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ประเดน็เกี่ยวกับข้อหาของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า 

ตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ เลขที่ 60449/94 และ 60434/94 ปรากฏข้อเท็จจริงว่า 

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า (ในขณะนั้นมีชื่อว่ามนัส โบพรหม) ได้รับสารภาพว่าได้เจตนาเข้าเกี่ยวข้องกับการ

น าเข้าเฮโรอีน หรือในภาษาอังกฤษ “being knowingly concerned in the importation of heroin” ตามภาพ

ที่ 1 ซึ่งเป็นข้อหาเกี่ยวกับการน าเข้าเฮโรอีน ไม่ใช่การกระท าผิดในข้อหาปกปิดการกระท าความผิดที่มีข้อกล่าวหา

ร้ายแรง (Concealing serious indictable offence) ตามมาตรา 316 ของ Crimes Act 1900 อย่างที่กล่าวอ้าง 

ตามภาพที ่2 แต่อย่างใด 

 
ภาพที่ 1: ข้อความที่แสดงว่า มนัส โบพรหม ยอมรับสารภาพว่ามีเจตนาเข้าเกี่ยวข้องกับการน าเข้าเฮโรอีน 

ที่มา: ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ เลขที่ 60449/94 และ 60434/94 
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ภาพที่ 2: ค าชี้แจงของร้อยเอกธรรมนัสฯ ว่าเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีกับตนในข้อหาปกปิดการกระท าความผิดที่มีข้อ

กล่าวหาร้ายแรง (Concealing serious indictable offence) 

ที่มา: หนังสือขอชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร ของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงวันที่ 12 ธ.ค.2562 

 

 ร้อยเอกธรรมนัสฯ ยังได้อ้างอีกว่า ผู้กระท าความผิดฐานปกปิดการกระท าความผิดต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่ 

2 ถึง 7 ปี ตามภาพที่ 2 ข้างต้น แต่จากค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ เลขที่ 60449/94 และ 

60434/94 ตามภาพที่ 1 ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายมนัส โบพรหม และ นายศรศาสตร์ เทียมทัศน์ ถูกพิพากษา

ลงโทษจ าคุกเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยก าหนดโทษเป็นระยะเวลาขั้นต่ า 4 ปีและระยะเวลาห้ามปล่อยตัวอีก 2 ปี 

ทั้งนี้ทั้งสองได้ให้ความช่วยเหลือแก่ทางการ ผู้พิพากษาจึงได้พิจารณาลดโทษจากโทษจ าคุกรวม 8 ปี หรือใน

ภาษาอังกฤษ “They were each sentenced to imprisonment for six years involving a minimum term 

of four years and a non parole period of two years. They had given assistance to the authorities 

and the sentencing judge indicated that, for such assistance, he would have imposed a head 

sentence of eight years” 

 นอกจากนี้จากการตรวจสอบกฎหมาย Crimes Act 1900 พบว่าเป็นกฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ไม่ใช่

กฎหมายระดับประเทศ (กฎหมายระดับสหพันธรฐั: Federal) ซึ่งมีการแก้ไข ปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง  

ในช่วงที่ร้อยเอกธรรมนัสฯ ถูกจับกุม (16 เมษายน 1993) และในช่วงที่ศาลแขวงตัดสินจ าคุก (31 มีนาคม 

1994) มาตรา 316 ตามกฎหมาย Crimes Act 1900 มีข้อความเดียวกัน และไม่มีความแตกต่างแต่อย่างใด โดยมี

โทษจ าคุกสูงสุดที่ 5 ปี ตามวงเล็บสอง (รายละเอียดตามภาพที่ 3 และ 4 ด้านล่าง) ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ร้อยเอก

ธรรมนัสฯ กล่าวอ้างว่ากฎหมายดังกล่าวมีโทษ 2-7 ปี และไม่สอดคล้องกับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาศาลแขวงรัฐ
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นิวเซาท์เวลส์เลขที่ 60449/94 และ 60434/94 ที่ได้พิพากษาลงโทษจ าคุกร้อยเอกธรรมนัสฯ จ านวน 6 ปี โดย

