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                                                                              คดีหมายเลขดําท่ี  อ.๓๗๙๒/๒๕๕๑ 

                                                                       คดีหมายเลขแดงท่ี อ.๓๖๒ /๒๕๕๓ 

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
ศาลจังหวัดธัญบุรี 

วันท่ี ๒๘  เดือน  มกราคม พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 

ความอาญา 

 พนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี                                             โจทก 

        
ระหวาง        
                  นายมงคล ยืนทน  ท่ี ๑  
                 นายบุญถ่ิน ฝูงกล่ิน  ท่ี ๒  

      นายนรินทร เดนดวง  ท่ี ๓                                             จําเลย 
 
เร่ือง   ลักทรัพยหรือรับของโจร   

                               โจทกฟองวา  เม่ือระหวางวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ถึงวันท่ี ๑๗ มีนาคม 

๒๕๕๑ วันเวลาใดไมปรากฏชัด เวลากลางคืนหลังเท่ียง ไดมีคนรายหลายคนบังอาจรวมกันลักทรัพยเอา

สายไฟ THW 2*1.5 เสนละ ๑.๒-๑.๕ เมตร รวม ๕๐ เมตร ราคา ๓,๐๕๐ บาท สายไฟ THW 2*2.5 

เสนละ ๑.๒-๑.๕ เมตร รวม ๕๐ เมตร ราคา ๑,๘๕๐ บาท  สายไฟ THW 1*10 เสนละ ๑.๒-๑.๕ เมตร 

รวม ๕๐ เมตร ราคา ๒,๔๕๐ บาท รวมราคมท้ังส้ิน ๗,๓๕๐ บาท ของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท  

จํากัด(มหาชน) ผูเสียหาย ซ่ึงอยูในความครอบครองของนายสรไกร จันระมาด ไปโดยทุจริต โดย

คนรายไดรวมกันใชรถจักรยาน จํานวน ๑ คัน เปนยานพาหนะเพ่ือสะดวกในการกระทําความผิดและ

การพาทรัพยนั้นไป เหตุลักทรัพยเกิดท่ีตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ตอมาวันท่ี 

๑ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา เจาพนักงานจับจําเลยท้ังสามไดพรอมดวยสายลวดทองแดงท่ี 

/ปอกลอก....... 
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ปอกลอกเอาฉนวนหุมออกแลว จํานวน ๕ กิโลกรัม ซ่ึงเปนทรัพยสวนหนึ่งของผูเสียหายท่ีถูกคนราย

รวมกันลักเอาไปดังกลาวขณะอยูในความครอบครองของจําเลยท้ังสาม  นําสงพนักงานสอบสวน        

ทําการสอบสวนแลว  ท้ังนี้ตามวันเวลาและสถานท่ีดังกลาว จําเลยท้ังสามไดรวมกันลักทรัพย                  

เอาสายไฟ ราคา ๗,๓๕๐ บาทของผูเสียหายไปโดยทุจริต หรือภายหลังเกิดเหตุคนรายรวมกันลักทรัพย

แลว วันเวลาใดไมปรากฏชัด จําเลยท้ังสามไดรวมกันรับของโจร โดยชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวย                    

พาเอาไปเสีย ซ้ือ รับจํานํา หรือรวมกันรับไวดวยประการใด ซ่ึงสายลวดทองแดงของกลางซ่ึงเปนทรัพย

สวนหนึ่งของผูเสียหายท่ีถูกคนรายรวมกันลักเอาไป โดยรูอยูแลววาเปนทรัพยท่ีไดมาจากการกระทํา

ความผิดลักทรัพย  เหตุรับของโจรเกิดท่ีตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ช้ัน

สอบสวนจําเลยท้ังสามใหการปฏิเสธ ของกลางเปนทรัพยท่ีเสียหายใชประโยชนไมได เจาพนักงาน

จัดการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕  ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๓๓๕,๓๓๖ ทว,ิ๓๕๗,๘๓   กับใหจําเลยท้ังสามรวมกันคืนสายไฟท่ีลักเอาไปซ่ึงยังไมไดคืน 

