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เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

โจทกอุทธรณคัดคานคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   

ลงวันที่  ๒  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  องคคณะวินิจฉัยอุทธรณ  รับอุทธรณวันที่   

๑๘  เดือน  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

โจทกฟองวา  จําเลยที่  ๑  ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจหนาที่ส่ังการและกํากับโดยท่ัวไป 

ซึ่งการบริหารราชการแผนดินทั้งปวงรวมถึงสํานักงานตํารวจแหงชาติ  จําเลยท่ี  ๒  ดํารงตําแหนง 

รองนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีส่ังปฏิบัติราชการ  กํากับการบริหารราชการกระทรวง  หรือทบวง   

และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามท่ีไดรับมอบหมาย  จําเลยที่  ๓  ดํารงตําแหนงผูบัญชาการ

ระหวาง 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๒



ตํารวจแหงชาติเปนผูบังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจหนาท่ี 

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและจําเลยที่   ๔   

ดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจนครบาล  มีอํานาจหนาท่ีส่ังการและบังคับบัญชาขาราชการตํารวจ 

สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลและเปนผูบัญชาการเหตุการณตามแผนรักษาความสงบ   

(กรกฎ/๔๘)  ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  มีอํานาจหนาท่ีส่ังการแกไขปญหาการกอความไมสงบ 

ในเขตกรุงเทพมหานครและรับผิดชอบในการแกไขสถานการณเพ่ือใหเกิดเอกภาพในการปฏิบัติ   

เมื่อระหวางวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๑  ถึงวันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๑  เวลากลางคืนและกลางวันตอเนื่องกัน  

จําเลยท้ังส่ีรวมกันกระทําความผิด  กลาวคือ  เมื่อวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๑  เวลาประมาณ  ๒๓  นาฬิกา  

จําเลยที่  ๑  เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษที่ทําเนียบรัฐบาลชั่วคราวภายในทาอากาศยานดอนเมือง  

โดยเรียกจําเลยที่  ๓  เขารายงานสถานการณการชุมนุมเพ่ือวิเคราะหสถานการณและพิจารณา 

เรื่องการรักษาความสงบในวันประชุมรวมกันของสมาชิกรัฐสภา  เนื่องจากกลุมพันธมิตรประชาชน 

เพ่ือประชาธปิไตยประกาศจะขัดขวางการเขาประชุมของสมาชิกรัฐสภาเพ่ือมิใหรัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภา  

โดยเคล่ือนมวลชนมาปดลอมรัฐสภาตั้งแตชวงค่ําของวันท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๑  จําเลยที่  ๓  และที่  ๔  

พรอมคณะเดินทางไปพบจําเลยที่  ๒  ที่ทําเนียบรัฐบาลชั่วคราวและรายงานสถานการณใหจําเลยท่ี  ๒  ทราบ  

จําเลยที่  ๒  ส่ังการใหจําเลยที่  ๓  ไปดําเนินการใหสมาชิกรัฐสภาเขาประชุมเพ่ือรับฟงการแถลงนโยบาย

ของรัฐบาลใหได  เมื่อจําเลยที่  ๓  ขอเขาพบจําเลยที่  ๑  เพ่ือรับทราบนโยบาย  จําเลยที่  ๒   

อธิบายใหจําเลยที่  ๑  ทราบวา  ไดส่ังการใหจําเลยที่  ๓  ไปดําเนินการแลว  จําเลยท่ี  ๑  จึงมีคําส่ัง 

ใหดํ า เนินการเปดทางใหสมาชิกรัฐสภาเขาประชุมให ได   กับให จํา เลยท่ี   ๓  รีบไปปฏิบัติ   

จากการประชุมคณะรัฐมนตร ี ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหจําเลยที่  ๒  เปนผูรับผิดชอบแกไขสถานการณ  

ติดตามตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติของสํานักงานตํารวจแหงชาติและกํากับดูแลการรักษาความสงบเรียบรอย 

ในวันประชุมรวมกันของสมาชิกรัฐสภา  โดยใหประสานส่ังการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  หนวยงาน  

และบุคคลผูเกี่ยวของ  ตอมาวันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๑  เวลา  ๑.๔๐  นาฬิกา  จําเลยที่  ๒  พรอมคณะ

เดินทางไปที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลเพ่ือแจงมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวแกเจาหนาที่ตํารวจ   

โดยกําชับใหเจาหนาที่ตํารวจตองเปดทางใหสมาชิกรัฐสภาเขาประชุมใหได  ขณะนั้นมีจําเลยที่  ๓   

พรอมคณะเขารับฟงการมอบนโยบาย  แลวจําเลยท่ี  ๒  เดินทางกลับ  หลังจากนั้นจําเลยที่  ๓   

แจงมติคณะรัฐมนตรีและการมอบนโยบายดังกลาวใหจําเลยที่  ๔  ทราบ  โดยมอบหมายใหจําเลยที่  ๔  

รับผิดชอบดําเนินการในฐานะผูบัญชาการเหตุการณตามแผนรักษาความสงบ  (กรกฎ/๔๘)   

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๒



และอนุมัติใหใชกําลังเจาหนาที่จากหนวยงานตาง ๆ  ตามที่รองขอ  ตอมาเวลา  ๔.๓๐  นาฬิกา   

จําเลยที่  ๔  พรอมคณะไดรวมประชุมกําหนดแผนปฏิบัติการ  มีการมอบหมายแบงหนาที่กันปฏิบัติ   

เวลาประมาณ  ๖  นาฬิกา  เจาหนาที่ตํารวจภายใตการส่ังการของจําเลยท่ี  ๔  ระดมใชแกสน้ําตาชนิดยิง 

และขวางผลักดันผูชุมนุมท่ีปดทางเขารัฐสภาบริเวณประตูประสาทเทวริทธิ์ดานถนนราชวิถี   

ตอเนื่องบริเวณแยกอูทองใน  จนสามารถเปดเสนทางได  เปนเหตุให  นายธัญญา  กุลแกว  ขาขาด   

นางสาวนาฏยา  ธิยา  นิ้วเทาขวาขาดและนองซายเปนแผลฉกรรจ  กับมีผูไดรับบาดเจ็บอีกจํานวนมาก  

เวลาประมาณ  ๙  นาฬิกา  จําเลยที่  ๒  ประกาศลาออกจากตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี  เมื่อจําเลยที่  ๑  

แถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว  ผูชุมนุมไดกลับเขามาปดลอมรัฐสภาทําใหสมาชิกรัฐสภาไมสามารถ 

ออกจากรัฐสภาได  เวลา  ๑๔  นาฬิกา  จําเลยท่ี  ๔  มอบหมายให  พลตํารวจตรี  เอกรัตน  มีปรีชา   

รองผูบัญชาการตํารวจนครบาล  นําเจาหนาที่ตํารวจผลักดันผูชุมนุมเพ่ือเปดเสนทางใหสมาชิกรัฐสภา 

ออกจากรัฐสภา  โดย  พลตํารวจตรี  เอกรัตน  เจรจากบั  นายวีระ  สมความคิด  แกนนําผูชุมนุม  เพ่ือขอใหเปดทาง 

แตไดรับการปฏิเสธ  ครั้นเวลา  ๑๖.๐๔  นาฬิกา  ถึง  ๑๗  นาฬิกา  เจาหนาท่ีตํารวจจึงเขาผลักดัน 

โดยการยิงแกสน้ําตาใส ผูชุมนุมจนสามารถผลักดันผูชุมนุมถอยรนพนประตูประสาทเทวริทธิ์   

และนําสมาชิกรฐัสภาออกมาจากอาคารรฐัสภาได  แตเปนเหตใุหมีผูไดรับบาดเจ็บจากแกสน้ําตาอีกจํานวนมาก  

