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เร่ือง    ลักทรัพย 

  โจทกฟองวา เมื่อระหวางวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เวลากลางคืนหลังเที่ยงถึง

วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เวลากลางวัน จําเลยลักเอาสรอยขอมือทองคําหนัก ๑ บาท จํานวน    ๑ 

เสน ราคา ๑๓,๐๐๐ บาทของนางณัฐชยา จาบทอง ผูเสียหายไปโดยทุจริต เหตุเกิดที่ตําบลบึงยี่โถ 

อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตอมาในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เจาพนักงานจับจําเลยได 

ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔, ๓๓๕ และใหจําเลยคืนหรือใชราคาทรัพย

จํานวน ๑๓,๐๐๐ บาทแกผูเสียหาย 

  จําเลยใหการปฏิเสธ 

  พิเคราะหพยานหลักฐานโจทกและจําเลยโดยตลอดแลว คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา 

จําเลยไดกระทําความผิดตามฟองหรือไม โจทกมีนางณัฐชยา จาบทอง ผูเสียหายเปนพยานเบิกความ

ไดความวา ผูเสียหายมีที่อยูอาศัยอยูหองเชาเลขที่ ๘ บนช้ันที่ ๒ ของบานเลขที่ ๑๘/๔๐๔ ในซอย

สะอาดพัฒนา หมูที่ ๒ ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยผูเสียหายเขาพักอาศัยมา

ตั้งแตประมาณชวงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๐ ตอมาผูเสียหายรูจักกับจําเลย จากนั้นเมื่อประมาณ    ตน

เดือนมีนาคม ๒๕๕๐ ผูเสียหายชักชวนจําเลยมาพักอาศัยอยูดวยกันที่หองเชาของผูเสียหาย จําเลยจึง



เขามาพักอาศัยอยูกับผูเสียหายที่หองเชาดังกลาวตั้งแตนั้นเปนตนมา จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๔ 

พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผูเสียหายเดินทางไปทํางานที่ตางจังหวัดและไดเดินทางกลับมาถึงที่หองเชาเวลา

ประมาณ ๒๒ นาฬิกา กอนผูเสียหายเขาไปในหอง ไดถอดสรอยขอมือทองคําหนัก ๑ บาท ราคา

ประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาทของผูเสียหายที่สวมใสที่ขอมือเก็บไวในกระเปาสะพาย จากนั้นไดเขาไปใน

หองพบจําเลย  ผูเสียหายล็อกประตูทางดานหนาและดานหลังหอง แลวนํากระเปาสะพายซึ่งใส

สรอยขอมือทองคําไปวางไวที่ผนังหองดานหนึ่ง ขณะนั้นจําเลยนั่งอยูมุมหองอีกดานหนึ่ง จากนั้น

ผูเสียหายเขาไปอาบน้ํา ตอมาอีกประมาณ ๓๐ นาที ผูเสียหายออกจากหองน้ํา เห็นจําเลยนั่งอยูที่เดิม 

ผูเสียหายคุยกับจําเลยพักหนึ่งจึงไดปดในหองแลวเขานอนพรอมกัน ตอมาเวลาประมาณ ๕ นาฬิกา 

ผูเสียหายตื่นนอนขึ้นเตรียมตัวอาบน้ําจะไปทํางาน ในเวลานั้นจําเลยยังคงนอนอยู ตอมาเวลา

ประมาณ          ๖  นาฬิกา  ผูเสียหายจะออกไปทํางาน  กอนออกจากหองไดตรวจดูกระเปาสะพาย 

พบวาสายกระเปาสะพายที่ผู เสียหายไขวไวเปนสัญลักษณมีคนเคลื่อนยายทําใหผิดตําแหนง 

ผูเสียหายสงสัยวามีคนเปดกระเปาสะพายของผูเสียหาย จึงเปดกระเปาสะพายออกดู ไมพบสรอย

ขอมือทองคําภายในกระเปาแลว แตผูเสียหายไดออกจากหองไปทํางาน โดยยังมิไดสอบถามจําเลย 

แตผูเสียหายเช่ือวาจําเลยเปนผูลักเอาสรอยขอมือทองคําของผูเสียหายไป เนื่องจากในชวงเวลาที่เกิด

เหตุมีเพียงผูเสียหายและจําเลยอยูภายในหอง หลังจากนั้นอีกประมาณ ๒ ถึง ๓ วัน ขณะที่อยูภายใน

