
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                  ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
 

 ศาลจังหวัดธัญบุร ี
วันที่ ๑๕  เดือน   ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

   ความอาญา 
 

  พนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี                             โจทก 

ระหวาง 

  นายวิชัย  ภิบาลทรัพย                                 จําเลย 

เรื่อง  ความผิดตอรางกาย  ความผิดตอพระราชบัญญัติจราจรทางบก ประมาท 

                      โจทกฟองวา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เวลากลางคืนกอนเที่ยง จําเลยขับ

รถตู คันหมายเลขทะเบียน ออ ๒๐๓๕ กรุงเทพมหานคร มีนางกมลนันทน  เกตุชีพ นั่งโดยสาร

อยูดานหนาขางจําเลย ไปตามชองเดินรถถนนพหลโยธิน จากดานตําบลรังสิต  มุงหนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ถึงที่เกิดเหตุบริเวณทางดวนขาออกระหวางซอยแกวนิมิตรกับมหาวิทยาลัย

กรุงเทพตรงขามบริษัทรังสิตพรอมเพอร เอสเตท จํากัด หมูที่ ๕ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี เปนทางตรงเรียบมี ๓ ชองเดินรถและมีไหลทาง ดวยความประมาท

ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ คือ จําเลยได

ขับรถดวยความเร็วสูงเกินสมควรจนไมสามารถหยุดรถ หรือชะลอความเร็วของรถใหชาลง

พอที่จะหลบหลีกรถคันอื่น หรือสิ่งกีดขวางอยูขางหนาไดทัน จําเลยขับรถในชองเดินรถที่ ๒ และ

จะขับตรงไปดานหนา ขณะนั้นมีนายวิริยา  บุญเอิบ ขับรถเกง คันหมายเลขทะเบียน กจ ๒๑๗๕  

/พระนครศรีอยุธยา 

       
      (๓๑)  

สําหรับศาลใช 

   คดีหมายเลขดําที่     อ. ๕๘๔๑    / ๒๕๕๐ 

  คดีหมายเลขแดงที่    อ.๖๔๒๙     /๒๕๕๒  

คําพิพากษา 



 
 
 
 

         
       - ๒ - 

 

 
 

( ๓๑  ทวิ ) สําหรับศาลใช 

พระนครศรีอยุธยา  อยูดานหนาชองเดียวกับจําเลย กับมีนางสาวภัสกมล  เศขรฤทธ์ิ ขับรถเกง คัน

หมายเลขทะเบียน ศจ ๕๘๔๒ กรุงเทพมหานคร อยูดานหลังในชองเดินรถเดียวกัน จําเลยควรใช

ความระมัดระวังในการขับรถดังกลาว ตองลดความเร็วใหชาลงแตจําเลยหาไใชความระมัดระวัง

เชนนั้นไดแตหาไดใชเพียงพอไม  จําเลยยังคงขับรถดวยความเร็วสูงเกินสมควร ดวยความ

ประมาททําใหรถที่จําเลยขับมานั้น เกิดชนทายรถเกงคันหมายเลขทะเบียน กจ ๒๑๗๕ 

พระนครศรีอยุธยา อยางแรงไดรับความเสียหาย และเปนจังหวะที่รถเกง คันหมายเลขทะเบียน ศจ 

๕๘๔๒ กรุงเทพมหานคร แลนขึ้นไปอยูดานหนารถของจําเลยแลวรถตูคันที่จําเลยขับมาไดเสีย

หลักพุงชนรถคันหมายเลขทะเบียน ศจ ๕๘๔๒ กรุงเทพมหานคร แลวรถตูกระเด็นไปทางขวาพุง

ชนพนังกั้นเกาะกลางถนน เปนเหตุใหรถทั้งสามคันและพนังกั้นดังกลาวไดรับความเสียหาย นาง