นอกจากนั้นมีผูชุมนุมจํานวนหนึ่งที่ถูกผลักดันจากแยกการเรือนจะเดินทางผานกองบัญชาการตํารวจนครบาล

ดานถนนศรีอยุธยาเพ่ือกลับไปยังทําเนียบรัฐบาลแตถูกเจาหนาที่ตํารวจสกัดและยิงดวยแกสน้ําตา   

กลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยซึ่งชุมนุมอยูท่ีทําเนียบรัฐบาลทราบเรื่องจึงประกาศใหผูชุมนุม

เดินทางไปที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล  เพ่ือผลักดันเจาหนาท่ีตํารวจใหเปดเสนทางถนนศรีอยุธยา  

จนกระทั่งเวลาประมาณ  ๑๙  นาฬิกา  เจาหนาท่ีตํารวจท่ีอยูดานหนาและภายในกองบัญชาการตํารวจนครบาล  

ยิงแกสน้ําตาใสผูชุมนุมเปนเหตุให  นางสาวอังคณา  ระดับปญญาวุฒ ิ เสียชีวิต  นายชิงชัย  อุดมเจริญกิจ  

ขอมือขวาขาด  ปอดฉีกขาด  กลองเสียงเสียหาย  นายตี๋  แซเตียว  ขาขาด  และมีผูไดรับบาดเจ็บจํานวนมาก  

อันเปนผลมาจากการปฏิบัติหนาที่เกินกวาเหตุของเจาหนาท่ีตํารวจที่ปฏิบัติตามคําส่ังของจําเลยที่  ๔  

การท่ีจําเลยที่  ๑  มีอํานาจยับย้ังการปฏิบัติราชการใด ๆ  เมื่อทราบวามีผูไดรับบาดเจ็บตั้งแตชวงเชา  

จําเลยที่  ๑  ควรจะตองส่ังการเพ่ือยับย้ังมิใหเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติการเชนนี้อีก  แตจําเลยที่  ๑   

หาไดส่ังยับย้ังกลับปลอยปละละเลยใหเจาหนาที่ตํารวจกระทําการอันรุนแรงซ้ําอีกในชวงบายและค่ํา  

จําเลยที่  ๒  เปนผูส่ังการใหเปดทางใหสมาชิกรัฐสภาเขาประชุมใหได  ยอมเล็งเห็นผลไดวาเจาหนาท่ีตํารวจ

ตองไปสลายผูชุมนุมที่ปดทางเขารัฐสภาเพ่ือเปดทางเขารัฐสภาดวยการใชความรุนแรง  โดยมุงหวัง 
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เพ่ือเปดทางใหได  จําเลยท่ี  ๓  เมื่อทราบวาการใชแกสน้ําตาทําใหมีผูไดรับบาดเจ็บสาหัสยอมมีอํานาจ 

ส่ังการใหหยุดย้ังการกระทําท่ีเปนอันตรายตอประชาชนได  แตจําเลยที่  ๓  กลับเพิกเฉยไมส่ังการ 

ใหหยุดย้ังการกระทําดังกลาว  อันเปนการไมรับผิดชอบตอตําแหนงหนาที่ของตน  จําเลยที่  ๔   

เปนผูควบคุมเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติการ  เมื่อเจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติหนาท่ีเกินกวาเหตุมีผูไดรับบาดเจ็บ

และเสียชีวิต  แตจําเลยที่  ๔  กลับไมทบทวนวิธีการปฏิบัติหรือหยุดย้ังการกระทําที่เปนอันตรายตอประชาชน  

ท้ังยังส่ังใหดําเนินการเชนเดิมอีกในชวงบายและค่ํา  การกระทําหรือละเวนการกระทําของจําเลยทั้งส่ี 

จึงเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด   

เหตุเกิดที่บริเวณหนารัฐสภา  ถนนอูทองใน  ถนนพิชัย  ถนนสุโขทัย  หนากองบัญชาการตํารวจนครบาล  

ลานพระบรมรูปทรงมา  และบริ เวณใกล เคียง  เขตดุ สิต  กรุง เทพมหานคร  ขอใหลงโทษ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๘๓,  ๑๕๗ 

จําเลยทั้งส่ีใหการปฏิเสธ 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิจารณาแลว  พิพากษายกฟอง 

โจทกอุทธรณตอท่ีประชุมใหญศาลฎีกาขอใหลงโทษจําเลยที่  ๔  ตามฟอง 

พิเคราะหพยานหลักฐานจากการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ประกอบรายงานการไตสวนของโจทกและที่คูความไมอุทธรณโตแยงกัน  ขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา  

ขณะเกิดเหตุ  จําเลยที่  ๑  ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  

จําเลยที่  ๒  ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี  จําเลยท่ี  ๓  

ดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และจําเลยท่ี  ๔  ดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจนครบาล  

และเปนผูบัญชาการเหตุการณตามแผนรักษาความสงบ  (กรกฎ/๔๘)  ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

เอกสารหมาย  จ. ๘๒  มีอํานาจหนาท่ีในการแกไขปญหาการกอความไมสงบในเขตกรุงเทพมหานคร 

และรับผิดชอบในการแกไขสถานการณเพ่ือใหเกิดเอกภาพในการปฏิบัติดวยรัฐบาลภายใตการนํา 

ของจําเลยท่ี  ๑  ประกาศจะแถลงนโยบายตอรัฐสภา  โดยประธานรัฐสภาไดเรียกประชุมรวมกัน 

ของสมาชิกรัฐสภาเพ่ือรับฟงการแถลงนโยบายของรัฐบาล  ณ  รัฐสภา  ในวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๑  

เวลา  ๙.๓๐  นาฬิกา  ตามหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม  เอกสารหมาย  จ. ๑๓๒  

และ  จ. ๑๓๓  ขณะเดียวกันกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยซึ่งชุมนุมอยูท่ีทําเนียบรัฐบาล

ประกาศจะขัดขวางการเขาประชุมของสมาชิกรัฐสภาเพ่ือมิใหรัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภา  โดยเคล่ือนมวลชน

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๒



มาปดลอมรัฐสภาตั้งแตชวงค่ําของวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๑  ในวันดังกลาว  เวลาประมาณ  ๒๓  นาฬิกา  

จําเลยที่  ๑  เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษที่ทําเนียบรัฐบาลชั่วคราวภายในทาอากาศยานดอนเมือง  

โดยเรียกจําเลยที่  ๓  เขารายงานสถานการณการชุมนุมของกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย 

ท่ีปดลอมรัฐสภา  จําเลยที่  ๓  และที่  ๔  พรอมคณะเดินทางไปท่ีทําเนียบรัฐบาลชั่วคราวและจําเลยที่  ๓  

รายงานสถานการณใหจําเลยท่ี  ๒  ทราบ  จําเลยท่ี  ๒  ส่ังการใหจําเลยท่ี  ๓  กลับไปปฏิบัติหนาที่   

เมื่อจําเลยท่ี  ๓  ขอเขาพบจําเลยที่  ๑  เพ่ือรับทราบนโยบาย  จําเลยที่  ๒  อธิบายใหจําเลยท่ี  ๑  

ทราบวาไดส่ังการใหจําเลยที่  ๓  ไปดําเนินการแลว  จําเลยที่  ๑  จึงส่ังการใหจําเลยท่ี  ๓  รีบไปปฏิบัติ  

จําเลยที่  ๓  และที่  ๔  พรอมคณะไดเดินทางกลับไปยังกองบัญชาการตํารวจนครบาล  กอนการประชุม

คณะรัฐมนตรี  นายชูศักดิ์  ศิรินิล  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ไดประสานงานสอบถาม  นายชัย  ชิดชอบ  

ประธานรัฐสภาวาจะเล่ือนหรือยายสถานที่ประชุมรัฐสภาไดหรือไม  ไดรับแจงวาไมสามารถเล่ือน 

