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จับกุม  เหตุเกิดที่ตําบลคลองหนึ่ง   อําเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี    ขอใหลงโทษจําเลยทั้ง

สองตามประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา    ๓๓๙,   ๓๔๐  ตรี,    ๘๓    

                    จําเลยที่  ๑  ใหการปฏิเสธ   

                    จําเลยที่  ๒    ใหการรับสารภาพ 

                    ทางพิจารณาโจทกนําสืบวา  เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๐   เวลา  ๐๕.๓๐  นาฬิกา    

นายนเรศ   พรมฉิม    ผูเสียหาย  ขบัรถจักรยานยนตไปหาคนรักที่หอพักวรรณวารี  ซอย  ๑๗  หมู  

๑๙  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี    โดยมีผูเสียหายจอดรถหนาหอพัก

ดังกลาวแลวลงจากรถใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูเสียหายโทรหานางสาวอันชัน  มั่งคลาย  ที่พักอยูที่

หอพักดังกลาวเพื่อบอกใหรูวาผูเสียหายมาถึงแลว    ผูเสียหายยืนพูดโทรศัพทตรงจุหมายเลข  ๑  

ตามแผนที่สังเขปหมาย  จ.๑   ระหวางนั้น  มีชายสองคนขับรถจักรยานยนตผานดานหลังผูเสียหาย

ไป   ครูหนึ่งมีจําเลยที่  ๒  เดินเขามาหาผูเสียหาย  และบริเวณใกลเคียงผูเสียหายสังเกตเห็นมีจําเลยที่  

๑  นั่งครอมอยูบนรถจักรยานยนตที่จอดติดเครื่องรออยูหางจากหอพักประมาณ  ๕๐  เมตร    จําเลย

ที่  ๒    เขามาทํานองหาเรื่องผูเสียหาย  ครูหนึ่งจําเลยที่  ๒   เรียกใหจําเลยที่  ๑   เขามาสมทบ  

จําเลยที่  ๑  ขับรถจักรยานยนตขยับเขามาใกลผูเสียหายหางประมาณ  ๒  เมตร    แตยังคงนั่งครอม

อยูที่รถจักรยานยนต  ผูเสียหายควักโทรศัพทเคลื่อนที่ออกมาใหจําเลยทั้งสองดูเพื่อยันยันวา

ผูเสียหายกําลังพูดโทรศัพทกับคนรักอยู    จําเลยที่  ๒   เขามากระชากเอาโทรศัพทของผูเสียหายไป

จากมือ    พรอมกับที่จําเลยที่  ๒    ชักอาวุธมีดปลายแหลมยาวเฉพาะใบมีดประมาณ   ๒  นิ้ว    จี้ที่

เอวผูเสียหาย  แลวจําเลยที่  ๒  วิ่งไปนั่งซอนทายรถจักรยานยนตที่จําเลยที่  ๑   ติดเครื่องรออยูขับ
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หลบหนีไป  โทรศัพทเคลื่อนที่ของผูเสียหายที่จําเลยที่  ๒  เอาไปยี่หอโนเกียร  รนเอ็น  ๗๐    ราคา  

๙,๖๐๐  บาท   หลังเกิดเหตุผูเสียหายเลาเหตุการณใหนางสาวอันชันทราบ     แตผูเสียหายไมกลาไป

แจงความกลัววาจําเลยทั้งสองจะกลับมาทําราย    ประกอบกับผูเสียหายตองเดินทางกลับบานที่

จังหวัดสุโขทัยในตอนเชาวันเกิดเหตุดวย    หลังจากผูเสียหายกลับมาจากตางจังหวัดไดรวม  ๒  

สัปดาห    บิดาผูเสียหายโทรศัพทมาบอกผูเสียหายวา  ไดรับแจงจากเจาพนักงานตํารวจแจงให

ผูเสียหายไปตรวจดูโทรศัพทเคลื่อนที่ที่สถานีตํารวจภูธรคลองหลวง    ผูเสียหายจึงไปที่สถานี

ตํารวจดังกลาว   เจาพนักงานตํารวจนําโทรศัพทเคลื่อนที่มาใหผูเสียหายดู    ผูเสียหายยืนยันวาเปน

