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เร่ือง     ความผิดตอพระราชบัญญัตยิาเสพติดใหโทษ 

โจทกฟองวา  เมื่อวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๑  เวลากลางวัน  จําเลยมีเมทแอม

เฟตามีนไฮโดรคลอไรด  อันเปนยาเสพติดใหโทษประเภท ๑  จํานวน  ๒  เม็ด กับอีก ๑ ช้ิน  

น้ําหนักสุทธิ  รวม ๐.๒๑๓  กรัม  ไมสามารถคํานวณน้ําหนักสารบริสุทธ์ิได  ไวในครอบครอง

เพื่อจําหนาย  จากนั้นจําเลยไดจําหนายขายเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรดดังกลาวใหแก

สายลับผูลอซื้อจํานวน  ๒  เม็ด  ในราคา  ๖๐๐  บาท เหตุเกิดที่ตําบลศาลาครุ  อําเภอหนองเสือ  

จังหวัดปทุมธาน ี 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  ตามรายงานการตรวจพิสูจนเอกสารหมาย จ. ๑ เปนของกลาง  มีปญหาตองวินิจฉัยวา  

จําเลยกระทําความผิดตามฟองหรือไม  โจทกมีพันตํารวจโทพรชัย  และดาบตํารวจธีรพงศ  เปน



พยานเบิกความไดความวา  กอนเกิดเหตุพันตํารวจโทพรชัยสืบทราบวา  จําเลยซึ่งมีช่ือเลนวา

นายอาดมีพฤติการณลักลอบจําหนายยาเสพติด ตอมาวันเกิดเหตุไดมีสายลับมาแจงแกพัน

ตํารวจโทพรชัยวา  สายลับสามารถติดตอซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจําเลยได  พันตํารวจโทพรชัย

จึงไดใหสายลับโทรศัพทซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจําเลย  จําเลยตกลงขายเมทแอมเฟตามีนใหแก

สายลับจํานวน ๒  เม็ด ในราคาเม็ดละ ๓๐๐  บาท  จากนั้นพยานทั้งสองกับพวกจึงรวมกัน

วางแผนจบักุมจําเลยใชวิธีการลอซื้อโดยนําธนบัตรฉบับละ  ๑๐๐  บาท  ๖  ฉบับ  ถายเอกสาร

และลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐานตามสําเนาภาพถายธนบัตรเอกสารหมาย จ. ๒ และ

สําเนารายงานประจําวันเอกสารหมาย จ. ๓ พันตํารวจโทพรชัยปลอมตัวเปนคนขับรถ

จักรยานยนตรับจางไปซุมดูการลอซื้ออยูหางจากบานของจําเลยประมาณ  ๑๐  เมตร  สวนดาบ

ตํารวจธีรพงศกับพวกไปจอดรถซุมอยูหางจากบานของจําเลยประมาณ  ๑๐๐  เมตร  แลวมอบ

ธนบัตรลอซื้อใหแกสายลับ  สายลับเดินไปหาจําเลยซึ่งยืนอยูบริเวณหนาบานและพูดคุยกับ

จําเลยแลวสายลับสงมอบธนบัตรลอซื้อใหแกจําเลย  จําเลยสงมอบเมทแอมเฟตามีนใหแก

สายลับ  สายลับนําเมทแอมเฟตามีน  ๒  เม็ดไปมอบใหแกพันตํารวจโทพรชัย  พันตํารวจโทพร

ชัยสงสัญญาณไฟกะพริบใหดาบตํารวจธีรพงศกับพวกเขาไปควบคุมตัวจําเลยไว  พันตํารวจโท

พรชัยนําเมทแอมเฟตามีนดังกลาวใหจําเลยด ูและแจงใหจําเลยทราบวาเปนเมทแอมเฟตามีนที่

ตนซุมดูสายลับลอซื้อไดจากจําเลย  ดาบตํารวจธีรพงศตรวจคนตัวจําเลยพบธนบัตรลอซื้อฉบับ

ละ ๑๐๐  บาท  ๖  ฉบับ  อยูในกระเปากางเกงขางซายของจําเลย  จากนั้นพยานทั้งสองกับพวก

ไดเขาตรวจคนบานของจําเลยพบเมทแอมเฟตามีน  ครึ่งเม็ด ซอนอยูใตที่นอนภายในหองนอน

ของจําเลย  สอบถามจําเลยรับวาเมทแอมเฟตามีนดังกลาวเปนของจําเลยที่มีไวเพื่อเสพ  พยาน

ทั้งสองจึงแจงขอหาจําเลยวา  มียาเสพติดใหโทษประเภท ๑  (เมทแอมเฟตามีน)  ไวใน

ครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนายโดยผิดกฎหมาย  จําเลยใหการรับสารภาพตามบันทึกการ

จับกุมเอกสารหมาย จ. ๔  เห็นวา  พยานโจทกทั้งสองเบิกความเกี่ยวกับการลอซื้อเปนลําดับ

ขั้นตอน  โดยมีสําเนาภาพถายธนบัตรที่ใชลอซื้อและสําเนารายงานประจําวันเปนหลักฐาน ตาม

เอกสารหมาย จ. ๒ และ จ. ๓  ไดอยางสอดคลองกัน  ขณะสายลับเขาลอซื้อเมทแอมเฟตามีน



จากจําเลย  พันตํารวจโทพรชัยก็ยืนยันวาพยานมองเห็นเหตุการณ  และเมื่อสายลับลอซื้อเมท

