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                        นายศักดิ์สิทธ์ิ อินทรสอน         จําเลย  

เร่ือง    ความผิดตอชีวิต พยายาม ลหุโทษ 

 

  โจทกฟองวา  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลากลางคืนหลังเที่ยง จําเลยกระทํา

ความผิดหลายกรรมตางกัน กลาวคือ จําเลยพาอาวุธมีดปลายแหลม ขนาดความยาวประมาณ ๘ นิ้ว 

กวางประมาณ ๑ นิ้ว จํานวน ๑ เลม ไปตามถนนภายในตลาดไท ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธาน ีอันเปนเมือง หมูบาน และทางสาธารณะโดยไมมีเหตุอันควร จากนั้นจําเลยโดยมี

เจตนาฆาใชอาวุธมีดดังกลาวปาดลําคอและฟนใบหนา ของนายแสน แพงภูงา ผูเสียหาย โดยแรง

จํานวนหลายครั้ง คมมีดถูกผูเสียหายบริเวณใบหนาและลําคอ ซึ่งเปนอวัยวะสําคัญจนเปนแผลฉีก

ขาด จําเลยลงมือกระทําความผิดไปโดยตลอดแลวแตการกระทําไมบรรลุผล ผูเสียหายไมถึงแก

ความตายสมดังเจตนาของจําเลย เปนเหตุใหผูเสียหายไดรับบาดเจ็บเปนอันตรายแกกาย เหตุเกิดที่

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ีเจาพนักงานจับจําเลยไดพรอมยึดอาวุธมีดของ

กลางไว ขอใหลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓, ๘๐, ๙๑, ๒๘๘, ๓๗๑ และ

ริบอาวุธมีดของกลาง 

 



  จําเลยใหการปฏิเสธ ระหวางสืบพยานโจทก จําเลยถอนคําใหการเดิมและใหการ

ใหมเปนรับสารภาพตามฟอง 

  ทางพิจารณาโจทกนําสืบวาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา 

จําเลยพกพาอาวุธมีดปลายแหลมไปที่รานคาในตลาดไทแลวใชอาวุธมีดปลายแหลมที่มีขนาดของ

ใบมีดยาวประมาณ ๘ นิ้ว ปาดลําคอและฟนใบหนาของนายแสน แพงภูงา ผูเสียหาย โดยแรงจํานวน

หลายครั้ง จากทางดานหลังเปนเหตุใหผูเสียหายไดรับบาดเจ็บเปนแผลที่บริเวณลําคอและใบหนา

ดานซายหลายแผล ขนาดกวาง ๐.๓ เซนติเมตร ยาว ๕ - ๘ เซนติเมตร และเปนแผลถลอกบริเวณมือ

ขวาและแขนซายจํานวนหลายแผล ขนาดกวาง ๐.๕ เซนติเมตร ยาว ๐.๕ - ๓ เซนติเมตร ตามผลการ

ตรวจชันสูตรบาดแผล เอกสารหมาย จ.๙ เจาพนักงานตํารวจจับจําเลยพรอมยึดอาวุธมีดดังกลาวไว

เปนของกลางตามบัญชีของกลางคดีอาญา เอกสารหมาย จ.๓ 

  จําเลยไมสืบพยาน 

  พิเคราะหพยานหลักฐานที่โจทกนําสืบประกอบคํารับสารภาพจําเลยแลว ขอเท็จจริง

เบื้องตนรับฟงไดวาตามวันเวลาและสถานทีเ่กิดเหตตุามฟอง จําเลยพกพาอาวุธมีดปลายแหลมใบมีด

ยาวประมาณ ๘ นิ้วไปหานางลําไย อินทรสอน อดีตภรรยาของจําเลยที่รานคาขายแคนตาลูปใน

ตลาดไทที่เกิดเหต ุจําเลยมีอาการเมาสุรามาขอคืนดีกับนางลําใย แลวจําเลยใชมือตบใบหนาของนาง

ลําใย จากนั้นจําเลยชักอาวุธมีดออกมาจากซองกระดาษเดินเขาไปทางดานหลังนายแสน แพงภูงา 

ผูเสียหาย สาเหตุเกิดจากจําเลยหึงหวงเขาใจวาผูเสียหายเปนคนรักใหมของนางลําใย แลวจําเลยใช

