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ความผิดตอชีวิต ความผิดตอชีวิต พยายาม ความผิดตอพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ ลหุโทษ
โจทกฟองวา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลากลางคืนหลังเที่ยง จําเลยทั้งสองกับพวก

อีกหนึ่ งคนซึ่งเปนเยาวชนแยกดําเนินคดีตางหากแลว รวมกันมีอาวุธปนพกออโตเมติก (CZ) ขนาด ๙ มม.
เครื่องหมายเลขทะเบียน กท ๕๐๒๒๐๒๔ จํานวน ๑ กระบอก และเครื่องกระสุนปน ขนาด ๙ มม. LUGER

๒

หลายนัด อันเปนอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตามกฎหมายไวในครอบครองของจําเลยทั้งสองกับพวก
โดยไมไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ตามกฎหมาย และรวมกันพาอาวุธปนดังกลาวติดตัวไป
ตามถนน สายทานา-นครชัยศรี ตําบลบางกระเบา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันเปนเมือง หมูบาน
หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาตและโดยไมมีเหตุสมควรทั้งมิใชกรณีที่ตองมีติดตัวไปเมื่อมีเหตุ
จําเป นและเรงด วนตามสมควรแกพฤติ การณ จากนั้นจํ าเลยทั้งสองกับพวกมี เจตนาฆานายภัทรพงษ
ผูเสียหายที่ ๑ และนายภัคพงษ ผูเสียหายที่ ๒ โดยไตรตรองไวกอน โดยรวมกันคบคิด ตระเตรียม ใชอาวุธปน
ดังกลาวยิงประทุษรายผูเสียหายทั้งสองหลายนัด จําเลยทั้งสองกับพวกลงมือกระทําความผิดไปตลอดแลวแต
การกระทํานั้นไมบรรลุผลเนื่องจากกระสุนปนไมถูกผูเสียหายทั้งสอง ผูเสียหายทั้งสองจึงไมถึงแกความตาย
และจําเลยทั้งสองกับพวกมีเจตนาฆานางกรณัฐ โดยไตรตรองไวกอน ใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนที่
ตระเตรียมไวดังกลาวยิงประทุษรายนางกรณัฐ ๑ นัด อันเปนการยิงปนซึ่งใชดินระเบิดโดยใชเหตุในเมือง
หมูบานหรือที่ชุมนุมชน กระสุนปนถูกนางกรณัฐที่บริเวณศีรษะเปนเหตุใหนางกรณัฐถึงแกความตาย
เหตุ เกิ ดที่ ตํ าบลบางกระเบา อํ าเภอนครชั ยศรี จั งหวั ดนครปฐม พนั กงานสอบสวนยึ ดหั วกระสุ นป น
ขนาด ๙ มม. ๑ หัว ปลอกกระสุนปนขนาด ๙ มม. ๓ ปลอก ไดในที่เกิดเหตุ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

๓

เจาพนักงานจับกุมจําเลยทั้งสองไดพรอมดวยอาวุธปนพกออโตเมติก ๑ กระบอก ซองกระสุนปน ๑ ซอง
กระสุนปนขนาด ๙ มม. ๗ นัด เปนของกลาง หัวกระสุนปน ๑ หัว ปลอกกระสุนปน ๓ ปลอก และอาวุธปน
๑ กระบอก ของกลางเจาพนักงานเก็บรักษาไว กอนคดีนี้จําเลยที่ ๑ เคยตองคําพิ พากษาถึง ที่สุ ด
ใหลงโทษจําคุก ๒๑ เดือน ในความผิดฐานลักทรัพยในสถานที่ร าชการ ตามคดีหมายเลขแดงที่
๒๙๒๙/๒๕๕๖ ของศาลนี้ จําเลยที่ ๑ พนโทษเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ไดกลับมากระทําความผิด
ในคดีนี้ซึ่งความผิดในคดีกอนและคดีนี้มิใชความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ และกระทํา
ความผิดในขณะที่มีอายุเกินสิบแปดปแลว ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓, ๘๐, ๘๓,
๙๑, ๙๒, ๒๘๘, ๒๘๙, ๓๗๑, ๓๗๖ พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๔, ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ริบหัวกระสุนปน และปลอกกระสุนปน
ของกลาง เพิ่มโทษจําเลยที่ ๑ ตามกฎหมาย
จําเลยที่ ๑ ใหการรับสารภาพและรับวาเปนบุคคลคนเดียวกับจําเลยในคดีที่โจทก
ขอใหเพิ่มโทษ สวนจําเลยที่ ๒ ใหการปฏิเสธ
ระหวางพิจารณา นายภัทรพงษ ผู เสี ยหายที่ ๑ โดยนางสาวพรเพ็ ญ ผูแทนเฉพาะคดี

๔

นายภัคพงษ ผูเสียหายที่ ๒ โดยนางสาวพรเพ็ญ ผูแทนเฉพาะคดี และนางสาวพรเพ็ญ บุตรของนางกรณัฐ
ผูตายยื่นคํารองขอเขารวมเปนโจทก ศาลอนุญาตเฉพาะขอหาความผิดตอชีวิตตามฟองขอ (ค) และขอ (ง)
ตามลําดับ โดยใหเรียกนายภัทรพงษ เปนโจทกรวมที่ ๑ เรียกนายภัคพงษเปนโจทกรวมที่ ๒ และเรียก
นางสาวพรเพ็ญเปนโจทกรวมที่ ๓
ทางพิจารณาโจทกและโจทกรวมทั้งสามนําสืบวา นางกรณัฐ ผูตายทํางานเปนแคดดี้
สนามกอลฟสุวรรณ ตั้งอยูที่ตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สวนกลางคืน จะขายบะหมี่
หยกเปดยางที่ริมถนนสายทานา-นครชัยศรี บริเวณหนาบานเชาของผูตาย เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
นายพรศักดิ์หรือบีม กับพวกนําระเบิดปงปองมาขวางปาบริเวณขางรานบะหมี่ของผูตาย โจทกรวมที่ ๒
จึงไปวากลาวเนื่องจากเกรงจะเกิดอันตรายแกลูกคาที่มานั่งรับประทานบะหมี่ แตนายพรศักดิ์ไมเชื่อ
ฟงและยังคงมาขวางปาระเบิดปงปองทุกวันๆ ละ ๓ รอบๆ ละ ๑ ลูก ตอมาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
เวลา ๒๑ นาฬิ กา นายพรศัก ดิ์กับ พวกมาขวา งปาระเบิ ด ปง ปองที่ร านบะหมี่ของ ผู ตาย ๓ ลู ก
แลวขับรถจักรยานยนตหลบหนีไปทางสี่แยกทานา โจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒ ขับรถจักรยานยนตติดตามจึง
เกิดการชกตอยกับยึดระเบิดปงปอง ๒ ลูก จากนายพรศักดิ์ และจากเพื่อนของนายพรศักดิ์อีก ๑ ลูกนําไป

