O (๓๒)
อุทธรณ์

อ.๓๗๓๔ ๕๗
คดีหมายเลขดำาที__________/๒๕____
๕๘
คดีหมายเลขแดงที__อ.๒๙๙๔
_______/๒๕____
อาญากรุงเทพใต้
ศาล_________________________________
๒
ธันวาคม
๕๘
วันที______เดื
อน_____________พุ
ทธศักราช ๒๕_____
อาญา
ความ_______________________________
พนักงานอัยการ สำานักงานอัยการสงงสุด
______________________________________________________________โจทก์

ระหว่าง
นายชัชวาล หรือชัช ปราบบำารุง ที_ ๑ กับพวกรวม ๔ คน
______________________________________________________________จำ
าเลย

ความผิดต่อชีวิต,พรบ.อาวุธปืนฯ
ข้อหาหรือฐานความผิด__________________________________________________________
จำานวนทุนทรัพย์_________________________________บาท_____________________สตางค์
นายชัชวาล หรือชัช ปราบบำารุง ที_ ๑ นายสมศรี หรือเยอะ มาฤทธิ์ ที_ ๒
ข้าพเจ้า_______________________________________________________________
นายสุนทร หรือทร ผิผ่วนนอก ที_ ๓ นายทวีชัย หรือวี วิชาคำา ที_ ๔
จำาเลย
__________________________________________________________________________
คำาพิพากษาศาลชั้นต้น
๔
กันยายน
๕๘
ขอยื_นอุทธรณ์คัดค้าน____________________ลงวันที______เดือน_______________พ.ศ.๒๕____
๔
กันยายน
๕๘
ที_ได้อ่านเมื_อ วันที________เดือน________________________พ.ศ. ๒๕__________มีข้อความตาม
ที_จะกล่าวต่อไปนี้
ข้อ ๑. คดีนี้โจทก์ฟอ้ งว่าอาศัยอำานาจตามความในมาตรา๕๕๕, ๖๕และ๕๑๑๕แห่งพระราชกำาหนดการ
บรหหารราชการในสถานการณ์์ฉุกกเฉุหน๕พ.ศ.๒๕๔๘๕ให้มีคณ์ะกรรมการบรหหารสถานการณ์์ฉุกกเฉุหนมีหน้าที่ตหดตาม
ตรวจสอบเหตกการณ์์ที่เกหดขึ้นนทันงภายในและภายนอกประเทศที่อาจเกหดสถานการณ์์ฉุกกเฉุหนหรออสถานการณ์์ที่มี
ความร้ายแรงเพอ่อใช้มาตรการที่เหมาะสมเพอ่อป้องกันแก้ไขึ๕หรออระงับสถานการณ์์ดงั กล่าวนันน๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕
โดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์์ฉุกกเฉุหนที่มีความร้ายแรงในเขึตท้องที่กรกงเทพมหานคร๕จังหวัด

-2นนทบกรี๕อำาเภอลาดหลกมแก้ว๕จังหวัดปทกมธานี๕และอำาเภอบางพลี๕จังหวัดสมกทรปราการ๕ลงวันที่๕๒๑๕มกราคม๕
๒๕๕๗๕ทันงนีนให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่๕๒๒๕มกราคม๕๒๕๕๗๕ถ้งวันที่๕๒๒๕มีนาคม๕๒๕๕๗๕และอาศัยอำานาจ
ตามความในมาตรา๕๑๑๕แห่งพระราชกำาหนดการบรหหารราชการในสถานการณ์์ฉุกกเฉุหน๕พ .ศ. ๒๕๔๘๕ให้หัวหน้า
ผ้้รับผหดชอบมีอำานาจสั่งห้ามมหให้กระทำาการใดๆ๕หรออสั่งให้กระทำาการใดเท่าที่จำาเปแก่รนแก่รักษาความมั่นคงขึอง
รัฐ๕ความปลอดภัยขึองประเทศ๕หรออความปลอดภัยขึองประชาชน๕ต่อมานายกรัฐมนตรีได้ออกคำาสั่งนายก
รัฐมนตรีที่๕พหเศษ๕๒/๒๕๕๗๕เรอ่อง๕แต่งตันงผ้้กำากับการปฎิหบัตหงาน๕หัวหน้าผ้้รับผหดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
การแก้ไขึสถาณ์การณ์์ฉุกกเฉุหนที่มีความร้ายแรง๕โดยกำาหนดให้พลตำารวจเอกอดกลย์๕แสงสหงแก้ว๕๕๕๕๕๕ผ้้บัญชา
ตำารวจแห่งชาตหเปแก่รนหัวหน้าผ้้รับผหดชอบในเขึตท้องที่ตามประกาศสถานการณ์์ฉุกกเฉุหนที่มีความร้ายแรงและผ้้
บัญชาการตำารวจแห่งชาตหในฐานะหัวหน้าผ้้รับผหดชอบในเขึตท้องที่ตามประกาศสถานการณ์์ฉุกกเฉุหนที่มีความ
ร้ายแรงได้ออกประกาศศ้นย์รกั ษาความสงบฉุบับที่๕๒/๒๕๕๗๕ลงวันที่๕๒๓๕มกราคม๕๒๕๕๗๕เรอ่อง๕ห้ามนำาอาวกธ
ออกนอกเคหะสถานภายในเขึตพอนนที่ที่มีประกาศสถานการณ์์ฉุกกเฉุหนที่มีความร้ายแรง๕ห้ามบกคคลหรออกลก่ม
บกคคลนำาอาวกธ๕สห่งเทียมอาวกธ๕เครอ่องกระสกนปนน๕วัตถกระเบหด๕สห่งใดที่อำานาจนำามาใช้ได้อย่างอาวกธหรออสห่งออ่นใดใน
ทำานองเดียวกันที่สามารถดัดแปลงเปแก่รนอาวกธอันอาจก่อให้เกหดอันตรายต่อชีวตห ร่างกายขึองบกคคลใด๕รวมถ้งเกหด
ความเสียหายต่อทรัพย์สหนขึองประชาชนหรออทางราชการ๕เขึ้าไปในพอนนที่มีประกาศสถานการณ์์ฉุกกเฉุหนที่มีความ
ร้ายแรง๕ประกอบกับได้มีประกาศ๕เรอ่อง๕ให้อำานาจหน้าที่กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณ์าจักร
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผหดชอบดำาเนหนการในพอนน ที่ปรากฎิเหตกอันกระทบความมั่นคงภายในราชอาณ์าจักรสหนน
สกดฉุบับลงวันที่๕๒๒๕มกราคม๕๒๕๕๗๕จ้งหมดอำานาจและความเปแก่รนที่กองอำานวยการรรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณ์าจักร๕โดยศ้นย์อำานวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในการรับผหดชอบพอนนที่ดังกล่าวต่อไป๕และให้
บรรดาประกาศ๕ขึ้อกำาหนดที่นายกรัฐมนตรีและผ้้อำานวยการศ้นย์อำานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย๕
ประกาศและออกตามพระราชบัญญัตหการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณ์าจักร๕พ.ศ.๒๕๕๑๕สหนนสกดลงด้วย๕
และอาศัยอำานาจตามความในมาตรา๕๕๕และมาตรา๕๗๕๕แห่งพระราชบัญญัตหควบคกมยกทธภัณ์ฑ์์๕๕พ.ศ. ๒๕๓๐๕
อันเปแก่รนกฎิหมายที่มีบทบัญญัตหบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสหทธหและเสรีภาพขึองบกคคล๕ซึ้่งมาตรา๕๒๙๕
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ประกอบกับมาตรา๕๔๑๕ขึองรัฐธรรมน้ญแห่งราชอาณ์าจักรไทยบัญญัตหให้กระทำาโดยอาศัยอำานาจตาม
บทบัญญัตหแห่งกฎิหมาย๕รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมโดยความเหนนชอบขึองคณ์ะรัฐมนตรีออกประกาศไว้
ดังนีน๕กำาหนดให้อาวกธ๕เครอ่องอกปกรณ์์ขึองอาวกธ๕สารเคมี๕สารชีวะ๕สารรังสี๕หรออสารนหวเคลียร์หรออเครอ่องมออ
เครอ่องใช้ทอี่ าจนำาไปในการรบหรออการสงครามได้ดังต่อไปนีนเปแก่รนยกทธภัณ์ฑ์์๕อาวกธ๕เครอ่องอกปกรณ์์ขึองอาวกธ๕
เครอ่องยหง๕หรออฉุายพลังงานคลอ่นแม่เหลนกไฟฟ้าและเครอ่องมออเครอ่องใช้ที่อาจจะไปใช้ในการรบหรออการสงคราม
ได้๕ประเภทประสกน๕วัตถกระเบหด๕ส่วนประกอบและอกปกรณ์์๕ล้กระเบหด๕ซึ้่งได้ประกาศในราชกหจจาบกเบกษาให้
ทราบโดยทั่วกันและจำาเลยได้ทราบแล้ว๕ต่อมาเมอ่อวันที่๕๒๓๕กกมภาพันธ์๕๒๕๕๗๕เวลากลางวัน๕ซึ้่งเปแก่รนเวลาที่
ประกาศและคำาสั่งดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอย้่จำาเลยทันง๕๔๕กับพวกอีก๕๓๕คน๕ซึ้่งหลบหนียังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้
ร่วมกันกระทำาความผหดต่อกฎิหมายหลายบทหลายกรรมต่างกันกล่าวคออจำาเลยทันง๕๔๕กับพวกร่วมกันมีเครอ่องยหง
ล้กกระสกนระเบหดขึนาด๕๔๐๕มหลลหเมตร๕แบบเอนม๕๗๙๕ยาว๕๒๘๕นหนว๕จำานวน๕๑๕เครอ่อง๕ล้กระเบหดยหงชนหดระเบหด
สังหาร๕(HE) ขึนาด๕๔๐๕มหลลหเมตรจำานวนเท่าไหร่ไม่ปรากฎิชัดอันเปแก่รนอาวกธปนน๕เครอ่องกระสกนปนนและวัตถก
ระเบหดที่นายทะเบียนจะออกใบอนกญาตให้ไม่ได้และเปแก่รนยกทธภัณ์ฑ์์ทางทหารตามประกาศกระทรวงกลาโหม
เรอ่อง๕กำาหนดยกทธภัณ์ฑ์์ที่ต้องขึออนกญาตตามพระราชบัญญัตหควบคกมยกทธภัณ์ฑ์์๕พ.ศ.๒๕๓๐๕ขึ้อ๕๒.๑.๒๕
ประเภทกระสกน๕วัตถกระเบหด๕ส่วนประกอบและอกปกรณ์์และขึ้อ๕๒.๑.๒.๕๕ล้กระเบหดที่นายทะเบียนจะอนกญาตให้
ไม่ได้ไว้ในความครอบครองขึองจำาเลย๕โดยจำาเลยไม่ได้รับใบอนกญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามกฎิหมาย๕
จำาเลยที่๕๔๕กับพวกซึ้่งได้ทราบประกาศ้นย์รกั ษาความสงบดังกล่าวแล้ว๕ได้นำาและพาเครอ่องยหงล้กกระสกนระเบหด
จำานวน๕๑๕เครออ่ ง๕ล้กระเบหดยหงชนหดสังหาร๕(HE) จำานวนเท่าใดไม่ปรากฎิชัดซึ้่งเปแก่รนอาวกธปนน๕เครออ่ งกระสกนปนน๕
และวัตถกระเบหดซึ้่งนายทะเบียนจะออกใบอนกญาตให้ไม่ได้ไว้ในความครอบครอง๕โดยผหดกฎิหมาย๕ซึ้่งเปแก่รนการนำา
และพาอาวกธอันอาจก่อให้เกหดอันตรายต่อชีวหต๕ร่างกายขึองบกคคลใด๕ความเสียหายต่อทรัพย์สหนขึองประชาชน๕
หรออขึองทางราชการ๕ตหดตัวไปที่บรหเวณ์สะพานขึ้ามแยกประต้นนำา๕แขึวงมักกะสัน๕เขึตราชเทวี๕กรกงเทพมหานคร
อันเปแก่รนเมออง๕หม้่บ้าน๕และทางสาธารณ์ะและบรหเวณ์พอนนที่ดงั กล่าวอย้่ในท้องที่ทปี่ ระกาศสถานการณ์์ฉุกกเฉุหนที่มี
ความร้ายแรงและเปแก่รนพอนนที่ที่ผ้บัญชาการตำารวจแห่งชาตห๕หัวหน้าผ้้รับผหดชอบในเขึตท้องที่ตามประกาศดังกล่าว
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และวัตถกระเบหดเขึ้าไปในพอนนที่ดังกล่าวตามประกาศศ้นย์รกั ษาความสงบที่๕๒/๒๕๕๗๕ที่กำาหนดพอนน ที่และช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวขึ้างต้น๕โดยจำาเลยทันง๕๔๕กับพวกไม่ได้รับในอนกญาตให้มีอาวกธปนน๕เครออ่ งกระสกนปนน๕และวัตถก
ระเบหดตหดตัวและโดยไม่มีเหตกอันควร๕ทันงไม่ใช่กรณ์ีที่ต้องมีอาวกธปนน๕เครออ่ งกระสกนปนน๕และวัตถกระเบหดตหดตัวเมอ่อ
มีเหตกจำาเปแก่รนเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤตหการ์ณ์อีกทันงจำาเลยไม่ใช่เจ้าพนักงานและไม่ได้รับยกเว้นตามกฎิหมาย
อันเปแก่รนการฝ่าฝนนต่อประกาศที่ออกมาตามมาตรา๕๑๑๕แห่งพระราชกำาหนดการบรหหารราชการในสถานการณ์์
ฉุกกเฉุหน๕พ.ศ.๒๕๔๘๕จำาเลยทันง๕๔๕กับพวกร่วมกันฆ่่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยใช้เครอ่องยหงล้กกระสกนขึนาด๕๔๐๕
มหลลหเมตร๕แบบเอนม๕๗๙๕ยหงล้กระเบหดชนหดสังหาร๕(HE) ขึนาด๕๔๐๕มหลลหเมตร๕ซึ้่งเมอ่อเกหดการระเบหดขึ้นนสามารถ
สังหารชีวหตมนกษย์๕สัตว์๕ทรัพย์สหนให้เสียหายได้ในรัศมีฉุกรรจ์๕๕๕เมตร๕จากจกดระเบหดไปยังกลก่มประชาชนผ้้
ชกมนกมทางการเมอองซึ้่งใช้ชอ่อว่า๕คณ์ะกรรมการประชาชนเพอ่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เปแก่รนประชาธหปไตย
ที่สมบ้รณ์์อันมีพระมหากษัตรหย์ทรงเปแก่รนประมกขึ๕(กปปส.) ซึ้่งมีประชาชนเขึ้าร่วมชกมนกมจำานวนมากได้รว่ มชกมนกม
อย้่บรหเวณ์สี่แยกราชประสงค์ต่อเรอ่องมาถ้งหน้าห้างสรรพสหนค้าบห๊กซึี๕สาขึาราชดำารห๕แขึวงลกมพหนี๕เขึตปทกมวัน๕
กรกงเทพมหานคร๕กระสกนปนนที่จำาเลยทันง๕๔๕กับพวกยหงไปดังกล่าวตกใส่บรหเวณ์หน้าห้างสรรพสหนค้าบห๊กซึีทำาให้
เกหดระเบหดขึ้นน๕๑๕ครังน ๕สะเกนดระเบหดได้กระจายถ้กร่างกายขึองผ้้เขึ้าร่วมชกมนกมและประชาชนที่อย้่บรหเวณ์ดัง
กล่าวจนเปแก่รนเหตกให้มีผ้เสียชีวหต๕๓๕ราย๕เปแก่รนเหตกให้มีผ้ได้รับบาดเจนบสาหัสด้วยอาการทกกขึเวทนาเกหนกว่า๕๒๐๕
วัน๕และไม่อาจประกอบกรณ์ียกหจได้ตามปกตหจำานวน๕๘๕ราย๕และเปแก่รนเหตกให้มีผ้รับอันตรายแก่กายและจหตใจ
จำานวน๕๑๒๕ราย๕จากการระเบหดดังกล่าวเปแก่รนเหตกให้แผงร้านค้า๕และรถสามล้อโดยสาร๕(รถตกก๊ ตกก๊ ) ซึ้่งเปแก่รน
ทรัพย์สหนขึองผ้้ออ่นและอย้่บรหเวณ์ดังกล่าวได้รับอันตรายเกหดความเสียหาย๕เหตกเกหดที่แขึวงมักกะสัน๕เขึตราชเทวี
กรกงเทพมหานคร๕และเขึตลกมพหนี๕เขึตปกทมวัน๕กรกงเทพมหานคร๕ต่อเนอ่องกันในวันเกหดเหตกเจ้าพนักงานเกนบ
คราบโลหหตจำานวน๕๑๕กล่อง๕สะเกนดระเบหดจากบรหเวณ์ที่เกหดเหตกและสะเกนดระเบหดจากตัวผ้้ได้รับบาดเจนบจำานวน
๒๕ชกด๕เปแก่รนขึองกลางต่อมาวันที่๕๑๕๕กรกฎิาคม๕๒๕๕๗๕ภายหลังเกหดเหตกเจ้าพนักงานได้ตวั จำาเลยทันง๕๔๕พร้อม
ย้ดรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า๕รกน่ วีโก้๕สีทอง๕หมายเลขึทะเบียน๕ศธ๕๙๖๔๕๕กรกงเทพมหานคร๕รถยนต์ยี่ห้ออีซึ้ซึก
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รก่นมหวเซึเว่น๕สีดำา๕หมายเลขึทะเบียน๕ศย๕๘๙๐๔๕กรกงเทพมหานคร๕รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารกน้ วีโก้๕สีดำา๕
หมายเลขึทะเบียน๕ฒษ๕๔๖๖๔๕กรกงเทพมหานครรวมจำานวน๕๓๕คัน๕ซึ้่งเปแก่รนยานพาหนะจำาเลยทันง๕๔๕กับพวกใช้
ในการกระทำาความผหดและหลบหนี๕และเครอ่องยหงล้กระเบหดเอนม๕๗๙๕จำานวน๕๑๕เครอ่อง๕ซึ้่งเปแก่รนอาวกธที่ใช้ในการก
ระทำาความผหดเปแก่รนขึองกลาง๕ชันนสอบสวนจำาเลยที่๕๑๕ให้การรับสารภาพทกกกขึ้อกล่าวหา๕แต่ปฎิหเสธขึ้อหายหงปนน
ซึ้่งใช้ดหนระเบหดโดยใช้เหตกในเมอองหม้่บ้านหรออที่ชมนกมชน๕จำาเลยที่๕๒๕และที่๕๒๕ให้การรับสารภาพเฉุพาะขึ้อร่วม
กันฆ่่าผ้้ออ่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน๕ร่วมกันทำาให้เกหดระเบหดจนน่าจะเปแก่รนอันตรายแก่บกคคลออ่นหรออทรัพย์ขึองผ้้ออ่น
ส่วนขึ้อหาออ่นให้การปฎิหเสธ๕ส่วนจำาเลยที่๕๔๕ให้การรับสารภาพทกกขึ้อกล่าวหา๕รถยนต์จำานวน๕๓๕คัน๕เครอ่องยหง
ล้กกระสกนเอนม๕๗๙๕จำานวน๕๑๕เครอ่อง๕กล่องเกนบคราบโลหหต๕จำานวน๕๑๕กล่อง๕สะเกนดระเบหด๕จำานวน๕๒๕ชกด๕ขึอง
กลางเจ้าพนักงานเกนบรักษาไว้๕ขึอให้ลงโทษตามประมวลกฎิหมายอาญา๕มาตรา๕๓๒, ๓๓, ๘๐, ๘๓, ๙๑,
๒๒๑, ๒๒๒, ๒๘๙, ๒๙๕, ๒๙๗, ๓๗๑, ๓๗๖ พระราชบัญญัตหอาวกธปนน๕เครอ่องกระสกนปนน๕วัตถกระเบหด๕ดอกไม้
เพลหง๕และสห่งเทียมอาวกธปนน๕พ.ศ. ๒๔๙๐๕มาตรา๕๔, ๘๕ทวห, ๕๕, ๗๒ ทวห, ๗๘, พระราชบัญญัตหอาวกธปนน๕เครอ่อง
กระสกนปนน๕วัตถกระเบหด๕ดอกไม้เพลหง๕และสห่งเทียมอาวกธปนน๕(ฉุบับที่๕๓) พ.ศ.๒๕๐๑๕มาตรา๕๓๕, (ฉุบับที่๕๗) พ.ศ.