หรือใชราคาทรัพยเปนเงิน ๗,๓๕๐ บาท แกผูเสียหาย  

จําเลยท้ังสามใหการปฏิเสธ 

ทางพิจารณาโจทกนําสืบวา บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

ผูเสียหาย ไดกอสรางโครงการบานจัดสรร ใชช่ือโครงการพฤกษาซี ตั้งอยูบริเวณหมู ๔ ถนนเลียบคลอง

สาม ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผูเสียหายวาจางนายสรไกร จันระมาด         

ผูรับมอบอํานาจ เปนผูดูแลทรัพยสินภายในโครงการ เม่ือราวเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ นายสรไกรไดรับแจง

จากผูเสียหายวา มีผูลักลอบตัดสายไฟในบานท่ีปลูกสรางในโครงการ  เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑  

/ไดรับ....... 
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ไดรับแจงจากวิศวกรโครงกรช่ือนางสาวนิตยา สุทธกาญจน วามีผูลักลอบตัดสาไฟภายในบานประเภท

ทาวนเฮาสซ่ึงอยูในโครงการหลายหอง นายสรไกรไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุพรอมท้ังถายภาพไว ตาม

เอกสารหมาย จ.๑ จึงไดจัดเวรยามเพ่ิมขึ้น ตอมาวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ นายสรไกรไดรับแจงจาก

นางสาวนิตยาอีกวามีบานถูกลักลอบตัดสายไฟอีก ตามเอกสารหมาย จ.๒ สําหรับบานท่ีเกิดเหตุนั้น       

จะเปนบานสรางเสร็จพรอมท่ีจะสงมอบใหกับลูกคา สําหรับสายไฟท่ีถูกลักลอบตัดจะมีความยาว

ประมาณ ๑.๒๐ เมตร-๑.๕๐ เมตร นายสรไกรกับพวกสรุปความเห็นตรงกันวา เหตุดังกลาวนาจะเกิด

จากบุคคลท่ีอยูในโครงการกอสราง เนื่องจากบุคคลภายนอกคงไมสามารถมาลักลอบตัดสายไฟได และ

นาจะเปนกลุมผูรับเหมาท่ีติดตั้งสายไฟในโครงการ เนื่องจากมีความชํานาญ และผูรับเหมากลุมดังกลาว

จะเชาบานในโครงการเพ่ือใหคนงานไดพักอาศัย หลังจากนั้นนายสรไกรไดเจรจากับกลุมผูรับเหมาวา 

หากมีเศษสายไฟเหลือจะนําออกจาหมูบาน จะตองมีใบผาน และตองเปนสายไฟท่ียังไมลอกฉนวนออก 

ตอมาวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๓ ทุมเศษ จําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ ซ่ึงเปนชางไฟฟาของ

ผูรับเหมาในโครงการ ไดขับรถจักรยานมาบริเวณทางเขา-ออกหมูบาน โดยจําเลยท่ี ๑ มีกระเปาสะพาย 

จึงผิดสังเกต เนื่องจากจําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ พักอาศัยอยูในโครงการไมเคยออกไปดานนอกเวลากลางคืน 

นายสรไกรจึงขอตรวจคนกระเปาสะพายดังกลาว พบวามีสายลวดทองแดง ซ่ึงมีการลอกฉนวนออกแลว 

มัดรวมเปนกอนรวมกัน ยาวเสนละประมาณ ๑.๒๐-๑.๕๐ เมตร มีน้ําหนักประมาณ ๕ กิโลกรัม มีผาปด

ไว จึงไดสอบถาม จําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ รับวาไดลักลอบตัดสายไฟในบานท่ีเกิดเหตุ ท่ีอยูในโครงการ 

