหตุ A ไมมีความผิดฐานฆา
คนตายโดยเจตนา ในคดี Jackson v. Commonwealth 38 S.W.442 (Ky.1896) จําเลย
เขาใจผิดคิดวาไดฆาผูตายในมลรัฐโอไฮโอ และนําส่ิงท่ีตนเองคิดวาเปนศพมายังมลรัฐ
เคนต๊ักก้ีและตัดศีรษะผูตายโดยคิดวาผูตายตายแลว แตกลับกลายเปนวาการตัดศีรษะนั้น
เปนสาเหตุท่ีทําใหผูตายถึงแกความตายโดยศาลไมยอมรับฟงคําอางท่ีวาการกระทําและ
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2.3 Innocent Agent 

       ปกติในการท่ีจะใหจําเลยมีความรับผิดในการกระทํา โจทกจะตองพิสูจนใหได
วาจําเลยไดกระทําในส่ิงท่ีกฎหมายหาม แตท้ังน้ีไมไดหมายความวาจําเลยตองกระทําการ
เคลื่อนไหวรางกายซ่ึงเปนการกระทําน้ันเอง จําเลยอาจมีความผิดฐานฆาคนไดแมจะเปน
คนพิการนอนเจ็บปวยบนเตียง จําเลยก็อาจใชผูอื่นซ่ึงไมรูเห็นดวยกับการกระทําความผิด 
(innocent agent) กระทําความผิดน้ันก็ได ในทํานองเดียวกันคนที่สมคบกันกับผูอื่น
กระทําความผิด ผูท่ีสมคบดวยอาจไมไดอยูในที่เกิดเหตุขณะกระทําความผิด และไมได
รวมลงมือกระทําความผิดดวยก็ได แตตองสามารถทําใหเห็นถึงการเช่ือมโยงระหวาง
จําเลยกับการบาดเจ็บตามท่ีถูกกลาวหาได ซ่ึงกรณีน้ีเปนเร่ืองวาดวยความสัมพันธ
ระหวางเหตุกับผล (causation) 
 บุคคลจะทําความผิดฐานฆาอื่นไดหรือไม ถาหากใหการเท็จในการพิจารณา
คดีของจําเลย โดยเจตนาใหจําเลยไดรับโทษประหารชีวิต มีการยอมรับกันวาการ
เคล่ือนไหวรางกายในลักษณะที่เปนเพียงปฏิกิริยาของกลามเน้ือรางกายตอสถานการณ
บางอยางไมใชการกระทําดวยสมัครใจ โดยเห็นวาจิตใจไมไดมีสวนเกี่ยวของ เชน การท่ี
กลามเนื้อกระตุกหรือตากระพริบ แตคงไมหมายความรวมถึงคนที่กําลังจะหกลมหรือกําลัง
ตกจากท่ีสูง เอื้อมมือไปจับผูอื่นไวเปนเหตุใหผูอื่นบาดเจ็บ ในกรณีเชนน้ีสภาพจิตใจของ       
ผูน้ันคงรูถึงสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนและส่ังใหมีการกระทํา (การเคลื่อนไหวรางกาย) โดย
เฉียบพลัน แตผูกระทําอาจแกตัววากระทําโดยจําเปนได 
 มีเหตุผลหลายประการที่ จําเปนตองมีการกระทําในลักษณะท่ีเปนการ
แสดงออก เพราะเปนการยากท่ีจะพิสูจนวาคนเรามีความคิดอยางไร ซ่ึงกรณีน้ียอมใชได
ในสถานการณสวนมาก แตไมใชทุกกรณีเพราะคนเราอาจรับสารภาพหรือยอมรับกับผูอื่น
วาตนเองมีสภาพจิตใจอยางไร 
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3. การงดเวนการกระทํา  (Omission to Act) 
 ปกติการกระทําซ่ึงเปนความผิดตามกฎหมายอาญา มักเปนการกระทําในลักษณะ
ท่ีเปนการแสดงออก (affirmative act) และมีสภาพจิตใจตามที่กฎหมายกําหนด การไม
กระทําหรือการอยูน่ิงเฉยยอมไมเปนความผิด แมจะมีสภาพจิตใจตามที่กฎหมายกําหนด 
ตามกฎหมายคอมมอนลอวหรือกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนโดยรัฐสภา (statute) บุคคลท่ีอยูน่ิง
เฉยหรืองดเวนไมกระทําอาจมีความรับผิดทางอาญาได หากการงดเวนไมกระทํา
กอใหเกิดผลตามที่กฎหมายบัญญัติ เม่ือ (1) ผูกระทํามีหนาท่ีภายใตสถานการณบางอยาง
ท่ีตองทําการน้ัน และ (2) ผูกระทําสามารถกระทําการน้ันไดแตไมกระทํา 

ดังน้ัน การไมกระทําซ่ึงจะเปนความผิด อาจแยกออกไดเปน 2 ประการ 
1.  เม่ือมีกฎหมายบัญญัติไวชัดแจงวาการไมกระทําในกรณีใดเปนความผิด เชน 

การที่กฎหมายบัญญัติวา ผูท่ีมีเงินไดไมยื่นแบบเสียภาษี เปนความผิด หรือผูขับรถไม
หยุดรถตรงบริเวณท่ีมีเคร่ืองหมายใหหยุด ผูไมยื่นแบบเสียภาษี หรือผูไมหยุดรถตรง
บริเวณท่ีมีเคร่ืองหมายหยุด ยอมเปนความผิดตามกฎหมาย หรือการท่ีบุคคลไดรับหมาย
เกณฑคัดเลือกทหาร ไมไปทําการคัดเลือกทหารตามเวลาและสถานที่ท่ีกําหนดไว การ
พิจารณาวาการไมกระทําตาง ๆ เหลาน้ีจะกอใหเกิดความรับผิดทางอาญาหรือไม ยอมไม
เปนการยากลําบากเพราะเมื่อกฎหมายกําหนดหนาท่ีไวอยางชัดแจง การไมปฏิบัติตาม
หนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไวยอมเปนความผิด 

2.  กรณีท่ีไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยตรงวาการไมกระทําเปนความผิด เพียงแต
ตามตัวบทกฎหมายมีการบัญญัติวามีการกระทําอยางไร และกอใหเกิดผลอยางไรเปน
ความผิด เชน ความผิดฐานฆาคนตายตองมีการฆาผูอื่น ความผิดฐานการวางเพลิงเผา
ทรัพยผูอื่น ตองมีการกระทําท่ีเปนการวางเพลิงเผาทรัพยของผูอื่น แตตามตัวบท
กฎหมายไมมีการกลาววาการกระทําน้ันตองเปนการกระทําในลักษณะที่มีการแสดงออก 
หรือเปนการกระทําในลักษณะเปนการงดเวน ซ่ึงความผิดฐานตาง ๆ ดังกลาวมา อาจเกิด
จากการกระทําอันมีลักษณะเปนการงดเวนก็ได เชน บิดาไมนําบุตรท่ีปวยหนักไปรับการ
รักษาพยาบาล อาจมีความผิดฐานฆาคนตายได แมจะไมมีการกระทําอันมีลักษณะที่เปน
การแสดงออกก็ตาม แตการไมกระทําและมีความรับผิดทางอาญา จะตองเปนเร่ืองที่มี
หนาท่ีตองกระทํา และไมทํา จึงกอใหเกิดความรับผิดทางอาญา และหนาท่ีน้ันตองเปน
หนาท่ีตามกฎหมาย และไมใชเปนเพียงหนาท่ีทางศีลธรรมเทาน้ัน ในสวนที่เปนหนาท่ี
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 1)  หนาท่ีท่ีเกิดจากความสัมพันธ (Duty based upon relationship) ตามกฎหมาย
คอมมอนลอว บุคคลอาจมีหนาท่ีในการกระทําในลักษณะท่ีเปนการแสดงออกสําหรับคนท่ี
มีความสัมพันธเปนการสวนตัวกับบุคคลบางคน เชน ระหวางบิดามารดากับบุตร นายกับบาว
หรือผู รับใช สามีกับภรรยา กัปตันเรือกับลูกเรือ บิดาอาจมีความผิดฆาคนตาย 
(manslaughter) ในการไมเรียกแพทยมาใหการรักษาบุตร มารดาท่ีไมขัดขวางใหชูรักของ
ตนเองทํารายบุตรจนถึงแกความตาย หรือสามีที่ไมขอความชวยเหลือใหกับภรรยาท่ีตก
อยูในภยันตราย หรือกัปตันเรือไมชวยลูกเรือหรือผูโดยสารที่ตกจากเรือลงไปในทะเล และ
นายจางไมใหความชวยเหลือลูกจางท่ีตกอยูในภยันตราย หนาท่ีตาง ๆ ท่ีตองกระทําใน
กรณีดังกลาวมาแลวน้ี อาจไดแกการขัดขวางภัยท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เชน การเจ็บปวย 
หรือความอดอยาก ตลอดจนการปองกันภัยอันเกิดจากการกระทําของบุคคลท่ีสาม ศาล
มลรัฐมิชิแกนเคยตัดสินวา สามีท่ีไดแตยืนดูผูอื่นขมขืนภรรยาของตนเอง มีความผิดฐาน
ขมขืนภรรยาดวย ศาลประเทศอังกฤษเคยตัดสินวา บิดาท่ียืนดูผูเปนมารดาจับลูกตนเอง
ไปถวงน้ําตาย มีความผิดฐานฆาผูอื่นตายดวย (manslaughter) 

  นอกจากความสัมพันธตาง ๆ ดังกลาวมาแลว ความสัมพันธในกรณีอื่น ๆ 
อาจทําใหเกิดหนาท่ีท่ีจะตองกระทํา เชนในกรณีท่ีนักไตเขาสองคนออกไปไตเขาโดยลําพัง
เพียง 2 คน นักไตเขาคนหนึ่งตกลงไปในรอยแยกของภูเขา โดยสภาพของการทํากิจการ



