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เร่ือง     ความผิดตอรางกาย  ประมาท  ความผิดตอพระราชบัญญัติจราจรทางบก 

  โจทกฟองวา   เมื่อวันที่   ๑๙  มิถุนายน   ๒๕๔๙  เวลากลางวัน จําเลยที่  ๑ 

ขับรถยนต หมายเลขทะเบียน วค ๘๖๔๔ กรุงเทพมหานคร  และจําเลยที่ ๒ ขับรถยนต

กระบะหมายเลขทะเบียน  รฐ ๓๘๙๓ กรุงเทพมหานคร  บรรทุกเหล็กขึ้นรูปมาดวย  จําเลย

ทั้งสองตางขับรถแลนไปตามทางเดินรถถนนเชียงราก  จากอําเภอคลองหลวงมุงหนาอําเภอ

สามโคก  ซึ่งมีสองชองเดินรถในทิศทางเดียวกัน  ถึงที่เกิดเหตุบริเวณทางแยกขึ้นไปทาง

ดวนและไปกลับรถซึ่งเปนทางรวมทางแยก      ดวยความประมาทปราศจากความ

ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนจําเลยทั้งสองจะตองมีตามวิสัยและพฤติการณ  และจําเลย

ทั้งสองอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได  แตหาไดใชใหเพียงพอไม  กลาวคือ  จําเลยที่ ๑ 

ขับรถแลนมาในชองเดินรถชองที ่ ๒  นับจากซายมือจะขับเปลี่ยนชองเดินรถมาทางซายตัด

ผานชองเดินรถชองที่ ๑ เพื่อจะไปเขาสูทางแยกสําหรับไปกลับรถ  ซึ่งขณะนั้นจําเลยที่ ๑  

เห็นอยูแลววาจําเลยที่ ๒  ขับรถยนตกระบะคันดังกลาวในชองเดินรถชองที่  ๑ จําเลยที่ ๑ 

ควรใชความระมัดระวังในการขับรถดวยการไมขับรถเปลี่ยนชองเดินรถตัดผานชองเดินรถ

ชองที ่ ๑ ทันทีทันใดในขณะนั้น  และจําเลยที ่  ๒  ขับรถยนตกระบะบรรทุกสิ่งของแลนมา



ในชองเดินรถชองที่ ๑ ดวยความเร็วสูงเกินสมควรจนไมสามารถหยุดรถหรือชะลอ

ความเร็วของรถใหชาลงพอที่จะขับหลบหลีกไมชนรถคันอื่น หรือสิ่งอื่นใดที่กีดขวางอยู

ขางหนาไดทัน  จําเลยที ่  ๒   จะขับรถตรงไปขางหนาซึ่งขณะนั้นจําเลยที่   ๒  เห็นอยูแลว

วามีจําเลยที ่ ๑  ขับรถยนตแลนเปลี่ยนชองเดินรถมาทางซายตัดผานชองเดินรถชองที่ ๑ อยู

ขางหนา   จําเลยที ่  ๒   ควรใชความระมัดระวังในการขับรถดวยการชะลอความเร็วของรถ

ใหชาลงพอที่จะหยุดรถหรือหลบหลีกไมใหเฉ่ียวชนไดทัน  ซึ่งจําเลยทั้งสองอาจใชความ

ระมัดระวังเชนวานั้นไดแตหาไดใชใหเพียงพอไม  โดยจําเลยที่  ๑ ยังขับรถเปลี่ยนชองเดิน

รถมาทางซายตัดผานชองเดินรถชองที่ ๑ โดยทันทีทันใด และจําเลยที่ ๒  ยังขับรถแลนมา

ดวยความเร็วสูงเกินสมควรโดยไมชะลอความเร็วของรถใหชาลง      ในขณะที่จะขับรถ

แลนผานทางรวมทางแยกดังกลาว    ดวยความประมาทของจําเลยทั้งสองดังกลาวเปนเหตุ

ใหรถยนตกระบะคันที่จําเลยที่ ๒ ขับแลนชนที่บริเวณดานทายมุมซายรถคันที่จําเลยที่ ๑  

ขับอยางแรงเปนเหตุใหรถทั้งสองคันไดรับความเสียหาย  และรถยนตของจําเลยที่  ๑ เสีย

หลักไปชนปายจราจรและเสาไฟสัญญาณจราจรที่ติดตั้งอยูบริเวณริมถนนที่เกิดเหตุไดรับ

ความเสียหาย  และเปนเหตุใหจําเลยที่  ๑   ไดรับบาดเจ็บเปนอันตรายแกกาย   เหตุเกิดที่

ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธาน ี   ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมาย

อาญา  มาตรา  ๓๙๐  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา  ๔๓ (๔) , ๑๕๗   

  จําเลยทั้งสองใหการปฏิเสธ  

  พิเคราะหพยานหลักฐานโจทกและจําเลยทั้งสองแลว    ขอเท็จจริงเบื้องตน

รับฟงเปนยุติไดวา  ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟอง   จําเลยที่ ๑ ขับรถยนต  

หมายเลขทะเบียน  วค  ๘๖๔๔   กรุงเทพมหานคร  ชนรถยนตกระบะ  หมายเลขทะเบียน  

รฐ ๓๘๙๓ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีจําเลยที่  ๒  เปนผูขับ เปนเหตุใหรถทั้งสองคันไดรับ

ความเสียหาย  และจําเลยที่ ๑ ไดรับบาดเจ็บ   ตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลเอกสาร

หมาย จ.๑  หลังเกิดเหตุ  พนักงานสอบสวนสงรถทั้งสองคันไปตรวจสภาพความเสียหาย 

ตามบันทึกการตรวจพิสูจนสภาพและอุปกรณของรถยนตเอกสารหมาย  จ.๗  และ   จ.๘  



ช้ันสอบสวน  พนักงานสอบสวนแจงขอหาจําเลยที่ ๑  วา ขับรถประมาทเปนเหตุให

ทรัพยสินผูอื่นเสียหาย  และแจงขอหาจําเลยที่ ๒  วาขับรถประมาทเปนเหตุใหผูอื่นไดรับ

อันตรายแกกายและทรัพยสินเสียหาย จําเลยทั้งสองใหการปฏิเสธ  ตามบันทึกการรับมอบ

ตัวแจงขอกลาวหา  และบันทึกคําใหการของผูตองหาเอกสารหมาย จ.๑๑ ถึง จ.๑๔  คดีมี

ปญหาตองวินิจฉัยวาจําเลยทั้งสองกระทําความผิดตามฟองโจทกหรือไม โจทกมีพันตํารวจ

โทวิเชียร  เหมือนสุวรรณ  พนักงานสอบสวนเปนพยานเบิกความวา  วันเกิดเหตุเวลา

ประมาณ  ๑๒.๓๐ นาฬิกา  พยานไดรับแจงวามีรถยนตเฉ่ียวชนกันบริเวณถนนเชียงราก  

จากอําเภอคลองหลวงมุงหนาไปอําเภอสามโคกที่เกิดเหตุ  จึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพบรถ

คูกรณีสองคัน    เปนรถยนตกระบะยี่หอนิสสัน    สีน้ําเงิน   ทะเบียน  รฐ  – ๓๘๙๓ 

กรุงเทพมหานคร   มีจําเลยที่  ๒ เปนผูขับจอดอยูชองทางกลับรถไดรับความเสียหาย

ดานหนา   และรถยนต  ยี่หอมิตซู     บิ ชิ   สี เทา   หมายเลข  ทะเบียน   วค  ๘๖๔๔  

กรุงเทพมหานคร  มีจําเลยที ่  ๑ เปนผูขับ ไดรับความเสียหายถูกชนที่ดานทายมุมซาย  และ

รถพลิกคว่ําไปชนเสาสัญญาณจราจรหักลง    พยานตรวจสถานที่เกิดเหตุและทําแผนที่

สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหต ุและบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  พรอมทั้งถายรูปสถานที่

เกิดเหตุและรถคูกรณีไว  ตามเอกสารหมาย  จ.๒ ถึง จ.๔  พยานสอบขอเท็จจริงจากจําเลย

ทั้งสองในฐานะพยาน  โดยจําเลยที ่๑ ใหการวา   ในขณะเกิดเหต ุจําเลยที ่๑ ขับรถอยูในชอง