ก าหนดโทษเป็นระยะเวลาขั้นต่ า 4 ปีและระยะเวลาห้ามปล่อยตัวอีก 2 ปี ทั้งนี้ทั้งสองได้ให้ความช่วยเหลือแก่

ทางการ ผู้พิพากษาจึงได้พิจารณาลดโทษจากโทษจ าคุกรวม 8 ปี จึงสามารถสรุปได้ว่าร้อยเอกธรรมนัสฯ ไม่ได้รับ

โทษตาม Crimes Act. 1900 มาตรา 316 ตามที่อ้างแต่อย่างใด 

 

ค าแปล (ไม่เป็นทางการ) มาตรา 316 ตามกฎหมาย Crimes Act 1900 ช่วงปี ค.ศ.1993-1994 

พรบ.อาญา 1900 (Crimes Act 1900) 

มาตรา 316 ปกปิดข้อหาที่มีความรุนแรง 

(1) หากบุคคลใดได้กระท าความผิดรุนแรง และอีกบุคคลหนึ่งซึ่งรู้ หรือเชื่อว่ามีการกระท าผิดเกิดขึ้น และ 

เขาหรือเธอมีข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นหลักฐานที่น าไปสู่การจับกุมผู้กระท าความผิด หรือด าเนินคดี หรือ 

ลงโทษผู้กระท าความผิด ไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือเจ้าพนักงานอื่นๆ ที่มีอ านาจ

หน้าที่รับผิดชอบ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร บุคคลดังกล่าว (ผู้ซึ่งรู้) ต้องระวางโทษจ าคุก 2 ปี 

(2) บุคคลใด เรียกรับ ยอมรับ หรือตกลงที่จะรับประโยชน์อันใดส าหรับตัวเขาเอง หรือตัวเธอเอง  หรือ

ส าหรับบุคคลอื่นใด เพื่อที่จะพิจารณากระท าการอันใดที่จะเป็นการกระท าผิดตามวงเล็บหนึ่ง ต้อง

ระวางโทษจ าคุก 5 ป ี

(3) การกระท าใดๆ ไม่ถือว่ากระท าผิดตามวงเล็บสอง หากกระท าไปเพียงเพื่อ เรียกรับ ยอมรับ หรือตก

ลงที่จะรับการเยียวยาให้ดีขึ้นจากการสูญเสีย หรือการบาดเจ็บ อันมีเหตุมาจากการกระท าความผิด 

หรือการรับค่าชดเชยที่สมควร จากการสูญเสีย หรือการบาดเจ็บนั้น 
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ภาพที่ 3: มาตรา 316 ตาม Crimes Act 1900 ในช่วงที่มีผลบังคับใช้ระหว่าง 29 ม.ค. 1993 ถึง 14 มิ.ย. 1993 
(ระหว่างถูกจับกุม 16 เมษายน 1993) 
ที่มา: NSW Parliamentary Counsel’s Office (ส านักงานที่ปรึกษารัฐสภานิวเซาท์เวลส์) จาก 
https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/1900/40/historical1993-01-29/chap7/part2/sec316 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 4: มาตรา 316 ตาม Crimes Act 1900 ในช่วงที่มีผลบังคับใช้ระหว่าง 1 ก.พ. 1994 ถึง 15 พ.ค. 1994 
(ระหว่างถูกพิพากษา 31 มนีาคม 1994) 
ที่มา: NSW Parliamentary Counsel’s Office (ส านักงานที่ปรึกษารัฐสภานิวเซาท์เวลส์) จาก 
https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/1900/40/historical1994-02-01/chap7/part2/sec316 

เวอรช์ัน 29 ม.ค.1993 ถึง 14 มิ.ย. 1993 

เวอรช์ัน 1 ก.พ.1994 ถึง 15 พ.ค. 1994 

https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/1900/40/historical1993-01-29/chap7/part2/sec316
https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/1900/40/historical1994-02-01/chap7/part2/sec316
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 ข้อสังเกตเพิ่มเติมกรณีกฎหมาย Crimes Act 1900 ที่ร้อยเอกธรรมนัสฯ อ้างว่าถูกจับกุมด้วยข้อหาปกปิด

การกระท าผิดที่มีข้อกล่าวหาร้ายแรง (Concealing serious indictable offence) ตามาตรา 316 ของกฎหมาย

ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า มาตรา 316 ตามกฎหมาย Crimes Act 1990 ฉบับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 22 พ.ย. 

