ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1078/2511

พนักงานอัยการประจําศาล
จังหวัดตะกั่วปา
นายประสาน ธงไชย

โจทก
จําเลย

ป.อ. มาตรา 295, 391

กรณีที่จําเลยใชกําลังทํารายภรรยาของตน แมจะ 6 แหง ก็เปนเพียงรอยช้ํา อัน
ไมปรากฏขนาดวาใหญโตแคไหน และอาจรักษาหายไดภายใน 5 วันเทานั้น จึงไมสงผล
ใหเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของภรรยาของจําเลยได ไมเปนความผิด
ตามมาตรา 295 แตผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391

________________________________

โจทกฟองวาจําเลยใชกําลังกาย เตะ ถีบ ชกตอยรางกายนางเจริญศรี ตันทอง
ภรรยาตนเองหลายครั้งจนนางเจริญศรีลมลงไดรับบาดแผลถึงบาดเจ็บ ขอใหลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295
จําเลยใหการรับสารภาพ
ศาลชั้นตนเห็นวา บาดแผลเปนรอยช้ํา ไมใชบาดแผลถึงบาดเจ็บตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 295 แตเปนการใชกําลังกายทํารายผูอื่นไมถึงกับเปนเหตุใหเกิด
อันตรายแกกายหรือจิตใจ พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 391 ใหปรับ 200 บาทจําเลยใหการรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหกึ่ง
หนึ่งตามมาตรา 78 คงปรับ 100 บาท
โจทกอุทธรณขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295
ศาลอุทธรณพิพากษายืน
โจทกฎีกา
ศาลฎีกาเห็นวา กรณีที่จําเลยใชกําลังทํารายภรรยาของตนแมจะมีแผล 6 แหง ก็
เปนเพียงรอยช้ํา อันไมปรากฏขนาดวาใหญโตแคไหน และอาจรักษาหายไดภายใน 5

วัน เทานั้น จึงไมสงผลใหเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจภรรยาของจําเลยได
ไมเปนความผิดตามมาตรา 295 แตผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391
พิพากษายืน ยกฎีกาโจทก

( พันธ นัยวิฑิต - วิเชียร เศวตรุนทร - เนิ่น กฤษณะเศรนี )

หมายเหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 149/2520

พนักงานอัยการจังหวัด
นครราชสีมา
นายชุนเต็ก แซลี้

โจทก
จําเลย

ป.อ. มาตรา 391

บาดแผลถูกฟนดวยมีดดาบ 2 แผล กวาง 1 ซ.ม. ยาว 2 ซ.ม.ลึกหนังถลอก ไม
ถึงเปนอันตรายแกกายตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา391

________________________________

( มาโนช จรมาศ - สมชัย ทรัพยวณิช - ประเสริฐ วราภรณ )

หมายเหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3442/2527

พนักงานอัยการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
นายปรีชา รอดสา

โจทก
จําเลย

ป.อ. มาตรา 295, 391

จําเลยเพียงแตใชมือทํารายผูเสียหาย ผูเสียหายมีบาดแผลช้ําบวม 2 แหง ไมมี
โลหิตออก แมแพทยลงความเห็นวาจะหายเปนปกติภายใน 10 วัน ก็เปนเพียงการ
คาดคะเน เพราะอาจจะหายกอน 10 วันก็ได จําเลยจึงคงมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 391 เทานั้น

________________________________

โจทกฟองวา จําเลยใชมือชกตอยทํารายรางกายนางพาชื่นผูเสียหาย 2 ทีถูกที่
ปากและขมับดานซาย เปนเหตุใหผูเสียหายไดรับอันตรายแกกายถึงบาดเจ็บขอให
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295
จําเลยใหการรับสารภาพ
ศาลชั้นตนพิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295
จําเลยอุทธรณ
ศาลอุทธรณวินิจฉัยวา จําเลยใชมือชกตอยผูเสียหาย 2 ที มีบาดแผลช้ําบวม ยัง
ถือไมไดวาไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295
พิพากษาแกเปนวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391
โจทกฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา ขอเท็จจริงเปนอันยุติลงตามคําพิพากษาศาลอุทธรณวา
จําเลยใชมีดชกตอยทํารายรางกายผูเสียหาย 2 ที มีบาดแผลช้ําบวม โดยมีรอยแดงช้ําที่
มุมปากดานซายขนาด 2x2 เซนติเมตร และรอยช้ําบวมที่บริเวณขมับดานซายขนาด 1x2
เซนติเมตร ไมมีเลือดออก แพทยลงความเห็นวาจะหายเปนปกติภายใน 10 วัน เห็นวา
จําเลยเพียงแตใชมือทํารายผูเสียหายเทานั้นและบาดแผลที่ผูเสียหายไดรับทั้งสองแหง
เพียงแตช้ําบวม ไมมีโลหิตออกทั้งการที่แพทยลงความเห็นวาจะหายเปนปกติภายใน 10
วันนั้น ก็เปนแตการคาดคะเน บาดแผลดังกลาวอาจจะหายภายในเวลาไมถึง 10 วันก็ได
เมื่อพิเคราะหถึงการกระทําของจําเลยและบาดแผลที่ผูเสียหายไดรับประกอบกันแลว
เห็นวาจําเลยคงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 เทานั้น
พิพากษายืน

