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ระหวาง            

                        นายปยะชัยหรือกอลฟ  ไสยสุภีย            จําเลย  

เร่ือง    ชิงทรัพย ความผิดตอพระราชบัญญัติอาวุธปน ฯ ลหุโทษ 

    โจทกฟองวา  เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เวลากลางคืนกอนเที่ยง  จําเลยนี ้   

กับพวกซึ่งหลบหนียังไมไดตัวมาฟองอีก  ๑  คน  ไดรวมกันกระทําความผิดตอกฎหมายหลายบท     

หลายกรรมตางกัน  กลาวคือ  จําเลยกับพวกรวมกันมีอาวุธปนพกแบบออโตเมติก  ไมทราบชนิด

และ  ไมทราบขนาดจํานวน  ๑  กระบอก  ไมปรากฏแนชัดวามีเครื่องหมายทะเบียนของเจา

พนักงานประทับ  หรือไม  ซึ่งเปนอาวุธปนตามกฎหมายใชยิงไดไวในความครอบครอง  โดยจําเลย

กับพวกมิไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ตามกฎหมาย  แลวจําเลยกับพวกไดรวมกันพาอาวุธ

ปนที่จําเลยกับพวกมีไวดังกลาว  และไดรวมกันพาอาวุธมีดดาบความยาว  ๑  ฟุตครึ่ง  กวาง  ๒  

เซนติเมตร  จํานวน  ๑  เลม  ติดตัวไปตามถนนในซอยพหลโยธิน  ๖๔  หมูที่  ๑๑  ตําบลคูคต  

อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธาน ี อันเปนในเมือง  หมูบาน  ทางสาธารณะ  โดยไมมีเหตุอันสมควร  

และโดยไมไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวและไมเปนกรณีที่ตองมีอาวุธปนติดตัวเมื่อมีเหตุ

จําเปนหรือเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ  และไมไดรับการยกเวนตามกฎหมายแตประการใด  

และจําเลยกับพวกไดรวมกันชิงทรัพยเอากระเปาหนีบจํานวน  ๑  ใบ  ราคา  ๓๐๐  บาท  ซึ่งภายในมี

กระเปาเศษสตางคจํานวน  ๑  ใบ  ราคา  ๕๐๐  บาท  และเงินสดจํานวน  ๖๒๐  บาท  รวมราคา  



๑,๔๒๐  บาท  ของพลอากาศตรีชัยธวัช  มัธยมจันทร  ผูเสียหาย ไปโดยทุจริต โดยการชิงทรัพย

ดังกลาว จําเลยกับพวกไดใชกําลังประทุษรายดวยการใชอาวุธมีดดาบฟนผูเสียหายที่บริเวณแขน

และมือขวาไดรับอันตรายแกกายถึงบาดเจ็บสาหัส  ตองปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาและจน

ประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวายี่สิบวัน  และยังไดใชอาวุธปนเล็งมายังผูเสียหาย  เพื่อขู

เข็ญวาทันใดนั้น  จะยิงประทุษรายผูเสียหาย  เพื่อใหความสะดวกแกการลักทรัพย  การพาทรัพยนั้น

ไป  ใหยื่นใหซึ่งทรัพยนั้น  ยึดถือเอาทรัพยนั้นไว  และใหพนจากการจับกุม  และในการชิงทรัพย

ดังกลาว จําเลยกับพวกไดใชรถจักรยานยนต  ไมทราบหมายเลขทะเบียน  เปนยานพาหนะเพื่อ

กระทําความผิด  พาทรัพยนั้นไป  เพื่อใหพนการจับกุม  เหตุเกิดที่ตําบลคูคต  อําเภอลําลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี และตามวันเวลาเกิดเหตุ  เจาพนักงานยึดอาวุธมีดดาบจํานวน  ๑  เลม  และฝกกระดาษ

สําหรับใสมีดจํานวน  ๑  อัน  ที่จําเลยกับพวกใชในการกระทําความผิดในที่เกิดเหตุไวเปนของกลาง  

ซึ่งกอนหนานี้จําเลยเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกมีกําหนด  ๖  เดือน  ปรับ  ๑๐,๐๐๐  

