ฎีกาตัดสินเกีย่ วกับปญั หาข้อกฎหมาย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2582/2553
ป.วิ.อ. มาตรา 220
โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจาเลยทัง้ สองในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผูอ้ ่นื ตาม ป.อ. มาตรา 288, 80
ศาลชัน้ ต้นฟงั ว่าจาเลยทัง้ สองไม่มเี จตนาฆ่า แล้วพิพากษาลงโทษจาเลยทัง้ สองฐานร่วมกันทาร้ายผูอ้ ่นื
จนเป็ นเหตุให้ได้รบั อันตรายแก่กายตาม ป.อ. มาตรา 295 โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษฐานพยายามฆ่า
ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ฟงั ว่าจาเลยทัง้ สองไม่มเี จตนาฆ่าเช่นกัน และเนื่องจากศาลชัน้ ต้นวางโทษปรับฐาน
พาอาวุธมีดเกินอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ได้แก้ไขให้ถูกต้องย่อมมีผลเท่ากับศาล
ชัน้ ต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายกฟ้องในข้อหาความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผูอ้ ่นื โดยเจตนา
จึงต้องห้ามมิให้ฎกี าตาม ป.วิ.อ. มาตรา 220 ซึง่ ต้องห้ามทัง้ ปญั หาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ทีโ่ จทก์
ฎีกาขอให้ลงโทษจาเลยทัง้ สองฐานพยายามฆ่าตาม ป.อ. มาตรา 288, 80 จึงต้องห้ามตาม ป.วิ.อ.
มาตรา 220 คดีโจทก์ไม่อาจขึน้ มาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาและถือไม่ได้ว่าโจทก์ฎกี าขอให้ลงโทษ
จาเลยให้หนักขึน้ ในข้อหาฐานร่วมกันทาร้ายผูอ้ ่นื เป็นเหตุให้ได้รบั อันตรายแก่กายตาม ป.อ. มาตรา 295
ศาลฎีกาไม่รบั วินิจฉัย พิพากษายกฎีกาโจทก์
___________________________
โจทก์ฟ้องและแก้ไขคาฟ้องขอให้ลงโทษจาเลยทัง้ สองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,
295, 371, 80, 83, 91, 33 และริบอาวุธมีดของกลาง
จาเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ส่วนจาเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ ภายหลังสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว
จาเลยที่ 2 ขอถอนคาให้การเดิมและให้การใหม่เป็นรับสารภาพ
ศาลชัน้ ต้นพิพากษาว่า จาเลยทัง้ สองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295
ประกอบมาตรา 83 และจาเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 อีกกระทงหนึ่ง
เรียงกระทงลงโทษจาเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ขณะกระทาผิดจาเลยที่ 1 มีอายุ
16 ปีเศษ จาเลยที่ 2 มีอายุ 17 ปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษให้กง่ึ หนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
75 และ 76 ตามลาดับ ฐานร่วมกันทาร้ายผูอ้ ่นื จนเป็ นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย จาคุกคนละ 1 ปี และ
ปรับคนละ 2,000 บาท ฐานพาอาวุธมีดติดตัวไปในเมือง หมูบ่ า้ นและทางสาธารณะโดยไม่มเี หตุสมควร
ปรับจาเลยที่ 1 จานวน 500 บาท รวมจาคุกจาเลยที่ 1 มีกาหนด 1 ปี และปรับ 2,500 บาท จาคุกจาเลย
ที่ 2 มีกาหนด 1 ปี และปรับ 2,000 บาท จาเลยทัง้ สองให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึง่ หนึ่ง คงจาคุกจาเลยที่ 1 มี
กาหนด 6 เดือน และปรับ 1,250 บาท จาคุกจาเลยที่ 2 มีกาหนด 6 เดือน และปรับ 1,000 บาท อาศัย
อานาจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2534 มาตรา 106 ให้รอการลงโทษจาคุกจาเลยทัง้ สองไว้มกี าหนด 2 ปี และคุมความประพฤติไว้ม ี

กาหนด 1 ปี โดยให้จาเลยทัง้ สองไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือนต่อครัง้ ห้ามจาเลย
ทัง้ สองยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติดและสิง่ มึนเมาทุกชนิด ห้ามคบค้าสมาคมบุคคลทีม่ คี วามประพฤติไม่ดี ห้าม
เทีย่ วเตร่ยามวิกาลและห้ามเล่นการพนัน ให้จาเลยทัง้ สองทางานบริการสังคมหรือบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์มกี าหนด 24 ชัวโมง
่ ตามทีจ่ าเลยทัง้ สองและพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร หาก
จาเลยทัง้ สองไม่ชาระค่าปรับ ให้ส่งจาเลยทัง้ สองไปฝึกและอบรมทีส่ ถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดตรัง มีกาหนด 7 วัน ริบอาวุธมีดของกลาง ข้อหาอื่นให้ยก
โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 9 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษาแก้เป็ นว่าลดมาตราส่วนโทษให้กง่ึ
หนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 แล้วฐานพาอาวุธมีดไปในเมือง หมูบ่ า้ น และทางสาธารณะ
โดยไม่มเี หตุสมควร ปรับจาเลยที่ 1 จานวน 50 บาท รวมกับโทษความผิดฐานอื่นตามคาพิพากษาศาล
ชัน้ ต้นสาหรับจาเลยที่ 1 แล้ว เป็นจาคุก 1 ปี และปรับ 2,050 บาท ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 กึง่ หนึ่ง คงจาคุก 6 เดือน และปรับ 1,025 บาท โทษจาคุกให้รอการลงโทษไว้มกี าหนด
2 ปี นอกจากทีแ่ ก้ให้เป็ นไปตามคาพิพากษาศาลชัน้ ต้น
โจทก์ฎกี า
ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า "คดีน้โี จทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจาเลยทัง้ สอง
ในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผูอ้ ่นื ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ศาลชัน้ ต้นฟงั ว่าจาเลยทัง้
สองไม่มเี จตนาฆ่า แล้วพิพากษาลงโทษจาเลยทัง้ สองฐานร่วมกันทาร้ายผูอ้ ่นื จนเป็นเหตุให้ได้รบั
อันตรายแก่กายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษฐานพยายามฆ่า
ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ฟงั ว่า จาเลยทัง้ สองไม่มเี จตนาฆ่าเช่นกัน และเนื่องจากศาลชัน้ ต้นวางโทษปรับฐาน
พาอาวุธมีดเกินอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ได้แก้ไขให้ถูกต้อง ย่อมมีผลเท่ากับศาล
ชัน้ ต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายกฟ้องในข้อหาความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผูอ้ ่นื โดยเจตนา
จึงต้องห้ามมิให้ฎกี าตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 220 ซึง่ ต้องห้ามทัง้ ปญั หา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โจทก์ฎกี าว่า จาเลยที่ 1 ใช้อาวุธมีดของกลางซึง่ เป็นมีดขนาดใหญ่ จ้วงแทง
บริเวณกลางหลังผูเ้ สียหายจนมีดปกั ติดกับแผ่นหลัง และแพทย์ตอ้ งรักษาด้วยการผ่าตัดเอามีดออก
แสดงว่าจาเลยที่ 1 แทงด้วยความแรง ทัง้ บริเวณดังกล่าวอยูใ่ นตาแหน่งอวัยวะสาคัญของร่างกาย หาก
อาวุธมีดถูกอวัยวะภายใน ผูเ้ สียหายอาจถึงแก่ความตายได้ แสดงว่าจาเลยทัง้ สองมีเจตนาประสงค์ต่อ
ชีวติ จึงเป็นการทีโ่ จทก์ฎกี าขอให้ลงโทษจาเลยทัง้ สองฐานพยายามฆ่าตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288, 80 จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 220 คดีโจทก์ไม่อาจ
ขึน้ มาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาและถือไม่ได้ว่าโจทก์ฎกี าขอให้ลงโทษจาเลยให้หนักขึน้ ในข้อหาฐาน
ร่วมกันทาร้ายผูอ้ ่นื เป็ นเหตุให้ได้รบั อันตรายแก่กายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ศาลฎีกา
ไม่รบั วินิจฉัย"
พิพากษายกฎีกาโจทก์

หมายเหตุ
การทีโ่ จทก์ฎกี าขอให้ลงโทษจาเลยตามทีฟ่ ้ องซึง่ เป็ นข้อหาอุกฉกรรจ์กว่าข้อหาหรือฐานความผิดทีศ่ าล
ล่างพิพากษามา จะถือว่าเป็ นการฎีกาขอให้ลงโทษในความผิดทีศ่ าลล่างพิพากษาหนักขึน้ หรือไม่ คา
พิพากษาทีห่ มายเหตุวนิ ิจฉัยว่าถือไม่ได้ว่าโจทก์ฎกี าขอให้ลงโทษจาเลยให้หนักขึน้ เป็นการตีความฎีกา
โดยเคร่งครัดในทานองเดียวกับการตีความกฎหมายอาญาว่าต้องตีความในทางแคบเพราะมีผลกระทบ
ต่อจาเลย อย่างไรก็ตาม มีความคิดทีว่ ่าเจตนาในการฎีกาของโจทก์ทใ่ี ห้ศาลฎีกาลงโทษจาเลยใน
ความผิดอุกฉกรรจ์กว่า แสดงว่าโจทก์เห็นว่าโทษทีศ่ าลล่างกาหนดลงต่าไปหากการกระทาของจาเลยยัง
เป็นความผิดตามทีศ่ าลล่างพิพากษามา แต่ศาลฎีกาเห็นว่าโทษทีศ่ าลล่างกาหนดน้อยไปไม่เหมาะสมแก่
พฤติการณ์ในการกระทาผิดของจาเลยก็สามารถเพิม่ โทษได้ เช่น คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 436/2511 ที่
วินิจฉัยว่า ศาลชัน้ ต้นพิพากษาว่าจาเลยทาร้ายร่างกายผูเ้ สียหายได้รบั บาดเจ็บสาหัส แต่ไม่มเี จตนาฆ่า
โจทก์อุทธรณ์ขอให้ศาลลงโทษจาเลยฐานพยายามฆ่าคนโดยเจตนา ถือได้ว่าเป็ นอุทธรณ์ในทานองขอให้
เพิม่ เติมโทษจาเลยให้หนักขึน้ อยูใ่ นตัว ศาลอุทธรณ์จงึ พิพากษาเพิม่ โทษจาเลยให้หนักขึน้ ได้ ไม่ตอ้ งห้าม
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 212
ศิรชิ ยั วัฒนโยธิน