กมลนันทน เกตุชีพไดรับอันตรายสาหัส ตองเจ็บปวยทุกขเวทนาเกินกวายี่สิบวันหรือประกอบ

กรณียกิจตามปกติไมไดเกินยี่สิบวัน  เหตุเกิดที่ตําบลพุทไธสง  อําเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย 

ช้ันสอบสวนจําเลยใหการปฏิเสธ ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๐ 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ , ๑๕๗  

                  จําเลยใหการรับสารภาพ ตอมาจําเลยกลับคําใหการเปนปฏิเสธ ศาลอนุญาต 

       ทางพิจารณาโจทกนําสืบวา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๒๔ 

นาฬิกา ขณะที่นายวิริยา  บุญเอิบ ขับรถเกงคันหมายเลขทะเบียน กจ ๒๑๗๕ พระนครศรีอยุธยา 

มีนางรุงรัตน ทองประเสริฐ ภรรยานั่งโดยสารมาในรถดวย นายวิริยาขับรถคันดังกลาวบนถนน

พหลโยธินมุงหนาไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดวยความเร็วไมเกิน ๗๐ กิโลเมตรตอช่ังโมง 

/ขณะนั้น 



 
 
 
 

         
       - ๓ - 

 

 
 

( ๓๑  ทวิ ) สําหรับศาลใช 

ขณะนั้นมีฝนตกประปราย กอนถึงบริเวณที่เกิดเหตุขางทางมีรถเกิดอุบัติเหตุอยูกอนแลว เมื่อ

มาถึงที่เกิดเหตุนายวิริยาเห็นรถตูมาชนรถตนและนางรุงรัตนรูสึกวามีแรงกระแทกดานหลังทาย

รถขางขวา ทําใหรถที่ตนนั่งมาหมุนกี่รอบจําไมไดเสียหลักไปกระแทกกับขอบปูนคอนกรีตขาง

ถนน นายวิริยาและนางรุงรัตนเห็นรถตูพลิกคว่ําหงายอยูรองเกาะกลางถนน และนายวิริยาเห็น

จําเลยคนขับรถตูออกมานั่งที่เกาะกลางถนน ซึ่งนายชัยณรงค  คงสัมฤทธ์ิ  ซึ่งเปนผูชวยหัวหนา

รักษาความปลอดภัยของบริษัทรังสิต พรอมเพอร เอสเตท จํากัด ต้ังอยูหมูที่ ๕ ตําบลคลองหนึ่ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขณะเดินตรวจทางเทาใกลที่เกิดเหตุวา มีรถจํานวนไมมาก

กอนเกิดเหตุคดีนี้มีรถเฉ่ียวชนกันบริเวณเกือกมาหางจากที่ยืนอยูประมาณ ๓๐๐ เมตร จึงวิ่งไป

ชวยเหลือผูบาดเจ็บขณะกําลังจะวิ่งไปนั้นไดยินเสียงรถเบรกและเสียงชนกันเมื่อหันไปมองหาง

ประมาณ ๒๐ เมตรเห็นที่ชองเดินรถที่ ๒ รถเกงยี่หอมิตซูบิชิ สีดําแลนอยูดานหนา รถตูคันสีเงิน

ไมทราบวาอยูในชองเดินรถใดพุงเขาชนที่บริเวณซายของรถเกงยี่หอมิตซูบิชิดังกลาวทําใหรถ

หมุน สวนรถตูหักไปทางชองเดินรถที่ ๓ บริเวณใกลเกาะกลางถนนไดชนกับราวเหล็กกั้นขอบ

ทางแลวพลิกคว่ํา  สวนนางสาวภัสกมล  เศขรฤทธ์ิ  กอนเกิดเหตุขับรถเกงคันหมายเลขทะเบียน 

ศจ ๕๘๔๒ กรุงเทพมหานคร มีนายธนวุฒิ  เศขรฤทธ์ิ นองชายนั่งโดยสารมาดวยมุงหนาไปถนน

พหลโยธินเพื่อจะไปซอยรังสิตขางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ขณะนั้นมีฝนตกขับรถมา

