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สรุปค าพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา  
“คดีฆาตกรรมอ าพรางวยัรุ่นกาฬสินธุช์่วงรัฐบาลประกาศนโยบาย 

ท าสงครามกบัยาเสพตดิ” 
 
ศาลช้ันต้น 2600/2555 
 วิเคราะห์พยานหลักฐานของคู่ความในคดี ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า วันท่ี 16 กรกฎาคม 2547 นาย
เกียรติศักด์ิ  ถิตย์บุญครอง ผู้ตาย ถูกเจ้าพนักงานต ารวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ จับกุมในข้อหาลักทรัพย์ หรือรับ
ของโจร และถูกคุมตัวไว้ในห้องขังของสภ.เมืองกาฬสินธุ์ ต่อมา วันท่ี 22 กรกฎาคม 2547 นายสุรศักด์ิ  เรืองศรี
มั่น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ยื่นค าร้องขอปล่อยตัวช่ัวคราวต่อศาลจังหวัดกาฬสินธุ์  ศาลมีค าส่ัง
อนุญาตตามค าร้องฯ ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2547 มีผู้พบศพผู้ตายในสภาพศพถูกแขวนคออยู่ท่ีกระท่อมนา 
บ้านบึงโดน ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด  
 
คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการแรกว่า การเสียชีวิตของผู้ตายเกิดจากการกระท าของเจ้าพนักงานต ารวจ 
สภ.เมืองกาฬสินธุ์หรือไม่ ?  
  จากการน าสืบของฝ่ายโจทก์เบิกความว่า ตามเหตุการณ์ท้ังหมดประกอบกับสถิติคดีอุกฉกรรจ์ท่ี
เกิดขึ้นปลายปี 2546 ถึงปี 2547 พบว่าผู้เสียชีวิตล้วนมีประวัติเคยก่ออาชญากรรมมาก่อนและก่อนเสียชีวิตได้มี
ความเกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานต ารวจ ช่วงเวลาของการเสียชีวิตอยู่ในช่วงของระยะเวลาของการมีนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติด ซึ่งมีจ านวนผู้เสียชีวิตมากผิดปกติเป็นจ านวนถึง 2,500 ศพ ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะการตายของผู้เสียชีวิตเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันคือ ถูกยิงหรือถูกแขวนคอ  
  จากค าเบิกความของแพทย์ผู้ตรวจชันสูตรศพ ณ ท่ีเกิดเหตุ และแพทย์ประจ าสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ ผู้ผ่าและตรวจชันสูตรศพ และรายงานตรวจศพ การตรวจชันสูตรศพในเบื้องต้น เมื่อวันท่ี 23 
กรกฎาคม 2547 เวลา 8 น. คาดว่าผู้ตายเสียชีวิตมาประมาณ 8 ถึง 12 ช่ัวโมง สภาพศพไม่ได้เกิดจากการฆ่า
ตัวตาย และเมื่อผ่าศพชันสูตรพบว่า ผู้ตายได้เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจท่ีไม่น่าจะเกิดจากการฆ่าตัวตาย 
เนื่องจากมีรอยกดรัดท่ีล าคอ 2 รอบ ซึ่งช้ีได้ว่ามีการรัดคอจนตายแล้วจึงน าศพไปแขวนคอ มีร่องรอยถูกท าร้าย
ร่างกายอย่างรุนแรงหลายแห่งก่อนตาย ท่ีข้อมือมีรอยแดงลักษณะเหมือนถูกวัสดุเป็นสายหรือเป็นแถบกดรัด 
ภายในกระเพาะอาหารพบเศษข้าวสุกกับผักดอง คาดว่าทานอาหารมื้อสุดท้ายในช่วงเวลา 2 ถึง 4 ช่ัวโมง 
  จากค าให้การของนายนิธิศ พุฒป่า เจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิกู้ภัยจังหวัดร้อยเอ็ด  ว่า จุดท่ีพบศพ
สามารถมองเห็นได้ง่าย ก่อนเกิดเหตุมีฝนตกแต่เท้าและรองเท้าแตะของผู้ตายไม่เลอะดินโคลน ถือว่าผิดปกติ
ของคนท่ีผูกคอตาย และนายสุทัศน์ เฟื่องสุคนธ์ ผู้พบศพ กล่าวว่าพบรอยล้อรถยนต์บริเวณศาลาท่ีพบศพ 
สอดคล้องกับ พ.ต.ท.ส าอาง สีหาบุตรโต พนักงานสอบสวน สภ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เบิกความไว้ว่า ผู้ตายไม่ได้
ผูกคอตายเอง ท้ังรองเท้าและเท้าของผู้ตายไม่มีรอยเปื้อน ดินโคลน ข้อเท็จจริงช้ีได้ว่า ผู้ตายถูกบุคคลอื่น
ฆาตกรรมไม่ใช่เกิดจากการฆ่าตัวตาย และช่วงเวลาของการเสียชีวิตตามความเห็นของแพทย์ สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าผู้ตายเสียชีวิตในช่วงเวลา 20 – 24 น. ของวันท่ี 22 กรกฎาคม 2547 
  จากค าเบิกความของน.ส.อรัญญา หรือ นภศร มาหาญ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2547 เวลา 19.45 น. 
ได้อยู่ในห้องสืบสวนบนชั้น 2 ของสภ.เมืองกาฬสินธุ์ ได้เห็นผู้ตายถูก จ าเลยท่ี 1 และท่ี 3 น าตัวออกไปจากห้อง
ขัง ซึ่งต่อมาไม่มีบุคคลใดได้พบเห็นผู้ตายอีก  
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  เมื่อน าข้อเท็จจริงประกอบกับพฤติกรรมของเจ้าพนักงานต ารวจ สภ.กาฬสินธุ์ ท่ีคอยบังคับข่มขู่
น.ส.อรัญญา ตามค าเบิกความของน.ส.อรัญญา สรุปได้ว่า หลังจากข่าวการตายได้แพร่หลายออกทางส่ือมวลชน 
พยานถูกจ.ส.ต.ทรงกฤษณ์ ถิ่นวาสนา เจ้าพนักงานต ารวจ สภ.กาฬสินธุ์ ข่มขู่ถึงขั้นจะฆ่าให้ตายเพื่อให้ปกปิด
ความจริงในเหตุการณ์คืนวันเกิดเหตุ โดยจ าเลยท่ี 5 มีส่วนในการแต่งเรื่องเท็จเพื่อให้การต่อพนักงานสอบสวน
ของสภ.จังหาร นอกจากนี้การสอบปากค าของน.ส.อรัญญา ของพนักงานสอบสวน จากหน่วยงานต่างๆของรัฐ
ได้รับการขัดขวางจากเจ้าพนักงานต ารวจ สภ.กาฬสินธุ์โดยตลอด  โดยพาน.ส.อรัญญาหลบหนีไม่ให้สอบปากค า 
พาไปหลบซ่อนตามสถานท่ีต่างๆ เมื่อไม่สามารถหลบหนีได้ทันก็จะมายืนคุมการให้ปากค าจนเกิดการโต้เถียงกับ
พนักงานสอบสวน สภ.จังหาร ต่อมาพยานได้รับทราบข้อมูลจากภรรยาของจ.ส.ต.ทรงกฤษณ์ว่ามีหน่วยงานทาง
ราชการหลายแห่งจะมาสอบปากค า เจ้าพนักงานต ารวจ สภ.กาฬสินธุ์ เริ่มควบคุมพยานไม่ได้และก าลังจะจ ากัด
ท้ิง น.ส.อรัญญาจึงหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดและมาเปิดเผยความจริงต่อพนักงานสอบสวนของกองบังคับการ
ต ารวจปราบปราม กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรรมการสิทธิมนุษยชน  
  ซึ่งสอดคล้องกับค าเบิกความของพ.ต.ท.ทองสุข นารีจันทร์ ขณะเกิดเหตุเป็นรองผู้ก ากับการ
สอบสวน สภ.กาฬสินธุ์ และเป็นหนึ่งในสามของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ได้ทราบข้อมูลจากเจ้า
พนักงานต ารวจว่า น.ส.อรัญญาถูกเจ้าพนักงานต ารวจ สภ.กาฬสินธุ์ประกบตัวอยู่  และจากพ.ต.ท.สมพงษ์ 
สุวรรณวงศ์ พนักงานสอบสวน กองบังคับการต ารวจปราบปราม และพ.ท.กิตติ ภักดีรักษ์พงศ์ พนักงาน
สอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สรุปได้ว่า น.ส.อรัญญาให้การว่าถูกเจ้าพนักงานต ารวจ สภ.กาฬสินธุ์ ตาม
ควบคุมและพาไปซ่อนตัวตลอดและข่มขู่เพื่อให้การเท็จ 
  จากพฤติการณ์ท่ีแสดงถึงการกระท าท่ีผิดปกติและส่อพิรุธของเจ้าพนักงานต ารวจภูธรเมือง
กาฬสินธุ์เช่นนี้ เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานอื่นท่ีสืบสวนสอบสวนคดี อาทิ พ.ต.อ.พิศาล สุวรรณประทีป , พ.ต.ท.
สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ , ด.ต.ถาวร บุญวิเศษ และพ.ต.ท.ชัยณรงค์ ก้านทอง มีความเห็นสรุปไปในทางเดียวกันว่า 
ผู้ตายเสียชีวิตจากการกระท าของเจ้าพนักงานต ารวจ สภ.กาฬสินธุ์ น่าสงสัยท่ีสุดคือ ชุดสืบสวน  
  ดังนั้นเมื่อน าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆท่ีได้จากทางน าสืบของฝ่ายโจทก์ท้ังหมด มา
ประมวลในภาพรวมเข้าด้วยกัน ด้วยเหตุเช่นนี้จึงเช่ือว่าการเสียชีวิตของผู้ตายเกิดจากการกระท าของเจ้า
พนักงานต ารวจ สภ.กาฬสินธุ์  
 
คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อมาว่า จ าเลยที่ 1 , ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและ
ร่วมกันย้ายศพผู้ตายเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายตามโจทก์ฟ้องหรือไม่ ?  
 ในข้อเท็จจริงนี้ โจทก์ มีน.ส.อรัญญาเป็นพยานเบิกความว่า ในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2547 เวลา 14 
น. พยานเดินทางไปท่ีห้องสืบสวนของสภ.กาฬสินธุ์ เพื่อไปไกล่เกล่ียคดีนายมนต์ชัย ยลวิลาส บุตรของนางมณี 
ภูขันซ้ายลักโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของน.ส.รัชดาภรณ์ ภูกาสอน เมื่อไปถึงได้พบจ าเลยท่ี 2 และนางมณี พยานจึงนั่ง
คุยกับจ าเลยท่ี 2 ต่อมา เมื่อเวลา 18 น. จ าเลยท่ี 2 กับเจ้าพนักงานต ารวจช่ือบัญชา คุมตัวผู้ตายเข้ามานั่งใน
ห้องสืบสวนและถ่ายภาพไว้เสร็จ หลังมีการเคารพธงชาติในช่วงเย็น ผู้ตายได้ขอยืมโทรศัพท์มือถือของพยาน
เพื่อติดต่อกับทางบ้าน พยานได้ยินผู้ตายพูดทางโทรศัพท์ว่า แม่ครับให้มารับผมไวๆ เขาจะเอาผมไปฆ่า  และมี
ค าสนทนาต่ออีกเล็กน้อย แล้วเสร็จผู้ตายจึงคืนโทรศัพท์มือถือให้แก่พยาน ต่อมาประมาณ 30 นาที ผู้ตายขอยืม
โทรศัพท์มือถือของพยานอีกครั้งเพื่อโทรศัพท์ติดต่อญาติ พยานได้นั่งคุยกับนางมณีจนกระท่ังเวลา 19 น. กับ
ญาติและเจ้าพนักงานเจ้าของคดีและสามารถตกลงกันได้ ต่อมาเวลา 19.45 น. พยานเห็นจ าเลยท่ี 1 กับจ าเลย
ท่ี 3 น าตัวผู้ตายออกไปจากห้องสืบสวน ต่อมาน.ส.เกศแก้ว ญาติของผู้ตายได้เข้ามาในห้องสืบสวนและถาม
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พยานว่าเห็นหลานของเขาหรือไม่ พยานจึงแจ้งว่าคนท่ีโทรศัพท์ไปคุยใช่ไหม เขายืมโทรศัพท์ของฉันเอง เขาเพิ่ง
เอาตัวออกไป หากตามไปก็ทัน หลักจากนั้นเวลา 20 น. พยานก็เดินทางกลับท่ีพัก  
  ต่อมาประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2547 จ.ส.ต.ทรงกฤษณ์ ถิ่นวาสนา พาพยานไปท่ีสภ.
กาฬสินธุ์ พยานเห็นหนังสือพิมพ์ลงข่าวการเสียชีวิตของผู้ตาย จ.ส.ต.ทรงกฤษณ์พูดข่มขู่ให้พยานช่วยเหลือโดย
ไม่ให้พูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องของผู้ตาย หากไม่ช่วยจะถูกแขวนคอเหมือนผู้ตาย ซึ่งขณะนั้นมีจ าเลยท่ี 3 อยู่ใน
เหตุการณ์ด้วย วันรุ่งขึ้นจ.ส.ต.ทรงกฤษณ์มารับพยานไปพบจ าเลยท่ี 5 ท่ีห้องท างาน จ าเลยท่ี 5 ให้พยานให้การ
ว่า เห็นผู้ตายเดินอยู่ท่ีตลาดโต้รุ่งและขอยืมโทรศัพท์มือถือของพยาน พยานปฏิเสธ เนื่องจากญาติของผู้ตายเห็น
พยานแล้วท่ีช้ัน 2 ของสถานีต ารวจ จ าเลยท่ี 5 จึงเปล่ียนให้พยาน ให้การว่า จ าเลยท่ี 2 ไปพบผู้ตายท่ีสถานี
ขนส่งแล้วพาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาท่ีสภ.กาฬสินธุ์ จึงพบกับพยานท่ีช้ัน 2 จึงตกลงให้การตามนั้น 
  ต่อมาพนักงานสอบสวน สภ.จังหาร มาสอบปากค า พยานกับจ าเลยท่ี 2 ได้นั่งท่องข้อความท่ีถูก
จัดเตรียมไว้และให้การเสร็จตามท่ีถูกบังคับมา ต่อมาพ.ต.ท.ส าอาง ไปสอบปากค าพยาน ณ ท่ีท างาน จ าเลยท่ี 
5 ติดตามไปร่วมฟังการสอบสวนด้วยและเกิดการโต้เถียงกันระหว่างเจ้าพนักงานต ารวจสภ.กาฬสินธุ์กับสภ.จัง
หาร เมื่อพยานย้ายไปอยู่ท่ีอ.สมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.ส าอางได้ติดตามไปสอบปากค า พยานเริ่มให้การตาม
ความเป็นจริง แต่ยังไม่บอกว่าใครน าตัวผู้ตายออกจากห้องสืบสวน หลังจากนั้นมีหน่วยงานต่างๆของรัฐจะมา
สอบปากค า จ.ส.ต.ทรงกฤษณ์ได้พาพยานหลบหนีไปทุกครั้ง 
  จนปลายเดือนตุลาคม 2547 นางวิสัญสญา ถิ่นวาสนา ภรรยาของจ.ส.ต.ทรงกฤษณ์แจ้งแก่พยาน
ว่า จ.ส.ต.ทรงกฤษณ์ไปประชุมกับจ าเลยท่ี 6 และรู้ว่ามีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานจะมาสอบปากค าพยานแต่
เจ้าพนักงานต ารวจไม่สามารถควบคุมพยานได้และก าลังจะจัดการ พยานจึงบันทึกความจริงท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด
มอบใหน้างชิษณุวรรณ มารยาทอ่อน น้องสาว ส่วนพยานกับน.ส.มะลิชาติ ยิ้มแย้ม เพื่อนร่วมงาน หลบหนีไป  
  พยานได้โทรศัพท์ติดต่อ พ.ต.ท.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ พนักงานสอบสวน กองบังคับการต ารวจ
ปราบปรามเพราะหมดหนทางหลบหนี และได้น าตัวพยานมาท่ีกองบังคับการต ารวจปราบปราม พยานได้ให้
การไปตามความจริง แต่ไม่ได้ให้การว่า เจ้าพนักงานต ารวจคนใดเป็นผู้น าตัวผู้ตายออกไปจากสถานีต ารวจ
เพราะยังมีความกลัวอยู่ และพยานไปให้การตามความจริงท้ังหมดต่อนายวสันต์ พาณิช ประธานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน 
  ในช่วงปลายปี 2547 พยานกับน.ส.มะลิชาติ เดินทางไปอยู่ท่ีอ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จ าเลยท่ี 
1 ได้ติดตามไปค้นหาตัวพยาน พยานเกิดความกลัวจึงขอความช่วยเหลือจากผู้ส่ือข่าวและให้การตามความจริง
ท้ังหมดต่อพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 พ.ต.ท.สมพงศ์ เบิกความว่าตนนัดสอบปากค าน.ส.อรัญญาแต่ไม่มาให้การ ต่อมาน.ส.อรัญญา
โทรศัพท์มาว่าต้องการพูดความจริงเพราะได้รับความเดือดร้อน จากการสอบปากค าและให้การว่า เจ้าพนักงาน
ต ารวจ สภ.กาฬสินธุ์พาไปซ่อนตัวและจ าเลยท่ี 5 ซักซ้อมให้การเท็จ ซึ่งตามความจริงน.ส.อรัญญาพบผู้ตายท่ี
ช้ัน 2 ของสถานีต ารวจและให้ยืมใช้โทรศัพท์มือถือ ค าให้การที่ใหต่้อพนักงานสอบสวนสภ.จังหารเป็นเท็จ 
 นางสา ย่าของผู้ตาย เบิกความว่า เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2547 หลังขอประกันตัวผู้ตาย พยานมา
รอรับตัวผู้ตายท่ีสภ.กาฬสินธุ์ ต้ังแต่เวลา 13.30 น. จนค่ า จ าเลยท่ี 2 แจ้งให้พยานกลับบ้านเพราะยังไม่มีหมาย
ปล่อยจากศาล พยานจึงไปพบจ าเลยท่ี 6 เพื่อขอพบผู้ตาย แต่จ าเลยท่ี 6 แจ้งว่า หมดเวลาเยี่ยม พยานจึงกลับ
บ้าน เมื่อถึงบ้านผู้ตายโทรศัพท์ติดต่อพยานขอให้รีบไปท่ีสถานีต ารวจเพราะยังไม่ได้รับการปล่อยตัวพยานจึงรีบ
เดินทางไปท่ีสภ.กาฬสินธุ์ในทันที เมื่อไปถึงพยานได้ต่อว่าจ าเลยท่ี 6 ว่า ท าไมไม่ปล่อยตัวผู้ตาย จ าเลยท่ี 6 แจ้ง
ว่าเพิ่งปล่อยตัวไป จ าเลยท่ี 2 ได้ด่าพยานว่า ยายสาผีบ้าใครจะให้หลานโทรศัพท์อยู่ท่ีนี่ พยานเข้าไปถามคนใน
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ห้องขังซึ่งแจ้งว่า จ าเลยท่ี 6 เพิ่งเอาตัวผู้ตายออกไป พยานจึงกลับบ้าน นายอภิชาตแจ้งว่า ผู้ตายอยู่ท่ีสถานี
ต ารวจโทรศัพท์ติดต่อตนว่า ไม่ต้องมาเพราะพยานอยู่ข้างล่างมารอรับแล้วเนื่องจากได้ยินเสียงทะเลาะกับเจ้า
พนักงานต ารวจ พยาน นายอภิชาตและน.ส.เกศแก้ว จึงเดินทางไปท่ีสถานีต ารวจ เมื่อไปถึงนางมณีแจ้งแก่
พยานว่า ผู้ตายถูกจ าเลยท่ี 3 น าตัวออกไปแล้ว และเมื่อพยานขึ้นไปท่ีช้ัน 2 ก็พบกระเป๋าของผู้ตายวางอยู่หน้า
โต๊ะท างานของเจ้าพนักงานต ารวจ 
 นายอภิชาต และน.ส.เกศแก้ว ญาติของผู้ตาย เบิกความไปในแนวทางเดียวกันว่า เมื่อวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2547 ช่วงเวลา 18.30 น. ผู้ตายโทรศัพท์ถึงอภิชาตว่า ผู้ตายได้ประกันตัวแล้ว แต่เจ้าพนักงาน
ต ารวจไม่ให้กลับบ้าน ช่วยให้มารับท่ีช้ัน 2 ของสถานีต ารวจ แต่เมื่อผู้ตายได้ยินเสียงนางสา จึงบอกว่ายาย
มาแล้วได้ยินเสียงและจบการสนทนา 
  ต่อมาเวลา 19 น. นางสาจึงไปท่ีสภ.กาฬสินธุ์ และน.ส.เกศแก้วเขาไปในห้องสืบสวนช้ัน 2 จึงสอบ
หาผู้ตาย ผู้หญิงคนหนึ่งตอบว่าเห็นต ารวจพาตัวออกไปได้สักครู่และยังได้ขอยืมโทรศัพท์ของตนเองติดต่อไปหา
ญาติ  
 จากพยานหลักฐานท่ีฝ่ายโจทก์น าสืบเห็นว่า พยานโจทก์ปากน.ส.อรัญญา นางสา นายอภิชาติ และ
น.ส.เกศแก้ว คือบุคคลท่ีอยู่ในเหตุการณ์สุดท้ายก่อนท่ีผู้ตายจะถูกน าตัวออกไปจากสถานีต ารวจและถูกฆ่าตาย
ในเวลาต่อมา โดยเฉพาะ น.ส.อรัญญาซึ่งเป็นประจักษ์พยานปากส าคัญ ได้เบิกความในช้ันพิจารณาไปตาม
ความรู้เห็นของพยานโจทก์แต่ละคนในแต่ละช่วงเหตุการณ์ เมื่อน าข้อเท็จจริงท่ีได้น ามาพิจารณา จึงมีน้ าหนัก
น่าเช่ือถือ ค าให้การในช้ันสอบสวนของนางสา นายอภิชาต น.ส.เกศแก้วและของน.ส.อรัญญา ท่ีให้การไว้ต่อ
พนักงานสอบสวน สภ.จังหาร ณ ท่ีว่าการอ าเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ 27 เมษายน 2548 และท่ีให้การไว้
ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการต ารวจปราบปราม เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2547 และวันท่ี 8 มิถุนายน 2548  
 เช่ือได้ว่ามีการสืบสวนสอบสวนคดีนี้จริง ส่วนค าให้การท่ีน.ส.อรัญญาให้การไว้เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 
2547 และเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2547 และวันท่ี 21 ตุลาคม 2547 ของน.ส.อรัญญาและร.ต.อ.ชย พานะกิจ 
พนักงานสอบสวน กองบังคับการต ารวจปราบปราม ว่าค าให้การในเอกสารเหล่านี้ น.ส.อรัญญาให้การเป็นเท็จ 
ในส่วนของเหตุการณ์พบผู้ตายท่ีห้องสืบสวนเพราะถูกเจ้าพนักงานต ารวจ สภ.กาฬสินธุ์และจ าเลยท่ี 5 บังคับ
นั้น ดังนั้นค าให้การข้างต้น จึงเป็นหลักฐานท่ีเกิดจากการถูกบังคับขู่เข็ญ หรือกระท าการโดยมิชอบ จึงไม่อาจ
รับฟังได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 เมื่อพยานโจทก์ท่ีอยู่ในเหตุการณ์ของคืน
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2547 เป็นราษฎรธรรมดา จึงไม่มีเหตุผลและความจ าเป็นใดๆท่ีจะเบิกความปรักปร าให้ร้าย
เจ้าพนักงานต ารวจ ท าให้เช่ือได้ว่าพฤติกรรมของจ าเลยท่ี 1 ท่ี 2 และ ท่ี 3 ในคืนวันเกิดเหตุย่อมเป็นไปตาม
ทางน าสืบของฝ่ายโจทก์ 
 เมื่อข้อเท็จจริงยุติดังท่ีศาลวินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่า เจ้าพนักงานต ารวจสภ.กาฬสินธุ์ เกี่ยวข้องในการ
เสียชีวิตของผู้ตาย และพิจารณาจากพยานพฤติเหตุแวดล้อม สรุปได้ว่า จ าเลยท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3 เป็นเจ้า
พนักงานต ารวจชุดสืบสวนหรือชุดกุหลาบ เป็นผู้ควบคุมสถานบันเทิงท่ีผู้ตายกับพวกจะไปบ่อยๆและรู้จักจ าเลย
ท่ี 1  ซึ่งจ าเลยท่ี 1 เคยต้องหาคดียาเสพติดและถูกย้ายมาจากสภ.สมเด็จ และค าให้การของเพื่อนผู้ตาย คือ 
นายไตรเทพ ปัจฉิมก้านตรง , นายเอกพล ช่างประเสริฐ และนายเกรียงไกร แสนบุญครอง  ว่า ผู้ตายเป็นสาย
และขายยาเสพติดให้เจ้าพนักงานต ารวจ คาดว่าเสียชีวิตเพราะผู้ตายรู้เรื่องขบวนการค้ายาเสพติดมากเกินไปว่า
ใครเป็นผู้ค้าใครหักหลังใคร และคงไปขัดค าส่ังของเจ้าพนักงานต ารวจบางคน จากนายอดุลย์ นาทองไชย และ
นายราเมศ ธีระทัศสิริพจน์ เพื่อนผู้ตาย ว่า ผู้ตายเล่าให้ฟังในห้องขังว่า หากได้รับการปล่อยตัวกลัวถูกต ารวจจับ
ไปฆ่าแขวนคอ เพราะอยู่ในเหตุการณ์ท่ีเพื่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกต ารวจจับตัวไปแขวนคอตายท่ี



สรุปค ำพพิำกษำ หน้ำ  5 จำก  21 หน้ำ 

 

 
 
 

 

