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เร่ือง ความผิดตอชีวิต พยายาม  ความผิดตอเจาพนักงาน                                      
ความผิดตอพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ ลหุโทษ 

   โจทกฟองวา  เมื่อวันที่  ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๑ เวลากลางคืนหลังเที่ยง จําเลย

มีอาวุธปนสั้น ออโตเมติก (COLT) ขนาด .๔๕ (๑๑ มม.) ๑ กระบอก ไมมีเครื่องหมาย

ประจําอาวุธปนของเจาพนักงานประทับไว ซองบรรจุกระสุนปนขนาด .๔๕ (แม็กกาซีน) ๑ 

ซอง และกระสุนปนออโตเมติก ขนาด .๔๕ (๑๑ มม.) ๓๙ นัด ไวในครอบครองโดยไมได

รับใบอนุญาต และจําเลยพาอาวุธปนดังกลาวติดตัวไปตามถนนริมคลองรพีพัฒน หมูที่ ๑๖ 

ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง เปนเมือง หมูบาน  และทาง

สาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาต รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์  อัฑฒพงษ และดาบตํารวจ 

สมชาย  สอนอุบล เจาพนักงานตํารวจ ซึ่งเปนเจาพนักงาน มีอํานาจ หนาที่ปราบปรามจับกุม

ผูกระทําผิดกฎหมาย ขณะเขาแสดงตัวตรวจคนจับกุมจําเลยในความผิดดังกลาวและความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ อันเปนการปฏิบัติการตามหนาที ่จําเลยไดตอสูขัดขวางการจับกุม 

โดยใชกําลังประทุษรายสะบัดแขนใหหลุดจากการจับแขนของรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์



และผลักอกรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์จนเสียหลัก เพื่อขัดขวางมิใหทําการจับกุมจําเลยได 

แลวจํ า เลยโดยมี เจตนาฆาไดใชอ าวุธปนดั งกลาวยิงรอยตํารวจเอก  เกรียง ศักดิ ์                   

และดาบตํารวจสมชายขณะวิง่ตามจับกุมจําเลย จําเลยลงมือกระทําความผิดแลวแตกระทําไป

ไมตลอด  เนื่องจากรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์ ใชอาวุธปนที่มีไวและพกพาปฏิบัติหนาที่ยิง

ปองกันตัวถูกจําเลยที่ขาซาย จนทําใหอาวุธปนที่จําเลยถือจองเล็งจะยิงใสรอยตํารวจเอก 

เกรียงศักดิ์กับพวกหลุดจากมือจําเลย รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิก์ับพวกจึงไมถึงแกความตาย

สมดังเจตนาของจําเลย เหตุเกิดที่ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ

ตําบลพะยอม อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวพันกัน เจาพนักงานตํารวจจับกุม

จําเลยไดพรอมทั้งยึดอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และซองบรรจุกระสุนปน ดังกลาวเปนของ

กลาง จําเลยเปนบุคคลเดียวกับจําเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๓๖๖/๒๕๕๑ ของศาลนี ้

ขอใหลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗ , ๘ ทวิ , ๗๒ , ๗๒ ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๒, ๓๓, ๘๐, ๙๑, ๑๓๘, ๒๘๘, ๒๘๙, ๓๗๑ ริบอาวุธปน กระสุนปน และซอง

บรรจุกระสุนปนของกลาง นับโทษจําคุกของจําเลยในคดีนี้ตอจากโทษจําคุกของจําเลยใน

คดีอาญาหมายเลขแดงที ่๑๓๖๖/๒๕๕๑ ของศาลนี ้ 

จําเลยใหการรับสารภาพในขอหามีและพาอาวุธปน สวนขอหาอื่นนอกจากนี้ให

การปฏิเสธ แตรับวาเปนบุคคลคนเดียวกับจําเลยในคดีที่โจทกขอใหนับโทษตอ        

ทางพิจารณา โจทกนําสืบวา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ เจาพนักงาน

ตํารวจใหนายวิโรจน  รอดดํารงค ลอซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจําเลย ๒๐๐ เม็ด ในราคา 

๓๐,๐๐๐ บาท นัดสงมอบกันในเวลา  ๑๙ นาฬิกา ที่บริเวณริมถนนเลียบคลองรพีพัฒน 

ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ีพอถึงเวลานัดจําเลยขับรถจักรยานยนต

มาจอดในบริเวณที่นัดหมาย ดาบตํารวจ สมชาย  สอนอุบล ลงจากรถยนตที่จอดซุมอยูเพื่อ

เขาตรวจคนตัวจําเลย  แตจําเลยขับรถจักรยานยนตหลบหนี รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ ์   