ดวยความเร็ว ๑๐๐ กิโลเมตรตอช่ัวโมง เมื่อขับรถผานบริเวณที่รถกระบะจอดอยูหางประมาณ 

๒๐๐ เมตร มีรถเกงยี่หอมิตซูบิชิ สีดําแลนอยูดานหนาหางกันประมาณ ๕ ถึง ๖ เมตร ไดมีรถตู

แซงในชองเดินรถที่ ๓ ขึ้นมาดานขวาและขับผานไปอยูดานหนารถคันที่นางสาวภัสกมลขับอยู 

/ซึ่งอยู 



 
 
 
 

         
       - ๔ - 

 

 
 

( ๓๑  ทวิ ) สําหรับศาลใช 

ซึ่งอยูในชองเดินรถที่ ๒ แลวรถตูได คลอมระหวางชองเดินรถที่ ๒ และที่ ๓ เห็นรถเกงคันสีดํา

ดังกลาวเกิดเสียหลักรถหมุน  นางสาวภัสกมลจึงขับรถออกทางชองดานซาย เมื่อขับรถคลอมอยู

ระหวางชองเดินรถที่ ๑ และที่ ๒ ก็ไดยินเสียงโครมบริเวณชวงประตูคนขับของรถที่ตนเองขับมา

หันไปเห็นรถตูมาชนทําใหถุงลมนิรภัยทํางานมีประกายไฟและควันในรถ ทําใหควบคุมรถไมได

รถของตนและรถตูเกี่ยวคูกันไปอยูบริเวณขอบปูนเกาะกลางถนน รถคันที่นางสาวภัสกมลขับมา

ไดครูดกับราวเหล็กเกาะกลางถนนไปประมาณ ๒๕๐ เมตร รถตูไดพลิกคว่ําทําใหหมอน้ําระเบิด

น้ํากระเด็นมาถูกนางกมลนันทน  เกตุชีพไดรับบาดเจ็บ นําสงโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระ

เกียรติ ซึ่งไดรับบาดเจ็บบริเวณกระหมอม แผลฉีกขาดที่สันจมูก แผลฟกซ้ําบริเวณหนาผาก 

ผิวหนังถูกความรอน ตามเอกสารหมาย จ.๑ พันตํารวจเอกดิเรก ธนานนทนิวาศ ผูตรวจพิสูจน

รองรอยการเฉ่ียวชนของรถทั้งสามคันพบวา จากการตรวจรถตูพบรองรอยความเสียหายรอบคัน 

นาเช่ือวารถตูไปชนกับวัตถุอื่นที่มีสีดําเนื่องจากพบสีดําติดอยูที่กันชนดานหนาแลวเกิดการพลิก

คว่ํา สภาพดานหนารถมีกระจกแตก กันชนเสริมหักเสียหายและพบรอยบุบยุบเปนแนวตรงพาด

ผานตัวถังเปนแนวตรง  มีรอยยุบที่ตัวถังดานซายเปนแนวจนถึงหลังคา  สวนรถเกงยี่หอมิตซูบิชิสี

ดํา จาการตรวจพบวามีความเสียหายบริเวณดานซายนาจะเกิดจากการถูกเฉ่ียวชน ดานขวานาจะ

ไปเฉ่ียวชนกับคอนกรีต ชวงทายรถมีกันชนหลุดนาจะเกิดจากถูกรถหรืออะไรมาชน สวนรถเกง

ยี่หอโตโยตา รุนวีออส สีบอรนทอง จากการตรวจพบวามีสภาพความเสียหายบริเวณดานหนารถ

คลายกับรถเกงยี่หอมิตซูบิชิคันสีดําตรงบังโคลนหนาขวาซึ่งมีรอยบุบยุบกอนมีการเกิดรอยขูด

บริเวณกันชนดานหนา เช่ือวานาจะเกิดจากการชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากนั้นไปชนกับวัตถุเคลื่อนที่ 

/ไมได 

 



 
 
 
 