บาท  โทษจําคุกรอการลงโทษมีกําหนด  ๒  ป  ฐานมียาบาไวในความครอบครองฯ  ตามคดีอาญา

หมายเลขแดงที ่ ๖๑๐๙/๒๕๔๘  ของศาลนี้  เมื่อวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๔๘  ภายในระยะเวลาที่

ศาลรอการลงโทษจําคุกไวในคดีดังกลาว  จําเลยไดกลับมากระทําความผิดในคดีนี้ขึ้นอีก  อันมิใช

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ  ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  

๓๓๙,  ๓๔๐  ตรี,  ๓๗๑,  ๘๓,  ๙๑  พระราชบัญญัติอาวุธปน  เครื่องกระสุนปน  วัตถุระเบิด  

ดอกไมเพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปน  พ.ศ. ๒๔๙๐  มาตรา  ๗,  ๘  ทวิ,  ๗๒,  ๗๒  ทวิ  และขอบวก

โทษจําเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที ่ ๖๑๐๙/๒๕๔๘  ของศาลนี ้ เขากับโทษจําคุกของจําเลยคดีนี้

ดวย  ขอริบของกลางและขอใหจําเลยคืนหรือใชราคาทรัพยที่ยังไมไดคืนจํานวน  ๑,๔๒๐ บาท  แก

ผูเสียหายดวย 

 

  จําเลยใหการปฏิเสธ  แตรับวาเปนบุคคลคนเดียวกับจําเลยในคดีกอนที่ศาลรอการ 

ลงโทษไวตามฟองโจทกจริง 

  ทางพิจารณาโจทกนําสืบวา  เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เวลาประมาณ  ๕  

นาฬิกา  ผูเสียหายขับรถยนตสวนบุคคล  มาถึงหนาบานพักของพลอากาศเอกเกษตร  โรจนนิล  โดย



ผูเสียหายไดจอดรถยนตใกลทางเขาประตูเล็ก  และเดินลงจากรถยนต  พรอมหนีบกระเปา  ๑  ใบ  

ซึ่งในกระเปามีกระเปาใสเงิน  ๑  ใบ  และเงิน  ๖๒๐  บาท  ผูเสียหายไดพบกับรอยตํารวจตรีพิบูลย

หรือโยง  มาลยานนท  ที่หนาบาน  ซึ่งขณะผูเสียหายกับรอยตํารวจตรีพิบูลยพูดคุยกัน  ผูเสียหาย

เห็นผูชาย  ๒  คน  ซึ่งเปนคนรายไดขับขี่และซอนทายรถจักรยานยนตมาจอดหนาบาน  และคนราย

ไดลงจากรถจักรยานยนต  โดยคนรายคนแรกที่ขับขี่รถจักรยานยนตไดใชอาวุธปนจี้ไปที่รอย

ตํารวจตรีพิบูลย  รอยตํารวจตรีพิบูลยจึงไดวิ่งหลบหนี  สวนคนรายคนที่สองที่นั่งซอนทาย

รถจักรยานยนตไดถือมีดดาบเดินเขามาหาผูเสียหาย  และใชมือดึงกระเปาหนีบของผูเสียหาย  แต

ผูเสียหายไมยอม และผูเสียหายไดเปดประตูเล็กและเดินเขาบานไปได ๑ กาว คนรายคนที่สองใช  

มีดดาบฟนผูเสียหาย  ผูเสียหายไดรับบาดเจ็บที่นิ้วนาง  นิ้วกอย  ขอมือและขอศอกแขนขวา  และ

คนรายคนที่สองไดเขามาดึงกระเปาหนีบไป  ผูเสียหายไมยอม  ผูเสียหายและคนรายคนที่สองแยง

กระเปาหนีบกัน  โดยดึงกันไปมาจนเลยประตูเล็ก  คนรายคนแรกยกปนจี้มาที่ผูเสียหาย  พรอม

บอกมิใหขัดขืน คนรายที่สองจึงไดแยงกระเปาหนีบไป ซึ่งหลังเกิดเหตุคนรายทั้งสองก็ไดขับขี่และ