โทรศัพทของตนที่ถูกชิงทรัพยไปในวันเกิดเหตุ  ผูเสียหายเลาเหตุการณในคืนเกิดเหตุใหเจา

พนักงานตํารวจทราบ  และไดแจงความรองทุกขในวันนั้น    เจาพนักงานตํารวจนําภาพจําเลยทั้ง

สองตามภาพหมาย  จ.๒,  จ.๓  มาใหดู    ผูเสียหายยืนยันวาจําเลยทั้งสองเปนคนรายชิงทรัพยในวัน

เกิดเหตุ  โดยจําเลยที่  ๑    เปนคนขับรถจักรยานยนต  สวนจําเลยที่  ๒   เปนคนใชอาวุธมีดจี้

ผูเสียหายเอาโทรศัพทไป   เจาพนักงานตํารวจยังไดนําภาพของนายชูเกียรติ   อ่ําพุงพงษ  ตามภาพ

หมาย  จ.๔  ใหผูเสียหายดู   บอกวาเจาพนักงานตํารวจยึดโทรศัพทของผูเสียหายไดจากนายชูเกียรติ    

ตอมาผูเสียหายนําหลักฐานเกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูเสียหายมาแสดงใหเจาพนักงานตํารวจดู

เปนหลักฐานตามภาพถายและเอกสารหมาย  จ.๕    หลังจากนั้น   เจาพนักงานตํารวจนําผูเสียหายไป

นําช้ีที่เกิดเหตุ    ตามบันทึกและภาพถายหมาย  จ.๖,   จ.๑๐    พนักงานสอบสวนทําบัญชีของกลาง    

หมาย จ.๗    ทําบัญชีทรัพยถูกประทุษรายหมาย  จ.๘    ทําบัญชีทรัพยถูกประทุษรายไดคืนหมาย  จ.
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๙    ผูเสียหายใหการตอพนักงานสอบสวนตามบันทึกคําใหการหมาย  จ.๑๑    ตอมาไดออกหมายจับ

จําเลยทั้งสอง  กระทั่งจับกุมจําเลยทั้งสองได 

                        จําเลยที่  ๑  นําสืบอางฐานที่อยูวา  ตามวันเวลาเกิดเหตุจําเลยที่  ๑    อยูที่หอพักปฐม

พงษ อพารทเมนท  ช้ันจับกุมช้ันสอบสวนจําเลยที่  ๑  ใหการปฏิเสธขอกลาวหา 

                        จําเลยที่  ๒  ไมสืบพยาน 

                         พิเคราะหพยานหลักฐานโจทกและจําเลยแลวขอเท็จจริงเบื้องตนรับฟงยุติวา    ตาม

วันเวลาเกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุมีคนราย   ๒  คน   รวมกันชิงทรัพยโทรศัพทเคลื่อนที่จํานวน  ๑  

เครื่อง    ของผูเสียหายโดยคนรายใชมีดปลายแหลมเปนอาวุธและใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะ  

คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวาจําเลยทั้งสองกระทําความผิดตามฟองหรือไม  โจทกมีผูเสียหายเบิกความ

วา   วันเกิดเหตุหลังจากผูเสียหายเลิกจากงานเวลา   ๐๕.๓๐  นาฬิกา    แลว   ผูเสียหายขับ

รถจักรยานยนตมาจอดที่หอพักที่เกิดเหตุในซอยไทยธานี  ๑๗    ผูเสียหายยืนอยูหนาหอพักดังกลาว

แลวใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูเสียหายโทรหานางสาวอันชัญ  คนรักซึ่งพักอยูที่หอพักแหงนี้  

ระหวางนั้นสังเกตเห็นมีชาย  ๒  คน  ขับรถจักรยานยนตนั่งซอนทายกันมาผานผูเสียหายไป    และ

ไปจอดติดเครื่องยนตอยูหางจากผูเสียหายประมาณ  ๕๐  เมตร    ครูหนึ่งจําเลยที่  ๒   เดินเขามาหา

ผูเสียหายทําทีเขามาหาเรื่องผูเสียหายวา  ผูเสียหายพูดใหคําไมสุภาพกับจําเลยที่  ๒  แลวจําเลยที่  ๒   