สวนสาธารณะกลางเมืองกาฬสินธุ์ และจากนายเฉลิมชัย ยิ้มประเสริฐ เพื่อนของผู้ตายว่า พนักงานบริการช่ือ
เหมียวซึ่งชอบพอกับจ าเลยท่ี 1 เล่าให้นายเฉลิมชัยฟังว่า จ าเลยท่ี 1 ก าลังจะเอาตัวผู้ตายไปแขวนคอ  
 ดังนั้นเมื่อน าข้อเท็จจริงกับพฤติกรรมของจ าเลยท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3 ในวันเกิดเหตุ แสดงเห็นถึงมูลเหตุ
จูงใจท่ีจ าเลยท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3 มีต่อผู้ตาย จึงร่วมกันท าในลักษณะแบ่งหน้าท่ีกันท า โดยมีเจตนาร่วมกันท่ีจะฆ่า
ผู้ตายให้ถึงแก่ความตาย มีการวางแผนกันมาก่อนอย่างแยบยล จ าเลยท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3 จึงมีความผิดฐาน
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็น
ท่ียุติแล้วว่า ผู้ตายเสียชีวิตเพราะถูกเชือกรัดคอจนขาดอากาศหายใจแล้วศพถูกน ามาแขวนคออ าพรางไว้ให้ดู
ประดุจหนึ่งว่า ผู้ตายฆ่าตัวตายเอง ณ สถานท่ีพบศพ จ าเลยท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3 จึงมีความผิดฐานร่วมกันย้าย
หรือท าลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199  
 จ าเลยท่ี 1 น าสืบต่อสู้ว่า ในวันเกิดเหตุ จ าเลยท่ี 1 รอญาติเดินทางมาจากร้อยเอ็ด เพื่อไปปรับความ
เข้าใจกับภรรยาของจ าเลยท่ี 1 และใช้เวลาต้ังแต่ 15-21 น. หลังจากนั้นจ าเลยท่ี 1 กลับท่ีพักโดยไม่ได้เข้าไปใน
สถานีต ารวจ และได้ตอบค าถามค้านของทนายโจทก์ร่วมว่า กลุ่มญาติรวมท้ังด.ต.สุรเชษฐ์ นนทะภา ได้ไปรอ
จ าเลยท่ี 1 อยู่ก่อนแล้วท่ีบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนกาฬสินธุ์  ตนตามไปพบเมื่อเวลา 15 น. แล้วพากันไปท่ี
บ้านภรรยาของจ าเลยท่ี 1 แต่ได้ความจากนางอุลัย วงษ์ศรีเทพ ญาติของจ าเลยท่ี 1 ว่า เมื่อกลุ่มญาติรวมท้ัง
นางอุลัย เดินทางไปถึงบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนกาฬสินธุ์ จ าเลยท่ี 1 กับภรรยาออกมายืนรออยู่ด้วยกันก่อน
แล้วท่ีปากซอย แล้วพากลุ่มญาติเข้าไปในบ้าน และตอบค าถามค้านของทนายโจทก์ร่วมว่า ในกลุ่มญาติไม่มี
เจ้าหน้าท่ีต ารวจร่วมด้วย  ยังเบิกความว่าจ าช่ือภรรยาจ าเลยท่ี 1 ไม่ได้ ท้ังท่ีอ้างว่าตนอยู่ร่วมในการเจรจาและ
ร่วมทานอาหารกับภรรยาจ าเลยท่ี 1และตามนางรัตนภรณ์ กิจจุบาล ภรรยาของจ าเลยท่ี 1 ตอบค าถามค้าน
ของทนายโจทก์ร่วมว่า จ าเลยท่ี 1 เดินทางมากับญาติมาถึงท่ีบ้านเมื่อเวลา 17 น. ใช้รถยนต์ตู้เป็นพาหนะ ส่วน
นางรัตนาภรณ์ไม่ได้ไปยื่นรอท่ีหน้าวิทยาลัยเทคโนกาฬสินธุ์แต่รออยู่ท่ีบ้าน ด.ต.สุรเชษฐ์ไม่ได้เข้าร่วมเจรจา  
 จากการน าสืบของจ าเลยท่ี 1 จากพยานบุคคลท่ีอ้างว่าอยู่ร่วมเหตุการณ์เดียวกัน จึงออกไป 3 
แนวทาง จากพยานบุคคลท่ีอ้างว่าอยู่ร่วมในเหตุการณ์เดียวกัน ในลักษณะขัดแย้งกันเอง จึงเป็นข้อพิรุธประการ
ส าคัญท่ีท าลายน้ าหนักพยานในการอ้างสถานท่ีอยู่ในขณะเกิดเหตุของจ าเลยท่ี 1 ลงอย่างส้ินเชิง พิจารณาจาก
ค าให้การของจ าเลยท่ี 2 ให้การไว้ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษและเบิกความรับรองโดยขอยืนยันค าให้การเมื่อ
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2549 ว่าถูกต้อง จ าเลยท่ี 2 ให้การว่า ในวันเกิดเหตุ เวลาประมาณ 17 น. จ าเลยท่ี 1 น า
ตัวผู้ตายมาไว้ที่ห้องสืบสวน ต่อมาเมื่อเวลาเกือบ 20 น. จ าเลยท่ี 1 โทรศัพท์แจ้งให้จ าเลยท่ี 2 ปล่อยตัวผู้ตาย
โดยจ าเลยท่ี 1 มาดักรออยู่หน้าห้องสืบสวน แล้วจ าเลยท่ี 1 น าตัวผู้ตายออกไปตามทางเดินเช่ือมต่ออาคาร
ด้านหลัง ค าซัดทอดดังกล่าวไม่ได้เป็นเรื่องราวการปัดความรับผิดชอบของจ าเลยท่ี 2 ผู้ซัดทอดให้เป็นความผิด
ของจ าเลยท่ี 1 แต่ฝ่ายเดียว ศาลเห็นว่าค าซัดทอดนั้นชอบด้วยเหตุและผล ศาลย่อมรับฟังได้ และสอดคล้องกับ
ค าให้การของนายสุรศักด์ิ ปูนกลาง ผู้ต้องหาท่ีอยู่ร่วมห้องขังเดียวกับผู้ตาย ซึ่งได้ให้การไว้กับพ.ต.อภิชัย ว่า ใน
วันท่ีเกิดเหตุ เมื่อเวลา 15-16 น. จ าเลยท่ี 1 เป็นผู้มาเอาตัวผู้ตายออกไปจากห้องขัง  
 น.ส.อรัญญา ตอบค าถามค้านของทนายจ าเลยท่ี 1 ยืนยันว่า ขณะท่ีจ าเลยท่ี 3 ล็อคคอผู้ตายเพื่อน า
ตัวออกไปจากห้องสืบสวน โดยมีจ าเลยท่ี 1 เดินน า จ าเลยท่ี 2 ได้ช้ีและด่าผู้ตาย ท าให้จ าเลยท่ี 1 และท่ี 3 หัน
กลับมามองห้องสืบสวนอีกครั้ง ท าให้ตนมองเห็นและจดจ าใบหน้าจ าเลยท่ี 1 และท่ี 3 ได้  
 จึงเป็นหลักฐานส าคัญท่ีหักล้างน าสืบต่อสู้ของจ าเลยท่ี 1 อย่างส้ินเชิง จึงเช่ือว่า จ าเลยท่ี 1 เป็นผู้น า
ผู้ตายออกจากห้องขังเพื่อส่งมอบให้จ าเลยท่ี 2 กักตัวไว้ในห้องสืบสวนเพื่อรอเวลาให้จ าเลยท่ี 1 และท่ี 3 มา
น าออกไปจากห้องในเวลาต่อมา  
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 นอกจากนี้จ าเลยท่ี 2 ให้การว่า ขณะเกิดเหตุจ าเลยท่ี 1 ใช้โทรศัพท์มือถือหมายเลข 05-0132182 
ส่วนตนใช้หมายเลข 09-8434919 เมื่อน ามาพิจารณากบัข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของจ าเลยท่ี 1 และค าเบิก
ความของ พ.ต.ท.สมพงษ์ และ พ.ท.กิตติ ปรากฏว่า จ าเลยท่ี 1 ใช้โทรศัพท์มือถือของตนติดต่อบุคคลอื่นในเขต
พื้นท่ี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์โดยตลอด แต่วันเกิดเหตุปรากฏการใช้งานในพื้นท่ีใกล้กับบริเวณท่ีพบศพผู้ตาย และ
จากด.ต.ธงชัย เอกวงษ์ , จ.ส.ต.แสงทอง ภูวะรักษ์ และด.ต.ถาวร บุญวิเศษ เจ้าพนักงานต ารวจสภ.จังหาร จ.
ร้อยเอ็ด ให้การตรงกันว่า แม้จ าเลยท่ี 1 จะมีภูมิล าเนาเดิมอยู่ท่ีบ้านขมิ้น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด แต่ปัจจุบันมีแต่
บิดามารดาพักอาศัยอยู่ จ าเลยท่ี 1 จะกลับบ้านนานๆครั้ง จ.ส.ต.แสงทองให้การเพิ่มว่า จุดท่ีพบศพผู้ตายเป็น
สถานท่ีเปล่ียวและเงียบ ห่างจากบ้านจ าเลยท่ี 1 ประมาณ 6 ก.ม. หากไม่ใช่คนในพื้นท่ีจะไม่รู้ว่ามีกระท่อมนา
ตรงบริเวณนั้น ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ต.ท.ส าอาง ว่า หากเดินทางจากจ.กาฬสินธุ์ไปบ้านจ าเลยท่ี 1 จะผ่านแยก
ถนนดินลูกรังท่ีพบศพผู้ตาย จึงเป็นข้อเท็จจริงท่ีช่วยหักล้างข้อน าสืบต่อสู้ของจ าเลยท่ี 1 ดังนั้นจึงเช่ือว่า
พยานหลักฐานของจ าเลยท่ี 1 ท่ีน าสืบมามีข้อพิรุธหลายประการ พยานหลักฐานท่ีจ าเลยท่ี 1 น าสืบมา จึง
ปราศจากน้ าหนักท่ีจะรับฟังเพื่อหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมได้ 
 ส่วนจ าเลยท่ี 2 น าสืบต่อสู้ว่า  ในวันเกิดเหตุจ าเลยท่ี 2 ออกตรวจพื้นท่ีบริเวณสถานีขนส่งได้พบ
ผู้ตายจึงน าตัวมาท่ีห้องสืบสวน สภ.กาฬสินธุ์ ถึงเมื่อเวลา 18.20 น. และได้พบน.ส.อรัญญาอยู่ในห้องเพียงคน
เดียว จึงให้ผู้ตายอยู่กับน.ส.อรัญญา ส่วนตนค้นหาหมายจับเก่าของผู้ตาย เมื่อไม่พบ ผู้ตายจึงกลับไปเวลา
ประมาณ 19 น. ค าให้การของจ าเลยท่ี 2 ท่ีให้ไว้ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2549 
ถูกต้อง แต่ค าให้การเมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2552 ในส่วนท่ีพาดพิงไปถึงจ าเลยท่ี 1 ไม่ถูกต้องเป็นข้อกล่าวอ้างท่ีไม่
สมเหตุสมผล ขัดแย้งในตัวเอง เพราะจ าเลยท่ี 2 เบิกความตอบค าซักถามของทนายจ าเลยท่ี 2 รับว่า พนักงาน
สอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สอบปากค าจ าเลยท่ี 2 ในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2549 โดยให้เล่าเรื่องให้ฟังแล้ว
ถามทีละค าถาม จ าเลยท่ี 2 ก็ตอบไป เมื่อเห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือไว้และขอยื่นยันว่าค าให้การนี้ถูกต้อง
และยังตอบค าถามค้านของโจทก์ตอบย้ ายืนยันรอบรองอีกครั้งว่า ค าให้การเมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2549 และ
วันท่ี 25 กันยายน 2550 ถูกต้อง ซึ่งค าให้การทั้งสองฉบับนี้ จ าเลยท่ี 2 ให้การไว้ซึ่งข้อเท็จจริงหลักตรงกัน 
  เหตุการณ์ในวันเกิดเหตุท่ีว่า จ าเลยท่ี 1 มีอาการมึนเมาน าตัวผู้ตายมาส่งมอบให้แก่จ าเลยท่ี 2 
และท่ี 3 ในห้องสืบสวนเมื่อเวลา 17 น. จนกระท่ังเวลาเกือบ 20 น. จ าเลยท่ี 1 ได้มาดักรอแล้วเอาตัวผู้ตาย
ออกไป ซึ่งข้อเท็จจริงนี้หากจ าเลยท่ี 2 ไม่แจกแจงแถลงไขด้วยตนเองก็ยากท่ีพนักงานสอบสวนจะบันทึก
เรื่องราวได้ด้วยตนเอง หากจ าเลยท่ี 2 อ้างว่าไม่ทราบข้อความในค าให้การฉบับวันท่ี 9 มีนาคม 2552 และ
ข้อความบางส่วนท่ีพาดพิงไปถึงจ าเลยท่ี 1 ไม่ถูกต้องก็ตาม แต่เมื่อพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ มา
เบิกความจ าเลยท่ี 2 ควรถามค้านพยานโจทก์ว่า เพราะเหตุใดจึงท าเอกสารด้วยวิธีการท่ีขัดต่อกฎหมายเช่นนี้
เพื่อให้ความจริงกระจ่าง แต่จ าเลยท่ี 2 ไม่ด าเนินการใดๆ และยังคงเบิกความตอบค าถามค้านของทนายโจทก์
ร่วม รับว่าค าให้การไม่ถูกต้อง  จ าเลยท่ี 2 ไม่ได้ด าเนินการขอแก้ไขหรือแจ้งความเพื่อด าเนินคดีต่อพนักงาน
สอบสวน เมื่อแจ้งเรื่องนี้ให้จ าเลยท่ี 4 ท่ี 5 และท่ี 6 ทราบ ก็ไม่ได้ท าอะไร จึงเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยของการเป็น
เจ้าพนักงานต ารวจ แต่จ าเลยท่ี 2 กลับยกขึ้นมาเป็นประเด็นต่อสู้ในช้ันสืบพยานฝ่ายตน จึงเป็นข้อพิรุธไม่น่า
เช่ือจึงเช่ือว่าจ าเลยท่ี 2 ได้ให้การไปตามบันทึกค าให้การด้วยความสมัครใจและลงลายมือช่ือในบันทึกเหล่านี้
โดยรับทราบถึงข้อความท่ีระบุไว้โดยชอบแล้ว 
  จากบันทึกค าให้การของจ าเลยท่ี 2 ตามเอกสารบันทึกค าให้การในส่วนของน าตัวผู้ตายมาไว้ท่ี
ห้องสืบสวนจนน าตัวออกไปมาพิจารณากับพยานแวดล้อมอื่นๆ จากค าให้การของส.ต.ท.ส าเริง ไร่บุญ และของ
จ าเลยท่ี 1 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานต ารวจชุดสืบสวน ว่าเมื่อออกตรวจพื้นท่ีแล้วเจอบุคคลต้องสงสัยจะท าเพียง
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ตรวจสอบบัตรประชาชน ถามช่ือและนามสกุล แต่จะไม่น าตัวไปท่ีสถานีต ารวจเพื่อตรวจสอบหมายจับ 
ด.ต.กฤษณะ จันทร์เพ็ญ เบิกความว่า ในวันเกิดเหตุเป็นผู้ไปเชิญตัวคู่กรณีเรื่องโทรศัพท์มือถือถูกลักไปมาท่ี
สถานี เมื่อออกเวรในช่วงบ่ายจ าเลยท่ี 2 รับช่วงต่อ ข้อเท็จจริงท่ีได้จึงขัดแย้งกับพฤติกรรมของจ าเลยท่ี 2 ตามท่ี
เบิกความ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวจ าเลยท่ี 2 ไม่มีหน้าท่ีต้องขับรถจักรยานยนต์ออกตรวจพื้นท่ี ยังต้องอยู่
ท่ีสถานีต ารวจเพื่อท าคดีเรื่องโทรศัพท์มือถือถูกลักไปจากการรับมอบเวรต่อและการน าตัวผู้ต้องสงสัยกลับมาท่ี
สถานีต ารวจไม่มีพนักงานสืบสวนคนใดประพฤติเช่นนี้เพราะเส่ียงต่อการหลบหนีและอาจท าร้ายร่างกายได้ 
 จากค าให้การของนางมณี และร.ต.ท.ชย ผู้สอบปากค านางมณี และจากร.ต.อ.ปพน เจ้าของคดี ได้
ความว่า ในห้องสืบสวนนอกจากจะมีตัวผู้ตายและน.ส.อรัญญาแล้วยังมีบุคคลอื่นอีกหลายคน จึงไม่ใช่น.ส.
อรัญญาอยู่ล าพังในห้องสืบสวนดังท่ีจ าเลยท่ี 2 กล่าวอ้าง และยังมีค าให้การที่ว่า จ าเลยท่ี 5 ส่ังให้จ าเลยท่ี 2 ให้
การว่าไปพบผู้ตายท่ีสถานีขนส่งและน าตัวกลับมาท่ีสภ.กาฬสินธุ์ เพื่อตรวจสอบหมายจับ ภายในห้องสืบสวนมี
เพียงน.ส.อรัญญา  
 เมื่อน าข้อเท็จจริงจากการต่อสู้ของจ าเลยท่ี 2 เป็นเหตุการณ์เท็จท่ียกขึ้นต่อสู้เพื่อเบี่ยงเบนข้อเท็จจริง
ให้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีของตนจนยากท่ีจะเช่ือได้ ดังนั้นเมื่อพยานหลักฐานของจ าเลยท่ี 2 มีข้อพิรุธขัดต่อ
เหตุดังท่ีวินิจฉัยไว้ข้างต้น ท่ีสืบมาจึงปราศจากน้ าหนักไม่อาจรับฟังเพื่อหักล้างพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ได้ 
 ส่วนจ าเลยท่ี 3 น าสืบต่อสู้ว่า วันเกิดเหตุตนออกไปจากสภ.กาฬสินธุ์ ต้ังแต่เวลา 16 น. และไม่ได้
กลับเข้ามาอีก ง่ายท่ีจะน าสืบในลักษณะเช่นนี้ ในขณะท่ีฝ่ายโจทก์มีน.ส.อรัญญา เบิกความว่า เห็นเหตุการณ์
ขณะท่ีจ าเลยท่ี 3 กับจ าเลยท่ี 1 มาเข้าในห้องสืบสวนมาใช้แขนล็อคคอผู้ตายพาเดินออกไป ซึ่งจ าเลยท่ี 3 เบิก
ความตอบค าถามค้านของโจทก์รับว่าจ าเลยท่ี 3 กับน.ส.อรัญญา รู้จักกันมาก่อน และไม่มีเหตุโกรธเคืองใดๆ ท้ัง
นางสา ยังเบิกความว่า เจอนางมณีท่ีสถานีต ารวจ นางมณีแจ้งแก่นางสาว่า จ าเลยท่ี 3 ล็อคเอาตัวผู้ตายออกไป
แล้ว พยานท่ีปรากฏแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของจ าเลยท่ี 3 ว่า ไม่ได้เป็นไปตามท่ีกล่าวอ้าง เมื่อจ าเลยท่ี 3 คง
มีเพียงตัวจ าเลยท่ี 3 อ้างตนเองเป็นพยานเพียงปากเดียวเข้าเบิกความต่อสู้ โดยอ้างเรื่องฐานท่ีอยู่อย่างเล่ือน
ลอยโดยไม่มีหลักฐานอื่นใดนอกเหนือจากนี้มาสนับสนุน จึงปราศจากน้ าหนักไม่อาจรับฟังเพื่อหักล้าง
พยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ได้ 
 ปัญหาท่ีต้องวินิจฉัยต่อมาว่า จ าเลยท่ี 6 ร่วมกับพวกฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และร่วมกันย้าย
ศพผู้ตายเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายตามฟ้องโจทก์หรือไม่ ในข้อเท็จจริงส่วนนี้ ฝ่ายโจทก์มี นางสา เป็นพยาน
เบิกความว่า พยานรอรับตัวผู้ตายจนถึงช่วงค่ าแต่ไม่พบตัว จ าเลยท่ี 2 แจ้งให้พยานกลับไปบ้านโดยอ้างว่ายังไม่
มีหมายปล่อยจากศาล พยานจึงไปพบจ าเลยท่ี 6 เพื่อขอพบผู้ตาย จ าเลยท่ี 6 แจ้งว่า หมดเวลาเยี่ยม พยานจึง
กลับบ้านและได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากผู้ตายว่า ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวให้รีบไปท่ีสถานีต ารวจ พยาน
รีบไปท่ีสภ.กาฬสินธุ์ทันที พยานต่อว่าจ าเลยท่ี 6 ว่า ท าไมพูดไม่จริงว่าจะปล่อยตัวผู้ตายแต่ไม่ปล่อย จ าเลยท่ี 6 
ตอบว่า เพิ่งปล่อยตัวไป พยานจึงเข้าไปถามคนท่ีอยู่ในห้องขังซึ่งแจ้งว่า จ าเลยท่ี 6 เพิ่งเอาตัวผู้ตายออกไป 
พ.ต.ท.ไพบูลย์ พนักงานสอบสวน สภ.กาฬสินธุ์ เบิกความว่า ในวันเกิดเหตุจ าเลยท่ี 6 ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงาน
สอบสวนเวรมีหน้าท่ีดูแลผู้ต้องหาท่ีถูกควบคุมอยู่ในห้องขังของสถานีต ารวจ จ าเลยท่ี 6 เป็นผู้ท าการปล่อยตัว
ผู้ตายไปเมื่อเวลา 16.35 น. ตามหมายปล่อยของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และได้ลงบันทึกประจ าวันไว้ตามส าเนา
ส านวนคดีอาญาและส าเนารายงานประจ าวัน   
 จากพยานหลักฐานท่ีฝ่ายโจทก์น าสืบ ยุติดังศาลได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่า หลังจากท่ีศาลจังหวัด
กาฬสินธุ์มีค าส่ังให้ปล่อยตัวผู้ตาย ผู้ตายยังคงถูกควบคุมและกักตัวอยู่ที่สภ.กาฬสินธุ์จนถึงเวลา 19.45 น. จึงถูก
จ าเลยท่ี 1และท่ี 3 น าตัวออกไป ระบุว่าจ าเลยท่ี 6 ได้รับหมายปล่อยจากศาลจึงปล่อยตัวไปเวลา 16.35 น. แต่
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จากความของนางสา ว่ารอพบผู้ตายอยู่ท่ีช้ันล่างของสภ.กาฬสินธุ์ต้ังแต่เวลา 13.30 น. จนถึงค่ า แต่ไม่พบตัว
ผู้ตาย การท่ีจ าเลยท่ี 6 แจ้งแก่นางสาว่าหมดเวลาเย่ียม ย่อมแสดงว่า ผู้ตายยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังของ
สถานีต ารวจ จึงเป็นพฤติกรรมท่ีส่อพิรุธ เมื่อพิจารณาจากจ.ส.ต.วรพจน์ ภูดวงจิจต์ ให้การว่าจ าเลยท่ี 6 ให้ลง