หรือยายสถานที่ประชุมไดเนื่องจากเวลากระชั้นชิดเกินไปและการยายสถานที่ประชุมตองไดรับการลงมติ

จากสมาชิกรัฐสภา  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติใหเตรียมพรอมที่จะแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามกําหนดเดิม

และมอบหมายใหจําเลยที่  ๒  ติดตามตรวจสอบสถานการณและกํากับดูแลการรักษาความสงบเรียบรอย

ในวันประชุมรวมกันของสมาชิกรัฐสภา  โดยใหประสานส่ังการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  หนวยงาน 

และบุคคลผูเกี่ยวของตามสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  เอกสารหมาย  จ. ๘๖  และ  จ. ๑๓๕   

ตอมาเวลา  ๑.๔๐  นาฬิกา  ของวันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๑  จําเลยท่ี  ๒  พรอมคณะเดินทาง 

ไปที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล  เพ่ือแจงมติคณะรัฐมนตรีแกเจาหนาท่ีตํารวจและมอบนโยบาย 

ใหดําเนินการใหสมาชิกรัฐสภาเขาประชุมเพ่ือรับฟงการแถลงนโยบายของรัฐบาล  โดยมีจําเลยที่  ๓  

พรอมคณะเขารับฟงการมอบนโยบายตามบันทึกการถอดเทปการประชุม  เอกสารหมาย  จ.  ๙๒   

และภาพถาย  หมาย  จ. ๙๔  สวนจําเลยที่  ๔  ไมไดเขารับฟงเพราะไปปฏิบัติภารกิจอื่น  จากนั้นจําเลยที่  ๒  

เดินทางกลับ  เมื่อจําเลยที่  ๔  เดินทางกลับมากองบัญชาการตํารวจนครบาล  จําเลยที่  ๓  ไดแจง 

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของจําเลยที่  ๒  ใหจําเลยท่ี  ๔  ทราบ  และจําเลยที่  ๔  พรอมคณะ 

ไดรวมประชุมกําหนดแผนปฏิบัติการ  โดยมอบหมายแบงหนาท่ีกันปฏิบัติ  ตอมาเวลาประมาณ  ๖  นาฬิกา  

เจาหนาท่ีตํารวจใชแกสน้ําตาชนิดยิงและขวางผลักดันผูชุมนุมที่ปดทางเขาอาคารรัฐสภาบริเวณประตู

ประสาทเทวริทธิ์ดานถนนราชวิถีตอเนื่องบริเวณแยกอูทองใน  จนสามารถเปดทางใหคณะรัฐมนตรี 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๒



และสมาชิกรัฐสภาเขารวมประชุมไดจากเหตุการณดังกลาวมี  นายธัญญา  กุลแกว  ขาขาด  นางสาวนาฏยา  ธิยา  

นิ้วเทาขวาขาดและนองซายมีบาดแผลฉกรรจ  กับมีผูไดรับบาดเจ็บอีกจํานวนมาก  ครั้นเวลาประมาณ  ๙  นาฬิกา  

จําเลยท่ี  ๒  ไดประกาศลาออกจากตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี  ในระหวางจําเลยที่  ๑  แถลงนโยบาย

ตอรัฐสภา  ผูชุมนุมกลับเขามาปดลอมรัฐสภาอีกครั้ง  เมื่อจําเลยท่ี  ๑  แถลงนโยบายเสร็จ  จําเลยที่  ๑  

คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาไมสามารถเดินทางออกจากรัฐสภาได  จําเลยที่  ๑  และสมาชิกรัฐสภาบางสวน

ตองปนกําแพงออกมาและสํานักงานตํารวจแหงชาตินําเฮลิคอปเตอรมารับจําเลยที่  ๑  ออกไป   

แตมีคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาบางสวนยังติดอยูในรัฐสภา  จนกระทั่งเวลาประมาณ  ๑๔  นาฬิกา  

พลตํารวจตรี  เอกรัตน  มีปรีชา  รองผูบัญชาการตํารวจนครบาล  นําเจาหนาที่เดนิทางไปที่แยกการเรือน

และเจรจากับ  นายวีระ  สมความคิด  แกนนําผูชุมนุม  เพ่ือขอใหเปดทางแตไดรับการปฏิเสธ   

พลตํารวจตรี  เอกรัตน  จึงนําเจาหนาที่ตํารวจเขาผลักดันผูชุมนุม  โดยใชแกสน้ําตาจนสามารถ 

ผลักดันผูชุมนุมจากบริเวณแยกการเรือนถอยรนพนประตูประสาทเทวริทธิ์และนําคณะรัฐมนตรี 

กับสมาชิกรัฐสภาออกมาจากรัฐสภาได  ทําใหมีผูไดรับบาดเจ็บจํานวนมาก  ตอมากลุมพันธมิตรประชาชน

เพ่ือประชาธิปไตยเดินทางไปชุมนุมที่หนากองบัญชาการตํารวจนครบาล  พลตํารวจตรี  โกสินทร  บุญสราง  

เจรจาใหผูชุมนุมถอยกลับไป  แตผูชุมนุมไมยินยอมและทําราย  พลตํารวจตรี  โกสินทร  จนสลบ  หลังจากนั้น

เวลาประมาณ  ๑๙  นาฬิกา  เจาหนาท่ีตํารวจท่ีอยูดานหนาและภายในกองบัญชาการตํารวจนครบาล 

ยิงแกสน้ําตาผลักดันผูชุมนุม  ทําให  นางสาวอังคณา  ระดับปญญาวุฒิ  เสียชีวิต  นายชิงชัย  อุดมเจริญกิจ  

ขอมือขวาขาด  ปอดฉีกขาด  กลองเสียงเสียหาย  และ  นายตี๋  แซเตียว  ขาขาด  กับมีผูไดรับบาดเจ็บอีกจํานวนมาก  

ตามภาพถายและบัญชีผูบาดเจ็บ  เอกสารหมาย  จ. ๗๐  ถึง  จ. ๗๒  และ  จ. ๘๔  หลังเกิดเหตุ

คณะกรรมาธิการวุฒิสภารายงานวามีผูเสียชีวิต  ๒  ราย  และมีผูไดรับบาดเจ็บ  ๔๗๑  ราย  ศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษายกฟอง  โจทกมิไดอุทธรณขอใหลงโทษ 

จําเลยที่  ๑  ถึงที่  ๓  คดีสําหรับจําเลยที่  ๑  ถึงท่ี  ๓  จึงเปนอันยุติ 

คดีมีปญหาตองวินิจฉัยประการแรกวา  ที่ประชุมใหญศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาอุทธรณ 

ของโจทกหรือไม  จําเลยที่  ๔  ย่ืนคําแกอุทธรณวา  โจทกอุทธรณขอใหลงโทษเฉพาะจําเลยที่  ๔  ซึ่งมิใช

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  โดยไมไดอุทธรณขอใหลงโทษจําเลยที่  ๑  และที่  ๒  ซึ่งเปนผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมือง  ที่ประชุมใหญศาลฎีกาจึงไมมีอํานาจพิจารณาอุทธรณของโจทก  เห็นวา  พระราชบัญญัติ

้หนา   ๑๓
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

ที่ใชบังคับขณะโจทกย่ืนฟองคดีนี้  มาตรา  ๙  บัญญัติวา  ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี  ดังตอไปนี้  

(๑)  คดีท่ีมีมูลแหงคดีเปนการกลาวหาวานายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  …กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ

ตามประมวลกฎหมายอาญา...(๒)  คดีที่มีมูลแหงคดีเปนการกลาวหาบุคคลตาม  (๑)  หรือบุคคลอื่น 

เปนตัวการ  ผูใช  หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญาตาม  (๑)  เมื่อคดีนี้มีมูลแหงคดี 

เปนการกลาวหาจําเลยท่ี  ๔  เปนตัวการในการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการรวมกับ 

