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คํานํา

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและคนหาความจริง
เพื่อการปรองดองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) 
โดยมีศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร เปนประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิอีก ๘ ทาน เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและคนหาความจริงท่ีเปน
รากเหงาของปญหาความขัดแยงและเหตุการณความรุนแรง โดยมีเปาหมาย
ที่จะใหเกิดความเขาใจรวมกัน และการเยียวยาอันจะนําไปสูการปองกันมิใหเกิด
เหตุความรุนแรงและความเสียหายอีกในอนาคต เพ่ือสงเสริมใหเกิด
ความปรองดองในประเทศไทยระยะยาวตอไป โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการ
๒ ป ตั้งแตวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ –  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น
 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา คอป. ไดจัดใหมีกิจกรรมทางวิชาการ 
กระบวนการรับฟงขอมูลและความเห็น ตลอดจนการลงพื้นที่ เพื่อสนับสนุน
การตรวจสอบคนหาความจริง การศึกษารากเหงาของปญหาความขัดแยง 
การเยียวยาและฟนฟู และการเสนอมาตรการเพ่ือลดความขัดแยงและสงเสริม
ใหเกิดความปรองดองในประเทศ โดยเนนการมีสวนรวมของสาธารณชน 
รวมท้ังไดจัดทํารายงานความคืบหนาของการทํางานทุกรอบ ๖ เดือน เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีและสาธารณชน รวม ๓ คร้ัง  ไดแก  คร้ังท่ี ๑  ( ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 
– ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔) คร้ังท่ี ๒ (๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 
และคร้ังท่ี ๓ (กรกฎาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) อันถือไดวาเปนการเสนอ
ผลการตรวจสอบ ผลการศึกษา และขอเสนอแนะใหกับรัฐบาล หนวยงาน
ที่เก่ียวของไดนําไปปฏิบัติ และเผยแพรใหสังคมไดรับทราบเปนระยะๆ 
มาอยางตอเนื่อง
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 รายงานฉบับสมบูรณของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหา
ความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) ฉบับน้ี เปนบทสรุปการดําเนินงาน
ของ คอป. ตลอดชวงเวลาการทํางานเมื่อครบ ๒ ป ซ่ึงจะมีเน้ือหาครอบคลุม
ภารกิจท้ังหมดต้ังแตขอมูลเบ้ืองตนของ  คอป. งบประมาณ  บุคลากร  ความรวมมือ
กับหนวยงานในประเทศและตางประเทศ การตรวจสอบและคนหาความจริง 
การศึกษาวิจัยรากเหงาของปญหา การเยียวยาและฟนฟู รวมถึงขอเสนอแนะ
อันเปนแนวทางในการสรางความปรองดองในชาติ โดยมีประเด็นสําคัญตางๆ 
ทั้งระยะเรงดวน ระยะกลาง และระยะยาว 
 คอป. ขอขอบคุณทุกภาคสวนท่ีไดใหความสนใจติดตาม สนับสนุนการ
ดําเนินการ และขยายแนวคิดของ คอป. ใหสังคมไดรับทราบตลอด ๒ ปท่ีผานมา
งานตามภารกิจของ คอป. แมจะส้ินสุดลงตามกรอบเวลาท่ีกําหนดไว แตการสราง
ความปรองดองใหเกิดข้ึนในชาติคงตองใชเวลาและการมีสวนรวมจากทุกฝาย
อยางจริงจังและเปนรูปธรรม คอป. หวังวาขอเท็จจริง ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
ทีป่รากฏในรายงานฉบับสมบูรณน้ี จะเปนสวนผลักดันท่ีสําคัญใหผูท่ีเก่ียวของ
ทุกฝายและสังคมไดเขาใจบนขอมูลเดียวกัน และรวมมือรวมใจกันคิด สานตอ
ใหเกิดความปรองดองของประเทศตอไป

 คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริง
 เพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.)
 กันยายน ๒๕๕๕
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สารบัญ

คํานํา   
สารบัญ 
  
๑. บันทึกประธาน คอป.     ๑

 ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร 
 ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
 และคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.)

๒. ความปรองดอง คอป. เนรมิตไมได             ๕๑

 นายมานิจ  สุขสมจิตร 
 กรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริง 
 เพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.)
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บันทึกประธาน คอป.

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
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บันทึกประธาน คอป.

๑. ความนํา

 วันหน่ึงในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ ซ่ึงเปนวันหยุดราชการ 
นายวิษณุ  เครืองาม  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในขณะน้ัน  ไดโทรศัพท
ถึงขาพเจาท่ีบานและกลาวกับขาพเจาวาอยากเชิญขาพเจารวมเปน
กรรมการตรวจสอบความไมสงบท่ีเกิดข้ึนในเดือนดังกลาว ขาพเจา
ไดถามกลับไปวาทําไมตองเปนขาพเจา ทําไมไมเปนอัยการสูงสุด 
(ขณะน้ันขาพเจาดํารงตําแหนงรองอัยการสูงสุด) นายวิษณุ เครืองาม
ไดกลาวตอบขาพเจาวา “ทานอาจารยนะดีแลวเพราะเปนกลางดี” 
 เม่ือไดพูดคุยกันตอมาขาพเจาก็ทราบวาคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับความไมสงบท่ีเกิดข้ึนในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕
ทีค่ณะรัฐมนตรีชุด พลเอก สุจินดา คราประยูร  เปนนายกรัฐมนตรี 
จะจัดต้ังข้ึนน้ีมีนายโสภณ รัตนากร อดีตประธานศาลฎีกาเปนประธาน
กรรมการ และหลังจากพูดคุยกันพอสมควรแลวขาพเจาก็จําตอง

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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ยอมรับตามท่ีนายวิษณุ เครืองาม ไดทาบทามไปเพราะขณะน้ันขาพเจา
ยังรับราชการอยู 
 ในท่ีสุด “คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิด
และสํารวจความเสียหายเน่ืองในการชุมนุมกันระหวางวันท่ี ๑๗ – ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๓๕”  ก็เกิดข้ึน และตอมาคณะรัฐมนตรีชุดนายอานันท  ปนยารชุน
เปนนายกรัฐมนตรี ก็ไดใหความเห็นชอบใหคณะกรรมการคณะดังกลาวน้ี
ปฏิบัติหนาท่ีตอไป  โดยปรับปรุงกรรมการบางคนตามท่ีขอลาออกหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนง
 งานของคณะกรรมการดังกลาวและงานของคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ
ทีค่ณะกรรมการฯ แตงต้ังข้ึนเสร็จส้ินลงเม่ือเดือนสิงหาคม และคณะรัฐมนตรี
ไดพิจารณาผลของรายงานเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๓๕ 
 เม่ืองานทุกอยางเสร็จส้ินลงแลวขาพเจาก็ไมไดสนใจอะไรอีก 
และขาพเจาเองก็ไมไดรับสําเนารายงานท่ีเรียกวา “รายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิดและสํารวจความเสียหายในการชุมนุมกัน
ระหวางวันท่ี ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๕” ท้ังรายงานฉบับดังกลาวน้ีก็ไมปรากฏ
สูสาธารณะดวย 
 คร้ันเม่ือขาพเจาพนจากราชการโดยการเกษียณอายุราชการเม่ือ
สิน้เดือนกันยายน ๒๕๔๐ งานเก่ียวกับการเสียชีวิตของคนจํานวนมากก็ไดเขามา
เก่ียวของกับขาพเจาอีกคร้ัง กลาวคือ ขาพเจาไดรับการทาบทามใหเขาไป
เก่ียวของกับการตรวจสอบการเสียชีวิตเก่ียวกับการนํานโยบายปราบปราม
ยาเสพติดใหโทษท่ีนําไปสูการตายของคนจํานวนพัน ๆ  คนในสมัยรัฐบาล
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร จนในท่ีสุดขาพเจาก็จําตองยอมรับทํางานดังกลาวน้ี
เพื่อประโยชนของสวนรวม 
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 หลังจากขาพเจาตกลงทํางานดังกลาวแลวพลเอกสุรยุทธ จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี จึงไดมีคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี ๒๑๕/๒๕๕๐ ลงวันท่ี ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๐ แตงต้ังใหขาพเจาเปนประธานกรรมการใน “คณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห การกําหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติด
ใหโทษและการนํานโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย ช่ือเสียง
และทรัพยสินของประชาชน” เรียกโดยยอวา คตน. 
 ในการทํางานดังกลาวน้ี แม คตน. ตองทํางานแขงกับเวลาเพราะจะมี             
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองโดยจะมีการเลือกต้ังใหมตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐) แต คตน. ก็ทํางานอยางไดผล
ในระดับหน่ึง กลาวคือ สามารถช้ีชัดวากรณีนาเช่ือวา “ความผิดฐานอาชญากรรม
ตอมนุษยชาติ” (Crime against Humanity) ไดเกิดข้ึนแลวในการทําใหมีผูเสียชีวิต
เปนจํานวนพัน ๆ  คน ในชวงระยะเวลาอันส้ันมากในสมัยรัฐบาลพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร ดังน้ัน เพ่ือเปนหลักฐานของการทํางานกอนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองโดยการเลือกต้ังใหม คตน. จึงไดจัดทํา “รายงานการศึกษาเบ้ืองตน” ไว
และไดนําเสนอตอรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท
 คร้ันเม่ือไดมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลในเวลาตอมา รัฐบาลใหม คือ รัฐบาล
นายสมัคร สุนทรเวช ก็ไดยกเลิกคําสั่งดังกลาวเสีย อยางไรก็ตาม “รายงาน
การศึกษาเบ้ืองตน” ของ คตน. ท่ีไดนําเสนอตอรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท
ไดมีการแพรหลายไปแลวตามสมควร พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี
ไดอนุญาตให คตน. แพรหลายได เพราะการแตงต้ัง คตน. เกิดจากการวิพากษ
วิจารณของประชาคมโลก และแลวตอมาไดมีผูนําไปแปลเปนภาษาอังกฤษ
และจัดพิมพจําหนายดวย (ISBN 978-974-225-332-5 ราคาจําหนาย ๑๖๐ บาท)
“รายงานการศึกษาเบื้องตน” ของ คตน. จึงปรากฏแพรหลายทั้งในประเทศ   
และตางประเทศไปแลวมากตามสมควร แมงานของ คตน. ชุดท่ีมีขาพเจาเปน
ประธานกรรมการจะยังไมเสร็จสิ้นสมบูรณก็ตาม
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 ความผิดฐานอาชญากรรมตอมุษยชาติ (Crime against Humanity) 
เปนความผิดอาญาฐานหน่ึงในความผิดอาญาระหวางประเทศ (International
Crime) ท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาระหวางประเทศ 
(International Criminal Court) 
 สรุปวา รายงานของคณะกรรมการอันมีนายโสภณ รัตนากร เปนประธาน
และขาพเจาเปนกรรมการรวมอยูดวยผูหน่ึงเก่ียวกับการตรวจสอบการเสียชีวิต
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ น้ัน ไมมีการเปดเผยสูสาธารณะ แต “รายงานการศึกษา
เบื้องตน” ของ คตน. ที่มีขาพเจาเปนประธานกรรมการนั้น ไดเปดเผยไปสู
สาธารณะแลวทั้งในประเทศและตางประเทศ

๒. การยอมรับเปนประธาน คอป. 

 เม่ือรัฐบาลซ่ึงมีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดมอบหมาย
ให นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไปพบขาพเจาเพื่อทาบทาม
ขาพเจาใหรับหนาท่ีตรวจสอบการเสียชีวิตท่ีเกิดข้ึนจากการชุมนุมทางการเมือง
เมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้น ขาพเจาไดคิดทบทวนอยูนาน
ตามสมควรวาจะรับภาระอันหนักหนวงน้ีหรือไม เพราะขาพเจาเคยจําเปน
ตองยอมรับเปนกรรมการผูหน่ึงในการตรวจสอบเก่ียวกับความรุนแรงทํานองน้ี
มากอน คือ เมื่อครั้งเกิดเหตุการณเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ ในสมัยรัฐบาล
พลเอกสุจินดา คราประยูร และรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน และเมื่อครั้ง
เหตุการณเก่ียวกับการเสียชีวิตของคนจํานวนมากจากนโยบายปราบปราม
ยาเสพติดใหโทษในสมัยรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร โดยในคร้ังหลังน้ี
รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท ไดแตงตั้งขึ้นเมื่อป ๒๕๕๐ แตในที่สุดดวย
เหตุผลนานาประการ รวมท้ังนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน
ก็ไดโทรศัพทไปขอใหขาพเจาชวยรับงานดังกลาวน้ีดวยตนเองดวย  ขาพเจาก็ตอง
ยอมรับทําหนาที่อันสําคัญยิ่งสําหรับสวนรวมและประเทศชาติดังกลาวนี้ 
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 ในการทํางานเก่ียวกับการตรวจสอบความรุนแรงอันเกิดจากการชุมนุม
ทางการเมืองเมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้น ขาพเจาไดยืนยัน
กับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผูท่ีรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดสงมา
ทาบทามขาพเจาวา หากขาพเจาจําเปนตองทํางานน้ีขาพเจาจะไมไปเก่ียวของ
กับการตรวจสอบเพ่ือหาคนผิด เพราะการตรวจสอบเพ่ือหาคนผิดเปนภารกิจ
ของกระบวนการยุติธรรมของรัฐอยูแลว
 
๓. การหาผูรวมทํางานจากผูที่เกี่ยวของ 
 เม่ือขาพเจาจําเปนจะตองทําภารกิจเก่ียวกับการตรวจสอบความรุนแรง
อันเกิดจากการชุมนุมทางการเมืองเม่ือเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ขาพเจาจึงคิดวาเน่ืองจากเหตุการณแหงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในคร้ังน้ี
มีผูเก่ียวของหลายฝาย หากทุกฝายยินดีรวมมือในการทํางานดวยกันก็จะ
เปนการดีย่ิง ขาพเจาจึงเร่ิมตนดวยการไปพบปะกับบุคคลท่ีเก่ียวของฝายตาง ๆ
บุคคลแรกท่ีขาพเจาตองการพบปะคือนายจาตุรนต ฉายแสง ขาพเจาจึงไดให
เพ่ือนรวมงานของขาพเจาเม่ือคร้ังขาพเจาดํารงตําแหนงอัยการสูงสุด
ชวยเปนผูนัดหมายให 
 การท่ีขาพเจานึกถึงนายจาตุรนต ฉายแสง เปนคนแรกเพราะเราเคยรวม
กอต้ังพรรคไทยรักไทยมาดวยกัน และในสวนตัวแลวขาพเจาช่ืนชมการทํางาน
และวิธีทํางานของนายจาตุรนต ฉายแสง เปนอยางมากดวย ประกอบกับ
นายจาตุรนต ฉายแสง เม่ือคร้ังดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ไดเคยนึกถึงขาพเจาและเคยชักชวนขาพเจาใหชวยเปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับ
งานของกระทรวงยุติธรรมซ่ึงขาพเจาก็ยินดีแตขาพเจาขอเปนท่ีปรึกษาอยู
วงนอก ขาพเจาจึงตองการที่จะชักชวนนายจาตุรนต ฉายแสง ใหรวมทํางาน
กับขาพเจาดวยหรืออยางนอยขาพเจาหวังจะไดรับคําแนะนําท่ีดีในการทํางาน
จากนายจาตุรนต ฉายแสง
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 นายจาตุรนต ฉายแสง ไดใหเกียรติแกขาพเจาเปนอยางมากโดยไดไปพบ
ขาพเจาท่ีคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีขาพเจา
เปนคณบดีอยู แตนายจาตุรนต ฉายแสง ก็ไดขอตัวกับขาพเจาท่ีจะไมเขา
รวมงานดวยเพราะคณะกรรมการท่ีจะเปนผูทํางานน้ีจะเปนคณะกรรมการ
ที่จะแตงต้ังโดยรัฐบาล อยางไรก็ตาม นายจาตุรนต ฉายแสง ก็ยินดีท่ีจะให
ความรวมมือในการทํางานของขาพเจาและไดใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน
แกขาพเจาหลายประการ
 นายวีระ มุสิกพงศ (ปจจุบันเปล่ียนช่ือเปน “วีระกานต”) เปนผูท่ีมี
บทบาทสําคัญเก่ียวของกับการชุมนุมทางการเมืองดวยผูหน่ึงท่ีขาพเจานึกถึง
และตองการพบ ขาพเจากับผูใกลชิดของขาพเจาจึงไดไปพบนายวีระ มุสิกพงศ 
ทีค่ายนเรศวร อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือขอคําแนะนําเก่ียวกับ
การทํางาน
 ขาพเจารูจักนายวีระ มุสิกพงศ เปนการสวนตัวมากอนและนายวีระ 
มุสิกพงศ เปนคนภาคใตเชนเดียวกับขาพเจา รวมทั้งขาพเจาเองก็ชื่นชมการ
ทํางานการเมืองของ นายวีระ มุสิกพงศ ท่ีมีอุดมการณท่ีชัดเจนดวย และท่ีคาย
นเรศวร อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ขาพเจายังไดพบคนอ่ืน ๆ  ดวย
อีกหลายคนท้ังท่ีเปนคนภาคใตเชนเดียวกับขาพเจาและเปนคนจากภาคอ่ืน
ของประเทศ แตคําตอบท่ีขาพเจาไดรับจากทุกคนก็เปนไปทํานองเดียวกับ
คําตอบของนายจาตุรนต ฉายแสง กลาวคือ เม่ือคณะกรรมการท่ีจะต้ังข้ึนเปน
คณะกรรมการที่ตั้งโดยรัฐบาล ก็คงจะชวยอะไรไดลําบาก 
 ขาพเจากับผูใกลชิดของขาพเจาไดเดินทางไปพบนายสนธิ ล้ิมทองกุล 
ทีบ่านทาพระอาทิตย  เพราะนายสนธิ  ล้ิมทองกุล เปนผูนําทางการเมืองท่ีสําคัญ
ทีน่าจะชวยทํางานช้ินน้ีดวยกันเพ่ือสวนรวมได  ขาพเจาตองขอขอบคุณนายสนธิ
ลิม้ทองกุลและคณะของคุณสนธิ  ล้ิมทองกุล ท่ีใหเกียรติตอนรับขาพเจาและคณะ
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ในวันน้ันเปนอยางดีย่ิง แมถึงวานายสนธิ ล้ิมทองกุล จะไมขอรวมงานดวย
กับขาพเจาก็ตาม 
 จากน้ันขาพเจากับผูใกลชิดของขาพเจาไดไปพบพลเอกอภิชาติ เพ็งกิตติ
ปลัดกระทรวงกลาโหมในขณะน้ัน ท่ีกระทรวงกลาโหม การท่ีไปพบน้ีเพราะขาพเจา
เห็นวาทหารก็เปนอีกกลุมหน่ึงท่ีเก่ียวของกับเหตุการณคร้ังน้ี พลเอกอภิชาติ 
เพ็งกิตติ ไดบอกขาพเจาในวันท่ีพบกันน้ันวา ขณะน้ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหมไดส่ังการใหกระทรวงกลาโหมรวบรวมขอมูลของเหตุการณอยู
และจะสงใหขาพเจาตอไป รวมท้ังจะสงแผนยุทธการทางทหารใหขาพเจาดวย
 ขาพเจาไดเดินทางไปพบอดีตนายกรัฐมนตรีนายอานันท ปนยารชุน
ณ ท่ีทํางานของนายอานันท ปนยารชุน และไดนัดพบนายแพทยประเวศ วะสี 
ทีโ่รงแรม “Royal Princess” ซ่ึงบุคคลท้ังสองน้ีน้ันขาพเจาใหความนับถืออยางมาก
ในฐานะท่ีท้ังสองทานเปนผูใหญในบานเมือง เปนการพบเพ่ือขอคําแนะนํา
เก่ียวกับการท่ีจะทํางานคร้ังน้ี ซ่ึงท้ังสองทานไดใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน
และใหกําลังใจกับขาพเจาในการทํางาน
 เม่ือขาพเจาไดประมวลการพบปะกับบุคคลตาง ๆ  ดังกลาวมาแลว
และประเมินวาการทํางานโดยมีผูแทนกลุมผูรวมในเหตุการณคงจะไมเปนผลสําเร็จ
ตามท่ีต้ังใจ ในท่ีสุดขาพเจาก็ตัดสินใจท่ีจะใชผูท่ีมีความเปนกลางในการทํางาน
อันสําคัญยิ่งนี้ ขาพเจาจึงไดสื่อความเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไปยังรัฐบาล
 อน่ึง ในการพบกับนายแพทยประเวศ วะสี ดังกลาวมาขางตนน้ัน 
นายแพทยประเวศ วะสี ไดถามขาพเจาวาจะมีคณะกรรมการกี่คน ขาพเจา
ไดตอบไปวาจะมี ๙ คน รวมท้ังตัวขาพเจาเองดวย นายแพทยประเวศ วะสี  
ไดกลาวกับขาพเจาวา “ดี เทากับ Supreme Court ของสหรัฐ”
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๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการตามท่ีขาพเจาเสนอวา
ในการทํางานขาพเจาตองมีความเปนอิสระในการทํางาน และคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเห็นชอบหลักการดังกลาวเม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยได
ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและคนหาความจริง
เพ่ือการปรองดองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือใหมีคณะกรรมการท่ีเปน
ผูทรงคุณวุฒิ มีความอิสระและเปนกลางเปนผูดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
แนวทาง และกําหนดระยะเวลาการทํางานของคณะกรรมการไว ๒ ป 
 กําหนดระยะเวลา ๒ ปน้ัน  เกิดจากการท่ีขาพเจาและผูใกลชิดไดหารือกัน
วา เม่ือคณะรัฐมนตรีจะแตงต้ังคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองซ่ึงมีนายอานันท 
ปนยารชุน เปนประธาน และทราบวาคณะกรรมการชุดนายอานันท ปนยารชุน
จะมีระยะเวลาทํางาน ๓ ป คณะกรรมการตรวจสอบท่ีขาพเจาจะเก่ียวของน้ี
มีขอบเขตการทํางานท่ีเล็กกวาก็ชอบท่ีจะมีกําหนดเวลาไวส้ันกวาและเห็นกันวา
๒ ปนาจะเหมาะสม
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ไดมอบหมายใหขาพเจาเปนผูเลือก
ผูรวมงานเอง และไดกําหนดใหขาพเจาแตงต้ังกรรมการจํานวนไมเกิน ๘ คน 
เลขานุการ ๑ คน และผูชวยเลขานุการไมเกิน ๒ คน

