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ประมาท



ประมาท

มาตรา 59 วรรคแรก บุคคลจะต้องรับผดิในทางอาญากต่็อเม่ือ
ได้กระท าโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระท าโดยประมาท ในกรณี
ที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผดิเม่ือได้กระท าโดยประมาท 
หรือเวน้แต่ในกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยแจง้ชดัใหต้อ้งรับ
ผดิแมไ้ดก้ระท าโดยไม่มีเจตนา 

มาตรา 59 วรรคส่ี กระท าโดยประมาท ได้แก่กระท าความผดิ
มิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดยปราศจากความระมัดระวงัซ่ึง
บุคคลในภาวะเช่นน้ันจักต้องมีตามวสัิยและพฤติการณ์ และ
ผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวงัเช่นว่าน้ันได้ แต่หาได้ใช้ให้
เพยีงพอไม่



ค าถาม

นายแดน น าปืนแก๊ปออกมาท าความสะอาด เมื่อเสร็จกน็ าปืนดงักล่าวซ่ึงได้ขีีน้ไกปืนไว้ 
พร้อมทั้งมีลูกกระสุนบรรจุในปืนครบทุกนัด วางพงิฝาห้อง ใกล้กบัประตูทางเข้ีาออกไว้ 
แล้วตนกไ็ปอาบน า้ นายด า หัวเสียเพราะทะเลาะกบัหุ้นส่วนมา ด้วยความโมโห
จงึเปิดประตูเข้ีามาในห้องและปิดกระแทกประตูโดยแรง การปิดประตูโดยแรงท าให้
ปืนล้มกระแทกพืน้ ปืนลัน่ไปถูกนางเชอร์ร่ีทีน่ั่งเล่นในห้อง ได้รับบาดเจ็บ

จงวนิิจฉัยว่าในกรณเีช่นนี ้ผู้ใดจะต้องรับผดิทางอาญาหรือไม่ อย่างไร



หลกักฎหมาย

•มาตรา 59 วรรคแรก บคุคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ตอ่เม่ือได้กระท า
โดยเจตนา เว้นแตจ่ะได้กระท าโดยประมาท ในกรณีท่ีกฎหมายบญัญัติให้
ต้องรับผิดเม่ือได้กระท าโดยประมาท หรือเว้นแตใ่นกรณีท่ีกฎหมายบญัญตัิ
ไว้โดยแจ้งชดัให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท าโดยไมมี่เจตนา 
•มาตรา 59 วรรคสี่ กระท าโดยประมาท ได้แก่กระท าความผิดมิใช่โดย
เจตนา แตก่ระท าโดยปราศจากความระมดัระวงัซึง่บคุคลในภาวะเชน่นัน้จกั
ต้องมีตามวิสยัและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมดัระวงัเช่นว่า
นัน้ได้ แตห่าได้ใช้ให้เพียงพอไม่



วนิิจฉัย
การจะวินิจฉยัวา่ผู้ใดกระท าโดยประมาทจะต้องมีกฎหมายบญัญตัิวา่การกระท าโดยประมาท
เป็นความผิดและพิจารณาการกระท าของผู้กระท าความผิดเปรียบเทียบกบับคุคลสมมตุิท่ีตกอยู่
ในสถานการณ์เดียวกนัตามวิสยัและพฤตกิารณ์เดียวกนั ถ้าผู้กระท าความผิดขาดหรือหยอ่น
ความระมดัระวงัไปกวา่บคุคลสมมตุิ ก็ถือวา่กระท าโดยประมาท ตามมาตรา 59 วรรค 4 

การกระท าของนายแดน น าปืนแก๊ปออกมาท าความสะอาด เม่ือเสร็จกน็ าปืนดงักล่าวซ่ึงไดข้ี้นไก
ปืนไว ้พร้อมทั้งมีลูกกระสุนบรรจุในปืนครบทุกนดั วางพิงฝาหอ้ง ใกลก้บัประตูทางเขา้ออกไว ้
แลว้กไ็ปอาบน ้า เป็นการกระท าท่ีเส่ียงต่ออนัตราย ซ่ึงไม่ใช่ปกติวิสยัท่ีบุคคลทัว่ไปพึงกระท า 
บุคคลสมมุติท่ีตกอยูใ่นสถานการณ์เดียวกนัตามวิสยัและพฤติการณ์เดียวกนั ก็จะไม่น าปืนท่ีมี
กระสนุ ขึน้ไกและพิงผนงัห้องไว้ ดงันัน้นายแดนกระท าโดยประมาท



