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อารมณเปนปจจัยสําคัญ ทําใหมนุษยมีความเปลี่ยนแปลงอยู!ตลอดเวลา ถามนุษย
ปราศจากอารมณ ชีวิตมนุษยก็ปราศจากรสชาติ เหมือนไม!มีชีวิต นักจิตวิทยาไดแบ!งอารมณ
ของมนุษยออกเปน ๒ ประเภทดวยกัน คือ
๑. อารมณที่ใหความสุข ไดแก! อารมณสนุก อารมณรัก เปนตน
๒. อารมณที่ใหความทุกข ไดแก! อารมณโกรธ อารมณเศรา เปนตน
มนุ ษ ยเกิ ด อารมณขึ้ น เมื่ อ ไร ก็ จ ะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงขึ้ น ทั่ ว ร! า งกาย มี ก าร
เปลี่ย นแปลงในระบบประสาทส!ว นกลาง ระบบประสาทอั ต โนมัติ และระบบต! อมมีก าร
เปลี่ยนแปลงในทางสรีระต!าง ๆ กล!าวคือ จะเกิดความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความดันโลหิต
การเตนของหัวใจ ระบบการหายใจ การเปลี่ยนแปลงของดวงตา การเปลี่ยนแปลงของเสนผม
และขน เกิดปฏิกิริยาที่ต!อมน้ําลาย ทําใหคอแหง เกิดการเกร็งตัวขงกลามเนื้อ หรือมีอาการ
สั่น เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบย!อยอาหาร และเกิดการเปลี่ยนแปลงของส!วนผสมในเลือด
ส!วนในดานจิตใจนั้น ถามนุษย เกิดอารมณประเภทที่ใหความสุขไดพบกับความสมหวังในความ
ตองการของตนแลว ความของคับใจ (Prustration) ทั้ง หลายก็จะไม!เกิด ขึ้น แต!ถาในทาง
ตรงกันขาม มนุษยไดเกิดอารมณประเภทใหความทุกข ความของคับใจก็เกิดกับบุคคลนั้น ก็
อาจแสดงปฏิกิริยาอาการความของคับใจขึ้นโดยฉับพลันดวยวิธีใดวิธีหนึ่งแสดงความกาวราวต!อ
บุคคลที่มา ทําใหเกิดความของคับใจขึ้นหรือแสดงโดยวิธีอื่นก็ได ตามภาวะอารมณของแต!ละ
บุคคล
กฎหมายไดคํานึงถึง อารมณของมนุษยเปนอย!างดี โดยเฉพาะอย!างยิ่งกรณีบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดไดไปกระทําความผิดขึ้น อันเกิดจากอารมณประเภทใหความทุกข คือ อารมณโกรธ
ซึ่งในทางกฎหมาย เราเรียกว!า กระทําความผิดขึ้นเพราะบันดาลโทสะ

ความเป5นมาเกี่ยวกับการกระทําโดยบันดาลโทสะ
มีภาษิตกฎหมายอยู!บทหนึ่ง กล!าวว!า
“Delinquens Per Iram Provocatus Puniri Debet Mitius” มีความหมายว!า
“ผูกระทําผิดโดยบันดาลโทสะ ควรถูกลงโทษแต!เพียงสถานเบา” นอกจากนี้ กฎหมายลักษณะ
อายา ร.ศ. ๑๒๗ มาตรา ๕๕ บัญญัติว!า “เมื่อผูใดถูกกดขี่ข!มเหงอย!างรายแรง ดวยเหตุอันไม!

เปนธรรมและมันบันดาลโทสะขึ้นในขณะนั้น ถาและมันกระทําผิดขึ้นในขณะนั้นไซรท!านใหลง
อาญาตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นแก!มันเพียงกึ่งหนึ่ง”
ศาสตราจารย ดร. เสริม วินิจฉัยกุล ไดอธิบายว!าการที่กฎหมายยอมใหการยั่วโทสะ
เปนขอแกตัวได มีเหตุผลอยู! ๒ ประการ คือ
๑. ผูกระทํานั้นไม!ไดก!อเหตุขึ้นเองและอยู!ในความครอบงําแห!งความโกรธเหลือที่จะ
กลั้นโทสะและจะใชความตรึกตรองใหรอบคอบมิไดและผูกระทําโดยถูกยั่วโทสะเช!นนี้ มีลักษณะ
ไม!รายแรงเท!ากับผูรายธรรมดา
๒. ถือว!าเปนการหักกลบลบความผิดกันกับคนที่ผิดคนแรก คือ คนที่ยั่วโทสะ เพราะ
เหตุว!าเปนคนยั่วขึ้นก!อน จึงตองลบความรับผิดจากที่จําเลยไดกระทําไป
นายคัมภีร แกวเจริญ ไดอธิบายว!า “สําหรับกรณีกระทําผิดโดยบันดาลโทสะต!างจาก
การกระทําผิดตามปกติ เพราะผูกระทําผิดไดรับอิทธิพลจากภายนอกมากระตุนใหเกิดอารมณ
โกรธขึ้น จนไม!อาจควบคุมสติ เพื่อชั่งน้ําหนักระหว!างการกระทําผิดกับการงดเวนไม!กระทําได
อันเปนไปตามธรรมชาติของปุถุชนคนธรรมดาจึงไม!อาจถือไดว!า การมุ!งต!อผลหรือคาดเล็งเห็น
ผลของการกระทํ า ผิ ด ในกรณี นี้ เ ปนเรื่ อ งของเจตนาชั่ ว รายที่ ฝ งลึ ก อยู! ใ นจิ ต ใจ (malice
aforethought) ของผูกระทํากล!าวง!าย ๆ ก็คือ ผูกระทํามีเจตนารายแต!เพียงผิวเผิน ซึ่งเกิดขึ้น
โดยฉับพลัน เพราะอารมณโกรธและสมควรที่จะไดรับโทษต่ํากว!ากากระทําผิดในกรณีอารมณ
ปกติทั่ว ๆ ไป