ซอนทายรถจักรยานยนตหลบหนีไป  รอยตํารวจตรีพิบูลยพาผูเสียหายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบี

แคร       เมดิคอล  เซ็นเตอร  โดยผูเสียหายนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลดังกลาว  ๗  วัน  และได

ทํากายภาพ  ๑  ปเศษ  ตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผล  เอกสารหมาย  จ.๑  และพันตํารวจโทยศ

วิน  เอี่ยมพุม  พนักงานสอบสวนเดินทางมาที่เกิดเหตุ  ไดพบมีดดาบและฝกกระดาษใสมีดดาบตก

ในที่เกิดเหต ุ และไดยึดไวเปนของกลาง  ตามบัญชีของกลางคดีอาญา  เอกสารหมาย  จ.๔  และได

จัดทําบันทึกการตรวจที่เกิดเหตุพรอมทําแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ  เอกสารหมาย  จ.๖ 

และ จ.๑๐  รวมทั้งไดถายภาพหนาบานเกิดเหตุ  ตามภาพถาย  เอกสารหมาย  จ.๗  พนักงาน

สอบสวนไดสง   พลทหารหรือนายอัชนัย  เมืองโคตร  ซึ่งเปนพยานเห็นเหตุการณไปสเก็ตซภาพ

คนรายที่วิทยาการเขต  ๑๑  (ปทุมธานี)  ซึ่งเจาหนาที่ไดสเก็ตซภาพไว  ตามภาพสเก็ตซ  เอกสาร

หมาย  จ.๕  พนักงานสอบสวนไดนําภาพสเก็ตซมาเปรียบเทียบกับทะเบียนประวัติอาชญากร  พบ

ภาพจําเลยซึ่งคลายภาพคนรายตามภาพสเก็ตซ  พนักงานสอบสวนจึงไดนําภาพถายไปใหผูเสียหาย

ดู  ผูเสียหายยืนยันจําเลยเปนคนรายที่ใชมีดดาบฟนและแยงกระเปาหนีบไป  ช้ันสอบสวนผูเสียหาย



ช้ีตัวจําเลยใชคนราย  ตามบันทึกการช้ีตัว  เอกสารหมาย  จ.๘  และ  จ.๙  ช้ันจับกุมและสอบสวน  

จําเลยใหการปฏิเสธ 

  จําเลยนําสืบปฏิเสธอางฐานที่อยู 

พิเคราะหพยานหลักฐานโจทกและจําเลยแลว   ขอเท็จจริงเบื้องตนรับฟงยุติไดวา   

ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟอง  มีคนรายกับพวกรวมกันลักทรัพย เอากระเปาหนีบ ๑ ใบ  

ราคา ๓๐๐ บาท  ซึ่งภายในมีกระเปาสตางค ๑ ใบ  ราคา ๕๐๐ บาท  และเงินสด ๖๒๐ บาท   ของ

ผูเสียหายไป  โดยคนรายกับพวกใชอาวุธปนมาขูเข็ญวาในทันใดนั้นจะใชกําลังประทุษราย  และได

ใชมีดดาบฟนผูเสียหายหลายครั้งถูกที่แขนและมือขวาจนผูเสียหายไดรับอันตรายบาดเจ็บสาหัส  ซึ่ง

หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนมาตรวจสถานที่เกิดเหตุพบมีดดาบกับฟกกระดาษใสมีดดาบ  จึงได

ตรวจยึดไวเปนของกลาง  และตอมาวันที ่๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐  เจาพนักงานตํารวจจับกุมจําเลยได  

ช้ันจับกุมและสอบสวนจําเลยใหการปฏิเสธ   คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา  จําเลยเปนคนรายหรือไม  

โจทกมีผูเสียหายและพนักงานสอบสวนมาเบิกความทํานองเดียวกันวา  เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  