         
       - ๕ - 

 

 
 

( ๓๑  ทวิ ) สําหรับศาลใช 

ไมไดเชนเกาะกลางถนน ตามเอกสารหมาย จ.๓ ช้ันสอบสวนจําเลยใหการปฏิเสธ 

  จําเลยนําสืบวา จําเลยขับรถตูรับจากเสนทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึง

กรุงเทพมหานครมาต้ังแตปพ.ศ.๒๕๔๐ จนปจจุบันขณะเกิดเหตุรถตูคันเกิดเหตุทําประกันภัยไว

กับบริษัทเจาพระยาประกันภัย ในวันเกิดเหตุจําเลยขับรถตูไปพรอมกับนางกมลนันทน เกตุชีพ 

ภรรยาของจําเลยเพื่อไปรวมงานที่จังหวัดสมุทรปราการ เสร็จจาการรวมงานประมาณ ๒๒ 

นาฬิกาของวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เมื่อจําเลยขับรถตูมาใกลถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยา

เขตรังสิต กอนถึงสะพานกลับรถรูปเกือกมา จําเลยเห็นรถกระบะจอดเสียอยู ๑ คัน จําเลยขับรถ

ในชองเดินรถที่ ๒ จากชองเดินรถจํานวน ๓ ชอง ไดเห็นรถเกงสีดําอยูดานหนารถของตนในชอง

เดินรถที่ ๒ หางจากรถประมาณ ๓๐ เมตรจําเลยจึงขับเปลี่ยนจากชองเดินรถที่ ๒ เปนชองเดินรถ

ที่ ๓ ดวยความเร็วประมาณ ๘๐ กิโลเมตรตอช่ัวโมงพรอมเปดสัญญาณไฟเลี้ยวขวา เมื่อรถของ

จําเลยอยูชองเดินรถที่ ๓ จําเลยไดยินเสียงเบรกขึ้นทันทีขณะนั้นอยูหางจากรถเกงสีดําประมาณ 

๒๐ เมตร และจําเลยไดยิรเสียงรถชนกันแลวรูสึกวามีรถมากระแทกชวงลอหนาดานซายรถของ

จําเลยทําใหรถเซไปทางขวาเกิดพลิกคว่ําตกลงในรองกลางถนน หลังเกิดเหตุจําเลยเห็นรถเกง

ยี่หอมิตซูบิชิสีดําจอดอยูชองกลางถนน ขณะจําเลยนั่งรถจักรยานยนตของเจาหนาที่ของบริษัท

ประกันภัยเพื่อไปหาภรรยาของจําเลยที่โรงพยาบาล ผานจากบริเวณมหาวิทยาลัยกรุงเทพไป

ประมาณ ๕๐๐ เมตรเห็นรถเกงรุนวีออสสีทองจอดอยู ตอมาภรรยาของจําเลยเลาใหฟงวามีรถเกง

รุนวีออสสีทองขับมาชนดานซายรถตู   

  พิเคราะหพยานหลักฐานของโจทกและจําเลยแลว  ขอเท็จจริงเบื้องตนรับฟงเปนที่

ยุติไดวาตามวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุตามฟองเกิดเหตุรถยนตเฉ่ียวชนกันไดรับความเสียหาย 

/ตามภาพถาย 



 
 
 
 

         
       - ๖ - 

 

 
 

( ๓๑  ทวิ ) สําหรับศาลใช 

ตามภาพถาย หมาย จ.๓ และเปนเหตุใหนางกมลนันทน เกตุชีพไดรับอันตรายสาหัส ตองเจ็บปวย

ทุกขเวทนาเกินกวายี่สิบวันหรือประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินยี่สิบวัน ตามเอกสารหมาย 

จ.๑  คดีมีปญหาที่จะตองวินิจฉัยวาจําเลยกระทําความผิดตามฟองโจทกหรือไม โจทกมีนายวิริยา  

บุญเอิบ เบิกความวา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๒๔ นาฬิกา ขณะที่พยานขับ

