กฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘-๓๓๓
ครั้งที่ ๓ - ๔
ดร.ศุภกิจ แยมประชา

มาตรา ๒๘๙
“ผูใด
(๑) ฆาบุพการี
(๒) ฆาเจาพนักงาน ซึ่งกระทําการตามหนาที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทํา หรือไดกระทําการตามหนาที่
(๓) ฆาผูชวยเหลือเจาพนักงานในการที่เจาพนักงานนั้นกระทําตามหนาที่ หรือเพราะเหตุที่บุคคลนั้น
จะชวยหรือไดชวยเจาพนักงานดังกลาวแลว
(๔) ฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอน
(๕) ฆาผูอื่นโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุณโหดราย
(๖) ฆาผูอื่นเพื่อตระเตรียมการ หรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทําความผิดอยางอื่น หรือ
(๗) ฆาผูอื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไวซึ่งผลประโยชนอันเกิดแตการที่ตนไดกระทําความผิดอื่น เพื่อปกปด
ความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงใหพนอาญาในความผิดที่ตนไดกระทําไว
ตองระวางโทษประหารชีวิต”
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มาตรา ๒๙๐
“ผูใดมิไดมีเจตนาฆา แตทํารายผูอื่นจนเปนเหตุใหผูนั้นถึงแกความตาย ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป”
มีองคประกอบดังนี้
๑. ผูใด
๒. ทําราย
๓. ผูอื่นจนเปนเหตุใหถึงแกความตาย
๔. เจตนา (องคประกอบภายใน)

มาตรา ๒๙๐ (ตอ)
ในเบื้องตนผูกระทําตองมีเจตนาทํารายเทานั้น ดังนั้นแมจะมีความตายเกิดขึ้นจากการ
กระทํานั้น ผูกระทําจะรับผิดเกินไปจากเจตนาของตนไมได
การทํารายในที่นี้ รวมถึงการงดเวนดวย เชน ก. มีหนาที่จะตองเลี้ยงดูเด็กตามสัญญา
แตป ลอ ยใหเด็ก เดินตกหลุม ทั้ ง ๆ ที่ ก. เห็ นว า เด็ กเดิ นตกหลุ ม แล ว จะได รับ บาดเจ็ บ อยาง
แนนอน เชนนี้ ก. งดเวนที่จะตองกระทําเปนเหตุใหเด็กไดรับอันตรายแกกาย จึงมีความผิดตาม
มาตรา ๒๙๕ และถาปรากฏตอมาเด็กไดถึงแกความตายอันเกิดจากการกระทํานั้น การกระทํา
ของ ก. ยอมเปนความผิดฐานฆาโดยไมเจตนาโดยการงดเวนตามมาตรา ๒๙๐
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มาตรา ๒๙๐ (ตอ)
เมื่อการใชกําลังทํารายเปนการทํารายอยางหนึ่ง มาตรา ๓๙๑ จึงอยูในความหมาย
ของคํา วา ทํา รา ยตามมาตรา ๒๙๐ ดว ย เชน การขว นหนา เปนการใชกํา ลังทํ า รา ยตาม
มาตรา ๓๙๑ แตหากรักษาบาดแผลไมดีติดเชื้อถึงแกความตายในเวลาตอมา ผูกระทําก็มี
ความผิดฐานฆาโดยไมเจตนา ตามมาตรา ๒๙๐ นี้ได

มาตรา ๒๙๐ (ตอ)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๕/๒๔๙๑
สมัค รใจวิว าทชกตอ ยกัน ผู ต ายลม หงายหลัง ทา ยทอยฟาดถูก พื ้น คอนกรีต ถึง แก
ความตายเพราะเสนโลหิตแตก แมมิไ ดเจตนาใหผูตายถึงแกความตาย แตผลเกิดจากการ
กระทําของจําเลย จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๐
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มาตรา ๒๙๐ (ตอ)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๕๗/๒๕๓๒
จําเลยใชไมหนาสามตีผูตาย เมื่อผูตายลมลงก็เขาไปกระทืบซ้ํา จับศีรษะผูตายโขกกับ
เสาเหล็กโครงหลังคารถปกอัพ เมื่อผูตายเดินกลับบานจําเลยก็หักรั้วไมบานตีผูตายแลวก็เลิกรา
ดังนี้ ยังถือไมไดวาจําเลยมีเจตนาฆาผูตาย เมื่อปรากฏวากอนถูกจําเลยทําราย ผูตายยังปกติดีอยู
ไมปรากฏอาการวาจะถึงแกความตายในระยะเวลารวดเร็ว แตกลับถึงแกความตายหลังถูกจําเลย
ทํารายเพียงประมาณ ๑๗ ชั่วโมง แมแพทยจะเห็นวาผูตายถึงแกความตายดวยโรคตับแข็งก็ตาม
ก็ถือวาความตายนั้นเปนผลโดยตรงจากการถูกทํารายเพราะทําใหผูตายถึงแกความตายเร็วกวาที่
ควรจะเปน จําเลยมีความผิดฐานฆาผูตายโดยไมเจตนาประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๐

มาตรา ๒๙๐ (ตอ)
ในกรณีเปนตัวการรวมกันทําราย ถาผูกระทําคนใดคนหนึ่งใชอาวุธ ทําใหผูตายถึงแก
ความตาย ศาลฎีกาวิ นิจ ฉั ยว า ผู ก ระทํ าคนอื่ น มี ความผิ ดตามมาตรา ๒๙๐ ด วย ดู ฎี ก าที่
๑๓๓๕/๒๕๔๕, ๖๓๑๕/๒๕๕๒, ๒๗๔๐/๒๕๕๗
แตถาเปนเรื่องตางคนตางทํา แตละคนจะรับผิดไมเกินจากเจตนาและผลอันเกิดจาก
การกระทําของตน (ดู ฎีกาที่ ๑๔๗๘/๒๕๒๗, ๓๙๑๓/๒๕๓๔, ๑๙๙๑/๒๕๓๗, ๑๕๑๐/
๒๕๔๘, ๗๐๖๘/๒๕๕๔)
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มาตรา ๒๙๐ (ตอ)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๒๙/๒๕๒๐
จําเลยขึงลวด ๒ เสน รอบที่ตกกลาสูงจากพื้นดิน ๓ นิ้ว แลวปลอยกระแสไฟฟา ๒๒๐
โวลท เพื่อปองกันมิใหหนูเขาไปกินขาวกลา โดยรูอยูวาหากสัตวไปถูกเขาจะถึงแกความตาย และ
การที่จําเลยปกปายหามเขาในเขตตกกลาแสดงวาจําเลยยอมรูวาสายลวดนั้นเปนอันตรายตอคน
ดวย จึงถือวาจําเลยมีเจตนาทํารายผูอื่นแลว เมื่อผูตายถูกสายลวดที่มีกระแสไฟฟาถึงแกความ
ตายอันเปนผลจากการกระทําของจําเลย จําเลยจึงมีความผิดฐานทํารายผูอื่นจนถึงแกความตาย
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๐

มาตรา ๒๙๐ (ตอ)
มี ขอ นา คิดวา การป องกั นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๖๘ นั้น อาจเป น การ
ปองกันผูอื่นก็ไดตามฎีกาขางตนถาขอเท็จจริงเปลี่ยนวา เจาของบอปลาเปนผูวางสายไฟเองเพื่อ
ปองกันคนรายมาลักปลา เชนนี้ จะอางเรื่องปองกันไดหรือไม สวนเกินกวาเหตุหรือไมเปนอีก
เรื่องหนึ่ง แตเคยมีฎีกา ๑๙๓๒/๒๕๑๙ วินิจฉัยวาขึงลวดปลอยกระแสไฟไวที่โรงเก็บของปองกัน
คนรายลักทรัพย คนรายถึงแกความตายเปนปองกันพอสมควรแกเหตุ และฎีกาที่ ๓๒/๒๕๑๐ ซึ่ง
วางหลักวา “ศาลจะตองพิจารณาวาถาจําเลยอยูในที่เกิดเหตุในขณะเกิดเหตุ จําเลยมีสิทธิในการ
ทําเพื่อปองกันหรือไม” ตามฎีกาทั้งสองฉบับแสดงวาการปองกันในอนาคตมีได เพราะขณะที่
ปลอ ยกระแสไฟฟายังไมมีภ ยันตรายอันเกิ ดจากการประทุ ษ รายเกิดขึ้ น เลย (ดูฎี กาที่ ๑๙๑/
๒๕๔๙)
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มาตรา ๒๙๐ (ตอ)
ในเรื ่อ งการปลอ ยกระแสไฟฟา ยัง อาจจะมีข อ ถกเถีย งกัน ตอ ไปไดอ ีก วา
กระแสไฟฟาขนาด ๒๒๐ โวลต นั้นเมื่อใครไปถูกเขาควรจะเกิดความตายหรือเพียงแต
บาดเจ็บ ถาเล็งเห็นผลไดวาจะตองตายแนนอนก็ไมใชเปนความผิดตามมาตรา ๒๙๐ แต
กลับเปนความผิดตามมาตรา ๒๘๘

มาตรา ๒๙๐ (ตอ)
องคประกอบภายในคือเจตนาทําราย
ถา การกระทํา ความผิ ด ตามวรรคแรก มี ลั ก ษณะประการหนึ ่ง ประการใดตาม
มาตรา ๒๘๙ ตองไดรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา ๒๙๐ วรรคสอง
จึงอาจกลาวไดวามาตรา ๒๙๐ + ๒๘๙ = ๒๙๐ วรรคสอง ดังนั้นการดักทํารายผูอื่น
แตผลไปเกิดแกผูอื่นโดยพลาดไป ย อมเป น ความผิ ดตามมาตรา ๒๙๐ วรรคสอง ประกอบ
มาตรา ๖๐ (ฎีกาที่ ๖๐๒๐/๒๕๕๙)
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มาตรา ๒๙๕
“ผูใดทํารายผูอื่นจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย หรือจิตใจของผูอื่นนั้น ผูนั้นกระทํา
ความผิดฐานทํารายรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ”
มาตรานี้ แกโทษปรับใหมตาม พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๒๙๕
มาตรา ๒๙๕ มีองคประกอบดังนี้
๑) ผูใด
๒) ทําราย
๓) ผูอื่นจนเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ
๔) เจตนา (องคประกอบภายใน)
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มาตรา ๒๙๕ (ตอ)
การกระทํ า ความผิ ด ตามมาตรานี้ องค ป ระกอบภายนอกต อ งมี ผู ก ระทํ า และ
ผูถูกกระทํา สวนการกระทํานั้นคือการทําราย คําวา “ทําราย” นั้น หมายถึงการกระทําที่
เคลื่อนไหวรางกายโดยรูสํานึก รวมถึงการงดเวนตามมาตรา ๕๙ วรรคทาย
การกระทํา ที่ จ ะเปน ความผิ ด สํ า เร็ จ ตามมาตรา ๒๙๕ จะต อ งมี ผ ลคื อ การได รั บ
อันตรายแกกายหรือจิตใจเกิดขึ้นหรือที่เขาใจกันงายๆ คือ “บาดเจ็บ” และผูกระทําจะตองมี
เจตนาใหผูถูก กระทําไดรับบาดเจ็บดวย การวินิจฉัยเรื่องเจตนาคงอาศัยหลั ก “กรรมเป น
เครื่องบงชี้”

