
 
 
คําพิพากษา 
                                          คดีหมายเลขดําที ่ด. ๕๘๘๐/๒๕๕๑ 
          คดีหมายเลขแดงที ่ด. ๒๔๒๘/๒๕๕๒  

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
ศาลจังหวัดธัญบุรี 

วันที ่ ๒๑  เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
ความอาญา 

 
พนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี           โจทก  

         

นายดนุภพ หรือแปก วุฒิยิ่งยง      จําเลย 
       
เร่ือง        ความผิดตอพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ         
 
  โจทกฟองวา จําเลยไดกระทําความผิดตอกฎหมายหลายกรรมตางกัน กลาวคือ 

ก. เม่ือวันที ่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลากลางคืนหลังเที่ยง จําเลยจําหนายโดยการ

ขายเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด ซ่ึงเปนเกลือของเมทแอมเฟตามีน (เมทแอมเฟตามีนเปนอนุพันธ

ของแอมเฟตามีน) อันเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ใหแกนายณรงค หรือรุง บรรจงปน  จํานวน 

๑ เม็ด (หนวยการใช) ไมทราบนํ้าหนักแนชัด ในราคา ๒๕๐ บาท โดยไมไดรับอนุญาต อันเปนการฝา

ฝนตอกฎหมาย  

ข. เม่ือวันที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลากลางวัน จําเลยมีเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอ

ไรด ซ่ึงเปนเกลือของเมทแอมเฟตามีน (เมทแอมเฟตามีนเปนอนุพันธของแอมเฟตามีน) อันเปน

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ จํานวน ๑ เม็ด (หนวยการใช) มีนํ้าหนักสุทธิ ๐.๐๙๐ กรัม (ศูนยจุด

ศูนยเกาศูนยกรัม) ไวในครอบครอง โดยไมไดรับอนุญาต อันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย  

 เหตุตามฟองขอ ก. และ ขอ ข. เกิดที่ ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามวัน

เวลาดังกลาวในฟองขอ ข. เจาพนักงานจับกุมจําเลยไดพรอมดวยเมทแอมฟตามีนไฮโดรคลอไรดซ่ึงมีไว

ระหวาง 



ในครอบครองเปนความผิดในฟอง ขอ ข. เปนของกลาง ขอใหลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให

โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔,๗,๘,๑๕,๖๖,๖๗ และขอใหนับโทษจําเลยตอจากโทษของจําเลยใน

คดีอาญาหมายเลขแดงที ่๔๙๖๓/๒๕๕๑ ของศาลน้ี  

จําเลยใหการปฏิเสธ  แตกอนสืบพยานโจทก ใหการใหมรับสารภาพตามฟองโจทกขอ 

ข. สวนฟองขอ ก. ยังคงยืนยันใหการปฏิเสธ  และ รับวาเปนบุคคลคนเดียวกันกับจําเลยในคดีที่โจทก

ขอใหนับโทษตอ  

  พิเคราะหพยานหลักฐานโจทกและจําเลยแลว ขอเท็จจริงเบื้องตนรับฟงไดตามที่คูความ

นําสืบรับกันและที่จําเลยแถลงรับขอเท็จจริงโดยไมโตแยงเปนอยางอ่ืนวา เม่ือวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 

๒๕๕๑ เจาพนักงานตํารวจจับกุมจําเลยไดพรอมดวยยาเสพติดของกลาง จํานวน ๑ เม็ด ยาเสพติดของ

กลางเม่ือสงไปตรวจพิสูจนรับแจงผลการตรวจวา เปนเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด ซ่ึงเปนเกลือของ

เมทแอมฟตามีนและเปนอนุพันธของแอมฟตามีน มีนํ้าหนัก ๐.๐๙๐ กรัม ตามรายงานผลการตรวจ

พิสูจน เอกสารหมาย จ.๑ คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา จําเลยไดกระทําความผิดตามฟองโจทกหรือไม 

เห็นวา ขอหามีเมทแอมฟตามามีนไฮโดรคลอไรดอันเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ตามฟองขอ ข. 

กฎหมายไมไดกําหนดอัตราโทษอยางต่ําใหจําคุกตั้งแตหาปขึ้นไป เม่ือจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง

ในขอน้ี ขอเท็จจริงจึงฟงไดตามคํารับสารภาพของจําเลยวา จําเลยไดกระทําความผิดตามฟอง ขอ ข.จริง 

ปญหาตอไปมีวา จําเลยกระทําความผิดฐานจําหนายยาเสพติดตามฟองโจทกขอ ก. หรือไม   โจทกมี 

นายณรงค หรือรุง บรรจงปน เบิกความวา ตนเองถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุมดําเนินคดีขอหาเสพ

ยาเสพติด เม่ือถูกสืบสวนถามถึงที่มาของยาเสพติดที่ซ้ือมาเสพ จึงใหการวาไดซ้ือมาจากจําเลย โดยได