รถเกงยี่หอมิตซูบิชิคันหมายเลขทะเบียน กจ ๒๑๗๕ พระนครศรีอยุธยา นางรุงรัตน ทอง

ประเสริฐ ภรรยานั่งโดยสารมาดวยไปตามถนนพหลโยธินมุงหนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดวย

ความเร็วไมเกิน ๗๐ กิโลเมตรตอช่ังโมงขณะนั้นมีฝนตกประปราย กอนถึงบริเวณที่เกิดเหตุขาง

ทางมีรถเกิดอุบัติเหตุอยูกอนแลว เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพยานเห็นรถตูมาชนรถตนเองและเห็นรถตู

พลิกคว่ําหงายอยูรองเกาะกลางถนนจําเลยเปนคนขับรถตูออกมานั่งที่เกาะกลางถนน และพยาน

ปากนางรุงรัตน ทองประเสริฐ  เบิกความวา พยานนั่งโดยสารมากับรถคันที่นายวิริยาขับแลวรูสึก

วามีแรงกระแทกดานทายรถขางขวา ทําใหรถที่นั่งหมุนกี่รอบจําไมไดเสียหลักไปกระแทกกับ

ขอบคอนกรีตขางถนน  และพยานปากนายชัยณรงค  คงสัมฤทธ์ิ  เบิกความวา พยานเปนผูชวย

หัวหนารักษาความปลอดภัยของบริษัทรังสิต พรอมเพอร เอสเตท จํากัด ต้ังอยูหมูที่ ๕ ตําบล

คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขณะเดินตรวจทางเทาใกลที่เกิดเหตุ มีรถจํานวน

ไมมาก กอนเกิดเหตุมีรถเฉ่ียวชนกันบริเวณเกือกมาหางจากที่ยืนอยูประมาณ ๓๐๐ เมตร จึงวิ่งไป

ชวยเหลือผูบาดเจ็บขณะกําลังจะวิ่งไปไดยินเสียงรถเบรกและเสียงชนกันเมื่อหันไปมองหาง

ประมาณ ๒๐ เมตรเห็นที่ชองเดินรถที่ ๒ รถเกงยี่หอมิตซูบิชิ สีดําแลนอยูดานหนา รถตูคันสีเงิน

ไมทราบวาอยูในชองเดินรถชองใดไดพุงเขาชนบริเวณซายรถเกงยี่หอมิตซูบิชิทําใหรถหมุน สวน 

/รถตู 



 
 
 
 

         
       - ๗ - 

 

 
 

( ๓๑  ทวิ ) สําหรับศาลใช 

รถตูขับหักไปทางชองเดินรถที่ ๓ บริเวณใกลเกาะกลางถนนไปชนกับราวเหล็กกั้นขอบทางแลว

พลิกคว่ํา  และพยานปากนางสาวภัสกมล  เศขรฤทธ์ิ  เบิกความวา กอนเกิดเหตุขับรถเกงคัน

หมายเลขทะเบียน ศจ ๕๘๔๒ กรุงเทพมหานคร มีนายธนวุฒิ  เศขรฤทธ์ิ นองชายนั่งโดยสารมา

ดวยมุงหนาไปถนนพหลโยธินเพื่อจะไปซอยรังสิตขางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

ขณะนั้นมีฝนตกขับรถมาดวยความเร็ว ๑๐๐ กิโลเมตรตอช่ัวโมง เมื่อขับรถผานบริเวณที่รถ

กระบะจอดอยูหางประมาณ ๒๐๐ เมตร มีรถเกงยี่หอมิตซูบิชิ สีดําแลนอยูดานหนาหางกัน

ประมาณ ๕ ถึง ๖ เมตร ไดมีรถตูแซงในชองเดินรถที่ ๓ ขึ้นมาดานขวาและขับผานไปอยูดานหนา

รถคันที่พยานขับอยูในชองเดินรถที่ ๒ แลวรถตูไดขับคลอมระหวางชองเดินรถที่ ๒ และที่ ๓ 

เห็นรถเกงคันสีดําเกิดเสียหลักรถหมุน  พยานจึงขับรถออกทางชองดานซายเมื่อรถคลอมอยู

ระหวางชองเดินรถที่ ๑ และที่ ๒ ไดยินเสียงโครมบริเวณชวงประตูคนขับ พยานหันไปเห็นรถตู