หลักกฎหมายการกระทําความผิดโดยบันดาลโทสะ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๒ บัญญัติว!า “ผูใดบันดาลโทสะโดยถูกข!มเหง
อย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เปนธรรม จึงกระทําความผิดต!อผูชมเหงในขณะนั้น ศาลจะลงโทษผู
นั้นนอยกว!าที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได”
ประมวลกฎหมายอาญาไดวางหลักเกณฑใหเห็นว!า การกระทําความผิดทางอาญา อัน
เกิด จากการกระทําโดยบัน ดาลโทสะ ศาลจะลงโทษผูกระทําความผิด นอยกว!าที่กฎหมาย
กําหนดเพียงใดก็ได เช!น ผูกระทําความผิดไดกระทําความผิดฐานฆ!าคนตาย ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ซึ่ ง มี อั ต ราโทษที่ ก ฎหมายกํ า หนดไวนั้ น หนั ก มาก แต! ถ า
ขอเท็จจริงนําสืบพยานเปนที่แน!ชัดต!อศาลว!า ผูกระทําความผิดฐานฆ!าคนตายนั้นไดกระทํา
ความผิดโดยบันดาลโทสะ ศาลสามารถพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดใหนอยลง เพียงใดก็ได
แลวแต!ดุลพินิจของศาล หรือศาลจะไม!ลดโทษใหก็ได แต!จะลดโทษใหจนไม!พิพากษาลงโทษเลย
ไม!ได
การที่ศาลจะวินิจฉัยว!า การกระทําความผิด ของผูกระทําความผิด เปนการกระทํา
ความผิดโดยบันดาลโทสะหรือไม! ศาลจะดูขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่นํามาสืบต!อศาลและ
ศาลจะตองพิจารณาประกอบหลักเกณฑ ๒ ประการ คือ
๑. ผูกระทําความผิดถูกข!มเหงอย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เปนธรรม

๒. ผูกระทําความผิด บันดาลโทสะจึงกระทําความผิดต!อผูข!มเหงในขณะนั้น

ผูกระทําความผิดถูกขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเป5นธรรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ อธิบายคําว!า “ข!มเหง” หมายถึง “ใช
กําลังรังแก” แต!ความหมายตาม ป.อ. มิไดหมายความเฉพาะการใชกําลังรังแกเท!านั้น การ
กระทําใด ๆ ของบุคคลหรือพฤติการณที่บุคคลตองรับผิดชอบซึ่งเกิดขึ้นต!อบุคคลหนึ่ง เช!น การ
ใชกําลังทําราย การแสดงกิริยาท!าทาง การใชวาจาดูหมิ่น กล!าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การละเมิด
กฎหมายต!อบุคคลอื่น ก็ถือว!า เปนการข!มเหงบุคคลอื่นได แต!ถาเปนเหตุการณตามธรรมชาติ
เช!น เกิดพายุรุนแรงพัดบานเรือนเสียหาย อุทกภัยธรรมชิอย!างอื่นที่ไม!ไดอยู!ในความดูแลของบุ
คลแลวเราไม!ถือว!า ถูกข!มเหง เพราะธรรมชาติข!มเหงบุคคลไม!ได

การขมเหงอยางรายแรง
การข!มเหงอย!างรายแรง เปนหลักเกณฑประการหนึ่ง ที่จะอางว!าเปนการกระทําโดย
บันดาลโทสะได หากการข!มเหงไม!รายแรงก็จะอางบันดาลโทสะไม!ได หลักในหารวินิจฉัยของ
ศาลว!า มีการข!มเหงอย!างรายแรงหรือไม!นั้น ตองเปรียบเทียบกับความรูสึกของคนธรรมดาทั่วไป
ซึ่งสมมุติขึ้นในฐานะอย!างเดียวกันกับผูกระทําความผิดเองไม!ได การสมมุติบุคคลธรรมดาขึ้น
เปรียบเทียบนี้ตองมีลักษณะบางอย!างเหมือนผูกระทํา เช!น สภาพร!างกายหรือจิตใจ ภาวะการ
ดํารงชีพ การศึกษาอบรม อุปนิสัยและพฤติการณพิเศษในขณะนั้น เช!น ทํางานหนักมาตลอด ๓
วัน โดยไม!ไดหยุดพักเมื่อจะยกบุคคลมาเปรียบเทียบก็จะตองมีสภาพอย!างเดียวกัน แต!จะนํา
อารมณที่โกรธง!ายกว!าปกติของผูกระทําความผิดมาคํานึงถึงดวยมิได หมายถึง ผูที่โกรธง!าย
จะตองพยายามปรับตัวใหเปนคนใจเย็นเหมือนคนอื่น ๆ ในชุมชน หากเปนบุคคลที่โกรธง!ายกว!า
ผูอื่น เมื่อถูกกระทบกระแทกบางอย!าง และเกิดโกรธขึ้นมาไปกระทําความผิดขึ้น จะอางบันดาล
โทสะมิได เพราะจะกลายเปนวินิจฉัยตามความรูสึกของผูกระทําความผิดนั่นเอง

ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา ที่ถือว!าข!มเหงอย!างรายแรง
ฎีกาที่ ๑๕๘๖/๒๕๐๙
ผูตายตองการเล!นไพ!อีก จําเลยไม!ยอมเล!นดวย ผูตายด!าจําเลยดวยประการต!าง ๆเปน
การที่ผูตายดูหมิ่นจําเลยซึ่งหนาดวยถอยคําหยาบคาย ด!าแลวด!าอีก จนจําเลยอดโทสะไม!ได ถือ
ไดว!าเปนการข!มเหงอย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เปนธรรม จําเลยจึงตีผูตายในขณะนั้นเพราะ
บันดาลโทสะ ศาลลดโทษใหตาม มาตรา ๗๒ (เนติบัณฑิตยสภา , ๒๕๐๙ : ๑๗๗๙)
ฎีกาที่ ๑๗๑๓ / ๒๕๑๑
จําเลยมีครรภกับผูเสียหายแลวไปขอใหผูเสียหายมาสู!ขอ ผูเสียหายกับพูดว!า “มึงยอม
ใหกูเล!นทําไม” จําเลยจึงใชปhนยิงผูเสียหาย ๓ นัด ดังนี้ถือไดว!าจําเลยทําไปเพราะถูกข!มเหง
อย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เปนธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๒ (เนติบัณฑิตย
สภา , ๒๕๑๑ : ๑๙๒๓)
ฎีกาที่ ๘๔๖ / ๒๕๑๒

