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กฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘-๓๓๓
ครั้งที่ ๕ - ๖
ดร.ศุ ภกิ จ แยมประชา

ความผิดฐานทําใหแทง
“แทง” เปนเรื่องทําใหสิ่งที่ปฏิสนธิแลวแตยังไมมีสภาพเปนบุคคลไมใหเกิด
“ฆา” เปนเรื่องทําใหสิ่งที่เกิดแลวดับ
มาตรา ๓๐๑ และ ๓๐๕ มีก ารแกไ ขเพิ่ม เติ มลา สุ ด โดยพระราชบั ญ ญั ติแ ก ไ ขเพิ่ม เติ ม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใชบังคับ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
มาตรา ๓๐๑ “หญิงใดทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผูอื่นทําใหตนแทงลูกขณะมีอายุ
ครรภเกินสิบสองสัปดาห ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หกเดือนหรือปรับไมเกินหกหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
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ความผิดฐานทําใหแทง
องคประกอบมีดังนี้
1. หญิงใดซึ่งตั้งครรภขณะมีอายุครรภเกินสิบสองสัปดาห
2. ทําใหตนเองแทงลูกหรือยอมใหผูอ่นื ทําใหตนเองแทงลูก
3. เจตนา (องคประกอบภายใน)

ความผิดฐานทําใหแทง
สํ า หรับ องคป ระกอบขอ แรกคือ หญิง ใด ผู ที ่ก ระทํ า ความผิด จะตอ งเปน หญิง ที่
ตั้งครรภเทานั้น และมีความประสงคจะลงโทษหญิงที่อายุครรภเกินกวา ๑๒ สัปดาห ดังนั้นผู
ที่รวมกับหญิงในการที่ทําใหหญิงแทงลูก ยอมไมมีความผิดฐานเปนตัวการตามมาตรา ๓๐๑
แตมีความผิดตามมาตรา ๓๐๒
กรณีที่ผิดฐานพยายามแตหญิงไดรับอันตรายสาหัสอยางอื่น หญิงไมตองรับโทษตาม
มาตรา ๓๐๔ สวนผูรว มกระทํากับหญิง ตอ งรับ โทษตามมาตรา ๓๐๒ วรรคสอง เพราะ
มาตรา ๓๐๔ ยกเวนโทษใหแตเฉพาะพยายามตามมาตรา ๓๐๒ วรรคแรก เทานั้น
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ความผิดฐานทําใหแทง
องคประกอบขอสอง เปนองคประกอบในสวนของการกระทําคือ ทําใหตนเองแทงลูก
ไมจํากัดวิธี อาจใชกําลังทํารายตนเองหรือยอมใหผูอื่นทํา เชน ทุบ ถีบที่หนาทอง หรือใชวิธี
อื่น เชน กินยาบางประเภทขับเด็กออกมา (คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๗/๒๔๘๖, ๕๖๖/๒๕๐๒)

ความผิดฐานทําใหแทง
แทงลูก หมายถึง การทําใหเด็กที่ปฏิสนธิขึ้นในครรภของหญิงถูกทําลายกอนที่จะคลอด
หรือคลอดออกมาแลวไมมีสภาพบุคคล ดังนั้นการแทงลูกอาจจะแทงตั้งแตเด็กอยูในครรภมารดา
หรือ เด็กนั้นอาจจะคลอดออกมาแลวแตยังไมมีส ภาพเปนบุคคลก็ได แตถาเด็กคลอดออกมามี
ชีวิตเพียงชั่ววินาทีเดียวแลวถึงแกความตาย เชนนี้ไมใชเปนแทงลูก สํา เร็จ ผูกระทํามีความผิด
ฐานพยายาม (คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๘๘/๒๕๑๐ ประกอบกับ ฎีกาที่ ๕๖๖/๒๕๐๒ และฎีกาที่
๖๗๗/๒๕๑๐ (ที่ประชุมใหญ))
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ความผิดฐานทําใหแทง
• ถาหญิงนั้นไมไดตั้งครรภจะมีความผิดฐานทําใหแทงลูกไดหรือไม
• องคประกอบที่สําคัญก็คือหญิงนั้นตองตั้งครรภ ดังนั้นถาหญิงไมไดตั้งครรภ แตเขาใจวามีครรภ
จึง ทํา แทง ในกรณีนี้ไ มใ ชเ ป น ความผิด ฐานพยายาม แตไ ม มีค วามผิด เลยทีเ ดีย วเพราะ
ขาดองคประกอบภายนอก การกระทําตามมาตรา ๓๐๑ จะเปนความผิดสําเร็จตอเมื่อมีผลคือ
การแทงลูกเกิดขึ้น ถา ดูประกอบกับมาตรา ๓๐๔ ก็จ ะเห็นไดวาความผิดฐานพยายามตาม
มาตรา ๓๐๑ นั้น ไมตองรับโทษ ดังนั้นแมหญิงพยายามทําแทงจนกระทั่งตัวเองไดรับอันตราย
สาหัสอยางอื่นก็ยังคงไมตองรับโทษ

ความผิดฐานทําใหแทง
• การกระทําใหตนเองแทงลูกนั้นรวมถึงการงดเวนตามมาตรา ๕๙ วรรคสุดทายดวยหรือไม
• ถาการงดเวนนั้นประสงคจะใหตนเองแทงลูกหรือเล็งเห็นผลวา จะทําใหเด็กนั้นไมอาจรอดและ
คลอดออกมาเปนทารก เมื่อมารดามีหนาที่อยูแลวที่จะตองปกปองมิใหเกิดการแทงลูก ดังนั้นถา
หญิงงดเวน โดยไมปองกันผลยอมเปนความผิดตามมาตรา ๓๐๑ โดยการงดเวนได

องคประกอบขอสุดทายคือ องคประกอบในสวนของจิตใจ คือมีเจตนาธรรมดา
ขอสังเกต : ถาหญิงยอมใหแพทยทําแทงและตองดวยกรณีตามมาตรา ๓๐๕ (๑) ถึง (๕)
หญิงไมมีความผิด (รวมทั้งแพทยดวย ไมมีความผิดตามมาตรา ๓๐๒)
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ความผิดฐานทําใหแทง
มาตรา ๓๐๒ “ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สิบป และปรับไมเกินสองแสนบาท”

ความผิดฐานทําใหแทง
มาตรา ๓๐๒ มีองคประกอบดังนี้
1. ผูใด
2. ทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอม
3. เจตนา (องคประกอบภายใน)
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ความผิดฐานทําใหแทง
คําวา ผูใด ตามมาตรา ๓๐๒ หมายถึงผูอื่น มิใชตัวหญิงที่มีครรภ คงมีปญหาวาในกรณีที่
ใชกําลังทํารายโดยหญิงยินยอม ตอมาหญิงแทงลูกนอกจากจะเปนความผิดตามมาตรา ๓๐๒ แลว
ยังมีความผิดตามมาตรา ๒๙๗ (๕) อีกดวยหรือไม
ความผิดตามมาตรา ๓๐๒ ตองเปนเรื่องที่หญิงยินยอม และผูกระทําเริ่มตนดวยเจตนาที่
จะทําแทงใหหญิง เมื่อมีการแทงลูกเกิดขึ้นก็มีความผิดตามมาตรา ๓๐๒ วรรคแรก (ไมใชวรรค
สอง) อยางไรก็ตามการทําแทงนั้น เล็งเห็นผลวา หญิงจะตองไดรับบาดเจ็บจากการเตะ การถีบ
หรือการเอานิ้วกรีดที่หนาทอง จึงเปนการทํารายตามมาตรา ๒๙๕ เมื่อเกิดผลคือทําใหหญิงแทง
ลูก ยอ มมีค วามผิด ตามมาตรา ๒๙๗ (๕) อีก บทหนึ ่ง ดว ย เปน การกระทํ า กรรมเดีย วผิด ตอ
กฎหมายตองลงโทษตามมาตรา ๒๙๗ (๕) ซึ่งเปนบทหนักที่สุดตามมาตรา ๙๐

ความผิดฐานทําใหแทง
การที่ผูกระทําจะตองรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา ๓๐๒ วรรคสอง นั้นตองเปนเรื่องหญิง
ไดรับอันตรายสาหัสอยางอื่น คือหมายความวาตองเปนกรณีตามมาตรา ๒๙๗ (๑) ถึง (๘) ไมรวม
(๕) เพราะ (๕) เปนองคประกอบความผิดตามมาตรา ๓๐๒ อยูแลว ตัวอยางเชน หญิงยินยอมให
ชายทําแทงโดยการทํารายรางกาย จนหญิงแทง กรณีเชนนี้เปนความผิดตามมาตรา ๓๐๒ วรรค
แรก และเปนความผิดตามมาตรา ๒๙๗ (๕) หากการทําแทงนั้นเปนเหตุใหหญิงเสียความสามารถ
ในการสืบพันธุ นอกจากเปนความผิดตามมาตรา ๒๙๗ (๕) และมาตรา ๒๙๗ (๒) แลว ยังเปน
ความผิดตามมาตรา ๓๐๒ วรรคสองอีกดวย เพราะเปนเหตุใหหญิงไดรับอันตรายสาหัสอยางอื่น
ซึ่งในที่น้…ี
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ความผิดฐานทําใหแทง
ซึ่งในที่น้กี ็คือการเสียความสามารถในการสืบพันธุ อยางไรก็ตามโทษตามมาตรา ๓๐๒ วรรคสอง
โทษเบากวามาตรา ๒๙๗ กลาวคือมาตรา ๒๙๗ มีโทษจําคุกตั้งแต ๖ เดือนถึง ๑๐ ป ตองลงโทษ
บทหนักตามมาตรา ๒๙๗ แตถาเปนกรณีหญิงไมยินยอม ผูกระทําจะมีความผิดตามมาตรา ๒๙๗
(๒) และ (๕) และมีความผิดตามมาตรา ๓๐๓ วรรคสอง ซึ่งมีโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป ใน
กรณีเชนนี้ตองลงโทษตามมาตรา ๓๐๓ วรรคสอง ซึ่งเปนบทหนักกวา (มาตรา ๒๙๗ โทษขั้นต่ํา
กําหนดไว ๖ เดือน)

ความผิดฐานทําใหแทง
มาตรา ๓๐๓ “ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นไมยินยอม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
เจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาป
ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
การกระทําความผิดตามมาตรา ๓๐๓ แตกตางไปจากมาตรา ๓๐๒ เพียงแตวากรณีตาม
มาตรา ๓๐๓ นั้น หญิงไมยินยอม เมื่อหญิงไมยินยอมกฎหมายจึงบัญญัตโิ ทษหนักกวามาตรา ๓๐๒
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ความผิดฐานทําใหแทง
ชายตองการใหหญิงคนรักทําแทงแตหญิงไมยอม ชายจึงใชกําลังทําราย เตะถีบหญิงเพื่อให
หญิงแทงลูก ปรากฏวาหญิงนั้นแทงลูกและเสียความสามารถในการสืบพันธุ ชายจะมีความผิดฐานใด
คําตอบ การกระทําของชายดังกลาวเปนความผิ ดตามมาตรา ๓๐๓ และเมื่อหญิงนั้นเสีย
ความสามารถในการสืบพันธุอันเนื่องมาจากการทําแทงจึงตองรับโทษตามมาตรา ๓๐๓ วรรคสอง
อยางไรก็ตามการที่ชายใชกําลังทํารายหญิง เปนที่เห็นไดอยูในตัววาเปนการกระทําความผิดตาม
มาตรา ๒๙๕ เมื่อเปนสาเหตุทําใหหญิงแทงลูกและหญิงเสียความสามารถในการสืบพันธุจึงเปน
ความผิดตามมาตรา ๒๙๗ (๒) และ (๕) อีกบทหนึ่งตองลงโทษตาม ๓๐๓ วรรคสองซึ่งเปนบทหนัก