๒๕๒๒๕มาตรา๕๖๕(ฉุบับที่๕๘) พ.ศ.๒๕๓๐๕มาตรา๕๓๕คำาสั่งคณ์ะปฎิหร้ปการปกครองแผ่นดหนฉุบับที่๕๔๔๕ลงวันที่๕
๒๑๕ตกลาคม๕๒๕๑๙๕ขึ้อ๕๓, ๖, ๗๕พระราชกำาหนดการบรหหารราชการในสถานการณ์์ฉุกกเฉุหน๕พ.ศ.๒๕๔๘๕มาตรา
๔, ๕, ๖, ๑๑, ๑๘ ประกาศสถานการณ์์ฉุกกเฉุหนที่มีความร้ายแรงในเขึตท้องที่กรกงเทพมหานคร๕จังหวัดนนทบกรี๕
อำาเภอลาดหลกมแก้ว๕จังหวัดปทกมธานี๕และอำาเภอบางพลี๕จังหวัดสมกทรปราการ๕ลงวันที่๕๒๑๕มกราคม๕๒๕๕๗๕
ประกาศตามมาตรา๕๑๑๕แห่งพระราชกำาหนดการบรหการราชการในสถานการณ์์ฉุกกเฉุหน๕พ.ศ.๒๕๔๘๕ลงวันที่๕
๒๑๕มกราคม๕๒๕๕๗๕คำาสั่งนายกรัฐมนตรีที่๕พหเศษ๕๒/๒๕๕๗๕เรอ่อง๕แต่งตันงผ้้กำากับการปฎิหบัตหงานหัวหน้าผ้้รบั
ผหดชอบและพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการแก้ไขึสถานการณ์์ฉุกกเฉุหนที่มีความร้ายแรง๕ลงวันที่๕๒๑๕มกราคม๕๒๕๕๗๕
ประกาศศ้นย์รักษาความสงบฉุบับที่๕๒/๒๕๕๗๕เรอ่อง๕ห้ามนำาอาวกธออกนอกเคหะสถาน๕ลงวันที่๕๒๓๕มกราคม๕
๒๕๕๗๕ขึ้อ๕๑,๒๕และประกาศเรอ่อง๕ให้อำานาจหน้าที่กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณ์าจักรที่ได้
รับมอบหมายให้รับผหดชอบดำาเนหนการในพอนนที่ปรากฎิเหตกการณ์์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณ์าจักร

-6สหนนสกด๕ลงวันที่๕๒๒๕มกราคม๕๒๕๕๗๕พระราชบัญญัตหควบคกมยกทธภัณ์ฑ์์๕พ.ศ.๒๕๓๐๕มาตรา๕๔, ๗, ๑๕, ๔๒๕
และให้รหบเครอ่องยหงล้กกระสกนระเบหดเอนม๕๗๙๕จำานวน๕๑๕เครออ่ ง๕และรถยนต์จำานวน๕๕๕๕๕๓๕คัน๕ขึองกลาง
จำาเลยทันงสี่ให้การปฎิหเสธโดยอ้างฐานที่อย้่
ก่อนสอบพยานนางวรรณ์ี๕น้อยมี๕ยอ่นคำาร้องขึอเรียกค่าสหนไหมทดแทนจากจำาเลยทันงสี่
อ้างว่าได้รับบาดเจนบสาหัสจากการกระทำาขึองจำาเลยทันงสี่๕คหดเปแก่รนเงหนทันงหมด๕๖๙๙,๒๗๕๕บาท
จำาเลยทันงสี่ให้การว่าไม่ได้เปแก่รนผ้้กระทำาความผหดตามฟ้องโจทก์๕จำาเลยทันงสี่จ้งไม่ต้อง
ร่วมกันรับผหดชดใช้คา่ สหนไหมทดแทนให้แก่ผ้ร้อง๕ขึอให้ยกคำาร้อง
ทางพหจารณ์าโจทก์และผ้้ร้องนำาสอบว่าเมอ่อวันที่๕๒๓๕กกมภาพันธ์๕๒๕๕๗๕เวลา๕๑๖๕
นาฬหกาเศษ๕จำาเลยทันงสี่ได้รว่ มกันใช้เครอ่องยหงล้กระเบหดเอนม๕๗๙๕ยหงล้กกระสกนระเบหดจากบรหเวณ์สะพานขึ้ามแยก
ประต้นนำามายังบรหเวณ์หน้าห้างสรรพสหนค้าบห๊กซึี๕สาขึาราชดำารห๕แขึวงลกมพหนี๕เขึตปทกมวัน๕กรกงเทพมหานคร๕โดย
จำาเลยทันงสี่ได้ใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารกน่ วีโก้สที อง๕หมายเลขึทะเบียน๕ศธ๕๙๖๔๕๕กรกงเทพมหานคร๕
รถยนต์ยี่ห้ออีซึ้ซึก๕รกน่ มหวเซึเว่นสีดำา๕หมายเลขึทะเบียน๕ศย๕๘๙๐๔๕กรกงเทพมหานคร๕และรถยนต์กระบะยี่ห้อโต
โยต้า๕รกน่ วีโก้สดี ำา๕หมายเลจทะเบียน๕ฒษ๕๔๖๖๔๕กรกงเทพมหานคร๕เปแก่รนยานพาหนะในการกระทำาความผหดจาก
การกระทำาขึองจำาเลยทันงสี่เปแก่รนเหตกให้เกหดระเบหดขึ้นน๕สะเกนดระเบหดได้ถ้กร่างกายขึองประชาชนบรหเวณ์ดังกล่าว
เปแก่รนเหตกให้มีผ้เสียชีวหต๕๓๕ราย๕บาดเจนบสาหัสด้วยอาการทกกขึเวทนาเกหนกว่า๕๒๐๕วัน๕๕และไม่อาจประกอบ
กรณ์ียกหจได้ตามปกตหจำานวน๕๘๕ราย๕และมีผ้ได้รับอันตรายแก่กายและจหตใจจำานวน๕๑๒๕ราย๕กับเปแก่รนเหตกให้แผง
ร้านค้าและรถสามล้อโดยสาร๕(รถตกก๊ ตกก๊ ) ซึ้่งเปแก่รนทรัพย์สหนขึองผ้้ออ่นได้รับความเสียหาย๕หลังเกหดเหตกได้มีเจ้า
หน้าที่ตำารวจจากสถานีตำารวจนครบาลลกมพหนีซึ้่งเปแก่รนท้องที่เกหด๕เจ้าหน้าที่ตำารวจจากกองพหส้จน์หลักฐาน๕และ
เจ้าหน้าที่ตำารวจชกดเกนบก้้วัตถกระเบหดเขึ้าตรวจสถานที่เกหดเหตกเกนบคราบโลหหตจำานวน๕๑๕กล่อง๕สะเกนดระเบหด
จากบรหเวณ์ที่เกหดเหตกและสะเกนดระเบหดจากตัวผ้้ได้รบั บาดเจนบจำานวน๕๒๕ชกด๕เปแก่รนขึองกลาง ต่อมาพนักงาน
สอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและขึออนกมัตหศาลเพอ่อออกหมายจับจำาเลยทันงสี่ในวันที่๕๑๓๕กรกฏาคม๕
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๒๕๕๗๕ต่อมาวันที่๕๑๕๕กรกฎิษคม๕๒๕๕๗๕เจ้าหน้าที่ตำารวจได้รับตัวจำาเลยทันงสี่จากสถานที่ควบคกมขึองฝ่าย
ทหารพร้อมย้ดรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า๕รก่นวีโก้๕สีทอง๕หมายเลขึทะเบียน๕ศธ๕๙๖๔๕๕กรกงเทพมหานคร๕
รถยนต์ยี่ห้ออีซึ้ซึก๕รกน่ มหวเซึเว่น๕สีดำาหมายเลขึทะเบียน๕ศย๕๘๙๐๔๕กรกงเทพมหานคร๕และรถยนต์กระบะยี่ห้อโต
โยต้ารก่นวีโก้๕สีดำา๕หมายเลขึทะเบียน๕ฒษ๕๔๖๖๔๕กรกงเทพมหานคร๕ซึ้่งเปแก่รนยานพาหนะที่จำาเลยทันงสี่ใช้ในการก
ระทำาความผหดแล้วหลบหนีกับเครอ่องยหงล้กระเบหดเอนม๕๗๙๕จำานวน๕๑๕เครอ่อง๕ซึ้่งเปแก่รนอาวกธที่ใช้การกระทำาความ
ผหดเปแก่รนขึองกลาง๕ชันนสอบสวนแจ้งขึ้อหาจำาเลยทันงสี่ว่าร่วมกันฆ่่าผ้้ออ่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน๕ร่วมกันพยายามฆ่่าผ้้
ออ่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน๕มีและใช้วตั ถกระเบหดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนกญาตให้ได้ให้มีและใช้ไว้ใน
ครอบครองมีอาวกธปนน๕เครอ่องกระสกนปนนซึ้่งไม่สามารถออกใบอนกญาตให้ได้ไว้ในครองครองโดยผหดกฎิหมาย๕มีไว้
ในครอบครองซึ้่งอาวกธยกทธภัณ์ฑ์์ซึ้่งนายทะเบียนจะออกใบอนกญาตให้ไม่ได้ไว้ในครอบครองโดยผหดกฎิหมายพก
พาอาวกธปนน๕และวัตถกระเบหดตหดตัวไปในเมออง๕หม้่บ้านหรออทางสาธารณ์ะโดยไม่ได้รับใบอนกญาตและไม่มีเหตก
จำาเปแก่รนเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤตหการณ์์๕ยหงปนนซึ้่งใช้ดหนระเบหดโดยใช้เหตกในเมออง๕หม้่บ้าน๕หรออที่ชมกนกมชน๕และ
ฝ่าฝนนประกาศที่ห้ามนำาอาวกธปนน๕เครอ่องกระสกนปนน๕วัตถกระเบหด๕ออกนอกเคหะสถานเขึ้าไปในเขึตพอนนที่ที่ได้รบั
ประกาศสถานการณ์์ฉุกกเฉุหนที่มีความร้ายแรงและร่วมกันทำาให้เกหดระเบหดจนน่าจะเปแก่รนอันตรายแก่บกคคลออ่นและ
ทรัพย์ขึองผ้้ออ่น๕ชันนสอบสวนจำาเลยที่๕๑๕ให้การรับสารภาพทกกขึ้อกล่าวหาแต่ปฎิหเสธขึ้อหายหงปนนซึ้่งใช้ดหนระเบหด
โดยใช้เหตกในเมออง๕หม้่บ้านหรออที่ชกมชน๕จำาเลยที่๕๒๕และที่๕๓๕ให้การรับสารภาพเฉุพาะร่วมกันฆ่่าผ้้ออ่นโดย
ไตร่ตรองไว้ก่อน๕ร่วมกันพยายามฆ่่าผ้้ออ่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน๕จำาเลยที่๕๔๕ให้การรับสารภาพตลอดขึ้อกล่าวหา
จำาเลยที่๕๑๕นำาสอบว่า๕เมอ่อวันที่๕๒๓๕กกมภาพันธ์๕๒๕๕๓๕จำาเลยที่๕๑๕อย้่ที่บ้านพักซึ้่งตันงอย้ต่ ำาบล
คลอง๕๓๕อำาเภอคลองหลวง๕จังหวัดปทกมธานี๕ต่อมาวันที่๕๖๕กรกฎิาคม๕๒๕๕๗๕เวลาประมาณ์๕๑๖๕นาฬหกา๕
ขึณ์ะจำาเลยที่๕๑๕อย้่ที่จังหวัดเชียงราย๕ได้ถ้กทหารจับกกมและนำาไปกักตัวไว้ที่ค่ายทหารแต่ไม่ทราบว่าเปแก่รนที่ใด๕
ระหว่างถ้กกักตัวจำาเลยที่๕๑๕ถ้กกักตัวจำาเลยที่๕๑๕ถ้กเจ้าหน้าทีท่ หารทำาร่างร่ายกายและทรมานร่างกายหลาย
อย่างเพอ่อบังคับให้จำาเลยที่๕๑๕รับสารภาพว่าเปแก่รนผ้้ก่อเหตกในครันงนีนและบังคับให้พ้ดรับสารภาพตามที่เจ้าหน้าที่

-8ทหารบอก๕อาวกธปนนสงครามไม่ใช่ขึองจำาเลยที่๕๑๕แต่เจ้าหน้าที่ทหารเปแก่รนคนพาจำาเลยที่๕๑๕ไปเอาอาวกธดังกล่าว
ที่หม้่บ้านพฤกษาบี๕โดยอ้างว่ามีคนนำาอาวกธมาคอนให้กับเจ้าหน้าที่ทหารทกกครันงที่เจ้าหน้าทีท่ หารนำาเอกสารมา
ให้จำาเลยที่๕๑๕ลงชอ่อ๕จำาเลยที่๕๑๕จะถ้กปตดตาทกกครังน และเวลาจะลงชอ่อเจ้าหน้าที่ทหารจะให้แง้มผ้าปตดตาออกด้
และให้ลงชอ่อเหตกที่ต้องลงชอ่อเนอ่องจากจำาเลยที่๕๑๕กลัวตาย๕โดยเอกสารที่จำาเลยที่๕๑๕ลงชออ่ ทกกฉุบับนันนจำาเลยที่๕
๑๕ไม่ได้อ่านขึ้อความในเอกสาร๕ต่อมาวันที่๕๑๕๕กรกฎิาคม๕๒๕๕๗๕เจ้าหน้าทีต่ ำารวจมารับตัวจำาเลยที่๕๑๕จาก
ฝ่ายทหารและนำาไปที่สำานักงานตำารวจแห่งขึาตหโดยให้จำาเลยที่๕๑๕ขึอขึมาบหดามารดาขึองเดนกผ้้เสียชีวหตทังน สอง
คนหลังจากนันนถ้กนำาตัวมาที่สถานีตำารวจนครบางลกมพหนี๕พนักงานสอบสวนไม่ได้ถามคำาถามจำาเลยที่๕๑๕แต่
อย่างใด๕แต่นำาเอกสารจากเจ้าที่ทหารมาให้จำาเลยที่๕๑๕และนำามาพหมพ์ให้จำาเลยที่๕๑๕ลงชอ่อโดยไม่ได้อ่านให้ฟเอกง
เอกสารดังกล่าวเปแก่รนไปตามเอกสารหมาย๕จ.๘๑๕โดยในการสอบสวนไม่มีทนายความเขึ้าร่วมรับฟเอกงแต่อย่างใด๕
ตามวันเวลาที่เกหดเหตกจำาเลยที่๕๑๕ไม่เคยขึับรถไปบรหเวณ์สะพานขึ้ามแยกประต้นนำา๕จำาเลยที่๕๑๕ไม่เคยถ้กจับกกม
ดำาเนหนคดีเปแก่รนคดีออ่นมาก่อน
จำาเลยที่๕๒๕นำาสอบว่าจำาเลยที่๕๒๕มีอาชีพค้าขึายประเภทไก่ย่างส้มตำาอย้่ที่๕ถนนช่างอากาศ
แขึวงสีกัน๕เขึตดอนเมออง๕กรกงเทพมหานคร๕วันที่๕๒๓๕กกมภาพันธ์๕๒๕๕๗๕จำาเลยที่๕๒๕ไม่ได้กระทำาความผหดตาม
ฟ้องแต่ได้ขึายอาหารอย้่กับภรรยาที่บ้านและออกไปส่งอาหารให้กับล้กค้าในช่วงเยนนตันงแต่เวลา๕๑๖๕นาฬหกา๕
และนั่งดอ่มสกราอย้่กับเพอ่อนจนกระทั่งถ้งเวลา๕๒๐๕นาฬหกา๕จ้งเดหนทางกลับบ้าน๕ต่อมาวันที่๕๘๕กรกฎิาคม๕๒๕๕๗
เจ้าหน้าที่ทหารมาที่บ้านจำาเลยที่๕๒๕และจับจำาเลยที่๕๒๕ขึ้นนรถไปกักตัวไว้และบังคับให้จำาเลยที่๕๒๕รับสารภาพ
ว่าเปแก่รนผ้้ก่อเหตกในครันงนีน๕จำาเลยที่๕๒๕ถ้กเจ้าหน้าที่ทหารทำาร้ายร่างกายและทรมานร่างกายหลายอย่างเพอ่อให้
จำาเลยที่๕๒๕รับสารภาพและบังคับให้ร้จักกับจำาเลยที่๕๑๕ที่๕๓๕และที่๕๔๕โดยแจ้งว่าจำาเลยที่๕๑๕เปแก่รนหัวหน้าและ
เปแก่รนคนจ้างจำาเลยที่๕๒๕ทำางานและบังคับให้จำาเลยที่๕๒๕ลงชอ่อรับสารภาพ๕จำาเลยที่๕๑๕จำายอมลงชอ่อซึ้่งเปแก่รน
เอกสารแต่ไม่เหนนขึ้อความเนอ่องจากมีกระดาษออ่นปตดอย้่โดยลงชอ่อไปประมาณ์๕๖-๗๕แผ่น๕และไม่ทราบว่า
เอกสารดังกล่าวเปแก่รนเอกสารอะไร๕ต่อมาวันที่๕๑๕๕กรกฎิาคม๕๒๕๕๗๕เจ้าหน้าที่ทหารนำาตัวจำาเลยที่๕๒๕ส่งมอบ
ให้กับเจ้าพนักงานตำารวจและนำาตัวจำาเลยที่๕๒๕ไปเพอ่อแถลงขึ่าวตามที่เจ้าหน้าที่ทหารบังคับให้พ้ดตามที่ซึักซึ้อม
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กันไว้๕เหตกที่จำาเลยที่๕๒๕ต้องไปแถลงขึ่าวตามที่เจ้าหน้าทีท่ หารบอกเนอ่องจากจำาเลยที่๕๒๕กลัวเพราะก่อนหน้านันน
จำาเลยที่๕๒๕ถ้กทำาร้ายร่างกายและถ้กขึ่มขึ้่มาโดยตลอดทันงทีจ่ ำาเลยที่๕๒๕ไม่ได้กระทำาความผหดในคดีนีน๕จำาเลยที่๕๒
