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จําเลย

เรื่อง ความผิดตอพระราชบัญญัตยิ าเสพติดใหโทษ
โจทกฟองวา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ เวลากลางวัน จําเลยมีเมทแอม
เฟตามีนไฮโดรคลอไรด อันเปนยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ จํานวน ๒ เม็ด กับอีก ๑ ชิ้น
น้ําหนักสุทธิ รวม ๐.๒๑๓ กรัม ไมสามารถคํานวณน้ําหนักสารบริสุทธิ์ได ไวในครอบครอง
เพื่อ จําหนาย จากนั้น จําเลยไดจําหนายขายเมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรดดังกลาวใหแก
สายลับผูลอซื้อจํานวน ๒ เม็ด ในราคา ๖๐๐ บาท เหตุเกิดที่ตําบลศาลาครุ อําเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี ขอใหลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔,
๗, ๘, ๑๕, ๖๖, ๑๐๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ และริบเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอ
ไรดของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจนกับโทรศัพทมือถือของกลาง
จําเลยใหการปฏิเสธ
พิเคราะหแลวขอเท็จจริงเบื้องตนฟงไดวา ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตาม
ฟอง เจาพนักงานตํารวจจับกุมจําเลยได และยึดเมทแอมเฟตามีนจํานวน ๒ เม็ด กับอีกครึ่ง
เม็ด ตามรายงานการตรวจพิสูจนเ อกสารหมาย จ. ๑ เปนของกลาง มีปญหาตอ งวินิจ ฉัย วา
จําเลยกระทําความผิดตามฟองหรือไม โจทกมีพันตํารวจโทพรชัย และดาบตํารวจธีรพงศ เปน

พยานเบิกความไดความวา กอนเกิดเหตุพันตํารวจโทพรชัยสืบทราบวา จําเลยซึ่งมีชื่อเลนวา
นายอาดมีพฤติก ารณลัก ลอบจําหนายยาเสพติ ด ตอ มาวัน เกิดเหตุไ ดมีสายลับมาแจง แกพั น
ตํารวจโทพรชัยวา สายลับสามารถติดตอซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจําเลยได พันตํารวจโทพรชัย
จึงไดใหสายลับโทรศัพทซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจําเลย จําเลยตกลงขายเมทแอมเฟตามีนใหแก
สายลับจํานวน ๒ เม็ด ในราคาเม็ดละ ๓๐๐ บาท จากนั้น พยานทั้ง สองกับพวกจึง รว มกัน
วางแผนจับกุมจําเลยใชวิธีการลอซื้อโดยนําธนบัตรฉบับละ ๑๐๐ บาท ๖ ฉบับ ถายเอกสาร
และลงบัน ทึก ประจําวันไวเปนหลัก ฐานตามสําเนาภาพถายธนบัตรเอกสารหมาย จ. ๒ และ
สํ า เนารายงานประจํ า วั น เอกสารหมาย จ. ๓ พั น ตํ า รวจโทพรชั ย ปลอมตั ว เป น คนขั บ รถ
จักรยานยนตรับจางไปซุมดูการลอซื้ออยูหางจากบานของจําเลยประมาณ ๑๐ เมตร สวนดาบ
ตํารวจธีรพงศกับพวกไปจอดรถซุมอยูหางจากบานของจําเลยประมาณ ๑๐๐ เมตร แลวมอบ
ธนบัตรลอ ซื้อ ใหแกสายลับ สายลับเดินไปหาจําเลยซึ่งยืนอยูบริเวณหนาบานและพูดคุยกับ
จําเลยแลวสายลับ สงมอบธนบัตรลอ ซื้อ ใหแกจําเลย จําเลยสง มอบเมทแอมเฟตามีน ใหแก
สายลับ สายลับนําเมทแอมเฟตามีน ๒ เม็ดไปมอบใหแกพันตํารวจโทพรชัย พันตํารวจโทพร
ชัยสงสัญญาณไฟกะพริบใหดาบตํารวจธีรพงศกับพวกเขาไปควบคุมตัวจําเลยไว พันตํารวจโท
พรชัยนําเมทแอมเฟตามีนดังกลาวใหจําเลยดู และแจงใหจําเลยทราบวาเปนเมทแอมเฟตามีนที่
ตนซุมดูสายลับลอซื้อไดจากจําเลย ดาบตํารวจธีรพงศตรวจคนตัวจําเลยพบธนบัตรลอซื้อฉบับ
ละ ๑๐๐ บาท ๖ ฉบับ อยูในกระเปากางเกงขางซายของจําเลย จากนั้นพยานทั้งสองกับพวก
ไดเขาตรวจคนบานของจําเลยพบเมทแอมเฟตามีน ครึ่งเม็ด ซอนอยูใตที่นอนภายในหองนอน
ของจําเลย สอบถามจําเลยรับวาเมทแอมเฟตามีนดังกลาวเปนของจําเลยที่มีไวเพื่อเสพ พยาน
ทั้ง สองจึ ง แจ ง ข อ หาจํา เลยว า มี ย าเสพติ ด ให โ ทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน ) ไว ใ น
ครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนายโดยผิดกฎหมาย จําเลยใหการรับสารภาพตามบันทึกการ
จับกุมเอกสารหมาย จ. ๔ เห็นวา พยานโจทกทั้งสองเบิกความเกี่ยวกับการลอซื้อ เปนลําดับ
ขั้นตอน โดยมีสําเนาภาพถายธนบัตรที่ใชลอซื้อและสําเนารายงานประจําวันเปนหลักฐาน ตาม
เอกสารหมาย จ. ๒ และ จ. ๓ ไดอยางสอดคลองกัน ขณะสายลับเขาลอซื้อเมทแอมเฟตามีน