จําเลยเปนหญิง มีภาระตองเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงนองใหไดรับการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย
และส!งเงินเลี้ยงบิดามารดาจําเลยรักใคร!ไดเสียกับผูตายจนจําเลยตั้งครรภ ผูตายตีตนออกห!าง
ไม!ยอมพบจําเลยโทรศัพทไปหลายครั้งก็ไม!ยอมพูดดวยวันเกิดเหตุจําเลยไดไปคอยพบผูตายและ
พูดเรื่องที่จําเลยมีครรภ ผูตายว!าบอกใหเอาออกก็ไม!เอาออกผูตายไม!ยอมรับว!าเปนพ!อเด็กทั้งยัง
ว!าจําเลยว!าอยากหนาดานไปหาผูตายเองและว!าพ!อแม!จําเลยไม!สั่งสอนใหดี อันเปนการดูถูก
เหยียดหยามกดขี่ข!มเหงจําเลยอย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เปนธรรม จําเลยใชปhนยิงผูตายใน
ขณะนั้น เปนการกระทํา โดยบั น ดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๒ (เนติ
บัณฑิตยสภา , ๒๕๑๒ : ๑๑๒๘)
ฎีกาที่ ๑๘๘๓ / ๒๕๑๒
จําเลยพบเห็นผูตายกําลังกอดจูบภริยาตน จึงบันดาลโทสะเขาแทงผูตายขณะนั้นทันที
กรณีเช!นนี้ถือว!าจําเลยบันดาลโทสะกระทําไปโดยถูกข!มเหงอย!างรายแรงดวยเหตุไม!เปนธรรม
ซึ่งศาลอาจลงโทษจําเลยนอยกว!าที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได (เนติ
บัณฑิตยสภา , ๒๕๑๒ : ๒๒๔๒)

ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา ไม!ถือว!าข!มเหงอย!างรายแรง
ฎีกาที่ ๔๒๙ – ๔๓๐/๒๕๐๕
พระภิกษุบังคับจะเอามีดจากจําเลยซึง่ เปนลูกศิษยวัด เนื่องจากจําเลยเปนคนโมโหรายมี
มีดไวกลัวว!าจะมีเรื่อง จําเลยแสดงกิริยาอาการขัดขืนจะต!อสู พระภิกษุจึงใชไมฟาดไปทีหนึ่ง
จําเลยยกแขนรับปkด ไมกระเด็นไปแลวจําเลยโถมเขาหาพระภิกษุกอดปล้ํากัน ลมกลิ้งไปมา
จําเลยใชมีดที่ถืออยู!แทงพระภิกษุ เช!นนี้ไม!เปนการปlองกันสิทธิของตนตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๖๘ และไม!เปนบันดาลโทสะตามมาตรา ๗๒
ศาลฎีกาไดกลาวไววา
“ศาลฎีกาเห็นว!าการที่พระ.........บังคับจะเอามีดจากจําเลยและเมื่อจําเลยแสดงกิริยา
อาการขัดขืนจะต!อสู จึงไดใชไมกวาดฟาดจําเลยไปที่หนึ่ง เปนการใชอํานาจของอาจารยซึ่งเปน
ผูปกครองศิษยภายในขอบเขตอันสมควร.......ย!อมไม!ใช!เปนการข!มเหงจําเลยดวยเหตุอันไม!เปน
ธรรม” (เนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๐๕ : ๔๖๓)
ขอสังเกต
การกระทําของพระดวยการใชไมฟาดศิษยไปทีหนึ่งนั้น เปนการกระทําที่พระมีอํานาจ
กระทําได โดยถือว!า เปนจารีตประเพณีที่ใหอํานาจครูลงโทษศิษยไดตามสมควร ดวยเหตุนี้จึงจะ
ถือว!าเปนการข!มเหงศิษยดวยเหตุอันไม!เปนธรรมไม!ได
ฎีกาที่ ๖๑๗ /๒๕๒๐
การที่โจทยร!วมต!อว!าจําเลยว!ามองหนาทําไมเปนตํารวจหรือตํารวจไม!สําคัญ จําเลยก็ชัก
ปhนยิงโจทยร!วมทันที คําพูดเช!นนี้แมจะเปนที่ระคายเคืองแก!บุคคลที่เปนตํารวจอย!างจําเลยอยู!

บางโดยเฉพาะในเมื่อเปนการพูดต!อหนาผูหญิงนักรองและจําเลยดึ่มสุราเมาแลว แต!ก็ไม!ถึง
ขนาดที่จะถือว!าเปนการข!มเหงจําเลยอย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เปนธรรม ตาม ป.อ.มาตรา
๗๒ (เนติบัณฑิตยสภา,๒๕๒๐ :๓๗๓)
ฎีกาที่๔๗๘ / ๒๕๒๙
จําเลยเขาไปรับประทานอาหารและดึ่มสุราในบารที่ผูเสียหายเปนรองผูจัดการ และเกิด
โตเถี ยงกั บผูเสี ยหาย โดยผูเสียหายทาทายว! า นั กข!าวก็ต ายไดเหมือ นกัน นักข! าวกระจอก
นักข!าวกิ๊กกnอก ดังนี้ ยังถือไม!ไดว!าจําเลยถูกข!มเหงอย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เปนธรรม จําเลย
ใชปhนยิงผูเสียหาย ไม!ใช!บันดาลโทสะตามมาตรา ๗๒ จําเลยมีความผิดตามมาตรา ๒๘๘ , ๘๐
(เนติบัณฑฺตยสภา, ๒๕๑๙ : ๑๘๑)

ดวยเหตุอันไมเป5นธรรม
๑. การบัน ดาลโทสะ อัน เกิดจากการข!มเหงอย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เปนธรรม
ไดแก! การกระทําอันเปนการละเมิดกฎหมายโดยทั่ว ๆ ไป ก็คงจะตองถือว!าเปนการข!มเหงดวย
เหตุอันไม!เปนธรรม อย!างไรก็ตามการกระทําที่ยังไม!ถึงขั้นละเมิดกฎหมาย ก็อาจจะถือว!าเปน
การข!มเหงดวยเหตุอันไม!เปนธรรมไดซึ่งแตกต!างกับเรื่องปlองกัน ซึ่งภยันอันตราจะตองเกิดจาก
การละเมิดกฎหมายเท!านั้น

ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา
ฎีกาที่ ๔๒๙ /๒๕๑๕
ซึ่งแมการข!มเหงจะไม!ไดเกิดจากการละเมิดกฎหมาย แต!ศาลฎีกาก็ถือว!าเปนการข!มเหง
ดวยเหตุไม!เปนธรรมแลว
“จําเลยเห็นผูตายกําลังชําเราภริยาของจําเลยในหองนอน แมภริยาของจําเลยจะไม!ใช!
ภริยาชอบสมกฎหมาย แต!กินอยู!กันมา ๑๓ ปp และมีบุตรดวยกัน ๖ คน จําเลยย!อมมีความรัก
ใคร!หวงแหน จําเลยใชมีดพับเล็กที่หามาไดในทันทีทันใด แทงผูตาย ๒ ทีและแทงภริยา ๑ ที ถือ
ว!ากระทําผิดโดยบันดาลโทสะ” (เนติฑิตยสภา , ๒๕๑๕ : ๑๙๐)