ถ้กเจ้าหน้าที่ตำารวจพาไปทำาแผนตามที่ตา่ งๆ๕ทันงที่จำาเลยที่๕๒๕ไม่เคยไปมาก่อน๕ชันน สอบสวนจำาเลยที่๕๒๕แจ้งว่า
ไม่ได้กระทำาความผหดและให้การปฎิหเสธแต่พนักงานสอบได้นำาเอกสารให้จำาเลยที่๕๒๕ลงชอ่อและไม่ได้อา่ น
ขึ้อความให้ฟงเอก ๕นอกจากนันนยังไม่มีทนายความอย้่ดว้ ย๕เหตกทจี่ ำายอมลงชอ่อนันนเนอ่องจากเคยถ้กเจ้าหน้าที่ทหาร
ทรมานทำาร้ายร่างกายกลัวมากจนต้องยอมลงลายมออชอ่อไปต่อมาเมอ่อถ้กนำาตัวส่งเรออนจำาพหเษกรกงเทพมหานคร
จำาเลยที่๕๓๕ได้เขึียนบันท้กขึ้อความเรอ่องราวที่เกหดขึ้นนรวมทันงที่ถ้กทำาร้ายร่างกายให้ยอมรับสารภาพตามเอกสาร
หมาย๕ล.๖๕โดยบันท้กดังกล่าวจำาเลยที่๕๒๕เปแก่รนคนเล่าเรอ่องให้จำาเลยที่๕๓๕ฟเอกงและให้จำาเลยที่๕๓๕เปแก่รนคนเขึียน
ขึ้อความดังกล่าวทันงหมดหลังจากนันนนำาเอกสารดังกล่าวร้องเรียนไปที่คณ์ะกรรมการคก้มครองสหทธหมนกษยชนซึ้่ง
เกหดก่อนเหตกจำาเลยที่๕๒๕ไม่เคยร้้จกั กันกับจำาเลยที่๕๑๕จำาเลยที่๕๓๕และจำาเลยที่๕๔๕มาก่อน
จำาเลยที่๕๓๕นำาสอบว่าเมอ่อวันที่๕๒๓๕กกมภาพันธ์๕๒๕๕๗๕จำาเลยที่๕๓๕ซึ่อมรถจักรยานยนต์อย้่ที่
บ้านกับบกตรชายโดยที่บ้านเปตดเปแก่รนร้านซึ่อมรถจักรยานยนต์ซึ้่งตันงอย้่ที่ชกมชนเคหะคลอง๕๙๕แขึวงสามวาตะวัน
ออก๕เขึตคลองสามวา๕กรกงเทพมหานคร๕ต่อมาวันที่๕๘๕กรกฎิาคม๕๒๕๕๗๕เวลา๕๑๒๕นาฬหกา๕มีเจ้าหน้าทีท่ หาร
เขึ้ามาจับกกมจำาเลยที่๕๓๕พร้อมล้กชายไป๕โดยนำาตัวจำาเลยที่๕๓๕ไปไว้ที่ค่ายทหารหลังจากนันนเจ้าหน้าที่ทหารนำา
ตัวจำาเลยที่๕๓๕ไปให้ร้จักกับจำาเลยที่๕๑๕ที๕่ ๒๕และที่๕๔๕จำาเลยที่๕๓๕ถ้กเจ้าหน้าที่ทหารสอบปากคำาและบังคับให้ร้
เรอ่องในการกระทำาความผหดครันงนีนและยอมพ้ดตามที่เจ้าหน้าที่ทหารบอกให้พ้ดว่าจำาเลยที่๕๓๕เปแก่รนคนซึ่อมปนนมี
จำาเลยที่๕๒๕เปแก่รนคนคก้มกันและมีจำาเลยที่๕๑๕เปแก่รนหัวหน้า๕เจ้าหน้าทีท่ หารนำาเอกสารให้จำาเลยที่๕๓๕ลงลายมออชอ่อ๕
จำาเลยที่๕๓๕ยอมลงลายมออชอ่อในเอกสารไปตามที่เจ้าหน้าทีท่ หารบอกเนอ่องจากเกหดความกลัวโดยเจ้าหน้าที่
ทหารขึ้่วา่ จะฆ่่าล้กชายขึองตน๕ต่อมาวันที่๕๑๕๕กรกฎิาคม๕๒๕๕๗๕เจ้าหน้าที่ทหารนำาตัวจำาเลยที่๕๓๕ขึ้นนรถไปยัง
สำานักงานตำารวจแห่งชาตหและพ้ดบังคับให้จำาเลยที่๕๓๕ไปทำาแผนประกอบคำารับสารภาพตามรายละเอียดที่เจ้า
หน้าที่ทหารบอกโดยที่สำานักงานตำารวจแห่งชาตหมีการจัดการให้แถลงขึ่าวเจ้าหน้าที่ตำารวจให้จำาเลยที่๕๓๕ไปขึอ
ขึมาบหดามารดาผ้้ตายขึณ์ะที่มีเจ้าหน้าทหารอย้่ดว้ ย๕จำาเลยที่๕๓๕ถ้กบังคับให้ทำาตามที่บอกทกกอย่าง๕จำาเลยที่๕๓๕
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ด้วย๕ในชันนสอบสวนมีการนำาเอกสารซึ้่งพหมพ์ขึ้อความเสรนจแล้วมาให้จำาเลยที่๕๓๕ลงชอ่อ๕จำาเลยที่๕๓๕ยอมลงชอ่อไป
เนอ่องจากกลัวเจ้าหน้าที่ทหารจะนำาตัวกลับไปที่ค่ายทหารและทรมานจำาเลยที่๕๓๕อีก๕ซึ้่งหลังจากจำาเลยที่๕๓๕ถ้ก
ส่งตัวเขึ้าเรออนจำาพหเศษกรกงเทพมหานครแล้วมีเจ้าหน้าทีต่ ำารวจเขึ้ามาสอบคำาให้การเพห่มแต่จำาเลยที่๕๓๕ให้การ
ปฎิหเสธและได้เขึียนจดหมายเกี่ยวกับเรอ่องราวที่เกหดขึ้นนตามเอกสารหมาย๕ล.๗ ส่งไปให้คณ์ะกรรมสหทธหมนกษยชน
เพอ่อตรวจสอบ๕จำาเลยที่๕๓๕ไม่เคยซึ่อมปนนเอนม๕๗๙๕และซึ่อมปนนดังกล่าวไม่เปแก่รนและไม่ได้กระทำาความผหดตาม
ฟ้อง
จำาเลยที่๕๔๕นำาสอบว่า๕จำาเลยที่๕๔๕มีอาชีพรับจ้าง๕รับเหมาก่อสร้าง๕วันที่๕๒๓๕กกมภาพันธ์๕
๒๕๕๗๕จำาเลยที่๕๔๕พักอาศัยอ้ย้่ที่บ้านเลขึที่๕๓๐๗/๒๒๕หม้่บ้านโนเบหนลปาร์คตำาบลบางพลี๕อำาเภอบางพลี๕
จังหวัดสมกทรปราการ๕ต่อมาวันที่๕๘๕กรกฎิาคม๕๒๕๕๗๕ช่วงเช้าได้ออกจากบ้านไปด้งานจนกระทั่งเวลา๕๑๒๕
นาฬหกา๕ได้นำารถจักรยานยนต์ไปซึ่อมที่หน้าปากซึอยห่างจากบ้านประมาณ์๕๒๐๐๕เมตร๕และมีเจ้าหน้าที่ทหาร
เขึ้ามาจับกกมจำาเลยที่๕๔๕ให้นอนลงกับพอนนเอามออไขึว้หลังและเชออกผ้กมออ๕ขึณ์ะเกหดเหตกจำาเลยที่๕๓๕พร้อมล้กชาย
ถ้กเจ้าหน้าที่ทหารจับกกมด้วย๕จำาเลยที่๕๔๕ถ้กนำาตัวไปไว้ที่ค่ายทหารและบังคับให้รับสารภาพว่าเปแก่รนผ้้ก่อเหตกยหง
เอนม๕๗๙๕ในคดีนีน๕เจ้าหน้าทีท่ หารทำาร้ายร่างกายจำาเลยที่๕๔๕หลายครันงอย่างรกนแรงเพอ่อให้รับสารภาพและบังคับ
ว่าให้จำาเลยที่๕๔๕รับว่าเปแก่รนนักแม่นปนนระดับชาตหเมอ่อจำาเลยที่๕๔๕ปฎิหเสธกนถ้กเจ้าหน้าที่ทหารทำาร้ายร่างกายทกก
ครันงหลังจากนันนจำาเลยที่๕๔๕ถ้กนำาตัวไปเพอ่อให้ร้จักกับจำาเลยที่๕๑๕ถ้งที่๕๓๕และแจ้งให้ทราบว่าจำาเลยที่๕๑๕เปแก่รน
หน้าหน้าโดยถ้กบังคับให้พ้ดตามที่บอกหลังจากนันนได้มีเอกสารมาให้จำาเลยที่๕๔๕ลงชอ่อโดยมีการปตดตาไว้และ
แง้มตาให้เหนนเลนกน้อยเพอ่อลงลายมออชอ่อในเอกสารตามเอกสารหมาย๕จ.๙๔๕ต่อมาวันที่๕๑๕๕กรกฎิาคม๕๒๕๕๗๕
เจ้าหน้าที่ทหารได้นำาตัวจำาเลยที่๕๔๕ไปที่สำานักงานตำารวจแห่งชาตหโดยเจ้าหน้าที่ทหารแจ้งว่าให้ทำาตามที่บอกไว้
ซึ้่งจำาเลยที่๕๔๕เหนนว่ามีอาวกธวางอย้่บนโต๊ะและมีนักขึ่าวอย้่เปแก่รนจำานวนมากซึ้่งจำาเลยที่๕๔๕ไม่เคยเหนนอาวกธดัง
กล่าวมาก่อน๕ในชันนสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำารวจจัดพหมพ์เอกสารมาแล้วให้จำาเลยที่๕๔๕ลงชอ่อโดยไม่ได้แจ้งอะไร
และไม่มีทนายความจำาเลยที่๕๔๕ยอมลงชอ่อไปเนอ่องจากเกหดความกลัวเปแก่รนอย่างมาก๕หลังจากที่จำาเลยที่๕๔๕ถ้ก
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ส่งตัวเขึ้าเรออนจำาแล้วมีเจ้าหน้าที่ตำารวจมาสอบปากคำาเพห่มเตหมตามเอกสารหมาย๕จ.๘๔๕แผ่นที่๕๕๕จำาเลยที่๕๔๕
จ้งให้การปฎิหเสธเพราะเหนนว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นนเนอ่องจากอย้ใ่ นเรออนจำา
ผ้้ร้องไม่สอบพยาน
พหเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์จำาเลยทันงสี่แล้วขึ้อเทนจจรหงเบอนองต้นฟเอกงยกตหวา่ เมอ่อวันที่๕
๒๓๕กกมภาพันธ์๕๒๕๕๗๕เวลาประมาณ์๕๑๗๕นาฬหกา๕มีคนร้ายไม่ทราบจำานวนใช้เครอ่องยหงล้กระเบหดขึนาด๕๔๐๕
มหลลหเมตรยหงล้กระเบหดชนหดสังหาร๕(HE) ขึนาด๕๔๐๕มหลลหเมตร๕มาตกบรหเวณ์หน้าห้างสรรพสหนค้นบห๊กซึี๕สาขึา
ราชดำารห๕แขึวงลกมพหนี๕เขึตปทกมวัน๕กรกงเทพมหานครทำาให้เกหดระเบหดขึ้นน๕๑๕ครันง๕เปแก่รนเหตกให้มีผ้เสียชีวหต๕๓๕ราย๕
บาดเจนบสาบหัส๕๘๕ราย๕ได้รับอันตรายแก่กายและจหตใจ๕๑๒๕ราย๕และแผงร้านค้ากับรถสามล้อโดยสาร๕ (รถตก๊ก
ตก๊ก) เกหดความเสียหายตามรายงานการตรวจศพเอกสารหมาย๕จ.๗-จ.๙๕ผลการตรวจชันส้ตรบาดแผลขึองนาย
แพทย์เอกสารหมาย๕จ.๑๐๕– จ.๓๐๕และบันท้กภาพถ่ายประกอบคดีเอกสารหมาย๕จ.๓๑๕ซึ้่งวันดังกล่าวอย้่ใน
ช่วงที่นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์์ฉุกกเฉุหนที่มีความร้ายแรงในเขึตท้องที่กรกงเทพมหานคร๕จังหวัดนนทบกรี
อำาเภอลาดหลกมแก้ว๕จังหวัดปทกมธานี๕และอำาเภอบางพลี๕จังหวัดสมกทรปราการ๕โดยอาศัยอำานาจตามพระราช
กำาหนดการบรหหารราชการในสถานการณ์์ฉุกกเฉุหน๕พ.ศ.๒๕๔๘๕ต่อมาวันที่๕๑๕๕กรกฎิาคม๕๒๕๕๗๕ภายหลังเกหด
เหตกเจ้าหน้าที่ตำารวจได้รว่ มกันจับกกมจำาเลยทันงสี่ตามหมายจับได้ทกี่ องพันสารวัตรที่๕๑๑๕แขึวงพญาไท๕เขึต
ราชเทวี๕กรกงเทพมหานคร๕ซึ้่งถ้กควบคกมตัวไว้โดยเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายทหารตามกฎิอัยการศ้ก๕พร้อมย้ดรถยนต์
กระบะยี่ห้อโตโยต้า๕รกน่ วีโก้๕สีทอง๕หมายเลขึทะเบียน๕ศธ๕๙๖๔๕๕กรกงเทพมหานคร๕รถยนต์ยี่ห้ออีซึ้ซึก๕รกน่ มหวเซึ
เว่น๕สีดำา๕หมายเลขึทะเบียน๕ศย๕๘๘๐๔๕กรกงเทพมหานคร๕รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า๕รก่นวีโก้๕สีดำา๕หมายเลขึ
ทะเบียน๕ฒษ๕๔๖๖๔๕กรกงเทพมหานคร๕และเครอ่องยหงล้กระเบหกเอนม๕๗๙๕จำานวน๕๑๕เครออ่ ง๕เปแก่รนขึองกลาง๕คดีมี
ปเอกญหาต้องวหนหจฉุัยว่า๕จำาเลยทันงสี่ร่วมกันกระทำาความผหดตามฟ้องโจทก์หรออไม่๕ปเอกญหาที่จะต้องวหนหจฉุัยประการ
แรกมีวา่ ๕โจทก์มีอำานาจฟ้องหรออไม่๕จำาเลยอ้างประกาศกรมสอบสวนคดีพหเศษ๕เรอ่อง๕มตหคณ์ะกรรมการคดีพเห ศษ
ให้คดีความผหดทางอาญาออ่นเปแก่รนคดีพหเศษ๕(๔) กรณ์ีนายสกเทพ๕เทออกสกบรรณ์๕กับพวก๕ถ้กกล่าวหาว่ากระทำา
ความผหดอาญาสอบเนอ่องจากการชกมนกมทางการเมอองในพอนนที่กรกงเทพมหานครและบางจังหวัดตันงแต่วันที่๕๓๕
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เกี่ยวพันกัน๕ตามเอกสารหมาย๕จ.๑๐๕นันน๕เมอ่อพหจารณ์าจากประกาศดังกล่าวแล้ว๕เหนนว่ากรณ์ีความผหดอาญาที่
อย้่ในอำานาจขึองกรมสอบสวนคดีพหเศษนันนจะต้องเปแก่รนกรณ์ีที่นายสกเทพ๕เทออกสกบรรณ์๕ถ้กกล่าวหาว่ากระทำา
ความผหดทางอาญาสอบเนอ่องจากการชกมนกมทางการเมอองเสียก่อน๕ไม่วา่ จะมีบกคคลออ่นร่วมด้วยหรออไม่กนตาม๕หาก
มีบกคคลออ่น๕ร่วมด้วย๕บกคคลที่รว่ มด้วยเหล่านันนจะต้องอย้ใ่ นความรับผหดชอบขึองกรมสอบสวนคดีพหเศษแต่คดีนีน
มีผ้รว่ มกระทำาความผหดไม่ใช่บกคคลตามทีร่ ะบกไว้ในประกาศกรมสอบสวนคดีพหเศษเมอ่อเหตกเกหดที่บรหเวณ์หน้าห้าง
สรรพสหนค้าบห๊กซึี๕สาขึาราชดำารห๕แขึวงลกมพหนี๕เขึตปทกมวัน๕กรกงเทพมหานคร๕ซึ้่งอย้่ในเขึตรับผหดชอบขึองสถานี
ตำารวจนครบาลลกมพหนี๕และพนักงานสอบสวนสถานีตำารวจนครบางลกมพหนีได้ทำาการสอบสวนแล้ว๕โจทก์จ้งมี
อำานาจฟ้อง๕ปเอกญหาที่ว่าจะต้องวหนหจฉุัยต่อไปว่าจำาเลยทันงสี่เปแก่รนคนร้านที่ร่วมกันก่อเหตกคดีนีนหรออไม่๕โจทก์มีพัน
ตำารวจเอกอัคราเดช๕พหมลศรี๕รองผ้้บังคับการกองปราบปราม๕มาเบหกความว่า๕เมอ่อวันที่๕๑๐๕กรกฎิาคม๕๒๕๕๗๕
พยานได้รับการตหดต่อจากเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายการขึ่าวขึองทหารให้พยานเขึ้าร่วมรับฟเอกงการซึักถามจำาเลยทันงสี่และได้
มีการบันท้กการซึักถามไว้ตามเอกสารหมาย๕จ.๙๖๕(๑๖ แผ่น) โดยพยานและจำาเลยทันงสี่ลงลายมออชออ่ ไว้เปแก่รน
หลักฐานและด้วยความสมัครใจขึองจำาเลยทันงสี่๕โดยจำาเลยทันงสี่ได้ให้ถ้อยคำาในทำานองเดียวกันว่าจำาเลยทันงสี่ได้
ร่วมกันวางแผนก่อเหตกในครันงนีนที่บ้านขึองนางกรรณ์หการณ์์๕วงศ์ตวั ๕ที่บ้านพักย่านสายไหม๕โดยจำาเลยที่๕๑๕เปแก่รนผ้้
