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การลม้ศาลรฐัธรรมนูญ 
อยา่งชอบธรรม 

โดย เช เสรไีทย 
 
ในขณะทีพ่วกเราชอบในหลักการทีพ่ีน่อ้งใน
เมอืงไทยยนืหยัด และกลา้ประกาศขบัไลต่ลก
ของวงการตลุาการเกา้คน ทีห่นา้ทีทํ่าการ
(รา้ย) ของพวกเขานัน้ เราตอ้งไมล่มืวา่ การ
เคลือ่นไหวทางการเมอืง ชนดิทีจ่ะปฎเิสธ
อํานาจทีต่ราไวเ้ป็นตัวบทกฎหมายนัน้ จะชนะ
ได ้ตอ้งมอํีานาจเหนอืชนชัน้ปกครองเดมิ คอื

ตอ้งยดึอํานาจจากพวกนีใ้หไ้ดเ้สยีกอ่น   หา
ไม ่จะพดูกลา้ไป ก็ไดแ้คว่าทกรรม ทีจ่ะ
กลับมาทํารา้ยตัวเอง  และดไีมด่จีะถกูฝ่ัง
ตรงกันขา้มใสร่า้ยป้ายส ีวา่ป่าเถือ่น เอากฎ
หมูเ่หนอืกฎหมาย บลา บลา บลา ทีแ่มไ้ร ้
สาระ และขดักับหลกัเสรปีระชาธปิไตย แตม่ัน
ก็มผีลลบตอ่ขบวนประชาชนฝ่ังเรา  ดังนัน้ 
อนาคตของแกนนํา ก็คงหนไีมพ่น้สภาพที่
แกนนํา นปช. กําลังเผชญิอยู ่คอื ตดิขือ่คา
เสมอืน  น่ันคอื ถกูเขาคาดโทษและเอาคดคีา
ไว ้ดไีมด่ก็ีจะตอ้งเขา้คกุอยา่งน่าอนาถ เชน่ 
สส. กอ่แกว้ น่ันเอง     
 
จะไมว่พิากษ์วจิารณ์กลทางการเมอืงอะไร
มากมาย เพราะเดีย๋วก็ไปโดนใจเพือ่นพอ้ง
รว่มขบวนเอางา่ย ๆ การเมอืงใตร้ะบอบเผด็จ
การ คนเลน่ก็คงตอ้งใชท้กุวชิาและทกุเม็ดกล 
เพือ่ชงิความไดเ้ปรยีบ ตอ่รอง สรา้ง
ความชอบธรรม หรอืทําลายกันและกัน
ตอ่ไป     แตส่าระจรงิ ๆ คงหาไดย้าก วา่ได ้
ทําไปเพือ่ทําใหเ้กดิประชาธปิไตยถาวร คอื
ทําลายกลไกเผด็จการได ้และสรา้งกลไกที่
ประชาชนเป็นใหญแ่ละไดป้ระโยชนส์งูสดุ
อยา่งแทถ้งึทีส่ดุ  การแสดงออก จงึเป็นไป
แบบลงิแกแ้ห หรอืการเคลือ่นเพือ่ชงิเหลีย่ม
กันในเกมของนักการเมอืง  ซึง่ไมใ่ชส่ ิง่ที่
เลีย่งได ้หากยังตอ้งสูก้ันใตเ้กมทีถ่กูฝ่ังเผด็จ
การโยนมาใหเ้ลน่ซะสว่นใหญ ่ดังทีเ่ป็นมาถงึ
วนันี ้  
 
อยา่งไรก็ตาม อยากชีใ้หเ้ห็นวา่ หาก ดร. 
ทักษิณ คณุยิง่ลักษณ์ และรัฐบาลเพือ่ไทย 
ตอ้งการทําลายกลไกเผด็จการทีเ่ป็นอันตราย
สงูสดุนัน้ ทําไดโ้ดยไมใ่ชไ่ปฝากความหวงัไว ้
ทีม่วลชน  ทําไดโ้ดยมคีวามชอบธรรมและถกู
กฎหมายซะดว้ย  ไมเ่สีย่งตอ่การเสยี
ความชอบธรรม ไมเ่สีย่งตอ่อันตรายในการ
สรา้งสถานการณ์ใชค้วามรนุแรงโดยสมนุ 
 



                      
 
 
 
 

             ฉบบัประจําเดอืนพฤษภาคม 2556    Volume 1 Number 2, May 2013 

2 
 

ภาคไีทยเพือ่สทิธมินุษยชน    
THAI ALLIANCE FOR HUMAN RIGHTS  
 

 
เผด็จการ และไมนํ่าไปสูค่วามชอบธรรมให ้
สางเขยีวออกมายดึอํานาจเพือ่ถวายคนื ให ้
กก๊คนดขีองแผน่ดนิ     สิง่ทีทํ่าไดเ้ลยคอื 
การยดึเอาหลักตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 209 
ทีว่า่ พวกตลุาการอบุาทวเ์กา้คนนัน้ พน้จาก
ตําแหน่งเมือ่ 
 

(1) ตาย 

(2) มีอายคุรบเจ็ดสิบปีบริบรูณ์ 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 205 

(5) กระทําการอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา207 

(6) วุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนออกจาก

ตาํแหน่ง 

(7) ต้องคําพิพากษาให้จําคกุ แม้คดนีัน้จะยงัไมถ่ึงที่สดุหรือมีการรอ

การลงโทษ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่คดียงัไมถ่ึงที่สดุหรือมีการรอการ

ลงโทษในความผิดอนัได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหโุทษ หรือ

ความผิดฐานหม่ินประมาท 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ตลุาการศาลรัฐธรรมนญูที่เหลืออยู่

ปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปได้ภายใต้บงัคบัมาตรา 216 

มิได้ แตไ่มก่ระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผู้ดาํรงตําแหน่งทางการเมือง 

 
เมือ่ดมูาตรา 274 เราจะเห็นไดว้า่ สมาชกิ
วฒุสิภา ใชเ้สยีงเกนิสองในสามของสมาชกิ
วฒุสิภา ซึง่ม ีสส.500 คน และ สว. 150 
คน  น่ันแปลวา่ หากมคีะแนนเสยีง  391 ขึน้
ไป ก็สามารถเอากลไกเผด็จการ ทีค้ํ่าเหนอื
อํานาจบรหิารและนติบิัญญัตขิองประชาชน 
ออกไปไดเ้ลย มผีลทันททีีม่มีตใิหถ้อดถอน 
แถมยอ้นเกร็ดเอาคนื ดว้ยการใหพ้วกนีถ้กูตดั
สทิธหิา้ปีซะดว้ย! 
 
มาตรา ๒๗๔ สมาชิกวฒิุสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึง่

ต้องกระทําโดยวิธีลงคะแนนลบั มติที่ให้ถอดถอนผู้ ใดออกจาก

ตําแหน่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในห้าของจํานวน

สมาชิกทัง้หมดเทา่ที่มีอยูข่องวฒิุสภา 

ผู้ ใดถกูถอดถอนออกจากตําแหน่งให้ผู้นัน้พ้นจากตําแหน่งหรือให้

ออกจากราชการนบัแตว่นัที่วฒิุสภามีมติให้ถอดถอน และให้ตดัสิทธิ

ผู้นัน้ในการดาํรงตําแหน่งใดในทางการเมืองหรือในการรับราชการ

เป็นเวลาห้าปี 
มติของวฒิุสภาตามมาตรานีใ้ห้เป็นที่สดุ และจะมีการร้องขอให้ถอด

ถอนบคุคลดงักลา่วโดยอาศยัเหตเุดียวกนัอีกมิได้ แตไ่ม่

กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้

ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 
แน่นอนละ่ เมือ่แตะไมเ้ทา้เผด็จการทีส่ําคัญ
ทีส่ดุในเวลานี ้ยอ่มมกีารป้องกันและตอบ
โต ้ วนันีใ้ครจะออกหมดักอ่น  และเมือ่ออก
หมัดสวนกัน ก็คงยากทีจ่ะหยดุแคก่ารเงือ้ 
หรอืการยอมเลกิราตอ่กัน   หรอืหากมกีาร
ตอ่รองกันแบบทีผ่า่นมางา่ย ๆ อกี  ตัวเบีย้
อยา่งมวลชนทีอ่อกไปเคลือ่นไหว ณ เวลานี ้
ก็อาจจะตอ้งมชีะตากรรมไมต่า่งจากคณุกอ่
แกว้ และพีน่อ้งเสือ้แดงทีไ่มไ่ดรั้บประกัน
ตัว   โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หากคนทีต่อ่รองใน
นามรัฐบาล ยังยอมใหฝ่ั้งเผด็จการอยุใ่น
ตําแหน่งเดมิ ๆ ทีป่กป้องระบอบเผด็จการอํา
มาตยาราชาธปิไตยมาหลายทศวรรษ 
 
เอาละ่ จะไมพ่ดูอะไรไปมากกวา่นี ้วันนี ้หาก
จะสูจ้รงิ ๆ จะชนะแบบเทห่ ์ๆ แบบชอบธรรม 
แบบมอีารยะ แบบถกูตอ้งตามตัวบท
กฎหมาย  สส. และสว. ทีม่จีติสํานกึปกป้อง
อํานาจประชาชนจรงิ ก็ควรทีจ่ะทําได ้ แตก็่
น่ันแหละ นีม่ันประเทศไทย เลน่เกมตาม
หลักการ เกมอารยะ ก็หมายถงึตอ้งเลน่เกมที่
แก็งคท์ีเ่ป็นภาคกีับตลุาการวบิัตยิืน่มาให ้ จะ
ชนะไมไ่ด ้เพราะหากชนะ ก็แปลวา่ไปแตะจดุ
ตายของอํานาจโบราณ ดังนัน้ จดุเปลีย่น
ประเทศไทย หรอืสภาพบังคับทีต่อ้งออกหมัด 
หรอืการตอ้งเปลีย่นแปลงอยา่งถงึรากถงึโคน 
ไดม้าถงึแลว้ … นอกจากจะตอ้งชว่ยกัน
ภาวนาแลว้ หากอยากใหป้ระเทศพน้ภัยอยา่ง 
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แทจ้รงิ คงตอ้งสรา้งกรรม ที่ทํ่าใหป้ระชาชน
ชนชนะเด็ดขาด สะเด็ดน้ํา และยั่งยนื 
 

