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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
ศาลจังหวัดธัญบุรี 

วันที ่ ๑๗  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
ความอาญา 

 

                 พนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี                 โจทก 
ระหวาง          

        นายชาคริตหรือเรือ  อุมเจริญ   ที ่๑ 
 นายธานีหรือหมี  คุมเสร็จ   ที ่๒ 
 นายวิศรุตหรือเปา  ผูกรัก   ที ่๓ 
 นายวัชระหรือปง  บางบุญ   ที ่๔            จําเลย 

เร่ือง     ความผิดตอชีวิต 

  โจทกฟองวา เม่ือวันที ่๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เวลากลางคืนกอนเที่ยง จําเลยทั้งส่ีและ

นายชลิตหรือเมยหรือนอร สวางอารมย นายวัชร  บุญญานนท  นายวิโรจน บุญญานนท จําเลยใน

คดีอาญาหมายเลขดําที ่๑๖๕๙/๒๕๕๑ ของศาลน้ีกับพวกอีก ๙ คนที่ยังไมไดตัวมาฟองและพวกที่เปน

เยาวชนอีก ๔ คนซ่ึงถูกแยกดําเนินคดีตางหากรวมประมาณ ๒๐ คนไดเขารวมชุลมุนตอสูระหวางบุคคล

ตั้งแตสามคนขึ้นไป โดยตางใชมือและเทาชกตอย เตะทํารายรางกายกันและไมทราบวาผูใดซ่ึงเปน

ผูเขารวมในการชุลมุนตอสูดังกลาวใชอาวุธปนยิงจํานวน ๒ นัด เปนเหตุใหนายกนกพจน สืบอายซ่ึงเขา

รวมในการชุลมุนตอสูดวยถูกลูกกระสุนปนใหถึงแกความตาย และนายเอกนธีหรือเอก ผองใสซ่ึงเขา

รวมในการชุลมุนตอสูดวยไดรับบาดเจ็บเปนอันตรายแกกาย เหตุเกิดที่ตําบลพืชอุดม อําเภอ   ลําลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี ตามวัน เวลาดังกลาวภายหลังเกิดเหต ุเจาพนักงานจับจําเลยทั้งส่ีไดและยึดอาวุธปนลูก

ซองส้ันจํานวน ๑ กระบอก กระสุนปนลูกซองเบอร ๑๒ จํานวน ๑ นัดและปลอกกระสุนปนลูกซองเบอร  

๑๒  จํานวน ๑  ปลอกที่ใชในการกระทําผิดดังกลาวเปนของกลาง ขอใหลงโทษตาม 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒, ๓๓, ๘๓, ๒๙๔ 

   

 



  
จําเลยทั้งส่ีใหการปฏิเสธ 

  ทางพิจารณาโจทกนําสืบวา เม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑.๓๐ 

นาฬิกา  ดาบตํารวจอุดม ตีระพา  และดาบตํารวจบรรจบ  พวงพี่ไดรับแจงจากศูนยวิทยุของสถานี

ตํารวจภูธรคลองสิบสองวา มีกลุมวัยรุนกําลังทะเลาะวิวาทกันที่บริเวณเชิงสะพานตลาดวิคตอเรีย  

ตั้งอยูหมูที่ ๙ ตําบลพืชอุดม อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จึงเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุดังกลาว

พรอมกับพวก เม่ือไปถึงไมพบกลุมวัยรุนในที่ เกิดเหตุ ตอมาไดรับแจงจากศูนยวิทยุของสถานี

ตํารวจภูธรคลองสิบสองอีกวา มีกลุมวัยรุนกําลังชกตอยกันที่หนาโรงพยาบาลลําลูกกา  จึงพากันไปที่

โรงพยาบาลดังกลาว พบกลุมวัยรุนกําลังชกตอยกันตามที่ไดรับแจง  จึงเขาควบคุมตัววัยรุนที่ชกตอย

กันไดทั้งหมดรวม ๑๒ คน คือจําเลยทั้งส่ี นายธวัชชัย  แจงแสงทอง นายวุฒิชัย แจงแสงทอง       

นายศรายุทธ  แจงแสงทอง   นายเอกนธี  ผองใส  นายสุวัน  ปญญาไว  นายชลิต  สวางอารมย        

นายวัชร  บุญญานนทและนายวิโรจน  บุญญานนท  สอบถามจําเลยทั้งส่ีและผูที่ถูกจับกุมทั้งหมด

ดังกลาวไดความวา  วัยรุนดังกลาวแบงเปน ๒ กลุมโทรศัพทนัดหมายมาชกตอยกันที่เชิงสะพานตลาด