แอมเฟตามีนจากจําเลยสําเร็จแลว  พยานทั้งสองกับพวกก็เขาควบคุมจําเลยไวในทันที  และ

ตรวจคนตัวจําเลยพบธนบัตรลอซื้ออยูในกระเปากางเกงของจําเลย จําเลยยอมรับวาธนบัตร

ดังกลาวจําเลยไดมาจากการขายเมทแอมเฟตามีนใหแกสายลับ  โดยจําเลยไดลงช่ือรับรอง

สําเนาภาพถายธนบัตรตามเอกสารหมาย จ. ๒ วาตรงกับธนบัตรทีจ่ําเลยไดจากการจําหนายเมท

แอมเฟตามีนจริง   อันเปนหลักฐานบงช้ีวาจําเลยขายเมทแอมเฟตามีนใหแกสายลับ  สวนเมท

แอมเฟตามีนจํานวนครึ่งเม็ด  เจาพนักงานตํารวจมิไดคนไดจากตัวจําเลยขณะเขากุมจําเลย

หลังจากทําการลอซื้อเสร็จ  แตเจาพนักงานตํารวจตรวจคนไดในหองนอนของจําเลย  ลักษณะ

ของเมทแอมเฟตามีนมีเพียงครึ่งเม็ดพฤติการณนา  เช่ือวาจําเลยไมไดมีเมทแอมเฟตามีน

ดังกลาวไวเพื่อจําหนาย แตมีไวเพื่อเสพ  พยานหลักฐานโจทกในสวนนี้จึงฟงไดเพียงวาจําเลยมี

เมทแอมเฟตามีนจํานวนครึ่งเม็ดไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต  สําหรับโทรศัพทมือถือ

ของกลาง  ไดความจากพยานหลักฐานโจทกวาเปนโทรศัพทที่จําเลยใชติดตอซื้อขายเมทแอมเฟ

ตามีนกับสายลับ  อันเปนทรัพยที่จําเลยใชในการกระทําผิดจึงตองริบ สวนที่จําเลยนําสืบ

ปฏิเสธวา  จําเลยไมไดจําหนายเมทแอมเฟตามีนใหแกสายลับ  เห็นวา หลังจากเจาพนักงาน

ตํารวจจบักุมจําเลย  จําเลยก็ไดใหการรับสารภาพในช้ันจับกุมและช้ันสอบสวนตามบันทึกการ

จับกุมเอกสารหมาย จ. ๔ และบันทึกคําใหการของผูตองหา  เอกสารหมาย จ. ๙ การลงลายมือ

ช่ือของจําเลยในเอกสารดังกลาวไมปรากฏวาเจาพนักงานตํารวจไดบังคับขูเข็ญจําเลยแตอยาง

ใด อีกทั้งขณะจําเลยลงลายมือช่ือรับสารภาพในบันทึกคําใหการช้ันสอบสวนก็มีนางสมนึก มี

ชัย ซึ่งเปนแมยายของจําเลยอยูดวยและไดลงช่ือรวมฟงดวย เช่ือวาจําเลยทราบขอความใน

เอกสารดังกลาวและเห็นวามีขอความตรงกับความเปนจริง  จําเลยจึงยอมลงลายมือช่ือโดย

ความสมัครใจ  สวนนางสาวอัญชณาพร  สายสุวรรณ  พยานจําเลยที่อางตนวาเปนสายลับชวย

พันตํารวจโทพรชัยลอซื้อยาเสพติดก็ไมเคยไปเปนพยานใหแกจําเลยในช้ันสอบสวนเพิ่งจะมา

เบิกความเปนพยานจําเลยในช้ันพิจารณาจึงไมนาเช่ือถือ  พยานหลักฐานโจทกดังที่วินิจฉัย

ขางตนมีน้ําหนักมั่นคง  พยานหลักฐานจําเลยไมมนี้ําหนักพอหักลางพยานหลักฐานโจทกได 



  

            พิพากษาวา  จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  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 

เกี่ยวกับเมทแอมเฟตามีนจํานวน 2 เม็ด ศาลรับฟงขอเท็จจริงโดยเช่ือพยานหลักฐาน

ของโจทกวาจําเลยไดจําหนายใหสายลับจริง เพราะพยานปากผูจับกุมเบิกความอยาง

สอดคลองตองกันและการลอซื้อนั้นดําเนินไปอยางตอเนื่องกระช้ันชิดเจือสมรับกับ

พยานวัตถุเชนธนบัตรของกลางที่ยึดได  สวนเมทแอมเฟตามีนอีกครึ่งเม็ดนั้น  ศาล

วินิจฉัยขอเท็จจริงกอนจะปรับบทขอกฎหมายไดอยางนารับฟงวา มิไดตรวจคนพบที่ตัว

จําเลยขณะจับกุม  หากแตตรวจคนไดในหองนอน  จึงรับฟงพฤติการณวาจําเลยมีไวเพื่อ

เสพ หาใชมีไวเพื่อจําหนายที่จะรวมเปนจํานวนเดียวกันกับ 2 เม็ดขางตนไม 

    

                นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 

                    29 กันยายน 2552 

 


