รายงานฉบับสมบูรณ์
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง
เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

๒

สารบัญ
คานา

๗

ส่วนที่ ๑ บทนา ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการ
๑.๑ การก่อตั้ง คอป.
๑.๑.๑ ที่มาและความสาคัญในการก่อตั้ง
๑.๑.๒ การแต่งตั้งกรรมการ
๑.๑.๓ อานาจหน้าที่
๑.๑.๔ หลักการ ปรัชญา แนวคิดและยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
๑.๑.๕ การตั้งคณะที่ปรึกษา
๑.๒ การบริหารจัดการ
๑.๒.๑ บุคลากร
๑.๒.๒ งบประมาณ
๑.๒.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
๑.๓ ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
๑.๓.๑ หน่วยงานภายในประเทศ
๑.๓.๒ ความร่วมมือกับต่างประเทศ
๑.๔ กิจกรรมหลักของคณะกรรมการ
๑.๔.๑ กิจกรรมของ คอป.
(๑) การจัดเวทีเสวนา
(๒) การประชุม
(๓) การจัดทารายงานความคืบหน้า คอป.
(๔) การจัดทาข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและสาธารณชน
(๕) โครงการสารวจและบันทึกคาบอกเล่าผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศไทย
(Statement Taking)
๑.๔.๒ กิจกรรมของคณะอนุกรรมการ
(๑) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง
๑. การประชุม
๒. การจัดทาโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานของคณะอนุกรรมการ
๓. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(๒) คณะอนุกรรมการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความรุนแรง
๑. การประชุม
๒. ดาเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เหยื่อ
๓. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๔. ประสานหน่วยงานภาครัฐ และพบผู้นาทางศาสนา
๕. การลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกคุมขังร่วมกับกรมสุขภาพจิต

๘
๘
๘
๘
๑๐
๑๐
๑๔
๑๕
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๘
๑๙
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
๒๔
๒๘
๓๐
๓๐
๓๑
๓๑
๓๒
๓๒
๓๓
๓๓
๓๓
๓๔
๓๔

๓
๖. การจัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการเยียวยา
และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ
๗. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง
(๓) คณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ
๑. การประชุม
๒. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ
๓. การจัดเวทีสาธารณะเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในงานวิจัย
(๔) คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์เพื่อความปรองดอง
๑. การประชุม
๒. การเปิดพื้นที่ในการสร้างความปรองดอง
๓. การสื่อสารสาธารณะ
๔. การเข้าพบ และการมาเยือนของ H.E. Mr. Kofi Annan
อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ และ H.E. Mr. Martti
Ahtisaari อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์
ส่วนที่ ๒ สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น
๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง
๒.๑.๒ หลักการและแนวคิดในการตรวจสอบและค้นหาความจริง
๒.๑.๓ กรอบแนวคิดการดาเนินการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และค้นหาความจริง
๒.๑.๔ วิธีการดาเงินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง
๒.๑.๕ ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบและค้นหาความจริง
๒.๒ ลาดับเหตุการณ์และสถานการณ์ทางการเมืองหลังประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุธทศักราช ๒๕๔๐ และช่วงปี ๒๕๕๓
๒.๒.๑ บริบททางการเมืองก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
๒.๒.๒ บริบททางการเมืองระหว่างใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
๒.๒.๓ การรัฐประหารวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๒.๔ บริบททางการเมืองระหว่างใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
๒.๒.๕ เหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์ความรุนแรงในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๒.๖ เหตุการณ์ทางการเมืองที่สาคัญและเหตุการณ์ความรุนแรง
ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๒.๗ ลาดับเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓

๓๔
๓๕
๓๖
๓๖
๓๗
๓๘
๔๐
๔๐
๔๐
๔๒
๔๓

๔๔
๔๔
๔๔
๔๕
๔๕
๔๖
๕๑
๕๓
๕๓
๕๓
๕๙
๖๑
๖๓
๖๗
๗๓

๔
๒.๓ ข้อค้นพบเฉพาะกรณีในการตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วง
เดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓.๑ ความรุนแรงที่สถานีดาวเทียมไทยคม วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓.๒ เหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ความรุนแรงในเหตุการณ์
สะพานมัฆวานรังสรรค์ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สี่แยกคอกวัว
หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา และในสวนสัตว์ดุสิต
๒.๓.๓ วันที่ ๑๔ เมษายน นปช. ยุติการชุมนุมบนถนนราชดาเนิน
และย้ายมาชุมนุมรวมกันที่สี่แยกราชประสงค์เพียงแห่งเดียว
และเริม่ เสริมที่มั่นการชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์
๒.๓.๔ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ความรุนแรงบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
๒.๓.๕ วันที่ ๑๓ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ความรุนแรงบริเวณ
สี่แยกศาลาแดงก่อน ศอฉ.ปิดล้อมพื้นที่ชุมนุม
๒.๓.๖ ศอฉ.ใช้มาตรการปิดล้อมการชุมนุมของ นปช. และความรุนแรง
ระหว่างมาตรการปิดล้อมช่วงวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓.๗ การเสียชีวิต พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓.๘. การชุมนุมย่อยและความรุนแรงในพื้นที่นอกแนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่
๒.๓.๙ ความรุนแรงบริเวณศาลาแดง – สีลม – สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ - ถนนวิทยุ ช่วงปฏิบัติการปิดล้อม
วันที่ ๑๓ - ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓.๑๐ เหตุการณ์บริเวณถนนราชปรารภ แยกสามเหลี่ยมดินแดง
และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓.๑๑ เหตุการณ์ความรุนแรงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓.๑๒ เหตุการณ์บริเวณวัดปทุมวนาราม วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓.๑๓. การเผาสถานที่ในกรุงเทพมหานคร
๒.๔. พฤติการณ์ของคนชุดดาที่ใช้ความรุนแรงและอาวุธสงคราม โดยปรากฏตัว
อยู่ในพื้นที่ชุมนุม
๒.๔.๑ เหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
๒.๔.๒ เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณถนนพระราม ๔ – บ่อนไก่
และถนนราชปรารภ
๒.๔.๓ พบว่าเคยมีการปราศรัยบนเวทีในเดือนมกราคม ๒๕๕๓ เกีย่ วกับ
“กองกาลังไม่ทราบฝ่าย”
๒.๕ ข้อค้นพบเกี่ยวกับพฤติการณ์การชุมนุมระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๖. การใช้กาลังและอาวุธในการควบคุมฝูงชนและการสลายการชุมนุม
๒.๗ ข้อค้นพบเกี่ยวกับกรณีผู้สูญหาย การซ้อมทรมาน และการข่มขืน

๙๐
๙๑
๙๔
๑๑๓
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๔
๑๒๕
๑๓๑
๑๔๒
๑๔๘
๑๕๔
๑๕๗
๑๕๗
๑๕๘
๑๖๐
๑๖๑
๑๗๔
๑๙๓

๕
ส่วนที่ ๓ สาเหตุและรากเหง้าของปัญหา
๓.๑ ที่มาและความสาคัญ
๓.๒ วิธีการศึกษาวิจัยและแนวทางการดาเนินงาน
๓.๓ การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย
๓.๓.๑ ระยะเริ่มแรกของความขัดแย้ง หรือระยะบ่มเพาะ
ความขัดแย้ง (latent tension)
๓.๓.๒ ระยะความขัดแย้งปรากฏ (overt conflict)
๓.๓.๓ ระยะความขัดแย้งในระดับการช่วงชิงอานาจ (power struggle)
และการเกิดความรุนแรง (violence)
๓.๔ สรุป

๑๙๗
๑๙๗
๑๙๗
๑๙๙
๒๐๐

ส่วนที่ ๔ เหยื่อ และการเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อ
๔.๑ ทฤษฎี แนวคิดทางการดาเนินการ เยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันความรุนแรง
กรณีมีเหตุการณ์ ไม่สงบทางการเมือง
๔.๑.๑ นิยาม ความหมายของการชดเชย (Reparation)
๔.๑.๒ ความสาคัญของการชดเชย
๔.๑.๓ ลักษณะและประเภทของการชดเชย
๔.๑.๔ บุคคลที่เข้าข่ายได้รับการชดเชย
๔.๑.๕ ผู้ที่รับผิดชอบในการให้การชดเชย
๔.๒ มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการกาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์
การเยียวยาในต่างประเทศ
๔.๓ แนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง
๔.๓.๑ มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์
การเยียวยาของประเทศไทย
๔.๓.๒ การเยียวยาความเสียหายในกรณีความรุนแรงทางการเมือง
๔.๔ องค์กรและวิธีการเยียวยาสาหรับผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางการเมือง
๔.๕ สรุปผลการรายงานและการติดตามความคืบหน้าการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง

๒๑๘
๒๑๘

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ
๕.๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์
และรากเหง้าของความขัดแย้งมาเป็นบทเรียนในการสร้างความปรองดองที่ยั่งยืน
๕.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมาปรับใช้
๕.๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
๕.๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล
และการเคารพสิทธิมนุษยชน ในสังคมไทย
๕.๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย
๕.๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
๕.๗ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

๒๓๙
๒๓๙

๒๐๓
๒๐๗
๒๑๖

๒๑๘
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๓
๒๓๓
๒๓๔

๒๔๒
๒๔๖
๒๕๑
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕

๖
๕.๘ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อ
๕.๙ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทหาร
๕.๑๐ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการชุมนุมและสิทธิผู้ชุมนุม
๕.๑๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทและการคุ้มครองของหน่วยแพทย์
พยาบาล หน่วยบรรเทา สาธารณภัย ในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือ
ทางด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ความขัดแย้ง
๕.๑๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันศาสนา
๕.๑๓ ข้อเสนอแนะในการเผยแพร่รายงานฉบับสุดท้าย
๕.๑๔ แนวทางการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ คอป.
ภาคผนวก (Annexes)

๒๕๘
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙

๗

คานา
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการ
ปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อ
การปรองดองแห่งชาติ (คอป.) โดยมีศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร เป็นประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๘ ท่าน เพื่อดาเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงที่เป็นรากเหง้าของ
ปัญหาความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรง โดยมีเป้าหมายที่จะให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และการ
เยียวยาอันจะนาไปสู่การป้องกันมิให้เกิดเหตุความรุนแรงและความเสียหายอีกในอนาคต เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดความปรองดองในประเทศไทยระยะยาวต่อไป โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี ตั้งแต่
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คอป. ได้จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการ กระบวนการรับฟัง
ข้อมูลและความเห็น ตลอดจนการลงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบค้นหาความจริง การศึกษา
รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง การเยียวยาและฟื้นฟู และการเสนอมาตรการเพื่อลดความขัดแย้ง
และส่งเสริมให้เกิดความปรองดองในประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสาธารณชน รวมทั้งได้จัดทา
รายงานความคืบหน้าของการทางานทุกรอบ 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 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาไป
ปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สังคมได้รับทราบเป็นระยะ ๆ มาอย่างต่อเนื่อง
รายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการ
ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ฉบับนี้ เป็นบทสรุปการดาเนินงานของ คอป. ตลอดช่วงเวลาการทางาน
เมื่อครบ ๒ ปี ซึ่งจะมีเนื้อหาครอบคลุมภารกิจทั้งหมดตั้งแต่ข้อมูลเบื้องต้นของ คอป. งบประมาณ
บุคลากร ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ การตรวจสอบและค้นหาความจริง
การศึกษาวิจัยรากเหง้าของปัญหา การเยียวยาและฟื้นฟู รวมถึง ข้อเสนอแนะอันเป็นแนวทางในการ
สร้างความปรองดองในชาติ โดยมีประเด็นสาคัญต่างๆ ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว
คอป. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความสนใจติ ดตาม สนับสนุนการดาเนินการ
และขยายแนวคิดของ คอป. ให้สั งคมได้รับทราบตลอด ๒ ปีที่ผ่ านมา งานตามภารกิจของ คอป.
แม้จะสิ้นสุดลงตามกรอบเวลาที่กาหนดไว้ แต่การสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชาติคงต้องใช้เวลา
และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม คอป. หวังว่าข้อเท็จจริง ข้อค้นพบ และ
ข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานฉบับสมบูรณ์นี้ จะเป็นส่วนผลักดันที่สาคัญให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และสั ง คมได้ เ ข้ า ใจบนข้ อ มู ล เดี ย วกั น และร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น คิ ด สานต่ อ ให้ เ กิ ด ความปรองดอง
ของประเทศต่อไป
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)
กันยายน ๒๕๕๕

๘

ส่วนที่ ๑
บทนา ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการ
๑.๑ การก่อตั้ง คอป.
๑.๑.๑ ที่มาและความสาคัญในการก่อตั้ง
ตามที่ไ ด้มีเหตุ การณ์ค วามไม่ ส งบ และความรุนแรงในประเทศในช่ว งเวลาที่ ผ่ านมา
โดยเฉพาะเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ อันนามาซึ่งความสู ญเสี ยและความเสี ยหาย
อย่างประมาณค่ามิได้สู่สังคมและประเทศไทย รวมทั้งส่งผลกระทบในทางลบต่อทุกภาคส่วนของสังคม
โดยยังมีประเด็นข้อสงสัยที่ยังไม่สามารถค้นหาและทาความจริงให้ปรากฏเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
ให้เป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมไทยและนานาประเทศได้ จึงต้องมีการตรวจสอบและค้นหาความจริง
และข้อเท็จ จริ งที่เป็ น รากเหง้าของปั ญ หาความขัดแย้ง และเหตุการณ์ความรุ นแรง ไม่ว่าจะเป็ น
ความรุ น แรงในการชุ มนุ มทางการเมือง การละเมิดสิ ทธิมนุษยชน การสู ญเสี ยชีวิต การบาดเจ็ บ
ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ ความเสี ย หายของทรั พ ย์สิ น และความเสี ย หายในรู ปแบบอื่ นๆ ที่ เกิ ดขึ้ น
ในช่ ว งที่ผ่ า นมาให้ ป รากฏเป็ น ที่ป ระจั กษ์ ถึ ง สาเหตุ ข องปั ญ หาความขั ด แย้ ง ที่ สั่ งสมจนทาให้ เ กิ ด
ความแตกแยกในสั ง คม ความตึ ง เครี ย ดและขั ด แย้ ง ทางการเมื อ ง โดยมี เ ป้ า หมายที่ จ ะให้ เ กิ ด
ความเข้าใจร่วมกันและการเยียวยา และป้องกันมิ ให้เกิดเหตุความรุนแรงและความเสียหายซ้าอีกใน
อนาคต ทั้งนี้ ต้องมุ่งเน้นการใช้มาตรการเชิงสมานฉันท์ รวมถึงความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และความ
ยุ ติธ รรมทางสั งคม การฟื้น ฟูแ ละเยี ย วยาเหยื่อ และผู้ เ สี ยหาย เพื่ อสมานบาดแผลทางสั ง คมและ
เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมการอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ ถ้ อ ยที ถ้ อ ยอาศั ย และยอมรั บ ความแตกต่ า ง
ทางความคิดเพื่อส่งเสริมให้เกิดความปรองดองในประเทศไทยระยะยาวต่อไป 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 ให้ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหา
ความจริ ง เพื่ อ การปรองดองแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒ เพื่ อ ให้ มี ค ณะกรรมการที่ เ ป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
มีความอิสระ และความเป็น กลางเป็ น ผู้ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ แนวทาง และกาหนดเวลา
ที่กาหนดไว้ โดยให้คานึงถึงความหลากหลายของสาขาวิชา และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

๑

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ๐๕๐๓/๙๒๘๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติหลักการและเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ
ผนวก ๑
๒
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง ลงวันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๕๓ และเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผนวก ๒

๙
อาศัยอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริง
เพื่อการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการดังกล่าว และคณะกรรมการที่ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น
อีก ๘ คน เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นกลางของคณะกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร
เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเองทั้งหมดจากบุคคลที่มีผลงาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เกี่ยวกับการตรวจสอบและค้นหาความจริง การเยียวยาฟื้นฟู การลดความขัดแย้ง หรือการป้องกัน
ความรุนแรง และความสูญเสีย ซึ่งในขั้นตอนการทาบทามและสรรหากรรมการ ได้รับเกียรติอย่างสูง
จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ป ระสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเกี่ ย วกับ เรื่ อ งดั ง กล่ า วอย่ า งเหมาะสม
โดยมาจากหลากหลายสาขาวิช า ซึ่งได้แสดงออกถึง ความเสี ยสละที่ จะเข้ า มาร่ ว มปฏิบั ติภ ารกิ จ
ในตาแหน่งกรรมการเพิ่มจากภาระหน้าที่ประจาของตน
คณะกรรมการอิส ระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่ งชาติ และ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ จึงประกอบด้วย๓
๑. ศาสตราจารย์คณิต
๒. นายกิตติพงษ์
๓. รองศาสตราจารย์จุฑารัตน์
๔. รองศาสตราจารย์เดชา
๕. นายมานิจ
๖. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย
๗. นายสมชาย
๘. นายสรรพสิทธิ์
๙. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์
๑๐. นายวิศิษฏ์
๑๑. นายวิทยา
๑๒. นายพิรียุตม์

ณ นคร
กิตยารักษ์
เอื้ออานวย
สังขวรรณ
สุขสมจิตร
คงสกนธ์
หอมลออ
คุมพ์ประพันธ์
ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
วิศิษฏ์สรอรรถ
สุริยะวงค์
วรรณพฤกษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ๔
เลขานุการ๕
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานของ คอป.
ไว้ในข้อ ๔ ดังนี้
๑. ตรวจสอบและค้นหาความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน
เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมตลอดถึงประเด็นที่เป็นรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งและ
เหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
๒. เยียวยาและฟื้นฟูบุคคล สังคม องค์ กร และสถาบันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และความยุติธรรม
ทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปรองดองในประเทศต่อไป
๓

คาสั่ง คอป. ที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และ คาสั่ง คอป. ที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผนวก ๓
๔
ปัจจุบัน ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์
๕
ปัจจุบัน ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ

๑๐
๓. วางมาตรการเพื่อลดความขัดแย้งในสังคมไทย และป้องกันมิให้เกิดเหตุความรุนแรง
และความสูญเสียขึ้นอีกในอนาคต
๑.๑.๓ อานาจหน้าที่
เพื่อให้ การดาเนิน การเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้ ระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรี
ดั ง กล่ า ว จึ ง ก าหนดให้ ค ณะกรรมการฯ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการจั ด ท ารายงานความคื บ หน้ า ของ
การทางานทุกรอบหกเดือน รวมทั้งรายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและสาธารณชน จัดให้มีการศึกษาวิจัยทาความกระจ่างกับรากเหง้าของปัญหาทั้งในทาง
กฎหมาย การเมืองและประวัติศาสตร์ที่ส่งผลให้เกิดความแตกแยกและความรุนแรง จัดให้มีเวที
สาธารณะ การประชุม เพื่อรับฟังข้อมูลและความเห็น เสนอผลการตรวจสอบและศึกษาและให้
การศึกษากับสังคมเป็นระยะๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสาธารณชน เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อคุ้มครองบุคคลผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งเยียวยาและชดเชยความเสียหายที่
เกิดขึ้น เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริ งหรือให้จัดส่งเอกสาร วัตถุ หรือ
ข้อมูลมาเพื่อประกอบการพิจารณา และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน มอบหมายหรือจ้าง
องค์กร คณะบุคคลหรือบุคคลให้ดาเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๒ ปี
อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับมอบหมายดังกล่าวแล้ว คอป. ได้มีการปรึกษาหารือและระดม
ความคิดร่ว มกับ นั กวิช าการและผู้ เชี่ย วชาญทั้งในและต่างประเทศ ได้ข้อสรุปว่าแนวทางที่ คอป.
จะดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการนาสังคมไทยก้าวข้ามความขัดแย้งและส่งเสริมให้เกิดความ
ปรองดองได้นั้น คอป. ได้เล็งเห็นถึงความจาเป็นในการต้องนาแนวทางว่าด้วยเรื่องความยุติธรรมใน
ระยะเปลี่ยนผ่านมาปรับใช้ สาหรับในประเทศไทยแม้ความขัดแย้งอาจไม่รุนแรงเท่าบางประเทศ และ
ความขัดแย้งยังไม่สิ้นสุดซึ่งทาให้สถานการณ์ต่างจากประเทศส่วนใหญ่ที่นาเรื่องนี้มาใช้ แต่การนา
ประสบการณ์ต่างประเทศมาปรับใช้ที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ และ
เนื่องจากแนวคิดในเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหม่จึงต้องใช้เวลาในการสื่อสารให้สังคมได้รับทราบและเรียนรู้
ร่วมกันต่อไป
๑.๑.๔ หลักการ ปรัชญา แนวคิดและยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
อาศัยอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริง
เพื่อการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการดังกล่าว และคณะกรรมการที่ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น
อีก ๘ คน เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นกลางของคณะกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร
เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเองทั้งหมดจากบุคคลที่มีผลงาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เกี่ยวกับการตรวจสอบและค้นหาความจริง การเยียวยาฟื้นฟู การลดความขัดแย้ง หรือการป้องกัน
ความรุนแรง และความสูญเสีย ซึ่งในขั้นตอนการทาบทามและสรรหากรรมการ ได้รับเกียรติอย่างสูง
จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ป ระสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเกี่ ย วกับ เรื่ อ งดั ง กล่ า วอย่ า งเหมาะสม
โดยมาจากหลากหลายสาขาวิช า ซึ่งได้แสดงออกถึง ความเสี ยสละที่ จะเข้า มาร่ ว มปฏิบั ติภ ารกิ จ
ในตาแหน่งกรรมการเพิ่มจากภาระหน้าที่ประจาของตน

๑๑
คอป. ได้ยึดหลักการ ปรัชญา และแนวคิดสาคัญๆ ในการปฏิบัติภารกิจดังนี้
๑. คอป. ยึดหลักความเป็นอิสระและความเป็นกลางเป็นหลักการสาคัญในการทางาน โดย
๑.๑ ให้ ความส าคัญกับ การด าเนินการตรวจสอบค้นหาความจริง และการนาเสนอโดย
ปราศจากอคติ ไม่นาเสนอเฉพาะมุมมองที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หรือเพราะมีอานาจสนับสนุนและ
ไม่ยืนยันว่ามุมมองที่อยู่ระหว่างกลางของมุมมองต่างๆ เป็นมุมมองที่ถูกต้อง
๑.๒ ค านึ ง ถึ ง ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประชาชนในสั ง คมไทยที่ ผู ก โยงกั บ บริ บ ท
ทางสังคมและภูมิหลังความเป็นมาของแต่ละฝ่าย ประกอบการทางาน
๑.๓ กรณีที่พบข้อเท็จจริ งซึ่ งอาจเป็ นประเด็นการถกเถี ยงโต้แย้งระหว่างฝ่ ายต่างๆ คอป.
จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการโต้แย้งกับคู่กรณีหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากข้อเท็จจริงนั้น
มีความเป็นกลางโดยตัวเองแล้ว
๑.๔ คอป. จะพิจารณาเปิดเผยความจริงเป็นระยะๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยคานึงถึง
บรรยากาศความปรองดองในสังคมเป็นสาคัญ
๒. รั บ ฟั งข้ อคิด เห็ น อัน เป็ น ประโยชน์ รวมทั้ง แสวงหาแนวร่ว มที่พ ร้อ มจะให้ ก ารสนับ สนุ น
การดาเนินงานของ คอป. ซึ่งเป็นกลไกที่กระบวนการทางสังคมสร้างขึ้น โดยที่คอป.ตระหนักดีว่า
การแสวงหาทางออกที่ เ หมาะสมในการแก้ ไ ขวิ ก ฤตปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในสั ง คมไทย เป็ น เรื่ อ ง
ละเอีย ดอ่อนที่มีความส าคัญยิ่ ง จึ งควรเปิดพื้นที่ให้ ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ได้แสดงความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอเกี่ยวกับทางออกที่เป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไข และในมุมมองของกลุ่มต่างๆ ทั้งที่มีความเหมือน
และแตกต่างกัน ทั้งนี้ คอป. จะทาหน้ าที่เป็นพื้นที่กลางเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเปิดเผยข้อเท็จจริง
เสนอแนะข้อเสนอและประเด็นสาคัญๆ ที่นาไปสู่การปรองดองทางสังคม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
ได้ใช้พื้นที่นี้ในการแสดงอารมณ์ความรู้สึก ความประสงค์ ความคาดหวัง ตลอดจนเสนอข้อเรียกร้อง
ของแต่ล ะฝ่ ายที่มีต่ อกัน โดยมี คอป. ทาหน้าที่ เป็นคนกลางดาเนินการในกระบวนการหาข้อมู ล
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการของทุกฝ่าย และจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนาไปสู่
การสร้างความปรองดองของประเทศต่อไป
๓. ยื น ยั น ให้ ป ระชาคมโลกเชื่ อ มั่ น ในศั ก ยภาพของประเทศไทยว่ า แม้ จ ะมี ส ถานการ ณ์
ความขั ด แย้ ง ระดั บ รุ น แรงเกิ ด ขึ้ น แต่ ป ระเทศสามารถพั ฒ นากลไกการแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง
โดยคนกลางในรู ป ของ “คณะกรรมการอิสระ” เพื่อดาเนินภารกิ จส าคั ญและสามารถรับ มือกั บ
ความขั ด แย้ ง ดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งเหมาะสมเช่ น เดี ย วกั บ นานาอารยประเทศ ขณะเดี ย วกั น
ก็ไม่ปฏิเสธความร่วมมือรูปแบบต่างๆ ของมิตรประเทศภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมจาเป็น โดยเฉพาะ
ความร่วมมือทางวิชาการ
๔. ให้ ความสาคัญกับระบบ “การตรวจสอบโดยประชาชน” (Public Accountability)
โดยคอป. ตระหนักถึงความสนใจต่อเหตุการณ์ความไม่สงบและสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ
ทั้งของประชาชนในประเทศและประชาคมระหว่างประเทศ และตระหนักถึงการเป็นองค์กรที่มีความ
เป็ น อิ ส ระและเป็ น กลางที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ บาล ประกอบ กั บ เพื่ อ ความโปร่ ง ใส
ในการทางาน คอป. จึงให้ความสาคัญกับระบบ “การตรวจสอบโดยประชาชน” เพื่อให้เกิดความเชื่อ
ศรัทธาของประชาชนในประเทศและของประชาคมระหว่างประเทศ กล่าวคือ ในการทางานของ คอป.
นั้น นอกจาก คอป. จะต้องรายงานต่อรัฐบาลแล้ว ยังต้องรายงานต่อประชาชนและเปิดเผยรายงานต่อ

๑๒
ประชาคมระหว่างประเทศด้ว ย และ โดยมั่นใน “การตรวจสอบโดยประชาชน”
ในการทางาน

ตลอดเวลา

๕. ให้ ค วามระมั ด ระวั ง ต่ อ กรณี ที่ อ าจก้ า วล่ ว งต่ อ หลั ก การพิ จ ารณาคดี ข องศาลยุ ติ ธ รรม
ขณะเดียวกัน คอป. ไม่ละเลยโอกาสที่จะเสนอแนะข้อเสนอที่เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อการปรองดอง
ของสั ง คม ทั้ง นี้ คอป. ตระหนั กดี ว่า คอป. ไม่ใช่องค์กรด้า นตุล าการหรือ กระบวนการยุ ติธ รรม
ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อตัดสิ นคดีหรื อชี้ว่าใครถูกใครผิด สมควรต้องถูกลงโทษทางกฎหมายหรือไม่
แต่จะมุ่งเน้นหลักความเป็นอิสระและความเป็นกลางไว้สูงสุด
๖. น าหลั กความยุ ติธ รรมในระยะเปลี่ ยนผ่ าน (Transitional Justice)๖ มาปรับใช้
ในการดาเนินงาน โดยศึกษาจากนานาประเทศที่มีประสบการณ์ความขัดแย้งระดับรุนแรงเกิดขึ้นและ
๖

ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) เป็นกระบวนการที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์
ที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ างร้ายแรง และเป็นกลไกในการนาพาสังคมไปสู่สันติภาพ การปรองดอง และ
ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย เพื่ อ ให้ สั ง คมได้ เ ดิ น หน้ า ต่ อ ไปโดยที่ เ หตุ ก ารณ์ รุ น แรงจะไม่ ย้ อ นกลั บ มาอี ก ครั้ ง
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นในปลายทศวรรษ ๑๙๘๐ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในละติน
อเมริกา และในยุโรปตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้มีความยุติธรรมเกิดขึ้นในภูมิภาคเหล่านี้หลังเกิด
เหตุการณ์ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางจากระบอบการปกครองแบบเก่า ต่อมาแนวคิดและการดาเนิน
กระบวนการนี้ได้แพร่หลายและถูกนาไปใช้ในหลายๆ ประเทศที่มี ความขัดแย้งอย่างรุนแรง เช่น อาร์เจนตินา ชิลี
แอฟริกาใต้ เอลซัลวาดอร์ เฮติ ติมอร์ตะวันออก ฯลฯ
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน เป็นการเชื่อมโยงแนวคิดสองแนวคิดเข้าด้วยกัน คือ การเปลี่ยนผ่าน
(transition) กับ ความยุติธรรม (justice) ในขณะที่การเปลี่ยนผ่าน คือ การที่สังคมได้เกิดกระบวนการกระทาให้เกิด
การเปลี่ยนผ่านระบอบทางการเมือง (political transformation/regime change) เช่น จากระบอบเผด็จการ
(authoritarian) หรือการปกครองแบบกดขี่อื่นๆ (repressive rule) ไปสู่ระบอบประชาธิปไตย (transition to
democracy) หรือ ใช้ใ นความหมายของการเปลี่ย นผ่ านจากความขั ดแย้งของคนในสั งคมไปสู่สั นติภ าพและ
ความมั่นคง
ประเทศที่นาความยุติธรรมในระยะเปลีย่ นผ่านมาปรับใช้ มักเป็นกรณีทกี่ ระบวนการยุติธรรมในระบบปกติ
มีข้อจากัดที่ไม่สามารถนามาใช้กับสภาพความขัดแย้งที่มีสาเหตุที่ซบั ซ้อนกว่าอาชญากรรมทั่วไป และมีผู้เข้าไป
เกี่ยวข้องจานวนมาก ทั้งเหยื่อและผู้กระทาผิด นอกจากนี้ การใช้กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ปกติที่มีพื้นฐานอยู่บนการลงโทษ อาจไม่สามารถทาให้สังคมก้าวข้ามความขัดแย้งไปสูส่ ันติภาพได้ แนวคิดในเรื่องนี้
จึงพัฒนาขึ้นโดยพิจารณาแนวทางที่จะนาไปสู่การแก้ไขความขัดแย้ง ซึ่งอาจดาเนินการได้หลายวิธี จากประสบการณ์
ของต่างประเทศ มาตรการที่นามาใช้อาจจะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
สถานการณ์ในแต่ละประเทศดังนี้
๑. Criminal Prosecutions คือ การฟ้องร้องดาเนินคดีกับผู้กระทาผิด 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 และรวมไปถึงการกล่าวคาขอโทษจากคู่ปรปักษ์อย่าง
เป็นทางการ (official/state apologies)

๑๓
ไม่ ส ามารถใช้ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมตามปกติ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาได้ จะมี ก ารน าหลั ก การเรื่ อ ง
ความยุ ติ ธ รรมในระยะเปลี่ ย นผ่ า นมาใช้ ใ นการด าเนิ น งาน โดยจะมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น
เพื่ อ ตรวจสอบค้ น หาความจริ ง และด าเนิ น การให้ เ กิ ด ความปรองดองที่ เ รี ย กว่ า Truth and
Reconciliation Commissions (TRCs) ซึ่งโดยทั่วไปจะได้รับมอบอานาจจากรัฏฐาธิปัตย์ และ
มีอ านาจด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การปรองดองอย่า งเต็ ม ที่ รวมตลอดถึ ง อ านาจในการหาผู้ รั บ ผิ ด
ในลักษณะของการสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรม แต่จากอานาจหน้าที่ตามภารกิจของ คอป. นั้น
มีข้อจากัดที่ไม่ได้ให้ คอป. มีอานาจในลักษณะเป็นองค์กรที่ทาหน้าที่เหมือน TRC ในต่างประเทศและ
มีข้อจากัดที่เป็นองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ฯ ที่อาจถูกมองได้ว่าเป็น
กลไกหนึ่งของฝ่ายบริหาร
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ คอป.
คอป. ได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานโดยวางยุทธศาสตร์ กรอบการดาเนินงาน ๔ มิติหลัก
ดังนี้
๑. การตรวจสอบและค้นหาความจริง (Truth Seeking) ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและค้นหา
ความจริ งและข้ อเท็จ จริ งโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งความรุ นแรงที่ เกิ ดขึ้ นในห้ ว งเดือ นเมษายนถึง เดื อ น
พฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมตลอดถึง ประเด็น ที่เ ป็น รากเหง้ าของปัญ หาความขัด แย้ งและเหตุก ารณ์
ความรุนแรงในประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
๒. การเยี ย วยา ฟื้น ฟู และป้ องกัน ความรุนแรง ประกอบด้ว ยการฟื้นฟูและการเยียวยา
(Restoration) ซึ่งได้แก่ การฟื้นฟูและเยียวยาสังคมไทย องค์กร สถาบันและบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความรุนแรง โดยแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) และ
ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปรองดองของประเทศไทย
ในระยะยาวต่อไป และการป้องกันความขัดแย้ง (Conflict Prevention) ซึ่งได้แก่ ความจาเป็น
ที่ จ ะต้ อ งท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและการเยี ย วยาในระยะสั้ น แก่ บ รรดาผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
ความรุนแรงของกลุ่มต่างๆ เพื่อการป้องกันมิให้เกิดเหตุความรุนแรงและความสูญเสียขึ้นอีก
๓. การศึ ก ษาวิ จั ย รากเหง้ า ปั ญ หาของความขั ด แย้ ง ด าเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด
ความกระจ่างกับรากเหง้าของปัญหาทั้งในทางกฎหมาย การเมือ ง และประวัติศาสตร์ที่ส่งผลให้เกิด
ความแตกแยกและความรุนแรงในสังคมในช่วงที่ผ่านมา
๔. การสร้างความปรองดองและป้องกันมิให้ความรุนแรงเกิดขึ้นอีก
๔. Memorialisation of Victim คือกระบวนการที่ทาให้สังคมยอมรับตระหนักรู้ (recognition) และ
กระตุ้นให้เกิดจิตสานึกในทางศีลธรรม (raise moral consciousness) ถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมา เพื่อที่จะ
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยขึ้นอีก ซึ่งอาจอยู่ในรูปพิพิธภัณฑ์หรืออนุสรณ์แห่งความทรงจา (memorial)
๕. Institution Reform คือ กระบวนการปฏิรูปสถาบัน หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน อาทิ กองทัพ ทหาร ตารวจ สื่อสารมวลชน กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้หน่วยงาน
หรือองค์กรดังกล่าวใช้รูปแบบเดิมในการปฏิบัติที่อาจนาความรุนแรงกลับมาอีกครั้ง
๖. Reconciliation คือ การทาให้สังคมข้ามผ่านปัญหาความขัดแย้งและก่อเกิดความปรองดอง สมานฉันท์
ของคนในสังคม

๑๔
๑.๑.๕ การตั้งคณะที่ปรึกษา
ภายหลังจากที่ได้ตั้ง คอป. แล้ว เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายลุล่วง
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของผู้มีประสบการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญในการให้ ค าปรึ ก ษา ข้ อ แนะน าแก่ คอป. ในหลากหลายประเด็ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
การปฏิบัติภารกิจของ คอป. บรรลุวัตถุประสงค์ คอป. จึงได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
และเปี่ยมด้วยความสามารถเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะสามารถให้คาปรึกษา
และข้อ แนะนาแก่ คอป. ในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้ การดาเนินการของ คอป. ก้าวหน้าและ
ประสบผลสัมฤทธิ์ได้เป็นอย่างดี จานวน ๖ ท่าน๗ ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. สุ รเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๒. ศาสตราจารย์ ดร. ชั ย วั ฒ น์ สถาอานั น ท์ อาจารย์ ป ระจ าคณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓. Ms. Priscilla Hayner ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาความจริงและความยุติธรรม
ในระยะเปลี่ยนผ่าน
๔. N. Hassan Wirajuda, J.S.D. อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ประเทศอินโดนีเซีย
๕. Professor David Kennedy, Ph.D. อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
๖. Honorable Judge Dennis Davis อดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ประเทศแอฟริกาใต้
๑.๒ การบริหารจัดการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๑ ให้มีสานักงาน คอป. เป็นหน่วยงานภายในสานักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม โดยให้เลขานุการ คอป. เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสานักงาน และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสานักงานขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และข้อ ๑๒ ให้สานักงาน
มีอานาจหน้าที่ รับผิดชอบในงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม งานประชาสัมพันธ์ และงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน ติดตามสถานการณ์ ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
ประสานงานกับบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ปฏิบัติงานหรือดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยมีที่ตั้งอยู่ ณ อาคารจอดรถ ชั้น ๕
อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง ผู้อานวยการสานักงานกิจการยุติธรรม (นายวิทยา สุริยะวงค์) ได้มอบหมายให้ นายวัลลภ
นาคบัว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการ
ปรองดองแห่งชาติ (สานักงาน คอป.) และเข้าร่วมประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการ คอป. ด้วย
๗

คอป. ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและมีการจัดแถลงข่าว เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม
สยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร

๑๕
๑.๒.๑ บุคลากร
ตลอดระยะเวลาการด าเนิ น งานของ คอป. ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคม ๒๕๕๓ - เดื อ น
กรกฎาคม ๒๕๕๕ สานักงาน คอป. ประกอบไปด้วยบุคลากร ดังนี้
๑. คณะกรรมการและเลขานุการ คอป. จานวน ๑๒ คน
๒. ที่ปรึกษา คอป. จานวน ๖ คน
๓. คณะอนุกรรมการต่าง ๆ จานวน ๑๑๖ คน๘
๔. เจ้าหน้าที่ที่ทางานประจาหมุนเวียนทั้งสิ้น ๔๘ คน๙
นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง
จากต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาในการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์การทางาน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รวมถึง
การตรวจสอบพยานหลักฐานร่วมกับ คอป. ด้วย
๑.๒.๒ งบประมาณ
คอป. ได้รับการสนั บสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อดาเนินการตามภารกิจ รวม ๒ ครั้ง
กล่าวคือ ครั้งที่ ๑ จานวน ๓๒ ล้านบาท เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๒ จานวน ๔๕ ล้านบาท
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
การใช้จ่ ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินการที่ส าคัญของ คอป. ตั้งแต่เดือ น
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยสรุปกิจกรรมที่สาคัญได้ดังนี้
๑. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ คอป.๑๐ รวมทั้งสิ้น ๒๒๕,๒๒๐.๐๐ บาท
๒. ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ๑๑ รวมทั้งสิ้น ๑,๕๓๓,๘๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน และผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสิ้น ๑๒,๑๗๔,๗๔๐.๘๒ บาท๑๒
๔. ค่าจัดประชุม๑๓ จานวน ๑๔๑ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๕,๕๙๔,๙๘๕.๐๐ บาท
๕. โครงการสัมมนาและกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๙๙,๓๕๗.๓๖ บาท
๖. ค่ าจ้ างที่ ปรึ กษาโครงการวิ จั ยและเก็ บข้ อมู ล ๑๔จ านวน ๒๔ โครงการ รวมทั้ งสิ้ น
๒๕,๘๘๐,๐๕๗.๐๐ บาท
๗. ค่ า เช่ า ค่ า ปรั บ ปรุ ง ส านั ก งานและวางระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ ง สิ้ น
๑๔,๓๘๖,๑๐๔.๓๖ บาท
๘

เริ่มต้นจากคณะกรรมการ คอป. จานวน ๑๒ คน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการ คอป.
และคณะอนุกรรมการต่างๆ สูงสุดจานวน ๑๒๘ คนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
๙
เริ่มต้นจานวน ๙ คนในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ และสูงสุดจานวน 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 กล่า วคือ ประธานอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท รองประธานได้รับ
เบี้ยประชุมครั้งละ ๙๐๐ บาท อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ ๘๐๐ บาท
๑๒
เจ้าหน้าที่ที่ทางานประจาหมุนเวียนทั้งสิ้น ๔๘ คน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ – เดือนกันยายน ๒๕๕๕
๑๓
ค่าจัดประชุม หมายถึง ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง
ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล
๑๔
โครงการจ้างที่ปรึกษา จ้างเหมาบริการ จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

๑๖
๘. ค่าวัสดุครุภัณฑ์สานักงาน รวมทั้งสิ้น ๓,๑๗๑,๕๓๖.๕๘ บาท
๙. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑๕ รวมทั้งสิ้น ๙๙๕,๘๐๕.๖๘ บาท
รวมเป็ น เงิน ทั้งสิ้ น ๖๕,๒๖๑,๕๘๖.๘๐ บาท ส าหรับเงินงบประมาณที่เหลื อจานวน
๑๖
๑๑,๗๓๘,๔๑๓.๒๐ บาท คอป.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้สานักงานกิจการยุติธรรมสนับสนุน
กิจกรรมที่ต้องดาเนินการเมื่อ คอป. สิ้นสุดวาระแล้ว สรุปได้ดังนี้
(๑) จั ดจ้างบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินงานของ คอป. ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๕
(๒) จัดกิจ กรรมต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์และสมควรให้มีการดาเนินการเพื่อเป็น
การเผยแพร่การดาเนินงานของ คอป. ต่อสาธารณชน เช่น
- การเผยแพร่หลักการและการดาเนินงานของ คอป. ในลักษณะเป็น Pocket Book
โดยจัดทาทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- การเผยแพร่ ผ ลงานต่างๆ ของ คอป. ได้แก่ รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานผล
การดาเนินการและการวิจัยของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
- การจัดทาวิดีทัศน์นาเสนอและเผยแพร่ผลงานการดาเนินงานแบบสั้นและแบบเป็นตอน
- การจัดกิจกรรมหรือเวทีสาหรับนาเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ของ คอป.
- การด าเนิ น กิจ กรรมอื่น ที่จ าเป็น เช่น การแปลเอกสาร หรื อการประชุ มต่ างๆ
เพื่อให้ภารกิจของ คอป. ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
๑. คอป. ทาหน้าที่ในฐานะกลไกสาคัญนาพาสังคมสู่ความปรองดองแต่ไม่มีอานาจ
ตามกฎหมายใด
เนื่องจากการดาเนินงานของ คอป. เป็นไปในลักษณะการขอความร่วมมือเพราะ คอป.
ไม่มีอานาจเรี ยกบุ คคลหรื อหน่ วยงานใดมาให้ ข้อมูล เป็นเหตุให้ ในบางกรณีการขอรับความร่วมมื อ
จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนมีอุปสรรค ทาให้ไม่ได้ข้อมูลสาคัญที่มากเพียงพอสาหรับการพิจารณา
ประเด็นต่างๆ อีกทั้งบางหน่วยงานอ้างว่าข้อมูลบางส่วนเป็นความลับของทางราชการ จึงไม่สามารถ
ได้ข้อเท็จจริงเชิงลึกที่เพียงพอในการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ความจริงอันเป็นที่ยอมรับได้ ทาให้เกิดคาถาม
จากสังคมตามมาว่าข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย หรือไม่ประสงค์จะเปิดเผย หรือมีความลังเล ล่าช้า
ในการส่งให้ คอป. นั้น เป็นข้อมูลที่ปิดบังซ่อนเร้นข้อเท็จจริงสาคัญๆ บางประการไว้ และการปิดบังนั้น
คุ้มค่ากว่าการเปิดเผยต่อสาธารณชน แม้อาจเสี่ยงต่อการถูกครหาถึงความโปร่งใส และการตกเป็นกลไก
ขัดขวางการนาพาสังคมสู่ความปรองดองของ คอป. ก็ตาม
๒. ขาดการคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลหรือองค์กรที่ให้ข้อมูล
ความกังวลของบุคคลหรือองค์กรที่ไม่กล้าให้ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และค้นหาความจริง ทาให้การเชิญบุคคลหรือองค์กรมาเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงมีอุปสรรคพอสมควร
๑๕
๑๖

ค่าแปลเอกสาร ค่าจัดทาเอกสารเผยแพร่ ค่าจัดซื้อหนังสือ ค่าถอดเทป ฯลฯ
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จานวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๑๗
เนื่องจากพยานบุคคลบางคนเกรงว่าจะได้รับอันตรายหากเสนอพยานหลักฐานที่อาจมีผลกระทบต่อ
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
๓. ข้อจากัดจากสถานภาพและที่มาของ คอป.
เนื่องจากปั ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทาให้ มีข้อกังวลถึงที่มาของ คอป. ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากรัฐบาลที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายหนึ่งของความขัดแย้ง ทาให้บางฝ่ายขาดความเชื่อมั่นและ
ไม่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบและค้นหาความจริง อย่างไรก็ดี จากการดาเนินการที่ผ่านมา
จนกระทั่ง คอป. สิ้นสุดวาระลง ปรากฏว่า มีพัฒนาการไปในทางที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น เนื่องจาก
แนวทางในการทางานของ คอป. ที่ผ่ านมาได้ แสดงให้ เห็ นเป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็น อิส ระและ
มีความเป็นกลาง และรัฐบาลได้แสดงให้เห็นว่าให้ความอิสระและไม่เข้ามาแทรกแซงการทางานของ
คอป.
๑.๓ ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
๑.๓.๑ หน่วยงานภายในประเทศ
ด้วยภารกิจในการตรวจสอบและค้นหาความจริง รากเหง้าของปัญหาความขั ดแย้งและ
เหตุการณ์รุนแรงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนเยียวยาและฟื้นฟูบุ คคล สังคม องค์กรและสถาบัน
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงวางมาตรการเพื่อลดความขัดแย้ง
ในสังคมไทย การดาเนินงานของ คอป. จึงจาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องอย่าง
แท้จริง นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์และการรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานของ คอป.
ผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงการจัดประชุม สัมมนา
เพื่อรับฟังข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะจากสาธารณชนแล้ว คอป. ยังได้ประสานความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งปัจเจกบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อขอข้อมูลและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินภารกิจลุล่วง โดยตลอดระยะเวลาใน
การดาเนินงาน ๒ ปีที่ผ่านมา คอป. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า ๑๖๐
หน่วยงาน และบุคคลกว่า ๔๕๐ คน โดยสรุป ดังนี้
หน่วยงานด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย (ประกอบไปด้วยหน่วยงาน
ทางทหารและตารวจ) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและควบคุมสถานการณ์
ในช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ คอป. ได้ประสานความร่วมมือด้านข้อมูล เอกสารเกี่ยวกับนโยบาย
แผนการจัดกาลังพลเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ในช่วงเวลาดังกล่าว ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่
สงบบริเวณจุดเกิดเหตุต่าง ๆ และบริเวณใกล้เคียง รวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีการชุมนุม
ทางการเมืองและเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ การขอให้เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการใน
เหตุการณ์เข้าให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการเข้าเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงานใน
การรั ก ษาความสงบในเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบ และการขอส ารวจและบั น ทึ ก ค าบอกเล่ า ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบและความรุ น แรงในประเทศไทยเพื่ อ การเยี ย วยาและ
การปรองดองทางสังคม (Statement Taking)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม (ประกอบไปด้วย ศาล อัยการ หน่วยงาน
ในกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ) คอป.