LW 454   107 

  (1)  คดี R v. Instan (1893) 1 Q.B. 450 จําเลยเปนหญิงสาวซ่ึงอาศัยอยู
กับผูตายและไดรับการอุปการะจากผูตายซ่ึงเปนปาผูสูงอายุ ขณะท่ีปาเจ็บปวย จําเลยก็ยัง
อาศัยอยูกับปามาตลอดและใชเงินปาในการซื้ออาหาร แตไมจัดหาอาหารใหกับผูเปนปา 
ไมใหการชวยเหลือรักษาพยาบาลและไมแจงใหใครทราบเลยวาผูเปนปาเจ็บปวย จําเลย
ถูกศาลพิพากษาวากระทําความผิดฐานฆาคนตาย (manslaughter) โดยศาลไดกลาวไวใน
คําพิพากษาวา ยอมเปนการไมถูกตองท่ีจะกลาววาหนาท่ีตามกฎหมายยอมต้ังอยูบน
พื้นฐานของหนาท่ีทางศีลธรรม หนาท่ีตามกฎหมายในคอมมอนลอว  จึงไมใชส่ิงอื่นใดเลย 
หากแตคือการนําเอากฎหมายมาบังคับใชกับหนาท่ีตามศีลธรรมซึ่งไมมีผลบังคับทาง
กฎหมายน้ันเอง ในคดีน้ีจําเลยมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจัดหาอาหารใหแกผูตายเพื่อการยัง
ชีวิต ซ่ึงจําเลยไดนําเงินของผูตายไปซื้อหาเพ่ือตัวของผูตายและตัวของจําเลยดวย ผูตาย
จะไดรับอาหารก็โดยอาศัยจําเลยเปนเคร่ืองมือเทาน้ัน ดังน้ัน จําเลยจึงมีหนาท่ีตาม
กฎหมายคอมมอนลอวท่ีจําเลยไมไดกระทํา ประเด็นมีตอไปอีกวา ถาหากปากับหลานแม
จะอยูดวยกัน แตตางคนตางออกคาใชจายท่ีพักอาศัยและคาอาหารหรือจําเลยเพียงแตมา
เยี่ยมเยือนเปนคร้ังคราวเทาน้ัน ผลจะเปนอยางไร 

  (2) คดี People v. Beardsley 150 Mich. 260, 113 N.W. 1128 (1907) 
ขอเท็จจริงไดความวา จําเลยไมตามหมอมารักษาผูตายซึ่งเปนอนุภรรยาของจําเลย โดย
ผูตายไดรับประทานมอรฟนจํานวนหน่ึงเขาไปในวันท่ีผูตายไปรวมหลับนอนกับจําเลยใน
วันสุดสัปดาห ศาลช้ันตนมลรัฐมิชิแกนไดพิพากษาวาจําเลยมีความผิดฐานฆาคนตาย 
(manslaughter) ศาลสูงมลรัฐมิชิแกนไดกลับคําพิพากษาของศาลช้ันตน โดยศาลสูงมลรัฐ
มิชิแกนเห็นวา “การที่ผูตายอยูในบานของจําเลยไมไดทําใหจําเลยเกิดหนาท่ีตามกฎหมาย
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 2)  หนาท่ีท่ีเกิดจากพระราชบัญญัติตาง ๆ กฎหมายท่ีตราข้ึนโดยฝายนิติ
บัญญัติ (statute) อาจกําหนดหนาท่ีใหชวยบุคคลอื่นที่ตกอยูในความยากลําบากหรือ
ภยันตราย เชน กฎหมายอาจบัญญัติใหผูขับข่ีรถยนตซ่ึงเกี่ยวของกับอุบัติเหตุ ตองหยุด
รถเพื่อใหความชวยเหลือแกผู ท่ีไดรับบาดเจ็บในอุบัติเหตุ การไมหยุดรถหลังจากมี
อุบัติเหตุ ยอมเปนความผิดตอกฎหมายท่ีบัญญัติใหเปนความผิดเม่ือชนและหลบหนี (hit-
and-run statute) ยิ่งไปกวาน้ัน หากมีผูบาดเจ็บถึงแกความตายเนื่องจากการไมไดรับการ
ชวยเหลือ ผูขับรถยอมอาจตองรับผิดในความตายน้ัน ในกรณีน้ีจะเห็นไดวาหนาท่ีท่ีจะ
กระทําการชวยใหผูอื่นรอดชีวิต มีการกําหนดไวในกฎหมายเกี่ยวกับการชนแลวหนี ใน
ทํานองเดียวกัน ถาหากกฎหมายกําหนดใหจัดหามาตรการเพื่อความปลอดภัย แต
ผูกระทํางดเวนไมจัดหามาตรการเชนน้ัน และมีความตายเกิดข้ึน ผูงดเวนยอมมีความรับ
ผิดในความตายที่เกิดข้ึน ตัวอยางเชน ผูดําเนินกิจการไนทคลับมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ี
จะตองมีหนาท่ีจัดหามาตรการความปลอดภัยใหแกผูมาเที่ยว การไมจัดทําทางหนีฉุกเฉิน
เปนเหตุมีผูตายหลายคนผูดําเนินกิจการมีความผิดฐานฆาคนตายโดยประมาท 

 3)  หนาท่ีท่ีเกิดจากสัญญา หนาท่ีท่ีจะตองใหความชวยเหลือไมใชเกิดจาก
ความสัมพันธและเกิดจากกฎหมายเทาน้ัน หากแตยังเกิดจากสัญญา พนักงานกูชีพ 
(lifeguard) ท่ีนายจางจางมาเพ่ือใหความชวยเหลือนักวายนํ้าตามชายหาดหรือสระวายนํ้า  
หรือพนักงานรถไฟท่ีไดรับการวาจางใหทําหนาท่ีใหสัญญาณไมใหผูขับรถยนตไดรับ
อันตรายจากรถไฟ ยอมมีหนาท่ีตอสาธารณชนในการกระทําการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อ
ปกปองสาธารณชนในสถานการณอันเหมาะสม การท่ีพนักงานกูชีพน่ังน่ิงเฉยโดยปลอย
ใหคนวายนํ้าจมน้ําก็ดี การที่พนักงานใหสัญญาณไมปลอยท่ีกั้นรถยนตบริเวณท่ีรถไฟจะ
แลนผานก็ดี ยอมทําใหพนักงานกูชีพหรือพนักงานรถไฟมีความรับผิดฐานฆาคนตาย 
ทํานองเดียวกับพยาบาล ยอมมีหนาท่ีตามสัญญาที่จะตองใหความชวยเหลือคนไข และ
ผูปกครองดูแลสถานพยาบาลก็มีหนาท่ีตองใหความชวยเหลือผูอยูในความดูแลของตนเอง 
ขอสําคัญหนาท่ีท่ีจะกระทําอันเกิดจากสัญญาน้ัน ผูเสียหายไมจําเปนตองเปนคูสัญญา เชน
ผูใหสัญญาณรถไฟ เปนสัญญาระหวางการรถไฟกับพนักงานใหสัญญาณ แตผูใหสัญญาณ
หนาท่ีตอท้ังสาธารณชนและการรถไฟดวย 
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 4)  หนาท่ีท่ีเกิดจากการใหความชวยเหลือดวยใจสมัคร แมวาบุคคลอาจไม
จําเปนตองใหความชวยเหลือคนที่เราไมรูจักท่ีตกอยูในภยันตรายก็ตาม แตถาเม่ือใดก็
ตามที่เราเขาไปใหความชวยเหลือเขาแลว เรามีหนาท่ีตองใหความชวยเหลือใหตลอดรอด
ฝง ดังน้ันถึงแมเราจะไมมีหนาท่ีชวยอุมคนที่นอนหมดสติ แตเม่ือใดก็ตามที่เราอุมเขาพน
จากรางรถไฟแลว เราจะอุมเขากลับไปวางไวบนรางรถไฟที่เดิมไมได ถาหากเขาอุมคนท่ี
สลบไปวางไวท่ีเดิม ถารถไฟแลนมาทับเขาตาย ผูน้ันก็มีความผิดฐานฆาคนตาย ปญหา
จะเพ่ิมความยากมากขึ้น ถาหากมีบุคคลหน่ึงเร่ิมใหความชวยเหลือผูอื่น แตไมถึงขนาดที่
ชวยใหสถานะของผูอื่นดีข้ึนไปกวาเดิม สมมติวามีนักวายนํ้าผูหน่ึงวายนํ้าไปเพื่อชวยผูท่ี
กําลังจะจมนํ้า แตเม่ือวายไปถึงเห็นวาเปนศัตรูของตนเอง จึงวายกลับโดยไมใหความ
ชวยเหลือ 

  ในกรณีเชนน้ีนักวายนํ้าคนน้ันจะมีความรับผิดตอเม่ือการกระทําของเขาท่ี
จะไปใหความชวยเหลือจูงใจใหผูจะใหความชวยเหลืออื่นงดการใหความชวยเหลือ1 

  กรณีอื่นท่ีมีลักษณะอยางเดียวกันคือ ถาผูใดดวยใจสมัครและเปนการ
กระทําโดยไมมีคาตอบแทนเขาไปรับผิดชอบคนที่ชวยตนเองไมได เชนเด็กหรือคน
วิกลจริตหรือคนพิการ บุคคลน้ันยอมมีหนาท่ีตองคุมครองบุคคลพวกน้ันใหพนจาก
ภยันตราย 
 5) หนาท่ีท่ีเกิดจากการท่ีเขาไปกอใหเกิดภยันตราย ถาบุคคลหน่ึงทําใหอีก
บุคคลหน่ึงตกอยูในภยันตรายจะโดยจงใจหรือโดยประมาท หรือโดยไมใชความผิดของผู
น้ันก็ตาม บุคคลน้ันยอมมีหนาท่ีจะตองกระทําการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อชวยใหผูอื่นพน
จากภยันตราย ในคดี People v. Fowler 178 Cal. 657, 174 p. 892 (1918) จําเลยทํา
รายรางกายผูตายและปลอยใหผูตายนอนสลบบนถนน ผูตายถูกรถทับตาย ศาลตัดสินวา
จําเลยมีความผิดฐานฆาคนตาย (murder) ในคดี Jones v. State 220 Ind. 384, 43 N.E. 
2nd 1017 (1942) จําเลยขมขืนเด็กหญิงอายุ 12 ป เปนเหตุใหเด็กหญิงผูน้ันเกิดอาการ
วิกลจริตเน่ืองจากความเจ็บปวดและความเสียใจ จนเด็กหญิงมีอาการช็อคหรือกระโดดลง
ในลําธารและจมน้ําตาย ปรากฏวาจําเลยสามารถชวยเด็กหญิงน้ันไมใหจมนํ้าตายไดโดย
ไมเปนภยันตรายแกตนเอง แตจงใจไมชวย ศาลสูงมลรัฐอินเดียนาพิพากษาใหจําเลยมี
ความผิดฐานฆาคนตาย ในคดี Commonwealth v. Cali 247 Mass. 20 141 N.E. 510 

