
 

 

 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง 

เพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) 
  กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 

 



 ๒ 

สารบัญ 
ค าน า              ๗ 

ส่วนที่ ๑ บทน า ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการ        ๘ 
 ๑.๑ การก่อตั้ง คอป.          ๘  

๑.๑.๑ ที่มาและความส าคัญในการก่อตั้ง        ๘ 
๑.๑.๒ การแต่งตั้งกรรมการ         ๘ 
๑.๑.๓ อ านาจหน้าที่         ๑๐ 
๑.๑.๔ หลักการ ปรัชญา แนวคิดและยุทธศาสตร์การด าเนินงาน    ๑๐ 
๑.๑.๕ การตั้งคณะที่ปรึกษา        ๑๔ 

๑.๒ การบริหารจัดการ          ๑๕ 
๑.๒.๑ บุคลากร         ๑๕ 
๑.๒.๒ งบประมาณ         ๑๖ 
๑.๒.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ      ๑๗ 

๑.๓ ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น        ๑๘ 
 ๑.๓.๑ หนว่ยงานภายในประเทศ       ๑๘ 
 ๑.๓.๒ ความร่วมมือกับต่างประเทศ       ๑๙ 

๑.๔ กิจกรรมหลักของคณะกรรมการ       ๒๓ 
๑.๔.๑ กิจกรรมของ คอป.        ๒๓ 

 (๑) การจัดเวทีเสวนา        ๒๓ 
 (๒) การประชุม        ๒๓ 
 (๓) การจัดท ารายงานความคืบหน้า คอป.     ๒๓ 
 (๔) การจัดท าข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและสาธารณชน   ๒๔ 

 (๕) โครงการส ารวจและบันทึกค าบอกเล่าผู้ได้รับผลกระทบจาก   ๒๘ 
  เหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศไทย 
  (Statement Taking)       

๑.๔.๒ กิจกรรมของคณะอนุกรรมการ      ๓๐ 
(๑) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง    ๓๐ 

 ๑. การประชุม        ๓๑ 
 ๒. การจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนงานของคณะอนุกรรมการ  ๓๑ 
 ๓. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น     ๓๒ 

(๒) คณะอนุกรรมการเยียวยา ฟ้ืนฟ ูและป้องกันความรุนแรง   ๓๒ 
 ๑. การประชุม        ๓๓ 
 ๒. ด าเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เหยื่อ     ๓๓ 
 ๓. การจัดเวทแีลกเปลี่ยนความคิดเห็น     ๓๓ 
 ๔. ประสานหน่วยงานภาครัฐ และพบผู้น าทางศาสนา   ๓๔ 
 ๕. การลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกคุมขังร่วมกับกรมสุขภาพจิต  ๓๔ 

 



 ๓ 

 ๖. การจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนการเยียวยา   ๓๔ 
 และฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบ      

 ๗. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับ   ๓๕ 
  ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง     

(๓) คณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ  ๓๖ 
 ๑. การประชุม        ๓๖ 

 ๒. การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ    ๓๗ 
 ๓. การจัดเวทีสาธารณะเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในงานวิจัย   ๓๘ 

(๔) คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์เพ่ือความปรองดอง   ๔๐ 
  ๑. การประชุม        ๔๐ 

 ๒. การเปิดพ้ืนที่ในการสร้างความปรองดอง     ๔๐ 
 ๓. การสื่อสารสาธารณะ       ๔๒ 
 ๔. การเข้าพบ และการมาเยือนของ H.E. Mr. Kofi Annan   ๔๓ 
 อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ และ H.E. Mr. Martti  
 Ahtisaari อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์      

ส่วนที่ ๒ สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น      ๔๔ 
๒.๑ บทน า          ๔๔ 

  ๒.๑.๑ การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง   ๔๔ 
๒.๑.๒ หลักการและแนวคิดในการตรวจสอบและค้นหาความจริง    ๔๕ 

  ๒.๑.๓ กรอบแนวคิดการด าเนินการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ    ๔๕ 
  และค้นหาความจริง         

๒.๑.๔ วิธีการด าเงินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง  ๔๖ 
๒.๑.๕ ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบและค้นหาความจริง      ๕๑ 

๒.๒ ล าดับเหตุการณ์และสถานการณ์ทางการเมืองหลังประกาศใช้    ๕๓ 
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุธทศักราช ๒๕๔๐ และช่วงปี ๒๕๕๓   

๒.๒.๑ บริบททางการเมืองก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง    ๕๓ 
      ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐      
๒.๒.๒ บริบททางการเมืองระหว่างใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ๕๓ 
      พุทธศักราช ๒๕๔๐        
๒.๒.๓ การรัฐประหารวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙     ๕๙ 
๒.๒.๔ บริบททางการเมืองระหว่างใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ๖๑ 
      พุทธศักราช ๒๕๕๐         
๒.๒.๕ เหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์ความรุนแรงในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ๖๓ 
๒.๒.๖ เหตุการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญและเหตุการณ์ความรุนแรง   ๖๗ 
      ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓      
๒.๒.๗ ล าดับเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓  ๗๓ 

 



 ๔ 

๒.๓ ข้อค้นพบเฉพาะกรณีในการตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วง   ๙๐ 
เดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓      
๒.๓.๑ ความรุนแรงที่สถานีดาวเทียมไทยคม วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ๙๑ 
๒.๓.๒ เหตุการณว์ันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ความรุนแรงในเหตุการณ ์   ๙๔ 
  สะพานมัฆวานรังสรรค์ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สี่แยกคอกวัว 
   หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา และในสวนสัตว์ดุสิต      
๒.๓.๓ วันที่ ๑๔ เมษายน นปช. ยุติการชุมนุมบนถนนราชด าเนิน   ๑๑๓ 
   และย้ายมาชุมนุมรวมกันที่สี่แยกราชประสงค์เพียงแห่งเดียว 
   และเริม่เสริมที่มั่นการชุมนุมท่ีสี่แยกราชประสงค์     
๒.๓.๔ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ความรุนแรงบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  ๑๑๕ 
๒.๓.๕ วันที่ ๑๓ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ความรุนแรงบริเวณ  ๑๑๖ 
   สี่แยกศาลาแดงก่อน ศอฉ.ปิดล้อมพ้ืนที่ชุมนุม     
๒.๓.๖ ศอฉ.ใช้มาตรการปิดล้อมการชุมนุมของ นปช. และความรุนแรง  ๑๑๙ 
   ระหว่างมาตรการปิดล้อมช่วงวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
๒.๓.๗ การเสียชีวิต พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ๑๒๐ 
๒.๓.๘. การชุมนุมย่อยและความรุนแรงในพื้นที่นอกแนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ ๑๒๔ 
๒.๓.๙ ความรุนแรงบริเวณศาลาแดง – สีลม – สวนลุมพินี -    ๑๒๕ 
   ถนนพระรามท่ี ๔ – บ่อนไก่ - ถนนวิทยุ ช่วงปฏิบัติการปิดล้อม 
   วันที่ ๑๓ - ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓      
๒.๓.๑๐ เหตุการณ์บริเวณถนนราชปรารภ แยกสามเหลี่ยมดินแดง   ๑๓๑ 
   และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
๒.๓.๑๑ เหตุการณ์ความรุนแรงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ๑๔๒ 
๒.๓.๑๒ เหตุการณ์บริเวณวัดปทุมวนาราม วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ๑๔๘ 
๒.๓.๑๓. การเผาสถานที่ในกรุงเทพมหานคร     ๑๕๔ 

๒.๔. พฤติการณ์ของคนชุดด าที่ใช้ความรุนแรงและอาวุธสงคราม โดยปรากฏตัว  ๑๕๗ 
      อยู่ในพื้นท่ีชุมนุม          

๒.๔.๑ เหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓    ๑๕๗ 
  ๒.๔.๒ เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณถนนพระราม ๔ – บ่อนไก ่   ๑๕๘ 
      และถนนราชปรารภ        

 ๒.๔.๓ พบว่าเคยมีการปราศรัยบนเวทีในเดือนมกราคม ๒๕๕๓ เกีย่วกับ   ๑๖๐ 
       “กองก าลังไม่ทราบฝ่าย”       

๒.๕ ข้อค้นพบเกี่ยวกับพฤติการณ์การชุมนุมระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม   ๑๖๑ 
   พ.ศ. ๒๕๕๓          
๒.๖. การใช้ก าลังและอาวุธในการควบคุมฝูงชนและการสลายการชุมนุม   ๑๗๔ 
๒.๗ ข้อค้นพบเกี่ยวกับกรณีผู้สูญหาย การซ้อมทรมาน และการข่มขืน    ๑๙๓ 
 
 



 ๕ 

ส่วนที่ ๓ สาเหตุและรากเหง้าของปัญหา       ๑๙๗ 
 ๓.๑ ที่มาและความส าคัญ       ๑๙๗ 
 ๓.๒ วธิีการศึกษาวิจัยและแนวทางการด าเนินงาน     ๑๙๗ 

 ๓.๓ การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย   ๑๙๙ 
๓.๓.๑ ระยะเริ่มแรกของความขัดแย้ง หรือระยะบ่มเพาะ   ๒๐๐ 
   ความขัดแย้ง (latent tension)      

 ๓.๓.๒ ระยะความขัดแย้งปรากฏ (overt conflict)     ๒๐๓ 
๓.๓.๓ ระยะความขัดแย้งในระดับการช่วงชิงอ านาจ (power struggle)   ๒๐๗ 
   และการเกิดความรุนแรง (violence)      

๓.๔ สรุป         ๒๑๖ 

ส่วนที่ ๔ เหยื่อ และการเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อ      ๒๑๘ 
 ๔.๑ ทฤษฎี แนวคิดทางการด าเนินการ เยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันความรุนแรง  ๒๑๘ 
   กรณีมีเหตุการณ์ ไม่สงบทางการเมือง      

๔.๑.๑ นิยาม ความหมายของการชดเชย (Reparation)   ๒๑๘ 
๔.๑.๒ ความส าคัญของการชดเชย      ๒๑๘ 
๔.๑.๓ ลักษณะและประเภทของการชดเชย     ๒๑๙ 
๔.๑.๔ บุคคลที่เข้าข่ายได้รับการชดเชย     ๒๒๐ 
๔.๑.๕ ผู้ที่รับผิดชอบในการให้การชดเชย     ๒๒๑ 

 ๔.๒ มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวกับการก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์  ๒๒๒ 
   การเยียวยาในต่างประเทศ        

 ๔.๓ แนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ๒๒๒ 
 ๔.๓.๑ มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวกับก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์  ๒๒๓ 
  การเยียวยาของประเทศไทย       
 ๔.๓.๒ การเยียวยาความเสียหายในกรณีความรุนแรงทางการเมือง  ๒๒๓ 
 ๔.๔ องค์กรและวิธีการเยียวยาส าหรับผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางการเมือง ๒๓๓ 

 ๔.๕ สรุปผลการรายงานและการติดตามความคืบหน้าการเยียวยาผู้ได้รับ  ๒๓๔ 
   ผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง     

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ         ๒๓๙ 
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการน าข้อเท็จจริงของเหตุการณ์   ๒๓๙ 
  และรากเหง้าของความขัดแย้งมาเปน็บทเรียนในการสร้างความปรองดองที่ยั่งยืน  

๕.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมาปรับใช้ ๒๔๒ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม   ๒๔๖ 
๕.๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล    ๒๕๑ 
  และการเคารพสิทธิมนุษยชน ในสังคมไทย      
๕.๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานของสังคมไทย   ๒๕๓ 
๕.๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ     ๒๕๔ 
๕.๗ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์      ๒๕๕ 



 ๖ 

๕.๘ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อ        ๒๕๘ 
๕.๙  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทหาร       ๒๖๑ 
๕.๑๐ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการชุมนุมและสิทธิผู้ชุมนุม     ๒๖๒ 
๕.๑๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทและการคุ้มครองของหน่วยแพทย์   ๒๖๖ 
  พยาบาล หน่วยบรรเทา สาธารณภัย ในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือ 
  ทางด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ความขัดแย้ง     
๕.๑๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันศาสนา    ๒๖๗ 
๕.๑๓ ข้อเสนอแนะในการเผยแพร่รายงานฉบับสุดท้าย    ๒๖๘ 
๕.๑๔ แนวทางการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ คอป.      ๒๖๙ 

ภาคผนวก (Annexes)           

 

 

 

 



 ๗ 

ค าน า 
 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการ
ปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือ
การปรองดองแห่งชาติ (คอป.) โดยมีศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร เป็นประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๘ ท่าน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงที่เป็นรากเหง้าของ
ปัญหาความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรง โดยมีเป้าหมายที่จะให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และการ
เยียวยาอันจะน าไปสู่การป้องกันมิให้เกิดเหตุความรุนแรงและความเสียหายอีกในอนาคต เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดความปรองดองในประเทศไทยระยะยาวต่อไป โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี ตั้งแต่
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ –  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คอป. ได้จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการ กระบวนการรับฟัง
ข้อมูลและความเห็น ตลอดจนการลงพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการตรวจสอบค้นหาความจริง การศึกษา
รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง การเยียวยาและฟ้ืนฟู และการเสนอมาตรการเพ่ือลดความขัดแย้ง
และส่งเสริมให้เกิดความปรองดองในประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสาธารณชน รวมทั้งได้จัดท า
รายงานความคืบหน้าของการท างานทุกรอบ ๖ เดือน เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสาธารณชน รวม ๓ 
ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔) ครั้งที่ ๒ (๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 
– ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔) และครั้งที่ ๓ (กรกฎาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) อันถือได้ว่าเป็นการ
เสนอผลการตรวจสอบ ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไป
ปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สังคมได้รับทราบเป็นระยะ ๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

รายงานฉบับสมบูรณข์องคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการ
ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ฉบับนี้ เป็นบทสรุปการด าเนินงานของ คอป. ตลอดช่วงเวลาการท างาน
เมื่อครบ ๒ ปี ซึ่งจะมีเนื้อหาครอบคลุมภารกิจทั้งหมดตั้งแต่ข้อมูลเบื้องต้นของ คอป. งบประมาณ 
บุคลากร ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ การตรวจสอบและค้นหาความจริง 
การศึกษาวิจัยรากเหง้าของปัญหา การเยียวยาและฟ้ืนฟู รวมถึงข้อเสนอแนะอันเป็นแนวทางในการ
สร้างความปรองดองในชาติ โดยมีประเด็นส าคัญต่างๆ ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว  

คอป. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความสนใจติดตาม สนับสนุนการด าเนินการ 
และขยายแนวคิดของ คอป. ให้สังคมได้รับทราบตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา งานตามภารกิจของ คอป.  
แม้จะสิ้นสุดลงตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ แต่การสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชาติคงต้องใช้เวลา
และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม คอป. หวังว่าข้อเท็จจริง ข้อค้นพบ และ
ข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานฉบับสมบูรณ์นี้ จะเป็นส่วนผลักดันที่ส าคัญให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และสังคมได้เข้าใจบนข้อมูลเดียวกัน และร่วมมือร่วมใจกันคิด สานต่อให้เกิดความปรองดอง 
ของประเทศต่อไป 

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) 
กันยายน ๒๕๕๕ 

 



 ๘ 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

๑.๑ การก่อตั้ง คอป.  

 ๑.๑.๑ ที่มาและความส าคัญในการก่อตั้ง  

 ตามที่ได้มีเหตุการณ์ความไม่สงบ และความรุนแรงในประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ อันน ามาซึ่งความสูญเสียและความเสียหาย 
อย่างประมาณค่ามิได้สู่สังคมและประเทศไทย รวมทั้งส่งผลกระทบในทางลบต่อทุกภาคส่วนของสังคม 
โดยยังมีประเด็นข้อสงสัยที่ยังไม่สามารถค้นหาและท าความจริงให้ปรากฏเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ  
ให้เป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมไทยและนานาประเทศได้ จึงต้องมีการตรวจสอบและค้นหาความจริง
และข้อเท็จจริงที่เป็นรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง และเหตุการณ์ความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็น  
ความรุนแรงในการชุมนุมทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ  
ทางร่างกายและจิตใจ ความเสียหายของทรัพย์สิน และความเสียหายในรูปแบบอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น 
ในช่วงที่ผ่านมาให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ถึงสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งที่สั่งสมจนท าให้เกิด  
ความแตกแยกในสังคม ความตึงเครียดและขัดแย้งทางการเมือง โดยมีเป้าหมายที่จะให้เกิด  
ความเข้าใจร่วมกันและการเยียวยา และป้องกันมิให้เกิดเหตุความรุนแรงและความเสียหายซ้ าอีกใน
อนาคต ทั้งนี้ ต้องมุ่งเน้นการใช้มาตรการเชิงสมานฉันท์ รวมถึงความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และความ
ยุติธรรมทางสังคม การฟ้ืนฟูและเยียวยาเหยื่อและผู้เสียหาย เพ่ือสมานบาดแผลทางสังคมและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสั นติ ถ้อยทีถ้อยอาศัย และยอมรับความแตกต่าง 
ทางความคิดเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความปรองดองในประเทศไทยระยะยาวต่อไป คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบในหลักการให้มีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความ
จริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) หรือ Truth for Reconciliation Commission of Thailand 
(TRCT) และแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการดังกล่าว๑  

 ๑.๑.๒ การแต่งตั้งกรรมการ 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร เสนอ
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ให้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหา 
ความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓๒ เพ่ือให้มีคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
มีความอิสระ และความเป็นกลางเป็นผู้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ แนวทาง และก าหนดเวลา  
ที่ก าหนดไว้ โดยให้ค านึงถึงความหลากหลายของสาขาวิชา และประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง  

                                                 
๑ หนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ ๐๕๐๓/๙๒๘๒ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

อนุมัติหลักการและเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ  
ผนวก ๑ 

๒ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง ลงวันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ และเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผนวก ๒ 



 ๙ 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริง
เพ่ือการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการดังกล่าว และคณะกรรมการที่ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น
อีก ๘ คน  เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นกลางของคณะกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร 
เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเองทั้งหมดจากบุคคลที่มีผลงาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 
เกี่ยวกับการตรวจสอบและค้นหาความจริง การเยียวยาฟ้ืนฟู การลดความขัดแย้ง หรือการป้องกัน 
ความรุนแรง และความสูญเสีย ซึ่งในขั้นตอนการทาบทามและสรรหากรรมการ ได้รับเกียรติอย่างสูง 
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม  
โดยมาจากหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งได้แสดงออกถึงความเสียสละที่จะเข้ ามาร่วมปฏิบัติภารกิจ 
ในต าแหน่งกรรมการเพิ่มจากภาระหน้าที่ประจ าของตน   
 คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ และ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ จึงประกอบด้วย๓  

๑. ศาสตราจารย์คณิต  ณ นคร  ประธานกรรมการ  
๒. นายกิตติพงษ ์    กิตยารักษ ์ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์จุฑารัตน์   เอ้ืออ านวย กรรมการ  
๔. รองศาสตราจารย์เดชา  สังขวรรณ กรรมการ  
๕. นายมานิจ   สุขสมจิตร กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย   คงสกนธ์  กรรมการ 
๗. นายสมชาย   หอมลออ กรรมการ  
๘. นายสรรพสิทธิ์    คุมพ์ประพันธ์ กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการ๔ 
๑๐. นายวิศิษฏ์     วิศิษฏ์สรอรรถ เลขานุการ๕ 
๑๑. นายวิทยา   สุริยะวงค ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นายพิรียุตม์   วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ คอป. 
ไว้ในขอ้ ๔ ดังนี้  

๑. ตรวจสอบและค้นหาความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน
เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมตลอดถึงประเด็นที่เป็นรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งและ
เหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  

๒. เยียวยาและฟ้ืนฟูบุคคล สังคม องค์กร และสถาบันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และความยุติธรรม
ทางสังคม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความปรองดองในประเทศต่อไป  

                                                 
๓ ค าสั่ง คอป. ที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และ ค าสั่ง คอป. ที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผนวก ๓ 
๔ ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 
๕ ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ 



 ๑๐ 

๓. วางมาตรการเพ่ือลดความขัดแย้งในสังคมไทย และป้องกันมิให้เกิดเหตุความรุนแรง
และความสูญเสียขึ้นอีกในอนาคต   

 ๑.๑.๓ อ านาจหน้าที่  

 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าว จึงก าหนดให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท ารายงานความคืบหน้าของ  
การท างานทุกรอบหกเดือน รวมทั้งรายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและสาธารณชน จัดให้มีการศึกษาวิจัยท าความกระจ่างกับรากเหง้าของปัญหาทั้งในทาง
กฎหมาย การเมืองและประวัติศาสตร์ที่ส่งผลให้เกิดความแตกแยกและความรุนแรง จัดให้มีเวที
สาธารณะ การประชุม เพ่ือรับฟังข้อมูลและความเห็น เสนอผลการตรวจสอบและศึกษาและให้
การศึกษากับสังคมเป็นระยะๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสาธารณชน เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือคุ้มครองบุคคลผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งเยียวยาและชดเชยความเสียหายที่
เกิดข้ึน เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสาร วัตถุ หรือ
ข้อมูลมาเพ่ือประกอบการพิจารณา และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน มอบหมายหรือจ้าง
องค์กร คณะบุคคลหรือบุคคลให้ด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๒ ปี 

 อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับมอบหมายดังกล่าวแล้ว คอป. ได้มีการปรึกษาหารือและระดม
ความคิดร่วมกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ได้ข้อสรุปว่าแนวทางที่ คอป.  
จะด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการน าสังคมไทยก้าวข้ามความขัดแย้งและส่งเสริมให้เกิดความ
ปรองดองได้นั้น คอป. ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการต้องน าแนวทางว่าด้วยเรื่องความยุติธรรมใน
ระยะเปลี่ยนผ่านมาปรับใช้ ส าหรับในประเทศไทยแม้ความขัดแย้งอาจไม่รุนแรงเท่าบางประเทศ และ
ความขัดแย้งยังไม่สิ้นสุดซึ่งท าให้สถานการณ์ต่างจากประเทศส่วนใหญ่ที่น าเรื่องนี้มาใช้ แต่การน า
ประสบการณ์ต่างประเทศมาปรับใช้ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ และ
เนื่องจากแนวคิดในเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหม่จึงต้องใช้เวลาในการสื่อสารให้สังคมได้รับทราบและเรียนรู้
ร่วมกันต่อไป 

 ๑.๑.๔ หลักการ ปรัชญา แนวคิดและยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริง 
เพ่ือการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการดังกล่าว และคณะกรรมการที่ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น
อีก ๘ คน เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นกลางของคณะกรรมการ ศาสตราจารย์  ดร. คณิต ณ นคร  
เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเองทั้งหมดจากบุคคลที่มีผลงาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 
เกี่ยวกับการตรวจสอบและค้นหาความจริง การเยียวยาฟ้ืนฟู การลดความขัดแย้ง หรือการป้องกัน 
ความรุนแรง และความสูญเสีย ซึ่งในขั้นตอนการทาบทามและสรรหากรรมการ ได้รับเกียรติอย่างสูง 
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม  
โดยมาจากหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งได้แสดงออกถึงความเสียสละที่จะเข้ามาร่วมปฏิบัติภารกิจ  
ในต าแหน่งกรรมการเพิ่มจากภาระหน้าที่ประจ าของตน   
 



 ๑๑ 

 คอป. ได้ยึดหลักการ ปรัชญา และแนวคิดส าคัญๆ ในการปฏิบัติภารกิจดังนี้ 

 ๑. คอป. ยึดหลักความเป็นอิสระและความเป็นกลางเป็นหลักการส าคัญในการท างาน โดย 
 ๑.๑ ให้ความส าคัญกับการด าเนินการตรวจสอบค้นหาความจริง และการน าเสนอโดย
ปราศจากอคติ ไม่น าเสนอเฉพาะมุมมองที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หรือเพราะมีอ านาจสนับสนุนและ
ไม่ยืนยันว่ามุมมองที่อยู่ระหว่างกลางของมุมมองต่างๆ เป็นมุมมองที่ถูกต้อง   
 ๑.๒ ค านึงถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในสังคมไทยที่ผูกโยงกับบริบท 
ทางสังคมและภูมิหลังความเป็นมาของแต่ละฝ่าย ประกอบการท างาน  
 ๑.๓ กรณีที่พบข้อเท็จจริงซึ่งอาจเป็นประเด็นการถกเถียงโต้แย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ คอป.  
จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการโต้แย้งกับคู่กรณีหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากข้อเท็จจริงนั้น 
มีความเป็นกลางโดยตัวเองแล้ว  
 ๑.๔ คอป. จะพิจารณาเปิดเผยความจริงเป็นระยะๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยค านึงถึง
บรรยากาศความปรองดองในสังคมเป็นส าคัญ 

 ๒. รับฟังข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ รวมทั้งแสวงหาแนวร่วมที่พร้อมจะให้การสนับสนุน 
การด าเนินงานของ คอป. ซึ่งเป็นกลไกที่กระบวนการทางสังคมสร้างขึ้น  โดยที่คอป.ตระหนักดีว่า 
การแสวงหาทางออกที่เหมาะสมในการแก้ไขวิกฤตปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนที่มีความส าคัญยิ่ง จึงควรเปิดพ้ืนที่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอเกี่ยวกับทางออกที่เป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไข และในมุมมองของกลุ่มต่างๆ ทั้งที่มีความเหมือน
และแตกต่างกัน ทั้งนี้ คอป. จะท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่กลางเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเปิดเผยข้อเท็จจริง 
เสนอแนะข้อเสนอและประเด็นส าคัญๆ ที่น าไปสู่การปรองดองทางสังคม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
ได้ใช้พ้ืนที่นี้ในการแสดงอารมณ์ความรู้สึก ความประสงค์ ความคาดหวัง ตลอดจนเสนอข้อเรียกร้อง
ของแต่ละฝ่ายที่มีต่อกัน โดยมี คอป. ท าหน้าที่เป็นคนกลางด าเนินการในกระบวนการหาข้อมูล 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการของทุกฝ่าย และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือน าไปสู่
การสร้างความปรองดองของประเทศต่อไป 

 ๓ . ยืนยันให้ประชาคมโลกเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยว่าแม้จะมีสถานการ ณ์ 
ความขัดแย้งระดับรุนแรงเกิดขึ้น แต่ประเทศสามารถพัฒนากลไกการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
โดยคนกลางในรูปของ “คณะกรรมการอิสระ” เพ่ือด าเนินภารกิจส าคัญและสามารถรับมือกับ 
ความขัดแย้ งดั งกล่ าวได้อย่ างเหมาะสมเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ ขณะเดียวกัน 
ก็ไม่ปฏิเสธความร่วมมือรูปแบบต่างๆ ของมิตรประเทศภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมจ าเป็น โดยเฉพาะ 
ความร่วมมือทางวิชาการ 

 ๔. ให้ความส าคัญกับระบบ “การตรวจสอบโดยประชาชน” (Public Accountability)  
โดยคอป. ตระหนักถึงความสนใจต่อเหตุการณ์ความไม่สงบและสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ
ทั้งของประชาชนในประเทศและประชาคมระหว่างประเทศ และตระหนักถึงการเป็นองค์กรที่มีความ
เป็น อิสระและเป็นกลางที่ ได้ รั บมอบหมายจากรั ฐบาล  ประกอบ กับ เ พ่ือความโปร่ ง ใส 
ในการท างาน คอป. จึงให้ความส าคัญกับระบบ “การตรวจสอบโดยประชาชน” เพ่ือให้เกิดความเชื่อ
ศรัทธาของประชาชนในประเทศและของประชาคมระหว่างประเทศ กล่าวคือ ในการท างานของ คอป. 
นั้น นอกจาก คอป. จะต้องรายงานต่อรัฐบาลแล้ว ยังต้องรายงานต่อประชาชนและเปิดเผยรายงานต่อ



 ๑๒ 

ประชาคมระหว่างประเทศด้วย และ โดยมั่นใน “การตรวจสอบโดยประชาชน” ตลอดเวลา 
ในการท างาน  

 ๕. ให้ความระมัดระวังต่อกรณีที่อาจก้าวล่วงต่อหลักการ พิจารณาคดีของศาลยุติธรรม 
ขณะเดียวกัน คอป. ไม่ละเลยโอกาสที่จะเสนอแนะข้อเสนอที่เป็นประโยชน์สูงสุดเพ่ือการปรองดอง
ของสังคม ทั้งนี้  คอป. ตระหนักดีว่า คอป. ไม่ใช่องค์กรด้านตุลาการหรือกระบวนการยุติธรรม  
ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเพ่ือตัดสินคดีหรือชี้ว่าใครถูกใครผิด สมควรต้องถูกลงโทษทางกฎหมายหรือไม่  
แต่จะมุ่งเน้นหลักความเป็นอิสระและความเป็นกลางไว้สูงสุด 
 ๖. น าหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice)๖ มาปรับใช้ 
ในการด าเนินงาน โดยศึกษาจากนานาประเทศที่มีประสบการณ์ความขัดแย้งระดับรุนแรงเกิดขึ้นและ

                                                 
๖ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) เป็นกระบวนการที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ 

ที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และเป็นกลไกในการน าพาสังคมไปสู่สันติภาพ การปรองดอง และ 
ความเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้สังคมได้เดินหน้าต่อไปโดยที่ เหตุการณ์รุนแรงจะไม่ย้อนกลับมาอีกครั้ ง   
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นในปลายทศวรรษ ๑๙๘๐ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในละติน 
อเมริกา และในยุโรปตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้มีความยุติธรรมเกิดขึ้นในภูมิภาคเหล่านี้หลังเกิด
เหตุการณ์ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางจากระบอบการปกครองแบบเก่า ต่อมาแนวคิดและการด าเนิน
กระบวนการนี้ได้แพร่หลายและถูกน าไปใช้ในหลายๆ ประเทศที่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรง เช่น อาร์เจนตินา ชิลี 
แอฟริกาใต้ เอลซัลวาดอร์ เฮติ ติมอร์ตะวันออก ฯลฯ 
  ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน เป็นการเช่ือมโยงแนวคิดสองแนวคิดเข้าด้วยกัน คือ การเปลี่ยนผ่าน 
(transition) กับ ความยุติธรรม (justice) ในขณะที่การเปลี่ยนผ่าน คือ การที่สังคมได้เกิดกระบวนการกระท าให้เกิด
การเปลี่ยนผ่านระบอบทางการเมือง (political transformation/regime change) เช่น จากระบอบเผด็จการ 
(authoritarian) หรือการปกครองแบบกดขี่อื่นๆ (repressive rule) ไปสู่ระบอบประชาธิปไตย (transition to 
democracy) หรือใช้ในความหมายของการเปลี่ยนผ่านจากความขัดแย้งของคนในสังคมไปสู่สันติภาพและ 
ความมั่นคง 
  ประเทศท่ีน าความยุติธรรมในระยะเปลีย่นผ่านมาปรับใช้ มักเป็นกรณีทีก่ระบวนการยุติธรรมในระบบปกติ
มีข้อจ ากัดที่ไมส่ามารถน ามาใช้กับสภาพความขดัแย้งท่ีมีสาเหตุที่ซบัซ้อนกว่าอาชญากรรมทั่วไป และมผีู้เข้าไป
เกี่ยวข้องจ านวนมาก ท้ังเหยื่อและผู้กระท าผิด นอกจากน้ี การใช้กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ปกติที่มีพ้ืนฐานอยู่บนการลงโทษ อาจไมส่ามารถท าให้สังคมก้าวข้ามความขัดแย้งไปสูส่ันตภิาพได้ แนวคิดในเรื่องนี้
จึงพัฒนาขึ้นโดยพิจารณาแนวทางที่จะน าไปสู่การแกไ้ขความขัดแย้ง ซึ่งอาจด าเนินการได้หลายวิธี จากประสบการณ์
ของต่างประเทศ มาตรการที่น ามาใช้อาจจะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่างข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของ
สถานการณ์ในแต่ละประเทศดังนี ้

๑. Criminal Prosecutions คือ การฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด ซึ่งมีส่วนต้องรับผิดชอบ 
(accountable) ต่อเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้น เป็นองค์ประกอบประการหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ความ
รุนแรงเกิดขึ้นอีก 

๒. Truth Commissions คือ กระบวนการสร้างความจริง (establish the truth) ที่ได้จากการไต่สวน 
สอบสวน (inquiry) ค้นหาความจริง (truth seeking) ในช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (focus on the past) เพื่อเปิดเผย
ความจริงให้เหยื่อหรือครอบครัวของเหยื่อและสังคมโดยรวมได้ทราบในรายละเอียดเหตุการณ์อย่างถูกต้องแท้จริง   
อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ได้รับผลกระทบได้แสดงออก 

๓. Restoration Programs คือ การให้ความช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา และฟื้นฟูแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความรุนแรง ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ทรัพย์สิน และรวมไปถึงการกล่าวค าขอโทษจากคู่ปรปักษ์อย่าง
เป็นทางการ (official/state apologies) 



 ๑๓ 

ไม่สามารถใช้กระบวนการยุติธรรมตามปกติในการแก้ไขปัญหาได้ จะมีการน าหลักการเรื่อง 
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมาใช้ในการด าเนินงาน โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้น  
เพ่ือตรวจสอบค้นหาความจริงและด าเนินการให้เกิดความปรองดองที่เรียกว่า  Truth and 
Reconciliation Commissions (TRCs) ซึ่งโดยทั่วไปจะได้รับมอบอ านาจจากรัฏฐาธิปัตย์ และ 
มีอ านาจด าเนินการเพ่ือให้เกิดการปรองดองอย่างเต็มที่ รวมตลอดถึงอ านาจในการหาผู้รับผิด  
ในลักษณะของการสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรม แต่จากอ านาจหน้าที่ตามภารกิจของ คอป. นั้น 
มีข้อจ ากัดที่ไม่ได้ให้ คอป. มีอ านาจในลักษณะเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่เหมือน TRC ในต่างประเทศและ
มีข้อจ ากัดที่เป็นองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ที่อาจถูกมองได้ว่าเป็น
กลไกหนึ่งของฝ่ายบริหาร  

 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ คอป. 

 คอป. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานโดยวางยุทธศาสตร์ กรอบการด าเนินงาน ๔ มิติหลัก 
ดังนี้ 

 ๑. การตรวจสอบและค้นหาความจริง (Truth Seeking) ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและค้นหา 
ความจริงและข้อเท็จจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในห้วงเดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมตลอดถึงประเด็นที่เป็นรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ งและเหตุการณ์ 
ความรุนแรงในประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

 ๒. การเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความรุนแรง ประกอบด้วยการฟ้ืนฟูและการเยียวยา 
(Restoration)  ซึ่งได้แก่ การฟื้นฟูและเยียวยาสังคมไทย องค์กร สถาบันและบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความรุนแรง โดยแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) และ
ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความปรองดองของประเทศไทย 
ในระยะยาวต่อไป และการป้องกันความขัดแย้ง (Conflict Prevention) ซึ่งได้แก่ ความจ าเป็น 
ที่จะต้องท าให้เกิดความเข้าใจและการเยียวยาในระยะสั้นแก่บรรดาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก 
ความรุนแรงของกลุ่มต่างๆ เพ่ือการป้องกันมิให้เกิดเหตุความรุนแรงและความสูญเสียขึ้นอีก 

 ๓. การศึกษาวิจัยรากเหง้าปัญหาของความขัดแย้ง ด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือท าให้เกิด  
ความกระจ่างกับรากเหง้าของปัญหาทั้งในทางกฎหมาย การเมือง และประวัติศาสตร์ที่ส่งผลให้เกิด
ความแตกแยกและความรุนแรงในสังคมในช่วงที่ผ่านมา 

 ๔. การสร้างความปรองดองและป้องกันมิให้ความรุนแรงเกิดขึ้นอีก  

                                                                                                                                            

๔. Memorialisation of Victim คือกระบวนการที่ท าให้สังคมยอมรับตระหนักรู้ (recognition) และ
กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกในทางศีลธรรม (raise moral consciousness) ถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมา เพื่อที่จะ
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ ารอยข้ึนอีก ซึ่งอาจอยู่ในรูปพิพิธภัณฑ์หรืออนุสรณ์แห่งความทรงจ า (memorial) 

๕. Institution Reform คือ กระบวนการปฏิรูปสถาบัน หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน อาทิ กองทัพ ทหาร ต ารวจ สื่อสารมวลชน กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้หน่วยงาน
หรือองค์กรดังกล่าวใช้รูปแบบเดิมในการปฏิบัติที่อาจน าความรุนแรงกลับมาอีกครั้ง 

๖. Reconciliation คือ การท าให้สังคมข้ามผ่านปัญหาความขัดแย้งและก่อเกิดความปรองดอง สมานฉันท์
ของคนในสังคม  

 



 ๑๔ 

 ๑.๑.๕ การตั้งคณะท่ีปรึกษา 

 ภายหลังจากท่ีได้ตั้ง คอป. แล้ว เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายลุล่วง
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของผู้มีประสบการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษา ข้อแนะน าแก่ คอป. ในหลากหลายประเด็น เพ่ือสนับสนุนให้  
การปฏิบัติภารกิจของ คอป. บรรลุวัตถุประสงค์ คอป. จึงได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
และเปี่ยมด้วยความสามารถเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะสามารถให้ค าปรึกษา
และข้อแนะน าแก่ คอป. ในด้านต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างให้การด าเนินการของ คอป. ก้าวหน้าและ
ประสบผลสัมฤทธิ์ได้เป็นอย่างดี จ านวน ๖ ท่าน๗ ดังนี้ 

  ๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
  ๒.  ศาสตราจารย์  ดร.  ชัยวัฒน์  สถาอานันท์  อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  ๓. Ms. Priscilla Hayner ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาความจริงและความยุติธรรม 
ในระยะเปลี่ยนผ่าน  
  ๔. N. Hassan Wirajuda, J.S.D. อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ประเทศอินโดนีเซีย 
  ๕. Professor David Kennedy, Ph.D. อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ๖. Honorable Judge Dennis Davis อดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ประเทศแอฟริกาใต ้

๑.๒ การบริหารจัดการ  

 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๑ ให้มีส านักงาน คอป. เป็นหน่วยงานภายในส านักงานกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม โดยให้เลขานุการ คอป. เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส านักงาน และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส านักงานขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และข้อ ๑๒ ให้ส านักงาน 
มีอ านาจหน้าที่ รับผิดชอบในงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม งานประชาสัมพันธ์ และงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ติดตามสถานการณ์ ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ประสานงานกับบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยมีที่ตั้งอยู่ ณ อาคารจอดรถ ชั้น ๕ 
อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

  อนึ่ง ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม (นายวิทยา สุริยะวงค์) ได้มอบหมายให้ นายวัลลภ 
นาคบัว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการ
ปรองดองแห่งชาติ (ส านักงาน คอป.) และเข้าร่วมประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการ คอป. ด้วย 

                                                 
๗ คอป. ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและมีการจัดแถลงข่าว เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม

สยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร 



 ๑๕ 

 ๑.๒.๑ บุคลากร    
 ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานของ คอป. ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ - เดือน

กรกฎาคม ๒๕๕๕ ส านักงาน คอป. ประกอบไปด้วยบุคลากร ดังนี้  
๑. คณะกรรมการและเลขานุการ คอป. จ านวน ๑๒ คน 
๒. ที่ปรึกษา คอป. จ านวน ๖ คน 
๓. คณะอนุกรรมการต่าง ๆ จ านวน ๑๑๖ คน๘ 
๔. เจ้าหน้าที่ท่ีท างานประจ าหมุนเวียนทั้งสิ้น ๔๘ คน๙   
นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดอง 

จากต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาในการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การท างาน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รวมถึง
การตรวจสอบพยานหลักฐานร่วมกับ คอป. ด้วย  

 ๑.๒.๒ งบประมาณ 

 คอป. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือด าเนินการตามภารกิจ รวม ๒ ครั้ง 
กล่าวคือ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๓๒ ล้านบาท เมื่อเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๒ จ านวน ๔๕ ล้านบาท 
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 
 การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการที่ส าคัญของ คอป. ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยสรุปกิจกรรมที่ส าคัญได้ดังนี้ 

๑. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ คอป.๑๐ รวมทั้งสิ้น   ๒๒๕,๒๒๐.๐๐ บาท 
๒. ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ๑๑ รวมทั้งสิ้น ๑,๕๓๓,๘๐๐.๐๐  บาท 
๓. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน และผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสิ้น ๑๒,๑๗๔,๗๔๐.๘๒  บาท๑๒ 
๔. ค่าจัดประชุม๑๓ จ านวน ๑๔๑ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๕,๕๙๔,๙๘๕.๐๐  บาท 
๕. โครงการสัมมนาและกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๙๙,๓๕๗.๓๖  บาท 
๖. ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและเก็บข้อมูล๑๔จ านวน ๒๔ โครงการ รวมทั้งสิ้น 

๒๕,๘๘๐,๐๕๗.๐๐   บาท 
๗. ค่าเช่า ค่าปรับปรุงส านักงานและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสิ้น 

๑๔,๓๘๖,๑๐๔.๓๖ บาท 
                                                 

๘ เริ่มต้นจากคณะกรรมการ คอป. จ านวน ๑๒ คน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการ คอป. 
และคณะอนุกรรมการต่างๆ สูงสุดจ านวน ๑๒๘ คนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ 

๙ เริ่มต้นจ านวน ๙ คนในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ และสูงสุดจ านวน ๔๘ คนในเดือนเมษายน ๒๕๕๕  
๑๐ คอป. ได้ประชุมรวมทั้งหมด ๓๔ ครั้ง โดยแต่ละครั้งได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบของทางราชการ 

กล่าวคือ ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการได้รับ
เบี้ยประชุมครั้งละ ๑,๒๐๐ บาท 

๑๑ คณะอนุกรรมการที่ คอป. แต่งตั้ง ได้ประชุมรวมทั้งหมด ๑๐๗ ครั้ง โดยแต่ละครั้งได้รับเบี้ยประชุมตาม
ระเบียบของทางราชการ กล่าวคือ ประธานอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท รองประธานได้รับ
เบี้ยประชุมครั้งละ ๙๐๐ บาท อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ ๘๐๐ บาท 

๑๒ เจ้าหน้าที่ท่ีท างานประจ าหมุนเวียนทั้งสิ้น ๔๘ คน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ – เดือนกันยายน ๒๕๕๕ 
๑๓ ค่าจัดประชุม หมายถึง ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง         

ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล 
๑๔ โครงการจ้างท่ีปรึกษา จ้างเหมาบริการ จัดจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ  



 ๑๖ 

๘. ค่าวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน รวมทั้งสิ้น ๓,๑๗๑,๕๓๖.๕๘ บาท 
๙. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑๕ รวมทั้งสิ้น ๙๙๕,๘๐๕.๖๘  บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๒๖๑,๕๘๖.๘๐ บาท ส าหรับเงินงบประมาณที่เหลือจ านวน

๑๑,๗๓๘,๔๑๓.๒๐ บาท
๑๖

 คอป.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ส านักงานกิจการยุติธรรมสนับสนุน
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการเมื่อ คอป. สิ้นสุดวาระแล้ว สรุปได้ดังนี้  
 (๑) จัดจ้างบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินงานของ คอป. ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๕  
 (๒) จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์และสมควรให้มีการด าเนินการเพ่ือเป็น 
การเผยแพร่การด าเนินงานของ คอป. ต่อสาธารณชน เช่น  

- การเผยแพร่หลักการและการด าเนินงานของ คอป. ในลักษณะเป็น Pocket Book 
โดยจัดท าทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- การเผยแพร่ผลงานต่างๆ ของ คอป. ได้แก่ รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานผล 
การด าเนินการและการวิจัยของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  

- การจัดท าวิดีทัศน์น าเสนอและเผยแพร่ผลงานการด าเนินงานแบบสั้นและแบบเป็นตอน  
- การจัดกิจกรรมหรือเวทีส าหรับน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ของ คอป.  
- การด าเนินกิจกรรมอ่ืนที่จ าเป็น เช่น การแปลเอกสาร หรือการประชุมต่างๆ  

เพ่ือให้ภารกิจของ คอป. ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๑.๒.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ 

 ๑. คอป. ท าหน้าที่ในฐานะกลไกส าคัญน าพาสังคมสู่ความปรองดองแต่ไม่มีอ านาจ
ตามกฎหมายใด  

 เนื่องจากการด าเนินงานของ คอป. เป็นไปในลักษณะการขอความร่วมมือเพราะ คอป. 
ไม่มีอ านาจเรียกบุคคลหรือหน่วยงานใดมาให้ข้อมูล เป็นเหตุให้ในบางกรณีการขอรับความร่วมมือ 
จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนมีอุปสรรค ท าให้ไม่ได้ข้อมูลส าคัญที่มากเพียงพอส าหรับการพิจารณา
ประเด็นต่างๆ  อีกทั้งบางหน่วยงานอ้างว่าข้อมูลบางส่วนเป็นความลับของทางราชการ จึงไม่สามารถ 
ได้ข้อเท็จจริงเชิงลึกที่เพียงพอในการวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ความจริงอันเป็นที่ยอมรับได้ ท าให้เกิดค าถาม
จากสังคมตามมาว่าข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย หรือไม่ประสงค์จะเปิดเผย หรือมีความลังเล ล่าช้า
ในการส่งให้ คอป. นั้น เป็นข้อมูลที่ปิดบังซ่อนเร้นข้อเท็จจริงส าคัญๆ บางประการไว้ และการปิดบังนั้น
คุ้มค่ากว่าการเปิดเผยต่อสาธารณชน แม้อาจเสี่ยงต่อการถูกครหาถึงความโปร่งใส และการตกเป็นกลไก
ขัดขวางการน าพาสังคมสู่ความปรองดองของ คอป. ก็ตาม 

 ๒. ขาดการคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลหรือองค์กรที่ให้ข้อมูล 
 ความกังวลของบุคคลหรือองค์กรที่ไม่กล้าให้ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

และค้นหาความจริง ท าให้การเชิญบุคคลหรือองค์กรมาเพ่ือให้ข้อมูลข้อเท็จจริงมีอุปสรรคพอสมควร 
                                                 

๑๕ ค่าแปลเอกสาร ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่ ค่าจัดซื้อหนังสือ ค่าถอดเทป ฯลฯ 
๑๖ ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จ านวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 



 ๑๗ 

เนื่องจากพยานบุคคลบางคนเกรงว่าจะได้รับอันตรายหากเสนอพยานหลักฐานที่อาจมีผลกระทบต่อ
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  

๓. ข้อจ ากัดจากสถานภาพและท่ีมาของ คอป. 
 เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท าให้มีข้อกังวลถึงที่มาของ คอป. ซึ่งได้รับ 

การแต่งตั้งจากรัฐบาลที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายหนึ่งของความขัดแย้ง ท าให้บางฝ่ายขาดความ เชื่อมั่นและ                     
ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและค้นหาความจริง อย่างไรก็ดี  จากการด าเนินการที่ผ่านมา               
จนกระทั่ง คอป. สิ้นสุดวาระลง ปรากฏว่ามีพัฒนาการไปในทางที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น เนื่องจาก
แนวทางในการท างานของ คอป. ที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็นอิสระและ 
มีความเป็นกลาง และรัฐบาลได้แสดงให้เห็นว่าให้ความอิสระและไม่เข้ามาแทรกแซงการท างานของ 
คอป. 

๑.๓ ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน  

 ๑.๓.๑ หน่วยงานภายในประเทศ 

 ด้วยภารกิจในการตรวจสอบและค้นหาความจริง รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งและ
เหตุการณ์รุนแรงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนเยียวยาและฟ้ืนฟูบุคคล สังคม องค์กรและสถาบัน 
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงวางมาตรการเพ่ือลดความขัดแย้ง
ในสังคมไทย การด าเนินงานของ คอป. จึงจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่าง
แท้จริง นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์และการรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของ คอป.  
ผ่านทางสื่อต่างๆ เพ่ือให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงการจัดประชุม สัมมนา  
เพ่ือรับฟังข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะจากสาธารณชนแล้ว คอป. ยังได้ประสานความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งปัจเจกบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพ่ือขอข้อมูลและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจลุล่วง โดยตลอดระยะเวลาใน
การด าเนินงาน ๒ ปีที่ผ่านมา คอป. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า ๑๖๐ 
หน่วยงาน และบุคคลกว่า ๔๕๐ คน โดยสรุป ดังนี้  

 หน่วยงานด้านความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบร้อย (ประกอบไปด้วยหน่วยงาน
ทางทหารและต ารวจ) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและควบคุมสถานการณ์
ในช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ คอป. ได้ประสานความร่วมมือด้านข้อมูล เอกสารเกี่ยวกับนโยบาย 
แผนการจัดก าลังพลเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย ในช่วงเวลาดังกล่าว ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่
สงบบริเวณจุดเกิดเหตุต่าง ๆ และบริเวณใกล้เคียง รวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีการชุมนุม
ทางการเมืองและเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ การขอให้เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการใน
เหตุการณ์เข้าให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการเข้าเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงานใน
การรักษาความสงบในเหตุการณ์ความไม่สงบ และการขอส ารวจและบันทึกค าบอกเล่าผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศไทยเพ่ือการเยียวยาและ 
การปรองดองทางสังคม (Statement Taking)  

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม (ประกอบไปด้วย ศาล อัยการ หน่วยงาน
ในกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ) คอป. 



 ๑๘ 

ได้รับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลผู้ต้องขัง บัญชีพยาน ค าร้องการไต่สวน ค าพิพากษา
ในคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองและความไม่สงบในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๓ รายชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง การลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนและเยียวยาผู้ต้องขังในคดีความผิดต่อ
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงการส ารวจและบันทึก
ค าบอกเล่าผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศไทยเพ่ือ 
การเยียวยาและการปรองดองทางสังคมตามแนวทาง คอป. (Statement Taking)  

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพและจิตใจ (ประกอบไปด้วย
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาและรักษา
สภาพจิตใจ) คอป. ได้รับการสนับสนุนในการด าเนินการเยียวยาฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบ การลงพ้ืนที่
เพ่ือเยี่ยมเยียนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง รวมไปถึงข้อมูลทาง 
เวชระเบียนของผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เข้ารับการรักษา 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับจังหวัด (ประกอบไปด้วยศาลาว่าการจังหวัดและ
ส านักงานเขตต่างๆ ของพ้ืนที่เกิดเหตุและที่ใกล้เคียง) ในช่วงเกิดการชุมนุมทางการเมืองและความไม่สงบ
ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับจังหวัดถือเป็น
หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์และประชาชน ซึ่งในบางพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดเป็นสถานที่ที่ถูก
ท าลาย คอป. จึงได้ประสานขอข้อมูลด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเผาสถานที่และ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ภาพถ่ายและพยานหลักฐานต่างๆ ข้อมูลการให้ 
ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ในบริเวณเหตุการณ์ความไม่สงบและบริเวณใกล้เคียง  

 หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบ (ประกอบไปด้วย บริษัท ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ธนาคาร  
ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ โรงเรียน) คอป. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ความไม่สงบ เอกสาร ภาพถ่าย พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหาย 
ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การแก้ไขฟ้ืนฟู การเยียวยาที่ได้รับข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับ  
การด าเนินคดีทางกฎหมายก่อนและหลังเหตุการณ์ความรุนแรง รวมไปถึงการเข้าร่วมประชุมหารือ
เพ่ือหาทางป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง 
 หน่วยงานด้ านสื่ อสารมวลชน (ประกอบไปด้ วยสถานี วิทยุ โทรทัศน์ต่ า งๆ  
กรมประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ) คอป. ได้รับการสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม คลิปวีดิโอ 
ภาพถ่าย ฯลฯ 

 ๑.๓.๒ ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 ความร่วมมือในการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการท างานด้านต่างๆ กับ คอป.  

 ๑. เอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจ าประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ดังนี้  

 Ms. Beatrice Schiffer, Ph.D. ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science 
Expert) มาให้ค าปรึกษาในการท างานของ คอป. ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๓ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๔ 



 ๑๙ 

และเข้าร่วมในการท างานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง เป็นระยะเวลาอีก ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 Mr. Quentin Milliet ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายและวีดิทัศน์ (Visual Imagery Expert) 
มาให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในงานด้านการตรวจสอบและค้นหาความจริง ตั้งแต่เดือนมกราคม  
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ รวมระยะเวลา ๔ เดือน 

 Mr. Matthieu Glardon และ Mr. Fabiano Riva มาให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาใน
ด้านอาวุธ ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน 
  ๒. United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) ได้สนับสนุนให้ Mr. Steve 
Nash, Crime Scene Expert มาให้ค าแนะน าในการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ค้นหาความจริงตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นระยะเวลา ๑ สัปดาห์  

  ๓. International Center for Transitional Justice (ICTJ) ได้ส่ง Mr. Ari Bassin 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ (Management Strategy Expert) เพ่ือเข้าร่วมในการท างานของ คอป. 
ตั้งแตว่ันที่ ๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ รวม ๓ สัปดาห์ 

  ๔. United Nation Development Programme (UNDP) ได้ส่ง Mr. Samuel 
Gbaydee Doe, Ph.D. ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Advisor for Conflict Analysis) 
เข้าร่วมสนับสนุนการท างานของ คอป. ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็น
ระยะเวลา ๒ เดือน 

 ความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานของ คอป.  

 ๑. Ms. Priscilla Hayner ที่ปรึกษาด้านการค้นหาความจริง (Truth Commission) 
สถาบันนานาชาติการเปลี่ยนผ่านเพ่ือความยุติธรรม สวิตเซอร์แลนด์ และ Mr. Howard Varney  
ที่ปรึกษาด้านการค้นหาความจริง สถาบันนานาชาติการเปลี่ยนผ่านเพ่ือความยุติธรรม แอฟริกาใต้ 
ได้มาแลกเปลี่ยนความเห็น และเสนอแนะความเห็นเพ่ือวางกรอบการท างานของ คอป. เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 ๒. Mr. Howard Varney และ Mr. Patrick Burgess ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาความจริง 
(Truth Seeking and Management) จาก International Center for Transitional Justice (ICTJ) 
มาให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการท างาน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน คอป.  ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานจาก
ประเทศต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและรับทราบการด าเนินงานของ คอป. ดังนี้ 
 ๑. คอป. เข้าพบ Gary Lewis ผู้แทนจาก United Nation Office on Drugs and Crimes 
(UNODC) เพ่ือหารือถึงความเป็นไปได้ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 
(crime scene expert) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ 
 ๒. คอป. เข้าพบเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย H.E. Christine 
Schraner Burgener เพ่ือหารือและรับทราบการด าเนินงานของ คอป. เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 ๓. ผู้แทนของ Centre for Humanitarian Dialogue (CHD) ได้เข้าพบ คอป. เพ่ือหารือ
และสนับสนุนการด าเนินงานของ คอป. เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 



 ๒๐ 

 ๔. ผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทยได้ประสานงานกับ คอป. 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 ๕. Mr. Tamrat Samuel ผู้แทนจาก United Nations Development Programme 
New York (UNDP) เข้าพบประธานคอป. เพ่ือทราบถึงภาพรวมการท างานของ คอป. (Overall view of 
the TRCT) เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
 ๖. ผู้แทนจาก Centre of Humanitarian Dialogue (CHD) เข้าพบคอป. เพ่ือสอบถาม
ถึงความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือการด าเนินงานของคอป. เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓   
 ๗. ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เข้าพบคอป. เพ่ือทราบการด าเนินงานของ
คอป. และข้อกังวลเกี่ยวกับความคืบหน้าของกรณีนักข่าวญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 ๘. เอกอัครราชทูต H.E. Heidi Tagliavini และ เอกอัครราชทูต H.E. Christine 
Schraner Burgener เข้าพบเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Truth Commission ในประเทศต่างๆ 
และ คอป. ได้จัดให้มี Focus Group Consultation Session ซึ่งได้เชิญคณะทูตและองค์การระหว่าง
ประเทศมากกว่า ๔๐ องค์กร เพ่ือเสนอความคืบหน้าต่อองค์กรที่ได้ให้ความร่วมมือกับ คอป. เมื่อวันที่ 
๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
 ๙. International Committee of the Red Cross (ICRC) ได้ส่งผู้แทนเข้าพบประธาน 
คอป. เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการด าเนินการของ คอป. เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
 ๑๐. Ms. Priscilla Hayner ผู้เชี่ยวชาญด้านคณะกรรมการค้นหาความจริง (Truth 
Commissions) และความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) มาร่วมให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานของ คอป. ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔๑๗ 
 ๑๑. เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย H.E. Mrs. Kristie Anne 
Kenney เข้าพบ คอป. เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของ คอป. เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ และ
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
                                                 

๑๗ Ms. Priscilla Hayner ได้มาร่วมงานและท ากิจกรรมร่วมกับ คอป. ดังนี้ 
 ๑. ได้เข้าพบผู้น าฝ่ายค้าน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ณ ที่ท าการพรรคประชาธิปัตย์ และได้ร่วมหารือ 

แนวทางการด าเนินงานของ คอป. ในส่วนของการด าเนินงานด้านการเยียวยากับอนุกรรมการเยียวยา ฟื้นฟู และ
ป้องกันความรุนแรง ณ ส านักงาน คอป. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ 

 ๒. เข้าพบนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณ ท าเนียบรัฐบาล และร่วมหารือแนวทาง 
การด าเนินงานของ คอป. ในส่วนของการด าเนินงานด้านการค้นหาความจริงกับอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหา  
ความจริง ณ ส านักงาน คอป. เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

 ๓. เข้าพบพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมหารือด้วย หลังจากนั้น
ได้เข้าพบประธานรัฐสภา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ณ อาคารรัฐสภา และได้ร่วมหารือแนวทางการด าเนินงานของ 
คอป. ในส่วนของการบริหารจัดการกับฝ่ายเลขานุการ ณ ส านักงาน คอป. เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ 

 ๔. เข้าร่วมหารือแนวทางการด าเนินงานของ คอป. กับภาคประชาสังคม เช่น ตัวแทนจากศูนย์ข้อมูล
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบฯ (ศปช) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
International Crisis Group (ICG) นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม (ภรรยาพันเอกร่มเกล้า ธุวธรรม) ณ ส านักงาน 
คอป. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ 

 ๕. ร่วมน าเสนอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในงานสัมมนา เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง (TRC) กับความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน ณ โรงแรมสยามซิตี้ 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔  
 



 ๒๑ 

 ๑๒. เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจ าประเทศไทย H.E. Sirpa Mäenpää เข้าพบ คอป. 
เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของ คอป. เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 ๑๓. Mr. Frank La Rue ผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านเสรีภาพในการแสดง 
ความคิดเห็นและเสรีภาพในการแสดงออก (UN Special Rapporteur on the Promotion and 
Protection of the right to freedom of opinion and expression) เข้าพบประธานคอป. เพ่ือหารือ
ในประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและหลักสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๕๕ 
 ๑๔. เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ประธาน คอป. เข้าพบอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศ
ไทย 
 ๑๕. เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ประธาน คอป. และกรรมการ คอป. เข้าพบ 
คณะทูตจากสหภาพยุโรป (Delegation of European Union to Thailand) 
 ๑๖. Mr. Francesc Vendrell อดีตนักการทูตชาวสเปนที่มีบทบาทในการส่งเสริม
กระบวนการปรองดองในหลายประเทศ Mr. Michael Vatikiotis ผู้อ านวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียของ 
Centre for Humanitarian Dialogue (CHD) Mr. Adam Cooper นางสาวธีรดา ศุภะพงษ์  
ผู้ประสานงานของ Centre for Humanitarian Dialogue (CHD) ในนามกลุ่มเพ่ือนประเทศไทย 
(Friend of Thailand) เข้าพบประธาน คอป. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการปรองดอง และ
บทบาทของ คอป. ในมุมมองประชาคมระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
 ๑๗. International Center for Transitional Justice (ICTJ) ได้ส่ง Mr. Patrick 
Burgess ผู้อ านวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชีย และ Mr. Ari Bassin ผู้จัดการโครงการส่วนภูมิภาคเอเชีย
เพ่ือเข้าร่วมในการฝึกอบรมคณะจัดท ารายงานอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง ระหว่าง
วันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นอกจากนั้นยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานกับที่ประชุม 
คอป. เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
 ๑๘. H.E. Mr. Kofi Annan อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ และ H.E. Mr. Martti 
Ahtisaari อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์มาเยือน คอป. เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้าง
ความปรองดองในประเทศไทยร่วมกับ คอป. และพบปะกลุ่มตัวแทนจากทุกภาคส่วนระหว่างวันที่ 
๑๖ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (โปรดดูรายละเอียดในข้อ ๔ คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ 
เพ่ือการปรองดอง)  
 ๑๙. เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจ าประเทศไทย H.E. Mr. Lutfi Rauf และคณะ 
ได้เข้าพบ คอป. เพ่ือแนะน าตัวเพ่ือแนะน าตัวในโอกาสเข้ารับต าแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียประจ าประเทศไทยคนใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ 
 ๒๐. ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงฯ ได้เข้าพบผู้แทน
ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เพ่ือพูดคุยถึงการให้มีผู้เชี่ยวชาญ 
มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมและสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ สิทธิใน  
การแสดงออกของสื่อ การควบคุมฝูงชน และกฎการปะทะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 ๒๑. Mr. Wolfgang Hüsken เจ้าหน้าที่โต๊ะที่รับผิดชอบ ประเทศไทย ลาว กัมพูชา 
มาเลเซีย จากกระทรวงต่างประเทศของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ เข้าพบประธาน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงฯ เพ่ือทราบถึงกระบวนการปรองดอง และความขัดแย้ง
ทางการเมืองในประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 



 ๒๒ 

 ๒๒. ผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ได้เข้าพบ คอป.  
เพ่ือทราบความคืบหน้าในการท างานของ คอป. และหารือเรื่องผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้ค าแนะน าและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ คอป. เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 



 ๒๓ 

๑.๔ กิจกรรมหลักของคณะกรรมการ 

 ๑.๔.๑. กิจกรรมของ คอป.  

 ๑. การจัดเวทีเสวนา 

 ภายหลังจากที่ ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบ 
ในหลักการให้มีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) 
และแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธาน คอป. ได้มีการจัดเวที  
เพ่ือระดมความคิดเห็น พูดคุย แลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ  ในการแสวงหาแนวทางเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบและค้นหาความจริง การเยียวยาฟ้ืนฟู การลดความขัดแย้งให้เกิดความปรองดอง หรือ
ป้องกันความรุนแรง และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต๑๘ และโดยที่ความขัดแย้งทางการเมือง
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เป็นความขัดแย้งขนานใหญ่และฝากรากลึกในสังคมไทย การถกเถียง 
ในประเด็นความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองเป็นเรื่องที่กระท าได้ยากมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังขาด 
ซึ่งพ้ืนที่และตัวกลางในการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คอป. เล็งเห็นถึงประเด็นปัญหา
ในเรื่องนี้จึงได้ออกแบบกระบวนการที่มุ่งเน้นสร้างบรรยากาศในการปรองดอง เพ่ิมเปิดพ้ืนที่สาธารณะ
ให้บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆ เข้ามาพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนคติ มุมมอง ความคิดเห็นอันเป็น
การลดช่องว่างของความขัดแย้ง และเพ่ือไม่ให้ความขัดแย้งขยายและลงฝากลึกมากไปกว่านี้  
โดยคอป. เวทหีรือกิจกรรมโครงการต่างๆ ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการฯ ชุดต่างๆ ของ คอป.๑๙ 

 ๒. การประชุม  

 คอป. ได้มีการจัดประชุมจ านวน ทั้งสิ้น ๓๓ ครั้ง ดังต่อไปนี้ 

 ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ จ านวน   ๖   ครั้ง 
 ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ จ านวน ๑๑   ครั้ง 
 ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ จ านวน ๑๖   ครั้ง 

 ๓. การจัดท ารายงานความคืบหน้า คอป. 

 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริง 
เพ่ือการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ (๑) ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ คอป. ให้ต้องจัดท า
รายงานความคืบหน้าของการท างานทุกรอบ ๖ เดือน รวมทั้งรายงานสรุปผล และข้อเสนอแนะ  
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสาธารณชน ทั้งนี้  คอป. ได้มีการจัดท ารายงาน 
ความคืบหน้า คอป. ทั้งสิ้น จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ – ๑๖ มกราคม 

                                                 
๑๘ เวทีก่อนที่จะก่อตั้ง คอป. มี ๒ ครั้ง คือ 
 ๑. การประชุมเวทีเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง “คอป. ฤาจะเป็นทางออกของประเทศไทย”  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ 
 ๒. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่าด้วย “แนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนของคณะกรรมการค้นหาความจริง

เพื่อการปรองดองแห่งชาติ” ระหว่างวันท่ี ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ 
๑๙ ดูกิจกรรมของอนุกรรมการชุดต่างๆ ในหัวข้อ ๑.๔.๒ 



 ๒๔ 

๒๕๕๔)๒๐ ครั้งที่ ๒ (๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔)๒๑ และครั้งที่ ๓ (กรกฎาคม – 
มีนาคม ๒๕๕๕)๒๒ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 ๔. การจัดท าข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและสาธารณชน 

 ในรอบการท างานที่ผ่านมา คอป. ได้จัดท าข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี รวม ๕ ครั้ง 
เพ่ือสร้างบรรยากาศที่น าไปสู่การปรองดอง โดยได้เสนอต่อรัฐบาลสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
เป็นนายกรัฐมนตรี ๒ ครั้ง ในประเด็นเสนอให้มีการยกเลิกการตีตรวนผู้ต้องขัง๒๓ การค านึงถึง 

                                                 
๒๐ รายงานความคืบหน้าฉบับที่ ๑ น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

โดยน าเสนอหลักการ ปรัชญา แนวคิด รวมทั้งแนวทางการด าเนินงานของ คอป. ตั้งแต่ก่อนมีการแต่งตั้ง คอป. 
ตลอดจนผลด าเนินการต่างๆ ในช่วงหกเดือนแรก และข้อเสนอแนะ รวม ๘ ประการ ซึ่งข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้  

 ๑. การให้ความส าคัญในการร่วมกันแสวงหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาที่รากเหง้าอย่างจริงจังโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นท่ีตั้ง  

 ๒. การท าให้การเลือกตั้งปราศจากความรุนแรงและเป็นกลางอย่างแท้จริง และการประกาศจุดยืน  
ที่ชัดเจนของพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้งถึงกระบวนการและแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการน าชาติบ้านเมืองไปสู่
การก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งภายหลังจากการเลือกตั้ง 

 ๓. ความเหมาะสมในการเสนอให้มีการนิรโทษกรรมผู้เกี่ยวข้องในสถานการณ์ความรุนแรง โดย คอป. 
เสนอให้น าเอาหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) มาใช้เป็นกลไกเสริมความยุติธรรม
กระแสหลักซึ่งมีข้อจ ากัดในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งท่ีมีลักษณะพิเศษเช่นน้ี 

 ๔. การก ากับควบคุมการใช้อ านาจรัฐทุกฝ่ายพึงใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย
ความระมัดระวัง 

 ๕. ความเป็นกลางของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงการวางตัวเป็นกลาง
โดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเคร่งครัด 

 ๖. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันที่อยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมือง และพึง
ระมัดระวังการน ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาใช้ในห้วงเวลาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างสูง 

 ๗. ความรับผิดชอบของสื่อในการเสนอข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชน และต้องหยุดใช้สื่อเพื่อปลุก
ระดมและยั่วยุให้เกิดการใช้ความรุนแรง 
  ๘. การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 

๒๑ รายงานความคืบหน้าฉบับที่ ๒ น าเสนอคณะรัฐมนตรีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเนื่องจาก 
มีการเปลี่ยนรัฐบาล คอป. จึงได้เน้นย้ าหลักการ ปรัชญา แนวคิดการด าเนินงาน และรายงานผลความคืบหน้า 
การด าเนินการในช่วงหกเดือนที่สอง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

๒๒ รายงานความคืบหน้าฉบับที่ ๓ น าเสนอคณะรัฐมนตรีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อเน้นย้ าและติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมาของ คอป. รวมทั้งข้อเสนอแนะใน 
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบซึ่งรัฐจะใช้ “มิติการสังเคราะห์” ซึ่ง คอป. ได้เสนอให้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต้อง
ไม่เป็นการกระท าท่ีลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล กล่าวคือ คอป. เสนอให้การเยียวยาต้องเป็นการกระท าใน 
“มิติการขอโทษ” และเห็นว่าเ งินที่ควรใช้เยียวยาเป็นรายเดือนนั้น ควรที่จะปรากฏในงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีของรัฐ ทั้งนี้เพื่อรัฐบาล รัฐสภาที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปีจักได้ร่วมร าลึกและตระหนักในการขอโทษต่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง  
เพื่อน าไปสู่การใหอ้ภัยอย่างแท้จริง 

๒๓ หนังสือ คอป. ที่ ยธ ๐๙๑๐/๑ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นข้อเสนอแนะของ คอป. ในเรื่อง 
การตีตรวนผู้ต้องขังซึ่ง คอป. เห็นว่าควรปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาโดยค านึงถึงหลักสิทธิขั้นพื้นฐานและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ทั้งในกรณีผู้ถูกกล่าวหาในคดีสืบเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองและผู้ต้องหาในคดีทั่วไปด้วย  



 ๒๕ 

สิทธิพ้ืนฐานของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรง๒๔ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยน
รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยรัฐบาลได้ก าหนดให้การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟู
ประชาธิปไตยเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก คอป. ได้มีข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี 
ในหลายๆ ประเด็นต่อนโยบายดังกล่าว ทั้งการเรียกร้องให้ยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) การรักษา
บรรยากาศของการปรองดอง การด าเนินการปล่อยตัวชั่วคราว การด าเนินการเยียวยาอย่างรวดเร็ว จริงจัง
และเป็นธรรม๒๕ และข้อกังวลเกี่ยวกับการด าเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา ๑๑๒ แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา๒๖ เพราะนับแต่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองของคนในชาติ ความผิดตาม
                                                                                                                                            

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวควรใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย  
การบังคับโทษหรือกฎหมายราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ผนวก ๔ 

๒๔ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คอป. ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นข้อเสนอแนะของ คอป. 
เพื่อให้ค านึงถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวและสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว อันเป็นสิทธิพื้นฐานของ  
ผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๔๐ (๗) ได้กล่าวถึง “สิทธิได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว” การเอาตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ในความควบคุมหรือ 
ในอ านาจรัฐจึงเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งนอกจากกระทบต่อเสรีภาพของบุคคลอันเป็นสิทธิพื้นฐาน  
ที่ส าคัญแล้ว ยังกระทบถึงโอกาสในการต่อสู้คดีและยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้ต้องหาอีกด้วย 
ด้วยเหตุนี้ คอป. จึงเห็นว่า หากไม่มีเหตุอันควรเช่ือว่าจะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะก่ออันตราย
ประการอื่นแล้ว ก็จะต้องปล่อยตัวหรือปล่อยช่ัวคราวในทุกกรณี และเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปล่อย
ตัวช่ัวคราวแกนน าบางส่วน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อหรือสนับสนุนความรุนแรง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้น
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าแนวทางสันติวิธี และเป็นสัญญาณที่ดีว่าทุกฝ่ายให้ความส าคัญกับกระบวนการสร้าง
ความปรองดองในชาติ ผนวก ๕ 

๒๕ จากการท างานที่ผ่านมา คอป. เห็นว่าการชดเชยเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์  
ความรุนแรงทุกฝ่าย ซึ่งควรครอบคลุมถึงบุคคล ชุมชน สังคม และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรงที่สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๔๙ เป็นต้นมา อย่างเร่งด่วน ต่อเนื่องและเป็นธรรม เพื่อบรรเทาความยากล าบากที่บุคคลเหล่านั้นก าลังประสบอยู่ 
อันจะเป็นเง่ือนไขที่ส าคัญประการหนึ่งในการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ซึ่ง คอป. ยินดีที่รัฐบาลรับข้อเสนอแนะของ 
คอป. น าไปปฏิบัติโดยการตั้งคณะกรรมการประสานและติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
อิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ป.คอป.) ขึ้น โดยที่ คอป. มีศูนย์ประสานงานเยียวยา
และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง คอป. จึงได้ส่งรายช่ือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้นายกรัฐมนตรี  
เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป ดูหนังสือ คอป. ด่วนที่สุด ที่ คอป. ๑๕๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ผนวก ๖ 

๒๖ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คอป. ๖๕๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ โดย คอป. มีข้อเสนอแนะต่อ
รัฐบาล ๘ ข้อ สรุปสาระส าคัญ ดังนี ้ผนวก ๗ 

 ๑. รัฐบาลต้องมีเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political Will) ที่จะยึดถือหลักนิติธรรม (Rule of Law)  
ในการบริหารประเทศโดยเคารพกฎหมาย และยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นท่ีตั้ง  

 ๒. คอป. ขอเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งทุกฝ่าย ใช้ความระมัดร ะวังอย่างยิ่งยวด 
ในการกระท าการใดๆ ซึ่งอาจเป็นการกระทบกระเทือนถึงบรรยากาศในการปรองดอง 

 ๓. ให้มีการพิจารณาทบทวนการด าเนินคดีอาญาในคดีความผิดตามพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนข้ึนไปตามมาตรา ๒๑๕ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา และคดีที่เกี่ยวเนื่อง ท้ังก่อนและหลังการรัฐประหารเมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ รวมทั้งคดีที่เกี่ยวเนื่องกับ
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา ๑๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ล้วนเป็นเรื่องที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง รัฐบาล
สมควรด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีในความผิดดังกล่าว โดยให้รัฐบาลทบทวนว่ามีการตั้งข้อหาที่มี



 ๒๖ 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็นที่กล่าวอ้างกันมาก คอป. จึงได้มีข้อเสนอแนะต่อ
นายกรัฐมนตรีและฝ่ายการเมืองทั้งหลายว่าเห็นควรที่จะแก้ไขความผิดฐานดังกล่าวให้เป็น “ความผิด
ที่ต้องให้อ านาจ”๒๗ นอกจากนั้น คอป. ยังมีข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายการก่อการร้าย ซึ่ง คอป. 
เห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวไม่ถูกหลักการแห่งประชาธิปไตย และผู้บังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าวยังขาดความรู้ความเข้าใจ การยกเลิกกฎหมายดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการสร้างความ
ปรองดองให้เกิดขึ้นของคนในชาติได้๒๘ 
                                                                                                                                            

ความรุนแรงเกินสมควร และควรด าเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้มีการปล่อยตัวช่ัวคราวอันเป็นสิทธิพื้นฐานของ
ผู้ต้องหาและจ าเลย หากผู้ต้องหาและจ าเลยนั้นไม่ได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว รัฐบาลสมควรจัดหาสถานที่ในการ
ควบคุมตัวที่เหมาะสมและควรน าหลักความยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) หลักความยุติธรรมในระยะ
เปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มาศึกษาและปรับใช้ 

 ๔. คอป. เห็นว่าการชดเชยเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทุกฝ่าย  
เป็นเง่ือนไขส าคัญในการสร้างความปรองดองในชาติรัฐบาลต้องด าเนินการในเรื่องการเยียวยาอย่างรวดเร็วและจริงจัง  

 ๕. คอป. เห็นควรให้มีการเยียวยาต่อผู้ที่ถูกด าเนินคดีโดยไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นเง่ือนไขในการสร้าง 
ความปรองดองในชาติ 

 ๖. คอป. มีความกังวลต่อสถานการณ์เกี่ยวกับการด าเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา ๑๑๒  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดจนส่งผลกระทบในทางการเมือง  

 ๗. รัฐบาลจึงควรส่งเสริมให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อให้ทุกฝ่ายในสังคมไทยได้เข้าใจถึงสาเหตุของ
ปัญหาความขัดแย้ง 

๒๗ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คอป. ๗๕๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดย คอป. เห็นว่า นับแต่เกิด
ความขัดแย้งทางการเมืองของคนในชาติ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ เป็นที่กล่าวอ้างกันมาก 
โดยฝ่ายหนึ่งได้ใช้ความผิดฐานดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการด าเนินการทางการเมืองของตน โดยอ้างว่าเพื่อเป็น  
การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้เรียกร้องให้มีการด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาในความผิดฐานดังกล่าว  
อย่างเคร่งครัด ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องของการใช้เสรีภาพทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญที่ชอบที่จะกระท าได้  
ซึ่งหากการกระท าทุกอย่างเป็นความผิดอาญาฐานดังกล่าวไปเสียสิ้นก็ย่อมจะขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ จึงเห็นสมควรจักได้ยกเลิกหรือแก้ไขความผิดฐานนี้เสีย ซึ่งผลจากการวิวาทะของทั้งสอง
ฝ่ายน ามาซึ่งความขัดแย้งที่ร้าวลึกขึ้นอีก คอป. จึงได้เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรแีละฝ่ายการเมอืงทั้งหลายว่า การจะ
ยกเลิกความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ น่าจะยังไม่เหมาะกับสภาพสังคมไทย แต่การที่จะยังคง
สภาพความเป็นความผิดอาญาในลักษณะปัจจุบัน จะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอป. 
จึงเห็นควรที่จะแก้ไขความผิดฐานดังกล่าวให้เป็น “ความผิดที่ต้องให้อ านาจ” ในการด าเนินคดีอาญา และให้ระวาง
โทษจ าคกุไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับดังที่เคยเป็นก่อนกฎหมายถูกแก้ไขเมื่อ
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยึดอ านาจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ผนวก ๘ 

๒๘ หนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ คอป. ๒๕๔/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดย คอป. เห็นว่าบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการก่อการร้ายในประมวลกฎหมายอาญา คือ “ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย” ได้เกิดขึ้น
ในระบบกฎหมายของประเทศโดยไม่ถูกต้องตามหลักการแห่งประชาธิปไตย เพราะเกิดจากการตราเป็นกฎหมาย
โดย “พระราชก าหนด” กล่าวคือ โดย “พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖” กรณี
จึงต้องถือว่าการกระท าของรัฐบาลในขณะนั้น (รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) เป็นการกระท าที่ไม่เคารพต่อเสียง
ข้างน้อยในรัฐสภา ซึ่ง คอป. เห็นว่าเป็นการกระท าอันผิดหลักการแห่งประชาธิปไตย เพราะการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น เป็นการปกครองด้วยเสียงข้างมากก็จริงอยู่ แต่ก็ต้องเคารพต่อเสียงข้างน้อยในรัฐสภาด้วย  
ซึ่งเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการก่อการร้ายนี้ คอป. เห็นว่า หากกฎหมายว่าด้วยการก่อการร้ายได้เข้าสู่รัฐสภาตาม
ครรลองที่ถูกต้อง กล่าวคือ ได้เสนอเป็น “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา” แล้ว คอป.  
เช่ือว่าคงจะได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้กันอย่างกว้างขวางในรัฐสภาอย่างแน่นอน  



 ๒๗ 

 และเมื่อการด าเนินงานของ คอป. ใกล้สิ้นสุดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 
ประกอบกับมีสถานการณ์ที่กระทบต่อบรรยากาศของการปรองดอง ทั้งการเร่งรัดให้มีการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ... เหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นใน 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีศาลรัฐธรรมนูญ
รับค าฟ้องเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙๑ ว่าเป็นการด าเนินการที่ขัดกับมาตรา 
๖๘ แห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดย คอป. มีความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและเห็นว่าหาก
กระบวนการสร้างความปรองดองในชาติด าเนินการอย่างไม่เหมาะสมโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งแล้ว สถานการณ์ดังกล่าวอาจบานปลาย และ
น าไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ที่น ามาซึ่งความรุนแรงและความสูญเสียที่มิอาจประเมินได้ คอป. จึงมี
จดหมายเปิดผนึก ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ผู้น าฝ่ายค้าน พรรคการเมือง กลุ่ม
การเมือง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก ากับและควบคุมการใช้อ านาจรัฐ องค์กรตุลาการ กลุ่มบุคคล 
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกระบวนการสร้างความปรองดองในชาติทุกฝ่าย เพ่ือเป็นการลดความขัดแย้งใน
สังคมและส่งเสริมให้เกิดความปรองดองของคน จากทุกฝ่ายทุกภาคส่วนของประเทศ โดยตั้งอยู่บน
หลักของประชาธิปไตย๒๙ 

 

 

                                                                                                                                            

เพราะเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีความส าคัญมากร่างพระราชบัญญัติหนึ่ง  โดย คอป. เสนอให้รัฐบาล รัฐสภา  
ฝ่ายค้านและกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มได้แสดงความกล้าหาญทางการเมืองโดยร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายเสีย
ส่วนการที่จะบัญญัติความผิดฐานก่อการร้ายในประมวลกฎหมายอาญาในอนาคต ซ่ึงก็มีความส าคัญ ก็ย่อม 
จะกระท าได้ แต่ฝ่ายนิติบัญญัติและทุกฝ่ายจักต้องมีความรอบคอบมากกว่านี้โดยถือเอาอดีตเป็นบทเรียน   ผนวก ๙ 

๒๙ ดูจดหมายเปิดผนึก คอป. วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  คอป. มีข้อเรียกร้อง ๖ ประการ ดังน้ี ผนวก ๑๐ 
 ๑. คอป.ขอเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาลและคุมเสียงข้างมาก 

ในรัฐสภา ทบทวนการเร่งรัดเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อลดกระแสความขัดแย้งและความแตกแยก
ในสังคม  

 ๒. คอป. ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ในรัฐสภา เมื่อวันท่ี ๓๐-๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕ เพื่อรักษาไว้ซึ่งบรรทัดฐานท่ีดีในการท าหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา และเป็น
การส่งเสริมบรรยากาศอันดีในการสร้างความปรองดองของคนในชาติ 

 ๓. องค์กรตุลาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลรัฐธรรมนูญต้องรักษาไว้ซึ่งหลักความเป็นอิสระและความเป็นกลาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด เที่ยงธรรม 

 ๔. คอป. ขอเรียกร้องให้ประชาชน และสังคมทุกภาคส่วนเคารพกระบวนการตามกรอบของกฎหมาย 
และเคารพสิทธิ เสรีภาพ และการแสดงความคิดเห็นตามกรอบรัฐธรรมนูญ  โดยใช้กระบวนการทางสันติวิธี และ 
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษท่ีจะไม่ด าเนินการใดๆ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง 

 ๕. คอป. เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีบทบาทในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมฝูงชน
ด าเนินการ โดยเคารพหลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกรอบรัฐธรรมนูญและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
อย่างเคร่งครัด 

 ๖. คอป. เรียกร้องให้พรรคการเมือง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและการสร้างความปรองดอง
ทุกฝ่าย ต้องไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีจะเป็นการซ้ าเติมให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิม 



 ๒๘ 

 ๕. โครงการส ารวจและบันทึกค าบอกเล่าผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบและความรุนแรงในประเทศไทย (Statement Taking)  

 เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงทางการเมืองที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อ
ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ในสังคมไทยอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบได้แสดงอารมณ์ความรู้สึก ระบายความโกรธแค้น ความเศร้าและความอึดอัดคับข้องใจ โดยมี
ผู้แทนจาก คอป. เป็นผู้รับฟังปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ ได้สื่อสารระหว่างกัน และสื่อสารกับสาธารณชนอาจน าไปสู่การขอโทษและให้อภัย ซึ่งก็
เป็นการเยียวยาอีกรูปแบบหนึ่ง โดยข้อมูลที่ได้สามารถน าไปศึกษาวิเคราะห์ถึงรากเหง้าของปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และเป็นประโยชน์ในการจัดท าแนวทางยุทธศาสตร์ปรองดองต่อไป คอป. จึงจัด
ให้มีโครงการการส ารวจและบันทึกค าบอกเล่า (Statement Taking) ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศไทยระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ ขึ้น๓๐  

                                                 
๓๐ โครงการดังกล่าวครอบคลุมประชากรในพื้นที่การชุมนุมหลักในกรุงเทพมหานครและพื้นที่การชุมนุม  

ในส่วนภูมิภาค โดยได้จัดท าแบบส ารวจผู้ได้รับผลกระทบและผู้ที่ เกี่ยวข้องจ านวนประมาณ ๑,๕๐๐ ราย  
โดยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม (Interview) ซึ่งครอบคลุมทุกฝ่าย ได้แก่ ญาติผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ถูก
ด าเนินคดี ผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย ผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีการชุมนุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ชุมนุม และ
อื่นๆ โดยได้มีการจัดแบ่งพื้นที่ในการเก็บข้อมูลตามเหตุการณ์ความรุนแรง เป็น ๖ พื้นที่ ดังนี ้ 

 ๑. กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
๒๕๕๓ ในพื้นที่ส าคัญ ๔ พื้นที่ ได้แก่  

๑) บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชด าเนิน และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีเหตุการณ์การปะทะ
บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนข้าวสาร รวมทั้งบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ  ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และกรณี 
การเสียชีวิตของผู้สื่อข่าวต่างประเทศ เป็นต้น  

๒) บริเวณสี่แยกราชประสงค์ สยามสแควร์ ถนนพระรามที่ ๑ ซึ่งมีเหตุการณ์การเผาท าลายอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โรงภาพยนตร์สยาม ตลอดจนพื้นที่อื่นๆ บริเวณสยามสแควร์ กรณีการเสียชีวิต  ๖ ศพ 
บริเวณวัดปทุมวนาราม เป็นต้น        

๓) บริเวณถนนสีลม ถนนพระรามที่ ๔ ตลอดจนชุมชนบ่อนไก่ ชุมชนซอยพระเจน ซึ่งมีเหตุการณ์
การปะทะบริเวณถนนพระรามสี่ กรณีการเสียชีวิตของของพลตรีขัตติยะ สวัสดิผล การเผาท าลายอาคารสถานท่ี เช่น 
การไฟฟ้านครหลวงคลองเตย อาคารมาลีนนท์ ธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม ๔ สาขาหัวล าโพง สาขาถนนจันทน์
ซอย ๖ เป็นต้น  

๔) พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สามเหลี่ยมดินแดง ซอยรางน้ า ถนนราชปรารภ ตลอดจน 
ถนนวิภาวดีรังสิต รวมถึงอนุสรณ์สถาน และบริเวณกองพลทหารราบที่ ๑๑ ซึ่งมีเหตุการณ์ความรุนแรง ได้แก่ กรณี
การปะทะบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง-ซอยรางน้ า กรณีการปะทะบริเวณด้านหน้าอนุสรณ์สถาน กรณีการปะทะ
บริเวณด้านหน้ากองพลทหารราบท่ี ๑๑ การเผาและท าลายอาคารสถานท่ี เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วันรวมถึงร้านค้าบริเวณใกล้เคียง อาคารร้างบริเวณถนน  
ราชปรารภ ธนาคารนครหลวงไทย สาขาราชปรารภ เป็นต้น 

 ๒. พื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเหตุการณ์ความรุนแรง กรณีสถานีดาวเทียมไทยคม เป็นต้น 

 ๓. พื้นที่ภาคอีสานตอนบน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น มุกดาหาร หนองบัวล าภู มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด สกลนคร และกาฬสินธุ์ ซึ่งมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น เช่น กรณีการเผาอาคารศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี การเผาธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น การจุดไฟเผายางรถยนต์หน้าอาคารศาลากลาง 
จังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น  



 ๒๙ 

โดยก่อนการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลได้มีการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของ คอป. และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานโครงการส ารวจและบันทึกค าบอก (Statement Taking) เพ่ือให้ด าเนินการได้อย่าง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์๓๑ นอกจากนั้นเพื่อให้การส ารวจและบันทึกค าบอกเล่าดังกล่าวครอบคลุมผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส าคัญในการควบคุมสถานการณ์ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของ
ประเทศ และการจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส าคัญซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจ ตลอดจนแกนน ากลุ่มผู้ชุมนุมและควบคุม
มวลชนในเหตุการณ์ฯ ทั้งนี้เพ่ือให้การบันทึกค าบอกเล่าเพ่ือการปรองดองทางสังคมตามแนวทาง 
คอป. มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น๓๒ 

                                                                                                                                            

 ๔. พื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา และ ศีรษะเกษ  
ซึ่งมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น เช่น กรณีการเผาอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อาคารศูนย์สื่อสาร
มหาดไทย เป็นต้น 

 ๕. พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และล าปาง ซึ่งมีเหตุการณ์ความรุนแรง
เกิดขึ้น เช่น การขว้างปาระเบิดเพลิงใส่ป้อมยามรักษาการณ์ด้านหน้าทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น  
 ๖. พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดน่าน และนครสวรรค์ 

ส าหรับการการวิเคราะห์ข้อมูล ได้มีการผนวกวิธีการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บส ารวจและการบันทึกเป็นล าดับแรก ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการเฉพาะด้านท่ีมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในการส ารวจและ
บันทึกค าบอกเล่าฯ (Statement Taking) อีกทั้งยังน าโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) มาเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูล อีกทั้งยังได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการตีความผ่านตัวบท โดยอาศัยจากค าบอกเล่าของผู้ได้รับ
ผลกระทบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรง รวมไปถึงพยาน ผู้เห็นเหตุการณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วย 

๓๑ ได้มีการจัดอบรมก่อนลงพ้ืนท่ีส ารวจและบันทึกถ้อยค า ๒ ครั้ง คือ 
๑. โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนแนวคิด เรื่อง “Transition and  Transitional Justice, Multi 

Stakeholder Conflict Analysis, Truth-Seeking, Reparation and Reconciliation” ในระหว่างวันท่ี ๑๗-๒๐ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดย Mr. Samuel Gbaydee Doe ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ 
ความขัดแย้ง (Advisor for Conflict Analysis) จาก United Nation Development Programme (UNDP) มาเป็น
วิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ 

๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส ารวจและบันทึกค าบอกเล่าผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศไทย เพื่อการเยียวยาและการปรองดองทางสังคม ตามแนวทาง คอป. 
(Statement Taking)” ในระหว่างวันท่ี ๘-๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

๓๒ โครงการดังกล่าวเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในระดับตัดสินใจ รวมทั้งผู้เห็นเหตุการณ์ส าคัญๆ ทั้งสองฝ่าย 
ได้แก่ ภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในระหว่างเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง เลขานุการ 
ศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และแกนน ากลุ่มผู้ชุมนุมที่มีอ านาจ 
ในการตัดสินใจ และควบคุมมวลชน และเพื่อให้มีความชัดเจน จึงก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะที่
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ในระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๘ ราย  

 



 ๓๐ 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังต่อไปนี้ จ านวนผู้ให้ข้อมูลในการส ารวจและบันทึกค าบอกเล่า
ทั้งหมด เป็นจ านวน ๑,๖๔๓ ราย โดยส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรง 
กล่าวคือ เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงโดยการบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหาย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๔ 
และมีร้อยละ ๖.๕๒ ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้อ่ืน โดยมีความเก่ียวข้องเป็นสามี/ภรรยาของผู้ให้
ข้อมูลมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ญาติพ่ีน้อง และบุตร ส่วนผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นพยาน/
ผู้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๙ โดยเป็นผู้เข้าร่วมชุมนุมมากที่สุด รองลงมา คือ 
เหยื่อโดยตรง คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๒ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนเหยื่อโดยอ้อม และผู้ที่ถูก
ด าเนินคดีอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความรุนแรง มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ที่ร้อยละ ๕.๒๒ และ ๔.๖๓ 
ตามล าดับ ส าหรับผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่น้อยที่สุด ได้แก่ ผู้กระท าความรุนแรงในเหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 
๑.๑๑ ในประเด็นของการเข้าร่วมในเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
๒๕๕๓ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมในเหตุการณ์ความระหว่างเดือนเมษายน –พฤษภาคม 
๒๕๕๓ โดยคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๐ ซึ่งเหตุการที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ การปะทะวันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๓ 
บริเวณสี่แยกคอกวัวส าหรับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับที่ผู้ได้รับบาดเจ็บ/ถูกท าร้ายจาก
เหตุการณ์  ญาติของเหยื่อผู้เสียชีวิต/ได้รับบาดเจ็บ/หลบหนี เพราะถูกไล่ล่า ผู้ได้รับผลกระทบอ่ืนๆ 
และพยาน/ผู้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรง ที่มากที่สุด คือ เหตุการณ์การปะทะกันบริเวณแยกคอกวัว 
วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๘ รองลงมา ได้แก่ การกระชับพ้ืนที่ราชประสงค์ และ 
การเผาอาคารสถานที่ราชการในต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๒ และ ๑๐.๖๖ ตามล าดับ เกิดเหตุ
ในช่วงเวลา ๑๘.๐๑ – ๒๑.๐๐ น. และ ๑๕.๐๑ – ๑๘.๐๐ น. มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๒ 
และ ๒๓.๕๒ ตามล าดับ และเหตุที่ผู้ได้รับบาดเจ็บฯ สามารถมองเห็นแม้เหตุการณ์เกิดเวลากลางคืน 
เนื่องจากมีแสงไฟส่องสว่าง ตามถนน มากที่สุด   ส าหรับเหตุผลที่ถูกกระท านั้น ผู้ได้รับผลกระทบฯ 
ระบุว่า เป็นเพราะเป็นการขอคืนพ้ืนที่ สลายการชุมนุม กดดันผู้ชุมนุม ควบคุมการชุมนุม ต้องการให้
ประชาชนออกไป มากที่สุด 

๑.๔.๒. กิจกรรมของคณะอนุกรรมการ 

 (๑) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง๓๓ 

 การด าเนินงานในด้านตรวจสอบและค้นหาความจริงถือเป็นภารกิจหลักของ คอป.  
ในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ในเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงที่ เกิดขึ้น 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเน้นการรับฟังข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเปิดเผยความจริงของเหตุการณ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ อันจะท าให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ
คนในสังคมเพ่ือช่วยกันป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงซ้ าอีกในอนาคต ซึ่งภารกิจในด้านนี้  
มีคณะท างานในการค้นหาความจริงในรูปของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง และ
คณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี อีก ๕ คณะ เพ่ือให้ 
การท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งมีทีมงานภาคสนามและอาสาสมัครเข้าร่วมท างานด้วย โดยวิธีของการท างานมีทั้ง  
การสัมภาษณ์ การเรียกข้อมูลจากบุคคล หน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน การจัดท าโครงการ

                                                 
๓๓ ผนวก ๑๑ 



 ๓๑ 

ต่างๆ และได้มีการจัดเวทีสาธารณะที่ให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะคู่ขัดแย้งมาพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกัน 

ในรอบการท างานที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง  
ได้มกีิจกรรมในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 ๑. การประชุม  

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง ได้มีการจัดประชุมจ านวน 
ทั้งสิ้น ๖๔ ครั้ง ดังต่อไปนี้ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๑๕ ครั้ง 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๒๑ ครั้ง 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๒๘ ครั้ง 

 ๒. การจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนงานของคณะอนุกรรมการ 

 นอกจากการประชุม ซึ่งได้เชิญตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ผู้ได้รับผลกระทบ 
องค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักการเมือง สื่อมวลชน ฯลฯ เข้ามาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง  
ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์แล้วนั้น คณะอนุกรรมการฯ ยังจัดให้มีโครงการต่างๆ ทั้งในการรวบรวม 
ประมวล ข้อเท็จจริง๓๔  

                                                 
๓๔ โครงการที่จัดให้มีขึ้นเพื่อตรวจสอบและค้นหาความจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ ครบถ้วนมาก

ที่สุด จ านวน ๕ ครั้ง ดังนี ้
๑. โครงการเพื่อด าเนินการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแร ง 

ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔)  
๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า (ร่าง) รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหา 

ความจริง เพื่อเป็นการให้ความรู้ เตรียมความพร้อม และพัฒนาบุคลากร ระหว่างกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ 
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร  โดยการศึกษาแนวคิด ความรู้ และประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญต่างประเทศในการ
ท างานด้านการตรวจสอบและค้นหาความจริงให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจการท างานหลัก
ของ คอป. ระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมยูนิโก้ แซนดารา จังหวัดเพชรบุรี 

๓. โครงการรวบรวมและประมวลข้อเท็จจริงภาพรวมความขัดแย้งในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมของเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริง ถูกต้อง และครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่จะน าไปใช้ต่อในการท างานของ คอป. และอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง  โดยมี 
การรวบรวม เรียบเรียง และจัดระบบข้อมูล รวมทั้งเปรียบเทียบกระบวนการและกลไกการ เคลื่อนไหวของผู้มี 
ส่วนร่วมในเหตุการณ์ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปเบื้องต้นของเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงท่ีผ่านมา  

๔. โครงการสัมมนาเพื่อบูรณาการโครงสร้างการท างาน คณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงสร้างการท างานและแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน ให้คณะท างานทุกฝ่ายได้ทบทวน รวบรวม
และประมวลข้อมูลจากการท างาน รวมทั้งให้ทุกฝ่ายได้ปรึกษาหารือในเรื่องแผนการท างานและแผนของการจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ส านักงาน คอป. 

๕. โครงการระดมความคิดเพื่อจัดท ารายงานคณะอนุกรรมการ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและค้นหา
ความจริงเฉพาะกรณี เป็นการด าเนินงานเพื่อตรวจสอบและค้นหาความจริงตามเหตุการณ์ต่างๆ จากคณะกรรมการ
เพื่อด าเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณีทั้ง ๕ คณะ และคณะท างานของภาคสนาม ซึ่งได้ท างาน
ครบก าหนด ๘ เดือน โดยจะต้องจัดท าบทสรุปของการค้นหาความจริง จึงได้จัดให้มีการระดมความคิดฯ ขึ้น  



 ๓๒ 

 ๓. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญ คือ การเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้แสดงข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น เกี่ยวกับเหตุการณ์๓๕ และเพ่ือให้การตรวจสอบข้อเท็จจริง
เป็นไปโดยรอบด้าน ครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด เพราะ คอป. ตระหนักดีว่าข้อเท็จจริงที่ได้จาก  
การตรวจสอบอย่างรอบด้าน จะเป็นบทเรียนส าคัญที่สังคมไทยต้องเรียนรู้เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์
เลวร้ายซ้ าอีกในอนาคต 

 (๒) คณะอนุกรรมการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความรุนแรง๓๖ 

 คอป. ได้ด าเนินการ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สังคม องค์กร และ
สถาบันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งประสาน
หน่วยงานของรัฐ ท าการสรุปข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบ และได้รับการเยียวยาอย่างเป็นระบบ และ
น าเสนอต่อสาธารณะ ผ่านการสัมภาษณ์ออกสื่อ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมการเยียวยาและ
ฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง การเสริมสร้างความไว้วางใจ  ความน่าเชื่อถือ 
(Trust Building) การยอมรับและการให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของคณะกรรมการ เสริมสร้าง
บรรยากาศแห่งการปรองดองให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม และส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการ 

แนวทาง กิจกรรม เพ่ือป้องกันความขัดแย้ง และลดความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 ในรอบการท างานที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกัน 
ความรุนแรงได้มีกิจกรรมในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 
                                                                                                                                            

เพื่อท าความเข้าใจร่วมกัน และแลกเปลี่ยนแนวทางการวิเคราะห์ตามเค้าโครงร่างรายงานต่อไป ระหว่างวันที่  
๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเบลวิลล่า จังหวัดนครราชสีมา 

๓๕ ได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ๒ ครั้ง 
๑. โครงการรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Hearing) 

เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้แก่ทุกฝ่าย ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงานของ
รัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะคู่ขัดแย้งให้สามารถพูดคุย แลกเปลี่ ยนข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้น โดยแบ่งเหตุการณ์ออกเป็น ๑๒ เหตุการณ์ด้วยกัน ทั้งเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูล และ
ข้อคิดเห็นจากบุคคลในมุมมองต่างๆของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามบทบาทหลักของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหา
ความจริง เพื่อเป็นการสอบทานความถูกต้องของข้อเท็จจริงในแต่ละประเด็นของทุกเหตุการณ์ ระหว่างวันที่  
๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ส านักงาน คอป. 

๒. โครงการเสวนา (Focus Group) ความเป็นมา สาเหตุ และแนวทางในการแก้ไขความรุนแรง 
เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยเป็นเวทีในการรับฟังข้อมูล เปิดพื้นที่ ให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ผู้เช่ียวชาญ 
และผู้มีประสบการณ์ หรือผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว มาแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และความคิดเห็น  
ในประเด็นต่างๆ เพื่อมีความรู้และความเข้าใจถึง สาเหตุ ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและรุนแรงที่เกิดขึ้น 
ระหว่างวันท่ี ๔ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ส านักงาน คอป.  

๓๖ ผนวก ๑๒ 



 ๓๓ 

๑. การประชุม  

 คณะอนุกรรมการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความรุนแรงได้มีการจัดประชุม
จ านวน ทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑  การประชุมคณะอนุกรรมการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความรุนแรง 
จ านวน ๕ ครั้ง  
 ๑.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกัน
ความรุนแรงเฉพาะกรณี จ านวน ๗ ครั้ง  

๒. การด าเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เหย่ือ  

ได้มีการเดินทางลงพ้ืนที่เยี่ยมเยือนผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เพ่ือรับฟังสภาพปัญหา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาพัฒนาแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูเหยื่อโดยได้เดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น๓๗ จังหวัดอุบลราชธานี๓๘) 
และภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่๓๙ จังหวัดล าพูน๔๐ จังหวัดล าปาง๔๑) 

๓. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ได้จัดเวทีสาธารณะส าหรับเปิดพื้นที่รับฟังส าหรับเหยื่อ (Victim Hearing) ผ่าน
โครงการเวทีประชาคมระดมความเห็นเพ่ือเยียวยาผลกระทบจากภาวะวิกฤตการณ์ สู่การปรองดอง
แห่งชาติ๔๒ และได้จัดให้มีเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็น แนวคิด ข้อเสนอแนะ และหลักการ
เยียวยาอย่างเหมาะสมต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมา๔๓ 

                                                 
๓๗ เมื่อวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น 
๓๘ เมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดอุบลราชธานี 
๓๙ เมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ 
๔๐ เมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลากลาง จังหวัดล าพูน  
๔๑ เมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง จังหวัดล าปาง 

 ๔๒ โดยได้จัดเวทีใหญ่ประชาคมระดมความเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร และเวทีใน ๕๐ เขตกรุงเทพมหานคร 
และเวทีในระดับภูมิภาค ๓ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จัดเมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์ล าปาง จังหวัดล าปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก 
จังหวัดสุรินทร์ และภาคใต้ จัดเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมบีพีแกรนด ์ทาวเวอร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

๔๓ สืบเนื่องจากข้อเสนอเรื่องการเยียวยาของ ปคอป. ซึ่งมีการจ่ายค่าเยียวยาเป็นจ านวนเงิน นั้น คอป. 
เห็นว่าควรมีการแลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิด และหลักการการเยียวยาตามหลักสากลขึ้น โดยได้จัดให้มีเวทีเสวนา  
จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี ้

๑. เวทีเสวนา เรื่อง “การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณค์วามรนุแรงตามหลักสากล” 
เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบในทุกๆ ด้าน 
อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามหลักสากล 

๒. เวทีเสวนา เรื่อง “การพิจารณาร่างแนวทางและหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง” เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็น และพิจารณาร่างแนวทาง
และหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง เพื่อน ามาปรับปรุงร่างแนวทาง



 ๓๔ 

๔. ประสานหน่วยงานภาครัฐ และพบผู้น าทางศาสนา  

ในการหาแนวทางร่วมกันเพื่อการปรองดอง ได้มีการประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ และได้เข้าพบ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)๔๔ และนายอาศิส 
พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี๔๕ 

๕. การลงพ้ืนที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกคุมขังร่วมกับกรมสุขภาพจิต  

คณะอนุกรรมการเยียวยาฯ ได้จัดให้มีการลงพ้ืนที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกคุมขัง
ร่วมกับกรมสุขภาพจิตในพ้ืนที่ภาคกลางจ านวน ๕ เรือนจ า๔๖ ภาคเหนือ จ านวน ๑ เรือนจ า๔๗ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน ๖ เรือนจ า๔๘ 

๖. การจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนงานเยียวยา ฟื้นฟู ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

๑) โครงการเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงานรักษาความสงบในเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมือง โครงการนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือเยี่ยมเยียน ศึกษาภาวะสุขภาพจิตและผลกระทบ
ทางจิตใจ รวมทั้งศึกษาผลการดูแลสุขภาพจิตผู้ปฏิบัติงานรักษาความสงบในเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมือง ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นทหารผู้ปฏิบัติงาน
ในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งปัจจุบันยังคงปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน สังกัด
กองทัพเรือ จ านวน ๑๗๐ คน และสังกัดกองทัพบก จ านวน ๑๕๖ คน รวม ๓๒๖ คน๔๙ หลังจาก
ประเมินสุขภาพจิต พบว่ามี ๒๖ ราย ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาที่พบคือ ปัญหาการเมือง คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๕ รองลงมาเป็นปัญหาการท างาน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖ และปัญหาส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 
๑๑.๕ ตามล าดับ 

                                                                                                                                            

และหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเยียวยาฯ ให้มีความเหมาะสม มีความเป็นรูปธรรม และเป็นแนวทางในการป้องกัน
เหตุการณ์ความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 

๔๔ เข้าพบเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๓ ณ วัดสระเกศราชวรวิหาร 
๔๕ เข้าพบเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 
๔๖ เรือนจ าอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และ เรือนจ าจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ 

เรือนจ ากลางคลองเปรม และ ทัณฑสถานหญิงกลาง เมื่อวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ และเรือนจ ากลางสมุทรปราการ 
เมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔  

๔๗ เรือนจ ากลางเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
๔๘ เรือนจ ากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เรือนจ าจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่  

๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เรือนจ าจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เรือนจ าอ าเภอสีคิ้ว เมื่อวันที่  
๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ เรือนจ ากลางจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ และเรือนจ ากลางอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

๔๙ ได้เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าท่ี ท้ังหมด ๔ ครั้ง ดังนี้ 
๑. เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองทัพเรือกรุงเทพ จ านวน ๑๐๕ คน 
๒. เมื่อวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกองทัพเรือสัตหีบ จ านวน ๖๕ คน 
๓. เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่สังกัดกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ 

จ านวน ๑๐๖ คน 
๔. เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าท่ีสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ที่ ๑ 

จ านวน ๕๐ คน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 ๓๕ 

๒) โครงการเยียวยา...สู่การพัฒนาเพ่ือสังคมที่มีสุขภาวะ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือรับฟังข้อมูล ปัญหา ความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยกระบวนการเข้าถึง เข้าใจ เยียวยา 
ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาของสังคม 
สนับสนุนส่งเสริมกลไกที่มีอยู่เดิมในระดับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการแก้ปัญหา
และป้องกันความรุนแรงในรูปของการส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครเยียวยาเพื่อความสมานฉันท์ (อยส.)  

๓) โครงการติดตามการเยียวยา ฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ความไม่สงบในการชุมนุมทางการเมือง ชุมชนบ่อนไก่ และชุมชนพระเจน โดยได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียน
และประเมินสุขภาวะจิตเป็นรายบุคคลในพ้ืนที่ชุมชนเคหะบ่อนไก่ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนซอย
พระเจน ชุมชนซอยกุหลาบแดง ชุมชนซอยโปโล พร้อมทั้งจัดกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Group Support) 
ในพ้ืนที่ชุมชนดังกล่าว จัดประชุมระหว่างเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประมวลผลสภาพปัญหา อุปสรรค 
หรือข้อขัดข้องในการเข้ารับบริการและความต้องการที่จะขอรับการช่วยเหลือ พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้แก่หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือต่อไป 

๔) โครงการก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความรุนแรง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ คือ เพ่ือก าหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
ที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมสอดคล้องตามหลักการเยียวยาสากล สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เสียหาย  
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย และเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือภาคปฏิบัติ 
ซึ่งประกอบด้วยระบบ แนวทาง และหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ความรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีมาตรฐาน เป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และ
เหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย 

๗. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรง 

คอป. ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความรุนแรง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยท าหน้าที่ (๑) รับเรื่องและแยกประเภท
ความต้องการของผู้ขอรับการเยียวยา (๒) ประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือเยียวยา 
เพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (๓) ติดตามความคืบหน้า และ (๔) แจ้งผล
ให้ผู้ขอรับการเยียวยาทราบ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ฯ มีดังนี้ 
 ๑) ศูนย์ฯ ได้รับข้อมูลของผู้ขอรับการเยียวยารอบแรก ในช่วงเดือนธันวาคม 
๒๕๕๓ ถึงพฤษภาคม ๒๕๕๔ รวมจ านวน ๖๑๔ ราย โดยแบ่งประเภทความต้องการขอรับ 
การเยียวยา ดังนี้  
   - ร่างกาย จ านวน ๑๘ ราย 
   - จิตใจ/อารมณ์ จ านวน ๒๔ ราย 
   - ทรัพย์สิน/รายได้/เศรษฐกิจ จ านวน ๖๐๘ ราย 
   - สังคม จ านวน ๓ ราย 
   - อ่ืนๆ จ านวน ๒๓ ราย 

(ท้ังนี้ ผู้ขอรับการเยียวยาบางรายอาจขอรับการเยียวยามากกว่าหนึ่งประเภท) 



 ๓๖ 

ในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบทางด้านทรัพย์สิน/รายได้/เศรษฐกิจ นั้นเป็นข้อมูล
ผู้ ได้รับผลกระทบที่ รับจากการลงพ้ืนที่ของโครงการเยียวยา. . .สู่การพัฒนาเ พ่ือสังคมที่มี 
สุขภาวะจ านวน ๕๒๙ ราย 
 ๒) ศูนย์ฯ ได้รับข้อมูลของผู้ขอรับการเยียวยา รอบที่สอง ในช่วงเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน รวมจ านวน ๓๑๖ ราย โดยแบ่งประเภทความต้องการขอรับการเยียวยา ดังนี้ 
   - ร่างกาย จ านวน ๑๐๘ ราย 
   - จิตใจ/อารมณ์ จ านวน ๑๒ ราย 
   - ทรัพย์สิน/รายได้/เศรษฐกิจ จ านวน ๒๐๘ ราย 
   - สังคม จ านวน - ราย 
   - อ่ืนๆ จ านวน ๑๐ ราย 

(ท้ังนี้ ผู้ขอรับการเยียวยาบางรายอาจขอรับการเยียวยามากกว่าหนึ่งประเภท) 

ส าหรับข้อมูลผู้ขอรับการเยียวยา ทางศูนย์ฯ ได้ประสานงานไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ขอรับการเยียวยาจากศูนย์ฯ ทั้งกรม
สุขภาพจิต กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานเขตปทุมวัน ส านักนายกรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการประสานและติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)๕๐  

 

(๓) คณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ๕๑ 

เพ่ือให้ทราบถึงรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมา คอป. ได้มุ่ งเน้น 
การศึกษาวิจัยเพ่ือท าความกระจ่างกับรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งในมิติต่างๆ เพ่ือให้สังคมไทย  
มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นของรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่น ามาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่
หลวง การขาดองค์ความรู้ในรากเหง้าของปัญหาเป็นอุปสรรคส าคัญยิ่งที่จะท าให้สังคมก้าวข้าม  
ความขัดแย้งไปไม่ได้ และ/หรืออาจท าให้ความรุนแรงย้อนกลับมาได้อีกในอนาคต 

ในรอบการท างานที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยและกิจกรรม 
ทางวิชาการได้มกีิจกรรมในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

๑. การประชุม 

คณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยและกิจกรรม ได้มีการจัดประชุมจ านวน 
ทั้งสิ้น ๒๑ ครั้ง ดังต่อไปนี้ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน   ๔   ครั้ง 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๑๐   ครั้ง 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน   ๗   ครัง้ 

 

                                                 
๕๐ หนังสือ คอป. ด่วนท่ีสุด ที่ คอป. ๑๕๕/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๕  ผนวก ๑๓ 
๕๑ ผนวก ๑๔ 



 ๓๗ 

๒. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ 

คอป. ตระหนักดีว่า ความขัดแย้งที่ผ่านมาซึ่งน ามาซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงนั้น 
นอกจากจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบหาความจริง และเยียวยาฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบแล้ว จ าเป็น 
อย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาวิจัยถึงรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง ซึ่ง คอป. โดยคณะอนุกรรมการด้าน
การศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะท าให้สังคมกระจ่างชัดถึงประเด็น
ดั งกล่ าว โดยมีการจัดการประชุมเ พ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ๕๒ ในประเด็นปัญหา 
ต่างๆ และมีการพูดคุย ปรึกษาหารือกับนักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่น ามาซึ่งความขัดแย้งที่ลงรากลึกในสังคมไทย คอป.  

จากการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวได้สังเคราะห์ข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพบว่ามีมูลเหตุหลักที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งที่น าไปสู่
ความรุนแรงอย่างน้อย ๕ ประการ คือ ๑) โครงสร้างอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน ๒) บริบทของสังคม 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์ ๓) การบังคับใช้กฎหมาย ๔) การจัดการด้านความมั่นคง
และจิตส านึกของทหารและ ๕) สื่อในฐานะเครื่องมือผลิตซ้ าทางความคิด จนน ามาสู่ก าหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจัยชุดโครงการศึกษาปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทางสู่ความปรองดอง 

                                                 
๕๒ ได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ จ านวน ๘ ครั้ง ดังต่อไปนี้ 

๑. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ เรื่อง “ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทาง 
สู่ความปรองดอง : มิติด้านกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย” ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

๒. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทาง 
สู่ความปรองดอง : มิติด้านประวัติศาสตร ์สังคม และวัฒนธรรม” ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

๓. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๓ เรื่อง “ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทาง 
สู่ความปรองดอง : มิติด้านการเมือง” ในวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร 

๔. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๔ เรื่อง “ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทาง 
สู่ความปรองดอง : มิติด้านสื่อสารมวลชน” ในวันพุธท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร 

๕. การจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “ประสบการณ์ของการจัดการปัญหาความขัดแย้งในต่างประเทศของ 
United Nations Development Programme (UNDP) สู่การสร้างความปรองดองในสังคมไทย” ในวันอังคารที่ ๑๘ 
มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีโอกาสทราบถึงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของการจัดการความขัดแย้งในต่างประเทศจากผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ (UNDP) รวมถึงการพิจารณา
ก าหนดแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการจัดการความขัดแย้งเพื่อการสร้างความปรองดองของประเทศไทยต่อไป 

๖. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทางสู่     
ความปรองดอง” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 

๗. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทางสู่     
ความปรองดอง” ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ทีโ่รงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 

๘. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ 
(ช่วงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ) ในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
กรุงเทพมหานคร 



 ๓๘ 

จ านวน ๕ เรื่อง และโครงการสังเคราะห์สรุปรากเหง้าของความขัดแย้งสู่ทางออกเพ่ือความปรองดอง 
จ านวน ๑ เรื่อง  

๓. การจัดเวทีสาธารณะเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในงานวิจัย 

นอกจากการศึกษาให้เข้าใจกระจ่างถึงรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่ผ่าน
มาแล้วนั้น คอป. ได้ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ให้สังคมได้รับทราบในวงกว้าง 
ทั้งผ่านเวทีเสวนา๕๓ ผ่านบทความ และผ่านสื่อต่างๆ โดยสาระส าคัญของการศึกษาวิจัยในแต่ละ
รากเหง้าของสังคมไทยที่น าไปสู่ความรุนแรงในแต่ละครั้ง มีดังนี้  

๑) เรื่องโครงสร้างอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน  

คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาถึงสภาพปัญหาและที่มาหรือรากเหง้าในเชิงลึก
ของความขัดแย้งที่น าไปสู่ความรุนแรงที่ได้เกิดขึ้น และมุ่งสร้างทฤษฎีและมโนทัศน์ในเรื่องโครงสร้าง
อ านาจในสังคมไทย โดยศึกษาลักษณะทั่วไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศ อันจะน าไปสู่ความเข้าใจใน
ปัญหาและสามารถค้นหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างอ านาจที่เป็นลักษณะเฉพาะได้ 
รวมถึงน าเสนอวิธีการและแนวทางในการศึกษาวิจัยปัญหาเชิงโครงสร้างอ านาจ อันจะน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ของตนเองในเรื่องอ านาจ ทั้งนี้สามารถอธิบายจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายและกลุ่ม
อ านาจทางสังคมต่างๆ จากทฤษฎีสังคมวิทยาการเมืองว่าด้วยอ านาจทางสังคมของไมเคิล มานน์ 
(Michael Mann) โดยคาดว่าผลการศึกษาจะน าไปสู่การมีข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อปัญหาและ
วิกฤตทางการเมืองในประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม การสร้างและใช้อ านาจรัฐ การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและการผลิต รวมถึงระบบข้อมูลข่าวสารและการยกระดับการศึกษา 

๒) ความรุนแรงทางการเมือง : พลวัตสังคมและวัฒนธรรม และแนวทางแก้ไข 

เป็นการศึกษาและสร้างความเก่ียวกับเข้าใจพลวัตด้านสังคมและวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ของกลุ่มสังคมการเมืองที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางการเมืองของไทยปัจจุบัน รวมถึง
สภาพความแตกแยกและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสังคมการเมืองและแนวทางในระยะเปลี่ยนผ่าน 
รวมทั้งศึกษาแนวทางป้องกันความรุนแรงในอนาคตโดยพิจารณาจากโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงในสังคม
ตลอดจนหลักความเป็นธรรมและความม่ันคงร่วมกัน โดยใช้ทฤษฏี เรื่อง การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง 
(Conflict - Transformation) โดยคาดว่าผลการศึกษาจะท าให้เข้าใจถึงลักษณะและธรรมชาติของ
ความขัดแย้ง ตลอดจนมูลเหตุและพลวัตของความขัดแย้ง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนแนวทางป้องกันในอนาคต 

 

 
                                                 

๕๓ คอป. ได้มีการจัดเสวนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ ชุดโครงการ “ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและ
แนวทางสู่ความปรองดอง” จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี ้

๑. การเสวนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ ชุดโครงการ “ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทางสู่       
ความปรองดอง” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 
 ๒. การเสวนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ ชุดโครงการ “ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทางสู่       
ความปรองดอง” ครั้งท่ี ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 
 



 ๓๙ 

๓) กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความรุนแรง : 
ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

เป็นการศึกษาถึ งสาเหตุปัญหาของความขัดแย้งทางการเมืองที่มี 
ความรุนแรงอันเนื่องมาจากกระบวนการยุติธรรมทั้งทางมหาชนและทางอาญา โดยการวิเ คราะห์
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ และเสนอแนวทางในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งที่มีสาเหตุจากปัญหาในกระบวนการยุติธรรมและป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง  
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังศึกษาความเป็นไปได้ของการด าเนินการตามหลักกระบวนการ
ยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านเพ่ือสร้างความปรองดองในระยะเริ่มแรกและเพ่ือเป็นฐานที่มั่นคงใน  
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ โดยคาดว่าผลการศึกษาจะท าให้เข้าใจปัญหาของ
กระบวนการยุติธรรมทางมหาชนและทางอาญาของประเทศไทยและต่างประเทศ และแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะน าไปเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และสร้างความปรองดองของคนในชาติต่อไป 

๔) การปฏิรูปองค์การด้านความม่ันคง  

 เป็นการศึกษาถึงบทบาททหารในการรักษาความมั่นคงภายในจากอดีต 
ถึงปัจจุบัน และบทบาทของรัฐสภาและภาคประชาสังคมต่อกองทัพไทยในบริบทประชาธิปไตย 
รวมทั้งศึกษาการประยุกต์ใช้ SSR (Security Sector Reform) ในต่างประเทศและโครงสร้างกองทัพ
หรือระบบการจัดหาแบบรวมการของกองทัพต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้ 
SSR กับกองทัพไทย โดยคาดว่าผลการศึกษาจะท าให้ทราบถึงอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งรัฐ โดยเฉพาะประเด็นโครงสร้างและจิตส านึกของกองทัพไทยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงบทบาทของกองทัพไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันรักษาความมั่นคงภายใน ความส าคัญ
และความจ าเป็นของการปฏิรูปหน่วยงานด้านความม่ันคง กรณีศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้ SSR ใน
ต่างประเทศ และแนวทางในการประยุกต์ใช้ SSR กับกองทัพไทย 

๕) ขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 

เป็นการศึกษาขอบเขตการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
สื่อมวลชนตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตลอดจน 
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายอื่นท่ีมีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัด
การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนตลอดจนบทลงโทษต่อการกระท าที่ฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์ดังกล่าว และบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมายในการควบคุม
ก ากับการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน ตลอดจนแนวทางในการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือก ากับดูแลการใช้
เสรีภาพของสื่อมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อกฎหมาย รวมถึงกลไกในการควบคุม
กันเองของสื่อมวลชนภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางในการควบคุมกันเองอย่าง 
มีประสิทธิภาพเพ่ือน าหลักการดังกล่าวมาอธิบายเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง
เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยจ ากัดผลการศึกษาเฉพาะกรณีสื่อหลักอัน ได้แก่ สื่อ
วิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อหนังสือพิมพ์เท่านั้น โดยคาดว่าผลการศึกษาจะท าให้ทราบ
ถึงแนวคิดทางการกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน



 ๔๐ 

และแนวคิดเบื้องต้นของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน บทบาทและอ านาจหน้าที่
ขององค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมายในการควบคุมก ากับการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนและแนวทาง  
ในการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือก ากับดูแลการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อ
กฎหมาย กลไกในการควบคุมกันเองของสื่อมวลชนภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทาง
ในการควบคุมกันเองอย่างมีประสิทธิภาพ  

๖) รากเหง้าของความขัดแย้งสู่ทางออกเพื่อความปรองดอง 

เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยทั้ง ๕ เรื่องดังกล่าวข้างต้น 
รวมถึงประสบการณ์ในการจัดการความขัดแย้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเสนอแนวทางทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวให้แก่รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องในการสร้างความปรองดองให้แก่สังคมต่อไป 

(๔) คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์เพื่อการปรองดอง๕๔ 

คอป. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์เพ่ือการปรองดอง โดยมุ่งเน้น
บทบาทในการเป็นตัวกลางที่จะเสริมหรือเชื่อมประสานงานให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะคู่ขัดแย้งสามารถ
เจรจาหรือพูดคุยกันได้ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดความปรองดองร่วมกันอย่างเป็นระบบ และ
น าเสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการยับยั้งไม่ให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นใหม่หรือขยายตัว เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย คือ การน าประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งสู่การปรองดอง คอป.  และป้องกันมิให้เกิด
ความรุนแรงและสูญเสียขึ้นอีกในอนาคต  

ในรอบการท างานที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์เพ่ือการปรองดอง ได้มี
กิจกรรมในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 ๑. การประชุม  

คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์เพ่ือการปรองดอง ได้มีการจัดประชุมจ านวน 
ทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง ดังต่อไปนี้ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน   ๑   ครั้ง 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  จ านวน  ๔  ครั้ง 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  จ านวน  ๕  ครั้ง 

๒. การเปิดพื้นที่ในการสร้างความปรองดอง 

คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์เพ่ือการปรองดอง ได้ด าเนินการตามภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งเป็นตัวกลางส าคัญที่จะเสริมหรือประสานงานเปิดพ้ืนที่ให้ทุกฝ่ายให้มาร่วม
เจรจา พูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งกลุ่มบุคคล องค์กร เครือข่ายบุคคล
ต่างๆ และโดยเฉพาะคู่ขัดแย้ง หรือผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างความปรองดองในชาติ โดยสันติวิธี  
 
 
 

                                                 
๕๔ ผนวก ๑๕ 



 ๔๑ 

ผ่านการพูดคุยอย่างไม่เป็นการทางการ และผ่านการจัดงานประชุมเสวนา๕๕ การประสานงานร่วมกับ
องค์กรต่างๆจนน าไปสู่การรวมตัวเป็นเครือข่าย “ก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดอง”๕๖  

                                                 
๕๕ ได้มีการจัดเวทีเสวนา จ านวนทั้งสิ้น ๕ ครั้ง ได้แก่ 

๑. เวทีเสวนา เรื่อง “แนวทางของพรรคการเมืองในการน าประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งหลัง 
การเลือกตั้ง” เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสยามซิตี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คอป. และ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) โดยมีที่มาจากการที่ได้มีการประกาศยุบสภา และก าหนดให้มี 
การเลือกตั้งในวันที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งพรรคการเมืองหลายพรรคมีการน าเสนอประเด็นการสร้าง 
ความปรองดองมาเป็นจุดขายในการเลือกตั้งครั้งนี้ คอป. จึงเห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม  
ในการที่จะริเริ่มสร้างความเข้าใจ และเผยแพร่แนวคิด ประเด็น มุมมองเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้ง รวมทั้ง
แนวทางการสร้างความปรองดองของประเทศตามข้อเสนอแนะของ คอป. ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ประชาชนได้รับทราบ และคาดหวังไว้ว่าจะท าให้เกิดข้อสรุปในเบื้องต้น และมีความเข้าใจค าว่า “การปรองดอง”  
ที่ถูกต้องในระดับหนึ่งจากหลายหลายมุมมองและเป็นวิชาการมากท่ีสุด  

๒. เวทีเสวนา เรื่อง “แนวทางการด าเนินงานของ คอป. ต่อข้อเสนอการปรองดองของประเทศ”  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากสาธารณะใหป้ระเด็นสืบเนื่องจากการที่มีข้อเรียกร้องทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง ทั้งจากกลุ่มทาง
การเมือง กลุ่มองค์กรภาคธุรกิจ องค์กรอาชีพสื่อ เครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ เห็นพ้องต้องกันว่า ควรมอบหมาย  
คอป. ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง เป็นผู้ด าเนินการในการขับเคลื่อนเรื่อง “ปรองดอง”  
โดยต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

๓. เวทีเสวนา เรื่อง “บทบาทของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความ
ปรองดอง (TRC) กับความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice)” จัดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๔ ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมไทยเข้าใจเรื่อง Truth for 
Reconciliation Commission (TRC) ที่ชัดเจน อีกทั้งการด าเนินงานของ คอป. ยังน าหลักความยุติธรรมในระยะ
เปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) มาปรับใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งการด าเนินการตามภารกิจนั้น เห็นว่าควรมี 
การเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นการน าพา
สังคมไปสู่การปรองดองได้ โดยได้เรียนเชิญ Ms. Priscilla Hayner ผู้เช่ียวชาญด้านคณะกรรมการค้นหาความจริง 
(Truth Commissions) และความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) มาร่วมเป็นวิทยากร 
ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน 

๔. เวทีเสวนา เรื่อง “ความปรองดองในกระแสพลวัตทางสังคมและการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๕” เมื่อ 
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
สถานการณ์ปัจจุบัน ที่สังคมไทยยังคงมีความแตกแยกทางความคิด มีการแบ่งขั้วหรือฝักฝ่ายในทางการเมือง รวมถึง
มีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาอันสั้นในประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัย
เสี่ยงท่ีอาจน าไปสู่ปัญหาทางความขัดแย้งครั้งใหม่ที่รุนแรงมากขึ้นได้ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติของทุกฝ่าย โดยสนับสนุนให้แต่ละฝ่ายเปิดใจกว้างที่จะร่วมกัน
แสวงหาทางออกให้กับประเทศ ลดทัศนะคติในการเอาชนะ และการมองปัญหาในมุมของตนแต่ฝ่ายเดียว รวมทั้ง
ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตกผลึกทางความคิด  
อันจะน ามาซึ่งจุดที่ทุกฝ่ายสามารถประนีประนอม หรือความเห็นพ้องร่วมกันว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมต่อการสร้าง
ความปรองดองในชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ คอป. สามารถก าหนดมาตรการ และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ในการสร้าง 
ความปรองดองให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 ๕. เวทีเสวนา เรื่อง “เยาวชนคนรุ่นใหม่กับความปรองดองในกระแสพลวัตทางสังคมและการเมือง พ.ศ. 
๒๕๕๕” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร โดยมี
เป้าหมายหลัก คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปรองดองของชาติ เพราะ คอป. เล็งเห็นว่า
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นส่วนส าคัญในการก่อให้เกิดการปรองดองในสังคมไทย โดยเฉพาะบทบาทของ



 ๔๒ 

เพ่ือแสวงหาแนวทางการปรองดองร่วมกันอย่างสันติ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้ง
เสนอแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมในการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีก  

๓. การสื่อสารสาธารณะ 

คณะอนุกรรมการฯ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ในสภาวะความขัดแย้งที่เป็นอยู่ สื่อ
ควรมีความระมัดระวังและรับผิดชอบต่อการน าเสนอข้อมูล ซึ่งจะต้องให้ข้อมูลต่อสาธารณะอย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย หลีกเลี่ยงการน าเสนอข่าวไปในทางบิดเบือนความจริง ปลุกระดม 
และยั่วยุผู้รับข่าวสารก่อให้เกิดความรุนแรง ความแตกแยกและความเข้าใจผิด เนื่องจากเป็นตัวท าลาย
บรรยากาศของความสงบและความปรองดองในชาติ เพราะในทุกวันนี้วิวัฒนาการการสื่อสารขยาย  
วงกว้าง รวดเร็วและฉับไว ดังนั้นสาธารณะหรือประชาชนย่อมรับข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น และ
เห็นว่าสื่อเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งในการน าประเทศก้าวข้ามสู่ความขัดแย้ง  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน จึงได้จัดให้มีช่องทาง 
ในการสื่อสารกับประชาชนในวงกว้างมากขึ้น เพ่ือให้สังคมเกิดความตระหนักในการแสวงหา  
แนวทางการแก้ปัญหาความร่วมกันอีกทั้งเป็นช่องทางในการเปิดโอกาส รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย 
โดยยึดหลักความเป็นกลางและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมเป็นที่ตั้ง คอป. 
จึงได้เปิดช่องทางในการสื่อสารสาธารณะผ่าน รายการ “คอป.รายงานประชาชน” ออกอากาศทุกวันศุกร์ 
เวลา ๒๐.๔๐ – ๒๑.๓๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑)๕๗ นอกจากนั้น 

                                                                                                                                            

เยาวชนคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันที่มีความส าคัญต่อกระแสพลวัตการเปลี่ยนแปลงในสังคมและการสร้างความปรองดอง
ให้เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน าไปสู่การก าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความ
ปรองดองของประเทศในอนาคตด้วย ขณะเดียวกัน ก็เป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้รับรู้และตระหนักถึง
ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งในสังคมไทยความเข้าใจต่อกระบวนการตรวจสอบและค้นหาความจริง เครือข่ายใน
การส่งเสริมความปรองดองในชาติต่อไป 

๕๖ สืบเนื่องจากข้อกังวลใจก่อนการเลือกตั้งในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะอนุกรรมการฯ จึงร่วมหารือ
กับองค์กรภาคส่วนต่างๆ อันประกอบไปด้วย องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรวิชาชีพสื่อ และองค์กรภาคประชาสังคม  
รวมทั้งสิ้น ๑๔ องค์กร ประกอบด้วย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ๓๕ เครือข่ายประชาธิปไตยเห็นต่างกันได้
อย่าใช้ความรุนแรง เครือข่ายนักวิชาการไม่เอาความรุนแรง กลุ่มปลาดาว เครือข่ายเยาวชนโลก และแพทยสภา  
ซึ่งได้มีข้อเสนอในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ รวม ๓ ข้อ ดังนี้ 

๑. พรรคการเมืองทุกพรรค รวมถึงกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มต้องยอมรับผลการเลือกตั้ง และหลีกเลี่ยง
หรือไม่ด าเนินการด้วยประการใด ๆ ที่จะน าประเทศกลับไปสู่ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 

๒. พรรคการเมืองทุกพรรคต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองว่า จะให้ความส าคัญกับกระบวนการ  
ลดความขัดแย้งอันจะน าไปสู่ความปรองดองของประเทศ โดยให้ถือเป็นสัญญาประชาคมว่าหลังการเลือกตั้งจะต้อง
ด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

๓. การสร้างความปรองดองจะต้องด าเนินการโดยองค์กรที่เป็นอิสระและไม่ใช่คู่ ขัดแย้ง โดยมี
กระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

๕๗ เทปแรกออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ 
ผ่านทาง www.youtube.com โดยค้นหาค าว่า "รายการ คอป. รายงานประชาชน" 



 ๔๓ 

ยังมีช่องทางในการสื่อสารกับสาธารณะผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้ง เว็ บไซต์๕๘ เฟซบุ๊ค๕๙ และ    
ทวิตเตอร์๖๐ 

๔. การเข้าพบและการมาเยือนของ H.E. Mr. Kofi Annan อดีตเลขาธิการ
สหประชาชาติ และ H.E. Mr. Martti Ahtisaari อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์  

ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองที่ผ่านมา มีผลกระทบใหญ่หลวง
อย่างประเมินค่ามิได้ในสังคมไทย และยังส่งผลกระทบต่อสังคมนานาชาติอีกด้วย คอป. จึงได้พยายาม
หาแนวทางและการด าเนินงานเพื่อสร้างความปรองดองของประเทศโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ประธาน คอป. และ 
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการ คอป. และประธานคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์เพ่ือ       
การปรองดอง ได้เดินทางเข้าพบและหารือร่วมกับ H.E. Mr. Kofi Annan อดีตเลขาธิการ
สหประชาชาติ และ H.E. Mr. Martti Ahtisaari อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์ ซึ่งทั้งสองท่านเคยได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการประสานความร่วมมือทางการทูต 
การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพ่ือน าไปสู่สันติภาพ และการจัดการภายหลังความขัดแย้ง  ในระหว่าง
วันที่ ๑๘ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์และประเทศสหพันธรัฐสวิส เพ่ือรับ
ฟังข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของ คอป. และแนวทางการสร้างความปรองดองที่ยั่งยืนในประเทศไทย  

หลังจากนั้น คอป. ได้เชิญ H.E. Mr. Kofi  Annan และ H.E. Mr. Martti  
Ahtisaari มาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของ คอป.๖๑ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ เพ่ือร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองในประเทศไทยร่วมกับ คอป. ๖๒ และ
พบปะกับกลุ่มตัวแทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้น ารัฐบาล ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
กลุ่มผู้แทนเหยื่อผู้ได้รับความเสียหาย กลุ่มผู้แทนนักธุรกิจ กลุ่มผู้แทนผู้น าศาสนา กลุ่มผู้แทนภาค
ประชาสังคม กลุ่มผู้แทนสื่อมวลชน กลุ่มสตรี รวมถึงกลุ่มผู้แทนเยาวชนคนรุ่นใหม่จากภาคต่างๆ โดย
ผลการประชุมครั้งนี้ คอป.ได้รับข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการน าสังคมไทยก้าวข้ามความขัดแย้งและ
ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองต่อไป 
 

 
 

 
                                                 

๕๘ http://www.thaitruthcommission.org  
๕๙ http://www.facebook.com/TRCT๒๐๑๐  
    และ fan page: http: //www. facebook.com/TRCThailand  
๖๐ Twitter@THAI_TRC 
๖๑ เพื่อให้การเดินทางมาเยือนประเทศไทยและภารกิจของบุคคลส าคัญทั้งสองท่านและคณะเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คอป. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของ H.E. Mr. Kofi Annan อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ
และ H.E. Mr. Martti Ahtisaari อดตีประธานาธิบดีฟินแลนด์ ผนวก ๑๖ 

๖๒ จุดประสงค์ในการมาเยือนในครั้งนี้ ก็เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการปรองดองที่มีอยูในประเทศไทย  
เพื่อมารับฟง เรียนรู และแบงปนประสบการณในเรื่องการปรองดอง โดยไม่ได้มาเพื่อเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยข้อ
ขัดแย้ง... ดูถ้อยแถลง ผนวก ๑๗ 

http://www.thaitruthcommission.org/
http://www.facebook.com/TRCThailand


 ๔๔ 

ส่วนที่ ๒ 
สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

๒.๑ บทน า 

 เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๕๓  
ได้ส่งผลให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายต่อสังคมไทยอย่างประมาณค่ามิได้ การตรวจสอบ
เหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือสร้างความปรองดองของคนในชาติ สังคมจ าเป็น
จะต้องทราบความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทย ความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
มีที่มาและอะไรเป็นสาเหตุของความรุนแรง และจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไรมีค าถาม
มากมายอยู่ในใจของชาวไทยและประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบและค้นหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว เพ่ือ
เปิดเผยต่อสาธารณะ ตลอดจนการตรวจสอบและค้นหาความจริงเกี่ยวกับสาเหตุในระยะใกล้ 
(immediate cause) และสาเหตุอันเป็นรากเหง้า (root cause) ของความขัดแย้งและความรุนแรง 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิตและผลกระทบทั้งต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน ตลอดจน
ความเสียหายในรูปแบบอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน การฟ้ืนฟูเยียวยา สร้างความยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความรุนแรงในอนาคต น ามาซึ่งสันติสุขในสังคมที่มีขันติธรรม อดทนอดกลั้น ยอมรับความ
แตกต่างทางความคิด และเกิดการปรองดองอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป  จึงได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) โดยระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือความปรองดองแห่งชาติ ลงวันวันที่     
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ขึ้นโดย คอป. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์กรอบการด าเนินงานใน ๔ มิติหลัก คือ   
๑)  การตรวจสอบและค้นหาความจริ ง ๒) การเยียวยา ฟ้ืน ฟู และป้องกันความรุนแรง                  
๓) การศึกษาวิจัยรากเหง้าของปัญหาของความขัดแย้ง และ ๔) การสร้างความปรองดองและป้องกันมิ
ให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีก โดยแต่ละมิติจะมีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบด าเนินการ๖๓ 

 ๒.๑.๑ การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง  

 กรอบการด าเนินงานของ คอป. ในมิติล าดับ ๑ คือ การตรวจสอบและค้นหาความจริง 
(Truth Seeking) ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและค้นหาความจริงและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรุนแรง  
ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมตลอดถึงประเด็นที่เป็นรากเหง้าของ
ปัญหาความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา๖๔ เพ่ือให้เป็นกลไก
ส าหรับการด าเนินงานตามกรอบดังกล่าว คอป. จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหา 
ความจริงขึ้น โดยมีภารกิจหลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ความไม่สงบ
และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองเดือน
ดังกล่าว โดยการสืบค้น รับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์

                                                 
๖๓ รายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๑ (๑๗ กรกฎาคม – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔), เมษายน ๒๕๕๔, หน้า (๓) 
๖๔ รายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๑ (๑๗ กรกฎาคม – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔), เมษายน ๒๕๕๔, หน้า ๖ 



 ๔๕ 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและค้นหาความจริง๖๕ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหา   
ความจริงจัดตั้งขึ้นโดย ค าสั่งคอป. ที่ ๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. ตรวจสอบและค้นหาความจริงเหตุการณ์ความไม่สงบ และความรุนแรงในประเทศ  
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓  

๒. เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐ กลุ่มองค์กร ผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ และ
ผู้ เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่ง เอกสาร วัตถุ  ข้อมูล หรือเสนอข้อคิดเห็นมา 
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

๓. รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าจะเป็นรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งและ
เหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพ่ือจัดให้มีการศึกษาวิจัยต่อไป  

๔. จัดท ารายงานการตรวจสอบและค้นหาความจริงแต่ละเหตุการณ์ แล้วรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติพิจารณาต่อไป  

๒.๑.๒ หลักการและแนวคิดในการตรวจสอบและค้นหาความจริง  
 ในการตรวจสอบค้นหาความจริงเกี่ยวกับความรุนแรงในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓              

คอป. โดยคณะอนุกรรมการฯ ยึดถือหลักการ ปรัชญา และแนวคิดส าคัญ  ๆในการปฏิบัติภารกิจของ คอป. และ
เน้นหลักการในการตรวจสอบค้นหาความจริงที่ว่ามี “ความจริงที่มากกว่าหนึ่ง หรือ truths” แทนที่จะเป็น   
ความจริงหนึ่งเดียว truth” โดยเห็นว่าแต่ละคน แต่ละฝ่ายย่อมมีชุดความจริงของตนเอง  คณะอนุกรรมการจึงมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือจะสร้างความจริง (establish the truth) ร่วมกันของฝ่ายต่าง  ๆโดยอาศัยกระบวนการและวิธีการ
ที่ก าหนด บนพ้ืนฐานของการเป็นพ้ืนที่ส าหรับการแสดง 'มุมมอง' หรือ 'ความจริง” ของทุกฝ่าย เพ่ือประมวล        
เข้าด้วยกันโดยอาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และการพิจารณาอย่างเป็นภาวะวิสัย       
โดยวัตถุประสงค์ของการค้นหาความจริงเพ่ือที่จะตอบค าถามพ้ืนฐานว่าเกิดเหตุการณ์อะไร (what happen) 
เกิดขึ้นอย่างไร (how it happened) เหตุใดจึงเกิดขึ้น (why it happened) และเหตุการณ์ส่งผลกระทบอย่างไร 
(what impact) ด้วยตระหนักว่าความเข้าใจต่อค าถามพ้ืนฐานข้างต้นจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคมสามารถ
ก าหนดกรอบการด าเนินการอันจะเป็นขั้นตอนเพ่ือสร้างความยุติธรรมและความปรองดองในสังคมต่อไป 

 ๒.๑.๓ กรอบแนวคิดการด าเนินการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความ
จริง  

 การตรวจสอบค้นหาความจริงของ คอป. เป็นการตรวจสอบความจริงว่า เหตุการณ์      
ความรุนแรงเกิดข้ึนได้อย่างไร เพราะเหตุใด ในสภาพการณ์เช่นไร มีใครบ้างที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ และมีเหตุผลในการเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่ และจะสามารถป้องกันไม่ให้เหตุการณ์
เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือไม่ โดยวิธีใด การตรวจสอบความจริงของคอป . บางส่วน อาจเป็นไป
ท านองเดียวกับการตรวจสอบเพ่ือด าเนินคดีของพนักงานสอบสวนก็ได้ แต่ก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นเช่นนั้น
เสมอไป โดยพนักงานสอบสวนมุ่งที่จะหาตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีอาญาและหาพยานหลักฐาน  
เพ่ือพิสูจน์ความผิดของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหา ขณะที่การตรวจสอบและค้นหาความจริงโดยคอป . มุ่งท า
ความเข้าใจความเป็นมาของความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เป็นต้นมา 
อันน าไปสู่ความรุนแรงในช่วงเดือนเมษายน -พฤษภาคม ๒๕๕๓ และการตรวจสอบเหตุการณ์  

                                                 
๖๕ รายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๑ (๑๗ กรกฎาคม – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔), เมษายน ๒๕๕๔, หน้า ๗ 



 ๔๖ 

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ละเหตุการณ์ ในช่วงสองเดือนดังกล่าว เพ่ือให้เข้าใจภาพรวมของเหตุการณ์
ความรุนแรงทางการเมือง การปฏิบัติภารกิจตรวจสอบและค้นหาความจริง คอป. มีกรอบแนวคิด   
การด าเนินการดังต่อไปนี้๖๖   
 ๑. การตรวจสอบและค้นหาความจริงโดย คอป . มีวัตถุประสงค์หลักในการเปิดเผย 
ความจริงของเหตุการณ์ให้สาธารณะชนได้รับทราบและเกิดความเข้าใจร่วมกันของคนในสังคมไทย
เพ่ือช่วยป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงซ้ าอีกในอนาคต อันมิได้มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
และค้นหาความจริงเพ่ือหาตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีฟ้องร้องต่อศาล 
  ๒. ยึดหลักสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย รวมทั้งนิติรัฐ และความปรองดองแห่งชาติ เช่น 
รัฐมีหน้าที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน เคารพสิทธิส่วนบุคคลและรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคม สิทธิในการชุมนุมโดยสงบสันติและโดยปราศจากอาวุธมีเพียงใด ขั้นตอนในการสลาย 
การชุมนุมตามมาตรฐานสากลได้รับการปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่รัฐเพียงใด เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธโดยยึดหลัก
ป้องกันตามสมควรแก่เหตุหรือไม่ ฯลฯ 
  ๓. ให้โอกาสผู้ที่ถูกกล่าวหาในประเด็นต่างๆ ได้ชี้แจง  
  ๔. ประมวลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยานหลักฐาน   
ด้านนิติวิทยาศาสตร์  
  ๕. เจาะลึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นที่ตรวจสอบ ประกอบกับการรวบรวม
ข้อมูลประเด็นที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ด้วย 
  ๖. ฟังความจากทุกฝ่าย คู่กรณี คนกลาง ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ทราบและพิสูจน์ หรือสามารถยืนยันได้ถึงความจริงของเหตุการณ์ความรุนแรง  
ที่เกิดขึ้น  
  ๗. รักษาความลับของแหล่งข้อมูล พยานหลักฐาน  
  ๘. ตั้งข้อสันนิษฐานความเป็นไปได้ต่างๆ ของเหตุการณ์แล้วตัดออกแต่ละประเด็นที่
เป็นไปได้น้อย เจาะลึกประเด็นที่เป็นไปได้มากที่สุด พิจารณาข้อมูลที่สอดคล้องกันและขัดแย้งกัน 
  ๙. ตรวจสอบจากการกระท าของบุคคลไปสู่การกระท าขององค์กร 

 ๑๐. ตรวจสอบเหตุการณ์และลักษณะเฉพาะเพ่ือเข้าใจลักษณะทั่วไปและภาพรวมของ
เหตุการณ ์

๒.๑.๔ วิธีการด าเงินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง  

 ๑. คอป. โดย คณะอนุกรรมการฯ มีภารกิจในการตรวจสอบค้นหาความจริงจาก
เหตุการณ์อันซับซ้อนหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีรายละเอียดข้อเท็จจริง หลักฐาน และข้อมูล
สารสนเทศมากมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ด้วยเหตุนี้ 
จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี จ านวน ๕ คณะ  
ตามค าสั่ ง  คอป. ที่  ๗/๒๕๕๓ โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงและ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกรณี ด าเนินการดังนี้ 

 ๑.๑ ตรวจสอบและค้นหาความจริงเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรง 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา และเหตุการณ์ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ จากเอกสารและข่าวสารต่างๆ 

                                                 
๖๖ รายงานความคืบหน้า คอป. คร้ังที่ ๑ (๑๗ กรกฎาคม – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔), เมษายน ๒๕๕๔, หน้า ๑๒ 



 ๔๗ 

 ๑.๒ เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐ เหยื่อของความรุนแรงและผู้ได้รับผลกระทบ บุคคล
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศมาให้ข้อเท็จจริง 
เอกสาร วัตถุพยาน ข้อมูล หรือเสนอข้อคิดเห็นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิง
ลึกบุคคลต่างๆและการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

  ๑.๓ จัดท าร่างรายงานการตรวจสอบและค้นหาความจริงของเหตุการณ์แต่ละกรณี 
และรายงานภาพรวมของเหตุการณ์ความรุนแรง 

 
โครงสร้างของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง 

คณะอนุกรรมการเฉพาะ
กรณีชุดต่างๆ  ๕ คณะ 

เหตุการณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบและค้นหาความจริง 

คณะที่ ๑ 

ภาพรวมของเหตุการณ์ความขัดแย้ง โดยล าดับเหตุการณ์และสรุป
ข้อมูลการเสียชีวิต สูญหาย การบาดเจ็บ ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหา  
ถูกจับกุมด าเนินคดี จ านวน และลักษณะของความรุนแรง ตลอดจน
ความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นของทุกฝ่าย 

คณะที่ ๒ 

๑. การเสียชีวิต ๖ ศพที่วัดปทุมวนาราม 
๒. เหตุการณ์ปะทะเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 
๓. เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (ถนน
วิภาวดี) 
๔. เหตุการณ์ที่สถานีดาวเทียมไทยคม 

คณะที่ ๓ 

๑. เหตุการณ์กรณีการเสียชีวิตของผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (ชาวญี่ปุ่น
และอิตาลี) 
๒. เหตุการณ์กรณีการเสียชีวิตของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล  
(เสธ. แดง) 

คณะที่ ๔ 

๑. เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณบ่อนไก่ - สีลม 
๒. เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง - ซอยรางน้ า
ถนนราชปรารภ 
๓. เหตุการณ์การเผาอาคารสถานที่ในกรุงเทพฯ  

คณะที่ ๕ 

๑. การเผาอาคารสถานที่ราชการในต่างจังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี 
๒. การชุมนุมคู่ขนานในต่างจังหวัด 

 

 



 ๔๘ 

๒. กระบวนการตรวจสอบและค้นหาความจริงของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ค้นหาความจริงและคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี ประกอบด้วย  
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึก การเชิญบุคคลเข้ามาให้ข้อมูล
หรือส่งมอบข้อมูลพยานหลักฐาน การประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง (Inquire Hearing) การประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group Meeting) การค้นหาข้อเท็จจริง ข้อมูล และพยานหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ การสัมภาษณ์หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ข้อมูล การส ารวจและบันทึกค าบอกเล่า 
(Statement Taking) การตรวจสอบข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่างๆ จากบุคคล หน่วยงานราชการ 
องค์กรเอกชน ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศท่ีเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ 

๒.๑ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลไว้เป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มผู้ชุมนุม
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นปช.”) ๒) รัฐบาล 
ศอฉ. หรือหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านพิสูจน์พยานหลักฐานและนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง  ๓) บุคลากรทางการแพทย์ ๔) ผู้สื่อข่าวหรือช่างภาพทั้งไทยและต่างประเทศ ๕) ต ารวจ 
รวมทั้งหน่วยงานด้านการสืบสวน สอบสวนเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ ๖) เหยื่อของความรุนแรง 
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และกลุ่มอ่ืนๆ เช่น กลุ่มสันติวิธี ประชาชนผู้เกี่ยวกับในเหตุการณ์ ชาว
ชุมชนเป็นต้น 
   ๒.๒ การสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึก การเชิญบุคคลเข้ามาให้ข้อมูล และ/หรือ ส่งมอบ
พยานหลักฐาน และการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์บุคคล โดย คอป. ได้ด าเนินการสัมภาษณ์บุคคล กลุ่มบุคคล
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ หรือเป็นพยานในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บ และญาติของ
ผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลด้านความปลอดภัย ความมั่นคง การข่าว ต ารวจและทหารที่ปฏิบัติ
หน้าที่ระหว่างเกิดเหตุการณ์ ผู้สื่อข่าวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ
หน่วยกู้ชีพ ผู้ชุมนุม ผู้สังเกตการณ์ชุมนุม กลุ่มประชาสังคม กลุ่มรณรงค์ด้านสันติภาพ ตลอดจน
พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุในคดีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรง
ทางการเมือง โดย คอป. สัมภาษณ์หรือเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลจ านวนทั้งสิ้นกว่า ๔๕๐ คน ในจ านวน
นี้มีผู้ที่เป็นตัวแทนหน่วยงานรัฐเข้าให้ข้อมูลกับ คอป. จ านวนทั้งสิ้น ๑๖๐ หน่วยงาน 

   ๒.๓ การประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง (Inquire Hearing) โดยคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและค้นหาความจริง เป็นการประชุมซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บาดเจ็บ 
ญาติของผู้เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ชุมนุม หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐทั้งระดับนโยบาย บังคับ
บัญชาและปฏิบัติการ หน่วยแพทย์ หน่วยกู้ภัย ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ และสื่อมวลชนมาประชุมร่วมกัน
เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทีต่นเกี่ยวข้อง โดยคณะอนุกรรมการได้จัดประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง
จ านวน ๑๒ ครั้งในกรณีเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑) สถานการณ์ภาพรวมของความขัดแย้ง   
๒) กรณีสถานีดาวเทียมไทยคม  
๓) กรณีการปะทะเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 
๔) กรณีการเสียชีวิตของช่างภาพชาวญี่ปุ่นในเหตุการณ์ปะทะเมื่อวันที่ ๑๐ 

เมษายน ๒๕๕๓ 
๕) กรณีความรุนแรงบริเวณอนุสรณ์สถาน ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ 
 



 ๔๙ 

๖) กรณีความรุนแรงบริเวณบ่อนไก่ - สีลม ช่วงวันที่ ๒๒ เมษายน– วันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม 

๗) กรณีการเสียชีวิตของพลตรีขัตติยะ สวัสดิผล เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ 

๘) กรณีความรุนแรงบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง-รางน้ า ถนนราชปรารภในช่วง
วันที่ ๑๓– ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๙) กรณีการเสียชีวิต ๖ ศพที่วัดปทุมวนาราม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
๑๐) กรณีการเสียชีวิตของช่างภาพชาวอิตาลี  ในเหตุการณ์วันที่  ๑๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
๑๑) กรณีการเผาสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครและสถานที่ราชการ 

ในต่างจังหวัด  
๑๒) กรณีการชุมนุมคู่ขนานในต่างจังหวัด   

๒.๔ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Meeting) จ านวน ๗ เรื่อง โดยเชิญ
นักวิชาการ ผู้เชียวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม ในประเด็นต่างๆ 
ดังนี้ 

๑) สาเหตุและปมเงื่อนของความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรง 
๒) ทหารนอกแถวและปัญหาอาวุธใต้ดิน อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ผู้ที่ คอป. 