นํามารวมกันท่ีบานพักแลวลอกเอาฉนวนหุมออก ขณะนั้นจําเลยท่ี ๓ ไดขับรถจักรยานยนตมายังจุดท่ี

นายสรไกรกับจําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ เจรจากันอยู  ไดสอบถามจําเลยท่ี ๓ แจงวาจะมารับจําเลยท่ี ๑ เพ่ือ 

/รวมกัน....... 
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รวมกันนําทองแดงท่ีลักลอบตัดมานั้นไปจําหนาย  จากการตรวจสอบพบวาสายไฟของกลางมีขนาด

ความยาวเทากับสายไฟในบานท่ีถูกลักลอบตัด นาเช่ือวาเปนสายไฟชุดเดียวกัน จําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ 

ยอมรับวาไดเคยลักลอบตัดสายไฟหลายคร้ัง ตอมาจึงไดสงตัวจําเลยท้ังสามใหดาบตํารวจประกาศ        

งามแสง ผูบังคับหมูปองกันและปราบปราม สถานีตํารวจภูธรหลวงหลวง จังหวัดปทุมธานี พรอมของ

กลาง ดาบตํารวจประกาศไดทําบันทึกการจับกุม จําเลยท้ังสามใหการรับสารภาพ จึงนําตัวสงพันตํารวจ

โทสุขุม ทองนุช พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พรอมของกลาง 

พนักงานสอบสวนแจงขอกลาวหาจําเลยท้ังสามวารวมกันลักทรัพยในเวลากลางคืนโดยใชยานพาหนะ

เพ่ือความสะดวกแกการกระทําความผิดหรือการพาทรัพยนั้นไปหรือเพ่ือใหพนการจับกุมหรือรับของโจร  

จําเลยท้ังสามใหการปฏิเสธ  

  จําเลยท้ังสามนําสืบในทํานองเดียวกันวา จําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ เปนชางเดิน

สายไฟฟาภายในบาน ท่ีอยูในโครงการพฤกษาซี ของผูเสียหาย โดยจะพักอาศัยอยูภายในโครงการรวมกับ

คนงานอ่ืนๆอีกหลายคน สวนจําเลยท่ี ๓ รับจางเดินสายไฟ เฉพาะคาแรง สวนอุปกรณไมเก่ียว จําเลยท่ี ๓ 

พักอาศัยอยูภายนอกโครงการ  จําเลยท้ังสามทํางานชวงแปดโมงเชาถึงหาโมงเย ็น สําหรับการทํางานของ

จําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ นั้น หากไปเดินสายไฟบานท่ีถูกคนรายลักสายไฟ สวนใหญจะตองเดินสายไฟใหม 

ตองร้ือถอนสายไฟเกาออก จึงมีเศษสายไฟ ซ่ึงอาจมีความยาวประมาณ ๑-๒ เมตรได สวนนี้จะถือวา

เปนเศษสายไฟ สามารถนําไปลอกฉนวนนําสายทองแดงไปจําหนายได จําเลยท่ี ๑ ไดรวบรวมเศษ

สายไฟดังกลาวนํามาลอกฉนวนออกเพ่ือจะนําไปจําหนาย ในวันเกิดเหตุหลังเลิกงานจําเลยท่ี ๑ ตองการ

กลับบานท่ีจังหวัดขอนแกน เนื่องจากนัดหมอไวในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๑ โดยจําเลยท่ี ๑ ไดโทรศัพท 

/นัด....... 
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นัดใหจําเลยท่ี ๓ มารับเงินท่ีเคยยืมจํานวน ๕๐๐ บาทท่ีหนาหมูบานและจะใหขับรถจักรยานยนตไปสงท่ี

บริเวณทารถไปจังหวัดขอนแกน จําเลยท่ี ๑ เก็บเส้ือผาใสกระเปาสะพาย และนําสายไฟท่ีลอกฉนวนออก