๑๘
ได้รับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลผู้ต้องขัง บัญชีพยาน คาร้องการไต่สวน คาพิพากษา
ในคดีที่เกี่ย วกับ การชุมนุมทางการเมืองและความไม่สงบในช่ว งเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๓ รายชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและเยียวยาผู้ต้องขังในคดีความผิดต่อ
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงการสารวจและบันทึก
ค าบอกเล่ า ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบและความรุ น แรงในประเทศไทยเพื่ อ
การเยียวยาและการปรองดองทางสังคมตามแนวทาง คอป. (Statement Taking)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพและจิตใจ (ประกอบไปด้วย
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาและรักษา
สภาพจิตใจ) คอป. ได้รับการสนับสนุนในการดาเนินการเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ การลงพื้นที่
เพื่ อ เยี่ ย มเยี ย นและเยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรง รวมไปถึ งข้ อมู ลทาง
เวชระเบียนของผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เข้ารับการรักษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับจังหวัด (ประกอบไปด้วยศาลาว่าการจังหวัดและ
สานักงานเขตต่างๆ ของพื้นที่เกิดเหตุและที่ใกล้เคียง) ในช่วงเกิดการชุมนุมทางการเมืองและความไม่สงบ
ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับจังหวัดถือเป็น
หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์และประชาชน ซึ่งในบางพื้นที่ศาลากลางจังหวัดเป็นสถานที่ที่ถูก
ท าลาย คอป. จึ งได้ ประสานขอข้ อมู ล ด้ านต่ างๆ ได้ แก่ ข้ อมู ล ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการเผาสถานที่ และ
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้ นจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ภาพถ่ายและพยานหลั กฐานต่างๆ ข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ในบริเวณเหตุการณ์ความไม่สงบและบริเวณใกล้เคียง
หน่วยงานภาคเอกชนและภาครั ฐต่างๆ ที่ได้รั บผลกระทบและความเสียหายจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบ (ประกอบไปด้วย บริษัท ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ธนาคาร
ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ โรงเรียน) คอป. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ความไม่สงบ เอกสาร ภาพถ่าย พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหาย
ทั้งที่เป็ น ตัว เงิน และไม่เป็น ตัว เงิน การแก้ไขฟื้นฟู การเยียวยาที่ได้รับข้อมูล และเอกสารเกี่ยวกับ
การดาเนินคดีทางกฎหมายก่อนและหลังเหตุการณ์ความรุนแรง รวมไปถึงการเข้าร่วมประชุมหารือ
เพื่อหาทางป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง
หน่ ว ยงานด้ า นสื่ อ สารมวลชน (ประกอบไปด้ ว ยสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ต่ า งๆ
กรมประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ) คอป. ได้รับการสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม คลิป วีดิโอ
ภาพถ่าย ฯลฯ
๑.๓.๒ ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ความร่วมมือในการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการทางานด้านต่างๆ กับ คอป.
๑. เอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจาประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ดังนี้
Ms. Beatrice Schiffer, Ph.D. ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science
Expert) มาให้คาปรึกษาในการทางานของ คอป. ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๓ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๔

๑๙
และเข้าร่วมในการทางานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง เป็นระยะเวลาอีก ๑ ปี
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
Mr. Quentin Milliet ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายและวีดิทัศน์ (Visual Imagery Expert)
มาให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึ กษาในงานด้านการตรวจสอบและค้นหาความจริง ตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ รวมระยะเวลา ๔ เดือน
Mr. Matthieu Glardon และ Mr. Fabiano Riva มาให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาใน
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 มาให้คาแนะนาในการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ค้นหาความจริงตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นระยะเวลา ๑ สัปดาห์
๓. International Center for Transitional Justice (ICTJ) ได้ส่ง Mr. Ari Bassin
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ (Management Strategy Expert) เพื่อเข้าร่วมในการทางานของ คอป.
ตั้งแต่วันที่ 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)
เข้าร่วมสนับสนุนการทางานของ คอป. ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็น
ระยะเวลา ๒ เดือน
ความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานของ คอป.
๑. Ms. Priscilla Hayner ที่ปรึกษาด้านการค้นหาความจริง (Truth Commission)
สถาบันนานาชาติการเปลี่ยนผ่านเพื่อความยุติธรรม สวิตเซอร์แลนด์ และ Mr. Howard Varney
ที่ปรึกษาด้านการค้นหาความจริง สถาบันนานาชาติการเปลี่ยนผ่านเพื่อความยุติธรรม แอฟริกาใต้
ได้มาแลกเปลี่ ยนความเห็น และเสนอแนะความเห็นเพื่อวางกรอบการทางานของ 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)
มาให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการทางาน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการดาเนินงาน คอป. ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานจาก
ประเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนและรับทราบการดาเนินงานของ คอป. ดังนี้
๑. คอป. เข้าพบ Gary Lewis ผู้แทนจาก United Nation Office on Drugs and Crimes
(UNODC) เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
(crime scene expert) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓
๒. คอป. เข้าพบเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจาประเทศไทย H.E. Christine
Schraner Burgener เพื่อหารือและรับทราบการดาเนินงานของ คอป. เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
๓. ผู้แทนของ Centre for Humanitarian Dialogue (CHD) ได้เข้าพบ คอป. เพื่อหารือ
และสนับสนุนการดาเนินงานของ คอป. เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

๒๐
๔. ผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทยได้ประสานงานกับ คอป.
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
๕. Mr. Tamrat Samuel ผู้แทนจาก United Nations Development Programme
New York (UNDP) เข้าพบประธานคอป. เพื่อทราบถึงภาพรวมการทางานของ คอป. (Overall view of
the TRCT) เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๖. ผู้แทนจาก Centre of Humanitarian Dialogue (CHD) เข้าพบคอป. เพื่อสอบถาม
ถึงความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือการดาเนินงานของคอป. เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๗. ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เข้าพบคอป. เพื่อทราบการดาเนินงานของ
คอป. และข้อกังวลเกี่ยวกับความคืบหน้าของกรณีนักข่าวญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๘. เอกอัครราชทูต H.E. Heidi Tagliavini และ เอกอัครราชทูต H.E. Christine
Schraner Burgener เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Truth Commission ในประเทศต่างๆ
และ คอป. ได้จัดให้มี Focus Group Consultation Session ซึ่งได้เชิญคณะทูตและองค์การระหว่าง
ประเทศมากกว่า ๔๐ องค์กร เพื่อเสนอความคืบหน้าต่อองค์กรที่ได้ให้ความร่วมมือกับ คอป. เมื่อวันที่
๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
๙. International Committee of the Red Cross (ICRC) ได้ส่งผู้แทนเข้าพบประธาน
คอป. เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการดาเนินการของ คอป. เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๐. Ms. Priscilla Hayner ผู้เชี่ยวชาญด้านคณะกรรมการค้นหาความจริง (Truth
Commissions) และความยุ ติ ธ รรมในระยะเปลี่ ย นผ่ า น (Transitional
Justice) มาร่ ว มให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานของ คอป. ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔๑๗
๑๑. เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย H.E. Mrs. Kristie Anne
Kenney เข้าพบ คอป. เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของ คอป. เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ และ
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑๗

Ms. Priscilla Hayner ได้มาร่วมงานและทากิจกรรมร่วมกับ คอป. ดังนี้
๑. ได้เข้าพบผู้นาฝ่ายค้าน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ณ ที่ทาการพรรคประชาธิปัตย์ และได้ร่วมหารือ
แนวทางการดาเนินงานของ คอป. ในส่วนของการดาเนินงานด้านการเยียวยากับอนุกรรมการเยียวยา ฟื้นฟู และ
ป้องกันความรุนแรง ณ สานักงาน คอป. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔
๒. เข้ า พบนายกรั ฐ มนตรี นางสาวยิ่ งลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร ณ ท าเนี ย บรั ฐ บาล และร่ ว มหารื อ แนวทาง
การดาเนินงานของ คอป. ในส่วนของการดาเนินงานด้านการค้นหาความจริงกับอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหา
ความจริง ณ สานักงาน คอป. เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔
๓. เข้าพบพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมหารือด้วย หลังจากนั้น
ได้เข้าพบประธานรัฐสภา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ณ อาคารรัฐสภา และได้ร่วมหารือแนวทางการดาเนินงานของ
คอป. ในส่วนของการบริหารจัดการกับฝ่ายเลขานุการ ณ สานักงาน คอป. เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔
๔. เข้าร่วมหารือแนวทางการดาเนินงานของ คอป. กับภาคประชาสังคม เช่น ตัวแทนจากศูนย์ข้อมูล
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบฯ (ศปช) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
International Crisis Group (ICG) นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม (ภรรยาพันเอกร่มเกล้า ธุวธรรม) ณ สานักงาน
คอป. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔
๕. ร่ว มนาเสนอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในงานสัมมนา เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง (TRC) กับความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน ณ โรงแรมสยามซิตี้
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

๒๑
๑๒. เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจาประเทศไทย H.E. Sirpa Mäenpää เข้าพบ คอป.
เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของ 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. เพื่อหารือ
ในประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและหลักสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๕๕
๑๔. เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ประธาน คอป. เข้าพบอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศ
ไทย
๑๕. เมื่ อ วัน ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ประธาน คอป. และกรรมการ คอป. เข้ า พบ
คณะทูตจากสหภาพยุโรป (Delegation of European Union to Thailand)
๑๖. Mr. Francesc Vendrell อดีตนักการทูตชาวสเปนที่มีบทบาทในการส่งเสริม
กระบวนการปรองดองในหลายประเทศ Mr. Michael Vatikiotis ผู้อานวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียของ
Centre for Humanitarian Dialogue (CHD) Mr. Adam Cooper นางสาวธีรดา ศุภะพงษ์
ผู้ประสานงานของ Centre for Humanitarian Dialogue (CHD) ในนามกลุ่มเพื่อนประเทศไทย
(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 ผู้อานวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชีย และ Mr. Ari Bassin ผู้จัดการโครงการส่วนภูมิภาคเอเชีย
เพื่อเข้าร่วมในการฝึกอบรมคณะจัดทารายงานอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง ระหว่าง
วันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นอกจากนั้นยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานกับที่ประชุม
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 คณะอนุกรรมการด้ านยุทธศาสตร์
เพื่อการปรองดอง)
๑๙. เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจาประเทศไทย H.E. Mr. Lutfi Rauf และคณะ
ได้เข้าพบ คอป. เพื่อแนะนาตัวเพื่อแนะนาตัวในโอกาสเข้ารับตาแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียประจาประเทศไทยคนใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
๒๐. ประธานคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและค้ น หาความจริ ง ฯ ได้ เ ข้ า พบผู้ แ ทน
สานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เพื่อพูดคุยถึงการให้มีผู้เชี่ยวชาญ
มาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เรื่ อ งเสรี ภ าพในการชุ ม นุ ม และสิ ท ธิ ใ นการชุ ม นุ ม โดยสงบ สิ ท ธิ ใ น
การแสดงออกของสื่อ การควบคุมฝูงชน และกฎการปะทะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒๑. Mr. Wolfgang Hüsken เจ้าหน้าที่โต๊ะที่รับผิดชอบ ประเทศไทย ลาว กัมพูชา
มาเลเซี ย จากกระทรวงต่ า งประเทศของสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ได้ เ ข้ า พบประธาน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงฯ เพื่อทราบถึงกระบวนการปรองดอง และความขัดแย้ง
ทางการเมืองในประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒๒
๒๒. ผู้ แ ทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่า งประเทศ (ICRC) ได้ เข้ าพบ คอป.
เพื่อทราบความคืบหน้าในการทางานของ คอป. และหารือเรื่องผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คาแนะนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ คอป. เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒๓
๑.๔ กิจกรรมหลักของคณะกรรมการ
๑.๔.๑. กิจกรรมของ คอป.
๑. การจัดเวทีเสวนา
ภายหลั ง จากที่ ไ ด้ มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๓ เห็ น ชอบ
ในหลักการให้มีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่ งชาติ (คอป.)
และแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ปฏิบัติห น้าที่เป็นประธาน คอป. ได้มีการจัดเวที
เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น ปรึ ก ษาหารื อ ในการแสวงหาแนวทางเกี่ ย วกั บ
การตรวจสอบและค้นหาความจริง การเยียวยาฟื้นฟู การลดความขัดแย้งให้เกิดความปรองดอง หรือ
ป้องกันความรุนแรง และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต๑๘ และโดยที่ความขัดแย้งทางการเมือง
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เป็นความขัดแย้งขนานใหญ่และฝากรากลึกในสังคมไทย การถกเถียง
ในประเด็นความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองเป็นเรื่องที่กระทาได้ยากมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังขาด
ซึ่งพื้นที่และตัวกลางในการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คอป. เล็งเห็นถึงประเด็นปัญหา
ในเรื่องนี้จึงได้ออกแบบกระบวนการที่มุ่งเน้นสร้างบรรยากาศในการปรองดอง เพิ่มเปิดพื้นที่สาธารณะ
ให้บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆ เข้ามาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ มุมมอง ความคิดเห็นอันเป็น
การลดช่ อ งว่ า งของความขั ด แย้ ง และเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ค วามขั ด แย้ ง ขยายและลงฝากลึ ก มากไปกว่ า นี้
โดยคอป. เวทีหรือกิจกรรมโครงการต่างๆ ดาเนินการโดยคณะอนุกรรมการฯ ชุดต่างๆ ของ คอป.๑๙
๒. การประชุม
คอป. ได้มีการจัดประชุมจานวน ทั้งสิ้น ๓๓ ครั้ง ดังต่อไปนี้
ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ จานวน ๖ ครั้ง
ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ จานวน ๑๑ ครัง้
ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ จานวน ๑๖ ครัง้
๓. การจัดทารายงานความคืบหน้า คอป.
ตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการตรวจสอบและค้ น หาความจริ ง
เพื่อการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ (๑) ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของ คอป. ให้ต้องจัดทา
รายงานความคื บหน้ าของการท างานทุ กรอบ ๖ เดื อน รวมทั้ งรายงานสรุ ปผล และข้ อเสนอแนะ
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น ภารกิ จ เสนอต่ อคณะรั ฐ มนตรี แ ละสาธารณชน ทั้ งนี้ คอป. ได้ มี ก ารจั ด ท ารายงาน
ความคืบหน้ า คอป. ทั้งสิ้ น จานวน 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” ระหว่างวันที่ 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. การจัดทาข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและสาธารณชน
ในรอบการทางานที่ผ่านมา คอป. ได้จัดทาข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี รวม ๕ ครั้ง
เพื่ อสร้ างบรรยากาศที่ น าไปสู่ การปรองดอง โดยได้ เสนอต่ อรั ฐ บาลสมั ยนายอภิ สิ ทธิ์ เวชชาชี ว ะ
เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ๒ ครั้ ง ในประเด็ นเสนอให้ มี ก ารยกเลิ กการตี ต รวนผู้ ต้ อ งขั ง ๒๓ การค านึ งถึ ง
๒๐

รายงานความคื บหน้ า ฉบั บ ที่ ๑ น าเสนอต่ อ คณะรัฐ มนตรี ส มั ยรั ฐ บาลนายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ
โดยนาเสนอหลักการ ปรัชญา แนวคิด รวมทั้งแนวทางการดาเนินงานของ คอป. ตั้งแต่ก่อนมีการแต่งตั้ง คอป.
ตลอดจนผลดาเนินการต่างๆ ในช่วงหกเดือนแรก และข้อเสนอแนะ รวม ๘ ประการ ซึ่งข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
๑. การให้ความสาคัญในการร่วมกันแสวงหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาที่รากเหง้าอย่างจริงจังโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
๒. การทาให้การเลือกตั้งปราศจากความรุนแรงและเป็นกลางอย่างแท้จริง และการประกาศจุดยืน
ที่ชัดเจนของพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้งถึงกระบวนการและแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการนาชาติบ้านเมืองไปสู่
การก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งภายหลังจากการเลือกตั้ง
๓. ความเหมาะสมในการเสนอให้มีการนิรโทษกรรมผู้เกี่ยวข้องในสถานการณ์ความรุนแรง โดย คอป.
เสนอให้นาเอาหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) มาใช้เป็นกลไกเสริมความยุติธรรม
กระแสหลักซึ่งมีข้อจากัดในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่มีลักษณะพิเศษเช่นนี้
๔. การกากับควบคุมการใช้อานาจรัฐทุกฝ่ายพึงใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย
ความระมัดระวัง
๕. ความเป็นกลางของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงการวางตัวเป็นกลาง
โดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเคร่งครัด
๖. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันที่อยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมือง และพึง
ระมัดระวังการนากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาใช้ในห้วงเวลาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างสูง
๗. ความรับผิดชอบของสื่อในการเสนอข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชน และต้องหยุดใช้สื่อเพื่อปลุก
ระดมและยั่วยุให้เกิดการใช้ความรุนแรง
๘. การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒๑
รายงานความคืบหน้าฉบับที่ ๒ นาเสนอคณะรัฐมนตรีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเนื่องจาก
มีการเปลี่ยนรัฐบาล คอป. จึงได้เน้นย้าหลักการ ปรัชญา แนวคิ ดการดาเนินงาน และรายงานผลความคืบหน้า
การดาเนินการในช่วงหกเดือนที่สอง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๒๒
รายงานความคืบ หน้ าฉบับ ที่ ๓ นาเสนอคณะรัฐ มนตรี รัฐ บาลนางสาวยิ่งลัก ษณ์ ชิ นวั ตร โดยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อเน้นย้าและติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมาของ คอป. รวมทั้งข้อเสนอแนะใน
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบซึ่งรัฐจะใช้ “มิติการสังเคราะห์” ซึ่ง คอป. ได้เสนอให้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต้อง
ไม่เป็นการกระทาที่ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล กล่าวคือ คอป. เสนอให้การเยียวยาต้องเป็นการกระทาใน
“มิ ติ ก ารขอโทษ” และเห็ น ว่ า เงิ น ที่ ค วรใช้ เ ยี ย วยาเป็ น รายเดื อ นนั้ น ควรที่ จ ะปรากฏในงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณประจาปีของรัฐ ทั้งนี้เพื่อรัฐบาล รัฐสภาที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจาปีจักได้ร่วมราลึกและตระหนักในการขอโทษต่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง
เพื่อนาไปสู่การให้อภัยอย่างแท้จริง
๒๓
หนังสือ คอป. ที่ ยธ ๐๙๑๐/๑ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นข้อเสนอแนะของ คอป. ในเรื่อง
การตีตรวนผู้ต้องขังซึ่ง คอป. เห็นว่าควรปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาโดยคานึงถึงหลักสิทธิขั้นพื้นฐานและศักดิ์ศรีความ
เป็น มนุ ษย์ ทั้ งในกรณี ผู้ถู กกล่า วหาในคดีสื บเนื่อ งจากความขัด แย้ งทางการเมือ งและผู้ต้ องหาในคดี ทั่ว ไปด้ว ย

๒๕
สิทธิพื้นฐานของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรง๒๔ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยน
รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยรัฐบาลได้กาหนดให้การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตยเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก คอป. ได้มีข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี
ในหลายๆ ประเด็นต่อนโยบายดังกล่าว ทั้งการเรียกร้องให้ยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) การรักษา
บรรยากาศของการปรองดอง การดาเนินการปล่อยตัวชั่วคราว การดาเนินการเยียวยาอย่างรวดเร็ว จริงจัง
และเป็ นธรรม๒๕ และข้อกังวลเกี่ยวกับการดาเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุ ภาพตามมาตรา ๑๑๒ แห่ ง
ประมวลกฎหมายอาญา๒๖ เพราะนับแต่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองของคนในชาติ ความผิดตาม
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวควรใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การบังคับโทษหรือกฎหมายราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ผนวก ๔
๒๔
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คอป. ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นข้อเสนอแนะของ คอป.
เพื่ อ ให้ค านึ งถึ งสิ ทธิ ที่ จ ะได้ รั บการปล่ อ ยตัว และสิ ท ธิ ที่ จะได้ รับ การปล่ อ ยตั ว ชั่ วคราว อั น เป็ น สิ ทธิ พื้ น ฐานของ
ผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล และรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๔๐ (๗) ได้กล่าวถึง “สิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว” การเอาตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ในความควบคุมหรือ
ในอานาจรัฐจึงเป็นการจากัดสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งนอกจากกระทบต่อเสรีภาพของบุคคลอันเป็นสิทธิพื้นฐาน
ที่สาคัญแล้ว ยังกระทบถึงโอกาสในการต่อสู้คดีและยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้ต้องหาอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ คอป. จึงเห็นว่า หากไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะก่ออันตราย
ประการอื่นแล้ว ก็จะต้องปล่อยตัวหรือปล่อยชั่วคราวในทุกกรณี และเห็นว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปล่อย
ตัวชั่วคราวแกนนาบางส่วน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อหรือสนับสนุนความรุนแรง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้น
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนาแนวทางสันติวิธี และเป็นสัญญาณที่ดีว่าทุกฝ่ายให้ความสาคัญกับกระบวนการสร้าง
ความปรองดองในชาติ ผนวก ๕
๒๕
จากการทางานที่ผ่านมา คอป. เห็นว่าการชดเชยเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรงทุกฝ่าย ซึ่งควรครอบคลุมถึงบุคคล ชุมชน สังคม และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรงที่สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงตั้ง แต่ก่อนการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ เป็นต้นมา อย่างเร่งด่วน ต่อเนื่องและเป็นธรรม เพื่อบรรเทาความยากลาบากที่บุคคลเหล่านั้นกาลังประสบอยู่
อันจะเป็นเงื่อนไขที่สาคัญประการหนึ่งในการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ซึ่ง คอป. ยินดีที่รัฐบาลรับข้อเสนอแนะของ
คอป. นาไปปฏิบัติโดยการตั้งคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
อิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ป.คอป.) ขึ้น โดยที่ คอป. มีศูนย์ประสานงานเยียวยา
และฟื้นฟูผู้ได้รั บผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง คอป. จึงได้ส่งรายชื่ อผู้ที่ได้รั บผลกระทบให้ นายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป 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 สรุปสาระสาคัญ ดังนี้ ผนวก ๗
๑. รัฐบาลต้องมีเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political Will) ที่จะยึดถือหลักนิติธรรม (Rule of Law)
ในการบริหารประเทศโดยเคารพกฎหมาย และยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
๒. คอป. ขอเรี ย กร้ อ งให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในความขั ด แย้ ง ทุ ก ฝ่ า ย ใช้ ค วามระมั ด ร ะวั ง อย่ า งยิ่ ง ยวด
ในการกระทาการใดๆ ซึ่งอาจเป็นการกระทบกระเทือนถึงบรรยากาศในการปรองดอง
๓. ให้มีการพิจารณาทบทวนการดาเนินคดีอาญาในคดีความผิดตามพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปตามมาตรา ๒๑๕ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา และคดีที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ รวมทั้งคดีที่เกี่ยวเนื่องกับ
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา ๑๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ล้วนเป็นเรื่องที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง รัฐบาล
สมควรดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินคดีในความผิดดังกล่าว โดยให้รัฐบาลทบทวนว่ามีการตั้งข้อหาที่มี

๒๖
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เป็ น ที่ ก ล่ า วอ้ า งกั น มาก คอป. จึ ง ได้ มี ข้ อ เสนอแนะต่ อ
นายกรัฐมนตรีและฝ่ายการเมืองทั้งหลายว่าเห็นควรที่จะแก้ไขความผิดฐานดังกล่าวให้เป็น “ความผิด
ที่ต้องให้อานาจ”๒๗ นอกจากนั้น คอป. ยังมีข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายการก่อการร้าย ซึ่ง คอป.
เห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวไม่ถูกหลักการแห่ งประชาธิปไตย และผู้บังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่ า วยั งขาดความรู้ ค วามเข้าใจ การยกเลิ ก กฎหมายดัง กล่ าวจะมี ส่ ว นช่ ว ยในการสร้า งความ
ปรองดองให้เกิดขึ้นของคนในชาติได้๒๘
ความรุนแรงเกินสมควร และควรดาเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวอันเป็นสิทธิพื้นฐานของ
ผู้ต้องหาและจาเลย หากผู้ต้องหาและจาเลยนั้นไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว รัฐบาลสมควรจัดหาสถานที่ในการ
ควบคุมตัวที่เหมาะสมและควรนาหลักความยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) หลักความยุติธรรมในระยะ
เปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มาศึกษาและปรับใช้
๔. คอป. เห็นว่าการชดเชยเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทุกฝ่าย
เป็นเงื่อนไขสาคัญในการสร้างความปรองดองในชาติรัฐบาลต้องดาเนินการในเรื่องการเยียวยาอย่างรวดเร็วและจริงจัง
๕. คอป. เห็นควรให้มีการเยียวยาต่อผู้ที่ถูกดาเนินคดีโดยไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นเงื่อนไขในการสร้าง
ความปรองดองในชาติ
๖. คอป. มีความกังวลต่อสถานการณ์เกี่ยวกับการดาเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา ๑๑๒
แห่งประมวลกฎหมายอาญา และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนส่งผลกระทบในทางการเมือง
๗. รัฐบาลจึงควรส่งเสริมให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อให้ทุกฝ่ายในสังคมไทยได้เข้าใจถึงสาเหตุของ
ปัญหาความขัดแย้ง
๒๗
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คอป. ๗๕๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดย คอป. เห็นว่า นับแต่เกิด
ความขัดแย้งทางการเมืองของคนในชาติ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ เป็นที่กล่าวอ้างกันมาก
โดยฝ่ายหนึ่งได้ใช้ความผิดฐานดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการดาเนินการทางการเมืองของตน โดยอ้างว่าเพื่อเป็น
การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้เรี ยกร้องให้มีการดาเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาในความผิดฐานดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องของการใช้เสรีภาพทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญที่ชอบที่จะกระทาได้
ซึ่งหากการกระทาทุกอย่างเป็นความผิดอาญาฐานดังกล่าวไปเสียสิ้นก็ย่อมจะขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ จึงเห็นสมควรจักได้ยกเลิกหรือแก้ไขความผิดฐานนี้เสีย ซึ่งผลจากการวิวาทะของทั้งสอง
ฝ่ายนามาซึ่งความขัดแย้งที่ร้าวลึกขึ้นอีก คอป. จึงได้เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและฝ่ายการเมืองทั้งหลายว่า การจะ
ยกเลิกความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ น่าจะยังไม่เหมาะกับสภาพสังคมไทย แต่การที่จะยังคง
สภาพความเป็นความผิดอาญาในลักษณะปัจจุบัน จะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอป.
จึงเห็นควรที่จะแก้ไขความผิดฐานดังกล่าวให้เป็น “ความผิดที่ต้องให้อานาจ” ในการดาเนินคดีอาญา และให้ระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับดังที่เคยเป็นก่อนกฎหมายถูกแก้ไขเมื่อ
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยึดอานาจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ผนวก ๘
๒๘
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คอป. ๒๕๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดย คอป. เห็นว่าบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการก่อการร้ายในประมวลกฎหมายอาญา คือ “ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย” ได้เกิดขึ้น
ในระบบกฎหมายของประเทศโดยไม่ถูกต้องตามหลักการแห่งประชาธิปไตย เพราะเกิดจากการตราเป็นกฎหมาย
โดย “พระราชกาหนด” กล่าวคือ โดย “พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖” กรณี
จึงต้องถือว่าการกระทาของรัฐบาลในขณะนั้น (รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) เป็นการกระทาที่ไม่เคารพต่อเสียง
ข้างน้อยในรัฐสภา ซึ่ง คอป. เห็นว่าเป็นการกระทาอันผิดหลักการแห่งประชาธิปไตย เพราะการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น เป็นการปกครองด้วยเสียงข้างมากก็จริงอยู่ แต่ก็ต้องเคารพต่อเสียงข้างน้อยในรัฐสภาด้วย
ซึ่งเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการก่อการร้ายนี้ คอป. เห็นว่า หากกฎหมายว่าด้วยการก่อการร้ายได้เข้าสู่รัฐสภาตาม
ครรลองที่ถูกต้อง กล่าวคือ ได้เสนอเป็น “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา” แล้ว คอป.
เชื่ อว่ าคงจะได้ มี การอภิ ปรายเกี่ยวกั บร่ างพระราชบั ญญัติ ดั งกล่ าวนี้ กั นอย่ างกว้ างขวางในรั ฐสภาอย่ างแน่ นอน

๒๗
และเมื่อการดาเนิน งานของ คอป. ใกล้สิ้ นสุ ดตามระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรี ฯ
ประกอบกับมีสถานการณ์ที่กระทบต่อบรรยากาศของการปรองดอง ทั้งการเร่งรัดให้มีการพิจารณา
ร่ างพระราชบั ญญั ติว่า ด้ว ยความปรองดองแห่ งชาติ พ.ศ. ... เหตุ การณ์ความวุ่ นวายที่เ กิดขึ้ นใน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีศาลรัฐธรรมนูญ
รับคาฟ้องเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙๑ ว่าเป็นการดาเนินการที่ขัดกับมาตรา
๖๘ แห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดย คอป. มีความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและเห็นว่าหาก
กระบวนการสร้างความปรองดองในชาติดาเนินการอย่างไม่เหมาะสมโดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ ส่ว นตนเป็นที่ตั้งแล้ ว สถานการณ์ดังกล่าวอาจบานปลาย และ
นาไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ที่นามาซึ่งความรุนแรงและความสูญเสียที่มิอาจประเมินได้ คอป. จึงมี
จดหมายเปิดผนึก ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ผู้นาฝ่ายค้าน พรรคการเมือง กลุ่ม
การเมือง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกากับและควบคุมการใช้อานาจรัฐ องค์กรตุลาการ กลุ่มบุคคล
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกระบวนการสร้างความปรองดองในชาติทุกฝ่าย เพื่อเป็นการลดความขัดแย้งใน
สังคมและส่งเสริมให้เกิดความปรองดองของคน จากทุกฝ่ายทุกภาคส่วนของประเทศ โดยตั้งอยู่บน
หลักของประชาธิปไตย๒๙

เพราะเป็ นร่างพระราชบั ญญั ติ ที่ มี ความส าคั ญมากร่ างพระราชบั ญญั ติ หนึ่ ง โดย คอป. เสนอให้ รั ฐบาล รั ฐสภา
ฝ่ายค้านและกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มได้แสดงความกล้าหาญทางการเมืองโดยร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายเสีย
ส่วนการที่จะบัญญัติความผิดฐานก่อการร้ายในประมวลกฎหมายอาญาในอนาคต ซึ่งก็มีความสาคัญ ก็ย่อม
จะกระทาได้ แต่ฝ่ายนิติบัญญัติและทุกฝ่ายจักต้องมีความรอบคอบมากกว่านี้โดยถือเอาอดีตเป็นบทเรียน ผนวก ๙
๒๙
ดูจดหมายเปิดผนึก คอป. วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ คอป. มีข้อเรียกร้อง ๖ ประการ ดังนี้ ผนวก ๑๐
๑. คอป.ขอเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลและคุมเสียงข้างมาก
ในรัฐสภา ทบทวนการเร่งรัดเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อลดกระแสความขัดแย้งและความแตกแยก
ในสังคม
๒. คอป. ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ในรัฐสภา เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕ เพื่อรักษาไว้ซึ่งบรรทัดฐานที่ดีในการทาหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา และเป็น
การส่งเสริมบรรยากาศอันดีในการสร้างความปรองดองของคนในชาติ
๓. องค์กรตุลาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลรัฐธรรมนูญต้องรักษาไว้ซึ่งหลักความเป็นอิสระและความเป็นกลาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด เที่ยงธรรม
๔. คอป. ขอเรียกร้องให้ประชาชน และสังคมทุกภาคส่วนเคารพกระบวนการตามกรอบของกฎหมาย
และเคารพสิทธิ เสรีภาพ และการแสดงความคิดเห็นตามกรอบรัฐธรรมนูญ โดยใช้กระบวนการทางสันติวิธี และ
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะไม่ดาเนินการใดๆ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง
๕. คอป. เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีบทบาทในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมฝูงชน
ดาเนินการ โดยเคารพหลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกรอบรัฐธรรมนูญและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
อย่างเคร่งครัด
๖. คอป. เรียกร้องให้พรรคการเมือง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและการสร้างความปรองดอง
ทุกฝ่าย ต้องไม่ดาเนินการใดๆ ที่จะเป็นการซ้าเติมให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิม

๒๘
๕. โครงการสารวจและบันทึกคาบอกเล่าผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบและความรุนแรงในประเทศไทย (Statement Taking)
เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงทางการเมืองที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อ
ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ในสังคมไทยอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบได้แสดงอารมณ์ความรู้สึก ระบายความโกรธแค้น ความเศร้าและความอึดอัดคับข้องใจ โดยมี
ผู้แทนจาก คอป. เป็ น ผู้ รับ ฟังปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น กับ ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยให้ ผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ ได้สื่อสารระหว่างกัน และสื่อสารกับสาธารณชนอาจนาไปสู่การขอโทษและให้อภัย ซึ่งก็
เป็นการเยียวยาอีกรูปแบบหนึ่ง โดยข้อมูลที่ได้สามารถนาไปศึกษาวิเคราะห์ถึงรากเหง้าของปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และเป็นประโยชน์ในการจัดทาแนวทางยุทธศาสตร์ปรองดองต่อไป คอป. จึงจัด
ให้มีโครงการการสารวจและบันทึกคาบอกเล่า (Statement Taking) ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่ ส งบและความรุ น แรงในประเทศไทยระหว่ างเดือ นเมษายนถึ งพฤษภาคม ๒๕๕๓ ขึ้ น๓๐
๓๐

โครงการดังกล่าวครอบคลุมประชากรในพื้นที่การชุมนุมหลักในกรุงเทพมหานครและพื้นที่การชุมนุม
ในส่ ว นภู มิ ภ าค โดยได้ จั ด ท าแบบส ารวจผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจ านวนประมาณ ๑,๕๐๐ ราย
โดยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม (Interview) ซึ่งครอบคลุมทุกฝ่าย ได้แก่ ญาติผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ถูก
ดาเนินคดี ผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย ผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีการชุมนุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ชุมนุม และ
อื่นๆ โดยได้มีการจัดแบ่งพื้นที่ในการเก็บข้อมูลตามเหตุการณ์ความรุนแรง เป็น ๖ พื้นที่ ดังนี้
๑. กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม
๒๕๕๓ ในพื้นที่สาคัญ ๔ พื้นที่ ได้แก่
๑) บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดาเนิน และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีเหตุการณ์การปะทะ
บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนข้าวสาร รวมทั้งบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และกรณี
การเสียชีวิตของผู้สื่อข่าวต่างประเทศ เป็นต้น
๒) บริเวณสี่แยกราชประสงค์ สยามสแควร์ ถนนพระรามที่ ๑ ซึ่งมีเหตุการณ์การเผาทาลายอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โรงภาพยนตร์สยาม ตลอดจนพื้นที่อื่นๆ บริเวณสยามสแควร์ กรณีการเสียชีวิต ๖ ศพ
บริเวณวัดปทุมวนาราม เป็นต้น
๓) บริเวณถนนสีลม ถนนพระรามที่ ๔ ตลอดจนชุมชนบ่อนไก่ ชุมชนซอยพระเจน ซึ่งมีเหตุการณ์
การปะทะบริเวณถนนพระรามสี่ กรณีการเสียชีวิตของของพลตรีขัตติยะ สวัสดิผล การเผาทาลายอาคารสถานที่ เช่น
การไฟฟ้านครหลวงคลองเตย อาคารมาลีนนท์ ธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม ๔ สาขาหัวลาโพง สาขาถนนจันทน์
ซอย ๖ เป็นต้น
๔) พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สามเหลี่ยมดินแดง ซอยรางน้า ถนนราชปรารภ ตลอดจน
ถนนวิภาวดีรังสิต รวมถึงอนุสรณ์สถาน และบริเวณกองพลทหารราบที่ ๑๑ ซึ่งมีเหตุการณ์ความรุนแรง ได้แก่ กรณี
การปะทะบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง-ซอยรางน้า กรณีการปะทะบริเวณด้านหน้าอนุสรณ์สถาน กรณีการปะทะ
บริเวณด้านหน้ากองพลทหารราบที่ ๑๑ การเผาและทาลายอาคารสถานที่ เช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
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 หนองบัวลาภู มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด สกลนคร และกาฬสินธุ์ ซึ่งมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้ น เช่น กรณีการเผาอาคารศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี การเผาธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น การจุดไฟเผายางรถยนต์หน้าอาคารศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น

๒๙
โดยก่อนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ มีการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของ คอป. และเจ้าหน้าที่
ปฏิบั ติงานโครงการสารวจและบัน ทึกคาบอก (Statement Taking) เพื่อให้ดาเนินการได้อย่าง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์๓๑ นอกจากนั้นเพื่อให้การสารวจและบันทึกคาบอกเล่าดังกล่าวครอบคลุมผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสาคัญในการควบคุมสถานการณ์ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของ
ประเทศ และการจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสาคัญซึ่งมีอานาจในการตัดสินใจ ตลอดจนแกนนากลุ่มผู้ชุมนุมและควบคุม
มวลชนในเหตุการณ์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การบันทึกคาบอกเล่าเพื่อการปรองดองทางสังคมตามแนวทาง
คอป. มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น๓๒
๔. พื้ น ที่ ภ าคอี ส านตอนล่ า ง ได้ แ ก่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ชั ย ภู มิ นครราชสี ม า และ ศี ร ษะเกษ
ซึ่งมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น เช่น กรณีการเผาอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อาคารศูนย์สื่อสาร
มหาดไทย เป็นต้น
๕. พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลาปาง ซึ่งมีเหตุการณ์ความรุนแรง
เกิดขึ้น เช่น การขว้างปาระเบิดเพลิงใส่ป้อมยามรักษาการณ์ด้านหน้าทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
๖. พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดน่าน และนครสวรรค์
สาหรับการการวิเ คราะห์ ข้อมู ล ได้มี การผนวกวิธีก ารวิ เคราะห์ ใ นเชิ งสถิติ โดยมุ่งเน้ น การตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บสารวจและการบันทึก เป็นลาดับแรก ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการเฉพาะด้านที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในการสารวจและ
บันทึกคาบอกเล่าฯ (Statement Taking) อีกทั้งยังนาโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยเลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) มาเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูล อีกทั้งยังได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการตีความผ่านตัวบท โดยอาศัยจากคาบอกเล่าของผู้ได้รับ
ผลกระทบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรง รวมไปถึงพยาน ผู้เห็นเหตุการณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย
๓๑

ได้มีการจัดอบรมก่อนลงพื้นที่สารวจและบันทึกถ้อยคา ๒ ครั้ง คือ
๑. โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนแนวคิด เรื่อง “Transition and Transitional Justice, Multi
Stakeholder Conflict Analysis, Truth-Seeking, Reparation and Reconciliation” ในระหว่างวันที่ 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 “การสารวจและบันทึกคาบอกเล่าผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศไทย เพื่อการเยียวยาและการปรองดองทางสังคม ตามแนวทาง คอป.
(Statement Taking)” ในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
๓๒
โครงการดังกล่าวเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในระดับตัดสินใจ รวมทั้งผู้เห็นเหตุการณ์สาคัญๆ ทั้งสองฝ่าย
ได้แก่ ภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้มีอานาจในการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในระหว่างเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง เลขานุการ
ศูนย์ อานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุ กเฉิน (ศอฉ.) และบุคคลอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และแกนนากลุ่มผู้ชุมนุ มที่มี อานาจ
ในการตัดสินใจ และควบคุมมวลชน และเพื่อให้มีความชัดเจน จึงกาหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะที่
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ในระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จานวน ๘ ราย