วิคตอเรียโดยจําเลยที ่๑ เปนผูโทรศัพทนัดหมาย และมีการชุลมุนตอสูกันทีบ่ริเวณดังกลาว ระหวางน้ัน

มีเสียงปนดังขึ้นจํานวน ๒ นัด และมีวัยรุนในกลุมคนหน่ึงถูกกระสุนปนไดรับบาดเจ็บถูกนําตัวสงไป

รักษาที่โรงพยาบาลลําลูกกา หลังจากน้ันกลุมวัยรุนทั้งหมดพากันมาทะเลาะชกตอยกันที่หนาโรงพยาบาล      

ลําลูกกา  ภายหลังจึงไดทราบวาผูไดรับบาดเจ็บมี  ๒ คนคือนายกนกพจน  สืบอายและนายเอกนธ ี 

โดยนายกนกพจนน้ันไดถึงแกความตายในเวลาตอมา จึงไดทําการจับกุมจําเลยทั้งส่ีและวัยรุนในกลุม

ดังกลาวทั้งหมด  โดยในการจับกุมน้ันมีการยึดอาวุธปนลูกซองส้ันจํานวน ๑ กระบอกและกระสุนปนลูก

ซองเบอร  ๑๒  จํานวน ๑ นัดไดที่บานจําเลยที่ ๔ และยึดโทรศัพทมือถือของจําเลยที่ ๑ และของนาย

ศรายุทธซ่ึงใชติดตอนัดหมายมาชกตอยกันกับยึดปลอกกระสุนปนลูกซองเบอร ๑๒ จํานวน ๑ ปลอกได

ในที่เกิดเหตเุปนของกลาง ในชั้นจับกุมแจงขอหาจําเลยทั้งส่ีและกลุมวัยรุนทั้งหมดดังกลาววา เขารวมใน

การชุลมุนตอสูระหวางบุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไป และบุคคลหน่ึงบุคคลใดไมวาจะเปนผูเขารวมในการ

น้ันหรือไมถึงแกความตายโดยการกระทําในการชุลมุนตอสูน้ัน จําเลยทั้งส่ีและกลุม  วัยรุนทั้งหมดที่ถูก

จับกุมดังกลาวที่ใหการปฏิเสธ ปรากฏตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ. ๑  จากน้ันไดนําตัวจําเลย

ทั้งส่ีและกลุมวัยรุนที่ถูกจับกุมทัง้หมดสงมอบพันตํารวจโทเสวต สรสมุทร พนักงานสอบสวนดําเนินคดี 



  
พันตํารวจโทเสวตรวบรวมพยานหลักฐานในชั้น สอบสวน โดยออกไปรวมกับแพทยชันสูตรพลิกศพ

นายกนกพจน และแพทยไดจัดทํารายงานการชันสูตรไว ปรากฏตามสําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ

เอกสารหมาย จ. ๒  ออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุพรอมกับจัดทําบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

คดีอาญาและแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ. ๓ และ จ. ๔  ถายภาพ

ปลอกกระสุนปนลูกซองและคราบโลหิตซ่ึงอยูบริเวณที่เกิดเหตไุว ปรากฏตามภาพถายการตรวจสถานที่

เกิดเหตุคดีอาญาหมาย จ. ๑๘ และถายภาพศพนายกนกพจนไว ปรากฏตามภาพถายหมาย จ. ๑๙  กับ

จัดทําบัญชีของกลางคดีอาญาไว ปรากฏตามเอกสารหมาย    จ. ๒๐  ตอมาไดแจงขอหาในชั้นสอบสวน

แกจําเลยทั้งส่ีและกลุมวัยรุนที่ถูกจับกุมทั้งหมดวา เขารวมในการชุลมุนตอสูระหวางบุคคลตั้งแตสามคน

ขึ้นไป และบุคคลหน่ึงบุคคลใดไมวาจะเปนผูที่เขารวมในการน้ันหรือไมถึงแกความตายโดยการกระทําใน

การชุลมุนตอสูน้ัน มีนายวุฒิชัย นายศรายุทธและ  นายเอกนธ ี ใหการรับสารภาพ  ปรากฏตามบันทึก

คําใหการผูตองหาเอกสารหมาย จ. ๕ ถึง         จ. ๗  สวนคนอ่ืน ๆ   ใหการปฏิเสธ   ปรากฏตาม

บันทึกคําใหการผูตองหาเอกสารหมาย   จ. ๘  ถึง จ. ๑๖ นอกจากน้ีพันตํารวจโทเสวตไดสอบคําใหการ