เ ชิ ญส่ ว น ใ หญ่ ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล แล ะ ไ ม่ มี ผู้ ใ ด ป ร ะส ง ค์ จ ะ ร่ ว ม พู ดคุ ย กั น เ ป็ น ก ลุ่ ม  
ดังนั้นจึงต้องพูดคุยหรือสัมภาษณ์เป็นการเฉพาะราย โดยอนุกรรมการได้พูดคุยและสัมภาษณ์บุคคล 
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์และนักวิชาการในเรื่องดังกล่าว 

๓) เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธจากมุมมองด้านกฎหมาย
และด้านสิทธิมนุษยชน  

๔) การจัดการการชุมชน: การป้องกันการใช้ความรุนแรง การควบคุมฝูงชน
อย่างมีประสิทธิภาพ กฎในการใช้ก าลัง 

๕) การคุ้มครองสื่อมวลชน และบทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมสันติวิธี หรือ
ความรุนแรง และแนวทางแก้ไขในอนาคต 

๖) การคุ้มครองบุคคลกรด้านสาธารณสุขและหน่วยกู้ชีพ และบทบาทในการ
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างเกิดความขัดแย้งที่มีการใช้ความรุนแรง  

๗) บทบาทของภาคประชาสังคมและกลุ่มต่างๆ ในการช่วยบรรเทาและลด
ความรุนแรง 

๒.๕ การตรวจสอบและค้นหาข้อเท็จจริง ข้อมูล และพยานหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ (Forensic Science) 

๑) การตรวจสอบและค้นหาความจริงโดย คอป. เน้นความส าคัญของหลัก
วิชาการและการแสวงหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ โดย คอป . ได้รับความช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการจากผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ คือ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์จ านวน ๔ 
คน โดยมีผู้ เชี่ยวชาญนิติวิทยาศาสตร์ด้านการสอบสวนอาชญากรรม ๑ คน ผู้ เชี่ยวชาญนิติ
วิทยาศาสตร์ด้านภาพ (Visual Imagery Forensic) ๑ คน มาปฏิบัติงานระหว่างปี ๒๕๕๔ ถึงเดือน



 ๕๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๕ และมีผู้เชี่ยวชาญนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืน (Ballistic Forensic) ๒ 
คน มาปฏิบัติงานระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยราชการและบุคคลต่างๆได้อย่างจ ากัด รวมทั้งไม่
สามารถส าเนารายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุของส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้ อีกทั้งเอกสารที่ได้จากหน่วยราชการส่วนใหญ่ไม่มีภาพถ่ายหรือภาพไม่ชัด นอกจากนี้ยัง
ข้อจ ากัดด้านภาษาและการแปลด้วยเนื่องจากต้องแปลเอกสารซึ่งใช้ภาษาเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์
และมีเอกสารจ านวนมากในเวลาที่จ ากัด อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการณ์เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบค้นหาความจริงให้แก่เจ้าหน้าที่และอนุกรรมการ
คอป. ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานด้วยตนเองด้วย แต่ก็มี
ข้อจ ากัดเนื่องจากเป็นเวลานานหลังจากเกิดเหตการณ์ และขาดอุปกรณ์ที่เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญจึง
สามารถเพียงเก็บหลักฐานและข้อมูลบางประการเพ่ือน ากลับไปตรวจสอบต่อไปที่ห้องปฏิบัติการ 
(LAB) ในต่างประเทศ เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมมีสถานที่
เกิดเหตุที่กว้างมาก ประกอบกับข้อมูลและเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศจึง
สามารถตรวจสอบได้เพียงบางกรณีเท่านั้น โดยผู้เชี่ยวชาญนิติวิทยาศาสตร์ด้านภาพได้ด าเนินการ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีเหตุการณ์ปะทะในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ การเสียชีวิตของช่างภาพชาว
ญี่ปุ่น และเหตุการณ์กรณีมีผู้เสียชีวิต ๖ คนในวัดปทุมวนราม ส่วนผู้เชี่ยวชาญนิติวิทยาศาสตร์ด้าน
อาวุธและกระสุนปืนได้ด าเนินการตรวจสอบเฉพาะกรณีเหตุการณ์เสียชีวิตของช่างภาพชาวญี่ปุ่นและ
นายวสันต์ ภู่ทอง จากเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน การเสียชีวิตของพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ช่างภาพ
ชาวอิตาลี เหตุการณ์บนถนนราชปรารภ และเหตุการณ์บนถนนราชด าริเท่านั้น 
 ๒) นอกจากการช่วยเหลือจากผู้ เชี่ยวชาญจากต่างประเทศแล้ว คอป .  
ยังปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญในประเทศ ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการชันสูตรพลิกศพ การตรวจสถานที่
เกดิเหตุ และผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืน เพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับรายงานการชันสูตรพลิกศพ และเพ่ือ
การระบุประเภทอาวุธและเครื่องกระสุนด้วย   

๓) การชันสูตรศพผู้ เสียชีวิตนั้นมีการด าเนินการโดยแพทย์นิติ เวชของ
โรงพยาบาลต่างๆภายหลังจากการเกิดการเสียชีวิตแล้วส่งรายงานการตรวจศพให้พนักงานสอบสวน 
ข้อมูลที่ คอป.ได้รับจึงเป็นเพียงส าเนารายงานการตรวจศพในบางรายเท่านั้นดังนั้นด้วยข้อมูลที่จ ากัด 
ผู้เชียวชาญของ คอป. จึงสามารถให้ความเห็นได้เพียงบางส่วน คอป. ได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับการชันสูตร
ศพหลายครั้งไปยังหลายหน่วยงาน ทั้งโรงพยาบาลและหน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่แรก
แต่ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร เนื่องจากเจ้าพนักงานเห็นว่าเป็นความลับในส านวนสอบสวน   
คอป. ได้รับรายงานการชันสูตรศพเพียง ๖๑ คน โดยมีภาพถ่ายการผ่าศพเพียงบางรายเท่านั้น คอป.
ได้รับสรุปรายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจในคดีผู้ เสียชีวิตจ านวน ๕๐ คน จากกรณี 
การเสียชีวิตทั้งสิ้น ๙๒ คน ข้อมูลในรายงานสืบสวนสอบสวนที่ได้รับยังมีข้อจ ากัด เช่น ภาพถ่ายเป็น
เอกสารส าเนาสีขาวด าซึ่งไม่ชัดและไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดในภาพได้ ไม่มีภาพถ่ายของ
ชิ้นส่วนกระสุนหรือเศษโลหะที่พบในศพผู้เสียชีวิต ในหลายกรณีไม่มีรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
และรายงานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  นอกจากนี้ คอป. ยังได้รับรายงานการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุทั้งหมดจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และเอกสารรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
บางส่วนจากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อย่างไรก็ตามมิได้มีการตรวจสถานที่
เกิดเหตุโดยหน่วยงานทั้งสองครบทุกรณีการเสียชีวิต 



 ๕๑ 

๒.๖ การบันทึกค าบอกเล่า (Statement Taking) โดย คอป. ได้บันทึกค าบอกเล่าของ
ผู้ตกเป็นเหยื่อและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศไทยระหว่าง
เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ ด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม (Interview) ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ได้แก่ ญาติผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ที่ถูกด าเนินคดี ผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย ผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่ที่มีการชุมนุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ชุมนุม และอ่ืนๆ โดยบันทึกค าบอกเล่าจาก
ผู้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่อยู่ทั่วประเทศจ านวน ๑,๖๔๓ คน ซี่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหา
ความจริงได้น าข้อมูลบันทึกค าบอกเล่าบางส่วนมาประกอบในการตรวจสอบและค้นหาความจริงของ
เหตุการณ์ด้วย 

๒.๗ การศึกษาข้อมูลเอกสารที่ได้รับจากทั้งภาครัฐ เอกชน บุคคล ตลอดจนข้อมูล
สารสนเทศที่เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ภาพถ่าย คลิปวีดิโอ รายงานข่าว บทความ และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ 
เกี่ยวกับเหตุการณ ์ 

๒.๑.๕ ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบและค้นหาความจริง  

  แม้ว่า คอป . จะมีอ านาจหน้าที่ โดยตรงเกี่ยวกับการตรวจสอบค้นหาความจริง  
ทั้งการสัมภาษณ์บุคคล การเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูล การขอข้อมูล เอกสาร พยานหลักฐาน เป็นต้น 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ คอป. ต้องประสบกับความอุปสรรคหลายประการเช่น  

   ๑. การด าเนินงานของ คอป. เป็นไปในลักษณะการขอความร่วมมือ เนื่องจาก คอป. ไม่มี
อ านาจตามกฎหมายในการออกหมายเรียกพยานบุคคล เอกสารหลักฐาน บุคคลหรือผู้แทนหน่วยงาน
ใดมาให้ข้อมูล การให้ข้อมูล ส่งมอบเอกสาร พยานหลักฐานตามที่ คอป. ร้องขอจึงขึ้นอยู่กับการให้
ความร่วมมือโดยสมัครใจของบุคคล เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ หรือเอกชนนั้นเอง การเข้าถึงข้อมูล
ทั้งของรัฐและเอกชนจึงมีอุปสรรคท าให้ไม่ได้รับข้อมูล ได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือมีความ
ลังเล ล่าช้า อีกทั้งบางหน่วยงานยังให้เหตุผลว่าข้อมูลบางส่วนเป็นความลับของทางราชการ เป็น
ความลับในส านวนสอบสวน นอกจากนี้การตรวจสอบค้นหาความจริงของ คอป. ด าเนินไปพร้อมหรือ
คู่ขนานกับการสืบสวนสอบสวนคดีของเจ้าหน้าที่  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการร์หลายคนจึงไม่สามารถ
เปิดเผยหรือมอบพยานหลักฐานแก่คอป.ได้เนื่องจากเห็นว่าเป็นข้อมูลหรือพยานหลักฐานส าคัญที่ต้อง
เก็บไว้เป็นความลับเพื่อใช้ในการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีในศาล จึงมีความลังเลที่จะเปิดเผยหรือให้ข้อมูล
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ คอป. ได้ขอความร่วมมือไปยังบุคคลและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งการขอความร่วมมือโดยวาจา  และการขอความร่วมโดยมีหนังสือ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
ต้องใช้เวลามากกว่าจะได้ข้อมูล เอกสาร หรือพยานหลักฐาน หรือไม่ได้รับความร่วมมือ โดย คอป . ยัง
ไม่ได้รับข้อมูลทั้งหมดตามท่ีได้ขอไป  

   ๒. เป็นเวลาร่วม ๑ ปีของปฏิบัติภารกิจในการตรวจสอบและค้นหาความจริง  
โดยที่ คอป. ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจากหน่วยงานราชการ และบุคคลต่างๆเนื่องจากปัญหา
การแบ่งฝักฝ่ายทางการเมืองที่เกิดขึ้น ท าให้มีข้อกังวลเกี่ยวกับที่มาของ คอป. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐบาลที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายหนึ่งของความขัดแย้งในระยะแรก คอป. จึงไม่ได้รับความไว้วางใจจากคู่
ขัดแย้งอีกฝ่าย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชุมนุมหรือนปช.บางคน ประกอบกับบรรยากาศทั่วไปความขัดแย้ง
ยังด ารงอยู่และขาดความเชื่อใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมุมมองของกลุ่มหรือพรรค
การเมืองและกลุ่มผู้ที่สนับสนุน นปช. การสัมภาษณ์พยานบุคคลจึงท าได้อย่างจ ากัด  อย่างไรก็ตาม



 ๕๒ 

หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ สถานการณ์ได้คลี่คลายลงระดับหนึ่ง ประกอบ
กับการด าเนินงานที่ผ่านมาของ คอป. ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากสังคม ในความเป็นอิสระ
และเป็นกลาง  ในระยะหลังนี้ คอป. จึงได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆมากขึ้น 

   ๓. การขาดการคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลหรือองค์กรที่ให้ข้อมูล เนื่องจาก คอป. 
ไม่มีอ านาจตามกฎหมายเกี่ยวกับการสั่งการหรือจัดให้มีการคุ้มครองพยาน ส่ งผลให้ผู้เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์บางคนและหน่วยงานบางแห่งไม่ประสงค์ที่จะบอกเล่าเรื่องราว ให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือมอบ
วัตถุพยานไว้ให้กับ คอป.  

   ๔. การบริหารจัดการกับความคาดหวังของผู้ที่สูญเสียหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก 
คอป. ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการให้การเยียวยาแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรง เพียงแต่สามารถให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องว่า คอป. เห็นสมควรที่จะ
ด าเนินการอย่างไรต่อไปในส่วนที่เกี่ยวกับการเยียวยา ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยนั้นๆ เท่านั้น  

   ๕. พยานหลักฐานจ านวนมากสูญหายหรือถูกท าลาย  คอป. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ โดยพบว่าในหลายกรณีที่หน่วยงานสืบสวนสอบสวนของรัฐ มิได้ด าเนินการ
ตรวจสอบสถานที เกิด เหตุ  หรื อไม่สามารถก าหนดให้สถานที่ เกิ ด เหตุ เป็น เขตหวงห้ าม  
เพ่ือด าเนินการปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมไว้ได้ เพ่ือให้สามารถตรวจสถานที่เกิด
เหตุและรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้องแม่นย า มีการท าความสะอาดก่อนที่จะมี
การตรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หลักฐานส าคัญจึงสูญหายถูกท าให้เสียหาย หรือถูก
ท าลายไปจ านวนมาก คอป. ยังพบว่าหลายกรณีมิได้มีการตรวจสถานที่เกิดเหตุทันทีภายหลังจากเกิด
เหตุการณ์ หรือมิได้มีการตรวจสถานที่เกิดเหตุเลย  ทั้งการตรวจสถานที่เกิดเหตุหลายกรณีก็ไม่
ละเอียดหรือรอบด้านเท่าที่ควร ซึ่งนอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบค้นหาความจริงของ 
คอป.แล้ว ยังอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเหยื่อและผู้ได้รับผลกระทบ ในการเข้าถึง
ความยุติธรรมอีกด้วย 

   ๖. ภาพถ่ายและภาพบันทึกวีดิโอที่ใช้ในรายงานบางส่วนเป็นภาพที่ได้รับการเผยแพร่
โดยทั่วไปตามสื่อต่างๆ โดยไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพได้ แม้ คอป. ได้ท างานร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญนิติวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ภาพ แต่พบว่าภาพโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุที่มาหรือ
วันที่ได้มีการถ่ายภาพไว้ได้ จึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ประกอบกับเหตุการณ์และข้อมูลแวดล้อมอ่ืนๆ 
เพ่ือระบุว่าเป็นภาพจากเหตุการณ์ใด แต่อย่างไรก็ดี ด้วยภาพที่มีอยู่เป็นจ านวนมากและเผยแพร่อยู่
ทั่วไป คอป. จึงไม่สามารถตรวจสอบและระบุข้อมูลของภาพได้ทั้งหมด โดยเฉพาะภาพทีเผยแพร่อยู่ใน
อินเตอร์เน็ต   

  ๗. จากข้อจ ากัดและอุปสรรคต่างในการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน ข้อมูลหลาย
ส่วนที่ คอป. ได้รับจากบางหน่วยงานหรือบางคน จึงเป็นข้อมูลฝ่ายเดียวหรือต่างมุมกันโดยที่ยั งไม่
สามารถหาข้อสรุปได้ ด้วยเหตุนี้ในประเด็นใดที่ยังไม่มีเป็นที่ยุติ คอป. จะเสนอให้เห็นข้อมูลที่ยัง
ขัดแย้งกันไว้เพ่ือประกอบกับข้อค้นจากการตรวจสอบของ คอป.   

    



 ๕๓ 

๒.๒ ล าดับเหตุการณ์และสถานการณ์ทางการเมืองหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๔๐ และช่วงปี ๒๕๕๓ 

๒.๒.๑ บริบททางการเมืองก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

  การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นผลจากกระแส
การปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องนับจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๓๕ และวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๓๗  รัฐสภาในสมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ เพ่ือด าเนินการ
จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีสมาชิก ส.ส.ร. จ านวน ๙๙ คน โดย ๗๖ คนมาจากการเลือกตั้งจากแต่
ละจังหวัด และอีก ๒๓ คนแต่งตั้งมาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ มีนายอุทัย พิมพ์ใจชน เป็น
ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ด าเนินการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นทั้ง
ฉบับ ส่งมอบให้ประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐  ประกาศบังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าฉบับแรกของประเทศไทยจึงเรียกกันว่า “รัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน” 

๒.๒.๒ บริบททางการเมืองระหว่างใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

  เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คือการปฏิรูป
การเมืองโดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน  
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและการตรวจสอบอ านาจรัฐเพิ่มข้ึนเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
ในระบอบการเมือง โดยให้มีสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและมาจากการเลือกตั้ง มีองค์กร
อิสระและองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ และที่ส าคัญคือการปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลโดยก าหนดให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อที่เสนอโดยพรรค
การเมือง ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

 ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ พรรคไทยรักไทยน าโดย พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ชนะการเลือกตั้งและได้จัดตั้งรัฐบาล และมีการยุบรวมเอาพรรคการเมืองที่มีขนาดเล็กกว่า อาทิ 
พรรคความหวังใหม่ พรรคเสรีธรรม เข้ามาร่วมด้วย ท าให้พรรคไทยรักไทยมีเสียงในสภาผู้แทนราษฎร
๒๙๔ เสียง ต่อมาภายหลังมีการยุบรวมพรรคชาติพัฒนาเข้ามารวมด้วยอีกท าให้พรรคไทยรักไทยมี ส.ส.  
๓๑๙ คน เมื่อไปร่วมกับพรรคชาติไทย ๒๔ คน และพรรคความหวังใหม่ที่ เหลืออีก ๑ คน  
ท าให้ฝ่ายรัฐบาลมีเสียงในสภาผู้แทนฯมากถึง ๓๔๔ เสียง ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นฝ่ายค้าน 
มีเพียง ๑๒๘ เสียงเท่านั้น การบริหารประเทศโดยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยถูกกล่าวหาว่าเป็น      
“เผด็จการรัฐสภา” หรือ “เผด็จการเสียงข้างมาก” ใช้เสียงข้างมากแบบเบ็ดเสร็จโดยไม่เคารพ      
เสียงข้างน้อย  

 เหตุการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จนถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยเฉพาะ
ในช่วงของรัฐบาลไทยรักไทยนั้น รัฐบาลถูกกล่าวหาว่าละเมิดหลักการประชาธิปไตย หลักนิติธรรม 
คุณธรรมและสิทธิมนุษยชน ใช้อ านาจแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองและธุรกิจ แต่ระบบ



 ๕๔ 

ตรวจสอบกลับอ่อนแอและขาดประสิทธิภาพและถูกกล่าวหาว่าถูกแทรกแซงโดยฝ่ายบริหาร จนท าให้
ผู้น ากองทัพท ารัฐประหารในปี ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นการใช้อ านาจนอกระบบในการแก้ปัญหาและเป็นการ
ละเมิดหลักประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง แทนที่จะเป็นการแก้ปัญหาทางการเมือง การรัฐประหารกลับ
กลายเป็นเงื่อนไขที่ท าให้ความขัดแย้งทางการเมืองขยายตัว มีความซับซ้อนและเป็นบาดแผลทาง
การเมืองที่ร้าวลึกมาจนถึงปัจจุบัน  

 ยิ่งไปกว่านั้น อ านาจตุลาการซึ่งควรต้องมีบทบาทและหน้าที่ในการผดุงไว้ซึ่งหลักนิติ
ธรรม กลับไม่สามารถท าหน้าที่ในการยุติความขัดแย้งทางการเมืองได้  และยังถูกวิพากษ์วิจารณ์
ว่าเป็นผู้ละเมิดหลักนิติธรรมเสียเอง กรณีจึงกลายเป็นปัญหารากเหง้าและปมปัญหาของความขัดแย้ง
ในระยะต่อมานั่นคือปัญหาอันเกิดจากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี ๒๕๔๔ ในคดีที่ พ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ มาตรา ๒๙๕ หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “คดีซุกหุ้น” ที่ศาลรัฐธรรมนูญมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักแห่งกฎหมาย กล่าวคือ แม้ศาลรัฐธรรมนูญในขณะนั้นจักได้วินิจฉัยในประเด็น “เงื่อนไขให้อ านาจ
ด าเนินคดี” (Prerequisite for Prosecution) ซึ่งเป็น “เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาก่อน” (Prerequisite) 
ไว้ถูกต้องแล้ว โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวน ๑๑ คนเห็นว่าคดีอยู่ในอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ 
ส่วนตุลาการอีก ๔ คนเห็นว่าคดีดังกล่าวไม่อยู่ในอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยก็ตาม แต่ใน
ชั้นพิจารณาชี้ขาดในเนื้อหาของคดีนั้น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวน ๗ คน ได้วินิจฉัยว่า พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ได้ท าผิดในคดีซุกหุ้นจริง ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวน ๖ คน วินิจฉัยว่า 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้กระท าผิดในข้อกล่าวหา แต่ที่น่าประหลาดก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จ านวนอีก ๒ คนที่เคยลงมติว่าคดีไม่อยู่ในอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ลงไปวินิจฉัยชี้ขาดใน
เนื้อหาของคดีแต่อย่างใด ซึ่งขัดต่อหลักการวินิจฉัยคดีที่ตุลาการจะงดเว้นที่จะวินิจฉัยไม่ได้เว้นแต่จะ
ได้แถลงถอนตัวเสียตั้งแต่แรก เท่านั้นไม่พอศาลรัฐธรรมนูญเองยังได้น าเอาคะแนนเสียง ๒ เสียงหลังนี้
ไปรวมคะแนนเสียงจ านวน ๖ เสียงที่วินิจฉัยว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้กระท าผิดในข้อกล่าวหา
ว่า “ซุกหุ้น” นับรวมเป็น ๘ เสียง แล้วสรุปเป็นค าวินิจฉัยชี้ขาดยกฟ้อง ด้วยคะแนนเสียง ๘ ต่อ ๗ 
เสียง การปฏิบัติของศาลรัฐธรรมนูญในคดีดังกล่าว นี้จึงมีความไม่ชอบมาพากลและยากที่ประชาชน
ทั่วไปจะเข้าใจได้ ทั้งบรรยากาศของบ้านเมืองในขณะนั้นดูจะไม่เอ้ือต่อการที่จะท าความเข้าใจในหลัก
กฎหมายอันถูกต้องด้วย เพราะกระแสสังคมในบ้านเมืองในระหว่างการด าเนิน “คดีซุกหุ้น” เป็นไปใน
ทิศทางที่มีการคาดหวังในตัวบุคคลอย่างรุนแรงมากจนท าให้ศาลรัฐธรรมนูญเกิดหวั่นไหวในการท า
หน้าที่เลยทีเดียว ดังจะเห็นได้จาก  

 (๑) ค ากล่าวของนายอนันต์ เกตวงศ์ ที่ได้กล่าวไว้ในค าวินิจฉัยส่วนตน (ในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๗ ก. วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๔) ซึ่งมีข้อความว่า 
 “ส าหรับความกังวลใจที่ปรากฏในสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศที่ว่า  
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายในรัฐธรรมนูญใหม่ทิ้งปัญหาที่ต้องขบคิดอยู่ ๒ ประการคือ ถ้าผู้ถูก
ร้องไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปในรัฐบาลชุดแรกที่มีเสถียรภาพในประวัติศาสตร์ ประชาธิปไตย
ของไทยก็อาจจะสั่นคลอน แต่ถ้าตรงกันข้ามผู้ถูกร้องพ้นข้อกล่าวหาจากกฎเกณฑ์ที่แตกต่างจาก
ข้อวินิจฉัยเดิม มาตรการต่างๆ ที่ใช้ก าจัดการทุจริตประพฤติมิชอบในระยะยาวก็จะไม่มี
ประสิทธิภาพนั้น ขอยืนยันว่าความกังวลใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะศาลรัฐธรรมนูญได้
วินิจฉัยค าร้องตามมาตรา ๒๙๕ ไปแล้วเพียง ๘ เรื่องเท่านั้น และยังไม่มีข้อเท็จจริงในค าร้องใด
เหมือนกับกรณีของผู้ถูกร้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องทรัพย์สินที่เป็นหุ้น ส่วนกรณีของนาย ป. 



 ๕๕ 

นั้นได้ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ ที่เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารกับที่ดินทั้งของนาย ป. 
เอง และของคู่สมรสมีจ านวนน้อยกว่าที่ไม่ได้ยื่นและไม่มีกรณีเรื่องหุ้นเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงแตกต่าง
ในประเด็นเรื่องข้อเท็จจริงกับผู้ถูกร้องโดยชัดเจน” 

 (๒) ค าให้สัมภาษณ์ของนายจุมพล ณ สงขลา อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อ
สื่อมวลชน (บทสัมภาษณ์นายจุมพล ณ สงขลา อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
รายวัน ฉบับประจ าวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗) ซึ่งมีข้อความว่า 
  “สาเหตุที่ผมตัดสินคดีแบบนี้ก็เพราะผมเห็นแล้วว่าประชาชนเขาพร้อมใจกันเท
คะแนนเสียงให้ไทยรักไทย ๑๑ ล้านเสียง นี่คือเสียงสวรรค์ของประชาชนที่พร้อมใจกันเลือก 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ให้เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสิบกว่าคนจะมาไล่เขา
ลงจากต าแหน่งได้อย่างไร วันนั้น (วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๔) ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าทักษิณ
ผิดป่านนี้คุณรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้น คุณเห็นพลังประชาชนที่มาให้ก าลังใจ นายกฯ ทักษิณ วันที่มา
ชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญไหม ขนาดกล้าณรงค์ (นายกล้าณรงค์ จันทิก เลขาธิการ ป.ป.ช. ในขณะ
นั้น) ยังต้องหลบออกประตูหลังศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าศาลรัฐธรรมนูญไล่เขาออกป่านนี้ศาล
รัฐธรรมนูญถูกเผาไปตั้งแต่วันตัดสินคดีไปแล้ว ที่ให้ พ.ต.ท. ทักษิณไม่มีความผิดเป็นเพราะได้
พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ไม่มีเรื่องผลประโยชน์หรือการล็อบบ้ีใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะค าตัดสินของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เม่ือวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ ถึง ๑๑ ล้านเสียงแสดงให้เห็นแล้วว่า
ประชาชนไม่สนใจข้อกล่าวหาของ ป.ป.ช. ไม่เช่นนั้นคงไม่เทคะแนนให้มากขนาดนี้ แต่ประชาชน
ลงมติกันแล้วว่าข้อกล่าวหามันไม่ร้ายแรง วันนั้นถามว่าถ้า พ.ต.ท. ทักษิณ ไม่เป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วจะเอาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรี........ ประชาธิปไตยคือต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ เม่ือทักษิณได้
เสียงส่วนใหญ่ แล้วตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๑๑ คน จะไปไล่เขา แบบนี้หรือคือประชาธิปไตย 
ปัญหาส าคัญของคดีซุกหุ้นคือมาตรา ๒๙๕ ของรัฐธรรมนูญเขียนมาไม่ดีเอง ท าให้ พ.ต.ท. ทักษิณ
รอดมาได้ เมื่อกฎหมายเขียนไม่ดีก็เป็นการยกประโยชน์ให้จ าเลย” 

 การที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๒ คน ไม่วินิจฉัยชี้ขาดในเนื้อหาของคดีก็ดี  และการที่
ศาลรัฐธรรมนูญเองได้น าเอาคะแนนเสียง ๒ เสียงนี้เข้าไปบวกรวมกับคะแนนเสียง ๖ เสียงก็ดี เป็น
การปฏิบัติที่ผิดหลักกฎหมายโดยแท้ กล่าวคือ ท าให้เกิดความผิดพลาด ๒ ประการ คือ เป็นความ
ผิดพลาดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๒ คนที่ไม่วินิจฉัยชี้ขาดในเนื้อหาของคดีซึ่งเท่ากับเป็นการไม่ท า
หน้าที่ตุลาการของตน และยังเป็นความผิดพลาดของศาลรัฐธรรมนูญเองอีกด้วยที่ได้เอาคะแนนเสียง 
๒ เสียงไปรวมกับคะแนนเสียง ๖ เสียงที่วินิจฉัยว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้กระท าความผิดตาม
ข้อกล่าวหา ท าให้ผลของคดีดังกล่าวนี้เป็นผลที่มีความไม่ชอบมาพากล เพราะรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐๓ บัญญัติเหตุแห่งการถอดถอนออกจากต าแหน่ง
ว่า “จงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย” ผลของการปฏิบัติที่ผิดหลัก
กฎหมายของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๒ คน และศาลรัฐธรรมนูญโดยรวมดังกล่าวมานั้น จึงเป็นการ
บิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรม
ของประเทศไทย โดยที่ตั้งแต่ได้เกิดการบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมายขึ้นในคดีที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาใน “คดีซุกหุ้น” เมื่อปี ๒๕๔๔ นั้น รัฐยังละเลยและไม่ได้เข้าไปตรวจสอบถึง
รากเหง้าของความไม่ชอบมาพากลหรือความที่น่ากังขาของเรื่องนี้แต่อย่างใด๖๗  

                                                 
๖๗ รายงานสรุปผลการท างาน คอป. ในรอบ ๖ เดือน ครั้งท่ี ๒ 



 ๕๖ 

 ต่อมาในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ในขณะนั้น ถูกตั้งข้อสังเกตในความไม่เป็นกลางและการเอ้ือประโยชน์ให้แก่พรรคการเมือง  
บางพรรค โดยภายหลังการเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย์ได้จ านวนที่นั่ง ส .ส. ๙๖ คน พรรคชาติไทย 
๒๕ คน และพรรคมหาชน ๒ คน ท าให้ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลาออก
จากการเป็นหัวหน้าพรรค หลังจากนั้นพรรคประชาธิปัตย์ได้เลือกนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ขึ้นเป็น
หัวหน้าพรรคแทน ขณะที่พรรคไทยรักไทยได้ใช้นโยบาย “ประชานิยม” รอบสอง เพ่ือหาเสียง
สนับสนุนจนผู้สมัครของพรรคได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ถึง ๓๗๗ คน จากจ านวน ส.ส.ทั้งหมด ๕๐๐ คน 
ด้วยคะแนนเสียงกว่า ๑๙ ล้านเสียงทั่วประเทศ ท าให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สามารถจัดตั้งรัฐบาล
พรรคเดียวได้และก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกครั้งเป็นสมัยที่ ๒ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘  

 ต่อมาได้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ ภายในพรรคไทยรักไทย มีปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นต่างๆ โดยเฉพาะกรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดซีทีเอ็กซ์ ๙๐๐๐ (CTX 
9000) ในโครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ท าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องพ้นจาก
ต าแหน่งหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และเกิดการต่อต้านจากประชาชนจากเหตุ “ปมปัญหา” ต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้อ านาจ “เผด็จการรัฐสภา” หรือกระแสข่าวด้านลบในการบริหารราชการ
แผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล อาทิ คดีซุกหุ้น การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม การทุจริตหรือ
คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน การด าเนินการตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่มีผล
ท าให้ในช่วงระยะเวลาเพียงสองเดือนมีผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกสังหาร โดยมี
พยานหลักฐานว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ฆ่าตัดตอน” ไปกว่า 
๒,๕๐๐ คน ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ความรุนแรงที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ในกรณี
กรณีกรือเซะ-ตากใบ และการบังคับให้ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนจ านวนมากหายสาบสูญ 
การแทรกแซงเสรีภาพของสื่อมวลชน เป็นต้น มีผลท าให้ภาคประชาชนและสื่อมวลชนทั้งในและ
ต่างประเทศได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรอย่างกว้างขวาง  

 การปราบปรามยาเสพติดให้โทษในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ท าให้มีผู้คน
เสียชีวิตเป็นจ านวนมากจนผิดสังเกต จนท าให้รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์การก าหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
และการน านโยบายไปปฏิบัติ จนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และชื่อเสียง และทรัพย์สินของ
ประชาชน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คตน.”) ขึ้นเพ่ือตรวจสอบเพราะมีการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาคม
โลก และ คตน. ก็ได้ชี้ไว้ใน “รายงานการศึกษาเบื้องต้น” ของ คตน. ว่ากรณีน่าเชื่อว่า “ความผิด
ฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (Crime against Humanity) ได้เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องตรวจสอบกัน
ต่อไป และรายงานดังกล่าวนี้ได้มีการเผยแพร่ทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 

 อย่างไรก็ตาม รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยต ารวจเอก ดร. เฉลิม อยู่บ ารุง) โดยปราศจาก
การตรวจสอบความจริงให้กระจ่างและถูกต้อง ได้ไปออกรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยได้กล่าวความว่า 

  

 



 ๕๗ 

 “คือการแก้ปัญหายาเสพติดท าได้ผลมากที่สุดสมัยท่านพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร 
แล้วก็มีคนตาย ๒,๕๐๐ คน ก็ถูกกล่าวหาว่าฆ่าตัดตอน ในความเป็นจริงแล้วหลังมีการปฏิวัติ มี
การตรวจสอบเรื่องนี้ถึงสองครั้ง ท่านอาจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ก็เป็นประธานการตรวจสอบ
ยืนยันว่าไม่มีการฆ่าตัดตอน” 
 ค ากล่าวดังกล่าวจึงคลาดเคลื่อนต่อความจริงจน คอป. ต้องท าหนังสือชี้แจงความจริง  
ไปยังรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยต ารวจเอก ดร. เฉลิม อยู่บ ารุง) ตามหนังสือที่คอป. ๓๘๕/๒๕๕๕  
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และในขณะเดียวกัน คอป. ก็ได้มีหนังสือส่งหนังสือชี้แจงความจริงไปยัง
นายกรัฐมนตรีด้วย ตามหนังสือท่ี คอป. ๓๘๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 หนึ่งในสื่อมวลชนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร คือ รายการเมืองไทย
รายสัปดาห์ ของสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ ซึ่งเป็นรายการวิเคราะห์ข่าว มีพิธีกร คือ นายสนธิ ลิ้มทองกุล 
และนางสาวสโรชา พรอุดมศักดิ์ ต่อมารายการเมืองไทยรายสัปดาห์ถูกระงับการออกอากาศ นายสนธิ 
ลิ้มทองกุล จึงได้จัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรขึ้นในพ้ืนที่สาธารณะและถ่ายทอดรายการออก
สื่อในเครือผู้จัดการ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์และเว็บไซต์ โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนกลุ่มที่ไม่พอใจ 
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จ านวนมาก ท าให้เกิดแนวร่วมและจัดตั้งเป็นพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “พธม.”) ขึ้นในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ร่วมกับเครือข่ายภาค
ประชาชนต่างๆ โดยมีแกนน า พธม. ประกอบด้วยนายสนธิ ลิ้มทองกุล พล .ต.จ าลอง ศรีเมือง       
นายพิภพ ธงไชย นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ และนายสมศักดิ์ โกศัยสุข มีข้อเรียกร้องให้ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี จากปมปัญหาพฤติกรรมการซุกหุ้นรอบ ๒ ในการ
ขายหุ้นบริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) กว่า ๗๓,๐๐๐ ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และข้อกล่าวหาการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน น ามาซึ่งการ
เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆ โดยการน าของ พธม. ซึ่งใช้
สัญลักษณ์ “เสื้อเหลือง” ในการชุมนุมและรณรงค ์

 ท่ามกลางมรสุมทางการเมือง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ประกาศยุบสภา เมื่อวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เพ่ือให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่ พธม . จัดชุมนุมใหญ่ที่
สนามหลวงในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๙ ยืนยันให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากต าแหน่งและ
ให้มีกระบวนการปฏิรูปการเมืองครั้งที่ ๒ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ต่อมาผู้น า พธม.ได้มี
ข้อเสนอให้ใช้มาตรา ๗ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่บัญญัติว่า “เมื่อ
ไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดยได้ขอพ่ึงพระบารมีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เ พ่ือทรงพระกรุณาใช้พระราชอ านาจตามนัยแห่งมาตรา ๗ พระราชทาน
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพื่อให้เกิดกระบวนการปฏิรูปการเมืองครั้งที่ ๒๖๘ แต่ไม่ได้รับการตอบรับในข้อ
เรียกร้องดังกล่าว๖๙  

                                                 
๖๘ แถลงการณ์พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฉบับที่ ๖/๒๕๔๙ นัดหมายชุมนุมใหญ่แสดงตน 

ขอพึ่งพระบารมี ขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๗ ปลดชนวนวิกฤตของแผ่นดิน เริ่มต้น 
การปฏิรูปการเมืองครั้งท่ี ๒, ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ กรุงเทพมหานคร  
 ๖๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
ประธานศาลปกครองสูงสุด (นายอักขราทร จุฬารัตน) น าตุลาการศาลปกครองสูงสุด เฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อน



 ๕๘ 

 การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ พรรคฝ่ายค้าน ประกอบด้วยพรรค
ประชาธิปัตย์ พรรชาติไทย และพรรคมหาชน ไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง พรรคไทยรักไทยชนะการ
เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงกว่า ๑๖ ล้านเสียง คิดเป็นคะแนนกว่าร้อย ๕๐ ของผู้มาลงคะแนนเสียง
ทั้งหมด ขณะเดียวกันมีการรณรงค์ No Vote เพ่ือแสดงความไม่เห็นด้วยกับการจัดการเลือกตั้งในครั้ง
นี้ โดยมีคะแนนเสียง No Vote ถึงกว่า ๙ ล้านเสียง ท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินให้การเลือกตั้ง
เป็นโมฆะ ด้วยเหตุผลว่าการด าเนินการเลือกตั้งของ กกต. มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และ
กรณีที่กล่าวหาว่าพรรคเพ่ือไทยจ้างวานพรรคการเมืองขนาดเล็กลงเลือกตั้ง ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้
ร้องเรียน กกต.  ในด้านพรรคไทยรักไทยก็ได้ร้องเรียนว่าพรรคประชาธิปัตย์จ้างพรรคเล็กใส่ร้ายพรรค
ไทยรักไทยเช่นกัน กกต. ได้ลงความเห็นว่า พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพัฒนาชาติไทย 
พรรคแผ่นดินไทย และพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า กระท าความผิดตามมาตรา ๖๖ ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ .ศ. ๒๕๔๑ และได้ส่งส านวนต่ออัยการ
สูงสุดเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมืองทั้ง ๕ พรรค   

 เกิดเหตุการณ์ที่ฝ่าย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กล่าวหาว่ามีผู้พยายามลอบสังหาร  
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยการใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดหรือคาร์บอมส์ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
จากการสอบสวนขยายผลได้มีการจับกุม ร .ท.ธวัชชัย กลิ่นชะนะ สังกัดกองบัญชาการกองทัพบก  
ช่วยราชการ กอ.รมน. พล.ต.ไพโรจน์ ธีระภาพ พ.อ.สุรพล สุประดิษฐ์ หรือเสธ.ตี๋ จสต.ชาคริต จันทระ 
หรือจ่ายักษ์ ช่วยราชการ กอ.รมน. และ พ.ท.มนัส สุขประเสริฐ โดยมีเพียง จสต.ชาคริต จันทระ  
ที่สารภาพในชั้นสอบสวนถึงแผนการลอบสังหาร หลังเหตุการณ์ดังกล่าว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งให้ พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี รองผอ.กอ.รมน. พ้นจากหน้าที่ทันทีในวันดังกล่าว๗๐   

  

 

                                                                                                                                            

เข้ารับต าแหน่งหน้าที่ ณ พระต าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวลวันอังคาร ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ ความตอนหนึ่งว่า...
ข้าพเจ้ามีความเดือดร้อนมาก ที่เอะอะอะไรก็ขอพระราชทานนายกพระราชทาน ซึ่งไม่ใช่การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ถ้าไปอ้างมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ เป็นการอ้างที่ผิด มันอ้างไม่ได้. มาตรา ๗ มี ๒ บรรทัดว่า อะไรที่
ไม่มีในรัฐธรรมนูญ ก็ให้ปฏิบัติตามประเพณีหรือตามที่เคยท ามา ไม่มี เขาอยากจะได้นายกพระราชทานเป็นต้น     
จะขอนายกพระราชทานไม่ใช่เป็นเรื่องการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นการปกครองแบบ ขอโทษพูด แบบมั่ว 
แบบไม่มี ไม่มีเหตุมีผล.  

๗๐ ต ารวจสรุปส านวนเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ สั่งฟ้องผู้ต้องหา ๔ คน ต่ออัยการทหาร คือ  
ร.ท.ธวัชชัย กลิ่นชะนะ พ.ท.มนัส สุขประเสริฐ พ.อ.สุรพล สุประดิษฐ์ และพล.ต.ไพโรจน์ ธีระภาพ ๖ ข้อหาคือ 
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันมีวัตถุ
ระเบิดไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันมียุทธภัณฑ์ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย ร่วมกัน
ปลอม และใช้เอกสารราชการปลอม และซ่องโจร โดยศาลทหารได้พิพากษาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ให้ ร.ท.
ธวัชชัย กลิ่นชะนะ จ าคุก ๔ ปี ๖ เดือน ปรับ ๓,๐๐๐ บาท ส่วน พ.อ.สุรพล สุประดิษฐ์ และ พ.ท.มนัส สุขประเสริฐ 
ให้จ าคุก ๖ ปี ปรับ ๔,๐๐๐ บาท ในข้อหาร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อนุญาต ร่วมกันเคลื่อนย้ายวัตถุ
ระเบิด พกพาอาวุธไปในเมือง ตลอดจนร่วมกันมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย เนื่องจากศาลเห็นว่า 
จ าเลยทั้ง ๓ คน มีความผิดตามฟ้อง ส่วนข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และข้อหาร่วมกัน
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ให้ยกฟ้อง เนื่องจากไม่มีหลักฐานบ่งช้ีว่า จ าเลยทั้งสามกระท าผิด, ที่มา: 
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันท่ี ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒, เนช่ันแชนแนล ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ 



 ๕๙ 

ท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมือง ขณะที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี 
เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้เกิด
การรัฐประหารขึ้น เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โดยผู้น าเหล่าทัพที่เรียกตนเองว่า “คณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ คปค.  (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 
“คปค.”) 

๒.๒.๓ การรัฐประหารวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  หลังการรัฐประหารในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โดย คปค. ซึ่งมี พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน  
ผู้บัญชาการทหารบกขณะนั้นเป็นหัวหน้า พล.อ.เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น
ประธานที่ปรึกษา คปค. พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นรองหัวหน้า คปค. คนที่ 
๑ พล.ร.อ.สถิรพันธ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นรองหัวหน้า คปค . คนที่ ๒ พล.ต.อ.โกวิท 
วัฒนะ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นรองหัวหน้า คปค . คนที่ ๓ และ พล.อ.วินัย ภัททิยะกุล 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นเลขาธิการ คปค . ได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง ตามประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓ 
โดยตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่จ านวน ๙ คน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขณะเดียวกันได้ออกประกาศ คปค. ฉบับที่ ๒๗ ก าหนดให้ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงบังคับใช้ต่อไปและกรณี
ที่มีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา ๕ ปี  
นับแต่วันที่มีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง คปค.ยังได้ออกประกาศ คปค . และค าสั่งทั้งสิ้น ๓๗ ฉบับ  
ซ่ึงตามแนวทางการวินิจฉัยอันเป็นบรรทัดฐานของฝ่ายตุลาการในอดีตที่ผ่านมา ถือว่ามีฐานะเป็น
กฎหมายเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติที่ตราโดยรัฐสภา นอกจากนี้ คปค. ได้ประกาศแต่งตั้ง กกต . ขึ้น
ใหม่จ านวน ๕ คน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) จ านวน ๙ คน 
และได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ  (คตส.) จ านวน ๑๒ 
คน ขึ้นมาเป็นพิเศษเพ่ือให้เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของ
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

 ต่อมาในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ คปค. ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๔๙ และจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นโดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้เปลี่ยนชื่อ คปค. เป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) และแต่งตั้งสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติโดยต่อมา 
สนช. ผ่านกฎหมายถึง ๗๐ ฉบับ๗๑  รวมทั้ง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ .ศ. 
๒๕๕๑ ที่ให้บทบาทและอ านาจอย่างกว้างขวางแก่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่งมีกองทัพบกเป็นหน่วยงานหลัก พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายที่จ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอีกหลายฉบับซึ่งยังคงใช้
บังคับอยู่จนถึงปัจจุบัน 
 การรัฐประหารโดยกองทัพ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แม้จะได้รับการสนับสนุนจาก 
พธม. และประชาชนบางส่วนที่เบื่อหน่ายต่อปัญหาด้านต่างๆ ของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
                                                 

๗๑ http://th.wikipedia.org/wiki/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ_พ.ศ._2549 #cite_note-๐, สืบค้นเมื่อวันที่ 
๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 



 ๖๐ 

โดยไม่เห็นหนทางอ่ืนที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่การรัฐประหารและการด าเนินการทางการเมือง
ต่างๆโดยคณะรัฐประหารและรัฐบาลของคณะรัฐประหาร เป็นการด าเนินการนอกวิถีทางตามระบอบ
ประชาธิปไตย ได้สร้างปมปัญหาต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองตามมาอย่างต่อเนื่อง 
น าไปสู่ความรุนแรงทางการเมืองและสังคมหลายครั้งมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นปัญหาที่ประชาชน
และนักวิชาการหลายๆ กลุ่ม รวมทั้ง  นปช. ที่กล่าวอ้างถึงที่มาและความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งประกาศใช้ภายหลังการรัฐประหารในอีก ๑ ปีต่อมา 
หลังการรัฐประหารมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ ดังนี้ 

 วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ ภายหลังการรัฐประหาร ๓วัน เกิดการรวมตัวกันของ
ประชาชนเพ่ือต่อต้านการรัฐประหาร ในนามเครือข่าย ๑๙ กันยาต้านรัฐประหาร ต่อมามีการจัด
กิจกรรมต่อต้านรัฐประหารตามมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีการจัดการชุมนุมและ
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา  
 วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ นายนวมทอง ไพรวัลย์ คนขับรถแท็กซี่ ได้ผูกคอตายประท้วง
การรัฐประหาร   

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีการจัดชุมนุมต่อต้านรัฐประหารที่สนามหลวง โดยใช้ชื่อ
กลุ่ม “คนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ” ประกาศนัดชุมนุมที่สนามหลวงทุกวันเสาร์ และมีการชุมนุม
ต่อเนื่องเรื่อยมาตามสถานที่ต่างๆ 

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐ กลุ่มพลเมืองภิวัฒน์ น าโดย นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ได้
รณรงค์ “แดงไม่รับ” ที่สนามหลวง โดยใช้สัญลักษณ์สีแดงในการเคลื่อนไหวรณรงค์ไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในการลงคะแนนเสียงเพ่ือท าประชามติ หลังจากที่สภาร่าง
รัฐธรรมนูญภายใต้การแต่งตั้งของ คมช. จัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ เครือข่าย ๑๙ กันยาต้านรัฐประหาร เดินขบวนประท้วงไปที่
บ้านสี่เสาเทเวศน์ซึ่งเป็นบ้านพักของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าอยู่
เบื้องหลังการรัฐประหาร 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ นายวีระ มุสิกพงศ์ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายจักรภพ   
เพ็ญแข นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ  นายก่อแก้ว พิกุลทอง และผู้จัดรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพีทีวี  
จัดการชุมนุมครั้งแรกท่ีท้องสนามหลวง 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมือง ๔ 
พรรค คือ พรรคไทยรักไทย พรรคแผ่นดินไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า 
จากกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ โดยเพิกถอนสิทธิการ
เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคทั้ง ๔ พรรคเป็นเวลา ๕ ปีตามประกาศ คปค. และวินิจฉัยไม่ยุบพรรค
ประชาธิปัตย์ มีผลท าให้ผู้น าพรรคท่ีถูกยุบจ านวนมากถูกตัดสิทธิทางการเมือง  

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ มีการจัดตั้ง “เวทีประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการ” ชุมนุมใหญ่
ที่สนามหลวง ต่อมามีการจัดตั้ง "แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปก.)” ขึ้น เพ่ือขับไล่คณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) 

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นปก. เดินขบวนจากสนามหลวงไปถึงที่บ้านสี่เสาเทเวศน์ 
เพ่ือกดดันให้พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ลาออกจากต าแหน่งองคมนตรี แต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดกั้นที่แยก
เทเวศน์ 



 ๖๑ 

 วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นปก. ปิดล้อมบริเวณหน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์เรียกร้องให้ 
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ลาออกจากต าแหน่งองคมนตรี โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าสลายการชุมนุม
และเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุม แกนน า นปก. จึงน าผู้ชุมนุมถอยกลับไปยังสนามหลวง ต่อมาแกน
น า ๙ คน มอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ เครือข่าย ๑๙ กันยาต้านรัฐประหาร กลุ่มพลเมืองภิวัฒน์ 
กลุ่ม นปก. กลุ่มอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย และกลุ่มต่างๆ ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนลง
ประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐  

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยผลการออกเสียงประชามติ เห็นชอบจ านวน ๑๔,๗๒๗,๓๐๖ เสียง และไม่
เห็นชอบจ านวน ๑๐,๗๔๗,๔๔๑ เสียง  

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ นปก. ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น “แนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)” น าการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารโดยใช้สัญลักษณ์ “เสื้อแดง” 
มีการชุมนุมทางการเมืองโดยมีประชาชนเข้าร่วมจ านวนมาก ทั้งจากประชาชนที่นิยม พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นิยมนโยบายพรรคไทยรักไทย และประชาชนที่มีจุดยืนต่อต้านการ
รัฐประหาร โดยมีแกนน าภาคประชาชนและแกนน าจากสมาชิกพรรคไทยรักไทยเดิมน าการเคลื่อนไหว 

 ๒.๒.๔ บริบททางการเมืองระหว่างใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 เมือ่รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี บริหารประเทศได้ ๑ ปีเศษ ได้จัดให้มี
การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ สมาชิกพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรคเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ ได้จัดตั้งพรรคพลังประชาชนขึ้นและได้รับเลือกตั้งด้วยจ านวน ส .ส. ๒๓๒ คน วันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๑ พรรคพลังประชาชน ร่วมกับพรรคการเมืองอ่ืนๆ จึงจัดตั้งรัฐบาลโดยมี นายสมัคร 
สุนทรเวช หัวหน้าพรรคพลังประชาชน เป็นนายกรัฐมนตรี และมีพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีจ านวน ส .ส. 
๑๖๔ คน เป็นฝ่ายค้าน  

 รัฐบาลที่มีพรรคพลังประชาชนเป็นแกนน าถูกต่อต้านจาก พธม. ซึ่งเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เพ่ือต่อต้านรัฐบาลภายใต้การน าของพรรคพลังประชาชน พธม . 
ชุมนุมต่อเนื่องมาจนมีการชุมนุมยึดท าเนียบรัฐบาล ปิดกั้นสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ 
ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ ให้นายสมัคร สุนทรเวช พ้นต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้ยุบพรรคพลังประชาชน
ด้วยคดีทุจริตการเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคบางคนและให้ตัดสิทธิทางการ เมืองของ
กรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา ๕ ปี ส่งผลให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีต่อจากนายสมัคร 
สุนทรเวช ต้องพ้นจากต าแหน่งไปอีกคนหนึ่ง และท าให้สมาชิกพรรคพลังประชาชนต้องสร้างพรรค
การเมืองขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อ “พรรคเพื่อไทย” โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์ที่ส าคัญดังนี้ 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กลับเข้า
ประเทศเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการรัฐประหาร และภายหลังที่พรรคพลังประชาชนได้จัดตั้งรัฐบาล โดยมี
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองเพ่ือรายงานตัวในคดีทุจริตที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษก และรายงานตัวต่ออัยการสูงสุดใน



 ๖๒ 

คดีปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท เอสซี แอสเซท จ ากัด (มหาชน) และได้เดินทางออกนอกประเทศ
อีกครั้งในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ และไม่มารายงานตัวต่อศาลอีกในทั้งสองคดี  

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ พธม. จัดชุมนุมใหญ่ขับไล่รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช โดย
ออกแถลงการณ์โค่นล้มระบอบทักษิณ ไล่รัฐบาลอันธพาลหุ่นเชิด ต่อมาได้เข้ายึดท าเนียบรัฐบาลใน
วันที่ ๒๖ สิงหาคม และชุมนุมต่อเนื่องเพ่ือขับไล่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจาก
นายสมัคร สุนทรเวช มีการปิดล้อมรัฐสภา และชุมนุมปิดกั้นสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และสนามบินดอนเมือง รวมเวลาที่ พธม.ชุมนุมยืดเยื้อนานถึง ๑๙๓ วัน จนถึง
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ขณะเดียวกัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ นปช. ก็ได้จัดการชุมนุมเพ่ือ
ต่อต้าน พธม.ที่สนามหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน โดยเมื่อวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๑ นปช. ได้
เดินขบวนออกมาจากสนามหลวงเพ่ือประท้วงต่อต้านการชุมนุมของ พธม . เกิดการปะทะกันบนถนน
ราชด าเนินนอก มีผู้ชุมนุม นปช. เสียชีวิต ๑ คน คือนายณรงศักดิ์ กรอบไธสง อายุ ๕๕ ปีและมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ ๔๒ คน ทั้งนี้ ในระหว่างการชุมนุมของ พธม. ได้เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิด
เอ็ม ๗๙ เข้าใส่บริเวณพ้ืนที่การชุมนุมและพ้ืนที่ใกล้เคียงหลายครั้ง ท าให้ผู้ชุมนุม พธม . เสียชีวิต
จ านวน ๔ คน จากเหตุการณ์คนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุม พธม. ที่ท าเนียบรัฐบาลและ
ที่สนามบินดอนเมือง๗๒ 

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีนายสมัคร สุนทรเวช รับเป็น
พิธีกรกิตติมศักดิ์ของรายการ “ชิมไปบ่นไป” และ “ยกโขยง หกโมงเช้า” ซึ่งศาลเห็นว่าเป็นกระท าที่
ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๗ เรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี จึงท าให้นายสมัคร สุนทรเวช พ้น
จากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีลง ต่อมาวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รักษาการ
หัวหน้าพรรคพลังประชาชนเข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน 

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ พธม. ชุมนุมปิดล้อมรัฐสภา ขัดขวางการแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ต ารวจปราบจลาจล จนมี
ผู้ชุมนุมเสียชีวิต ๒ คน บาดเจ็บ ๔๔๓ คน  

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จไปที่วัดศรีประวัติ 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพ่ือประราชทานเพลิงศพ นางสาวอังคณา ระดับปัญญาวุฒิ  อายุ 
๒๘ ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกันในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑  

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ นปช. จัดงานครอบครัวความจริงวันนี้สัญจรครั้งที่ ๑ ขึ้นที่
อาคารธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยใช้สัญลักษณ์ “สีแดง” ในการชุมนุม ต่อมาจัดกิจกรรมครั้งที่ ๒ 
“ต้านรัฐประหาร” วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่ราชมังคลากีฬาสถาน มีผู้เข้าร่วมชุมนุมจ านวนมาก 
ครั้งที่ ๓ “ความจริงวันนี้ ความจริงประเทศไทย” วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่สนามศุภชลาศัย  

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่าน
ค าพิพากษาคดีซื้อขายที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มี
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ.
๒๕๔๒ ให้ลงโทษจ าคุก ๒ ปี โดยขณะที่อ่านค าพิพากษาพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรอยู่ต่างประเทศ  

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาคดีการทุจริตการเลือกตั้ง ให้ยุบ
พรรคการเมือง ๓ พรรค คือพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ท าให้

                                                 
๗๒แถลงการณ์ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๑ 



 ๖๓ 

กรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา ๕ ปี และส่งผลให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ต้อง
พ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี พธม. จึงประกาศยุติการชุมนุมในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑  อนึ่งต่อมา
สมาชิกพรรคพลังประชาชนเกือบทั้งหมดได้ย้ายสังกัดเข้าพรรคเพ่ือไทยแทน  ขณะที่อีกส่วนหนึ่งย้าย
เข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ภายหลังจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคพลัง
ประชาชน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้เกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง 
โดยพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อแผ่นดิน ซึ่งเคยสนับสนุนพรรคพลังประชาชน 
ได้หันมาสนับสนุนให้นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรี ผ่านการ
ลงมติในรัฐสภา โดยนายอภิสิทธิ เวชาชีวะ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการสนับสนุน ๒๓๕ 
เสียง และ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ผู้สมัครจากพรรคเพื่อแผ่นดินซึ่งสนับสนุนโดยพรรคเพ่ือไทย ได้ 
๑๙๘ เสียง ต่อมาได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
ยุติบทบาทการเป็นฝ่ายค้าน ๘ ปี ของพรรคประชาธิปัตย์ การสลับขั้วทางการเมืองครั้งนี้ กองทัพและ
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ปรธานองคมนตรี ถูกกล่าวหาโดย นปช.ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดตั้ง
รัฐบาลที่น าโดยพรรคประชาธิปัตย์ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ นปช. ได้จัดงานความจริงวันนี้สัญจร 
ครั้งที่ ๔ ที่สนามหลวงและเคลื่อนขบวนไปปิดล้อมรัฐสภาเพ่ือขัดขวางการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จนในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ได้มีการเปลี่ยนสถานที่แถลง
นโยบายไปยังกระทรวงการต่างประเทศแทน 

๒.๒.๕ เหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์ความรุนแรงในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เหตุการณ์ทางการเมืองก่อนความรุนแรงในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ เกิดขึ้น
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ในระยะแรกท่ี นปช. (ขณะนั้นยังใช้ชื่อว่า นปก.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดง ได้ชุมนุม
ต่อต้านรัฐบาลภายใต้การน าของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดย นปช. เริ่มชุมนุมตั้งแต่ต้น
ปี ๒๕๕๒ ซึ่งได้เกิดความรุนแรงขึ้นหลายแห่งในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ทั้งนี้ โดยสรุปล าดับเหตุการณ์
ส าคัญในช่วงปี ๒๕๕๒ ดังนี้ 

 

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒  นปช.จัดงานครอบครัวความจริงวันนี้สัญจรครั้งที่ ๕ “แดง
ทั้งแผ่นดิน” ที่สนามหลวง และเคลื่อนขบวนไปท าเนียบรัฐบาล โดยยื่นข้อเสนอ ๔ ข้อ คือ ๑) ให้
ด าเนินคดีกับ พธม. ๒) ให้ปลดนายกษิต ภิรมย์ ออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ๓) ให้น ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กลับมาใช้ และ ๔) ให้
รัฐบาลยุบสภา 

วันที่ ๒๔ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ นปช.จัดงานครอบครัวความจริงวันนี้สัญจรครั้งที่ ๖ 
“แดงท้ังแผ่นดิน” ที่สนามหลวง และเคลื่อนขบวนไปชุมนุมหน้าท าเนียบรัฐบาล เพ่ือทวงค าตอบต่อข้อ
เรียกร้องทั้ง ๔ ข้อ โดย นปช. ประกาศที่จะใช้เวลา ๑ เดือน จัดตั้งเครือข่าย “แดงทั้งแผ่นดิน” ทั่ว
ประเทศ เพ่ือกลับมาชุมนุมยืดเยื้อที่ท าเนียบรัฐบาล ต่อมา . นปช.ชุมนุมแดงทั้งแผ่นดินสัญจรครั้งที่ ๖ 
ที่สนามหลวง โดยประกาศเจตนาปักหลักชุมนุมรอบท าเนียบรัฐบาลอย่างยืดเยื้อจนกว่านายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ และ
นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี จะลาออกจากต าแหน่ง   

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ ผู้ชุมนุม นปช. ได้ล้อมรถยนต์ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยน ารถจักรยานยนต์จอดขวางและขว้างปาสิ่งของ 
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วันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๒ นปช. ชุมนุมที่หน้าท าเนียบรัฐบาลและหน้าบ้านสี่เสา
เทเวศร์ บ้านพักของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี โดยปิดกั้นถนนส าคัญหลายสายและ
ขยายพ้ืนที่การชุมนุมออกไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ต่อเนื่องถึงวันที่ ๙ เมษายน หลังจากข้อเรียกร้อง
ไม่ได้รับการตอบสนอง 

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ ผู้ชุมนุม นปช. โดยกลุ่มรถแท็กซี่ได้ท าการปิดถนนตามแยก
ต่างๆ ท าให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ ๑๐ เมษายน เป็นวันหยุดราชการ 

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๒  กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. น าโดยนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง 
เคลื่อนขบวนสู่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม
สุดยอดผู้น ากลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน เพ่ือต่อต้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี ได้เกิดการปะทะกับกลุ่มคนเสื้อน้ าเงินซึ่งออกมาชุมนุมขัดขวางกลุ่มคนเสื้อแดง       
แต่ นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง แกนน า นปช . สามารถน ากลุ่มผู้ชุมนุม นปช. บุกเข้าไปในโรงแรมฯ 
จนท าให้ที่ประชุมอาเซียนไม่สามารถด าเนินการได้ รัฐบาลร่วมกับที่ประชุมอาเซียนจึงได้ประกาศเลื่อน
การประชุมออกไป และรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา
และจังหวัดชลบุรี จนกระทั่งผู้น าประเทศต่างๆ ได้เดินทางกลับโดยปลอดภัย รัฐบาลจึงได้ยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ต ารวจได้จับกุมตัวนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง 
ขณะที่ผู้ชุมนุม นปช. ท าการปิดถนนหลายจุดในกรุงเทพฯ เพ่ือกดดันให้ปล่อยตัวนายอริสมันต์ พงษ์
เรืองรอง รวมถึงชุมนุมที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีการประชุมฝ่ายความมั่นคงฯ ต่อมานายกรัฐมนตรีจึง
ได้ใช้สถานที่ภายในกระทรวงมหาดไทยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขต
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี บางอ าเภอของปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐมและพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือบังคับใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นปช.ได้บุกเข้าไป
ภายในกระทรวงมหาดไทย ล้อมท าลายรถยนต์ของนายกรัฐมนตรีและบุคคลในรัฐบาล ยึดอาวุธปืน
เจ้าหน้าที่ และท าร้ายเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งท าร้ายนายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ต่อมาจึงมีการตั้งข้อหาความผิดต่อแกนน าผู้ชุมนุม ๒๐ คน 
รวมถึงนายสุพร อัตถาวงศ์ (แรมโบ้อีสาน)   

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ทหารและต ารวจเข้าควบคุมพ้ืนที่บริเวณแยกดิน
แดงซึ่งมีผู้กลุ่ม นปช. ชุมนุมอยู่ โดยเจ้าหน้าที่ทหารใช้แก๊สน้ าตา กระสุนจริงและกระสุนซ้อมรบเข้า
สลายการชุมนุม ผู้ชุมนุมยึดรถแก๊สเพ่ือขัดขวางการสลายการชุมนุมที่บริเวณแยกดินแดงแต่เจ้าหน้าที่
สามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้ นอกจากนี้ยังเกิดการเผารถยนต์โดยสารประจ าทาง รถยนต์และยาง
รถยนต์ตามจุดรอบนอกของพ้ืนที่ชุมนุม ในขณะที่รัฐบาลได้ท าการตัดสัญญาณสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียมดี สเตชั่น (D-Station) ของคนเสื้อแดง ทั้งนี้ เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น. เกิดเหตุปะทะกัน
ระหว่างผู้ชุมนุมกลุ่ม นปช. กับชาวชุมชนตลาดนางเลิ้ง กรุงเทพฯ มีรายงานว่าชาวชุมชนในตลาด
นางเลิ้งถูกอาวุธปืนเสียชีวิต ๒ คน และบาดเจ็บจ านวนหนึ่ง 

จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่แยกดินแดงเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายนนั้น ผู้ชุมนุม ๒ คนที่
ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว คือ นายไสว ทองอ้ม และนายสนอง พานทอง ซึ่ งถูกยิงเป็นเหตุ
ให้พิการ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องส านักนายกรัฐมนตรี กองบัญชาการกองทัพไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ใน
ฐานะนายกรัฐมนตรี พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ปี ๒๕๕๒ และกองทัพบก 
เรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมดังกล่าว ศาลแพ่งประทับรับ
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ฟ้องเฉพาะกองบัญชาการกองทัพไทยจ าเลยที่ ๒ และกองทัพบก จ าเลยที่ ๕ และต่อมาได้มีค า
พิพากษาในคดีหมายเลขด าท่ี ๕๙๗๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ให้จ าเลยทั้งสองร่วมกัน
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่นายไสว เป็นเงิน ๑.๒ ล้านบาท และนายสนอง เป็นเงิน ๑ ล้านบาท โดยมี
รายงานข่าวค าวินิจฉัยของศาลว่า “ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้น รับฟังได้ว่า ในวันที่ 
๘- ๑๔ เม.ย.๕๒ มีการชุมนุมของ นปช. หลายสถานที่ ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าการชุมนุมดังกล่าวไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญ เพราะมีการปิดถนน ตรวจค้นรถยนต์ประชาชนที่สัญจรไปมา และปิด
ล้อมท าเนียบรัฐบาล แล้วในวันที่ ๑๒ เม.ย.๕๒ มีกลุ่ม นปช. ประมาณ ๕๐๐ คน น าก าลังขัดขวาง
การจราจร บริเวณสี่แยกใต้ทางด่วนดินแดง ส่วนหนึ่งพยายามบุกรุกเข้ายึดโรงแรมรอยัล คลิฟ บีช  รี
สอร์ท ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาครั้งที่ ๑๔ อันเป็นภัยต่อความ
มั่นคงของรัฐ กระทบสิทธิเสรีภาพประชาชน นายกรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรงในเขตพ้ืนที่ กทม. และบริเวณใกล้เคียง ... ดังนั้นในวันที่ ๑๓ เม.ย. เวลา ๐๒.๐๐ น. จึงสั่งการ
ให้ใช้ก าลังทหารบก เข้าระงับเหตุและเปิดการจราจรบริเวณดังกล่าว ...ศาลเห็นว่า กองก าลังทหารที่
ออกมาปฏิบัติภารกิจในวันเกิดเหตุ คือ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ (ร.๒ 
พัน ๓ รอ.) และกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ (ร.๒๑ พัน ๑ รอ.) ที่
เป็นไปเพ่ือระงับเหตุไม่สงบ และเปิดเส้นทางจราจร บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามค าสั่ง กอฉ. ที่มี พล.อ.ทรงกิตติ ผบ.สส. เป็น ผอ.กอฉ. โดยข้อเท็จจริงยุติว่า กองก าลังทหาร
ดังกล่าว จัดกองก าลังออกเป็น ๓ แถว แถวที่ ๑ เป็นพลทหารถือโล่และกระบอง อยู่ห่างกลุ่มผู้ชุมนุม 
๕๐ เมตร แถวที่ ๒ เป็นทหารชั้นประทวน มีอาวุธปืนเอ็ม ๑๖ ประจ ากาย อยู่ห่างออกไปประมาณ 
๑๕ - ๒๐ เมตร ซึ่งฝ่ายจ าเลยเบิกความว่าใช้กระสุนซ้อมรบ และ แถวที่ ๓ เป็นทหารชั้นประทวนมี
อาวุธปืนเอ็ม ๑๖ บรรจุกระสุนจริงประจ ากาย อยู่ห่างออกไปประมาณ ๒๐ - ๒๕ เมตร และมี
นายทหารสัญญาบัตรประจ าอยู่กองพันละ ๖-๗ คน มีอาวุธปืนสั้นขนาด ๑๑ มม. ประจ ากาย ๑ คน...
แม้จะได้เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯ ซึ่ง
อนุญาตให้ใช้อาวุธจริงได้ในการปฏิบัติภารกิจ แต่เมื่อโจทก์ทั้งสอง ยืนยันว่าโจทก์ทั้งสองไม่มีอาวุธ 
และฝ่ายจ าเลยไม่ได้โต้แย้ง โจทก์ทั้งสองจึงไม่ใช่บุคคลที่จะเป็นเป้าหมายให้ฝ่ายทหารใช้ก าลังอาวุธ
ประจ า กายกับโจทก์ทั้งสองได้ เพราะตามกฎการใช้ก าลังของกองทัพไทย ในภาคผนวก จ .ข้อ ๕.๘ 
ทหารที่ปราบจลาจลจะใช้ก าลังได้เฉพาะเพ่ือป้องกันตนเอง หรือป้องกันชีวิตผู้อ่ืนจากอันตรายใกล้จะ
ถึงกลุ่มที่มีอาวุธเท่านั้น เมื่อการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวใช้ก าลังทหารติดอาวุธโดยสภาพย่อมต้องกระท า
โดย ความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะการใช้วิธีการดังกล่าวย่อมสุ่มเสี่ยงเกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ร่างกายของ ผู้ชุมนุมโดยสุจริตได้ เมื่อฟังได้ว่า บุคคลในกองก าลังที่ออกปฏิบัติภารกิจในวันเกิดเหตุซึ่ง
พยานของจ าเลยที่ ๒ และท่ี ๕ รับว่ามีเฉพาะกองก าลังทหารบกแล้ว จึงเพียงพอที่ให้จ าเลยที่ ๒ และที่ 
๕ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด รับผิดจากเหตุการณ์ละเมิดโจทก์ทั้งสอง”๗๓ 

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๒ แกนน า นปช. ได้ประกาศยุติการชุมนุม โดยนายวีระ มุสิก
พงศ์ นายแพทย์เหวง โตจิราการ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และนายสุพร อัตถาวงศ์ ได้เข้ามอบตัวต่อผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ก่อนถูกส่งตัวมายังกองบัญชาการต ารวจนครบาล โดยรัฐบาลได้น ารถทหาร
มาน าส่งผู้ชุมนุมท่ีสมัครใจกลับสู่ภูมิล าเนา 
                                                 

๗๓ สั่งกองทัพจ่าย ๒.๒ ล.๒ แนวร่วมนปช., หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
http://www.komchadluek.net/detail/20110823/107021/สั่งกองทัพจ่าย๒.๒ล.๒แนวร่วมนป..html#.UBjJY
๗๘kfbk, และค าพิพากษาศาลแพ่ง คดีหมายเลขด าที่ ๒๙๗๑/๒๕๕๒ และหมายเลขแดงที่ ๒๓๐๒/๒๕๕๔ 
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วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนน า พธม. ถูกคนร้ายลอบยิงได้รับ
บาดเจ็บสาหัส บริเวณสี่แยกบางขุนพรหม โดยรถยนต์ที่นายสนธินั่งมาถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงคราม
เสียหายทั้งคันและในจุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุนอาวุธปืนเล็กยาวยาวอัตโนมัติ (ต่อไปนี้ จะเรียกว่า 
“ปลย.”) ชนิดเอเค และเอ็ม ๑๖ ซึ่งเป็นอาวุธสงครามตกอยู่จ านวนกว่า ๑๐๐ ปลอก  

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ รัฐบาลประกาศยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๒ กลุ่ม นปช. รุ่น ๒ น าโดยนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข น าคน

เสื้อแดงชุมนุมบริเวณท้องสนามหลวง และนัดชุมนุมเดินสายใน ๕ จังหวัด ก่อนนัดหมายรวมพลครั้ง
ใหญ่ในกรุงเทพฯ ต่อมาในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ มีการชุมนุม “แดงท้ังแผ่นดินสัญจร” ครั้งที่ ๗ 
ณ วัดไผ่เขียว เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ และวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีการชุมนุม “แดงทั้ง
แผ่นดินสัญจร” ครั้งที่ ๘ ที่สนามหลวง โดย นปช. ประกาศล่ารายชื่อถวายฎีกาขอพระราชทานอภัย
โทษให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่สถานีโทรทัศน์ดีสเตชัน ภายในห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล
เวิลด์ ลาดพร้าว  แกนน า นปช. น าโดยนายวีระ มุสิกพงศ์ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 
นายชินวัฒน์ หาบุญพาด นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ นายแพทย์เหวง โตจิราการ นายอริสมันต์ พงษ์
เรืองรอง ร่วมกันแถลงข่าว ผลการประชุมของแกนน า นปช . มีมติขอเปลี่ยนชื่อจาก แนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ เป็น "แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
แดงทั้งแผ่นดิน" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "นปช.") เพ่ือการด าเนินงานและการเคลื่อนไหวที่เป็นเอกภาพ
ยิ่งขึ้น โดยหลังจากนั้นมีการจัดตั้ง โรงเรียน นปช. อบรมผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด และมีการฝึก
การ์ด นปช. อย่างเป็นระบบ  

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ นปช. จัดชุมนุม “ถวายฎีกา ดับทุกข์ทั้งแผ่นดิน” โดย
ล าเลียงฎีกาซึ่งมีผู้ลงนามจ านวน ๓,๕๓๒ ,๙๐๖ รายชื่อ มายังสนามหลวงและได้ยื่นแก่ส านัก
พระราชวังที่พระบรมมหาราชวัง  

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเข้าไปในบ้านพักของนายวิชา 
มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒ นปช. จัดชุมนุมร าลึก ๓ ปีรัฐประหาร ที่ลานพระบรมรูปทรง
ม้า โดยมีประชาชนเข้าร่วมจ านวนมาก 

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เกิดเหตุคนร้ายวางระเบิดริมรั้วหน้าศาลรัฐธรรมนูญ แต่
ต ารวจสามารถเก็บกู้ไว้ได้ 

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เกิดเหตุคนร้ายวางระเบิดข้างรั้วส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุม นายพรวัฒน์ ทองสมบูรณ์ หรือเค
ทอง อายุ ๕๐ ปี ในข้อหาความผิดเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีเผยแพร่คลิปวีดิโอทางอินเตอร์เน็ตว่าจะเกิดระเบิดในกรุงเทพฯ ซี่งต่อมาเหตุระเบิด
เกิดข้ึนจริงในหลายจุด ต่อมาเม่ือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ศาลอาญาพิพากษายกฟ้อง แต่จ าคุก ๒ ปี 
ข้อหาครอบครองอาวุธสงคราม ปืนเอ็ม ๑๖ ๑ กระบอก ซึ่งตรวจยึดได้ขณะจับกุม ทั้งนี้มีรายงานว่า
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นายพรวัฒน์ ทองสมบูรณ์ เคยเดินทาง ไปพบ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ร่วมกับ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล 
(เสธ. แดง)  ที่ประเทศกัมพูชา๗๔ 

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ นปช. ได้จัดงานคอนเสิร์ต “สวัสดีปีแห่งชัยชนะ ๒๕๕๓” ที่
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี 

 

 ๒.๒.๖ เหตุการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญและเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดือนมกราคม -
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

วันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ นปช. ได้ชุมนุมและตั้งหมู่บ้าน ๒ มาตรฐานขึ้น ที่ต าบล
คลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กรณีที่ดินเขายายเที่ยงที่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี 
ครอบครอง และเรียกร้องให้ลาออกจากต าแหน่งองคมนตรี 

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓  เมื่อเวลา ๐๓.๐๐ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้า
ไปที่ตึกกองบัญชาการกองทัพบก บริเวณห้องท างานของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. แรงระเบิด
ท าให้เกิดหลุมเป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้สะเก็ดระเบิดยังท าให้กระจกแตก ๑ บาน 

วันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ นปช. ชุมนุมที่เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เรียกร้อง
ให้มีการตรวจสอบกรณีการบุกรุกเขตป่าสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวของสนามกอล์ฟสอย
ดาวไฮแลนด์กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท อ าเภอโป่งน้ าร้อง จังหวัดจันทบุรี โดยพล .ต.ขัตติยะ สวัสดิผล 
ได้ขึ้นเวทีปราศรัยและมีการกล่าวถึงแนวทางการต่อสู้โดยมี "แก้วสามประการ" คือ พรรคการเมือง 
มวลชน และกองก าลัง  

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เกิดเหตุการณ์มีคนขว้างถุงอุจจาระใส่บ้านพักของนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี น ามาสู่การยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี 

วันที่  ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  นปช . ได้ชุมนุมคัดค้านการรัฐประหารที่หน้า
กระทรวงกลาโหม 

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการเดินทาง
ไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถึงแนวคิดการก่อตั้งกองทัพประชาชนแห่งชาติเ พ่ือประชาธิปไตย 
(กปช.) โดยมีมติท่ีจะให้ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ประธานพรรคเพ่ือไทย เป็นผู้บัญชาการสูงสุด๗๕ 

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นปช. ได้ชุมนุมคัดค้านการรัฐประหาร ที่หน้าค่ายทหารทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยมีค าขวัญว่า “ผูกมิตรทหารกล้า ต่อต้านขี้ข้าอ ามาตย”์ 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี ประกาศยุติการเคลื่อนไหวกับกลุ่ม 
นปช. จากกรณีที่ทางแกนน ากลุ่ม นปช . ปฏิเสธแนวคิดจัดตั้งกองทัพประชาชนแห่งชาติเพ่ือ
ประชาธิปไตย 

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นปช. ได้ชุมนุมที่หน้าส านักงานอัยการสูงสุด เพ่ือติดตาม
ความคืบหน้าการด าเนินคดี กรณีที่ดินเขายายเที่ยง จังหวัดนครราชสีมาของ พล .อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
องคมนตรี และการถือครองที่พักบนเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ที่ทางกลุ่ม นปช. เชื่อว่า พล.อ.เปรม 
ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีมีส่วนเกี่ยวข้อง และคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของนายสนธิ      
ลิ้มทองกุล แกนน า พธม. 

                                                 
๗๔ เอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๗๕หนังสือพิมพ์มติชน, พัลลภยันตั้งจิ๋วแกนน าเสื้อแดง”, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=๑๒๖๕๒๑๒๓๗๐&catid=๐๑ 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1265212370&catid=01
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วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นปช. ชุมนุมท่ีหน้าส านักงานต ารวจแห่งชาติ ติดตามความ
คืบหน้าการด าเนินคดีกับ พธม. และกรณีที่ดินเขายายเที่ยง จังหวัดนครราชสีมา ของพล .อ.สุรยุทธ์  
จุลานนท์ องคมนตรี และกรณีการถือครองที่พักบนเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี   

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นพ.เหวง โตจิราการ แกนน า นปช . ยื่นหนังสือต่อนาย
วิทยา บุรณศิริ ประธานวิปฝ่ายค้านเพ่ือประณามรัฐบาลกรณีไม่น าญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับของคณะกรรมการประชาชนเพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญ (คปพร.) ที่ยื่นเข้าสู่วาระการประชุมตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ มาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นปช. ได้ชุมนุมที่หน้าส านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยรณรงค์ว่า “หยุด ๒ มาตรฐาน ต้านองค์กรเถื่อน” เพ่ือประจานการ
ท างาน ๒ มาตรฐานของ ป.ป.ช.  

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าไปในสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งอยู่ใกล้กับท าเนียบรัฐบาล 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจพบระเบิดซีโฟร์ภายในศาลฎีกา 
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นปช. ได้ชุมนุมท่ีหน้าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) เรียกร้องให้คณะกรรมการลาออก เนื่องจากมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารและจาก
กรณีการตรวจสอบเรื่องเงินบริจาค ๒๕๘ ล้านบาทของพรรคประชาธิปัตย์   
 วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ลงนามในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ความมั่นคง (คตม.) ซึ่งมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่งคงเป็นประธาน และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธาน โดยมี
หน้าที่หลัก คือ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีหน้าที่ในการประเมิน
สถานการณ์ความม่ันคงและเสนอแนะให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหาร  

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นปช. ได้ชุมนุมที่หน้าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ส านักงาน
ใหญ่ ถนน   สีลม โดยมีการโจมตีว่าธนาคารกรุงเทพมีส่วนเกี่ยวพันกับประธานองคมนตรีและเป็น
แหล่งทุนให้กับกลุ่ม พธม. 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กลุ่มชมรมวิทยุชุมชนคนเสื้อแดง ชุมนุมหน้าท าเนียบ
รัฐบาลเรียกร้องให้นายสาธิต วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ลาออกจากต าแหน่ง 
เนื่องจากมีความพยายามและประกาศจะปิดวิทยุชุมชน ๓ คลื่น คือ เอฟเอ็ม ๙๕.๒๕, ๑๐๑.๒๕ และ 
๙๖.๓๕  

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แกนน า นปช. นัดชุมนุมวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ภายใต้
ชื่อ “๑๒ มีนาฯ เคลื่อนพลทั้งแผ่นดิน” เพ่ือร่วมชุมนุมใหญ่ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ถนนราช
ด าเนิน โดยมีเป้าหมายให้รัฐบาลยุบสภา 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ร.อ.สุพจน์ เมืองครุฑ นายทหารนอกราชการ ประธาน
การ์ด นปช. จ.นครราชสีมา ได้จัดอบรมการ์ด นปช. ในนาม “นักรบทุ่งสัมฤทธิ์”  ประมาณ ๖๐ คน  

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พิพากษายึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีมูลค่า ๔๖,๐๐๐ ล้านบาท ในคดีร่ ารวย



 ๖๙ 

ผิดปกติอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจนายกรัฐมนตรีเอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)๗๖ 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดใส่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด สาขา
สีลม สาขาพระประแดง  สาขาถนนพระราม ๒ และ สาขาศรีนครินทร์  

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ นปช. ได้ชุมนุมที่ลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือนัดระดมมวลชนก่อนการชุมนุมใหญ่ 

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนยอมรับว่า ได้
เดินทางไปเสนอแผนเผด็จศึกรัฐบาลภายใน ๓ วัน ให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่เมืองดูไบ ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางต่อสู้ของกลุ่ม นปช. แต่แกนน า นปช. ปฏิเสธ 

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พ.ร.บ.ความมั่นคง) ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ขณะที่ พธม. ออกแถลงการณ์รวมพลัง
แผ่นดิน หยุดภัยคุกคามประเทศไทย 

วันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓  ที่ประชุมกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  จัดตั้งศูนย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ซึ่งแปรสภาพจาก
คณะกรรมการติดตามสถานการณ์ความมั่นคง (คตม.) มีศูนย์ปฏิบัติการหลักอยู่ที่กรมทหารราบที่ ๑๑ 
รักษาพระองค์ (ร.๑๑ รอ.) รับผิดชอบในการดูแลสถานการณ์การชุมนุม โดยมีนายสุเทพ เทือก
สุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ านวยการ และได้เปิดเผยแผนปฏิบัติการของ ศอ .รส. ว่าได้
มอบหมายทหาร ๓๐,๐๐๐ นาย ต ารวจ ๑๐,๐๐๐ นาย และพลเรือน ๑๐,๐๐๐ คน เป็นผู้ดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยของการชุมนุมกลุ่ม นปช. โดยจะใช้เพียงอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง และอุปกรณ์เท่าที่
จ าเป็นในการระงับเหตุตามหลักสากล เช่น โล่ กระบอง แก๊สน้ าตา ทั้งยังก าหนดให้ทุกเส้นทางที่ไป
โรงพยาบาลศิริราชเป็นเส้นทางต้องห้ามส าหรับผู้ชุมนุมท้ังทางบกและทางน้ า  
 วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ รัฐบาล โดย ศอ.รส. ประกาศมาตรการเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อย ก าหนดพ้ืนที่ห้ามใช้เส้นทางคมนาคม การใช้ยานพาหนะ ทั้งห้ามการพกพาอาวุธออกนอก
อาคาร รวมทั้งห้ามเข้าไปยังอาคารสถานที่ในพ้ืนที่บางจุด ขณะที่พรรคเพ่ือไทย ยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช. 
กรณีคณะรัฐมนตรีประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง เข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ขณะเดียวกันนายโคทม อารียา 
เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพ่ือยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลหาทางออกของปัญหาการชุมนุมทางการเมืองด้วย
วิธีการเจรจาและยุติความรุนแรง 

 วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ แกนน า นปช. ชุมนุม “แดงทั้งแผ่นดิน” และรวมตัวกันตาม
จุดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ใน ๕ จุดหลัก ได้แก่ บริเวณอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ บริเวณพระ
บรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต ใกล้สนามกีฬาไทย-
ญี่ปุ่น บริเวณสี่แยกบางนา และบริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี เริ่มชุมนุมเรียกร้องให้นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรียุบสภา   

                                                 
๗๖ ค าพิพากษาคดีหมายเลขด าที่ อม.๑๔/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงท่ี อม.๑/๒๕๕๓, 

http://www.supremecourt.or.th/webportal/maincode/admin/announcements/files/March_5_2010
_4_44_095319d94849bb8114e8d61ef75999ab.pdf 



 ๗๐ 

 วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓ นปช. ได้จัดเตรียมสถานที่การชุมนุม โดยมีการตั้งเวทีขนาด
ใหญ่ติดหลังคาโดม และเครื่องเสียงที่บริเวณเชิงสะพาน ผ่านฟ้าลีลาศ ขณะเดียวกัน ศาลอาญาอนุมัติ
หมายจับนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง หนึ่งในแกนน า นปช . ในความผิดฐานสร้างให้เกิดการปั่นป่วน
หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖๗๗ จากกรณีที่นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง กล่าวค าปราศรัยและ
ปลุกระดมในการชุมนุมท่ีหน้ากองบัญชาการกองทัพบกเม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ และที่ลานน้ าพุ
บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ นายโคทม อารียา ร่วมกับเครือข่ายพุทธิ
กา และกลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธี ได้จัดงาน “ภาวนาเพ่ือสันติ ขอบิณฑบาตความรุนแรง” โดยขอให้
ทุกฝ่ายงดใช้อาวุธและความรุนแรงทุกชนิด และประกาศให้พ้ืนที่การชุมนุมเป็นเขตอภัยทาน เป็นพ้ืนที่
ของความสันติ  

 วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ นปช. ได้เริ่มตั้งเวทีชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ตามแนว
ถนนราชด าเนิน ตั้งแต่สี่แยกคอกวัวถึงสี่แยกสวนมิสกวัน และแนวถนนพิษณุโลก จากสะพานชมัยมรุ
เชษฐ์ถึงสี่แยกวังแดง โดยนายวีระ มุสิกพงศ์ ประธาน นปช. ได้อ่านแถลงการณ์ นปช. แดงทั้งแผ่นดิน 
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียุบสภาภายใน ๒๔ ชั่วโมง กลุ่มคนเสื้อแดงจ านวนหนึ่งประมาณ ๑,๐๐๐ 
คน เดินทางไปสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เพ่ือยื่นหนังสือให้สื่อมวลชนน าเสนอข่าวอย่างเป็น
กลาง ขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงอีกกลุ่มหนึ่งประมาณ ๒,๐๐๐ คน เดินทางไปยื่นหนังสือที่บ้านพัก
นายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ยุบสภา  
 วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ใส่กรมทหารราบที่ ๑ 
มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.๑ รอ. และ ร.๑ พัน๑ รอ.) หลายลูก มีทหารได้รับบาดเจ็บ ๒ นาย  

 ขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงกว่า ๓๐,๐๐๐ คน ได้เคลื่อนขบวนไปชุมนุมยังหน้ากรมทหารราบ
ที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ที่ตั้งของ ศอ.รส. เรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยุบสภา ใน
ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมแกนน าพรรคร่วมรัฐบาล และได้ข้อสรุปว่าจะไม่ยุบสภา
ตามท่ีกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้อง  

 เครือข่ายสันติวิธี ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 
เครือข่ายพุทธิกา กลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธี กลุ่มประชาชนผู้ไม่เอาสงครามกลางเมือง และเครือข่าย
หยุดท าร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง ร่วมกันเปิดห้องสันติภาพ (PEACE ROOM) เพ่ือ
ด าเนินการประมวลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสันติวิธี วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการสันติวิธี 
เพ่ือป้องกัน ระงับ และบรรเทาความรุนแรง ตลอดจนคลี่คลายความขัดแย้ง และพร้อมเป็นเครือข่าย
ติดต่อผู้สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับสันติวิธีและเรียกร้องรัฐบาลและแกนน าผู้ชุมนุมให้มีการระดมความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการพูดคุยอันอาจน าไปสู่การเจรจา (Talk about Talk) และขอให้
กรุงเทพมหานคร (กทม.) น าภาพจากกล้องวงจรปิดใน กทม.ขึ้นเว็บไซต์ออนไลน์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

                                                 
๗๗ มาตรา ๑๑๖ ซึ่งอยู่ในหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ จะพบว่า กฎหมายได้บัญญัติการกระท าที่

เข้าข่ายเป็นความผิดไว้ดังนี้ “ผู้ใดกระท าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการ
กระท าภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุ จริต เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้ก าลังข่มขืนใจหรือใช้ก าลังประทุษร้าย เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน
หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ (๓) เพื่อให้ประชาชน
ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี”  



 ๗๑ 

 นปช. แดงทั้งแผ่นดิน ได้ประกาศเจาะเลือด ๑๐๐,๐๐๐ คน คนละ ๑๐ ซีซี เพ่ือที่จะ
น าไปเทยังสถานที่ต่างๆ ประกอบกับการท าพิธีทางไสยศาสตร์สาปแช่ง  

 วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๐๒.๒๐ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงเอ็มระเบิดเอ็ม 
๗๙ ภายในซอยลาดพร้าว ๒๓ ห่างจากบ้านพักของนายอักขราทร จุฬารัตน์ ประธานศาลปกครอง
สูงสุด ซึ่งอยู่ในซอยลาดพร้าว ๒๕ ประมาณ ๒๐๐ เมตร แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ต่อมา
เวลา ๐๓.๔๐ น. เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดไม่ทราบชนิดใส่บริษัทของญาติของนายเนวิน ชิดชอบ ที่ 
จังหวัดเชียงใหม่ อาคารเสียหายเล็กน้อย  

 นปช. ได้ท าพิธีเทเลือดที่หน้าท าเนียบรัฐบาลและที่หน้าที่ท าการพรรคประชาธิปัตย์ 
ต่อมา นายวีระ มุสิกพงศ์ และ แกนน า นปช . บางส่วน ได้ประชุมหารือกับคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพ่ือหาแนวทางสันติป้องกันความรุนแรงในการชุมนุมตามสิทธิเสรีภาพและ
หลักสิทธิมนุษยชน 

 วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. ชุมนุมหน้าบ้านพักของนายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ นายกรัฐมนตรี และเผชิญหน้ากระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่รักษาความปลอดภัยหน้า
บ้านพักนายกรัฐมนตรี จากนั้นมีการเทเลือดที่บริเวณประตูทางเข้าบ้านพัก ผู้ชุมนุมบางส่วนเดินทาง
ไปที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย และยื่นหนังสือเรียกร้องให้ทาง
สถานทูตฯ ชี้แจงกรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อ้างว่าได้รับข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของ
สหรัฐอเมริกาว่า พ .ต.ท .ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สั่งการให้ก่อเหตุวินาศกรรมใน
กรุงเทพมหานคร 

 นปช. แถลงมติที่ประชุมให้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า พล .ต.ขัตติยะ สวัสดิผล และ
นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ ไม่ใช่กลุ่ม นปช. อีกต่อไป เนื่องจากมีแนวทางการต่อสู้ที่แตกต่างจาก 
นปช.๗๘ 

 ขณะที่ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน เข้าพบ
แกนน า นปช. เสนอพร้อมเป็นคนกลางในการเจรจาในเวทีประชุมวุฒิสภา รวมทั้งการเปิดอภิปราย
รัฐบาลเป็นการทั่วไปโดยไม่ลงมติ ต่อมากลุ่มสมาชิกวุฒิสภาจ านวน ๖๐ คน ได้ร่วมลงชื่อขอเปิด
อภิปรายทั่วไปรัฐบาลโดยไม่ลงมติ  

 วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ กลุ่มคนเสื้อแดงประมาณ ๓๕ คน ชุมนุมหน้าอาคารตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือสอบถามถึงความผิดปกติเนื่องจากดัชนีหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น 
ในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองค่อนข้างตึงเครียด 

 ขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมข้อตกลงเพ่ือการเคารพ
สิทธิเสรีภาพและสันติวิธีในการชุมนุมกับรัฐบาล โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พล .อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุมที่ ศอ.รส. กรมทหารราบที่ ๑๑ 
รักษาพระองค ์

 เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงบ้านพักของประชาชนในซอยทองหล่อ ๓ ภายในซอย
สุขุมวิท ๕๕ และซอยสุขุมวิท ๕๓ 

 วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ได้ประกาศ
ร่วมสนับสนุนการชุมนุมของ นปช.  

                                                 
๗๘ แกนน า นปช. มีมติขับ “เสธ.แดง-สรุชัย” ออกจากกลุม่, http://prachatai.com/journal/2010/03/28327 



 ๗๒ 

 วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายยิงจรวดอาร์พีจีเข้าไปกระทรวงกลาโหม มี
นายทหารบาดเจ็บ ๑ นาย (ภายหลังได้จับกุมผู้ต้องหาโดยศาลชั้นต้นพิพากษาจ าคุกเป็นเวลา ๓๘ ปี) 
และมีเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเอ็ม ๖๗ เข้าไปยังส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. จัดขบวนรถจ านวนมาก เคลื่อนขบวนแบบดาวกระจายไปรอบ
กรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายส าคัญต่างๆ  

 วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเอ็ม ๖๗ ใส่ป้อมรักษาความ
ปลอดภัย หมวดการทางตลิ่งชัน ส านักงานบ ารุงทางธนบุรี ถนนสิรินธรขาเข้า ขณะที่ ศอ.รฉ. ประกาศ
ห้ามใช้เส้นทางบางเส้นทาง 

 วันเดียวกัน นปช. ออกแถลงการณ์ฉบับที่ ๓ ยืนยันข้อเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาทันที 
โดย นปช. ยินดีให้มีการเจรจา โดยผู้เจรจาคือตัวแทนผู้มีอ านาจเต็มของแต่ละฝ่าย ฝ่ายรัฐบาลต้อง
เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น 

 วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าไปยังอาคารของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถานที่ประชุม ครม. ขณะที่ กอ.รมน. ได้จัดก าลังพลให้กับทาง ศอ.รส. 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสถานการณ์การชุมนุม โดยจัดก าลังพลทั้งสิ้น  ๒๐๘ กองร้อย จ านวน
ประมาณ ๔๗,๐๐๐ นาย วันเดียวกันพรรคเพ่ือไทยออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา เพ่ือ
เลือกตั้งใหม่  

 วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายวางระเบิดด้านข้างห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ต 
พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ วางระเบิดซีโฟร์จุดระเบิดด้วยการตั้งเวลาบริเวณตู้ควบคุมไฟฟ้าริมรั้วของ
ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี และขว้างระเบิดเอ็ม ๖๗ ใส่กรมบังคับคดี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ขณะที่ 
ศอ.รส. ได้ออกประกาศเพ่ิมเติมในเรื่องห้ามน าอาวุธออกนอกเคหสถาน นอกจากเรื่องห้ามใช้เส้นทาง
คมนาคมและการใช้ยานพาหนะ 

 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตรวจพบระเบิดเอ็ม ๒๖ ที่ อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ แต่สามารถเก็บกู้ได้และเกิดเหตุคนร้ายปาระเบิดใส่รถกระบะที่ ถนนติวานนท์ ช่วง
ก่อนถึงกระทรวงสาธารณสุข แต่ระเบิดไม่ท างาน 

 วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุระเบิดชนิดเอ็ม ๖๗ ถูกบรรจุอยู่ใน
ถุงพลาสติก ตกอยู่ภายในลานจอดรถที่ส านักงานอัยการสูงสุด  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ แต่ระเบิด
ไม่ท างาน 

 วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ นปช. ได้เคลื่อนขบวนผู้ชุมนุม ๘ สาย ไปกดดันเจ้าหน้าที่ 
บริเวณที่ตั้งกองก าลังทหารรอบพ้ืนที่ชุมนุมจ านวน ๘ จุด เรียกร้องให้ถอนก าลังกลับกรมกองของตน 
โดยทหารทุกจุดยอมถอนก าลังออกจากที่ตั้งทั้งหมด ยกเว้นในท าเนียบรัฐบาล วัน เดียวกันเกิดเหตุ
คนร้ายขว้างระเบิดเอ็ม ๖๗ เข้าใส่บริเวณกรมศุลกากร สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ท าให้มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ ๗ คน ตรวจพบระเบิดเอ็ม ๖๗ บริเวณปั๊มน้ ามันคาลเท็กซ์ ถนนนวมินทร์ เหตุคนร้าย
ยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ที่ร้านอาหารลุงใหญ่ ถนนรามอินทรา และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรม
ประชาสัมพันธ์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๓ คน 

 วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าใส่สนามฟุตบอลในกอง
พันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นที่ท าการ ศอ.รส.  
มีทหารได้รับบาดเจ็บ ๔ คน เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืน .๓๘ ยิงใส่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด สาขา



 ๗๓ 

สะพานขาว กรุงเทพฯ จ านวน ๕ นัด เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเอ็ม ๖๗ ใส่ป้ายรถเมล์ใกล้บ้านพัก
ของนายบรรหาร ศิลปอาชา แกนน าพรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ย่านบางพลัด 
กรุงเทพฯ มีผู้บาดเจ็บ ๑ คน เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด สาขาบางยี่ขัน 
กรุงเทพฯ กระจกแตก และเกิดเหตุคนร้ายวางระเบิดตู้โทรศัพท์สาธารณะ วัดทรายมูลเมือง จังหวัด
เชียงใหม่  

 เวลา ๙.๐๐ นปช. เคลื่อนขบวนไปชุมนุมยังกองพันทหาราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๑ 
รักษาพระองค์ พร้อมยื่นข้อเสนอส่งตัวแทน ๔ คน เข้าไปเจรจากับนายกรัฐมนตรี ต่อมาเวลา  
๑๑.๐๐ น. นายสาทิตย์ วงหนองเตย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงยอมรับให้มีการเจรจา
ตามที่ นปช. เสนอ การเปิดการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับแกนน า นปช . เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการวัน
แรก เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. ที่สถาบันพระปกเกล้าและมีการถ่ายสอดทดผ่านสถานีโทรทัศน์ โดย
ฝ่ายรัฐบาลมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ และนายช านิ ศักดิ
เศรษฐ์ ขณะที่แกนน า นปช. มีนายวีระ มุสิกพงศ์ นายจตุพร พรมพันธ์ และ นพ.เหวง โตจิราการ  
แต่การเจรจาไม่สามารถหาข้อสรุปที่เป็นที่ยุติได้ วันเดียวกันกลุ่มแนวร่วมคนรักชาติ สวมเสื้อสีขาว
ประมาณ ๒๐๐ คน รวมตัวกันที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ เรียกร้องให้คน
กรุงเทพฯ ออกมาแสดงจุดยืนให้ นปช. ยุติการชุมนุม 

 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเอ็ม ๒๖ ที่ศาลปกครอง จังหวัด
เชียงใหม่ เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืน .๓๘ ยิงใส่อาคารธนาคารกรุงเทพ จ ากัด สาขาบางยี่ขัน และ
ขว้างระเบิดปิงปองใส่รั้วท าเนียบ ระหว่างประตู ๕ และ ๗ ด้านสะพานมัฆวานรังสรรค์ ขณะที่ ศอ.รส. 
ประกาศให้ต ารวจ และทหาร สามารถพกอาวุธได้ในจุดส าคัญๆ เพ่ือระงับเหตุ แต่ยังคงห้ามเจ้าหน้าที่
ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่บริเวณรอบการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงมิให้พกอาวุธนอกจากอุปกรณ์
ควบคุมฝูงชนเท่านั้น๗๙ วันเดียวกันมีการเปิดการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับแกนน า นปช . เป็นวันที่สอง 
โดย นปช. เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียุบสภาภายใน ๒ สัปดาห์ ขณะที่รัฐบาลเสนอให้ยืดเวลาออกไป
อีก ๙ เดือน ท าให้การเจรจาไม่มีข้อยุติ ขณะที่ พธม. ออกแถลงการณ์คัดค้านข้อเรียกร้องของกลุ่ม นปช.  

 วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ แกนน า นปช. ได้ประกาศระดมประชาชนมาชุมนุมครั้งใหญ่
อีกครั้ง ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ โดยรัฐบาลได้ประกาศขยายการใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ออกไปถึง
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ วันเดียวกันเกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเอ็ม ๖๗ ใส่หน้าอาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ถนนอู่ทองนอก 

 วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ผู้
ชุมนุมรวมพลังต่อสู้ครั้งใหญ่ในวันที่ ๓ เมษายน เพ่ือเปลี่ยนแปลงการเมือง ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่
และแก้กฎหมาย๘๐  

 ๒.๒.๗ ล าดับเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 เหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีผู้เสียชีวิตจ านวน ๙๒ 

คน และบาดเจ็บกว่า ๑,๕๐๐ คน๘๑ โดยมีล าดับเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน -
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังนี้ 

                                                 
๗๙ สรุปเหตุป่วนเมือง ปาบึ้ม-ยิงระเบิด ๑ เดือน กว่า ๓๐ ครั้ง, http://hilight.kapook.com/view/47429 
๘๐ มาร์คอ้อนเจรจาอีก แม้วสั่งสู!้ จบก่อนสงกรานต,์ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๓, 

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdNVEF4TURRMU13PT๐= 

http://hilight.kapook.com/view/47429
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdNVEF4TURRMU13PT๐=


 ๗๔ 

 วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ กลุ่มคนเสื้อหลากสี น าโดย นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ จัด
ชุมนุมโดยใส่เสื้อสีชมพู ที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ๒ รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศ
วัตถุประสงค์ในการรวมตัวกันเพ่ือแสดงให้สาธารณชนเห็นว่าภาคประชาชนยึดมั่นในหลักความสงบ 
สันติ ไม่ต้องการให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้กฎหมู่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประเทศ  

 วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ นายแพทย์เหวง โตจิราการ นายสุพร อัตถาวงศ์ และแกนน า 
นปช. เดินทางไปยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ผ่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย โดยขณะที่
เคลื่อนขบวนไปยังสถานทูต มีการกระทบกระทั่งกับกลุ่มคนสวมเสื้อสีชมพูที่ชุมนุมคัดค้านอยู่ที่ลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี  

 วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓  เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดภายในลานจอดรถด้านหลัง
โรงพยาบาลเซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล และหน้าองค์การโทรศัพท์ สาขาผดุงกรุงเกษม กรุงเทพฯ 

 นปช. เคลื่อนขบวนออกจากเวทีเชิงสะพานผ่านฟ้า ถนนราชด าเนิน มุ่งหน้าไปสี่แยกราช
ประสงค์ และตั้งเวทีที่บริเวณแยกราชประสงค์ โดยมีผู้ชุมนุมจากต่างจังหวัดและปริมณฑลเดินทางเข้า
มาเพ่ิมเติม ผู้ชุมนุมอีกจ านวนหนึ่ งน าโดย นายขวัญชัย ไพรพนา เคลื่อนขบวนไปปิดล้อม
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง ๑๑ เอ็นบีที) เรียกร้องให้หยุดเสนอข่าว
บิดเบือน ช่วงเย็นจึงมีการสลายตัวกลับไปสมทบกับผู้ชุมนุมที่แยกราชประสงค์ ส่วนหนึ่งกลับไปยัง
สะพานผ่านฟ้า ถนนราชด าเนิน ซึ่งยังคงมีเวทีปราศรัยและมีผู้ชุมนุมอยู่จ านวนมาก  
 ขณะเดียวกัน ศอ.รส. ได้มีประกาศ ฉบับที่ ๕ ให้บุคคลที่เป็นแกนน าหรือผู้ที่จัดให้มีการ
ชุมนุม และผู้ร่วมการชุมนุมออกจากพ้ืนที่บริเวณแยกราชประสงค์๘๒ และประกาศห้ามใช้เส้นทาง๘๓  

 วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ศอ.รส. ออกประกาศฉบับที่ ๖ เรื่องห้าม
บุคคลเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพ้ืนที่ อาคารสถานที่ท่ีก าหนด๘๔ และประกาศว่าการชุมนุมประท้วงที่
สี่แยกราชประสงค์ผิดกฎหมาย และขอให้ผู้ชุมนุมออกจากพ้ืนที่ก่อนรัฐบาลด าเนินการตามกฎหมาย 

 เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเอ็ม ๖๗ บริเวณทางเข้าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 
๑๑ และยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ยิงใส่ห้างแม็คโคร สาขาเชียงใหม่ และโรงงานเฟอร์นิเจอร์ดนานุวัฒน์ 
จังหวัดเชียงใหม่  

                                                                                                                                            
๘๑ศูนย์เอราวันสรุปยอดผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ จ านวน ๑๔๙๓ คน อย่างไรก็ตามจาก

ข้อมูลที่ คอป. ได้รับพบว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งเล็กน้อยและสาหัสจ านวนไม่ต่ ากว่า ๑,๕๐๐ คน 
๘๒ ๑. ถนนราชด าริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกประตูน้ า ๒. ถนนราชด าริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึง

สถานีรถไฟฟ้าราชด าริ ๓. ถนนพระรามที่ ๑ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกปทุมวัน ๔. ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่แยกราช
ประสงค์ ถึงแยกชิดลม 

๘๓ ประกาศ เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ ฉบับท่ี ๔ 
๘๔ ๑. ถนนพระรามที่ ๔ ตั้งแต่แยกตัดกับถนนสาทรถึงแยกสามย่าน ๒. ถนนสาทรตั้งแต่แยกตัดกับถนน

พระรามที่ ๔ ถึงแยกตัดกับถนนเจริญกรุง ๓. ถนนสีลมตั้งแต่แยกตัดกับถนนพระรามที่ ๔ ถึงแยกตัดกับถนนเจริญ
กรุง ๔. ถนนสุรวงศ์ ตั้งแต่แยกตัดกับถนนสุรวงศ์ ถึงแยกตัดกับถนนสาทร ๕. ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกตัดกับถนน  
สุรวงศ์ ถึงแยกตัดกับถนนสาทร ๖. ถนนราชด าริ ตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าราชด าริ ถึงแยกตัดกับถนนพระรามที่ ๔  
๗. ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกสามย่านถึงแยกราชเทวี ๘. ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกตัดกับถนนสุขุมวิท ถึงแยกตัดกับ
ถนนพระรามที่ ๔ ๙. ถนนดินแดง ตั้งแต่แยกตัดกับถนนรัชดาภิเษก ถึงแยกตัดกับถนนทวีมิตร ๑๐. ถนนทวีมิตร  
๑๑.ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกตัดกับถนนดินแดงถึงแยกตัดกับรัชดาภิเษกซอย ๘ 



 ๗๕ 

 วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ เกิดเหตุระเบิดรถยนต์หรือคาร์บอมบ์ บริเวณลานจอดรถ
ด้านหน้าสถานบันเทิงโพไซดอน ถนนรัชดาภิเษก  

 กลุ่ม นปช. ปิดล้อมอาคารศูนย์ราชการส่วนที่เป็นที่ท าการของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) และบางส่วนได้ฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เข้าไปด้านใน เพ่ือเรียกร้องให้ กกต . ลง
มารับหนังสือข้อเรียกร้อง และเพ่ือกดดันให้ลงมติในคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ ขณะเดียวกัน รัฐบาล
ยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ นปช. ออกจากพ้ืนที่การชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค์ ศาลแพ่งมี
ค าสั่งในคดีหมายเลขด าที่ ร.๒/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ร.๒/๒๕๕๓ ว่าการชุมนุมของ นปช. เป็น
การใช้เสรีภาพเกินกว่าขอบเขตของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖ อันเป็นการ
กระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย มีค าวินิจฉัยว่าเมื่อรัฐประกาศภาวะฉุกเฉิน ตามพรก .แล้ว รัฐย่อมมี
อ านาจด าเนินการตามกฎหมายได้ ขณะที่แกนน า นปช . ประกาศยื่นอุทธรณ์คดีและปักหลักชุมนุม
ต่อไป  

 วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องที่บริเวณทางเข้า
ประตูใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ระเบิดไม่ท างาน และคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ใส่บริเวณลาน
จอดรถด้านหลังพรรคประชาธิปัตย์ มีเจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับบาดเจ็บ ๒ คน 

 วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๐๐.๓๐ น. เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเอ็ม ๒๖ 
หน้าป้อมต ารวจชุมชน ปากทางเข้าห้างเทสโก้โลตัส ถนนนวมินทร์ กรุงเทพฯ เวลาประมาณ  
๐๑.๓๐ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ จากสะพานพระราม ๘ เข้าไปยังข้างห้องส านักงาน 
ผู้บัญชาการทหารบก เจ้าหน้าที่ทหารบาดเจ็บ ๑ คน และเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. มีการวางระเบิด
แบบตั้งเวลา บริเวณใต้สะพานวงแหวนขาออกลงสู่ถนนรามอินทรา ใกล้กับห้างแฟชั่นไอร์แลนด์ 
กรุงเทพฯ  

แกนน า นปช. น าโดยนายสุพร อัตถาวงศ์ นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง นายยศวริศ  
ชูกล่อม และนายพายัพ ปั้นเกตุ น ากลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนเข้าปิดล้อมรัฐสภาและมีบางส่วนบุกเข้า
ไปภายในรัฐสภาและเกิดเหตุการณ์ชุลมุน จน ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลหลายคนต้องหลบหนีออกจาก
รัฐสภา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ .ร.บ.ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ออกไปอีกตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ แต่ต่อมาเวลา ๑๘.๐๐ น. 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี  แถลงภายหลัง
การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่ความร้ายแรงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือใช้บังคับพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "พรก.ฉุกเฉิน") และ
จัดตั้งศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) 

ศอฉ. ประกาศค าสั่งระงับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนล โดยให้
เหตุผลว่า “การที่สถานีพีเพิลแชนแนล ถ่ายทอดการชุมนุม นปช. ที่เวทีราชประสงค์ โดยมีการ
บิดเบือนข้อมูลข่าวสารและส่งผลกระทบต่อสถาบัน บุคคล และองค์กร ท าให้เกิดความเข้าใจผิด เป็น
การปลุกระดมประชาชนให้มีความเกลียดชังรัฐและเจ้าหน้าที่ ทั้งการถ่ายทอดการชุมนุมดังกล่าว ซึ่ง
ถูกประกาศว่าเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญตามค าสั่งศาลแพ่งจึงเป็นการท าผิด
กฎหมายและสนับสนุนการท าผิดกฎหมาย”๘๕ และประกาศห้ามมิให้บุคคลเข้าในพ้ืนที่สถานีบริการ
                                                 

๘๕ ศอฉ. แจงปิดพีทีวีเพราะบิดเบือนข่าวสาร "สาทิตย"์ แจง ปิดพีทีวีเพราะบิดเบือนข่าวสาร เตรียมจดัการ
วิทยุชุมชนเป็นคิวต่อไป วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๓, http://www.komchadluek.net/detail/20100408/55195/
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 ๗๖ 

ภาคพ้ืนดินไทยคมลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และห้ามเข้าพ้ืนที่บริเวณบริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) สถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี๘๖ และห้าม
น าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าร่วมชุมนุม๘๗ 

 เวลา ๑๙.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ทหารจ านวน ๗ กองร้อยพร้อมอุปกรณ์ปราบจลาจล เช่น โล่ 
กระบอง แก๊สน้ าตา รถฉีดน้ า๘๘ เคลื่อนก าลังมาที่สถานีดาวเทียมไทยคม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือด าเนินการปิดสัญญาณการออกอากาศของสถานีประชาชนหรือพีเพิลแชนแนล โดย
เจ้าหน้าที่สถานีดาวเทียมไทยคมอธิบายว่าไม่สามารถตัดสัญญาณได้เนื่องจากสัญญาไม่ได้ขึ้นจากที่
สถานี เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ใช้วิธีส่งสัญญาณรบกวนจนกระทั่งสัญญาณการออกอากาศของสถานี
ประชาชนถูกรบกวนจนกระท่ังภาพขาดหายไปเมื่อเวลาประมาณ ๒๑.๕๐ น. 