จัดหาอาวกธ๕วางแผนและกำาหนดจกดยหง๕จำาเลยที่๕๒๕เปแก่รนผ้้ขึับรถคอยคก้มกันให้รถก่อเหตก๕จำาเลยที่๕๓๕เปแก่รนคนซึ่อม
ปนนเอนม๕๗๙๕และนั่งอย้่ในรถคันเดียวกับจำาเลยที่๕๔๕ในวันเกหดเหตก๕ส่วนจำาเลยที่๕๔๕เปแก่รนคนยหงเอนม๕๗๙๕เหนนว่าพัน
ตำารวจเอกอัคราเดช๕พหมลศรี๕เปแก่รนนายตำารวจชันนผ้้ใหญ่ที่เขึ้าร่วมรับฟเอกงการซึักถามจำาเลยทันงสี่๕และยอนยันว่า
จำาเลยทันงสี่ให้ถ้อยคำาด้วยความสมัครใจไม่ได้ถ้กบังคับหรออทำาร้าย๕ไม่มพี ันธนาการใดๆ๕คำาเบหกความขึองพัน
ตำารวจเอกอัคราเดช๕พหมลศรี๕จ้งน่าเชอ่อถออว่ารับฟเอกงเปแก่รนความจรหงได้๕นอกจากนีนโจทก์ยังมีพันตำารวจโทยกต๕ทอง
อย้่๕พนักงานสอบสวนมาเบหกความว่าพยานเปแก่รนคนสอบคำาให้การจำาเลยทันงสี่๕โดยจำาเลยทันงสี่ให้การรับสารภาพ
ว่าร่วมกันฆ่่าผ้้ออ่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน๕ร่วมกันพยายามฆ่่าผ้้ออ่นโดยไตร่ตรองไว้กอ่ น๕ร่วมกันทำาให้เกหดระเบหดจน
น่าจะเปแก่รนอันตรายแก่บกคคลออ่น๕๕หรออทรัพย์ขึองผ้้ออ่นและปฎิหเสธบางขึ้อกล่าวหา๕โดยให้รายละเอียดในคำาให้การ
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ว่าในวันเกหดเหตกจำาเลยทันงสี่ได้ร่วมกันวางแผนก่อเหตกในคดีนีนที่บ้านขึองนางกรรณ์หการ์๕วงศ์ตวั ๕โดยมีบกคคลออ่น
ร่วมด้วยรวม๕๑๐๕คน๕โดยตกลงกันว่าจำาเลยที่๕๑๕เปแก่รนคนขึับรถยนต์กระบะวีโก้๕สีบรอนด์ทองหมายเลขึทะเบียน
ศธ๕๙๖๔๕๕กรกงเทพมหานครเปแก่รนคันที่๕๑๕นายวหเชียร์๕สกขึภหรมย์๕ขึับรถยนต์นั่งเอนกประสงค์อีซึ้ซึก๕รกน่ มหวเซึเว่น๕
หมายเลขึทะเบียน๕ศย๕๘๙๐๔๕กรกงเทพมหานคร๕เปแก่รนคันที่๕๒๕โดยมีนางกรรณ์หการ์๕วงศ์ตัว๕นั่งหน้าขึ้างคนจับ๕
จำาเลยที่๕๓๕นั่งหลังขึ้างซึ้าย๕จำาเลยที่๕๔๕นั่งหลังขึ้างขึวา๕ซึ้่งเปแก่รนคนยหงเอนม๕๗๙๕คันที่๕๓๕เปแก่รนรถยนต์กระบะโตโย
ต้า๕รก่นวีโก้๕สีดำา๕หมายเลขึทะเบียน๕ฒษ๕๔๖๖๔๕กรกงเทพมหานคร๕มีจำาเลยที่๕๒๕เปแก่รนคนขึับ๕มีนายสกขึสันต์๕ล้อม
วงษ์๕นั่งขึ้าง๕และคันที่๕๔๕เปแก่รนรถแทนกซึี่๕สีส้ม๕จำาหมายเลขึทะเบียนไม่ได้๕มีนายถนอมเปแก่รนผ้้ขึับขึี่๕นายต้มตาม๕นั่ง
มาด้วย๕เมอ่อรถทันงสี่ขึับตามกันมาถ้งกลางสะพานขึ้ามแยกประต้นนำาเปแก่รนเวลาเกออบ๕๑๗๕นาฬหกา๕จำาเลยที่๕๔๕จ้งยหง
เอนม๕๗๙๕ไปยังบรหเวณ์จกดที่มีการชกมนกมแล้วกลับไปรวมตัวกันที่บ้านนางกรรณ์หการณ์์๕วงศ์ตวั ๕ต่อมาจ้งแยกย้าย
กันไปรายละเอียดปรากฎิตามบันท้กคำาให้การขึองจำาเลยทันงสี่ในชันนสอบสวนเอกสารหมาย๕จ.๘๑ – จ.๘๔๕ซึ้่ง
เมอ่อพหจารณ์าถ้งรายละเอียดในคำาให้การขึองจำาเลยแต่ละคนแล้ว๕เหนนว่าจำาเลยแต่ละคนได้เล่ารายละเอียดเรอ่อง
ราวความเปแก่รนมาตันงแต่ก่อนเกหดเหตกจนกระทัง่ เกหดเหตกและหลังเกหดเหตกในส่วนที่จำาเลยแต่ละคนรับร้้มา๕รวมถ้ง
ขึันนตอนการวางแผน๕การใช้เส้นทางการเดหนทาง๕ยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตกรวมถ้งบกคคลออ่นนอกจากจำาเลยทันงสี่
ร่วมก่อเหตกโดยรายละเอียดคำาให้การขึองจำาเลยทันงสี่จ้งเชอ่อว่าเกหดขึ้นนด้วยความสมัครใจขึองจำาเลยทันงสี่๕มหฉุะนันน
แล้วคงไม่มีใครสามารถที่จะแต่งเรอ่องราวเปแก่รนลำาดับขึันนตอน๕และมีรายละเอียดได้มากขึนาดนีน๕เมอ่อให้การพยาน
จำาเลยทันงสี่ได้กระทำาต่อหน้าทนายความ๕มีการแจ้งสหทธหให้จำาเลยทันงสี่ทราบขึันนตอนขึองกฎิหมายครบถ้วนแล้ว
คำาให้การดังกล่าวจ้งรับฟเอกงได้เช่นเดียวกันกับบ้กท้กถามปากคำาเอกสารหมาย๕จ.๙๔๕ในฐานะที่เปแก่รนพยานบอก
เล่า๕ตามประมวลกฎิหมายวหธพี หจารณ์าความอาญามาตรา๕๒๒๖/๓๕วรรคสอง๕ขึ้ออ้างขึองจำาเลยทันงสี่วา่ ถ้กเจ้า
หน้าที่ทหารทำาร้ายกนด๕ี พนักงานสอบสวนจัดทำาเอกสารเสรนจแล้วมาให้ลงลายมออชอ่อ๕โดยไม่มีการถามจำาเลยทันงสี่
ต่อหน้าทนายความกนดีเปแก่รนการกล่าวอ้างลอยๆขึัดกับเหตกผลดังที่ได้วนห หจฉุัยขึ้างต้นจ้งไม่อาจรับฟเอกงได้๕อย่างกนตาม
การวหนหจฉุัยชั่งนนำาหนักพยานบอกเล่าเพอ่อฟเอกงลงโทษจำาเลยนันนจะต้องกระทำาด้วยความระมัดระวังและมีเหตกผล
อันหนักแน่น๕หรออมีพฤตหการณ์์พเห ศษแห่งคดี๕หรออมีพยานหลักฐานประกอบออ่นมาสนับสนกนซึ้่งโจทก์มีพันตำารวจ

-14โทสกทัศน์๕ไชยพรหม๕รองผ้้กำากับการกลก่มงานเกนบก้้วัตถกระเบหดมาเบหกความว่าหลังเกหดเหตกพยานเขึ้าไปตรวจ
สถานที่เกหดเหตก๕เบอนองต้นทราบว่าเปแก่รนเบหดสังหารขึนาด๕๔๐๕มหลลหเมตร๕ที่ใช้ยหงกับเครอ่องยหงเอนม๕๗๙๕ทางตรงวหถี
โค้ง๕สำาหรับทหศทางการยหงเชอ่อว่ามาจากทางด้านประต้นนำา๕เบอนองต้นคหดว่าไม่เกหน๕๔๐๐๕เมตร๕และพันตำารวจโท
กหตตหศักดห๕ยาคก้มภัย๕ตำาแหน่งนักวหทยาศาสตร์๕กองพหส้จน์หลักฐานกลาง๕พยานโจทก์กนเบหกความว่า๕จากการ
ตรวจสอบทันงหมดเชอ่อว่าแนวการยหงขึองล้กกระสกนระเบหดมาจากบรหเวณ์แนวแยกประต้นนำาหากวัดระยะจากหลกม
ระเบหดไปประมาณ์๕๔๐๐๕เมตร๕ระยะตรงตำาแหน่งแยกประต้นนำาจะอย้่๕ในระยะ๕๓๔๐๕เมตร๕เหนนว่าพยานโจทก์
ทันงสองเปแก่รนเจ้าทีต่ ำารวจที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจหาแนวและทหศทางการยหงล้กกระสกนระเบหด๕ความเหนน
ขึองพยานจ้งน่าเชอ่อถออและรับฟเอกงได้๕ซึ้่งกนสอดคล้องกับคำาให้การขึองจำาเลยทันงสี่ว่าใช้เอนม๕๗๙๕ยหงมาจากบรหเวณ์
สะพานขึ้ามแยกประต้นนำา๕สำาหรับรถยนต์ทันงสี่คันที่จำาเลยทันงสี่ให้การไว้ในชันนสอบสวนว่าใช้เปแก่รนยานพาหนะ
มายังบรหเวณ์สะพานขึ้ามแยกประต้นนำาเพอ่อก่อเหตกนันน๕โจทก์มีนายศกภกร๕พก่มชาวสวน๕พนักงานห้างแพลทตหนั่ม
ประต้นนำามาเบหกความ๕พยานเปแก่รนพนักงานป้องกันการส้ญเสียทำาหน้าตรวจสอบกล้องวงจรปตดภายในห้างทันงหมด
โดยนั่งอย้่ในห้องควบคกมกล้องเพอ่อด้เหตกการณ์์ตา่ งๆ๕ภายในห้องและบรหเวณ์ด้านหน้าห้างซึ้่งมีกล้องอย้่๕๒๕ตัว๕
หัวไปทางถนนจะเหนนว่าบรหเวณ์เพชรบกรีตดั ใหม่ช่วงสะพานขึาขึ้นนขึ้ามแยกประต้้นนำาสกดขึอบฝเอกงงโรงแรมอามีวอเต
อร์เกท๕เมอ่อวันที่๕๒๗๕กกมภาพันธ์๕๒๕๕๗๕เจ้าหน้าที่ตำารวจได้มีหนังสออมายังห้างแพลทตหนั่มประต้นนำาเพอ่อขึอ
ตรวจสอบกล้องวงจรปตดขึองวันที่เกหดเหตก๕พยานจ้งมอบบันท้กภาพวหดโี อซึ้่งบันท้กภาพบรหเวณ์รถที่จะขึ้นนแยก
ประต้นนำาตังน แต่ช่วง๕๑๖๕นาฬหกา๕ถ้ง๕๑๗๕นาฬหกา๕ขึองวันที่๕๒๓๕กกมภาพันธ์๕๒๕๕๗๕ให้เจ้าหน้าที่ตำารวจไป๕ต่อมา
เจ้าหน้าที่ตำารวจเรียกพยานไปสอบปากคำาและด้ภาพนห่งที่เจ้าหน้าที่ตำารวจจัดทำาไว้ตามเอกสารหมาย๕จ .๑๐๘๕
ซึ้่งเปแก่รนภาพที่ตรงกับทีพ่ ยานตรวจสอบได้จากกล้องวงจรปตดตามที่บันท้กไว้เปแก่รนเวลา๕๑๖.๔๙๕นาฬหกา๕ถ้ง๕
๑๖.๕๓๕นาฬหกา๕โดยภาพที่๕๓๘๕เปแก่รนภาพรถกระบะสีทอง๕ภาพที่๕๓๙๕เปแก่รนรถอีซึ้ซึก๕รก่นมหวเซึเว่น๕สีดำา๕และภาพที่
๔๐๕เปแก่รนรถกระบะโตโยต้า๕สีดำา๕ซึ้่งภาพดังกล่าวจะตรงกับภาพเคลอ่อนไหวที่พยานเหนนในกล้องวงจร๕ซึ้่งเมอ่อ
ตรวจด้เอกสารหมาย๕จ.๑๐๘๕กนพบว่าในช่วงเวลา๕๑๖.๔๙๕นาฬหกา๕ถ้ง๕เวลา๕๑๖.๕๓๕นาฬหกา๕มีรถแล่นขึ้นน
สะพานขึ้ามแยกประต้นนำารวม๕๗๔๕คัน๕แต่มรี ถลำาดับที่๕๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๕ คออ๕รถกระบะสีทอง, รถอีซึ้ซึกมหวเซึ
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เว่น๕สีดำา, รถกระบะสีดำา๕และรถแทนกซึี่สีส้ม๕แล่นเรียงตามกันไป๕ตรงกับประเภทรถและสีขึองรถกนเปแก่รนสี
เดียวกันกับที่จำาเลยทันงสี่ให้การไว้๕นอกจากนีนพนั เอกวหจารณ์์๕จดแตง๕พยานโจทก์กนเบหกความว่า๕จากการซึักถาม
ได้ขึ้อม้ลจากจำาเลยที่๕๑๕ว่าจำาเลยที่๕๑๕มีอาวกธสงครามครอบครองไว้ที่บรหเวณ์หม้่บ้านพฤกษาบี๕ตำาบลคลองสาม
อำาเภอคลองหลวง๕จังหวัดปทกมธานี๕ต่อมาวันที่๕๙๕กรกรฎิาคม๕๒๕๕๗๕จำาเลยที่๕๑๕ได้นำาเจ้าหน้าที่ทหารไป
ตรวจค้นบรหเวณ์ทีจ่ ำาเลยที่๕๑๕บอกว่าซึกกซึ่อนอาวกธสงครามไว้๕จากการตรวจค้นพบอาวกธสงคราม๕๙๕รายการ๕
ตามรายการตรวจย้ดเอกสารหมาย๕จ.๗๖ ปรากฎิมีขึองกลางทีต่ รวจย้ดไว้ในรายการที่๕๓๕เปแก่รนเครอ่องยหงล้ก
ระเบหดเอนม๕๗๙๕จำานวน๕๑๕กระบอกรายการที่๕๔๕ล้กระเบหดขึนาด๕๔๐๕มหลลหเมตร๕จำานวน๕๒๕๕ล้ก๕ซึ้่งเครอ่องยหง
ล้กระเบหดเอนม๕๗๙๕ที่ย้ดได้กนตรงกับอาวกธที่จำาเลยทันงสี่รับว่าใช้เอนม๕๗๙๕ก่อเหตกคดีนีน๕ที่จำาเลยที่๕๑๕เบหกความปฎิห
เสธว่าอาวกธที่ย้ดได้ทันง๕๙๕รายการไม่ใช่ขึองจำาเลยที่๕๑๕แต่เปแก่รนขึองบกคคลออ่นที่ร้จกั นันนกนเปแก่รนการกล่าวอ้างลอยๆ๕
และไม่ปรากฎิว่าจำาเลยที่๕๑๕จะได้ตดห ต่อเพอ่อนขึองจำาเลยที่๕๑๕ได้อย่างไรว่าให้นำาอาวกธมาคอนทหาร๕ในเมอ่อจำาเลย
ที่๕๑๕ถ้กเจ้าหน้าที่ทหารควบคกมตัวตันงแต่วันที่๕๗-๑๕๕กรกฎิาคม๕๒๕๕๗๕และมีการไปตรวจย้ดอาวกธดังกล่าวใน
วันที่๕๙๕กรกฎิาคม๕๒๕๕๗๕ขึ้ออ้างขึองจำาเลยที่๕๑๕จ้งฟเอกงไม่ขึ้นน๕ส่วนเรอ่องการร้องเรียนขึองจำาเลยทันงสี่ขึณ์ะอย้่ใน
เรออนจำาผ่านศ้นย์ทนายความเพอ่อสหทธหมนกษยชนเพอ่อเสนอกรรมการสหทธหมนกษยชนให้ตรวจสอบการซึ้อมทรมานผ้้
ถ้กกักตัวภายใต้กฎิอัยการศ้ก๕ซึ้่งตามเอกสารหมาย๕ล.๑๔๕ในรายงานการประชกมคณ์ะอนกกรรมการด้านสหทธห
พลเมอองและสหทธหทางการเมออง๕ครันงที่๕๔๘/๒๕๕๗๕ลงวันที่๕๒๒๕กันยายน๕๒๕๕๗๕กนมหได้มกี ารระบกถ้งจำาเลยทันงสี่
แต่อย่างใด๕เพียงแต่ผ้แทนกรมราชทัณ์ฑ์์ชแีน จงว่าในหลักการการรับตัวผ้้ต้องขึังได้สอบถามว่ามีสภาพบาดแผล
หรออไม่๕การตรวจร่างกายผ้้ต้องขึัง๕เมอ่อแพทย์ตรวจแล้วต้องรายงานความเหนนให้ผ้บัญชาการเรออนจำาทราบ๕
กรณ์ีผ้ต้องขึังเขึ้าใหม่เจ้าหน้าที่ราชทัณ์ฑ์์จะให้ผ้ต้องขึังถอดเสอนอเพอ่อด้รอยบาดแผลและถ่ายร้ปบันท้กไว้๕ดังนันน
เมอ่อไม่ปรากฎิขึ้อม้ลขึองจำาเลยทันงสี่ว่าเปแก่รนอย่างไร๕จ้งยังฟเอกงไม่ได้วา่ มีการซึ้อมทรมานจำาเลยทันงสี่ตามที่อ้าง๕จาก
การชั่วงนนำาหนักพยานที่โจทก์นำาสอบมามีขึ้อเทนจจรหงจากคำาให้การขึองจำาเลยทันงสี่ในชันนสอบสวนสอดคล้องกับ
พยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบดังที่วนห หจฉุัยมาขึ้างต้น๕นอกจากนีจน ำาเลยทันงสี่ยังได้นำาชีนทเี่ กหดเหตกประกอบ
คำารับสารภาพไว้อย่างละเอียดทกกขึันนตอนและถ่ายภาพไว้เปแก่รนหลักฐานอีกด้วย๕ตามเอกสารหมาย๕จ.๙๑๕– จ.