อัฑฒพงษ และดาบตํารวจ สมชายขับรถยนตคนละคันไลติดตามจําเลยไป จําเลยเลี้ยวรถเขา



ไปในอูที่เกิดเหตแุลวลงจากรถวิ่งยอนออกมาที่ถนนรพีพัฒน รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และ

ดาบตํารวจ สมชายลงจากรถวิ่งเขาไปจับกุมจําเลย  แตจําเลยดิ้นสะบัดหลุดจากการจับกุม

ของรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และผลักอกรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์วิ่งหนีไป  รอยตํารวจเอก 

เกรียงศักดิ์และดาบตํารวจ สมชายวิ่งไลติดตาม จําเลยชักอาวุธปนสั้นที่เหน็บไวที่เอวออกมา

จองเล็งที่รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และดาบตํารวจ สมชาย รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์จึงชัก

อาวุธปนสั้นออกมายิงไปถูกจําเลยที่บริเวณตนขาซายเปนเหตุใหจําเลยลมลง อาวุธปนของ

จําเลยหลุดจากมือตกลงที่พื้น รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และดาบตํารวจ สมชายจึงเขาไป

จับกุมจําเลยพรอมทั้งยึดอาวุธปน กระสุนปนที่อยูในกระเปาสะพายของจําเลย ๓๒ นัด       

ซองบรรจุกระสุนปน (แม็กกาซีน) ที่มีกระสุนปนบรรจุอยู ๗ นัด เปนของกลาง ช้ันจับกุม

และช้ันสอบสวนเจาพนักงานตํารวจแจงขอหาแกจําเลยวา มีและพาอาวุธปนโดยไมไดรับ

ใบอนุญาต ตอสูขัดขวางเจาพนักงานในการปฏิบัติการตามหนาที่  และพยายามฆาเจา

พนักงาน ช้ันจับกุมจําเลยใหรับสารภาพในขอหามีและพาอาวุธปนโดยไมไดรับใบอนุญาต 

สวนขอหาอื่นจําเลยใหการปฏิเสธ ช้ันสอบสวนจําเลยใหการรับสารภาพในขอหามีและพา

อาวุธปนโดยไมไดรับใบอนุญาต และตอสูขัดขวางเจาพนักงานในการปฏิบัติการตาม

หนาที ่ สวนขอหาอื่นจําเลยใหการปฏิเสธ  

จําเลยนําสืบวา วันเวลาเกิดเหตุจําเลยขับรถจักรยานยนตไปซอมที่อูซอมรถ 

ขณะกําลังจอดรถที่อูดังกลาวมีเจาพนักงานตํารวจสองคนเดินเขามาประกบดานหนาและ

ดานหลัง คนที่อยูดานหลังจับแขนทั้งสองขางของจําเลยไพลหลัง สวนคนที่อยูดานหนาตรวจ

คนตัวจําเลยและเอากระเปาสะพายของจําเลยไป พอเจาพนักงานตํารวจเผลอจําเลยสะบัดหลุด

จากการจับกุมของเจาพนักงานตํารวจแลววิ่งหนีไปที่ถนนรพีพัฒน ระหวางวิ่งหนีจําเลยสะดุด

จนเกือบจะลมทําใหอาวุธปนสั้นซึ่งเหน็บไวที่เอวหลนตกลงที่พื้น จําเลยจึงวิ่งตอไป จากนั้น

ไดยินเสียงปนดังขึ้นจําเลยเจ็บที่ขาซายและลมลงนอนที่พื้น จึงถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุม  

พิ เ คร าะห แล ว ข อ เท็ จ จ ริ ง เ บื้ อ ง ตน รั บฟ ง ได ว า  ในวัน  เ ว ล าแล ะ 

สถานที่เกิดเหตุตามฟอง จําเลยมีอาวุธปน เครื่องกระสุนปนไวในครอบครองโดยไมไดรับ



ใบอนุญาต และพาอาวุธปนดังกลาวติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะ โดยไมไดรับ

ใบอนุญาต ปญหาที่จะตองวินิจฉัยมีวา จําเลยกระทําความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงาน

ในการปฏิบัติการตามหนาที่   และพยายามฆาเจาพนักงานตามฟองหรือไม โจทกมี            

รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์  อัฑฒพงษ เบิกความวา พยานเห็นดาบตํารวจ สมชาย  สอนอุบล 

ขับรถยนตไลตามรถจักรยานยนตของจําเลย พยานจึงขับรถยนตตามหลังรถยนตของ       

ดาบตํารวจ สมชายไป จําเลยขับรถเลี้ยวเขาไปในอูที่เกิดเหตุ จากนั้นจอดรถจักรยานยนตแลว