หองเชากับจําเลย ผูเสียหายสอบถามจําเลยวาไดเอาสรอยขอมือทองคําของผูเสียหายไปหรือไม 

จําเลยปฏิเสธวามิไดเอาไป หลังจากนั้นอีกประมาณ  ๒ ถึง ๓ เดือน ไดมีนายนิยม สาจันทึก

โทรศัพทมาหาผูเสียหาย อางวานายนิยมเปนคนรักของจําเลย และสอบถามผูเสียหายวาสรอยขอมือ

ทองคําของผูเสียหายไดหายไปหรือไม พรอมกับแจงวาจําเลยไดนําสรอยขอมือทองคําซึ่งมีลักษณะ

เหมือนกับของผูเสียหายเอาไปใหนายนิยมดู เมื่อผูเสียหายรับกับนายนิยมวาสรอยขอมือทองคําของ

ผูเสียหายซึ่งมีลักษณะตรงกับที่นายนิยมเห็นจากจําเลยไดสูญหายไป นายนิยมสอบถามผูเสียหายวา

จะแจงความดําเนินคดีกับจําเลยหรือไม โดยนายนิยมรับปากจะเปนพยานให ผูเสียหายจึงมั่นใจวา

จําเลยเปนคนลักเอาสรอยขอมือทองคําของผูเสียหายไป ดังนั้นในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

ผูเสียหายจึงไปแจงความรองทุกขตอเจาพนักงานตํารวจใหดําเนินคดีแกจําเลยในขอหาลักทรัพย 

และโจทกมีพันตํารวจโทตระกูล เกียวประเสริฐ พนักงานสอบสวนเปนพยานเบิกความวา เมื่อพยาน



รับแจงความรองทุกขแลวไดสอบคําใหการผูเสียหายไวในฐานะผูกลาวหา โดยผูเสียหายใหการตอ

พยานวา เมื่อตรวจพบวาสรอยขอมือทองคําหายไป ไดพยายามติดตอกับจําเลย แตติดตอไมได 

จนกระทั่งเวลาผานไปประมาณ ๑ เดือนจึงสามารถติดตอจําเลยไดทางโทรศัพท จําเลยยอมรับวาลัก

เอาสรอยขอมือทองคําของผูเสียหายไปจริง และขอเวลา ๒ เดือนจะนําสรอยขอมือทองคํามาคืนให  

แตเมื่อครบกําหนดจําเลยไมคืนสรอยดังกลาว ผูเสียหายจึงมาแจงความรองทุกขใหดําเนินคดีกับ

จําเลย นอกจากนี้พยานไดสอบคําใหการนางสาวเมญา สมพันเลิศ ซึ่งเปนผูเชาหองอยูใกลเคียงกับ

หองเชาของผูเสียหายไวเปนพยาน ปรากฏตามบันทึกคําใหการพยานเอกสารหมาย จ.๑๐ และจัดทํา

บัญชีทรัพยถูกประทุษรายไว ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๘  ไดออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ พรอม

กับจัดทําแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุและบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีอาญาไว ปรากฏ

ตามเอกสารหมาย จ.๙ และ จ.๑๑ รวมทั้งไดถายภาพผูเสียหายนําช้ีที่เกิดเหตุไว ปรากฏตามภาพถาย

ประกอบบันทึกการนําช้ีที่เกิดเหตุประกอบคดีอาญาหมาย จ.๕ ถึงจ.๗ ตอมาเมื่อเจาพนักงานตํารวจ

รวมกันจับกุมจําเลยไดตามหมายจับ และนําตัวจําเลยสงมอบพยานดําเนินคดี พยานแจงขอหาในช้ัน

สอบสวนเชนเดียวกับในช้ันจับกุมแกจําเลยวา ลักทรัพยในเวลากลางคืน จําเลยใหการปฏิเสธ เห็นวา 

โจทกไมมีประจักษพยานที่เห็นเหตุการณขณะคนรายลักสรอยขอมือทองคําของผูเสียหาย คงมีแต

พยานแวดลอมคือตัวผูเสียหายที่เบิกความยืนยันวาสรอยขอมือทองคําของผูเสียหายไดสูญหายไปใน

ชวงเวลาที่จําเลยอยูกับผูเสียหายในหองที่เกิดเหตุเพียงสองคน แตผูเสียหายเปนพยานเดี่ยว ตองรับ

ฟงดวยความระมัดระวัง ไดขอเท็จจริงจากคําเบิกความของผูเสียหายวา ขณะผูเสียหายตรวจพบวา

สรอยขอมือทองคําหายไปนั้น จําเลยอยูในหองดวย แตผูเสียหายกลับมิไดสอบถามหรือตรวจคนหา

ทรัพยที่ตัวจําเลย ภายหลังเมื่อผูเสียหายสอบถามจําเลยแลวจําเลยปฏิเสธวามิไดลักทรัพยของ

