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วิแพ่ง 

วิอาญา 

ข้อ 2 

 (1) ความผิดฐานกระทาํชาํเราเดก็อายุยงัไม่เกิน 13 ปีและความผิดฐาน

กระทาํอนาจารแก่เดก็อายยุงัไม่เกิน 15 ปี โดยเดก็นัน้ยินยอม มารดาผู้แทนโดย

ชอบธรรมของผู้เสียหาย มีสิทธ์ิย่ืนคําร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กบัพนักงาน

อยัการหรือย่ืนคาํร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจาํเลยแทนผูเ้สียหายได้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3554/2561 

 แมต้ามคาํฟ้องและทางพจิารณาจะไดค้วามวา่ การลว่งละเมดิทางเพศของจาํเลย

ต่อผู้เสยีหายที่ 1 นัน้เป็นไปโดยผู้เสยีหายที่ 1 ยนิยอมก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงเรื่อง

พจิารณาตามองคป์ระกอบในเรือ่งอาย ุโดยกฎหมายไดค้ํานึงถงึการคุม้ครองความเป็น

ผูใ้หญ่ของผูเ้สยีหายทีอ่ายุยงัไมเ่กนิ 13 ปี ยงัขาดวุฒภิาวะ ตลอดจนความรูแ้ละความ

เขา้ใจในการดํารงชวีติ ซึ่งจําเลยผูก้ระทําความผดิ หากล่วงรู้ได้ทราบขอ้เทจ็จรงิใน

องคป์ระกอบในเรือ่งอายุสว่นนี้แลว้ ยงัคงกระทําความผดิกจ็ะอา้งถงึความยนิยอมของ

ผูเ้สยีหายที ่1 มาเป็นเหตุปดัความรบัผดิในเรือ่งดงักลา่วหาไดไ้ม ่เพราะเป็นคนละสว่น

กนั  กรณีย่อมถือว่าผู้เสียหายท่ี 1 ซ่ึงขณะเกิดเหตุอายุยงัไม่เกิน 13 ปี นัน้ แม้จะ

ถกูจาํเลยกระทาํความผิดโดยความยินยอมหรือไม่ยินยอมกต็าม กไ็ม่อาจนํามา

เป็นเหตุพิจารณาว่ามิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย  ดงันัน้ผู้เสยีหายที่ 1 โดยมารดา

ผูแ้ทนโดยชอบธรรมจงึมสีทิธิร์อ้งขอเขา้ร่วมเป็นโจทก์กบัพนักงานอยัการได ้ในส่วน

ความผดิทีถู่กจําเลยกระทําตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสาม และ
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มาตรา 279 ทีศ่าลชัน้ตน้มคีําสัง่อนุญาตใหผู้เ้สยีหายที ่1 โดยมารดาโจทกร์ว่มผูแ้ทน

โดยชอบธรรมเขา้รว่มเป็นโจทก์กบัพนักงานอยัการเฉพาะในความผดิดงักล่าวจงึชอบ

แลว้ และเมื่อเป็นโจทก์รว่มกย็่อมมสีทิธิใ์นฐานะทีเ่ป็นคู่ความในคดจีงึมสีทิธิย์ ื่นคําแก้

อุทธรณ์และคําแก้ฎีกาได้  ส่วนเรื่องที่ขอใหบ้งัคบัจําเลยชดใชค้่าสนิไหมทดแทนใน 

ทางแพ่งตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 44/1 นัน้ เมื่อจําเลย 

ไดล้่วงละเมดิทางเพศต่อโจทก์ร่วม และล่วงละเมดิอํานาจปกครองดูแลโจทก์ร่วมของ

ผูเ้สยีหายที ่2 ผูเ้ป็นยายซึง่เป็นผูป้กครองดแูลโจทกร์ว่มอยูใ่นขณะเกดิเหตุ จงึเป็นการ

กระทําละเมดิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 420 แลว้ โจทก์รว่มและ

ผูเ้สยีหายที ่2 จงึมสีทิธิย์ ืน่คํารอ้งขอบงัคบัจําเลยชดใชค้่าสนิไหมทดแทนตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 44/1 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9797/2560 

 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคหนึ่ง ทีบ่ญัญตัวิ่า ผูใ้ดกระทําชาํเรา