                                                 
1Jones v. United States, 308 F. 2d 307 (D.C. Cir. 1962).  
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  อยางไรก็ตาม ถาหากผูกระทํามีหนาท่ีตองชวยใหผูอื่นพนจากภยันตราย
ตามกฎหมาย ยอมไมอาจยกเปนขอตอสูท่ีวา ผูไดรับภยันตรายเปนผูกอใหเกิดภยันตราย
น้ันเองโดยประมาท ดังในกรณีท่ีลูกเรือตกลงไปในทะเลดวยความประมาท นายเรือก็มี
หนาท่ีตองชวยใหลกูเรือพนภยันตรายน้ัน 
 6)  หนา ท่ี ท่ี เกิดจากการตองควบคุมการกระทําของผูอื่น บุคคลอาจมี
ความสัมพันธเปนการสวนตัวในการควบคุมการกระทําของผูอื่นเพื่อประโยชนของ
สาธารณชน ดังน้ัน การไมควบคุมยอมกอใหเกิดความรับผิดทางอาญาได เชน บิดามารดา
ยอมมีหนาท่ีตองกระทําการคุมครองลูก ๆ ของตนเอง ขณะเดียวกันบิดามารดายอมมี
หนาท่ีคุมครองบุคคลท่ีสามใหพนจากการทํารายของลูกตนเองดวย นายจางยอมมีหนาท่ี
หามปรามลูกจางในการที่ลูกจางทํางานในทางการท่ีจางในบางเร่ืองเชน เจาของรถอาจมี
ความรับผิดทางอาญาในการที่พนักงานขับรถของตนไปชนผูอื่นซ่ึงถึงแกความตาย เพราะ
ตนเองไมหามปรามใหพนักงานขับรถจํากัดความเร็ว 
 7)  หนาท่ีของเจาของท่ีดิน เจาของท่ีดินมีหนาท่ีตองกระทําการบางอยาง
เพ่ือใหความปลอดภัยแกผูท่ีตนเองเชิญมาบนที่ดินของตนเอง เชนเจาของไนทคลับอาจ
ตองรับผิดในความตายของลูกคาท่ีมาใชบริการของตนเองเนื่องจากการไมจัดหาทางหนี
ไฟโดยการงดเวนถือเปนความประมาทอยางยิ่ง ดังในคดี Commonwealth v. Welansky 
316 Mass. 3836, 55 N.E. 2d 902 (1944)  
  ตลอดเวลาที่ผานมา มีแนวโนมจะมีการสรางสถานการณตาง ๆ ท่ีกําหนด
หนาท่ีในทางกฎหมายท่ีจะตองกระทําเพ่ิมมากข้ึน และแนวโนมเชนวาน้ีจะยังคงมีอยู
ตลอดไปในอนาคต 
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4.  องคประกอบทางจิตใจ (Mental Element) 
 เพ่ือท่ีจะใหบุคคลมีความรับผิดทางอาญาตามคอมมอนลอว เพียงแตการกระทํา
อยางเดียวไมเพียงพอ บุคคลตองมีสภาพจิตใจอันเลวราย (mens rea) ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติดวย ดังสุภาษิตลาตินท่ีวา Actus non facet reum, nisi mens sit rea ซ่ึงแปลเปน
ภาษาอังกฤษวา An act does not make one guilty, unless his mind is guilty และแปล
เปนภาษาไทยวา “การกระทําเพียงอยางเดียวไมเปนความผิด เวนแตจิตใจของเขาผิด
ดวย” ความยุงขององคประกอบทางจิตใจของความผิดตามคอมมอนลอวคือแตละฐาน
ความผิดมีสภาพจิตใจที่แตกตางกัน และแมกระทั่งความผิดฐานเดียวกันท่ีประกอบดวย
การกระทําหลาย ๆ ลักษณะ แตละลักษณะของการกระทํายังอาจมีสภาพทางจิตใจท่ี
แตกตางกัน นอกน้ีสภาพจิตใจยังอาจแบงเปนความผิดทางจิตใจในลักษณะที่เปนอัตนัย 
(subjective fault) กับความผิดทางจิตใจอันมีลักษณะเปนปรนัย (objective fault) และ
ความผิดท่ีสภาพจิตใจที่ไมมีความผิด (ความรับผิดเด็ดขาด) ความผิดทางจิตใจท่ีทําใหการ
กระทําเปนความผิดอาจไดแกการกระทําโดยเจตนา (intention) กระทําโดยรู (knowledge) 
การกระทําโดยเลินเลอ (recklessness) และการกระทําโดยประมาท (negligence) ตาม 
Common Law ใชคําวา maliciously คือมีจิตใจอันมุงรายสําหรับความผิดฐานฆาคนตาย 
 ขอสังเกตเกี่ยวกับองคประกอบทางจิตใจ 
 1.  เพียงแตมีการกระทําอยางเดียงไมเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดความรับผิดทางอาญา 
 2.  บุคคลตองมีสภาพจิตใจอันเลวรายตามที่กฎหมายบัญญัติไวดวย 
 3.  ท้ังน้ีเปนไปตามหลักสุภาษิตกฎหมายท่ีเขียนเปนภาษาลาติน Actus non facit 
reum, nisi mens sit rea ซ่ึงแปลเปนภาษาอังกฤษวา An act does not make one 
guilty, unless his mind is guilty. ซ่ึงอาจแปลเปนภาษาไทย การกระทําเพียงอยางเดียว
ไมเพียงพอที่จะกอใหเกิดความรับผิดทางอาญา เวนแตเขามีสภาพจิตใจที่เลวรายดวย 
 4.  ความยุงยากขององคประกอบทางจิตใจของความผิดตามคอมมอนลอว คือแต
ละฐานความผิดมีสภาพจิตใจท่ีแตกตางกันไป เชน ความผิดฐานฆาคนตาย ก็ตองมีเจตนา
ฆาหรือแมกระท่ังความผิดฐานเดียวกัน การกระทําแตละอันท่ีเปนองคประกอบของ
ความผิดยังตองมีเจตนาในการกระทําแตละอันดวย เชน ความผิดฐานลักทรัพย (Larceny) 
ซ่ึงบัญญัติวา the defendant intentionally (โดยจงใจ) take property to which he knows 
(ทราบดี) he is not entitled, intending (เจตนา) to deprive the rightful owner of possession 
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 5.  นอกจากนี้ยังมีปญหาจากความไมชัดเจนของศัพทตาง ๆ เชน คําวา “specific 
intent” (เจตนาเฉพาะ) กับคําวา general intent (เจตนาท่ัวไป) 
 สําหรับคําวา specific intent ไมสูจะเปนปญหานัก เพราะมักหมายวาสภาพจิตใจ
ท่ีจําเปนตองมีสําหรับองคประกอบของความผิดเชนความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา 
(murder) ก็ตองมีเจตนาเฉพาะที่จะฆา (a specific intent to kill) 
 สําหรับคําวา general intent เปนคําท่ีศาลมักจะใชเพื่ออธิบายถึงความรับผิดทาง
อาญาของจําเลยในกรณีท่ีจําเลยไมไดมุงท่ีจะกอใหเกิดผลอยางหน่ึงอยางใดเปนการ
เฉพาะ เชนกรณีท่ีมีคนเสพสุราจนเมาแลวไปฆาผูอื่นจนถึงแกความตายโดยที่ยังไมรูดวย
วาตนเองถือปนอยูในมือ ยอมเปนความผิดฐานฆาคนตายในระดับท่ี 2 (murder in the 
second degree) ในขณะที่ฆาคนตายโดยไตรตรองไวกอน (premeditated) เปน murder 
in the first degree 
 เหตุผลท่ีแทจริงสําหรับหลักเกณฑก็เน่ืองจากศาลเห็นวาการเสพสุราจนมึนเมา
ดวยความสมัครใจและไปทําใหผูอื่นถึงแกความตาย ยอมถือเปนเร่ืองท่ีนาตําหนิจนเรียก
ไดวาเปนฆาตกร อยางไรก็ตาม เหตุผลที่แทจริงนาจะไดแกวาความผิดฐาน second 
degree murder ตองการเพียงเจตนาท่ัวไป (general intent) ทําใหคนเมาสุรามีความผิด
ฐานฆาคนตายในระดับท่ี 2 ในประมวลกฎหมายอาญาตัวอยาง (Model Penal Code-
M.P.C.) ไมยอมรับคําวา specific intent กับคําวา general intent โดยกําหนดสภาพจิตใจ
แยกออกเปน 4 ลักษณะดังน้ี 
 1.  purposely  (โดยจงใจ) 
 2.  knowingly  (โดยรูดีวา) 
 3.  recklessly  (โดยเลินเลอ) 
 4.  negligently  (โดยประมาท) 
 1.  คําวา purposely ไดแกการที่จําเลยจงใจใหการกระทําของตนเองเกิดผลอยาง
หน่ึงอยางใดเปนการเฉพาะโดยรูสํานึก 
      (a defendant acts purposely when he consciously desires his conduct 
to cause a particular result) 
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 2.  คําวา knowingly หมายความวาจําเลยรูวาการกระทําของเขาจะตองทําให
เกิดผลอยางหน่ึงอยางใด 
      (knowingly when he is aware that his conduct is practically certain to 
cause a particular result.) 
 3.  เลินเลอ (recklessly) หมายถึงวา จําเลยรูถึงการกระทําของเขาอาจกอใหเกิด
ผลอยางหน่ึงอยางใด 
     (recklessly when he is aware that his conduct might cause a particular 
result) 
 4. negligently (โดยประมาท) หมายถึงการท่ีจําเลย ควรจะรูวา (should be aware) 
การกระทําของเขาอาจกอใหเกิดผลอยางหน่ึงอยางใด 
     (negligently when he should be aware of a risk that his conduct might 
cause a particular result) 
 โดยใน M.P.C. จะระบุไปเลยวาความผิดฐานใดตองการสภาพจิตใจอยางไร
สําหรับองคประกอบความผิดแตละอัน 
 

4.1 การถายโอนเจตนา (Transferred intent) 
      การถายโอนเจตนา (Transferred intent) เปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงท่ีศาลใช
ลงโทษคนที่เจตนากระทําความผิดตอคนหน่ึง แตผลตามความเปนจริงเกิดแกอีกบุคคล
หน่ึง เชน A ตองการทําราย B จึงปากอนหินใส B แตพลาดไปถูก C, A ไมมีความผิดฐาน
ทําราย C เพราะ A ไมมีเจตนาทําราย C เวนแตเจตนาทําราย B จะถายโอนไปยัง C ซ่ึง
หลักการถายโอนเจตนามาจากหลักกฎหมายเร่ืองละเมิด โดยหลักการถายโอนเจตนา 
เจตนาจะติดตามการกระทําไป โดยไมคํานึงวาผลรายจะเกิดแกใคร เม่ืออธิบายตาม
หลักการเชนน้ี ความคิดช่ัวรายท่ี A มีตอ B ยอมจะโอนไปยัง C เปนผลให A มีความผิด
ฐานทํารายรางกาย C 
 คดีถายโอนเจตนามักจะเรียกกันวาคดี “bad aim” หรือการเล็งพลาด เน่ืองจาก
คดีโดยมากมักจะเกิดจากการยิงพลาด  ศาลถือวาการยิงพลาดไมทําใหระดับความรับผิด
แตกตางกัน เชน ยิง A พลาดไปถูก C ก็เปนความผิดเหมือนยิงถูกเปา คือยิงถูก C 
น่ันเอง อยางไรก็ตาม การถายโอนเจตนาอาจใชกับกรณีท่ี A ตองการฆา B ดวยการ
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 4.2 การกระทําผิดตัวโดยสําคัญผิด 