2019 ถึงปัจจุบัน ตามภาพที่ 5 จะใช้ค าว่า “Concealing serious indictable offence” ซึ่งเป็นไปตามเอกสารที่

ร้อยเอกธรรมนัสฯ ใช้โต้แย้ง จะมีความแตกต่างจากมาตรา 316 ตามภาพ 3 และ 4 ในช่วงปี ค.ศ. 1993 – 1994 

ที่ใช้ค าว่า “Concealing serious offence” เท่านั้น ซึ่งอาจจะสรุปได้ว่าร้อยเอกธรรมนัสฯ ได้น าเอาฐานความผิด

จากกฎหมาย Crimes Act 1990 ฉบับปัจจุบันมาใช้โต้แย้งเหตุการณ์ถูกจับกุมเกี่ยวกับการน าเข้าเฮโรอีนในอดีต 

 

 

 
ภาพที่ 5: มาตรา 316 ตาม Crimes Act 1900 ฉบับปัจจุบัน 
ที่มา: NSW Parliamentary Counsel’s Office (ส านักงานที่ปรึกษารัฐสภานิวเซาท์เวลส์) จาก 
https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/1900/40/part7/div2/sec316 
 

ประเด็นความแตกต่างระหว่างกฎหมายออสเตรเลียและกฎหมายไทย 

ร้อยเอกธรรมนัสฯ ได้อ้างว่า “กฎหมาย Crimes Act 1900 ข้อหาปกปิดการกระท าความผิดที่มีข้อ

กล่าวหาร้ายแรง (Concealing serious indictable offence) มีความแตกต่างจากกฎหมายไทย เพราะตาม

กฎหมายไทยจะมีความผิดเฉพาะผู้กระท าผิด ได้แก่ กระท าด้วยตนเอง หรือเป็นตัวการกรณีกระท าผิดร่วมกับ

บุคคลอื่น หรือจ้างวานใช้ให้ผู้อื่นกระท าความผิด หรือเป็นผู้สนับสนุนกรณีช่วยเหลือผู้อื่นกระท าความผิด” 

เวอรช์ัน 22 พ.ย. 2019 ถึง ปัจจุบัน 

https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/1900/40/part7/div2/sec316
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รายละเอียดตามภาพที่ 6 ซึ่งจากข้อเท็จจริงก่อนหน้านี้ข้างต้นจะเห็นได้ว่าร้อยเอกธรรมนัสฯ กระท าผิดตามข้อหา 

มีเจตนาเข้าเกี่ยวข้องกับการน าเข้าเฮโรอีน มิใช่ข้อหาปกปิดการกระท าความผิดที่มีข้อกล่าวหาร้ายแรงแต่อย่างใด 

จึงสามารถสรุปได้ว่าข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างกฎหมายออสเตรเลียและกฎหมายไทยจึงไม่ได้ตั้งอยู่

บนข้อเท็จจริงตามหลักฐานที่ปรากฏ ทั้งนี้ข้อหาการน าเข้ายาเสพติด (เฮโรอีน) ถือเป็นความผิดตามมาตรา 15 ของ

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ของประเทศไทยซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในขณะที่เกิด

เหตุการณ์ปี 2536-38 ตามภาพที่ 7  

 

 

 
ภาพที่ 6: ค าชี้แจงของร้อยเอกธรรมนัสฯ เกี่ยวกับความแตกต่างของกฎหมายระหว่างออสเตรเลียและไทย 

ที่มา: หนังสือขอชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร ของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงวันที่ 12 ธ.ค.2562 

 

 
ภาพที่ 7: มาตรา 15 ของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ของประเทศไทย 

 

ประเด็นรายละเอียดการอุทธรณ์ 

ร้อยเอกธรรมนัสฯ ได้อ้างว่าตนได้อุทธรณ์ค าพิพากษาปรากฏว่าศาลอุทธรณ์นิวเซาท์เวลส์ได้มีค าพิพากษา

ให้ลดโทษเหลือ 4 ปี ตามภาพที่ 8 ซึ่งในข้อเท็จจริง ร้อยเอกธรรมนัสฯ ได้อุทธรณ์เฉพาะโทษที่ศาลชั้นต้นได้