 

จากสาํนกึ 
นกัสูเ้พือ่เสรภีาพ  

  สมยศ พฤกษาเกษมสขุ 
 

 
 
ผมไมเ่คยคดิมากอ่นเลยวา่เมือ่ชวีติยา่งเขา้สู่
วยั 50 ปี จะกลายเป็นอาชญากรแผน่ดนิ ตดิ
คกุตะราง ถกูจองจําสญูเสยีอสิรภาพ ใชช้วีติ
อยูใ่นกรงขงัแน่นหนาเยีย่งสตัวเ์ดรัจฉาน 
 
ผมใชช้วีติในวยัหนุ่มอยูก่ับผูใ้ชแ้รงงาน ตอ่สู ้
เพือ่ชวีติความเป็นอยูใ่หด้ขี ึน้สมศักดิศ์รคีวาม
เป็นมนุษย ์เพือ่สทิธเิสรภีาพ และความเป็น
ธรรมในสงัคม เชน่เดยีวกันกับผูค้นรว่มสมัย
มากมายทีใ่ฝ่ฝันถงึสงัคมใหมท่ีด่งีาม 
ปราศจากการกดขี ่เอารัดเอาเปรยีบ เป็น
สงัคมแหง่ความเสมอภาพเทา่เทยีมกัน 
ประชาชนมสีทิธเิสรภีาพและประชาธปิไตย 
 
ผมไมไ่ดรํ้่ารวย ไมไ่ดม้เีงนิทองมากมาย ผม
ใชช้วีติพออยูพ่อกนิ ไมเ่คยคดโกงหรอื
เบยีดเบยีนคนอืน่ ไมค่ดิสะสม พอมเีงนิเหลอื
บา้งก็แบง่ปันใหค้นทีย่ากจนทกุขย์ากมากกวา่
ผม เพือ่นรุน่ราวคราวเดยีวกับผมบอกผมวา่ 
“ผมคดิผดิไปแลว้” เพอ้ฝันอยูก่ับอดุมคติ
เกนิไป 
 
หลายคนประสบผลสําเร็จเป็นนักธรุกจิเงนิ
ลา้น เป็นครอูาจารยท์ีน่่านับถอื เป็น

นักการเมอืงชือ่ดัง มชีวีติทีม่ั่งคั่งรํ่ารวย สขุ
สบาย สว่นผมเป็นคนสามัญชนคนธรรมดา 
เดนิถนน กนิขา้วแกงอยูต่ามตรอกตามซอย 
 

 
 
ผมเตบิโตมากับการตอ่สูเ้พือ่สทิธเิสรภีาพและ
ประชาธปิไตย ทกุครัง้ทีม่กีารรัฐประหารชวีติ
ความเป็นอยูข่องคนไทยจะเลวรา้ย ยํา่แยล่ง 
ไรส้ทิธเิสรภีาพ รัฐประหารมแีตค่วามรนุแรง
ดว้ยการปราบปราม เขน่”ประชาชน และจับกมุ
คมุขงั ผมไมอ่าจอยูเ่ฉย เอาตัวรอดตามลําพัง 
ผมออกมาตอ่ตา้นการรัฐประหารตัง้แต ่6 
ตลุาคม 2519 , 23 กมุภาพันธ ์2534 และ
ลา่สดุ 19 กันยายน 2549 ผมเห็นวา่นีเ่ป็นการ
ทําหนา้ทีพ่ลเมอืงไทย และเป็นการทํา
ประโยชนใ์หก้ับสงัคม เป็นคณุงามความดตีาม
ความเชือ่ของพทุธศาสนา 
 
ผมเป็นเพยีงผูเ้ขา้รว่มการชมุนุมตอ่ตา้น
รัฐประหาร ฟังการปราศรัย เขา้ร่วมการ
เดนิขบวนเป็นบางครัง้ ผมเริม่รูจั้กหลายคนที่
รว่มการชมุนุม จงึไดร้ว่มกันกอ่ตัง้กลุม่24
มถินุาประชาธปิไตยขึน้มา เป็นองคก์รหนึง่ที่
รว่มกอ่ตัง้แนวรว่มประชาธปิไตยขบัไลเ่ผด็จ
การแหง่ชาต ิ(นปช.) หรอื กลุม่คนเสือ้แดง 
 
เมือ่แกนนํา นปช. ถกูจับกมุในปี 2550 , 
2552 และ 2553 ผมและพรรคพวกในนาม
กลุม่24มถินุาประชาธปิไตยไดอ้อกมาตอ่สู ้

“คดนีีเ้ป็นเพยีงความคดิเห็นทีม่ตีอ่
สถานการณ์การเมอืงในขณะนัน้ เพยีงแต่
มกีารตคีวามเกนิไปกวา่ถอ้ยคําทีป่รากฏ
เพือ่เอาผดิใหไ้ด”้ 
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เรยีกรอ้งใหป้ลอ่ยตัวพวกเขา ขนถกูเรยีกวา่ 
แกนนํา นปช. รุน่ 2 เป็นการขนานนามโดย
สือ่มวลชน ครัน้เมือ่แกนนําไดรั้บการปลอ่ยตัว
แลว้ ผมก็กลายเป็นคนธรรมดา ทีย่ังตอ่สูอ้ยู ่
 
กับประชาชนเหมอืนเดมิ จนผมถกูพล
เอกสพร่ัง กลัยาณมติร ฟ้องหมิน่ประมาทจาก
การขึน้เวทปีราศรัยโจมตคีณะรัฐประหาร ผม
ตอ่สูค้ดใีนศาลอยา่งโดดเดีย่ว มทีนายความ
อาสามาชว่ยฟรอียา่งอนาถา ผลก็คอืศาล
พพิากษาปรับ 100,000 บาท จําคกุ 2 ปี รอ
ลงอาญาไว ้1 ปี ทําใหผ้มกลายเป็นคนมี
หนีส้นิทีต่อ้งชดใช ้จนเดีย๋วนีผ้มยังชดใช ้
ไมไ่ด ้
 
เจา้หนีซ้ ึง่เป็นเพือ่นสนทิบอกกับผมวา่ “ผม
เลอืกขา้งผดิแลว้ ดซู ิไมม่ใีครสนใจใหค้วาม
ชว่ยเหลอืเลย” 
 
ผมถกูเชญิใหม้าชว่ยเขยีนบทความใหก้ับ
นติยสาร Voice of Taksin ตอ่มาทมีงาน
จัดทําเกดิความขดัแยง้กัน ผมจงึถกู
มอบหมายทําหนา้ทีบ่รรณาธกิารบรหิารให ้
ผมคดิแตเ่พยีงวา่จะไดใ้ชโ้อกาสนีผ้ลติสือ่เสร ี
เป็นเวทกีลางของประชาชนทีต่อ่ตา้นอํามาตย ์
และการกอ่การรัฐประหาร คัดคา้นอํานาจนอก
ระบบทีค่รอบงําการเมอืงไทยมาชา้นาน 
 
หลังจากทีรั่ฐบาลอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ  เขน่ฆา่
คนเสือ้แดงอยา่งโหดรา้ยระหวา่งเดอืน
เมษายน – เดอืนพฤษภาคม 2553 ผมและ
อาจารยส์ธุาชยั ยิม้ประเสรฐิ ออกมาประณาม
รัฐบาลอภสิทิธิ ์ผลก็คอืตํารวจตามลา่ จับกมุ
ตัวไปไวท้ีค่า่ยทหารอดศิร จังหวดัสระบรุ ี
ตํารวจทีม่าสอบสวนขอรอ้งใหเ้ลกิทํานติยสาร 
Voice of Taksin เลกิยุง่เกีย่วกับคนเสือ้แดง 
รว่มมอืกับรัฐบาลเป็นพยานปรักปรําชายชดุดํา
ซึง่มอีาวธุ หากไมใ่หค้วามรว่มมอืจะเจอขอ้หา

ตามมาตรา 112 อยา่งแน่นอน 
 
ผมปฏเิสธโดยเด็ดขาดทีจ่ะไมใ่หค้วามรว่มมอื
ใด ๆ ทัง้ส ิน้ และไมไ่ดใ้สใ่จตอ่คําเตอืนของ
ตํารวจคนดังกลา่ว เมือ่ปลอ่ยตัวผมออกมา 
ผมยังคงดําเนนิงานเหมอืนเดมิทกุประการ แค่
เปลีย่นชือ่นติยสารเทา่นัน้ ผมเห็นวา่เป้นความ
ถกูตอ้งชอบธรรมของประชาชนในการตอ่สู ้
ดว้ยสนัตวิธิ ีและเป็นสทิธเิสรภีาพในระบอบ
ประชาธปิไตย ถงึแมว้า่อาจไดรั้บอันตรายถงึ
ชวีติก็ตาม 
 
ชว่งนัน้มกีารดําเนนิคดหีมิน่พระบรมเดชานุ
ภาพตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา
เพิม่มากขึน้ ผมเห็นวา่เป็นการใชก้ฎหมายนี้
คกุคามเสรภีาพของประชาชน ผมไดแ้สดง
ความคดิเห็นโดยเปิดเผยวา่ มาตรา 112 เป็น
กฎหมายไมเ่ป็นธรรม ผมจงึแถลงขา่วเมือ่
วนัที ่23 เมษายน 2554 วา่จะรวบรวมรายชือ่
ประชาชนไมน่อ้ยกวา่ 10,000 คน จนถงึ 1 
ลา้นคน เพือ่เสนอใหม้กีารแกไ้ขมาตรา 112 
อันเป็นสทิธขิองประชาชนคนไทยตาม
รัฐธรรมนูญ 2550 
 
อาจารยส์ธุาชยั ยิม้ประเสรฐิ เคยเตอืนใหผ้ม
หลบหนเีพราะมกีระแสขา่ววา่ DSI ออก
หมายจับในคดหีมิน่พระบรมเดชานุภาพ แต่
ผมมั่นใจในความบรสิทุธิ ์และมั่นใจวา่จะไดรั้บ
ความยตุธิรรมอยา่งแน่นอน ผมจงึไมห่ลบหนี
ไปไหน แมว้า่ในเวลานัน้ผมถกูสะกดรอยตาม
อยา่งใกลช้ดิจนคุน้เคย และจําใบหนา้ไดเ้ป็น
อยา่งด ีแตไ่มรู่ว้า่เป็นใคร และประสงคอ์ะไร 
 
