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เร่ือง    ความผิดตอชีวิต 

  โจทกฟองวา  เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  เวลากลางคืนกอนเที่ยง  จําเลยได

กระทําความผิดตอกฎหมายหลายกรรมตางกัน  กลาวคือ  จําเลยไดพาอาวุธมีดปลายแหลม  ขนาดยาว  

๓๒  เซนติเมตรรวมดาม  กวาง  ๓.๘  เซนติเมตร  จํานวน  ๑  เลม  ติดตัวไปในหมูบานเอื้ออาทร  

ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งเปนในเมือง  หมูบาน  และทางสาธารณะ  

โดยไมมีเหตุสมควร  และจําเลยโดยมีเจตนาฆาไดใชอาวุธมีดปลายแหลมแทงและฟนบริเวณหนาอก  

และลําคอของนายไวตา  ดวงปฏ ิ ผูตายหลายครั้ง  ทําใหผูตายถึงแกความตาย  เนื่องจากสูญเสียโลหิต

ปริมาณมากในชองอก  และปอดขวาฉีกขาดสมดังเจตนา  เหตุเกิดที่ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลอง

หลวง  จังหวัดปทุมธานี  เจาพนักงานจับจําเลยและยึดไดอาวุธมีดที่จําเลยใชในการกระทําความผิด

เปนของกลาง  ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๓,  ๙๑,  ๒๘๘,  ๓๗๑  และริบมีด

ของกลาง 

  จําเลยใหการรับสารภาพฐานพาอาวุธไปในเมือง  หมูบาน  และทางสาธารณะโดย

ไมไดรับอนุญาต  สวนฐานฆาผูอื่นจําเลยใหการตอสูอางเหตุปองกัน 



  ทางพิจารณาโจทกนําสืบวา  เมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๖  นางรัตนา  อาทิตยตั้ง  กับ

จําเลยไดอยูกินฉันสามีภรรยากัน  โดยกอนเกิดเหตุจําเลยพักอาศัยอยูที่จังหวัดระยอง  สวนนางรัตนา

มาทํางานรับจางกอสราง  และพักอาศัยที่หองพักคนงานของหางหุนสวนจํากัดสามประสิทธ์ิ  หมูที่  

๑๑  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ตอมาวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  

เวลาประมาณ  ๒๐  นาฬิกา  ขณะนางรัตนานั่งรับประทานอาหารกับผูตายและพวก  จําเลยได

โทรศัพทมาพูดคุยกับนางรัตนา  ครั้นเวลาประมาณ  ๒๓  นาฬิกา  ผูตายไดเดินทางมาสงนางรัตนาที่

หองพัก  และไดนั่งพูดคุยกันหนาหอง  ตอมาวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  เวลาประมาณ  ๑  

นาฬิกา  ผูตายเดินกลับไปที่หองพักของตน  นางรัตนาเขาหองพักและนอน  ผูตายไดโทรศัพทหานาง

รัตนาโดยผูตายแจงจะมาหาที่หองพัก  และผูตายมาเคาะประตูหองพัก  นางรัตนาเปดประตูใหผูตาย

เขาหองพัก  ผูตายกับนางรัตนานอนที่หองพักและไดมีเพศสัมพันธกัน  ครั้นเวลา  ๑.๓๐ นาฬิกา  นาง

รัตนาไดยินเสียงรถจักรยานยนตมาจอดหนาหอง  และจําเลยไดเรียกนางรัตนาเปดประตูหองพัก  แต

นางรัตนามิไดเปด  จําเลยจึงผลักประตูหองพัก  พบนางรัตนาและผูตายอยูในหองพัก  โดยทั้งสอง

มิไดสวมเสื้อ  จําเลยและผูตายวิ่งเขาหากันและชกตอยกัน  แลวจําเลยกับผูตายวิ่งออกจากหองพักไป  

นางรัตนาวิ่งตามมาพบจําเลยและผูตายชกตอยกันที่คูน้ําขางหองพัก  นางรัตนาเขามาหามปราม  และ