     กรณีใกลเคียงกับการกระทําโดยพลาด ไดแก เร่ืองกระทําผิดตัวโดยสําคัญผิด 
เชน A ยิง C ในท่ีมืดโดยเขาใจวา C คือ B ในสถานการณเชนน้ี A มีความผิดฐานฆา C 
โดยเจตนา เพราะเขาไดฆาคนที่เขามีเจตนาจะฆา  เพียงเขาเขาใจผิดวา C คือคนอื่นเทา
น้ันเอง จึงไมจําเปนตองนําหลักเร่ืองการถายโอนเจตนามาใชในกรณีน้ี 
 ศาลมักจะจํากัดหลักการโอนเจตนาใหใชเฉพาะกับกรณีท่ีผลที่เกิดข้ึนกับส่ิงที่
ต้ังใจกระทําคลายคลึงกัน เชน A ต้ังใจทําราย B จึงใชกอนหินปา B แตพลาดไปถูกบาน
หนาตางกระจกของ C แตก A ไมมีความผิดฐานทําใหเสียทรัพย เพราะเจตนาในการทํา
ราย B แตกตางจากเจตนาการทําใหเสียทรัพย 
 
 4.3 ความรับผิดโดยปราศจากความผิด (liability without fault) 
        ความรับผิดโดยปราศจากความผิด สามารถแยกออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
       1) ความรับผิดเด็ดขาด ซ่ึงไดแกกรณีท่ีจําเลยอาจถูกลงโทษเพียงแตพิสูจนได
วาจําเลยไดกระทําในส่ิงท่ีกฎหมายหาม และแมจําเลยจะไดพยายามพิสูจนวาไดใชความ
ระมัดระวังท่ีจะปองกันไมใหการกระทําน้ันเกิดข้ึนก็ตาม ก็ไมอาจยกเปนขอตอสูได 
       2) ความรับผิดอันเกิดจากการกระทําความผิดของผูอื่น (vicarious liability) 
เชนการกระทําความผิดของลูกจาง การที่จําเลยมีการส่ังใหทําส่ิงหน่ึงส่ิงใด การที่จําเลย
ตองรับผิดทางอาญาไมใชเกิดจากการไมมีเจตนาหรือเปนเร่ืองผิดปกติ การรับผิด
เน่ืองจากการกระทําของผูอื่นอาจเกิดการที่ผูลงมือกระทําความผิดขัดคําส่ังของนายก็ได 
เชนคนผสมสุรา (bartender) ขายสุราใหแกเด็กโดยขัดคําส่ังนายจางไมใหขายแกเด็ก เหตุ
ท่ีกําหนดใหการรับผิดเน่ืองจากการกระทําของผูอื่น และความรับผิดเด็ดขาด อาจ
เน่ืองมาจากเหตุผลประการตาง ๆ ดังน้ี 
  (1)  เปนความผิดเล็กนอยที่ไมเกี่ยวกับความเลวรายทางจิตใจ (moral 
turpitude) หรือกอใหมีตราบาปทางสังคมแตประการใด 
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  (2)  ผูละเมิดกฎหมายในกรณีน้ีมักจะมีเร่ืองนาตําหนิ  
  (3)  ความผิดแมจะมีอยูบางแตยากแกการพิสูจน เชน ผูจําหนายอาหาร
ปลอมปนมักจะเปนผูไมใสใจ การพิสูจนความประมาทในแตละคดียอมเปนการยาก 
                ในทํานองเดียวกันคนที่ขายสุราใหแกเด็ก มักจะทําดวยความเห็นชอบ
ของนายจาง การจะพิสูจนวานายจางเห็นชอบดวยในแตกรณียอมเปนการยาก แมจะไม
ถึงกับเปนไปไมไดก็ตาม หลักท่ีวาการปลอยคนผิดดีกวาการลงโทษคนบริสุทธิ์ยอมไมอาจ
นํามาใชกับกรณีน้ี เน่ืองจากความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการลงโทษ เม่ือ
เทียบกับผลดีของการจูงใจใหใชความระมัดระวังมีมากกวากัน 
 ผูท่ีไมเห็นดวยกับความรับผิดเด็ดขาดก็มีอยูเชนเดียวกัน 
 1.  เห็นวาไมเปนธรรมแกผูทําความผิด 
 2.  ทําใหการเคารพนับถือกฎหมายลดนอยถอยลง 
 ใน M.P.C. ยอมรับหลักเร่ือง Liability without fault เหมือนกัน โดย
เห็นวาจะเจตนาหรือไมเจตนาก็มีโอกาสกระทําความผิดเทากันตราบเทาท่ีมีโทษปรับ
เทาน้ันและไมยอมรับหากมีโทษจําคุก 
 

