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         วนัศกุรท่ี์ 22 มิถนุายน 2561 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติยกค าร้องกรณีนายจตุพร พรหมพนัธุ์ กบัพวกขอให้หยิบยกส านวนการไต่
สวนข้อเทจ็จริง เร่ืองกล่าวหานายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เม่ือครัง้ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี กบัพวก 
ร่วมกันสัง่การในเหตุการณ์สลายการชุมนุม นปช. ขึ้นพิจารณาใหม่ เหตุไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและ
พยานหลกัฐานใหม่  
 

นายวรวทิย ์สุขบุญ เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกส านักงาน ป.ป.ช. แถลงข่าวว่า
สบืเนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครัง้ที่ 726 - 98/2558 เมื่อวนัที ่29 ธนัวาคม 2558     มี
มตเิป็นเอกฉันท์ว่าพยานหลกัฐานที่ได้จากการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ ยงัฟังไม่ได้ว่านายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ เมื่อ
ครัง้ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีกบัพวก มพีฤตกิารณ์ว่ากระท าผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรอืปฏบิตัิ
หน้าที่โดยมชิอบ กรณีสัง่การในเหตุการณ์สลายการชุมนุม นปช. เมื่อวนัที่ 10 เมษายนถงึ 19 พฤษภาคม 
2553 แลว้มมีตวิ่า ขอ้กล่าวหาไมม่มีลู ใหข้อ้กล่าวหาตกไป แต่ใหส้่งกรมสอบสวนคดพีเิศษ (DSI) ด าเนินการ
ตามหน้าทีก่รณมีผีูเ้สยีชวีติจากการกระท าของเจา้หน้าทีข่องรฐัในพืน้ที ่ 

ต่อมานายจตุพร พรหมพันธุ์ นายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ และนายวรญัชยั โชคชนะ มหีนังสือร้องขอให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทบทวนมตทิีใ่หข้อ้กล่าวหาตกไปดงักล่าว ดงันี้ 

ประเด็นท่ี 1 การตัดสินใจทางนโยบาย กรณีใช้อาวุธสงครามกระสุนจรงิและยุทธวิธีการซุ่มยิง
ถูกตอ้งหรอืไม่  
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า ในประเด็นนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.เคยพจิารณา
และวนิิจฉัยไว้แล้วว่าการสัง่ใช้ก าลงัทหารพร้อมอาวุธปืนติดตัว เข้าขอคนืพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุม นปช.    ใน
ระหว่างวนัที ่10 เมษายน 2553 ถงึวนัที่ 19 พฤษภาคม 2553 จนเป็นเหตุใหม้ผีู้เสยีชวีติและไดร้บับาดเจบ็ นัน้ 
ปรากฏขอ้เทจ็จรงิตามค าสัง่ของศาลว่าเป็นช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มคีวามรา้ยแรง ซึ่งการ
ชุมนุมของกลุ่ม นปช. มใิช่การชุมนุมโดยสงบตามรฐัธรรมนูญ และมบีุคคลทีม่อีาวุธปืนปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุม 
นปช. จงึมเีหตุจ าเป็นที่ ศอฉ. ต้องใช้มาตรการขอพื้นที่คนื เพื่อให้เกดิความสงบสุขในบ้านเมอืง โดยมคี าสัง่ให้
พนักงานเจา้หน้าที่น าอาวุธตดิตวั หากมคีวามจ าเป็นสามารถน ามาใช้เพื่อระงบัยบัยัง้ได้ไปตามสถานการณ์ หรอื
เหตุการณ์เฉพาะหน้า หรอืป้องกนัตนเองได ้อนัเป็นไปตามหลกัสากล ตามนัยค าสัง่ของศาลแพ่งในคดหีมายเลข
ด าที่ 1433/2553 วนัที่ 22 เมษายน 2553 และวนัที่ 14 พฤษภาคม 2553 อีกทัง้เจ้าหน้าที่ผู ้รบัค าสัง่จาก 
ศอฉ. จะต้องไปปฏบิตัโิดยก าหนดวธิีการและหลกัเกณฑใ์นการปฏบิตัิต่อผูชุ้มนุมเป็นล าดบัชัน้ต่อไปจนถงึ
หน่วยปฏบิตัใินพื้นที่ซึ่งมผีู้ควบคุมคอื ผู้บงัคบักองพนัในการปฏบิตักิารจรงิในพื้นที่นัน้ การตดัสนิใจในการใช้
อาวุธจะเป็นอ านาจโดยสายการบงัคบับญัชาในการสัง่การของผู้บญัชาการกองพล หากภายหลงัสามารถ
พสิูจน์ไดว้่ามกีารใชอ้าวุธปืนโดยไม่สุจรติ เลอืกปฏบิตั ิและเกินสมควรแก่เหตุหรอืเกินกว่ากรณีจ าเป็น 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ  
361 ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