ถงึแมผ้มจะทุม่เททํางานในหนา้ทีส่ ือ่มวลชน 
และรว่มกับขบวนการประชาชนตอ่ตา้น
รัฐประหาร จนไมม่เีวลาใหค้รอบครัว แตผ่มก็
รักครอบครัว ไมเ่คยคดิหนไีปไหน ผมมี
ความสขุอยูก่ับการอทุศิตนรว่มกับประชาชน 
เคลือ่นไหวตอ่สูเ้พือ่ความยตุธิรรม ความ 
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ถกูตอ้ง เพือ่สงัคมใหมท่ีด่งีาม ผมจงึไมค่ดิหนี
ไปไหนอยา่งแน่นอน จนกระท่ังผมนําคณะ
ทอ่งเทีย่วไปกัมพชูา เมือ่วนัที ่30 เมษายน 
2554 ผมจงึถกูจับกมุ ผมไมไ่ดข้ดัขนืหรอื
ตระหนกตกใจ เป็นครัง้แรกในชวีติทีต่อ้งถกู
ใสก่ญุแจมอื ถกูนําไปขงัไวท้ีห่อ้งขงักอง 
 
ปราบปราม ซึง่เต็มไปดว้ยฝุ่ นเกรอะกรัง กลิน่
เหม็นอับดว้ยคราบสกปรกของหอ้งน้ําทีน่่า
ขยะแขยง ผมลม้ตัวลงนอนดว้ยความ
ออ่นเพลยี 
 
ตํารวจคอมมานโดพรอ้มอาวธุปืนกลควบคมุ
ตัวผมมาฝากขงัทีศ่าลอาญาในวนัที ่2 
พฤษภาคม 2554 ราวกับเป็นอาชญากร
รา้ยแรง และถกูสง่ตัวมาขงัไวท้ีเ่รอืนจําพเิศษ
กรงุเทพมหานคร 
 
คณุสรุชยั ดา่นวฒันานุสรณ์ ซึง่ถกูจับกมุดว้ย
ขอ้หาหมิน่พระบรมเดชานุภาพ เชน่กันแนะนํา
ใหรั้บสารภาพดกีวา่ เพราะการตอ่สูค้ดไีมม่วีนั
ไดรั้บความเป็นธรรม เพราะจะไมไ่ดรั้บสทิธิ
ประกันตัว เมือ่สารภาพแลว้จงึขอพระราชทาน
อภัยโทษ จากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
ตอ่ไป 
 
ผมไมเ่ชือ่คําแนะนําดังกลา่ว ผมมั่นใจใน
ความบรสิทุธิ ์และมั่นใจในกระบวนการ
ยตุธิรรม ผมยืน่คํารอ้งขอสทิธปิระกันตัวอยู่
หลายครัง้ แตก็่ยังไมไ่ดรั้บสทิธกิารประกันตัว
ดว้ยเหตผุลทีว่า่ เป็นคดรีา้ยแรง กลัววา่จะ
หลบหน ีระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน 2554 – 
เมษายน 2555 ผมถกูสง่ตัวไปไตส่วน
สบืพยานฝ่ายโจทกท์ีศ่าลจังหวดัสระแกว้ 
ศาลจังหวดัเพชรบรูณ์ ศาลจังหวดันครสวรรค ์
และศาลจังหวดัสงขลา โดยทีต่อ้งถกูคมุขงั
อยูใ่นคกุแตล่ะจังหวดัเป็นเวลานาน จนลม้
ป่วยหนัก รา่งกายผา่ยผอม ไอออกมาเป็นลิม่
เลอืด 

เมือ่ไดก้ลับมาคมุขงัอยูท่ีเ่รอืนจําพเิศษ
กรงุเทพมหานคร ฝ่ายพนักงานสอบสวน และ
อัยการ เสนอแนะผา่นทางเรอืนจําใหผ้ม
ยอมรับสารภาพจะไดล้ดโทษกึง่หนึง่ สว่น
เจา้หนา้ทีก่รมราชทัณฑเ์องไดเ้กลีย้กลอ่มให ้
ยอมรับสารภาพ เพือ่จะไดข้อรับพระราชทาน
อภัยโทษให ้
 
ผมไมเ่ชือ่ และมั่นในความบรสิทุธิ ์มั่นใจวา่ยัง
มคีวามยตุธิรรมอยู ่ผมจงึเดนิหนา้ตอ่สูค้ด ีใน
กระบวนการยตุธิรรมตอ่ไป ระหวา่งการไตส่วน
ไมม่กีารเตรยีมพยาน ไมม่กีารเตรยีมคด ี
เพยีงแตพ่ดูความจรงิใหห้มดเปลอืก ผมมั่นใจ
ในความบรสิทุธิเ์หมอืนเดมิทกุประการ 
 
ผมถกูคมุขงัถงึ 2 ปีเต็ม ใชช้วีติไรอ้สิรภาพ
ดว้ยความซํ้าซาก จําเจ น่าเบือ่หน่าย อยูก่ับ
นักโทษคนอืน่ ๆ มากมายทีเ่ขา้มาใหม ่และ
ปลอ่ยตัวออกไป คดนีีเ้ป็นเพยีงความคดิเห็น
ทีม่ตีอ่สถานการณ์การเมอืงในขณะนัน้ 
เพยีงแตม่กีารตคีวามเกนิไปกวา่ถอ้ยคําที่
ปรากฏเพือ่เอาผดิใหไ้ด ้ผมทําหนา้ที่
สือ่มวลชนในตําแหน่งบรรณาธกิารบรหิารโดย
สจุรติใจ ผมจงึมั่นใจวา่จะไดรั้บการปลอ่ยตัว
ในทีส่ดุ แตแ่ลว้เมือ่ 23 มกราคม 2556 ศาล
ตัดสนิจําคกุ 10 ปี บวกกับคดหีมิน่ประมาทที่
รอลงอาญาไวอ้กี 1 ปี รวมเป็นจําคกุ 11 ปี
ดว้ยกัน 
 
ผมคดิทบทวนอยูห่ลายวนั ความทกุขท์รมาน
เจ็บปวดแทบสิน้ชวีติ ทําใหผ้มคดิจะฆา่ตัว
ตายใหพ้น้ไปจากความทกุขเ์หลอืคณานับใน
ครัง้นี ้มเีพยีงนายปณธิาน พฤกษาเกษมสขุ 
บตุรชายมาบอกใหผ้มตอ่สูค้ดใีหถ้งึทีส่ดุ 
แมว้า่ในชัน้การอทุธรณ์ และฎกีา อาจจะ
ยดืเยือ้ถงึ 5 – 6 ปีก็ตาม โดยม ีคณุวสนัต ์
พานชิ เป็นทนายความอกีคนหนึง่ทีเ่ขา้มา
ชว่ยในการโตแ้ยง้คดใีนชัน้ศาลอทุธรณ์ 
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ผมคดิทบทวนอยูห่ลายวนัวา่การตัดสนิใจของ
ผมนัน้ถกูหรอืผดิกันแน่ ? ผมเลอืกขา้งผดิไป
แลว้ ดซูติดิคกุมา 2 ปีแลว้ ยังประกันตัวไมไ่ด ้
คนอืน่ ๆ เขาไดตํ้าแหน่งสขุสบายกันไป
หมดแลว้ ? 
 
อดุมคตกินิไมไ่ด ้สูไ้ปตดิคกุฟร ีสารภาพไป
เถอะ อยูไ่มก่ีปี่ก็ไดอ้อกจากคกุไปเร็วกวา่สูค้ดี
อกี ถา้สารภาพป่านนีค้งไดอ้อกจากคกุแลว้ ? 
 
การตอ่สูค้ดเีป็นการทา้ทาย ผมเตอืนคณุแลว้ 
กองเชยีรไ์มไ่ดต้ดิคกุดว้ย สูไ้ปขา้งหนา้ตดิคกุ
ยาวแน่ ? 
 
2 ปี แหง่ความทกุขท์รมานทีผ่า่นมากับอกี 9 
ปีขา้งหนา้เป็นเดมิพันชวีติ ดว้ยอสิรภาพทัง้
ทางรา่งกายและจติวญิญาณของผม ผมไมรู่ ้
วา่จะหมดลมหายใจเมือ่ใด เมือ่ตอ้งทกุข์
ทรมานแสนสาหัสอยูห่ลังกําแพงขงั และอยู่
ในกรงขงัเหล็กทีแ่น่นหนา 
 
ไมว่า่จะตายหรอืเป็น ผมยังมั่นใจในความ
บรสิทุธิ ์ชว่ยผมหาคําตอบจากคําถามทีผ่มคดิ
ทบทวนอยูห่ลายวนัดว้ยเถดิ ... !!! 
 

 

คาํถามตอ่ยอด ขอ้เสนอ 
8 ขอ้ เพือ่การปฏริปู

สถาบนักษตัรยิ ์ของ ดร. 
สมศกัดิ ์เจยีมธรีสกลุ 

โดย นกนอ้ย ดอยฮาง 
 
ตอ่ไปนีค้อืขอ้เสนอแปดขอ้ ที ่ดร. สมศกัดิไืด ้
นําเสนอไว ้

1. ยกเลิก รธน. มาตรา 8 เพ่ิมมาตรา ในลกัษณะเดียวกบั รธน.27 

มิย 2475 (สภาพิจารณาความผิดของกษัตริย์) 

2. ยกเลิก ประมวลกฎหมายอาญา ม.112 

3. ยกเลิก องคมนตรี 

4. ยกเลิก พรบ. จดัระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ 2491 

5. ยกเลิก การประชาสมัพนัธ์ด้านเดียวทัง้หมด การให้การศกึษา

แบบด้านเดียวเก่ียวกบัสถาบนัทัง้หมด 

6. ยกเลิก พระราชอํานาจ ในการแสดงความเห็นทางการเมือง

ทัง้หมด (4 ธันวา, 25 เมษา “ตลุาการภิวฒัน์” ฯลฯ) 

7. ยกเลิก พระราชอํานาจ ในเร่ือง โครงการหลวง ทัง้หมด 

8. ยกเลิก การบริจาค / รับบริจาค โดยเสด็จพระราชกศุล ทัง้หมด 

9. ยกเลิกมาตรา 3 

 
ทา่นคดิเห็นอยา่งไร?  คําถามทีค่า้งคาสําหรับ
คนไทย น่าจะมอีกีมาก รวมถงึคําถามเหลา่นี้
ดว้ย:  
 

• ควรมขีอ้ยกเลกิใด ๆ เพิม่อกีหรอืไม่
จากแปดขอ้ของ ดร. สมศกัดิ?์   

• แตล่ะขอ้จะทําไดห้รอืไม?่  
• ใครจะกลา้ทํา?  
• ทําแลว้จะเกดิแรงกระเพือ่มอยา่งไร?   
• ประเทศไทยจะมอีนาคตทีไ่รก้ษัตรยิ์

หรอืไม?่ หากใช ่จะดว้ยวธิใีด?   
 