ขอสังเกต
ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาฎีกา เรื่องนี้ หากจําเลยและภริยาเปนสามีภริยาโดยชอบดวย
กฎหมายการที่จําเลยกระทําต!อผูตาย จําเลยย!อมอางปlองกันไดเพราะกําลังทําชําเรากัน แต!
เนื่องจากจําเลยและหญิงมิใช!สามีภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย จําเลยย!อมไม!มีสิทธิหวงหามไม!ให
หญิงไปร!วมประเวรีกับชายอื่นได การที่ผูตายและหญิงร!วมประเวณีกัน จึงไม!เปนภยันอันตราย
ซึ่งเกิดจากการละเมิดกฎหมายจําเลยจึงอางปlองกันไม!ได แต!อย!างไรก็ตามก็ถือว!าเปนการข!มเหง
จําเลยอย!างไม!เปนธรรม จําเลยจึงอางบันดาลโทสะได

ในกรณีที่ไม!เห็นหญิงร!วมประเวรีกับชายโดยตรง แต!มีลักษณะว!าไดกระทําการร!วมประ
เวรีกันมาแลวก็ถือว!าเปนการข!มเหงดวยเหตุอันไม!เปนธรรมได
ฎีกาที่ ๕/๒๕๐๐
“ตั้งใจไปจับชูของภริยาซึ่งไม!ไดจดทะเบียนสมรสกันพอไปถึงบานภริยาพบชูออกมาจาก
หองนอนมาที่พะไลเรือน จึงใชปhนยิงชูตาย ดังนี้ไม!เปนการปlองกันแต!เปนการกระทําโดยบันดาล
โทสะ (เนติบัณฑิตยสภา , ๒๕๐๐ : ๑)
๒. การใชอํานาจตามกฎหมาย เช!นตํารวจจับผูตองสงสัยว!าไดกระทําความผิดตาม
อํานาจใน ป.วิ.อ. มาตรา ๗๘ หากผูจะถูกจับขัดขวาง กฎหมายใหอํานาจผูจับใชวิธีหรือความ
ปlองกันทั้งหลายเท!าที่เหมาะสมแก!พฤติการณแห!งเรื่องในการจับตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๘๓ วรรค
สอง เช!นนี้ผูจะถูกจับจะถือว!าตํารวจผูจับข!มเหงดวยเหตุอันไม!เปนธรรมไม!ได เพราะเปนการใช
อํานาจตามกฎหมาย แมว!าผูจะถูกจับนั้นความจริงจะเปนผูบริสุทธิ์มิไดกระทําความผิดตามที่ถูก
สงสัยก็ตาม

ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา
ฎีกาที่ ๑๗๒๐ / ๒๕๓๐
ผูตายสั่งลงโทษกักยามจําเลยฐานละทิ้งหนาที่ซึ่งเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่โดย
ชอบ จําเลยไม!พอใจ ต!อว!า ทาทาย และใชอาวุธปhนยิงผูตาย ดังนี้ ถือไม!ไดว!าจําเลยถูกข!มเหง
อย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เปนธรรม (ส!งเสริมตุลาการ , เล!มที่ ๗ , ๒๕๓๐ : ๑๕๑)
๓. การสมัครใจวิวาทต!อสูทํารายซึ่งกันและกัน จะกระทําการโตตอบต!ออีกฝrายหนึ่ง
โดยอางว!าถูกข!มเหงดวยเหตุอันไม!เปนธรรมไม!ได

ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา
ฎีกาที่ ๒๕๔๗/๒๕๑๕
“จําเลยกับผูตายไดวิวาทกอดปล้ําทํารายกัน จําเลยหยิบมีดดาบออกมาฟนจําเลยที่แขน
และศีรษะ จําเลยแย!งมีดดาบนั้นไดใชฟนผูตาย ๓ ครั้ง ครั้งสุดทายฟนที่ชายโครงขวาจนมีดหัก
จากดาม เปนบาดแผลยาว๑๕ เซนติเมตร กระดูกซี่โครงหัก ๑ ซี่ แสดงว!าจําเลยฟนโดยแรงและ
ดวยความโกรธโดยมุ!งประหัต ประหารผูตายถึงแก!ความตายเพราะพิษบาดแผลนั้น ฟงไดว!า
จําเลยมีเจตนาฆ!าผูตาย
เมื่อจําเลยกับผูตายสมัครใจต!อสูกัน จําเลยจะอางกระทําของจําเลยเปนการปlองกัน
ไม!ไ ดและการกระทํานั้นก็ไม!เปนบัน ดาลโทสะตามกฎหมาย” (เนติบัณฑฺต ยสภา , ๒๕๑๕ :
๑๗๙๐)
มีขอสังเกตว!า คู!วิวาทฝrายหนึ่งจะกระทําต!ออีกฝrายหนึ่งโดยอางปlองกน จําเปน ตาม
มาตรา ๖๗ (๒) หรือบันดาลโทสะไม!ไดทั้งนั้น