-16๙๓๕เช่นนีน๕พยานหลักฐานที่โจทก์นำาสอบมาจ้งมีเหตกผลอันหนักแน่น๕ตามประมวลกฎิหมายวหธีพจห ารณ์าความ
อาญามาตรา๕๒๒๗/๑๕วรรคหน้่งขึ้อเทนจจรหงฟเอกงได้วา่ ๕จำาเลยทันงสี่ร่วมกันกระทำาความผหดจรหงตามที่โจทก์ฟ้อง๕
การนำาสอบปฎิหเสธโดยอ้างฐานที่อย้่ขึองจำาเลยทันงสี่ไม่มีนนำาหนักหักล้างพยานโจทก์ได้๕เครอ่องยหง๕ล้กระเบหดเอนม๕๗๙
เปแก่รนทรัพย์สหนที่ใช้ในการกระทำาความผหดจ้งให้รบห ๕ส่วนรถยนต์ทันงสามคันเปแก่รนเพียงยานพาหนะเพอ่อความสะดวก
ในการกระทำาความผหดไม่ใช่ทรัพย์สหนที่ใช้หรออมีไว้เพอ่อใช้ในการกระทำาความผหดจ้งไม่อาจรหบได้
การกระทำาขึองจำาเลยทันงสี่เปแก่รนเหตกให้นางวรรณ์ี๕น้อยมี๕ผ้้ร้อง๕ได้รับบาดเจนบที่บรหเวณ์ขึาขึวา๕
ต้นขึาขึวา๕ขึาขึวาด้านล่าง๕ลำาตัวด้านขึวา๕จากการถ้กสะเกนดระเบหดตามภาพหมาย๕ร.๑๕ไม่สามารถทำางานได้
ตามปกตห๕ต้องรักษาบาดแผลประมาณ์๕๓๕เดออน๕เสียค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลจกฬาลงกรณ์์๕๑๐๐ ,๐๐๐๕
บาท๕โรงพยาบาลเดชา๕๑๔,๗๐๐๕บาท๕และ๕๗๐,๐๐๐๕บาท๕ตามเอกสารหมาย๕ร.๒๕เหนนว่าจากอาการและ
บาดแผลที่ปรากฎิตามเอกสารหมาย๕ร.๑๕เชอ่อว่าผ้ร้ ้องต้องเสียค่ารักษาพยาบาลไปจรหงตามที่เบหกความ๕เหนน
สมควรให้ตามขึอเปแก่รนเงหน๕๑๘๔,๗๐๐๕บาท๕สำาหรับเรอ่องการผ่าขึาเพอ่อเอาเหลนกที่ดามออก๕และผ่าตัดกระด้กที่
ออกให้กลับเขึ้าที่เดหมนันน๕จะต้องใช้เงหนอีก๕๑๐๐,๐๐๐๕บาท๕ตามที่ได้รบั แจ้งการแพทย์นันนเหนนว่าเปแก่รนราคาที่
เหมาะสมแล้ว๕จ้งให้ตามขึอ๕ส่วนเรอ่องขึาดรายได้จากการขึายเสอนอผ้าที่ผ้ร้องอ้างว่า๕มีรายได้เดออนละ๕๔๐ ,๐๐๐๕–
๕๐,๐๐๐๕บาท๕และขึอเรียกร้องเปแก่รนเงหน๕๒๐๐,๐๐๐๕บาท๕เนอ่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกตหนันน๕
เหนนว่าการขึายขึองดังกล่าวเปแก่รนรายได้ที่ไม่แน่นอนเหมออนกันทกกเดออน๕จ้งกำาหนดให้พอสมควรเปแก่รนเงหน๕
๑๕๐,๐๐๐๕บาท๕สำาหรับค่าเสียหายที่เกหดจากการที่ผร้ ้องได้รับการทกกขึ์มรมานจากการไม่สามารถขึ้นนลงบันได
ได้ตามปกตหและไม่สามารถเคลอ่อนไหวร่างกายได้ตามปกตหนันน๕ถออเปแก่รนความเสียหายอย่างออ่นอันมหใช่ตวั เงหนซึ้่งผ้้
ร้องมีสหทธหเรียกค่าสหนไหมทดแทนดังกล่าวได้๕ที่ผ้ร้องเรียกร้องมาเปแก่รนเงหน๕๒๐๐,๐๐๐๕บาท๕นันน๕เหนนว่าส้งเกหนไป
เหนนควรกำาหนดให้เปแก่รนเงหน๕๑๕๐,๐๐๐๕บาท๕รวมค่าสหนไหมทดแทนทันงสหนนเปแก่รนเงหน๕๕๓๔,๗๐๐๕บาท
พหพากษาว่า๕จำาเลยทันงที่มคี วามผหดตาม๕ประมวลกฎิหมายอาญามาตรา๕๒๒๑,
๒๘๙(๔), ๓๗๑, ๓๗๖, ๘๐, ๘๓ พระราชบัญญัตหอาวกธปนน๕เครอ่องกระสกจปนน๕วัตถกระเบหดดอกไม้เพลหงและสห่ง
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เทียมอาวกธปนน๕พ.ศ.๒๔๙๐๕มาตรา๕๘๕ทวห๕วรรคหน้่ง, ๕๕, ๗๒ ทวห๕วรรคสอง, ๗๘๕วรรคหน้่ง, วรรคสาม๕พระ
ราชกำาหนดการบรหหารราชการในสถานการณ์์ฉุกกเฉุหน๕พ.ศ.๒๕๔๘๕มาตรา๕๑๑๕วรรคหน้่ง, วรรคสอง, ๑๘๕
ประกาศศ้นย์รักษาความสงบ๕ฉุบับที่๕๒/๒๕๕๗๕เรอ่องห้ามนำาอาวกธออกนอกเคหสถาน๕ลงวันที่๕๒๓๕มกราคม๕
๒๕๕๗๕ขึ้อ๕๑, ๒๕พระราชบัญญัตหควบคกมยกทธภัณ์ฑ์์๕พ.ศ.๒๕๓๐๕มาตรา๕๑๕๕วรรคหน้่ง, ๔๒๕เปแก่รนความผหด
หลายกรรมต่างกัน๕ให้ลงโทษทกกกรรมเปแก่รนกระทงความผหดไปตามประมวลกฎิหมายอาญา๕มาตรา๕๙๑๕ฐานฆ่่าผ้้
ออ่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน๕ฐานร่วมกันพยายามฆ่่าผ้้ออ่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน๕ฐานร่วมกันทำาให้เกหดระเบหดจนน่าจะ
เปแก่รนอันตรายต่อบกคคลหรออทรัพย์ขึองผ้้ออ่นฐานร่วมกันยหงปนนโดยใช้ดนห ปนนโดยใช่เหตกฐานร่วมกันมีอาวกธปนนที่นาย
ทะเบียนไม่อาจออกใบอนกญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง๕ฐานร่วมกันอาวกธปนนดังกล่าวในการกระทำาความผหด๕และ
ฐานมีซึ้่งยกทธภัณ์ฑ์์โดยไม่ได้รับอนกญาตเปแก่รนกรรมเดียวเปแก่รนความผหด๕ต่อกฎิหมายหลายบท๕ให้ลงโทษฐานร่วมกัน
ฆ่่าผ้้ออ่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎิหมาย๕มาตรา๕๒๘๙(๔) ซึ้่งเปแก่รนกฎิหมายบทที่มีโทษหนักที่สกดตาม
ประมวลกฎิหมายอาญา๕มาตรา๕๙๐๕ให้ประหารชีวตห ๕ฐานร่วมกันพาอาวกธปนนตหดตัวไปในเมออง๕หม้่บ้าน๕หรออทาง
สาธารณ์ะโดยไม่ได้รับอนกญาตและไม่มีเหตกอันสมควร๕ฐานนำาอาวกธปนนออกนอกเคหะสถานภายในพอนนที่๕เปแก่รน
กรรมเดียว๕เปแก่รนความผหดต่อกฎิหมายหลายบท๕ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัตหอาวกธปนนฯ๕ซึ้่งเปแก่รนกฎิหมายบทที่มี
โทษหนักที่สกด๕ตามประมวลกฎิหมายอาญามาตรา๕๙๐๕จำาคกก๕คนละ๕๒๕ป๕จำาเลยทันงสี่ให้การรับสารภาพในชันน
สอบสวน๕เปแก่รนประโยชน์แก่การพหจารณ์า๕มีเหตกบรรเทาโทษลดโทษให้หน้่งในสาม๕ตามประมวลกฎิหมายอาญา๕
มาตรา๕๗๘๕ประกอบมาตรา๕๕๒(๑) ฐานร่วมกันฆ่่าผ้้ออ่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน๕คงจำาคกกตลอดชีวตห ๕ฐานร่วมกัน
พาอาวกธปนนตหดตัวไปในเมออง๕หม้่บ้านทางสาธารณ์ะโดยไม่ได้รบั อนกญาต๕จำาคกกคนละ๕๑๕ป๕๔๕เดออน๕แต่เมอ่อรวม
โทษทกกกระทงแล้ว๕คงให้จำาคกกจำาเลยทันงสี่ไว้ตลอดชีวหตสถานเดียวตามประมวลกฎิหมายอาญา๕มาตรา๕๙๑ (๓)
กับให้จำาเลยทันงสี่รว่ มกันใช้คา่ สหนไหมทดแทนให้ผ้ร้องเปแก่รนเงหน๕๕๓๔,๗๐๐๕บาท๕รหบเครอ่องยหงล้กกระสกนระเบหด
เอนม๕๗๙๕ส่วนรถยนต์ทันงสามคันให้คอนแก่เจ้าขึอง๕ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างผ้้ร้องกับจำาเลยทันงสี่ให้เปแก่รนพับ
ข้อ ๒. ด้วยความเคารพ จำาเลยทั้งสี_ไม่อาจเหนนพ้องด้วยกับคำาพิพากษาศาลชั้นต้น จำาเลยทั้งสี_ขอ
อุทธรณ์คำาพิพากษาในประเดนนข้อเทนจจริงและข้อกฎหมายดังต่อไปนี้
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สุบรรณ ตามทีร_ ะบุไว้ในประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานสอบสวนสถานีตำารวจนครบาลลุมพินีได้
ทำาการสอบสวนแล้ว โจทก์มีอำานาจฟ้ององ จำาเลยทั้งสี_ไม่เหนนพ้องด้วย จำาเลยทั้งสี_เหนนว่า ตามพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓ “ ได้นิยามว่า “คดีพิเศษ” หมายความว่า คดีความผิดทาง
อาญาที_กำาหนดไว้ในมาตรา ๒๑ และในมาตรา ๕ ที_บัญญัติวา่ คณะกรรมการคดีพิเศษ เรียกโดยย่อว่า
“กคพ.” ...”
และ “มาตรา ๒๑ คดีพิเศษที_จะต้องดำาเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ ...
(๒) ความผิดทางอาญาอื_นนอกจาก (๑) ตามที_กคพ.มีมติดว้ ย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที_มีอยง่”
จากข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จำาเลยทั้งสี_เหนนว่าคดีนี้เปนนคดีพิเศษ ที_ต้องสอบสวนโดย
พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวคือในคดีนี้จากการสืบพยานของพยานโจทก์และจำาเลยทั้งสี_
สามารถรับฟ้องงได้เปนนยุติวา่ มงลเหตุจงงใจในการมาก่อเหตุในคดีนี้ของคนร้ายทั้งหมดสาเหตุสืบเนื_องมาจากการ
เริ_มชุมนุมของกลุ่มกปปส. ซึ่_งนำาโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ มงลเหตุจงงใจของคนร้ายในคดีนี้ที_มาก่อเหตุกน
เพราะการชุมนุมดังกล่าว ข้อเทนจจริงจ่งสามารถปรับเข้าได้กับข้อกฎหมายตอนท้ายของประกาศกรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ เอกสารหมาย ล.๑๐ ที_กำาหนดว่า “(๔) ...และความผิดที_ตอ่ เนื_องหรือเกี_ยวพันกัน”
จำาเลยทั้งสี_จ่งเหนนว่าแม้ความผิดที_คนร้ายในคดีนี้ก่อข่้นไม่ใช่การกระทำาของนายสุเทพ เทือก
สุบรรณ และพวกที_รว่ มกระทำาความผิด แต่เปนนความผิดที_ต่อเนื_องหรือเกี_ยวพันกันอันสืบเนื_องมาจากการ
ชุมนุมของกลุ่มกปปส. ซึ่_งนำาโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เอกสารหมาย
ล. ๑๐ ข้อ (๔) ตอนท้าย จำาเลยทั้งสี_จง่ เหนนว่าคดีนี้เปนนคดีพิเศษ ที_จะต้องสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเมื_อสอบสวนเสรนจสิ้นแล้วจ่งจะสรุปสำานวนส่งพนักงานอัยการ เพื_อที_จะฟ้ององคดีตอ่
ไป แต่ในคดีนี้มิได้สอบสวนคดีโดยพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ แต่สอบสวนโดยเจ้าพนักงาน
ตำารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาในเมื_อคดีนี้เปนนคดีพิเศษ ตามทีจ_ ำาเลยทั้งสี_กล่าวข้างต้น
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แต่ไม่ได้รบั การสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จำาเลยทั้งสี_จ่งเหนนว่า การสอบสวนคดีนี้ กระทำาไป
โดยฝ่าาฝ่ืนกฎหมายคดีพิเศษ จ่งเปนนการสอบสวนที_ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จากมงลเหตุดังกล่าวจ่งทำาให้โจทก์
(พนักงานอัยการฯ) ไม่มีอำานาจฟ้ององ ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐ ที_บัญญัติ
ว่า “ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื_นฟ้ององคดีใดต่อศาล โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อน” เพราะตามข้อ
เทนจจริงในคดีนี้ถือว่า ไม่มีการสอบสวนคดีโดยชอบจากเจ้าพนักงานที_มีอำานาจ จำาเลยทั้งสี_จ่งเหนนว่า โจทก์
ไม่มีอำานาจฟ้ององ ที_ศาลชั้นต้นฟ้องงว่า โจทก์มีอำานาจฟ้ององให้ลงโทษจำาเลยทั้งสี_ จำาเลยทั้งสี_จ่งไม่เหนนพ้องด้วย
๒.๒ จำาเลยทั้งสี_ขอเรียนว่า บันท่กถามปากคำาจำาเลยทั้งสี_ในชั้นกฎอัยการศ่ก ตามเอกสาร
หมาย จ. ๙๔ ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่น่าเชื_อถือ เนื_องจากมีพิรธุ หลายประการ และขัดกับคำา
เบิกความของพยานโจทก์ที_เกี_ยวข้อง กล่าวคือ
ก. บันท่กการถามปากคำาจำาเลยทั้งสี_ ตามเอกสารหมาย จ.๙๔ ได้มาโดยไม่ชอบ เนื_องจาก
ไม่มีการดำาเนินการให้เปนนไปตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา ๗/๑ จำาเลยทั้งสี_ขอเรียน
ว่าสภาพแวดล้อมในระหว่างจัดทำาบันท่กถามปากคำาไม่โปร่งใส บันท่กถามปากคำาจำาเลยทั้งสี_ เอกสารหมาย
จ. ๙๔ จัดทำาข่้นในระหว่างที_จำาเลยทั้งสี_ถงกควบคุมตัวโดยฝ่าายทหารซึ่_งใช้อำานาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการ
ศ่ก พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่_งการจับกุมและควบคุมตัวดังกล่าวไม่มกี ารขอออกหมายจับและควบคุมตัวจากศาล เจ้า
หน้าที_ฝ่าายทหารสามารถใช้อำานาจควบคุมตัวบุคคลได้เลย โดยไม่แจ้งให้จำาเลยทั้งสี_และญาติทราบว่าจะนำาตัว
จำาเลยทั้งสี_ไปควบคุมที_ใด ระหว่างการควบคุมตัวเจ้าหน้าทีท_ หารไม่อนุญาตให้ผง้ใดเยี_ยม เปนนการควบคุมตัว
แบบลับ ไม่มีผง้ใดสามารถเข้าถ่งจำาเลยทั้งสี_ในระหว่างควบคุมตัวตามกฎอัยการศ่กได้ คำารับสารภาพที_ได้มา
จากการควบคุมตัวดังกล่าว จ่งต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจได้มาโดยไม่สมัครใจ โดยระหว่างการซึักถามจำาเลย
ทั้งสี_ เจ้าหน้าที_ฝ่าายทหารกนไม่จดั ให้จำาเลยทั้งสี_มีทนายความหรือบุคคลอื_นที_ไว้ใจร่วมอยง่ด้วย อีกทั้งไม่มีการ
แจ้งสิทธิผง้ถงกจับหรือผง้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา ๗/๑ ซึ่_งบัญญัติวา่ “ผง้ถงก
จับหรือผง้ต้องหาซึ่_งถงกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผง้ซึ่_งถงกจับหรือผง้ต้องหา
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ไปนี้ด้วย
(๑) พบและปร่กษาผง้ซึ่_งจะเปนนทนายความเปนนการเฉพาะตัว
(๒) ให้ทนายความหรือผง้ซึ่_งตนไว้วางใจเข้าฟ้องงการสอบปากคำาตนได้ในชั้นสอบสวน
(๓) ได้รับการเยี_ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร
(๔) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเรนวเมื_อเกิดการเจนบปาวย
ให้พนักงานฝ่าายปกครองหรือตำารวจซึ่_งรับมอบตัวผง้ถงกจับหรือผง้ต้องหามีหน้าที_แจ้งให้ผง้ถงกจับ
หรือผง้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถ่งสิทธิตามวรรคหน่_ง”