นายคําโหล  สืบอาย  บิดานายกนกพจน ไวในฐานะผูกลาวหา  ปรากฏตามบันทึกคําใหการผูกลาวหา

เอกสารหมาย จ. ๑๗  

   จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ นําสืบในทํานองเดียวกันวา  เม่ือวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ  

๒๕๕๑  จําเลยที ่๑ และที ่๒ กับพวกรวมประมาณ ๑๐  คน มีนายเอกนธี ผองใส  รวมอยูดวยไดพา

กันไปเที่ยวงานวัดที่วัดพืชอุดม  อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ภายในงานมีการแสดงดนตรี  จําเลย

ที ่๑ และที ่๒ ไดพบกับนายวุฒิชัย  แจงแสงทองและนายศรายุทธ แจงแสงทอง ซ่ึงเปนพี่นองฝาแฝด

กัน  นายเอกนธีเกิดมีปากเสียงโตเถียงกับหน่ึงในพี่นองฝาแฝดดังกลาว และบุคคลที่โตเถียงกับ     

นายเอกนธีดังกลาวน้ันไดนําวัตถุชิ้นหน่ึงออกมาแทงนายเอกนธี  จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ จึงเขาไปหาม

ปราม  จากน้ันทั้งสองฝายตางแยกยายกันกลับบาน  ระหวางเดินทางกลับบานน้ัน มีหน่ึงในพี่นอง     

ฝาแฝดโทรศัพทหาจําเลยที ่๑ เพื่อทาทายใหนายเอกนธีไปชกตอยกันที่ตลาดวิคตอเรียซ่ึงตั้งอยูใกลกับ

วัดพืชอุดม จําเลยที ่๑ แจงใหนายเอกนธีทราบ นายเอกนธีจึงเดินทางกลับไปที่ตลาดวิคตอเรีย โดยมี

จําเลยที ่๑ ที ่๒ และพวกติดตามไปดวยเพราะเกรงวาจะมีเร่ืองกัน เม่ือเดินทางไปถึงไดพบนายวุฒิชัย

และนายศรายุทธ พี่นองฝาแฝดอยูกับพวกรวมประมาณ ๑๐ คน ทันใดน้ันมีเสียงคนในกลุมของนาย



  
วุฒิชัยและนายศรายุทธตะโกนใหนายเอกนธี ออกไปชกตอยกัน นายเอกนธีจึงตรงเขาไปชกตอย

กับหน่ึงในพี่นองฝาแฝด จําเลยที ่๑ และที ่๒ เขาไปหามปรามทั้งสองฝายใหแยกจากกัน ระหวางน้ันมี

เสียงปนดังขึ้นจํานวน ๒ นัด ส้ินเสียงปนมีคนรองวานายเอกนธีและนายเอกพจน สืบอาย ซ่ึงเปนพวกใน

กลุมของนายวุฒิชัยและนายศรายุทธถูกยิงและนายเอกพจนลมลงที่พื้น จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ว่ิงไปดู

นายเอกนธีพบวาถูกกระสุนปนที่บริเวณตนขาขวา  จึงนําตัวนายเอกนธีสงโรงพยาบาล แลววัยรุนทั้งสอง

กลุมแยกยายกันไป ตอมาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ  ๒๕๕๑   เวลาประมาณ  ๗  นาฬิกา มีเจาพนักงาน

ตํารวจมาเชิญตัวจําเลยที ่๑ และที๒่ จากบานไปสอบปากคําที่สถานีตํารวจภูธร      คลองสิบสอง และ

ไดจับกุมจําเลยที่ ๑ ที่๒ พรอมกับนําตัวจําเลยที่๑ และที่ ๒  สงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี  ในชั้น

สอบสวนพนักงานสอบสวนแจงขอหาจําเลยที่๑ และที่ ๒  วาเขารวมในการชุลมุนตอสูระหวางบุคคล

ตั้งแตสามคนขึ้นไป และบุคคลหน่ึงบุคคลใดไมวาจะเปนผูเขารวมในการน้ันหรือไมถึงแกความตายโดย

การกระทําในการชุลมุนตอสูน้ัน จําเลยที่ ๑ และที่ ๒  ใหการปฏิเสธ ปรากฏตามบันทึกคําใหการ

ผูตองหา  เอกสารหมาย จ. ๑๔ และ จ. ๘  จําเลยที ่๑ และที ่๒ ไมไดกระทําความผิดตามฟอง 

  จําเลยที่ ๓ และที่๔ นําสืบในทํานองเดียวกันวา  เม่ือวันที่ ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ 

เวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา  จําเลยที ่๓ และที ่๔ กับพวกรวมประมาณ ๑๐ คนเดินทางไปเที่ยวงานวัดที่

วัดพืชอุดม ซ่ึงตั้งอยูในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานีดวยกัน ภายในงานมีการแสดงดนตรี  

จําเลยที ่๓ และที ่๔  กับพวกดูการแสดงดนตรีจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ ๒๔ นาฬิกา  จึงพากันกลับ

บาน โดยจําเลยที ่๓ ขับรถใหจําเลยที่ ๔ ซ่ึงเปนนองชายแลนออกมาพรอมกับเพื่อนในกลุมโดยขับรถ

แลนตามกันมา ระหวางทางจําเลยที๑่ ซ่ึงเปนเพื่อนในกลุมเดียวกันแจงวา ไดรับโทรศัพทจากนายวุฒิชัย 

แจงแสงทองและนายศรายุทธ  แจงแสงทอง ซ่ึงเปนพี่นองฝาแฝดกันวา ใหนายเอกนธีซ่ึงเปนเพื่อนใน

กลุมอีกคนหน่ึงไปชกตอยกับนายวุฒิชัยที่ลานดินขางวัดพืชอุดม นายเอกนธี จําเลยที่๓ และที่ ๔ กับ

พวกจึงพากันไปที่ลานดินดังกลาว เม่ือไปถึง นายเอกนธีว่ิงเขาไปชกกับนายวุฒิชัย  โดยมีพวกของทั้ง

สองฝายเขาหาม  หลังจากน้ันมีเสียงปนดังขึ้นจํานวน ๑ นัด และนายเอกนธีว่ิงไปที่ถนนรองตะโกนวา

ถูกยิงแลวลมลง จําเลยที ่๓  และที่ ๔  เขาไปดูนายเอกนธีพบวานายเอกนธีถูกกระสุนปนที่ตนขาซาย   

ตอมาเพื่อนในกลุมไดพานายเอกนธีไปสงที่โรงพยาบาล สวนจําเลยที ่๓   และที ่ ๔  กลับบานพรอมกัน 

ในวันรุงขึ้นเจาพนักงานตํารวจเรียกตัวจําเลยที่ ๓ และที่ ๔ ไปสอบปากคําเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น  



  
และแจงขอหาจําเลยที่ ๓ และที่ ๔ วา เขารวมใน การชุลมุนตอสูระหวางบุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไป 

และบุคคลหน่ึงบุคคลใดไมวาจะเปนผูที่เขารวมในการน้ันหรือไมถึงแกความตายโดยการกระทําในการ

ชุลมุนตอสูน้ัน จําเลยที่ ๓ และที่ ๔ ใหการปฏิเสธ ปรากฏตามบันทึกคําใหการผูตองหาเอกสารหมาย   

จ. ๑๒ และ จ. ๑๐ จําเลยที ่๓ และที ่๔ ไมไดกระทําความผิดตามฟอง 

  พิเคราะหพยานหลักฐานโจทกและจําเลยทั้งส่ีโดยตลอดแลว ขอเท็จจริงรับฟงเปน   

ยุติในเบื้องตนวา  ตามวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุในฟอง  นายเอกนธี  ผองใสกับนายศรายุทธ แจง

แสงทองและนายวุฒิชัย  แจงแสงทองมีเร่ืองชกตอยกัน โดยจําเลยทั้งส่ีและพวกที่มาพรอมกับ       

นายเอกนธแีละพวกของนายศรายุทธกับนายวุฒิชัยอีกหลายคนอยูดวยภายในที่เกิดเหตุ ระหวางน้ันมี

เสียงปนดังขึ้น ตอมาพบวานายเอกพจน  สืบอายและนายเอกนธีถูกกระสุนปนไดรับบาดเจ็บ ภายหลัง

นายเอกพจนถึงแกความตาย แพทยและพนักงานสอบสวนรวมกันชันสูตรพลิกศพ และแพทยทํา

รายงานการชันสูตรพลิกศพไว ปรากฏตามสําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ เอกสารหมาย จ. ๒ คดีมี

ปญหาตองวินิจฉัยวา  จําเลยทั้งส่ีไดกระทําความผิดตามฟองหรือไม เห็นวา พยานโจทกที่มาเบิกความ

ประกอบดวยดาบตํารวจอุดม ตีระพา ดาบตํารวจบรรจบ พวงพี่ เจาพนักงานตํารวจผูรวมจับกุมจําเลย