แลว น้ําหนักประมาณ ๕ กิโลกรัมใสกระเปาไปดวย สวนจําเลยท่ี ๒ กําลังรดน้ําตนไม เห็นจําเลยท่ี ๑ 

เดินมาจึงอาสาขับรถจักรยานไปสงหนาหมูบาน โดยไมทราบวาจําเลยท่ี ๑ นําสายไฟท่ีลอกฉนวนออกติด

ตัวไปดวย  จําเลยท่ี ๒ ขับรถจักรยานไปสงจําเลยท่ี ๑ ระหวางขึ้นสะพานขามคลอง พนักงานรักษาความ

ปลอดภัยของหมูบานไดบอกใหจําเลยท่ี ๒ จอดรถ และขอตรวจคนกระเปาสะพายของจําเลยท่ี ๑ จึงพบ

สายลวดทองแดงของกลาง แลวไดทํารายรางกายจําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ พรอมขมขูใหจําเลยท่ี ๑            

รับสารภาพวาลักสายไฟของกลาง จากนั้นประมาณ ๑๕ นาที จําเลยท่ี ๓ ขับรถจักรยานยนตมาถึงท่ีเกิด

เหตุพบวาจําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ ถูกชายสองคน ทราบช่ือภายหลังวานายโอกับนายเบิรด ควบคุมตัวอยู 

จําเลยท่ี ๓ เห็นทาไมดีจึงเล้ียวรถกลับ ระหวางนั้นไมทราบวานายโอหรือนายเบิรดไดขับรถจักรยานยนต

ไปดักท่ีดานหนาแลวใชมีดดาบยาวประมาณ ๑ เมตร บังคับใหจําเลยท่ี ๓ ไปรวมกับจําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ 

เม่ือไปถึงจําเลยท่ี ๓ ถูกชายดังกลาวชกจนลมลง นายโอใชมีดฟนท่ีศีรษะของจําเลยท่ี ๒ มีโลหิตไหล

คอนขางมาก ระหวางนั้นกลุมพนักงานรักษาความปลอดภัยดังกลาวก็ซอมจําเลยท้ังสาม ตอมาไดมีเจา

พนักงานตํารวจมายังจุดเกิดเหตุ ๑ นาย ควบคุมตัวจําเลยท้ังสามไปยังปอมตํารวจ จําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ 

จําไมไดวาเจาหนาท่ีตํารวจดังกลาวนําเอกสารมาใหลงช่ือหรือไม สวนจําเลยท่ี ๓ จําไดวาไดลงช่ือใน

เอกสารแตไมไดอานขอความ ช้ันสอบสวนจําเลยท้ังสามใหการปฏิเสธ  

     พิเคราะหพยานหลักฐานโจทก และจําเลยท้ังสามโดยตลอดแลว ขอเท็จจริง        

รับฟงไดในเบื้องตนวา เม่ือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๑ เวลากลางคืน จําเลยท้ังสามถูกพนักงานรักษาความ 

/ปลอดภัย...... 
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ปลอดภัยของหมูบานพฤกษาซี ควบคุมตัวตรวจคนพบสายลวดทองแดงมัดรวมกันอยูในกระเปาสะพาย

ของจําเลยท่ี ๑ นําตัวสงเจาพนักงาน  ในช้ันสอบสวนจําเลยท้ังสามใหการปฏิเสธ คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา

จําเลยท้ังสามกระทําความผิดตามฟองหรือไม โจทกมีนายสรไกร จันระมาด ผูรับมอบอํานาจผูเสียหาย        

มาเบิกความวา พยานรับจางดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพยสินภายในโครงการหมูบานพฤกษาซีของ

ผูเสียหาย เม่ือราวเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ พยานไดรับแจงจากวิศวกรโครงการวา มีผูลักลอบตัดสายไฟ        