พาเจาพนักงานตํารวจไปชี้จุดหรือบริเวณที่ซ้ือยาเสพติดมาจากจําเลย   พรอมกับเขียนบันทึกคํารับ

สารภาพดวยลายมือตนเอง และเม่ือเจาพนักงานตํารวจ นําภาพจําเลยตามภาพถายประวัติคนของสถานี

ตํารวจมาใหดู ไดยืนยันวาจําเลยเปนผูที่ขายยาเสพติใหตนเอง ตามเอกสารหมาย จ.๓ ถึง จ.๕ 

นอกจากน้ียังไดใหการเปนพยานไวกับพนักงานสอบสวนดวย ตามสําเนาคําใหการเอกสารหมาย จ.๙  

กับมี พันตํารวจตรีไชยา ภูละมุล และ จาสิบตํารวจนครินทร งิ้วราย เจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวน สถานี 

 



ตํารวจภูธรคลองสิบสอง เบิกความทํานองเดียวกันวา เม่ือวันที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ สืบสวนทราบวา  

มีกลุมวัยรุนม่ัวสุมเสพยาเสพติดที่บริเวณโตะสนุกเกอร คลองสิบสอง จึงรวมกันไปตรวจสอบและพบ

นายณรงค มีลักษณะของคนเสพยาเสพติด จึงเชิญตัวไปตรวจปสสาวะ และสงปสสาวะไปตรวจพิสูจนที่

โรงพยาบาลลําลูกกา รับแจงผลการตรวจจากแพทยวา พบสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน จึงจับกุม

นายณรงค ดําเนินคดีขอหาเสพยาเสพติด และสงมอบตัวใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนขยาย

ผลตอไป ภายหลังพนักงานสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายจับจําเลยไว ในขอหา

จําหนายยาเสพติดใหโทษ ซ่ึงติดตามจับกุมตัวจําเลยไดภายหลัง โดยขณะจับกุมคนพบยาเสพติดในตัว

จําเลยได จํานวน  ๑ เม็ด จึงแจงขอกลาวหาตามหมายจับใหจําเลยทราบ และแจงขอหาดวยวา มี

ยาเสพติดใหโทษไวในครอบครอง จําเลยใหการปฏิเสธขอหาจําหนายยาเสพติดตามหมายจับ แตใหการ

รับสารภาพขอหามียาเสพติดไวในครอบครอง ตามสําเนาบันทึกการจับกุม เอกสารหมาย จ.๕ และ จ.๖ 

และมีแพทยหญิงวรยา โบสุวรรณ เบิกความวา ไดรับตัวอยางปสสาวะของนายณรงคมาตรวจพิสูจน 

ตรวจแลวพบสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน จึงจัดทํารายงานผลการตรวจแจงใหเจาพนักงานตํารวจ

ทราบ ตามสําเนารายงานแจงผลการตรวจ เอกสารหมาย จ.๒ นอกจากน้ีมี พันตํารวจตรีกษิดิศ เทียกสี

บุญ พนักงานสอบสวนเบิกความวา ภายหลังรับมอบตัวนายณรงค จากชุดจับกุมเพื่อดําเนินคดีขอหาเสพ

ยาเสพติด ไดสอบสวนนายณรงคเพิ่มเติมแลว รับวาไดซ้ือยาเสพติดมาจากจําเลย จึงใหเขียนบันทึกคํา

รับสารภาพดวยลายมือ ตามเอกสารหมาย จ.๓ และ สอบสวนนายณรงคไวเปนพยาน ตามเอกสาร

หมาย จ.๙ จากน้ันรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายจับจําเลยไว ในขอหาจําหนายยาเสพติดใหโทษ 

เม่ือชุดจับกุมติดตามจับกุมจําเลยตามหมายจับพรอมตรวจยึดยาเสพติดไดเพิ่มเติม   ไดนําตัวจําเลยมา 

สงมอบใหพรอมของกลาง จึงแจงขอกลาวหาแกจําเลยเชนเดียวกับชั้นจับกุม จําเลยใหการรับสารภาพ

ขอหามียาเสพติดไวในครอบครอง แตใหการปฏิเสธขอหาจําหนายยาเสพติด ตามบันทึกคําใหการผูตอง 

หา เอกสารหมาย จ.๑๐ เห็นวา คดีน้ี พยานโจทกที่นําสืบเกี่ยวกับขอหาจําหนายยาเสพติดของจําเลย คง

มีนายณรงค หรือ รุง บรรจงปน เพียงปากเดียว ที่เปนประจักษพยาน พยานปากอ่ืนลวนเปนพยานบอก

เลา แตนายณรงคเอง ก็เปนผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดวยกัน โดยเปนผูเสพ จึงตองรับฟงคํา

เบิกความของนายณรงค ดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง เน่ืองจาก คดีน้ี โจทกไมมียาเสพติดหรือเงินที่ซ้ือ



ยาเสพติดมาเปนพยานหลักฐาน  คงมีเพียงคําเบิกความ และผลการตรวจพิสูจนการเสพยาเสพติดของ