วิ่งยอนออกมาที่ถนนรพีพัฒน  พยานเห็นดาบตํารวจ สมชายซึ่งไปถึงที่เกิดเหตุกอนกําลังเขา

จับกุมจําเลย พยานตามมาทันจึงรีบลงจากรถวิ่งไปชวยดาบตํารวจ สมชายจับกุมจําเลย 

ระหวางที่จําเลยเอี้ยวตัวหลบการจับกุมของดาบตํารวจ สมชาย พยานเห็นอาวุธปนสั้นที่เหน็บ

อยูที่กางเกงดานหลังของจําเลย พยานรองบอกดาบตํารวจ สมชายวา “พี่ดํา ปน” จําเลยดิ้น

สะบัดหลุดจากการจับกุมของดาบตํารวจ สมชายแลววิ่งหนีไป  พยานและดาบตํารวจ 

สมชายวิ่งไลตามจําเลยไป จําเลยชักอาวุธปนสั้นที่เหน็บไวที่เอวออกมาจองเล็งที่พยานและ

ดาบตํารวจ สมชาย พยานจึงชักอาวุธปนสั้นออกมายิงสวนไปที่จําเลย จําเลยลมลง ทําให

อาวุธปนหลุดจากมือจําเลยตกลงที่พื้น พยานเขาไปจับกุมตัวจําเลยพรอมทั้งยึดอาวุธปน 

กระสุนปนที่อยูในกระเปาสะพายของจําเลย ๓๒ นัด และซองบรรจุกระสุนปน (แม็กกาซีน) 

ที่มีกระสุนปนบรรจุอยู ๗ นัด เปนของกลาง สวนดาบตํารวจ สมชาย เบิกความวา ขณะจําเลย

ขับรถจักรยานยนตหน ีพยานเห็นรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์ขับรถยนตไลตามไป พยานขับ

รถยนตตามหลังรถยนตของรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิไ์ป จําเลยขับรถเลี้ยวเขาไปในอูที่เกิด

เหต ุแลวรถจักรยานยนตจําเลยลมลง เมื่อพยานไปถึงที่เกิดเหตุเห็นรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์

กําลังจับกุมจําเลยไว รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์เรียกใหพยานมาชวยจับจําเลย แตจําเลยดิ้น

สะบัดหลุดจากการจับกุมของรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และผลักอกรอยตํารวจเอก         

เกรียงศักดิ์ วิ่งหนีไป รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และพยานวิ่งไลตามจําเลยไป จําเลยชักอาวุธ

ปนสั้นที่เหน็บไวที่เอวออกมาจองเล็งที่รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และพยาน รอยตํารวจเอก 

เกรียงศักดิ์จึงชักอาวุธปนสั้นออกมายิงไปที่จําเลย จําเลยลมลง อาวุธปนหลุดจากมือจําเลยตก



ลงที่พื้น พยานจึงเขาไปจับกุมตัวจําเลย เห็นวา  รอยตํารวจเอก   เกรียงศักดิ์และดาบตํารวจ

สมชายเบิกความขัดแยงแตกตางกันในสาระสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในระหวางที่

เดินทางไปถึงอูที่เกิดเหตุ โดยรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิเ์บิกความวา เห็นดาบตํารวจ สมชาย

ซึ่งเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุกอนกําลังกอดปล้ําจับกุมจําเลย จากนั้นจําเลยดิ้นสะบัดหลุดจาก

การจับกุมของดาบตํารวจ สมชายแลววิ่งหนีไป สวนดาบตํารวจ สมชายกลับเบิกความวา 

เห็นรอยตํารวจเอก  เกรียงศักดิ์ซึ่งเดินทางไปถึงที่ เกิดเหตุกอนกําลังจับกุมจําเลยไว             

รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์เรียกใหพยานมาชวยจับจําเลย แตจําเลยดิ้นสะบัดหลุดจากการ

จับกุมของรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และผลักอกรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์ วิ่งหนีไป 

ประกอบกับคําเบิกความของรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์ในช้ันศาลก็แตกตางจากคําใหการ

ของรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์ในช้ันสอบสวน ตามบันทึกคําใหการ เอกสารหมาย จ.๓ ที่ให

การวา ขณะรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์จับแขนจําเลยได จําเลยดิ้นสะบัดหลุดจากการจับกุม

แลวผลักอกรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์จนเสียหลัก ซึ่งขอเท็จจริงดังกลาวถือเปนขอสําคัญใน

