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เร่ือง   ความผิดตอชีวิต ประมาท ความผิดตอพระราชบัญญัติการประมง 

  โจทกฟองวา  เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๐  เวลากลางวัน  จําเลยกับนายหรั่ง  ไม

ทราบช่ือและสกุลจริง  และนายศักดิ์ไมทราบช่ือและสกุลจริง  รวมกันใชกระแสไฟฟาทําการประมง

โดยใชสายไฟฟายาวประมาณ  ๑๐๐  เมตร  มัดติดกับโลหะเหล็กและนําปลายสายไฟฟาอีกขางหนึ่ง

ตอเขากับปลั๊กไฟฟาเพื่อใหกระแสไฟฟาไหลผานไปตามสายไฟฟาและโลหะเหล็ก  แลวนําโลหะ

เหล็กที่มีกระแสไฟฟาไหลผานจุมลงไปในรองน้ําขางหมูบานสิริวลัย  ซึ่งเปนที่จับสัตวน้ําประเภทที่

สาธารณะ  ทําอันตรายและจับปลา  รวมทั้งสัตวน้ําอื่น ๆ โดยมิไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมการ

ประมง  และมิไดกระทําเพื่อประโยชนของทางราชการ  อีกทั้งเปนการกระทําโดยประมาททําให

กระแสไฟฟารั่วไหลจากสายไฟฟาและโลหะเหล็กที่จําเลยกับพวกใชทําการประมงลงในแหลงน้ํา

ดังกลาว  และช็อตนายศักดิ์ไมทราบช่ือและสกุลจริง  พวกของจําเลยถึงแกความตาย  เหตุเกิดที่ตําบล

ประชาธิปตย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  

๒๙๑,  ๙๑  พระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ. ๒๔๙๐  มาตรา  ๖,  ๗,  ๒๐,  ๖๒ ทวิ,  ๖๙ 

   

 



จําเลยใหการปฏิเสธ  

  ทางพิจารณาโจทกนําสืบวา  เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๐  เวลาประมาณ  ๑๖  

นาฬิกา  จําเลยกับนายหรั่งไมทราบช่ือและสกุลจริง  และนายศักดิ์ไมทราบช่ือและสกุลจริง  ผูตาย  

ชวนกันไปหาปลาโดยใชกระแสไฟฟาช็อตปลาที่รองน้ําขางนอกกําแพงรั้วของหมูบานสิริวลัย  ตําบล

ประชาธิปตย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  นายหรั่งและผูตายปนขามกําแพงรั้วของหมูบาน

ออกไปช็อตปลาที่รองน้ํา  สวนจําเลยคอยเสียบปลั๊กไฟฟาอยูดานในของกําแพงรั้ว  นายหรั่งตะโกน

บอกใหจําเลยเสียบปลั๊กสายไฟฟา  จําเลยเสียบปลั๊กสายไฟฟา  เปนเหตุใหกระแสไฟฟาไหลไปช็อต

ผูตายถึงแกความตาย  จําเลยกลับมาที่บานพักและเลาใหนางสมศรี  สิงหสถิต  ภรรยาของจําเลยฟง  

สวนนายหรั่งหลบหนีไป  ตอมาเวลาประมาณ  ๒๐  นาฬิกา  จําเลยไดโทรศัพทไปหานายเฉลียว  กอง

วัง  หัวหนาคนงาน  นัดใหนายเฉลียวไปพบที่บริเวณรานเซเวนอีเลฟเวนดานหลังหมูบานสิริวลัย    

นายเฉลียวไปพบจําเลย  จําเลยเลาใหนายเฉลียวฟงวาจําเลยกับนายหรั่งและผูตายพากันไปช็อตปลา  

ผูตายถูกกระแสไฟฟาช็อตตาย  นายเฉลียวไมแนใจวาจะเปนความจริงตามที่จําเลยบอกหรือไม  จึง

โทรศัพทแจงเจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรประตูน้ําจุฬาลงกรณวามีคนหายไป  ตอมาวันที่  ๓  

ตุลาคม  ๒๕๕๐  เวลาประมาณ  ๙  นาฬิกา  สิบตํารวจเอกปญญา  หมื่นศร ี เจาพนักงานตํารวจประจํา

สถานีตํารวจภูธรประตูน้ําจุฬาลงกรณไดรับแจงวามีคนพบรองเทาของผูตายวางอยูที่ขางกําแพงดาน

นอกของหมูบานสิริวลัย  สิบตํารวจเอกปญญากับพวกจึงไปตรวจคนที่บริเวณดังกลาว  พบศพผูตาย