วนิิจฉัย

ส่วนนายด า หวัเสียเพราะทะเลาะกบัหุน้ส่วนมา ดว้ยความโมโห จึงเปิดประตูเขา้มาใน
หอ้งและปิดกระแทกประตูโดยแรง การปิดประตูโดยแรงท าใหปื้นลม้กระแทกพ้ืน 
ปืนลัน่ไปถูกนางเชอร์ร่ีท่ีนัง่เล่นในหอ้ง ไดรั้บบาดเจบ็ นายด าไม่ทราบขอ้เทจ็จริงวา่
นายแดน น าปืนแก๊ปออกมาท าความสะอาด เม่ือเสร็จกน็ าปืนดงักล่าวซ่ึงไดข้ี้นไกปืน
ไว ้พร้อมทั้งมีลูกกระสุนบรรจุในปืนครบทุกนดั วางพิงฝาหอ้ง ใกลก้บัประตู
ทางเขา้ออกไว ้ซ่ึงท าใหน้ายด าตอ้งมีวิสัยและพฤติการณ์ท่ีจะตอ้งระมดัระวงัในขณะ
เปิดประตูเขา้มา ดงันั้นการท่ี การปิดประตูโดยแรงท าใหปื้นลม้กระแทกพ้ืน ปืนลัน่ไป
ถูกนางเชอร์ร่ีท่ีนัง่เล่นในหอ้ง ไดรั้บบาดเจบ็ นายด าไม่ตอ้งรับผดิ



สรุป
•นายแดนต้องรับผิดฐานประมาทท าให้บคุคลอ่ืนได้รับอนัตราย 
•สว่นนายด าไมต้่องรับผิด เพราะถือวา่ไม่ประมาท



ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
การกระท าและผล



ความสัมพนัธ์ระหว่าง
การกระท าและผล

หากผลท่ีเกิดขึน้ไมส่มัพนัธ์กบัการกระท า

ผู้กระท าไมต้่องรับผิดในผลท่ีเกิดขึน้ 

แตต้่องรับผิดเทา่ท่ีได้กระท าไปแล้วก่อนหน้าท่ีจะเกิดผลนัน้



ผลโดยตรง

ผู้กระท าจะต้องรับผิดในผลนัน้ 
หากผลนัน้เป็นผลโดยตรง ตาม
ทฤษฎีเงื่อนไข

1

หากไมใ่ช่ผลโดยตรง ก็ไม่ต้องรับ
ผิด

2



ผลแห่งการกระท า
ทีท่ าให้ผู้กระท า
ต้องรับโทษหนัก
ขีึน้

ผู้กระท ำจะต้องรับผิดในผลนัน้ 
หำกผลนัน้เป็น

ผลโดยตรงตำมทฤษฎีเงื่อนไข
และผลธรรมดำ ตำมทฤษฎีเหตุที่

เหมำะสม



มาตรา 63 ผลธรรมดา
•ทฤษฎีเหตท่ีุเหมาะสม มีหลกัในการพิจารณาคือดวูา่เหตนุัน้เหมาะสม
เพียงพอตามปกติท่ีจะเกิดผลขึน้หรือไมห่ากเพียงพอก็ต้องรับผิดในผล หาก
ไมเ่พียงพอก็ไมต้่องรับผิดในผลนัน้ 
• "ผลธรรมดา" ตามมาตรา 63 คือผลตามทฤษฎีเหตท่ีุเหมาะสมนัน่เอง
•มาตรา 63 ถ้าผลของการกระท าความผิดใดท าให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนกั
ขึน้ ผลของการกระท าความผิดนัน้ต้องเป็นผลท่ีตามธรรมดาย่อมเกิดขึน้ได้



ผลธรรมดา

• "ผลธรรมดา" ตามมาตรา 63 นัน้ หมายถึงผลท่ี ผู้กระท าสามารถ"คาดเห็น" ความเป็นไปได้
ของผลนัน้ ซึง่ใช้มาตรฐานของ "วิญญชูน“ เป็นหลกัในการวินิจฉยั 

• การ "คาดเห็น" นีไ้ม่ใช่ "เจตนาเลง็เห็นผล"ตามมาตรา 59 ผู้กระท าอาจ "คาดเห็น" โดยไม ่
"เลง็เห็นผล" ก็ได้

