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เร่ือง     ความผิดตอพระราชบัญญัตยิาเสพติดใหโทษ 

  โจทกฟองและแกไขคําฟองวา เมื่อวันที่  ๑๒ เมษายน  ๒๕๕๐ เวลากลางคืน

กอนเที่ยง     จําเลยทั้งสองรวมกันมีเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรดซึ่งเปนเกลือของเมท

แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีนเปนอนุพันธของแอมเฟตามีน อันเปนยาเสพติดใหโทษ

ประเภท ๑ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒ จํานวน ๕๐ เม็ด มีน้ําหนัก

สุทธิรวม ๔.๕๑๘ กรัม คํานวณเปนน้ําหนักสารบริสุทธ์ิได ๐.๘๓๔ กรัม (แปดรอยสามสิบสี่

มิลลิกรัม) ไวในครอบครองเพื่อจําหนายโดยฝาฝนตอกฎหมาย เหตุเกิดที่ตําบลคลองหนึ่ง  

อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี ตามวันเวลาดังกลาว เจาพนักงานจับจําเลยทั้งสองได

พรอมยึดเมทแอมเฟตามีน รถยนตกระบะที่จําเลยทั้งสองใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการ

กระทําผิดเปนดังกลาวเปนของกลาง  กอนคดีนี้ จําเลยทั้งสองเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดให

ลงโทษจําคุกมีกําหนด ๒ ป ๖ เดือน ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ฐานมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 

(เมทแอมเฟตามีน) เพื่อจําหนาย ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๐๖๓/๒๕๔๘ และคดีอาญา

หมายเลขแดงที่ ๑๗๓๙/๒๕๔๘ ของศาลจังหวัดสุพรรณบุรี  ตามลําดับ เมื่อวันที่ ๒๒ 



ธันวาคม  ๒๕๔๗  ซึ่งมิใชความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ จําเลย

ทั้งสองไดกระทําความผิดคดีกอนขณะอายุเกินกวาสิบเจ็ดป ในระหวางพนโทษคด ี   

ดังกลาว จําเลยทัง้สองกลับมากระทําความผิดคดีนี้ซ้ําในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกภายในเวลา

หาปนับแตวันพนโทษ  ขอใหลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ มาตรา ๑๕ ,๖๖ ,

๙๗,๑๐๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒,๓๓,๙๒ ริบเมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการ

ตรวจพิสูจนของกลาง และเพิ่มโทษจําเลยทั้งสอง 

  จําเลยทั้งสองใหการปฏิเสธ และรับวาเปนบุคคลเดียวกับจําเลยทั้งสองในคดี

ที่โจทกขอใหเพิ่มโทษ แตจําเลยที ่๑ ปฏิเสธวา คดีดังกลาวยังไมถึงที่สุด และกอนสืบพยาน 

จําเลยที ่๑ ขอถอนคําใหการเดิม และใหการใหมรับสารภาพ  

  พิเคราะหพยานหลักฐานโจทกและจําเลยที่   ๒   แลว     ขอเท็จจริงเบือ้งตน 

รับฟงเปนยุติไดวา พันตํารวจโทพีรพล โชติกเสถียร และจาสิบตํารวจนุวรรณ อรทัด กับ

พวก ไดรวมกันจับกุมจําเลยทั้งสอง พรอมยึดเมทแอมเฟตามีนจํานวน ๕๐ เม็ด รถยนต

กระบะ ยี่หอโตโยตา หมายเลขทะเบียน ชฎ - ๑๓๔๑ กรุงเทพมหานคร และเงินสดเปนของ

กลาง กลาวหาจําเลยที่ ๑ วา มีเมเทแอมเฟตามีนจํานวน ๔๐ เม็ด ไวในครอบครองเพื่อ

จําหนาย และจําเลยที ่๒  มีเมทแอมเฟตามีนจํานวน ๑๐ เม็ด ไวในครอบครองโดยไมไดรับ

อนุญาต ช้ันสอบสวนพนักงานสอบสวนแจงขอหาจําเลยทั้งสองเชนเดียวกับช้ันจับกุม 

จําเลยทั้งสองใหการปฏิเสธ ตามบันทึกคําใหการของผูตองหาเอกสารหมาย จ.๘ และ จ.๙ 

ตอมา พนักงานสอบสวนแจงขอหาจําเลยทั้งสองเพิ่มเติมวา  รวมกันมีเมทแอมเฟตามีน

จํานวน   ๕๐   เม็ด ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย จําเลยทั้งสองใหการปฏิเสธ ตามบันทึก