๓๐
ผลการศึกษาสรุปได้ดังต่อไปนี้ จานวนผู้ให้ข้อมูลในการสารวจและบันทึกคาบอกเล่า
ทั้งหมด เป็ น จ านวน ๑,๖๔๓ ราย โดยส่ วนใหญ่ผู้ ให้ ข้ อมู ลมี ความเกี่ยวข้องกั บเหตุ การณ์โดยตรง
กล่าวคือ เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงโดยการบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหาย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๔
และมีร้อยละ ๖.๕๒ ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น โดยมีความเกี่ยวข้องเป็นสามี /ภรรยาของผู้ให้
ข้ อมู ล มากที่ สุ ด รองลงมา ได้ แก่ ญาติ พี่ น้ อง และบุ ตร ส่ ว นผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พยาน/
ผู้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๙ โดยเป็นผู้เข้าร่วมชุมนุมมากที่สุด รองลงมา คือ
เหยื่อโดยตรง คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๒ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนเหยื่อโดยอ้อม และผู้ที่ถูก
ดาเนินคดีอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความรุนแรง มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ที่ร้อยละ ๕.๒๒ และ ๔.๖๓
ตามลาดับ สาหรับผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่น้อยที่สุด ได้แก่ ผู้กระทาความรุนแรงในเหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ
๑.๑๑ ในประเด็น ของการเข้าร่ ว มในเหตุการณ์ความไม่ส งบระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม
๒๕๕๓ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมในเหตุการณ์ความระหว่างเดือนเมษายน –พฤษภาคม
๒๕๕๓ โดยคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๐ ซึ่งเหตุการที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ การปะทะวันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๓
บริ เวณสี่ แ ยกคอกวั ว ส าหรั บ เหตุการณ์ ความรุน แรงที่เกิด ขึ้นกับที่ ผู้ ได้รับบาดเจ็บ /ถูกท าร้ายจาก
เหตุการณ์ ญาติของเหยื่อผู้เสียชีวิต /ได้รับบาดเจ็บ/หลบหนี เพราะถูกไล่ล่า ผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ
และพยาน/ผู้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรง ที่มากที่สุด คื อ เหตุการณ์การปะทะกันบริเวณแยกคอกวัว
วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๘ รองลงมา ได้แก่ การกระชับพื้นที่ราชประสงค์ และ
การเผาอาคารสถานที่ราชการในต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๒ และ ๑๐.๖๖ ตามลาดับ เกิดเหตุ
ในช่วงเวลา ๑๘.๐๑ – ๒๑.๐๐ น. และ ๑๕.๐๑ – ๑๘.๐๐ น. มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๒
และ ๒๓.๕๒ ตามลาดับ และเหตุที่ผู้ได้รับบาดเจ็บฯ สามารถมองเห็นแม้เหตุการณ์เกิดเวลากลางคืน
เนื่องจากมีแสงไฟส่องสว่าง ตามถนน มากที่สุด สาหรับเหตุผลที่ถูกกระทานั้น ผู้ ได้รับผลกระทบฯ
ระบุว่า เป็นเพราะเป็นการขอคืนพื้นที่ สลายการชุมนุม กดดันผู้ชุมนุม ควบคุมการชุมนุม ต้องการให้
ประชาชนออกไป มากที่สุด
๑.๔.๒. กิจกรรมของคณะอนุกรรมการ
(๑) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง๓๓
การดาเนินงานในด้านตรวจสอบและค้นหาความจริง ถือเป็นภารกิจหลักของ คอป.
ในการที่ จ ะตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ า งๆ ในเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบและความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเน้นการรับฟังข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเปิดเผยความจริงของเหตุการณ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ อันจะทาให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ
คนในสังคมเพื่อช่วยกันป้องกันมิให้ เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงซ้าอีกในอนาคต ซึ่ง ภารกิจในด้านนี้
มีคณะทางานในการค้นหาความจริงในรูปของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง และ
คณะอนุ กรรมการเพื่อดาเนิ น การตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี อีก ๕ คณะ เพื่อให้
การทางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งมีทีมงานภาคสนามและอาสาสมัครเข้าร่ว มทางานด้ว ย โดยวิธีของการทางานมีทั้ง
การสัมภาษณ์ การเรียกข้อมูลจากบุคคล หน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน การจัดทาโครงการ

๓๓

ผนวก ๑๑

๓๑
ต่างๆ และได้มีการจั ดเวทีส าธารณะที่ให้ทุกฝ่ าย โดยเฉพาะคู่ขัดแย้งมาพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกัน
ในรอบการท างานที่ ผ่ า นมาคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและค้ น หาความจริ ง
ได้มกี ิจกรรมในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. การประชุม
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง ได้มีการจัดประชุมจานวน
ทั้งสิ้น ๖๔ ครั้ง ดังต่อไปนี้
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จานวน ๑๕ ครั้ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จานวน ๒๑ ครั้ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๒๘ ครั้ง
๒. การจัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนงานของคณะอนุกรรมการ
นอกจากการประชุ ม ซึ่ ง ได้ เ ชิ ญ ตั ว แทนหน่ ว ยงานต่ า งๆ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
องค์กรภาคประชาสั งคม นั กวิช าการ นั ก การเมือง สื่ อมวลชน ฯลฯ เข้ามาให้ ข้อมู ล ข้อเท็จจริ ง
ที่เ กิ ดขึ้ น ในเหตุก ารณ์ แ ล้ ว นั้ น คณะอนุ ก รรมการฯ ยั ง จั ดให้ มีโ ครงการต่ า งๆ ทั้ งในการรวบรวม
ประมวล ข้อเท็จจริง๓๔

๓๔

โครงการที่จัดให้มีขึ้นเพื่อตรวจสอบและค้นหาความจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ ครบถ้วนมาก
ที่สุด จานวน ๕ ครั้ง ดังนี้
๑. โครงการเพื่อดาเนินการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแร ง
ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔)
๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา (ร่าง) รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหา
ความจริง เพื่อเป็นการให้ความรู้ เตรียมความพร้อม และพัฒนาบุคลากร ระหว่างกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร โดยการศึกษาแนวคิด ความรู้ และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในการ
ทางานด้านการตรวจสอบและค้นหาความจริงให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจการทางานหลัก
ของ คอป. ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมยูนิโก้ แซนดารา จังหวัดเพชรบุรี
๓. โครงการรวบรวมและประมวลข้ อ เท็จ จริ งภาพรวมความขั ดแย้ งในช่ ว งเดื อ นเมษายนถึ งเดื อ น
พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมของเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริง ถูกต้อง และครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่จะนาไปใช้ต่อในการทางานของ คอป. และอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง โดยมี
การรวบรวม เรียบเรียง และจัดระบบข้อมูล รวมทั้งเปรียบเทียบกระบวนการและกลไกการ เคลื่อนไหวของผู้มี
ส่วนร่วมในเหตุการณ์ เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปเบื้องต้นของเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงที่ผ่านมา
๔. โครงการสัมมนาเพื่อบูรณาการโครงสร้างการทางาน คณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง
เพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงสร้างการทางานและแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน ให้คณะทางานทุกฝ่ายได้ทบทวน รวบรวม
และประมวลข้อมูลจากการทางาน รวมทั้งให้ทุกฝ่ายได้ปรึกษาหารือในเรื่องแผนการทางานและแผนของการจัดทา
รายงานฉบับสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สานักงาน คอป.
๕. โครงการระดมความคิดเพื่อจัดทารายงานคณะอนุกรรมการ เพื่อดาเนิ นการตรวจสอบและค้นหา
ความจริงเฉพาะกรณี เป็นการดาเนินงานเพื่อตรวจสอบและค้นหาความจริงตามเหตุการณ์ต่างๆ จากคณะกรรมการ
เพื่อดาเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณีทั้ง ๕ คณะ และคณะทางานของภาคสนาม ซึ่งได้ทางาน
ครบกาหนด ๘ เดือน โดยจะต้อ งจัด ทาบทสรุปของการค้ นหาความจริง จึงได้จัด ให้มี การระดมความคิดฯ ขึ้ น

๓๒
๓. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สาคัญ คือ การเปิดพื้นที่เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้แสดงข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น เกี่ยวกับเหตุการณ์ ๓๕ และเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริง
เป็นไปโดยรอบด้าน ครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด เพราะ คอป. ตระหนักดีว่าข้อเท็จจริงที่ได้จาก
การตรวจสอบอย่างรอบด้าน จะเป็นบทเรียนสาคัญที่สังคมไทยต้องเรี ยนรู้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์
เลวร้ายซ้าอีกในอนาคต
(๒) คณะอนุกรรมการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความรุนแรง๓๖
คอป. ได้ดาเนินการ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สังคม องค์กร และ
สถาบันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งประสาน
หน่วยงานของรัฐ ทาการสรุป ข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบ และได้รับการเยียวยาอย่างเป็นระบบ และ
นาเสนอต่อสาธารณะ ผ่านการสัมภาษณ์ออกสื่อ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมการเยียวยาและ
ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง การเสริมสร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ
(Trust Building) การยอมรับและการให้ความร่วมมือในการดาเนินงานของคณะกรรมการ เสริมสร้าง
บรรยากาศแห่งการปรองดองให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม และส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการ
แนวทาง กิจกรรม เพื่อป้องกันความขัดแย้ง และลดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ในรอบการท างานที่ ผ่ า นมาคณะอนุ ก รรมการเยี ย วยา ฟื้ น ฟู และป้ อ งกั น
ความรุนแรงได้มกี ิจกรรมในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้

เพื่อทาความเข้าใจร่วมกัน 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 เพื่ อเป็ นการสอบทานความถูกต้ องของข้อ เท็จ จริ งในแต่ ละประเด็ นของทุ กเหตุก ารณ์ ระหว่ างวัน ที่
๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สานักงาน คอป.
๒. โครงการเสวนา (Focus Group) ความเป็นมา สาเหตุ และแนวทางในการแก้ไขความรุนแรง
เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยเป็นเวทีในการรับฟังข้อมูล เปิ ดพื้นที่ ให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้มีประสบการณ์ หรือผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว มาแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆ เพื่อมีความรู้และความเข้าใจถึง สาเหตุ ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและรุนแรงที่เกิดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สานักงาน คอป.
๓๖
ผนวก ๑๒

๓๓
๑. การประชุม
คณะอนุกรรมการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความรุนแรงได้มีการจัดประชุม
จานวน ทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง ดังต่อไปนี้
๑.๑ การประชุมคณะอนุกรรมการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความรุนแรง
จานวน ๕ ครั้ง
๑.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความรุนแรงเฉพาะกรณี จานวน ๗ ครั้ง
๒. การดาเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เหยื่อ
ได้มีการเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพื่อรับฟังสภาพปัญหา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนามาพัฒนาแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือ
ฟื้นฟูเหยื่อโดยได้เดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น ๓๗ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๘)
และภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่๓๙ จังหวัดลาพูน๔๐ จังหวัดลาปาง๔๑)
๓. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ได้จัดเวทีสาธารณะสาหรับเปิดพื้นที่รับฟังสาหรับเหยื่อ (Victim Hearing) ผ่าน
โครงการเวทีประชาคมระดมความเห็นเพื่อเยียวยาผลกระทบจากภาวะวิกฤตการณ์ สู่การปรองดอง
แห่งชาติ๔๒ และได้จัดให้มีเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น แนวคิด ข้อเสนอแนะ และหลั กการ
เยียวยาอย่างเหมาะสมต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมา๔๓
๓๗

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
๓๙
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
๔๐
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลากลาง จังหวัดลาพูน
๔๑
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง จังหวัดลาปาง
๔๒
โดยได้จัดเวทีใหญ่ประชาคมระดมความเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร และเวทีใน ๕๐ เขตกรุงเทพมหานคร
และเวทีในระดับภูมิภาค ๓ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จัดเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาปาง จังหวัดลาปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก
จังหวัดสุรินทร์ และภาคใต้ จัดเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
๔๓
สืบเนื่องจากข้อเสนอเรื่องการเยียวยาของ ปคอป. ซึ่งมีการจ่ายค่าเยียวยาเป็นจานวนเงิน นั้น คอป.
เห็นว่าควรมีการแลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิด และหลักการการเยียวยาตามหลักสากลขึ้น โดยได้จัดให้มีเวทีเสวนา
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๑. เวทีเสวนา เรื่อง “การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงตามหลักสากล”
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่ว มแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการเยี ยวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับ ผลกระทบในทุกๆ ด้า น
อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามหลักสากล
๒. เวที เ สวนา เรื่ อ ง “การพิ จ ารณาร่ า งแนวทางและหลั ก เกณฑ์ ใ นการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง” เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็น และพิจารณาร่างแนวทาง
และหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง เพื่อนามาปรับปรุงร่างแนวทาง
๓๘

๓๔
๔. ประสานหน่วยงานภาครัฐ และพบผู้นาทางศาสนา
ในการหาแนวทางร่ว มกัน เพื่อ การปรองดอง ได้มีก ารประสานงานร่ว มกับ
หน่วยงานภาครัฐ ต่างๆ และได้เข้าพบ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๔๔ และนายอาศิส
พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี๔๕
๕. การลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกคุมขังร่วมกับกรมสุขภาพจิต
คณะอนุกรรมการเยีย วยาฯ ได้จัดให้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกคุมขัง
ร่วมกับกรมสุขภาพจิตในพื้นที่ภาคกลางจานวน ๕ เรือนจา๔๖ ภาคเหนือ จานวน ๑ เรือนจา๔๗ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจานวน ๖ เรือนจา๔๘
๖. การจั ด ท าโครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ สนั บ สนุ น งานเยี ย วยา ฟื้ น ฟู ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ
๑) โครงการเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงานรักษาความสงบในเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมือง โครงการนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ เพื่อเยี่ยมเยียน ศึกษาภาวะสุขภาพจิตและผลกระทบ
ทางจิตใจ รวมทั้งศึกษาผลการดูแลสุขภาพจิตผู้ปฏิบัติงานรักษาความสงบในเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมือง ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นทหารผู้ปฏิบัติงาน
ในช่ ว งเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบทางการเมื อ ง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ยั ง คงปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นหน่ ว ยงาน สั ง กั ด
กองทัพเรือ จานวน ๑๗๐ คน และสังกัดกองทัพบก จานวน ๑๕๖ คน รวม ๓๒๖ คน๔๙ หลังจาก
ประเมินสุขภาพจิต พบว่ามี ๒๖ ราย ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาที่พบคือ ปัญหาการเมือง คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๕ รองลงมาเป็นปัญหาการทางาน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖ และปัญหาส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ
๑๑.๕ ตามลาดับ
และหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเยียวยาฯ ให้มีความเหมาะสม มี ความเป็นรูปธรรม และเป็นแนวทางในการป้องกัน
เหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
๔๔
เข้าพบเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ วัดสระเกศราชวรวิหาร
๔๕
เข้าพบเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
๔๖
เรือนจาอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และ เรือนจาจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔
เรือนจากลางคลองเปรม และ ทัณฑสถานหญิงกลาง เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ และเรือนจากลางสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
๔๗
เรือนจากลางเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๔๘
เรือนจากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เรือนจาจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เรือ นจ าจังหวั ดมุ กดาหาร เมื่อ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เรือ นจาอาเภอสีคิ้ ว เมื่อ วัน ที่
๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ เรือนจากลางจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ และเรือนจากลางอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๔๙
ได้เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด ๔ ครั้ง ดังนี้
๑. เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองทัพเรือกรุงเทพ จานวน ๑๐๕ คน
๒. เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองทัพเรือสัตหีบ จานวน ๖๕ คน
๓. เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่สังกัดกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
จานวน ๑๐๖ คน
๔. เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ที่ ๑
จานวน ๕๐ คน

๓๕
๒) โครงการเยี ยวยา...สู่ การพัฒนาเพื่อสังคมที่มีสุขภาวะ มีวัตถุประสงค์
เพื่อรับฟังข้อมูล ปัญหา ความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยกระบวนการเข้าถึง เข้าใจ เยียวยา
ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาของสังคม
สนับสนุนส่งเสริมกลไกที่มีอยู่เดิมในระดับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการแก้ปัญหา
และป้องกันความรุนแรงในรูปของการส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครเยียวยาเพื่อความสมานฉันท์ (อยส.)
๓) โครงการติ ด ตามการเยี ย วยา ฟื้ น ฟู ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์
ความไม่สงบในการชุมนุมทางการเมือง ชุมชนบ่อนไก่ และชุมชนพระเจน โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน
และประเมินสุขภาวะจิตเป็นรายบุคคลในพื้ นที่ชุมชนเคหะบ่อนไก่ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนซอย
พระเจน ชุมชนซอยกุหลาบแดง ชุมชนซอยโปโล พร้อมทั้งจัดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (Group Support)
ในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว จัดประชุมระหว่างเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประมวลผลสภาพปัญหา อุปสรรค
หรือข้อขัดข้องในการเข้ารับบริการและความต้องการที่จะขอรับการช่วยเหลือ พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้แก่หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือต่อไป
๔) โครงการกาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรง ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการด าเนิ น โครงการ คื อ เพื่ อ ก าหนดแนวทางและ
หลั กเกณฑ์การเยี ยวยาผู้ ได้รั บ ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว
ที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมสอดคล้องตามหลักการเยียวยาสากล สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เสียหาย
ผู้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบ และเหมาะสมกับ บริ บทในประเทศไทย และเพื่อ จัด ทาเป็ น คู่มื อภาคปฏิ บั ติ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยระบบ แนวทาง และหลั ก เกณฑ์ ก ารเยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์
ความรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีมาตรฐาน เป็นรูปธรรม สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง และ
เหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย
๗. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรง
คอป. ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานเยี ย วยาและฟื้ น ฟู ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความรุนแรง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยทาหน้าที่ (๑) รับเรื่องและแยกประเภท
ความต้องการของผู้ขอรับการเยียวยา (๒) ประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือเยียวยา
เพื่อดาเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (๓) ติดตามความคืบหน้า และ (๔) แจ้งผล
ให้ผู้ขอรับการเยียวยาทราบ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ฯ มีดังนี้
๑) ศูนย์ฯ ได้รับข้อมูลของผู้ขอรับการเยียวยารอบแรก ในช่วงเดือนธันวาคม
๒๕๕๓ ถึ ง พฤษภาคม ๒๕๕๔ รวมจ านวน ๖๑๔ ราย โดยแบ่ ง ประเภทความต้ อ งการขอรั บ
การเยียวยา ดังนี้
- ร่างกาย จานวน ๑๘ ราย
- จิตใจ/อารมณ์ จานวน ๒๔ ราย
- ทรัพย์สิน/รายได้/เศรษฐกิจ จานวน ๖๐๘ ราย
- สังคม จานวน ๓ ราย
- อื่นๆ จานวน ๒๓ ราย
(ทั้งนี้ ผู้ขอรับการเยียวยาบางรายอาจขอรับการเยียวยามากกว่าหนึ่งประเภท)

๓๖
ในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบทางด้านทรัพย์สิน/รายได้/เศรษฐกิจ นั้นเป็นข้อมูล
ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบที่ รั บ จากการลงพื้ น ที่ ข องโครงการเยี ย วยา...สู่ ก ารพั ฒ นาเพื่ อ สั ง คมที่ มี
สุขภาวะจานวน ๕๒๙ ราย
๒) ศูนย์ฯ ได้รับข้อมูลของผู้ขอรับการเยียวยา รอบที่สอง ในช่วงเดือ นมิถุนายน
๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน รวมจานวน ๓๑๖ ราย โดยแบ่งประเภทความต้องการขอรับการเยียวยา ดังนี้
- ร่างกาย จานวน ๑๐๘ ราย
- จิตใจ/อารมณ์ จานวน ๑๒ ราย
- ทรัพย์สิน/รายได้/เศรษฐกิจ จานวน ๒๐๘ ราย
- สังคม จานวน - ราย
- อื่นๆ จานวน ๑๐ ราย
(ทั้งนี้ ผู้ขอรับการเยียวยาบางรายอาจขอรับการเยียวยามากกว่าหนึ่งประเภท)
สาหรับข้อมูลผู้ขอรับการเยียวยา ทางศูนย์ฯ ได้ประสานงานไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ขอรับการเยียวยาจากศูนย์ฯ ทั้งกรม
สุขภาพจิต กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สานักงานเขตปทุมวัน สานักนายกรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิส ระ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)๕๐
(๓) คณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ๕๑
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง รากเหง้ า ของปั ญ หาความขั ด แย้ ง ที่ ผ่ า นมา คอป. ได้ มุ่ ง เน้ น
การศึกษาวิจัยเพื่อทาความกระจ่างกับรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งในมิติต่างๆ เพื่อให้สังคมไทย
มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นของรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่นามาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่
หลวง การขาดองค์ความรู้ ในรากเหง้าของปัญ หาเป็นอุปสรรคส าคัญยิ่ง ที่จะทาให้ สั งคมก้าวข้า ม
ความขัดแย้งไปไม่ได้ และ/หรืออาจทาให้ความรุนแรงย้อนกลับมาได้อีกในอนาคต
ในรอบการท างานที่ ผ่ า นมาคณะอนุ ก รรมการด้ า นการศึ ก ษาวิ จั ย และกิ จ กรรม
ทางวิชาการได้มกี ิจกรรมในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. การประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยและกิจกรรม ได้มีการจัดประชุมจานวน
ทั้งสิ้น ๒๑ ครั้ง ดังต่อไปนี้
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๕๐
๕๑

จานวน ๔ ครั้ง
จานวน ๑๐ ครั้ง
จานวน ๗ ครัง้

หนังสือ คอป. ด่วนที่สุด ที่ คอป. ๑๕๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ผนวก ๑๓
ผนวก ๑๔

๓๗
๒. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ
คอป. ตระหนักดีว่า ความขัดแย้งที่ผ่านมาซึ่งนามาซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงนั้น
นอกจากจ าเป็ น ที่ จะต้ องตรวจสอบหาความจริ ง และเยี ยวยาฟื้ นฟู ผู้ ได้ รั บผลกระทบแล้ ว จ าเป็ น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาวิจัยถึงรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง ซึ่ง คอป. โดยคณะอนุกรรมการด้าน
การศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะทาให้สังคมกระจ่างชัดถึงประเด็น
ดั ง กล่ า ว โดยมี ก ารจั ด การประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น สาธารณะ ๕๒ ในประเด็ น ปั ญ หา
ต่างๆ และมีการพูดคุย ปรึกษาหารือกับนักวิชาการ ผู้ แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่นามาซึ่งความขัดแย้งที่ลงรากลึกในสังคมไทย คอป.
จากการประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ดั ง กล่ า วได้ สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล และ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพบว่ามีมูลเหตุหลักที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งที่นาไปสู่
ความรุนแรงอย่างน้อย ๕ ประการ คือ ๑) โครงสร้างอานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน ๒) บริบทของสังคม
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์ ๓) การบังคับใช้กฎหมาย ๔) การจัดการด้านความมั่นคง
และจิตสานึกของทหารและ ๕) สื่อในฐานะเครื่องมือผลิตซ้าทางความคิด จนนามาสู่กาหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจัยชุดโครงการศึกษาปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทางสู่ความปรองดอง
๕๒

ได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ จานวน ๘ ครั้ง ดังต่อไปนี้
๑. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ เรื่อง “ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทาง
สู่ความปรองดอง : มิติด้านกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย” ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
๒. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทาง
สู่ความปรองดอง : มิติด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม” ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
๓. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๓ เรื่อง “ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทาง
สู่ความปรองดอง : มิติด้านการเมือง” ในวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๔. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๔ เรื่อง “ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทาง
สู่ความปรองดอง : มิติด้านสื่อสารมวลชน” ในวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๕. การจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “ประสบการณ์ของการจัดการปัญหาความขัดแย้งในต่างประเทศของ
United Nations Development Programme (UNDP) สู่การสร้างความปรองดองในสังคมไทย” ในวันอังคารที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีโอกาสทราบถึงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของการจัดการความขัดแย้งในต่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (UNDP) รวมถึงการพิจารณา
กาหนดแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการจัดการความขัดแย้งเพื่อการสร้างความปรองดองของประเทศไทยต่อไป
๖. การประชุ ม เพื่อ รั บ ฟังความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง “ปั ญ หารากเหง้ า ของความขั ดแย้ งและแนวทางสู่
ความปรองดอง” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
๗. การประชุ ม เพื่อ รั บ ฟังความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง “ปั ญ หารากเหง้ า ของความขั ดแย้ งและแนวทางสู่
ความปรองดอง” ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ทีโ่ รงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
๘. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔
(ช่ ว งรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ) ในวั น อั ง คารที่ ๑๓ กั น ยายน ๒๕๕๔ ที่ โ รงแรมรามา การ์ เ ด้ น ส์
กรุงเทพมหานคร

๓๘
จานวน ๕ เรื่อง และโครงการสังเคราะห์สรุปรากเหง้าของความขัดแย้งสู่ทางออกเพื่อความปรองดอง
จานวน ๑ เรื่อง
๓. การจัดเวทีสาธารณะเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในงานวิจัย
นอกจากการศึกษาให้เข้าใจกระจ่างถึงรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่ผ่าน
มาแล้วนั้น คอป. ได้ให้ความสาคัญกับการเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ให้สังคมได้รับทราบในวงกว้าง
ทั้งผ่านเวทีเสวนา ๕๓ ผ่านบทความ และผ่ านสื่อต่างๆ โดยสาระสาคัญของการศึกษาวิจัยในแต่ล ะ
รากเหง้าของสังคมไทยที่นาไปสู่ความรุนแรงในแต่ละครั้ง มีดังนี้
๑) เรื่องโครงสร้างอานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน
คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาถึงสภาพปัญหาและที่มาหรือรากเหง้าในเชิงลึก
ของความขัดแย้งที่นาไปสู่ความรุนแรงที่ได้เกิดขึ้น และมุ่งสร้างทฤษฎีและมโนทัศน์ในเรื่องโครงสร้าง
อานาจในสังคมไทย โดยศึกษาลักษณะทั่วไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศ อันจะนาไปสู่ความเข้าใจใน
ปัญหาและสามารถค้นหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างอานาจที่เป็นลักษณะเฉพาะได้
รวมถึงนาเสนอวิธีการและแนวทางในการศึกษาวิจัยปัญหาเชิงโครงสร้างอานาจ อันจะนาไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ของตนเองในเรื่องอานาจ ทั้งนี้สามารถอธิบายจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายและกลุ่ม
อานาจทางสังคมต่างๆ จากทฤษฎีสั งคมวิทยาการเมืองว่าด้วยอานาจทางสังคมของไมเคิล มานน์
(Michael Mann) โดยคาดว่าผลการศึกษาจะนาไปสู่การมีข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อปัญหาและ
วิกฤตทางการเมืองในประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคม การสร้างและใช้อานาจรัฐ การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและการผลิต รวมถึงระบบข้อมูลข่าวสารและการยกระดับการศึกษา
๒) ความรุนแรงทางการเมือง : พลวัตสังคมและวัฒนธรรม และแนวทางแก้ไข
เป็นการศึกษาและสร้างความเกี่ยวกับเข้าใจพลวัตด้านสังคมและวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ของกลุ่มสังคมการเมืองที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางการเมืองของไทยปัจจุบัน รวมถึง
สภาพความแตกแยกและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสังคมการเมืองและแนวทางในระยะเปลี่ยนผ่าน
รวมทั้งศึกษาแนวทางป้องกันความรุนแรงในอนาคตโดยพิจารณาจากโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงในสังคม
ตลอดจนหลักความเป็นธรรมและความมั่นคงร่วมกัน โดยใช้ทฤษฏี เรื่อง การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
(Conflict - Transformation) โดยคาดว่าผลการศึกษาจะทาให้เข้าใจถึงลักษณะและธรรมชาติของ
ความขั ด แย้ ง ตลอดจนมู ล เหตุ และพลวั ต ของความขัด แย้ ง เพื่ อเป็ น พื้น ฐานของการแก้ ไ ขปั ญ หา
ตลอดจนแนวทางป้องกันในอนาคต

๕๓

คอป. ได้มีการจัดเสวนาเพื่ อเผยแพร่ความรู้ ชุดโครงการ “ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและ
แนวทางสู่ความปรองดอง” จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๑. การเสวนาเพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ชุ ด โครงการ “ปั ญ หารากเหง้ า ของความขั ด แย้ ง และแนวทางสู่
ความปรองดอง” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
๒. การเสวนาเพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ชุ ด โครงการ “ปั ญ หารากเหง้ า ของความขั ด แย้ ง และแนวทางสู่
ความปรองดอง” ครั้งที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

๓๙
๓) กระบวนการยุติธ รรมกับสถานการณ์ ทางการเมืองที่ มีค วามรุ น แรง :
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
เป็ น การศึ ก ษาถึ ง สาเหตุ ปั ญ หาของความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งที่ มี
ความรุนแรงอันเนื่องมาจากกระบวนการยุติธรรมทั้งทางมหาชนและทางอาญา โดยการวิเ คราะห์
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ และเสนอแนวทางในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งที่มีสาเหตุจากปัญหาในกระบวนการยุติธรรมและป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังศึกษาความเป็นไปได้ของการดาเนินการตามหลักกระบวนการ
ยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านเพื่อสร้างความปรองดองในระยะเริ่มแรกและเพื่อเป็นฐานที่มั่นคงใน
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ โดยคาดว่าผลการศึกษาจะทาให้เข้าใจปัญหาของ
กระบวนการยุติธรรมทางมหาชนและทางอาญาของประเทศไทยและต่างประเทศ และแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะนาไปเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และสร้างความปรองดองของคนในชาติต่อไป
๔) การปฏิรูปองค์การด้านความมั่นคง
เป็ นการศึกษาถึงบทบาททหารในการรักษาความมั่นคงภายในจากอดีต
ถึงปั จ จุ บั น และบทบาทของรั ฐ สภาและภาคประชาสั งคมต่ อกองทั พไทยในบริบทประชาธิปไตย
รวมทั้งศึกษาการประยุกต์ใช้ SSR (Security Sector Reform) ในต่างประเทศและโครงสร้างกองทัพ
หรือระบบการจัดหาแบบรวมการของกองทัพต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้
SSR กับกองทัพไทย โดยคาดว่าผลการศึกษาจะทาให้ทราบถึงอานาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งรัฐ โดยเฉพาะประเด็นโครงสร้างและจิตสานึกของกองทัพไทยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงบทบาทของกองทัพไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันรักษาความมั่นคงภายใน ความสาคัญ
และความจาเป็นของการปฏิรูปหน่วยงานด้านความมั่นคง กรณีศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้ SSR ใน
ต่างประเทศ และแนวทางในการประยุกต์ใช้ SSR กับกองทัพไทย
๕) ขอบเขตการใช้เ สรี ภาพของสื่อมวลชนในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
เป็ น การศึ ก ษาขอบเขตการใช้ เ สรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ของ
สื่ อมวลชนตามที่กาหนดไว้ ในรั ฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐ ตลอดจน
ที่กาหนดไว้ในกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่มีผลเป็นการจากัด
การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็ นของสื่อมวลชนตลอดจนบทลงโทษต่อการกระทาที่ฝ่าฝื น
หลักเกณฑ์ดังกล่าว และบทบาทและอานาจหน้าที่ขององค์กรที่มีอานาจตามกฎหมายในการควบคุม
กากับการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน ตลอดจนแนวทางในการใช้อานาจหน้าที่เพื่อกากับดูแลการใช้
เสรีภ าพของสื่ อมวลชนได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพและไม่ขัดต่อกฎหมาย รวมถึงกลไกในการควบคุม
กันเองของสื่อมวลชนภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางในการควบคุมกันเองอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อนาหลักการดังกล่าวมาอธิบายเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง
เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยจากัดผลการศึกษาเฉพาะกรณีสื่ อหลั กอัน ได้แก่ สื่ อ
วิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อหนังสือพิมพ์เท่านั้น โดยคาดว่าผลการศึกษาจะทาให้ทราบ
ถึงแนวคิดทางการกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน

๔๐
และแนวคิดเบื้องต้นของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน บทบาทและอานาจหน้าที่
ขององค์กรที่มีอานาจตามกฎหมายในการควบคุมกากับการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนและแนวทาง
ในการใช้อานาจหน้าที่เพื่อกากับดูแลการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อ
กฎหมาย กลไกในการควบคุมกันเองของสื่อมวลชนภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทาง
ในการควบคุมกันเองอย่างมีประสิทธิภาพ
๖) รากเหง้าของความขัดแย้งสู่ทางออกเพื่อความปรองดอง
เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยทั้ง ๕ เรื่องดังกล่าวข้างต้น
รวมถึงประสบการณ์ในการจัดการความขัดแย้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสนอแนวทางทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวให้แก่รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องในการสร้างความปรองดองให้แก่สังคมต่อไป
(๔) คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์เพื่อการปรองดอง๕๔
คอป. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์เพื่อการปรองดอง โดยมุ่งเน้น
บทบาทในการเป็นตัวกลางที่จะเสริมหรือเชื่อมประสานงานให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะคู่ขัดแย้งสามารถ
เจรจาหรือพูดคุยกันได้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดความปรองดองร่วมกันอย่างเป็นระบบ และ
นาเสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการยับยั้งไม่ให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นใหม่หรือขยายตัว เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย คือ การนาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งสู่การปรองดอง คอป. และป้องกันมิให้เกิด
ความรุนแรงและสูญเสียขึ้นอีกในอนาคต
ในรอบการทางานที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์เพื่อการปรองดอง ได้มี
กิจกรรมในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. การประชุม
คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์เพื่อการปรองดอง ได้มีการจัดประชุมจานวน
ทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง ดังต่อไปนี้
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

จานวน ๑ ครั้ง
จานวน ๔ ครั้ง
จานวน ๕ ครัง้

๒. การเปิดพื้นที่ในการสร้างความปรองดอง
คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์เพื่อการปรองดอง ได้ดาเนินการตามภารกิจ
ที่ได้รั บมอบหมาย ทั้งเป็นตัวกลางสาคัญที่จะเสริมหรือประสานงานเปิดพื้นที่ให้ ทุกฝ่ายให้มาร่ว ม
เจรจา พูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งกลุ่มบุคคล องค์กร เครือข่ายบุคคล
ต่างๆ และโดยเฉพาะคู่ขัดแย้ง หรือผู้มีบทบาทสาคัญในการสร้างความปรองดองในชาติ โดยสันติวิธี

๕๔

ผนวก ๑๕

๔๑
ผ่านการพูดคุยอย่างไม่เป็นการทางการ และผ่านการจัดงานประชุมเสวนา ๕๕ การประสานงานร่วมกับ
องค์ ก รต่ า งๆจนน าไปสู่ ก ารรวมตั ว เป็ น เครื อ ข่ า ย “ก้ า วข้ า มความรุ น แรงสู่ สั ง คมปรองดอง”๕๖
๕๕

ได้มีการจัดเวทีเสวนา จานวนทั้งสิ้น ๕ ครั้ง ได้แก่
๑. เวที เ สวนา เรื่ อ ง “แนวทางของพรรคการเมื อ งในการน าประเทศก้ า วข้ า มความขั ด แย้ ง หลั ง
การเลือกตั้ง” เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสยามซิตี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คอป. และ
สถานี โ ทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เ อส (Thai PBS) โดยมี ที่ ม าจากการที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศยุ บ สภา และก าหนดให้ มี
การเลื อ กตั้ ง ในวั น ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่ ง พรรคการเมื อ งหลายพรรคมี ก ารน าเสนอประเด็ น การสร้ า ง
ความปรองดองมาเป็นจุดขายในการเลือกตั้งครั้งนี้ คอป. จึงเห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม
ในการที่จะริเริ่มสร้างความเข้าใจ และเผยแพร่แนวคิด ประเด็น มุมมองเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้ง รวมทั้ง
แนวทางการสร้างความปรองดองของประเทศตามข้อเสนอแนะของ คอป. ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ประชาชนได้รับทราบ และคาดหวังไว้ว่าจะทาให้เกิดข้อสรุปในเบื้องต้น และมีความเข้าใจคาว่า “การปรองดอง”
ที่ถูกต้องในระดับหนึ่งจากหลายหลายมุมมองและเป็นวิชาการมากที่สุด
๒. เวทีเสวนา เรื่อ ง “แนวทางการดาเนิ นงานของ คอป. ต่อ ข้อเสนอการปรองดองของประเทศ”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากสาธารณะให้ประเด็นสืบเนื่องจากการที่มีข้อเรียกร้องทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง ทั้งจากกลุ่มทาง
การเมือง กลุ่มองค์กรภาคธุรกิจ องค์กรอาชีพสื่อ เครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ เห็นพ้องต้องกันว่า ควรมอบหมาย
คอป. ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง เป็นผู้ดาเนิ นการในการขับเคลื่อนเรื่อง “ปรองดอง”
โดยต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
๓. เวที เ สวนา เรื่ อ ง “บทบาทของคณะกรรมการอิ ส ระตรวจสอบและค้ น หาความจริ งเพื่ อ ความ
ปรองดอง (TRC) กับความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice)” จัดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๕๔ ณ โรงแรมสยามซิ ตี้ กรุ งเทพมหานคร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ สั งคมไทยเข้ า ใจเรื่ อ ง Truth for
Reconciliation Commission (TRC) ที่ชัดเจน อีกทั้งการดาเนินงานของ คอป. ยังนาหลักความยุติธรรมในระยะ
เปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) มาปรับใช้ในการดาเนินงาน ซึ่งการดาเนินการตามภารกิจนั้น เห็นว่าควรมี
การเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นการนาพา
สังคมไปสู่การปรองดองได้ โดยได้เรียนเชิญ Ms. Priscilla Hayner ผู้เชี่ยวชาญด้านคณะกรรมการค้นหาความจริง
(Truth Commissions) และความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) มาร่วมเป็นวิทยากร
ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางาน
๔. เวที เสวนา เรื่อ ง “ความปรองดองในกระแสพลวัต ทางสังคมและการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๕” เมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
สถานการณ์ปัจจุบัน ที่สังคมไทยยังคงมีความแตกแยกทางความคิด มีการแบ่งขั้วหรือฝักฝ่ายในทางการเมือง รวมถึง
มีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาอันสั้นในประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัย
เสี่ยงที่อาจนาไปสู่ปัญหาทางความขัดแย้งครั้งใหม่ที่รุนแรงมากขึ้นได้ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติของทุกฝ่าย โดยสนับสนุนให้แต่ละฝ่ายเปิดใจกว้างที่จะร่วมกัน
แสวงหาทางออกให้กับประเทศ ลดทัศนะคติในการเอาชนะ และการมองปั ญหาในมุมของตนแต่ฝ่ายเดียว รวมทั้ง
คานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตกผลึกทางความคิด
อันจะนามาซึ่งจุดที่ทุกฝ่ายสามารถประนีประนอม หรือความเห็นพ้องร่วมกันว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมต่อการสร้าง
ความปรองดองในชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ คอป. สามารถกาหนดมาตรการ และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ในการสร้าง
ความปรองดองให้มีความเหมาะสมต่อไป
๕. เวทีเสวนา เรื่อง “เยาวชนคนรุ่นใหม่กับความปรองดองในกระแสพลวัตทางสังคมและการเมือง พ.ศ.
๒๕๕๕” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคีย ว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร โดยมี
เป้าหมายหลัก คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปรองดองของชาติ เพราะ คอป. เล็งเห็นว่า
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นส่วนสาคัญในการก่อให้เกิดการปรองดองในสังคมไทย โดยเฉพาะบทบาทของ

๔๒
เพื่อแสวงหาแนวทางการปรองดองร่วมกันอย่างสันติ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้ง
เสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีก
๓. การสื่อสารสาธารณะ
คณะอนุกรรมการฯ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ในสภาวะความขัดแย้งที่เป็นอยู่ สื่อ
ควรมีความระมัดระวังและรับผิดชอบต่อการนาเสนอข้อมูล ซึ่งจะต้องให้ข้อมูลต่อสาธารณะอย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย หลีกเลี่ยงการนาเสนอข่าวไปในทางบิดเบือนความจริง ปลุกระดม
และยั่วยุผู้รับข่าวสารก่อให้เกิดความรุนแรง ความแตกแยกและความเข้าใจผิด เนื่องจากเป็นตัวทาลาย
บรรยากาศของความสงบและความปรองดองในชาติ เพราะในทุกวันนี้วิวัฒนาการการสื่อสารขยาย
วงกว้าง รวดเร็วและฉับไว ดังนั้นสาธารณะหรือประชาชนย่อมรับข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น และ
เห็นว่าสื่อเป็นกลไกสาคัญประการหนึ่งในการนาประเทศก้าวข้ามสู่ความขัดแย้ง
ดังนั้น เพื่อเป็น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้ว น จึงได้จัดให้ มีช่องทาง
ในการสื่ อ สารกั บ ประชาชนในวงกว้ า งมากขึ้ น เพื่ อ ให้ สั ง คมเกิ ด ความตระหนั ก ในการแสวงหา
แนวทางการแก้ปัญหาความร่วมกันอีกทั้งเป็นช่องทางในการเปิดโอกาส รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย
โดยยึดหลักความเป็นกลางและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมเป็นที่ตั้ง คอป.
จึงได้เปิดช่องทางในการสื่อสารสาธารณะผ่าน รายการ “คอป.รายงานประชาชน” ออกอากาศทุกวันศุกร์
เวลา ๒๐.๔๐ – ๒๑.๓๐ น. ทางสถานี วิ ทยุ โทรทั ศน์ แห่ งประเทศไทย (ช่ อง ๑๑)๕๗ นอกจากนั้ น

เยาวชนคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันที่มีความสาคัญต่อกระแสพลวัตการเปลี่ยนแปลงในสังคมและการสร้างความปรองดอง
ให้เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนาไปสู่การกาหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความ
ปรองดองของประเทศในอนาคตด้วย ขณะเดียวกัน ก็เป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้รับรู้และตระหนักถึง
ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งในสังคมไทยความเข้าใจต่อกระบวนการตรวจสอบและค้นหาความจริง เครือข่ายใน
การส่งเสริมความปรองดองในชาติต่อไป
๕๖
สืบเนื่องจากข้อกังวลใจก่อนการเลือกตั้งในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะอนุกรรมการฯ จึงร่วมหารือ
กับองค์กรภาคส่วนต่างๆ อันประกอบไปด้วย องค์ กรภาคธุรกิจ องค์กรวิชาชีพสื่อ และองค์กรภาคประชาสังคม
รวมทั้งสิ้น ๑๔ องค์กร ประกอบด้วย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ๓๕ เครือข่ายประชาธิปไตยเห็นต่างกันได้
อย่าใช้ความรุนแรง เครือข่ายนักวิชาการไม่เอาความรุนแรง กลุ่มปลาดาว เครือข่า ยเยาวชนโลก และแพทยสภา
ซึ่งได้มีข้อเสนอในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ รวม ๓ ข้อ ดังนี้
๑. พรรคการเมืองทุกพรรค รวมถึงกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มต้องยอมรับผลการเลือกตั้ง และหลีกเลี่ยง
หรือไม่ดาเนินการด้วยประการใด ๆ ที่จะนาประเทศกลับไปสู่ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
๒. พรรคการเมื องทุกพรรคต้ องแสดงเจตจานงทางการเมื องว่า จะให้ ความส าคั ญกั บกระบวนการ
ลดความขัดแย้งอันจะนาไปสู่ความปรองดองของประเทศ โดยให้ถือเป็นสัญญาประชาคมว่าหลังการเลือกตั้งจะต้อง
ดาเนินการอย่างเร่งด่วน
๓. การสร้ า งความปรองดองจะต้ อ งด าเนิ น การโดยองค์ ก รที่ เ ป็ น อิ ส ระและไม่ ใ ช่ คู่ ขั ด แย้ ง โดยมี
กระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
๕๗
เทปแรกออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้
ผ่านทาง www.youtube.com โดยค้นหาคาว่า "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
ความขัดแย้ งและความรุนแรงทางการเมืองที่ผ่านมา มีผลกระทบใหญ่หลวง
อย่างประเมินค่ามิได้ในสังคมไทย และยังส่งผลกระทบต่อสังคมนานาชาติอีกด้วย คอป. จึงได้พยายาม
หาแนวทางและการดาเนินงานเพื่อสร้างความปรองดองของประเทศโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ประธาน คอป. และ
นายกิ ต ติพ งษ์ กิต ยารั กษ์ กรรมการ คอป. และประธานคณะอนุ กรรมการด้ า นยุท ธศาสตร์ เ พื่ อ
การปรองดอง ได้เดินทางเข้าพบและหารือร่วมกับ H.E. Mr. Kofi Annan อดีตเลขาธิการ
สหประชาชาติ และ H.E. Mr. Martti Ahtisaari อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์ ซึ่งทั้งสองท่านเคยได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และเป็น ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการประสานความร่วมมือทางการทูต
การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อนาไปสู่สันติภาพ และการจัดการภายหลังความขัดแย้ง ในระหว่าง
วันที่ ๑๘ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์และประเทศสหพันธรัฐสวิส เพื่อรับ
ฟังข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของ คอป. และแนวทางการสร้างความปรองดองที่ยั่งยืนในประเทศไทย
หลังจากนั้น คอป. ได้เชิญ H.E. Mr. Kofi Annan และ H.E. Mr. Martti
Ahtisaari มาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของ คอป. ๖๑ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดองในประเทศไทยร่วมกับ คอป. ๖๒ และ
พบปะกับกลุ่มตัวแทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นารัฐบาล ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มผู้แทนเหยื่อผู้ได้รับความเสียหาย กลุ่มผู้แทนนักธุรกิจ กลุ่มผู้แทนผู้นาศาสนา กลุ่มผู้แทนภาค
ประชาสังคม กลุ่มผู้แทนสื่อมวลชน กลุ่มสตรี รวมถึงกลุ่มผู้แทนเยาวชนคนรุ่นใหม่จากภาคต่างๆ โดย
ผลการประชุมครั้งนี้ คอป.ได้รับข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการนาสังคมไทยก้าวข้ามความขัดแย้งและ
ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองต่อไป