อยูในรองน้ําขางกําแพงดานนอกของหมูบานสิริวลัย  พนักงานสอบสวนไปตรวจสถานที่เกิดเหตุและ

รวมกับแพทยทําการชันสูตรพลิกศพผูตาย  สิบตํารวจเอกปญญากับพวกเจาพนักงานตํารวจเรียก

จําเลยและนางสมศรีไปสอบปากคํา  จําเลยรับวาวันเวลาเกิดเหตุจําเลยกับนายหรั่งและผูตายชักชวน

กันไปหาปลาโดยใชกระแสไฟฟาช็อตปลา  จําเลยเปนคนคอยเสียบปลั๊กไฟฟา  สวนนายหรั่งและ

ผูตายเปนคนลงไปช็อตปลาในรองน้ํา  ผูตายถูกกระแสไฟฟาช็อตตาย  จําเลยกลับมาที่บานพักและเลา

ใหนางสมศรีฟง  จําเลยพาสิบตํารวจเอกปญญาไปยึดเอาสายไฟฟาที่ใชซ็อตปลาเปนของกลาง  

พนักงานสอบสวนสอบคําใหการนางสมศรี  สิบตํารวจเอกปญญา  และนายเฉลียว  ไวเปนพยาน  ตาม

บันทึกคําใหการเอกสารหมาย  จ.๖  จ.๗  และ  ป.จ.๑  ตามลําดับ  วันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๐  จําเลยเขา

มอบตัวตอพนักงานสอบสวนและใหการปฏิเสธ   



  จําเลยนําสืบวา  วันเกิดเหตุเวลาประมาณ  ๑๕  นาฬิกา  นายหรั่งกับผูตายชวนจําเลย

ไปช็อตปลาที่รองน้ําขางหมูบานสิริวลัย  แตจําเลยไมไป  นายหรั่งกับผูตายขามกําแพงไปช็อต ปลาที่

รองน้ํา  หางจากบริเวณที่จําเลยทํางานอยูประมาณ  ๕๐  เมตร  สักพักหนึ่งนายหรั่งกลับมาและบอกวา

ผูตายถูกไฟฟาช็อตตาย  จําเลยไมไดมีสวนรวมกระทําความผิด  เจาพนักงานตํารวจชุดจับกุมพูดวาจะ

ทํารายจําเลยและบอกใหจําเลยรับสารภาพ  ใหจําเลยลงลายมือช่ือในเอกสารแลวจะกันไวเปนพยาน  

ช้ันจับกุมจําเลยจึงยอมลงลายมือช่ือในเอกสาร   

  พิเคราะหแลว  ขอเท็จจริงรับฟงไดในเบื้องตนวา  เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เวลา

ประมาณ  ๙  นาฬิกา  เจาพนักงานตํารวจพบศพนายศักดิ์ไมทราบช่ือและสกุลจริง  ผูตาย     อยูใน

ที่วางซึ่งมีน้ําทวมขังนอกกําแพงรั้วของหมูบานสิริวลัย  ตําบลประชาธิปตย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัด

ปทุมธานี  พนักงานสอบสวนรวมกับแพทยทําการชันสูตรพลิกศพผูตาย  ตามรายงานการชันสูตร

พลิกศพหมาย  จ.๒  แพทยตรวจศพผูตาย  ตามรายงานการตรวจศพหมาย  จ.๑  เจาหนาที่งานพิสูจน

หลักฐาน  กองกํากับการ  วิทยาการเขต  ๑๑  ตรวจสถานที่เกิดเหตุและถายภาพไว  ตามรายงานการ

ตรวจสถานที่เกิดเหตุและภาพถายหมาย  จ.๓  มีปญหาตองวินิจฉัยวา  จําเลยรวมกระทําความผิดตาม

ฟองหรือไม  เห็นวา  แมโจทกจะไมมีประจักษพยานมาเบิกความถึงการกระทําผิดของจําเลย  แต

โจทกก็มีนายเฉลียว  กองวัง  เบิกความวา  วันเกิดเหตุเวลาประมาณ  ๒๐  นาฬิกา  จําเลยไดโทรศัพท

ไปหาพยาน  บอกใหพยานไปหาจําเลยโดยดวนที่บริเวณรานเซเวนอีเลฟเวนดานหลังหมูบานสิริวลัย 

พยานจึงไปพบจําเลย  จําเลยเลาใหพยานฟงวาจําเลยกับนายหรั่งและผูตายพากันไปช็อตปลาดานหลัง