๕

โยนทิ้งที่คลองหนาวัดทาตําหนัก ตอมาวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙ นาฬิกา นายพรศักดิ์กับพวก
ขับรถจักรยานยนตประมาณ ๑๐ คันมาเรงเครื่องรถจักรยานยนตที่หนารานขายบะหมี่ของผูตายจากนั้นได
ยอนกลับมายังอีกฝงถนนหนึ่ง และขวางปาระเบิดปงปองมาตกที่ถนนบริเวณหนาราน ๑ ลูก ตอมา
เวลา ๒๑ นาฬิกา ขณะโจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒ กับพวกชวยกันเก็บราน จําเลยทั้งสองและนายพรศักดิ์กับ
พวกประมาณ ๒๐ คน ขับรถจักรยานยนตนั่งซอนขับยอนศรมาจอดริมถนนบริเวณหนาราน โจทกรวม
ที่ ๑ ที่ ๒ กับพวกจึงวิ่งเขาไปหลบในบานที่เกิดเหตุ จําเลยที่ ๒ ลงจากรถจักรยานยนตชักอาวุธปนพก
กึ่งออโตเมติก สีเงินที่เหน็บที่เอว ยิงเขาไปในบาน ๒ นัด กระสุนปนนัดแรกถูกประตูบานดานลาง นัดที่ ๒
ถูกผนั งปู นบริเวณขอบประตู ด านขวา ผูตายเดิ นกลั บมาที่ บ านก็ ถูกจํ าเลยที่ ๒ ใช อาวุ ธป น ยิ ง ๑ นั ด
กระสุนปนถูกผูตายที่ศีรษะจนผูตายลมลงกับพื้นแลวพากันหลบหนีไป นายจุมพล ซึ่งเปนเจาของสถานี
บริการน้ํามันและยืนคุยกับผูตายกอนเกิดเหตุจึงพาผูตายสงโรงพยาบาลนครชัยศรี หลังเกิดเหตุพนักงาน
สอบสวนรวมกับเจาพนักงานตํารวจพิสูจนหลักฐาน ๗ เดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุถายรูปสถานที่
เกิดเหตุ ทําแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุพรอมยึดปลอกกระสุนปนขนาด ๙ มม. ๔ ปลอก หัวกระสุนปน
๒ หั ว ที่ พบในที่ เกิดเหตุเป นของกลาง ตามบั ญชี ของกลางคดี อาญา เอกสารหมาย จ.๔๙ และแจ ง

๖

เจาพนักงานตํารวจกลุมงานตรวจอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนกองพิสูจนหลักฐานกลาง มาตรวจ
คราบเขมาดินปนในที่เกิดเหตุกับสงเสื้อผาของโจทกรวมที่ ๑ ไปตรวจพิสูจนหาคราบเขมาดินปน
ตามรายงานการตรวจพิสูจนเขมาดินปนและภาพถาย หมาย จ.๔ จ.๕ และ จ.๕๗ ตอมาผูตายถูกสงไป
รั ก ษาต อ ที่ โ รงพยาบาลนครปฐมและถึ ง แก ค วามตาย พนั ก งานสอบสวนสถานี ตํ า รวจภู ธ ร
เมืองนครปฐมรวมกับแพทยโรงพยาบาลนครปฐมชันสูตรพลิกศพผูตาย และสงศพผูตายไปยังแพทย
นิติเวชโรงพยาบาลนครปฐมเพื่อผาพิสูจน ตามรายงานการชันสูตรพลิกศพและรายงานการตรวจศพ
ของแพทย เอกสารหมาย จ.๕๕ และ จ.๕๖ เจาพนักงานตํารวจทําการสืบสวนสอบสวนทราบวา
คนรายคือจําเลยทั้งสองและนายพรศักดิ์หรือบีม จึงไปตรวจคนบานนายพรศักดิ์ พรอมยึดระเบิดปงปอง
๑ ลู ก กระดาษแก น กลางเทปกาวสี ดํ า ๑ ม ว น เปลื อกระเบิ ดไข ไล นก ๕ ลูก เปน ของกลาง
ตามบันทึกการตรวจยึดเอกสารหมาย จ.๔๘ และยื่นคํารองตอศาลขออนุมัติหมายจับจําเลยทั้งสอง
และนายพรศักดิ์หรือบีมไว และเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธร
นครชัยศรี เจาพนักงานตํารวจฝายสืบสวนตํารวจภูธรภาค ๗ และเจาพนักงานตํารวจกองปราบปราม
รวมกันจับกุม จําเลยทั้งสองไดขณะขับรถยนตหลบหนีไปที่ตํา บลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา

๗

จังหวัดกาญจนบุรี แจงขอหาแกจําเลยทั้งสองวารวมกันฆาผูอื่นโดยเจตนามีอาวุธปนและเครื่อง
กระสุ น ป น ไว ใ นครอบครองโดยไม ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าต และพาอาวุ ธ ป น ไปในเมื อ ง หมู บ า นหรื อ
ทางสาธารณะโดยไมมีเหตุสมควร พรอมยึดรถยนตเกงทะเบียน กม ๕๒๑๘ ระยอง อาวุธปนขนาด ๙ มม.
ยี่ ห อ ซี แซดพร อมกระสุ นป น ๗ นั ด และรถจั กรยานยนต ยี่ ห อฮอนด า รุ นเวฟ สี ขาวแดง ทะเบี ยน
ขนร นครปฐม ๘๐๐ เปนของกลาง ชั้นจับกุมจําเลยทั้งสองใหการรับสารภาพ ตามบันทึกการจับกุมและ
ตรวจยึดเอกสารหมาย จ.๓๓ ในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนแจงขอหาแกจําเลยทั้งสองเชนเดียวกับชั้นจับกุม
จําเลยที่ ๑ ใหการรับสารภาพวาเปนคนใชอาวุธปนยิงผูตาย สวนจําเลยที่ ๒ ยอมรับวาเปนคนสงอาวุธปน
ใหแกจําเลยที่ ๑ พรอมกับพาพนักงานสอบสวนไปนําชี้จุดเกิดเหตุประกอบคําใหการไว ตามบันทึกการนําชี้
ที่เกิดเหตุประกอบคําให การพร อมภาพถ ายหมาย จ.๕๔ ขณะนํ าชี้จุดเกิ ดเหตุโจทกรวมที่ ๑ คั ดคานว า
ผูที่ใชอาวุธปนยิงในวันเกิดเหตุคือจําเลยที่ ๒ ไมใชจําเลยที่ ๑ ดังที่ผูตองหาทั้งสองนําชี้ พนักงานสอบสวนจึง
สอบสวนโจทกรวมที่ ๑ เปนพยานเพิ่มเติม ตามบันทึกคําใหการเอกสารหมาย จ.๔๐ ตอมาไดแจงขอหา
เพิ่มเติมแกจําเลยทั้งสองวารวมกันพยายามฆาและรวมกันพยายามฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอน รวมกันมี
อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนไวในครอบครองโดยไมไดรับใบอนุญาต รวมกันพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง

๘

หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาต รวมกันพาอาวุธไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะ
โดยเปดเผย หรือโดยไมมีเหตุสมควร และรวมกันยิงปนซึ่งใชดินระเบิดโดยใชเหตุในเมือง หมูบานหรือที่
ชุมนุมชน จําเลยทั้งสองใหการปฏิเสธ ตามบันทึกคําใหการผูตองหา บันทึกแจงขอกลาวหาเพิ่มเติมและ
บันทึกการนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคําใหการพรอมภาพถาย เอกสารหมาย จ.๕๐ ถึง จ.๕๔ อาวุธปนของ
กลางตรวจสอบแลวพบวาเปนอาวุธปนมีทะเบียนของสิบตํารวจเอกผาน ตามใบอนุญาต ใหมีและใชอาวุธปน
(แบบ ป.๔ ) เอกสารหมาย จ.๒ พนักงานสอบสวนตรวจสอบใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนของจําเลยทั้งสอง
ไมพบวาจําเลยทั้งสองเคยไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนใหมีและใชอาวุธปนจากนายทะเบียน
อาวุธปน กระสุนปน ปลอกกระสุนปน และหัวกระสุนปนของกลางสงไปตรวจพิสูจนที่ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๗
ผลการตรวจพบวาอาวุธปน และกระสุนปนปนของกลางเปนอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน ตามกฎหมาย
สําหรับปลอกกระสุนปนของกลางกับปลอกกระสุนที่ใชยิงเปรียบเทียบจากปนของกลางมีตําหนิลายเสนที่
จานทายปลอกกระสุนปนตรงกันและเขารอยกันได สวนลูกกระสุนปนของกลางกับลูกกระสุนปนที่
ใชยิงเปรียบเทียบจากปนของกลาง มีตําหนิลายเสนที่รองเกลียวกระสุนปนตรงกัน และเขารอยกันได
ตามรายงานการตรวจพิสูจน เอกสารหมาย จ.๖ และ จ.๗

๙

จําเลยที่ ๑ นําสืบวา เมื่อป ๒๕๕๖ จําเลยที่ ๑ ถูกศาลนี้พิพากษาจําคุก ๒๑ เดือน
ในความผิดฐานลักทรัพย วันเกิดเหตุจําเลยที่ ๑ พนโทษจากเรือนจํา จึงเดินทางไปหาจําเลยที่ ๒ ที่บานและ
นั่งดื่มเบียรกันจนกระทั่งเวลา ๒๑ นาฬิกา จําเลยที่ ๒ ชักชวนจําเลยที่ ๑ ไปหานายบูมไมทราบชื่อและสกุล
จริง เมื่อไปถึงพบนายพรศักดิ์หรือบีมอยูที่บาน นายพรศักดิ์บอกจําเลยที่ ๒ วามีเรื่องกับวัยรุนแถวตลาด
ทานา จําเลยที่ ๒ กับพวกจึงขับรถจักรยานยนตไปจอดริมถนนหนารานขายบะหมี่ของผูตาย และถูก
วัยรุนที่นั่งหนาบานที่เกิดเหตุควาอาวุธมีดยาว ๑ ชวงแขนจะเขามาฟนทําราย จําเลยที่ ๒ แสดงทาชักอาวุธ
ปนวัยรุนดังกลาววิ่งหลบเขาไปในบานแลวใชอาวุธปนยิงออกมา ๓ นัด จําเลยที่ ๑ จึงหยิบอาวุธปนจากเอว
จําเลยที่ ๒ ยิงโตตอบไป ๒ นัด แตคนในบานเปดประตูจะยิงปนออกมาอีก จําเลยที่ ๑ จึงยิงซ้ําไป ๑ นัด
จําเลยที่ ๒ นําสืบวา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘ นาฬิกา จําเลยที่ ๑
มาหาที่บานจึงซื้อเบียรมานั่งดื่มจนกระทั่งเวลา ๒๐ นาฬิกา จําเลยที่ ๒ ขับรถจักรยานยนตพาจําเลยที่ ๑
นั่ งซ อนท ายไปที่ บ านนายบู มเพื่ อจะชั กชวนนายบู มไปนั่ งดื่ มสุ ราที่ ร านอาหารริ มแม น้ํ านครชั ยศรี
เมื่อไปถึงพบนายพรศักดิ์หรือบีมกับพวกอยูที่บาน นายพรศักดิ์เลาเหตุเรื่องที่ถูกโจทกรวมที่ ๑ ทําราย
ร างกายให ฟ ง จํ าเลยที่ ๒ บอกว าจะไปตกลงป ญหาให แล วพากั นเดิ นทางไปยั งที่ เกิ ดเหตุ จํ าเลยที่ ๒

๑๐

เรียกโจทกรวมที่ ๑ ใหมาคุยกัน แตโจทกรวมที่ ๑ วิ่งหลบเขาไปในบาน จากนั้นมีชายวัยรุนถืออาวุธมีด เดิน
เขามาหา จําเลยที่ ๒ เปดชายเสื้อใหดูอาวุธปน ชายวัยรุนดังกลาวหลบเขาไปในบาน โจทกรวมที่ ๑ ตะโกน
บอกคนในบานใหสงอาวุธปนมาใหแลวออกมายืนตรงประตูใชอาวุธปนยิงมาทางจําเลยที่ ๒ จํานวน ๒ นัด
แตกระสุนปนไมลั่นและหันปากกระบอกปนยิงไปยังนายพรศักดิ์ ๓ นัด จําเลยที่ ๑ เขามาหยิบอาวุธปนจากเอว
จําเลยที่ ๒ ยิงเขาไปในบานที่เกิดเหตุ ๒ นัด และยิงซ้ําเขาไปอีก ๑ นัด ตอมาทราบจากเพื่อนของนายพรศักดิ์วา
กระสุนปนนัดสุดทายถูกผูตาย จําเลยที่ ๒ จึงนํารถจักรยานยนตไปฝากไวที่รานรับฝาก รถจักรยานยนตและ
กลับไปเอารถยนตเกงที่บานขับหลบหนีจนกระทั่งถูกจับกุม ภายหลังจากถูกจับกุม เจาพนักงานตํารวจนํา
เครื่องช็อตไฟฟามาช็อตขูบังคับใหยอมรับสารภาพ
พิเคราะหพยานหลักฐานโจทก โจทกรวมทั้งสาม และจําเลยทั้งสองแลว ขอเท็จจริ ง
เบื้องตนฟงไดวา ในวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุตามฟอง ขณะโจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒ อยูในบานที่เกิดเหตุ
ได มี คนร ายใช อาวุ ธป นขนาด ๙ มม. ยิ งเข าไปในบ าน ๒ นั ด กระสุ นป นถู กผนั งบ านและประตู บ าน
ตามรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.๓๙ และยิงนางกรณัฐ ถูกที่บริเวณศีรษะ ๑ นัด เปน
เหตุใหนางกรณัฐถึงแกความตาย ตามรายงานการชันสูตรพลิกศพและรายงานการตรวจศพ เอกสารหมาย