๒๕๔๙  เวลาประมาณ  ๕ นาฬิกา ผูเสียหายขับรถยนตสวนบุคคลมาถึงหนาบานพักของ พลอากาศ

เอกเกษตร  โดยผูเสียหายไดจอดรถยนตใกลทางเขาประตูเล็ก  และเดินลงจากรถยนต  พรอมหนีบ

กระเปา  ๑  ใบ  ซึ่งในกระเปามีกระเปาใสเงิน  ๑  ใบ  และเงิน  ๖๒๐ บาท  ผูเสียหายไดพบกับรอย

ตํารวจตรีพิบูลย  ซึ่งขณะผูเสียหายกับรอยตํารวจตรีพิบูลยพูดคุยกัน  ผูเสียหายเห็นผูชาย  ๒  คน  

ซึ่งเปนคนรายไดขับขี่และซอนทายรถจักรยานยนตมาจอดหนาบาน  และคนรายไดลงจาก

รถจักรยานยนต  โดยคนรายคนแรกที่ขับขี่รถจักรยานยนตไดใชอาวุธปนจี้ไปที่รอยตํารวจตรีพิบูลย  

รอยตํารวจตรีพิบูลยจึงไดวิ่งหลบหนี  สวนคนรายคนที่สองที่นั่ง  ซอนทายรถจักรยานยนตไดถือ   

มีดดาบเดินเขามาหาผูเสียหาย  และใชมือดึงกระเปาหนีบของผูเสียหาย  แตผูเสียหายไมยอม  และ

ผูเสียหายไดเปดประตูเล็กและเดินเขาบานไป คนรายคนที่สองใชมีดดาบฟนผูเสียหาย  ผูเสียหาย

ไดรับบาดเจ็บ  และคนรายคนที่สองไดเขามาดึงกระเปาหนีบไป  ผูเสียหายไมยอม  ผูเสียหายและ

คนรายคนที่สองแยงกระเปาหนีบกัน  คนรายคนแรกยกปนจี้มาที่ผูเสียหาย  พรอมบอกมิใหขัดขืน  

คนรายที่สองจึงไดแยงกระเปาหนีบไป  ช้ันสอบสวนผูเสียหายช้ีตัวยืนยันจําเลยเปนคนรายที่ใชมีด

ดาบฟนและแยงกระเปาหนีบไป  เห็นวา  แมผูเสียหายซึ่งเปนประจักษมาเบิกความยืนยันวา  คนราย



ซึ่งนั่งซอนทายรถจักรยานยนตไดถือมีดดาบ  และเขามากระชากกระเปาหนีบครั้งแรก ผูเสียหายได

เห็นหนาคนรายคนนี้  โดยอาศัยแสงไฟฟาหนาบานเกิดเหตุ  ซึ่งมีเสาไฟฟาอยูตรงกันขามกันกับ

บานเกิดเหต ุ  และแสงไฟฟาที่เสาประตูใหญทั้งสองหนาบานเกิดเหตุ  แตเหตุการณคนรายเขามา

กระชาก      กระเปาหนีบครั้งแรกนั้นไดเกิดขึ้นหลังคนรายซึ่งขับขี่รถจักรยานยนตไดใชอาวุธปน

ขมขูผูเสียหาย   ซึ่งนาเช่ือไดวาผูเสียหายอยูในภาวะเชนนี้   ยอมตองตกใจกลัวเปนธรรมดา  โดยไม

มีเวลาจองมองหนาคนรายที่เขามากระชากกระเปาหนีบตามที่ผูเสียหายเบิกความตอบถามคานไม  

สอดคลองกันกับคําใหการช้ันสอบสวนของรอยตํารวจตรีพิบูลย  และนายอัชนัยตามคําใหการของ

พยาน เอกสารหมาย จ.๑๒  และทายหนังสือของสํานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี ลงวันที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๑  ซึ่งตางก็เปนประจักษเชนกันไดใหการกับพนักงานสอบสวนไปในทิศทาง

เดียวกันวา  หลังคนรายซึ่งขับขี่รถจักรยานยนตไดใชอาวุธปนจองเล็งมาที่ผูเสียหายและรอยตํารวจ

ตรีพิบูลย   ผูเสียหายและ     รอยตํารวจตรีพิบูลยตางวิ่งหนีออกจากจุดยืนคุยกัน  โดยผูเสียหายวิ่งไป