หมูบานสิริวลัย  ผูตายถูกไฟช็อตตาย  รอยตํารวจตรีปญญา  หมื่นศร ี (ยศขณะเบิกความ)  เบิกความวา  

พยานกับพวกเจาพนักงานตํารวจเรียกจําเลยและภรรยาจําเลยไปสอบปากคํา  จําเลยรับวาวันเวลาเกิด

เหตุจําเลยกับนายหรั่งและผูตายชวนกันไปช็อตปลาที่รองน้ําขางหมูบาน จําเลยทําหนาที่เสียบปลั๊กไฟ  

นายหรั่งและผูตายทําหนาที่ซ็อตปลา  สักพักหนึ่งนายหรั่งบอกใหจําเลยถอดปลั๊กไฟและมาชวยผูตาย  

จากนั้นจําเลยไปชวยนายหรั่งชวยเหลือผูตาย  แตผูตายเสียชีวิตไปแลว จําเลยและนายหรั่งจึงกลับมา

หาภรรยาจําเลย  จําเลยเลาใหภรรยาจําเลยฟง  นางสมศรี  ภรรยาจําเลยใหการวาวันเวลาเกิดเหตุ

หลังจากเลิกงานแลว  ผูตาย  นายหรั่ง  และจําเลยชวนกันไปซ็อตปลาที่รองน้ําขางหมูบาน  สักพัก

หนึ่งจําเลยและนายหรั่งกลับมา  จําเลยเลาใหนางสมศรีฟงวาผูตายถูกไฟฟาซ็อตตาย  จําเลยพาพยาน



ไปยึดเอาสายไฟฟาที่ใชซ็อตปลาจากสถานที่เก็บเครื่องมือคนงานกอสราง  เปนของกลาง  นอกจากนี้

โจทกยังมีพันตํารวจโทสาคร  เจิมขุนทด  พนักงานสอบสวน  เบิกความวา  พยานสอบคําใหการนาง

สมศรี  สิบตํารวจเอกปญญา  และนายเฉลียว  ไวเปนพยาน  ตามบันทึกคําใหการเอกสารหมาย  จ.๖  

จ.๗  และ  ป.จ.๑  ตามลําดับ     เจาพนักงานตํารวจฝายสืบสวนเชิญจําเลยมาพบพยาน  พยานจึงแจง

ขอหาจําเลยวารวมกันกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย   และรวมกันใช

กระแสไฟฟาทําการประมงในที่จับสัตวน้ําโดยผิดกฎหมาย  จําเลยใหการปฏิเสธ  พยานบันทึก

คําใหการจําเลยไว  อานใหจําเลยฟงและแจงใหจําเลยทราบวาบันทึกคําใหการดังกลาวอาจใชเปน

พยานหลักฐานในช้ันพิจารณาคดีของศาลได  จําเลยจึงไมยอมลงลายมือช่ือ  พยานไดบันทึกไว  ตาม

บันทึกคําใหการเอกสารหมาย จ.๑๐  เมื่อตรวจดูบันทึกคําใหการดังกลาวแลวปรากฏวาจําเลยใหการ

โดยมีรายละเอียดเปนขั้นเปนตอนวาจําเลยกับพวกไดแบงหนาที่กันทําอยางไร  ยากที่พนักงาน

สอบสวนจะแตงขึ้นเองโดยที่มิไดมาจากปากคําของจําเลย  ทั้งคําใหการนี้ก็สอดคลองกับกับคําเบิก

ความของรอยตํารวจตรีปญญา  โดยไมปรากฏวา  รอยตํารวจตรีปญญาและ พันตํารวจโทสาครเคย

รูจักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองจําเลยมากอน  จึงไมมีเหตุระแวงสงสัยวาจะ     กลั่นแกลงปรักปรําใสราย

จําเลย  นาเช่ือวาจําเลยใหการไปตามความจริงที่เกิดขึ้นและดวยความสมัครใจ  แมจําเลยจะมิไดลง

ลายมือช่ือในบันทึกคําใหการของจําเลยในช้ันสอบสวนโจทกก็อางเปนพยานเพื่อพิสูจนความผิดของ

จําเลยได  และแมคําใหการของจําเลยในช้ันสอบสวนและคําเบิกความของพยานโจทกดังกลาวจะเปน

พยานบอกเลา  แตตามสภาพ  ลักษณะ  แหลงที่มา  และขอเท็จจริงแวดลอมของพยานบอกเลานั้น  ก็

นาเช่ือวาจะพิสูจนความจริงได  ศาลจึงรับฟงประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทกเพื่อลงโทษจําเลย