๕. การตรวจสอบของกระบวนการยุติธรรมกับการตรวจสอบของ 
คอป.
 ดังกลาวมาแลวขางตนวาในการทํางานตรวจสอบของขาพเจาน้ัน 
ขาพเจาจะไมตรวจสอบเพ่ือหาคนผิด  เพราะการตรวจสอบเพ่ือหาคนผิด
เปนเร่ืองของกระบวนการยุติธรรม ในท่ีน้ีจึงเห็นควรทําความเขาใจถึงการ
ตรวจสอบของกระบวนการยุติธรรมและการตรวจสอบของ คอป. เสียกอน
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 ในการตรวจสอบความจริงของกระบวนการยุติธรรมน้ัน เจาพนักงาน
ขององคกรในกระบวนการยุติธรรมของรัฐจะทําการตรวจสอบวามีการกระทํา
ความผิดในเหตุการณท่ีเกิดข้ึนน้ันหรือไม ถามีใครเปนผูกระทําความผิด และมี
พยานหลักฐานท่ีจะบงช้ีถึงความผิดและผูกระทําความผิดอยางไรบางหรือไม 
คร้ันเม่ือเจาพนักงานขององคกรในกระบวนการยุติธรรมของรัฐไดทําการตรวจสอบ
จนส้ินกระแสความแลว เจาพนักงานขององคกรในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ
ก็จะสรุปส่ิงท่ีตรวจสอบไดพรอมวินิจฉัยช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานและลงความเห็น
ในทางคดีวาคดีมีหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินการตอไปในช้ันศาลกับบุคคล
ที่รูจักชื่อหรือไมรูจักชื่อนั้นหรือไมตามขั้นตอน  
 แตในการตรวจสอบความจริงของ คอป. เปนการตรวจสอบความจริง
วาเหตุการณเกิดข้ึนไดอยางไรเพราะเหตุใด มีใครบางท่ีมีสวนเขาไปเก่ียวของ
กับเหตุการณและมีเหตุผลในการเขาไปเก่ียวของอยางไรหรือไม  และจะสามารถ
ปองกันไมใหเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นไดอยางไรหรือไมและโดยวิธีใด 
 การตรวจสอบความจริงของ คอป. บางสวนอาจเปนไปทํานองเดียวกับ            
การตรวจสอบเพื่อดําเนินคดีก็ได แตก็ไมจําเปนตองเปนเชนนั้นเสมอไป

๖. การหาผูรวมงานที่มีความเปนกลาง
 ในการหาผูรวมงานท่ีเปนบุคคลท่ีเปนกลางน้ัน ขาพเจามีความยากลําบาก
ไมนอยเพราะหลายคนปฏิเสธท่ีจะรวมทํางานกับขาพเจาดวยเหตุผลตางๆ 
ซึ่งขาพเจาก็เขาใจ แตในท่ีสุดดวยผลบุญท่ีขาพเจาไดส่ังสมมาในอดีตทําให
ขาพเจาไดผูรวมงานท่ีลวนแตมีความเสียสละเพ่ือสวนรวมท้ังส้ินจนครบจํานวน
ตามท่ีขาพเจาต้ังใจไว  และขาพเจาขอกลาวไว ณ ท่ีน้ีดวยวาบุคลากรทุกคนท่ีรวม
ในการทํางานคร้ังน้ีรวมตลอดท้ังเพ่ือนผูรวมงานท่ีทํางานประจํา ณ สํานักงาน คอป.
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ตางก็เปนผูท่ีมีความเสียสละเพ่ือสวนรวมท้ังส้ิน และในท่ีสุด ขาพเจาจึงได
แตงตั้งกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ประกอบดวย 
 ๑. ดร. กิตติพงษ กิตยารักษ กรรมการ
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน เอ้ืออํานวย กรรมการ
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ กรรมการ
 ๔. นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการ
 ๕. ศาสตราจารย นายแพทยรณชัย คงสกนธ กรรมการ
 ๖. นายสมชาย หอมลออ กรรมการ
 ๗. นายสรรพสิทธ์ิ คุมประพันธ  กรรมการ
 ๘. ศาสตราจารย ดร. สุรศักด์ิ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล กรรมการ
 ๙. ศาสตราจารยพิเศษ วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ เลขานุการ
 ๑๐. นายวิทยา สุริยะวงค  ผูชวยเลขานุการ
 ๑๑. นายพิรียุตม วรรณพฤกษ ผูชวยเลขานุการ

 แมขาพเจาจะยากลําบากในการแสวงหาผูรวมงานดังกลาวมาแลว 
แตส่ิงท่ียังเบาใจขาพเจาประการหน่ึงก็คือ ทุก ๆ  คนท่ีขาพเจาไดไปพบไดแสดง
ความยินดีชวยเหลือขาพเจาและเปนกําลังใจใหขาพเจาท้ังส้ิน โดยเฉพาะอยางย่ิง
ปลัดกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น คือ พลเอกอภิชาติ เพ็งกิตติ ไดกลาวกับ
ขาพเจาในวันท่ีขาพเจาไปพบท่ีกระทรวงกลาโหมวา ขณะน้ีกระทรวงกลาโหม
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดมอบหมายใหกระทรวงกลาโหม
รวบรวมขอมูลตาง ๆ  อยูแลวและพรอมท่ีสงตอใหขาพเจารวมท้ังแผนยุทธการ
ทางทหารดวยดังกลาวมาแลว ซ่ึงขาพเจารูสึกวาการตรวจสอบความจริงท่ีจะ
ทํากันตอไปมีความหวังที่ดีมาก
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๗. งานวิชาการเรื่องแรกที่ขาพเจานึกถึง

 ในการทํางานคร้ังน้ีขาพเจาต้ังใจจะใชความรูในทางวิชาการใหมากท่ีสุด
และสิ่งหนึ่งที่คาใจขาพเจามาตลอด คือ การยึดอํานาจการปกครองประเทศ
ที่นาจะหมดไปนานแลว โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือมีการปฏิรูปการเมือง
โดยรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแลวย่ิงนาจะหมดส้ินไปเสียที เพราะการยึดอํานาจ
การปกครองประเทศนั้น ไมที่ทําใหประเทศชาติเดินไปขางหนาและไมมีการ
พัฒนาประชาธิปไตยดวย 
 ในการพบกับพลเอกอภิชาติ เพ็งกิตติ ในวันน้ัน ขาพเจาไดถามพลเอก
อภิชาติ เพ็งกิตติ วาทานทราบไหมวาทําไมขาพเจาจึงเจาะจงมาพบตัวทาน 
แลวขาพเจาก็ไดเรียนวาท่ีขาพเจามาพบทานก็เพราะขาพเจาเห็นวาทาน
เปนขาราชการทหารท่ีสูงสุดในกระทรวงกลาโหมรองจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เพราะกองทัพตาง ๆ  มีฐานะเปนเพียงกรมในกระทรวงกลาโหม
เทาน้ัน พลเอกอภิชาติ เพ็งกิตติ ไดกลาวกับขาพเจาวา “ใช แตไมใช” ซ่ึงขาพเจา
ก็เขาใจคําพูดของปลัดกระทรวงกลาโหมดี เพราะในสังคมไทยเราน้ัน เปนท่ียอมรับ
กันวาในความเปนจริงขาราชการทหารท่ีใหญท่ีสุดในทางการทหารคือผูนํา
เหลาทัพ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบัญชาการกองทัพบก การที่ขาพเจาถามไปนั้น
ก็เพราะขาพเจาต้ังใจอยูแลววา นอกเหนือส่ิงอ่ืนใดในการทํางานคร้ังน้ี
ขาพเจาประสงคจะใหมีการทําวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางรัฐกับกองกําลัง
ทหารของรัฐเพ่ือความสมบูรณของงานในคร้ังน้ีดวย ท้ังน้ี เพราะในประเทศไทย
เรามีรัฐประหารเกิดข้ึนบอยคร้ังมากนับแตเปล่ียนแปลงการปกครอง เม่ือป ๒๔๗๕ 
 การรัฐประหารคร้ังลาสุดคือการรัฐประหารเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
ซึง่เปนมูลเหตุสําคัญของความไมสงบจนตองมีการแตงต้ัง คอป. ข้ึน และเน่ืองจาก
“การต้ังรังเกียจทางสังคม” (Social Sanction) ในบานเมืองเรายังมีความออนแอ
อยางมาก กรณีจึงทําใหผูท่ีเก่ียวของกับการทํารัฐประหารซ่ึงตองถือวาเปน
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ผูท่ีไมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสามารถมีท่ีอยูในทาง
การเมืองในระบบและแสดงบทบาทในการสรางความปรองดองอีกดวย 
จนขาพเจาตองเขียนบทความเร่ือง “ประชาธิปไตยกับการต้ังรังเกียจทางสังคม”
ลงพิมพในมติชนสุดสัปดาห ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ เพ่ือใหสติคน
ในสังคมไทยเรากันบางแทนท่ีจะเห็นดีเห็นงามกันไปหมด แตขาพเจาก็เช่ือวา
คงจะไมมีผลแตอยางใดเชนเคย  
 เม่ือขาพเจากําลังศึกษากฎหมายในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีน้ัน 
ขาพเจาไดรับรูวารัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเคยส่ังปลดนายทหาร
ชัน้ผูใหญยศช้ันนายพลแหงกองทัพเยอรมันคนหน่ึงท่ีไปรวมในพิธีสวนสนาม
ตามคําเชิญของนายพลฟรังโกผูนําเผด็จการของรัฐบาลของเสปนซ่ึงนิยมลัทธิ
ฟาสซีสต และสั่งปลดนายทหารชั้นผูใหญยศชั้นนายพลอีกคนหนึ่งที่เดินทาง
ไปแอฟฟริกาใตตามคําเชิญของรัฐบาลแอฟริกาใตในขณะปกครองโดยแบงแยกผิว
เหตุผลสําคัญในการส่ังปลดคือนายทหารช้ันผูใหญยศช้ันนายพลท้ังสอง
ไมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 ขาพเจาไดตรวจดูรัฐธรรมนูญของเยอรมันแลวปรากฏวามีบทบัญญัติ
เก่ียวกับ “ผูตรวจการทหาร” (Wehrbeauftragter) ของรัฐสภา และบทบัญญัติ
ดังกลาวน้ีเพ่ิงเกิดข้ึนในรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเม่ือวันท่ี 
๑๙ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๕๖ สวนรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีน้ัน 
ไดประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ 
 หลังจากขาพเจาไดพบกับพลเอกอภิชาติ เพ็งกิตติ ในวันน้ันแลว 
ตอมาเม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ กระทรวงกลาโหมไดจัดเสวนาเร่ือง 
“การกาวขามวิกฤตชาติและการปฏิรูปประเทศไทย” ท่ีกระทรวงกลาโหม 
และไดเชิญขาพเจาเขารวมเสวนาดวย และขาพเจาไดกลาวถึงเหตุการณ
เก่ียวกับการปลดนายทหารยศช้ันนายพลของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
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ในท่ีประชุมเสวนาดังกลาว ซ่ึงเทาท่ีขาพเจาสังเกตปฏิกิริยาของนายทหาร
ที่เขาฟงการเสวนาในวันนั้นไดรับทราบเรื่องที่ขาพเจาเอยถึงอยางเขาใจ 
 ในการทําวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางรัฐและกองกําลังทหารของรัฐน้ี
ขาพเจามีความประสงคเพียงแตตองการใหมีการศึกษาวิจัยเพ่ือนํามาตีแผ
ใหประชาชนชาวไทยไดรับรูถึงความดีงามและความเปนประชาธิปไตยของ
ประเทศท่ีเจริญแลวอยางเชนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเทาน้ัน และเม่ือไดนํามา
ตีแผแลวขาพเจาก็หวังวาตอไปอาจเปนแบบอยางหรือบทเรียนเพ่ือการเรียนรู
ในอันท่ีจะไดพัฒนาไปสูความเปนประชาธิปไตยอันมีคาอีกบทหน่ึงก็ได
แมอาจจะตองใชเวลาอีกยาวนานมากสําหรับสังคมไทยเราก็ตาม แตในสวนตัว
ขาพเจาแลวขาพเจาเช่ือวาคงไมนานเกินรอ เพราะพลังสังคมของเรากําลัง
กาวเดินไปในทิศทางของประชาธิปไตย และทุกภาคสวนไดต่ืนตัวอยางมาก
หลังเหตุการณความไมสงบน้ี  โดยเฉพาะอยางย่ิงภาคธุรกิจถึงกับต้ังกลุมตอตาน
คอรรัปชั่นกันเลยทีเดียว

๘. ความโปรงใสของการทํางาน 
 ขาพเจาเคยทํางานเก่ียวกับการตรวจสอบความรุนแรงมาในเหตุการณ            
เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ แตผลงานหรือรายงานเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวน้ี
ไมไดแพรหลายออกสูสาธารณะ กรณีจึงทําใหประชาชนไมมีโอกาสรับรูและ
เรียนรูเพ่ือประโยนในการปองกันสังคมในอนาคต 
 ในการทํางานคร้ังน้ีขาพเจาจึงไดนําบทเรียนเก่ียวกับรายงานผลการทํางาน
ที่ไมปรากฏออกไปสูสาธารณะมาดําเนินการเสียใหมเพ่ือประโยชนในการ
เรียนรูของสังคม คือ ตองการใหเกิด “ความรับผิดชอบตอประชาชน” (Public 
Accountability) กลาวคือ งานทุกช้ินของ คอป. จะตองนําเสนอตอสาธารณะดวย
และในการนําเสนอเพ่ือการรับรูของสาธารณะจะไมนําเสนอเฉพาะตอ
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ประชาคมไทยเทาน้ัน แมประชาคมตางประเทศก็ตองไดรับทราบดวยเชนกัน 
กลาวคือ รัฐหรือรัฐบาลทราบส่ิงใดประชาชนชาวไทยและชาวตางประเทศ
ตองไดทราบส่ิงน้ันดวย ท้ังน้ี เพราะขาพเจาเห็นวาความรุนแรงหรือความไมสงบ
ทีเ่กิดข้ึนในสังคมไมวาในท่ีใดยอมเดือดรอนดวยกันทุกสังคม น่ีคือเหตุผลท่ีมา
ของงานของ คอป. ที่ไดทําเปนสองภาษา

๙. การกําหนดจุดเริ่มของงานที่จะทํา
 หลักในการทํางานของ คอป. คือ การตรวจสอบหารากเหงาของเหตุการณ
เพ่ือรูถึงท่ีมาและสาเหตุเพ่ือใหนําไปสูการเปนบทเรียนในอันท่ีจะไดเรียนรู
และปองกันมิใหเหตุการณทํานองเดียวกันเกิดขึ้นอีกในอนาคต
 การตรวจสอบหารากเหงาของเหตุการณจึงตองมีจุดเร่ิมและ คอป. 
ไดกําหนดจุดเร่ิมไวท่ีจุดของการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเรียกกันวารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
 เหตุผลสําคัญของการกําหนดจุดเร่ิมไวท่ีจุดของการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชนก็เพราะโดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวน้ีไดมีการปฏิรูปการเมือง
เกิดข้ึนเปนคร้ังแรกในประเทศไทย นอกจากน้ันแลวยังมีการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมเกิดข้ึนควบคูกันไปดวย ขาพเจาจึงไดต้ังเปนคําถามกับตัวเองวา ก็เม่ือ
สิง่ดี ๆ  เก่ียวกับประเทศไทยเราไดเร่ิมข้ึนแลวทําไมจึงไดเกิดเหตุรายแรงข้ึนได
เลาดูจะไมเปนเหตุเปนผลตอกันเลย