ท่ีเดินไวในบานภายในโครงการจํานวนหลายหลัง ตอมาวันและเวลาเกิดเหตุพนักงานรักษาความปลอดภัย

ของหมูบาน พบจําเลยท่ี ๒ ขับรถจักรยานไปสงจําเลยท่ี ๑ ท่ีหนาหมูบาน จําเลยท้ังสองเปนชางไฟฟาท่ีมา

ทํางานในหมูบาน จําเลยท่ี ๑ สะพายกระเปาติดตัวไว จึงตรวจคนพบวาเปนสายลวดทองแดง ซ่ึงเปนสายไฟ

ท่ีลอกฉนวนออกแลว มีความยาวเทากับสายไฟท่ีถูกลักไป มัดรวมกันมีน้ําหนักประมาณ ๕ กิโลกรัม จึง

ควบคุมตัวจําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ ไว พยานสอบถามแลว จําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ รับวาลักสายไฟดังกลาวจาก

บานภายในหมูบานดังกลาว จากนั้นจําเลยท่ี ๓ ไดขับรถจักรยานยนต มายังจุดท่ีควบคุมตัวจําเลยท่ี ๑ และ

ท่ี ๒ พยานสอบถามแลวจําเลยท่ี ๓ รับวาจะมารับจําเลยท่ี ๑ เพ่ือนําสายลวดทองแดงไปจําหนาย  สวน

จําเลยท้ังสามนําสืบในทํานองเดียวกันวา จําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ มีอาชีพรับจางเปนชางเดินสายไฟ ชวงเกิด

เหตุมาทํางานในหมูบานดังกลาว โดยนายจางเชาบานใหพักอาศัยในโครงการ ในชวงนั้นมีคนรานลักลอบ

ตัดสายไฟภายในบานในโครงการ จําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ ก็ไปซอมแซมเดินไฟใหม สําหรับของกลางท่ีตรวจ

พบนั้น จําเลยท่ี ๑ เก็บสายไฟท่ีเหลือจากการไปซอมบานแตละหลัง ลอกฉนวนออกแลวเก็บรวบรวมสาย

ทองแดงเพ่ือนําไปจําหนาย ในวันเกิดเหตุ จําเลยท่ี ๑ ตองการกลับบานท่ีจังหวัดขอนแกน จึงเก็บกระเปา

เส้ือผาพรอมนําลวดทองแดงท่ีรวบรวมไวใสกระเปาไปดวย เพ่ือจะนําไปจําหนาย ขณะท่ีจําเลยท่ี ๒ กําลัง 

/รดน้ํา...... 
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รดน้ําตนไมท่ีบานพัก เห็นจําเลยท่ี ๑ เดินมาจึงอาสาขับรถจักรยานไปสงจําเลยท่ี ๑ ท่ีหนาหมูบาน โดย

จําเลยท่ี ๑ ไดโทรศัพทนัดหมายใหจําเลยท่ี ๓ มารับเงินท่ีเคยยืมไวจํานวน ๕๐๐ บาท และจะวานใหจําเลย

ท่ี ๓ ชวยขับรถจักรยานยนตไปสงท่ีทารถประจําทาง แตถูกพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมูบาน

ควบคุมตัวพรอมสายลวดทองแดงของกลาง เห็นวา  ชวงเดือนมีนาคมถึงวันเกิดเหตุ ปรากฏวาโครงการ

หมูบานพฤกษาซี ของผูเสียหายซ่ึงอยูระหวางกอสราง มีเหตุคนรายลักเอาสายไฟฟาท่ีเดินภายในบานใน

โครงการไปจํานวนหลายหลัง จําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ เปนชางไฟฟา ทราบเร่ืองดังกลาวดี เนื่องจากมีหนาท่ี 

เดินสายไฟในบานท่ีถูกคนรายลักไปดวย ซ่ึงในขอนี้จําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ ก็เบิกความรับวาทราบเร่ือง