ความผิดฐานทําใหแทง
แตการที่จะเปนความผิดตามมาตรา ๓๐๓ นี้ก็ไมจําเปนจะตองไปเกี่ยวของกับมาตรา ๒๙๕
หรือ ๒๙๗ เสมอไป ยกตัวอยาง เชน หญิงไมยินยอมใหชายทําแทง แตชายหลอกใหหญิงกินยาเพื่อ
ขับลูกออกมา ในกรณีเชนนี้เปนกรณีตามมาตรา ๓๐๓ วรรคแรก และถาหญิงไดรับอันตรายสาหัส
อยางอื่นนอกเหนือไปจากการแทงลูกก็เปนความผิดตามมาตรา ๓๐๓ วรรคสอง โดยไมมีเรื่องทํา
รายเขามาเกี่ยวของจึงไมมีเหตุที่จะโยงไปยังมาตรา ๒๙๗
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ความผิดฐานทําใหแทง
ถาการทําแทงมีการทํารายและหญิงนั้นถึงแกความตายในเวลาตอมาก็เปนความผิดตาม
มาตรา ๓๐๓ วรรคสุดทาย คือมีโทษ ๕ ป ถึง ๒๐ ป และโทษปรับ และยังเปนความผิดตาม
มาตรา ๒๙๐ อีกบทหนึ่งดวย แตตองลงโทษตามมาตรา ๓๐๓ วรรคสุดทาย ซึ่งเปนโทษที่หนัก
กวา (มาตรา ๒๙๐ มีโทษจําคุกเบากวาและไมมีโทษปรับ)

ความผิดฐานทําใหแทง
มาตรา ๓๐๔ “ผูใดเพียงแตพยายามกระทําความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือ มาตรา
๓๐๒ วรรคแรก ผูนั้นไมตองรับโทษ”
ในกรณีที่ ห ญิ งทํ าให ตนเองแท งลู กมี บทบั ญ ญั ติ เพี ยงวรรคเดี ย ว ดั งนั้ นแม ห ญิงจะได
อันตรายสาหัสอยางอื่น หญิงนั้นก็ยังคงไดรับยกเวนโทษอยูตามมาตรา ๓๐๔ สวนผูอื่นอาจไมได
รับการยกเวนโทษ ถาหญิงไดรบั อันตรายสาหัสอยางอื่นหรือหญิงถึงแกความตาย
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ความผิดฐานทําใหแทง
มาตรา ๓๐๕ “ถาการกระทําความผิ ดดังกลาวในตามมาตรา ๓๐๑ และหรือมาตรา
๓๐๒ นั้น เปนการกระทําของนายแพทยผูประกอบวิช าชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑของ
แพทยสภาในกรณีดังตอไปนี้ ผูกระทําไมมคี วามผิด และ
(1) จําเปนตองกระทําเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภตอไปจะเสี่ยงตอการไดรับอันตรายตอ
สุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น หรือ
(๒) จําเปนตองกระทําเนื่องจากมีความเสี่ยงอยางมากหรือมีเหตุผลทางการแพทย อันควร
เชื่อไดวาหากทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอยางรายแรง

ความผิดฐานทําใหแทง
(2) (๓) หญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๖ มาตรา
๒๗๗ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ หรือมาตรา ๒๘๔ ยืนยันตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวาตนมีครรภ
เนื่องจากมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ
(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภไมเกินสิบสองสัปดาหยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ
(๕) หญิงซึ่งมีอายุครรภ เกิ นสิบสองสัปดาหแ ตไมเกินยี่สิบสัปดาหยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ
ภายหลังการตรวจและรับคําปรึกษาทางเลือกจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผูประกอบวิชาชีพอื่น
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคําแนะนําของ
แพทยสภาและหนวยงานที่เกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญ หาการตั้งครรภใน
วัยรุน
ผูกระทําไมมีความผิด”
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ความผิดฐานทําใหแทง
มาตรา ๓๐๕ มีขอสังเกตดังตอไปนี้
1. การกระทําตามมาตรา ๓๐๕ ตอ งเปนการกระทําของผู ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม
ดังนั้นหญิงที่ทําใหตนเองแทงลูก จะไมมีความผิดถาหญิงที่ตั้งครรภนั้นเปนผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม แตถาหญิงไมไดทําแทงเองยอมใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมทําก็อยูในความหมายของ
มาตรา ๓๐๕ เชนเดียวกัน แตทั้งนี้ตอ งเขาเงื่อนไขตามมาตรา ๓๐๕ ดวย
2. มาตรา ๓๐๕ คุมครองเฉพาะกรณีหญิงยินยอมเทานั้น เพราะฉะนั้น ถาหญิงไมยินยอม
ก็ไมเขาหลักเกณฑตามมาตรา ๓๐๕
๓. การกระทําตามมาตรา ๓๐๕ แมหญิงจะได รับอันตรายสาหัสหรือ ถึงแกความตาย
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็ไมตองรับผิด

ความผิดฐานทําใหแทง
๔. เหตุที่จ ะนํา มาประกอบทํา ใหผู ก ระทํ า ที ่ เ ป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมหรื อ
หญิง ที่ ยินยอมไมต อ งรั บผิด ตามมาตรา ๓๐๕ (๑) ก็คือ การกระทํานั้นตองกระทําไปเพื่อความ
จําเปนเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น ในเรื่องนี้ยังเปนปญหาและยังไมมีคําพิพากษาศาลฎีกาวา
เนื่อ งจากสุข ภาพของหญิงนั้น จะต อ งถึง ขนาดไหน ถ าเปนอั นตรายตอ สุข ภาพหรื อ จิตใจอยา ง
รายแรงเชนนี้ก็ไมเปนปญหา แตถาเปนอันตรายตอสุขภาพของหญิงเพียงเล็กนอย เชนนี้จะอยูใน
ความหมายของมาตรา ๓๐๕ (๑) หรือไม เห็นวาแมกฎหมายจะไมไดเขียนวาอันตรายตอสุขภาพ
ของหญิงนั้นจะตองถึงขั้นรุนแรง แตก็เปนที่เขาใจไดวา นาจะตองถึงขนาดรุนแรงที่สมควรจะทําแทง
โดยถือตามความรูสึกของบุคคลธรรมดาทั่ว ๆ ไป ตามกฎหมายที่แกไขใหม ตองพิจารณาจาก
หลักเกณฑของแพทยสภา
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ความผิดฐานทําใหแทง
๕. ถาขอเท็จจริงแนชัดวาเด็กที่คลอดออกมานั้น จะพิการแขนขาหรือตาบอด เชนนี้ตาม
กฎหมายเดิมอาจมีขอ พิจารณาวาจะเปนเหตุที่จะทําแทงหรือไม เพราะตัวบทเดิมคุมครองแตเฉพาะ
สุขภาพมารดาเทานั้น ไมไดคุมครองถึงเด็ก แตกฎหมายใหมใน (๒) บัญญัติไวชัดเจนเรื่องนี้ โดยคําวา
“ทุพพลภาพอยางรายแรง” หมายรวมทั้งทุพพลภาพทางรางกายและทุพพลภาพทางสมอง
๖. กรณีตาม (๓) เหตุผลเนื่องจากหญิงนั้นตองชอกช้ําอยูแลว ที่ตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
แตยังตองมาเลี้ยงลูกซึ่งเกิดจากผูกระทําความผิดอีกเปนการซ้ําเติมอีกชั้นหนึ่ง กฎหมายจึงใหความ
คุมครองที่จะใหหญิงนั้นทําแทงได เปนทางเลือกหนึ่งหากหญิงตองการ โดยหญิงเพียงแตยืนยัน ไม
จําตองมีหลักฐานการรองทุกข หากไมเปนจริง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็ยังไดรับยกเวนความผิด
แตหญิงอาจมีความผิดตามมาตรา ๓๐๑ ได

ขอสอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 72
นางสาวสดเปนคนมีชื่อเสียง ไดวาจางนางหวานซึ่งเปนผดุงครรภเปนเงิน 10,000 บาท ให
มาทําแทงที่หองนอนในบริเวณบานของตน จากการทําแทงปรากฏวา เด็กคลอดออกมาแลวสงเสียง
รอง ขณะนั้น นางสาวสดมีอาการเคลิ้มๆ จึงไมไดยินเพราะนางหวานใหทานยาบางชนิดเขาไปกอน
ทําแทง นางหวานจึงอาศัยโอกาสนี้ใชมือบีบจมูกเด็กจนถึงแกความตายเพราะเกรงวาจะไมไดรับ
คาจางตามที่ตกลงกัน เมื่อนางหวานไดรับเงินคาจางแลว ขณะที่กําลังออกจากบานของนางสาวสด
นางหวานไดพบกับนางแตวคนรับใชของนาวสาวสดซึ่งรูจักกันมากอน นางแตวถามนางหวานว า
“พี่มาทําอะไร” นางหวานตอบวา “แกอยาบอกใครนะนายแกทองหาพอเด็กไมไดเลยใหฉันมาทํา
แทงให”
ใหวินิจวา นางสาวสดและนางหวานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใด หรือไม
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ขอสอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 72
ธงคําตอบ
นางสาวสดยิน ยอมใหน างหวานทํ า แท ง ให แต เ ด็ ก คลอดออกมีชี วิต นางสาวสดจึ ง มี
ความผิดฐานพยายามยอมใหผูอื่ นทํา ใหตนแทง ลูกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301
ประกอบมาตรา 80 สวนนางหวานมีความผิดฐานพยายามทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอม
ตามมาตรา 302 วรรคแรก ประกอบมาตรา 80 ทั้งนางสาวสดและนางหวานไมตองรับโทษตาม
มาตรา 304 ที่บัญญัติวา ผูใดเพียงแตพยายามกระทําความผิ ดตามมาตรา 301 หรือ มาตรา
302 วรรคแรก ผูนั้นไมตองรับโทษ

ขอสอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 72
นางหวานใชมือบีบจมูกที่เด็กคลอดแลวอยูรอดเปนทารกจนถึงแกความตาย นางหวานจึง
มีความผิดฐานฆาผูอ่นื ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288
การที่นางหวานนําเรื่องการทําแทงของนางสาวสดไปเลาใหนางแตวฟง เปนการใสความ
นางสาวสดตอบุคคลที่สาม โดยประการที่นาจะทําใหนางสาวสดเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือ
ถูกเกลียดชัง นางหวานจึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326
อีกดวย
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หมวดที่ ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนเจ็บปวย หรือคนชรา
มาตรา ๓๐๖ “ผูใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไมเกินเกาปไว ณ ที่ใดเพื่อใหเด็กนั้นพนไปเสียจากตน
โดยประการที่ ทําใหเด็ก นั้ น ปราศจากผู ดูแ ล ต อ งระวางโทษจํา คุ กไม เกิ น สามป หรือ ปรับ ไมเ กิ น
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๐๖ มีองคประกอบดังตอไปนี้
1. ผูใด
2. ทอดทิ้งเด็กอายุไมเกิน ๙ ป ไว ณ ที่ใด
3. โดยประการที่ทําใหเด็กนั้นปราศจากผูดแู ล
4. เพื่อใหเด็กนั้นพนไปเสียจากตน (เจตนาพิเศษ)

หมวดที่ ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนเจ็บปวย หรือคนชรา
คําวา “ผูใด” ผูกระทําจะตองมีความสัมพันธกับผูถกู กระทํา คือเด็กในฐานะผูดูแล อาจจะเปน
ความสัมพันธตามขอเท็จจริง ตามสัญญาหรือตามกฎหมายก็ได เพราะมีคําวา “เพื่อใหเด็กนั้นพนไป
เสียจากตน โดยประการที่ทํา ใหเด็ก นั้น ปราศจากผูดูแล” ดังนั้น ถาไมมีความสัมพัน ธใดๆ กัน มา
กอน เชน เด็กอายุ ๗ ขวบหลงทางมาถาไมไดทําการอยางหนึ่งอยางใด เชน รับดูแลเด็กคนนี้เอาไว
การที่ไมชวยเหลือเด็ก ก็ไมผิดตามมาตรานี้ แตอาจจะเปนความผิดตามมาตรา ๓๗๔
คําวา “ทอดทิ้ง” ตามพจนานุกรมหมายความวา ไมเอาธุระไมเอาใจใส การทอดทิ้งอาจจะทํา
โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน อาจจะทิ้งเด็กแลวหนีไป ตัวอยางเชน แมคลอดบุตรแลวทิ้งเด็กไว หรือเอาเด็กไป
ทิ้งก็ได คือ คํานี้แสดงวาตองมีการแยกตัวเด็กออกไปจากผูทอดทิ้ง ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ ไป
เชน ทิ้งเด็กไวกลางปาแมหางกันเพียงนิดเดียว แตโดยสภาพทําใหเด็กนั้นตองปราศจากผูดูแลโดยตัว
ของมันเองเปนการทอดทิ้งไว ณ ที่ใด
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หมวดที่ ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนเจ็บปวย หรือคนชรา
โดยประการที่ทําใหเด็กนั้นปราศจากผูดูแล แสดงวาตองมีผลคือทําใหเด็กนั้นปราศจาก
ผูดูแล ไมใชเพียงแตโดยประการที่นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิต ตามมาตรา ๓๐๗ ถาการ
ทอดทิ้งดังกลาว ไมทําใหเด็กนั้นปราศจากผูดูแล การกระทําไมใชเปนพยายามแตไมเปนความผิด
เลยเพราะขาดองคประกอบ การทําใหเด็กนั้นปราศจากผูดูแลเปนพฤติการณประกอบการกระทํา
อาจปราศจากผูดูแลเพียงชั่วคราวก็ไดแตจะตองประกอบดวยเจตนาพิเศษที่วา เพื่อใหเด็กนั้นพน
ไปเสียจากตน ซึ่งจะตองเปนการทอดทิ้งใหพันจากตนไปเลย