๑๐. การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมายคือท่ีมาของอํานาจเผด็จการ
 กอนหนาท่ีจะเกิด คอป. ขาพเจาในฐานะนักวิชาการไดเขียนบทความ 
เร่ือง “การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย” (ลงพิมพใน มติชนสุดสัปดาห ฉบับ
ประจําวันที่ ๒๐ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ และฉบับประจําวันท่ี ๒๗ ตุลาคม – 
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วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และตอมาบทความน้ีไดจัดพิมพในหนังสือรวม
บทความของขาพเจาช่ือ หักดิบกฎหมาย จัดพิมพโดยสํานักพิมพวิญูชน 
มิถุนายน ๒๕๔๙ หนา ๑๒ – ๓๕) โดยในบทความดังกลาวขาพเจาเปรียบเทียบ
ผลของ “คดีซุกหุน” อันมีพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร เปนผูถูกกลาวหา กับผล
ของ “คดีกบฏ” อันมี  อดอลฟ  ฮิตเลอร  จอมเผด็จการคูประวัติศาสตรโลกเปนจําเลย
ซึ่งคดีทั้งสองเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมของทั้งสองประเทศ
 อดอลฟ ฮิตเลอร เปนคนออสเตรีย เกิดเม่ือ ค.ศ. ๑๘๘๙ ดวยความคิด
เช้ือชาตินิยมเขาไดเขาไปอยูในเมืองมิวนิค รัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมันในป 
ค.ศ. ๑๙๑๓ ในสงครามโลกคร้ังท่ี ๑ เขาไดเปนทหารในกองทัพบาวาเรีย 
เขาไดแสดงวีรกรรมในการรบจนไดรับเหรียญตราแหงความกลาหาญ 
ในป ค.ศ. ๑๙๒๓ เขาไดกอรัฐประหารในบาวาเรียเพ่ือจะข้ึนสูอํานาจทางการเมือง
ในรัฐน้ีแตไมประสบความสําเร็จจึงกลายเปนกบฏและถูกศาลบาวาเรียพิพากษา
จําคุก ตามกฎหมายเยอรมันในขณะน้ันคนตางดาวท่ีกระทําความผิดฐานกบฏ 
นอกจากจะตองถูกพิพากษาลงโทษแลวศาลตองพิพากษาใหเนรเทศออกไป
นอกอาณาจักรเยอรมันดวย ซ่ึงเม่ือพนโทษจําคุกแลวก็จะตองถูกเนรเทศตาม
คําพิพากษา แตใน “คดีกบฏ” ท่ี อดอลฟ ฮิตเลอร ถูกฟองน้ี ในสวนท่ีเก่ียวกับ
การเนรเทศ ศาลไดใหเหตุผลวา อดอลฟ ฮิตเลอร ซ่ึงมีความรูสึกนึกคิดเปนเยอรมัน
ทั้งไดประกอบคุณงามความดีใหแกกองทัพบาวาเรียเยอรมัน ถือไมไดวาเปน
คนตางดาวและไมอยูในขายท่ีจะตองพิพากษาใหเนรเทศ (ดู คณิต ณ นคร             
“ศาลรัฐธรรมนูญกับการตีความกฎหมาย” ในหนังสือรวมบทความช่ือ นิติธรรม
อําพรางในนิติศาสตรไทย สํานักพิมพวิญูชน กันยายน ๒๕๔๘ หนา ๔๙ – ๕๕)
 ในการเปรียบเทียบระหวางคดีท้ังสองน้ัน ขาพเจาไดมีขอสรุปเก่ียวกับ 
“คดีกบฏ” ของ อดอลฟ ฮิตเลอร ความวา
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 “หากผูพิพากษาใชกฎหมายอยางตรงไปตรงมา ไมเล่ียงบาลีแลว 
อดอลฟ ฮิตเลอร ก็จะถูกเนรเทศออกไปจากแผนดินเยอรมันหลังจากพนโทษ 
ซึ่งจะทําให อดอลฟ ฮิตเลอร ไมมีโอกาสท่ีจะฉีกรัฐธรรมนูญข้ึนเปนใหญ 
และเมื่ออดอลฟ ฮิตเลอร ไมอาจฉีกรัฐธรรมนูญขึ้นเปนใหญได สงครามโลก
คร้ังท่ีสองก็จะไมเกิดข้ึน และเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองไมเกิดข้ึนแลว ผูคนก็จะ
ไมลมตายกันจํานวนมาก และที่สําคัญคนยิวก็จะไมถูกฆาทิ้งเปนลาน ๆ  คน”
 ขอสรุปดังกลาวมาน้ีแทจริงเปนขอสรุปในบทความของศาสตราจารย
เยอรมันทานหน่ึงท่ีขาพเจาไดอานพบในขณะท่ีกําลังศึกษากฎหมายโดยทุน
รัฐบาลตามความตองการของกรมอัยการ (ปจจุบัน คือ สํานักงานอัยการสูงสุด)
ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีระหวาง ป ๒๕๑๑ – ๒๕๒๐ 
 สรุปวา น่ีคือพิษสงของนักเผด็จการท่ีสามารถสงแนวความคิดในทาง
เผด็จการเขาไปสูบุคคลในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
 และขาพเจาไดสรุปเก่ียวกับ “คดีซุกหุน” ของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร
ความวา
 “หากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในขณะน้ันทุกคนยึดหลักกฎหมายแลว 
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร  ก็จะไมมีโอกาสไดเปนนายกรัฐมนตรี และโดยเฉพาะ
การฆาคนท้ิงเปนพัน ๆ  คนโดยอางเร่ืองยาเสพติดก็คงจะไมเกิดข้ึน รวมท้ังการตาย
ที่กรือเซะและตากใบดวย และการแบงฝกแบงฝายท่ีชัดเจนจนเกิดทางตัน
ทําทาวาจะเกิดการฆากันอีกคร้ังในประวัติศาสตรชาติไทยก็คงจะไมเกิดข้ึน”
 ขาพเจาไดเขียนบทความเร่ือง “การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย” 
โดยขาพเจาหารูไมวาจะตองมาทําหนาท่ีอันหนักหนวงย่ิงน้ีในเวลาตอมา ท่ี
วาหนักหนวงย่ิงก็เพราะวาสถานการณของความขัดแยงยังไมยุติ กลาวคือ 
เปนการทํางานทามกลางความขัดแยงท่ียังคงดํารงอยู ซ่ึงแตกตางจากการ
ทํางานเกี่ยวกับความขัดแยงในป ๒๕๓๕
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๑๑. การแสวงหาความม่ันคงในชีวิต การแสวงหาอํานาจและ

ความมั่งคั่ง

 ขาพเจาคิดวาเราทุกคนคงมีความเห็นทํานองเดียวกับขาพเจาวามนุษย
เราทุกคนตองการแสวงหาความม่ันคงในชีวิต ขอน้ีเปนเร่ืองปกติธรรมดาของ
มนุษยทุกผูทุกนาม  และขาพเจามีความเห็นและขอสังเกตจากประสบการณ
ของขาพเจาเองตอไปวา ควบคูกับ  การแสวงหาความม่ันคงในชีวิต มนุษยบางคน
อาจกระทําควบคูกับการแสวงหาอํานาจและความม่ังค่ัง ขอน้ีในความเห็น
ของขาพเจาก็เปนเรื่องปกติธรรมดาของมนุษยเชนกัน
 เปนท่ีแนนอนและเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวาการเมืองเปนเร่ืองของ 
การแสวงหาอํานาจทางการเมือง  นักการเมืองจึงเปนผูท่ีแสวงหาอํานาจทาง
การเมืองซ่ึงก็ไมใชเร่ืองท่ีผิดปกติแตอยางใด อยางไรก็ตาม หากระบบการควบคุม
ตรวจสอบการใชอํานาจทางการเมืองของนักการเมืองไมมีประสิทธิภาพดีพอ
นักการเมืองก็จะแสวงหาความม่ังค่ังตอไปโดยอางถึงอุดมการณ  ขอน้ีจึงดูจะตรง
กับการเมืองในประเทศที่ยังไมเปนประชาธิปไตยดีพออยางประเทศไทยเรา 
 ขาพเจาเปนผูหน่ึงท่ีมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐) และรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชนไดสรางกลไกควบคุมนักการเมืองไวหลายประการเพ่ือมิให
นักการเมืองแสวงหาอํานาจท่ีจะนําไปสูความม่ังค่ังโดยการทุจริตคอรรัปช่ัน 
และในขณะเดียวกันก็ไดขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนออกไป 
อยางกวางขวางและวางขอบเขตการใชอํานาจของรัฐเพ่ือเปนหลักประกัน
สําหรับประชาชนไวมากมายดวย
 เม่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนประกาศใชบังคับเม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๔๐
ขาพเจาก็เกษียณอายุราชการพอดี และในปน้ันเองพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร
ไดชักชวนขาพเจาใหเขาสูการเมืองท้ัง ๆ  ท่ีขาพเจาเองไมเคยคิดถึงเสนทางสายน้ี
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มากอนแมแตนอย หลังจากท่ีขาพเจาเขาไปอยูใน “พรรคไทยรักไทย” ซ่ึงมี
พันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร  เปนหัวหนาพรรคแลว  เม่ือขาพเจาเห็นวาหัวหนาพรรค
ไมไดกระทําตามท่ีไดพูดไวกับขาพเจาเม่ือตอนชักชวนใหขาพเจามารวมทํางาน
การเมืองดวย (รายละเอียดปรากฎในบทสัมภาษณของขาพเจาในหนังสือ รูทัน
ทักษิณ ๔)  ขาพเจาจึงไดลาออกจากพรรรคโดยลาออกจากการเปนรองหัวหนาพรรค
กอน แลวตอมาก็ไดลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคและกลับมาสอนกฎหมาย
และเขียนตํารากฎหมายตามความถนัดของขาพเจา และขาพเจาเห็นสมควร
กลาวในท่ีน้ีดวยวา ขาพเจากับพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรค
ไทยรักไทยไมไดมีความขัดแยงใดๆ กันเลยแมแตนอย
 ตํารากฎหมายเลมแรกท่ีขาพเจาเขียนหลังจากลาออกจากพรรค
ไทยรักไทย คือตํารา “กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป” ซ่ึงขาพเจาไดเขียนคํานําในตํารา
ดังกลาวนี้ในการพิมพครั้งแรกไววา
 “เม่ือผูเขียนพนจากราชการเพราะเกษียณอายุเม่ือวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๐
ผูเขียนต้ังใจแนวแนวาจะเขียนหนังสือเลมน้ีใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๔๑ 
หรืออยางชาภายในตนป ๒๕๔๒ และผูเขียนไดเร่ิมลงมือทํางานทันที 
แตเน่ืองจากระหวางกลางป ๒๕๔๑ ถึงตนป ๒๕๔๒ ผูเขียนไดตกเขาไปอยู
ในสภาพการ “หลงทาง” งานท่ีทําจึงไมกาวหนาเทาท่ีควร คร้ันเม่ือผูเขียนได
หลุดพนจากสภาพการ “หลงทาง” แลว ผูเขียนจึงไดเรงมือผลิตงานชิ้นนี้จน
แลวเสร็จดังที่ปรากฏใหเห็นนี้” 
 ตําราเลมดังกลาวน้ีพิมพคร้ังแรกเม่ือเดือนธันวาคม ๒๕๔๓ พิมพคร้ังท่ีสอง
เม่ือเดือนกรกฏาคม ๒๕๔๗ พิมพคร้ังท่ีสามเม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ และ
ปจจุบันพิมพเปนครั้งที่สี่เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาววาเม่ือเดิมกฎหมายจะมีมิติ
ในทางเปนเคร่ืองมือในการปกครอง แตตอมากฎหมายไดพัฒนาไปเปน
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การวางกรอบของการใชอํานาจปกครองดวย  การวางกรอบหรือขอบเขต
ในการปกครองเชนน้ีเปนเร่ืองของวิวัฒนาการของกฎหมายรวมท้ังกฎหมาย
รัฐธรรมนูญดวย  เปนวิวัฒนาการของกฎหมายท่ีพระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต)
กลาววา เปนความประสงคจะใหเกิดกติการะหวางผูปกครองกับผูใตปกครอง
เพ่ือปองกันไมใหผูปกครองมาละเมิดหรือเบียดเบียนกดข่ีขมเหงผูอยูใตปกครอง
[ดู พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) นิติศาสตรแนวพุทธ ฉบับพิมพคร้ังท่ี ๗
หนา ๓ – ๔] พัฒนาการดังกลาวเปนรากเหงาหรือพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนา
ประชาธิปไตยของสังคม
 บทสรุปในบทความเร่ือง “การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย” ของขาพเจา
ดูจะตรงกับเหตุการณในบานเมืองเราอยางมาก ขาพเจาจึงไดเสนอตอ คอป. 
วาในการทํางานของ คอป. ตองเร่ิมท่ีบทความเร่ือง “การบิดเบือนและหักดิบ
กฎหมาย” น้ีดวย กลาวคือ ตองเสนอใหรัฐบาลทําความกระจางเก่ียวกับเร่ืองน้ี
ใหปรากฏสูสาธารณะ เพราะการบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมายของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญใน “คดีซุกหุน” อันมีพันตํารวจโททักษิณ
ชินวัตร เปนผูถูกกลาวหาน้ัน ดูจะเปนรากเหงาสําคัญของความไมสงบในคร้ังน้ี