มาชนทําใหถุงลมนิรภัยทํางานมีประกายไฟและควันในรถและควบคุมรถไมได รถของพยานและ

รถตูเกี่ยวคูกันไปอยูบริเวณขอบปูนเกาะกลางถนน รถคันที่พยานขับมาไดครูดกับราวเหล็กเกาะ

กลางถนนไปประมาณ ๒๕๐ เมตร  เห็นวา โจทกมีพยานหลายปากซึ่งเปนประจักษพยานเบิก

ความสอดคลองตองกันจึงรับฟงไดวาขณะเกิดเหตุมีฝนตกเล็กนอยและเห็นรถตูขับมาชนทายรถ

เกงยี่หอมิตซูบิชิสีดําคันที่นายวิริยาขับมาทําใหรถหมุน ซึ่งพยานปากนายชัยณรงคเปนพยานคน

กลางซึ่งไมปรากฏวารูจักหรือเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับฝายใดมากอนจึงเช่ือวาไดเบิกความไป

ตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเช่ือมโยงรับฟงไดกับพยานโจทกปากอื่น ทั้งโจทกยังมีพยานปากพัน

ตํารวจเอกดิเรก ธนานนทนิวาศ ผูตรวจพิสูจนรองรอยการเฉ่ียวชนของรถทั้งสามคันมาเบิกความ

วา จากการตรวจรถตูพบรองรอยความเสียหายรอบคัน นาเช่ือวารถตูไปชนกับวัตถุอื่นที่มีสีดํา 

/เนื่องจาก 



 
 
 
 

         
       - ๘ - 

 

 
 

( ๓๑  ทวิ ) สําหรับศาลใช 

เนื่องจากพบสีดําติดอยูที่กันชนดานหนาแลวเกิดการพลิกคว่ํา กันชนเสริมหักเสียหายและพบรอย

บุบยุบเปนแนวตรงพาดผานตัวถังเปนแนวตรง  มีรอยยุบที่ตัวถังดานซายเปนแนวจนถึงหลังคา 

ตามเอกสารหมาย จ.๓ ภาพที่ ๑ ถึงภาพที่ ๑๓  สวนรถเกงยี่หอมิตซูบิชิสีดํา จากการตรวจพบวามี

ความเสียหายบริเวณดานซายนาจะเกิดจากการถูกเฉ่ียวชน ดานขวานาจะไปเฉ่ียวชนกับคอนกรีต 

ชวงทายรถมีกันชนหลุดนาจะเกิดจากถูกรถหรืออะไรมาชน ตามเอกสารหมาย จ.๓ ภาพที่ ๑๔ ถึง

ภาพที่ ๒๔  สวนรถเกงยี่หอโตโยตา รุนวีออส สีบอรนทอง จากการตรวจพบวามีสภาพความ

เสียหายบริเวณดานหนารถคลายกับรถเกงยี่หอมิตซูบิชิคันสีดําตรงบังโคลนหนาขวาซึ่งมีรอยบุบ

ยุบกอนมีการเกิดรอยขูดบริเวณกันชนดานหนา เช่ือวานาจะเกิดจากการชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

จากนั้นไปชนกับวัตถุเคลื่อนที่ไมได  เห็นวา พยานโจทกปากนี้เปนเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่

ไปตามกฎหมายซึ่งเปนผูตรวจพิสูจนรถคันเกิดเหตุทั้งสามคันซึ่งไมนาจะเบิกความกลั่นแกลง

หรอืเขาขางฝายใดเพื่อใหจําเลยตองรับผิด เช่ือวาเบิกความไปตามความเปนจริงที่เกิดขึ้น อีกทั้ง