                      
 
 
 
 

             ฉบบัประจําเดอืนพฤษภาคม 2556    Volume 1 Number 2, May 2013 

7 
 

ภาคไีทยเพือ่สทิธมินุษยชน    
THAI ALLIANCE FOR HUMAN RIGHTS  
 

 
 
 

• การมกีษัตรยิใ์นระบอบปัจจบุันมี
ขอ้ดขีอ้เสยีอยา่งไร?   

• ประเทศไทยจะเป็นอยา่งไรหากไม่
ตอ้งมกีษัตรยิอ์กี หรอืมแีบบอังกฤษ
หรอืญีปุ่่ น?  

• ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการไมม่กีษัตรยิ์
เลยคอือะไรบา้ง? 

 
ในยคุประชาพาไป และยคุทีโ่ลกตอ้งอยูบ่น
หลักอนจิจัง ทีก่ารเปลีย่นแปลงตอ้งเกดิขึน้
เสมอ สรรพสิง่เกดิและดับ  … ไมม่สี ิง่ใด
ยั่งยนื คงเดมิ และไมเ่ปลีย่นแปลงตามภาวะ
รอบขา้งทีไ่มห่ยดุนิง่เชน่กัน   คําถามขา้งตน้ 
จงึเป็นสิง่ทีส่มควรทีค่นไทยควรชว่ยกันหา
คําตอบดว้ยปัญญาและสํานกึแหง่การกา้วไปสู่
วนัพรุง่นีท้ีด่กีวา่ สําหรับทกุคน ภายใตร้ะบอบ
ประชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิ 
 

 

ตลุากรา่ง : เมือ่ผู ้
พพิากษาระรานนอกศาล 

โดย  Rayib Paomano 

 

คําตัดสนิของศาลอาญาไทยใหจํ้าคกุนายสม
ยศ พฤกษาเกษมสขุ ๑๑ ปี จากคดทีีเ่ขาถกู
ฟ้องในขอ้หาหมิน่พระบรมเดชานุภาพ
พระมหากษัตรยิ ์และหมิน่ประมาทพล.อ.
สพร่ัง กัลยาณมติร เป็นทีว่พิากษ์ และโตแ้ยง้
อยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะในแวดวงสทิธิ
มนุษยชนนานาชาต ิ

นับแตค่วาม “เป็นหว่งอยา่งลกึซึง้” (Deeply 
concerned) จากคณะผูแ้ทน และคณะทตู
ของสหภาพยโุรปประจําประเทศไทยทีว่า่ “คํา
พพิากษาบอ่นทําลายอยา่งรา้ยแรงตอ่สทิธิ
มนุษยชนในเรือ่งเสรภีาพการแสดงออก และ
เสรภีาพของหนังสอืพมิพ”์ 
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และความเป็นหว่งลกึซึง้เชน่กันจากนางนาวี ่
พลิเลย ์ขา้หลวงใหญส่หประชาตดิา้นสทิธิ
มนุษยชน ทัง้ตอ่คําพพิากษา และการลง
อาญาอยา่งรนุแรง วา่ “สง่สญัญานอันไม่
บังควรแกเ่สรภีาพแหง่การแสดงออกใน
ประเทศไทย คําพพิากษาของศาลเป็นมาตร
วดัลา่สดุสําหรับแนวโนม้ทีน่่าวติกของการใช ้
การฟ้องรอ้งคดหีมิน่พระบรมเดชานุภาพ
กษัตรยิไ์ทยเป็นเครือ่งมอืทางการเมอืง” 

ไปจนกระทัง่คาํติตงิขององค์การนิรโทษกรรมสากลท่ีวา่ 

“เป็นการก้าวถอยหลงัขัน้ร้ายแรงของเสรีภาพในการ

แสดงออกในประเทศไทย” และคําตกัเตือนขององค์การฮิว

แมนไร้ท์ว้อทช์ท่ีวา่ “คําสัง่ศาลดจูะเก่ียวข้องกบัการท่ีสม

ยศสนบัสนนุการแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ อยา่ง

แข็งขนั มากกวา่จะเก่ียวกบัอนัตรายใดๆ ตอ่สถาบนัฯ 

(กษัตริย์ไทย)*(1) 

จากนัน้ก็ปรากฏมกีารตอบโตต้อ่คณะผูแ้ทนอี
ยจูากผูเ้รยีกตัววา่ “คนไทยคนหนึง่” โดยใช ้
นามสําหรับขอ้เขยีนภาษาไทยวา่ Robert 
Pattinzon และเจรญิขวญั บลาฮาสสกี ้ใน
ขอ้เขยีนภาษาอังกฤษ เนื้อความเนน้ดว้ย
ประโยควา่ “เพราะคนในประเทศนี ้เราไม่
ยอมรับเสรภีาพในการหมิน่ประมาทสถาบันอัน
เป็นทีรั่กของเรา” 

ซึง่ก็หนไีมพ่น้มผีูเ้ขยีนจดหมายตอบกลับจาก 
“คนไทยอกีคนหนึง่” เชน่กัน โดยผูใ้ชน้าม 
Rood Thanarak เขยีนทัง้ภาษาไทย และ
อังกฤษ มเีนือ้ความโดยสรปุสัน้ๆ ตามถอ้ยโส
ลกจ่ัวหัวทีว่า่ “To protect and defend the 

Thai monarchy, you must defend 
freedom”*(2) 

แมจ้ะเป็นการโตต้อบดว้ยจดุยนืทีต่า่งกันลบิ
ลับระหวา่งแนวคดิลัทธกิษัตรยิน์ยิมแบบโดด
เดีย่วทีเ่ห็นวา่เสรภีาพจะมไีมไ่ดถ้า้เป็นการ
หมิน่ประมาทสถาบัน “อันเป็นทีรั่ก” ดา้นหนึง่ 
กับผูท้ีย่ดึหลักสากลแหง่เสรภีาพสว่นบคุคล
ดว้ยความรอมชอมวา่ การปกป้องเสรภีาพจะ
เป็นคณุแกก่ารปกป้องสถาบันกษัตรยิไ์ทยไป
ดว้ย แตน่ีค่อืการโตเ้ถยีงในอารยธรรม
ประชาธปิไตยทีท่ั่วโลกยอมรับ และไมข่ดัขอ้ง 

ทวา่อาการขดัขอ้ง และระราน (แมจ้ะไมก่รา้ว
แข็ง) ของผูพ้พิากษาระดับอธบิดทีา่นหนึง่น่ัน
ส ิฉุดใหก้ระบวนการยตุธิรรมไทยซึง่กําลังเป็น
ทีเ่พง่เล็งในประชาคมโลกวา่ไมเ่ป็นกลาง 
หรอืลําเอยีง (Un-impartial) แลว้ยังถกูตัง้ขอ้
สงัเกตจุะแจง้วา่ “รนุแรง” (Harsh) ไมต่อ้ง
ตามครรลองนติธิรรมสากล(Universal Rule 
of Law) 

แมน้วา่คํากลา่วหาในภาษาไทยจะผอ่นคลาย 
และดเูกรงอกเกรงใจอยูม่ากวา่ทา่น “กรา่ง”
เทา่นัน้เอง 

นายทว ีประจวบลาภ อธบิดผีูพ้พิากษาศาล
อาญาใหส้มัภาษณ์ครัง้แรกตอบโตก้าร
วพิากษ์วจิารณ์คําตัดสนิของศาลในคดนีายสม
ยศวา่ “ในเรือ่งนีก็้มกีารพดู เเละวจิารณ์ศาล
เพยีงดา้นเดยีววา่ป่าเถือ่น ตัดสนิมากเกนิไป 
การทีศ่าลไทยตัดสนิลงโทษจําคกุนายสมยศ
กระทงละ ๕ ปีนัน้ รวม ๒ กระทงถอืวา่
เหมาะสมแลว้ เพราะอยูร่ะหวา่งกลางระหวา่ง
อัตราโทษตํา่สดุของมาตราคอื ๓ ปี และ 
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สงูสดุคอื ๑๕ ปี ศาลตัดสนิตามตัวบทบัญญัติ
กฎหมายทีม่ใีนประเทศ”*(3) 

การออกมาแกต้า่งใหก้ับคําตัดสนิของศาล
เชน่นี ้อาจถอืวา่เป็นปกตใินสงัคม
ประชาธปิไตยทีผู่พ้พิากษามาชีแ้จงเป็นการ
ตา่งหากจากคําพพิากษาได ้แมก้ารอา้ง
เหตผุลวา่โทษทีใ่หเ้หมาะสมแลว้เพราะ
เป็นไปตาม “ตัวบทกฏหมายทีม่ใีนประเทศ” 
น่ันน่าจะเป็นการสําคัญผดิในขอ้เท็จจรงิอยา่ง
ยิง่ ในเมือ่ขอ้วพิากษ์มจีดุมุง่หมายที่
ปลายทางวา่อัตราโทษความผดิฐานหมิน่
ประมาทพระมหากษัตรยิ ์องคม์กฏุราชกมุาร 
ตลอดจนผูส้ําเร็จราชการแทนพระองค ์ให ้
จําคกุไมตํ่า่กวา่ ๓ ปี ไมเ่กนิ ๑๕ ปีนัน้
“รนุแรง” เกนิกวา่มาตรฐานในทางสทิธิ
มนุษยชนสากล 