พิพากษาลงโทษจ าคุกเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยก าหนดโทษเป็นระยะเวลาขั้นต่ า 4 ปีและระยะเวลาห้ามปล่อยตัวอีก
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2 ปี โดยใช้เหตุผลความไม่เสมอภาคกันระหว่างโทษที่ก าหนดไว้แก่คอนสแตนติโน ซึ่งเป็นผู้ร่วมกระท าผิดที่ได้รับ

โทษจ าคุกน้อยกว่าตน ทั้งนี้ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาโดยสรุปว่าผู้ร่วมกระท าผิดมีบทบาทและส่วนร่วมในการกระท า

ผิดน้อยกว่ามนัสฯ และศรศาสตร์ฯ อย่างมาก จึงมีความเห็นไม่รับค าร้อง ศาลอุทธรณ์มิได้ลดโทษให้กับร้อยเอก

ธรรมนัสฯ แต่อย่างใด 

 

 
ภาพที่ 8: ค าชี้แจงของร้อยเอกธรรมนัสฯ กรณีการอุทธรณ ์

ที่มา: หนังสือขอชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร ของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงวันที่ 12 ธ.ค.2562 

 

ประเด็นระยะเวลาจ าคุก 

ร้อยเอกธรรมนัสฯ อ้างว่าตนถูกจ าคุกอยู่ในเรือนจ าประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 8 เดือน  รายละเอียด

ตามภาพที่ 9 ซึ่งในข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นได้พิพากษาลงโทษจ าคุกเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยก าหนดโทษเป็น

ระยะเวลาขั้นต่ า 4 ปีและระยะเวลาห้ามปล่อยตัวอีก 2 ปี ดังนั้นระยะเวลาขั้นต่ าห้ามปล่อยตัว (non parole 

period) คือ 2 ปี ไม่ใช่ 8 เดือนตามที่กล่าวอ้าง  

 
ภาพที่ 9: ค าชี้แจงของร้อยเอกธรรมนัสฯ กรณีระยะเวลาจ าคุก 

ที่มา: หนังสือขอชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร ของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงวันที่ 12 ธ.ค.2562 
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ประเด็นการอ้างสัดส่วนโทษตามปริมาณเฮโรอีนตามกฎหมาย  Schedule 3 of Controlled Drug of 

Criminal Code Act 

 ร้อยเอกธรรมนัสฯ ได้อ้างสัดส่วนของโทษตามปริมาณเฮโรอีนตามกฎหมาย Schedule 3 of Controlled 

Drug of Criminal Code Act รายละเอียดตามภาพที่  10 ซึ่ งจากการตรวจสอบพบว่ า  Schedule 3 of 

Controlled Drug เป็นพิกัดที่ 3 เรื่องยาเสพติดควบคุมที่จ าแนกระดับปริมาณยาเสพติดประเภทต่างๆ ไว้ 3 ระดับ

กล่าวคือ Commercial Quantity Marketable Quantity และ Trafficable Quantity ซึ่งปรากฏอยู่ในระเบียบ

ประมวลกฎหมายอาญา ปี ค.ศ.2002 หรือในภาษาอังกฤษ (Criminal Code Regulations 2002) รายละเอียด

ตามภาพที ่11 

 ระเบียบประมวลกฎหมายอาญา ปี ค.ศ.2002 ดังกล่าว เป็นการจัดท าขึ้นภายใต้กฎหมาย Criminal Code 

Act 1995 หรือในภาษาไทย ประมวลกฎหมายอาญาปี ค.ศ. 1995 จัดท าขึ้นครั้งแรกในปี 2002 ตามภาพที่ 12 

 จากการตรวจสอบพบว่า Criminal Code Act 1995 เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มี.ค. ปี ค.ศ.1995 ตาม

ภาพที่ 13 เป็นกฎหมายระดับประเทศ (ระดับสหพันธรัฐ) ใช้บังคับทุกรัฐ จึงเป็นไปไม่ได้ที่ร้อยเอกธรรมนัสฯ จะถูก

จับกุมตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว และน าไปสู่การอ้างอิงสัดส่วนโทษตามปริมาณยาเสพติด (เฮโรอีน) ตาม Criminal 