จําเลยที่   ๑  และท่ี  ๒  ซึ่ งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีตามลําดับ   

ซึ่งอยูในเขตอํานาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ตามมาตรา  ๙  (๒)  

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  โจทกยอมมีสิทธิอุทธรณคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  

มาตรา  ๑๙๕  วรรคส่ี  องคคณะวินิจฉัยอุทธรณมีมติเปนเอกฉันทวา  การที่โจทกไมอุทธรณขอใหลงโทษ

จําเลยที่  ๑  และที่   ๒  ไมทําใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาไมมีอํานาจพิจารณาอุทธรณของโจทก   

คําแกอุทธรณของจําเลยที่  ๔  ขอนี้ฟงไมขึ้น 

ปญหาตองวินิจฉัยประการตอไปมีวา  อุทธรณของโจทกชอบดวยกฎหมายหรือไม  ในปญหานี้

จําเลยที่  ๔  ตอสูวา  ขณะโจทกย่ืนอุทธรณยังไมไดประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงตองบังคับตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๘  วรรคสาม  อันเปนกฎหมายที่ใชในขณะ

กระทําความผิด  โดยผูมีสิทธิอุทธรณตองเปนผูตองคําพิพากษาและมีพยานหลักฐานใหมซึ่งอาจทําให

ขอเท็จจริงเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญ  อุทธรณของโจทกไมตองดวยหลักเกณฑดังกลาว   

จึงเปนอุทธรณที่ไมชอบดวยกฎหมาย  เห็นวา  ขณะโจทกย่ืนอุทธรณไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  โดยมาตรา  ๑๙๕  วรรคส่ี  บัญญัติวา  “คําพิพากษา 

ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหอุทธรณตอที่ประชุมใหญศาลฎีกา 

ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษา”   

แมความในวรรคทายจะบัญญัติวา  หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณตามวรรคส่ีและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
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ตามวรรคหา  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง  และปรากฏวาในขณะโจทกย่ืนอุทธรณยังไมมีการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๙๕  วรรคส่ี  ไดบัญญัติไวชัดแจงแลววา 

คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหอุทธรณตอท่ีประชุมใหญ 

ศาลฎีกาไดภายในสามสิบวันนับแตวันมีคําพิพากษา  อันเปนบทบัญญัติรับรองและคุมครองท่ีมีลักษณะ 

การใหสิทธิยอมมีผลใชบังคับทันที  และเปนไปตามหลักการท่ีบัญญัติในมาตรา  ๒๕  วรรคสอง   

ที่วา  “สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  หรือใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  แมยังไมมีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใชบังคับ  บุคคลหรือชุมชน 

ยอมสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพนั้นไดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ”  ฉะนั้น  โจทกจึงมีสิทธิอุทธรณ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๙๕  วรรคส่ี  ไดทันที   

เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ซึ่งเปนกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับในขณะโจทก 

ย่ืนอุทธรณไมไดกําหนดหลักเกณฑการอุทธรณวาตองเปนผูท่ีตองคําพิพากษาและมีพยานหลักฐานใหม  

อุทธรณโจทกจึงไมตองหาม  สวนที่จําเลยที่  ๔  ยกขอตอสูวา  โจทกอุทธรณเฉพาะจําเลยท่ี  ๔  เพียงคนเดียว  

ทั้งที่ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวกับจําเลยทั้งหมดมีความเกี่ยวของสัมพันธไมอาจแยกจากกัน   

จึงเปนการดําเนินคดีโดยไมสุจริต  นอกจากนี้กรณีการสลายการชุมนุมกลุมแนวรวมประชาธิปไตย 

ตอตานเผด็จการแหงชาติ  (นปช.)  เมื่อป  ๒๕๕๓  โจทกวินิจฉัยวาผูกําหนดนโยบายและควบคุมส่ังการ

ไมมีมูลความผิด  แตคดีนี้โจทกกลับวินิจฉัยวาจําเลยท่ี  ๑  และที่  ๒  ซึ่งเปนผูกําหนดนโยบาย 

และจําเลยที่  ๓  และที่  ๔  ซึ่งเปนผูควบคุมการปฏิบัติตองรับผิด  ท้ังท่ีเปนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี

ของรัฐตอผูชุมนุมทางการเมืองเชนเดียวกัน  จึงเปนการเลือกปฏิบัติ  องคคณะวินิจฉัยอุทธรณมีมติ 

เปนเอกฉันทวา  การไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวินิจฉัยวาขอกลาวหาใดมีมูลความผิด  รวมถึงการใชสิทธิ

อุทธรณจําเลยคนใดหรือไม  เปนดุลพินิจของโจทกท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยตามขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน 

จากการไตสวนขอเท็จจริงในสํานวนแตละคดี  คําแกอุทธรณขอนี้ของจําเลยท่ี  ๔  ฟงไมขึ้นเชนกัน   

ปญหาตองวินิจฉัยในประการสุดทายวา  จําเลยท่ี  ๔  กระทําความผิดตามฟองหรือไม   

โจทกอุทธรณวา  จําเลยที่  ๔  สามารถดําเนินการเล่ือนวันประชุมรัฐสภาหรือเปล่ียนสถานที่ประชุม   
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เพ่ือหลีกเล่ียงการกอใหเกิดอันตรายตอประชาชนผูชุมนุมได  เห็นวา  ขณะเกิดเหตุจําเลยที่  ๔   

เปนผูบัญชาการตํารวจนครบาลและไดรับมอบหมายใหเปนผูบัญชาการเหตุการณ  การจะเล่ือนวันประชุม

รัฐสภาหรือเปล่ียนสถานที่ประชุมไมใชอํานาจหนาท่ีของจําเลยที่  ๔  แตเปนอํานาจหนาท่ีของ 

ฝายการเมืองที่จะตัดสินใจ  และขอเท็จจริงไดความวา  ในคืนวันท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๑  นายชูศักดิ์  ศิรินิล  

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดประสานงานกับประธานรัฐสภาแลว  ไดรับแจงวาไมสามารถเล่ือน 

หรือยายสถานท่ีประชุมได  เนื่องจากแจงเวลากระชั้นชิดเกินไปและการยายสถานที่ประชุมตองไดรับ 

การลงมติจากสมาชิกรัฐสภา  เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติใหเตรียมพรอมแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามกําหนดเดิม  

จําเลยที่  ๔  จึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีจะตองผลักดันผูชุมนุมเพ่ือเปดทางเขารัฐสภา  

ปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณของโจทกตอไปมีวา  การที่เจาหนาที่ตํารวจภายใตการบังคับบัญชา 

ของจําเลยที่   ๔  ในฐานะผูบัญชาการเหตุการณใชแกสน้ําตาเขาสลายการชุมนุมเพ่ือเปดทาง 

ใหคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาเขาประชุมรัฐสภาในชวงเชา  และใชแกสน้ําตาผลักดันผูชุมนุม 

เพ่ือนําคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาออกจากรัฐสภาในชวงบาย  กับเหตุการณใชแกสน้ําตาผลักดัน 

ผูชุมนุมท่ีบริเวณหนากองบัญชาการตํารวจนครบาลในชวงค่ําของวันเกิดเหตุ  เปนไปตามขั้นตอน 

ของแผนรักษาความสงบ  (กรกฎ/๔๘)  และเปนการกระทําเกินกวาเหตุ  หรือไม  เห็นวา  เหตุการณในชวงเชา

ของวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๑  ขอเท็จจริงไดความจาก  พันตํารวจเอก  ลือชัย  สุดยอด  ซึ่งไดรับมอบหมาย 

ใหนํากําลังไปผลักดันผูชุมนุมท่ีประตูรัฐสภาเพ่ือเปดทางใหสมาชิกรัฐสภาเขาประชุมใหการตอ

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  วาไดมีการเจรจากับผูชุมนุมมาตั้งแตชวงหัวค่ําของวันท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๑  