ทั้งส่ีและพันตํารวจโทเสวต สรสมุทร พนักงานสอบสวนน้ัน ไมใชประจักษพยานผูรูเห็นเหตุการณ

ในขณะเกิดเหต ุคําเบิกความของพยานโจทกทั้งสามที่ระบุวาจําเลยทั้งส่ีรวมกระทําความผิดน้ันก็ไดรับ

ฟงมาจากผูตองหาที่ถูกจับกุมในบริเวณที่เกิดเหต ุจึงเปนพยานบอกเลาซ่ึงมีนํ้าหนักนอย พยานหลักฐาน

อ่ืนของโจทก คือคําใหการในชั้นสอบสวนของนายวุฒิชัย นายศรายุทธ นายเอกนธี นายชลิต  สวาง

อารมย   นายสุวัน   ปญญาไว   และนายธวัชชัย   แจงแสงทอง   ปรากฏตามบนัทึกคําใหการผูตองหา

เอกสารหมาย จ.๕, จ.๖, จ.๗, จ.๑๓, จ.๑๕ และ จ.๑๖ ที่ใหการไวตอพนักงานสอบสวนไวในทํานอง

เดียวกันวามีวัยรุนในกลุมของนายวุฒิชัยและนายศรายุทธกับกลุมของนายเอกนธี ซ่ึงมีจําเลยทั้งส่ี

รวมอยูดวยไดชลุมุนชกตอยกัน กอนที่จะมีเสียงปนดังขึ้นและนายเอกพจนถูกกระสุนปนเปนเหตุใหถึง

แกความตายในเวลาตอมาน้ัน มีลักษณะเปนคําซัดทอดของผูรวมกระทําผิดดวยกัน จึงมีนํ้าหนักนอย

เชนเดียวกัน ทั้งมีลักษณะเปนคําใหการรวมๆ วาวัยรุน ๒ กลุมชุลมุน     ชกตอยกัน โดยไมไดความ

ชัดเจนวาจําเลยทั้งส่ีไดเขาไปรวมในการชุลมุนตอสูน้ันหรือไม จําเลยทั้งส่ีก็ใหการปฏิเสธมาโดยตลอดทั้ง

ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนวามิไดเขารวมในการชุลมุนตอสู เชนน้ีพยานหลักฐานโจทกที่นําสืบมา จึงยัง



  
มีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยทั้งส่ีจะไดกระทํา ความผิดตามฟองหรือไม ตองยกประโยชนแหง

ความสงสัยใหเปนคุณแกจําเลยทั้งส่ี  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ วรรค

สอง กรณีไมจําตองวินิจฉัยพยานหลักฐานของจําเลยทั้งส่ีอีกตอไป 

  พิพากษายกฟอง./ 

 

นายประทักษ  หัสดี 

 

นายทศพรรณ  คงเพียรธรรม 

 

 

หมายเหต ุ
ศาลพิเคราะหพยานหลักฐานในคดี โดยวินิจฉัยขอรูเห็นของพยานแตละปากวาเปนประจักษ
พยานหรือพยานบอกเลา  ซ่ึงเฉพาะคดีที่มีผูรวมกระทําความผิดหลายคนน้ันสวนใหญคําเบิก
ความหรือคําใหการของพยานจะมีลักษณะเปนคําเบิกความหรือคําใหการรวมๆ ไมชี้
เฉพาะเจาะจงวาจําเลยคนใดกระทําการอยางไร จึงเปนการยากที่ศาลจะรับฟงคําพยานใหเปนที่
ม่ันคง  ทั้งน้ีเพราะพฤติการณแหงคดีอันเปนการชุลมุนน้ัน ยอมไมอาจทําใหพยานจดจํา
รายละเอียดของเหตุการณไดทั้งหมด  เวนแตเคยรูจักจําเลยแตละคนมากอนหรือพยานมี
จังหวะโอกาสนานพอที่จะจดจําได  ฉะน้ันจึงมีผลตอรูปคดีวาจะนําสืบพยานหลักฐานกันอยางไร
ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 294  และวิธกีารนําสืบน้ีจะแตกตางจากการนํา
สืบฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,289 มากนอยแคไหน  เพราะอาจมีผล
ตอการวินิจฉัยชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
227 วรรคสอง ดังที่ศาลไดวินิจฉัยไวในคดีน้ี  หรืออาจเปนกรณีขอเท็จจริงที่ปรากฏในการ
พิจารณาแตกตางกับขอเท็จจริงดังที่กลาวในฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 192 วรรคสองได 
 
         

นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
  29 กรกฎาคม  2552 

 

 