สอดคล้องกับคำาเบิกความของพันเอกวิจารณ์ จดแตง เจ้าหน้าที_ทหารพยานโจทก์ ที_ได้เบิก
ความตอบทนายจำาเลยที_ ๒ ถามค้านว่า “ในการควบคุมตัวจำาเลยที_ ๑ นั้น ควบคุมตัวไว้ในสถานที_เฉพาะใน
ค่ายของทหาร ขณะนั้นจำาเลยที_ ๑ ไม่ได้อยงใ่ นฐานะผง้ต้องหาจ่งไม่ได้ให้ญาติมาเยี_ยม ไม่ให้มีทนายความอยง่
ด้วย” การดำาเนินการในชั้นกฎอัยการที_ไม่ให้สิทธิใดๆแก่ผง้ถงกควบคุมตัวดังกล่าว แม้แต่ผง้ต้องหาที_ถงกแจ้งข้อ
กล่าวหาแล้วยังมีสิทธิดีกว่าผง้ที_ถงกควบคุมตัวตามกฎอัยการศ่กซึ่_งยังไม่มีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะเปนนผง้ได้
กระทำาความผิด โดยคำาให้การของผง้ต้องหาจะถงกนำามาใช้เปนนพยานหลักฐานในชั้นศาล กฎหมายจ่งวางหลัก
ประกันสิทธิของผง้ถงกจับและผง้ต้องหาดังกล่าว แต่บันท่กถามปากคำาจำาเลยทั้งสี_ ตามเอกสารหมาย จ.๙๔ จัด
ทำาข่้นในชั้นกฎอัยการศ่ก ไม่ถือเปนนส่วนหน่_งของการสอบสวน เพราะไม่ได้มีการดำาเนินการให้เปนนไปตาม
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา จ่งไม่อาจนำามาใช้เปนนหลักฐานในคดีนี้ได้ ที_โจทก์นำาบันท่กถามปากคำา
เอกสารหมาย จ.๙๔ มาเปนนพยานหลักฐานเอาผิดกับจำาเลยทั้งสี_ในคดีนี้ จ่งเปนนพยานหลักฐานที_ได้มาโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ไม่อาจรับฟ้องงได้
ข. บันท่กถามปากคำาจำาเลยทั้งสี_ เอกสารหมาย จ. ๙๔ ระบุว่าเจ้าหน้าทีท_ หาร ร.ท.ปริวฒ
ั น์
ทองประจง ตำาแหน่ง รองหน.ชุด ตข.ขกท.นสศ. ได้ทำาการถามปากคำาจำาเลยทั้งสี_ และมีการเว้นช่องให้ลงชื_อ
ในฐานะผง้ซึักถาม/พิมพ์/อ่าน ด้านล่างของเอกสารทุกแผ่น แต่ปรากฏว่าร้อยโทปริวัฒน์ฯ ไม่ได้ลงชื_อในเอก
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สารหมายจ. ๙๔ แม้แต่แผ่นเดียว ทั้งโจทก์ไม่ได้นำาร้อยโทปริวฒ
ั น์ฯ ซึ่_งเปนนผง้ซึักถามและพิมพ์บันท่กถาม
ปากคำาจำาเลยทั้งสี_มาเปนนพยานของโจทก์ในคดีนี้แต่อย่างใด ทั้งที_เอกสารหมายจ. ๙๔ ระบุชื_อ-นามสกุลและ
ตำาแหน่งสังกัดของผง้ซึักถามอย่างชัดเจน ซึ่_งโจทก์สามารถเรียกมาเปนนพยานได้โดยง่าย และไม่ได้ชี้แจงเหตุ
จำาเปนนที_ไม่สามารถเรียกร.ท.ปริวัฒน์ ฯ ซึ่_งเปนนพยานที_ทำาการซึักถามและพิมพ์มาเบิกความซึ่_งเกี_ยวข้องโดยตรง
มาเปนนพยานด้วยตนเอง กรณีจ่งไม่มีเหตุผลอันสมควรที_จะเปนนเหตุให้ศาลรับฟ้องงบันท่กถามปากคำาได้
เนื_องจากเปนนพยานบอกเล่าต้องห้ามมิให้ศาลรับฟ้องง ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา
๒๒๖/๓
โจทก์มีเพียงพันตำารวจเอกอัคราเดช พิมลศรี เปนนพยานเพียงปากเดียวเท่านั้นที_เบิกความ
ยืนยันว่าได้รว่ มถามปากคำาจำาเลยทั้งสี_ในระหว่างควบคุมตัวตามกฎอัยการศ่กและได้ลงชื_อในบันท่กถามปากคำา
เอกสารหมาย จ.๙๔ โดยเอกสารดังกล่าวไม่ได้ระบุชื_อเจ้าหน้าที_ผง้รว่ มสอบปากคำาคนอื_นๆนอกจากร้อยโทปริ
วัฒน์ฯ แต่อย่างใด ไม่ได้ระบุชื_อพันตำารวจเอกอัคราเดช พิมลศรี และไม่ได้ระบุตำาแหน่งลงชื_อของพันตำารวจ
เอกอัคราเดช พิมลศรี ในฐานะผง้ซึักถาม กลับปรากฏลายมือชือ_ ของพันตำารวจเอกอัคราเดช พิมลศรี และ
บุคคลอื_นอีกหลายคน ทีบ_ ริเวณขอบกระดาษด้านข้างซึ้ายและขวาทั้งสองข้าง ในลักษณะที_อาจเปนนไปได้ว่าลง
ลายมือชื_อดังกล่าวได้กระทำาในภายหลังจากการซึักถามเสรนจสิ้นแล้ว
ค. คำาเบิกความของพันตำารวจเอกอัคราเดช พิมลศรี พยานโจทก์ที_รว่ มการสอบถามปากคำา
มีข้อขัดแย้งและพิรุธหลายประการ ดังนี้ พันตำารวจเอกอัคราเดชฯ เบิกความตอบคำาถามค้านของทนาย
จำาเลยที_ ๒ ว่า “การเข้ารับฟังการซักถามจำาเลยทัังงสี่นนัังนั ข้าฯ จำาได้ว้ว่าไาไปทั่นกองพันันัสีารว่าัตรทัหารทั่น ๑๑
ถนันัพันหลโยธินั แขว่างอนัุสีาว่าร่ย์ชัยสีมรภูมิ เขตราชเทัว่า่ กรุงเทัพันมหานัคร แตไตามบันัทัึกถามปากคำา
เอกสีารหมาย จ.๙๔ ระบุทั่นตังงเป็นัพันันั ร.มทับ.๑๑ แขว่างถนันันัครชัยศร่ เขตด้วุสีิต กรุงเทัพันมหานัคร
เพันราะเหตุใด้ว ไมไทัราบ” หากพยานไปซึักถามจำาเลยทั้งสี_จริง เปนนไปได้อย่างไรที_พยานจะจำาสถานที_ซึักถามไม่
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ_งพยานเปนนนายตำารวจชั้นผง้ใหญ่ จ่งเปนนไปไม่ได้ที_ลงชื_อโดยผิดพลาดไป กรณีจง่ อาจเปนน
ไปได้ว่าพยานไม่ได้รว่ มซึักถามจำาเลยทั้งสี_ แต่ไปลงชื_อในบันท่กการถามปากคำาในภายหลัง นอกจากนี้ พยาน
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นั_งรับฟ้องงอย่างเดียวไม่ได้ร่วมซึักถาม” แต่พันเอกวิจารณ์ จดแตง กลับเบิกความตอบโจทก์ถามว่า “แต่ใน
ส่วนคดีนี้ข้าฯ ไม่ได้เข้าไปร่วมซึักถามแต่อย่างใด แต่ข้าฯทราบว่าในการซึักถามในผง้กระทำาความผิดในคดีนี้นั้น
มีทั้งเจ้าหน้าที_ทหารและเจ้าหน้าที_ตำารวจ” และเบิกความตอบทนายจำาเลยที_ ๒ ถามค้านว่า “ข้าฯไม่ได้ร่วม
ลงชื_อในบันท่กการซึักถามเอกสารหมาย จ.๙๔ และ จ.๙๕” ซึ่_งขัดแย้งกับคำาเบิกความของพันตำารวจเอกอัค
ราเดชฯ และหากมีการไปร่วมสอบถามปากคำาจำาเลยทั้งสี_จริง กนนา่ จะจดจำาเหตุการณ์ได้ ไม่น่าจะผิดพลาดใน
ส่วนนี้ อีกทั้งพันตำารวจเอกอัคราเดชาฯ ได้เบิกความตอบทนายจำาเลยที_ ๔ ถามค้านว่า “ในการซึักถาม
จำาเลยทั้งสี_มีการบันท่กภาพเคลื_อนไหวไว้ดว้ ยแต่ฝ่าายความมั_นคงของเจ้าหน้าที_ทหารเปนนผง้เกนบรักษาไว้” แต่
ปรากฏว่าโจทก์ไม่ได้ส่งแผ่นบันท่กภาพเคลื_อนไหวดังกล่าวต่อศาลในการสืบพยานแต่อย่างใด คำาเบิกความของ
พยานปากนี้จ่งมีข้อสงสัย และควรรับฟ้องงอย่างระมัดระวัง
จำาเลยทั้งสี_ขอเรียนว่า แม้พันตำารวจเอกอัคราเดช พิมลศรี เปนนนายตำารวจชั้นผง้ใหญ่ แต่
ขณะที_มีการควบคุมตัวจำาเลยทั้งสี_และสอบถามจำาเลยทั้งสี_จนนำามาสง่การทำาบันท่กซึักถาม เอกสารหมาย จ.
๙๔ เปนนการกระทำาในฐานะผง้ช่วยเจ้าหน้าที_ฝ่าา ยทหาร ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศ่ก พ .ศ. ๒๔๕๗
มาตรา ๖ ทีบ_ ัญญัติว่า “ในัเขตทั่นประกาศใช้กฎอัยการศึก ให้เจ้าหนั้าทั่นฝ่ายทัหารม่อำานัาจเหนัออเจ้าหนั้าทั่น
ฝ่ายพันลเรออนัในัสีไว่านัทั่นเก่นยว่ากับการยุทัธ การระงับปราบปราม หรออการรักษาคว่าามสีงบเร่ยบร้อยและเจ้า
หนั้าทั่นฝ่ายพันลเรออนัต้องปฏิบัติตามคว่าามต้องการของเจ้าหนั้าทั่นฝ่ายทัหาร” ดังคำาเบิกความของพยานที_ว่า
“ขณะเกิดเหตุยังไม่ได้เข้ามาดำาเนินการในคดีนี้จนกระทัง_ การเปลี_ยนแปลงการปกครอง ข้าฯเปนนหน่_งในคณะ
คสช. ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศ่กซึ่_งให้สิทธิข้าฯ ในการซึักถามเกี_ยวกับเรื_องที_ต้องการทราบ ตามคำาสั_ง
ของคสช.” อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที_ในฐานะเจ้าหน้าที_ตำารวจตามปกติที_เปนนอิสระจากฝ่าายบริหาร แต่หลังการ
รัฐประหารวันที_ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศย่ดอำานาจและประกาศใช้
กฎอัยการศ่กทั_วประเทศ พยานปากนี้ในฐานะหน่_งในคณะคสช.จ่งอยง่ภายใต้การสั_งการและต้องปฏิบัติตาม
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คสช.ซึ่_งเปนนฝ่าายทหารอย่างชัดแจ้ง ประกอบกับคำาเบิกความพยานปากนี้ที_มีข้อขัดแย้งกันเองและมีข้อสงสัย
หลายประการ จึงอาจเป็นัไปได้ว้ว่าไาพันยานัปากนั่งเบิกคว่าามเพันอนอชไว่ายเหลออเจ้าหนั้าทั่นฝ่ายทัหาร
ง. ตามเอกสารหมายจ. ๙๔ มีข้อสงสัยว่า ตำาแหน่งที_ให้ผง้ให้ถ้อยคำาลงลายลงชื_อ อยง่ดา้ น
ล่างขวาของเอกสารทุกแผ่นรวมถ่งแผ่นสุดท้ายของบันท่กถามปากคำาของจำาเลยทั้งสี_ทุกคน กนมีการกำาหนดให้
ลงลายมือชื_อที_ตำาแหน่งเดียวกันหมด ทั้งที_ข้อความในเอกสารหน้าสุดท้ายสิ้นสุดลงบริเวณด้านบนของหน้า
กระดาษ ซึ่_งโดยปกติเมื_อมีการบันท่กคำาให้การหรือคำาเบิกความพยาน หรือเอกสารอื_นๆ จะมีการพิมพ์และ
ปริ้นเอกสารออกมาให้ลงชื_อภายหลังจากการสอบถามเสรนจสิ้นแล้ว ตำาแหน่งที_ลงชื_อจะอยง่ต่อท้ายจากข้อความ
สุดท้ายของเอกสาร จะไม่มีการเว้นช่องว่างเพื_อให้ลงชื_อที_ดา้ นล่างเอกสารไว้ เพราะอาจมีการแก้ไขเพิ_มเติม
ข้อความในบริเวณที_เว้นว่างไว้ภายหลังการลงลายมือชื_อ
จำาเลยทั้งสี_ขอเรียนว่า จำาเลยทั้งสี_ไม่ได้ให้ถ้อยคำาถามที_ปรากฏในเอกสารหมาย จ.๙๔
จำาเลยทั้งสี_ถงกเจ้าหน้าที_ทำาร้ายร่างกายระหว่างถงกควบคุมตัวตามกฎอัยการศ่ก และถงกบังคับให้ลงชื_อใน
เอกสารจำานวนหลายแผ่น หากจำาเลยทั้งสี_ไม่ลงชื_อกนจะถงกทำาร้ายร่างกายอีก จำาเลยทั้งสี_จง่ ยอมลงชื_อใน
เอกสารโดยที_ไม่ทราบว่าเอกสารที_ลงชือ_ นั้นคืออะไร มีข้อความหรือไม่ อย่างไร เพราะขณะลงชื_อเจ้าหน้าที_ได้
ปดดตามจำาเลยทั้งสี_ไว้ โดยแง้มผ้าปดดตาเลนกน้อยเพื_อให้จำาเลยทั้งสี_ลงชื_อด้านล่างของกระดาษทำาให้จำาเลยทั้งสี_
มองเหนนแค่ด้านล่างของกระดาษเท่านั้น ไม่สามารถมองเหนนส่วนอื_นของกระดาษว่ามีข้อความหรือไม่ และมี
ข้อความว่าอะไรบ้าง ด้วยเหตุดังกล่าว บันท่กถามปากคำา เอกสารหมาย จ.๙๔ จ่งไม่อาจรับฟ้องงได้
๒.๓ จำาเลยทั้งสี_ขอเรียนว่า ตามคำาเบิกความของพันตำารวจโทยุติ ทองอยง่ พนักงาน
สอบสวนพยานโจทก์ทตี_ อบโจทก์วา่ “ข้าฯทัราบจากฝ่ายทัหารว่าไาม่ผู้ต้องสีงสีัยในัคด้ว่ จึงได้ว้ด้วำาเนัินัการออก
หมายจับโด้วยใช้หลักฐานัการใช้โทัรศัพันทั์ตามเอกสีารหมาย จ.๑๑๑ และบันัทัึกซักถามของฝ่ายทัหาร
ประกอบการขออนัุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทัังงหมด้ว โด้วยขอออกหมายจับในัว่าันัทั่น ๑๓ กรกฎาคม
และจับกุมได้ว้ในัว่าันัทั่น ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โด้วยไปนัำาตัว่ามาจากสีถานัทั่นคว่าบคุมตัว่าของฝ่ายทัหารและนัำา
ตัว่ามาสีไงให้ข้าฯ” เจ้าหน้าที_ทหารได้จดั ทำาบันท่กถามปากคำาจำาเลยทั้งสี_ตามเอกสารหมาย จ.๙๔ โดยไม่ชอบ
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ทั้งสี_ โดยในระหว่างการขอออกหมายจับจำาเลยทั้งสี_ถงกจับและควบคุมตัวอยง่ในการควบคุมของฝ่าายทหารก่อน
แล้ว พยานหลักฐานที_ใช้ในการออกหมายจับกนเกิดจากการทำาข่้นของฝ่าายทหารเอง ดังนั้นการใช้กฎอัยการศ่ก
ควบคุมตัวจำาเลยทั้งสี_ก่อนกนเพื_อจะสร้างพยานหลักฐานในการดำาเนินคดีกับจำาเลยทั้งสี_ในชั้นกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาตามปกตินั_นเอง จำาเลยทั้งสี_ขอเรียนว่า พันตำารวจโทยุติ ทองอยง่ และพนักงานตำารวจ
ผง้รับผิดชอบคดีนี้ได้ทราบบันท่กถามปากคำาของจำาเลยทั้งสี_ ตามเอกสารหมายจ.๙๔ ก่อนแล้วจ่งได้จดั ทำาบันท่ก
ปากคำาจำาเลยทั้งสี_ในชั้นสอบสวน โดยพยานปากนี้ได้เบิกความตอบทนายจำาเลยที_ ๑ ถามค้านว่า “สีาระ
สีำาคัญทั่นจำาเลยทัังงสี่นให้การกับข้าฯในัว่าันัสีอบสีว่านันัังนั เป็นัไปตามทั่นเคยให้การไว่า้กับเจ้าหนั้าทั่นทัหารในัชังนัซัก
ถาม” จ่งเหนนได้วา่ พนักงานสอบสวนอาจใช้ประโยชน์จากบันท่กปากคำาให้ชั้นซึักถามตามกฎอัยการศ่กในการ
จัดทำาบันท่กคำาให้การในชั้นสอบสวน ประกอบกับจำาเลยทั้งสี_ยืนยันว่าในการสอบสวนจำาเลยทั้งสี_ไม่มี
ทนายความหรือบุคคลทีต_ นไว้วางใจร่วมฟ้องงการสอบสวนด้วย อีกทั้ง มีทหารอยง่ควบคุมตัวจำาเลยทั้งสี_ตลอด
เวลา ทั้งขณะแถลงข่าว ทำาแผนประกอบคำารับสารภาพในที_เกิดเหตุ และขณะสอบสวน โดยมีรถทหารจอด
อยง่ดา้ นนอกสถานีตำารวจนครบาลลุมพินีและมีเจ้าหน้าที_ทหารอยง่ดา้ นนอกห้องสอบสวนอีกหลายนาย ตามคำา
เบิกความของพันตำารวจโทธเนศ มีทอง กนได้เบิกความตอบโจทก์วา่ “ในัว่าันัทัำาแผนัประกอบคำารับสีารภาพัน
จำาเลยทัังงสี่นนัังนัม่เจ้าหนั้าทั่นทัหารไปด้วูแลคว่าามปลอด้วภัยให้กับทัุกคนัด้ว้ว่าย” เปนนเหตุให้จำาเลยทั้งสี_กลัวว่าจะถงก
นำาตัวกลับไปควบคุมตัวที_คา่ ยทหารและถงกทำาร้ายร่างกายอีก จ่งยอมลงชือ_ ในบันท่กคำาให้การทั้งทีจ_ ำาเลยทั้งสี_
ไม่ได้ให้การตามบันท่กคำาให้การแต่อย่างใด