บันทึกประจ าวันว่า ได้ปล่อยตัวผู้ตายตามหมายปล่อยเมื่อเวลา 16.35 น. และส่งมอบตัวผู้ตายให้ด.ต.นิคม พิม
พะนิตย์ รับตัวไป และจากค าให้การของด.ต.นิคม ให้การว่าจ าเลยท่ี 6 ส่ังให้ตนเอาหมายปล่อยไปให้จ.ส.ต.วร
พจน์ เสร็จแล้วตนกลับไปนั่งท างานต่อแต่ไม่เห็นผู้ตายเดินออกไปจากสถานีต ารวจ แม้ค าให้การของจ.ส.ต.วร
พจน์กับด.ต.นิคมจะขัดแย้งกันในการส่งมอบตัวผู้ตายหลังการปล่อยตัวแต่ข้อเท็จจริงเหมือนกันคือ ท้ังจ.ส.ต.วร
พจน์และด.ต.นิคมต่างไม่สามารถยืนยันได้ว่า ผู้ตายได้เดินออกไปจากสภ.กาฬสินธุ์หลังได้รับการปล่อยตัวเมื่อ
เวลา 16.35 น. ตามท่ีลงบันทึกประจ าวันแล้วจริง จึงเช่ือว่าหลักฐานท่ีเจ้าพนักงานต ารวจจัดท าขึ้นเพื่อเป็น
หลักฐานแสดงว่าได้มีการปล่อยตัวผู้ตายไปเมื่อเวลา 16.35 น. จึงเป็นเท็จ 
  ดังนั้นพิจารณาประกอบกับค ากล่าวของจ าเลยท่ี 6 ท่ีแจ้งแก่นางสาและทราบว่าผู้ตายได้รับ
อนุญาตจากศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ปล่อยตัวช่ัวคราวตามหมายปล่อยแล้ว ซึ่งด.ต.ถาวร พิมพะสอน เจ้า
พนักงานต ารวจประจ าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ น าหมายไปให้ต้ังแต่ 15 น. ดังนั้นพฤติกรรมท่ีกล่าวเท็จต่อนางสา 
จึงเป็นข้อพิรุธประการส าคัญ ท้ังกล่าวเท็จ หลอกล่อญาติผู้ตายไปมา เป็นการกระท าท่ีไม่ควรประพฤติอย่างยิ่ง 
จึงแสดงให้เห็นว่าจ าเลยท่ี 6 มีจุดประสงค์หน่วงเหนี่ยวกักตัวผู้ตายไว้ เพื่อรอเวลาท่ีจ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 สามารถ
น าตัวผู้ตายออกจากสภ.กาฬสินธุ์เพื่อน าไปฆ่าในเวลาต่อมาตามท่ีวินิจฉัยไปข้างต้น แต่ยังไม่มีพฤติการณ์ใดท่ี
เห็นว่า จ าเลยท่ี 6 ได้ท าถึงขั้นร่วมลงมือหรือสมคบกันกระท ากับจ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 ในการกระท าผิดดังกล่าว 
การกระท าผิดของจ าเลยท่ี 6 ไม่ถึงขนาดท่ีรับฟังว่าร่วมกันฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอันจะเป็นตัวการร่วม
ตามฟ้อง พฤติการณ์เป็นเพียงให้การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่จ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 เท่านั้น จึงมีความผิด
ฐานเป็นผู้สนับสนุนจ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เมื่อโจทก์ฟ้องว่าจ าเลยท่ี 6 ร่วมกับ
พวกกระท าความผิดในฐานความผิดดังกล่าว แต่พิจารณาฟังได้ว่า จ าเลยท่ี 6 เป็นเพียงผู้สนับสนุน เมื่อข้อ
แตกต่างไม่ใช่สาระส าคัญ และไม่ได้หลงต่อสู้ศาลย่อมมีอ านาจลงโทษจ าเลยท่ี 6 ได้ตามข้อเท็จจริงท่ีได้ความนั้น 
  จ าเลยท่ี 6 น าสืบต่อสู้ว่า ตนปล่อยตัวผู้ตายไปเวลา 16.35 น. เมื่อเวลา 20 น.นางสามาถามหา
ผู้ตายจึงแจ้งว่าปล่อยตัวไปแล้วและช่วยหาตัวผู้ตายรอบๆสถานีต ารวจ เป็นข้ออ้างท่ีขัดความจริง หากปล่อยตัว
ผู้ตายก็ย่อมไม่มีความจ าเป็นใดท่ี ต้องมาช่วยนางสาเดินหาตัวผู้ตายรอบๆอีก แต่เช่ือว่า จ าเลยท่ี 6 ท าไปเพื่อให้
นางสาเข้าใจว่า ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ อีกท้ังจ าเลยท่ี 6 เบิกความปกปิด โดยไม่เบิกความถึงเหตุการณ์
ภายหลังเวลา 16.35 น. แต่ข้ามไปถึงเหตุการณ์ในเวลาเกือบ 20 น. ท้ังๆท่ีเหตุการณ์ช่วง 16.35 - 20 น. มี
เหตุการณ์ส าคัญในคดีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเบิกความต่อสู้เช่นนี้ล้วนแต่ผิดปกติอย่างชัดแจ้ง และเป็น
พยานหลักฐานส าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการกระท าผิดของจ าเลยท่ี 6 พยานหลักฐานท่ีจ าเลยท่ี 6 น า
สืบมาจึงปราศจากน้ าหนัก ไม่อาจรับฟังเพื่อหักล้างพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ได้  
  ส าหรับความผิดฐานร่วมกันย้ายศพผู้ตายเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย จากทางน าสืบของโจทก์ ไม่
มีหลักฐานและข้อเท็จจริงพาดพิงถึงจ าเลยท่ี 6 พยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์จึงไม่อาจรับฟังว่าจ าเลยท่ี 6 
กระท าผิดฐานร่วมกันย้ายศพผู้ตายเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายตามฟ้องโจทก์ 
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คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อมาว่า จ าเลยที่ 4 และที่ 5 ร่วมกับพวกฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
และร่วมกันย้ายศพผู้ตายเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายตามโจทก์ฟ้องหรือไม่  
 ฝ่ายโจทก์มีนางสา เป็นพยานเบิกความว่า เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2547 ผู้ตายถูกจับกุมและควบคุม
ไว้ในห้องขังท่ีสภ.กาฬสินธุ์ พยานไปเยี่ยมผู้ตายหลายครั้ง และติดต่อนางพิกุล พรหมจันทร์ บุตรสาว ให้มา
ประกันตัว ต่อมาวันท่ี 22 กรกฎาคม 2547 เจ้าพนักงานต ารวจไปรับพยานท่ีบ้านเพื่อให้มาพบจ าเลยท่ี 4 ท่ีสภ.
กาฬสินธุ์ จ าเลยท่ี 4 แจ้งว่าศาลส่ังให้น าตัวผู้ตายไปขังไว้ท่ีเรือนจ า จ าเลยท่ี 4 จะช่วยติดต่อนายสุรศักด์ิ มา
ประกันตัวผู้ตายและให้พยานรออยู่ท่ีสถานีต ารวจเพื่อน าผู้ตายกลับบ้าน พยานรอถึงเวลา 12 น. จึงกลับบ้าน
และมอบทะเบียนบ้านให้เจ้าพนักงานต ารวจเป็นหลักฐานในการขอประกันตัว ต่อมาพยานเดินทางไปท่ีศาล
จังหวัดแต่ไม่พบผู้ตาย จึงเดินทางมาท่ีสภ.กาฬสินธุ์ เมื่อเวลา 13.30 น. พบผู้ตายอยู่ในห้องขังจึงรอรับผู้ตายจน
ค่ า แต่ไม่สามารถรับตัวกลับบ้านได้ และตอบค าถามค้านของทนายจ าเลยท่ี 4 ว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายท าผิด
หลายคดีพยานได้ไปท่ีสภ.กาฬสินธุ์บ่อยท าให้รู้จักจ าเลยท่ี 4 ซึ่งเป็นคนดีและมีอัธยาศัยดี พยานต้องการประกัน
ตัวผู้ตายและทราบว่านายสุรศักด์ิมักจะช่วยประกันตัวชาวบ้าน นายสุรศักด์ิ เบิกความว่า พยานได้รับการติดต่อ
จากจ าเลยท่ี 4 ให้ประกันตัวผู้ตาย เมื่อพบนางสาจึงทราบว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันและรู้จักญาติพี่น้องของ
พยาน พยานจึงประกันตัวผู้ตาย พยานเคยประกันตัวผู้ต้องหานับพันคดี ซึ่งเป็นการขอประกันตัวในคดีท่ีมีข้อหา
ความผิดหลากหลาย อาทิ ทรัพย์ ยาเสพติด ต่อสู้เจ้าพนักงาน และตอบค าถามค้านของทนายจ าเลยท่ี 4 ว่า 
นอกจากคดีนี้พนักงานสอบสวนสภ.กาฬสินธุ์ ทุกคนเคยขอให้ตนไปประกันตัวผู้ต้องหาเพื่อสะดวกในการท างาน
และช่วยเหลือประชาชน จ าเลยท่ี 4 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะพยานพูดคุยเรื่องประกันตัวกับนางสา นางสาแจ้ง
แก่พยานว่า จ าเลยท่ี 4 เกี่ยวดองเป็นหลานเขย พ .ต.ท.ไพบูลย์  ฐิติญาณวิโรจน์ พนักงานสอบสวน สภ.
กาฬสินธุ์ เบิกความว่า นายสุรศักด์ิประกันตัวผู้ต้องหาหลายคดีและเบิกความตอบค าถามค้านของทนายจ าเลยท่ี 
4 ว่าเมื่อนางสามาถึงสถานีต ารวจหากถามหาจ าเลยท่ี 4 จะเรียกว่าหลานเขย  
  จากพยานหลักฐานท่ีฝ่ายโจทก์น าสืบมาแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมระหว่างจ าเลยท่ี 4 กับนาง
สาเป็นอย่างดีและการประกันตัวผู้ต้องหาของสภ.กาฬสินธุ์ท่ีผ่านมา นายสุรศักด์ิเป็นผู้ยื่นขอประกันมาโดย
ตลอด ซึ่งพนักงานสอบสวนทุกคนติดต่อให้นายสุรศักด์ิมาประกันตัวผู้ต้องหาเพื่อความสะดวกในการท าส านวน
คดีและถือว่าเป็นการบริการประชาชน ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติท่ีจ าเลยท่ี 4 ในฐานะพนักงานสอบสวนจะ
ติดต่อนายสุรศักด์ิให้มาประกันตัวผู้ตายเพราะเป็นเรื่องท่ีพนักงานสอบสวน สภ.กาฬสินธุ์ทุกคนปฏิบัติเหมือน
จ าเลยท่ี 4 และความสัมพันธ์ระหว่างนางสากับจ าเลยท่ี 4 เห็นว่า มีความสนิทสนมกัน ซึ่งนางสายอมรับว่า
จ าเลยท่ี 4 เป็นคนดีและมีอัธยาศัยดี จึงเช่ือว่าเหตุท่ีจ าเลยท่ี 4 ติดต่อให้นายสุรศักด์ิมาประกันตัวผู้ตายเพราะ
เห็นว่านางสามาเยี่ยมผู้ตายบ่อยครั้งและอาจเกิดความยากล าบาก หากต้องเดินทางไปเยี่ยมผู้ตายถึงเรือนจ า 
และขณะท่ีนางสาคุยตกลงเรื่องประกันตัวผู้ตายกับนายสุรศักด์ิก็ไม่ปรากฏว่าจ าเลยท่ี 4 เข้าไปมีส่วนร่วมอย่าง
ใดและจากค าเบิกความของนางสาท าให้ได้ข้อเท็จจริงประเด็นส าคัญท่ีแสดงเห็นถึงเจตนาของจ าเลยท่ี 4 ย่อม
แสดงให้เห็นได้ว่า จ าเลยท่ี 4 ประสงค์ให้ผู้ตายได้รับการคุ้มครองดูแลจากญาติและสามารถรับตัวกลับบ้านได้
ในทันทีท่ีผู้ตายเดินออกมาจากห้องขังภายหลังจากได้รับการประกันตัว  จึงเช่ือว่าจ าเลยท่ี 4 ติดต่อให้ผู้ตาย
ได้รับการประกันตัวไปโดยไม่มีเจตนาเพื่อให้จ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 ร่วมกันน าตัวไปฆ่าแต่อย่างใด 
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คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายว่า จ าเลยที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ในฐานะ เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ
สืบสวนคดีอาญาร่วมกันกระท าการในต าแหน่ง อันเป็นการมิชอบเพื่อช่วยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมิให้ต้อง
รับโทษตามฟ้องโจทก์หรือไม่ ? 
 ข้อเท็จจริงในส่วนนี้ฝ่ายโจทก์มีน.ส.อรัญญาเป็นพยานเบิกความว่า ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 
2547 จ.ส.ต.ทรงกฤษณ์ พูดข่มขู่พยานว่าจะฆ่าแขวนคอหากพูดความจริง เกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ตาย ต่อ
มาจ.ส.ต.ทรงกฤษณ์พาพยานไปพบ จ าเลยท่ี 4 ถึงท่ี 6 ท่ีห้องท างานของจ าเลยท่ี 5 บนสภ.กาฬสินธุ์ จ าเลยท่ี 5 
แจ้งให้พยานให้การว่า จ าเลยท่ี 2 ไปพบผู้ตายท่ีสถานีขนส่ง และพามาท่ีสภ.กาฬสินธุ์แล้วพบพยานท่ีห้อง
สืบสวน พยานได้ตกลงให้การตามนี้เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย ส่วนจ าเลยท่ี 4 และท่ี 6 นั่งเฉยๆ 
ไม่ได้พูดอะไร ต่อมาพยานให้การแก่พนักงานสอบสวน สภ.จังหาร ไปตามท่ีถูกจัดเตรียมไว้ โดยมีจ าเลยท่ี 4 
และท่ี 5 อยู่ในห้องสอบสวน และพยานให้การแก่พนักงานสอบสวน สภ.จังหาร อีกครั้ง โดยมีจ าเลยท่ี 5 
ควบคุม และเกิดการโต้เถียงกันระหว่างเจ้าพนักงานต ารวจ เพราะเจ้าพนักงานต ารวจ สภ.กาฬสินธุ์ไม่ต้องการ
ให้สอบปากค าพยาน ต่อมาเมื่อมีหน่วยงานรัฐอื่นจะมาสอบปากค า จ.ส.ต.ทรงกฤษณ์จะพาพยานหลบหนีทุก
ครั้ง และเมื่อพยานทราบว่าเจ้าพนักงานต ารวจ สภ.กาฬสินธุ์ ก าลังจะจัดการกับพยานเพื่อไม่ให้ให้ปากค าต่อ
พนักงานสอบสวน พยานจึงหลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ  และเริ่มให้การตามความจริงต่อ
พนักงานสอบสวน กองบังคับการต ารวจปราบปราม กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรรมการสิทธิมนุษยชน 
  น.ส.มะลิชาติ เพื่อนร่วมงานของน.ส.อรัญญาเบิกความว่า น.ส.อรัญญาเล่าเรื่องราวในวันเกิดเหตุ
ให้ฟังว่า จ าเลยท่ี 5 ได้ส่งตัวจ.ส.ต.ทรงกฤษณ์ให้ติดตามและคอยพาน.ส.อรัญญาหลบหนีหากมีพนักงาน
สอบสวนจากหน่วยงานอื่นมาสอบปากค า และบังคับข่มขู่ให้น.ส.อรัญญาให้การไปตามท่ีจ าเลยท่ี 5 จัดเตรียมไว้
ใหซ้ึ่งตนได้อ่านข้อความเหล่านี้ซึ่งตรงกับข้อความในบันทึกค าให้การ แต่แตกต่างจากท่ีน.ส.อรัญญาเคยเล่าให้
ฟัง 
  จากพยานหลักฐานท่ีฝ่ายโจทก์น าสืบ ยุติดังท่ีศาลวินิจฉัยไว้ว่า ค าให้การของน.ส.อรัญญาท่ีให้การ
ไว้ต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2547 และต่อ
พนักงานสอบสวน สภ.จังหาร เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2547 และวันท่ี 21 ตุลาคม 2547 เป็นค าให้การอันมี
ข้อความอันเป็นเท็จในส่วนของเหตุการณ์ท่ีน.ส.อรัญญาได้พบผู้ตายท่ีห้องสืบสวน และค าให้การของจ าเลยท่ี 2 
ถึงสาเหตุท่ีให้การเท็จในส่วนเหตุการณ์ท่ีพบตัวผู้ตายและน าตัวมาท่ีห้องสืบสวน เพราะจ าเลยท่ี 5 ส่ังให้ให้การ
เช่นนั้นไปตามข้อความท่ีจ าเลยท่ี 5 จัดเตรียมมาซึ่งเป็นข้อเท็จจริงท่ีสอดคล้องกับทางน าสืบฝ่ายโจทก์ 
 ดังนั้นเมื่อจ าเลยท่ี 5 เป็นเจ้าพนักงานต ารวจผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา ประจ าสภ.กาฬสินธุ์ ได้
กระท าการในต าแหน่งอันเป็นการไม่ชอบด้วยการจัดท าค าให้การเท็จ เพื่อให้น.ส.อรัญญาให้การไปตาม
ค าใหก้ารเท็จดังกล่าวเพื่อปกปิดและเปล่ียนข้อเท็จจริง เพื่อช่วยให้จ าเลยท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3 หลุดพ้นในความผิด
ท่ีร่วมกันกระท า จ าเลยท่ี 5 จึงมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญากระท าการในต าแหน่ง
โดยมิชอบเพื่อช่วยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมิให้ต้องรับผิดโทษ 
 ส าหรับในส่วนของจ าเลยท่ี 4 และท่ี 6 จากค าเบิกความของน.ส.อรัญญาว่า ขณะท่ีเข้าพบจ าเลยท่ี 5 
ในห้องท างานพบจ าเลยท่ี 4 และท่ี 6 นั่งอยู่ในห้องด้วย แต่นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้พูดใดๆ และเมื่อน.ส.อรัญญาให้การ
ต่อพนักงานสอบสวน สภ.จังหาร จ าเลยท่ี 4 นั่งอยู่ในห้องสอบสวนแต่ไม่ได้พูดหรือกระท าการใดๆ ดังนั้นเมื่อไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงอื่นใดว่าจ าเลยท่ี 4 และท่ี 6 ร่วมกับจ าเลยท่ี 5 กระท าการอันมิชอบโดยพูดชักจูงโน้มน้าว
หรือบังคับให้น.ส.อรัญญาให้ให้การเท็จหรือมีส่วนในการเตรียมค าให้การอันมีข้อความเป็นเท็จดังกล่าว จ าเลยท่ี 
4 และท่ี 6 อยู่ในเหตุการณ์บางช่วงโดยมิได้กระท าการใดๆ ในขณะท่ีจ าเลยท่ี 5 เพียงผู้เดียวกระท าการอันมิ
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ชอบต่อน.ส.อรัญญา ยังไม่เพียงพอท่ีจะรับฟังได้ว่าจ าเลยท่ี 4 และท่ี 6 ร่วมกับจ าเลยท่ี 5 กระท าความผิดฐาน
เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา กระท าการในต าแหน่งโดยมิชอบเพื่อช่วยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มิให้ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาตามโจทก์ฟ้องได้จึงไม่จ าเป็นต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานของจ าเลย
ท่ี 4 และจ าเลยท่ี 6 
 พิพากษาว่า จ าเลยท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 199 , 289(4) 
ประกอบ ม. 83  เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวล
กฎหมายอาญา ม. 91 ลงโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้ประหารชีวิต ฐานร่วมกันย้ายศพเพื่อ
ปิดบังเหตุแห่งการตาย จ าคุกคนละ 1 ปี เมื่อลงโทษประหารชีวิตแล้ว ไม่อาจน าโทษอื่นมารวมได้อีก คงให้
ลงโทษประหารชีวิตสถานเดียว ยกฟ้องจ าเลยท่ี 4  จ าเลยท่ี 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 200 
วรรคแรก จ าคุกมีก าหนด 7 ปี ยกฟ้องในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและฐานร่วมกันย้าย
ศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย จ าเลยท่ี 6 ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.289(4) ประกอบ ม. 86 จ าคุก
ตลอดชีวิตยกฟ้องฐานร่วมกันย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายและฐานเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวน
คดีอาญา กระท าการในต าแหน่งโดยมิชอบเพื่อช่วยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมิให้ต้องรับโทษ 
 
ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์  6042-6043/2558 
 โจทก์  โจทก์ร่วม  จ าเลยท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 5 และท่ี 6 อุทธรณ์ 
 ข้อเท็จจริงยุติโดยคู่ความไม่ได้โต้แย้งในช้ันนี้ว่า ขณะเกิดเหตุจ าเลยท้ังหกเป็นเจ้าพนักงานต ารวจ
ประจ าสภ.กาฬสินธุ์ โดยจ าเลยท่ี 1 เป็นผู้บังคับหมู่งานสืบสวน จ าเลยท่ี 2 และท่ี 3 เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกัน
และปราบปราม จ าเลยท่ี 4 และท่ี 6 เป็นพนักงานสอบสวน และจ าเลยท่ี 5 เป็นผู้ก ากับการ ส าหรับความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ จึงยุติไป 
  
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์ร่วม จ าเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 6 มีว่า จ าเลยทั้งหก
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายหรือไม่ 
 ฝ่ายโจทก์อุทธรณ์ ว่า การกระท าของจ าเลยท่ี 4 ถึงท่ี 6 เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการ
ปราบปรามยาเสพติดในช่วงปี 2546 ถึง 2547 โดยร่วมกันวางแผนให้จ าเลยท่ี 4 ด าเนินการปล่อยตัวผู้ตาย
ช่ัวคราวจากศาลช้ันต้นและให้จ าเลยท่ี 6 หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้ตาย เพื่อให้จ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 น าตัวผู้ตายไปฆ่า
และอ าพรางศพ อันเป็นการแบ่งหน้าท่ีกันท า 
 จ าเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 6 อุทธรณ์ ว่า ผู้ตายถูกปล่อยตัวต้ังแต่เวลา 16.35 น. ไม่ได้รับประทาน
อาหารท่ีสภ.กาฬสินธุ์ จ าเลยท่ี 2 ไปพบบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และพาไปท่ีสภ.กาฬสินธุ์เพื่อ
ตรวจสอบหมายจับและปล่อยตัวไป 
 พยานโจทก์ น.ส.อรัญญา นางสา นายอภิชาตและน.ส.เกศแก้ว ท้ังส่ีปากเบิกความสอดคล้องกัน
เกี่ยวกับการท่ีผู้ตายขอยืมใช้โทรศัพท์มือถือของน.ส.อรัญญาขณะอยู่ในห้องสืบสวนของสภ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
หานางสาและนายอภิชาตเวลา 18 น. และ 18.30 น. ซึ่งตรงกับข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของน.ส.อรัญญา 
ตามท่ีสภ.จังหาร หมายเรียกมาจากบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) จ าเลยท่ี 2 ให้การต่อ
พนักงานสอบสวนของสภ.จังหาร และน าสืบเจือสมว่า ในวันดังกล่าวเวลา 17 น. จ าเลยท่ี 2 เป็นคนพาผู้ตาย
เข้าไปในห้องสืบสวนของสภ.กาฬสินธุ์และเห็นผู้ตายยืมโทรศัพท์มือถือของน.ส.อรัญญา 
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 ในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 18.30 น. ผู้ตายถูกคุมตัวอยู่ท่ีห้องสืบสวนช้ันสอง
ของสภ.กาฬสินธุ์ 
 ในข้อนี้จ าเลยท่ี 2 น าสืบว่าขณะท่ีตนออกตรวจพื้นท่ีพบผู้ตายบริเวณสถานีขนส่งจึงให้ผู้ตายซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ไปท่ีห้องสืบสวนของสภ.กาฬสินธุ์ เพื่อตรวจสอบหมายจับและเบิกความตอบค าถามค้านทนาย
โจทก์ร่วมว่า จ าเลยท่ี 2 เข้าเวรท่ีห้องสืบสวนต้ังแต่เวลา 16.30 น. ถึง 8.00 น. ของวันรุ่งขึ้นและไม่มีหน้าท่ีต้อง
ออกตรวจพื้นท่ีอีกด้วย 
 และหากผู้ตายได้รับการปล่อยตัวออกจากสภ.กาฬสินธุ์ ต้ังแต่เวลา 16.35 น. จริง ด.ต.นิคม และ
ด.ต.วรพจน์ คงยืนยันว่าได้ปล่อยตัวผู้ตายแล้ว แต่ว่าเจ้าพนักงานต ารวจท้ังสองให้การไว้ต่อพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษว่า ไม่เห็นผู้ตายเดินออกจากสภ.กาฬสินธุ์ 
 พ.ต.ท.กิตติ พยานโจทก์เบิกความว่า จากการสอบสวนค าให้การของนายสุรศักด์ิ ผู้ต้องหาในคดีอื่น
และถูกขังอยู่ในท่ีเดียวกับผู้ตายให้การว่า จ าเลยท่ี 1 เป็นคนพาตัวผู้ตายออกไปจากห้องควบคุมและถูกขังอยู่ใน
ห้องควบคุมและไม่เห็นผู้ตายกลับลงมาอีก 
 เช่ือมโยงกับค าให้การของจ าเลยท่ี 2 ต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษว่า จ าเลยท่ี 1 เป็นผู้พาผู้ตายขึ้น
ไปท่ีห้องสืบสวน โดยจ าเลยท่ี 2 ตอบค าถามค้านของโจทก์รับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว   ถึงเป็น
พยานบอกเล่า ย่อมน ามาใช้รับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นได้ เมื่อพิจารณาส าเนาแผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ี
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ท่ีพนักงานสอบสวน สภ.จังหารจัดท า พบว่า บ้านของผู้ตายห่างจากสภ.กาฬสินธุ์
ประมาณ 700 เมตร ผู้ตายสามารถเดินกลับบ้านในเวลาไม่เกิน 10 นาที ไม่มีเหตุผลใดท่ีผู้ตายต้องเดินไปสถานี
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งอยู่ห่างสภ.เมืองกาฬสินธุ์ประมาณ 1.3 ก.ม. และอยู่คนละทางกับบ้านของผู้ตาย 
พฤติการณ์แห่งรูปคดีเช่ือว่าผู้ตายถูกจ าเลยท่ี 1 และท่ี 2 ร่วมกันพาจากห้องควบคุมข้ึนไปยังห้องสืบสวนบริเวณ
ช้ันสอง ไม่ได้มีการปล่อยตัวไปจากสภ.กาฬสินธุ์ 
 ซึ่งสภาพผู้ตายไม่มีโอกาสไปรับประทานอาหารท่ีร้านข้าวต้มบริเวณตลาดโต้รุ่งได้ ตามท่ีจ าเลยท่ี 5 
ยกขึ้นอ้างในอุทธรณ์ ส่วนผู้ตายจะรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายท่ี สภ.กาฬสินธุ์และมีส่วนผสมของผักดองตรง
กับเศษอาหารที่แพทย์ตรวจพบในกระเพาะอาหารของผู้ตายหรือไม่ ไม่ใช่ข้อสาระส าคัญท่ีต้องน ามาวินิจฉัยอีก 
 
ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่า จ าเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันพาผู้ตายออกไปจากห้องสืบสวนตามค าเบิก
ความของน.ส.อรัญญาหรือไม่ 
 ฝ่ายโจทก์มีพ.ต.ท.ส าอาง เบิกความว่า น.ส.อรัญญาให้การในลักษณะเตรียมมา ผิดปกติธรรมชาติ 
โดยขณะสอบปากค าน.ส.อรัญญามีจ าเลยท่ี 4 ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนนั่งฟังอยู่ด้วย และในวันเดียวกัน 
ค าให้การของจ าเลยท่ี 2 ต่อพนักงานสอบสวน สภ.จังหาร ให้การว่าจ าเลยท่ี 2 พบผู้ตายท่ีสถานีขนส่งจังหวัด
กาฬสินธุ์ และพานั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปท่ีสภ.กาฬสินธุ์เป็นความเท็จ และจ าเลยท่ี 2 ให้การต่อพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษว่า จ าเลยท่ี 5 เป็นผู้ส่ังให้จ าเลยท่ี 2 ให้การดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่เรื่องการซัดทอดบอกปัด
ความผิดให้เป็นความผิดเฉพาะของจ าเลยท่ี 5 แต่ฝ่ายเดียว หากแต่เป็นการเบิกความและให้การถึงเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา ย่อมน ามาใช้รับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นได้ เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2548 น.ส.
อรัญญาให้การแตกต่างจากสองครั้งแรกมาท่ีห้องสืบสวนของสภ.กาฬสินธุ์เพื่อไกล่เกล่ียในคดีลักโทรศัพท์มือถือ 
ต่อมามีเจ้าพนักงานต ารวจพาตัวผู้ตายเข้ามานั่งในห้อง และหลังจากท่ีผู้ตายขอยืมโทรศัพท์มือถือของน.ส.
อรัญญาแล้ว สักพักก็พากันเดินออกไปจากห้องสืบสวน  หลังจากนั้นน.ส.อรัญญาให้การต่อกองบังคับการ



สรุปค ำพพิำกษำ หน้ำ  13 จำก  21 หน้ำ 

 

 
 
 

 

ปราบปรามเมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2548 เพิ่มเติมว่า เจ้าพนักงานต ารวจท่ีพาตัวผู้ตายออกไปจากห้องสืบสวน 
น.ส.อรัญญาจ าใบหน้าจ าเลยท่ี 3 ได้ ส่วนอีกหนึ่งคนจ าไม่ได้ว่าเป็นผู้ใด  
 พิจารณาค าให้การท้ังหมดของน.ส.อรัญญาท้ังส่ีครั้งดังกล่าวแล้ว เป็นการเปิดเผยข้อเท็จจริงขึ้น
เรื่อยๆ เนื่องมาจากช่วงแรกน.ส.อรัญญากลัวอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกับตนเหมือนผู้ตาย เมื่อได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต่างๆ จึงท าให้น.ส.อรัญญามั่นใจในความปลอดภัยและกล้าให้ข้อมูลและเข้าให้การต่อพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษและเบิกความยืนยันต่อศาลว่า จ าเลยท่ี 1 และท่ี 3 เป็นคนพาผู้ตายออกไปจากห้องสืบสวน 
ไม่ได้เป็นการเบิกความแตกต่างจากค าให้การในช้ันสอบสวนอย่างไร้เหตุผลอันท าให้เป็นข้อพิรุธน่าสงสัยว่าน.ส.
อรัญญาแต่งเรื่องขึ้นเพื่อปรักปร าใส่ร้ายจ าเลยท่ี 1 และท่ี 3  
 การท่ี ส.ต.อ.ทรงกฤษณ์ปฏิเสธว่าไม่เคยพูดกับน.ส.อรัญญาว่าหากพูดความจริงจะถูกแขวนคอเหมือน
ผู้ตาย และไม่เคยพาน.ส.อรัญญาไปพบกับจ าเลยท่ี 5 เป็นเรื่องง่ายท่ีจะเบิกความเพื่อปกปิดเหตุการณ์ไม่ให้ตน
ต้องเข้าไปมีส่วนในการกระท าความผิดและในขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยเหลือจ าเลยท่ี 4 ถึงท่ี 6 ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของตนด้วย ไม่ได้ท าให้น้ าหนักค าพยานของน.ส.อรัญญาเสียไป 
 หากพิจารณาค าให้การของจ าเลยท่ี 2 ท่ีให้การเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษว่าจ าเลยท่ี 1 
เป็นคนโทรศัพท์บอกให้จ าเลยท่ี 2 ปล่อยตัวผู้ตายออกไปจากห้องสืบสวนโดยจ าเลยท่ี 1 รออยู่หน้าห้อง  
 เช่ือว่าน.ส.อรัญญาเห็นและจดจ าจ าเลยท่ี 1 และท่ี 3 ได้ไม่ผิดตัว ส่วนเวลาท่ีผู้ตายถูกพาออกไปจาก
ห้องสืบสวนเวลาประมาณ 19.45 น. นั้น อาจเกิดการคาดเคล่ือนไปไม่กระทบต่อรูปคดี 
 จากค าให้การของจ าเลยท่ี 2 ท่ีเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษว่าจ าเลยท่ี 1 ใช้โทรศัพท์มือถือ
หมายเลข 05-0132182 อยู่เป็นประจ า พบว่ามีการโทรออกจากหมายเลขดังกล่าวเวลา 19.45 น. บริเวณบ้าน
ปาฝาซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในต าบลของอ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 
 พ.ต.ท.กิตติ พยานฝ่ายโจทก์เบิกความว่า หมู่บ้านดังกล่าวอยู่ห่างจากจุดพบศพประมาณ 6 ถึง 7 
ก.ม. และนายสนอง บุญชิต นายช่างโยธา หัวหน้าหมวดการทางร้อยเอ็ด ใหก้ารในช้ันสอบสวนว่า จากกาฬสินธุ์
ถึงสามแยกบ้างแซงแหลม ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด มีระยะทาง 30 ก.ม. เดินทางประมาณ 30 นาที 
สอดคล้องกบัช่วงเวลาท่ีผู้ตายถูกจ าเลยท่ี 1 และท่ี 3 พาออกจากห้องสืบสวนของสภ.กาฬสินธุ์ 
 โดยจ าเลยท่ี 1 ตอบค าถามค้านทนายโจทก์ร่วมเจือสมว่า จากสภ.กาฬสินธุ์ถึงบริเวณท่ีพบศพใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที 
 ส่วนท่ีจ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 น าสืบอ้างฐานท่ีอยู่ ไม่มีน้ าหนักหักล้างพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ รับฟัง
โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่ง
การตายท่ีศาลช้ันต้นพิพากษาลงโทษมานั้น ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 ฟังไม่ขึ้น 
แต่ค าให้การในช้ันสอบสวนของจ าเลยท่ี 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่ง 
 ในส่วนจ าเลยท่ี 4 ท่ีให้นายสุรศักด์ิยื่นขอประกันตัวผู้ตายจากศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อข้อเท็จจริงได้
ความว่า จ าเลยท่ี 4 ไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรท่ีผู้ตายถูก
ควบคุมตัวอยู่ท่ีสภ.กาฬสินธุ์ และคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน การกระท าของจ าเลยท่ี 4 ถือเป็นการก้าวล่วงงาน
ในหน้าท่ีของผู้อื่นโดยมิชอบและขัดต่อนโยบายของจ าเลยท่ี 5 ท่ีไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาในคดีความรับ
ผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งจ าเลยท่ี 4 ทราบเป็นอย่างดีอีกด้วย 
  ประการส าคัญได้ความจากพ.ต.ท.ไพบูลย์ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีของผู้ตาย พยานฝ่าย
โจทก์ว่า ตนเคยเชิญนางสามาพบและสอบถามว่าจะประกันตัวผู้ตายหรือไม่ นางสาปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า
ต้องการดัดนิสัยหลานเช่ือว่านางสาไม่ได้บอกให้จ าเลยท่ี 4 ติดต่อหาบุคคลมาประกันตัวผู้ตาย 
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 การท่ีจ าเลยท่ี 4 ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขับรถยนต์ของทางราชการไปรับนางสาจากบ้านมาเพื่อตกลงให้
นายสุรศักด์ิยื่นค าร้องขอประกันตัวจากศาล ส่อพิรุธเป็นอย่างมาก และรู้จักกับนางสาในฐานะผู้มาติดต่อขอ
เยี่ยมผู้ตายท่ีถูกจับกุมด าเนินคดีในคดีอื่น ส่วนท่ีนางสาเรียกจ าเลยท่ี 4 ว่าหลานเขยนั้น เป็นเพียงการถือวิสาสะ
เรียกเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มาหลายคดี และจ าเลยท่ี 4 
เป็นพนักงานสอบสวนรับผิดชอบอยู่บางคดี ไม่ปรากฏว่าจ าเลยท่ี 4 ติดต่อหาบุคคลมายื่นค าร้องขอประกันตัว
ผู้ตาย เมื่อผู้ตายถูกจ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 ร่วมกันพาไปฆ่าและอ าพรางศพหลังจากศาลจังหวัดกาฬสินธุ์อนุญาตให้
ปล่อยตัวในเวลาต่อเนื่องกัน เห็นว่า จ าเลยท่ี 4 มีเจตนาร่วมกับจ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 วางแผนฆ่าผู้ตายและอ าพราง
ศพด้วยการแบ่งหน้าท่ีกัน จึงมีความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่ง
การตาย ท่ีศาลช้ันต้นพิพากษายกฟ้องจ าเลยท่ี 4 ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์ อุทธรณ์ของฝ่ายโจทก์
ข้อนี้ฟังขึ้น แต่ค าเบิกความของจ าเลยท่ี 4 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง สมควรลดโทษให้หนึ่งในสาม 
 ส่วนของจ าเลยท่ี 5 และท่ี 6 นั้น แม้คดีจะเกิดขึ้นในช่วงท่ีรัฐบาลขณะนั้นมีนโยบายปราบปรามยา
เสพติดอย่างรุนแรงและเด็ดขาด ไม่สามารถน ามากล่าวสันนิษฐานว่าจ าเลยท่ี 5 และท่ี 6 เป็นผู้กระท าความผิด
กลุ่มเดียวกับจ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 4 โดยมีเจตนาฆ่าผู้ตายเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลตามท่ีฝ่ายโจทก์อุทธรณ์ได้ 
เมื่อฝ่ายโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานน าสืบให้เห็นว่าจ าเลยท่ี 5 มีส่วนในการวางแผนหรือร่วมกันฆ่าผู้ตาย ย่อมรับ
ฟังไม่ได้ว่าจ าเลยท่ี 5 ร่วมกับจ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 4 ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการ
ตาย และศาลพิพากษายกฟ้องได้โดยไม่จ าต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานของจ าเลยท่ี 5 
 ส่วนท่ีโจทก์ร่วมอุทธรณ์ว่า จ าเลยท่ี 5 ข่มขืนใจน.ส.อรัญญาให้ให้การเท็จเพื่อช่วยเหลือผู้กระท า
ความผิดนั้น เห็นว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลังการกระท าความผิดของจ าเลยท่ี1 ถึงท่ี 4 ซึ่งขาดตอนไป
แล้ว จะน ามาใช้เป็นพยานหลักฐานรับฟังเพื่อลงโทษจ าเลยท่ี 5 ไม่ได้ ท่ีศาลช้ันต้นพิพากษายกฟ้องจ าเลยท่ี 5 
ในความผิดดังกล่าวมานั้น ศาลอุทธรณ์เห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของฝ่ายโจทก์ฟังไม่ข้ึน  
 ส่วนจ าเลยท่ี 6 ปกปิดข้อเท็จจริงต่อนางสา ด้วยการบอกนางสาว่าหมดเวลาเยี่ยมผู้ตาย  โดยมี
จุดประสงค์หน่วงเหนี่ยวกักขังเพื่อรอเวลาให้จ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 พาผู้ตายไปฆ่า แต่ในช้ันสอบสวนจากค าให้การ
ของนางสาว่าตนรอผู้ตายจนเวลาประมาณ 16 น. จ าเลยท่ี 6 บอกให้นางสากลับบ้านไปก่อน ส่วนผู้ตายจะ
ปล่อยตัวไปในภายหลัง จนถึงเวลาประมาณ 18 น. ผู้ตายโทรศัพท์ให้ไปรับ นางสาจึงเดินทางไปท่ีสภ.กาฬสินธุ์ 
 ค าเบิกความและให้การของนางสาเกี่ยวกับเวลาและข้อความท่ีจ าเลยท่ี 6 บอกแก่นางสาจึงแตกต่าง
กันในข้อสาระส าคัญ นางสาให้การไว้หลังเกิดเหตุเพียง 5 วัน ถือเป็นระยะเวลาใกล้ชิดกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
สามารถจดจ ารายละเอียดของเหตุการณ์ได้แม่นย ากว่าขณะเข้าเบิกความต่อศาลหลังเกิดเหตุนานกว่า 5 ปี และ
นางสามีอายุมากแล้ว ซึ่งอาจหลงลืมเป็นเรื่องปกติธรรมดา ค าให้การในช้ันสอยสวนย่อมมีน้ าหนักให้รับฟังเป็น
ความจริงยิ่งกว่าในช้ันพิจารณา 
 แม้ด.ต.ถาวร จะให้การไว้ต่อพนักงานสอบสวน สภ.จังหารว่า ด.ต.ถาวรน าหมายปล่อยไปส่งให้ด.ต.
นิคมท่ีสภ.เมืองกาฬสินธุ์เวลา 15.30 น. ก็ตาม แต่ด.ต.นิคมกลับให้การไว้ต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแตกต่าง
กันว่า ด.ต.นิคมได้รับหมายปล่อยผู้ตายจากศาลจังหวัดกาฬสินธุ์เวลาประมาณ 16 น. 
 เมื่อฝ่ายโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานน าสืบให้เห็นชัดว่า จ าเลยท่ี 6 ทราบค าส่ังอนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ตาย
ของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนท่ีจะบอกให้นางสากลับบ้านไปก่อน ย่อมรับฟังไม่ได้ว่าจ าเลยท่ี 6 ปกปิด
ข้อเท็จจริงต่อนางสา โดยมีเจตนาหน่วงเหนี่ยวเพื่อรอเวลาให้จ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 พาผู้ตายไปฆ่าตามค าวินิจฉัย
ของศาลช้ันต้น พยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ยังมีความน่าสงสัยตามสมควร ท่ีศาลช้ันต้นพิพากษาลงโทษจ าเลย
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ท่ี 6 ฐานเป็นผู้สนับสนุนความผิดดังกล่าวมานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์ อุทธรณ์ของจ าเลยท่ี 6 
ฟังขั้น ส่วนอุทธรณ์ของฝ่ายโจทก์ฟังไม่ข้ึน 
 
