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โดย นางสาวปัทรนิทร ์นีระพล นิตกิรปฏบิตักิาร  
 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 295  "ผู้ใดท ารา้ยผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกดิอนัตรายแก่กายหรอืจติใจของผู้อื่นนัน้ ผู้นัน้
กระท าความผดิฐานท ารา้ยร่างกาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิสีพ่นับาท หรอืทัง้
จ าทัง้ปรบั" 

มาตรา 297  ผูใ้ดกระท าความผดิฐานท ารา้ยร่างกาย จนเป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท ารา้ยรบัอนัตราย
สาหสั ตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หกเดอืนถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่หนึ่งหมืน่บาทถงึสองแสนบาท 

 อนัตรายสาหสันัน้ คอื 
 (1) ตาบอด หหูนวก ลิน้ขาด หรอืเสยีฆานประสาท 
 (2) เสยีอวยัวะสบืพนัธุ ์หรอืความสามารถสบืพนัธุ์ 
 (3) เสยีแขน ขา มอื เทา้ นิ้วหรอือวยัวะอื่นใด 
 (4) หน้าเสยีโฉมอยา่งตดิตวั 
 (5) แทง้ลกู 
 (6) จติพกิารอยา่งตดิตวั 
 (7) ทุพพลภาพ หรอืป่วยเจบ็เรือ้รงัซึง่อาจถงึตลอดชวีติ 
 (8) ทุพพลภาพ หรอืป่วยเจบ็ด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายีส่บิวนั หรอืจนประกอบ

กรณยีกจิตามปกตไิมไ่ดเ้กนิกว่ายีส่บิวนั 
          มาตรา 391  "ผู้ใดใช้ก าลงัท ารา้ยผู้อื่น โดยไม่ถงึกบัเป็นเหตุให้เกดิอนัตรายแก่กายหรอืจติใจ 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหน่ึงเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั" 

-------------- 
ความผดิอาญาฐานท ารา้ยรา่งกายผูน้ัน้อื่น มบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้ง  3 มาตรา ไดแ้ก่ มาตรา 295 

ท ารา้ยรา่งกายผูอ้ื่นจนเป็นเหตุเกดิอนัตราแก่กายหรอืจติใจ มาตรา 297 ท ารา้ยรา่งกายผูอ้ื่น จนเป็นเหตุ
ใหเ้กดิอนัตรายสาหสั และมาตรา 393 ท ารา้ยร่างกายผูอ้ื่น โดยไม่ถงึกบัเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายแก่กาย
หรอืจติใจทัง้ 3 มาตรานี้ มอีงคป์ระกอบทีใ่กลเ้คยีงกนั คอื  
องคป์ระกอบภายนอก 

1. ต้องมกีารกระท า ซึ่งเป็นการกระท าโดยเจตนา ตาม ป.อ. มาตรา 59 ที่บญัญตัวิ่า กระท าโดย
เจตนา ไดแ้ก่กระท าโดยรูส้ านึกในการทีก่ระท าและในขณะเดยีวกนัผูก้ระท าประสงคต่์อผล หรอื
ย่อมเลง็เหน็ผลของการกระท านัน้ และ การกระท า ใหห้มายความรวมถงึการใหเ้กดิผลอนัหนึ่ง
อนัใดขึน้โดยงดเวน้การทีจ่กัตอ้งกระท าเพื่อป้องกนัผลนัน้ดว้ย 

ความผิดฐานใช้ก าลงัท าร้ายผูอ่ื้น 
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2. ท าร้าย มาตรา 295 และ มาตรา 297 มคีวามหมายถงึ กระท าต่อรา่งกายหรอืจติใจผูอ้ื่น อนัเป็น
การท าใหเ้สยีหายเป็นอนัตรายแก่ร่างกายหรอืจติใจ  ไม่ว่าจะเป็นการท ารา้ยโดยใชก้ าลงัหรอืไม่
ก็ตามผู้กระท าผดิมเีจตนาท าให้เสยีหาย เป็นอนัตรายแก่กายหรอืจติใจ เช่น หลอกให้เดนิตก
หลุมเข่าเปิด  ท าให้ตกใจจนกระโดหน้าต่าง จนเกดิอนัตรายแก่กายหรอืจติใจ ก็เป็นการ “ท า
รา้ย” ตามมาตรานี้ 

ส่วน มาตรา 391 ใชค้ าว่า ใช้ก าลงัท าร้าย กล่าวคอื ผูก้ระท าจะต้องมเีจตนาท ารา้ยท า
ใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูอ้ื่น อนัเป็นการกระท าต่อกายหรอืจติใจ การท ารา้ยน้ีตอ้งกระท าโดยใช้
ก าลงัคอืใชแ้รงกายภาพและไมต่อ้งมผีลถงึเป็นอนัตรายแก่กายหรอืจติใจ 