เดก็อายุยงัไม่เกนิ 15 ปี ซึ่งมใิช่ภรยิาหรอืสามขีองตนโดยเดก็นัน้จะยนิยอมหรอืไม ่

กต็ามตอ้งระวางโทษ แสดงวา่ กฎหมายคุม้ครองเดก็อายุน้อยเป็นกรณีพเิศษโดยไมใ่ห้

ความสําคญัแก่ความยนิยอมของเดก็แมผู้เ้สยีหายยนิยอมการกระทําของจําเลยกย็งั

เป็นการกระทาํทีล่ะเมดิต่อกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยม์าตรา 420 

ผู้เสียหายจึงไม่ส้ินสิทธ์ิในการเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดจากจาํเลยมารดา

ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหายย่อมมีสิทธ์ิย่ืนคาํร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน

จากจาํเลยแทนผู้เสียหายได้  
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 (2) ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาข้อหาความผิดฐานยกัยอกต่อศาล

แขวงและขอให้บงัคับจาํเลยคืนเงินท่ียักยอกเกิน 300,000 บาท ผู้พิพากษา 

คนเดียวในศาลชัน้ต้นจะมีอาํนาจพิพากษาคดีในส่วนแพ่งได้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8192/2560 

 แมพ้ระธรรมนูญศาลยุตธิรรมมาตรา 25 (4) วรรคหนึ่ง กําหนดว่า ผูพ้พิากษา

คนเดยีวมอีํานาจพจิารณาพพิากษาคดแีพง่ซึง่ราคาทรพัยส์นิทีพ่พิาทหรอืจํานวนเงนิที่

ฟ้องไม่เกนิ 300,000 บาทก็ตาม แต่ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา

มาตรา 40 บัญญัติว่าการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกบัคดีอาญา จะฟ้องต่อศาลซึ่ง

พจิารณาคดอีาญา หรอืต่อศาลที่มอีํานาจชําระคดแีพ่งกไ็ด้ การพจิารณาคดแีพ่งต้อง

เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การท่ี 

บทกฎหมายดงักล่าวบญัญติัเก่ียวกบัเรื่องคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาโดย

กาํหนดให้รฐัหรือพนักงานอยัการและผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีส่วนแพ่งรวมไป

กบัคดีอาญาและให้ศาลท่ีพิจารณาคดีอาญาพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งไปใน

คราวเดียวกนัโดยไม่ต้องไปฟ้องร้องกนัใหม่ กเ็พ่ือคุ้มครองสิทธ์ิของผู้เสียหาย 

ท่ีตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมให้ได้รบัการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยสะดวกและ

รวดเรว็  ดงันัน้ ถงึแมว้่าในบางกรณีเขตอํานาจปกตขิองศาลทีพ่จิารณาคดอีาญาไม่

อาจพจิารณาพพิากษาคดแีพง่ทีเ่กีย่วเนื่องกบัคดอีาญานัน้ไดก้ต็าม ตอ้งถอืวา่เป็นกรณี

ทีก่ฎหมายประสงคจ์ะยกเวน้ใหท้ําได ้ดงัเช่นพนักงานอยัการรอ้งขอใหเ้รยีกทรพัยส์นิ

หรอืราคาแทนผูเ้สยีหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 43 หรอื

ผูเ้สยีหายยื่นคํารอ้งขอใหบ้งัคบัจําเลยชดใชค้่าสนิไหมทดแทนตามประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความอาญามาตรา 44/1 กรณีจึงไม่จาํต้องคาํนึงว่าศาลท่ีจะพิจารณา
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คดีอาญาจะเป็นสารท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาตราสองหน่ึงและพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 17 

ประกอบมาตรา 25 (4) วรรคหน่ึง และผูเ้สยีหายทีย่ ืน่ฟ้องขอใหบ้งัคบัจาํเลยชดใชค้่า

สนิไหมทดแทนเป็นจํานวนเงนิมากน้อยเพยีงใด  ดงันัน้ แม้โจทก์ฟ้องขอให้บงัคบั

จาํเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซ่ึงจาํนวนเงินท่ีขอเกินอาํนาจพิจารณาพิพากษา

ของผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชัน้ต้นศาลแขวงผู้พิพากษาคนเดียวในศาล

