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      ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย  
          ศาลจังหวัดธัญบุรี  

         วันที่  ๐๙  เดือน  กันยายน พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 

           ความอาญา  

                        พนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี                                                                 โจทก    

ระหวาง            

                        นายสายันต  คลายรามัญ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน          จําเลย  

เร่ือง    ลักทรัพยโดยใชยานพาหนะ 

  คดีทั้งสองสํานวนนี้ ศาลสั่งใหรวมการพิจารณาเปนคดีเดียวกัน โดยใหเรียกโจทกทั้ง

สองสํานวนวา โจทก เรียกจําเลยในสํานวนแรกวาจําเลยที ่๑   และเรียกจําเลยในสํานวนหลังวาจําเลยที ่

๒  

           โจทกฟองจําเลยทั้งสองสํานวนเปนใจความวา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เวลา

กลางคืนกอนเที่ยง จําเลยทั้งสองรวมกันลักเอาสายเคเบิ้ลอากาศยาวประมาณ ๘๐ เมตร ราคา ๕๓,๐๐๐ 

บาท ของบริษัทร ูคอรปอเรช่ัน จํากัด  (มหาชน) ผูเสียหาย ซึ่งเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย ไปโดยทุจริต  

โดยในการกระทําความผิดดังกลาว จําเลยทั้งสองรวมกันใชรถยนตจํานวน ๑ คัน เปนยานพาหนะเพื่อ

สะดวกแกการกระทําผิด  เพื่อการพาทรัพยนั้น  หรือเพื่อใหพนจากการจับกุม  เหตุ เกิดที่ตําบล

ประชาธิปตย  อําเภอธัญบุร ีจังหวัดปทุมธานี  ตอมาวันที ่๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เจาพนักงานยึดไดปลอก

สายเคเบิ้ลอากาศที่จําเลยทั้งสองรวมกันเอาลวดทองแดงที่อยูภายในออกไปแลว และใชการไมได ซึ่ง

เปนทรัพยสวนหนึ่งของผูเสียหายที่ถูกจําเลยทั้งสองลักไปดังกลาวและรถยนตจํานวน ๑ คัน ซึ่งเปน

ทรัพยที่จําเลยทั้งสองรวมกันใชในการกระทําผิดดังกลาวเปนของกลาง นําสงพนักงานสอบสวน  ของ

กลางเจาพนักงานเก็บรักษาไว ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๓๓๕, ๓๓๖ ทวิ   

ใหจําเลยทั้งสองคืนหรือใชราคาทรัพยที่ยังไมไดคืน เปนเงินจํานวน ๕๓,๐๐๐  บาท แกผูเสียหาย 



            จําเลยทั้งสองใหการปฏิเสธ แตกอนสืบพยาน จําเลยที่ ๑ ขอถอนคําใหการเดิมและให

การใหมรับสารภาพ  

             ระหวางพิจารณา บริษัททรูคอรปอเรช่ัน จํากัด  (มหาชน)  ผูเสียหายยื่นคํารองขอเขารวม

เปนโจทก ศาลอนุญาต และผูเสียหายยื่นคํารองเรียกคาเสียหายจากจําเลยทั้งสองในสวนแพง แตขอถอน

คํารองดังกลาว ศาลอนุญาต 

           ทางพิจารณา  โจทก และโจทกรวมนําสืบวา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เวลา

ประมาณ ๑ นาฬิกา นายสุรศักดิ์  สายเช้ือ  ชางเทคนิคของโจทกรวม ไดรับแจงขอความ เอส เอ็ม เอส 

ทางโทรศัพทมือถือจากศูนยคอมพิวเตอรวา  มีเหตุคนรายลักลอบตัดสายเคเบิ้ลอากาศของโจทกรวมที่

บริเวณ ในซอยรังสิต-นครนายก  ๑๗ ตําบลประชาธิปตย  อําเภอ ธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  นายสุรศักดิ์

จึงขับรถไปตรวจสอบที่บริเวณดังกลาว เมื่อไปถึงเห็นชาย ๒ คน กําลังชวยกันยกสายเคเบิ้ลอากาศขึ้น