อาวุธมีดปาดที่คอและแทงทํารายผูเสียหายเปนเหตุใหผูเสียหายไดรับบาดเจ็บเปนแผลลึกที่บริเวณ

ลําคอและใบหนาดานซายหลายแผล ขนาดกวาง ๐.๓ เซนติเมตร ยาว ๕ - ๘ เซนติเมตร และเปน

แผลถลอกบริเวณมือขวาและแขนซายจํานวนหลายแผล  ขนาดกวาง   ๐.๕   เซนติเมตร   ยาว ๐.๕ - 

๓ เซนติเมตร ตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผล เอกสารหมาย จ.๙ คดีมีปญหาที่ตองวินิจฉัยวา  

จําเลยกระทําความผิดตามฟองหรือไม โจทกมีนางสาวปาลีรัตน อภิวัฒนชูสง เจาของรานคาสถานที่

เกิดเหตุ เปนประจักษพยานเบิกความวา พยานเห็นจําเลยถืออาวุธมีดของกลางเดินเขาไปทางดาน

หลังของผูเสียหายซึ่งขณะนั้นกําลังนั่งจัดผลไมอยู โดยจําเลยมีลักษณะจะใชอาวุธมีดปาดคอ

ผูเสียหาย พยานรองเรียกช่ือผูเสียหายเพื่อที่จะใหผูเสียหายรูตัว และเมื่อผูเสียหายไดยินนางสาวปาลี



รัตนรองเรียกดังกลาวจึงไดเงยหนาและยืดตัวขึ้น ทําใหอาวุธมีดดังกลาวโดนที่บริเวณลําคอดานซาย

ของผูเสียหาย แลวผูเสียหายเสียหลักลมลง  จําเลยยังคงเขาไปใชอาวุธมีดแทงทํารายผูเสียหายตออีก

จนกระทั่งมีพนักงานรักษาความปลอดภัยมาจับตัวจําเลยแยกออกจากผูเสียหาย ซึ่งสอดคลองตอง

ตรงกับลําดับเหตุการณในคําใหการของผูเสียหายที่เบิกความวาเมื่อไดยินเสียงรองเรียกของนางสาว

ปาลีรัตนแลวรูสึกวามีคนเขามาทางดานหลงัและมีมีดโดนที่บริเวณลําคอทางดานหลังทางซาย เปน

เหตุใหผูเสียหายเสียหลักลมลงที่พื้นแลวจําเลยขึ้นมานั่งบนตัวผูเสียหายจากนั้นจําเลยเงื้ออาวุธมีดที่

อยูในมือจําเลยพยายามแทงผูเสียหายอีก แตผูเสียหายดิ้นรนตอสูทําใหมีดโดนที่บริเวณใบหนา

ดานซายของจําเลย จนกระทั่งพนักงานรักษาความปลอดภัยมาจับตัวจําเลยแยกออกไป เห็นวา พยาน

โจทกทั้งสองปากเปนประจักษพยานเบิกความตรงกันวา นางสาวปาลีรัตนไดรองเรียกใหผูเสียหาย

รูตัว ซึ่งโดยพฤติการณการที่นางสาวปาลีรัตนจะรองเรียกใหผูเสียหายรูตัวไดนั้น เช่ือวานางสาวปาลี

รัตน จะตองไดรูเห็นพฤติการณของจําเลยตั้งแตกอนจนกระทั่งเกิดเหตุตามที่ไดเบิกความขางตนจริง 

ซึ่งพยานทั้งสองเบิกความไดสอดคลองตองตรงกันอยางไมปรากฏขอพิรุธ ประกอบกับพยานทั้ง

สองไมเคยรูจักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับจําเลยมากอน จึงเช่ือวาพยานทั้งสองของโจทกเบิกความ

ถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นตามความจริง อีกทั้งจําเลยก็ยอมรับตลอดมาวาไดใชอาวุธมีดแทงทําราย

ผูเสียหาย  พฤติการณที่จําเลยเขาทํารายผูเสียหายจากทางดานหลังตามที่พยานทั้งสองปากเบิกความ