4.4 การสําคัญผิดในขอเท็จจริง (mistake of fact) 
  การสําคัญผิดในขอเท็จจริงทําใหไมมีสภาพจิตใจตามท่ีกฎหมายกําหนด การ
ฆาคนตายโดยเขาใจผิดเพ่ือรักษาชีวิตตัวเองยอมไมมีความผิดฐานฆาคนหากเปนการ
เขาใจผิดโดยสุจริต หรือมีเหตุอันสมควรคิดวาหญิงยินยอมยอมไมเปนความผิดฐานขมขืน
กระทําชําเรา 
  1) บางคร้ังการสําคัญผิดโดยสุจริต และโดยมีเหตุอันควรก็ไมอาจเปนขอแกตัว
ได โดยเฉพาะความผิดเด็ดขาด 
 2)  การสําคัญผิดเพียงแตเปลี่ยนแปลงระดับความผิด (degree of crime) และ
คุณลักษณะของการกระทําของจําเลยไมไดแตกตางกับการกระทําท่ีจําเลยต้ังใจกระทํา 
ความสําคัญผิดโดยสุจริตและโดยมีเหตุอันควรไมอาจยกข้ึนเปนขอตอสูแกตัว เชนจําเลย
ต้ังใจลักทรัพยโดยเขาใจผิดวาทรัพยน้ันราคา $195 แตความจริงมีคา $205 A มีความผิด 
grand larceny 
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5.  ความผิดฐานลักทรัพย  (Larceny) 
 ความผิดฐานลักทรัพยเปนความผิดท่ีกําเนิดมาจากคําพิพากษาของศาล และ
จํากัดเฉพาะเปนการ “เอาไปในลักษณะที่เปนการละเมิด” (Trespass in the taking) โดย
ขโมยจะตองเอาทรัพยไปจากการครอบครองของเจาของทรัพย ตอมาศาลไดขยายการ
ครอบครองออกไปหลายลักษณะโดยอํานาจการครอบครองที่มีอยูเหนือทรัพยตามความ
เปนจริงอาจไมมีอยูก็ได การท่ีศาลไมยอมขยายความผิดฐานลักทรัพยออกไป ทําใหฝาย
นิติบัญญัติของประเทศอังกฤษตองเขามาบัญญัติกฎหมายเร่ือง ยักยอก (embezzlement) 
กับฉอโกง (false pretenses) เพ่ือปดชองวางของกฎหมาย  ความยุงยากของศาลใน
ประเทศสหรัฐในปจจุบัน จึงอยูท่ีการแยกวาการกระทําเชนไรเปนลักทรัพย ยักยอก หรือ
ฉอโกง 
 เพื่อท่ีจะเขาใจขอแตกตางของความผิดเกี่ยวกับการเอาทรัพยของผูอื่นไป ซ่ึง
ไดแกความผิดฐานลักทรัพย (larceny) ยักยอก (embezzlement) และฉอโกง (false 
pretenses) ตองมองยอนกลับไปหาประวัติศาสตรวาความผิดตาง ๆ เหลาน้ีเกิดข้ึนมาได
อยางไร 
 ความผิดประการแรก ไดแกความผิดฐานลักทรัพย (larceny) ซ่ึงกําหนดข้ึนโดย          
ผูพิพากษาของศาลในประเทศอังกฤษมากกวาท่ีจะเปนการกําหนดข้ึนโดยรัฐสภาของ
ประเทศอังกฤษ 
 ความผิดฐานลักทรัพยเกิดจากการที่บุคคลหน่ึงเอาทรัพยไปจากการครอบครอง
ของผูอื่นโดยมิไดรับความยินยอม องคประกอบหลักซ่ึงจํากัดขอบเขตของความผิดฐานลัก
ทรัพยคือการท่ีผูรายตองเอาทรัพยไปจากการครอบครอง (possession) ของผูเสียหาย 
การลักทรัพยตองเปนการเอาทรัพยของผูอื่นไปในลักษณะที่เปนการละเมิด ผูพิพากษาท่ี
กําหนดขอบเขตของความผิดฐานลักทรัพย เห็นวาความผิดฐานลักทรัพยมุงท่ีจะปองกัน
การละเมิด ซ่ึงเปนการทําลายความสงบสุขมากกวาท่ีจะปองกันทรัพยจากการถูกเอาไป
โดยไมชอบ การเอาทรัพยของผูอื่นไปโดยไมไดรับอนุญาตหรือโดยมิชอบยอมกอใหเกิด
ทะเลาะเบาะแวงหรือตอสูกัน หากเจาของพบวามีผูเอาทรัพยสินไปจากการครอบครอง
ของตนเอง แตถาผูกระทําความผิดครอบครองทรัพยสินของผูอื่นในขณะที่เอาทรัพยสิน 
น้ันไป (ซ่ึงปจจุบันไดแกความผิดฐานยักยอก) หรือเม่ือเขาไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไป
จากเจาของทรัพยโดยการพูดจาหลอกลวง (ซ่ึงปจจุบันไดแกความผิดฐานฉอโกง) กรณี
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 เม่ือเวลาผานไป โดยเฉพาะชวงท่ีประเทศอังกฤษมีการขยายการผลิตและการคา
ธุรกิจ ผูพิพากษาเห็นวามีความจําเปนตองขยายความผิดฐานลักทรัพยใหกวางขวาง
ออกไปเพื่อคุมครองทรัพยสินใหพนจากถูกลักเอาไปโดยมิชอบ ซ่ึงผูพิพากษาเองก็ไมได
ดําเนินการโดยตรงที่จะยกเลิกหลักท่ีวา การลักทรัพยยังตองมีการเอาไปในลักษณะท่ีเปน
การละเมิด แตกลับกลาววามีการละเมิดในสามประการดังน้ี ท้ัง ๆ ท่ีตามความเปนจริง
เปนการยากท่ีจะพบวามีการละเมิด 
 1.  ผูรับฝากทรัพย (bailee) ท่ีครอบครองทรัพยของผูอื่น แตเปดหีบหอ (broke 
bulk) ออกโดยใชกําลังและเอาสิ่งของภายในหีบหอไปโดยมิชอบ เปนความผิดฐานลัก
ทรัพย ผูพิพากษาบางทานเห็นวาการท่ีผูรับฝากทรัพยเปดหีบหอโดยมิชอบ ทําใหการ
ครอบครองของผูรับฝากทรัพยส้ินสุดลงและบินกลับยังผูฝากทรัพยซ่ึงอาจอยูหางไกล
ออกไป บางทานก็เห็นวาเพียงแตส่ิงหุมหอภายนอกเทาน้ันท่ีอยูในความครอบครองของ  
ผูฝากทรัพย ผูฝากทรัพยแมจะอยูหางไกลออกไปยังคงครอบครองทรัพยน้ันอยู ซ่ึงเปน
เร่ืองสมมติข้ึนมาท้ังส้ิน เพราะผูรับฝากทรัพยไมมีการครอบครองสิ่งของท่ีบรรจุในหีบหอ
ตามความเปนจริง แตผูพิพากษาเองมีความรูสึกวามีความจําเปนท่ีจะตองปกปองคุมครอง
การพาณิชย การคา ซ่ึงเจริญข้ึนอยางรวดเร็ว 
 2.  ผูพิพากษาไดคิดคนแนวคิดบางอยางข้ึนมาซ่ึงเรียกวา “การครอบครองโดย
สมมติ” (constructive possession) ซ่ึงไมมีการครอบครองตามความเปนจริง เม่ือเราพบ
คําวาโดยสมมติ (construction) พึงเขาใจวาเราสมมติวาส่ิงน้ันมีอยูโดยความจริงมิไดมีอยู 
จริง การครอบครองโดยสมมติ มีอยูในสถานการณ 3 ประการดังน้ี 
 (1) นาย (master) หรือนายจาง (employer) สงมอบทรัพยใหกับบาว (servant) 
หรือ ลูกจาง (employee) เพ่ือใหลูกจางใชทรัพย หรือรักษาไว หรือนําไปสงมอบใหกับ
ผูอื่นแทนนายจาง เดิมเคยถือวาลูกจางมีสิทธิครอบครอง ดังน้ันการเอาไปจึงไมเปน
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 (2)  เจาของทรัพยทําทรัพยหาย (lost) หรือลืมวางทิ้งไว (mislaid) จะเห็นไดวา
ท้ังสองกรณีน้ีเจาของไมไดครอบครองทรัพยน้ันตามความจริง เพราะเจาของทรัพยอยู
หางไกลจากทรัพยน้ันมากเกินกวาท่ีจะมีอํานาจเหนือทรัพยน้ัน และในกรณีท่ีทรัพยสิน
หายเจาของทรัพยอาจยังไมทราบดวยวาทรัพยสินของตนเองอยูแหงหนตําบลใด แต
เจาของก็ยังถือวามีสิทธิครอบครองเหนือทรัพยน้ันโดยสมมติ เม่ือมีคนพบและเก็บเอา
ทรัพยน้ันไป และเห็นเคร่ืองหมายที่แสดงวาทรัพยน้ันเปนของใคร แตเอาทรัพยน้ันไป ถือ
เปนการเอาทรัพยน้ันไป จากการครอบครองของเจาของทรัพย จึงมีความผิดฐานลักทรัพย 
 (3)  เจาของทรัพยสงมอบทรัพยใหแกผูอื่นในลักษณะเปนการทําธุรกรรมให
สําเร็จตอหนาเจาของทรัพย (Transaction to be completed  in the owner’s presence)  
เชน สงธนบัตรมูลคา 1,000 บาทใหแกลูกจางรานขายของเพ่ือชําระราคาสินคามูลคาเพียง
เล็กนอย หรือสงอัญมณีใหรานเพชรตีราคาขณะที่ยืนรออยู กรณีตาง ๆ เหลาน้ีถือวา
เจาของยังมีสิทธิครอบครองโดยสมมติ ในขณะที่อีกฝายหนึ่งมีเพียงการยึดถือไวเทาน้ัน 
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 การพัฒนาหลักเร่ืองการครอบครองโดยสมมติในขณะที่ไมมีการครอบครอง
ตามความเปนจริงจึงเทากับเปนการขยายขอบเขตของความผิดฐานลักทรัพย เพราะการ
เขาไปยุงเหยิงกับการครอบครองโดยสมมติก็เทากับเปนการเอาไปโดยละเมิดทํานอง
เดียวกับการเขาไปรบกวนสิทธิการครอบครองที่แทจริงน้ันเอง 
 3. การไดมาซ่ึงสิทธิครอบครอง ซ่ึงไมใชเปนการไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในทรัพยของ
ผูอื่นโดยการหลอกลวง และตอมาเอาทรัพยมาเปนของตนเองโดยทุจริต มีความผิดฐาน 
ลักทรัพย 
 ขอแตกตางวาอะไรเปนการไดมาซ่ึงสิทธิครอบครองกับกรรมสิทธิ์ ซึ่งเปน
ความผิดฐานฉอโกง (false pretenseห) ไมใชเร่ืองงาย การหลอกลวงอาจทําดวยวาจา
หรือลายลักษณอักษรก็ได อาจเปนการหลอกลวงดวยส่ิงท่ีเปนเท็จในปจจุบันหรือในอดีตก็
ได การสัญญาหลอก ๆ ก็เปนการแสดงขอความอันเปนเท็จ รวมตลอดจนการสงมอบการ
ครอบครองโดยสําคัญผิด 
 การท่ีผูกระทําความผิดเอาการครอบครอง (ไมใชกรรมสิทธิ์) ในทรัพยของผูอื่น
ไปโดยการกลาวเท็จ โดยมีเจตนาเอาทรัพยของผูอื่นไปโดยมิชอบ คดีท่ีสําคัญไดแก การที่
จําเลยเชามาเพ่ือเดินทางไปยังเมือง Sutton แตต้ังใจที่จะเดินทางไปที่อื่นและขายมาน้ัน 
และเอาเงินที่ไดจากการขายมาหลบหนีไป จําเลยจึงเอามาเดินทางไปยังเมือง Smithfield 
และขายมาไป  เน่ืองจากเจาของสงมาใหแกจําเลยดวยความเต็มใจ จึงไมมีการเอาไปโดย
ละเมิดท่ีจะทําใหการเอาไปเปนลักทรัพย แตผูพิพากษากลับตัดสินวาเปนลักทรัพยโดย
ตัดสินวาเจาของมายังคงครอบครองมาโดยสมมติจนถึงเวลาท่ีจําเลยขายมาไป การลักทรัพย
ลักษณะเชนน้ี มักเรียกกันวาลักทรัพยโดยใชกลอุบาย (larceny by trick) 
 แตในป 1799 มีคดีท่ีผูพิพากษาในประเทศอังกฤษตัดสินวา การครอบครองโดย
สมมติไมอาจนํามาใชกับทรัพยท่ีมีผูมอบใหกับลูกจางเพื่อนําไปมอบใหกับนายจาง โดยคดี
น้ันมีขอเท็จจริงวาเสมียนธนาคารรับเงินจากผูฝากเงิน เพ่ือเขาบัญชีธนาคาร แตลูกจาง
เอาเงินใสกระเปาของตนเอง แทนที่เอาเงินใสลงไปในลิ้นชักใสเงิน โดยเจตนาที่จะเอาเงิน
น้ันไป ทุกคนอาจคิดวาเม่ือนายจางสงมอบทรัพยใหกับลูกจาง นายจางก็ยังคงครอบครอง
ทรัพยน้ัน ทุกคนก็นาจะเขาใจวาทันทีท่ีผูฝากเงินเอาเงินยื่นใหกับลูกจาง การครอบครอง 
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5.1 องคประกอบความผดิฐานลักทรัพย 