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์ร่วมและจ าเลยที่ 5 มีว่า จ าเลยที่ 4 ถึงที่ 6 ร่วมกันเป็น
เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญากระท าการในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบหรือไม่ 
 ฝ่ายโจทก์อุทธรณ์ว่า จ าเลยท่ี 4 และท่ี 6 ร่วมวางแผนกับจ าเลยท่ี 5 ให้น.ส.อรัญญาให้การเท็จ จึงมี
ความผิดด้วย   
 ส่วนจ าเลยท่ี 5 อุทธรณ์ว่าจ าเลยท่ี 5 ไม่เคยบอกให้น.ส.อรัญญาให้การเท็จ 
 เมื่อน.ส.อรัญญาไม่เคยมีเหตุโกรธเคืองกับจ าเลยท่ี 5 ประกอบกับจ าเลยท่ี 5 ไม่ได้เข้าเบิกความต่อสู้
คดีในเรื่องดังกล่าว เช่ือว่าจ าเลยท่ี 5 พูดบอกให้น.ส.อรัญญาให้การดังกล่าวจริง หากน.ส.อรัญญายอมให้การไป
ตามนั้นจะท าให้รูปคดีผิดไปจากความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น การกระท าของจ าเลยท่ี 5 เป็นการกระท าเพื่อจะช่วย
จ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 4 มิให้ต้องโทษ จึงมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญากระท าการใน
ต าแหน่งอันเป็นการมิชอบ โดยจ าเลยท่ี 5 ไม่จ าต้องได้รับมอบหมายให้สืบสวนในคดีนี้ตามท่ียกขึ้นอ้างใน
อุทธรณ์ เพราะเป็นเจ้าพนักงานต ารวจผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญาได้ท่ัวราชอาณาจักรอยู่แล้ว  ท่ีศาลช้ันต้น
พิพากษาลงโทษจ าเลยท่ี 5 มานั้น ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของจ าเลยท่ี 5 ฟังไม่ข้ึน 
  ส าหรับในส่วนของจ าเลยท่ี 4 และท่ี 6 นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความว่า จ าเลยท่ี 4 และท่ี 6 นั่งอยู่
ในห้องขณะจ าเลยท่ี 5 บอกให้น.ส.อรัญญาให้การเท็จก็ตาม แต่การท่ีจ าเลยท่ี 4 และท่ี 6 ทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นรวมท้ังพยานหลักฐานต่างๆ เนื่องจากจ าเลยท่ี 4 เป็นผู้ร่วมกระท าผิดกับจ าเลยท่ี 1 
ถึงท่ี 3 และจ าเลยท่ี 6 ผู้ท าบันทึกการปล่อยตัวผู้ตาย ซึ่งความจริงไม่ได้รับการปล่อยไป เช่ือว่าจ าเลยท่ี 4 และท่ี 
6 ต้องรายงานข้อเท็จจริงและปรึกษากับจ าเลยท่ี 5 เพื่อจะช่วยจ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 ผู้ใต้บังคับบัญชามิให้ต้องโทษ  
 พฤติการณ์ของจ าเลยท่ี 4 และท่ี 6 ถือเป็นตัวการร่วมกับจ าเลยท่ี 5 กระท าความผิดฐานเป็นเจ้า
พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญากระท าการในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบแล้ว ท่ีศาลช้ันต้นพิพากษายกฟ้อง
จ าเลยท่ี 4 และท่ี 6 มานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น  ท่ีศาลช้ันต้น
พิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลยท่ี 5 มีก าหนด 7 ปี นั้นนับว่าหนักเกินไป ศาลอุทธรณ์เห็นสมควรวางโทษเสียใหม่
ให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดี 
 พิพากษาแก้ว่า จ าเลยท่ี 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) , 200 วรรคแรก , 
199 ประกอบมาตรา 83 จ าเลยท่ี 6 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 200 วรรคแรก ประกอบ
มาตรา 83 การกระท าของจ าเลยท่ี 4 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ให้ประหารชีวิต ฐานร่วมกัน
ย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย จ าคุก 1 ปี และฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา
กระท าการในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบ จ าคุก 5 ปี ค าให้การในช้ันสอบสวนและน าสืบของจ าเลยท่ี 2 และท่ี 4 
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้จ าเลยท่ี 2 
กึ่งหนึ่ง และจ าเลยท่ี 4 หนึ่งในสาม ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จ าคุกจ าเลยท่ี 2 มีก าหนด 50 ปี 
จ าคุกจ าเลยท่ี 4 ตลอดชีวิต ฐานร่วมกันย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย จ าคุกจ าเลยท่ี 2 มีก าหนด 6 เดือน 
จ าคุกจ าเลยท่ี 4 มีก าหนด 8 เดือน ฐานเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญากระท าการในต าแหน่งอัน
เป็นการมิชอบ จ าคุกจ าเลยท่ี 4 มีก าหนด 3 ปี 4 เดือน เมื่อรวมทุกกระทงแล้วคงจ าคุกจ าเลยท่ี 2 มีก าหนด 50 
ปี และเมื่อลงโทษจ าคุกจ าเลยท่ี 4 ตลอดชีวิตในฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วไม่อาจน าโทษจ าคุก
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ในความผิดอื่นมารวมได้อีก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ลงโทษจ าเลยท่ี 5 และท่ี 6 ฐานร่วมกัน
เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญากระท าการในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบ จ าคุกคนละ 5 ปี ยกฟ้อง
ส าหรับจ าเลยท่ี 6 ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน นอกจากท่ีแก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลช้ันต้น 
 
ค าพิพากษาศาลฎีกา 3086-3087/2561 
 โจทก์ โจทก์ร่วม และจ าเลยท้ังหกฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้โจทก์ฎีกาในความผิดฐานร่วมกัน
ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนส าหรับจ าเลยท่ี 5 และฐานร่วมกันย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายส าหรับจ าเลย
ท่ี 5 และท่ี 6 และผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงช่ือในค าพิพากษาศาลช้ันต้นอนุญาตให้โจทก์ร่วมฎีกาใน
ความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนส าหรับจ าเลยท่ี 5 และท่ี 6 และอนุญาตให้จ าเลยท่ี 5 ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง 
 ส าหรับความผิดข้อหาร่วมกันย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายนั้น  แม้ศาลช้ันต้นมีค าส่ังอนุญาตให้
นายกิตติศัพท์  ถิตย์บุญครอง บิดาผู้ตายเข้าร่วมเป็นโจทก์  แต่นายกิตติศัพท์คงเป็น ผู้เสียหายแต่เฉพาะใน
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเท่านั้น  ส่วนความผิดข้อหาย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายมิใช่
ผู้เสียหายจึงไม่อาจเข้าร่วมเป็นโจทก์ในข้อหาดังกล่าวได้  ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ร่วมเฉพาะข้อหา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 199 
 
คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ โจทก์ร่วม และจ าเลยทั้งหกว่า จ าเลยทั้งหกกระท าความผิดฐาน
ร่วมกันฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ และมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า  จ าเลยที่ 5 และ
ที่ 6 กระท าความผิดร่วมกันย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายหรือไม่  และมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกา
ของจ าเลยที่ 4 ถึงที่ 6 ว่า จ าเลยที่ 4 ถึงที่ 6 กระท าความผิดฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ
สืบสวนคดีอาญากระท าการในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบหรือไม่   
 เห็นควรวินิจฉัยฎีกาโจทก์  โจทก์ร่วม  และจ าเลยท้ังหกไปพร้อมกัน 
 คดีนี้ฝ่ายโจทก์ไม่มีประจักษ์พยานท่ีเห็นเหตุการณ์ขณะผู้ตายถูกฆ่า ฝ่ายโจทก์มีเพียงน.ส.อรัญญาเป็น
พยานปากเดียวท่ีเบิกความว่าพยานให้การไปตามท่ีจ าเลยท่ี 5 บอก ซึ่งเป็นความเท็จ พยานเพิ่งให้การไปตาม
ความจริงท้ังหมดต่อประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและกรมสอบสวนคดีพิเศษ  โดยยืนยันว่าเห็นจ าเลยท่ี 
1 และท่ี 3 น าตัวผู้ตายออกไปจากห้องสืบสวนของสภ.กาฬสินธุ์ การรับฟังพยานฝ่ายโจทก์ปากนี้จ าต้องรับฟัง
ด้วยความระมัดระวัง   
 พยานให้การต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2547 ให้การต่อพนักงาน
สอบสวน สภ.จังหาร รวม 3 ครั้ง  ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2547 , วันท่ี 21 ตุลาคม 2547 และวันท่ี 27 เมษายน 
2548 และให้การต่อกองบังคับการปราบปราม  ลงวันท่ี 17 และ 23 พฤศจิกายน 2547 และวันท่ี 8 มิถุนายน 
2548 รวม 3 ครั้ง   
 พยานเบิกความว่า ในวันท่ีให้การต่อพนักงานสอบสวน สภ.จังหาร พยานกับจ าเลยท่ี 2 ได้นั่งท่อง
ข้อความท่ีถูกเตรียมไว้  และเบิกความตอบทนายจ าเลยท่ี 2 ท่ี 5 และท่ี 6 ถามค้านว่า  ข้อความท่ีให้ท่องเพื่อจะ
ให้การพิมพ์มารวม 4 หน้ากระดาษ  ส่วนเรื่องผู้ตายยืมโทรศัพท์ จ าเลยท่ี 5 ไม่ได้ขอร้องให้พยานให้การอย่างไร  
พยานจึงให้การไปตามความจริง และเรื่องผู้ตายยืมโทรศัพท์ท่ีห้องสืบสวน  รวมท้ังเจ้าพนักงานต ารวจคนใดเป็น
คนล็อคคอผู้ตายออกไปจากห้องสืบสวน  พยานสามารถให้การอย่างไรก็ได้ไปตามความจริงท่ีพยานพบเห็นมา 



สรุปค ำพพิำกษำ หน้ำ  17 จำก  21 หน้ำ 

 

 
 
 

 