๑๑

จ.๕๕ และ จ.๕๖ พนักงานสอบสวนยึดหัวกระสุนปน ขนาด ๙ มม. ๑ หัว ปลอกกระสุนปนขนาด ๙ มม.
๓ ปลอก อาวุ ธป นพกออโตเมติ ก ๑ กระบอก กระสุ นป นขนาด ๙ มม. ๗ นั ด ซองกระสุ นป น ๑ ซอง
รถจักรยานยนตยี่หอฮอนดา รุนเวฟ สีขาวแดง หมายเลขทะเบียน ขนร นครปฐม ๘๐๐ รถยนตหมายเลข
ทะเบียน กม ๕๒๑๘ ระยอง โทรศัพทเคลื่อนที่ ยี่หอซัมซุง หมายเลขโทรศัพท ๐๖ ๑๖๔๘ ๕๖๓๔ เสื้อยืด
คอกลมแขนสั้นสีฟา ๑ ตัว และกางเกง สีน้ําเงิน ๑ ตัวเปนของกลาง ตามบัญชีของกลางคดีอาญา เอกสาร
หมาย จ.๔๙ สําหรับความผิดฐานยิงปนซึ่งใชดินระเบิดโดยใชเหตุในเมือง หมูบานหรือที่ชุมชน ฐานมีอาวุธปน
ไวในครอบครองโดยไมไดรับใบอนุญาตและพาอาวุธปนไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยไมไดรับ
ใบอนุญาตนัน้ มิใชเปนคดีที่มีขอ หาในความผิดซึ่งกฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางต่ําไวใหจําคุกตั้งแตหาป
ขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกวานั้น เมื่อจําเลยที่ ๑ ใหการรับสารภาพ ขอเท็จจริงจึงฟงไดโดยไมจําตอง
สืบพยานหลักฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง วาจําเลยที่ ๑
กระทําความผิดดังกลาวตามฟองจริง คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา จําเลยที่ ๑ กระทําความผิดฐานรวมกัน
พยายามฆาผูอื่น และรวมกันฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอนตามฟองหรือไม โจทกและโจทกรวมทั้งสาม
มีโจทกรวมที่ ๑ ที่ ๒ นางสุภาพร นางสาวนุจรีย และนายจุมพล เปนพยานเบิกความไดความวา วันเกิดเหตุ

๑๒

เวลา ๑๙ นาฬิกา นายพรศักดิ์หรือบีม กับพวกขับรถจักรยานยนตนั่งซอนทายประมาณ ๑๐ คัน มาเรง
เครื่องยนตที่หนารานขายบะหมี่ของผูตายหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงนายพรศักดิ์กับพวกยอนกลับมายัง
ถนนฝงตรงขามขวางระเบิดปงปองมาตกที่ถนนหนาราน ๑ ลูก ตอมาเวลา ๒๑ นาฬิกา ขณะโจทกรวมที่ ๑
ที่ ๒ นางสุภาพร นางสาวนุจรีย และนายปริศ กําลังชวยกันเก็บราน สวนผูตายยืนคุยกับนายจุมพลเจาของ
สถานีบริการน้ํามัน อยูที่บริเวณหนาบาน จําเลยทั้งสองและนายพรศักดิ์กับพวกขับรถจักรยานยนตยอนศรมา
ประมาณ ๑๐ คันนั่งซอนทายประมาณ ๒๐ คน มาจอดริมถนนบริเวณหนาราน พยานทั้งสี่และนายปริศวิ่งเขา
ไปหลบในบาน จําเลยที่ ๒ ลงจากรถจักรยานยนต ชักอาวุธปนพกกึ่งออโตเมติกสีเงินออกจากเอวยิงเขามาใน
บาน ๒ นัด กระสุนนัดแรกถูกประตูบานดานลางและนัดที่ ๒ ถูกผนังปูนบริเวณขอบประตูดา นขวา ระหวาง
นั้นผูตายเดินกลับมาที่บานก็ถูกจําเลยที่ ๒ ใชอาวุธปนยิง ๑ นัด กระสุนปนถูกที่ศีรษะจนผูตายลมลงกับพื้น
นายจุมพลจึงพาผูตายสงโรงพยาบาลนครชัยศรี และยังมี นายธนกร นายศรัณย นายธนพล นายอนาวิน
นายนภันต นายพัชรพล นายเสรี และนายธีรพัฒน เปนพยานเบิกความไดความวาวันเกิดเหตุ เวลาประมาณ
๑๙ นาฬิกา พยานทั้งหกไปเลนเกมที่รานเกมในตลาดทานา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายพรศักดิ์
ไดชักชวนพยานทั้งหกกับพวกประมาณ ๒๐ คน ไปที่บานนายพรศักดิ์และปรึกษากันวาจะไปคุยกับวัยรุนที่

๑๓

มีเรื่องกับนายพรศักดิ์ตอมาเวลา ๒๑ นาฬิกา จําเลยทั้งสองขับรถจักรยานยนตเขามาที่บาน นายพรศักดิ์
นายพรศักดิ์และจําเลยที่ ๒ พูดคุยกันเรื่องที่นายพรศักดิ์โดนทํารายรางกายและถูกอาวุธจอที่ศีรษะ สักครูหนึ่ง
จําเลยที่ ๒ บอกวาจะไปพูดคุยใหและชักชวนกันขับรถจักรยานยนตยอนศรเดินทางไปที่รานขายบะหมี่ของ
ผูตาย พบโจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒ นั่งอยูที่โตะหินออนหนาบาน จําเลยที่ ๒ ลงจากรถจักรยานยนตเรียก
โจทกรวมที่ ๑ ใหออกมาคุยกัน แตโจทกรวมที่ ๑ กับพวกวิ่งหลบเขาไปในบาน เห็นคนในบานเปดประตูสอด
อาวุธปนออกมาทางประตูยิงมาทางกลุมของพยานทั้งหกจํานวนหลายนัดแตกระสุนปนไมถูกผูใด จากนั้นมี
เสียงปนดังขึ้น ๒ ถึง ๓ นัด ดังมาจากจําเลยทั้งสองและพบวาผูตายถูกยิงลมลงที่พื้น หลังเกิดเหตุจําเลยที่ ๒
นําอาวุธปนไปฝากนายเสรีไว นายเสรีและนายธีระพัฒนชวยกันนําอาวุธปนฝงดินไวที่บริเวณบอกุงของ
นายธีระพัฒน วันรุงขึ้นจําเลยทั้งสองมาเอาอาวุธปนดังกลาวกลับคืนไป นอกจากนี้โจทกและโจทกรวมทั้งสาม
ยังมีพันตํารวจโทกัมพล สารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจภูธรนครชัยศรีเปนพยานเบิกความวาหลังไดรับ
แจงเหตุจากศูนยวิทยุสถานีตํารวจภูธรนครชัยศรีวามีเหตุคนรายใชอาวุธปนยิงเขาไปในรานขายบะหมี่ริม
ถนนสายทานา–นครชัยศรี หมูที่ ๓ ตําบลบางกระเบา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จึงเดินทางไปยังที่
เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบกองเลือดที่ฟุตบาทสวนผูตายถูกนําสงโรงพยาบาล บริเวณ ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุน

๑๔

ปนและที่ตัวบานมีรองรอยถูกยิงดวยกระสุนปน พยานสืบสวนหาตัวคนรายโดยสอบถาม โจทกรวมที่ ๑
โจทกรวมที่ ๑ ใหการวาจําหนาคนที่ใชอาวุธปนยิงผูตายไดแตขณะนั้นยังไมทราบชื่อ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๕๘ มารดานายพรศักดิ์พาตัวนายพรศักดิ์มาพบพยาน และใหการวาคนรายคือจําเลยที่ ๒ กับนายอวนไม
ทราบชื่อและนามสกุลจริงเพิ่งพนโทษจากเรือนจําจังหวัดนครปฐม พยานเดินทางไปขอขอมูลจากเรือนจํา
จังหวัดนครปฐมจนกระทั่งทราบวานายอวนคือจําเลยที่ ๑ จึงนําภาพถายของจําเลยทั้งสอง ใหโจทกรวมที่ ๑ ดู
โจทกรวมที่ ๑ ยืนยันวาจําเลยทั้งสองเปนคนรายจริงโดยจําเลยที่ ๒ เปนคนขับรถจักรยานยนตสวนจําเลยที่ ๑
เปนคนนั่งซอนทาย นอกจากนี้ยังไดความจากพันตํารวจโทโยธี เจาพนักงานตํารวจกองบังคับการสืบสวน
ตํารวจภูธรภาค ๗ เปนพยานเบิกความวาหลังจากสืบสวนวาจําเลยทั้งสองคือคนราย หลบหนีไปที่ตําบล
หนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชรถยนตเกงยี่หอ มิตซูบิชิ สีน้ําเงิน ทะเบียน กม ๕๒๑๘
ระยอง เปนยานพาหนะ ผูบังคับบัญชาจึงมอบหมายใหพยานนํากําลังไปปดกั้นเสนทาง และสังเกตการณ
รถยนตเกงคันดังกลาว จนกระทั่งวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ชวงเวลาเย็นพบรถยนตคันดังกลาวขับมุงหนา
ไปทางอําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พยานกับพวกติดตามไปพบจําเลยทั้งสองนั่งอยูในรถจึงจับกุม
พรอมยึดอาวุธปนขนาด ๙ มม. ยี่หอซีแซด ๑ กระบอกและกระสุนปน ๗ นัด ที่ซุกซอนอยูใตเบาะคนขับ

๑๕

และรถยนตเกงคันดังกลาวเปนของกลาง สอบถามจําเลยทั้งสองใหการรับสารภาพวาเปนคนรายที่กอเหตุฆา
ผูตายจริงกับพาไปยึดรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดา รุนเวฟ สีขาวแดง ทะเบียน ขนร นครปฐม ๘๐๐ ซึ่งจําเลย
ที่ ๒ นําไปฝากไวที่รานรับฝากรถจักรยานยนตเปนของกลางเพิ่มเติม และนอกจากนี้โจทกยังมีพันตํารวจโท
นาวิน พนักงานสอบสวนเปนพยานเบิกความวา หลังไดรับแจงเหตุพยานพรอมดวยเจาหนาที่พิสูจน
หลักฐาน ๗ เดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุ ถายรูป ที่เกิดเหตุ ทําแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุพรอมยึดหัว
กระสุนปน ๑ หัว และปลอกกระสุนปนขนาด ๙ มม. ๓ ปลอก เปนของกลาง ตามบันทึกการตรวจสถานที่
เกิดเหตุ แผนที่เกิดเหตุ ภาพถายสถานที่เกิดเหตุและภาพถายของกลาง เอกสารหมาย จ.๓๗ จ.๑๗ และ
จ.๓๘ ตอมาผูตายถูกนําตัวสงไปรักษาตอที่โรงพยาบาลนครปฐมและเสียชีวิตในเวลาตอมา พนักงาน
สอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐมไดรวมกับแพทยโรงพยาบาลนครปฐมชันสูตรพลิกศพผูตาย
และสงศพผูตายไปผาพิสูจนที่โรงพยาบาลนครปฐม ตามรายงานการชันสูตรพลิกศพและรายงาน
การตรวจศพของแพทย เอกสารหมาย จ.๕๕ และ จ.๕๖ เห็นวา พยานโจทกและโจทกรวมทั้งสาม
เบิกความลําดับเหตุการณที่เกิดขึน้ ตัง้ แตกอ นเกิดเหตุเรื่อยมาจนถึงเวลาเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเปนขั้น
เปนตอนเชื่อมโยงกันโดยสมเหตุสมผลมีนา้ํ หนักเปนที่นาเชือ่ ถือ พฤติการณ ที่จําเลยที่ ๑ กับพวกใชอาวุธปน

๑๖

ซึ่งเปนอาวุธที่รายแรงยิงเขาไปในบานที่เกิดเหตุโดยรูอยูวาโจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒ หลบอยูขางในบานยอม
เล็งเห็นไดวากระสุนปนที่ใชยิงอาจถูกโจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒ ถึงแกความตายได เมื่อกระสุนปนที่ยิง
ถูกศีรษะผูตายซึ่งเปนตําแหนงที่มีอวัยวะสวนสําคัญของรางกายจนผูตายถึงแกความตายอันเปนผลโดยตรง
จากการกระทําของจําเลยที่ ๑ กับพวกพยานหลักฐานโจทกและโจทกรวมทั้งสามที่นําสืบมาเมื่อรับฟง
ประกอบกับคํารับสารภาพของจําเลยที่ ๑ ในชั้นพิจารณาแลวมีน้ําหนักมั่นคงรับฟงไดเปนที่พอใจวาจําเลยที่ ๑
รวมกันกับพวกเปนคนรายใชอาวุธปนยิงผูตายและโจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒ โดยเจตนาฆาเปนเหตุใหผูตายถึง
แกความตายและเมื่อโจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒ ไมถึงแกความตาย การกระทําของจําเลยที่ ๑ จึงเปนความผิดฐาน
รวมกันฆาผูตายและรวมกันพยายามฆาโจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒ ตามฟองโจทกจริง คดีมีปญหาตองวินิจฉัย
ตอไปวาจําเลยที่ ๒ รวมกับจําเลยที่ ๑ กระทําความผิดตามฟองหรือไม เห็นวา กอนเกิดเหตุนายพรศักดิ์กับ
พวกมาขวางปาระเบิดปงปองบริเวณขางรานบะหมี่ของผูตาย โจทกรวมที่ ๒ ไปตักเตือนเนื่องจากเกรงจะ
เกิดอันตรายแกลูกคาที่มานั่งกินบะหมี่แตนายพรศักดิ์ไมเชื่อฟงยังคงมาขวางระเบิดปงปองบริเวณรานขาย
บะหมี่อีกหลายครั้ง ครั้งสุดทายเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๑ นาฬิกา นายพรศักดิ์กับพวกนํา
ระเบิดปงปองมาขวางปารานบะหมี่ของผูตาย ๓ ลูก โจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒ ขับรถจักรยานยนตติดตามไป