เรียกใหเพื่อนของตนที่นั่งครอมอยูบนรถจักรยานยนตใหเขามาสมทบ   เพื่อนจําเลยที่  ๒   จึงขับ

รถจักรยานยนตขยับเขามาใกลผูเสียหายหางจากผูเสียหายประมาณ  ๒  เมตร    ผูเสียหายจึงเห็นหนา

ชายคนที่ขับรถจักรยานยนตวาคือจําเลยที่  ๑   ผูเสียหายนําโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูเสียหายใหจําเลย
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ที่  ๒   ดู  เพื่อยืนยันวาผูเสียหายกําลังพูดโทรศัพทอยูกับคนรัก  จําเลยที่  ๒  เขามากระชากเอา

โทรศัพทเคลื่อนที่ของผูเสียหายไปจากมือ   พรอมกับใชอาวุธมีดปลายแหลมจี้ที่เอวผูเสียหาย   

จากนั้นจําเลยที่  ๒   วิ่งไปนั่งซอนทายรถจักรยานยนตที่จําเลยที่  ๑    ติดเครื่องยนตอยูขับหลบหนี

กันไป  ขณะเกิดเหตุมีแสงไฟฟานีออน  ๒  หลอดหนาหอพัก  ผูเสียหายเห็นหนาคนรายชัดเจน   

ผูเสียหายเลาเหตุการณใหนางสาวอันชันทราบ  แตผูเสียหายไมกลาไปแจงความ  เพราะกลัววา

จําเลยทั้งสองจะกลับมาทําอันตรายอีก  เนื่องจากในโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูเสียหายไดมีการบันทึก

ขอมูลเกี่ยวกับหมายเลขรหัสบัตรถอนเงินอัตโนมัติเอาไว  ประกอบกับเชาวันเกิดเหตุผูเสียหายจะ

เดินทางกลับบานที่จังหวัดสุโขทัย  หลังจากผูเสียหายกลับมาจากจังหวัดสุโขทัยแลวไดรับแจง

โทรศัพทจากบิดาวา    เจาพนักงานตํารวจติดตอมาใหผูเสียหายไปตรวจดูโทรศัพทเคลื่อนที่ของ

ผูเสยีหายที่สถานีตํารวจภูธรคลองหลวง   ผูเสียหายไดไปตรวจดูโทรศัพทเคลื่อนที่ที่สถานีตํารวจ

แลวยืนยันวาเปนโทรศัพทของผูเสียหายจริง    โดยผูเสียหายมีหลักฐานการซื้อและหมายเลข

เครื่องโทรศัพทมาแสดงตอเจาพนักงานตํารวจตามหมาย  จ.๕   ผูเสียหายทราบจากเจาพนักงานวา

ยึดโทรศัพทดังกลาวไดจากนายชูเกียรติ  อ่ําทุงพงษ  โดยนายชูเกียรติใหการวาจําเลยทั้งสองนํา

โทรศัพทเครื่องดังกลาวมาแลกเมทแอมเฟตามีนจํานวน   ๑๕  เม็ด    กับนายชูเกียรติ  เจาพนักงาน

ตํารวจนําภาพจําเลยทั้งสองและภาพนายชูเกียรติใหผูเสียหายดูตามภาพหมาย  จ.๒  ถึง  จ.๔    

ผูเสียหายดูแลวยืนยันวาภาพจําเลยที่  ๑,  ที่  ๒   หมาย  จ.๒    และ  จ.๓    คือคนรายที่ชิงทรัพย

โทรศัพทของผูเสียหายในคืนวันเกิดเหตุ  โดยจําเลยที่  ๒  เปนคนใชอาวุธมีดจี้เอวผูเสียหายเอา

โทรศัพทไป  สวนจําเลยที่  ๑  เปนคนขับรถจักรยานยนต  นางสาวอัญชัน  มั่งคลาย   พยานโจทก
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เบิกความวา    วันเกิดเหตุผูเสียหายเลาเรื่องที่ถูกคนราย  ๒  คน  ชิงทรัพยโทรศัพทเคลื่อนที่ไปให