ดังกลาวดี เม่ือคํานึงถึงขอเท็จจริงท่ีจําเลยท่ี ๑ ถูกพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมูบาน ควบคุมตัว         

ในเวลากลางคืนขณะกําลังออกจากหมูบานเม่ือตรวจคนกระเปาสะพายของตน พบสายลวดทองแดงมัด

รวมกันเปนกอน จํานวนหลายกอน มีน้ําหนักรวมกันประมาณ ๕ กิโลกรัม สอเจตนาอันไมสุจริตของจําเลย

ท่ี ๑ แมจําเลยท่ี ๑ จะอางวาของกลางดังกลาวเปนเศษสายไฟท่ีเหลือจากการทํางาน จําเลยท่ี ๑ ไดรวบรวม

เพ่ือไปจําหนาย แตเม่ือคํานึงวา ของกลางซ่ึงเปนลวดทองแดงอยูภายในสายไฟฟา มีฉนวนหุมดานนอก 

หากจะลอกฉนวนออกใหไดสายลวดทองแดงภายในใหมีน้ําหนักมากถึง ๕ กิโลกรัม จะตองใชสายไฟ

จํานวนมาก สอดคลองกับพยานโจทกท่ีระบุวาบานท่ีถูกลักสายไฟในโครงการมีเปนจํานวนมาก สวนจําเลย

ท่ี ๑ ไมสามารถนําสืบใหเห็นวา เหตุใดจึงมีเศษสายไฟมากเชนนี้ อีกท้ังจําเลยท่ี ๑ ทราบดีวาในขณะนั้นมี

คนรายลักตัดสายไฟในท่ีเกิดเหตุหลายคร้ัง ยอมตองระมัดระวังในการนําของกลางออกจากท่ีเกิดเหตุ โดย

นาจะแจงใหหัวหนางานทราบเร่ือง แตหามีขอเท็จจริงเชนนั้นไม สําหรับน้ําหนักสายลวดทองแดงของกลาง

นั้น โจทกมีพันตํารวจโทสุขุม ทองนุช พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

/มาเบิกความ...... 
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 มาเบิกความยืนยันวาไดตรวจสอบของกลางและจัดทําบัญชีของกลางคดีอาญา ตามเอกสารหมาย จ.๕ วามี

น้ําหนักประมาณ ๕ กิโลกรัม เห็นวาพยานปากนี้เปนเจาพนักงานของรัฐ ปฏิบัติหนาท่ีไปตามกฎหมาย ไม

เคยรูจักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับจําเลยท้ังสามมากอน ไมมีเหตุใหระแวงสงสัยวาจะปรักปรําจําเลย        

นาเช่ือวาเบิกความไปตามความจริง เช่ือวาของกลางมีน้ําหนักประมาณ ๕ กิโลกรัม  สวนท่ีจําเลยท่ี ๑ 

โตแยงวาบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด(มหาชน) ไมใชผูเสียหาย เนื่องจากหากมีทรัพยสินภายใน

โครงการสูญหาย นายสรไกร จันระมาด ซ่ึงรับจางดูแลความปลอดภัยเปนผูรับผิดชอบนั้น เห็นวา โครงการ

ดังกลาวอยูระหวางปลูกสราง หากจะสงมอบบานใหแกผูซ้ือ บานตองเสร็จสมบูรณพรอมสงมอบ ซ่ึงกรณี

ยังอยูในความดูแลรับผิดชอบของผูเสียหายอีกท้ังคดีนี้เปนความผิดตอแผนดิน เม่ือพนักงานสอบสวนได

สอบสวนแลว ถือวาฟองชอบดวยกฎหมาย แมคดีนี้โจทกไมมีประจักษพยานมายืนยันวา จําเลยท่ี ๑            

เปนผูลักสายไฟก็ตาม แตพฤติการณแวดลอมกรณี ดังท่ีวินิจฉัยขางตน มีน้ําหนักใหเช่ือวาจําเลยกระทํา          