๑๒. สังคมไทยยึดคนมากกวาหลัก

 การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมายท่ีไดเกิดข้ึนน้ัน ขาพเจาเห็นวาไดเกิดข้ึน
จากกระบวนการทางสังคมของประเทศไทยเราท่ีดูจะยึดคนมากกวาหลัก 
และปรากฏการณเชนน้ีมักจะเกิดข้ึนในสังคมในระบบอุปถัมภและในสังคมท่ี
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศยังขาดประสิทธิภาพ เพราะส่ิงน้ี
จะไมเกิดข้ึนเลยในประเทศประชาธิปไตยท่ีมีกระบวนการยุติธรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ เชน ในประเทศญ่ีปุนท่ีกระบวนการยุติธรรมของเขาสามารถ
จัดการกับนายทานากะอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีทุจริตในกรณีลอคฮีตจนศาล
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พิพากษาใหจําคุก และตอมารัฐมนตรีเกษตรของญ่ีปุนซ่ึงถูกกลาวหาวาทุจริต
ตองฆาตัวตายเพราะไมเชนน้ันก็จะตองถูกลงโทษอยางแนนอน หรือเชน ในประเทศ
เกาหลีท่ีอดีตประธานาธิบดีท่ีตองสงสัยวาทุจริตในขณะอยูในตําแหนงตอง
กระโดดหนาผาตายเพื่อหนีคดี 
 ในบทความเร่ือง “การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย” ขาพเจาจึงไดกลาว
สงทายวากระแสสังคมในประเทศไทยเราในระหวางการดําเนิน “คดีซุกหุน” 
เปนไปในทิศทางท่ีมีการคาดหวังในตัวบุคคลอยางรุนแรงมากจนทําใหศาล
รัฐธรรมนูญเกิดความหว่ันไหวเลยทีเดียว ทานผูใหญท่ีเปนหลักของบานเมือง
บางทานและเปนท่ีเคารพนับถือของคนในสังคมก็เขาใจผิดในพฤติกรรมของ
บุคคล (เชน กลาวถึงพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร วาเปน “อัศวินควายดํา”) 
และใหการสนับสนุนบุคคลโดยไมคํานึงถึงหลักกฎหมายอันเปนหลักของบานเมือง
บัดนี้ ทานผูใหญดังกลาวนาจะมีความเสียใจอยูไมนอยเลย
 ท่ีขาพเจากลาววา “คดีซุกหุน” เปนไปในทิศทางท่ีมีการคาดหวังในตัว
บุคคล อยางรุนแรงมากจนทําใหศาลรัฐธรรมนูญเกิดความหว่ันไหวเลยทีเดียวน้ัน
จะเห็นไดจาก คํากลาวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและอดีตตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญบางคน เชน
  (๑) คํากลาวของนายอนันต เกตวงศ ท่ีไดกลาวไวในคําวินิจฉัยคดี
สวนตน (ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๗ ก วันท่ี 
๗ กันยายน ๒๕๔๔) ซึ่งมีขอความวา
   “สําหรับความกังวลใจท่ีปรากฏในส่ือมวลชนท้ังไทยและ
ตางประเทศท่ีวา การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังแรกภายในรัฐธรรมนูญใหมท้ิงปญหา
ทีต่องขบคิดอยู ๒ ประการ คือ ถาผูถูกรองไมไดเปนนายกรัฐมนตรีตอไปในรัฐบาล
ชุดแรกท่ีมีเสถียรภาพในประวัติศาสตร  ประชาธิปไตยของไทยก็อาจจะส่ันคลอน
แตถาตรงกันขามผูถูกรองพนขอกลาวหาจากกฎเกณฑท่ีแตกตางจาก
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ขอวินิจฉัยเดิม มาตรการตาง ๆ  ท่ีใชกําจัดการทุจริตประพฤติมิชอบในระยะยาว
ก็จะไมมีประสิทธิภาพน้ัน ขอยืนยันวาความกังวลใจดังกลาวจะเกิดข้ึนไมได 
เพราะศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยคํารองตามมาตรา ๒๙๕ ไปแลวเพียง ๘ เร่ือง
เทาน้ัน และยังไมมีขอเท็จจริงในคํารองใดเหมือนกับกรณีของผูถูกรอง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองทรัพยสินท่ีเปนหุน  สวนกรณีของนาย ป. น้ันไดย่ืนแสดง
รายการทรัพยสินและหน้ีสินฯ ท่ีเปนบัญชีเงินฝากธนาคารกับท่ีดินท้ังของนาย ป. เอง
และของคูสมรสมีจํานวนนอยกวาท่ีไมไดย่ืนและไมมีกรณีเร่ืองหุนเขามาเก่ียวของ
จึงแตกตางในประเด็นเรื่องขอเท็จจริงกับผูถูกรองโดยชัดเจน” 
  (๒) คําใหสัมภาษณของนายจุมพล ณ สงขลา อดีตตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ตอส่ือมวลชน (ในบทสัมภาษณนายจุมพล ณ สงขลา อดีตตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ หนังสือพิมพไทยโพสตรายวัน ฉบับประจําวันท่ี ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๔๗) ซึ่งมีขอความวา 
   “สาเหตุท่ีผมตัดสินคดีแบบน้ีก็เพราะผมเห็นแลววาประชาชน
เขาพรอมใจกันเทคะแนนเสียงใหไทยรักไทย ๑๑ ลานเสียง น่ีคือเสียงสวรรค
ของประชาชนท่ีพรอมใจกันเลือก พ.ต.ท.โททักษิณ ชินวัตร ใหเปนนายก
รัฐมนตรี แลวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสิบกวาคนจะมาไลเขาลงจากตําแหนงได
อยางไร วันน้ัน (วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๔๔) ถาศาลรัฐธรรมนูญตัดสินวาทักษิณผดิ
ปานน้ีคุณรูไหมจะเกิดอะไรข้ึน คุณเห็นพลังประชาชนท่ีมาใหกําลังใจ นายกฯ 
ทักษิณวันท่ีมาช้ีแจงตอศาลรัฐธรรมนูญไหม ขนาดกลาณรงค (นายกลาณรงค 
จันทิก เลขาธิการ ป.ป.ช. ในขณะน้ัน) ยังตองหลบออกประตูหลังศาลรัฐธรรมนูญ
ถาศาลรัฐธรรมนูญไลเขาออกปานน้ีศาลรัฐธรรมนูญถูกเผาไปต้ังแตวันตัดสินคดี
ไปแลว  ท่ีให พ.ต.ท. ทักษิณไมมีความผิดเปนเพราะไดพิจารณาอยางรอบคอบแลว
ไมมีเร่ืองผลประโยชนหรือการล็อบบ้ีใด ๆ  ท้ังส้ิน เพราะคําตัดสินของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๔๔ ถึง ๑๑ ลานเสียงแสดงใหเห็นแลว
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วาประชาชนไมสนใจขอกลาวหาของ ป.ป.ช. ไมเชนน้ันคงไมเทคะแนนใหมาก
ขนาดน้ี แตประชาชนลงมติกันแลววาขอกลาวหามันไมรายแรง วันน้ันถามวา
ถา พ.ต.ท. ทักษิณ ไมเปนนายกรัฐมนตรีแลวจะเอาใครมาเปนนายกรัฐมนตรี... 
ประชาธิปไตยคือตองฟงเสียงสวนใหญ เม่ือทักษิณไดเสียงสวนใหญ 
แลวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๑๑ คน จะไปไลเขา  แบบน้ีหรือคือประชาธิปไตย 
ปญหาสําคัญของคดีซุกหุนคือมาตรา ๒๙๕ ของรัฐธรรมนูญเขียนมาไมดีเอง 
ทําให พ.ต.ท.ทักษิณรอดมาได  เม่ือกฎหมายเขียนไมดีก็เปนการยกประโยชน
ใหจําเลย” 
 จากถอยคําในคําวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคําสัมภาษณ
ของอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมดังกลาวมาแลวน้ัน จะเห็นไดวาพฤติกรรม
การยึดติดกับตัวคนมากกวาหลักไดมีอิทธิพลอยางมากตอความคิดของบุคคล
ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ปรากฏการณดังกลาวนี้ขาพเจาเห็นวา
เปนอันตรายอยางย่ิงตอสังคมไทยเรา  เพราะหากบุคคลในวงการยุติธรรมของ
ประเทศไมกระทําหนาท่ีโดยยึดหลักแลวกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
จะเปนที่พึ่งของสังคมไดอยางไร
 ขาพเจามีความเห็นวาคนในสังคมเรามีความคิดในทางอํานาจนิยมสูง 
(ดู คณิต ณ นคร ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หนังสือรวมบทความ
และคําสัมภาษณ จัดพิมพโดยสํานักพิมพวิญูชน ธันวาคม ๒๕๕๒ หนา ๘๕)
เพราะสังคมเราเปนสังคมในระบบอุปถัมภและเปนสังคมท่ีกระบวนการยุติธรรม
ยังขาดประสิทธิภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน และ การท่ีขาพเจาไดกลาวมา
ขางตนวาในเยอรมันน้ัน พิษสงของนักเผด็จการอยางอดอลฟ ฮิตเลอร สามารถ
สงแนวความคิดในทางเผด็จการของเขาเขาสูบุคคลในกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศไดทีเดียว  สภาพการณทํานอง  อดอลฟ  ฮิตเลอร  สําหรับในประเทศไทย
เราน้ัน ก็ดูจะไมตางกัน
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๑๓. ศาลรัฐธรรมนูญกับรากเหงาของความขัดแยงในชาติ
 ขาพเจาเช่ือวาผูท่ียึดถือหลักมากกวาคนคงจะไมมีใครโตแยงวาศาล
รัฐธรรมนูญในขณะมี “คดีซุกหุน” น้ัน มีปญหาในเร่ืองความเช่ือถือศรัทธา
ของประชาชนอันเน่ืองมาจากความเคลือบแคลงในการช้ีขาด “คดีซุกหุน” 
ของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ขาพเจาจึงไดสรุปไวในบทความของขาพเจา
เร่ือง “การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย” วาการบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย
ไดเกิดผลในทางลบที่ตามมาดังตอไปนี้ 
   (๑) พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ซ่ึงหลุดพนจากคดีอยางมี
ความเคลือบแคลงไดมีโอกาสขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
   (๒) มีการยุบ พตท. ๔๓ และ ศอ.บต. ทําใหจังหวัดชายแดนภาคใต
ลุกเปนไฟ
   (๓) มีการฆาคนตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดใหโทษเปน
จํานวนพันๆ คน 
   (๔) มีการฆาคนจํานวนมากท่ีกรือแซะโดยฝายรัฐ
   (๕) มีการตายของผูชุมนุมท่ีอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
อันสืบเน่ืองมาจากการขนสงไปยังคายทหารท่ีอําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี
   (๖) มีการแบงฝกแบงฝายจนเกิดทางตันทําทาวาจะเกิดการ
ฆากันอีกครั้งในประวัติศาสตรชาติไทย
   (๗) เกิดระบบ “ซีอีโอ” ซ่ึงเปนเร่ืองของการบริหารธุรกิจข้ึน
ในระบบราชการไทย
   (๘) เกิดสัญญาณอันตรายท่ีกระทรวงกลาโหม
 ๑๓.๑ การข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร
   หลังจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๔๐)  
ประกาศใชบังคับแลวไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๓ ครั้ง
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  การเลือกต้ังคร้ังแรกเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๔๔ ซ่ึงมีท่ีน่ัง
ในรัฐสภา ๕๐๐ ท่ีน่ัง และพรรคไทยรักไทยซ่ึงเปนพรรคการเมืองท่ีเกิดข้ึนใหม
ชนะการเลือกต้ังเปนลําดับหน่ึงโดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดจํานวน
๒๔๘ เสียง และหลังจากมีการเลือกต้ังใหมในบางเขตเปนผลใหพรรคไทยรักไทย
ไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพ่ิมข้ึนเปน ๒๕๑ เสียง พรรคไทยรักไทยจึงไดเปน
แกนนําในการจัดต้ังรัฐบาลผสมโดยมีพรรครวมรัฐบาล คือ พรรคความหวังใหม
๓๕ เสียง พรรคชาติพัฒนา ๒๘ เสียง และพรรคเสรีธรรม ๑๔ เสียง รวม ๓๒๘ เสียง  
  ณ จุดน้ีขาพเจาเห็นวาการเติบโตของพรรคไทยรักไทยและ
พรรคการเมืองตางๆ ในประเทศไทยเรายังคงเปนการเติบโตไปตามปกติ
ตามธรรมชาติ และในการหาเสียงในการเลือกต้ังคร้ังแรกน้ีไดมีการนําเอา
นโยบายมาตอสูกันในสนามการเลือกต้ัง สําหรับพรรคไทยรักไทยก็มีนโยบาย
เปนตัวนําท่ีทําใหพรรคไทยรักไทยซ่ึงเปนพรรคการเมืองใหมมีความเติบโต
อยางนาช่ืนชมอยางย่ิง  ปรากฎการณน้ีขาพเจาเห็นวาสอดรับกับการปฏิรูปการเมือง
ซึ่งเกิดขึ้นเปนครั้งแรกดังกลาวมาแลวทีเดียว 
  อยางไรก็ตาม ในระหวางการบริหารประเทศของรัฐบาลผสมซ่ึงมี 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการดําเนินการควบรวม
สมาชิกจากพรรคการเมืองตาง ๆ  ไดแก พรรคความหวังใหม พรรคชาติพัฒนา 
พรรคกิจสังคม พรรคเสรีธรรมและพรรคเอกภาพ เขากับพรรคไทยรักไทย
  การเลือกต้ังคร้ังท่ีสองเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 
และในการเลือกต้ังคร้ังน้ีเกิดข้ึนหลังจากพรรคไทยรักไทยไดควบรวมสมาชิก
พรรคการเมืองตางๆ ไดแก พรรคความหวังใหม พรรคชาติพัฒนา พรรคกิจสังคม
พรรคเสรีธรรมและพรรคเอกภาพเขากับพรรคไทยรักไทยแลว การควบรวมสมาชิก
พรรคการเมืองตางๆ เชนน้ีทําใหการเติบโตของพรรคไทยรักไทยกลายเปนการ
เติบโตจากภายนอก (External Growth) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงเข็มมุงของพรรค
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ไทยรักไทยท่ีส่ือไปในทางการเปนเผด็จการโดยพรรคเดียว ซ่ึงขาพเจาเห็นวา
เปนการไมสงเสริมระบบการตรวจสอบและไมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย
อีกดวย เพราะประชาธิปไตยเปนการปกครองดวยเสียงขางมากก็จริงอยู
แตก็ตองเคารพเสียงขางนอยดวย เข็มมุงของการเติบโตของพรรคไทยรักไทย
เชนน้ีขาพเจาเห็นวาเปนการเติบโตท่ีไมอาจกลาวไดวาเปนการพัฒนาประชาธิปไตย
หลังการปฏิรูปการเมือง โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือคํานึงถึงวาสังคมไทยเราน้ัน 
ยังมีความออนแอในดาน “การต้ังรังเกียจทางสังคม” (Social Sanction) อยูมาก 
(ดู บทความของขาพเจาเร่ือง “ประชาธิปไตยกับการต้ังรังเกียจทางสังคม” 
ในหนังสือพิมพ มติชนสุดสัปดาห ฉบับประจําวันท่ี ๔ – ๑๐ ฉบับประจําวันท่ี
๑๑ – ๑๗ ฉบับประจําวันท่ี ๑๘ – ๒๔ และฉบับประจําวันท่ี ๒๕ –๓๑ เดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๕)
  ในการเลือกต้ังคร้ังท่ีสองน้ีพรรคไทยรักไทยซ่ึงไดมีการควบรวม
พรรคการเมืองตาง ๆ  เขาดวยกันอยางผิดหลักการแหงประชาธิปไตยดังกลาว
แลวขางตน แมจะไดรับการเลือกต้ังเกินคร่ึงหน่ึงของสภาผูแทนราษฎร
อยางทวมทนถึง ๓๗๕ เสียง และสามารถจัดต้ังรัฐบาลพรรคเดียวไดโดยมี
นายกรัฐมนตรีคนเดิม และแมจะเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองไทย
ทีมี่พรรคเดียวบริหารประเทศ ขาพเจาก็เห็นวาหาใชความชอบธรรมตามหลักการ
แหงประชาธิปไตยแตประการใดไม การเกิดการชุมนุมสาธารณะข้ึนจึงเปน
การแสดงใหเห็นถึง “การต้ังรังเกียจทางสังคม” (Social Sanction) หรือ “การต้ัง
รังเกียจทางการเมือง” ส่ิงน้ีขาพเจาเห็นวาเปนการเกิดข้ึนโดย “เหตุผลของเร่ือง”
(Nature of Thing) 
  พฤติกรรมของความไมชอบธรรมตามหลักการแหงประชาธิปไตย
จนเกิด “การต้ังรังเกียจทางสังคม” (Social Sanction) หรือ “การต้ังขอรังเกียจ
ทางการเมือง” ดังกลาวมาขางตนน้ัน ขาพเจาเห็นวามีผลเทากับเปนฉีกรัฐธรรมนูญ
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เพ่ือการเปนเผด็จการทํานองเดียวกับการออก “กฎหมายวาดวยการมอบอํานาจ”
(Ermächtigunsgesetz / Enabling Act) ของ อดอลฟ ฮิตเลอร ทีเดียว 
  เม่ือพันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร  ข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
คร้ังท่ีสองจึงย่ิงมีอํานาจเด็ดขาดย่ิงข้ึนไปอีก และนายกรัฐมนตรี จะโดยรูตัว
หรือไมก็ตาม ก็ไดแสดงอํานาจเด็ดขาดอยางสุด ๆ  เชน มีการออกกฎหมายกอการราย
โดยพระราชกําหนด อันเปนการออกกฎหมายท่ีไมถูกหลักการแหงประชาธิปไตย
ซํา้รายกฎหมายกอการรายยังฝาฝนหลักประกันของกฎหมายอาญา หรือหลัก 
Nullum crimen nulla poena sine lege ในขอความชัดเจนแนนอนของกฎหมาย
และกฎหมายกอการรายน้ียังฝาฝนหลักนิติธรรมอีกดวยจน คอป. ตองมี
ขอเสนอแนะใหยกเลิกกฎหมายกอการรายแลวใหคิดบัญญัติกันใหม 
(ดู ขอเสนอแนะของ คอป. เกี่ยวกับกฎหมายกอการราย ตามหนังสือ คอป. 
ดวนท่ีสุด ท่ี คอป. ๒๕๔/๒๕๕๕  ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และบทความ
เร่ือง “การกอการราย” ทายหนังสือฉบับน้ี)
  อยางไรก็ตาม หลังจากบริหารประเทศมาไดไมนานนัก ตอมา
เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ก็ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร 
โดยมีคําปรารภวา
  “เน่ืองจากไดเกิดการชุมนุมสาธารณะต้ังขอรังเกียจในทางการเมืองข้ึน 
ซึ่งแมระยะแรกจะอยูในกรอบของกฎหมาย แตเม่ือนานวันเขาการชุมนุม
เรียกรองไดขยายตัวไปในทางท่ีกวางขวางและอาจรุนแรงข้ึน รวมท้ังสอเคา
วาจะมีการเผชิญหนาจนอาจปะทะกับฝายท่ีไมเห็นดวยและอาจมีการสอดแทรก
ฉวยโอกาสจากผูท่ีประสงคจะเห็นความไมสงบเรียบรอยในบานเมืองจุดชนวน
ใหเกิดความรูสึกที่เปนปฏิปกษตอกัน จนลุกลามถึงขั้นกอการจลาจลวุนวาย
สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินได  คร้ันใชอํานาจเจาหนาท่ีฝายบานเมือง
เขาควบคุมดูแลอยางเขมงวดหรือแมแตรัฐบาลไดพยายามดําเนินการตามวิถีทาง
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รัฐธรรมนูญดวยการขอเปดอภิปรายท่ัวไปโดยไมมีการลงมติในท่ีประชุม
รัฐสภาแลว ก็ยังไมอาจแกไขปญหาและความคิดเห็นพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน
ทัง้ระหวางกลุมผูชุมนุมเรียกรองกับรัฐบาล และระหวางกลุมผูชุมนุมเรียกรอง
กับกลุมอ่ืน ๆ  ท่ีไมเห็นดวยและประสงคจะเคล่ือนไหวบางจนเกิดปะทะกันได 
สภาพเชนน้ีไมเปนผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ การเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยภายใตระบบรัฐสภา และความสงบเรียบรอยของสังคม
โดยเฉพาะในขณะน้ี  ซ่ึงควรจะสรางความสามัคคีปรองดอง  การดูแลรักษาสภาพ
ของบานเมืองท่ีสงบรมเย็นอยูอาศัยนาลงทุน และการเผยแพรความวิจิตร
อลังการ ตลอดจนความดีงามตามแบบฉบับของไทยใหเปนท่ีประจักษ เม่ือปญหา
ทีเ่กิดข้ึนเปนความคิดเห็นในสังคมท่ีหลากหลายและยังคงแตกตางกันจนกลายเปน
ความขัดแยงทางการเมืองท่ีรุนแรงเชนน้ี  คร้ันจะดําเนินการเพ่ือตรวจสอบ
ความประสงคอันแทจริงของประชาชนโดยประการอ่ืน เพ่ือใหทุกฝายหย่ัง
ทราบแลวยอมรับใหเปนไปตามกลไกในระบอบประชาธิปไตยก็ทําไดยาก 
ทางออกในระบอบประชาธิปไตยท่ีเคยปฏิบัติมาในนานาประเทศ และแมแต
ในประเทศไทย คือการคืนอํานาจการตัดสินใจทางการเมืองกลับไปสูประชาชน
ดวยการยุบสภาผูแทนราษฎร เพ่ือจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทั่วไปขึ้นใหมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตอไป”
  และพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีกําหนดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ 
  เหตุอันเน่ืองมาจากนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 
ไดประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ และเหตุ
อันเน่ืองจากเกิดการประทวงการเผด็จการทางรัฐสภา ทําใหเกิดการเมือง
บนทองถนน ในท่ีสุดเม่ือการเลือกต้ังเสร็จส้ินแลว ศาลรัฐธรรมนูญก็ไดตัดสิน
ใหการเลือกตั้งในครั้งนี้เปนโมฆะ  จึงทําใหตองมีการเลือกต้ังกันใหมอีกคร้ัง  
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โดยกําหนดในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ จนนําไปสูการยึดอํานาจเม่ือวันท่ี 
๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 
   ถึงแมวาขาพเจาจะไมเห็นพองดวยกับการยึดอํานาจรัฐไมวาใน
คร้ังใด แตเผด็จการทางรัฐสภากับเผด็จการทหารดูจะไมแตกตางกัน ขาพเจา
จึงเห็นวาเผด็จการท้ังสองรูปแบบตางทําลายการพัฒนาประชาธิปไตยดวยกัน
ทั้งสิ้น 
   สรุปวา การท่ีสังคมเรายึดคนมากกวาหลักน้ัน เปนท่ีมาของ
ความรุนแรงคร้ังน้ีท่ีตองมีผูรับผิดชอบ เหตุน้ี คอป. จึงไดยืนยันใหมีการตรวจสอบ
“คดีซุกหุน” ใหกระจาง

 ๑๓.๒ การยุบ พตท. ๔๓ และ ศอ.บต.
   ตามท่ีขาพเจาไดติดตามปญหาชายแดนภาคใตน้ัน กอนการยุบ 
พตท. ๔๓ และ ศอ.บต.  องคกรท้ังสองมีผลงานเปนท่ีประจักษโดยไดสรางเครือขาย
เพ่ือนํามาซ่ึงสันติสุขในชาติไดในระดับท่ีดีมากทีเดียว แตหลังจากรัฐบาล
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ไดเปล่ียนไปใชกําลังตํารวจเขาไปจัดการกับปญหา
ชายแดนภาคใตพรอมสโลแกนวา “โจรกระจอก” ความรุนแรงในภาคใตก็เกิด
ตามมา ขาพเจาจึงเช่ือวาน่ีคือความผิดพลาดในทางนโยบายปญหาชายแดนภาคใต
ทีสํ่าคัญ และดูเหมือนพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ก็จะยอมรับในปญหาขอน้ี

 ๑๓.๓ การทําใหคนจํานวนมากถึงแกความตายเก่ียวเน่ืองกับนโยบาย  
ปราบปรามยาเสพติดใหโทษ
   การปราบปรามยาเสพติดใหโทษในสมัยรัฐบาลพันตํารวจโท
ทักษิณ  ชินวัตร  ทําใหมีผูคนเสียชีวิตเปนจํานวนมากจนผิดสังเกต  จนทําใหรัฐบาล
พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ตองแตงต้ัง คตน. ข้ึนเพ่ือตรวจสอบเพราะมีการวิพากษ
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วิจารณของประชาคมโลก และ คตน. ก็ไดช้ีไวใน “รายงานการศึกษาเบ้ืองตน”
ของ คตน. วากรณีนาเช่ือวา “ความผิดฐานอาชญากรรมตอมนุษยชาติ” (Crime
against Humanity) ไดเกิดข้ึนซ่ึงจะตองตรวจสอบกันตอไป และรายงานดังกลาวน้ี
ไดมีการเผยแพรท้ังเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ังในประเทศและตางประเทศ
ดังกลาวมาแลวขางตน 
   อยางไรก็ตาม รองนายกรัฐมนตรี (รอยตํารวจเอก ดร. เฉลิม อยูบํารุง)
โดยปราศจากการตรวจสอบความจริงใหกระจางและถูกตอง ไดไปออกรายการ
“รัฐบาลย่ิงลักษณพบประชาชน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยไดกลาวพาดพิงถึงขาพเจาความวา 
   “คือการแก ป ญหายาเสพติดท่ีทําได ผลมากท่ี สุดสมัย
ทานพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร แลวก็มีคนตาย ๒,๕๐๐ คน ก็ถูกกลาวหา
วาฆาตัดตอน ในความเปนจริงแลวหลังมีการปฏิวัติ มีการตรวจสอบเร่ืองน้ี
ถึงสองคร้ัง ทานอาจารย ดร. คณิต ณ นคร ก็เปนประธานการตรวจสอบ
ยืนยันวาไมมีการฆาตัดตอน”
   คํากลาวดังกลาวจึงคลาดเคล่ือนตอความจริงจนขาพเจาตอง
ทําหนังสือช้ีแจงความจริงไปยังรองนายกรัฐมนตรี (รอยตํารวจเอก ดร. เฉลิม
อยูบํารุง) ตามหนังสือที่ คอป. ๓๘๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
และในขณะเดียวกันขาพเจาก็ไดมีหนังสือช้ีแจงความจริงไปยังนายกรัฐมนตรีดวย
ตามหนังสือที่ คอป. ๓๘๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 ๑๓.๔ การเสียชีวิตท่ีกรือเซะ
   หลังจากท่ีไดเกิดความไมสงบท่ีมัสยิดกรือเซะ จังหวัดปตตานี 
เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ ในท่ีสุดไดมีผูกอความไมสงบ ๓๒ คน 
ไดหลบหนีเขาไปภายในมัสยิดดังกลาว และตอมาในเย็นวันที่ ๒๘ เมษายน 
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๒๕๔๗ เจาหนาท่ีของรัฐไดตัดสินใจใชระเบิดและอาวุธปนบุกเขาไปในมัสยิด
จนเปนเหตุใหผูกอความไมสงบทั้ง ๓๒ คนเสียชีวิต
   เก่ียวกับเหตุการณท้ังหลายท้ังปวงอันเก่ียวโยงกันดังกลาวน้ี
รัฐบาลไดต้ัง “คณะกรรมการอิสระไตสวนขอเท็จจริงกรณีมัสยิดกรือเซะ” 
โดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗
   คณะกรรมการฯ ไดจัดทํารายงานไว แตกรณีก็ไมปรากฏวามีการ
ยืนยันความผิดหรือมีผูรับผิดชอบในทางคดีในเหตุการณดังกลาว
  