( อํานวย อินทุภูติ - ดําริ ศุภพิโรจน - สมศักดิ์ เกิดลาภผล )

หมายเหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7665/2544

พนักงานอัยการประจําศาล
จังหวัดสวรรคโลก
นายมานัสหรือตอง พัวศรีพันธุ ที่
1 กับพวก

โจทก
จําเลย

ป.อ. มาตรา 295, 391
ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสุดทาย

ผูเสียหายมีบาดแผลถลอกและฟกช้ําที่คอดานขวาขนาด 1 x 2 เซนติเมตร และ
มีบาดแผลถลอกฟกช้ําที่โหนกแกมซายขนาด 1 x 1 เซนติเมตร แพทยมีความเห็นวา
เกิดจากถูกของแข็งไมมีคมกระแทกโดยแรง ใชเวลารักษาประมาณ 7 วัน จะหายเปน
ปกติ ถือไดวาเปนบาดแผลเล็กนอยไมถึงกับเปนเหตุใหผูเสียหายไดรับอันตรายแกกาย
หรือจิตใจ เปนความผิดตาม ป.อ. มาตรา 391 แมโจทกฟองขอใหลงโทษจําเลยใน
ความผิดฐานรวมกันทํารายรางกายผูเสียหายตาม ป.อ. มาตรา 295 แตความผิดดังกลาว
ยอมรวมถึงการใชกําลังทํารายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือ
จิตใจตามมาตรา 391 ดวย ถือไดวาความผิดตามฟองรวมการกระทําหลายอยาง ซึ่งแต
ละอยางอาจเปนความผิดไดอยูในตัวเอง เมื่อทางพิจารณาไดความวาการกระทําของ
จําเลยเปนความผิดตามมาตรา 391 ศาลฎีกาก็มีอํานาจลงโทษจําเลยในการกระทํา
ตามที่พิจารณาไดความได ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสุดทาย

________________________________

โจทกฟองขอใหลงโทษจําเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ ,
๘๓ , ๙๑ , ๒๙๕ , ๓๕๘ , ๓๖๔ , ๓๖๕ ริบของกลาง และนับโทษจําเลยที่ ๑ ตอจาก
โทษในคดีอาญาหมายเลขดําที่ ๔๘๑/๒๕๔๐ ของศาลชั้นตน
จําเลยทั้งสี่ใหการปฏิเสธ แตจําเลยที่ ๑ รับวาเปนบุคคลเดียวกับจําเลยในคดีที่
โจทกขอใหนับโทษตอ
ศาลชั้นตนพิจารณาแลวพิพากษาลงโทษจําเลยที่ ๒ และที่ ๔ ยกฟองจําเลยที่
๑ และที่ ๓
โจทกอุทธรณ โดยอธิบดีอัยการเขต ๖ ซึ่งไดรับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
รับรองใหอุทธรณในปญหาขอเท็จจริง
ศาลอุทธรณภาค ๖ พิพากษายืน
โจทกฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา? โจทกฟองขอใหลงโทษจําเลยที่ ๒ และที่ ๔ ในความผิด
ฐานรวมกันทํารายรางกายผูเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕
ประกอบดวยมาตรา ๘๓ แตความผิดดังกลาวยอมรวมถึงการใชกําลังทํารายผูอื่นโดยไม

ถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจตามมาตรา ๓๙๑ ดวย ถือไดวาความผิด
ตามฟองรวมการกระทําหลายอยาง ซึ่งแตละอยางอาจเปนความผิดไดอยูในตัวเอง เมื่อ
ทางพิจารณาไดความวา การกระทําของจําเลยที่ ๒ และที่ ๔ เปนความผิดตามมาตรา
๓๙๑ ศาลฎีกาก็มีอํานาจลงโทษจําเลยที่ ๒ และที่ ๔ ในการกระทําตามที่พิจารณาได
ความได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒ วรรคสุดทาย?
พิพากษาแกเปนวา จําเลยที่ ๒ และที่ ๔ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๙๑ ประกอบดวยมาตรา ๘๓?