พยานทราบ  ตามที่ผูเสียหายเบิกความจริง    และโจทกมีดาบตํารวจสมยศ   คงศาสตรา   เบิกความ

วา  เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๐   พยานกับพวกรวมกันจับกุมนายชูเกียรติ   อ่ําทุงพงษ   ตาม

ภาพหมาย  จ.๔   ขอหายาเสพติด  ตรวจคนพบโทรศัพทเคลื่อนที่ของกลางอยูที่ตัวนายชูเกียรติ    

นายชูเกียรติบอกวา  โทรศัพทดังกลาวจําเลยที่  ๒   นํามาแลกเมทแอมเฟตามีนจํานวน  ๑๕  เม็ด    

จากนายชูเกียรติ  โดยจําเลยที่  ๒   บอกนายชูเกียรติวาโทรศัพทดังกลาวจําเลยที่  ๒  รวมกับจําเลยที่  

๑   ชิงทรัพยมาจากซอยไทยธานี  ๑๗   เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม   ๒๕๕๐  ภายหลังตอมาไดมีการออก

หมายจับนายชูเกียรติในคดีรับของโจรอีกคดีหนึ่งดวย    ตามสําเนาหมายจับ  จ.๑๒   เห็นวา   โจทก

มีผูเสียหายเปนประจักษพยานเบิกความยืนยันวา  จําหนาจําเลยทั้งสองไดที่รวมกันชิงทรัพย

โทรศัพทเคลื่อนที่ของผูเสียหาย  ขณะเกิดเหตุจําเลยทั้งสองอยูใกลชิดกับผูเสียหาย   จําเลยที่  ๑   

เปนคนขับรถจักรยานยนตติดเครื่องรออยูหางจากผูเสียหายเพียง  ๒  เมตร    สวนจําเลยที่  ๒   เปน

คนใชอาวุธมีดจี้เอวผูเสียหายเพื่อมิใหผูเสียหายขัดขืนตอสูที่เกิดเหตุเปนบริเวณหนาหอพัก    มีแสง

สวางไฟฟาจากหลอดไฟนีออน  ๒  หลอด  จากหอพักตามภาพที่เกิดเหตุหมาย  จ.๖   ผูเสียหายกับ

จําเลยทั้งสองไมรูจักหรือมีเหตุโกรธเคืองกันมากอน  ไมมีเหตุตองเบิกความปรักปรําจําเลยทั้งสอง  

ประกอบกับการที่เจาพนักงานตํารวจตรวจยึดโทรศัพทไดจากนายชูเกียรติเปนของกลางแตผูเสียหาย

กลับไมไดบอกวานายชูเกียรติเปนคนรายรวมชิงทรัพยดวย  แสดงใหเห็นวาผูเสียหายเบิกความไป

ตามความจริงที่เกิดขึ้น   การที่ผูเสียหายไมไดไปแจงความในทันทีหลังเกิดเหตุก็เปนเรื่องที่ผูเสียหาย

เกิดความกลัววาจําเลยทั้งสองจะกลับมาทํารายอีก  เนื่องจากในโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูเสียหายที่
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จําเลยเอาไปนั้นบันทึกขอมูลสําคัญเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากและรหัสเบิกถอนเงินดวยบัตรถอนเงิน

อัตโนมัติ    ประกอบกับผูเสียหายจะรีบเดินทางกลับบานที่ตางจังหวัด  จึงมีเหตุผลอันสมควรที่

ผูเสียหายไมไดไปแจงความทันที    ดาบตํารวจสมยศเปนผูตรวจยึดโทรศัพทของผูเสียหายไดจาก

นายชูเกียรติผูตองหาคดียาเสพติด  นายชูเกียรติใหการกับดาบตํารวจสมยศวาจําเลยที่  ๒    นํา

โทรศัพทดังกลาวมาแลกเมทแอมเฟตามีนกับนายชูเกียรติโดยบอกวาจําเลยที่  ๒   รวมกับจําเลยที่  ๑  

ชิงทรัพยมาจากในซอยไทยธานี   ๑๗   ตามวันเวลาเกิดเหตุ  ตามบันทึกตรวจยึดหมาย  จ.๑๓    ซึ่ง