ดึงจําเลยไว  ผูตายวิ่งหลบหนีไป  นางรัตนาไดสอบถามจําเลยวา  เอาอะไรทําผูตาย  จําเลยบอกวาใช

อาวุธมีดแทงผูตาย  จําเลยและนางรัตนาเขามาที่หองพัก  และจําเลยไดเปลี่ยนเสื้อผา  ตอมารอยตํารวจ

เอกสุพจน  เสวีวัลลภ  กับพวกไดเดินทางไปที่เกิดเหตุพบศพของผูตาย  และหยดเลือดที่หนาหองพัก

ของนางรัตนา  รอยตํารวจเอกสุพจนกับพวกมาสอบถามจําเลยใหการรับวาเปนผูทํารายผูตาย  ช้ัน

จับกุมจําเลยใหการปฏิเสธ  โดยอางวาจําเลยมิไดมีเจตนาฆาผูอื่น  แตไดใชอาวุธมีดฟนผูตายจริง  

จําเลยพารอยตํารวจเอกสุพจนไปเอามีดของกลางตามภาพถาย  เอกสารหมาย จ.๙  ช้ันสอบสวนจําเลย

ใหการปฏิเสธโดยอางเหตเุชนเดียวกับช้ันจับกุม  ตามคําใหการของผูตองหา  เอกสารหมาย  จ.๑๒  

  จําเลยนําสืบวา  จําเลยกับนางรัตนาไดอยูกินฉันสามีภรรยากัน  ตอมาป พ.ศ.๒๕๔๙  

จําเลยทํางานรับจางอยูที่บริษัทดีไลน  จํากัด  โดยจําเลยพักอาศัยกับนางรัตนาที่จังหวัดระยอง  ตอมา

ประมาณเดือนมกราคม  ๒๕๕๑  นางรัตนามาทํางานรับจางกอสรางที่เกิดเหตุ  โดยจําเลยจะเดินทาง

มาหานางรัตนาเดือนละ  ๑  ครั้ง  ตอมาวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  เวลาประมาณ  ๑๙  นาฬิกา  



จําเลยไดโทรศัพทมาพูดคุยกับนางรัตนา  ครั้นเวลาประมาณ  ๒๒  นาฬิกา  จําเลยขับรถจักรยานยนต

มาหานางรัตนา  โดยพาอาวุธมีดของกลางมาดวย  และตอมาวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  เวลา

ประมาณ  ๑  นาฬิกา  จําเลยขับรถจักรยานยนตมาถึงหนาหองพักของนางรัตนา  จําเลยเรียกนางรัตนา  

แตนางรัตนาไมยอมเปดประตูหอง  จําเลยไดยินเสียงรูดซิบกางเกง  จําเลยจึงผลักประตูหองพักเขาไป  

จําเลยเห็นผูตายกําลังขามผนังหองพัก  จําเลยดึงกางเกงผูตาย  ผูตายใชเทาถีบหนาอก  จําเลยลมลง  

ผูตายเตะที่ทอง  จําเลยจึงเอามีดที่พกไวที่เอวและพูดขมขูไมใหผูตายเขามา  พรอมตวัดมีด  ๒  ครั้ง  

จําเลยและผูตายแยงมีดกัน  แตผูตายแยงมีดไมได  ผูตายวิ่งหลบหนีและลื่นลงคูน้ํา  จําเลยวิ่งลงไปใน

คูน้ําและชกตอยกัน  นางรัตนามาหามปราม  ผูตายวิ่งหลบหนีไป  จําเลยจึงกลับมาหองพักเพื่อเปลี่ยน

เสื้อผา  ช้ันจับกุมและสอบสวนจําเลยใหการปฏิเสธ   

  พิเคราะหพยานหลักฐานโจทกและจําเลยแลว  ขอเท็จจริงเบื้องตนรับฟงไดวา  วันเวลา

และสถานที่เกิดเหตุตามฟอง  จําเลยพาอาวุธไปในเมือง  หมูบาน  และทางสาธารณะ  โดยไมไดรับ