 ๑๓.๕ การถึงแกความตายในกรณีเก่ียวกับการชุมนุมท่ีตากใบ
   การเสียชีวิตของผูชุมนุมท่ีอําเภอตากจํานวน ๖ คนกอน 
แลวตอมาไดมีการจับกุมและนําสงโดยรถยนตทหารจากอําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส ไปยังคายทหารบก อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี ผลปรากฏวา
จากการลําเลียงขนสงคนดังกลาวทําใหมีผูเสียชีวิตอีกจํานวนถึง ๗๘ คน 
แตผลคงมีเพียงการโยกยายแมทัพภาค ๔ โดยไมมีการยืนยันความผิดหรือมี
ผูรับผิดชอบในทางคดีในเหตุการณดังกลาวนี้เชนกัน

 ๑๓.๖ การแบงฝกแบงฝาย
   เน่ืองจากความไมโปรงใสในการบริหารงานของพันตํารวจโท
ทักษิน ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ท้ังไดมีการกลาวหาวามีการแทรกแซงองคกรอิสระ
กรณีจึงไดเกิดการแบงฝายของคนในชาติจนเกิดทางตันทําทาวาจะเกิดการฆากัน
อีกคร้ังในประวัติศาสตรชาติไทยอันเปนคํานายของขาพเจาไวลวงหนา 
และในท่ีสุดเหตุการณความรุนแรงก็เกิดข้ึนจริงตามท่ีขาพเจาทํานายไวจนตอง
มีการแตงตั้ง คอป. ขึ้น
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 ๑๓.๗ การเกิดระบบ “ซีอีโอ” ในระบบราชการไทย
   ระบบ “ซีอีโอ” (CEO) เปนระบบการบริหารธุรกิจท่ีตองการ
ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เปนระบบบริหารท่ีขาพเจาเห็นวาเปนระบบ
ที่แปลกแยกของระบบราชการที่ตองการการมีสวนรวมของทุกฝาย 
   ธุรกิจเปนเร่ืองของกําไรขาดทุน ผูบริหารธุรกิจจึงตองมีอํานาจ
เด็ดขาดแบบเผด็จการเพื่อประโยชนขององคกรธุรกิจ สวนในระบบราชการ
แมจะมีการลงทุนแตก็เปนการลงทุนเพ่ือประโยชนของสวนรวม  การตรวจสอบ
ควบคุมในทางราชการจึงตองเปนไปตามระบบระเบียบ หากระบบหรือระเบียบ
ไมเอ้ือตอประโยชนของสวนรวมก็จะตองปรับปรุงกัน  ความเด็ดขาดแบบเผด็จการ
หากนํามาใชในระบบราชการขาพเจาเห็นวายอมทําใหระบบราชการ
ระสํ่าระสาย
   ในระบบราชการน้ัน ผูบังคับบัญชาจะใชอํานาจเผด็จการ
กับผูใตบังคับบัญชาไมได เพราะผูใตบังคับบัญชามีสิทธิหรืออํานาจท่ีจะโตแยง
คําส่ังของผูบังคับบัญชาหากเห็นวาคําส่ังน้ันไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย
และหากผูบังคับบัญชายังยืนยันใหผู ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามคําส่ัง
ความรับผิดชอบก็จะตกอยูกับผูบังคับบัญชาผูออกคําส่ัง ระบบเชนน้ีขาพเจา
เห็นวาไมมีและไมอาจมีในระบบบริหารธุรกิจ

 ๑๓.๘ สัญญาณอันตรายท่ีกระทรวงกลาโหม
   การเกิดสัญญาณอันตรายท่ีกระทรวงกลาโหมก็เพราะรัฐบาล
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ไมไดทําตามนโยบายท่ีวา “พรรคมุงใหขาราชการ
มีทัศนคติท่ีเอ้ือตองานบริการประชาชน มีความหวงแหนทรัพยสินสาธารณะ 
มีความซ่ือสัตย ขยัน มีขวัญกําลังใจ และมีภาวะผูนําในดานความคิดริเร่ิม
สรางสรรค” เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (ยศพลเอก) ขูจะใชอาญา
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ทหารเอากับรองปลัดกระทรวงกลาโหม (ยศพลเรือเอก) ท่ีออกมาตําหนิ
การแตงต้ังขาราชการทหารช้ันผูใหญอยางเปดเผยแลโจงคร่ึม ซ่ึงทําให
พลตํารวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร หายสงสัย แตเช่ือจริง ๆ  วารัฐบาลพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร ลืมนโยบายวาดวยการปฏิรูประบบราชการของพรรคไทยรักไทย
หรือไมลืมแตไมสนใจจะใช หรือนําไปใชแลวแตไมสําเร็จ (ดู วสิษฐ เดชกุญชร
“สัญญาณอันตรายท่ีกระทรวงกลาโหม” มติชนรายวัน ฉบับวันท่ี ๒๒ กันยายน
๒๕๔๙) และน่ีก็เปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ี คอป. ตองทําวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางอํานาจรัฐและอํานาจทหาร ซึ่งงานวิจัยนี้ คอป. เพียงแตตองการให
สังคมไทยไดมีโอกาสรับรูเปนขอมูลท่ีอาจปรับปรุงไดในอนาคตไมวาจะตอง
ใชเวลาหรือจะใกลไกลสักเพียงใดก็ตาม

๑๔. การสะสางรากเหงาของการบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย
 เม่ือเหตุการณอันเปนผลจากการบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมายเปนเชนท่ี
กลาวมา กรณีจึงตองสะสางรากเหงาของการบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญในขณะน้ัน ซ่ึงอยางนอย
ตองตรวจสอบกรณีตอไปนี้ คือ
   - ตองตรวจสอบความจริง “คดีซุกหุน” ใหเปนท่ีกระจาง
   - ตองตรวจสอบความจริงตอไปจากท่ี คตน. ไดทําไว
   - ตองตรวจสอบความจริงของการฆาท่ีมัสยิดกรือเซะ
   - ตองตรวจสอบความจริงของเหตุการณเก่ียวของกับการตาย
กรณีตากใบ 
 ๑๔.๑ การตรวจสอบความจริง “คดีซุกหุน”
   “คดีซุกหุน” อันมีพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร เปนผูถูกกลาวหาน้ัน
เปนเร่ืองท่ีขาพเจาเช่ือวาเปนท่ีคาใจของคนจํานวนมากอยูใน “คดีซุกหุน” น้ัน
มีการบิดเบือนกฎหมายหลายประการ คือ 
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   (๑) ไดมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนายหน่ึงซ่ึงเพ่ิงไดรับการ
แตงต้ังและไมไดน่ังพิจารณาคดี แตไดรวมในการวินิจฉัยช้ีขาดดวย อันเปนการ
กระทําท่ีตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๔๐)
มาตรา ๒๓๖ ซึ่งใชบังคับอยูในเวลานั้น
   (๒) ศาลรัฐธรรมนูญไดต้ังประเด็นการวินิจฉัยคดีอยางคลุมเครือ
วา “เน่ืองจากในการวินิจฉัยคํารองน้ี มีเหตุผลท่ีผูรองและผูถูกรองยกข้ึนกลาวอาง
ในหลายกรณีดวยกัน คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงกําหนดประเด็นวินิจฉัย
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายในประเด็นวา การกระทําของผูถูกรองมีความผิด
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๒๙๕ หรือไม”  ท่ีวาคลุมเครือน้ัน  ก็เพราะศาลรัฐธรรมนูญ
ไมไดระบุแนชัดวาประเด็นขอเท็จจริงท่ีจะวินิจฉัยคืออะไร และประเด็นขอกฎหมาย
ที่จะวินิจฉัยคืออะไร
   (๓) ท้ัง ๆ  ท่ีต้ังประเด็นการวินิจฉัยไวอยางคลุมเครือแตคะแนนเสียง
ขางมากท่ีออกมาก็สรุปไดวาพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ไดกระทําผิดในการ
ซุกหุนจริง  กลาวคือ  คะแนนเสียงท่ีเห็นวาพันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร  ไดกระทําผิด
ในการซุกหุนมี ๗ เสียง สวนคะแนนเสียงท่ีเห็นวาไมไดทําผิดในการซุกหุน
มี ๖ เสียง
   (๔) ความผิดพลาดรายแรงท่ีถือวาเปนการบิดเบือนหรือ
หักดิบกฎหมายอีกประการหน่ึงก็คือ การท่ีไดมีการนําเอาคะแนนเสียงของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๒ เสียงท่ีไมไดวินิจฉัยในเน้ือหาของคดีมารวมกับ
คะแนนเสียงของฝายขางนอยท่ีเห็นวาไมมีการซุกหุน แลวมีมติวาไมมีการซุกหุน
   ใน “คดีซุกหุน” จึงมีการบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย
อยางเห็นไดชัด คอป.    จึงไดเสนอไวใน “รายงานความคืบหนา” ฉบับท่ี ๒ วากรณี
เปนหนาท่ีของรัฐบาลน้ีท่ีจะตองทําความกระจางเก่ียวกับเร่ืองซุกหุนใหปรากฏ
ตอสาธารณะเพราะ คอป. เห็นวา กรณีนาเช่ือวาความผิดอาญาไดเกิดข้ึน 
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  โดยท่ีรัฐบาลมีหนาท่ีโดยตรงท่ีจักตองกํากับดูแลการทํางานของ
กระบวนการยุติธรรมช้ันเจาพนักงานซ่ึงมีอยูหลายองคกร โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในการตรวจสอบความจริงช้ันเจาพนักงานน้ัน รัฐบาลมีหนาท่ีตองดูแลการทํางาน
ของสํานักงาน ปปง. ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการปราบปราม
หากใชกันใหถูกตองกับหลัก ซ่ึงบัดน้ีไดมีการแตงต้ังเลขาธิการ ปปง. 
อยางเปนทางการแลวโดยรัฐบาลน้ีหลังจากท่ีปลอยใหมีการรักษาการในตําแหนง
เปนเวลานานมาก สํานักงาน ปปง. จึงสามารถที่จะทํางานรวมกับองคกรอื่น
ทีจ่ะทําใหเกิดความกระจางเก่ียวกับเร่ืองน้ีได เหตุน้ี คอป. จึงไดมีขอเสนอแนะ
ไวใน “รายงาน  ความคืบหนา” ฉบับท่ี ๒ และขาพเจาเองเห็นตอไปอีกวากรณี
เปนเร่ืองท่ีประชาชนชอบท่ีจะตรวจสอบรัฐบาลน้ีตอไปเชนกันหากไมดําเนินการ
ตามท่ี คอป. เสนอแนะ ท้ังน้ี เพ่ือให “ความรับผิดชอบตอประชาชน” (Public
Accountability) ที่ คอป. ยึดถือไดเกิดมรรคเกิดผลโดยสมบูรณ

 ๑๔.๒ การตรวจสอบความจริงตอไปจากท่ี คตน. ไดทําไว
  โดยท่ีประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงท่ีไดลงนามรับรองเห็นชอบ
กับ “ธรรมนูญแหงกรุงโรม” (Rome  Statute  of  International  Criminal  Court)
รัฐบาลไทยจึงมีพันธกรณีที่จะตองดําเนินการใหสัตยาบันกับ “ธรรมนูญแหง
กรุงโรม” 
  อยางไรก็ตาม แมถึงวาประเทศไทยจะยังไมดําเนินการหรือไม
ดําเนินการเก่ียวกับการใหสัตยาบันกับ “ธรรมนูญแหงกรุงโรม” แตในฐานะท่ี
ประเทศไทยเปนสมาชิกสหประชาชาติก็ยอมมี “หนาท่ีตามธรรมจรรยา” 
(Moral Obligation) ที่จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดลงนามไว กลาวคือ 
กระบวนการในการดําเนินคดีซึ่ง คตน.ไดสรุปไววานาเชื่อวา “ความผิดฐาน
อาชญากรรมตอมนุษยชาติ (Crime against Humanity) ไดเกิดขึ้นในกรณี 
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การเสียชีวิตเปนพัน ๆ  คน เม่ือเชนน้ีหากรัฐบาลไมดําเนินการ กรณีก็จะอยูในวิสัย
ทีก่ระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหวางประเทศของศาลอาญาระหวางประเทศ
(International Criminal Court) จะเขามาดําเนินการเฉกเชนท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
กัมพูชาได  และหากเปนเชนน้ันประเทศไทยเราก็จะสูญเสียเกียรติภูมิเปนอยางย่ิง
และจะเปนท่ีจารึกไวในประวัติศาสตรชาติไทยวารัฐบาลน้ีไดทําใหสภาพ
อันคลายกับ “สภาพนอกอาณาเขต” (Extraterritoriality) ไดหวนมาเกิดข้ึน
และทํารายในประเทศไทยเราอีก 

 ๑๔.๓ การตรวจสอบความจริงของการเสียชีวิตท่ีกรือเซะและตากใบ 
   เก่ียวกับการเสียชีวิตของผูคนจํานวนมากท่ีกรือเซะและตากใบ
รัฐบาลที่ผานมาทุกรัฐบาลรวมทั้งรัฐบาลนี้ยังหาไดทําความกระจางใหเปนที่
เช่ือถือศรัทธาตอประชาชนไม  กรณีจึงเปนอีกเร่ืองหน่ึงท่ีขาพเจาเห็นวารัฐบาลน้ี
จักตองทําใหกระจางโดยใชกระบวนการยุติธรรมของรัฐตามหลักนิติธรรม

 ๑๔.๔ การทุจริตท่ีเปนขออางในการยึดอํานาจ
   กลาวไดวาสังคมไทยไมยอมรับการยึดอํานาจการปกครองประเทศ
มานานแลว  และในการยึดอํานาจการปกครองประเทศแตละคร้ัง รวมท้ังคร้ังลาสุด
เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ไดมีการกลาวอางเร่ืองการทุจริตเปนเหตุผลหน่ึง
เสมอ ในคร้ังลาสุดน้ีก็ไดมีการอางถึงการทุจริตท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ แตจนบัดน้ี
ก็ยังไมมีความกระจางชัดใด ๆ  ตอสาธารณะ กรณีเปนเร่ืองท่ีขัดขวางตอการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศ ขาพเจาจึงเห็นวารัฐบาลและกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศจําตองทําความจริงขอนี้ใหปรากฏดวย
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๑๕. การสรางปจจัยเก้ือหนุนใหเกิดความเปนธรรมในสังคมเพ่ือ
นําไปสูสันติ
 ในฐานะท่ีขาพเจาเคยทํางานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
มายาวนานมาก ขาพเจาพบวากระบวนการยุติธรรมของประเทศไดมีสวน
ในการสรางความไมเปนธรรมในสังคมอยูดวย และในระหวางการทํางาน
ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศของขาพเจาน้ัน ขาพเจาไดพบวา
ความไมเปนธรรมในสังคมเราอันเกิดจากกระบวนการยุติธรรมของประเทศยังมี
อยูมากมายทีเดียว ขาพเจาจึงไดเขียนบทความไวจํานวนมากและเรียกรอง
สังคมใหความสนใจกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศเสมอมา และใน
ระหวางการทํางานของ คอป. ขาพเจาก็ไดเขียนบทความอีกหลายบทความ 
ดังปรากฏในภาคผนวกของ “รายงานความคืบหนา” ของ คอป. ท้ังสามฉบับ
ที่ไดนําเสนอรัฐบาลและประชาชนไปแลว 
 ขอเสนอแนะของ คอป. ท้ังหลายท้ังปวงท่ีผานมาลวนเปนขอเสนอเพ่ือ
สรางปจจัยเกื้อหนุนใหเกิดความเปนธรรมในสังคมทั้งสิ้น อันไดแก
   (๑) ขอเสนอใหมีการใชเคร่ืองพันธนาการถูกตองตามหลักสากล
   (๒) ขอเสนอการเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐใหกระทําไปใน
พื้นฐานของหลักกฎหมาย 
   (๓) ขอเสนอเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๒ เพราะ
ไดมีการนําเอาความผิดตามมาตราดังกลาวไปใชอยางพรํ่าเพรื่อ
   (๔) ขอเสนอการยกเลิกกฎหมายเก่ียวกับการกอการราย  เพราะ
กฎหมายวาดวยการกอการรายมีความไมถูกตองหลายประการ
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 ๑๕.๑ การใชเคร่ืองพันธนาการ
   สภาพของการใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองหาหรือจําเลย
มีความไมถูกตองและไมคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษยไดเกิดข้ึนมานานแลว
และเปนอยูตลอดมา  ในภาวะการณปกติท่ีผานมาสังคมเราไมไดใหความเอาใจใส
หรือใหความสําคัญกับความไมถูกตองน้ี ซ่ึงตามความเห็นของขาพเจาแลว
เปนเพราะคนในสังคมเรายังมีความเปนอํานาจนิยมสูงโดยเฉพาะบุคคลในภาครัฐ
ที่ยังมองผูตองขังหาในทางลบอยูมากซ่ึงไมสอดคลองกับหลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชนแตอยางใด แตเม่ือเหตุการณไมปกติเกิดข้ึนและดํารงอยู
ในขณะน้ี ขาพเจาจึงเห็นวาบุคคลในภาครัฐตองคิดและเร่ิมตนกันใหม และ 
การเร่ิมตนใหมน้ีไมใชกระทําเพ่ือลดความตึงเครียดในสถานการณเฉพาะคร้ังน้ี
เทานั้นแตจักตองทําใหเกิดความเปนธรรมที่ยั่งยืน
   เม่ือขาพเจาเร่ิมรับราชการเปนพนักงานอัยการใหม ๆ  เม่ือป ๒๕๐๖ น้ัน
เวลาจะไปศาลพนักงานอัยการเรามักจะพูดกับเพ่ือนพนักงานอัยการดวยกัน
วาเราจะไป “วัด” เพราะอะไรหรือท่ีพูดกันเชนน้ัน ก็เพราะวาเม่ือเราไปท่ีศาล
อาญาเราจะไดยินเสียงโซตรวนราวกับวาเปนเสียงชอฟาใบระกาของโบสถ 
พนักงานอัยการเราโดยทั่วไปก็ไมไดคิดอะไรกันมากในขณะนั้น แตสําหรับ
ขาพเจาเองแลวเร่ิมคิดและเกิดความรูสึกสะเทือนใจอยูและสะเทือนใจมากข้ึน
เมื่อขาพเจาไดมีโอกาสเรียนสูงขึ้น 
   อาจจะมีผูต้ังคําถามกับขาพเจาวาทําไมเม่ือคร้ังท่ีขาพเจาเปน
ผูบริหารสูงสุดในหนวยงานอัยการขาพเจาจึงไมพูดไมทําเสียเลา ขอน้ีขาพเจา
ตองขอกลาววาปญหาในกระบวนการยุติธรรมไทยของเรามีมากมายมหาศาล  
การท่ีขาพเจาจะขยับปรับปรุงอะไรออกไปจึงไมใชของงายเลย แตขาพเจา
ก็ไดพยายามทําและทําไปแลวหลายอยาง ซ่ึงทุกอยางกอนทําขาพเจาจะตอง
ใหความรูกับเพ่ือนรวมงานของขาพเจากอน ระเบียบของสํานักงานอัยการ
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สูงสุดแตละเร่ืองท่ีขาพเจาในฐานะอัยการสูงสุดออกไปจึงมักเร่ิมดวยการวาง
หลักการกันกอน ระเบียบแตละเรื่องจึงมีความยืดยาวหนอย เปนตนวา เมื่อ
ขาพเจาขึ้นรับตําแหนงอยางเต็มตัวในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ น้ัน อีกสามวัน
ตอมาคือในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๗ ขาพเจาไดวางระเบียบวาดวยการใหขาว
และการบริการขาวสารของสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือจะใหพนักงานอัยการ
ไดเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือศักด์ิศรีความเปนมนุษยมากข้ึน 
ตามแนวทางในบทความของขาพเจาเร่ือง “ฐานะของผูถูกกลาวหาในคดีอาญา”
(ที่ขาพเจาไดเขียนและลงพิมพครั้งแรกใน บทบัณฑิตย เลมที่ ๔๒ ตอนที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๒๙ หนา ๑๐ และตอมาไดลงพิมพในหนังสือรวมบทความช่ือ ภูมิธรรม
และบทบาทของพนักงานอัยการ พิมพโดยสํานักพิมพวิญูชน พฤศจิกายน ๒๕๕๑
หนา ๑๑๗ – ๑๓๒) ในระเบียบดังกลาวจึงไดมีขอความวา
  “ในการใหขาวและบริการขาวสารเก่ียวกับคดี ผูใหขาวตอง
ระมัดระวังอยางท่ีสุดท่ีจะไมใหการใหขาวน้ันกระทบกระเทือนผลของคดี 
และในแตละกรณีผูใหขาวจะตองพิจารณาดวยวาประโยชนสาธารณะ
ในการรับทราบขาวเก่ียวกับคดีของประชาชนมีน้ําหนักเหนือกวาสิทธิสวนบุคคล
ของผูถูกกลาวหาหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับคดีท่ีสมควรใหขาวหรือไม และ
พึงใหขาวเฉพาะเม่ือพิจารณาแลวเห็นวาประโยชนสาธารณะในการรับทราบ
ขาวเกี่ยวกับคดีมีนํ้าหนักเหนือกวาสิทธิสวนบุคคลเทานั้น”
  ท่ีขาพเจาตองทําดังกลาวก็เพ่ือจะไดปลูกฝงความเปนเสรีนิยม
ใหแกพนักงานอัยการในบังคับบัญชาของขาพเจา 
  เก่ียวกับเร่ืองการใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขังน้ี คอป. จึงได
กลาวยํ้าไวใน “รายงานความคืบหนา” ฉบับที่ ๓ วามาตรฐานของกฎหมาย
วาดวยราชทัณฑของไทยเราสอดคลองกับมาตรฐานสากล คือ มาตรฐานข้ันต่ํา
ของการปฏิบัติตอผูตองขัง ค.ศ. ๑๙๕๕ ของสหประชาชาติเปนอยางย่ิง 
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และเปนหนาท่ีของรัฐบาลท่ีจะสรางความถูกตองใหเกิดข้ึนท้ังจะตองสราง
ใหเปนการทั่วไปดวย