หมวดที่ ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนเจ็บปวย หรือคนชรา
มาตรา ๓๐๗ “ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาตองดูแลผูซึ่งพึ่งตนเองมิได เพราะ
อายุ ความปวยเจ็บ กายพิการ หรือจิตพิการ ทอดทิ้งผูซึ่งพึ่งตนเองมิไดนั้นเสีย โดยประการที่นาจะ
เปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชวี ิต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๐๗ มีองคประกอบดังตอไปนี้
1. ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาตองดูแลผูซึ่งพึ่งตนเองไมไดเพราะอายุ
ความปวยเจ็บ กายพิการหรือจิตพิการ
2. ทอดทิ้งผูซึ่งพึ่งตนเองมิได
3. โดยประการที่นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิต
4. โดยเจตนา (เจตนาธรรมดา)
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หมวดที่ ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนเจ็บปวย หรือคนชรา
ผูใดในมาตรา ๓๐๗ ตางจากมาตรา ๓๐๖ ตรงที่จะตองมีหนาที่ตามกฎหมายหรือตาม
สัญญา และตองดูแลผูซึ่งพึ่งตนเองมิได เชน เปนบิดามารดา ผูปกครอง หรือผูอนุบาล เปนตน ผูท่ี
ถูกกระทําตามมาตรา ๓๐๗ มิใชแตเฉพาะเด็ก กฎหมายคุมครองผูมีอายุซึ่งอาจจะมีอายุมากหรือ
นอยเพราะเปนเด็ก ผูที่ปวยเจ็บหรือผูที่กายพิการหรือจิตพิการ ความสําคัญอยูที่วาตองเปนผูที่
พึ่งตนเองมิได พึ่งตนเองมิไดจึงเปนสาระสําคัญ
สวนการกระทําคือ การทอดทิ้งนั้นมีความหมายเชนเดียวกับมาตรา ๓๐๖ และในทางตํารา
ยังมีความเห็นวา การทอดทิ้งนั้นไมจําเปนจะตองเปนการเคลื่อนไหวรางกาย รวมถึงการงดเวนตาม
มาตรา ๕๙ วรรคหาดวย

หมวดที่ ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนเจ็บปวย หรือคนชรา
องคประกอบอีกขอหนึ่งก็คือ ทําใหผูถูกทอดทิ้งนั้นนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิต
ซึ่งเปนพฤติการณประกอบการกระทํา ถาการทอดทิ้งดังกลาว ไมนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตราย
แกชีวิต การกระทํา นั้น ก็ไ มเ ปน ความผิด แนวทางที่จ ะนํามาวินิจ ฉัย วา นาจะเปนเหตุใหเ กิด
อันตรายแกชีวิตหรือไม ก็คงจะตองวินิจฉัยตามความรูสึกของวิญ ูชนโดยทั่วๆ ไป แตถาการ
ทอดทิ้งนั้นเปนสิ่งที่เล็งเห็นผลไดอยางแนนอนวา จะมีความตายเกิดขึ้น เชนนี้ กลายเปนเรื่อง
เจตนาเล็งเห็นผลตองถือวาผูทอดทิ้งมีเจตนาฆา การกระทําจะเปนความผิดตามมาตรา ๒๘๘
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หมวดที่ ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนเจ็บปวย หรือคนชรา
ขอ สัง เกตตามมาตรา ๓๐๗ ประการสุ ด ท า ยก็คือ การกระทํ า ความผิด ตามมาตรานี้
เพียงแตมีเจตนาธรรมดา คือ เจตนาทอดทิ้ง ไมตองมีเจตนาพิเศษเพื่ อใหบุคคลดั งกลาวไดรับ
อันตรายถึงแกชีวิต ถาหากมีเจตนาทอดทิ้งและผลแหงการทอดทิ้งกอใหเกิดผลที่นาจะเปนเหตุให
เกิดอันตรายแกชีวิตก็เ ปนความผิดแลว ถามีความตายเกิดขึ้นจากการทอดทิ้งตองรับโทษตาม
มาตรา ๓๐๘
มาตรา ๓๐๗ ใหค วามคุ มครองบุค คลมากกวา มาตรา ๓๐๖ ซึ่ ง มาตรา ๓๐๖ จํา กั ด
แตเฉพาะเด็กอายุไมเกิน ๙ ปเทานั้น

หมวดที่ ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนเจ็บปวย หรือคนชรา
มาตรา ๓๐๘ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๐๖ หรือมาตรา ๓๐๗ เป นเหตุ ให
ผูถู กทอดทิ้งถึงแกความตาย หรือรับ อันตรายสาหั ส ผู กระทํา ตอ งระวางโทษดั งที่ บัญ ญัติไว ใน
มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๗ หรือมาตรา ๒๙๘ นั้น
มาตรานี้เปนบทบัญญัติที่ทําใหผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้น เพราะผลแหงการกระทํา ตอง
นํามาตรา ๖๓ ทฤษฎีผลธรรมดามาปรั บวา ผลที่ เกิด ขึ้ นนั้ นเป นผลธรรมดาหรือ ไม ถาเป นผล
ธรรมดาที่ทาํ ใหเกิดความตายก็เอาความผิดฐานฆาคนตาย โดยไมเจตนาตามมาตรา ๒๙๐ มาเปน
โทษที่จะลง ถาเพียงแคไดรับอั นตรายสาหัสก็นําโทษตามมาตรา ๒๙๗ มาใชบังคับ แตถาการ
กระทําตองดวยมาตรา ๒๘๙ กฎหมายระวางโทษหนักขึ้นอีก ตามมาตรา ๒๙๘
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ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๐๙ “ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหกระทําการใด ไมกระทําการใด หรือจํายอมตอสิ่งใด
โดยทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายต อชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพยสินของผูถูกขมขืนใจ
นั้นเองหรือของผูอื่น หรือโดยใชกาํ ลังประทุษรายจนผูถูกขมขืนใจตองกระทําการนั้น ไมกระทําการนั้น
หรือจํายอมตอสิ่งนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาความผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีอาวุธ หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตหา
คนขึ้นไป หรือไดกระทําเพื่อใหผูถูกขมขืนใจทํา ถอน ทําใหเสียหาย หรือทําลายเอกสารสิทธิอยางใด
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถากระทําโดยอางอํานาจอั้งยี่หรือซองโจร ไมวาอั้งยี่หรือซองโจรนั้นจะมีอยูหรือไม ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”

ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๐๙ มีองคประกอบดังตอไปนี้
1. ผูใด
2. ขมขืนใจผูอื่นโดยทําใหกลัววาจะทําใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ
ชื่อเสียงหรือทรัพยสินของผูถูกขมขืนใจนั้นเองหรือของผูอื่นหรือโดยใชกําลัง
ประทุษรายใหผูถูกขมขืนใจกระทําการ ไมกระทําการ หรือจํายอมตอสิ่งใด
3. จนผูถูกขมขืนใจตองกระทําการนั้น ไมกระทําการนั้น หรือจํายอมตอสิ่งนั้น
4. เจตนา (องคประกอบภายใน)
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ความผิดตอเสรีภาพ
การขมขืนใจกระทําไดโดยสองวิธี วิธีแรกคือโดยการทําใหกลัว การทําใหกลัวนี้ไมจํากัดวิธี
จะใชวิธีพูด วิธีเขียน หรือวิธีหลอกแลวทําใหเกิดความกลัวก็ได เชน ทํานายโชคชะตาวาจะตองถึง
แกความตายหรือใชอุบายอยางอื่น ขอสําคัญที่สุดการทําใหกลัวนี้จะตองเปนทําใหกลัววาจะเกิด
อันตรายตอชีวิต คือ ถึงกับจะตองตายหรือเปนอันตรายตอรางกายหรือเปนอันตรายตอเสรีภาพ
เสรีภาพในที่นี้เปนเสรีภาพอยางกวาง รวมทั้งเสรีภาพทางการคิด การเขียน การพูด และอื่น ๆ ตาง
กับคําวาเสรีภาพในมาตรา ๓๑๐ ซึ่งมาตรา ๓๑๐ นั้นมีความหมายอยางแคบ หมายถึงเสรีภาพที่
ถูก จํา กัดไปในทํา นองเดีย วกับ การหน วงเหนี่ย ว หรือ การกักขัง คือ เสรี ภาพในการเคลื่อ นไหว
รางกาย เสียหายตอชื่อเสียงก็เปนการทําใหกลัวไดอีกอยางหนึ่ง เชน จะเอาความลับของเขามา
เปดเผยวา…

ความผิดตอเสรีภาพ
เปดเผยว า เขามีค วามประพฤติ ที่ ไ ม เ หมาะสมก็ เ ปนการทํ า ให ก ลั ว ต อ ชื่ อ เสี ย ง หรื อ ทรั พ ยสิ น
ทรัพยสินในที่นี้หมายถึงอสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย และรวมถึงสิทธิตาง ๆ วิธีการขมขืนใจ
อีกประการหนึ่งก็คือการใชกําลังประทุษราย คําวาใชกําลังประทุษรายนั้น มีความหมายตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๑ (๖) การใชยาทําใหมึนเมาหรือวิธีท่คี ลายคลึงกัน เชน มอมสุราหรือใหกินยา
ระงับประสาท ใชยานอนหลับเปนการใชกําลังประทุษราย (ฎีกาที่ ๕๒๙/๒๕๐๙) แตการหลอกวา
เปนตํารวจจะจับก็เปนการขูวาจะทําอันตรายตอ สุขภาพ (ฎีกาที่ ๘๑/๒๔๙๘, ๖๑๑/๒๔๘๘,
๘๒๑-๘๒๒/๒๔๗๕ ) หรือใชปน ขูหุนสวนใหคิดบัญชีใหเสร็จในวันนั้นมิฉะนั้นจะเกิดเรื่อง เปนการ
ขูวาจะทําอันตรายตอชีวิตหรือรางกายจึงเปนความผิดตอเสรีภาพ (ฎีกาที่ ๑๔๔๗/๒๕๑๓)
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ความผิดตอเสรีภาพ
ถาขูวา จะจับแลวเรียกรองเอาเงินทอง แมจะมีการสงมอบเงินใหทันทีก็ไมเปนความผิดฐาน
ชิงทรัพยเพราะความผิดฐานชิงทรัพยนั้นตองเปนการขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย การขูวาจะจับ
จะขัง เปนเพียงแตการขูวาจะทําอันตรายตอเสรีภาพเทานั้น เมื่อไมมีการใชกําลังประทุษรายหรือขู
เข็ ญ ว า ทั น ใดนั้ น จะใช กํ า ลังประทุ ษ ร าย จึ ง ไม เป นความผิ ด ฐานชิ งทรั พย แตก็เ ปน ความผิ ดตอ
เสรีภาพตามมาตรา ๓๐๙ นี้ และกรรโชกตามมาตรา ๓๓๗ ได
การทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายนี้ ไมจําเปนวาจะตองเปนการทําใหกลัววาจะเกิดอันตราย
ตอผูที่ถูกขมขืนใจเทานั้น เพราะตัวบทบัญญัติไวชัดเจนวาอาจจะเปนการขูวาจะทําใหเกิดอันตราย
แกผูที่ถูกขมขืนใจนั้นเองหรือผูอื่น ดังนั้นถาทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอผูอื่น จนเปนเหตุใหผูถูก
ขมขืนใจตองยอมที่จะกระทําการหรือไมกระทําการหรือจํายอมตอสิ่งใดก็เปนความผิดตามมาตรา
๓๐๙ เชนขูวาจะทํารายมารดาของผูที่ถูกขมขืนใจ เปนตน