แตการเจรจาไมประสบผลสําเร็จ  พันตํารวจเอก  ไพฑูรย  มณีอินทร  พันตํารวจโท  สําเริง  สงเสียง  

และ  รอยตํารวจโท  สละ  สีนวลพลอย  เบิกความยืนยันวา  กอนใชแกสน้ําตาผลักดันผูชุมนุมนั้น   

พันตํารวจโท  สําเริง  และพลขับนํารถโมบาย  (รถเย็นทั่วหลา)  ประชาสัมพันธใหผูชุมนุมที่ปดทางเขาออก

รัฐสภาและบริเวณถนนราชวิถีดานประตูประสาทเทวริทธิ์สลายตัวไปชุมนุมบริเวณถนนอูทองใน   

สวน  พันตํารวจเอก  ไพฑูรย  ประกาศเตือนทางโทรโขง  แตผูชุมนุมไมเชื่อฟง  ทําใหตองประกาศตอไปวา 

เจาหนาท่ีตํารวจจะใชมาตรการจากเบาไปหาหนัก  หากไมสําเร็จจะใชกําลังผลักดันและใชแกสน้ําตา  

ตอมาในเวลา  ๖  นาฬิกาเศษ  จึงมีการใชแกสน้ําตา  สอดคลองกับ  นายนันทสิทธิ์  นิตยเมธา  ชางภาพ

ศูนยภาพเดอะเนชั่นที่เบิกความวา  เวลาประมาณ  ๖  นาฬิกา  พยานประจําจุดบริเวณแนวลวดหนาม

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๒



บนถนนราชวิถีดานผูชุมนุมที่จะมุงหนาไปแยกการเรือน  ไดยินเจาหนาที่ตํารวจพูดผานเครื่องขยายเสียง

จับใจความไดวาใหผูชุมนุมถอยไปท่ีถนนอูทองใน  พยานเขาใจวาเปนการเตือน  หลังจากนั้นประมาณสิบนาที 

ไดยินเสียงคลายระเบิดดานประตูรัฐสภา  แม  นายสกล  สนธิรัตน  ผูส่ือขาวสํานักเนชั่นใหการตอ 

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  วาเจาหนาท่ีตํารวจยิงแกสน้ําตาโดยไมประกาศเตือน  แตพยานอยูในกลุมพันธมิตร 

ที่หนารัฐสภาซึ่งมีเสียงปราศรัยของผูนําการชุมนุม  สาเหตุที่พยานไมไดยินเสียงของเจาหนาที่ตํารวจ 

จึงอาจเปนเพราะเสียงปราศรัยของผูนําการชุมนุมกลบเสียงเตือนของเจาหนาท่ีตํารวจ  ซึ่งตามแผนรักษาความสงบ  

(กรกฎ/๔๘)  ในขั้นตอนที่  ๒  ขั้นการปองกัน  (ขณะเกิดเหตุ)  ขอ  (๔)  ระบุวา  “ใชการเจรจาตอรอง

หรือปฏิบัติการใด ๆ  เพ่ือคล่ีคลายสถานการณ  โดยใชมาตรการจากเบาไปหาหนัก”  แตไมไดกําหนด

รายละเอียดของมาตรการจากเบาไปหาหนักนั้นจะตองปฏิบัติอยางไร  ดังนั้น  การใชมาตรการ 

จากเบาไปหาหนักจึงตองมีความเหมาะสมกับสถานการณซึ่งก็ไดความวา  เจาหนาท่ีตํารวจไดมีการเจรจา

กับผูชุมนุมตั้งแตชวงค่ําของคืนวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๑  และเชาของวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๑   

กอนใชแกสน้ํ าตาผลักดันผูชุมนุม  เจาหนาที่ตํารวจไดมีการประกาศแจงเตือนผูชุมนุมแลว   

อีกทั้งขอเท็จจริงไดความจาก  พันตํารวจเอก  ไพฑูรย  กับ  รอยตํารวจโท  สละ  วา  ขณะเดินหนาใชโล 

เขาผลักดันผูชุมนุม  กลับถูกกลุมผูชุมนุมทางดานถนนพิชัยยิงหนังสติ๊ก  ขวางกอนหิน  ทอนไม   

ขวดน้ํา  และประทัดเขาใส  ไมมีทาทีวาจะถอย  พันตํารวจเอก  ไพฑูรย  จึงส่ังการใหใชแกสน้ําตายิงเขาใส 

แนวยางรถยนตของกลุมผูชุมนุมในระยะ  ๕๐  หลา  เพ่ือใหผูชุมนุมออกไป  หากเจาหนาท่ีตํารวจ 

เขาใกลผูชุมนุมเกินไปอาจจะเกิดอันตรายจากอาวุธปน  ระเบิดปงปอง  และคันธงเหล็กแหลมของผูชุมนุมได  

ทั้งยังอาจเกิดอันตรายจากน้ํามันที่กลุมผูชุมนุมราดไวดวย  เมื่อผลักดันผูชุมนุมจนผูชุมนุมถอยรน 

พนแนวประตูประสาทเทวริทธิ์  เจาหนาที่ตํารวจจึงหยุดยิงแกสน้ําตาแลวหยุดตั้งแถวตรึงกําลัง 

รักษาพ้ืนท่ีไว  ตามพฤติการณที่ไดความดังกลาวแสดงใหเห็นวาเจาหนาท่ีตํารวจไมอาจผลักดันผูชุมนุม

โดยใชโลในระยะประชิดไดเพราะอาจเกิดอันตรายตอเจาหนาที่ตํารวจ  ทั้งไดความวากองบัญชาการ

ตํารวจนครบาลมีหนังสือขอรถดับเพลิงจากกรุงเทพมหานครตั้งแตวันท่ี  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๑   

ตามหนังสือเอกสารหมาย  ล. ๑๘๑  และ  พันตํารวจเอก  ไพฑูรย  เบิกความวา  ไดโทรศัพทติดตอประสานงาน 

ขอรถดับเพลิงจากผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตไมสามารถติดตอได  ทําใหไมสามารถใชน้ําฉีด 

ผลักดันผูชุมนุมกอนใชแกสน้ําตาได  การที่เจาหนาที่ตํารวจใชแกสน้ําตาผลักดันผูชุมนุมใหเปดทาง 
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เพ่ือไมตองเขาประชิดกลุมผูชุมนุม  จึงเปนวิธีดําเนินการที่จําเปนและเหมาะสมภายใตสถานการณคับขันเชนนั้น  

แมการสลายการชุมนุมจะมีผูไดรับบาดเจ็บหลายคนโดย  นายธัญญา  กุลแกว  ไดรับบาดเจ็บสาหัสขาซายขาด  

แตไดความจากถอยคําของ  พันตํารวจเอก  กําธร  อุยเจริญ  ใหการตอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  วา   

ในวันรุงขึ้นพยานไปตรวจที่เกิดเหตุบริเวณท่ี  นายธัญญา  ขาขาด  พบสารโปแตสเซียมคลอเรต 

อันเปนสารประกอบของลูกระเบิดดินดําหรือดินเทาอยูท่ีพ้ืนและฝาผนัง  สารดังกลาวไมมีอยูในแกสน้ําตา  

แตจะมีอยูในระเบิดปงปอง  หรือพลุไฟที่นํามาดัดแปลงเปนระเบิด  และตามรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  

เอกสารหมาย  ล. ๑๐๗  ระบุวา  ในท่ีเกิดเหตุมีรองรอยของคราบเขมาวัตถุระเบิดสีดําบริเวณเสาและพ้ืน  

พบหลุมระเบิดขนาดกวางประมาณ  ๑๐  เซนติเมตร  ลึก  ๓  เซนติเมตร  เชื่อวามีการระเบิดจาก 