๑๗

ชกตอยพรอมยึดระเบิดปงปองจากนายพรศักดิ์ ๒ ลูก และจากเพื่อนของนายพรศักดิ์อีก ๑ ลูก นําไป
ทิ้งน้ํา เชื่ อวาการกระทําโจทกร วมที่ ๑ และที่ ๒ ยอมสรางความเจ็บแคนให แกนายพรศักดิ์และตอง
การตอบโตโจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒ ดวยวิธีการลักษณะเดียวกัน ที่จําเลยที่ ๒ อางวาวันเกิดเหตุจําเลยที่ ๒ ขับ
รถจักรยานยนตพาจําเลยที่ ๑ นั่งซอนทาย ไปที่บานนายบูมไมทราบชื่อและชื่อสกุลจริงเพื่อจะชักชวนนายบูม
ไปนั่งดื่มสุราที่รานอาหารริมแมน้ําในอําเภอนครชัยศรีเมื่อไปถึงพบนายพรศักดิ์หรือบีมนองชายนายบูมอยูที่
บานและเลาเหตุการณที่ถูกโจทกรวมที่ ๑ ทํารายรางกายใหฟง จําเลยที่ ๒ จึงจะไปชวยเคลียปญหาให
เห็นวา จําเลยที่ ๒ กับโจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒ มิใชเปนบุคคลรูจักหรือคุนเคยกัน หากจําเลยที่ ๒ ประสงคจะ
เขาไปคุยเพื่อตกลงปญหาใหนายพรศักดิ์โดยสุจริตใจจริง ก็ควรไปพบในเวลาที่เหมาะสมและไมจําเปนตองพก
อาวุธปน พาพวกเดินทางไปในเวลากลางคืนโดยไมมีความเคารพยําเกรงเจาของสถานที่เชนนั้น ทั้งขอเท็จจริงยังได
ความวาในวันเกิดเหตุเวลา ๑๙ นาฬิกา นายพรศักดิ์กับพวกยังไปเรงเครื่องรถจักรยานยนตที่หนารานขายบะหมี่
ของผูตายแลวขับยอนกลับไปอีกฝงถนนหนึ่งนําระเบิดปงปองขวางปามาที่หนาราน ๑ ลูก อีกทั้งยังไดความ
จากนายศรัณยวาในขณะที่อยูบานนายพรศักดิ์ นายพรศักดิ์บอกกับพวกที่ไปรวมตัวกันวาใหรอจําเลยที่ ๒
กอนเพราะจะใหจําเลยที่ ๒ ชวยเคลียใหก็แสดงวากอนหนานี้นายพรศักดิ์และจําเลยที่ ๒ มีการนัดหมายกัน

๑๘

ไวแลววาจะเดินทางไปหาโจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒ นายธนกรเบิกความวา เมื่อขับรถจักรยานยนตไปจอดริม
ถนนที่เกิดเหตุเห็นจําเลยที่ ๒ ลงจากรถจักรยานยนตชักอาวุธปนออกจากเอวเดินไปที่ฟุตบาท สอดคลองกับ
คําเบิกความของนายจุมพลวาเมื่อกลุมวัยรุนขับรถจักรยานยนตยอนศรมาจอดริมถนนบริเวณเสาไฟฟา
เห็นชายวัยรุนคนที่สวมเสื้อแจกเกตสีเทาแสดงทาชักอาวุธปนออกจากเอว พยานบอกผูตายวากลุมวัยรุน
ดั งกล าวมี อาวุ ธป นแล วแยกตั วกลั บบ าน เมื่ อเดิ นไปได ประมาณ ๒๐ เมตร ได ยิ นเสี ยงป นดั ง ๒ นั ด
จากพฤติการณของจําเลยที่ ๒ เชนนี้บงชี้ใหเห็นวาจําเลยที่ ๒ กับพวกเดินทางมาที่บานของโจทกรวมที่ ๑
และที่ ๒ เพื่อจุดประสงคตองการแกแคนใหนายพรศักดิ์มากกวาที่จะมาเจรจาตกลงปญหากันซึ่งใน
สถานการณเชนนั้นโจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒ ยอมจะตองตื่นตัวระวังสังเกตการกระทําของจําเลยที่ ๒ กับพวก
ตามปกติวิสัย โจทกรวมที่ ๑ เบิกความวาเมื่อจําเลยทั้งสองกับพวกมาจอดรถจักรยานยนตที่ริมฟุตบาท
โจทกรวมที่ ๑ กับพวกเขาไปหลบในบานและแอบมองดูเหตุการณทางชองกระจกประตู เห็นจําเลยที่ ๒
ชักอาวุธปนพกกึ่งออโตเมติกสีเงิน ออกจากเอวและยิงเขามาในบาน ๒ นัด กระสุนปน นัดแรกถูกประตูบาน
ดานลางสวนอีกนัดหนึ่งถูกผนังปูนบริเวณขอบประตูดานขวาระหวางนั้น ผูตายเดินมาที่บานก็ถูกจําเลยที่ ๒
ใชอาวุธปนยิงไปที่ผูตาย ๑ นัด จนผูตายลมลงกับพื้น สอดคลองเชื่อมโยงกับคํายืนยันของโจทกรวมที่ ๒ วา

๑๙

เมื่อเห็นจําเลยที่ ๒ ชักอาวุธปนออกจากเอว โจทกรวมที่ ๒ รูสึกตกใจกลัวจึงวิ่งหลบหนีเขาไปบาน เมื่อโจทก
รวมที่ ๑ วิ่งตามเขาไปและปดประตูบานเสร็จ จําเลยที่ ๒ ก็ยิงอาวุธปนเขามาในบานทันที ๒ นัด สักครูมีเสียง
ปนดังขึ้นอีก ๑ นัด เมื่อสิ้นเสียงปนนัดที่ ๓ ไดยินเสียง โจทกรวมที่ ๑ ตะโกนวา “แม” จึงพากันวิ่งออกไปดู
พบวาผูตายถูกยิงที่บริเวณศีรษะ เมื่อไมปรากฏวา โจทกรวมที่ ๑ และ ที่ ๒ กับจําเลยที่ ๒ มีสาเหตุโกรธเคือง
กันมากอนจึงไมมีมูลเหตุชักจูงใจใหโจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒ ตองกลั่นแกลงปนแตงเรื่องราวใสรายปรักปรํา
จําเลยที่ ๒ ใหตองรับโทษ ขณะเกิดเหตุแมจะเปนเวลากลางคืนแตจําเลยที่ ๒ เปนบุคคลที่โจทกรวมที่ ๑ และ
ที่ ๒ เคยเห็นหนามากอนเนื่องจากเคยมาซื้อบะหมี่ที่รานของผูตาย ทั้งยังไดความวาบริเวณที่เกิดเหตุมีแสง
ไฟนีออนขนาด ๒๐ วัตต ที่หนาบาน ๑ หลอด ขนาด ๔๐ วัตต ที่รานบะหมี่ ๔ หลอด และนอกจากนี้ยังมี
แสงไฟจากเสาไฟฟาสาธารณะซึ่งติดตั้งไวที่เกาะกลางถนนสองสวางพอที่ทําใหโจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒
มองเห็นเหตุการณและจําเลยที่ ๒ ไดวาคือคนรายที่ใชอาวุธปนยิงเขามาในบาน ที่เกิดเหตุและยิงผูตาย และ
ที่จําเลยที่ ๒ นําสืบตอสูในทํานองอางเหตุปองกันวามีชายวัยรุนที่อยูในบานที่เกิดเหตุถืออาวุธมีดจะ
เดินเขามาหา จําเลยที่ ๒ เปดชายเสื้อเพื่อแสดง ใหเห็นวาตนมีอาวุธปน เมื่อชายวัยรุนคนดังกลาวหลบเขา
ไปขางบานไดยินโจทกรวมที่ ๑ ตะโกนบอกคนในบานวาใหสงอาวุธปนมาใหจากนั้นโจทกรวมที่ ๑ ออกมา