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนน า นปช. ปราศรัยว่าจะตอบโต้การ
ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและการปิดสถานีประชาชน ด้วยการระดมกลุ่มคน
เสื้อแดงทั่วประเทศครั้งใหญ่ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ และมีกลุ่มคนเสื้อแดง ประมาณ ๕๐๐ คน 
ชุมนุมกันที่บริเวณหน้าสถานีดาวเทียมไทยคม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เ พ่ือขอให้บริษัท
ไทยคม จ ากัด (มหาชน) เปิดสัญญาณเชื่อมต่อสถานีประชาชน ขณะที่ ศาลอาญาออกหมายจับ 
แกนน า นปช. ๗ คน กรณีน าผู้ชุมนุมบุกรัฐสภาในฐานความผิดข้อหาหน่วงเหนี่ยวท าให้เสียเสรีภาพ 
และข่มขืนใจให้กระท าการใดหรือมิกระท าการใด  

วันเดียวกัน เวลาประมาณ ๐๐.๐๔ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ และอาวุธปืน
เอ็ม ๑๖ เข้าใส่ที่ท าการพรรคการเมืองใหม่ ถนนพระสุเมรุ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๑ คน เวลาประมาณ 
๐๑.๒๐ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ และอาวุธปืนเอ็ม ๑๖ ใส่อาคารทีพีไอ ถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๑ คน และประมาณ ๒๐.๐๐ น. เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเอ็ม ๒๖ 
บริเวณลานจอดรถของกรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 

 วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน เคลื่อนขบวนไปยัง
สถานีไทยคม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเรียกร้องให้ยุติการระงับการเผยแพร่สัญญาณ
การออกอากาศของสถานีประชาชน มีการน ากองก าลังทหารเข้าสลายการชุมนุมด้วยการฉีดน้ า แก๊ส
น้ าตา และปืนกระสุนยาง ในขณะผู้ชุมนุมบุกเข้าไปในพ้ืนที่สถานีดาวเทียมไทยคมและมีการปะทะกัน 
มีผู้ชุมนุมและทหารได้รับบาดเจ็บจ านวนหนึ่ง ภายหลังผู้ชุมนุมได้ยึดอาวุธและมีการเจรจาให้ทหาร
ถอนก าลังกลับไป สถานีดาวเทียมไทยคมได้ประสานงานให้มีการเชื่อมต่อสัญญาณให้สถานีประชาชน 
ท าให้กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางกลับ และคืนอาวุธที่ยึดได้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่ต่อมาในช่วงค่ า เจ้าหน้าที่
ทหารได้เข้ามาด าเนินการปิดสัญญาณการออกอากาศของสถานีประชาชนอีกครั้ งหนึ่ง (รายละเอียด
เหตุการณ์ความรุนแรงที่สถานีดาวเทียมไทยคมปรากฏตามรายงานข้อค้นพบเฉพาะกรณี) 

                                                                                                                                            

ศอฉ.แจงปดิพีทีวีเพราะบดิเบือนข่าวสาร.html, ก่อนหน้าน้ีนายสเุทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไดส้ั่งการให้
กระทรวงไอทีซียตุิการใหส้ัญญาณสถานีพีเพิลแชนแนล, อ้างอิงจาก "วงครม.เผย"สเุทพ"ขอค าตอบ"ไทยคม" ตัด
สัญญาณ"ทีวีดาวเทียมบิดเบือน" ถ้าท าไม่ได้จะจัดการเอง", มติชน, วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓
www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1270616709&grpid=10&catid=no 

๘๖ ประกาศ ศอฉ. เรื่อง ห้ามใช้อาคาร หรือเข้าไป หรืออยู่ในสถานท่ีใดๆ หรือห้ามเข้าไปในพื้นที่ใดๆ 
๘๗ ประกาศ ศอฉ. เรื่อง ห้ามมิให้น าพาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาเพื่อร่วมการชุมนุม  
๘๘ การเข้าให้ข้อมูลของ พล.ต.ทวีป ก่ิงเกล้า ผบ.ศปภอ.ทบ. วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
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 ๗๗ 

ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับตาม พรก.ฉุกเฉิน จับแกนน าและผู้ร่วมชุมนุม ด้วยเป็นผู้ต้อง
สงสัยว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระท าให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามหมายจับที่ ฉฉ ๘-๒๔/๒๕๕๓ ตาม 
พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ .ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๑๑ (๑) ที่ประกาศให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจจับกุมและคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระท าการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระท าเช่นว่านั้น หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าให้เกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๗ คน ได้แก่ ๑. นพ. เหวง โตจิราการ 
อายุ ๕๙ ปี ๒.นางดารุณี กฤตบุญญาลัย อายุ ๖๑ ปี ๓.นายจรัญ ดิษฐาอภิชัย อายุ ๖๓ ปี ๔.นาย 
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อายุ ๓๕ ปี ๖.นายนิสิต สินธุไพร อายุ ๕๐ ปี ๖.นายวีระ มุสิกพงศ์ อายุ ๖๒ ปี  
๗.นายก่อแก้ว พิกุลทอง อายุ ๔๕ ปี ๘.นายขวัญชัย สารค า หรือไพรพนา อายุ ๕๘ ปี ๙.นายชินวัฒน์ 
หาบุญพาด อายุ ๖๖ ปี ๑๐.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท อายุ ๕๘ ปี ๑๑.นายอดิศร เพียงเกษ อายุ ๕๗ ปี 
๑๒.นายวรพล พรหมิกบุตร อายุ ๕๓ ปี ๑๓.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อายุ ๕๑ ปี ๑๔.นายส าเริง 
ประจ าเรือ อายุ ๔๕ ปี ๑๕.นายวิสา คัญทัพ อายุ ๕๖ ปี ๑๖.นางไพจิตร อักษรณรงค์ อายุ ๔๘ ปี 
และ ๑๗.พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล (เสธ.แดง) 

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ช่วงบ่ายผู้ชุมนุมทราบข่าวการเคลื่อนก าลังของเจ้าหน้าที่
ทหารเพื่อเตรียมการสลายการชุมนุม นายขวัญชัย ไพรพนา แกนน า นปช. จึงน าผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวน
ไปปิดล้อมประตูกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ บนถนนราชด าเนินนอก เจ้าหน้าที่ทหารจึงเข้าสลาย
การชุมนุมเพ่ือผลักดันให้ผู้ชุมนุมกลับมารวมตัวกันที่เวทีสะพานผ่านฟ้า เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ชุมนุม
ถูกยิงเสียชีวิตในเวลาต่อมาจ านวน ๑ คน 
 ช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนและอาวุธสงคราม ได้เคลื่อนก าลังเข้า
สลายการชุมนุมของกลุ่ม นปช. โดยเคลื่อนก าลังส่วนหนึ่งมาจากฝั่งธนบุรีข้ามสะพานปิ่นเกล้ามาเพ่ือ
สมทบกับเจ้าหน้าที่ทหารอีกส่วน และเคลื่อนก าลังเข้าควบคุมพ้ืนที่ถนนข้าวสาร ถนนตะนาว และ
ถนนดินสอ  เพ่ือขอคืนพ้ืนที่และเปิดช่องทางจราจรบริเวณถนนราชด าเนิน สะพานสมเด็จพระปิ่น
เกล้า และสะพานพระราม ๘ ผู้ชุมนุมพยายามต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่จนกระทั่งช่วงเวลาค่ าประมาณ 
๒๐.๐๐ น. เหตุการณ์ปะทะทวีความรุนแรงเป็นเหตุมีผู้บาดเจ็บกว่า ๘๐๐ คน ในจ านวนนี้เป็น
เจ้าหน้าที่ทหารกว่า ๓๐๐ คน และมีผู้เสียชีวิตอีก ๒๕ คน รวมกับผู้เสียชีวิต ๑ คนจากเหตุการณ์ช่วง
บ่ายเป็น ๒๖ คน ในจ านวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร ๕ คน รวมถึง พ.อ. ร่มเกล้า ธุวธรรม เป็นพลเรือน 
๒๑ คน รวมถึงนักข่าวต่างประเทศชาวญีปุ่น ทั้งในเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ชุมนุมได้ยึดอาวุธของเจ้าหน้าที่
ทหารไปจ านวนมาก และมีการปรากฏตัวของกองก าลังไม่ทราบฝ่ายที่เรียกว่า “คนชุดด า”๘๙ ใช้อาวุธ
สงครามโจมตีเจ้าหน้าที่ทหาร  (รายละเอียดเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ปรากฏตามรายงานข้อ
ค้นพบเฉพาะกรณ)ี 

ในวันเกิดเหตุการณ์ปะทะกันที่สี่แยกคอกวัวและหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา ได้เกิดเหตุร้าย
หลายแห่งอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเช้ามืดวันเดียวกัน เวลาประมาณ ๐๓.๓๐ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิด
เอ็ม ๗๙ เข้าใส่รั้วสังกะสีที่ก าลังก่อสร้างของกองบังคับการปราบปราม และเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. 
เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ใส่ตึกนารีสโมสร ท าเนียบรัฐบาล แต่ระเบิดไม่ท างาน เวลาประมาณ 
๒๐.๑๕ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ใส่ห้องสีงาช้าง ชั้น ๒ ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล แต่ไม่
                                                 

๘๙
 โดยในรายงานฉบับนี้ ค าว่า "คนชุดด า" หมายถึง คนหรือกลุ่มบุคคลที่มีอาวุธสงครามและใช้อาวุธ

สงครามต่อต้านรัฐบาลและ/หรือ เจ้าหน้าที่ทหาร โดยการก่อเหตุความรุนแรงในช่วงก่อนและระหว่างเหตุการณ์
เดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



 ๗๘ 

มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. เกิดเหตุการณ์วางระเบิด ๖ ลูกที่เสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 
๒๓๐ กิโลโวลต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ริมถนนสายเอเชีย อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความเสียหายแต่เสาไฟฟ้าไม่ล้มลงเนื่องจากระเบิดไม่ท างาน ๓ ลูก 
(โดยตรวจพบเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓) 

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓  นปช. ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ได้เดินทางไปชุมนุมหน้าสถานี
ดาวเทียมไทยคม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเรียกร้องให้มีการเชื่อมต่อสัญญาณช่อง
สถานีประชาชน โดยมีนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ เป็นตัวแทนเข้าเจรจากับเจ้าหน้าที่สถานี จนได้รับการ
เชื่อมต่อสัญญาณออกอากาศเป็นปกติ ส่วนที่อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่ม นปช. ได้จัดพิธีสวดพระ
อภิธรรมศพ ให้กับคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับทหารเมื่อวันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๓ 

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๐๐.๓๐ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ 
ยิงใส่บ้านพักของ พ.อ.ทรงพล นีระสิงห์ ตรงข้ามบ้านพักของรองผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๕ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ และเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.กลุ่ม นปช. ได้เคลื่อน
ขบวนแห่ศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ไปตามถนนสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ 
ขณะที่นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์พิเศษ โดยมีสาระส าคัญว่าหลังปฏิบัติการขอคืนพ้ืนที่เมื่อวันที่ 
๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ จนถึงขณะนี้ มีบุคคลจ านวนหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอาศัยประชาชนผู้
บริสุทธิ์ที่มาชุมนุมเป็นเครื่องมือก่อความไม่สงบ รัฐบาลและ ศอฉ . จึงก าหนดมาตรการแยกกลุ่ม
ผู้ก่อการร้ายออกจากประชาชนผู้บริสุทธิ์  

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓ นปช. ได้ยุติการชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้า ถนนราชด าเนิน เพ่ือ
ไปร่วมการชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์พ้ืนที่เดียว นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนน า นปช . ได้ประกาศว่า 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ฝากเงินผ่านนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี 
มาช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มคนเสื้อแดงที่เสียชีวิต รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขณะที่นายสุเทพ เทือก
สุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งให้ต ารวจตั้งคณะท างานสืบสวนสอบสวนหาผู้ก่อการร้ายใน
เหตุการณ์ปะทะเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และ ศอฉ. มีค าสั่งให้ก าลังพลสามารถใช้ปืนลูกซอง
หรือปืนพกได้ในการป้องกันตนเองหรือตอบโต้กลุ่มคนร้าย โดยให้ใช้อาวุธปืนท าการยิงเมื่อปรากฏภัย
คุกคาม หรือกลุ่มติดอาวุธที่มีท่าทีคุกคามต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือประชาชนผู้บริสุทธิ์  

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ นปช. ได้รื้อถอนเวทีที่สะพานผ่านฟ้า ถนนราชด าเนิน  
เพ่ือไปรวมที่แยกราชประสงค์เพียงแห่งเดียว พ.อ.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษก ศอฉ. แถลงว่า ขณะนี้มี
การน าวีดีทัศน์หรือคลิปวีดิโอในช่วงที่มีการขอคืนพ้ืนที่เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ออกเผยแพร่
ตามเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งมีการตัดต่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ศอฉ. จึงได้น าคลิปบางส่วนที่เป็นต้นฉบับมา
ให้แก่ผู้สื่อข่าว ขณะที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนน า นปช. ได้น านายมานพ ชาญชั่งทองการ์ด นปช. มา
แสดงตัวต่อสื่อมวลชน โดยระบุว่า นายมานพ เป็นบุคคลที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชายชุดด าที่ใช้อาวุธปืน
ยิงเข้าใส่ทหารในเหตุปะทะเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ นายปณิธาน วัฒนายากร ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี แถลงว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ออกค าสั่งให้บุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มผู้ชุมนุม ซึ่งมีนักธุรกิจและอดีตนักการเมืองมา
รายงานตัวต่อ ศอฉ. โดยจะเริ่มส่งหมายเรียกให้มารายงานตัวตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ 
 



 ๗๙ 

เป็นต้นไป ขณะที่นายอารีย์ ไกรนรา หัวหน้ารักษาความปลอดภัยหรือหัวหน้าการ์ด นปช . ได้เปิดเผย
ว่า จะมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่แกนน า นปช. โดยจะเพ่ิมจ านวนการ์ดอีก ๑ เท่า
ในพ้ืนที่ฝั่งเพลินจิต ราชด าริ และปทุมวัน และจะมีการตั้งแผงเหล็กป้องกันเป็น ๓ ชั้น และน าไฟแบบ
สปอตไลท์มาติดตั้งเพ่ือส่องไปตามอาคารโดยรอบเวที วันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตรวจพบระเบิดซีโฟร์
ขนาด ๑.๕ ปอนด์ เพ่ิมเติมที่เสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณต าบลเชียงรากน้อย จ .พระนครศรีอยุธยา 
ใกล้เคียงกับจุดที่เคยเกดิระเบิดเม่ือวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ต ารวจกองปราบปรามสนธิก าลังกับหน่วยอรินทราช
และเจ้าหน้าที่ต ารวจนครบาล ๔ ปิดล้อมโรงแรมเอสซีปาร์ค ถนนประชาอุทิศ เพ่ือค้นหาและจับกุม
แกนน า นปช. ๕ คน แต่กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ได้ท าการปิดล้อมโรงแรมฯ ช่วยให้
แกนน า นปช. ทั้งนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง นายสุพร อัตถาวงศ์ นายพายัพ ปั้นเกตุ นายวันชนะ 
เกิดดี และนายยศวริศ ชูกล่อม หลบหนีจากการถูกจับกุมไปได้ 

นายกรัฐมนตรี แถลงถึงสถานการณ์การชุมนุมในปัจจุบันว่า ได้พัฒนาไปจนกลายเป็น
การก่อการร้าย รัฐบาลจึงได้พยายามเข้าจับกุมแกนน าผู้ชุมนุมบางส่วนแต่ไม่ส าเร็จ และนายกรัฐมนตรี
มีค าสั่งแต่งตั้งพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้หัวหน้ารับผิดชอบการปฏิบัติ แทน
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ๙๐ 
 วันที่  ๑๗ เมษายน ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายวางระเบิดเสาสัญญาณบริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) โดยมีป้ายและรั้วเหล็กเสียหาย จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้เสาสัญญาณของช่อง 
๓ ช่อง ๙ และสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ 

พ.อ.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษก ศอฉ. ชี้แจงถึงค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินว่า ในภาพรวมนั้นนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ยังคงมีฐานะเป็นผู้อ านวยการ 
ศอฉ. ตามเดิม แต่ที่มอบอ านาจให้พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้า
ผู้รับผิดชอบในการสั่งการใช้ก าลังนั้น เป็นไปเพ่ือให้สายการบังคับบัญชานั้นสั้นลงและเพ่ิมความ
คล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ 

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ ศอฉ. ออกค าสั่งสกัดก้ันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าสู่พ้ืนที่สีลมโดย
เด็ดขาด ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธยิงผู้ก่อเหตุเพ่ือหยุดยั้งการปฏิบัติได้ แต่หากอยู่ปะปนกับผู้ชุมนุม
จนการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ให้เจ้าหน้าที่งดเว้นการปฏิบัติ 
พร้อมกันนี้ได้จัดก าลังเข้าควบคุมพ้ืนที่สูงข่ม และเตรียมพลแม่นปืนและพลซุ่มยิงในการปฏิบัติด้วย๙๑  

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ พ.อ.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษก ศอฉ. แถลงย้ าว่าเจ้าหน้าที่
ยึดมาตรการเบาไปหาหนัก ๗ ขั้นตอน และการส่งเจ้าหน้าที่ไปประจ าบนอาคารสูง ไม่ใช่การข่มขวัญ 
แต่เพ่ือรักษาความปลอดภัยเท่านั้นขณะที่กลุ่ม นปช . ได้น าตาข่ายสีด าขนาดใหญ่กางเป็นหลังคา 
บริเวณด้านหน้าเวทีปราศรัยยาวไปถึงสะพานลอยหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพ่ือป้องกันการซุ่มยิง
แกนน าจากตึกสูง ขณะที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ย้ าว่า การที่ ศอฉ . ให้เจ้าหน้าที่

                                                 
๙๐ ค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่พิเศษ ๙๓/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และ

พนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (เพิ่มเติม)  มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน 
๒๕๕๓ 

๙๑ ค าสั่ง ศอฉ.ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๑๓๙ และ กห ๐๔๐๗/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ อ้าง
ถึงในเอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ หน้า ๑๓๐ – ๑๓๒ และ กห. 
๑๔๐๗.๓๕/๑๔๙ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓  



 ๘๐ 

ติดอาวุธและจะใช้กระสุนจริงได้เฉพาะกรณีท่ีมีผู้จะท าร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชน และ ศอฉ. มีค าสั่ง
จัดก าลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพ้ืนที่ถนนสีลม ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. เป็นต้นไป  

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ปราศรัยว่า รัฐบาลได้จัดวางก าลังทหารที่บริเวณถนนสีลมแสดงให้
เห็นว่ามีความพยายามที่จะสลายการชุมนุม ผู้ชุมนุมจึงตั้งแถวประจันหน้าเจ้าหน้าที่บริเวณแยกสีลม 
โดยน าไม้แหลมมาปักเป็นแนวก าแพง ขณะที่การ์ด นปช. ขอความร่วมมือสื่อมวลชนลงทะเบียนพร้อม
เปลี่ยนปลอกแขนสีเขียวใหม่ซึ่งมีข้อความยุบสภา เนื่องจากให้เหตุผลว่าปลอกแขนเก่ าของสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ที่มีอยู่เดิมถูกเจ้าหน้าที่น าไปใช้แล้วเข้ามาปะปนกับสื่อมวลชนที่ด้านหลังเวที
ราชประสงค์ ขณะที่ พ.อ.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษก ศอฉ. แถลงว่า กลุ่มก่อการร้ายที่แฝงตัว ได้
เตรียมระเบิดขว้าง ระเบิดขวด ไม้เหลาแหลม ทั้งชนิดถือและแบบยิง ไม้ตอกตะปู น้ ากรด ดังนั้น
เจ้าหน้าที่ทหาร ต ารวจ จะต้องปรับแนวทางการปฏิบัติ โดยจะต้องอยู่ระยะห่างจากกลุ่มผู้ชุมนุม ๓๐-
๔๐ หลา เพ่ือความปลอดภัย วันเดียวกัน นปช. ยื่นหนังสือที่ส านักงานองค์การสหประชาชาติ (UN) 
เพ่ือยืนยันว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงปราศจากอาวุธและไม่ ได้เป็นผู้ก่อการร้าย พร้อมทั้งขอให้กอง
ก าลังสันติภาพเข้ามาช่วยรักษาความปลอดภัยและปกป้องผู้ชุมนุมจากการกระท าที่รุนแรงของรัฐบาล 
และให้องค์การสหประชาชาติเข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์สลายการชุมนุม 

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ พล.อ.ชวลิต ยงใยยุทธ และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีต
นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวที่พรรคเพ่ือไทย ให้ยุติความรุนแรงและการสังหารประชาชน ยกเลิก
สถานการณ์ฉุกเฉิน และคืนอ านาจให้ประชาชนเลือกรัฐบาลใหม่ วันเดียวกัน ม .ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 
ผู้ว่าฯ กทม. เข้าหารือกับกลุ่มแกนน า อาทิ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ น .พ.เหวง โตจิราการ นายสุภรณ์  
อัตถาวร นพ.เหวง โตจิราการ ที่ด้านหลังเวที  

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๐๑.๑๕ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงจรวดอาร์พีจี 
จ านวน ๒ ลูก ใส่ถังบรรจุน้ ามันของบริษัทท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย จ ากัด อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี แต่ถังไม่
ระเบิด 

กลุ่ม นปช. ขอนแก่น ได้รวมตัวชุมนุมบริเวณสถานีรถไฟขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ขบวนรถไฟล าเลียงของทหารออกจากสถานี เนื่องจากเกรงว่าทหารจะเข้า
ร่วมสลายการชุมนุมในกรุงเทพฯ 

ขณะที่เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. เกิดเหตุการปะทะกันระหว่างกลุ่ม นปช . กับกลุ่ม 
ชาวสีลม บริเวณแยกศาลาแดงมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ๒ คน หนึ่งในนั้นเป็นชาวต่างชาติถูกยิงด้วย
หนังสติ๊กได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและใบหูซ้ายทะลุ๙๒  

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ พ.อ.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษก ศอฉ . แถลงก าชับ
เจ้าหน้าที่เพ่ิมการดูแล ไม่ให้กลุ่ม นปช. ปะทะกับกลุ่มที่ไม่พอใจการชุมนุม 

นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนน ากลุ่ม เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี และขอให้ศาลมีค าสั่งชั่วคราวห้ามไม่ให้นายกรัฐมนตรีและรอง
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ใช้ก าลังทหารเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ที่แยกราชประสงค์ ศาลแพ่ง
มีค าวินิจฉัยตามคดหีมายเลขด าที่ ๑๔๓๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ มีเหตุจ าเป็นที่จ าเลย
ทั้งสองต้องใช้มาตรการขอคืนพ้ืนที่เพ่ือให้สังคมกลับคืนสู่ภาวะปกติ จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะมี

                                                 
๙๒ เสื้อแดง-ชาวสีลม เผชิญหน้า ปาสิ่งของใส่กันวุ่น, ไทยรัฐ, ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓

https://www.thairath.co.th/content/pol/78254 



 ๘๑ 

ค าสั่งตามท่ีโจทย์ขอได้๙๓ ขณะที่นายแพทย์เหวง โตจิราการ เดินทางไปอาคารส านักงานสหประชาชาติ 
ถนนราชด าเนินนอก เพ่ือยื่นหนังสือผ่านผู้แทนส านักงานในประเทศไทย ถึงนายบัน คี มุน เลขาธิการ
องค์การสหประชาชาติ เพ่ือขอกองก าลังสหประชาชาติคุ้มครองการชุมนุมของกลุ่ม นปช . แดงทั้ง
แผ่นดิน 

ขณะที่กลุ่มคนรักสีลมชุมนุมคัดค้านการชุมนุมของกลุ่ม นปช. เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. 
มีคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ จ านวน ๕ นัด จุดแรก ๓ นัด ลงที่หลังคาสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง จุดที่ ๒ 
บริเวณ ชั้น ๒ เส้นทางสกายวอล์ค ของสถานีไฟฟ้ารถไฟฟ้าเชื่อมต่อกับห้างสรรพสินค้า จุดที่ ๓ หน้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด สาขาซิลลิค เฮาส์๙๔ ท าให้มีผู้บาดเจ็บ ๘๗ คน ในจ านวนนี้เสียชีวิต ๑ 
คน คือนางธัญยนันท์ แถบทอง อายุ ๕๐ ปี หนึ่งในผู้ชุมนุมกลุ่มชาวสีลม๙๕  

นายเมธี อมรวุฒิกุล อดีตดารานายแบบซึ่งสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ นปช. และเป็นผู้
ชื่นชอบติดตาม พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมพร้อมอาวุธปืนทราโว ๑ กระบอก 
ตรวจสอบพบว่าเป็นปืนที่ยึดมาจากเจ้าหน้าที่ทหารในเหตุการวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ต่อมา 
นาย วีระ มุสิกพงศ์ และนายแพทย์เหวง โตจิราการ แกนน า นปช . กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของนาย
เมธี อมรวุฒิกุล ไม่เก่ียวข้องกับกลุ่ม นปช. เพราะเป็นการเคลื่อนไหวส่วนตัว โดยชี้แจงว่านายเมธี อมร
วุฒิกุล ไม่ได้เป็นแกนน าหรือเข้าร่วมการชุมนุมเป็นประจ า 

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ นายวีระ มุสิกพงศ์ แกนน า นปช . แถลงข้อเสนอให้
นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาภายใน ๓๐ วัน  ให้ตั้งกรรมการอิสระเพ่ือตรวจสอบเหตุการณ์ในวันที่ 
๑๐ เมษายน และเหตุการณ์บนนถนนสีลมในวันที่ ๒๒ เมษายน โดยรัฐบาลต้องแสดงความ
รับผิดชอบ๙๖ โดย นปช. พร้อมเจรจาเพ่ือหาทางออกอย่างสันติวิธี  

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการส่ง
ตัวแทนไปเจรจากับกลุ่ม นปช. ว่าในขณะนี้ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ยุติ
บทบาทดังกล่าวแล้ว หลังจาก นปช. ปฏิเสธการเจรจา ด้านนายวีระ มุสิกพงศ์ และนายณัฐวุฒิ ใสย
เกื้อ แกนน า นปช. ได้กล่าวปราศรัยว่า จากกรณีที่นายอภิสิทธิ์ ประกาศยุติการเจรจาและไม่ยอมรับ
ข้อเสนอของ นปช. รวมทั้งมีกระแสข่าวว่าจะมีการสั่งสลายการชุมนุมภายใน ๔๘ ชั่วโมง นปช. จึง
จ าเป็นต้องยกระดบัการชุมนุม  

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ การ์ด นปช. ได้แจกจ่ายเสื้อผ้าสีต่างๆ ให้แก่ผู้ชุมนุม ขณะที่
การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด โดยมีการเพ่ิมก าลังการ์ด ในจุดสุ่มเสี่ยงรวม ๖ ด่าน   
วันเดียวกันเกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเอ็ม ๖๗ ใส่รถยนต์ที่บริเวณหน้าบ้านพักของนายบรรหาร ศิลปอาชา 

                                                 
๙๓ ค าวินิจฉัยศาลแพ่งตามคดีหมายเลขด าที่ ๑๔๓๓/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ 
๙๔ การแถลงข่าวของ พ.อ.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษก ศอฉ., เมษายน ๒๕๕๓ 
๙๕ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นพ.เพชรพงษ์ ก าจรกิจการ ผู้อ านวยการศูนย์บริการ

การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์เอราวัณ รายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดที่
แยกศาลาแดงหลายจุดเมื่อค่ าวันที่ ๒๒ เมษายน ว่า มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด ๘๗ ราย ในจ านวนนี้ เสียชีวิต ๑ ราย คือ
นางสาวธัญยนันท์ แถบทอง อายุ ๕๐ ปี  

๙๖ พท.เห็นด้วย นปช.เสนอยุบสภา ๓๐ วัน ติงนายกฯ ควรทบทวน "จตุพร" แจงเงื่อนไขให้ต่างชาติรู้ เสือ้
แดงยอมถอย, มติชน, ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid= 
1272021949&grpid=04&catid=no 



 ๘๒ 

ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๕ มีผู้บาดเจ็บ ๑๑ คน เป็นพลเรือน ๘ คน และ ทหาร ๓ คน และคนร้ายยิง
ระเบิดเอ็ม ๗๙ ใส่อาคารบัญชาการภาค ๕  จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓  ศอฉ. ได้เปิดเผยบทวิเคราะห์เก่ียวกับโครงข่ายขบวนการล้ม
ล้างสถาบันพระมหากษัตริย์  หรือ“ผังล้มเจ้า” โดยกล่าวว่า เอกสารบทวิเคราะห์นั้นสามารถแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่า ใจกลางของขบวนการซึ่งมีเป้าหมายในการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์  เริ่มต้น
จาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีโครงข่ายอ่ืนๆ เชื่อมโยงอยู่ โดยนายอภิสิทธิ์   
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า สิ่งที่จะต้องท าขณะนี้คือ การสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชน
ว่าก าลังเกิดปัญหาในรูปแบบดังกล่าวขึ้น และจะต้องด าเนินการตามกฎหมายต่อไป และหาผู้ร่วม
ขบวนการให้ครบถ้วน ขณะที่ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนน า นปช . แถลงมีมติให้กลุ่ม นปช .  
ในต่างจังหวัด สกัดกั้นต ารวจที่จะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ หลังทราบว่ารัฐบาลระดมต ารวจจาก
จังหวัดต่างๆ พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่อย่าปฏิบัติตามค าสั่งรัฐบาล โดยให้การเมืองแก้ด้วยการเมือง  

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓  พ.อ.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษก ศอฉ. แถลงว่า ที่ประชุม
ได้เตรียมจัดก าลังทหารและเจ้าหน้าที่ต ารวจลงในพ้ืนที่แยกราชประสงค์เพ่ือตรวจสอบบุคคลต้อง
สงสัยไม่ให้ลักลอบน าอาวุธสงครามเข้า-ออกพ้ืนที่ดังกล่าว โดยหากพบผู้กระท าผิดสามารถจับกุมได้
ทันที ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้น ายางรถยนต์ไปวางขวางบนชานชาลารถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีชิดลม 
เนื่องจากเกรงว่า รัฐบาลจะส่งก าลังทหารมาสลายการชุมนุมทางรถไฟฟ้า  

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ วันเดียวกัน เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. นายขวัญชัย ไพรพนา 
น าผู้ชุมนุมกว่า ๑,๐๐๐ คน เคลื่อนขบวนรถกระบะและรถจักรยานยนต์ออกจากแยกราชประสงค์ไป
ตลาดไท เพ่ือสนับสนุนกลุ่ม นปช.ที่ถูกสกัดอยู่ที่ตลาดไท เมื่อเคลื่อนขบวนมาถึงหน้าอนุสรณ์สถาน
แห่งชาติ ได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ทหารและต ารวจที่ตั้งด่านสกัดอยู่ มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย ๑๙ คน เป็นผู้
พลเรือน ๑๗ คน และเจ้าหน้าที่ทหาร ๒ คน หลังจากเหตุการณ์ปะทะกัน พลทหารณรงค์ฤทธิ์ สาละ 
สังกัดกองพลทหารราบที่ ๙ ถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ในกลุ่มหน่วย
ทหารเคลื่อนที่เร็วซึ่งก าลังมุ่งหน้าไปยังแนวเจ้าหน้าที่ต ารวจและทหารซึ่งตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีขาออก 

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ นายพายัพ ปั้นเกตุ แกนน า นปช. น าผู้ชุมนุมเข้าตรวจค้น
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้ชุมนุมบางส่วนบุกเข้าไปตรวจค้นในอาคารโรงพยาบาลฯ โดยให้เหตุผลว่ามี
ทหารแอบซ่อนตัวอยู่ในโรงพยาบาลฯ  เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกให้บุคคลากรของ
โรงพยาบาล ผู้ป่วย และญาติเป็นอย่างมาก ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พ.อ.สรรเสริญ 
แถลงว่า ที่ประชุม ศอฉ . มีมติให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเจรจาขอคืนพ้ืนที่บริเวณหน้าโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ทั้งหมดในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หากการเจรจาไม่เป็นผลก็จ าเป็นที่จะต้องใช้ก าลัง 
โดยยืนยันว่าการขอคืนพ้ืนที่ดังกล่าวจะจ ากัดอยู่เพียงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเท่านั้น  

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ นปช. แถลงขอโทษต่อกรณีการบุกตรวจค้นโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โดยให้เหตุผลว่าไม่ได้ตั้งใจ ขณะที่นายแพทย์เหวง โตจิราการ แกนน า นปช . ระบุว่า
ควบคุมมวลชนไม่อยู่และยอมรับว่าเป็นการกระท าที่เกินกว่าเหตุ 

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ย้ายคนไข้ไปรักษาโรงพยาบาล
อ่ืนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดร่วม ๒๗ แห่ง โดยในเวลา ๑๓.๓๐ น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเข้าเยี่ยมสมเด็จพระญานสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลฯ ต่อมาเวลา ๑๗.๔๐ น. คณะแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ทูลเชิญสมเด็จพระสังฆราชไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราช 



 ๘๓ 

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีการเจรจาระหว่างแกนน า นปช. กับเจ้าหน้าที่ต ารวจเรื่อง
การคืนพ้ืนที่หน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยกลุ่ม นปช . จะเปิดพ้ืนที่การจราจรบนถนนราชด าริทั้ง
สองฝั่งจากแยกศาลาแดงถึงบริเวณจุดกลับรถหน้าอาคาร สก. ของโรงพยาบาลฯ โดยจะมีเจ้าหน้าที่
ต ารวจร่วมกับการ์ด นปช. ตั้งด่านตรวจอาวุธตรงจุดดังกล่าว แต่ นปช. ขอพ้ืนที่บริเวณลานพระบรม
รูปรัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี ไว้ส าหรับผู้ชุมนุมสังเกตการณ์และพักอาศัย 

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เสนอกระบวนการ
สร้างความปรองดอง ๕  มาตรการ ได้แก่ ๑.ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ดึง
สถาบันลงมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง และดูแลมิให้มีการจาบจ้วงสถาบัน ๒.ปฏิรูป
ประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาโครงสร้างและความไม่เป็นธรรม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
๓.การดูแลสื่อให้ท าหน้าที่อย่างมีเสรีภาพแต่ต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ข้อมูล ข่าวสารต้องไม่เป็นไป
ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและแตกแยก ๔. ต้องมีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิ เหตุการณ์ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ๕.ร่วมกันวางกติกาทางการเมือง
ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การเพิกถอนหรือตัดสิทธิ์ในทางการเมือง 
รวมถึงการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

ที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้รับเรื่องคดีความผิดต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรที่มุ่งกระท าต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นคดีพิเศษ ตามที่ ศอฉ . เสนอ ให้กรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พิจารณาคดีกลุ่มบุคคลที่กระท าการเป็นเครือข่ายตามผังล้มเจ้า ขณะที่ ศอฉ. 
แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมอาวุธร้ายแรง เช่น ปืนเอ็ม ๑๖ ปืนเอเค พร้อมเครื่องกระสุนหลาย
ร้อยนัด ลูกระเบิดชนิดขว้างชนิดเอ็ม ๖๗ ระเบิดชนิดยิงเอ็ม ๗๙ ประทัดยักษ์ กระสุนปืนลูกซอง  
เป็นต้น พร้อมหนังสติ๊ก ลูกแก้ว ขวดแก้วเครื่องดื่มบรรจุน้ ามันเพ่ือใช้เป็นระเบิดเพลิงจ านวนมาก 
นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายสัญลักษณ์กลุ่ม นปช. เช่น ผ้าพันคอ ปลอกแขน เสื้อ ธงสัญลักษณ์ หมวก 
และแผ่นซีดี ที่ใช้ปลุกระดมจ านวนมาก รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าติดป้ายทะเบียนปลอม ๑ คัน และอาวุธ
มีดอีกจ านวนมาก   

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษน าหลักฐานเข้ายื่นค าร้องขอให้ศาล
อาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาซึ่งเป็นแกนน า นปช. ฐานร่วมกันกระท าความผิดฐานก่อการร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๕/๑ แต่ศาลได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้ง ๙ ราย 
ประกอบด้วย นายวีระ มุสิกพงษ์ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นพ .เหวง โตจิราการ 
นายสุพร อัตถาวงศ์ นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง นายขวัญชัย สาระค า พล .ต.ขัตติยะ สวัสดิผล และ
พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ เป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับตาม พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ อยู่แล้ว จึงให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้หมายจับเดิมเข้าจับกุมตัว
ผู้ต้องหา เมื่อจับกุมตัวได้ให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาก่อการร้ายเพ่ิมเติม ขณะที่ นายวีระ มุสิกพงศ์ 
แกนน า นปช. แถลงมติของ นปช. อย่างเป็นทางการบนเวทีที่ราชประสงค์ว่ายอมรับแผนปรองดอง
ของรัฐบาล เพ่ือรักษาเลือดเนื้อและชีวิตของผู้ชุมนุม ขอให้นายกรัฐมนตรีประกาศวันยุบสภาที่ชัดเจน 
รัฐบาลต้องลดการคุกคามทุกรูปแบบ นปช. ไม่ขอนิรโทษกรรมตนเองแต่ต้องด าเนินคดีกรณีการสลาย
การชุมนุมด้วย และต้องยุติการน าสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเก่ียวข้องกับความขัดแย้ง 

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้
นาย กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประสานงานในการเจรจาเพ่ือยุติการชุมนุม 



 ๘๔ 

ขณะที่ ศอฉ. ส่งข้อความสั้น (SMS) ทางโทรศัพท์มือถือให้กลุ่มผู้ชุมนุมว่า “รัฐบาลพร้อมปรองดอง 
ก าหนดเลือกตั้ง ๑๕ พ.ย.ได้เวลากลับบ้านแล้ว..ศอฉ.” และยังมีข้อความ “แกนน านปช.รับแผน
ปรองดองแห่งชาติได้เวลากลับบ้านรอเลือกตั้ง ๑๔ พ.ย.นี้...ศอฉ.” ก่อนหน้านั้น ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า 
ศอฉ.ได้ส่งข้อความให้กลุ่มผู้ชุมนุม ว่า "รักในหลวง ห่วงประเทศ ช่วยกันสร้างความสามัคคี เพ่ือชาติ
ไทย...ศอฉ." และ "ยุติการชุมนุมเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล...ศอฉ." 

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓  พ.อ.สรรเสริญ โฆษก ศอฉ. แถลงยืนยันว่าบริเวณพ้ืนที่
ชุมนุมมีการเก็บอาวุธสงครามไว้จ านวนหนึ่ง และมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายพร้อมจะสร้างสถานการณ์ได้
ตลอด ดังนั้นการตั้งด่านลอย ด่านย่อย ก็เพ่ือป้องกันสกัดกั้นไม่ให้น าอาวุธสงครามออกนอกพ้ืนที่ 
ขณะที่นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงว่าหมายจับแกนน า ๙ คน ในข้อหาก่อ
การร้ายจะไม่ส่งผลให้ท าลายบรรยากาศการปรองดองระหว่างรัฐบาลและ นปช. และหากระหว่างนี้ยัง
จับกุมไม่ได้ก็จะรอถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ที่แกนน า นปช. ได้ประกาศว่าจะยอมมอบตัวสู้คดีทั้งหมด 
ขณะที่นายคารม พลทะกลาง ทนายความผู้รับมอบอ านาจจากแกนน า นปช. ยื่นค าร้องขอให้ศาลไต่
สวนเพ่ือมีค าสั่งเพิกถอนหมายจับ นายวีระ มุสิกพงศ์ กับพวกที่เป็นแกนน าและแนวร่วม นปช . รวม 
๑๖ คน  

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓  เวลาประมาณ  ๒๐.๔๕ น. บริเวณแยกศาลาแดง เกิดเหตุ
คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงไปยังธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาย่อย อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ถนนสีลม  
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๕ ราย และเสียชีวิต ๑ ราย คือ ส.ต.อ.กานต์นุพันธ์ เลิศจันทร์เพ็ญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
อยู่บริเวณดังกล่าว  

นายสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นโจทก์ฟ้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี 
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในฐานะผู้อ านวยการ ศอฉ . และพ.อ.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษก ศอฉ .  
ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีแผนผัง
ล้มเจ้า ขณะที่ นพ.เหวง โตจิราการ เรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ไล่นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ ส.ส.
ชลบุรี ออกจากพรรค กรณีไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและควรด าเนินคดีตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ขณะที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์ว่ามีปัญหาเรื่อง
ความจงรักภักดี และหากไม่ด าเนินการใดจะแจ้งความด าเนินคดี ต่อมาในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพ่ือไทยได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองปราบปราม ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติให้ด าเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ต่อนายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ 
จากกรณีดังกล่าว 
 วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ที่บริเวณทางเข้าสวน
ลุมพินีประตู ๓ บริเวณตรงข้ามอาคารอ้ือจื่อเหลียง ถนนพระราม ๔ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งด่านตรวจ
ความมั่นคงสนธิก าลังระหว่างต ารวจกับทหาร ศูนย์เอราวัณรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าว ๘ 
ราย ในจ านวนนี้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจ ๕ คน และเจ้าหน้าที่ทหาร ๓ คน และมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเสียชีวิต 
๑ คน คือ จ.ส.ต.วิทยา พรหมสาลี วันเดียวกันเกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าใส่ธนาคารกรุงเทพ 
สาขาวิภาวดีรังสิต๙๗ และสาขารัชดา-ลาดพร้าว 

                                                 
๙๗ ต่อมาเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมผู้ต้องหาช่ือ นายวัลลภ วิธีพรม รับสารภาพในช้ันสอบสวนว่าเป็นผู้ก่อเหตุ

ดังกล่าวและก่อเหตุยิงเอ็ม ๗๙ อีกหลายจุด  



 ๘๕ 

 วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายวางระเบิดหน้าบ้านพักนายอภิชาต สุขัคคานนท์ 
ประธาน ก.ก.ต. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ส่งข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า “วันนี้พ่ี
น้องที่มาชุมนุม เขามีความคิดไปไกลกว่าแกนน า เขาขอความยุติธรรมและประชาธิปไตย  
ใครจะตัดสินใจแทนเขา โดยเขาไม่เห็นด้วยคงท าได้ยาก” 
 พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล  ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อกลางดึกของคืนวันที่ ๙ พฤษภาคม 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้โทรศัพท์ถึงตน สั่งการให้จัดตั้งแกนน าชุด ๒ ประกอบด้วย นายอริสมันต์ 
พงษ์เรืองรอง นายสุพร อัตถาวงศ์ นายขวัญชัย ไพรพนา และ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ขึ้นมาแทน 
โดยระบุว่าให้คนที่ไม่คิดต่อสู้ต่อกลับบ้านไป 

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นปช. แถลงมติที่ประชุม๙๘ ถึงแผนปรองดองของ
นายกรัฐมนตรีว่า ๑) นปช. ขอประกาศตอบรับการก าหนดวันเลือกตั้ง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามที่
นายกรัฐมนตรีเสนอและเมื่อประกาศตอบรับการเลือกตั้งและตอบรับก าหนดวันยุบสภาในช่วงวันที่ 
๑๕ - ๓๐ กันยายน โดยไม่มีเงื่อนไขเพ่ือแสดงความจริงใจของ นปช . โดยไม่ต้องมีผู้บาดเจ็บหรือล้ม
ตาย ๒) ยืนยันไม่ประสงค์นิรโทษกรรมและยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่รัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตาม
กระบวนการยุติธรรมในมาตรฐานเดียวกัน โดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมเช่นเดียวกัน ๓) วันประกาศยุติการชุมนุมเพ่ือเข้ากระบวนการปรองดอง จะเป็นวันเดียวกับที่
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม แต่หากไม่ไปก็จะไม่ยอมยุติการชุมนุม "นายสุเทพมอบตัววันไหน กลับบ้านวันนั้น นายสุเทพ
ปฏิเสธวันไหน ก็ปฏิเสธวันนั้น" ๔) ให้รัฐบาลยุติการปิดพีเพิลแชนแนล หากมีการตั้งคณะกรรมการ  
ก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการพร้อมกับสถานีเอเอสทีวี ๕) เมื่อยุติการชุมนุม รัฐบาลต้องรับผิดชอบ หากจะ
คง พรก.ฉุกเฉิน ไว้ ประชาชนจะกดดันรัฐบาลมากข้ึน 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.
ศอฉ. เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากับกรมสอบสวนคดีพิเศษ๙๙ ขณะที่แกนน า นปช. ส่วนใหญ่ไม่
เห็นด้วยกับการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพราะเป็นหน่วยงานหนึ่งของ 
ศอฉ. จะพิจารณาและยุติการชุมนุมก็ต่อเมื่อนายสุเทพต้องไปรับทราบข้อกล่าวหากับกองบังคับการ
ปราบปรามเท่านั้น หลังจากนั้นเวลา ๑๘.๑๕ น. นายจตุพร พรหมพันธุ์ แถลงไม่ยอมรับการเข้า
รับทราบข้อกล่าวหาของรองนายกรัฐมนตรี และประกาศชุมนุมต่อไป ในวันเดียวกัน ศาลอาญายกค า
ร้องของแกนน า นปช. ที่ยื่นค าร้องขอให้เพิกถอนหมายจับ ขณะที่ ศอฉ . รายงานว่าได้มีค าสั่งให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ปิดเว็บไซต์ที่เข้าข่ายปลุกระดมแล้วรวม ๖๑๒ 
เว็บไซต์  

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒.๐๐ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ 
มายังสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ถนนราชปรารภ ซึ่งเป็นบริเวณที่เจ้าหน้าที่ทหารวางก าลังอยู่แต่ไม่
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๐๐  วันเดียวกัน พ.อ. สรรเสริญ โฆษก ศอฉ. แถลงเริ่มใช้มาตรการปิดล้อมพ้ืนที่  
โดยเริ่มจากการระงับสาธารณูปโภคและระงับการให้บริการขนส่งสาธารณะในบริเวณพ้ืนที่ ชุมนุม

                                                 
๙๘ นายวีระ มุสิกพงศ์ ประธาน นปช. ไม่ได้ร่วมแถลงในครั้งนี้ 
๙๙ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงว่า คดีในเหตุการณ์ ๑๐ เมษายน ได้ถูกยกระดับ

จากคดีสามัญเป็นคดีพิเศษ อ านาจการด าเนินคดีจึงอยู่ท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๑๐๐ ค าให้การของทหาร ในการประชุม Hearing ครั้งที่ ๘ “กรณีความรุนแรงบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง-

รางน้ า-ราชปรารภ” วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔  
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ทั้งหมดเพ่ือปิดเส้นทางเข้า-ออกและเส้นทางการส่งก าลังบ ารุงให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมแบบ ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ โดยมาตรการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป ศอฉ. ยังย้ าเตือนเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตามหลักสากล พลแม่นปืนที่มีหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันให้ยิงได้เฉพาะในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องป้องกันภัย ให้ยิงต่อเป้าหมายที่มีอาวุธเท่านั้น และเตือนให้ผู้บังคับบัญชาไม่ให้จ่ายเอ็ม ๗๙ 
หรืออาวุธอ่ืนที่ใช้ในสงครามโดยเด็ดขาด๑๐๑ 

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๑.๓๐ น. ศอฉ. แถลงผลการประชุมว่า ตั้งแต่
เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไปจะมีการปิดล้อมพ้ืนที่อย่างสมบูรณ์๑๐๒ พ้ืนที่ที่มีผลกระทบทางด้านเหนือ 
เริ่มตั้งแต่แยกราชเทวีไปตามถนนเพชรบุรีจนถึงแยกขึ้นทางด่วนเพชรบุรี ทางทิศใต้ตั้งแต่แยกทางขึ้น
ด่วนเพชรบุรีตามถนนวิทยุจนกระทั่งสี่แยกถนนวิทยุ เรื่อยมาจนถึงถนนพระราม ๔ จนถึงแยกสามย่าน 
และขึ้นเหนือไปบรรจบจุดเริ่มต้นตามถนนพญาไท จนกระทั่งถึงแยกราชเทวี ซึ่งเป็นลักษณะกรอบ
สี่เหลี่ยม ส าหรับมาตรการปิดล้อมนั้น มีดังนี้ 

- พ้ืนที่ในกรอบสี่เหลี่ยมตามแนวถนนพญาไท ถนนเพชรบุรี ถนนวิทยุ๑๐๓ ถนนพระราม 
๔ โดยปิดการจราจรกลุ่มผู้ชุมนุมสามารถออกนอกพ้ืนที่ได้ แต่ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ ยกเว้นผู้อาศัย
และผู้ที่มีสถานที่ท างานในบริเวณนั้นจะได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าได้ แต่ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน
เพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าอาศัยอยู่ในบริเวณเพ่ือน าไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ทหารประจ าด่าน โดยใน
พ้ืนที่ที่มีการสกัดกั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นั้น การบริการสาธารณะทุกชนิดทั้ง ไฟฟ้า ประปา การจราจร  
รถประจ าทาง เรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดินจะมีการระงับ โดยเริ่มตั้งแต่ ๑๘.๐๐ น. เป็นต้น
เพ่ือกดดันต่อผู้ชุมนุมให้ยุติการชุมนุมและออกจากพ้ืนที่โดยเร็ว  

- ศอฉ. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ห้างร้าน บริษัทเอกชนที่ประกอบการในพ้ืนที่  
ให้หยุดด าเนินกิจการชั่วคราว และอนุญาตให้พนักงานหยุดตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม เป็นต้นไป
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  

- ศอฉ. ได้ท าหนังสือร้องขอต่อศาลเพ่ืออนุมัติให้ผู้ประกอบการธุรกิจโทรศัพท์มือถือตัด
สัญญาณ โดยศาลอนุญาตให้สามารถตัดสัญญาณโทรศัพท์ได้ครั้งละ ๖ ชั่วโมงต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
หนึ่ง ไม่จ ากัดจ านวน ซึ่งจะมีการด าเนินการไปสักระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย๑๐๕ 

- การกระชับวงล้อมของเจ้าหน้าที่ทหารต ารวจมีความจ าเป็นต้องอาศัยรถเกราะหรือรถ
สายพานล าเลียงพล เพ่ือเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากอาวุธยิงต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ต ารวจที่
ปฏิบัติภารกิจ และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุม เพราะทาง ศอฉ . มั่นใจว่า ในกลุ่มผู้ชุมนุมมี
ผู้ก่อการร้าย ซึ่งมีอาวุธสงครามอยู่   
                                                 

 ๑๐๑ เอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๗๖ 
๑๐๒ "สรรเสริญ" ลั่น ๖ โมงเย็นตัดน้ าตัดไฟเสื้อแดง ตั้งด่านสกัด ๑๐๐% ใช้อาวุธจริง รถหุ้มเกราะ, ประชาไท, 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓, http://prachatai.com/journal/2010/05/29429 
๑๐๓ ประกาศ ศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้

ยานพาหนะ 
๑๐๔ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๔ เรื่อง งดให้บริการในบางสถานี, ค าสั่งที่กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๖ 

เรื่อง งดให้บริการในบางสถานี, ค าสั่งที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๓ เรื่องระงับการให้บริการเส้นทางคมนาคมทางน้ า , 
ค าสั่งที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๑ เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าในบางพื้นที่ 

๑๐๕ ค าสั่งศาลอาญาตามค าร้องขอที่ ๒/๒๕๕๓ และศอฉ.ประกาศกม.ฉุกเฉินอีก ๑๕ จว. สกัดเสื้อแดงเข้า
กรุงสมทบม็อบโอบล้อมเพิม่ปิดถนนพระราม๑-ราชปรารภ, มติชน, ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=๑๒๗๓๗๒๘๐๐๑&grpid=๐๐&catid 

http://prachatai.com/journal/2010/05/29429
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- ในการกระชับวงล้อม อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มก่อการร้ายในพ้ืนที่จะเคลื่อนที่เข้าปะทะ
เจ้าหน้าที่ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องด าเนินการตามขั้นตอนหลักสากลจากเบาไปหาหนัก ๗ ขั้นตอน 
และมีการใช้อาวุธกระสุนจริงด้วย หากพยายามเคลื่อนที่เข้ามาและขอให้หยุดแล้วแต่ยังไม่หยุด จึงมี
ความจ าเป็นต้องใช้กระสุนยางที่ยิงจากปืนลูกซอง หากยังเข้ามาอีก เจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องใช้ปืนลูกซอง 
กระสุนจริงในการยิงสกัดไม่ให้เข้ามา แต่เป็นการยิงที่ไม่ต้องการมุ่งท าร้ายเอาชีวิตประชาชน แต่
ต้องการหยุดยั้งการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย และการพยายามเข้าถึงตัวเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ในส่วน ปลย. ที่มี
อยู่ เช่น ปืนทราโว เอ็ม ๑๖ จะใช้ใน ๓ กรณี คือ ๑.การยิงข่มขวัญขึ้นฟ้า ๒.การยิงเพ่ือป้องกัน
เจ้าหน้าที่ท่ีถูกท าร้ายโดยหมายเอาชีวิต ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ๓.การยิงไปยังบุคคลที่มีอาวุธอยู่ใน
มือไม่ว่าจะเป็นปืน ลูกระเบิด๑๐๖ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่ง คือ พลแม่นปืน ท าหน้าที่ใน
การระวังป้องกัน และใช้ยิงผู้ก่อการร้ายที่มีอาวุธ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีอาวุธหนักอ่ืนนอกจากนี้ ไม่
มีการใช้ลูกระเบิดขว้าง ระเบิดเอ็ม ๗๙ หรือปืนที่นอกเหนือไปจากนี้ และการยิงของเจ้าหน้าที่เป็นการ
ยิงทีละนัด ไม่ได้ยิงแบบอัตโนมัติ โดยจะด าเนินการเมื่อมีการกดดันพ้ืนที่ และผู้ชุมนุมพยายามเข้า
ปะทะกับเจ้าหน้าที่ การด าเนินการนี้ไม่ได้หมายรวมถึงการขอพ้ืนที่คืนที่แยกราชประสงค์  

- ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ ๒ 
ให้พ้ืนที่เขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และอีก ๑๖ จังหวัด เป็นพ้ืนที่ในเขตประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีความร้ายแรง๑๐๗  

เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ถูกยิงด้วยอาวุธปืนความเร็วสูงที่ศีรษะ
ระหว่างให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ บริเวณทางลงคนพิการ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม 
ฝั่งสวนลุมพินี ใกล้กับพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยเจ้าหน้าที่ได้น าตัวส่ง
โรงพยาบาลหัวเฉียว และเสียชีวิตอีก ๔ วันต่อมา หลังเหตุการณ์พล.ต.ขัตติยะ ถูกยิง เหตุการณ์ทวี
ความรุนแรงขึ้น มีเสียงคล้ายระเบิดและเสียงปืนดังขึ้นหลายครั้ง มีการประกาศให้ผู้ชุมนุมเฝ้าระวังการ
เข้ามาสลายการชุมนุมและใช้ตาข่ายกรองแสงหรือสแลนสีด ามาขึงด้านบนของเวทีปราศรัยเพ่ือระวัง
ป้องกัน ต่อมาเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. เกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและผู้ชุมนุมบนถนน
พระราม ๔ บริเวณหน้าอาคารอื้อจื่อเหลียง ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ชุมนุมถูกยิงเสียชีวิต ๑ คน และมี
ผู้บาดเจ็บจ านวนหนึ่ง (รายละเอียดเหตุการณ์ปรากฏตามรายงานข้อค้นพบเฉพาะกรณี) 

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ศาลแพ่งยกค าร้องของ นปช. ที่ขอค าสั่งศาลให้ห้าม
เจ้าหน้าที่ด าเนินการปิดล้อมการชุมนุมและห้ามสลายการชุมนุม โดยศาลเห็นว่ามาตรการปิดล้อมเป็น
มาตรการหนึ่งในการสลายการชุมนุม เพ่ือรักษาความสงบอันเป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร ส่วนการใช้
อาวุธหากมีความจ าเป็นตามสถานการณ์เพ่ือระงับยั้บยั้งหรือเพ่ือป้องกันตนเองนั้น เป็นไปตามหลัก
สากล ขณะที่ ศอฉ. ออกประกาศห้ามใช้เส้นทางเพ่ิมเติมบนถนนพระราม ๔ ตั้งแต่แยกสามย่านถึง
แยกปากซอยงามดูพลี๑๐๘ ทั้งนี้ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้เกิดเหตุความรุนแรงกระจายวงกว้าง
ออกไปจากพ้ืนที่การชุมนุมที่แยกราชประสงค์ มาถึงบริเวณถนนวิทยุ ถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ 
ถนนราชปรารภ -  สามเหลี่ยมดินแดง โดย ศอฉ. ด าเนินมาตรการปิดล้อมถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 

                                                 
๑๐๖ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจ าวันท่ี ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๓ 
๑๐๗ http://media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=471 

&directory=1779&contents=44623 
๑๐๘ ประกาศ ศอฉ. เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๔ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

http://media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=471%0b&directory=1779&contents=44623
http://media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=471%0b&directory=1779&contents=44623


 ๘๘ 

๒๕๕๓ ซึ่งในระหว่างนี้มีการปะทะต่อเนื่อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ชุมนุม และคนชุดด า โดยช่วงเวลา
ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก และมีการเผาอาคาร ร้านค้าต่าง ๆ หลายจุดทั่วกรุงเทพฯ 
ตลอดจนถึงการสลายการชุมนุมโดยการกระชับพ้ืนที่รอบสวนลุมพินีและแยกราชประสงค์ในวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ (รายละเอียดเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างชว่งการปิดล้อมพ้ืนที่ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ 
พฤษภาคม ปรากฏตามรายงานข้อค้นพบเฉพาะกรณี)  

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓  พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภาและคณะเข้า
พบแกนน า นปช. เสนอเป็นตัวกลางเจรจา นายอภิสิทธิ์ เสนอให้ นปช. ต้องยุติการชุมนุมก่อนโดยให้
แกนน าส่งผู้ชุมนุมกลับบ้านให้เรียบร้อยและเข้ามอบตัวกับต ารวจ ขณะที่แกนน า นปช . ชี้แจงว่า
นายกรัฐมนตรีไม่ยอมเปิดการเจรจาอีกและต้องการสลายการชุมนุม ท้ายที่สุดการเจรจาไม่บรรลุผล 
และพล.อ.เลิศรัตน์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่อมาในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ว่าไม่มีการเจรจา 
"เนื่องจากท่าทีของรัฐบาลมีความชัดเจนแล้วว่าจะสลายการชุมนุม"๑๐๙ 

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๒๕ น. แกนน า นปช. ประกาศยุติการชุมนุม 
ขณะที่แกนน า นปช. ได้ยืนแถลงข่าวอยู่ในเวลาประมาณ ๑๓.๒๐ น. มีเสียงอาวุธปืนดังขึ้นมาจากฝั่งสี่
แยกประตูน้ า ท าให้แกนน าต้องสลายตัวลงจากบนเวทีราชประสงค์ และผู้ เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 
๔,๐๐๐ คนได้เข้าไปหลบอยู่ในวัดปทุมวนาราม ซึ่งได้รับการประกาศเป็นพ้ืนที่เขตอภัยทานตั้งแต่วันที่ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ บางส่วนได้เดินไปทางสนามกีฬาแห่งชาติและส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
มีผู้ชุมนุมบางส่วนได้ขว้างระเบิดขวด ระเบิดเพลิง จุดไฟ เผายางรถยนต์ บริเวณหน้าศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ห้างสรรพสินค้าเซ็น๑๑๐ ต่อมาแกนน า นปช. ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายวิภู
แถลง พัฒนภูมิไทย นายขวัญชัย ไพรพนา  นายนิสิต สินธุไพร นายยศวริศ ชูกล่อม (เจ๋ง ดอกจิก)  
เข้ามอบตัวที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อนจะถูกน าไปควบคุมตัวไว้ที่ค่ายเนรศวร (ค่ายต ารวจตระเวน
ชายแดน) อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ขณะที่ ศอฉ. มีค าสั่งให้หยุดการปฏิบัติการและปรับก าลัง
รักษาพ้ืนที่บริเวณแนวปัจจุบันตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป และมีประกาศห้ามมิให้บุคคลใด 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ออกนอกเคหสถานภายในเวลาตั้งแต่  ๒๐.๐๐ น. ของวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น.ของวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรงเพ่ิมเติม อีก ๒ จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร๑๑๑ (รายละเอียดเหตุการณ์วันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ปรากฏตามรายงานข้อค้นพบเฉพาะกรณี) 

ด้านถนนพระราม ๑ นั้น เจ้าหน้าที่พยายามเข้าดับเพลิงซึ่งก าลังไหม้โรงหนังสยาม 
ช่วงเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. เกิดเหตุยิงกันบริเวณแยกเฉลิมเผ่า และมีการยิงเข้าไปในบริเวณวัดปทุม
วนาราม มีผู้ถูกยิงเสียชีวิต ๖ คน คือ นายสุวัน ศรีรักษา นายอัฐชัย ชุมจันทร์ นายมงคล เข็มทอง  
นายรพ สุขสถิตย์ นางสาวกมลเกด อัคฮาด นายอัครเดช ขันแก้ว และบาดเจ็บจ านวนหนึ่งรวมถึง 
นายแอนดริว บันคอมบ์ (Andrew Buncombe) ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ The Independent ประจ า

                                                 
๑๐๙ รัฐบาลจ่อสลาย เลิศรัตน์รับ “ล้มแผนเจรจา”, ไทยรัฐ, ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ http://www.thairath 

.co.th/content/pol/83901 
๑๑๐ ผู้สื่อข่าวชาวไทย, ภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณ์ และภาพถ่าย, เวที คอป. พบสื่อมวลชนครั้งที่ ๑ และ

สัมภาษณ์เพิ่มเติมเดือนกรกฎา – ธันวาคม ๒๕๕๓ 
๑๑๑ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ ๔ ในเขตท้องที่จังหวัดกาฬสินธ์และมุกดาหาร  

ลงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓  



 ๘๙ 

ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งก าลังวิ่งเข้าไปภายในวัดปทุมวนาราม ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ขาขวา๑๑๒ หลังจากนั้นได้
มีการประสานไปยังสภากาชาดไทยเพ่ือให้รถพยาบาลสามารถเข้ามารับผู้บาดเจ็บ ซึ่งมีผู้บาดเจ็บถูก
ล าเลียงออกไปทั้งหมดรวม ๖ คน๑๑๓ ในเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. (รายละเอียดเหตุการณ์วัดปทุมวนาราม
ปรากฏตามรายงานข้อค้นพบเฉพาะกรณี) 

เกิดเหตุการณ์จลาจลและเพลิงใหม้อาคารสถานที่ราชการในหลายจังหวัด เช่น จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายงาน
ผู้เสียชีวิต ๒ คน ที่ จังหวัดอุดรธานี และมีผู้เสียชีวิต ๑ คนที่จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดเหตุการณ์
ปรากฏตามรายงานข้อค้นพบเฉพาะกรณี) 

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ๑ 
ได้น าก าลังต ารวจเคลื่อนจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ เข้ามาภายในบริเวณวัดปทุมวนารามในช่วงเช้า 
และได้เกิดเสียงปืนดังขึ้นชุดหนึ่งจากบนรางรถไฟฟ้า จนเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ประกาศผ่านเครื่องขยาย
เสียงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ เสียงปืนจึงได้สงบลง๑๑๔ เจ้าหน้าที่ต ารวจได้น าผู้ชุมนุมออกมาจากวัด
ปทุมวนารามทยอยเดินทางไปสนามกีฬาแห่งชาติเพ่ือขึ้นรถกลับภูมิล าเนาได้ทั้งหมดในเวลาประมาณ 
๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. หลังจากนั้นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยแพทย์หญิงพรทิพย์  
โรจนสุนันท์ ได้เข้ามาชันสูตรศพผู้เสียชีวิตภายในวัดปทุมวนารามและตรวจสถานที่เกิดเหตุ ขณะที่ 
ศอฉ. ออกประกาศห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ต่ออีก ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ โดยห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. วันเดียวกันนายวีระ มุสิกพงษ์  
นายก่อแก้ว พิกุลทอง และนายแพทย์เหวง โตจิราการ เข้ามอบตัวที่ส านักงานกองปราบปรามก่อนจะ
ถูกน าไปควบคุมตัวไว้ที่ค่ายนเรศวรซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมตัวแกนน าคนอ่ืน ๆ ที่เข้ามอบตัวก่อนหน้านี้ 
 วันที่  ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิต ๑ 
คน ภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธประดิษฐ์ ระเบิดแสวง
เครื่อง และอาวุธสงครามจ านวนมากในบริเวณพ้ืนที่ชุมนุมและสวนลุมพินี เช่น ระเบิดซีโฟร์  
ถังดับเพลิงดัดแปลงเป็นระเบิดแสวงเครื่อง ระเบิดขว้างสังหาร ระเบิดเอ็ม ๗๙ กระสุน ปลย. ขนาด 
๕.๕๖ และ ๗.๖๒ กระสุนปืนพก ระเบิดท าจากท่อเหล็ก ระเบิดขวดจุดระเบิดด้วยผ้าชุบน้ ามัน  
เป็นต้น๑๑๕ และมีรายงานว่าภายในพ้ืนที่วัดปทุมวนารามเจ้าหน้าที่ตรวจพบปืนเอ็ม ๑๖ จ านวน ๑ 
กระบอก๑๑๖ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจท าการตรวจค้นพ้ืนที่

                                                 
๑๑๒นักกิจกรรมและผู้สังเกตุการณ์ชุมนุมชาวต่างประเทศ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
๑๑๓ กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด และเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดอะโกลบ แอนด์ เมลล์ (The Globe and Mail) 

แคนาดา, ๒๕๕๓ และนักกิจกรรมและผู้สังเกตุการณ์ชุมนุมชาวต่างประเทศ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
๑๑๔ บันทึกพฤษภา ๕๓ (เล่มที่ ๑), หนังสือพิมพ์ข่าวสด, กรกฏาคม ๒๕๕๓, ผู้สื่อข่าวชาวไทย, การประชุม 

Hearing ครั้งท่ี ๙ เรื่อง “กรณีการเสียชีวิต ๖ ศพ ที่วัดปทุมวนารามฯ” เมื่อวันอังคาร ท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๑๑๕ บันทึกข้อความที่ ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผลการด าเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวม

พยานหลักฐานจากเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่และกระชับพื้นที่ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ โดยสถาบนันิติวิทยาศาสตร์, หน้า ๕ - ๗ 

๑๑๖ รายงานการสอบสวนคดีพิเศษที่ ๒๔๙/๒๕๕๓ แผนที่ ๕, เจ้าหน้าที่ต ารวจสันติบาลช้ันผู้ใหญ่ สัมภาษณ์
เมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕, และ “ตร.พบปืนเอ็ม๑๖ ซุกวัดปทุมฯ ถูกปล้นท่ีดินแดง”, ไทยรัฐ, ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ http://www.thairath.co.th/content/region/86062, ส่วนเจ้าหน้าที่ทหารเข้าให้ข้อมูลในการประชุม 
Hearing ครั้งที่ ๙ เรื่อง “กรณีการเสียชีวิต ๖ ศพ ที่วัดปทุมวนารามฯ” เมื่อวันอังคาร ท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เอกสาร 
PowerPoint ระบุอาวุธที่ตรวจยึดได้ระหว่างวันที่ ๑๙- ๒๒ พฤษภาคม ปืนเล็กยาว(ปลย.) เอ็ม๑๖  จ านวน ๓ 

http://www.thairath.co.th/content/region/86062


 ๙๐ 

และอาคารภายในวัดปทุมวนาราม พบปืนพกไทยประดิษฐ์ จ านวน ๑ กระบอก กระสุนปืน ๗.๖๒ มม. 
จ านวน ๓๐๐ นัด แก๊สน้ าตา จ านวน ๒ ลูก ประทัดยักษ์และระเบิดปิงปองจ านวนหนึ่ง๑๑๗และจาก
การตรวจค้นอาคารสูง เช่น อาคารชีวาทัย พบระเบิดแสวงเครื่อง ระเบิดปิงปอง ส่วนโรงแรมเซ็นจูรี่ 
ปาร์ค พบปลอกกระสุนปืน๑๑๘ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ทหารด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่และประสาน
กับ กทม. เพ่ือเข้าท าความสะอาดพ้ืนที่ชุมนุม 

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ทหารได้เคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่และขนเครื่อง
กีดขวางออกหมด และกองทัพภาคท่ี ๑ ส่งมอบพื้นท่ีให้กับต ารวจ ขณะที่ ศอฉ. ประกาศห้ามออกนอก
เคหสถาน (เคอร์ฟิว) ต่ออีก ๒ วัน ยกเว้นพ้ืนที่เมืองพัทยาที่ได้ยกเลิกไปเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม คือ 
ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงเวลา ๐๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๔ พฤษภาคม และ
ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ถึงเวลา ๐๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ พฤษภาคม๑๑๙ 

 

๒.๓ ข้อค้นพบเฉพาะกรณีในการตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วงเดือนเมษายน -
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 การตรวจสอบและค้นหาความจริงในเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
๒๕๕๓ ซึ่งมีความสลับซับซ้อนและมีรายละเอียดมาก ทั้งในส่วนของข้อมูล ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน 
รวมทั้งสถานที่เกิดเหตุซึ่งมีอยู่หลายจุดทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด คอป . โดย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบค้นหาความจริง จึงด าเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเกี่ยวกับ
เหตุการณ์โดยแบ่งเป็นเหตุการณ์เฉพาะกรณีจ านวน ๑๐ เหตุการณ์ คือ ๑) เหตุการณ์ความรุนแรงที่
สถานีดาวเทียมไทยคม วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ๒) เหตุการณ์ความรุนแรงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 
รวมถึงกรณีการเสียชีวิตของช่างภาพชาวญี่ปุ่น ๓) เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณอนุสรณ์สถาน
แห่งชาติ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ๔) เหตุการณ์เสียชีวิตของพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล วันที่ ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ๕) เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณสวนลุมพินี - สีลม – ถนนพระราม ๔ บ่อนไก่ 
โดยแบ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนการปิดล้อมพ้ืนที่และเหตุการณ์ช่วงการปิดล้อมพ้ืนที่ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ 
พฤษภาคม ๖) เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ – มักกะสัน – ดินแดง โดยแบ่งเป็น
เหตุการณ์ก่อนการปิดล้อมพ้ืนที่และเหตุการณ์ช่วงการปิดล้อมพ้ืนที่ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ 
พฤษภาคม ๗) เหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ รวมถึงกรณีการเสียชีวิตของ
ช่างภาพชาวอิตาลี ๘) เหตุการณ์บริเวณวัดปทุมวนาราม วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ๙) เหตุการณ์
เผาอาคารสถานที่ในกรุงเทพมหานคร ๑๐) เหตุการณ์ชุมนุมและเผาอาคารสถานที่ในต่างจังหวัด 
คอป. พบว่าเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม มีผู้เสียชีวิตจ านวน ๙๒ 

                                                                                                                                            

กระบอก ปืนเล็กยาว(ปลย.) เอเค๔๗  จ านวน ๑ กระบอก เครื่องยิง เอ็ม ๗๙ จ านวน ๑ กระบอก กระสุนเอ็ม ๗๙
จ านวน ๒๙ ลูก กระสุนปืนกล เอ็ม ๖๐ จ านวน ๔๐๖ กระสุนปืนเล็ก จ านวน ๒๘๓ นัด กระสุนปืนลูกซอง จ านวน ๕ 
นัด ลูกระเบิดขว้าง จ านวน ๒ ลูก ระเบิดแสวงเครื่อง จ านวน ๗ ชนิด และอื่นๆ เช่น มีด, ระเบิดเพลิง, หนังสติ๊ก ฯลฯ 

๑๑๗ เอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๒๒๕ 
๑๑๘ พ.อ. ธรรมนุญ วิถี, ประชุม Hearing ครั้งท่ี ๘ กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง-

รางน้ า-ราชปรารภ” วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔  
๑๑๙ ข้อ ๑.๑ ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙(๑) แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับท่ี ๕ 



 ๙๑ 

คน๑๒๐ และมีผู้บาดเจ็บไม่ต่ ากว่า ๑,๕๐๐ คน ปรากฏรายละเอียดข้อค้นพบโดยสังเขปเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

๒.๓.๑ ความรุนแรงที่สถานีดาวเทียมไทยคม วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒.๓.๑.๑ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่สถานีดาวเทียมไทยคม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มีเจ้าหน้าที่ทหารและผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บจ านวนหนึ่ง   

 ๒.๓.๑.๒ เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อรัฐบาลใช้อ านาจตาม พรก.ฉุกเฉิน เพ่ือระงับการ
ออกอากาศของสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนล (สถานีประชาชน หรือ People Channel) ในวันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๕๓ โดยให้เหตุผลว่า “การที่สถานีพีเพิลแชนแนล ถ่ายทอดการชุมนุม นปช. ที่เวทีราช
ประสงค์ โดยมีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและส่งผลกระทบต่อสถาบัน บุคคล และองค์กร ท าให้เกิด
ความเข้าใจผิด เป็นการปลุกระดมประชาชนให้มีความเกลียดชังรัฐและเจ้าหน้าที่ ทั้งการถ่ายทอดการ
ชุมนุมดังกล่าว ซึ่งถูกประกาศว่าเป็นการชุมนุมท่ีผิดกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญตามค าสั่งศาลแพ่ง 
จึงเป็นการท าผิดกฎหมายและสนับสนุนการท าผิดกฎหมาย”๑๒๑ การปิดสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนล
เป็นการใช้อ านาจตามข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรการห้ามการเสนอข่าวหรือสื่ออ่ืนใด ที่มีข้อความอันอาจ
ท าให้ประชาชนหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์

                                                 
๑๒๐กรณีการเสียชีวิตของนายอนันต์ ชินสงคราม หน่ีงในผู้ชุมนุมซึ่งเข้าร่วมชุมนุมตั้งแต่เดือนเมษายน – ๑๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ นายอนันต์เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่จังหวัดขอนแก่น พบว่าเสียชีวิตด้วยอาการปอด
อักเสบติดเช้ือ ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ หรือไม่ ส่วนนายรังสรรค์ รัตนวัน ซึ่งรายงานความคืบหน้า คอป. ฉบับที่ ๓ ระบุเป็นรายช่ือ
ผู้เสียชีวิตล าดับที่ ๙๓ ตรวจสอบไม่พบข้อมูลวันและสถานที่เกิดเหตุจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเหตุการณ์เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ หรือไม่ นอกจากนี่มีรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงิน
เยียวยาซึ่งประกาศโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลรายชื่อผู้เสียชีวิต
ของ คอป. จ านวน ๑๕ คน คือ ๑. นายสมพงษ์ กิ่งแดง ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิต ๒. น.ส.ละอองดาว  
กลมกล่อม ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิต ๓. นายวรินทร ค ารอด ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากกรณีระเบิด
สมานเมตตาแมนช่ัน ตุลา ๕๓ ๔. นายอภิรักษ ์สัจจะบรรยงกิจ ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้เสียขีวิตจากกรณีระเบิดสมาน
เมตตาแมนช่ัน ตุลา ๕๓ ๕. นางสาวทัศนีย์  เจริญลาภ ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากกรณีระเบิดสมานเมตตา
แมนช่ัน ตุลา ๕๓ ๖. นายรัตนชัย รัตนมณีรุ่งแสง หรือ แดงตีนโต ตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๙ เมษายน 
๒๕๕๓ ด้วยภาวะร่างกายขาดน้ าและป่วยสมองไม่ปกติ ๗. นายสมพงษ์ ศรีมานนท์ ตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตเมื่อวันที่ 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ บริเวณหน้าเต้นท์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด้วยอาการป่วยเป็นโรคหืดหอบ ๘. นางอนงค์
  คงสวัสดิ์ ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิต ๙. นายชิต เขม้นการ ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิต  
๑๐. นายธวัชชัย ทองมาก ตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดบริเวณหน้าห้างบิ้กซี ราชด าริ เมื่อเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๓  ๑๑. พ.ต.ท.เมธี ชาตมนตรี หรือ สารวัตรจ๊าบ ตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์พันธมิตร  
๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ๑๒. นายป้อม ผลพันพัว ตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์เสื้อแดงปะทะกับชุมชนนางเลิ้ง 
๑๓ เมษายน ๒๕๕๒ ๑๓. นายยุทธการ จ้อยชดช้อย ตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ชุมชน
นางเลิ้ง เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒ ๑๔. ฉันทิกา วิเศษแก้ว ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิต ๑๕. กมลวรรณ 
หมื่นหนู ตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตจาก เหตุการณ์ที่มีผู้ยิงระเบิดใส่พันธมิตร ธันวาคม ๒๕๕๑ 

๑๒๑ ศอฉ. แจงปิดพีทีวีเพราะบิดเบือนข่าวสาร "สาทิตย์" แจง ปิดพีทีวีเพราะบิดเบือนข่าวสาร เตรียม
จัดการวิทยุชุมชนเป็นคิวต่อไป , วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓, http://www.komchadluek.net/detail/ 
20100408/55195/ศอฉ.แจงปิดพีทีวีเพราะบิดเบือนข่าวสาร.html 



 ๙๒ 

ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน๑๒๒ 
โดยเมื่อเวลา ๑๙.๓๐ น. ของวันที่ ๗ เมษายน ศอฉ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารจ านวน ๗ กองร้อยพร้อม
อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน เช่น โล่ กระบอง แก๊สน้ าตา ปืนลูกซองและรถฉีดน้ าเคลื่อนก าลังมาที่สถานี
ดาวเทียมไทยคม ๒ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพ่ือระงับสัญญาณการออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนล เจ้าหน้าที่สถานีดาวเทียมไทยคมอธิบายว่าสัญญาณไม่ได้ถูกส่งขึ้นที่
สถานีดังกล่าว จึงไม่สามารถตัดสัญญาณได้ เจ้าหน้าที่จึงได้ใช้วิธีส่งสัญญาณรบกวนจนภาพ
สถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนลหายไปเมื่อเวลา ๒๑.๕๐ น.  

 ๒.๓.๑.๓ การปิดการส่งสัญญาณสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนลท าให้ นปช.  ระดม 
ผู้ชุมนุมประมาณ ๕,๐๐๐ คน น าโดยนายขวัญชัย ไพรพนา นายสุพร อัตถาวงศ์ และนายพายัพ  
ปั้นเกต ไปชุมนุมที่หน้าสถานีดาวเทียมไทยคม ๑ ย่านแคราย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ 
มีผู้ชุมนุมอีกประมาณ ๕๐๐ คน น าโดยนายชูชาติ หาญสวัสดิ์ และนายยศวริส ชูกล่อม ไปชุมนุม 
ที่หน้าสถานีดาวเทียมไทยคม ๒ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน  
เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการตัดสัญญาณเพ่ือให้สถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนลออกอากาศได้  

 ๒.๓.๑.๔ วันที่ ๙ เมษายน ผู้ชุมนุม นปช. ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน น าโดยนายจตุพร 
พรหมพันธุ์ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เดินทางไปสมทบกับผู้ชุมนุมที่สถานีดาวเทียมไทยคม ๒ ขณะที่ 
ศอฉ. วางก าลังเจ้าหน้าที่ ๒๕ กองร้อยอยู่ที่สถานีดังกล่าว เมื่อการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่กับแกนน า 
นปช.ให้ต่อสัญญาณสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนลไม่เป็นผล ผู้ชุมนุม นปช.จึงได้บุกเข้าไปในบริเวณ
สถานีดาวเทียมไทยคม ๒ โดยมีการปราศรัยบนรถขยายเสียงให้ผู้ชุมนุมรื้อลวดหนามแล้วเข้าไปใน
บริเวณสถานีฯ๑๒๓ จนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งใช้รถฉีดน้ า โล่ กระบอง แก๊สน้ าตา ปืนลูก
ซองกระสุนยาง เพ่ือขับไล่ผู้ชุมนุม ขณะที่ผู้ชุมนุมต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่โดยใช้สิ่งเทียมอาวุธ เช่น  
ไม้ เหล็กแหลม ก้อนหิน และอาวุธประดิษฐ์ คือ ระเบิดเพลิง ไม่ปรากฏว่าผู้ชุมนุมมีหรือใช้อาวุธปืนต่อ
เจ้าหน้าที่  ในที่สุดผู้ชุมนุมสามารถฝ่าแนวป้องกันของเจ้าหน้าที่เข้าไปในบริเวณสถานีดาวเทียมไทย
คม ๒ และด าเนินการต่อสัญญาณสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนลได้อีก แต่เมื่อผู้ชุมนุมกลับออกไปแล้ว 
เจ้าหน้าที่ทหารที่เหลืออยู่ที่สถานีดาวเทียม ได้ด าเนินการระงับการส่งสัญญาณของสถานีโทรทัศน์  
พีเพิลแชนแนลอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามในวันรุ่งขึ้น นปช. ได้กลับไปที่สถานีดาวเทียมไทยคม ๒  
และด าเนินการให้มีการต่อสัญญาณได้ในที่สุด 

 ๒.๓.๑.๕ ในควบคุมสถานการณ์ที่สถานีดาวเทียมไทยคม ๒ เจ้าหน้าที่ได้น าอาวุธประจ ากาย 
ปลย.) พร้อมน ากระสุนจริงไปด้วย แต่เก็บไว้ในรถสัมภาระ โดยแยกกระสุนจริงจากอาวุธปืน และได้รับ
การก าชับจาก ศอฉ. และผู้บังคับบัญชาห้ามใช้อาวุธต่อผู้ชุมนุมโดยเด็ดขาด ผู้ชุมนุมได้ยึดอาวุธจาก
เจ้าหน้าที่และน าแสดงต่อสื่อมวลชนและได้คืนอาวุธทั้งหมดแก่ทางราชการ (เจ้าหน้าที่ต ารวจ) ในวัน
เดียวกัน แต่อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนบางชิ้น เช่น เสื้อเกราะ โล่ และกระสุนปืนเอ็ม ๑๖ ไม่ได้คืน ผู้บังคัญ
บัญชาระดับสูงของกองทัพมีความเห็นว่า เหตุที่ผู้ชุมนุมสามารถฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เข้าไปได้ไป
เพราะพ้ืนที่บริเวณสถานีดาวเทียมไทยม ๒ แคบไม่เหมาะแก่การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ประกอบกับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งของ ศอฉ. ที่ไม่ให้ท าร้ายผู้ชุมนุมอย่างเคร่งครัด ผู้ชุมนุมจ านวนมาก  
                                                 

๑๒๒ ข้อ ๒ ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ 

๑๒๓ ปรากฏตามภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณ์ 



 ๙๓ 

ใช้สิ่งเทียมอาวุธ เช่น ไม้แหลมยาวและท่อนเหล็กที่ยากจะป้องกันเข้าต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ และ นปช .  
ได้ตระเตรียมและฝึกฝนผู้ชุมนุมบางคนมาเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการตอบโต้มาตรการควบคุมฝูงชนของ
เจ้าหน้าที ่

 ๒.๓.๑.๖ แม้ว่าในการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่จะไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มี
เจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย ผู้ชุมนุมบางรายถูกยิงด้วยกระสุนยางได้รับบาดเจ็บ 
ยานพาหนะและทรัพย์สินของราชการถูกผู้ชุมนุมทุบท าลายเสียหาย มีการใช้ความรุนแรงท าร้าย
ร่างกายกันทั้งสองฝ่าย มีผู้ชุมนุมบางคนรุมท าร้ายเจ้าหน้าที่ทหาร และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ในลักษณะ
ที่ท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรี๑๒๔ ปรากฏเป็นภาพที่เผยแพร่ในสื่อทั่วไป จากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หลายคนพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีสะเทือนใจในหมู่ทหาร๑๒๕ 

 ๒.๓.๑.๗ ส าหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารน าอาวุธ ปลย.ติดรถสัมภาระไปด้วย เจ้าหน้าที่
ให้เหตุผลว่าเพราะเป็นทหาร จึงเป็นเรื่องปกติของทหารที่เมื่อไปปฏิบัติการในที่ต่างๆ ก็จะต้องน าอาวุธ
ประจ ากายติดไปด้วยเสมอ๑๒๖ บางท่านให้เหตุผลว่าน าไปเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน แต่ได้รับค าสั่งจาก 
ศอฉ. ห้ามไม่ให้ใช้อาวุธต่อผู้ชุมนุมซึ่งถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันโดยเด็ดขาด แต่การที่เจ้าหน้าที่น าอาวุธ
ปืนสงครามไปด้วย แม้จะเก็บไว้ในรถสัมภาระโดยแยกปืนกับกระสุนปืนจากกันและไม่ได้น าออกมาใช้ 
ก็อาจเป็นการตอกย้ าความเชื่อในกลุ่มผู้ชุมนุมว่า เจ้าหน้าที่น าอาวุธไปเพื่อปราบปรามผู้ชุมนุม  

 ๒.๓.๑.๘ ผู้บริหารของสถานีดาวเทียมไทยคม ๒ มีความเห็นว่า การด าเนินการเพ่ือระงับ
การส่งสัญญาณสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนลกระทบกระเทือนเครือข่ายสัญญาณที่สถานีดาวเทียม
ไทยคมบริการให้แก่ลูกค้าต่างประเทศอ่ืนๆ เป็นการกระท าที่ขัดต่อข้อบังคับของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : หรือ ITU) 

 ๒.๓.๑.๙ การด าเนินการระงับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนล แม้จะ
เป็นการใช้อ านาจตาม พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  ๒๕๔๘ แต่ก็
อาจหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนซึ่งได้รับการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๕ มีผลท าให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทยและสมาคมเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ใจความตอนหนึ่งว่าการปิดกั้น
สัญญาณของสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนลขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๕ และการที่รัฐบาลอ้างเหตุผล
เพ่ือป้องกันการบิดเบือนข่าวสาร ขณะที่รัฐบาลเองยังใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐในการเสนอรายการ
ที่มีลักษณะเป็นการน าเสนอข้อมูลด้านเดียว และยังปล่อยให้สถานีวิทยุและโทรทัศน์สัญญาณ
ดาวเทียมอ่ืนๆ น าเสนอเนื้อหาในลักษณะเดียวกันซึ่งอาจน าไปสู่ความแตกแยกในสังคมมากขึ้นนั้น 
ย่อมเป็นการกระท าที่รัฐบาลอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการปฏิบัติ “สองมาตรฐาน”๑๒๗ อีกทั้งการ

                                                 
๑๒๔ เช่น การให้เจ้าหน้าที่ทหารคุกเข่าแล้วปลดอาวุธและต้องยกมือไหว้ 
๑๒๕ พ.อ.วิรัตน์ นาคจู ผู้บังคับการพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานท่ี ๑, เข้าให้ข้อมูลวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๔  
๑๒๖ พ.อ. วิรัตน์ นาคจู ผู้บังคับการพลทหารปืนใหญ่ต่อสูอ้ากาศยานที่ ๑, เข้าให้ข้อมูลวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๔  
๑๒๗ สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ร่วมเรือ่ง การสั่งปิดสถานีโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียมและเว็บไซต์ วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๓ http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content& 
view=article&id=1567:2010-04-08-10-25-14&catid=49:2552&Itemid=26 



 ๙๔ 

ระงับการออกอากาศสถานีพีทีวียังเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้กลุ่มผู้ชุมนุมเกิดความรู้สึกต่อต้านรัฐบาล
และท าให้ผู้สนับสนุน นปช. เดินทางเข้ามาร่วมชุมนุมมากข้ึน  

 ๒.๓.๒ เหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ความรุนแรงในเหตุการณ์สะพานมัฆวาน
รังสรรค์ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สี่แยกคอกวัว หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา และในสวนสัตว์ดุสิต  

 ๒.๓.๒.๑ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันที่ ๑๐ เมษายน ท าให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด ๒๖ คน 
เป็นพลเรือน ๒๑ คน เป็นทหาร ๕ คน พลเรือนที่เสียชีวิต ๑ คนถูกยิงด้วยกระสุนความเร็วสูง บริเวณ
หน้ากระทรวงศึกษาธิการในเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ช่วงเวลา
ประมาณ ๑๕.๐๐ น. พลเรือนที่เสียชีวิตอีก ๑๙ คน เสียชีวิตจากเหตุการณ์สี่แยกคอกวัวและ
เหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาในช่วงค่ า ในจ านวนนี้รวมถึงช่างภาพชาวญี่ปุ่น ๑ คนด้วย และยังมี
พลเรือนอีก ๑ คนเสียชีวิตในสวนสัตว์ดุสิตเมื่อเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. ของวันดังกล่าว ส่วน
เจ้าหน้าที่ทหาร ๑ คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์สี่แยกคอกวัวและอีก ๔ คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์หน้า
โรงเรียนสตรีวิทยา  ในวันนั้นมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย ๘๖๔ คน ในจ านวนนี้เป็นทหารกว่า ๓๐๐ คน  
ทั้งเล็กน้อยและสาหัส ยานยนต์ทหาร รวมทั้ง รถสายพานล าเลียงหุ้มเกราะ และอาวุธยุทธภัณฑ์ ถูก  
ผู้ชุมนุมทุบท าลายหรือใช้ไฟเผาเสียหายหลายรายการ อาวุธปืนสงคราม ปืนลูกซอง และเครื่องกระสุน 
ถูกผู้ชุมนุมและ นปช. ยึดไปจ านวนมากและทางราชการยังไม่ได้คืน 

 ๒.๓.๒.๒ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ นปช. ประกาศเคลื่อนขบวนใหญ่รอบ กทม. เพ่ือมา
รวมตัวกันที่สะพานผ่านฟ้า นปช. เริ่มชุมนุมบนถนนราชด าเนินตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม โดยตั้งเวที
ปราศรัยที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ครอบคลุมพ้ืนที่บนถนนราชด าเนินนอกและราชด าเนินกลางเกือบ
ตลอดสายและทุกช่องทางจราจรจากแยกมิสกวันถึงเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร  มีการ
ประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือตั้งจุดตรวจอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายผู้ที่จะเข้าออกบริเวณที่ชุมนุม 
ต่อมาในวันที่ ๓ เมษายน นปช. ได้ขยายพ้ืนที่การชุมนุมคู่ขนานไปที่สี่แยกราชประสงค์ โดยตั้งเวที
ปราศรัยที่สี่แยกราชประสงค์และประกาศว่าจะปักหลักชุมนุมจนกว่ารัฐบาลจะประกาศยุบสภา
ผู้แทนราษฎร  การชุมนุมคู่ขนานที่สี่แยกราชประสงค์ ท าให้จ านวนผู้ชุมนุมบริเวณถนนราชด าเนิน
ลดลง กอ่นหน้านี้ ศอฉ. ได้พยายามเจรจาขอคืนพ้ืนที่ถนนราชด าเนินกลางและราชด าเนินนอกเพ่ือให้
สามารถเปิดการจราจรบนสะพานพระรามที่ ๘ และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้ แต่การเจรจาไม่
ประสบความส าเร็จ ผู้ชุมนุมยังคงตั้งเวทีปราศัยใหญ่อยู่ท่ีบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศและยังคงใช้พ้ืนที่
บนถนนราชด าเนินนอกและถนนราชด าเนินกลางเกือบตลอดสาย ศอฉ . จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
สลายการชุมนุมเพ่ือขอคืนพ้ืนที่ ในวันที่ ๑๐ เมษายน เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ได้สั่งการให้
เจ้าหน้าที่เคลื่อนก าลังไปบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ ถนนดินสอมุ่งหน้าวงเวียนอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย และถนนตะนาว มุ่งหน้าสี่แยกคอกวัว โดยมีก าลังส่วนหนึ่งเคลื่อนจากฝั่งธนบุรีข้าม
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเข้ามาสมทบ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ศอฉ . และ
เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของในวันดังกล่าว เชื่อว่า นปช . และกลุ่มบุคคลที่ใช้อาวุธ
สงครามต่อต้านรัฐบาล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า คนชุดด า) ล่วงรู้แผนปฏิบัติการขอคืนพ้ืนที่ของ ศอฉ. 

๒.๓.๒.๓ ความรุนแรงในเหตุการณ์บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ 
 ๑) การปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุม นปช.บริเวณถนนราชด าเนินนอก 
โดยเฉพาะบริเวณใกล้สะพานมัฆวานรังสรรค์ มีผู้ชุมนุมเสียชีวิต ๑ คน มีเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมจ านวน
หนึ่งบาดเจ็บจากแก๊สน้ าตา กระสุนยาง สิ่งเทียมอาวุธ และอาวุธประดิษฐ์  



 ๙๕ 

 ๒) ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๒.๕๕ น. เป็นต้นไป นายขวัญชัย ไพรพนา แกนน า 
นปช.น ากลุ่มผู้ชุมนุมไปปิดล้อมประตูกองทัพภาคที่ ๑ ตลอดช่วงบ่าย มีการกระทบกระทั่งระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท่ีเคลื่อนก าลังออกจากที่ตั้งเข้าสลายผู้ชุมนุม โดยการฉีดน้ า โล่ กระบอง แก๊สน้ าตา ผลักดัน
ผู้ชุมนุม นปช.ออกจากถนนราชด าเนินนอกให้กลับไปรวมกันที่เวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ และเจ้าหน้าที่
ทหารบางหน่วยมุ่งหน้าไปถนนดินสอและถนนตะนาวเพ่ือควบคุมพ้ืนที่บนถนนราชด าเนินกลาง๑๒๘  

มีจุดปะทะกันที่หน้าประตูกองทัพภาคที่ ๑ แยกพาณิชยการ และแยกมิสกวัน สะพานมัฆวานรังสรรค์ 
หน้าส านักงานองค์การสหประชาชาติ หน้ากองบัญชาการกองทัพบก และหน้าวัดโสมนัสวรวิหาร  
ผู้ชุมนุมขัดขวางการเคลื่อนก าลังของเจ้าหน้าที่โดยใช้รถยนต์และเครื่องกีดขวาง ขว้างปาสิ่งของ  
ท่อนไม้และสิ่งเทียมอาวุธเข้าใส่เจ้าหน้าที่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้ าตาและปืนลูกซองกระสุนยาง 
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนก าลังออกมาพร้อม ปลย.โดย ศอฉ . ประกาศกฎการใช้ก าลังว่าต้อง
ด าเนินการกับผู้ชุมนุมตาม ๗ ขั้นตอนจากเบาไปหาหนักตามหลักสากล๑๒๙ 
 ๓) การปะทะกันบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ ท าให้นายเกรียงไกร ค าน้อย  
ผู้ชุมนุมคนหนึ่งเสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูง ในเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. เศษ 
ขณะร่วมชุมนุมอยู่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการใกล้สะพานมัฆวานรังสรรค์ ยังไม่สามารถยืนยันได้
ว่าเกิดจากการยิงปืนของฝ่ายใด การตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงไปทางผู้ชุนนุม 
หลายคนใช้ปลย. กระสุนจริงยิงขึ้นฟ้า บางคนมีอาวุธปืนพก แต่ไม่พบว่าเจ้าหน้าที่ยิงปืน  ในแนว
ระนาบไปในทิศทางที่ผู้ชุมนุมอยู่ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ให้ข้อเท็จจริงว่า ในเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ได้
ใช้อาวุธปืนสงครามและกระสุนจริงต่อผู้ชุมนุม ไม่พบว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธสงครามหรือบุคคลไม่ทราบฝ่าย
ใช้อาวุธปืนสงครามหรือถืออาวุธปืนสงครามอยู่ปะปนกับผู้ชุมนุม 

๒.๓.๒.๔ ความรุนแรงในเหตุการณ์บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
 ๑) ความรุนแรงบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไม่มีผู้เสียชีวิต มีเจ้าหน้าที่
บาดเจ็บเล็กน้อยจ านวนหนึ่ง อาวุธยุทธภัณฑ์จ านวนมากถูกผู้ชุมนุม นปช. ยึดเอาไป มียานยนต์ทหาร
หลายคันและทรัพย์สินของทางราชการถูกผู้ชุมนุม นปช. ท าลายเสียหาย 
 ๒) เหตุเกิดเมื่อยานยนต์ล าเลียงพยายามล าเลียงเจ้าหน้าที่ทหารข้ามสะพาน
สมเด็จพระปิ่นเกล้าจากฝั่งธนบุรีเพ่ือไปสมทบกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการขอคืนพ้ืนที่ถนน 
ราชด าเนินกลาง เมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ ขณะที่รถยนต์ล าเลียงส่วนหนึ่งอยู่บนสะพานสมเด็จ 
พระปิ่นเกล้า นายยศวริศ ชูกล่อม (เจ๋ง ดอกจิก) แกนน า นปช. และการ์ด นปช. พร้อมผู้ชุมนุม
ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ใช้ก าลังสกัดกั้นยานยนต์เจ้าหน้าที่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่ามีค าสั่งไม่ให้ใช้
ก าลัง๑๓๐  ท าให้ก าลังเจ้าหน้าที่ทหารต้องเดินเท้าข้ามมาพร้อมอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน ทิ้งยานยนต์และ
อาวุธยุทธภัณฑ์ส่วนหนึ่งไว้ในรถล าเลียงสัมภาระโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารดูและอยู่ประมาณ ๒๐ คน  
ผู้ชุมนุมได้ใช้ก าลังยึดอาวุธ ปลย.พร้อมเครื่องกระสุนและยุทธภัณฑ์จ านวนมากในรถสัมภาระ น าไป
แสดงไว้ที่เวทีปราศรัยใหญ่ของ นปช. ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ พร้อมควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ทหารคนหนึ่ง
                                                 

๑๒๘ พ.อ.ธรรมนูญ วิถี ผู้อ านวยการกองยุทธการ จากการเข้าให้ข้อมูลกับ คอป . เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔  

๑๒๙ ค าสั่ง ศอฉ. ที่  ๑/๒๕๕๓ ก าหนดกฎการใช้ก าลังเป็นเอกสารผนวกประกอบค าสั่งปฏิบัติ ลงวันท่ี ๗ 
เมษายน ๒๕๕๓ อ้างอิงจากเอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๗๘ 

๑๓๐ ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ นายทหารยุทธการ กรมทหารราบที่ ๒๙ กองพลทหารราบที่๙ รอ.
กาญจนบุรี เข้าให้ข้อมูลกับ คอป. เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 



 ๙๖ 

มานั่งแถลงข่าวที่หลังเวทีสะพานผ่านฟ้า นอกจากนี้ ผู้ชุ มนุมบางคนยังท าลายยานพาหนะและ
ทรัพย์สินอื่นๆ จ านวนหนึ่งของทางราชการ หรือท าให้เสียหาย ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เหลือบนสะพานสมเด็จ
พระปิ่นเกล้าได้ถอนก าลังกลับไปโดยไม่มีการปะทะ 
 ๓) จากการตรวจสอบพบว่า อาวุธปืน กระสุน และยุทธภัณฑ์ ที่แกนน า การ์ด 
และผู้ชุมนุม นปช. ได้ยึดและน าไปไว้ที่เวทีปราศรัยนั้น มีปืนลูกซอง ๓๕ กระบอก พร้อมกระสุนยาง 
๑,๑๕๒ นัด ปลย. ชนิดทราโว ๑๒ กระบอก พร้อมกระสุนจริง ๗๐๐ นัด และยุทโธปกรณ์อ่ืนๆ อีก
จ านวนหนึ่ง จากการตรวจสอบยังไม่พบว่าทางราชการได้รับอาวุธดังกล่าวทั้งหมดคืนจาก นปช. 
 ๔) พบ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ปรากฏตัวอยู่บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่น
เกล้าฝั่งธนบุรีเมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๔๐ น. พร้อมกับนายยศวริศ ชูกล่อม ซึ่งเป็นช่วงเกิดเหตุการณ์ที่
ผู้ชุมนุมยึดอาวุธเจ้าหน้าที่๑๓๑ 

 ๒.๓.๒.๕ ความรุนแรงในเหตุการณ์สี่แยกคอกวัว หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา  
๑) ความรุนแรงในเหตุการณ์สี่แยกคอกวัวและเหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา

มีผู้ เสียชีวิต ๒๔ คน เป็นทหาร ๕ คน และเป็นพลเรือน ๑๙ คน ในจ านวนนี้จ าแนกเป็น  
๑) เสียชีวิตจากจากเหตุการณ์สี่แยกคอกวัวอย่างน้อย ๘ คน  ๒) จากเหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรี
วิทยาอย่างน้อย ๖ คน ๓) เสียชีวิตจากเหตุการณ์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ๑ คน สาเหตุจาก
ระบบหายใจล้มเหลว ๔) อีก ๔ คน ไม่แน่ชัดว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใด โดยพลเรือนที่เสียชีวิต ๑ คน
เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิด ๑ คนเสียชีวิตจากระบบหายใจล้มเหลวตาม (คนเดียวกับข้อ ๓)   
๒ คนเสียชีวิตจากกระสุนปืนแต่ผลชันสูตรไม่ระบุว่าเป็นกระสุนความเร็วสูงหรือไม่ ส่วนที่เหลือทั้งหมด
เสียชีวิตจากกระสุนปืนความเร็วสูง ส าหรับเจ้าหน้าที่ทหารที่เสียชีวิต ๕ คน จ าแนกเป็น ๑) เสียชีวิต
จากเหตุการณ์สี่แยกคอกวัว ๑ คน จากสะเก็ดระเบิดเอ็ม ๗๙ และ ๒) จากเหตุการณ์หน้าโรงเรียน
สตรีวิทยา ๔ คน โดย ๓ คนจากสะเก็ดระเบิดเอ็ม ๖๗  และอีก ๑ คน ไม่แน่ชัดว่าเสียชีวิตจากระเบิด
เอ็ม ๗๙ หรือเอ็ม ๖๗ เหตุการณ์ทั้งสองมีผู้บาดเจ็บไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน ในจ านวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่
ทหารไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน ทั้งบาดเจ็บเล็กน้อยถึงสาหัส 

๒) ในช่วงบ่ายวันที่ ๑๐ เมษายน เจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนก าลังพร้อมรถ
สายพานล าเลียงหุ้มเกราะ เพ่ือสลายการชุมนุมโดยขอคืนพ้ืนที่ถนนราชด าเนินกลาง จาก นปช .  
เมื่อเคลื่อนก าลังออกจากที่ตั้ง ได้ถูกผู้ชุมนุมพยายามขัดขวางตลอดทาง มาถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติ
เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ก าลังส่วนหนึ่งได้เลี้ยวขวาไปหน้าวัดบวรนิเวศน์วิหาร ผ่านวงเวียนไปตาม
ถนนตะนาวและส่วนหนึ่งเข้าไปถนนข้าวสาร เผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุม นปช .ที่บริเวณสี่แยกคอกวัว 
อีกส่วนหนึ่งได้เคลื่อนก าลังไปตามถนนดินสอ เผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุม นปช .ที่รวมตัวกันอยู่ 
ในวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา ส่วนผู้ชุมนุมอ่ืนๆ กระจัดกระจายอยู่บน
ถนนราชด าเนินกลาง ผู้ชุมนุมสกัดกั้นเจ้าหน้าที่ตามค าเรียกร้องของแกนน า นปช . เพ่ือขัดขวางไม่ให้
เจ้าหน้าที่เคลื่อนก าลังเข้าควบคุมพ้ืนที่ถนนราชด าเนินกลาง โดยรวมตัวกันและใช้รถยนต์จอดกีดขวาง
เจ้าหน้าที่ไว้  ในเวลาที่ใกล้เคียงกันเวลาประมาณ ๑๖.๓๕ น. มีเฮลิคอปเตอร์ล าหนึ่งได้บินวนอยู่ 
เหนือผู้ชุมนุมบริเวณเหนือสะพานผ่านฟ้า แล้วทิ้งแก๊สน้ าตาลงมายังผู้ชุมนุม มีเฮลิคอปเตอร์ 
ของกองทัพบกอีกล าหนึ่งบินมาโปรยใบปลิว ๒ ชุด มายังบริเวณที่ผู้ชุมนุมด้วย โดยมีข้อความว่า  

                                                 
๑๓๑ หลักฐานปรากฏตามภาพถ่ายจากเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่บนสะพานปิ่นเกล้าในการเข้าให้

ข้อมูลกับ คอป. เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 



 ๙๗ 

"การเข้าพ้ืนที่ก าหนดห้าม ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย อย่าหลงเชื่อ ตามค ายุยงปลุกปั่น ขอให้พ่อ
แม่พ่ีน้องหยุดสร้างความวุ่นวายท าร้ายประเทศไทย กลับบ้านของตนเองเถอะครับ” และ "โปรดทราบ
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ทหารก าลังท าการเข้ายึดพ้ืนที่บริเวณถนนราชด าเนิน เพ่ือคืนให้กับพ่ีน้องประชาชน
ได้ใช้งานตามปกติ ขอให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ได้ออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือความปลอดภัย และความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่ทหารที่จะเข้าปฏิบัติการ"  ปรากฏว่าในเวลาประมาณ ๑๗.๕๐ น. เฮลิคอปเตอร์
ล าดังกล่าวถูกยิง โดย ปลย.  ชนิดเอเค ๔๗๑๓๒ ทะลุพ้ืนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าหน้าที่ทหารคนหนึ่งคือ 
พ.อ. มานะ ปริญญาศิริ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ในช่วงเย็นและค่ า นอกจากการการยิงเฮลิคอปเตอร์
ดังกล่าวแล้ว มีเพียงการกระทบกระท่ังกันบ้างระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่เป็นครั้งคราว มีการพูดคุย
กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุม แต่ไม่มีความรุนแรงเกิดข้ึน  

๓) จากการสัมภาษณ์ผู้ชุมนุมหลายคน พบว่าผู้ชุมนุมมีความรู้สึกโกรธแค้นเมื่อ
เห็นเฮลิคอปเตอร์บินวนทิ้งแก๊สน้ าตาและโปรยใบปลิวใส่ผู้ชุมนุม ผู้ชุมนุมรู้สึกว่าตนเองเป็นฝ่ายถูก
กระท าแต่เพียงฝ่ายเดียว ผิดกับการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ภาคพ้ืนดินที่ใช้อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนต่อ  
ผู้ชุมนุมที่ผู้ชุมนุมสามารถตอบโต้ได้ด้วยสิ่งเทียมอาวุธเช่น ไม้ อิฐตัวหนอนและขวดน้ า เป็นต้น ได้
เช่นกัน สภาพดังกล่าวสอดคล้องกับข้อสังเกตุของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎการใช้ก าลังและนักวิชาการว่า 
การใช้เฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการดังกล่าวนอกจากไม่ได้ผลในการสลายการชุมนุมแล้ว ยังเป็นการเร้า
อารมณ์ผู้ชุมนุมให้โกรธแค้นเจ้าหน้าที่หรือ ศอฉ . ยิ่งขึ้นด้วย ส่วนเหตุผลของเจ้าหน้าที่ที่ใช้
เฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการนั้น เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปในพ้ืนที่ชุมนุมได้ 

 ๒.๓.๒.๖ การปรากฏตัวของคนชุดด า 
 ๑) มีผู้ชุมนุมบางคนใช้ผ้าปกปิดใบหน้า ผู้ปกปิดใบหน้าบางคนปีนขึ้นไปใช้ 
ถุงด าคลุมหรือหันกล้องซีซีทีวีบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปในทิศทางที่ไม่สามารถบันทึกภาพ
เหตุการณ์ได้ ทาง ศอฉ. เห็นว่าเป็นกระท าอย่างมีแผนการเพ่ือจะปกปิดการกระท าผิดกฎหมายของ 
ผู้ชุมนุม ขณะที่ นปช. อธิบายว่าเพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่ล่วงรู้ความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม เป็นการป้องกัน
ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุม 
 ๒) พบการปรากฏตัวของคนชุดด าพร้อมอาวุธสงคราม ๕ คน อยู่ในที่ชุมนุม 
ในจ านวนนี้มีผู้ใกล้ชิดกับ พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล (เสธ. แดง)๑๓๓ ด้วย ผู้สื่อข่าวต่างประเทศคนหนึ่ง
พบเห็นกลุ่มบุคคลดังกล่าวถืออาวุธ ปลย.  ชนิด เอเค ๔๗  และชนิดเอ็ม ๑๖ เครื่องยิงลูกระเบิดชนิด
เอ็ม ๗๙ และปืนพก ที่บริเวณปากซอยข้างร้านแมคโดนัลด์ที่เชื่อมต่อไปออกถนนตะนาว ตรงด้านหลัง
อาคารส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ซอยหลังอาคารกองสลากเก่า) ถนนราชด าเนินกลาง โดยพบ
เมื่อเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ก่อนที่ทหารบนถนนตะนาวและบนถนนดินสอจะถูกโจมตีด้วยอาวุธ
สงครามไม่นาน นอกจากนี้ในช่วงเหตุการณ์ปะทะกัน เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนของกองบังคับการ
ต ารวจนครบาล ๖ พบคนชุดด าจ านวน ๔ คน ถืออาวุธปลย.  ชนิดเอเค ๔๗ และ ปลย.  ไม่ทราบชนิด
เดินออกมาจากถนนตะนาวฝั่งอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลาฯ เข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณสี่แยกคอกวัว 
และหลังจากเหตุการณ์รุนแรงเจ้าหน้าที่ต ารวจคนดังกล่าวได้ยึดอาวุธเครื่องยิงลูกระเบิดชนิดเอ็ม ๗๙ 

                                                 
๑๓๒ ปรากฏตามพยานหลักฐานจากส านวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ , เอกสารช้ีแจงจากทหาร, 

และรายงานข่าว 
๑๓๓ สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ และ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ 



 ๙๘ 

จากคนชุดด าที่บริเวณสี่แยกคอกวัว ได้จ านวน ๑ กระบอก๑๓๔ หลังเกิดเหตุรุนแรงบริเวณถนนตะนาว 
เวลา ๒๐.๓๗ น. มีนักข่าวชาวต่างประเทศคนหนึ่งพบคนชุดด าถืออาวุธ ปลย. ชนิดเอเค ๔๗  
ในบริเวณเดียวกันและได้ถ่ายภาพไว้ด้วย๑๓๕ ยังปรากฏภาพถ่ายคนถืออาวุธปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖ ยืนอยู่
ปะปนกับกลุ่มผู้ชุมนุมในช่วงเกิดเหตุรุนแรง สอดคล้องกับค าบอกเล่าของอาสาสมัครกู้ชีพคนหนึ่งซึ่ง
อยู่ในเหตุการณ์๑๓๖ นอกจากนี้เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ก่อนที่เจ้าหน้าที่ทหารจะถูกโจมตีด้วยระเบิด 
มีผู้พบเห็นรถตู้สีขาวขนคนชุดด าสองสามคนพร้อมอาวุธสงครามมาส่งลงบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตยด้านร้านหนังสือเมืองโบราณและร้านเมธาวาลัย (ศรแดง) โดยมีการ์ด นปช. คอยห้อม
ล้อมเดินไปทางร้านแมคโดนัลด์ หัวมุมถนนดินสอติดกับโรงเรียนสตรีวิทยา เข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุม  
โดยการ์ด นปช. ห้ามมิให้ใครถ่ายรูป และมีผู้ชุมนุมบางคนพูดว่า “ส่งคนมาช่วยแล้ว” แต่ถูกการ์ด 
นปช. ห้ามไม่ให้พูด๑๓๗  ยังปรากฏภาพรถตู้สีขาวในกล้องวงจรปิดบริเวณวงเวียนสี่กั๊กพระยาศรี ๒ 
ครั้ง ระบุเวลา ๒๐.๑๙ น. และอีกครั้งในเวลา๒๑.๐๑ น.๑๓๘ และยังปรากฏภาพคนชุดด าถือเครื่องยิง
ลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ ยืนอยู่ข้างรถตู้สีขาวจอดอยู่ในบริเวณที่มีผู้ชุมนุมอยู่แต่ไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มา
ของภาพได้ เจ้าหน้าที่ทหารคนหนึ่งให้ข้อมูลว่า หลังเหตุการณ์ความรุนแรง มีรถตู้สีขาวซึ่งมีกลุ่ม  
คนชุดด า มีอาวุธสงครามโดยสารมาด้วยขับผ่านมาที่บริเวณหน้าวัดตรีทศเทพ คนในรถโผล่หน้า
ออกมาเยาะเย้ยทหารที่ได้รับบาดเจ็บ โดยเจ้าหน้าที่ทหารคนหนึ่งยืนยันว่าเห็นชายฉกรรจ์พร้อมอาวุธ
สองสามคนนั่งอยู่ในรถคันดังกล่าว  
 

                                                 
๑๓๔ การเข้าให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ , การประชุม

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๔, เอกสารบันทึกตรวจยึดของ กก.สส.บก.น.๖ ลง
นามโดยเจ้าหน้าที่ตรวจฝ่ายสืบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์และเป็นผู้ท าการตรวจยึด /บันทึก ลงวันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๓ 

๑๓๕ ภาพถ่ายโดยผูส้ื่อข่าวชาวต่างประเทศ เผยแพร่ครั้งแรกใน NewYork Times: Violence Erupts in 
Thai Streets, ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓, http://www.nytimes.com/2010/04/11/ 
world/asia/11thai.html 

๑๓๖ ภาพถ่ายนายวสันต์ สายรัศมี นั่งอยู่ข้างศพนายวสันต์ ภู่ทอง ซึ่งปรากฏภาพคนแต่งกายพลเรือนถือ
เอ็ม ๑๖ ยืนอยู่ปะปนกับผู้ชุมนุมในภาพ เข้าให้ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

๑๓๗ สัมภาษณ์ผู้สังเกตการณ์การชุมนุม เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๓๘ การเข้าให้ข้อมูลของทหารเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕, เอกสารน าเสนอช่ือไฟล์ “แนวความคิดที่ใช้

ในการรักษาความสงบ: ๒”, และเอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, 
หน้า  ๙๔  - ๙๙ 

http://www.nytimes.com/2010/04/11/%0bworld/asia/11thai.html
http://www.nytimes.com/2010/04/11/%0bworld/asia/11thai.html


 ๙๙ 

 
 

ภาพที่ ๑ ภาพคนชุดด าถืออาวุธที่มีรูปร้างคล้ายเครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙  
(ภาพด้านล่างจากการเปรียบเทียบจากเงาในวงกลมสีแดง โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์

ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศ๑๓๙ (Ballistic Forensic)  โดยไม่สามารถยืนยัน
แหล่งที่มาของภาพได้ แต่ภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่และน าไปใช้อย่างแพร่หลายโดยฝ่ายต่างๆ 

 
 
 

                                                 
๑๓๙Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION 

FOR THE TRCT, June 21st 2012, page 9 



 ๑๐๐ 

 
 

ภาพที่ ๒ ภาพคนชุดด าถือปืนเอเค ๔๗  
อยู่บริเวณถนนตะนาว ถ่ายโดยผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศ 

ในวันที่ ๑๐ เมษายน เวลา ๒๐.๓๗ น. ๑๔๐ 

 ๒.๓.๒.๗ ความรุนแรงในเหตุการณ์สี่แยกคอกวัว 

 ๑) ในเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ ถึง ๑๘.๐๐ น. ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารเข้า
ควบคุมพ้ืนที่บนถนนตะนาวและถนนข้าวสารมุ่งหน้าสี่แยกคอกวัว เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ทหารกับกลุ่มผู้ชุมนุม ทหารตั้งแถวผลักดันผู้ชุมนุมโดยใช้โล่ กระบอง ปืนลูกซอง แถวหลังมี 
ปลย.  ขณะที่ผู้ชุมนุมขัดขวางเจ้าหน้าที่ โดยใช้ขวดน้ า และสิ่งเทียมอาวุธต่างๆ มีการใช้อาวุธมีดและ
ปืนพกไม่ทราบชนิดท าร้ายเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจ านวน ๒ คน๑๔๑ และมีการ
ผลักดันกันในลักษณะดังกล่าวอีกหลายครั้ง จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๙.๒๐ น. เมื่อเจ้าหน้าที่ทหาร
พยายามรุกคืบหน้าไปทางสี่แยกคอกวัวโดยใช้แก๊สน้ าตาแต่ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมต้านทานไว้ด้วยการขว้างปา
สิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ทหาร ประกอบกับแก๊สน้ าตาถูกลมพัดหวนกลับมาใส่เจ้าหน้าที่ทหารท าให้ต้องถอย
ร่นไปตามถนนตะนาว และถนนข้าวสารดังเดิม  
 ๒) จนเมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. มีผู้ยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ ไปที่แนว
เจ้าหน้าที่ทหารบนถนนตะนาว ขณะที่ผู้ชุมนุมยังคงขว้างปาสิ่งเทียมอาวุธและระเบิดเพลิงใส่เจ้าหน้าที่
ทหาร และพบว่ามีกระสุนปืนความเร็วสูงถูกยิงจากทิศทางที่เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่มาทางสี่
แยกคอกวัว จากการตรวจสอบพบว่ามีคนชุดด าสองสามคนที่ปะปนกับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณหน้าร้าน
เบอร์เกอร์คิงส์ บนถนนตะนาวและบริเวณสี่แยกคอกวัว ได้ใช้อาวุธสงคราม รวมทั้ง ปลย. ชนิดเอเค 
๔๗ ยิงไปทางวงเวียนวัดบวรนิเวศวิหารและไปทางถนนข้าวสารที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่  

                                                 
๑๔๐ ภาพถ่ายโดยผูส้ื่อข่าวชาวต่างประเทศ Mr. Agnes Dherbeys เผยแพร่ครั้งแรกใน NewYork Times: 

Violence Erupts in Thai Streets, ๑๐เมษายน ๒๕๕๓, http://www.nytimes.com/2010/04/11/world/ 
asia/11thai.html, สัมภาษณผ์ู้สือ่ข่าวชาวต่างประเทศ Mr. Agnes Dherbeys เมื่อวันท่ี ๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕ 

๑๔๑ สรุปเหตุการณ์วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ที่สี่แยกคอกวัว โดย บก.ควบคุมที่ ๑ ร.๒ รอ. 

http://www.nytimes.com/2010/04/11/world/%0basia/11thai.html
http://www.nytimes.com/2010/04/11/world/%0basia/11thai.html


 ๑๐๑ 

มีหลักฐานเป็นภาพถ่าย คลิปวีดิโอ ประจักษ์พยาน และมีภาพคลิปวีดิโอคนชุดด าที่ปะปนอยู่กับ 
ผู้ชุมนุมยิง ปลย. ชนิด เอเค ๔๗ ไปยังสิ่งต้องสงสัยว่าเป็นคนซุ่มยิงตรงระเบียงชั้นสามของอาคาร
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งตั้งอยู่ตรงปากถนนตะนาวต่อกับถนนราชด าเนิน จากการตรวจสอบ
ในเวลาต่อมาพบว่าน่าจะเป็นภาพของต้นปาล์ม และที่ปรากฏเป็นเหมือนควันออกจากปลายกระบอกปืนนั้น 
น่าจะเป็นฝุ่นของผนังปูนของอาคารที่แตกฟุ้งกระจายออกมาเมื่อถูกยิงด้วยกระสุนปืน กองพิสูจน์หลักฐาน
พบรอยกระสุนบนก าแพงขอบระเบียงดังกล่าวหลายจุด โดยพบหลักฐานว่าบางจุดเป็นรอยที่ถูกยิงด้วย
ลูกกระสุนปลย. ชนิดเอเค ๔๗ พบร่องรอยกระสุน ปลย.  ยิงจากสี่แยกคอกวัวไปในถนนตะนาว
ทิศทางวงเวียนวัดบวรนิเวศวิหารและในทิศทางกลับกัน และยิงจากถนนตะนาวเข้าไปในถนนข้าวสาร
และในทิศทางกลับกัน โดยร่องรอยของกระสุนที่ยิงออกมาจากทางวงเวียนวัดบวรนิเวศวิหารและถนน
ข้าวสาร มีทั้งในแนวเฉียงขึ้นและในแนวระนาบ ไม่พบร่องรอยกระสุนที่ยิงลงมาจากที่สูง เจ้าหน้าที่
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติพบหลุมระเบิดทั้ง
บนผิวจราจรและทางเท้าของถนนตะนาว ตั้งแต่บริเวณแยกถนนข้าวสารไปจนถึงวงเวียนวัดบวรนิเวศ
วิหารทั้งสิ้น ๘ จุด  แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นระเบิดชนิดใด นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจ
อาวุธปืน กองพิสูจน์หลักฐานกลางยังพบรอยกระแทกและรอยสะเก็ดที่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดจากลูก
ระเบิดเอ็ม ๗๙ อีกจ านวน ๒ จุดที่ฝาปิดกระบะท้ายรถยนต์บรรทุกเล็ก และป้ายโฆษณาสายการบิน
แอร์เอเชียที่แขวนอยู่หน้าอาคารพาณิชย์ โดยมีวิถีการยิงจากสี่แยกคอกวัวไปทางวงเวียนวัดบวรนิเวศ
วิหาร และยังพบร่องรอยที่เกิดจากสะเก็ดระเบิดอีกหลายแห่ง เหตุการณ์ความรุนแรงที่สี่แยกคอกวัว
ท าให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต ๑ คนจากสะเก็ดระเบิดเอ็ม ๗๙ คือ สิบเอกอนุพนธ์ หอมมาลี  
มีเจ้าหน้าที่ทหารหลายคนบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด และ ๒๘ คนบาดเจ็บจากลูกกระสุนปืนเล็กยาว
ด้วย๑๔๒   
 ๓) ในสภาพที่มีการชุลมุนจากการที่เจ้าหน้าที่ทหารถูกโจมตีด้วยอาวุธสงคราม
โดยคนชุดด า ปรากฏภาพวีดิโอและประจักษ์พยานว่า เจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่บนถนนตะนาวด้านวงเวียน
วัดบวรนิเวศวิหาร และในถนนข้าวสารยิง ปลย. ไปทางสี่แยกคอกวัว๑๔๓ และกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
พบร่องรอยจ านวนมากของกระสุนจริงที่ยิงจาก ปลย.  มาจากทิศทางที่ทหารปฏิบัติการอยู่ ทั้งการยิง
ในแนวเฉียงขึ้นและในแนวระนาบ มายังบริเวณสี่แยกคอกวัวที่มีผู้ชุมนุมและการปรากฏตัวของคนชุด
ด าอยู่  มีร่องรอยกระสุนที่ยิงจากทิศทางดังกล่าวไปยังอาคารและระเบียงอาคารส านักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลซี่งเป็นจุดเดียวกับที่ปรากฏภาพวีดิโอของสิ่งต้องสงสัยว่าเป็นคนซุ่มยิงดังที่ได้กล่าวแล้วใน
ข้อ  ๒ .๓.๒.๗ (๒) เหตุการณ์สี่ แยกคอกวัว  มีผู้ ชุมนุมเสียชีวิตจากกระสุนปืนอย่ างน้อย  
๘ คน คือ นายสวาท วางาม นายเทิดศักดิ์ ฟุ้งกลิ่นจันทร์ นายธวัฒนะชัย กลัดสุข นายไพรศล ทิพย์ลม  
นายอ าพน ตติยรัตน์ นายอนันต์ สิริกุลวาณิชย์ นายบุญธรรม ทองผุย นายสมศักดิ์ แก้วสาร และ 
ผู้ชุมนุมบาดเจ็บจ านวนมาก 

                                                 
๑๔๒ สรุปเหตุการณ์วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ที่สี่แยกคอกวัว โดย บก.ควบคุมที่ ๑ ร.๒ รอ. 
๑๔๓ ทั้งนี้ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๕๙ อ้างถึงในเอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๑๒ - ๑๑๓ ระบุว่า “จากกรณีคนร้ายใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่และประชาชน 
ผู้บริสุทธิ์ เพื่อให้การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพจึงให้ก าลังของทุกหน่วยรักษาแนว ณ ที่มั่นปัจจุบันตั้งแต่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๒๐.๓๐ น. เป็นต้นไป และพิจารณาใช้อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนตามขั้นตอน รวมทั้งใช้อาวุธ
เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นเพื่อป้องกันตนเองและประชาชนผู้บริสุทธ์ิ” และยังได้ก าหนดแนวทางการใช้อาวุธเมื่อปรากฏ
ภัยคุกคามอย่างชัดเจนและให้เล็งในส่วนล่างของร่างกายเพื่อยับยั้งการกระท าของกลุ่มติดอาวุธ 



 ๑๐๒ 

 ๔) หลังจากเกิดการปะทะกันด้วยอาวุธอย่างหนักแล้ว นายทหารผู้บังคับ
หน่วยได้ขอถอนก าลังกลับเข้าไปที่สโมสรทหารบก ขณะก าลังถอนก าลังและช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บ 
กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนก็เคลื่อนมาปิดทางด้านข้างของวัดบวรนิเวศวิหาร ล้อมและรุมท าร้ายเจ้าหน้าที่
ทหารที่บาดเจ็บขณะก าลังส่งโรงพยาบาล ท าให้เจ้าหน้าที่หลายคนได้รับบาดเจ็บ บางคนได้รับความ
ช่วยเหลือจากชาวชุมชน ถอดเครื่องแบบหรือเปลี่ยนเป็นชุดพลเรือนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกรุมท าร้าย 
 

 
ภาพที่ ๓ ภาพคนชุดด าบริเวณหน้าร้านเบอร์เกอร์คิงส ์ก าลังยิงปืนไปในทิศทางถนนตะนาวซ่ึงมี
เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่ โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนให้

ความเห็นว่าเป็น ปลย.๑๔๔ ทั้งนี้ไม่สามารถยืนยันแห่งท่ีมาของภาพได้  
แต่ภาพดังกล่าวได้ถูกน าไปเผยแพร่อย่างแพร่หลายโดยฝ่ายต่างๆ 

 ๒.๓.๒.๘ ความรุนแรงในเหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา  

 ๑) การเคลื่อนก าลังเจ้าหน้าที่ทหารที่ซึ่งมีโล่ กระบอง และปืนลูกซองอยู่
ด้านหน้า และ ปลย. อยู่ด้านหลัง พร้อม รถยนต์สายพานล าเลียงหุ้มเกราะ เข้าควบคุมพ้ืนที่ถนน
ดินสอ หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาในช่วงเย็นของวันที่ ๑๐ เมษายน  เกิดการเผชิญหน้าและผลักดันกันกับ
ผู้ชุมนุม นปช. ที่น าสิ่งของมาขวางทาง  ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่ปรากฏ
ว่ามกีารปะทะรุนแรง 
 ๒) เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพ้ืนที่และ
เดินทางกลับบ้าน ขณะที่ผู้ชุมนุมโบกธงชาติไปมาและบอกต่อกันว่ามีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ ขณะที่
เฮลิคอปเตอร์บินวนโดยรอบพร้อมกับทิ้งแก๊สน้ าตาลงมาเป็นระยะ จนเมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น. 
เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ด้านหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งผู้ชุมนุมได้ขว้างปาแก๊สน้ าตาและสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ใช้ 
โล่ กระบอง แก๊สน้ าตา ก่อนเกิดเหตุระเบิด มีแสงเลเซอร์สีเขียวส่องไปทางเจ้าหน้าที่ทหาร และ
เจ้าหน้าที่ทหารใช้ ปลย. ยิงขึ้นฟ้าไปทางผู้ชุมนุมและที่ปีกของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยใช้กระสุน
จริง สังเกตได้จากเสียงปืนและลูกปืนที่กระทบกับปีกอนุสาวรีย์ บางลูกได้เลยไปตกในชุมชนฝั่งใต้ของ

                                                 
๑๔๔

 
๑๔๔Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS 
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 ๑๐๓ 

ถนนราชด าเนินกลาง ซึ่งอยู่ด้านตรงข้ามกับบริเวณที่เจ้าหน้าที่อยู่ มีชาวชุมชนได้รับบาดเจ็บหลายคน๑๔๕ 
ยังปรากฏภาพถ่ายปลอกกระสุนปืนที่เก็บได้จากบริเวณที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้เป็นจ านวนมาก 
เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้มีผู้ชุมนุมนับสิบคนปีนเข้าไปในบ้านไม้โบราณหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่บนถนนดินสอ 
ฝั่งตรงข้ามกับประตูทางเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา โดยปีนข้ามรั้วบ้านมาจากด้านข้างซึ่งติดกับสวนหย่อม
ริมวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  ข้างร้าน Sidewalk Cafe ใช้น้ าในบ้านล้างแก๊สน้ าตาและพากัน
ออกไปทางรั้วด้านหลังบ้าน๑๔๖ 
 ๓) ในประเด็นการซุ่มยิงจากอาคารโรงเรียนสตรีวิทยานั้น ในช่วงที่มีการปะทะ
บริเวณถนนดินสอของวันที่ ๑๐ เมษายน ผู้ชุมนุมคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงขณะร่วมชุมนุม
อยู่บนฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในค่ าของวันดังกล่าว ได้ให้ข้อเท็จจริงว่าก่อนเกิดระเบิดที่หน้า
โรงเรียนสตรีวิทยามีการยิงมายังบริเวณฐานและปีกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และหลังเกิดเหตุระเบิดไม่นาน 
ตนได้มองขึ้นไปบนอาคารชั้นสูงสุดของโรงเรียนสตรีวิทยาเห็นคนเป็นเงาวิ่งไปมา ๓ คน เมื่อหันกลับไปทาง
เวทีสะพานผ่านฟ้าจึงถูกยิงเข้าที่แขนขวาจากด้านหลังทะลุด้านหน้า๑๔๗ และผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศ
อีกคนหนึ่งให้ข้อเท็จจริงว่าหลังจากเกิดเหตุระเบิดยังมีการยิงมาจากบนอาคารโรงเรียนสตรีวิทยาและ
มีผู้ชุมนุมชี้ขึ้นไปบนอาคาร๑๔๘ นอกจากนี้ในช่วงดึกเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารได้ถอนก าลังไปแล้ว มีผู้ชุมนุม
กลุ่มหนึ่งพยายามที่จะเข้าไปค้นโรงเรียนสตรีวิทยา แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนและ
หัวหน้าต ารวจจากกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค ๓ ที่ใช้โรงเรียนเป็นที่พักไม่อนุญาต และขอให้ นปช. 
มาตรวจค้นในตอนเช้า ทาง ศอฉ. และเจ้าหน้าที่ทหารยืนยันว่า ในวันที่ ๑๐ เมษายน ยังไม่มีค าสั่งให้
วางก าลังบนที่สูง ทั้งทางโรงเรียนสตรีวิทยาก็ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปในบริเวณโรงเรียน  
แม้เมื่อเจ้าหน้าที่ถูกโจมตี ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วก็ตาม ก่อนและในวันเกิดเหตุ มีเจ้าหน้าที่
ต ารวจจากกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค ๓ ประมาณ ๑๐๐ คน ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้พักอยู่ที่โรงอาหารและห้องประชุมซึ่งอยู่ชั้นล่างของอาคารโรงเรียน  
จากถ้อยค าของผู้บังคับหน่วย ในช่วงเย็นวันเกิดเหตุ ได้ก าชับให้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
โรงเรียนปิดประตูห้ามคนเข้าออก ตนและเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่เห็นว่ามีผู้แปลกปลอมเข้าไปในบริเวณ
โรงเรียนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ต ารวจคนดังกล่าวไม่ยืนยันว่ามีผู้ใดอยู่บนอาคารหรือไม่
เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปบนอาคารเรียน แต่ก็มิได้สังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ  

 ๒.๓.๒.๙ การปะทะกันที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา 

๑)  เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. ภายหลังทราบว่าเจ้าหน้าที่ทหารถูกโจมตีด้วย
อาวุธสงครามที่บริเวณสี่แยกคอกวัว พล.ต.วลิต โรจนภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษา
พระองค์ (พล.ร.๒ รอ.) ซึ่งควบคุมก าลังพลอยู่บนถนนดินสอหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา จึงประชุม
ผู้บังคับบัญชาที่ด้านหลังรถยนต์สายพานล าเลียงหุ้มเกราะ.หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาเพ่ือเตรียมการถอน
ก าลัง๑๔๙ ระหว่างนั้น พ.อ.ธรรมนูญ วิถี ได้ลุกขึ้นไปก าชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ด้านหน้าให้วางก าลัง
                                                 

๑๔๕ ข้อมูลจากการบันทึกค าบอกเล่าของชาวชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบ , โครงการบันทึกค าบอกเล่า 
(Statement Taking) โดย คอป. 

๑๔๖ สัมภาษณ์ผู้ดูแลบ้านเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๔๗ ผู้ชุมนุม, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ 
๑๔๘ สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ, วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๔๙ พ.อ.ธรรมนูญ วิถี, ผู้อ านวยการกองยุทธการ จากการเข้าให้ข้อมูลกับ คอป. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 



 ๑๐๔ 

อย่างหนาแน่น เพราะเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมด้านหน้าเปลี่ยนเป็นกลุ่มชายฉกรรจ์มาพร้อมกับรถเครื่องขยาย
เสียงขนาดใหญ่กลบเสียงสั่งการของทหาร ขณะที่ตนก าลังจะกลับมานั้น ได้เกิดระเบิดขึ้น ๑ ลูก 
บริเวณวงประชุมของผู้บังคับบัญชา และมีอีก ๑ ลูกต่อมาในเวลาไล่เลี่ยกันจากการตรวจสอบสถานที่
เกิดเหตุของอนุกรรมการฯและวิเคราะห์ภาพถ่ายคลิปจากกล้องวงจรปิดโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ 
นิติวิทยาศาสตร์ด้านภาพจากต่างประเทศ ประกอบกับภาพคลิปวีดิโออ่ืนๆ พบว่ามีผู้ขว้างระเบิดควัน
ไปยังกลุ่มทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว แล้วขว้างระเบิดสังหาร ๒ ลูก ใส่กลุ่มนายทหาร
ระดับผู้บังคับบัญชาที่ก าลังประชุมกันอยู่ ระเบิดลูกแรกระเบิดในเวลาประมาณ ๒๐.๔๔.๕๗ น. และ
ลูกที่สองระเบิดตรงจุดใกล้กันในเวลาประมาณ  ๒๐.๔๕.๓๑ น. เจ้าหน้าที่ทหารแจ้งว่าก่อนเหตุระเบิด 
มีแสงเลเซอร์สีเขียวส่องมาที่เป้าหมายก่อน การตรวจสอบสถานที่เกิด เหตุโดยกองพิสูจน์หลักฐาน
กลางเชื่อได้ว่าระเบิดทั้งสองลูกนั้นเป็นระเบิดขว้างชนิดเอ็ม ๖๗ นอกจากระเบิดขว้างชนิดเอ็ม ๖๗  
ทั้งสองลูกนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่ทหารยังยืนยันว่าถูกโจมตีด้วยลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ อีกหลายลูก แต่กอง
พิสูจน์หลักฐานกลางและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ไม่ยืนยันว่ามีการยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าไปในถนน
ดินสอหรือไม่ 

  

 
ภาพที่ ๔ ภาพวีดิโอระเบิดลูกแรก  

วิเคราะห์เปรียบเทียบเวลากับภาพกล้องวงจรปิด (ภาพมุมล่างขวาเปรียบเทียบเวลากับ
ภาพมุมล่างซ้าย) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านภาพจากต่างประเทศ (Visual 

Imagery Forensic) เห็นว่าน่าจะเป็นเวลาประมาณ ๒๐.๔๔.๕๗ วินาที๑๕๐ 

                                                 
๑๕๐ Quentin Milliet, Forensic Imagery Report, 19th of June 2012 (Updated version of the 

9th of July 2012): Mandated by the Swiss Expert Pool for Civilian Peacebuilding For the Truth for 
Reconciliation Commission of Thailand (TRCT), page 26  



 ๑๐๕ 

 

๒) การโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา มีทหารเสียชีวิต ๔ คน 
ผลการชันสูตรศพพบว่าเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิด เมื่อพิจารณาประกอบกับผลการตรวจสถานที่เกิด
เหตุของกองพิสูจน์หลักฐานกลางพบว่า  ๓ คน รวมทั้ง พ.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม เสียชีวิตจากสะเก็ด
ระเบิดขว้างชนิด เอ็ม ๖๗  ส่วนอีก ๑ คน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธคนหนึ่งเห็นว่าน่าจะเสียชีวิตจาก
สะเก็ดระเบิดเอ็ม ๗๙๑๕๑ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดจ านวนมาก 
รวมถึง พล.ต.วลิต โรจนภักดี  ได้รับบาดเจ็บขาหักจากสะเก็ดระเบิดเอ็ม ๖๗ ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามี
เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากกระสุนปืน รวมทั้งไม่ปรากฏหลักฐานว่า พ .อ.ร่มเกล้า  
ธุวธรรม มีบาดแผลที่เกิดจากกระสุนปืนแต่อย่างใด 

๓) การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และข้อมูลจากผู้ที่
ดูแลบ้านไม้โบราณบนถนนดินสอฝั่งตรงข้ามกับประตูทางเข้าโรงเรียนสตรีวิทยาเชื่อว่าระเบิดขว้าง
ชนิด เอ็ม ๖๗ ทั้ง ๒ ลูกนั้นถูกขว้างออกมาจากบริเวณภายในก าแพงบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับจุดที่พ.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม ถูกระเบิด๑๕๒ ผู้ดูแลบ้านระบุว่าในช่วงหัวค่ ามีผู้ชุมนุมนับสิบคน
ปีนข้ามรั้วเข้ามาในบริเวณบ้านจากด้านวงเวียนอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตยเพ่ือหนีแก๊สน้ าตาแล้วออกไป
ทางด้านหลังบ้าน  และได้ให้ข้อมูลอีกว่าในเช้าของวันรุ่งขึ้นคือวันที่ ๑๑ เมษายน ได้พบโลหะรูปโค้ง
คล้ายกระเดื่องของระเบิดสังหารจ านวนสองอันที่พ้ืนในบริเวณสนามของบ้าน ต่อมาในเช้าวันนั้นได้มี
ชาย ๒ คนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่แต่งกายพลเรือน ขอเข้ามาตรวจภายในบริเวณบ้านและเอาวัตถุทั้ง ๒ 
ชิ้นไป ก่อนที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปถึง  
 ๔) หลังจากถูกโจมตีด้วยระเบิด เจ้าหน้าที่ทหารส่วนใหญ่จึงต้องถอนก าลัง
และพาผู้บาดเจ็บถอยไปทางสะพานเฉลิมวันชาติ แต่ยังมีรถยนต์สายพานล าเลียงหุ้มเกราะ  ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ทหารอยู่ในรถและยังมีเจ้าหน้าที่ทหารบางคนที่ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ด้านหน้าซึ่งมีผู้ชุมนุม
ห้อมล้อมอยู่จ านวนมาก จากการตรวจสอบจากภาพวีดิโอ และจากข้อมูลจากผู้ชุมนุม และผู้สื่อข่าว
ต่างประเทศ พบเจ้าหน้าที่ทหารบางคนบนถนนดินสอด้านสะพานวันชาติ ใช้ ปลย. ยิงมาทางด้าน  
วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งมีผู้ชุมนุมอยู่หนาแน่น สอดคล้องกับผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ของกองพิสูจน์หลักฐานกลางและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่พบร่องรอยกระสุน ปลย. ยิงมาในลักษณะ
ดังกล่าวจ านวนมาก เฉพาะบนถนนดินสอมีทั้งหมด ๑๒๐ รอย ยืนยันได้ว่าเป็นรอยจากกระสุนปืน
ความเร็วสูง ๑๑๔ รอย  โดย ๔๒ รอยอยู่ในระดับต่ ากว่า ๑๗๐ ซม. ไม่พบร่องรอยกระสุนปืนที่ยิงไป
ในทิศทางสวนกันแต่อย่างใด นักวิชาการซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎการใช้ก าลังตั้งข้อสังเกตว่า  
ในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ทหารถูกโจมตีด้วยระเบิดโดยไม่ทันได้ตั้งตัวจนมีผลท าให้ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงบาดเจ็บและบางคนเสียชีวิตนั้น อาจท าให้การปฏิบัติและการใช้อาวุธของทหารเป็นไปอย่าง
สับสนและไร้การควบคุม๑๕๓  จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ชุมนุมเสียชีวิตโดยสามารถยืนยันว่าเสียชีวิต

                                                 
๑๕๑ ความเห็น พล.ต.ท.อัมพร จารุจินดา จากการดูภาพถ่ายศพ, ภาพถ่ายบาดแผลและรายงานการชันสูตร

พลิกศพของเจ้าหน้าที่ทหารที่เสียชีวิตจากการถูกระเบิดบริเวณถนนดินสอ จากการเข้าให้ข้อมูลกับ คอป . เมื่อวันที่ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๑๕๒ จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลบ้านเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ และรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่  
อ.๓๓๖/๒๕๕๓ ของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๑๕๓ การประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง การจัดการการชุมชน: การป้องกันการใช้ความรุนแรง  การควบคุมฝูงชน
อย่างมีประสิทธิภาพ กฎในการใช้ก าลัง วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 



 ๑๐๖ 

จากเหตุการณ์ความรุนแรงหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาอย่างน้อย ๕ คน โดยเสียชีวิตจากกระสุนปืน
ความเร็วสูงคือ นายวสันต์ ภู่ทอง นายทศชัย เมฆงามฟ้า นายจรูญ ฉายแม้น นายยุทธนา ทองเจริญพูลพร 
และช่างภาพชาวญี่ปุ่นอีก  ๑ คน คือ นายฮิโรยูกิ มูราโมโตะ และยังมีผู้ชุมนุมบาดเจ็บจ านวนมาก  
 ๕) ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์รุนแรง บริเวณการชุมนุมที่ถนนราชด าเนินยังคงมี
การปราศรัย ในลักษณะที่เป็นการปลุกเร้าให้ผู้ชุมนุมต่อต้านเจ้าหน้าที่ทหารและประกาศระดมก าลัง
ไปช่วยผู้ชุมนุมท่ีจุดปะทะแม้ในขณะที่เกิดความรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตแล้ว ก็ยังคงมีการปราศรัยปลุก
เร้าในลักษณะดังกล่าวต่อไป๑๕๔ 
 ๖) ภายหลังจากการปะทะจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก 
นายทหารระดับผู้บังคับบัญชาที่ยังปฏิบัติหน้าที่ได้๑๕๕ ได้ประสานไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร คนหนึ่งของพรรคเพ่ือไทยที่เดินตามกลุ่ม นปช . เข้ามา เพ่ือเจรจายุติการปะทะ
ทั้งหมด และนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยได้รับการติดต่อจาก  
นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จนมีการเจรจาตกลงถอยกันทั้งสองฝ่าย ศอฉ . จึงได้
ประกาศว่าทั้งสองฝ่ายถอยและมีระยะห่างจากกันทันทีเพ่ือยุติความรุนแรง๑๕๖ เหตุการณ์จึงสงบลง 

  ๒.๓.๒.๑๐ ในวันที่ ๑๐ เมษายน พบการปรากฏตัวของ พล .ต. ขัตติยะ สวัสดิผล  
ในช่วงเย็นประมาณ  ๑๖.๔๐ น. ในหมู่ผู้ชุมนุม นปช. พร้อมกับนายยศวริศ ชูกล่อม แกนน า นปช .  
คนหนึ่ง ที่บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ผู้ชุมนุมยึด
อาวุธของเจ้าหน้าที่ทหารบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ช่วงเย็นก่อนเหตุการณ์ปะทะหน้าโรงเรียน
สตรีวิทยา มีผู้พบพล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ที่หน้าร้านแมคโดนัลด์ วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  
และเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. หลังการปะทะ มีผู้สื่อข่าวต่างประเทศพบพล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล  
นั่งรถตู้โฟล์คสวาเกนสีน้ าเงินมาลงที่หน้าร้านแมคโดนัลด์ และเดินเข้าไปในถนนดินสอ นอกจากนี้ใน
วันที่ ๑๑ เมษายน ในช่วงเย็นถึงค่ า พล.ต. ขัตติยะ ได้ไปส ารวจสถานที่เกิดเหตุที่บริเวณสี่แยกคอกวัว
และหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา โดยมีนายเมธี อมรวุฒิกุล ร่วมเดินตรวจด้วย โดยพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล 
ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ โดยมีการกล่างถึงกองก าลังไม่ทราบฝ่ายหรือนักรบโรนินว่าเป็นผู้ยิง
ตอบโต้เจ้าหน้าที่ทหาร ทั้งนี้นายเมธี ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ในเวลาต่อมายังให้ปากค าต่อพนักงาน
สอบสวนว่า ตนอยู่ในเหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา โดยอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วย 

 

 

                                                 
๑๕๔ ภาพวีดิโอการปราศรัยที่เวทีสะพานผ่านฟ้า โดยมีผู้ปราศรัยเช่น นายสุพร อัตถาวงศ์ (แรมโบ้อีสาน) 

นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง เวลาตามภาพระบุเวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น., รายงานคณะท างานที่ ๒, ข้อมูลเอกสาร
และจากการสัมภาษณ์ทหาร, และบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าให้ข้อมูลกับ คอป. ระบุว่าแกนน าที่ไปปรากฏตัวบน
ถนนราชด าเนินในช่วงที่มีการปะทะ คือ นายขวัญไชย ไพรพนา , นายยศวริศ ชูกล่อม (เจ๋ง ดอกจิก), นายอริสมันต์ 
พงษ์เรืองรอง และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 

๑๕๕ พ.อ.ธรรมนูญ วิถี, ผู้อ านวยการกองยุทธการ จากการเข้าให้ข้อมูลกับ คอป. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
๑๕๖ บันทึกการเข้าให้ข้อมูลของนายจาตุรนต์ ฉายแสง, การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และค้นหา

ความจริง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕, วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, กองบรรณาธิการ ส านักข่าว ส านักเครือข่ายสื่อ
สาธารณะและส านักส่งเสริมการมีสว่นร่วม สสท., ผู้รวบรวมเรียบเรียง, ผ่านฟ้าถึงราชประสงค์ บันทึกคนข่าวทีวีไทย, 
(กรุงเทพฯ: บจ.พริ้น ซิตี้, ๒๕๕๓), หน้า ๓๑๗. 