ที_ศาลชัน้ ต้นพิพากษาว่า จำาเลยทั้งสี_ให้การรับสารภาพโดยให้รายละเอียดในคำาให้การ จ่งน่า
เชื_อว่าจำาเลยทั้งสี_ให้การโดยสมัครใจ นั้น ศาลชั้นต้นไม่ได้พจิ ารณาว่าพนักงานสอบสวนคดีนี้ได้รับบันท่กถาม
ปากคำาทีฝ่_ าายทหารจัดทำาข่้นมาก่อนจะสอบสวนจำาเลยทั้งสี_ ซึ่_งรายละเอียดในบันท่กถามปากคำาดังกล่าวกนมี
สาระสำาคัญเช่นเดียวกับคำาให้การ จ่งเปนนไปได้ที_พนักงานสอบสวนจะนำารายละเอียดจากบันท่กถามปากคำามา
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ใช้ในบันท่กคำาให้การ ประกอบกับทนายที_ลงชื_อในคำาให้การเปนนทนายความที_พนักงานสอบสวนจัดให้ โดย
จำาเลยทั้งสี_ไม่ได้มโี อกาสในการจัดหาทนายความที_ตนไว้ใจและไม่ได้ตดิ ต่อญาติก่อนแต่อย่างใด
จำาเลยทั้งสี_ขอเรียนว่า บันท่กถามปากคำาตามเอกสารหมาย จ.๙๔ และบันท่กคำาให้การ
จำาเลยทั้งสี_ เปนนพยานบอกเล่า ศาลไม่อาจรับฟ้องงพยานบอกเล่าเพื_อฟ้องงลงโทษจำาเลยทั้งสี_ ประกอบกับคดีนี้
ไม่มีประจักษ์พยานและพยานหลักฐานอื_นๆ ที_สามารถพิสจง น์ว่าจำาเลยทั้งสี_เปนนผง้กระทำาความผิด โจทก์มีเพียง
พยานหลักฐานในที_เกิดเหตุซึ่_งไม่สามารถเชื_อมโยงจำาเลยทั้งสี_ได้โดยตรงและพยานหลักฐานที_ได้มาจากคำารับ
สารภาพของจำาเลยทั้งสี_เอง อีกทั้งได้มาจากการควบคุมตัวตามกฎอัยการศ่กซึ่_งไม่มีการคุ้มครองสิทธิของผง้ถงก
ควบคุมตัวดังเช่นการคุ้มครองสิทธิของผง้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา จ่งไม่อาจรับ
ฟ้องงได้อย่างยิ_ง
จำาเลยทั้งสี_ขอเรียนต่อศาลว่า คดีของจำาเลยทั้งสี_ไม่ใช่การดำาเนินการตามประมวลกฎหมาย
วิธพี ิจารณาความอาญาตามปกติ ภายหลังการย่ดอำานาจรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เมื_อวันที_ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มกี ารประกาศใช้กฎอัยการศ่กทั_วประเทศ ซึ่_งให้อำานาจพิเศษแก่เจ้า
หน้าที_ฝ่าายทหารในการตรวจค้น ย่ด และควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยเพื_อซึักถามได้ไม่เกิน ๗ วัน โดยไม่ตอ้ งมี
หมายจากศาล คดีนี้มีการใช้อำานาจตามกฎอัยการศ่กโดยฝ่าายทหารในการจับกุมและควบคุมตัวจำาเลยทั้งสี_รวม
ถ่งทำาการซึักถามและทำาบันท่กถามปากคำาเปนนหนังสือ การใช้อำานาจดังกล่าวไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลโดย
องค์กรตุลาการและไม่ให้สิทธิแก่ผง้ต้องสงสัยดังเช่นประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา ทัง้ ที_ผง้ต้องสงสัย
ยังไม่เปนนผง้ต้องหาซึ่_งควรจะมีสิทธิมากกว่าผง้ตอ้ งหา อีกทั้งคดีนี้ไม่ใช่คดีความมั_นคงไม่ใช่คดีก่อการร้าย ไม่มี
ความจำาเปนนที_จะต้องใช้กฎอัยการศ่กแต่อย่างใด เพียงแต่ใช้การรวบรวมพยานหลักฐานและดำาเนินคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาปกติกนเพียงพอทีจ_ ะเอาผิดคนร้ายได้อยง่แล้ว กรณีนี้มีข้อสงสัยว่าหาก
ไม่มีการรัฐประหารและประกาศใช้กฎอัยการศ่ก กนจะไม่มีพยานหลักฐานใดทีจ_ ะมาดำาเนินคดีกับจำาเลยทั้งสี_ได้
เลย เพราะไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที_ฝ่าายทหารได้จับกุมจำาเลยทั้งสี_โดยอาศัยพยานหลักฐานใดทีพ_ ิสงจน์หรือสงสัย
ว่าจำาเลยทั้งสี_จะเปนนคนร้ายก่อเหตุในคดีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ_งในระหว่างเกิดเหตุคดีนี้เจ้าหน้าทีต_ ำารวจสถานี
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แล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าคนร้ายทีก_ ่อเหตุในคดีนี้คือใคร คนร้ายใช้อาวุธยิงมาจากที_ไหน บอกได้แต่เพียง
ทิศทางการยิงว่ายิงมาจากด้านแยกประตงน้ำาเท่านั้น ไม่มีการติดตามคนร้ายจากรถยนต์ที_วิ_งข่้นสะพานข้ามแยก
ประตงน้ำา ซึ่_งอาจจะเปนนรถยนต์ของคนร้ายที_ใช้อาวุธเอนม ๗๙ ยิงจากสะพานข้ามแยกประตงน้ำาแต่อย่างใด
พยานหลักฐานที_เปนนภาพกล้องวงจรปดดและรถยนต์ที_ใช้ก่อเหตุกลับมีการจัดทำาข่้นในภายหลัง โดยใช้ข้อมงล
จากบันท่กถามปากคำาจำาเลยทั้งสี_ในชั้นกฎอัยการศ่ก กรณีนี้จ่งเปนนการที_เจ้าพนักงานตำารวจได้นำาข้อมงลที_ได้
จากบันท่กถามปากคำามาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื_อเอาผิดจำาเลยทั้งสี_ ดังนั้น บันท่กคำาให้การในชั้น
สอบสวน ทีไ_ ด้มีจากคำารับสารภาพของจำาเลยทั้งสี_ในชั้นกฎอัยการศ่ก และพยานหลักฐานอื_นทั้งหมดที_ได้มา
จากคำารับสารภาพของจำาเลยทั้งสี_ในชั้นกฎอัยการศ่ก จ่งไม่อาจรับฟ้องงได้ เนื_องจากการควบคุมตัวตามกฎ
อัยการศ่กไม่ใช่การควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา และเปนนเพียงพยานบอกเล่าที_ไม่
น่าเชื_อถือ พนักงานสอบสวนจะใช้ประโยชน์จากข้อมงลที_ฝ่าายทหารได้มาในระหว่างใช้กฎอัยการศ่กมาเอาผิด
จำาเลยไม่ได้ เพราะถือว่าเปนนพยานหลักฐานที_ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๒.๔ จำาเลยทั้งสี_ขอเรียนต่อศาลว่า ที_ศาลชั้นต้นได้มีคำาพิพากษาลงโทษจำาเลยโดยอ้าง
ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปดด เอกสารหมาย จ.๑๐๘ และ คำาเบิกความของนายศุภกร พุม่ ชาวสวน พนักงานของ
ห้างแพลทตินั_มประตงน้ำา และพนักงานสอบสวนในคดีนี้ ยังคลาดเคลื_อนในข้อเทนจจริงและขัดกับหลักเหตุผลใน
หลายประการ กล่าวคือ คดีนี้โจทก์มีเพียงพยานเอกสารทีอ_ ้างว่า เปนนภาพถ่ายที_ได้จากกล้องวงจรปดดหน้าห้าง
แพลทตินั_มเท่านั้น ซึ่_งเปนนเอกสารที_มิใช่ตน้ ฉบับ แต่เปนนเอกสารที_จดั ทำาข่้นและมีการตกแต่งเวลา สี และขนาด
ของภาพให้ผดิ ไปจากความเปนนจริง ซึ่_งเมื_อฟ้องงจากคำาเบิกความของพันตำารวจโทธเนศ มีทอง ทีเ_ บิกความตอบ
ทนายจำาเลยที_ ๑ ถามค้านว่า “จากการตรว่าจสีอบกล้องว่างจรปิด้วและม่การทัด้วแทันัเว่าลากันัแล้ว่าเชอนอได้ว้ว่าไาเหตุ
เกิด้วเว่าลา ๑๖.๕๑ นัาฬิกาของว่าันัทั่น ๒๓ กุมภาพันันัธ์ ๒๕๕๗ เก่นยว่ากับกล้องว่างจรปิด้วสีามารถตังงเว่าลาเป็นั
เว่าลาใด้วก็ได้ว้” และเบิกความตอบทนายจำาเลยที_ ๓ ถามค้านว่า “เว่าลาทั่นปรากฏในักล้องว่างจรปิด้ว หลังจากทั่น
ม่การทัด้วเว่าลาแล้ว่านัังนัเว่าลาจริงทั่นปรากฏจะเป็นัเทัไาไหรไ จำาไมไได้ว้” ประกอบกับคำาเบิกความของนายศุภกร
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พุ่มชาวสวน พนักงานฝ่าายปงองกันการสงญเสีย ตำาแหน่งดงแลกล้องวงจรปดดของห้างแพลตตินั_มประตง ได้เบิก
ความตอบทนายจำาเลยที_ ๑ ถามค้านว่า “ตามภาพถ่ายหมาย จ.๑๐๘ ทุกภาพเจ้าหน้าทีต_ ำารวจเปนนผง้จัดทำาให้
ข้าฯไปดงและให้ข้าฯลงชื_อไว้” อันัแสีด้วงให้เห็นัว่าไา เอกสีารหมาย จ.๑๐๘ ได้ว้ถกู ด้วัด้วแปลงแก้ไขมาแล้ว่า เอก
สารหมายจ. ๑๐๘ จ่งมีความคลาดเคลื_อนไม่น่าเชื_อถือ
อีกทั้ง พันตำารวจโทธเนศ มีทองและนายศุภกร พุ่มชาวสวน กนได้เบิกความยืนยันว่าได้มีการ
เกนบบันท่กภาพวงจนปดดที_เปนนภาพเคลื_อนไหวด้วยโดยได้มอบให้พนักงานสอบสวนแล้ว แต่โจทก์มิได้นำาเอา
ภาพวีดโี อวงจรปดดซึ่_งเปนนภาพเคลื_อนไหวและเปนนพยานหลักฐานชั้นต้นที_ยังไม่ได้มีการดัดแปลงมาแสดงต่อศาล
ทั้งที_อยง่ในการครอบครองของพนักงานสอบสวนและอยง่ในสำานวนของโจทก์แล้ว อันชี้ให้เหนนอย่างชัดเจนว่า
โจทก์จงใจทีจ_ ะปกปดดพยานหลักฐาน กรณีจ่งน่าสงสัยว่าหากนำาภาพเคลื_อนไหวกล้องวงจรปดดมาแสดงต่อศาล
แล้วข้อเทนจจริงในคดีย่อมจะเปลี_ยนไปและอาจทำาให้ศาลเหนนว่า ที_โจทก์อ้างว่าในวันเกิดเหตุมีรถยนต์เคลื_อน
ตามกันไปเปนนขบวนและก่อเหตุยิงลงกระเบิดขนาด M ๗๙ จนมีผง้เสียชีวิต ไม่เปนนความจริง การนำาสืบพยาน
เอกสารตามหมายจ. ๑๐๘ ซึ่_งเปนนพยานหลักฐานชั้นรองจ่งไม่มีความน่าเชื_อถือแต่อย่างใด
นอกจากนี้ จากคำาเบิกความของนายศุภกร พุ่มชาวสวน ตอบทนายจำาเลยที_ ๑ ถามค้านว่า
“ขณะที_ข้าฯ ดงกล้องวงจรปดดดังกล่าวไม่สามารถมองเหนนเลขทะเบียนรถทั้ง ๓ คัน” ประกอบกับคำาเบิกความ
ของพันตำารวจโทธเนศ มีทอง ตอบทนายจำาเลยที_ ๑ ถามค้านว่า “ตามเอกสีารหมาย จ.๑๐๘ ภาพันทั่น ๓๘
ถึง ๔๐ ทั่นปรากฏภาพันรถนัังนัไมไสีามารถมองเห็นัแผไนัป้ายทัะเบ่ยนัรถยนัต์ได้ว้และไมไประสีงค์จะว่างกลมหรออ
ทัำาเครอนองหมายว่าไารถคันัไหนัคออรถยนัต์โตโยต้าว่า่โก้สี่ทัอง สี่ด้วำา และรถยนัต์อ่ซูซุมมิว่าเซเว่าไนั ซึนงรถตาม
ภาพันถไายด้วังกลไาว่าจะเป็นัรถคันัเด้ว่ยว่ากันักับทั่นม่การจับกุมมาเป็นัของกลางในัคด้ว่นั่งหรออไมไ ไมไทัราบ” เอกสาร
หมาย จ.๑๐๘ จ่งไม่สามารถมองเหนนปงายหมายเลขทะเบียนรถยนต์คันที_ปรากฏในภาพถ่ายที_อา้ งว่าเปนนของ
คนร้ายที_ใช้ก่อเหตุ ทั้งไม่เหนนว่ามีคนร้ายยิงหรือมีวตั ถุใดๆออกมาจากรถยนต์ดงั กล่าว และไม่สามารถมองเหนน
บุคคลภายในรถได้ แต่อย่างใด
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เปนนขบวนในช่องทางเดียวกันในลักษณะจะไปก่อเหตุใช้อาวุธยิงจากสะพานแต่อย่างใด ดังที_นายศุภกร พุ่ม
ชาวสวน พยานโจทก์เบิกความตอบทนายจำาเลยที_ ๑ ถามค้านว่า “ภาพันถไายหมาย จ.๑๐๘ ภาพันทั่น ๓๘
ภาพันทั่น ๓๙ และภาพันทั่น ๔๐ รถทัังง ๓ คันั ไมไได้ว้ว่าินงอยูไในัชไองทัางเด้วินัรถเด้ว่ยว่ากันั” อันขัดกับความเปนนเหตุ
เปนนผล เพราะหากคนร้ายหมายมุ่งจะไปกระทำาผิด ย่อมต้องวิ_งเปนนขบวนในช่องทางเดินรถเดียวกันในลักษณะ
ปงองกันรถยนต์คันอื_นมาแทรกหรือขัดขวางการกระทำาผิด การวิ_งเปนนขบวนในช่องทางเดินรถเดียวกันจะทำาให้
เกิดความสะดวกในการกระทำาผิดกว่าการวิ_งคนละช่องทางเดินรถดังภาพถ่ายเอกสารหมาย จ.๑๐๘ ภาพที_
๓๘-๔๐ เปนนแน่ เมื_อพยานหลักฐานโจทก์ไม่มีความน่าเชื_อถือและขัดกับเหตุผลดังที_กล่าวมาข้างต้น ศาลจ่ง
ไม่อาจรับฟ้องงอย่างมั_นคงเปนนพยานหลักฐานเพื_อฟ้องงลงโทษจำาเลยทั้งสี_ได้
โดยจากการรวบรวมพยานหลักฐานในที_เกิดเหตุ พยานโจทก์ที_เปนนผง้เชี_ยวชาญที_ตรวจพิสงจน์
ที_เกิดเหตุและอาวุธไม่มีผง้ใดยืนยันว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงจากสะพานข้างแยกประตงน้ำา เพียงแต่ยืนยันทิศทาง
การยิงว่ายิงมาจากทิศทางบริเวณแยกประตงน้ำา โดยมีการทำาแนวการยิงเปนนสามเหลี_ยมที_มีความเปนนไปได้ของ
จุดทีค_ นร้ายใช้อาวุธเอนม ๗๙ ก่อเหตุเท่านั้น หากมีการยิงจากบริเวณสะพานข้ามแยกประตงน้ำาขณะที_รถ
เคลื_อนที_จริง ผง้ยิงจะต้องมีความเชี_ยวชาญสงง เพราะไม่สามารถทดลองลงมือก่อเหตุก่อนได้ อีกทั้งมีปงจจัย
จากความเรนวของรถและสภาพพืน้ ที_ เพราะบริเวณริมถนนทั้งสองข้างมีอาคารและระหว่างแยกประตงกบั จุดที_
เกิดเหตุกนมีสะพานลอยข้ามถนนแยกราชดำาริอีกด้วย นอกจากนี้เวลาเกิดเหตุเปนนเวลากลางวัน มีประชาชนใช้
รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าวเปนนจำานวนมาก หากมีการยิงจากบริเวณสะพานข้ามแยกย่อมมีคนเหนนหรือได้ยิน
เสียงที_ยิงจากรถคนร้าย แต่กนไม่มีประจักษ์พยานเหนนคนร้ายก่อเหตุแต่อย่างใด กรณีจ่งอาจเปนนไปได้ว่าคนร้าย
ยิงมาจากจุดที_ลับตาคนและเปนนต่กสงง ซึ่_งปรากฏว่าพันตำารวจโทหญิงศิริประภา รัตตัญญู ง นักวิทยาศาสตร์
กลุ่มงานตรวจสอบสถานที_เกิดเหตุ กองพิสงจน์หลักฐาน ได้มกี ารไปตรวจสอบอาคารพลาเดียมที_เปนนอาคาร
จอดรถชั้น ๙ สงสัยว่าจะเปนนจุดที_คนร้ายใช้ก่อเหตุ โดยอาคารดังกล่าวอยง่ในแนวทิศทางและระยะที_อาจก่อ
เหตุได้ โดยได้จดั ทำารายงานการตรวจสอบสถานที_เกิดเหตุตามเอกสารหมาย จ.๙๖ ภาพที_ ๓๗ แสดงช่องลม
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ที_สามารถมองเหนนห้างบิ๊กซึี ราชดำาริได้ ซึ่_งโจทก์ได้อา้ งพันตำารวจโทหญิงศิริประภา รัตตัญญู ง เปนนพยานหมาย
แต่ในวันนัดเบิกความโจทก์ได้แถลงขอตัดพยานปากนี้ ทั้งทีพ_ ยานกนได้มาศาลในวันเบิกความ ทนายจำาเลยทั้งสี_
จ่งแถลงต่อศาลว่าการที_อัยการโจทก์ไม่สืบพยานปากนี้เปนนเหตุให้ทนายจำาเลยทั้งสี_ไม่มีโอกาสถามค้าน ปรากฏ