เดินรถที ่๑ ซึ่งมีรถยนตบรรทุกสิบลอขับตามหลังมา  และมีรถยนตกระบะอีกคันตามหลัง

รถบรรทุกสิบลอ   เมื่อถึงทางแยกไปชองกลับรถ  ซึ่งจําเลยที่ ๑ จะกลับรถเพื่อไปที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เมื่อจําเลยที ่๑ ขับรถเขาไปชองทางกลับรถแลว  รถยนตบรรทุก

สิบลอไดแลนผานรถของจําเลยที ่  ๑ ไป แตปรากฏวารถกระบะที่ขับตามมาชนทายรถของ

จําเลยที ่๑ ทันที  ตามบันทึกคําใหการของพยานเอกสารหมาย จ.๕  สวนจําเลยที่ ๒  ใหการ

วา  จําเลยที ่๒  ขับรถบรรทุกเหล็กเพื่อนําไปสงมุงหนาไปอําเภอสามโคกในชองเดินรถที่ ๑  

จําเลยที ่๒  เห็นจําเลยที ่๑  ขับรถในชองเดินรถที่ ๒ ดานหนารถของจําเลยที่ ๒  ประมาณ  

๑ ชวงคันรถ  จากนั้น จําเลยที ่๑ ขับรถตัดเขามาในชองเดินรถที่ ๑ เพื่อจะกลับรถ   เปนเหตุ



ใหจําเลยที ่๒ ไมสามารถหามลอไดทัน  และพยายามหักหลบรถของจําเลยที ่๑  แตไมทันจึง

ชนทายรถของจําเลยที่  ๑    พลิกคว่ําไปชนเสาสัญญาณไฟจราจร  ตามบันทึกคําใหการ

พยานเอกสารหมาย  จ.๖  ตามภาพถายที่เกิดเหตุประกอบคดีหมาย  จ.๔   ภาพที่   ๑   และ

ภาพที่   ๒    เปนรอยหามลอรถของจําเลยที่   ๒  ยาวประมาณ   ๑๕   เมตร    ตอจากรอย

หามลอมีรองรอยรถจําเลยที่   ๑    พลิกคว่ําไปชนเสาสัญญาณจราจรที่อยูขางหนา   พยาน

สันนิษฐานวา   บริเวณดังกลาวเปนจุดที่รถทั้งสองคันชนกัน  เมื่อพยานไปถึงที่เกิดเหตุพบ

รถจําเลยที ่๒ จอดในชองทางกลับรถ  สวนรถของจําเลยที ่๑ จอดใกลเสาสัญญาณไฟจราจร  

เห็นวา โจทกไมมีประจักษพยานที่รูเห็นเหตุการณขณะที่จําเลยที่ ๒ ขับรถชนรถของจําเลย

ที่ ๑  คงมีแตพันตํารวจโทวิเชียร เหมือนสุวรรณ พนักงานสอบสวนซึ่งเดินทางไปตรวจ

สถานที่เกิดเหตเุบิกความยืนยันวา     ในการตรวจที่เกิดเหตุพบรอยหามลอระหวางทางแยก

ไปอําเภอสามโคกและทางกลับรถ   ยาวประมาณ ๑๕ เมตร ซึ่งเปนของรถจําเลยที่ ๒   ตอ

จากรอยหามลอพบรองรอยบนพื้นถนน ซึ่งเช่ือวาเปนบริเวณที่รถจําเลยที่  ๑   ถูกรถจําเลยที่   

๒  ชนแลวพลิกคว่ําไปชนเสาสัญญาณจราจรจอดอยูขางหนา  หลังเกิดเหตุรถของจําเลยที ่  

๒  จอดในชองทางกลับรถ  คําเบิกความของพันตํารวจโทวิเชียรดังกลาวสอดคลองกับแผน

ที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.๒  และภาพถายที่เกิดเหตุประกอบคดีหมาย 

จ.๔  ที่พันตํารวจโทวิเชียรจัดทําขึ้นในการปฏิบัติงานไปตามหนาที่      ซึ่งไมปรากฏวามี