( กําพล ภูสุดแสวง - วสันต สรอยพิสุทธิ์ - สุรชาติ บุญศิริพันธ )

ศาลจังหวัดสวรรคโลก - นายธีระวัฒน สินธุวงษ
ศาลอุทธรณภาค 6 - นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม

หมายเหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 708/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ระยอง
สิบตํารวจโท สําเร็จ ผล งาม

โจทก
จําเลย

ป.อ. มาตรา 391

จําเลยเพียงแตใชมือทํารายผูเสียหายและบาดแผลที่ผูเสียหายไดรับเพียงแต
ช้ําบวมที่หัวคิ้วขวาเทานั้นไมมีโลหิตออก ทั้งการที่แพทยลงความเห็นวาบาดแผลจะหาย
ภายใน 10 วัน นั้น ก็เปนแตการคาดคะเน บาดแผลดังกลาวอาจจะหายภายในเวลาไมถึง
10 วันก็ได พิเคราะหถึงการกระทําของจําเลยและบาดแผลที่ผูเสียหายไดรับ
ประกอบดวย แสดงวาจําเลย คงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391

________________________________

โจทกฟองและขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295
จําเลยใหการปฏิเสธ
ศาลชั้นตนพิพากษาวา จําเลยมีความผิดฐานทํารายรางกายตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 295 ลงโทษจําคุก 2 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจําคุกรอการ
ลงโทษไวมีกําหนด 1 ป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไมชําระคาปรับใหกักขัง
แทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30
จําเลยอุทธรณ
ศาลอุทธรณพิพากษากลับ ใหยกฟอง
โจทกฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา "พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงรับฟงไดในเบื้องตนวาตามวันเวลา
และสถานที่เกิดเหตุ นายสนิทหรือมานิตยคุมหอม ผูเสียหายขับรถยนตปกอัพนําหมูไป
ใหหมวดพิษณุที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ไดถูกคนรายชกที่หัวคิ้ว
ขวา 1 ครั้ง มีอาการบวมช้ํา ปรากฏตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลทายฟอง
ปญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทกมีวาจําเลยเปนคนชกผูเสียหายหรือไม โจทกมี
ผูเสียหายเบิกความวาเมื่อผูเสียหายจอดรถแลวเปดประตูรถลงมาก็พบจําเลยกับคนงาน
กอสราง ผูเสียหายรองถามวาหมวดพิษณุอยูหรือไมจําเลยตอบวา ไมใชเวรของหมวด
พิษณุ มึงมาทําไม ผูเสียหายตอบวา เอาหมูมาให จําเลยวา ทําไมไมให สวญ.แดก
เสียเลยผูเสียหายตอบวาหมูของผมผมจะใหใครก็ได ผมมีตั๋ว จําเลยพูดวาไอนี่เสียงดัง
เดี๋ยวลอซะเลยและเดินมาหาผูเสียหายที่รถผูเสียหายเกรงจะมีเรื่อง จึงนําหมูไปฝากเจา
พนักงานตํารวจคนอื่นไวแลวเดินกลับมาที่รถ จําเลยเดินตามหลังผูเสียหายมาพูดวา มึง
แนเหลือเกิน ผูเสียหายจึงตอบวา แนไมแนก็อยูแกลงมาถึง 29 ปแลว แลวก็ถูกชกหนา
ลมลง และเห็นจําเลยยืนอยูพรอมคนงานอีก 2-3 คน แตจําเลยยืนอยูใกลที่สุด เมื่อ
ผูเสียหายลุกขึ้นและเอะอะโวยวาย จําเลยจึงเดินหนีไป โจทกมีนายประกิจบํารุง ลูกจาง
ของผูเสียหายซึ่งนั่งอยูในรถยนตปกอัพเบิกความวา พยานนั่งหลับอยูในรถ ตื่นขึ้นเพราะ
ไดยินเสียงเอะอะ เห็นจําเลยซึ่งแตงเครื่องแบบชกผูเสียหายลมลงสนับสนุนคําเบิกความ
ของผูเสียหาย เห็นวา ผูเสียหายเปนพอคาจําเลยเปนเจาพนักงานตํารวจ โดยปกติแลว
พอคามักไมประสงคจะมีเรื่องกับเจาพนักงานตํารวจ การทีผ
่ ูเสียหายกลาเบิกความยืนยัน
วาเชื่อวาจําเลยชกผูเสียหายจึงมีเหตุผลใหเชื่อไดวาเปนความจริง ทั้งโจทกยังมีนายประ
กิจเบิกความยืนยันเห็นจําเลยชกผูเสียหายอีกดวย ขอสงสัยที่วาอาจจะเปนคนงาน
กอสรางชกผูเสียหายนั้น เห็นวา ผูที่โตแยงอยูกับผูเสียหายมีจําเลยแตเพียงผูเดียว
คนงานกอสรางมิไดมีสวนโตเถียงดวยและตามคําเบิกความของผูเสียหายก็ปรากฏวา
จําเลยไดพูดวาไอนี่เสียงดัง เดี๋ยวลอซะเลย อันเปนการขูจะทํารายผูเสียหายมากอนอีก
ดวย ขอเท็จจริงฟงไดโดยปราศจากขอสงสัยวา จําเลยเปนคนชกผูเสียหายดังฟอง ที่
ศาลอุทธรณพิพากษายกฟอง ไมตองดวยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทกฟงขึ้น
อนึ่งขอเท็จจริงไดความวา จําเลยเพียงแตใชมือทํารายผูเสียหายและบาดแผลที่
ผูเสียหายไดรับเพียงแตช้ําบวมที่หัวคิ้วขวาเทานั้นไมมีโลหิตออกทั้งการที่แพทยลง
ความเห็นวา บาดแผลจะหายภายใน 10 วันนั้นก็เปนแตการคาดคะเน บาดแผลดังกลาว
อาจจะหายภายในเวลาไมถึง10 วัน ก็ได เมื่อพิเคราะหถึงการกระทําของจําเลยและ