๕๘

http://www.thaitruthcommission.org
http://www.facebook.com/TRCT๒๐๑๐
และ fan page: http: //www. facebook.com/TRCThailand
๖๐
Twitter@THAI_TRC
๖๑
เพื่อให้การเดินทางมาเยือนประเทศไทยและภารกิจของบุคคลสาคัญทั้ง สองท่านและคณะเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คอป. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของ H.E. Mr. Kofi Annan อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ
และ H.E. Mr. Martti Ahtisaari อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์ ผนวก ๑๖
๖๒
จุดประสงค์ในการมาเยือนในครั้งนี้ ก็เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการปรองดองที่มีอยู ในประเทศไทย
เพื่อมารับฟง เรียนรู และแบงปนประสบการณในเรื่องการปรองดอง โดยไม่ได้มาเพื่อเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยข้อ
ขัดแย้ง... ดูถ้อยแถลง ผนวก ๑๗
๕๙

๔๔

ส่วนที่ ๒
สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๒.๑ บทนา
เหตุการณ์ความรุ น แรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๕๓
ได้ส่ งผลให้เกิดความสูญเสี ยและความเสี ยหายต่อสังคมไทยอย่างประมาณค่ามิได้ การตรวจสอบ
เหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อสร้า งความปรองดองของคนในชาติ สังคมจาเป็น
จะต้องทราบความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทย ความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
มีที่มาและอะไรเป็นสาเหตุของความรุนแรง และจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไรมีคาถาม
มากมายอยู่ในใจของชาวไทยและประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบและค้นหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อ
เปิ ด เผยต่ อ สาธารณะ ตลอดจนการตรวจสอบและค้ น หาความจริ ง เกี่ ย วกั บ สาเหตุ ใ นระยะใกล้
(immediate cause) และสาเหตุอันเป็นรากเหง้า (root cause) ของความขัดแย้งและความรุนแรง
การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิตและผลกระทบทั้งต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน ตลอดจน
ความเสียหายในรูปแบบอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน การฟื้นฟูเยียวยา สร้างความยุ ติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความรุนแรงในอนาคต นามาซึ่งสันติสุขในสังคมที่มีขันติธรรม อดทนอดกลั้น ยอมรับความ
แตกต่ า งทางความคิ ด และเกิ ด การปรองดองอย่ า งยั่ ง ยื น ในสั ง คมไทยต่ อ ไป จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) โดยระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ ลงวันวันที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ขึ้นโดย คอป. ได้กาหนดยุทธศาสตร์กรอบการดาเนินงานใน ๔ มิติหลัก คือ
๑) การตรวจสอบและค้ น หาความจริ ง ๒) การเยี ย วยา ฟื้ น ฟู และป้ อ งกั น ความรุ น แรง
๓) การศึกษาวิจัยรากเหง้าของปัญหาของความขัดแย้ง และ ๔) การสร้างความปรองดองและป้องกันมิ
ให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีก โดยแต่ละมิติจะมีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบดาเนินการ๖๓
๒.๑.๑ การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง
กรอบการดาเนินงานของ คอป. ในมิติลาดับ ๑ คือ การตรวจสอบและค้นหาความจริง
(Truth Seeking) ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและค้นหาความจริงและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมตลอดถึงประเด็นที่เป็นรากเหง้าของ
ปัญหาความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ๖๔ เพื่อให้เป็นกลไก
สาหรับการดาเนินงานตามกรอบดังกล่ าว คอป. จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหา
ความจริงขึ้น โดยมีภารกิจหลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ความไม่สงบ
และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองเดือน
ดังกล่าว โดยการสืบค้น รับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

๖๓
๖๔

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

๔๕
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและค้นหาความจริง ๖๕ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหา
ความจริงจัดตั้งขึ้นโดย คาสั่งคอป. ที่ ๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยได้กาหนดอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ตรวจสอบและค้นหาความจริงเหตุการณ์ความไม่สงบ และความรุนแรงในประเทศ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓
๒. เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐ กลุ่มองค์กร ผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ และ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมาชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ให้ จั ด ส่ ง เอกสาร วั ต ถุ ข้ อ มู ล หรื อ เสนอข้ อ คิ ด เห็ น มา
เพื่อประกอบการพิจารณา
๓. รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าจะเป็นรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งและ
เหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อจัดให้มีการศึกษาวิจัยต่อไป
๔. จัดทารายงานการตรวจสอบและค้นหาความจริงแต่ละเหตุการณ์ แล้วรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติพิจารณาต่อไป
๒.๑.๒ หลักการและแนวคิดในการตรวจสอบและค้นหาความจริง
ในการตรวจสอบค้นหาความจริงเกี่ยวกับความรุนแรงในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓
คอป. โดยคณะอนุกรรมการฯ ยึดถือหลักการ ปรัชญา และแนวคิดสาคัญๆ ในการปฏิบัติภารกิจของ คอป. และ
เน้นหลักการในการตรวจสอบค้นหาความจริงที่ว่ามี “ความจริงที่มากกว่าหนึ่ง หรือ truths” แทนที่จะเป็น
ความจริงหนึ่งเดียว truth” โดยเห็นว่าแต่ละคน แต่ละฝ่ายย่อมมีชุดความจริงของตนเอง คณะอนุกรรมการจึงมี
จุดมุ่งหมายเพื่อจะสร้างความจริง (establish the truth) ร่วมกันของฝ่ายต่างๆ โดยอาศัยกระบวนการและวิธีการ
ที่กาหนด บนพื้นฐานของการเป็นพื้นที่สาหรับการแสดง 'มุมมอง' หรือ 'ความจริง” ของทุกฝ่าย เพื่อประมวล
เข้าด้วยกันโดยอาศัยข้อเท็จจริ งและพยานหลั กฐานทางวิทยาศาสตร์และการพิจารณาอย่างเป็นภาวะวิสั ย
โดยวัตถุประสงค์ของการค้นหาความจริงเพื่อที่จะตอบคาถามพื้นฐานว่าเกิดเหตุการณ์อะไร (what happen)
เกิดขึ้นอย่างไร (how it happened) เหตุใดจึงเกิดขึ้น (why it happened) และเหตุการณ์ส่งผลกระทบอย่างไร
(what impact) ด้วยตระหนักว่าความเข้าใจต่อคาถามพื้นฐานข้างต้นจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคมสามารถ
กาหนดกรอบการดาเนินการอันจะเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างความยุติธรรมและความปรองดองในสังคมต่อไป
๒.๑.๓ กรอบแนวคิดการดาเนินการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความ
จริง
การตรวจสอบค้นหาความจริงของ คอป. เป็นการตรวจสอบความจริงว่า เหตุการณ์
ความรุนแรงเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุใด ในสภาพการณ์เช่นไร มีใครบ้างที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ และมีเหตุผลในการเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่ และจะสามารถป้องกันไม่ให้เหตุการณ์
เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือไม่ โดยวิธีใด การตรวจสอบความจริงของคอป. บางส่วน อาจเป็นไป
ทานองเดียวกับการตรวจสอบเพื่อดาเนินคดีของพนักงานสอบสวนก็ได้ แต่ก็ไม่จาเป็นต้องเป็นเช่นนั้น
เสมอไป โดยพนักงานสอบสวนมุ่งที่จะหาตัวผู้กระทาผิดมาดาเนินคดีอาญาและหาพยานหลักฐาน
เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหา ขณะที่การตรวจสอบและค้นหาความจริงโดยคอป. มุ่งทา
ความเข้าใจความเป็นมาของความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เป็นต้นมา
อั น น าไปสู่ ค วามรุ น แรงในช่ ว งเดื อ นเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ และการตรวจสอบเหตุ ก ารณ์
๖๕

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

๔๖
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ละเหตุการณ์ ในช่วงสองเดือนดังกล่าว เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของเหตุการณ์
ความรุนแรงทางการเมือง การปฏิบัติภารกิจตรวจสอบและค้นหาความจริง คอป. มีกรอบแนวคิ ด
การดาเนินการดังต่อไปนี้๖๖
๑. การตรวจสอบและค้น หาความจริงโดย คอป. มีวัตถุประสงค์ห ลั กในการเปิดเผย
ความจริงของเหตุการณ์ให้สาธารณะชนได้รับทราบและเกิดความเข้าใจร่วมกันของคนในสังคมไทย
เพื่อช่วยป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงซ้าอีกในอนาคต อันมิได้มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
และค้นหาความจริงเพื่อหาตัวผู้กระทาผิดมาดาเนินคดีฟ้องร้องต่อศาล
๒. ยึดหลักสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย รวมทั้งนิติรัฐ และความปรองดองแห่งชาติ เช่น
รัฐมีหน้าที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน เคารพสิทธิส่วนบุคคลและรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสั งคม สิ ทธิในการชุมนุ มโดยสงบสั นติและโดยปราศจากอาวุธ มีเพียงใด ขั้นตอนในการสลาย
การชุมนุมตามมาตรฐานสากลได้รับการปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่รัฐเพียงใด เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธโดยยึดหลัก
ป้องกันตามสมควรแก่เหตุหรือไม่ ฯลฯ
๓. ให้โอกาสผู้ที่ถูกกล่าวหาในประเด็นต่างๆ ได้ชี้แจง
๔. ประมวลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยานหลักฐาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์
๕. เจาะลึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นที่ตรวจสอบ ประกอบกับการรวบรวม
ข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย
๖. ฟังความจากทุกฝ่ าย คู่กรณี คนกลาง ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ทราบและพิสูจน์ หรือสามารถยืนยันได้ถึงความจริงของเหตุการณ์ความรุนแรง
ที่เกิดขึ้น
๗. รักษาความลับของแหล่งข้อมูล พยานหลักฐาน
๘. ตั้งข้อสันนิ ษฐานความเป็นไปได้ต่างๆ ของเหตุการณ์แล้ วตัดออกแต่ละประเด็นที่
เป็นไปได้น้อย เจาะลึกประเด็นที่เป็นไปได้มากที่สุด พิจารณาข้อมูลที่สอดคล้องกันและขัดแย้งกัน
๙. ตรวจสอบจากการกระทาของบุคคลไปสู่การกระทาขององค์กร
๑๐. ตรวจสอบเหตุการณ์และลักษณะเฉพาะเพื่อเข้าใจลักษณะทั่วไปและภาพรวมของ
เหตุการณ์
๒.๑.๔ วิธีการดาเงินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง
๑. คอป. โดย คณะอนุ ก รรมการฯ มี ภ ารกิ จ ในการตรวจสอบค้ น หาความจริ ง จาก
เหตุการณ์อันซับซ้อนหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีรายละเอียดข้อเท็จจริง หลักฐาน และข้อมูล
สารสนเทศมากมายที่เกี่ย วข้องกับ เหตุการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ด้ว ยเหตุนี้
จึ งได้มีก ารแต่งตั้ งคณะอนุ กรรมการตรวจสอบและค้น หาความจริง เฉพาะกรณี จานวน ๕ คณะ
ตามค าสั่ ง คอป. ที่ ๗/๒๕๕๓ โดยคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและค้ น หาความจริ ง และ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกรณี ดาเนินการดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบและค้น หาความจริง เหตุก ารณ์ค วามไม่ส งบและความรุน แรง
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา และเหตุการณ์ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ จากเอกสารและข่าวสารต่างๆ
๖๖

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

๔๗
๑.๒ เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐ เหยื่อของความรุนแรงและผู้ได้รับผลกระทบ บุคคล
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศมาให้ข้อเท็จจริง
เอกสาร วัตถุพยาน ข้อมูล หรือเสนอข้อคิดเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิง
ลึกบุคคลต่างๆและการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๑.๓ จัดทาร่างรายงานการตรวจสอบและค้นหาความจริงของเหตุการณ์แต่ละกรณี
และรายงานภาพรวมของเหตุการณ์ความรุนแรง
โครงสร้างของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง
คณะอนุกรรมการเฉพาะ
เหตุการณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบและค้นหาความจริง
กรณีชุดต่างๆ ๕ คณะ
ภาพรวมของเหตุการณ์ความขัดแย้ง โดยลาดับเหตุการณ์และสรุป
ข้ อ มู ล การเสี ย ชี วิ ต สู ญ หาย การบาดเจ็ บ ผู้ ที่ ต กเป็ น ผู้ ต้ อ งหา
คณะที่ ๑
ถูกจับกุมดาเนินคดี จานวน และลักษณะของความรุนแรง ตลอดจน
ความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นของทุกฝ่าย
๑. การเสียชีวิต ๖ ศพที่วัดปทุมวนาราม
๒. เหตุการณ์ปะทะเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
คณะที่ ๒
๓. เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (ถนน
วิภาวดี)
๔. เหตุการณ์ที่สถานีดาวเทียมไทยคม
๑. เหตุการณ์กรณีการเสียชีวิตของผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (ชาวญี่ปุ่น
และอิตาลี)
คณะที่ ๓
๒. เหตุก ารณ์ก รณี ก ารเสี ย ชี วิต ของ พล.ต.ขัต ติ ยะ สวัส ดิ ผ ล
(เสธ. แดง)
๑. เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณบ่อนไก่ - สีลม
๒. เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง - ซอยรางน้า
คณะที่ ๔
ถนนราชปรารภ
๓. เหตุการณ์การเผาอาคารสถานที่ในกรุงเทพฯ
๑. การเผาอาคารสถานที่ราชการในต่างจังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี
คณะที่ ๕
๒. การชุมนุมคู่ขนานในต่างจังหวัด

๔๘
๒. กระบวนการตรวจสอบและค้นหาความจริงของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ค้น หาความจริ งและคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและค้ นหาความจริง เฉพาะกรณี ประกอบด้ว ย
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึก การเชิญบุคคลเข้ามาให้ข้อมูล
หรือส่งมอบข้อมูลพยานหลักฐาน การประชุ มตรวจสอบข้อเท็จจริง (Inquire Hearing) การประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group Meeting) การค้นหาข้อเท็จจริง ข้อมูล และพยานหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ การสัมภาษณ์หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ข้อมูล การสารวจและบันทึกคาบอกเล่ า
(Statement Taking) การตรวจสอบข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่างๆ จากบุคคล หน่วยงานราชการ
องค์กรเอกชน ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ
๒.๑ การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลไว้เป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มผู้ชุมนุม
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นปช.”) ๒) รัฐบาล
ศอฉ. หรือหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านพิสูจน์พยานหลักฐานและนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ๓) บุคลากรทางการแพทย์ ๔) ผู้สื่อข่าวหรือช่างภาพทั้งไทยและต่างประเทศ ๕) ตารวจ
รวมทั้งหน่ วยงานด้านการสื บสวน สอบสวนเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ ๖) เหยื่อของความรุนแรง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มสันติวิธี ประชาชนผู้เกี่ยวกับในเหตุการณ์ ชาว
ชุมชนเป็นต้น
๒.๒ การสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึก การเชิญบุคคลเข้ามาให้ข้อมูล และ/หรือ ส่งมอบ
พยานหลักฐาน และการลงพื้นที่สัมภาษณ์บุคคล โดย คอป. ได้ดาเนินการสัมภาษณ์บุคคล กลุ่มบุคคล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรือเป็นพยานในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บ และญาติของ
ผู้เสียชีวิต เจ้ าหน้าที่รัฐที่ดูแลด้านความปลอดภัย ความมั่นคง การข่าว ตารวจและทหารที่ปฏิบัติ
หน้าที่ระหว่างเกิดเหตุการณ์ ผู้สื่อข่าวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ
หน่ว ยกู้ชีพ ผู้ชุมนุม ผู้ สังเกตการณ์ชุมนุม กลุ่มประชาสั งคม กลุ่มรณรงค์ด้านสันติภาพ ตลอดจน
พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุในคดีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรง
ทางการเมือง โดย คอป. สัมภาษณ์หรือเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลจานวนทั้งสิ้นกว่า ๔๕๐ คน ในจานวน
นี้มีผู้ที่เป็นตัวแทนหน่วยงานรัฐเข้าให้ข้อมูลกับ คอป. จานวนทั้งสิ้น ๑๖๐ หน่วยงาน
๒.๓ การประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง (Inquire Hearing) โดยคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและค้นหาความจริง เป็นการประชุมซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่า ยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บาดเจ็บ
ญาติของผู้เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ชุมนุม หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐทั้งระดับนโยบาย บังคับ
บัญชาและปฏิบัติการ หน่วยแพทย์ หน่วยกู้ภัย ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ และสื่อมวลชนมาประชุมร่วมกัน
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทตี่ นเกี่ยวข้อง โดยคณะอนุกรรมการได้จัดประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง
จานวน ๑๒ ครั้งในกรณีเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์ภาพรวมของความขัดแย้ง
๒) กรณีสถานีดาวเทียมไทยคม
๓) กรณีการปะทะเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
๔) กรณี การเสี ยชี วิ ตของช่ างภาพชาวญี่ ปุ่ นในเหตุ การณ์ ปะทะเมื่ อวั นที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๕๓
๕) กรณีความรุนแรงบริเวณอนุสรณ์สถาน ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓

๔๙
๖) กรณีความรุนแรงบริเวณบ่อนไก่ - สีลม ช่วงวันที่ ๒๒ เมษายน– วันที่ ๑๙
พฤษภาคม
๗) กรณีการเสีย ชีวิตของพลตรีขัตติยะ สวัส ดิผ ล เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม
๒๕๕๓
๘) กรณีความรุนแรงบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง-รางน้า ถนนราชปรารภในช่วง
วันที่ ๑๓– ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๙) กรณีการเสียชีวิต ๖ ศพที่วัดปทุมวนาราม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๑๐) กรณี ก ารเสี ย ชี วิ ต ของช่ า งภาพชาวอิ ต าลี ในเหตุ ก ารณ์ วั น ที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๓
๑๑) กรณี ก ารเผาสถานที่ ต่ า งๆในกรุ ง เทพมหานครและสถานที่ ร าชการ
ในต่างจังหวัด
๑๒) กรณีการชุมนุมคู่ขนานในต่างจังหวัด
๒.๔ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Meeting) จานวน ๗ เรื่อง โดยเชิญ
นักวิชาการ ผู้เชียวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม ในประเด็นต่างๆ
ดังนี้
๑) สาเหตุและปมเงื่อนของความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรง
๒) ทหารนอกแถวและปัญหาอาวุธใต้ดิน อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ผู้ที่ คอป.
เ ชิ ญ ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล แ ล ะ ไ ม่ มี ผู้ ใ ด ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ร่ ว ม พู ด คุ ย กั น เ ป็ น ก ลุ่ ม
ดังนั้นจึงต้องพูดคุยหรือสัมภาษณ์เป็นการเฉพาะราย โดยอนุกรรมการได้พูดคุ ยและสัมภาษณ์บุคคล
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์และนักวิชาการในเรื่องดังกล่าว
๓) เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธจากมุมมองด้านกฎหมาย
และด้านสิทธิมนุษยชน
๔) การจัดการการชุมชน: การป้องกันการใช้ความรุนแรง การควบคุมฝูงชน
อย่างมีประสิทธิภาพ กฎในการใช้กาลัง
๕) การคุ้มครองสื่อมวลชน และบทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมสันติวิธี หรือ
ความรุนแรง และแนวทางแก้ไขในอนาคต
๖) การคุ้มครองบุคคลกรด้านสาธารณสุขและหน่วยกู้ชีพ และบทบาทในการ
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างเกิดความขัดแย้งที่มีการใช้ความรุนแรง
๗) บทบาทของภาคประชาสั งคมและกลุ่มต่างๆ ในการช่วยบรรเทาและลด
ความรุนแรง
๒.๕ การตรวจสอบและค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ มู ล และพยานหลั ก ฐานทางนิ ติ
วิทยาศาสตร์ (Forensic Science)
๑) การตรวจสอบและค้นหาความจริงโดย คอป. เน้นความสาคัญของหลัก
วิชาการและการแสวงหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ โดย คอป. ได้รับความช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการจากผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ คือ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์จานวน ๔
คน โดยมี ผู้ เ ชี่ ย วชาญนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นการสอบสวนอาชญากรรม ๑ คน ผู้ เ ชี่ ย วชาญนิ ติ
วิทยาศาสตร์ด้านภาพ (Visual Imagery Forensic) ๑ คน มาปฏิบัติงานระหว่างปี ๒๕๕๔ ถึงเดือน

๕๐
กรกฎาคม ๒๕๕๕ และมีผู้เชี่ยวชาญนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืน (Ballistic Forensic) ๒
คน มาปฏิบัติงานระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญสามารถ
เข้าถึงข้อมูล ที่อยู่ ในความครอบครองของหน่วยราชการและบุคคลต่างๆได้ อย่างจากัด รวมทั้งไม่
สามารถสาเนารายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุของสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ สานักงานตารวจ
แห่งชาติได้ อีกทั้งเอกสารที่ได้จากหน่วยราชการส่วนใหญ่ไม่มีภาพถ่ายหรือภาพไม่ชัด นอกจากนี้ยัง
ข้อจากัดด้านภาษาและการแปลด้วยเนื่องจากต้องแปลเอกสารซึ่งใช้ภาษาเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์
และมีเอกสารจานวนมากในเวลาที่จากัด อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการณ์เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบค้นหาความจริงให้แก่เจ้าหน้าที่และอนุกรรมการ
คอป. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานด้วยตนเองด้วย แต่ก็มี
ข้อจากัดเนื่องจากเป็นเวลานานหลังจากเกิดเหตการณ์ และขาดอุปกรณ์ที่เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญจึง
สามารถเพียงเก็บหลักฐานและข้อมูลบางประการเพื่อนากลั บไปตรวจสอบต่อไปที่ห้องปฏิบัติการ
(LAB) ในต่างประเทศ เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมมีสถานที่
เกิดเหตุที่กว้างมาก ประกอบกับข้อมูลและเวลาที่มีอยู่อย่างจากัด ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศจึง
สามารถตรวจสอบได้เพียงบางกรณีเท่านั้น โดยผู้เชี่ยวชาญนิติวิทยาศาสตร์ด้านภาพได้ดาเนินการ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีเหตุการณ์ปะทะในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ การเสียชีวิตของช่างภาพชาว
ญี่ปุ่น และเหตุการณ์กรณีมีผู้เสียชีวิต ๖ คนในวัดปทุมวนราม ส่วนผู้เชี่ยวชาญนิติวิทยาศาสตร์ด้าน
อาวุธและกระสุนปืนได้ดาเนินการตรวจสอบเฉพาะกรณีเหตุการณ์เสียชีวิตของช่างภาพชาวญี่ปุ่นและ
นายวสันต์ ภู่ทอง จากเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน การเสียชีวิตของพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ช่างภาพ
ชาวอิตาลี เหตุการณ์บนถนนราชปรารภ และเหตุการณ์บนถนนราชดาริเท่านั้น
๒) นอกจากการช่ ว ยเหลื อ จากผู้ เ ชี่ ย วชาญจากต่ า งประเทศแล้ ว คอป .
ยังปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญในประเทศ ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการชันสูตรพลิกศพ การตรวจสถานที่
เกิดเหตุ และผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืน เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับรายงานการชันสูตรพลิกศพ และเพื่อ
การระบุประเภทอาวุธและเครื่องกระสุนด้วย
๓) การชั น สู ต รศพผู้ เ สี ย ชี วิ ต นั้ น มี ก ารด าเนิ น การโดยแพทย์ นิ ติ เ วชของ
โรงพยาบาลต่างๆภายหลังจากการเกิดการเสียชีวิตแล้วส่งรายงานการตรวจศพให้พนักงานสอบสวน
ข้อมูลที่ คอป.ได้รับจึงเป็นเพียงสาเนารายงานการตรวจศพในบางรายเท่านั้นดังนั้นด้วยข้อมูลที่จากัด
ผู้เชียวชาญของ คอป. จึงสามารถให้ความเห็นได้เพียงบางส่วน คอป. ได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับการชันสูตร
ศพหลายครั้งไปยังหลายหน่วยงาน ทั้งโรงพยาบาลและหน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่แรก
แต่ไม่ได้รั บความร่ ว มมือเท่าที่ควร เนื่ องจากเจ้าพนักงานเห็ นว่าเป็นความลั บในส านวนสอบสวน
คอป. ได้รับรายงานการชันสูตรศพเพียง ๖๑ คน โดยมีภาพถ่ายการผ่าศพเพียงบางรายเท่านั้น คอป.
ได้ รั บ สรุ ป รายงานการสอบสวนของเจ้ าหน้ า ที่ ต ารวจในคดี ผู้ เ สี ย ชี วิต จ านวน ๕๐ คน จากกรณี
การเสียชีวิตทั้งสิ้น ๙๒ คน ข้อมูลในรายงานสืบสวนสอบสวนที่ได้รับยังมีข้อจากัด เช่น ภาพถ่ายเป็น
เอกสารสาเนาสีขาวดาซึ่งไม่ชัดและไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดในภาพได้ ไม่มีภาพถ่ายของ
ชิ้นส่วนกระสุนหรือเศษโลหะที่พบในศพผู้เสียชีวิต ในหลายกรณีไม่มีรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
และรายงานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ คอป. ยังได้รับรายงานการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุทั้งหมดจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และเอกสารรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
บางส่วนจากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สานักงานตารวจแห่งชาติ อย่างไรก็ตามมิได้มีการตรวจสถานที่
เกิดเหตุโดยหน่วยงานทั้งสองครบทุกรณีการเสียชีวิต

๕๑
๒.๖ การบันทึกคาบอกเล่า (Statement Taking) โดย คอป. ได้บันทึกคาบอกเล่าของ
ผู้ตกเป็นเหยื่อและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศไทยระหว่าง
เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ ด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม (Interview) ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ได้แก่ ญาติผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ที่ถูกดาเนินคดี ผู้ที่ทรัพย์สินเสี ยหาย ผู้ประกอบการใน
พื้น ที่ ที่ มี การชุ มนุ ม เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในสถานที่ ชุ มนุ ม และอื่ นๆ โดยบั นทึ กคาบอกเล่ าจาก
ผู้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่อยู่ทั่วประเทศจานวน ๑,๖๔๓ คน ซี่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหา
ความจริงได้นาข้อมูลบันทึกคาบอกเล่าบางส่วนมาประกอบในการตรวจสอบและค้นหาความจริงของ
เหตุการณ์ด้วย
๒.๗ การศึกษาข้อมูลเอกสารที่ได้รับจากทั้งภาครัฐ เอกชน บุคคล ตลอดจนข้อมูล
สารสนเทศที่เผยแพร่ ตามสื่อต่างๆ ภาพถ่าย คลิ ปวีดิโอ รายงานข่าว บทความ และสิ่ งพิมพ์อื่นๆ
เกี่ยวกับเหตุการณ์
๒.๑.๕ ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบและค้นหาความจริง
แม้ ว่ า คอป. จะมี อ านาจหน้ า ที่ โ ดยตรงเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบค้ น หาความจริ ง
ทั้งการสัมภาษณ์ บุคคล การเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูล การขอข้อมูล เอกสาร พยานหลักฐาน เป็นต้น
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ คอป. ต้องประสบกับความอุปสรรคหลายประการเช่น
๑. การดาเนินงานของ คอป. เป็นไปในลักษณะการขอความร่วมมือ เนื่องจาก คอป. ไม่มี
อานาจตามกฎหมายในการออกหมายเรียกพยานบุคคล เอกสารหลักฐาน บุคคลหรือผู้แทนหน่วยงาน
ใดมาให้ข้อมูล การให้ข้อมูล ส่งมอบเอกสาร พยานหลักฐานตามที่ คอป. ร้องขอจึง ขึ้นอยู่กับการให้
ความร่วมมือโดยสมัครใจของบุคคล เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ หรือเอกชนนั้นเอง การเข้าถึงข้อมูล
ทั้งของรัฐและเอกชนจึงมีอุปสรรคทาให้ไม่ ได้รับข้อมูล ได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือมีความ
ลังเล ล่าช้า อีกทั้งบางหน่วยงานยังให้เหตุผลว่าข้อมูลบางส่วนเป็นความลับของทางราชการ เป็น
ความลับในสานวนสอบสวน นอกจากนี้การตรวจสอบค้นหาความจริงของ คอป. ดาเนินไปพร้อมหรือ
คู่ขนานกับการสืบสวนสอบสวนคดีของเจ้ าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการร์หลายคนจึงไม่สามารถ
เปิดเผยหรือมอบพยานหลักฐานแก่คอป.ได้เนื่องจากเห็นว่าเป็นข้อมูลหรือพยานหลักฐานสาคัญที่ต้อง
เก็บไว้เป็นความลับเพื่อใช้ในการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีในศาล จึงมีความลังเลที่จะเปิดเผยหรือให้ข้อมูล
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ คอป. ได้ขอความร่วมมือไปยังบุคคลและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งการขอความร่วมมือโดยวาจา และการขอความร่วมโดยมีหนังสือ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
ต้องใช้เวลามากกว่าจะได้ข้อมูล เอกสาร หรือพยานหลักฐาน หรือไม่ได้รับความร่วมมือ โดย คอป. ยัง
ไม่ได้รับข้อมูลทั้งหมดตามที่ได้ขอไป
๒. เป็ น เวลาร่ ว ม ๑ ปี ข องปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในการตรวจสอบและค้ น หาความจริ ง
โดยที่ คอป. ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจากหน่วยงานราชการ และบุคคลต่างๆเนื่องจากปัญหา
การแบ่งฝักฝ่ายทางการเมืองที่เกิดขึ้น ทาให้มีข้อกังวลเกี่ยวกับที่มาของ คอป. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐบาลที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายหนึ่งของความขัดแย้งในระยะแรก คอป. จึงไม่ได้รับความไว้วางใจจากคู่
ขัดแย้งอีกฝ่าย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชุมนุมหรือนปช.บางคน ประกอบกับบรรยากาศทั่วไปความขัดแย้ง
ยังดารงอยู่ และขาดความเชื่อใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมุมมองของกลุ่ มหรือพรรค
การเมืองและกลุ่มผู้ที่สนับสนุน นปช. การสัมภาษณ์พยานบุคคลจึงทาได้อย่างจากัด อย่างไรก็ตาม

๕๒
หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ สถานการณ์ได้คลี่คลายลงระดับหนึ่ง ประกอบ
กับการดาเนินงานที่ผ่านมาของ คอป. ได้รับความเชื่อมั่ นและไว้วางใจจากสังคม ในความเป็นอิสระ
และเป็นกลาง ในระยะหลังนี้ คอป. จึงได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆมากขึ้น
๓. การขาดการคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลหรือองค์กรที่ให้ข้อมูล เนื่องจาก คอป.
ไม่มีอานาจตามกฎหมายเกี่ยวกับการสั่งการหรือจัดให้มีการคุ้มครองพยาน ส่ งผลให้ผู้เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์บางคนและหน่วยงานบางแห่งไม่ประสงค์ที่จะบอกเล่าเรื่องราว ให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือมอบ
วัตถุพยานไว้ให้กับ คอป.
๔. การบริหารจัดการกับความคาดหวังของผู้ที่สูญเสียหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก
คอป. ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการให้ก ารเยียวยาแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรง เพียงแต่สามารถให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องว่า คอป. เห็นสมควรที่จะ
ดาเนินการอย่างไรต่อไปในส่วนที่เกี่ยวกับการเยียวยา ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยนั้นๆ เท่านั้น
๕. พยานหลักฐานจานวนมากสู ญหายหรือถูกทาลาย คอป. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ โดยพบว่าในหลายกรณีที่หน่วยงานสืบสวนสอบสวนของรัฐ มิได้ดาเนินการ
ตรวจสอบสถานที เ กิ ด เหตุ หรื อ ไม่ ส ามารถก าหนดให้ ส ถานที่ เ กิ ด เหตุ เ ป็ น เขตหวงห้ า ม
เพื่อดาเนินการปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมไว้ได้ เพื่อให้สามารถตรวจสถานที่เกิด
เหตุและรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้องแม่นยา มีการทาความสะอาดก่อนที่จะมี
การตรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หลักฐานสาคัญจึงสูญหายถูกทาให้เสียหาย หรือถูก
ทาลายไปจานวนมาก คอป. ยังพบว่าหลายกรณีมิไ ด้มีการตรวจสถานที่เกิดเหตุทันทีภายหลังจากเกิด
เหตุการณ์ หรื อมิได้มีการตรวจสถานที่เกิดเหตุเลย ทั้งการตรวจสถานที่เกิดเหตุห ลายกรณีก็ไ ม่
ละเอียดหรือรอบด้านเท่าที่ควร ซึ่งนอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบค้นหาความจริงของ
คอป.แล้ว ยังอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะเหยื่อและผู้ได้รับผลกระทบ ในการเข้าถึง
ความยุติธรรมอีกด้วย
๖. ภาพถ่ายและภาพบันทึกวีดิโอที่ใช้ในรายงานบางส่วนเป็นภาพที่ได้รับการเผยแพร่
โดยทั่วไปตามสื่อต่างๆ โดยไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพได้ แม้ คอป. ได้ทางานร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญนิติวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ภาพ แต่พบว่าภาพโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุที่มาหรือ
วันที่ได้มีการถ่ายภาพไว้ได้ จึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ประกอบกับเหตุการณ์และข้อมูลแวดล้อมอื่นๆ
เพื่อระบุว่าเป็นภาพจากเหตุการณ์ใด แต่อย่างไรก็ดี ด้วยภาพที่มีอยู่เป็นจานวนมากและเผยแพร่อยู่
ทั่วไป คอป. จึงไม่สามารถตรวจสอบและระบุข้อมูลของภาพได้ทั้งหมด โดยเฉพาะภาพทีเผยแพร่อยู่ใน
อินเตอร์เน็ต
๗. จากข้อจากัดและอุปสรรคต่างในการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน ข้อมูลหลาย
ส่วนที่ คอป. ได้รับจากบางหน่วยงานหรือบางคน จึงเป็นข้อมูลฝ่ายเดียวหรือต่างมุมกันโดยที่ยั งไม่
สามารถหาข้อสรุปได้ ด้วยเหตุนี้ ในประเด็นใดที่ยังไม่มีเป็นที่ยุติ คอป. จะเสนอให้เห็นข้อมูลที่ยัง
ขัดแย้งกันไว้เพื่อประกอบกับข้อค้นจากการตรวจสอบของ คอป.

๕๓
๒.๒ ลาดับเหตุการณ์และสถานการณ์ทางการเมืองหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และช่วงปี ๒๕๕๓
๒.๒.๑ บริบททางการเมืองก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นผลจากกระแส
การปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๓๕ และวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๓๗ รัฐสภาในสมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ เพื่อดาเนินการ
จัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีสมาชิก ส.ส.ร. จานวน ๙๙ คน โดย ๗๖ คนมาจากการเลือกตั้งจากแต่
ละจังหวัด และอีก ๒๓ คนแต่งตั้งมาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ มีนายอุทัย พิมพ์ใจชน เป็น
ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ดาเนินการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นทั้ง
ฉบับ ส่งมอบให้ประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ ประกาศบังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าฉบั บ แรกของประเทศไทยจึ ง เรี ย กกั น ว่ า “รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ
ประชาชน”
๒.๒.๒ บริบททางการเมืองระหว่างใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คือการปฏิรูป
การเมื อ งโดยมี เ ป้ า หมายที่ ส าคั ญ คื อ การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและการตรวจสอบอานาจรัฐเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่ง ใส
ในระบอบการเมือง โดยให้มีสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและมาจากการเลือกตั้ง มีองค์กร
อิ ส ระและองค์ ก รอื่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ และที่ ส าคั ญ คื อ การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งทางการเมื อ งให้ มี
เสถี ย รภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ฝ่ า ยบริ ห ารหรื อ รั ฐ บาลโดยก าหนดให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อที่เสนอโดยพรรค
การเมือง ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ พรรคไทยรักไทยนาโดย พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร ชนะการเลือกตั้งและได้จัดตั้งรัฐบาล และมีการยุบรวมเอาพรรคการเมืองที่มีขนาดเล็กกว่า อาทิ
พรรคความหวังใหม่ พรรคเสรีธรรม เข้ามาร่วมด้วย ทาให้พรรคไทยรักไทยมีเสียงในสภาผู้แทนราษฎร
๒๙๔ เสียง ต่อมาภายหลังมีการยุบรวมพรรคชาติพัฒนาเข้ามารวมด้วยอีกทาให้พรรคไทยรักไทยมี ส.ส.
๓๑๙ คน เมื่ อ ไปร่ ว มกั บ พรรคชาติ ไ ทย ๒๔ คน และพรรคความหวั ง ใหม่ ที่ เ หลื อ อี ก ๑ คน
ทาให้ฝ่ายรัฐบาลมีเสียงในสภาผู้แทนฯมากถึง ๓๔๔ เสียง ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นฝ่ายค้าน
มี เ พี ย ง ๑๒๘ เสี ย งเท่ า นั้ น การบริ ห ารประเทศโดยรั ฐ บาลพรรคไทยรั ก ไทยถู ก กล่ า วหาว่ า เป็ น
“เผด็ จ การรั ฐ สภา” หรื อ “เผด็ จ การเสี ยงข้ างมาก” ใช้เ สี ยงข้างมากแบบเบ็ดเสร็ จโดยไม่เคารพ
เสียงข้างน้อย
เหตุการณ์ทางการเมืองที่สาคัญตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จนถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยเฉพาะ
ในช่วงของรัฐบาลไทยรักไทยนั้น รัฐบาลถูกกล่าวหาว่ าละเมิดหลักการประชาธิปไตย หลักนิติธรรม
คุ ณ ธรรมและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ใช้ อ านาจแสวงหาผลประโยชน์ ท างการเมื อ งและธุ ร กิ จ แต่ ร ะบบ

๕๔
ตรวจสอบกลับอ่อนแอและขาดประสิทธิภาพและถูกกล่าวหาว่าถูกแทรกแซงโดยฝ่ายบริหาร จนทาให้
ผู้นากองทัพทารัฐประหารในปี ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นการใช้อานาจนอกระบบในการแก้ปัญหาและเป็นการ
ละเมิดหลักประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง แทนที่จะเป็นการแก้ปัญหาทางการเมือง การรัฐประหารกลับ
กลายเป็นเงื่อนไขที่ทาให้ความขัดแย้งทางการเมืองขยายตัว มีความซับซ้อนและเป็นบาดแผลทาง
การเมืองที่ร้าวลึกมาจนถึงปัจจุบัน
ยิ่งไปกว่านั้น อานาจตุลาการซึ่งควรต้องมีบทบาทและหน้าที่ในการผดุงไว้ซึ่งหลักนิติ
ธรรม กลับไม่สามารถทาหน้าที่ในการยุติความขัดแย้งทางการเมืองได้ และยังถูกวิพากษ์วิจารณ์
ว่าเป็นผู้ละเมิดหลักนิติธรรมเสียเอง กรณีจึงกลายเป็นปัญหารากเหง้าและปมปัญหาของความขัดแย้ง
ในระยะต่อมานั่นคือปัญหาอันเกิดจากคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี ๒๕๔๔ ในคดีที่ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๒๙๕ หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “คดีซุกหุ้น” ที่ศาลรัฐธรรมนูญมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักแห่งกฎหมาย กล่าวคือ แม้ศาลรัฐธรรมนูญในขณะนั้นจักได้วินิจฉัยในประเด็น “เงื่อนไขให้อานาจ
ดาเนินคดี” (Prerequisite for Prosecution) ซึ่งเป็น “เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาก่อน” (Prerequisite)
ไว้ถูกต้องแล้ว โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวน ๑๑ คนเห็นว่าคดีอยู่ในอานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ส่วนตุลาการอีก ๔ คนเห็นว่าคดีดังกล่าวไม่อยู่ในอานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยก็ตาม แต่ใน
ชั้นพิจารณาชี้ขาดในเนื้อหาของคดีนั้น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวน ๗ คน ได้วินิจฉัยว่า พ.ต.ท.
ทักษิณ ชิน วัตร ได้ทาผิดในคดีซุกหุ้ น จริง ส่ วนตุล าการศาลรัฐ ธรรมนูญจานวน ๖ คน วินิจ ฉัยว่า
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้กระทาผิดในข้อกล่าวหา แต่ที่น่าประหลาดก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จานวนอีก ๒ คนที่เคยลงมติว่าคดีไม่อยู่ในอานาจของศาลรัฐ ธรรมนูญไม่ได้ล งไปวินิจฉัยชี้ขาดใน
เนื้อหาของคดีแต่อย่างใด ซึ่งขัดต่อหลักการวินิจฉัยคดีที่ตุลาการจะงดเว้นที่จ ะวินิจฉัยไม่ได้เว้นแต่จะ
ได้แถลงถอนตัวเสียตั้งแต่แรก เท่านั้นไม่พอศาลรัฐธรรมนูญเองยังได้นาเอาคะแนนเสียง ๒ เสียงหลังนี้
ไปรวมคะแนนเสียงจานวน ๖ เสียงที่วินิจฉัยว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้กระทาผิดในข้อกล่าวหา
ว่า “ซุกหุ้น” นับรวมเป็น ๘ เสียง แล้วสรุปเป็นคาวิ นิจฉัยชี้ขาดยกฟ้อง ด้วยคะแนนเสียง ๘ ต่อ ๗
เสียง การปฏิบัติของศาลรัฐธรรมนูญในคดีดังกล่าว นี้จึงมีความไม่ชอบมาพากลและยากที่ประชาชน
ทั่วไปจะเข้าใจได้ ทั้งบรรยากาศของบ้านเมืองในขณะนั้นดูจะไม่เอื้อต่อการที่จะทาความเข้าใจในหลัก
กฎหมายอันถูกต้องด้วย เพราะกระแสสังคมในบ้านเมืองในระหว่างการดาเนิน “คดีซุกหุ้น” เป็นไปใน
ทิศทางที่มีการคาดหวังในตัวบุคคลอย่างรุนแรงมากจนทาให้ศาลรัฐธรรมนูญเกิดหวั่นไหวในการทา
หน้าที่เลยทีเดียว ดังจะเห็นได้จาก
(๑) คากล่าวของนายอนันต์ เกตวงศ์ ที่ได้กล่าวไว้ในคาวินิจฉัยส่วนตน (ในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๗ ก. วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๔) ซึ่งมีข้อความว่า
“ส าหรั บ ความกั ง วลใจที่ ป รากฏในสื่ อ มวลชนทั้ ง ไทยและต่ า งประเทศที่ ว่ า
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายในรัฐธรรมนูญใหม่ทิ้งปัญหาที่ต้องขบคิดอยู่ ๒ ประการคือ ถ้าผู้ถูก
ร้องไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปในรัฐบาลชุดแรกที่มีเสถียรภาพในประวัติศาสตร์ ประชาธิปไตย
ของไทยก็อาจจะสั่นคลอน แต่ถ้าตรงกันข้ามผู้ถูกร้องพ้นข้อกล่าวหาจากกฎเกณฑ์ที่แตกต่างจาก
ข้ อ วิ นิ จ ฉั ย เดิ ม มาตรการต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ก าจั ด การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในระยะยาวก็ จ ะไม่ มี
ประสิทธิภ าพนั้น ขอยืนยันว่า ความกังวลใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ไ ด้ เพราะศาลรัฐธรรมนูญได้
วินิจฉัยคาร้องตามมาตรา ๒๙๕ ไปแล้วเพียง ๘ เรื่องเท่านั้น และยังไม่มีข้อเท็จจริงในคาร้องใด
เหมือนกับกรณีของผู้ถูกร้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องทรัพย์สินที่เป็นหุ้น ส่วนกรณีของนาย ป.