ที่ประตูเล็กบานเกิดเหตุซึ่งอยูใกลกับรถยนตของผูเสียหายที่จอดอยู   สวนรอยตํารวจตรีพิบูลยก็วิ่ง

ไปทายซอยแขงขัน ๑  ซึ่งคําใหการของรอยตํารวจตรีพิบูลยและนายอัชนัยไดใหการในวันเกิดเหต ุ 

นาเช่ือวาไดใหการตรงกับเหตุที่เกิดขึ้น  โดยไมมีเวลาปรุงแตง  ซึ่งแมรอยตํารวจตรีพิบูลยและนาย

อัชนัยประจักษพยานทั้งสองมิไดมาเบิกความในช้ันพิจารณา   แตโจทกก็ไดสงคําใหการของรอย

ตํารวจตรีพิบูลย  และจําเลยก็ไดหมายเรียกใหโจทกสงคําใหการของนายอัชนัยเขามาไวในสํานวน   

ซึ่งคําใหการนี้ก็เปนพยานบอกเลาทําใหรับฟงได   จึงเช่ือวาหลังคนรายซึ่งขับขี่รถจักรยานยนตได

ใชอาวุธปนจองเล็งมาที่ผูเสียหายและรอยตํารวจตรีพิบูลย   ผูเสียหายและรอยตํารวจตรีพิบูลยตางวิ่ง

หน ี ผูเสียหายจึงไมมีเวลาจองมองหนาคนรายเชนกัน  และในช้ันสอบสวนผูเสียหายใหการยืนยัน

วา  ผูชายนั่งซอนทายรถจักรยานยนตไดลงมาจากรถจักรยานยนต  พรอมชักมีดดาบวิ่งเขามาหา

ผูเสียหาย  และกระชากกระเปาหนีบ  ซึ่งผูเสียหายหนีบที่รักแรซาย  แตผูเสียหายไมยอมพรอมหัน

หนาวิ่งไปทางเขาประตูเล็กโดยใชมือขวาเปดประตู  ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนรายเขามากระชาก

กระเปาหนีบครั้งแรก    ผูเสียหายไดเห็นคนรายในระยะเวลาอันสั้นเทานั้น  เนื่องจากหลังคนรายเขา

มากระชากกระเปาหนีบ  ผูเสียหายก็ไดหันหนาวิ่งหนีไปทางเขาประตูเล็ก  และเปดประตูทันที   ทั้ง

ชวงผูเสียหายกาวขาเขาทางประตูเล็ก  ซึ่งแมผูเสียหายกับคนรายไดเผชิญหนากันเพื่อแยงชิงกระเปา



หนีบ   แตจุดที่เกิดเหตุนั้นอยูภายในรั้วบานเกิดเหตุโดยอยูดานหลังประตูเล็ก  ซึ่งผูเสียหายเบิก

ความยืนยันวา  ผูเสียหายไดเกาขาผานทางเขาประตูเล็กไปไดเพียง ๑ กาว  คนรายซึ่งถือมีดดาบตรง

เขามากระชากกระเปาหนีบอีกครั้ง   ซึ่งแสดงวาจุดเกิดเหตุนาจะอยูหางประตูเล็กไมเกิน ๑ เมตร   

และเหตุก็เกิดเปนเวลากลางคืน  แมมีแสงไฟฟาที่หนาบาน  ประตูเล็กและที่เสาประตูใหญทั้งสอง

ของบานเกิดเหตุ   แตเหตุผูเสียหายเผชิญหนาคนรายเกิดหลังประตูเล็ก   ยอมทําใหแสงไฟฟาที่

ติดตั้งที่ประตูเล็กสองสวางไมเต็มที  เพราะมีผนังรั้วบานตรงดานบนประตูเล็กไดบดปงแสงสวาง

ไว   แสงไฟฟาหนาบานเกิดเหตุก็มีรั้วบานเกิดเหตุบดปงแสงสวางเชนกัน   ทําใหรัศมีแสงไฟฟาทั้ง