 ๑๕.๒ การเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ
   การเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐในอดีตจะมีความเขาใจกันอยาง
แยกสวน การจับ การควบคุมและขังกับการปลอยช่ัวคราวจึงไดรับการปฏิบัติ
อยางแยกสวน ซ่ึงเปนความเขาใจท่ีไมถูกตอง ดังน้ัน กอนการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สํานักงานอัยการสูงสุด
จึงไดพยายามสรางความเขาใจท่ีถูกตองใหเกิดมีข้ึน  โดยในเร่ืองการปลอยช่ัวคราว
ระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดเก่ียวกับเร่ืองการเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ
และการปลอยชั่วคราวจึงไดวางหลักการไววา
  “ขอ ๒๒ (หลักการในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล)
    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานอกจากจะเปนกฎหมายท่ี
กําหนดอํานาจหนาท่ีของรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอยแลว ยังเปน
กฎหมายท่ีคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอีกดวย ดังน้ัน การกระทําของรัฐ
ที่เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิง
การเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐจะกระทําไดตอเม่ือกรณีมีความจําเปนท่ีไมอาจ
หลีกเล่ียงไดเทาน้ัน เหตุน้ีการออกหมายจับหรือจับผูตองหาหรือจําเลยก็ดี 
การควบคุมหรือขังผูตองหาหรือจําเลยก็ดี  ตามปกติจักตองพิจารณาวา
เปนกรณีจําเปนท่ีนาเช่ือวาผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิง
กับพยานหลักฐานหรือไมดวย  หากกรณีคดีมีมูลวาการกระทําของผูตองหาหรือ
จําเลยเปนความผิดและเปนท่ีนาเช่ือวาผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนีหรือจะ
ไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกรณีคดีมีมูลวาการกระทําของผูตองหา
หรือจําเลยเปนความผิดและมีเหตุอ่ืนอันจําเปนและสมควร เชน ผูตองหาหรือ
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จําเลยอาจจะกออันตรายโดยไปกระทําความผิดซ้ําแลว กรณีจึงจะมีความจําเปน
ทีจ่ะตองออกหมายจับหรือจับ ควบคุมหรือขังผูตองหาหรือจําเลยเพ่ือดําเนินคดี
ตอไป
   ในการพิจารณาคํารองขอปลอยช่ัวคราวผูตองหา พนักงาน
อัยการ ตองพิจารณาถึงความจําเปนในการที่จะเอาตัวบุคคลนั้นไวในอํานาจ
รัฐตามนัยดังกลาวมาแลวในวรรคหน่ึง โดยพิจารณาช่ังน้ําหนักระหวาง
ประโยชนของรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอยกับสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลซ่ึงขัดแยงกัน หากเห็นวาสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
จะถูกกระทบเกินความจําเปนหรือเกินสมควร  โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเห็นวา
ไมมีพฤติการณท่ีนาเช่ือวาผูตองหาจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยาน
หลักฐานหรือไมมีเหตุอ่ืนท่ีจําเปนและสมควรแลว พนักงานอัยการ
ตองปลอยตัวบุคคลหรืออนุญาตใหปลอยช่ัวคราวตามคํารองขอเสมอ”
   เม่ือไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐  เร่ืองดังกลาวน้ีจึงไดถูกบัญญัติไวชัดวาเปนเร่ืองเดียวกัน 
และการเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐตองเกิดจากความจําเปน แตนาเสียดาย
วาจนบัดน้ีบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมก็ยังไมเขาใจกันหลักการน้ี
แตประการใด แมขาพเจาจะไดเขียนบทความเร่ือง “การเอาตัวบุคคลไว
ในอํานาจรัฐกับการปลอยช่ัวคราว” (ลงพิมพใน มติชนสุดสัปดาห ฉบับประจํา
วันที่ ๒๒ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ และฉบับประจําวันท่ี ๒๙ ตุลาคม – วันท่ี ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และไดกลาวถึงในหนังสือ ดวนที่สุด ที่ คอป. ๑/๒๕๕๓ 
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึง นายกรัฐมนตรี อันปรากฏใน “รายงาน
ความคืบหนา” คร้ังท่ี ๓ และตอมาไดลงพิมพในหนังสือรวมบทความช่ือ 
การกอการรายกับการมอบอํานาจใหดําเนินคดี พิมพโดยสํานักพิมพวิญูชน 
มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๗๙ – ๙๔) ไวแลวก็หาไดมีการทําความเขาใจกันไม 
การเรียกประกันในการปลอยช่ัวคราวก็ยังเรียกกันอยูและเรียกกันสูงดวย
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    คร้ังหน่ึงเม่ือ คอป. ไปเปดเวทีเยียวยาท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 
ไดมีชาวบานท่ีมารวมเวทีใหขอมูลวาเขาไปประกันตัวผูตองหาซ่ึงเปนญาติ 
ศาลไดเรียกหลักประกันหน่ึงลานบาท คร้ันถามวาไดประกันไหม เขาตอบวาได
เม่ือถามวาแลวเอาหลักประกันมาจากไหน ก็ไดรับแจงวาตองไปกูเงินนอกระบบ
มาเปนหลักประกัน ขอเท็จจริงน้ีสะทอนใหเห็นถึงความไมถูกตองเปนธรรม
หรือมีการซ้ําเติมความไมเปนธรรมเขาไปอีกท้ัง ๆ  ท่ีตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐ หาไดเรียกรองใหตองมีหลักประกันไม 
    เก่ียวกับการปลอยช่ัวคราวกรณีจึงทําใหมีการใชกระบวนการ
ยุติธรรมในการแสวงหาประโยชนสวนตน เชน การท่ี “นายประกันอาชีพ”
ยังแสวงหาประโยชนไดอยูในกระบวนการยุติธรรม และการที่รัฐบาลในสมัย
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ไดมีนโยบายใหบริษัทประกันภัยเขาไปแสวงหา
ประโยชนจากการปลอยชั่วคราว

 ๑๕.๓ การเสนอแกไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ 
   ความผิดตามมาตรา ๑๑๒ เปนความผิดท่ีเก่ียวของกับบุคคล
สาธารณะ ในประเทศท่ีเปนประชาธิปไตยจะบัญญัติใหความผิดท่ีเก่ียวของ
กับบุคคลสาธารณะเปน “ความผิดท่ีตองใหอํานาจ” (Ermächtigungsdelikt 
/ Authorization Delict) กลาวคือ เจาพนักงานจะดําเนินการสอบสวนไมได
จนกวาจะมีการมอบอํานาจใหดําเนินคดี ขอเสนอของ คอป. เกี่ยวกับเรื่องนี้
ก็เพ่ือปองกันมิใหมีการกลาวหาและดําเนินคดีเก่ียวกับความผิดตามมาตรา ๑๑๒
กันอยางพร่ําเพร่ืออยางท่ีเปนอยู  แตก็ไมไดรับการตอบสนองจากภาคการเมือง
เชนเดียวกัน เพราะภาคการเมืองไมมีความกลาหาญทางการเมืองเพียงพอ
ในการแกปญหาของประเทศชาติ 
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 ๑๕.๔ ขอเสนอเก่ียวกับการกอการราย
   กฎหมายเก่ียวกับการกอการรายมีความไมถูกตองหลายประการ 
เปนตนวา  ท่ีมาไมถูกตองและไมเปนประชาธิปไตย  เพราะเปนการออกกฎหมาย
อาญาโดยการตราเปนพระราชกําหนด กฎหมายอาญาเก่ียวกับความผิดฐาน
กอการรายเปนบทบัญญัติท่ีฝาฝนหลักประกันในกฎหมายอาญา หรือหลัก 
Nullum crimen, nulla poena sine lege และระวางโทษของความผิดฐาน
กอการรายก็ฝาฝนหลักนิติธรรมหรือหลักนิติรัฐ นอกจากน้ันยังมีการจับและ
ดําเนินคดีกันอยางเหว่ียงแห คอป. จึงไดเสนอใหยกเลิกบทบัญญัติในปจจุบันเสีย
แลวเร่ิมกันใหมโดยเอาอดีตเปนบทเรียน และไดเรียกรองความกลาหาญ
ทางการเมือง แตก็ไมไดรับการตอบรับจากทางการเมือง ซ้ํารายกลับใช 
ความกลาหาญทางการเมืองท่ีเส่ียงตอการเกิดความรุนแรงข้ึนอีกจน คอป. จําตอง
ออกจดหมายเปดผนึก 

๑๖. การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
 กองทุนศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ไดจัดงานวิชาการรําลึกถึง
ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ข้ึนทุกปในวันเสารสุดทายของเดือนมีนาคม
อันเปนเดือนท่ีทานเสียชีวิต ในการจัดงานคร้ังท่ี ๑๑ เม่ือวันเสารท่ี ๒๕ มีนาคม
๒๕๔๙ กองทุนฯ ไดเชิญบุคคลหลากหลายวิชาการมารวมใหความเห็นในหัวขอ
“บุคคลหลายหลากวิพากษนักกฎหมาย” ในจํานวนผูท่ีไดรับเชิญมีศาสตราจารย ดร.
นิธิ เอียวศรีวงศ นักวิชาการประวัติศาสตรรวมอยูดวย ศาสตราจารย ดร. นิธิ 
เอียวศรีวงศ ไดกลาววิพากษนักกฎหมายวา
 “ผมมีประเด็นจะวิพากษอยูอยางเดียว แลวก็คําเดียวดวยซ้ําไป 
ผมวา นักกฎหมาย ‘แคบ’ ฯลฯ” และกลาววา
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 “การศึกษาไทยผลิตชาง ชางประเภทตาง ๆ  นักกฎหมายก็เปนชาง
กฎหมายเทานั้นเอง เราไมสนใจความรูความเขาใจในวิชาจริง ๆ”
 ในความเห็นของขาพเจากระบวนการยุติธรรมของประเทศนอกจาก
ไมมีประสิทธิภาพแลว ยังคุกคามสิทธิเสรีภาพของบุคคลอยางมากอีกดวย 
และยังเปนกระบวนการยุติธรรมท่ีแพงท่ีสุดในโลกก็วาได ขอเขียนและ
บทสัมภาษณของขาพเจาท่ีสะทอนใหเห็นในหนังสือ “ปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา” จัดพิมพโดยสํานักพิมพวิญูชน ธันวาคม ๒๕๕๒ นั้น 
เปนเพียงบางสวน และขาพเจาใครจะกลาววา ปญหาในสังคมเราท่ีเกิดข้ึน
และดํารงอยูตลอดมา คือ ปญหาที่เกิดจากกฎหมาย จากนักกฎหมาย และ
จากการศึกษากฎหมาย 
 การศึกษากฎหมายในสถาบันการศึกษากฎหมายในบานเมืองเรา
ยังเปนการศึกษาตามแนวทางปฏิบัติโดยมีการศึกษาหลักการกันนอยมาก 
นักกฎหมายเปนผลิตผลจากสถาบันการศึกษากฎหมาย  เม่ือเชนน้ีปญหาท่ีเกิดข้ึน
หรือดํารงอยูจึงเปนปญหาท่ีสถาบันการศึกษากฎหมายท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ
จะตองรับผิดชอบอยางหลีกเล่ียงไมได หากการเรียนการสอนกฎหมายวิธีสบัญญัติ
ยังกระทําโดยติดยึดกับทางปฏิบัติของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งยังติดยึดกับคําพิพากษาศาลฎีกา

๑๗. กองทัพแดงในตางประเทศกับกระบวนการยุติธรรม
 ความเปนธรรมในสังคมซ่ึงเกิดจากกระบวนการยุติธรรมท่ีดีและ
มีประสิทธิภาพน้ัน เปนรากฐานของการสรางความสงบและสันติในสังคม 
เหตุน้ี คอป. จึงไดกลาววาท้ังในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศญ่ีปุน
ตางก็มี “กองทัพแดง” 
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 กองทัพแดงญ่ีปุน (Japanese Red Army) เรียกในภาษาญ่ีปุนวา 
“Nihon Sekigun” สวนกองทัพแดงเยอรมัน (Red Army Faction) เรียกในภาษา
เยอรมันวา “Rote Armee Fraktion” 
 กองทัพแดงท้ังในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและในประเทศญ่ีปุน
ตางก็ไดสรางความรุนแรงโดยมีวัตถุประสงคทางการเมืองท่ีจะยึดเอาอํานาจรัฐ
ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือ ดวนที่สุด ที่ คอป. ๗๕๑/๒๕๕๔ ถึงนายก
รัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  ตามเอกสาร ผนวก ๒ ทาย “รายงาน
ความคืบหนา” คร้ังท่ี ๓ แตประเทศท้ังสองก็สามารถจัดการกับ “กองทัพแดง”
โดยกระบวนการยุติธรรมของประเทศได  โดยเฉพาะอยางย่ิงในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีน้ัน รัฐสภาถึงกับจําเปนตองออกกฎหมายมาจัดการกับอุปสรรคท่ีขัดขวาง
อยูจนประสบความสําเร็จ
 ดังน้ัน หากรัฐสภาเรามีความกลาหาญทางการเมืองท่ีเพียงพอและจริงใจ
ที่จะสรางความสงบสุขใหเกิดข้ึนในสังคม ก็ชอบท่ีจะรวมกันแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหศาลของประเทศไทยเราสามารถเปดการ
พิจารณาคดีตอไปไดตามหลัก  “การพิจารณาคดีโดยไมมีตัวจําเลย” (Trial 
in absentia) เพื่อใหผูที่หลบหนีกระบวนการยุติธรรมรายสําคัญจะไดไมมีที่
ที่จะหลบเล่ียงจากกระบวนการของการดําเนินคดี วิธีพิจารณาคดีตามหลัก 
“การพิจารณาคดีโดยไมมีตัวจําเลย” ดังกลาวน้ีก็มีการกระทํากันในตางประเทศ
โดยเฉพาะอยางย่ิง  ปรากฎในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศฝร่ังเศส
อาชญากรนาซีก็ถูกจัดการโดยหลัก “การพิจารณาคดีโดยไมมีตัวจําเลย” 
และขาพเจาเห็นวาส่ิงน้ีเปนส่ิงท่ีทุกฝายตองรวมมือกันกระทํา แทนท่ีจะสราง
สถานการณแหงความตึงเครียดให คอป. ตองออกจดหมายเปดผนึก
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บทสรุปและเสนอแนะ