๕๕
นั้นได้ยื่นแสดงรายการทรั พย์สินและหนี้สินฯ ที่เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารกับที่ดินทั้งของนาย ป.
เอง และของคู่สมรสมีจานวนน้อยกว่าที่ไม่ได้ยื่นและไม่มีกรณีเรื่องหุ้นเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงแตกต่าง
ในประเด็นเรื่องข้อเท็จจริงกับผู้ถูกร้องโดยชัดเจน”
(๒) ค าให้ สั ม ภาษณ์ ข องนายจุ ม พล ณ สงขลา อดี ต ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ต่ อ
สื่อมวลชน (บทสัมภาษณ์นายจุมพล ณ สงขลา อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
รายวัน ฉบับประจาวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗) ซึ่งมีข้อความว่า
“สาเหตุที่ผมตัดสินคดีแบบนี้ก็เพราะผมเห็นแล้วว่าประชาชนเขาพร้อมใจกันเท
คะแนนเสียงให้ไ ทยรั กไทย ๑๑ ล้ า นเสียง นี่คือเสียงสวรรค์ของประชาชนที่พร้ อมใจกัน เลือก
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ให้เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสิบกว่าคนจะมาไล่เขา
ลงจากตาแหน่งได้อย่างไร วันนั้น (วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๔) ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าทักษิณ
ผิดป่านนี้คุณรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้ น คุณเห็นพลังประชาชนที่มาให้กาลังใจ นายกฯ ทักษิณ วันที่มา
ชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญไหม ขนาดกล้าณรงค์ (นายกล้าณรงค์ จันทิก เลขาธิการ ป.ป.ช. ในขณะ
นั้ น ) ยั ง ต้ อ งหลบออกประตู ห ลั ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ถ้ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไล่ เ ขาออกป่ า นนี้ ศ าล
รัฐธรรมนูญถูกเผาไปตั้งแต่วันตัดสินคดี ไปแล้ว ที่ให้ พ.ต.ท. ทักษิณไม่มีความผิดเป็นเพราะได้
พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ไม่มีเรื่องผลประโยชน์หรือการล็อบบี้ใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะคาตัดสินของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่ อ วั น ที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ ถึ ง ๑๑ ล้ า นเสี ย งแสดงให้ เ ห็ น แล้ ว ว่ า
ประชาชนไม่สนใจข้อกล่าวหาของ ป.ป.ช. ไม่เ ช่นนั้นคงไม่เทคะแนนให้มากขนาดนี้ แต่ประชาชน
ลงมติกันแล้วว่าข้อกล่าวหามันไม่ร้ายแรง วันนั้นถามว่าถ้า พ.ต.ท. ทักษิณ ไม่เป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วจะเอาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรี........ ประชาธิปไตยคือต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ เมื่อทักษิณได้
เสียงส่วนใหญ่ แล้วตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ ๑๑ คน จะไปไล่เขา แบบนี้หรือคือประชาธิปไตย
ปัญหาสาคัญของคดีซุกหุ้นคือมาตรา ๒๙๕ ของรัฐธรรมนูญเขียนมาไม่ดีเอง ทาให้ พ.ต.ท. ทักษิณ
รอดมาได้ เมื่อกฎหมายเขียนไม่ดีก็เป็นการยกประโยชน์ให้จาเลย”
การที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๒ คน ไม่วินิจฉัยชี้ขาดในเนื้อหาของคดีก็ดี และการที่
ศาลรัฐธรรมนูญเองได้นาเอาคะแนนเสียง ๒ เสียงนี้เข้าไปบวกรวมกับคะแนนเสียง ๖ เสียงก็ดี เป็น
การปฏิบัติที่ผิดหลักกฎหมายโดยแท้ กล่าวคือ ทาให้เกิดความผิดพลาด ๒ ประการ คือ เป็นความ
ผิดพลาดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๒ คนที่ไม่วินิจฉัยชี้ขาดในเนื้อหาของคดีซึ่งเท่ากับเป็นการไม่ทา
หน้าที่ตุลาการของตน และยังเป็นความผิดพลาดของศาลรัฐธรรมนูญเองอีกด้วยที่ได้เอาคะแนนเสียง
๒ เสียงไปรวมกับคะแนนเสียง ๖ เสียงที่วินิจฉัยว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้กระทาความผิดตาม
ข้อ กล่ าวหา ทาให้ ผ ลของคดีดั งกล่ าวนี้เ ป็น ผลที่ มีค วามไม่ ช อบมาพากล เพราะรัฐ ธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐๓ บัญญัติเหตุแห่งการถอดถอนออกจากตาแหน่ง
ว่า “จงใจใช้อานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย” ผลของการปฏิบัติที่ผิดหลัก
กฎหมายของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๒ คน และศาลรัฐธรรมนูญโดยรวมดังกล่าวมานั้น จึงเป็นการ
บิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรม
ของประเทศไทย โดยที่ตั้งแต่ได้เกิดการบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมายขึ้นในคดีที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ตกเป็ นผู้ถูกกล่าวหาใน “คดีซุกหุ้น ” เมื่อปี ๒๕๔๔ นั้น รัฐ ยังละเลยและไม่ได้เข้าไปตรวจสอบถึง
รากเหง้าของความไม่ชอบมาพากลหรือความที่น่ากังขาของเรื่องนี้แต่อย่างใด๖๗
๖๗

รายงานสรุปผลการทางาน คอป. ในรอบ ๖ เดือน ครั้งที่ ๒

๕๖
ต่อมาในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) ในขณะนั้น ถูกตั้งข้อสังเกตในความไม่เป็นกลางและการเอื้อประโยชน์ให้แก่พรรคการเมือง
บางพรรค โดยภายหลังการเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย์ได้จานวนที่นั่ง ส.ส. ๙๖ คน พรรคชาติไทย
๒๕ คน และพรรคมหาชน ๒ คน ทาให้ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลาออก
จากการเป็นหัวหน้าพรรค หลังจากนั้นพรรคประชาธิปัตย์ได้เลือกนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ้นเป็น
หั ว หน้ าพรรคแทน ขณะที่พรรคไทยรั กไทยได้ใ ช้นโยบาย “ประชานิย ม” รอบสอง เพื่อ หาเสี ย ง
สนับสนุนจนผู้สมัครของพรรคได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ถึง ๓๗๗ คน จากจานวน ส.ส.ทั้งหมด ๕๐๐ คน
ด้วยคะแนนเสียงกว่า ๑๙ ล้านเสียงทั่วประเทศ ทาให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สามารถจัดตั้ งรัฐบาล
พรรคเดียวได้และก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกครั้งเป็นสมัยที่ ๒ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘
ต่อมาได้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ ภายในพรรคไทยรักไทย มีปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นต่างๆ โดยเฉพาะกรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดซีทีเ อ็กซ์ ๙๐๐๐ (CTX
9000) ในโครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ทาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องพ้นจาก
ตาแหน่งหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และเกิดการต่อต้านจากประชาชนจากเหตุ “ปมปัญหา” ต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้อานาจ “เผด็จการรัฐสภา” หรือกระแสข่าวด้านลบในการบริ หารราชการ
แผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล อาทิ คดีซุกหุ้น การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม การทุจริตหรือ
คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน การดาเนินการตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่มีผล
ท าให้ ใ นช่ ว งระยะเวลาเพี ย งสองเดื อ นมี ผู้ ต้ อ งสงสั ย ว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด ถู ก สั ง หาร โดยมี
พยานหลั กฐานว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ที่เรียกกันโดยทั่ว ไปว่า “ฆ่าตัดตอน” ไปกว่า
๒,๕๐๐ คน ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ความรุนแรงที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ในกรณี
กรณีกรือเซะ-ตากใบ และการบังคับให้ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนจานวนมากหายสาบสูญ
การแทรกแซงเสรี ภาพของสื่อมวลชน เป็นต้น มีผลทาให้ภ าคประชาชนและสื่ อมวลชนทั้งในและ
ต่างประเทศได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรอย่างกว้างขวาง
การปราบปรามยาเสพติดให้โ ทษในสมัยรัฐ บาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทาให้ มีผู้ คน
เสี ย ชี วิ ต เป็ น จ านวนมากจนผิ ด สั ง เกต จนท าให้ รั ฐ บาลพลเอกสุ ร ยุ ท ธ์ จุ ล านนท์ ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์การกาหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
และการนานโยบายไปปฏิบัติ จนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และชื่อเสียง และทรัพย์สินของ
ประชาชน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คตน.”) ขึ้นเพื่อตรวจสอบเพราะมีการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาคม
โลก และ คตน. ก็ได้ชี้ไว้ใน “รายงานการศึกษาเบื้องต้น” ของ คตน. ว่ากรณีน่าเชื่อว่า “ความผิด
ฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (Crime against Humanity) ได้เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องตรวจสอบกัน
ต่อไป และรายงานดังกล่ าวนี้ได้มีก ารเผยแพร่ทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
อย่างไรก็ตาม รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตารวจเอก ดร. เฉลิม อยู่บารุง) โดยปราศจาก
การตรวจสอบความจริงให้กระจ่างและถูกต้อง ได้ไปออกรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน”
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยได้กล่าวความว่า

๕๗
“คือการแก้ปัญหายาเสพติดทาได้ผลมากที่สุดสมัยท่านพันตารวจโททักษิณ ชินวัตร
แล้วก็มีคนตาย ๒,๕๐๐ คน ก็ถูกกล่าวหาว่าฆ่าตัดตอน ในความเป็นจริงแล้วหลังมีการปฏิวัติ มี
การตรวจสอบเรื่องนี้ถึงสองครั้ ง ท่านอาจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ก็เป็นประธานการตรวจสอบ
ยืนยันว่าไม่มีการฆ่าตัดตอน”
คากล่าวดังกล่าวจึงคลาดเคลื่อนต่อความจริงจน คอป. ต้องทาหนังสือชี้แจงความจริง
ไปยั งรองนายกรั ฐ มนตรี (ร้ อยตารวจเอก ดร. เฉลิม อยู่บารุง) ตามหนังสื อที่คอป. ๓๘๕/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และในขณะเดียวกัน คอป. ก็ได้มีหนังสือส่งหนังสือชี้แจงความจริงไปยัง
นายกรัฐมนตรีด้วย ตามหนังสือที่ 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 จึงได้จัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรขึ้นในพื้นที่สาธารณะและถ่ายทอดรายการออก
สื่อในเครือผู้จัดการ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์และเว็บไซต์ โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนกลุ่มที่ไม่พอใจ
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จานวนมาก ทาให้เกิดแนวร่วมและจัดตั้งเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “พธม.”) ขึ้นในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ร่วมกับเครือข่ายภาค
ประชาชนต่างๆ โดยมีแกนนา พธม. ประกอบด้วยนายสนธิ ลิ้มทองกุล พล.ต.จาลอง ศรีเมือง
นายพิภ พ ธงไชย นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ และนายสมศักดิ์ โกศัยสุข มีข้อเรียกร้องให้ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี จากปมปัญหาพฤติกรรมการซุกหุ้นรอบ ๒ ในการ
ขายหุ้นบริ ษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) กว่า ๗๓,๐๐๐ ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และข้อกล่ าวหาการคอร์ รั ปชั่นเชิ งนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้ อน นามาซึ่งการ
เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆ โดยการนาของ พธม. ซึ่งใช้
สัญลักษณ์ “เสื้อเหลือง” ในการชุมนุมและรณรงค์
ท่ามกลางมรสุมทางการเมือง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ประกาศยุบสภา เมื่อวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่ พธม. จัดชุมนุมใหญ่ที่
สนามหลวงในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๙ ยืนยันให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตาแหน่งและ
ให้มีกระบวนการปฏิรู ปการเมืองครั้งที่ ๒ ก่อนที่จะจัดให้ มีการเลือกตั้งใหม่ ต่อมาผู้ นา พธม.ได้มี
ข้อเสนอให้ใช้มาตรา ๗ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่บัญญัติว่า “เมื่อ
ไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิ จฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ” โดยได้ขอพึ่งพระบารมีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ เพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าใช้ พ ระราชอ านาจตามนั ย แห่ ง มาตรา ๗ พระราชทาน
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพื่อให้เกิดกระบวนการปฏิรูปการเมืองครั้งที่ ๒๖๘ แต่ไม่ได้รับการตอบรับในข้อ
เรียกร้องดังกล่าว๖๙
๖๘

แถลงการณ์พั นธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตยฉบับที่ ๖/๒๕๔๙ นัดหมายชุมนุ มใหญ่แ สดงตน
ขอพึ่งพระบารมี ขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๗ ปลดชนวนวิกฤตของแผ่นดิน เริ่มต้น
การปฏิรูปการเมืองครั้งที่ ๒, ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ กรุงเทพมหานคร
๖๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัส ในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
ประธานศาลปกครองสูงสุด (นายอักขราทร จุฬารัตน) นาตุลาการศาลปกครองสูงสุด เฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อน

๕๘
การเลื อกตั้งทั่ว ไปเมื่อวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ พรรคฝ่ ายค้าน ประกอบด้ว ยพรรค
ประชาธิปัตย์ พรรชาติไทย และพรรคมหาชน ไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง พรรคไทยรักไทยชนะการ
เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงกว่า ๑๖ ล้านเสียง คิดเป็นคะแนนกว่าร้อย ๕๐ ของผู้มาลงคะแนนเสียง
ทั้งหมด ขณะเดียวกันมีการรณรงค์ No Vote เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการจัดการเลือกตั้งในครั้ง
นี้ โดยมีคะแนนเสียง No Vote ถึงกว่า ๙ ล้านเสียง ท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินให้การเลือกตั้ง
เป็นโมฆะ ด้วยเหตุผลว่าการดาเนินการเลื อกตั้งของ กกต. มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และ
กรณีที่กล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยจ้างวานพรรคการเมืองขนาดเล็กลงเลือกตั้ง ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้
ร้องเรียน กกต. ในด้านพรรคไทยรักไทยก็ได้ร้องเรียนว่าพรรคประชาธิปัตย์จ้างพรรคเล็กใส่ร้ายพรรค
ไทยรักไทยเช่นกัน กกต. ได้ลงความเห็นว่า พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพัฒนาชาติไทย
พรรคแผ่ น ดิ น ไทย และพรรคประชาธิ ป ไตยก้ า วหน้ า กระท าความผิ ด ตามมาตรา ๖๖ ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และได้ส่งสานวนต่ออัยการ
สูงสุดเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งยุบพรรคการเมืองทั้ง ๕ พรรค
เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ฝ่ า ย พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร กล่ า วหาว่ า มี ผู้ พ ยายามลอบสั ง หาร
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยการใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดหรือคาร์บอมส์ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙
จากการสอบสวนขยายผลได้มีการจั บกุม 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
ที่ส ารภาพในชั้น สอบสวนถึงแผนการลอบสั งหาร หลั งเหตุการณ์ดังกล่ าว พ.ต.ท.ทัก ษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่งให้ พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี รองผอ.กอ.รมน. พ้นจากหน้าที่ทันทีในวันดังกล่าว๗๐

เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ ณ พระตาหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวลวันอังคาร ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ ความตอนหนึ่งว่า...
ข้ า พเจ้ า มี ค วามเดื อ ดร้ อ นมาก ที่ เ อะอะอะไรก็ ข อพระราชทานนายกพระราชทาน ซึ่ งไม่ ใ ช่ ก ารปก ครองแบบ
ประชาธิปไตย ถ้าไปอ้างมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ เป็นการอ้างที่ผิด มันอ้างไม่ได้. มาตรา ๗ มี ๒ บรรทัดว่า อะไรที่
ไม่มีในรัฐธรรมนูญ ก็ให้ปฏิบัติตามประเพณีหรือตามที่เคยทามา ไม่มี เขาอยากจะได้นายกพระราชทานเป็นต้น
จะขอนายกพระราชทานไม่ใช่เป็นเรื่องการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นการปกครองแบบ ขอโทษพูด แบบมั่ว
แบบไม่มี ไม่มีเหตุมีผล.
๗๐
ตารวจสรุปสานวนเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ สั่งฟ้องผู้ต้อ งหา ๔ คน ต่ออัยการทหาร คื อ
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 จาคุก ๔ ปี ๖ เดือน ปรับ ๓,๐๐๐ บาท ส่วน พ.อ.สุรพล สุประดิษฐ์ และ พ.ท.มนัส สุขประเสริฐ
ให้จาคุก ๖ ปี ปรับ ๔,๐๐๐ บาท ในข้อหาร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อนุญาต ร่วมกันเคลื่อนย้ายวัตถุ
ระเบิด พกพาอาวุธไปในเมือง ตลอดจนร่วมกันมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย เนื่องจากศาลเห็นว่า
จาเลยทั้ง ๓ คน มีความผิดตามฟ้อง ส่วนข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และข้อหาร่วมกัน
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ให้ยกฟ้อง เนื่องจากไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่า จาเลยทั้งสามกระทาผิด, ที่มา:
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒, เนชั่นแชนแนล ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒

๕๙
ท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมือง ขณะที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี
เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้เกิด
การรัฐประหารขึ้น เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โดยผู้นาเหล่าทัพที่เรียกตนเองว่า “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 ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นรองหัวหน้า คปค. คนที่ ๓ และ พล.อ.วินัย ภัททิยะกุล
เลขาธิการสภาความมั่น คงแห่ งชาติ เป็นเลขาธิการ คปค. ได้ประกาศยกเลิ กรัฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง ตามประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓
โดยตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่จานวน ๙ คน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขณะเดียวกันได้ออกประกาศ คปค. ฉบับที่ ๒๗ กาหนดให้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงบังคับใช้ต่อไปและกรณี
ที่มีคาสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา ๕ ปี
นับแต่วันที่มีคาสั่งให้ยุบพรรคการเมือง คปค.ยังได้ออกประกาศ คปค. และคาสั่งทั้งสิ้น ๓๗ ฉบับ
ซึ่งตามแนวทางการวินิจฉัยอันเป็นบรรทัดฐานของฝ่ายตุลาการในอดีตที่ผ่านมา ถือว่ามีฐานะเป็น
กฎหมายเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติที่ตราโดยรัฐสภา นอกจากนี้ คปค. ได้ประกาศแต่งตั้ง กกต. ขึ้น
ใหม่จานวน ๕ คน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) จานวน ๙ คน
และได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) จานวน ๑๒
คน ขึ้น มาเป็ น พิเศษเพื่อให้ เป็น คณะกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของ
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 ทาหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติโดยต่อมา
สนช. ผ่านกฎหมายถึง ๗๐ ฉบับ๗๑ รวมทั้ง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ.
๒๕๕๑ ที่ ใ ห้ บ ทบาทและอ านาจอย่ า งกว้ า งขวางแก่ ก องอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่งมีกองทัพบกเป็นหน่วยงานหลัก พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายที่จากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอีกหลายฉบับซึ่งยังคงใช้
บังคับอยู่จนถึงปัจจุบัน
การรัฐประหารโดยกองทัพ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แม้จะได้รับการสนับสนุนจาก
พธม. และประชาชนบางส่ว นที่เบื่ อหน่ายต่อปัญหาด้านต่างๆ ของรัฐ บาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
๗๑

http://th.wikipedia.org/wiki/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ_พ.ศ._2549 #cite_note-๐, สืบค้นเมื่อวันที่
๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
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โดยไม่เห็นหนทางอื่นที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่การรัฐประหารและการดาเนินการทางการเมือง
ต่างๆโดยคณะรัฐประหารและรัฐบาลของคณะรัฐประหาร เป็นการดาเนินการนอกวิถีทางตามระบอบ
ประชาธิปไตย ได้สร้างปมปัญหาต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองตามมาอย่างต่อเนื่อง
นาไปสู่ความรุนแรงทางการเมืองและสังคมหลายครั้งมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นปัญหาที่ประชาชน
และนักวิชาการหลายๆ กลุ่ม รวมทั้ง นปช. ที่กล่าวอ้างถึงที่มาและความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งประกาศใช้ภายหลังการรัฐประหารในอีก ๑ ปีต่อมา
หลังการรัฐประหารมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่สาคัญ ดังนี้
วัน ที่ ๒๒ กั น ยายน ๒๕๔๙ ภายหลั ง การรัฐ ประหาร ๓วั น เกิด การรวมตัว กั นของ
ประชาชนเพื่อต่อต้านการรัฐประหาร ในนามเครือข่าย ๑๙ กันยาต้านรัฐประหาร ต่อมามีการจัด
กิจกรรมต่อต้านรัฐประหารตามมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีการจัดการชุมนุมและ
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ นายนวมทอง ไพรวัลย์ คนขับรถแท็กซี่ ได้ผูกคอตายประท้วง
การรัฐประหาร
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีการจัดชุมนุมต่อต้านรัฐประหารที่สนามหลวง โดยใช้ชื่อ
กลุ่ ม “คนวันเสาร์ ไม่เอาเผด็จ การ” ประกาศนัดชุมนุมที่สนามหลวงทุกวันเสาร์ และมีการชุมนุม
ต่อเนื่องเรื่อยมาตามสถานที่ต่างๆ
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐ กลุ่มพลเมืองภิวัฒน์ นาโดย นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ได้
รณรงค์ “แดงไม่ รั บ ” ที่ ส นามหลวง โดยใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ สี แ ดงในการเคลื่ อ นไหวรณรงค์ ไ ม่ รั บ ร่ า ง
รัฐ ธรรมนู ญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในการลงคะแนนเสี ยงเพื่อทาประชามติ หลั งจากที่ส ภาร่าง
รัฐธรรมนูญภายใต้การแต่งตั้งของ คมช. จัดทาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ เครือข่าย ๑๙ กันยาต้านรัฐประหาร เดินขบวนประท้วงไปที่
บ้านสี่เสาเทเวศน์ซึ่งเป็นบ้านพักของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าอยู่
เบื้องหลังการรัฐประหาร
วัน ที่ ๒๓ มีน าคม ๒๕๕๐ นายวีระ มุสิ กพงศ์ นายจตุพ ร พรหมพันธุ์ นายจัก รภพ
เพ็ญแข นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายก่อแก้ว พิกุลทอง และผู้จัดรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพี ทีวี
จัดการชุมนุมครั้งแรกที่ท้องสนามหลวง
วัน ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคาวินิจฉัยให้ ยุ บพรรคการเมือง ๔
พรรค คือ พรรคไทยรักไทย พรรคแผ่นดินไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า
จากกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ ในการเลือกตั้งทั่ว ไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ โดยเพิกถอนสิทธิการ
เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคทั้ง ๔ พรรคเป็นเวลา ๕ ปีตามประกาศ คปค. และวินิจฉัยไม่ยุบพรรค
ประชาธิปัตย์ มีผลทาให้ผู้นาพรรคที่ถูกยุบจานวนมากถูกตัดสิทธิทางการเมือง
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ มีการจัดตั้ง “เวทีประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการ” ชุมนุมใหญ่
ที่สนามหลวง ต่อมามีการจัดตั้ง "แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปก.)” ขึ้น เพื่อขับไล่คณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นปก. เดินขบวนจากสนามหลวงไปถึงที่บ้านสี่เสาเทเวศน์
เพื่อกดดันให้พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ลาออกจากตาแหน่งองคมนตรี แต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดกั้นที่แยก
เทเวศน์
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วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นปก. ปิดล้อมบริเวณหน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์เรียกร้องให้
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ลาออกจากตาแหน่งองคมนตรี โดยเจ้าหน้าที่ ตารวจได้เข้าสลายการชุมนุม
และเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุม แกนนา นปก. จึงนาผู้ชุมนุมถอยกลับไปยังสนามหลวง ต่อมาแกน
นา 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 เห็นชอบจานวน ๑๔,๗๒๗,๓๐๖ เสียง และไม่
เห็นชอบจานวน ๑๐,๗๔๗,๔๔๑ เสียง
วัน ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ นปก. ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น “แนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)” นาการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารโดยใช้สัญลักษณ์ “เสื้อแดง”
มีการชุมนุมทางการเมืองโดยมีประชาชนเข้าร่วมจานวนมาก ทั้งจากประชาชนที่นิย ม พ.ต.ท.ทักษิณ
ชิน วัตร อดีตนายกรั ฐ มนตรี นิ ย มนโยบายพรรคไทยรักไทย และประชาชนที่มีจุ ดยืนต่อต้านการ
รัฐประหาร โดยมีแกนนาภาคประชาชนและแกนนาจากสมาชิกพรรคไทยรักไทยเดิมนาการเคลื่อนไหว
๒.๒.๔ บริบททางการเมืองระหว่างใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
เมือ่ รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี บริหารประเทศได้ ๑ ปีเศษ ได้จัดให้มี
การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ สมาชิกพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรคเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๐ ได้จัดตั้งพรรคพลังประชาชนขึ้นและได้รับเลือกตั้งด้วยจานวน ส.ส. ๒๓๒ คน วันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๕๑ พรรคพลังประชาชน ร่วมกับพรรคการเมืองอื่นๆ จึงจัดตั้งรัฐบาลโดยมี นายสมัคร
สุนทรเวช หัวหน้าพรรคพลังประชาชน เป็นนายกรัฐมนตรี และมีพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีจานวน ส.ส.
๑๖๔ คน เป็นฝ่ายค้าน
รัฐบาลที่มีพรรคพลังประชาชนเป็นแกนนาถูกต่อต้านจาก พธม. ซึ่งเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เพื่อต่อต้านรัฐบาลภายใต้การนาของพรรคพลังประชาชน พธม.
ชุมนุมต่อเนื่องมาจนมีการชุมนุมยึดทาเนียบรัฐบาล ปิดกั้นสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ
ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ ให้นายสมัคร สุนทรเวช พ้นตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยให้ยุบพรรคพลังประชาชน
ด้ ว ยคดี ทุ จ ริ ต การเลื อ กตั้ ง ของกรรมการบริ ห ารพรรคบางคนและให้ ตั ด สิ ท ธิ ท างการ เมื อ งของ
กรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา ๕ ปี ส่งผลให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีต่อจากนายสมัคร
สุนทรเวช ต้องพ้นจากตาแหน่งไปอีกคนหนึ่ง และทาให้สมาชิกพรรคพลังประชาชนต้องสร้างพรรค
การเมืองขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อ “พรรคเพื่อไทย” โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์ที่สาคัญดังนี้
วั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๑ พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร อดี ต นายกรั ฐ มนตรี กลั บ เข้ า
ประเทศเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการรัฐประหาร และภายหลังที่พรรคพลังประชาชนได้จัดตั้งรัฐบาล โดยมี
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ ง
ทางการเมืองเพื่อรายงานตัวในคดีทุจริตที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษก และรายงานตัวต่ออัยการสูงสุดใน

๖๒
คดีปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท เอสซี แอสเซท จากัด (มหาชน) และได้เดินทางออกนอกประเทศ
อีกครั้งในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ และไม่มารายงานตัวต่อศาลอีกในทั้งสองคดี
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ พธม. จัดชุมนุมใหญ่ขับไล่รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช โดย
ออกแถลงการณ์โค่นล้มระบอบทักษิณ ไล่รัฐบาลอันธพาลหุ่นเชิด ต่อมาได้เข้ายึดทาเนียบรัฐบาลใน
วันที่ ๒๖ สิงหาคม และชุมนุมต่อเนื่องเพื่อขับไล่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจาก
นายสมั ค ร สุ น ทรเวช มี ก ารปิ ด ล้ อ มรั ฐ สภา และชุ ม นุ ม ปิ ด กั้ น สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ใ นวั น ที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และสนามบินดอนเมือง รวมเวลาที่ พธม.ชุมนุมยืดเยื้อนานถึง ๑๙๓ วัน จนถึง
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ขณะเดียวกัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ นปช. ก็ได้จัดการชุมนุมเพื่อ
ต่อต้าน พธม.ที่สนามหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน โดยเมื่อ วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๑ นปช. ได้
เดินขบวนออกมาจากสนามหลวงเพื่อประท้วงต่อต้านการชุมนุมของ พธม. เกิดการปะทะกันบนถนน
ราชดาเนินนอก มีผู้ชุมนุม นปช. เสียชีวิต ๑ คน คือนายณรงศักดิ์ กรอบไธสง อายุ ๕๕ ปีและมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ ๔๒ คน ทั้งนี้ ในระหว่างการชุมนุมของ พธม. ได้เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิด
เอ็ม ๗๙ เข้าใส่บริเวณพื้นที่การชุมนุมและพื้นที่ใกล้เคียงหลายครั้ง ทาให้ผู้ชุมนุม พธม. เสียชีวิต
จานวน ๔ คน จากเหตุการณ์คนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุม พธม. ที่ทาเนียบรัฐบาลและ
ที่สนามบินดอนเมือง๗๒
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ ศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยกรณีนายสมัคร สุนทรเวช รับเป็น
พิธีกรกิตติมศักดิ์ของรายการ “ชิมไปบ่นไป” และ “ยกโขยง หกโมงเช้า” ซึ่งศาลเห็นว่าเป็นกระทาที่
ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๗ เรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี จึงทาให้นายสมัค ร สุนทรเวช พ้น
จากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีลง ต่อมาวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รักษาการ
หัวหน้าพรรคพลังประชาชนเข้ารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ พธม. ชุมนุมปิดล้อมรัฐสภา ขัดขวางการแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตารวจปราบจลาจล จนมี
ผู้ชุมนุมเสียชีวิต ๒ คน บาดเจ็บ ๔๔๓ คน
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จไปที่วัดศรีประวัติ
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อประราชทานเพลิงศพ 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 มีผู้เข้าร่วมชุมนุมจานวนมาก
ครั้งที่ ๓ “ความจริงวันนี้ ความจริงประเทศไทย” วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่สนามศุภชลาศัย
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอ่าน
คาพิพากษาคดีซื้อขายที่ดิน ย่านถนนรั ชดาภิ เษกว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐ มนตรี มี
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ ให้ลงโทษจาคุก ๒ ปี โดยขณะที่อ่านคาพิพากษาพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรอยู่ต่างประเทศ
วัน ที่ ๒ ธัน วาคม ๒๕๕๑ ศาลรัฐ ธรรมนูญพิพากษาคดีก ารทุจริตการเลือกตั้ง ให้ ยุบ
พรรคการเมือง ๓ พรรค คือพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัช ฌิมาธิปไตย ทาให้
๗๒

แถลงการณ์ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๑

๖๓
กรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา ๕ ปี และส่งผลให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ต้อง
พ้นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี พธม. จึงประกาศยุติการชุมนุมในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ อนึ่งต่อมา
สมาชิกพรรคพลังประชาชนเกือบทั้งหมดได้ย้ายสังกัดเข้าพรรคเพื่อไทยแทน ขณะที่อีกส่วนหนึ่งย้าย
เข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย
วัน ที่ ๑๕ ธั น วาคม ๒๕๕๑ ภายหลั ง จากการที่ศาลรัฐ ธรรมนูญ ตัดสิ นยุบ พรรคพลั ง
ประชาชน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้เกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง
โดยพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อแผ่นดิน ซึ่งเคยสนับสนุนพรรคพลังประชาชน
ได้หันมาสนับสนุนให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรี ผ่านการ
ลงมติในรัฐสภา โดยนายอภิสิทธิ เวชาชีวะ ผู้สมั ครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการสนับสนุน ๒๓๕
เสียง และ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ผู้สมัครจากพรรคเพื่อแผ่นดินซึ่งสนับสนุนโดยพรรคเพื่อไทย ได้
๑๙๘ เสียง ต่อมาได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑
ยุติบทบาทการเป็นฝ่ายค้าน ๘ ปี ของพรรคประชาธิปัตย์ การสลับขั้วทางการเมืองครั้งนี้ กองทัพและ
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ปรธานองคมนตรี ถูกกล่าวหาโดย นปช.ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดตั้ง
รัฐบาลที่นาโดยพรรคประชาธิปัตย์ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ นปช. ได้จัดงานความจริงวันนี้สัญจร
ครั้งที่ ๔ ที่สนามหลวงและเคลื่อนขบวนไปปิดล้อมรัฐสภาเพื่อขัดขวางการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จนในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ได้มีการเปลี่ยนสถานที่แถลง
นโยบายไปยังกระทรวงการต่างประเทศแทน
๒.๒.๕ เหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์ความรุนแรงในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
เหตุการณ์ทางการเมืองก่อนความรุนแรงในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ เกิดขึ้น
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ในระยะแรกที่ นปช. (ขณะนั้นยังใช้ชื่อว่า นปก.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดง ได้ชุมนุม
ต่อต้านรัฐบาลภายใต้การนาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดย นปช. เริ่มชุมนุมตั้งแต่ต้น
ปี ๒๕๕๒ ซึ่งได้เกิดความรุนแรงขึ้นหลายแห่งในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ทั้งนี้ โดยสรุปลาดับเหตุการณ์
สาคัญในช่วงปี ๒๕๕๒ ดังนี้
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ นปช.จัดงานครอบครัวความจริงวันนี้สัญจรครั้งที่ ๕ “แดง
ทั้งแผ่นดิน” ที่สนามหลวง และเคลื่อนขบวนไปทาเนียบรัฐบาล โดยยื่นข้อเสนอ ๔ ข้อ คือ ๑) ให้
ดาเนินคดีกับ พธม. ๒) ให้ปลดนายกษิต ภิรมย์ ออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ๓) ให้นารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กลับมาใช้ และ ๔) ให้
รัฐบาลยุบสภา
วันที่ ๒๔ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ นปช.จัดงานครอบครัวความจริงวันนี้สัญ จรครั้งที่ ๖
“แดงทั้งแผ่นดิน” ที่สนามหลวง และเคลื่อนขบวนไปชุมนุมหน้าทาเนียบรัฐบาล เพื่อทวงคาตอบต่อข้อ
เรียกร้องทั้ง ๔ ข้อ โดย นปช. ประกาศที่จะใช้เวลา ๑ เดือน จัดตั้งเครือข่าย “แดงทั้งแผ่นดิน” ทั่ว
ประเทศ เพื่อกลับมาชุมนุมยืดเยื้อที่ทาเนียบรัฐบาล ต่อมา . นปช.ชุมนุมแดงทั้งแผ่นดินสัญจรครั้งที่ ๖
ที่สนามหลวง โดยประกาศเจตนาปักหลักชุมนุมรอบทาเนียบรัฐบาลอย่างยืดเยื้อจนกว่านายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ และ
นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี จะลาออกจากตาแหน่ง
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ ผู้ชุมนุม นปช. ได้ล้อมรถยนต์ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยนารถจักรยานยนต์จอดขวางและขว้างปาสิ่งของ
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วันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๒ นปช. ชุมนุมที่หน้าทาเนียบรัฐบาลและหน้าบ้านสี่เสา
เทเวศร์ บ้านพักของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี โดยปิดกั้นถนนสาคัญหลายสายและ
ขยายพื้นที่การชุมนุมออกไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ต่อเนื่องถึงวันที่ ๙ เมษายน หลังจากข้อเรียกร้อง
ไม่ได้รับการตอบสนอง
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ ผู้ชุมนุม นปช. โดยกลุ่มรถแท็กซี่ได้ทาการปิดถนนตามแยก
ต่างๆ ทาให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ ๑๐ เมษายน เป็นวันหยุดราชการ
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๒ กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. นาโดยนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
เคลื่อนขบวนสู่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม
สุดยอดผู้นากลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้หรืออาเซียน เพื่อต่อต้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรั ฐ มนตรี ได้ เ กิด การปะทะกั บ กลุ่ ม คนเสื้ อ น้าเงิน ซึ่ งออกมาชุม นุ ม ขั ดขวางกลุ่ ม คนเสื้ อแดง
แต่ นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง แกนนา นปช. สามารถนากลุ่มผู้ชุมนุม นปช. บุกเข้าไปในโรงแรมฯ
จนทาให้ที่ประชุมอาเซียนไม่สามารถดาเนินการได้ รัฐบาลร่วมกับที่ประชุมอาเซียนจึงได้ประกาศเลื่อน
การประชุมออกไป และรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
และจังหวัดชลบุรี จนกระทั่งผู้นาประเทศต่างๆ ได้เดินทางกลั บโดยปลอดภัย รัฐบาลจึงได้ยกเลิ ก
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ตารวจได้จับกุมตัวนายอริส มันต์ พงษ์เรืองรอง
ขณะที่ผู้ชุมนุม นปช. ทาการปิดถนนหลายจุดในกรุงเทพฯ เพื่อกดดันให้ปล่อยตัวนายอริสมันต์ พงษ์
เรืองรอง รวมถึงชุมนุมที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีการประชุมฝ่ายความมั่นคงฯ ต่อมานายกรัฐมนตรี จึง
ได้ ใ ช้ ส ถานที่ ภ ายในกระทรวงมหาดไทยประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามร้ า ยแรงในเขต
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี บางอาเภอของปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐมและพระนครศรีอยุธยา
เพื่อบังคับใช้พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นปช.ได้บุกเข้าไป
ภายในกระทรวงมหาดไทย ล้อมทาลายรถยนต์ของนายกรัฐมนตรีและบุคคลในรัฐบาล ยึดอาวุธปืน
เจ้าหน้ าที่ และทาร้ายเจ้าหน้าที่ได้รั บบาดเจ็บ พร้อมทั้งทาร้ายนายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ต่อมาจึงมีการตั้งข้อหาความผิดต่อแกนนาผู้ชุมนุม ๒๐ คน
รวมถึงนายสุพร อัตถาวงศ์ (แรมโบ้อีสาน)
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ทหารและตารวจเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณแยกดิน
แดงซึ่งมีผู้กลุ่ม นปช. ชุมนุมอยู่ โดยเจ้าหน้าที่ทหารใช้แก๊สน้าตา กระสุนจริงและกระสุนซ้อมรบเข้า
สลายการชุมนุม ผู้ชุมนุมยึดรถแก๊สเพื่อขัดขวางการสลายการชุมนุม ที่บริเวณแยกดินแดงแต่เจ้าหน้าที่
สามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้ นอกจากนี้ยังเกิดการเผารถยนต์โดยสารประจาทาง รถยนต์และยาง
รถยนต์ ต ามจุ ด รอบนอกของพื้ น ที่ ชุ ม นุ ม ในขณะที่ รั ฐ บาลได้ ท าการตั ด สั ญ ญาณสถานี โ ทรทั ศ น์
ดาวเทียมดี สเตชั่น (D-Station) ของคนเสื้อแดง ทั้งนี้ เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น. เกิดเหตุปะทะกัน
ระหว่างผู้ชุมนุมกลุ่ม นปช. กับชาวชุมชนตลาดนางเลิ้ง กรุงเทพฯ มีรายงานว่าชาวชุมชนในตลาด
นางเลิ้งถูกอาวุธปืนเสียชีวิต ๒ คน และบาดเจ็บจานวนหนึ่ง
จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่แยกดินแดงเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายนนั้น ผู้ชุมนุม ๒ คนที่
ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว คือ นายไสว ทองอ้ม และนายสนอง พานทอง ซึ่ งถูกยิงเป็นเหตุ
ให้พิการ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องสานักนายกรัฐมนตรี กองบัญชาการกองทัพไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ใน
ฐานะนายกรัฐมนตรี พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ปี ๒๕๕๒ และกองทัพบก
เรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมดังกล่าว ศาลแพ่งประทับรับ
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ฟ้องเฉพาะกองบั ญ ชาการกองทัพ ไทยจาเลยที่ ๒ และกองทัพบก จาเลยที่ ๕ และต่ อมาได้ มีค า
พิพากษาในคดีหมายเลขดาที่ ๕๙๗๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ให้จาเลยทั้งสองร่วมกัน
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่นายไสว เป็นเงิน ๑.๒ ล้านบาท และนายสนอง เป็นเงิน ๑ ล้านบาท โดยมี
รายงานข่าวคาวินิจฉัยของศาลว่า “ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้น รับฟังได้ว่า ในวันที่
๘- ๑๔ เม.ย.๕๒ มีการชุมนุมของ นปช. หลายสถานที่ ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าการชุมนุมดังกล่าวไม่ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญ เพราะมีการปิดถนน ตรวจค้นรถยนต์ประชาชนที่สัญจรไปมา และปิด
ล้อมทาเนียบรัฐบาล แล้วในวันที่ ๑๒ เม.ย.๕๒ มีกลุ่ม นปช. ประมาณ ๕๐๐ คน นากาลังขัดขวาง
การจราจร บริเวณสี่แยกใต้ทางด่วนดินแดง ส่วนหนึ่งพยายามบุกรุกเข้ายึดโรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รี
สอร์ท ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาครั้งที่ ๑๔ อันเป็นภัยต่อความ
มั่นคงของรัฐ กระทบสิทธิเสรีภาพประชาชน นายกรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรงในเขตพื้นที่ กทม. และบริเวณใกล้เคียง ... ดังนั้นในวันที่ ๑๓ เม.ย. เวลา ๐๒.๐๐ น. จึงสั่งการ
ให้ใช้กาลังทหารบก เข้าระงับเหตุและเปิดการจราจรบริเวณดังกล่าว...ศาลเห็นว่า กองกาลังทหารที่
ออกมาปฏิบัติภารกิจในวันเกิดเหตุ คือ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ (ร.๒
พัน ๓ รอ.) และกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ (ร.๒๑ พัน ๑ รอ.) ที่
เป็นไปเพื่อระงับเหตุไม่สงบ และเปิดเส้นทางจราจร บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามคาสั่ง กอฉ. ที่มี พล.อ.ทรงกิตติ ผบ.สส. เป็น ผอ.กอฉ. โดยข้อเท็จจริงยุติว่า กองกาลังทหาร
ดังกล่าว จัดกองกาลังออกเป็น ๓ แถว แถวที่ ๑ เป็นพลทหารถือโล่และกระบอง อยู่ห่างกลุ่มผู้ชุมนุม
๕๐ เมตร แถวที่ ๒ เป็นทหารชั้นประทวน มีอาวุธปืนเอ็ม ๑๖ ประจากาย อยู่ห่างออกไปประมาณ
๑๕ - ๒๐ เมตร ซึ่งฝ่ายจาเลยเบิกความว่าใช้กระสุนซ้อมรบ และ แถวที่ ๓ เป็นทหารชั้นประทวนมี
อาวุธปืนเอ็ม ๑๖ บรรจุกระสุนจริงประจากาย อยู่ห่างออกไปประมาณ ๒๐ - ๒๕ เมตร และมี
นายทหารสัญญาบัตรประจาอยู่กองพันละ ๖-๗ คน มีอาวุธปืนสั้นขนาด ๑๑ มม. ประจากาย ๑ คน...
แม้จะได้เป็นการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯ ซึ่ง
อนุญาตให้ใช้อาวุธจริงได้ในการปฏิบัติภารกิจ แต่เมื่ อโจทก์ทั้งสอง ยืนยันว่าโจทก์ทั้งสองไม่มีอาวุธ
และฝ่ายจาเลยไม่ได้โต้แย้ง โจทก์ทั้งสองจึงไม่ใช่บุคคลที่จะเป็นเป้าหมายให้ฝ่ายทหารใช้กาลังอาวุธ
ประจา กายกับโจทก์ทั้งสองได้ เพราะตามกฎการใช้กาลังของกองทัพไทย ในภาคผนวก จ .ข้อ ๕.๘
ทหารที่ปราบจลาจลจะใช้กาลังได้เฉพาะเพื่อป้องกันตนเอง หรือป้องกันชีวิตผู้อื่นจากอันตรายใกล้จะ
ถึงกลุ่มที่มีอาวุธเท่านั้น เมื่อการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวใช้กาลังทหารติดอาวุธโดยสภาพย่อมต้องกระทา
โดย ความระมัดระวังอย่างยิ่ ง เพราะการใช้วิธีการดังกล่าวย่อมสุ่ มเสี่ ยงเกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ร่างกายของ ผู้ชุมนุมโดยสุจริตได้ เมื่อฟังได้ว่า บุคคลในกองกาลังที่ออกปฏิบัติภารกิจในวันเกิดเหตุซึ่ง
พยานของจาเลยที่ ๒ และที่ ๕ รับว่ามีเฉพาะกองกาลังทหารบกแล้ว จึงเพียงพอที่ให้จาเลยที่ ๒ และที่
๕ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด รับผิดจากเหตุการณ์ละเมิดโจทก์ทั้งสอง”๗๓
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๒ แกนนา นปช. ได้ประกาศยุติการชุมนุม โดยนายวีระ มุสิก
พงศ์ นายแพทย์เหวง โตจิราการ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และนายสุพร อัตถาวงศ์ ได้เข้ามอบตัวต่อผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติ ก่อนถูกส่งตัวมายังกองบัญชาการตารวจนครบาล โดยรัฐบาลได้นารถทหาร
มานาส่งผู้ชุมนุมที่สมัครใจกลับสู่ภูมิลาเนา
๗๓