ความผิดตอเสรีภาพ
องคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือความผิดตามมาตรา ๓๐๙ เปนความผิดที่
ตองการผล ดังนั้นถาหากผลไม เกิดก็ไมเปนความผิดสําเร็จ จึงตอ งมีก ารกระทําการหรือ ไม
กระทําการหรือจํายอมตอสิ่งใดโดยเกิดจากความกลัวหรือโดยเกิดจากการใชกําลังประทุษราย
ถา ผูถูกขมขืนใจจํา ยอมโดยเหตุ อื่ นเชนรํา คาญ จะเป นไดก็ แ คฐานพยายามเทา นั้น (ฎีกาที่
๗๗๙/๒๔๖๒ ,๑๔๔๗/๒๕๑๓)
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ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๓๖/๒๕๓๔
จําเลยวาจางผูเสียหายใหขับรถจักรยานยนตจากตลาดไปสงยังหมูบาน มีนางสาว ด. นั่ง
กลาง จําเลยซอนทายสุด รถแลนมาประมาณ ๑๐ กิโลเมตร จําเลยบอกใหผูเสียหายเลี้ยวกลับไป
สงที่เดิม ขณะกําลังเลี้ยวจําเลยกระโดดลงจากรถและบอกใหผูเสียหายหยุดรถ เมื่อพวกจําเลยที่ขี่
รถจักรยานยนตตามมาบอกใหยิง จําเลยก็จองปนมาทางผูเสียหาย ครั้นผูเสียหายไมหยุดรถและขับ
รถหนีไป จําเลยก็ยิงปนขึ้น กรณีไมปรากฏเหตุผลอยางไรที่จําเลยจะตองใหผูเสียหายหยุดรถจนถึง
ขนาดตองใชอาวุธปนในการขูเข็ญ การกระทําของจําเลยเปนการขมขืนใจใหผูเสียหายกระทําการ
โดยทําใหกลัววาจะเกิดอันตราย อันเปนความผิดตอเสรีภาพ โดยใชอาวุธปน ตาม ป.อ. มาตรา
๓๐๙ วรรคสอง เมื่อผูเสียหายไมหยุดรถ จําเลยจึงมีความผิดเพียงขั้นพยายาม

ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๐๙ เปนเรื่องบังคับใหกระทําการ ไมกระทําการหรือจํายอมตอสิ่งใดจึงมีปญหา
วาในกรณีที่จํายอมตอสิ่งใดนั้นเพียงแตแสดงกิริยาหรือวาจายอมเทานั้นก็เปนความผิดสําเร็จ เรื่อง
นี้แนวคําพิพากษาฎีกายังไมแนชัด ตางกับกรณีตามมาตรา ๓๓๗ เรื่องกรรโชก เพราะกฎหมาย
เขียนแตเพียงวายอมจะใหก็เปนความผิดสําเร็จแลว ดังนั้นจึงมีนักกฎหมายบางทานเห็นวาตองมี
การกระทําที่ใหเห็นวาเปนการจํายอมเกิดขึ้นดวยจึงจะเปนความผิดสําเร็จ ศาสตราจารยจิตติ เห็น
วาจํายอมคงไมหมายความเพียงผูถูกขมขืนใจแสดงกิริยาหรือวาจายอมเทานั้น แตตองมีการยอมรับ
การกระทําหรือเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดแลว (เชน ยอมใหเอามือลูบศีรษะเลน)
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ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๒๒/๒๕๒๒
จําเลยกระโดดขึ้นรถสามลอเครื่องที่ขับผานมาบังคับใหขับเร็วๆ คนขับขับเร็วกวาปกติ
ไมไดเพราะสภาพการจราจรในขณะนั้น เปนความผิดฐานพยายามซึ่งไมบรรลุผล ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๓๐๙, ๘๐

ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๐๖-๒๔๐๘/๒๕๑๙
เจาพนักงานตํารวจขมขืนใจผูเสียหายใหมอบเงินแกตน ๕๐๐ บาท โดยกลาวหาวาเลน
การพนัน เมื่อผูเสียหายขอใหเพียง ๑๐๐ บาท ก็ไมพอใจทํารายผูเสียหายและแกลงจับโดยไมมี
อํานาจ เปนความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๐๙ โดยสําหรับความผิดตามมาตรา ๓๐๙ และความผิด
ฐานกรรโชกตามมาตรา ๓๓๗ นั้น เมื่อผูถูกขมขืนใจยอมเชนวานั้นแลว แมจะยอมไมเต็มตามที่
ถูกเรียกรองก็เปนความผิดสําเร็จ
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ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๙๑/๒๕๒๒
จําเลยที่ ๑ เขาไปนั่งในรถแลวใชปนขูบังคับให ส. ซึ่งเปนคนขับรถนั่งเฉยๆ และใหเอา
มือวางไวที่พวงมาลัย จน ส. เกิดความกลัวจําตองปฏิบัติตามโดยยอมนั่งเฉยๆ และตองวางมือไว
ที่พวงมาลัยตามที่จําเลยขมขืนใจใหกระทํายอมเปนความผิดสําเร็จตามมาตรา ๓๐๙

ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5765/2561
ตาม ป.อ. อาญา มาตรา 309 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา "ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหกระทําการใด
ไมกระทําการใดหรือจํายอมตอสิ่งใด โดยทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ
ชื่อเสียงหรือทรัพยสินของผูถูกขมขืนใจนั้นเองหรือของผูอื่น หรือโดยใชกําลังประทุษรายจนผูถูก
ขมขืนใจตองกระทําการนั้น ไมกระทําการนั้น หรือจํายอมตอสิ่งนั้น ..." ดังนี้ การที่ผูถูกขมขืนใจ
ตองกระทําการนั้น ไมกระทําการนั้น หรือจํายอมตอสิ่งนั้นตามที่ถูกขมขืนใจจึงเปนองคประกอบ
ของความผิดฐานนี้ดวย ซึ่งโจทกตองบรรยายใหปรากฏในคําฟอง เมื่อฟองโจทกบรรยายเพียงวา
จําเลย…
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ความผิดตอเสรีภาพ
จําเลยบังอาจถืออาวุธปนพรอมกับชี้นิ้วและพูดจาขมขูเพื่อมิใหผูเสียหายที่ 1 ถึงที่ 4 กระทําการ
กอสรางที่พักคนงาน อันเปนการขมขืนใจผูเสียหายที่ 1 ถึงที่ 4 ใหกระทําการใด ไมกระทําการใด
หรือจํายอมตอสิ่งใด โดยทําใหผูเสียหายที่ 1 ถึงที่ 4 เกิดความกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิตและ
รางกาย โดยโจทกมิไดบรรยายวา ผูเสียหายที่ 1 ถึงที่ 4 ผูถูกขมขืนใจต องกระทําการนั้น ไม
กระทําการนั้น หรือจํายอมตอสิ่งนั้นหรือไม จึงเปนการบรรยายฟองที่ไมครบองคประกอบของ
ความผิดตามกฎหมายดังกลาวที่โจทกขอใหลงโทษ คําฟองของโจทกในความผิดฐานนี้จึงไมชอบ
ดวย ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

ความผิดตอเสรีภาพ
ถาผูกระทํามีอํานาจตามกฎหมายก็ไมเปนความผิดตามมาตรานี้ เชน ควบคุม ผูตอ งหา
ไปสถานีตํารวจโดยมีอํานาจ มีปญหาตอไปวาการขูวาจะใชสิทธิ แตการขูนั้น ทําใหเขาอาจจะตอง
เปนอันตรายตอเสรีภาพหรืออื่นๆ เชนนี้จะถือวาเปนการขมขืนใจ อันเปนความผิดตามมาตรา ๓๐๙
หรือไม ในเรื่องนี้ถาเปนการขูใชสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายและการใชสิทธิเรียกรองนั้น ไมเกินกวา
สวนที่ตนพึงมีพึงได ก็ไมนาจะเปนความผิดตามมาตรา ๓๐๙ เชน ขูวาจะไปแจงความและนําตํารวจ
มาจับหากไมคนื เงินที่จําเลยขโมยไป เชนนี้จะเห็นไดวาเชื่อโดยสุจริตวา จําเลยกระทําความผิดฐาน
ลักทรัพยและเรียกรองเฉพาะสิทธิที่ตนมีอยูไมนาจะเปนความผิดตามมาตรา ๓๐๙ (เทียบเคียงฎีกา
ที่ ๘๒๑/๒๔๗๕, ๖๖๘/๒๔๘๙, ๑๓๐๑/๒๕๑๐)
องคประกอบขอสุดทาย การกระทําความผิดตามมาตรา ๓๐๙ มีเจตนาธรรมดาไมใชเจตนาพิเศษ
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ความผิดตอเสรีภาพ
ความผิดตามวรรคแรกนี้เปนความผิดยอมความไดตามมาตรา ๓๒๑
ตามวรรคสองนั้น เปนเหตุที่ทําใหผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้น มีอยูสามกรณีคือ
กรณีที่หนึ่งเปนเรื่องกระทําโดยมีอาวุธ เชนใชอาวุธปนขูใหสงมอบรถใชในการหลบหนี
(ฎีกาที่ ๓๖๐๘/๒๕๓๕) ใชอาวุธปนขูบังคับใหลงจากรถ (ฎีกาที่ ๓๘๕๖/๒๕๔๖) หรือ ใชอาวุธปน
บังคับใหขับรถไปสง (ฎีกาที่ ๓๔๗๗/๒๕๔๒) ใชอาวุธปนบังคับใหเสพยาเสพติด (ฎีกาที่ ๗๘๓๖/
๒๕๔๔)
กรณีที่สองคือการรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแต ๕ คนขึ้นไป ซึ่งในที่นี้ตองหมายความ
วาตองรวมกระทําความผิดในลักษณะที่เปนตัวการ

ความผิดตอเสรีภาพ
กรณีที่สามมีขอสังเกตวา เปนเหตุเพิ่มโทษที่จะตองมีเจตนาพิเศษ คือเพื่อใหผูถูกขมขืนใจ
ทํา ถอน หรือทําใหเสีย หายหรือ ทํา ลายเอกสารสิท ธิ อยางไรเป นเอกสารสิทธิดูมาตรา ๑ (๙)
เอกสารสิทธิตามมาตรานี้ตองหมายถึงเอกสารสิทธิท่แี ทจริง ถาบังคับใหปลอมเอกสารเปนการทํา
ใหเสื่อมเสียเสรีภาพ ตามมาตรา ๓๐๙ และยังอาจมีความผิดฐานเปนผูใชหรือทําเอกสารปลอมอีก
สวนหนึ่งตางหากดวย แตไมเปนเหตุฉกรรจตามมาตรา ๓๐๙ วรรคสอง (ดูฎีกาที่ ๙๒๔/๒๕๔๒
และ ๔๘๓๐/๒๕๔๒)
วรรคสาม เปนเหตุใหตองรับโทษหนักขึ้น เพราะอางอํานาจอั้งยี่หรือชองโจร ซึ่งจะมีอยู
จริงหรือไม ไมเปนขอสําคัญ (ดูฎีกาที่ ๑๒๔/๒๔๗๕, ๓๕๖๑/๒๔๙๒)
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ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๑๐ “ผูใดหนวงเหนี่ยวหรือกักขั งผูอื่ น หรือ กระทําด วยประการใดให ผูอื่ น
ปราศจากเสรีภาพในรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนเหตุใหผูถูกหนว งเหนี่ ยวถูกกักขั งหรือ ตอง
ปราศจากเสรีภาพในรางกายนั้นถึงแกความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษ
ดังทีบ่ ญ
ั ญัติไวในมาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๗ หรือมาตรา ๒๙๘ นั้น”

ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๑๐ มีองคประกอบดังตอไปนี้
1. ผูใด
2. หนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอ่นื หรือกระทําดวยประการใดใหผูอื่น
ปราศจากเสรีภาพในรางกาย
3. โดยเจตนา (องคประกอบภายใน)
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ความผิดตอเสรีภาพ
การหนวงเหนี่ย วหรือกักขัง หรือ กระทําดวยประการอื่นใดใหผูอื่นปราศจากเสรีภาพ
ในรางกาย อาจเปนการกระทําโดยเคลื่อนไหวหรือเปนการงดเวนเคลื่อนไหวรางกายตามมาตรา
๕๙ วรรคสุดทาย ก็ได
“หนวงเหนี่ยว” หมายความวา ทําใหบุคคลตองอยูตรง ณ ที่นั้นไมใหไปยังจุดอื่น หรือ
พูดงาย ๆ คือ รั้งตัวเขาไวตรง ณ ที่น้นั ยกตัวอยางเชน ก. ลามโซ ข. ไวกับเสายอมเปนการหนวง
เหนี่ยวไมให ข. เคลื่อนไหวรางกายไปยังที่อื่น
“กักขัง” หมายถึงการบังคับใหบุคคลอยูในที่จํากัด เชน การขังไวในหองน้ํา อยางไรก็ตาม
บางกรณีเปนไดทั้งสองอยาง ยกตัวอยางเชน การจับขังไวในหองน้ํา ข. ก็ยอมไปที่อื่นไมไดเปน
หนวงเหนี่ยวและในขณะเดียวกันก็เปนการบังคับใหอยูในที่จํากัดก็เปนการกักขังอยูในตัว