Code Regulations 2002 เนื่องจากร้อยเอกธรรมนัสฯ ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 1993 และถูกตัดสินจ าคุก

โดยศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์ในวันที่ 31 มีนาคม 1994 

นอกจากนีใ้นปี ค.ศ.1995 ยังไม่ได้มีการบัญญัติมาตรา 302 ลงไปใน Criminal Code Act 1995 แต่อย่าง

ใด โดยมาตรา 302 ปรากฏครั้งแรกใน กฎหมาย Criminal Code Act 1995 ฉบับที่ประมวลในวันที่  10 

พฤศจิกายน ค.ศ.2005 ตามภาพที่ 14 จึงสามารถสรุปได้ว่าค าโต้แย้งของร้อยเอกธรรมนัสฯ ดังกล่าวข้างต้นเป็น

การอ้างอิงกฎหมายไม่ถูกต้องเนื่องจากเป็นกฎหมายที่ออกมาภายหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัสฯ ถูกจับกุมข้อหา

เกี่ยวกับการน าเข้าเฮโรอีนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฎ 
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ภาพที่ 10: การอ้างสัดส่วนโทษตามปริมาณเฮโรอีนตามกฎหมาย Schedule 3 of Controlled Drug of Criminal 

Code Act ของร้อยเอกธรรมนัสฯ  

ที่มา: หนังสือขอชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร ของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงวันที่ 12 ธ.ค.2562 

 

 
ภาพที ่11: พิกัดที่ 3 เรื่องยาเสพติดควบคุมตามระเบียบประมวลกฎหมายอาญา ปี ค.ศ.2002 

ที่ ม า : NSW Parliamentary Counsel’s Office ( ส า นั ก ง า น ที่ ป รึ ก ษ า รั ฐ ส ภ า นิ ว เ ซ า ท์ เ ว ล ส์ )  จ า ก 

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C01068/Html/Text 

 

 

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C01068/Html/Text
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ภาพที่ 12: ระเบียบประมวลกฎหมายอาญา ปี ค.ศ.2002 ซึ่งจัดท าขึ้นภายใต้กฎหมาย Criminal Code Act 1995

ที่ ม า : NSW Parliamentary Counsel’s Office ( ส า นั ก ง า น ที่ ป รึ ก ษ า รั ฐ ส ภ า นิ ว เ ซ า ท์ เ ว ล ส์ )  จ า ก 

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C01068/Html/Text 

 

 
ภาพที่ 13: วันที่กฎหมาย Criminal Code Act 1995 มีผลใช้บังคับ (ในวันที่ 15 มี.ค.1995) 
ที่มา NSW Parliamentary Counsel’s Office (ส านักงานที่ปรึกษารัฐสภานิวเซาท์เวลส์) จาก 
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A04868 

15 มี.ค. 1995 
มีผลใช้บังคับ 

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C01068/Html/Text
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A04868


11 
 

 
ภาพที่ 14: กฎหมาย Criminal Code Act 1995 ฉบับประมวล ในวันที ่10 พฤศจิกายน ค.ศ.2005 ซึ่งปรากฏ

มาตรา 302 ครั้งแรก 

ที่มา: NSW Parliamentary Counsel’s Office (ส านักงานที่ปรึกษารัฐสภานิวเซาท์เวลส์) จาก 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2005C00658 

 

ประเดน็เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียมิได้ด าเนินคดีร้อยเอกธรรมนัสฯ ในข้อหาครอบครองเพื่อจ าหนา่ยยาเสพติดตาม 

กฎหมาย Crimes Act 1914 

 ร้อยเอกธรรมนัสฯ อ้างว่า เจ้าหน้าที่เชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัสฯ ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนย้ายหรือ

ครอบครองเฮโรอีน จึงมิได้ด าเนินคดีในข้อหาครอบครองเพื่อจ าหน่ายยาเสพติดตามกฎหมาย Crimes Act 1914 

ตามภาพที่ 15  

 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2005C00658
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ภาพที่ 15: การอ้างว่าเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียมิได้ด าเนินคดีร้อยเอกธรรมนัสฯ ในข้อหาครอบครองเพื่อจ าหน่ายยา