บาดแผลที่ผูเสียหายไดรับประกอบกันแลว เห็นวาจําเลยคงมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 391 เทานั้น ปญหานี้เปนปญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนแมคูความมิไดยกขึ้นฎีกาศาลฎีกาก็มีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยไดเอง"
พิพากษาแกเปนวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 391
จําคุก 1 เดือน ปรับ 1,000 บาท โทษจําคุกใหรอการลงโทษไวมีกําหนด 1 ป ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไมชําระคาปรับใหกักขังแทนตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แกคงใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ

( เธียรไท สุนทรนันท - นําชัย สุนทรพินิจกิจ - สุชาติ สุขสุมิตร )

หมายเหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 962/2535

พนักงานอัยการ กองคดี ศาล
แขวง พระนครใต
โจทกรวม
นาย ประยงค พิพัฒน ธรรม
นาย สาลี่ ทอง อา รี ย

โจทก
โจทก
โจทก
จําเลย

ป.อ. มาตรา 295, 391

โจทกรวมมีบาดแผล 2 แหง คือที่ใตศอกขวา แผลยาวประมาณ2 เซนติเมตร
ลึกใตผิวหนังและบวม กับที่หางตาขวาบวมแดงพื้นที่ประมาณ 1x1 เซนติเมตร แพทยลง
ความเห็นวาแผลถูกของแข็งรักษาประมาณ 7 วัน ถือเปนบาดแผลเล็กนอยไมถึงบาดเจ็บ
จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายตาม ป.อ. มาตรา 391.

________________________________

โจทกฟองขอใหลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295
จําเลยใหการปฏิเสธ
ระหวางพิจารณา นายประยงค พิพัฒนธรรม ผูเสียหายยื่นคํารองขอเขารวมเปน
โจทก ศาลชั้นตนอนุญาต
ศาลชั้นตนพิจารณาแลว พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 295 ลงโทษจําคุก 2 เดือน ปรับ 2,000 บาทโทษจําคุกใหรอการลงโทษ
ไวมีกําหนด 2 ป ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ไมชําระคาปรับจัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30
จําเลยอุทธรณ
ศาลอุทธรณพิพากษาแกเปนวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 391 ใหลงโทษจําคุก 1 เดือน ปรับ 1,000 บาท นอกจากที่แกคงใหเปนไปตาม
คําพิพากษาศาลชั้นตน
โจทกฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา ตามรายงานการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทยโจทกรวมมี
บาดแผล 2 แหง คือ (1) ใตศอกขวาแผลยาวประมาณ 2เซนติเมตร ลึกใตผวิ หนังและ
บวม (2) หางตาขวาบวมแดงพื้นที่ประมาณ1x1 เซนติเมตร แพทยลงความเห็นวาแผล
ถูกของแข็ง รักษาประมาณ7 วันถือเปนบาดแผลเล็กนอยไมถึงบาดเจ็บจนเปนเหตุให
เกิดอันตรายแกกาย จําเลยคงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391
พิพากษายืน.