ความผิดจริง แตท่ีโจทกฟองวาจําเลยท่ี ๑ ลักทรัพยในเวลากลางคืนโดยใชยานพาหนะนั้น เห็นวา โจทกไม

อาจพิสูจนไดวาจําเลยลักสายไฟดังกลาวไปชวงเวลาใดบาง  จึงตองยกประโยชนในสวนนี้ใหแกจําเลยท่ี ๑  

สวนท่ีจําเลยท่ี ๑ นั่งซอนทายรถจักรยานของจําเลยท่ี ๒ ก็เปนเพียงวิธีการเดินทางปกติ หลังจากการลัก

ทรัพยขาดตอนไป จึงไมเปนความผิดฐานนี้  สวนจําเลยท่ี ๒ และท่ี ๓ นั้น  เห็นวา  พยานโจทกท่ี                      

นําสืบมามีเพียงวาจําเลยท่ี ๒ ขับรถจักรยานไปสงจําเลยท่ี ๑ บริเวณหนาหมูบาน สวนจําเลยท่ี ๓           

ขับรถจักรยานยนตไปรับจําเลยท่ี ๑ บริเวณหนาหมูบานกระท่ังถูกจับพรอมจําเลยท่ี ๑ โดยไมมีพฤติการณ

อ่ืนใดมาแสดงวาจําเลยท่ี ๒ และท่ี ๓ กระทําการในลักษณะรวมกับจําเลยท่ี ๑ ลักทรัพยดังกลาว อีกท้ัง         

ในช้ันสอบสวนและพิจารณาคดี จําเลยท่ี ๒ และท่ี ๓ ยืนยันใหการปฏิเสธเร่ือยมา ลําพังเพียงพฤติการณ 

/ดังกลาว...... 
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ดังกลาวยังไมอาจรับฟงไดวาจําเลยท่ี ๒ และท่ี ๓ รวมกระทําความผิดกับจําเลยท่ี ๑  อนึ่ง ท่ีโจทกมีคําขอ

มาทายฟองขอใหจําเลยท้ังสามรวมกันคืนหรือใชราคาทรัพย เปนเงิน ๗,๓๕๐ บาท แกผูเสียหายนั้น 

เห็นวา สายไฟตามฟองของผูเสียหายท่ีถูกจําเลยท่ี ๑ ลักนําไปลอกเอาเปลือกออกยังคงเหลือซากอยู  

หาไดถูกทําลายสูญหายไปท้ังหมดหรือถูกแปรสภาพไปเปนของอ่ืนแลวไม ซ่ึงโจทกไดบรรยายฟองวา

ของกลางซ่ึงก็คือซากสายไฟตามฟองใหเจาพนักงานจัดการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา ๘๕ แลว โจทกจะมาขอใหจําเลยท้ังสามคืนหรือใชราคาเต็มของสายไฟดังกลาวแก

ผูเสียหายแทนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๔๓ อีกไมได แมผูเสียหาย

จะไดรับความเสียหายอันเกิดจากการกระทําความผิดของจําเลยท่ี ๑ เนื่องจากสายไฟของผูเสียหาย         

ถูกลอกเอาเปลือกออกหมดเหลือแตลวดทองแดง ซ่ึงนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคเดิมไมได            

ก็เปนเร่ืองท่ีผูเสียหายจะตองไปวากลาวเรียกคาเสียหายจากจําเลยท่ี ๑ เอาเองเปนคดีใหม 

 พิพากษาวาจําเลยท่ี ๑  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔    

ใหจําคุกจําเลยท่ี ๑ เปนเวลา  ๔ เดือน สําหรับความผิดฐานอ่ืนและคําขออ่ืนใหยกเสีย ยกฟองโจทก

สําหรับจําเลยท่ี ๒ และท่ี ๓./ 
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