เสพติดตาม กฎหมาย Crimes Act 1914  

ที่มา: หนังสือขอชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร ของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงวันที่ 12 ธ.ค.2562 

 

 จากการตรวจสอบพบว่า Crimes Act 1914 เป็นกฎหมายระดับประเทศ (ระดับสหพันธรัฐ: Federal) ใช้

บังคับทุกรัฐ โดยในช่วงที่ร้อยเอกธรรมนัสฯ ถูกจับกุมในปี ค.ศ.1993 และถูกพิพากษาให้จ าคุกในปี ค.ศ. 1994 

กฎหมาย Crimes Act 1914 มีบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีเนื้อหาเหมือนกัน โดยเป็นบทบัญญัติ

ความผิดเกี่ยวกับ เงื่อนไขที่ศาลสามารถก าหนดโทษให้แก่ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ค าสั่งของรัฐเกี่ยวกับ

หนังสือเดินทาง และ การกระท าให้สารเสพติดถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามมาตรา 22 มาตรา 22A และ มาตรา

85W ซึ่งกฎหมาย Crimes Act 1914 ไม่มีบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับข้อหาครอบครองเพื่อจ าหน่ายยาเสพติด 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าข้ออ้างของร้อยเอกธรรมนัสฯ จึงไม่ได้ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด

ของบทบัญญัติความผิดตามกฎหมาย   Crimes Act 1914 ในช่วง ค.ศ.1993-1994  มีรายละเอียดดังนี ้

มาตรา 22 พ.ร.บ.อาญา 1914 (ภาพที่ 16) 

เงื่อนไขที่ศาลสามารถก าหนดโทษให้แก่ผู้กระท าผิดบางกรณ ี

(a) ฐานความผิดที่มีต่อกฎหมายเครือจักรภพ (Commonwealth ของออสเตรเลีย) หรืออาณาเขต, เป็น

ฐานความผิดที่เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ร้ายแรง; หรือ ……… 

ศาลสามารถ ในเวลาเดียวกัน หรือภายหลัง สั่งให้ผู้กระท าผิดดังกล่าวปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมด หรือบางข้อ

ดังต่อไปนี ้

(c) ให้อยูใ่นอาณาเขตประเทศออสเตรเลีย; 

(d) ให้ระงับการขอ หรือได้รับหนังสือเดินทางประเทศออสเตรเลีย; 

(e) ส่งมอบหนังสือเดินทางประเทศออสเตรเลียทุกเล่มที่ถือไว้โดยผู้กระท าผิดดังกล่าว 
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ภาพที่ 16: มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.อาญา 1914 (Section 22 of Crimes Act 1914) ในช่วงที่มีผลบังคับใช้ระหว่าง 
8 ม.ค.1993 ถึง 29 มี.ค.1994 และในช่วง 30 มี.ค.1994 ถึง 4 ก.ค.1994 ที่มีเนื้อหาเหมือนกัน 
ที่มา NSW Parliamentary Counsel’s Office (ส านักงานที่ปรึกษารัฐสภานิวเซาท์เวลส์) จาก 
https://www.legislation.gov.au/Details/C2004C03159  และ 
https://www.legislation.gov.au/Details/C2004C03160 
 

มาตรา 22A พ.ร.บ.อาญา 1914 (ภาพที่ 17) 

ค าสั่งของรัฐเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง 

 
22A. (1) หาก, ภายใต้กฎหมายของรัฐ, ศาลมีค าสั่งให้บุคคลที่ถูกกล่าวหา หรือกระท าความผิดตาม: 

(a) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร้ายแรงต่อกฎหมายของรัฐ; หรือ ..... 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2004C03159%20และ
https://www.legislation.gov.au/Details/C2004C03160
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ส่งมอบหนังสือเดินทางประเทศออสเตรเลียที่อยู่ในครอบครองเล่มใดเล่มหนึ่ง, บุคคลนั้นจะต้องส่งมอบ

หนังสือเดินทางให้กับนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของศาลเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตาม

กฎหมาย 

“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร้ายแรง” มีความหมายเดียวกับมาตรา 7 แห่ง พรบ.วิธีพิจารณาความอาญา 