มาตรา ๒๙๕ (ตอ)
ในกรณีที่ผูถูกกระทําไมไดรับบาดเจ็บหรือไดรับเพียงเล็กนอย จะปรับเขากรณีตาม
มาตรา ๓๙๑ ทุกกรณีไมได เชน ก. ใชไมขนาดใหญตีไปที่ลําตัว ข. อยางแรง ๑ ที แมจะตีไม
ถูก ข. หรือ เฉี่ยวถูก ข. เกิดรอยขี ดขวนเพี ยงเล็ กนอย เช นนี้ ตองถื อว า ก. มี ความผิดตาม
มาตรา ๒๙๕, ๘๐ มิใช ๓๙๑ แม บาดแผลจะเล็ กน อยก็ ตาม เพราะกอ นที่ จะวิ นิจ ฉัยตอ ง
คนหาเจตนาของ ก. เสียกอน การใชไมขนาดใหญตีไปที่ลําตัวอยางแรงแสดงวามีเจตนาทํา
รายตามมาตรา ๒๙๕ เมื่อผลไมเกิดจึงเปนพยายาม
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มาตรา ๒๙๕ (ตอ)
แตกตางกับกรณีที่ใชไมขนาดใหญทิ่มไปที่ลําตัวเบาๆ เชนนี้ ถาทิ่มไมถูก หรือถูกแตไดรับ
บาดเจ็บเล็กนอย ยอมเปนพยายามตามมาตรา ๓๙๑, ๘๐ หรือ ๓๙๑ แลวแตกรณี
การวินิจฉัยวาเปนความผิดฐานใดนั้น ผลในกฎหมายที่ตามมาแตกตางกันเพราะพยายาม
ตามมาตรา ๓๙๑ ซึ่งเปนความผิดลหุโทษ ผูกระทําไมตองรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๐๕ แตถาเปนพยายาม ๒๙๕ ตองรับโทษ ๒ ใน ๓ ของโทษจําคุก ๒ ป
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๐/๒๔๙๐
จําเลยที่ ๒ ถือมีดไลแทงผูเสียหายในระยะหาง ๑ วา แตผูเสียหายหนีขึ้น เรือนไดทัน
ยังถือไมไดวาเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ ผิดฐานพยายามตามมาตรา ๒๙๕

มาตรา ๒๙๕ (ตอ)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๘๙/๒๕๑๗
ใชมีดดาบแทงทํารายถูกชายโครงซายมีรอยแดงช้ํากลมโตครึ่งเซนติเมตร รักษา ๕ วัน
หาย ยังถือไมไดวาเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ จึงเปนความผิดตามมาตรา ๓๙๑
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มาตรา ๒๙๕ (ตอ)
อันตรายตอจิตใจนั้น ไมใชเปนอันตรายตออารมณ ถากอใหเกิดความรูสึกแคน เสียใจ
เศราใจ เจ็บใจ เหลานี้เปนการกระทบกระเทือนตออารมณของผูกระทํามิใชอยูในความหมาย
ของคําวา “อันตรายแกจิตใจ” เดิมใชคําวา “ทําใหวิกลจริต” มีความหมายกวางกวาวิกลจริต
คือไมตองถึงขนาดทําใหหมดความรูสึกผิดชอบ เพียงแตจิตใจผิดปกติ เชน สติฟนเฟอน จิต
หวาดผวา มีอาการวิงเวียนคลื่นไสเพราะถูกเอาใบไมที่มีพิษมาใหรับประทาน (ฎีกาที่ ๖๒๖/
๒๔๙๓) หรือทําผีหลอกจนเปนลมสลบไป หลายวันหรือใชยากดประสาทอยางแรงผสมในกาแฟ
(ฎีกา ๓๒๖๙/๒๕๓๑) อยางไรก็ตามถาหากเจ็บใจหรือเสียใจจนเปนลมสลบเชนนี้ นาจะถือวา
เปนอันตรายตอจิตใจแลว

มาตรา ๒๙๕ (ตอ)
แนวคําพิพากษาศาลฎีกา วาแคไหนเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจหรือแคไหนยังไมเปน
อันตรายแกกายหรือจิตใจ สรุปดังนี้
๑) ถาแผลถลอกไมถึงขนาดเนื้อแทฉีกขาด ศาลฎีกาวินิจฉัยวาเปนเพียงมาตรา ๓๙๑ เชน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๐/๒๕๓๐
จําเลยเพียงแตใชมือตบตี และใชไมไผผาซีกขวางผูเสียหายโดยไมปรากฏวาไมไผดังกลาว
มีขนาดใหญเล็กเพียงใด บาดแผลที่ผูเสียหายไดรับก็เปนเพียงรอยถลอกไมมีโลหิตไหล อีกแหง
หนึ่งเพียงแตบวมเมื่อกดตรงที่บวมจึงเจ็บและจะรักษาหายไดในเวลาประมาณ ๕วัน ซึ่งเปนเพียง
การคาดคะเนของแพทยความจริงอาจจะหายเปนปกติภายในเวลาไมถึงกําหนดที่กะประมาณไวก็
ได จําเลยคงมีความผิดฐานทํารายรางกายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๙๑ เทานั้น
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มาตรา ๒๙๕ (ตอ)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๖๗/๒๕๒๗
การทํา รา ยร างกายผู อื่ นจนเป น เหตุ ให เ กิ ดอั น ตรายแก ก ายนั้ น จะต อ งพิ จ ารณาถึง
พฤติการณความรุนแรงแหงการกระทําของจําเลยประกอบกับบาดแผล จําเลยซึ่งเปนหญิงใช
เล็บขวนดั้งจมูกผูเสียหายเปนรอยยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร มีเลือดไหล ยังถือไมไดวาเปน
อันตรายแกกาย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๔๖/๒๕๑๙
ใชปนตีเปนแผลถลอกที่ขอมือ ไมมีรอยฟกช้ําเขียวหรือบวม หรืออาการแสดงวาเปน
แผลแตกโลหิตตก รักษา ๕ วันหาย ไมเปนอันตรายแกกาย

มาตรา ๒๙๕ (ตอ)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๙๒/๒๕๓๙
ผูเสี ยหายมีบาดแผลที่ ใบหนาบริเวณโหนกแกม บวมช้ําเสนผ านศูนยกลางประมาณ
๓ เซนติเมตร มีรอยถลอกเปน ทาง ๑ เซนติเมตร ตามร างกายไมพบบาดแผล บาดแผลที่
ใบหนาเกิดจากของแข็งไมมีคม ใชเวลารักษาประมาณ ๑๐ วัน ถาไมมีโรคแทรกซอน ลักษณะ
ของการกระทําและบาดแผลดังกลาวไมถึงกับเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ
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มาตรา ๒๙๕ (ตอ)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๗๑/๒๕๖๒
จําเลยผลัก กดและเขยาไหลของโจทกรวม จับมือแลวเหวี่ยงโจทกรวมไปกระแทก
ขอบประตู และปดประตูกระแทกดานหลังตัวของโจทกรวมจริง แมสิ่งที่จําเลยกระทําไปจะ
เปนการกระทําที่ทําใหเกิดอันตรายแกโจทกรวมไดแตก็ไมใชการกระทําที่เปนการมุงทําราย
ใหเกิดอันตรายรายแรง และไม ปรากฏวามี การกระทบถู กอวัย วะสําคัญ โจทกรวมได รับ
บาดเจ็บมีเพียงบาดแผลฟกช้ําเล็กนอย ปวดเมื่อย และการกดเจ็บเทานั้น การกระทําของ
จําเลยจึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๙๑

มาตรา ๒๙๕ (ตอ)
๒) ถาแผลมีโลหิตไหลถึงหนังชั้นในหรือเนื้อขาดที่เรียกวาแตก เปนอันตรายแกกาย เชน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๑๒/๒๔๗๓
จําเลยเปนครูใหญ ทําโทษบุตรโจทกโดยใหเปลื้องกางเกงออกนอนคว่ําแลวตีดวยกิ่ง
มะขาม ตามกนและขา ๑๒ ที มีบาดแผลโลหิตไหล ๑๓ แหง ฟกช้ําเขียว ๕ แหง ผิดฐานทํา
รายรางกาย แต ไมผิดฐานกระทําอนาจาร
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๓/๒๕๑๙
ชกตอยเตะเด็กมีบาดแผลบวม ฟ นหัก ๑ ซี่ ฟ นโยก ๓ ซี่ รักษาไมเกิน ๒๐ วั น เป น
อันตรายแกกายตามมาตรา ๒๙๕
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มาตรา ๒๙๕ (ตอ)
๓) แผลฟกช้ําดําเขียวอาจเปนไปไดทั้งมาตรา ๒๙๕ หรือมาตรา ๓๙๑ แลวแตกรณี
๓.๑ กรณีวินิจฉัยวาเปนบาดเจ็บ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๘/๒๔๙๘
แผลถูกตอยใตตาขวาเปนรอยฟกช้ําขนาดเทาหัวแมมือ ไมถึงบาดเจ็บ แผลที่ขอมือขวา
เคล็ดฟกช้ําตั้งแตปลายแขนถึงหลังมือ ขอมือบวมไปหมด รักษา 10 วัน จึงทุเลา ระหวางนั้นใช
มือทําอะไรไมไดประมาณ ๒๑ วัน เปนบาดเจ็บ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๔๐/๒๕๐๕
ชกลมลงศีรษะไดรับความกระทบกระเทือน มึนงงอยู ๑๐ วันจึงหาย ภายนอกแกมช้ํา
บวมเปนอันตรายแกกาย (บาดเจ็บ)

มาตรา ๒๙๕ (ตอ)
๓.๒ กรณีที่วินิจฉัยวาไมเปนบาดเจ็บ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๖๒/๒๕๓๕
โจทกรวมมีบาดแผล ๒ แหง คือ ใตศอกขวา ยาวประมาณ ๒ เซนติเมตร ลึกใตผิวหนัง
และบวม กับที่หางตาขวาบวมแดง พื้นที่ประมาณ ๑x๑ เซนติเมตร แพทยลงความเห็นวาแผลถูก
ของแข็ง รักษาประมาณ ๗ วัน ถือเปนบาดแผลเล็กนอย ไมถึงกับบาดเจ็บ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๙๒/๒๕๓๕
โหนกแกมบวมช้ํามีรอยถลอก ๑ เซนติเมตร เขียวช้ําตามรางกาย รักษา ๑๐ วันหาย ไม
เปนอันตรายแกกาย (ดูฎีกาที่ ๔๙๔๗/๒๕๓๑, ๓๓๐/๒๕๓๕,๗๐๘/๒๕๓๖)
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มาตรา ๒๙๕ (ตอ)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๐/๒๕๓๗
ถูกจับกระชากไพลไปทางดานหลัง ทําใหเสนเอ็นที่หัวไหลขวาอักเสบไมมีแผลฟกช้ํา
บวมภายนอก รักษา ๑๕ วัน ไมบาดเจ็บ
เทาที่กลาวมาจึงเปนแนวความคิดวาอยางไรจึงจะเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจ แตจะ
มีความผิดฐานใด ตองนําเจตนามาพิจารณาประกอบด วย บาดแผลเปน สวนหนึ่งที่นํ ามาใช
พิจารณาประกอบให เห็นถึงเจตนาของผู กระทํา (และฎี กา ๕๖๗/๒๔๙๖, ๓๐๗๔/๒๕๒๙,
๔๙๔๗/๒๕๓๑, ๗๐๘/๒๕๓๖)