ระเบิดแสวงเครือ่งที่ทําขึ้นเอง  โดยใชวัตถุระเบิดแรงต่ําประเภทดินดําหรือดินเทา  น้ําหนักไมเกิน  ๕๐๐  กรัม  

จุดระเบิดดวยสายชนวน  หรือขวางปาใหเกิดการเสียดสี  ทําใหเกิดระเบิดเปนเหตุให  นายธัญญา 

ไดรับบาดเจ็บสาหัสดังกลาวและเปนไปไมไดท่ีการบาดเจ็บของ  นายธัญญา  จะเกิดจากแกสน้ําตา 

ที่มีสารระเบิด  RDX  เพียง  ๗  กรัม  ทั้งตามประมวลภาพเหตุการณหมาย  จ. ๗๐  ก็ปรากฏคราบเขมา

บริเวณหนาประตูประสาทเทวริทธิ์  สอดคลองกับคําใหการของ  พลตํารวจตรี  ภูวดล  วุฑฒกนก   

และ  พันเอก  ชาติชาย  สุคนธสิงห  ใหการตอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทํานองเดียวกันวาแกสน้ําตา 

ไมมีความรุนแรง  ไมมีสะเก็ดระเบิดที่จะทําอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือแขนขาขาดไดเพราะมีสาร  RDX  

เพียง  ๗  กรัม  พันตํารวจเอก  สมภพ  พุฒศรี  เบิกความวา  สาร  RDX  ในแกสน้ําตาเปนสารบริสุทธิ์  

เมื่อเกิดการขยายตัวหรือระเบิดจะไมทิ้งคราบเขมาใด ๆ  พลตํารวจโท  อัมพร  จารุจินดา  ก็เบิกความ

ตอบทนายจําเลยที่  ๓  วา  ที่ผานมาในประเทศไทยไมเคยปรากฏวามีผูเสียชีวิต  หรือแขนขาขาด 

จากการใชแกสน้ําตา  ขอเท็จจริงจากการไตสวนจึงฟงไมไดแนชัดวา  นายธัญญา  ไดรับบาดเจ็บสาหัส 

จากแกสน้ําตาท่ีเจาหนาที่ตํารวจใชผลักดันผูชุมนุม  ท้ังการใชแกสน้ําตามีการใชในระยะเวลาไมนาน  

หลังจากผลักดันผูชุมนุมจนสามารถเปดทางเขารัฐสภาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดแลว  เจาหนาท่ีตํารวจ

เพียงตั้งแถวเปนแนวปองกันผูชุมนุมไวเทานั้น  แสดงใหเห็นวาเจาหนาท่ีตํารวจใชแกสน้ําตาผลักดัน 

กลุมผูชุมนุมตามความจําเปนและไมเกินกวาเหตุโดยไมมีเจตนาเพ่ือใหผูชุมนุมไดรับบาดเจ็บ 

สวนเหตุการณในชวงบายไดความวา  เมื่อเจาหนาที่ตํารวจผลักดันผูชุมนุมจนเปดทาง 

ใหคณะรัฐมนตรีกับสมาชิกรัฐสภาเดินทางเขาไปประชุมรับฟงการแถลงนโยบายของรัฐบาลในรัฐสภาไดแลว  
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ระหวางการประชุมแถลงนโยบาย  ผูชุมนุมเขายึดพ้ืนที่ดานประตูประสาทเทวริทธิ์คืนจนเจาหนาท่ีตํารวจ

ตองถอยรนและไมไดตอบโต  แสดงใหเห็นถึงเจตนาของเจาหนาท่ีตํารวจวาไมตองการทํารายผูชุมนุม

จนกระทั่งผูชุมนุมสามารถปดลอมทางเขาออกรัฐสภา  ใชโซคลองล็อกประตูรัฐสภาไวไดทุกดาน   

ตัดน้ําตัดไฟ  และเมื่อการแถลงนโยบายของรัฐบาลเสร็จส้ินแลว  กลุมผูชุมนุมไมยอมใหคณะรัฐมนตรี 

และสมาชิกรัฐสภาเดินทางออกมาจากรัฐสภา  และไดความจาก  นายชูศักดิ์  ศิรินิล  นายสุขุมพงศ  โงนคํา  

นายสุชาติ  ลายน้ําเงิน  และ  นายทองสุก  ศรีชัย  วาแกนนําและกลุมผูชุมนุมตะโกนขมขูคุกคามวา  ฆามัน ๆ  

และกลุมผูชุมนุมมีทาทีวาอาจจะบุกเขาไปทํารายคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาที่อยูภายในรัฐสภา  

เจาหนาท่ีตํารวจยอมมีเหตุผลและความจําเปนเรงดวนตองใชแกสน้ําตาผลักดันผูชุมนุมเพ่ือเปดทางได   

ในการปฏิบัติการดังกลาวไดความจากถอยคําของ  พลตํารวจตรี  เอกรัตน  ท่ีใหการตอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

วาเวลาประมาณ  ๑๔  นาฬิกา  จําเลยที่  ๔  ส่ังการใหพยานนํากําลังเจาหนาที่ตํารวจเขาผลักดัน

ทางดานแยกการเรือนเพ่ือเปดประตูประสาทเทวริทธิ์ใหสมาชิกรัฐสภาเดินทางออกมา  พยานเรียกประชุม

หัวหนาหนวยที่จะรวมปฏิบัติการโดยกําชับผูที่จะใชแกสน้ําตาใหยิงลงพ้ืน  หามยิงใสตัวคน  หลังจากนั้น

ไดเจรจากับ  นายวีระ  เพ่ือขอใหกลุมผูชุมนุมเปดทาง  แต  นายวีระ  แจงวา  ไมมีอํานาจ  ตองปรึกษาแกนนํากอน   

พยานรอการตัดสินใจของแกนนําประมาณ  ๑  ชั่วโมง  ตอมา  นายวีระ  มาบอกวา  เปดทางใหไมได   

เมื่อเวลา  ๑๖.๐๔  ถึง  ๑๗  นาฬิกา  จึงส่ังการใหยิงแกสน้ําตาจนสามารถผลักดันผูชุมนุมได   

แตถูกกลุมผูชุมนุมตอบโตและยิงปนเขาใส  จนเจาหนาท่ีตํารวจไดรับบาดเจ็บ  จากนั้นเวลา  ๑๘.๔๕  นาฬิกา  

เจาหนาที่ตํารวจใชแกสน้าํตาอีกครั้งเพ่ือผลักดนัผูชุมนุมทีป่ดทางนําเจาหนาที่ตํารวจที่ถูกยิงไดรับบาดเจ็บ

สงโรงพยาบาล  และเปดทางใหสมาชิกรัฐสภาที่เหลือเดินทางออกมา  โดยมีเจาหนาที่ตํารวจถูกยิง 

ไดรับบาดเจ็บในการปฏิบัติหนาที่ชวงบาย  ๔  คน  ตามเอกสารหมาย  จ. ๘๔  รวมท้ังมีรถยนต 

ของผูชุมนุมระเบิดที่หนาพรรคชาติไทย  ตามสําเนาภาพถาย  หมาย  ล. ๕๗  บงชี้วาเหตุการณในขณะนั้น 

มีความรุนแรงมากขึ้นเปนลําดับ  หากไมรีบผลักดันผูชุมนุมใหเปดทางจนมืดค่ํา  อาจเกิดเหตุบานปลาย

ทวีความเสียหายเพ่ิมขึ้น  อีกทั้งระหวางเจาหนาที่ตํารวจผลักดันผูชุมนุมไดใชไม  กระบอง  คันธง   

เหล็กแหลมตี  ใชหนังสติ๊กยิงลูกเหล็ก  ลูกแกว  และหัวนอต  ขวางปาส่ิงของ  ขับรถยนตชน 

และทับเจาหนาที่ตํารวจบาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัสหลายราย  ตามรายงานสรุปผลการปฏิบัติภารกิจ 