รวมไปถงึขอ้อา้งวา่ศาลยตุธิรรมไมม่หีนา้ทีไ่ป
คํานงึถงึโทษวา่หนักหรอืเบาเพราะถอืเป็น
เรือ่งของฝ่ายนติบิัญญัต ิน่ันก็เป็นการปัดสวะ
ใหพ้น้ตัว ทัง้ทีห่ากจะสาวกันไปใหถ้งึปลาย
เหตแุลว้โทษหนักเกนิกวา่ทางปฏบิัตใินหลัก
นติธิรรมสากลเชน่นีเ้ป็นผลพวงมาจาก
กระบวนการทีไ่มเ่ป็นประชาธปิไตยอันเริม่แต่
การรัฐประหารโคน่ลม้รัฐบาลทีม่าจากการ
เลอืกตัง้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

แลว้รัฐบาลทีต่ัง้ข ึน้โดยคณะรัฐประหาร คปค. 
ดําเนนิการแกไ้ขกฏหมายอาญาหมวดทีว่า่
ดว้ยการละเมดิตอ่สถาบันกษัตรยิด์ว้ยการเพิม่
โทษรนุแรง และกําหนดโทษขัน้ตํา่ไว ้เป็นผล
ใหใ้ครก็ตามสามารถฟ้องรอ้งใครก็ไดด้ว้ย
กฏหมายนี ้แลว้ผูต้อ้งหาไมม่ทีางทีจ่ะหลดุคด ี
หรอืพน้โทษจองจําไดเ้ลย (เวน้แตจ่ะยอมรับ
สารภาพไปกอ่น แลว้ขอพระราชทานอภัย
โทษภายหลัง) 

ตอ่มาทา่นอธบิดผีูพ้พิากษาศาลอาญาออกให ้
สมัภาษณ์อกีเป็นครัง้ทีส่องถงึบทความของ
นายวรีพัฒน ์ปรยิวงศ ์วา่ “บทความนีเ้ป็นการ
ดหูมิน่ศาล ไมใ่ชก่ารเเสดงออกทางวชิาการ 
เป็นการเเสดงความคดิเเบบคนไมเ่ขา้ใจระบบ 
เเละจงใจดสิเครดติศาล” เป็นผลใหน้าย
วรีพัฒน ์นักกฏหมายอสิระเขยีนคําชีแ้จงวา่ 
“ผมขอยนืยันความบรสิทุธิ ์และสจุรติใจทีผ่ม
มตีอ่สถาบันตลุาการ วา่การแสดงความเห็น
ของผมทัง้หมดตลอดมานัน้ตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน
ของความใสใ่จ และความคาดหวงั และ
ศรัทธาทีผ่มมตีอ่สถาบันตลุาการอันตอ้งเป็นที่
พึง่ของประชาชน” 
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โดยคําชีแ้จงของนายวรีพัฒนม์เีนือ้หาตอน
หนึง่วา่ “แตเ่มือ่เอกสารยอ่คําพพิากษามี
เหตผุลทีไ่มช่ดัเจน ผมจงึไดต้ัง้คําถามในเชงิ
ตรรกะตามหลักวชิาการตอ่ไปวา่หากศาลนํา
มาตรา ๑๑๒ มาเอาผดิกับผูต้พีมิพบ์ทความ
เพยีงบทเดยีวในฐานะภัยตอ่ความมั่นคงแหง่
ราชอาณาจักรไดแ้ลว้ไซร ้ก็น่าสงสยัวา่ศาล
กําลังเห็นวา่พระเกยีรตยิศของ
พระมหากษัตรยิไ์ทยอันเป็นทีย่กยอ่ง
สรรเสรญิท่ัวไปทัง้ใน และตา่งประเทศ 
แทจ้รงิแลว้ก็สามารถถกูทําลาย และลม้ครนื
ลงจนกระทบตอ่ความมั่นคงไดโ้ดยงา่ย เพยีง
เพราะ 'บทความหนึง่ฉบับ' กระนัน้หรอื 

และหาก 'ตรรกะ' ของ 'ศาลอาญา' เป็นดังนี ้
ก็ยอ่มน่าสงสยัวา่ศาลกําลังดแูคลน 'พระ
เกยีรตยิศ' ของพระมหากษัตรยิไ์ทย อกีทัง้ดู
ถกูสตปัิญญา และวจิารณญาณของประชาชน
คนไทยอยา่งโจง่แจง้ทีส่ดุหรอืไม”่ *(4) 

ฤๅจะเป็นดว้ยการใหเ้หตผุลดังขา้งตน้ทําให ้
นายทวอีอกใหส้มัภาษณ์อกีในวนัรุง่ข ึน้วา่ “ไม่
ตดิใจจะถอืสาหาความอกี เเละจะถอืเป็นการ
เเสดงความคดิเห็นทางวชิาการ ซึง่บทความ
ในครัง้เเรกมลีักษณะทีส่ัน้เกนิ เเละมคีวาม
เเข็งกรา้ว ” หากแตน่ายทวมีไิดห้ยดุอยูแ่คนั่น้ 
ทา่นกา้วไปยังสว่นอืน่อันสามารถกอ่การรา้ว
รานได ้

ทา่นกลา่ววา่ “เเตใ่นสว่นของกรณีอืน่ๆ ก็จะ
ดําเนนิการตรวจสอบตอ่ไป อาทกิรณีของนาย
สมศักดิ ์เจยีมธรีสกลุ อาจารยค์ณะศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ก็มลีกัษณะ
เเข็งกรา้วเกนิพอสมควร มเีเนวคดิเเละ
บทความทีส่ ือ่ออกมาทีจ่ะเสยีหายตอ่

สถาบันเเละศาลรนุแรง และแข็งกรา้วมากวา่
นายวรีพัฒนเ์ป็นสบิเทา่ ซึง่มองวา่สุม่เสีย่ง
มาก ทางศาลกําลังดําเนนิการตรวจสอบ เเละ
พจิารณาตอ่ไปวา่จะออกหมายเรยีกมา
สอบถามหรอืไม”่ 

นีเ่ป็นการแสดงกริยิาโตต้อบดว้ยความกรา่ง
อยา่งนักการเมอืง อันไมใ่ชบ่คุคลกิภาพอัน
สงูสง่ตามอดุมคตแิบบไทยๆ ทีย่กยอ่ง
เทอดทนูผูพ้พิากษาตลุาการประดจุผูท้รง
คณุธรรมล้ําเลศิหรอืไม ่แตน่ั่นไมใ่ชเ่รือ่ง
เสยีหายรา้ยแรงในสิง่แวดลอ้มของจติสํานกึ
แบบประชาธปิไตยสากล โดยสว่นตนแหง่
ปัจเจกชนแลว้ผูพ้พิากษายอ่มเป็นฝักฝ่ายทาง
การเมอืงไดต้ามธรรมชาต ิไมเ่ชน่นัน้คงตอ้ง
กําหนดหา้มผูพ้พิากษาไปใชส้ทิธอิอกเสยีง
เลอืกตัง้ละมัง 
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หากแตใ่นการพจิารณาคดคีวาม ผูพ้พิากษา
ในสงัคมประชาธปิไตยจักตอ้งเดนิตามหลกั
กฏหมายสากลทีอ่งิกับหลกัสทิธมินุษยชน
เหนยีวแน่น โดยเฉพาะในคดทีีเ่ป็นความผดิ
อาญา และความมั่นคงแหง่รัฐ ผูท้ีศ่กึษา
กระบวนการยตุธิรรมในประเทศอารยะจะพบวา่
ในการตัดสนิของผูพ้พิากษาบอ่ยครัง้แสดงถงึ
ความลําเอยีงในทางการเมอืงเรือ่งพรรค และ
ฝักฝ่าย 

ครัน้เมือ่ตดัสนิไปแลว้ ผูเ้สยีหายยังมี
ความหวงัไดเ้สมอวา่จะสามารถแกไ้ขไดใ้น
กระบวนการขัน้ตอ่ไป หรอืทางการตรวจสอบ
อืน่ๆ ทีร่ะบบการคานอํานาจอํานวยให ้

ผูเ้ขยีนขอยกตัวอยา่งกระบวนการศาลใน
สหรัฐจากกรณีทีเ่พิง่เกดิขึน้ อันไดรั้บการ
วพิากษ์จากสือ่วา่มกีารตัดสนิอยา่งเป็นฝักเป็น
ฝ่ายในทางการเมอืง ถงึแมใ้นเนือ้หาของคดี
จะไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งอาญาเกีย่วกับการหมิน่
ประมาทประมขุอยา่งของประเทศไทย แตใ่น
แบบแผนของประชาธปิไตยน่าจะพอเป็น
อทุธาหรณ์ไดว้า่ผูพ้พิากษาของเขาถงึจะ
ไมไ่ดเ้ป็นกลางทีส่ดุ เขาก็ไมก่รา่ง ไมแ่อบ
หลัง หรอือา้งองิอํานาจสงูสดุอันมอิาจ
ตรวจสอบไดอ้ยา่งผูพ้พิากษาไทย 

ศาลฎกีารัฐบาลกลางสหรัฐในทอ้งที ่District 
of Columbia พพิากษาเมือ่วนัศกุรที ่๒๕ 
มกราคมนีว้า่ การแตง่ตัง้กรรมการอํานวยการ 

ในคณะกรรมการแรงงานสมัพันธส์ามคนโดย
ประธานาธบิดโีอบามา่เมือ่ปีทีแ่ลว้ “ละเมดิ
รัฐธรรมนูญ” และจะเป็นผลใหก้ารแตง่ตัง้นัน้ 
รวมไปถงึการแตง่ตัง้ครัง้อืน่ๆ โดย

ประธานาธบิดคีนอืน่ๆ โดยกรรมวธิเีชน่นี้
ยอ้นหลังไป ๑๕๐ ปีตอ้งถกูยกเลกิ และคําสัง่
พรอ้มทัง้คําตดัสนิกรณีตา่งๆ ทีค่ณะกรรมการ
อํานวยการซึง่ไดรั้บแตง่ตัง้มาดว้ยกรรมวธิี
เดยีวกันตอ้งถกูลม้เลกิเชน่กัน 