ความผิดตอเสรีภาพ
ฉุดหญิงลงจากรถยนตที่นั่งมาดวยกันดึงเขาไปในโรงเรียน หนวงเหนี่ยวไวในโรงเรียนไมมี
เสรีภาพจะไปไหนดังทีต่ องการได เปนการหนวงเหนี่ยวหรือกักขังใหปราศจากเสรีภาพในรางกาย
(ฎีกาที่ ๒๘๖๐/๒๕๑๗) หรือหญิงหนีลงไปในบอไมกลาขึ้นจากน้ําเพราะเกรงจําเลยจะมาทําราย
(ฎี กาที่ ๑๕๑๔/๒๕๓๒) การจั บ โดยไม มี ห มายจั บ (ฎี ก าที่ ๑๐๘๙/๒๕๑๒) หรื อ จํ า เลยอุ ม
ผูเสี ยหายขึ้นไปบนรถ ก. ตามมาขอคื น จําเลยไมยอมคืนใหเปนหน วงเหนี่ยว (ฎีกาที่ ๙๘๕/
๒๕๔๖) การฉุดขึ้นรถยนตก็เปนการหนวงเหนี่ยว (ฎีกาที่ ๒๓๙/๒๕๔๗)
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ความผิดตอเสรีภาพ
การวางยานอนหลับแลวนําไปไวสถานที่แหงหนึ่งกอนฆาเปนการหนวงเหนี่ยว (ฎีกาที่
๒๒๓๖-๒๒๓๗/๒๕๕๐) ขมขื นกระทํา ชํ าเราผู เสีย หายแลว บังคับ ใหนอนอยู ในหอ ง (ฎี กาที่
๕๗๕๑/๒๕๕๑)
สถานที่กักขังอาจจะเปนหองหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็ได เชน ในรถ ในเรือ หรือบน
เครื่องบิน การจํากัดไมใหออกไปจากทองที่ เชน อําเภอหรือจังหวัด ก็เปนความผิดตามมาตรา
๓๑๐ ได เพราะถือวาเปนการจํากัดเสรีภาพในการไปยังสถานที่อื่น ๆ

ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๑๐ ในสวนของการกระทํา นอกจากจะมีเรื่องการหนวงเหนี่ยวหรือการกักขัง ซึ่ง
เห็นอยูในตัววาทําใหปราศจากเสรี ภาพในร างกาย มาตรา ๓๑๐ ยั งบัญญั ติตอไปวา หรื อการ
กระทําดวยประการอื่นใดใหผูอื่นปราศจากเสรีภาพในรางกาย เพราะฉะนั้นการกระทําตามมาตรา
๓๑๐ นี้ไมจําเปนที่จะตองเปนแตเฉพาะเรื่อง หนวงเหนี่ยวกักขัง ยกตัวอยางเชน ดํา บอก ก. วา
เดี๋ยวครูกําลังจะมาหา โดยมีเจตนาที่จะรั้งไมให ก. ไปไหน ก. หลงเชื่อซึ่งเปนความเท็จ เชนนี้ก็
เปนการหนวงเหนี่ยว ก. ไว โดยการใชอุบายหลอกหลวงหรือกระทําดวยประการ อื่นใด เชน ดึง
บันไดที่พาดไวปนกําแพงออก โดยเจตนาที่จะไมใหลงมาจากกําแพง (ขอสอบเนติฯ สมัย ๖๔)
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ความผิดตอเสรีภาพ
ปญหาวาปราศจากเสรีภาพในรางกายตามมาตรา ๓๑๐ มีความหมายกวางแคบแคไหน
เห็นวา คําวา “เสรีภ าพ” ตามมาตรา ๓๑๐ นี้ ตอ งตีความวาเปนเสรีภาพในรางกายในทํานอง
เดีย วกับการหนวงเหนี่ยวกักขัง คื อ เปนการจํ ากั ดการเคลื่ อ นไหวอวัยวะของรางกายลงอยูใ น
ขอบเขตจํากัด เชน ถูกใสกญ
ุ แจมือ (ฎีกาที่ ๑๕๓๐/๒๔๘๒, ๗๔๔๔/๒๕๐๑) หรือเชนใสกลอนขังไว
ในหองนอน (ฎีกาที่ ๓๖๖๘/๒๕๔๕)

ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๑/๒๕๖๓
การกระทําที่ถือวาเปนความผิดฐานหนวงเหนี่ยวหรือกักขังนั้นเปนการกระทําดวยประการ
ใดๆ โดยไมจํากัดวิธีการ เพียงแตใหสําเร็จผลเปนการหนวงเหนี่ยวหรือกักขังหรือใหผูอื่นปราศจาก
เสรีภาพในรางกาย ขณะผูเสีย หายอยูกับจําเลยในบาน จํา เลยพูดขมขูวาจะฆาผูเสีย หายหาก
ผูเสียหายออกไปจากบานเกิดเหตุ ผูเสียหายรูสึกกลัว จึงไมไดออกไปไหน การกระทําของจําเลยจึง
ครบองคประกอบความผิดฐานหนวงเหนี่ยวหรือกักขังหรือกระทําดวยประการใดใหผูอื่นปราศจาก
เสรีภาพในรางกายตาม ป.อ. มาตรา 310 วรรคหนึ่ง
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ความผิดตอเสรีภาพ
ตามมาตรา ๓๑๐ วิธีการหนวงเหนี่ยว กักขังหรือทําใหปราศจากเสรีภาพในรางกายนั้น กระทํา
ดวยประการใด ๆ ก็ไดไมจํากัด ซึ่งตางไปจากมาตรา ๓๐๙ ที่สวนของการกระทํา คือ ทําใหกลัววาจะ
เกิดอันตรายตอชีวิต รางกายอื่น ๆ หรือมิฉะนั้นก็ตองเปนการใชกําลังประทุษราย ดังนั้นมาตรา ๓๐๙
เปนการจํากัดวิธใี นการกระทํา แตไมจํากัดเสรีภาพที่เสียไป วาจะเปนเสรีภาพประเภทไหน สวนมาตรา
๓๑๐ ไม จํา กัดวิธี ในการกระทํ า แต มุง หมายจํา กัดเสรีภาพที่เสี ยไปเฉพาะเกี่ยวกั บการเคลื่อ นไหว
รางกาย
ถาผูกระทํากระทําโดยมีอํานาจตามกฎหมายก็ไมเปนความผิด เชน เจาพนักงานตํารวจจับ
ผูตองหาซึ่งกระทําความผิด เชน ขังไวเพราะจําเลยเมาสุราอาละวาด (ฎีกาที่ ๔๓๗/๒๕๑๕, ๔๖๖/
๒๕๑๘, ๒๔๘/๒๕๒๔)

ความผิดตอเสรีภาพ
เด็กอายุ ๕ ขวบ เขาไปลักมะมวงในสวน เจาของสวนจับเด็กมัดมือครอมไวกับตนมะมวง
ประมาณ ๒๐ นาที แลวมารดาของเด็กมารับตัวเด็กไป ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การกระทําของเด็ก
เปนความผิด แตกฎหมายไมเอาโทษ เจาของสวนมีอํานาจจับเพื่อระงับเหตุการณอันจะพึงมีไม
เปนความผิด (ฎีกาที๑่ ๔๖/๒๔๗๒)
ป. ไลทําราย ล. ไปถึงหนาบันไดเรือน ล. ตี ป. เปนการปองกันตัว สมควรแกเหตุและ
การที่จับ ป. มัดเอาไวเพื่อสงเจาหนาที่ไมมีความผิด (ฎีกาที่ ๗๗๗/๒๔๗๓)
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ความผิดตอเสรีภาพ
ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาราษฎรมี อํา นาจจับผูกระทําผิดซึ่ง หนา ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘ หรืออยางกรณี เชน นายประกันมีอํานาจจับบุคคลที่ตนประกัน
ไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๗ (ฎีกาที่ ๑๖๒/๒๔๙๖) หรือในกรณีท่ี
ผูพิพากษาใชดุลพินิจในการสั่งถอนประกันทําใหจําเลยตองถูกคุมขังก็ไมเปนความผิด (ฎีกาที่ ๔๖๖/
๒๕๑๘, ๕๔/๒๔๙๐) หรือศาลสั่งตามอํานาจใหรอฟงคําสั่ง (ฎีกาที่ ๒๔๘/๒๕๒๔) แตการจับคน
โดยไมมีมูลหรือไมมีอํานาจเปนการแกลงจับนอกจากจะเปนความผิดตามมาตรา ๓๑๐ นี้แลว ยัง
อาจจะเปนความผิดตามมาตรา ๑๕๗ ไดอีกดวย (ฎีกาที่ ๒๔๔๔/๒๕๒๐ )

ความผิดตอเสรีภาพ
มีขอสังเกตอีกประการหนึ่งวาการกระทําใหปราศจากเสรีภาพ กฎหมายมุงประสงคถึงตัว
บุคคล ดังนั้น ถาผูถูกกระทํายังอาจเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนไดเชนนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยวาไมเปน
ความผิดตามมาตรา ๓๑๐
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๐๘/๒๕๑๘
ถนนซอยในที่ดินเอกชนซึ่งแบงใหเชาปลูกบานประชาชนชอบที่จะเขาออกติดตอกันได
เปนสาธารณะสถาน การเอารถยนตขวางกั้นไมใหรถขางในออกจากซอยไมเปนความผิดตาม
มาตรา ๓๑๐ แตเปนการขมเหงตามมาตรา ๓๙๗

31

26/06/64

ความผิดตอเสรีภาพ
องคประกอบขอ สุด ทา ยคือ องค ป ระกอบภายในสว นของจิต ใจไดแ กเ จตนา ตาม
มาตรา ๕๙ คือ มีเ จตนาที่จ ะหนว งเหนี่ ย ว กั ก ขัง หรือ กระทํ า ดว ยประการอื่ น ใดทํา ให
บุคคลปราศจากเสรีภาพในรา งกาย ไมตองมีเจตนาพิเศษ (ฎีกาที่ ๗๓๕/๒๕๕๕)

ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๒๕/๒๕๒๑
ในการปลน ทรัพย จํา เลยกับ พวกคุม ตั วผูเ สียหายและบุค คลอื่น ที่พบระหวางทางให ไปกั บ
จําเลยดวย พอมืดแลวก็ปลอยตัวกลับหมด ยอมเห็นไดวาจําเลยเจตนาเพียงคุมตัวผูเสียหายกับพวกไป
เปนประกัน เพื่อสะดวกแกการพาทรัพยไปและเพื่อใหพนจากการจับกุมเทานั้น อันเปนองคประกอบ
ของความผิดฐานปล นทรัพย การกระทํ าของจําเลยไมเปนความผิดฐานหนวงเหนี่ยวกักขังผูอื่น ให
ปราศจากเสรีภาพในรางกาย ตาม ป.อ. มาตรา ๓๐๙, ๓๑๐ อีกกรรมหนึ่งตางหาก
ใชปน และใชกําลัง ฉุดหญิงขึ้น รถยนต ไปโรงแรมเพื่อการอนาจาร เปน ความผิ ดตามมาตรา
๓๐๙, ๓๑๐ และ ๒๘๔ เปนกรรมเดียวลงโทษตามมาตรา ๒๘๔ ซึ่งเปน บทหนัก (ฎีกาที่ ๒๐๑๐/
๒๕๒๘, ๔๖๔๑/๒๕๓๐)
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ความผิดตอเสรีภาพ
ส ว นในวรรคสองเป น เหตุ ต อ งรั บ โทษหนั ก ขึ้ น จึ ง ต อ งนํ า ทฤษฎี ผ ลธรรมดามา
ประกอบการพิจารณา และการเพิ่มโทษตามมาตรา ๓๑๐ นี้ เปนกรณีที่ทําใหผูถูกกระทําถึงแก
ความตายหรือไดรับอันตรายสาหัส เพราะฉะนั้นถาการหนวงเหนี่ยวหรือกักขังตามมาตรา ๓๑๐
นี้ เปนการกระทําโดยใชอาวุธปนหรือรวมกระทํากันตั้งแต ๕ คนขึ้นไป ก็ยังคงเปนความผิดตาม
มาตรา ๓๑๐ วรรคแรกและยอมความไดตามมาตรา ๓๒๑ ซึ่งตางกับมาตรา ๓๐๙ เพราะกรณี
ดังกลาวเปนกรณีตามมาตรา ๓๐๙ วรรคสอง ยอมความไมได
การหนวงเหนี่ยวกักขัง และทรมานจนในที่สุดผูตายกระโดดหนาตางตาย ฟงวาการตาย
มีสาเหตุโดยตรงจากการถูกทรมานทารุณโหดรายเปนความผิดตามมาตรา ๓๑๐ วรรคสอง (คํา
พิพากษาฎีกาที่ ๔๙๐๔/๒๕๔๘)

ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๙๐๔/๒๕๔๘
ผูตายและผูเสีย หายทั้งสามถูกกักขังและถูกทํา รายรางกายในลั กษณะการทรมานอยู ใน
หองพักที่เกิดเหตุเปนระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน โดยไมมีหนทางหลบเลี่ยงหรือขอความชวยเหลือ
จากผูใดได การที่ผูตายตัดสินใจกระโดดจากหองพักเพื่อฆาตัวตายอาจเปนเพราะผูตายมีสภาพจิตใจ
ที่เปราะบางกวาผูเสียหายอื่น และไมอาจทนทุกขทรมานไดเทากับผูเสียหายอื่น พฤติการณฟงไดวา
การตายของผูตายมีสาเหตุโดยตรงมาจากการถูกทรมานโดยทารุณโหดราย
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ความผิดตอเสรีภาพ
การหนวงเหนี่ยวกักขัง หรือการจับตัวคนเพื่อเรียกคาไถ แลวมีการกักขังจนเปนเหตุใหผูนั้น
ถึงแกความตายจะตองรับโทษตามมาตรา ๓๑๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑๓ วรรคสุดทาย แตตอง
เขาใจวาความตายมิไดเกิดจากเจตนาฆา ถามีเจตนาฆายอมมีความผิดตามมาตรา ๒๘๘ และอาจ
ตองรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา ๒๘๙ ซึ่งมีโทษสถานเดียวคือประหารชีวิต ดังนั้น ฎีกานี้จึงเปนเรื่อง
ที่ผกู ระทําไมไดมีเจตนาฆา
การปลนทรัพยมีการหนวงเหนี่ยวกักขังและใชกําลังประทุษรายดวย ยอมไมเปนความผิด
ฐานหนวงเหนี่ยวกักขัง หรือทํารายอีกกรรมหนึ่งตางหาก (ดูฎกี าที่ ๖๕๙๐/๒๕๔๔ ประกอบ)

ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๑๐ ทวิ “ผู ใดหน ว งเหนี่ ยวหรื อ กั ก ขั ง ผูอื่ น หรื อกระทํ า ดว ยประการใดใหผูอื่ น
ปราศจากเสรีภาพในรางกาย และใหผูอื่นนั้นกระทําการใดใหแกผูกระทําหรือบุคคลอื่น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท”
มาตรานี้เพิ่งบัญญัติเพิ่มเติมขึ้น โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๗
การกระทํ าความผิดมาตรา ๓๑๐ โดยหลักแลวเมื่อมีการหนวงเหนี่ยวกักขัง ก็ ทําใหผูนั้นปราศจาก
เสรีภาพในรางกาย แตการปราศจากเสรีภาพในรางกายตามมาตรา ๓๑๐ ทวิ นั้นจะตองประกอบดวย
องคประกอบในสวนของการกระทําอีกสวนหนึ่งก็คอื ใหผูที่ถูกหนวงเหนี่ยวหรือถูกกักขังนั้นกระทําการ
ใด ๆ ใหแกผูกระทําหรือบุคคลอื่น จึงตองรับโทษหนักขึ้น
มาตรา ๓๑๐ ทวิ เปนความผิดเอกเทศสําเร็จไดดวยตัวของมาตรา ๓๑๐ ทวิเอง และไมใชเหตุ
ตองรับโทษหนักขึ้นของมาตรา ๓๑๐
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ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๑๑ “ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นถูกหนวงเหนี่ยว
ถูกกักขังหรือตองปราศจากเสรีภาพในรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถา การกระทํา ความผิ ดตามวรรคแรก เปนเหตุ ให ผูถูกหน วงเหนี่ ยวถูก กักขัง หรื อ ตอ ง
ปราศจากเสรีภาพในรางกายนั้นถึงแกความตายหรือรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษดังที่
บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๑ หรือมาตรา ๓๐๐”
สาระสําคัญของมาตรา ๓๑๑ ก็คือการกระทําโดยประมาท อยางไรเปนประมาทนั้นเปนไป
ตามมาตรา ๕๙ วรรคสี่

ความผิดตอเสรีภาพ
สวนขอความในวรรคสองของมาตรา ๓๑๑ เปนเหตุที่ทาํ ใหผกู ระทําตองรับโทษหนักขึ้น
กลาวคือ ถาผูกระทําไดรับอันตรายสาหัส ผูนั้นก็ตองรับโทษทํานองเดียวกับโทษที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๓๐๐ คือ ประมาทเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัส หรือถาการหนวงเหนี่ยวนั้นเปน
เหตุใหผูถูกกระทําถึงแกความตาย ก็ตองนําโทษตามมาตรา ๒๙๑ คือประมาทเปนเหตุใหผูอื่น
ถึงแกความตายมาปรับใช
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ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๑๒ ผูใดเพื่ อจะเอาคนลงเปนทาส หรือใหมีฐานะคลายทาส นําเขา ในหรื อ
สงออกไปนอกราชอาณาจักร พามาจากที่ใด ซื้อ ขาย จําหนาย รับหรือหนวงเหนี่ยวซึ่งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
มาตรานี้เปนเรื่องเพื่อจะเอาคนลงเปนทาสหรือมีลักษณะคลายทาสนั้น แมประเทศไทยจะ
ประกาศเลิกทาสไปแลว แตการกระทําความผิดฐานนี้ ยัง มีได ถา เขา ลักษณะตามที่ กฎหมาย
บัญญัติไว เชน ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๑๘๙/๒๕๕๖ จางคนมาทํางานใชใหทํางานเกิน
ความสามารถ นอกจากจํากัดเสรีภาพแลว ยังไมจายคาจางตามความเหมาะสม กระทําทารุณ
เพื่อใหไดงานตามที่ตนตองการ ไมใหการเยียวยารักษายามเจ็บปวยเปนตน

ความผิดตอเสรีภาพ
ความผิด ฐานเอาคนลงเป นทาสหรือ มีฐ านะคลา ยทาส เป นการกระทํา ที่ต อ งมี
เจตนาพิเศษ และความผิดนี้อาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับความผิดตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยฯ อีกดวย
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ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๑๒ ทวิ “ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 310 ทวิ หรือมาตรา 312
เปนการกระทําตอเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป
และปรับไมเกินสองแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก หรือมาตรา ๓๑๐ ทวิ หรือมาตรา ๓๑๒ เปน
เหตุใหผูถกู กระทํา
(๑) รับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป
และปรับไมเกินสามแสนบาท

ความผิดตอเสรีภาพ
(๒) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตเจ็ดป
ถึงยี่สิบป
(๓) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุก
ตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป”
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ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๑๒ ทวิ เปนบทใหตองรับโทษหนักขึ้นของการกระทําความผิดตาม มาตรา
๓๑๐ ทวิ และตองเปนการกระทําตอเด็กอายุไมเกิน ๑๕ ป อีกดวย (ไมใชผลที่ทําใหตองรับโทษ
หนักขึ้นของ มาตรา ๓๐๙, ๓๑๐)
มาตรา ๓๒๑ ความผิ ดตามมาตรา ๓๐๙ วรรคแรก มาตรา ๓๑๐ วรรคแรก และ
มาตรา ๓๑๑ วรรคแรก เปนความผิดอันยอมความได

ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๑๒ ตรี “ผูใดโดยทุจริตรับไว จําหนาย เปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปซึ่ง
บุคคลอายุเกินสิบหาปแตยงั ไมเกินสิบแปดป แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถา การกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเ ด็กอายุยังไมเกินสิบหา ป
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจํา
ทั้งปรับ”
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ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๑๒ ตรี เปนบทบัญญัติใหม แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แหง พ.ร.บ. แกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหความคุมครองแกบุคคลอายุ
ไมเกิน ๑๘ ป มากยิ่งขึ้น มาตรานี้อาจเกี่ยวพันกับความผิดอื่น เชน ความผิดฐานพรากผูเยาว
หรือความผิดเกี่ยวกับเพศเปนตน

ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๔๗/๒๕๕๐
จําเลยโทรศัพ ทนัดหมายให ส. พาเพื่ อ นไปขายบริก ารทางเพศแก จําเลย ส. ชั กชวน
เด็กหญิงทั้งสาม อายุยังไมเกิน ๑๕ ป ไปกระทําการดังกลา ว จําเลยรับตัวเด็กหญิงทั้งสามไว
กระทําชําเราโดยเด็กหญิงทั้งสามนั้นยินยอมเปนการลวงอํานาจปกครองของโจทกรวมที่ ๒ ที่ ๓
และที่ ๕ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเพื่อการอนาจาร แตการกระทําของจําเลยมิใชการรับไว
หรือลอไปซึ่ง เด็กอายุยังไมเกิน ๑๕ ป โดยทุ จ ริต เพราะจํ าเลยมิ ไดรับ เด็กหญิง ทั้งสามไวเพื่ อ
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดโ ดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ ผูอื่น เนื่ องจากจํา เลยมี
เจตนากระทําชําเราเด็กหญิงทั้งสามเทานั้น ไมเปนความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๑๒ ตรี วรรคสอง
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ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๒๑/๑ การกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๒ ตรี วรรคสอง และมาตรา ๓๑๗
หากเปนการกระทําตอเด็กอายุไมเกินสิบสามป หามอางความไมรูอายุของเด็ กเพื่อใหพนจาก
ความผิดนั้น (พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕

ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๑๓ “ผูใดเพื่อใหไดมาซึ่งคาไถ
(1) เอาตัวเด็กอายุไมเกินสิบหาปไป
(2) เอาตัวบุคคลอายุกวาสิบหาปไป โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใช
อํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด หรือ
(3) หนวงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใด
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือ
จําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
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ความผิดตอเสรีภาพ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนเหตุใหผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยว หรือผูถูก
กักขังนั้นรับอันตรายสาหัส หรือเปนการกระทําโดยทรมาน หรือโดยทารุณโหดราย จนเปนเหตุให
ผูถูกกระทํานั้นรับอันตรายแกกาย หรือจิตใจ ผูกระทําตอ งระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุก
ตลอดชีวิต
ถาการกระทําความผิดนั้นเปนเหตุใหผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยว หรือผูถูกกักขังนั้น
ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต”

ความผิดตอเสรีภาพ
ขอสังเกตของมาตรา ๓๑๓
อนุมาตรา ๑ ตอ งเปนกรณี เ ด็กอายุไม เกิ น ๑๕ ป การเอาไปไมวาเด็กจะเต็มใจไปด วย
หรือไมก็ตาม เปนความผิด แตผูกระทําจะตองรูขอเท็จจริงวาเด็กอายุไมเกิน ๑๕ ป การเอาไปตาม
อนุนี้ไมจํากัดวิธี (มาตรา ๓๒๑/๑ ที่แกไขใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมไดบัญญัติถึงความไมรูอายุของมาตรานี้
ไว ตางกับกรณีตามมาตรา ๓๑๗ หากเปนการกระทําตอเด็กอายุไมเกิน ๑๓ ป หามอางความไมรูอายุ
ของเด็กเพื่อใหพนจากความผิดนั้น)
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ความผิดตอเสรีภาพ
อนุมาตรา ๒ เปนกรณีเอาตัวบุคคลที่อายุเกินกวา ๑๕ ปขึ้นไป เปนเรื่องของความไมสมัครใจ
ใชอุบายหลอกหลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงํา ผิดคลองธรรมหรือใชวิธีขมขืน
ใจดวยประการอื่นใด
อนุมาตรา ๓ ก็เชนเดียวกับอนุมาตรา ๒ คือ ผูถูกกระทําไมสมัครใจและผูถูกกระทําอาจจะ
เปนเด็กหรือผูที่มีอายุเกิน ๑๕ ปก็ได ทั้งอาจไมมีการเอาตัวไปคงมีแตการหนวงเหนี่ยวหรือกักขัง
เทานั้น เชน บุกเขาไปในบานจับเจาของบานขังแลวเรียกคาไถ เปนตน
องคประกอบที่สําคัญอีกขอหนึ่งของมาตรา ๓๑๓ คือ องคประกอบภายในผูกระทําตองมี
เจตนาพิเศษคือเพื่อใหไดมาซึ่งคาไถ