ผูกระทําความผิดบันดาลโทสะ จึงกระทําความผิดตอผูขมเหงในขณะนั้น

เมื่ อ ผู กระทํ า ความผิ ด ถู ก ข! ม เหงอย! า งรายแรง ดวยเหตุ อั น ไม! เ ปนธรรมจึ ง กระทํ า
ความผิดต!อผูข!มเหงในขณะนั้น กล!าวคือ เมื่อมีการข!มเหงอย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เปนธรรม
เกิด ขึ้น ทําใหผูกระทําความผิด บัน ดาลโทสะเกิด อารมณโกรธขึ้น มา และขาดการใชเหตุผ ล
ควบคุมสติ ดังเช!น ปกติธรรมดา ซึ่งตองพิจารณาจากจิตใจของผูกระทําความผิดนั้นเองแลว
เปรียบเทียบกับความรูสึกของบุคคลทั่วไปตามวิสัยและพฤติการณอย!างเดียวกับการบันดาล
โทสะอาจเกิดขึ้นหลังจากการข!มเหงไดผ!านพนไปนานแลวก็ได เช!นแดงถูกดําทํารายจนสลบไป
๒ วัน เมื่อแดงฟhsนขึ้นมาคลําพบบาดแผลที่ถูกทํารายแดงบันดาลโทสะขึ้นมาเห็นดําอยู!บริเวณนั้น
แดงจึงทํารายดําแดงอางบันดาลโทสะได หรือกรณีบันดาลโทสะอาจเกิดขึ้นเพราะความสําคัญ
ผิดก็ได เช!น บุตรสาวหลอกบิดาของตนเองว!า ถูกนายเขียว ข!มขืนกระทําชําเราบิดาคิดว!าเปน
เรื่องจริง จึงไปฆ!าเขียวตาย ดังนี้ บิดาอางบันดาลโทสะได ส!วนบุตรสาว อาจมีความผิดฐานเปน
ผูใชตาม มาตรา ๘๔ แต!ถาหากทราบเหตุข!มเหงแลว ตองบันดาลโทสะทันที หากทราบเหตุแลว
ยังไม!บันดาลโทสะ หากไปบันดาลโทสะภายหลัง และกระทําความผิดขึ้น แมจะกระทําความผิด
ในขณะที่ยังมีโทสะอยู!ก็จะอางบันดาลโทสะต!อกลับมาบานมาส!องกระจกดูเห็นปากแหว!ง จึง
เกิดโทสะขึ้นมา แลวเดินทางไปใชมีดไล!ฟนขาวตาย เช!นนี้ไม!ถือว!าเปนการกระทําโดยบันดาล
โทสะ (ฎีกาที่ ๑๔๗ /๒๔๘๓) (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ๒๕๓๓ : ๓๓๐)
การกระทําความผิดต!อผูข!มเหงในขณะนั้น ไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260/2513 ซึ่ง
ศาลฎี ก ากล! า วว! า คํ า ว! า ในขณะนั้ น ใน ป.อ. มาตรา ๗๒ มิ ไ ด หมายความว! า ตองเปน
ขณะเดียวกันกับการข!มเหงและบัน ดาลโทสะ การกระทําความผิดต!อผูข!มเหงในระยะเวลา
ต!อเนื่องอย!างกระชั้นชิดในขณะที่ยังมีโทสะรุนแรงอยู! ก็นับว!าเพียงพอแลว (เกียรติขจร วัจนะ
สวัสดิ์, ๒๕๓๓ : ๓๓๐ – ๓๓๑)
ฎีกาที่ ๘๖๓/๒๕๐๒ (ประชุมใหญ!)
“การกระทําที่ถือว!ากระทําโดยบันดาลโทสะนั้นไม!จําเปนจะตองกระทําลงทันที หรือ
กระทํา ณ ที่ซึ่งถูกข!มเหง หากไดกระทําต!อผูที่ข!มเหงในระยะเวลาต!อเนื่องกระชั้นชิดกันแลวก็
อาจถือว!าเปนการกระทําโดยบันดาลโทสะ
“ผูตายขึ้นไปบนเรือนจําเลย พบภริยาจําเลยอยู!คนเดียว จึงคุกคามเกรี้ยวกราดเปน
ทํานองข!มเหง ภริยาจําเลยรองขึ้น ผูตายก็ลงจากเรือนไป พอดีจําเลยกลับมาเกือบถึงบานไดยิน
ภริยารอง และเมื่อมาถึงบานทราบเรื่องจากภริยา ก็ตามไป ห!างเรือง ๖ - ๗ เสนก็ทันผูตาย จึง
ทํารายผูตาย ดังนี้ ถือว!าจําเลยกระทําโดยบันดาลโทสะ” (เนติบัณฑิตยสภา , ๒๕๐๒ : ๑๒๑๒)
โปรดสั ง เกตว! า การที่ ศาลฎีก ากล!าวว!า “หากไดกระทํา ต!อผู ที่ข! มเหงในระยะเวลา
ต!อเนื่องกระชั้นชิดกันแลว” หมายถึง การกระทําความผิดต!อผูข!มเหงในระหว!างที่ยังบันดาล
โทสะอยู!นั่นเอง

บทสรุป

๑. การกระทํา ความผิ ด เพราะเหตุบัน ดาลโทสะ เปนเหตุลดโทษของศาลที่จ ะใช
ดุลพินิจ ลดโทษมากนอยเพียงใดก็ได หรืออาจจะไม!ลดโทษใหเลยก็ได
๒. การกระทําโดยบันดาลโทสะเปนปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับความสงงบเรียนรอย
แมจําเลยจะมิไดยกขึ้นเปนขอต!อสูในคําใหการ ศาลยกขึ้นวินิจฉัยเองได
๓. บันดาลโทสะไม!มีพอสมควรแก!เหตุหรือเกินสมควรแก!เหตุ แตกต!างจากเรื่องปlองกัน
หรือจําเปน
๔. หลักในการวินิจฉัยว!า เปนการกระทําความผิด ในขณะบัน ดาลโทสะหรือไม!ตอง
วินิจฉัยโยเปรียบเทียบความรูสึกของบุคคลทั่วไปในบานะอย!างเดียวกับผูกระทํา
๕. บันดาลโมสะแทนกันได ถามีความสัมพันธใกลชิดกัน เช!น ข!มเหงบิดาถือว!าข!มเหง
บุตรดวย , ข!มเหงบุตรถือว!าข!มเหงบิดาดวย , ข!มเหงนองถือว!าข!มเหงพี่ดวย , ข!มเหงพี่ถือว!าข!ม
เหงนองดวย , ข!มเหงนาถือว!าหลานถูกข!มเหงดวย , ข!มเหงพ!อตา ถือว!าข!มเหงบุตรเขยดวย ข!ม
เหงภริยาถือว!าข!มเหงสามีดวย

ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกาที่น!าสนใจ
ฎีกาที่ ๑๙/๒๕๐๐
ภริยาหลวงฟนสามีบาดเจ็บ เพราะคลอเคลียภริยานอยต!อหนาไม!เปนบันดาลโทสะ (สุ
พจน นาถะพินธุ , ๒๕๒๕ : ๒๓๖)
ฎีกาที่ ๕๔๘/๒๕๐๐
ภริยายืนกอดกับชายในปrา ยิงชายตาย เปนบันดาลโทสะ (สุพจน นาถะพินธุ , ๒๕๒๕ :
๒๓๖)
ฎีกาที่ ๑๑๓๕ / ๒๕๐๔
ภริยาไปอยู!กับชายอื่น จําเลยไปวิงวอนใหภริยากลับ ชายนั้นว!าจําเลยเปนหนาตัวเมีย
จําเลยโกรธฆ!าชายนั้นตาย เปนบันดาลโทสะ
๖. การกระทําความผิดโดยบันดาลโทสะนัน้ ปกติก็ไดแก!การทํารายร!างกายหรือฆ!าผูข!ม
เหง อย!างไรก็ตาม การทําลายทรัพยตามมาตรา ๓๕๘ ก็อาจอางบันดาลโทสะได เช!นแกลงเอา
กอนอิฐขวางกระจกรถยนตของดํา ดําโกรธจึงเอากอนอิฐขวางกระจกรถยนตของแดงบาง ดํา
อางบันดาลโทสะได
๗. การกระทําโดยบันดาลโทสะ จะตองเปนการกระทําต!อผูข!มเหงหากกระทําต!อผูอื่น
เช!น บุตรหรือบิดาของผูข!มเหง จะอางบันดาลโทสะไม!ได
ฎีกาที่ ๒๕๒ / ๒๕๒๘
ผูตายกับพวกเล!นการพนันแลวทะเลาะกันส!งเสียงดังในยามวิกาล จําเลยอยู!บานใกลกัน
มีความชอบธรรมที่จะขอรองใหเบา ๆ ลง ผูตายกลับด!าว!าจําเลย แลวชกต!อยจําเลยผูตายกลับ
เขาไปในบานหยิบขวดมาตีศีรษะจําเลยจนโลหิตไหล จําเลยจึงหยิบปhนยิงผูตายเปนบันดาลโทสะ

แต!การที่จําเลยยิง ว. และ ศ. ซึ่งเปนบุตรและภริยาของผูตายและอยู!บานเดียวกับผูตาย
แต!คนทั้งสองมิไดร!วมทํารายจําเลยดวย จําเลยจะอางบันดาลโทสะไม!ได (เนติบัณฑิตยสภา ,
๒๕๒๘ : ๑๖๑)

ขอสังเกต
มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๗๔/๒๕๑๘
ผูตายทั้งสองด!าจําเลยหยาบชารุนแรง ประมาณครึ่งชั่วโมง จําเลยความีดดาบไปฟน
ผูตายทั้งสอง และฟนผูเสียหายซึ่ง เปนนองของผูตายอีกคนหนึ่งดวยแต!ไม!ตาย ทั้งนี้เพราะ
ผูเสียหายฟวฟนอยู!ในบริเวณที่เกิดเหตุ เสมือนสนับสนุนเปนพวกผูตายใหฮักเหิมยิ่งขึ้นถือว!า
การที่จําเลยฟนผูเสียหายเปนการกระทําโดยบันดาลโทสะ (พิพัฒน จักรางกูร , ๒๕๓๒ :
๑๐๐)
๘. การกระทํ า โดยบั น ดาลโทสะต!อ ผู ข! ม เหง แมพลาดไปถู ก บุ ค คลที่ สามซึ่ ง ถื อ ว! า
ผูกระทํามีเจตนาตามมาตรา ๖๐ ต!อบุคคลที่สาม แต!ก็อางบันดาลโทสะในการที่ผลเกิดแก!
บุคคลที่สามได เช!นกัน
ฎีกาที่ ๑๖๘๐ / ๒๕๐๙
จําเลยถูกข!มเหงแลวจําเลยไดยิงคนที่ข!มเหงในขณะนั้น แต!เนื่องจากคนที่ขม! เหงไดวิง่ หนี
ไป กระสุนปhนพลาดไปถูกผูเสียหายเขา จําเลยก็ตองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๐ แต!การกระทําของจําเลยนั้นเปนผลสืบเนื่องมาจากจําเลยถูกข!มเหงโดยไม!เปนธรรม
และกระทําลงไปโดยบันดาลโทสะ จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘
และมาตรา ๘๐ประกอบดวย มาตรา ๗๒ (เนติบัณฑิตยสภา , ๒๕๐๙ : ๒๙๓๕)

คําพิพากษาศาลฎีกาที่น!าสนใจ
ฎีกาที่ ๑๐๔๘ – ๑๐๔๙/๒๕๔๑
จําเลยเปนเจาพนักงานตํารวจออกตรวจทองที่พบผูตายกับพวกหลายคนถือไมและท!อน
เหล็กจับกลุ!มกันอยู!ในเวลาวิกาล จึงเขาไปสอบถามพวกผูตายกลับเขากลุมรุมตีจําเลยจนศีรษะ
แตกลมลงจําเลยชักปpนออกมา ผูตายกับพวกก็พากันวิ่งหนี จําเลยจึงยิงไปทางพวกผูตายกระสุน
เปนถูกผูตายทางดานหลัง ถึงแก!ความตายการกระทําของจําเลยดังกล!าวไม!เปนการปlองกัน
เพราะภยันอันตรายที่เกิดแก!จําเลยไดผ!านพนไปแลว แต!เปนการกระทําความผิดโดยบันดาล
โทสะ (พิพัฒน จักรางกูร , ๒๕๓๒ : ๘๗)

ขอสังเกต
ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาฎีกาเรื่องนี้ การกระทําของจําเลยนอกจากจะถือว!าเปนการ
กระทําโดยบันดาลโทสะแลว ยังน!าจะถือไดว!าเปนการกระทําโดยปlองกันไดดวย แต!เกินขอบเขต
เพราะเกินกว!ากรณีแห!งการจําตองกระทําเพื่อปlองกัน เนื่องจากจําเลยยิงไปที่ผูตายเมื่อผูตายวิ่ง
หนีไปแลว ถือว!าเปนการกระทําต!อภัยที่ “ผ!านพนไปแลว” แต!ถึงกระนั้นก็เปนการสืบเนื่องติด
พันมาจากการกระทําโดยปlองกันในขณะภัยที่กําลังเกิดขึ้นอยู!ในตอนแรกกล!าวคือ ขณะที่ผูตาย