การแจงขอกลาวหาเพิ่มเติมเอกสารหมาย จ.๒๔ และ จ.๒๕  พนักงานสอบสวนสงเมทแอม

เฟตามีนของกลางไปตรวจพิสูจน   ผลการตรวจพบเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด    

คํานวณเปนน้ําหนักสารบริสุทธ์ิได ๘๓๔ มิลลิกรัม ตามสําเนารายงานผลการตรวจพิสูจน

เอกสารหมาย จ.๑๓ และ จ.๑๔ คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา จําเลยทั้งสองรวมกันกระทํา



ความผิดตามฟองหรือไม สําหรับจําเลยที่ ๑ ความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนของกลาง

จํานวน ๕๐ เม็ด ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย กฎหมายมิไดกําหนดอัตราโทษจําคุกตั้งแต 

๕  ป ขึ้นไป  เมื่อจําเลยที่ ๑  ใหการรับสารภาพ  ขอเท็จจริงรับฟงไดวา  จําเลยที่ ๑ กระทํา

ความผิดดังกลาวตามฟอง  ปญหาตองวินิจฉัยมีวา จําเลยที่ ๒ รวมกระทําความผิดดังกลาว

กับจําเลยที ่๑ หรือไม โจทกมีพันตํารวจโทพีรพล โชติกเสถียร และจาสิบตํารวจนุวรรณ อร

ทัด เจาพนักงานตํารวจผูรวมจับกุมจําเลยทั้งสองเปนพยานเบิกความทํานองเดียวกันวา กอน

จับกุมจําเลยทั้งสอง เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ จาสิบตํารวจนุวรรณไดรับแจงจากสายลับ

วามีชายเช้ือชาติจีนมีพฤติการณจําหนายเมทแอมเฟตามีนใหแกบุคคลทั่วไปบริเวณถนน

พหลโยธินขาเขาเขตติดตอระหวางจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึง

รายงานพันตํารวจโทพีรพลทราบ ตอมา วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ สายลับแจงจาสิบตํารวจ

นุวรรณวา ชายคนดังกลาวช่ือนายบางหรือทานบาง มีพฤติการณโดยจอดรถยนตริมถนน

พหลโยธินขาเขาโดยเปดไฟรถกระพริบใหสัญญาณระหวางจําหนายเมทแอมเฟตามีน จึง

รายงานพันตํารวจโทพีรพลเพิ่มเติม จากนั้น วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐  จาสิบตํารวจนุวรรณ

ไดรับแจงจากสายลับวา วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ บุคคลดังกลาวจะจําหนายเมทแอมเฟตา