11000    ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาติต้านทุจรติ รวมพลงัขบัเคลื่อนยทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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จนเป็นเหตุให้มผีู ้เสียชีวิตและได้รบับาดเจ็บเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตัติ้องรบัผดิในการกระท าดงักล่าวฐานเป็น
เจา้พนักงานปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ หรอืฐานฆ่าผูอ้ื่น อนัเป็นการกระท าเฉพาะตวั  
ซึง่กรณีนี้ทีป่ระชุมไดม้มีตใิห้ส่งเรือ่งใหพ้นกังานสอบสวนคดพีเิศษ DSI ด าเนินการตามประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความอาญาต่อไป ตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

ประเดน็ท่ี 2 ไม่ยกเลกิการปฏบิตัใินทนัทเีมื่อรบัทราบการเสยีชวีติของประชาชน และกรณี   กล่าว
อ้างว่ามีการปรบัยุทธวิธีเป็นการตัง้ด่านตรวจและมจีุดสกัดปิดล้อมเพื่อให้ชุมนุมเลิกไปเองนัน้ แต่ตาม
วารสารกองทพับก (เสนาธปัิตย)์ อธบิายว่าการด าเนินการดงักล่าวเป็นการปฏบิตัทิางทหารเตม็รูปแบบ มใิช่
การปรบัยทุธวธิเีป็นการตัง้ด่านตรวจตามทีอ่า้ง 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเหน็ว่า ในประเด็นนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.            เคย
พจิารณาและวนิิจฉัยไว้แล้วว่าภายหลงัจากเกดิเหตุการณ์การขอคนืพื้นที่ชุมนุมเมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2553   
จนเป็นเหตุใหม้ผีูเ้สยีชวีติและไดร้บับาดเจบ็แล้ว ศอฉ. ไดท้บทวนปรบัเปลีย่นรูปแบบวธิกีารปฏบิตังิานของ
เจา้หน้าที่ โดยไม่ใชก้ าลงัเจา้หน้าที่เขา้ผลกัดนัผู้ชุมนุมอกีต่อไป แต่ใชม้าตรการตัง้ด่านตรวจ หรอืจุดสกดัปิด
ลอ้มวงนอกไวโ้ดยรอบ เพื่อใหผู้ชุ้มนุมยุตกิารชุมนุมไปเอง และได้มกีารปรบัเปลีย่นเพิม่เตมิตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ทัง้นี้ในวนัที่ 14 และ 19 พฤษภาคม 2553 ปรากฏข้อเท็จจรงิว่าไม่มกีารใช้ก าลงัทหารเข้า
ผลกัดนักลุ่มผูชุ้มนุม เหมอืนการปฏบิตักิารในวนัที ่10 เมษายน 2553 แต่เป็นการตัง้ด่านอยูก่บัทีทุ่กแห่ง 