คําตัดสนินีกํ้าลังเป็นประเด็นรอ้นทางการเมอืง
ในกรงุวอชงิตันด.ีซ.ี เนือ่งจากผูพ้พิากษาสาม
คนทีเ่ป็นเสยีงขา้งมากในการตัดสนิคดนีีม้า
จากการแตง่ตัง้ของประธานาธบิดใีนสงักัด
พรรครพัีบลกิันทัง้ส ิน้ และคดนีีก็้เป็นคดทีี่
ฝักฝ่ายการเมอืงดา้นพรรครพัีบลกิันยืน่ฟ้อง
เพือ่ทัดทานอํานาจอันเป็นเอกสทิธเิฉพาะตัว
ของประธานาธบิดตีามทีรั่ฐธรรมนูญใหไ้ว ้คอื
การแตง่ตัง้เจา้หนา้ทีรั่ฐบาลกลางในดา้น
แรงงานในระหวา่งทีว่ฒุสิภาอยูใ่นระหวา่งปิด
สมัยประชมุเป็นเวลานาน 

วธิกีารแตง่ตัง้เจา้หนา้ทีร่ะดับสงูระหวา่งปิด
สมัยประชมุนีป้ระธานาธบิดไีมว่า่จะพรรคไหน
ใชก้ันมาเป็นเวลากวา่รอ้ยหา้สบิปี เพือ่เลีย่ง
กระบวนการถว่งเวลาของวฒุสิภา หรอืเพือ่
เอาชนะดว้ยเลห่ใ์นกรณีทีเ่สยีงขา้งมากใน
วฒุสิภาเป็นฝ่ายตรงขา้มทีพ่ยายามคา้นการ
แตง่ตัง้ของประธานาธบิด ีในชว่ง
ประธานาธบิดสีามสีค่นทีผ่า่นมา ปรากฏวา่
ฝ่ายรพัีบลกิันโดยประธานาธบิด ีจ๊อรจ์ 
ดับเบิล้ย ูบสุช ์ใชก้ารแตง่ตัง้เชน่นีม้ากทีส่ดุ 

ในสมัยแรกของประธานาธบิดโีอบามา่ พรรครี
พับลกิันใชช้ัน้เชงิสง่สมาชกิสองสามคนเขา้
ไปในวฒุสิภา เพือ่เคาะฆอ้นทําเสมอืนเปิด
สมัยประชมุทกุๆ สามวนัในชว่งทีปิ่ดสมัย
ประชมุยาว ซึง่ในทางเท็คนคิถอืวา่ทําใหก้าร
ปิดสมัยประชมุมเีพยีงสัน้ๆ ครัง้ละสามวนั 
รัฐบาลโอบามา่จงึแกลํ้าดว้ยการออกคํา 
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วนิจิฉัยวา่การไปเคาะฆอ้นเปิดสมัยประชมุ
เพยีงหนึง่นาฑขีองพรรครพัีบลกิันเป็นชัน้เชงิ
ฉอ้ฉล จงึไดจั้ดการใชเ้อกสทิธขิอง
ประธานาธบิดทํีาการแตง่ตัง้ดังกลา่ว 

พวกธรุกจิฝ่ายรพัีบลกิันทีไ่มพ่อใจคําสัง่ของ
กรรมการอํานวยการชดุทีป่ระธานาธบิดฝ่ีายเด
โมแครทแตง่ตัง้ไดย้ืน่ฟ้องศาล กระท่ังใน
ทีส่ดุศาลอทุธรณ์ตัดสนิออกมาวา่
ประธานาธบิดใีชอํ้านาจผดิรัฐธรรมนูญ แม ้
รัฐบาลโอบามา่ประกาศวา่จะยืน่ฎกีาตอ่ศาล
สงูสดุสหรัฐ และมสีือ่บางฉบับวจิารณ์คํา
ตัดสนิของศาลวา่ลําเอยีง*(5) ก็ไมป่รากฏวา่
ผูพ้พิากษาคนใดออกมาใหส้มัภาษณ์ระรานผู ้
วจิารณ์เหมอืนศาลไทย 

น่าจะเป็นเพราะทกุฝ่ายยอมรับกันวา่อํานาจ
แตล่ะแขนงนัน้ทักทว้งได ้ตรวจสอบได ้
เนือ่งจากไมว่า่ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายนติบิัญญัต ิ
และฝ่ายตลุาการลว้นมทีีม่าจากประชาชน 
ตําแหน่งประธานาธบิดไีดรั้บเลอืกตัง้มา
โดยตรงจากประชาชน สว่นสมาชกิวฒุสิภา 
และสภาผูแ้ทนราษฎรก็มาจากการเลอืกตัง้
โดยประชาชนเชน่กัน แมใ้นบางทอ้งที ่หรอื
มลรัฐอาจมกีระบวนการออ้มคอ้มเล็กนอ้ย 
ขณะทีผู่พ้พิากษาทัง้หลายในระดับสงูออ้ม
มากหน่อย รัฐบาลแตง่ตัง้แตต่อ้งใหว้ฒุสิภา
เห็นชอบ สว่นระดับลา่งตอ้งผา่นการอนุมัติ
จากการออกเสยีงของประชาชนทัง้สิน้ 

ผูท้ีต่ดิตามขา่วสารทางการเมอืงของ
สหรัฐอเมรกิาจะไมพ่บเลยวา่ตลุาการ หรอืผู ้
พพิากษาศาลใดออกมาใหข้อ้คดิเห็นตอบโต ้
คําวพิากษ์วจิารณ์คดทีีต่ดัสนิ ยิง่การแถลง
ขม่ขู ่หรอืกา้วรา้วประดจุดงัผูท้รงอํานาจวเิศษ

สดุ หรอืแมแ้ตก่ระแนะกระแหนแบบทีป่ระธาน
ศาลรัฐธรรมนูญไทยกระทําเกอืบจะเป็น
นสิสยั*(6) ยิง่ไมป่รากฏ จะมก็ีแตเ่พยีงการ
แสดงความเห็น หรอืการวจิารณ์ปัญหา
บา้นเมอืงเป็นการสว่นตัว แลว้สือ่ไปแกะเก็บ
เอามาเสนอสรา้งความเรา้ใจ (Sensational) 
กระชากเรตติง้ 

ทา่ทขีองนายทวทีีอ่อกมาตามจวกตามจกิ
นักวชิาการครัง้นี ้นับเป็นการกา้วคบืหนา้อกี
ขัน้หนึง่ของอบุัตกิรรมทางการเมอืงไทยที่
เรยีกวา่ตลุาการภวิฒัน ์หรอื Judicial Activist 
ในประเทศฝร่ังตะวนัตก ทีข่า้มจากแวดวงตลุา
การในองคก์รตามรัฐธรรมนูญมาสูส่ายอาชพี
แหง่ศาลสถติยตุธิรรม 

การแสดงอํานาจบาทใหญโ่ดยแอบองิพระ
ปรมาภไิธยแหง่องคพ์ระประมขุ ไมเ่พยีงแต่
ทําใหศ้ักดิศ์รขีองผูท้รงไวซ้ ึง่ความยตุธิรรมล้ํา
เลศิดังทีม่กักลา่วอา้งกันไรน้ํ้ายาไปแลว้
เทา่นัน้ 

ลักษณะตลุาการกรา่งเชน่นีย้อ่มทําใหบ้ญุญา
บารมแีหง่องคพ์ระผูท้รงเป็นบรมโพธสิมภาร
แหง่ตลุาการไทยตอ้งแปดเป้ือนไปโดยใช่
เหตดุว้ย 

Footnotes: 

*(1) กรุณาดคูําแปลหนึง่ยอ่หน้าของผู้ เขียนพร้อมภาพ

ต้นฉบบัภาษาองักฤษในเชิงอรรถท้ายเร่ือง รัก (ความเป็น

ธรรม) ข้ามขอบฟ้า ร่วม (เร่งเร้า) ปลอ่ยนกัโทษการเมือง 

และข้อความเต็มจดหมายจากผู้แทนอียทูัง้ในภาษาไทย 

และภาษาองักฤษท่ี  “รวมขา่วและแถลงการณ์จาก

นานาชาตกิรณีศาลไทยสัง่จําคกุสมยศ11 ปีด้วยกฎหมาย 
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หมิ่นฯ มาตรา 112" หรือรวมปฏิกิริยาจากองค์การ

นานาชาตติอ่คําพิพากษาสมยศท่ี"ทา่ทีจากอีย-ูฮิวแมนไรท์

วอทช์-เอไอ-องค์การแรงงาน ตอ่คําพิพากษาสมยศ" 

*(2) จากบทความเร่ือง "จดหมายตอบโต้" และ "ตอบ

จดหมายตอบโต้" ในหนงัสอืพิมพ์ออนไลน์ ประชาไท 
*(3) http://www.dailynews.co.th/crime/180391 
*(4) http://www.go6tv.com/2013/01/blog-
post_3224.html 
*(5) ตวัอยา่งบทความ 
http://www.nytimes.com/court-rejects-recess-
appointments-to-labor-board. 
และบทบรรณาธิการ http://www.nytimes.com/a-
court-upholds-republican-chicanery. 
*(6) นายวสนัต์ สร้อยพิสทุธ์ิ ให้สมัภาษณ์ตอ่กรณีท่ี นปช. 

ยื่นขอความชดัเจนเก่ียวกบัคาํวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญู

เร่ืองให้ทําประชามตกิ่อนจะทําการแก้รัฐธรรมนญูในตอน

หนึง่วา่ “ไมเ่ข้าใจจริงๆ หรือวา่แกล้งไมเ่ข้าใจ โง่จริงๆ หรือ

แกล้งโง่ ถ้าแกล้งโง่ ก็ขอให้โง่

จริงๆ”http://www.matichon.co.th/ใครแกล้งโง่ ใคร

แกล้งฉลาด น่าจะเป็นเพราะทกุฝ่ายยอมรับกันวา่อํานาจแตล่ะแขนงนัน้ทักทว้งได ้ตรวจสอบได ้เนือ่งจากไมว่า่ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายนติบิัญญัต ิและฝ่ายตลุาการลว้นมทีีม่าจากประชาชน ตําแหน่งประธานาธบิดไีดรั้บเลอืกตัง้มาโดยตรงจากประชาชน สว่นสมาชกิวฒุสิภา และสภาผูแ้ทนราษฎรก็มาจากการเลอืกตัง้โดยประชาชนเชน่กัน แมใ้นบางทอ้งที ่หรอืมลรัฐอาจมกีระบวนการออ้มคอ้มเล็กนอ้ย ขณะทีผู่พ้พิากษาทัง้หลายในระดับสงูออ้มมากหน่อย รัฐบาลแตง่ตัง้แตต่อ้งใหว้ฒุสิภาเห็นชอบ สว่นระดับลา่งตอ้งผา่นการอนุมัติจากการออกเสยีงของประชาชนทัง้สิน้ 
 

มนุษย ์ตอ้งการแค ่
ปจัจยัสี ่เทา่น ัน้หรอื? 