 ๑๐๗ 

 ๒.๓.๒.๑๑ การเสียชีวิตของนายฮิโรยูกิ มูราโมโตะ 

 เหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา ท าให้ช่างภาพชาวญี่ปุ่นจากส านักข่าว
รอยเตอร์ คือนายฮิโรยูกิ มูราโมโตะ เสียชีวิต จากการตรวจสอบภาพวีดิโอที่นายมูราโมโตะถ่ายเอง
และของนักข่าวต่างประเทศ พบว่าก่อนเวลาเกิดเหตุระเบิดมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ชุมนุม
และเจ้าหน้าที่ทหาร โดยผู้ชุมนุมขว้างปาขวดน้ าและสิ่งของต่างๆ ใส่เจ้าหน้าที่  ซึ่งใช้โล่ กระบอง แก๊ส
น้ าตา เพ่ือผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมนั้น ช่างภาพชาวญี่ปุ่นคนดังกล่าวอยู่ ในแถวของเจ้าหน้าที่และได้
ถ่ายภาพขณะเกิดเหตุระเบิดต่อมานายมูราโมโตะได้เดินขึ้นหน้ามาทางกลุ่มผู้ชุมนุมและหันไปถ่ายภาพ
ทางอาคารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสตรีวิทยา เยื้องไปทางสะพานเฉลิมวันชาติซึ่งเป็นภาพสุดท้ายที่
ปรากฏ ถ่ายเมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๕๓ น. ภาพกล้องวงจรปิดจากหน้าร้านแมคโดนัลด์ปรากฏภาพ
กลุ่มบุคคลและผู้สื่อข่าวห้อมล้อมผู้ได้รับบาดเจ็บที่ถูกหามออกมาจากถนนดินสอเวลาประมาณ 
๒๐.๕๕ น. นายมูราโมโตะถูกยิงขณะอยู่บนทางเท้ากับทางม้าลายหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ
อิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านภาพจากต่างประเทศเห็นว่า นายมูราโมโตะน่าจะถูกยิงช่วงระหว่างเวลา 
๒๐.๕๓.๕๐ วินาที - ๒๑.๐๑.๓๔ วินาที๑๕๗  จากการตรวจภาพบาดแผล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธท่าน
หนึ่งมีความเห็นว่า มีความเป็นไปได้ว่าช่างภาพดังกล่าวน่าจะถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดที่ใหญ่กว่า
กระสุน ๕.๕๖ มม. (กระสุนปืนเอ็ม ๑๖ หรือ ทราโว ที่กองทัพใช้)๑๕๘ แต่ผู้เชี่ยวชาญจากกองสรรพาวุธ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนจากต่างประเทศเห็นว่า ไม่สามารถระบุขนาด
กระสุนจากบาดแผลได้ แต่ก็เห็นว่ามีความเป็นได้ว่าจะเป็นขนาดกระสุนที่ใหญ่กว่าขนาด ๕.๕๖ มม.  
อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานว่า ขณะที่ถูกยิงช่างภาพญี่ปุ่นอยู่ในท่วงท่าหรือหันหน้าไปทางทิศใด จึงไม่
สามารถยืนยันได้ว่ากระสุนปืนยิงมาจากทิศทางใด โดยนาย  มูราโมโตะล้มนอนหงาย หันหัวไปทาง
โรงเรียนสตรีวิทยา ทางป้ายที่เขียนว่าโรงเรียนดีเด่น “ปลายเท้าชี้ไปทางตึกสูงบ้านไม้หลังถนน
ดินสอ๑๕๙” ดังปรากฏตามภาพแผนที่เกิดเหตุโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษตามค าให้การของดาบต ารวจ
ชาตรี อุตสาหรัมย์ พยานในที่เกิดเหตุ ผลการชันสูตรระบุว่าถูกยิงด้วยกระสุนความเร็วสูง โดยมีทิศ
ทางการยิงเข้าหน้าอกซ้ายเฉียงขึ้นบนเล็กน้อยทะลุออกด้านหลังของต้นแขนขวา  โดยปกตินายมูราโม
โตะแบกกล้องถ่ายภาพบนไหล่ขวา หากวิถีกระสุนมาจากด้านสะพานเฉลิมวันชาติที่เจ้าหน้าที่ทหารอยู่ 
ขณะถูกยิงนายมูราโมโตะจะต้องหันหน้าไปทางฝั่งตรงข้ามกับประตูทางเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา เฉียงไป
ทางสะพานเฉลิมวันชาติเล็กน้อย  บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาพบรอยกระสุนปืน ๑ รอยที่บริเวณ
เสาไฟฟ้าส่องสว่าง หัวมุมถนนดินสอ-วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไดย ฝั่งโรงเรียนสตรีวิทยา โดยกลุ่ม
งานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐาน และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เห็นว่ามีทิศ
ทางการยิงมาจากถนนดินสอฝั่งตรงข้ามเยื้องไปทางสะพานเฉลิมวันชาติ และรอยกระสุนที่กิ่งไม้
ตรงหน้าป้ายโรงเรียนดีเด่นของโรงเรียน โดยกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กองพิสูจน์
หลักฐาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ความเห็นว่า เป็นรอยที่เกิดจากลูกกระสุนปืนไม่ทราบชนิด  

                                                 
๑๕๗ Quentin Milliet, Forensic Imagery Report, 27th of June 2011 : Case: Death of Mr. 

HIROYUKI MURAMOTO on the 10th April 2010,page 11 
๑๕๘ ความเห็น พล.ต.ท.อัมพร จารุจินดา จากการเข้าให้ข้อมูลกับ คอป. เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕, 

อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนกองบัญชาการ ต ารวจนครบาลให้ข้อมูลว่า จากการสอบถามแพทย์นิติเวช มี
ความเห็นว่า เนื้อเยื่อของมนุษย์มีความยืดหยุ่น จึงท าให้สรุปได้ยากว่าบาดแผลเกิดจากกระสุนปืนชนิดใด 

๑๕๙ ส านวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีพิเศษท่ี ๖๑/๒๕๕๓ 



 ๑๐๘ 

และขนาด มีทิศทางการยิงมาจากถนนดินสอฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสตรีวิทยา๑๖๐ นอกจากนี้สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ยังพบรอยกระสุนอีก ๑ รอยที่ต้นไม้อีกต้น รอยกระสุนบนก าแพงรั้วของโรงเรียน บนตู้
โทรศัพท์ และเสาป้ายจราจรหน้าโรงเรียน ซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เห็นว่ามีทิศทางการยิงมาจาก
ถนนดินสอมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

 
 

ภาพที่ ๕ แผนที่สถานที่เกิดเหตุจากค าให้การของ ดาบต ารวจชาตรี อุตสาหะรัมย์ 
ประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุ 
ที่มา: กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
 
 
 

 
 

                                                 
๑๖๐ จากการตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 



 ๑๐๙ 

 

 
ภาพที่ ๖ ภาพวีดิโอนาทีสุดท้ายในกล้องของช่างภาพญี่ปุ่น  

วิเคราะห์เปรียบเทียบเวลากับภาพกล้องวงจรปิด (ภาพมุมล่างซ้าย) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติ
วิทยาศาสต์ด้านภาพจากต่างประเทศ เห็นว่าน่าจะเป็นเวลาประมาณ ๒๐.๕๓.๗๒ วินาที๑๖๑ 

 ๒.๓.๒.๑๒ การเสียชีวิตของนายวสันต์ ภู่ทอง 

 จากการตรวจสอบภาพคลิปวีดิโอและผู้อยู่ในเหตุการณ์ พบว่านายวสันต์  
ภู่ทอง ถูกยิงในเวลาและจุดที่ใกล้เคียงกับที่ช่างภาพญี่ปุ่นถูกยิง จากการตรวจสอบภาพวีดิโอขณะ 
นายวสันต์ถูกยิง ผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านภาพจากต่างประเทศเห็นว่า นายวสันต์น่าจะ
ถูกยิงเวลาประมาณ ๒๐.๕๗.๐๘ วินาที๑๖๒ ตรงบริเวณทางม้าลายหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา หลังจากที่มี
การระเบิดและทหารส่วนใหญ่ได้ถอนก าลังไปทางสะพานเฉลิมวันชาติ โดยนายวสันต์ ภู่ทอง ถูกยิง
ด้วย ปลย. เข้าที่บริเวณด้านหลังศีรษะ ทะลุด้านหน้า มีวิถีการยิงมาจากด้านสะพานเฉลิมวันชาติที่
เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่ ขณะที่นายวสันต์ ภู่ทอง หันหน้าไปทางสวนหย่อมข้างร้านอาหาร 
Sidewalk Cafe ริมวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ทันทีที่ถูกยิงที่เข่าได้ทรุดลงและหงายหลังล้มลง
ไปในทิศทางสะพานเฉลิมวันชาติ โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจาก
ต่างประเทศเห็นว่าจากลักษณะภาพบาดแผลที่ศีรษะถูกท าลายมากน่าจะเป็นกระสุนขนาดใหญ่ เช่น 
                                                 

๑๖๑ Quentin Milliet, Forensic Imagery Report, 19th of June 2012 (Updated version of the 9th of 
July 2012): Mandated by the Swiss Expert Pool for Civilian Peacebuilding For the Truth for Reconciliation 
Commission of Thailand (TRCT), page 27 

๑๖๒ Quentin Milliet, Forensic Imagery Report, 19th of June 2012 (Updated version of the 9th of 
July 2012): Mandated by the Swiss Expert Pool for Civilian Peacebuilding For the Truth for Reconciliation 
Commission of Thailand (TRCT), page 28 



 ๑๑๐ 

๗.๖๒ x ๕๑ มม.๑๖๓ (๗.๖๒ นาโต้) และทิศทางการล้มของผู้ที่ถูกยิงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับทิศทางวิถี
กระสุน 

 ๒.๓.๒.๑๓ ผู้ชุมนุมควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ทหาร ยึด ท าให้เสียหายซึ่งยุทธภัณฑ์ และ 
ยานยนต์จ านวนมากและท าร้ายทหารที่ได้รับบาดเจ็บ 

  ๑) ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา นอกจาก  
ผู้ชุมนุม ช่างภาพชาวญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต  และมีผู้บาดเจ็บจ านวนมากแล้ว จากการ
ตรวจสอบยังปรากฏว่า ผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งได้ท าลายรถยนต์สายพานล าเลียงหุ้มเกราะจ านวนวนมาก 
นอกจากนั้นผู้ชุมนุมยังได้ยึดอาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ของทางราชการจ านวนหนึ่งไปจากยานยนต์ 
ดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ทหารโดยผู้ชุมนุมน าอาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ไปมอบไว้ที่เวที นปช.สะพานผ่าน
ฟ้าลีลาศ ซึ่งรวมถึงปลย. ๑ กระบอก ปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖ จ านวน ๙ กระบอก ชนิดทราโว จ านวน ๑๓ 
กระบอก ปืนลูกซอง ๑๐ กระบอก ปืนพกสั้นขนาด .๔๕ จ านวน ๑ กระบอก และยุทโธปกรณ์อ่ืน ๆ 
อีกจ านวนหนึ่ง ปรากฏว่าอาวุธทั้งหมดดังกล่าว ทางราชการได้คืนมาเพียง ปลย.  ชนิดเอ็ม ๑๖ 
จ านวน ๑ กระบอก โดยยึดคืนได้จากการที่เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจค้นโรงแรมเอสซีปาร์คในวันที่
เจ้าหน้าที่พยายามจับตัวนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ ปลย. ชนิดทราโว 
อีก ๑ กระบอกยึดได้พร้อมกับการจับกุมนายเมธี อมรวุฒิกุล เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ และปลย.  
ชนิดทราวโว่อีก ๑ กระบอก พร้อมซองกระสุนจ านวน ๖ ซอง ยึดคืนได้จากการตรวจค้นโรงแรมสวัสดี
หลังสวนอินน์ ใกล้สี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓๑๖๔ นอกจากนั้นทางราชการยัง
ไม่ได้รับคืน๑๖๕ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบพบว่าปืนทั้ง ๓ กระบอกดังกล่าวเป็นปืนที่ 
ถูกผู้ชุมนุมยึดไปจากเจ้าหน้าที่ทหารในเหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

                                                 
๑๖๓ โดยผู้เช่ียวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนให้ความเห็นว่าเนื่องจากไม่มีภาพถ่าย

การชันสูตรจึงไม่สามารถระบุชนิดกระสุนได้ แต่จากภาพถ่ายผู้เสียชีวิตดูจากลักษณะบาดแผลเห็นว่าน่าจะเป็น
กระสุนที่ใหญ่กว่ากระสุน ๕.๕๖ มม. หรือ ๗.๖๒ x ๓๙ มม.(๗.๖๒ โซเวียตซึ่งเป็นประสุนที่ใช้กับปืนเอเค ๔๗) 
อ้างอิงจาก Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION 
FOR THE TRCT, June 21st 2012, page 9, 46 

๑๖๔ จากการรายงานการแถลงข่าวของกองบัญชการต ารวจนครบาล โดยส านักข่าวหลายส านัก ระบุตรงกัน
ว่า พบปืนทราโว ๑ กระบอก ภายในซองกระสุน ๖ ซอง บรรจุกระสุน ๙๘ นัด นอกจากนี้ยังพบ ดาบปลายปืน ถูก
ซุกซ่อนไว้ในเอี๊ยมสีขาวซี่งมีเครื่องหมายกาชาด กระเปา๋คาดเอวซุกซ่อนอยู่ภายในฝ้าเพดานห้องน้ า ตรวจสอบภายใน
พบอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ จ านวน ๑ กระบอก กระสุนปืนลูกซองจ านวน ๘ นัด หมวกไหมพรม ๑ ใบ และ
โรงแรมดังกล่าวเป็นอาคารที่พักของนายพายัพ ปั้นเกตุ และนายขวัญชัย ไพรพณา ช่วงที่มีการชุมนุม อ้างอิงจาก
http://archive.voicetv.co.th/content/14044/%E๐%B๘%๙E%E๐%B๘%๙A%E๐%B๘%๙B%E๐%B๘%B
๗%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๘%๙๗%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%B๒%E๐%B๙%๘๒%E๐%B๘%A๗%E๐%B๙%๘๘%E
๐%B๙%๘๓%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๘%AB%E๐%B๙%๘๙%E๐%B๘%AD%E๐%B๘%๘๗%E๐%B๘%๙E%E๐%B
๘%B๑%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%๙E%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๒%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%๙E%E๐%B๘%
๘๒%E๐%B๘%A๗%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%๘D%E๐%B๘%๘A%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%A๒ , และ 
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9530000073347 ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๑๖๕ ตารางข้อมูลสรุปคดีอาวุธของทางราชการที่สูญหาย โดยการรวบรวมข้อมูลเอกสารตารางสรุปข้อมูล
คดีจากกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเข้าให้ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕และจากการตรวจสอบข้อมูลกับ
พนักงานสอบสวนในคดีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ (โทรศัพท์สอบถามข้อมูลกรณีอาวุธที่ยึดได้พร้อมกับนายเมธี 
อมรวุฒิกุล) 

http://archive.voicetv.co.th/content/14044/%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25๙A%25E๐%25B๘%25๙B%25E๐%25B๘%25B๗%25E๐%25B๘%25๙๙%25E๐%25B๘%25๙๗%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25B๒%25E๐%25B๙%25๘๒%25E๐%25B๘%25A๗%25E๐%25B๙%25๘๘%25E๐%25B๙%25๘๓%25E๐%25B๘%25๙๙%25E๐%25B๘%AB%25E๐%25B๙%25๘๙%25E๐%25B๘%AD%25E๐%25B๘%25๘๗%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๘๑%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25B๒%25E๐%25B๘%25A๒%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25๘๒%25E๐%25B๘%25A๗%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๘D%25E๐%25B๘%25๘A%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25A๒
http://archive.voicetv.co.th/content/14044/%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25๙A%25E๐%25B๘%25๙B%25E๐%25B๘%25B๗%25E๐%25B๘%25๙๙%25E๐%25B๘%25๙๗%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25B๒%25E๐%25B๙%25๘๒%25E๐%25B๘%25A๗%25E๐%25B๙%25๘๘%25E๐%25B๙%25๘๓%25E๐%25B๘%25๙๙%25E๐%25B๘%AB%25E๐%25B๙%25๘๙%25E๐%25B๘%AD%25E๐%25B๘%25๘๗%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๘๑%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25B๒%25E๐%25B๘%25A๒%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25๘๒%25E๐%25B๘%25A๗%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๘D%25E๐%25B๘%25๘A%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25A๒
http://archive.voicetv.co.th/content/14044/%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25๙A%25E๐%25B๘%25๙B%25E๐%25B๘%25B๗%25E๐%25B๘%25๙๙%25E๐%25B๘%25๙๗%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25B๒%25E๐%25B๙%25๘๒%25E๐%25B๘%25A๗%25E๐%25B๙%25๘๘%25E๐%25B๙%25๘๓%25E๐%25B๘%25๙๙%25E๐%25B๘%AB%25E๐%25B๙%25๘๙%25E๐%25B๘%AD%25E๐%25B๘%25๘๗%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๘๑%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25B๒%25E๐%25B๘%25A๒%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25๘๒%25E๐%25B๘%25A๗%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๘D%25E๐%25B๘%25๘A%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25A๒
http://archive.voicetv.co.th/content/14044/%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25๙A%25E๐%25B๘%25๙B%25E๐%25B๘%25B๗%25E๐%25B๘%25๙๙%25E๐%25B๘%25๙๗%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25B๒%25E๐%25B๙%25๘๒%25E๐%25B๘%25A๗%25E๐%25B๙%25๘๘%25E๐%25B๙%25๘๓%25E๐%25B๘%25๙๙%25E๐%25B๘%AB%25E๐%25B๙%25๘๙%25E๐%25B๘%AD%25E๐%25B๘%25๘๗%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๘๑%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25B๒%25E๐%25B๘%25A๒%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25๘๒%25E๐%25B๘%25A๗%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๘D%25E๐%25B๘%25๘A%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25A๒
http://archive.voicetv.co.th/content/14044/%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25๙A%25E๐%25B๘%25๙B%25E๐%25B๘%25B๗%25E๐%25B๘%25๙๙%25E๐%25B๘%25๙๗%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25B๒%25E๐%25B๙%25๘๒%25E๐%25B๘%25A๗%25E๐%25B๙%25๘๘%25E๐%25B๙%25๘๓%25E๐%25B๘%25๙๙%25E๐%25B๘%AB%25E๐%25B๙%25๘๙%25E๐%25B๘%AD%25E๐%25B๘%25๘๗%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๘๑%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25B๒%25E๐%25B๘%25A๒%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๙E%25E๐%25B๘%25๘๒%25E๐%25B๘%25A๗%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๘D%25E๐%25B๘%25๘A%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25A๒
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9530000073347%20๒๗


 ๑๑๑ 

    ๒) จากการตรวจสอบทั้งจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ แพทย์ทหาร 
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวชิระ และหน่วยอาสาสมัครกู้ชีพ ได้ข้อเท็จจริงที่ตรงกันว่า 
ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพยายามถอนก าลังจากถนนตะนาว ถนนข้าวสาร และถนนดินสอเพ่ือกลับที่ตั้ง 
ซึ่งอยู่ไปทางด้านทิศเหนือของที่เกิดเหตุ ได้มีผู้ชุมนุมจ านวนมากได้ปิดทางถอยและรุมท าร้ายเจ้าหน้าที่
ทหารจนได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่บางคนต้องถอดเครื่องแบบทหารออกและเปลี่ยนเป็นชุดพลเรือน
เพ่ือให้รอดพ้นจากการท าร้าย นอกจากนั้นผู้ชุมนุมที่โกรธแค้นบางคนได้แย่งตัวเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับ
บาดเจ็บจากรถยนต์ล าเลียงคนเจ็บลงมาท าร้ายด้วย ผู้ชุมนุมอีกจ านวนหนึ่งได้รุมท าร้ายเจ้าหน้าที่  
บางคนซึ่งออกมาจากรถยนต์สายพานล าเลียงหุ้มเกราะหลังจากเหตุการณ์ปะทะสงบลง รวมทั้งได้
พยายามเข้าไปในโรงพยาบาลเพ่ือค้นหาศพผู้ เสียชีวิต เช่นการพยายามเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลวชิระ๑๖๖ และติดตามไปที่โรงพยาบาลตากสิน จนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องน าตัว
เจ้าหน้าที่ทหารไปซ่อนและย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอ่ืน๑๖๗ อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ชุมนุมบางคน
พยายามห้ามปรามและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทหารที่บาดเจ็บด้วยเช่นกัน ทั้งนี้พบว่ามีการปราศรัย  
โดยแกนน าบนเวทีสะพานผ่านฟ้าเมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น. ให้ผู้ชุมนุมตามไปดูที่โรงพยาบาล 
เพ่ือค้นหาศพผู้เสียชีวิตเพราะเกรงว่าเจ้าหน้าที่ทหารจะแย่งศพไป๑๖๘ 

 ๒.๓.๒.๑๔ ผลกระทบจากเหตุการณ์สี่แยกคอกวัวและเหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา 

  ๑) เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันที่ ๑๐ เมษายน มีส่วนอย่างยิ่ง 
ในการสร้างความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและผู้ชุมนุม นปช .  
โดยต่างรู้สึกว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกกระท าด้วยความรุนแรง การปฏิบัติการของคนชุดด ามีส่วนอย่างยิ่งใน
การสร้างและยกระดับความรุนแรง โดยมีเป้าหมายเพื่อยั่วยุให้ทหารใช้อาวุธกับผู้ชุมนุมและต้องการให้
มีการเสียชีวิตเกิดข้ึน 
 ๒) หลังเกิดเหตุการณ์ ศอฉ. เริ่มใช้ค าว่า “ผู้ก่อการร้าย”  โดยกล่าวหาว่ามี
ผู้ก่อการร้ายปะปนอยู่กับผู้ชุมนุม และเชื่อว่ามาตรการที่ให้เจ้าหน้าที่ใช้เพียงอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนนั้น
ไม่เพียงพอต่อการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ จึงได้ปรับยุทธวิธีโดยให้วางก าลังเจ้าหน้าที่ให้ห่างจาก
แนวผู้ชุมนุมประมาณ ๑๕๐ เมตรเพ่ือไม่ให้ผู้ชุมนุมประชิดตัว วางหน่วยระวังป้องกันโดยพบว่ามี
เจ้าหน้าที่พร้อมปืนติดกล้อง ควบคุมพ้ืนที่สูงข่มรอบจุดวางก าลังของเจ้าหน้าที่  ศอฉ . ยังอนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ใช้กระสุนจริงเพ่ือการป้องกันตัวและประชาชนได้ตามความจ าเป็นและอย่างเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ โดยต้องปฏิบัติตามกฎการใช้ก าลังตามแนวทางของกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ ๑ 
อย่างเคร่งครัด  
  ๓) ในเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ทหารน าอาวุธ ปลย.  
และกระสุนจริงไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย หลังถูกโจมตีด้วยลูกระเบิด เจ้าหน้าที่ทหารใช้  
อาวุธ ปลย. กระสุนจริงยิงไปในทิศทางที่มีผู้ชุมนุมอยู่หนาแน่น โดยปรากฏร่องรอยกระสุนปืนจ านวน
มากดังที่ได้กล่าวมาแล้ว พบผู้ชุมนุมเสียชีวิตและบาดเจ็บจากกระสุน ปลย. หรือกระสุนความเร็วสูง  

                                                 
๑๖๖ ปรากฏตามภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณ์ 
๑๖๗ เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งได้รับบาดเจ็บและอยู่ในเหตุการณ์, ให้ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ว่าถูก

น าส่งโรงพยาบาลตากสินและผู้ชุมนุมมาล้อมโรงพยาบาลจนพยาบาลต้องพาไปหลบในห้องคลอดแล้วตอนหลังย้าย
ไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

๑๖๘ ปรากฏตามภาพวีดิโอการปราศรัยของนายสุพร อัตถาวงศ์ (แรมโบ้อีสาน) 



 ๑๑๒ 

จ านวนมาก และผู้ชุมนุมและนักข่าวพบปลอกกระสุนขนาด .๔๕ (๑๑ มม.) ของปืนพก และปลอก
กระสุนขนาด ๗.๖๒ x .๕๑ มม. (NATO) ซึ่งใช้กับอาวุธปืน Sniper Rifle SR-๒๕ และปลอกกระสุน
ขนาด ๕.๕๖ มม. ซึ่งใช้กับปืนเอ็ม ๑๖ หรือปืนทราโวด้วย๑๖๙  
  ๔) ตามความเห็นของนักวิชาการด้านกฎการใช้ก าลัง การโจมตีเจ้าหน้าที่
ด้วยอาวุธสงครามโดยคนชุดด าที่ปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมและการที่เจ้าหน้าที่ทหารถูกโจมตีโดยไม่ทัน
ได้ตั้งตัวจนมีผลท าให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงบาดเจ็บและบางคนเสียชีวิต มีผลอย่างยิ่งท าให้การปฏิบัติ
และการใช้อาวุธของทหารเป็นไปอย่างสับสนและไร้การควบคุม  
  ๕) คนชุดด าปฏิบัติการโจมตีเจ้าหน้าที่ก่อนด้วยอาวุธสงคราม โดยก่อนและ
ขณะโจมตี คนชุดด าพร้อมอาวุธสงครามอยู่ปะปนอยู่กับผู้ชุมนุม โดยผู้ชุมนุมและการ์ด นปช . ไม่ได้
ห้ามปรามหรือขัดขวางการปฏิบัติการด้วยอาวุธของคนชุดด าแต่อย่างใด ทั้งยังกลับได้รับการสนับสนุน
หรือร่วมมือจากการ์ด นปช. จ านวนหนึ่งด้วย โดยเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. มีการประกาศบนเวทีว่า 
“สามารถยึดปืนสงครามจากทหารได้เป็นจ านวนมากและจะมีคนมาช่วยเหลือผู้ชุมนุมอย่าง
แน่นอน๑๗๐” และเมื่อพิจารณาประกอบกับประสบการณ์ของผู้ชุมนุมที่เคยถูกเจ้าหน้าที่ทหารใช้ก าลัง
และอาวุธปืนสงคราม แม้จะยิงขึ้นฟ้า ในการสลายการชุมนุมเมื่อปี ๒๕๕๒จะท าให้ความเข้าใจที่ว่า
เจ้าหน้าที่ทหารใช้ก าลังปราบปรามผู้ชุมนุมมีมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าทีท่หารน ารถยนต์สายพาน
ล าเลียงหุ้มเกราะ  และอาวุธสงครามออกมาปฏิบัติการด้วย ท าให้ผู้ชุมนุมเข้าใจว่า การปฏิบัติการของ
คนชุดด าที่ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ทหาร เป็นการช่วยเหลือปกป้องผู้ชุมนุม  
  ๖) เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านข่าวกรองและด้านความมั่นคง อธิบายว่าข่าว 
การปฏิบัติของ ศอฉ. รั่วไหลและเป็นไปได้ว่ามีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน ศอฉ . ที่ให้ข้อมูลกับฝ่ายผู้ชุมนุม 
โดยแกนน า นปช. มักจะล่วงรู้แผนปฏิบัติการของ ศอฉ. ล่วงหน้า กรณีการปฏิบัติการของคนชุดด าจึง
น่าจะเป็นการปฏิบัติการที่มีการตระเตรียมและวางแผนมาเป็นอย่างดี ทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะล่วงรู้ถึง
แผนปฏิบัติการและจุดวางก าลังของเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา  
  ๗) นักกิจกรรมด้านสันติวิธีซึ่งเข้าไปสังเกตการณ์ชุมนุมในวันที่ ๑๐ 
เมษายน ให้ข้อมูลว่าได้พบกับชายซึ่งอ้างว่าตนเองว่าเป็นทหารในประจ าการและอยู่ในช่วงเวลาวันพัก
จึงเข้ามาเป็นการ์ด นปช. โดยให้ข้อมูลว่า “ในช่วงเวลาวันพัก ทหารจะตามนายที่เป็นทหารด้วยกัน
และเป็นคนที่ดูแลการ์ด นปช. มาอยู่ในพ้ืนที่ของกลุ่มการ์ด และท าหน้าที่เป็นการ์ดด้วย โดยมากัน
หลายคน”๑๗๑ 

 ๒.๓.๒.๑๕ เป็นที่น่าสังเกตว่าในวันที่ ๑๐ เมษายน ซึ่งเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง
บริเวณสี่แยกคอกวัวและหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา ได้มีผู้ก่อวินาศกรรมในกทม. และปริมณฑลหลายจุด 
โดยในช่วงเช้ามืดเวลาประมาณ ๐๓.๓๐ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าใส่รั้วกองบังคับการ
ปราบปราม กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิด
เอ็ม ๗๙ ใส่ตึกนารีสโมสร ท าเนียบรัฐบาลแต่ระเบิดไม่ท างาน เวลาประมาณ ๒๐.๑๕ น. เกิดเหตุ
คนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ใส่ห้องสีงาช้าง ชั้น ๒ ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาลแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 
                                                 

๑๖๙ ความเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านอาวุธทั้งไทยและต่างประเทศจากการตรวจสอบภาพถ่ายปลอกกระสุน
ปืนท่ีผู้ชุมนุมเก็บได้ เช่ือว่าพบในท่ีเกิดเหตุในเหตุการณ์วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 

๑๗๐ สรุปเหตุการณ์วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ บก ควบคุมที่ ๑ ร.๒ รอ., หน้า ๑๗ 
๑๗๑ นักวิชาการและนักกิจกรรมด้านสันติวิธี, เข้าให้ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ และสัมภาษณ์

เพิ่มเติมทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ 



 ๑๑๓ 

เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. เกิดเหตุการณ์วางระเบิดซีโฟร์ ๖ ลูกที่เสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๒๓๐ กิโล
โวลต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ริมถนนสายเอเชีย ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความเสียหายแต่เสาไฟฟ้าไม่ล้มลงเนื่องจากระเบิดไม่
ท างาน ๓ ลูก (โดยตรวจพบเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓)  และหลังเที่ยงคืนของวันที่ ๑๑ เมษายน  
เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ใส่บ้านพักของ พ.อ.ทรงพล นีระสิงห์ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบ้านของ 
รองผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร ได้รับความ
เสียหาย ทั้งนี้ ศอฉ. มีความเห็นว่าผู้ที่ก่อเหตุวินาศกรรมโดยการพยายามวางระเบิดท าลาย
เสาไฟฟ้าแรงสูงน่าจะมีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติการของคนชุดด าในเหตุการณ์สี่แยกคอกวัวและ
เหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา 

 ๒.๓.๒.๑๖ ต่อกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า การที่เจ้าหน้าที่ทหารจ านวนมากยังคงอยู่
ปฏิบัตกิารบริเวณสี่แยกคอกวัวและหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาในเวลามืดค่ านั้น เสี่ยงต่อการที่จะเกิดความ
รุนแรงเป็นอย่างมาก ทั้งที่เกิดจากการเข้าใจผิดระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ทหาร หรือการแทรกแซง
ของมือที่สาม ซึ่งจะโดยการรู้เห็นเป็นใจหรือสนับสนุนของแกนน าผู้ชุมนุมบางคนหรือไม่ก็ตาม กา ร
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหารในยามค่ าคืนไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง  จากการตรวจสอบ นายสุเทพ   
เทือกสุบรรณ ให้ข้อเท็จจริงว่า ผอ.ศอฉ.ได้ออกค าส่งที่ กห.๐๔๐๗.๔๕/๕๑ สั่งการให้ทุกหน่วยหยุด
ปฏิบัติการเวลา ๑๘.๑๕ น.เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์อยู่ในภาวะสับสนวุ่นวายที่
เกิดจากผู้ชุมนุมและปัญหาที่อาจสะท้อนให้เห็นถึงระบบการสื่อสารสั่งการและการวางแผนปฏิบัติการ
ของ ศอฉ. กว่าที่เจ้าหน้าที่ทหารจะด าเนินการถอนก าลังกลับที่ตั้ง ก็ถูกโจมตีจากกลุ่มคนชุดด าที่ถนน
ตะนาว สี่แยกคอกวัว และตามมาด้วยการโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาแล้ว 

๒.๓.๓ วันที่ ๑๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๓   นปช. ยุติการชุมนุมบนถนนราชด าเนินและย้ายมา
ชุมนุมรวมกันที่สี่แยกราชประสงค์เพียงแห่งเดียวและเริ่มเสริมที่ม่ันการชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์  

 ๒.๓.๓.๑ ขณะที่ นปช. ส่วนหนึ่งยังชุมนุมอยู่ที่ถนนราชด าเนิน การชุมนุมที่สี่แยกราช
ประสงค์ของ นปช.ก็ได้เริ่มข้ึนตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน โดย นปช. ประกาศว่าจะชุมนุม ๓ วัน แต่ในวันที่ 
๔ เมษายน ประกาศเปลี่ยนเป็นการปักหลักชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์คู่ขนานไปกับการชุมนุมบนถนน
ราชด าเนินจนกว่ารัฐบาลจะประกาศยุบสภา จนวันที่ ๑๔ เมษายน นปช. ได้ประกาศยุติการชุมนุมบน
ถนนราชด าเนินและย้ายมาชุมนุมรวมกันที่สี่แยกราชประสงค์เพียงแห่งเดียว โดยมีพ้ืนที่ชุมนุมบริเวณ  
สี่แยกราชประสงค์ที่ นปช. ควบคุมดูแลตามข้อมูลจากนายอารีย์ ไกรนรา หัวหน้าหน่วยการ์ด นปช . 
คือ พ้ืนที่บนถนนราชด าริและถนนพระรามที่ ๑ โดยตั้งเวทีปราศรัยกลางสี่แยกราชประสงค์มีพ้ืนที่
ควบคุมบนถนนราชด าริจากแยกศาลาแดงฝั่งลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ ถึงสะพานเฉลิม
โลกข้ามคลองแสนแสบก่อนถึงแยกประตูน้ า มีพ้ืนที่ควบคุมบนถนนพระราม ที่ ๑ จากแยกปทุมวันถึง
แยกเพลินจิต ตั้งเวทีปราศรัยที่สี่แยกราชประสงค์หันหน้าไปทางประตูน้ าโดยผู้ชุมนุมส่วนใหญ่จะอยู่
บนถนนราชด าริด้านหน้าเวที ซึ่งเป็นด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล มีเต็นท์ส่วนกลางส าหรับการ
แถลงข่าวและเป็นสถานที่ส าหรับผู้สื่อข่าวและบุคคลที่เข้ามาพบแกนน า นปช.  ตู้คอนเทนเนอร์
ส าหรับเป็นที่ประชุมของแกนน า และเต็นท์การ์ด นปช. อยู่ด้านหลังเวที  มีการตั้งเต็นท์ของผู้ชุมนุม
ที่มาจากที่ต่างๆ ตลอดพ้ืนที่ควบคุมตามแนวถนนราชด าริและถนนพระรามที่ ๑ ทั้งบนทางเท้าและบน
พ้ืนผิวจราจร ช่วงที่จ านวนผู้ชุมนุมสูงสุดมีประมาณ ๘๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ คน 



 ๑๑๔ 

 ๒.๓.๓.๒ นปช. ได้ตั้งจุดตรวจคนเข้า-ออกที่ชุมนุมเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกน า
อาวุธและสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปหรือมีผู้แปลกปลอมเข้าไปในที่ชุมนุม โดยในวันที่ ๒๐ เมษายน ได้ตั้ง
จุดตรวจบริเวณรอบพ้ืนที่ชุมนุม คือ จุดตรวจด้านทิศเหนือบนถนนราชด าริตรงสะพานข้ามคลองแสน
แสบใกล้แยกประตูน้ า ทิศใต้บนถนนราชด าริตรงสี่แยกศาลาแดง ทิศตะวันออกบนถนนพระรามที่ ๑ 
ตรงแยกเพลินจิตและทิศตะวันตกบนถนนพระรามที่ ๑ ตรงแยกเฉลิมเผ่าและแยกปทุมวัน โดยบน
ถนนราชด าริและถนนพระรามที่ ๑ มีการตั้งเต็นท์ของผู้ชุมนุม และเมื่อ ศอฉ.ได้วางก าลังเจ้าหน้าที่ไว้
บนถนนสีลมตรงแยกศาลาแดง ถนนพระรามที่ ๔ ฝั่งตรงข้ามสวนลุมพินีตลอดมาถึงแยกสามย่าน  
ผู้ชุมนุมได้ช่วยกันสร้างแนวกีดขวางที่ท าด้วยยางรถยนต์  ลวดหนาม และไม้ไผ่ปลายแหลมอย่างแน่น
หนาเพื่อป้องกันไม่ให้ ศอฉ. ส่งก าลังเข้าสลายการชุมนุม โดย นปช. เริ่มสร้างแนวกีดขวางที่แยกศาลา
แดงในวันที่ ๒๐ เมษายน และมีการสร้างแนวกีดขวางในลักษณะเดียวกันบนแยกเพลินจิต แยกปทุม
วัน แยกเฉลิมเผ่า และสะพานเฉลิมโลกใกล้แยกประตูน้ า (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สะพานข้ามคลองแสน
แสบ”) ทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่ามีการ์ดบางคนควบคุมตัวและท าร้ายบุคคลที่ตนสงสัยว่ามีอาวุธ๑๗๒ 
 ๒.๓.๓.๓ อย่างไรก็ตามนอกจากพ้ืนที่ชุมนุมแล้ว ผู้ชุมนุม นปช. ยังมีพ้ืนที่อิทธิพลที่
นอกเหนือจากขอบเขตดังกล่าวบนถนนราชด าริและถนนพระรามที่ ๑ คือ ถนนสารสินและอาคารบาง
แห่งบนถนนสารสิน เช่น อาคารเค่ียนหงวน ถนนหลังสวน วัดปทุมวนารามวรวิหารที่ผู้ชุมนุมได้เข้าไป
พักอาศัยและใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับบริเวณสวนลุมพินีนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นผู้ใหญ่
นายหนึ่ง ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับ นปช .๑๗๓ ให้ข้อมูลว่า เดิมเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้า
ไปใช้พ้ืนที่ในสวนลุมพินี ต่อมาเมื่อ ผู้ชุมนุม นปช . ได้เคลื่อนเข้ามาถึงแยกศาลาแดง ควบคุมพ้ืนที่
บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ มีกลุ่มชายฉกรรจ์จากกลุ่มการ์ด นปช. ได้เข้าไปใช้พ้ืนที่
ในสวนลุมพินี เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้ถอนตัวออกจากสวนลุมพินี ย้ายไปวางก าลังที่ชั้นล่างของอาคาร
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 ๒.๓.๓.๔  แกนน า นปช. บางคนมีแนวคิดจะขยายการชุมนุมไปบนถนนสีลม   เมื่อวันที่ 
๑๗ เมษายน๑๗๔ ศอฉ. จึงประกาศห้าม นปช.ชุมนุมบนถนนสีลมพร้อมทั้งเพ่ิมมาตรการควบคุม
สถานการณ์ โดยส่งเจ้าหน้าที่ทั้งต ารวจและทหารเข้าไปประจ าตามจุดต่างๆ รอบที่ชุมนุมในวันที่ ๑๘ 
เมษายน เพ่ือจ ากัดไม่ให้ผู้ชุมนุมขยายพื้นที่ไปที่อ่ืน โดยเฉพาะด้านถนนพระรามที่ ๔ และถนนสีลม๑๗๕ 

ซึ่งถือว่ามีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสูง และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปะทะกันระหว่าง ผู้
ชุมนุม นปช. กับกลุ่มคนรักสีลม ซึ่งออกมารวมตัวกันต่อต้านการชุมนุมของ นปช . ต่อมาวันที่ ๒๗ 
เมษายน  เจ้าหน้าทีท่หารเริ่มตั้งด่านตรวจรอบพ้ืนที่การชุมนุม และให้วางแผนเตรียมการปรับที่ตั้งของ
ด่านตรวจให้เข้าใกล้พ้ืนที่แยกราชประสงค์มากขึ้น เพ่ือปฏิบัติการเชิงรุกสกัดกั้นการเดินทางเข้าร่วม
ชุมนุม ต่อมาในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ได้มีการปรับที่ตั้งด่านตรวจให้เข้าใกล้พ้ืนที่แยกราชประสงค์มาก

                                                 
๑๗๒พ น ง .ห้ า ง แ จ้ ง ค ว า ม  ถู ก ท า ร้ า ย  ก า ร์ ด น ป ช .รุ ม ย า ,วั น ที่  ๒ ๕  เ ม ษ า ย น  ๒ ๕ ๕ ๓ , 

http://www.thairath.co.th/content/pol/78891, หนุ่มล่ามแจ้งความถูกการ์ด-นปช.ท าร้ายร่างกาย, วันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๕๓,  http://news.sanook.com/923522/หนุม่ล่ามแจ้งความถูกการ์ด-นปช.ท าร้ายร่างกาย 

๑๗๓ เจ้าหน้าท่ีต ารวจนครบาลช้ันผู้ใหญ่, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
๑๗๔ กทม.พร้อมประสานตร.ดูแลสีลมหลังม็อบเล็งตั้งเวที, วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ ,  

http://www.komchadluek.net/detail/20100518/55952/แดงนัดชุมนุมใหญ่อีก ๒๐เม.ย.อุบสถานท่ี
เคลื่อน.html#.UBaI1L8kfbk 

๑๗๕ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห. ๑๐๗.๔๕/๑๓๙ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ 

http://www.thairath.co.th/content/pol/78891
http://news.sanook.com/923522/หนุ่มล่ามแจ้งความถูกการ์ด-นปช.ทำร้าย
http://www.komchadluek.net/detail/20100418/55952/แดงนัดชุมนุมใหญ่อีก20เม.ย.อุบสถานที่เคลื่อน.html#.UBaI1L8kfbk
http://www.komchadluek.net/detail/20100418/55952/แดงนัดชุมนุมใหญ่อีก20เม.ย.อุบสถานที่เคลื่อน.html#.UBaI1L8kfbk


 ๑๑๕ 

ขึ้น และ ศอฉ. ยังมีค าสั่งให้วางก าลังบนพ้ืนที่สูงข่มโดยรอบ การชุมนุมที่แยกราชประสงค์เพ่ือป้องกัน
กลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดังกล่าว๑๗๖ นอกจากนี้วันที่ ๑๘ เมษายน ศอฉ. ยังได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ โดยให้เหตุผลว่า "เนื่องจากสถานการณ์
ปัจจุบัน ปรากฏว่ามีผู้ก่อการร้ายแฝงตัวมากับผู้ชุมนุมและใช้อาวุธ/ระเบิดต่อเจ้าหน้าที่และผู้บริสุทธิ์" 
โดย ศอฉ. ก าหนดให้ "ทุกหน่วยก าหนดแนวห้ามผ่านเด็ดขาดและท าเครื่องหมายหรือประกาศให้ผู้
ชุมนุมทราบ ในกรณีที่ผู้ชุมนุมพยายามบุกรุกแนวห้ามผ่านเด็ดขาด เจ้าหน้าที่สามารถใช้โล่และไม้
พลองยาว เมื่อต้านทานไม่อยู่สามารถใช้การฉีดน้ า และ/หรือ คลื่นเสียงได้ แต่ถ้าผู้ชุมนุมยังฝ่าแนว
ห้ามผ่านเด็ดขาดเข้ามาได้ หากผู้บุกรุกมีจ านวนน้อยและไม่มีอาวุธ ให้เข้าท าการจับกุม หากมีจ านวน
มากให้ใช้แก๊สน้ าตา กระบอง กระสุนยาง และยิงเตือนตามล าดับ และเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนแล้ว ผู้
ชุมนุมยังคงบุกรุกเข้ามาจนอาจก่อให้เกิดอันตราย ให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อาวุธตามสมควรแก่เหตุ 
โดยใช้กระสุนจริงจากปืนลูกซอง และ ปลย. ตามล าดับ และหากผู้บุกรุกมีอาวุธ เช่น มีด ปืน วัตถุ
ระเบิด ฯลฯ และฝ่าแนวห้ามผ่านเด็ดขาดเข้ามาได้ เจ้าหน้าที่สามารถข้ามขั้นตอนการใช้แก๊สน้ าตา 
กระบอง หรือกระสุนยาง ไปสู่การใช้กระสุนจริงได้ โดยผู้มีอ านาจตกลงใจสั่งการคือผู้บัญชาการหน่วย
ที่รับผิดชอบสถานที่นั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย" และเฉพาะเหตุการณ์ในกรณีพบความผิดซึ่งหน้าใน
ลักษณะผู้ก่อเหตุใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่ หรือใช้อาวุธ/วัตถุระเบิดต่อที่ตั้งหน่วยและสถานที่ส าคัญที่ 
ศอฉ. “ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อาวุธยิงผู้ก่อเหตุ เพ่ือหยุดยั้งการปฏิบัติได้ เเต่หากผู้ก่อเหตุ
อยู่ปะปนกับผู้ชุมนุมจนอาจท าให้การใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ เป็นอันตรายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ให้งด
เว้นการปฏิบัติ ยกเว้นในกรณีที่หน่วยได้จัดเตรียมพลเเม่นปืน (Marksmanship) ที่มีขีดความสามารถ
เพียงพอให้ท าการยิงเพ่ือหยุดยั้งการก่อเหตุได้ นอกจากนี้ หากหน่วยพบเป้าหมายเเต่ไม่สามารถท า
การยิงได้ เช่น เป้าหมายหลบอยู่ในที่ก าบัง ฯลฯ หน่วยสามารถร้องขอการสนับสนุนพลซุ่มยิง 
(Sniper) จาก ศอฉ. ได้๑๗๗ 

๒.๓.๔ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ความรุนแรงบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  

   ๒.๓.๔.๑ จากการที่ ศอฉ. ได้ใช้มาตรการสกัดกั้นไม่ให้กลุ่ม นปช.จากต่างจังหวัดเดิน
ทางเข้ามาร่วมชุมนุมท่ีสี่แยกราชประสงค์และได้สกัดกั้นกลุ่ม นปช. ที่เดินทางเข้ามา กทม. ตรงบริเวณ
ตลาดไทเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน  นายขวัญชัย ไพรพนา แกนน า นปช. จึงเคลื่อนขบวนรถกระบะและ
รถจักรยานยนต์ พร้อมด้วยมวลชนกว่า ๑,๐๐๐ คน ออกจากสี่แยกราชประสงค์ไปตลาดไท เพ่ือ
สนับสนุนกลุ่ม นปช.ที่ถูกสกัดอยู่ แต่เมื่อกลุ่ม นปช. เคลื่อนขบวนมาถึงหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 
ถนนวิภาวดีรังสิต เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ได้ถูกก าลังของเจ้าหน้าที่ทหารและต ารวจสกัดไว้โดย
เจ้าหน้าที่มีปืนลูกซองใช้ ยิงกระสุนยาง ไปยังกลุ่มผู้ชุมนุม  ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่ใช้ ปลย. กระสุนจริง
ยิงไปทางผู้ชุมนุมด้วย โดยเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าเป็นการยิงขึ้นฟ้า ท าให้กลุ่มผู้ชุมนุมถอยกลับไป  
การปะทะกันในครั้งนี้ ท าให้พลทหารณรงค์ฤทธิ์ สาละ สังกัดกองพลทหารราบที่ ๙ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ทหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ มีผู้บาดเจ็บ ๑๙ คน เป็นผู้ชุมนุม ๑๗ คน ในจ านวนนี้ ๓ คนได้รับบาดเจ็บ
จากกระสุนจริง  อีก ๓ คน เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะและผลักดันกันก่อนที่

                                                 
๑๗๖ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห. ๑๐๗.๔๕/๑๓๙ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ และค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๑๔๐๗.๔๕/

๒๙๖ ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ โดยยังไม่ได้รับรายละเอียดจากกองทัพว่ามีการวางก าลังในพื้นที่ใดบ้าง 
๑๗๗ ค าสั่ง ศอฉ. ที่กห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ อ้างอิงจากเอกสาร

ช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๓๑ - ๑๓๒ 



 ๑๑๖ 

พลทหารณรงค์ฤทธิ์ สาละ จะถูกยิง    
  ๒.๓.๔.๒ เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวมีทั้งอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนและอาวุธ 
ปลย. กระสุนจริง ส่วนผู้ชุมนุมชุมนุมใช้ก้อนหิน หนังสติ๊ก ไม้ ระเบิดปิงปอง เข้าท าร้ายเจ้าหน้าที่  
ประมาณ ๒ ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุยิง พลทหารณรงค์ฤทธิ์ สาละ ปรากฏภาพชายใส่เสื้อและคลุมหน้าสี
ด า ๑ คน ถืออาวุธปืนพกปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมบนถนนวิภาวดีรังสิต นอกจากนั้นในวันดังกล่าว 
เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์คันหนึ่งพบอาวุธสงครามเป็นลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ จ านวน ๖๒ 
ลูก โดยพบและยึดได้บนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณหน้าสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ใกล้กับจุดเกิดเหตุ ที่
รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวยังพบบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจอ าเภอคูคต จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งต่อมาได้ถูกจับกุมพร้อมอาวุธสงครามจ านวนมาก เช่น  ปลย.  เอเค ๔๗ พร้อมเครื่อง
กระสุน และล ากล้องเครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม ๗๙ เป็นต้น 
  ๒.๓.๔.๓ ส าหรับการเสียชีวิตของพลทหารณรงค์ฤทธิ์ สาละ นั้น จากการตรวจสอบ 
พบว่าพลทหารณรงค์ฤทธิ์ สาละ ถูกยิง เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. ขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ใน
กลุ่มหน่วยทหารเคลื่อนที่เร็ว มุ่งหน้าไปยังแนวเจ้าหน้าต ารวจและทหารซึ่งตั้งแถวอยู่บนถนนวิภาวดี
รังสิตขาออก โดยถูกยิงด้วยกระสุนขนาด ๕.๕๖๑๗๘ ทะลุหมวกเหล็กเข้าที่บริเวณขมับด้านซ้าย พบ
เศษกระสุนฝังในศีรษะ และรอยกระสุนบนเบาะรถจักรยานยนต์ วิถีกระสุนจากซ้ายไปขวา จากหน้า
ไปหลังเล็กน้อย มีข้อบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นการยิงจากแนวของเจ้าหน้าที่ซึ่งวางก าลังอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิต
ขาออกด้านซ้ายมือ ซึ่ งน่าจะยิงด้วยความเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่ทหารชุดเคลื่อนที่ เร็วด้วย
รถจักรยานยนต์ซึ่งมีพลทหารณรงค์ฤทธิ์ สาละ อยู่ด้วย และก าลังมุงหน้าไปที่แนวเจ้าหน้าที่ทหารและ
ต ารวจนั้นเป็นกลุ่มผู้ชุมนุม ขณะที่เกิดเหตุทัศนวิสัยไม่ดีเนื่องจากฝนตกและขาดการสื่อสารที่
ชัดเจน๑๗๙ 

 ๒.๓.๕ วันที่ ๑๓ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ความรุนแรงบริเวณสี่แยกศาลา
แดงก่อน ศอฉ.ปิดล้อมพื้นที่ชุมนุม 

 ๒.๓.๕.๑ นับตั้งแต่ นปช.ได้เข้าไปตั้งเวทีชุมนุมที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่  ๑๓ 
เมษายน ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ ศอฉ. เริ่มใช้ปฏิบัติการปิดล้อมพ้ืนที่
ชุมนุม  ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสี่แยกศาลาแดง และพ้ืนที่
ใกล้เคียงบนถนนสีลมและถนนพระรามที่ ๔ เป็นเหตุให้มีพลเรือนซึ่งเป็นผู้ชุมนุมกลุ่มคนรักสีลม
เสียชีวิต ๑ คน เจ้าหน้าที่ต ารวจเสียชีวิต ๒ คน พลเรือนและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจ านวนมาก 
 ๒.๓.๕.๒ การที่ นปช.ได้เข้าไปใช้พ้ืนที่ถนนราชด าริจนถึงแยกศาลาแดงเป็นพ้ืนที่ชุมนุม
และในบางครั้งได้เข้าไปเดินขบวนบนถนนสีลม ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยและประกอบกิจการงานอยู่
ในย่านดังกล่าว โดยส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน ประชาชนที่อยู่ในย่าน
สีลมจึงได้เริ่มรวมตัวกันภายใต้ชื่อ “กลุ่มชาวสีลม” ชุมนุมบนถนนสีลมเพ่ือคัดค้านการชุมนุมของ 
นปช. และเกิดการกระทบกระทั่งกับผู้ชุมนุม นปช. ที่ยึดครองพ้ืนที่ถนนราชด าริบริเวณแยกศาลาแดง 
ในคืนวันที่ ๒๑ เมษายน ได้มีการปะทะกันระหว่างกลุ่ม นปช. กับกลุ่มชาวสีลม บริเวณแยกศาลาแดง 
ถนนสีลม แม้เจ้าหน้าที่ต ารวจพยายามที่จะป้องกันการปะทะกัน แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังขว้างปาสิ่งของ

                                                 

 ๑๗๘ กระสุนชนิด ๕.๕๖ มม. (.๒๒๓) สามารถใช้ได้กับปืนเล็กยาว ชนิดเอ็ม ๑๖ และทราโว 
๑๗๙ พยานหลักฐานจากปากค าพยานในส านวนคดีชันสูตรศพของกรมสอบสวนคดีพิเศษและภาพวีดิโอ

บันทึกเหตุการณ์ 



 ๑๑๗ 

และด่าทอกัน ฝ่ายผู้ชุมนุม นปช. ได้ใช้อาวุธประดิษฐ์ เช่นลูกแก้วที่ยิงด้วยหนังสติ๊กและขว้างประทัด
ยักษ์ใส่ผู้ชุมนุมกลุ่มชาวสีลม ท าให้กลุ่มชาวสีลมจ านวนหนึ่งและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนหนึ่ง
ได้รับบาดเจ็บ๑๘๐ ความตึงเครียดบริเวณแยกศาลาแดงระหว่างกลุ่มชาวสีลมและกลุ่มผู้ชุมนุม นปช . 
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในวันที่ ๒๒ เมษายน เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น.  มีคนร้ายยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ จ านวน 
๕ ลูก จุดแรก ๓ ลูก ลงที่หลังคาสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสศาลาแดง จุดที่ ๒ บริเวณ ชั้น ๒ เส้นทาง
สกายวอล์คของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเชื่อมต่อกับห้างสรรพสินค้า จุดที่ ๓ ลงหน้าธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด สาขาอาคารซิลลิคเฮาส์๑๘๑ ท าให้มีผู้บาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดทั้งสิ้น ๘๗ ราย ใน
จ านวนนี้มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย คือนางสาวธัญยนันท์ แถบทอง อายุ ๕๐ ปี เป็นผู้ชุมนุมกลุ่มชาวสีลม๑๘๒ 
โดยมีความเป็นไปได้สูงว่าลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ มีทิศทางการยิงมาจากบริเวณสวนลุมพินีหรือลานพระ
บรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ควบคุมของ นปช. 

๒.๓.๕.๓ เหตุการณ์ในคืนวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. นาย
พายัพ ปั้นเกตุ หนึ่งในแกนน า นปช.ได้น าการ์ด นปช. และผู้ชุมนุมจ านวนประมาณ ๕๐๐ คนไปปิด
ล้อมหน้าประตูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเข้าไปตรวจค้นในโรงพยาบาล โดยให้เหตุผลว่ามีทหาร
แอบซ่อนอยู่บนอาคารโรงพยาบาล เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกและความตึงเครียด
ให้แก่ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก จนต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อ่ืน๑๘๓ 
และในวันที่ ๓๐ เมษายน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ออกแถลงการณ์ฉบับที่ ๓ “ยืนยันว่าไม่เคยร้องขอ
หรืออนุญาตให้ก าลังต ารวจ ก าลังทหาร หรือผู้ใดก็ตามมาอยู่อาศัยหรือซ่อนตัวในอาคารภายใน
โรงพยาบาลอย่างเด็ดขาด” และโรงพยาบาลต้องงดบริการผู้ป่วยนอก งดรับผู้ป่วยใหม่ งดการผ่าตัด 
เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตามโรงพยาบาล
ยังคงให้บริการห้องฉุกเฉินแต่มีความจ าเป็นต้องย้ายไปปฏิบัติการที่อาคารจงกลนี๑๘๔ ในวันเดียวกัน
แกนน า นปช.ที่เวทีสี่แยกราชประสงค์ ได้แถลงข่าวขอโทษต่อกรณีการบุกตรวจค้นโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์และได้ท าการรื้อแนวกั้นและเปิดพ้ืนที่ถนนราชด าริบางส่วนถึงบริเวณหน้าอาคาร สก. 
และย้ายแนวกั้นไปยังบริเวณทางเท้าด้านหน้าสวนลุมพินีบริเวณตรงข้ามอาคาร สก .๑๘๕ เพ่ือเปิด
ทางเข้าออกโรงพยาบาลด้านถนนราชด าริ ก่อนหน้านี้ในวันที่ ๒๓ เมษายน กลุ่มผู้ชุมนุม นปช.ได้
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลเพ่ือขอขึ้นไปตรวจค้นอาคารแต่ไม่พบผู้ ใด

                                                 
๑๘๐ เสื้อแดง-ชาวสีลม เผชิญหน้า ปาสิ่งของใส่กันวุ่น , ไทยรัฐ, ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓

https://www.thairath.co.th/content/pol/78254, และข้อมูลบางส่วนจากผู้สังเกตการณ์ชุมนุม, พฤศจิกายน-
ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑๘๑ การแถลงข่าวของ พ.อ.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษก ศอฉ., เมษายน ๒๕๕๓ 
๑๘๒ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นพ.เพชรพงษ์ ก าจรกิจการ ผู้อ านวยการศูนย์บริการ

การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์เอราวัณ รายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดที่
แยกศาลาแดงหลายจุดเมื่อค่ าวันที่ ๒๒ เมษายน ว่า มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด ๘๗ ราย ในจ านวนนี้ เสียชีวิต ๑ ราย คือ
นางสาวธัญยนันท์ แถบทอง อายุ ๕๐ ปี ส าหรับผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่แพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ยัง
นอนพักรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ๔ ราย โรงพยาบาลเลิดสิน ๙ ราย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ๑๐ ราย โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ ๒ ราย นอกจากนี้ยังมีรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลต ารวจ และโรงพยาบาลหัวเฉียว ท่ีละ ๑ ราย 

๑๘๓ แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฉบับท่ี ๔ ลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กรณีย้ายผู้ป่วย 
๑๘๔ แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฉบับท่ี ๓ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ 
๑๘๕ แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฉบับท่ี ๕ ลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



 ๑๑๘ 

แอบซ่อนอยู่๑๘๖  นอกจากนี้รายงานขององค์กร Physician for Human Rights ระบุว่าการ์ด นปช. 
ยังท าการตรวจค้นรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกโรงพยาบาลและบางครั้งตรวจรถพยาบาลด้วยเกรงว่าจะมีการ
ขนอาวุธแต่ก็ไม่พบสิ่งใด พนักงานของโรงพยาบาลบางคนรายงานว่าถูกคุกคามโดยกลุ่มผู้ชุมนุม นปช. 
และเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ผู้ชุมนุม นปช.ประมาณ ๖๐ คนได้เข้ามาขอตรวจค้นในโรงพยาบาลแต่
เจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้ามาเจรจาจึงได้กลับออกไป รายงานยังระบุอีกว่าโรงพยาบาลได้ขอความคุ้มครอง
จากเจ้าหน้าที่รัฐแต่ได้รับการปฏิเสธว่าไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้มากกว่าที่เป็นอยู่ และยังระบุว่า
แพทย์คนหนึ่งพบถังสารเคมี Liquid Propane ห่างออกไปประมาณ ๕๐ เมตรจากด้านหน้าประตูห้อง
ฉุกเฉิน๑๘๗ นอกจากนี้รายงานขององค์กร Human Rights Watch ยังระบุว่าระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ 
เมษายน การ์ด นปช. ซึ่งพกอาวุธได้เข้าตรวจค้นโรงพยาบาลทุกคืน๑๘๘ 

๒.๓.๕.๔ วันที่ ๗ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. มีการยิงปืนไปทางอาคารซิลลิค
เฮาส์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยกระสุนความเร็วสูง ๑ คน คือ ส.ต.อ.กานต์นุพัฒน์ เลิศ
จันทร์เพ็ญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณดังกล่าว ในคืนเดียวกันเมื่อเวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. ของวันที่ 
๘ พฤษภาคม มีการยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าใส่ด่านตรวจร่วมของเจ้าหน้าที่ต ารวจและทหารบนถนน
พระรามที่ ๔ บริเวณทางเข้าสวนลุมพินีประตู ๓ ถนนพระรามที่ ๔ ตรงข้ามอาคารอ้ือจือเหลียง 
บริเวณดังกล่าวเป็นด่านตรวจสนธิก าลังระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับทหาร โดยระเบิดได้เกิดขึ้น ๓ ครั้ง 
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สรุปยอดมีผู้บาดเจ็บ ๘ ราย เป็นมี
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ๕ ราย คือ ด.ต.เกียรติศักดิ์ อินทรัพย์ทวี ส.ต.ต. ณัฐกานต์ โพธิ์น้อย จ.ส.ต.เกษม 
แก้วกุล ด.ต.ชูศักดิ์ แสงเย็น เสียชีวิต ๑ ราย คือ จ.ส.ต.วิทยา พรมส าลี ซึ่งทั้งหมดเป็นชุดปราบจลาจล 
สภ.หางน้ าสาคร จังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ทหาร ๓ ราย คือ จ.ส.อ.มงคล บุเมืองปัก, พลทหาร   
พีระศักดิ์ บุราธานี, พลทหารณรงค์ชัย นิตยกุล ทั้งหมดเป็นทหารจากค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ร .๒๓ พ.๑ 
จังหวัดนครราชสีมา  

๒.๓.๕.๕ จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุตามข้อ ๒.๓.๕.๔ โดยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ พบรอยกระสุนบนกระจกด้านหน้าธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขา อาคารซิลลิคเฮาส์ ถนน
สีลม ๒ รอย เชื่อว่าเกิดจากกระสุนปืนความเร็วสูง ขนาดประมาณ ๕.๕๖ โดยมีทิศทางยิงมาจาก
ทางด้านแยกศาลาแดง และมีร่องรอยบริเวณเสาไฟฟ้าและต้นไม้ใกล้ทางเข้าสวนลุมพินี ประตู ๓ ถนน
พระรามที่ ๔ และบนพ้ืนถนนพระรามที่ ๔ ฝั่งมุ่งหน้าแยกสาทรถูกยิงด้วยกระสุนขนาด ๕๐ มม. 
(ระเบิดเอ็ม ๗๙) โดยเป็นไปได้ว่ามีทิศทางการยิงจากบริเวณถนนพระรามที่ ๔ ฝั่งมุ่งหน้าแยกสาทร 
บริเวณหน้าสวนลุมพินี หรือ ฝั่งมุ่งหน้าแยกศาลาแดง บริเวณตึกโอลิเปียเก่าหรือตึกไทยประกันชีวิต 
สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ น่าเชื่อได้ว่าการยิงปืนสงครามและระเบิด
เอ็ม ๗๙ เป็นการยิงมาจากบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ หรือสวนลุมพินี ซึ่งเป็นพ้ืนที่
อยู่ในการควบคุมของผู้ชุมนุม นปช. นอกจากนี้ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดอรินทราช ๑๙๑ ดูแล
โดย พล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) ได้ค้นพบอาวุธเครื่องยิง 

                                                 
๑๘๖ เอกสารจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ “ผอ.รพ.จุฬาฯ ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ชุมนุม” ลงวันที่ ๒๔ 

เมษายน ๒๕๕๓ 
๑๘๗ “Hospital Staff Upholds International Medical Ethics During Unrest in Bangkok” A 

Briefing Paper by Physicians for Human Rights, May 2011 
๑๘๘ Human Rights Watch's World Report 2011: Thailand, http://www.hrw.org/world-report-

2011/thailand 



 ๑๑๙ 

เอ็ม ๗๙ ภายในห้องน้ า สวนลุมไนท์บาซาร์จ านวนหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังปรากฏภาพคลิปคนชุดด า  
ซี่งไม่สามารถระบุท่ีมาของภาพได้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธให้ความเห็นว่าก าลังยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ อยู่
ในเวลากลางวันบริเวณใต้สะพานไทย-ญี่ปุ่นหน้าโรงแรมดุสิตธานี โดยมีทิศทางการยิงไปทางถนนสีลม๑๘๙

 ๒.๓.๖ ศอฉ.ใช้มาตรการปิดล้อมการชุมนุมของ นปช. และความรุนแรงระหว่างมาตรการ
ปิดล้อมช่วงวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓     
 ๒.๓.๖.๑ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โฆษก ศอฉ. แถลงข่าวการใช้มาตรการกดดัน
พ้ืนที่การชุมนุม นปช. โดยเริ่มต้นด้วยการตัดน้ าไฟ สาธารณูปโภค โทรศัพท์ ระงับการบริการ
สาธารณะ รถประจ าทาง รถไฟฟ้า เส้นทางน้ าในคลองแสนแสบในบริเวณพ้ืนที่ชุ มนุมทั้งหมด ปิด
เส้นทางเข้า - ออก เส้นทางการส่งก าลังบ ารุงให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป๑๙๐และขอให้
ผู้ชุมนุม นปช. ออกจากพ้ืนที่ชุมนุม โดยตามค าสั่งของ ศอฉ. ระบุให้เริ่มงดจ่ายไฟฟ้าและบริการขนส่ง
สาธารณะ๑๙๑ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า
การตัดไฟน่าจะเป็นเหตุท าให้กล้องวงจรปิดในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์๑๙๒ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า 
และกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครในบริเวณดังกล่าวไม่ท างาน 
 ๒.๓.๖.๒ ศอฉ. มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่วางก าลังเพ่ิมเติมเพ่ือการปิดล้อมพ้ืนที่ชุมนุมของ 
นปช. อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป เพ่ือสกัดกั้น
ไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปในพ้ืนที่ชุมนุมแต่สามารถออกจากพ้ืนที่ได้ โดย ศอฉ . ได้ประกาศว่า “การกระชับ
วงล้อมอาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มก่อการร้ายในพ้ืนที่จะเคลื่อนที่เข้าปะทะเจ้ าหน้าที่ ดังนั้นเจ้าหน้าที่
จ าเป็นต้องด าเนินการตามขั้นตอนหลักสากลจากเบาไปหาหนัก ๗ ขั้นตอน และมีการใช้อาวุธกระสุน
จริงด้วย ในส่วน ปลย. ที่มีอยู่ เช่น ปืนทราโว และปืนเอ็ม ๑๖ จะใช้ได้ใน ๓ กรณี คือ ๑) การยิงข่ม
ขวัญขึ้นฟ้า ๒) ยิงเพ่ือป้องกันเจ้าหน้าที่ที่ถูกท าร้ายโดยหมายเอาชีวิต ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ๓) ยิง
ไปยังบุคคลที่มีอาวุธอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นปืน ลูกระเบิด นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่ง คือ พล
แม่นปืน ท าหน้าที่ในการระวังป้องกัน และใช้ยิงผู้ก่อการร้ายที่มีอาวุธ๑๙๓ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะไม่มีอาวุธ
หนักอ่ืนนอกจากนี้ โดยจะไม่มีการใช้ลูกระเบิดขว้าง ระเบิดเอ็ม ๗๙ หรือปืนที่นอกเหนือไปจากนี้”๑๙๔ 
 ๒.๓.๖.๓ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ทหารเริ่มด าเนินการมาตรการปิดล้อม
สกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมเพ่ือขอคืนพ้ืนที่และพ้ืนผิวการจราจรบริเวณสี่แยกราชประสงค์ โดยมีการวางก าลัง
ปิดล้อมเส้นทางเข้าสู่สี่แยกราชประสงค์ เริ่มตั้งแต่แยกราชเทวีตลอดแนวถนนเพชรบุรีไปจนถึงทางขึ้น

                                                 
๑๘๙ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ จากการดูภาพวีดิโอ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๙๐ ศอฉ.แถลงตัดน้ าไฟโทรศัพท์แดงราชประสงค์เที่ยงคืนนี้ ลั่นกองทัพพร้อมสลายม็อบ มั่นใจสงบก่อน

เปิดเทอม, วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓,  
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1273639937&grpid=๐๐&catid= 

๑๙๑ ค าสั่งที่กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๔ เรื่อง งดให้บริการในบางสถานี, ค าสั่งที่กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๖ เรื่อง งด
ให้บริการในบางสถานี, ค าสั่งที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๓ เรื่องระงับการให้บริการเส้นทางคมนาคมทางน้ า , ค าสั่งที่  
กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๑ เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าในบางพื้นที ่

๑๙๒ พนักงานรักษาความปลอดภัย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ให้ข้อมูลว่า การตัดน้ าตัดไฟ ท าให้กล้อง 
CCTV ไม่สามารถท างานได้  

๑๙๓ ดูค าสั่ง ศอฉ. ตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ ๒.๓.๔ 
๑๙๔ ศอฉ.เปิดเกมรุก!"ตัดน้ า-ไฟ-โทรศพัท์-ปิดถนน-งดบริการรถสาธารณะ" ๑๘.๐๐น. พร้อมใช้กระสุนจริง

ยิง, วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓, 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1273728001&grpid=๐๐&catid 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1273639937&grpid=๐๐&catid
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1273728001&grpid=๐๐&catid


 ๑๒๐ 

ทางด่วนเพชรบุรี และจากทางด่วนเพชรบุรีไปตามแนวถนนวิทยุจนถึงแยกวิทยุ แนวถนนพระรามที่ ๔ 
และที่แยกสามย่านไปตามแนวถนนพญาไทสิ้นสุดที่แยกราชเทวี โดยตรึงก าลังอยู่จนถึงวันที่  ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ และจนกระทั่งมีการถอนก าลังในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมีพ้ืนที่วางก าลัง
หลัก ๆ ๓ จุดคือ ๑) บนถนนราชปรารภตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ไปทางทิศเหนือถึงสถานี
บริการน้ ามัน เอสโซ่๑๙๕ บริเวณปากซอยรางน้ า ๒) บนถนนพระรามที่ ๔ จากสะพานไทย – เบลเยี่ยม 
ไปทางทิศตะวันออกจนถึงสถานีบริการน้ ามัน ปตท. บริเวณชุมชนบ่อนไก่ บริเวณแยกศาลาแดงและ
แยกอังรีดูนังต์ และบนถนนวิทยุจากแยกสะพานไทย – เบลเยี่ยม (วงเวียนวิทยุเดิม) ไปทางทิศเหนือ
ถึงหน้าสวนลุมไนท์บาซาร์ใกล้สถานทูตญี่ปุ่น ๓) บนถนนสุขุมวิท – พระรามที่ ๑ จุดแรกบริเวณแยก
เพลินจิต และจุดที่สองบริเวณแยกปทุมวัน  

๒.๓.๗ การเสียชีวิต พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ๒.๓.๗.๑ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หลังจากท่ี ศอฉ. ประกาศใช้มาตรการปิดล้อม
พ้ืนที่ชุมนุม นปช.โดยการตัดน้ าไฟฟ้า งดการบริการขนส่งสาธารณะ และห้ามผู้ ชุมนุมเข้าไปในพ้ืนที่
ชุมนุม เมื่อเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล (เสธ.แดง) ถูกยิงที่ศีรษะด้วยอาวุธปืน
สงครามเสียชีวิต โดยถูกยิงที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม ตรงลิฟท์คนพิการ ด้านทางเข้า -ออก
สถานีฝั่งสวนลุมพินี ใกล้กับลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ พล.ต.ขัตติยะ ถูกน าส่งโรงพยาบาล
หัวเฉียว ก่อนจะย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระและเสียชีวิตในอีก ๔ วันต่อมา โดยจากการ
ตรวจสอบพบว่าในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พล.ต.ขัตติยะ ไม่ได้ใส่เสื้อเกราะ๑๙๖ 
 ๒.๓.๗.๒ แม้ นปช. จะเคยประกาศว่า พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
นปช. แต่ยังปรากฏว่าแกนน า นปช. บางคนและการ์ด นปช.บางส่วนยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ 
พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล  ซึ่งยังคงมีบทบาทอย่างมากในการชุมนุมของนปช. โดยเฉพาะบทบาทใน
กลุ่มการ์ด นปช. ทั้งพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ได้พูดต่อสาธารณะหลายครั้งเกี่ยวกับคนชุดด าหรือนักรบ
โรนิน รวมถึงการปราศรัยในการชุมนุมของ นปช. ๑ ครั้ง โดยมีการพูดถึงแก้วสามประการของการ
ต่อสู้ คือ พรรคการเมือง มวลชน และกองก าลัง โดยได้มีการบรรยายและให้สัมภาษณ์หลายครั้ง
เกี่ยวกับกองก าลังไม่ทราบฝ่ายทั้งในสื่อหลักและสื่อซึ่งสนับสนุน นปช. ทั้งยังพบพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิ
ผล สามารถเข้าออกและเคลื่อนไหวในพ้ืนที่ชุมนุมได้อย่างเสรี และพล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ยังเดิน
ตรวจตราแนวเครื่องกีดขวางของ นปช.ที่ท าไว้รอบพ้ืนที่ชุมนุมทั้งที่สี่แยกราชประสงค์ บริเวณศาลา
แดงและแยกเฉลิมเผ่า นอกจากนี้ผู้ต้องหาบางคนได้ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนว่าเป็นผู้ใช้อาวุธ
สงครามและตนมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล อย่างไรก็ตาม ต่อมาผู้ต้องหา
ดังกล่าว ได้ให้การปฏิเสธในชั้นศาลว่าไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด 
 ๒.๓.๗.๓ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล เป็นที่เคารพนับถือในหมู่การ์ด นปช . บางส่วนซึ่งเห็น
ว่า พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งจะมาช่วยปกป้องผู้ชุมนุมและต่อสู้กับเจ้าหน้าที่
ทหารที่ใช้ก าลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม โดย พล .ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ได้จัดตั้งและฝึกชายฉกรรจ์กลุ่ม

                                                 
๑๙๕ ปัจจุบันคือสถานีบริการน้ ามัน คาลเท็กซ ์
๑๙๖ น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ยืนยันว่า พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ไม่ใส่เสื้อเกราะระหว่างอยู่ในการชุมนุม เพราะ

พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล บอกว่า “ขนาดประชาชนยังไม่ใส่เสื้อเกราะเลย คุณพ่อจะใส่ได้อย่างไร”,  วันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๕๔, และจากผลชันสูตรพบรูกระสุนที่ศีรษะเพียงรอยเดียว ไม่มีการยิงมาที่อกอย่างที่ นพ. ตุลย์ ซึ่งให้ข้อมูลเมื่อ
วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้กล่าวอ้าง  



 ๑๒๑ 

หนึ่ง เรียกว่า “นักรบพระเจ้าตาก” เพ่ือให้ท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่การชุมนุม โดย
ด าเนินการจัดตั้งมาตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ที่ นปช.เรียกว่า 
เหตุการณ์ “เมษาเลือด” ซึ่ง นปช. กล่าวหาว่ารัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้ใช้ก าลังทหาร
ปราบปรามผู้ชุมนุม นปช. ท าให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญหายเป็นจ านวนมาก จากเหตุการณ์
ดังกล่าว พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล เชื่อว่า นปช.จะต้องมีกองก าลังอาวุธ จึงจะสามารถเอาชนะรัฐบาลได้ 
และได้เสนอความคิดเห็นดังกล่าวต่อแกนน านปช. และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่แกนน า นปช. ส่วน
ใหญ่ ไม่ยอมรับบทบาทของพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิพล นอกจากนี้ ในช่วงที่มีข่าวรัฐบาลและแกนน า 
นปช. กลุ่มของนายวีระ มุสิกพงษ์ สามารถตกลงกันได้ โดยจะให้เป็นไปตามแผนการปรองดองของ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลได้ออกมาคัดค้านและประกาศว่าได้จัดตั้งแกนน า 
นปช.รุ่นที่ ๒ เตรียมไว้เพื่อน าการชุมนุมต่อไป หากแกนน า นปช. ยอมรับแผนการปรองดองรัฐบาลยุติ
การชุมนุมและมอบตัวสู้คดี 
 ๒.๓.๗.๔ จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศ 
พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามที่ใช้กระสุนความเร็วสูงและเป็นการยิงระยะไกล
แต่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นกระสุนชนิดใด เนื่องจากบาดแผลกระสุนนั้นสัมพันธ์กับระยะการยิง 
บาดแผลลักษณะดังกล่าวจึงอาจเกิดจากกระสุน ๕.๕๖ มม. Nato หรือ ๗.๖๒ มม. Soviet หรือ Nato 
หากยิงในระยะที่ไม่ต่ ากว่า ๒๐๐ ม. แต่หากยิงในระยะใกล้กว่า ๒๐๐ ม. ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็น 
๕.๗ x ๒๘ มม. ปืน P90๑๙๗ ขณะที่ความเห็นของกองพิสูจน์หลักฐานกลางไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็น
กระสุน .๓๐๘ วินเชสเตอร์ หรือ ๕.๗ x ๒๘ มม. ปืน P90 โดยถูกยิงขณะที่ก าลังยืนให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม ตรงหน้าลิฟท์ผู้พิการ ด้านทางเข้า-ออก ฝั่งลานพระ
บรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ โดยหันหน้าไปทางถนนพระรามที่ ๔ ซึ่งจากการตรวจสอบของสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์เห็นว่ามีความเป็นไปได้ว่าทิศทางการยิงมาจากสถานที่ซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. 
เช่น อาคาร ภปร. ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์๑๙๘ และผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศเห็นว่ามี
ความเป็นไปได้ว่าทิศทางการยิงมาจากอาคารสูงทางด้านทิศตะวันตกของจุดที่ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล 
ยืนอยู่ เช่น อาคารสีลมเซ็นเตอร์ (อาคาร Robinson เดิม) อาคาร Crown Plaza อาคารซิลลิค และ
อาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาฯ๑๙๙ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดคือยิงมาจาก
อาคารสีลมพลาซ่า ซึ่งอาคารต่างๆดังกล่าวทั้งหมดอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๘ 
เมษายน หลังจากที่ ศอฉ. ได้ส่งก าลังเจ้าหน้าที่ไปควบคุมสถานการณ์บนถนนสีม ถนนพระรามที่ ๔ 
ด้านโรงแรมดุสิตธานี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และแยกอังรีดูนังต์ พร้อมกับมีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้า
ควบคุมพ้ืนที่สูงข่มรอบจุดวางก าลังและรอบแยกราชประสงค์ นอกจากนี้ยังปรากฏว่าในช่วงเวลาเกิด
เหตุมีเจ้าหน้าที่เข้าไปพักอาศัยและปฏิบัติการอยู่บนอาคารสูงบางแห่งที่อยู่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ เช่น 
อาคารชาญอิสระ และอาคารซีพีทาว์เวอร์ เป็นต้น  
 

                                                 
๑๙๗ Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS 

EXAMINATION FOR THE TRCT, June 21st 2012, page 28 
๑๙๘ รายงานเลขท่ี ๑๔๙๘/๒๕๕๓ กลุ่มตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ ส านักตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์  
๑๙๙ ความเห็นจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศ  



 ๑๒๒ 

 
ภาพที่ ๗ ภาพจาก Google Earth 

โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศแสดงสถานที่เกิดเหตุและอาคารสูง 
ทางด้านทิศตะวันตกของจุดที่ พล.ต.ขัตติยะ ถูกยิง ในบริเวณสีน้ าเงินจากการค านวณทิศทาง 

การหันศีรษะในระยะ ๓๐ องศา บริเวณเส้นสีแดงคือทิศทางกระสุนที่เป็นไปได้  
กรณีที่ พล.ต.ขัตติยะ หันหน้าตรงไปทางถนนพระรามที่ ๔๒๐๐ 

 

 
 

ภาพที่ ๘ ภาพแสดงวิถีกระสุน 
กรณีการเสียชีวิตของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล จ าลองวิถีกระสุนโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  

ตามต าแหน่งการยืนของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ตามภาพถ่ายที่มีบุคคลถ่ายไว้ 
เมื่อเวลา ๑๘.๕๖ น. ในวันเกิดเหตุ๒๐๑ 

                                                 
๒๐๐ Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS 

EXAMINATION FOR THE TRCT, June 21st 2012,page 28 



 ๑๒๓ 

 ๒.๓.๗.๕ ทันทีหลังจาก พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล  ถูกยิง มีผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศ
พบเห็นชาย ๓ คน คนหนึ่งถืออาวุธสงคราม อีก ๒ คนไปหยิบอาวุธปืนสงครามจากถุงด าซึ่งอยู่ใน
เต็นท์บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ โดยคนหนึ่งได้ใช้อาวุธปืนสงครามดังกล่าวยิงไป
ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาภายหลังมีผู้ต้องหารายหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมแล้วให้การรับ
สารภาพในชั้นสอบสวนว่าเป็นคนสนิทของ พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล และเมื่อ พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล 
ถูกยิง ตนเป็นผู้ใช้อาวุธ ปลย. ชนิด ทราโว ยิงไปที่โรงแรมดุสิตธานี๒๐๒  
   ๒.๓.๗.๖ จากการตรวจสอบพบว่า ศอฉ. ได้มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่วางก าลังเพ่ิมเติมเพ่ือ
ปิดล้อมพ้ืนที่ชุมนุมของ นปช. ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่มี
การลอบสังหาร พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล และมีค าสั่งให้ตัดไฟ งดการบริการของรถไฟฟ้าใต้ดิน 
รถไฟฟ้า บีทีเอส ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป และหลังจากพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลถูกยิงเมื่อเวลา
ประมาณ ๑๙.๐๐ น. นายทหารที่รับผิดชอบก าลังพลในพ้ืนที่บริเวณแยกศาลาแดงได้รับทราบค าสั่ง
ดังกล่าวเมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.๒๐๓ โดยมีข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองและด้านความ
มั่นคง๒๐๔และนายทหารชั้นผู้ใหญ่นายหนึ่ง๒๐๕ เห็นว่าการเสียชีวิตของพล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล มีความ
เป็นไปได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการปิดล้อมและกระชับพ้ืนที่ชุมนุม๒๐๖  

 ๒.๓.๗.๗ มีข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ซึ่งเป็นนายทหารชั้น
ผู้ใหญ่ระดบันายพล ซึ่งยังอยู่ในประจ าการท่ีได้ออกมาต่อต้านรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาในกองทัพอย่าง
เปิดเผยและต่อเนื่อง ทั้งในด้านค าพูดและการกระท านั้น จากการตรวจสอบข้อมูลกับนายทหารพระ
ธรรมนูญคนหนึ่งที่ร่วมสอบข้อเท็จจริงเพ่ือด าเนินการทางวินัย พล .ต. ขัตติยะ สวัสดิผล พบว่า ไม่มี
กฎหมายที่ให้อ านาจกองทัพใช้มาตรการลงโทษทางวินัยแก่นายทหารระดับนายพลได้ เช่นการขัง 
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางวินัยและทางอาญาทหารมีมติว่า พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลได้กระท าผิด
วินัยร้ายแรงจริง จึงให้กองทัพปลด พล .ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ออกจากราชการและให้ถอดยศ และ
เนื่องจากพบว่า พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล มีความผิดตามกฎหมายอาญาทหาร จึงได้ส่งเรื่องให้อัยการ
ทหารด าเนินการฟ้องคดีอาญาทหาร พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ต่อศาลทหารต่อไป แต่ พล .ต.ขัตติยะ 
สวัสดิผล ได้เสียชีวิตเสียก่อนคดีจึงระงับไป 

 
 

 

                                                                                                                                            
๒๐๑ ภาพถ่ายประกอบรายงานเลขที่ ๑๔๙๘/๒๕๕๓ กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ส านักตรวจสอบ

สถานท่ีเกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
๒๐๒ ผู้ต้องหาช่ือ นายสุรชัย เทวรัตน์ (หรั่ง) ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา เลขท่ี ๑๐๕๓/๒๕๕๓  ลง

วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
๒๐๓ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่บริเวณแยกศาลาแดงในคืนดังกล่าวและที่บ่อนไก่ระหว่าง

วันท่ี ๑๔ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ 
๒๐๔ จากการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ            

การสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีระดับสูงด้านข่าวกรอง เมื่อวันท่ี  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕  
๒๐๕ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๒๐๖ จากการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ            

การสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีระดับสูงด้านข่าวกรอง เมื่อวันท่ี  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 



 ๑๒๔ 

๒.๓.๘. การชุมนุมย่อยและความรุนแรงในพื้นที่นอกแนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ 

 ๒.๓.๘ .๑ ตลอดช่วงเวลาของการปิดล้อมพ้ืนที่ชุมนุมตั้งแต่คืนวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ 
พฤษภาคม มีการชุมนุมย่อยในพ้ืนที่ต่างๆ นอกแนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะตามแนวถนน
พระรามที่ ๔ บริเวณคลองเตย ชุมชนบ่อนไก่ ถนนวิทยุ และตามแนวถนนราชปรารภถึงสามเหลี่ยม 
ดินแดงและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยผู้ชุมนุมพยายามที่จะท าลายการปิดล้อมและก่อกวนเจ้าหน้าที่ 
 ๒.๓.๘.๒ พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารใช้ปืนลูกซองกระสุนยางและกระสุนจริงและ ปลย. 
กระสุนจริงในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พบว่าเจ้าหน้าที่ใช้โล่และกระบองด้วย 
โดยหลังจากเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ศอฉ. ปรับมาตรการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าเผชิญหน้า
กับผู้ชุมนุมในระยะประชิด ซึ่งในระหว่างการปิดล้อมพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่วางแนวก าลังห่างจากผู้ชุมนุม
ประมาณ ๑๕๐ เมตร ตั้งเครื่องกีดขวาง และเข้าควบคุมพ้ืนที่สูงข่มรอบที่ตั้ง๒๐๗ นอกจากนี้ยังติดป้าย
เขตกระสุนจริงในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม โดย ศอฉ. ชี้แจงว่าไม่ได้มีค าสั่งให้ติดป้ายเขตกระสุนจริง แต่
เจ้าหน้าที่ด าเนินการเองเพ่ือเตือนไม่ให้ผู้ชุมนุมและประชาชนเข้ามาในเขตดังกล่าว ขณะที่ผู้ชุมนุมใช้
สิ่งเทียมอาวุธ เช่น บั้งไฟ ประทัดยักษ์ หนังสติ๊ก และอาวุธประดิษฐ์ เช่น ระเบิดท่อพีวีซีข้างในบรรจุ
เศษวัสดุแหลมคม ระเบิดปิงปอง ระเบิดเพลิง และบางคนใช้ปืนพกสั้นตอบโต้เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ผู้
ชุมนุมยังสร้างแนวก าบังและเครื่องกีดขวางจากยางรถยนต์และมีการจุดไฟเผายางรถยนต์เพ่ือให้มีควัน
ด าปกคลุมอยู่ตลอดเวลา และมีการปฏิบัติการของกลุ่มคนชุดด าใช้อาวุธปืนสงครามและระเบิดโจมตี
เจ้าหน้าที่ด้วย  
 ๒.๓.๘.๓ เหตุการณ์ความรุนแรงช่วงการปิดล้อมพ้ืนที่ (หลังเหตุการณ์ พล.ต.ขัตติยะ 
สวัสดิผล ถูกยิง) ตั้งแต่คืนวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม ได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงหลายจุดในเขต
กรุงเทพมหานคร มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดถึง ๔๕ คน ในจ านวนนี้มีเจ้าหน้าที่ทหาร ๒ คน ที่เหลือเป็นพล
เรือนเสียชีวิตจ านวน ๔๓ คน ในจ านวนนี้มีทั้งชาวชุมชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่นอกแนวปิดล้อม ผู้ที่มาดู
การชุมนุม อาสาสมัครหน่วยพยายาล อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย และผู้ชุมนุม โดยเเบ่งเป็ น
ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่บริเวณศาลาแดง – สีลม – สวนลุมพินี - ถนนพระรามที่ ๔ – 
บ่อนไก่ จ านวน ๒๒ คน และผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ – แยก
มักกะสัน – ซอยรางน้ า – สามเหลี่ยมดินแดง – พหลโยธินซอย ๒/๑ จ านวน ๒๓ คน มีพลเรือนได้รับ
บาดเจ็บจ านวนมากและมีเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บจ านวนหนึ่ง ทั้งนี้ไม่พบหลักฐานว่ามีการ
เคลื่อนย้ายศพเพ่ือการซ่อนเร้นแต่อย่างใด  

 
 

                                                 
๒๐๗ ค าสั่งก าหนดแนวทางมาตรการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติ เนื่องมาจาก

เหตุการณ์เมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีถูกกลุ่มติดอาวุธ/ชายชุดด าใช้อาวุธระยะไกล/อาวุธวิถีโค้งยิงใส่
แนววางก าลังของเจ้าหน้าท่ี โดยให้รักษาระยะห่างระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าท่ีประมาณ ๑๕๐ ม. และวางเครื่องกีด
ขวางป้องกันการเผชิญหน้ากันโดยตรง รวมทั้งจัดก าลังเข้าควบคุมพื้นที่สูงข่มโดยรอบที่ตั้ง ตามค าสั่งวิทยุ รอง.นรม./
ผอ.ศอฉ./ผู้ก ากับการปฏิบัติงานฯ ลับ-ด่วนภายใน ๑๑ เม.ย. ๕๓ ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๖๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน 
๒๕๕๓ ลงนามโดย ผบ.ทบ./ผช.ผอ.ศอฉ.(๓) 



 ๑๒๕ 

๒.๓.๙ ความรุนแรงบริเวณศาลาแดง – สีลม – สวนลุมพินี - ถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ - 
ถนนวิทยุ ช่วงปฏิบัติการปิดล้อมวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒.๓.๙.๑ เหตุการณ์บริเวณศาลาแดง – สีลม – สวนลุมพินี - ถนนพระราม ๔ – บ่อนไก่ 
- ถนนวิทยุ ทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่คืนวันที่ ๑๓ พฤษภาคม หลังเหตุการณ์ที่ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล 
ถูกยิง และ ศอฉ. เริ่มมาตรการการปิดล้อมพ้ืนที่ชุมนุม นปช. จนถึงวันที่  ๑๘ พฤษภาคม ซึ่งเป็นวัน
ก่อนการกระชับพ้ืนที่ชุมนุม นปช.  ในเหตุการณ์ระหว่างการปิดล้อมพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต
ทั้งหมด ๒๒ คน๒๐๘ เป็นเจ้าหน้าที่ทหารอากาศ ๑ คน และเป็นพลเรือนจ านวน ๒๑ คน ในจ านวนนี้มี
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ๑ คน ถูกยิงที่บริเวณปากซอยงามดูพลี  ถนนพระรามที่ ๔ ตรงข้าม
ชุมชนบ่อนไก่ และพบศพผู้เสียชีวิต ๒ คนบริเวณสระน้ าในสวนลุมพินีในช่วงสายของวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม๒๐๙ และมีผู้ชุมนุม ๑ คน ถูกยิงบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ ในวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม๒๑๐ ที่เหลือเป็นผู้ชุมนุมและชาวชุมชนที่อยู่ในบริเวณถนนพระรามที่ ๔ - บ่อนไก่ ส่วนใหญ่
ถูกยิงด้วยกระสุนความเร็วสูง แต่ที่น่าสังเกตคือ จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธซึ่งได้
ตรวจสอบภาพเศษกระสุนที่พนักงานสอบสวนอ้างว่าพบในศพผู้เสียชีวิตบางคน มีความเห็นว่าเป็นเศษ
กระสุนปืนขนาด .๒๒ (กระสุนปืนลูกกรดแมกนั่ม) ซึ่งไม่มีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ทหาร๒๑๑ 
 ๒.๓.๙.๒ หลังจากที่ นปช. ได้ย้ายการชุมนุมมาที่สี่แยกราชประสงค์และขยายพ้ืนที่
ควบคุมมาตามถนนราชด าริจนถึงแยกศาลาแดง ได้เกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุม นปช . กับ
กลุ่มคนรักสีลม และได้มีผู้ยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าใส่กลุ่มคนรักสีลมที่ชุมนุมต่อต้าน นปช. เมื่อวันที่ ๒๒ 
เมษายน และยิงใส่เจ้าหน้าที่บนถนนสีลม ถนนพระรามที่ ๔ หลายครั้งในช่วงเดือนเมษายนและต้น
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้อ ๒.๓.๕ และหลังจากที่ ศอฉ. ประกาศใช้มาตรการปิด
ล้อมการชุมนุมของ นปช. และเหตุการณ์ที ่พล.ต.ขัตติยะ ถูกยิงเม่ือค่ าวันที่ ๑๓ พฤษภาคม เหตุการณ์
บริเวณดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้น โดยในช่วงดึกของวันที่ ๑๓ พฤษภาคม มีการปะทะกันระหว่าง 
ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ทหารบนถนนพระรามที่ ๔ ใกล้ซอยศาลาแดง ๑ และในวันต่อๆ มา จนถึงวันที่ 
๑๘ พฤษภาคม พื้นที่ความรุนแรงได้ขยายตัวไปตามถนนพระราม ๔ บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมทหาร
เดิม บ่อนไก่ ปากซอยงามดูพลี และใต้ทางด่วนพระรามที่ ๔ นอกจากนั้น ยังเกิดความรุนแรงในสวน
ลุมพินีและบนถนนวิทยุจากแยกพระรามที่ ๔ - สาทร - วิทยุ (บริเวณใต้สะพานไทย-เบลเยี่ยม) ไป
จนถึงสถานีต ารวจนครบาลลุมพินี 
 ๒.๓.๙.๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม มีคนร้ายยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าไปใน
พ้ืนที่บริเวณรอบสวนลุมพินี แยกศาลาแดง และถนนสีลมอีกหลายครั้ง โดยมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะ
ยิงมาจากบริเวณสวนลุมพินีหรือแยกศาลาแดง  
  - วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าไปบริเวณแยกศาลาแดง ถนนสีลม  
                                                 

๒๐๘ รวมนายบุญมี  เริ่มสุข และนายฐานุทัศน์ อัศวสิริมั่นคง ชาวชุมชนบ่อนไก่ซึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ภายหลังแล้ว 

๒๐๙ จากการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทีวีไทยซึ่งเข้าไปรับศพพร้อมกับหน่วยกู้ชีพ ระบุว่าได้รับแจ้งตอนสายๆ เมื่อ
เข้าไป พบศพ ๑ ศพสภาพแข็งแล้ว ส่วนศพอีก ๑ ศพยังอุ่นอยู่ สัมภาษณเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๒๑๐ นายสมศักดิ์ ศิลารักษ์ 
๒๑๑ จากการสัมภาษณ์ พล.ต.ท อัมพร จารุจินดา เมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕และผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ 

เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 



 ๑๒๖ 

   - วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ยิงลูกระเบิดเม ๗๙ เข้าไปในบริเวณแยกศาลาแดง 
ถนนสีลม และอาคารสีลมทาว์เวอร์ 
   - วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ยิงลูกระเบิด เอ็ม ๗๙ เข้าไปในแฟลตต ารวจ สถานี
ต ารวจลุมพินี จ านวน ๖ ลูก ระเบิด ๓ ลูก และไม่ระเบิด ๓ ลูก เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๕ คน 
โดยมีผู้พบเห็นชายถือเครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ บริเวณแยกสารสิน๒๑๒ และมีการจับกุมผู้ต้องหาซึ่ง
ให้การในชั้นสอบสวนยอมรับว่าเป็นคนยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าใส่สถานีต ารวจนครบาลลุมพินีในวัน
ดังกล่าว๒๑๓ 
   - วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าไปในโรงแรมดุสิตธานีและ
อาคารอ้ือจือเหลียง 
   - วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ยิงลูกระเบิด เอ็ม ๗๙ เข้าไปบนถนนวิทยุบริเวณ
หน้าสถานทูตญี่ปุ่น  

 ๒.๓.๙.๔ การเสียชีวิตของนายชาติชาย ซาเหลา 

 เหตุการณ์บนถนนพระรามที่ ๔ และแยกศาลาแดง ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
หลังจากที่พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลถูกลอบยิง โดยกลางดึกของคืนวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา
ประมาณ ๒๒.๕๐ น. มีการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมที่อยู่บนถนนพระรามที่ ๔ บริเวณเชิงสะพาน
ไทย-เบลเยี่ยมก่อนถึงซอยศาลาแดง ๑ กับเจ้าหน้าที่ทหารที่มีอาวุธปืนสงครามและปืนลูกซองพร้อม
กระสุนจริง กระสุนซ้อมรบ และกระสุนยาง ปฏิบัติการอยู่บริเวณถนนพระรามที่ ๔ หน้าอาคาร
อ้ือจือเหลียง โดยเจ้าหน้าที่ทหารมีอาวุธปืนสงครามวางก าลังอยู่บนถนนพระรามที่ ๔ ตรงบริเวณและ
บนสะพานลอยข้ามถนนหน้าอาคารอื้อจือเหลียง ริมถนนพระรามที่ ๔ ฝั่งสวนลุมพินี และบริเวณซอย
ศาลาแดง ๑๒๑๔ ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต ๑ คน คือ นายชาติชาย ซาเหลา เสียชีวิตจากการ
ถูกยิงด้วยกระสุนความเร็วสูงที่ศีรษะ ขณะอยู่บริเวณหน้าบริษัทกฤษณา มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ห่างจาก
ปากซอยศาลาแดง ๑ มาทางสะพานไทย – เบลเยี่ยม ประมาณ ๒๐ เมตร บริเวณสถานที่เกิดเหตุพบ
เศษตะกั่วลูกกระสุนปืนแต่ไม่สามารถระบุชนิดกระสุนได้เนื่องจากสภาพเสียหายมาก ประกอบกับภาพ
วีดิโอขณะเกิดเหตุก่อนถูกยิงปรากฏภาพนายชาติชาย ซาเหลาก าลังใช้กล้องวีดิโอถ่ายภาพโดยหันหน้า
ไปทางซอยศาลาแดง ๑  ผลการตรวจชันสูตรศพระบุแผลกระสุนปืนยิงเข้าบริเวณหน้าผากด้านขวา
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ ซม. และบาดแผลกระสุนปืนทะลุออกบริเวณศีรษะด้านหลังซ้าย มีแนว
วิถีกระสุนจากหน้าไปหลัง บนลงล่าง และขวาไปซ้าย จากการตรวจสอบวิถีกระสุนมีความเป็นไปได้ว่า
ยิงมาจากบนถนนพระรามที่ ๔ ฝั่งขาออกบริเวณด้านหน้าสวนลุมพินีใกล้ประตู ๓ หรือจากบน
สะพานลอยคนข้ามด้านฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกศาลาแดง๒๑๕ ประกอบกับรอยกระสุนบนบานประตูเหล็ก
ม้วนของบริษัทกฤษณา มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด มีทิศทางการยิงมาจากถนนพระรามที่ ๔ ด้าน ด้านแยก
ศาลาแดงซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่ 
                                                 

๒๑๒ ครอบครัวข่าว ๓, ท าแผนยิง M ๗๙ ใส่ สน.ลุมพินี-สะพานมัฆวาน, วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓, 
http://www.krobkruakao.com/ข่าว/30393/ท าแผนยิง-M-79-ใส่-สน-ลุมพิน-ีสะพานมัฆวาน.html 

๒๑๓ เจ้าหน้าท่ีต ารวจ สน.ลุมพินี ให้ข้อมูลว่ามีเอ็ม ๗๙ ยิงเข้าไป ๖ ลูก ระเบิด ๓ ลูก เป็นเหตุให้รถเสีย ๗ 
คัน และมีผู้บาดเจ็บ ๕ คน 

๒๑๔ รายงานการสอบสวนคดีชันสูตรพลิกศพที่ ช. ๑๐/๒๕๕๓ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
๒๑๕ รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับความมั่นคง รายงานหมายเลขคดีที่ CSI -S – 5309 

– 51 ส านักตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  



 ๑๒๗ 

 
 

ภาพที่ ๙ ภาพแสดงการจ าลองวิถีกระสุน (เส้นสีเขียว)  
บริเวณหน้าบริษัทกฤษณา มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

ที่นายชาติชาย ซาเหลา ถูกยิงเสียชีวิตตามข้อ ๑๑.๔ 
 

  ๒.๓.๙.๕ ความรุนแรงบริเวณบ่อนไก่ ถนนพระรามท่ี ๔ และถนนวิทยุ 

 ๑) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่
ทหารเริ่มปฏิบัติการปิดล้อมพ้ืนที่บริเวณถนนพระรามที่ ๔ และถนนวิทยุ ขณะเดียวกันเริ่มมีการชุมนุม
นอกแนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่บนถนนพระรามที่ ๔ บริเวณชุมชนบ่อนไก่ โดยผู้ชุมนุมพยายามที่จะ
ท าลายการปิดล้อมและก่อกวนเจ้าหน้าที่ ตลอดช่วงเวลาการปิดล้อมพ้ืนที่ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ 
พฤษภาคม พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารใช้ปืนลูกซองกระสุนยางและกระสุนจริงและปลย. กระสุนจริงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยวางแนวก าลังห่างจากผู้ชุมนุมประมาณ ๑๕๐ เมตร วางลวดหนามเป็นเครื่องกีด
ขวาง เข้าควบคุมพ้ืนที่สูงรอบที่ตั้ง๒๑๖ และติดป้ายเขตกระสุนจริงในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม โดย ศอฉ. 
ชี้แจงว่ามิได้มีค าสั่งให้ติดป้ายดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่ทหารด าเนินการเอง   
  ๑.๑) โดยเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ขณะที่
ทหารเคลื่อนก าลังจากสะพานไทย-เบลเยี่ยม เข้าควบคุมถนนวิทยุถึงบริเวณหน้าสวนลุมไนท์บาซาร์  
มีการต่อต้านจากกลุ่มผู้ชุมนุมโดยการเผารถประจ าทาง ๑ คัน และใช้สิ่งเทียมอาวุธตอบโต้เจ้าหน้าที่  
พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารบนถนนวิทยุใช้อาวุธปืนลูกซองกระสุนยางและกระสุนจริง และ ปลย.กระสุนจริง 
โดยมีการใช้ ปลย.กระสุนจริงยิงเข้าไปในสวนลุมพินี และยิงไปทางแยกสารสินซึ่งมีผู้ชุมนุมอยู่ กระทั่ง
เวลา ๑๔.๐๐ น. มีผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศและชาวไทยถูกยิงได้รับบาดเจ็บจ านวน ๓ คน บริเวณทาง
เท้าริมรั้วสวนลุมพินีและหน้าสถานีต ารวจนครบาลลุมพินี โดยผู้บาดเจ็บยืนยันว่ายิงมาจากทิศทางที่
เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่ และพบพลเรือน ๒ คนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณสระน้ า ในสวนลุมพินี 
 

                                                 
๒๑๖ ตามค าสั่งก าหนดแนวทางมาตรการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติ เนื่องมาจาก

เหตุการณ์เมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีถูกกลุ่มติดอาวุธ/ชายชุดด าใช้อาวุธระยะไกล/อาวุธวิถีโค้งยิงใส่
แนววางก าลังของเจ้าหน้าท่ี โดยให้รักษาระยะห่างระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าท่ีประมาณ ๑๕๐ ม. และวางเครื่องกีด
ขวางป้องกันการเผชิญหน้ากันโดยตรง รวมทั้งจัดก าลังเข้าควบคุมพื้นที่สูงข่มโดยรอบที่ตั้ง ตามค าสั่งวิทยุ รอง.นรม./
ผอ.ศอฉ./ผู้ก ากับการปฏิบัติงานฯ ลับ-ด่วนภายใน ๑๑ เม.ย. ๕๓ ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๖๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน 
๒๕๕๓ ลงนามโดย ผบ.ทบ./ผช.ผอ.ศอฉ.(๓)) 



 ๑๒๘ 

  ๑.๒) เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑๔  พฤษภาคม เจ้าหน้าที่
ทหารเริ่มปฏิบัติการปิดล้อมพ้ืนที่โดยเคลื่อนก าลังจากสะพานไทย -เบลเยี่ยม เข้าควบคุมพ้ืนที่ถนน
พระรามที่ ๔ บริเวณชุมชนบ่อนไก่ โดยยิงไล่ผู้ชุมนุมจนถอยไปทางด้านใต้ทางด่วนและหลบอยู่ตามซอย
ต่างๆ ทั้งสองข้างถนน เจ้าหน้าที่ทหารได้จับกุมผู้ชุมนุมจ านวนหนึ่งส่งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ แล้วได้ถอย
มาวางลวดหนามกั้นถนนพระรามที่ ๔ ไว้ตรงบริเวณหน้าสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ส่วนผู้ชุมนุมได้ใช้
ยางรถยนต์เป็นแนวกีดขวางบนถนนพระราม ๔ เลยออกไปทางด้านทางด่วน ตรงบริเวณสะพานคนข้าม
ใกล้ปากซอยงามดูพลี 
  ๒) ตลอดช่วงเวลาการปิดล้อมพ้ืนที่ถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ ตั้งแต่
วันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม มีการก่อกวนโดยผู้ชุมนุม เช่น การเคลื่อนรถจักรยานยนต์มาก่อกวน
เจ้าหน้าที่ การใช้สิ่งเทียมอาวุธ เช่น บั้งไฟ ประทัดยักษ์ หนังสติ๊ก และอาวุธประดิษฐ์ เช่น ระเบิด
ท่อพีวีซีข้างในบรรจุเศษวัสดุแหลมคม ระเบิดปิงปอง ระเบิดเพลิง และบางคนใช้ปืนพกสั้น และจุดไฟ
เผายางรถยนต์เพ่ือให้มีควันปกคลุมอยู่ตลอดเวลา และมีการปฏิบัติการของคนชุดด าโดยใช้ ปลย.และ
ลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ โจมตีเจ้าหน้าที่ทหารที่เป็นระยะๆ ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารที่ใช้อาวุธปืนลูกซอง
กระสุนยาง/กระสุนจริง และ ปลย.กระสุนจริงในการปฏิบัติหน้าที่ บางคนใช้ปืนติดล ากล้อง โดยวาง
แนวก าลังห่างจากผู้ชุมนุมอย่างน้อย ๑๕๐ เมตร และติดป้ายเขตกระสุนจริง ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
เพ่ือเตือนไม่ให้ผู้ชุมนุมและประชาชนเข้ามาในเขตดังกล่าว และมีการวางก าลังพลแม่นปืนบนชั้นสอง
ของอาคารหน้าสนามมวยลุมพินี เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปืนลูกซองและปืนสงคราม ทั้งยิงขึ้นฟ้า ยิงแนวต่ า 
และยิงไปในแนวระนาบในทิศทางที่มีผู้ชุมนุมอยู่๒๑๗ โดยปรากฏรอยกระสุนจ านวนมากบนถนน
พระรามท่ี ๔ บริเวณบ่อนไก่ ถึงใต้ทางด่วนพระรามที่ ๔ โดยมีทิศทางการยิงมาจากถนนพระรามที่ ๔ 
ด้านสะพานไทย-เบลเยี่ยม๒๑๘ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่ พบว่าบริเวณนอกแนววางก าลัง
ของเจ้าหน้าที่มีผู้ชุมนุมและชาวชุมชนหลายคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกยิงมาจากทิศทาง
ดังกล่าว  
 ๓) วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ผู้ชุมนุมยึดรถน้ ามัน ๑ คันจากสถานีบริการ
น้ ามันปตท. บริเวณชุมชนบ่อนไก่ ออกมาบนถนนพระรามที่ ๔ และภายหลังได้น ากลับเข้าไปที่เดิม 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๒๑๗พยานหลักฐานปรากฏตามภาพวีดิโอและภาพถ่ายที่ปรากฏและการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสเมื่อ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประกอบกับผลการตรวจสอบร่องรอยกระสุนบนถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ โดยกอง
พิสูจน์หลักฐานกลางและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  

๒๑๘กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 



 ๑๒๙ 

 
ภาพที่ ๑๐ จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายเหตุการณ์บริเวณบ่อนไก่ของส านักข่าวต่างประเทศ  

โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศระบุว่า ภาพปลอก
กระสุนที่คัดออกมาจากกระบอกปืน (ในวงกลม) เป็นปลอกกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนเปล่า (กระสุน

ซ้อมรบ หรือ Blank Bullet)๒๑๙ 

   ๒.๓.๙.๖ การปฏิบัติการของคนชุดด าบริเวณบ่อนไก่ในช่วงการปิดล้อมพ้ืนที่ชุมนุม 

 ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ถึง ๑๘ พฤษภาคม เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารเริ่มวางก าลัง
ปิดล้อมพ้ืนที่ โดยวางลวดหนามบนถนนพระรามที่ ๔ หน้าสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ชุมชนบ่อนไก่
ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวมีการยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ จากคนชุดด าเข้ามายังแนวที่ตั้งของเจ้าหน้าที่ทหาร
ที่รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ นัด๒๒๐ และมีการใช้ ปลย.ยิงโจมตีเจ้าหน้าที่ด้วย ส่วนใหญ่ยิงในเวลา
กลางคืน  ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารอยู่ในที่ก าบัง โดยมีทิศทางการยิงมาจากพ้ืนที่นอกแนววางก าลังของ
เจ้าหน้าที่ เป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ทหารบาดเจ็บเล็กน้อยจากการถูกสะเก็ดระเบิดที่มือ ๑ คน และถูก
กระสุนปืนเฉี่ยว ๑ คน   
 ๒) มีผู้พบเห็นกลุ่มคนชุดด ามีอาวุธ ปลย.และเครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ 
อย่างน้อย ๕ คน อ้างว่าเป็นลูกน้องพล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล เคลื่อนไหวอยู่ในซอยต่างๆ บริเวณชุมชน
บ่อนไก่และซอยงามดูพลี โดยควบคุมการปฏิบัติการของการ์ดผู้ชุมนุม เชื่อได้ว่าเป็นกลุ่มที่ใช้อาวุธ
สงครามโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารผู้ให้ข้อมูลยังได้พบกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ๒ ถึง ๓ นาย แต่งกายครึ่งท่อน 
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลรู้จัก อยู่ในบริเวณนั้นด้วย โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจกลุ่มดังกล่าวได้ห้ามมิให้ชาวบ้านพูดเรื่อง
คนชุดด าให้คนอื่นทราบ๒๒๑ 
 ๓) วันที่ ๑๙ พฤษภาคม เวลาบ่าย มีคนร้ายยิงปืนเข้าใส่ชาวชุมชนบ่อนไก่
ที่บริเวณหน้าสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ขณะชาวชุมชนก าลังพยายามลากสายฉีดน้ าจากสถานีบริการ
น้ ามัน ปตท. เพ่ือข้ามไปดับไฟที่ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม โดยมีทิศทางการยิงมาจาก
ซอยงามดูพลีซึ่งอยู่นอกแนววางก าลังของเจ้าหน้าที่ทหารและเป็นพ้ืนที่ควบคุมของการ์ดผู้ชุมนุมและ
คนชุดด า๒๒๒ 
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๒๒๐ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการเข้าให้ข้อมูลของกองทัพและเจ้าหน้าท่ีทหารซึ่งปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 
๒๒๑ สัมภาษณ์ผู้สังเกตการณ์ชุมนุมเมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และบันทึกการลงพื้นที่ภาคสนาม ชุมชน

บ่อนไก่ 
๒๒๒ สัมภาษณ์ผู้สังเกตการณ์ชุมนุม เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕  และบันทึกการลงพื้นที่ภาคสนาม

ชุมชนบ่อนไก่ 



 ๑๓๐ 

 ๔) ปรากฏภาพคนชุดด าซึ่งปะปนอยู่กับผู้ชุมนุมก าลังยิงอาวุธจากบริเวณ
ต้นซอยงามดูพลี ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ ๒๒๓ และมีภาพ
คนชุดด าถืออาวุธปืนเอ็ม ๑๖ ปะปนกับผู้ชุมนุมอยู่ในบริเวณเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบว่าการ์ดผู้ชุมนุม
ส่วนใหญ่แต่งกายด้วยเสื้อสีด าหรือสีเข้มและคนชุดด ายังมีวิทยุสื่อสารด้วย  
 ๕) พบว่ามีชาวชุมชนบ่อนไก่บางส่วนไม่พอใจกลุ่มผู้ชุมนุม  ผู้ให้ข้อมูลเชื่อ
ว่าชาวชุมชนบางคนใช้อาวุธต่อต้านผู้ชุมนุมด้วย๒๒๔ 

  ๒.๓.๙.๗ ข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณสวนลุมพินี ถนนวิทยุ 
ถนนพระรามท่ี ๔ - บ่อนไก ่
 ๑) มีคนชุดด าปะปนอยู่กับผู้ชุมนุมและร่วมปฏิบัติกับการ์ดผู้ชุมนุมและ 
ผู้ชุมนุมบางคนอยู่บนถนนพระรามที่ ๔ และซอยต่างๆ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปถนนสารสินและสี่แยก
ราชประสงค์ได้ เช่น ก ากับดูแลให้ผู้ชุมนุมบางคนประกอบอาวุธประดิษฐ์ เช่น ระเบิดปิงปอง และ
ระเบิดขวด เป็นต้น ทั้งยังมีภาพวีดิโอคนชุดด ามีอาวุธสงครามปรากฏตัวอยู่ในบริเวณเดียวกับผู้ชุมนุม 
โดยอาศัยสถานการณ์ความวุ่นวายจากการตอบโต้ระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ และควันจากการเผา
ยางเป็นก าบังในการใช้อาวุธสงครามโจมตีเจ้าหน้าที่ และสามารถใช้เส้นทางดังกล่าว ล า เลียงสะเบียง
อาหารและอ่ืนๆ เข้าไปและออกมาจากสี่แยกราชประสงค์ได้  
 ๒) มีผู้ขนวัตถุอุปกรณ์จ านวนมาก เช่น ไม้ไผ่ปลายแหลม ยางรถยนต์ สิ่ง
ที่ใช้ส าหรับประดิษฐ์เป็นอาวุธ ระเบิดปิงปอง ระเบิดเพลิง ระเบิดท่อพีวีซี มาให้ผู้ชุมนุมบนนถนน
พระรามท่ี ๔  
 ๓) มีคนชุดด าอยู่บริเวณสวนลุมพินี จากบทความของผู้สื่อข่าว Asia 
Times๒๒๕ ระบุพบคนชุดด าเคลื่อนไหวอยู่ในสวนลุมพินี นอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีการใช้
อาวุธสงครามชนิดเครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ ยิงเข้าใส่หลายพ้ืนที่ในบริเวณถนนสีลมและบริเวณพ้ืนที่
รอบสวนลุมพินี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย และบาดเจ็บอีกเป็นจ านวนมากดังที่ได้กล่าวแล้ว 

  

 

 

 

 

 

 
                                                 

๒๒๓ ภาพข่าว France 24 
๒๒๔ พูดคุยกับนักกิจกรรมด้านสันติวิธีซึ่งอยู่บริเวณบ่อนไก่, สัมภาษณ์ผู้สังเกตสังเกตการณ์ชุมนุม เมื่อวันที่ 

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ,พล.ต.ท. อัมพร จารุจินดา ให้ข้อมูลว่า “ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตจากกระสุนปืนชาวบ้านในพื้นที่
ดังกล่าว” ให้ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ ผู้เช่ียวชาญด้านอาวุธให้ข้อมูลว่า “ได้ตรวจดูสภาพเศษ
กระสุนท่ีต ารวจส่งมาให้ดู พบว่า ๔ ภาพเป็นเศษกระสุนอาวุธปืนลูกกรด ซึ่งไม่ใช่อาวุธท่ีทหารใช้” 

๒๒๕ เคนเนธ ท็อดด์ รูอิซ และ โอลิวิเยร์ ซาร์บิล Unmasked: Thailand's men in black, Asia Times 
Online, http://atimes.com/at...a/LE29Ae02.html ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 

http://atimes.com/at...a/LE29Ae02.html%20๒๙


 ๑๓๑ 

 ๒.๓.๑๐ เหตุการณ์บริเวณถนนราชปรารภ แยกสามเหลี่ยมดินแดง และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒.๓.๑๐.๑ เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ สามเหลี่ยมดินแดง และ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๑๘ มีพลเรือนเสียชีวิตจ านวน ๒๐ ราย๒๒๖ ในจ านวนนี้มี
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพยาบาลโรงพยาบาลวชิระ เสียชีวิต ๑ ราย๒๒๗ เด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ๒ ราย๒๒๘ 

และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจ านวนมาก ในจ านวนนี้มีเจ้าหน้าที่ทหาร ๒ รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถูกผู้
ชุมนุมรุมท าร้ายและยึดอาวุธปืนเอ็ม ๑๖ ไป ๒ กระบอกซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดคืนมาได้ 
๑ กระบอกจากภายในวัดปทุมวนารามเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม และมีเจ้าหน้าที่ทหารอีก ๑ ราย
บาดเจ็บจากกระสุนปืนเฉี่ยวที่มือ 

  ๒.๓.๑๐.๒ ความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ - สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ราช
ปรารภ – แยกมักกะสัน - ประตูน้ า 
 ๑) เจ้าหน้าที่ทหารวางก าลังอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์  
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม โดยมีปืนลูกซองกระสุนจริง/กระสุนยางและ ปลย.กระสุนจริง เมื่อวันที่ 
๑๒ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. มีคนร้ายยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ ใส่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต
ลิงค์ ราชปรารภ  ต่อมาวันที่ ๑๔ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ ถึง ๒๒.๐๐ น. มีคนร้ายยิงลูก
ระเบิด ๗๙ จ านวนมากและจรวดอาร์พีจี ๑ ลูก มายังบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ และถนน
ราชปรารภบริ เวณโรงแรมอินทราซึ่ งเป็นบริ เวณที่ เจ้าหน้าที่ทหาร ปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ไม่มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ๒๒๙ ในช่วงเวลาเดียวกันมีนักข่าวชาวต่างประเทศที่อยู่ในพ้ืนที่ชุมนุมให้ข้อมูลว่า      
พบเห็นกลุ่มคนชุดด าจ านวน ๓ คน ปะปนอยู่กับการ์ด นปช.ที่บริเวณเต็นท์ภายในแนวกีดขวางของ   
ผู้ชุมนุม นปช. บนสะพานข้ามคลองแสนแสบ โดยชายชุดด าถือถุงขยะสีด าเข้ามาในเต็นท์ แล้วมีคน
หนึ่งถือเครื่องยิงลูกระเบิดชนิดเอ็ม ๗๙ เดินออกไปทางประตูน้ า โดยบอกกับผู้สื่อข่าวว่า “ไปท างาน” 
อีก ๒ นาทีต่อมาก็มีเสียงปืนดังขึ้นและได้ยินเสียงระเบิดจ านวนสองสามลูก และผู้ชุมนุมและการ์ด 
นปช.ที่อยู่ในบริเวณนั้นก็พากันโห่ร้องและปรบมือด้วยความดีใจ กลุ่มคนชุดด าดังกล่าวสามารถเข้า-ออก 
พ้ืนที่ชุมนุมได้โดยไม่มีการตรวจค้น และยังให้ข้อมูลว่าหนึ่งในกลุ่มคนชุดด านั้นเป็นที่รู้จักในกลุ่มการ์ด 
นปช. และผู้ชุมนุม และน่าจะเกี่ยวข้องกับ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ต่อมาเวลาประมาณ ๒๓.๑๕ น.๒๓๐ มี
การยงิระเบิดเอ็ม ๗๙ บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง ๑ นัด  

                                                 
๒๒๖ ผู้เสียชีวิต ๒ รายเสียชีวิตจากการถูกยิงระหว่างขับขี่รถจักรยานยนตอ์ยู่บนทางยกระดับจตุรทิศบริเวณ

ทางเบี่ยงลงมายังถนนราชปรารภ เสียชีวิตจากการถูกยิ งระหว่างขับรถจักรยานยนต์ชนอยู่บนสะพานข้ามแยก
สามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ๑ ราย เสียชีวิตจากการถูกยิงบริเวณปากซอยพหลโยธิน ๒/๑ ๑ ราย 
และอีก ๑ ราย เสียชีวิตจากการถูกยิงขณะอยู่บนระเบียงห้องพักบนอาคาร The Complete Condo ช้ัน ๒๗ ซึ่งอยู่
บนถนนราชปรารภ 

๒๒๗ นายบุญทิ้ง ปานศิลา เจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลวชิระ เสียชีวิตจากการถูกยิงขณะปฏิบัติ
หน้าท่ีอยู่บริเวณถนนราชปรารภ 

๒๒๘ เด็กชายคุณากร ศรีสุวรรณ เสียชีวิตจากการถูกยิงขณะเดินอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอรต์ลงิคแ์ละ
เด็กชายสมาพันธ์ ศรีเทพ เสียชีวิตจากการถูกยิงขณะออกมาดูเหตุการณ์บริเวณถนนราชปรารภ 

๒๒๙ ค าให้การของทหาร ในการประชุม Hearing ครั้งที่ ๘ “กรณีความรุนแรงบริเวณดินแดง-รางน้ า-ราช
ปรารภ” วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔  

๒๓๐ ผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 



 ๑๓๒ 

 ๒) ตลอดช่วงเวลาปิดล้อมพ้ืนที่ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม มี
คนร้ายยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ จ านวนมากบนถนนราชปรารภบริเวณประตูน้ าถึงแยกมักกะสัน ส่วนใหญ่
ยิงในเวลากลางคืนขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารอยู่ในที่ก าบัง ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
 ๓) เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติการในพ้ืนที่ให้ข้อมูลว่าการยิงลูกระเบิดเอ็ม 
๗๙ ดังกล่าวข้างต้น น่าจะยิงมาจากถนนราชปรารภหรืออาคารต่างๆ ด้านทิศตะวันออกของถนน
ดังกล่าวบริเวณประตูน้ า ซึ่งเป็นพ้ืนที่ควบคุมหรือเป็นพ้ืนที่อิทธิพลของ นปช. ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ย่านประตูน้ าได้ให้ข้อเท็จจริงว่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารพยายามเข้าไปควบคุมพ้ืนที่บนถนนราช
ปรารภ บริเวณหน้าโรงแรมอินทรา ตลอดไปถึงสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ในเวลากลางคืนจะมีกลุ่ม 
“คนไม่ด”ี ซึ่งเป็นลูกน้องของผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ ออกมาปฏิบัติการตามตรอกซอกซอยต่างๆ ของถนน
ราชปรารภ โดยเฉพาะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมอินทรา เพ่ือก่อกวนเจ้าหน้าที่ โดยมีคนชุดด า “ถือ
ปืนยาว” คอยควบคุม ทั้งคนเหล่านั้นได้ทุบไฟตามซอยต่างๆ เพ่ือพรางไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็น  
 ๔) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งวาง
ก าลังอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ยิงเข้าใส่รถตู้ซึ่งวิ่งมาจากซอยแห่งหนึ่งข้างโรงแรม
อินทรามุ่งหน้ามาทางที่ด่านทหารที่อยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณให้หยุด
แต่ไม่ยอมหยุด๒๓๑ ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเสียชีวิต ๒ คน คือ นาย
พัน  ค ากอง และเด็กชายคุณากร ศรีสุวรรณ ส่วนผู้ขับรถตู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ผลการชันสูตรศพนาย
พัน  ค ากอง พบเศษกระสุนเป็นกระสุนปืนความเร็วสูงขนาด ๕.๕๖ มม.๒๓๒  

 ๒.๓.๑๐.๓ ความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ – สามเหลี่ยมดินแดง  
  ๑) เจ้าหน้าที่ทหารวางก าลังอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต
ลิงค์  ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ต่อมาในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณแอร์
พอร์ตลิงค์ ถูกกดดันโดยผู้ชุมนุมจากสองทิศทางทั้งจากประตูน้ าและสามเหลี่ยมดินแดง ผู้ชุมนุมยึดรถ
น้ าของเจ้าหน้าที่ทหารบนถนนราชปรารภใกล้แยกมักกะสัน และมีคนร้ายโจมตีเจ้าหน้าที่ด้วยลูก
ระเบิดเอ็ม ๗๙ เป็นระยะๆ จึงมีการส่งเจ้าหน้าที่ทหารมาเสริมก าลังโดยเคลื่อนก าลังมาจากกองพัน
ทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ถนนวิภาวดีรังสิต ถึงสามเหลี่ยมดินแดง เแล้วเข้าไปในซอย
ทางด้านซ้ายของถนนราชปรารภ ทะลุออกมาบนถนนราชปรารภซอย ๒๐ บริเวณโรงแรม ออลซีซั่นส์ 
จากนั้นจึงเดินถอยหลังเพ่ือไปวางก าลังบริเวณสถานีบริการน้ ามัน เอสโซ่ บริเวณปากซอยรางน้ าและ
วางก าลังควบคุมพ้ืนที่ต่อมาจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ราชปรารภ จนถึงสถานีบรืการน้ ามัน 
เอสโซ ปากซอยรางน้ า และอยู่จนถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม โดยในการเคลื่อนก าลังดังกล่าว พบว่า
เจ้าหน้าที่ทหารมีอาวุธปืนลูกซองกระสุนยาง/กระสุนจริง และปลย. กระสุนจริง ระหว่างการเคลื่อน
ก าลังบนถนนราชปรารภมีการเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุม ในช่วงวันดังกล่าวผู้ชุมนุมอยู่บริเวณ
สามเหลี่ยมดินแดงบนถนนราชปรารภ ในซอยรางน้ า และตามตรอกซอกซอยตลอดสองข้างถนน  
ราชปรารภ 
   เจ้าหน้าที่ทหารได้ติดป้ายเขตกระสุนจริงที่แนวลวดหนามบนถนนราช
ปรารภบริเวณประตูน้ าเมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.  
                                                 

๒๓๑ รายงานการสอบสวนชันสูตรพลิกศพที่ ๕๕/๒๕๕๓ ปากค าพยานที่ ๒ นายคมสันติ ทองมาก ผู้สื่อข่าว 
ส านักข่าวเนช่ัน 

๒๓๒ รายงานการตรวจพิสูจน์ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในส านวนสอบสวนคดี นายพัน ค ากอง ส านวนคดีชันสูตรพลิกศพที่ ๕๓/๒๕๕๓ 



 ๑๓๓ 

  ๒) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งรุมท า
ร้ายและยึดอาวุธจากเจ้าหน้าที่ทหารที่พยายามมาเอารถน้ าที่ถูกผู้ชุมนุมยึดไว้ โดยขับรถมาทางแยก
สามเหลี่ยมดินแดง ผู้ชุมนุมได้ยึดอาวุธประจ ากายของเจ้าหน้าที่เป็นปืนเอ็ม ๑๖ จ านวน ๒ กระบอก 
พร้อมเครื่องกระสุน ๑๐๐ นัด อย่างไรก็ตามก็มีผู้ชุมนุมบางคนได้พยายามห้ามปรามและให้การช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บด้วย ต่อมาอาวุธที่ถูกผู้ชุมนุมยึดไปดังกล่าว ๑ กระบอก เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจยึดได้
จากบริเวณภายในวัดปทุมวนารามในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม โดยซุกซ่อนอยู่บริเวณใต้ท้องรถหน้าศาลา 
สินธุเสก๒๓๓  
  ๓) ระหว่างการปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ทหารที่บริเวณถนนราชปรารภจาก
หน้าสถานีบริการน้ ามัน เอสโซ่๒๓๔ ซอยรางน้ ามาทางด้านสามเหลี่ยมดินแดง ผู้ชุมนุมตอบโต้ด้วยการ
ใช้สิ่งเทียมอาวุธ เช่น หนังสติ๊ก ประทัดยักษ์ อาวุธประดิษฐ์เอง เช่น ระเบิดเพลิง ระเบิดท่อพีวีซี 
ระเบิดปิงปอง ผู้ชุมนุมบางคนใช้อาวุธปืนพก และเจ้าหน้าที่ทหารได้ ใช้อาวุธ ปลย.กระสุนจริงยิงไป
ตามถนนราชปรารภในทิศทางสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งมีผู้ชุมนุมอยู่ จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุบนถนน
ราชปรารภโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศ พบรอย
กระสุนจ านวนมากบนพ้ืนผิวคอนกรีตและโลหะ เช่น ตามประตูร้านค้า เสาไฟฟ้า ป้ายอาคารสถานที่ 
สะพานลอย ก าแพงคอนกรีต ตู้ชุมสายโทรศัพท์ ส่วนใหญ่มีทิศทางการยิงมาจากแยกซอยรางน้ า
ทิศทางมุ่งสามเหลี่ยมดินแดง ซึ่งเป็นทิศทางการยิงมาจากจุดที่เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่ ๒๓๕ มี
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมากบนถนนราชปรารภจากแยกซอยรางน้ าถึงสามเหลี่ยมดินแดง 
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีรอยกระสุนบางรอยที่ยิงมาจากทิศทางตรงกันข้ามจากด้านสามเหลี่ยมดินแดง
ทิศทางมุ่งซอยรางน้ า พยานหลักฐานที่พบสอดคล้องกับผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุบนถนนราช
ปรารภโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และกองพิสูจน์หลักฐานกลาง๒๓๖ ที่พบรอยกระสุนจ านวนมากเชื่อ
ว่าเกิดจากกระสุนความเร็วสูงชนิด ๕.๕๖ มม. (.๒๒๓) โดยมีทิศทางการยิงจากซอยรางน้ ามุ่งหน้า
สามเหลี่ยมดินแดง บางรอยมีทิศทางการยิงจากสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าซอยรางน้ า และรอยกระสุน
บริเวณริมถนนราชวิถีบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงมีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภและ ๑ รอยมี
ทิศทางการยิงในทางตรงกันข้ามไปยังถนนราชปรารภ๒๓๗  
 ๔) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ขณะเจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนก าลังขึ้นมาตามถนน
ราชปรารภ พบว่าเจ้าหน้าที่ได้ระดมยิงใส่แนวเครื่องกีดขวางทีเป็นกองยางรถยนต์ของผู้ชุมนุมซี่งอยู่
บริเวณหน้าสถานีบริการน้ ามัน เชลล์ โดยยิงขึ้นไปตามถนนราชปรารภทิศทางมุ่งหน้าสามเหลี่ยมดิน
แดง ผู้สื่อข่าวไทยคนหนึ่งซึ่งบันทึกภาพวีดิโอเหตุการณ์ไว้ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารข่มขู่ไม่ให้ถ่ายภาพและ
ขู่จะยึดแผ่นบันทึกภาพ (memory card) เหตุการณ์ความรุนแรงในบริเวณและช่วงเวลาดังกล่าวมี
ผู้ เสียชีวิต คือ นายชาญณรงค์ พลศรีลา และมีช่างภาพส านักข่าวเนชั่นถูกยิงได้รับบาดเจ็บ 

                                                 
๒๓๓ ไฟล์ PowerPoint ช่ือราชปรารภประตูน้ า จากเจ้าหน้าที่ทหาร 
๒๓๔ ปัจจุบันคือสถานีบริการน้ ามัน คาลเท็กซ ์
๒๓๕ Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS 

EXAMINATION FOR THE TRCT, June 21st 2012, page 30-37 
๒๓๖ กองพิสูจน์หลักฐานกลางไม่พบรอยกระสุนซึ่งมีทิศทางการยิงมาจากสามเหลี่ยมดินแดง เนื่องจากมิได้

ตรวจคลุมพื้นที่ แต่เป็นการตรวจตามพยานช้ี 
๒๓๗ รายงานการตรวจสถานที่เกิดเหต กลุ่มงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ส านักตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รายงานหมายเลขคดีที่ CSI-S-5210-041 



 ๑๓๔ 

รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๒.๓.๑๐.๔ (๔) สอดคล้องกับข้อมูลจากผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศที่อยู่ใน
เหตุการณ์และปากค าพยานในส านวนของพนักงานสอบสวน๒๓๘ 

 ๒.๓.๑๐.๔ ข้อค้นพบเกี่ยวกับบางกรณีการเสียชีวิตและบาดเจ็บบริเวณถนนราช
ปรารภ – มักกะสัน – สามเหลี่ยมดินแดง 
  ๑) พบการเสียชีวิตหลายกรณีบนถนนราชปรารภระหว่างสถานีบริการ
น้ ามัน เอสโซ่ ซอยรางน้ า ถึง บริเวณหน้าบริษัทวิริยะประกันภัย จ ากัด เช่น กรณีการเสียชีวิตของนาย
กิตติพันธ์ ขันทอง นายบุญทิ้ง ปานศิลา นายสมาพันธ์ ศรีเทพ นายอ าพล ชื่นสี นายชาญณรงค์ พลศรี
ลา และนายอุทัย อรอินทร์โดยจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุบริเวณที่ผู้เสียชีวิตถูกยิง โดยสถาบันนิติ
วิทยาศาสต์และผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศพบร่องรอย
กระสุนซึ่งเชื่อว่าเกิดจากกระสุนความเร็วสูงขนาด ๕.๕๖ มม. มีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภ
ด้านซอยรางน้ ามุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดง ซึ่งขณะเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ทหารวางก าลังปฏิบัติการและ
ควบคุมพ้ืนที่อยู่บนถนนราชปรารภบริเวณหน้าสถานีบริการน้ ามัน เอสโซ่ ปากซอยรางน้ าลงไปจนถึง
แยกมักกะสันช่วงระหว่างซอย ๑๒ ถึง ๑๔ 

                                                 
๒๓๘ รายงานการสอบสวนคดีท่ี ช.๖๕/๒๕๕๓, ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  



 ๑๓๕ 

  
ภาพที่ ๑๑ แผนที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  

แสดงบริเวณเกิดเหตุกรณีนายบุญทิ้ง ปานศิลา ถูกยิงเสียชีวิตในต าแหน่งที่ ๑ ตามข้อ ๒.๓.๑๐.๔ 
(๑) โดยต าแหน่งที่ ๒ ถึง ๖ ระบุจุดที่พบรอยกระสุนมีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภจาก

แยกถนนรางน้ ามุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดง๒๓๙ 

                                                 
๒๓๙ แผนที่ประกอบรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่ CSI-S-5309-129 กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 

ส านักตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  



 ๑๓๖ 

 

 
ภาพที่ ๑๒ แผนที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แสดงบริเวณที่ 

นายสมาพันธ์ ศรีเทพ ถูกยิงเสียชีวิตในต าแหน่งที่ ๕ ตามข้อ ๒.๓.๑๐.๔ (๑) และต าแหน่งที่ ๖ 
และ ๗ พบรอยกระสุนมีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภจากแยกถนนรางน้ ามุ่งหน้า

สามเหลี่ยมดินแดง๒๔๐ 
 

                                                 
๒๔๐ แผนที่ประกอบรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่ CSI-S-5309-130 กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 

ส านักตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  



 ๑๓๗ 

  ๒) กรณีการเสียชีวิตของนายธันวา วงศ์ศิริ ซึ่งถูกยิงบริเวณทางเท้าหน้า
ร้านไทยสปา ด้านถนนรางน้ า ตรงข้ามสถานีบริการน้ ามัน เอสโซ่ จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดย
สถาบันนิติวิทยาศาสต์และผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศ 
พบรอยกระสุนจ านวนมากบริเวณที่เกิดเหตุ โดยพบบนประตูเหล็กม้วนของร้านและบนตู้ชุมสาย
โทรศัพท์หัวมุมถนนรางน้ าด้านหน้าร้าน โดยมีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภเข้าไปในถนนราง
น้ า ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ทหารวางก าลังอยู่บนถนนราชปรารภบริเวณหน้าสถานีบริการน้ ามัน เอสโซ่ 
ปากซอยรางน้ าลงไปทางด้านแยกมักกะสันช่วงระหว่างซอย ๑๒ ถึง ๑๔ 
 



 ๑๓๘ 

 
ภาพที่ ๑๓ แผนที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แสดงบริเวณที่นายธันวา 
วงศิริ ถูกยิงเสียชีวิตในต าแหน่งท่ี ๕ ตามข้อ ๒.๑๐.๒.๒ และต าแหน่งที่ ๖ และ ๗ พบรอยกระสุน

มีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภจากแยกถนนรางน้ ามุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดง๒๔๑ 
 

                                                 
๒๔๑ แผนที่ประกอบรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ CSI-S-๕๓๐๙-๑๒๘ กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 

ส านักตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  



 ๑๓๙ 

 
ภาพที่ ๑๔ ภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แสดงจุดที่พนักงานสอบสวน

แจ้งว่าพบศพนายธันวา วงศิริ ตามข้อ ๒.๓.๑.๔ (๒) สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์
พนักงานร้านไทยสปา ซี่งระบุว่าจุดดังกล่าวมีผู้ถูกยิงเสียชีวิต ๑ คน และในต าแหน่งหมายเลข ๑ 

และจุดที่ ๒ ถึง ๔ คือ บานประตูที่พบรอยกระสุน 
มีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภเข้าไปในถนนรางน้ า๒๔๒   

 
 

 
ภาพที่ ๑๕ ภาพจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและ
กระสุนปืนจากต่างประเทศ แสดงจุดที่เกิดเหตุและวิถีกระสุนสอดคล้องกับผลการตรวจสอบของ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตามภาพที่ ๑๔ (ลูกศรแสดงทิศทางจากที่กระสุนถูกยิงมา)๒๔๓ 
                                                 

๒๔๒ภาพประกอบรายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ CSI-S-5309-128 กลุ่มตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ ส านัก
ตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  

๒๔๓Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION 
FOR THE TRCT, June  21st 2012, page 35 



 ๑๔๐ 

 
  ๓) กรณีการเสียชีวิตของนางสาวสัญธนา สรรพศรี เสียชีวิตจากกระสุน
ความเร็วสูง และนายมนูญ ท่าลาด เสียชีวิตจากกระสุนปืนลูกโดด เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม เวลา
ประมาณ ๒๐.๐๐ น. ถูกยิงขณะก าลังขับรถจักรยานยนต์ลงจากทางยกระดับจตุรทิศ เบี่ยงลงถนนราช
ปรารภ จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พบรอยกระสุนปืน ๓ รอยเกิดจาก
การถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด ๕.๕๖ มม. ยิงมาจากทางลงมาแยกมักกะสันขึ้นไปบนสะพานยกระดับ
จตุรทิศ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่าเจ้าหน้าที่ทหารตั้งด่านอยู่ที่แยกมักกะสัน  

 

 
ภาพที่ ๑๖ แผนที่และภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  

แสดงบริเวณที่เชื่อว่านางสาวสัญธนา สรรพศรี และนายมนูญ ท่าลาดถูกยิง และบริเวณที่พบรอย
กระสุน ตามข้อ ๒.๑๐.๔.๓ โดยภาพล่างถ่ายจากทางลงมาแยกมักกะสันขึ้นไปบนสะพาน 

จตุรทิศ ระบุจุดที่พบรอยกระสุน๒๔๔ 
  ๔)  กรณีการได้รับบาดเจ็บของนายไชยวัฒน์ พุ่มพวง ช่างภาพส านักงาน
เนชั่น ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าข้างขวาจากกระสุนปืนความเร็วสูง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม เวลา
ประมาณ ๑๕.๐๐ น. โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนายไชยวัฒน์และสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งรายงานข่าวอยู่

                                                 
๒๔๔ แผนที่และภาพประกอบรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่ CSI-S-5309-131 กลุ่มตรวจสอบสถานที่

เกิดเหตุ ส านักตรวจสอบสถานทีเกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 



 ๑๔๑ 

บริเวณทางเท้าฝั่งตรงข้ามของสถานีบริการน้ ามัน เชลล์หลังแนวกองยางที่ผู้ชุมนุมน ามาใช้เป็นที่
ก าบัง๒๔๕ นายชัยวัฒน์ ให้ข้อเท็จจริงว่าทหารเป็นผู้ยิง โดยก่อนหน้าที่ตนจะถูกยิง ได้ยินเสียงปืนจาก
ทหารเป็นชุดมาท่ีแนวกองยางหน้าสถานบริหารน้ ามันเชลล์ ป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่นายชาญณรงค์ 
พลศรีลา ถูกยิง๒๔๖ ซึ่งขณะเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ทหารวางก าลังอยู่บนถนนราชปรารภบริเวณหน้า
สถานีบริการน้ ามัน เอสโซ่ ปากซอยรางน้ าลงไปทางด้านแยกมักกะสันช่วงระหว่างซอย ๑๒ ถึง ๑๔  

  ๒.๓.๑๐.๕ ปฏิบัติการของคนชุดด า  
  ๑) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ ถึง ๒๒.๐๐ น. มีคนร้าย
ยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ จ านวนมาก และอาร์พีจี ใส่แนววางก าลังของเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณถนนราช
ปรารภหน้าโรงแรมอินทราถึงสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้อ ๒.๓.๑๐.๒ (๑)  
เวลาประมาณ ๒๓.๑๕ น. มีการยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ บริเวณสามเหลี่ยมดินแแดง ๑ นัด โดยตลอด
ช่วงเวลาปิดล้อมพ้ืนที่ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม มีการยิงเอ็ม ๗๙ จ านวนมาก ส่วนใหญ่บน
ถนนราชปรารภบริเวณประตูน้ าถึงแยกมักกะสัน 
  ๒) ช่วงเวลาของการปิดล้อมพ้ืนที่ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๑๘ พฤษภาคม 
เชื่อว่ามีการปฏิบัติการของคนชุดด าโดยใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่แนววางก าลังของเจ้าหน้าที่ทหาร 
โดยจากค าบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ทหารในเหตุการณ์ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศและสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์พบรอยกระสุน ๒ รอยบนสะพานลอยคนข้ามบนถนนราชปรารภ ใกล้สถานีบริการน้ ามัน 
เชลล์  เป็นการยิงมาจากทิศทางสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งเป็นพ้ืนที่ซี่งมีผู้ชุมนุมอยู่   

  ๒.๓.๑๐.๖ ข้อสังเกต 
  ๑) มีผู้ขนวัตถุอุปกรณ์จ านวนมาก เช่น ยางรถยนต์  สิ่งที่ใช้ส าหรับ
ประดิษฐ์เป็นอาวุธ ระเบิดปิงปอง ระเบิดเพลิง ระเบิดท่อพีวีซี มาให้ผู้ชุมนุมบนนถนนราชปรารภ 
  ๒) กรณีมีพลเรือนถูกยิงเสียชีวิตที่ระเบียงห้องพักบนชั้นที่ ๒๗ อาคาร 
The Complete Condo บนถนนราชปรารภ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ถูกยิงด้วยกระสุนความเร็วสูง
ทิศทางในแนวระดับเฉียงจากหน้าไปหลังเล็กน้อย โดยมีความเป็นไปได้ว่ามีทิศทางการยิงมาจาก
อาคารสูงหรือที่สูงบริเวณด้านซ้ายของตัวอาคาร A ของThe Complete Condo๒๔๗ ซึ่งหัวหน้าช่าง
ฝ่ายอาคารมหานครยิบซั่ม ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารบริเวณดังกล่าวให้การว่า ช่วงเกิดเหตุได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลความปลอดภัยภายนอกอาคาร ในช่วงแรกของเหตุการณ์ฝ่ายทหารให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออก
จากอาคาร และเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าตรวจสอบอาคารเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม แต่ไม่พบสิ่ง
ผิดปกติ๒๔๘ 
 

                                                 
๒๔๕ สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจาก ไทยพีบีเอส  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  
๒๔๖ นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
๒๔๗ รายงานผลการด าเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ส านักตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

กระทรวงยุติธรรม หน้า ๕ 
๒๔๘ เจ้าหน้าท่ีทหารที่เข้าตรวจสอบคือ พันโทสมพงษ์ ใจจา ผบ.ป.พัน ๑ และเจ้าหน้าที่ทหารจากจังหวัด

ลพบุรีข้อมูลจากส านวน DSI คดีนายเหิน อ่อนสา และนายธนากร ปิยะผลดิเรก  



 ๑๔๒ 

  
ภาพที่ ๑๗ ภาพจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  

แสดงบริเวณด้านซ้ายของอาคาร โดยถ่ายจากระเบียงห้องที่เกิดเหตุตามข้อ ๑๒.๖.๒๒๔๙ 
 

  ๓) จากปากค าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า วันที่ ๑๕ พฤษภาคม มีการ
ยิงด้วยอาวุธปืนลงมาจากอาคารชีวาทัยใส่ผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ต ารวจ และหน่วยกู้ชีพที่อยู่บนถนนราช
ปรารภด้านสามเหลี่ยมดินแดง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมเซ็นจูรี่พาร์คให้ปากค าต่อ
พนักงานสอบสวนปรากฏในส านวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษว่า “เห็นชาย ๔ คนแต่งกายคล้ายทหาร 
ถืออาวุธปืนยาวขึ้นไปบนอาคารชีวาทัย ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ 
น.๒๕๐” สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ชุมนุมและประชาชนที่อยู่ในที่เกิดเหตุว่ามีกลุ่มติด
อาวุธอยู่บนอาคารชีวาทัย นอกจากนี้ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม มีผู้ชุมนุมพยายามเข้าไปเผาอาคาร
ดังกล่าวแต่ไม่ส าเร็จเพราะไม่วัตถุติดไฟเนื่องจากอาคารอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ในวันเดียวกัน ศอฉ.
แถลงว่ามีคนชุดด าบนอาคารชีวาทัยต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ต่อมาในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม หลัง
เหตุการณ์สงบ เจ้าหน้าที่ทหารขึ้นไปตรวจอาคารชีวาทัย พบระเบิดแสวงเครื่องและระเบิดปิงปอง 
และตรวจอาคารโรงแรมเซ็นจูรี่พาร์คพบปลอกกระสุนปืน๒๕๑ อย่างไรก็ตามไม่สามารถตรวจสอบได้แน่
ชัดว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธบนอาคารดังกล่าวเป็นฝ่ายใด 

 ๒.๓.๑๑ เหตุการณ์ความรุนแรงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ๒.๓.๑๑.๑  ก่อนเหตุการณ์การ “กระชับพ้ืนที่” ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ในช่วงเย็น
ของวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว.สรรหา ได้น า ส.ว. กลุ่มหนึ่งเข้ามาปรึกษากับ
แกนน า นปช. ที่สี่แยกราชประสงค์เพ่ือหาทางยุติความรุนแรง แต่การเจรจาไม่ได้ข้อยุติ โดยรัฐบาล

                                                 
๒๔๙ ภาพประกอบรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหุต CSI-S-5309-132 กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 

ส านักตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
๒๕๐ ปากค านายสมชาย อินทนิน หัวหน้ารักษาความปลอดภัยภายนอกอาคารของโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 

ส านวนสอบสอบคดีพิเศษที่ ๓๐๖/๒๕๕๓ คดีนายเหิน อ่อนสา 
๒๕๑ การประชุมคณะท างานท่ี ๔ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 



 ๑๔๓ 

ยืนยันว่าจะเจรจาต่อเมื่อแกนน าและผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมก่อน และให้แกนน าส่งผู้ชุมนุมกลับบ้านให้
เรียบร้อยแล้วเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ขณะที่แกนน า นปช . ชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีไม่เปิดการ
เจรจาอีก 
  ๒.๓.๑๑.๒ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กลุ่มผู้ชุมนุม นปช.ยังคงชุมนุมในพ้ืนที่บริเวณ
สี่แยกราชประสงค์และบริเวณใกล้เคียง และบริเวณรอบนอกพ้ืนที่การชุมนุมในจุดที่เจ้าหน้าที่ทหารตั้ง
ด่านปิดล้อมพ้ืนที่อยู่ โดยยังคงปิดกั้นเส้นทางห้ามบุคคลเข้าไปบริเวณพ้ืนที่แยกราชประสงค์ โดย
เด็ดขาด แต่สามารถให้ผู้ร่วมชุมนุมออกจากพ้ืนที่ชุมนุมได้  เจ้าหน้าที่เริ่มปรับก าลังเตรียมพร้อมใน
เวลา ๐๓.๐๐ น. เพ่ือด าเนินการตามมาตรการกระชับวงล้อมเพ่ือสลายการชุมนุม  โดยเริ่มปฏิบัติการ
ตั้งแต่เวลา ๖.๐๐ น.ของเช้าวันที่ ๑๙ พฤษภาคมดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจเริ่มปิดการจราจรบน
ถนนพระรามที่ ๔ ถนนวิทยุ ถนนอังรีดูนังต์ และเจ้าหน้าที่ทหารเริ่มเข้าควบคุมพ้ืนที่สวนลุมพินีและ
พ้ืนที่โดยรอบ โดยเคลื่อนก าลังจากแยกสะพานไทย-เบลเยี่ยมไปตามแนวถนนวิทยุ จากหน้าอาคาร
อ้ือจือเหลียงเข้าไปในสวนลุมฯ และจากแยกศาลาแดงเข้าท าลายแนวกั้นของผู้ชุมนุมบริเวณลานพระ
บรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ โดยเคลื่อนก าลังไปบนถนนราชด าริ ถึงแยกราชด าริเวลาประมาณ 
๑๑.๐๐ น. จนกระทั่งแกนน านปช. ประกาศยุติการชุมนุมเมื่อเวลา ๑๓.๒๐ น. ศอฉ. จึงมีค าสั่งให้
เจ้าหน้าที่ทหารทุกหน่วยหยุดการปฏิบัติและเตรียมพร้อมเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุมที่
ต้องการไปยังสนามกีฬาแห่งชาติเพื่อเดินทางกลับภูมิล าเนา  
  ๒.๓.๑๑.๓ เหตุการณ์ความรุนแรงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 
๑๕ คน ซึ่งเสียชีวิตบริเวณสวนลุมพินี-ถนนราชด าริ ๖ คนและเสียชีวิตบริเวณถนนราชปรารภและ
สามเหลี่ยมดินแดง ๓ คน เสียชีวิตในเหตุการณ์วัดปทุมวนาราม ๖ คน นอกจากนี้ยังมีการเผาอาคาร
สถานที่อีกหลายแห่งในบริเวณข้างต้น รวมถึงบริเวณถนนพระรามที ่๔-บ่อนไก ่