 แต่เมื่อพิจารณาค าให้การของพยานลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2547 ต่อพ.ต.อ.พิศาลไว้ไม่เกิน 2 
หน้ากระดาษ ความสรุปว่า ขณะพยานอยู่ในห้องสืบสวน เห็นผู้ตายอุ้มห่อส่ิงของเข้ามาในห้องสืบสวน โดยมี
จ าเลยท่ี 2 เดินตามเข้ามาแล้วเดินออกจากห้องไป  ผู้ตายขอยืมโทรศัพท์จากพยาน ได้ยินพูดว่า แม่มารับผม
ด้วย แล้วผู้ตายส่งโทรศัพท์คืนให้ ต่อมาผู้ตายขอยืมโทรศัพท์อีกครั้ง  หลังจากคืนโทรศัพท์แล้ว สักครู่หนึ่งจ าเลย
ท่ี 2 บอกให้ผู้ตายออกไป เห็นผู้ตายอุ้มเอาห่อส่ิงของออกจากห้องไปคนเดียว  ส่วนพยานยังอยู่ในห้องสืบสวน 
มีผู้หญิงอายุประมาณ 20 ถึง 30 ปี มาถามหาผู้ตายพยานบอกว่าออกไปแล้วเท่านั้น 
 เหตุใดพยานจึงไม่ให้การเช่นเดียวกับท่ีเบิกความต่อศาลดังกล่าวข้างต้น  ท้ังๆท่ีพยานสามารถให้การ
เช่นนั้นได้  ค าให้การลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2547 พยานก็ให้การเช่นเดียวกับวันท่ี 3 สิงหาคม 2547  ส่วนวันท่ี 
27 เมษายน 2548 พยานให้การเพิ่มเติมเพียงว่าขณะท่ีอยู่ในห้องสืบสวน เห็นชายสองคนเช่ือว่าเป็นเจ้า
พนักงานต ารวจพาผู้ตายเข้ามาในห้องสืบสวน และได้ยินเสียงเจ้าพนักงานต ารวจพูดว่าคนท่ีกระท าผิดมีแต่รุ่นนี้  
พร้อมช้ีไปท่ีผู้ตาย หลังจากพูดจบแล้วเห็นเดินออกไปจากห้องสืบสวน ค าให้การของพยานตามบันทึกท้ัง 3 ครั้ง 
พยานไม่เคยให้การไว้เลยว่าได้ยินผู้ตายพูดโทรศัพท์ว่า เขาจะเอาผมไปฆ่า เห็นเจ้าพนักงานต ารวจคนใดบ้าง
ล็อคคอผู้ตายออกไปจากห้องสืบสวน และบอกผู้หญิงท่ีมาถามหาผู้ตายว่าเขาเอาตัวไปแล้ว 
 น.ส.เกศแก้ว ให้การในช้ันสอบสวนว่าตนได้เดินทางไปท่ีสภ.กาฬสินธุ์ กับนางสา เพื่อตามหาผู้ตาย 
นางสาให้ตนขึ้นไปดูท่ีช้ันสอง สอบถามหาผู้ตายกับผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้หญิงคนดังกล่าวบอกว่าผู้ตายขอยืมโทรศัพท์
โทรหาญาติและบอกว่าผู้ตายออกไปแล้วเมื่อสักครู่  สอดคล้องกับค าให้การของน.ส.อรัญญาในช้ันสอบสวน  ได้
ความจากค าเบิกความน.ส.อรัญาให้การต่อพนักงานสอบสวน สภ.จังหาร ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2547 
 น.ส.อรัญญา ได้โทรศัพท์ติดต่อพ.ต.ท.สมพงษ์ ให้การลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2547 ว่าถูกผู้มีอิทธิพล
ในพื้นท่ีกาฬสินธุ์ข่มขู่จึงร้องเรียนขอความเป็นธรรมและขอคุ้มครองเพื่อให้ความช่วยเหลือพยาน แต่ในวันนี้ยัง
ไม่พร้อมให้การ  
 ได้ความจากพ.ต.ท.สมพงษ์ว่า ได้จัดให้เจ้าพนักงานต ารวจคุ้มครองพยาน โดยให้พยานไปพักอยู่ท่ี
แฟลตต ารวจ ซ.วัชรพล แสดงว่าขณะนั้นพยานไม่ได้ถูกเจ้าพนักงานต ารวจของสภ.กาฬสินธุ์ข่มขู่  และพยานอยู่
ในความคุ้มครองของกองบังคับการปราบปรามแล้ว ไม่มีเหตุผลใดท่ีพยานจะต้องเกรงกลัวอิทธิพลอีก 
 แต่เมื่อพิจารณาค าให้การของพยานลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2547 พยานให้การต่อ กองบังคับการ
ปราบปราม ว่าเหตุใดพยานจึงไปท่ีสภ.กาฬสินธุ์ในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2547 และรายละเอียดท่ีเกิดขึ้นในแต่ละ
ช่วงเวลาท่ีพยานอยู่ในห้องสืบสวนเท่านั้น พยานไม่ได้ให้การไว้เลยว่าหลังจากผู้ตายถูกฆ่าแล้ว มีเจ้าพนักงาน
ต ารวจสภ.กาฬสินธุ์พาพยานไปท่ีสถานีต ารวจ ขอให้พยานช่วยเหลือ เจ้าพนักงานต ารวจคนดังกล่าวพูดว่าหาก
พูดความจริงจะถูกแขวนคอเหมือนผู้ตายและพาไปพบจ าเลยท่ี 5 ท่ีห้องท างาน ขอให้ให้การไปตามข้อความท่ี
พิมพ์ ให้ท่องก่อนให้การและไม่ได้ให้การว่าได้ยินผู้ตายพูดโทรศัพท์ว่าเขาจะเอาผมไปฆ่า ท้ังๆท่ีร้องขอความ
คุ้มครองและอยู่ในความคุ้มครองของกองบังคับการปราบปราม  สามารถให้การไปตามความจริงตามท่ีเบิก
ความต่อศาลได้  
 หลังจากพักอยู่ท่ีกองบังคับการปราบปรามได้ประมาณ 3 สัปดาห์  พยานโทรศัพท์บอกนางพิกุล มา
รับและไปให้การต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  โดยให้การไปตามความจริงท้ังหมดแล้วนางพิกุลส่งพยาน
กลับไปอยู่ท่ีร้อยเอ็ด และเบิกความตอบทนายจ าเลยท่ี 4 ถามค้านว่า พยานไม่เคยรับเงินจากนางพิกุล 
 นายรัษฎา  มนูรัษฎา  ทนายโจทก์ร่วมเบิกความตอบทนายจ าเลยท่ี 1 ถามค้านว่า น.ส.อรัญญาให้
การต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 2 ครั้ง หลังท่ีพยานให้การต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 
9 พฤศจิกายน 2547 แล้ว พยานกลับโทรศัพท์ติดต่อพ.ต.ท.สมพงษ์เพื่อขอความคุ้มครอง  โดยอ้างวันท่ี 17 
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พฤศจิกายน 2547 ว่าพยานถูกผู้มีอิทธิพลในพื้นท่ีกาฬสินธุ์ข่มขู่เกรงจะได้รับอันตรายได้จึงร้องขอความเป็น
ธรรมและขอความคุ้มครองเพื่อให้ความช่วยเหลือพยาน  และพยานก็ไม่ได้ให้การไปตามความจริงต่อกองบังคับ
การปราบปราม  อ้างเหตุว่ายังกลัวอยู่  ต่อมาเมื่อพยานให้การต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในครั้งท่ีสองเมื่อ
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2547 
 แล้วพยานได้ไปให้การต่อพนักงานสอบสวน สภ.จังหาร  ลงวันท่ี 27 เมษายน 2547 ซึ่งพยานเองเบิก
ความตอบทนายจ าเลยท่ี 2 ท่ี 5 และท่ี 6 ถามค้านว่า ขณะท่ีพยานให้การต่อพนักงานสอบสวนสภ.จังหาร ใน
วันดังกล่าวมีผู้คุ้มครองพยานแล้ว และไปให้การต่อกองบังคับการปราบปราม ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2548 อีก 
เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุใดพยานจึงไม่ให้การถึงรายละเอียดต่างๆท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดเช่นเดียวกันกับท่ีพยานให้การต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและท่ีพยานเบิกความต่อศาล ท้ังๆท่ีพยานมีผู้คุ้มครองแล้วและไม่มีเจ้าพนักงาน
ต ารวจคนใดข่มขู่จะฆ่าพยานและไม่ได้มีการแจ้งความด าเนินคดีกับจ.ส.ต.ทรงกฤษณ์แต่อย่างใด  พฤติการณ์ท่ี
ร้องขอความคุ้มครองจากกองบังคับการปราบปราม  และอยู่ในความคุ้มครองของกองบังคับการปราบปราม
แล้ว เหตุใดพยานจึงโทรศัพท์ไปหานางพิกุลให้มารับพยานออกไปจากการคุ้มครองของกองบังคับการ
ปราบปราม  โดยไม่ปรากฏว่าพยานมีเหตุขัดแย้งกับ กองบังคับการปราบปราม  หรือถูกข่มขู่จากคนใดในกอง
บังคับการปราบปรามแต่อย่างใด  
 โดยนางพิกุลพาพยานไปให้การต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งได้ความตามหนังสือ เรื่อง  
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2548 ว่า นางพิกุลได้แจ้งความไว้ ท่ีกองบังคับการ
ปราบปรามเกี่ยวกับการตายของผู้ตาย ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2547 ต่อมาวันท่ี 3 ธันวาคม 2547  พยาน
โทรศัพท์หานางพิกุลแจ้งว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยและเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟัง  นางพิกุลจึงไปรับพยานออกจาก
แฟลตต ารวจของกองบังคับการปราบปราม  แล้วพาไปให้การต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  พยานขอเงิน
จ านวนหนึ่งจากนางพิกุลเพื่อเดินทางไปจังหวัดสระแก้ว  ต่อมาพยานได้ติดต่อขอเงินจากนางพิกุลอีก เพื่อใช้วาง
มัดจ าห้องเช่า นางพิกุลให้น้องสาวโอนเงินเข้าบัญชีของพยาน 
 เหตุใดจึงไม่ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไปสอบปากค าพยานท่ีกองบังคับการปราบปราม  ท้ังๆท่ี
นางพิกุลทราบอยู่แล้วว่าพยานอยู่ในความคุ้มครองของกองบังคับการปราบปราม  แต่ไปรับพยานออกมาจาก
กองบังคับการปราบปราม พยานได้กลับไปอยู่ท่ีจ.ร้อยเอ็ด แล้วยังเดินทางไปอ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วอีกด้วย 
โดยพยานได้ขอเงินจากนางพิกุล 2 ครั้ง และพยานได้ให้ปากค าต่อพนักงานสอบสวนสภ.จังหาร ในวันท่ี 27 
เมษายน 2547 และให้การต่อกองบังคับการปราบปรามในวันท่ี 8 มิถุนายน 2548 อีก แต่พยานก็ยังไม่ได้ให้
การไปตามความจริงเช่นเดียวกันกับท่ีให้การต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและเบิกความต่อศาล  ท้ังๆท่ี
พยานยืนยันว่าให้การไปตามความจริงท้ังหมดต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้ว พฤติการณ์ของพยานพิรุธส่อ
แสดงให้สงสัยว่าพยานถูกข่มขู่เพื่อให้การเท็จในช้ันสอบสวนและเกรงกลัวอันตรายตามท่ีกล่าวอ้างจริงหรือไม่ 
 พยานเบิกความว่าประมาณเดือนตุลาคม 2547 นางวิสัญสญา ภริยาของจ.ส.ต.ทรงกฤษณ์แจ้งพยาน
ว่าเจ้าพนักงานต ารวจไม่สามารถควบคุมพยานได้และก าลังจะจัดการ  จึงขอให้พยานท าบันทึกเล่าความจริง
มอบให้คนท่ีไว้วางใจและหลบหนีไป  พยานจึงท าบันทึกเล่าความจริงท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดมอบให้นางชิษณุวรรณ  
ไว้นั้น  หากพยานท าบันทึกเล่าความจริงท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดมอบให้นางชิษณุวรรณจริง  เหตุใดฝ่ายโจทก์ไม่น า
บันทึกมาแสดงต่อศาล รวมท้ังน านางชิษณุวรรณ  มาเบิกความต่อศาลเพื่อยืนยันในข้อนี้  
 นอกจากนี้  แม้ศาลอุทธรณ์จะพิจารณาว่าการท่ีพยานเบิกความว่าเห็นจ าเลยท่ี 1 และท่ี 3 พาผู้ตาย
ออกไปจากห้องสืบสวนเวลาประมาณ 19.45 น. อาจเกิดคลาดเคล่ือนไปก็ตาม  แต่พยานเบิกความตอบทนาย
จ าเลยท่ี 1 มีข้อความสรุปได้ว่า วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2547 คดีท่ีลักโทรศัพท์มือถือไปนั้น ท าบันทึกข้อตกลงกัน
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เมื่อเวลา 19.15 นาฬิกา เมื่อพิจารณาข้อมูลโทรศัพท์มือถือหมายเลข 050132182 ท่ีฝ่ายโจทก์ว่าเป็นหมายเลข
โทรศัพท์ท่ีจ าเลยท่ี 1 ใช้อยู่ประจ าแล้ว ปรากฏว่ามีการใช้โทรศัพท์หมายเลขดังกล่าวในวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2547 เวลา 19.12.08 น. ท่ีบริเวณถนนบายพาสกาฬสินธุ์ และเวลา 19.12.36 น. ท่ีอ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 
ระยะเวลานับต้ังแต่จ าเลยท่ี 1 และท่ี 3 เริ่มพาผู้ตายออกไปจากห้องสอบสวนหลังจากเวลา 19 น. ไปแล้วแต่ไม่
เกินเวลา 19.45 น. จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะออกจากห้องสืบสวนเดินไปขึ้นรถแล้วเดินทางไปใช้โทรศัพท์ท่ีถนน
บายพาสกาฬสินธุ์ ในเวลา 19.12.08 น. และท่ีอ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ในเวลา 19.12.36 น. พยานฝ่ายโจทก์
ปากนี้มพีิรุธไม่มีน้ าหนักน่าเช่ือถือ   
 ดังนั้น เมื่อพยานฝ่ายโจทก์ท่ีน าสืบมาเป็นพิรุธ เห็นควรให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จ าเลย
ท้ังหกและจ าเลยท่ี 4 ถึงท่ี 6 ในความผิดท้ังสองฐานดังกล่าว ส าหรับความผิดฐานร่วมกันเพื่อปิดบังเหตุแห่งการ
ตายศาลช้ันต้นพิพากษายกฟ้องฝ่ายโจทก์ในส่วนจ าเลยท่ี 4 ถึงท่ี 6 ต้องห้ามมิให้โจทก์อุทธรณ์ในปัญหา
ข้อเท็จจริง ท่ีศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในความผิดฐานนี้และพิพากษาลงโทษจ าเลยท่ี 4 จึงเป็น
การไม่ชอบและไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่จ าเลยท่ี 4 ท่ีจะฎีกา ส่วนจ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 ศาลช้ันต้นพิพากษาลงโทษใน
ความผิดฐานนี้ จ าคุกคนละ 1 ปี  ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน  จึงต้องห้ามมิให้จ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 ฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริง แต่เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐานท่ีฝ่ายโจทก์น าสืบมายังมีเหตุสงสัยว่าจ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 4 เป็น
คนร้ายท่ีร่วมกระท าความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่  และพิพากษายกฟ้องจ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 4 
ในความผิดฐานดังกล่าว  ศาลฎีกาจึงมีอ านาจจะยกฟ้องจ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 4 ในความผิดฐานร่วมกันย้ายศพเพื่อ
ปิดบังเหตุแห่งการตายได้ด้วย  เพราะเป็นข้อเท็จจริงอันเดียวเกี่ยวพันกัน ฎีกาจ าเลยท้ังหกฟังขึ้น  ส่วนฎีกา
โจทก์และโจทก์ร่วมฟังไม่ข้ึน 
 พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องจ าเลยท่ี 1 ถึงท่ี 4 ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 
(4), 199 และยกฟ้องจ าเลยท่ี 4 ถึงท่ี 6 ในข้อตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 200 วรรคแรกด้วย  
นอกจากท่ีแก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ 
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ตารางสรุปค าพิพากษาศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา 
จ าเลย ศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา 
ท่ี 1 - ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 199 , 289(4) 

ประกอบ ม. 83 
- เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรม
เป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 
91 ลงโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้
ประหารชีวิต ฐานร่วมกันย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่ง
การตาย จ าคุกคนละ 1 ปี   
- เมื่อลงโทษประหารชีวิตแล้ว ไม่อาจน าโทษอื่นมารวม
ได้อีก คงให้ลงโทษประหารชีวิตสถานเดียว 

 - ยกฟ้อง จ าเลยท่ี 1 ถึง ท่ี 4 ใน
ข้อหาตามประมวลกฎหมาย
อาญา ม. 289(4) , 199 
- ยกฟ้อง จ าเลยท่ี 4 ถึง ท่ี 6 ใน
ข้อหาตามประมวลกฎหมาย
อาญา ม. 200 วรรคแรก 

ท่ี 2 - ค าให้การในช้ันสอบสวนและทางน าสืบเป็นประโยชน์ มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 78 ให้
ก่ึงหนึ่ง  
- ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จ าคุก 50 ปี 
- ฐานร่วมกันย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย จ าคุก 6 
เดือน  
- เมื่อรวมทุกกระทงแล้วคงจ าคุกมีก าหนด 50 ปี 

ท่ี 3  
ท่ี 4 - ยกฟ้อง - ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 289(4) , 200 วรรคแรก 

, 199 ประกอบกับ ม. 83 
- เป็นการกระท าความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุก
กรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 
91 ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้ประหารชีวิต 
ฐานร่วมกันย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย จ าคุก 1 ปี 
และฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา
กระท าการในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบ จ าคุก 5 ปี 
- ค าให้การในช้ันสอบสวนและทางน าสืบเป็นประโยชน์ มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 78 ให้
หนึ่งในสาม  
- ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จ าคุกตลอดชีวิต 
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- ฐานร่วมกันย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย จ าคุก 8 
เดือน  
- ฐานเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญากระท าการ
ในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบ จ าคุก 3 ปี 4 เดือน 
- เมื่อลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตในฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วไม่อาจน าโทษอื่นมารวมได้อีก ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ม. 91(3 

ท่ี 5 - ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 200 วรรคแรก 
- จ าคุกมีก าหนด 7 ปี 
- ยกฟ้องในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรอง
ไว้ก่อนและฐานร่วมกันย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการ
ตาย 

- ผิดตามฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวน
คดีอาญากระท าการในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบ จ าคุก 5 ปี 

ท่ี 6 - ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.289(4) ประกอบ 
ม. 86 
- จ าคุกตลอดชีวิต 
- ยกฟ้องฐานร่วมกันย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการ
ตายและฐานเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวน
คดีอาญา กระท าการในต าแหน่ งโดยมิชอบเพื่ อ
ช่วยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมิให้ต้องรับโทษ 

- ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 200 วรรคแรก ประกอบ
ม. 83 
- ผิดตามฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวน
คดีอาญากระท าการในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบ จ าคุก 5 ปี 
- ยกฟ้องฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 

 