      ความผิดฐานลักทรัพยอาจใหคําจํากัดความเปนภาษาอังกฤษไดดังนี้ Larceny 
can be defined as the (1) trespassory (2) taking and carrying away of the (3) 
personal property (4) of another (5) with intent to steal it. 
 (1)  คําวา trespassory นาจะแปลวาการเอาไปในลักษณะละเมิด คือผูกระทํา
ความผิดเอาทรัพยไปจากการครอบครองของผูครอบครอง ผูซ่ึงโดยปกติมักจะเปนเจาของ
ทรัพย แตก็ไมเสมอไป ถาหากผูกระทําผิดไดเบียดบังทรัพยท่ีอยูในความครอบครองของ
ตนเองยอมไมเปนความผิดฐานลักทรัพยเพราะไมไดเอาไปจากการครอบครองของผูใด 
ดังน้ันเม่ือบุคคลหน่ึงขายทรัพยใหแกผูอื่น แตไมสงมอบทรัพยน้ันยอมไมมีความผิดฐาน
ลักทรัพย ในทํานองเดียวกันชางซอมซ่ึงไดรับทรัพยไวโดยชอบเพื่อทําการซอมแลวตอมา
ภายหลังนําทรัพยไปโดยเจตนาลักยอมไมมีความผิดฐานลักทรัพยเชนเดียวกัน ผูพบของ
ตกของหายหรือของที่มีผูลืมท้ิงไว หรือผูไดรับมอบทรัพยไวโดยมีผูมาสงมอบใหโดย
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  จําเลยเก็บของหายไดโดยมีเจตนาจะคืนแกเจาของ แตตัดสินใจเอาทรัพยน้ัน
ไวในภายหลังไมเปนการลักทรัพย ถาการเอาไปในเบื้องแรกเปนการชอบดวยกฎหมาย
และโดยสุจริต การเบียดบังในภายหลังไมเปนเหตุใหมีความผิดฐานลักทรัพย เพราะไมมี
การละเมิด 
  ถาเจาของทรัพยยินยอมใหจําเลยเอาทรัพยไปยอมไมมีความผิดฐานลัก
ทรัพย ปญหาเกิดข้ึนเม่ือเจาของทรัพยทราบวาโจรกําลังวางแผนจะมาลักทรัพยของตนเอง 
จึงดักซุมรอจับโจรซึ่งมักมีตํารวจรออยูและเพื่อใหโจรทําการไดโดยสะดวก จึงเปดประตู
หนาตางไว การกระทําของเจาของทรัพยมีลักษณะเปนการใหความยินยอมหรือไม ศาล
ตัดสินวาไมเปนการใหความยินยอม เวนแตในบางคดีท่ีเจาของทรัพยยื่นทรัพยใหแกโจร
เอง หรือลูกจางของเจาของทรัพยไดยื่นทรัพยใหแกโจรตามคําส่ังของนายจาง 
  การที่จําเลยใหเจาของปมนํ้ามันเติมนํ้ามันใสถังนํ้ามันในรถยนต เสร็จแลว
ขับหนีไปโดยไมชําระคานํ้ามัน ศาลตัดสินวาเปนการลักทรัพยโดยใชกลอุบาย จําเลยได
แตสิทธิครอบครอง ไมใชกรรมสิทธิ์ การหลอกลวงทําใหความยินยอมของเจาของทรัพย   
เสียไป 
  จําเลยไปหาพนักงานจายเงิน โดยมีแผนจะชิงทรัพยธนาคาร พนักงาน
จายเงินแสรงทําเปนเห็นดวย แตบอกใหผูจัดการทราบ ผูจัดการจึงบอกใหพนักงาน
จายเงินสงถุงเงินใหแกจําเลย เม่ือจําเลยลงมือชิงทรัพย จําเลยถูกจับพรอมกับถุงเงินในมือ 
ตัดสินวาจําเลยมีความผิดฐานชิงทรัพยธนาคาร ธนาคารไมไดยินยอมตอการเอาไปใน
ลักษณะละเมิด เพียงแตทําใหการกระทําความผิดสะดวกข้ึนเทาน้ัน 
  ตํารวจทราบวาจําเลยตองการขโมยรถ ท้ิงรถของตนเองพรอมกุญแจรถไว
ดวย และซอนตัวอยูเบาะที่น่ังดานหลัง จําเลยเขามาในรถและขับรถออกไป ตัดสินวา
จําเลยผิดฐานลักทรัพย เจาของรถไมไดใหความยินยอมในการเอารถไป ท่ีทําเชนน้ันก็เพ่ือจะ
จับผูรายเทาน้ันเอง 
  ผูเสียหายซ่ึงเปนเจาของเอกสารที่มีคามากและเก็บไวในตูนิรภัย และ
ทราบวาจําเลยมีความประสงคจะขโมยทรัพยน้ัน ผูเสียหายขอใหเพ่ือนซ่ึงเชาสํานักงาน
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  นายจางทราบจากลูกจางวา จําเลยขอใหลูกจางลักทรัพยของนายจาง
ใหแกจําเลย จึงใหลูกจางนําหีบหอของไปสงใหกับจําเลยโดยแสรงทําเปนรวมมือดวย 
ตัดสินวาไมเปนลักทรัพย 
  ลูกจางบริษัทบรรจุเน้ือไดถูกจําเลยขอใหนําเน้ือไปใสในรถมาของจําเลย
เพ่ือจําเลยจะไดขโมยเนื้อน้ัน ซ่ึงลูกจางทําตามหลังจากท่ีแจงใหนายจางทราบโดยนายจาง
ใหลูกจางแสรงทําเปนรวมมือดวย ศาลตัดสินวาไมเปนความผิดฐานลักทรัพยเพราะไมมี
การละเมิด 
  ในกรณีท่ีบุคคล 2 คนมีประโยชนรวมกันในทรัพย เชน เปนหุนสวนกัน
หรือเปนเจาของรวม  มีคดีท่ีตัดสินวา ทรัพยสินของหุนสวนมิใชทรัพยสินของผูอื่น ดังน้ัน
ผูเปนหุนสวนจึงไมผิดฐานลักทรัพยเพราะไมมีการละเมิดในส่ิงท่ีตนเองมีสิทธิครอบครอง 
หรืออีกนัยหน่ึง ทรัพยท่ีตนเองเปนเจาของบางสวนยอมไมใชทรัพยสินของผูอื่น แตศาล
บางแหงก็ตัดสินวา สิทธิเชนน้ียอมแบงแยกได 
  การขโมยทรัพยสินระหวางสามีภรรยาก็มีปญหายุงยากเชนเดียวกัน 
เพราะสามีภรรยาถือเปนบุคคลเดียวกัน ตอมามีกฎหมายใหหญิงมีสามีมีสิทธิถือทรัพยสิน
เปนการสวนตัวโดยปลอดจากการควบคุมของสามี ทําใหยกเลิกหลักการเปนบุคคล
เดียวกันของสามีและภรรยา และบางศาลมีการแยกทรัพยสินระหวางสามีภรรยาเปน
ทรัพยสินรวมกันในครัวเรือน (household property) กับทรัพยสินซ่ึงเปนของคูสมรสคน
หน่ึงคนใดโดยเฉพาะ การเอาไปเปนลักทรัพย 
    กรณีนายจางใหลูกจางดูแลทรัพยสินของตนเอง นายจางยังคงครอบครอง
ทรัพยน้ัน ลูกจางมีการยึดถือเทาน้ัน การที่ลูกจางเอาทรัพยน้ันไป จึงเปนการเอาไปโดย
ละเมิด เปนความผิดฐานลักทรัพย 
   ลูกจางรับทํานา นายจางจัดหาลาเพื่อไถนา ลูกจางพาลาหนีไป ตัดสินวา
ลูกจาง ลักทรัพย ลูกจางมีการยึดถือทรัพยเทาน้ัน ไมมีสิทธิครอบครอง 
    ยามเฝาบารตอนกลางคืนเอาเงินจากเคร่ืองคิดเงินไป ตัดสินวาเปนลัก
ทรัพย คนยามมีการยึดถือเทาน้ัน ในขณะที่เจาของสถานที่มีสิทธิครอบครอง 
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   ชางซอมบํารุงซ่ึงอยูภายใตการดูแลของหัวหนางานมีกุญแจเปดหองเก็บของ
ซ่ึงเปนของนายจาง ใหเบียดบังเอาทรัพยไปจากอาคาร ตัดสินวาเปนลักทรัพย โดยลูกจาง
ตอสูวาเปนยักยอก 
   จําเลยเปนผูจัดการสํานักงาน Western Union Office มีรหัสของผูนิรภัย 
รหัสอีกชุดหนึ่งอยูท่ีสํานักงานใหญ เอาเงินไปจากตูนิรภัยโดยมิชอบ ศาลตัดสินวาไมผิด
ฐานลักทรัพย เปนผิดยักยอกเพราะมีสิทธิครอบครองทรัพยท่ีอยูในตูนิรภัยน้ัน 
  ลูกจางควบคุมดูแลรานคาซ่ึงเปนของผูอื่น มีอํานาจขายสินคา รับเงิน นํา
เช็คไปเบิกเงินจากธนาคาร มีกุญแจและรูรหัสของตูนิรภัย นําสินคาจากรานไปสงใหจําเลย 
ลูกจางมีการครอบครองไมใชเพียงแตยึดถือ ไมเปนลักทรัพย จําเลยที่รับทรัพยไวไมผิด
ฐานรับของโจร 
 

 (2)  การเอาและพาไป  (taking and carrying away) 
      ก.  การเอา  (taking หรือ caption) 
                จําเลยยอมไมมีความผิดฐานลักทรัพยของผูอื่น เวนแต จําเลยจะไดมี
การ “เอา” ทรัพยผูอื่นไป คําวา “เอา” หมายถึงการจําเลยมีอํานาจเหนือ (dominion) 
ทรัพยน้ัน จําเลยยอมไมมีการเอาทรัพยของผูอื่น ถึงหากจําเลยจะมีเหตุลักทรัพยของผูอื่น 
ทําใหทรัพยหลนจากมือของเจาของทรัพยตกลงบนพื้นดิน และจําเลยหาทรัพยน้ันไมพบ
เพราะความมืด ศาลมลรัฐอลาบามา (Alabama) ตัดสินวาไมมีการเอาไปในลักษณะที่
จําเลยมีอํานาจเหนือทรัพยน้ัน ในทํานองเดียวกัน หากจําเลยพยายามเอาทรัพยท่ีมีการ
ลามโซไว ทรัพยน้ันถึงแมจะเคลื่อนท่ีไดแตก็ไมสามารถเอาไปได ในทางตรงกันขามบุคคล
อาจสามารถเอาทรัพยของผูอื่นไป โดยท่ีตัวจําเลยไมไดมีอํานาจเหนือทรัพยน้ันดวย
ตนเอง ดังในกรณีท่ีบุคคลนั้นขายทรัพยของผูอื่นใหแกบุคคลที่สามที่เขาใจวาทรัพยน้ัน
เปนของจําเลยและเขาครอบครองทรัพยน้ัน 

  ข.  การพาไป (carrying away หรือ asportation) 
       ปจจุบันมลรัฐตาง ๆ สวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงยึดหลัก

กฎหมายคอมมอนลอวท่ีวา ความผิดฐานลักทรัพยตองมีการพาไป (carrying away) 
ยกเวนบางมลรัฐท่ีไดยกเลิกหลักเร่ืองการพาไป เพราะเหตุท่ีบุคคลอาจมีอํานาจเหนือ
ทรัพยน้ันโดยไมจําเปนตองมีการพาไป คําวาพาไปไมจําเปนตองตีความตามตัวอักษร 
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  ขอยุงยากของการพาไปไดแก การที่ A ทําทีวาเปนเจาของทรัพยขาย
ทรัพยของ B ใหแก C ซ่ึงเปนผูพาทรัพยน้ันไป ในกรณีน้ี A ไมเคยแตะตองทรัพยน้ันเลย 
กลาวไดหรือไมวา A เอาและพาทรัพยน้ันไป ความเห็นสวนมากเห็นวา C เปนผูเอาและ
พาทรัพยไป อีกฝายหน่ึงเห็นวาหลักเร่ืองตัวการและตัวแทนไมนาจะนําปรับใชกับกรณีน้ีได 
 
 (3)  ทรัพยที่พึงลักได 
  ตามคอมมอนลอว ทรัพยท่ีพึงลักไดไดแกส่ิงท่ีกฎหมายถือวาเปนทรัพยสิน 
(property) และเปนส่ิงท่ีอาจเอามาเปนกรรมสิทธิ์ได 
  ขุมทรัพย ช้ินสวนของเรือท่ีแตกหัก สาหรายทะเลที่มาเกยต้ืนอยูบน
ชายฝงทะเลชวงนํ้าข้ึนและน้ําลดไมเปนทรัพยของเจาของชายหาดทะเลและไมอาจเปน
ทรัพยท่ีพึงลักได 
  หอยนางรมที่นําไปเพาะเลี้ยงไวในทางนํ้าสาธารณะไมใชเปนการละทิ้งใหกับ
สาธารณชนตราบเทาท่ีมีเคร่ืองหมายชี้ใหเห็นวาใครเปนเจาของและไมใชแหลงหอยนางรม
ตามธรรมชาติ 
  หมู 3 ตัว ถูกสุนัขบากัดตาย เจาของนําไปฝงไวในท่ีของตนเอง ขุดหลุม
ลึกลงไป 3 ฟุต โดยไมมีเจตนาขุดข้ึนมาอีก ในเย็นวันเดียวกัน จําเลยขุดหมูข้ึนมาแลว
นําไปขาย ลูกขุนเห็นวาไมมีการสละกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินโดยเจาของหมู ตัดสินวาจําเลย
ผิดฐานลักทรัพย 