กําลังกลุมรุมตีจําเลยจนศีรษะแตกลมลงนั่นเอง เมื่อการกระทําของจําเลยในช!วงที่ภัยผ!านพนไป
แลว สืบเนื่องมาจากการกระทําการชักปhนออกมาในขณะที่กําลังถูกรุมทํารายและถูกตีศีรษะ
การกระทําในตอนหลังของจําเลย จึงน!าจะพอถือไดว!าเปนการกระทําต!อ “ภัยที่ผ!านพนไป
แลว” โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อปlองกันสิทธิ ซึ่งไดกระทํามาก!อนในตอนแรกและติดพันกันอยู! จึง
น!าจะเปนการปlองกันเกินกว!า “กรรีแห!งการจําตองกระทําเพื่อปlองกัน” ดวยนอกเหนือไปจาก
การบันดาลโทสะ (จิตติ ติงศภัทิย , ๒๕๑๕ : ๒๕๘)

ขอสังเกต
ศาลฎีกาถือมาโดยตลอดว!าการกระทําต!อภัยอันตรายที่ผ!านพนไปแลวเปนบันดาลโทสะ
ไม!ใช!ปlองกัน

คําพิพากษาฎีกาที่น!าสนใจ
ฎีกาที่ ๑๓๗๑ / ๒๕๔๐ การที่ผูเสียหายซึ่งเปนเจาพนักงานในตําแหน!งนายอําเภอผูมี
หนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบไดออกคําสั่งใหจําเลยผูเปนราษฎรใน
เขตทองที่ที่ตนดูแลอยู!ใหปkดสถานบริการก!อนเวลาที่ทางราชการกําหนด อันเปนคําสั่งที่ไม!ชอบ
ดวยหนาที่และปฏิเสธการขอรองของจําเลยที่จะอนุญาตใหเปkดสถานบริการต!อตามกําหนดเวลา
ของทางราชการ ตลอดจนการผลักจําเลยที่จะอนุญาตใหเปkดสถานบริการต!อตามกําหนดเวลา
ของทางราชการ ตลอดจนการผลักจําเลยใหพนทางของตนอย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เปนธรรม
เมื่อจําเลยใชอาวุธปhนยิงผูเสียหายข!มเหงตนในขณะนั้นจึงถือไดว!าจําเลยกระทําความผิดไปโดย
บันดาลโทสะ
ฎีกาที่ ๖๕๕๘/๒๕๔๐ การที่ผูเสียหายอยู!กินฉันสามีภริยากับจําเลยมาก!อน แลวต!อมา
ไดหญิงอื่นเปนภริยาและไปอยู!กับหญิงนั้น เมื่อจําเลยของใหไปพบ ผูเสียหายไม!ยอมไป ในวัน
เกิดเหตุ จําเลยพบผูเสียหายอยู!กับหญิงอื่นโดยนุ!งผาขนหนูเพียงผืนเดียวออกมาบอกว!าจะเลิก
กับจําเลย และไล!ใหกลับบานทั้งยังตบหนาอีก ย!อมเปนการข!มเหงน้ําใจจําเลยอย!างรายแรงดวย
เหตุอันไม!เปนธรรม การที่จําเลยยิงผูเสียหายในทันทีในระยะเวลาต!อเนื่องที่ยังมีโทสะอยู! ถือได
ว!าการกระทําของจําเลยมีเหตุบันดาลโทสะตาม ป.อ. มาตรา ๗๒
ฎีกาที่ ๕๓๗๑/๒๕๔๒ การที่จําเลยยืนใชมือขางหนึ่งเกาะรถยนต และถ!ายปสสาวะรด
ตรงทายประตูดานขวา ปสสาวะย!อมจะตองถูกรถยนตไม!มากก็นอย การกระทําของจําเลยที่ใช
รถยนตของผูอื่นเปนที่กําบังในการถ!ายปสสาวะ เปนความประพฤติที่ไม!สมควรอย!างยิ่ง จําเลย
เปนผูก!อเหตุเรื่องไม!งดงามขึ้นก!อน เมื่อจําเลยถูกต!อว!าและไม!ว!าจะถูกตบทายทอยโดยบุคคลใด
ในฝrายผูเยหาหรือไม! จําเลยพึงตองอดทน การที่จําเลยตอบโตโดยมีการต!อปากต!อคํานําไปสู!การ
วิวาทที่รุนแรงแลวจําเลยใชอาวุธปhนในการวิวาท โดยไม!ปรากฏว!าฝrายผูเสียหายใชอาวุธปhนเช!น
จําเลย ดังนี้จําเลยหาสิทธิที่จะอางว!ากรทําเพื่อปlองกันโดยชอบดวยกฎหมายหรือกระทําเพราะ
บันดาลโทสะไดไม!