๒๐

ยืนตรงประตูใชอาวุธปนยิงมาทางจําเลยที่ ๒ จํานวน ๒ นัดแตกระสุนปน ไมลั่นจึงหันปากกระบอกปนยิง
ไปทางนายพรศักดิ์ ๓ นัด จําเลยที่ ๒ กลับไปที่รถจักรยานยนตและสตารทเครื่องยนตเพื่อจะเดินทางกลับ
จําเลยที่ ๑ ก็เขามาชักอาวุธปนออกจากเอวจําเลยที่ ๒ ยิงเขาไปยังบานที่เกิดเหตุ ๒ นัดและยิงซ้ําอีก ๑ นัด
เห็นวา อาวุธปนที่ใชกอเหตุเปนอาวุธปนชนิดกึ่งออโตเมติกซึ่งเปนอาวุธปนที่มีกลไก ซับซอน หากผูใชมิได
ศึกษาเรียนรูวิธีการใชงานเสียกอนก็เปนการยากที่จะใชอาวุธปนชนิดนี้เปน จําเลยที่ ๑ ถูกจําคุกตั้งแตตั้งแต
ป ๒๕๕๖ และเพิ่งจะพนโทษมาในวันเกิดเหตุยอมไมคุนเคยกับอาวุธปนกระบอกดังกลาวแลวยังไดความวา
จําเลยที่ ๒ เหน็บอาวุธปนไวที่เอวโดยมีเสื้อแจกเกตสวมคลุม ทับ ไว การที่จําเลยที่ ๑ จะมาชักอาวุธปน
ออกไปจากเอวจึงเปนไปโดยไมงายนัก แมนายนภันตพยานโจทกและ โจทกรวมทั้งสามจะเบิกความสอดรับวา
เมื่อคนในบานแงมประตูโผลมือใชอาวุธปนยิงมาทางกลุมของพยาน ๓ นัด แตกระสุนปนไมลั่นจากนั้นมี
เสียงปนดัง ๒ นัด จําเลยที่ ๒ ลงจากรถจักรยานยนตเดินไปที่ฟุตบาทชักอาวุธ ปนออกจากเอวแต
จําเลยที่ ๑ เขาไปควาอาวุธปนจากมือจําเลยที่ ๒ กระชากลูกเลื่อนแลวยิงเขาไปในบานผูเสียหาย ๓ นัด
ก็ขัดแยงกับบันทึกคําใหการ ตามเอกสารหมาย จ.๒๗ ที่นายนภันตไปใหการตอพนักงานสอบสวนภายหลังเกิด
เหตุเพียง ๓ วัน และบันทึกคําใหการดังกลาวยังไดกระทําตอหนานักจิตวิทยาและพนักงานอัยการซึ่ง

๒๑

ไมมีสวนไดเสียกับฝายใดจึงเชื่อไดวา นายนภันตใหการตอพนักงานสอบสวนไปตามความสัตยจริงโดยมิได
บิดเบือนขอเท็จจริงใหเปนผลรายแกจําเลยที่ ๒ เมื่อพิจารณาบันทึกคําใหการเอกสารหมาย จ.๒๗ นายนภันต
ใหการยืนยันวาเห็นจําเลยที่ ๒ เปนผูใชอาวุธปนขนาด ๙ มม. สีเงิน ยิงสวนเขาไปในบานหลังรานบะหมี่ ๓
ถึง ๔ นัด แมคําใหการดังกลาวจะเปนพยานบอกเลาแตก็เปนคําบอกเลาที่มีเหตุมีผลเปนที่นาเชื่อถือจึงนํามา
รับฟงประกอบเชื่อมโยงพยานหลักฐานอื่นของโจทกและโจทกรวมทั้งสามเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลยที่ ๒
ได พยานหลักฐานโจทกและโจทกรวมทั้งสามที่นําสืบเมื่อรับฟงประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทกและ
โจทกรวมทั้งสามตลอดพฤติการณแหงคดีแลวมีน้ําหนักมั่นคงรับฟงไดโดยปราศจากสงสัยวาในวัน เวลา และ
สถานที่ที่เกิดเหตุตามฟอง จําเลยที่ ๒ รวมกับจําเลยที่ ๑ เปนคนรายฆาผูตายและพยายามฆาโจทกรวมที่ ๑
และที่ ๒ ตามฟ องและรั บฟ งได ว าจํ าเลยที่ ๒ ร วมกั นกั บพวกมี อาวุธปนไวในครอบครองโดยมิ ได รั บ
ใบอนุญาต รวมกันพาอาวุธปนไปในหมูบานหรือทางสาธารณะโดยมิไดรับใบอนุญาตและรวมกันยิงปนซึ่งใช
ดินระเบิดโดยใชเหตุในเมือง หมูบานหรือที่ชุมนุมชนจึงตองมีความผิด ฐานเปนตัวการรวมกับจําเลยที่ ๑
ดวย พยานหลักฐานของจําเลยที่ ๒ ไมมีน้ําหนักหักลางพยานโจทกและโจทกรวมทั้งสามได อยางไรก็
ตามแมโจทกจะบรรยายฟองใหเห็นถึงการกระทําความผิดของจําเลยทั้งสองตอโจทกรวมที่ ๑ ที่ ๒ และผูตาย

๒๒

โดยแยกมาเปน ขอ ๑. ค และ ขอ ๑.ง แตเมื่อพิจารณาแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุและรายงานการ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.๑๗ และ จ.๓๙ พบวาจุดที่ผูตายนอนเสียชีวิตอยูในทิศทางหางจาก
จุดที่ผูตายยืนคุยกับนายจุมพลยอนไปทางบานที่เกิดเหตุและหางจาก จุดที่พบหัวกระสุนปนและปลอก
กระสุนปนของกลางประมาณ ๑๐ เมตรเศษโดยไมปรากฏมีหลักฐานหรือพฤติการณใดแสดงใหเห็นวา
จําเลยทั้งสองรวมกันใชอาวุธปนยิงโดยประสงคใหเกิดผลแกโจทกรวมที่ ๑ ที่ ๒ และผูตายคนละคราวกัน
ก็อาจเปนไปไดวาเมื่อผูตายเห็นเหตุการณไมปกติเกิดขึ้นไดเดินกลับไปที่บานและเขามาอยูในวิถีกระสุน
ปนขณะที่จําเลยทั้งสองรวมกันยิงเขาไปในบานที่เกิดเหตุพอดี จึงตองถือวาจําเลยทั้งสองกระทําตอโจทก
รวมที่ ๑ และที่ ๒ และผูต ายในวาระเดียวกัน และตอเนื่ องกัน อัน เปน กรรมเดียวผิด ต อกฎหมาย
หลายบท คดีมีปญหาตองวินิจฉัยตอไปวาจําเลยทั้งสองกระทําความผิดตอโจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒ และ
ผูตายโดยไตรตรอง ไวกอนไวกอนหรือไม เห็นวา กอนเกิดเหตุจําเลยทั้งสอง กับโจทกรวมที่ ๑ ที่ ๒ และผูตาย
ไมเคยมีสาเหตุโกรธเคืองบาดหมางถึงขนาดตองคิดวางแผนฆาโจทกรวมที่ ๑ ที่ ๒ และผูตาย นายธนกร
นายศรัณย นายธนพล นายอนาวิน นายนภันตและนายพัชรพลเบิกความวา วันเกิดเหตุเมื่อจําเลยทั้งสอง
เดินทางมาถึงบานนายพรศักดิ์ นายพรศักดิ์ไดเลาเหตุการณที่มีเรื่องชกตอยกับบุตรชายเจาของรานขายบะหมี่