รถยนตคันหมายเลขทะเบียน วล-๒๕๑๘  กรุงเทพมหานคร  เมื่อชายทั้งสองคนดังกลาวเห็นนายสุรศักดิ์

ขับรถเขามาใกลจึงรีบขึ้นรถขับหลบหนี นายสุรศักดิ์ขับรถไลตามแตไมทัน จากนั้นนายสุรศักดิ์ได

โทรศัพทแจงเหตุใหเจาพนักงานตํารวจประจําสถานีตํารวจภูธรประตูน้ําจุฬาลงกรณทราบพรอมทั้งให

รายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียนรถของคนราย  ตอมาวันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ดาบตํารวจนําพล จรุง

กลิ่นจรัส  เจาพนักงานตํารวจประจําสถานีตํารวจภูธรประตูน้ําจุฬาลงกรณกับพวก ไดรับคําสั่งจาก

ผูบังคับบัญชาใหออกติดตามจับกุมคนรายที่รวมกันลักสายเคเบิ้ลอากาศของโจทกรวมไป  ดาบตํารวจ

นําพลกับพวกตรวจสอบรถยนตคันหมายเลขทะเบียน วล-๒๕๑๘  กรุงเทพมหานคร แลวพบวามีจําเลย

ที่๑ เปนผูถือกรรมสิทธ์ิตามสําเนารายการจดทะเบียน เอกสารหมาย จ. ๑๐  ดาบตํารวจนําพลกับพวกจึง

สืบหาที่อยูของจําเลยที่ ๑ ทราบวาจําเลยที่ ๑ พักอยูแถวตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธาน ีจากนั้นดาบตํารวจนําพลกับพวกจึงขับรถยนตเดินทางไปที่บานของจําเลยที่ ๑  ระหวางทาง

จําเลยที ่๑ ไดขับรถยนตคันหมายเลขทะเบียน วล-๒๕๑๘ กรุงเทพมหานคร สวนทางมาแลวไปจอดอยู

ริมถนน ดาบตํารวจนําพลกับพวกจึงขับรถเขาไปจอดใกลกับรถของจําเลยที ่๑        ดาบตํารวจนําพลกับ

พวกสอบถามแลว จําเลยที่ ๑ รับวา ในคืนเกิดเหตุจําเลยที่ ๑ ไดรวมกันกับจําเลยที่ ๒ ตัดสายเคเบิ้ล

อากาศของโจทกรวมไปจริง โดยลอกเอาปลอกสายเคเบิ้ลอากาศออกแลวเอาเสนลวดทองแดงไปขายที่

รานรับซื้อของเกา แถวคลองสาม อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สวนปลอกสายเคเบิ้ลอากาศไดนําไป

ทิ้งไวที่บริเวณกลางทุงนา หมูที่ ๖ ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดาบตํารวจนํา



พลกับพวกจึงใหจําเลยที ่๑ พาไปตรวจยึดปลอกสายเคเบิ้ลอากาศของโจทกรวม และดาบตํารวจนําพล

กับพวกไดตรวจยึดรถยนตของจําเลยที่ ๑ ไวเปนของกลาง ตามรายงานการสืบสวนประกอบคํารับ

สารภาพ -/ ตรวจยึด  เอกสารหมาย จ. ๑๑  ดาบตํารวจนําพลกับพวกแจงขอหาแกจําเลยที่ ๑ วา รวมกัน

ลักทรัพยในเวลากลางคืน โดยใชยานพาหนะเพื่อสะดวกแกการกระทําความผิดหรือพาทรัพยนั้นไป 

จําเลยที ่๑ ใหการรับสารภาพ  ตามบันทึกการจับกุม เอกสารหมาย จ. ๑๒ จากนั้นนําตัวจําเลยที่ ๑ พรอม

ของกลางสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี  พนักงานสอบสวนไดไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ ทําบันทึกการ

ตรวจและแผนที่เกิดเหตุไว ตามบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีอาญา และแผนที่สังเขปแสดง

สถานที่เกิดเหต ุเอกสารหมาย จ. ๖ และ จ. ๘  พนักงานสอบสวนแจงขอหาแกจําเลยที่ ๑ วา รวมกันลัก