ประเด็นท่ี  3 การอ้างว่ามีบุคคลที่มีอาวุธปืนปะปนในกลุ่มผู้ชุมนุม  เป็นการอ้างโดยมิได้ม ี   
หลกัฐานใดๆ รองรบั เป็นการอ้างไม่ตรงกบัค าพพิากษาศาลแพ่ง เนื่องจากค าพพิากษาระบุว่าการเสยีชวีติ
เบือ้งต้นในวนัที ่10 เมษายน 2553 ยงัไม่ทราบว่าเป็นการกระท าของฝ่ายใด และศาลแพ่งไดเ้ตอืนจ าเลยคอื
นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ กบัพวก ในการสลายการชุมนุมหรอืขอคนืพืน้ทีใ่หด้ าเนินการเท่าทีจ่ าเป็นตามความ
เหมาะสม    และค าสัง่ศาลอาญาในเรื่องการตาย จ านวน 19 ศพ ก็ยนืยนัว่าผู้ตายตายจากกระสุนความเรว็สูง 
จากอาวุธสงครามของเจา้หน้าทีท่ี่มาปฏบิตัหิน้าทีต่ามค าสัง่ ศอฉ. และไม่ปรากฏว่าผู้ตายมอีาวุธปืนหรอืยงิ
ต่อสู ้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า ในประเดน็นี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เคยพจิารณา
และวนิิจฉัยไว้แล้วว่า ตามค าสัง่ศาลในช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้แก่ ค าสัง่ศาลแพ่งในคดหีมายเลขด าที่ ร. 
2/2553 วนัที่ 5 เมษายน 2553, ค าสัง่ศาลแพ่งในคดหีมายเลขด าที่ 1433/2553 วนัที่ 22 เมษายน 2553, 
ค าสัง่ศาลแพ่งในคดหีมายเลขด าที่ 1433/2553 วนัที่ 14 พ.ค. 2553, ค าสัง่ไต่สวนชนัสูตรพลิกศพของศาล
อาญากรุงเทพใต้ กรณีนายบุญม ีเริม่สุข ในคดหีมายเลขด าที่ ช.7/2555 คดหีมายเลขแดงที ่ช.1/2556 วนัที ่
16 มกราคม 2556, ค าสัง่ไต่สวนชนัสูตรพลกิศพของศาลอาญา กรณีนายมานะ อาจราญ ในคดหีมายเลขด า
ที ่อช.8/2555 คดหีมายเลขแดงที ่อช.3/2556 วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2556 สรุปขอ้เทจ็จรงิไดว้่าการชุมนุมของ
กลุ่ม นปช. มใิช่การชุมนุมโดยสงบตามรฐัธรรมนูญ และมบีุคคลทีม่อีาวุธปืนปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุม นปช.    
จงึจ าเป็นที่เจา้หน้าที่ต้องด าเนินการสลายการชุมนุมเพื่อใหเ้กดิความสงบสุขในบ้านเมอืง โดยมอีาวุธตดิตวั 
หากมคีวามจ าเป็นสามารถน ามาใชเ้พื่อระงบัยบัยัง้ไดไ้ปตามสถานการณ์หรอืเหตุการณ์เฉพาะหน้า หรอืป้องกนั
ตนเองได ้    อนัเป็นไปตามหลกัสากล  
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ประเดน็ท่ี 4 กระบวนการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ ไมร่อบคอบ ไมถู่กตอ้ง ไมน่่าเชื่อถอืและ 2 มาตรฐาน ดงันี้ 
1. เหตุการณ์วนัที่ 7 ตุลาคม 2551 (การชุมนุมของกลุ่มพนัธมติรฯ) เกดิขึน้และยุติลงภายใน  วนั

เดยีวแต่ค าฟ้องของ ป.ป.ช. แบ่งเหตุการณ์ออกเป็นสามช่วงเวลา กล่าวถงึผู้เสยีชวีติและผู้บาดเจบ็ราย
ส าคญัโดยละเอยีด ขณะทีเ่หตุการณ์ ปี 2553 (การชุมนุมของกลุ่ม นปช.) เกดิขึน้ต่อเนื่องกนักว่าหนึ่งเดอืน 
ต่างกรรมต่างวาระต่างสถานที่ แต่กลบัพจิารณาแบบองค์รวม นอกจากนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยงัมดีุลย
พนิิจ ที่แตกต่าง      จากอยัการและศาล ดงันัน้ หากในกรณีสลายการชุมชุม นปช. ในปี 2553 ไดม้กีารน า
คดขีึน้สู่การพจิารณา     ของศาล อยัการและศาลอาจมขีอ้วนิิจฉัยที่แตกต่างจาก คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก็
เป็นได ้