และประมวลภาพเหตุการณ  เอกสารหมาย  ล. ๓๓  ล. ๕๔  ถึง  ล. ๖๑  การท่ีเจาหนาท่ีตํารวจ 
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ใชแกสน้ําตาผลักดันผูชุมนุมเพ่ือเปดทางชวยคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาและผูท่ีติดอยูในรัฐสภา 

และนําเจาหนาที่ตํารวจซึ่งถูกยิงไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาล  ยอมมีความจําเปนและมีเหตุผลเพียงพอ 

 สําหรับเหตุการณในชวงค่ําที่ผูชุมนุมไปชุมนุมอยูที่ดานหนากองบัญชาการตํารวจนครบาล  

ขอเท็จจริงไดความวา  หลังจากเจาหนาที่ตํารวจผลักดันกลุมผูชุมนุมในชวงเชาและชวงบาย  และนําคณะรัฐมนตรี

และสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเดินทางออกจากรัฐสภาไปไดแลว  ผูชุมนุมจํานวนมากเดินทางมา 

ที่หนากองบัญชาการตํารวจนครบาลประจันหนากับเจาหนาท่ีตํารวจ  พลตํารวจตรี  โกสินทร  บุญสราง  

เขาไปเจรจากับผูชุมนุม  แตถูกผูชุมนุมขวางดวยทอนเหล็กจนสลบและผูชุมนุมพยายามฝาแนวกั้นลวดหนาม 

ที่ เจาหนาที่ตํารวจวางเปนแนวกั้นไว   โดยไมปรากฏเหตุผลอันใดท่ีผูชุมนุมตองเดินทางผาน 

หนากองบัญชาการตํารวจนครบาลเพ่ือกลับไปทําเนียบรัฐบาลตามท่ีกลาวอาง  ประกอบกับเหตุการณ

ในชวงบายมีการใชปนยิง  ใชอาวุธแทงและตีเจาหนาท่ีตํารวจท่ีเผชิญหนากับผูชุมนุม  ขับรถชนแลวทับ

จนเปนเหตุใหเจาหนาที่ตํารวจไดรับบาดเจ็บหลายคน  ท้ังเกิดระเบิดในรถยนตของผูชุมนุมรายหนึ่ง 

ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจสันนิษฐานวาผูชุมนุมมีวัตถุระเบิดไวในครอบครองและเตรียมจะใชวัตถุระเบิด  

เจาหนาที่ตํารวจยอมตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ  เพ่ือปองกันตนเองและทรัพยสินของทางราชการ

มิใหถูกทําลาย  ในขณะนั้นเปนเวลามืดค่ําแตกลุมผูชุมนุมพยายามฝาแนวกั้นลวดหนามเขามา   

เจาหนาที่ตํารวจยอมมีเหตุผลความจําเปนตองใชแกสน้ําตาเพ่ือผลักดันผูชุมนุมอยางเรงดวน   

หากปลอยเวลาใหเนิ่นชาออกไปอาจเกิดอันตรายแกบุคคลและความเสียหายตอทรัพยสินเพ่ิมขึ้นได  

ประกอบกับ  พันตํารวจเอก  ไพฑูรย  มณีอินทร  เบิกความตอบทนายจําเลยท่ี  ๓  วา  กลุมผูชุมนุม

ประกาศทางเครื่องขยายเสียงวาจะบุกเขามาเผากองบัญชาการตํารวจนครบาล  และตามบันทึก

สถานการณดานการขาวเอกสารหมาย  จ. ๑๑๓  รายงานวา  เวลา  ๒๒.๒๖  นาฬิกา  มีการขวางปา

ระเบิดเพลิงใสเจาหนาที่ตํารวจที่หนากองบัญชาการตํารวจนครบาล  เจาหนาที่ตํารวจยอมไมมีทาง 

หลีกเหตุปะทะได  การที่เจาหนาที่ตํารวจใชแกสน้ําตาผลักดันผูชุมนุม  เพ่ือปองกันภยันตราย 

ที่อาจเกิดขึ้นตอเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติและทรัพยสินของกองบัญชาการตํารวจนครบาลเปนการปฏิบัติ 

ที่เหมาะสมภายใตสภาวการณเชนวานั้น  แมวาโจทกจะมีพยานผูไดรับบาดเจ็บ  คือ  นางปณณรัตน  

เปยมปนเศษ  นายตี๋  แซเตียว  นายชิงชัย  อุดมเจริญกิจ  เบิกความเปนพยาน  และมี  นางสาวอุมาพร  มั่นคง  

กับ  วาท่ีรอยตรี  นพพล  เดชาฤทธิ์  ไดใหการตอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในทํานองเดยีวกันวา  เจาหนาที่ตํารวจ

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๒



ยิงแกสน้ําตาเขาใสผูชุมนุมโดยไมแจงเตือนกอน  และนาจะมีการใชวัตถุระเบิดอื่นดวย  จนทําใหพยานท้ังหา

ไดรับบาดเจ็บสาหัส  แตเมื่อสถานการณที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเปนไปในลักษณะชุลมุนและสับสนอลหมาน  

พยานทั้งหาปากดังกลาวยอมจําเปนตองหลบภัยท่ีอาจเกิดขึ้นกับตน  จึงนาเชื่อวาพยานท้ังหาเพียงแตคาดวา

บาดแผลที่ตนไดรับนั้นนาจะเกิดจากแกสน้ําตาเทานั้น  สวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผูชุมนุม 

ในท่ีเกิดเหตุดังกลาวนั้นเกิดจากแกสน้ําตาหรือไม  พลอากาศตรี  นายแพทยวิชาญ  เปยวนิ่ม  ใหการตอ

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และเบิกความวา  พยานเปนผูตรวจพิสูจนศพ  นางสาวอังคณา  ระดับปญญาวุฒิ  

พบวาสภาพศพปนเปอนดวยแกสน้ําตา  พยานมีความเห็นวา  นางสาวอังคณา  เสียชีวิตจากแรงระเบิด  พบสาร  C-  4   

อยูท่ีเส้ือผา  บาดแผลภายนอกพบวามีเขมาดําและรอยไหมเปนหยอม ๆ  ปอดและอวัยวะภายในฉีกขาด  

ตรวจท่ีปอดพบวาเขากันไดกับลักษณะที่เกิดจากแรงระเบิด  แตไมสามารถระบุไดวาเกิดจากระเบิดชนิดใด   

สภาพบาดแผลภายนอกเกิดจากของแข็งไมมีคม  มีความรอนและมีแรงอัด  สาเหตุที่ทําใหเกิดบาดแผลเชนนี้ 

เปนการระเบิดใกลตัว  แตไมประชิดตัว  แตไมสามารถระบุไดวาหางออกไปเทาใดมีการหักของกระดูกซี่โครง 

เปนแนวยาวตลอด  ๑  -  ๑๒  ซี่  ลักษณะท่ีถูกแรงอัดหรือแรงกระแทกจากภายนอก  หากเปนการระเบิดที่ 

ประชิดตัวจะทําใหซี่โครงแตกเปนชิ้น  และตามรายงานผลการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ  โดยสถาบันนิติเวชวิทยา   

เอกสารหมาย  จ. ๙๑  ระบุบริเวณท่ีพบศพ  นางสาวอังคณา  วาพบคราบสีดําบนพ้ืนถนน  เสนผาศูนยกลาง 

ประมาณ  ๑  เมตร  ซึ่ง  พันตํารวจเอก  สมภพ  เบิกความวา  บริเวณท่ีเกิดเหตุท่ีมีผูไดรับบาดเจ็บแขนขาขาด   

หรือถึงแกความตาย  ตรวจพบคราบเขมาดินดํา  แสดงวาไมไดเกิดจากแกสน้ําตา  การพบคราบสีดํา 

บนพ้ืนถนนดังกลาว  จึงเปนขอบงชี้ในเบื้องตนวามีวัตถุระเบิดชนิดอื่นท่ีทําใหเกิดคราบสีดํา  อาจจะมิใช