คดี นับเปนขอพิรุธและชวนใหนาระแวงสงสัยวาจะไดมีเหตุการณเกิดขึ้นดังทีร่อยตํารวจเอก 

เกรียงศักดิ์และดาบตํารวจ สมชายกลาวอางมาจริงหรือไม สวน พันตํารวจตร ีขจร  ฉัตรแกว 

พนักงานสอบสวน ก็เปนเพียงพยานบอกเลาที่ไดรับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มาจากคําบอก

เลาของรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และดาบตํารวจ สมชายอีกตอหนึ่ง จึงมีน้ําหนักนอย 

พยานหลักฐานของโจทกที่นําสืบมาจึงยังมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทํา

ความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงานตามฟองหรือไม จึงตองยกประโยชนแหงความสงสัย

นั้นใหแกจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๒๒๗  วรรคสอง 

สวนความผิดฐานพยายามฆาเจาพนักงานตามฟองนั้น รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และ       

ดาบตํารวจ สมชายเบิกความในทํานองเดียวกันวา ระหวางที่จําเลยวิ่งหนี จําเลยชักอาวุธปน

สั้นที่เหน็บไวที่เอวออกมาจองเล็งที่พยานซึ่งกําลังวิ่งไลตามจําเลย รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์

จึงชักอาวุธปนที่พกติดตัวมายิงไปที่จําเลย กระสุนปนถูกจําเลยทําใหจําเลยลมลงเปนเหตุให

อาวุธปนของจําเลยหลุดจากมือตกลงที่พื้น  เห็นวา การที่จําเลยซึ่งกําลังวิ่งหนีจะจองเล็ง



อาวุธปนไปที่รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และดาบตํารวจ สมชาย ซึ่งวิ่งไลตามหลังมานั้น 

จําเลยจะตองหันหนากลับมาอยูในลักษณะประจันหนากับรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และ

ดาบตํารวจ สมชายจึงจะสามารถมองและจองเล็งเปาหมายไดถูกตอง เนื่องจากหากจะกระทํา

โดยรางกายสวนลางยังคงวิ่งไปดานหนาแลวบิดตัวหันกลับเฉพาะรางกายสวนบนเพื่อมอง

และจองเล็งอาวุธปนไปทางดานหลังนั้น ถือเปนเรื่องที่ยากลําบากมากในการที่จะสามารถ

กระทําดังกลาวได แตจากการพิจารณาผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย เอกสาร

หมาย จ.๑๐ แพทยระบุวา บาดแผลลักษณะกระสุนปนทางเขาบริเวณตนขาซายดานหลัง     

ซึ่งแสดงใหเห็นวาขณะจําเลยถูกรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์ยิงนั้น จําเลยหันหลังให            

รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์ ประกอบกับคําเบิกความของรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์กับ        

ดาบตํารวจ สมชาย และบันทึกการจับกุม เอกสารหมาย จ.๔ ตางระบุวา จากการตรวจสอบ

ซองกระสุนปน (แม็กกาซีน) ซึ่งบรรจุอยูในอาวุธปนของกลางพบกระสุนปนบรรจุอยู ๗ นัด 

โดยไมปรากฏวามีกระสุนปนบรรจุอยูในรังเพลิงปน แสดงวาอาวุธปนของกลางไมไดมีการ

กระชากลูกเลื่อนขึ้นลํากระสุนไว อาวุธปนของกลางจึงยังไมอยูในสภาพพรอมที่จะยิงได 

รวมทั้งในขณะที่จําเลยขับรถจักรยานยนตไปถึงอูที่เกิดเหตุกอนที่รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์

และดาบตํารวจ สมชายจะตามมาถึง ในภาวะการณเชนนั้น หากจําเลยประสงคจะยิง         

รอยตํารวจเอก  เกรียงศักดิ์และดาบตํารวจ สมชายจริง จําเลยจะตองยิงทันทีกอนที ่            

รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และดาบตํารวจ สมชายจะเขาจับกุม เนื่องจากจําเลยมีเวลาและมี

โอกาสที่จะทําได แตไมปรากฏวาจําเลยไดกระทําการดังกลาว มีเพียงการวิ่งหลบหนี        

โดยวิ่งสวนทางกับรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และดาบตํารวจ สมชายที่กําลังเขามาจับกุม

จําเลย จนจําเลยประจันหนากับรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และดาบตํารวจ สมชายและถูกกอด

ปล้ําจับกุมตัว ซึ่งเมื่อจําเลยหลุดพนจากการจับกุมของรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และ        

ดาบตํารวจ สมชายก็ไดวิ่งหลบหนีไป อันแสดงใหเห็นวาจําเลยมีพฤติการณเพียงตองการ

หลบหนีใหพนจากการจับกุมของรอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และดาบตํารวจ สมชายเทานั้น 