อนุญาตตามที่จําเลยใหการรับสารภาพตอศาลจริง  ปญหาตองวินิจฉัยตอไปมีวา  จําเลยกระทํา

ความผิดฐานฆาผูอื่นหรือไม  โจทกมีนางรัตนา  ภรรยาของจําเลยมาเบิกความเปนประจักษพยาน

ยืนยันวา  คืนเกิดเหตุจําเลยไดผลักประตูหองพักพบพยานอยูกับผูตาย  จําเลยและผูตายวิ่งเขาหากัน

และชกตอยกัน  แลวจําเลยกับผูตายวิ่งออกจากหองพัก  พยานวิ่งตามมาพบจําเลยและผูตายชกตอยกัน

ที่คูน้ําขางหองพัก  พยานเขามาหามปรามและดึงจําเลยไว  ผูตายวิ่งหลบหนีไป  พยานสอบถามจําเลย

วาเอาอะไรทําผูตาย  จําเลยแจงวาใชอาวุธมีดแทงผูตาย และโจทกมีพันตํารวจโทสุขุม  ทองนุช  

พนักงานสอบสวนเบิกความสนับสนุนวา  พนักงานสอบสวนไดตรวจหองพักที่เกิดเหตุพบคราบ

โลหิตและช้ันสอบสวนจําเลยใหการยอมรับวาจําเลยถูกผูตายเตะตอย  จําเลยใชมีดฟนหนาอกผูตาย ๒ 

– ๓ ครั้ง   เห็นวา  นางรัตนาพยานโจทกเปนภรรยาของจําเลย  ไมมีเหตุใหระแวงสงสัยวานางรัตนา

จะเบิกความปรักปรําใหจําเลยตองรับโทษ  และในช้ันสอบสวนจําเลยใหการรับวาจําเลยใชมีดฟน

หนาอกของผูตาย  ๒ – ๓  ครั้ง   ซึ่งคําใหการของจําเลยเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุไมนาน  โดยจําเลยไมมี

โอกาสที่จะคิดปรุงแตง   และเปนการใหการที่เปนปรปกษกับตนเอง   ทั้งในช้ันจับกุมจําเลยพารอย

ตํารวจเอกสุพจน  ผูจับกุมไปจุดที่ซุกซอนมีดของกลาง  ซึ่งมีดของกลางที่พบก็เปอนคราบโลหิต  อีก

ทั้งหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนมาตรวจหองพักที่ เกิดเหตุพบคราบโลหิตเปอนอยู เชนกัน  



ประกอบกับนายแพทยศุภกิจ  วัฒนศิลปปรีชา  แพทยนิติเวชมาเบิกความยืนยันวา  ผูตายมีบาดแผลถูก

แทงที่หนาอกดานขวา  ทะลุไปถึงชองอกและถูกกับเยื่อปอด   และพบเลือดออกในชองอก  

พยานหลักฐานโจทกจึงมีน้ําหนักรับฟงไดวา  จําเลยไดใชอาวุธมีดฟนและแทงผูตายจริง  ซึ่งเมื่อ

พิจารณาถึงขนาดอาวุธมีด  ประกอบบาดแผลของผูตาย   นายแพทยศุภกิจไดทํารายงานการตรวจศพ  

ตามเอกสารหมาย  จ.๓  ระบุผูตายไดถึงแกความตายเกิดจากผูตายสูญเสียโลหิตปริมาณมากในชองอก

และปอดขวาฉีกขาด  แสดงวาผูตายถูกจําเลยใชอาวุธมีดแทงอวัยวะสําคัญ  และเปนการแทงโดยแรง  

พฤติการณเชนนี้บงช้ีวาจําเลยใชอาวุธมีดแทงผูตายโดยมีเจตนาฆาผูตาย  จําเลยจึงมีความผิดฐานฆา

ผูอื่น 

  ปญหาตองวินิจฉัยตอไปวา  การกระทําของจําเลยเปนการปองกันโดยชอบดวย

กฎหมายหรือไม  โจทกมีนางรัตนา  ภรรยาจําเลยซึ่งเปนประจักษพยานเบิกความวา  หลังจําเลยผลัก

ประตูหองพัก  พยานรูสึกตะลึง  และเห็นผูตายกับจําเลยชกตอยกัน  และวิ่งออกจากหองพักไป    ชก