มาตรา ๒๙๕ (ตอ)
องคป ระกอบสุด ทา ย คือ ตอ งมีเ จตนาเพีย งแคทํ า รา ย มิใ ชเ จตนาฆา ถา มี
เจตนาฆา แม จ ะบาดเจ็ บ เล็ ก น อ ยหรื อ ไม เ จ็ บ เลย เชน ใช ป น จ อ งยิ ง ไปที่ ศี ร ษะแม
ผมหลุดขาดไปเสนเดียว เชนนี้ยอมมีความผิดฐานพยายามฆา
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มาตรา ๒๙๖
“ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ถาความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่ง
ประการใด ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๙๖ เปนเหตุรับ โทษหนักขึ้น ของมาตรา ๒๙๕ เชน ทํา รา ยรา งกาย
บุพการี มีขอสังเกตวาถาเปนการใชกําลังทํารายตามมาตรา ๓๙๑ โดยเปนการกระทํา
ตอ บุพ การี ไมตอ งรับ โทษหนัก ขึ้นเพราะไมมีก ฎหมายบัญ ญัติไว เชน นั้น กลา วไดวา
๒๙๕ + ๒๘๙ = ๒๙๖

มาตรา ๒๙๖ (ตอ)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๕๒/๒๕๔๐
จําเลยใชมีดปลายแหลมยาว ๑๐ นิ้ว เผาไฟแลวนาบที่บริเวณแกม แขน ไหล หลัง
และโคนขาของโจทก แมไมปรากฏวาเผามีดดังกลาวมานานเทาใดหรือมีความรอนเทาใด
แตลักษณะบาดแผลแสดงใหเห็นวามีดถูกเผาไฟจนรอนมาก เพราะเมื่อนําไปนาบแลวทําให
เกิดไหมพอง ผิวหนังหลุด แพทยลงความเห็นวาถารักษาถูกตองแผลจะหายภายใน ๑๐ วัน
แตจะเปนรอยแผลเปน การกระทําดังกลาวเปนการประสงคใหโจทกไดรับความเจ็บปวด
ทรมานยิ่งกวาการทํารายทั่วไป ถือไดวาเปนการกระทําโดยทารุณโหดราย
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มาตรา ๒๙๖ (ตอ)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๖/๒๕๔๓
การที่จําเลยที่ ๑ใชอาวุ ธมี ดฟนพลตํารวจ ก. ซึ่งแต งเครื่อ งแบบตํ ารวจและออกตรวจ
ทองที่ในขณะปฏิบัติหนาที่ระงับเหตุสามีภริยาทะเลาะวิวาทกัน ไมวาการใชอาวุธมีดฟนทําราย
รางกายพลตํารวจ ก. ดังกลาวจะมีมูลเหตุมาโดยประการใด หรือไมเกี่ยวของกับการที่พลตํารวจ
ก. กับพวกจับกุมจําเลยที่ ๑ กับพวก ก็เปนกรณีที่ถือไดวาจําเลยที่ ๑ ไดทํารายรางกายพลตํารวจ
ก. เจาพนักงานผูกระทําการตามหนาที่เพราะการที่พลตํารวจ ก. กับพวกกําลังระงับเหตุทะเลาะ
วิวาทกันดังกลาวนั้น ถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยตามหนาที่โดยชอบ
ดวยกฎหมาย การกระทําของจําเลยที่ ๑ ยอมเปนความผิดฐานทํารายรางกายเจาพนักงานซึ่ง
กระทําการตามหนาที่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๖

มาตรา ๒๙๗
“ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย จนเปนเหตุใหผูถูกกระทํารายรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
อันตรายสาหัสนั้น คือ
(๑) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท
(๒) เสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถสืบพันธุ
(๓) เสียแขน ขา มือ เทา นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด
(๔) หนาเสียโฉมอยางติดตัว
(๕) แทงลูก
(๖) จิตพิการอยางติดตัว
(๗) ทุพพลภาพ หรือปวยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต
(๘) ทุพพลภาพหรือปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไมได
เกินกวายี่สิบวัน”
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มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
เดิมความผิดฐานนี้ไมมีโทษปรับ แต พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดบัญญัติโทษปรับดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๐๑/๒๕๔๗
ความผิดฐานทํารายรางกายผูอ่ืนจนเปนเหตุใหไดรับ อัน ตรายสาหัสตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๒๙๗ เปนเหตุที่ทําใหผกู ระทําความผิดฐานทํารายรางกายผูอื่นตามมาตรา ๒๙๕ ตองรับ
โทษหนักขึ้นเพราะผลที่เกิดจากการกระทําโดยที่ผูกระทําไมจําตองประสงคตอผลหรือเล็งเห็นผลถึง
อันตรายสาหัสนั้น
ขอเท็จจริงไดความวาผูเสียหายนั่งอยูบนแคร จําเลยเดินเขาไปตบผูเสียหายจนตกจากแคร
แลวจิกผมใหผูเสียหายศีรษะกระแทกกับเสา เมื่อมีผูเขาหามจําเลยก็ถบี เขาที่ทอ งของผูเสียหาย เมื่อผล
จากการทํารายนั้นทําใหผูเสียหายตองแทงลูก จําเลยตองมีความผิดตามมาตรา ๒๙๗ (๕)

มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
๑) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท
ตาบอด หมายถึง ตาบอดจริง ๆ ไมใชเพียงแตตาพรามัว บอดขางเดียวก็เปนสาหัส (ฎีกา
ที่ ๑๑๑๖/๒๕๐๒)
หูหนวก หมายความวาหูไมไดยิน จะไมไดยินเพียงขางเดียวหรือสองขางไมสําคัญ ดังนั้น
ถาทํารายรางกายเปนเหตุใหหูหนวกเพียงขางเดียวก็เปนอันตรายสาหัส
ลิ้นขาด มีป ญหาวาขาดแค ไหน ขาดมาก ขาดนอย แตนาจะตอ งเข าใจวาเป นลิ้นขาด
ตามความรูสึกของคนทั่ว ๆ ไป ถาขาดหลุดออกไปเพียงนิดเดียวก็ไมนาจะอยูในความหมายของ
มาตรานี้
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มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
คําวา “เสียฆานประสาท” มีความหมายวา เสียความสามารถในการดมกลิ่น แตการที่
จมูกดวนหรือแหวงนั้นไมใชกรณีตามมาตรา ๒๙๗ (๑) แตอาจจะไปเขากรณีตามมาตรา ๒๙๗
(๔) คือหนาเสียโฉมอยางติดตัว
๒) เสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถสืบพันธุ
เชน ถูกทํารายอยางรายแรงจนเป นหมัน ในกรณี นี้เปนการเสียความสามารถในการ
สืบพันธุ แตถาถูกตัดอวัยวะสืบพันธุ กรณีนี้เปนกรณีเสียอวัยวะสืบพันธุ การเสียอวัยวะสืบพันธุ
โดยปกติทั่วไปก็มักจะเสียความสามารถในการสืบพันธุอยูในตัว

มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
๓) เสียแขน ขา มือ เทา นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด
ถาถูก ตัดแขน ตัดขา หรือตั ดนิ้วก็ คงไมมีปญหา แตมีปญ หาวา คําวา “เสี ย” ในที่นี้
จะตองเสียแขนไปจริง ๆ หรือไม หรือรวมถึงกรณีที่แขนยังอยูแตแขนเสียความสามารถไมอาจ
ทํางานได คําวา “เสีย” ตามความเห็นของศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย เห็นวา นาจะหมายถึง
การเสียความสามารถไปเลยดวย แมแขน ขา จะยังมีอยูก็ตาม (เทียบฎีกาที่ ๗๗๖/๒๕๔๐) ฟน
นิ้วกอยขาดเปนอันตรายสาหัส (๔๙๔๙/๒๕๔๐) แตถาแพทยตอแขนขาใหใชไดดังเดิมนาจะ
เปนสาหัสตามอนุมาตรานี้
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มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๐/๒๕๐๙ (ประชุมใหญ)
คําวาอวัยวะอื่นใด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๗ (๓) หมายถึง อวัยวะสวน
สําคัญ เชน แขน ขา มือ เทา นิ้ว ดังที่ระบุไว ฟนทั้งหมดในปากรวมกันก็เปนอวัยวะสวนสําคัญ
ถาฟนหักไปหลายซี่ยอมเปนเหตุใหสวนที่เหลือใชการไมไดตามสภาพของฟน เชน เคี้ยวอาหารไป
ไมไดแถบหนึ่งถือวาเปนการเสียอวัยวะสําคัญ อันเปนอันตรายสาหัส ขอเท็จจริงฟงไดความวา
ฟนแทบนดานหนาหักไป ๓ ซี่ จะถือวาเปนการเสียอวัยวะสําคัญมิได โจทกตองนําสืบใหไดวาเมื่อ
ถูกทํารายแลว ผูเสียหายใชฟนที่เหลืออยูเคี้ยวอาหารไมได

มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
ฟนทั้งหมดในปากรวมกันเปนอวัยวะสวนสําคัญ ถาฟนหักไปหลายซี่เปนเหตุใหสวนที่
เหลืออยูใชการไมไดตามสภาพของฟน เชน เคี้ยวอาหารไมไดไปแถบหนึ่งก็ถือวาเปนการเสี ย
อวัยวะสวนสําคัญเปนอันตรายสาหัส เพียงแตไดความวาฟนแทบนดานหนาหักไป ๓ ซี่ จะถือวา
เปนการเสียอวัยวะสวนสําคัญยังไมได เวนแตโจทกจะนําสืบใหเห็นวาเมื่อถูกทํารายแลวผูเสียหาย
ใชฟนที่เหลืออยูเคี้ยวอาหารไมได (ดู คําพิ พากษาฎีกาที่ ๔๖๗/๒๕๐๘, ๖๓๑/๒๕๐๙, ๗๔๙/
๒๕๑๕)
จากคําพิพากษาฎีก าคงสรุ ปไดว าอวัยวะอื่ นใดตามมาตรา ๒๙๗ (๓) ก็ คื ออวัยวะที่มี
ความสําคัญเทียบเทากับอวัยวะที่กลาวมาของอนุมาตรานี้
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มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
๔) หนาเสียโฉมอยางติดตัว
หมายความวา ทําใหหนาเสียความงามแตไ มตอ งถึงกับ ทําใหใบหนา เปลี่ยนรูปหรือ
ผิดรู ป (ฎีก าที่ ๕๕๙/๒๔๘๘) ต อ งสัง เกตว า การเสี ยโฉมอย า งติ ด ตั วไม ใช เสี ย โฉมชั่ ว ครั้ง
ชั่วคราว คํ าวา “เสีย โฉมอยา งติ ด ตั ว ” นั้ นก็ คงจะมีค วามหมายว า ลัก ษณะที่ ไม อ าจหายได
ดังนั้นถาไปโกนหัวคนอื่นจนโลนจะมีความผิดก็คงแตเพียงมาตรา ๒๙๕ เพราะผมที่ถูกโกนไป
นั้นสามารถขึ้นมาได แมจะไมหลอหรือไมสวยก็ไมใชอยางติดตัว

มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๔๔/๒๕๓๒
ใบหูเปนสวนหนึ่งของใบหนา ที่ประกอบรูปหนาใหงาม เมื่อใบหูขาดไปถึงหนึ่งในสาม
ยอมจะทําใหรูปหนาเสียความงามอันเปนการเสียโฉมอยางติดตัว แมผูเสียหายจะรักษาตัว
ไมเกิน ๑๔ วัน ผูเสียหายก็ไดรับอันตรายสาหัสแลว หรือขาดครึ่งหนึ่ง (ดูฎีกา ๑๒๙๕/๒๔๙๖,
๓๐๘๘/๒๕๒๗, ๑๖๖๕/๒๕๔๓, ๑๐๙๔/๒๕๔๓) ระยะเวลาในการรักษามิ ใช เหตุที่ จะตอ ง
นํามาพิจารณา
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มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
๕) แทงลูก
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๗๗/๒๕๑๐ (ประชุมใหญ)
การกระทําอันจะเปนผิดฐานทํารายผูอื่นจนเปนเหตุใหผูถูกทํารายไดรับอันตรายสาหัสถึง
แทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๗ (๕) นั้น ตองเปนกรณีท่ีกระทําใหลูกในครรภ
ของผูถูกทํารายคลอดออกมาในลั กษณะที่ลูกนั้นไมมี ชีวิต สวนการคลอดกอ นกําหนดเวลาใน
ลักษณะที่เด็กยังมีชีวติ อยูตอมาอีก ๘ วันแลวจึงตาย ไมเปนการทําใหไดรับอันตรายสาหัสถึงแทง
ลูกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๗ (๕)
ความแตกตางระหวางมาตรา ๒๙๗ (๕) กับมาตรา ๓๐๓ นั้นเริ่มตนอยูที่เจตนา ความผิด
ตามมาตรา ๒๙๗ ผูกระทําตองมีเจตนาทํารายแตผลแหงการทํารายนั้นทําใหเกิดการแทง จึงจะ
เปนกรณีตามมาตรา ๒๙๗ (๕)

มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
สวนกรณีตามมาตรา ๓๐๓ เริ่มตนจากผูกระทําเจตนาทําใหหญิงแทงลูก เชน ชายทําให
หญิงตั้งครรภแตชายยังไมอยากมีลูก สวนหญิงนั้นอยากมีลูกไวชื่นชม ชายจึงหลอกใหหญิงทาน
ยาชนิดหนึ่ง วาเปนยาชูกําลัง ความจริงแล วถาทานยาชนิ ดนี้เข าไปจะทํ าให เด็ก คลอดก อ น
กําหนดและถึงแกความตาย จะเห็นไดวาหญิงไมไดเต็มใจทําแทง แตชายมีเจตนาทําใหหญิงแทง
ลูก และการทําใหแทงลูก เชนนี้ ไม มี การทํ ารายรางกาย ดั งนั้ น กรณีนี้จึ งเปนกรณี ตามมาตรา
๓๐๓ แตการทําใหหญิงแทงลูกตามมาตรา ๓๐๓ อาจถูกโยงไปสูมาตรา ๒๙๗ (๕) ได ถาการทํา
ใหหญิงแทงลูกนั้นมีการใชกําลังทํารายแมผูกระทําจะไมไดมีเจตนาทําราย แตคาดหรือเล็งเห็น
ผลไดอยางแนนอนวาเปนการทํารายหญิงอยูในตัว เชน ชายตองการใหหญิงแทงลูก จึงใชกําลัง
ชก เตะ…
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มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
ชก เตะ ที่หนาทอง ในกรณีนี้เปนการทํารายอยูในตัว ดังนั้นถาหญิงเกิดแทงลูกขึ้นมา การกระทํา
ของชายนอกจากจะเปนความผิดตามมาตรา ๓๐๓ วรรคแรกแลว ยังเปนความผิดตามมาตรา
๒๙๗ (๕) อีกดวย จะตองลงโทษตามมาตรา ๒๙๗ (๕) ซึ่งมีโทษหนักกวา
หากทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงไมยินยอมตามมาตรา ๓๐๓ ถามีอันตรายสาหัสอยางอื่น
กรณีจะเขามาตรา ๓๐๓ วรรคสอง เชน การทําแทงใหหญิงโดยการทํารายเปนเหตุใหตองทุพพล
ภาพหรือเจ็บปวยเรื้อรัง ซึ่งอาจจะถึงตลอดชีวิตก็เปนกรณีตามมาตรา ๓๐๓ วรรคสอง มีโทษ
จําคุกตั้งแต ๑ - ๑๐ ป หนักกวาโทษตามมาตรา ๒๙๗ ตองลงโทษตามมาตรา ๓๐๓ วรรคสอง
ซึ่งเปนบทหนัก

มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
๖. จิตพิการอยางติดตัว
หมายความว า จิ ต ใจได รั บ อั น ตรายจนอยู ในสภาพไม ป กติ แ ต ไ ม จํ า เป น ถึ ง ขั้ น ต อ ง
วิกลจริต เพียงแตจิตฟนเฟอน เชน ปาเปอ เดอๆ ดา ๆ เหลานี้ก็อยูในความหมายของจิตพิการ
แตตองมีลักษณะติดตัวดวยถึงจะเปนอันตรายสาหัส เพราะฉะนั้นถาถูกทํารายแลวเปนเหตุให
สภาพจิตใจผิดปกติไปเพียงชั่วระยะเวลา หนึ่ง ก็ไมเปนจิตพิการอยางติดตัว
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มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
๗) ทุพพลภาพ หรือปวยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต
ทุพพลภาพ คือการขาดความสามารถในการประกอบการงานไปจากภาวะปกติ สวนการ
เจ็บปวยนั้นเปนผลที่เกิดจากกายหรือจิตใจที่จะตองรักษาพยาบาลแกไขเพื่อกลับสูสภาวะปกติ และ
จะเปนการปวยเจ็บสวนไหนของรางกายก็ได ที่สําคัญทั้ง ๒ กรณี ตองประกอบดวยขอเท็จจริงที่วา
อาจถึงตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นถาเสียความสามารถในการประกอบการงานหรือมีอาการปวยเจ็บชั่ว
ครั้งชั่วคราวไมใชอาจถึงตลอดชีวิต ก็ไมอยูในความหมายของอนุมาตรานี้ โดยวินิจฉัยจากอาการที่
ปรากฏ (ฎีก าที่ ๕๗๕/๒๔๘๘) ถาขอเท็จจริ งไมแนชั ด ศาลก็ ไมถื อวาเปนอันตรายสาหัส (ฎี กา
๔๖๓/๒๔๘๐) คําวา “เรื้อ รัง” นั้นมีความหมายอยูในตัววาไม อาจรั กษาใหหายฟ นคืนดีได เช น
เจ็บปวยกระเสาะกระแสะเหลานี้เปนตน เมื่ออาการดังกลาวไมอาจถึงตลอดชีวิต ยังตองพิจารณา
วาตองดวย (๘)

มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
๘) ทุพพลภาพหรือปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณีย
กิจตามปกติไมไดเกินกวายี่สิบวัน
กรณีแรกนั้นทุพพลภาพหรือปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนา หมายความวา คนเราแม
จะปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนา แตก็อาจจะประกอบกรณียกิจตามปกติได แตบางกรณีไมได
ทุกขเวทนาแตโดยสภาพของบาดแผลนั้น ๆ เอง ทําใหประกอบกรณียกิจตามปกติไมได บาง
กรณีอาจปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาและทําใหประกอบกรณียกิจไมไดเกินกวา ๒๐ วัน
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มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
ในเรื่ อ งการประกอบกรณี ย กิ จ ตามปกติ ไ ม ไ ด นั้ น ตามแนวคํา วิ นิ จ ฉั ย ศาลฎี ก า
มีความหมายวาไมสามารถกระทําการใด ๆ ที่พึงกระทําที่เคยกระทําอยูตามปกติได เปนคําที่
มีความหมายกวางกวาในกฎหมายลักษณะอาญาเดิม ซึ่งใชคําวา “ไมสามารถประกอบการ
หาเลี้ยงชีพไดโดยปกติ” ซึ่งแคบกวากฎหมายที่ใชอยูปจจุบันจึงเคยมีคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๐/
๒๔๗๘ วินิจฉัยวาพระภิกษุถูกทํารายบาดเจ็บออกบิณฑบาตไมได ไมใชเปนเรื่องการทํามาหา
เลี้ยงชีพ เปนเรื่องโปรดสัตว แตถาพิจารณาตามกฎหมายปจจุบันการออกบิณฑบาต เปนการ
ประกอบกิจตามปกติของสงฆ เมื่อสงฆถูกทํารายจนไมสามารถออกบิณฑบาตไดเกินกวา ๒๐
วัน ยอมเปนสาหัสตามมาตรา ๒๙๗ (๘)

มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
คําวา “ประกอบกรณียกิจไมไ ด นั้น” แนวคําพิพากษาศาลฎี กาหมายถึงการประกอบ
กรณียกิจไมไดจริงๆ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๖/๒๕๑๒
ผูเสียหายมีอาชีพพิมพดีด เพียงการที่ผูเสียหายถูกทํารายไดรับอันตรายถึงบาดเจ็บเปน
เหตุใหความสามารถในการพิมพหยอนลง กลาวคือ พิมพไดชากวาปกติ เกินกวา ๒๐ วัน ดังนี้ ไม
เรียกวาเปนการประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวา ๒๐ วัน
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มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๙๕/๒๕๓๐
ผูเสียหายถูกแทงดวยมีดปลายแหลมที่ตนแขนซายเปนบาดแผลขนาด ๒.๕ เซนติเมตร
ทะลุไปอีกดานหนึ่ง หลังเกิดเหตุ ๗ วัน ผูเสี ยหายไปตัดไหม แพทยบอกวาบาดแผลเปนปกติ
ผูเสียหายไปเรียนหนังสือและทํากิจการงานตางๆ ได แมผูเสียหายเปนนักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา ตองเรียนภาคปฏิบัติคือการเลนกีฬาที่ตองใชแขน หลังเกิดเหตุ ๑ เดือน ผูเสียหายไมอาจ
เลนกีฬาไดเทาคนปกติเนื่องจากมีรูสึกเสียวที่แขน ก็เพียงแตทําใหผูเสียหายขาดความสะดวกใน
การใชแขน หาทําใหประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเลยเสียทีเดียว จึงถือไมไดวาผูเสียหายไดรับ
อันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๗ (๘)

มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๖๒/๒๕๓๐
ผูเสียหายถูกแทงดวยมี ดปลายแหลมที่ หน า อกซ าย หากปลายมี ดเข าไปถึ งหัวใจหรือ
หลอดลมใหญแ ละไมไ ดรับการรั กษาทันทวงทีอ าจถึงแกความตายได ผู เสียหายรักษาตัวอยู ที่
โรงพยาบาล ๘ วัน และกลับมารักษาตัวที่บานอีก ๑ เดือน แผลภายนอกหาย แตภายในยังเจ็บ
และเสียวอยู ผูเสียหายตองเลิกอาชีพรับจางไปทํางานอยางอื่นเพราะไมสามารถทํางานหนักตอไป
ได ดังนี้ ถือวาผูเสียหายตองเจ็บปวยดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวายี่สิบวัน และประกอบกรณีย
กิจไมไดเกินกวายี่สิบวัน เปนอันตรายสาหัสตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๗ แลว
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มาตรา ๒๙๗ (ตอ)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๕/๒๕๔๘
ตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทยมีความเห็นวาบาดแผลของผูเสียหายตอง
ใชเวลารักษาเกินกวา ๒๑ วัน แตผูเสียหายเบิกความเพียงวา บาดแผลที่ผูเสียหายไดรับจากการถูกทํา
รายตองใชเวลารักษา ๒๑ วัน จึงหายเปนปกติ โดยมิไดเบิกความใหเห็นวาผูเสียหายตองเจ็บปวยดวย
อาการทุกขเวทนาเกินกวา ๒๐ วัน หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวา ๒๐ วันอยางไร
ลําพังกระดูกโหนกแกมขวาหักจึงยังถือไมไดวาเปนอันตรายสาหัส สวนบาดแผลของผูเสียหายที่ตอง
ใช เวลารักษาเกิน ๒๑ วัน เปนเรื่องการรักษาบาดแผลใหหายเปน ปกติเทานั้น ยอมรับฟงไมไดวา
ผูเสียหายถูก ทํารายจนตองปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนา หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติ
ไมไดเกินกวา ๒๐ วัน อันจะถือวาเปนอันตรายสาหัส ตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๙๗ (๘) (ทํานองเดียวกับฎีกาที่ ๖๓๔๕/๒๕๓๔, ๖๙/๒๕๓๙)

มาตรา ๒๙๘
“ผูใ ดกระทําความผิด ตามมาตรา ๒๙๗ ถ าความผิ ด นั้ น มี ลั กษณะประการหนึ่ ง
ประการใดดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๙ ต องระวางโทษจําคุกตั้งแต สองปถึง สิบปและ
ปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท”
มาตรา ๒๙๘ เปนเหตุตองรับโทษหนักขึ้นของมาตรา ๒๙๗ กลาวคือ ถามีกรณีตาม
มาตรา ๒๘๙ เกิดขึ้น ผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้น กลาวไดวา ๒๙๗ + ๒๘๙ = ๒๙๘
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มาตรา ๒๙๘
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๒๒/๒๕๓๑
ผูเสียหายซึ่งเปนเจาหนาที่ตํารวจเขาตรวจคนรถยนตบรรทุกที่จําเลยขับโดยโหนตัว
ขึ้นไปยืนบนบันไดรถ จําเลยขับรถกระชากออกไปโดยเร็วและไมยอมหยุดรถโดยเจตนาให
ผูเสียหายตกจากรถ จําเลยยอมเล็งเห็นผลไดวาอาจเปนเหตุใหผูเสียหายไดรับอันตรายแก
กาย ถือไดวาจําเลยมีเจตนาทํารายรางกายผูเสียหายไดรับอันตรายสาหัส จําเลยจึงตองมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๘

ความผิด ฐานชุลมุนตอสูเป นเหตุใหคนตายหรืออันตรายสาหัส
(มาตรา ๒๙๔, มาตรา ๒๙๙)
มาตรา ๒๙๔ “ผูใดเขารวมในการชุลมุนตอสูระหวางบุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไป และ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดไมวาจะเปนผูเขารวมในการนั้นหรือไมถึงแกความตายโดยการกระทําในการ
ชุลมุนตอสูนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ
ถาผูที่เขารวมในการชุลมุนตอสูนั้นแสดงไดวา ไดกระทําไปเพื่อหามการชุลมุนตอสูนั้น
หรือเพื่อปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นไมตองรับโทษ”
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องคประกอบความผิดของมาตรา ๒๙๔
มาตรา ๒๙๔ มีองคประกอบดังตอไปนี้
๑. ผูใด
๒. เขารวมชุลมุนตอสูระหวางบุคคลตั้งแต ๓ คนขึ้นไป
๓. เป นเหตุใ หบุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดไม วา จะเป น ผู ที่ เข าร วมในการนั้ น
หรือไมถึงแกความตาย
๔. เจตนา (มีเจตนาที่จะเขารวมชุลมุนตอสู)

มาตรา ๒๙๔
คําวา “ชุลมุน” ตามมาตรา ๒๙๔ นี้หมายถึง การรวมชุลมุนโดยไมตองเขารวมกันอยาง
เปนตัวการ ดังนั้น จะตางคนตางมาหรือเขามาภายหลังเปนการเขารวมชุลมุนทั้งสิ้น แตที่สําคัญ
ที่สุ ดจะตอ งไมใ ชเปน เรื่ อ งที่ค นกลุ ม หนึ่ ง รุ ม ทํ าร ายอี ก กลุ ม หนึ่ ง เช น ก. ข. ค. เป น นั ก เลง
อันธพาลรุมทําราย ง. ดังนี้ ไมใชชุลมุน แตเปนเรื่องรุมทําราย ฝายที่รุมทํารายตองมีความผิด
ฐานเปนตัวการฆาผูอื่น (ฎีกา ๗๙๑-๗๙๒/๒๕๐๕ ประชุมใหญ)
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มาตรา ๒๙๔
มีฎีก าที่ ๒๖๔๒/๒๕๔๒ วิ นิจ ฉั ยว า ถ า บุ คคลสองฝา ยเข าทํ าร ายกัน โดยแต ละฝ า ย
สามารถแบงพวกกันได ไมเปนความผิดฐานชุลมุน ถามีผูถึงแกความตาย แมไมทราบวาผูใดเปน
ผูทํารายก็ถือวาผูที่อยูอีกฝายหนึ่งนั้นทั้งหมดเปนตัวการรวมกันทําราย (ฎีกาที่ ๘๗๓๗/๒๕๕๓
ฎีกาที่ ๖๖๓๕/๒๕๕๔ และฎีกาที่ ๑๔๒๓๒/๒๕๕๘)

มาตรา ๒๙๔
แม จ ะทราบฝ ายชัด เจนก็ ต ามต อ งดู เ จตนาของผู เข า ร ว มต อ สู ในแต ล ะฝ า ยด ว ย เช น
มหาวิทยาลัย ก. แขงกีฬากับมหาวิทยาลัย ข. นักกีฬามหาวิทยาลัย ก. ตางกรูกันเขาไปทําราย
นักกีฬามหาวิทยาลัย ข. โดยมิไดนัดหมาย นักศึกษามหาวิทยาลัย ข. ตางคนตางลงไปทําราย
นักศึกษามหาวิทยาลัย ก. ปรากฏวานักศึกษามหาวิทยาลัย ก. ตาย เชนนี้นาจะเปนความผิดตาม
มาตรา ๒๙๔ เพราะนักศึกษา ๒ มหาวิทยาลัย แมจะแบงฝายไดชัดเจน แตนักศึกษาแตละคนมี
เจตนาเขารวมชุลมุนเทานั้น มิไดมีเจตนาเขารวมในการยิงหรือทําราย (ฎีกา ๑๕๕๘๔/๒๕๕๗
ถึงแมจะแบงฝายได แตไมไดบรรยายวาใครทํารายใคร แตละฝายตางรวมมากระทําความผิดจึง
เปนการชุลมุนตอสูตามมาตรา ๒๙๙ วรรคแรก)

29

มาตรา ๒๙๔
ฎีกาที่ ๓๖๑๐/๒๕๖๒
ความผิดฐานเขารวมในการชุลมุนตอสูระหวางบุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไปและบุคคลหนึ่ง
บุ ค คลใดไม วา จะเป น ผู ที่เ ขา ร ว มในการนั้ น หรื อ ไม รั บ อั น ตรายสาหั ส เป น กรณี ที่ ก ฎหมาย
มุงประสงคจะลงโทษผูที่เขารวมในการตอสูระหวางบุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไป ทามกลางความ
ชุลมุนหรือสับสนวุนวายโดยไมทราบวาผูใดหรือฝายใดเปนผูทําราย การที่จําเลยที่ 1 กับพวก
ฝายหนึ่ง กับจําเลยที่ 2 กับพวกอีกฝายหนึ่ง สมัครใจวิวาทตอสูกัน ไมวาจะเกิดการชุลมุนหรือไม
การกระทําของจําเลยที่ 2 ยอมไมเปนความผิดฐานดังกลาว

มาตรา ๒๙๔
สาระสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ตองมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแกความตาย ความตาย
ตอ งเกิดขึ้นจากชุลมุน ถาความตายไม ไดเกิ ดจากการชุ ลมุนแต เกิ ดจากสาเหตุอื่ นก็ ไม ใช ตาม
มาตรา ๒๙๔ เชน มีการชุลมุนตอสูกันระหวาง หนึ่ง สอง สาม สี่ ในขณะนั้นมี ดํา เดินผานมา
หนึ่ง ซึ่งอยูในวงชุลมุนเขมน ดํา อยูเปนการสวนตัวจึงใชปนยิง ดําถึงแกความตาย แมหนึ่งจะยิง
มาจากวงที่ชุลมุนกันก็ตาม แตความตายของดํามิใชเกิดจากการชุลมุน แตเกิดจากเจตนาใหมของ
หนึ่งไมใชเกิดจากเจตนาในตอนแรกที่เขารวมชุลมุนตอสู ดังนั้น สอง สาม และสี่ จึงไมมีความผิด
ตามมาตรา ๒๙๔ แตถาขอเท็จจริงเปลี่ยนไปเปนวาหนึ่งจะใชปนยิงสี่ แตเมื่อยิงไปแลวกระสุนปน
แทนที่…
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มาตรา ๒๙๔
แทนที่จะถูกสี่กลับไปถูกดําที่เดินผานมา ถึงแกความตาย เชนนี้ ความตายนั้นเกิดจากการชุลมุน
ตอสู เมื่อกระสุนปนพลาดไปถูกดําถึงแกความตาย หนึ่ง สอง สาม สี่ จึงมีความผิดตามมาตรา
๒๙๔ คือชุลมุนตอสูเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย และเมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา หนึ่งเปนผูใช
อาวุธปนยิง หนึ่งยังตองรับผิดอีกสวนหนึ่งตางหาก คือมีความผิดฐานพยายามฆาสี่และมีความผิด
ฐานฆาดําถึงแกความตายโดยพลาด (ฎีกา ๑๒๖๘/๒๕๑๕, ๑๐๑๕/๒๕๐๘)