ทรัพยในเวลากลางคืน โดยใชยานพาหนะเพื่อสะดวกแกการกระทําผิด หรือพาทรัพยนั้นไป จําเลยที่ ๑ 

ใหการรับสารภาพ  ตามบันทึกคําใหการของผูตองหาเอกสารหมาย จ. ๑๕ ตอมาวันที่ ๒๗ มกราคม  

๒๕๕๑  เวลา  ๒๑.๓๐ นาฬิกา  จาสิบตํารวจยงยุทธ  ดําขํา  เจาพนักงานตํารวจประจําสถานีตํารวจภูธร

ประตูน้ําจุฬาลงกรณ จับกุมจําเลยที่ ๒ ได และแจงขอหาวา รวมกันลักทรัพยในเวลากลางคืน โดยใช

ยานพาหนะเพื่อสะดวกแกการกระทําผิดหรือพาทรัพยนั้นไป จําเลยที่ ๒ ใหการปฏิเสธ ตามบันทึก

จับกุมเอกสารหมาย จ. ๑๓            

  จําเลยที ่๑ ไมสืบพยาน 

            จําเลยที ่๒ นําสืบปฏิเสธโดยอางฐานที่อยู 

            พิเคราะหพยานหลักฐานของโจทก โจทกรวม และจําเลยทั้งสองแลว ขอเท็จจริงเบื้องตน

รับฟงไดวา ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟอง ไดมีคนราย ๒ คนรวมกันลักเอาสายเคเบิ้ลอากาศ 

ขนาด ๒๐๐.๐๔  เอพี ยาวประมาณ ๘๐เมตร จํานวน ๑ เสน ราคา ๕๓,๐๐๐  บาท ของโจทกรวมไป ตาม

บัญชีทรัพยถูกประทุษราย เอกสารหมาย จ. ๕  สําหรับจําเลยที ่๑ คดีนี้มีอัตราโทษจําคุกขั้นต่ําไมเกิน  ๕ 

ป  จึงไมจําตองสืบพยานโจทกประกอบคํารับสารภาพของจําเลยที่ ๑ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง เมื่อจําเลยที่ ๑ ใหการรับสารภาพ คดีจึงรับฟงไดวา จําเลยที่ ๑ 

กระทําความผิดจริงตามฟอง  มีปญหาตองวินิจฉัยวา จําเลยที่ ๒ รวมกับจําเลยที่ ๑ กระทําความผิดตาม

ฟองหรือไม  โจทกมีนายสุรศักดิ์  สายเช้ือ เปนประจักษพยานเบิกความวา  กอนเกิดเหตุคดีนี้ที่บริเวณ

ถนนรังสิต-นครนายก  ๑๗ ตําบลประชาธิปตย  อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ไดมีคนรายลักลอบตัด

เอาสายเคเบิ้ลอากาศของโจทกรวมไปหลายครั้ง  โจทกรวมจึงไดติดสัญญาณกันขโมยไวที่สายเคเบิ้ล



อากาศ  เมื่อมีการตัดสายเคเบิ้ลอากาศจะสงสัญญาณไปที่ศูนยคอมพิวเตอรแลวศูนยคอมพิวเตอรจะสง

ขอความ เอส เอ็ม เอส เขาโทรศัพทมือถือเจาหนาที่ของโจทกรวมระบุจุดที่ถูกตัด เปนรหัสวา เปน

บริเวณใด  พยานไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ตรวจสอบสายเคเบิ้ลอากาศในบริเวณที่เกิดเหตุและ

บริเวณรอบ ๆ ที่เกิดเหตุ  ตอมาวันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๑ นาฬิกา พยานไดรับแจง

ขอความ เอส เอ็ม เอส   ทางโทรศัพทมือถือจากศูนยคอมพิวเตอรวา มีเหตุคนรายลักลอบตัดสายเคเบิ้ล

อากาศของโจทกรวมที่ บริเวณในซอยรังสิต-นครนายก ๑๗ ตําบลประชาธิปตย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัด

ปทุมธาน ี พยานจึงขับรถไปตรวจสอบที่บริเวณดังกลาว เมื่อไปถึงเห็นชาย ๒ คน กําลังชวยกันยกสาย