ได   ที่จําเลยนําสืบปฏิเสธวา  จําเลยไมไดมีสวนรวมในการซ็อตปลา  ช้ันจับกุมจําเลยถูกรอยตํารวจ

ตรีปญญากับพวกบังคับและจูงใจใหรับสารภาพ  บอกใหจําเลยลงลายมือช่ือในเอกสาร  จะกันไวเปน

พยานนั้น  คงมีแตตัวจําเลย      เบิกความลอยๆ  โดยไมมีพยานหลักฐานอื่นใดสนับสนุน  จึงไมมี

น้ําหนักหักลางพยานหลักฐานของโจทกได  พยานหลักฐานของโจทกมีน้ําหนักฟงไดโดยปราศจาก

สงสัยวา  จําเลยกับพวกรวมกันทําการประมงโดยใชกระแสไฟฟาช็อตปลาในรองน้ําที่เกิดเหตุจริง  

การกระทําดังกลาวนอกจากจะเปนการกระทําที่ผิดตอกฎหมายอยางชัดแจงแลวก็ยังเปนการกระทํา

โดยปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณอันถือไดวาเปนการกระทําดวยความประมาท



อีกดวย  เมื่อผูตายถูกกระแสไฟฟาที่จําเลยกับพวกรวมกันใชซ็อตปลาดังกลาวช็อตจนถึงแกความตาย

ก็ตองถือวาเปนผลโดยตรงที่เกิดจากความประมาทของจําเลยดวย  จําเลยจึงมีความผิดตามฟอง  

   พิพากษาวา   จํ า เลยมีความ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา   ๒๙๑   

พระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ. ๒๔๙๐  มาตรา  ๒๐,  ๖๒ ทวิ  ประกอบดวยประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา  ๘๓  การกระทําของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน  ใหลงโทษทุกกรรมเปนกระทง

ความผิดไป  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๙๑  ฐานกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึงแก

ความตาย  จําคุก  ๒  ปและปรับ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ฐานรวมกันใชกระแสไฟฟาทําการประมงในที่จับ

สัตวน้ํา  จําคุก  ๑  ปและปรับ  ๑๐,๐๐๐  บาท  รวมจําคุก  ๓  ปและปรับ  ๓๐,๐๐๐  บาท  คําใหการใน

ช้ันสอบสวนและทางนําสืบของจําเลยเปนประโยชนแกการพิจารณา  มีเหตุบรรเทาโทษ  ลดโทษให

หนึ่งในสาม  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๗๘  คงจําคุก  ๒  ปและปรับ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ไม

ปรากฏวาจําเลยไดรับโทษจําคุกมากอน  โทษจําคุกใหรอการลงโทษไวมีกําหนด  ๒  ป  ตามประมวล

กฎหมายอาญา  มาตรา  ๕๖  ไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๙,  ๓๐   

นายปรีชา ปติโกศล 

นายสมชัย คชวรรณ 

 
หมายเหตุ 
 

(1) คํารับของจําเลยตอบุคคลที่ตนไววางใจนั้นเปนคําพยานที่มีน้ําหนักนารับฟงในฐานะเปน
คํากลาวปรักปรําตนเอง  แมภายหลังจําเลยจะปฏิเสธในขอที่ไดกลาวปรักปรําก็ไมมั่นคง
พอแกการรับฟง  เพราะพยานแตละปากที่ไดฟงตางมาเบิกความเปนพยานถึงคํากลาว
ปรักปรํานั้น  อีกทั้งจําเลยเองก็ไดนําเจาพนักงานตํารวจไปตรวจยึดสายไฟฟาของกลาง
ดวย 

(2) นายหรั่งกับผูตายปนขามกําแพงรั้วหมูบานไปช็อตปลา  ในขณะที่จําเลยรอฟงคําสั่งนาย
หรั่งตะโกนบอกใหจําเลยเสียบปลั๊กไฟอยูบริเวณดานในกําแพง  แมจะเปนพฤติการณที่
จําเลยไมอาจเห็นเหตุการณตาง ๆ ได  แตเมื่อผูตายถูกไฟช็อต  ศาลไดวางหลักวินิจฉัยวา
เปนผลโดยตรงที่เกิดจากการกระทําของจําเลย  เสมือนหนึ่งเปนการกระทําที่จําเลยตอง
รับผิดโดยเด็ดขาดแมจะไมเจตนาหรือไมอยูในวิสัยที่จะรูเห็นเหตุการณไดเลยก็ตาม 

 
   
                นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
                  23  พฤศจิกายน 2552 



 

 