2. ในกรณีกลุ่มพนัธมติรฯ ระบุว่านายสมชาย วงศ์สวสัดิ ์มอี านาจตามหน้าที่ในฐานะหวัหน้ารฐับาล 
พลเอกชวลติ ยงใจยุทธ ซึ่งได้รบัมอบหมายจากนายสมชาย วงศ์สวสัดิ ์มอี านาจสัง่การแทนนายกรฐัมนตร ี
จงึไม่อาจปฏเิสธความผดิ ต่อกรณีมผีูเ้สยีชวีติและบาดเจบ็จากการปฏบิตัขิองเจา้หน้าที่ แต่กรณีกลุ่ม นปช. 
นัน้ ป.ป.ช. กลบัมมีตวิ่าหากเจา้หน้าทีท่หารใชอ้าวุธปืนโดยไมสุ่จรติ เลอืกปฏบิตั ิและเกนิสมควรแก่เหตุหรอื
เกนิกว่ากรณจี าเป็นจนเป็นเหตุใหม้ผีูเ้สยีชวีติและไดร้บับาดเจบ็ใหถ้อืเป็นความผดิเฉพาะตวั  

3. กรณีสลายการชุมนุม กลุ่มพนัธมติรฯ ในปี 2551 มผีู้เสยีชวีติ 2 ราย 1 ในนัน้ คอื พ.ต.ท.เมธี ชาติ
มนตร ีหรอืสารวตัรจ๊าบ แกนน าการด์กลุ่มพนัธมติรฯ ซึง่ผลการตรวจสอบของเจา้หน้าทีพ่บว่าขบัรถบรรทุก
วตัถุระเบดิที่มอีานุภาพการท าลายล้างสูงเข้ามาในพื้นที่ และเกิดเหตุระเบดิจนเสยีชวีติ กลบัไม่ถูกกล่าวถึงแต่
อย่างใด ทัง้ที่เป็นข้อเท็จจรงิส าคญัที่ชี้ให้เห็นว่าการชุมนุมดงักล่าวมไิด้ปราศจากอาวุธ เช่นเดียวกับการ
ชุมนุมของกลุ่ม นปช.  

4. กรณีนายสมชายฯ และคณะเจา้หน้าทีใ่ชเ้พยีงแก๊สน ้าตา มคีวามผดิ กรณีของนายอภสิทิธิฯ์ ซึง่ใช้
อาวุธสงครามสารพดัชนิด กลบัไมม่คีวามผดิ 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเหน็ว่า ในประเดน็นี้ ขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณ์         ของ
เหตุการณ์การสลายการชุมนุมของกลุ่มพนัธมติรฯ และกลุ่ม นปช. มคีวามแตกต่างกนั กล่าวคอื เหตุการณ์
สลายการชุมนุมของกลุ่มพนัธมิตรฯ ปรากฏข้อเท็จจรงิว่าในคนืวนัที่ 6 ตุลาคม 2551 เวลาประมาณ 
23.00 น.ได้มกีารประชุมคณะรฐัมนตรนีัดพเิศษที่ท่าอากาศยานดอนเมอืง (ท าเนียบรฐับาลชัว่คราว) นาย
สมชายฯ ร่วมกับพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ มคี าสัง่ให้พลต ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ด าเนินการ
เปิดทางให้สมาชกิรฐัสภา   เข้าประชุมเพื่อแถลงนโยบายในวนัที ่7 ตุลาคม 2551 ใหไ้ด ้โดยไมป่รากฏแนว
ทางการปฏิบตัิที่เป็นไปตามขัน้ตอนและหลกัการสากล มกีารใช้แก๊สน ้าตาชนิดยงิและขว้างเพื่อผลกัดนั
ประชาชนกลุ่มพนัธมติรฯ ที่ปิดทางเขา้รฐัสภา 3 ครัง้ ครัง้แรกเวลา 06.00 น.  มผีู้ได้รบับาดเจบ็จ านวนมาก 
บางคนขาขาด นิ้วขาด และน่องเป็นแผลฉกรรจ ์ครัง้ทีส่อง เวลาประมาณ 16.00 – 17.00 น. เมื่อนายกรฐัมนตรไีด้
แถลงนโยบายต่อรฐัสภาแลว้ ส่งผลใหม้ผีูไ้ดร้บับาดเจบ็จ านวนหนึ่ง ครัง้สุดทา้ยเวลาประมาณ 19.00 น. บรเิวณ
หน้ากองบญัชาการต ารวจนครบาลโดยใช้แก๊สน ้าตาอกีครัง้หนึ่งเป็นเหตุให้มผีู้เสยีชวีติจ านวน 1 ราย คอื 
นางสาวองัคณา ระดบัปัญญาวุฒ ินอกจากนี้ยงัมผีู้บาดเจบ็สาหสัมอืขาด ขาขาด เท้าขาด รวมทัง้สิ้น  471 
ราย (ส าหรบัรายพ.ต.ท.เมธ ีชาติมนตร ีขณะเสยีชวีติยงัไม่ปรากฏข้อเท็จจรงิว่าเสยีชวีติจากระเบดิแสวง
เครื่องที่เกดิระเบดิภายในรถของตนเองขณะเขา้ร่วมชุมนุม)       โดยสื่อมวลชนไดเ้สนอข่าวการสลายการ
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ชุมนุมด้วยการใช้แก๊สน ้ าตาซึ่งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าวตลอดทัง้วัน นายสมชายฯ ในฐานะ
นายกรฐัมนตร ีกบัพวก กไ็มไ่ดส้ัง่ระงบัหรอืยบัยัง้การปฏบิตักิารดงักล่าว  