ผูเสียหายไป ผูเสียหายก็ยังมิไดแจงความรองทุกขตอ        เจาพนักงานตํารวจใหดําเนินคดีแกจําเลย 

ผูเสียหายไปแจงความรองทุกขหลังเกิดเหตุเปนเวลานานประมาณ ๓ เดือน โดยอางวามีนายนิยม  

สาจันทึก บุคคลที่อางตัวเปนคนรักของจําเลยโทรศัพทแจงผูเสียหายวาจําเลยนําสรอยขอมือทองคํา

ของผูเสียหายที่ถูกลักไปมาใหนานิยมดู ผูเสียหายจึงมั่นใจวาจําเลยเปนคนรายที่ลักทรัพยของ

ผูเสียหาย และนายนิยมรับปากกับผูเสียหายวาจะไปเปนพยานให แตในการไปแจงความรองทุกข 

ผูเสียหายมิไดนําตัวนายนิยมไปใหการตอพนักงานสอบสวนแตอยางใด ซึ่งขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ



ไปแจงความรองทุกขนั้น ผูเสียหายเบิกความตอบทนายจําเลยถามคานวา ผูเสียหายแจงตอพนักงาน

สอบสวนวามีนายนิยมเปนพยานที่พบสรอยขอมือทองคําของผูเสียหายที่ตัวจําเลย แตพันตํารวจโท

ตระกูล พนักงานสอบสวนผูรับแจงความรองทุกขกลับเบิกความตอบทนายจําเลยถามคานวา พยาน

ไมเคยไดยินช่ือนายนิยมมากอน นอกจากนี้พันตํารวจโทตระกูลเบิกความวาในการไปแจงความรอง

ทุกขนั้น ผูเสียหายใหการตอพยานวา หลังเกิดเหตุลักทรัพยประมาณ ๑ เดือน ผูเสียหายโทรศัพท

ติดตอกับจําเลยได จําเลยยอมรับกับผูเสียหายวาเปนคนลักเอาสรอยขอมือทองคําของผูเสียหายไป

และจะนํามาคืนใหแกผูเสียหาย แตขอเท็จจริงในสวนนี้ผูเสียหายมิไดเบิกความถึง  ทั้งที่เปนเรื่อง

สําคัญที่จะเปนขอบงช้ีวาจําเลยเปนผูลักทรัพยของผูเสียหายไป คําเบิกความของผูเสียหายจึงมีขอ

พิรุธหลายประการ สวนคําเบิกความของพันตํารวจโทตระกูลที่ระบุวาจําเลยเปนคนรายก็เปนเพียง

พยานบอกเลาที่รับฟงขอเท็จจริงมาจากผูเสียหายซึ่งเบิกความมีขอพิรุธดังที่ไดวินิจฉัยมาแลว จึง

ไมใชพยานที่จะรับฟงไดวาจําเลยเปนคนราย เมื่อจําเลยใหการปฏิเสธตลอดมาทั้งในช้ันจับกุมและ

ช้ันสอบสวนทั้งไมไดยึดทรัพยของผูเสียหายไดที่ตัวจําเลย เชนนี้พยานหลักฐานโจทกเทาที่นําสืบมา 

จึงยังเปนที่สงสัยตามสมควรวาจําเลยจะไดกระทําความผิดตามฟองหรือไม ตองยกประโยชนแหง

ความสงสัยใหเปนคุณแกจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ วรรค

สอง กรณีไมจําตองวินิจฉัยพยานหลักฐานของจําเลยอีกตอไป 

  พิพากษายกฟอง./ 

 

นายประทักษ  หัสด ี

 

นายทศพรรณ  คงเพียรธรรม 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 
พยานเดี่ยวตองเปนคําพยานที่มีเหตุผลหนักแนนมั่นคงและปราศจากขอชวนใหนาสงสัย
อยางใดๆ ถึงจะมีน้ําหนักเพียงพอรับฟงลงโทษจําเลยได  สําหรับคดีนี้ปรากฏวาพยานเดี่ยว
ปากผูเสียหายนั้นมีพฤติการณชวนใหนาสงสัยหลายประการ  เชน การมิไดตรวจสอบหรือ
สอบถามจําเลยหลังเกิดเหตุทั้งๆที่มีโอกาส  การปลอยเวลาใหลวงเลยผานไปโดยมิได
กระตือรือรนแจงความรองทุกขตอเจาพนักงานตํารวจ  หรือการเบิกความตอบคําถามคานที่
แตกตางจากพยานปากพนักงานสอบสวน เหลานี้  เปนตน  จึงทําใหผลของคดีแตกตางจาก
คดีอาญาหมายเลขแดงที ่4527/2552  

 
  
นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
     16 กันยายน  2552 

 