จากจําเลย พันตํารวจโทพรชัยก็ยืนยันวาพยานมองเห็นเหตุการณ และเมื่อสายลับลอซื้อเมท
แอมเฟตามีนจากจําเลยสําเร็จแลว พยานทั้งสองกับพวกก็เขาควบคุมจําเลยไวในทันที และ
ตรวจคน ตัว จําเลยพบธนบัตรลอซื้อ อยูในกระเปากางเกงของจําเลย จําเลยยอมรับวาธนบัตร
ดัง กลาวจําเลยไดม าจากการขายเมทแอมเฟตามีน ใหแกสายลับ โดยจําเลยไดล งชื่อ รับรอง
สําเนาภาพถายธนบัตรตามเอกสารหมาย จ. ๒ วาตรงกับธนบัตรทีจ่ ําเลยไดจากการจําหนายเมท
แอมเฟตามีนจริง อันเปนหลักฐานบงชี้วาจําเลยขายเมทแอมเฟตามีนใหแกสายลับ สวนเมท
แอมเฟตามีน จํานวนครึ่ง เม็ด เจาพนัก งานตํารวจมิไดคนไดจ ากตัว จําเลยขณะเขากุมจําเลย
หลังจากทําการลอซื้อเสร็จ แตเจาพนักงานตํารวจตรวจคนไดในหองนอนของจําเลย ลักษณะ
ของเมทแอมเฟตามี น มี เ พี ย งครึ่ ง เม็ดพฤติ ก ารณ นา เชื่อ วา จํา เลยไมไ ดมีเ มทแอมเฟตามี น
ดังกลาวไวเพื่อจําหนาย แตมีไวเพื่อเสพ พยานหลักฐานโจทกในสวนนี้จึงฟงไดเพียงวาจําเลยมี
เมทแอมเฟตามีนจํานวนครึ่งเม็ดไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต สําหรับโทรศัพทมือถือ
ของกลาง ไดความจากพยานหลักฐานโจทกวาเปนโทรศัพทที่จําเลยใชติดตอซื้อขายเมทแอมเฟ
ตามีน กับสายลับ อันเปนทรัพยที่จําเลยใชในการกระทําผิดจึง ตอ งริบ สว นที่จําเลยนําสืบ
ปฏิเ สธวา จําเลยไมไดจําหนายเมทแอมเฟตามีนใหแกสายลับ เห็นวา หลังจากเจาพนัก งาน
ตํารวจจับกุมจําเลย จําเลยก็ไดใหการรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนตามบันทึกการ
จับกุมเอกสารหมาย จ. ๔ และบันทึกคําใหการของผูตองหา เอกสารหมาย จ. ๙ การลงลายมือ
ชื่อของจําเลยในเอกสารดังกลาวไมปรากฏวาเจาพนักงานตํารวจไดบังคับขูเข็ญจําเลยแตอยาง
ใด อีกทั้งขณะจําเลยลงลายมือชื่อรับสารภาพในบันทึกคําใหการชั้นสอบสวนก็มีนางสมนึก มี
ชัย ซึ่งเปน แมย ายของจําเลยอยูดว ยและไดล งชื่อรว มฟงดว ย เชื่อ วาจําเลยทราบขอ ความใน
เอกสารดัง กลาวและเห็น วามีขอ ความตรงกับความเปน จริง จําเลยจึง ยอมลงลายมือ ชื่อ โดย
ความสมัครใจ สวนนางสาวอัญชณาพร สายสุวรรณ พยานจําเลยที่อางตนวาเปนสายลับชวย
พันตํารวจโทพรชัยลอซื้อยาเสพติดก็ไมเคยไปเปนพยานใหแกจําเลยในชั้นสอบสวนเพิ่งจะมา
เบิกความเปน พยานจําเลยในชั้นพิจ ารณาจึง ไมนาเชื่อถือ พยานหลักฐานโจทกดังที่วินิจ ฉัย
ขางตนมีน้ําหนักมั่นคง พยานหลักฐานจําเลยไมมนี ้ําหนักพอหักลางพยานหลักฐานโจทกได