ส่วนเหตุการณ์สลายการชุมนุมของ นปช. นายอภสิทิธิฯ์ ในฐานะนายกรฐัมนตร ีกบัพวก ได้มี
การสัง่การโดยมแีนวทางการปฏบิตั ิและเน้นย ้าการปฏบิตักิารของเจา้หน้าที่ทุกระดบัตามขัน้ตอน กฎและ
หลกัการสากลในการสลายการชุมนุม และปรากฏขอ้เทจ็จรงิจากการไต่สวนและตามค าสัง่ของศาลดงักล่าว
ขา้งตน้ ว่าการชุมนุมของกลุ่ม นปช. มใิช่การชุมนุมโดยสงบตามรฐัธรรมนูญ และมบีุคคลทีม่อีาวุธปืนปะปนอยูใ่น
กลุ่มผู้ชุมนุม นปช.    จงึมเีหตุจ าเป็นที่ ศอฉ. ต้องใช้มาตรการขอคนืพื้นที ่เพื่อให้เกดิความสงบสุขในบ้านเมอืง 
โดยเจา้หน้าทีผู่้รบัค าสัง่จะต้องน าไปปฏบิตัิโดยก าหนดวธิกีารและหลักเกณฑ์ในการปฏบิตัิเป็นล าดบัชัน้
ต่อไป จนถงึหน่วยปฏบิตั ิ     ในพื้นที่ ซึง่มผีูค้วบคุมคอื ผูบ้งัคบักองพนัในการปฏบิตักิารจรงิในพืน้ทีน่ัน้ การ
ตดัสนิใจในการใช้อาวุธ จะเป็นอ านาจโดยสายการบงัคบับญัชาในการสัง่การของผู้บญัชาการกองพลว่าจะให้
ทหารผู้ปฏบิตันิ าอาวุธปืนพรอ้มกระสุนจรงิตดิตวัจ านวนกี่กระบอกต่อกองรอ้ย โดยบางกองพลก็จะให้น าอาวุธ
ปืนและกระสุนเก็บไวใ้นรถไม่ได้น าตดิตวั แต่หากมกีารน าอาวุธตดิตวัไปปฏบิตักิารผู้ที่มอี านาจในการสัง่ใช้
อาวุธคอื ผูบ้งัคบักองพนัในพืน้ทีร่บัผดิชอบเหตุการณ์ดงักล่าว 

ตารางเปรียบเทียบเหตกุารณ์สลายการชุมนุม 
ระหว่างกลุ่มพนัธมิตรฯ (2551) และกลุ่ม นปช. (2553) 

ประเดน็ การสลายการชุมนุม 2551 

(กลุ่มพนัธมิตรฯ) 

การสลายการชุมนุม 2553 

(กลุ่ม นปช.) 