โดย คณุพารา 
 
ในสมัยเป็นนักเรยีน จําไดว้า่ คณุครใูหท้อ่ง 
วา่ ปัจจัยสี ่สําหรับ มนุษย ์นัน้มอีะไร บา้ง 
และ ยังบอกวา่ เป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ด ้เป็น 
 
สิง่จําเป็นตอ่การดํารงชวีติ หากวา่ขาด ก็อาจ
สง่ผลการดําเนนิชวีติ พอมาเดยีวนี ้นกึไมค่อ่ย

จะออกแลว้วา่ ปัจจัยสีม่อีะไร บา้ง ลองมา
ทบทวนกันเล็กนอ้ยนะ.....   
 
ปัจจัยสีป่ระกอบไปดว้ย 4 ปัจจัยดังตอ่ไปนี ้
1. อาหาร 
2. ทีอ่ยูอ่าศัย 
3. เครือ่งนุ่งหม่ 
4. ยารักษาโรค 
 
พอมายคุนี ้ถามจรงิๆ เถดิ มนุษยท่ั์วไป อยู่
ดว้ยปัจจัย แคส่ีอ่ยา่งนี ้เหรอ แน่นอนวา่ ไม่
น่าจะใช ้ยคุสมัยเปลยีนแปลง มนุษยใ์หค้วาม
สนใจเกีย่วกับจติใจดว้ย ไมใ่ชแ่คร่า่งกาย 
เทา่นัน้ เพราะในยคุโนน้ มนุษยค์ดิแคว่า่ ทํา
อยา่งไร ทีจ่ะบํารงุรา่งกาย หรอืสงัขารนีใ้ห ้
สมบรูณ์แข็งแรง ก็คดิออกวา่ ปัจจัยสี ่นีแ้หละ 
และก็เทา่นีพ้อ เขยีนกันใหนั้กเรยีนทอ่ง กัน
เชา้เย็น   
 
พอมนุษยก์นิอิม่ นอนหลบั โรคาพยาธนิอ้ย 
ลง ก็เริม่คดิประดษิฐเ์ครือ่งมอืมาบํารงุจติใจ  
เราก็ไดเ้ห็นสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ 
มากมาย ออกมา ไมว่า่จะเป็นรถยนต ์
คอมพวิเตอร ์ ฯลฯ.... 
  
ในความเห็นสว่นตัว อยากจะเรยีก สทิธมินุษย์
ชน หรอื human rights วา่เป็นปัจจัยที ่หา้  
ซึง่ถอืวา่ เป็นปัจจัยพืน้ฐานในการดแูลจติใจ
มนุษย ์มนุษยค์นไหนโดนละเมดิฯ  ก็ตอ้ง
เรยีกวา่ กําลังอยูใ่นคกุ ในทีค่มุขงั หรอืเป็น 
นักโทษ ทีเ่ราเห็นๆ กันน่ันเอง  
 
เมือ่ ครัง้ทีแ่ลว้ ได ้เขยีนถงึ ปัจจัยที ่หา้ ไป
แลว้ มาครัง้ ก็อยากจะเขยีน ถงึ ปัจจัยที ่สอง 
คอื ทีอ่ยู ่อาศัย หรอื บา้น ไมว่า่ ทีไ่หน ใน
โลกนี ้ทกุๆ คนตอ้งการ มบีา้น เป็นเจา้ของ
บา้น การซือ้บา้น ถอืวา่ เป็นการลงทนุทีใ่หญ ่
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ทีส่ดุในชวีติมนุษย ์บางคนตอ้งใชเ้วลา เกอืบ
คอ่นชวีติ ในการผอ่นบา้น   สําหรับคนสว่น
ใหญต่อ้งผอ่นบา้น เมือ่เทยีบกับคนอกีสว่น
หนึง่ทีต่อ้งจา่ยคา่เชา่ เราอาจจะพดูวา่ คนเรา
ตอ้งจา่ย คา่ทีอ่ยูอ่าศัย ทัง้นัน้ ไมว่า่ จะผอ่น 
หรอื เชา่ / We have to pay for the place 
in which we live anyway…. แตก็่มคีวาม
แตกตา่งในเรอืงปลกียอ่ย เชน่ การเป็น
เจา้ของบา้น ก็อาจจะให ้ความภาคภมูใิจ 
ตา่งกัน และก็แน่นอนวา่ นานแคไ่หนจนกวา่
จะผอ่นหมด  แตร่าคาทีต่อ้งจา่ยรายเดอืน ไม่
เปลีย่นแปลง ซึง่การจา่ยคา่เชา่ ในแตล่ะปี ก็
อาจจะตอ้งปรับตามทีเ่จา้ของ landlord แจง้
มา 
 
สําหรับคนทีจ่ะซือ้บา้น สิง่สําคัญ รองจาก 
ตอ้งมเีงนิ และมสีทิธิ ์ในการขอกูเ้พือ่ซือ้บา้น
... คอื ตอ้งเขา้ใจ ตลาดบา้นดว้ย วา่ตอนนี ้
ตลาดเป็นของ คนซือ้ หรอื คนขาย หรอื พดู
อกี อยา่งก็คอื Demand and Supply การ
เขา้ใจในจดุนี ้จะทําใหผู้ซ้ ือ้ไดบ้า้นทีต่ัวเอง 
ตอ้งการจรงิๆ โดยทีไ่มต่ดัสนิใจผดิๆ ขัน้ตอน
ในการหาบา้น ในการซือ้ บา้นที ่นี ้ตอ้งผา่น
ตัวแทน ซึง่รายละเอยีด ในสว่นนี ้ตัวแทนจะ
ผูใ้หข้อ้มลู พรอ้ม เป็นทีป่รกึษา ชว่ยในการ
ตัดสนิใจ ก็จะไมล่งรายละเอยีดตรงนี ้ก็ตัวใคร
ตัวมัน ไปหาตัวแทน กันเอาเองนะ 
 
สําหรับตัวแทนทีจ่ะชว่ยใหคํ้าปรกึษา กับ
ลกูคา้ตัวเอง นอกจากตอ้งมใีบอนุญาต พรอ้ม
ประสบการณ์  แลว้ตอน มคีวามเขา้ใจ ลกูคา้ 
เป็นอยา่งมาก ถงึมากทีส่ดุ เพราะ ลกูคา้กําลัง
ตัดสนิใจ ครัง้ยิง่ใหญท่สีดุในชวีติ และอาจจะ
เป็นสญัญาระยะยาวเกอืบคอ่นชวีติเลยก็วา่ได ้
แตก็่ไมแ่น่เพราะ คนอเมรกิัน นยิมยา้ย บา้น
กันบอย่ มากกวา่ คนไทย หรอื เอเชยี อืน่ๆ 
แตก็่สําคัญเพราะ เป็นการลงทนุครัง้สําคัญ  
จะขอยกตัวอยา่ง ลกูคา้ ทีต่ัวแทนเขาสอนๆ
กันมาใหฟั้ง สกันดิหน่อย เผือ่วา่ ใครกําลังคดิ

จะซือ้บา้นจะไดรู้ว้า่ ตัวเอง เป็นลกูคา้กลุม่
ไหน และจะไดด้วูา่ ตัวแทนของตัวเอง นัน้รูใ้จ
ดไีหม ๊ 
 
กลุม่  ทศิเหนอื กลุม่นี ้มักจะเป็นคนที ่
ละเอยีด รอบครอบ ทกุๆอยา่ง ตอ้งม ี
หลักฐาน เอกสาร ทกุๆ อยา่งตอ้งเป็นไปตาม 
 
 
แผนทีว่างไว ้หา้ม ทําอะไร Surprises  
ตัวแทนตอ้งใชค้วาม เป็นมอือาชพี เป็นอยา่ง
มาก กับลกูคา้กลุม่นี ้
 
กลุม่ ทศิตะวนัตก เป็นคนทีม่ักจะคดิวา่ ตัวเอง
ทําไดด้กีวา่ คนอืน่เสมอ และคดิวา่ รายไดท้ี่
ตัวแทนได ้ไมส่มควรเพราะตัวเองทําไดด้กีวา่ 
และมักชอบให ้นําเสนอทกุๆ อยา่งในครัง้
เดยีวจบ  เป็นคนทีค่ดิเร็ว สรปุผลเร็ว ไม่
อดทนในการทีจ่ะฟังอะไร ยาวๆ ตอ้งสัน้ๆ 
สรปุผลทันที ่ โกรธงา่ยหายเร็ว  
 
กลุม่ทศิตะวนัออก กลุม่นีเ้ป็นมติรกับคนงา่ย  
ไมค่ดิวา่ ใครจะเป็นคนแปลกหนา้ แตเ่ป็น
เพือ่นทีย่ังไมไ่ดเ้จอกันเทา่นัน้เอง เวลา
ประชมุคนกลุม่นีค้ยุเรอืงงานสกั หา้นาท ีที่
เหลอื จะโดนลกูคา้กลุม่สมัภาษณ์  เขา
อยากจะรูจั้กตัวแทน มากกวา่ เรือ่งบา้น  เงนิ
ไมส่ําคัญเทา่มติรภาพ เวลาเสนอบา้นใหก้ลุม่ 
นีใ้หเ้ลอืกมาเองทีค่ดิวา่ ดทีีส่ดุ สําหรับเขา 
แลว้เขาจะเชือ่เพราะ เขาสมัภาษณ์ ตัวแทน
จนพอใจ และไวใ้จไปแลว้ เตรยีมตัวไวพ้รอ้ม
ทีจ่ะ hang out กับเขาใหม้ากๆ    
 
กลุม่ทศิใต ้เป็นคนที ่สนุกสนาน มากกวา่ งาน 
มักจะมขีอ้อา้งเพือ่ความสนุกสนาน ไมช่อบ
งานเอกสาร ทําไมไ่ด ้ไมช่อบเอาเลย มักจะ
ตัดสนิใจวนิาทสีดุทา้ย มกัจะเชือ่มั่นวา่ ตัวเอง
ตอ้งประสบความสําเร็จสงูสดุ ตัวแทนตอ้ง
ดแูลหรอืเอกสารใหเ้ขาดว้ย  
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คนกลุม่นีจ้ะไมย่อมจัดทีน่อน ตอนเชา้ ก็
เพราะ คดิวา่ ก็จะวางแผนวา่ จะกลับไป
นอนใหมค่นืนี ้จะจัดทําไม ??? 
 