สั่งกองทัพจ่าย ๒.๒ ล.๒ แนวร่วมนปช., หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
http://www.komchadluek.net/detail/20110823/107021/สั่งกองทัพจ่าย๒.๒ล.๒แนวร่วมนป..html#.UBjJY
๗๘kfbk, และคาพิพากษาศาลแพ่ง คดีหมายเลขดาที่ ๒๙๗๑/๒๕๕๒ และหมายเลขแดงที่ ๒๓๐๒/๒๕๕๔
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วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนา พธม. ถูกคนร้ายลอบยิงได้รับ
บาดเจ็บสาหัส บริเวณสี่แยกบางขุนพรหม โดยรถยนต์ที่นายสนธินั่งมาถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงคราม
เสียหายทั้งคันและในจุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุนอาวุธปืนเล็กยาวยาวอัตโนมัติ (ต่อไปนี้ จะเรียกว่า
“ปลย.”) ชนิดเอเค และเอ็ม ๑๖ ซึ่งเป็นอาวุธสงครามตกอยู่จานวนกว่า ๑๐๐ ปลอก
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ รัฐบาลประกาศยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๒ กลุ่ม นปช. รุ่น ๒ นาโดยนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข นาคน
เสื้อแดงชุมนุมบริเวณท้องสนามหลวง และนัดชุมนุมเดินสายใน ๕ จังหวัด ก่อนนัดหมายรวมพลครั้ง
ใหญ่ในกรุงเทพฯ ต่อมาในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ มีการชุมนุม “แดงทั้งแผ่นดินสัญจร” 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 แกนนา นปช. นาโดยนายวีระ มุสิกพงศ์ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
นายชินวัฒน์ หาบุญพาด นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ นายแพทย์เหวง โตจิราการ นายอริสมันต์ พงษ์
เรื องรอง ร่ วมกัน แถลงข่าว ผลการประชุมของแกนนา นปช. มีมติขอเปลี่ยนชื่อจาก แนวร่ว ม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ เป็น "แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
แดงทั้งแผ่นดิน" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "นปช.") เพื่อการดาเนินงานและการเคลื่อนไหวที่เป็นเอกภาพ
ยิ่งขึ้น โดยหลังจากนั้นมีการจัดตั้ง โรงเรียน นปช. อบรมผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด และมีการฝึก
การ์ด นปช. อย่างเป็นระบบ
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ นปช. จัดชุมนุม “ถวายฎีกา ดับทุกข์ทั้งแผ่นดิน ” โดย
ล าเลี ย งฎี ก าซึ่ ง มี ผู้ ล งนามจ านวน ๓,๕๓๒,๙๐๖ รายชื่ อ มายั ง สนามหลวงและได้ ยื่ น แก่ ส านั ก
พระราชวังที่พระบรมมหาราชวัง
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเข้าไปในบ้านพักของนายวิชา
มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒ นปช. จัดชุมนุมราลึก ๓ ปีรัฐประหาร ที่ลานพระบรมรูปทรง
ม้า โดยมีประชาชนเข้าร่วมจานวนมาก
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เกิดเหตุคนร้ายวางระเบิดริมรั้วหน้าศาลรัฐธรรมนูญ แต่
ตารวจสามารถเก็บกู้ไว้ได้
วันที่ ๑๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๒ เกิดเหตุคนร้ายวางระเบิดข้างรั้ว สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ตารวจจับกุม นายพรวัฒน์ ทองสมบูรณ์ หรือเค
ทอง อายุ ๕๐ ปี ในข้อหาความผิดเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีเผยแพร่คลิปวีดิโอทางอินเตอร์เน็ตว่าจะเกิดระเบิดในกรุงเทพฯ ซี่งต่อมาเหตุระเบิด
เกิดขึ้นจริงในหลายจุด ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ศาลอาญาพิพากษายกฟ้อง แต่จาคุก ๒ ปี
ข้อหาครอบครองอาวุธสงคราม ปืนเอ็ม ๑๖ ๑ กระบอก ซึ่งตรวจยึดได้ขณะจับกุม ทั้งนี้มีรายงานว่า

๖๗
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 เหตุการณ์ทางการเมืองที่สาคัญและเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดือนมกราคมมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
วันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ นปช. ได้ชุมนุมและตั้งหมู่บ้าน ๒ มาตรฐานขึ้น ที่ตาบล
คลองไผ่ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กรณีที่ดินเขายายเที่ยงที่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
ครอบครอง และเรียกร้องให้ลาออกจากตาแหน่งองคมนตรี
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ เมื่อเวลา ๐๓.๐๐ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้า
ไปที่ตึกกองบัญชาการกองทัพบก บริเวณห้องทางานของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. แรงระเบิด
ทาให้เกิดหลุมเป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้สะเก็ดระเบิดยังทาให้กระจกแตก ๑ บาน
วันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ นปช. ชุมนุมที่เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เรียกร้อง
ให้มีการตรวจสอบกรณีการบุกรุกเขตป่าสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวของสนามกอล์ฟสอย
ดาวไฮแลนด์กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท อาเภอโป่งน้าร้อง จังหวัดจันทบุรี โดยพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล
ได้ขึ้นเวทีปราศรัยและมีการกล่าวถึงแนวทางการต่อสู้โดยมี "แก้วสามประการ" คือ พรรคการเมือง
มวลชน และกองกาลัง
วัน ที่ ๑ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๓ เกิดเหตุการณ์มีคนขว้างถุงอุจ จาระใส่ บ้า นพักของนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นามาสู่การยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี
วั น ที่ ๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๓ นปช.
ได้ ชุ ม นุ ม คั ด ค้ า นการรั ฐ ประหารที่ ห น้ า
กระทรวงกลาโหม
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการเดินทาง
ไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถึงแนวคิดการก่อตั้งกองทัพประชาชนแห่งชาติเ พื่อประชาธิปไตย
(กปช.) โดยมีมติที่จะให้ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ประธานพรรคเพื่อไทย เป็นผู้บัญชาการสูงสุด๗๕
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นปช. ได้ชุมนุมคัดค้านการรัฐประหาร ที่หน้าค่ายทหารทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยมีคาขวัญว่า “ผูกมิตรทหารกล้า ต่อต้านขี้ข้าอามาตย์”
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ พล.อ.พัล ลภ ปิ่นมณี ประกาศยุติการเคลื่อนไหวกับกลุ่ ม
นปช. จากกรณีที่ทางแกนนากลุ่ ม นปช. ปฏิเสธแนวคิดจัดตั้งกองทัพประชาชนแห่งชาติเพื่อ
ประชาธิปไตย
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นปช. ได้ชุมนุมที่หน้าสานักงานอัยการสูงสุด เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการดาเนินคดี กรณีที่ดินเขายายเที่ยง จังหวัดนครราชสีมาของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
องคมนตรี และการถือครองที่พักบนเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ที่ทางกลุ่ม นปช. เชื่อว่า พล.อ.เปรม
ติณสู ล านนท์ ประธานองคมนตรี มีส่ ว นเกี่ยวข้อ ง และคดีห มิ่นพระบรมเดชานุภ าพของนายสนธิ
ลิ้มทองกุล แกนนา พธม.
๗๔

เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
หนังสือพิมพ์มติชน, พัลลภยันตั้งจิ๋วแกนนาเสื้อแดง”, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=๑๒๖๕๒๑๒๓๗๐&catid=๐๑
๗๕

๖๘
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นปช. ชุมนุมที่หน้าสานักงานตารวจแห่งชาติ ติดตามความ
คืบหน้าการดาเนินคดีกับ พธม. และกรณีที่ดินเขายายเที่ยง จังหวัดนครราชสีมา ของพล.อ.สุรยุทธ์
จุลานนท์ องคมนตรี และกรณีการถือครองที่พักบนเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นพ.เหวง โตจิราการ แกนนา นปช . ยื่นหนังสือต่อนาย
วิทยา บุรณศิริ ประธานวิปฝ่ายค้านเพื่อประณามรัฐบาลกรณีไม่นาญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับของคณะกรรมการประชาชนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ (คปพร.) ที่ยื่นเข้าสู่วาระการประชุมตั้ งแต่
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ มาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นปช. ได้ชุมนุมที่หน้าสานักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยรณรงค์ว่า “หยุด ๒ มาตรฐาน ต้านองค์กรเถื่อน” เพื่อประจานการ
ทางาน ๒ มาตรฐานของ ป.ป.ช.
วั น ที่ ๑๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๓ เกิ ด เหตุ ค นร้ า ยยิ ง ระเบิ ด เอ็ ม ๗๙ เข้ า ไปในสถาบั น
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งอยู่ใกล้กับทาเนียบรัฐบาล
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตารวจตรวจพบระเบิดซีโฟร์ภายในศาลฎีกา
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นปช. ได้ชุมนุมที่หน้าสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) เรียกร้องให้คณะกรรมการลาออก เนื่องจากมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารและจาก
กรณีการตรวจสอบเรื่องเงินบริจาค ๒๕๘ ล้านบาทของพรรคประชาธิปัตย์
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ลงนามในคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ความมั่ นคง (คตม.) ซึ่งมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่งคงเป็นประธาน และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธาน โดยมี
หน้ า ที่ห ลั ก คื อ การประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ างๆ ที่เ กี่ยวข้อง รวมทั้ง มีห น้ าที่ใ นการประเมิ น
สถานการณ์ความมั่นคงและเสนอแนะให้คาปรึกษากับฝ่ายบริหาร
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นปช. ได้ชุมนุมที่หน้าธนาคารกรุงเทพ จากัด สานักงาน
ใหญ่ ถนน สีลม โดยมีการโจมตีว่าธนาคารกรุงเทพมีส่วนเกี่ยวพันกับประธานองคมนตรีและเป็น
แหล่งทุนให้กับกลุ่ม พธม.
วัน ที่ ๒๒ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๓ กลุ่ มชมรมวิทยุชุมชนคนเสื้ อแดง ชุมนุมหน้าทาเนียบ
รัฐบาลเรียกร้องให้นายสาธิต วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ลาออกจากตาแหน่ง
เนื่องจากมีความพยายามและประกาศจะปิดวิทยุชุมชน ๓ คลื่น คือ เอฟเอ็ม ๙๕.๒๕, ๑๐๑.๒๕ และ
๙๖.๓๕
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แกนนา นปช. นัดชุมนุมวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ภายใต้
ชื่อ “๑๒ มีนาฯ เคลื่อนพลทั้งแผ่นดิน” เพื่อร่วมชุมนุมใหญ่ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ถนนราช
ดาเนิน 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 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
พิพากษายึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีมูลค่า ๔๖,๐๐๐ ล้านบาท ในคดีร่ารวย

๖๙
ผิดปกติอันเนื่องมาจากการใช้อานาจนายกรัฐมนตรีเอื้อประโยชน์ให้แ ก่บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)๗๖
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดใส่ธนาคารกรุงเทพ จากัด สาขา
สีลม สาขาพระประแดง สาขาถนนพระราม ๒ และ สาขาศรีนครินทร์
วั น ที่ ๕ มี น าคม ๒๕๕๓ นปช. ได้ ชุ ม นุ ม ที่ ล านอนุ ส าวรี ย์ ท้ า วสุ ร นารี จั ง หวั ด
นครราชสีมา เพื่อนัดระดมมวลชนก่อนการชุมนุมใหญ่
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนยอมรับว่า ได้
เดินทางไปเสนอแผนเผด็จศึกรัฐบาลภายใน ๓ วัน ให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่เมืองดูไบ ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อใช้เป็นแนวทางต่อสู้ของกลุ่ม นปช. แต่แกนนา นปช. ปฏิเสธ
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พ.ร.บ.ความมั่นคง) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ขณะที่ พธม. ออกแถลงการณ์รวมพลัง
แผ่นดิน หยุดภัยคุกคามประเทศไทย
วั น ที่ ๑๐ มี น าคม ๒๕๕๓ ที่ ป ระชุ ม กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดตั้งศูนย์อานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ซึ่งแปรสภาพจาก
คณะกรรมการติดตามสถานการณ์ความมั่นคง (คตม.) มีศูนย์ปฏิบัติการหลักอยู่ที่กรมทหารราบที่ ๑๑
รักษาพระองค์ (ร.๑๑ รอ.) รับผิดชอบในการดูแลสถานการณ์การชุมนุม โดยมีนายสุเทพ เทือก
สุบรรณ รองนายกรั ฐมนตรีเป็นผู้ อานวยการ และได้เปิดเผยแผนปฏิบัติการของ ศอ.รส. ว่าได้
มอบหมายทหาร ๓๐,๐๐๐ นาย ตารวจ ๑๐,๐๐๐ นาย และพลเรือน ๑๐,๐๐๐ คน เป็นผู้ดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยของการชุมนุมกลุ่ม นปช. โดยจะใช้เพียงอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง และอุปกรณ์เท่าที่
จาเป็นในการระงับเหตุตามหลักสากล เช่น โล่ กระบอง แก๊สน้าตา ทั้งยังกาหนดให้ทุกเส้นทางที่ไป
โรงพยาบาลศิริราชเป็นเส้นทางต้องห้ามสาหรับผู้ชุมนุมทั้งทางบกและทางน้า
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ รัฐบาล โดย ศอ.รส. ประกาศมาตรการเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อย กาหนดพื้นที่ห้ามใช้เส้นทางคมนาคม การใช้ยานพาหนะ ทั้งห้ามการพกพาอาวุธออกนอก
อาคาร รวมทั้งห้ามเข้าไปยังอาคารสถานที่ในพื้นที่บางจุด ขณะที่ พรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช.
กรณีคณะรัฐมนตรีประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง เข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ขณะเดียวกันนายโคทม อารียา
เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลหาทางออกของปัญหาการชุมนุมทางการเมืองด้วย
วิธีการเจรจาและยุติความรุนแรง
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ แกนนา นปช. ชุมนุม “แดงทั้งแผ่นดิน” และรวมตัวกันตาม
จุดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ใน ๕ จุดหลัก ได้แก่ บริเวณอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ บริเวณพระ
บรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต ใกล้สนามกีฬ าไทยญี่ปุ่น บริเวณสี่แยกบางนา และบริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี เริ่มชุมนุมเรียกร้องให้นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรียุบสภา
๗๖

คาพิพากษาคดีหมายเลขดาที่ อม.๑๔/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ 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 หนึ่งในแกนนา นปช. ในความผิดฐานสร้างให้เกิดการปั่นป่วน
หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖๗๗ จากกรณีที่นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง กล่าวคาปราศรัยและ
ปลุกระดมในการชุมนุมที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ และที่ลานน้าพุ
บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ นายโคทม อารียา ร่วมกับเครือข่ายพุทธิ
กา และกลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธี ได้จัดงาน “ภาวนาเพื่อสันติ ขอบิณฑบาตความรุนแรง” โดยขอให้
ทุกฝ่ายงดใช้อาวุธและความรุนแรงทุกชนิด และประกาศให้พื้นที่การชุมนุมเป็นเขตอภัยทาน เป็นพื้นที่
ของความสันติ
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ นปช. ได้เริ่มตั้งเวทีชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ตามแนว
ถนนราชดาเนิน ตั้งแต่สี่แยกคอกวัวถึงสี่แยกสวนมิสกวัน และแนวถนนพิษณุโลก จากสะพานชมัยมรุ
เชษฐ์ถึงสี่แยกวังแดง โดยนายวีระ มุสิกพงศ์ ประธาน นปช. ได้อ่านแถลงการณ์ นปช. แดงทั้งแผ่นดิน
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียุบสภาภายใน ๒๔ ชั่วโมง กลุ่มคนเสื้อแดงจานวนหนึ่งประมาณ ๑,๐๐๐
คน เดินทางไปสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เพื่อยื่นหนังสือให้สื่อมวลชนนาเสนอข่าวอย่างเป็น
กลาง ขณะที่กลุ่ ม คนเสื้ อแดงอีกกลุ่ มหนึ่ง ประมาณ ๒,๐๐๐ คน เดินทางไปยื่ นหนัง สื อที่บ้ านพั ก
นายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ยุบสภา
วัน ที่ ๑๕ มี น าคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุค นร้ายยิงระเบิด เอ็ม ๗๙ ใส่ กรมทหารราบที่ 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
ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมแกนนาพรรคร่วมรัฐบาล และได้ข้อสรุปว่าจะไม่ยุบสภา
ตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้อง
เครื อข่ ายสั น ติวิ ธี ประกอบด้ ว ย ศูน ย์ศึ กษาและพัฒ นาสั นติ วิธี มหาวิ ทยาลั ยมหิ ด ล
เครือข่ายพุทธิกา กลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธี กลุ่มประชาชนผู้ไม่เอาสงครามกลางเมือง และเครือข่าย
หยุดทาร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง ร่วมกันเปิดห้องสันติภาพ (PEACE ROOM) เพื่อ
ดาเนินการประมวลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสันติวิธี วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการสันติวิธี
เพื่อป้องกัน ระงับ และบรรเทาความรุนแรง ตลอดจนคลี่ค ลายความขัดแย้ง และพร้อมเป็นเครือข่าย
ติดต่อผู้สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับสันติวิธีและเรียกร้องรัฐบาลและแกนนาผู้ชุมนุมให้มีการระดมความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการพูดคุยอันอาจนาไปสู่การเจรจา (Talk about Talk) และขอให้
กรุงเทพมหานคร (กทม.) นาภาพจากกล้องวงจรปิดใน กทม.ขึ้นเว็บไซต์ออนไลน์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๗๗

มาตรา ๑๑๖ ซึ่งอยู่ในหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ จะพบว่า กฎหมายได้บัญญัติการกระทาที่
เข้าข่ายเป็นความผิดไว้ดังนี้ “ผู้ใดกระทาให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการ
กระทาภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุ จริต เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กาลังข่มขืนใจหรือใช้กาลังประทุษร้าย เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน
หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ (๓) เพื่อให้ประชาชน
ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี”

๗๑
นปช. แดงทั้งแผ่นดิน ได้ประกาศเจาะเลือด ๑๐๐,๐๐๐ คน คนละ ๑๐ ซีซี เพื่อที่จะ
นาไปเทยังสถานที่ต่างๆ ประกอบกับการทาพิธีทางไสยศาสตร์สาปแช่ง
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. ได้ทาพิธีเทเลือดที่หน้าทาเนียบรัฐบาลและที่หน้าที่ทาการพรรคประชาธิปัตย์
ต่อมา นายวีร ะ มุสิกพงศ์ และ แกนนา นปช. บางส่ว น ได้ประชุมหารือกับคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อหาแนวทางสันติป้องกันความรุนแรงในการชุมนุมตามสิทธิเสรีภาพและ
หลักสิทธิมนุษยชน
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. ชุมนุมหน้าบ้านพักของนายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ นายกรัฐมนตรี และเผชิญหน้ากระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่รักษาความปลอดภัยหน้า
บ้านพักนายกรัฐมนตรี จากนั้นมีการเทเลือดที่บ ริเวณประตูทางเข้าบ้านพัก ผู้ชุมนุมบางส่วนเดินทาง
ไปที่หน้ าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ อเมริกาประจาประเทศไทย และยื่นหนังสื อเรียกร้องให้ ทาง
สถานทู ต ฯ ชี้ แ จงกรณี น ายสุ เ ทพ เทื อ กสุ บ รรณ อ้ า งว่ า ได้ รั บ ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยข่ า วกรองของ
สหรั ฐ อเมริ ก าว่ า พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร อดี ต นายกรั ฐ มนตรี สั่ ง การให้ ก่ อ เหตุ วิ น าศกรรมใน
กรุงเทพมหานคร
นปช. แถลงมติที่ประชุมให้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล และ
นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ ไม่ใช่กลุ่ม นปช. อีกต่อไป เนื่องจากมีแนวทางการต่อสู้ที่แตกต่างจาก
นปช.๗๘
ขณะที่ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน เข้าพบ
แกนนา นปช. เสนอพร้อมเป็นคนกลางในการเจรจาในเวทีประชุมวุฒิสภา รวมทั้งการเปิดอภิปราย
รัฐบาลเป็ นการทั่วไปโดยไม่ล งมติ ต่อมากลุ่ มสมาชิกวุฒิส ภาจานวน ๖๐ คน ได้ร่ว มลงชื่อขอเปิด
อภิปรายทั่วไปรัฐบาลโดยไม่ลงมติ
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ กลุ่มคนเสื้อแดงประมาณ ๓๕ คน ชุมนุมหน้าอาคารตลาด
หลักทรั พย์แห่งประเทศไทย เพื่อสอบถามถึงความผิดปกติเนื่องจากดัชนีหลักทรัพย์ปรับตัวสู งขึ้น
ในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองค่อนข้างตึงเครียด
ขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมข้อตกลงเพื่อการเคารพ
สิทธิเสรีภาพและสันติวิธีในการชุมนุมกับรัฐบาล โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุมที่ ศอ.รส. กรมทหารราบที่ ๑๑
รักษาพระองค์
เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงบ้านพักของประชาชนในซอยทองหล่อ ๓ ภายในซอย
สุขุมวิท ๕๕ และซอยสุขุมวิท ๕๓
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ได้ประกาศ
ร่วมสนับสนุนการชุมนุมของ นปช.
๗๘

แกนนา นปช. มีมติขับ “เสธ.แดง-สุรชัย” ออกจากกลุม่ , http://prachatai.com/journal/2010/03/28327

๗๒
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายยิงจรวดอาร์พีจีเข้าไปกระทรวงกลาโหม มี
นายทหารบาดเจ็บ ๑ นาย (ภายหลังได้จับกุมผู้ต้องหาโดยศาลชั้นต้นพิพากษาจาคุกเป็นเวลา ๓๘ ปี)
และมีเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเอ็ม ๖๗ เข้าไปยังสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. จั ดขบวนรถจานวนมาก เคลื่อนขบวนแบบดาวกระจายไปรอบ
กรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายสาคัญต่างๆ
วัน ที่ ๒๒ มีน าคม ๒๕๕๓ เกิด เหตุ คนร้ ายขว้ างระเบิ ดเอ็ม ๖๗ ใส่ ป้อมรั กษาความ
ปลอดภัย หมวดการทางตลิ่งชัน สานักงานบารุงทางธนบุรี ถนนสิรินธรขาเข้า ขณะที่ ศอ.รฉ. ประกาศ
ห้ามใช้เส้นทางบางเส้นทาง
วันเดียวกัน นปช. ออกแถลงการณ์ฉบับที่ ๓ ยืนยันข้อเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาทันที
โดย นปช. ยินดีให้มีการเจรจา โดยผู้เจรจาคือตัวแทนผู้มีอานาจเต็มของแต่ละฝ่าย ฝ่ายรัฐบาลต้อง
เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
วั น ที่ ๒๓ มี น าคม ๒๕๕๓ เกิ ด เหตุ ค นร้ า ยยิ ง ระเบิ ด เอ็ ม ๗๙ เข้ า ไปยั ง อาคารของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถานที่ประชุม ครม. ขณะที่ กอ.รมน. ได้จัดกาลังพลให้กับทาง ศอ.รส.
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสถานการณ์การชุมนุม โดยจัดกาลังพลทั้งสิ้น ๒๐๘ กองร้อย จานวน
ประมาณ ๔๗,๐๐๐ นาย วันเดียวกันพรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา เพื่อ
เลือกตั้งใหม่
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ ายวางระเบิดด้านข้างห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ต
พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ วางระเบิดซีโฟร์จุดระเบิดด้วยการตั้งเวลาบริเวณตู้ควบคุมไฟฟ้าริมรั้วของ
ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี และขว้างระเบิดเอ็ม ๖๗ ใส่กรมบังคับคดี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ขณะที่
ศอ.รส. ได้ออกประกาศเพิ่มเติมในเรื่องห้ามนาอาวุธออกนอกเคหสถาน นอกจากเรื่องห้ามใช้เส้นทาง
คมนาคมและการใช้ยานพาหนะ
วัน ที่ ๒๕ มี น าคม ๒๕๕๓ เจ้ า หน้ า ที่ต รวจพบระเบิด เอ็ม ๒๖ ที่ อ าเภอสั น กาแพง
จังหวัดเชียงใหม่ แต่สามารถเก็บกู้ได้และเกิดเหตุคนร้ายปาระเบิดใส่รถกระบะที่ ถนนติวานนท์ ช่วง
ก่อนถึงกระทรวงสาธารณสุข แต่ระเบิดไม่ทางาน
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุระเบิดชนิดเอ็ม ๖๗ ถูกบรรจุอยู่ใน
ถุงพลาสติก ตกอยู่ภายในลานจอดรถที่สานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ แต่ระเบิด
ไม่ทางาน
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ นปช. ได้เคลื่อนขบวนผู้ชุมนุม ๘ สาย ไปกดดันเจ้าหน้าที่
บริเวณที่ตั้งกองกาลังทหารรอบพื้นที่ชุมนุมจานวน ๘ จุด เรียกร้องให้ถอนกาลังกลับกรมกองของตน
โดยทหารทุกจุดยอมถอนกาลังออกจากที่ตั้งทั้งหมด ยกเว้นในทาเนียบรัฐบาล วัน เดียวกันเกิดเหตุ
คนร้ายขว้างระเบิดเอ็ม ๖๗ เข้าใส่บริเวณกรมศุลกากร สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทาให้มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ ๗ คน ตรวจพบระเบิดเอ็ม ๖๗ บริเวณปั๊มน้ามันคาลเท็กซ์ ถนนนวมินทร์ เหตุคนร้าย
ยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ที่ร้านอาหารลุงใหญ่ ถนนรามอินทรา และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรม
ประชาสัมพันธ์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๓ คน
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าใส่สนามฟุตบอลในกอง
พัน ทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นที่ทาการ ศอ.รส.
มีทหารได้รับบาดเจ็บ ๔ คน เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืน .๓๘ ยิงใส่ธนาคารกรุงเทพ จากัด สาขา

๗๓
สะพานขาว กรุงเทพฯ จานวน ๕ นัด เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเอ็ม ๖๗ ใส่ป้ายรถเมล์ใกล้บ้านพัก
ของนายบรรหาร ศิลปอาชา แกนนาพรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ย่านบางพลั ด
กรุงเทพฯ มีผู้บาดเจ็บ ๑ คน เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ธนาคารกรุงเทพ จากัด สาขาบางยี่ขัน
กรุงเทพฯ กระจกแตก และเกิดเหตุค นร้ายวางระเบิดตู้โทรศัพท์สาธารณะ วัดทรายมูลเมือง จั งหวัด
เชียงใหม่
เวลา ๙.๐๐ นปช. เคลื่อนขบวนไปชุมนุมยังกองพันทหาราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๑
รั ก ษาพระองค์ พร้ อ มยื่ น ข้ อ เสนอส่ ง ตั ว แทน ๔ คน เข้ า ไปเจรจากั บ นายกรั ฐ มนตรี ต่ อ มาเวลา
๑๑.๐๐ น. นายสาทิตย์ วงหนองเตย รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี แถลงยอมรับให้มีการเจรจา
ตามที่ นปช. เสนอ การเปิดการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับแกนนา นปช. เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการวัน
แรก เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. ที่สถาบันพระปกเกล้าและมีการถ่ายสอดทดผ่านสถานีโทรทัศน์ โดย
ฝ่ายรัฐบาลมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐ มนตรี นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ และนายชานิ ศักดิ
เศรษฐ์ ขณะที่แกนนา นปช. มีนายวีระ มุสิกพงศ์ นายจตุพร พรมพันธ์ และ นพ.เหวง โตจิราการ
แต่การเจรจาไม่สามารถหาข้อสรุปที่เป็นที่ยุติได้ วันเดียวกันกลุ่มแนวร่วมคนรักชาติ สวมเสื้อสีขาว
ประมาณ ๒๐๐ คน รวมตัว กันที่สถานี รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีส นามกีฬาแห่ งชาติ เรียกร้องให้ คน
กรุงเทพฯ ออกมาแสดงจุดยืนให้ นปช. ยุติการชุมนุม
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเอ็ม ๒๖ ที่ศาลปกครอง จังหวัด
เชียงใหม่ เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืน .๓๘ ยิงใส่อาคารธนาคารกรุงเทพ จากัด สาขาบางยี่ขั น และ
ขว้างระเบิดปิงปองใส่รั้วทาเนียบ ระหว่างประตู ๕ และ ๗ ด้านสะพานมัฆวานรังสรรค์ ขณะที่ ศอ.รส.
ประกาศให้ตารวจ และทหาร สามารถพกอาวุธได้ในจุดสาคัญๆ เพื่อระงับเหตุ แต่ยังคงห้ามเจ้าหน้าที่
ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณรอบการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงมิให้ พกอาวุธนอกจากอุปกรณ์
ควบคุมฝูงชนเท่านั้น๗๙ วันเดียวกันมีการเปิดการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับแกนนา นปช. เป็นวันที่สอง
โดย นปช. เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียุบสภาภายใน ๒ สัปดาห์ ขณะที่รัฐบาลเสนอให้ยืดเวลาออกไป
อีก ๙ เดือน ทาให้การเจรจาไม่มีข้อยุติ ขณะที่ พธม. ออกแถลงการณ์คัดค้านข้อเรียกร้องของกลุ่ม นปช.
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ แกนนา 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
วัน ที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๕๓ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ ผู้
ชุมนุมรวมพลังต่อสู้ครั้งใหญ่ในวันที่ ๓ เมษายน เพื่อเปลี่ยนแปลงการเมือง ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่
และแก้กฎหมาย๘๐
๒.๒.๗ ลาดับเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีผู้เสียชีวิตจานวน ๙๒
คน และบาดเจ็ บ กว่ า ๑,๕๐๐ คน ๘๑ โดยมีล าดั บเหตุ การณ์ ส าคั ญที่ เกิ ดขึ้ นตั้ งแต่เ ดือ นเมษายนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังนี้
๗๙

สรุปเหตุป่วนเมือง ปาบึ้ม-ยิงระเบิด ๑ เดือน กว่า ๓๐ ครั้ง, http://hilight.kapook.com/view/47429
มาร์คอ้อนเจรจาอีก แม้วสั่งสู!้ จบก่อนสงกรานต์, วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓,
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdNVEF4TURRMU13PT๐=
๘๐

๗๔
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ กลุ่มคนเสื้อหลากสี นาโดย นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ จัด
ชุมนุมโดยใส่เสื้อสีชมพู ที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ๒ รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศ
วัตถุประสงค์ในการรวมตัวกันเพื่อแสดงให้สาธารณชนเห็นว่าภาคประชาชนยึดมั่นในหลักความสงบ
สันติ ไม่ต้องการให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้กฎหมู่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประเทศ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ นายแพทย์เหวง โตจิราการ นายสุพร อัตถาวงศ์ และแกนนา
นปช. เดิ น ทางไปยื่ น จดหมายเปิ ดผนึ กถึ งนางฮิ ล ลารี คลิ น ตัน รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงการ
ต่างประเทศของสหรั ฐอเมริ กา ผ่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริ กาประจาประเทศไทย โดยขณะที่
เคลื่อนขบวนไปยังสถานทูต มีการกระทบกระทั่งกับกลุ่มคนสวมเสื้อสีชมพูที่ชุมนุมคัดค้านอยู่ที่ลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดภายในลานจอดรถด้านหลัง
โรงพยาบาลเซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล และหน้าองค์การโทรศัพท์ สาขาผดุงกรุงเกษม กรุงเทพฯ
นปช. เคลื่อนขบวนออกจากเวทีเชิงสะพานผ่านฟ้า ถนนราชดาเนิน มุ่งหน้าไปสี่แยกราช
ประสงค์ และตั้งเวทีที่บริเวณแยกราชประสงค์ โดยมีผู้ชุมนุมจากต่างจังหวัดและปริมณฑลเดินทางเข้า
มาเพิ่ ม เติ ม ผู้ ชุ ม นุ ม อี ก จ านวนหนึ่ ง น าโดย นายขวั ญ ชั ย ไพรพนา เคลื่ อ นขบวนไปปิ ด ล้ อ ม
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง ๑๑ เอ็นบีที) เรียกร้องให้หยุดเสนอข่าว
บิดเบือน ช่วงเย็นจึงมีการสลายตัวกลับไปสมทบกับผู้ชุมนุมที่แยกราชประสงค์ ส่วนหนึ่งกลับไปยัง
สะพานผ่านฟ้า ถนนราชดาเนิน ซึ่งยังคงมีเวทีปราศรัยและมีผู้ชุมนุมอยู่จานวนมาก
ขณะเดียวกัน ศอ.รส. ได้มีประกาศ ฉบับที่ ๕ ให้บุคคลที่เป็นแกนนาหรือผู้ที่จัดให้มีการ
ชุมนุม และผู้ร่วมการชุมนุมออกจากพื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์๘๒ และประกาศห้ามใช้เส้นทาง๘๓
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ศอ.รส. ออกประกาศฉบับที่ ๖ เรื่องห้าม
บุคคลเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่ อาคารสถานที่ที่กาหนด๘๔ และประกาศว่าการชุมนุมประท้วงที่
สี่แยกราชประสงค์ผิดกฎหมาย และขอให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ก่อนรัฐบาลดาเนินการตามกฎหมาย
เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเอ็ม ๖๗ บริเวณทางเข้าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง
๑๑ และยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ยิงใส่ห้างแม็คโคร สาขาเชียงใหม่ และโรงงานเฟอร์นิเจอร์ดนานุวัฒ น์
จังหวัดเชียงใหม่
๘๑

ศูนย์เอราวันสรุปยอดผู้บาดเจ็บ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ จานวน ๑๔๙๓ คน อย่างไรก็ตามจาก
ข้อมูลที่ คอป. ได้รับพบว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งเล็กน้อยและสาหัสจานวนไม่ต่ากว่า ๑,๕๐๐ คน
๘๒
๑. ถนนราชดาริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกประตูน้า ๒. ถนนราชดาริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึง
สถานีรถไฟฟ้าราชดาริ ๓. ถนนพระรามที่ ๑ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกปทุมวัน ๔. ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่แยกราช
ประสงค์ ถึงแยกชิดลม
๘๓
ประกาศ เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ ฉบับที่ 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. ถนนราชดาริ ตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าราชดาริ 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. ปิดล้อมอาคารศูนย์ราชการส่วนที่เป็นที่ทาการของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) และบางส่วนได้ฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เข้าไปด้านใน เพื่อเรียกร้องให้ กกต. ลง
มารับหนังสือข้อเรียกร้อง และเพื่อกดดันให้ลงมติในคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ ขณะเดียวกัน รัฐบาล
ยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งให้ นปช. ออกจากพื้นที่การชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค์ ศาลแพ่งมี
คาสั่งในคดีหมายเลขดาที่ ร.๒/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ร.๒/๒๕๕๓ ว่าการชุมนุมของ นปช. เป็น
การใช้เสรีภาพเกิน กว่าขอบเขตของรัฐ ธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖ อันเป็นการ
กระทาที่มิช อบด้ วยกฎหมาย มีคาวินิ จฉัยว่าเมื่อรัฐ ประกาศภาวะฉุกเฉิน ตามพรก.แล้ ว รัฐย่อมมี
อานาจดาเนินการตามกฎหมายได้ ขณะที่แกนนา นปช. ประกาศยื่นอุทธรณ์คดีและปักหลักชุมนุม
ต่อไป
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องที่บริเวณทางเข้า
ประตูใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ระเบิดไม่ทางาน และคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ใส่บริเวณลาน
จอดรถด้านหลังพรรคประชาธิปัตย์ มีเจ้าหน้าที่ตารวจได้รับบาดเจ็บ ๒ คน
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๐๐.๓๐ น. เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเอ็ม ๒๖
หน้ า ป้ อ มต ารวจชุ ม ชน ปากทางเข้ า ห้ า งเทสโก้ โ ลตั ส ถนนนวมิ น ทร์ กรุ ง เทพฯ เวลาประมาณ
๐๑.๓๐ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ จากสะพานพระราม ๘ เข้าไปยังข้างห้องสานักงาน
ผู้บัญชาการทหารบก เจ้าหน้าที่ทหารบาดเจ็บ ๑ คน และเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. มีการวางระเบิด
แบบตั้งเวลา บริ เวณใต้ส ะพานวงแหวนขาออกลงสู่ ถนนรามอินทรา ใกล้ กั บห้ างแฟชั่นไอร์แลนด์
กรุงเทพฯ
แกนนา นปช. นาโดยนายสุพร อัตถาวงศ์ นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง นายยศวริศ
ชูกล่อม และนายพายัพ ปั้นเกตุ นากลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนเข้าปิดล้อมรัฐสภาและมีบางส่วนบุกเข้า
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
การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี นั ด พิ เ ศษ ผ่ า นโทรทั ศ น์ ร วมการเฉพาะกิ จ แห่ ง ประเทศไทยประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ความร้ ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใช้บังคับพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "พรก.ฉุกเฉิน") และ
จัดตั้งศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.)
ศอฉ. ประกาศคาสั่งระงับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนล โดยให้
เหตุผ ลว่า “การที่ส ถานี พีเพิล แชนแนล ถ่ายทอดการชุมนุม นปช. ที่เวทีราชประสงค์ โดยมีการ
บิดเบือนข้อมูลข่าวสารและส่งผลกระทบต่อสถาบัน บุคคล และองค์ กร ทาให้เกิดความเข้าใจผิด เป็น
การปลุกระดมประชาชนให้มีความเกลียดชังรัฐและเจ้าหน้าที่ ทั้งการถ่ายทอดการชุมนุมดังกล่าว ซึ่ง
ถูกประกาศว่าเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญตามคาสั่งศาลแพ่งจึงเป็นการทาผิด
กฎหมายและสนับสนุนการทาผิดกฎหมาย”๘๕ และประกาศห้ามมิให้บุคคลเข้าในพื้นที่สถานีบริการ
๘๕

ศอฉ. แจงปิดพีทีวีเพราะบิดเบือนข่าวสาร "สาทิตย์" แจง ปิดพีทีวีเพราะบิดเบือนข่าวสาร เตรียมจัดการ
วิทยุชุมชนเป็นคิวต่อไป วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓, http://www.komchadluek.net/detail/20100408/55195/

๗๖
ภาคพื้น ดิน ไทยคมลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และห้ ามเข้าพื้นที่บริเวณบริษัท ไทยคม จากัด
(มหาชน) สถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี ๘๖ และห้าม
นาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าร่วมชุมนุม๘๗
เวลา ๑๙.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ทหารจานวน ๗ กองร้อยพร้อมอุปกรณ์ปราบจลาจล เช่น โล่
กระบอง แก๊สน้าตา รถฉีดน้า๘๘ เคลื่อนกาลังมาที่สถานีดาวเทียมไทยคม อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อดาเนินการปิดสัญญาณการออกอากาศของสถานีประชาชนหรือพีเพิลแชนแนล โดย
เจ้าหน้าที่สถานีดาวเทียมไทยคมอธิบ ายว่าไม่สามารถตัดสัญญาณได้เนื่องจากสัญญาไม่ได้ขึ้นจากที่
สถานี เจ้ าหน้าที่ทหารจึงได้ใช้วิธีส่งสัญญาณรบกวนจนกระทั่งสัญญาณการออกอากาศของสถานี
ประชาชนถูกรบกวนจนกระทั่งภาพขาดหายไปเมื่อเวลาประมาณ ๒๑.๕๐ น.
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนา นปช. ปราศรัยว่าจะตอบโต้การ
ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและการปิดสถานีประชาชน ด้วยการระดมกลุ่มคน
เสื้อแดงทั่วประเทศครั้งใหญ่ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ และมีกลุ่มคนเสื้อแดง ประมาณ ๕๐๐ คน
ชุมนุมกันที่บริเวณหน้าสถานีดาวเทียมไทยคม อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอให้บริษัท
ไทยคม จากัด (มหาชน) เปิดสัญญาณเชื่อมต่อสถานีประชาชน ขณะที่ ศาลอาญาออกหมายจับ
แกนนา นปช. ๗ คน กรณีนาผู้ชุมนุมบุกรัฐสภาในฐานความผิดข้อหาหน่วงเหนี่ยวทาให้เสียเสรีภาพ
และข่มขืนใจให้กระทาการใดหรือมิกระทาการใด
วันเดียวกัน เวลาประมาณ ๐๐.๐๔ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ และอาวุธปืน
เอ็ม ๑๖ เข้าใส่ที่ทาการพรรคการเมืองใหม่ 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 อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อเรียกร้องให้ยุติการระงับการเผยแพร่ สัญญาณ
การออกอากาศของสถานีประชาชน มีการนากองกาลังทหารเข้าสลายการชุมนุมด้วยการฉีดน้า แก๊ส
น้าตา และปืนกระสุนยาง ในขณะผู้ชุมนุมบุกเข้าไปในพื้นที่สถานีดาวเทียมไทยคมและมีการปะทะกัน
มีผู้ชุมนุมและทหารได้รับบาดเจ็บจานวนหนึ่ง ภายหลังผู้ชุมนุมได้ยึดอาวุธและมีการเจรจาให้ทหาร
ถอนกาลังกลับไป สถานีดาวเทียมไทยคมได้ประสานงานให้มีการเชื่อมต่อสัญญาณให้สถานีประชาชน
ทาให้กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางกลับ และคืนอาวุธที่ยึดได้แก่เจ้าหน้าที่ตารวจ แต่ต่อมาในช่วงค่า เจ้าหน้าที่
ทหารได้เข้ามาดาเนินการปิดสัญญาณการออกอากาศของสถานีประชาชนอีกครั้ งหนึ่ง (รายละเอียด
เหตุการณ์ความรุนแรงที่สถานีดาวเทียมไทยคมปรากฏตามรายงานข้อค้นพบเฉพาะกรณี)