สองจุดดังกลาวสองสวางหลังประตูเล็กไดไมมากนัก   และแสงไฟฟาที่เสาประตูใหญบานเกิดเหต ุ 

ซึ่งแมโจทกมิไดนําสืบใหเห็นวาหลอดไฟฟาที่ติดตั้งเปนหลอดไฟฟา  ชนิดใด  และมีกําลังแรง

เทียนเทาใด  รวมทั้งเสาประตูใหญทั้งสองมีความสูงเทาใด  แตหากพิจารณาตามภาพถาย  เอกสาร

หมาย จ.๗  พบวาหลอดไฟฟาที่ติดตั้งบนเสาประตูใหญทั้งสองนั้น   นาจะเปนหลอดไฟฟาชนิด

กลม  และเสาประตูใหญทั้งสองนาจะมีความสูง ๒  เมตรเศษ แสงไฟฟาซึ่งสองสวางที่เสาประตู

ใหญ   นาจะสองสวางไปทิศทางดานบนซึ่งเหนือศีรษะมากกวาสองสวางมาดานลาง   ทําใหจุดเกิด

เหตุหลังประตูเล็กมีแสงสวางเล็กนอยเทานั้น  ประกอบกับหลังประตูเล็กอยูใกลตนไมใหญภายใน

รั้วบานเกิดเหตุตามภาพถาย  เอกสารหมาย จ.๗  จึงมีขอสงสัยวาบริเวณเกิดเหตุดานหลังประตูเล็กนี ้ 

จะมีแสงสวางเพียงพอที่ผูเสียหายจะเห็นหนาคนรายชัดเจนและสามารถจดจําหนาคนรายไดจริง

หรือไม  และผูเสียหายก็ไมเคยเห็นหนาคนรายมากอนเกิดเหตุ   อีกทั้งโจทกก็มิไดนําสืบใหเห็นวา

ภายในรั้วบานเกิดเหตุมแีสงไฟฟาที่จุดใดบางหรือไม   ซึ่งอยูใกลเคียงกับประตูเล็กที่ทําใหผูเสียหาย

มองหนาคนรายไดชัดเจน  และหลังคนรายเขามากระชากกระเปาหนีบผูเสียหายภายในรั้วบาน  ซึ่ง

แมผูเสียหายเบิกความยืนยันคนรายแยงชิงกระชากกระเปากับผูเสียหาย  จนผูเสียหายออกมาหนา   

ประตูเล็กอีกครั้งหนึ่ง  ก็ไมนาเช่ือวาผูเสียหายและคนรายมีการแยงชิงกระเปาหนีบกันหลังคนราย

ใชมีดดาบฟนผูเสียหาย   เพราะผูเสียหายไดรับบาดเจ็บที่มือและแขนขวา   ผูเสียหายยอมตอง

เจ็บปวดบาดแผล  และไมมีเรี่ยวแรงแยงชิงกระเปากัน  นอกจากนี้หลังเจาพนักงานจับกุมจําเลยได         

รอยตํารวจตรีพิบูลยและนายอัชนัยตางมาช้ีตัวคนราย  และยืนยันจําเลยไมใชคนรายที่กอเหตุคดีนี ้  

และจําเลยก็ไดใหการปฏิเสธตลอดมา   พยานหลักฐานที่โจทกนําสืบมานั้นจึงไมเพียงพอที่จะรับฟง



ไดวา   จําเลยเปนคนรายคดีนี้    พยานหลักฐานโจทกจึงยังเปนที่สงสัยตามสมควรวา  จําเลยเปน

คนรายที่กระทําผิดตามฟองหรือไม  ใหยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลย   ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ วรรคสอง   คดีจึงไมจําตองพิจารณาพยานหลักฐาน

ของจําเลยอีกตอไป   แตมีดดาบและฝกกระดาษใสมีดดาบทีเ่จาพนักงานตรวจยึดไว   เปนทรัพยสิน

ที่คนรายใชในการกระทําความผิด  จึงใหริบเสียตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓(๑)   

พิพากษายกฟอง  แตใหขังจําเลยไวระหวางอุทธรณ   ริบของกลาง./ 
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