  ๒.๓.๑๑.๔ เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณสวนลุมพินีและถนนราชด าริ  
  ๑) เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณสวนลุมพินีและถนนราชด าริในวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม มีผู้เสียชีวิตระหว่างการกระชับพ้ืนที่บนถนนราชด าริในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ทั้งหมด ๖ 
ราย ในจ านวนนี้มีเจ้าหน้าที่ทหาร ๑ ราย และช่างภาพชาวอิตาลี ๑ ราย 
  ๒) ในการสลายการชุมนุม โดยปฏิบัติการซึ่ง ศอฉ. เรียกว่า “การกระชับ
พ้ืนที่” และอธิบายว่าเป็นการด าเนินการตามมาตรการปิดล้อมสกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุม สลายการชุมนุม
บางส่วน โดยการกระชับพ้ืนที่การชุมนุมเพ่ือขอคืนพ้ืนที่สวนลุมพินีและพ้ืนที่ต่อเนื่อง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันให้ผู้ชุมนุมออกจากพ้ืนที่และยุติการชุมนุม๒๕๒ เพ่ือไปขึ้นรถที่ทาง ศอฉ. 
เตรียมไว้ที่สนามกีฬาแห่งชาติ กลับภูมิล าเนา เจ้าหน้าที่ทหารเริ่มปฏิบัติการในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. ยังคงชุมนุมในพ้ืนที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ โดยบริเวณรอบ
นอกพ้ืนที่การชุมนุมเจ้าหน้าที่ทหารตั้งด่านปิดล้อม ปิดกั้นเส้นทางห้ามบุคคลเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่
แยกราชประสงค์โดยเด็ดขาด แต่สามารถให้ผู้ชุมนุมออกจากพ้ืนที่ได้ เจ้าหน้าที่ทหารเริ่มปรับก าลัง
เตรียมพร้อมในเวลา ๐๓.๐๐ น. เพ่ือด าเนินการตามมาตรการกระชับวงล้อมเพ่ือสลายการชุมนุม เวลา 
๖.๐๐ น.๒๕๓ เจ้าหน้าที่ทหารเริ่มเข้าควบคุมพ้ืนที่สวนลุมพินีและพ้ืนที่โดยรอบ โดยเคลื่อนก าลังจาก
                                                 

๒๕๒ การเขา้ให้ข้อมูลของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ต่อ คอป. เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ และการเข้าให้
ของมูลของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ต่อคอป. เมื่อวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๒๕๓ เอกสาร ศอฉ. การรักษาความสงบเรียบร้อยจากสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล หน้า ๓๕ และ ๔๕ 



 ๑๔๔ 

หน้าอาคารอ้ือจือเหลียงบนถนนพระราม ๔ เข้าไปในสวนลุมพินีทางประตู ๓ หลังจากนั้นประมาณ 
๐๗.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ทหารอีกหน่วยเคลื่อนก าลังจากถนนวิทยุเข้าสู่ถนนสารสิน และอีกหน่วยเคลื่อน
ก าลังจากแยกศาลาแดงเข้าท าลายแนวสิ่งกีดขวางที่ท าจากยางรถยนต์ของผู้ชุมนุมบริเวณแยกศาลา
แดง แล้วเคลื่อนก าลังไปบนถนนราชด าริ ถึงแยกราชด าริตัดถนนสารสินเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. 
จนกระท่ังหลังจากท่ีเแกนน า นปช. ประกาศยุติการชุมนุมแล้ว  ศอฉ. จึงมีค าสั่งให้หยุดการปฏิบัติเมื่อ
เวลา ๑๓.๒๐ น.๒๕๔ ซึ่งในการปฏิบัติการดังกล่าวได้มีการวางก าลังบนรางรถไฟฟ้า บีทีเอส ด้านลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ บนสะพานไทย – ญี่ปุ่น และสะพานไทย – เบลเยี่ยมด้วย  
  ๓) พบว่าผู้ชุมนุมได้วางระเบิดแสวงเครื่องไว้ตามแนวกีดขวางต่างๆ ของ  
ผู้ชุมนุม โดยการปฏิบัติการตามข้อ ๒.๓.๑๑ .๔ (๒)  เจ้าหน้าที่ทหารใช้รถยนต์สายพานล าเลียงหุ้ม
เกราะ ปืนลูกซองและ ปลย. กระสุนจริงในการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนก าลังขึ้น
ไปตามถนนราชด าริ มุ่งหน้าแยกถนนสารสิน ซึ่งมีเต็นท์ของผู้ชุมนุมและสิ่งกีดขวางต่างๆ ทั้งบนทาง
เท้าและผิวจราจร มีบังเกอร์ยางรถยนต์ของผู้ชุมนุมลุกไหม้อยู่บริเวณหน้าอาคาร สก. โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ มีการต่อต้านจากกลุ่มผู้ชุมนุมโดยใช้สิ่งเทียมอาวุธ และมีการปะทะกับคนชุดด าซึ่งใช้
อาวุธ ปลย. และยิงลูกระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหาร ที่เคลื่อนก าลังไป มีผู้พบเห็นคนชุดด าอยู่ริมถนน
ใกล้แทงค์น้ าหน้าอาคารสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่ทหารตอบโต้ด้วยการยิงปืนลูกซองและ ปลย.กระ
สุนจริงไปตามถนนราชด าริในทิศทางสี่แยกราชประสงค์ซึ่งมีผู้ชุมนุมและชายชุดด าอยู่ จากการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุพบรอยกระสุนจ านวนมากบนตอม่อรางรถไฟฟ้า บีทีเอส และสองข้างทาง โดยมีทิศ
ทางการยิงตอบโต้กัน ร่องรอยกระสุนส่วนใหญ่มีทิศทางการยิงไปทางสี่แยกราชประสงค์ เหตุการณ์ใน
เช้าวันดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนจากกระสุนปืนความเร็วสูง ผู้ชุมนุม ๔ คน เสียชีวิต ช่างภาพ
ชาวอิตาลีเสียชิวต ๑ คน ในการโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารโดยชุดด าด้วยลูกระเบิด เอ็ม ๗๙ ท าให้ผู้สื่อข่าว
ชาวต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ และท าให้เจ้าหน้าที่ทหารหนึ่งคนเสียชีวิต รวมแล้ว
ในเหตุการณ์ในบริเวณและวันดังกล่าว มีผู้เสียชีวิต ๖ คน 
  ๔) กรณีผู้ชุมนุมที่ถูกยิงเสียชีวิตจ านวน ๔ คน เหตุเกิดในช่วงเวลา
ประมาณ ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐ น. คือ นายถวิล ค ามูล ซึ่งถูกยิงบริเวณป้ายรถแท็กซี่อัจฉริยะฝั่งสวน
ลุมพินีซึ่งอยู่ตรงข้ามอาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีภาพผู้ชุมนุมท่ีเข้าไปช่วยเหลือพยายาม
ใช้โต๊ะป้องกันกระสุนโดยหันด้านก าบังไปทางสวนลุมพินีในลักษณะท่าทางที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเพ่ือก าบัง
กระสุนที่ยิงมาจากสวนลุมพินี ๑๒๕๕ นายนรินทร์ ศรีชมภู ถูกยิงขณะอยู่หน้าอาคารคอนโดมิเนียมบ้าน
ราชด าริ ใกล้แยกราชด าริ-ถนนสารสิน จากภาพคลิปวีดิโอประกอบกับร่องรอยกระสุนที่ปรากฏบริเวณ
สถานที่เกิดเหตุมีทิศทางการยิงมาจากศาลาแดง และมีผู้เสียชีวิตอีกสองราย คือ นายธนโชติ ชุ่มเย็น 
ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณแยกราชด าริตัดถนนสารสิน ด้านหลังสวนลุมพินี และผู้เสียชีวิตอีกรายเป็นชายไม่
ทราบชื่อซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าถูกยิงเสียชีวิตเวลาและตรงจุดใด แต่พบศพบนถนนราชด าริ
บริเวณหน้าอาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีผู้ชุมนุมบาดเจ็บจ านวนหนึ่งจากการกระสุนปืน
ความเร็วสูง อย่างไรก็ตาม แม้จะปรากฏร่องรอยกระสุนที่มีทิศทางการยิงมาจากด้านสี่แยกราช
ประสงค์แต่ไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการยิงดังกล่าว และไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ทหาร
                                                 

๒๕๔ โดยเมื่อ นปช. ประกาศยุติการชุมนุม ศอฉ. ได้มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยซึ่งปฏิบัติการขอคืนพื้นที่
บริเวณสวนลุมพินี “หยุดการปฏิบัติและปรับก าลังเพื่อรักษาพ้ืนท่ีแนวปัจจุบัน” ปรากฏตามค าสั่ง ศอฉ. ๑๔๐๗.๔๕/
๗๒๖ ลงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒๕๕ ปรากฏตามภาพวีดิโอและภาพถ่ายขณะที่ผู้ชุมนุมพยายามเข้าไปช่วยนายถวิล ค ามูล 



 ๑๔๕ 

บาดเจ็บจากกระสุนปืน ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทหารก าลังเคลื่อนก าลังไปบน
ถนนราชด าริจากแยกศาลาแดงมุ่งหน้าไปยังแยกราชด าริ-สารสิน อีกส่วนหนึ่งยังคงปฏิบัติการอยู่ใน
สวนลุมพินี โดยหน่วยทหารที่ปฏิบัติการในสวนลุมพินีให้ข้อเท็จจริงว่าขณะเข้าควบคุมพ้ืนที่ในสวน
ลุมพินีไม่มีการปะทะกับผู้ใด อย่างไรก็ตาม ศอฉ. ชี้แจงว่า “เมื่อเวลา ๑๐.๕๐ น. ฉก.ม.๓ ภายในสวน
ลุมพินีได้ปะทะกับกองก าลังติดอาวุธนานประมาณ ๓๐ นาที๒๕๖” 
  ๕) ช่วงเวลาประมาณ ๑๐.๕๘ น. ช่างภาพชาวอิตาลี นายฟาบิโอ โปเลงกี 
ถูกยิงเสียชีวิตขณะเดินบนถนนราชด าริจากด้านแยกศาลาแดงผ่านแยกราชด าริ-สารสินมุ่งหน้าไปทาง
แยกราชประสงค์พร้อมกับผู้สื่อข่าวอ่ืนๆ อีก ๒-๓ คน ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ทหารก าลังปฏิบัติการอยู่บน
ถนนราชด าริใกล้อาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยนายฟาบิโอถูกยิงบนถนนราชด าริชิดเกาะ
กลางของช่องทางจราจรที่มุ่งหน้าแยกราชประสงค์ด้านหน้าอาคารราชกรีฑาสโมสร และใน
ขณะเดียวกันมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศอีก ๒ คน ที่เดินไปพร้อมกับนายฟาบิโอถูกยิงได้รับบาดเจ็บด้วย
เช่นกัน๒๕๗ โดยนายฟาบิโอถูกยิงเข้าที่หลังด้านขวา วิถีกระสุนจากหลังไปหน้า ขวาไปซ้าย มีทิศ
ทางการยิงมาจากแยกศาลาแดงซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่ หลังจากที่นายฟาบิโอถูกยิงล้มลง 
ชายคนหนึ่งสวมหมวกนิรภัยสีด าและมีผ้าปิดปาก แต่งกายคล้ายนักข่าว ได้เข้ามาหยิบกล้ องถ่ายรูป
ของนายฟาบิโอไปในทันที ซึ่งในช่วงเวลาที่นายฟาบิโอถูกยิงล้มลงยังมีกลุ่มผู้สื่อข่าวกลุ่มใหญ่เดิน
ตามมาด้านหลัง และมีเจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนมาพร้อมกับผู้สื่อข่าวกลุ่มดังกล่าว หลังจากเหตุการณ์นี้มี
การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่และคนชุดด าเมื่อเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. จากการจ าลองแนววิถี
กระสุนปืนบริเวณจุดที่เกิดเหตุ บนถนนราชด าริฝั่งขาเข้าแยกราชประสงค์โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่นายฟาบิโอ โปเลงกี ถูกลูกกระสุนปืนยิงโดยมีทิศทางมาจากบริเวณระหว่าง
แยกศาลาแดงถึงแยกราชด าริไปทางแยกราชประสงค์  
  ๖) จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุบนถนนราชด าริโดยสถาบันนิติวิทยาศาสต์ 
พบรอยกระสุนปืนบริเวณริมถนนราชด าริฝั่งขาเข้า (ไปแยกราชประสงค์) และฝั่งขาออก (ไปแยกศาลาแดง) 
บริเวณหน้าศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และทางเข้าสมาคมราชกรีฑาสโมสร (ประตู ๗) ไปจนถึงสวน
ลุมพินีและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีทิศทางการยิงมาจากระหว่างแยกศาลาแดงไปทางแยกราชด าริและ
ไปแยกราชประสงค์๒๕๘ และพบรอยกระสุนบนเสาตอม่อรถไฟฟ้าบีทีเอส บริเวณเกาะกลางถนน ใกล้แยกราช
ด าริ-สารสิน โดยมีทิศทางการยิงมาจากแยกราชประสงค์แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นลูกกระสุนปืนชนิด
ใด๒๕๙ประกอบกับภาพวีดิโอพบว่าเจ้าหน้าที่ทหารบนถนนราชด าริใช้ ปลย.ยิงไปในทิศทางแยกราชประสงค์ 
ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศ 
จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุบนถนนราชด าริพบรอยกระสุนที่มีทิศทางการยิงมาจากด้านแยกศาลาแดงมุ่ง

                                                 
๒๕๖ เอกสาร ศอฉ. การรักษาความสงบเรียบร้อยจากสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล หน้า ๔๕ 
๒๕๗ นักข่าวชาวอเมริกัน ซื่อนาย Bradley Cox และนักข่าวชาวเนเธอร์แลนด์ ช่ือ นาย Michel Mass  
๒๕๘ บันทึกข้อความที่ ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผลการด าเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวม

พยานหลักฐานจากเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่และกระชับพื้นที่ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, หน้า ๖ 
 ๒๕๙ รายงานเลขที่ ๒๘๐/๒๕๕๔ กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ส านักตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 



 ๑๔๖ 

หน้าแยกราชประสงค์จ านวนมากกว่าและรอยกระสุนบางรอยมีทิศทางการยิงมาจากด้านแยกราชประสงค์ไป
ทางศาลาแดง๒๖๐ 
   

 

ภาพที่ ๑๘ ภาพโดยสังเขปจาก Google Earth ระบุจดุสีขาวคือบริเวณทีน่ายฟาบโิอ โปเลงกี ถกูยิงเสียชีวิต  
จุดสีเขียวคือบริเวณที่ สอ.อนุสิทธิ์ จันทร์แสนตอ ถูกระเบิดเอม็ ๗๙ เสียชีวิต (เพิ่มจุดโดยผู้เขียน) จุดสี

น้ าเงินแสดงบริเวณที่พบรอยกระสุนมีทิศทางการยิงจากด้านแยกราชประสงค์มุ่งหน้าแยกศาลาแดง และ
จุดสีแดงคือบริเวณที่พบรอยกระสุนมีทิศทางการยิงจากด้านแยกศาลาแดงมุ่งหน้าแยกราชประสงค์ 
(ภาพโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิตวิิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศ๒๖๑ จ านวนจุด

สะท้อนสัดส่วนเปรียบเทียบปรมิาณรอยกระสุนแต่มิได้หมายถึงจ านวนรอยกระสุนที่พบ) 
  ๗) เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. หลังจากที่แกนน า นปช. ประกาศยุติการ
ชุมนุม คนชุดด ายิง ปลย.และลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ หลายลูกเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งก าลังเคลื่อนมาจาก
ศาลาแดงและหยุดอยู่ที่ริมสวนลุมพินีตรงแยกราชด าริ-สารสินเพ่ือเข้าไปตรวจค้นอาคารบางกอก
เคเบิล เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต ๑ ราย คือ สอ.อนุสิทธิ์ จันทร์แสนตอ และบาดเจ็บสาหัสอีก
หลายราย และนักข่าวต่างประเทศชาวแคนาดาได้รับบาดเจ็บสาหัส ๑ ราย โดยมีทิศทางการยิงมาจาก
ถนนราชด าริเลยแยกราชด าริ-ถนนสารสินไปทางสี่แยกราชประสงค์๒๖๒ ซี่งเป็นพ้ืนที่ของผู้ชุมนุม 
ส าหรับผลการตรวจค้นอาคารบางกอกเคเบิลนั้น เจ้าหน้าที่ไม่พบว่ามีสิ่งผิดกฎหมาย 
  ๘)  มีรายงานว่าเวลาประมาณ ๑๐.๕๐ น. เชื่อว่ามีคนชุดด ายิงปืน
สงครามเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติการอยู่ในสวนลุมพินีและเจ้าหน้าที่ทหารได้ปะทะกับกอง

                                                 
๒๖๐

 รายงานเลขที่ ๒๘๐/๒๕๕๔ กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ส านักตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ หน้า ๕ 

 ๒๖๑ Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS 
EXAMINATION FOR THE TRCT, June 21st 2012,page 40 

๒๖๒เจ้าหน้าท่ีทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ เข้าให้ข้อมูลกับ คอป. เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 



 ๑๔๗ 

ก าลังคนชุดด าในสวนลุมพินีเป็นเวลานานประมาณ ๓๐ นาที๒๖๓ และปรากฏภาพวีดิโอบันทึก
เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ทหารบนถนนราชด าริเล็ง ปลย. เข้าไปในสวนลุมพินีในลักษณะเตรียมพร้อมที่จะ
ยิง ก่อนจะมีเจ้าหน้าที่ทหารคนอ่ืนพูดว่าเป็นเจ้าหน้าทีท่หารด้วยกันที่อยู่ในสวนลุมพินี จึงมีการตะโกน
บอกเจ้าหน้าที่ทหารในสวนลุมพินีให้หยุดยิง๒๖๔ นอกจากนี้ยังปรากฏภาพคนชุดด าใช้ปืนเอ็ม ๑๖ ยิง
เข้าไปในสวนลุมพินี โดยเชื่อว่าเป็นภาพจากเหตุการณ์วันที่ ๑๙ พฤษภาคม๒๖๕  

 ๒.๓.๑๑.๕ เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ – สามเหลี่ยมดินแดง  

  ส าหรับเหตุการณ์บริเวณถนนราชปรารภและแยกสามเหลี่ยมดินแดง 
เจ้าหน้าที่ทหารยังคงตรึงก าลังอยู่ในแนวที่ตั้ง โดยในเหตุการณ์วันที่ ๑๙ พฤษภาคม มีผู้เสียชีวิตจาก
การถูกยิงบนถนนราชปรารภ ๒ ราย คือนางสาวประจวบ เจริญทิมและนายปรัชญา แซ่โค้วทั้งสองราย
ถูกยิงด้วยกระสุนความเร็วสูง มีผู้เสียชีวิตจากการถูกยิงที่บริเวณนอกจุดปะทะ ๑ ราย คือ นางสาว 
วาสิณี เทพปาน เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยกระสุนความเร็วสูง เหตุเกิดที่หน้าปากซอยพหลโยธิน ๒/๑ 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. โดยพยานในที่เกิดเหตุตามส านวนสอบสวนของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่า ก่อนเกิดเหตุพบกลุ่มคนใส่เสื้อสีด าประมาณไม่ถึง ๑๐ คน วิ่งหลบอยู่
ตามตอม่อรางรถไฟฟ้า บีทีเอส และต้นไม้บริเวณฝั่งตรงข้ามซอยพหลโยธิน ๒/๑ ไม่พบว่ามีกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ทหารหรือต ารวจอยู่บริเวณดังกล่าว แต่ทราบว่ามีการตั้งด่านทหารอยู่บริเวณสนามเป้า ติด
กับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ห่างจากซอยพลโยธิน ๒/๑ ประมาณ ๕๐๐ เมตร และมีผู้พบเห็น
เจ้าหน้าที่ทหารวางก าลังอยู่ที่บนสถานีรถไฟฟ้า บีที เอส อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในวันที่  ๑๘ 
พฤษภาคม๒๖๖  

  ๒.๓.๑๑.๖ เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก ่

  บริเวณถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ วันที่ ๑๙ พฤภคม เวลาประมาณ 
๑๒.๔๕ น. มีเจ้าหน้าที่ทหารนายหนึ่งถูกยิงด้วยกระสุนความเร็วสูง๒๖๗ ขณะขึ้นไปตรวจการบนอาคาร
โครงการบลิสส์โฮเทล ออน เดอะพาร์ค พระราม ๔ ชั้น ๒๗ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง๒๖๘ บริเวณตรง
ข้ามสนามมวยลุมพินี มีทิศทางยิงมาจากพ้ืนที่นอกแนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ไปทางด้านจุดขึ้นลงทาง
ด่วนพระราม ๔ ฝั่งใต้๒๖๙ นอกจากนี้ในเช้ามืดของวันที่ ๑๙ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ทหารได้ขึ้นไปตรวจ
                                                 

๒๖๓เอกสาร ศอฉ. การรักษาความสงบเรียบร้อยจากสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 
หน้า ๔๕ แต่จากการสัมภาษณ์ทหารที่ปฏิบัติการในสวนลุมบอกว่าไม่มีการปะทะ อย่างไรก็ตามเช่ือว่ามีการยิง
ออกมาจากในสวนลุมพินีในช่วงเวลาดังกล่าว และยังปรากฏภาพคนชุดด าใช้อาวุธปืนเล็กยาวยิงเข้าไปในสวนลุมพินี 
โดยจากค าบอกเล่าของผู้สื่อข่าวชาวชาติประเทศที่อยู่ในเหตุการณ์ เช่ือได้ว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทหารเข้า
ควบคุมพืน้ท่ีสวนลุมพิน ี

๒๖๔ ภาพวีดิโอ ช่ือไฟล์ 20100519 footage assult 2 นาทีที่ ๓ - ๔ 
๒๖๕ภาพข่าว BBC และสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศ, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๒๖๖ส านวนสอบสวนคดีพิเศษที่ ๓๐๖/๒๕๕๓, กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ สัมภาษณ์ผู้ชุมนุมและผู้สังเกต

สังเกตการณ์ชุมนุม เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๒๖๗ พอ.บุรินทร์ ทองประไพ นายทหารพระธรรมนูญ กองพันทหารม้า ที่ ๓ รักษาพระองค์ เข้าให้ข้อมูล

พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในเหตุการณ์ ให้ข้อมูลว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าเป็นกระสุนความเร็ว
สูง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ 

๒๖๘ ปัจจุบันคือโรงแรม THE AETUS 
๒๖๙ บันทึกข้อความที่ ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผลการด าเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวม



 ๑๔๘ 

ค้นอาคารเคี่ยนหงวนตรงแยกสารสิน – วิทยุ ได้ควบคุมตัวชายฉกรรจ์ได้จ านวนหนึ่ง พร้อมอุปกรณ์
อาวุธประดิษฐ์และสิ่งเทียมอาวุธ หลังจากนั้นจึงส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ต ารวจต่อไป 

  ๒.๓.๑๑.๗ เหตุการณ์ความรุนแรงบนถนนพระรามที ่๑ 

  ส าหรับพื้นที่บนถนนพระรามที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ด้านแยกปทุม
วันและสยามสแควร์ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ศอฉ. มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนก าลังบนถนน
พระรามที่ ๑ เพ่ือไปช่วยอ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง โดยเคลื่อนก าลังจากแยกปทุมวัน
เข้ามาเพ่ือคุ้มครองหน่วยดับเพลิงซึ่งเพลิงก าลังไหม้อยู่ที่โรงหนังสยาม เมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. 
แต่ถูกต่อต้านด้วยอาวุธโดยคนชุดด า๒๗๐ จึงล่าถอยกลับไปและกลับเข้ามาใหม่ประมาณ ๑๗.๐๐ น. 
โดยเคลื่อนก าลังมาถึงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยามและวางก าลังทหารชุดระวังป้องกันอยู่บนราง
รถไฟฟ้า  บีทีเอสและบนสถานีสยาม๒๗๑  ส่วนด้านเพลินจิต เวลา ๑๕.๓๐ น. ศอฉ. มีค าสั่งให้
เจ้าหน้าที่ทหารที่ประจ าอยู่แยกเพลินจิตเคลื่อนก าลังมาแยกราชประสงค์๒๗๒ เจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อน
ก าลังมาถึงแยกราชประสงค์เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.๒๗๓ และอีกไม่นานก็ได้รับค าสั่งให้ถอนก าลัง
กลับไปท่ีแยกเพลินจิตเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ส าหรับหน่วยทหารที่ประจ าอยู่บนถนนราช
ปรารภใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์  ไม่ได้มีการเคลื่อนก าลังเข้ามาที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์แต่
อย่างใด โดยในขณะนั้นมีผู้ชุมนุมประมาณ ๔,๐๐๐ คนอยู่ในวัดปทุมวนาราม  

  ๒.๓.๑๒ เหตุการณ์บริเวณวัดปทุมวนาราม วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
  ๒.๓.๑๒.๑ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ศอฉ. ยอมประกาศให้วัดปทุมวนารามเป็น
เขตอภัยทานตามที่กลุ่มองค์กรสันติวิธีเรียกร้อง  และได้มีการขึ้นป้าย “เขตอภัยทาน” ในวัดปทุมวนา
ราม จุดประสงค์หลักคือเพ่ือใช้เป็นสถานที่พักและให้ความปลอดภัยแก่ผู้ชุมนุมที่เป็นเด็ก สตรีและ
ผู้สูงอายุ โดยผู้ชุมนุมบางส่วนได้เข้าไปใช้พ้ืนที่ภายในวัดปทุมวนารามระหว่างการชุมนุมและก่อนวันที่ 
๑๙ พฤษภาคมแล้ว โดยในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม มีผู้พบเห็นชายฉกรรจ์ แต่งกายในชุดสีด าและลาย
พรางจ านวนหนึ่งอยู่ภายในวัดปทุมวนารามด้วย๒๗๔  
  ๒.๓.๑๒.๒ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม หลังจากแกนน า นปช. ประกาศยุติการชุมนุมใน
เวลาประมาณ ๑๓.๒๐ น. บริเวณเวทีแยกราชประสงค์เต็มไปด้วยความโกลาหล ท าให้ผู้ชุมนุม

                                                                                                                                            

พยานหลักฐานจากเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่และกระชับพื้นที่ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๙ พฤภาคม 
๒๕๕๓ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, หน้า ๘ 

๒๗๐ เจ้าหน้าที่ต ารวจสันติบาลซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปดูแลความปลอดภัยย่านศูนย์การค้าสยามสแควร์ , 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 

๒๗๑ เอกสาร powerpoint ช่ือไฟล์ "การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในวันเกิดเหตุจากบรรยาย คอป ๒ จาก
หน่วยรบพิเศษ", บันทึกประชุม Hearing ครั้งที่ ๙ เรื่อง “กรณีการเสียชีวิต ๖ ศพ ที่วัดปทุมวนารามฯ” เมื่อวัน
อังคาร ท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 

๒๗๒ ค าสั่ง ศอฉ. ท่ี ๐๔๐๗.๔๕/๗๓๑ ลงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
๒๗๓ เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ข้อมูลจาก

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย และผู้ชุมนุมซึ่งยังอยู่บริเวณหน้าเวทีที่แยกราชประสงค์ ให้ข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่ทหาร
เข้ามาจากทางแยกเพลินจิตถึงแยกราชประสงค์เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น., เข้าให้ข้อมูลกับ คอป. ในการประชุม   
Hearing ครั้งท่ี ๑๒ “กรณีการเผาสถานท่ีต่าง ๆ ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด” เมื่อวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ 

๒๗๔ อาสาสมัครผู้ประสานงานอิสระเพื่อมนุษยธรรมและนักกิจกรรมด้านสันติวิธีซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
บริเวณวัดปทุมวนาราม, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒ พฤษจิกายน ๒๕๕๓ 



 ๑๔๙ 

บางส่วนราว ๔,๐๐๐ คนได้ทยอยเข้าไปใช้พ้ืนที่ภายในวัดปทุมวนารามเป็นที่หลบภัย ต่อมาเมื่อเวลา
ประมาณ ๑๕.๓๐ น. ขณะเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษเคลื่อนก าลังทางภาคพ้ืนดินจากแยกปทุมวันไป
โรงหนังสยามเพื่อช่วยคุ้มกันและอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งเพลิงก าลังไหม้โรงหนัง
สยาม เกิดการยิงปะทะกับคนชุดด าจ านวนสองคนบริเวณแยกเฉลิมเผ่า๒๗๕ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุด
ดังกล่าวจึงได้ถอยกลับไปวางก าลังที่สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ ต่อมาเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. 
จึงได้รับค าสั่งให้เคลื่อนก าลังมาบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยามอีกครั้ ง โดยมีก าลังเพ่ิมเติมและได้
เข้าควบคุมพ้ืนที่ชานชาลาทั้ง ๒ ชั้นของสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอสสยาม ก่อนเวลาดังกล่าวอันเป็น เวลา
ประมาณ ๑๕.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ต ารวจกองพิสูจน์หลักฐานนายหนึ่งได้เห็น การ์ดผู้ชุมนุมสองคนถือ
วัตถุชนิดหนึ่งโดยมีผ้าพันไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นอาวุธปืนยาว เดินบนทางเท้าถนนอังรีดูนังต์ด้าน
กองพิสูจน์หลักฐาน เมื่อถึงแยกเฉลิมเผ่าได้เลี้ยวขวาไปทางกลุ่มผู้ชุมนุม และจากปากค าของ
นายต ารวจสันติบาลให้ข้อมูลว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่ตนนั่งรถยนต์ผ่านสยามสแควร์มาถนนอังรี
ดูนังต์ ขณะที่จะเข้าประตูส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตรงข้ามกับร้านโคคาสุกี้ ได้ถูกคนร้ายยิงไล่หลังมา
จากแยกเฉลิมเผ่า โดยพื้นที่ดังกล่าวกลุ่มผู้ชุมนุมได้ตั้งเครื่องกีดขวางถนนอังรีดูนังต์จากฝั่งร้านโคคาสุกี้
ข้ามถนนไปยังหน้ากองบัญชาการสอบสวนกลาง 
  ๒.๓.๑๒.๓ ช่วงเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. มีเจ้าหน้าที่ทหาร ๗ คน วางก าลังอยู่บนราง
รถไฟฟ้าชั้น ๑ ด้านหน้าวัดปทุมวนาราม และบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม ๕ นาย ทุกนายถืออาวุธ
ปืนเอ็ม ๑๖ กระสุนจริง พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารเล็งและยิงลงไปในทิศทางวัดปทุมวนาราม จากการ
ตรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษบนรางรถไฟฟ้าชั้น ๑ บริเวณเดียวกันพบปลอกกระสุน
ปืนขนาด .๒๒๓ (๕.๕๖) จ านวน ๒ ปลอกยิงมาจากปืนกระบอกเดียวกันและพบกระสุนชนิดเดียวกัน
อีกหนึ่งนัด นอกจากนี้พระวัดปทุมวนารามชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งแจ้งว่า เห็นเจ้าหน้าที่ทหารอยู่บนราง
รถไฟฟ้าหลายคนและในช่วงค่ าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นบริเวณหน้าวัดจ านวนมาก และยังแจ้งว่า มีการ์ดผู้
ชุมนุม ประมาณ ๗ คนขอเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในกุฏิและฝากถุงเงินถุงใหญ่ไว้ด้วย๒๗๖ ซึ่งต่อมาได้มารับคืน
ไป 
  ๒.๓.๑๒.๔ พบรอยกระสุนจ านวนมากบนพ้ืนถนนบริเวณประตูทางออกและ ประตู
ทางเข้าวัด เสากั้น (รั้ว) ริมถนนพระราม ๑ และด้านนอกของก าแพงวัดปทุมวนาราม โดยมีทิศทางการ
ยิงมาจากรางรถไฟฟ้าด้านหน้าวัดปทุมวนาราม และรอยกระสุนบนผนังด้านหลังศาลาสินธุเสก โดยมีทิศ
ทางการยิงมาจากบริเวณสะพานลอยตรงแยกเฉลิมเผ่า๒๗๗ ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการ
อยู่ โดยมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นเหตุให้มีผู้ เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บบริเวณวัดปทุมวนาราม 
นอกจากนี้ยังพบกระจกอาคารภายในวัด และรถที่จอดภายในวัดได้รับความเสียหายจากกระสุนปืน  
  ๒.๓.๑๒.๕ เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณวัดปทุมวนารามในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ท า
ให้มีผู้เสียชีวิต ๖ คน โดยถูกยิงบริเวณหน้าประตูทางออกวัดปทุมวนาราม ๑ คน คือนายอัฐชัย ชุม
จันทร์ ที่เหลือถูกยิงภายในวัดปทุมวนาราม ๕ คน ในจ านวนนี้ ๒ คนเป็นอาสาสมัครหน่วยพยาบาล

                                                 
๒๗๕ เอกสาร powerpoint ช่ือไฟล์ "การปฎิบัติการของเจ้าหน้าที่ในวันเกิดเหตุจากบรรยาย คอป๒ จาก

หน่วยรบพิเศษ", ประชุม Hearing ครั้งที่ ๙ “กรณีการเสียชีวิต ๖ ศพ ที่วัดปทุมวนารามฯ” เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๔ 

๒๗๖ สัมภาษณ์พระ เมื่อวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง 
๒๗๗ รายงานการตรวจสถานทีเกิดเหตุที่ CSI-S-5305 – 126, กลุ่มงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ, ส านัก

ตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 



 ๑๕๐ 

คือ นางสาวกมลเกด อัคฮาด และนายอัครเดช ขันแก้วโดยน่าจะถูกยิงบริเวณเต็นท์พยาบาลในวัด 
บริเวณประตูทางออกขณะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และอีก ๑ คน เป็นอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยถูกยิง
ขณะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ คือ นายมงคล เข็มทอง ทั้งหมดเสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยกระสุน
ความเร็วสูง โดยมีล าดับการเสียชีวิตดังต่อไปนี้ 
  ๑) นายสุวัน ศรีรักษา เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนบริเวณไหล่ซ้าย
ด้านหน้า ขนาด ๐.๗ x ๐.๕ ต่ าจากบ่า ๕ ซม. แผลทะลุปอด หัวใจ ตับ และซี่โครง พบชิ้นส่วนโลหะ
คล้ายหัวกระสุนปืนหุ้มทองแดง ๑ ชิ้นค้างอยู่ที่กล้ามเนื้อชายโครงด้านขวา เป็นเศษกระสุนปืนเล็กกล
ขนาด ๕.๕๖ ทิศจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง และหลังไปหน้าเล็กน้อย โดยถูกยิงที่บริเวณหน้าห้องน้ าที่
กุฏิวัฒนา-ปราณี ด้านหลังศาลาสินธุเศกติดกับก าแพงวัดด้านห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจกองพิสูจน์หลังฐานกลางได้พบเขม่าปืนบนมือของนายสุวัน อย่างไรก็ตาม
ยอมรับว่าเขม่าที่ตรวจพบอาจเกิดจากการปนเปื้อนภายหลังได้เนื่องจากไม่ได้ไปเก็บตัวอย่างเขม่าจาก
จุดที่เกิดเหตุ ส่วนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ตรวจศพบริเวณจุดเกิดเหตุทันทีในวันรุ่งขึ้นยืนยันว่าไม่
พบเขม่าปืน นอกจากนี้ยังพบรอบเลือดบริเวณใต้ต้นไม้ด้านหลังศาลาสินธุเสกในจุดที่เจ้าหน้าที่ทหาร
ให้ปากค าว่ามีคนชุดด าอยู่บนต้นไม้ก าลังยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ทหารจึงยิงปืนตอบโต้กลับไป ทั้งจากการ
สัมภาษณ์และตรวจสถานที่เกิดเหตุกับเจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งได้เข้าไปในวัดปทุมวนาราม
เมื่อเช้ามืดของวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ให้ข้อมูลว่าพบปลอกกระสุนปืนเอ็ม ๑๖ จ านวนหนึ่งตก
อยู่ริมรั้วด้านในวัดบริเวณหน้าศาลาสินธุเสกและพบปืนเอ็ม ๑๖ ถูกซ่อนไว้ในบริเวณใกล้เคียง๒๗๘ 
  ๒) นายอัฐชัย ชุมจันทร์ เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนทะลุบริเวณหลัง
ด้านซ้าย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ ซม. ต่ าจากบ่า ๗ ซม. ห่างจากแนวกลางตัว ๔ ซม. ทะลุ
บริเวณทรวงอกด้านซ้ายส่วนบน ขนาด ๓.๔ x ๒.๓ กระสุนปืนท าลายปอด ทิศทางจากหลักไปหน้า 
แนวตรง แนวระดับ โดยถูกยิงที่บริเวณประตูทางออกด้านนอกวัด 
  ๓) นายมงคล เข็มทอง เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนทะลุบริเวณทรวง
อกด้านซ้าย ขนาด ๓.๒ x ๑ ซม. พบเศษทองแดงในเสื้อ เศษตะกั่วเล็ก ๆ ในหัวใจและปอด เป็นเศษ
กระสุนปืนเล็กกลขนาด ๕.๕๖ มม. โดยมีทิศทางจากซ้ายไปขวา หน้าไปหลัง และบนลงล่าง กระสุน
ปืนท าลายปอด หัวใจ และตับ โดยถูกยิงขณะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบริเวณประตูทางออกของวัด 
  ๔) นายรพ สุขสถิตย์ เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนทะลุบริเวณทรวงอก
ด้านขวา ขนาด ๓.๕ x ๒. มม. ต่ าจากบ่า ๒๑ ซม. พบเศษทองแดง ๒ ชิ้นบริเวณขั้วยึดล าไส้ เป็นเศษ
กระสุนปืนเล็กกลขนาด ๕.๕๖ มม. ทิศทางจากขวาไปซ้าย หน้าไปหลัง บนลงล่าง กระสุนปืนท าลาย
ปอดและตับ ถูกยิงบริเวณประตูทางออก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจกองพิสูจน์หลังฐานยังพบเขม่า
ปืนบนมือของนายรพ อย่างไรก็ตามยอมรับว่าเขม่าที่ตรวจพบอาจเกิดจากการปนเปื้อนภายหลังได้
เนื่องจากไม่ไดไ้ปเก็บตัวอย่างเขม่าจากจุดที่เกิดเหตุ ส่วนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ตรวจศพบริเวณ
จุดเกิดเหตุทันทีในวันรุ่งขึ้น ยืนยันว่าไม่พบเขม่าปืน  
  ๕) นางสาวกมลเกด อัคฮาด เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนบริเวณหลัง
ด้านขวา ต่ าจากบ่า ๑๒ ซม. ห่างจากก่ึงกลาง ๑๐ ซม. ทะลุกล้ามเนื้อด้านหลังขวาขึ้นมาด้านบน ทะลุ
ผ่านฐานกะโหลกซีกซ้าย ทะลุสมองน้อยและสมองใหญ่ซีกซ้าย พบชิ้นส่วนโลหะค้างอยู่ในกะโหลก
ด้านหน้าขวา เป็นเศษกระสุนปืนเล็กกลขนาด ๕.๕๖ มม. ทิศทางจากล่างขึ้นบน จากหลังไปหน้า และ
                                                 

๒๗๘สัมภาษณ์และลงพื้นที่วัดปทุมวนารามกับเจ้าหน้าที่ต ารวจสันติบาลช้ันผู้ใหญ่ , วันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ 



 ๑๕๑ 

ขวาไปซ้าย กระสุนปืนท าลายสมอง ถูกยิงบริเวณเต็นพยาบาลใกล้ประตูทางออก 
  ๖) นายอัครเดช ขันแก้ว เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืน บาดแผลฉีก
ขาดบริเวณไหล่ขวาขนาด ๔.๕ x ๓ ซม. ทะลุเข้าในช่องปากบริเวณใบหน้าด้านขวาใต้หู เป็นเหตุให้
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก เนื้อสมองช้ าจากการถูกแรงกระแทก พบเศษตะกั่วในช่องปากและ
ฐานกะโหลกศีรษะ และเศษรองกระสุนปืนทองแดงและตะกั่วบริเวณกระดูกก้นกบจากบาดแผล
ผิวหนังทะลุบริเวณก้น เศษกระสุนเสียสภาพมากไม่สามารถยืนยันขนาดและชนิดได้ ถูกยิงบริเวณ
เต็นท์พยาบาลใกล้ประตูทางออก 
 

 
 

ภาพที่ ๑๙ แผนที่โดยโดยสังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุในวัดปทุมวนาราม  
ระบุบริเวณผู้เสยีชีวิตถูกยิง จุดสีแดงคือผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือนและจุดสีขาวคือผู้เสียชีวิตที่เป็น

อาสาสมัครพยาบาล/หน่วยกู้ชีพ อ้างอิงจากข้อมูลในส านวนไต่สวนชันสูตรพลิกศพ 
   
 
 
 



 ๑๕๒ 

  ๒.๓.๑๒.๖ จุดที่สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตถูกยิงทั้งบริเวณประตูทางออกและด้านหลัง
ศาลาสินธุเศก เป็นจุดที่สามารถยิงจากบริเวณท่ีทหารปรากฏตัวอยู่บนรางรถไฟฟ้าได้ แต่มีข้อสังเกตว่า 
ช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นเป็นเวลาหลัง ๑๘.๐๐ น.๒๗๙ และในจุดเกิดเหตุมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมอยู่ โดย
เจ้าหน้าที่ทหารให้ข้อเท็จจริงว่ามีการยิงตอบโต้กันกับคนชุดด าในวัด  
  ๒.๓.๑๒.๗ พบรอยแตกกระเทาะคล้ายรอยกระสุนปืนที่ผนังคอนกรีตและใต้คานราง
รถไฟฟ้าบีทีเอส ด้านหน้าวัดปทุมวนาราม จ านวน ๔ รอย โดยมีทิศทางการยิงขึ้นไปจากพ้ืนด้านหน้า
หรือในวัดปทุมวนาราม แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจกองพิสูจน์หลักฐานกลางแจ้งว่าไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นรอย
กระสุนปืนหรือไม่เนื่องจากอยู่สูงไม่สามารถขึ้นไปตรวจได้ ซึ่งหากเป็นรอยกระสุนจริงก็มีความเป็นได้
ว่ามีการยิงมาจากด้านวัดปทุมวนารามไปยังก าแพงรางรถไฟ้ฟ้าซึ่งมีทหารอยู่ 
  ๒.๓.๑๒.๘ เจ้าหน้าที่ทหารให้ข้อมูลว่า เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. บริเวณแยกเฉลิม
เผ่า พบคนชุดด าถือปืนเอ็ม ๑๖ ยิงใส่เจ้าหน้าที่แล้ววิ่งไปทางวัดปทุมวนารามโดยวิ่งเลียบไปตาม
ก าแพงวัด และปรากฎภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนก าลังไปบนถนนพระราม
ที่ ๑ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสยาม ฝั่งสยามเซ็นเตอร์ โดยในวีดิโอเจ้าหน้าที่ทหารพูดว่า 
พบผู้มีอาวุธอยู่บริเวณเสาตอม่อรถไฟฟ้า สั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารคุ้มกัน เจ้าหน้าที่ทหารบางคนยิง ปลย.
และแก๊สน้ าตา และมีเสียงปืนดังอยู่กว่า ๑๐ นาทีในภาพวีดิโอ๒๘๐ นอกจากนี้ยังพบรอยกระสุนปืนบน
ทางเดิน SkyWalk และตอม่อรถไฟฟ้าบีทีเอส ตรงแยกเฉลิมเผ่า ซึ่งเป็นบริเวณที่มีผู้พบเห็นว่ามีคนชุด
ด าอยู่ โดยมีทิศทางการยิงมาจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสยาม๒๘๑ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ และ
พบร่องรอยกระสุนปืนที่สถานีรถไฟพ้า บีทีเอส สถานีสยาม ชั้นที่ ๑ ที่มีเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ ประมาณ 
๘ รอย โดยมีทิศทางการยิงมาจากด้านหน้าส านักงานต ารวจแห่งชาติบริเวณแยกเฉลิมเผ่า๒๘๒ แสดงว่า
มีการยิงตอบโต้กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนชุดด าจริง  นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจยังแจ้งว่าในตอนเช้า
มืดของวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ตนได้ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบรอยเลือดของบุคคล ๒ คน บริเวณ
แยกเฉลิมเผ่าถูกลากเป็นทางยาวไปตรงจุดก่อนถึงประตูทางเข้าของวัดปทุมวนาราม๒๘๓ ซึ่งสอดคล้อง
กับการตรวจสอบจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ตรวจพบรอยเลือดบริเวณแยกเฉลิมเผ่าเช่นกัน 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๒๗๙ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พระอาทิตย์ตกเวลาประมาณ ๑๘.๓๘ น. 
๒๘๐ ภาพวีดิโอ ช่ือไฟล์ 20100519 footage assult 2 นาทีที่ ๒๗ - ๔๐ 
๒๘๑ รายงานที่ ๑๒๐๗ (๑๒๐๙/๒๕๕๓) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, หน้า ๙ และประชุมกับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ วันที่ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๒๘๒ รายงานที่ ๑๒๐๗ (๑๒๐๙/๒๕๕๓) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, หน้า ๙ และประชุมกับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ วันที่ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๒๘๓ เจ้าหน้าท่ีต ารวจสันติบาลช้ันผู้ใหญ่, สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 



 ๑๕๓ 

   ๒.๓.๑๒.๙ ก่อนหน้าปฏิบัติการการกระชับพื้นท่ีของ ศอฉ.ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม มีผู้
พบชายฉกรรจ์อยู่ในวัดปทุมวนารามและยังพบชายซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหัวหน้าคนหนึ่งของการ์ด 
นปช.๒๘๔  ในวัดด้วย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจนายหนึ่งที่ได้พบกับผู้สื่อข่าวสตรีชาวจีนจ านวน ๓ คน
ที่ขอให้ตนช่วยพาออกมาจากวัดปทุมวนารามในวันที่ ๑๘ พฤษภาคมว่า ที่ไม่ประสงค์จะอยู่ต่อไปใน
วัดปทุมวนารามเพราะกลัว เนื่องจากเห็นว่ามีอาวุธอยู่ในวัด๒๘๕  
  ๒.๓.๑๒.๑๐ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจที่เกิดเหตุพบปืนเอ็ม ๑๖ 
จ านวน ๑ กระบอก ใต้รถกอล์ฟภายในวัดจอดอยู่บริเวณศาลาสินธุเสกใกล้ก าแพงหน้าวัด ตรวจสอบ
แล้วพบว่าปืนเอ็ม ๑๖ กระบอกนี้เป็นปืนที่ผู้ชุมนุมยึดไปจากเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม๒๘๖ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจท าการ
ตรวจค้นพื้นท่ีและอาคารภายในวัดปทุมวนาราม พบปืนพกไทยประดิษฐ์ จ านวน ๑ กระบอก กระสุน
ปืน ๗.๖๒ มม. จ านวน ๓๐๐ นัด แก๊สน้ าตา จ านวน ๒ ลูก ประทัดยักษ์และระเบิดปิงปองจ านวน
หนึ่ง๒๘๗ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจยังตรวจพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนหลายรายการซุกซ่อนอยู่
ภายในสวนป่า วัดปทุมวนาราม เช่น ปืนเอ็ม ๑๖ จ านวนหนึ่งกระบอก กระสุนปืนขนาด ๗.๖๒ มม. 
จ านวน ๒๗๘ นัด ระเบิดขว้างชนิดสังหารจ านวน ๔ ลูก และกระสุนปืน .๒๒๓ (๕.๕๖ มม.) จ านวน 
๒๑๒ นัด และกระสุนระเบิดเอ็ม ๗๙ ขนาด ๔๐ มม. จ านวน ๔ นัด๒๘๘ โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ตรวจ
พบอาวุธให้ข้อมูลว่าได้รับข้อมูลจากประชาชนคนหนึ่ง จึงเข้าไปตรวจค้นบริเวณสวนป่า พบอาวุธ
หลายรายการดังกล่าวข้างต้นและบัตรการ์ด นปช.หนึ่งใบโดยอาวุธและสิ่งของดังกล่าวถูกซุกซ่อนอยู่ใต้
ฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในสวนป่าภายในวัดปทุมวนาราม๒๘๙ 
  ๒.๓.๑๒.๑๑ มีข้อสังเกตว่า ผู้ชุมนุมซึ่งเข้าไปหลบอยู่ภายในวัดปทุมวนารามอยู่ใน
บรรยากาศแห่งความหวาดกลัวว่าเจ้าหน้าที่ทหารจะเข้ามาปราบปรามและเข่นฆ่าผู้ชุมนุม ในขณะที่
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารก็มีความหวาดระแวงว่า ภายในวัดปทุมวนารามเป็นที่ซ่องสุมกองก าลังและอาวุ ธ
จ านวนมากของคนชุดด า ความหวาดกลัวและความหวาดระแวงดังกล่าว ท าให้หน่วยแพทย์-พยาบาล
มีความยากล าบากในการล าเลียงและเข้าไปรับผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากวัดปทุมวนาราม ประกอบกับ
เวลาเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนและบริเวณดังกล่าวอยู่ในความมืดเนื่องจากไฟฟ้าถูกตัด ผู้แทนหน่วย
แพทยซ์ึ่งเข้าให้การช่วยเหลือล าเลียงผู้บาดเจ็บออกจากวัดปทุมวนารามในคืนวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ให้

                                                 
๒๘๔ นักกิจกรรมด้านสันติวิธี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒ พฤษจิกายน ๒๕๕๓ และนักวิชาการและนักกิจกรรม

ด้านสันติวิธ,ี เข้าให้ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ และสัมภาษณ์เพิ่มเติมทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ให้ข้อมูลว่าพบชายซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันในนาม “จ่ายักษ”์ ซึ่งเป็นหัวหน้าอีกคนหนึ่งของกลุ่มการ์ด นปช. 

๒๘๕ เจ้าหน้าท่ีต ารวจสันติบาลช้ันผู้ใหญ่, สัมภาษณ์วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
๒๘๖ เจ้าหน้าท่ีต ารวจสันติบาลช้ันผู้ใหญ่, สัมภาษณ์วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
๒๘๗ เอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๒๒๕ 
๒๘๘ สรุปผลการด าเนินการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่

และกระชับพื้นที่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, หน้า ๔ 
ระบุว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจพบวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓, และบันทึกข้อความที่ ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผล 
การด าเนินก ารตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากเหตุการณ์ขอคืนพ้ืนท่ีและกระชับพื้นที่ วันที่ 
๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, หน้า ๔ ไม่ระบุวันท่ีตรวจพบ 

๒๘๙ เจ้าหน้าทีต่ ารวจสันติบาลชั้นผู้ใหญ่, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕, ศอฉ.เล็งชงครม.
เคาะกม.ฉุกเฉิน-ผงะตรวจใต้ฐานพระวัดปทุมฯพบอาวุธอื้อซ่า , มตชิน, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1285073176&grpid=03 



 ๑๕๔ 

ข้อมูลว่า “การเข้าพ้ืนที่วัดปทุม ในวันที่ ๑๙ ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่ามีคนบาดเจ็บค้างอยู่ แต่เมื่อเช็ค
พบว่าเป็นความจริง ผู้ชุมนุมมีความหวาดกลัวว่าต้องฆ่าทั้งหมด ผู้ชุมนุมได้รับข้อมูลว่าต้องฆ่าพันสอง
พันคนให้เข็ด...ในการเข้าไปรับคนเจ็บ ตอนแรกก็ระแวง ทหารบอกว่าในวัดมีอาวุธจ านวนมาก หาก
เข้าไปอาจโดนลูกหลง หรือโดนจับตัวเป็นประกัน ขอไม่ให้เข้าไป แต่สุดท้ายเคลียร์กันได้ว่าต้องรีบเอา
คนเจ็บออกมา สุดท้ายได้รับอนุญาตให้เข้าไปรับที่ประตูวัด ดึกและมืดสนิท ไม่มีใครกล้าขนคนมา
ประตู ขอให้เข้าไปในวัด แต่ทหารก็กลัวว่าจะถูกจับตัว สุดท้ายมีการแบกออกมาได้”๒๙๐ 

 ๒.๓.๑๓. การเผาสถานที่ในกรุงเทพมหานคร 
 ๒.๓.๑๓.๑ ระหว่างการชุมนุมของกลุ่มนปช . ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ถึง ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ อาคารต่างๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้จ านวน 
๓๗ แห่ง โดยเป็นสถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ๓ แห่ง คือ การไฟฟ้านครหลวง พระรามที่ ๔ 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร
พาณิชย์ ๑๕ แห่ง คือ ประกอบไปด้วยธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้รับความเสียหาย ๗ แห่ง 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ๒ แห่ง ธนาคารนครหลวงไทย ๒ แห่ง ธนาคารกสิกรไทย ๑ แห่ง 
ธนาคารออมสิน ๑ แห่ง และธนาคารไทยพาณิชย์ ๑ แห่ง สถานประกอบธุรกิจของเอกชน
นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์อีก ๑๙ แห่ง 
 ๒.๓.๑๓.๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ก่อนหน้าเหตุเพลิงไหม้อาคารห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ในจุดที่มีผู้ชุมนุมอยู่ โดยที่บริเวณถนนราชปรารภและสามเหลี่ยม
ดินแดงมีเพลิงใหม้อย่างน้อยจ านวน ๕ จุด บริเวณถนนพระรามสี่ - บ่อนไก่จ านวน ๒ จุด และ
หลังจากแกนน าประกาศยุติการชุมนุมต่อมาในช่วงเย็นของวันที่ ๑๙ พฤษภาคม มีเพลิงไหม้จ านวนไม่
น้อยกว่า ๓๐ จุด ทั้งบริเวณถนนราชปรารภ - สามเหลี่ยมดินแดง ถนนพระราม ๔ บริเวณชุมชนบ่อน
ไก่ รวมถึงสถานีโทรทัศน์ช่องสาม โรงภาพยนตร์สยามและบริเวณใกล้เคียงบนถนนพระรามที่ ๑ 
อาคารร้านค้าบริเวณอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิและห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชด าริ 
 ๒ .๓.๑๓ .๓ ห้ างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เวิลด์ เกิด เพลิ งลุก ไหม้ขึ้ นหลั ง เวลา  
๑๔.๐๐ น.๒๙๑ โดยก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. กลุ่มผู้ชุมนุมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีด า คลุม
ศีรษะ ประมาณ ๒๐ คน บุกเข้าไปในอาคารด้านประตูห้างสรรพสินค้าเซ็นด้านถนนพระรามที่ ๑๒๙๒ 
พร้อมกับถังดับเพลิง โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้ามไม่ให้เข้า ผู้ชุมนุมจึงถอยออกไป และกลับ
เข้ามาอีกครั้งเมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. โดยผู้ชุมนุมประมาณ ๒๐ คน พร้อมหนังสติ๊ก ระเบิดขวด
และระเบิดปิงปอง เริ่มจุดไฟเผาและโยนถังแก๊สเข้าไปประมาณ ๑๐ ถัง๒๙๓  จากนั้นเกิดเสียงดังคล้าย
ระเบิดหลายครั้งเมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.  เจ้าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์จ านวน ๘ 
คนได้รับบาดเจ็บจากระเบิดซึ่งเกิดจากระเบิดขว้างสังหารซึ่งเป็นอาวุธสงคราม โดยเจ้าหน้าที่รายหนึ่ง

                                                 

  ๒๙๐ การประชุมกลุ่มย่อย บทบาทและการคุ้มครองหน่วยแพทย์ - พยาบาล และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย 
วันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๒๙๑ ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล เจ้าหน้าท่ีจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าให้ข้อมูลเมื่อวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ 
๒๙๒ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้แทนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เข้าให้ข้อมูลเมื่อวันที่ ๕ 

กันยายน ๒๕๕๔   
๒๙๓ หน่วยรักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เข้าให้ข้อมูลเมื่อวันที่เมื่อวันที่ ๒๖ 

กันยายน ๒๕๕๔  



 ๑๕๕ 

กล่าวว่าคนขว้างสวมใส่เสื้อผ้าสีด าและสวมหมวกไหมพรมปิดหน้า๒๙๔ หลังจากนั้นไฟจึงลุกไหม้อย่าง
ต่อเนื่องมาจากด้านห้างสรรพสินค้าเซ็น และลามมาที่ห้างเซ็นทรับเวิลด์ จนเมื่อเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ 
น. ของวันที่ ๒๐ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าไปควบคุมเพลิงไว้ได้  
 ๒.๓.๑๓.๔ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ทหารและ
ต ารวจได้เข้าตรวจอาคารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พบผู้เสียชีวิตหนึ่งราย คือ นายกิตติพงษ์ สม
สุข อยู่ในร้านโทรศัพท์มือถือโซนี่ อีริคสัน ชั้น ๔ โซนซี ของอาคาร สาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากส าลัก
ควันและขาดอากาศหายใจ  
 ๒.๓.๑๓.๕ ปรากฏภาพบุคคลจ านวนหนึ่งอยู่ภายในอาคาร โดยเชื่อว่าเป็นผู้ชุมนุม 
บางคนได้รับบาดเจ็บ และในภาพชุดเดียวกันปรากฏภาพพนักงานและพนักงานรักษาความปลอดภัย
ของห้างอยู่ด้วย โดยเชื่อว่าเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันที่ ๑๙ พฤษภาคม  
 ๒.๓.๑๓.๖ เจ้าหน้าหน้าที่ทหารได้รับค าสั่งให้คุ้มครองหน่วยดับเพลิงเมื่อเวลา
ประมาณ ๑๕.๓๐ น. แต่ไม่สามารถเข้าไปในพ้ืนที่ได้เนื่องจากต้องผ่านบริเวณที่ยังมีการปะทะกันและ
มีสิ่งกีดขวางบนถนน  
 ๑) กรณีเพลิงไหม้ท่ีโรงหนังสยาม หน่วยดับเพลิงเข้ามาถึงสถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอส สยาม แต่ไม่สามารถเข้าไปในจุดที่เพลิงลุกไหม้ เนื่องจากมีการต่อต้านด้วยปืนสงครามจากคน
ชุดด า จึงถอนก าลังกลับไปท่ีสนามกีฬาแห่งชาติ และสามารถเข้าไปควบคุมเพลิงได้ในช่วงเย็นแต่เพลิง
ได้ลุกไหม้ไปมากแล้ว 
 ๒) กรณีเพลิงใหม้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หน่วยดับเพลิงไม่
สามารถเข้าไปในพ้ืนที่ได้เนื่องจากความไม่ปลอดภัยและมีสิ่ งกีดขวาง เมื่อได้ประสานไปทางผู้บริหาร
ระดับสูงของกรุงเทพมหานคร จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ทหารและต ารวจซึ่งได้แนะน าให้เข้าไป
ทางด้านหลังห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน จึงสามารถเข้าไปได้เม่ือเวลาประมาณ ๒๑.๑๐ น.  
 ๓) หน่วยดับเพลิงซึ่งอยู่บริเวณเพลินจิตและในส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ไม่สามารถเข้าไปควบคุมเพลิงได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่รายงานว่าพ้ืนที่ยังไม่มีความปลอดภัยและในเวลา 
๒๑.๑๐ น. เจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าไปได้ 
 ๔) ช่วงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. รถดับเพลิงจ านวน ๑๖ คันเข้าควบคุม
เพลิงที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. ของวันที่ 
๒๐ พฤษภาคม 
 ๒.๓.๑๓.๗  พบว่าทั้งช่วงก่อนและระหว่างการชุมนุมมีการปราศัยจากแกนน า นปช. 
บางคน ปลุกเร้าให้ผู้ชุมนุมท าการเผาอาคารสถานที่หลายครั้ง เช่น  
 - “ถ้าพวกคุณยึดอ านาจ พวกผมเผาทั่วประเทศ เผาไปเลยพี่น้อง ผม
รับผิดชอบเอง แล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผม ถ้าคุณยึดอ านาจ เผา” และ “ใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็
ตกใจตรงนั้น เช่นอยู่ใกล้เซ็นทรัลเวิลก็ตกใจเซ็นทรัลเวิล ใกล้เกษรก็ตกใจเกษร ใกล้พารากอนก็ตกใจ
พารากอน ถ้าทหารหลายหมื่นคนเข้ามา คนหลายหมื่นคนเป็นแสนต่างคนต่างวิ่ง ต่างคนต่างตกใจ ชน
ข้าวของในห้างเขาระเนระนาดไปหมด...แล้วคนเสื้อแดงตกใจวิ่งชนของแพงเท่านั้นนะครับ” ๒๙๕ 

                                                 
๒๙๔ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอาคารเซ็นทรัลเวิลด์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
๒๙๕ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ๒๗ มกราคม และ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ 



 ๑๕๖ 

 - “พ่ีน้องนัดกันคราวหน้า ถ้ารู้ว่า เขาจะปราบปราม ไม่ต้องเตรียมอะไรมาก 
มาด้วยกัน ขวดแก้วคนละใบ มาเติมน้ ามันเอาข้างหน้า บรรจุให้ได้ ๗๕ ซีซี ถึง ๑ ลิตร ถ้าเรามาหนึ่งล้าน
คนในกรุงเทพมหานคร มีน้ ามันหนึ่งล้านลิตร รับรองว่า กทม.เป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอน"๒๙๖  

 - “นึกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะท าให้พ่ีน้องแตกฉานซ่านเซ็นกลับบ้าน ไอ้เรื่อง
แตกกลับบ้าน เป็นไปได้ แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่า ไฟจะลุกท่วมทั่วตารางนิ้วของประเทศไทย”๒๙๗ 
 - “ขอให้เสื้อแดงซึ่งอยู่ต่างจังหวัด ฟังภารกิจดังต่อไปนี้ ให้ไปรวมตัวกัน
อยู่ที่ศาลากลาง รอเวลาให้มีการปราบเมื่อไหร่ ตัดสินใจได้ทันที ทุกจังหวัดให้ไปศาลากลาง ฟังสัญญาณ
จากที่นี่ จอมืดเมื่อไหร่แสดงว่ามีการปราบแล้ว พ่ีน้องมีดุลพินิจจัดการได้ทันที ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ก็
เช่นเดียวกัน ไม่ต้องไปกลัวอะไรกับประชาชนเลย เพราะประชาชนที่เขามาชุมนุม ถ้าเขาคิดไม่ดีกับห้าง
พวกคุณนี่ คุณปิดห้างคุณก็ฉิบหาย ถ้าคนคิดจะท าชั่วกับพวกคุณ แต่เรามาดี ไม่มีปัญหาอะไรเลย”๒๙๘ 

๒.๓.๑๓.๘ ส่วนการชุมนุมคู่ขนานของนปช. เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๕๓ ในพ้ืนที่หลายจังหวัด เช่น ขอนแก่น อุดรธานี เขียงใหม่ เชียงราย ล าปาง น่าน อุบลราชธานี 
และนครสวรรค์ โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณการออกอากาศของสถานีพีเพิลแชนแนล (พีทีวีหรือสถานี
ประชาชน) ซึ่งรายงานสดการชุมนุมใหญ่จากกรุงเทพมหานคร   และการถ่ายทอดการโฟนอินของ 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไปยังเวทีปราศัยตามจังหวัดต่างๆ ด้วยการชุมนุมคู่ขนานในต่างจังหวัดด าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเรียกระดมผู้ชุมนุมและแจ้งถึงสถานการณ์การชุมนุมในกรุงเทพมหานครให้
ผู้ชุมนุมรับทราบผ่านสถานีวิทยุชุมชนของกลุ่มผู้สนับสนุน นปช. ในจังหวัดต่างๆ  ทั้งนี้พบการปราศรัย
ในการชุมนุม นปช. ทั้งในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด รวมถึงการปราศรัยผ่านวีดิโอลิ้งค์ของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ในลักษณะที่เป็นการชี้น าและสั่งการให้ผู้ชุมนุมไปชุมนุมกันที่ศาลากลางหากเกิดการ
ปราบปรามผู้ชุมนุมที่กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พบว่าผู้ชุมนุม นปช. ได้
ชุมนุมที่ศาลากลางหลายจังหวัด และเกิดเหตุการณ์เผาศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี 
อุบลราชธานี และมุกดาหาร และมีความพยายามเผาศาลากลางจังหวัดเขียงใหม่นั้นแต่โดนขัดขวางโดย
เจ้าหน้าที่ แต่มีการเผาบ้านของนายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับความเสียหายทั้งหลัง 

๒.๓.๑๓.๙ ข้อสังเกต 

 ๑) ต่อข้อสังเกตที่ว่าเจ้าหน้าที่ทหารเผาหรือไม่นั้น ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่า
เจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้กระท าหรือเกี่ยวข้อง โดยพบว่ามีการพยายามวางเพลิงและไฟเริ่มไหม้อาคาร
เซ็นทรัลเวิลด์ช่วงเวลาหลัง ๑๔.๐๐ น. ไม่นานหลังแกนน า นปช.ประกาศยุติการชุมนุม ซึ่งยังมีผู้ชุมนุม
อยู่ในบริเวณแยกราชประสงค์ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยไม่มีการห้ามปรามหรือขัดขวางจากกลุ่มผู้ชุมนุม
แต่อย่างใด โดยเกิดขึ้นก่อนที่เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยแรกจะสามารถเคลื่อนจากแยกเพลินจิตเข้าไปถึง
แยกราชประสงค์ได้ในเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. แต่ได้รับค าสั่งให้ถอนก าลังกลับทันทีเนื่องด้วยเหตุผล
ด้านความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวได้ในเวลาหลัง ๒๑.๐๐ น. 
  ๒) ต่อข้อสังเกตที่ว่าการเผาสถานที่ต่างๆ เป็นการวางแผนโดย นปช . หรือไม่ 
พบว่าผู้เกี่ยวข้องบางส่วนมีการเตรียมอุปกรณ์วางเพลิงและมีการวางเพลิงอย่างมีการจัดตั้ง เช่น การ
เผาศาลากลางขอนแก่นมีกลุ่มบุคคลคลุมหน้าเข้าไปเผาศาลากลาง แต่ไม่พบหลักฐานว่ามีความ

                                                 
๒๙๖ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ 
๒๙๗ วีระ มุสิกพงษ์ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 
๒๙๘ จตุพร พรหมพันธุ์ ๓ เมษายน ๒๕๕๓     



 ๑๕๗ 

เกี่ยวข้องโดยตรงกับแกนน า นปช. การวางเพลิงบริเวณปากซอยงามดูพลี น่าจะเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการของคนชุดด า การวางเพลิงศาลากลางและสถานที่ในต่างจังหวัดเช่น อุบลราชธานี ขอนแก่น 
อุดรธานี มุกดาหาร และเชียงใหม่ น่าจะเกิดจากการยุยงโดยสถานีวิทยุชุมชนบางแห่ง 
 ๓) ต่อข้อสังเกตที่ว่าการเผาสถานที่ต่างๆ เกิดจากภาวะจลาจลอันเป็นผลจาก
การปลุกเร้าในการปราศรัยระหว่างการชุมนุมอันยาวนานและความไม่พอใจที่แกนน ายุติการชุมนุม
หรือไม่นั้น พบว่าสภาพการปลุกเร้าดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ชุมนุมบางส่วนพร้อมที่จะก่อความ
รุนแรง ด้วยการเข้าไปเผาหรือร่วมเผาอาคารสถานที่ต่างๆ ดังนั้นเมื่อมีผู้ชุมนุมหรือบางคนพยายาม
วางเพลิงจะโดยเตรียมการมาหรือไม่ก็ตาม จึงมีผู้ร่วมชุมนุมคนอ่ืนเข้าร่วมปฏิบัติการด้วย เชื่อว่าสภาพ
ดังกล่าวเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้สถานการณ์การวางเพลิงลุกลามและรุนแรงยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม
พบว่า ในจุดเกิดเหตุบางแห่ง มีผู้ชุมนุมหรือชาวชุมชนบางส่วนเช่น บริเวณบ่อนไก่ได้พยายามห้าม
ปรามและช่วยกันดับเพลิง แต่ถูกขัดขวางโดยผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งและบางกรณีมีการขัดขวางโดยคน
ชุดด าที่ยิงปืนเข้าใส่ชาวชุมชนที่พยายามดับเพลิงเช่นกรณีเพลิงไหม้ที่ปากซอยงามดูพลี ตรงข้ามชุมชน
บ่อนไก่เป็นต้น  
 ๔) พบศพผู้เสียชีวิตในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ๑ ราย เสียชีวิตจากการ
ส าลักควัน ๑ รายที่จังหวัดขอนแก่น เสียชีวิตจากการถูกยิงขณะที่พยายามบุกเข้าไปในบ้านของอดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายหนึ่งซึ่งน่าจะถูกหน่วยรักษาความปลอดภัยยิง  และ ๒ รายที่จังหวัด
อุดรธานี เสียชีวิตจากถูกยิงในบริเวณศาลากลางซึ่งก าลังเกิดเพลิงใหม้ โดยมีทิศทางการยิงมาจาก
บริเวณท่ีมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่๒๙๙ 
 ๕) พบว่ามีผู้ถือโอกาสเข้าไปฉกฉวยทรัพย์สินในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
และอาคารร้านค้าอ่ืนๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ และห้างเซ็นเตอร์วัน เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่มักเกิดขึ้นเมื่อ
มีภาวะจลาจล 

๒.๔ พฤติการณ์ของคนชุดด าที่ใช้ความรุนแรงและอาวุธสงคราม โดยปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่ชุมนุม  

๒.๔.๑ เหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓  

 ๒.๔.๑.๑ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ทหารจะถูกโจมตีด้วยระเบิด พบการปรากฏตัวและการใช้
อาวุธของคนชุดด า เมื่อเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. มีผู้สื่อข่าวต่างประเทศพบคนชุดด าจ านวน ๕ คน 
ถืออาวุธปืนเล็กกลชนิดเอเค ๔๗ เอ็ม ๑๖ และเครื่องยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ และปืนพกในจ านวนนี้มี 
ผู้ใกล้ชิดกับ พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล (เสธ. แดง)๓๐๐ อยู่ด้วย โดยพบบริเวณปากซอยหลังร้านแมค
โดนัลด์ที่เชื่อมต่อไปออกถนนตะนาวด้านหลังอาคารของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ซอยหลัง
อาคารกองสลาก)  และหลังเกิดเหตุระเบิดบริเวณถนนตะนาว และเวลาประมาณ ๒๐.๓๗ น. มี
นักข่าวชาวต่างประเทศพบคนชุดด าถืออาวุธปืนเอเค ๔๙ ในบริเวณเดียวกันและได้ถ่ายภาพไว้ด้วย 

และเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. มีผู้พบเห็นรถตู้สีขาวขนคนชุดด าสองสามคนพร้อมอาวุธสงครามมาส่ง
ที่บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้านร้านหนังสือเมืองโบราณและร้านเมธาวาลัย (ศรแดง) 
โดยมีการ์ด นปช. คอยห้อมล้อมเดินไปทางร้านแมคโดนัลด์ และห้ามมิให้ถ่ายรูป ขณะเดียวกันมี  

                                                 
๒๙๙รายงานคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการตรวจสอบคณะที่ ๕ เหตุการณ์ในจังหวัดขอนแก่นและ

อุดรธานี หน้า ๒๖ 
๓๐๐ สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศ, เมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ และ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ 



 ๑๕๘ 

ผู้ชุมนุมบางคนพูดว่า “ส่งคนมาช่วยแล้ว” และถูกการ์ด นปช. ห้ามไม่ให้พูด นอกจากนี้ยังปรากฏภาพ
รถตู้สีขาวในกล้องวงจรปิดระบุเวลาประมาณ ๒๐.๒๙ น. บริเวณใกล้พ้ืนที่ชุมนุม และหลังจาก
เหตุการณ์ปะทะ เจ้าหน้าที่ทหารพบรถตู้สีขาวซึ่งมีกลุ่มคนชุดด ามีอาวุธสงครามโดยสารมาด้วยบริเวณ
วัดตรีทศเทพ และยังปรากฏภาพคนชุดด าถือเอ็ม ๗๙ ยืนอยู่ข้างรถตู้สีขาวจอดอยู่ในบริเวณที่มีผู้
ชุมนุมอยู่  
 ๒.๔.๑.๒ ช่วงที่มีการปะทะ (เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.) เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่าย
สืบสวนของกองบัญชาการต ารวจนครบาลพบคนชุดด าจ านวน ๔ คน ถืออาวุธปืนเอเค ๔๗ และปืน
เล็กยาวเดินออกมาจากถนนตะนาวฝั่งอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา เข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณสี่แยก
คอกวัว เและได้ยึดอาวุธปืนเอ็ม ๗๙ จากคนชุดด าที่บริเวณสี่แยกคอกวัวฝั่งอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลาฯ 
ได้จ านวน ๑ กระบอก และปรากฏภาพคนชุดด าสองสามคนบริเวณสี่แยกคอกวัวหน้าร้าน Burger 
King บริเวณปากซอยหลังอาคารกองสลาก ใช้อาวุธปืนสงครามยิงไปในทิศทางที่ทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่
บนถนนตะนาวและถนนข้าวสาร และเชื่อว่ามีคนชุดด าที่ปะปนอยู่กับผู้ชุมนุมบริเวณสี่แยกคอกวัวใช้
อาวุธปืนเอเค ๔๗ ยิงไปยังสิ่งต้องสงสัยว่าเป็นคนก าลังยิงปืนสงครามอยู่บนระเบียงชั้น ๓ ของอาคาร
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่บริเวณสี่แยกคอกวัว๓๐๑ โดยบนถนนตะนาวยังพบร่องรอยกระสุนยิง
ไปยังถนนตะนาวและถนนข้าวสารซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่ โดยมีทิศทางการยิงมาจาก 
สี่แยกคอกวัวและจากถนนตะนาวบริเวณหน้าร้าน Burger King และพบร่องรอยกระสุนบนก าแพง
อาคารด้านนอกของระเบียงอาคารกองสลาก นอกจากนี้ยังพบหลุมระเบิดบนถนนตะนาวโดยมีทิศ
ทางการยิงมาจากสี่แยกคอกวัว๓๐๒  
 ๒.๔.๑.๓ กรณีการเสียชีวิตของพ.อ. ร่มเกล้า ธุวธรรมน่าเชื่อได้ว่าระเบิดเอ็ม ๖๗  ถูก
ขว้างออกมาจากในบริเวณบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ต้นถนนดินสอตรงข้ามกับโรงเรียนสตรีวิทยา ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับจุดที่พบหลุมระเบิดซึ่งเป็นจุดที่ พ.อ. ร่มเกล้าถูกระเบิด๓๐๓ ผู้ดูแลบ้านระบุว่าก่อนเกิด
ความรุนแรงมีผู้ชุมนุมปีนข้ามรั้วเข้ามาในบริเวณบ้านจากด้านวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลาย
คนแล้วออกไปทางด้านหลังบ้าน วันรุ่งขึ้นคือวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้ดูแลบ้านได้พบโลหะรูปร่าง
คล้ายกับภาพของกระเดื่องของระเบิดขว้างสังหารที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานให้ดู จ านวนสองอัน
ที่พ้ืนในบริเวณสนามของบ้าน และในเช้าวันเดียวกันนั้นได้มีชายสองคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่แต่แต่ง
กายชุดพลเรือน ขอเข้ามาตรวจภายบริเวณบ้านและเอาวัตถุดังกล่าวไป  

 ๒.๔.๒ เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ และถนนราชปรารภ 

 ๒.๔.๒.๑ ช่วงเดือนเมษายน ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีการยิงเอ็ม ๗๙ จ านวน
มากเข้าใส่หลายพ้ืนที่บริเวณถนนสีลมและรอบสวนลุมพินี เช่น ยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมกลุ่มคนรักสีลมในวันที่ 
๒๒ เมษายน แฟลตต ารวจและสถานีต ารวจนครบาลลุมพินี โดยมีความเป็นไปได้สูงว่ามีทิศทางการยิง
มาจากบริเวณสวนลุมพินี และหลังจากพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ถูกยิงในคืนวันที่ ๑๓ พฤษภาคม มี
                                                 

๓๐๑ ตามที่ปรากฏภาพวีดิโอว่ามีผู้ซุ่มยิงจากระเบียงช้ัน ๓ ของอาคารเก่าส านักงานกองสลากบริเวณสี่แยก
คอกวัว จากการตรวจสอบพบว่าน่าจะเป็นภาพของต้นไม้ และที่ปรากฏเป็นเหมือนควันออกจากปลายกระบอกปืนนั้น 
จากการตรวจสอบเป็นฝุ่นของผนังปูนของอาคารทีแ่ตกฟุ้งกระจายออกจายออกมาเมื่อถูกยิงด้วยกระสุนปืน เอเค ๔๗  

๓๐๒ รายงานที่ ๐๘๕๗(๐๘๒๒)/๒๕๕๓ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน้า ๙/๑๐  

๓๐๓ จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลบ้าน สัมภาษณ์เมื่อวันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ และรายงานการตรวจสถานที่
เกิดเหตุที่ อ.๓๓๖/๒๕๕๓ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 



 ๑๕๙ 

ผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศพบเห็นชาย ๓ คน คนหนึ่งถืออาวุธสงคราม อีก ๒ คนไปหยิบอาวุธปืน
สงครามจากถุงด าซึ่งอยู่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ ๖ โดยคนหนึ่งได้ใช้อาวุธดังกล่าว
ยิงไปทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์๓๐๔ ทราบจากพนักงานสอบสวนว่ามีการจับกุมผู้ต้องหาได้ใน
ภายหลังโดยให้การในชั้นสอบสวนว่าเป็นคนสนิทของเสธแดงและเป็นผู้ใช้อาวุธปืนทราวโว่ ยิงไปที่
โรงแรมดุสิตธานีและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในเหตุการณ์ดังกล่าว๓๐๕ และระหว่างการที่ทหารเข้า
ควบคุมพ้ืนที่สวนลุมพินีในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม มีการปะทะกับคนชุดด าในสวนลุมพินีเป็นเวลานาน
ประมาณ ๓๐ นาที๓๐๖ จึงเชื่อว่าน่าจะมีคนชุดด าอยู่ภายในสวนลุมพินี๓๐๗ 
 ๒.๔.๒.๒ เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ ช่วงปิดล้อมพ้ืนที่
ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๑๘ พฤษภาคม มีผู้พบเห็นกลุ่มคนชุดด ามีอาวุธปืนสงครามและเครื่องยิงลูก
ระเบิดเอ็ม ๗๙ อย่างน้อย ๕ คน อ้างว่าเป็นลูกน้อง เสธ.แดง เคลื่อนไหวอยู่ภายในซอยต่าง ๆ บริเวณ
ชุมชนบ่อนไก่และซอยงามดูพลี โดยควบคุมการปฏิบัติการของการ์ดผู้ชุมนุม โดยเชื่อได้ว่าเป็นกลุ่มที่
ใช้อาวุธสงครามโจมตีเจ้าหน้าที่ และผู้ให้ข้อมูลพบเจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่ในบริเวณนั้นด้วย โดยเจ้าหน้าที่
ต ารวจดังกล่าวห้ามมิให้ชาวบ้านพูดเรื่องชายชุดด าให้คนอ่ืนทราบ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม เวลาบ่าย 
มีการยิงเข้าใส่ชาวชุมชนที่บริเวณหน้าสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ขณะก าลังพยายามลากสายฉีดน้ าจาก
สถานีบริการน้ ามัน ปตท. เพ่ือข้ามไปดับไฟที่ธนาคารกสิกรไทย โดยยิงมาจากซอยงามดูพลีซึ่งอยู่นอก
แนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ทหารและเป็นพ้ืนที่ควบคุมของการ์ดผู้ชุมนุมและคนชุดด า นอกจากนี้ยัง
ปรากฏภาพคนชุดด าก าลังยิงวัตถุชนิดหนึ่งซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นระเบิดเอ็ม ๗๙ โดย
คนชุดด าดังกล่าวปะปนอยู่กับผู้ชุมนุมในซอยงามดูพลี๓๐๘ ถนนพระรามที่ ๔ และภาพคนชุดด าถือ
อาวุธปืนเอ็ม ๑๖ ปะปนอยู่กับผู้ชุมนุมอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งตลอดการช่วงปิดล้อมพ้ืนที่ระหว่าง
วันที่ ๑๔  ถึง ๑๘ พฤษภาคม มีการยิงปืนสงครามและระเบิดเอ็ม ๗๙ จ านวนมากเข้ามายังแนวที่ตั้ง
ของเจ้าหน้าทีท่หาร๓๐๙   
 ๒.๔.๒.๓ ในเหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ -ดินแดง เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ ถึง ๒๒.๐๐ ทุ่ม มีการยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ และอาร์พีจี เข้าใส่แนว
วางก าลังของเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณถนนราชปรารภหน้าโรงแรมอินทราถึงแอร์พอร์ตลิงค์และใน

                                                 
๓๐๔ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
๓๐๕ รายงานการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีพิเศษท่ี ๑๘/๒๕๕๓  
๓๐๖ เอกสาร ศอฉ. การรักษาความสงบเรียบร้อยจากสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพฯและ

ปริมณฑล หน้า ๕๕ แต่จากการสัมภาษณ์ทหารที่ปฏิบัติการในสวนลุมพินีระบุบอกว่าไม่มีการปะทะ จึงมีความ
เป็นไปได้ว่ามีทหารหลายหน่วยปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในสวนลุมพินีในวันดังกล่าว นอกจากนี้ยังปรากฏภาพวีดิโอซึ่งผู้ชุมนุม
ถืออุปกรณ์ก าบังในลักษณะที่เป็นการป้องกันกระสุนจากทิศทางสวนลุมพินีขณะเข้าไปช่วยนายถวิล ค ามูล และยัง
ปรากฏภาพวีดิโอจากระบุเป็นภาพของส านักข่าว BBC ปรากฏคนชุดด าใช้อาวุธ ปลย. ยิงเข้าไปในสวนลุมพินีโดย
ผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศท่ีอยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าเป็นเหตุการณ์วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๓๐๗ ประกอบกับบทความของผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศซึ่งเผยแพร่ใน Asia Time Online ซึ่งระบุว่ามีคน
ชุดด าอยู่ในสวนลุมพินี อ้างอิงจาก เคนเนธ ท็อดด์ รูอิซ และ โอลิวิเยร์ ซาร์บิล Unmasked: Thailand's men in 
black, Asia Times Online, http://atimes.com/at...a/LE๒๙Ae02.html ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๓๐๘ภาพจากส านักข่าว France ๒๔ และความเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านอาวุธ, จากการดูภาพวีดิโอ 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๓๐๙ข้อมูลจากการเข้าให้ข้อมูลของกองทัพและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
เหตุการณ์ 

http://atimes.com/at...a/LE๒๙Ae02.html%20๒๙


 ๑๖๐ 

ช่วงเวลาเดียวกันมีนักข่าวชาวต่างประเทศพบเห็นกลุ่มชายชุดด าจ านวน ๓ คน ที่บริเวณเต็นท์ภายใน
แนวกีดขวางของผู้ชุมนุมบนสะพานข้ามคลองแสนแสบ ถือถุงขยะสีด าเข้ามาในเต็นท์ แล้วมีคนหนึ่งถือ
เครื่องยิงระเบิดชนิดเอ็ม ๗๙ เดินออกไปทางประตูน้ า อีก ๒ นาทีต่อมาก็มีเสียงปืนดังขึ้นและได้ยิน
เสียงระเบิดจ านวนสองสามลูก ตามด้วยเสียงโห่ร้อง (เสียงเฮ) จากผู้ชุมนุม โดยกลุ่มคนชุดด าดังกล่าว
สามารถเข้า-ออกพ้ืนที่ชุมนุมได้โดยไม่มีการตรวจค้น และยังให้ข้อมูลว่าหนึ่งในกลุ่มคนชุดด านั้นเป็นที่
รู้จักในกลุ่มการ์ด นปช. และผู้ชุมนุม เป็นอย่างดี และน่าจะเกี่ยวข้องกับเสธ.แดง ต่อมาเวลาประมาณ 
๒๓.๑๕ น. มีการยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง ๑ นัด โดยตลอดช่วงเวลาปิดล้อมพ้ืนที่
ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม มีการยิงเอ็ม ๗๙ และอาร์พีจี จ านวนมากเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทหาร
บริเวณประตูน้ าถึงแยกมักกะสัน และเชื่อว่ามีการปฏิบัติการของคนชุดด าโดยใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่แนว
วางก าลังของเจ้าหน้าที่ทหาร จากค าบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ทหารในเหตุการณ์ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุซึ่งพบรอยกระสุน ๔ รอย บนสะพานรั้วโลหะของสะพานลอยคนข้ามบน
ถนนราชปรารภใกล้สถานีบริการน้ ามันเชลล์ซึ่งมีทิศทางการยิงมาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งเป็น
พ้ืนทีซ่ึ่งมีผู้ชุมนุมอยู่ไปยังทิศทางสี่แยกมักกะสันซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ 
 ๒.๔.๒.๔ ระหว่างการกระชับพื้นท่ีบนถนนราชด าริในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา
ประมาณ ๑๓.๓๐ น. หลังจากที่แกนน า นปช. ประกาศยุติการชุมนุม มีการยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ หลาย
ลูกเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเคลื่อนมาจากแยกศาลาแดงและหยุดอยู่ที่ริมรั้วสวนลุมพินีตรงแยกราช
ด าริ-สารสิน โดยเชื่อว่ายิงมาจากถนนราชด าริด้านที่เลยแยกราชด าริตัดถนนสารสินไปทางสี่แยกราช
ประสงค ์
 ๒.๔.๒.๕ จากเหตุการณ์และการปฏิบัติการของคนชุดด าข้างต้นจึงเชื่อว่ามีคนชุดด า
ปะปนอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมและปฏิบัติการร่วมกับการ์ดผู้ชุมนุมบางส่วนและโดยการรู้เห็นหรือสนับสนุน
ของแกนน า นปช.บางคนโดยเฉพาะในเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน เหตุการณ์บนถนนพระรามที่ ๔ – 
บ่อนไก่ และบนถนนราชปรารภ โดยอาศัยสถานการณ์ความวุ่นวายจากการตอบโต้ระหว่างผู้ชุมนุมกับ
เจ้าหน้าที่และกลุ่มควันจากการเผายางเป็นก าบังในการใช้อาวุธสงครามโจมตีเจ้าหน้าที่  

 ๒.๔.๓ พบว่าเคยมีการปราศรัยบนเวทีในเดือนมกราคม ๒๕๕๓ เกี่ยวกับ “กองก าลังไม่ทราบ
ฝ่าย” ที่พร้อมจะมาช่วยผู้ชุมนุม ซึ่งเป็นหนึ่งในแก้วสามประการของการต่อสู้ คือ พรรคการเมือง 
มวลชน และกองก าลัง โดยแกนน าการชุมนุมคนอ่ืนๆ ก็มิได้ด าเนินการใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิเสธหรือการไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมการปราศรัยดังกล่าวแต่อย่างใด แม้ นปช. จะประกาศว่า 
พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ นปช. แต่บทบาทของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลซึ่งเป็นที่
ชื่นชอบในกลุ่มผู้ชุมนุม และยังปรากฏว่าแกนน า นปช. บางคนและการ์ดส่วนหนึ่งยังมีความสัมพันธ์
กับ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลโดยที่ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ยังคงมีบทบาทอย่างมากในการชุมนุมของ 
นปช. โดยเฉพาะบทบาทในกลุ่มการ์ นปช.   โดย พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ได้พูดต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
คนชุดด าหรือนักรบโรนินหลายครั้งในท านองว่ามาช่วยผู้ชุมนุม ประกอบกับผู้ต้องหาบางคนรับ
สารภาพในชั้นสอบสวนว่าใช้อาวุธสงครามและมีความเกี่ยวข้องกับ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล รวมถึงการ
ปราศรัยในการชุมนุมของ นปช. ๑ ครั้ง โดยมีการพูดถึงแก้วสามประการของการต่อสู้ คือ พรรค
การเมือง มวลชน และกองก าลังไม่ทราบฝ่าย ทั้งได้มีการการบรรยายและให้สัมภาษณ์หลายครั้ง
เกี่ยวกับกองก าลังไม่ทราบฝ่ายทั้งในสื่อหลักและสื่อซึ่งสนับสนุน นปช. ทั้งยังพบพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิ
ผล  เดินตรวจตราแนวกีดขวางและการ์ด นปช.รอบพ้ืนที่ชุมนุมที่แยกราชประสงค์ โดยเฉพาะบริเวณ
ศาลาแดงและแยกเฉลิมเผ่า  



 ๑๖๑ 

 ๒.๔.๔ ก่อนและระหว่างการชุมนุมนปช. มีการก่อวินาศกรรมด้วยการวางหรือยิงลูกระเบิด และ
อาวุธปืนสงครามตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ใกล้เคียงจ านวนมาก รวมทั้งที่จังหวัด
เชียงใหม่ พฤติกรรมและลักษณะการปฏิบัติการน่าจะเกิดจากกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน 

๒.๕ ข้อค้นพบเกี่ยวกับพฤติการณ์การชุมนุมระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.๕.๑ การชุมนุมของ นปช. เป็นการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองเพ่ือคัดค้านการรัฐประหาร 
ต่อต้านการแทรกแซงทางการเมืองโดยกลุ่มผู้มีอ านาจนอกระบบที่ นปช. เรียกว่า “อ ามาตย์” และ
ต่อต้านการกระท าอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมที่ นปช. เรียกว่า “สองมาตรฐาน”  และ
ปฏิเสธรัฐบาลภายใต้การน าของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ โดยเรียกร้องให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากผู้ชุมนุม
เห็นว่ารัฐบาลเกิดจากการแทรกแซงของกองทัพและเป็นผลพวงจากการรัฐประหารในวันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งขัดต่อหลักการประชาธิปไตย โดย นปช. ประกาศยึดมั่นในแนวทางการชุมนุม
อย่างสันติและปราศจากอาวุธ ก่อนการชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร นปช. จัดเวทีชุมนุมในหลาย
จังหวัดเพ่ือเผยแพร่แนวความคิดและแนวทางของ นปช. และเพ่ือระดมมวลชนให้เดินทางมาร่วม
ชุมนุมที่กรุงเทพฯ และเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ เวทีการชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้า นปช. 
แถลงการณ์อย่างเป็นทางการเรียกร้องให้รัฐบางยุบสภาภายใน ๒๔ ชั่วโมง๓๑๐ หากรัฐบาลไม่ยอมตาม
ข้อเรียกร้อง นปช. จะเดินขบวนทั่วกรุงเทพฯเพ่ือกดดันรัฐบาล และพร้อมต่อสู้เพ่ือให้บรรลุข้อ
เรียกร้อง๓๑๑  
 ๒.๕.๒ การชุมนุมที่กรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ 
บนถนนราชด าเนิน โดยมีพ้ืนที่ชุมนุมทอดแนวยาวตามแนวถนนราชด าเนินตั้งแต่แยกมิสกวัน แยก
สะพานมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชด าเนินกลาง วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แยกคอกวัว ตลอด
จนถึงเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร ครอบคลุมพ้ืนที่ถนนราชด าเนินทุกช่องทาง 
จนกระท่ังวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้ชุมนุมบางส่วนเริ่มชุมนุมที่แยกราชประสงค์๓๑๒อีกแห่งหนึ่ง โดย
ประกาศว่าจะชุมนุมอยู่ ๓ วัน ต่อมาในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๓ ได้ประกาศว่าจะปักหลักการชุมนุมที่
แยกราชประสงค์และสะพานผ่านฝ้าต่อไปโดยไม่มีก าหนด จนกว่านายกรัฐมนตรีจะยุบสภาตามข้อ
เรียกร้องของการชุมนุม และในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้ชุมนุมทั้งหมดจึงได้ย้ายไปชุมนุมที่แยก
ราชประสงค์เพียงที่เดียว โดยมีพ้ืนที่ชุมนุมครอบคลุมถนนราชด าริทุกช่องจราจร จากแยกศาลาแดงฝั่ง
ลานพระรูปรัชการที่ ๖ ถึงสะพานข้ามคลองแสนแสบก่อนถึงแยกประตูน้ า และครอบคลุมถนน
พระราม ๑ ทุกช่องจราจร จากแยกปทุมวันถึงแยกเพลินจิต มีการสร้างเวทีที่แยกราชประสงค์ ผู้ชุมนุม
ตั้งเต็นท์บนถนนตลอดแนวพื้นที่ชุมนุม ทั้งนี้การชุมนุมที่แยกราชประสงค์มีการจัดตั้งหน่วยการ์ดอย่าง

                                                 
๓๑๐ นปช.ประกาศ"สงครามไพร"่ ปลุกแดงสู้ให้หัวใจแตกดับ แถลงการณบ์ีบยุบสภา ขีดเส้นตายรอค าตอบ

รบ.24ชม., http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1268541012&grpid=00&catid มติชน 
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ 

๓๑๑ นปช. ขีดเส้น ๒๔ ชม. ยุบสภา http://www.thairath.co.th/today/view/70739, ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๓http://prachatai.com/journal/2010/03/28237 ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๓, http://archive.voicetv.co.th/ 
content/9697/เสื้อแดงประกาศข้อเรียกร้องยุบสภาใน ๒๔ ชม. 

๓๑๒ บริเวณสี่แยกราชประสงค์และบริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่ส าคัญทางเศษรฐกิจ เป็นศูนย์กลางการ
พาณิชย์ และมีสถานทูตของหลายประเทศอยู่ในบริเวณนี้ 
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 ๑๖๒ 

เป็นระบบและก าหนดพ้ืนที่ชุมนุมที่ชัดเจน โดยในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ เริ่มมีการสร้างแนวกีด
ขวางจากยางรถยนต์และไม้ไผ่ปลายแหลมบริเวณแยกศาลาแดง แยกชิดลม แยกปทุมวัน และสะพาน
ข้ามคลองแสนแสบ โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมชุมนุมรวมประมาณ ๘๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ คน และมี
การจัดหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือการ์ดผู้ชุมนุม โดยมีการตั้งด่านรอบตรวจอาวุธผู้ที่เข้าออกพ้ืนที่
ชุมนุมเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกน าอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่ามี
การ์ดบางคนควบคุมตัวและท าร้ายบุคคลที่ตนสงสัยว่ามีอาวุธ๓๑๓ แม้บุคคลนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่
ปฏิบัตงานตามหน้าที่ก็ตาม 
 ๒.๕.๓ ระหว่างการชุมนุม ผู้ชุมนุมบางส่วนเคลื่อนขบวนดาวกระจายไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น 
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เคลื่อนขบวนไปกองพลทหารราบที่ ๑๑ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๕๓ เคลื่อนขบวน ๘ จุดรอบพ้ืนที่ชุมนุมบนถนนราชด าเนินเพ่ือไปกดดันเจ้าหน้าที่ทหารให้กลับ
กรมกอง เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓ เคลื่อนขบวนไปตามถนน ๑๑ สายรอบกรุงเทพฯ ที่ ศอ.รส. 
ประกาศห้าม เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ เคลื่อนขบวนแบบดาวกระจายไปยังอาคารศูนย์ราชการซึ่ง
เป็นที่ท าการของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เคลื่อนขบวน
ไปยังรัฐสภา นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสะสมเลือดจากผู้ชุมนุมและน าไปเทยังสถานที่ต่าง ๆ 
ประกอบกับการท าพิธีกรรมทางไสยศาสตร์สาปแช่ง เช่น เมื่อระหว่างวันที่ ๑๖ และ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๕๓ น าเลือดไปเทที่หน้าประตูท าเนียบรัฐบาล พรรคประชาธิปัตย์ และบ้านนายกรัฐมนตรี การ
เจาะเลือดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสุขภาพของผู้ป่วยหรือมีวัตถุประสงค์เป็นการรับบริจาคเลือดเพ่ือ
น าไปใช้ในทางการแพทย์ แต่เป็นการแสดงออกทางการเมือง และการเจาะเลือดอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยต่อผู้ชุมนุมท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้ การน าเลือดของผู้ชุมนุมไปเทยังสถานที่ต่างๆ ยังส่งผล
ทางจิตวิทยาต่อผู้คนในสังคมให้รู้สึกหวาดกลัวและเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรง ทั้งยังสร้างความ
กังวลต่อการจัดการด้านสาธารณะสุขที่ต้องป้องกันไม่ให้ เลือดที่น าไปเทไหลเข้าสู่ระบบน้ า
สาธารณะ๓๑๔ 
 ๒.๕.๔ การปราศรัยที่มีเนื้อหาส่งเสริมความรุนแรง  
 พบว่าการในการชุมนุมของ นปช. ก่อนการชุมนุมใหญ่ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ทั้งใน
ต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ มีการปราศรัยโดยแกนน า นปช. บนเวทีหลายครั้ง ที่มีลักษณะเป็นการยั่วยุ 
ชี้น า ส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรง ต่อเนื่องมาจนถึงการชุมนุมระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 
๒๕๕๓ ก็ยังคงมีการปราศรัยในลักษณะดังกล่าว โดยจากภาพวีดิโอการปราศรัยพบว่า ผู้ร่วมชุมนุม
ส่วนใหญ่ยอมรับและแสดงอาการพึงพอใจกับเนื้อหาการปราศรัยโดยการปรบมือ โห่ร้องสนับสนุน 
โดยไม่มีการแสดงท่าทีคัดค้านไม่ว่าจากผู้เข้าร่วมชุมนุมหรือผู้ปราศรัยคนอ่ืน และไม่ปรากฏว่าแกนน า
คนอ่ืนๆ ซึ่งเป็นผู้จัดการและผู้น าการชุมนุมได้พยายามด าเนินการใดๆ ที่เป็นการคัดค้านหรือป้องกันมิ
ให้เกิดการกระท าดังกล่าวขึ้นอีก โดยพบการปราศรัยในลักษณะดังกล่าวตามล าดับเวลาดังต่อไปนี้  
 

                                                 
๓๑๓ พนง.ห้างแจ้งความ ถูกท าร้าย การ์ดนปช.รุมย า, วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓, 

http://www.thairath.co.th/content/pol/78891, หนุ่มล่ามแจ้งความถูกการ์ด-นปช.ท าร้ายร่างกาย, วันท่ี ๒๐ 
เมษายน ๒๕๕๓,  http://news.sanook.com/923522/หนุ่มล่ามแจ้งความถูกการ์ด-นปช.ท าร้ายร่างกาย/, ข้อมูล
จากคุณสุนัย ผาสุข (Human Rights Watch) 

๓๑๔ แฉผลตรวจ ตย.เลือดเสื้อแดงพบเชื้อไวรัสรา้ยแรง, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, ๑ เมษายน ๒๕๕๓ 
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRJM01ERXdPRGt6TXc9PQ==  



 ๑๖๓ 

ตารางท่ี ๑ การปราศรัยที่มีลักษณะเป็นการยั่วยุ ชี้น า หรือส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรง 

เหตุการณ์ เนื้อหาการปราศรัย 

น า ย ณั ฐ วุ ฒิ  ใ ส ย เ กื้ อ 
ปราศรัย ณ เวทีการชุมนุม
ของ นปช. ที่เขาสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี  ระหว่าง
วันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม 
๒๕๕๓๓๑๕ 

“ถ้าพวกคุณยึดอ านาจ พวกผมเผาทั่วประเทศ เผาไปเลยพ่ีน้อง ผม
รับผิดชอบเอง แล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผม ถ้าคุณยึดอ านาจ 
เผา” 

พล .ต .ขัตติ ย ะ  สวั สดิ ผ ล 
ป ร า ศ รั ย เ มื่ อ วั น ที่  ๒ ๔ 
มกราคม ๒๕๕๓ ณ เวที
การชุมนุมของ นปช. ที่เขา
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

“ดังนั้นพอเดือนเมษา [ ๒๕๕๒] เราถึงแตกทัพ....กาลเวลาผ่านมาจาก
เดือนเมษา...ถึงเดือนตุลา เริ่มมีนักรบด า คือทหารพรานเข้ามาที่เวทีที่
สนามหลวง พอเดือนพฤศจิกา มาอีกครั้ง ไม่ใช่การ์ดธรรมดาที่คุณ
อารีย์เขาจ่ายเบี้ยเลี้ยง...ขณะนี้บู้กับบุ๋นมันมาชนกัน หมายความว่า 
การที่ต่อสู้วันนั้น เราไม่ได้มีการต่อสู้ด้วยแก้วสามประการ คือ พรรค 
แนวร่วม กองก าลังติดอาวุธ เพราะว่าเราสู้กันคือการอหิงสา แต่พอคุม
ไม่อยู่ มันดิ้นไปเป็นจลาจล...ถึงเวลามาสุดท้าย เกิดกองก าลังติดอาวุธ
ขึ้นมา มันครบแก้วสามประการ มันพร้อมรบแล้ว” 

น า ย อ ริ ส มั น ต์   พ ง ษ์
เรืองรอง ปราศรัยเมื่อวันที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๕๓  ที่
ห น้ า ก อ ง บั ญ ช า ก า ร
กองทัพบก  

“พ่ีน้องนัดกันคราวหน้า ถ้ารู้ว่า เขาจะปราบปราม ไม่ต้องเตรียมอะไร
มาก มาด้วยกัน ขวดแก้วคนละใบ มาเติมน้ ามันเอาข้างหน้า บรรจุให้ได้ 
๗๕ ซีซี ถึง ๑ ลิตร ถ้าเรามาหนึ่งล้านคนในกรุงเทพมหานคร มีน้ ามัน
หนึ่งล้านลิตร รับรองว่า กทม.เป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอน" 
“การสู้ของคนเสื้อแดงแบบง่ายๆ อย่างนี้ บอกให้ทหารได้รับได้ทราบ 
บอกให้ทหารสุนัขรับใช้อ ามาตย์ได้รู้ว่า ถ้าคุณท าร้ายคนเสื้อแดง แม้
เลือดหยดแต่หยดเดียวนั่นหมายความว่า กรุงเทพฯ จะเป็นทะเลเพลิง
ทันที ส่วนต่างจังหวัด จตุพร (พรหมพันธุ์) ได้บอกแล้ว ให้รอฟังข่าวว่า 
พ่ีน้องที่อยู่ในต่างจังหวัด ไม่ได้มาไม่เป็นไร ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นทันที
รวมตัวกันที่ศาลากลาง ไม่ต้องรอเงื่อนไข จัดการให้ราพณาสูร
เหมือนกัน” 
“ส่วนในกรุงเทพนี้พ่ีน้องฟังให้ดีว่า ครั้งหนึ่งตอนที่พฤษภาทมิฬ มันมี
ยุทธวิธีที่ จะเอาทหารมาปราบพ่ีน้องประชาชน แต่ก็มีขบวน
มอเตอร์ไซค์รักชาติ ได้จัดการไฟเขียวไฟแดงตามสี่แยกต่างๆ เกิดเหตุ
ชุลมุนวุ่นวาย รถติดกันทั้งกรุงเทพ รถ … ทั้งรถยีเอ็มซี ไม่สามารถส่ง
ทหารมาจัดการกับพ่ีน้องประชาชนได้ในครั้งนั้น ครั้งนี้ก็เหมือนกัน เรา
ไม่ต้องปฏิบัติ ให้มันยุ่ งยากจัดการสี่ แยกไฟแดงให้ เรียบ รถใน

                                                 
๓๑๕ อย่างไรก็ตามไม่พบข้อมลูที่สามารถระบุวันท่ีที่แน่นอนได้ โดยปรากฏตามภาพวีดิโอ และ อ้างอิงจาก 

"ณัฐวุฒิ" บอก ปชป.ปราศรัยราชประสงค์ใส่ร้ายปา้ยสี ไม่มีอะไรใหม่, วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔, 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1308907501&grpid=๐๓&catid=&subcatid=,  
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กรุงเทพมหานครช่วยกันปล่อยลมยางทั้ง ๔ ล้อให้มันติดทั้งกรุงเทพ 
อยากจะรู้ว่ารถทหาร มึงจะเข้ามายังไง แล้วถ้าทหารจะเข้ามาจริงๆ มัน
ก็ต้องเดินเท้าเข้ามา ลองคิดดูว่า จะใช้ประชาชนใช้ทหารเท่าไหร่ 
ค านวณดูให้ดี พ่ีน้องไม่ต้องใช้อาวุธ พอเห็นทหารเดินเข้ามา เราเข้าไป
ใกล้ๆ ๑ ต่อ ๓ จัดการแล้วก็มัดทหารเอาไว้ ยึดปืนเอาไว้ ปฏิบัติตามนี้
รับรองได้ว่า คนเสื้อแดงชนะพวกอ ามาตย์อย่างแน่นอน” 
“วันนี้การต่อสู้เป็นครั้งสุดท้าย ถ้าไม่ชนะ เป้าหมายคือคุก หรือไม่ก็
ตายเท่านั้นพ่ีน้อง ผมขอบอกข่าวดีว่า เดิมทีนั้น คนเสื้อแดงมีเพียง
พรรคการเมือง และมวลชนเท่านั้น แต่วันนี้ แก้วอีกประการหนึ่งที่เรา
รอ นั่นคือกองก าลังไม่ทราบฝ่าย เขาพร้อมสนับสนุน และปกป้องคน
เสื้อแดง และพร้อมที่จะเป็นปรปักษ์กับกองทัพ ถ้ากองทัพท าร้าย
ประชาชน” 

นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง 
ป ร า ศ รั ย เ มื่ อ วั น ที่  ๓ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๓ ณ เวที 
นปช. จังหวัดขอนแก่น 

"พ่ีน้องที่จะเดินทางเข้าไปกรุงเทพฯ ด้วยกัน เตรียมตัวให้พร้อม อย่าง
แรกคือ ๑ เสื้อผ้า ข้าวปลา อาหารแห้ง และขวดแก้ว ๑ ขวด จ านวน 
๑ ล้านคน เราจะไปที่กรุงเทพฯ ขวดของเรานั้นไม่ต้องใส่น้ ามันไปจาก
ขอนแก่น ไปซื้อเอาที่กรุงเทพฯ คนละ ๑ ลิตร... ๑ ลิตรเพ่ือต่อรองกับ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่า คุณจะคืนรัฐธรรมนูญ ๔๐ ให้กับคนเสื้อ
แดงหรือไม่ ๑ ลิตรนี้เพ่ือบอกกับอ ามาตย์ว่า ถ้าคุณเข่นฆ่าคนเสื้อแดง
เลือดตกยางออกสัก ๑ หยด นั่นหมายความว่าคุณก็จะไม่มีชีวิตอยู่บน
แผ่นดินนี้เหมือนกัน" 

นายสุพร อัตถาวงศ์ (แรมโบ้
อีสาน) ปราศรัยเมื่อวันที่ 
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ เวที
ชุมนุม นปช . จังหวัด
อุดรธานี  

"ถ้ามีการปฏิบัติเมื่อไหร่....ส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัด แกนน าตามภูมิภาค 
ให้เป้าหมายศาลากลางทันที และแน่นอนที่สุด เข้าไปอยู่ศาลากลาง 
อากาศคืนนี้ที่อุดรฯ มันหนาวยิ่งนัก มันจ าเป็นต้องก่อไฟผิงกันสัก
หน่อย"  
“นายชาตรี ธนาคารกรุงเทพ สมุนอ ามาตย์ทั้งนั้นที่ให้เงินเล่นงานพวก
เรา" 
“และจุดจบของอ ามาตย์เปรม ก็ไม่ต่างจากผู้น าอิรัก ที่ชื่อซัดดัม ฮุ
สเซน นั่นหมายความว่า จุดจบของอ ามาตย์เปรม ต้องถูกแขวนคอ โดย
ประชาชน ที่ต้นมะขามท้องสนามหลวง เพราะคุณท าลายชาติ ท าลาย
ประชาชน และสั่งกองทัพเข่นฆ่าประชาชน เป็นครั้งที่ ๒" 

น า ย อ ริ ส มั น ต์   พ ง ษ์
เรืองรอง ปราศรัยเมื่อวันที่ 
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ เวที
ชุมนุม นปช . จังหวัด

“ครั้งนี้จะเป็นการคิดบัญชีรัฐบาลทรราชอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และพวก
อ ามาตย์เฒ่าทั้งหลาย คุณไม่ต้องมาบอกว่าสถานที่ส าคัญที่เขาจะไปก่อ
วินาศกรรม คุณไม่ต้องไปปูดข่าวบอกว่าสถานที่ที่เป็นศาสนสถานของ
พวกมุสลิม โรงพยาบาลแล้วก็ถนนราชวิถี  สะพานข้ามแม่น้ า 
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เหตุการณ์ เนื้อหาการปราศรัย 

อุดรธานี  โรงพยาบาลศิริราช สนามบิน ท าเนียบ กระทรวงส าคัญๆ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ ค่ายทหาร บ้านบุคคลส าคัญ และ
ศาลยุติธรรม และองค์กรอิสระ คุณไม่ต้องบอก ถ้าหากว่าคุณใช้ความ
รุนแรงกับคนเสื้อแดง รับรองว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดถึงนี้จะไม่เหลืออยู่ใน
ประเทศไทยอย่างแน่นอน” 

น า ย อ ริ ส มั น ต์   พ ง ษ์
เรืองรอง ปราศรัยเมื่อวันที่ 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ เวที
สะพานผ่านฟ้า 

 “แต่ถ้าวันพรุ่งนี้อ ามาตย์ยังคงอยู่ อภิสิทธิ์ไม่คืนอ านาจ เรื่องวันพรุ่งนี้
จะเป็นเรื่องของผมคนเดียวล้วนๆ วันนี้ประชาชนเสียเลือด พรุ่งนี้
อ ามาตย์ยังไม่หยุด อภิสิทธิ์ยังไม่ยุบสภา กูจะไปเอาเลือดมึงหัวมึงมา
ล้างเท้าให้ได้ ไอ้เทพ ไอ้มาร์ค ไอ้หน้าหนา ไอ้ใจหยาบช้า ฟังให้ดี  วันนี้
ประชาชนเสียเลือดนับล้านซีซีขอให้คืนประชาธิปไตยให้พ้ืนปฐพี ให้คน
ทั้งแผ่นดิน ถ้าวันพรุ่งนี้ยังไม่ส านึกในประชาธิปไตยของคนส่วนใหญ่ จะ
ขออนุญาตน าทัพไปบ้านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีคนอ่ืนๆ ด้วย ผม
อยากดูว่าเลือดชั่วในหัวมันจะแดงเข้มเหมือนคนเสื้อแดงในนี้หรือไม่” 

นายวีระ มุสิกพงษ์ ปราศรัย
เ มื่ อ วั น ที่  ๒ ๑  มี น า ค ม 
๒๕๕๓ ณ เวทีสะพานผ่าน
ฟ้าลีลาศ  

“มึงจะท ารุนแรง มึงมาท ากะไอ้แกนน านี่ ยืนรับมึงอยู่ทุกเวลานาที อย่า
ให้พ่ีน้องเขาเดือดร้อน แล้วนึกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะท าให้พ่ีน้องแตกฉาน
ซ่านเซ็นกลับบ้าน ไอ้เรื่องแตกกลับบ้าน เป็นไปได้ แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่า 
ไฟจะลุกท่วมทั่วตารางนิ้วของประเทศไทย” 

นา ยจ ตุ พ ร  พร ห ม พั น ธุ์  
ป ร า ศ รั ย เ มื่ อ วั น ที่  ๓ 
เมษายน ๒๕๕๓ ณ เวที
แยกราชประสงค์ 

”ขอให้เสื้อแดงซึ่งอยู่ต่างจังหวัด ฟังภารกิจดังต่อไปนี้ ให้ไปรวมตัวกัน
อยู่ที่ศาลากลาง รอเวลาให้มีการปราบเมื่อไหร่ ตัดสินใจได้ทันที ทุก
จังหวัดให้ไปศาลากลาง ฟังสัญญาณจากที่นี่ จอมืดเมื่อไหร่แสดงว่ามี
การปราบแล้ว พ่ีน้องมีดุลพินิจจัดการได้ทันที” และ “ห้างเซ็นทรัล
เวิลด์ก็เช่นเดียวกัน ไม่ต้องไปกลัวอะไรกับประชาชนเลย เพราะ
ประชาชนที่เขามาชุมนุม ถ้าเขาคิดไม่ดีกับห้างพวกคุณนี่ คุณปิดห้าง
คุณก็ฉิบหาย ถ้าคนคิดจะท าชั่วกับพวกคุณ แต่เรามาดี ไม่มีปัญหาอะไร
เลย” 

น า ย ณั ฐ วุ ฒิ  ใ ส ย เ กื้ อ 
ป ร า ศ รั ย เ มื่ อ วั น ที่  ๘ 
เมษายน ๒๕๕๓ ณ เวที
แยกราชประสงค์ 

“ใครก็ตามที่คิดบ้าๆ จะเข้ามา สี่ทิศทางให้ดูชัยภูมิบ้าง เพราะข้างๆ 
เป็นห้างสรรพสินค้า ซึ่งไม่ใช่ของผม เป็นของคนรวยเขา ถ้าผู้ชุมนุม
ก าลังหลับอยู่ดีๆ มาสลายการชุมนุมอาจจะตกใจวิ่งทะลุกระจกห้าง 
ใครรับผิดชอบ เพราะมีทั้งเซ็นทรัลเวิลด์ พารากอน เกษรพลาซ่า ก็ต้อง
วิ่งหาที่ก าบัง อาจจะขับรถเข้าไปข้างในด้วยเพราะว่าตกใจ ถ้าผมเป็น
เจ้าของห้างจะโทรไปหา พล.อ.อนุพงษ์ (เผ่าจินดา) ว่าอย่ามา เพราะถ้า
มา ฉิบหายแน่”  และ “นอนๆ อยู่ดีๆ ตูม เซ็นทรัลเวิลด์ ดื้อๆ เลย ตูม 
เกสรฯ ตูมพารากอน อย่างนั้นเลยฮะ อุปนิสัยนี่ แล้วเวลาตกใจเนี่ย วิ่ง
เข้าไปในห้างเนี่ย ห้างเขาก็เป็นคอนกรีตนะฮะ เป็นปูนใหญ่ๆ ทีนี้ ผมนี่ 



 ๑๖๖ 

ตารางท่ี ๑ การปราศรัยที่มีลักษณะเป็นการยั่วยุ ชี้น า หรือส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรง 

เหตุการณ์ เนื้อหาการปราศรัย 

เวลาตกใจยังไงผมจะไม่วิ่งชนปูนครับ ส่วนใหญ่เวลาตกใจผมวิ่งเข้าหา
กระจก แล้วพอวิ่งเข้าหากระจกนี่ ผมไม่ใช่จะชนกระจกไปเรื่อยๆ นะ
ครับ ผมไม่ใช่นางเอกเรื่องทวิภพนี่ครับ โดดเข้ากระจกได้ เพราะฉะนั้น
ผม เวลาตกอกตกใจ มันวิ่งไปเฉยๆ ไม่ได้ครับ มีหินติดไม้ติดมือไปด้วย 
ผมขว้างไปเรื่อยไม่รู้เป็นอะไร แล้วผมดูๆ คนเสื้อแดงก็ขี้ตกใจกันเป็น
แสนนะผมว่าเนี่ย และผมดูอาการแล้วเนี่ย พฤติกรรมในการตกใจไม่
เหมือนกันด้วยนะ คือมักจะบอกว่าใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ตกใจตรงนั้น 
เช่นอยู่ใกล้เซ็นทรัลเวิลก็ตกใจเซ็นทรัลเวิล ใกล้เกษรก็ตกใจเกษร ใกล้
พารากอนก็ตกใจพารากอน ถ้าทหารหลายหมื่นคนเข้ามา คนหลาน
หมื่นคนเป็นแสนต่างคนต่างวิ่ง ต่างคนต่างตกใจ ชนข้าวของในห้างเขา
ระเนระนาดไปหมด แล้วคนเสื้อแดงตกใจวิ่งชนของแพงเท่านั้นนะ
ครับ” 

นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง 
ป ร า ศ รั ย เ มื่ อ วั น ที่  ๘ 
เมษายน ๒๕๕๓ ณ เวที
ชุมนุมราชประสงค์  

นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง ปราศรัยขู่สื่อมวลชนที่ เข้าข้างรัฐบาล ทั้ง 
นสพ.และโทรทัศน์ หากไม่เป็นกลาง ถ้าเสื้อแดงชนะ จะตามไปเอาคืน 
โดยเฉพาะช่องทีวี ๓ ๕ ๗ โมเดิร์นไนท์ และ NBT๓๑๖ 

นายสุพร อัตถาวงศ์ (แรมโบ้
อีสาน) ปราศรัยเมื่อวันที ๖ 
เมษายน ๒๕๕๓ ณ เวที
แยกราชประสงค์  

นายสุพร อัตถาวงศ์ (แรมโบ้อีสาน) ปราศรัยสั่งเสื้อแดงต่างจังหวัด เข้า
ยึด - เผาศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอ าเภอ หากมีการสลายการ
ชุมนุม ที่แยกราชประสงค์ ลั่นใช้ยุทธการผึ้งแตกรัง๓๑๗  
 

นา ยจ ตุ พ ร  พร ห ม พั น ธุ์ 
ป ร า ศ รั ย เ มื่ อ วั น ที่  ๑ ๐ 
เมษายน ๒๕๕๓ ณ เวทีราช
ประสงค์  

นายจตุพร กล่าวว่า ถ้ามีการขนทหารมาฆ่าประชาชนทางรถไฟฟ้าจะ
ท าให้รถไฟตกรางทันที และเจ้าหน้าที่คนไหนที่ขับรถมาส่งทหารก็จะ
ให้คนเสื้อแดงไปจับ๓๑๘ 
ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้ชุมนุมบางคนน ายางรถยนต์
ไปวางไว้บนชานชาลารถไฟฟ้าบีทีเอส บริเวณสถานีชิดลม และมีการ
หันกล้องซีซีทีวี บนชานชาลาและสถานีชิดลมไปในทิศทางที่ท าให้ไม่

                                                 
๓๑๖ จับตาสถานการณ์ "เสื้อแดงชุมนุม", วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓, http://www.thairath.co.th/ 

content/pol/75561 
๓๑๗ จับตาสถานการณ์ "เสื้อแดงชุมนุม", วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓, http://www.thairath.co.th/ 

content/pol/75142 
๓๑๘ BTS ปิดให้บริการตลอดเส้นทาง วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓, http://traffic.longdo.com/node/19 

http://traffic.longdo.com/node/19


 ๑๖๗ 

ตารางท่ี ๑ การปราศรัยที่มีลักษณะเป็นการยั่วยุ ชี้น า หรือส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรง 

เหตุการณ์ เนื้อหาการปราศรัย 

สามารถบันทึกภาพได้ เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้รถไฟฟ้าบีทีเอส  ต้อง
หยุดให้บริการ๓๑๙ 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร VDO 
Link มายังเวทีสะพานผ่าน
ฟ้า (VDO ไม่ระบุวันที่ จาก
ภาพการแถลงข่าวโดย ศอฉ.)  

"ให้พ่ีน้องต่างจังหวัดไปที่ศาลากลาง กทม .ผมอยากฝากบอกคนเสื้อ
แดงท่ัวประเทศ อีกครั้งหนึ่งว่า ถ้ามีอะไรเกิดข้ึนรุนแรงกับพ่ีน้องคนเสื้อ
แดงท่ีกรุงเทพฯ พ่ีน้องเสื้อแดงต่างจังหวัดไปที่ศาลากลางกันให้เต็มที่" 
 

การปราศรัยที่มีเนื้อหาเสริมความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราศรัยในเรื่องการเผาอาคาร
สถานที่ดังกล่าวมานี้อาจเข้าข่ายเป็นการกระท าความผิดกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๘๕ บัญญัติว่า  

“มาตรา ๘๕ ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระท าความผิด และความผิดนั้น
มีก าหนดโทษไม่ต่ ากว่าหกเดือน ผู้นั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิด
นั้น 

ถ้าได้มีการกระท าความผิด เพราะเหตุที่ได้มีการโฆษณาหรือประกาศตามความในวรรค
แรก ผู้โฆษณาหรือประกาศต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ” 

อย่างไรก็ตาม เท่าที่ คอป. สดับตรับฟังมานั้น กระบวนการยุติธรรมของประเทศก็หาได้
ด าเนินการใดๆ กับการกระท าดังกล่าวมานี้ไม่  

จะอย่างไรก็ตาม คอป. เห็นว่าข้อนี้เป็นเหตุผลประกอบประการหนึ่งที่แสดงว่า การชุมนุมของ 
นปช. หาใช่เป็นการชุมนุมโดยสงบแต่อย่างใดไม่ 

 ๒.๕.๕ พฤติการณ์การใช้ความรุนแรงในระหว่างการชุมนุม 
 การชุมนุมของ นปช. ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กล่าวได้ว่า
การชุมนุมช่วงเดือนมีนาคม จนกระทั่งต้นเดือนเมษายนก่อนเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 
โดยทั่วไปแล้วไม่พบพฤติการณ์ที่เป็นการใช้ความรุนแรง แม้จะเกิดการกระทบกระทั่งกันบ้างระหว่าง
กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. กับเจ้าหน้าที่ หรือกับกลุ่มอ่ืนที่คัดค้าน นปช. ในระหว่างการดาวกระจายไปตาม
สถานที่ต่างๆ แต่เหตุการณ์ก็มิได้บานปลายเป็นการปะทะรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้การชุมนุมในที่ตั้ง
และการเคลื่อนขบวนดาวกระจายไปตามสถานที่ต่างๆ พบพฤติการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรงหลายครั้ง
ในการชุมนุม ทั้งในกรณีที่ผู้ชุมนุมเป็นผู้เริ่มใช้ความรุนแรงก่อนและกรณีผู้เข้าร่วมชุมนุมขัดขวางหรือ
ตอบโต้การกระท าของฝ่ายตรงข้ามโดยใช้ความรุนแรงและอาวุธ เช่นในเหตุการณ์ดังต่อไปนี้   

 ๒.๕.๕.๑ เหตุการณ์ที่นายขวัญชัย ไพรพนา น าผู้ชุมนุมบุกเข้าไปในอาคารศูนย์ราชการ
ซึ่งเป็นที่ท าการของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ ๕ เมษายน เหตุการณ์ที่ นายอริ
สมันต์ พงษ์เรืองรอง น าผู้ชุมนุมบุกเข้าไปในบริเวณรัฐสภา โดยผู้ชุมนุมบางคนเข้าไปในอาคารรัฐสภา 
ท าให้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ต้องหลบออกจากรัฐสภา เนื่องจากหวั่นเกรงความ

                                                 
๓๑๙ ประมวลเหตุการณแ์ดงขู่วางยางล้อรถขวางรางรถไฟฟ้า, วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓, 

http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRJM๐1qTTFNemN3T๐E9PQ== 



 ๑๖๘ 

ไม่ปลอดภัย ในเหตุการณ์ดังกล่าวการ์ดและผู้ชุมนุมบางคนรุมท าร้ายและปลดอาวุธของเจ้าหน้าที่ 
สารวัตรทหาร (ส.ห.) ที่ประจ าการอยู่ที่รัฐสภา หลังจากเหตุการณ์ นปช. แถลงข่าวว่าการกระท า
ดังกล่าวไม่ใช่มติของแกนน า๓๒๐ และเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมบุกเข้าไปในสถานีดาวเทียมไทยคม อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ทหารโดยผู้ชุมนุมใช้สิ่งเทียมอาวุธ 
ระเบิดเพลิง ผู้ชุมนุมบางคนรุมท าร้ายและแสดงพฤติกรรมเหยียดหยามศักดิ์ศรีเจ้าหน้าที่ทหาร โดยใน
เหตุการณ์ข้างต้นพบว่า มีการปราศรัยโดยผู้น าการชุมนุมในลักษณะที่เป็นการชี้น าและปลุกเร้าให้ 
ผู้ชุมนุมฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าไปในสถานที่ราชการและเอกชน ในบางเหตุการณ์มีการ
ปราศรัยยุยงให้ผู้ชุมนุมใช้ก าลัง เข้าขัดขวางหรือตอบโต้เจ้าหน้าที่ และมีการประทุษร้ายเจ้าหน้าที่ เช่น 
เหตุการณ์บุกเข้าไปในบริเวณรัฐสภาและสถานีดาวเทียมไทยคม ซึ่งในกรณีการบุกเข้าไปในบริเวณ
รัฐสภานั้น นปช . แถลงข่าวภายหลังว่าการบุกรัฐสภาไม่ใช่มติแกนน าและอาจทบทวนบทบาท            
นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง แต่ไม่ปรากฏว่ามีการด าเนินการอย่างใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการทบทวน
บทบาทของ นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรองหรือแกนน าคนอื่นที่มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงแต่อย่างใด  

 ๒.๕.๕.๒ เหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓  

 ๑) แม้การชุมนุมบริเวณเวทีปราศรัยหลักที่สะพานผ่านฟ้าจะด าเนินไปโดยสงบ 
แต่มีหลายเหตุการณ์ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ผู้ชุมนุมมีพฤติการณ์ที่เป็นการใช้ความรุนแรง 
ต่อสู้ขัดขวาง และประทุษร้ายเจ้าหน้าที่ เช่น การที่ นายขวัญชัย ไพรพนา น าผู้ชุมนุมไปปิดล้อมประตู
ส านักงานกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ ซึ่งเป็นการปลุกเร้าและยั่วยุผู้ชุมนุมให้ต่อต้านขัดขวาง
เจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมโล่ กระบอง แก๊สน้ าตา อาวุธปืนลูกซองและปืนเล็กกลเข้ามา
สลายการชุมนุมบริเวณสะพานมัฆวานในช่วงบ่าย และระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารเข้าควบคุมพ้ืนที่ถนน
ตะนาวและถนนดินสอในช่วงเย็นและช่วงค่ า โดยบนถนนตะนาวและถนนข้าวสาร มีผู้ชุมนุมจ านวน
มากได้เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ โดยใช้สิ่งเทียมอาวุธและอาวุธประดิษฐ์ เช่น ระเบิดเพลิง เข้าท าร้าย
เจ้าหน้าที่ทหาร บางคนใช้อาวุธมีดและปืนไม่ทราบชนิด ส่วนบนถนนดินสอในช่วงเย็นไม่ปรากฏว่ามี
การปะทะกันอย่างรุนแรง จนกระท่ังหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารถูกโจมตีด้วยระเบิดและอาวุธปืนสงคราม
โดยคนชุดด า ท าให้เหตุการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งบริเวณถนนตะนาวและถนนดินสอ เจ้าหน้าที่ทหาร
เริ่มใช้อาวุธ ปลย. ยิงมาในทิศทางที่ผู้ชุมนุมอยู่ และผู้ชุมนุมยังคงตอบโต้ด้วยสิ่งเทียมอาวุธและระเบิด
เพลิง นอกจากนี้ ยังมีการปราศรัยยั่วยุให้ผู้ชุมนุมต่อต้านเจ้าหน้าที่ทหารและประกาศให้ระดมกันไป
ช่วยผู้ชุมนุมในจุดปะทะ แม้ในขณะที่เกิดความรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตแล้ว ก็ยังคงปราศรัยปลุกเร้าใน
ลักษณะดังกล่าวต่อไป๓๒๑ และไม่ปรากฎว่าแกนน าบนเวทีได้ห้ามการกระท าอันเป็นการยั่วยุดังกล่าว 

                                                 

       ๓๒๐" จตุพร” ระบุบุกสภา ไล่ลา่ “สุเทพ” ไม่ใช่มติแกนน าเสื้อแดง สืบคน้จาก 
http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/41930.html เมื่อวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

๓๒๑ ปรากฏตามบันทึกวีดิโอการปราศรัยที่เวทีสะพานผ่านฟ้าในวันที่ ๑๐ เมษายน ระบุเวลาประมาณ 
๒๐.๔๐ น. โดยมีผู้ปราศรัย คือ นายสุพร อัตถาวงศ์ (แรมโบ้อีสาน) นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง, รายงานคณะท างาน
ที่ ๒, ข้อมูลเอกสารและจากการสัมภาษณ์ทหารและบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ที่ให้ข้อมูลกับคอป .ระบุว่าแกนน าที่ไป
ปรากฏตัวบนถนนราชด าเนินในช่วงที่มีการปะทะ คือ นายขวัญชัย ไพรพณา นายยศวริศ ชูกล่อม (เจ๋ง ดอกจิก) นาย
อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ  



 ๑๖๙ 

ห้ามการกระท ารุนแรงของผู้ชุมนุมต่อหรือตอบโต้เจ้าหน้าที่ หรือเตือนให้ผู้ชุมนุมถอยห่างจากจุดปะทะ
แต่อย่างใด๓๒๒ 

 ๒) ขณะที่เจ้าหน้าที่ก าลังถอนก าลังและน าส่งทหารที่บาดเจ็บไปโรงพยาบาล ผู้
ชุมนุมได้เข้าปิดล้อมทางถอยของเจ้าหน้าที่ทั้งบนถนนดินสอและถนนตะนาว และรุมท าร้ายทหาร 
โดยเฉพาะทหารที่บาดเจ็บ ทหารหลายคนต้องหลบซ่อนตัวอยู่ตามบ้านประชาชนและสถานที่ต่าง ๆ
บริเวณนั้น บ้างต้องเปลี่ยนใส่ชุดพลเรือน  อย่างไรก็ตาม ในเหตุการณ์เดียวกันผู้ชุมนุมบางคนได้
พยายามห้ามปรามและให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บ นอกจากนี้ ผู้ชุมนุมบางส่วนได้พยายาม
เข้าไปในโรงพยาบาลวชิระ ซึ่งรับผู้ชุมนุมและทหารที่บาดเจ็บไว้จ านวนหนึ่ง เหตุการณ์ในลักษณะ
ดังกล่าว ท าให้ทหารซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต้องเปลี่ยนไปใส่ชุดพลเรือนหรือถูกน าตัวไปซ่อนไว้ 
เนื่องจากเกรงว่าจะถูกท าร้าย และต้องเร่งย้ายเจ้าหน้าที่ทหารที่บาดเจ็บบางส่วนออกไปรักษาที่อ่ืน ทั้ง
ยังพบว่าหลังจากการปะทะบริเวณถนนดินสอสงบลง เจ้าหน้าที่ทหารที่ออกจากจากรถสายพานหุ้ม
เกราะยังถูกผู้ชุมนุมรุมท าร้ายและควบคุมตัวไปที่เวทีของผู้ชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้า ๓๒๓ ผู้ชุมนุมบางคน
ยังบุกเข้าไปโรงพยาบาลวชิระเพ่ือค้นหาศพผู้เสียชีวิต โดยแกนน าได้ปราศรัยบนเวทีให้ผู้ชุมนุมติดตาม
ไปยังโรงพยาบาลเพื่อตามหาศพผู้เสียชีวิตเพราะเกรงว่าทหารจะแย่งศพ๓๒๔ 
 ๓) นอกจากนี้ แกนน าและผู้ชุมนุมบางคนได้ท าการยึดอาวุธเจ้าหน้าที่ทหาร
โดยได้น าไปกองรวมกันไว้ที่เวทีปราศรัยเพ่ือท าการแถลงข่าว และยังบังคับควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ทหาร
เพ่ือมาแถลงข่าวที่เวทีปราศรัย เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพฤติการณ์ของแกนน าบางคน
และผู้ชุมนุมจ านวนมากที่มิได้เป็นการชุมนุมโดยสงบ และเมื่อมีผู้เริ่มใช้ความรุนแรง เหตุการณ์ได้บาน
ปลายและไต่ระดับสู่การชุลมุนต่อสู้และการจลาจล โดยมีผู้ชุมนุมจ านวนมากเข้าร่วมในการต่อสู้และ
การจลาจลนั้น สาเหตุส าคัญอีกประการของเหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ คือ 
การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหารโดยมีและใช้อาวุธสงคราม และการใช้เฮลิคอปเตอร์ทิ้งแก๊สน้ าตาใน
พ้ืนที่ชุมนุม อันเป็นการเร้าอารมณ์ของผู้ชุมนุมให้โกรธแค้นและเชื่อว่าทหารจะท าร้ายผู้ชุมนุม และ
ปฏิบัติการของคนชุดด าซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญในการกระตุ้นให้เกินความรุนแรงยิ่งขึ้น 
 ๔) ข้อสังเกตประการหนึ่งเกี่ยวกับพฤติการณ์ในเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๕๓ คือ มีบุคคลน าวัสดุมาปิดคลุมกล้องวงจรปิดหรือหันกล้องในบริเวณพ้ืนที่ชุมนุมไปในทิศทางที่
ไม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ได้ โดยบุคคลดังกล่าวและผู้ชุมนุมบางคนสวมผ้าปกปิดใบหน้า๓๒๕ ใน
ลักษณะเดียวกับการแต่งกายของคนชุดด าที่ปรากฏในภาพเหตุการณ์   
 ๒.๕.๕.๓ ช่วงการปิดล้อมพ้ืนที่ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และ
ระหว่างการกระชับพื้นท่ีของเจ้าหน้าที่ทหารในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓  

                                                 
๓๒๒ จนกระทั่งนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อเดนิทางมาถึงและประกาศให้ผู้ชุมนมุถอยกลับมายังเวทีปราศรัยเมื่อ

ประมาณเวลาหลัง ๒๑.๐๐ น. 
๓๒๓  
๓๒๔ ปรากฏตามภาพวีดิโอการปราศรัยของ นายสุพร อัตถาวงศ์ (แรมโบ้อีสาน) ระบุเวลาตามภาพ

ประมาณ ๒๐.๔๐ น. 
๓๒๕ เช่นกรณี นายมานพ ชาญช่างทอง ซึ่ง นปช. แถลงว่าเป็นการ์ดผู้ชมนุมก าลังน าอาวุธสงครามที่ยึดได้

จากเจ้าหน้าที่ทหารจากบริเวณวงเวียนอนุสาวีย์ประชาธิปไตยและได้น ามามอบไว้ที่เวทีปราศรัย จากภาพที่ปรากฏ
นายมานพสวมผ้าคลุมหน้าและภาพอ่ืนๆที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ มีผู้ที่สวมผ้าคลุมหน้าอยู่ในพื้นที่ชุมนุมและอยู่ปะปน
กับผุ้ชุมนุม 



 ๑๗๐ 

 ๑) ตลอดช่วงเวลาของการปิดล้อมพ้ืนที่ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารใช้ปืนลูกซองกระสุนยางและกระสุนจริง และ ปลย. กระสุนจริงในการเข้า
ควบคุมพ้ืนที่และในการปิดล้อมพ้ืนที่บนถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ และถนนราชปรารภ – แยก
มักกะสัน – ถนนรางน้ า พบว่า มีการรวมตัวกันของผู้ชุมนุมนอกแนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่บนถนน
พระรามท่ี ๔ – บ่อนไก่ และบนถนนราชปรารภ - สามเหลี่ยมดินแดง โดยผู้ชุมนุมพยายามที่จะท าลาย
การปิดล้อมและก่อกวนเจ้าหน้าที่ โดยการใช้สิ่งเทียมอาวุธ เช่น บั้งไฟ ประทัดยักษ์ หนังสติ๊ก และ
อาวุธประดิษฐ์ เช่น ระเบิดท่อพีวีซีข้างในบรรจุเศษวัสดุแหลมคม ระเบิดปิงปอง ระเบิดเพลิง และปืน
พกสั้น ตอบโต้เจ้าหน้าที่ ตลอดจนเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารเข้าควบคุมพ้ืนที่บนถนนราชด าริในวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ พบผู้ชุมนุมใช้สิ่งเทียมอาวุธและอาวุธประดิษฐ์ตอบโต้เจ้าหน้าที่ทหาร ทั้งยังสร้าง
สร้างแนวก าบังจากยางรถยนต์และจุดไฟเผาเพ่ือให้มีควันปกคลุมอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยให้เหตุผลว่าเพ่ืออ าพรางตัวจากการยิงของเจ้าหน้าที่ทหาร นอกจากนี้ยังมีการ
ขนวัตถุอุปกรณ์จ านวนมาก เช่น ยางรถยนต์ สิ่งที่ใช้ส าหรับประดิษฐ์เป็นอาวุธ ระเบิดปิงปอง ระเบิด
เพลิง ระเบิดท่อพีวีซี มาให้ผู้ชุมนุมบริเวณถนนพระรามที่ ๔ และถนนราชปรารภ และยังพบว่าผู้
ชุมนุมบางคนที่บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงท าร้ายและยึดอาวุธจากเจ้าหน้าที่ทหารในวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ บางคนได้ทุบท าลายและเผาอาคารสถานที่ต่าง ๆ บริเวณนอกแนวปิดล้อม เช่น 
ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร การเผายางรถยนต์จนลุกลามไปติดอาคารข้างเคียง การเผาท าลายรถยนต์ 
และการเข็นรถน้ ามันออกมาบนถนนพระรามที่ ๔ พฤติการณ์ข้างต้นเป็นการก่อภยันตรายต่อ
สาธารณะและสร้างความหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งต่อสาธารณชน ท าให้หวั่นวิตกว่าจะเกิดความไม่
ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เป็นสถานการณ์ที่เข้าสู่ภาวะจลาจลส่งผลกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสาธารณะ และไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบ นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่า ผู้
ชุมนุมบางคนสวมผ้าปกปิดใบหน้า มีการใช้วัสดุคลุมกล้องวงจรปิดเพ่ือไม่ให้ถ่ายภาพได้ และมีการทุบ
ท าลายหลอดไฟในบริเวณพ้ืนที่ชุมนุม๓๒๖ ซึ่งพฤติการณ์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการท าลายความ
ไว้วางใจของสาธารณชนและเจ้าหน้าที่  ซึ่งโดยทางปฏิบัติทั่วไปแล้วจะน ามาสู่ความเชื่อของ
สาธารณชนและเจ้าหน้าที่ว่าผู้ชุมนุมจะใช้ความรุนแรง 
 ๒) สาเหตุส าคัญอีกประการของความรุนแรงและการตอบโต้กันด้วยอาวุธ
ระหว่างการปิดล้อมพ้ืนที่บริเวณถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ ถนนราชปรารภ-ดินแดง และระหว่าง
การกระชับพ้ืนบนถนนราชด าริ คือปฏิบัติการของคนชุดด าที่อาศัยเหตุการณ์ความวุ่นวายใช้อาวุ ธ
สงครามโจมตีเจ้าหน้าที่ทหาร และการที่เจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธสงครามและกระสุนจริงในการปฏิบัติ
หน้าที่ นอกจากจะเป็นการสร้างความหวาดกลัวและเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยและผู้ชุมนุม ยังเป็น
การสร้างความโกรธแค้นในกลุ่มผู้ชุมนุมท าให้เกิดการตอบโต้เจ้าหน้าที่ทหารรุนแรงขึ้น และการโจมตี
ของคนชุดด าจากนอกแนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ทหาร ประกอบกับควันจากการเผายางรถยนต์โดยผู้
ชุมนุมท าให้เจ้าหน้าที่ทหารไม่สามารถตรวจการณ์ได้อย่างชัดเจน เป็นสถานการณ์ที่สร้างความวิตก
กังวลและความเครียดให้เจ้าหน้าที่ทหาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎการใช้ก าลัง
และอาวุธดังจะได้กล่าวต่อไปในบทวิเคราะห์การควบคุมฝูงชน การใช้ก าลังและอาวุธโดยเจ้าหน้าที่ 

 ๒.๕.๖ การยึดอาวุธจากเจ้าหน้าที่โดยผู้ชุมนุม 

                                                 
๓๒๖ รายละเอียดปรากฏตามภาพเหตุการณ์ในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓, จากการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวและผู้