3. ผูอ่ื้น หมายถงึ มใิช่ท ารา้ยตนเอง และผูถู้กท ารา้ยยงัมสีภาพบุคคลหรอืยงัมชีวีติอยู่ 
4. จนเป็นเหตุให้เกิดอนัตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อ่ืนนัน้ หมายถงึ เมื่อมกีารท ารา้ยเกดิขึน้

แล้ว การกระท านัน้เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รบัอนัตรายแก่ร่างกายหรอืจติใจ กล่าวคอื อนัตรายแก่
รา่งกายหรอืจติใจนัน้เป็นผลโดยตรงจากการท ารา้ย อนัตรายแก่จติใจกค็อื ผลจากการท ารา้ยนัน้
ท าใหผู้เ้สยีหายจติใจผดิปกต ิสตฟัิน่เฟือนไมส่มประกอบ จติใจหวาดผวา หมดสตเิป็นเวลานาน 

องคป์ระกอบภายใน 
1. เจตนา หมายถงึ ผูก้ระท าไดก้ระท าโดยประสงคต่์อผล หรอืเลง็เหน็ผลว่าการกระท าของตนจะ

เป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายแก่กายหรอืจติใจของผูอ้ื่น 
ซึง่จะสงัเกตไดว้่าขอ้แตกต่างทีช่ดัเจนทีสุ่ดของทัง้ 3 มาตรากค็อื ผลของการกระท าทีจ่ะเป็นความผดิ  

- ตาม มาตรา 295 จะตอ้งเป็นการท ารา้ยใหไ้ดร้บั “อนัตรายแก่กายหรอืจติใจ”  
- ตามมาตรา 297 จะตอ้งเป็นการท ารา้ยใหไ้ดร้บั “อนัตรายสาหสั” 
- ตามมาตรา 391 การกระท า "ไมเ่ป็นเหตุใหเ้ป็นอนัตรายแก่กายหรอืจติใจ"นัน่เอง 

หากผู้กระท าความผดิมเีจตนาเพียงแค่ท าร้ายร่างกายผู้เสยีหาย แต่ปรากฏว่า การที่ท าร้าย
ผูเ้สยีหายนัน้ ท าใหผู้เ้สยีหายไดร้บัอนัตรายสาหสั มาตรา 297 ผูก้ระท าความผดิกจ็ะตอ้งรบัโทษหนกัขึน้ 

กรณี ตามมาตรา 295 ที่ศาลฎีกาเคยวางหลกัไว้ว่า เป็นกรณีท าร้ายร่างกายผู้อื่น จนได้รบั
อนัตรายแก่กายหรอืจติใจ เช่น แผลแตก มโีลหติไหล หรอืฟันหกัดว้ย ถอืว่ามาตรา 295 (เป็นอนัตราย) 
ด ูฎ.3089/2541 

กรณ ีตามมาตรา 391 ทีศ่าลฎกีาเคยวางหลกัไวว้่า เป็นกรณีท ารา้ยร่างกายผูอ้ื่น ไมถ่งึกบัไดร้บั
อนัตรายแก่กายหรอืจติใจ เช่น เป็นแผลรอยถลอก ขดีข่วน รอยช ้าบวม รอยช ้าแดง รกัษาไม่กี่วนัหาย 
ถอืว่ามาตรา 391 (ไมเ่ป็นอนัตราย)  ฎ.440/2530 , 692/2535 , 370/2536 , 2192/2539 
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Q & A  

 
 
 
 
 
ค าตอบ ความผดิฐานท ารา้ยร่างกายโดยไม่ถงึกบัเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายแก่กายหรอืจติใจตามมาตรา 
391 นัน้ แมจ้ะเป็นความผดิลหุโทษ หรอืความผดิเลก็ๆ น้อยๆ แต่กเ็ป็นความผดิทีม่ลีกัษณะเป็นอาญา
แผ่นดนิ ยอมความไม่ได้ แต่อย่างไรก็ด ีพนักงานสอบสวนผู้มอี านาจท าการสอบสวนคดนีัน้ มอี านาจ
เปรยีบเทยีบได ้ตามความในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 38 
 

กรณีท ารา้ยรา่งกายโดยไม่ถึงกบัเป็นเหตใุห้เกิดอนัตรายแก่กาย 
หรือจิตใจตามมาตรา 391 คู่กรณีจะยอมความกนัได้หรือไม่? 