 
1Smith v. United States, 291 F.2d 220 (9th Cir. 1961).    
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  ศพมนุษยไมเปนทรัพยท่ีพึงลักได เพราะกฎหมายไมยอมรับความเปน
ทรัพยในศพตามคอมมอนลอว การปฏิบัติศพมนุษยโดยไมสมควร จนกระท่ังเห็นไดวาเปน
การกระเทือนตอความรูสึกผูคน เปนความผิดข้ัน misdemeanor 
  การลักโลงศพท่ีบรรจุศพก็ดี ท่ีนําไปฝงก็ดี หรือการลักเส้ือผา หรือส่ิงของที่
บรรจุไปกับศพก็ดี ไมถือเปนทรัพยท่ีมีการละทิ้ง แตเปนทรัพยของผูจัดการมรดกของผูตาย 
หรือของคนฝงศพน้ัน 
  ปญหาคือการเอาปายหลุมฝงศพท่ีฝงไวอยางม่ันคง จนมีลักษณะเหมือน
อสังหาริมทรัพย เปนการลักทรัพยหรือไม 
  ศาลตัดสินวา กระแสไฟฟาเปนทรัพยท่ีพึงลักได (People v. Menagas 
367 Ill. 330, 11 NE2d 403 (1937)) ลักษณะเชนน้ีเปนการช้ีใหเห็นวาคอมมอนลอวกําลัง
หนีหางจากการที่ทรัพยตองเปนวัตถุท่ีสามารถมองเห็นได 
  การใชเคร่ืองจักรกล และลูกจางของเจาของโรงสีอื่นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา
ของตนเองไมเปนลักทรัพย แมกฎหมายมลรัฐนิวยอรคจะบัญญัติวา ส่ิงท่ีลักไดไดแกทุกส่ิง
ท่ีสามารถเอาเปนกรรมสิทธิ์ไดเวนแตอสังหาริมทรัพย ดังท่ีเคยมีศาลกลาววา การทดสอบ
ท่ีแทจริงท่ีวาส่ิงใดเปนทรัพยท่ีพึงลักไดหรือไม ไมใชส่ิงน้ันมีรูปรางหรือไมมีรูปราง แต
นาจะเปนวาส่ิงน้ันสามารถเอาไปจากเจาของหรือไม 
  ส่ิงท่ีลักและพาเอาไปตองเปนสังหาริมทรัพย ดังน้ัน โดยสภาพแลว ท่ีดิน 
ก็ดี โรงเรือนก็ดี หรือส่ิงท่ีไมสามารถเก็บและพาไปยังสถานท่ีแหงอื่น ไมเปนทรัพยท่ีพึง     
ลักได 
 
  สัตว  สัตวตาง ๆ รวมท้ังนก ปลา ยอมเปนทรัพยท่ีลักได ถากฎหมาย
ยอมรับวาเปนทรัพยสินและอาจถือเอาเปนกรรมสิทธิ์ได และสามารถครอบครองได เชน 
มา ปศุสัตว และสัตวปกตาง ๆ เชน ไก เปด หาน 
   อยางไรก็ตามกฎหมายไมยอมรับการมีกรรมสิทธิ์ในสัตวปา รวมทั้งปลา
และนกท่ีอยูตามแหลงธรรมชาติ ไมเปนการลักทรัพยในการที่จะไปเอาสัตวน้ัน แตสัตว
ตาง ๆ ตามกลาวมาน้ี ยอมเปนทรัพยท่ีพึงลักไดหากเลี้ยงจนเช่ือง หรือนํามาฆา และทุก
ศาลเห็นพองตองกันวาหากส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีตองเหมาะท่ีจะบริโภคเปนอาหารหรือผลิต
เปนอาหาร 
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   นก กา หรือนกพิราบซ่ึงอยูในกรง หรือชองท่ีมันอยู ในเคหสถาน แมจะ
เขาออกไดโดยเสรี ก็เปนทรัพยท่ีพึงลักได แตไมใชเม่ือมันบินออกจากเคหสถานและบิน
ไปมาตามธรรมชาติของมัน 
   การฆาและเอาสัตวปาไปจากที่ดินของผูอื่นไมเปนลักทรัพย เวนแตการฆา
และการเอาไปเปนการกระทําท่ีแยกออกจากกันได เพราะชวงเวลาหลังการฆาและกอน
การเอาสัตวไป  ไมมีชวงเวลาใดที่กลาวไดวาสัตวน้ันอยูในความครอบครองของเจาของ
ท่ีดินเลย แตถาหากสัตวน้ันถูกฆาและถูกท้ิงใหอยูบนท่ีดิน เจาของที่ดินยอมเปนเจาของ
ทรัพยน้ัน และมีผูบุกรุกมาเอาสัตวน้ันไป ผูน้ันมีความผิดฐานลักทรัพย 
   กฎหมายคอมมอนลอวชวงตน ๆ และศาลอเมริกันเคยตัดสินวา สัตวปา
ตามแหลงธรรมชาติไมใชส่ิงท่ีพึงลักได ถึงแมสัตวน้ันจะถูกฆาหรือเลี้ยงใหเช่ืองแลวก็ตาม 
ถาหากสัตวน้ันยังมีลักษณะไมมีคุณคาไมเหมาะที่จะรับประทานเปนอาหารหรือนํามาผลิต
อาหาร แมจะมีคุณคาในทางอื่น ๆ ก็ตาม แตก็มีความเห็นวา สัตวตาง ๆ เหลาน้ีจะมีความ
เหมาะแกการรับประทานเปนอาหารหรือไมก็ตาม แตถาเหมาะแกประโยชนอื่น ๆ ก็นาจะ
เปนทรัพยท่ีลักได ดังน้ันในประเทศอังกฤษจึงมีศาลตัดสินวา เหยี่ยวที่เลี้ยงเช่ืองแลว เปน
ทรัพยท่ีพึงลักได เพราะเปนประโยชนแกเจาชายและบุรุษผูยิ่งใหญ (princes and great 
men) ในกีฬาลานก และในอเมริกาเปนความผิดฐานลักทรัพย ในการลักพาเอานก 
mockingbird ท่ีเลี้ยงจนเชื่องแลวของผูอื่นไป หรือตัวนก otter ซ่ึงหนังของมันมีราคา  

  ตามคอมมอนลอว สุนัขแมจะถือเปนของมีคาขนาดท่ีเจาของถึงแกความ
ตาย สุนัขน้ันตกแกผูจัดการมรดก และเจาของอาจฟองผูทําละเมิดสุนัขก็ตาม แตก็ไมถือ
เปนทรัพยท่ีพึงลักได เพราะตามกฎหมายถือกันวาสุนัขไมมีคาใด ๆ เลย 
   หลักเกณฑน้ีดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยพระราชบัญญัติวาสุนัขเปน
ทรัพยท่ีอาจลักได หรือไมก็มีฐานะเปนทรัพยเพราะมีกฎหมายเก็บภาษีจากสุนัข หรืออาจ
มีการตรากฎหมายใหกวางขวางวาการลักสังหาริมทรัพยใหหมายความรวมถึงสุนัขดวย 
หรืออาจกลาวไดวาหลักกฎหมายคอมมอนลอวในสวนท่ีเกี่ยวกับสุนัขไมอาจใชไดแลว 
 
   ทรัพยสินหาย  ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันวาอาจมีการลักทรัพยสินหาย 
กลาวคือ ในการทําใหทรัพยสินหาย เจาของทรัพยไมไดถูกรอนสิทธิในทรัพยน้ัน หรือ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยน้ันไมไดถูกทําใหลดนอยถอยลงแตประการใด กรรมสิทธิ์ในทรัพยยัง
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   ถาผูโดยสารแท็กซ่ี รถประจําทาง อากาศยานไดลืมหีบหอไว คนขับแทนท่ี
จะพยายามสงกลับไปใหเจาของโดยวิธีการตาง ๆ กลับเปดหีบหอและเอาทรัพยภายในหีบ
หอไป คนขับกระทําความผิดฐานลักทรัพย 
   ศาลมลรัฐเทนเนสซี่ (Tennessee) ไดแยกออกเปนทรัพยสินหาย (Lost 
property) กับทรัพยท่ีลืมไว (mislead property) และการเอาทรัพยท่ีผูอื่นหลงลืมไวเปนลัก
ทรัพย สวนการเอาทรัพยสินหายไปไมเปนลักทรัพย ซ่ึงก็มีผูเห็นวาการแบงเชนน้ีไมนาจะ
ถูกตอง 
   ถาเจาของทรัพยสละกรรมสิทธิ์ในทรัพย ไมใชเพียงแตลืมวางไว การเอา
ไปยอมไมเปนการลักทรัพย 
   ทรัพยสินหาย (Lost property) คือทรัพยสินที่ไมไดต้ังใจวางไวตรงที่พบ 
ทรัพยสินท่ีลืมไว (mislaid property) คือทรัพยสินท่ีต้ังใจวางไวตรงที่พบ แตเจาของลืมไป
วาไดวางไวท่ีใด 
   ในกรณีทรัพยท่ีหลงลืมไว ศาลเห็นวาการครอบครองไมเคยขาดจาก
เจาของ เม่ือคนท่ีพบทรัพยน้ันเอาทรัพยไป เปนการเอาทรัพยไปจากการครอบครองของ
เจาของทรัพย 
   การเอาทรัพยสินหายไป ผูพบทรัพยเอาทรัพยไปจากการครอบครองโดย
สมมติของเจาของทรัพย ดังน้ันในเวลาที่เอาทรัพยสินหายไป และต้ังใจเอาเปนของตนเอง 
โดยรูหรือมีเหตุท่ีจะเช่ือวาอาจพบเจาทรัพยมีความผิดฐานลักทรัพย 
 

  ทรัพยซ่ึงไดมาหรือไดมาซ่ึงการครอบครองโดยมิชอบหรือโดยผิด
กฎหมาย 
  ทรัพยซ่ึงไดมาซึ่งการครอบครองมิชอบหรือไดมาโดยผิดกฎหมาย ยอมไม
ทําใหส่ิงของนั้นขาดคุณลักษณะของทรัพย ยอมไดรับการคุมครองตามกฎหมายอาญา
เชนเดียวกัน และอาจปองกันมิใหทรัพยถูกเอาไปโดยมิชอบ ศาลไดตัดสินมาเปนเวลานาน
แลววา ทรัพยท่ีมีการขโมยมาอาจถูกผูอื่นขโมยตอไปไดอีก 
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  ราคา  ทรัพยท่ีพึงลักไดตองมีราคา  ทรัพยท่ีไมมีราคายอมไมอาจเปน
ทรัพยท่ีพึงลักได สําหรับราคาน้ันแมจะเล็กนอยสักพียงใด ก็ยอมเปนการเพียงพอ เชน
กระดาษเพียงช้ินเดียว อาจมีคาสําหรับเจาของทรัพย แตไมจําเปนตองมีคาสําหรับผูอื่น  
ราคามีความสําคัญอยู 2 ประการ 
  1.  ทรัพยน้ันตองมีราคาท่ีพึงเห็นได 
  2.  ราคาของทรัพยเปนเคร่ืองกําหนดความรายแรงของความผิด 
 