ตอยที่คูน้ํา  สวนจําเลยอางตนเองเขาเบิกความวา  จําเลยเรียกนางรัตนาใหเปดประตูหอง   แตนาง

รัตนาไมยอมเปดประต ู จําเลยไดยินเสียงรูดซิบกางเกง  จําเลยจึงผลักประตูหองพักเขาไป  จําเลยเห็น

ผูตายกําลังขามผนังหองพัก  จําเลยดึงกางเกงผูตาย  ผูตายใชเทาถีบหนาอก  จําเลยลมลง  ผูตายเตะที่

ทอง  จําเลยจึงเอามีดที่พกไวที่เอวและพูดขมขูไมใหผูตายเขามา  พรอมตวัดมีด  ๒  ครั้ง  จําเลยและ

ผูตายแยงมีดกัน  แตผูตายแยงมีดไมได  ผูตายวิ่งหลบหนีและลื่นลงคูน้ํา  จําเลยวิ่งลงไปในคูน้ําและชก

ตอยกัน   เห็นวา   การกระทําการใดเพื่อปองกันสิทธิของตนที่จะอางวาเปนการปองกันโดยชอบดวย

กฎหมาย  สิทธินั้นตองเปนสิทธิอันบุคคลที่มีอยูโดยกฎหมายรับรองและคุมครองให   แตกอนเกิด

เหตุโจทกและจําเลยนําสืบรับวา   นางรัตนากับจําเลยอยูกินกันฉันทสามีภรรยาโดยไมไดจดทะเบียน

สมรส   และนางรัตนาภรรยาจําเลยเบิกความยืนยันวา  คืนเกิดเหตุผูตายมารวมหลับนอนกับนางรัตนา

ที่หองพัก  โดยผูตายกับนางรัตนามีเพศสัมพนัธกัน  ซึ่งหลังจําเลยมาจอดรถจักรยานยนตหนาหองพัก   

ผูตายกับนางรัตนามิไดมีเพศสัมพันธกันตอ   จําเลยไดผลักประตูเขาหองพัก  และพบผูตายอยูกับนาง

รัตนาภรรยาสองตอสองโดยมิไดสวมเสื้อ  ซึ่งจําเลยนําสืบเจือสมรับวา  คืนเกิดเหตุจําเลยมาจอด

รถจักรยานยนตหนาหองพัก   จําเลยเรียกนางรัตนาใหเปดหอง  แตนางรัตนามิไดเปด  และจําเลยได

ยินเสียงรูดซิป   จําเลยจึงไดผลักประตูหองพักไป   ซึ่งแสดงวาเหตุจําเลยเขาหองพักไป   นางรัตนา



มิไดรองเรียกใหมาชวยเหลือ   นางรัตนาจึงไมมีภยันตรายซึ่งเกิดจาก การประทุษรายอันละเมิดตอ

กฎหมาย   ประกอบกับนางรัตนากับจําเลยอยูกินกันฉันทสามีภรรยาโดยไมไดจดทะเบียนสมรส   

จําเลยจะมาอางปองกันสิทธิตนไมได  และหลังจําเลยผลักประตูหองพัก   จําเลยก็ใหการช้ันสอบสวน

รับวา  ผูตายกําลังหาทางหลบหน ี  จําเลยจึงไดยืนขวางประตูหองพัก  และจําเลยเบิกความเห็นผูตาย

ไดขามผนังหองพัก   จําเลยเขามาดึงขากางเกง   ซึ่งการทําเชนนี้ถือวาจําเลยเขามากอเหตุ   ดังนั้น   

การที่ผูตายไดเตะและตอย   จําเลยไดใชมีดมาฟนและแทงผูตาย   จําเลยจะอางปองกันตัวไมไดเชนกัน   

แตตามพฤติการณแหงคดี   เหตุจําเลยไดใชมีดมาฟนและแทงผูตายเกิดมาจากผูตายอยูกับนางรัตนา

สองตอสองโดยลําพัง  ซึ่งแมนางรัตนากับจําเลยจะมิไดเปนสามีภริยากันตามกฎหมาย  แตจําเลยก็ได