ศอฉ.แจงปิดพีทีวีเพราะบิดเบือนข่าวสาร.html, ก่อนหน้านี้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้
กระทรวงไอทีซียตุ ิการให้สัญญาณสถานีพีเพิลแชนแนล, อ้างอิงจาก "วงครม.เผย"สุเทพ"ขอคาตอบ"ไทยคม" ตัด
สัญญาณ"ทีวีดาวเทียมบิดเบือน" ถ้าทาไม่ได้จะจัดการเอง", มติชน, วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓
www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1270616709&grpid=10&catid=no
๘๖
ประกาศ ศอฉ. เรื่อง ห้ามใช้อาคาร หรือเข้าไป หรืออยู่ในสถานที่ใดๆ หรือห้ามเข้าไปในพื้นที่ใดๆ
๘๗
ประกาศ ศอฉ. เรื่อง ห้ามมิให้นาพาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาเพื่อร่วมการชุมนุม
๘๘
การเข้าให้ข้อมูลของ พล.ต.ทวีป กิ่งเกล้า ผบ.ศปภอ.ทบ. วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๗๗
ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับตาม พรก.ฉุกเฉิน จับแกนนาและผู้ร่วมชุมนุม ด้วยเป็นผู้ต้อง
สงสัยว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทาให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามหมายจับที่ ฉฉ ๘-๒๔/๒๕๕๓ ตาม
พรก.บริห ารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๑๑ (๑) ที่ประกาศให้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจจับกุมและคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทาการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทาเช่นว่านั้น หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาให้เกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ รวมจานวนทั้งสิ้น ๑๗ คน ได้แก่ ๑. นพ. เหวง โตจิราการ
อายุ ๕๙ ปี ๒.นางดารุณี กฤตบุญญาลัย อายุ ๖๑ ปี ๓.นายจรัญ ดิษฐาอภิชัย อายุ ๖๓ ปี ๔.นาย
ณัฐ วุฒิ ใสยเกื้อ อายุ ๓๕ ปี ๖.นายนิ สิ ต สิ นธุไพร อายุ ๕๐ ปี ๖.นายวีระ มุ สิ กพงศ์ อายุ ๖๒ ปี
๗.นายก่อแก้ว พิกุลทอง อายุ ๔๕ ปี ๘.นายขวัญชัย สารคา 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.นายสาเริง
ประจาเรือ 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 ช่วงบ่ายผู้ชุมนุมทราบข่าวการเคลื่อนกาลังของเจ้าหน้าที่
ทหารเพื่อเตรียมการสลายการชุมนุม นายขวัญชัย ไพรพนา แกนนา นปช. จึงนาผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวน
ไปปิดล้อมประตูกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ บนถนนราชดาเนินนอก เจ้าหน้าที่ทหารจึงเข้าสลาย
การชุมนุมเพื่อผลักดันให้ผู้ชุมนุมกลับมารวมตัวกันที่เวทีสะพานผ่านฟ้า เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ชุมนุม
ถูกยิงเสียชีวิตในเวลาต่อมาจานวน ๑ คน
ช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนและอาวุธสงคราม ได้เคลื่อนกาลังเข้า
สลายการชุมนุมของกลุ่ม นปช. โดยเคลื่อนกาลังส่วนหนึ่งมาจากฝั่งธนบุรีข้ามสะพานปิ่นเกล้ามาเพื่อ
สมทบกับเจ้าหน้าที่ทหารอีกส่วน และเคลื่อนกาลังเข้าควบคุมพื้นที่ถนนข้ าวสาร ถนนตะนาว และ
ถนนดินสอ เพื่อขอคืนพื้นที่และเปิดช่องทางจราจรบริเวณถนนราชดาเนิน สะพานสมเด็จพระปิ่น
เกล้า และสะพานพระราม ๘ ผู้ชุมนุมพยายามต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่จนกระทั่งช่วงเวลาค่าประมาณ
๒๐.๐๐ น. เหตุการณ์ปะทะทวีความรุนแรงเป็นเหตุมีผู้บาดเจ็บกว่า ๘๐๐ คน ในจานวนนี้เป็น
เจ้าหน้าที่ทหารกว่า ๓๐๐ คน และมีผู้เสียชีวิตอีก ๒๕ คน รวมกับผู้เสียชีวิต ๑ คนจากเหตุการณ์ช่วง
บ่ายเป็น ๒๖ คน ในจานวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร ๕ คน รวมถึง พ.อ. ร่มเกล้า ธุวธรรม เป็นพลเรือน
๒๑ คน รวมถึงนักข่าวต่างประเทศชาวญีปุ่น ทั้งในเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ชุมนุมได้ยึดอาวุธของเจ้าหน้าที่
ทหารไปจานวนมาก และมีการปรากฏตัวของกองกาลังไม่ทราบฝ่ายที่เรียกว่า “คนชุดดา”๘๙ ใช้อาวุธ
สงครามโจมตีเจ้าหน้าที่ทหาร (รายละเอียดเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ปรากฏตามรายงานข้อ
ค้นพบเฉพาะกรณี)
ในวันเกิดเหตุการณ์ปะทะกันที่สี่แยกคอกวัวและหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา ได้เกิดเหตุร้าย
หลายแห่งอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเช้ามืดวันเดียวกัน เวลาประมาณ ๐๓.๓๐ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิด
เอ็ม ๗๙ เข้าใส่รั้วสังกะสีที่กาลังก่อสร้างของกองบังคับการปราบปราม และเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.
เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ใส่ตึกนารีสโมสร ทาเนียบรัฐบาล แต่ระเบิดไม่ทางาน เวลาประมาณ
๒๐.๑๕ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ใส่ห้องสีงาช้าง ชั้น ๒ ตึกไทยคู่ฟ้า ทาเนียบรัฐบาล แต่ไม่
๘๙

โดยในรายงานฉบับนี้ คาว่า "คนชุดดา" หมายถึง คนหรือกลุ่มบุคคลที่มีอาวุธสงครามและใช้อาวุ ธ
สงครามต่อต้านรัฐบาลและ/หรือ เจ้าหน้าที่ทหาร โดยการก่อเหตุความรุนแรงในช่วงก่อนและระหว่างเหตุการณ์
เดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓

๗๘
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. เกิดเหตุการณ์วางระเบิด ๖ ลูกที่เสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด
๒๓๐ กิโลโวลต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ริมถนนสายเอเชีย อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความเสียหายแต่เสาไฟฟ้าไม่ล้มลงเนื่องจากระเบิดไม่ทางาน ๓ ลูก
(โดยตรวจพบเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓)
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓ นปช. ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ได้เดินทางไปชุมนุมหน้าสถานี
ดาวเทียมไทยคม อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อเรียกร้องให้มีการเชื่อมต่อสัญญาณช่อง
สถานีประชาชน โดยมีนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ เป็นตัวแทนเข้าเจรจากับเจ้าหน้าที่สถานี จนได้รับการ
เชื่อมต่อสัญญาณออกอากาศเป็นปกติ ส่วนที่อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่ ม นปช. ได้จัดพิธีสวดพระ
อภิธรรมศพ ให้กับคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับทหารเมื่อวันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๕๓
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๐๐.๓๐ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙
ยิ ง ใส่ บ้ า นพั ก ของ พ.อ.ทรงพล นี ร ะสิ ง ห์ ตรงข้ า มบ้ า นพั ก ของรองผู้ อ านวยการสถานี โ ทรทั ศ น์
กองทัพบกช่อง ๕ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ และเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.กลุ่ม นปช. ได้เคลื่อน
ขบวนแห่ศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ไปตามถนนสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์พิเศษ โดยมีสาระสาคัญว่าหลังปฏิบัติ การขอคืนพื้นที่เมื่อวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ จนถึงขณะนี้ มีบุคคลจานวนหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอาศัยประชาชนผู้
บริสุทธิ์ที่มาชุมนุมเป็นเครื่องมือก่อความไม่สงบ รัฐบาลและ ศอฉ. จึงกาหนดมาตรการแยกกลุ่ม
ผู้ก่อการร้ายออกจากประชาชนผู้บริสุทธิ์
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓ นปช. ได้ยุติการชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้า ถนนราชดาเนิน เพื่อ
ไปร่วมการชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์พื้นที่เดียว นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนา นปช. ได้ประกาศว่า
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ฝากเงินผ่านนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี
มาช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มคนเสื้อแดงที่เสียชีวิต รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขณะที่นายสุเทพ เทือก
สุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีคาสั่งให้ตารวจตั้งคณะทางานสืบสวนสอบสวนหาผู้ก่อการร้ายใน
เหตุการณ์ปะทะเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และ ศอฉ. มีคาสั่งให้กาลังพลสามารถใช้ปืนลูกซอง
หรือปืนพกได้ในการป้องกันตนเองหรือตอบโต้กลุ่มคนร้าย โดยให้ใช้อาวุธปืนทาการยิงเมื่อปรากฏภัย
คุกคาม หรือกลุ่มติดอาวุธที่มีท่าทีคุกคามต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือประชาชนผู้บริสุทธิ์
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ นปช. ได้รื้อถอนเวทีที่สะพานผ่านฟ้า ถนนราชดาเนิน
เพื่อไปรวมที่แยกราชประสงค์เพียงแห่งเดียว พ.อ.สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษก ศอฉ. แถลงว่า ขณะนี้มี
การนาวีดีทัศน์หรือคลิป วีดิโอในช่วงที่มีการขอคืนพื้นที่เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ออกเผยแพร่
ตามเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งมีการตัดต่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ศอฉ. จึงได้นาคลิปบางส่วนที่เป็นต้นฉบับมา
ให้แก่ผู้สื่อข่าว ขณะที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนา นปช. ได้นานายมานพ ชาญชั่งทองการ์ด นปช. มา
แสดงตัวต่อสื่อมวลชน โดยระบุว่า นายมานพ เป็นบุคคลที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชายชุดดาที่ใช้อาวุธปืน
ยิงเข้าใส่ทหารในเหตุปะทะเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ นายปณิธาน วัฒนายากร ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี แถลงว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ออกคาสั่งให้บุคคลที่มีส่วน
เกี่ย วข้องและให้ การสนับ สนุ น ทางการเงินแก่กลุ่มผู้ ชุมนุม ซึ่งมีนักธุรกิจและอดีตนักการเมืองมา
รายงานตัวต่อ ศอฉ. โดยจะเริ่ มส่งหมายเรียกให้มารายงานตัวตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓

๗๙
เป็นต้นไป ขณะที่นายอารีย์ ไกรนรา หัวหน้ารักษาความปลอดภัยหรือหัวหน้าการ์ด นปช. ได้เปิดเผย
ว่า จะมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่แกนนา นปช. โดยจะเพิ่มจานวนการ์ดอีก ๑ เท่า
ในพื้นที่ฝั่งเพลินจิต ราชดาริ และปทุมวัน และจะมีการตั้งแผงเหล็กป้องกันเป็น ๓ ชั้น และนาไฟแบบ
สปอตไลท์มาติดตั้งเพื่อส่องไปตามอาคารโดยรอบเวที วันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตรวจพบระเบิดซีโฟร์
ขนาด ๑.๕ ปอนด์ เพิ่มเติมที่ เสาไฟฟ้าแรงสู ง บริเ วณต าบลเชี ยงรากน้ อย จ.พระนครศรีอยุ ธ ยา
ใกล้เคียงกับจุดที่เคยเกิดระเบิดเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตารวจกองปราบปรามสนธิกาลังกับหน่วยอรินทราช
และเจ้าหน้าที่ตารวจนครบาล ๔ ปิดล้อมโรงแรมเอสซีปาร์ค ถนนประชาอุทิศ เพื่อค้นหาและจับกุม
แกนนา นปช. ๕ คน แต่กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ได้ทาการปิดล้อมโรงแรมฯ ช่วยให้
แกนนา นปช. ทั้งนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง นายสุพร อัตถาวงศ์ นายพายัพ ปั้นเกตุ นายวันชนะ
เกิดดี และนายยศวริศ ชูกล่อม หลบหนีจากการถูกจับกุมไปได้
นายกรัฐมนตรี แถลงถึงสถานการณ์การชุมนุมในปัจจุบันว่า ได้พัฒนาไปจนกลายเป็น
การก่อการร้าย รัฐบาลจึงได้พยายามเข้าจับกุมแกนนาผู้ชุมนุมบางส่วนแต่ไม่สาเร็จ และนายกรัฐมนตรี
มีคาสั่งแต่งตั้งพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้หัวหน้ารับผิดชอบการปฏิบัติ แทน
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ๙๐
วั น ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๓ เกิ ด เหตุ ค นร้ า ยวางระเบิ ด เสาสั ญ ญาณบริ ษั ท กสท.
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) โดยมีป้ายและรั้วเหล็กเสียหาย จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้เสาสัญญาณของช่อง
๓ ช่อง ๙ และสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑
พ.อ.สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษก ศอฉ. ชี้แจงถึงคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินว่า ในภาพรวมนั้นนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ยังคงมีฐานะเป็นผู้อานวยการ
ศอฉ. ตามเดิม แต่ที่มอบอานาจให้พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัว หน้า
ผู้รั บ ผิดชอบในการสั่ งการใช้กาลั งนั้ น เป็นไปเพื่อให้ ส ายการบังคับบัญชานั้นสั้ นลงและเพิ่มความ
คล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ ศอฉ. ออกคาสั่งสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าสู่พื้นที่สีลมโดย
เด็ดขาด กาหนดให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธยิงผู้ก่อเหตุเพื่อหยุดยั้งการปฏิบัติได้ แต่หากอยู่ปะปนกับผู้ชุมนุม
จนการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ให้เจ้าหน้าที่งดเว้นการปฏิบัติ
พร้อมกันนี้ได้จัดกาลังเข้าควบคุมพื้นที่สูงข่ม และเตรียมพลแม่นปืนและพลซุ่มยิงในการปฏิบัติด้วย๙๑
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ พ.อ.สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษก ศอฉ. แถลงย้าว่าเจ้าหน้าที่
ยึดมาตรการเบาไปหาหนัก ๗ ขั้นตอน และการส่งเจ้าหน้าที่ไปประจาบนอาคารสูง ไม่ใช่การข่มขวัญ
แต่เพื่อรักษาความปลอดภัยเท่านั้นขณะที่กลุ่ม นปช. ได้นาตาข่ายสีดาขนาดใหญ่กางเป็นหลังคา
บริเวณด้านหน้าเวทีปราศรัยยาวไปถึงสะพานลอยหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อป้องกันการซุ่มยิง
แกนนาจากตึกสูง ขณะที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ย้าว่า การที่ ศอฉ. ให้เจ้าหน้าที่
๙๐

คาสั่งนายกรัฐมนตรีที่พิเศษ ๙๓/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (เพิ่มเติม) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน
๒๕๕๓
๙๑
คาสั่ง ศอฉ.ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๑๓๙ และ กห ๐๔๐๗/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ อ้าง
ถึงในเอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ หน้า ๑๓๐ – ๑๓๒ และ กห.
๑๔๐๗.๓๕/๑๔๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓

๘๐
ติดอาวุธและจะใช้กระสุนจริงได้เฉพาะกรณีที่มีผู้จะทาร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชน และ ศอฉ. มีคาสั่ง
จัดกาลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่ถนนสีลม ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ปราศรัยว่า รัฐบาลได้จัดวางกาลังทหารที่บริเวณถนนสีลมแสดงให้
เห็นว่ามีความพยายามที่จะสลายการชุมนุม ผู้ชุมนุมจึงตั้งแถวประจันหน้าเจ้าหน้าที่บริเวณแยกสีลม
โดยนาไม้แหลมมาปักเป็นแนวกาแพง ขณะที่การ์ด นปช. ขอความร่วมมือสื่อมวลชนลงทะเบียนพร้อม
เปลี่ยนปลอกแขนสีเขียวใหม่ซึ่งมีข้อความยุบสภา เนื่องจากให้เหตุผลว่าปลอกแขนเก่ าของสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ที่มีอยู่เดิมถูกเจ้าหน้าที่นาไปใช้แล้วเข้ามาปะปนกับสื่อมวลชนที่ด้านหลังเวที
ราชประสงค์ ขณะที่ พ.อ.สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษก ศอฉ. แถลงว่า กลุ่มก่อการร้ายที่แฝงตัว ได้
เตรียมระเบิดขว้าง ระเบิดขวด ไม้เหลาแหลม ทั้งชนิดถือและแบบยิง ไม้ตอกตะปู น้ากรด ดังนั้น
เจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ จะต้องปรับแนวทางการปฏิบัติ โดยจะต้องอยู่ระยะห่างจากกลุ่มผู้ชุมนุม ๓๐๔๐ หลา เพื่อความปลอดภัย วันเดียวกัน นปช. ยื่นหนังสือที่สานักงานองค์การสหประชาชาติ (UN)
เพื่อยืนยันว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงปราศจากอาวุธและไม่ ได้เป็นผู้ก่อการร้าย พร้อมทั้งขอให้กอง
กาลังสันติภาพเข้ามาช่วยรักษาความปลอดภัยและปกป้องผู้ชุมนุมจากการกระทาที่รุนแรงของรัฐบาล
และให้องค์การสหประชาชาติเข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์สลายการชุมนุม
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ พล.อ.ชวลิต ยงใยยุทธ และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีต
นายกรั ฐ มนตรี แถลงข่ า วที่ พรรคเพื่ อ ไทย ให้ ยุ ติค วามรุ นแรงและการสั ง หารประชาชน ยกเลิ ก
สถานการณ์ฉุกเฉิน และคืนอานาจให้ประชาชนเลือกรัฐบาลใหม่ วันเดียวกัน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าฯ กทม. เข้าหารือกับกลุ่มแกนนา อาทิ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ น.พ.เหวง โตจิราการ นายสุ ภรณ์
อัตถาวร นพ.เหวง โตจิราการ ที่ด้านหลังเวที
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๐๑.๑๕ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงจรวดอาร์พีจี
จานวน ๒ ลูก ใส่ถังบรรจุน้ามันของบริษัทท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย จากัด อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี แต่ถังไม่
ระเบิด
กลุ่ม นปช. ขอนแก่น ได้รวมตัวชุมนุมบริเวณสถานีรถไฟขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ขบวนรถไฟลาเลียงของทหารออกจากสถานี เนื่องจากเกรงว่าทหารจะเข้า
ร่วมสลายการชุมนุมในกรุงเทพฯ
ขณะที่เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. เกิดเหตุการปะทะกันระหว่างกลุ่ม นปช. กับกลุ่ม
ชาวสีลม บริเวณแยกศาลาแดงมีร ายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ๒ คน หนึ่งในนั้นเป็นชาวต่างชาติถูกยิงด้วย
หนังสติ๊กได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและใบหูซ้ายทะลุ๙๒
วัน ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ พ.อ.สรรเสริญ แก้ว กาเนิด โฆษก ศอฉ. แถลงกาชับ
เจ้าหน้าที่เพิ่มการดูแล ไม่ให้กลุ่ม นปช. ปะทะกับกลุ่มที่ไม่พอใจการชุมนุม
นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนากลุ่ม เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายกรัฐ มนตรี และนายสุเทพ
เทือกสุ บรรณ รองนายกรั ฐมนตรี และขอให้ศาลมีคาสั่ งชั่ว คราวห้ามไม่ให้ นายกรัฐมนตรีและรอง
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ใช้กาลังทหารเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ที่แยกราชประสงค์ ศาลแพ่ง
มีคาวินิจฉัยตามคดีหมายเลขดาที่ ๑๔๓๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ มีเหตุจาเป็นที่จาเลย
ทั้งสองต้องใช้มาตรการขอคืนพื้นที่เพื่อให้สังคมกลับคืนสู่ภาวะปกติ จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะมี
๙๒

เสื้อแดง-ชาวสีลม เผชิญหน้า ปาสิ่งของใส่กันวุ่น, ไทยรัฐ, ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓
https://www.thairath.co.th/content/pol/78254

๘๑
คาสั่งตามที่โจทย์ขอได้๙๓ ขณะที่นายแพทย์เหวง โตจิราการ เดินทางไปอาคารสานักงานสหประชาชาติ
ถนนราชดาเนินนอก เพื่อยื่นหนังสือผ่านผู้แทนสานักงานในประเทศไทย ถึงนายบัน คี มุน เลขาธิการ
องค์การสหประชาชาติ เพื่อขอกองกาลังสหประชาชาติคุ้มครองการชุมนุมของกลุ่ม นปช. แดงทั้ง
แผ่นดิน
ขณะที่กลุ่มคนรักสีลมชุมนุมคัดค้านการชุมนุมของกลุ่ม นปช. เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น.
มีคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ จานวน ๕ นัด จุดแรก ๓ นัด ลงที่หลังคาสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง จุดที่ ๒
บริเวณ ชั้น ๒ เส้นทางสกายวอล์ค ของสถานีไฟฟ้ารถไฟฟ้าเชื่อมต่อกับห้างสรรพสินค้า จุดที่ ๓ หน้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด สาขาซิลลิค เฮาส์ ๙๔ ทาให้มีผู้บาดเจ็บ ๘๗ คน ในจานวนนี้เสีย ชีวิต ๑
คน คือนางธัญยนันท์ แถบทอง อายุ ๕๐ ปี หนึ่งในผู้ชุมนุมกลุ่มชาวสีลม๙๕
นายเมธี อมรวุฒิกุล อดีตดารานายแบบซึ่งสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ นปช. และเป็นผู้
ชื่นชอบติดตาม พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุมพร้อมอาวุธปืนทราโว ๑ กระบอก
ตรวจสอบพบว่าเป็ น ปื น ที่ยึ ดมาจากเจ้ าหน้าที่ทหารในเหตุการวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ต่อมา
นาย วีระ มุสิกพงศ์ และนายแพทย์เหวง โตจิราการ แกนนา นปช. กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของนาย
เมธี อมรวุฒิกุล ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม นปช. เพราะเป็นการเคลื่อนไหวส่วนตัว โดยชี้แจงว่านายเมธี อมร
วุฒิกุล ไม่ได้เป็นแกนนาหรือเข้าร่วมการชุมนุมเป็นประจา
วัน ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ นายวีระ มุสิ กพงศ์ แกนนา นปช. แถลงข้อ เสนอให้
นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาภายใน ๓๐ วัน ให้ตั้งกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ในวันที่
๑๐ เมษายน และเหตุ ก ารณ์ บ นนถนนสี ล มในวั น ที่ ๒๒ เมษายน โดยรั ฐ บาลต้ อ งแสดงความ
รับผิดชอบ๙๖ โดย นปช. พร้อมเจรจาเพื่อหาทางออกอย่างสันติวิธี
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ นายอภิสิ ทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่ าวถึงการส่ ง
ตัวแทนไปเจรจากับกลุ่ม นปช. ว่าในขณะนี้ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ยุติ
บทบาทดังกล่าวแล้ว หลังจาก นปช. ปฏิเสธการเจรจา ด้านนายวีระ มุสิกพงศ์ และนายณัฐวุฒิ ใสย
เกื้อ แกนนา นปช. ได้กล่าวปราศรัยว่า จากกรณีที่นายอภิสิทธิ์ ประกาศยุติการเจรจาและไม่ยอมรับ
ข้อเสนอของ นปช. รวมทั้งมีกระแสข่าวว่าจะมีการสั่งสลายการชุมนุมภายใน ๔๘ ชั่วโมง นปช. จึง
จาเป็นต้องยกระดับการชุมนุม
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ การ์ด นปช. ได้แจกจ่ายเสื้อผ้าสีต่างๆ ให้แก่ผู้ชุมนุม ขณะที่
การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด โดยมีการเพิ่มกาลังการ์ด ในจุดสุ่มเสี่ยงรวม ๖ ด่าน
วันเดียวกันเกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเอ็ม ๖๗ ใส่รถยนต์ที่บริเวณหน้าบ้านพักของนายบรรหาร ศิลปอาชา

๙๓

คาวินิจฉัยศาลแพ่งตามคดีหมายเลขดาที่ ๑๔๓๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓
การแถลงข่าวของ พ.อ.สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษก ศอฉ., เมษายน ๒๕๕๓
๙๕
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นพ.เพชรพงษ์ กาจรกิจการ ผู้อานวยการศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์เอราวัณ รายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดที่
แยกศาลาแดงหลายจุดเมื่อค่าวันที่ ๒๒ เมษายน ว่า มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด ๘๗ ราย ในจานวนนี้ 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
๙๔

๘๒
ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๕ มีผู้บาดเจ็บ ๑๑ คน เป็นพลเรือน ๘ คน และ ทหาร ๓ คน และคนร้ายยิง
ระเบิดเอ็ม ๗๙ ใส่อาคารบัญชาการภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ ศอฉ. ได้เปิดเผยบทวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงข่ายขบวนการล้ม
ล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือ“ผังล้มเจ้า” โดยกล่าวว่า เอกสารบทวิเคราะห์นั้นสามารถแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่า ใจกลางของขบวนการซึ่งมีเป้าหมายในการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ เริ่มต้น
จาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีโครงข่ายอื่นๆ เชื่อมโยงอยู่ โดยนายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า สิ่งที่จะต้องทาขณะนี้คือ การสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชน
ว่ากาลังเกิดปัญหาในรูปแบบดังกล่าวขึ้น และจะต้องดาเนินการตามกฎหมายต่อไป และหาผู้ร่วม
ขบวนการให้ ค รบถ้ว น ขณะที่ นายณัฐ วุ ฒิ ใสยเกื้ อ แกนน า นปช. แถลงมีม ติ ใ ห้ ก ลุ่ ม นปช.
ในต่างจังหวัด สกัดกั้นตารวจที่จะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ หลังทราบว่ารัฐบาลระดมตารวจจาก
จังหวัดต่างๆ พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่อย่าปฏิบัติตามคาสั่งรัฐบาล โดยให้การเมืองแก้ด้วยการเมือง
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ พ.อ.สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษก ศอฉ. แถลงว่า ที่ประชุม
ได้เตรียมจัดกาลังทหารและเจ้าหน้าที่ตารวจลงในพื้นที่แยกราชประสงค์เพื่อตรวจสอบบุคคลต้อง
สงสัยไม่ให้ลักลอบนาอาวุธสงครามเข้า -ออกพื้นที่ดังกล่าว โดยหากพบผู้กระทาผิดสามารถจับกุมได้
ทัน ที ขณะที่ กลุ่ มผู้ ชุ มนุ มได้ น ายางรถยนต์ ไปวางขวางบนชานชาลารถไฟฟ้า บีทีเ อสสถานีชิ ดลม
เนื่องจากเกรงว่า รัฐบาลจะส่งกาลังทหารมาสลายการชุมนุมทางรถไฟฟ้า
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ วันเดียวกัน เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. นายขวัญชัย ไพรพนา
นาผู้ชุมนุมกว่า ๑,๐๐๐ คน เคลื่อนขบวนรถกระบะและรถจักรยานยนต์ออกจากแยกราชประสงค์ไป
ตลาดไท เพื่อสนับสนุนกลุ่ม นปช.ที่ถูกสกัดอยู่ที่ต ลาดไท เมื่อเคลื่อนขบวนมาถึงหน้าอนุสรณ์สถาน
แห่งชาติ ได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ทหารและตารวจที่ตั้งด่านสกัดอยู่ มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย ๑๙ คน เป็นผู้
พลเรือน ๑๗ คน และเจ้าหน้าที่ทหาร ๒ คน หลังจากเหตุการณ์ปะทะกัน พลทหารณรงค์ฤทธิ์ สาละ
สังกัดกองพลทหารราบที่ ๙ ถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ในกลุ่มหน่วย
ทหารเคลื่อนที่เร็วซึ่งกาลังมุ่งหน้าไปยังแนวเจ้าหน้าที่ตารวจและทหารซึ่งตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีขาออก
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ นายพายัพ ปั้นเกตุ แกนนา นปช. นาผู้ชุมนุมเข้าตรวจค้น
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้ชุมนุมบางส่วนบุกเข้าไปตรวจค้นในอาคารโรงพยาบาลฯ โดยให้เหตุผลว่ามี
ทหารแอบซ่อนตัวอยู่ในโรงพยาบาลฯ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกให้บุคคลากรของ
โรงพยาบาล ผู้ป่วย และญาติเป็นอย่างมาก ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พ.อ.สรรเสริญ
แถลงว่ า ที่ป ระชุ ม ศอฉ. มี มติ ให้ เ จ้ า หน้ าที่ต ารวจเจรจาขอคืนพื้ นที่ บริ เวณหน้ าโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ทั้งหมดในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หากการเจรจาไม่เป็นผลก็จาเป็นที่จะต้องใช้กาลัง
โดยยืนยันว่าการขอคืนพื้นที่ดังกล่าวจะจากัดอยู่เพียงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเท่านั้น
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ นปช. แถลงขอโทษต่อกรณีการบุกตรวจค้นโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โดยให้เหตุผลว่าไม่ได้ตั้งใจ ขณะที่นายแพทย์เหวง โตจิราการ แกนนา นปช. ระบุว่า
ควบคุมมวลชนไม่อยู่และยอมรับว่าเป็นการกระทาที่เกินกว่าเหตุ
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ย้ายคนไข้ไปรักษาโรงพยาบาล
อื่นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดร่วม ๒๗ แห่ง โดยในเวลา ๑๓.๓๐ น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ เป็ น การส่ ว นพระองค์ ทรงเข้ า เยี่ ย มสมเด็ จ พระญานสั ง วร สมเด็ จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลฯ ต่อมาเวลา ๑๗.๔๐ น. คณะแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ทูลเชิญสมเด็จพระสังฆราชไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราช

๘๓
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีการเจรจาระหว่างแกนนา นปช. กับเจ้าหน้าที่ตารวจเรื่อง
การคืนพื้นที่หน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยกลุ่ม นปช. จะเปิดพื้นที่การจราจรบนถนนราชดาริทั้ง
สองฝั่งจากแยกศาลาแดงถึงบริเวณจุดกลับรถหน้าอาคาร สก. ของโรงพยาบาลฯ โดยจะมีเจ้าหน้าที่
ตารวจร่วมกับการ์ด นปช. ตั้งด่านตรวจอาวุธตรงจุดดังกล่าว แต่ นปช. ขอพื้นที่บริเวณลานพระบรม
รูปรัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี ไว้สาหรับผู้ชุมนุมสังเกตการณ์และพักอาศัย
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เสนอกระบวนการ
สร้างความปรองดอง ๕ มาตรการ ได้แก่ ๑.ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ดึง
สถาบันลงมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง และดูแลมิให้มีการจาบจ้วงสถาบัน ๒.ปฏิรูป
ประเทศเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาโครงสร้ า งและความไม่เ ป็ น ธรรม โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของทุก ภาคส่ ว น
๓.การดูแลสื่อให้ทาหน้าที่อย่างมีเสรีภาพแต่ต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ข้อมูล ข่าวสารต้องไม่เป็นไป
ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและแตกแยก ๔. ต้องมีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิ เหตุการณ์ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ๕.ร่วมกันวางกติกาทางการเมือง
ให้เป็ นที่ย อมรับ ของทุกฝ่ าย เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การเพิกถอนหรือตัดสิ ทธิ์ในทางการเมือง
รวมถึงการดาเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมให้มีการเลือกตั้งในวันที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการคดีพิ เ ศษมี ม ติใ ห้ รับ เรื่อ งคดีค วามผิ ด ต่อ ความมั่ นคงภายใน
ราชอาณาจักรที่มุ่งกระทาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นคดีพิเศษ ตามที่ ศอฉ. เสนอ ให้กรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พิจารณาคดีกลุ่มบุคคลที่กระทาการเป็นเครือข่ายตามผังล้มเจ้า ขณะที่ ศอฉ.
แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมอาวุธร้า ยแรง เช่น ปืนเอ็ม ๑๖ ปืนเอเค พร้อมเครื่องกระสุนหลาย
ร้อยนั ด ลูกระเบิดชนิ ดขว้างชนิ ดเอ็ม ๖๗ ระเบิดชนิดยิงเอ็ม ๗๙ ประทัดยักษ์ กระสุ นปืนลู กซอง
เป็นต้น พร้อมหนังสติ๊ก ลูกแก้ว ขวดแก้วเครื่องดื่มบรรจุน้ามันเพื่อใช้เป็นระเบิดเพลิงจานวนมาก
นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายสัญลักษณ์กลุ่ม นปช. เช่น ผ้าพันคอ ปลอกแขน เสื้อ ธงสัญลักษณ์ หมวก
และแผ่นซีดี ที่ใช้ปลุกระดมจานวนมาก รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าติดป้ายทะเบียนปลอม ๑ คัน และอาวุธ
มีดอีกจานวนมาก
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษนาหลักฐานเข้ายื่นคาร้องขอให้ศาล
อาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาซึ่งเป็นแกนนา นปช. ฐานร่วมกันกระทาความผิดฐานก่อการร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๕/๑ แต่ ศ าลได้ พิ เ คราะห์ แ ล้ ว เห็ น ว่ า ผู้ ต้ อ งหาทั้ ง ๙ ราย
ประกอบด้วย นายวีระ มุสิกพงษ์ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นพ.เหวง โตจิราการ
นายสุพร อัตถาวงศ์ นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง นายขวัญชัย สาระคา พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล และ
พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ เป็นผู้ ต้องหาที่มีหมายจับตาม พระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ อยู่แล้ว จึงให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้ห มายจับเดิมเข้าจับกุมตัว
ผู้ต้องหา เมื่อจับกุมตัวได้ให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาก่อการร้ายเพิ่มเติม ขณะที่ นายวีระ มุสิกพงศ์
แกนนา นปช. แถลงมติของ นปช. อย่างเป็นทางการบนเวทีที่ราชประสงค์ว่ายอมรับแผนปรองดอง
ของรัฐบาล เพื่อรักษาเลือดเนื้อและชีวิตของผู้ชุมนุม ขอให้นายกรัฐมนตรีประกาศวันยุบสภาที่ชัดเจน
รัฐบาลต้องลดการคุกคามทุกรูปแบบ นปช. ไม่ขอนิรโทษกรรมตนเองแต่ต้องดาเนินคดีกรณีการสลาย
การชุมนุมด้วย และต้องยุติการนาสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้
นาย กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประสานงานในการเจรจาเพื่อยุติการชุมนุม

๘๔
ขณะที่ ศอฉ. ส่งข้อความสั้น (SMS) ทางโทรศัพท์มือถือให้กลุ่มผู้ชุมนุมว่า “รัฐบาลพร้อมปรองดอง
กาหนดเลือกตั้ง ๑๕ พ.ย.ได้เวลากลับบ้านแล้ว ..ศอฉ.” และยังมีข้อความ “แกนนานปช.รับแผน
ปรองดองแห่งชาติได้เวลากลับบ้ านรอเลือกตั้ง ๑๔ พ.ย.นี้...ศอฉ.” ก่อนหน้านั้น ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า
ศอฉ.ได้ส่งข้อความให้กลุ่มผู้ชุมนุม ว่า "รักในหลวง ห่วงประเทศ ช่วยกันสร้างความสามัคคี เพื่อชาติ
ไทย...ศอฉ." และ "ยุติการชุมนุมเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล...ศอฉ."
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พ.อ.สรรเสริญ โฆษก ศอฉ. แถลงยืนยันว่าบริเวณพื้นที่
ชุมนุมมีการเก็บอาวุธสงครามไว้จานวนหนึ่ง และมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายพร้อมจะสร้างสถานการณ์ได้
ตลอด ดังนั้ นการตั้งด่านลอย ด่านย่อย ก็เพื่อป้องกันสกัดกั้นไม่ให้นาอาวุธ สงครามออกนอกพื้นที่
ขณะที่นายธาริต เพ็งดิ ษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงว่าหมายจับแกนนา ๙ คน ในข้อหาก่อ
การร้ายจะไม่ส่งผลให้ทาลายบรรยากาศการปรองดองระหว่างรัฐบาลและ นปช. และหากระหว่างนี้ยัง
จับกุมไม่ได้ก็จะรอถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ที่แกนนา นปช. ได้ประกาศว่าจะยอมมอบตัวสู้คดีทั้งหมด
ขณะที่นายคารม พลทะกลาง ทนายความผู้รับมอบอานาจจากแกนนา นปช. ยื่นคาร้องขอให้ศาลไต่
สวนเพื่อมีคาสั่งเพิกถอนหมายจับ นายวีระ มุสิกพงศ์ กับพวกที่เป็นแกนนาและแนวร่วม นปช. รวม
๑๖ คน
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๐.๔๕ น. บริเวณแยกศาลาแดง เกิดเหตุ
คนร้ า ยใช้ อ าวุ ธ ปื น ยิ ง ไปยั ง ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด สาขาย่ อ ย อาคารซิ ล ลิ ค เฮ้ า ส์ ถนนสี ล ม
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 ในฐานะผู้อานวยการ ศอฉ. และพ.อ.สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษก ศอฉ.
ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีแผนผัง
ล้มเจ้า ขณะที่ นพ.เหวง โตจิราการ เรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ไล่นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ ส.ส.
ชลบุรี ออกจากพรรค กรณีไม่ยืน เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและควรดาเนินคดีตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ขณะที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์ว่ามีปัญหาเรื่อง
ความจงรักภักดี และหากไม่ดาเนินการใดจะแจ้งความดาเนินคดี ต่อมาในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทยได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองปราบปราม สานักงาน
ตารวจแห่งชาติให้ดาเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ต่อนายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์
จากกรณีดังกล่าว
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ที่บริเวณทางเข้าสวน
ลุมพินีประตู ๓ บริเวณตรงข้ามอาคารอื้อจื่อเหลียง ถนนพระราม ๔ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งด่านตรวจ
ความมั่นคงสนธิกาลังระหว่างตารวจกับทหาร ศูนย์เอราวัณรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าว ๘
ราย ในจานวนนี้มีเจ้าหน้าที่ตารวจ ๕ คน และเจ้าหน้าที่ทหาร ๓ คน และมีเจ้าหน้าที่ตารวจเสียชีวิต
๑ คน คือ จ.ส.ต.วิทยา พรหมสาลี วันเดียวกันเกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าใส่ธนาคารกรุงเทพ
สาขาวิภาวดีรังสิต๙๗ และสาขารัชดา-ลาดพร้าว
๙๗

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุมผู้ต้องหาชื่อ นายวัลลภ วิธีพรม รับสารภาพในชั้นสอบสวนว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
ดังกล่าวและก่อเหตุยิงเอ็ม ๗๙ อีกหลายจุด

๘๕
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนร้ายวางระเบิดหน้าบ้านพักนายอภิชาต สุขัคคานนท์
ประธาน ก.ก.ต. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ส่งข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า “วันนี้พี่
น้ อ งที่ ม าชุ ม นุ ม เขามี ค วามคิ ด ไปไกลกว่ า แกนน า เขาขอความยุ ติ ธ รรมและประชาธิ ป ไตย
ใครจะตัดสินใจแทนเขา โดยเขาไม่เห็นด้วยคงทาได้ยาก”
พล.ต.ขัตติ ย ะ สวัส ดิผ ล ได้ให้ สั ม ภาษณ์ว่ า เมื่อกลางดึกของคืนวั นที่ ๙ พฤษภาคม
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้โทรศัพท์ถึงตน สั่งการให้จัดตั้งแกนนาชุด ๒ ประกอบด้วย นายอริสมันต์
พงษ์เรืองรอง นายสุพร อัตถาวงศ์ นายขวัญชัย ไพรพนา และ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ขึ้นมาแทน
โดยระบุว่าให้คนที่ไม่คิดต่อสู้ต่อกลับบ้านไป
วัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นปช. แถลงมติที่ป ระชุม ๙๘ ถึ งแผนปรองดองของ
นายกรัฐมนตรีว่า ๑) นปช. ขอประกาศตอบรับการกาหนดวันเลือกตั้ง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามที่
นายกรัฐมนตรีเสนอและเมื่อประกาศตอบรับการเลือกตั้งและตอบรับกาหนดวันยุบสภาในช่วงวันที่
๑๕ - ๓๐ กันยายน โดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อแสดงความจริงใจของ นปช. โดยไม่ต้องมีผู้บาดเจ็บหรือล้ม
ตาย ๒) ยืนยันไม่ประสงค์นิรโทษกรรมและยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่รัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตาม
กระบวนการยุติธรรมในมาตรฐานเดียวกัน โดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมเช่นเดียวกัน ๓) วันประกาศยุติการชุมนุมเพื่อเข้ากระบวนการปรองดอง จะเป็นวันเดียวกับที่
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม แต่หากไม่ไปก็จะไม่ยอมยุติการชุมนุม "นายสุเทพมอบตัววันไหน กลับบ้านวันนั้น นายสุเทพ
ปฏิเสธวันไหน ก็ปฏิเสธวันนั้น" ๔) ให้รัฐบาลยุติการปิดพีเพิลแชนแนล หากมีการตั้งคณะกรรมการ
ก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการพร้อมกับสถานีเอเอสทีวี ๕) เมื่อยุติการชุมนุม รัฐบาลต้องรับผิดชอบ หากจะ
คง พรก.ฉุกเฉิน ไว้ ประชาชนจะกดดันรัฐบาลมากขึ้น
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.
ศอฉ. เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ๙๙ ขณะที่แกนนา นปช. ส่วนใหญ่ไม่
เห็นด้วยกับการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพราะเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
ศอฉ. จะพิจารณาและยุติการชุมนุมก็ต่อเมื่อนายสุเทพต้องไปรับทราบข้อกล่าวหากับกองบังคับการ
ปราบปรามเท่านั้น หลังจากนั้นเวลา ๑๘.๑๕ น. นายจตุพร พรหมพันธุ์ แถลงไม่ยอมรับการเข้า
รับทราบข้อกล่าวหาของรองนายกรัฐมนตรี และประกาศชุมนุมต่อไป ในวันเดียวกัน ศาลอาญายกคา
ร้องของแกนนา นปช. ที่ยื่นคาร้องขอให้เพิกถอนหมายจับ ขณะที่ ศอฉ. รายงานว่าได้มีคาสั่งให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ปิดเว็บไซต์ที่เข้าข่ายปลุกระดมแล้วรวม ๖๑๒
เว็บไซต์
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒.๐๐ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙
มายังสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ถนนราชปรารภ ซึ่งเป็นบริเวณที่เจ้าหน้าที่ทหารวางกาลังอยู่แต่ไม่
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๐๐ วันเดียวกัน พ.อ. สรรเสริญ โฆษก ศอฉ. แถลงเริ่มใช้มาตรการปิดล้อมพื้นที่
โดยเริ่มจากการระงับสาธารณูปโภคและระงับการให้บริการขนส่งสาธารณะในบริเวณพื้นที่ ชุมนุม
๙๘

นายวีระ มุสิกพงศ์ ประธาน นปช. ไม่ได้ร่วมแถลงในครั้งนี้
นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงว่า คดีในเหตุการณ์ ๑๐ เมษายน ได้ถูกยกระดับ
จากคดีสามัญเป็นคดีพิเศษ อานาจการดาเนินคดีจึงอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๐๐
คาให้การของทหาร ในการประชุม Hearing ครั้งที่ ๘ “กรณีความรุนแรงบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงรางน้า-ราชปรารภ” วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔
๙๙