สอดคลองกับคําเบิกความของผูเสียหาย  แมคําเบิกความของดาบตํารวจสมยศ  และบันทึกตรวจยึด

หมาย  จ.๑๓    จะเปนเพียงพยานบอกเลาแตก็สามารถใชรับฟงประกอบพฤติการณอื่น ๆ  ในคดีได    

จําเลยที่  ๒  ใหการรับสารภาพในช้ันพิจารณา   สวนจําเลยที่  ๑  แมใหการปฏิเสธอางฐานที่อยูแต

พยานฐานที่อยูตามที่จําเลยที่  ๑  นําสืบเปนการเบิกความกลาวอางลอย  ๆ    แมจําเลยที่  ๑   จะมีนาย

สิทธิพงษ   พรเอนก  มาเบิกความเปนพยานดวยก็เปนเพียงคําเบิกความกลาวอางลอย  ๆ  งายแกการ

นําสืบอางฐานที่อยู   สวนจําเลยที่  ๒   ที่เบิกความเปนพยานใหกับจําเลยที่  ๑  วา  วันเกิดเหตุจําเลย

ที่  ๑   ไมไดรวมกระทําความผิดกับตนดวย   โดยจําเลยที่  ๒  รวมกระทําความผิดกับนายเทพไม

ทราบนามสกุลนั้น   เปนการกลาวอางที่เลื่อนลอย    นายเทพที่จําเลยที่  ๒  เบิกความถึงจะมีตัวตน

จริงหรือไม  ไมอาจทราบได   หากจําเลยที่   ๑  ไมไดรวมกระทําผิดกับจําเลยที่  ๒  แลวเหตุใดจําเลย

ที่  ๑   จึงไมยอมใหการตอพนักงานสอบสวนและอางอิงพยานบุคคลเสียในช้ันสอบสวน   เพื่อที่

พนักงานสอบสวนจะไดสอบสวนตัวพยานบุคคลที่จําเลยที่  ๑  อางอิงเพื่อคนหาความจริง  จําเลยที่  

๑  เพิ่งจะมากลาวอางพยานฐานที่อยูในช้ันพิจารณา   จึงไมมีน้ําหนักรับฟงหักลางพยานโจทก  
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พยานหลักฐานที่โจทกนําสืบรับฟงไดปราศจากขอสงสัยวาจําเลยทั้งสองกระทําความผิดตามฟอง

จริง 

                         พิพากษาวาจําเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๓๙  

วรรคสอง    ประกอบ  มาตรา  ๓๔๐  ตรี,   ๘๓  จําคุกคนละ   ๑๕  ป    จําเลยที่ ๒  ใหการรับ

สารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณา  มีเหตุบรรเทาโทษ  ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง  ตามประมวล

กฎหมายอาญา  มาตรา  ๗๘   คงจําคุกจําเลยที่  ๒   มีกําหนด   ๗  ป  ๖  เดือน./ 

   

นายวุฒิธรรมรงค กลิ่นเฉย 

 

นายธงไชย  จิรเดชพิทักษ 

 

 

ละลวย /พิมพ 



หมายเหต ุ
 

 การที่พยานไมรีบแจงความรองทุกขตอเจาพนักงานน้ัน ยอมมีผลตอ
ความนาเช่ือถือของพยานไดวา พยานประสบเหตุ หรือรูเห็นขอเท็จจริงมาจริง
หรือไม (คําพิพากษาฎีกาที่ 194/2539,123/2542,4062/2542) แตถาการไมรีบ
แจงความน้ันมีความจําเปน หรือเหตุผลที่นารับฟงโดยไมปรากฏขอพิรุธแลว ก็
ไมมีผลแตอยางใดเชนดังคดีน้ี (เทียบตามนัยคําพิพากษาฎีกาที่ 11/2541) สวน
การขยายผลคดีของพยานโจทกปากเจาพนักงานตํารวจน้ัน ทําใหไดมาซ่ึงวัตถุ
พยาน แมการขยายผลคดีน้ันจะเปนพยานบอกเลา แตก็รับฟงประกอบกับขอรู
เห็นของประจักษพยานปากผูเสียหายไดม่ันคง 
 
               นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
                           3 กุมภาพันธ 2553   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