1987 

 
ภาพที่ 17: มาตรา 22A แห่ง พ.ร.บ.อาญา 1914 (Section 22 of Crimes Act 1914) ในช่วงที่มีผลบังคับใช้
ระหว่าง 8 ม.ค.1993 ถึง 29 มี.ค.1994 และในช่วง 30 มี.ค.1994 ถึง 4 ก.ค.1994 ที่มีเนื้อหาเหมือนกัน 
ที่มา NSW Parliamentary Counsel’s Office (ส านักงานที่ปรึกษารัฐสภานิวเซาท์เวลส์) จาก 
https://www.legislation.gov.au/Details/C2004C03159   และ 
https://www.legislation.gov.au/Details/C2004C03160 
 

 

 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2004C03159
https://www.legislation.gov.au/Details/C2004C03160
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มาตรา 85W พ.ร.บ.อาญา 1914 (ภาพที่ 18) 

การกระท าให้สารเสพติดถูกจัดส่งทางไปรษณีย ์

 

85W. (1) บุคคลจะไม่ด าเนินการ, โดยปราศจากหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเหตุผล, โดยเจตนา หรือโดยอุกอาจ 

กระท าให้มีการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ที่ประกอบไปด้วย ห่อหุ้ม หรือบรรจุ, สารเสพติด (ตามสั่งแพทย์) ภายใต้

ความหมายตาม พ.ร.บ.ศุลกากร 1901 

โทษ: จ าคุก 2 ปี 

 
ภาพที่ 18: มาตรา 85W แห่ง พ.ร.บ.อาญา 1914 (Section 22 of Crimes Act 1914) ในช่วง 8 ม.ค.1993 ถึง 29 
มี.ค.1994 และในช่วง 30 มี.ค.1994 ถึง 4 ก.ค.1994 ที่มีเนื้อหาเหมือนกัน 
ที่มา NSW Parliamentary Counsel’s Office (ส านักงานที่ปรึกษารัฐสภานิวเซาท์เวลส์) จาก 
https://www.legislation.gov.au/Details/C2004C03159   และ 
https://www.legislation.gov.au/Details/C2004C03160 
 

 

 

 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2004C03159
https://www.legislation.gov.au/Details/C2004C03160
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สรุป 

 

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า (ในขณะนั้นมีชื่อว่ามนัส โบพรหม) ได้รับสารภาพว่าได้เจตนาเข้าเกี่ยวข้องกับ

การน าเข้าเฮโรอีนในปริมาณส าหรับการค้า ข้อเท็จจริงปรากฏตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์รัฐนิวเซาท์เวลส์ 

ประเทศออสเตรเลีย เลขที่ 60449/94 และ 60434/94 ถูกพิพากษาลงโทษจ าคุกเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยก าหนด

โทษเป็นระยะเวลาขั้นต่ า 4 ปีและระยะเวลาห้ามปล่อยตัวอีก 2 ปี ทั้งนี้ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ทางการ ผู้พิพากษา

จึงได้พิจารณาลดโทษจากโทษจ าคุกรวม 8 ปี ซึ่งเป็นฐานความผิดเดียวกับมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. 2522 ของประเทศไทย  

ร้อยเอกธรรมนัสฯ ได้มีค าชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ตามหนังสือของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงวันที่ 

12 ธ.ค.2562 อ้างว่าตนกระท าผิดในข้อหาปกปิดการกระท าความผิดที่มีข้อกล่าวหาร้ายแรง (Concealing serious 

indictable offence) ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะของออสเตรเลีย โดยอ้างกฎหมายของออสเตรเลียต่างๆ กล่าวคือ 

กฎหมาย Crimes Act 1900 กฎหมาย Criminal Code Act 1995 และ Crimes Act 1914 

อย่างไรก็ดี ตามที่ได้ตรวจสอบข้างต้นปรากฏว่า การอ้างกฎหมายทั้งสามฉบับดังกล่าวเป็นการอ้าง

กฎหมายที่มีบทบัญญัติฐานความผิดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และกฎหมายบางฉบับเริ่มบังคับใช้ภายหลังจากที่ร้อยเอก

ธรรมนัสฯ ไดถู้กจับกุมและถูกพิพากษาเรียบร้อยแล้ว 