เคเบิ้ลอากาศขึ้นรถยนตคันหมายเลขทะเบียน วล-๒๕๑๘  กรุงเทพมหานคร พยานเห็นคนรายใน

ระยะหางกันประมาณ ๕ ถึง ๖ เมตร และเห็นหนาคนรายไดชัดเจนจากแสงสวางของไฟหนารถพยาน

และแสงสวางจากไฟฟาสาธารณะริมถนนใกลที่เกิดเหต ุ เมื่อชายทั้งสองคนดังกลาวเห็นพยานขับรถเขา

มาใกลจึงรีบขึ้นรถขับหลบหนี พยานขับรถไลตามแตไมทัน จากนั้นพยานไดโทรศัพทแจงเหตุใหเจา

พนักงานตํารวจประจําสถานีตํารวจภูธรประตูน้ําจุฬาลงกรณทราบพรอมแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

ทะเบียนรถของคนรายไวและโจทกมีดาบตํารวจนําพล  จรุงกลิ่นจรัส  เบิกความวา  เมื่อวันที่ ๔ 

พฤษภาคม ๒๕๕๐  พยานกับพวกไดสอบถามจําเลยที่๑ แลว จําเลยที่ ๑ รับวาไดรวมกันกับจําเลยที่ ๒ 

ลักตัดสายเคเบิ้ลอากาศของโจทกรวม โดยจําเลยที่ ๑ เปนคนขับรถไปที่เกิดเหตุ      และใหจําเลยที่ ๒ 

เปนคนปนเสาไฟฟาขึ้นไปตัดสายเคเบิ้ลอากาศของโจทกรวมแลวชวยกันขนขึ้นรถของจําเลย ที่ ๑ 

หลบหนีไป จากนั้นจําเลยทั้งสองไดลอกเอาปลอกสายเคเบิ้ลอากาศออกแลวเอาเสนลวดทองแดงไปขาย

ที่รานรับซื้อของเกาแถวคลองสาม อําเภอธัญบุร ีจังหวัดปทุมธาน ีสวนปลอกสายเคเบิ้ลอากาศ จําเลยทั้ง

สองนําไปทิ้งไวที่กลางทุงนา หมูที่ ๖ ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พยานกับ

พวกจึงใหจําเลยที่ ๑ พาไปตรวจยึดปลอกสายเคเบิ้ลอากาศของโจทกรวมไวเปนของกลาง ตามรายงาน

การสืบสวนประกอบคํารับสารภาพ -/ ตรวจยึด เอกสารหมาย จ. ๑๑ เห็นวา  แมขณะเกิดเหตุจะเปนเวลา

กลางคืน แตเมื่อไดความวานายสุรศักดิ ์ เห็นคนรายในระยะใกลหางกันเพียง ๕ ถึง ๖ เมตร และเห็นอยู

นานประมาณ ๒ ถึง ๓ นาที  บริเวณที่คนรายยืนอยูมีแสงสวางจากไฟฟาสาธารณะและจากไฟหนารถ

ของนายสุรศักดิ์สองถึงพอที่จะเห็นหนาคนรายไดชัดเจนและจําไดวาเปนจําเลยทั้งสอง ทั้งพยานโจทก

ปากนายสุรศักดิ์และดาบตํารวจนําพล  ก็ไมไดมีสาเหตุโกรธเคืองกับจําเลยทั้งสองมากอน จึงไมมีขอ

ระแวงวาจะเบิกความปรักปรําจําเลยทั้งสอง เช่ือวาไดเบิกความไปตามความจริง  ที่จําเลยที่ ๑ เบิกความ



เปนพยานจําเลยที่ ๒ วา จําเลยที ่๑ รวมกันกับนายปาน ไมทราบช่ือสกุลจริงลักตัดเอาสายเคเบิ้ลอากาศ

ของโจทกรวมไป โดยจําเลยที ่๒ ไมรูเห็นเกี่ยวของและไมไดรวมกระทําความผิดดวยนั้น เห็นวา คําเบิก

ความของจําเลยที ่๑ ขัดกับคําใหการในช้ันสอบสวนของจําเลยที ่๑ ที่ไดใหการวา จําเลยที่ ๑ รวมกันกับ