ตามรายงานกระบวนพิจารณาฉบับลงวันที_ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา กรณีดงั กล่าวแสดง
ให้เหนนพิรุธว่าโจทก์จงใจปกปดดข้อเทนจจริงอันเกี_ยวกับสถานที_เกิดเหตุซึ่_งอาจขัดแย้งกับคำารับสารภาพของจำาเลย
ทั้งสี_ตามบันท่กถามปากคำาที_จดั ทำาข่้นในระหว่างการควบคุมตัวตามกฎอัยการศ่ก
จำาเลยทั้งสี_ขอเรียนต่อศาลว่า นอกจากภาพเคลื_อนไหวในกล้องวงจรปดดหน้าห้างแพลทตินั_ม
ประตงน้ำา ที_โจทก์มิได้นำามาแสดงต่อศาลแล้ว โจทก์ยังไม่นำากล้องวงจรปดดจุดอื_นๆ มานำาสืบต่อศาลด้วย โดย
เฉพาะอย่างยิ_งโจทก์อ้างว่าจำาเลยได้ใช้เส้นทางบริเวณปากทางเกนบเงินค่าทางด่วนอุรุพงษ์ บริเวณทางข่้น
ทางด่วนอโศก ๒ และทางข่้นทางด่วนโทลเวล์ ซึ่_งทั้งสามจุดมีกล้องวงจรปดด หากพนักงานสอบสวนเรียกเข้ามา
ในสำานวนย่อมจะเหนนได้ว่า แท้ที_จริงแล้ว จำาเลยทั้งสี_มิได้มาในที_เกิดเหตุ และย่อมไม่ปรากฏภาพขบวนรถยนต์
ของคนร้ายทีจ_ ะสอดคล้องกับภาพจากกล้องวีดโี อวงจรปดดที_บริเวณหน้าห้างแพลทตินั_มประตงน้ำาเปนนแน่ เมื_อ
โจทก์มิได้นำาภาพเคลื_อนไหวกล้องวงจรปดดทั้งบริเวณหน้าห้างแพลทตินั_มประตงน้ำาและบริเวณอื_นที_โจทก์อ้างว่า
จำาเลยทั้งสี_ให้การรับสารภาพไว้ว่ามีการเคลื_อนขบวนผ่านดังกล่าวมาแสดงต่อศาล ทั้งทีเ_ ปนนพยานหลักฐานที_
สำาคัญและสามารถนำามาได้ พยานโจทก์จ่งไม่มีน้ำาหนักเพียงพอที_จะรับฟ้องงได้อย่างสอดคล้องกัน และเปนนพิรุธ
อันแสดงถ่งความพยายามในการตัดพยานหลักฐานอันเปนนคุณแก่จำาเลยทั้งสี_ออกจากสำานวนอีกด้วย
๒.๕ จำาเลยทั้งสี_ขอเรียนต่อศาลว่า โจทก์นำาสืบอ้างว่าทีพ_ นักงานสอบสวนสามารถไปขอ
หมายจับจำาเลยทั้งสี_ได้ กนโดยอาศัยการสืบสวนจากสัญญาณการใช้โทรศัพท์ของนางกรรณิการ์ ตามเอกสาร
หมาย จ.๑๑๑ แต่เมื_อพิจารณาจากเอกสารฉบับดังกล่าว กลับไม่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนได้เอกสารดัง
กล่าวมาได้อย่างไร และไม่ปรากฏบุคคลที_มารับรองเอกสารดังกล่าว ทั้งยังมิได้มกี ารยืนยันว่าเปนนหมายเลข
โทรศัพท์ของนางกรรณิการ์จริงหรือไม่ เปนนแต่เพียงการกล่าวอ้างลอยๆของ พันตำารวจโทธเนศ มีทอง ซึ่_งเมื_อ
พิจารณาจากเอกสารดังกล่าวแล้วหาได้มีความน่าเชื_อถือแต่อย่างใดไม่ ทั้งในเอกสารหมาย จ .๑๑๑ กล่าวคือ
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หนังสือไปถ่งผง้ให้บริการรายใดและมีผง้ให้บริการรายใดเปนนผง้ส่งเอกสารดังกล่าวมาให้ อีกทัง้ ยังสะกดชื_อนางกรร
นิการ์ผิด โดยสะกดว่า “กันนิกา”
หากข้อเทนจจริงเปนนดังที_พนักงานสอบสวนอ้างว่าสามารถสืบสวนจากการใช้สัญญาณโทรศัพท์
เพื_อหาคนร้ายในคดีได้ แต่กนไม่ปรากฏว่า ระหว่างที_สอบสวนพนักงานสอบสวนได้สอบสวนหาหมายเลข
โทรศัพท์ของจำาเลยทั้งสี_และนำาไปตรวจสอบเพื_อยืนยันความเชื_อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์ของนางกรรณิการ์
แต่อย่างใด ทัง้ ที_พนักงานสอบสวนกนสามารถกระทำาได้และหากเปนนดังนั้นจริงยิ_งจะเปนนพยานหลักฐานที_สำาคัญ
สามารถพิสงจน์เอาผิดจำาเลยทั้งสี_ได้ การทีพ_ นักงานสอบสวนมิได้ทำาการตรวจสอบทั้งที_สามารถตรวจสอบตาม
อำานาจหน้าที_ได้ หรือหากเปนนกรณีที_พนักงานสอบสวนไปตรวจสอบแล้วได้ข้อเทนจจริงไม่ตรงตามที_นาง
กรรณิการ์ให้ไว้และขัดกับเอกสารที_พนักงานสอบสวนอ้างว่าเปนนคำาให้การของจำาเลยทั้งสี_ กนย่อมเปนนเหตุผลที_
พนักงานสอบสวนจะไม่นำาพาที_จะขวนขวายหาพยานหลักฐานในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ของจำาเลยทั้งสี_เข้า
สง่สำานวนในคดีนี้ และโจทก์กนไม่ได้นำาสืบให้ศาลเหนนถ่งปงญหาอันมิอาจดำาเนินการดังกล่าวได้ การออกหมายจับ
และดำาเนินคดีจำาเลยทั้งสี_โดยอ้างข้อมงลการสัญญาณโทรศัพท์ของนางกรรณิการณ์ฯ จ่งมีข้อพิรุธและไม่อาจรับ
ฟ้องงเปนนอื_นได้ นอกจากพนักงานสอบสวนอาศัยเพียงทำาให้การของจำาเลยทั้งสี_อันเกิดจากการปงแนแต่งของเจ้า
หน้าที_ทหารในชั้นซึักถามตามกฎอัยการศ่กนำามาปะติดปะต่อเพื_อเอาผิดกับจำาเลยทั้งสี_เท่านั้น
๒.๖ จำาเลยทั้งสี_ขอเรียนต่อศาลว่า ของกลางในคดีนี้มิใช่ของจำาเลยทั้งสี_ และจำาเลยทั้งสี_มิได้
มีส่วนรง้เหนนในการครอบครองใดๆทัง้ สิ้น โจทก์ไม่ได้มีพยานผง้ทำาการติดต่อเพื_อไปรับพยานวัตถุของกลาง และไม่
ได้นำาเจ้าพนักงานผง้ตรวจย่ด ตรวจค้น มานำาสืบในชั้นพิจารณาและไม่ได้มพี ยานมานำาสืบว่าของกลางที_อา้ งว่า
ไปตรวจย่ดได้เกี_ยวข้องกับอาวุธที_ใช้ก่อเหตุอย่างไร โดยเครื_องยิงระเบิด M ๗๙ ที_ยด่ ได้เปนนของกลางคดีนี้ กน
ไม่มีพยานผง้เชี_ยวชาญใดที_จะยืนยันได้วา่ อาวุธ M ๗๙ ทีย_ ่ดได้เปนนอาวุธอันเดียวกับคนร้ายใช้ในการก่อเหตุคดีนี้
ไม่มีการตรวจสอบลายนิ้วมือหรือดีเอนนเอของคนร้ายที_อาจปรากฏบนของกลางในคดีได้ ทั้งที_สามารถกระทำาได้
นอกจากนี้ ในชั้นพิจารณาปรากฏว่าของกลางในคดีนี้เปนนของกลางอีกคดีหน่_งซึ่_งมีการดำาเนินคดีโดยพนักงาน
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สอบสวนกองบังคับการปราบปรามตามคำาเบิกความของพันเอกวิจารณ์ จดแตง ผง้กล่าวโทษจำาเลยที_ ๑ ในคดี
ดังกล่าว
เมื_อข้อเทนจจริงที_โจทก์นำาสืบมายังไม่มีความมั_นคงหนักแน่น เปนนเพียงการนำาสืบ
อย่างเลื_อนลอยและศาลชั้นต้นกนรับฟ้องงข้อเทนจจริงคลาดเคลื_อนไปจากข้อเทนจจริงในสำานวนซึ่_งไม่ปรากฏว่ามี
พยานโจทก์คนใดเบิกความหรือให้การในชั้นสอบสวนยืนยันว่า เครื_องยิงลงกระเบิดขนาด M ๗๙ ตามบัญชีของ
กลางในคดีเปนนอาวุธที_คนร้ายใช้ก่อเหตุ กรณีจ่งไม่อาจรับฟ้องงได้ว่าของกลางที_ตรวจย่ดได้ตามบัญชีของกลาง
เอกสารหมาย จ.๘๕ เปนนของจำาเลยทั้งสี_หรืออยง่ในการครอบครองของจำาเลยทั้งสี_ และยิ_งไม่อาจรับฟ้องงได้เลย
ว่า เครือ_ งยิงลงกระเบิดขนาด M ๗๙ ตามบัญชีของกลางในคดีเปนนอาวุธที_คนร้ายใช้ก่อเหตุในคดีนี้
ข้อ ๓. จำาเลยทั้งสี_ขอเรียนว่า คดีนี้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยาน อีกทั้งพยานหลักฐานที_ถ่งตัวจำาเลยทั้งสี_
กนได้มาโดยอาศัยคำารับสารภาพของจำาเลยทั้งสี_ในชั้นซึักถามของฝ่าายทหารตามกฎอัยการศ่ก จำาเลยทั้งสี_เหนนว่า
พยานหลักฐานที_ได้มาโดยอาศัยประโยชน์จากคำารับสารภาพของจำาเลยไม่อาจนำามาใช้ประกอบการพิพากษา
ลงโทษจำาเลยทั้งสี_ได้ หากศาลจะพิพากษาลงโทษจำาเลยทั้งสี_ โจทก์จะต้องมีพยานหลักฐานอื_นที_ได้มาโดยไม่
อาศัยคำารับสารภาพของจำาเลยทั้งสี_และเปนนพยานหลักฐานที_เกี_ยวโยงถ่งจำาเลยทั้งสี_โดยตรงมาประกอบ ซึ่_งคดีนี้
มีพยานหลักฐานในที_เกิดเหตุแต่หาได้เชื_อมโยงถ่งจำาเลยทั้งสี_โดยตรงไม่ อีกทั้งพยานหลักฐานและคำาเบิกความ
พยานของโจทก์กนขัดแย้งกันและมีพิรธุ หลายประการ อันเปนนที_สงสัย ซึ่_งไม่อาจนำามาประกอบการพิจารณา
ของศาลเพื_อฟ้องงลงโทษจำาเลยทั้งสี_ได้
สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมอันเปนนสิทธิมนุษยชนสากล ได้รับรองสิทธิของผง้ต้องหาและ
จำาเลยในคดีอาญาโดยเฉพาะอย่างยิ_งการกระทำาของเจ้าหน้าที_ในกระบวนการยุตธิ รรมจะต้องเปนนไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมายทุกขั้นตอน (Due Process of Law) หลัก Due process of law มีสาระสำาคัญ ๒ ประการคือ
ประการแรก กระบวนการในการที_บุคคลใดจะถงกทำาให้สงญเสียชีวิต เสรีภาพ สิทธิประโยชน์ในทรัพย์สิน จะต้อง
ดำาเนินการไปอย่างยุตธิ รรม รัฐและเจ้าหน้าที_ของรัฐจะต้องดำาเนินการตามกระบวนการที_ยุตธิ รรมทั้ง
กระบวนการทางอาญาและทางแพ่ง เพื_อปกปงองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที_รฐั ธรรมนงญรับรองจาก
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ปราศจากการแทรกแซึงของรัฐ ซึ่_งหลักการดังกล่าวเปนนหลักกฎหมายที_ศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกา
สร้างข่้นเพื_อทำาการตรวจสอบกระทำาของเจ้าหน้าที_ที_จะต้องชอบด้วยกฎหมาย ซึ่_งเน้นไปกระบวนการใช้อำานาจ
ของเจ้าหน้าที_ ว่าได้กระทำาตามกระบวนที_กฎหมายบัญญัติให้กระทำาหรือไม่ ทั้งนี้ตามบรรทัดฐานคดี Miranda
v. Arizona (๑๙๖๖) ว่า ในกรณีทเี_ จ้าหน้าที_ทำาการจับกุม คุมขัง สอบสวนหรือกระทำาการใดๆ ที_กระทบสิทธิ
เสรีภาพประชาชน จะต้องเปนนด้วยกระบวนการที_ถงกต้อง ซึ่_งในคดี Miranda ดังกล่าว เจ้าหน้าทีท_ ำาการจับกุม
นาย Miranda ผง้กระทำาความผิด ผง้ต้องหารับสารภาพ แต่ในชั้นรับสารภาพเจ้าหน้าที_ไม่ได้แจ้งสิทธิ ๔ ประการ
คือ สิทธิที_จะให้การหรือไม่ให้การกนได้ สิทธิที_จะไม่ปกปรำาตนเอง การแจ้งว่าคำารับสารภาพอาจถงกนำาใช้ในชั้น
ศาลได้ สิทธิที_มที นายความรับฟ้องงการสอบสวน ซึ่_งศาลฎีกาพิพากษาว่ากระบวนการจับกุมและสอบสวนในคดี
ดังกล่าวไม่ชอบ จ่งเปนนการสร้างหลัก Due process of law ข่้น ซึ่_งประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
ของประเทศไทยกนได้มีการบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ไว้ในมาตรา ๗/๑
จำาเลยทั้งสี_ขอเรียนว่า คดีนี้ไม่ใช่คดีก่อการร้ายหรือคดีที_กระทบต่อความมั_นคงของ
รัฐ เปนนคดีอาญาทีผ_ ง้กระทำาความผิดมีมงลเหตุจงงใจทางการเมือง แต่เจ้าหน้าที_รฐั กลับใช้กฎหมายความมั_นคง
คือกฎอัยการศ่กมาใช้จับกุมและควบคุมตัวบุคคลเพื_อประโยชน์ในการดำาเนินคดีอาญา โดยไม่มีเหตุจำาเปนนใดๆ
ที_จะต้องใช้กฎหมายดังกล่าวในการดำาเนินคดีอาญากับบุคคล เพียงกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาปกติกน
สามารถสืบสวนและสอบสวนดำาเนินคดีได้แล้ว ในระหว่างการประกาศใช้กฎอัยการศ่กมีการควบคุมตัวบุคคล
ผง้ต้องสงสัยและดำาเนินคดีอาญาเปนนจำานวนมาก และมีการร้องเรียนกรณีการถงกทรมานและบังคับให้รับ
สารภาพในระหว่างการควบคุมตัวตามกฎอัยการศ่กมาก่อน ประเดนนนี้พันเอกวิจารณ์ จดแตง เจ้าหน้าที_
ทหารพยานโจทก์ได้เบิกความตอบทนายจำาเลยที_ ๒ ถามค้านว่า เคยได้ยินข่าวว่ามีการฟ้ององร้องหรือร้องเรียน
เกี_ยวกับการนำาตัวผง้กระทำาความผิดมาซึักถามจนเสียชีวิต และเคยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพดง
คุยเรื_องเจ้าหน้าที_ทหารการซึ้อมทรมานบุคคล และตอบทนายจำาเลยที_ ๓ ถามค้านว่า พยานเคยถงกเจ้าหน้าที_
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรียกไปชี้แจงเรื_องการควบคุมตัวไปซึักถาม
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หน้าที_ไม่เปดดเผยสถานที_ควบคุมตัว ไม่อนุญาตให้ผง้ถงกควบคุมตัวติดต่อญาติหรือบุคคลภายนอก และมีการ
ร้องเรียนกรณีการถงกทรมานและบังคับให้รับสารภาพในระหว่างการควบคุมตัวของฝ่าายทหารมาก่อนหลาย
กรณี ศาลจ่งต้องไม่รับฟ้องงบันท่กถามปากคำาจำาเลยทั้งสี_ตามเอกสารหมาย จ.๙๔ อันจะเปนนไปตามประกันหลัก
สิทธิเสรีภาพของกฎหมาย เพราะคำารับสารภาพจะต้องไม่ได้มาในระหว่างที_บุคคลนั้นถงกควบคุมตัวโดยปดดลับ
ในค่ายทหาร จะต้องไม่ถงกตัดขาดจากการเยี_ยมโดยญาติและทนายความ เพราะคำารับสารภาพดังกล่าวต้อง
สันนิษฐานว่าอาจได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากศาลนำาคำารับสารภาพในชั้นกฎอัยการศ่กมาฟ้องงเพื_อ
ลงโทษจำาเลยจะเปนนการรับรองการกระทำาที_ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอาจจะทำาให้เกิดการใช้อำานาจลักษณะ
นี้อีกในอนาคตเปนนจำานวนมาก ซึ่_งเปนนการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่ได้สัดส่วนกับการคุ้มครองเสรีภาพของ
ประชาชน
อาศัยเหตุผลจากข้อกฎหมายและข้อเทนจจริงดังที_จำาเลยทั้งสี_ได้เรียนอุทธรณ์ต่อศาล
อุทธรณ์มานี้ จำาเลยทั้งสี_จ่งขอศาลอุทธรณ์ได้โปรดพิจารณาพิพากษากลับคำาพิพากษาของศาลชั้นต้น โดยให้
ยกฟ้ององโจทก์และปล่อยตัวจำาเลยทั้งสี_เสีย
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