โดยใชอาวุธมีดปลายแหลมของกลางขนาดใบมีดยาวประมาณ ๘ นิ้ว ซึ่งมีขนาดใหญปาดหรือแทง

ไปที่บริเวณลําคอดานซายของผูเสียหายอันเปนอวัยวะสําคัญอาจทําใหผูเสียหายเปนอันตรายถึงแก

ความตายได ประกอบกับนายแพทยศุภกิจ วัฒนศิลปะปรีชา แพทยผูทําการตรวจบาดแผลของ

ผูเสียหาย ใหการในช้ันสอบสวนวาบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณลําคอของผูเสียหายนั้น หากลึกถึงเสน

เลือดใหญหรือหลอดลมที่บริเวณลําคอแลวอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได ปรากฏตามบันทึก

คําใหการพยาน เอกสารหมาย จ.๘ เมื่อพิจารณาขนาดของอาวุธมีดของกลางที่จําเลยใชปาดหรือแทง

ทํารายผูเสียหายและตําแหนงอวัยวะที่ถูกแทง ทั้งพฤติการณของจําเลยที่นั่งทับบนตัวของผูเสียหาย

และพยายามจะใชมีดดังกลาวแทงทํารายผูเสียหายตอไปอีก บงช้ีวาจําเลยยอมเล็งเห็นผลแหงการ

กระทําของตนวาเปนเหตุใหผูเสียหายถึงแกความตายได ดังนี ้พยานหลักฐานที่โจทกนําสืบรับฟงได

โดยปราศจากขอสงสัยวาจําเลยมีเจตนาฆาผูเสียหายแตเมื่อผูเสียหายไมถึงแกความตาย การกระทํา



ของจําเลยจึงเปนความผิดฐานพยายามฆาผูเสียหาย และพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไมมี

เหตุสมควรตามฟอง 

  พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๘ ประกอบ

มาตรา ๘๐, ๓๗๑ การกระทําของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหลงโทษทุกกรรมเปน

กระทงความผิดไปตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานพยายามฆาผูอื่น จําคุก ๑๐ ป ฐานพา

อาวุธไปในเมือง หมูบานและทางสาธารณะปรับ ๑๐๐ บาท   จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชน

แกการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหกึ่งหนึ่งตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา  ๗๘ คง

จําคุก ๕ ปและปรับ ๕๐ บาท หากไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ 

ริบอาวุธมีดปลายแหลมของกลาง./ 

 

นายสาโรจน  จิตตศิร ิ

 

นายศุกรพิชัย รัตนนันท 

 
หมายเหตุ 
 

(1) แมจําเลยจะใหการรับสารภาพ  แตศาลไดวินิจฉัยขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบจน
สิ้นกระแสความวาจําเลยกระทําความผิดจริง  เพราะมีคดีขอหาพยายามฆาจํานวนไม
นอยที่ศาลรับฟงพยานหลักฐานโจทกประกอบคํารับสารภาพไดไมมั่นคง     และคง
ลงโทษเพียงเฉพาะขอหาทํารายรางกายตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  295  หรือ  
มาตรา  297  แลวแตกรณีเทานั้น 

(2) ลักษณะบาดแผล  อาวุธ  และการกระทําของจําเลย  สอแสดงเจตนาใหเห็นไดวาจําเลยมี
เจตนาฆาผูเสียหาย  โดยเฉพาะลักษณะบาดแผลผูเสียหายนั้นมีคําเบิกความพยานโจทก
ปากนายแพทยเจือสมสนับสนุน และเช่ือมโยงกับพฤติการณแหงการกระทําของจําเลย
ไมวาจะเปนการเขาทํารายจากทางดานหลังหรือการนั่งทับตัวผูเสียหาย  เปนตน  สวน
สาเหตุที่จําเลยกระทําไปดวยความหึงหวงหรือเขาใจผิดนั้นยังไมมีน้ําหนักเพียงพอที่
ศาลจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเปนขอกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  62  หรือ
มาตรา  72  ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  185  จึงพิพากษา
คดีวาจําเลยมีความผิดดังฟอง 

   
                นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
                   3  พฤศจิกายน 2552 