จําเลยที ่๒ ลักตัดเอาสายเคเบิ้ลอากาศของโจทกรวมไป ซึ่งคําใหการดังกลาว จําเลยที่ ๑ ไดใหการไวตอ

พนักงานสอบสวนในวันเดียวกันกับที่ถูกจับกุม  จําเลยที่ ๑  ยังไมนาจะทันมีโอกาสคิดไตรตรองเพื่อ

ชวยเหลือหรือปรักปรําผูหนึ่งผูใด เช่ือวาไดใหการไปตามความจริง การที่จําเลยที่ ๑ มาเบิกความในช้ัน

พิจารณาเชนนี้ ก็คงเพื่อชวยเหลือจําเลยที่ ๒ ใหพนผิด ดังนั้นคําใหการช้ันสอบสวนของจําเลยที่ ๑ จึง

สามารถรับฟงไดเปนความจริงยิ่งกวาคําเบิกความในช้ันพิจารณา  สวนที่จําเลยที่๒ อางวาในคืนเกิดเหตุ

จําเลยที ่๑ และนางสาวสุกัญญา จงเพียร      ภริยาจําเลยที่ ๒ อยูดวยกันที่บานพักตลอดทั้งคืนโดยไมได

ออกไปไหนนั้น เปนขอกลาวอางที่เลื่อนลอยทั้งงายแกการกลาวอาง  แมจําเลยที่ ๒ จะมีนางสาวสุ

กัญญา    มาเบิกความสนับสนุน แตเมื่อนางสาวสุกัญญาเปนภริยาจําเลยที่ ๒  ยอมมีขอระแวงวา 

นางสาวสุกัญญาจะเบิกความเพื่อชวยเหลือจําเลยที่ ๒  พยานหลักฐานของจําเลยที่ ๒ จึงไมอาจหักลาง

พยานหลักฐานของโจทกและโจทกรวมได พยานหลักฐานที่โจทกและโจทกรวมนําสืบมารับฟงไดแน

ชัดปราศจากขอสงสัยวา จําเลยที ่๒ ไดรวมกับจําเลยที่ ๑ กระทําความผิดจริงตามฟอง 

  พิพากษาวา จําเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๓๓๕ (๑) (๗)  

วรรคสอง  ประกอบมาตรา ๓๓๖ ทวิ, ๘๓ จําคุกคนละ  ๖ ป จําเลยที่ ๑  ใหการรับสารภาพ เปน

ประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ  ลดโทษใหกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  

๗๘  คงจําคุกจําเลยที่ ๑ มีกําหนด  ๓  ป  สวนที่โจทกและโจทกรวมขอใหจําเลยทั้งสองคืนหรือใชราคา

ทรัพยที่ยังไมไดคืนเปนเงินจํานวน  ๕๓,๐๐๐  บาท แกโจทกรวมนั้น ปรากฏวา จําเลยที่ ๑ไดชดใช

คาเสียหายใหแกโจทกรวมแลวเปนเงินจํานวน  ๕๓,๐๐๐ บาท  จึงใหยกคําขอของโจทกและโจทกรวม  

 

นายจิรพนธ  วีระชาญชัย 

 

นายสมจิตร  มากบัว 

 

 



หมายเหตุ 
  

แมคดีโจทกจะมีพยานเดี่ยวซึ่งตองรับฟงดวยความระมัดระวังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 227/1 ก็ตาม แตขอรูเห็นของพยานนั้นมีเหตุผลหนักแนนนาเช่ือถือนับตั้งแตที่พยาน
ไดเขามารูเห็นเหตุการณโดยเช่ือมโยงกับระบบปองกันภัยของโจทกรวม           จึงเปนคําพยานที่นารับฟง   
ตางจากพยานจําเลยที ่2 ที่แมจะอางจําเลยที ่1 เปนพยานแตก็กลับเบิกความขัดกับคําใหการของตนในช้ัน
สอบสวน จึงไมนาเช่ือถือและทําใหเปนพิรุธไมมีน้ําหนักพอหักลางคําพยานโจทกดังกลาวได 

        
                   นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
                       16 กันยายน 2552 
 