สังเกตการณ์การชุมนุมและตามที่ปรากฏในรายงานเฉพาะกรณี 



 ๑๗๑ 

 ๒.๕.๖.๑ เหตุการณ์ยึดอาวุธจากเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓  
และเหตุการณ์ยึดอาวุธซึ่งเก็บไว้บนรถของเจ้าหน้าที่ทหารในระหว่างเหตุการณ์ที่สถานที่ดาวเทียมไทย
คม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓  
 ๒.๕.๖.๒ เหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ผู้ชุมนุมน า
โดย นายยศวริศ ชูกล่อม (เจ๋ง ดอกจิก) ซึ่งเป็นแกนน า นปช. คนหนึ่ง เข้ายึดอาวุธของเจ้าหน้าที่ทหาร
เป็นปืนลูกซอง ๓๕ กระบอก พร้อมกระสุนยาง ๑,๑๕๒ นัด  ปลย.  ชนิดทราโว จ านวน ๑๒ กระบอก 
พร้อมกระสุนจริง ๗๐๐ นัด และยุทโธปกรณ์อ่ืนๆ อีกจ านวนหนึ่ง บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
พบว่าอาวุธดังกล่าวทั้งหมดทางราชการยังไม่ได้รับคืน นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ชุมนุมได้ยึดอาวุธของ
ทหารซึ่งอยู่บริเวณถนนรอบท าเนียบรัฐบาล ถนนดินสอ และวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็น 
ปลย.  ๑ กระบอก  ปลย.  ชนิดเอ็ม ๑๖ จ านวน ๙ กระบอก และชนิดทราโว ๑๓ กระบอก ปืนลูก
ซอง ๑๑ กระบอก และปืนพกสั้นขนาด .๔๕ จ านวน ๑ กระบอก และยุทโธปกรณ์อ่ืน ๆ อีกจ านวน
หนึ่ง ปรากฏว่าอาวุธทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ทางราชการได้รับปืนคืนมาเพียง ๓ กระบอก คือ  ปลย.  
ชนิดเอ็ม ๑๖ จ านวน ๑ กระบอก ยึดคืนได้เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ จากการตรวจค้นโรงแรม
เอสซีปาร์คในวันที่ไปจับนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง และ  ปลย.  ชนิดทราโว ๑ กระบอกยึดได้พร้อม
กับการจับกุม นายเมธี อมรวุฒิกุล เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ และอีกกระบอก พร้อมกระสุน
จ านวนมาก ยึดคืนได้เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จากการตรวจค้นโรงแรมสวัสดีหลังสวนอินท์ 
ใกล้สี่แยกราชประสงค์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่พักของแกนน า นปช. บางคน  
 ๒.๕.๖.๓ เหตุการณ์รุมท าร้ายและยึดอาวุธจากเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณแยกสามเหลี่ยม
ดินแดงในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ โดยได้ยึดอาวุธ ปลย.  ชนิดเอ็ม ๑๖ จ านวน ๒ กระบอก ต่อมา
อาวุธดังกล่าว ๑ กระบอก ถูกตรวจยึดได้โดยเจ้าหน้าที่จากบริเวณวัดปทุมวนารามในวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
 ๒.๕.๖.๔ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการวางระเบิดแสวงเครื่องไว้ตามแนวกีดขวางของพ้ืนที่
ชุมนุม และภายหลังเหตุการณ์ตรวจพบอาวุธประดิษฐ์ อาวุธพาณิชย์ อาวุธสงครามจ านวนมากในพ้ืนที่
ชุมนุม ทั้งมีการปรากฏตัวและการปฏิบัติการของคนชุดด าทั้งในพ้ืนที่ชุมนุมและพ้ืนที่ใกล้เคียงดั งที่ได้
กล่าวมาแล้ว 

 ๒.๕.๗ พฤติกรรมคุกคามหน่วยแพทย์พยาบาลและสื่อมวลชน  

 ๒.๕.๗.๑ เหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. นายพายัพ 
ปั้นเกตุ หนึ่งในแกนน า นปช. ได้น าการ์ด นปช. และผู้ชุมนุมจ านวนประมาณ ๕๐๐ คนไปปิดล้อมหน้า
ประตูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเข้าไปตรวจค้นในโรงพยาบาลฯ โดยให้เหตุผลว่ามีทหารแอบซ่อน
อยู่บนอาคารโรงพยาบาลฯ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกและความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วย 
ญาติ และบุคลาการของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก จนต้องเร่งขนย้ายผู้ป่วยไปที่อ่ืน จน นปช. ออกมา
แถลงข่าวขอโทษต่อการกระท าดังกล่าว ซึ่งการออกมาแถลงข่าวขอโทษ ถือเป็นการกระท าที่แสดงให้
เห็นว่า พฤติการณ์ดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับและขัดต่อแนวทางการชุมนุมที่ต้องการด าเนินไปอย่างสันติ 
ในขณะที่ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ยังคงชุมนุมโดยสงบ และมิได้เข้าร่วมในการกระท าดังกล่าว กรณีเช่นนี้เป็น
ความรับผิดชอบของผู้จัดการชุมนุมที่ต้องดูแลให้การชุมนุมด าเนินไปโดยสงบ หากสงสัยว่ามีบุคคลผู้ไม่
ประสงค์ดีท่ีอาจเข้ามาสร้างความรุนแรงอันจะเป็นการท าลายความสงบของการชุมนุมหรือละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผู้ชุมนุม แกนน าซึ่งเป็นผู้จัดการชุมนุมและผู้เข้าร่วมชุมนุมต้องให้ความร่วมมือกับ



 ๑๗๒ 

เจ้าหน้าที่รัฐในการยับยั้งการกระท าดังกล่าว ไม่ใช่ด าเนินการเสียเองเช่นในกรณีนี้อันเป็นการกระท าที่
ผิดกฎหมาย 
 ๒.๕.๗.๒ ผู้ชุมนุมและการ์ดผู้ชุมนุมบางคนมีพฤติกรรมคุกคามผู้สื่อข่าว เช่น เหตุการณ์
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓ มีการปราศรัยบนเวทีโจมตีการท างานของสื่อมวลชนว่าสื่อมวลชนไทย
เสนอข่าวบิดเบือน รับใช้อ ามาตย์ และให้ออกไปจากพ้ืนที่ชุมนุม การ์ดผู้ชุมนุมบางคนมีพฤติกรรม
คุกคามสื่อมวลชน และยังเกิดเหตุการณ์ทุบท าลายกระจกรถถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ 
เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้สื่อมวลชนหลายส านักเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย ต่อมา ในเย็นวันเดียวกัน 
นายวีระ มุสิกพงษ์ ปราศรัยชี้แจงและเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมอ านวยความสะดวกกับสื่อมวลชน๓๒๗ การ
แถลงข่าวเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ข่มขู่ว่าจะบุกเข้าไปในสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ เพราะน าเสนอ
ข่าวใส่ร้ายผู้ชุมนุม และการแถลงข่าวท้าให้สื่อมวลชนตามไปตรวจค้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีการ
คุกคาม และเพ่งเล็งต่อการตั้งค าถามของนักข่าวรายหนึ่งระหว่างการแถลงข่าวในวันที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๕๓ และเหตุการณ์ผู้ชุมนุมล้อมรถข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ที่บริเวณสวนลุมพินีเมื่อ
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เหตุการณ์คุกคามสื่อมวลชนที่ท าข่าวอยู่ในวัดปทุมวนารามเมื่อวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓๓๒๘ และการไล่นักข่าวออกจากพ้ืนที่สามเหลี่ยมดินแดงเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ นอกจากนี้ เหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่ท าให้ผู้สื่อข่าวภาคสนามเกิดความกังวลใจ คือ กรณีการ์ด 
ผู้ชุมนุมให้สื่อมวลชนที่ท าข่าวการชุมนุมลงทะเบียนรับปลอกแขนที่มีข้อความ “ยุบสภา” เมื่อวันที่ 
๒๐ เมษายน หรือในการแถลงข่าวของ นปช. ที่มีการต่อสายไปยังเครื่องขยายเสียงบนเวทีท าให้
สื่อมวลชนถูกเพ่งเล็งในการถามค าถามระหว่างการแถลงข่าว ท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็น
อิสระ และเกิดความหวั่นเกรงว่าอาจเกิดความปลอดภัย๓๒๙ นอกจากนี้ผู้ชุมนุมบางรายบุกเข้าไปและ
เผาอาคารสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ซึ่งในขณะนั้นมีพนักงานอยู่ในอาคารถึง ๒๐๐ คน และเผา
สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้ สาเหตุประการหนึ่งของ
พฤติกรรมดังกล่าว คือ ผู้ชุมนุมเห็นว่าสื่อปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลาง โดยผู้ชุมนุมจ านวนมากมีความเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการปราศรัยบนเวทีซึ่งมีการโจมตีสื่อไทยหลายส านัก ทั้ง
โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ อันเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่ง เป็นการเร้าอารมณ์ให้ผู้ชุมนุมบางคนมี
พฤติกรรมที่เป็นการคุกคามสื่อ กรณีเช่นนี้แกนน าซึ่งเป็นผู้จัดการชุมนุมมีหน้าที่ต้องป้องปรามการ
กระท าดังกล่าวเพ่ือให้สื่อสามารถท างานได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่ถูกคุกคามหรือแทรกแซงเหตุการณ์ 
 
                                                 

๓๒๗ อ้างอิงจาก 
http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2280:---
2553&catid=24:media-center-surveillance-threats&Itemid=24 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ สืบค้นเมื่อวันท่ี ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

๓๒๘ อ้างอิงจาก แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เรื่อง ขอเรียกร้องให้แกนน าผู้ชุมนุมดูแลสวสัดิ
ภาพและความปลอดภัยให้กับผู้สื่อข่าว, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
,http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1647:2010-05-18-11-25-
44&catid=24:media-center-surveillance-threats&Itemid=24 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 

๓๒๙ อ้างอิงจาก รายงานสถานการณส์ือ่ กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๕๓,สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แหง่
ประเทศไทย, http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2280:---
2553catid=24:media-center-surveillance-threats&Itemid=24 และข้อมูลจากการประชุม Focus Group 
เรื่องเสรีภาพสื่อเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 



 ๑๗๓ 

  ๒.๕.๘ พฤติการณ์การท าลายทรัพย์สินของราชการและเอกชน  

 ๒.๕.๘.๑ เหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้ชุมนุมท าลายยุทโธปกรณ์และ
ยานพาหนะของเจ้าหน้าที่ทหาร โดยการเผาท าลายและถอดชิ้นส่วนทั้งรถสายพานล าเลียงและ
รถบรรทุกที่อยู่บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและที่อยู่บนถนนดินสอในเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๕๓  
 ๒.๕.๘.๒ เหตุการณ์ท าลายทรัพย์สินและเอกสารของราชการในหลายเหตุการณ์ เช่น 
การเผาท าลายรถประจ าทางบนถนนวิทยุ การเผาท าลายรถของเจ้าหน้าที่ทหารบนถนนราชปรารภ -
สามเหลี่ยมดินแดง การทุบท าลายและเผาอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร
บนถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ และถนนราชปรารภ – ดินแดง ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๓   

 ๒.๕.๙ การชุมนุมของ นปช. เป็นการชุมนุมขนาดใหญ่และเป็นการชุมนุมที่ยาวนานซึ่งส่งผล
กระทบต่อสาธาณะอย่างมาก  

 ๒.๕.๙.๑ นปช. เริ่มการชุมนุมที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ และ
เริ่มชุมนุมท่ีแยกราชประสงค์ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ คู่ขนานไปกับการชุมนุมที่ถนนราชด าเนินโดย
มีพ้ืนที่การชุมนุมดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ ๔.๑ โดยการชุมนุมที่แยกราชประสงค์เป็นการยกระดับ
ความเข้มข้นของการชุมนุมเพ่ือกดดันรัฐบาลให้ยุบสภาโดยเร็ว เนื่องจาก พ้ืนที่บริเวณแยกราช
ประสงค์ ถนนพระราม ๑ และถนนราชด าริ เป็นย่านเศรษฐกิจส าคัญ ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้า 
ผู้ค้ารายใหญ่ รายย่อย และมีประชาชนท ามาหาเลี้ยงชีพอยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นจ านวนมาก เดิม 
นปช. เริ่มการชุมนุมที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ โดยประกาศจะชุมนุมอยู่ ๓ วัน 
แต่ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๓ นปช. ประกาศปักหลักการชุมนุมที่แยกราชประสงค์จนกว่ารัฐบาลจะ
ประกาศยุบสภา การปักหลักชุมนุมและยึดพ้ืนที่จราจรแยกราชประสงค์ ถนนพระรามที่ ๑ และถนน
ราชด าริ เป็นเวลานาน โดยไม่มีก าหนดว่าจะยุติลงเมื่อใด ไม่เพียงแต่สร้างภาระความเดือดร้อนแก่
สาธารณชนที่ต้องสัญจรไปมา แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เป็นมูลค่าถึง ๑๑,๒๗๕ 
ล้านบาท และมีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบถึง ๒,๐๘๘ ราย๓๓๐ ในจ านวนนี้มีทั้งผู้ประกอบการราย
ใหญ่ เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า และผู้ประกอบการย่อยกว่าพันราย นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อการ
ท ามาหาได้ของลูกจ้างรายวัน แผงค้า และผู้ค้ารายย่อยจ านวนมากที่ต้องขาดรายได้ในแต่ละวัน และ
ยังส่งผลกระทบต่อพนักงานหลายหมื่นคน ประชาชนทั่วไปผู้อยู่อาศัยในชุมชนย่านราชประสงค์ และ
บริเวณใกล้เคียง เช่น ผู้อยู่อาศัย พนักงาน ผู้ประกอบการ และผู้ค้าบนถนนสีลม รวมทั้งสถานทูต
ประเทศต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจราจร ไม่เพียงแต่บนถนนพระราม
ที่ ๑ และถนนราชด าริที่มีการชุมนุม แต่ยังส่งผลกระทบถึงการจราจรในเส้นทางต่อเนื่อง เช่น ถนน
พระรามที ่๔ ถนนวิทยุ ถนนสุขุมวิท  ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนเพชรบุรี และถนนพหลโยธิน องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ต้องประกาศยุติการเดินรถประจ าทางหลายสายใน ๑๗ เส้นทาง๓๓๑  

                                                 
๓๓๐ นายกผู้ประกอบการราชประสงค์ ช้ีสูญ ๓ หมื่นล้าน เร่งแผนฟ้ืนฟูดงึคนไทย-เทศ ๒๕ พฤษภาคม 

๒๕๕๓ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274802089&grpid=03  
๓๓๑ ขสมก.หยุดเดินรถ๑๗เส้นทาง-เรอืแสนแสบไม่เพิ่มเที่ยว, กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ 

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20100403/108546/ขสมก.หยุดเดินรถ 
๑๗ เส้นทาง-เรือแสนแสบไม่เพิ่มเที่ยว.html 

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20100403/108546/ขสมก.หยุด


 ๑๗๔ 

 ๒.๕.๙.๒ ต่อประเด็นดังกล่าวนี้ ศาลแพ่งมีค าวินิจฉัยตามคดีหมายเลขด าที่ ร.๒/๒๕๕๓ 
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ ว่าการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ “เป็นการปิดกั้นกีดขวางการใช้เส้นทาง
คมนาคมและการใช้ยานพาหนะของประชาชนโดยทั่วไป ส่งผลกระทบต่อธุรกิจส าคัญ เกิดความ
เดือดร้อนเสียหายต่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตปกติสุขของประชาชน เป็นการจ ากัด
เสรีภาพในการเดินทางของประชาชนที่ใช้เส้นทางสาธารณะ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเกินกว่าขอบเขตที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๓ อันเป็นการ
กระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” และค าวินิจฉัยในคดีหมายเลขด าที่ ๑๔๓๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๕๓ ว่า “การชุมนุมในที่สาธารณะบริเวณสี่แยกราชประสงค์ ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่ถนน
ราชด าริถึงแยกศาลาแดง และถนนพระราม ๑ ถึงห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน อันเป็นการปิดกั้น
กีดขวางการใช้เส้นทางคมนาคม และการใช้ยานพาหนะของประชาชนโดยทั่วไป ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจส าคัญ เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตปกติสุขของ
ประชาชน เป็นการจ ากัดเสรีภาพในการเดินทางและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงมีเหตุจ าเป็นที่จ าเลยทั้งสอง (นายกรัฐมนตรีและรอง
นายกรัฐมนตรี) ต้องใช้มาตรการขอคืนพ้ืนที่หรือที่โจทก์เรียกว่าเป็นการสลายการชุมนุมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้
สังคมกลับสู่สภาวะปกติและเกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน” โดยหากจะมีการสลายการชุมนุม 
ให้ด าเนินการเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความเหมาะสม มีล าดับขั้นตอนตามหลักสากล๓๓๒  
 ๒.๕.๙.๓ นอกจากนี้พฤติกรรมของการชุมนุมที่ผู้ชุมนุมบุกและเคลื่อนขบวน เช่นขบวน
รถจัรยานยนต์จ านวนมาก ไปตามสถานที่ต่างๆ ตรวจค้นอาคารสถานที่และรถยนต์ทั้งรถยนต์ส่วนตัว
และรถยนต์สาธารณะ และความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากผู้ชุมนุมบางกลุ่มโดยที่แกนน าในการชุมนุมไม่ได้
หา้มปราม  แต่กลับปราศรัยในท านองยั่วยุและส่งเสริม ได้สร้างความรู้สึกหวาดกลัว และความรู้สึกไม่
ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินและความเป็นส่วนตัวในเคหสถานในหมู่ประชาชนเป็นอย่างมาก 

๒.๖. การใช้ก าลังและอาวุธในการควบคุมฝูงชนและการสลายการชุมนุม 

๒.๖.๑ ศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) มีค าสั่งปฏิบัติการที่ ๑/๕๓ ลงวันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๕๓ ก าหนดวิธีการปฏิบัติการควบคุมฝูงชน ดังนี้ ๑) กระท าจากเบาไปหาหนัก พอสมควร
เเก่เหตุ มีการเเจ้งเตือนก่อน ๒) ต้องเป็นไปตามหลักสากล หลักเเห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน เคารพ
เเละค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ๓) ต้องอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุด ไม่ใช้ความรุนเเรงที่อาจจะ
น าไปสู่การสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน ๔) ให้พึงระลึกอยู่เสมอว่าผู้ชุมนุมคือคนไทย
ด้วยกัน๓๓๓ โดยได้ก าหนดกฎการใช้ก าลังเป็นเอกสารผนวกประกอบค าสั่งปฎิบัติการที่ ๑/๕๓ ลงวันที่ 
๗ เมษายน โดย ศอฉ. ก าหนดขั้นตอนการปฎิบัติการเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยยึดถือ น าไปใช้ในการ
ปฎิบัติภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเคร่งครัดดังนี้  
 ๑. ความมุ่งหมาย ๑) เพ่ือเป็นแนวทางการใช้ก าลังในการรักษาความสงบเรียบร้อย       
ให้บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายใต้กรอบของกฎหมายเป็นไปตามหลักสากลและสอดคล้องกับ
แนวทางของนานาอารยประเทศ ๒) เพ่ือให้การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ๓) เพ่ือป้องกันการใช้ก าลังหรือการปฎิบัติการที่เกิน

                                                 
๓๓๒ ค าสั่งค าร้องขอคุ้มครองช่ัวคราวฉุกเฉิน คดีหมายเลขด าที่ ๑๔๓๓/๒๕๕๓ 
๓๓๓ เอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๗๘ 



 ๑๗๕ 

กว่าเหตุและป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่จะเกิดแก่เจ้าหน้าที่ ๔) เพ่ือป้องกันมิให้เกิดอันตราย
หรือความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนเกินความจ าเป็นอันเนื่องมาจากการปฎิบัติการ
ของเจ้าหน้าที ่
 ๒. ขั้นตอนในการใช้อาวุธ และเครื่องมือไว้ตามผนวก ค ข้อ ๒ ดังนี้ ๑) การเจรจากับ
กลุ่มแกนน าและขอความร่วมมือให้ชุมนุมโดยสงบไม่กระท าผิดกฎหมาย ๒) หากไม่ยินยอมให้
ประชาสัมพันธ์ แจ้งด้วยเครื่องเสียง ๓) เมื่อมีการชุมนุมโดยไม่สงบให้ใช้มาตรการกดดันจากเบาไปหา
หนัก ตามขั้นตอนดังนี้ 

   ๒.๓.๑ จัดรูปขบวนเจ้าหน้าที่ประกอบอุปกรณ์โล่ และ กระบอง เพ่ือแสดงก าลัง 
   ๒ .๓ .๒ แจ้งเตือนผู้ชุมนุม ทราบถึงขั้นตอนการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ว่าจะมี 

การใช้ก าลัง 
  ๒.๓.๓ การใช้โล่ 
  ๒.๓.๔ การใช้น้ าฉีด/ใช้คลื่นเสียง 
  ๒.๓.๕ การใช้แก๊สน้ าตา 
  ๒.๓.๖ การใช้กระบอง 
  ๒.๓.๗ การใช้กระสุนยางที่ยิงจากปืนลูกซอง 

 นอกจากนั้นยังระบุวิธีการที่เหมาะสม จุดตัดสินใจ และข้อห้ามไว้ชัดเจน เช่น ห้าม
ไม่ให้ใช้โล่ทุบตี หรือ ใช้สันโล่ผลักดันผู้ชุมนุม การฉีดน้ าให้ฉีดลงพ้ืนด้านหน้าผู้ชุมนุมก่อนเป็นการ
เตือน ให้ฉีดน้ าใส่บริเวณร่างกายส่วนล่าง ไม่ฉีดไปโดยอวัยวะที่บอบบาง เช่น ดวงตาและศีรษะ การใช้
แก๊สน้ าตาให้ใช้ชนิดขว้างให้ตกห่างจากฝูงชนในระยะเหมาะสมไม่ให้โดนตัวบุคคล การใช้กระบองต้อง
ไม่ตีบริเวณศีรษะ ต้นคอ ใบหน้า การยิงกระสุนยางจะยิงก็ต่อเมื่อ ผู้ชุมนุมมีท่าทีคุกคามต่อชีวิต
เจ้าหน้าที่หรือประชาชน ให้ยิงส่วนล่างของร่างกาย ไม่ยิงในระยะใกล้กว่า ๒๐ เมตร และมีค าแนะน า
ให้เพ่ิมความระมัดระวังต้องไม่ท าให้ผู้หญิง เด็ก คนชรา ได้รับบาดเจ็บ ในกรณีที่พบเห็นผู้บาดเจ็บต้อง
ท าการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและส่งไปรักษาพยาบาลทันที ทั้งนี้ ในกฎการใช้ก าลังได้ระบุผู้มีอ านาจ
สั่งการปฎิบัติตามขั้นตอนไว้เป็นการชัดเจนแน่นอน เช่น การกดดันจากเบาไปหาหนัก ๗ ขั้นตอน อยู่
ในอ านาจการสั่งการของ ผบ.เหตุการณ์พ้ืนที่ ส่วนขั้นตอนในการใช้แก๊สน้ าตา การใช้กระบอง การใช้
กระสุนยาง จะต้องได้รับอนุมัติจาก ผอ.ศอฉ. ทุกครั้ง”๓๓๔  
 ๒.๖.๒  นอกจากนี้ ศอฉ. ยังได้ก าหนดมาตรการเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
การใช้ก าลังไว้ ๗ ข้อ คือ ๑) การชี้แจงท าความเข้าใจ ๒) แสดงก าลังให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความพร้อม 
๓) ผลักดันด้วยโล่ ๔) การใช้น้ าฉีด ๕) การใช้เครื่องขยายเสียง ๖) การใช้แก๊สน้ าตา กระบอง ๗) การ
ยิงกระสุนยางจากปืนลูกซอง และเมื่อมีเหตุอันจะต้องใช้กระสุนจริง ศอฉ . ก็มีเกณฑ์การใช้กระสุนซึ่ง
ก าหนดให้กระท าใน ๓ กรณีคือ ๑) การยิงข่มขวัญขึ้นฟ้า ๒) ยิงต่อเป้าหมายเมื่อสามารถตรวจสอบได้
ว่ามีกลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มผู้ชุมนุมคนหนึ่งคนใดถืออาวุธร้ายแรง อาวุธสงคราม ลูกระเบิดที่จะ
สามารถท าร้ายเจ้าหน้าที่ทหาร ต ารวจ และประชาชนผู้บริสุทธิ์ เเละ ๓) การยิงเพ่ือป้องกันชีวิตของ
เจ้าหน้าที่เมื่อจะถูกท าร้ายถึงแก่ชีวิตและไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงเป็นอย่างอ่ืนได้ อย่างไรก็ตามการใช้
ปืนของเจ้าหน้าที่ได้ก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้องยิงทีละนัด จะไม่มีการยิงเป็นชุดหรือยิงแบบอัตโนมัติ
โดยเด็ดขาด และจะไม่มีการใช้อาวุธที่ร้ายเเรงกว่าอาวุธประจ ากายนอกไปจากท่ีก าหนด๓๓๕  
                                                 

๓๓๔ เอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๗๘ – ๘๐ 
๓๓๕ เอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๗๖ 



 ๑๗๖ 

 ๒.๖.๓ ส าหรับการปฏิบัติการในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ชี้เเจงว่า 
การใช้อาวุธ “ในขั้นที่ ๑ จะเป็นการเเจ้งเตือนด้วยวาจาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเป็นจ านวน ๓ ครั้ง 
เพ่ือให้ผู้ก่อเหตุหยุดการกระท าดังกล่าว ส าหรับขั้นที่ ๒ เป็นการยิงเตือนขึ้นฟ้าหรือในทิศทางที่
ปลอดภัย เเละขั้นที่ ๓ จะใช้อาวุธตามหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขในการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเเละ
สมควรเเก่เหตุตามหลักสากล โดยเป็นการยิงที่ไม่มุ่งประสงค์ให้ผู้ก่อเหตุเป็นอันตรายถึงชีวิต ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่สามารถข้ามขั้นตอนการปฏิบัติได้ หากประสบภัยคุกคามเเละภยันตรายที่ใกล้จะมาถึงเเละ
เป็นอันตรายต่อชีวิตตนเองเเละประชาชนผู้บริสุทธิ์ ” โดยติดอาวุธกองร้อยละประมาณ ๑๐ 
กระบอก๓๓๖ ต่อมาค าสั่งเพ่ิมเติมส าหรับวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ หลังเวลา ๒๐.๓๐ น. ให้เจ้าหน้าที่
ทหารใช้อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนตามขั้นตอนเเละใช้อาวุธเฉพาะในกรณีที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันตนเองเเละ
ประชาชน โดยมีหลักการดังนี้ “๔.๓.๑) ใช้อาวุธท าการยิงเมื่อปรากฏภัยคุกคามชัดเจน หรือกลุ่มติด
อาวุธที่มีทีท่าคุกคามต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือประชาชนผู้บริสุทธิ์ ๔.๓.๒) การใช้อาวุธ ให้ด าเนินการ
โดยสมควรเเก่เหตุ เเละไม่มุ่งประสงค์ต่อชีวิตของเป้าหมาย ดังนั้นจึงให้เล็งส่วนล่างของร่างกาย (ตั้งเเต่
เข่าลงมา) ยับยั้งการกระท าของกลุ่มติดอาวุธ ซึ่งมีท่าทีคุกคามต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ เเละประชาชนผู้
บริสุทธิ์ รวมทั้ง ห้ามใช้อาวุธต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงเเละเด็ก”๓๓๗ 
 ๒.๖.๔ การปรับเปลี่ยนนโยบายของ ศอฉ. หลังเหตุการณ์ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ภายหลังจาก
การปรากฏตัวของชายชุดด าเเละความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ทหาร ศอฉ . จึงปรับเปลี่ยน
นโยบายโดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ๒.๖.๔.๑ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓ ศอฉ. มีค าสั่งจากรองนรม./ ผอ. ศอฉ./ ผู้ก ากับ
การปฏิบัติงาน ถึงผู้รับปฏิบัติว่า “จึงให้หน่วยพิจารณาใช้ปืนลูกซอง ซึ่งเป็นอาวุธที่ไม่ร้ายเเรงและ
สามารถควบคุมการยิงได้ ในการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่เเละประชาชนผู้บริสุทธิ์ ” เนื่องจาก “มี
กลุ่มติดอาวุธแฝงตัวเข้ามาในที่ชุมนุม” โดยก าหนดหลักเกณฑ์การใช้การใช้อาวุธดังนี้ “๑) ใช้อาวุธท า
การยิงเมื่อปรากฏภัยคุกคาม หรือกลุ่มติดอาวุธที่มีท่าทีคุกคามต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือประชาชนผู้
บริสุทธิ์ ๒) ให้ใช้อาวุธต่อเป้าหมายตามข้อ ๒.๒ ในระยะ ๓๐-๕๐ เมตร ทั้งนี้เพ่ือเป็นการควบคุมวิถี
กระสุนและควบคุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ให้สมควรเเก่เหตุเ เละห้ามใช้อาวุธต่อเป้าหมายที่เป็น
ผู้หญิงเเละเด็ก ๓) การใช้อาวุธให้ด าเนินการโดยไม่มุ่งประสงค์ต่อชีวิตของเป้าหมาย ดังนั้นจึงให้เล็ง
ส่วนล่างของร่างกาย (ตั้งเเต่เข่าลงมา) เพ่ือระงับ ยับยั้ง การกระท าของกลุ่มติดอาวุธซึ่งมีท่าทีคุกคาม
ต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือประชาชนผู้บริสุทธิ์”๓๓๘ 
 ๒.๖.๔.๒ รักษาระยะห่างระหว่างเเนวการวางก าลังของเจ้าหน้าที่เเละกลุ่มผู้ชุมนุมอย่าง
น้อย ๑๕๐ เมตรในขั้นต้น เเละวางเเนวเครื่องกีดขวางเพ่ือป้องกันการเผชิญหน้าโดยตรง หากมีผู้กีด
ขวางให้ท าตาม ค าสั่งศอฉ. ที่ ๑/๕๓ เเละให้ใช้เสื้อเกราะเเละมีท่ีก าบงัป้องกัน๓๓๙ 
 ๒.๖.๔.๓  “ส าหรับการป้องกันกลุ่มติดอาวุธใช้อาวุธระยะไกล/อาวุธวิถีโค้ง ยิงเข้าใส่
เจ้าหน้าที่หรือยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเเละป้ายความผิดให้เจ้าหน้าที่ ให้จัดก าลังเข้าควบคุมที่สูงข่ม
โดยรอบ เพื่อเฝ้าตรวจ/เเจ้งเตือน เเละระงับ ยับยั้ง การกระท าดังกล่าว”๓๔๐ 

                                                 
๓๓๖ เอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๙๐ 
๓๓๗ เอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๑๒ 
๓๓๘ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ ลงวันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓ 
๓๓๙ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ อ้างถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หน้า 

๑๒๐-๑๒๑ 



 ๑๗๗ 

 ๒.๖.๔.๔ ค าสั่งที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ ก าหนดให้กองทัพภาค ๑ เเละกองก าลังรักษา
ความสงบ กองทัพภาค ๑ ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด จุดเฝ้าระวังบนทางด่วน ทางพิเศษร่วมกับ
ต ารวจ โดยให้กองก าลังต ารวจ “พิจารณาจัดก าลังร่วมปฏิบัติหน้าที่กับ ทภ. ๑/ กกล. รส. ทภ. ๑ ตาม
ข้อ ๒.๒.๑ เมื่อได้รับการประสาน ”๓๔๑ เเละ  “ก าลังพลทุกนายสามารถใช้ ปลย. หรือ ปพ. ในการ
ป้องกันตนเองหรือตอบโต้กลุ่มคนร้ายได้ โดยยึดเเนวทางการใช้อาวุธตามที่ ศอฉ . ได้ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด ให้ก าลังพลทุกนายสวมเสื้อเกราะ เเละมีท่ีก าบังส าหรับการป้องกันตนเอง ”๓๔๒ 
 ๒.๖.๔.๕ ค าสั่งที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๘๖ ระบุให้   “๒.๑ จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจ ร่วมกับกอง
ก าลังทหาร...ในการเฝ้าตรวจพื้นที่สูงข่มทุกจุด (ก าลังต ารวจจุดละหนึ่งหมู่) โดยรอบ บก. ศอฉ. ในรัศมี
ประมาณ ๔๐๐ เมตร เพื่อป้องกันกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธระยะไกล/ อาวุธวิถีโค้งยิงเข้าใส่ บก. ศอฉ. ทั้งนี้
ให้พร้อมปฏิบัติตั้งเเต่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป”๓๔๓ 
 ๒.๖.๔.๖ ค าสั่งที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๑๑๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ ระบุให้ มีการตั้ง
ด่านตรวจหลัก/ด่านตรวจเข้มเเข็ง ในพ้ืนที่ที่ศอฉ.ก าหนด ทั้งนี้  “๒.๑.๓ ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุม
ฝูงชน ตามขั้นตอนของกฎการใช้ก าลัง ได้แก่ แก๊สน้ าตาแบบขว้างเเละรถฉีดน้ าให้พร้อมใช้งาน               
ณ บริเวณด่านตรวจ ๒.๑.๔ ให้ก าลังพลทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านตรวจพกพาอาวุธประจ า
กายพร้อมกระสุนที่เพียงพอต่อการป้องกันตนเอง และการระวังป้องกันที่ด่านตรวจ ”๓๔๔ 
 ๒.๖.๔.๗ ข้อยกเว้นการปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้ก าลัง ได้เเก่ ในการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ส าคัญเเละ/หรือด่านตรวจเข้มเเข็ง ให้ก าหนดเเนวห้ามผ่านเด็ดขาดเเละท า
เครื่องหมายให้ผู้ชุมนุมทราบ “การใช้อาวุธสามารถด าเนินการได้ทันทีในกรณีที่จ าเป็นเมื่อมีการบุกรุก
เเนวห้ามผ่านเด็ดขาดที่ก าหนดไว้ ”๓๔๕ โดยก าหนดให้มีการเตือนด้วยวาจาเพ่ือให้ผู้ก่อเหตุหยุดการ
กระท าดังกล่าว ยกเว้นเจ้าหน้าที่ถูกลอบยิงหรือถูกลอบท าร้ายด้วยอาวุธก่อน ให้ใช้อาวุธโต้ตอบ / 
ป้องกันตนเองได้ทันที ต่อมาให้ยิงเตือนขึ้นฟ้าหรือในทิศทางที่ปลอดภัย ขั้นสุดท้ายจึงให้ใช้อาวุธตาม
ความจ าเป็นเพ่ือป้องกันตนเองหรือผู้อ่ืนหรือทรัพย์สิน โดยสมควรเเก่เหตุ๓๔๖  ต่อมาใน ค าสั่ง กห 
๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓  ได้เพ่ิมค าสั่งโดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ
เฉพาะเหตุการณ์ในกรณีผู้ชุมนุมพยายามที่จะบุกรุกเข้ามาในที่ตั้งหน่วยเเละสถานที่ส าคัญที่ ศอฉ . 
ก าหนด และได้เพ่ิมเติมรายละเอียดปฏิบัติโดยให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้โล่และไม่พลองยาวเพ่ือต้านทาน
ผู้บุกรุก และเมื่อมีแนวโน้มจะต้านทานไม่อยู่ให้ใช้การฉีดน้ าและ/หรือคลื่นเสียงได้ แต่ถ้าผู้ชุมนุมยัง
สามารถปีนรั้ว/เครื่องกีดขวาง/ฝ่าแนวห้ามผ่านเด็ดขาดเข้ามาได้ หากผู้บุกรุกมีจ านวนน้อยและไม่มี
                                                                                                                                            

๓๔๐ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๖๓ ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓ 
๓๔๑ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ อ้างถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หน้า 

๑๒๐-๑๒๑ อย่างไรก็ตาม คอป. ไม่ได้รับข้อมูลในรายละเอียดว่าได้มีการวางก าลังไว้บนที่สูงข่มในจุดใดบ้าง แต่จาก
การตรวจสอบพบว่ามีการวางก าลังบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสศาลาแดง สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ช้ันสองของ
สนามมวยลุมพินี สะพานลอยคนข้ามบนถนนพระราม ๔ หน้าอาคารอื้อจื่อเหลียง อาคารชาญอิสระ และอาคารซีพี
ทาวเวอร์ เป็นต้น 

๓๔๒ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ อ้างถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หน้า ๑๒๐-
๑๒๑ 

๓๔๓ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ อ้างถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หน้า ๑๒๒ 
๓๔๔ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๑๑๓  อ้างถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หน้า ๑๒๔ 
๓๔๕ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๑๑๓  อ้างถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หน้า ๑๒๔ 
๓๔๖ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๑๑๓  อ้างถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หน้า ๑๒๕ 



 ๑๗๘ 

อาวุธ ให้เข้าท าการจับกุม หากมีจ านวนมาก ให้ใช้แก้สน้ าตา กระบอง กระสุนยาง  และยิงเตือน
ตามล าดับ และเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนแล้ว ผู้ชุมนุมยังคงบุกรุกเข้ามาจนอาจก่อให้เกิดอันตราย ให้
เจ้าหน้าที่สามารถใช้อาวุธตามสมควรแก่เหตุ โดยการใช้กระสุนจริงจากปืนลูกซอง และ ปลย. 
ตามล าดับ ทังนี้หากผู้บุกรุกมีอาวุธ เช่น มีด ปืน วัตถุระเบิด ฯลฯ และฝ่าแนวห้ามผ่านเด็ดขาดเข้ามา
ได้ เจ้าหน้าที่สามารถข้ามข้ันตอนการใช้แก๊สน้ าตา กระบอง หรือกระสุนยาง ไปสู่การใช้กระสุนจริงได้ 
โดยในการใช้อาวุธกระสุนจริง ทั้งสองกรณี ผู้มีอ านาจตกลงใจสั่งการ คือ ผบ.หน่วยที่รับผิดชอบ
สถานที่นั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย๓๔๗ ดังนั้น ค าสั่งดังกล่าวจึงเป็นการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทหาร
สามารถข้ามขั้นตอน และสามารถใช้กระสุนจริง  “หากผู้บุกรุกมีอาวุธ เช่น มีด ปืน วัตถุระเบิด ฯลฯ 
เเละฝ่าเเนวห้ามผ่านเด็ดขาดเข้ามาได้ให้เจ้าหน้าที่สามารถข้ามข้ันตอนการใช้แก๊สน้ าตา กระบอง หรือ
กระสุนยาง ไปสู่การใช้กระสุนจริงได้ โดยในการใช้อาวุธกระสุนจริงทั้งสองกรณี ผู้มีอ านาจตัดสินใจสั่ง
การคือผู้บัญชาการหน่วยที่รับผิดชอบสถานที่นั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒.๖.๔.๘ ศอฉ. ออกค าสั่งที่ กห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๕๓  ให้เพ่ิม “เจ้าหนัาที่ท าการปฐมพยาบาลผู้ก่อเหตุตามหลักมนุษยธรรม ภายหลังจากที่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้เเล้ว”๓๔๘  
 ๒.๖.๔.๙ แนวทางปฏิบัติการเฉพาะกรณีตาม ค าสั่ง กห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/
๑๓๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓  ได้เพ่ิมค าสั่งและแนวทางปฏิบัติในการใช้ก าลังและอาวุธดังนี้ 
 ๑) พบผู้ต้องสงสัยที่ไม่ยอมให้ตรวจค้น/ จับกุมเเละก าลังหลบหนี ให้ท า
การยิงเตือน, ติดตาม เเละสกัดจับ รวมทั้ง ใช้อาวุธตามหลักเกณฑ์การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
เเละสมควรเเก่เหตุ 
 ๒) พบความผิดซึ่งหน้าในลักษณะผู้ก่อเหตุเตรียมใช้อาวุธ /วัตถุระเบิด 
เจ้าหน้าที่สามารถใช้อาวุธประจ ากายเล็งไปยังผู้ก่อเหตุได้ เเละถ้าผู้ก่อเหตุพยายามหลบหนีให้ใช้
เทคนิคการต่อสู้ระยะประชิด, การยิงเตือน เเละการใช้อาวุธยิงในจุดที่ไม่ส าคัญชองร่างกาย เพ่ือหยุด
การเคลื่อนที่ของผู้ก่อเหตุตามล าดับ 

 ๓) พบความผิดซึ่งหน้าในลักษณะผู้ก่อเหตุใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่ หรือใช้
อาวุธ/วัตถุระเบิดต่อที่ตั้งหน่วยเเละสถานที่ส าคัญที่ศอฉ. ก าหนด “ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้
อาวุธยิงผู้ก่อเหตุ เพ่ือหยุดยั้งการปฏิบัติได้ เเต่หากผู้ก่อเหตุอยู่ปะปนกับผู้ชุมนุมจนอาจท าให้การใช้
อาวุธของเจ้าหน้าที่ เป็นอันตรายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ให้งดเว้นการปฏิบัติ  ยกเว้นในกรณีที่หน่วยได้
จัดเตรียมพลเเม่นปืน (Marksmanship) ที่มีขีดความสามารถเพียงพอให้ท าการยิงเพ่ือหยุดยั้งการก่อ
เหตุได้ นอกจากนี้ หากหน่วยพบเป้าหมายเเต่ไม่สามารถท าการยิงได้ เช่น เป้าหมายหลบอยู่ในที่ก าบัง 
ฯลฯ หน่วยสามารร้องขอการสนับสนุนพลซุ่มยิง (Sniper) จาก ศอฉ. ได้ ” ๓๔๙ 
 ๒.๖.๕ พบอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนและอาวุธที่ใช้ในปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ ๑) อุปกรณ์
ปราบจลาจลทั่วไป ได้แก่ โล่ กระบอง เครื่องป้องกันตัว แก๊สน้ าตา รถฉีดน้ า เครื่องส่ งคลื่นเสียง

                                                 
๓๔๗ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ อ้างถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือก

สุบรรณ, หน้า ๑๓๑ 
๓๔๘ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ อ้างถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือก

สุบรรณ, หน้า ๑๓๑ 
๓๔๙ ค าสั่งที่ กห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ อ้างถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือก

สุบรรณ, หน้า ๑๓๑-๑๓๒ 



 ๑๗๙ 

ความถี่สูง L-RAD ๒) อุปกรณ์ปราบจลาจลจ าพวกอาวุธ ได้เเก่ ปืนลูกซองเเละกระสุนยาง กระสุนปืน

ลูกซองเบอร์ ๑๒ (ลูกเก้า)
 ๓๕๐

 ๓) อาวุธประจ าหน่วยส าหรับนายสิบเเละนายทหารสัญญาบัตร ได้แก่ 
ปลย.๓๕๑ เช่น เอ็ม  ๑๖ รุ่นต่างๆ ปืนเล็กกล ทาร์โว TAR ๒๑ ปืนเล็กกล เอ็ช เค ๓๓ ปืนคาร์บิน เอ็ม 
๔ ทั้งหมดใช้กระสุนขนาด ๕.๕๖x ๔๕ มม. นาโต้  ปืนพกสั้น ๔) อาวุธประจ าหน่วยส าหรับพลเเม่น
ปืน (Marksmen)๓๕๒ ได้แก่ ปลย. เอ็ม ๑๖ พร้อมกล้องเล็ง ๕) อาวุธอ่ืนๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติ
วิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศตรวจพบภาพถ่ายและภาพวีดิโอที่บันทึก
ระหว่างช่วงเหตุการณ์ความรุนแรง๓๕๓ ได้เเก่ ปืนซุ่มยิงชนิด SR-๒๕ ใช้กระสุนขนาด ๗.๖๒ x ๕๑ มม. 
นาโต้  ปลย.  เอ็ม ๑  Garand   ปลย. ซุ่มยิง SSG 3000 ใช้กระสุนขนาด ๗.๖๒ x ๕๑ มม. นาโต้๓๕๔  

 ๒.๖.๖  ปรากฏการเบิกจ่ายเครื่องกระสุนเพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการของ ศอฉ. ดังนี้  

 

                                                 
๓๕๐ เอกสาร “การแบ่งประเภทอาวุธท่ีใช้ในกองทัพบก” พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รอง ผบ.ทบ. มอบให้ 

คอป. เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓, หน้า ๑, ๑๐ - ๑๑ 
๓๕๑ เอกสาร “การแบ่งประเภทอาวุธท่ีใช้ในกองทัพบก” พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รอง ผบ.ทบ. มอบให้ 

คอป. เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
๓๕๒ เอกสาร “การแบ่งประเภทอาวุธที่ใช้ในกองทัพบก” พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รอบ ผบ.ทบ. มอบให้ 

คอป. เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ประกอบกับ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห. ๐๔๐๗.๔๕ (สยก.)/๑๓๐  ลงวันที่ ๑๘ 
เมษายน  ๒๕๕๓ อ้างถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ หน้า ๑๓๒ ระบุอนุญาตให้มีการใช้พล
แม่นปืนและพลซุ่มยิงในกรณีจ าเป็นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในค าสั่งดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว 

๓๕๓ แหล่งที่มาของภาพทั้งจากส านักข่าวไทย ส านักข่าวต่างประเทศ ผู้สื่อข่าว และบางภาพไม่ปรากฏ
แหล่งที่มาแต่เป็นภาพท่ีได้รับการเผยแพร่อย่างแพร่หลายและถูกน าไปใช้โดยฝ่ายต่าง ๆ อ้างอิงจาก  Fabiano RIVA 
and Matthieu GLARDON, Overview of the weapons sighted during the protests, เอกสารประกอบ 
FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION FOR THE TRCT, June 21st 2012, และเอกสาร “การ
แบ่งประเภทอาวุธที่ใช้ในกองทัพบก” พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รอบ ผบ.ทบ. มอบให้ คอป. เมื่อวันที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๓, หน้า ๙ ระบุว่ามีการใช้ปืนชนิด SR – ๒๕ 

๓๕๔ Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, Overview of the weapons sighted during the protests, 
เอกสารประกอบ FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION FOR THE TRCT, June 21st 2012 
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ภาพที่ ๒๐ อัตราส่วนกระสุนประเภทต่างๆ เบิกสนับสนุน ศอฉ.๓๕๕ 
 

 จากแผนภูมิข้างต้นกระสุนที่เบิกสนับสนุน ศอฉ . มีกระสุนเปล่าเพียงร้อยละ ๒ 
ประกอบกับรายงานอาวุธที่สูญหายในเหตุการณ์เม่ือวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ หลายรายการเเสดงให้
เห็นการจัดเตรียมอุปกรณ์และอาวุธซึ่งน าไปด้วยในการปฏิบัติการสลายการชุมนุม เช่น รถถังติดปืนกล 
๕๙ ขนาด ๑๒.๗ มม. พร้อมกระสุนเเละวัตถุระเบิด กปตอ. ๑๒.๗ มม. ๕๐๐ - ๖๐๐ นัด๓๕๖ ซึ่งเป็น
อาวุธที่มีไว้ใช้ในการสงคราม มิใช่การควบคุมหรือสลายฝูงชน ทั้งการน าอาวุธสงครามไปด้วยยังเป็น
การเร้าอารมณ์ผู้ชุมนุมดังท่ีได้กล่าวมาแล้วและท าให้ควบคุมสถานการณ์ได้ยากยิ่งขึ้นเมื่ออาวุธจ านวน
มากถูกผู้ชุมนุมยึดไป นอกจากนี้ ศอฉ. ยังอนุมัติให้ใช้กระสุนจริงได้โดยมีเงื่อนไขตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น สอดคล้องกับการตรวจสอบภาพถ่ายและภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะ 
เช่น ภาพข่าวจากสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธ
และกระสุนปืนจากต่างประเทศพบว่ามีภาพใดเลยที่มีการติดอุปกรณ์ช่วยคัดปลอกกระสุนเปล่า (Blank 
Firing Adapter) ที่สามารถสังเกตได้ไว้กับปืน๓๕๗ ประกอบกับ ภาพปลอกกระสุนปืนที่คัดออกจาก    
ล ากล้อง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญอิสระฯ ตรวจสอบพบว่าเป็นปลอกกระสุนจริง ทั้งยังพบภาพที่เเสดงให้เห็นว่ามี
การติดอุปกรณ์พิเศษเพ่ือช่วยในการเล็งระยะไกลและช่วยในการยิงกระสุนจริง เช่น อุปกรณ์เก็บเสียง
และกล้องเล็งระยะไกล ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพเเละเพ่ือหวังผล

                                                 
๓๕๕ บัญชีสรุปรายการ สป.๕ สนับสนุน ศอฉ. หน่วย คส.สพ.ทบ. ลงนามตรวจถูกต้องโดย ร.อ.พิสัย       

ศรีก าเนิด หน.ตอนควบคุม สป.๕ คส.สพ.ทบ. ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕, เอกสารให้ไว้กับ คอป. จาก                  
พ.ต.อ.สืบศักดิ์ พันธุ์สุระ ผบ.ตร.นครบาล ๖, วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

๓๕๖ การเข้าให้ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีทหารกองพันทหารม้าที่ ๓ วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
๓๕๗Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION 

FOR THE TRCT, June 21st 2012, page 10 
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ในการปฏิบัติการ ซึ่งไม่มีความจ าเป็นและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการน ามาใช้กับ ปลย. 
กระสุนเปล่าที่ไม่มีหัวกระสุน  ดังนั้น จึงเชื่อได้ว่า ปลย. ส่วนใหญ่ใช้กระสุนจริง 

  ๒.๖.๗ การปฏิบัติการ การใช้ก าลังและอาวุธของเจ้าหน้าที่ 

 ๒.๖.๗.๑ การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓  
โดยในช่วงแรกของเหตุการณ์ระหว่างการชุมนุมในช่วงเดือนมีนาคมจนกระทั่งก่อนเหตุการณ์วันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๓ เมื่อมีการเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมในบางเหตุการณ์พบว่าเจ้าหน้าที่ตัดสินใจถอนก าลัง
ออกจากที่ตั้งโดยไม่มีการปะทะ เช่น เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไป
กดดันเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทหารตามจุดวางก าลังต่าง ๆ ใกล้ที่ชุมนุมที่ถนนราชด าเนิน และเหตุการณ์
บริเวณถนนราชด าริเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓ ส่วนในเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ใช้ก าลังในการเข้า
ควบคุมฝูงชนในเหตุการณ์วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ เมื่อผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปที่สถานีดาวเทียมไทย
คมเพ่ือเรียกร้องให้น าสัญญาณพีเพิลแชนแนลกลับขึ้นออกอากาศและพยายามบุกเข้าไปในบริเวณ
สถานีฯ จนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งใช้การฉีดน้ า โล่ กระบอง แก๊สน้ าตา ปืนลูกซองกระสุน
ยาง ขณะที่ผู้ชุมนุมใช้สิ่งเทียมอาวุธ เช่น ไม้ เหล็กแหลม ก้อนหิน และระเบิดเพลิง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่
ทหารได้น าอาวุธปืนสงครามพร้อมกระสุนจริงไปด้วยโดยเก็บไว้ในรถแยกระหว่างปืนเเละกระสุน แต่
เจ้าหน้าที่ทหารชี้เเจงว่าได้รับค าสั่งจาก ศอฉ. ห้ามไม่ให้ใช้อาวุธต่อผู้ชุมนุมโดยเด็ดขาด ส่วนอาวุธที่
น าไปนั้นเป็นการน าไปเผื่อกรณีฉุกเฉิน โดยอาวุธดังกล่าวถูกผู้ชุมนุมยึดและน าแสดงต่อสื่อมวลชนก่อน
จะคืนอาวุธทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจในวันเดียวกัน ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ทหารถอนก าลังออกจากพ้ืนที่ 
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หลายคนพบว่าภาพเหตุการณ์ดังกล่าวที่ผู้ชุมนุมบางคนรุมท าร้าย
เจ้าหน้าที่ทหารและปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ในลักษณะที่เป็นการเหยียดหยามศักดิ์ศรีซึ่งเผยแพร่ในสื่อ
ทั่วไปก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจในหมู่ทหาร  
 ๒.๖.๗.๒ เหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานข้อ
ค้นพบเฉพาะกรณ)ี 
 ๑) ในช่วงบ่ายเมื่อผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนเข้ามาปิดล้อมหน้ากองทัพภาคที่ ๑ 
จนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งออกมาผลักดันเพ่ือให้ผู้ชุมนุมกลับไปที่สะพานผ่านฟ้า โดยช่วง
เเรกเจ้าหน้าที่ทหารใช้แก๊สน้ าตาและปืนลูกซองกระสุนยาง ต่อมา พบเจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนลูก
ซองยิงไปทางผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ทหารหลายคนใช้ ปลย. กระสุนจริงยิงขึ้นฟ้า ช่วงเวลาดังกล่าวไม่
พบว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธหรือมีบุคคลอ่ืนซึ่งมีอาวุธปะปนอยู่   
 ๒) บริเวณถนนตะนาว –  สี่แยกคอกวัว เจ้าหน้าที่ทหารพร้อมโล่และกระบอง
ตั้งแถวผลักดันผู้ชุมนุมมาตามถนนตะนาวถึงบริเวณสี่แยกคอกวัวและวางก าลังอยู่บนถนนข้าวสารและ
ถนนตะนาวเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว และบนถนนดินสอ เจ้าหน้าที่ทหาร
พร้อมรถสายพานล าเลียงหุ้มเกราะ  เคลื่อนก าลังมาถึงบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
เผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมซึ่งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ฯ โดยในการเคลื่อนก าลังผลักดันผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ทหาร
แถวหน้ามีโล่ กระบอง ปืนลูกซอง ทหารแถวหลังมี ปลย.  บนถนนตะนาวมีการปะทะกับผู้ชุมนุมซึ่งใช้
สิ่งเทียมอาวุธและระเบิดเพลิง มีเจ้าหน้าที่บางคนถูกท าร้ายด้วยอาวุธมีดและปืนพก ระหว่างนั้น มี
เฮลิคอปเตอร์สองล าบินวนอยู่เหนือผู้ชุมนุมบริเวณถนนราชด าเนินและสะพานผ่านฟ้า และทิ้งแก๊ส
น้ าตาลงมายังกลุ่มผู้ชุมนุม เเละอีกล าหนึ่งโปรยใบปลิวประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพ้ืนที่เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ทหารก าลังจะยึดพื้นที่  
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 ๓) เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ทหารถูกโจมตีด้วยระเบิดและปรากฏ
ชายชุดด าอยู่ปะปนกับผู้ชุมนุมบริเวณสี่แยกคอกวัวยิง ปลย.  ไปในทิศทางที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ 
จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยกองพิสูจน์หลักฐานกลาง พบร่องรอยระเบิดเอ็ม ๗๙ มีทิศทางการยิง
มาจากสี่แยกคอกวัว และร่องรอยกระสุนจ านวนหนึ่งมีทิศทางการยิ งจากสี่แยกคอกวัวไปยังถนน
ข้าวสารและถนนถนนตะนาวซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ พบร่องรอยกระสุนจ านวนมากมีทิศทางการ
ยิงจากถนนข้าวสารและถนนตะนาวด้านวงเวียนวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่ 
ไปยังสี่แยกคอกวัวซึ่งมีผู้ชุมนุมและคนชุดด าปรากฏตัวอยู่ปะปนกับผู้ชุมนุม โดยมีระดับการยิงทั้งใน
แนวเฉียงขึ้นและแนวระนาบ ต่อมา ศอฉ. มีค าสั่งที่ กห ๐๗๐๔.๔๕/๕๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓  
ระบุว่าจากกรณีคนร้ายใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่เเละประชาชนผู้บริสุทธิ์ . . . จึงให้ก าลังของทุกหน่วย
รักษาเเนว ณ ที่มั่นปัจจุบัน ตั้งเเต่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๒๐.๓๐ น. เเละพิจารณาใช้อุปกรณ์
ควบคุมฝูงชนตามขั้นตอน รวมทั้งใช้อาวุธเฉพาะในกรณีที่จ าเป็น เพ่ือป้องกันตนเองเเละประชาชนผู้
บริสุทธิ์”๓๕๘ 
 ๔) เวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น. บริเวณถนนดินสอ เกิดการกระทบกระทั่งกัน
โดยผู้ชุมนุมได้ขว้างปาแก๊สน้ าตาและสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ทหาร ส่วนเจ้าหน้าที่ใช้โล่ กระบอง ปืนลูก
ซอง และใช้ ปลย. ยิงขึ้นฟ้าและยิงไปที่ปีกของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ต่อมามีระเบิดลูกแรกตกใส่
กลุ่มทหารระดับผู้บังคับบัญชาที่ก าลังประชุมเพ่ือถอนก าลังกันอยู่เมื่อเวลา ๒๐.๔๔.๕๗ น. และลูกที่
ระเบิดตรงจุดที่ใกล้กันในเวลา ๒๐.๔๕.๓๑ น. ท าให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต ๔ คน เจ้าหน้าที่ทหาร
ส่วนใหญ่จึงต้องถอนก าลังและน าเจ้าหน้าที่ทหารที่บาดเจ็บถอยไปทางสะพานวันชาติ ระหว่างนั้นจาก
การตรวจสอบภาพวีดิโอและจากปากค าพยานซึ่งเป็นผู้ชุมนุมและผู้สื่อข่าวต่างประเทศ พบเจ้าหน้าที่
ทหารบางคนบนถนนดินสอด้านสะพานวันชาติ ใช้ ปลย.  ยิงมาทางด้านวงเวียนอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตยซึ่งมีผู้ชุมนุมอยู่ สอดคล้องกับผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พบร่องรอยกระสุนที่ยิงมาในลักษณะดังกล่าวเฉพาะบนถนนดินสอ
ทั้งหมด ๑๒๐ รอย ยืนยันได้ว่าเป็นรอยจากกระสุนปืนทั้งสิ้น ๑๑๔ รอย  โดย ๔๒ รอยอยู่ในระดับต่ า
กว่า ๑๗๐ ซม. แต่ไม่พบร่องรอยกระสุนที่ยิงไปในทิศทางกลับกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ ศอฉ . ชี้แจงภาพ
ดังกล่าวว่าเป็นการยิงคุ้มครองเจ้าหน้าที่ทหารคนอื่นขณะถอนก าลัง  
 ๕) จากข้อเท็จจริงข้างต้นพบว่าเจ้าหน้าที่ทหารน าอาวุธปืนสงครามและ
กระสุนจริงไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย และหลังเหตุการณ์ระเบิด เจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธดังกล่าวยิงมาใน
ทิศทางที่มีผู้ชุมนุมอยู่ สอดคล้องกับร่องรอยกระสุนปืนจ านวนมากที่ยิงมาจากทิศทางที่เจ้าหน้าที่
ทหารปฏิบัติการอยู่ดังที่ได้กล่าวมากแล้ว และผู้ชุมนุมยังพบปลอกกระสุนขนาด ๕.๕๖ x ๕๖ มม. ซึ่ง
ใช้กับปืนเอ็ม ๑๖ หรือทราโวในพ้ืนที่ดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนขนาด .๔๕ (๑๑ มม.) 
ของปืนพก และปลอกกระสุนขนาด ๗.๖๒ x .๕๑ มม. (NATO) ซึ่งใช้กับอาวุธปืน Sniper Rifle SR-
๒๕๓๕๙  

 

 

                                                 
๓๕๘เอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๑๒ 
๓๕๙ ความเห็นของผู้เช่ียวชาญจากการตรวจสอบภาพถ่ายปลอกกระสุนปืนที่ผู้ชุมนุมเก็บได้เช่ือว่าพบในที่

เกิดเหตุในเหตุการณ์วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 



 ๑๘๓ 

 ๒.๖.๗.๓ ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการปิดล้อมพ้ืนที่ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานข้อค้นพบเฉพาะกรณี) 
 ๑) ก่อนการสลายการชุมนุมไม่นาน มีความพยายามเจรจาระหว่างรัฐบาล
เเละเเกนน า นปช. เพ่ือยุติการชุมนุม โดยให้มีการยุบสภาเเละเลือกตั้งใหม่ เเต่การเจรจาไม่ประสบ
ผลส าเร็จ เนื่องจาก ไม่สามารถตกลงระยะเวลาที่รัฐบาลจะก าหนดให้มีการยุบสภาเเละเลือกตั้งได้ 
(รายละเอียดปรากฏตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเจรจา) ระหว่างนั้นมีการวางก าลังเจ้าหน้าที่ทหารใน
บริเวณรอบนอกพ้ืนที่การชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์ รวมทั้ง บนพ้ืนที่สูงข่มรอบราชประสงค์ ทั้ งยังมี
ค าสั่ง ศอฉ. ให้หน่วยปฏิบัติการเตรียมพลเเม่นปืน เเละ ศอฉ . จัดพลซุ่มยิงส าหรับกรณีพบผู้ก่อเหตุ
ด้วย รายละเอียดปรากฏตามที่ได้กล่าวแล้วในข้อ ๕.๔ ต่อมา ศอฉ. ได้มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่วางก าลัง
เพ่ิมเติมเพ่ือปิดล้อมพ้ืนที่ชุมนุมของ นปช. ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
และมีค าสั่งให้ตัดสาธารภนูปโภคและขนส่งสาธารณะทุกชนิดตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เป็น
มาตรการสกัดกั้นการเข้าไปในพ้ืนที่ชุมนุมและเพ่ือกดดันให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุม ขณะเดียวกันตลอด
ช่วงเวลาของการปิดล้อมพ้ืนที่ตั้งแต่คืนวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีการชุมนุมย่อยในพ้ืนที่
ต่างๆ นอกแนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะตามแนวถนนพระราม ๔ บริเวณชุมชนบ่อนไก่ ถนน
วิทยุ และตามแนวถนนราชปรารภถึงสามเหลี่ยมดินแดงและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
 ๒) ระหว่างการเข้าควบคุมพ้ืนที่และตลอดช่วงการปิดล้อมพ้ืนที่พบว่า
เจ้าหน้าที่ทหารใช้ปืนลูกซองกระสุนยางและกระสุนจริงและ ปลย. กระสุนจริงในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณถนนพระราม ๔ ใช้โล่และกระบอง
ด้วย โดย ศอฉ. มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่วางแนวก าลังห่างจากผู้ชุมนุมประมาณ ๑๕๐ เมตร๓๖๐ และมีการ
ติดป้ายเขตกระสุนจริงในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดย ศอฉ. ชี้แจงว่าไม่ได้มีค าสั่งดังกล่าว แต่
เจ้าหน้าที่ด าเนินการเอง เพื่อเตือนไม่ให้ผู้ชุมนุมและประชาชนเข้ามา ขณะเดียวกันตลอดช่วงเวลาของ
การปิดล้อมพ้ืนที่ ผู้ชุมนุมพยายามที่จะท าลายการปิดล้อมและก่อกวนเจ้าหน้าที่โดยใช้สิ่งเทียมอาวุธ 
เช่น บั้งไฟ ประทัดยักษ์ หนังสติ๊ก และอาวุธประดิษฐ์ เช่น ระเบิดท่อพีวีซีข้างในบรรจุเศษวัสดุแหลม
คม ระเบิดปิงปอง ระเบิดเพลิง บางคนใช้ปืนพกสั้นตอบโต้เจ้าหน้าที่ และผู้ชุมนุมยังสร้างสร้างแนว
ก าบังจากยางรถยนต์และจุดไฟเผาเพื่อให้มีควันปกคลุมอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังปรากฏปฏิบัติการ
ของกลุ่มคนชุดด าซึ่งใช้อาวุธปืนสงครามและระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่   
 ๓) ระหว่างการเข้าควบคุมพ้ืนที่บนถนนวิทยุในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
มีการใช้  ปลย. กระสุนจริงยิงเข้าไปในสวนลุมพินีและยิงไปทางแยกสารสินซึ่งมีผู้ชุมนุมอยู่  
โดยปรากฏว่ามีผู้ถูกยิงได้บาดเจ็บบริเวณถนนวิทยุ เช่นเดียวกันกับบริเวณถนนพระราม ๔ –  บ่อนไก่ 
โดยระหว่างการเข้าควบคุมและการปิดล้อมพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ใช้ปืนลูกซองและ  ปลย. กระสุนจริง บาง
คนใช้ปืนติดล ากล้อง โดยติดป้ายเขตกระสุนจริง ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพ่ือเตือนไม่ให้ผู้
ชุมนุมและประชาชนเข้ามาในเขตดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการวางก าลังพลแม่นปืนบนชั้นสองของ

                                                 
๓๖๐ ค าสั่งก าหนดแนวทางมาตรการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติ เนื่องมาจาก

เหตุการณ์เมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีถูกกลุ่มติดอาวุธ/ชายชุดด าใช้อาวุธระยะไกล/อาวุธวิถีโค้งยิงใส่
แนววางกาลังของเจ้าหน้าท่ี โดยให้รักษาระยะห่างระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ ประมาณ ๑๕๐ เมตร และวางเครื่อง
กีดขวางป้องกันการเผชิญหน้ากันโดยตรง รวมทั้งจัดก าลังเข้าควบคุมพื้นที่สูงข่มโดยรอบที่ตั้ง ตามค าสั่งวิทยุ รอง.นร
ม./ผอ.ศอฉ./ผู้ก ากับการปฏิบัติงานฯ ลับ-ด่วนภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๖๓ ลงวันที่ ๑๑ 
เมษายน ๒๕๕๓ ลงนามโดย ผบ.ทบ./ผช.ผอ.ศอฉ.(๓) 



 ๑๘๔ 

อาคารหน้าสนามมวยลุมพินี เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปืนลูกซองและ ปลย.  ทั้งยิงขึ้นฟ้า ยิงแนวต่ า และยิง
ไปในแนวระนาบในทิศทางที่มีผู้ชุมนุมอยู่๓๖๑ จากการตรวจสอบโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และกอง
พิสูจน์หลักฐานกลาง พบรอยกระสุนจ านวนมากบนถนนพระราม ๔ - บ่อนไก่ ถึงใต้ทางด่วนพระราม 
๔ โดยมีทิศทางการยิงมาจากถนนพระราม ๔ ด้านสะพานไทย-เบลเยี่ยม๓๖๒ จากการวิเคราะห์
ภาพถ่ายของส านักข่าวต่างประเทศ ถ่ายที่บริเวณถนนพระราม ๔ –  บ่อนไก่ โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติ
วิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศระบุว่าเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ทหารใช้ ปลย. 
กระสุนจริง 
  ๔) การปิดล้อมพ้ืนที่บนถนนราชปรารภ เจ้าหน้าที่ทหารวางก าลังอยู่บริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมีปืนลูกซองกระสุนจริง/กระสุน
ยางและ ปลย. กระสุนจริง  มีการยิงปืนเอ็ม ๗๙ จ านวนมากที่ถนนราชปรารภบริเวณประตูน้ าถึงแยก
มักกะสัน ส่วนใหญ่ยิงในเวลากลางคืนขณะเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ในที่ก าบัง เหตุการณ์วันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งวางก าลังอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า
แอร์พอร์ตลิ้ง ยิงเข้าใส่รถตู้ซึ่งวิ่งมาจากซอยแห่งหนึ่งข้างโรงแรมอินทรามุ่งหน้ามาทางที่ด่านทหารใต้
สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ หลังจากเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณให้หยุดแต่ไม่ยอมหยุด๓๖๓ ในเหตุการณ์
ดังกล่าวมีผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเสียชีวิต ๒ คน คือ นายพัน ค ากอง และเด็กชายคุณากร 
ศรีสุวรรณ ส่วนผู้ขับรถได้รับบาดเจ็บสาหัส ผลการชันสูตรศพ นายพัน ค ากอง พบเศษกระสุนเป็น 
กระสุนปืนขนาด ๕.๕๖ มม.๓๖๔ ผลการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบกระสุนของกลางไม่สามารถระบุได้ว่า
ยิงมาจากปืนที่เจ้าหน้าที่ทหารส่งมอบให้ตรวจ๓๖๕  

 ๕) ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ ๑๓.๕๐ ของวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
เจ้าหน้าที่ทหารที่มาเสริมก าลัง เคลื่อนก าลังมาจากกองพันทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ 
ถนนวิภาวดีรังสิต ถึงสามเหลี่ยมดินแดง เเละวางก าลังบริเวณสถานีบริการน้ ามัน เอสโซ่ บริเวณปาก
ซอยรางน้ า และวางก าลังอยู่จนถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พบว่า เจ้าหน้าที่ทหารมีอาวุธปืนลูก
ซองกระสุนยาง/กระสุนจริง และ ปลย. กระสุนจริง ระหว่างการเคลื่อนก าลังบนถนนราชปรารภมีการ
เผชิญหน้ากับผู้ชุมนุม จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุบนถนนราชปรารภโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติ
วิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศ พบรอยกระสุนจ านวนมากบนพ้ืนผิวคอนกรีต
และโลหะ เช่น ตามประตูร้านค้า เสาไฟฟ้า ป้ายสถานที่ สะพานลอย ก าแพงคอนกรีต ตู้ชุมสาย
โทรศัพท์ ส่วนใหญ่มีทิศทางการยิงมาจากแยกซอยรางน้ ามุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดง ซึ่งเป็นทิศทาง
จากจุดที่เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่  และมีรอยกระสุนบางรอยที่ยิงมาจากทิศทางตรงกันข้าม จาก
สามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าซอยรางน้ า สอดคล้องกับผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุของสถาบันนิติ

                                                 
๓๖๑ จากภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณ์และภาพถ่ายท่ีปรากฏ ประกอบกับร่องรอยกระสุนบนถนนพระราม ๔ 

- บ่อนไก่ 
๓๖๒ ประชุมกับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๓๖๓ รายงานการสอบสวนชันสูตรพลิกศพที่ ๕๕/๒๕๕๓ ปากค าพยานที่ ๒ นายคมสันติ ทองมาก ผู้สื่อข่าว 

สนข. เนช่ัน 
๓๖๔ รายงานการตรวจพิสูจน์ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในส านวนสอบสวนคดี นายพัน ค ากอง  
๓๖๕ รายงานการสอบสวนคดีชันสูตรที่ ๕๗/๒๕๕๓ กองบังคับการต ารวจนครบาล ๑ ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ, แผ่นที่ ๒๘  



 ๑๘๕ 

วิทยาศาสตร์บนถนนราชปรารภพบรอยกระสุนจ านวนมากเชื่อว่าเกิดจากกระสุนชนิด ๕.๕๖ มม.     
(.๒๒๓) มีทิศทางการยิงจากซอยรางน้ ามุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดง บางรอยมีทิศทางการยิงจาก
สามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าซอยรางน้ า๓๖๖  พบกรณีการเสียชีวิตหลายรายบนถนนราชปรารภระหว่าง
สถานีบริการน้ ามัน เอสโซ่ ซอยรางน้ า ถึง บริเวณหน้าบริษัทวิริยะประกันภัย จ ากัด (ก่อนถึงแยก
สามเหลี่ยมดินแดง) เช่น นายกิตติพันธ์ ขันทอง นายบุญทิ้ง ปานศิลา นายสมาพันธ์ ศรีเทพ นายอ าพล 
ชื่นสี นายชาญณรงค์ พลศรีลา และนายอุทัย อรอินทร์ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานข้อค้นพบ
เฉพาะกรณ)ี 
 ๕) ระหว่างการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหาร พบการต่อต้านจากการ
ปฏิบัติการของคนชุดด าที่ยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ หลายลูก ระเบิดอาร์พีจี บริเวณแอร์พอร์ตลิงค์ เเละมี
ปากค าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีการยิงปืนลงมาจากอาคาร
ชีวาทัยใส่ผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ต ารวจ และหน่วยกู้ชีพที่อยู่บนถนนราชปรารภ๓๖๗ อย่างไรก็ตามไม่
สามารถตรวจสอบได้แน่ชัดว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธฝ่ายใด 
 ๒.๖.๗.๔ ปฏิบัติการสลายการชุมนุมบริเวณสวนลุมพินีและถนนราชด าริ เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓  
 ๑) เจ้าหน้าที่ทหารตั้งด่านปิดล้อมพ้ืนที่ โดยยังคงปิดกั้นเส้นทางห้ามบุคคล
เข้าไปบริเวณพ้ืนที่แยกราชประสงค์โดยเด็ดขาด แต่สามารถให้ผู้ชุมนุมออกจากพ้ืนที่ได้ และเริ่มปรับ
ก าลังเตรียมพร้อมในเวลา ๐๓.๐๐ น. เพ่ือด าเนินการตามมาตรการกระชับวงล้อมเพ่ือสลายการชุมนุม
ตั้งแต่เวลา ๖.๐๐ น. โดยกองก าลังต ารวจเริ่มปิดการจราจรบนถนนพระราม ๔ ถนนวิทยุ ถนนอังรี
ดูนังต์ และกองก าลังทหารเริ่มเข้าควบคุมพ้ืนที่สวนลุมพินีและพ้ืนที่โดยรอบ โดยเคลื่อนก าลังจากแยก
สะพานไทย-เบลเยี่ยมไปตามแนวถนนวิทยุ จากหน้าอาคารอ้ือจือเหลียงเข้าไปในสวนลุมพินี และจาก
แยกศาลาแดงเข้าท าลายแนวกั้นของผู้ชุมนุมบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่  ๖           
การปฏิบัติการดังกล่าวได้มีการวางก าลังบนรางรถไฟฟ้าบีทีเอส ด้านลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาล
ที่ ๖ บนสะพานไทย –  ญ่ีปุ่น และสะพานไทย –  เบลเยี่ยมด้วย จนกระทั่งหลังจากที่เแกนน า นปช . 
ประกาศยุติการชุมนุม ศอฉ. จึงมีค าสั่งให้หยุดการปฏิบัติเมื่อเวลา ๑๓.๒๐ น.๓๖๘ 
 ๒) พบว่ามีการวางระเบิดแสวงเครื่องไว้ตามแนวกีดขวางต่างๆ ของผู้ชุมนุม 
โดยเจ้าหน้าที่ทหารใช้รถสายพานหุ้มเกราะ ปืนลูกซองและ ปลย. กระสุนจริงในการปฏิบัติหน้าที่           
มีการต่อต้านจากกลุ่มผู้ชุมนุมโดยใช้สิ่งเทียมอาวุธ และมีการปะทะกับคนชุดด าซึ่งใช้อาวุธ ปลย. และ
ระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ทหารตอบโต้ด้วยการยิงปืนลูกซองและ ปลย. กระสุนจริงไป
ตามถนนราชด าริในทิศทางสี่แยกราชประสงค์ซึ่งมีผู้ชุมนุมและชายชุดด าอยู่ และจากการตรวจสถานที่
เกิดเหตุพบรอยกระสุนจ านวนมากบนตอม่อรางรถไฟฟ้าและสองข้างทาง โดยมีทิศทางการยิงตอบโต้
กัน ร่องรอยกระสุนส่วนใหญ่มีทิศทางการยิงไปทางสี่แยกราชประสงค์ เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ชุมนุม

                                                 
๓๖๖ รายงานการตรวจสถานที่เกิดเหต กลุ่มงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ส านักตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รายงานหมายเลขคดีที่ CSI-S-5210-041 
๓๖๗ สัมภาษณ์ผู้ชุมนุมที่อยู่ในเหตุการณ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และภาพวีดิโอ

เหตุการณ์บนถนนราชปรารภ 
๓๖๘ โดยเมื่อ นปช. ประกาศยุติการชุมนุม ศอฉ. ได้มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยซึ่งปฏิบัติการขอคืนพื้นที่

บริเวณสวนลุมพินี “หยุดการปฏิบัติและปรับก าลังเพื่อรักษาพ้ืนท่ีแนวปัจจุบัน” ปรากฏตามค าสั่ง ศอฉ. ๑๔๐๗.๔๕/
๗๒๖ ลงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓. 



 ๑๘๖ 

และผู้สื่อข่าวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากกระสุนปืน ในจ านวนนี้รวมถึงช่างภาพชาวอิตาลี ๑ คนซึ่ง
เสียชีวิตจากกระสุนปืน (รายละเอียดปรากฏตามรายงานข้อค้นพบเฉพาะกรณี) 
 ๓) เวลาประมาณ ๑๐.๕๐ น เชื่อว่ามีคนชุดด ายิงปืนสงครามเข้าใส่เจ้าหน้าที่
ทหารซึ่งปฏิบัติการอยู่ในสวนลุมพินีและเจ้าหน้าที่ทหารได้ปะทะกับกองก าลังคนชุดด าในสวนลุมพินี
เป็นเวลานานประมาณ ๓๐ นาที๓๖๙ และเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. คนชุดด ายิง ปลย. และระเบิดเอ็ม 
๗๙ หลายลูกเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเคลื่อนมาจากศาลาแดงและหยุดอยู่ที่ริมสวนลุมพินีตรงแยกราช
ด าริ-สารสิน เพื่อเข้าไปตรวจค้นอาคารบางกอกเคเบิล เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต ๑ คน และมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหลายรายทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและนักข่าวต่างประเทศชาวแคนาดา ๑ คน โดย
มีทิศทางการยิงมาจากถนนราชด าริเลยแยกราชด าริ-ถนนสารสินไปทางสี่แยกราชประสงค์ซี่งเป็นพ้ืนที่
ของผู้ชุมนุม  
 ๔) บริเวณถนนพระรามที่ ๑ ด้านเพลินจิต เวลา ๑๕.๓๐ น. ศอฉ.๓๗๐           
มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ประจ าอยู่แยกเพลินจิต เคลื่อนก าลังไปแยกราชประสงค์ ถึงแยกราช
ประสงค์เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.๓๗๑ และอีกไม่นานก็ได้รับค าสั่งให้ถอนก าลังกลับไปที่แยกเพลินจิต 
เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ส าหรับหน่วยทหารที่ประจ าอยู่บนถนนราชปรารภใต้สถานี
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ไม่ได้มีการเคลื่อนก าลังเข้ามาท่ีบริเวณสี่แยกราชประสงค์  

 ๒.๖.๗.๕ ปฏิบัติการบริเวณถนนพระราม ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และ
เหตุการณ์บริเวณวัดปทุมวนาราม (รายละเอียดปรากฏตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเฉพาะกรณี) 
 ๑) วัดปทุมวนารามได้รับการประกาศเป็นเขตอภัยทานตั้งแต่วันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ จุดประสงค์หลักคือเพ่ือใช้เป็นสถานที่พักและให้ความปลอดภัยแก่ผู้ชุมนุมที่เป็น
เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ โดยผู้ชุมนุมบางส่วนได้เข้าไปใช้พ้ืนที่ภายในวัดปทุมวนารามก่อนวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓๓๗๒ ในเหตุการณ์วันที่ ๑๙ พฤษภาคม เมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. บริเวณถนน
พระราม ๑ ศอฉ. มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนเพ่ือไปช่วยอ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่
ดับเพลิง เพ่ือคุ้มครองหน่วยดับเพลิงซึ่งเพลิงก าลังไหม้อยู่ที่โรงหนังสยาม แต่ถูกต่อต้านด้วยอาวุธโดย
คนชุดด า จึงล่าถอยกลับไป และกลับเข้ามาใหม่ประมาณ ๑๗.๓๐ น. เคลื่อนก าลังมาถึงสถานีรถไฟฟ้า
                                                 

๓๖๙ เอกสาร ศอฉ. การรักษาความสงบเรียบร้อยจากสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล หน้า ๔๕ แต่จากการสัมภาษณ์ทหารที่ปฏิบัติการในสวนลุมบอกว่าไม่มีการปะทะ อย่างไรก็ตาม เช่ือว่ามี
การยิงออกมาจากในสวนลุมพินีในช่วงเวลาดังกล่าว และยังปรากฏภาพคนชุดด าใช้อาวุธปืนเล็กยาวยิงเข้าไปในสวน
ลุมพินี โดยจากค าบอกเล่าของผู้สื่อข่าวชาวชาติประเทศท่ีอยู่ในเหตุการณ์ เช่ือได้ว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทหาร
เข้าควบคุมพื้นที่สวนลุมพินี 

๓๗๐ ค าสั่ง ศอฉ. ท่ี กห ๐๔๐๗.๔๕/๗๓๑ ลงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
๓๗๑ ส.อ.กิตติพงษ์ สืบสาย ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนนางผุสดี งามข า ผู้ชุมนุมซึ่งยังอยู่

ในบริเวณดังกล่าวและพนักงานรักษาความปลอดภัยของเซ็นทรัลเวิลด์ เข้าให้ข้อมูลกับ คอป. ในการประชุม   
Hearing ครั้งท่ี ๑๒ “กรณีการเผาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด” เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ โดย
ใหข้้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนก าลังมาถึงแยกราชประสงค์เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. 

๓๗๒ เมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. เจ้าหน้าท่ีต ารวจกองพิสูจน์หลักฐานนายหนึ่งได้เห็น การ์ดผู้ชุมนุมสอง
คนถือวัตถุชนิดหนึ่งโดยมีผ้าพันไว้ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนยาว เดินบนทางเท้าถนนอังรีดูนังต์ด้านกองพิสูจน์
หลักฐาน เมื่อถึงแยกเฉลิมเผ่าจึงเลี้ยวขวาไปทางกลุ่มผู้ชุมนุม และจากปากค าของนายต ารวจสันติบาลให้ข้อมูลว่า 
ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่นั่งรถยนต์ผ่านสยามแสควร์มาถนนอังรีดูนังต์ จะเข้าประตูส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตรง
ข้ามกับร้านโคคาสุกี้ ได้ถูกคนร้ายยิงไล่หลังมาจากแยกเฉลิมเผ่า 



 ๑๘๗ 

บีทีเอสสยาม และวางก าลังทหารชุดระวังป้องกันอยู่บนรางรถไฟฟ้าบีทีเอส และบนชานชาลาชั้น ๒ 
ของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม๓๗๓  พบว่าเมื่อเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. มีเจ้าหน้าที่ทหาร ๗ คน วาง
ก าลังอยู่บนรางรถไฟฟ้าชั้น ๑ ด้านหน้าวัดปทุมวนาราม และบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม ๕ คน 
ทุกนายถืออาวุธปืนเอ็ม ๑๖ กระสุนจริง พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารเล็งและยิงลงไปในทิศทางวัดปทุมวนา
ราม บนรางรถไฟฟ้าชั้น ๑ และบริเวณเดียวกันพบปลอกกระสุนปืนขนาด. ๕.๕๖ (.๒๒๓) จ านวน ๒ 
ปลอกยิงมาจากปืนกระบอกเดียวกันและพบกระสุนชนิดเดียวกันอีกหนึ่งนัด๓๗๔ ทั้งยังพบรอยกระสุน
จ านวนมากบนพื้นถนนบริเวณประตูทางออก ประตูทางเข้า เสากั้น (รั้ว) ริมถนนพระราม ๑ และด้าน
นอกของก าแพงวัดปทุมวนาราม โดยมีทิศทางการยิงมาจากรางรถไฟฟ้าด้านหน้าวัดปทุมวนาราม และ
รอยกระสุนบนผนังด้านหลังศาลาสินธุเสก โดยมีทิศทางการยิงมาจากบริเวณสะพานลอยตรงแยก
เฉลิมเผ่า๓๗๕ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่ โดยมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นเหตุให้มี
ผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บบริเวณวัดปทุมวนาราม นอกจากนี้ ยังพบกระจกอาคารภายในวัด และรถ
ที่จอดภายในวัดได้รับความเสียหายจากกระสุนปืน โดยเหตุการณ์บริเวณวัดปทุมวนารามมีผู้เสียชีวิต 
๖ คน โดยถูกยิงบริเวณหน้าประตูทางออกวัดปทุมวนาราม ๑ คน คือ นายอัฐชัย ชุมจันทร์ ที่เหลือถูก
ยิงภายในวัดปทุมวนาราม ๕ คน 
  ๒) เจ้าหน้าที่ทหารให้ข้อเท็จจริงว่ามีการยิงตอบโต้กันกับคนชุดด า โดยมีผู้
พบเห็นคนชุดด าบริเวณบริเวณแยกเฉลิมเผ่า ซึ่งพบร่องรอยกระสุนบริเวณดังกล่าว โดยมีทิศทางการ
ยิงมาจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสยาม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อยู่ และพบร่องรอยกระสุนปืนที่สถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม ชั้น ๑ จ านวน ๘ รอย โดยมีทิศทางการยิงมาจากหน้าส านักงานต ารวจแห่งชาติ
บริเวณแยกเฉลิมเผ่า๓๗๖ แสดงว่ามีการยิงตอบโต้กันจริง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจยังแจ้งว่าในตอน
เช้ามืดของวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบรอยเลือดของบุคคล ๒ คน
บริเวณแยกเฉลิมเผ่า ถูกลากเป็นทางยาวไปก่อนถึงประตูทางเข้าของวัดปทุมวนาราม๓๗๗ ซึ่งสอดคล้อง
กับการตรวจสอบจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ตรวจพบรอยเลือดบริเวณแยกเฉลิมเผ่า ต่อมาวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุให้ข้อมูลว่าพบปลอกกระสุนปืนเอ็ม ๑๖ 
จ านวนหนึ่งตกอยู่ริมรั้วในด้านวัดบริเวณหน้าศาลาสินธุเสก และพบปืนเอ็ม ๑๖ จ านวน ๑ กระบอก 
ใต้รถกอล์ฟภายในวัดจอดอยู่บริเวณศาลาสินธุเสกใกล้ก าแพงหน้าวัด ตรวจสอบแล้วพบว่าปืนเอ็ม ๑๖ 
กระบอกนี้ เป็นปืนที่ผู้ชุมนุมยึดจากเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 

                                                 
๓๗๓ กองพันรบพิเศษที่ ๑ กรมรบพิเศษที่ ๓ จากจังหวัดลพบุรี 
๓๗๔ บันทึกข้อความที่ ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผลก ารด าเนินก ารตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวม

พยานหลักฐานจากเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่และกระชับพื้นที่ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, หน้า ๓ 

๓๗๕ รายงานการตรวจสถานทีเกิดเหตุที่ CSI-S-๕๓๐๕ – ๑๒๖, กลุ่มงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ส านัก
ตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

๓๗๖ รายงานที่ ๑๒๐๗ (๑๒๐๙/๒๕๕๓) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและครือ่งกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต,ิ หน้า ๙ และประชุมกับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ วันท่ี ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๕  

๓๗๗ เจ้าหน้าท่ีต ารวจสันติบาลช้ันผู้ใหญ่, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  



 ๑๘๘ 

๒๕๕๓๓๗๘ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ท าการตรวจค้นพ้ืนที่และอาคารภายในวัดปทุม
วนาราม พบปืนพกไทยประดิษฐ์ จ านวน ๑ กระบอก กระสุนปืน ๗.๖๒ มม. จ านวน ๓๐๐ นัด แก๊ส
น้ าตา จ านวน ๒ ลูก ประทัดยักษ์และระเบิดปิงปองจ านวนหนึ่ง๓๗๙ และในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ 
หลังจากเจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับข้อมูลจากประชาชนคนหนึ่ง จึงเข้าไปตรวจค้นบริเวณสวนป่าภายในวัด
ปทุมวนาราม พบอาวุธสงคราม เครื่องกระสุนปืนหลายรายการ และบัตรการ์ดนปช. ๑ ใบ โดยสิ่งของ
ดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในสวนป่า เช่น ปืนเอ็ม ๑๖ จ านวนหนึ่งกระบอก 
กระสุนปืนขนาด ๗.๖๒ มม. จ านวน ๒๗๘ นัด ระเบิดขว้างชนิดสังหารจ านวน ๔ ลูก และกระสุนปืน .
๒๒๓ (๕.๕๖ มม.) จ านวน ๒๑๒ นัด และกระสุนระเบิดเอ็ม ๗๙ ขนาด ๔๐ มม. จ านวน ๔ นัด๓๘๐ 
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มาตรฐานการควบคุม
การชุมนุมการสลาย

การชุมนุม และกฎการ
ใช้ก าลังและอาวุธ 

กฎการใช้ก าลัง ค าสั่งของ ศอฉ. 
และการปฏิบัติตามมาตรฐาน

และกฎการใช้ก าลัง 

กฎการใช้ก าลัง ค าสั่งของ ศอฉ. 
และการปฏิบัติที่แตกต่างจาก
มาตรฐานและกฎการใช้ก าลัง 

การใช้ก าลังและอาวุธ
โดยเคารพต่อสิทธิ ใน
ชีวิต ลดความสูญเสีย 
การบาดเจ็บ ตลอดจน
รักษาชีวิตมนุษย์๓๘๑ ทั้ง
ชี วิ ตของทหารที่ ออก
ป ฏิ บั ติ ภ า ร กิ จ  ชี วิ ต
ประชาชนทั่ว ไป และ
ชีวิตของผู้เข้าร่วมชุมนุม
ด้วย”๓๘๒ 

ค าสั่งเเละการจัดหน่วยพยาบาล
ตามหลักมนุษยธรรม 
ค าสั่งศอฉ .ให้ใช้ก าลังเพียงเพ่ือ
การระงับ ยับยั้งเหตุ มิให้ใช้ก าลัง
โดยมุ่งหมายชีวิต 
 
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในบาง
ก ร ณี มี ก า ร เ ข้ า ไ ป ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ น าส่ง
โรงพยาบาล๓๘๓ 

หลายกรณีมีการใช้กระสุนจริงยิงใน
เเนวระนาบในทิศทางที่มีผู้ชุมนุม 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในรายงานข้อ
ค้นพบเฉพาะกรณี อย่างไรก็ตามมี
ข้อสังเกตว่าเหตุการณ์วันที่  ๑๐ 
เมษายน หลังจากเจ้าหน้าที่ถูกโจมตี
ด้ ว ยระ เบิ ด  เป็นการปฏิบั ติ ใน
สถานการณ์คับขันโดยปราศจาก
ผู้บังคับบัญชาเนื่องจากหลายคน
ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

                                                 
๓๗๘ รายงานการสอบสวนคดีพิเศษที่ ๒๔๙/๒๕๕๓ แผนที่ ๕ พล.ต.ท. ตรีทศ รณฤทธิวิชัย ให้สัมภาษณ์เมื่อ

วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕, และ “ตร.พบปืนเอ็ม๑๖ ซุกวัดปทุมฯ ถูกปล้นที่ดินแดง”, ไทยรัฐ, 
http://www.thairath.co.th/content/region/86062 

๓๗๙
 เอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๓๘๐ สัมภาษณ์ พล.ต.ท. ตรีทศ รณฤทธิวิชัย เมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕, รายละเอียดอาวุธที่ตรวจพบ
ปรากฏตามสรุปผลการด าเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่
และกระชับพื้นที่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, หน้า ๔ 
ระบุว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจพบวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓, และบันทึกข้อความที่ ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผลการ
ด าเนินการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากเหตุการณ์ขอคืนพ้ืนท่ีและกระชับพ้ืนท่ี วันท่ี ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๓ และวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, หน้า ๔ ไม่ระบุวันท่ีตรวจพบ 

๓๘๑ Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials 
๓๘๒ ค าพิพากษาคดีหมายเลขด าที่ ๕๙๗๑/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๐๒/๒๕๕๔  

<http://prachatai.com/journal/2012/05/40664> 
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การชุมนุม และกฎการ
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กฎการใช้ก าลัง ค าสั่งของ ศอฉ. 
และการปฏิบัติตามมาตรฐาน

และกฎการใช้ก าลัง 

กฎการใช้ก าลัง ค าสั่งของ ศอฉ. 
และการปฏิบัติที่แตกต่างจาก
มาตรฐานและกฎการใช้ก าลัง 

 
พบกรณีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการ
ประสานงานกับหน่วยบรรเทา  
สาธารณภัยในการเข้าให้การ
ช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บ๓๘๔ 
 

 
พบกรณีการใช้กระสุนยางที่ใกล้เกิด
กว่าระยะที่ก าหนดเเละยิงเหนือเข่า 
ท าให้เกิดการบาดเจ็บรุนเเรงเเละมี
ผู้ พิการจากการถูกกระสุนยางที่
ดวงตา 
 
การขาดการประสานงานเท่าที่ควร
กับหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม ทั้งการประสานงาน
เรื่องแผนปฏิบัติ การคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการเข้าพ้ืนที่๓๘๕ อีกทั้ง
ยังมีความไม่ไว้วางใจในบุคคลากร
และยานพาหนะของหน่วยแพทย์ว่า
อาจเป็นฝ่ายตรงข้าม ซึ่งท าให้หน่วย
แพทย์พยาบาลและหน่วยบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงานได้ยากยิ่งขึ้น
และพบกรณีที่ หน่ วยแพทย์ ถู ก
คุกคาม๓๘๖ 

การเเยกเเยะเป้าหมาย
ในการควบคุมฝูงชนเเละ
การใช้ก าลัง 

ศอฉ. ระบุให้เเยกเเยะผู้ที่กระท า
ผิดเเละเป็นภัยต่อเจ้าหน้าที่กับ
ผู้อื่น ทั้งยังก าหนดให้ใช้มาตรการ

ในการสลายการชุมนุมพบการใช้ปืน
ลูกซอง และ  ปลย. กระสุนจริงยิง
ในเเนวระนาบในทิศทางที่มีผู้ชุมนุม

                                                                                                                                            
๓๘๓ เช่น กรณีนายชัยวัฒน์ พุ่มพวง ช่างภาพส านักข่าวเนช่ัน และ นางสาวสรรธนา สรรพศรี ซึ่งถูกยิงบน

ทางยกระดับจตุรทิศ เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าท่ีทหารได้เข้าให้การช่วยเหลือและน าส่งโรงพยาบาล  
๓๘๔ เช่น กรณีที่ พล.ต.ท. วิชัย สังฆ์ประไพ พร้อมหน่วยกู้ชีพพยายามเข้าให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบน

ถนนราชปรารภ 
๓๘๕ ความเห็นจากการประชุม Focus Group เกี่ยวกับบทบาทและการให้ความคุ้มครองหน่วยแพทย์ 

พยาบาล และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๓๘๖ พบรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารคุกคามอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่ซอยงามดูพลี ถนน

พระราม ๔ – บ่อนไก่ แม้แสดงว่าเป็นหน่วยพยาบาลโดยสวมใส่เครือ่งแบบและมีสญัลักษณ์ของหน่วยงาน, อ้างอิง
จากการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง บทบาทและการคุม้ครอง หน่วยแพทย์-พยาบาล และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย วันท่ี 
๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประชาไท “ปากค า ‘หน่วยกู้ภัย’ : Q: “ยิงท าไม น่ีรถพยาบาล?” A: “ก็พวกมึงขว้างก”ู” 
http://prachatai.com/journal/2010/05/29681 ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



 ๑๙๐ 

ตารางท่ี ๒ ภาพรวมการใช้ก าลังควบคุมเเละการสลายการชุมนุม 
ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

มาตรฐานการควบคุม
การชุมนุมการสลาย

การชุมนุม และกฎการ
ใช้ก าลังและอาวุธ 

กฎการใช้ก าลัง ค าสั่งของ ศอฉ. 
และการปฏิบัติตามมาตรฐาน

และกฎการใช้ก าลัง 

กฎการใช้ก าลัง ค าสั่งของ ศอฉ. 
และการปฏิบัติที่แตกต่างจาก
มาตรฐานและกฎการใช้ก าลัง 

 
การเเยกเเยะระหว่างผู้
ชุมนุมที่ใช้ความรุนเเรง
กับไม่ ใช้ความรุนเเรง
เ เ ล ะ จั ด ก า ร อ ย่ า ง
เหมาะสม 
 
การระงับปฏิบัติการต่อผู้
ชุมนุมที่มีอาวุธ หากการ
ป ฏิ บั ติ นั้ น จ ะ ส่ ง ผ ล
กระทบต่อประชาชนผู้
บริสุทธิ์หรือผู้ชุมนุมที่ใช้
เสรีภาพโดยสงบ 

ก า ร จั ด ก า ร ที่ ส่ ง ผ ล ก ร ะท บ
ข้างเคียงต่อผู้เกี่ยวข้องน้อย เช่น 
การต่อสู้ระยะประชิด  การใช้พล
เเม่นปืนในการจัดการผู้มีอาวุธที่
เเฝงอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมปกติ 
 
ศอฉ. ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
สามารถใช้อาวุธยิงผู้ก่อเหตุ เพ่ือ
หยุดยั้งการปฏิบัติได้ เเต่หากผู้ก่อ
เหตุอยู่ปะปนกับผู้ชุมนุมจนอาจ
ท าให้การใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ 
เป็น อันตรายต่อประชาชนผู้
บริสุทธิ์ ให้ “งดเว้น” การปฏิบัติ  

อยู่ โ ดยทั่ ว ไป   โ ดยการปฏิบั ติ
ดังกล่าว เจ้าหน้าที่อธิบายว่าเป็น
การตอบโต้คนชุดด าซึ่ ง ใช้อาวุธ
สงครามโจมตีเจ้าหน้าที่  
 
จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดย
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ
อิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและ
กระสุนปืนจากต่างประเทศ พบรอย
กระสุนส่วนใหญ่ มีทิศทางการยิง
จ า ก ด้ า น ที่ เ จ้ า ห น้ า ที่ ท ห า ร
ปฏิบัติการหรือวางก าลั งอยู่๓๘๗ 
มายังบริ เวณที่มีผู้ ชุมนุมและพล
เรือนที่ไม่ใช่ผู้ชุมนุมอยู่๓๘๘ ซึ่งได้
บาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมากอยู่
ในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้จากส านวน
คดีไต่ชันสูตรศพของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และค าร้องของอัยการ ไม่พบข้อมูล
ว่าผู้เสียชีวิตมีอาวุธ 
 
วิ ธี ก า ร ค วบ คุ ม ฝู ง ชน โ ด ยขอ ง
เจ้าหน้าที่บางวิธีไม่เหมาะสมและ
เป็นการเร้าอารมณ์ผู้ชุมนุมและ
เหตุการณ์ให้มีความตึงเครียดมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การโปรยแก๊สน้ าตาลง

                                                 
๓๘๗ บางพื้นที่มีรอยกระสุนท่ีมีทิศทางการยิงในทางตรงกันข้าม โดยมาจากด้านที่มีผู้ชุมนุมอยู่ คือ บนถนน

ราชปรารภ ถนนพระราม ๔ – บ่อนไก่ ถนนราชด าริ และถนนตะนาว จากเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่ง
ในบริเวณถนนพระราม ๔ – บ่อนไก่ ถนนราชด าริ และถนนตะนาว พบว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีคนชุดด าอยู่ปะปนกับผู้
ชุมนุม 

๓๘๘ เช่นบนถนนราชปรารภและถนนพระราม ๔ - บ่อนไก่ 



 ๑๙๑ 

ตารางท่ี ๒ ภาพรวมการใช้ก าลังควบคุมเเละการสลายการชุมนุม 
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มาตรฐานการควบคุม
การชุมนุมการสลาย

การชุมนุม และกฎการ
ใช้ก าลังและอาวุธ 

กฎการใช้ก าลัง ค าสั่งของ ศอฉ. 
และการปฏิบัติตามมาตรฐาน

และกฎการใช้ก าลัง 

กฎการใช้ก าลัง ค าสั่งของ ศอฉ. 
และการปฏิบัติที่แตกต่างจาก
มาตรฐานและกฎการใช้ก าลัง 

มาจากเฮลิคอปเตอร์ และการน า
อาวุธสงครามมาด้วยในการปฏิบัติ 

การใช้ก าลังและอาวุธ 
ต้ อ ง ก ร ะ ท า โ ด ย
พอสมควรเเก่เหต ุ

ค าสั่งของศอฉ. ให้มีการใช้ก าลัง
และอาวุธโดยสมควรแก่เหตุ เพ่ือ
ป้องกันตนเอง อันตรายที่ใกล้จะ
มาถึงต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือ
ประชาชนผู้บริสุทธิ์  เช่น เมื่อพบ
ผู้ที่มีอาวุธที่มีท่าทีคุกคามต่อชีวิต
ของเจ้าหน้าที่หรือประชาชนผู้
บริสุทธิ์   
 
การใช้อาวุธให้ด าเนินการเพียง
เพ่ือการระงับ ยับยั้งเหตุ มิให้ใช้
ก าลังโดยมุ่งหมายชีวิต 
 
ค าสั่ง ศอฉ. ให้ใช้ปืนลูกซองที่มี
อานุภาพรุนแรงน้อยกว่า ปลย.  
เเละในการใช้อาวุธให้ยิงกลุ่มติด
อาวุธระดับตั้งเเต่เข่าลงมา 
 
เหตุการณ์ที่สถานีดาวเทียมไทย
คม เจ้าหน้าที่ทหารปะทะกับผู้
ชุมนุมที่ ใช้สิ่ ง เทียมอาวุธและ
อาวุธประดิษฐ์ เช่น ระเบิดเพลิง 
ท า ร้ า ย เ จ้ า ห น้ า ที่  ข ณ ะ ที่
เ จ้ า ห น้ า ที่ ท ห า ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
ควบคุมฝูงชน เช่น รถฉีดน้ า โล่ 

ในการสลายการชุมนุมพบการใช้ปืน
ลูกซอง และ ปลย. กระสุนจริงยิงใน
เเนวระนาบในทิศทางที่มีผู้ชุมนุมอยู่
โดยทั่วไป  โดยการปฏิบัติดังกล่าว 
เจ้าหน้าที่อธิบายว่าเป็นการตอบโต้
คนชุดด าซึ่งใช้อาวุธสงครามโจมตี
เจ้าหน้าที ่
 
จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดย
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ
อิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและ
กระสุนปืนจากต่างประเทศ พบรอย
กระสุนส่วนใหญ่ มีทิศทางการยิง
จ า ก ด้ า น ที่ เ จ้ า ห น้ า ที่ ท ห า ร
ปฏิบัติการหรือวางก าลั งอยู่๓๘๙ 
มายังบริ เวณที่มีผู้ ชุมนุมและพล
เรือนที่ไม่ใช่ผู้ชุมนุมอยู่๓๙๐ ซี่งได้
บาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมากอยู่
ในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้จากส านวน
คดีชันสูตรศพของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และค าร้องของอัยการ ไม่พบข้อมูล
ว่าผู้เสียชีวิตมีอาวุธหรือเป็นภัยร้าย
เเรงต่อเจ้าหน้าที่   

                                                 
๓๘๙ บางพื้นที่มีรอยกระสุนท่ีมีทิศทางการยิงในทางตรงกันข้าม โดยมาจากด้านที่มีผู้ชุมนุมอยู่ คือ บนถนน

ราชปรารภ ถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ ถนนราชด าริ และถนนตะนาว จากเหตุการณ์วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่ง
ในบริเวณถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ ถนนราชด าริ และถนนตะนาว พบว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีคนชุดด าอยู่ปะปนกับผู้
ชุมนุม 

๓๙๐ เช่นบนถนนราชปรารภและถนนพระรามที่ ๔ - บ่อนไก่ 



 ๑๙๒ 
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มาตรฐานการควบคุม
การชุมนุมการสลาย

การชุมนุม และกฎการ
ใช้ก าลังและอาวุธ 

กฎการใช้ก าลัง ค าสั่งของ ศอฉ. 
และการปฏิบัติตามมาตรฐาน

และกฎการใช้ก าลัง 

กฎการใช้ก าลัง ค าสั่งของ ศอฉ. 
และการปฏิบัติที่แตกต่างจาก
มาตรฐานและกฎการใช้ก าลัง 

กระบอง แก๊สน้ าตา และปืนลูก
ซองกระสุนยาง โดยไม่พบว่ามี
การใช้ก าลังหรืออาวุธที่รุนแรงใน
ก า ร ค ว บ คุ ม ฝู ง ช น  แ ล ะ
ผู้บังคับบัญชายังมีค าสั่งห้ามมิให้
ใช้อาวุธต่อผู้ชุมนุมโดยเด็ดขาด  

 
ค าสั่ง ศอฉ. หลังเหตุการณ์วันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งมีการปรับ
ยุทธวิธี โดยมีค าสั่งอนุญาตให้ข้าม
ขั้นตอนการปฏิบัติจากเบาไปหา
หนักได้ในบางกรณี๓๙๑ เช่น. ใน
กรณี ที่ มี ผู้ บุ ก รุ กแนวห้ า มผ่ า น
เด็ดขาดของเจ้าหน้าที่ โดยหากผู้บุก
รุกมีอาวุธ เช่น มีด ปืน วัตถุระเบิด 
ฯลฯ๓๙๒ 
 
พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจ านวนมาก
ในบริ เวณนอกแนวปิดล้อมของ
เจ้าหน้าที่ โดยได้รับบาดเจ็บบริเวณ
ส่วนของร่างกายที่สูงกว่าระดับเข่า 
เช่น บาดเจ็บที่ดวงตา ใบหน้า ช่วง
อก และท้อง 
 
พบกรณีที่ เจ้ าหน้าที่ ไม่สามารถ
ควบคุมผลกระทบจากการใช้อาวุธ 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พยายามยับยั้งผู้
ที่ต้องสงสัยว่ า เป็นภัยได้  ท า ให้
บุคคลอ่ืน ๆ ที่มิได้เกี่ยวข้องได้รับ
ผลกระทบ เช่น กรณีการใช้ ปลย. 
ยิงเ พ่ือหยุดรถตู้ที่วิ่ งฝ่าด่านที่ ใต้
สถานีแอร์พอร์ตลิงค์ราชปรารภ ซึ่ง
มีพลเรือนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวถูก
ยิงเสียชีวิต ๒ คน  

                                                 
๓๙๑ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕ (สยก.)/๑๓๐ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ อ้างถึงในเอกสารช้ีแจง คอป. 

ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๓๑  
๓๙๒ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕ (สยก.)/๑๓๐ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ อ้างถึงในเอกสารช้ีแจง คอป. 

ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๓๑  



 ๑๙๓ 

ตารางท่ี ๒ ภาพรวมการใช้ก าลังควบคุมเเละการสลายการชุมนุม 
ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

มาตรฐานการควบคุม
การชุมนุมการสลาย

การชุมนุม และกฎการ
ใช้ก าลังและอาวุธ 

กฎการใช้ก าลัง ค าสั่งของ ศอฉ. 
และการปฏิบัติตามมาตรฐาน

และกฎการใช้ก าลัง 

กฎการใช้ก าลัง ค าสั่งของ ศอฉ. 
และการปฏิบัติที่แตกต่างจาก
มาตรฐานและกฎการใช้ก าลัง 

การเตือนก่อนการใช้
ก าลัง 

ศอฉ .ก า หนด เ จ้ า หน้ าที่ ต้ อ ง
ประกาศใช้ชัดเจนก่อนการใช้
ก าลัง หากใช้อาวุธจะต้องเตือน 
๓ ครั้ง ยกเว้นเหตุสุดวิสัยที่เป็น
อันตรายต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้อ่ืน 
ศอฉ.ใช้การเตือนพ้ืนที่ห้ามเข้า
ผ่านสื่อมวลชน การให้เจ้าหน้าที่
ประกาศเตือนทางโทรโข่งก่อน
ปฏิบัติการ 

ในกรณีที่มีผู้บุกรุกแนวห้ามผ่าน
เด็ดขาดของเจ้าหน้าที่ โดยหากผู้บุก
รุกมีอาวุธ เช่น มีด ปืน วัตถุระเบิด 
ฯลฯ และฝ่าแนวห้ามผ่านเข้ามาได้ 
เจ้าหน้าที่สามารถข้ามขั้นตอนการ
ใช้แก๊สน้ าตา กระบอง หรือกระสุน
ยาง ไปสู่การใช้กระสุนจริงได้ โดยมี 
ผบ .หน่วยหรือผู้ ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้มีอ านาจสั่งการ๓๙๓ 

๒.๖.๘ เป็นที่น่างสังเกตว่า เมื่อทาง ศอฉ. ได้มอบหมายภาระกิจให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
แล้ว จากการสอบถามผู้น าระดับสูงของ ศอฉ. ทั้งที่เป็นฝ่ายการเมือง และผู้น ากองทัพ ปรากฎว่าไม่มี
การติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติการโดยวิธี อ่ืน นอกจากรายงานตามสายงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเท่านั้น ทั้งๆที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานยาวนานเกือบสองเดือน 
ต้ังแต่ต้นเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ส าหรับระบบงานข่าวกรองของทางราชการ
แทบจะไม่มีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศอฉ.และเจ้าหน้าที่ได้เลย ผู้น าของ ศอฉ.บางคนและ
หัวหน้าชุดปฏิบัติการในพ้ืนที่ ต้องพ่ึงพาการหาข่าวของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น ข่าวที่เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาใน ศอฉ. บางครั้งยังไม่ตรงกับความจริง และอาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดหรือวิตกกังวลเกินสมควรแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการอยู่ในพ้ืนที่อีกด้วย เช่น การแจ้ง
จ านวนคนชุดด าที่จะเข้าโจมตีก่อกวนเจ้าหน้าที่ในจ านวนที่เกินจริงเป็นอย่างมาก เป็นต้น 

๒.๗ ข้อค้นพบเกี่ยวกับกรณีผู้สูญหาย การซ้อมทรมาน และการข่มขืน  

๒.๗.๑ กรณีผู้สูญหายระหว่างเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
๒๕๕๓ โดย คอป. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้สูญหาย ๑ คน คือ นายอดิลักษณ์ อินสันเทียะ อายุ ๒๔ ปี 
ภูมิล าเนาอยู่ที่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนางสาวสมมาตร ช่วยพิมาย มารดา
ของนายอดิลักษณ์ เข้าให้ข้อมูลกับ คอป. เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ ว่า นายอดิลักษณ์หายตัวไป
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๓ โดยมีความเชื่อว่านายอดิลักษณ์ไปร่วมชุมนุม นปช. กับเพ่ือน อย่างไรก็
ตาม เพ่ือที่ไปด้วยกันได้กลับบ้านมาหมดแล้ว แต่นายอดิลักษณ์ไม่ได้กลับมาด้วย โดยตนได้ร้องเรียนไปยัง
พรรคเพ่ือไทย มูลนิธิกระจกเงา และได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก
การสลายการชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. ๕๓ (ศปช.) ทั้งนี้มูลนิธิกระจกเงารายงานจ านวนผู้สูญหาย ณ วันที่ 

                                                 
๓๙๓ ค าสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕ (สยก.)/๑๓๐ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ อ้างถึงในเอกสารช้ีแจง คอป. 

ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๓๑  



 ๑๙๔ 

๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยได้รับเรื่องร้องเรียนจ านวน ๗๔ คน ยังติดตามไม่พบจ านวน ๕๑ คน๓๙๔  ทั้งนี้ 
จากการตรวจสอบกับมูลนิธิกระจกเงาและศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการ
ชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. ๕๓ ถึงข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พบว่าได้พบบุคคลตามรายชื่อแล้วหลายคนและ
ยังเหลือผู้สูญหายที่ติดตามไม่พบอีกจ านวน ๓ คน 

 ๒.๗.๒ กรณีการซ้อมทรมานเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเมษายน – พฤษภาคม 
๒๕๕๓ โดย คอป. ได้รับรายงานกรณีการซ้อมทรมานจ านวน ๒ กรณ ี
 ๒.๗.๒.๑ กรณี นายกฤษณะ ธัญชัยพงศ์ แกนน านักศึกษากลุ่มเสรีปัญญาชน ซึ่ งร่วม
เคลื่อนไหวชุมนุมกับ นปช. และตนเคยขึ้นเวทีปราศรัยของ นปช. นายกฤษณะให้ข้อมูลกับ คอป. ว่า
ถูกซ้อมทรมานพร้อมกับเพื่อนนักศึกษาและเยาวชนอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี (นักเรียนมัธยม) อีก ๒ คน โดย
เจ้าหน้าที่ทหารขณะเดินทางออกจากพ้ืนที่ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นายกฤษณะให้
ข้อมูลว่าระหว่างเดินทางกลับจากแยกราชประสงค์ โดยออกจากแยกราชประสงค์มาด้วย
รถจักรยานยนต์มาถึงแยกปทุมวันซึ่งจอดรถยนต์ไว้ แล้วจึงขับรถยนต์มาถึงซอยจุฬาฯ ๑๒ หลังสนาม
ศุภชลาศัย เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พบด่านของเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ทหารได้มัดมือตนไพล่
หลัง ให้นั่งคุกเข่า หันหน้าเข้าหาก าแพง และปิดตา เจ้าหน้าที่ทหารซักถามว่าในที่ชุมนุมแกนน าอยู่ที่
ไหน ใครอยู่ที่ไหน มีอาวุธซ่อนที่ไหน หัวหน้าซุ่มอยู่จุดใดบ้าง ตนตอบไปว่าไม่ทราบ เพราะเพ่ิงมาร่วม
ชุมนุม โดยขณะที่สอบถาม ตนถูกแตะ และถูกปิดตาโดยมีปืนจ่ออยู่ เพ่ือนอีกสองคนถูกปิดตา
เช่นเดียวกัน หลังจากนั้นยี่สิบนาทีจึงเปิดตา และสอบถามเช่นเดิมหลายครั้ง นอกจากนี้ยังถูกทุบตีและ
ถูกขู่ว่าหากไม่บอกเดี๋ยวจะเจอขาโหด หลังจากนั้นมีคนนั่งรถกระบะมาสอง-สามคน ใส่ชุดทหารหรือ
ชุดสีด าสวมโม่ง ตนถูกชายดังกล่าวแตะและบีบคอจนหายใจไม่ออกจึงปล่อย คนเหล่านั้นใช้น้ ามันราด
แล้วแกล้งจ่อไฟแช๊คเพ่ือขู่ว่าจะเผา และตนถูกฟาดด้วยแส้ เพ่ือให้ตอบค าถาม และมีการพูดว่าจะท า
เหมือนกับสามจังหวัดภาคใต้ด้วย ตนและเพ่ือนอยู่บริเวณดังกล่าวโดยถูกซักถามประมาณ ๑ ชั่วโมง 
หลังจากนั้นจึงมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ แต่ไม่ได้แจ้งนักข่าวว่าถูกซ้อมทรมาน ขณะที่นักข่าวมามีคนเอา
ของมากองข้างหน้าท าเป็นของกลาง มีสนับมือและหนังสติ๊กซ่ึงถูกอ้างว่าเป็นของตน โดยถูกควบคุมตัว
อยู่ประมาณ ๓ ชั่วโมงก่อนเจ้าหน้าที่ต ารวจมาน าตัวไปที่ สถานีต ารวจนครบาลปทุมวัน โดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้ปรึกษาทนายความและไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อญาติ ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ สถานีต ารวจนคร
บาลปทุมวันจนถึงเช้าวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงถูกน าตัวมายังศาลแขวงปทุมวัน ส่วนเยาวชน ๑ 
คนถูกน าตัวไปศาลเยาวชนฯ๓๙๕ โดยนายกฤษณะและเพ่ือนนักศึกษาถูกด าเนินคดีข้อหาฝ่าฝืน
ข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งตาม พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานกาณ์ฉุกเฉิน ๒๕๔๘ 
และในวันเดียวกันศาลชั้นต้นตัดสินลงโทษจ าคุก ๑ ปี โดยศาลมิได้สอบถามใดๆ ต่อมาศาลอุทธรณ์ลด
โทษจ าคุกเหลือ ๖ เดือน๓๙๖   
 ๒.๗.๒.๒ กรณีมีรายงานข่าวว่ามีการซ้อมทรมานผู้ต้องหาในเหตุการณ์เผาศาลากลาง

                                                 
๓๙๔ หายลึกลับเหตุการเมือง แจ้งหายแล้ว ๗๔ ราย, ไทยรัฐ, ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

http://www.thairath.co.th/content/pol/88061 
๓๙๕ นายกฤษณะ ธัญชัยพงษ์ เข้าให้ข้อมูลกับ คอป. เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
๓๙๖ เปิดใจเหยื่อสลายชุมนุมแดงท้ัง"โหด-หิน-อยุติธรรม" ถึงข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล"ยิ่งลักษณ"์ในการ

เยียวยา , มติชนทีว,ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
http://www.matichon.co.th/play_clip.php?newsid=1313668033  



 ๑๙๕ 

จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดมุกดาหาร๓๙๗   จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวตามพระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยควบคุมตัวไว้ในรถบรรทุก
ผู้ต้องหา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เป็นกรณีการควบคุมตัวตาม พระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมาตรา ๑๑ ห้ามมิให้ควบคุมตัวไว้ที่สถานีต ารวจ แต่ไม่ได้มีการจัดเตรียม
สถานที่ควบคุมตัวอ่ืนไว้ อย่างไรก็ตามการน าไปควบคุมตัวไว้ในรถบรรทุกผู้ต้องหา เป็นการกระท าที่
ขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชก าหนดฯ ซึ่งห้ามไม่ให้ปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวในลักษณะเป็นผู้กระท า
ความผิด และการกระท าดังกล่าวยังเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีของผู้ถูกควบคุมตัว  
 ๒.๗.๓ กรณีการข่มขืน ระหว่างเหตุการณ์เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดย คอป. 
ได้รับรายงานกรณีผู้ชุมนุมถูกท าร้ายร่างกายและข่มขืน โดยจากการสัมภาษณ์เหยื่อผู้ถูกข่มขืน ได้
ความว่าเป็นผู้เข้าร่วมชุมนุม โดยมีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพฯ เข้าร่วมชุมนุมตั้งแต่ช่วงการชุมนุมบนถนน
ราชด าเนิน และได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากแก๊สน้ าตาและถูกทุบตีในเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน 
ต่อมาได้มาชุมนุมที่แยกราชประสงค์ จนกระทั่งวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้เดินทางออกจากแยก
ราชประสงค์เพ่ือกลับบ้าน โดยนั่งรถจักรยานยนต์ออกมาทางแยกปทุมวัน ใกล้ๆ ห้างสรรพสินค้ามา
บุญครอง แล้วเดินมุ่งหน้าออกไปทางด่านของเจ้าหน้าที่ทหาร โดยเจ้าหน้าที่ทหารได้ขอตรวจค้น
กระเป๋าและได้ยึดรูป พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล และบัตร นปช . ไว้ แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆ แต่
ทหารไม่ปล่อยตัวกลับบ้าน ประกอบกับเป็นช่วงเวลาค่ าแล้ว ตนจึงโมโหและด่าเจ้าหน้าที่ทหาร จึงถูก
เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวไปไว้หลังป้ายรถประจ าทาง แต่ก็ยังไม่ปล่อยตัว ตนจึงด่าเจ้าหน้าที่ทหารอีก
รอบ จึงถูกน าตัวไปไว้ข้างอาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 
แล้วเจ้าหน้าที่ทหาร ๕ – ๗ คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารประจ าด่านทางเข้าออกศูนย์การค้า รุมท าร้าย
ร่างกายตน ด้วยการต่อยท้อง จนตนสลบหมดสติไป ฟ้ืนขึ้นมาอีกครั้งในคืนวันเดียวกัน พบว่า
กางเกงในถูกดึงลงไปอยู่ที่ขา เสื้อและเสื้อในถูกถอดออก และมีน้ าอสุจิเปรอะเปื้อนบริเวณขาและช่อง
คลอด มดลูกไหลออกมานอกช่องคลอด ใบหน้ามีรอยฟกซ้ า เจ็บรอบๆ ศีรษะ และหน้าอกเป็นรอยช้ า 
แต่ไม่เห็นว่ามีใครเฝ้าอยู่แล้ว เหตุเกิดเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ตนจึงวิ่งออกมาทาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเรียกรถตุ๊ก ๆ สามล้อให้ไปส่งที่สนามหลวง ต่อมาตนได้เดินทางไปที่
พรรคเพ่ือไทยเพ่ือร้องเรียนขอความช่วยเหลือ และพรรคได้ให้การ์ดพาตนไปแจ้งความร้องทุกข์กับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ สถานีต ารวจนครบาลปทุมวัน พนักงานสอบสวนจึงส่งตนไปตรวจร่างกายที่
โรงพยาบาลกลาง๓๙๘ 
 พนักงานสอบสวนเข้าให้ข้อมูลเพ่ิมเติมความว่า ผลการตรวจชันสูตรบาดแผล พบคราบ
อสุจิทั้งภายในช่องคลอดและภายนอกช่องคลอด แต่ไม่สามารถระบุเวลาการมีเพศสัมพันธ์ได้ แต่โดย
ปกติแล้วจะไม่สามารถตรวจพบได้หากมีเกินกว่า ๗๒ ชั่วโมง บริเวณสถานที่เกิดเหตุมีด่านตรวจของ
เจ้าหน้าที่ทหารอยู่ติดกับซอยจุฬา ๑๒ และแยกเจริญผล ผู้เสียหายคนนี้เดินมาเจอด่านทหารที่หัวมุม
ถนนตรงข้ามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย โดนเจ้าหน้าที่ทหารซึ่ง
แต่งเครื่องแบบและมีปืนท าการตรวจค้น และผู้เสียหายมีการด่าทอเจ้าหน้าที่ทหารตามเหตุการณ์ที่
กล่าวข้างต้น ต่อมามีบุคคลกลุ่มหนึ่งแต่งกายคล้ายทหารสวมชุดลายพรางแต่ไม่มีปืน คนกลุ่มนี้เข้าไป
เจรจากับเจ้าหน้าที่ทหารที่ด่าน และน าผู้เสียหายเดินออกมาทาทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
                                                 

๓๙๗ เปิดใจเหยื่อสลายชุมนุมแดงท้ัง"โหด-หิน-อยุติธรรม" ถึงข้อเรียกร้องตอ่รัฐบาล"ยิ่งลักษณ"์ในการ
เยียวยา, มติชนทีว,ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ http://www.matichon.co.th/play_clip.php?newsid=1313668033  

๓๙๘ บันทึกค าบอกเล่า (Statement Taking) เลขท่ี 1010001 



 ๑๙๖ 

ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย แล้วจึงโดนท าร้ายร่างกายจนหมดสติ ผู้เสียหายตื่นมาพบตนเองนอน
อยู่ข้างอาคารภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต 
อุเทนถวาย ซึ่งอยู่ติดกับรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลยจากด่านของเจ้าหน้าที่ทหารออกมาประมาณ 
๑๐๐ เมตร คดีนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ได้ตรวจสถานที่เกิดเหตุทันที แต่ผู้เสียหายน าชี้สถานที่เกิดเหตุ
หลังเหตุการณ์สงบลงแล้วประมาณ ๑ เดือน ผลการสอบสวนเชื่อว่าถูกข่มขืนจริง และได้สรุปส านวน
ส่งพนักงานอัยการแล้ว โดยได้สเก็ตภาพผู้ต้องหาและออกหมายจับแล้ว แต่ยังไม่สามารถจับกุมตัวได้ 
นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนได้ขอความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อขอให้น าตัวเจ้าหน้าที่ประจ า
ด่านมาให้ผู้เสียหายชี้ตัว โดยได้ท าหนังสือไปที่ผู้บัญชาการทหารบก แต่ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่าง
ใด จึงไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารผู้ใดปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณดังกล่าว๓๙๙  
 ทั้งนี้ ผู้เสียหายได้ร้องเรียนเพ่ือขอรับการเยียวยาไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ โดยได้รับแจ้งว่า ไม่สามารถเยียวยากรณีถูกข่มขืนได้ จึงเยียวยาเป็นกรณีบาดเจ็บ
เล็กน้อย และได้ยื่นเรื่องขอเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาไว้กับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม ผู้เสียหายยังให้ข้อมูลว่า หลังเหตุการณ์ที่ตนถูกข่มขืนได้รับรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์หลาย
ฉบับ มีบุคคลคอยติดตามและถูกดักท าร้าย ซึ่งผู้เสียหายเชื่อว่าน่าจะเป็นคนเดียวกับท่ีข่มขืนตน  
โดยได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวนด้วย๔๐๐ 
  

 

                                                 
๓๙๙ การเข้าให้ข้อมูลของ พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ พนักงานสอบสวนคดี วันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๔๐๐บันทึกค าบอกเล่า (Statement Taking) เลขท่ี ๑๐๑๐๐๐๑ 



 ๑๙๗ 

ส่วนที่ ๓ 
สาเหตุและรากเหง้าของความขัดแย้ง 

๓.๑ ที่มาและความส าคัญ 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้มีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือ           
การปรองดองแห่งชาติ (คอป.) โดยให้ คอป. มีหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งคือ “...๒) จัดให้มีการ
ศึกษาวิจัยท าความกระจ่างกับรากเหง้าของปัญหา ทั้งในทางกฎหมาย การเมือง และประวัติศาสตร์ที่
ส่งผลให้เกิดความแตกแยกและความรุนแรง”ซึ่ง คอป. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการ
ศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ที่ คอป. แต่งตั้งขึ้นท าหน้าที่ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างความกระจ่าง
เกี่ยวกับรากเหง้าของปัญหาทั้งในทางกฎหมาย การเมือง ประวัติศาสตร์ และด้านอ่ืนที่ส่งผลให้เกิด
ความแตกแยกและความรุนแรง รวมทั้ง การจัดให้มีเวทีสาธารณะ การประชุมเพ่ือรับฟังข้อมูลและ
ความเห็น เสนอผลการตรวจสอบและศึกษา ให้การศึกษากับสังคมเป็นระยะ ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางสู่การสร้างความปรองดองภายในประเทศ อันจะน าไปสู่
การอ านวย ความยุติธรรม โดยให้การเยียวยา ฟ้ืนฟูบุคคล สังคม องค์กร และสถาบันที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงตามแนวทางความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความปรองดองในประเทศต่อไป 

๓.๒ วิธีการศึกษาวิจัยและแนวทางการด าเนินงาน 

๑. คอป. ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุและรากเหง้าที่น าไปสู่ความข้ดแย้งและ
เหตุการณ์ความรุนแรงในเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยใช้กิจกรรมทางวิชาการ เช่น     
การประชุมเพ่ือรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่ างจังหวัด การจัดเวที
สาธารณะ การเสนอผลการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักวิชาการ 
สาธารณชน และทุกภาคส่วน  อันเป็นกระบวนการส าคัญในการรวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหา รับฟัง
ความคิดเห็น ศึกษาทฤษฎีทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือวิเคราะห์ และจัดท ากรอบแนวคิด
ในการวิจัย ๕ เรื่อง ได้แก่ 

๑.๑ โครงสร้างอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทย  
๑.๒ ความรุนแรงทางการเมือง: พลวัตสังคมและวัฒนธรรมและแนวทางแก้ไข 
๑.๓ กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความรุนแรง: ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
๑.๔ การปฏิรูปองค์การด้านความมั่นคง  
๑.๕ ขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารภายใต้บทบัญญัติ

ของกฎหมาย 

๒. สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยทั้ง ๕ เรื่องและเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  

๒.๑ ผลงานวิจัยของคณะอนุกรรมการฯ ใน คอป. และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
๒.๒ การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย  



 ๑๙๘ 

๑) แนวคิดเรื่องการจัดการความขัดแย้ง๔๐๑  
๒) แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร้างสันติภาพ๔๐๒ (Peace Building)  
๓) แนวคิดเรื่อง Do No Harm๔๐๓  
๔) แนวคิดเรื่องความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน๔๐๔ (Transitional Justice)  

                                                 
๔๐๑ ความขัดแย้งเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม รัฐ จนถึง

ระดับโลก ด้วยความแตกต่างกันในด้านเป้าหมาย วิธีการ ค่านิยม วัฒนธรรม อันจะน าไปสู่การคิด ความรู้สึก      
การกระท าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกต่างกัน ไม่ยอมให้กัน เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้น และถ้าความขัดแย้งนั้นหาทางออก
ไม่ได้หรือไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกทางแล้วจะกลายเป็นข้อพิพาท และน าไปสู่ความรุนแรง ซึ่งความรุนแรงเป็นไปได้
ตั้งแต่การใช้ค าพูด ภาษาท่าทาง จนถึงการลงมือท าร้ายกัน และในท้ายที่สุดแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ความสูญเสียตามมาทั้งทรัพย์สิน เวลา ความรู้สึก จนถึงการสูญเสียอ านาจอธิปไตยก็อาจจะเป็นไปได้ 

แนวคิดเรื่องการจัดการความขัดแย้ง ได้ศึกษาความหมายของความขัดแย้ง ลักษณะของความขัดแย้ง 
สาเหตุของความขัดแย้ง ระดับการขยายตัวของความขัดแย้ง กระบวนการของความขัดแย้ง ผลของความขัดแย้ง  
แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง และความขัดแย้งกับความรุนแรง 

๔๐๒ แนวคิดการเสริมสร้างสันติภาพเป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ จากบทความเรื่องสามแนวทางสู่
สันติภาพ: การรักษาสันติภาพ การท าให้เกิดสันติภาพ และการเสริมสร้างสันติภาพ (Three Approaches to 
Peace: Peacekeeping Peacemaking and Peacebuilding) ของ Johan Galtung นักวิจัยสันติภาพยุคใหม่ โดย 
Galtung  ได้น าเสนอโครงสร้างการเสริมสร้างสันติภาพเพื่อเป็นแนวทางสู่สันติภาพที่ยั่งยืน โดยการระบุถึงรากเหง้า
ของความขัดแย้งท่ีก่อให้เกิดความรุนแรง ผ่านกิจกรรมส าหรับแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ตามรูปแบบของสันติ
ศึกษาเพื่อน าไปสู่การแปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (United Nations, ๒๐๑๐) 

จนกระทั่งในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ การเสริมสร้างสันติภาพได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น          
เมื่อเลขาธิการสหประชาชาติได้มีข้อเรียกร้อง “วาระสันติภาพ” (An Agenda for Peace) ที่ระบุว่าสหประชาชาติ
และประชาคมนานาชาติมีความรับผิดชอบต่อการจัดการความขัดแย้ง ในรูปแบบของมาตรการทางการทูตในเชิง
ป้องกัน (preventive diplomacy) การท าให้ เกิดสันติภาพ (peacemaking) และการรักษาสันติภาพ 
(peacekeeping) ส่งผลให้แนวคิดการเสริมสร้างสันติภาพเป็นที่รู้จักและน ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้ง      
อย่างแพร่หลายในสังคมโลกยุคปัจจุบัน 

๔๐๓ Do no harm เริ่มเป็นที่รู้จักในต้นปี ค.ศ.๑๙๙๐ โดยสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ องค์กร
พัฒนาเอกชนท้องถิ่นเพื่อประสานความร่วมมือผ่านโครงการพลังท้องถิ่นเพื่อสันติภาพ (the Local Capacities for 
Peace Project) หรือต่อมารู้จักในช่ือ โครงการ“Do No Harm” (DNH) ซึ่งถูกพัฒนาโดย Mary B. Anderson 
(CDA Collaborative Learning Projects, ๒๐๐๔) 

โดยสรุป Do no harm เป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกน ามาใช้กับเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยการให้
เจ้าหน้าท่ีจากฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากองค์กรกลาง หน่วยงานทหาร หน่วยงานจากรัฐ ลงไปในพื้นที่ที่เกิด
เหตุการณ์ความขัดแย้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างมีมนุษยธรรม และแสวงหาต้นตอของปัญหา    
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยระดมความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อการวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในสถานที่    
ความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ต้องมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเรื่อง
ของประวัติศาสตร์ สภาพสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต รวมถึงสถานการณ์ความตึง
เครียดของผู้คนในพื้นที่ โดยอาศัยการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง บรรเทา
ปัญหาความขัดแย้งนั้น มิใช่กระตุ้นให้ความขัดแย้งนั้นเลวร้ายขึ้นไปกว่าเดิมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

๔๐๔ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน เกิดขึ้นในปลายทศวรรษ ๑๙๘๐ เป็นกระบวนการที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง 
เพื่อให้มีความยุติธรรมเกิดขึ้นใน ซึ่งแนวคิดและการด าเนินกระบวนการนี้ได้แพร่หลายและถูกน าไปใช้ในหลายๆ 
ประเทศที่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรง เช่น อาร์เจนตินา ชิลี แอฟริกาใต้ เอลซัลวาดอร์ เฮติ ติมอร์ ตะวันออก ฯลฯ 
เป็นต้น ท้ังนี้แนวคิดนี้ให้ความส าคัญกับความท้าทายในสังคมที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากกระบวนการเปลี่ยน



 ๑๙๙ 

๕) แนวคิดเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์๔๐๕ (Restorative Justice)  
๒.๓ ประสบการณ์การจัดการความขัดแย้งภายในประเทศ 
๒.๔ กรณีศึกษาจากคณะกรรมการค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดอง (TRC) ใน ๕ ประเทศ 

จาก ๓ ทวีป ได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศศรีลังกา ประเทศไลบีเรีย ประเทศชิลี และประเทศ
ติมอร์เลสเต 

๓. สรุป สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง 

๓.๓ การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย 

สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะปกติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
และมักจะน ามาซึ่งความขัดแย้ง ดังนั้น ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง สังคมจึงต้องแสวงหาวิธีการในการ
จัดการความขัดแย้งเพ่ือให้สังคมด ารงอยู่และพัฒนาต่อไปได้ความขัดแย้งจึงไม่ใช่สิ่งเลวร้ายหรือ
ผิดปกติแต่อย่างใด อีกทั้ง ความขัดแย้งยังมีข้อดีในการช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ในสังคม๔๐๖  อย่างไรก็ตาม หากสังคมไม่มีกลไกในการจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ        
ความขัดแย้งอาจพัฒนาเป็นความรุนแรงในสังคมที่อาจเป็นอันตราย และสร้างผลเสียต่อสังคมได้      
ซึ่งเมื่อเกิดความขัดแย้งแล้ว สังคมอาจเลือกวิธีการจัดการความขัดแย้งได้ ๒ แนวทาง คือ ๑) แนวทาง
ที่ไม่ใช้ความรุนแรง (Non-Violence Approach) หรือสันติวิธี และ ๒) แนวทางที่ใช้ความรุนแรง 
(Violence Approach) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการ 

ในการวิเคราะห์รากเหง้าความขัดแย้งที่แปรเปลี่ยนเป็นความรุนแรงในครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึง
รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งมีธรรมชาติของการก่อตัวในลักษณะที่มีการผสมผสานกันในหลาย
เหตุปัจจัย โดยไม่สามารถมองแบบแยกเหตุปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งได้โดยล าพัง นอกจากนี้ ในการ
วิเคราะห์ได้ใช้กรอบการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ๔ ระดับ๔๐๗ ในการอธิบายการก่อ
ตัวของความขัดแย้งและขยายตัวสู่ความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามล าดับ  

                                                                                                                                            

ผ่านมีข้อจ ากัดมากมายทั้งข้อจ ากัดด้านนโยบาย ข้อจ ากัดด้านศักยภาพของรัฐบาล เช่น ความอ่อนแอของ
กระบวนการยุติธรรม ปัญหาคอรัปช่ัน ปัญหาของกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญและการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งข้อจ ากัด
เหล่านี้อาจเป็นเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งในประเด็นใหม่ๆ ข้ึนต่อไปได้ 

๔๐๕ ในช่วงสามทศวรรษท่ีผ่านมา กระแสการเคลื่อนไหวในสังคมโลกส่งผลให้มีปรับเปลี่ยนกระบวนวิธีคิด
ของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักได้เคลื่อนย้ายจากการใช้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเพียงรูปแบบเดียวสู่
การใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการยุติข้อพิพาทในทางอาญาบางประเภทด้วยวิธีการที่น าไปสู่ผลลัพธ์แห่ง
ความสันติสุขยุติธรรมในสังคม โดยกระบวนการยุติธรรมทางเลอืกรูปแบบหนึ่งคือกระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์ 
(Restorative Justice) ซึ่งเป็นแนวคิดที่น ามาใช้ในการยุติความขัดแย้งหรือระงับข้อพิพาทที่เช่ือว่าการเยียวยา         
ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหยื่ออาชญากรรมจะท าให้เกิดความยุติธรรมและน ามาซึ่ง
ความสงบสุขในชุมชนเพราะเหยื่ออาชญากรรมเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 

๔๐๖ แนวความคิดความขดัแย้งด้าน Human Relations Approach และ Contemporary Approach 
๔๐๗ กรอบการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ๔ ระดับ ดังกล่าวได้แก่  
๑) ความขัดแย้งระดับบ่มเพาะ (Latent Tension) เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยที่ยังไม่แสดงอาการ

ของความขัดแย้ง สังคมยังไม่รับรู้ถึงความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นและยังไม่ตระหนักว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาอันจะน าไปสู่   
ความขัดแย้ง ความขัดแย้งระดับนี้ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถใช้วิธีการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้น  

๒) ความขัดแย้งระดับปรากฏ (Overt Conflict) เป็นความขัดแย้งที่มีอาการชัดเจนของความเป็น
ปรปักษ์ หรือความไม่ลงรอยในสังคม ซึ่งมีสาเหตุจากความไม่เท่าเทียมด้านอ านาจ ความไม่ยุติธรรม และ



 ๒๐๐ 

นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์ยังใช้บริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ส าคัญๆ 
ที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงเวลาตามเส้นเวลา (Timeline) มาประกอบในการอธิบายความสัมพันธ์ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๓.๑ ระยะเริ่มแรกของความขัดแย้ง หรือระยะบ่มเพาะความขัดแย้ง (Latent Tension)        

๓.๓.๑.๑ ปัจจัยท่ีเป็นรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง ในช่วงที่ความขัดแย้งยังไม่
ปรากฏอาการนั้น รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งเป็นปัจจัยที่โยงใยสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน ไม่มี
มูลเหตุใดเพียงล าพังที่จะสามารถอธิบายว่าท าไมสังคมจึงเผชิญกับความขัดแย้งรุนแรงหรือสะท้อน
ความไม่มั่นคงทางการเมืองได้ดีที่สุด เนื่องจาก ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมีการก่อตัวบ่มเพาะและ
ปะทุเป็นวงจรที่ต่อเนื่องยาวนาน และมีปัจจัย ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าสังคมไทยในอดีตมี
ความไม่เท่าเทียมกันเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด โดยมีปัจจัยที่ส าคัญ คือ 

(๑) ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและชนบท ที่มีการกระจายความเจริญ   
อย่างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและความเจริญในทุกๆ 
ด้านในขณะที่ชนบทเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญที่รัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานได้
อย่างเพียงพอ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของกรุงเทพมหานคร
และเมืองใหญ่ที่มีมากกว่าในชนบท  

(๒) ความแตกต่างระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ที่มีสัดส่วนของ
รายได้แตกต่างกันมาก แรงงานในภาคเกษตรกรรมซึ่งอยู่ ในส่วนภูมิภาค มีจ านวนร้อยละ ๔๐ ของ
แรงงานทั้งหมด แต่มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ ๑๐ ของ GDP ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมที่มีรายได้ประมาณร้อยละ ๓๓ ของ GDP กลับมีแรงงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรม
เพียงร้อยละ ๑๙ ของแรงงานทั้งประเทศ ผู้ที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศจึงเป็นกลุ่มที่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในชนบท ในขณะที่ผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะผู้เป็นนายทุนที่อาศัยอยู่ในเมืองเป็นกลุ่มท่ีมีฐานะดีกว่า 

                                                                                                                                            

ผลประโยชน์ เป็นสถานการณ์ความขัดแย้งท่ียังอยู่ในวิสัยที่สามารถจัดการได ้โดยการแก้ไขหรือยุตคิวามขัดแยง้  โดย
ใช้คนกลางหรือใช้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย  

๓) ความขัดแย้งระดับช่วงชิงอ านาจ (Power Struggle) เป็นความขัดแย้งที่สร้างความรู้สึกตึงเครียด 
หรือเกิดการเผชิญหน้าแย่งชิงอ านาจระหว่างสองฝ่าย เมื่อปัญหาความขัดแย้งขยายตัวและมีความตึงเครียดเพิ่มสงูขึน้ 
เป็นสถานการณ์ความขัดแย้งท่ีจ าเป็นต้องใช้วิธีการบางอย่างเพื่อยับยั้งหรือรักษาระดับไม่ให้ความขัดแย้งเพิ่มขึ้น โดย
ใช้คนกลาง รวมถึงใช้ความพยายามในการจัดการความขัดแย้งท่ีเข้มข้นยิ่งขึ้น  

๔) ความขัดแย้งระดับรุนแรง (Destructive Violence) เป็นภาวะที่ความขัดแย้งพัฒนาไปสู่       ความ
รุนแรง มีการปะทะ ใช้ก าลังในสังคม ซึ่งเป็นความรุนแรงทางตรง (direct violence) ความขัดแย้งขั้นนี้เป็นระดับ
ความขัดแย้งขั้นสูงสุดจนเกินกว่าที่จะใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งทั้ง ๓ วิธี อันได้แก่ วิธีการป้องกัน วิธีการแก้ไข 
และวิธีการยับยั้งหรือการรักษาระดับไม่ให้ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นได้อีกต่อไป ซึ่งความขัดแย้งระดับนี้ก่อให้เกิด  ความ
รุนแรงและผลเสียอย่างมิอาจประมาณค่าได้ 

จากระดับความขัดแย้งท้ัง ๔ ระดับดังกล่าว จนถึงการเกิดความรุนแรงข้ึน การจัดการกับความขัดแย้งและ
ความรุนแรงจ าเป็นจะต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกัน หากเลือกวิธีการหรือเครื่องมือผิดอาจไม่สามารถแก้ปัญหา     
ความขัดแย้งและความรุนแรงได้ เช่น เมื่อความขัดแย้งอยู่ในระดับรุนแรงแล้ว การเจรจาต่อรอง อาจไม่สามารถ
จัดการความขัดแย้งในขณะนั้นได้ แต่ท าได้เพียงป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นหรือขยายตัว แล้วจึงใช้
มาตรการอื่นๆ ในภายหลัง 