• เช่น ตวัอยา่งแรกท่ีแดงเผาบ้านของด าและขาวซึง่นอนอยูใ่นห้องใต้ดินโดยท่ีแดงไม่รู้ ถกูไฟ
คลอกตาย แดงไม่รู้ก็ถือวา่แดงไม่มีเจตนาฆา่ขาว ทัง้ประสงค์ตอ่ผลและเล็งเห็นผล (มาตรา 59 
วรรค 3)แตค่งต้องถือวา่แดง "คาดเห็น" ผลได้ เพราะเป็นการเผาบ้าน การท่ีขาวซึง่นอนในห้อง
ใต้ดินถกูไฟคลอกตาย คงต้องถือวา่เป็น "ผลธรรมดา"แดงจึงมีความผิดตาม มาตรา 224 วรรค
แรก



ความแตกต่างระหวา่งผลธรรมดาและผลโดยตรง

•หลกั "ผลธรรมดา" นัน้ใช้ได้ในกรณีท่ีผลบัน้ปลายเกิดขึน้นอกเหนือ
เจตนาของผู้กระท าในตอนแรก
•สว่นกรณีท่ีผู้กระท ามีเจตนาในผลนัน้เกิดขึน้ตัง้แต่ในตอนแรกอยู่แล้ว 
และในท่ีสดุผลนัน้ก็เกิดขึน้ เช่นนีไ้มใ่ช้หลกั "ผลธรรมดา" แตใ่ห้ใช้
หลกั"ผลโดยตรง" ตามทฤษฎีเง่ือนไขนัน่เอง



เหตุแทรกแซง

ถ้าผลโดยตรงเกิดจากเหตแุทรกแซง ต้อง
เป็นเหตแุทรกแซงท่ีคาดหมายได้ด้วย

เหตแุทรกแซงท่ีคาดหมายได้ 
พิจารณาตามทฤษฎีเหตท่ีุเหมาะสม



เหตุแทรกแซง

เหตแุทรกแซงจาก
เหตกุารณ์
ธรรมชาติ

เหตแุทรกแซงจาก
จากการกระท า
ของผู้ เสียหาย 

เหตแุทรกแซงจาก
จากการกระท า
ของจ าเลย 

เหตแุทรกแซงจาก
จากการกระท า
ของบคุคลท่ีสาม



ผลขีองการกระท าโดยประมาทต้องมคีวามสัมพนัธ์กบั
การกระท าโดยประมาท (ผลโดยตรง)

ค ำพพิำกษำศำลฎีกำที่ 1068/2502
จ าเลยรู้อยูว่า่ผู้ตายก าลงัโหนตวัอยู่
ข้างนอกรถด้านขวาและก าลงัมีรถสวนมาด้วย
ความเร็ว จ าเลยก็มิได้ชลอลดความเร็วลงหรือ
หยดุรถ เพียงแตห่กัรถหลบไปในระยะกระชัน้
ชิด ผู้ตายจงึถกูรถท่ีสวนมาเฉ่ียวถึงแก่ความ
ตาย ยอ่มได้ช่ือวา่เป็นการกระท าโดย
ปราศจากความระมดัระวงั ซึง่บคุคลในภาวะ
เช่นนัน้จกัต้องมีตามวิสยัและพฤตกิารณ์ ซึง่
จ าเลยอาจใช้ความระมดัระวงัเช่นวา่นัน้ได้แต่
หาได้ใช้ให้เพียงพอไม ่เช่นนี ้เป็นการกระท า
โดยประมาท

ค ำพพิำกษำศำลฎีกำที่ 1436/2511

เม่ือคดีฟังได้วา่จ าเลยขบัรถด้วยความ
ประมาทชนเสาไม้ท่ีปักริมทางแฉลบจะไปชน
เสาไฟฟ้าอยา่งแรงอนัเป็นการหวาดเสียวและ
ใกล้อนัตรายแล้วแม้ผู้ตายจะกระโดดลงจาก
รถก่อน หากแตใ่นระยะกระชัน้ชิดกบัท่ีรถจะ
เข้าชนเสาไฟฟ้าดงักลา่วเพื่อหลีกเลี่ยง
อนัตรายอนัเกิดขึน้เฉพาะหน้า และในท่ีสดุก็ได้
เกิดขึน้จริง ๆ ท าให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ก็
ต้องถือวา่เป็นผลอนัเกิดใกล้ชิดกบัเหตท่ีุจ าเลย
ขบัรถด้วยความประมาท จ าเลยต้องมี
ความผิด