มาตรา ๒๙๔
การชุลมุนตามความหมายของมาตรา ๒๙๔ นั้น ไมไดหมายความวาผูที่เขารวมชุลมุน
จะตองตะลุมบอนอยูในกลุมคนที่ชุลมุนตอสูกันเสมอไป ยังรวมถึงผูที่อยูตอหนาการชุลมุนแลวใช
ปนยิงหรือโยนเกาอี้หรือขวางมีดเขาไปในกลุมคนดังกลาว โดยมีเจตนาจะเขารวมในการตอสูนั้น
สาระสําคัญจะตองอยูที่มีเจตนาที่จะเขารวมในการชุลมุนตอสูเพราะถามีเจตนาที่จะกระทําตอ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะไมไดมีเจตนาที่จะเขารวมในการชุลมุนตอสู เพียงแตอาศัย
โอกาสที่มีการชุลมุนเขาทํารายบุคคลในวงตอสูเทานั้น ก็มิใชเปนผูเขารวมชุลมุน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๔๑/๒๕๒๒ ใชสิ่งของขวางปาเขาไปในกลุมคนที่กําลังทะเลาะ
วิวาทกัน เปนการเขารวมชุลมุนวิวาท เมื่อมีเหตุใหคนถึงแกความตายเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๒๙๔
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มาตรา ๒๙๔ วรรคสอง
มาตรา ๒๙๔ วรรคสอง “ถาผูที่เขารวมในการชุลมุนตอสูนั้นแสดงไดวา ไดกระทําไปเพื่อ
หามการชุลมุนตอสูน้นั หรือเพื่อปองกันโดยชอบดวยกฎหมายผูน้นั ไมตองรับโทษ”
มีขอสังเกตวา เมื่อมีเจตนาที่จะเขารวมในการตอสูแมจะปรากฏขอเท็จจริงตอมาวามีความ
ตายเกิดขึ้นและรูวา ผูใดเป นผูก ระทํ า ก็ มิ ได หมายความว าจะทํ าให บุคคลอื่ น ๆ พ นความรั บผิ ด
มาตรา ๒๙๔ ไป กลาวคือ เมื่อมีการชุลมุนตอสูและมีความตายเกิดขึ้นทุกคนก็ตองรับผิดตามมาตรา
๒๙๔ แมบุคคลนั้น ๆ จะไมมีเจตนาใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดถึงแกความตาย แตถาขอเท็จจริงยังได
ความตอไปวาเปนการกระทําของบุคคลหนึ่งบุคคลใด เชน ความตายเกิดจากจําเลยที่ ๑ เชนนี้จําเลยที่
๑ ก็จะตองมีความรับผิดในสวนที่ตนกระทําโดยเจตนาฆาอีกสวนหนึ่งดวย ดังนั้น จําเลยที่ ๑ จึงมี
ความผิดตามมาตรา ๒๘๘ และในสวนที่มีความตาย จําเลยที่ ๑ ยังคงตองรับผิดตามมาตรา ๒๙๔
แตเนื่องจากเปนการกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทจึงตองลงโทษบทหนักตาม มาตรา ๙๐

มาตรา ๒๙๙
มาตรา ๒๙๙ “ผูใดเขารวมในการชุลมุนตอสูระหวางบุคคลแตสามคนขึ้นไป และบุคคล
หนึ่งบุคคลใดไมวาจะเปนผูที่เขารวมในการนั้นหรือไม รับอันตรายสาหัส โดยการกระทําในการ
ชุลมุนตอสูนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
ถาผูที่เขารวมในการชุลมุนตอสูนั้นแสดงไดวา ไดกระทําไปเพื่อหามการชุลมุนตอสูนั้น
หรือเพื่อปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นไมตองรับโทษ”
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มาตรา ๒๙๙
มาตรา ๒๙๙ นี้ เหมือนกับมาตรา ๒๙๔ มีความแตกตางจากมาตรา ๒๙๔ ก็แตเพียงวา
ทําใหบุคคลที่ เขารวมในการชุลมุนหรือไมก็ตามไดรับแตเพียงอันตรายสาหัสไมถึงแกความตาย
ฟองวาพยายามฆาตามมาตรา ๒๘๘, ๘๐ ไดความวาวิวาทกันตามมาตรา ๒๙๙ ลงโทษ
ตามมาตรา ๒๙๙ ไมได เพราะทางพิจารณาตางกับฟองในขอสาระสําคัญ (คําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๑๒๒๙/๒๕๓๒)

มาตรา ๒๙๒
มาตรา ๒๙๒ “ผูใดกระทําดวยการปฏิบัติอันทารุณ หรือดวยปจจัยคลายคลึงกัน
แกบุคคลซึ่งตองพึ่งตน ในการดํารงชีพหรือในการอื่นใด เพื่อใหบุคคลนั้นฆาตนเอง ถาการ
ฆาตนเองนั้นไดเกิดขึ้นหรือไดมีการพยายามฆาตนเอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป
และปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
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องคประกอบความผิดของมาตรา ๒๙๒
มาตรา ๒๙๒ มีองคประกอบดังตอไปนี้
๑. ผูใด
๒. ปฏิบัติการอันทารุณหรือดวยปจจัยที่คลายคลึงกันแกบุคคลซึ่งตองพึ่งตน
ในการดํารงชีพหรือในการอื่นใด
๓. มีการฆาตนเองหรือไดมีการพยายามฆาตนเอง (พฤติการณ
ประกอบการกระทํา)
๔. เจตนาพิเศษเพื่อใหมีการฆาตนเอง

มาตรา ๒๙๒
องค ป ระกอบข อ ที่ ๑ ที่ ว า “ผู ใ ด” จะต อ งมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ บุ ค คลผู ถู ก กระทํ า
ตามองค ป ระกอบข อ ๒ กล า วคื อ บุ ค คลที่ ถู ก กระทํ า จะต อ งเป น ผู ที่ ต อ งพึ่ ง ผู ก ระทํ า
ในการดํ า รงชี พ หรื อ ในการอื่ น ใด การพึ่ ง พาในการดํ า รงชี พ เช น เป น ลู ก จ า งในโรงงาน
พั ก อาศั ย อยู กิ น กั บ ผู ก ระทํ า ความผิ ด หรื อ มาขอพึ่ ง พาอาศั ย เพราะตกทุ ก ข ไ ด ย าก
ถาผูถูกกระทําไมมีความสัมพันธกับผูกระทําก็ไมครบองคประกอบความผิด
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มาตรา ๒๙๒
องคประกอบขอที่ ๒ การกระทํา คือ ปฏิ บัติการอันเป นการทารุณหรือด วยป จจัยที่
คลา ยคลึง กั น คํา วา “ทารุณ ” ตามพจนานุ ก รมมี ค วามหมายว า หยาบช า ร า ยกาจ ดุ รา ย
โหดราย เชนใหอดมื้อกินมื้อ หรือใชทํางานอยางหนักผิดมนุษย อยางไรเปนการกระทําอันเปน
การทารุณคงจะตองพิจารณาตามความรูสึกของวิญูชนโดยทั่ว ๆ ไป สวนคําวา “การปฏิบัติ
อั น ทารุ ณ ” ในที่ นี้ น า จะมี ค วามหมายว า เป น การกระทํ า ทารุ ณต อ กาย ต อ จิ ต ใจมากกว า
“อารมณ” คงตองรอดูคําพิพากษาฎีกาตอไป

มาตรา ๒๙๒
บุคคลซึ่งตองพึ่งตนในการดํารงชีพหรือการอื่นใด คําวา “อื่นใด” นั้น มีความหมายกวาง
มาก เขาใจไดวาการพึ่งตนในการดํารงชีพหรือในการอื่นใดนั้นเปนขอเท็จจริงที่อาศัยพฤติการณ
ไมจําเปนตองอาศัยสัญญา หรือตามกฎหมายใด ๆ ตางกับมาตรา ๓๐๗ จะตองมีความสัมพันธ
ตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่จะตองดูแลผูซึ่งพึ่งตนเองไมได
มีขอสังเกตตอไปวา บุคคลที่ถูกกระทําตามมาตรา ๒๙๒ กฎหมายไมไดจํากัดอายุ เพศ
วัย หรือจํากัดโดยสภาพจิตหรือสภาพรางกายแตประการใด ถาเปนบุคคลที่ตองพึ่งผูกระทํา
ความผิดในการดํารงชีพหรือการอื่นก็อยูในความหมายของมาตรานี้ทั้งสิ้น
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มาตรา ๒๙๒
องค ป ระกอบข อ ที่ ๓ คื อ มี ก ารพยายามฆ า ตนเองเกิ ด ขึ้ น องค ป ระกอบข อ นี้
เปนพฤติการณประกอบการกระทํา ดังนั้น ถาไมมีการพยายามฆาหรือฆาตนเอง ยอมขาด
องคประกอบความผิด

มาตรา ๒๙๒
องค ประกอบขอสุ ดท าย ผูก ระทํ าต อ งมี เจตนาพิ เศษ เพื่ อ ให บุ คคลผู ถู ก กระทํ าฆ า
ตนเอง หากไมมีเจตนาดังกลาวไมเปนความผิด ปฏิบัติการอันทารุณกับคนงานไมใหกินอาหาร
หลับนอน เพื่อใหคนงานลาออก ในที่สุดแทนที่คนงานจะลาออกกลับฆาตัวตายหรือพยายามฆา
ตัวตาย เชนนี้ ก. ไมมีความผิดตามมาตรา ๒๙๒ เพราะขาดเจตนาพิเศษเพื่อใหคนงานฆาตนเอง
(ขาดเจตนาพิเศษตามกฎหมาย)
การฆาหรือพยายามฆานี้ จะตองเกิดจากการตัดสินใจโดยอิสระของบุคคลซึ่งถูกกระทํา
กลาวคือ ถาการปฏิบัติอันทารุณนั้น ถึงขนาดเปนการบังคับใหบุคคลนั้นจําตองฆาตนเองอยาง
ไมมีทางหลีกเลี่ยง ก็จะกลายเปนการฆาตามมาตรา ๒๘๘
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มาตรา ๒๙๓
มาตรา ๒๙๓ ผูใดชวยหรือยุยงเด็กอายุยังไมเกินสิบ หกป หรือผูซึ่งไมสามารถ
เขา ใจวา การกระทํ า ของตนมีส ภาพหรือ สาระสํ า คัญ อยา งไร หรือ ไมสามารถบัง คับ การ
กระทํ า ของตนได ใหฆ า ตนเอง ถา การฆา ตนเองนั้น ไดเ กิด ขึ้น หรือ ไดมีก ารพยายามฆา
ตนเอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

องคประกอบความผิดของมาตรา ๒๙๓
มาตรา ๒๙๓ มีองคประกอบความผิด
๑. ผูใด
๒. ชว ยหรือ ยุย งเด็กอายุไ มเกิน ๑๖ ป หรือ ผูซึ่งไมสามารถเขาใจวาการ
กระทําของตนมีสภาพหรือสาระสําคัญอยางไร หรือไมสามารถบังคั บ
การกระทําของตนได ใหฆาตนเอง
๓. ไดมีการฆาหรือพยายามฆาตนเอง
๔. เจตนา (องคประกอบภายใน)
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มาตรา ๒๙๓
ขอสังเกตประการแรกของมาตรา ๒๙๓ ก็คือ เจตนาตามมาตรา ๒๙๓ เปนเจตนา
ธรรมดา ตางกับมาตรา ๒๙๒
สวน “ผูใด” ซึ่งเปนผูกระทําในที่นี้ไมจําเปนตองมีความสัมพันธใด ๆ กับบุคคลที่ถูก
กระทํา สวนมาตรา ๒๙๒ ผูถู กกระทําต องเปนผู ที่ ตองพึ่งผู กระทํ าในการดํ ารงชี พ คํ าว า
“ชวยหรือยุยง” หมายถึง การกระทํ าใด ๆ ก็ไ ดไมจํ ากัดวิธี เชน ใหความสะดวกในการ
จัดหายาพิษ ชวยหาอาวุธปน ช วยขับ รถพาไปสงให กระโดดน้ําตายแต จะต องเปน การ
ชวยเหลือกอนหรือขณะที่จะมีการฆาตนเอง