ฎีกาที่ ๓๗๔๓/๒๕๔๓ ก!อนเกิดเหตุ ผูเสียหายไดพูดจาหยาบคายกาวราวจําเลยโดย
พูดใหของลับแก!จําเลย ขณะที่ผูเสียหายเดินผ!านหนาจําเลย แมผูเสียหายพูดอีกว!า “จับผัวมัน
ไวปล!อยเมียมันมา” ก็ไม!ไดความว!ามีความหายอย!างไรหรือผูเสียหายจะทําอย!างไรตามที่ตนพูด
การกระทําของผูเสียหายจึงน!าจะเปนการยั่วโทสะจําเลยดวยความคะนองปากตามประสาคน
เมาสุราเท!านั้น ซึ่งไม!เพียงพอที่จะถือว!าเปนการข!มเหงจําเลยอย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เปน
ธรรม การที่จําเลยมีความโกรธแคนและทํารายผูเสียหายในขณะนั้น จําเลยจะมาอางว!ากระทํา
โดยบันดาลโทสะตามกฎหมายไม!ได
ฎีกาที่ ๒๓๗๓/๒๕๔๔ การกระทําการใดเพื่อปlองกันสิทธิของตนที่จะอางว!าเปนการ
ปlองกันโบชอบดวยกฎหมาย สิทธินั้น ตองเปนสิทธิอันบุคคลที่มีอยู!โ ดยกฎหมายรับรองและ
คุมครองใหดวย เมื่อปรากฏว!าขณะเกิดเหตุ น. ซึ่งเปนภริยาโยไม!ชอบดวยกฎหมายของจําเลย
นอนอยู!กับผูเสียหายในหอง จําเลยเขามาและยิงผูเสียหา โดย น. ไม!ไดรองใหผูใดช!วยเหลือ จึง
ไม!มีภยัน อัน ตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายอัน ละเมิด ต!อกฎหมายต!อ น. จําเลยจะอางว!า
ปlองกันสิทธิโดยชอบไม!ได แต!การที่ผูเสียหายไปลักลอบหลังนอนร!วมประเวณีกับ น. และจําเลย
ยิงผูเสียหายในขณะนั้นจึงเปนการบันดาลโทสะโยถูกข!มเหงอย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เปน
ธรรม
ฎีกาที่ ๑๐๐๔/๒๕๔๗ การที่โจทกร!วมทั้งสองเขาไปก!อเหตุวิวาทกับจําเลยโดยเขาใจว!า
จําเลยด!าตน ทั้งที่จําเลยและ ว. บอกโจทยร!วมทั้งสองว!าจําเลยไม!ไดด!า โจทกร!วมทั้งสองก็ยังหา
เรื่องกับจําเลยอยู!อีก ดังนี้ จําเลยย!อมเกิดความรูสึกโกรธทีโจทกร!วมทั้งสองซึ่งอายุนอยกว!ามาก
มาหาเรื่อง ทั้งยังผลักอกจําเลยอันเปนการแสดงว!าจะทํารายจําเลยอีกดวย การกระทําของ
โจทก'รวมทั้งสองเป5นการขมเหงจําเลยอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเป5นธรรม จําเลยใชอาวุธ
ปhนยิงโจทกร!วมทั้งสองในทันที จึงเปนการกระทําโยบันดาลโทสะ
ฎีกาที่ ๓๘๖๑/๒๕๔๗ จําเลยเปนภริยาโบชอบดวยกฎหมายของ ต. มีสิทธิปlองกันมิให
หญิงอื่นมามีความสัมพันธฉันชูสาวกับสามีของตน แต!ขณะจําเลยพบโจทกร!วมกําลังนอนหลับอู!
กับ ต. เท!านั้น มิไดกําลังร!วมประเวณีกัน ยังถือไม!ไดว!ามีภยันอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษราย
อันละเมิดต!อกฎหมาย และเปนภยันอันตรายที่ใกลจะถึงที่จําเลยจะกระทําเพื่อปlองกันสิทธิของ
จําเลยได แต!การที่โจทยร!วมเขาไปนอนหลับอยู!กับ ต. ที่เตียงนอนในฟารมเลี้ยงไก!ของสามี
จําเลย นับไดว!าเปนการกระทําที่ข!มเหงจิตใจของจําเลยอย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เปนธรรม
เมื่อจําเลยพบเห็นโดยบังเอิญมิไดคาดคิดมาก!อนและไม!สามารถถอดกลั้นโทสะไวไดใชมีดฟน
ศีรษะโจทกร!วมไปในทันทีทันใด จึงเปนการกระทําโยบันดาลโทสะ ป.อ. มาตรา ๗๒
ฎีกาที่ ๓๕๐๒/๒๕๔๘ เหตุที่จําเลยยิงผูเสียหายเนื่องจากผูเสียหายทวงถามเงินค!า
น้ํามันจากจําเลย จําเลยโกรธแลวขับรถจักรยานยนตเสียงดังใส!หนาผูเสียหาย ต!อมาประมาณ
๓๐ นาที จึงไดกลับมาพรอมกับใชอาวุธปhนยิงผูเสียหาย กรณีไม!ใช!เกิดโทสะแลวยิงผูเสียหาย
ในทันที หากแต!เปนกรณีเกิดโทสะและออกจากที่เกิดเหตุแลวประมาณ ๓๐ นาที ซึ่งมีเวลาที่

จําเลยคิดไตร!ตรองแลวจึงหวนกลับมาพรอมนําอาวุธปhนซึ่งนับว!าเปนอาวุธที่รายแรงยิงผูเสียหาย
ถือว!าเปนการกระทําโดยมีเจตนาฆ!าผูอื่นโดยไตร!ตรองไวก!อน
ฎีกาที่ ๕๗๑๔/๒๕๔๘ จําเลยไปหาผูตายที่ที่ทํางานของผูตายและถามผูตายว!า มึงเล!น
ชูกับเมียกูทําไม การที่ผูตายพูดว!ามึงไม!มีน้ํายากูเลยเล!นนั้น เปนการพูดตอบจําเลยแมจะเปน
การพูทํานองยั่วยุ แต!ไม!ถึงขนาดที่จะถือว!าเปนการข!มเหงจําเลยอย!างรุนแรง ทั้งผูตายไม!ไดพูด
ต!อหนาผูอื่นที่จะทําใหจําเลยไดรับความอับอายขายหนาผูอื่น ยังถือไม!ไดว!าจําเลยถูกผูตายข!ม
เหงอย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เปนธรรม จึงฟงไม!ไดว!าจําเลยฆ!าผูตายโดยบันดาลโทสะ
ฎีกาที่ ๑๐/๒๕๔๙ กรณีที่จะเปนการกระทําความผิด โดยบันดาลโทสะตาม ป.อ.
มาตรา ๗๒ นั้น ตองเปนเรื่องที่ผูกระทําความผิดถูกข!มเหงอย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เปนธรรม
และเหตุอันไม!เปนธรรมนั้นตองเปนเรื่องรายแรง โดยตองพิจารณาเปรียบเทียบกับความรูสึก
ของคนธรรมดา หรือวิญ}ูชนทั่ว ไปที่อยู!ในภาวะวิสัยและพฤติการณอย!างเดียวกับผูกระทํา
ความผิด จะถือเอาความรูสึกนึกคิด ของตัว ผูกระทําความผิด เปนเกณฑในการพิจารณาว!า
ผูกระทําความผิดถูกข!มเหงอย!างรายแรงดวยเหตุอันไม!เปนธรรมหรือไม!ไม!ได แมจําเลยจะเปน
ญาติผูใหญ!ของผูตาย และพูดตักเตือนผูตายเรื่องการขับรถจักรยานยนตในหมู!บานว!าไม!ใหขับ
เร็วเพราะเกรงว!าจะชนเด็ก แลวผูตายตอบว!าเปนรถของผูตายเองจะยังคงขับเร็ว และพูดทา
ทายจําเลยกว!ามึงแก!แลวอย!ามายุ!งกับกู หากแน!จริงใหลุกขึ้นมา ซึ่งเปนการแสดงกิริยาโอหัง
ไม!สมควรที่จะกระทําต!อจําเลยซึ่งเปนญาติผูใหญ!ก็ตาม แต!ยังถือไม!ไดว!าจําเลยถูกข!มเหงอย!าง
รายแรงดวยเหตุอันไม!เปนธรรม การกระทําของจําเลยจึงมิใช!การกระทําความผิดโดยบันดาล
โทสะ
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