จ าเลยท่ี 1 พยายามขม่ขืนกระท าช าเราผู้ตายโดยใช้ก าลงัประทษุร้ายผู้ตายจน
หมดสติแล้วน าไปทิง้ท่ีอา่งเก็บน า้โดยเข้าใจวา่ผู้ตายถึงแก่ความตายแล้ว ดงันัน้ 
การท่ีจ าเลยท่ี 1 มิได้รู้ข้อเท็จจริงอนัเป็นองค์ประกอบของความผิดวา่ผู้ตายยงัไม่
ถึงแก่ความตาย จะถือวา่จ าเลยท่ี 1 ประสงค์ตอ่ผลหรือย่อมเลง็เห็นผลไมไ่ด้ 
การกระท าของจ าเลยท่ี 1 จงึขาดองค์ประกอบความผิดตามความใน ป.อ. 
มาตรา 59 วรรคสาม จ าเลยท่ี 1 ไมมี่เจตนาฆา่ผู้ตาย ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 แตก่ระท าโดยประมาทเป็นเหตใุห้ผู้ตายถงึแก่ความตายตาม
มาตรา 291

ผลของกำรกระท ำโดยประมำทต้องมีควำมสัมพันธ์กับ
กำรกระท ำโดยประมำท (ผลโดยตรง)



ถ้าผลทีเ่กดิขีึน้ไม่ได้เกดิจากการกระท าโดยประมาท หรือไม่ใช่ผลโดยตรงจาก
การกระท าโดยประมาท ผู้กระท ากไ็ม่ต้องรับผดิ

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 114/2510

• จ าเลยไม่ได้ขบัรถเร็ว และทางลากไม้ที่ขบัมานัน้เป็นทางจ ากดับงัคบัให้ขบั
โดยข้างหนึง่เป็นคลอง อีกข้างหนึง่เป็นเขาจะขบัให้ห่างคลองอีกไมไ่ด้ เพราะ
ติดเขา การท่ีล้อพ่วงเอียงนัน้ก็เนื่องจากที่ตรงนัน้เป็นหลมุเอาหินกองไว้ หิน
แตกเป็นเหตใุห้ระดบัล้อที่ผ่านไปทรุดต ่าลง เช่นนี ้หาใช่ความประมาทของ
จ าเลยไม่ และรถที่จ าเลยขบัมาก็ไมไ่ด้คว ่า ถ้าผู้ตายไม่ด่วนตดัสินใจกระโดย
ลงจากรถเหมือนคนอื่นก็คงไม่ได้รับอนัตรายแต่อย่างใด



ถ้าผลทีเ่กดิขีึน้ไม่ได้เกดิจากการกระท าโดยประมาท หรือไม่ใช่ผลโดยตรงจาก
การกระท าโดยประมาท ผู้กระท ากไ็ม่ต้องรับผดิ

• ค ำพพิำกษำศำลฎีกำที่ 2147/2553
• บริเวณท่ีเกิดเหตเุป็นสามแยกติดตัง้สญัญาณจราจรไฟ และขณะเกิดเหตสุญัญาณจราจรไฟ
เป็นสญัญาณจราจรไฟสีเขียวให้เลีย้วขวา เม่ือได้รับสญัญาณจราจรไฟสีเขียวให้เลีย้วขวารถ
ทกุคนัท่ีจะเลีย้วขวาย่อมเคลื่อนท่ีแลน่เข้าสูท่างร่วมทางแยกผา่นช่องเดินรถของรถท่ีแลน่สวน
ทางมาไปได้ การท่ีจ าเลยขบัรถล า้เข้าไปในชอ่งเดินรถของรถท่ีแลน่สวนมาก็เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการเลีย้วขวาแลน่ผา่นช่องเดินรถของรถท่ีแลน่สวนทางมาเทา่นัน้ แตอ่บุตัิเหตท่ีุ
เกิดขึน้นัน้เน่ืองจากการกระท าของผู้ตายท่ีขบัรถฝ่าฝืนสญัญาณจราจรไฟสีแดงแลน่เข้าชนรถ
โดยสารท่ีจ าเลยเป็นผู้ขบัโดยท่ีไมว่า่จ าเลยหรือผู้ใดก็ไมอ่าจคาดคิดได้ จ าเลยจงึไมเ่ป็นฝ่าย
ประมาท การกระท าของจ าเลยจงึไมเ่ป็นความผิดฐานกระท าโดยประมาทเป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนถงึ
แก่ความตายตาม ป.อ. มาตรา 291



มาตรา 80
การพยายามกระท า

ความผิด

ผู้ใดลงมือกระท าความผิดแต่
กระท าไปไม่ตลอด หรือกระท าไปตลอด
แล้วแตก่ารกระท านัน้ไม่บรรลผุล ผู้นัน้
พยายามกระท าความผิด 