มาตรา ๒๙๓
ผูถูกกระทําตามองคประกอบขอสองนี้ กฎหมายจํากัดแคบเฉพาะเด็กอายุไมเกิน ๑๖ ป
สําหรับเด็กนี้ดูอายุเปนสําคัญ เด็กฉลาดหรือโงไมไดอยูในความหมายนี้ สาระสําคัญอยูที่อายุ
บุค คลอื่ นที่ ก ฎหมายคุม ครองคื อ ผู ซึ่ ง ไม ส ามารถเข า ใจว า การกระทํ า ของตนมี สภาพหรื อ
สาระสําคัญอยางไร ทานศาสตราจารยจิตติ ใหคําอธิบายไววา ไดแกบุคคลที่ไมรูสํานึก ไมรูวา
ตนเองกําลังทําอะไรอยู โดยไมจํากัดวาเหตุที่ไมรูสํานึกนั้นคือ โรคจิตดังในมาตรา ๖๕ เทานั้น
เชน มีอาการเมาสุราก็อยูในความหมายนี้ บุคคลอีกประเภทหนึ่งคือ ผูซึ่งไมสามารถบังคับการ
กระทําของตนได ในเรื่องนี้ศาสตราจารยจิตติไดใหความหมายไววาหมายความถึงรูวาตนกําลัง
ทําอะไรอยู แตไมสามารถบังคับตนมิใหกระทําการนั้นได
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มาตรา ๒๙๓
ขอสังเกต
ทั้งมาตรา ๒๙๒ และมาตรา ๒๙๓ ไมตองมีผลเกิดขึ้นก็เปนความผิดสําเร็จ กลาวคือ
หากมีการพยายามฆาตนเอง และการฆาหรือพยายามฆาตองเกิดจากการตัดสินใจโดยอิสระ
ของผูถูกทารุณหรือเด็กเอง

ความผิดอันเกิดจากความประมาท
มาตรา ๒๙๑ “ผูใดกระทํ าโดยประมาท และการกระทํ านั้น เป นเหตุ ให ผูอื่นถึ งแก
ความตาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองแสนบาท”
องคประกอบความผิด
๑. ผูใด
๒. กระทําดวยประการใด
๓. เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย
๔. โดยประมาท (องคประกอบภายใน, ไมมีเจตนา)

39

ความผิดอันเกิดจากความประมาท
มาตรา ๕๙ วรรคสี่ บัญญัติวา กระทําโดยประมาท ไดแกกระทําความผิดมิใชโดยเจตนา
แตกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ
และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไมสรุปไดวา ประมาทก็คือ
การกระทําที่ไมใชความระมัดระวัง ทั้ง ๆ ที่สามารถจะใชความระมัดระวังเชนนั้นได
คําวา “กระทํา” ในที่นี้หมายถึ ง การเคลื่ อนไหวและการงดเวน ตามมาตรา ๕๙ วรรค
สุดทาย ดังนั้น การงดเวนโดยประมาทจึงมีได

ความผิดอันเกิดจากความประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๐๙/๒๕๑๖
จํา เลยขับ รถบรรทุก เสาไฟฟ าโดยใช ลอ พ ว ง เมื่อ ลอ รถพ วงหลุ ด ทํา ให เ สาตกลงมา
ขวางถนน จนกระทั่งค่ํา แลว จํา เลยก็ไ ม ไ ด จั ด ให มี โ คมไฟหรื อ สั ญ ญาณอื่ น เพื่อ ใหผู ใ ช ถ นน
เห็นเสาดังกลาว เปนเหตุใหรถแลนมาชนเสา มีคนตายและบาดเจ็บ ถือไดวาจําเลยกระทําโดย
ประมาทและผลเสียหายนั้นเกิดจากการที่จําเลยงดเวนการที่จักตองกระทําเพื่อปองกันผลนั้นได
แตหากระทําไม จําเลยจึงมีความผิด

40

ความผิดอันเกิดจากความประมาท
มีปญหาวา “ภาวะ” หมายความวาอยางไร “ภาวะ” หมายถึ ง เหตุ การณ หรื อสิ่งที่ กําลัง
กระทําหรือกําลังเกิดขึ้น เชน กําลังเติมน้ํามันก็คือ ภาวะที่เติมน้ํามันหรือกําลังทําความสะอาดอาวุธ
ปน การทําความสะอาดอาวุธปนคือภาวะ ผาตัดผูปวยอยูกลางปา การผาตัดก็เปนภาวะ เมื่อมีความ
ตายเกิดขึ้น จะเปนประมาทหรือไมก็ตองเอาวิสัยและพฤติการณมาจับ
“วิสัย” หมายถึง สภาพภายในของตัวผูกระทํา ตองแยกการพิจารณาออกไปอีกวาถาตัว
ผูกระทําเปนบุคคลธรรมดา ตามวิสัยยอมใหความระมัดระวังไดระดับหนึ่ง แตถาเปนผูประกอบ
วิชาชีพก็ยอมใชความระมัดระวังไดอีกระดับหนึ่ง เชน ผูประกอบวิชาชีพเปนทนายความ ตามวิสัย
จะตองมีความรูความเขาใจในกฎหมายและมีความรอบคอบในการดําเนินคดีอยางเพียงพอ
การลืมยื่น...

ความผิดอันเกิดจากความประมาท
การลืมยื่น บัญ ชีระบุพ ยานไมใชวิสัย ของทนายความ ในทางตรงกันขาม ถา ตัว ความซึ่งไมไ ด
จบกฎหมายหรือจบกฎหมายแตไมเคยประกอบวิชาชีพเปนทนายความ ก็อาจจะมีการหลงลืมใน
กระบวนพิจารณาอยางหนึ่งอยางใดได เปนตน
สวนคําวา “พฤติการณ” นั้น หมายถึ ง เหตุก ารณภ ายนอกตั วผู กระทํ าที่ จะต องนํามา
พิจารณาประกอบกับภาวะ ยกตัวอยางเชน ขณะนั้นฝนกําลังตกหนัก เสนทางที่ขับไปนั้นเปนทาง
โคง เหลานี้เปนสภาพภายนอก การผาตัดเปนภาวะ สถานที่ผาตัดคือโรงพยาบาลเปนพฤติการณ
หรื อ ผา ตั ดกลางปา ปาย อ มเป นพฤติ ก ารณ ซึ่ งตามวิ สั ยแพทย ที่ทํ า การผ า ตั ด ในโรงพยาบาล
ยอมจะใชความระมัดระวังไดดีกวาแพทยที่ผาตัดคนไขกลางปา เพราะพฤติการณแตกตางกัน
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ความผิดอันเกิดจากความประมาท
หลักในการวินิจฉัยวาประมาทหรือไมนั้นจะตองสมมุติบุคคลหนึ่งขึ้นมาเปรียบเทียบโดยให
บุคคลที่ส มมุติขึ้นมานี้ มี ทุกอย างเหมือ นตั วผู กระทํา คือ เป นบุคคลที่อยู ในภาวะเชนเดียวกัน มี
พฤติการณอยางเดียวกันอยูในวิสยั เชนเดียวกัน เชน ขับรถไปในขณะที่ฝนตก ทางโคงเหมือนกันแลว
เอาคนสมมุติไปลองเปรียบเทียบดูวาถาคนสมมุติอยูในภาวะเชนนั้นมีวิสัยเชนเดียวกับผูกระทําและ
ในพฤติการณอยางเดียวกัน สามารถใชความระมัดระวังไดหรือไม ถาหากใชความระมัดระวังไดแต
ผูกระทํากลับไมใชความระมัดระวัง การกระทํานั้นยอมเปนประมาท หรือ เชน แพทยผาตัดคนไขอยู
ในโรงพยาบาล แตไมทําความสะอาดเครื่องมือผาตัดปรากฏวา คนไขติดเชื้อจากเครื่องมือ เชนนี้ ก็
ตองสมมุติแพทยคนหนึ่งขึ้น แลวพิจารณาตอไปวา ตามวิสัยผูประกอบวิชาชีพแพทย ในภาวะและ
พฤติการณที่ผาตัดคนไขในโรงพยาบาล จะตอ งทําความสะอาดเครื่อ งมือกอ นทําการผา ตัด แต
ผูกระทํากลับไมทํายอมเปนการกระทําโดยประมาท ถามีความตายเกิดขึ้นก็ตองรับผิดฐานประมาท
เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย

ความผิดอันเกิดจากความประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๓๑๑/๒๕๕๖
จําเลยเปนแพทยเฉพาะทางสูตินรีเวช ทําการตรวจรักษาโจทกรวมโดยมีขอบกพรองตอ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไมไดตรวจรักษาโจทกรวมดวยการตรวจภายในอยางละเอียด
และใชความระมัดระวังอยางรอบคอบเช นเดี ยวกั บแพทย ที่โ รงพยาบาล มิฉ ะนั้นจําเลยตอ ง
ทราบวาโจทกรวมตั้งครรภนอกมดลูกและจะไมรักษาดวยการขูดมดลูก ทั้งผลการตรวจเนื้อเยื่อ
ไม ป รากฏรกใหเ ห็ น เชื่อ วา จํ าเลยทราบแล วว า โจทก รว มไม ไ ด ตั้ ง ครรภ มี ลั ก ษณะไข ฝอ แต
ตั้งครรภนอกมดลูก ซึ่งจําเลยวินิจฉัยโรคและทําการรักษาผิดวิธี ทั้งไมปรับแกวิธีการรักษา
ใหถูกตอง …
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ความผิดอันเกิดจากความประมาท
ใหถูกตองหรือเตือนใหโจทกรวมทราบ เปนเหตุใหเมื่อโจทกรวมถูกนําตัวสงโรงพยาบาลจึงมี
อาการหนักถึงขั้นโคมา การที่โจทกรวมไดรับอันตรายสาหัสเกิดจากการที่จําเลยไมใชความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยางดีที่สุดดวยความระมัดระวังใหรอบคอบ
เพียงพอ จึงทําใหวินิจฉัยและรักษาโจทกรวมผิดพลาด ซึ่งจําเลยคงตระหนักไดและยอมรับใน
ความผิดพลาดของตนมาแตแรกจึงไมอุทธรณหรือโตแยงมติของแพทยสภา จําเลยจึงมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๐๐

ความผิดอันเกิดจากความประมาท
ผลตองมีความสัมพันธกับการกระทําโดยประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๑๑/๒๕๐๓
เมื่อจําเลยขับขี่รถจักรยานยนตเขาชนรถสามลอโดยประมาทแลว ผูโดยสารซึ่งนั่งมาใน
รถสามลอกระเด็นตกลงไปอยูที่ทางรถรางพอดีกับที่รถรางแลนมาถึงแลวทับครูดไปในระยะ ๑
วา รถรางจึงสามารถหยุดนิ่งได ทําใหผูตายไดรับบาดเจ็บและถึงตายเพราะพิษบาดแผลนั้น
โดยรถรางมิไดแลนมาเร็วผิดธรรมดา กรณีเชนนี้ถือวาความตายของผูตายเปนผลโดยตรงจาก
ความประมาทของจําเลย จําเลยมีความผิดฐานฆาคนตายโดยประมาท
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ความผิดอันเกิดจากความประมาท
จะเห็น ได วาเรื่อ งนี้ ความตายไม ไ ด เกิ ดจากรถของจํ าเลย ความตายเกิ ดจากรถราง
เพราะฉะนั้นรถรางเปนเหตุที่เขามาแทรกซอนกอใหเกิดผลของความตายตองนําทฤษฎีเหตุที่
เหมาะสมมาปรับ ซึ่งการที่คนตกจากรถที่จําเลยขับมาชนโดยประมาทแลวมีรถอีกคันหนึ่งวิ่งมา
ชนจนถึงแกความตายเปนเหตุอันควรคาดหมายได จําเลยจึงตองรับผิดในผลที่เกิดขึ้นเพราะมี
ความสัมพันธกับการกระทําศาลฎีกาใชถอยคําวา “เปนผลโดยตรง”

ความผิดอันเกิดจากความประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๖๘/๒๕๐๒
เมื่อจําเลยรูอยูวาผูตายกําลังโหนตัวอยูขางนอกรถดานขวาและกําลังมีรถสวนมาดวย
ความเร็ว จําเลยมิไดชะลอลดความเร็วหรือหยุดรถ เพียงแตหักหลบในระยะกระชั้นชิด ผูตาย
จึงถูกรถที่สวนมาเฉี่ยวถึงแกความตาย เปนการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคล
ในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ ซึ่งจําเลยอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได
แตหาไดใชใหเพียงพอไม
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ความผิดอันเกิดจากความประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๙๘/๒๕๓๘
รถยนตคันที่ ส. ขับ มีผูตายทั้งสองโดยสารมาดวย ส. ขับรถชนทายรถบรรทุกอยางแรง
แลวจึงถูกรถจําเลยชนทายไมรุนแรงนัก ก. และ ท. ที่โดยสารมากับจําเลยในที่นั่งตอนหนาไดรับ
บาดเจ็บเพียงเล็กนอย การที่ผูตายทั้งสองซึ่งนั่งอยูหนารถ ส. อยูหางไกลจากจุดชนมากกวา ก.
และ ท. กลับถึงแกความตาย เชนนี้ยอมแสดงวาความตายของผูตายทั้งสองมิใชเปนผลโดยตรง
จากการกระทําโดยประมาทของจําเลย แตเปนผลโดยตรงจากการที่ ส. ขับรถชนทายรถบรรทุก
จําเลยจึงไมผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๑ แตผิดตามมาตรา ๓๙๐

ขอสังเกตเกี่ยวกับการกระทําความผิดโดยประมาท
๑. การกระทําโดยประมาทโดยทั่วๆ ไปแลวเปนความผิดที่ตองการผลโดยเฉพาะกรณี
ตามมาตรา ๒๙๑ และมาตรา ๓๐๐ คือ ตราบใดไมมีผลเกิดขึ้นก็ไมมีความผิด แตความผิดโดย
ประมาทบางความผิด เชน กรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๒๕ คือ ประมาททําให
เกิดเพลิงไหมนาจะเปนอันตรายถึงแกชีวิตของบุคคลอื่น กรณีเชนนี้แมไมมีผลก็เปนความผิด
หรือกระทําตามมาตรา ๒๒๖ ถึง ๒๓๗ แมไมมีผลเพียงแตมีพฤติการณประกอบการกระทํา
เห็นไดวาใกลจะเปนอันตรายแกชีวิตของบุคคลอื่นก็เปนความผิดแลว
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ขอสังเกตเกี่ยวกับการกระทําความผิดโดยประมาท
๒. ความผิดฐานประมาทเปนเรื่องที่ไมมีเจตนาจึงไมมีความผิดฐานเปนตัวการ ผูใชหรือ
สนับสนุน (คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๓๗/๒๕๓๔)
ตองเขาใจวา การประมาทรวมกันมีได เชน รถสองคันแลนมาชนกัน การชนกันอาจจะ
เกิดจากความประมาทของรถทั้งสองคันก็ได แตรวมกันทําประมาทมีไมได

ขอสังเกตเกี่ยวกับการกระทําความผิดโดยประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๒๖/๒๕๑๐
ถาจําเลยที่ ๑ ไมขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด รถก็จะไมชนกัน สวนจําเลยที่ ๒
ถารอใหรถของจําเลยที่ ๑ ซึ่งขับมาทางตรงผานไปกอน รถก็จะไมชนกัน การที่ชนกันจึงเปนผล
โดยตรงจากความประมาทของจําเลยทั้งสองที่ไมปฏิบัติตามกฎขอบังคับของกฎหมาย จึงผิด
ดวยกันทั้งคู
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ขอสังเกตเกี่ยวกับการกระทําความผิดโดยประมาท
๓. บางกรณีการกระทําฝาฝนกฎหมายที่กําหนดไว เชน ผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ
แตจําเลยไดใชความระมัดระวังเพียงพอแลว ยอมไมเปนประมาท ตองไมนําไปสับสนกับประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๒ ซึ่งบัญญัติวา ถาความเสียหายเกิดแตการฝาฝนบทบังคับ
แห งกฎหมายใดอัน มีที่ป ระสงค เพื่อ จะปกป อ งบุ คคลอื่ น ผู ใดกระทํ า การฝ าฝ นเชน นั้ น ท านให
สันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเปนผูผิด บทบัญญัติมาตรา ๔๒๒ เปนการวินิจฉัยความรับผิดในทางแพง
และเปนขอสันนิษฐานในเบื้องตน แตการวินิจฉั ย เรื่องประมาทในคดีอาญานั้นตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ มาตรา ๕๙ วรรคสี่ และหนาที่พิสูจนความผิดนั้นเปนหนาที่ของโจทก (ดูฎีกา ๑๑๗๑/
๒๕๑๔ ประกอบ)

การกระทําความผิดโดยประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๒๗/๒๕๐๓
เรือยนตจําเลยแลนทวนน้ําฝงขวาของคลองถูกตองตามกฎหมาย เรือยนตอีกลําหนึ่ง
แลนตามน้ําสวนมาในเสนทางเดินเรือของจําเลยบรรทุกคนโดยสารเกินอัตรา แลวชนกันใน
เวลาค่ําในเสนทางเดินเรือของจําเลยโดยเรือของจําเลยไมสามารถหลบหลีกได หัวเรือจําเลยชน
ถูกผูโดยสารในเรือลําที่แลนมาผิดทางถึงแกความตาย แมเรือจําเลยไมไดจุดโคมไฟ จําเลยก็ไม
ผิดฐานทําใหคนตายโดยประมาท
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การกระทําความผิดโดยประมาท
๔. เมื่อมีการกระทําโดยประมาทเกิดขึ้น หากความประมาทนั้นเกิดจากบุคคลมากกวา
๑ คน ขึ้นไป ความรับผิดของแตละบุคคลนั้นตองแยกตางหากจากกัน แตละคนคงรับผิดแต
เฉพาะผลอันเกิดจากการกระทําของตน ดังคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๙๘/๒๕๓๘
๕. ถาประมาทไมถึงบาดเจ็บไมเปนความผิด (ดูมาตรา ๓๙๐)

การกระทําความผิดโดยประมาท
มาตรา ๓๐๐ ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตราย
สาหัส ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ตามมาตรา ๓๐๐ มีองคประกอบเหมือนมาตรา ๒๙๑ ทุกประการ คงมีขอแตกตางกัน
เพียงประการเดียวก็คือ ผลของตามมาตรา ๓๐๐ มีเพียงทําใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัส ดังนั้น
คําอธิบายในมาตรา ๒๙๑ ยอ มนํามาใช ในมาตรา ๓๐๐ ได โดยตอ งนําอั นตรายสาหัสตาม
มาตรา ๒๙๗ มาใชพิจารณาประกอบดวย
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การกระทําความผิดโดยประมาท
การกระทําโดยประมาทและทํ าใหบุคคลไดรับ อันตรายจบลงตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๓๙๐ คือการกระทําโดยประมาทถาเปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับอันตรายแกกาย
หรือจิตใจ (บาดเจ็บ) ยังคงเปนความผิดอยูแตเปนความผิดลหุโทษ ดังนั้น ถาความประมาท
เปนเหตุใหผูอื่นไมไดรับอันตรายแก กายหรื อจิตใจยอมไมเปนความผิด เพราะไมมีกฎหมาย
บัญญัติเอาไว (มาตรา ๒) ตางกับในกรณี กระทําโดยเจตนาแมจะไมเกิดผลถึงบาดเจ็บคือเปน
อันตรายแกกายหรือจิตใจก็ยังเปนความผิดอยู ดังจะเห็นไดจากมาตรา ๓๙๑

การกระทําความผิดโดยประมาท
เมื่อการกระทํานั้นฟงไมไดวามีเจตนาเล็งเห็นผล จึงตองวินิจฉัยตอไปวาเปนการกระทํา
โดยประมาทหรือไม
การวินิจฉัยวาเล็งเห็นผลนั้น ตองพิจารณาอยางแคบมิใชตีความเปนผลรายกับจําเลย
จนในที่สุดความผิดฐานกระทําโดยประมาทเกือบไมมีที่ใช แตแนนอนที่สุดการกระทําโดยไมใส
ใจใยดีวาอะไรจะเกิดขึ้นแมไมประสงคตอความตายของบุคคล เชน การยิงปนเขาไปในกลุมคน
เชนนี้ยอมเปนการกระทําโดยเล็งเห็นผลอยางแนนอน
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การกระทําความผิดโดยประมาท
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๘๖/๒๕๒๑
ยิ ง ยางรถยนต พ ลาด กระสุ น ถู ก รถยนต ท ะลุ ไ ปถู ก คนในรถได รับ อั น ตรายสาหั ส เป น
ความผิดฐานทําใหเกิดอันตรายสาหัสโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๐๐
ขอใหสังเกตวา จุดเริ่มตนเปนเจตนาทําใหเสียทรัพยแลวกระสุนปนไปพลาดถูกบุคคลเขา
เรื่ องนี้จ ะนํ ามาตรา ๖๐ มาปรั บไม ไ ด เพราะเป น เจตนาที่ จะกระทํ า ต อ วั ตถุ ที่ ถู ก กระทํ า คนละ
ประเภท กลาวคือเจตนาประสงคตอผลคือ ทรั พย แต ผลของการกระทํ าพลาดไปถูก บุ คคล แต
อยางไรก็ดีสามารถนําเอาเรื่องประมาทเขามาปรับได เมื่อศาลฎีกาเห็นวากรณีนี้เปนประมาทและมี
คนไดรับ…

การกระทําความผิดโดยประมาท
คนไดรับอันตรายสาหัสจึงเปนกรณีตามมาตรา ๓๐๐ แตถาการยิงนั้นถึงขนาดเล็งเห็นผลวากระสุน
ปนจะตองถูกคน ก็จะเปนความผิดฐานฆาตามมาตรา ๒๘๘ เชน ฎีกาที่ ๒๙๙๑/๒๕๓๖
การหยอกลอไมมีเจตนาทําราย แตถาทําโดยปราศจากความระมัดระวังเปนประมาท (ฎีกา
ที่ ๑๘๑๔/๒๕๒๒ หรือดูแลสัตวดุรายไมดีปลอยใหไปทํารายผูอื่นเปนประมาท ตามมาตรา ๓๐๐
ฎีกาที่ ๓๔๓๓/๒๕๒๗)

50