( ประพัฒน อุชุภาพ - บุญสง วรรณกลาง - สะสม สิริเจริญสุข )

หมายเหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 440/2530

พนักงานอัยการศาลแขวงพระ
นครใต
นายธนกิจ ฉันทโรจนสกุล

โจทก
จําเลย

ป.อ. มาตรา 295, 391

จําเลยเพียงแตใชมือตบตี และใชไมไผผาซีกขวางผูเสียหายโดยไมปรากฏวาไม
ไผดังกลาวมีขนาดใหญเล็กเพียงใด บาดแผลที่ผูเสียหายไดรับก็เปนเพียงรอยถลอกไม
มีโลหิตไหล อีกแหงหนึ่งเพียงแตบวมเมื่อกดตรงที่บวมจึงเจ็บและจะรักษาหายไดใน
เวลาประมาณ 5 วัน ซึ่งเปนเพียงการคาดคะเนของแพทยความจริงอาจจะหายเปนปกติ
ภายในเวลาไมถึงกําหนดที่กะประมาณไวก็ได จําเลยคงมีความผิดฐานทํารายรางกาย
ผูอื่นโดยไมถึงกับเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391
เทานั้น

________________________________

โจทกฟองวา จําเลยไดใชกระบอกไมไผผาซีกหลายชิ้นขวางถูกบริเวณใบหนา
นางนงเยาว ชโลธร ผูเสียหาย และใชกําลังกายตบตีบริเวณใบหนาของผูเสียหาย เปน
เหตุใหไดรับอันตรายแกกาย ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕
จําเลยใหการรับสารภาพ
ศาลชั้นตนพิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๙๕ จําคุก ๒ เดือน จําเลยใหการรับสารภาพลดโทษใหกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๗๘ คงจําคุก ๑ เดือน โทษจําคุกใหเปลี่ยนเปนกักขังแทน
จําเลยอุทธรณ
ศาลอุทธรณพิพากษายืน
จําเลยฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยขอกฎหมายวา จําเลยเพียงแตใชไมไผผาซีกขวางผูเสียหาย
โดยไมปรากฏวาไมไผดังกลาวมีขนาดใหญเล็กเพียงใด สวนการใชกําลังกายประทุษราย
ก็เปนเพียงใชมือตบตีเทานั้น บาดแผลที่ผูเสียหายไดรับทั้ง ๒ แหงก็เปนเพียงรอยถลอก
ซึ่งไมมีโลหิตไหลอีกแหงหนึ่งก็เปนเพียงบวมถากดลงตรงที่บวมจึงจะมีอาการเจ็บและจะ

รักษาหายไดในเวลาประมาณ ๕ วันก็เปนเพียงการคาดคะเนของแพทยซึ่งความจริง
อาจจะหายเปนปกติภายในเวลาไมถึงกําหนดตามที่แพทยกะประมาณไวก็ได เมื่อ
พิเคราะหถึงการกระทําของจําเลยและลักษณะของบาดแผลที่ผูไดรับประกอบกันแลว
ศาลฎีกาเห็นวา จําเลยคงมีความผิดฐานทํารายรางกายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิด
อันตรายแกกายหรือจิตตใจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑ เทานั้น
พิพากษาแกเปนวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑
ใหลงโทษปรับจําเลย ๑,๐๐๐ บาท จําเลยใหการรับสารภาพเปนเหตุบรรเทาโทษลด
โทษใหกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงปรับ ๕๐๐ บาท บังคับคาปรับ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐.

( มาโนช เพียรสนอง - สุพจน นาถะพินธุ - สีนวล คงลาภ )

ศาลแขวงพระนครใต - นายพิษณุ ดํารงเกียรติวัฒนา
ศาลอุทธรณ - นายประศาสน ธํารงกาญจน

หมายเหตุ