1) การสัง่การและวธิปีฏบิตั ิ ไม่มกีารก าหนดแนวทางการ

ปฏบิตัต่ิอผูชุ้มนุม 

ก าหนดแนวทางปฏบิตัต่ิอผูชุ้มนุมไวช้ดัเจนเป็นไปตาม

หลกัสากล 

2) การปรบัแผนปฏบิตักิาร 

เมื่อมผีูเ้สยีชวีติและบาดเจบ็ 

ไม่สัง่การใหม้กีารปรบัเปลีย่น

วธิกีารปฏบิตั ิ

มกีารปรบัแผนการปฏบิตัติามสถานการณ์ภายหลงัมี

ผูเ้สยีชวีติและบาดเจบ็ 

3) ลกัษณะของผูชุ้มนุม ไม่ปรากฏพยานหลกัฐานว่าผู้

ชุมนุมมอีาวุธ 

ปรากฏพยานหลกัฐานตามค าสัง่ของศาลแพง่และศาล

อาญาว่ามใิชก่ารชมุนุมโดยสงบตามรฐัธรรมนูญ และมี

บุคคลทีม่อีาวธุปะปนอยูใ่นกลุ่มผูชุ้มนุม 

4) เป้าหมายการสลายการชมุนุม เพื่อเขา้ไปประชมุรฐัสภาเพื่อ

แถลงนโยบาย 

เพื่อความสงบสขุของบา้นเมอืง 

5) ผลการวนิิจฉยั นายสมชายฯ กบัพวก ด ารง

ต าแหน่งระดบันโยบาย การกระท า

มมีลูความผดิทางอาญา (ปอ.

157) 

นายอภสิทิธิฯ์ กบัพวก ผูด้ ารงต าแหน่งระดบันโยบาย 

การกระท าไมม่มีลูความผดิอาญา / สง่เรื่องให ้DSI 

ด าเนินคดกีบัทหารกรณีมผีูเ้สยีชวีติหรอืบาดเจบ็ 

 
ดงันัน้ เมื่อขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณ์ของเหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มพนัธมติรฯ และกลุ่ม นปช. มี
ความแตกต่างกนั คณะกรรมการ ป.ป.ช. จงึพิจารณาวนิิจฉัยคดไีปตามข้อเท็จจรงิที่แตกต่างกนัดงักล่าว   
แมต่้อมาอยัการสูงสุดจะไม่รบัด าเนินคด ีและศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงจะ
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พพิากษายกฟ้องนายสมชายฯ กบัพวก ก็เป็นเรื่องการใช้ดุลยพนิิจในการรบัฟังพยานหลกัฐานของแต่ละ
องค์กรซึ่งสามารถแตกต่างกนัได้ตามหลกัของการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งได้รบัการรบัรองโดยรฐัธรรมนูญ ค า
กล่าวอ้างในประเดน็นี้จงึมลีกัษณะเป็นการโต้แยง้ดุลพนิิจในการรบัฟังพยานหลกัฐาน และผู้รอ้งไม่ได้กล่าว
อ้างพยานหลกัฐานใหม่อนัเป็นสาระส าคญัแก่การไต่สวน ส าหรบัพยานหลกัฐานที่ผู้รอ้งกล่าวอ้าง ไดแ้ก่ 1) 
วารสาร “เสนาธปัิตย”์ 2) ค าสัง่ไต่สวนชนัสูตรพลกิศพของศาลอาญา กรณีผูเ้สยีชวีติในเหตุการณ์ช่วงเดอืน
เมษายนถงึพฤษภาคม 2553 3) แผ่นบนัทกึภาพและเสยีง (CD) “รุมยงินกในกรง” และ 4) แผ่นบนัทกึภาพและ
เสยีง (CD) “ยุทธการขอคนืพืน้ที ่เมษา 53” คณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาแลว้เหน็ว่า วารสาร “เสนาธปัิตย”์ 
ตามทีผู่ร้อ้งกล่าวอ้างนัน้ไมใ่ช่พยานหลกัฐานหรอืขอ้เทจ็จรงิ เป็นแต่เพยีงบทความทางวชิาการทหารเท่านัน้ 
ส าหรบัค าสัง่ไต่สวนชนัสตูรพลกิศพ และแผ่นบนัทกึภาพและเสยีงเหตุการณ์การสลายการชุมนุมตามทีผู่ร้อ้ง
กล่าวอ้างกเ็ป็นขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานทีป่รากฏอยู่ในส านวนการไต่สวนและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้
น าพยานหลกัฐานและขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวมาประกอบการวนิิจฉยัดว้ยแลว้ จงึไมใ่ช่พยานหลกัฐานใหมเ่ช่นกนั 
กรณีจึงต้องห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยกขึ้นพิจารณาใหม่ ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ          