มีนโดยใชรถยนตกระบะ ยี่หอโตโยตา สีบรอนซ หรือรถยนตกระบะ ยี่หออีซูซุ รุนดีแมกซ 

จึงรายงานผูบังคับบัญชา ตามบันทึกขอความเอกสารหมาย จ.๒๖ ถึง จ.๒๘ ในวันที่ ๑๒  

เมษายน ๒๕๕๐  พันตํารวจโทพีรพลจึงเรียกประชุมเจาหนาที่ตํารวจชุดสืบสวนเพื่อ

วางแผนจับกุมบุคคลดังกลาว    โดยใชรถยนตจํานวนสามคันเขาสกัดจับ    คันแรกใหจอด

ขวางหนารถ     คันที่สองใหจอดปดทายมีจาสิบตํารวจนุวรรณกับพวก   สวนคันที่สามมีพัน

ตํารวจโทพีรพลกับพวกเปนกําลังสนับสนุน      พยานทั้งสองกับพวกไมไดแตงชุดเจา

พนักงานตํารวจ ตอมา เวลาประมาณ ๒๑    นาฬิกา      พยานทั้งสองกับพวกขับรถยนตออก

ตรวจรถยนตคันตองสงสัยบริ เวณถนนพหลโยธินขาเขาและขาออกจนมาถึงนิคม

อุตสาหกรรมนวนคร    สายลับโทรศัพทแจงจาสิบตํารวจนุวรรณวา    ขณะนั้นรถคันตอง



สงสัย ยี่หอโตโยตา    สีบรอนซจอดอยูบริเวณริมถนนพหลโยธินขาเขาเลยสถานีบริการ

จําหนายน้ํามันคาลเท็กซไปเล็กนอย พยานทั้งสองกับพวกจึงขับรถยนตไปที่บริเวณดังกลาว    

พบรถยนตกระบะจอดอยูตามที่ไดรับแจงจริง รถคันแรกจึงเขาไปจอดขวางหนารถคันตอง

สงสัย สวนคันที่สองจอดปดทาย สวนคันที่สามจอดตอรถคันที่สอง จากนั้น จาสิบตํารวจ

นุวรรณและสิบตํารวจเอกมานพเดินไปที่ประตูรถดานคนขับ และมีเจาพนักงานตํารวจอีก

สองคนเดินไปที่ประตูรถอีกดานหนึ่ง   และใหคนในรถลงจากรถ จําเลยที่ ๑ จึงลงจากรถ

ดานคนขับ สวนจําเลยที ่๒ ลงจากรถอีกประตูหนึ่ง  เดินมาที่หนารถ  จาสิบตํารวจนุวรรณ

ตรวจคนตัวจําเลยที่  ๑  พบเมทแอมเฟตามีนบรรจุในถุงพลาสติกเขียวมีหูรูดปดเปดใน

กระเปากางเกงดานขวาของจําเลยที ่๑ ตรวจนับได ๔๐ เม็ด สวนจําเลยที่ ๒  ใหแสดงความ

บริสุทธ์ิโดยลวงสิ่งของออกจากตัว   ปรากฏวาจําเลยที ่๒ ลวงเมทแอมเฟตามีนพันดวยเทป

สีดําออกมาจากกระเปากางเกง ตรวจนับได ๑๐ เม็ด  จึงแจงขอหาจําเลยที ่๑ วา มีเมทแอมเฟ

ตีนจํานวน ๔๐ เม็ด ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และแจงขอหาจําเลยที่ ๒ วา มีเมทแอเฟ

ตามีนจํานวน ๑๐ เม็ด ไวในครอบครองโดยผิดกฎหมาย จําเลยทั้งสองใหการรับสารภาพ 

ตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.๗ นอกจากนี้ โจทกมีนางสาวจีรนันท  เลาอรุณ เปน

พยานเบิกความวา พยานไมไดทําสัญญาซื้อรถยนตกระบะของกลางจากนางสาวกิตติมา หมู

เจริญ ตามสําเนาหนังสือสัญญาซื้อขายรถยนตเอกสารหมาย จ.๒ ลายมือช่ือในหนังสือ

สัญญาดังกลาวไมใชลายมือช่ือของพยาน และโจทกยังมีนายจตุรงค หมูเจริญ เปนพยานเบิก

ความวา   พยานประกอบอาชีพซื้อขายรถเกา   พยานซื้อรถยนตกระบะของกลางมาจากนาย

มงคล   จันทรสงเคราะห   เดิมหมายเลขทะเบียน กน-๗๔๐๑ ชลบุล ีตอมา พยานจดทะเบียน

เปลี่ยนเปนหมายเลขทะเบียน ชฎ-๑๓๔๑ กรุงเทพมหานคร พยานไดฝากนางสาวกิตติมา 

หมูเจริญ หลานของพยานขายรถยนตของกลางเนื่องจากประกอบอาชีพซื้อขายรถยนตเกา

เชนกัน ตอมามีผูซื้อรถยนตของกลางไป โจทกยังมีรอยตํารวจโทสมบูรณ ขอบโคกกรวด 

พนักงานสอบสวนเบิกความวา วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๐ ขณะปฏิบัติหนาที่พนักงาน