 ๒๐๑ 

(๓) การครอบครองทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียม โดยเฉพาะการครอบครองปัจจัย   
การผลิตซึ่งนายทุนเป็นผู้ครองอ านาจในการซื้อ ในขณะที่คนชนบทและเกษตรกรส่วนใหญ่มี      
ความยากจนและไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะที่ดินท ากินในประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นของ
นายทุนซึ่งเป็นคนส่วนน้อย เพียงประมาณร้อยละ ๑๐ ของประชากรเป็นเจ้าของที่ดินมากกว่าคนละ 
๑๐๐ ไร่ ในขณะที่คนอีกร้อยละ ๙๐ ถือครองที่ดินไม่เกินคนละ ๑ ไร่ นอกจากนี้ ที่ดินประมาณร้อยละ 
๗๐ ถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ เนื่องจากเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ถือครอง
ที่ดินเพ่ือเก็งก าไร  

(๔) การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรม จากความเจริญที่กระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองและ             
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ท าให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
อยู่กับคนเมืองซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของประเทศ โดยกลุ่มประชากร ๑ ใน ๕ ที่มีรายได้สูงสุดของ
ประเทศ มีรายได้รวมกันมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายได้รวมของประชากรทั้งหมด ในขณะที่กลุ่ม
ประชากร ๑ ใน ๕ ที่มีรายได้ต่ าที่สุด มีรายได้รวมกันเพียงร้อยละ ๓.๘๔ ของรายได้รวมทั้งประเทศ
เท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มคนรวยที่สุดมีรายได้มากกว่ากลุ่มคนจนที่สุด ประมาณ ๑๓ เท่า 

(๕) นโยบายและกลไกการจัดการของรัฐไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้
เกิดขึ้นในสังคมได้ โครงสร้างและระบบภาษีไม่สามารถกระจายความมั่งคั่งจากคนรวยไปสู่คนจนได้ 
ท าให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเพ่ิมมากขึ้น ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมีการเติบโตในระดับสูง         
แต่ช่องว่างระหว่างชนชั้นทางสังคมกลับยิ่งห่างมากขึ้น พร้อมๆ กับที่การด าเนินนโยบายรัฐมีสอง
มาตรฐานหรือมากกว่า และกฎหมายที่เอ้ือประโยชน์แก่คนรวย ท าให้ช่องว่างระหว่างชนชั้นทางสังคม
เหล่านี้สร้างความเหลื่อมล้ าในทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน
ของรัฐ เช่น บริการสาธารณสุข และการศึกษา ที่ท าให้ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจยิ่งเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย  

(๖) การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับ
หลักนิติธรรม รากเหง้าของปัญหาด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย โดยกระบวนการยุติธรรม
เป็นปัญหาที่เกิดจากความคับข้องใจ เมื่อระบบการเมืองมีปัญหาและมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลาย
ชุด รวมทั้งมีการรัฐประหารหลายครั้ง ท าให้เกิดความเคลือบแคลงใจในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ยอมรับค าสั่งของคณะปฏิวัติในฐานะผู้ทรงอ านาจรัฐว่าถูกต้อง และบางฝ่ายไม่ยอมรับกติกาสังคมที่มี
อยู่ในการจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้งจึงลุกลามบานปลายและเกิดความรุนแรงขึ้ น ท้ายที่สุดจึง
น าไปสู่กระบวนการตุลาการภิวัฒน์ซึ่งท าให้เป็นที่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ในเวลาต่อมา 

กฎหมายเป็นกลไกการควบคุมทางสังคมที่เป็นทางการซึ่งมีผลต่อการสร้างพฤติกรรม 
หรือควบคุมทางสังคมที่น้อยที่สุด ต่างจากกลไกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลไกที่มีอ านาจมากและมี
อิทธิพลมากกว่ากฎหมาย โดยเป็นกฎเกณฑ์แบบไม่เป็นทางการ เช่น การตั้งข้อรังเกียจทางสังคม 
(social sanction) แต่ในสังคมไทยพบว่า กลไกดังกล่าวยังไม่เข้มแข็งพอที่จะท าให้คนในสังคม
ตระหนัก และเกรงกลัวที่จะท าพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

จากลักษณะทั้ง ๖ ประการดังกล่าว ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเชิงโครงสร้างใน
สังคม ส่งผลให้สังคมไทยมีชนชั้นอยู่ ๒ ชนชั้น ได้แก่ ชนชั้นผู้ปกครองท่ีมีอ านาจทางเศรษฐกิจ     ซึ่ง
เป็นผู้ถือครองปัจจัยการผลิตและมีอ านาจทางการเมือง กับ ชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครอง หรือประชาชนที่
ด้อยโอกาส ในลักษณะของสัมพันธภาพเชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกันนี้ท า
ให้เกิดความขัดแย้งในสังคม แต่ความขัดแย้งเหล่านี้ไม่ปรากฏอาการและไม่แสดงออกถึงความรุนแรง 



 ๒๐๒ 

เพราะสังคมยังคงมีดุลยภาพระหว่างชนชั้นทั้งสองอยู่ เนื่องจากมีโครงสร้างทางสังคมที่ท าหน้าที่ในการ
รักษาสมดุลทางอ านาจในสังคมท่ามกลางพลวัตที่เกิดข้ึนในสังคม  

๓.๓.๑.๒ โครงสร้างทางสังคมที่ท าหน้าที่ในการรักษาสมดุลทางอ านาจในสังคม 
จากปัจจัยที่เป็นรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งข้างต้นเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความขัดแย้งที่รอ
เวลาปะทุในเวลาที่เหมาะสม โดยสังคมมีกลไกที่ช่วยชะลอไม่ให้ความขั ดแย้งแปรเปลี่ยนเป็น      
ความรุนแรง กลไกดังกล่าว คือ  

(๑) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทยๆ และความเชื่อเรื่องบุญกรรม สังคมไทยใน
อดีตมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า (Subject-Political Culture) คือ วัฒนธรรมที่ผู้อยู่ใต้   
การปกครองมักอยู่ในฐานะผู้รอรับผลประโยชน์ทางการเมือง โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเสนอความต้องการของตนเองต่อระบบ โดยเห็นว่าตนเองไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อกลุ่มผู้ปกครอง         
ซึ่งลักษณะเหล่านี้ท าให้กลุ่มผู้อยู่ใต้การปกครองในสังคมไทยไม่มีบทบาทในการเรียกร้องและยอมตาม
อ านาจรัฐ ดังนั้น ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันหรือความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย จึงไม่ปรากฏอาการที่ท า
ให้เกิดการเรียกร้องต่อรัฐซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ท าให้ชนชั้นที่เสียเปรียบไม่ค่อยเรียกร้องหรืออ้าง
สิทธิใด ๆ กับชนชั้นผู้ปกครอง ประกอบกับ ความเชื่อเรื่องบุญกรรมท าให้ประชาชนมีวิธีคิดแบบยอม
จ านน และไม่โต้แย้งต่อความไม่ยุติธรรมทางสังคมในประเด็นต่าง ๆ 

(๒) การเมืองแบบ “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” และการต่อรองอ านาจและ
ผลประโยชน์ที่ลงตัวในกลุ่มชนชั้นน า ในยุคหนึ่งของประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตย
ครึ่งใบ และมีการต่อรองอ านาจและผลประโยชน์ในกลุ่มชนชั้นน า ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่า
ตนเองไม่ใช่เจ้าของอ านาจอย่างแท้จริง เนื่องจากไม่มีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ และไม่มีการรวมตัวกัน
เพ่ือเรียกร้องสิทธิต่างๆ ท าให้การปกครองเป็นเรื่องของการต่อรองอ านาจเฉพาะกลุ่มชนชั้นน า       
ซึ่งประกอบด้วย ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง และกลุ่มนายทุน ซึ่งเป็นไปในลักษณะเอ้ือประโยชน์
ต่อกัน ถึงแม้จะมี ความขัดแย้งและแย่งชิงอ านาจระหว่างทหาร ข้าราชการ นักการเมือง โดยมีนายทุน
เป็นผู้สนับสนุน แต่ความรุนแรงก็ไม่ได้ปะทุขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความขัดแย้งจึงเป็นที่ตกลงกันได้หาก
ผลประโยชน์ลงตัว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นน า (Elite) ไม่ใช่เรื่องของ
ประชาชน 

(๓) บทบาทของรัฐเป็นแบบรัฐสงเคราะห์หรือรัฐจัดการ รัฐยังคงรวมศูนย์อ านาจ
การจัดการ การให้บริการสาธารณะ หรือสวัสดิการสังคม ในขณะที่ประชาชนยังไม่ตระหนักถึง
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ทั้งในระดับปัจเจก และระดับชุมชน บทบาทของรัฐจึงเป็น “ผู้ให้” 
ในขณะที่ประชาชนเป็น “ผู้ขอ” และอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดประเด็นความขัดแย้งที่รุนแรง ซึ่งลักษณะ
เหล่านี้ท าให้ประชาชนที่เดือดร้อนมักรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องต่อรัฐเป็นรายกรณี รัฐก็จะแก้ปัญหาให้ 
และปัญหาก็จะหมดไปเฉพาะกรณีนั้นๆ เช่น การเรียกร้องเรื่องปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร 
ปัญหาราคาน้ ามัน ปัญหาค่าครองชีพ ซึ่งเป็นการเรียกร้องปัญหาในรายกรณี ไม่ได้เป็นการเรียกร้อง
เชิงโครงสร้าง 

โครงสร้างทั้ง ๓ ประการนี้เปรียบเสมือนเสารั้วที่ท าหน้าที่ค้ าจุนโครงสร้างของสังคม
ให้มีดุลยภาพอยู่ได้ โดยไม่ท าให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นขยายตัวไปสู่ความรุนแรง แม้ในอดีตสังคมไทย
จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่มักจะเป็นความขัดแย้งเฉพาะประเด็นหรือรายกรณี ไม่ใช่  
ความขัดแย้งในเชิงของโครงสร้างของระบบ จึงไม่ท าให้ระบบต้องล้มหรือพังทลายลงไป เนื่องจากยังมี
เสารั้วที่ เหลือท าหน้าที่ค้ ายันระบบของสังคมให้สามารถด ารงอยู่ได้ แม้จะคลอนแคลนก็ตาม 



 ๒๐๓ 

นอกจากนี้ สังคมมักมีแนวทางหรือภูมิปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ รวมทั้งยังอาจแก้ไขโดย   
การตกลงกันภายในกลุ่มชนชั้นน าด้วยกันเอง  

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเหล่านี้สามารถสร้างดุลอ านาจในสังคมได้ในช่วงระยะเวลา
หนึ่งเท่านั้น เนื่องจากสังคมมีลักษณะเป็นพลวัต จึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือ กระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและ และการเมือง
แบบประชาธิปไตย ท าให้มีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การกระจายความเจริญและการปรับตัว
สู่ระบอบประชาธิปไตย โดยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงถึงการปรับตัวของสังคมให้สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์ และกระทบต่อ
สมดุลอ านาจทางสังคมที่อาจเหมาะสมในช่วงเวลานั้น แตไม่เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ที่
เจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไป เช่น การพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยซึ่งต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมากขึ้น ท าให้ประชาชนเริ่มเข้ามามีบทบาทส าคัญในฐานะที่เป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตยยิ่งข้ึน การสร้างดุลยภาพแบบเดิมโดยใช้กลไก ๓ ประการข้างต้น จึงไม่สามารถสร้างสมดุลได้
อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป 

เมื่อสังคมไม่สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม เมื่อมีปัจจัยอ่ืนเป็น
ตัวกระตุ้น ประกอบกับกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ด้อยประสิทธิภาพ ความขัดแย้งจึง
ยกระดับไปสู่ความรุนแรง   

๓.๓.๒ ระยะความขัดแย้งปรากฏ (Overt Conflict)  

 เมื่อสังคมพัฒนาสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม ท าให้สังคมไทยเกิดการปรับตัวครั้งส าคัญ อันส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมในสังคม     
และผันแปรความขัดแย้งที่มีอยู่เดิมไปสู่ความรุนแรง หากมีเหตุปัจจัยและตัวกระตุ้นเข้ามาเสริ ม      
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ 

๓.๓.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากการที่ประเทศไทยมี    
การพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบขนานใหญ่ โดยมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ท าให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากเศรษฐกิจ
แบบพ่ึงตนเองไปสู่การเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคม
อุตสาหกรรม เกิดการเคลื่อนย้ายทุน แรงงาน และการกระจายความเจริญไปยังส่วนภูมิภาค           
มีการย้ายฐานการผลิตออกจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดอ่ืนๆ โดยเฉพาะในภาคกลางและภาค
ตะวันออก เช่น การเติบโตของเศรษฐกิจในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern 
Seaboard) แต่การย้ายฐานการผลิตดังกล่าวยังไม่ได้กระจายไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ  

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ชนบทเริ่มมีความส าคัญมากขึ้น และเกิด
การ “สะสมทุน” ในชนบทตามแบบทุนนิยมสมัยใหม่ เช่น ที่ดิน เครื่องจักร และสินค้าทุนอ่ืนๆ รวมทั้ง 
การสะสมทุนผ่าน “การออม” ประเภทต่างๆ เพ่ือระดมทุนไปใช้ในการผลิตที่เป็นผลมาจากขยายตัว
ของโครงการประชานิยม เช่น โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โครงการธนาคารประชาชน โครงการ
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP และโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน (SML) ของรัฐบาล 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ตลอดจนโครงการในลักษณะเดียวกันของรัฐบาลต่อ ๆ มา ซึ่งมีผลต่อ       
การเติบโตของการผลิตในชนบท และเพ่ิมโอกาสการจ้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ประกอบ



 ๒๐๔ 

กับการเพ่ิมรายจ่ายของงบประมาณที่กระจายไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพ่ิมสัดส่วน
ของรายได้นอกภาคเกษตรกรรมของครัวเรือนทั่วประเทศที่สูงถึงร้อยละ ๖๐ ของรายได้รวมของ
ครัวเรือน โดยเฉพาะ สัดส่วนรายได้นอกภาคเกษตรกรรมของครัวเรือนในภาคตะวันออกฉียงเหนือนั้น
สูงถึงร้อยละ ๘๐ ของรายได้รวมของครัวเรือน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ “การสะสมทุน”  
ในชนบท และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจชนบทเป็นอันมาก  

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเหล่านี้ท าให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้มาก
ขึ้นในทางเศรษฐกิจ ความรู้สึกที่ประชาชนต้องการความเท่าเทียมท าให้เ กิดส านึกความเป็น 
“พลเมือง” มากกว่าเป็นผู้ใต้ปกครองที่รอค าสั่งจากรัฐเพียงฝ่ายเดียว อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้าที่มีอยู่แต่เดิม และโครงสร้างประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ รวมถึงการเปลี่ยน
บทบาทรัฐ แบบรัฐจัดการหรือรัฐสงเคราะห์มาเป็นการจัดการแบบรัฐสวัสดิการ (Welfare State)     
ซึ่งมองว่าสิ่งที่รัฐให้เป็นสิทธิอันพึงได้ของประชาชนมากกว่าการสงเคราะห์  

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจดังกล่าวท าให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคทุนนิยม
อย่างเต็มรูปแบบ ก่อให้เกิด “กลุ่มทุนใหม่” เช่น ธุรกิจกลุ่มโทรคมนาคม สื่อสารมวลชน และบันเทิง 
ซึ่งมีการขยายตัวมากกว่า “กลุ่มทุนเก่า” เช่น กลุ่มธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจค้าปลีก 
และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส าคัญ เช่น ปูนซีเมนต์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งถือครองอ านาจทางเศรษฐกิจ 
และการเมืองการปกครองเดิม นอกจากนี้ การที่ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ท าให้มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรมากขึ้น ท าให้วัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้าค่อย ๆ เลือน
หายไป และเกิดวัฒนธรรมแบบ “ปัจเจกชน” หรือแนวคิดแบบ “เสรีนิยม” ที่บุคคลมีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้โดยไม่ร้องขอ หรือเป็นผู้รอรับจากฝ่ายรัฐ 

๓.๓.๒.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเกิดขึ้นสืบเนื่อง
จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕๔๐๘ และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ที่มาจากการรับฟังเสียงของประชาชนโดยถือได้ว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”    อย่างแท้จริง 
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้มีการปฏิรูปการเมืองเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปกครองและการตรวจสอบอ านาจรัฐเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในระบอบการเมือง 
โดยให้มีวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง มีองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงการปรับปรุง
โครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ พร้อมกับมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน รวมทั้ง รับรองสิทธิความเป็นพลเมือง ท าให้เกิดแนวคิด “ความเป็นพลเมือง” ว่าประชาชน
เป็นเจ้าของอ านาจทางการเมือง ท าให้การปกครองแบบรวมศูนย์ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนไปสู่การกระจาย
อ านาจมากข้ึน ประชาชนและชุมชนเริ่มมีบทบาททางการเมืองและตระหนักในความเท่าเทียมกันมาก
ขึ้น ท าให้วัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้าและรัฐแบบสงเคราะห์เกิดการสั่นคลอน  และท าให้ปัญหารากเหง้า

                                                 

  ๔๐๘ เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ เกิดจากประชาชนส่วนหนึ่งออกมา
เคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลที่สืบทอดอ านาจมาจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) หลังจากนั้นชนช้ัน
กลางมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น และต้องการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ลดอ านาจของระบอบ   
อ ามาตยาธิปไตยและทหารที่มักแทรกแซงการเมืองด้วยการรัฐประหาร โดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจาก
การเลือกตั้ง ประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นประธานรัฐสภา และลดอ านาจวุฒิสมาชิก จนเกิดกระแสการปฏิรูป
การเมือง อันน าไปสู่การเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญและเกิดสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้น 



 ๒๐๕ 

ความขัดแย้งที่แต่เดิมไม่ปรากฏอาการ เริ่มแสดงอาการชัดเจนขึ้น และก้าวเข้าสู่ความขัดแย้งระดับ
ปรากฏ ด้วยเหตุดังกล่าว คอป. จึงถือเอารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ
การศึกษาสาเหตุและรากเหง้าที่น าไปสู่ความรุนแรงในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓  

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ         
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ
และรับรู้ถึงสิทธิความเป็นพลเมืองของตนได้มากขึ้น จึงเกิดปรากฏการณ์การเรียกร้องสิทธิต่างๆ     
จากรัฐ และเกิดการรวมกลุ่มในลักษณะของ “ประชาชนระดับรากหญ้า” ที่ตื่นตัวและต้องการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในลักษณะของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง (Political Movement) มากยิ่งขึ้น 

กลุ่มทุนใหม่และประชาชนระดับรากหญ้าได้มีการเชื่อมโยงระหว่างกันโดยผ่าน       
การน าเสนอนโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มรากหญ้า
และอาศัยประชาชนกลุ่มรากหญ้าเป็นฐานเสียงส าคัญ เพ่ือให้กลุ่มทุนใหม่ได้มาซึ่งอ านาจรัฐ (กลุ่มทุน
ใหม่ให้ประชานิยมแก่รากหญ้า รากหญ้าตอบแทนด้วยคะแนนเสียง) การเชื่อมโยงดังกล่าวท าให้กลุ่ม
ทุนใหม่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๔๔๐๙ และได้จัดตั้งรัฐบาลในการบริหารประเทศ๔๑๐    
ซึ่งแสดงถึงการเข้ามามีอ านาจรัฐแบบเต็มตัว และเมื่อเข้ามาบริหารประเทศแล้วจึงได้มีการน าเสนอ
นโยบายประชานิยม๔๑๑ อย่างเต็มที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนรากหญ้าในฐานะที่เป็น
                                                 

๔๐๙ เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลใช้บังคับและเมื่อใกล้จะมีการเลือกตั้ง
ใหม่ได้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มการเมืองต่างๆ รวมทั้งการจัดตั้งพรรคไทยรักไทย โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  
เป็นผู้ก่อตั้ง และมีผู้เข้าร่วมและสนับสนุนพรรคการเมืองที่เป็นนักธุรกิจ นักการเมือง ข้าราชการ และบุคคลจาก
หลากหลายอาชีพที่ได้รับการยอมรับในสังคม รวมทั้งมีกระบวนการก าหนดนโยบายโดยการท าวิจัย ส ารวจ      
ความคิดเห็น และเน้นการตลาด ซึ่งเป็นมิติใหม่ของพรรคการเมืองที่น าแนวคิดการบริหารจัดการ มาใช้น าในการหา
เสียงทางการเมือง ในขณะที่พรรคการเมืองเดิมหรือพรรคการเมืองอื่นมีการปรับตัวเพื่อรองรับกลไกหรือกติการใหม่
ตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งได้ไม่ดีเท่ากับพรรคไทยรักไทย 

๔๑๐ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พรรคไทยรักไทยได้ชูนโยบาย 
“คิดใหม่ ท าใหม่” ในขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาลเดิมได้ชูนโยบาย “ไม่เลือกเรา 
เขามาแน่”  แต่ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคไทยรักไทยได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย และเป็นผู้น าในการจัดตั้ง
รัฐบาลผสม โดยมี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้จัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ โดยยุบรวมพรรคการเมืองที่มีขนาดเล็กกว่า               
เช่น พรรคความหวังใหม่ พรรคเสรีธรรม เข้าด้วยกันท าให้พรรคไทยรักไทยมีเสียงในสภาจ านวน ๒๙๔ เสียง ต่อมา
ภายหลัง มีการยุบรวมพรรคชาติพัฒนาเข้าด้วยอีกท าให้พรรคไทยรักไทยมี ส .ส. ๓๑๙ คน เมื่อไปรวมกับ
พรรคชาติไทย ๒๔ คน และพรรคความหวังใหม่ท่ีเหลืออีก ๑ คน ท าให้ฝ่ายรัฐบาลมีเสียงในสภามากถึง ๓๔๔ เสียง 
คุมอ านาจอย่างเบ็ดเสร็จ ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นฝ่ายค้าน มี ส.ส. เพียง ๑๒๘ คน ในการมีเสียงเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎร ท าให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ถูกกล่าวหาว่าเป็น “เผด็จการรัฐสภา” หรือ “เผด็จการ
เสียงข้างมาก” ในการออกกฎหมายและบริหารประเทศในเวลาต่อมา ขณะที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กร
อื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงวุฒิสภาไม่สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลได้อย่ างเต็มที่เนื่องจากปัญหาการ
แทรกแซงทางการเมือง  โดยเฉพาะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการตรวจสอบ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
ในคดีตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดตามรัฐธรรมนูญ 

๔๑๑ รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้น านโยบายประชานิยมที่ในการหาเสียงมาแปลงเป็นนโยบายรัฐบาล 
และมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง เช่น การพักหนี้เกษตรกรรายย่อย การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน โครงการ ๓๐ บาทรักษา
ทุกโรค และโครงการเอื้ออาทร เป็นต้น รวมทั้งน ารูปแบบวิธีการทางองค์กรธุรกิจมาใช้ในบริหารราชการ เช่น      
การก าหนดให้มีผู้ว่าซีอีโอ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น  



 ๒๐๖ 

ฐานคะแนนเสียงส าคัญที่ท าให้ได้รับชัยชนะและน าไปสู่การสร้างความนิยมและศรัทธาในตัวผู้น าจาก
การด าเนินนโยบายและแนวทางในการบริหารดังกล่าว 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้ประชาชนในสังคมหรือ             
กลุ่มผู้อยู่ใต้ปกครองเดิมเกิดความรู้สึกถึงความเท่าเทียมและรู้ถึงสิทธิความเป็นพลเมือง รวมทั้งมี    
การเรียกร้องสิทธิต่างๆ ที่พึงได้จากรัฐ และยังน าไปสู่การเกิด “กลุ่มทุนใหม่” ซึ่งมีความขัดแย้งกับ 
“กลุ่มทุนเก่า” เกิด “แนวคิดแบบเสรีนิยมและแนวคิดความเป็นพลเมือง” ซึ่งตรงข้ามกับ “วัฒนธรรม
แบบไพร่ฟ้า” เกิด “ประชาชนระดับรากหญ้า” ซึ่งขัดแย้งกับ “ชนชั้นน า” เหล่านี้ท าให้สังคมเกิด       
ความขัดแย้งและการต่อสู้แย่งชิงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และชนชั้นทางสังคม  

อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นภาวะการปรับตัวทางสังคม ซึ่งสร้าง                
ความเท่าเทียมกันทางสังคม และความเป็นพลเมือง ที่เหมาะสมกับสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ในขณะที่
ความเชื่อในวัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้ายังคงมีอยู่ จึงเกิดการปะทะกันระหว่างความเชื่อดังกล่าวเป็นระยะๆ  

ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ท าให้เกิด
การชะงักงันในการพัฒนาอยู่ระยะหนึ่ง ช่วงเวลาดังกล่าวท าให้กลุ่มทุนใหม่ภายใต้การสนับสนุนของ
ประชาชนรากหญ้าเข้ามามีอ านาจในการบริหารประเทศ และด าเนินนโยบายประชานิยม จนเกิด
ระบอบทักษิโณมิกส์ มีปัญหาการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายอย่างกว้างขวาง รวมถึงการเกิดคดีซุกหุ้น 
กระแสความไม่พอใจรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ก่อให้เกิด “กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย” ขึ้น และใช้ประเด็นเหล่านี้เรียกร้อง อันน าไปสู่การสร้างปมความขัดแย้งที่รุนแรงและ
เรื้อรัง 

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารส่งผลให้มีผู้ที่เข้ามาเป็นสื่อมวลชนที่เป็นสื่อ
ทางเลือก เช่น เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และวิทยุชุมชน เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะท าได้ง่าย ลงทุน
น้อย ซึ่งสื่อทางเลือกเหล่านี้บางช่องทางเป็นสื่อมวลชนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่ม
การเมืองหรือเป็นผู้สนับสนุนทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อันน าไปสู่ข้อกล่าวหาที่ว่าการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารนั้นไม่ใช่การเสนอข่าวของ “สื่อแท้” แต่เป็น “สื่อเทียม” ซึ่งเป็น “สื่อการเมือง” ที่
สร้างความสับสนแก่ประชาชนทั่วไปในฐานะผู้รับข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ พัฒนาการของ “สื่อใหม่” 
ที่เป็นเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ส่งผลให้ประชาชนมีช่องทางในการสื่อสารแบบสองทาง 
(Two-Way Communication) อย่างเสรี  ประชาชนทั่วไปจึงสามารถเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสาร 
หรือเรียกได้ว่าเป็น “สื่อบุคคล” ซึ่ง “สื่อบุคคล” เหล่านี้ถูกน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการเมืองของ
กลุ่มการเมืองหรือผู้สนับสนุนทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นกัน  

เมื่อความขัดแย้งเริ่มปรากฏขึ้น สื่อมวลชนเป็นปัจจัยกระตุ้น ตลอดจนขยายระดับ
ความรุนแรงของความขัดแย้ง เนื่องจากสื่อกระแสหลักเป็นสื่อที่ควบคุมโดยรัฐ ท าให้ข้อมูลที่น าเสนอสู่
สาธารณะเป็นข้อมูลด้านเดียวที่สนับสนุนภาครัฐ ในขณะที่ประเด็นทางลบของรัฐบาลไม่ถูกน าเสนอ 
ลักษณะเช่นนี้จึงเอ้ือให้ “สื่อการเมือง” ท าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องของฝ่ายต่างๆ ใน
ลักษณะของการสร้างภาพเสมือนจริงทางโทรทัศน์ (Reality Show/Reality TV) ซึ่งสืบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท าให้ประชาชนผู้ที่รับสื่อสามารถมีส่วนร่วมเป็นผู้แสดงและเป็นผู้ให้ข่าว
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งข้อความสั้นแสดงความคิดเห็น (sms) ซึ่งมีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบ
สองทาง ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับสื่อได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม
ขนานใหญ่ในทุกระดับ กระบวนการเหล่านี้ท าให้ผู้รับสื่อที่เดิมรับสื่อเพียงฝ่ายเดียวปรับเปลี่ยนบทบาท



 ๒๐๗ 

มาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ทั้งสองทาง คือ เป็นผู้รับและผู้ส่ง นอกจากนี้ยังมีสื่อทางเลือกและ
สื่อบุคคล เช่น Social Network วิทยุชุมชน ที่รัฐไม่สามารถควบคุมได้ โดยอาจเป็นสื่อที่เลือกข้างทาง
การเมือง 

ปัจจัยดังกล่าวได้กระตุ้นให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างออกไป โดยยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็น
ตัวกระตุ้นและแปรเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความรุนแรงซึ่งจะได้กล่าวต่อไป 

๓.๓.๓ ระยะความขัดแย้งในระดับการช่วงชิงอ านาจ (Power Struggle) และการเกิด
ความรุนแรง (violence) 

เมื่อความขัดแย้งปรากฏ ได้เกิดสองกลุ่มที่ เป็นปรปักษ์กันอย่างชัดเจนเข้ามาช่วงชิง
อ านาจรัฐ ในระยะที่ความขัดแย้งเข้าสู่ขั้นของการช่วงชิงอ านาจและแปรเปลี่ยนเป็นความรุนแรง ได้มี
ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้แปรเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่ความรุนแรงหลายประการ ดังนี้ 

๓.๓.๓.๑ ความเข้าใจระบบประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน หลังจากเกิดความขัดแย้ง
ในสังคมในลักษณะแบ่งสี สังคมได้แบ่งกลุ่มออกเป็น ๒ กลุ่มอย่างชัดเจน ความขัดแย้งประเด็นหนึ่งที่
ทั้งสองกลุ่มหยิบยกข้ึนกล่าวถึงคือ ความเข้าใจและการรับรู้ระบบประชาธิปไตยที่แตกต่างกันของทั้ง
สองกลุ่ม อันได้แก่  

(๑) กลุ่มท่ีเชื่อว่ามีประชาธิปไตยแบบที่จับต้องได้ โดยมองว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่อง
ของเสียงข้างมาก มีนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ ซึ่งเห็นว่าถ้าได้รับเลือกตั้งจะมี
อ านาจสิทธิขาดในการบริหารประเทศ ได้แก่ “กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.)”๔๑๒ ที่เชื่อว่า รัฐบาลต้องมีนโยบายที่ตอบสนองความต้องการประชาชนรากหญ้า ส่งผลให้เกิด
รัฐบาลเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้ง และอ้างสิทธิการเป็นตัวแทนของประชาชนอันเป็น
ความชอบธรรมตามหลักการเสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตย แม้จะมีการคอร์รัปชั่นบ้างก็ตาม 

(๒) กลุ่มท่ีเชื่อว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของความโปร่งใส และการถูกตรวจสอบ 
ความเชื่อที่แตกต่างของกลุ่มทั้งสองดังกล่าว ท าให้การน าประชาธิปไตยไปใช้มี

ความแตกต่างกัน ได้แก่ “พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย๔๑๓” มีความเชื่อว่าประชาธิปไตย 
                                                 

๔๑๒ ๑. เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ มีการจัดตั้ง “เวทีประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการ” ชุมนุมใหญ่ที่สนามหลวง 
และมีการจัดตั้ง “องค์กรแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปก.)” ขึ้น เพื่อขับไล่คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งชาติ (คมช.)  

๒. ภายหลังผลประชามติสว่นใหญ่เห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ
การ (นปก.) ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)” เพื่อท าหน้าที่
เคลื่อนไหวทางการเมืองต่อ โดยใช้สัญลักษณ์ “เสื้อแดง” ชุมนุมทางการเมือง โดยมีประชาชนจ านวนมากเข้าร่วม  
ทั้งจากประชาชนที่นิยม พ .ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นโยบายพรรคไทยรักไทยโดยทั่วไปและ
ประชาชนท่ีมีจุดยืนต่อต้านการรัฐประหาร โดยมีแกนน าภาคประชาชนและแกนน าจากสมาชิกพรรคไทยรักไทยเดิม 
เป็นแกนน าการเคลื่อนไหว 

๓. หลังจากการสลายการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๒ นปช. ได้สรุปบทเรียนการเคลื่อนไหว โดยปรับ
โครงสร้างองค์กรใหม่ เป็น “แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดงทั้งแผ่นดิน” เพื่อ    
การด าเนินงานและการเคลื่อนไหวที่เป็นเอกภาพยิ่งขึ้น มีการจัดตั้ง โรงเรียน นปช . อบรมผู้ปฏิบัติงานในระดับ
จังหวัด และมีการฝึกการ์ด นปช. อย่างเป็นระบบ  

๔๑๓ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้จัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรขึ้นในพื้นที่สาธารณะและถ่ายทอดรายการ
ออกสื่อในเครือผู้จัดการ ท้ังวิทยุ โทรทัศน์และเว็บไซต์ โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนที่ไม่พอใจ พ .ต.ท.ทักษิณ 



 ๒๐๘ 

ที่ถูกต้อง ต้องมีความชอบธรรม ปราศจากการคอร์รัปชั่น มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และผู้มีอ านาจ
รัฐต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบตลอดเวลา (Accountability) หลักการนี้น าไปสู่ความต้องการในการ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล การมีฐานความเชื่อที่ต่างกันเช่นนี้เป็นการเลือกมองประชาธิปไตย
เฉพาะส่วนที่ตรงกับความเห็นของฝ่ายตน ซึ่งเป็นความจริงเพียงส่วนเดียว และปฏิเสธความจริงของ
ฝ่ายตรงข้าม ท าให้หาจุดร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ยาก และพัฒนาไปสู่ความรุนแรงได้ในที่สุด 

๓.๓.๓.๒ การขยายตัวของสื่อการเมืองและสื่อบุคคล ที่มีบทบาทในการเผยแพร่
ข้อมูล ตลอดจนความคิดเห็นเฉพาะในส่วนที่สนับสนุนฝ่ายตนและต่อต้านฝ่ายตรงข้าม สื่อเหล่านี้รัฐไม่
สามารถควบคุมได้ โดยสื่อแต่ละฝ่ายจะท าหน้าที่ผลิตและขยายภาพความดีของฝ่ายตนให้ใหญ่กว่า
ปกติ แต่ลดขนาดภาพความผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของฝ่ายตนให้เล็กกว่าปกติ ในขณะเดียวกันก็
ลดขนาดภาพความดีของฝ่ายตรงข้ามให้เล็กกว่าปกติ และขยายภาพความผิดพลาดของฝ่ายตรงข้าม
ให้ใหญ่กว่าปกติ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อการเมืองและสื่อบุคคลเหล่านี้ เป็นการเผยแพร่
ข้อมูลโดยที่ไม่มีกลไกกลั่นกรองหรือตรวจสอบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือการตรวจสอบควบคุม
กันเอง ดังนั้น การเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) หรือการเผยแพร่
ถ้อยค าที่ท าให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) จึงท าได้ง่าย และข้อมูลเหล่านั้นก็ถูกน าไปเผยแพร่
ซ้ าในวงกว้างโดยการส่งข้อมูลต่อๆ กัน (Sharing) ผ่านสื่อบุคคลทั้งที่เป็นเครือข่ายสังคม และเว็บ
บอร์ดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

เมื่อมีสื่อทางเลือกที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้โดยเสรีเกิดขึ้น ก็ท าให้ข้อมูลที่
ไม่เคยถูกเผยแพร่ กลับถูกน ามาเปิดเผย และแพร่กระจายไปในวงกว้างได้ง่าย โดยที่รัฐบาลไม่สามารถ
แทรกแซงหรือควบคุมได้มากนัก หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่ปลอดจากรัฐ ประชาชน
สามารถเลือกรับหรือไม่รับเนื้อหาข้อมูลข่าวสารตามที่ตนต้องการได้โดยเสรี ซึ่งกลุ่มเคลื่อนไหวทาง
การเมืองที่มุ่งประสงค์ให้เกิดความรุนแรงก็อาศัยความอยากรู้อยากเห็นข้อมูลข่าวสารที่เคยถูกปิดกั้น
จากภาครัฐมาใช้เพ่ือโฆษณาชวนเชื่อ หรือปลุกระดมด้วยเช่นกัน 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

ชินวัตร จ านวนมาก ท าให้เกิดแนวร่วมต่อต้าน “ระบอบทักษิณ” และจัดตั้ง “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย”
ขึ้นในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนต่าง ๆ เพื่อเรียกร้องให้ พ .ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ลาออกจากต าแหน่ง และเปิดโปงความไม่ชอบธรรมและวาระซ่อนเร้นของรัฐบาล จากปมปัญหาพฤติกรรมการซุกหุ้น
รอบ ๒ ในการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรช่ันกว่า ๗๓,๐๐๐ ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย         
และข้อกล่าวหาพฤติการณ์ที่กระทบกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การคอร์รัปช่ันเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน 
ซึ่งท าให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล โดยการน าของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และใช้สัญลักษณ์      
“เสื้อเหลือง” ในการชุมนุม 



 ๒๐๙ 

๓.๓.๓.๓ การรัฐประหารเม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๔๙๔๑๔  ๒๕๔๙ คณะปฏิรูป
การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ได้กระท าการ 
“รัฐประหาร” ยึดอ านาจการปกครองของรัฐบาลที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
รักษาการ ในระหว่างที่เดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยมี พล .อ. สนธิ บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการ
ทหารบกเป็นหัวหน้า  

แม้การรัฐประหารดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนบางส่วน โดยเฉพาะ
ในกรุงเทพมหานครที่เบื่อหน่ายต่อปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง อันเนื่องมาจากการบริหาร
ราชการของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร และการเลือกตั้งที่ผ่านมา โดยไม่เห็นหนทางอ่ืนที่จะแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แต่การรัฐประหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรง ทั้งนี้เพราะสังคม
มีความเชื่อว่าการรัฐประหารเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติและไม่เป็นไปตามระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งท าให้เกิดการไม่ยอมรับขึ้น แม้ว่าจะมีข้ออ้างว่าหากไม่ท าการรัฐประหารอาจเกิด
ความรุนแรงที่มีความรุนแรงและความเสียหายมากกว่าก็ตาม ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความ
รุนแรงเพ่ือหยุดยั้งความรุนแรงซึ่งก็เป็นการสร้างความรุนแรงอยู่ดี อีกทั้งยังน าไปสู่การตั้งข้อสงสัยต่อ
ความเป็นนิติรัฐของประเทศ จากบทบาทของทหารที่เข้ามาแทรกแซงการเมืองในประเทศไทย     
อย่างชัดเจน อันส่งผลลบต่อพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย 

 

 

 

 

                                                 
๔๑๔ ๑.คณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ได้

ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ส่งผลให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดเก่า
ถูกยกเลิก และได้ตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่จ านวน ๙ คน นอกจากนี้ยังได้ออกประกาศคณะปฏิวัติและ
ค าสั่งทั้งสิ้น ๓๗ ฉบับ รวมถึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขึ้นใหม่จ านวน ๕ คน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ านวน ๙ คน และคณะกรรมการตรวจสอบ   
การกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) จ านวน ๑๒ คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อตรวจสอบ
ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

๒. คปค. ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และจัดตั้ง
รัฐบาลช่ัวคราวขึ้นโดยมีพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรี โดยได้เปลี่ยนช่ือ คปค . เป็นคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) และแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๔๙ สนช. ได้ผ่านกฎหมายถึง ๗๐ ฉบับ ซึ่งบางฉบับมผีลเป็นการเพิ่มอ านาจให้แก่ทหาร เช่น พระราชบัญญัติจัด
ระเบียบข้าราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อป้องกันไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงกองทัพ 
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ .ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้บทบาทและอ านาจอย่างกว้างขวางแก่  
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่มีกองทัพบกเป็นแกนน า  และกฎหมายอื่น ๆ ซึ่ง
ยังคงใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบัน 



 ๒๑๐ 

๓.๓.๓.๔ ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรม (Rule of Law) ของประเทศไทย 
จากกรณีค าวินิจฉัยคดี “ซุกหุ้น” ๔๑๕ ของศาลรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
๒ คน ลงมติว่าคดีดังกล่าวไม่อยู่ในอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ ผนวกกับการลงมติของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญอีก ๖ คนที่วินิจฉัยว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้กระท าผิดในข้อกล่าวหา “ซุกหุ้น”    
ท าให้ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ต่อไป และเป็นเหตุการณ์ส าคัญที่
สนับสนุนให้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศ๔๑๖ 

  ตลอดจนกรณีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ประกาศคปค.) ฉบับที่ ๒๗๔๑๗ ที่เพ่ิมโทษเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ

                                                 
๔๑๕ คดีนี้เป็นคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยื่นค าร้องต่อศาล

รัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยช้ีขาด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙๕ กรณี พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน และเอกสาร อันประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ 
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ในช่วงที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล 
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี  

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อ้างว่าการไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเพราะตนและภริยามีทรัพย์สินมาก 
ยากแก่การกรอกแบบฟอร์ม และเกิดจากความไม่รู้ และไม่เข้าใจในแบบฟอร์มและค าอธิบายการกรอกตาม
หลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. และได้ยืนยันว่าเป็นเพราะความบกพร่องมิใช่ความจงใจ  ในขณะที่คุณหญิงพจมาน ชินวัตร 
ให้การว่า การแสดงรายการทรัพย์สินของตนนั้นได้ให้เลขานุการส่วนตัวเป็นผู้จัดท า โดยตนไม่ทราบว่าเลขานุการ
ไม่ได้แจ้งหุ้นเหล่านั้นไว้ในบัญชี 

๔๑๖ อย่างไรก็ตาม มีการวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจาก มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวน ๗ คน ได้วินิจฉัยว่า 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ท าการซุกหุ้นจริง ในขณะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวนเพียง ๖ คน วินิจฉัยว่า พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้กระท าผิดในข้อกล่าวหา แต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับน าเอาคะแนนเสียงอีก ๒ เสียงของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่เคยลงมติว่าคดีไม่อยู่ในอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้วินิจฉัยช้ีขาดในเนื้อหาของคดีเข้าไป
บวกรวมกับคะแนนเสียง ๖ เสียงที่วินิจฉัยว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้กระท าผิดในข้อกล่าวหาว่า แล้วศาล
รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยช้ีขาดยกฟ้อง เป็นการปฏิบัติที่ผิดหลักกฎหมายโดยแท้ ซึ่งในการวินิจฉัยคดีไม่ว่าของศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลใด ๆ ก็ตาม ศาลต้องตั้งประเด็นประการแรกว่าคดีที่ศาลจะวินิจฉัยช้ีขาดนั้นอยู่ในอ านาจของ
ศาลหรือไม่ อันเป็นประเด็นในเรื่องเง่ือนไขให้อ านาจด าเนินคดี (Prerequisite for Prosecution) ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่
ต้องพิจารณาก่อน (Prerequisite) และหากศาลเห็นว่าคดีอยู่ในอ านาจของศาลแล้ว ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปคือ 
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อันเป็นประเด็นในเนื้อหาของคดี 

๔๑๗
 ประกาศ คปค. ฉบับที่ ๒๗ ก าหนดให้กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองยังคงบังคับใช้ต่อไป และ

ก าหนดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีก าหนด ๕ ปี อันเป็นการก าหนดโทษใหม่
เพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจาก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑ ก าหนดเพียงว่า
หากพรรคการเมืองใดถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรค ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่
ถูกยุบ ไม่อาจจัดตั้งหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมอืงใหม่ หรือไม่อาจเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองอื่น
ใดได้ภายใน ๕ ปีนับแต่วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองเท่านั้น และโดยหลักแล้วหากไม่มีการก าหนด
เป็นอย่างอื่น กฎหมายย่อมมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ีประกาศกฎหมายฉบับน้ัน การใช้กฎหมายย้อนหลังไปเป็นผลร้าย
แก่บุคคลไม่สามารถท าได้ เพราะบุคคลจ าเป็นที่จะต้องทราบผลร้ายจากการกระท าของตนในขณะที่กระท าการนั้น 
แต่ประกาศ คปค. ฉบับดังกล่าวกลับก าหนดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคหากพบว่ามี        
การกระท าต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑ แม้ว่าจะเป็นการ
กระท าก่อนที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับก็ตาม (ศาลรัฐธรรมนูญได้น าประกาศฉบับดังกล่าวมาวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิ
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า             
ในค าวินิจฉัยท่ี ๑-๒/๒๕๕๐ และค าวินิจฉัยท่ี ๓-๕/๒๕๕๐) 



 ๒๑๑ 

กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบ และ ประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ขึ้นมาท าหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตที่
เกิดข้ึนในช่วงรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งท าให้เกิดการโต้เถียงในสังคมเกี่ยวกับความชอบธรรม
ของคณะรัฐประหาร ความชอบธรรมในการออกกฎหมายย้อนหลัง การตั้งบุคคลที่มีลักษณะเป็น
ปฏิปักษ์มาสอบสวน และการนิรโทษกรรมตามมาตรา ๓๐๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ระบุว่า ให้การกระท าใดๆ ที่รับรองตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๙ ชอบด้วยกฎหมาย
และรัฐธรรมนูญ  

นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีปัญหาอ่ืนๆ เช่น กรณีการฆ่าตัดตอนในการด าเนินนโยบาย
ประกาศสงครามยาเสพติด๔๑๘ การแทรกแซงองค์กรอิสระ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) ของฝ่ายบริหาร๔๑๙ และการที่เจ้าพนักงานที่ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทาง
วินัยในการใช้อ านาจตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘      
ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงเกี่ยวกับความสอดคล้องกับ หลักนิติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง๔๒๐ 

ข้อถกเถียงเรื่องหลักนิติธรรมในสังคมไทยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่นักกฎหมาย
ยอมรับประกาศคณะปฏิวัติในฐานะกฎหมาย เนื่องจากสังคมมีการพัฒนาแนวคิดที่ว่ากฎหมายคือ
ค าสั่งของผู้มีอ านาจ เมื่อใครมีอ านาจรัฐจะสั่งอย่างไรก็ได้ ทั้งๆ ที่กฎหมายต้องมีเนื้อหาสาระที่เป็น
ธรรมตามธรรมชาติ ปกป้องผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ และมีกระบวนการออกกฎหมายที่ชอบธรรม 
มิใช่แค่ค าสั่งของผู้มีอ านาจ อีกทั้งกฎหมายต้องเป็นใหญ่เหนือกฎที่คนๆ เดียวเขียนขึ้น หรือกฎหมู่ที่
คนตั้งขึ้น และมิใช่แค่เพียงกฎเกณฑ์ที ่ออกโดยรัฐาธิปัตย์เพื ่อใช้บังคับ เพราะหากเป็นเช่นนั ้น        

                                                 
๔๑๘ รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดอย่างรุนแรง สามารถท าลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด 

และควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด แต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพราะท าให้มีผู้เสียชีวิตกว่า ๒,๐๐๐ ราย       
จากการฆ่าตัดตอนเพื่อไม่ให้สืบสวนไปถึงผู้บงการรายใหญ่ และเป็นการตัดตอนกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ยังมี       
การวิสามัญฆาตกรรมผู้บริสุทธ์ิและมิได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

๔๑๙ รัฐบาลมีนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เข้าตลาดหลักทรัพย์และขายหุ้นบางส่วนให้เอกชน เพื่อด าเนิน
ตามนโยบายการเปิดเสรีทางการลงทุนและการค้าตามกระแสโลกาภิวัตน์ ดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
ประเทศเพิ่มขึ้น ท าให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโต เพื่อจะลดรายจ่ายของรัฐบาลในการต้องไปกู้หรือค้ าประกันให้
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ และรัฐวิสาหกิจจะได้ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลได้
ผลักดันให้มีการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจนี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเด็น เช่น การผลักดันให้มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ที่มีผลก าไรดีอยู่แล้ว ทั้งที่รัฐบาลให้เหตุผลว่าเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรเลือกแปรรูป
รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนและการบริหารงานไม่ค่อยมีประสทิธิภาพมากกว่า นอกจากน้ี ยังมีการกระจายหุ้นที่ไม่เป็นธรรม 
เนื่องจากภายหลังการเปิดจองเพียง ๑ นาที ปรากฏว่าหุ้นที่เตรียมจัดสรรให้ประชาชนทั่วไปถูกจองหมดแล้ว  โดย
ปรากฏว่าคนไทยที่ได้สิทธิซื้อหุ้นจองมากที่สุด ๒๐ อันดับแรกล้วนเป็นตระกูลนักการเมืองที่มีอ านาจในรัฐบาล 

อย่างไรก็ดี ส าหรับกรณีการแปรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษา
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๕/๒๕๔๙ ให้พระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท กฟผ. จ ากัด 
(มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต           
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

๔๒๐
 แม้จะมเีงื่อนไขว่าต้องเป็นการกระท าท่ีสุจรติ ไมเ่ลือกปฏบิัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกวา่

กรณีจ าเป็น แต่เมื่อมีการน ามาตรการตามพระราชก าหนดดังกลา่วมาใช้ ก็ส่งผลให้เจ้าหนา้ที่เลือกใช้วิธีการที่รุนแรง
ต่อผู้ชุมนุมได้ เนื่องจากความไม่ชดัเจนในการตีความค าว่า “สมควรแก่เหต”ุ หรือ “กรณีจ าเป็น” 



 ๒๑๒ 

นักกฎหมายก็จะรับไปใช้โดยไม่สนใจว่ากฎหมายที่ออกมามีเนื้อหาชอบธรรมหรือไม่ กฎหมายจึง
กลายเป็นเครื่องมือของผู้ที่มีอาวุธ หรือกลุ่มทุนนิยม ถ้ากฎหมายออกมาเอ้ือเศรษฐกิจเชิงทุนนิยม    
นักกฎหมายจะกลายสภาพเป็นเครื่องมือรับใช้กลุ่มทุนโดยไม่รู้ตัว 

๓.๓.๓.๕ ตุลาการภิวัฒน์๔๒๑ เมื่อโครงสร้างการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายบริหารกับ
ฝ่ายนิติบัญัญัติเสียดุลไป กล่าวคือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นฝ่ายเดียวกัน เนื่องจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีและมาจากพรรคเดียวกัน ฝ่ายตุลาการจึง
เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการถ่วงดุลอ านาจ ท าให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ไม่ยอมรับกลไก
ของกระบวนการยุติธรรม และน าไปสู่การโจมตีบทบาทดังกล่าว ท าให้สังคมมีสภาพที่เสมือนหนึ่งขาด
ผู้รักษากติกาที่เป็นกลางในสถานการณ์ความขัดแย้งเช่นนี้ 

๓.๓.๓.๖ การแทรกแซงองค์กรอิสระ ซึ่งมีท าหน้าที่เป็นกลไกตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา กลับไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร องค์กรอิสระต่างๆ ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง๔๒๒ ท าให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่โปร่งใสและไม่เป็น

                                                 
๔๒๑ กรณีตัวอย่างของตุลาการภิวัฒน์ได้แก่ 

๑. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ตัดสินยุบพรรคการเมือง ๔ พรรค คือ  พรรคไทย
รักไทย พรรคแผ่นดินไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า โดยเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคทั้ง ๔ พรรคเป็นเวลา ๕ ปีตามประกาศ คปค. ที่ก าหนดให้กรณีที่มีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง
ใดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค ๕ ปี โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติตัดสินไม่ยุบพรรค
ประชาธิปัตย์ 

๒. ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยท่ี ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ ในกรณีที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เป็นพิธีกร
รายการ ชิมไปบ่นไป และ ยกโขยงหกโมงเช้า โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน 
ซึ่งเป็นคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ และเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) จึงเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะ
พ้นจากต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑๐)        
โดยการวินิจฉัยคดีนี้ ศาลอาศัยนิยามของลูกจ้างตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมี
ความหมายกว้างกว่าค าว่าลูกจ้างในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยแรงงาน และกฎหมาย
ประมวลรัษฎากร   การตีความเช่นน้ีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการตีความที่กว้างเกินไปและไม่สอดคล้องกับหลักการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งจะต้องเป็นการรับผลประโยชน์จากบุคคลใดๆ ที่มีอิทธิพลมากเพียงพอที่จะส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจที่จะกระท าการหรือไม่กระท าการในต าแหน่งหน้าที่การงานของตน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ส่วนตัวอัน
เป็นการกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและเป็นการใช้อ านาจรัฐไปโดยมิชอบ 

๓. ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาคดีการทุจริตการเลือกตั้ง ตัดสินยุบพรรคการเมือง ๓ พรรค คือพรรค       
พลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย จึงท าให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าพรรค    
พลังประชาชนพ้นจากต าแหน่งไปโดยปริยาย พร้อมกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค ๕ ปี 

๔๒๒ สาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้องค์กรเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงมาจากกระบวนการสรร
หาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งในองค์กร เนื่องจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ก าหนดให้
ผู้แทนของพรรคการเมืองเป็นกรรมการสรรหา ซึ่งปรากฏว่า ผู้แทนจากพรรคการเมืองส่วนใหญ่มาจากพรรคร่วม
รัฐบาลทั้งสิ้น ท าให้ผู้แทนของพรรคการเมืองสามารถปฏิเสธบุคคลที่พรรคการเมืองไม่พึงประสงค์ได้ นอกจากนี้ 
วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งในองค์กรเหล่านี้มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรท าให้ฝ่ายการเมืองเข้ามามีอิทธิพลต่อวุฒิสภาได้ ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ จึงได้เปลี่ยนหลักการส าคัญในการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์อิสระ โดยลดสัดส่วนของนักการเมือง       
เพิ่มจ านวนของฝ่ายตุลาการในองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา และลดอ านาจของวุฒิสภาให้มีหน้าที่เพียงให้



 ๒๑๓ 

กลาง โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการการเลือกตั้ง๔๒๓ และคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จนกลายเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่น าไปสู่ความขัดแย้งทาง
การเมืองในเวลาต่อมา 

๓.๓.๓.๗ การตั้งข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินจริงของผู้ที่มีอ านาจรัฐต่อผู้ต่อต้าน 
โดยเฉพาะการตั้งข้อกล่าวหาการก่อการร้ายกับกลุ่มผู้ชุมนุม และการควบคุมตัวผู้ชุมนุมในข้อหา
ละเมิดค าสั่งตามพระราชก าหนดก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ท าให้
เกิดการต่อต้านและความอาฆาตแค้นที่น าไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น และเนื่องจากข้อกล่าวหาการก่อ
การร้ายเป็นคดีอุกฉกรรจ์ท าให้การประกันตัวเป็นไปได้ยาก (ข้อกล่าวหาไม่ได้สัดส่วนกันกับการ
กระท า) จึงเป็นการสร้างความคับข้องใจว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม อันน าไปสู่ความเกลียดชังและ
ความก้าวร้าวรุนแรงมากข้ึน 

๓.๓.๓.๘ การสร้างการรับรู้ว่ากระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐาน มีการกล่าว
อ้างว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมาย และการท าหน้าที่ของ
องค์กรอิสระ ท าให้เกิดความเคลือบแคลงต่อหลักนิติธรรม และความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากกระบวนการยุติธรรม เช่น กรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหาในคดีเดียวกันของทั้งสองฝ่าย แต่ฝ่ายหนึ่งได้รับ
การประกันตัว ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจ าเป็นจ านวนมาก ท าให้ถูกน าไปขยายผล 
และโจมตีว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐานเกิดขึ้น 

๓.๓.๓.๙ การกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์ทางการเมือง     
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความขัดแย้ง ซึ่งไม่ต้องการสูญเสียอ านาจหรือผลประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น จึงพยายามรักษาสถานภาพ (status quo) ของตนโดยการกล่าว
อ้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นในทางการเมืองเพ่ือสร้าง
ความชอบธรรมจากมวลชนในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของตน ท าให้ปัญหาทางการเมืองลุกลาม
บานปลาย จนเกิดความแตกแยกของประชาชน รวมทั้งมีการกระท าในลักษณะที่จาบจ้วงหรือ
กระทบกระท่ังต่อสถาบัน และการใช้กฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือในการก าจัด
ศัตรูทางการเมือง โดยการโจมตีฝ่ายตรงข้ามว่าไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้าง

                                                                                                                                            

ความเห็นชอบบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาส่งรายช่ือมาเท่านั้น อย่างไรตาม การแก้ไขกระบวนการสรรหาโดยให้
องค์กรตุลาการมีบทบาทมากขึ้น ประกอบกับการตัดสินคดีหลายคดีของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง ท าให้
องค์กรตุลาการถูกมองว่ามีบทบาทมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และใช้อ านาจตุลาการเพื่อ
ผลประโยชน์ทางการเมือง อันท าให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องตุลาการภิวัฒน์มากยิ่งข้ึน 

๔๒๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งชุด พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๔๙ 
โดยจัดคูหาเลือกตั้งหันหลังให้กรรมการเลือกตั้งและประชาชนทั่วไป และการจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่      
๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มี ค าวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๔๙ วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่            
๒ เมษายน ๒๕๔๙ ตลอดจน การเลือกตั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งดังกล่าว เป็นกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่มิ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ และศาลปกครองกลางได้มี ค าพิพากษาที่ ๖๐๗-๖๐๘/๒๕๔๙    
ให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน หลังจากนั้น ศาลอาญาจ าคุกคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งสาม
คนได้แก่ พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ นายปริญญา นาคฉัตรีย์ และนายวีระชัย  แนวบุญเนียร ๔ ปี โดยไม่รอลงอาญา 
ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่           
๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ โดยไม่มีอ านาจ และเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคไทยรักไทย พร้อมทั้งพิพากษาเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งท้ัง ๓ คน มีก าหนดคนละ ๑๐ ปี มีผลให้ต้องพ้นจากต าแหน่ง  



 ๒๑๔ 

ความชอบธรรมให้แก่ฝ่ายตนเองว่ามีจุดมุ่งหมายเพ่ือการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งผลให้ผู้ที่
ได้รับผลกระทบเกิดความคับแค้นใจ และส่งผลร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงมีความพยายามที่จะ
ท าให้สถาบันเป็นแค่สัญลักษณ์ ซึ่งสร้างความขัดแย้งหรือความรุนแรงได้ง่าย เนื่องจากเป็นประเด็นที่มี
ความอ่อนไหว รวมทั้งมีการผลิตชุดความคิดที่ว่าสถาบันองคมนตรีเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองและ
ขยายผลอย่างกว้างขวาง อันน ามาซึ่งการต่อสู้และการกระทบกระทั่งระหว่างฝ่ายที่มีความเห็น
แตกต่างกันในสังคม  

๓.๓.๓.๑๐ สังคมขาดองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีส่งผลให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งใช้วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยความรุนแรง กล่าวคือ      
กลุ่มผู้ต่อต้านฝ่ายที่มีอ านาจรัฐมุ่งที่จะยั่วยุให้เกิดความรุนแรง เพราะเชื่อว่าหากเกิดความรุนแรงแล้ว
รัฐจะใช้ก าลังในการปราบปรามเพ่ือให้ฝ่ายตรงข้ามแพ้ โดยทั้งสองฝ่ายจะถือว่าฝ่ายใดที่ใช้ก าลังก่อน
เป็นผู้แพ้ เช่น การเดินขบวนยั่วยุให้รัฐใช้ก าลังปราบปราม ในขณะที่ฝ่ายผู้มีอ านาจรัฐต้องการรักษา
อ านาจ จึงมักจะเลือกใช้การปราบปราม หรือสลายการชุมนุมเรียกร้องด้วยวิธีการที่รุนแรง โดยอ้างว่า
ด าเนินการเพ่ือป้องกันการขยายตัวของความรุนแรง ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการขาด
องค์ความรู้ทางสังคมที่น ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี อันจะป้องกันมิให้ใช้        ความ
รุนแรง 

๓.๓.๓.๑๑ การใช้ทหารจัดการกับความขัดแย้ง มาตรการที่ผู้มีอ านาจรัฐใช้ใน   
การควบคุมและด าเนินการกับผู้เข้าร่วมชุมชนทั้งในเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อเดือนเมษายน  ๒๕๕๒ 
และระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกับบทบาททหารที่ถูกฝึกขึ้นมาเพ่ือ
ปราบปรามศัตรูผู้รุกรานมากกว่าที่จะด าเนินการกับผู้ชุมนุมซึ่งมีความเชื่อหรืออุดมการณ์ที่ต่างกัน   
การขาดความรู้ความช านาญและการมีค่านิยมของหน่วยงานที่ต้องปราบปรามฝ่ายตรงข้ามจึงเป็น
ปัจจัยที่กระตุ้นให้ความรุนแรงขยายตัวมากยิ่งขึ้น  

๓.๓.๓.๑๒ การโฟนอินของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (อดีตนายกรัฐมนตรี)๔๒๔ 
ส่งผลให้กลุ่มผู้สนับสนุนจะเกิดความฮึกเหิม แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มตรงข้ามเกิดความรู้สึกต่อต้านและ
ไม่ไว้วางใจ 

๓.๓.๓.๑๓ การป่วนทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเกลียดชัง และตอกย้ า   
ข้อขัดแย้งที่มีอยู่เดิม เช่น พรรคเพื่อไทยกลายเป็นพรรคเผาไทย พรรคประชาธิปปัตย์กลายเป็นพรรค
ประชาวิบัติ เป็นต้น รวมทั้งมีการแสดงออกที่แสดงถึงความเกลียดชัง ยั่วยุให้เกิดความแตกแยก     
แบ่งพรรคแบ่งพวก โดยใช้ความจริงเพียงบางส่วนเป็นตัวตอกย้ าเพ่ือขยายความขัดแย้งให้ร้าวลึก  

๓.๓.๓.๑๓ ความขัดแย้งแบบเดิมพันสูง๔๒๕  ลักษณะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นแบบ
ผู้ชนะกินรวบ จนแต่ละฝ่ายรู้สึกแพ้ไม่ได้ เพราะมีต้นทุนที่จะสูญเสียเป็นจ านวนมาก และจะต้องถูกแก้
                                                 

๔๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กลับเข้าประเทศครั้งแรกตั้งแต่ถูก
ยึดอ านาจเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ภายหลังพรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งและได้จัดตั้งรัฐบาล โดยได้
เดินทางไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่อรายงานตัวในคดีทุจริตที่ดินย่านถนน
รัชดาภิเษก และรายงานตัวต่ออัยการสูงสุดในคดีปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท เอสซี แอสเซท จ ากัด (มหาชน)  แต่
ได้เดินทางออกนอกประเทศอีกครั้งระหว่างที่ก าลังมีการด าเนินคดีทุจริตที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษก  โดยไม่ไปรายงาน
ตัวต่อศาลในคดีดังกล่าวเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑  

๔๒๕ ๑.กรณีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 



 ๒๑๕ 

แค้นเอาคืนอย่างถึงรากถึงโคนจากฝ่ายผู้ชนะ นอกจากนี้ เมื่อความขัดแย้งด าเนินไป การเดิมพันแพ้
ชนะก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงน ามาสู่การระดมสรรพก าลั งและมวลชนแบบทุ่มสุดตัว และน าเสนอ         
ข้อเรียกร้องในลักษณะที่ไม่ให้ทางเลือกหรือประนีประนอมรอมชอมกับฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งแต่อย่างใด 
ประเด็นความขัดแย้งจึงขยายตัวออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีการเปิดประเด็นความขัดแย้งใหม่ๆ        
อย่างต่อเนื่อง จนสาเหตุตั้งต้นหรือประเด็นพ้ืนฐานแห่งความขัดแย้งถูกหลงลืมไป การโจมตีพฤติกรรม 
การเผชิญความขัดแย้งและความชั่วร้ายเลวทรามสุดขั้วของฝ่ายตรงข้ามถูกน ามาใช้เป็นยุทธวิธีหลักใน
การระดมมวลชนและด ารงความชอบธรรมและความดีงามถูกต้องของฝ่ายตน ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน
จากการเจรจาเพ่ือความปรองดองระหว่างรัฐบาลและแกนน ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ล้มเหลวเนื่องจากการแสดง
ท่าทีในลักษณะดังกล่าวของทั้งสองฝ่าย 

นอกจากนี้  กลุ่มผู้ต่อต้านฝ่ายที่มีอ านาจรัฐมีความพยายามหรือผลักดันให้ เกิด        
ความรุนแรงความขัดแย้งจึงยกระดับเป็นความรุนแรงและขยายตัวมากขึ้นจากการที่ผู้น าใ น         
การเรียกร้อง และรัฐเองเลือกใช้วิธีการที่รุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง กล่าวคือ ฝ่ายที่
ต่อต้านอ านาจรัฐพยายามผลักดันให้เกิดความรุนแรงผ่านการยั่วยุให้เกิดการปราบปรามจากรัฐ      
โดยมุ่งหวังชัยชนะเพราะเชื่อว่าหากรัฐท าการปราบปรามจะถูกมองว่าใช้ความรุนแรง อันจะท าให้ฝ่าย
รัฐถูกโจมตีและไม่สามารถอยู่ในต าแหน่งได้ ขณะที่ฝ่ายผู้มีอ านาจรัฐเลือกอยู่ในต าแหน่งและ
ปราบปรามผู้ชุมนุมมากกว่าการลาออกโดยเชื่อว่าการลาออกจากต าแหน่งเป็นการแสดงถึงการยอม
ตามข้อเรียกร้องหรือเป็นการยอมแพ้ต่อผู้ชุมนุมที่มากดดัน  

                                                                                                                                            

- เพื่อต่อต้านรัฐบาลที่มี นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนโยบายที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหาร โดยชุนนุมกันบริเวณสะพานมัฆวาน
รังสรรค์ และต่อมาได้ยกระดับการชุมนุมเป็นการขับไล่รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ออกแถลงการณ์โค่นล้มระบอบ
ทักษิณ ไล่รัฐบาลอันธพาลหุ่นเชิด รวมทั้งเคลื่อนขบวนเข้ายึดท าเนียบรัฐบาลได้ส าเร็จ  รวมถึงสถานที่ราชการ   
หลายแห่ง และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (เอ็นบีที) 

- เพื่อเรียกร้องให้ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และคณะรัฐบาลลาออกจากต าแหน่งทันทีและไม่มีเง่ือนไข       
โดยน าก าลังเข้าปิดล้อมรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แต่เมื่อการประชุมรัฐสภาถูกเลื่อนออกไป          
จึงเคลื่อนขบวนไปปิดท่าอากาศยานดอนเมืองที่รัฐบาลใช้เป็นท าเนียบรัฐบาลช่ัวคราว ต่อมาจึงเคลื่อนขบวนไปท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อกดดันรัฐบาล 

๒. กรณีแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
- เดือนมกราคม ๒๕๕๒ ได้อ้างความไม่ชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ         

เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นประเด็นในการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล โดยจัดงาน “แดงทั้งแผ่นดิน” ขึ้นที่สนามหลวง และ
เคลื่อนขบวนไปยังท าเนียบรัฐบาล โดยเรียกร้อง ๔ ข้อ คือ ๑) ให้มีการด าเนินคดีกับพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย ๒) ให้ปลดนายกษิต ภิรมย์ ออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ๓) ให้น า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กลับมาใช้ และ ๔) ให้รัฐบาลยุบสภา 

- วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๒ กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. น าโดยนายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง เคลื่อนขบวนสู่โรงแรม
รอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดผู้น ากลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน เพื่อต่อต้านนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และเกิดการปะทะกับกลุ่มคนเสื้อ
น้ าเงินซึ่งออกมาชุมนุมขัดขวางกลุ่มคนเสื้อแดง แต่นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง  แกนน า นปช. น ากลุ่มผู้ชุมนุมบุกเข้า
ไปในโรงแรมฯ จนท าที่ประชุมอาเซียนไม่สามารถด าเนินการประชุมได้ รัฐบาลร่วมกับที่ประชุมอาเซียนจึงได้ประกาศ
เลื่อนการประชุมออกไป และรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัด
ชลบุรี จนกระทั่งผู้น าประเทศต่างๆ ได้เดินทางกลับโดยปลอดภัย รัฐบาลจึงได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 



 ๒๑๖ 

๓.๓.๓.๑๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๔๒๖ และ
ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ความขัดแย้งแปรเปลี่ยนเป็น        
ความรุนแรง โดยประเด็นของรัฐธรรมนูญนี้เริ่มตั้งแต่การที่คนบางส่วนยังให้ความส าคัญกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน คนกลุ่มนี้
จะมีทัศนคติในทางลบต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเมื่อมีสภาเข้ามา
ท าหน้าที่ก็มีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์ว่า รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีปัญหาหลายประการ คือ การตรวจสอบอ านาจศาลซึ่ง
ไม่สามารถกระท าได้ ขณะที่อ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหารมีการถูกตรวจสอบ ปัญหาการแก้ไข
ปัญหาสาธารณะท าไม่ได้เนื่องจากการให้อ านาจกับท้องถิ่นมากกว่าอ านาจรัฐบาล ปัญหามาตรา ๑๙๐ 
ที่ท าให้การด าเนินการในเรื่องหนังสือสัญญาและพันธกรณีกับต่างประเทศต้องผ่านกลไกของสภาท าให้
รัฐบาลท างานไม่ได้ ปัญหาเรื่องการยุบพรรคตามมาตรา ๒๓๗ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม ปัญหา
อ านาจและบทบาทขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีบทบาทมากเกินไป ปัญหาที่มาของวุฒิสมาชิก
ในส่วนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และปัญหามาตรา ๓๐๙ ที่ระบุเรื่องการนิรโทษกรรมให้คณะปฏิวัติ 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ท าให้มีความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเกิดการต่อต้านจากฝ่ายที่ไม่เห็น
ด้วยอันน าไปสู่การขยายผลของความขัดแย้งให้เป็นความรุนแรง  

๓.๔ สรุป 

จากสภาพของรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งจนกระทั่งความขัดแย้งพัฒนาไปสู่ความรุนแรงใน
สังคมนั้น ปัจจัยเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยงกันและส่งผลกระตุ้นซ้ ากันและกัน ความรุนแรงจึงไม่ได้เกิด
จากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง และจะมีลักษณะที่เป็นองค์รวม ซึ่งเกิดจากการผสมผสานปัจจัยหลายๆด้านที่มี
ความสลับซับซ้อน เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้เชื่อมโยงกันแบบแยกไม่ออก และมีความเป็นพลวัตอยู่
ตลอดเวลา 

รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในช่วงที่ผ่านมาจึงสะท้อนให้เห็นว่าวิกฤต ความขัดแย้ง
และความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้น แม้จะดูเสมือนว่า
เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ยึดมั่นในอุดมการณ์แตกต่างกันเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้หยั่งรากลึกถึงปัญหาในระดับโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม ชนชั้น 
และการเมืองของประเทศ โดยความขัดแย้งนั้นเดิมอาจเริ่มจากความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลซึ่งมีความแตกต่างทางแนวคิดและอุดมการณ์อย่างชัดเจน และมีความหวาดระแวงต่อการ
                                                 

๔๒๖ สภาร่างรัฐธรรมนูญภายใต้การแต่งตั้งของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ได้จัดท าร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อท าประชามติ แต่มีกลุ่มพลเมืองภิวัฒน์ น าโดย นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ได้รณรงค์ “แดง
ไม่รับ” ที่สนามหลวง โดยใช้สัญลักษณ์สีแดงในการเคลื่อนไหวรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช.๒๕๕๐ ในการลงคะแนนเพื่อท าประชามติ  

ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ เครือข่าย ๑๙ กันยาต้านรัฐประหาร กลุ่มพลเมืองภิวัฒน์  กลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปก.) กลุ่มอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย และกลุ่มต่างๆ ได้ร่วมกันรณรงค์ให้
ประชาชนลงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ตามจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ  

อย่างไรก็ดี ได้มีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยผล     
การออกเสียงประชามติ เห็นชอบจ านวน ๑๔,๗๒๗,๓๐๖ คน และไม่เห็นชอบจ านวน ๑๐,๗๔๗,๔๔๑ คน และได้มี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐  
 



 ๒๑๗ 

ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือ
อ านาจที่เคยมีอยู่เดิม ท าให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรักษาสถานะเดิมของตนไว้มิให้
เปลี่ยนแปลง (Status Quo)  

ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลในลักษณะดังกล่าว เมื่อประกอบกับสภาพปัญหาเชิง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Structures) ความเหลื่อมล้ าระหว่างชนชั้นใน
สังคม การเข้าแทรกแซงทางการเมืองของทหารด้วยการรัฐประหาร การใช้สื่อเป็นเครื่องมื อในการ
ขยายผลความขัดแย้ง และความอ่อนแอของกลไกในระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการยุติธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสอดคล้องกับหลักนิติธรรมของกลไกของรัฐต่างๆ 
ท าให้เห็นได้ว่าแท้จริงแล้ววิกฤตความขัดแย้งในประเทศไทยนั้นเกิดจากรากเหง้าของปัญหาที่โยงใยกัน
อย่างซับซ้อน ไม่มีมูลเหตุใดเพียงล าพังที่จะสามารถอธิบายปัญหาความขัดแย้งได้ 

ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการรัฐประหาร ซึ่งเป็นประเด็นที่
ทั้งสองฝ่ายใช้เป็นข้ออ้างในการต่อสู้เพ่ือช่วงชิงอ านาจรัฐในการเข้ามาบริหารประเทศ และท าให้ฝ่ายผู้
ที่มีอ านาจรัฐและกลุ่มผู้สนับสนุน กับฝ่ายที่ต่อต้านอ านาจรัฐและกลุ่มผู้สนับสนุนผลัดกันเข้ามามี
อ านาจรัฐ ตลอดระยะเวลากว่า ๕ ปี โดยสลับกันเป็นฝ่ายที่มีอ านาจรัฐและฝ่ายต่อต้าน และปัจจัย
เหล่านี้เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่เติมเข้าไปในความขัดแย้งและความรุนแรงให้ยังคงอยู่และขยายตัว
ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑๘ 

ส่วนที่ ๔ 
เหยื่อ และการเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อ 

๔.๑ ทฤษฎี แนวคิดทางการด าเนินการ เยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันความรุนแรง กรณีมีเหตุการณ์ 
ไม่สงบทางการเมือง 

 เพ่ือให้การด าเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟูบุคคล สังคม องค์กร และสถาบันที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นไปตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
และความยุติธรรมทางสังคม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงและ
ความสูญเสียขึ้นอีกในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมนั้น 

 คอป. ได้ด าเนินการทบทวนทฤษฏีและแนวคิดทางการด าเนินการ โดยได้ท าการศึกษาถึง
ความหมายและแนวคิดของการเยียวยา หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั้งมาตรการ  
ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยาในต่างประเทศ น ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในกระบวนการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงและ 
ความเสียหายสูญเสียซ้ าอีกในอนาคตต่อไป 

 ๔.๑.๑ นิยาม ความหมายของการชดเชย (Reparation) 

 ความหมายของการชดเชยได้เปลี่ยนแปลงไปตามการตีความในหลักยุติธรรมของยุคสมัย
และกาลเวลา แต่มีความเข้าใจในวงกว้างคือค่าตอบแทนและมาตรการชดเชยอ่ืนๆที่จัดให้แก่ผู้ที่ 
ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงต่อการถูกล่วงละเมิดตามสิทธิมนุษยชน จากหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบต่อสิทธิของเหยื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บภายใต้การดูแลของสหประชาชาติ 

 ด้วยกลไกของกระบวนการยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การชดเชยจึงมีรูปแบบ
เฉพาะที่ไม่ซ้ ารอยกัน  โดยปรับตามสถานที่และสถานการณ์ของผู้ที่เป็นเหยื่อในเหตุการณ์ความรุนแรง  
อีกทั้งการชดเชยในปัจจุบันไม่ได้มีความหมายเฉพาะการมีค่าตอบแทนและมาตรการชดเชย  
ทางด้านอ่ืนๆ แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้สาธารณชนรับรู้ถึง “ค าขอโทษ” 
ต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมา และยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐและสังคมในการตอบสนองต่อ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้การท าให้การชดเชยเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจาก  
เรื่องค่าตอบแทนและมาตรการชดเชยด้านอ่ืนๆแล้ว ยังจ า เป็นต้องมีการแสวงหาความจริง  
มีการปฏิรูปสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เพ่ือให้สังคมมีความมั่นใจว่ามาตรการการชดเชย
ไม่ได้เป็นเพียงสัญญาที่ว่างเปล่าหรือความพยายามปิดปากผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้เสียหายเท่านั้น 

 ๔.๑.๒ ความส าคัญของการชดเชย 

 การศึกษาถึงความส าคัญของกลไกการชดเชย เยียวยาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญ ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานได้ก าหนดมาตรการ และแผนการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
จากการศึกษาพบข้อสรุปความส าคัญของการชดเชยในประเด็นหลักๆดังนี้ 

 การชดเชย เยียวยา ถือเป็นกลไกที่ส าคัญของหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน  

 การช่วยเหลือชดเชย เยียวยาเป็นการให้ความส าคัญโดยตรงและอย่างเปิดเผยต่อสภาพ
ความเป็นอยู่ของผู้เสียหายและมุ่งชดเชยต่อสิทธิที่ถูกละเมิด มุ่งแก้ไขความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้น และ



 ๒๑๙ 

มุ่งคุ้มครองศักดิ์ศรีของบุคคล ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า การชดเชยเยียวยาที่สัมฤทธิ์ผลควรมุ่งยืนยัน
สถานภาพของผู้เสียหายในฐานะผู้ทรงสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยา นอกจากนั้นควรท าหน้าที่เป็นกลไก
ที่น าไปสู่สภาพการยอมรับต่อการละเมิดที่เกิดขึ้นรวมถึงความรับผิดชอบของรัฐที่มีต่อความเสียหาย 
และพันธกิจของสังคมที่จะหาทางแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างยาวนาน จากการรวบรวมข้อมูล
ทั้ ง ในและต่างประเทศพบเหตุการณ์ที่ผู้ เสียหายเห็นการยอมรับของสังคมต่อการละเมิด  
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญสูงสุดของการเยียวยา แต่ในตรงข้ามเรื่องนี้ได้ถูกละเลยและมักจะเป็น  
สิ่งที่ขาดหายไปเสมอ 

 การชดเชย เยียวยา มีบทบาทท่ีส าคัญต่อยุทธศาสตร์การฟื้นฟู 

 จากการศึกษาพบว่า การช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยามีความสัมพันธ์กับมาตรการฟ้ืนฟู 
เยียวยาอ่ืนๆ ทั้งในเชิงแนวคิดและการปฏิบัติ ทั้งนี้ในหลายกรณีแม้ว่าจะมีการตอบสนองสิทธิทาง
เศรษฐกิจสังคมขั้นพ้ืนฐานให้กับผู้เสียหายไปแล้ว แต่ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สิทธิพลเรือนรวมถึงสิทธิทางการเมืองให้กลับคืนมา โดยในทางปฏิบัติอาจต้องมีการปฏิรูปสถาบัน
ต่างๆ หรือมีการจัดตั้ งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเ พ่ือก ากับดูแลและบั งคับใช้ตามสิทธิ เหล่ านี้   
ด้วยปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ท าให้กลไกการเยียวยาจ าเป็นต้องสอดรับและเสริมกับกลไกหรือมาตรการอ่ืนๆ 
เป็นอย่างดีจึงจะท าให้การท างานสัมฤทธิ์ผล 

๔.๑.๓ ลักษณะและประเภทของการชดเชย                    

 แนวคิดทางกฎหมายของการชดเชยมีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาอยู่ ๒ องค์ประกอบ
ด้วยกันคือ สิทธิของเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบ
ต่อผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้  สหประชาชาติได้ให้หลักการพ้ืนฐานและแนวทางเกี่ยวกับสิทธิใน  
การเยียวยาและชดเชยส าหรับกฎหมายสากลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นต้น และกฎหมายระหว่าง
ประเทศต่อการละเมิดมนุษยธรรมขั้นร้ายแรง โดยสามารถอธิบายการชดเชยได้ ๕ รูปแบบ ได้แก่  

 ๑. การชดใช้ความเสียหาย (Restitution) โดยก าหนดมาตรการการฟ้ืนฟูเหยื่อจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพของบุคคล ชีวิต
ครอบครัว สิทธิการเป็นพลเมือง การคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดที่อยู่อาศัย สิทธิการจ้างงาน และการคืน
ทรัพย์สิน 

 ๒. ค่าตอบแทนความเสียหาย (Compensation) การจ่ายค่าตอบแทนความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นให้จ่ายตามความเหมาะสมตามสัดส่วนและสถานการณ์การละเมิดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้  
ความเสียหายดังกล่าวรวมถึงการบาดเจ็บทางร่างกายหรือทางจิตใจ การสูญเสียโอกาส ความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน และการสูญเสียรายได้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ค่าบริการ  
ทางการแพทย์ ค่าเยียวยาจิตใจ และค่าบริการทางสังคม 

 ๓. การฟื้นฟู (Rehabilitation) เป็นการบ าบัดและฟ้ืนฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ของผู้ได้รบัความเสียหาย รวมไปถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายและการช่วยเหลือทางสังคมด้วย 

 ๔. การสร้างความพึงพอใจ  (Satisfaction) เป็นรูปแบบของการชดเชยโดยมี 
การก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการล่วงละเมิดอ่ืนๆ เช่น การแสวงหา



 ๒๒๐ 

ความจริง การค้นหาผู้สูญหาย การกู้และฝังซากศพที่หลงเหลือ การพิจารณาคดีและการลงโทษ  
การขอโทษประชาชน การสร้างอนุสรณ์สถาน และอนุสาวรีย์ 

 ๕. การให้หลักประกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ ารอย (Guarantees of Non-Recurrence) 
โดยการปฏิรูปองค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าสามารถป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอนาคตได้ 
รวมถึงการควบคุมทหารและกองก าลังรักษาความปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรตุลา
การให้ เป็น อิสระ การคุ้มครองข้ าราชการพลเรือนและผู้ ปฏิบั ติ ง านด้ านสิทธิมนุษยชน  
ซึ่งหมายรวมถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนทั้งหมด และการจัดตั้งกลไกเพ่ือป้องกันและตรวจสอบ  
ความขัดแย้งทางสังคม และแก้ไขความขัดแย้ง 

 ทั้งนี้จากรายงานการศึกษาในหลายประเทศพบว่า การชดเชย เยียวยาที่สัมฤทธิ์ผล  
ที่ดีนั้น จะมีองค์ประกอบของรูปแบบที่กล่าวข้างต้นอย่า งครบถ้วนและสอดรับกันเป็นอย่างดี       
กล่าวลงในรายละเอียดมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่มาตรการที่ให้ประโยชน์ในเชิงวัตถุไป
จนถึงมาตรการในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งมาตรการในเชิงสัญลักษณ์ ได้แก่ การแถลงการณ์เพ่ือขอโทษ    
การตั้งชื่อถนนให้เป็นเกียรติกับผู้เสียหาย การค้นหาซากศพของบุคคลอันเป็นที่รัก การจัดท าที่ฝังศพ
ให้สมเกียรติ การจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูและศูนย์ชุมชน การให้เงินกู้ยืม หรือการให้ทุนสนับสนุนโดยตรง 
ต่อชุมชนตามโครงการเยียวยา มาตรการเหล่านี้อยู่ในรูปแบบของการฟ้ืนฟู การสร้างความพึงพอใจ
และการให้หลักประกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ ารอย 

 
๔.๑.๔ บุคคลที่เข้าข่ายได้รับการชดเชย 

 โดยหลักการเบื้องต้นผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดตามสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศหรือกฎหมายมนุษยธรรม มีสิทธิโดยชอบธรรมในการจะแจ้งถึงสิทธิการชดเชย
เยียวยาอย่างเพียงพอ ทั้งนี้การถูกล่วงละเมิดดังกล่าว หมายรวมถึงการบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ  
ความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ การสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจหรือการสูญเสียสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการกระท าหรือการละเว้นที่เป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นต้น หรือ  
เป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงต่อครอบครัว หรือบุคคลที่อยู่ใน  
การดูแลอุปการะของเหยื่อโดยตรง และบุคคลผู้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายจากการแทรกแซง
ช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ หรือจากการป้องกันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ส าหรับบุคคลผู้ได้รับการเยียวยา  
จากการศึกษาพบว่ายังสามารถแบ่งเป็น ๒ ลักษณะด้วยกันคือ 

  

 ๑. แบบเป็นรายบุคคล 

 มาตรการแบบรายบุคคลจะต้องอาศัยการจ าแนกบุคคลอย่างแม่นย า ทั้ งนี้เพ่ือให้
บุคคลดังกล่าวได้เข้าถึงความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม มาตรการรายบุคคลมีความส าคัญเนื่องจาก
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมักจะก าหนดการเยียวยารายบุคคลเป็นหลัก เนื่องจากเป็น
การเน้นย้ าถึงคุณค่าของมนุษย์แต่ละคนและสถานภาพของความเป็นผู้ทรงสิทธิ หลีกเลี่ยงการมอง
อย่างเหมารวมต่อผู้เสียหาย ที่อาจเป็นการลดทอนคุณค่าของการเยียวยา แต่ในอีกแง่หนึ่ง เนื่องจาก
สภาพการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีและแนวทางการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน มาตรการรายบุคคล
อาจท าให้เกิดการเลือกปฏิบัติได้ เป็นเหตุให้ผู้เสียหายบางกลุ่มหรือบางชุมชนอาจได้รับการเยียวยา 



 ๒๒๑ 

ในขณะที่ผู้เสียหายหรือสมาชิกชุมชนคนอ่ืนๆ อาจไม่ได้รับการเยียวยา ซึ่งอาจท าให้เกิดความตึงเครียด
ในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  

 ๒. แบบเป็นกลุ่ม  

 มาตรการแบบกลุ่มมุ่งให้ประโยชน์ต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในข้อจ ากัดที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ชัดเจนหรือมีจ านวนมาก ยกตัวอย่างเช่น 
มาตรการเยียวยาแบบกลุ่มอาจมุ่งแก้ปัญหาเชิงอัตลักษณ์อันเนื่องมาจากการละเมิดของบุคคล หรือ
การละเมิดบางประเภทที่ไม่สามารถตีมูลค่าความเสียหายเป็นตัวบุคคลได้ เช่น  มีการท าลายกลุ่ม 
องค์กรหรือหมู่บ้าน ในบริบทเช่นนี้ การเยียวยาแบบกลุ่มอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ดีต่อความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นในลักษณะของการคืนโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน การฟ้ืนคืนความเสียหายที่มีต่ออัตลักษณ์
และความเชื่อมั่น อย่างไรก็ตามการเยียวยาแบบกลุ่ม พบว่ามีปัญหาในหลายกรณี เพราะไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการภายในอันเป็นผลมาจากการละเมิดและความทุกข์ที่เกิดขึ้น และบ่อยครั้ง 
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจ าแนกว่าชุมชนใดจะได้รับประโยชน์ หรือจะหาเหตุผลที่เลือกให้บางชุมชนแต่ไม่ให้
ชุมชนอ่ืน นอกจากนั้น วิธีการเยียวยาเช่นนี้ยังอาจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง อย่างไรก็ตาม  
ในด้านกลับกัน ในบางกรณีของการเยียวยาแบบกลุ่มอาจช่วยส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนและ 
ลดความตึงเครียดลงได้  

จากการศึกษาพบว่า การผสมผสานมาตรการเยียวยาทั้งแบบตรงและแบบกลุ่มตาม
สถานการณ์เป็นกรณีไป จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลายและงบประมาณ  
ในการเยียวยาที่มีอยู่จ ากัด  

 ๔.๑.๕ ผู้ที่รับผิดชอบในการให้การชดเชย 

 จากการศึกษาหลายๆกรณีที่ เกิดขึ้นในต่างประเทศ พบว่าโดยทั่ว ไปแล้ว รัฐมี 
ความรับผิดชอบในการประกันให้พลเมืองทุกคนในเขตแดนของตนเข้าถึงสิทธิมนุษยชน และประกันว่า
ผู้ที่ถูกละเมิดทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม หน้าที่ดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากทั้งตัวบท
กฎหมายที่ก าหนดไว้หรือเป็นผลมาจากความเป็นธรรมในขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อผู้เสียหาย ซึ่งควรได้รับ  
การปฏิบัติเสมอเหมือนกันไม่ว่าผู้กระท าผิดจะเป็นใคร เนื่องจากอยู่เหนือการควบคุมของรัฐ ทั้งนี้
จุดประสงค์อย่างหนึ่งของการเยียวยาคือ การช่วยให้ผู้เสียหายกลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้ ท าให้พวกเขา
รู้สึกว่าสังคมโดยรวมใส่ใจต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาและให้ความช่วยเหลือ ทั้งยังเป็น  
การกระจายภาระการเยียวยาต่อความเสียหายให้กับสังคมโดยรวมด้วย ในการท าเช่นนี้ รัฐจะสามารถ
ให้การเยียวยาไม่ใช่เพราะมีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้น แต่เพราะมีหน้าที่ต้องท าประโยชน์ 
เพ่ือสังคมโดยรวม และช่วยให้ผู้เสียหายกลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้ โดยไม่ค านึงถึงว่าใครเป็นผู้กระท า
ความผิด  

 อย่างไรก็ตามในหลายๆกรณีที่รัฐต้องแบกรับความรับผิดชอบมากมาย การได้รับ 
ความสนับสนุนจากประชาคมนานาชาติสามารถเป็นสิ่งที่ท าได้ แม้ในกรณีที่หน่วยงานระหว่างประเทศ 
มีบทบาทในความขัดแย้ง และจะไม่เข้ามาให้การเยียวยาโดยตรง แต่หน่วยงานสากลเหล่านี้  
อาจประสงค์ที่จะช่วยเหลือในด้านอ่ืนๆ ซึ่งจะท าให้รัฐมีทรัพยากรเพ่ือการเยียวยามากขึ้น แต่แม้  
ความช่วยเหลือเหล่านั้นจะเป็นการแก้ปัญหาในเชิงวัตถุเนื่องจากการละเมิด แต่ก็ขาดองค์ประกอบใน
เชิงสัญลักษณ์ในแง่ของการที่สังคมตระหนักถึงความผิดที่เกิดขึ้น  



 ๒๒๒ 

๔.๒ มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยาในต่างประเทศ 

 คอป. ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์การเยียวยาใน ๕ ประเทศได้แก่ เยอรมัน ชิลีแอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา  
ซึ่งล้วนแล้วแต่ผ่านสถานการณ์ความรุนแรงทางสังคม โดยใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และ
มีรูปแบบของการเยียวยาเป็นมาตรการที่แตกต่างกันไป๔๒๗ 

๔.๓ แนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง 

 จากภารกิจในด้านการเยียวยาของ คอป. ที่มีเป้าหมายหลักในการด าเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟู
บุคคล สังคม องค์กรและสถาบันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และความยุติธรรมทางสังคม เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
ความปรองดองและป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงและความสูญเสียขึ้นอีกในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีการด าเนินงานผ่านหลักการเยียวยาหลักๆ ในเรื่องของการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูเหยื่อ (Victim 
Support) โดยการเข้าถึงเหยื่อและชุมชนที่เป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือ
ที่เก่ียวข้อง โดยความช่วยเหลือทางกฎหมาย สังคม จิตวิทยา รักษาพยาบาล และเสนอแนะมาตรการ
ชดเชยเยียวยาเหยื่อ (Reparations)  การใช้หลัก “ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” (Restorative 
Justice) ที่ให้ความส าคัญในเรื่องการเยียวยาเหยื่อ/ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง และ
เปิดโอกาสให้ผู้กระท าผิด เหยื่อ/ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากผู้กระท าผิด เหยื่อ/ผู้เสียหาย ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและการจัดเวทีสาธารณะ
ส าหรับเหยื่อ (Victim Hearing) เพ่ือเปิดโอกาสให้เหยื่อได้บอกเล่าเหตุการณ์ในมุมมองของตน 
ตลอดจนระบายออกถึงความรู้สึกนึกคิดความคับแค้นใจ ฯลฯ (Airing of Grievances) ซึ่งเป็น
กระบวนการเยียวยาในเชิงจิตวิทยา (Healing Process) ไปในตัว 

 คอป. ตระหนักอยู่ เสมอมาว่า  การเยียวยานั้นถือเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญในการสร้าง 
ความปรองดอง และรวมถึงการป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นอีก นี้การเยียวยาเปรียบเสมือนงาน  
ในการบริหารความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งระดับความพึงพอใจ
ของทุกๆคนย่อมมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นการเยียวยาจึงมีความจ าเป็นต้องอาศัย
หลักเกณฑ์ทางวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล จึงจ าเป็นต้องอาศัยการศึกษา
ค้นคว้ากรณีใกล้เคียงที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือน ามาเป็นองค์ความรู้ใน 
การก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงส าหรับ
เหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้จะเป็นการแยกพิจารณาข้อจ ากัดและหลักเกณฑ์ของประเทศไทย
รวมถึงข้อจ ากัดและหลักเกณฑ์ที่นานาชาติใช้ในการข้ามผ่านเหตุการณ์รุนแรงต่างๆที่เคยเกิดขึ้น คอป. 
จึงได้ด าเนินการทบทวนและเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์การเยียวยาของประเทศไทย และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง
และหลักเกณฑ์การเยียวยาในต่างประเทศ  

 

                                                 
๔๒๗ ผนวก ๑๘ 



 ๒๒๓ 

 ๔.๓.๑ มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยาของ
ประเทศไทย 

 ในประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติกฎหมายรองรับสิทธิการเยียวยาความเสียหายของผู้ได้รับ
ความเสียหายจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองไว้โดยตรง อาศัยแต่เพียงมติคณะรัฐมนตรีและ
อาศัยบทบัญญัติโดยเทียบเคียงจาก พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๕๔๒๘ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์  
พ.ศ. ๒๕๓๕๔๒๙ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑๔๓๐ ซึ่งการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์หรือผู้ใช้แรงงานจะเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเป็นการเฉพาะ แต่มิได้
มีการรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากความเสียหายอันเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง
โดยตรงที่มีลักษณะแตกต่างจากการกระท าความผิดอาญาโดยทั่วไป  

 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษที่ไม่ติดยึดอยู่กับสิทธิที่มีอยู่ตามกรอบของ
กฎหมายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กรที่ด าเนินการในกรณีปกติ ทั้งนี้เพ่ือให้การเยียวยา  
มีผลในการป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงในอนาคตและสร้างความปรองดองในชาติ  

 ๔.๓.๒ การเยียวยาความเสียหายในกรณีความรุนแรงทางการเมือง 
 หลักเกณฑ์และแนวทางการเยียวยาความเสียหายในกรณีความรุนแรงทางการเมือง 

จ าแนกออกเป็น  

 ๔.๓.๒.๑ การเยียวยาในลักษณะท่ีไม่เป็นตัวเงิน  มี ๔ มาตรการหลักดังนี้ 

 ๑. มาตรการการท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 

 มีเป้าหมายเพ่ือหวนคืนหรือท าให้การกระท าที่ก่อให้เกิดการละเมิดเป็น
โมฆะไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการเยียวยาในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากยังอยู่ในวิสัย 
ที่สามารถท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้  โดยมาตรการดังกล่าวมีหลายประการ อาทิ สิทธิที่จะได้รับ  
การพิจารณาคดีอาญาใหม่ การฟ้ืนฟูสิทธิตามกฎหมาย การฟ้ืนฟูเสรีภาพโดยการท าให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมหรือการรับรองความเป็นพลเมือง การฟ้ืนฟูเสรีภาพโดยการกลับคืนสู่ถิ่นพ านักอาศัยของตนเอง                                                                                        
การกลับคืนสู่การจ้างงาน การคืนทรัพย์สิน เป็นต้น 

 ๒. มาตรการการฟื้นฟู 

 มาตรการการฟ้ืนฟู มักจะถูกพิจารณาภายใต้กรอบของการชดเชย 
ความเสียหาย และมีส่วนที่เหลื่อมซ้อนกันอยู่ระหว่างข้อค้นพบที่ว่า เจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินมาตรการ

                                                 
๔๒๘ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งได้รับ           

ความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดนั้น 
และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น รวมทั้งการรับรองสิทธิในการได้รับค่าทดแทนในกรณีของ
บุคคลซึ่งตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี 

๔๒๙ ที่มีหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายที่ประสบภัยจากรถยนต์เนื่องจากผู้ประสบภัยไม่ได้รับ
ความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยของรถยนต์ 

๔๓๐ ที่ได้บัญญัติคุ้มครองผู้ใช้แรงงานท่ีได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้แรงงานนั้นๆ ๔๓๐ 



 ๒๒๔ 

ฟ้ืนฟูกับรัฐจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้มาตรการฟ้ืนฟู โดยส่วนใหญ่แล้วมักมีเพียงค าสั่งให้รัฐ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟู  

 ๓. มาตรการการท าให้พอใจ 

 มาตรการนี้จัดเป็นรูปแบบของการชดใช้ความเสียหายที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน
ส าหรับความเสียหายทางจิตใจหรือความเสียหายต่อศักดิ์ศรีหรือชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็น (๑) รูปแบบของ
การท าให้พอใจโดยค าวินิจฉัยของฝ่ายตุลาการว่าเหยื่อเหล่านั้นถูกละเมิดสิทธิมนุษ ยชน  
(๒) การขอโทษ การประกาศต่อสาธารณะ และการยอมรับความรับผิดชอบก็ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง  
ที่ท าให้เกิดความพอใจ โดยการขอโทษ รวมถึงการยอมรับต่อสาธารณะถึงข้อเท็จจริง และการยอมรับ
ความรับผิดชอบ และ (๓) ในรูปแบบของการร าลึกสาธารณะซึ่งเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะใน
กรณีการละเมิดสิทธิของกลุ่มหรือคนจ านวนมากหรือบางกรณีไม่สามารถระบุเหยื่อในเชิงปัจเจกบุคคลได้ 
หรือในกรณีการละเมิดที่เกิดขึ้นมานานแล้วในอดีต การร าลึกนี้มีคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของมาตรการชดใช้ความเสียหายกับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต เมื่อพิจารณามาตรการทางกฎหมาย
ของไทยคงมีเพียงพระราชบัญญัติการรื้อฟ้ืนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่บัญญัติรูปแบบ
ความพึงพอใจโดยก าหนดให้ค าวินิจฉัยของฝ่ายตุลาการไว้ในมาตรา ๑๓ ที่ว่าด้วยเรื่องของการพิจารณา
คดีที่รื้อฟ้ืนขึ้นพิจารณาใหม่ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด  

 ๔. มาตรการการประกันว่าจะไม่มีการกระท าผิดซ้ าอีก 

 การประกันว่าจะไม่มีการกระท าผิดซ้ าอีกถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการชดใช้
ความเสียหาย โดยเป็นการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนซ้ าอีก สามารถท าได้ในหลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็น (๑) หน้าที่ที่จะต้องออกมาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกันการละเมิดยิ่งขึ้นอีก  
(๒) การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ทางกฎหมาย สื่อ และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 
(๓) การอบรมสิทธิมนุษยชน และ (๔) การที่พลเรือนควบคุมกองก าลังทหารและฝ่ายความมั่นคง 

 ๔.๓.๒.๒ การเยียวยาในลักษณะท่ีเป็นตัวเงิน มี ๒ มาตรการหลักดังนี้ 

 ๑. ค่าสินไหมทดแทนต่อร่างกายและจิตใจ 
 ลักษณะของค่าสินไหมทดแทนอันประกอบไปด้วยการชดใช้ความเสียหาย 
ที่เป็นตัวเงิน และก าหนดเป็นความเสียหายที่ “ประเมินได้ทางเศรษฐกิจ” ไม่ได้หมายถึงความเสียหาย
ต่อวัตถุสิ่งของหรือทรัพย์สินทางเศรษฐกิจเท่านั้น ในทางตรงข้ามหน้าที่หลักประการหนึ่งของ 
ค่าสินไหมทดแทนก็คือ การเยียวยาต่อความเสียหายทางร่างกายและจิตใจของบุคคล ในกรณี 
ที่ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม การเยียวยาดังกล่าวสามารถประเมินทางเศรษฐกิจได้ง่ายๆ  
เมื่อน าไปสู่ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์หรือการรักษาทางจิตใจ ยาและอ่ืนๆ โดยวัดบนฐานของ  
“ความเท่าเทียม” ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในการประเมินความเสียหายในกฎหมาย วิธีนี้เป็น
เพียงวิธีเดียวในการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเจ็บป่วย ความทรมาน ความโกรธ และ
ความกังวลใจ และส าหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนต่อชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของบุคคลด้วย 



 ๒๒๕ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของไทยพบว่า ตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ .ศ. ๒๕๔๕ มิได้ก าหนด 
ค านิยามของค าว่า “ค่าสินไหมทดแทน” ไว้โดยตรงแต่ได้ก าหนด “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเพ่ือตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นและได้มี
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยกรอบทั่วไปไว้ว่า ในการพิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ให้คณะกรรมการค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของ 
การกระท าความผิด และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับ 
การบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนด้วย๔๓๑ และยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ (๑) ค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท (๒) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสองหมื่นบาท ... และค่าตอบแทนตาม (๑) และ 
(๒) ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกินหกร้อยบาท๔๓๒และใน
กรณีที่ผู้เสียหายในคดีอาญาถึงแก่ความตาย ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
ผู้เสียหายนั้น ดังต่อไปนี้ (๑) ค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นเงินจ านวนตั้งแต่สามหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท (๒) ค่าจัดการศพ ให้จ่ายเป็นเงินจ านวนสองหมื่นบาท๔๓๓ 

ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ .ศ.๒๕๓๕ ก็ได้
บัญญัติ “ค่าเสียหายเบื้องต้น” ไว้โดยกล่าวถึงค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับ 
การรักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ รวมทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นอย่างอ่ืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น๔๓๔ โดยมีจ านวนเงิน ดังนี้ กรณี
                                                 

๔๓๑ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจา่ยค่าตอบแทนผู้เสยีหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒. ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา  
ให้คณะกรรมการค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผิด และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหาย
ได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย 

๔๓๒ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจา่ยค่าตอบแทนผู้เสยีหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓. ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย
ดังนี้ (๑) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท (๒) ค่าฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสองหมื่นบาท (๓) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ใน
ระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราวันละไม่เกินสองร้อยบาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ (๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ 
(๓) ให้จ่ายเป็นเงินตามจ านวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท และค่าตอบแทนตาม (๑) และ  
(๒) ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกินหกร้อยบาท 

๔๓๓ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจา่ยค่าตอบแทนผู้เสยีหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ .ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔. ในกรณีที่ผู้เสียหายในคดีอาญาถึงแก่ความตาย  
ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายนั้น ดังต่อไปนี้ (๑) ค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นเงินจ านวน
ตั้งแต่สามหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท (๒) ค่าจัดการศพ ให้จ่ายเป็นเงินจ านวนสองหมื่นบาท (๓) ค่าขาด
อุปการะเลี้ยงดู ให้จ่ายเป็นเงินจ านวนไม่เกินสามหมื่นบาท (๔) ค่าเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็น
เงินตามจ านวนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 

๔๓๔ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔ “ความเสียหายเบื้องต้น 
หมายความว่า ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลค่าปลงศพ ค่าใช้จ่า ยเกี่ยวกับ 
การจัดการศพ รวมทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอย่างอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยใน
เบื้องต้น ท้ังนี้ ตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง” 



 ๒๒๖ 

บาด เจ็ บ  จะได้ รั บการชดใช้ เป็ นค่ า รั กษาพยาบาล  และค่ า ใช้ จ่ าย อั นจ า เป็ น เกี่ ย วกั บ 
การรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่มีวงเงินจ ากัด กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ 
และค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ กรณีเสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาล จะได้รับ  
การชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตามท่ีจ่ายจริงและค่าปลงศพ  

ส าหรับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ.๒๕๓๓ ก็ยังได้บัญญัติ 
“ประโยชน์ทดแทน” ไว้ว่า ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ได้แก่๔๓๕  
(๑) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค (๒) ค่าบ าบัดทางการแพทย์ (๓) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาล (๔) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ (๕) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย (๖) 
ค่าบริการอื่นที่จ าเป็น รวมถึงค่าทดแทนจากการขาดรายได้ และประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
ได้แก่๔๓๖ (๑) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค (๒) ค่าบ าบัดทางการแพทย์ (๓) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ (๔) ค่ากิน
อยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล (๕) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ  
(๖) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและอาชีพ (๗) ... ส่วนประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
ได้แก่๔๓๗ (๑) เงินค่าท าศพ (๒) เงินสงเคราะห์  

นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ใช้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
เดียวกันกับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ และวันที่  
๘-๑๔ เมษายน ๒๕๕๒ เพ่ือเป็นการเยียวยาและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับ

                                                 
๔๓๕ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓  มาตรา ๖๓ ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ

เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท างาน ได้แก่ (๑) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค (๒) ค่าบ าบัดทางการแพทย์ (๓) ค่ากินอยู่และ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล (๔) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ (๕) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย  
(๖) ค่าบริการอื่นที่จ าเป็น  

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ผู้ประกันตนท่ีต้องหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามค าสั่งของแพทย์ให้ได้รับเงิน ทดแทนการขาดรายได้ตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๖๔ ด้วย 

๔๓๖ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๐ ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ได้แก่  
(๑) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค (๒) ค่าบ าบัดทางการแพทย์ (๓) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ (๔) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาล (๕) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ (๖) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและ
อาชีพ (๗) ค่าบริการอื่นที่จ าเป็น 

มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการท างานให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน 
การขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา ๕๗ ตลอดชีวิต 

๔๓๗ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๓ “ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่
ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ถ้าภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย ดังนี้  (๑) เงินค่าท าศพตามอัตราที่
ก าหนดในกฎกระทรวง... (๒) เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตน 
ท าหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ก็ให้น ามาเฉลี่ยจ่ายให้แก่
สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจ านวนท่ีเท่ากัน...” 

มาตรา ๗๓ ทวิ ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตามมาตรา ๗๑ ถึงแก่ความตาย ให้น าความใน
มาตรา ๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้น าเงินทดแทนการขาดรายได้ที่ผู้ประกันตนได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ 
ความตายมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 



 ๒๒๗ 

บาดเจ็บและผู้เสียหาย โดยแบ่งเป็น ๒ ลักษณะคือ๔๓๘ ๑. การช่วยเหลือเร่งด่วน ได้แก่ กรณีเสียชีวิต 
กรณีทุพพลภาพ ไม่สามารถประกอบกิจการงานประจ าตามปกติได้ กรณีบาดเจ็บสาหัส นอนพักรักษา
ตัวที่โรงพยาบาลเกิน ๒๐ วัน กรณีบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่เกิน ๒๐ วัน และบาดเจ็บ
เล็กน้อย ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ๒. การช่วยเหลือต่อเนื่องกรณีทุพพลภาพและทายาท
ผู้ เ สี ย ชี วิ ต  ได้ แก่  ผู้ เ สี ยห ายที่ ทุ พพลภาพต้ อง เ ข้ า รั บการ ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพตามระดั บ 
ความพิการ นอกจากนี้ บุตรผู้ได้รับความเสียหายที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จะได้รับเงินยังชีพ 
รายเดือนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนภาคใต้
พบว่า ได้ให้ความช่วยเหลือโดยแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่๔๓๙ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทหาร ต ารวจ 
ข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ก านัน /สารวัตรก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครรักษาดินแดน แพทย์ประจ าต าบล นักการเมืองท้องถิ่น )  
หากเสียชีวิต จังหวัด โดยสปน.ให้ความช่วยเหลือรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท พม. ให้ความช่วยเหลือ  
โดยให้เงินยังชีพรายเดือน โดยจ าแนกออกเป็นเด็กก่อนวัยเรียน ๑,๕๐๐ บาท อนุบาล ๑,๐๐๐ บาท 
ประถม (ปอเนาะ) ๑,๐๐๐ บาท กศน. ๑,๕๐๐ บาท มัธยม ๑,๕๐๐ บาท ปวช. ๑,๕๐๐ บาท ปวส. 
๒,๕๐๐ บาท อุดมศึกษา ๒,๕๐๐ บาท และเงินครอบครัวอุปถัมภ์เกิน ๓ คนขึ้นไป เหมาจ่าย ๕,๐๐๐ 
บาทต่อเดือน (บิดามารดาเสียชิวิตทั้งคู่) หน่วยงาน ศธ. ให้ทุนการศึกษา ส าหรับสถาบันปอเนาะ  
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท อนุบาล ๖,๐๐๐ บาท ประถม ๖,๐๐๐ บาท กศน. ๕,๐๐๐ บาท มัธยม 
๑๐,๐๐๐ บาท ปวช. ๑๐,๐๐๐ บาท ปวส. ๒๐,๐๐๐ บาท อุดมศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน ปก. 
ให้เงินค่าจัดการศพ แก่หัวหน้าครอบครัว ๕๐,๐๐๐ บาท และสมาชิกในครอบครัว ๒๕,๐๐๐ บาท 
และหน่วยงานท้องถิ่น ให้เงิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อครอบครัว นอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดยังได้มี 
การให้ความช่วยเหลือดังนี้ หน่วยงานทหาร ได้แก่ เงินค่าทดแทนชดเชยกรณีเสียชีวิต ค่าจัดการศพ 
เงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต เงินช่วยเหลือทหารผ่านศึก โครงการประกันชีวิต (นายทหาร 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท/นายสิบ ๕๐๐,๐๐๐ บาท/ พลทหาร/ อส.ทพ. ๓๐๐,๐๐๐ บาท และเงิน บ.ท.ช. 
(เงินพิเศษสู้รบ) และหน่วยงานต ารวจ เงินฌาปนกิจ เงินสวัสดิการสงเคราะห์ เงินช่วยเหลือสมคบ
แม่บ้านต ารวจ มูลนิธิสายใจไทย เงินช่วยพิเศษ ๓ เดือน เงินบ าเหน็จตกทอด เงินบ านาญพิเศษ  
เงิน บ.ท.ช.  

ส าหรับหน่วยงานข้าราชการพลเรือน ได้แก่ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินช่วยพิเศษ ๓ เดือน 
เงินบ านาญตกทอด เงินบ านาญพิเศษ เงินมูลนิธิสายใจไทย (เฉพาะข้าราชการครู) และส าหรับกรณี

                                                 
๔๓๘ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , หลักเกณฑ์การเยียวยาและช่วยเหลือบรรเทา 

ความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียหายจากเหตุการณ์ความรุนแรง 
๔๓๙ การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และอ านวยการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาสืบเนื่องจากสถานการณ์  
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ส านักประสานนโยบายสังคม
จิตวิทยา (สสค.), หน้า ๙-๑๒ 



 ๒๒๘ 

บาดเจ็บ จังหวัดโดย สปน. ให้ความช่วยเหลือสาหัส ๕๐,๐๐๐ บาท ทุพพลภาพ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
บาดเจ็บ ๓๐,๐๐๐บาท บาดเจ็บเล็กน้อย ๑๐,๐๐๐ บาท เงินสงเคราะห์ครอบครัว ๓,๐๐๐ บาท พม.
ให้ความช่วยเหลือ เงินค่ายังชีพรายเดือน ได้แก่ เด็กก่อนวัยเรียน ๑,๕๐๐ บาท อนุบาล ๑,๐๐๐ บาท 
ประถม ๑,๐๐๐ บาท กศน.๑,๕๐๐ บาท มัธยม ๑,๕๐๐ บาท ปวช.๑,๕๐๐ บาท ปวส.๒,๕๐๐ บาท 
อุดมศึกษา ๒,๕๐๐ บาท เงินฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเงินยังชีพผู้พิการ ๑,๐๐๐-
๓,๐๐๐ บาท (ตามระดับความพิการ) หน่วยงาน ศธ. ให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษา สถาบันปอเนาะ 
๕,๐๐๐ บาท อนุบาล ๖,๐๐๐ บาท กศน.๕,๐๐๐ บาท มัธยม ๑๐,๐๐๐ บาท ปวช.๑๐,๐๐๐ บาท 
ปวส.๒๐,๐๐๐ บาท และอุดมศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท และหน่วยงาน ปก. ให้ความช่วยเหลือทุพพล
ภาพ ๑๐,๐๐๐ บาท บาดเจ็บสาหัส ๓,๐๐๐ บาท บาดเจ็บเล็กน้อย ๒,๐๐๐ บาท (ทุกประเภทจะ
ได้รับเงินปลอบขวัญ ๒,๐๐๐ บาท) หน่วยงานท้องถิ่นให้เงินช่วย ๒๐,๐๐๐ บาทต่อครอบครัว 
หน่วยงานกรมคุ้มครองสิทธิให้ค่ารักษาพยาบาล ๓๐,๐๐๐ บาท และค่าขาดผลประโยชน์ท ามาหากิน
วันละไม่เกินอตัราค่าแรงขั้นต่ าของพ้ืนที่นั้นตามระยะเวลาการรักษาพยาบาล และหน่วยงานต้นสังกัด 
ได้แก่หน่วยงานทหาร ให้ เงินค่าทดแทนกรณีบาดเจ็บ เงินช่วยเหลือครอบครัวผู้บาดเจ็บ  
เงินองค์กรทหารผ่านศึก เงิน บ.ท.ช. (เงินพิเศษสู้รบ) หน่วยงานต ารวจ ให้เงินสวัสดิการสงเคราะห์ เงิน
ช่วยเหลือสมาคมแม่บ้านต ารวจ มูลนิธิสายใจไทย เงิน บ.ท.ช. หน่วยงานข้าราชการพลเรือนให้เงิน
มูลนิธิสายใจไทย (เฉพาะข้าราชการครู) นอกจากนี้แล้วยังได้ก าหนดให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่
ช่วยเหลืองานราชการและผู้น าศาสนา ประชาชนทั่วไปและข้าราชการบ านาญ โดยใช้หลักการเดียวกับ
ที่กล่าวข้างต้น 
 ๒. ค่าสินไหมทดแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
 ค่าสินไหมทดแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมจะจ่ายส าหรับสิ่งที่เรียกว่า
ความเสียหายทางวัตถุ สามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น  
 

 การสูญเสียทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของไทยพบว่า ตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ .ศ.๒๕๔๕ มิได้ก าหนด 
ค านิยามของค าว่า “ค่าสินไหมทดแทน” ไว้โดยตรงแต่ได้ก าหนด “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเพ่ือตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือ
เนื่องจากมีการกระท าความผิดอาญาของผู้ อ่ืน ๔๔๐ และได้มีกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ .ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดกรอบทั่วไปไว้ว่า  
ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ให้คณะกรรมการค านึงถึงพฤติการณ์และ 
ความร้ายแรงของการกระท าความผิด และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมถึงโอกาสที่

                                                 
๔๔๐ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕ 

มาตรา ๓ “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเพื่อตอบแทน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่น 



 ๒๒๙ 

ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนด้วย๔๔๑และยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์วงเงินให้
คณะกรรมการจ่ายตามเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท๔๔๒ และในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ก็ได้บัญญัติ”ค่าเสียหายเบื้องต้น” รวมแล้วจะได้รับค่าเสียหาย
เบื้องต้นไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
จ านวน ๒๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและ
ประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายโดยตรงอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุม 
ทางการเมือง นอกเหนือไปจากการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร โดยให้
คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบฯรับไปพิจารณาต่อไป และตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๗ เบื้องต้นได้มีการจ่ายเงินทุนประกอบอาชีพ ครอบครัวละไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท๔๔๓  
 การสูญเสียรายได้ 

 ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้ก าหนดค านิยามของค าว่า “ค่าสินไหมทดแทน” ไว้โดยตรง 
แต่ได้ก าหนด “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดผู้เสียหายมีสิทธิได้รับ
เพ่ือตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระท าความผิดอาญาของผู้อ่ืน๔๔๔ และได้
มีกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตรา
ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ .ศ. ๒๕๔๖ ได้
ก าหนดกรอบทั่วไปไว้ โดยมีการก าหนดค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถ

                                                 
๔๔๑ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจา่ยค่าตอบแทนผู้เสยีหาย และค่าทดแทน

และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒. ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา  
ให้คณะกรรมการค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผิด และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหาย
ได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย 

๔๔๒ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจา่ยค่าตอบแทนผู้เสยีหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ .ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔. ในกรณีที่ผู้เสียหายในคดีอาญาถึงแก่ความตาย  
ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายนั้น ดังต่อไปนี้ (๑) ค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นเงินจ านวน
ตั้งแต่สามหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท (๒) ค่าจัดการศพ ให้จ่ายเป็นเงินจ านวนสองหมื่นบาท (๓) ค่าขาด
อุปการะเลี้ยงดู ให้จ่ายเป็นเงินจ านวนไม่เกินสามหมื่นบาท (๔) ค่าเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็น
เงินตามจ านวนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
๔๔๓ คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม สรุปมาตรการช่วยเหลือ 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม, หน้า ๑-๒ 

๔๔๔ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๓ “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเพื่อตอบแทน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่น 



 ๒๓๐ 

ประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราวันละไม่เกินสองร้อยบาท เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับ
แต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ  

 ส าหรับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ.๒๕๓๓ ก็ยังได้บัญญัติ 
“ประโยชน์ทดแทน” ไว้ว่า ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ได้แก่๔๔๕  
(๑) ...(๖) ค่าบริการอ่ืนที่จ าเป็น รวมถึงค่าทดแทนจากการขาดรายได้ และประโยชน์ทดแทนในกรณี
ทุพพลภาพ ได้แก่ ๔๔๖ (๑) ... (๗) ค่าบริการอ่ืนที่จ าเป็น รวมถึงค่าทดแทนจากการขาดรายได้  
ส่วนประโยชน์ทดแทนในกรณีตายได้แก่๔๔๗ (๑) ... (๒) เงินสงเคราะห์ รวมถึงค่าทดแทนจาก 
การขาดรายได้ก่อนเสียชีวิต 

 ความเสียหายทางวัตถุอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย 

 ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้ก าหนดค านิยามของค าว่า “ค่าสินไหมทดแทน” ไว้โดยตรง 
แต่ได้ก าหนด “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดผู้เสียหายมีสิทธิได้รับ  
เพ่ือตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระท าความผิดอาญาของผู้อ่ืน ๔๔๘ และ 
ได้มีกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และ

                                                 
๔๔๕ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๖๓ ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ

เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท างาน ได้แก่ (๑) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค (๒) ค่าบ าบัดทางการแพทย์ (๓) ค่ากินอยู่และ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล (๔) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ (๕) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย  
(๖) ค่าบริการอื่นที่จ าเป็น  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผู้ประกันตนที่ต้องหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามค าสั่งของแพทย์ให้ได้รับเงิน ทดแทนการขาด
รายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๖๔ ด้วย 

๔๔๖ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓  มาตรา ๗๐ ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ได้แก่ 
(๑) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค (๒) ค่าบ าบัดทางการแพทย์ (๓) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ (๔) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาล (๕) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ (๖) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและ
อาชีพ (๗) ค่าบริการอื่นที่จ าเป็น 

มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการท างานให้มสีิทธิไดร้ับเงินทดแทนการ
ขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา ๕๗ ตลอดชีวิต 

๔๔๗ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๓ “ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่
ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ถ้าภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย ดังนี้  (๑) เงินค่าท าศพตามอัตรา 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง... (๒) เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตน 
ท าหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ก็ให้น ามาเฉลี่ยจ่ายให้แก่
สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจ านวนท่ีเท่ากัน...” 

มาตรา ๗๓ ทวิ ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตามมาตรา ๗๑ ถึงแก่ความตาย ให้น าความใน
มาตรา ๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้น าเงินทดแทนการขาดรายได้ที่ผู้ประกันตนได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่
ความตายมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

๔๔๘ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๓ “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเพื่อตอบแทน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่น 



 ๒๓๑ 

อัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ .ศ. 
๒๕๔๖ ได้ก าหนดกรอบทั่วไปไว้ว่า ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา  
ให้คณะกรรมการค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผิด และสภาพ 
ความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน
ด้วย๔๔๙ และยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ (๑) ... (๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) 
และ (๓) ให้จ่ายเป็นเงินตามจ านวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท๔๕๐ และใน
กรณีที่ผู้ เสียหายในคดีอาญาถึงแก่ความตาย ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
ผู้เสียหายนั้น ดังต่อไปนี้ (๑) ...(๓) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ให้จ่ายเป็นเงินจ านวนไม่เกินสามหมื่นบาท 
(๔) ค่าเสียหายอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็นเงินตามจ านวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท๔๕๑ 

นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการส ารวจจ านวนเด็กก่อนวัยเรียน 
นักเรียน นักศึกษา ที่ประสบเหตุจนเป็นผลให้บาดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพ รวมทั้ง เด็กก าพร้าหรือ
เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เนื่องจากบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเสียชีวิต 
บาดเจ็บสาหัส ทุพพลภาพในระยะยาว โดยให้ความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องโดยจ่าย
เป็นรายปี เด็กเล็กก่อนวัยเรียน/การศึกษานอกโรงเรียน ๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี อนุบาล/ประถมศึกษา 
๖,๐๐๐ บาท/คน/ปี มัธยมศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี ,อุดมศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี” ตาม
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ ดังนี้ “ให้เงินฟื้นฟูสมรรถภาพส าหรับผู้บาดเจ็บสาหัส หรือ
ทุพพลภาพ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/คน และจ่ายเงินยังชีพรายเดือนให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน นักเรียน 
นักศึกษา ที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส และทุพพลภาพ หรือเด็กก่อนวัยเรียน 
นักเรียน นักศึกษาที่ประสบเหตุจนเป็นผลให้บาดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพจนจบการศึกษาระดับ

                                                 
๔๔๙ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจา่ยค่าตอบแทนผู้เสยีหาย และค่าทดแทน

และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒. ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา  
ให้คณะกรรมการค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผิด และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหาย
ได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย 

๔๕๐ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจา่ยค่าตอบแทนผู้เสยีหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓. ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย
ดังนี้ (๑) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท (๒) ค่าฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสองหมื่นบาท (๓) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ใน
ระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราวันละไม่เกินสองร้อยบาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ (๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ 
(๓) ให้จ่ายเป็นเงินตามจ านวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท และค่าตอบแทนตาม (๑) และ 
(๒) ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกินหกร้อยบาท 

๔๕๑ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจา่ยค่าตอบแทนผู้เสยีหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔. ในกรณีที่ผู้เสียหายในคดีอาญาถึงแก่ความตาย  
ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายนั้น ดังต่อไปนี้ (๑) ค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นเงินจ านวน
ตั้งแต่สามหมื่นบาท แต่ไม่เกินหน่ึงแสนบาท (๒) ค่าจัดการศพ ให้จ่ายเป็นเงินจ านวนสองหมื่นบา(๓) ค่าขาดอุปการะ
เลี้ยงดู ให้จ่ายเป็นเงินจ านวนไม่เกินสามหมื่นบาท (๔) ค่าเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็นเงินตาม
จ านวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 



 ๒๓๒ 

ปริญญาตรี หรือตามศักยภาพของเด็ก ทั้งนี้ อายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ (ระดับอนุบาล/ประถมศึกษา 
เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท/คน ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน/การศึกษานอกโรงเรียน/มัธยมศึกษา เดือนละ 
๑,๕๐๐ บาท/คน ระดับอุดมศึกษา/ปวส. เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท/คน)” 

 การสูญเสียโอกาส รวมถึงการจ้างงานและการศึกษา 
 เมื่อพิจารณามาตรการกฎหมายของไทย มิได้มีการบัญญัติถึงค่าสูญเสีย

โอกาสไว้โดยตรง แต่เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕ มิได้ก าหนดค านิยามของค าว่า “ค่าสินไหมทดแทน”  
ไว้โดยตรงแต่ได้ก าหนด “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดผู้เสียหาย 
มีสิทธิได้รับเพ่ือตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระท าความผิดอาญาของ
ผู้อ่ืน๔๕๒ และได้มีกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดกรอบทั่วไปไว้ว่า ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา  
ให้คณะกรรมการค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผิด และสภาพ 
ความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน
ด้วย๔๕๓ ก็พอจะน าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้มาเทียบเคียงได้ในฐานะเป็นค่าเสียหายโดยทั่วไปดังนี้  
(๑) ...(๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็นเงินตามจ านวน 
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท๔๕๔ และในกรณีที่ผู้เสียหายในคดีอาญาถึงแก่
ความตาย ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายนั้น ดังต่อไปนี้ (๑) ... (๔) 
ค่าเสียหายอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็นเงินตามจ านวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท๔๕๕ 

                                                 
๔๕๒ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕ 

มาตรา ๓ “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเพื่อตอบแทน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่น 

๔๕๓ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจา่ยค่าตอบแทนผู้เสยีหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒. ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา  
ให้คณะกรรมการค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผิด และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหาย
ได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย 

๔๕๔ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจา่ยค่าตอบแทนผู้เสยีหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓. ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย
ดังนี้ (๑) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท (๒) ค่าฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสองหมื่นบาท (๓) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ใน
ระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราวันละไม่เกินสองร้อยบาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ (๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ 
(๓) ให้จ่ายเป็นเงินตามจ านวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท และค่าตอบแทนตาม (๑) และ 
(๒) ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกินหกร้อยบาท 

๔๕๕ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจา่ยค่าตอบแทนผู้เสยีหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ .ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔. ในกรณีที่ผู้เสียหายในคดีอาญาถึงแก่ความตาย  
ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายนั้น ดังต่อไปนี้ (๑) ค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นเงินจ านวน
ตั้งแต่สามหมื่นบาท แต่ไม่เกินหน่ึงแสนบาท (๒) ค่าจัดการศพ ให้จ่ายเป็นเงินจ านวนสองหมื่นบา(๓) ค่าขาดอุปการะ



 ๒๓๓ 

 

๔.๔ องค์กรและวิธีการเยียวยาส าหรับผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางการเมือง            

 เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในประเทศไทย ซึ่งเป็นการที่รัฐจ่ายเงินให้
บุคคลที่ได้รับความเสียหายเพ่ือช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม จึงเป็นการจ่ายแบบให้เปล่า  
(ex gratia) และไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดของใคร (no-fault liability) 
การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากความขัดแย้งของคนในสังคมในกรณีนี้ นอกจาก
จะเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายโดยไม่ค านึงว่าบุคคลนั้นจะเป็นกลุ่มหรือฝ่ายใด  
ที่ขัดแย้งกันแล้ว ยังเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับแนวคิดความยุติ ธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(Restorative Justice) ที่มุ้งเน้นการปรองดองและให้อภัยเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
สันติมากกว่าการพิสูจน์ความผิดและน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ 

 ในต่างประเทศ เมื่อการความวุ่นวายในบ้านเมืองและเกิดการเปลี่ยนโอนอ านาจหรือแนวคิด  
ในการบริหารประเทศ (Transitional Justice) จนมีความจ าเป็นต้องเยียวยาให้ความเป็นธรรมแก่ 
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความวุ่นวายนั้น มักจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือค้นหา
ข้อเท็จจริงอันเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งที่ เกิดขึ้น โดยให้มีอ านาจในการพิจารณาแนวทาง  
การเยียวยา (remedy) ด้วย  

 ในกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดจากการชุมนุมและสลายการชุมนุมในไทยตั้งแต่วันที่  
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมานั้น แม้เหตุการณ์ความวุ่นวายจะยุติลงแล้ว แต่ความคลุมเครือและ
ความขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคมยังคงมีให้เห็นอยู่เพราะยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าข้อเท็จจริงและ
การกล่าวอ้างต่างๆที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันนั้นเป็นความจริงหรือไม่ เพียงใด การช่วยเหลือ
เยียวยาโดยไม่ค านึงว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด จึงจ าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากคนในสังคมและผู้ได้รับ
ผลกระทบว่าการด าเนินการดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือของรัฐที่มีความเป็นกลาง  

 การจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานขึ้นมาโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์
และจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับความเสียหายในรูปของคณะกรรมการหรือศูนย์ช่วยเหลือ
เยียวยาที่มีองค์ประกอบของกรรมการที่มีความหลายหลาย (เช่น มีตัวแทนของฝ่ายปกครอง ทหาร 
ต ารวจ องค์กรเอกชน ทนายความ เป็นต้น ) จะเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของรัฐบาลว่า 
มีความจริงใจในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบมากกว่าการให้หน่วยงานใดของรัฐเป็น  
ผู้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับความเสียหายดังกล่าว 

 รูปแบบของคณะกรรมการหรือศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวคล้ายกับการจัดตั้งศูนย์เยียวยา
ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และอ านวยการการให้  
ความช่วยเหลือเยียวยาสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 

  ส าหรับวิธีการเยียวยา เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ได้ความเสียหายในการยื่นเรื่องขอรับเงิน
ช่วยเหลือเยียวยา ควรก าหนดให้ผู้ได้รับความเสียหาย ทายาทหรือครอบครัวอุปถัมภ์อาจมอบอ านาจ

                                                                                                                                            

เลี้ยงดู ให้จ่ายเป็นเงินจ านวนไม่เกินสามหมื่นบาท (๔) ค่าเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็นเงินตาม
จ านวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 



 ๒๓๔ 

ให้บุคคลใดมาด าเนินการยื่นเรื่อง ให้ถ้อยค า ส่งมอบเอกสาร หรือรับเงินช่วยเหลือเยียวยาแทนได้ตาม
แนวทางท่ีก าหนด 

 สถานที่หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับเรื่องการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยานั้น นอกจาก
คณะกรรมการ หรือศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาแล้ว ควรก าหนดให้ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ 
(แล้วแต่กรณี) ในท้องที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือที่ผู้ได้รับความเสียหาย ทายาทหรือครอบครัว
อุปถัมภ์มีภูมิล าเนาเป็นศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาประจ าเขต/อ าเภอ มีอ านาจหน้าที่รับเรื่องดังกล่าวแทน
คณะกรรมการได้ รวมทั้งให้มีอ านาจพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นได้ด้วย ทั้งนี้การจัดตั้ง
ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาประจ าเขต/อ าเภอควรก าหนดให้มีองค์ประกอบที่หลากหลายทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการ 

 นอกจากนี้ ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาประจ าเขต/อ าเภอควรท าหน้าที่กลั่นกรองเรื่อง พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับจ านวนเงิน ประเภทและรูปแบบการช่วยเหลือเยียวยาโดยรวบรวมเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง ส่งไปยังคณะกรรมการที่อยู่ส่วนกลางเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ในกรณีที่ผู้ได้ความเสียหายไม่พอใจผลการพิจารณาเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาของศูนย์
ช่วยเหลือเยียวยาประจ าเขต/อ าเภอ ก็อาจยื่นหนังสือคัดค้านต่อศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาประจ าเขต/
อ าเภอ ที่พิจารณาเรื่องนั้นเพ่ือให้ส่งเรื่องดังกล่าวพร้อมค าคัดค้านไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ต่อไป ทั้งนี้ การด าเนินการของคณะกรรมการและศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาประจ าเขต /อ าเภอ ควรมี
กรอบระยะเวลาที่แน่นอนเพ่ือมิให้การพิจารณาเกิดความล่าช้าเกินสมควร 

 บุคคลที่ประสงค์จะรับเงินช่วยเหลือเยียวยา อาจยื่นเรื่องเป็นหนังสือตามแนวทางที่ก าหนดหรือ
จะเสนอเรื่องด้วยวาจาเพ่ือให้คณะกรรมการหรือศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาประจ าเขต/อ าเภอจัดท าเป็น
หนังสือก็ได้ โดยต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาใบรับรองแพทย์ ส าเนาบันทึกรายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดี ส าเนาใบเกิด ภาพถ่าย
ทรัพย์สินที่เสียหาย เป็นต้น 

๔.๕ สรุปผลการรายงานและการติดตามความคืบหน้าการเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง 

 (๑) จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ได้มีการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบทางร่างกาย๔๕๖ คือ 
ผู้เสียชีวิต ๙๒ ราย ให้การช่วยเหลือรายละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๓๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
ผู้ทุพพลภาพ ๔ ราย ให้การช่วยเหลือรายละ ๓๒๕,๐๐๐ บาท ผู้บาดเจ็บสาหัส (พักรักษาตัวภายใน
โรงพยาบาลเกิน ๒๐ วัน) ๘๖ ราย ให้การช่วยเหลือรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ผู้บาดเจ็บธรรมดา (พักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลไม่เกิน ๒๐ วัน) ๕๙๙ ราย ให้การช่วยเหลือ ราย
ละ ๖๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๕,๙๔๐,๐๐๐ บาท ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย (ไม่พักรักษาในโรงพยาบาล) ๙๘๔  

                                                 
๔๕๖ กรณีการชดเชยเยียวยาก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและติดตามผลการด าเนินการอิสระ

ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ ปคอป. ที่มา : ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 



 ๒๓๕ 

ราย ให้การช่วยเหลือรายละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๙,๖๘๐,๐๐๐ บาท และมีผู้รักษาต่อเนื่องที่ต้องให้ 
ค่ารักษาพยาบาลเป็นกรณีพิเศษ ๑ ราย เป็นจ านวนเงิน ๔๒๓,๒๐๙ บาท 
 

ตารางท่ี ๑ ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมืองระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

ลักษณะ 
จ านวน 
(ราย) 

เงินช่วยเหลือ 
(บาท/ต่อราย) 

รวมเงินช่วยเหลือ 
(บาท) 

๑.  ผู้เสียชีวิต ๙๒ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๖,๘๐๐,๐๐๐ 

๒.  ผู้ทุพพลภาพ ๔ ๓๒๕,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ 

๓.  ผู้บาดเจ็บสาหัส ๘๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๘,๖๐๐,๐๐๐ 

๔.  ผู้บาดเจ็บธรรมดา ๕๙๙ ๖๐,๐๐๐ ๓๕,๙๔๐,๐๐๐ 

๕.  ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย ๙๘๔ ๒๐,๐๐๐ ๑๙,๖๘๐,๐๐๐ 

๖. ช่วยค่ารักษาพยาบาลเป็นกรณีพิเศษ ๑ ๔๒๓,๒๐๙ ๔๒๓,๒๐๙ 

รวม ๑,๗๖๖  ๑๐๒,๗๔๓,๒๐๙ 

  (๒) นอกจากนี้ ยังสามารถรวบรวมและสรุปรายงานทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมืองจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้รวม ๗๘๒ ราย ประกอบด้วยทหารที่เสียชีวิตรวม 
๔ ราย ทหารที่บาดเจ็บธรรมดา ๓๕๓ ราย บาดเจ็บเล็กน้อยรวม ๔๒๑ ราย และมีทหารที่ยังคงนอน
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก ๔ ราย๔๕๗ (ตารางท่ี ๒) 
 

ตารางที่ ๒ ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบทางการเมือง ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

ลักษณะ จ านวน (ราย) 

๑.  ผู้เสียชีวิต ๔ 

๒.  ผู้บาดเจ็บธรรมดา ๓๕๓ 

๓.  ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย ๔๒๑ 

๓.  นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ๔ 

รวม ๗๘๒ 

 (๓) เหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมา มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและจ านวนมาก ทาง คอป. 
ได้ประสานงานกับกรมสุขภาพจิตเพ่ือรับทราบผลการด าเนินการเยียวยา ปัญหาอุปสรรค และ 
                                                 

๔๕๗ ปัจจุบันทหารทั้ง ๔ รายได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว 



 ๒๓๖ 

ร่วมประสานในการจัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขด้านการเยียวยาจิตใจ
จ านวน ๕๗,๗๑๘ คน เข้าเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุยกับครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือประเมิน
สภาพจิตใจของประชาชนทั่วไปหลังเกิดเหตุการณ์ จ านวน ๔๑๒,๘๖๓ ครัวเรือน ใน ๒,๖๐๒ ต าบล 
จากพ้ืนที่ ๔๒ จังหวัด (๒๓ จังหวัดเป็นพ้ืนที่ประกาศ พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ) โดยมีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ
เยียวยาและฟ้ืนฟูจิตใจรวม ๓,๒๕๐ โครงการ การติดตามยังครอบคลุมถึงกลุ่มที่ถูกผลกระทบจาก 
พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากทางกรมสุขภาพจิตได้ด าเนินการติดตามโครงการ
และได้รับงบประมาณพิเศษที่ทาง ครม.อนุมัติให้ ซึ่งจะสิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๓ นี้ แต่เนื่องจากยังมีประชาชนที่ได้ผลกระทบทั้งทางกายและจิตใจเป็นจ านวนมาก จึงเห็นควร 
ที่รัฐบาลควรอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือให้การด าเนินการเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ผลการเยียวยา ฟ้ืนฟู ในเบื้องต้น พบปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายภาพจ านวน ๙๗๓ ราย จาก
จ านวนผู้เข้าตรวจทั้งสิ้น ๒๔,๐๒๑ ราย และพบปัญหาทางด้านจิตใจ  ๔,๕๓๗ ราย ในจ านวนนี้ 
มีผู้ซึมเศร้า ๑,๓๒๒ ราย เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ๒๓๑ ราย มีความผิดปกติทางจิตใจภายหลังเหตุการณ์ 
หรือ Post - traumatic stress disorder (PTSD) ๖๗ ราย จากผู้ตรวจทั้งสิ้น ๖๘,๙๒๖ ราย 

ตารางท่ี ๓ ข้อมูลผลการตรวจผู้ได้รับผลกระทบ 

การตรวจทางกาย การตรวจทางจิตใจ 

รายละเอียด  ราย รายละเอียด ราย 

พบปัญหาทางกาย ๙๗๓ พบปัญหาสุขภาพจิต ๔,๕๓๗ 

  - พบบาดเจ็บ ๖๑   - โรคซึมเศร้า ๑,๓๘๒ 

  - พบพิการ ๙๗   - เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ๒๓๑ 

  - พบอาการดีขึ้น ๕๗๕   - โรค PTSD ๖๗ 

  - พบอื่นๆ ๒๔๐   - โรควิตกกังวล ๒,๗๓๖ 

ไม่พบปัญหาทางกาย ๒๓,๐๔๘   - อ่ืนๆ ๒๑ 

ให้การรักษา/การปรึกษา ๘,๖๔๖ ไม่พบปัญหาทางจิตใจ ๔,๓๘๙ 

  ให้การรักษา/การปรึกษา ๑๕,๕๓๖ 

รวมตรวจทางกาย ๒๔,๐๒๑ รวมตรวจทางจิตใจ ๖๘,๙๒๖ 

ที่มา: คณะอนุกรรมการอ านวยการ ดูแลและฟื้นฟู ระดับกระทรวง ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๓ 



 ๒๓๗ 

 (๔) ในส่วนของผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์ อันเนื่องจากเหตุการณ์ 
ความไม่สงบทางการเมืองดังกล่าว พบมีผู้ประกอบการเสียหายรวมทั้งสิ้น ๓,๐๙๖ ราย เข้ารับ 
การช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นจ านวนเงิน ๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ตารางที่ ๔) 

ตารางท่ี ๔ ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 

 ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

การจ่ายเงิน วันที่ 
จ านวน 
(ราย) 

เป็นเงิน (บาท) 

ครั้งที่ ๑ ๒ มิ.ย.๕๓ ๗๖๙ ๓๘,๔๕๐,๐๐๐ 

ครั้งที่ ๒ ๗ มิ.ย.๕๓ ๑๘๙ ๙,๔๕๐,๐๐๐ 

ครั้งที่ ๓ ๙ มิ.ย.๕๓ ๑๗๖ ๘,๘๐๐,๐๐๐ 

ครั้งที่ ๔ ๑๑ มิ.ย.๕๓ ๑๐๒ ๕,๑๐๐,๐๐๐ 

ครั้งที่ ๕ ๒๐ มิ.ย.๕๓ ๗๗๓ ๓๘,๖๕๐,๐๐๐ 

ครั้งที่ ๖ ๒๐ ก.ค.๕๓ ๙๖๑ ๔๘,๐๕๐,๐๐๐ 

ครั้งที่ ๗ 
ก าหนดจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๓  

เป็นต้นไป 
๑๒๖ ๖,๓๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓,๐๙๖ ๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐ 

  

 (๕) นอกจากนี้ ยังมีการติดตามความคืบหน้าผลกระทบจาก พรก.บริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พบผู้กระท าความผิดและถูกจับกุมจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองระหว่างเดือน
เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังนี้ 

ผลสรุปคดีก่อความไม่สงบทางการเมือง และคดีที่ เกี่ยวเนื่อง (แยกตามประเภทคดี)  
ประกอบด้วย 

- ร่ วมกันหรือใช้ ให้ ผู้ อ่ื นกระท าความผิดหรือสนับสนุน ให้มี การกระท าผิ ดฐาน 
ก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๕/๑, ๑๓๕/๒, ๑๓๕/๓  

- มั่วสุมตั้งแต่สิบคนขึ้นไปใช้ก าลังประทุษร้ายฯ หรือกระท าการให้เกิดความวุ่นวาย 
ในบ้านเมืองโดยมีอาวุธ โดยเป็นหัวหน้าหรือผู้มีหน้าที่สั่งการ, ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้ก าลัง
ประทุษร้าย  

- หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทหรือ
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  

- ฝ่าฝืน พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ, ฝ่าฝืนค าสั่งเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจฯ 
หรือกระท าการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในเขตพ้ืนที่ที่มี ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง 



 ๒๓๘ 

- ลักทรัพย์หรือรับของโจร บุกรุก ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยผ่านสิ่งกีดกั้นโดยใช้
ยานพาหนะ ปล้นทรัพย์ ท าให้เสียทรัพย์ 

- ร่วมกันท าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจามิใช่เป็นการกระท าภายในความมุ่งหมายแห่ง
รัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินฯ 

- ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อ
ประชาชน 

- พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด 
- วางเพลิงเผาทรัพย์ 
- ความผิดต่อความม่ันคงของรัฐ 
- ฆ่าผู้อื่น 
- คดีอ่ืน ๆ เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ พ.ร.บ. 