 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จงึมมีตไิม่ยกส านวนการไต่สวนขอ้เท็จจรงิ กรณีกล่าวหานายอภสิทิธิ ์   เวช
ชาชวีะ เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีกบัพวก กรณรีว่มกนัสัง่การในเหตุการณ์สลายการชุมนุม นปช. 
เมือ่วนัที ่10 เมษายน ถงึวนัที ่19 พฤษภาคม 2553 ขึน้พจิารณาใหม่ เหตุหนังสอืค ารอ้งทัง้ 3 ฉบบั ดงักล่าว    
มลีกัษณะเป็นการโต้แยง้ดุลพนิิจในการรบัฟังพยานหลกัฐาน และไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิหรอืพยานหลกัฐาน
ใหม่อนัเป็นสาระส าคญัแก่การไต่สวน ต้องหา้มมใิหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ยกขึน้พจิารณาใหม่ ตามมาตรา 
44 แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ  

ทัง้นี้  หากปรากฏพยานหลักฐานใหม่อัน เป็นสาระส าคัญที่จะท าให้ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปลีย่นแปลงไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจหยบิยกส านวนการไต่สวนดงักล่าว  ขึน้
พจิารณาใหมไ่ดทุ้กเมือ่ภายในอายคุวาม 

 

ส าหรบักรณี DSI ส่งส านวนคดอีาญากรณีการเสียชวีติของนายพนั ค ากอง เด็กชายคุณากร 
ศรสีุวรรณ นายชาติชาย ซาเหลา นายสุวนั ศรรีกัษา นายอฐัชยั ชุมจนัทร ์นางมงคล เขม็ทอง นายรพ สุข
สติย ์นางสาวกมนเกด อคัฮาด นายอคัรเดช ขนัแกว้ และการบาดเจบ็สาหสัของนายณรงคศ์กัดิ ์สงิหแ์ม นาย
กติตชิยั แขง็ขนั นายบวัศร ีทุมมา นายแอนดรู บนัคอมพ์ นายเพิม่สุข ใจเยน็ นายสมร ใหมทอง จากการ
สลายการชุมนุมเมื่อปี 2553 พจิารณาแล้วเหน็ว่าเป็นเรื่องเดยีวกนักบักรณีกล่าวหานายอภสิทิธิฯ์ กบัพวก 
ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยและมีมติไว้แล้วว่า กรณีการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ทหาร และ
นายทหารระดบัผู้บงัคบับญัชา    ในพืน้ที่ใชก้ าลงับงัคบัและใชอ้าวุธปืน จนเป็นเหตุใหเ้กดิการบาดเจบ็ และ
เสยีชวีติของประชาชนในเหตุการณ์สลายการชุมนุมนัน้ ใหส้่งเรื่องใหก้รมสอบสวนคดพีเิศษ ด าเนินการตาม
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาต่อไปตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่า
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
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ส าหรบัเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งให้ DSI เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป ตามนัย       
มตคิณะกรรมการ ป.ป.ช. ขา้งต้นนัน้ ส านักงาน ป.ป.ช. จะประสานและตดิตามผลการด าเนินคดขีอง DSI        
เพื่อความเป็นธรรมแก่ญาตผิูเ้สยีชวีติและผูบ้าดเจบ็จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมดงักล่าวอย่างใกลช้ดิ 
 

จงึแถลงมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 
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