สอบสวน  เจาพนักงานตํารวจผูรวมจับกุมนําจําเลยทั้งสองมาสงมอบพรอมเมทแอมเฟตา

มีนจํานวน ๕๐ เม็ด ซึ่งยึดไดจากจําเลยที่ ๑ จํานวน ๔๐ เม็ด และจําเลยที่ ๒ จํานวน ๑๐ เม็ด 

ตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.๗ พยานตรวจที่เกิดเหต ุทําแผนที่สังเขปแสดงสถานที่

เกิดเหตุ บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และถายภาพที่เกิดเหตุ ตามเอกสารและภาพถาย

หมาย จ.๑๐ ถึง จ.๑๒ เห็นวา   พยานโจทกทั้งสองซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจผูรวมจับกุม

จําเลยทั้งสองเบิกความสอดคลองตองกันในสาระสําคัญเปนลําดับเหตุการณตอเนื่อง นับแต

กอนเกิดเหตสุืบทราบถึงพฤติการณในการจําหนายเมทแอมเฟตามีนของจําเลยที่ ๑ โดยจอด

รถยนตกระบะริมถนนพหลโยธินและเปดไฟกระพริบใหสัญญาณในการจําหนายเมทแอม

เฟตามีนซึ่งจาสิบตํารวจนุวรรณทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชามีรายละเอียดพฤติการณใน

การจําหนายเมทแอมเฟตามีนลักษณะรูปรางและช่ือของจําเลยที ่๑   อยางชัดเจน   ตลอดจน

การวางแผนจับกุม และการพบรถยนตคันตองสงสัยตามที่ทราบจากการสืบสวนและที่

ไดรับแจงจากสายลับจอดอยูริมถนนที่เกิดเหตุ อันนําไปสูการเขาตรวจคนจับกุมจําเลยทั้ง

สอง และยึดเมทแอมเฟตามีนของกลางไดที่ตัวจําเลยที่ ๑ จํานวน ๔๐ เม็ด และจําเลยที่ ๒ 

จํานวน ๑๐ เม็ด แมพยานโจทกผูรวมจับกุมจําเลยทั้งสองจะเบิกความเกี่ยวกับบริเวณที่พบ

รถยนตของกลางจอดอยูแตกตางกับที่ระบุในภาพถายประกอบสํานวนการสอบสวนหมาย 

จ.๑๒   โดยพยานโจทกทั้งสองเบิกความวา พบรถยนตของกลางจอดเลยสถานีบริการ

จําหนายน้ํามันไป แตตามภาพถายดังกลาวระบุวาพบรถยนตของกลางจอดอยูกอนถึงสถานี

บริการจําหนายน้ํามัน     แตขอแตกตางดังกลาวเปนเพียงรายละเอียดเล็กนอย ซึ่งอาจเกิด

ความคลาดเคลื่อนได สวนที่ภาพถายของกลางเอกสารหมาย จ.๑๗ ไมมีเมทแอมเฟตามีน

ของกลางจํานวน ๑๐ เม็ด ที่พันดวยเทปพันสายไฟสีดําและพบที่ตัวจําเลยที่ ๒ นั้น เห็นวา 

รอยตํารวจโทสมบูรณพนักงานสอบสวนเบิกความยืนยันวาไดรับเมทแอมเฟตามีนของ

กลางจํานวน ๑๐ เม็ด จากเจาพนักงานตํารวจผูรวมจับกุมจําเลยทั้งสอง  นอกจากนี้   ตาม

บัญชีของกลางคดีอาญาเอกสารหมาย จ.๑๖  ระบุวามีเมทแอมเฟตามีนของกลางจํานวน ๑๐ 



เม็ด โดยจําเลยที ่๒ ลงช่ือในเอกสารดังกลาวดวย สอดคลองกับคําเบิกความของพยานโจทก

ผูรวมจับกุมจําเลยทั้งสองที่ยืนยันวาตรวจยึดไดเมทแอมเฟตามีนดังกลาวขณะที่ใหจําเลยที ่