เมื่อพิจารณาตามภาพถายหมาย จ.๓ โดยเฉพาะบริเวณกันชนเสริมของรถตูคันเกิดเหตุตามภาพที่ 

๓ ถึงภาพที่ ๗ ประกอบภาพรถเกงยี่หอมิตซูบิชิ สีดําภาพที่ ๑๙ ถึงภาพที่ ๒๔ แลว พบวา กันชน

เสริมของรถตูดานซายอันบนและอันลางมีรอยบุบยุบและมีสีดําติดอยู เมื่อรับฟงขอเท็จจริงได

ดังกลาวขางตนจึงเช่ือวาวัตถุสีดําที่ติดอยูเปนสีดําที่เกิดจากสีดําของตัวรถเกงยี่หอมิตซูบิชิคันที่

นายวิริยาขับขี่ สวนรถเกงคันยี่หอโตโยตา รุนวีออส สีบอรนทอง ที่พบวามีสภาพความเสียหาย

บริเวณดานหนารถคลายกับรถเกงยี่หอมิตซูบิชิคันสีดําตรงบังโคลนหนาขวาซึ่งมีรอยบุบยุบกอน

มีการเกิดรอยขูด บริเวณกันชนดานหนานั้น กรณีนี้นาเช่ือวาเมื่อรถตูขับมาอยูดานหนาไดชนกับ 

/รถเกง 



 
 
 
 

         
       - ๙ - 

 

 
 

( ๓๑  ทวิ ) สําหรับศาลใช 

รถเกงยี่หอมิตซูบิชิ สีดําแลวรถเกงยี่หอโตโยตาคันที่นางสาวภัสกมลขับตามมาดานหลังไดไปชน

บริเวณขางซายชวงลอซายของรถเกงยี่หอมิตซูบิชิ สีดําที่เกิดเสียหลักอยู จากนั้นบริเวณดานซาย

ของรถตูชวงดานประตูไดมากระแทกกับบริเวณประตูคนขับดานขวาของรถเกงยี่หอโตโยตาทํา

ใหรถไดเกี่ยวครูดกันไปเปนระยะทางยาวแลวรถตูไดไปกระแทกกับราวรั้วกั้นเกาะกลางถนน

และตกลงไปในรองเกาะกลางถนนดังกลาว ซึ่งการกระแทกกันระหวางรถเกงยี่หอโตโยตา รุน

วีออส กับรถตูคันเกิดเหตุนั้นจะเกิดจากความประมาทของนางสาวภัสกมล  เศขรฤทธ์ิดวยหรือไม

มากนอยเพียงไรเปนเรื่องที่จะตองไปวากลาวกันตางหาก ดังนั้น จากขอเท็จจริงที่ไดจาก

พยานหลักฐานของโจทกมีน้ําหนักใหรับฟงไดวา ขณะเกิดเหตุถนนลื่นจากฝนที่ตก จําเลยไดขับ

รถตูคันเกิดเหตุตามหลังรถคันอื่นดวยความเร็วพอสมควรในสภาพเชนนั้นในระยะคับขันจนหยุด

รถไมทัน ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหรถเกิดความเสียหายและทํา

ใหนางกมลนันทน เกตุชีพไดรับอันตรายสาหัส ตองเจ็บปวยทุกขเวทนาเกินกวายี่สิบวันหรือ

ประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินยี่สิบวันซึ่งแพทยลงความเห็นวาใชระยะเวลารักษาประมาณ 

๑ เดือน จึงเปนความผิดตามฟองโจทก สวนที่จําเลยนําสืบหักลางวา จําเลยขับรถในชองเดินรถที่ 