๒๓

ใหจําเลยที่ ๒ ฟง จําเลยที่ ๒ บอกวาจะไปพูดคุยใหและชักชวนกันขับรถจักรยานยนตยอนศรไปยังที่
เกิดเหตุ เมื่อเดินทางไปถึงพบโจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒ นั่งที่โตะหินออนหนาบานสวนผูตายยืนคุยตรงบริเวณ
สถานีบริการน้ํามัน หากจําเลยทั้งสองไดมีการไตรตรองไวกอนเพื่อจะใชอาวุธปนยิงโจทกรวมที่ ๑ และที่ ๒
และผูตายก็สามารถยิงไดโดยทันที ไมจําตองเรียกโจทกรวมที่ ๑ ใหออกมาพูดคุยกัน การที่จําเลย ทั้งสอง
รวมกันยิงปนเขาไปในบานที่เกิดเหตุก็อาจเปนไปไดวาจําเลยทั้งสองเห็นบุคคลในบานมีอาวุธจึงใชอาวุธปนที่
พกติดตัวมาดวยยิงเขาไปในทันทีทันใด พยานหลักฐานของโจทกและโจทกรวมทั้งสามยังไมพอฟง วาจําเลยทั้ง
สองกระทําความผิดต อโจทก รวมที่ ๑ ที่ ๒ และผูตายโดยไตรตรองไวกอน อนึ่ง ในระหวางพิจารณาได มี
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๖ ยกเลิกอัตราโทษใน
มาตรา ๓๗๑ และมาตรา ๓๗๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา และใหใชอัตราโทษใหมแทน แตกฎหมายที่
แกไขใหมไมเปนคุณแกจําเลยทั้งสอง จึงตองใชกฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิดบังคับแกจําเลยทั้งสอง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ หัวกระสุนปนและปลอกกระสุนปนของกลางเปนทรัพยที่จําเลยทั้งสอง
ใชในการกระทําความผิดจึงตองริบ ตามประมวลกฎหมายอาญาอาญา มาตรา ๓๓ (๑) สวนอาวุธปนพกออโตเมติก
ซองกระสุนปน รถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน ขนร นครปฐม ๘๐๐ รถยนตหมายเลขทะเบียน กม ๕๒๑๘

๒๔

ระยอง โทรศัพทเคลื่อนที่ ยี่หอซัมซุง หมายเลขโทรศัพท ๐๖ ๑๖๔๘ ๕๖๓๔ เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีฟา และ
กางเกงสีน้ําเงินที่พนักงานสอบสวนยึดเปนของกลางดวยนั้น โจทกมิไดขอใหริบทั้งไมปรากฏวาเจาพนักงานได
จัดการอยางไรกับของกลางดังกลาว จึงเห็นสมควรใหคืนแกเจาของ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๔๙, ๑๘๖ (๙)
พิพากษาวา จําเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘,
๒๘๘ ประกอบมาตรา ๘๐, ๓๗๑ (เดิม), ๓๗๖ (เดิม) พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด
ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง, ๗๒ วรรคสาม, ๗๒ ทวิ วรรคสอง
ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ การกระทําของจําเลยทั้งสองเปนความผิดหลายกรรมตางกัน
ใหลงโทษทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ความผิดฐานรวมกันฆาผูอื่น
ฐานรวมกันพยายามฆาผูอื่น และฐานรวมกันยิงปนซึ่งใชดินระเบิดโดยใชเหตุในเมือง หมูบานหรือที่ชุมชน
เปนกรรมเดียวกันผิดตอกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานรวมกันฆาผูอื่นซึ่งเปนกฎหมายบทที่มีโทษหนัก
ที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จําคุกคนละตลอดชีวิต ฐานรวมกันมีอาวุธปน เครื่องกระสุน
ปนไวในครอบครองโดยไมไดรับใบอนุญาต จําคุกคนละ ๖ เดือน ฐานรวมกันพาอาวุธปนไปในหมูบานหรือ

๒๕

หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาต และโดยไมมีเหตุสมควรเปนกรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลาย
บทลงโทษลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ ซึ่งเปนกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จําคุกคนละ ๖ เดือน เพิ่มโทษจําเลยที่ ๑ หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๒ ฐานรวมกันมีอาวุธปนฯเปนจําคุก ๘ เดือนฐานรวมกันพาอาวุธปนฯเปนจําคุก ๘ เดือน
สวนขอหารวมกันฆาผูอื่นเมื่อศาลพิพากษาจําคุกจําเลยที่ ๑ ตลอดชีวิตจึงไมอาจเพิ่มโทษได แมจําเลยที่ ๑
ใหการรับสารภาพแตในการนําสืบพยานโจทกและโจทกรว มทั้งสาม จําเลยที่ ๑ ยังคงซักคานพยานโจทกปกติ
เชนเดียวกับคดีใหการปฏิเสธ และยังนําสืบพยานเบี่ยงบายทํานองเปนการกระทําเพื่อปองกันอันเปนเหตุที่จะ
ไมตองรับผิดซึ่งพอเปนประโยชนแกการพิจารณาคดีอยูบาง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหกระทงละหนึ่งในสาม
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ประกอบมาตรา ๕๓ คงจําคุกจําเลยที่ ๑ ฐานรวมกันฆาผูอื่น ๓๓ ป ๔
เดือน ฐานรวมกัน มีอาวุธปนจําคุก ๔ เดือน ๔๐ วัน ฐานรวมกันพาอาวุธปนจําคุก ๔ เดือน ๔๐ วัน
รวมจําคุกจําเลยที่ ๑ มีกําหนด ๓๓ ป ๑๒ เดือน ๘๐ วัน สวนจําเลยที่ ๒ เมื่อรวมโทษทุกกระทงแลวคง
ลงโทษจําคุกไวตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ (๓) ริบหัวกระสุนปนและปลอก
กระสุนปนของกลาง กับใหคืนอาวุธปนพกออโตเมติก ซองกระสุนปน รถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน ขนร

๒๖

นครปฐม ๘๐๐ รถยนตหมายเลขทะเบียน กม ๕๒๑๘ ระยอง โทรศัพทเคลื่อนที่ ยี่หอซัมซุง หมายเลขโทรศัพท ๐๖
๑๖๔๘ ๕๖๓๔ เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีฟาและกางเกงสีน้ําเงินของกลางแกเจาของ ขอหาและคําขออื่น
นอกจากนี้ใหยก./
นายศักดา ไพรสันต
นายอุเทน บัวออน

