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  เมื่อช่วงที่ผ่านมา มีข่าวความรุนแรงที่ทุกสื่อน ามาเผยแพร่ และผู้คนในสังคมต่างให้ความสนใจ เพราะ
ถ้าดูจากภาพเหตุการณ์ดูเหมือนกับผู้ก่อเหตุไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง ไม่ย าเกรงอ านาจรัฐ เนื่องจากยก
พวกเข้าต่อยตีท าร้ายกัน นอกจากนี้ยังมีการท าร้ายร่างกายของคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการวิวาทบนท้องถนนเวลา
ขับรถเบียดปาดหน้ากัน หรือพฤติการณ์ต่างๆ นานา รวมถึงเมาสุราทะเลาะวิวาทกัน ทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็น
ข่าว โดยมีหลายคดีเกี ่ยวกับการทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกายจบด้วยการยอมความ จ่ายค่าสินไหม และเสีย
ค่าปรับ 
 เมื่อไม่นานมานี้ได้มี พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) หลายมาตรา เช่น 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 372 ผู้ใดทะเลาะกันอย่างอื้ออึงในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน จากเดิมโทษ
ปรับอยู่ที่ไม่เกิน 500 บาท แต่ได้มีแก้ไขใหม่ เพิ่มโทษเป็นปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

ขณะที่ในมาตรา 391 ผู้ใดใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ 
ตัวอย่างเช่น การตบตีกัน โทษจากเดิมคือ จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ก็มี
การแก้ไขใหม่ โดยเพิ่มโทษปรับเป็นไม่เกิน 10,000 บาท 

ทั้งนี้ หากมีการถ่ายคลิปวิดีโอและน าไปเผยแพร่ ทั้งการไลฟ์สดบนเฟซบุ๊ก (Facebook live) หรือเผยแพร่
ลงที่ใดก็ตาม จะมีโทษเพิ่มด้วย เนื่องจากเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 16 มีโทษ
จ าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท 

นอกจากนี้ กรณีที่ทะเลาะวิวาทตบตีกัน และมีการถอดเสื้อผ้า ก็ผิดกฎหมายอาญามาตรา 278 ผู้ใดกระท า
อนาจาร โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย ไม่สามารถขัดขืนได้ มีโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และถ้าหากผู้ถูกกระท าเป็นเด็กที่อายุต่ ากว่า 15 ปี ก็มีโทษหนักกว่าเดิม
อีกด้วย 
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                            กฎหมายน่ารู ้

“ต่อย ตี ตบ” ไม่จบแค่จ่ายค่าปรับเสมอไป   

โดย งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
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การท าร้ายร่างกายไม่ได้จบที่
จ่ายค่าปรับเสมอไป ลองมา
พิจารณาดูกันว่าการท าร้าย
ร่างกายนั้นเป็นเหตุให้ได้รับ
อันตรายถึงข้ันไหน โทษเท่าไร 
ย อ ม ค ว า ม ไ ด้ ไ ม่ ไ ด้ ต า ม
กฎหมาย  

1. หากตบตี ถีบหน้า 
ธรรมดาโดย "ไม่เป็นเหตุให้
เป็ นอั นตรายแก่ก ายหรื อ
จิตใจ" ก็อาจเป็นความผิดลหุ
โทษ ตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 391 ผู้ใดใช้
ก าลังท าร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับ
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่
กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

2. แต่หากตบตี จน
ฟกช้ าต้องกินน้ าใบบัวบก คือ
เป็นการท าร้ายร่างกายผู้อื่น
โดยเจตนา จนเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจ กรณีนี้จะเป็นการท า
ร้ายร่างกายตาม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 295 

ผู้ใดท าร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

3. หากสาหัส ถึงข้ันใส่เฝือก หรือหยอดข้าวต้ม นอนโรงพยาบาลกว่าย่ีสิบวัน ก็เป็นความผิดฐานท าร้าย
ร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าร้ายรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง  10  ปี และ 
ปรับตั้งแต่ 1 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297  

ส าหรับการยอมความในคดีท าร้ายร่างกายกัน ความผิดฐานท าร้ายร่างกายนั้นแม้ผู้เสียหายจะยอมความ แต่
ก็ไม่มีผลให้คดียุติ เพราะการกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 และ 297 
เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ยอมความไม่ได้ 
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โดยคดีความผิดต่อแผ่นดินน้ันเป็นความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย และเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย

และศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งคู่ความจะไปท าความตกลงยอมความกันไม่ได้ แม้ว่าคู่ความจะได้ท าการยอม
ความหรือถอนฟ้องคดีไปแล้ว พนักงานสอบสวนยังอาจด าเนินคดีเอาผิดกับผู้ต้องหาได้  
 
       
    
  
 
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          การใช้อารมณ์และความรุนแรงตัดสินปัญหาไม่ใช่ทางออกที่ดี ฉะนั้นควรมีสติในการใช้ชีวิต เพราะการ
ตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงช่ัววูบอาจส่งผลกระทบที่เลวร้ายทั้งครอบครัว..!!  

 
  
 
 
 
 
  ท่ีมา :  1. https://www.komchadluek.net/news/scoop/378753 

       2. https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1001970 
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