ความผิดตอเสรีภาพ
“คาไถ” มาตรา ๑ (๑๓) ใหคํานิยามวาหมายความถึง ทรัพยสินหรือประโยชนที่เรียกเอา
หรือใหเพื่อแลกเปลี่ยนกับเสรีภาพของผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยว หรือผูถูกกักขัง ดังนั้นคาไถ
อาจจะเปนทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นซึ่งมิใชทรัพยสินก็ได เชน ดําจับเอาเด็กอายุไมเกิน ๑๕
ป ไปเพราะตองการเอาเด็กเป นข อ แลกเปลี่ ยนกั บเขียว ซึ่งเป นบิดาของเด็ กเพื่ อ ไมใช ลงสมัคร
เลือกตั้งแขงขันกับดํา ประโยชนที่ดําไดรับแมจะไมใชประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสิน แตการที่
ดําขาดคูตอสูคือเขียว โดยเฉพาะอยางยิ่งดําเห็นวาเปนคูแขงที่สําคัญ ถามีเขียวลงสมัครรับเลือกตั้ง
ดําก็จะไมรับเลือก เชนนี้ก็ตองถือวาการลงสมัครรับเลือกตั้งของเขียวเปนประโยชนท่ีดําเรียกเอา
ยอมเปนคาไถตามความหมายของมาตรา ๓๑๓ นี้
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ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๖๑/๒๕๐๔
จําเลยถูกสลากกินรวบแลวไปเอาเงินกับผูเสียหายซึ่งเปนเจามือแตผูเสียหายไมให จําเลย
กับพวกตามไปพบผูเสียหายแลวพาขึ้นรถไปดวยกัน จําเลยใหผูเสียหายเขียนหนังสื อถึงภริยาให
จายเงินแกผูถือและใหผูเสี ยหายทําสัญ ญากู เงินตามจํ านวนที่ ถูกสลากกินรวบแล วให ผูเสียหาย
กลับไป ดังนี้ เจตนาของจําเลยเพียงแตจะทวงเงินซึ่งเชื่อวาควรจะได เงินประเภทนี้ไมใชสินไถหรือ
คาไถตาม ป.อ. มาตรา ๓๑๓ การกระทําของจําเลยขาดเจตนาเพื่อ คาไถอันเปนองคป ระกอบ
ความผิด จึงไมมีความผิดฐานจับคนเพื่อคาไถ

ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๕๕/๒๕๓๔
การที่จําเลยจับโจทกรวมไปหนวงเหนี่ยวกักขังแลวบังคับใหเขียนจดหมายถึงมารดาโจทกรวม
ใหโอนที่ดินจํานองเพื่อชําระหนี้แกแมยายจําเลยหรือจําเลยนั้น จําเลยมีเจตนาเพียงเพื่อจะบังคับให
มารดาโจทกรวมชําระหนีโ้ ดยจําเลยเชื่อวากระทําได ประโยชนที่จําเลยเรียกรองจึงไมใชคาไถ ตาม ป.อ.
มาตรา ๑ (๑๓)
ในเรื่องนี้อาจมีความเห็นที่แตกตางกัน บางทานอาจจะเห็นวาที่ไมเปนความผิดเพราะเปนขาด
เจตนา กลาวคือผูกระทําเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะบังคับชําระหนี้ตามคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๖๑/๒๕๐๕ ก็มี
ประโยคหนึ่งที่กลาววาเจตนาของจําเลยเปนแตเพียงทวงเอาเงินซึ่งวาควรได แตศาลฎีกาก็ยังระบุตอไป
วาเงินประเภทนี้ไมใชสินไถหรือคาไถตามประมวลกฎหมายอาญา (ซึ่งไมใชเรื่องจําเลยสําคัญผิด)
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การบังคับชําระหนี้โ ดยวิธีการที่ไมช อบดวยกฎหมายยอ มเปน “ประโยชนที่มิควรได”
อยูในตัว โดยเฉพาะมูลหนี้ที่ไมอาจฟองรองบังคับกันได เชน มูลหนี้การพนัน เปนตน
การเอาตัวเด็กไปแล วและมีเจตนาภายในคือ เจตนาพิ เศษเพื่อจะเรีย กเอาคา ไถ จึงครบ
องคประกอบความผิดแลว แมจะยังไมมีการดําเนินการเรียกคาไถหรือแมจะเรียกแลวแตยังไมไดคา
ไถก็เปนความผิดสําเร็จทั้งสิ้นและการเอาตัวเด็กไปเรียกคาไถเปนการกระทําที่ปราศจากเหตุอัน
สมควรยอมเปนความผิดฐานพรากเด็กตามมาตรา ๓๑๗ วรรคหนึ่งอีกบทหนึ่ง (ฎีกาที่ ๕๕๕๔/
๒๕๔๕)

ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๐๕/๒๕๒๖
จําเลยกับพวกเปนทหารมีอาวุธเขาไปพูดขูบังคับใหผูเสียหายไปกับจําเลยกับพวก แลว
บอกคนในบานใหนําเงิน ๓,๐๐๐ บาท ไปไถตัวผูเสียหายหาไมแลวจะไมไดกลับ ยอมฟงไดวา
จําเลยกับพวกมีเจตนากระทําผิดและมีเจตนาเพื่อใหไดมาซึ่งคาไถในการเอาตัวผูเสียหายไปโดย
วิธีขูเข็ญใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมและขมขืนใจผูเสียหาย การกระทําของจําเลยยอมเปน
ความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๑๓ (๒) แลว แมจําเลยกับพวกจะมิได เอาเงินดั งกลาวไวเปน
ประโยชนแกตนแตไดมอบใหทางราชการไปก็ตาม ก็เปนการเอาไปจากผูเสียหายโดยมิชอบ เงิน
จํานวนดังกลาวจึงเปนคาไถ
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สวนมาตรา ๓๑๓ วรรคสอง เปนเหตุใหรับโทษหนักขึ้นจากวรรคแรก กรณีแรกเนื่องจาก
ทําใหผทู ี่ถูกหนวงเหนี่ยวหรือกักขังไดรับอันตรายสาหัส แตในกรณีที่ผูกระทําไดรับอันตรายแกกาย
หรือจิตใจนั้น ตองเกิดจากการกระทําโดยทรมานหรือโดยทารุณโหดรายดวย ถาเพียงแตไดรับ
อันตรายแกกายหรือจิตใจก็ยังไมเปนเหตุตามมาตรา ๓๑๓ วรรคสองนี้ อยางไรเปนทารุณโหดราย
หรือเปนทรมานเทียบเคียงไดจากมาตรา ๒๘๙ (๕)

ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๙๑/๒๕๔๘
จําเลยทั้งสองมีและพาอาวุ ธปนพรอมเครื่องกระสุนปนไปที่พักอาศัยของโจทกรวม ใช
อาวุธปนขูบังคับ โจทกรว ม รื้อคนเอาเงินจํานวน ๓,๐๐๐ บาท และนาฬิการาคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท
จากนั้นเอาเสื้อคลุมศีรษะโจทกรวมบังคับใหขึ้นรถยนตและนําโจทกรวมไปกักขังไวที่ตึกแถวซึ่ง
จําเลยที่ ๑ เชาจากผูอื่น แลวสงจดหมายเรียกคาไถไปยังภริยาและบุตรของโจทกรวมที่ประเทศ
ไตหวัน จนภริยาของโจทกรวมตกลงจายคาไถใหจําเลยทั้งสอง ระหวางที่โจทกรวมถูกกักขัง
จําเลยทั้งสอง…
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จําเลยทั้งสองไดมัดโจทกรวมและควบคุมตัวไวตลอดเวลา โจทกรวมถูกกักขังเปนเวลา ๑๓๓ วัน
หมดอิสระในการเคลื่อนไหวรางกาย ไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได เปนเหตุใหโจทกรวม
ไมไดรับประทานยาแกโรคเบาหวาน ทําใหอาการกําเริบมีเลือดปนออกมากับอุจจาระและปสสาวะ
เปนการกระทําโดยทรมานจนเปนเหตุใหโจทกรวมไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ เปนความผิด
ตาม ป.อ. มาตรา ๓๑๓ วรรคสอง

ความผิดตอเสรีภาพ
กรณีตามวรรคสาม เปนเรื่องทําใหผูถูกหนวงเหนี่ยวหรือถูกกักขังถึงแกความตาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๐๔/๒๕๔๘
ผูตายและผูเสียหายทั้งสามถูกกักขังและทํารายรางกายในลักษณะการทรมานอยูในหองพัก
ที่เกิดเหตุเปนระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน โดยไมมีหนทางหลบเลี่ยงหรือขอความชวยเหลือจาก
ผูใดได การที่ผูตายตัดสินใจกระโดดจากหองพักเพื่อฆาตัวตายอาจเปนเพราะผูตายมีสภาพจิตใจที่
เปราะบางกวาผูเสียหายอื่นและไมอาจทนทุกขทรมานไดเทากับผูเสียหายอื่น พฤติการณฟงไดวา
การตายของผูตายมีสาเหตุโดยตรงมาจากการถูกทรมานโดยทารุณโหดราย
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4532/2561
การที่จําเลยทั้งสามกับพวกนําผูตายไปกักขังเพื่อเรียกคาไถแลวพวกของจําเลยไดฆาผูตาย
นั้น ถือไดวาการตายของผูตายเปนผลมาจากการที่จําเลยทั้งสามกับพวกนําผูตายไปเพื่อเรียกคาไถ
การกระทําของจําเลยทั้งสามเปนความผิดตาม ป.อ. มาตรา 313 วรรคทาย

ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๑๔ “ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๓ ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น”
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ การสนับสนุนเปนเรื่องที่ตองกระทํากอนหรือขณะ
กระทําความผิด ถาเปนกรณีท่ผี านมาตรา ๓๑๓ ไปแลวก็ไมใชสนับสนุนเชนมีการจับตัวคนไปเรียก
คาไถ ตอมามีคนเขามาสอดแทรกในภายหลังเกี่ยวกับเรื่องการชําระคาไถ หรือเปนคนไปบอกฝาย
พอแมผูเสียหายใหจายเงินคาไถ ผูนั้น อาจมีความผิดฐานเปนคนกลางเรียกทรัพยสินตามมาตรา
๓๑๕ แมมีคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๐๘/๒๕๒๑ วินิจฉัยเปนทํานองเดียวกันวา หลังจากมีการจับตัว
คนมาเรียกคาไถแลว จําเลยรับตัวผูถูกจับมาขังไว เพื่อเรียกใหชําระคาไถ เร็วขึ้น จําเลยมีความผิด
ฐานสนับสนุน ซึ่งไมนาจะเปนเชนนั้น
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ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๑๕ “ผูใดกระทําการเปนคนกลาง โดยเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอยางใดที่มิควรไดจากผูกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๓ หรือจากผูที่จะใหคาไถ ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต สามแสนบาทถึ งสี่แ สนบาท หรือจําคุ ก
ตลอดชีวิต”
มีขอสังเกตวาจะตองมีการกระทําตามมาตรา ๓๑๓ เกิดขึ้นแลว จึงมีบุคคลที่ทําตัวเปนคน
กลางเรียกเอาประโยชนที่มิควรไดจากผูกระทําความผิดตามมาตา ๓๑๓ หรือจากผูที่จะใหคาไถ
สวนองคประกอบภายในก็คือเจตนาธรรมดา มาตรานี้แสดงใหเห็นวา การเรียกดังกลาวเปนการ
สนับสนุนแกเปนความผิดอีกบทหนึ่งเพราะเปนการกระทําภายหลังจากมีการกระทําความผิดตาม
มาตรา ๓๑๓ แลว

ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๗/๒๕๒๙
จําเลยที่ ๑ กับจําเลยคนอื่นรวมกันจับตัวผูเสียหายไปเพื่อเรียกคาไถ ขณะที่บุตรชายของ
ผูเสียหายนําเงินคาไถไปให จําเลยที่ ๔ พูดกับบุตรชายของผูเสียหายวา “เขาเอาเทาไหรก็ใหเขา
ไปเสีย จะไดหมดเวรหมดกรรมกัน” พฤติการณของจําเลยที่ ๔ เปนการชวยพูดใหบุตรชายของ
ผูเ สีย หายหาเงินคา ไถมาใหต ามที่พ วกจํ า เลยเรีย กรอ ง เขา ลัก ษณะความผิดฐานกระทํ า การ
เปนคนกลางเรีย กทรัพ ยส ินจากผู ที ่จ ะใหคา ไถ มิใ ชเ ปนเพีย งผูส นับ สนุนการกระทํ า ความผิด
ดังกลาวเทานั้น
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ฎีกานี้มีขอนาคิดวา การกระทําของจําเลยที่ ๔ เปนความผิดฐานสนับสนุนเรียกคาไถหรือเปน
ความผิดฐานเปนคนกลางเรียกทรัพยสิน ศาลฎีกาวินิจฉัยวาพฤติการณดังกลาวนี้ไมใชเปนการสนับสนุน
เรียกคาไถ แตเปนคนกลางเรียกทรัพยสินก็นา จะถูกตองแลว มีขอ นาคิดวาเรื่องนี้จะเปนการสนับสนุนได
หรือไม เมื่อความผิดตามมาตรา ๓๑๓ ไดผานพนไปแลว กลาวคือไดมีการจับตัวคนไปเรียกคาไถแลว
สวนการดํ าเนินการเรีย กคา ไถนั้ น แม จะเปนการดํา เนิน การตามความประสงค ของจําเลยก็ตามแต
ความผิดสําเร็จไปแลว เพราะฉะนั้นถามีการกระทําการใด ๆ หลังการกระทําความผิดไดสําเร็จไปแลว
จึงไมเปนความผิดฐานผูสนับสนุน ประเด็ นจึงนาวินิจฉัยเพียงวาเปน คนกลางหรือไม แตฎีกาฉบั บนี้
วินิจฉัยวาพฤติการณบางอยางนี้ไมใชเปนผูสนับสนุนเรียกคาไถ แตเปนคนกลางเรียกทรัพยสินเสมือน
ศาลฎีกาเอาเรื่องผูสนับสนุ นมาพิจารณาประกอบด วย (เปรียบเทียบกับคําพิพากษาฎี กาที่ ๑๕๐๘/
๒๕๒๑ ที่ยกมาแลวฎีกาที่ ๔๖๕/๒๕๒๗ และฎีกาที่ ๒๕๗/๒๕๒๓ ที่ยกขึ้นกลาวในมาตรา ๓๑๖)

ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๒๐/๒๕๒๗
จําเลยที่ ๒ ติดตอ คนร ายเพื่ อ ชว ยเหลือ ผูเ สี ย หายซึ่ งถูกจับ ไปเรีย กคา ไถโ ดยสุจ ริต ไม มี
พฤติการณใดสอไปในทํานองวามีสวนไดเสียหรือรูเห็นเปนใจกับคนราย ผูเสียหายกับจําเลยอยูคนละ
จังหวัด การเดินทางติดตอคนรายก็ดี ติดตอผูเสียหายก็ดี ยอมตองเสียคาใชจาย การที่ผูเสียหายมอบ
เงินจํานวนหนึ่งใหจาํ เลยเปนคาใชจาย เงินดังกลาวจึงไมใชทรัพยที่มิควรไดตาม ป.อ. มาตรา ๓๑๕
การกระทําของจําเลยที่ ๒ ไมเปนความผิด
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ความผิดตอเสรีภาพ
สวนเจตนาตามมาตรา ๓๑๕ ก็เปนเพียงเจตนาธรรมดา คือมีเจตนาที่จะทําตนเปนคนกลาง
เรียก หรือยอมรับจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอยางใดที่มิควรไดและจะตองรูวาบุคคลที่ตนเรียก
รับหรือยอมรับนั้น เปนผูกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๓ หรือมิฉะนั้นก็เปนผูที่จะใหคาไถ
ขอสังเกต มาตรา ๓๑๕ บัญญัติวา เรียก......ประโยชนที่มิควรไดจากผูกระทําความผิด......
หรือจากผูที่จะใหคาไถ ดังนั้น การชวยคนรายตามมาตรา ๓๑๓ โดยไมเรียกประโยชนตอบแทนใด ๆ
ไมนาจะมีความผิด แตคํา พิพากษาฎีกาที่ ๖๗๗/๒๕๒๙ พูดสนับสนุนใหจา ยเงินให คนร ายก็เป น
ความผิด

ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๑๖ “ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๓ มาตรา ๓๑๔ หรือมาตรา ๓๑๕ จัด
ใหผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยวหรือผูถูกกักขังไดรับเสรีภาพกอนศาลชั้นตนพิพากษา โดยผูนั้น
มิไ ดรับอันตรายสาหัส หรือ ตกอยู ในภาวะอั นใกลจ ะเป นอันตรายต อ ชีวิต ใหล งโทษนอ ยกวา ที่
กฎหมายกําหนดไว แตไมนอยกวากึ่งหนึ่ง”
ดําจับลูกแดงไปและก็เรียกคาไถจากแดง พอแดงนําคาไถไปใหก็ปลอยลูกของแดงกลับไป
เชนนี้ดําจะไดรับประโยชนตามมาตรา ๓๑๖ หรือไม
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การที่ดําปลอ ยตัวลูกของแดงกลับไปเปนการจัดใหผูถูกเอาตัวไปไดรับเสรีภาพกอนศาล
ชั้นตนพิพากษา ดํายอมไดรับประโยชนตามมาตรา ๓๑๖ ที่เปนเชนนี้ก็นาจะเปนเพราะวากฎหมาย
เห็นความสําคัญกับชีวิตหรือเสรีภาพในรางกายของผูท่ถี ูกจับเอาตัวไป ดังนั้นถาผูที่กระทําความผิด
ไมวาเปนการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑๓ ผูสนับสนุนตามมาตรา ๓๑๔ หรือผูที่ทําตัวเปนคน
กลางตามมาตรา ๓๑๕ ไดดํ า เนิ นการใด ๆ ในทางจัด ให ผู ถู ก เอาตั ว ไปได รั บ เสรี ภาพก็ ไ ด รั บ
ประโยชนท้งั สิ้น (ดูฎีกาที่ ๒๐๔๓/๒๕๑๕)

ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๗/๒๕๒๓
คนรายปล น รถโดยสารของ ล. ไป และจับ ล. ไปกั กขัง ไว เพื่ อ เรี ยกค า ไถ จํ าเลยที่ ๓ นํา
จดหมายคนรายมาใหภริยาของ ล. เรียกคาไถ จําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓ ไมไดรวมกระทําการกับ
คนรายในการจับตัว ล. ไปหรือรวมในการกักขัง ล. ทั้งไมไดสนับสนุนการกระทําดังกลาว ปรากฏเพียง
วาจําเลยที่ ๓ ไดนําจดหมายของคนรายมาแสดงตอภริยาของ ล. และเจรจาตอรองคาไถ จําเลยที่ ๒
เปนบุตรของจําเลยที่ ๓ ไดพูดกับภริยาของ ล. หลังจากที่ ล. ถูกจับตัวไปวา "ไมตองรอนใจหาเงินมา
ไถก็แลวกัน" และเมื่อภริยาของ ล. จายเงินใหจําเลยที่ ๓ จําเลยที่ ๒ ก็เปนผูขี่รถจักรยานยนตไปกับ
จํ าเลยที่ ๓ ไปรับ ล. มา เช น นี้ จํ า เลยที่ ๒ และจํ าเลยที่ ๓ จึงมี ความผิ ดฐานเปน คนกลางเรี ยก
ทรัพยสินที่มิควรไดจากผูที่จะใหคาไถอันเปนความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๑๕ แตเนื่องจากจําเลยที่ ๒
และจําเลยที่ ๓…
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และจําเลยที่ ๓ ไดจั ดให ผูถู ก คนร า ยเอาตั ว ไปได รับ เสรี ภาพก อ นศาลชั้ น ต น พิพ ากษาโดยมิได รับ
อันตรายสาหัสหรือตกอยูในภาวะอันใกลจะเปนอันตรายตอชีวิตจึงชอบที่จะไดรับการลดโทษใหนอย
กวาที่กฎหมายกําหนดตาม ป.อ. มาตรา ๓๑๖
มีขอสังเกตวาในเรื่องนี้ไดฟองจําเลยที่ ๒ ที่ ๓ ตามมาตรา ๓๑๓ แตศาลฎีกาไดวินิจฉัยวาแม
ฟงวาเปนความผิดตามมาตรา ๓๑๕ ก็สามารถลงโทษได และเมื่อไดมีการจัดใหผูที่ถูกคนรายเอาตัวไป
ไดเสรีภาพกอนศาลชั้น ตนพิพ ากษา โดยไมได รับอัน ตรายสาหั สหรือ ตกอยู ในภาวะอัน ใกลจ ะเป น
อันตรายตอชีวิต จึงชอบที่จะไดรับการลดโทษน อยกวาที่กฎหมายกําหนดไวตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๑๖ ฎีกานี้วินิจฉัยเรื่อง “คนกลาง” ไวคอนขางชัดเจน

ความผิดตอเสรีภาพ
การจัดใหผูถูกเอาตัวไปไดรับเสรีภาพนั้น จะตอ งเปนการกระทําของผูกระทําความผิด
เชน ผูกระทําความผิดปลอยตัวไปเอง หรือพรรคพวกของผูกระทําผิดปลอยก็ไดแตตองไมเกิดจาก
การที่ตํารวจมาจับ หรือบิดามารดาของเด็กที่ถูกจับมา หรือบิดามารดาของเด็กที่ถูกจับมาพบเด็ก
และพาเอาเด็กนั้นคืนไปเอง ซึ่งเปนการแสดงวาผูกระทําผิดไมไดอยู ในฐานะจัดใหผูที่ถูกเอาตัวไป
ไดรับเสรีภาพ

52

26/06/64

ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๒/๒๕๓๑
จําเลยรับจางผูเสียหายทํางานบานและเลี้ยงดูเด็กหญิง ส. อายุ ๙ เดือน ตอมาจําเลยเอาตัว
เด็กหญิง ส. ไปเพื่อ ใหไดมาซึ่งคาไถ ผูเสียหายทราบเรื่องจึงพาเจา พนั กงานตํารวจตามไป พบ
เด็กหญิง ส. นอนอยูในเปลใตถุนบานหลังหนึ่งซึ่งขณะนั้นจําเลยยืนบังเสาอยูและไดเดินออกมา
ผูเสียหายอุมเด็กหญิง ส. ขึ้นจากเปลและพาบุตรสาวพรอมจําเลยกลั บบานไป ดังนี้ ถือไม ไดวา
จําเลยไดจัดใหผูถูกเอาตัวไปไดรับเสรีภาพกอนศาลชั้นตนพิพากษาตาม ป.อ. มาตรา ๓๑๖ เพราะ
การจัดใหผูถกู เอาตัวไปไดรับเสรีภาพตามมาตราดังกลาวนั้น จะตองเปนการกระทําของผูกระทําผิด
คือจําเลย หรือผูที่รว มกระทําผิดกับจําเลย กรณีนี้เปนเรื่องผูเสียหายตามไปพบและอุมเอาบุตรสาว
มาเอง จําเลยมิไดกระทําการใด

ความผิดตอเสรีภาพ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๓๖/๒๕๒๐
จําเลยกับพวกจับเด็กไปเรียกคาไถ กอนถึงกําหนดชําระคาไถจําเลยถูกจับ คนรายปลอยตัว
ผูถูกจับ จําเลยไดรับโทษนอยลงตาม ป.อ. มาตรา ๓๑๖
ตามฎีกานี้ก็หมายความวา แมพวกของจําเลยที่รวมกันกระทําความผิดเปนผูปลอย จําเลยก็
ยอมไดรับประโยชนตามมาตรา ๓๑๖ นี้ดวย มาตรา ๓๑๖ เปนเหตุในลักษณะคดี (ฎีกาที่ ๒๘๔๘/
๒๕๒๗, ๒๕๗/๒๕๒๗, ๔๖๕/๒๕๒๗, ๒๒๗๗/๒๕๒๑) ปญหาเรื่องการลดโทษตามมาตรานี้เปน
ปญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย (ฎีกาที่ ๒๓๐๖-๒๓๐๗/๒๕๓๑)
การจัดใหผูถกู เอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยวหรือผูถูกกักขังไดรับเสรีภาพ ตองกระทํากอนศาล
ชั้นตนพิพากษา โดยผูนั้นมิไดรับอันตรายสาหัสหรือตกอยูในภาวะอันใกลจะเปนอันตรายตอชีวิต
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