๒ แสดงวามีสิ่งของผิดกฎหมายในตัวหรือไม   รอยตํารวจโทสมบูรณเปนพนักงาน

สอบสวนไมรูจักจําเลยทั้งสองมากอนนาเช่ือวาเบิกความไปตามความจริงในการปฏิบัติตาม

หนาที ่    ขอสงสัยดังกลาวจึงยังไมเปนขอพิรุธถึงขนาดทําใหคําเบิกความของพยานโจทก

รับฟงไมไดเสียเลย   พยานโจทกทั้งสองเปนประจักษพยานรูเห็นการตรวจคนและพบเมท

แอมเฟตามีนของกลางที่ตัวจําเลยทั้งสองปฏิบัติงานไปตามหนาที่ เมื่อไมปรากฏวาเคยรูจัก

หรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับจําเลยทั้งสองมากอน ไมมีเหตุใหระแวงสงสัยวาเบิกความ

ปรักปรําจําเลยทั้งสองใหไดรับโทษ จึงเช่ือวาพยานโจทกผูรวมจับกุมจําเลยทั้งสองเบิก

ความไปตามสัตยจริง   สวนที่จําเลยที่ ๒ เบิกความวา วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ จําเลยที่ ๑ 

ขับรถยนตกระบะของกลางมารับจําเลยที่ ๒ ที่บานเพื่อพาไปจังหวัดสมุทรปราการซึ่งจําเลย

ที่ ๑ รับจางตั้งเตน็ทในงานประจําป ระหวางทาง จําเลยที ่๑ เขาไปเติมน้ํามันในสถานีบริการ

จําหนายน้ํามันคาลเท็กซ แลวไปจอดรถหนาหองน้ํา ปรากฏวามีชายประมาณ ๑๐ คน ทราบ

ภายหลังวาเปนเจาพนักงานตํารวจถืออาวุธปนบังคับจําเลยทั้งสองลงจากรถ แลวพาจําเลยที ่

๒ แยกไปตรวจคน แตไมพบสิ่งของผิดกฎหมายจึงพากลับมาที่รถ จําเลยที่ ๒ ไดยินเจา

พนักงานตํารวจพูดวาพบเมทแอมเฟตามีน ๕๐ เม็ด  และเงินสด จากนั้นเจาพนักงานตํารวจ

นําจําเลยทั้งสองแยกขึ้นรถพาไปที่โรงแรมแหงหนึ่ง และบังคับใหจําเลยที่ ๒ ติดตอซื้อเมท

แอมเฟตามีนจากบุคคลอื่น แตจําเลยที ่๒ ไมไดทํา จําเลยทั้งสองอยูที่โรงแรมดังกลาวจนถึง

วันที ่๑๓ เมษายน ๒๕๕๐ เจาพนักงานตํารวจจึงพาจําเลยทั้งสองไปสถานีตํารวจ  จําเลยที ่

๒ ใหการรับสารภาพในช้ันจับกุมเพราะเจาพนักงานแจงวาเสียคาปรับเทานั้น โดยจําเลยที ่

๒ อางจําเลยที่ ๑ เปนพยานเบิกความสนับสนุน ซึ่งจําเลยที่ ๑ ยังเบิกความวา เจาพนักงาน

ตํารวจตรวจคนพบเมทแอมเฟตามีนของกลางที่ตัวจําเลยที่ ๑ จํานวน ๕๐ เม็ด  เห็นวา 

นอกจากจําเลยที่ ๒ ถูกจับกุมดําเนินคดีรวมกับจําเลยที่ ๑  ยังไดความจากคําเบิกความของ



จําเลยทั้งสองวา จําเลยทั้งสองรูจัก และมีความสัมพันธใกลชิดไปมาหาสูกันประจํา ยอมมี

เหตุใหเช่ือวาจําเลยที ่๑ อาจเบิกความเพื่อชวยเหลือจําเลยที่ ๒ นอกจากนี้    ขอที่จําเลยที่ ๒   

อางวาถูกจับกอนเปนเวลาถึง  ๒   วัน    และวันดังกลาวจําเลยทั้งสองจะไปจังหวัด

สมุทรปราการเพราะจําเลยที่ ๑ รับจางตั้งเต็นทนั้น คงมีแตจําเลยทั้งสองเบิกความลอยๆ 

จําเลยที ่๒ ชอบที่จะนําผูเกี่ยวของหรือลูกจางของจําเลยที่ ๑ มาเบิกความสนับสนุน การที่