ถงึแมว้า่ ลกูคา้แยกไวเ้ป็นกลุม่ๆ  แตก็่ไมม่ี
ใครทีจ่ะอยูใ่นกลุม่ใด กลุม่หนึง่ เสยีทีเ่ดยีว 
มักจะ มตีะวนัออกเฉียงเหนอื หรอื ตะวนัตก
เฉียงใต ้หรอื อืน่ๆ ไดเ้สมอ .....ก็พจิารณา
กันเอาเองนะ   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แดเ่จา้ของ “ศาลเจา้” 

โดย ขนมปาด ลา้นนา 
 
“ความเป็นธรรม” นําใหใ้จ “สนัต”ิ 
แตไ่ยรย้ํิาหมายทําลายศาล 
เอาอํานาจขาดใหญรั่บใชพ้าล 
ตลุาการตกตํา่น้ําครําคลอง 
 
ความเป็นธรรมทําชา้ก็หาใช ่
ความอธรรมนําไทยใหห้มน่หมอง 
ความอธรรมย้ํากดคดครรลอง 
ผลคอืผองชนเขาไมเ่หมายอม 
 
อํานาจใดในหลา้ก็คา่หมด 
ตําแหน่งยศทดคณูก็สญูผอม 
เมือ่ผูถ้กูปกครองผองไมย่อม 
ดั่งชะลอมผกุน้คนยอ่มทิง้ 
 
อันมนุษยส์ดุทา้ยก็ตายเกลีย้ง 
ควรอยูเ่พยีงเทา่คา่อยา่ยกหิง้ 
เห็นหัวคนเทา่คนคอืคนจรงิ 
มใิชล่งิหลอกเขาวา่เจา้ฟ้า! 
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สาสน์จากประธาน 
ภาคไีทยเพือ่สทิธมินุษยชน 

ดร. เพยีงดนิ รักไทย 
 

 
 
พีน่อ้งทีรั่กทกุทา่นครับ  นับแตว่ันรับใบจด
ทะเบยีนกอ่ตัง้ภาคฯี เมือ่วันที ่ 28 
มถินุายน  2555 เป็นตน้มา ภาคฯี ไมไ่ดห้ยดุนิง่  
โดยไดเ้ฝ้าสงัเกตสุถานการณ์ทางการเมอืงทีไ่ด ้
พัฒนาเขา้สูภ่าวะทีเ่ราตาสวา่งกนัอกีหลายรอบ 
จากเดมิทีเ่ห็นวา่ ประเทศไทยมเีหีย้และหา่บงการ
อยา่งโหดเหีย้ม เราก็ไดเ้ห็นถงึอนัตรายของกลไก
ทีห่ากนิรว่มกบัระบอบการเมอืงโบราณแบบไทย ๆ 
ทีต่อแหลไดอ้ยา่งไรท้ีต่แิละโหดรา้ยอยา่งไมน่่า
เชือ่วา่จะซอ่นอยูใ่นความมเีสน่หแ์บบไทย ๆ ของ
เราไดอ้ยา่งแนบเนยีนและยาวนาน โดยยงั
สามารถตอ่เชือ่มความเลวรา้ยมาถงึวันนีอ้ยา่งไม่
ลดละ  
 
หากเราดพูฤตกิรรมของนักการเมอืงประชาธปัิตย ์
ทหารไทยทีไ่มไ่ดถ้วายสตัยป์ฎญิาณตอ่ประชาชน 
สือ่ทีบ่ดิเบอืนความจรงิ กลุม่ธรุกจิทีใ่ชอ้ทิธพิลทกุ

ทางครอบงําประเทศดว้ยสนัดานผกูขาด กดขีแ่ละ
เอารัดเอาเปรยีบ รวมถงึขบวนการตลุาการทีแ่สดง
ตัวชนดิไมอ่ายจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีของตน 
และแมแ้ตเ่พือ่นรว่มชาตเิราทีย่งัมทีฏิฐ ิวาทกรรม 
และพฤตกิรรม อนัน่ารังเกยีจและทําลายกนัและ
กนั โดยเฉพาะวาทกรรมอนัเกดิจากโมหะจรติและ
จติใจโสมมทีห่ยาบกระดา้งของฝ่ายขวา (เชน่
กรณี นักการเมอืงฝ่ายคา้นหลายคน 
สือ่สารมวลชนไรสํ้านกึ เชน่ลน่ีาจัง ชยั ราช
วัตร  ฯลฯ เราจะเห็นไดว้า่ การจะเปลีย่นประเทศ
ไทยใหพ้น้จากความเลวรา้ยตา่ง ๆ ตอ้งอาศัยการ
ทํางานรว่มกนัของเลอืดไทยทีต่ืน่รูแ้ละรักใน
หลกัการประชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิ ในบรรยากาศ
แหง่การเคารพสทิธพิืน้ฐานของตนเองและเพือ่
มนุษยร์ว่มชาต ิดังนัน้ สทิธมินุษยชน จงึจะยงัเป็น
วาระทีเ่ราตอ้งรว่มกนัทําในชว่งเปลีย่นแปลงใหญ่
สําเร็จแลว้ 
 
งานของเราคงตอ้งมตีอ่ไปอกีนาน และเราคงตอ้ง
คดิพัฒนาองคก์รนี ้ใหม้อีทิธพิลและกําลังมากพอ 
ทีจ่ะสรา้งพันธกจิทัง้สามดา้น คอื การป้องปราม 
เยยีวยา และสรา้งเสรมิจติสํานกึแหง่การเคารพ
สทิธมินุษยชน  อยากขอเชญิพีน่อ้งชว่ยกนัรดน้ํา 
พรวนดนิ และดแูลรักษาใหต้น้กลา้ทีกํ่าลังฝังราก
อนัเขม้แข็งนี ้ไดเ้ตบิโตเต็มที ่ออกดอก ออกผล 
และแพรพั่นธุ ์หลอ่เลีย้งพีน่อ้งชาวไทย และเผือ่
แผไ่ปยงัเพือ่นตา่งชาตริอบ ๆ เราดว้ยในทีส่ดุ    
 
หากทา่นมขีอ้เสนอแนะ คําแนะนํา คําถาม หรอื
สนใจอยากชว่ยเหลอืงานของภาคฯี  กรณุาอเีมล์
ไปที ่4everche@gmail.com นะครับ  จะยนิดยี ิง่
ทีจ่ะสือ่สารกบัพีน่อ้งทกุทา่น   อนึง่ คณะกรรมการ
บรหิารชดุปัจจบุนันี ้จะหมดวาระลงในอกีไมก่ี่
เดอืนขา้งหนา้ และเราจะมกีารคัดเลอืกประธานฯ 
คนใหม ่และคณะกรรมการบรหิารชดุใหมใ่นเดอืน
ตลุาคม ศกนี ้ พีน่อ้งทีเ่ชือ่มัน่ใตแนวทางการสรา้ง
วัฒนธรรมทีเ่คารพสทิธมินุษยชน ไดโ้ปรด
พจิารณารว่มกนัสานตอ่สิง่ดงีามทีอ่งคก์รนีม้ ี
ศักยภาพทีจ่ะทําใหเ้กดิขึน้นะครับ  

 

 
ดว้ยรักและปรารถนาดเีสมอ 
                 เพยีงดนิ  

mailto:4everche@gmail.com
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ภาคไีทยเพือ่สทิธมินุษยชน    
THAI ALLIANCE FOR HUMAN RIGHTS  
 

 

เครดติ 

ภาคไีทยเพือ่สทิธมินุษยชน 
ขอขอบพระคณุทา่นตา่ง ๆ ดังตอ่ไปนี ้
 

• ผูเ้ขยีนบทความทกุทา่น 
• คณะกรรมการบรหิารและ

บอรด์อํานวยการทกุทา่น 
• คณะกรรมการปฎบิัตงิาน และ

คณะอนุกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ  
• เจา้ของลขิสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้งทกุ

ทา่น 
• และทีส่ําคัญทีส่ดุ สมาชกิภาคี

ฯ ทีอ่า่น และสง่ตอ่ นะจ๊ะ  
 
บอรด์อาํนวยการ 
 
คณุเอนก ซานฟราน   ประธาน 
อาจารยช์พูงษ์ ถีถ่ว้น กรรมการบอรด์ 
คณุวูด๊ไซด ์ นวิยอรค์ กรรมการบอรด์ 
คณุดนู ชยัชนะ  กรรมการบอรด์ 
ดร. แครี ่ครทูลิลา่ กรรมการบอรด์ 
ดร. พลามัน แกฟ๊ทอ้ฝ กรรมการบอรด์ 
ดร. เพยีงดนิ รักไทย กรรมการบอรด์ 
 
คณะกรรมการบรหิาร 
 
ดร. เพยีงดนิ รักไทย ประธาน 
คณุไซมอ่น  กรรมการ 
คณุซ ู  กรรมการ 
คณุลลิลี ่ กรรมการ 
คณุพารา  กรรมการ 
คณุแซม  กรรมการ 
 
และทมีงานในซานฟรานซสิโก ทีไ่มต่อ้งการ
เปิดเผยชือ่ ณ ทีน่ี ้
 

และขอขอบคณุพีน่อ้งทีรั่บคําเชญิและกําลัง
ชว่ยเหลอืงานในคณะอนุกรรมการดา้นตา่ง ๆ 
ดังนี ้
 

• คณะอนุกรรมการดา้นเสรภีาพ 
• คณะอนุกรรมการดา้นนักโทษ

การเมอืง 
• คณะอนุกรรมการดา้นเสรมิสรา้ง

จติสํานกึแหง่การเคารพสทิธมินุษยชน 
 

 

 
 

ป้องปราม เยยีวยา และสรา้งเสรมิ 
เราทกุคนสามารถมสีว่นรว่มได ้
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