สวนไดเสียหรือสาเหตุโกรธเคืองกับฝายใดฝายหนึ่ง เช่ือวาพันตํารวจโทวิเชียรทําแผนที่

สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ และถายภาพบริเวณที่เกิดเหตุและสภาพรถของจําเลยทั้งสอง

หลังเกิดเหตุนั้นถูกตองตามความเปนจริง   จึงมีน้ําหนักในการรับฟง ทั้งจําเลยทั้งสองหาได

นําสืบโตแยงคัดคานเปนอยางอื่นวาสภาพบริเวณที่เกิดเหต ุ  และความเสียหายของรถจําเลย

ทั้งสอง  ตามแผนทีส่ังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุและภาพถายดังกลาวไมถูกตอง ขอเท็จจริง

รับฟงไดวา ขณะเกิดเหตุเปนเวลากลางวัน สถานที่เกิดเหตุเปนถนนเชียงราก    ดานฝงจาก

อําเภอคลองหลวงมุงหนาไปอําเภอสามโคก มีสองชองเดินรถ เปนเสนตรง และมีทางแยก

ซายเพื่อไปชองทางดวน และสําหรบักลับรถ บริเวณทางแยกไปทางดวนกับทางกลับรถและ



ทางไปอําเภอสามโคกมีรอยหามลอรถยาวประมาณ ๑๕ เมตร  ภายหลังเกิดเหตรุถของจําเลย

ที่  ๑  จอดบริเวณหมายเลข ๒  สวนรถของจําเลยที่ ๒ จอดบริเวณหมายเลข ๓ ของแผนที่

สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ เอกสารหมาย จ.๒   รถของจําเลยที่ ๑ ไดรับความเสียหายที่

ดานหลังมุมซาย และรถของจําเลยที่ ๒ ไดรับความเสียหายที่ดานหนามุมขวา  สําหรับที่

จําเลยที ่๑ เบิกความวา จําเลยที ่๑ ขับรถมาในชองเดินรถที่ ๒  กอนถึงทางแยกไปทางดวน

และทางกลับรถ ประมาณ ๘๐ ถึง ๑๐๐ เมตร จําเลยที ่๑ เปลี่ยนชองเดินรถไปชองเดินรถที่ ๑ 

เพื่อจะไปชองทางกลับรถ ขณะนั้นมีรถบรรทุกตามหลังรถของจําเลยที่  ๑    เมื่อจําเลยที่ ๑   

ขับรถถึงทางแยกไปชองทางกลับรถ ก็ชะลอความเร็วของรถแตยังอยูในชองเดินรถที่ ๑ 

รถบรรทุกขับแซงรถจําเลยที่ ๑ ขึ้นไปในชองเดินรถที่  ๒  จากนั้น จําเลยที่ ๑  ชะลอ

ความเร็วของรถลงบริเวณทางแยกไปชองทางกลับรถและไปอําเภอสามโคก บริเวณวงกลม

สีแดงในภาพถายหมาย จ.๔ ภาพที่ ๓ เพื่อดูวาชองกลับรถมีรถแลนมาหรือไม ระหวางนั้น

จําเลยที ่๒ ขับรถชนทายรถของจําเลยที ่๑ ทันที สวนจําเลยที ่ ๒    เบิกความวา  จําเลยที่  ๒   

ขับรถกระบะบรรทุกเหล็กไปสงใหลูกคาในชองเดินรถที่ ๑  ดวยความเร็วประมาณ ๖๐   

กิโลเมตรตอช่ัวโมง ขณะนั้นจําเลยที ่๑ ขับรถในชองเดินรถที่ ๒ เยื้องไปดานหนารถจําเลย

ที่ ๒ ประมาณ ๑๐๐ เมตร เมื่อจําเลยที ่๒ ขับรถถึงบริเวณกากบาทสีน้ําเงินในภาพถายหมาย  

ล.๔  ภาพที่ ๓ จําเลยที ่๑ เปลี่ยนชองเดนิรถจากชองเดินรถที ่ ๒ ไปชองทางกลับรถและทาง