จําเลยที ่๒ อางวาไปรับจางตั้งเต็นทที่จังหวัดสมุทรปราการในวันดังกลาวและถูกจับกุมจึง

ไมมีน้ําหนักใหนาเช่ือ  และที่อางวาเจาพนักงานตํารวจนําตัวจําเลยทั้งสองไปควบคุมที่

โรงแรมเปนเวลา ๒ วัน กอนสงตัวจําเลยทั้งสองใหพนักงานสอบสวน ก็เปนขออางลอยๆ 

เพราะจากคําเบิกความของจําเลยทั้งสองอางเพียงวาเจาพนักงานตํารวจใหจําเลยทั้งสอง

ติดตอซื้อเมทแอมเฟตามีนจากบุคคลอื่นเทานั้น ไมปรากฏวาเจาพนักงานตํารวจกระทําการ

อื่นใดตอจําเลยทั้งสองอีก จึงไมนาเช่ือวาเจาพนักงานตํารวจจะควบคุมตัวจําเลยทั้งสองไว

เปนเวลาถึง ๒ วัน ตามที่จําเลยทั้งสองอาง พยานหลักฐานจําเลยที่ ๒ ไมมีเหตุผลและ

น้ําหนักใหรับฟงหักลางพยานหลักฐานโจทก     พยานหลักฐานโจทกมีน้ําหนักมั่นคงรับฟง

ไดโดยปราศจากขอสงสัย ขอเท็จจริงรับฟงไดวา กอนจับกุมจําเลยทั้งสอง เจาพนักงาน

ตํารวจสืบทราบวา จําเลยที ่๑ มีพฤติการณจําหนายเมทแอมเฟตามีนโดยขับรถยนตกระบะ

มาจอดบริเวณริมถนนที่เกิดเหตุแลวเปดไฟกระพริบใหสัญญาณแกลูกคาในการจําหนายเมท

แอมเฟตามีน วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๒๒.๓๐ นาฬิกา เจาพนักงานตํารวจ

ชุดจับกุมขับรถยนตออกตรวจตามถนนพหลโยธินตามที่ไดรับแจงจากสายลับ    พบจําเลย

ทั้งสองจอดรถยนตกระบะของกลางเปดไฟรถกระพริบอยูริมถนนพหลโยธินขาเขาเพื่อ

จําหนายเมทแอมเฟตามีนใหแกลูกคา จึงเขาไปขอตรวจคนพบเมทแอมเฟตามีนของกลาง

จํานวน ๔๐ เม็ด ในกระเปากางเกงของจําเลยที ่๑ และพบเมทแอมเฟตามีนของกลางจํานวน 

๑๐ เม็ด ในกระเปากางเกงของจําเลยที่  ๒ การที่จําเลยที่ ๑   ขับรถยนตของกลางมาจอดอยู

ริมถนนในยามวิกาลโดยจําเลยที ่ ๒     นั่งรถมาดวย ซึ่งไดความจากคําเบิกความของจําเลย



ทั้งสองวา จําเลยทั้งสองรูจักไปมาหาสูและมีความสัมพันธใกลชิดกันมานาน แสดงวาจําเลย

ทั้งสองเปนทีไ่ววางใจซึ่งกันและกัน หากจําเลยที่ ๒ ไมมีสวนเกี่ยวของกับเมทแอมเฟตามีน

ของกลาง  จําเลยที ่๑    คงจะไมใหรวมเดินทางมาในยามวิกาลเชนนั้นในขณะที่จําเลยที่   ๑ 

มีเมทแอมเฟตามีนของกลางจํานวนหนึ่ง    ประกอบกับตรวจพบเมทแอมเฟตามีนของกลาง

ที่ตัวจําเลยที ่๒  อีกจํานวนหนึ่งดวย   ฉะนั้น  การที่เจาพนักงานตํารวจตรวจพบเมทแอมเฟ