   สิทธิซ่ึงเปนตราสาร (Chose in Action)  
  หลักคอมมอนลอวมีวากระดาษเพียงแผนเดียวก็อาจเปนวัตถุท่ีพึงลักได 
แตกระดาษท่ีมีขอตกลงเปนลายลักษณอักษร ไมอาจเปนทรัพยท่ีพึงลักได กระดาษน้ันจะ
กลายเปนเพียงพยานหลักฐานแหงหน้ีเทาน้ัน และคาของมันจะหายไปหมดและหมดความ
เปนทรัพยสินไปดวย ดังน้ันจึงไมเปนความผิดฐานลักทรัพยในการท่ีเอา ต๋ัวสัญญาใชเงิน
ของผูอื่นไป ตลอดจน พันธบัตร ใบหุน เหตุผลที่ดีท่ีสุดสําหรับหลักเกณฑขอน้ีก็คือวา 
กระดาษนั้นไดกลายเปนพยานหลักฐานแหงสิทธิ และหยุดการเปนส่ิงอื่น ๆถึงแม
พยานหลักฐานจะถูกลักไป แตสิทธิน้ันก็ยังคงอยูเหมือนเดิม แตถา chose in action มี
ความบกพรองจนเปนโมฆะ หรือต๋ัวสัญญาใชเงินหรือหนังสือรับรองของธนาคารที่มีการ
จายเงินไปตามนั้นแลว ก็อาจฟองวามีการลักกระดาษได ปจจุบันมีการตรากฎหมายออกมา
วาสิทธิท่ีเปนตราสารอาจถูกลักได ตราสารแหงหน้ีตามความหมายของกฎหมายไดแก 
เช็ค หนังสือรับรองการฝากเงิน ใบหุน ใบฝากของในคลังสินคา ต๋ัวสัญญาใชเงิน เปนตน 
 

  อสังหาริมทรัพย 
  ตามคอมมอนลอว อสังหาริมทรัพยลักไมได ทรัพยท่ีจะลักไดตองเปน

สังหาริมทรัพย ตามคอมมอนลอวเปนเพียงบุกรุกเทาน้ันในการตัดตนไม หญา ผัก และพา
เอาไปในทันที หลักการเดียวกันน้ีใชกับ แรธาตุ กอนที่มีการขุดข้ึนมา นํ้ามันสนกอนท่ีจะ
กรีดจากตน 
  ตามหลักคอมมอนลอวท่ีวาอสังหาริมทรัพยไมอาจลักไดมีการเปลี่ยนแปลง
โดยพระราชบัญญัติท้ังในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ีเพื่อปดชองวางและรายละเอียดท่ี
ไมชัดเจน 
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  การขโมยพืชผลของตนไมเปนลักทรัพยแมการแยกตัวทรัพยกับการเอาไป
จะมีลักษณะตอเน่ืองกันก็ตาม หลักการนี้ถูกขยายไปถึงแรทองคําดวย ใครก็ตามที่ขุดถาน
หิน  เหล็ก และแรอื่น ๆ โดยรูวาอยูบนท่ีของผูอื่นโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของเปน
ลักทรัพย 
   เพ่ือใหเปนไปตามหลักท่ีวาสังหาริมทรัพยเทาน้ันที่อาจถูกลักได การแยก
และพาไปในทันใดซึ่งส่ิงท่ีติดกับท่ีดินจนมีลักษณะของอสังหาริมทรัพยยอมไมเปนลัก
ทรัพย ซ่ึงไดแกบานทั้งหลังหรือบางสวนของบาน ร้ัว ทอนํ้า ทอแกส ประตู หนาตาง ถา
ส่ิงน้ันเปนเพียงเพื่อใชกับอสังหาริมทรัพยเทาน้ัน และไมไดติดกับอสังหาริมทรัพย เชน 
รูปภาพ เฟอรนิเจอร กุญแจ และส่ิงอื่นท่ีคลายคลึงกัน เปนสังหาริมทรัพยเปนทรัพยท่ีลัก
ได ในทํานองเดียวกัน ส่ิงท่ีติดไวเปนการช่ัวคราว และเจตนาที่จะถอดถอน และอาจถอด
ออกโดยไมเปนอันตรายแกท่ีดิน เชน สายพานท่ีตอกับมูเลในโรงเลื่อย ศาลบางแหงมี
พระราชบัญญัติท่ีบัญญัติวาเปนลักทรัพย ในการลักและพาเอาส่ิงท่ีติดกับท่ีดินไปโดยมี
เจตนาทุจ ริต  ทรัพย ท่ีถือเปนสวนหนึ่ งของอสังหาริมทรัพย  อาจมีลักษณะเปน
สังหาริมทรัพยได หากเจาของทรัพยน้ันแยกตัวทรัพยออกจากกัน ส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีจะ
กลายเปนส่ิงท่ีพึงลักไดตามคอมมอนลอว เชน เม่ือเจาของที่ดินโคนตนไมแลว เก็บเกี่ยว
เอาพืชผลไป   
   แนวโนมของประมวลกฎหมายอาญาสมัยใหมมักจะบัญญัติกฎหมายวา
ดวยการลักทรัพยใหครอบคลุมถึงการลักทรัพยทุกชนิดท่ีมีราคาและสามารถเคลื่อนยายได 
ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาเคยตัดสินวา แกส (gas) และกระแสไฟฟา เปนทรัพยท่ีสามารถ
ลักไดโดยไมจําเปนตองมีกฎหมายบัญญัติไวเปนกรณีพิเศษ วิธีการลักทําโดยการตอทอ
แกสหรือ ตอสายไฟออมมาตรวัด ทรัพยผิดกฎหมาย เชน สุราเถื่อน หรือยาเสพติด หรือ
เคร่ืองมือสําหรับการเลนการพนันท่ีผิดกฎหมายก็อาจเปนทรัพยท่ีถูกลักได แตการใช
โรงงานหรือแรงงานของผูอื่นผลิตทรัพยส่ิงของไมเปนลักทรัพย แตก็อาจมีกฎหมาย
บัญญัติไวเปนการเฉพาะวาการลักแรงงานหรือบริการ หรือการใชทรัพยสินของผูอื่นเปน
ลักทรัพย 
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 (4)  ของผูอื่น  (of another) 
           การจะเปนความผิดฐานลักทรัพย ทรัพยท่ีลักตองเปนของผูอื่น สัตวปาแม
จะอยูในกรรมสิทธิ์ของผูอื่น ก็ไมอาจเปนทรัพยท่ีพึงลักได หรือทรัพยท่ีเจาของเดิมไดสละ
กรรมสิทธิ์ ก็ไมอาจเปนทรัพยท่ีพึงลักไดเชนเดียวกัน 
  ตามคอมมอนลอว เจาของรวม (co-owner) ไมอาจลักทรัพยของเจาของ
รวมอีกคนหน่ึง แนวโนมของกฎหมายสมัยใหมคือจําเลยไมอาจยกเปนขอตอสูในความผิด
ฐานลักทรัพย แม จําเลยจะมีประโยชนสวนไดเสียในทรัพย น้ัน โดยท่ีอีกฝายก็ มี
ผลประโยชนในทรัพยน้ันเชนเดียวกัน 
  บางคร้ังทรัพยท่ี A เปนเจาของอยูในความครอบครองของ B ในฐานะเปน
หลักประกันในหน้ีอันเกิดจากการจํานํา หรือ B มีสิทธิยึดหนวง กรณีเชนน้ีถือวาทรัพยน้ัน
อยูในความครอบครองของ B ถา A เอาทรัพยไปจากการครอบครองของ B โดยมีเจตนา 
ทําให B เส่ือมเสียสิทธิการจํานําหรือสิทธิยึดหนวง A มีความผิดฐานลักทรัพย ในทํานอง
เดียวกัน ถา A เอาทรัพยของตนเองไปฝาก B และขโมยกลับคืนมาโดยเจตนาที่จะให B 
จายราคาทรัพยใหแกตนเอง A มีความผิดฐานลักทรัพยของตนเองได 
  สําหรับความผิดฐานลักทรัพย ผูกระทําความผิดไมจําเปนตองลักทรัพย
จากเจาของทรัพยเสมอไป ผูกระทําความผิดคนท่ีสองอาจลักทรัพยจากผูกระทําความผิด
คนท่ีหน่ึงก็ได 
 
 (5) เจตนาลัก  (Intent to steal) 
                สําหรับความผิดฐานลักทรัพย ผูกระทําความผิดตองมีเจตนาลักทรัพยของ
ผูอื่น ซ่ึงเรียกเปนภาษาลาตินวา “animus furandi”1  คือ จําเลยตองมีเจตนาทําใหเจาของ
ทรัพยหรือผูมีสิทธิครอบครองตองสูญเสียการครอบครองทรัพยน้ันเปนการถาวร หรือทํา
ใหเจาของทรัพยตองสูญเสียการครอบครองทรัพยน้ันเปนระยะเวลาอันสมควร หรืเจตนา
นําทรัพยน้ันไปใชในลักษณะที่ทําใหเจาของทรัพยตองสูญเสียทรัพยน้ัน โดยความผิดฐาน
ลักทรัพย เปนการมองในแงเจาของทรัพยตองสูญเสียทรัพยน้ันไปมากกวาจะเปนการมอง
วาผูกระทําความผิดไดอะไรไปบาง ท้ังน้ีความผิดฐานลักทรัพยผูกระทําความผิดไม

 
1Animus furardi แปลวา intent to steal หรือ feloniously deprive the owner permanently of his 

property.  
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 การที่บุคคลหน่ึงเอาทรัพยของอีกบุคคลไปโดยมีเจตนาเอาไปใชเพียง 
ช่ัวคราว และนําทรัพยไปคืนอยางไมมีเง่ือนไขภายในเวลาอันสมควร ถือวาไมมีเจตนาลัก
ทรัพยน้ัน แตถาหากขณะท่ีเอาทรัพยไป ผูกระทํามีเจตนาเอาทรัพยไปเปนการถาวร แต
เกิดความกลัว จึงเอาทรัพยมาคืนเจาของ ก็ยังคงเปนความผิดฐานลักทรัพย 
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