๒ เห็นรถเกงสีดําอยูดานหนารถของตนในชองเดินรถที่ ๒ หางจากกันประมาณ ๓๐ เมตรจําเลย

จึงขับเปลี่ยนจากชองเดินรถที่ ๒ เปนชองเดินรถที่ ๓ ดวยความเร็วประมาณ ๘๐ กิโลเมตรตอ

ช่ัวโมงพรอมเปดสัญญาณไฟเลี้ยวขวา เมื่อรถของจําเลยอยูชองเดินรถที่ ๓ จําเลยไดยินเสียงเบรก

ขึ้นทันทีขณะนั้นอยูหางจากรถเกงสีดําประมาณ ๒๐ เมตร และจําเลยไดยินเสียงรถชนกันรูสึกวา

มีรถมากระแทกชวงลอหนาซายทําใหรถเซไปทางขวาเกิดพลิกคว่ําตกลงในรองกลางถนน หลัง

เกิดเหตุจําเลยเห็นรถเกงยี่หอมิตซูบิชิสีดําจอดอยูชองกลางถนน ขณะจําเลยนั่งรถจักรยานยนต 

/ของเจาหนาที ่



 
 
 
 

         
       - ๑๐ - 

 

 
 

( ๓๑  ทวิ ) สําหรับศาลใช 

ของเจาหนาที่ของบริษัทประกันภัยเพื่อไปหาภรรยาที่โรงพยาบาล ผานจากบริเวณมหาวิทยาลัย

กรุงเทพไปประมาณ ๕๐๐ เมตรเห็นรถเกงรุนวีออสสีทองจอดอยู ตอมาภรรยาของจําเลยเลาใหฟง

วามีรถเกงรุนวีออสสีทองขับมาชนดานซายรถตู  เห็นวา คําเบิกความของจําเลยดังกลาวเปนการ

กลาวอางที่ยังเลื่อนลอย เพื่อใหตนเองตองพนความรับผิด แมพยานโจทกปากนางกมลนันท  เกตุ

ชีพ ภรรยาจําเลยจะเบิกความเปนทํานองเดียวกับจําเลยก็ตาม แตก็ยังไมสามารถหักลางขอเท็จจริง

ที่เกิดขึ้นของพยานโจทกไดโดยเฉพาะสภาพความเสียหายของรถและบริเวณที่เปนจุดชนของรถ

ไดตามภาพถายหมาย จ.๓ ซึ่งเปนเรื่องที่ไมสามารถบิดเบือนสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นได 

พยานของจําเลยยังไมมีน้ําหนักเพียงพอที่จะนํามาหักลางพยานโจทกได 

                             พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๐ 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๔) , ๑๕๗ การกระทําของจําเลยเปน
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หมายเหต ุ
 

คดีขับรถโดยประมาทน้ัน  ผูตรวจพิสูจนบริเวณที่เกิดเหตุหรือสภาพรองรอย
การเฉี่ยวชนของรถคันเกิดเหตุนับเปนพยานปากสําคัญที่ศาลมักจะใหนํ้าหนักในการ
รับฟงเสมอ  เพราะสามารถบงช้ีขอเท็จจริงอันเปนพฤติการณแหงคดีกอนหรือขณะ
เกิดเหตุรถชนกันได  แมคําเบิกความของพยานน้ันเปนเพียงความเห็นตามหลักวิชาก็
ตาม  แตก็เปนความเห็นที่ไมขัดตอสามัญสํานึกหรือเปนความเห็นถึงขนาดที่คนที่มี
เหตุผลตามธรรมดายอมรับไดวาความจริงนาจะเปนเชนน้ัน  และคดีน้ีศาลเองก็ให
เหตุผลการวินิจฉัยไวทํานองวาเปนเร่ืองที่ไมสามารถบิดเบือนสภาพความเสียหายที่
เกิดขึ้นได  เฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีพยานคนกลางซ่ึงรวมอยูในเหตุการณขณะเกิดเหตุ
เบิกความเจือสมสนับสนุนกับความเห็นตามหลักวิชาน้ันแลวยิ่งทําใหคดีโจทกมี
นํ้าหนักนารับฟงขึ้น 
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