เปนผลการระเบิดจากแกสน้ําตา  และยังไดความจากคําเบิกความของ  พันตํารวจเอก  สมภพ  อีกวา   

พยานตรวจพบสารเคมี ท่ี เปนสวนประกอบของ  C - 4  ที่ เ ส้ือยืดสีเหลือง  และเส้ือชั้นในของ 

นางสาวอังคณา  บริเวณที่เปนรอยไหม  โดยแกสน้ําตาไมมีสารเคมีท่ีเปนสวนประกอบของ  C - 4   

อยูแนนอน  และยืนยันวา  นางสาวอังคณา  ไมไดเสียชีวิตจากแกสน้ําตาแตเสียชีวิตจากระเบิด  C - 4  

สอดคลองกับคําเบิกความของ  พันตํารวจเอก  ทวีศักดิ์  ชาติเชื้อ  ที่วาแกสน้ําตาของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งชนิดยิงและขวางไมพบสารระเบิดชนิด  C - 4  สวนที่  พลตํารวจโท  อัมพร  จารุ จินดา   

และแพทยหญิง  คุณหญิงพรทิพย  โรจนสุนันท  ใหการตอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และเบิกความวา  

นางสาวอังคณา  ถึงแกความตายจากแกสน้ําตาของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น  ก็ปรากฏวาพยานทั้งสอง 
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ไมไดเปนผูตรวจศพของ  นางสาวอังคณา  โดยตรง  ประกอบกับ  พลตํารวจโท  อัมพร  เบิกความตอบทนาย 

จําเลยที่  ๓  วา  ที่มีความเห็นวา  นางสาวอังคณา  เสียชีวิตจากแกสน้ําตาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น   

ก็โดยพิจารณาจากลักษณะที่เกิดเหตุ  วัตถุพยานที่เห็นในภาพที่ตกอยูในท่ีเกิดเหตุ  บาดแผล  การท่ียังมีแกสน้ําตา

ติดอยูท่ีเส้ือผา  และมีคราบไฟไหม  คําเบิกความของพยานทั้งสองปากดังกลาวจึงเปนเพียงความเห็น   

ทั้ง  พลตํารวจโท  อัมพร  ยังเบิกความวา  เปนไปไดอยูทางเดียววา  นางสาวอังคณา  ถูกกระสุนแกสน้ําตา 

ตกลงพ้ืนแลวยังไมระเบิด  วิ่งเสียบเขาไปขางหนาระหวางแขนและลําตัวโดยผูตายเสียชีวิตในทากึ่งนั่งกึ่งหมอบ

คว่ําหนาอยู  อันเปนการถูกระเบิดในลักษณะประชิดตัว  ซึ่งขัดแยงกับ  พลอากาศตรี  นายแพทยวิชาญ   

ท่ีมีความเห็นวา  สภาพบาดแผลของ  นางสาวอังคณา  เปนการระเบิดใกลตัว  แตไมประชิดตัว  เพราะมิฉะนั้น 

จะทําใหซี่โครงแตกเปนช้ิน  สําหรับการบาดเจ็บของ  นายชิงชัย  และ  นายตี๋  ตามภาพถายการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ   

เอกสารหมาย  จ. ๙๑  ก็ระบุวาพบคราบสีดําในที่เกดิเหตเุชนเดียวกัน  ซึ่งคราบสีดําดงักลาวไมไดเกิดจาก 

แกสน้ําตาของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ดังท่ีไดวินิจฉัยไวแลว  ขอเท็จจริงจึงยังฟงไมไดแนชัดวา   

การที่  นางสาวอังคณา  ถึงแกความตายและ  นายชิงชัย  กับ  นายตี๋  รวมทั้งบุคคลอื่นที่ไดรับบาดเจ็บ 

ในเหตุการณดังกลาวเปนผลมาจากการระเบิดของแกสน้ําตาที่เจาหนาที่ตํารวจใชในเหตุการณ   

แมเหตุการณที่เจาหนาที่ตาํรวจผลักดนัผูชมุนุมที่ปดลอมรฐัสภาในชวงเชาและบายมีผูชุมนุมไดรบับาดเจ็บ  

แตในขณะนั้นยังไมปรากฏขอเท็จจริงใด ๆ  ที่ยืนยันหรือพิสูจนใหเห็นไดอยางแนชัดวาการบาดเจ็บ 

ของผูชุมนุมดังกลาวเกิดจากการใชแกสน้ําตาของเจาหนาท่ีตํารวจ  เพราะแกสน้ําตาเปนอุปกรณอยางหนึ่ง 

ในการควบคุมฝูงชนและขณะปฏิบัติหนาที่อยูนั้นมีเพียงแกสน้ําตาเทานั้นที่จะสามารถควบคุมหยุดย้ังผูชุมนุมได  

ทั้งประเทศไทยก็มีประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรี  เอกสารหมาย  ล. ๓๔๑  กําหนดใหแกสน้ําตา 

เปนอุปกรณสําหรับใชควบคุมฝูงชน  จําเลยท่ี  ๔  ยอมไมอาจทราบวาแกสน้ําตาท่ีใชไปนั้นมีการระเบิด

หรือมีอานุภาพรุนแรง  พันตํารวจเอก  ไพฑูรย  รอยตํารวจโท  สละ  ตางเบิกความวา  แกสน้ําตา 

ไมสามารถทําใหเกิดบาดแผลได  ไมเคยมีผูไดรับบาดเจ็บแขนขาขาดหรือเสียชีวิตจากการใชแกสน้ําตามากอน  

มีการฝกยิงแกสน้ําตาของสาธารณรัฐประชาชนจีนมากอนหลายครั้ง  และเคยมีแกสน้ําตาระเบิดตรงหนา  

แตไมเคยไดรับบาดแผลหรือเปนอันตราย  เจาหนาท่ีตํารวจยังเคยใชแกสน้ําตาดังกลาวในปฏิบัติการ 

ที่บานส่ีเสาเทเวศรมากอนหนานั้น  โดยไมปรากฏวามีผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแตอยางใด   

แสดงใหเห็นวาแกสน้ําตาเปนเพียงเครื่องมือควบคุมฝูงชนเทานั้น  ไมใชอาวุธท่ีจะทํารายผูชุมนุม 
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ใหเกิดอันตรายหรือเสียชีวิตได  องคคณะวินิจฉัยอุทธรณมีมติเปนเสียงขางมากวา  การท่ีจําเลยท่ี  ๔   

ส่ังการใหเจาหนาที่ตํารวจใชแกสน้ําตาผลักดันผูชุมนุมท่ีหนากองบัญชาการตํารวจนครบาลในชวงค่ํา 

ยังไมเพียงพอใหรับฟงวาจําเลยท่ี  ๔  มีเจตนาพิเศษเพ่ือใหเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติการตามหนาที่ 

ใชแกสน้ําตาทํารายผูชุมนุมใหไดรับอันตรายแกกายหรือถึงแกความตาย  การกระทําของจําเลยท่ี  ๔   

จึงไมเปนความผิดตามฟอง  สวนอุทธรณขออื่นของโจทกไมจําตองวินิจฉัยเพราะไมเปล่ียนแปลงผลแหงคดี   

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษามานั้นชอบแลว  อุทธรณของโจทกฟงไมขึ้น   

 พิพากษายืน. 

 

นางอบุลรตัน  ลุยวกิกัย 

 

นายไสลเกษ  วัฒนพันธุ นายวิชัย  เอื้ออังคณากุล 

 

นายพรเทพ  อัมพรกล่ินแกว นายชํานาญ  รวิวรรณพงษ 

 

นายสุนทร  ทรงฤกษ นายสุรพันธุ  ละอองมณี 

 

นายทวี  ประจวบลาภ นายชัยยุทธ  ศรีจํานงค 
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