อุปการะเลี้ยงดูนางรัตนาหลายป  จําเลยยอมมีความรักและหวงแหน   และกอนเกิดเหตุจําเลยกับนาง

รัตนาไปมาหากันประจํา    ผูตายซึ่งทํางานที่เดียวกันกับนางรัตนา  ยอมนาจะรับทราบความสัมพันธ

ของจําเลยกับผูตายได    แตผูตายก็ยังไปยุงเกี่ยวโดยมาลักลอบลับนอนและรวมประเวณีกับนางรัตนา  

จําเลยมาพบโดยจําเลยและนางรัตนามิไดใสเสื้อ  ซึ่งโดยวิสัยของสามีเห็นชายอื่นอยูในหองพักกับ

ภรรยา   และมาพบเหตุการณเชนนี้โดยไมคาดคิดมากอน  ยอมตองเกิดความโมโหหรือมีอารมณ

โกรธ   จําเลยฟนและแทงผูตายในขณะดังกลาว  จึงเปนการบันดาลโทสะโดยขมเหงอยางรายแรงดวย

เหตุอันไมเปนธรรม  

พิพากษาวาจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  ๒๘๘  ประกอบ

มาตรา ๗๒  , ๓๗๑   การกระทําของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน  ใหลงโทษทุกกรรมเปน

กระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑   ฐานฆาผูอื่นโดยบันดาลโทสะ  จําคุก ๓ ป   

ฐานพาอาวุธติดตัวไปในเมือง  หมูบาน  และทางสาธารณะโดยไมมีเหตุสมควร  ปรับ ๑๐๐ บาท   

จําเลยใหการรับสารภาพฐานพาอาวุธฯ   เปนประโยชนแกการพิจารณา  มีเหตุบรรเทาโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  ๗๘   ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง   คงปรับ  ๕๐ บาท  รวมจําคุก ๓ ป  และ

ปรับ ๕๐ บาท   ไมชําระคาปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙  ริบของกลาง./ 

 

นายสมชัย คชวรรณ 

นายปรีชา ปติโกศล 



หมายเหต ุ
 

(1) คํารับสารภาพที่นําไปสูการคนพบพยานวัตถุ  เชน  มีดของกลางในคดีนั้นยอมทําใหมี
น้ําหนักนารับฟงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  226/3  วรรคสอง 
(1)  และถือวาพยานวัตถุดังกลาวเปนพยานหลักฐานอื่นประกอบตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  227/1  โดยมีคุณคาเชิงพิสูจนคือคราบโลหิตที่เปอนติด
อยู 

(2) นอกจากอาวุธมีดและบาดแผลผูตายแลวมูลเหตุจูงใจในการกระทําผิดก็นับเปน
พฤติการณสําคัญที่สอแสดงเจตนาจําเลยไดวาประสงคเอาชีวิตผูตาย 

(3) ศาลวางหลักวินิจฉัยสิทธิในการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายวา  ตองเปนสิทธิอันบุคคล
ที่มีอยูโดยกฎหมายรับรองและคุมครองให  สําหรับชายหญิงที่อยูกินดวยกันโดยไมจด
ทะเบียนสมรสนั้น  สิทธิชายยอมไมมีอยูโดยกฎหมายรับรองและคุมครองโดยเฉพาะ
เรื่องช่ือเสียงวงศตระกูล  ฉะนั้นการที่จําเลยกระทําตอผูตายจึงไมใชเหตุที่อางวาเปนการ
ปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย  แตศาลไดหยิบยกเหตุบันดาลโทสะปรับวินิจฉัยเปนขอ
กฎหมายแกคด ีโดยรับฟงขอเท็จจริงยุติรวมกันจากคําเบิกความพยานปากภริยาไมชอบ
ดวยกฎหมาย  สภาพศพผูตายที่มิไดสวมเสื้อ  และทางนําสืบของจําเลย  ถึงแมจําเลยจะ
ไมไดการตอสูในปญหานี้ก็ตาม 

 
                นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
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