ดวนตัดหนารถจําเลยที่ ๒ หางจากรถจําเลยที่ ๒ ประมาณ ๑ ชวงคันรถ  จําเลยที่  ๒   จึง

บังคับรถหลบไปทางซายและหามลอแตไมทันจึงชนทายรถจําเลยที่ ๑ เห็นวา คําเบิกความ

ของจําเลยที่ ๑ ขัดตอเหตุผลและความนาจะเปนของเหตุการณตามความเปนจริงอยางยิ่ง  

กลาวคือ    โดยธรรมชาติแลวหากจําเลยที ่ ๑ เปลี่ยนจากชองเดินรถที่ ๒ ไปชองเดินรถที่ ๑ 

ประมาณ ๘๐ ถึง ๑๐๐ เมตร กอนถึงทางแยกไปทางดวนและกลับรถ เพื่อจะกลับรถ แสดงวา

จําเลยที ่๑ ยอมทราบดีอยูแลววาชองทางกลับรถอยูขางหนา และเมื่อถึงทางแยกไปทางกลับ

รถและชองทางดวน จําเลยที ่๑ ซึ่งขับรถอยูในชองเดินรถที่ ๑ อยู    ยอมสามารถขับรถแยก

ซายเขาไปในชองทางกลับรถไดทันที  โดยไมจําเปนตองไปชะลอความเร็วของรถบริเวณ



ทางแยกระหวางทางไปอําเภอสามโคกและทางไปชองทางดวนและชองทางกลับรถ เพื่อดู

วามีรถแลนผานมาอีกหรือไม พฤติการณของจําเลยที่ ๑ ดังกลาวขัดตอวิสัยของวิญูชน

ทั่วไป นอกจากนี้ จําเลยที ่๑ อางวาจําเลยที่ ๑ ชะลอรถบริเวณวงกลมสีแดงในภาพถายหมาย 

จ.๔ ภาพที่ ๓  แลวจําเลยที่ ๒ ก็ขับรถเขามาชนทายทันที  บริเวณรถจําเลยที่  ๑  ถูกชน  

ไมใชบริเวณที่มีรองรอยพื้นถนนที่ตอจากรอยหามลอรถในภาพถายหมาย จ.๔ ภาพที่ ๒  ที่

พนักงานสอบสวนสันนิษฐานวาเปนจุดที่รถจําเลยที ่  ๒  ชนรถจําเลยที่ ๑  คําเบิกความของ

จําเลยที ่๑  สวนนี้ก็ขัดแยงกับรอยหามลอรถที่ปรากฏในที่เกิดเหตุ หากรถจําเลยที่ ๑ ถูกชน

บริเวณที่อางจริง ก็ไมนาจะมีรอยหามลอรถถัดขึ้นไปจากบริเวณที่จําเลยที่ ๑ อางวารถของ

จําเลยที่ ๑ ถูกชน ดวยเหตุผลดังที่วินิจฉัยมาขางตนเห็นไดวาคําเบิกความของจําเลยที่ ๑  

ขัดแยงกับความนาจะเปนและสภาพบริเวณที่เกิดเหตุ  จึงไมมีน้ําหนักใหรับฟงไดวาเปน

ความจริง  สําหรับจําเลยที่ ๒ เห็นวา พฤติการณตามคําเบิกความของจําเลยที่  ๒   นั้น

สอดคลองกับสภาพสถานที่เกิดเหตุซึ่งมีรอยหามลอยาวประมาณ ๑๕ เมตร ในบริเวณทาง

แยกไปชองทางดวนและกลับรถ และทางไปอําเภอสามโคก   ซึ่งเปนรอยหามลอจากชอง

เดินรถที่ ๑    เบี่ยงออกไปทางชองทางกลับรถ  หลังเกิดเหตุรถของจําเลยที่ ๒ ก็จอดอยูใน