ชัน้ต้นกมี็อาํนาจพิพากษาคดีในส่วนแพงได้ 

ข้อ 4 

 คาํให้การจาํเลยท่ีรบัสารภาพตามฟ้องหมายความรวมถึงการรบัว่าจาํเลย

ต้องโทษจาํคุกมาก่อนตามท่ีโจทก์กล่าวอ้างในฟ้องตามท่ีโจทก์ขอให้เพ่ิมโทษ

จาํเลยด้วย 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5521/2561 

 โจทก์บรรยายฟ้องไว้ชดัแจง้แล้วว่าจําเลยต้องคําพพิากษาถงึที่สุดในคดอีาญา

ของศาลจงัหวดัสุรนิทร ์ใหล้งโทษจําคุก 4 ปีฐาน มเีมทเอมเฟตามนีไวใ้นครอบครอง

เพื่อจําหน่ายและจําหน่ายเมทแอมเฟตามนี ในระหว่างทีจ่ําเลยจะต้องรบัโทษในคดี

ดงักลา่วจาํเลยไดก้ระทําความผดิในคดนีี้อกี เมือ่ศาลชัน้ตน้อ่านอธบิายฟ้องทัง้หมดให้

จาํเลยฟัง จาํเลยกไ็ด้ให้การว่ารบัสารภาพตามฟ้อง คาํให้การจาํเลยท่ีรบัสารภาพ

ตามฟ้องดงักล่าวย่อมหมายถึงการรบัว่าจาํเลยเคยต้องโทษจาํคกุมาก่อนตามท่ี

โจทก์กล่าวมาในฟ้องตลอดจนรฐัตามบทบญัญติัท่ีขอให้เพ่ิมโทษจาํเลยตาม 

คาํขอท้ายฟ้องด้วย ฉะนัน้เมือ่ศาลพพิากษาลงโทษจําคุกจําเลยจงึต้องเพิม่โทษทีจ่ะ

ลงแก่จําเลยอกีหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 92 และเมื่อจําเลยเคย
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ได้รบัโทษจําคุกเมื่อก่อนเกนิหกเดอืนจงึไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ทีจ่ะรอการลงโทษจําคุก

ใหแ้กจ่าํเลยไดต้ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 

ข้อ 5 

 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยในความผิดฐานฆ่าผู้ อ่ืน ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 288 ศาลชัน้ต้นพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบมาตรา 72 คือกระทาํความผิดฐาน

ฆ่าผู้อ่ืนโดยบนัดาลโทสะศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์จะฎีกาขอให้ลงโทษ

จาํเลยฐานฆ่าผู้อ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ไม่ได้ 

คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1939/2561 

 โจทก์ฟ้องขอใหล้งโทษจําเลยในความผดิฐานฆ่าผูอ้ื่น ตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 288 ศาลชัน้ตน้วนิิจฉยัวา่จาํเลยถูกผูต้ายขม่เหงอยา่งรา้ยแรงดว้ยเหตุอนั

ไม่เป็นธรรมจงึกระทําความผดิต่อผูต้ายอนัเป็นการกระทําความผดิฐานฆ่าผูอ้ื่นโดย

บนัดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบมาตรา 72 ศาลอุทธรณ์

ภาค 9 เหน็พอ้งกบัคําวนิิจฉัยของศาลชัน้ต้นทีว่่า จําเลยกระทําความผดิฐานฆ่าผูอ้ื่น

โดยบนัดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบมาตรา 72 เท่ากบั

ว่าศาลชัน้ต้นและศาลอทุธรณ์ภาคเก้าพิพากษายกฟ้องในส่วนความผิดฐานฆ่า

ผู้อ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ฎกีาของโจทก์ร่วมทัง้สองที่ขอให้

ลงโทษจาํเลยในความผดิฐานฆา่ผูอ้ื่นตามโจทกฟ้์องขอใหล้งโทษจาํเลยในความผดิฐาน

ฆา่ผูอ้ื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ตามฟ้องโดยอ้างว่าการกระทาํของ

จาํเลยมิใช่การกระทําความผิดโดยบนัดาลโทสะจึงเป็นการฎีกาขอให้ลงโทษ
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ต้องห้ามคู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 
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