ทั้งยังไมปรากฏพฤติการณหรือพยานหลักฐานใดที่สอแสดงใหเห็นวาจําเลยไดทําราย       



รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์และดาบตํารวจ สมชายที่จะเขาจับกุมจําเลย สอดคลองกับที่จําเลย

เบิกความวา ขณะที่จําเลยกําลังวิ่งหนีจําเลยสะดุดจนเกือบเสียหลักลม ทําใหอาวุธปนของ

กลางที่เหน็บไวที่เอวของจําเลยตกลงที่พื้น จําเลยวิ่งหนีตอไปจนกระทั่งถูกยิง เมื่อขอเท็จจริง

ดังกลาวจําเลยก็ใหการยืนยันมาตลอดเชนนี้ พยานหลักฐานของโจทกที่นําสืบมาจึงยังมีขอ

พิรุธและนาระแวงสงสัยตามสมควรวา จําเลยไดจองเล็งอาวุธปนสั้นไปที่รอยตํารวจเอก 

เกรียงศักดิ์และดาบตํารวจ สมชายขณะกําลังวิ่งไลจับกุมจําเลย อันเปนความผิดฐานพยายาม

ฆาเจาพนักงานตามฟองหรือไม จึงตองยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหแกจําเลย         

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๒๒๗  วรรคสอง  

พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 

วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง,  

๗๒ วรรคหนึ่ง, ๗๒ ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ การกระทําของ

จําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน  ใหลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป              

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานมีอาวุธปนโดยไมไดรับใบอนุญาต จําคุก ๑ ป 

ฐานพาอาวุธปนเปนกรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบท  ใหลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธ

ปนฯ ซึ่งเปนกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  ๙๐ จําคุก ๖ 

เดือน รวมจําคุก ๑ ป ๖ เดือน จําเลยใหการรับสารภาพ เปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุ

บรรเทาโทษ ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจําคุก ๙ เดือน 

นับโทษจําคุกของจําเลยในคดีนี้ตอจากโทษจําคุกของจําเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที ่

๑๓๖๖/๒๕๕๑ ของศาลนี ้ริบของกลาง ขอหาอื่นใหยก /. 

นายธเนศ  สุตพันธ 

นายสมชัย  คชวรรณ 

 



หมายเหตุ 
 

(1) การวิ่งหนีไมยอมใหจับ  แมจะทําใหเจาพนักงานตํารวจตองไลจับและใชกําลัง
กอดปล้ําก็ตาม  จะรับฟงวาจําเลยมีเจตนาโดยตรงตอสูขัดขวางในการปฏิบัติการ
ตามหนาที่ยอมไมถนัดนัก  แตก็ยังหมิ่นเหมอยูวาจะถือเปนเจตนายอมเล็งเห็น
ผลไดหรือไม 

(2) ประจักษพยานทั้งสองปากใครไปถึงที่ เกิดเหตุกอนหลังกลับกลายเปนขอ
สาระสําคัญที่ศาลหยิบยกขึ้นวินิจฉัยขอเท็จจริงในคดี  และไดวางหลักวินิจฉัย
ทํานองวามิใชเปนเพียงขอพลความที่จะรับฟงแตกตางกันได  คดีจึงมีความ
สงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงาน
หรือไม  ซึ่งโดยหลักพยานคูนั้นหาจําตองรูเห็นเหตุการณหรือเบิกความได
ตรงกันทั้งหมดไม  แตอาจเบิกความเฉพาะตอนที่ตนรูเห็นหรือสนับสนุนบาง
ตอน เท าที่ ตนรู เ ห็ น จริ ง ก็ ย อมทํ า ให คํ า เ บิกคว ามน า เ ช่ือถื อ  (ฎี ก าที่ 
47/2538,703/2539) 

(3) สวนขอหาพยายามฆาเจาพนักงาน  ศาลรับฟงขอเท็จจริงโดยอาศัยพฤติการณที่
ไมขัดตอภาวะวิสัยโดยเฉพาะการเอี้ยวตัวยิง  ซึ่งมีผลการชันสูตรบาดแผลของ
แพทยและอาวุธปนที่ปรากฏวาไมมีกระสุนปนบรรจุอยูในรังเพลิง เจือสม
สนับสนุน  จึงทําใหพยานหลักฐานของโจทกกลับสอดคลองเช่ือมโยงกับคํา
พยานจําเลย  และตกอยูในความสงสัยตามสมควรอีกเชนกัน 

   
                นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 
                      26 ตุลาคม 2552 
 