พิ พ ากษาว า จํ า เลยมี ค วามผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให โ ทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๖๖ วรรคหนึ่ง, ๖๗ การกระทําของจําเลยเปนความผิดตอ
กฎหมายหลายบทหลายกรรมตางกัน ใหลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผิดไปตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานจําหนายเมทแอมเฟตามีน จําคุก ๔ ป ฐานมีเมทแอมเฟตา
มีนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต จําคุก ๑ ป รวมเปน จําคุก ๕ ป ริบเมทแอมเฟตา
มีนไฮโดรคลอไรดของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจนและโทรศัพทมือถือของกลาง ขอหา
อื่นนอกจากนี้ใหยก

นายทศพรรณ คงเพียรธรรม
นายประทักษ หัสดี

หมายเหตุ
เกี่ย วกับ เมทแอมเฟตามีนจํานวน 2 เม็ด ศาลรับฟง ขอเท็จ จริง โดยเชื่อพยานหลัก ฐาน
ของโจทกวาจําเลยไดจําหนายใหสายลับจริง เพราะพยานปากผูจับกุม เบิกความอยาง
สอดคลอ งตองกัน และการลอ ซื้อ นั้น ดําเนิน ไปอยางตอ เนื่องกระชั้นชิดเจือ สมรับกับ
พยานวัตถุเ ชน ธนบัตรของกลางที่ยึดได สว นเมทแอมเฟตามีน อีกครึ่ง เม็ดนั้น ศาล
วินิจฉัยขอเท็จจริงกอนจะปรับบทขอกฎหมายไดอยางนารับฟงวา มิไดตรวจคนพบที่ตัว
จําเลยขณะจับกุม หากแตตรวจคนไดในหองนอน จึงรับฟงพฤติการณวาจําเลยมีไวเพื่อ
เสพ หาใชมีไวเพื่อจําหนายที่จะรวมเปนจํานวนเดียวกันกับ 2 เม็ดขางตนไม
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