จราจรทางบก พ.ร.บ.คนเข้าเมือง มีเครื่องสื่อสารโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต 
หมายเหตุ : บางรายต้องหาในหลายคด ี

ในการด าเนินคดีผู้ก่อความไม่สงบทางการเมือง และคดีที่เกี่ยวเนื่ องนั้น มีคดีที่ศาลตัดสิน
แล้วดังนี้ (ตารางที่ ๕) 

ตารางท่ี ๕ ผลการด าเนินคดีผู้ก่อความไม่สงบทางการเมือง และคดีที่เกี่ยวเนื่องที่ศาลตัดสินแล้ว 

คดี ก าหนดโทษ จ านวน (คน) 

๑. พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ าคุก ๖ เดือน ถึง ๑ ปี 
กักขัง ๓ เดือน แทนโทษจ าคุก 

๕ 
๒ 

๒. ฝ่าฝืนค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่สถานการณ์ใน 
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

จ าคุก ๒ ปี ๖ เดือน ๑ 

๓. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ร.บ.จราจรทางบก 
พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

กักขัง ๑๓๕ วัน 
แทนค่าปรับ ๒๗,๐๐๐ บาท 

๑ 

๔. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ร.ก.บริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

กักขัง ๘๕ วัน 
แทนค่าปรับ ๑๗,๐๐๐ บาท 

๑ 

๕. พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ร.บ. 
อาวุธปืน 

จ าคุก ๑ ปี ๑ 

๖. พ.ร.บ.อ่ืนๆ ก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง จ าคุก ๒ ปี ๑ 
๗. ฆ่าผู้อ่ืน จ าคุก ๒๐ ปี ๑ 
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ส่วนที่ ๕ 
ข้อเสนอแนะ 

เหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงเดือน
เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้สร้างความเสียหายอย่างประมาณค่ามิได้ต่อประเทศไทย   
คอป. มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความขัดแย้งที่ด าเนินอยู่จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีความ 
สุ่มเสี่ยงที่จะมีปัจจัยกระตุ้นให้ความขัดแย้งขยายตัว และยกระดับไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงได้     
อีกครั้งหนึ่ง คอป. ขอให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลและบอบช้ า
จากปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมมาเป็นเวลานานแล้ว และควรน าวิกฤตการณ์ความ
รุนแรงในอดีตมาเป็นบทเรียนเพ่ือระลึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและร่วมกันประคับประคอง
สถานการณ์ไม่ให้ประเทศต้องประสบกับเหตุการณ์ความรุนแรงอีก รวมทั้งช่วยกันน าพาสังคมไทย   
ให้ก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่ความปรองดองอย่างยั่งยืนต่อไป  

คอป. มีข้อเสนอแนะอันเป็นแนวทางในการสร้างความปรองดองในชาติ ซึ่ ง คอป. ขอ
เรียกร้องให้รัฐและทุกภาคส่วนในสังคมน าข้อเสนอแนะของ คอป. ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้
เกิดผลต่อการปรองดองอย่างเป็นรูปธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่เลือก
ปฏิบัติตามเฉพาะข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตนหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น โดย คอป. มี
ข้อเสนอแนะในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้  

๕.๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการน าข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และรากเหง้าของความขัดแย้ง
มาเป็นบทเรียนในการสร้างความปรองดองที่ย่ังยืน 

คอป. ขอเรียกร้องให้รัฐบาล ผู้น าฝ่ายค้าน พรรคการเมือง กลุ่มการเมืองทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับความขัดแย้ง สื่อมวลชนและประชาชนให้ความส าคัญต่อการแสวงหาแนวทางร่วมกันเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงอย่างจริงจัง โดยการร่วมกันรักษาบรรยากาศของการปรองดอง 
ยุติการกระท าที่จะน าไปสู่การสร้างความขัดแย้ง และท าความเข้าใจความจริงซึ่งเป็นสาเหตุที่น ามาสู่
ความขัดแย้ง เพื่อให้สังคมไทยสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่ความปรองดองอย่างยั่งยืน โดยคอป. 
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

๕.๑.๑ คอป. ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าการปรองดองเป็นทั้งเป้าหมาย (Outcome) ที่ต้องการให้
เกิดข้ึน และเป็นกระบวนการ (Process) ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอาศัย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยไม่มีการเร่งรัดกระบวนการเพ่ือให้เกิดผลตามเป้าหมาย ทุกฝ่ายจะต้อง
ร่วมกันรักษาบรรยากาศของการปรองดองในประเทศและประคับประคองสถานการณ์ความขัดแย้ง
ไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้น โดยด าเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และตั้งอยู่บนหลัก
ประชาธิปไตย คอป. ขอย้ าว่ากระบวนการปรองดองต้องอาศัยเวลา ความอดทน และการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่าย การด าเนินการใดๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยพยายามที่จะรวบรัดหรือเร่งรัดกระบวนการ
ปรองดองนั้น  เป็นการกระท าที่ ไม่ เ อ้ือต่อบรรยากาศของการปร องดอง ท า ให้สั งคมเกิด             



 ๒๔๐ 

ความหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการแสวงหาทางออกไปสู่
การปรองดองของคนในชาติต่อไป๔๕๘ 

๕.๑.๒ คอป. ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการด าเนินการใดๆ ที่น าไปสู่การสร้างความขัดแย้งและ
ท าลายบรรยากาศของการปรองดอง โดยพึงตระหนักว่าความปรองดองจะเกิดขึ้นไม่ได้หากผู้ที่มีส่วน
ในความขัดแย้งมุ่งแต่เอาชนะ โดยไม่มีการประนีประนอมรอมชอมต่อกัน และขอให้ทุกฝ่ายเปิดใจ
กว้างเพ่ือรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยุติการเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความในลักษณะที่ยั่วยุให้เกิด
ความเกลียดชังและความรุนแรงระหว่างกัน ใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ในการพิจารณาประเด็น
ต่างๆ เคารพสิทธิและเสรีภาพระหว่างกัน และลดทัศนคติในการเอาชนะหรือมองปัญหาในมุมมองของ
ตนฝ่ายเดียว  

๕.๑.๓ คอป. เห็นว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของผู้ที่ไม่ต้องการสูญเสียอ านาจหรือผลประโยชน์ของตน น ามาซึ่งการใช้อ านาจทาง
การเมืองโดยมิชอบและการแทรกแซงหน่วยงานของรัฐบาลและองค์กรอิสระโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบ
ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการขาดจริยธรรมและจิตส านึกที่ดี
ในทางการเมืองของนักการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส าคัญยิ่งต่อการ
สร้างความปรองดองในชาติ คอป. ขอเรียกร้องให้ภาคการเมืองและนักการเมืองทุกคนพึงส านึกใน
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้ที่อาสารับใช้ประชาชน โดยท าหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติ และไม่ใช้พ้ืนที่ทางการเมือง
เพ่ือท าให้ประเด็นความขัดแย้งขยายตัวออกไปหรือเปิดประเด็นความขัดแย้งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อัน
จะเป็นการซ้ าเติมสถานการณ์ความขัดแย้งให้เลวร้ายลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่น าเอาข้อได้เปรียบ
ทางการเมืองมาใช้เป็นประโยชน์ในการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังและความแตกแยกของคนในสังคม
เพ่ือความได้เปรียบเฉพาะหน้า ทั้งนี้ ภาคการเมืองควรใช้รัฐสภาเป็นพื้นที่หลักในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมือง และไม่ควรใช้เวทีนอกรัฐสภาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางการเมือ ง 
นอกจากนี้ คอป. เห็นว่า พรรคการเมืองทุกพรรคควรประนีประนอมต่อกันและร่วมกันจัดท าข้อตกลง
ว่าจะช่วยกันลดเงื่อนไขของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร เพ่ือสร้างความไว้วางใจและบรรยากาศ
ของการปรองดองให้เกิดขึ้น 

๕.๑.๔ จากการศึกษาของคอป.พบว่าข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และรากเหง้าของปัญหา  ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า วิกฤตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่สั่งสมและน ามาสู่ความ
รุนแรง โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้นแม้จะดูเสมือนว่าเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล แต่แท้จริงแล้วความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้หยั่งรากลึกถึงปัญหาในระดับ
โครงสร้างขั้นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ และน าไปสู่ความหวาดระแวง
ระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมไทยต่อดุลยภาพที่มีอยู่เดิม ท าให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรักษา
สถานะเดิม (Status Quo) ไว้ ความขัดแย้งในลักษณะดังกล่าวเมื่อผนวกกับสภาพปัญหาเชิงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Structures) ความเหลื่อมล้ าระหว่างชนชั้นในสังคม 
ความอ่อนแอของกลไกในระบอบประชาธิปไตย หลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม และการใช้สื่อ
เป็นเครื่องมือในการขยายผลความขัดแย้ง ท าให้ เกิดวิกฤตความขัดแย้งที่โยงใยกันอย่างซับซ้อน ไม่มี

                                                 
๔๕๘ ข้อเสนอแนะ ๓.๑ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๓ 



 ๒๔๑ 

มูลเหตุใดเพียงล าพังที่สามารถอธิบายปัญหาความขัดแย้งได้ คอป. เห็นว่า ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นแสดง
ให้เห็นว่าสังคมไทยก าลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน (Society in Transition) ทุกฝ่ายจึงควรเรียนรู้
และท าความเข้าใจรากเหง้าของความขัดแย้งเพ่ือแสวงหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐาน
และปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมเพ่ือให้สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่ความปรองดองอย่างยั่งยืน 

๕.๑.๕ ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิกฤตความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
คอป. มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในสังคมอันเป็นรากฐานส าคัญของกระบวนการ
ปรองดอง และน าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสรุปบทเรียนเพ่ือป้องกันไม่ให้ประเทศชาติต้องประสบกับ
วิกฤตการณ์เช่นนี้อีก การเข้าใจความจริงทุกฝ่ายต้องเปิดหู เปิดตา เปิดใจให้กว้างขวาง อดทน รับฟัง 
และยอมรับความแตกต่าง คอป. มีความห่วงใยอย่างยิ่งว่าภายหลังจากการเปิดเผยข้อเท็จจริงแล้ว 
อาจมีการน าข้อเท็จจริงบางเรื่องไปขยายผลในลักษณะที่ท าให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายหรือเปิด
ประเด็นข้อโต้แย้งใหม่ ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยความจริง ของ 
คอป. เช่น การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตนมาน าเสนอ
ต่อสาธารณชนอย่างไม่รอบด้านเพ่ือโจมตีคู่ขัดแย้งฝ่ายตรงข้าม คอป. ขอเรียกร้องให้รัฐบาล พรรค
การเมือง กลุ่มการเมือง และสื่อมวลชนรับทราบถึงความห่วงใยของ คอป. และงดเว้นการกระท าที่จะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งดังกล่าว และค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมจากการน าเสนอ
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ท่ีไม่ครบถ้วนหรือรอบด้าน   

๕.๑.๖ กระบวนการปรองดองมีความเกี่ยวข้องและกระทบต่อทุกภาคส่วนและประชาชนทั้ง
ประเทศ การด าเนินการใดๆ ของรัฐบาลและภาคการเมืองเพ่ือให้เกิดการปรองดองจึงต้องค านึงถึง  
การมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคมเป็นส าคัญ โดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้อง
เปิดเผยข้อมูลและชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจนให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ และมีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยต้องเปิด
พ้ืนที่หรือสร้างช่องทางให้ประชาชนได้สื่อสาร ท าความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถกเถียงอภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นที่เป็นรากเหง้าของปัญหา       
ความขัดแย้ง เพ่ือให้สังคมเข้าใจประเด็นปัญหาความขัดแย้งชัดเจนยิ่งขึ้นและน ามาซึ่งการแสวงหา
ทางออกร่วมกัน เช่น การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การส่งเสริมการจัดเวทีสาธารณะ การสาน
เสวนา และการประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation)๔๕๙ เพ่ือให้ผู้ที่มีความคิดเห็นไม่
ตรงกันได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอันเป็นช่องทางในการลดความไม่

                                                 

 
๔๕๙

 (๑) การจัดเวทีสาธารณะ (public forum) เป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมากและเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น โดยเน้นการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม ส่วนคณะท างานที่จัด
เวทีสาธาณะมีหน้าท่ีตอบข้อซักถามและน าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ต่อไป 
 (๒) การสานเสวนา (deliberative dialogue) เป็นการอภิปรายที่มีผู้เข้าร่วมจากหลายฝ่าย โดยมิต้อง
เป็นผู้แทนของภาคส่วนใดและไม่จ ากัดเฉพาะคู่ขัดแย้งเท่านั้น ผู้เข้าร่วมจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ 
และสะท้อนมุมมองที่แตกต่างกัน เพื่อให้เข้าใจปัญหาอย่างรอบด้าน  เพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญในการตัดสินใจหรือ
ด าเนินการที่เหมาะสมต่อไป โดยไม่จ าเป็นจะต้องได้ข้อยุติในประเด็นปัญหาความขัดแย้งแต่อย่างใด  
 (๓) การประชาเสวนาหาทางออก (public deliberation) แตกต่างจากการสานเสวนาที่มิใช่เพียงการ
อภิปรายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน แต่เป็นกระบวนการที่น าไปสู่การตัดสินใจร่วมกันของสาธารณะ หรือ
แสวงหาฉันทามติร่วมกันในการแก้ไขปัญหาว่าต้องด าเนินการอย่างไรโดยมิได้มุ่งเอาแพ้เอาชนะกัน 



 ๒๔๒ 

ไว้วางใจกัน สร้างความประนีประนอมต่อกัน และน าไปสู่ความเข้าใจร่วมกันเพื่ออยู่ในสังคมเดียวกันได้
อย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างในสังคม  

๕.๑.๗ คอป.เห็นว่าการปรองดองเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย แม้ คอป. จะสิ้นสุดวาระในการด าเนินงานแล้ว กระบวนการปรองดองก็ยังต้อง
ด าเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความแตกแยกในสังคมและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของประชาชนใน
ปัจจุบัน การเคลื่อนไหวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมถึงการผลักดันของรัฐบาลเพ่ือให้เกิดการปรองดองอาจ
ถูกต่อต้านหรือตอบสนองด้วยด้วยความหวาดระแวง โดยเฉพาะจากฝ่ายที่เป็นปรปักษ์ในความขัดแย้ง 
ด้วยเหตุนี้ คอป. จึงเห็นว่า รัฐควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลไกต่างๆซึ่งมีความเป็นกลางเพ่ือสนับสนุน
ให้กระบวนการปรองดองเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยรัฐควรให้การสนับสนุน      
ด้านงบประมาณโดยไม่แทรกแซงการท างานของกลไกดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งเครือข่าย     
ด้านการปรองดองในชาติซึ่งอาจเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งมีความเป็นกลางและเป็นตัวแทน
จากทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่ อสารมวลชน และสถาบัน
วิชาการ ซึ่งประสงค์จะมีบทบาทน าในกระบวนการปรองดองตามวิถีประชาธิปไตยและแนวทางของ
สันติวิธี  

๕.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมาปรับใช้ 

หลักการทั่วไป 

๕.๒.๑ ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมชาติในทุกสังคม หากสังคมขาดกลไกในการ
จัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งความเสียหายต่อสังคมเป็นอันมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีที่คู่ขัดแย้งใช้ความรุนแรงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งที่สังคมไม่อาจ
ยอมรับได้ คอป. เห็นว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น ทุกฝ่ายควรท าความเข้าใจและปรับใช้
หลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) ซึ่งเป็นหลักการส าคัญที่จะช่วยน าพา
สังคมให้ก้าวข้ามความขัดแย้งและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม การน า
กลไกต่างๆ ของหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมาใช้ต้องน ามาปรับใช้แบบองค์รวม (holistic 
approach) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศไทย มิใช่เลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่งที่เป็น
ประโยชน์กับฝ่ายตนมาใช้ อีกทั้งต้องค านึงว่ามาตรการต่างๆ ตามหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยน
ผ่านเป็นมาตรการที่มิได้ยกเลิกกระบวนการยุติธรรมหลัก เพียงแต่พยายามน าเสนอกลไกที่มีความ
ยืดหยุ่นเหมาะสมในสถานการณ์ความขัดแย้งเพ่ือให้สังคมสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งนั้นได้ การน าเอา
หลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมาใช้ ต้องเริ่มจากการเปิดเผยความจริง และสร้างกระบวนการ
รับรู้ความจริงในหมู่ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้เกี่ยวข้องและสังคมโดยรวมอย่างกว้างขวาง ความจริงที่ได้
เปิดเผยจะน าไปสู่การตัดสินใจว่าสมควรจะมีการด าเนินคดี หรือการด าเนินการเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบอย่างอ่ืนที่มิใช่การด าเนินคดี หรือการนิรโทษกรรมในกรณีต่างๆ เหล่านั้นหรือไม่ หรือควรมี
การด าเนินการอย่างไรเพ่ือหาทางออกที่เป็นที่รับได้ของทุกฝ่าย โดยในระหว่างที่มีการด าเนินการไปสู่
แนวทางดังกล่าวจักต้องมีการเยียวยาอย่างเหมาะสมกับผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย 

 

 

 



 ๒๔๓ 

การด าเนินคดี 

๕.๒.๒ คอป.เห็นว่าในการกระท าความผิดตามกฎหมายผู้กระท าต้องมีความรับผิดชอบในทาง
กฎหมาย (Legal Accountability) ที่เหมาะสม หากมีการกระท าความผิดทางอาญาเกิดขึ้นผู้กระท า
ความผิดโดยหลักการต้องมีความรับผิดชอบทางอาญา (Criminal Liability) และจะต้องเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย คอป. เชื่อมั่นในหลักการว่าสันติภาพและความสงบสุขในสังคม    
มิอาจเกิดขึ้นได้หากความยุติธรรมไม่เกิดขึ้น เพราะผู้กระท าความผิดไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
คอป. จึงขอเรียกร้องให้รัฐด าเนินการสืบสวน สอบสวน และน าตัวผู้กระท าความผิดทุกฝ่ายเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ รัฐต้องรับประกันว่าการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดจะเป็นไปอย่าง  
เป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหา จ าเลย และผู้เสียหายใน
คดีอาญาอย่างเคร่งครัด และได้รับการพิจารณาพิพากษาจากองค์กรตุลาการซึ่งมีความสามารถ มี
ความเป็นอิสระ และเป็นกลาง  

๕.๒.๓ อย่างไรก็ตาม คอป. เห็นว่าการกระท าผิดกฎหมายอาญาในระหว่างที่มีเหตุการณ์ความ
รุนแรงหรือสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งมีความขัดแย้งอย่างสูงในห้วงเวลาที่ผ่านมา มิใช่พฤติกรรม    
ที่เกิดขึ้นในภาวะปกติทั่วไปในสังคม เพราะเป็นการกระท าที่มีมูลเหตุจูงใจมาจากความแตกต่างทาง
อุดมการณ์ทางการเมืองและการปลุกเร้าให้เกิดความเคียดแค้นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในบางกรณี
ผู้กระท าความผิดที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองเช่นนี้ จึงมิใช่ผู้ร้ายหรืออาชญากร
โดยกมลสันดาน การใช้มาตรการลงโทษพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้น อาจเพ่ิมความรู้สึกคับแค้นใจ
และเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความปรองดอง คอป. เห็นว่า การน าหลักความยุติธรรมทางอาญา 
(Criminal Justice) ที่มุ่งแต่การลงโทษทางอาญาเพียงอย่างเดียวมาใช้ในคดีอาญาซึ่งสืบเนื่องมาจาก
ความขัดแย้งทางการเมือง ไม่อาจแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้และไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย    
ซึ่งอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน (Transition) คอป. จึงขอเน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการน าหลัก   
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน และหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice)    
มาใช้ร่วมกับการด าเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญา เพ่ือฟ้ืนฟูสัมพันธภาพระหว่างคู่ขัดแย้ง อ านวย
ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายและลดปัญหาความขัดแย้ง โดยอาจน ามาตรการหรือศึกษาประสบการณ์ 
ของต่างประเทศที่เคยเผชิญความขัดแย้งอย่างรุนแรงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของ    
ประเทศไทย 

การเยียวยา  

๕.๒.๔ คอป.เห็นว่าการชดเชยเยียวยาและฟ้ืนฟูเหยื่อและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรงทุกฝ่ายและคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าที่ขัดต่อหลัก    
นิติธรรม เป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการลดความขัดแย้ง และสร้างความพร้อมต่อการปรองดองในชาติ     
ให้เกิดขึ้น คอป. เห็นว่า รัฐบาลต้องด าเนินการเยียวยาอย่างจริงจัง เป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง      
โดยครอบคลุมความเสียหายในลักษณะต่างๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และชดเชยให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ โดยไม่จ ากัดที่การเยียวยาด้วยตัวเงินเท่านั้น๔๖๐ รัฐต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมให้เหมาะสมกับความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆ  
เช่น การเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างถูกวิธีโดยมีแนวทางในการติดตามเพ่ือบ าบัดฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 

                                                 
๔๖๐ ข้อเสนอแนะ ๕.๔.๓ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๒ 



 ๒๔๔ 

การฟ้ืนฟูเกียรติยศของเหยื่อ การให้ค าปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย การให้
ค าแนะน าในการประกอบวิชาชีพหรือการฝึกอบรมอาชีพ การให้บริการทางการศึกษา การฟ้องร้อง
ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ การใช้มาตรการทางภาษีโดยการยกเว้นหรือลดภาษี 
และการขอโทษ เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐควรให้ความส าคัญต่อการเยียวยาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ชุมชน หรือ
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งที่อยู่อาศัยหรือย่านธุรกิจการค้าที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมและ
เหตุการณ์ความรุนแรงด้วย เช่น การมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องค่าเช่า การจัดหาสถานที่หรือพ้ืนที่      
ที่เหมาะสมส าหรับท าการค้า หรือการผ่อนปรนค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 

 ๕.๒.๕ รัฐควรจัดท าบันทึกความทรงจ า จดหมายเหตุ หรือมีการสร้างสัญลักษณ์ความทรงจ า
ให้แก่สาธารณชนเพ่ือเตือนใจให้ร าลึกถึงสถานการณ์ความรุนแรง เหยื่อของความรุนแรง  และ     
ความเสียหายของประเทศไทยจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้ระลึกถึง
การชดใช้เยียวยาและการป้องปรามการใช้อ านาจโดยมิชอบของทุกฝ่าย รวมถึงให้ประชาชนในชาติ
เกิดความรู้สึกร่วมกันในการมีส่วนป้องกันมิให้เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดข้ึนซ้ าอีกในอนาคต   

๕.๒.๖ คอป. ขอย้ าถึงข้อเสนอแนะของ คอป. เกี่ยวกับการเยียวยากลุ่มผู้เข้าร่วมชุมนุมในช่วง
ความขัดแย้งทางการเมืองในระยะหลายปีที่ผ่านมาที่ถูกด าเนินคดีโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งพบว่ายังไม่ได้รับ
การปฏิบัติตามอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม คอป. ขอเรียกร้องให้รัฐเร่งด าเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟู
กลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถูกตั้งข้อหารุนแรงเกินสมควรและไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ซึ่ง
นอกจากจะขาดโอกาสในการต่อสู้คดีแล้ว ยังได้รับผลกระทบทั้งต่อส่วนตัวและครอบครัวด้วย๔๖๑ 
รัฐบาลต้องหามาตรการในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของจ าเลยที่
ไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวในด้านมนุษยธรรม นอกจากนี้ รัฐบาลควรจ่ายค่าทดแทนแก่จ าเลยที่ศาลมี
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องแล้วโดยไม่ต้องพิจารณาว่าศาลได้พิพากษาว่าจ าเลยเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่ 

การแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษ 

๕.๒.๗ จากข้อเท็จจริงและรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ฝ่ายค้าน พรรคการเมือง ผู้น าใน
การชุมนุม หน่วยงานด้านความมั่นคง และสื่อมวลชน ควรพิจารณาทบทวนบทบาทและการกระท า
ของตนในสถานการณ์ดังกล่าว คอป. ขอเรียกร้องให้ผู้น าทุกฝ่ายกล่าวขอโทษต่อสาธารณชน (Public 
Apology) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศขณะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง และ/
หรือนายกรัฐมนตรีซึ่งบริหารประเทศอยู่ในปัจจุบัน ควรแสดงความรับผิดชอบในฐานะผู้น ารัฐบาลต่อ
เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อเหยื่อของความรุนแรง เนื่องจากรัฐมีความบกพร่องและ
ขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองให้ด าเนินไปตามครรลองของสันติ
วิธี จนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และความรู้สึกของประชาชนอย่างมาก รวมทั้ง
แสดงเจตจ านงที่จะประกันความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน โดย
พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรงขึ้นอีกในอนาคต คอป. เห็นว่า การกระท าดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเยียวยา
โดยค านึงถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเหยื่อจากเหตุการณ์ความรุนแรงแล้ว ยังเป็น
                                                 

๔๖๑ ข้อเสนอแนะ ๕.๖ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๒ 



 ๒๔๕ 

แบบอย่างที่ดีในการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองให้เกิดขึ้นในสังคม และช่วยรักษาบรรยากาศ
ของการปรองดองในประเทศให้ดียิ่งขึ้น คอป. ขอให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าการยอมรับผิดชอบและการขอ
โทษเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นที่จะน าไปสู่ความปรองดองในชาติ ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์จะผ่านพ้นไปนาน
เพียงใดก็ตาม  

การนิรโทษกรรม 

๕.๒.๘ แม้การนิรโทษกรรมจะเป็นกลไกหนึ่งที่อาจน าไปสู่การปรองดอง แต่การน าการ         
นิรโทษกรรมมาใช้ จะต้องค านึงถึงความเหมาะสม ทั้งในแง่ของเวลา สถานการณ์ และกระบวนการ 
โดยเฉพาะการเร่งรัดให้เกิดการนิรโทษกรรมนอกจากจะไม่ส่งผลให้เกิดการปรองดองแล้ว ยังอาจเป็น
การสร้างประเด็นความขัดแย้งขึ้นมาใหม่ จากที่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมการกระท า
ความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ความไม่สงบและความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา โดยการ
ผลักดันให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ... ซึ่งมีผลเป็น   
การนิรโทษกรรมผู้กระท าผิดนั้น คอป. เห็นว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการเร่งรัดกระบวนการปรองดอง 
ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของสังคมทุกฝ่าย โดยเฉพาะเหยื่อและผู้เสียหายที่จะได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการนิรโทษกรรมอันมีผลเป็นการยกเว้นการด าเนินคดีและการลงโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรมต่อผู้กระท าผิด การเร่งรัดเพ่ือให้เกิดการนิรโทษกรรมเช่นนี้กระทบต่อบรรยากาศของความ
ปรองดองในชาติและท าให้สังคมเกิดความหวาดระแวง ซึ่งอาจน าไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างกันและ
ยกระดับไปสู่ความรุนแรงได ้

๕.๒.๙ การนิรโทษกรรมไม่ใช่เป้าหมายหรือผลลัพธ์สุดท้ายของการปรองดอง คอป. เห็นว่า   
แม้การนิรโทษกรรมจะเป็นแนวทางหนึ่งที่อาจช่วยให้สังคมเกิดความปรองดอง แต่ในระหว่างที่
สังคมไทยก าลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมที่มีความขัดแย้งสูงไปสู่สังคมแห่งการปรองดองนั้น การน า     
การนิรโทษกรรมมาใช้จะต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง โดยพิจารณาองค์รวมของหลัก 
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและค านึงถึงมาตรการที่สอดรับกันระหว่างการสนองความต้องการ
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงและความรับผิดชอบของผู้กระท าผิด การท าความ
เข้าใจกับความจริงที่เกิดขึ้นและสาเหตุของความขัดแย้ง การให้ผู้กระท าความผิดต้องชดเชยเยียวยา
หรือแสดงความรับผิดต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและต่อสังคมจนผู้ที่มีความขัดแย้งต่อกันในอดีตเกิดความ
เข้าใจ และให้อภัยหรือประนีประนอมกันเพ่ือการนิรโทษกรรมได้ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อยุติ
เกี่ยวกับการนิรโทษกรรม รัฐจะต้องประกันและคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและด าเนินคดีแก่   ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน 

๕.๒.๑๐ คอป. เห็นว่า การนิรโทษกรรมจะต้องกระท าโดยไม่กระทบต่อสิทธิของเหยื่อและผู้ที่
ได้รับผลกระทบในการรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้น สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการได้รับ
การเยียวยาที่เหมาะสม การยอมรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง และการรับประกันจากรัฐว่าจะไม่เกิด
เหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นอีก ซึ่งล้วนเป็นกลไกหลักของความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน การนิรโทษ
กรรมที่จ ากัดสิทธิของผู้เสียหายดังกล่าวมีแนวโน้มอย่างสูงที่จะถูกต่อต้านจากสังคม และเป็นอุปสรรค
ต่อการเจรจาตกลงเพื่อการสร้างความปรองดองในชาติต่อไป  

 

 



 ๒๔๖ 

๕.๒.๑๑ การนิรโทษกรรมไม่สามารถด าเนินการโดยปราศจากขอบเขต แต่ต้องเป็นไปตามหลัก
นิติธรรมและมาตรฐานที่เป็นสากลโดย คอป. เห็นว่าการออกกฎหมายนิรโทษกรรมจะต้องมิใช่การนิร
โทษกรรมตนเอง (Self-Amnesty) ที่ผู้มีส่วนในการกระท าความผิดบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการ
ยกเว้นความรับผิดของตนเอง หรือการนิรโทษกรรมแบบครอบคลุมเป็นการทั่วไป ( Blanket 
Amnesty) หรือครอบคลุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยปราศจากเงื่อนไข แต่จะต้องมีการก าหนด
ความผิดที่จะนิรโทษกรรมและเงื่อนไขในการนิรโทษกรรมอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง โดย
พิจารณาแยกแยะลักษณะการกระท าของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการที่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และตั้งอยู่บนหลักประชาธิปไตยโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

๕.๒.๑๒ การนิรโทษกรรมต้องค านึงถึงการอ านวยความยุติธรรมแก่เหยื่อโดยการป้องกันมิให้
เกิดการลบล้างการกระท าความผิดหรือยกเว้นความผิดโดยมิชอบ (impunity) นอกจากนี้ คอป. เห็น
ว่ารัฐบาลต้องพิจารณาทบทวน แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายซึ่งมีผลเป็นการลบล้างความผิดโดยมิชอบ 
และเร่งการพิจารณาให้สัตยาบันต่อธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome 
Statute of International Criminal Court) เพ่ือป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิดลอยนวลหรือหลุดพ้น
จากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และช่วยยุติการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในอนาคต  รวมถึงการ
พิจารณาแก้ไขกฎหมายให้ศาลไทยสามารถด าเนินคดีตามหลัก “การพิจารณาโดยไม่มีตัวจ าเลย” 
(Trial in Absentia) หรือการพิจารณาคดีลับหลังจ าเลย ส าหรับคดีความผิดอาญาเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในกรณีร้ายแรงบางประเภท บนเงื่อนไขท่ีรัฐสามารถให้มีหลักประกันในการพิจารณาคดี
อย่างเป็นธรรมโดยก าหนดเงื่อนไขที่มีความชัดเจนและเคร่งครัด 

๕.๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม 

สถานการณ์ความขัดแย้ งที่ เกิดขึ้นท า ให้สั งคมไทยเกิดการแบ่ งฝักแบ่ งฝ่ ายและเกิด 
ความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน คอป. เห็นว่า ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรมและกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศเป็นปัจจัยส าคัญที่กระตุ้นให้เกิดความไม่ไว้วางใจและความรู้สึกที่เป็นปรปัก ษ์  
ต่อกัน การขาดความเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมที่เกิดขึ้นมิใช่เป็นเฉพาะความไม่ไว้วางใจต่อองค์กรใด
องค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม หรือประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่เป็นความไม่
ไว้วางใจต่อระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยรวมทั้งระบบอันสืบเนื่องมาจากความขัดแย้ง  

ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ทุกฝ่ายซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งต่างน าเอากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
มาใช้อ้างเพ่ือสร้างความชอบธรรมและรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตน การด าเนินการดังกล่าว        
ได้ก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อระบบยุติธรรมโดยรวม ตัวอย่างของการด าเนินการที่ถูกมองโดย        
คู่ขัดแย้งว่าเป็นสาเหตุส าคัญของการเสื่อมความศรัทธาในระบบนิติธรรม ได้แก่ กรณีค าวินิจฉัย      
คดีซุกหุ้นของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ในช่วงต้นของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่มี
การกล่าวอ้างว่ามีการบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย หรือกรณีหลังการรัฐประหารในเดือนกันยายน 
๒๕๔๙ ที่มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๒๗ ที่เพ่ิมโทษการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบ 
และฉบับที่ ๓๐ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) 
มาท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งท าให้มีการวิพากษ์วิจารณ์
เกี่ยวกับการออกกฎหมายย้อนหลังและการตั้งปฏิปักษ์มาสอบสวน กรณีการนิรโทษกรรมตามมาตรา 



 ๒๔๗ 

๓๐๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ กรณีมาตรา ๒๓๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีบทบัญญัติที่ก าหนดให้ยุบพรรคการเมืองและเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขัดต่อหลัก  ความได้สัดส่วน
และความพอสมควรแก่เหตุภายใต้หลักนิติธรรม และกรณีการวินิจฉัยคดีชิมไปบ่นไปเมื่อปี ๒๕๕๑ ที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายสมัคร สุนทรเวช พ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจาก
การเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ เข้าข่ายเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนซึ่งเป็นคุณสมบัติต้องห้ามตาม
รัฐธรรมนูญ ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าศาลตีความกฎหมายกว้างเกินไปจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เป็นต้น 

ในประเด็นเก่ียวกับหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม คอป. มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ปัญหาส าคัญท่ีน าไปสู่ความเคลือบแคลงในระบบนิติธรรมของประเทศคือปัญหาจากการ
ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมาก าหนดให้องค์กรตุลาการมี
บทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลทางการเมืองมากขึ้น อาทิเช่น การก าหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญ    
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น การก าหนดบทบาทขององค์กรตุลา
การในลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทย การด าเนินการดังกล่าวแม้จะสอดคล้องกับ
หลักการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) ระหว่างสถาบันต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตย  
แต่การใช้อ านาจดังกล่าวต้องพึงใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่าย
ตุลาการ ต่างมีบทบาทที่ เป็นอ านาจโดยเฉพาะของตนเองตามทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจ  
(Separation of Power) และอ านาจทั้งสามฝ่ายต่างมีบทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน
ตามหลักนิติธรรม คอป. ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความส าคัญกับการก าหนดบทบาทที่เหมาะสมตาม
แนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติธรรม โดยเฉพาะอ านาจตุลาการซึ่งเป็น
อ านาจสูงสุดในการวินิจฉัยข้อพิพาทและข้อขัดแย้งต้องพึงระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้อ านาจที่
เหมาะสมภายในกรอบกฎหมายและหลักนิติธรรม เพ่ือให้การใช้อ านาจอธิปไตยของฝ่ายบริหาร  ฝ่าย
นิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการเป็นไปอย่างมีดุลยภาพ 

๕.๓.๒ รัฐและกระบวนการยุติธรรมควรเป็นผู้น าสังคมสู่การใช้ทางเลือกในการจัดการความ
ขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง และระมัดระวังมิให้กลายเป็นผู้ท าลายหลักนิติธรรมและละเมิดสิทธิของ
ประชาชนเสียเอง นอกจากนี้ รัฐบาลควรส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในหลักนิติธรรมในทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และควรสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการผดุงหลักนิติธรรมของประเทศไทย 
เพ่ือให้มีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือสถาบันวิชาการเกี่ยวกับหลักนิติธรรมในประเทศให้มากขึ้น 
นอกจากนี้รัฐส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันของประชาชนเกี่ยวกับหลักนิติธรรม โดยอาจจัดเวทีสาธารณะ 
หรือการสานเสวนาเพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้มีการถกเถียงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรมร่วมกัน ซึ่ง
จะเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและศักยภาพของภาคประชาสังคมในการติดตาม
และตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ 

๕.๓.๓ คอป. ขอเรียกร้องให้รัฐบาล ฝ่ายค้าน  ฝ่ายการเมืองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
ความขัดแย้งทุกฝ่ายยุติการด าเนินการที่อ้างความถูกต้องของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
เพ่ือผลประโยชน์ในระยะสั้นของตนเอง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาต่อหลักนิติธรรมและ
กระบวนการยุติธรรมในระยะยาว โดยขอให้ทุกฝ่ายมุ่งเน้นการผดุงหลักนิติธรรมในประเทศไทยอย่าง
จริงจัง และให้แสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political Will) ร่วมกันโดยทุกฝ่ายอย่างชัดเจนที่จะ



 ๒๔๘ 

ยึดถือหลักนิติธรรมในการบริหารประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดองใน
ชาติอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ยึดถือหลักในการปกครองและบริหารประเทศที่บุคคลทุกคน สถาบันและ
องค์กรต่างๆ ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนรวมถึงรัฐเองมีความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายซึ่งถูก
ประกาศใช้ต่อสาธารณชนและบังคับใช้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และได้รับการพิจารณาพิพากษา
จากศาลซึ่งเป็นอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยเคารพต่อ
หลักความสูงสุดของกฎหมาย หลักความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย หลักความเที่ยงธรรมในการบังคับ
ใช้กฎหมาย หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หลักความแน่นอนของ
กฎหมาย หลักการไม่กระท าการตามอ าเภอใจ หลักความโปร่งใสของกฎหมายและกระบวนการตาม
กฎหมาย๔๖๒ 

๕.๓.๔ รัฐพึงระลึกเสมอว่าการใช้อ านาจของรัฐในทุกองค์กรต้องสอดคล้องกับกระบวนการตาม
กฎหมาย (Due Process of Law) และเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น รัฐต้องด าเนินการให้มี
กระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะโดยกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตุลา
การ หรือองค์กรอิสระอ่ืนๆ รวมทั้งต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากองค์กรอ่ืนที่ไม่ใช่รัฐ เช่น ภาค
ประชาสังคมและประชาชนด้วย นอกจากนี้ รัฐต้องก าหนดให้มีมาตรการบังคับที่มีประสิทธิภาพใน
กรณีท่ีรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจโดยมิชอบด้วย 

๕.๓.๕ กฎหมายที่ใช้บังคับในรัฐต้องมีที่มาโดยชอบ มีความชัดเจนแน่นอนและสามารถเข้าใจได้ 
รัฐบาลจึงต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและ   
ร่างกฎหมายต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง เนื่องจากประชาชนจ าเป็นต้องรู้
ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่มีเนื้อหาและขอบเขตในการบังคับใช้อย่างไร เพ่ือที่จะไม่กระท าการใดๆ ที่ขัด
ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการว่าบุคคลจะต้องทราบถึงผลร้ายของการกระท า
ของตนตามกฎหมายในขณะที่กระท าการนั้น   

๕.๓.๖ กระบวนการยุติธรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่แปรเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นความ
รุนแรง ในห้วงเวลาที่ผ่านมา กระบวนการยุติธรรมถูกตั้งข้อสงสัยว่าไม่เป็นอิสระ ถูกแทรกแซง และ
ขาดกระบวนการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด าเนินคดีหรือการพิจารณาพิพากษาคดีที่มี
ความเกี่ยวเนื่องทางการเมือง ซึ่งบุคคลบางกลุ่มรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมและมีการเลือกปฏิบัติ ท าให้เกิด
การขยายผลไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ว่ากระบวนการยุติธรรมไทยมีสองมาตรฐาน และเมื่อคู่ขัดแย้งที่
เคยเป็นฝ่ายค้านได้รับเลือกตั้งให้เป็นรัฐบาล กระบวนการยุติธรรมชั้นต้นที่เป็นเครื่องมือของฝ่าย
บริหาร เช่น พนักสอบสวน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ก็ถูกกล่าวหาว่ากลายเป็นเครื่องมือทาง
                                                 

๔๖๒ The “rule of law” is a concept at the very heart of the Organization’s mission. It 
refers to a principle of governance in which all persons, institutions and entities, public and 
private, including the State itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally 
enforced and independently adjudicated, and which are consistent with international human 
rights norms and standards. It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles 
of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the 
application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, 
avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency. โปรดดูใน “The rule of law and 
transitional justice in conflict and post-conflict societies,” United Nations Security Council, Report 
of the Secretary General, S/2004/616 ¶ 6 (23 August 2004). 



 ๒๔๙ 

การเมืองของรัฐบาล ในการก าจัดฝ่ายตรงข้าม ส่งผลให้สาธารณชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยต่อ
กระบวนการยุติธรรมในทุกระดับ ความเสื่อมศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมได้กลายเป็นประเด็นที่
สร้างแนวร่วมทางอุดมการณ์ของความไม่พอใจต่อการใช้อ านาจรัฐ และบางฝ่ายเกิดความรู้สึกคับแค้น
ใจและไม่ยอมรับกลไกของกระบวนการยุติธรรม ท าให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น บานปลายเป็นเหตุการณ์
ความรุนแรง รัฐบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก ากับควบคุมการใช้อ านาจรัฐจึงต้องสร้างความ
เชื่อมั่นและศรัทธาของสาธารณชนว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ใน
สังกัดของฝ่ายบริหารสามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกแทรกแซงทุกหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมพึงวางตนเป็นกลางโดยไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ยึดหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 
และ คอป. ขอเน้นย้ าข้อเสนอแนะที่เคยน าเสนอไปแล้วว่า “หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมาย ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องแสดงความเป็นกลางโดย
ยึดถือหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด และระมัดระวังที่จะไม่ท าให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเครื่องมือของรัฐ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง อัยการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ เป็นกลาง และมีความกล้าหาญ
ที่จะยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องในการก ากับการสอบสวนและสั่งคดี ศาลยุติธรรมซึ่งเป็นที่พ่ึงสุดท้าย
มีความจ าเป็นต้องเข้าใจถึงความซับซ้อนของปัญหา โดยพึงตระหนักถึงพัฒนาการที่ยาวนานและความ
ซับซ้อนของปัญหาที่น ามาสู่ความขัดแย้ง”๔๖๓ 

 ๕.๓.๗ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อ
การสร้างความปรองดอง คอป. เห็นว่า รัฐจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะในภาวะที่สถานการณ์ความขัดแย้งมีความละเอียดอ่อน
เช่นนี้ รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก ากับควบคุมการใช้อ านาจรัฐทุกฝ่ายต้องบังคับใช้กฎหมาย
และด าเนินกระบวนการยุติธรรมด้วยความระมัดระวัง และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) คอป. เคยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตีโซ่ตรวนผู้ต้องขังไปแล้ว๔๖๔ และขอเน้นย้ า
ให้รัฐงดเว้นการตีตรวนและการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ถูกกล่าวหาและผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ 
คอป. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. ๑๙๕๕ (United Nations Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners, 1955) รวมทั้งข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ในเรือนจ าและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าผิดหญิง ค.ศ. ๒๐๑๐ (United Nations 
Standard Minimum Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial 
Measures for Women Offenders, 2010) มาปรับแก้ไขข้อปฏิบัติในการบังคับโทษหรือกฎหมาย
ราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักสากลดังกล่าว และปรับใช้เพื่อให้เกิดผลต่อผู้ต้องขัง 

(๒)  คอป. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลด าเนินการอย่างจริงจังในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการตั้งข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินสมควร โดยหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมควรพิจารณาแยกแยะหรือคัดกรองคดีที่จะฟ้องต่อศาลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิในการ
แสดงออกทางการเมือง และทบทวนการตั้งข้อกล่าวหาแก่กลุ่มที่เรียกร้องในทางการเมืองที่ร้ายแรง
เกินสมควร เช่น ข้อหาการก่อการร้าย โดยให้กลั่นกรองหรือพิจารณาเป็นรายกรณีตามลักษณะหรือ

                                                 
๔๖๓ ข้อเสนอแนะ ๕.๕ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๑ 
๔๖๔ อ้างแล้วในเชิงอรรถ ๒๓ ผนวก ๔ และข้อเสนอแนะ ๓.๒.๑ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๓ 



 ๒๕๐ 

พฤติการณ์แห่งคดี และเร่งชี้แจงเหตุผลที่อาจจะเป็นข้อสงสัยของสาธารณชนในกรณีการอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้มีการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และ
ด า เ นิ น ค ดี ต่ อ จ า เ ล ย โ ด ย ส อด ค ล้ อ ง กั บ พฤ ติ ก า ร ณ์ แ ห่ ง ค ดี ซึ่ ง มี ห ลั ก ฐ า น ที่ เ พี ย ง พ อ 
ในการพิสูจน์ความผิด 

(๓) คอป. ขอเน้นย้ าถึงข้อเสนอแนะของ คอป. เกี่ยวกับการน าตัวบุคคลไว้ในอ านาจรัฐ
ตามหลักกฎหมาย ซึ่งคอป. เรียกร้องให้รัฐค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องหาและจ าเลยในคดีอาญา
ในการได้รับการปล่อยชั่วคราว๔๖๕ คอป. จึงขอให้รัฐบาลและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่
เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างจริงจังให้มีการปล่อยชั่วคราว เพ่ือให้ผู้ต้องหาและจ าเลยสามารถต่อสู้คดีเพ่ือ
พิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยพยานหลักฐานอย่างเสมอภาคและลดผลกระทบซึ่งเกิดจากการจ ากัดเสรีภาพ 
โดยค านึงถึงหลักการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) และตระหนักว่า  
การถูกตั้งข้อหาที่ร้ายแรงมิใช่เหตุที่จะไม่อนุญาตให้มีการปล่อยชั่วคราวตามกฎหมาย นอกจากนี้ 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้ก าหนดว่าจะต้องเรียกเอาเงินหรือทรัพย์สินเป็นประกัน การที่
ทางปฏิบัติของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมก าหนดให้มีหลักประกันเป็นการเปิดช่องให้นาย
ประกันอาชีพและบริษัทประกันภัยเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่
ถูกต้องเหมาะสม รัฐบาลและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจึงต้องศึกษาและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย 

 (๔) คอป. พบว่าการคุ้มครองสิทธิของผู้ เสียหายในคดีอาญายังเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ผู้เสียหายมีสิทธิหลายประการ เช่น สิทธิในการด าเนินคดีอาญา สิทธิในการได้รับค่า
สินไหมทดแทน แต่กฎหมายมิได้ก าหนดหน้าที่ให้เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมแจ้งสิทธิ
ดังกล่าวให้ผู้เสียหายทราบ ซึ่งหากเป็นกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้ยากไร้ ไม่มีความรู้ทางกฎหมาย หรือขาด
ที่ปรึกษาที่ดีแล้วแทบจะไม่ทราบถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเลย แตกต่างจากกรณีของ
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาที่กฎหมายก าหนดให้เจ้าพนักงานแจ้งสิทธิต่างๆ ให้ผู้ถูกด าเนินคดี
ทราบ คอป. เห็นว่ารัฐควรปรับปรุงเรื่องการแจ้งสิทธิของผู้เสียหาย เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายให้
เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม และลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเป็นสองมาตรฐานของ
กระบวนการยุติธรรมไทย 

๕.๓.๘ คอป. พบว่า การสืบสวนสอบสวนในคดีความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรง 
ทางการเมืองในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ มีการแทรกแซง และการแสวงหา
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในบางกรณียังไม่สมบูรณ์และไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมแก่
ทุกฝ่ายได้ ดังนั้น เพ่ือการอ านวยความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม คอป. เห็นว่ารัฐต้องส่งเสริม
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมส าหรับผู้เสียหายและผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิอย่างไม่เลือกปฏิบัติ และ
ด าเนินกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีความต่างๆ อย่างเป็นกลางและเป็นอิสระจากอิทธิพลทาง
การเมือง รวมทั้งส่งเสริมการใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานอย่างเป็น
ภาวะวิสัย เป็นกลาง และครบถ้วนสมบูรณ์ 

๕.๓.๙ ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในระยะยาว คอป. เห็นว่ารัฐต้อง
ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักนิติธรรม โดยการปฏิรูปต้องด าเนินการทั้งระบบตั้งแต่ต้น

                                                 
๔๖๕ อ้างแล้วในเชิงอรรถ ๒๔ ผนวก ๕ และข้อเสนอแนะ ๓.๒.๒ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๓ 
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ทางจนถึงปลายทางของการบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่ขั้นตอนของการสืบสวน สอบสวนและฟ้องร้อง
ด าเนินคดี การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดและผู้ถูกกล่าวหา การพัฒนากลไกการป้องกันการน ากระบวนการ
ยุติธรรมไปใช้ในทางที่ผิด การพิจารณาลดความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization) และลดทอน
โทษทางอาญา (Depenalization) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การยกเลิก
ทุกกรณีที่มีผลเป็นการยกเว้นความรับผิดทางอาญาโดยมิชอบ (Impunity) การจัดให้มีกลไก
กระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์พิเศษ การส่งเสริมหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรม 

๕.๓.๑๐ ปัญหาหลายประการที่เกิดข้ึนในกระบวนการยุติธรรมของไทย โดยเฉพาะในกระบวน
วิธีพิจารณาความอาญาเกิดขึ้นจากการเรียนการสอนกฎหมายที่ท าให้ผู้ศึกษากฎหมายขาดความเข้าใจ
ในหลักทฤษฎี เนื่องจากการศึกษากฎหมายในระดับมหาวิทยาลัยและเนติบัณฑิตในปัจจุบันเน้น
การศึกษาทางด้านวิธีปฏิบัติและการท่องจ าตัวบทกฎหมายมากกว่าการศึกษาทางด้านปรัชญาหรือ
ทฤษฎีทางกฎหมาย คอป. เห็นว่ารัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากฎหมายของไทยต้อง
พัฒนาการศึกษากฎหมายและคุณภาพของบุคลากรในวงการกฎหมายของไทยให้มีความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญาและทฤษฎีทางกฎหมายและหลักความยุติธรรมอย่างลึกซึ้ง โดยให้ความส าคัญต่อการ
เคารพหลักนิติธรรมและการอบรมจริยธรรมของนักกฎหมาย นอกจากนี้ ยังควรพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนกฎหมายให้นักศึกษากฎหมายมีความรู้ความเข้าใจบริบทของสังคมและสภาพปัญหาทาง
สังคม เพ่ือให้มีการพัฒนาแนวคิดทางกฎหมายและปรับใช้กฎหมายได้อย่างสอดคล้องกับสภาพ
สังคมไทยที่แท้จริง  

๕.๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล และการเคารพสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทย 

คอป. พบว่า รากเหง้าของความขัดแย้งทางการเมืองประการหนึ่งคือมุมมองที่แตกต่างกัน 
ต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ ระหว่างฝ่ายหนึ่งซึ่งให้น้ าหนักต่อความชอบธรรมของผู้บริหาร
ประเทศจากการเลือกตั้ง ในขณะที่อีกฝ่ายให้น้ าหนักต่อคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ
มากกว่าความเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ ฐานความเชื่อที่แตกต่างกันเช่นนี้ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม 
ในการเลือกมองหรือตีความประชาธิปไตยเฉพาะส่วนที่สอดคล้องกับความเชื่อหรือผลประโยชน์ของ
ฝ่ายตน และปฏิเสธมุมมองของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งน าไปสู่ความแตกแยกในสังคม คอป. มีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

๕.๔.๑ คอป. ขอให้สังคมและทุกฝ่ายเข้าใจว่า แม้ระบอบประชาธิปไตยจะมิใช่ระบอบการ
ปกครองที่ไร้ซึ่งข้อบกพร่องแต่ก็เป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดในปัจจุบัน หากมีปัญหาที่เกิดจาก
ความบกพร่องของระบอบประชาธิปไตย ประชาชนในชาติจะต้องอดทนและเรียนรู้ที่ จะแก้ไข
ข้อบกพร่องเหล่านั้น รวมทั้งการปรับปรุงและการปฏิรูปด้วยวิธีการตามระบอบประชาธิปไตยตาม
แนวทางของสันติวิธี เช่น ใช้กระบวนการทางรัฐสภา กระบวนการยุติธรรมทางศาล หรือการลง
ประชามติ เป็นต้น และต้องไม่แก้ไขปัญหาด้วยการรัฐประหาร คอป. จึงขอเรียกร้องให้ภาคการเมือง 
กองทัพ และประชาชนทุกคนเชื่อถือและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเกิดปัญหาทาง
การเมืองที่ร้ายแรงเพียงใด ก็ต้องแก้ไขปัญหานั้นด้วยวิธีการตามระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น 
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นอกจากนี้ คอป. เห็นว่ารัฐต้องส่งเสริมการศึกษา แนวความคิด และกระบวนการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีให้กับสังคมและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ ตลอดจน การเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาด้วย 

๕.๔.๒ คอป. เห็นว่ารัฐต้องเผยแพร่หลักพ้ืนฐานส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เช่น 
หลักความเสมอภาค หลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม ให้เป็นความรู้พ้ืนฐานของประชาชน รวมถึงส่งเสริม
ค่านิยมประชาธิปไตยในครอบครัว สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ในสังคม ให้มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย รัฐต้องสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือปรับ
พ้ืนฐานความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยของคนในสังคมให้ตรงกันว่าเป็นการปกครองที่อ านาจอธิปไตย
เป็นของประชาชน ฉะนั้น ทุกฝ่ายจึงต้องยอมรับผลการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยชอบธรรม ทั้งนี้ การเลือกตั้ง
เพียงอย่างเดียวก็มิได้สะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แต่ต้องมีระบบตรวจสอบการ
ถ่วงดุลอ านาจที่ดีระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ และการบริหารประเทศต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๕.๔.๓ รัฐต้องน าหลักธรรมาภิบาล หรือระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)  
มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้การบริหารปกครองประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ โดยมีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม และ
สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐ นอกจากนี้ รัฐต้องด าเนินการอย่างจริงจัง
เพ่ือแก้ไขปัญหาทุจริตและการเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง โดยส่งเสริมกลไกการตรวจสอบการทุจริต
ที่โปร่งใส เป็นอิสระ และเป็นกลางให้สามารถท างานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยปราศจากการแทรกแซง
หรือตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และรัฐควรสนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาสังคมหรือ
เครือข่ายภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบด้วยอีกทางหนึ่ง เพ่ือเป็นการเสริมสร้างกลไกของ
มาตรการควบคุมและการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ซึ่งเป็นการตั้งข้อรังเกียจทางสังคมต่อ
นักการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติมิชอบ  

๕.๔.๔ คอป. ขอเรียกร้องให้นักการเมืองทุกคนยึดถือจริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ  
ภาคการเมืองควรปรับปรุงกระบวนการคัดสรรบุคคลเข้าสู่ระบบการเมืองให้มีความเหมาะสม   
เพ่ือป้องกันบุคคลที่ขาดจริยธรรมและจิตส านึกในทางการเมืองเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง และจูงใจ
ให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีจริยธรรมเข้าสู่ระบบการเมืองเพ่ือพัฒนาการเมืองไทยให้มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง ขอเรียกร้องให้รัฐยึดถือและปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention Against Corruption, 2003) 
อย่างเคร่งครัด  

๕.๔.๕ รัฐต้องคุ้มครองและประกันสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน
ไม่ว่าจากการกระท าของฝ่ายใด อันอาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรง รวมทั้งก าหนด
มาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงขึ้น ทั้งนี้ ในระหว่างที่ประเทศชาติ
มีความขัดแย้งและมีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในหลากหลายมุมมองที่แตกต่างกัน คอป. เห็น
ว่ารัฐต้องคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) ของ
ประชาชนซึ่งด าเนินไปตามกรอบของกฎหมายโดยสันติวิธี รวมทั้งคุ้มครองไม่ให้บุคคลถูกคุกคามจาก
การใช้เสรีภาพดังกล่าว อีกทั้งต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในทาง



 ๒๕๓ 

การเมืองเพ่ือปิดกั้นหรือจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
บุคคลตามกรอบของกฎหมาย 

๕.๔.๖ รัฐในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติมีหน้าที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คอป. ขอให้รัฐบาลปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่มี
สาระส าคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน อีกทั้ง ควรพิจารณา
ทบทวน แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายที่กระทบกระเทือนต่อสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเกินความจ าเป็น รวมทั้งกฎหมายซึ่งขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมอย่างชัดแจ้ง 
เช่น กฎหมายที่มีผลเป็นการลบล้างความผิดโดยมิชอบ (Impunity) หรือกฎหมายที่มีผลย้อนหลังเป็น
การลงโทษหรือเป็นผลร้ายต่อผู้กระท าความผิด เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐควรเผยแพร่และสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และสาระส าคัญของพันธกรณีระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้ง ต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ยึดถือ
ปฏิบัติอย่างได้ผลด้วย 

๕.๔.๗ รัฐต้องพัฒนากลไกและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมโดยสันติวิธี ส่งเสริม
การศึกษาให้ประชาชน และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้กลไก
ดังกล่าวเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งในทุกระดับ โดยผู้น าทางการเมืองและสังคมต้องเป็นแบบอย่างใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยแนวทางของสันติวิธี 

๕.๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย 

คอป.มีความเห็นว่าตราบใดที่รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยยังมิได้รับ     การ
แก้ไขอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาพื้นฐานต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
การครอบครองทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกัน การกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม และปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่น เป็นต้น สังคมไทยจะอยู่ในสภาพที่มีความขัดแย้งซึ่งบ่มเพาะอยู่และอาจปะทุกลายเป็น
เหตุการณ์ความรุนแรงได้ในอนาคต เพ่ือเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมและสร้างความ
ปรองดองในชาติอย่างยั่งยืน คอป. จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๕.๕.๑ รัฐบาลต้องมีความมุ่งมั่นและมีเจตจ านงทางการเมือง (Political Will) ในการปฏิรูป
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานของสังคมไทย
อย่างจริงจัง 

๕.๕.๒ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีรากเหง้าที่ส าคัญประการหนึ่งจากระดับโครงสร้างทางสังคม 
เศรษฐกิจและทางการเมืองมีความเหลื่อมล้ าและการไม่ได้รับความเป็นธรรมทางสังคม ท าให้มีการ
เคลื่อนไหวเรียกร้องของประชาชน คอป.เห็นว่า รัฐบาลควรมีมาตรการทางกฎหมายหรือนโยบายที่ลด
ความเหลื่อมล้ าในรูปแบบต่างๆ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม และสร้างกลไกในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน รวมถึงการมุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน ทั้งนี้ รัฐบาล
ควรค านึงถึงสิทธิและโอกาสของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย  

๕.๕.๓ รัฐบาลต้องมุ่งเน้นการด าเนินมาตรการหรือนโยบายที่เอ้ือต่อการพัฒนาที่เสมอภาคและ
ยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้การศึกษา
แก่ประชาชนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกัน สร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการ



 ๒๕๔ 

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือให้ประชาชนและสังคมมีความรู้เท่าทันนักการเมืองและสามารถมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบนักการเมืองได้  

๕.๕.๔ รัฐบาลควรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และกระบวนการบริหารงานของภาครัฐและระบบ
ราชการโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิและโอกาส
ในทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน การปรับเปลี่ยนทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐให้ตอบสนองต่อ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับ
ชุมชนและสังคมให้สามารถยืนหยัดและพ่ึงพาตนเองได้ รัฐบาลควรลดบทบาทในการด าเนินนโยบาย
ในการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์แต่เน้นการกระจายอ านาจให้ชุมชนและประชาชนเป็นผู้ริเริ่มและ
ด าเนินการ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ระบอบประชาธิปไตยและการเมืองภาคประชาชนมีความ
เข้มแข็ง นอกจากนี้ รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของการเมือง
ภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ โครงสร้างและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับท่าทีของรัฐและสังคม 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศต่อไป 

๕.๕.๕ รัฐบาล พรรคการเมือง และกลุ่มการเมืองควรส่งเสริมการสร้างและปรับเปลี่ยน
โครงสร้างอ านาจที่เอ้ือต่อการพัฒนาที่เสมอภาค มีสถาบันการเมืองหรือพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทน
ของประชาชนซึ่งมีความสามารถในการบริหารนโยบายปฏิรูปสังคมที่มุ่งเน้นความเท่าเทียมกันของ
ประชาชน และค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักอย่างแท้จริง มิใช่เป็นของผู้น าหรือผู้มี
อิทธิพลบางกลุ่ม 

๕.๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม การเมืองและการ
ปกครองของประเทศ จึงเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติธรรมด้วย
ความส าคัญของรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นที่ต้องได้การรับการ
ยอมรับอย่างแท้จริงจากทุกฝ่าย ปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบันจึงเชื่อมโยงกับผลจากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีที่มาจากการรัฐประหาร และการล้มล้าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน จนมีการกล่าวอ้างถึงโดยทั่วไปว่าเป็น “รัฐธรรมนูญของ
ประชาชน” แม้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะมีปัญหาเรื่องการยอมรับจากประชาชน แต่ คอป. มีความ
ห่วงใยอย่างยิ่งต่อการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวและอาจท าให้
ความขัดแย้งบานปลายได้ คอป. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๖.๑ คอป. เห็นว่า แม้หลายฝ่ายที่เคลื่อนไหวให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญมีเจตนาอันดีใน
การคลี่คลายความขัดแย้งในสังคมหรือเพ่ือให้ปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้อยู่ในกรอบของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยยิ่งข้ึน แต่ในระหว่างที่ประเทศชาติประสบปัญหาความแตกแยกเช่นนี้ 
การผลักดันเพ่ือให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเร่งด่วนโดยที่ประชาชนจ านวนมากยังมิได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างครบถ้วน รอบด้าน และไม่เข้าใจกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องได้สร้าง
ความเคลือบแคลงใจต่อการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการเร่งแก้ไข
รัฐธรรมนูญ คอป. ขอเรียกร้องให้รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง



 ๒๕๕ 

ตระหนักว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะต้องสอดคล้องกับหลักนิติธรรม หลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Supremacy of Constitution) และด าเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักการและ
กระบวนการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ บนพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยอาจ
ใช้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความชอบธรรมทั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยเป็นต้นแบบ โดยมีการปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม 

๕.๖.๒ คอป. ขอเน้นย้ าถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการที่ เกิดขึ้นและเพ่ือแสวงหาฉันทามติ
ร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถ
เข้าใจประเด็นปัญหาและความจ าเป็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ติดตามตรวจสอบว่าการแก้ไขนั้น
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมโดยแท้จริง ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้ใน
การเสริมสร้างความมีส่วนร่วมดังกล่าว คอป. เห็นว่า รัฐต้องจัดให้มีเวทีสาธารณะหรือสานเสวนาเพ่ือ
อภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และการใช้อ านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญว่ามี
ปัญหาอย่างไรและควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่รอบด้าน และสามารถ
พิจารณาผลดีผลเสียรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรอบคอบก่อนมีกระบวนการลงประชามติ
เพ่ือรองรับการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่อาจจัดท าขึ้นในอนาคต คอป. เชื่อมั่นว่ากระบวนการ
ดังกล่าวจะท าให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นเจ้าของโดยแท้จริง 

๕.๖.๓ คอป. เห็นว่า รัฐต้องมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจถึงกระบวนการยกร่างและแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ สาระส าคัญของ
รัฐธรรมนูญ ผลของรัฐธรรมนูญต่อการบริหารประเทศ การตรวจสอบการใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญ
ขององค์กรต่างๆ รวมถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญให้ได้ผลจริงจัง 
นอกจากนี้ รัฐควรปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความตระหนักว่าประชาชนเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ จึงควร
เคารพและหวงแหนรัฐธรรมนูญ บนพ้ืนฐานของความเข้าใจร่วมกันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถ
กระท าได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นไปตามขั้นตอนและ
กระบวนการที่รัฐธรรมนูญนั้นบัญญัติไว้  

๕.๗ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  

สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจนถึงปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความหวาดระแวง
และการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางอ านาจ (Power Shift) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความขัดแย้ง 
ซึ่งไม่ต้องการสูญเสียอ านาจหรือผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ต่างๆ อันน ามาซึ่งความพยายามในการรักษาสถานภาพ (Status Quo) ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมของตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั้งมีการกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในชาติเพ่ือสร้างความชอบธรรมหรือแรงสนับสนุนจากมวลชนในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสถานภาพดังกล่าว การดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับประเด็น
และความขัดแย้งในทางการเมืองท าให้ปัญหาทางการเมืองลุกลามบานปลาย จนเกิดความแตกแยก
ของประชาชน ท าให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งผลให้คนบางส่วนเกิดการ
ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ และกระท าการจาบจ้วงหรือกระทบกระทั่งต่อสถาบัน ซึ่งนับว่าเป็น
อันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ ยิ่งไปกว่านั้น ยังปรากฏว่ามีการน ากฎหมายหมิ่นสถาบัน



 ๒๕๖ 

พระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือในการก าจัดศัตรูทางการเมืองโดยโจมตีฝ่ายตรงข้ามว่าไม่
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งผลให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเกิดความคับแค้นใจ และส่งผลร้ายต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ คอป. จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

๕.๗.๑ คอป. เห็นว่าข้อเสนอแนะที่ผ่านมาของของ คอป. เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ยัง
ไม่ได้รับการปฏิบัติตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมือง ซึ่ง
ยังคงพาดพิงหรือมีพฤติกรรมที่น าสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นทางการเมือง คอป. ขอให้
ทุกภาคส่วนตระหนักว่าการกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ือผลประโยชน์ในทางการเมืองจะยิ่ง
ท าให้สถาบันตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นและกระทบต่อความมั่นคงของชาติ คอป. ขอเน้นย้ าให้ปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะของคอป.ว่า “ในห้วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองเช่นนี้ ทุกฝ่ายควรแสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันที่อยู่เหนือจากความ
ขัดแย้งทางการเมือง”๔๖๖ และทุกฝ่ายต้องงดเว้นการกล่าวอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ือ
ประโยชน์ในทางการเมืองกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

 ๕.๗.๒ คอป. เรียกร้องให้นักการเมือง พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองหารือกันอย่างจริงจัง 
เพ่ือก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการด าเนินการให้เกิดผลอันเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้อยู่เหนือความขัดแย้งในทางการเมือง โดยอาจก าหนดชัดเจนเป็นวาระแห่งชาติ 

 ๕.๗.๓ เพ่ือให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่ในสถานะที่สามารถด ารงพระเกียรติยศได้อย่าง
สูงสุดภายใต้รัฐธรรมนูญและสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และท าความเข้าใจร่วมกันของสังคมเกี่ยวกับสถานะและบทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมให้มีการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และให้มีเวทีให้บุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันได้พูดคุย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์โดยสันติวิธี เพ่ือแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมใน    
การเทิดทูนให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งในทางการเมืองโดยสอดคล้องกับ
พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย 

 กฎหมายหม่ินสถาบันพระมหากษัตริย์๔๖๗ 

 ๕.๗.๔ การใช้กฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวคือ มาตรา ๑๑๒ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มา
เป็นเครื่องมือเพ่ือประโยชน์ในทางการเมืองนั้น นอกจากจะไม่เป็นการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
แล้ว ยังเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการลดความขัดแย้งและสร้างความปรองดองในชาติด้วย ที่ผ่านมา 
คอป. จึงได้เสนอแนะแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์๔๖๘และเสนอแนะ

                                                 
๔๖๖ ข้อเสนอแนะ ๕.๖ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๑ 
๔๖๗

 มาตรา ๑๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความ
อาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า 
“กฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์” หรือ “กฎหมายหมิ่นสถาบัน” การกระท าความผิดฐานนี้มักเกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔๖๘ ข้อเสนอแนะ ๕.๖ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งท่ี ๒ 



 ๒๕๗ 

ให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์๔๖๙ แต่ยังไม่ได้รับการ
พิจารณาหรือน าไปปฏิบัติตาม คอป. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อเสนอแนะ
ของ คอป. ในประเด็นดังกล่าวไปปฏิบัติตามด้วย เพราะจากการสังเกต คอป. พบว่าในความผิดที่
บุคคลสาธารณะ (Public Figure) ตกเป็นผู้เสียหายนั้น ระบบกฎหมายของไทยยังไม่มี “ความผิดที่
ต้องให้อ านาจ” (Authorization Delict) บุคคลในกระบวนการยุติธรรมจึงดูจะด าเนินคดีไปในทิศทาง
ที่เกิดจากความกลัวหรือประจบประแจง  
 ๕.๗.๕ คอป. เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ตามมาตรา ๑๑๒ แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญามีการระวางโทษในอัตราที่สูงไม่ได้สัดส่วนกับความผิด จ ากัดดุลพินิจของศาล
ในการก าหนดโทษที่เหมาะสม ไม่มีความชัดเจนในขอบเขตที่เข้าข่ายตามกฎหมาย และยังเปิดโอกาส
ให้บุคคลใดๆ สามารถกล่าวโทษเพ่ือด าเนินคดีได้ ท าให้กฎหมายดังกล่าวถูกใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือกลั่น
แกล้งบุคคลที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเพ่ือหวังผลทางการเมืองหรือก าจัดศัตรูในทางการเมือง คอป. จึงหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารัฐบาลและรัฐสภาจักร่วมกันแสดงความกล้าหาญในทางการเมือง เพ่ือขจัดเงื่อนไขของ
ปัญหาจากกฎหมายดังกล่าวด้วยการแก้ไขกฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยศึกษานโยบาย
ทางอาญาของประเทศต่างๆ ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
แก้ไขกฎหมาย ทั้งนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งในสังคมไทย 
การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวของรัฐบาลและรัฐสภาจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงว่าจะไม่ท าให้
ความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการที่เปิดให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างกว้างขวาง เพ่ือแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว 

 ๕.๗.๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ คอป. ขอเรียกร้องให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการก ากับการใช้อ านาจรัฐและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมพึงระมัดระวังในการ
น าเอากฎหมายหมิ่นสถาบันมาใช้ในเวลาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองเช่นนี้ โดยด าเนินการอย่าง
เด็ดขาดต่อผู้ที่จาบจ้วงล่วงละเมิดด้วยเจตนาร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่สักการะและหวง
แหนของปวงชนชาวไทย แต่ไม่ควรน ามาตรการในทางอาญามาใช้อย่างเคร่งครัดจนเกินสมควรโดย
ขาดทิศทางและไม่ค านึงถึงความละเอียดอ่อนของคดี นอกจากนี้ ยังต้องหลีกเลี่ยงการบังคับใช้
กฎหมายหมิ่นสถาบันให้กว้างขวางหรือครอบคลุมลักษณะการกระท าที่นอกเหนือไปจากที่กฎหมาย
บัญญัติไว้เนื่องจากจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การแสดงความ
คิดเห็นอย่างสุจริต การวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ตามครรลองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

 ๕.๗.๗ คอป. พบว่าการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกี่ยวกับคดีหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย์มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการด าเนินงานยังไม่สอดคล้องหรือเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน คอป. จึงเห็นว่า รัฐบาลต้องด าเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมายหมิ่นสถาบันมีความเป็นเอกภาพ และด าเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการโดย
ก าหนดให้มีกลไกหรือองค์กรในการก าหนดนโยบายทางอาญาที่เหมาะสม สามารถจ าแนกลักษณะคดี 
และกลั่นกรองคดีที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นสถาบัน โดยพิจารณาจากความหนักเบาของพฤติกรรม 
เจตนา แรงจูงใจในการกระท า สถานภาพของบุคคลที่กระท า บริบทโดยรวมของสถานการณ์ที่น าไปสู่

                                                 
๔๖๙ อ้างแล้วในเชิงอรรถ ๒๗ ผนวก ๘ 



 ๒๕๘ 

การกระท า รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าและการด าเนินคดี โดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดที่จะเกิดข้ึนจากการถวายพระเกียรติยศสูงสุดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นส าคัญ 

 ๕.๗.๘ รัฐบาลต้องส่งเสริมการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปใน
แนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกัน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
โดยไม่จ าเป็น ทั้งนี้ คอป. เน้นย้ าถึงความส าคัญของอัยการในการใช้ดุลพินิจสั่งคดีดังที่ คอป. เคยได้
เสนอแนะไปแล้วว่า “อัยการซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการใช้ดุลพินิจว่าจะด าเนินคดีหรือไม่ ควรให้
ความส าคัญกับแนวทางการสั่งคดีโดยใช้ดุลพินิจ (Opportunity Principle) ซึ่งเป็นอ านาจของอัยการ
อันเป็นสากล แม้ว่าคดีมีหลักฐานเพียงพอในการสั่งฟ้อง แต่อัยการต้องให้ความส าคัญกับการชั่ง
น้ าหนักเปรียบเทียบผลดีผลเสียในการด าเนินคดีด้วย...อันเป็นแนวทางที่ใช้อยู่ในประเทศที่มีสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น”๔๗๐ 

๕.๘ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อ  

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา คอป. พบว่าการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อเป็นปัจจัยส าคัญ
อย่างยิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความแตกแยก และท าให้ความขัดแย้งในสังคมยกระดับเป็นความรุนแรง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเสนอข้อมูลและการใช้ภาษาที่มีการปลุกเร้าและกระตุ้นให้เกิดความเกลียด
ชัง (Hate Speech) หรือการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) และปลุกระดมมวลชนให้ใช้ความ
รุนแรงต่อฝ่ายที่เป็นปรปักษ์ ซึ่งได้สร้างความแตกแยกในสังคมไทยให้มีความร้าวลึกยิ่งขึ้น การเผยแพร่
ข้อมูลเท็จ บิดเบือน หรือไม่รอบด้าน ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของคนในสังคม อีกทั้ง ช่องทางในการ
รับรู้ของประชาชนมีความหลากหลายมากขึ้น คอป. จึงมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อบทบาทและการ
ท างานของสื่อโดยขาดจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าว คอป. มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อเสนอแนะต่อองค์กรสื่อ 

๕.๘.๑ คอป. เคยมีข้อเสนอแนะว่า “สื่อทุกแขนงต้องมีความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบ
ในการเสนอข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชน โดยเฉพาะสื่อของรัฐต้องมีความเป็นกลางและให้โอกาสทุก
ฝ่ายเท่าเทียมกัน ทุกฝ่ายต้องหยุดใช้สื่อเพ่ือปลุกระดมและยั่วยุให้เกิดการใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะสื่อ
วิทยุชุมชน และหลีกเลี่ยงการวิเคราะห์และน าเสนอข่าวในลักษณะของการท้าทาย เนื่องจากจะเป็นการ
ท าลายบรรยากาศของการสร้างความปรองดอง”๔๗๑ จากการประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมา คอป. 
พบว่า สื่อยังขาดความระมัดระวังในการน าเสนอข้อมูลและมีส่วนในการกระตุ้นให้ความขัดแย้งขยาย
วงกว้าง สื่อยังคงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องทางการเมืองโดยเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
เพ่ือโจมตีฝ่ายตรงข้ามในลักษณะที่บิดเบือนความจริงมากกว่าที่จะท าหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

๕.๘.๒ คอป. ขอเรียกร้องให้สื่อทุกแขนงปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
กรอบจริยธรรมและหลักวิชาชีพ สื่อต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
รอบด้านแก่ประชาชน โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงที่หามาได้ก่อนน าเสนอ สื่อต้องไม่น าเสนอข้อมูลและ
ถ้อยค าที่สร้างความเกลียดชังหรือยั่วยุให้ใช้ความรุนแรงต่อคู่ขัดแย้ง รวมทั้งไม่น าเสนอภาพ   

                                                 
๔๗๐ ข้อเสนอแนะ ๕.๖.๔ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๒ 
๔๗๑ ข้อเสนอแนะ ๕.๗ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งท่ี ๑ 



 ๒๕๙ 

ความรุนแรงในลักษณะที่ชี้น าให้สังคมเห็นว่าการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมไทย สื่อ
จึงควรค านึงถึงผลกระทบและความเหมาะสมของสิ่งที่น าเสนอต่อสังคมด้วย  

 ๕.๘.๓ คอป. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ความแตกแยกของผู้คนในประเทศซึ่งท าให้สังคมไทย
มีการแบ่งแยกผู้คนออกเป็นกลุ่ม และมีการตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดสนับสนุนหรือต่อต้าน
ฝ่ายใด ท าให้ขาดพ้ืนที่ที่เพียงพอส าหรับผู้ที่อยู่ตรงกลางหรือมีความเห็นกลางๆ (Moderates) ใน
ความขัดแย้ง คอป. เห็นว่าสื่อมวลชนจ านวนน้อยเท่านั้นที่พยายามน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ข้อเท็จจริงและสะท้อนความคิดเห็นที่รอบด้านและหลากหลายของคนในสังคม คอป. ขอเรียกร้องให้
สื่อเพ่ิมบทบาทในการคลี่คลายวิกฤติความขัดแย้งของประเทศ โดยท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะหรือ
ส าหรับทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ที่มีความเห็นในสายกลาง เพื่อลดบทบาทของกลุ่มที่มีความเห็นอย่างสุดโต่ง 
(extremists) และมุ่งประสงค์ให้เกิดความรุนแรง คอป. ขอให้สื่อมวลชนเพ่ิมบทบาทในการกระตุ้นให้
สังคมช่วยกันแสวงหาทางออกในประเด็นต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ด้วยวิจารณญาณและเหตุผล มากกว่า
การรายงานการโต้แย้งกันระหว่างคู่ขัดแย้ง  

๕.๘.๔ องค์กรวิชาชีพสื่อต้องด าเนินการอย่างจริงจังต่อสื่อที่กระท าผิดมาตรฐานจรรยาบรรณ 
ควบคุมดูแลบุคลากรในวิชาชีพสื่อให้มีมาตรฐานและมีคุณธรรม นอกจากนี้ องค์กรวิชาชีพควรให้
ความรู้แก่ประชาชนว่าการกระท าลักษณะใดเป็นการละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณและสามารถ
ร้องเรียนได้ ตลอดจนกระบวนการในการตรวจสอบและร้องเรียน เพ่ือเปิดช่องทางให้มีการตรวจสอบ
และร้องเรียนการท าหน้าที่ของสื่อโดยประชาชน และยังเป็นการสร้างรากฐานทางความรู้ในการรับสื่อ
อย่างมีวิจารณญาณของประชาชนด้วย 

๕.๘.๕ องค์กรสื่อควรสนับสนุนให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นระบบ  
โดยเน้นถึงความส าคัญของอุดมการณ์และจริยธรรมในวิชาชีพ ตลอดจนการจัดท าคู่มือการรายงาน
ข่าวสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง การฝึกอบรมการปฏิบัติงานสื่อสารมวลชนในภาวะความขัดแย้ง
ซึ่งมีการใช้ความรุนแรงและอาวุธ ข้อควรค านึงถึงเกี่ยวกับการน าเสนอข่าวสารที่มีความอ่อนไหวต่อ
สถานการณ์ ซึ่งต้องอาศัยความแม่นย าและรอบด้าน ข้อควรปฏิบัติของสื่อมวลชนภาคสนามในการ
รายงานข่าวจากพ้ืนที่ซึ่งมีความรุนแรง กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแสดงตนและสัญลักษณ์ของสื่อมวลชน 
การสนับสนุนอุปกรณ์ความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน การเตรียมพร้อมสภาพจิตใจก่อนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อสังคมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการคุ้มครองสื่อมวลชนซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ซ่ึงมีความรุนแรง  

ข้อเสนอแนะต่อรัฐ  

๕.๘.๖ รัฐควรฟื้นฟูและเยียวยาสื่อมวลชนซึ่งผ่านการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อชีวิต
และความปลอดภัย ทั้งการฟ้ืนฟูทางจิตใจและร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนที่ได้รั บบาดเจ็บ
หรือครอบครัวของสื่อมวลชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ซ่ึงต้องได้รับสวัสดิการ การเยียวยา และการเชิด
ชูเกียรติ ทั้งจากองค์กรต้นสังกัด องค์กรวิชาชีพ ภาครัฐ และสังคมโดยทั่วไป 

๕.๘.๗ เนื่องจากรัฐธรรมนูญก าหนดว่า การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนเพ่ือ
ลิดรอนเสรีภาพจะกระท ามิได้๔๗๒  รัฐจึงต้องไม่ใช้มาตรการปิดสื่อ หรือเข้าไปมีอิทธิพลใดๆ ต่อสื่อ 
หรือมาตรการใดๆ ที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อในลักษณะเดียวกันกับการปิดสื่อ 
                                                 

๔๗๒ มาตรา ๔๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  



 ๒๖๐ 

การอาศัยอ านาจตามกฎหมายเพ่ือห้ามการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อใดๆ ต้องอยู่ภายใต้
วัตถุประสงค์โดยชอบและต้องไม่ใช้มาตรการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้การก ากับดูแลเนื้อหาการ
น าเสนอนั้น ต้องมีหลักเกณฑ์ มาตรการ และกระบวนการที่เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเปิด
โอกาสให้มีการโต้แย้งได้จากสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบ 

๕.๘.๘ ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติการเพ่ือ
รักษาความสงบที่มิอาจเลี่ยงได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการต่อสู้โดยใช้อาวุธร้ายแรง รัฐอาจ
ก าหนดให้มีพ้ืนที่ควบคุมซึ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติการที่ไม่มีการรายงานข่าวอันอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ  
การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนได้ แต่รัฐยังต้องค านึงถึงความโปร่งใสและต้องมีการรายงานการปฏิบัติ
ต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาและทันท่วงที 
 ๕.๘.๙ รัฐต้องสนับสนุนการพัฒนากลไกในการควบคุมกันเองในทางมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพของสื่อมวลชนตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ปกป้องสิทธิหน้าที่และเสรีภาพของสื่อมวลชนตามมาตรฐานจริยธรรม
ภายใต้สภาวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งเป็นการจัดตั้งโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมาย โดยมีองค์ประกอบ
ของกรรมการสภาวิชาชีพมาจากสื่อมวลชนด้วยกันเองเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมและ
กระบวนการควบคุมตรวจสอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้สื่อมวลชนสามารถใช้เสรีภาพได้อย่างอิสระ ภายใต้การ
ควบคุมกันเองตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อ โดยปราศจากการแทรกแซง 
 ๕.๘.๑๐ รัฐต้องสนับสนุนให้มีกลไกป้องกันการแทรกแซงและการคุกคามการท างานของ
สื่อมวลชนไม่ว่าจากกลุ่มการเมือง กลุ่มอิทธิพล รวมถึงกลุ่มทุนใดๆ เพ่ือให้สื่อมวลชนน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้โดยอิสระอย่างแท้จริง รัฐต้องแก้ไขปัญหาโครงสร้างความเป็นเจ้าของสื่อ เพ่ือป้องกัน     
การครอบง าสื่อและควรออกกฎหมายคุ้มครองบุคลากรในกิจการสื่อมวลชนให้มีอิสระในการน าเสนอ
ข่าวสารและความเห็นตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ เช่น การก าหนดแยกระหว่างผู้ลงทุนในกิจการสื่อ 
ผู้บริหาร กับกองบรรณาธิการออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพ่ือให้กองบรรณาธิการสามารถใช้เสรีภาพ
ภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพโดยไม่ตกอยู่ในอาณัติของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ 

 ๕.๘.๑๑ รัฐต้องด าเนินการอย่างจริงจังในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใน
ส่วนที่เกี่ยวกับเสรีภาพสื่อมวลชน โดยเฉพาะบทบัญญัติที่ห้ามผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของ
กิจการหรือถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชน ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของกิจการหรือถือ
หุ้นแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เนื่องจากเป็นการกระท าที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ และอาจ
น าไปสู่การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้๔๗๓ 

 ๕.๘.๑๒ รัฐควรส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ บทบาทและ
ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนต่อสังคมและประชาชน รวมทั้งก าหนดให้สถาบันการศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีบทเรียนหรือหลักสูตรที่ท าให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อ มีความเป็น
พลเมืองในการตรวจสอบสื่อมากกว่าเป็นเพียงผู้บริโภคสื่อ และในระยะยาวรัฐจ าเป็นต้องส่งเสริมให้มี
การจัดตั้งสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ เพื่อท าหน้าที่ในการคุ้มครองประชาชนในฐานะผู้บริโภคสื่อและ
ควบคุมตรวจสอบสื่ออีกทางหนึ่ง 

                                                 
๔๗๓ มาตรา ๔๘ มาตรา ๒๖๕ (๔) และมาตรา ๒๗๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
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๕.๘.๑๓ รัฐต้องแสวงหาช่องทางในการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนสามารถสื่อสารและพูดคุยเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยให้สื่อมีบทบาทส าคัญในการเป็นช่องทางให้ประชาชนได้แสดง       
ความคิดเห็นเพ่ือลดช่องว่างแห่งความขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

๕.๙  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกองทัพและทหาร 

 ๕.๙.๑ การแทรกแซงทางการเมืองของกองทัพและทหาร โดยเฉพาะการรัฐประหาร ส่งผลให้
สังคมไทยขาดโอกาสเรียนรู้ที่จะจัดการวิกฤตการณ์ทางการเมืองตามครรลองแห่งระบอบ
ประชาธิปไตย และสร้างความไม่พอใจแก่กลุ่มคนที่เห็นว่าอ านาจอธิปไตย สิทธิ และผลประโยชน์ของ
ตนถูกคุกคามจากการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย ท าให้ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นมีความสลับซับซ้อนและลุกลามบานปลาย
ยิ่งขึ้น ดังนั้น คอป. ขอเรียกร้องให้กองทัพและผู้น ากองทัพวางตัวเป็นกลางและไม่น ากองทัพไปยุ่ง
เกี่ยวทางการเมือง  กองทัพต้องงดเว้นการก่อการรัฐประหารหรือการแทรกแซงทางการเมืองอย่าง
เคร่งครัดไม่ว่าในทางใด เช่น การใช้อิทธิพลกดดันนโยบายของรัฐบาล การข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังหรือยึด
อ านาจ เป็นต้น นอกจากนี้ สังคมหรือกลุ่มการเมืองจะต้องไม่เรียกร้องหรือสนับสนุนให้กองทัพเข้ามา
ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง  โดยทุกฝ่ายจะต้องยึดหลักที่ว่า หน่วยงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะกองทัพ 
ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง (Civilian Control) รัฐและกองทัพต้อง
สร้างทหารอาชีพที่มีความรู้ความสามารถในการป้องกันประเทศ ปลูกฝังจิตส านึกให้ยึดมั่นอุดมการณ์
ประชาธิปไตย โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้รัฐบาลควรพิจารณาจัดตั้ง
ผู้ตรวจการกองทัพหรือผู้ตรวจการกลาโหม (Ombudsman) แห่งรัฐสภา ที่มีอ านาจในการตรวจสอบ
การท างานของกองทัพ อย่างมีอิสระ  

 ๕.๙.๒ ตามประวัติศาสตร์ของประเทศไทย การใช้ก าลังทหารเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ภายในประเทศมักน าไปสู่ความรุนแรง คอป. เห็นว่ารัฐบาลต้องงดเว้นหรือหลีกเลี่ยงการใช้ก าลังทาง
ทหารเข้าจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ และการชุมนุมของประชาชนโดย
เด็ดขาด เนื่องจากกองทัพมีแนวคิด ปรัชญา อ านาจหน้าที่ การจัดตั้ง การปฏิบัติการ การฝึกฝน และ
ลักษณะการบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับการป้องกันประเทศ แต่ไม่เหมาะส าหรับการแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในประเทศและการควบคุมฝูงชนว่า  

 ๕.๙.๓ รัฐบาลต้องปรับปรุงระบบการควบคุมก ากับอาวุธสงครามและอาวุธขนาดเล็กของ
กองทัพให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันไม่ให้อาวุธเล็ดรอดไปจากคลังสรรพาวุธสู่กองก าลังฝ่ายต่างๆ 
และป้องกันไม่ให้น าไปใช้เพ่ือก่อความรุนแรง นอกจากนี้ รัฐต้องใช้มาตรการอย่างจริงจังเพ่ือขจัด
ปัญหาอาวุธที่ผิดกฎหมาย การค้าอาวุธ และมาตรการเพ่ือลดอาวุธในมือประชาชนหรือกลุ่มองค์กร
อาชญากรรมต่างๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งโดยการปราบปราม และมาตรการเชิงบวก เช่น การ
ซื้ออาวุธผิดกฎหมายเพ่ือมาท าลาย การนิรโทษกรรมผู้ที่ครอบครองอาวุธผิดกฎหมายและน าอาวุธมา
มอบให้แก่ทางราชการ เป็นต้น  
 ๕.๙.๔ กองทัพต้องมีมาตรการที่เข้มงวดและได้ผลในการป้องกันและด้านวินัยต่อพฤติกรรมของ
นายทหารนอกแถว ไม่ว่าจะเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยหรือระดับนายพล ที่มีบทบาทกับกลุ่มการเมือง  
กลุ่มอิทธิพล และผลประโยชน์ต่างๆ ธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมาย ซึ่งท าให้เกียรติภูมิของกองทัพ
เสื่อมเสีย และทหารของกองทัพถูกใช้ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม และอาจน าไปสู่
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ความแตกแยกในกองทัพได้ คอป. เห็นว่า รัฐควรแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ .ศ. ๒๔๗๖ 
ให้สามารถลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ทหารได้ทุกระดับรวมทั้งนายทหารระดับนายพลได้ 

๕.๑๐ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการชุมนุมและสิทธิผู้ชุมนุม  

ในยามที่ประเทศชาติเผชิญกับปัญหาความขัดแย้ง ได้มีการเดินขบวนและรวมตัวชุมนุมเพ่ือ
เรียกร้องสิทธิและกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีการใช้เสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองที่มิได้
เป็นไปโดยสงบ มีการใช้อาวุธ และยั่วยุให้เกิดความเคียดแค้นชิงชังและใช้ความรุนแรง อีกทั้ง รัฐได้ใช้
อ านาจในการปราบปรามเพ่ือให้เกิดความสงบโดยเกินขอบเขตและให้ทหารมีบทบาทในการสลายการ
ชุมนุม ท าให้เกิดความเสียหายและสูญเสียขึ้น คอป. จึงมีข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

๕.๑๐.๑ เสรีภาพในการชุมนุมเป็นเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และเป็นสิทธิทางการเมืองที่ต้องได้รับการรับรองและคุ้มครองจากรัฐ อย่างไรก็ตาม  การใช้เสรีภาพ
ของผู้ชุมนุมมิใช่ว่าจะกระท าได้โดยไม่มีขอบเขตจ ากัด (Non-Absolute Right) แต่ต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย๔๗๔ ซึ่งก าหนดเงื่อนไขของการชุมนุมว่าต้องกระท า
โดยสงบและปราศจากอาวุธ๔๗๕ คอป. ขอเรียกร้องให้ผู้น าและผู้ร่วมชุมนุมยึดมั่นในหลักการดังกล่าว
และใช้เสรีภาพในการชุมนุมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ต้องชุมนุมด้วยความ
สงบเรียบร้อย ไม่ใช้อาวุธซึ่งรวมถึงการใช้สิ่งของใดๆ เยี่ยงอาวุธ ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
คนอ่ืนๆ ที่มิได้เข้าร่วมในการชุมนุม๔๗๖ รวมทั้งให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานด้านมนุษยธรรมและประโยชน์สาธารณะ เช่น หน่วยแพทย์
พยาบาล หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานด้านการปกครองท้องถิ่นในการดูแลการชุมนุม การ
อ านวยความสะดวกต่อประชาชนในการใช้พื้นที่สาธารณะและการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการอ านวย
ความสะดวกต่อสื่อมวลชนและหน่วยงานด้านมนุษยธรรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ 

๕.๑๐.๒ คอป. เห็นว่าผู้น าการชุมนุมต้องมีความรับผิดชอบและควรสร้างความเข้าใจแก่ผู้ร่วม
ชุมนุมเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุมภายใต้กรอบของกฎหมาย และ คอป. ขอเรียกร้องให้ผู้น า
และผู้ร่วมชุมนุมยึดมั่นในวิถีทางของสันติวิธีและไม่ใช้ความรุนแรงอย่างเคร่งครัด งดเว้นพฤติกรรมหรือ
การใช้ถ้อยค าที่กระตุ้นให้เกิดความเกลียดชัง ปลุกเร้าให้ใช้ความรุนแรง หรือสร้างความหวาดวิตกต่อ
ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินในหมู่ประชาชนและผู้ชุมนุม รวมถึงพฤติกรรมที่ท้าทาย ดู
หมิ่นเหยียดหยาม หรือยั่วยุให้เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ชุมนุมใช้ความรุนแรงเพ่ือผลักดันให้
ความขัดแย้งขยายผลไปสู่ความรุนแรง เพ่ือให้เกิดผลในการต่อสู้ทางการเมืองว่าฝ่ายใดที่ใช้ก าลังก่อน

                                                 
๔๗๔ มาตรา ๖๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
๔๗๕ การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ คือ การชุมนุมที่มีเจตจ านงและพฤติการณ์ที่สงบ สันติ ไม่ใช้

ความรุนแรง ไม่ยั่วยุ ช้ีน า หรือส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรงทั้งในทางกายภาพและทางจิตวิทยา ไม่กระท าการใดๆ อัน
เป็นการคุมคามความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสาธารณะ หรือท าให้ผู้อื่นหวาดกลัวว่าจะได้รับอันตรายแก่
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมที่ไม่สงบของปัจเจกบุคคลที่เข้าร่วมชุมนุมเพียงบางคนไม่เป็น
เหตุให้ถือว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบ เว้นแต่การแสดงเจตจ านงของผู้เข้าร่วมชุมนุมโดยส่วนรวมหรือผู้น าในการชุมนุม
ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่สงบดังกล่าว หรือไม่คัดค้านหรือห้ามบุคคลที่ใช้ความรุนแรงหรือพกพาอาวุธเข้าร่วมชุมนุมโดย
ทันที หรือไม่ใช้ความพยายามตามสมควรในการป้องกัน คัดค้าน ระงับเหตุ แก้ไข หรือหลีกเลี่ยงมิให้เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว เช่นนี้ย่อมมิใช่การชุมนุมโดยสงบ 

๔๗๖ มาตรา ๒๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  



 ๒๖๓ 

เป็นฝ่ายที่แพ้ นอกจากนี้ คอป. เห็นว่า ผู้น าการชุมนุมต้องแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่มีการใช้
เสรีภาพในการชุมนุมโดยละเมิดกฎหมายและมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นด้วย 

๕.๑๐.๓ คอป. ตระหนักดีว่าการใช้เสรีภาพในการชุมนุม โดยเฉพาะการชุมนุมทางการเมืองที่
ยืดเยื้อและยาวนานได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มิได้เข้าร่วมชุมนุม คอป. ขอให้ประชาชนเข้าใจว่า
การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามครรลองของการระบอบ
ประชาธิปไตยเพ่ือสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาล และตามธรรมชาติของ
การชุมนุมแล้ว ผู้ชุมนุมย่อมต้องการเรียกร้องความสนใจจากสื่อมวลชนและสังคม จึงมีการปราศรัย
อย่างต่อเนื่องและเดินขบวนเรียกร้องในสถานที่ส าคัญต่างๆ คอป. ขอให้ประชาชนที่มิได้ร่วมใน      
การชุมนุมมีความอดทนอดกลั้น (tolerance) ต่อการใช้เสรีภาพดังกล่าว และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า
กับผู้ชุมนุมด้วยการแสดงความไม่พอใจหรือต่อต้านการใช้เสรีภาพโดยการปะทะระหว่างกัน อันอาจ
น าไปสู่เหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นได้ คอป. ขอให้ประชาชนตระหนักว่า ในระหว่างที่ประเทศชาติเผชิญ
กับปัญหาความขัดแย้งเช่นนี้ สังคมไทยต้องร่วมกันสร้างวัฒนธรรมของสังคมที่มีความอดทนอดกลั้น 
(Tolerant Society) ที่บุคคลซึ่งมีความแตกต่างทางมุมมองและความคิดเห็นสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุขโดยเคารพสิทธิและเสรีภาพระหว่างกัน 

๕.๑๐.๔ รัฐต้องรับรองและประกันเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธของ
ประชาชน โดยนอกจากจะไม่กีดกันและแทรกแซงการใช้เสรีภาพดังกล่าวแล้ว รัฐยังต้องคุ้มครอง   
ความปลอดภัยของผู้ชุมนุมจากการก่อกวน แทรกแซง หรือประทุษร้ายโดยบุคคลที่สามที่เป็นปฏิปักษ์
หรือต่อต้านการชุมนุมที่ด าเนินไปโดยสงบ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดสรรการใช้พ้ืนที่ส าธารณะ    
เช่น การจัดการจราจร การให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกต่อประชาชนที่ไม่ได้ร่วมชุมนุม 
เป็นต้น 

๕.๑๐.๕ การจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยก าหนดไว้๔๗๗และสอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เช่น กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๙ (International Covenant on Civil 
and Political Rights, 1969) ซึ่งต้องกระท าโดยเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ขัดต่อหลัก   
ความได้สัดส่วนหรือพอสมควรแก่เหตุ (Proportionality) และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
โดยค านึงถึงการรักษาสมดุลระหว่างการประกันเสรีภาพในการชุมนุมกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอื่นที่ไม่ได้ร่วมชุมนุม 

๕.๑๐.๖ คอป. มีความห่วงใยต่อการน ากฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง เช่น พระราชบัญญัติ กฎ
อัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับใช้เพ่ือควบคุมการ
ชุมนุม เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายเหล่านี้มีเพ่ือรักษาความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในกรณี
                                                 

๔๗๗ การจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมจะกระท ามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก (มาตรา ๖๓ วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐) อีกทั้ง 
การจ ากัดเสรีภาพของบุคคลจะต้องกระท าเท่าท่ีจ าเป็นและจะต้องไม่กระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิเสรีภาพ
นั้นๆ ด้วย (มาตรา ๒๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐)  



 ๒๖๔ 

ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงหรือมีการก่อการร้ายซึ่งมุ่งท าลายระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่    การ
ชุมนุมนั้นเป็นไปเพ่ือเรียกร้องสิทธิหรือความเป็นธรรม นอกจากนี้ พระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามพระราชก าหนดไม่ต้อง
รับผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัยเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ในการระงับหรือป้องกันการกระท าผิด
กฎหมาย๔๗๘ ซึ่งแม้จะมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นการกระท าที่สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุ
หรือไม่เกินกว่ากรณีจ าเป็น แต่เมื่อมีการน ามาตรการตามพระราชก าหนดดังกล่าวมาใช้ในการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมืองก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เลือกใช้วิธีการที่
รุนแรงต่อผู้ชุมนุมได้ เนื่องจากความไม่ชัดเจนในการตีความค าว่า “สมควรแก่เหตุ” หรือ “กรณี
จ าเป็น” คอป. จึงขอให้รัฐบาลใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมา
จัดการสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมือง เนื่องจากกระทบกระเทือนต่อ
สาระส าคัญแห่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่สอดคล้องกับหลักของความได้สัดส่วนหรือพอสมควร
แก่เหตุ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวมได้  

 ๕.๑๐.๗ คอป. เห็นว่ารัฐบาลต้องไม่สั่งการให้ทหารซึ่งถูกฝึกฝนให้ต่อสู้กับอริราชศัตรูของ
ประเทศเข้ามามีบทบาทในการควบคุมฝูงชนหรือยุติการชุมนุมของประชาชนซึ่งใช้สิทธิเสรีภาพของ
พลเมืองในการสะท้อนความต้องการไปยังรัฐบาลหรือสังคม เพราะการให้ทหารมาปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวท าให้ภาพลักษณ์ที่ออกมาสู่สาธารณชนเป็นภาพที่มีความรุนแรง อาจท าให้สถานการณ์บาน
ปลายได้ง่ายและอาจน าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งสร้างความสูญเสียอย่างมากดังเช่นวิกฤตการณ์
ความรุนแรงในอดีตที่ทหารเข้าสลายการชุมนุมของประชาชน คอป. เห็นว่า ในการควบคุมการชุมนุม
ใดๆ รัฐบาลควรก าหนดให้เป็นบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนที่มี
การก าหนดสายการบังคับบัญชา หน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งได้รับการ
ฝึกอบรมการควบคุมฝูงชนมาเป็นการเฉพาะและมีการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือปฏิบัติภารกิจที่
ต้องรับมือกับเเรงกดดันเเละการโต้ตอบจากผู้ชุมนุม ทั้งในทางกายภาพและจิตวิทยา  

๕.๑๐.๘ ในกรณีที่มีบุคคลที่ติดอาวุธแอบแฝงอยู่กับผู้ชุมนุมเพ่ือใช้ความรุนแรง รัฐจะต้อง
ด าเนินมาตรการพิเศษ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นการเฉพาะจะต้องแบ่งแยก
เป้าหมายอย่างแม่นย าและปฏิบัติการต่อเป้าหมายซึ่งใช้ความรุนแรงเพียงเท่าที่จ าเป็นตามหลัก    
ความพอสมควรเเก่เหตุ เพ่ือป้องกันภัยที่เป็นประจักษ์หรือใกล้จะถึง และเพ่ือยับยั้งการกระท าที่เป็น
ภัยดังกล่าวเท่านั้น โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิในชีวิตและความปลอดภัยทั้งของเจ้าหน้าที่   
ผู้ชุมนุม ผู้ก่อเหตุ และประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ประเมินเเล้วว่าการ
ปฏิบัติการจะส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อบุคคลอ่ืน จะต้องหยุดการปฏิบัติการทันที 

๕.๑๐.๙ รัฐบาลต้องเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการยุติการชุมนุมที่เหมาะสม ปลอดภัย  
มีคุณภาพ และเพียงพอ รัฐต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบในการควบคุมฝูง
ชนให้เตรียมความพร้อมเพ่ือปฏิบัติภารกิจในการยุติการชุมนุมหรือควบคุมฝูงชนตามหลักสากลอย่าง
เคร่งครัด และให้มีทักษะความช านาญอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยห้ามสลายการชุมนุมด้วยมาตรการ
ที่รุนแรงไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับความรุนแรงของสถานการณ์หรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนการใช้
ก าลังและอาวุธซึ่งต้องเริ่มจากระดับเบาไปหาหนักโดยใช้อาวุธที่ไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเพ่ือลดความ

                                                 
๔๗๘ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 



 ๒๖๕ 

สูญเสียและบาดเจ็บ และมีมาตรการที่เหมาะสมแก่กลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งเป็นเด็ก เยาวชน สตรี หรือผู้สูงอายุ 
เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการจัดการการชุมนุม  

๕.๑๐.๑๐ รัฐบาลควรออกแบบจัดท าแผนปฏิบัติการยุติการชุมนุมและมาตรการในการควบคุม
ฝูงชนโดยไม่ใช้ความรุนแรง (Non-Violent Measures) และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับ
หลักสิทธิมนุษยชนและการจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงด้วย เช่น การอบรมจิตวิทยาใน
การควบคุมการชุมนุมและฝึกฝนทักษะในการเจรจาต่อรอง นอกจากนี้ รัฐบาลต้องฝึกอบรมให้
เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงบทบาทและการอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมแก่บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข บรรเทาสาธารณภัย และสื่อมวลชน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ชุมนุม รวมทั้งต้องประเมิน
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ เเละทักษะที่จ าเป็นต่อการควบคุมและสลายการ
ชุมนุม ทั้งก่อนเเละหลังการปฏิบัติ ไม่ควรให้เจ้าหน้าที่ที่เผชิญหน้าเเละปะทะกับผู้ชุมนุมกลับไป
ปฏิบัติการโดยไม่ผ่านการประเมิน ฟ้ืนฟู และเตรียมพร้อมสภาพจิตใจก่อนจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อีก 

๕.๑๐.๑๑ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการในการควบคุมฝูงชนหรือในพ้ืนที่ที่มี
การชุมนุมจะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุหรือกระตุ้นให้ใช้ความรุนแรงจากผู้ชุมนุม         
ต้องด าเนินการโดยสอดคล้องกับหลักการสากล และเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่มีการใช้อ านาจโดยมิชอบหรือละเมิดหลักการสากลในการควบคุมฝูงชนและ
สลายการชุมนุม รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อการกระท าดังกล่าวโดยการตรวจสอบข้อเท็จจริง เยียวยา
ฟ้ืนฟูและอ านวยความยุติธรรมแก่เหยื่อและผู้ที่ได้รับผลกระทบ และน าตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ รัฐบาลและผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่  
ผู้ควบคุมสถานการณ์จะต้องแสดงความรับผิดชอบและขอโทษต่อกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นและมี
การใช้มาตรการที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ 

๕.๑๐.๑๒ รัฐควรส่งเสริมให้เกิดบรรทัดฐานของการชุมนุมและการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่
ปราศจากการใช้ความรุนแรงโดยสิ้นเชิง ซึ่งอาจเริ่มจากการจัดเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และก าหนดกติกาในการชุมนุมร่วมกัน และส่งเสริมให้กติกาดังกล่าวกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคม 
ซึ่งอาจน าไปสู่การจัดระเบียบการชุมนุมโดยก าหนดเป็นกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ     
การควบคุมการชุมนุมในอนาคต ทั้งนี้ การจัดระเบียบการชุมนุมต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน     
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ความรุนแรง และป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ที่ไม่ได้เข้าร่วมในการชุมนุม โดยไม่เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงออก     
โดยสงบและปราศจากอาวุธของประชาชน  

๕.๑๐.๑๓ คอป. เห็นว่าการก าหนดกติกา ระเบียบ หรือการตรากฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุม
สาธารณะอาจส่งผลให้มีการจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน จึงต้องกระท าโดยสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด รัฐต้องสร้างสมดุลระหว่างการ
คุ้มครองการใช้เสรีภาพในการชุมนุมกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐต้องค านึงถึงประเภทและลักษณะของการชุมนุม
สาธารณะเนื่องจากการชุมนุมสาธารณะในภาวะปกติดังเช่นการชุมนุมอันสืบเนื่องจากความเดือดร้อน
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือแรงงาน ย่อมแตกต่างจากการชุมนุมเพ่ือเรียกร้องทางการเมืองซึ่งมีผู้เข้าร่วม
ชุมนุมจ านวนมากในภาวะที่ไม่ปกติและมีความขัดแย้งสูง รัฐบาลจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่
ท าลายพ้ืนที่ส าหรับสะท้อนความทุกข์ร้อนและความต้องการของประชาชนไปยังรัฐบาลและสังคม 



 ๒๖๖ 

ทั้งนี้ รัฐบาลควรศึกษาและน าตัวอย่างในต่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสม เช่น ประเทศอังกฤษซึ่งมี
กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และรายละเอียดในการจัดการชุมนุมสาธารณะและการ
เดินขบวน (Public Order Act ๑๙๘๖)  

๕.๑๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทและการคุ้มครองของหน่วยแพทย์ พยาบาล  หน่วยบรรเทา 
สาธารณภัย ในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ความขัดแย้ง 

การเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นสิ่งที่ขาดมิได้ในระหว่างที่มี
สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมา คอป. พบว่าหน่วยแพทย์ 
พยาบาล และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยยังไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควรและได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ถูกข่มขู่คุกคามหรือมีการบุกรุกเข้าไปในสถานพยาบาลท าให้กระทบต่อการ
รักษาพยาบาลโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องความไม่ไว้วางใจและความเคลือบแคลงสงสัยต่อ
การปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในระหว่างที่มีวิกฤตการณ์ทางการเมืองด้วย คอป.    
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๑๑.๑ คอป. ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายคุ้มครองและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรทาง
การแพทย ์หน่วยแพทย์ พยาบาล การขนส่งทางการแพทย์ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัคร
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความรุนแรงและขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพต่อเครื่องหมายกาชาด ซึ่ง
เป็นเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด (Distinctive Emblem) ที่บ่งชี้ถึงการให้ความช่วยเหลือทาง
การแพทย์และมนุษยธรรม และไม่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยไม่มี
อ านาจ ใช้เพื่อเลียนแบบ หรือใช้เพ่ือล่อลวง นอกจากนี้ คอป. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลด าเนินการบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายกาชาดโดยไม่ถูกต้องอย่างจริงจัง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และเพ่ือคุ้มครองและประกัน  ความ
ปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความรุนแรงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๕.๑๑.๒ คอป. เห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และสาธารณสุข และการบรรเทา
สาธารณภัยในระหว่างที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงต้องตั้งอยู่บนหลักการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมสากลอย่างเป็นกลางโดยไม่เลือกปฏิบัติ เป็นอิสระจากคู่ขัดแย้ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณและ
หลักจริยธรรมทางการแพทย์ และเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน เพราะการให้ความช่วยเหลือทาง
การแพทย์จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย นอกจากนี้ รัฐบาลควรส่งเสริมการฝึกอบรม
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือทาง
การแพทย์ในกรณีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน  

๕.๑๑.๓ รัฐควรแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย
เกี่ยวกับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการจัดการเหตุการณ์ความรุนแรงหรือสลายการชุมนุม เพ่ือลด
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยรัฐต้องประสานงานเพ่ือให้หน่วยแพทย์  พยาบาล และหน่วยบรรเทา
สาธารณภัยเตรียมการและวางแผนการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและคุ้มครองความปลอดภัยในการให้ความช่วยเหลือและล าเลียงผู้บาดเจ็บ ทั้งนี้ 
ควรมีการหารือระหว่างทุกฝ่ายเพ่ือให้ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าหากเกิดสถานการณ์ความรุนแรงขึ้น จะใช้
สัญลักษณ์อะไรในการปฏิบัติงาน มีกติกาในการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อม และการประสาน



 ๒๖๗ 

การปฏิบัติอย่างไร นอกจากนี้ ควรก าหนดตัวบุคลากรผู้ให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลในพ้ืนที่
อย่างชัดเจน เนื่องจากแต่ละฝ่ายต่างมีความหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจกัน  

๕.๑๑.๔ รัฐควรจัดให้มีสวัสดิการ การฟ้ืนฟูเยียวยาบุคลากรของหน่วยแพทย์ พยาบาล       
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ทั้งบุคลากรวิชาชีพและอาสาสมัคร หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ การให้   
ความช่วยเหลือกรณีได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาส าหรับครอบครัวบุคลากรที่เสียชีวิต 
และการเชิดชูเกียรติในความเสียสละ  

๕.๑๑.๕ รัฐบาลควรส่งเสริมบทบาทของเจ้าหน้าที่ทหารเสนารักษ์๔๗๙และก าหนดบทบาทของ
ทหารเสนารักษ์ให้ชัดเจนเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจจากทุก
ฝ่าย เพราะในระหว่างสถานการณ์ความรุนแรง เจ้าหน้าที่ทหารเสนารักษ์จะสามารถประสานงานกับ
ทหารได้โดยตรง โดยรัฐต้องให้ความรู้กับสังคมถึงบทบาทของทหารเสนารักษ์ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย 

๕.๑๑.๖ รัฐบาลควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความส าคัญของ   
หน่วยแพทย์ พยาบาล และหน่วยบรรเทาสาธารณ การให้บริการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน 
สัญลักษณ์ทางการแพทย์ สัญลักษณ์กาชาดและบทบาทของสภากาชาด และที่ส าคัญคือต้องสร้าง
ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในหลักความเป็นกลางของแพทย์ และสร้างค่านิยมร่วมกันว่าการท าร้าย
หน่วยแพทย์หรือใช้หน่วยแพทย์เป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ 
๕.๑๑.๗ รัฐบาลควรส่งเสริมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบใน การควบคุม
ฝูงชนและจัดการสถานการณ์ความรุนแรงให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลในการคุ้มครองแก่
บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยการแพทย์ พยาบาล การขนส่งทางการแพทย์ หน่วยบรรเทาสาธารณ
ภัย รวมทั้งแนวทางและมาตรการในการอ านวยความสะดวกแก่การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์  
นอกจากนี้ รัฐควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองหน่วยแพทย์ พยาบาล และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงด้วย 

๕.๑๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันศาสนา 

๕.๑๒.๑ ความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา
การขาดศีลธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง จริยธรรมของนักการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จนมีการน าประเด็นการขาด
จริยธรรมมาเชื่อมโยงกับความไม่ชอบธรรมในการบริหารประเทศของรัฐบาล คอป. ขอเรียกร้อง     
ให้รัฐบาล และทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูหลักศีลธรรมและจริยธรรมเพ่ือสร้างสรรค์
สังคมไทยให้มีสันติภาพและส่งเสริมสันติวิธี รัฐควรส่งเสริมให้สถาบันศาสนาเข้ามามีบทบาทในการลด
ความขัดแย้งและยุติการใช้ความรุนแรง รวมถึงการเยียวยาทางด้านจิตใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ     
เช่น การให้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติทางด้านจริยธรรมซึ่งสอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตย การให้
สติเพ่ือป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายไปสู่ความรุนแรง หรือการสร้างทัศนคติที่เอ้ือต่อสันติภาพ 
เช่น การเคารพและยอมรับความหลากหลาย การรู้จักให้อภัย การมีขันติธรรมและเมตตาธรรมต่อผู้ที่
เห็นต่าง เป็นต้น 

                                                 
๔๗๙ หน่วยท่ีจะต้องให้บริการแพทย์แก่หน่วยทหารโดยใกล้ชิดในขณะที่ออกไปท าการฝึกหรือปฏิบัติราชการ

สนาม 



 ๒๖๘ 

๕.๑๒.๒ คอป. เห็นว่า บุคลากรทางด้านศาสนาทุกศาสนาควรเพ่ิมบทบาทในการลดการใช้
ความรุนแรงและความแตกแยกของบุคคลในสังคม ส่งเสริมสันติภาพ และการจัดการความขัดแย้งตาม
แนวทางของสันติวิธี ทั้งนี้ คอป. เห็นว่าสถาบันศาสนาควรรักษาและแสดงออกถึงความเป็นกลางใน
การแสดงธรรมหรือค าสอนทางจริยธรรม โดยพึงละเว้นจากการข้องเกี่ยวกับการชุมนุมเรียกร้องทาง
การเมือง เนื่องจากการแสดงออกท่ีเป็นการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในทางการเมืองในระหว่างที่มีความ
แตกแยกในสังคมไทยอาจส่งผลเสียต่อบทบาทของสถาบันศาสนาในการลดความขัดแย้งทางการเมือง
และกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในสถาบันศาสนา  

๕.๑๓ ข้อเสนอแนะในการเผยแพร่รายงานฉบับสุดท้าย 

กระบวนการปรองดองเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งประเทศ และต้องอาศัยการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน คอป. จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและสื่อมวลชนน าเสนอและเผยแพร่
รายงานฉบับสุดท้ายของ คอป. ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อเท็จจริง รวมทั้งรากเหง้าของความขัดแย้ง
และเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความ
ปรองดอง ให้ประชาชนและสังคมทุกระดับได้รับรู้อย่างกว้างขวาง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ต้อง
ตรงกันต่อเหตุการณ์และสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และรับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
โดย คอป. เห็นว่าความเข้าใจดังกล่าวจะมีส่วนส าคัญในการลดความรู้สึกโกรธแค้นชิงชัง ช่วยผสาน
ความแตกแยกของคนในสังคม น ามาซึ่งการเปิดใจยอมรับฟังฝ่ายตรงข้ามและการให้อภัย ช่วยสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการแสวงหาทางออกร่วมกันของสังคมในการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และ
น าพาประเทศชาติไปสู่ความปรองดองได้ในที่สุด คอป.มีความเชื่อว่าในทุกสังคมต้องมีช่วงเวลาช่วงใด
ช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญของสังคม หากสังคมไทยได้ใช้โอกาสแห่งการ
เปลี่ยนผ่านของสังคมท าความเข้าใจถึงปัญหาพ้ืนฐานที่ส าคัญและแสวงหาแนวทางร่วมกันในการหา
ทางออก ก็จะท าให้สังคมไทยไม่เพียงก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งนี้ แต่จะท าให้สังคมไทยมีความ
เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้วย 

๕.๑๔ แนวทางการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ คอป. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕.๑๔ แนวทางการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ คอป.  
 

ข้อเสนอแนะ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว 
การสร้างความปรองดองที่
ยั่งยืน 

- รัฐและทุกฝ่ายน าข้อเสนอแนะของ คอป. ไป
ปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม และไม่เลือกปฏิบัติตาม
เฉพาะข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตน
เท่านั้น 
- ยุติการด าเนินการใดๆ ที่น าไปสู่การสร้างความ
ขัดแย้งและท าลายบรรยากาศของการปรองดอง 
รวมถึงยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่ยั่วยุให้เกิดความ
เกลียดชังและความรุนแรงระหว่างกัน 
- ทุกฝ่ายไม่น าข้อเท็จจริงที่ คอป. เปิดเผยไป
ขยายผลในลักษณะที่ท าให้ความขัดแย้งลุกลาม
บานปลายหรือเปิดประเด็นข้อโต้แย้งใหม่  
- ภาคการเมืองต้องไม่ใช้พ้ืนที่ทางการเมืองหรือ
ข้อได้เปรียบทางการเมืองเพ่ือยั่วยุให้เกิดความ
เกลียดชังและความแตกแยกในสังคม 
- รัฐส่งเสริมการจัดตั้งกลไกซึ่งมีความเป็นกลาง
เพ่ือสนับสนุนกระบวนการปรองดองให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

- รัฐต้องเปิดพ้ืนที่หรือสร้างช่องทางให้
ประชาชนได้สื่อสาร และแลกเปลี่ยนความ
คิด เห็ นซึ่ ง กั นและกัน  เช่ น  การจั ด เ วที
สาธารณะ การสานเสวนา หรือการประชา
เสวนาหาทางออก 
- ทุกฝ่ายเปิดใจกว้างเพ่ือรับฟังความเห็นที่
แตกต่าง เคารพสิทธิ เสรีภาพระหว่างกัน 
ประนีประนอมรอมชอมต่อกัน  และลด
ทัศนคติในการเอาชนะหรือมองปัญหาใน
มุมมองของตนฝ่ายเดียว 

- รัฐส่งเสริมการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
รากเหง้าของความขัดแย้งเพ่ือหาแนวทาง
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานและปัญหา
เชิงโครงสร้างของสังคม 
- ทุกฝ่ายมุ่งเน้นการผดุงหลักนิติธรรมอย่าง
จริงจัง และรัฐยึดถือหลักนิติธรรมในการ
บริหารประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และสร้างความปรองดองในชาติอย่างยั่งยืน 
 

การน าหลักความยุติธรรมใน
ระยะเปลี่ยนผ่านมาปรับใช้ 

- รัฐน าผู้กระท าความผิดเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งต้องมีความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ โดยรัฐเคารพสิทธิเสรีภาพของ
ผู้ต้องหา จ าเลย และผู้เสียหายอย่างเคร่งครัด 

- รัฐเยียวยาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดย
ครอบคลุมความเสียหายในลักษณะต่างๆ โดย
ไม่จ ากัดเพียงการเยียวยาด้วยตัวเงินเท่านั้น 
- รัฐจัดท าบันทึกความทรงจ า จดหมายเหตุ 

- หากจะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม
จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูง โดยก าหนด
ความผิดและเงื่อนไขในการนิรโทษกรรมอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง แยกแยะลักษณะ



 

ข้อเสนอแนะ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว 
- รัฐน าหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
และหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาศึกษา
และปรับใช้ร่วมกับการด าเนินกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาตามปกติ 
- รัฐเร่งเยียวยาและฟ้ืนฟูกลุ่มที่ถูกด าเนินคดีโดย
ไม่เป็นธรรม และให้ความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมที่จ าเป็น- ทุกฝ่ายทบทวนบทบาท
และการกระท าของตนในสถานการณ์ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น และผู้น าทุกฝ่ายควรกล่าวขอ
โทษต่อสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น า
รัฐบาล เนื่องจากรัฐมีความบกพร่องในการ
จัดการความขัดแย้ง จนเกิดเหตุการณ์ความ
รุนแรงขึ้น และแสดงเจตจ านงที่จะไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ความรุนแรงอีก 
- รัฐไม่เร่งรัดให้เกิดการนิรโทษกรรม แต่ต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสม ทั้ งในแง่ของเวลา 
สถานการณ์ กระบวนการ และควรสร้างความ
เข้าใจของสังคมต่อความจริงของเหตุการณ์
ความรุนแรงที่ เกิดขึ้นและสาเหตุของความ
ขัดแย้ง  

หรือสร้างสัญลักษณ์ให้แก่สาธารณชน เพ่ือ
ร าลึกถึงเหตุการณ์ความรุนแรง เหยื่อของ
ความรุนแรง และความเสียหายที่เกิดขึ้น  
- รัฐควรสร้างความเข้าใจแก่สังคมเกี่ยวกับ
การนิรโทษกรรม และการอภัยโทษ 
 

การกระท าของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
- รัฐ พิจารณาแก้ไขกฎหมายให้ศาลไทย
สามารถด าเนินคดีตามหลักการพิจารณาโดย
ไม่มีตัวจ าเลย โดยก าหนดเงื่อนไขที่มีความ
ชัดเจนและเคร่งครัด และพิจารณาแก้ไขหรือ
ยกเลิกกฎหมายซึ่งลบล้างความผิดโดยมิชอบ 
- รัฐพิจารณาให้สัตยาบันต่อธรรมนูญกรุงโรม
ว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ 



 

ข้อเสนอแนะ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว 
กระบวนการยุติธรรมและ
หลักนิติธรรม 

- รัฐต้องส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างไม่เลือกปฏิบัติ เป็นกลาง และปราศจาก
อิทธิพลทางการเมือง รวมทั้งส่งเสริมการใช้นิติ
วิทยาศาสตร์เพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานอย่าง
เป็นภาวะวิสัย เป็นกลาง และครบถ้วนสมบูรณ์ 
- รัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าในการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องหาและจ าเลยในคดีอาญา และ
ค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลดังกล่าว  
- รัฐต้องตรวจสอบการตั้งข้อกล่าวหาที่รุนแรง
เกินสมควรแก่กลุ่มที่เรียกร้องในทางการเมือง 
- องค์กรตุลาการพึงระมัดระวังในการใช้อ านาจ
ที่เหมาะสมภายในกรอบกฎหมายและหลักนิติ
ธรรม เพ่ือให้การใช้อ านาจอธิปไตยมีดุลยภาพ 

- รัฐและกระบวนการยุติธรรมควรเป็นผู้น า
สังคมสู่การใช้ทางเลือกในการจัดการความ
ขัดแย้งโดยไม่ใช้รุนแรง และระมัดระวังมิให้
กลายเป็นผู้ท าลายหลักนิติธรรมและละเมิด
สิทธิของประชาชนเสียเอง 
- รัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมว่าท าหน้าที่อย่างอิสระ 
เป็นกลางและไม่ถูกแทรกแซง โดยหน่วยงาน
ที่บังคับใช้กฎหมายต้องแสดงความเป็นกลาง
โดยยึดถือหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- รัฐต้องส่งเสริมการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับหลักนิติธรรม และสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการผดุงหลักนิติ
ธรรมในประเทศไทย 

- ทุกฝ่ายให้ความส าคัญกับการก าหนด
บทบาทท่ีเหมาะสมตามหลักนิติธรรมและตาม
แนวทางของระบอบประชาธิปไตย  
- รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและร่าง
กฎหมายต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
กว้างขวางและท่ัวถึง 
- รัฐต้องปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีความโปร่ ง ใส  ตรวจสอบได้  และ
สอดคล้องกับหลักนิติธรรม 

ความเป็นประชาธิปไตย        
หลักธรรมาภิบาล และการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 

- รัฐสร้างความเข้าใจแก่สังคมเกี่ยวกับมุมมอง
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แตกต่าง
กันของกลุ่มต่างๆ 

 -  ภาคการเมือง กองทัพ และประชาชนยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตย การแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งต้องเป็นไปโดยสันติวิธีด้วยวิถีทางตาม
ระบอบประชาธิปไตย โดยไม่สนับสนุนและ
หลีกเลี่ยงการรัฐประหารอย่างเด็ดขาด 
- รัฐคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ตามกรอบของกฎหมาย รวมทั้งคุ้มครองไม่ให้

- รัฐสร้างความเข้าใจในหลักพ้ืนฐานของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ
ตามรั ฐ ธ รรมนูญ  และสาระส า คัญของ
พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ ยวกับสิทธิ
มนุษยชนแก่ประชาชน  
- รัฐส่งเสริมกลไกการตรวจสอบการทุจริตที่
โปร่ ง ใส เป็น อิสระ และเป็นกลาง และ
สนับสนุนการตรวจสอบของภาคประชาสังคม  
- รัฐต้องคุ้มครองและประกันสิทธิมนุษยชน 
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้ง

- รัฐน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารประเทศ  
- รัฐส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยใน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และองค์กร
ต่างๆ ในสังคม 
- รั ฐส่ ง เสริมการศึกษาแนวคิดและแนว
ทางการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
- รัฐต้องปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่มีสาระส าคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 



 

ข้อเสนอแนะ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว 
บุคคลถูกคุกคามจากการใช้เสรีภาพดังกล่าว 
- รัฐไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองใน
การจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลและเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของบุคคล 

ป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว และ
ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรงขึ้น 
- รัฐเสริมสร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจขององค์กรของรัฐให้มีประสิทธิภาพ  

 - รัฐควรพิจารณา แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย
ที่กระทบกระเทือนต่อสาระส าคัญแห่งสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนเกินความจ าเป็น 
รวมทั้งกฎหมายซึ่งขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน 

การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของ
สังคมไทย 

- รัฐควรปรับกระบวนทัศน์และการบริหารงาน
ภาครัฐโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ภาคประชาสังคมและชุมชน และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐให้ตอบสนองต่อ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพ 

- ภาคการเมืองควรส่งเสริมให้พรรคการเมือง
มีนโยบายปฏิรูปสังคมที่มุ่งเน้นความเท่าเทียม
กันของประชาชนและค านึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศเป็นหลัก 
- รัฐควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
การเมืองภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ โครงสร้าง
และพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 
เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาการเมือง
ภาคประชาชนที่เหมาะสม 
 

- รัฐควรส่งเสริมการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
อ านาจที่เอื้อต่อการพัฒนาที่เสมอภาครัฐ 
- รัฐควรลดบทบาทการบริหารงานแบบรวม
ศูนย์ และเน้นการกระจายอ านาจให้ชุมชน
และประชาชนด าเนินการ  
- รัฐควรลดความเหลื่อมล้ าในรูปแบบต่างๆ  
สร้างความเป็นธรรมทางสังคม ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และสร้างกลไกในการเข้าถึ ง
กระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน  

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ - รัฐต้องไม่เร่งรัดกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
- รัฐต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  

- รัฐสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ กระบวนการยกร่างและแก้ไข
เพ่ิมเติม จัดเวทีสาธารณะหรือสานเสวนา
เพ่ือให้ประชาชนสามารถพิจารณาผลดีผลเสีย
ที่จะเกิดข้ึนได ้ 
- รัฐควรปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักว่าตน
เป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ 

- การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในอนาคตต้อง
สอดคล้องกับหลักนิติธรรม หลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดยถูกต้อง
ต า ม ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ต า ม
รัฐธรรมนูญ โดยอาจปรับใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
ก่อนๆ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความชอบธรรม
ตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย  

สถาบันพระมหากษัตริ ย์
ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

- ทุ ก ฝ่ า ย ยุ ติ ก า ร ก ล่ า ว อ้ า ง ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์เพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง 

- ภาคการ เมื อ งคว รก าหนดแนวทางที่
เหมาะสมในการท าให้สถาบันอยู่เหนือความ

- รัฐควรสนับสนุนการเรียนรู้และการท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานะและบทบาทของสถาบัน



 

ข้อเสนอแนะ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว 
และยกย่องเทิดทูนสถาบันให้อยู่เหนือความ
ขัดแย้งทางการเมือง 

ขัดแย้ งทางการ เมือง โดยสอดคล้องกับ
พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย โดยอาจ
ก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ 

พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมให้มีเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์โดยสันติวิธี 

ก ฎ ห ม า ย ห ม่ิ น ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย ์

- หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหลีกเลี่ยง
การบังคับใช้กฎมายหมิ่นสถาบันให้กว้างขวาง
ไปจากการกระท าที่กฎหมายบัญญัติ และไม่น า
มาตรการทางอาญามาใช้อย่างเคร่งครัดจนเกิน
สมควรโดยขาดทิศทางและไม่ค านึงถึงความ
ละเอียดอ่อนของคดี  
- รัฐส่งเสริมการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน 
คดีหมิ่นสถาบันให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม  

- รัฐควรจัดให้มีกระบวนการที่ภาคส่วนต่างๆ 
มีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
กว้างขวางเพ่ือแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมใน
การแก้ไขกฎหมายหมิ่นสถาบัน 

- รัฐควรแก้ไขกฎหมายหมิ่นสถาบัน โดย
ศึกษานโยบายทางอาญาของประเทศต่างๆ 
ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาปรับใช้
เป็นแนวทาง 
- รั ฐด า เนินการให้ หน่วยงานที่บั งคับใช้
กฎหมายหมิ่นสถาบันมีความเป็นเอกภาพ 
และด าเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพ่ือ
จ าแนกและกลั่นกรองคดีท่ีเกีย่วข้อง 

บทบาทของสื่อมวลชน  - สื่อต้องยุติการน าเสนอที่ปลุกเร้าและกระตุ้น
ให้เกิดความเกลียดชัง  
- สื่อต้องระมัดระวังและรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และรอบด้านแก่สาธารณชนตามกรอบของ
จริยธรรมวิชาชีพ  
- รั ฐต้ องสนับสนุน ให้มี กล ไกป้องกัน การ
แทรกแซงและคุกคามการท างานของสื่อมวลชน 
และไม่ใช้มาตรการปิดสื่อ หรือเข้าไปมีอิทธิพล
ใดๆ ต่อสื่อ หรือมาตรการอ่ืนใดที่กระทบต่อ
เสรีภาพในการแสดงออกของสื่อ  
- รัฐต้องบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

- สื่อควรเพ่ิมบทบาทในการคลี่คลายความ
ขัดแย้งในประเทศ โดยท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่
สาธารณะให้ทุกฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- องค์กรวิชาชีพสื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและ
ด าเนินการต่อสื่อที่กระท าผิดจรรยาบรรณ
อย่างจริงจัง  
- รัฐควรให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ 
เสรีภาพ บทบาท และความรับผิดชอบของ
สื่อมวลชนต่อสังคมและประชาชน 
 

- องค์กรสื่อควรฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็น
ระบบ โดยเน้นจริยธรรมในวิชาชีพ จัดท าคู่มือ
การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง 
และข้อควรปฏิบัติของสื่อมวลชนภาคสนามใน
การรายงานข่าว 
- รัฐต้องสนับสนุนการพัฒนากลไกในการ
ควบคุมกันเองในทางวิชาชีพของสื่อมวลชน 
- รัฐควรออกกฎหมายคุ้มครองบุคลากรใน
กิจการสื่อมวลชนให้มีอิสระ  



 

ข้อเสนอแนะ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว 
ไทยอย่างจริงจัง โดยเฉพาะส่วนที่ห้ามผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของกิจการหรือถือ
หุ้นในกิจการสื่อมวลชนอันเป็นการกระท าที่
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

บทบาทของกองทัพและ
ทหาร 

- กองทัพและผู้น ากองทัพต้องวางตัวเป็นกลาง
และไม่ ยุ่ ง เ กี่ ย วทา งการ เมื อ ง  ไม่ ก่ อกา ร
รัฐประหาร และไม่แทรกแซงทางการเมืองอย่าง
เคร่งครัดไม่ว่าในทางใด 
- สังคมหรือกลุ่มการเมืองต้องไม่เรียกร้องหรือ
สนับสนุนให้กองทัพเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมือง 
- รัฐบาลต้องงดเว้นการใช้ก าลังทหารแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และการ
ชุมนุมของประชาชนโดยเด็ดขาด  
 
 

- รัฐต้องปรับปรุงระบบการควบคุมอาวุธของ
กองทัพให้มีประสิทธิภาพ และใช้มาตรการ
ขจัดปัญหาอาวุธที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด 

- ทุกฝ่ายต้องยึดหลักที่หน่วยงานด้านความ
มั่นคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลที่มา
จากการเลือกตั้ง (civilian control) 
- รัฐและกองทัพต้องสร้างทหารอาชีพ และ
ป ลู ก ฝั ง จิ ต ส า นึ ก ใ ห้ ยึ ด มั่ น ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย มีความโปร่งใส และตรวจสอบ
ไดต้ามหลักธรรมาภิบาล 
- รัฐควรพิจารณาตั้งผู้ตรวจการกองทัพหรือ
ผู้ตรวจการกลาโหมแห่งรัฐสภา 
- กองทัพต้องมีมาตรการที่เข้มงวดในด้านวินัย
ต่อพฤติกรรมของนายทหารนอกแถว และรัฐ
ควรแก้ไข พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยทหาร พ .ศ . 
๒๔๗๖ ให้ลงโทษทางวินัยนายทหารได้ทุก
ระดับ 

การชุมนุมและสิทธิผู้ชุมนุม - ผู้ชุมนุมต้องใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามกรอบ
ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด และงดเว้นการ
กระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังและความรุนแรง 
รวมทั้งต้องค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
คนอ่ืนๆ ที่มิได้เข้าร่วมในการชุมนุม 
- ประชาชนที่มิได้ร่วมชุมนุมต้องมีความอดทน

- รัฐควรส่งเสริมให้เกิดบรรทัดฐานของการ
ชุมนุมและการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่
ปราศจากความรุนแรงโดยสิ้นเชิง  
- รัฐควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการน า
ก ฎ ห ม า ย ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง ม า จั ด ก า ร
สถานการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทาง

- หากมีความจ าเป็นต้องจ ากัดเสรีภาพในการ
ชุมนุม เช่น การตรากฎหมายเกี่ยวกับการ
ชุ ม นุ ม ส า ธ า ร ณ ะ  ก็ ต้ อ ง เ ป็ น ไ ปต า ม ที่
รัฐธรรมนูญก าหนด และสอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชนสากล โดยอาจศึกษากรณีใน
ต่างประเทศเพ่ือมาปรับใช้ให้เหมาะสม 



 

ข้อเสนอแนะ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว 
อดกลั้นต่อการชุมนุมตามกรอบของกฎหมาย  
- รัฐต้องรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธของประชาชน และคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผู้ชุมนุม ตลอดจนอ านวย
ความสะดวกต่อประชาชนที่ไม่ได้ร่วมชุมนุม  
- เจ้าหน้าที่ซึ่งควบคุมฝูงชนต้องด าเนินการโดย
สอดคล้องกับหลักสากล และค านึงถึงการเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
- รัฐบาลต้องเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการ
จัดการการชุมนุมที่มีคุณภาพและเพียงพอ  

การเมือง  
- รัฐควรออกแบบจัดท าแผนปฏิบัติการยุติการ
ชุมนุมและมาตรการในการควบคุมฝูงชนโดย
ไม่ใช้ความรุนแรง (non-violent measures) 

- รัฐฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบในการ
ควบคุมฝูงชนตามหลักสากลอย่างเคร่งครัด 
และให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและการ
จัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
 

การคุ้มครองหน่วยแพทย์ 
พยาบาล และหน่วยงาน
บรรเทาสาธารณภัย 
 

- ทุกฝ่ายต้องคุ้มครองและอ านวยความสะดวก
แก่หน่วยแพทย์ พยาบาล และหน่วยบรรเทา  
สาธารณภัย ในกรณีท่ีมเีหตุการณ์ความไม่สงบ 
- ทุกฝ่ายต้องเคารพเครื่องหมายกาชาด และไม่
ใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ถูกต้อง  
- ควรมีการประสานงานและหารือระหว่างทุก
ฝ่ายเ พ่ือให้ ได้ข้อตกลงร่ วมกันว่าหากเกิด
สถานการณ์ความไม่สงบจะใช้สัญลักษณ์ใด มี
กติกาในการปฏิบัติงาน และการประสานการ
ปฏิบัติอย่างไร  
- รัฐควรจัดให้มี เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองหน่วย
แพทย์ พยาบาล และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย
ทีป่ฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงด้วย 

- รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้
เครื่องหมายกาชาดโดยไม่ถูกต้องอย่างจริงจัง  
- การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และ
สาธารณสุขต้องตั้งอยู่บนหลักการให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสากลอย่างเป็น
กลางโดยไม่ เลือกปฏิบัติ  ยึดมั่น ในหลัก
จริยธรรมทางการแพทย์ และเคารพต่อหลัก
สิทธิมนุษยชน 
- รัฐสร้างความเชื่อมันในหลักความเป็นกลาง
ของแพทย์ และสร้างค่านิยมร่วมกันว่าการท า
ร้ายหน่วยแพทย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

- รัฐส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุขเ พ่ือการให้ความ
ช่วยเหลือในกรณีทีเ่กิดเหตุการณ์ความไม่สงบ 
- รั ฐควรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ต ารวจหรือ
เจ้ าหน้าที่ ควบคุมฝู งชนให้ เข้ า ใจ ในการ
คุ้มครองหน่วยแพทย์ พยาบาล และบรรเทา
สาธารณภัย รวมทั้งการอ านวยความสะดวก
แก่การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ 
- รัฐควรจัดให้มีสวัสดิการ การฟ้ืนฟูเยียวยา
บุคลากรของหน่วยแพทย์ พยาบาล หน่วย
บรรเทาสาธารณภัยหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ 
- รัฐควรส่งเสริมบทบาทของเจ้าหน้าที่ทหาร
เสนารักษ์และก าหนดบทบาทของทหารเสนา
รักษ์ให้ชัดเจน 



 

ข้อเสนอแนะ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว 
สถาบันศาสนา - ทุกฝ่ายควรให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูหลัก

ศีลธรรมและจริยธรรม และสนับสนุนให้สถาบัน
ศาสนามีบทบาทในการลดความขัดแย้งและยุติ
การใช้ความรุนแรง 
 

- บุคลากรทางด้านศาสนาควรเพ่ิมบทบาทใน
การลดความแตกแยก ส่งเสิมสันติภาพ และ
แก้ไขความขัดแย้งในสังคมโดยสันติวิธี  
- สถาบันศาสนาควรรักษาและแสดงออกถึง
ความเป็นกลางในการแสดงธรรมหรือค าสอน
ทางจริยธรรมและพึงละเว้นจากการข้อง
เกี่ยวกับการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง 

 

การเผยแพร่รายงานฉบับ
สุดท้าย 

- รัฐและสื่อมวลชนควรน าเสนอและเผยแพร่
รายงานฉบับสุดท้ายของ คอป. ให้ประชาชน
และสังคมรับรู้อย่างกว้างขวาง 

  

 
 