ตามีนที่ตัวจําเลยทั้งสองคนละจํานวน พฤติการณแหงคดีดังกลาวจึงมีลักษณะเปนการ

แบงแยกเมทแอมเฟตามีนของกลางกันซุกซอนที่รางกายของจําเลยทั้งสอง    นาเช่ือวาจําเลย

ที่ ๒ รูเห็นการที่จําเลยที ่๑ มีเมทแอมเฟตามีนของกลางจํานวน ๔๐ เม็ด ติดตัวมาเพื่อนํามา

จําหนาย ฟงไดวาจําเลยที่ ๒ รวมกับจําเลยที่ ๑ ครอบครองเมทแอมเฟตามีนของกลาง

จํานวน ๔๐ เม็ด ที่ตรวจพบที่ตัวจําเลยที ่๑  จําเลยที่ ๒ จึงมีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีน

จํานวน ๕๐ เม็ด ไวในครอบครองเพื่อจําหนายตามฟองโจทก 

  อนึ่ง สําหรับที่โจทกขอใหเพิ่มโทษจําเลยทั้งสอง เนื่องจากจําเลยทั้งสองเคย

ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกมีกําหนด ๒ ป ๖ เดือน ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ฐานมี

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) เพื่อจําหนาย ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที ่

๑๐๖๓/๒๕๔๗ และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๗๓๙/๒๕๔๘  ของศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ตามลําดับ ในระหวางพนโทษคดีดังกลาว จําเลยทั้งสองกลับมากระทําความผิดคดีนี้ซ้ําใน

ลักษณะเดียวกนัขึ้นอีกภายในเวลาหาปนับแตวันพนโทษ เห็นวา สําหรับจําเลยที่ ๑ ไดความ

วา ในคดีดังกลาวจําเลยที่ ๑ ยื่นฎีกา คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา คดีสําหรับ

จําเลยที่ ๑ จึงยังไมถึงที่สุด สวนจําเลยที่ ๒ กระทําความผิดในคดีดังกลาวกอนวันที่ ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๐ และไดพนโทษไปกอนแลวในวันที่พระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาส

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.

๒๕๕๐ ใชบังคับ คือ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา ๔ 



ถือวาจําเลยที่ ๒ มิไดเคยถูกลงโทษในความผิดคดีดังกลาว อันเปนการลางมลทินใหแก

จําเลยที่ ๒ ดวยเหตุดังกลาว จึงเพิ่มโทษจําเลยทั้งสองไมได 

  พิพากษาวา จําเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัตยิาเสพติด     ใหโทษ 

พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสาม (๒) , ๖๖ วรรคสอง จําคุกคนละ ๑๒  ป ปรับคนละ 

๖๕๐,๐๐๐  บาท จําเลยที่ ๑ ใหการรับสารภาพ เปนประโยชนแกการพิจารณา กรณีมีเหตุ

บรรเทาโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ลดโทษใหจําเลยที ่๑ กึ่งหนึ่ง คงจําคุก

จําเลยที่ ๑ มีกําหนด ๖  ป ปรับ  ๓๒๕,๐๐๐  บาท  หากไมชําระคาปรับใหจัดการตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙,๓๐ใหกักขังแทนคาปรับเกิน ๑ ป แตไมเกิน ๒ ป ริบ

เมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการตรวจพิสูจนของกลาง คําขออื่นนอกจากนี้ใหยก/ 
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(1) ศาลวินิจฉัยพฤติการณแหงคดีทั้งปวงเพือ่บงช้ีขอเท็จจริงที่นาจะเช่ือมโยงกับจําเลยที ่ 

2  ที่ใหการปฏิเสธ  เชน จําเลยทั้งสองรูจักไปมาหาสูและมีความสัมพันธใกลชิดกัน
มานาน  การตรวจคนพบเมทแอมเฟตามีนที่ตัวจําเลยทั้งสองหรือการรวมเดินทางมา
ดวยกันในยามวิกาล  เปนตน 

(2) กฎแหงความคิดอธิบายความจริงอยูขอหนึ่งวา  ความจริงตองไมแตกตางกันในขอ
สาระสําคัญ  หากจะแตกตางกันก็ตองเปนเพียงพลความ  และคําพิพากษาฉบับนี้ยัง
ทําใหกฎขอดังกลาวนารับฟงอยู 

 
 

 นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
     11  กันยายน  2552 

 