 แมขาพเจาและ คอป. จะไดรับการแตงต้ังจากรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ
แตรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร ก็ใหความเช่ือถือวาจะเปนผูท่ีจะแกปญหา
ความขัดแยงของประเทศชาติได ขาพเจาจึงใครขอเสนอดังตอไปนี้ 
  (๑) การท่ีจะใหบานเมืองมีความสงบและมีสันติไดน้ัน ขาพเจาในฐานะ
ประธาน คอป. เห็นวาข้ึนอยูกับความเสียสละของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 
ที่จะตองยุติบทบาททางการเมืองของตน 
  (๒) รัฐบาลตองทําใหเร่ืองการหักดิบกฎหมายมีความกระจางชัด
โดยกระบวนการยุติธรรมของประเทศ เพ่ือลบความเคลือบแคลงและเพ่ือ
สรางความเชื่อมั่นตอสังคมวา พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร และตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ มีความสุจริตในเรื่องดังกลาว
  (๓) ขณะน้ีไดมีตัวแทนของ นปช. ไปรองตอศาลอาญาระหวางประเทศ
(International Criminal Court) ใหดําเนินการกับเหตุการณการเสียชีวิตใน
ความรุนแรงระหวางเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๕๓ แลว ซ่ึงศาลอาญา
ระหวางประเทศจะรับดําเนินการหรือไมก็ตาม แตเร่ืองท่ี คตน. ตรวจสอบและ
ลงความเห็นวา นาเช่ือวาไดมี “ความผิดฐานอาชญากรรมตอมนุษยชาติ” 
(Crime against Humanity) เกิดข้ึนจากนโยบายปราบปรามยาเสพติด
ใหโทษและการนํานโยบายไปปฏิบัติจนทําใหการสูญเสียชีวิตของประชาชน
จํานวนมากในรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร น้ัน ขาพเจาขอกลาววา 
ตราบเทาท่ีรัฐบาลไทยไมดําเนินการเก่ียวกับการใหสัตยาบันตอ “ธรรมนูญ
แหงกรุงโรม” (Rome Statute of International Criminal Court)  หาก
กระบวนการของศาลอาญาระหวางประเทศเขามาดําเนินการเสียเองก็จะทําให
ประเทศไทยตองสูญเสียเกียรติภูมิ ส่ิงน้ีคือขอพิสูจนท่ีจะจารึกไวในประวัติศาสตร
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ถึงความรักชาติของรัฐบาลปจจุบันท่ีถูกมองวามีพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 
อยูเบ้ืองหลัง การสะสางเร่ืองท่ี คตน. ไดสรุปไวใน “รายงานการศึกษาเบ้ืองตน”
จึงเปนเรื่องหนึ่งที่จะตองกระทํา
  (๔) นักการเมืองไทยและเจาพนักงานของรัฐเราจํานวนไมนอย
ที่หลบหนีกระบวนการยุติธรรมไปอยูตางประเทศในคดีท่ีเก่ียวกับการทุจริต 
การหลบหนีไปน้ันมีท้ังหลบหนีระหวางคดีและหลังจากศาลพิพากษาลงโทษแลว
ขาพเจาจําไดวามีขาราชการช้ันผูใหญสังกัดกระทรวงมหาดไทยคนหน่ึง
ถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุกแตก็ไดหลบหนีไปอยูท่ีสหรัฐอเมริกาและไมได
ดําเนินการเก่ียวกับการสงผูรายขามแดนแตอยางใดดวย กรณีจึงไมไดตัวมา
บังคับโทษตามคําพิพากษาของศาล จนบัดน้ีคดีขาดอายุความแลว รัฐบาล
จึงตองตระหนักถึงขอนี้ 
  (๕) โดยท่ีการทุจริตหรือคอรรับช่ันในปจจุบันเปนเร่ืองในระดับ
นานาประเทศ สองสามีภริยา คือ Gerald and Patricia Green เศรษฐีอเมริกัน
ซึง่ทําการทุจริตรวมกับหัวหนาหนวยงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดถูก
ศาลอเมริกันพิพากษาลงโทษไปแลว  แตหัวหนาหนวยงานของไทยเรายังสบายดีอยู 
บัดน้ีปรากฎขาวในหนังสือพิมพ Bangkok Post, Saturday 4, 2012 (ฉบับประจํา
วันเสารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕) วารัฐบาลอเมริกันไดขอใหสงตัวอดีตผูวาการ
การทองเท่ียวและบุตรสาวเปนผูรายขามแดนไปดําเนินคดีในสหรัฐอเมริกาแลว
กรณีจึงชอบท่ีจะตองปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอยางเรงดวน  และทําความชัดเจน
วาในกรณีทํานองน้ีแทจริงเปนอํานาจของอัยการสูงสุดตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๐ หรือเปนอํานาจของ ป.ป.ช. เพราะกรณี
อาจเปนปญหาขอกฎหมายหากประเทศไทยเราไมสงตัวไปใหตางประเทศ
ดําเนินการ 
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  (๖) ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมน้ัน  บางทีอาจตองแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหศาลไทยเราสามารถดําเนินคดีตามหลัก 
“การพิจารณาโดยไมมีตัวจําเลย” (Trial in absentia) ในคดีบางประเภทท่ีสําคัญได
เชน คดีความผิดเก่ียวกับคอรรับช่ัน คดีความผิดเก่ียวกับการกอการราย เปนตน

บทสงทาย

 เม่ือขาพเจาไดรับการแตงต้ังใหเปนประธาน คอป. น้ัน คนในสังคม
จํานวนไมนอยท่ีไมยอมรับในความเปนกลางของขาพเจา ซ่ึงก็นับวาสังคมเรา
ใหความสําคัญตอ “ความรับผิดชอบตอประชาชน” (Public Accountability) 
เปนอยางย่ิงอันแสดงใหเห็นถึงความเปนประชาธิปไตยของสังคมเรา 
และเม่ือขาพจาไดแตงต้ังผูทรงคุณวุติท่ีมีความเปนกลางรวมเปนคณะกรรมการ
และแตงต้ังเลขานุการรวมตลอดถึงผูชวยเลขานุการจนครบถวนตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ แลว คอป. จึงไดวางหลักความรับผิดชอบในการทํางาน
ครั้งนี้วา คอป. จะเนน “ความรับผิดชอบตอประชาชน” เปนสําคัญ
 บัดน้ี งานของ คอป. เสร็จส้ินลงแลวและ คอป. ไดมีขอสรุปและขอเสนอแนะ
ไวมากมายซ่ึงขาพเจาเห็นวาหากรัฐไดพิจารณาและไดดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะดวยความกลาหาญจริงจังและจริงใจแลวก็คงจะทําใหสังคมไทย
มีความสงบและมีสันติ  ตอไปน้ีจึงตกเปนหนาท่ีของทุกภาคสวนในสังคมท่ีจะตอง
ตรวจสอบรัฐกันตอไป 

       ศาสตราจารย ดร. คณิต  ณ นคร
        ประธาน คอป.
                กันยายน ๒๕๕๕
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ความปรองดอง

คอป. เนรมิตไมได

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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  เม่ือไดเกิดความไมสงบข้ึนในกรุงเทพมหานครและบางจังหวัด
ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ จนเกิดความเสียหาย
ทัง้ชีวิตจิตใจและทรัพยสินอยางประมาณคามิได คณะรัฐมนตรีของ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดมีมติเม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ใหมี
กรรมการข้ึนคณะหน่ึงทําหนาท่ีตรวจสอบและคนหาความจริงและ
ขอเท็จจริง  อันเปนรากเหงาของปญหาความขัดแยงเพ่ือมิใหเกิด
ความรุนแรงและความเสียหายข้ึนอีกในอนาคต โดยกรรมการคณะน้ี
มีช่ือวา “คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริง

เพ่ือการปรองดองแหงชาติ” มีช่ือยอวา “คอป.” และมีช่ือ
เปนภาษาอังกฤษวา “Truth for Reconciliation Commission

of Thailand” (TRCT) โดยคณะรัฐมนตรีได แต ง ต้ัง  
ศาตราจารย ดร. คณิต ณ นคร  อดีตอัยการสูงสุด  เปนประธาน  
 ตอมาวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ในหลักการใหออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบ

ความปรองดอง คอป. เนรมิตไมได

มานิจ สุขสมจิตร

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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และคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ี 
ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร เสนอ เพ่ือใหมีคณะกรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ
มีความอิสระและความเปนกลางเปนผูดําเนินการตามหนาท่ี แนวทาง
และเวลาที่กําหนดไว ๒ ป นับต้ังแตวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ อันเปนวันท่ี
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกลาว
มีผลบังคับใช
 ผูเขียนไดรับการชักชวนจากศาตราจารย ดร. คณิต ณ นคร ใหเขาเปน
กรรมการ  คอป. รวมกับคนอ่ืน ๆ  อีก ๗ คน  และไดตอบรับหลังจากขอเวลาตรึกตรอง
อยูระยะหน่ึง  เม่ือพิจารณาเห็นวาเปนหนทางหน่ึงซ่ึงจะชวยชาติได  เม่ือตอบรับ
ไปแลวก็ยังมีความหนักใจ เพราะวาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท่ีมีผูคนบาดเจ็บลมตาย
อาคารบานชองทั้งของรัฐของเอกชน ถูกเผาจนมอดไหม เกิดความแตกแยก
อยางกวางขวางน้ัน มิใชจู ๆ  เกิดข้ึนแลวมอบให คอป. ไปทํางานไดขอเท็จจริง
สรุปเปนความเห็นและขอเสนอแนะแลวความปรองดองจะเกิดข้ึนฉับพลัน
ทันทีทันใดเหมือนเนรมิตน้ันเปนไปไมได เพราะไมไดงายดายอยางน้ัน 
นอกจากน้ียังมีเหตุผลสวนตัววาการรับงานใหมและงานใหญเชนน้ี จะกระทบ
กับเวลาในการทํางานอาชีพหนังสือพิมพ และงานเพ่ือสวนรวมดานอ่ืนท่ีไดรับ
ไวกอนหนาน้ี เชน งานใน ‘คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป’ อันมี ศาสตราจารย
นายแพทยประเวศ วะสี เปนประธาน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีคําสั่งแตงตั้งผูเขียนเปนกรรมการรวมกับคนอื่น
อีก ๒๖ คน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คือกอนหนานี้เพียง ๙ วัน
 ภาระหนาท่ีในฐานะ กรรมการสมัชชาปฏิรูป (สปร.) น้ัน ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดใหดําเนินการขับเคล่ือนปฏิรูปโครงสรางตางๆ 
ในประเทศไทยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มุงไปสูการลดความเหลื่อมลํ้า
ในสังคมไทย เสริมสรางสมรรถนะและพลังปจจัยท่ีจะชวยขับเคล่ือนสังคมไทย
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ใหมีความเขมแข็ง อยูเย็นเปนสุข มีศักดิ์ศรีและความเปนธรรม อันจะนําไปสู
ความสมานฉันท สันติสุขและความเจริญม่ันคงในชาติบานเมือง ซ่ึงเปนงานท่ี
เก่ียวของกับ คอป. เพราะผูท่ีไปรวมชุมนุมจนเกิดเหตุการณลุกลามใหญโต
ดังกลาวน้ัน  อางวาไปรวมชุมนุมเพ่ือเรียกรองความเสมอภาคและความเปนธรรม
ซึ่งจะตองมีการแกไขขนานใหญ
 วากันอันท่ีจริงงานทํานองเดียวกับงาน ‘คอป.’ ซ่ึงกําหนดคุณสมบัติไว
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือ
การปรองดองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๕ ความวา ‘กรรมการจํานวนไมเกิน
แปดคนซึ่งประธานกรรมการ (ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร)  แตงต้ังจาก
บุคคลท่ีมีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานท่ีแสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรู 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณอันเปนที่ประจักษเกี่ยวกับการตรวจสอบ
และคนหาความจริง การเยียวยาฟนฟู การลดความขัดแยง หรือการปองกัน
ความรุนแรงและความสูญเสีย โดยใหคํานึงถึงความหลากหลายของสาขาวิชา
และประสบการณท่ีเก่ียวของ’ น้ัน ผูเขียนเคยทํามากอนแลวในการเปน
กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําผิดและสํารวจความเสียหาย
เนื่องในการชุมนุมกันระหวางวันท่ี ๑๗ ถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕ 
ที่เรียกวาเปนเหตุการณ ‘พฤษภาทมิฬ’
 ตามคําส่ังของนายมีชัย ฤชุพันธ รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ท่ี ๙๙/๒๕๓๕  (ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๕) ท่ี ๑๑๗/๒๕๓๕ 
(ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๕) และของนายอานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี 
ที่ ๑๓๒/๒๕๓๕  (ลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๕) น้ัน ทําใหมีกรรมการจํานวน 
๑๔ คน ประกอบดวย นายโสภณ รัตนากร (อดีตประธานศาลฎีกา) เปนประธาน
กรรมการประกอบดวย นายบรรลุ ศิริพาณิชย, นายไพศิษฐ พิพัฒนกุล, 
คุณหญิงนงเยาว ชัยเสรี, นายอรุณ เผาสวัสดิ์, นายชูศักดิ์ ศิรินิล, นายสมพร 
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กล่ินพงษา, นายคณิต ณ นคร, พลเอกวิชิต วิชิตสงคราม, นายมานิจ สุขสมจิตร,
นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ และมีพลตํารวจเอกสนั่น ตูจินดา เปนกรรมการและ
เลขานุการ มีกรรมการและผูชวยเลขานุการอีก ๒ คน คือ พลตํารวจตรีวิวัฒน 
ปยาภิมุข กับ พลตํารวจตรีโสภณ วาราชนนท
 กรรมการแตละคนไดรับมอบหมายใหไปทํางานตรวจสอบขอเท็จจริง
เก่ียวกับสาเหตุและพฤติการณท่ีเกิดข้ึนในการชุมนุมและการกระทําความผิด
เนื่องในการชุมนุมระหวางวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕ จากกลุมบุคคล
แตกตางกันไป เชน จากกลุมบุคคลท่ีถูกจับกุม, กลุมบุคคลท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ,
กลุมบุคคลซ่ึงเปนผูจัดใหมีการชุมนุมและผูรวมชุมนุม, กลุมบุคคลผูไดรับบาดเจ็บ,
ญาติผูเสียชีวิต ญาติผูเสียหายผูเกี่ยวของ และกลุมผูเสียหายทางทรัพยสิน
 ผูเขียนไดรับมอบหมายใหเปนประธานอนุกรรมการชุดท่ี ๒ มีหนาท่ี
ตรวจสอบบุคคลท่ีมีอาชีพดานส่ือมวลชนท้ังในประเทศและตางประเทศ 
แลวยังมีอนุกรรมการอีก ๑ ชุด ทําขอเสนอแนะมาตรการปองกันการกอ 
ความเสียหายแกชีวิต รางกาย เสรีภาพและทรัพยสิน อนุกรรมการอีกชุดหน่ึง
ทําหนาท่ีรับฟงและรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชน
 กรรมการคณะหน่ึงท่ีมีนายโสภณ รัตนากร เปนประธานน้ีใชเวลาทํางาน
อยางหามรุงหามค่ําท้ังหมด ๔๙ วัน และเม่ือไดขอมูลมาแลว ใชเวลาอีก ๑๖ วัน
ในการพิเคราะหพยานหลักฐานท้ังหมดเพ่ือสรุปผลการสอบขอเท็จจริง
และทํารายงานจํานวน ๒๑๙ หนา เสนอตอคณะรัฐมนตรี โดยมีกรณีศึกษา
จากตางประเทศเปนภาคผนวก อันไดแก กรณีศึกษาจากเกาหลีใต, ไตหวัน,
ฮองกง, สิงคโปร, อินโดนีเซีย, โปรตุเกส, ฮังการี, เช็คโกสโลวะเกีย, เนเธอรแลนด, 
สวิสเซอรแลนด, สหรัฐอเมริกา (นครนิวยอรก), เยอรมัน, เดนมารก, นอรเวย 
สวนขอเสนอแนะมาตรการปองกันการกอความรุนแรงในอนาคตน้ัน
มี ๓ ประการสําคัญคือ
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  ๑. การชุมนุมหรือเดินขบวนโดยสงบและอยูในกรอบของกฎหมาย 
เปนสิทธิพื้นฐานของประชาชน
  ๒. เจาหนาท่ีของรัฐ ตองพยายามดําเนินการตอผูชุมนุมหรือเดินขบวน
ดวยมาตรการท่ีปราศจากความรุนแรง หากการประชุมโดยสงบไดขยายตัว
เปนความรุนแรง เจาหนาท่ีตองควบคุมสถานการณดวยมาตรการท่ีสมเหตุสมผล
ตามความจําเปน
  ๓. การชุมนุมหรือเดินขบวน จะตองไมกอความเสียหายหรือ
รบกวนสิทธิของบุคคลภายนอก ตลอดจนไมทําลายทรัพยสินสาธารณะหรือ
ของทางราชการ
 สําหรับมาตรการท่ีไดนําเสนอไปน้ัน  มีท้ังมาตรการระยะส้ันและระยะยาว
เชน มาตรการระยะส้ัน ใหทบทวนกฎหมายตางๆ เพ่ือใหการใชอํานาจเปนไป
อยางรัดกุมและมีหลักประกันวาจะใชกฎหมายในสถานการณท่ีจําเปนอยางย่ิง
เทาน้ัน ใหออกระเบียบหรือคําส่ังวาดวยการชุมนุมประทวงจํากัดบทบาท
ทหารในการปราบปรามจลาจลหรือรักษาความสงบในเขตเมืองและสงเสริม
บทบาททหารใหเปนฐานะทหารอาชีพ สวนมาตรการระยะยาวไดเสนอให
แกปญหาพ้ืนฐานของสังคม เชน ความชอบธรรมในการเขาสูอํานาจ ใหบรรจุ
หลักสูตรการศึกษาทุกแขนงวาดวยสิทธิข้ันพ้ืนฐานของการแสดงออกใน
ดานความคิดเห็นอยางเสรี อยูในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ใหออกกฎหมายวาดวยการชุมนุม และทบทวนระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ เปนตน   
 เหตุท่ีผูเขียนนําเอาเร่ืองท่ีผานไปนานถึง ๒๐ ปมากลาวซ้ําอีก ก็เพราะ
รายงานของคณะกรรมการดังกลาวไมไดมีการเผยแพรสูสาธารณะ กรรมการ
ตางรูเฉพาะงานท่ีตนทําเทาน้ัน คณะรัฐมนตรีเองก็เพ่ิงจะทราบเม่ือวันท่ี 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๕ อันเปนวันท่ีคณะกรรมการทํางานเสร็จ และไดสงรายงาน
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ใหคณะรัฐมนตรีทราบเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๕ วาทํางานเสร็จแลว
และคณะรัฐมนตรีไดมีมติในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๕ น้ันเอง ใหต้ังกรรมการ
เฉพาะกิจเพ่ือกล่ันกรองรายงานฉบับดังกลาวเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
โดยคณะทํางานเฉพาะกิจประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรี (นายเกษม สุวรรณกุล) 
เปนประธาน มีรัฐมนตรีอีก ๔ คนเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รวมท้ังอัยการสูงสุด, เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนกรรมการ และมี
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนเลขานุการ  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูชวย
เลขานุการ  ในคําส่ังดังกลาวระบุวา ‘ใหคณะกรรมการดังกลาว พิจารณากล่ันกรอง
รายงานและเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีวาขอเสนอใดท่ีคณะรัฐมนตรีควรรับไว
ดําเนินการ และควรดําเนินการกอนหลังอยางไร  จะสมควรเปดเผยรายงานดังกลาว
ตอสาธารณะหรือไมเพียงใด นอกจากน้ีอาจเสนอแนะความเห็นเพ่ิมเติมได
ตามความจําเปนแลวใหเสนอคณะรัฐมนตรีเปนการดวนตอไป’
 ตอมาคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาหารือเม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน 
๒๕๓๕ ลงมติวา
  ๑. รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงฯ ท่ีมี
นาย โสภณ รัตนากร  เปนประธาน
  ๒. รับทราบรายงานคณะกรรมการกล่ันกรองท่ีมีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายเกษม สุวรรณกุล) เปนประธานกรรมการ และเห็นชอบตามขอสังเกต
และความเห็นคณะกรรมการกล่ันกรองฯ ดังกลาวโดยสงเร่ืองใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของรับไปดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองเสนอตอไปและ
ใหแตละหนวยงานรายงานกลับมายังคณะรัฐมนตรีภายในสองเดือนนับจากน้ี
และเปนระยะๆ ตอจากนั้น
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  ๓. ใหคณะกรรมการกล่ันกรองฯ ตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงฯ โดยตัดทอนช่ือบุคคลและขอความบางตอนท่ีไมสมควร
เปดเผย และในกรณีจําเปนอันมิอาจหลีกเล่ียงไดก็อาจเรียบเรียงเฉพาะขอความ
ในสวนน้ันใหมเพ่ือใหไดใจความตอเน่ือง แลวนําออกเผยแพรใหแลวเสร็จทัน
ในสมัยของคณะรัฐมนตรีชุดนี้
  ๔. ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงฯ สงเอกสารคําพยาน
ทัง้หมดท่ีจดบันทึกหรือรวบรวมไวใหสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเก็บรักษา
ไวเปนหลักฐานตอไป
  ๕. เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการกล่ันกรองฯ เก่ียวกับ
การพิจารณาบําเหน็จความชอบเปนพิเศษของคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง
 ผูลงนามในหนังสือแจงมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวคือ นายวิษณุ  เครืองาม
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ถาอานตามตัวหนังสือก็ดูเหมือนวาจะคึกคักและเอาจริงเอาจัง 
แตอาจเปนเพราะไดมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในเวลาตอมาก็เปนได 
ผลการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงฯ จึงถูกละเลยมิได
ถูกนําไปปฏิบัติหรือสานตอ ไมวาจะเปนมาตรการระยะส้ัน หรือมาตรการ
ระยะยาว โดยเฉพาะอยางย่ิง มาตรการระยะยาว แมไมอาจปฏิบัติไดใน
ทันทีทันใดเน่ืองจากการเมืองยังไมน่ิง แตเม่ือการเมืองน่ิงแลวก็มิไดนําพา 
เชน ขอเสนอท่ีใหสนับสนุนตํารวจเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบดาน
การปราบการจลาจล  ใหมีการฝกฝนเก่ียวกับการปฏิบัติงานในการชุมนุมประทวง
โดยใหกําหนดมาตรการและการดําเนินการตาง ๆ  ใหชัดเจนในกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติใหเปนสัดสวนท่ีเหมาะสมกับการกระทําของผูชุมนุมประทวง 
โดยสามารถตรวจสอบในช้ันศาลไดวาไมเปนการเกินกวาเหตุ เจาหนาท่ีตํารวจ
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จะตองจัดการใหผูชุมนุมประทวงโดยสงบเรียบรอยได รวมท้ังปกปองผูชุมนุม
ประทวงท่ีดําเนินการอยางถูกตองมิใหถูกรบกวนจากผูท่ีคัดคานหรือผูท่ี
ไมเห็นดวย สวนส่ือมวลชนซ่ึงถูกระบุวาบางสวนไดบิดเบือนการเสนอขาว 
ก็ควรสงเสริมบทบาทส่ือมวลชนทุกแขนงใหรายงานขอเท็จจริงอยางรับผิดชอบ
และใหประชาชนมีสิทธิเลือกดูได  ขาวสารตองไมถูกปดก้ันหรือถูกบิดเบือน
จากขอเท็จจริง เปนตน
 ผูเขียนไมประสงคจะฟนฝอยหาตะเข็บ แตตองการจะช้ีใหเห็นวา
การท่ีไมนําพาตอเหตุการณท่ีเคยเกิดข้ึนมากอน ทําใหความรุนแรงเกิดข้ึน
คร้ังแลวคร้ังเลา ไมวาจะเปนเหตุการณวันวิปโยค ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖, 
เหตุการณ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙, เหตุการณพฤษภาทมิฬ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๓๕ และเหตุการณระหวางเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ ลวนเปน
ความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสิน เสียช่ือประเทศ ทําใหชาวโลกมองวา
เมืองไทยยังเปนบานปาเมืองเถ่ือน เม่ือไมพอใจก็ใชกําลังใชอาวุธเขนฆาทําราย
ทําลายกันโดยท่ีเรามิไดเอาเหตุการณในอดีตมาเปนบทเรียน และไมปองกันมิให
เหตุการณอันไมพึงปรารถนาเชนน้ันเกิดข้ึนอีกใชหรือไม
 ยอนกลับมากลาวถึงการทํางานของ คอป. ซ่ึงจะตองยุติภาระหนาท่ี
หลังจากท่ีไดคร่ําเครงทํางานมาเปนเวลา ๒ ป ท่ีสังคมบางสวนมีความคาดหวัง
บางสวนมีความสงสัยวากรรมการมีผลประโยชนรายไดมากมายท้ังๆ ท่ี
ความเปนจริงไดรับเบ้ียประชุมเพียงคร้ังละ  ๑,๒๐๐  บาทเทาน้ัน  ในฐานะกรรมการ
คนหน่ึงกลาวไดวา เปนงานหนักท่ีตองทํากันท้ังในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด ตองทําดวยความรอบคอบพิถีพิถัน ตองการใหขอมูลและขอเสนอแนะ
เปนกลางและเปนท่ีนาเช่ือถือของฝายตางๆ ขอมูลหลายเร่ืองตองใชความพยายาม
อยูหลายวัน ในการตรวจสอบท้ังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ, เจาหนาท่ีตํารวจ, 
ผูอยูในเหตุการณ และส่ือมวลชน โดยเฉพาะเพ่ือนส่ือมวลชนท้ังหนังสือพิมพ
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และโทรทัศนไดใหความรวมมือเปนอยางดีต้ังแตตนจนตลอดเวลา ๒ ป ถึงข้ัน
ทํารายงานที่ผูทํางานเชื่อวาเปนขอมูลที่ถูกตองครบถวนรอบดาน มีขอเสนอ
แนะท่ีเช่ือวาเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ถาหากทุกฝายตระหนัก
วาความเลวรายเชนน้ันไมสมควรจะเกิดข้ึนและชวยกันปองกันอยางเต็มท่ีดวย
สติปญญาโดยเอาประเทศชาติเปนที่ตั้ง
 มีผูท่ีรูจักคุนเคยหลายคนต้ังคําถามกับผูเขียนตรงๆ วาเม่ือ คอป. 
ทํางานเสร็จแลว ความปรองดองในชาติจะเกิดข้ึนไดจริงหรือ? ผูเขียนตอบ
อยางไมลังเลใจเลยวาเปนไปไมได เพราะขอเสนอแนะของ คอป. ที่ไดเสนอ
ไปกอนหนาน้ีไมไดรับความสนใจเทาไรนัก มีการต้ังขอสังเกตไวในสยามรัฐ
สัปดาหวิจารณ (ปที่ ๕๙ ฉบับที่ ๔๓ วันศุกรที่ ๑๓ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ คอลัมนบานเรา เร่ือง ‘รูดมาน ๒ ป คอป.’) วา‘...มีการ
ตั้งขอสังเกตวารัฐบาลจะหยิบยกขอเสนอของ คอป. ไปขยายผลแคบางเรื่อง
เทาน้ัน บางเร่ืองก็ไมไดสนใจจะทําตาม จนทําใหหลายคร้ังคนก็มองวาฝาย
การเมืองจะเลือกหยิบยกขอเสนอ คอป. บางเร่ืองไปใชใหเกิดประโยชนกับ
ฝายตัวเองเทาน้ัน อาทิ  การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณทางการเมือง
คอป. ไมเคยเสนอใหเยียวยาดวยการจายเงิน แตเนนเร่ืองใหฝายการเมือง
และผูเก่ียวของกับเหตุการณรุนแรงออกมาขอโทษประชาชนและหันหนาเจรจา
สรางความปรองดอง แตปรากฏวารัฐบาล (ย่ิงลักษณ ชินวัตร) โดยคณะกรรมการ
ประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
อิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ หรือ ปคอป. 
ที่มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหนาพรรคเพ่ือไทยเปนประธาน ไดเสนอ ครม.
จนเห็นชอบการจายเงินเยียวยา ซ่ึงบางวงเงิน คอป. ก็เห็นวาสูงเกินไป เชน ท่ีให
กับผูเสียชีวิตรายละประมาณ ๗.๕ ลานบาท แตทาง คอป. เห็นวาควรอยูท่ีแค 
๓,๒๘๐,๐๐๐ บาท แตรัฐบาลก็ไมไดรับฟงเสียงทวงติงจาก คอป. แมแตนอย 
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และหลายขอเสนอท่ี คอป. เสนอตอสังคม จะพบวาถึงตอนน้ีรัฐบาลเองก็ไมได
นําไปเรงรัดหนวยงานตาง ๆ  ใหนําไปพิจารณาปฏิบัติ เชน ขอเสนอของ คอป.
ในเรื่องการยกเลิกหรือปลดโซตรวนผูตองหา...’
 ย่ิงไปกวาน้ันทามกลางบรรยากาศของสังคมไทยท่ีกําลังรอนระอุ
ดวยพายุอารมณแหงความโกรธ  ความเกลียด ความค่ังแคน และความตองการ
ที่จะเอาคืนเชนน้ีเปนบรรยากาศท่ีศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี 
ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป กลาววา๑ นอกจากจะเปนการยากท่ีจะ
ปรองดองแลว ยังสุมเส่ียงตอการเขาไปสูจุดพลิกผัน (Tipping Point) ท่ีจะเกิด
มิคสัญญีกลียุคข้ึนได เพราะการปรองดองมิใชการกระทําท่ีสามารถแยกออกจาก
สังคมท่ีมีปญหาความขัดแยงและความหวาดกลัวอยางรุนแรงออกไปได 
การปรองดองคือการยอมกัน ไมแกงแยงกันชิงความไดเปรียบ แตเปนการ
ตกลงกันดวยไมตรีจิต การยอมกันคือการเสียสละ คือการใหดวยความเต็มใจ
ยอมเสียสละความสุขสวนตัว ผูเขียนไดเคยกลาวในการใหสัมภาษณหนังสือพิมพ๒

วาไดมีโอกาสไปพบอดีตนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค 
เม่ือทานยังพักอาศัยท่ีบานอองโตนีชานกรุงปารีส และกราบเรียนถามทานวา
ไมคิดจะกลับไปใชชีวิตบ้ันปลายท่ีเมืองไทยบางหรือ ในเม่ือไมมีคดีอะไรติดตัว
เชนน้ี ไดรับคําตอบวา ฐานะอยางทานมีลูกศิษยลูกหา มีคนนับถือชอบพอ
อยูท่ีเมืองไทยไมนอย ถากลับเมืองไทย ผูคนเหลาน้ันจะมาพบปะพูดจาถาม
สารทุกขสุกดิบ ถามากันหลายคนและทยอยกันมาหลายวัน  จะทําใหทางการ
บานเมืองเขาไมสบายใจ อาจคิดไปไดวามีการซองสุมผูคนคิดการอะไรอยูหรือเปลา
ทานก็เลยไมกลับ ท้ัง ๆ  ท่ีคนไทยทุกคนอยากใหกลับบานกันท้ังน้ัน เม่ือเห็นวา
ไมสมควรกลับก็ไมกลับ น่ีเปนความเสียสละของรัฐบุรุษอาวุโสท่ีเห็นแกบานแกเมือง

 
๑  ศ.นพ.ประเวศ วะสี, รัฐบาลอยูนาน ...ถาคิดเชิงยุทธศาสตร, กรุงเทพธุรกิจ, ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

  
๒
 ชายชุดดํา?, ไทยโพสตฉบับแทบลอยด, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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ไมทําตามใจอยากของตนเอง คิดวาถาทําแลวคนอ่ืนเขาจะไมสบายใจก็ไมทํา 
แลวผูเขียนทราบวา ทานไดกลาวเชนน้ีกับคนอ่ืนอีกหลายคนท่ีไปต้ังคําถาม
ทํานองเดียวกัน
 การท่ีความปรองดองสมานฉันทจะเกิดข้ึนเพ่ือใหประเทศชาติเดินหนา
ตอไปน้ัน ผูเขียนเห็นวาไมอาจกระทําไดดวยการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรม
ทีผู่กระทําผิดไมยอมรับโทษ  ไมรูสํานึกในการกระทํา  ซ่ึงการเสนอและการยกราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมเปนอุบายท่ีรูกันโดยท่ัวไปวาเปน ‘การปรองดองซอนกล’ 
ทีไ่มใชเปนการสรางบรรยากาศใหเกิดความปรองดอง ในขณะท่ีฝายเก่ียวของ
ตองการเอาชนะและเอาคืนโดยไมยอมหยุดการสรางเง่ือนไขอันเปนอุปสรรค
แหงการสมานฉันท คําวา “ปรองดอง” หมายถึง  คนหลายฝายท่ีมีความขัดแยงกัน
มีความคิดเห็นไมลงรอยกัน  หันมาจับมือกันดวยความยินยอมสมัครใจของทุกฝาย
การปรองดองจึงจะสําเร็จได  แตถาทําฝายเดียวอีกฝายไมสมัครใจ การปรองดอง
ยอมเกิดข้ึนไมได เหมือนการปรบมือตองปรบดวยมือท้ังสองขาง ยกมือข้ึน
ขางเดียวมืออีกขางหน่ึงไมมากระทบดวยเขาไมเรียกวาปรบมือ การสราง
บรรยากาศปรองดองไมใชทาตีทาตอยกันทุกวัน  ไมสรางบรรยากาศใหเอ้ืออํานวย
แกการปรองดอง เหมือนกับการแยกคน ๒ คนท่ีกําลังชกกันอยางดุเดือด โดยท่ี
ฝายใดฝายหน่ึงยังไมหยุดย้ังความพยายามท่ีจะเอาเปรียบทํารายอีกฝายหน่ึง
ดวยการยัดหมัดใสหนาอีกฝายหน่ึง หรือเสือกเทาไปถีบอีกฝายหน่ึงเชนน้ี
การหามปรามเพ่ือใหยุติการชกตอยเพ่ือใหคืนดีกันคงจะไมเกิดข้ึน แมจะเพ่ือ
ใหคนตางอยูสักระยะหน่ึงก็ตาม น้ีคือเหตุผลท่ีตอบวา ผลจากการทํางานของ คอป. 
ไมสามารถทําใหเกิดความปรองดองไดเหมือนเนรมิต
 การท่ีจะทําใหประเทศชาติมีความปรองดองน้ัน คอป. ไดเคยเสนอ
ในรูปของจดหมายเปดผนึก เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประการหน่ึงวา
“คอป. เรียกรองใหพรรคการเมือง กลุมการเมืองและผูมีสวนเก่ียวของกับ
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ความขัดแยงและการสรางความปรองดองทุกฝาย พึงตระหนักวา ความขัดแยง
ที่เกิดข้ึนและดํารงอยูมาถึงปจจุบันไดสรางความสูญเสียอยางมหาศาล
ตอประเทศไทย ฉะน้ันทุกฝายตองไมดําเนินการใด ๆ  ท่ีจะเปนการซ้ําเติม
ใหสถานการณเลวรายกวาเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองไมนําเอาขอไดเปรียบ
ทางการเมืองมาใชเปนประโยชนในการย่ัวยุใหเกิดความเกลียดชังและ
ความแตกแยกของคนในสังคมเพ่ือความไดเปรียบเฉพาะหนา  และขอใหทุกฝาย
ชวยกันประคับประคองสถานการณ  ไมใหเหตุการณความรุนแรงและความสูญเสีย
ยอนกลับมาอีกและรวมกันนําพาประเทศชาติไปสูการปรองดองอยางแทจริง
 ในการสรางบรรยากาศใหเกิดความปรองดองน้ัน ผูเขียนเห็นวา 
มีส่ิงสําคัญท่ีจะตองชวยกันทําใหเกิดข้ึนใหจงไดก็คือ การทําใหสังคมท่ีลอมรอบ
ตัวเราน้ีเปนสังคมท่ียึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม (Integrity)๓  
ซึง่ศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร องคมนตรี  อดีตนายกรัฐมนตรี กลาววา
ทามกลางความเจริญทางดานวัตถุและเทคโนโลยีท่ีรุดหนาไปอยางไมหยุดย้ัง
แตความเจริญทางดานจิตใจของสังคมไทยกําลังเส่ือมถอย  สังคมไทยกลายเปน
สังคมท่ีตามใจตนเองอยางไมมีขอบเขต (Permissive Society) มักงาย        
ไรระเบียบวินัย และไมนําพาตอกฎหมายบานเมือง จะเห็นไดจากขาว
อาชญากรรมท่ีปรากฏบนหนาหนังสือพิมพไมเวนแตละวัน ผูคนในสังคม
ใชความรุนแรงแกปญหามากข้ึน ต้ังแตปญหาเล็ก ๆ  ในครอบครัว ไปจนถึงปญหาใหญ
ระดับชาติ โดยไมคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม และยังมีปญหาการฉอราษฎร
บังหลวงที่เกิดขึ้นอยางดกดื่นในทุกระดับทุกวงการ
 ปญหาการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในการเลือกต้ังท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ิน
ปญหาระบบอุปถัมภในวงราชการมีการว่ิงเตนใหไดมาซ่ึงตําแหนงหนาท่ีท่ีสูงข้ึน 
มีใหเห็นอยูเนืองๆ  และยังมีปญหาเจาพนักงานลุแกอํานาจซ่ึงเปนวิกฤตท่ีนากลัว

 
๓

 การยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกตองชอบธรรม ศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร จัดพิมพโดยสํานัก
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๓
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ยิง่กวาการฉอราษฎรบังหลวงเสียอีก เพราะสรางความไมไววางใจและความแตกแยก
ระหวางประชาชนกับเจาพนักงานของรัฐ ทําใหรัฐไมไดรับความรวมมือ
จากประชาชน
 ปญหาเหลาน้ี เปนปญหาเร้ือรัง เสมือนเน้ือรายท่ีฝงรากลึกคอยกัดกิน
และบอนทําลายบานเมืองตลอดมา ท้ังท่ีเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเปนเร่ืองท่ี
พวกเราทุกคนไดรับการอบรมส่ังสอนมาแตเยาววัย หากถามวาอะไรคือส่ิงถูกตอง
ชอบธรรม ส่ิงใดท่ีควรทําหรือ ไมควรทํา ทุกคนคงจะตอบคําถามพรอมกับอธิบาย
เหตุผลไดเปนอยางดี
 กลาวโดยสรุปก็คือ การจะเกิดความปรองดองสมานฉันทน้ัน  ไมอาจจะ
เกิดข้ึนไดช่ัวคืน หากแตคนในชาติทุกคน ทุกฝาย จะตองเอาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลว
ทัง้ในประเทศและตางประเทศมาเปนบทเรียน  ฝายท่ีเก่ียวของตองมีความจริงใจ
ทีจ่ะปรองดอง โดยยอมรับผิดดวยการเคารพกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย
ตลอดเวลา มิใชเลือกยอมรับเฉพาะที่เปนประโยชนแกตนเอง รวมทั้งยังตอง
ยอมลดละความอยากของตนเองและพวกพอง ชวยกันสรางบรรยากาศท่ีดี
ทําใหส่ิงช่ัวรายในสังคมลดลง  ทุกคนตางยึดม่ันแตในส่ิงท่ีถูกตองและชอบธรรม
แมวาจะตองใชเวลานาน มิฉะนั้นเมืองไทยอาจถึงการลมสลายลงได
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