ผู้ใดพยายามกระท าความผิด ผู้นัน้
ต้องระวางโทษสองในสามสว่นของโทษท่ี
กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนัน้



มาตรา 81
ผู้ใดกระท าการโดยมุง่ตอ่ผลซึง่กฎหมายบญัญตัิเป็นความผิด 

แตก่ารกระท านัน้ไมส่ามารถจะบรรลผุลได้อย่างแน่แท้ เพราะเหตุ
ปัจจยัซึง่ใช้ในการกระท าหรือเหตแุหง่วตัถท่ีุมุง่หมายกระท าตอ่ ให้ถือ
วา่ผู้นัน้พยายามกระท าความผิด แตใ่ห้ลงโทษไมเ่กินกึ่งหนึ่งของโทษท่ี
กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนัน้ 

ถ้าการกระท าดงักลา่วในวรรคแรกได้กระท าไปโดยความเช่ือ
อย่างงมงาย ศาลจะไมล่งโทษก็ได้



มาตรา 82

•ผู้ใดพยายามกระท าความผิด หากยบัยัง้เสียเองไม่กระท าการ
ให้ตลอด หรือกลบัใจแก้ไขไม่ให้การกระท านัน้บรรลผุล ผู้นัน้ไม่
ต้องรับโทษส าหรับการพยายามกระท าความผิดนัน้ แต่ถ้าการ
ท่ีได้กระท าไปแล้วต้องตามบทกฎหมายที่บญัญตัิเป็นความผิด 
ผู้นัน้ต้องรับโทษส าหรับความผิดนัน้ ๆ



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 14715/2557

การท่ีจ าเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกนัตดัผลปาล์มของผู้ เสียหายจนหลน่ลง
มากองอยู่บนพืน้เป็นการแยกหรือเคลื่อนท่ีผลปาล์มออกจากต้น แตย่งั
ไมท่นัรวบรวมผลปาล์ม ผู้ เสียหายก็มาพบเสียก่อน ยงัถือไมไ่ด้วา่
จ าเลยที่ 1 และที่ 2 เข้ายดึถือเอาผลปาล์มจ านวนนัน้ไว้แล้วอนัเป็น
การเอาไปซึง่ทรัพย์ของผู้ เสียหาย 
กรณีจงึเป็นความผิดฐานพยายามร่วมกนัลกัทรัพย์เทา่นัน้



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2894/2555

ผู้ตรวจพิสจูน์อาวธุปืนให้การไว้ในชัน้สอบสวนวา่ อาวธุปืนแก๊ปของกลางเป็นอาวธุท่ีสามารถท า
อนัตรายแก่ชีวิตและวตัถไุด้ การท่ีกระสนุปืนไมล่ัน่เมื่อสบันกปืนนัน้สามารถเกิดขึน้กบัอาวธุปืน
ได้ หากดนิปืนมีความชืน้หรือเปียกชืน้ เพราะประกายไฟซึง่เกิดจากนกปืนสบัไปท่ีแก๊ปปืนไม่
สามารถลกุลามไปติดเนือ้ดินปืนในล ากล้องเพื่อสง่เม็ดตะกัว่ท่ีบรรจอุยูอ่อกไปทางปากกระบอก
ปืนได้ แสดงวา่ในวนัเกิดเหตหุากดนิปืนท่ีบรรจอุยูใ่นล ากล้องอาวธุปืนของกลางแห้ง ไม่เปียกชืน้ 
กระสนุปืนก็ต้องลัน่สง่เม็ดตะกัว่ท่ีบรรจอุยูใ่นล ากล้องออกมาใสใ่บหน้าผู้ เสียหายเป็นอนัตรายตอ่
ชีวิตได้ กำรกระท ำของจ ำเลยจงึเป็นกำรลงมือกระท ำควำมผิดไปตลอดแล้ว แต่กำร
กระท ำไม่บรรลุผลอันเป็นกำรพยำยำมกระท ำควำมผิดตำม ป.อ. มำตรำ 80

หำใช่กำรกระท ำนัน้ไม่สำมำรถจะบรรลุผลได้อย่ำงแน่แท้ เพรำะอำวุธปืนหรือเคร่ือง
กระสุนปืนของกลำงอันเป็นปัจจัยซึ่งใช้ในกำรกระท ำตำมมำตรำ 81 แต่อย่ำงใดไม่