นายณรงควา มีเมทแอมฟตามีนในตัวอยางปสสาวะ กับ พยานหลักฐานอ่ืนในชั้นสอบสวน ซ่ึงเปนพยาน

บอกเลา เชน บันทึกคํารับสารภาพที่เขียนดวยลายมือของนายณรงค บันทึกการชี้ภาพถายที่นายณรงค

ถายภาพบริเวณสถานที่ซ้ือยาเสพติดไวเพียงคนเดียว  เม่ือพิจารณาคําเบิกความของนายณรงค ในชั้น

พิจารณาแลว มีความแตกตางเปนขอพิรุธ เชน เบิกความวา ภายหลังเลนสนุกเกอรกับนายรักแลว ได

โทรศัพทติดตอกับจําเลยเพื่อขอซ้ือยาเสพติด และนัดหมายสงมอบกันที่บริเวณที่บริเวณหมูบานเคหะ 

หมูที ่๙  เม่ือพบกันจําเลยไดสงมอบยาเสพติดที่บรรจุอยูในถุงพลาสติกธรรมดาให นายณรงคก็สงมอบ

เงิน ๒๕๐ บาท ใหจําเลยไป แตปรากฏขอเท็จจริงจากคําใหการในชั้นสอบสวนของนายณรงคตาม

เอกสารหมาย จ.๙ ที่ใหการไววา “ .. ขณะที่ขา ฯ กลับจากไปแทงสนุกเกอรที่หนาหมูบานเคหะ หมูที่ ๙ 

ขาฯ ไดขับขีร่ถจักรยานยนตออกมา และไดพบกับนายแปก ฯ ที่หนาหมูบาน ซ่ึงขับรถจักรยานยนตสวน

ออกมาพอดี ขาฯ จึงเรียกใหหยุด และสอบถามวา มีของหรือไม นายแปกฯ บอกวามี จะเอาเทาไร ขาฯ 

ตอบวา เอาอันหน่ึง หรือ ๑ เม็ด นายแปกไดควักยาบาออกจากกลองใสของบริเวณหนารถ  แลวสงมอบ 

ใหขา ฯ ขาฯ จึงถามราคาวาเทาไร นายแปกบอกวา ๒๕๐ บาท ขาฯ จึงสงเงินใหไป ๒๕๐ บาท ......” 

จากคําเบิกความในชั้นพิจารณา และ คําใหการในชั้นสอบสวนดังกลาว   ถือวามีความแตกตางกันใน

สาระสําคัญอยางมาก เพราะในชั้นพิจารณาไดเบิกความทํานองวา มีการโทรศัพทส่ังซ้ือยาเสพติดกันกอน 

โดยสอบถามราคา และ นัดหมายสงมอบ เม่ือพบกันก็ไดสงมอบแลกเปล่ียนกันทันที แตในชั้นสอบสวน

กลับใหการทํานองวา พบกันโดยบังเอิญ และไมไดนัดหมายส่ังซ้ือ ทั้งยังไดสอบถามราคากันภายหลัง  

นอกจากน้ี  นายณรงค ยังไดเบิกความตอบคําถามคานของทนายจําเลยดวยวา “ ในวันที่ถูกตํารวจ

จับกุม ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ (วันที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑) ขาฯ ก็เสพยาเสพติดดวย แตซ้ือ

ยาเสพติดมาจากบุคคลอ่ืนไมใชจําเลย”  ดังน้ัน ผลการเสพยาเสพติดของนายณรงค ซ่ึงมีการตรวจ

พิสูจนในวันที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ตามรายงานผลการตรวจเอกสารหมาย จ.๒ จึงอาจเปนผลการ

เสพยาเสพติดคร้ังใหม  ที่ไมสามารถยืนยันไดวาจะเปนผลของการเสพยาเสพติดที่ไดซ้ือจากจําเลยใน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ อันเปนวันกระทํ าความผิดตามฟองโจทกจ ริงหรือไม  ดัง น้ัน 

พยานหลักฐานของโจทกที่นําสืบรับฟงมาไดเพียงเทาน้ี จึงยังมีความสงสัยอยูตามสมควรวา จําเลยจะได



กระทําความผิดตามฟองโจทกในขอหาน้ีจริงหรือไม ตองยกประโยชนแหงความสงสัยใหกับจําเลยใน

ขอหาน้ี  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ วรรคสอง 

พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง , ๖๗  จําคุก ๑ ป  จําเลยใหการรับสารภาพ เปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุ

บรรเทาโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘  ลดโทษใหกึ่งหน่ึง  คงจําคุก ๖ เดือน  ใหนับโทษ 

จําคุกของจําเลยตอจากโทษจําคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๔๙๖๓/๒๕๕๑ ของศาลน้ี ขอหาอ่ืน

นอกจากน้ีใหยกฟอง /  

นายสมศักดิ ์    แกวเจริญไพศาล 

นางสาวอําพรรัตน   พงษพรม           

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 