ชองทางกลับรถทิศทางเดียวกับรอยหามลอ นอกจากนี้ ถัดจากรอยหามลอนั้นมีรองรอย

สภาพถนนที่รถของจําเลยที่ ๑  ถูกชนและพลิกคว่ําไปชนเสาสัญญาณจราจรและรถของ

จําเลยที่ ๑ จอดอยูขางหนา    เมื่อพิจารณาสภาพความเสียหายของรถจําเลยที่ ๑  ถูกชน

เสียหายที่ดานมุมซายหลัง   และรถจําเลยที่ ๒ เสียหายที่ดานมุมขวาหนา สอดคลองกับ

ทิศทางของรอยหามลอที่เบี่ยงจากชองเดินรถที่ ๑  ที่จําเลยที่ ๒  ขับมาและหักรถหลบรถ

ของจําเลยที่ ๑ ไปทางซาย ทําใหดานหนามุมขวาของรถของจําเลยที่ ๒ ชนถูกดานหลัง

มุมซายของรถจําเลยที่ ๑ ภายหลังเกิดเหตุ จําเลยที่ ๒ ก็ใหการตอพนักงานสอบสวนใน

ฐานะพยานในวันรุงขึ้นทันทีสอดคลองกับที่เบิกความตอศาล เช่ือวาไมนาจะทันปรุงแตง

ขอเท็จจริงขึ้นทัน คําเบิกความของจําเลยที่ ๒ มีน้ําหนักในการรับฟง  เช่ือวาเหตุการณ

เกิดขึ้นตามที่จําเลยที ่ ๒  เบิกความ  การที่จําเลยที่ ๑  ขับรถเปลี่ยนชองเดินรถจากชองเดิน



รถที่ ๒  เพื่อไปชองทางกลับรถที่อยูดานซาย ตัดหนารถของจําเลยที ่๒  ซึ่งอยูในชองเดินรถ

ที่ ๑   ในระยะกระช้ันกระชิด  เปนเหตุใหจําเลยที ่๒   ไมสามารถหามลอไดทันจึงชนรถของ

จําเลยที ่๑ ทําใหรถของจําเลยที ่๒ ไดรับความเสียหาย และรถของจําเลยที ่๑ พลิกคว่ําไปชน

เสาสัญญาณจราจรไดรับความเสียหาย การกระทําของจําเลยที่ ๑ จึงเปนการกระทําโดย

ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนจําเลยที่ ๑   จักตองมีตามวิสัยและ

พฤติการณ และจําเลยที่ ๑ อาจใชความระมัดระวังเชนนั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม 

จําเลยที่ ๑    จึงมีความผิดฐานขับรถโดยประมาทอันอาจเกิดอันตรายบุคคลและทรัพยสิน

ตามฟองโจทก  สําหรับจําเลยที่ ๒ เมื่อพิจารณาจากบริเวณที่รถของจําเลยที่ ๑ ถูกรถของ

จําเลยที ่๒    ชนตรงเสนแถบสีขาวซึ่งเปนทางแยกแบงชองเดินรถออกเปน  ๒   ชองเดินรถ  

ประกอบกับสภาพถนนที่เกิดเหตุซึ่งเปนเสนตรง เหตุเกิดเวลากลางวัน ตามพฤติการณ

ดังกลาว การที่จําเลยที ่๒ ขับรถอยูในชองเดินรถที ่๑  แลวจําเลยที ่๑   ขับรถจากชองเดินรถ

ที่ ๒ เพื่อไปชองทางกลับรถ และรถจําเลยที่ ๑ ถูกชนบริเวณดังกลาว เช่ือวาจําเลยที ่๑ ขับรถ

ตดัหนารถของจําเลยที ่๒ ในระยะกระช้ันชิด จึงเปนการพนวิสัยที่จําเลยที่ ๒ จะหลีกเลี่ยง

ได แมรอยหามลอรถจําเลยที ่๒   จะยาวประมาณ ๑๕  เมตร ก็ไมอาจบงช้ีวาจําเลยที่ ๒ ขับ

รถดวยความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลอื่น 

พยานหลักฐานโจทกที่นําสืบมายังไมเพียงพอที่จะฟงวา จําเลยที่ ๒ ขับรถโดยปราศจาก

ความระมัดระวัง   ซึ่งบุคคลที่อยูในภาวะเชนจําเลยที่ ๒    ตองมีตามวิสัยและพฤติการณ 

และจําเลยที ่๒ อาจใชความระมัดระวังเชนนั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม จึงฟงลงโทษ

จําเลยที ่๒ ฐานกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นเปนอันตรายแกกาย   และฐานขับรถโดย

ประมาทอันอาจเกิดอันตรายบุคคลและทรัพยสินตามฟองโจทกไมได 

  พิพากษาวา  จําเลยที่ ๑  มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
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