๘๖
ทั้ ง หมดเพื่ อ ปิ ด เส้ น ทางเข้ า -ออกและเส้ น ทางการส่ ง ก าลั ง บ ารุ ง ให้ กั บ กลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม แบบ ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ โดยมาตรการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป ศอฉ. ยังย้าเตือนเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามขั้น ตอนตามหลั กสากล พลแม่น ปื นที่มีห น้าที่เฝ้ าระวังป้องกันให้ยิงได้เฉพาะในกรณีจาเป็นที่
จะต้องป้องกันภัย ให้ยิงต่อเป้าหมายที่มีอาวุธเท่านั้น และเตือนให้ผู้บังคับบัญชาไม่ให้จ่ายเอ็ม ๗๙
หรืออาวุธอื่นที่ใช้ในสงครามโดยเด็ดขาด๑๐๑
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. ศอฉ. แถลงผลการประชุมว่า ตั้งแต่
เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไปจะมีการปิดล้อมพื้นที่อย่างสมบูรณ์๑๐๒ พื้นที่ที่มีผลกระทบทางด้านเหนือ
เริ่มตั้งแต่แยกราชเทวีไปตามถนนเพชรบุรีจนถึงแยกขึ้นทางด่วนเพชรบุรี ทางทิศใต้ตั้งแต่แยกทางขึ้น
ด่วนเพชรบุรีตามถนนวิทยุจนกระทั่งสี่แยกถนนวิทยุ เรื่อยมาจนถึงถนนพระราม ๔ จนถึงแยกสามย่าน
และขึ้นเหนือไปบรรจบจุดเริ่มต้นตามถนนพญาไท จนกระทั่งถึงแยกราชเทวี ซึ่งเป็นลักษณะกรอบ
สี่เหลี่ยม สาหรับมาตรการปิดล้อมนั้น มีดังนี้
- พื้นที่ในกรอบสี่เหลี่ยมตามแนวถนนพญาไท ถนนเพชรบุรี ถนนวิทยุ ๑๐๓ ถนนพระราม
๔ โดยปิดการจราจรกลุ่มผู้ชุมนุมสามารถออกนอกพื้นที่ได้ แต่ไม่สามารถผ่านเข้ าไปได้ ยกเว้นผู้อาศัย
และผู้ที่มีสถานที่ทางานในบริเวณนั้นจะได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าได้ แต่ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน
เพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าอาศัยอยู่ในบริเวณเพื่อนาไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ทหารประจาด่าน โดยใน
พื้นที่ที่มีการสกัดกั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นั้น การบริการสาธารณะทุกชนิดทั้ง ไฟฟ้า ประปา การจราจร
รถประจาทาง เรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดินจะมีการระงับ โดยเริ่มตั้งแต่ ๑๘.๐๐ น. เป็นต้น
เพื่อกดดันต่อผู้ชุมนุมให้ยุติการชุมนุมและออกจากพื้นที่โดยเร็ว
- ศอฉ. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ห้างร้าน บริษัทเอกชนที่ประกอบการในพื้นที่
ให้หยุดดาเนินกิจการชั่วคราว และอนุญาตให้พนักงานหยุดตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม เป็นต้นไป
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
- ศอฉ. ได้ทาหนังสือร้องขอต่อศาลเพื่ออนุมัติให้ผู้ประกอบการธุรกิจโทรศัพท์มือถือตัด
สัญญาณ โดยศาลอนุญาตให้สามารถตัดสัญญาณโทรศัพท์ได้ ครั้งละ ๖ ชั่วโมงต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
หนึ่ง ไม่จากัดจานวน ซึ่งจะมีการดาเนินการไปสักระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย๑๐๕
- การกระชับวงล้อมของเจ้าหน้าที่ทหารตารวจมีความจาเป็นต้องอาศัยรถเกราะหรือรถ
สายพานลาเลียงพล เพื่อเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากอาวุธยิงต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจที่
ปฏิบัติภารกิจ และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุม เพราะทาง ศอฉ. มั่นใจว่า ในกลุ่มผู้ชุมนุมมี
ผู้ก่อการร้าย ซึ่งมีอาวุธสงครามอยู่
๑๐๑

เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๗๖
"สรรเสริญ" ลั่น ๖ โมงเย็นตัดน้าตัดไฟเสื้อแดง ตั้งด่านสกัด ๑๐๐% ใช้อาวุธจริง รถหุ้มเกราะ, ประชาไท,
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓, http://prachatai.com/journal/2010/05/29429
๑๐๓
ประกาศ ศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้
ยานพาหนะ
๑๐๔
คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๔ เรื่อง งดให้บริการในบางสถานี , คาสั่งที่กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๖
เรื่อง งดให้บริการในบางสถานี , คาสั่งที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๓ เรื่องระงับการให้บริการเส้นทางคมนาคมทางน้า,
คาสั่งที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๑ เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าในบางพื้นที่
๑๐๕
คาสั่งศาลอาญาตามคาร้องขอที่ ๒/๒๕๕๓ และศอฉ.ประกาศกม.ฉุกเฉินอีก ๑๕ จว. สกัดเสื้อแดงเข้า
กรุงสมทบม็อบโอบล้อมเพิม่ ปิดถนนพระราม๑-ราชปรารภ, มติชน, ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=๑๒๗๓๗๒๘๐๐๑&grpid=๐๐&catid
๑๐๒

๘๗
- ในการกระชับวงล้อม อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่จะเคลื่อนที่เข้าปะทะ
เจ้าหน้าที่ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จาเป็นต้องดาเนินการตามขั้นตอนหลักสากลจากเบาไปหาหนัก ๗ ขั้นตอน
และมีการใช้อาวุธกระสุนจริงด้วย หากพยายามเคลื่อนที่เข้ามาและขอให้หยุดแล้วแต่ยังไม่หยุด จึงมี
ความจาเป็นต้องใช้กระสุนยางที่ยิงจากปืนลูกซอง หากยังเข้ามาอีก เจ้าหน้าที่จาเป็นต้องใช้ปืนลูกซอง
กระสุน จริ งในการยิงสกัดไม่ให้เข้ามา แต่เป็นการยิงที่ไม่ต้องการมุ่งทาร้ายเอาชีวิตประชาชน แต่
ต้องการหยุดยั้งการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย และการพยายามเข้าถึงตัวเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ในส่วน ปลย. ที่มี
อยู่ เช่น ปื น ทราโว เอ็ ม ๑๖ จะใช้ใน ๓ กรณี คือ ๑.การยิงข่ มขวัญขึ้น ฟ้ า ๒.การยิงเพื่ อป้องกั น
เจ้าหน้าที่ที่ถูกทาร้ายโดยหมายเอาชีวิต ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ๓.การยิงไปยังบุคคลที่มีอาวุธอยู่ใน
มือไม่ว่าจะเป็นปืน ลูกระเบิด ๑๐๖ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่ง คือ พลแม่นปืน ทาหน้าที่ใน
การระวังป้องกัน และใช้ยิงผู้ก่อการร้ายที่มีอาวุธ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีอาวุธหนักอื่นนอกจากนี้ ไม่
มีการใช้ลูกระเบิดขว้าง ระเบิดเอ็ม ๗๙ หรือปืนที่นอกเหนือไปจากนี้ และการยิงของเจ้าหน้าที่เป็นการ
ยิงทีละนัด ไม่ได้ยิงแบบอัตโนมัติ โดยจะดาเนินการเมื่อมีการกดดันพื้นที่ และผู้ชุมนุมพยายามเข้า
ปะทะกับเจ้าหน้าที่ การดาเนินการนี้ไม่ได้หมายรวมถึงการขอพื้นที่คืนที่แยกราชประสงค์
- ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ ๒
ให้พื้นที่เขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และอีก ๑๖ จังหวัด เป็นพื้นที่ในเขตประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีความร้ายแรง๑๐๗
เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ถูกยิงด้วยอาวุธปืนความเร็วสูงที่ศีรษะ
ระหว่างให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ บริเวณทางลงคนพิการ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม
ฝั่งสวนลุมพินี ใกล้กับพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยเจ้าหน้าที่ได้นาตัวส่ง
โรงพยาบาลหัวเฉียว และเสียชีวิตอีก ๔ วันต่อมา หลังเหตุการณ์พล.ต.ขัตติยะ ถูกยิง เหตุการณ์ทวี
ความรุนแรงขึ้น มีเสียงคล้ายระเบิดและเสียงปืนดังขึ้นหลายครั้ง มีการประกาศให้ผู้ชุมนุมเฝ้าระวังการ
เข้ามาสลายการชุมนุมและใช้ตาข่ายกรองแสงหรือสแลนสีดามาขึ งด้านบนของเวทีปราศรัยเพื่อระวัง
ป้องกัน ต่อมาเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. เกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและผู้ชุมนุมบนถนน
พระราม ๔ บริเวณหน้าอาคารอื้อจื่อเหลียง ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ชุมนุมถูกยิงเสียชีวิต ๑ คน และมี
ผู้บาดเจ็บจานวนหนึ่ง (รายละเอียดเหตุการณ์ปรากฏตามรายงานข้อค้นพบเฉพาะกรณี)
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ศาลแพ่งยกคาร้องของ นปช. ที่ขอคาสั่งศาลให้ห้าม
เจ้าหน้าที่ดาเนินการปิดล้อมการชุมนุมและห้ามสลายการชุมนุม โดยศาลเห็นว่ามาตรการปิดล้อมเป็น
มาตรการหนึ่งในการสลายการชุมนุม เพื่อรักษาความสงบอันเป็นอานาจของฝ่ายบริห าร ส่วนการใช้
อาวุธหากมีความจาเป็นตามสถานการณ์เพื่อระงับยั้บยั้งหรือเพื่อป้องกันตนเองนั้น เป็นไปตามหลัก
สากล ขณะที่ ศอฉ. ออกประกาศห้ามใช้เส้นทางเพิ่มเติมบนถนนพระราม ๔ ตั้งแต่แยกสามย่านถึง
แยกปากซอยงามดูพลี๑๐๘ ทั้งนี้ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้เกิดเหตุความรุนแรงกระจายวงกว้าง
ออกไปจากพื้นที่การชุมนุมที่แยกราชประสงค์ มาถึงบริเวณถนนวิทยุ ถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่
ถนนราชปรารภ - สามเหลี่ยมดินแดง โดย ศอฉ. ดาเนินมาตรการปิดล้อมถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
๑๐๖

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจาวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๓
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
๑๐๗

๘๘
๒๕๕๓ ซึ่งในระหว่างนี้มีการปะทะต่อเนื่อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ชุมนุม และคนชุ ดดา โดยช่วงเวลา
ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจานวนมาก และมีการเผาอาคาร ร้านค้าต่าง ๆ หลายจุดทั่วกรุงเทพฯ
ตลอดจนถึงการสลายการชุมนุมโดยการกระชับพื้นที่รอบสวนลุมพินีและแยกราชประสงค์ในวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๓ (รายละเอียดเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างช่วงการปิดล้อมพื้นที่ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘
พฤษภาคม ปรากฏตามรายงานข้อค้นพบเฉพาะกรณี)
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภาและคณะเข้า
พบแกนนา นปช. เสนอเป็นตัวกลางเจรจา นายอภิสิทธิ์ เสนอให้ นปช. ต้องยุติการชุมนุมก่อนโดยให้
แกนนาส่งผู้ชุมนุมกลับบ้านให้เรียบร้อยและเข้ามอบตัวกับตารวจ ขณะที่แกนนา นปช. ชี้แจงว่า
นายกรัฐมนตรีไม่ยอมเปิดการเจรจาอีกและต้องการสลายการชุมนุม ท้ายที่สุดการเจรจาไม่บรรลุผล
และพล.อ.เลิศรัตน์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่อมาในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ว่าไม่มีการเจรจา
"เนื่องจากท่าทีของรัฐบาลมีความชัดเจนแล้วว่าจะสลายการชุมนุม"๑๐๙
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๒๕ น. แกนนา นปช. ประกาศยุติการชุมนุม
ขณะที่แกนนา นปช. ได้ยืนแถลงข่าวอยู่ในเวลาประมาณ ๑๓.๒๐ น. มีเสียงอาวุธปืนดังขึ้นมาจากฝั่งสี่
แยกประตูน้า ทาให้แกนนาต้องสลายตัวลงจากบนเวทีราชประสงค์ และผู้ เข้าร่วมชุมนุมประมาณ
๔,๐๐๐ คนได้เข้าไปหลบอยู่ในวัดปทุมวนาราม ซึ่งได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เขตอภัยทานตั้งแต่วันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ บางส่ ว นได้เดินไปทางสนามกีฬาแห่ งชาติและสานักงานตารวจแห่ งชาติ
มีผู้ชุมนุ มบางส่วนได้ขว้างระเบิดขวด ระเบิดเพลิง จุดไฟ เผายางรถยนต์ บริเวณหน้าศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ห้างสรรพสินค้าเซ็น๑๑๐ ต่อมาแกนนา นปช. ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายวิภู
แถลง พัฒนภูมิไทย นายขวัญชัย ไพรพนา นายนิสิต สินธุไพร นายยศวริศ ชูกล่อม (เจ๋ง ดอกจิก)
เข้ามอบตัวที่สานักงานตารวจแห่งชาติก่อนจะถูกนาไปควบคุมตัวไว้ที่ค่ายเนรศวร (ค่ายตารวจตระเวน
ชายแดน) อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ขณะที่ ศอฉ. มีคาสั่งให้หยุดการปฏิบัติการและปรับกาลัง
รักษาพื้นที่บริเวณแนวปัจจุบันตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป และมีประกาศห้ามมิให้บุคคลใด
ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ออกนอกเคหสถานภายในเวลาตั้งแต่ ๒๐.๐๐ น. ของวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๓ ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น.ของวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรงเพิ่มเติม อีก ๒ จั งหวัด คือ กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร ๑๑๑ (รายละเอียดเหตุการณ์วันที่ ๑๙
พฤษภาคม ปรากฏตามรายงานข้อค้นพบเฉพาะกรณี)
ด้านถนนพระราม ๑ นั้ น เจ้ าหน้าที่พ ยายามเข้ าดับเพลิ งซึ่งกาลั ง ไหม้โ รงหนังสยาม
ช่วงเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. เกิดเหตุยิงกันบริเวณแยกเฉลิมเผ่า และมีการยิงเข้าไปในบริเวณวัดปทุม
วนาราม มีผู้ถูกยิงเสียชีวิต ๖ คน คือ นายสุวัน ศรีรักษา นายอัฐชัย ชุมจันทร์ นายมงคล เข็มทอง
นายรพ สุขสถิตย์ นางสาวกมลเกด อัคฮาด นายอัครเดช ขันแก้ว และบาดเจ็บจานวนหนึ่งรวมถึง
นายแอนดริว บันคอมบ์ (Andrew Buncombe) ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ The Independent ประจา

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
ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

๘๙
ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งกาลังวิ่งเข้าไปภายในวัดปทุมวนาราม ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ขาขวา๑๑๒ หลังจากนั้นได้
มีการประสานไปยังสภากาชาดไทยเพื่อให้รถพยาบาลสามารถเข้ามารับผู้บาดเจ็บ ซึ่งมีผู้บาดเจ็บถูก
ลาเลียงออกไปทั้งหมดรวม 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 ผู้บัญชาการตารวจนครบาล ๑
ได้นากาลังตารวจเคลื่อนจากสานักงานตารวจแห่งชาติ เข้ามาภายในบริเวณวัดปทุมวนารามในช่วงเช้า
และได้เกิดเสียงปืนดังขึ้นชุดหนึ่งจากบนรางรถไฟฟ้า จนเจ้าหน้าที่ตารวจได้ประกาศผ่านเครื่องขยาย
เสียงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจ เสียงปืนจึงได้สงบลง ๑๑๔ เจ้าหน้าที่ตารวจได้นาผู้ชุมนุมออกมาจากวัด
ปทุมวนารามทยอยเดินทางไปสนามกีฬาแห่งชาติเพื่อขึ้นรถกลับภูมิลาเนาได้ทั้งหมดในเวลาประมาณ
๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. หลังจากนั้นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยแพทย์หญิงพรทิพย์
โรจนสุนันท์ ได้เข้ามาชันสู ตรศพผู้เสียชีวิตภายในวัดปทุมวนารามและตรวจสถานที่เกิดเหตุ ขณะที่
ศอฉ. ออกประกาศห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ต่ออีก ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๓ โดยห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. วันเดียวกันนายวีระ มุสิกพงษ์
นายก่อแก้ว พิกุลทอง และนายแพทย์เหวง โตจิราการ เข้ามอบตัวที่สานักงานกองปราบปรามก่อนจะ
ถูกนาไปควบคุมตัวไว้ที่ค่ายนเรศวรซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมตัวแกนนาคนอื่น ๆ ที่เข้ามอบตัวก่อนหน้านี้
วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิต ๑
คน ภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธประดิษฐ์ ระเบิดแสวง
เครื่ อ ง และอาวุ ธ สงครามจ านวนมากในบริ เ วณพื้ น ที่ ชุ ม นุ ม และสวนลุ ม พิ นี เช่ น ระเบิ ด ซี โ ฟร์
ถังดับเพลิงดัดแปลงเป็นระเบิดแสวงเครื่อง ระเบิดขว้างสังหาร ระเบิดเอ็ม ๗๙ กระสุน ปลย. ขนาด
๕.๕๖ และ ๗.๖๒ กระสุ น ปื น พก ระเบิ ดท าจากท่อ เหล็ ก ระเบิดขวดจุ ดระเบิ ดด้ว ยผ้ า ชุบน้ ามั น
เป็นต้น๑๑๕ และมีรายงานว่าภายในพื้นที่วัดปทุมวนารามเจ้าหน้าที่ตรวจพบปืนเอ็ม ๑๖ จานวน ๑
กระบอก๑๑๖ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจทาการตรวจค้นพื้นที่
๑๑๒

นักกิจกรรมและผู้สังเกตุการณ์ชุมนุมชาวต่างประเทศ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
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 ครั้งที่ ๙ เรื่อง “กรณีการเสียชีวิต ๖ ศพ ที่วัดปทุมวนารามฯ” เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔
๑๑๕
บันทึกข้อความที่ ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผลการดาเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานจากเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่และกระชับพื้นที่ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๓ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, หน้า ๕ - ๗
๑๑๖
รายงานการสอบสวนคดีพิเศษที่ ๒๔๙/๒๕๕๓ แผนที่ ๕, เจ้าหน้าที่ตารวจสันติบาลชั้นผู้ใหญ่ สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕, และ “ตร.พบปืนเอ็ม๑๖ ซุกวัดปทุมฯ ถูกปล้นที่ดินแดง”, ไทยรัฐ, ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๕๓ http://www.thairath.co.th/content/region/86062, ส่วนเจ้าหน้าที่ทหารเข้าให้ข้อมูลในการประชุม
Hearing ครั้งที่ ๙ เรื่อง “กรณีการเสียชีวิต ๖ ศพ ที่วัดปทุมวนารามฯ” เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เอกสาร
PowerPoint ระบุอาวุธที่ตรวจยึดได้ระหว่างวันที่ ๑๙- ๒๒ พฤษภาคม ปืนเล็กยาว(ปลย.) เอ็ม๑๖ จานวน ๓
๑๑๓

๙๐
และอาคารภายในวัดปทุมวนาราม พบปืนพกไทยประดิษฐ์ จานวน ๑ กระบอก กระสุนปืน ๗.๖๒ มม.
จานวน ๓๐๐ นัด แก๊สน้าตา จานวน ๒ ลูก ประทัดยักษ์และระเบิดปิงปองจานวนหนึ่ง ๑๑๗และจาก
การตรวจค้นอาคารสูง เช่น อาคารชีวาทัย พบระเบิดแสวงเครื่อง ระเบิดปิงปอง ส่วนโรงแรมเซ็นจูรี่
ปาร์ค พบปลอกกระสุนปืน๑๑๘
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ทหารดาเนินการตรวจสอบพื้นที่และประสาน
กับ กทม. เพื่อเข้าทาความสะอาดพื้นที่ชุมนุม
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ทหารได้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่และขนเครื่อง
กีดขวางออกหมด และกองทัพภาคที่ ๑ ส่งมอบพื้นที่ให้กับตารวจ ขณะที่ ศอฉ. ประกาศห้ามออกนอก
เคหสถาน (เคอร์ฟิว) ต่ออีก ๒ วัน ยกเว้นพื้นที่เมืองพัทยาที่ได้ยกเลิกไปเมื่อวันที่ 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 ข้ อ ค้ น พบเฉพาะกรณี ใ นการตรวจสอบเหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงในช่ ว งเดื อ นเมษายน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
การตรวจสอบและค้นหาความจริงในเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม
๒๕๕๓ ซึ่งมีความสลับซับซ้อนและมีรายละเอียดมาก ทั้งในส่วนของข้อมูล ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน
รวมทั้ ง สถานที่ เ กิ ด เหตุ ซึ่ ง มี อ ยู่ ห ลายจุ ด ทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานครและต่ า งจั ง หวั ด คอป . โดย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบค้นหาความจริง จึงดาเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเกี่ยวกับ
เหตุการณ์โดยแบ่งเป็นเหตุการณ์เฉพาะกรณีจานวน 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
โดยแบ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนการปิดล้อมพื้นที่และเหตุการณ์ช่วงการปิดล้อมพื้นที่ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘
พฤษภาคม ๖) เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ – มักกะสัน – ดินแดง โดยแบ่งเป็น
เหตุ ก ารณ์ ก่ อ นการปิ ด ล้ อ มพื้ น ที่ แ ละเหตุ ก ารณ์ ช่ ว งการปิ ด ล้ อ มพื้ น ที่ ร ะหว่ า งวั น ที่ ๑๓ – ๑๘
พฤษภาคม ๗) เหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ รวมถึงกรณีการเสียชีวิตของ
ช่างภาพชาวอิตาลี ๘) เหตุการณ์บริเวณวัดปทุมวนาราม วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ๙) เหตุการณ์
เผาอาคารสถานที่ในกรุงเทพมหานคร ๑๐) เหตุการณ์ชุมนุมและเผาอาคารสถานที่ในต่างจังหวัด
คอป. พบว่าเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม มีผู้เสียชีวิตจานวน ๙๒
กระบอก ปืนเล็กยาว(ปลย.) เอเค๔๗ จานวน ๑ กระบอก เครื่องยิง เอ็ม ๗๙ จานวน ๑ กระบอก กระสุนเอ็ม ๗๙
จานวน ๒๙ ลูก กระสุนปืนกล เอ็ม ๖๐ จานวน ๔๐๖ กระสุนปืนเล็ก จานวน ๒๘๓ นัด กระสุนปืนลูกซอง จานวน ๕
นัด ลูกระเบิดขว้าง จานวน ๒ ลูก ระเบิดแสวงเครื่อง จานวน ๗ ชนิด และอื่นๆ เช่น มีด, ระเบิดเพลิง, หนังสติ๊ก ฯลฯ
๑๑๗
เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๒๒๕
๑๑๘
พ.อ. ธรรมนุญ วิถ,ี ประชุม Hearing ครั้งที่ ๘ กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงรางน้า-ราชปรารภ” วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔
๑๑๙
ข้อ ๑.๑ ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙(๑) แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๕

๙๑
คน ๑๒๐ และมีผู้ บ าดเจ็ บ ไม่ต่ากว่า ๑,๕๐๐ คน ปรากฏรายละเอียดข้ อค้นพบโดยสั งเขปเกี่ ยวกั บ
เหตุการณ์ดังต่อไปนี้
๒.๓.๑ ความรุนแรงที่สถานีดาวเทียมไทยคม วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓.๑.๑ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่สถานีดาวเทียมไทยคม อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มีเจ้าหน้าที่ทหารและผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บจานวนหนึ่ง
๒.๓.๑.๒ เหตุ ก ารณ์ เ ริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ รั ฐ บาลใช้ อ านาจตาม พรก.ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ระงั บ การ
ออกอากาศของสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนล (สถานีประชาชน หรือ People Channel) ในวันที่ ๗
เมษายน ๒๕๕๓ โดยให้เหตุผลว่า “การที่สถานีพีเพิลแชนแนล ถ่ายทอดการชุมนุม นปช. ที่เวทีราช
ประสงค์ โดยมีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและส่งผลกระทบต่อสถาบัน บุคคล และองค์กร ทาให้เกิด
ความเข้าใจผิด เป็นการปลุกระดมประชาชนให้มีความเกลียดชังรัฐและเจ้าหน้าที่ ทั้งการถ่ายทอดการ
ชุมนุมดังกล่าว ซึ่งถูกประกาศว่าเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญตามคาสั่งศาลแพ่ง
จึงเป็นการทาผิดกฎหมายและสนับสนุนการทาผิดกฎหมาย”๑๒๑ การปิดสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนล
เป็นการใช้อานาจตามข้อกาหนดเกี่ยวกับมาตรการห้ามการเสนอข่าวหรือสื่ออื่นใด ที่มีข้อความอันอาจ
ทาให้ประชาชนหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์

๑๒๐

กรณีการเสียชีวิตของนายอนันต์ ชินสงคราม หนี่งในผู้ชุมนุมซึ่งเข้าร่วมชุมนุมตั้งแต่เดือนเมษายน – ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๓ นายอนันต์เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่จังหวัดขอนแก่น พบว่าเสียชีวิตด้วยอาการปอด
อักเสบติดเชื้อ ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดือนเมษายน –
พฤษภาคม ๒๕๕๓ หรือไม่ ส่วนนายรังสรรค์ รัตนวัน ซึ่งรายงานความคืบหน้า คอป. ฉบับที่ ๓ ระบุเป็นรายชื่อ
ผู้เสียชีวิตลาดับที่ ๙๓ ตรวจสอบไม่พบข้อมูลวันและสถานที่เกิดเหตุจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเหตุการณ์เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ หรือไม่ นอกจากนี่มีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงิน
เยียวยาซึ่งประกาศโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลรายชื่อผู้เสียชีวิต
ของ คอป. จ านวน ๑๕ คน คือ ๑. นายสมพงษ์ กิ่งแดง ไม่พบข้อ มูลเกี่ ยวกับการเสีย ชีวิต ๒. น.ส.ละอองดาว
กลมกล่อม ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิต ๓. นายวรินทร คารอด ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากกรณีระเบิด
สมานเมตตาแมนชั่น ตุลา ๕๓ ๔. นายอภิรักษ์ สัจจะบรรยงกิจ ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้เสียขีวิตจากกรณีระเบิดสมาน
เมตตาแมนชั่น ตุลา ๕๓ ๕. นางสาวทัศนีย์ เจริญลาภ ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากกรณีระเบิด สมานเมตตา
แมนชั่น ตุลา ๕๓ ๖. นายรัตนชัย รัตนมณีรุ่งแสง หรือ แดงตีนโต ตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๙ เมษายน
๒๕๕๓ ด้วยภาวะร่างกายขาดน้าและป่วยสมองไม่ปกติ ๗. นายสมพงษ์ ศรีมานนท์ ตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตเมื่อวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ บริเวณหน้าเต้นท์สานักงานตารวจแห่งชาติ ด้วยอาการป่วยเป็นโรคหืดหอบ ๘. นางอนงค์
คงสวั สดิ์ ไม่พ บข้ อมู ลเกี่ย วกั บการเสี ยชี วิต ๙. นายชิต เขม้ นการ ไม่พ บข้ อมู ลเกี่ย วกั บการเสี ยชี วิ ต
๑๐. นายธวัชชัย ทองมาก ตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดบริเวณหน้าห้างบิ้กซี ราชดาริ 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
จั ด การวิ ท ยุ ชุ ม ชนเป็ น คิ ว ต่ อ ไป, วั น ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓, http://www.komchadluek.net/detail/
20100408/55195/ศอฉ.แจงปิดพีทีวีเพราะบิดเบือนข่าวสาร.html

๙๒
ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรื อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ๑๒๒
โดยเมื่อเวลา ๑๙.๓๐ น. ของวันที่ ๗ เมษายน ศอฉ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารจานวน ๗ กองร้อยพร้อม
อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน เช่น โล่ กระบอง แก๊สน้าตา ปืนลูกซองและรถฉีดน้าเคลื่อนกาลังมาที่สถานี
ดาวเทียมไทยคม ๒ อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวั ดปทุมธานี เพื่อระงับสัญญาณการออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนล เจ้าหน้าที่สถานีดาวเทียมไทยคมอธิบายว่าสัญญาณไม่ได้ถูกส่งขึ้นที่
สถานี ดั ง กล่ า ว จึ ง ไม่ ส ามารถตั ด สั ญ ญาณได้ เจ้ า หน้ า ที่ จึ ง ได้ ใ ช้ วิ ธี ส่ ง สั ญ ญาณรบกวนจนภาพ
สถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนลหายไปเมื่อเวลา ๒๑.๕๐ น.
๒.๓.๑.๓ การปิ ดการส่ งสั ญ ญาณสถานี โ ทรทัศ น์พี เ พิล แชนแนลทาให้ นปช. ระดม
ผู้ชุมนุ มประมาณ ๕,๐๐๐ คน น าโดยนายขวัญชัย ไพรพนา นายสุพร อัตถาวงศ์ และนายพายัพ
ปั้น เกต ไปชุมนุ มที่ห น้ าสถานีดาวเทีย มไทยคม ๑ ย่านแคราย อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ
มีผู้ชุมนุมอีกประมาณ ๕๐๐ คน นาโดยนายชูชาติ หาญสวัสดิ์ และนายยศวริส ชูกล่อม ไปชุมนุม
ที่ห น้ า สถานี ด าวเที ย มไทยคม ๒ อ าเภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ตั้ ง แต่ วัน ที่ ๗ เมษายน
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการตัดสัญญาณเพื่อให้สถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนลออกอากาศได้
๒.๓.๑.๔ วันที่ ๙ เมษายน ผู้ชุมนุม นปช. ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน นาโดยนายจตุพร
พรหมพันธุ์ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เดินทางไปสมทบกับผู้ชุมนุมที่สถานีดาวเทียมไทยคม ๒ ขณะที่
ศอฉ. วางกาลังเจ้าหน้าที่ ๒๕ กองร้อยอยู่ที่สถานีดังกล่าว เมื่อการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่กับแกนนา
นปช.ให้ต่อสัญญาณสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนลไม่เป็นผล ผู้ชุมนุม นปช.จึงได้บุกเข้าไปในบริเวณ
สถานีดาวเทียมไทยคม ๒ โดยมีการปราศรัยบนรถขยายเสียงให้ผู้ชุมนุมรื้อลวดหนามแล้วเข้าไปใน
บริเวณสถานีฯ๑๒๓ จนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งใช้รถฉีดน้า โล่ กระบอง แก๊สน้าตา ปืนลูก
ซองกระสุนยาง เพื่อขับไล่ผู้ชุมนุม ขณะที่ผู้ชุมนุมต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่โดยใช้สิ่งเทียมอาวุธ เช่น
ไม้ เหล็กแหลม ก้อนหิน และอาวุธประดิษฐ์ คือ ระเบิดเพลิง ไม่ปรากฏว่าผู้ชุมนุมมีหรือใช้อาวุธปืนต่อ
เจ้าหน้าที่ ในที่สุดผู้ชุมนุมสามารถฝ่าแนวป้องกันของเจ้าหน้าที่เข้าไปในบริเ วณสถานีดาวเทียมไทย
คม ๒ และดาเนินการต่อสัญญาณสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนลได้อีก แต่เมื่อผู้ชุมนุมกลับออกไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ทหารที่เหลืออยู่ที่สถานีดาวเทียม ได้ดาเนินการระงับการส่งสัญญาณของสถานีโทรทัศน์
พีเพิลแชนแนลอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามในวันรุ่งขึ้น นปช. ได้ กลับไปที่สถานีดาวเทียมไทยคม ๒
และดาเนินการให้มีการต่อสัญญาณได้ในที่สุด
๒.๓.๑.๕ ในควบคุมสถานการณ์ที่สถานีดาวเทียมไทยคม ๒ เจ้าหน้าที่ได้นาอาวุธประจากาย
ปลย.) พร้อมนากระสุนจริงไปด้วย แต่เก็บไว้ในรถสัมภาระ โดยแยกกระสุนจริงจากอาวุธปืน และได้รับ
การกาชับจาก ศอฉ. และผู้บังคับบัญชาห้ามใช้อาวุธต่อ ผู้ชุมนุมโดยเด็ดขาด ผู้ชุมนุมได้ยึดอาวุธจาก
เจ้าหน้าที่และนาแสดงต่อสื่อมวลชนและได้คืนอาวุธทั้งหมดแก่ทางราชการ (เจ้าหน้าที่ตารวจ) ในวัน
เดียวกัน แต่อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนบางชิ้น เช่น เสื้อเกราะ โล่ และกระสุนปืนเอ็ม ๑๖ ไม่ได้คืน ผู้บังคัญ
บัญชาระดับสูงของกองทัพ มีความเห็นว่า เหตุที่ผู้ชุมนุมสามารถฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เข้าไปได้ไป
เพราะพื้นที่บริเวณสถานีดาวเทียมไทยม ๒ แคบไม่เหมาะแก่การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ประกอบกับ
เจ้าหน้ าที่ปฏิบัติตามคาสั่งของ ศอฉ. ที่ไม่ให้ทาร้ายผู้ชุมนุมอย่างเคร่งครัด ผู้ชุมนุมจานวนมาก
๑๒๒

ข้อ ๒ ข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓
๑๒๓
ปรากฏตามภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณ์

๙๓
ใช้สิ่งเทียมอาวุธ เช่น ไม้แหลมยาวและท่อนเหล็กที่ยากจะป้องกันเข้าต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ และ นปช .
ได้ตระเตรียมและฝึกฝนผู้ชุมนุมบางคนมาเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการตอบโต้มาตรการควบคุมฝูงชนของ
เจ้าหน้าที่
๒.๓.๑.๖ แม้ว่าในการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่จะไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มี
เจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย ผู้ชุมนุมบางรายถูกยิงด้วยกระสุนยางได้รับบาดเจ็บ
ยานพาหนะและทรัพย์สิน ของราชการถูกผู้ชุมนุมทุบทาลายเสี ยหาย มีการใช้ความรุนแรงทาร้าย
ร่างกายกันทั้งสองฝ่าย มีผู้ชุมนุมบางคนรุมทาร้ายเจ้าหน้าที่ทหาร และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ในลักษณะ
ที่ทาให้เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรี ๑๒๔ ปรากฏเป็นภาพที่เผยแพร่ในสื่อทั่วไป จากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หลายคนพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความรู้สึกที่สะเทือนใจในหมู่ทหาร๑๒๕
๒.๓.๑.๗ สาหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารนาอาวุธ ปลย.ติดรถสัมภาระไปด้วย เจ้าหน้าที่
ให้เหตุผลว่าเพราะเป็นทหาร จึงเป็นเรื่องปกติของทหารที่เมื่อไปปฏิบัติการในที่ต่างๆ ก็จะต้องนาอาวุธ
ประจากายติดไปด้วยเสมอ ๑๒๖ บางท่านให้เหตุผลว่านาไปเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน แต่ได้รับคาสั่งจาก
ศอฉ. ห้ามไม่ให้ใช้อาวุธต่อผู้ชุมนุมซึ่งถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันโดยเด็ดขาด แต่การที่เจ้าหน้าที่นาอาวุธ
ปืนสงครามไปด้วย แม้จะเก็บไว้ในรถสัมภาระโดยแยกปืนกับกระสุนปืนจากกันและไม่ได้นาออกมาใช้
ก็อาจเป็นการตอกย้าความเชื่อในกลุ่มผู้ชุมนุมว่า เจ้าหน้าที่นาอาวุธไปเพื่อปราบปรามผู้ชุมนุม
๒.๓.๑.๘ ผู้บริหารของสถานีดาวเทียมไทยคม ๒ มีความเห็นว่า การดาเนินการเพื่อระงับ
การส่งสัญญาณสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนลกระทบกระเทือนเครือข่ายสัญญาณที่สถานีดาวเทียม
ไทยคมบริการให้แก่ลูกค้าต่างประเทศอื่นๆ เป็นการกระทาที่ขัดต่อข้อบังคั บของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : หรือ ITU)
๒.๓.๑.๙ การดาเนินการระงับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนล แม้จะ
เป็นการใช้อานาจตาม พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ก็
อาจหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดสิ ทธิเสรีภ าพของสื่อมวลชนซึ่งได้รับการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๕ มีผลทาให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทยและสมาคมเบิ ลทีวีแห่ งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ใจความตอนหนึ่งว่าการปิดกั้น
สัญญาณของสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนแนลขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๕ และการที่รัฐบาลอ้างเหตุผล
เพื่อป้องกันการบิดเบือนข่าวสาร ขณะที่รัฐบาลเองยังใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐในการเสนอรายการ
ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การน าเสนอข้ อ มู ล ด้ า นเดี ย ว และยั ง ปล่ อ ยให้ ส ถานี วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ สั ญ ญาณ
ดาวเทียมอื่นๆ นาเสนอเนื้อหาในลักษณะเดียวกันซึ่ งอาจนาไปสู่ความแตกแยกในสังคมมากขึ้นนั้น
ย่อมเป็นการกระทาที่รัฐบาลอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการปฏิบัติ “สองมาตรฐาน”๑๒๗ อีกทั้งการ
๑๒๔
๑๒๕

เช่น การให้เจ้าหน้าที่ทหารคุกเข่าแล้วปลดอาวุธและต้องยกมือไหว้
พ.อ.วิรัตน์ นาคจู ผู้บังคับการพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑, เข้าให้ข้อมูลวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์

พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๒๖

พ.อ. วิรัตน์ นาคจู ผู้บังคับการพลทหารปืนใหญ่ต่อสูอ้ ากาศยานที่ ๑, เข้าให้ข้อมูลวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์

พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๒๗

สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ร่วมเรือ่ ง การสั่งปิดสถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมและเว็บไซต์ วันที่ 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
ระงับการออกอากาศสถานีพีทีวียั งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้กลุ่มผู้ ชุมนุมเกิดความรู้สึกต่อต้านรัฐบาล
และทาให้ผู้สนับสนุน นปช. เดินทางเข้ามาร่วมชุมนุมมากขึ้น
๒.๓.๒ เหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ความรุนแรงในเหตุการณ์สะพานมัฆวาน
รังสรรค์ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สี่แยกคอกวัว หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา และในสวนสัตว์ดุสิต
๒.๓.๒.๑ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันที่ ๑๐ เมษายน ทาให้มีผู้เสียชีวิตทั้ งหมด ๒๖ คน
เป็นพลเรือน ๒๑ คน เป็นทหาร ๕ คน พลเรือนที่เสียชีวิต ๑ คนถูกยิงด้วยกระสุนความเร็วสูง บริเวณ
หน้ ากระทรวงศึกษาธิการในเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ช่ว งเวลา
ประมาณ ๑๕.๐๐ น. พลเรื อนที่เสี ยชีวิตอีก ๑๙ คน เสียชีวิตจากเหตุการณ์สี่แยกคอกวัวและ
เหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาในช่วงค่า ในจานวนนี้รวมถึงช่างภาพชาวญี่ปุ่น ๑ คนด้วย และยังมี
พลเรือนอีก ๑ คนเสียชีวิตในสวนสัตว์ดุสิตเมื่อเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. ของวันดังกล่าว ส่ว น
เจ้าหน้าที่ทหาร ๑ คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์สี่แยกคอกวัวและอีก ๔ คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์หน้า
โรงเรียนสตรีวิทยา ในวันนั้นมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย ๘๖๔ คน ในจานวนนี้เป็นทหารกว่า ๓๐๐ คน
ทั้งเล็กน้อยและสาหัส ยานยนต์ทหาร รวมทั้ง รถสายพานลาเลียงหุ้มเกราะ และอาวุธยุทธภัณฑ์ ถูก
ผู้ชุมนุมทุบทาลายหรือใช้ไฟเผาเสียหายหลายรายการ อาวุธปืนสงคราม ปืนลูกซอง และเครื่องกระสุน
ถูกผู้ชุมนุมและ นปช. ยึดไปจานวนมากและทางราชการยังไม่ได้คืน
๒.๓.๒.๒ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ นปช. ประกาศเคลื่อนขบวนใหญ่รอบ กทม. เพื่อมา
รวมตัวกันที่สะพานผ่านฟ้า นปช. เริ่มชุมนุมบนถนนราชดาเนินตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม โดยตั้งเวที
ปราศรัยที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ครอบคลุมพื้นที่บนถนนราชดาเนินนอกและราชดาเนินกลางเกือบ
ตลอดสายและทุกช่องทางจราจรจากแยกมิสกวันถึงเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร มีการ
ประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อตั้งจุดตรวจอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายผู้ที่จะเข้าออกบริเวณที่ชุมนุม
ต่อมาในวันที่ ๓ เมษายน นปช. ได้ขยายพื้นที่การชุมนุมคู่ขนานไปที่สี่แยกราชประสงค์ โดยตั้งเวที
ปราศรั ย ที่สี่ แยกราชประสงค์และประกาศว่าจะปักหลั กชุมนุมจนกว่ารัฐ บาลจะประกาศยุบสภา
ผู้แทนราษฎร การชุมนุมคู่ขนานที่สี่แยกราชประสงค์ ทาให้จานวนผู้ชุมนุมบริเวณถนนราชดาเนิน
ลดลง ก่อนหน้านี้ ศอฉ. ได้พยายามเจรจาขอคืนพื้นที่ถนนราชดาเนินกลางและราชดาเนินนอกเพื่อให้
สามารถเปิดการจราจรบนสะพานพระรามที่ ๘ และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้ แต่การเจรจาไม่
ประสบความสาเร็จ ผู้ชุมนุมยังคงตั้งเวทีปราศัยใหญ่อยู่ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศและยังคงใช้พื้นที่
บนถนนราชดาเนินนอกและถนนราชดาเนินกลางเกือบตลอดสาย ศอฉ. จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
สลายการชุมนุมเพื่อขอคืน พื้น ที่ ในวันที่ ๑๐ เมษายน เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ได้สั่ งการให้
เจ้ า หน้ า ที่ เ คลื่ อ นก าลั ง ไปบริ เ วณสะพานมั ฆ วานรั ง สรรค์ ถนนดิ น สอมุ่ ง หน้ า วงเวี ย นอนุ ส าวรี ย์
ประชาธิปไตย และถนนตะนาว มุ่งหน้าสี่แยกคอกวัว โดยมีกาลังส่วนหนึ่งเคลื่อนจากฝั่งธนบุรีข้าม
สะพานสมเด็จพระปิ่ นเกล้าเข้ามาสมทบ จากการสั มภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ศอฉ. และ
เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของในวันดังกล่าว เชื่อว่า นปช. และกลุ่มบุคคลที่ใช้อาวุธ
สงครามต่อต้านรัฐบาล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า คนชุดดา) ล่วงรู้แผนปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ของ ศอฉ.
๒.๓.๒.๓ ความรุนแรงในเหตุการณ์บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์
๑) การปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุม นปช.บริเวณถนนราชดาเนินนอก
โดยเฉพาะบริเวณใกล้สะพานมัฆวานรังสรรค์ มีผู้ชุมนุมเสียชีวิต ๑ คน มีเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมจานวน
หนึ่งบาดเจ็บจากแก๊สน้าตา กระสุนยาง สิ่งเทียมอาวุธ และอาวุธประดิษฐ์

๙๕
๒) ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๒.๕๕ น. เป็นต้นไป นายขวัญชัย ไพรพนา แกนนา
นปช.นากลุ่มผู้ชุมนุมไปปิดล้อมประตูกองทัพภาคที่ ๑ ตลอดช่วงบ่าย มีการกระทบกระทั่งระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เคลื่อนกาลังออกจากที่ตั้งเข้าสลายผู้ชุมนุม โดยการฉีดน้า โล่ กระบอง แก๊สน้าตา ผลักดัน
ผู้ชุมนุม นปช.ออกจากถนนราชดาเนินนอกให้กลับไปรวมกันที่เวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ และเจ้าหน้าที่
ทหารบางหน่วยมุ่งหน้าไปถนนดินสอและถนนตะนาวเพื่อควบคุ มพื้นที่บนถนนราชดาเนินกลาง๑๒๘
มีจุดปะทะกันที่หน้าประตูกองทัพภาคที่ ๑ แยกพาณิชยการ และแยกมิสกวัน สะพานมัฆวานรังสรรค์
หน้าสานักงานองค์การสหประชาชาติ หน้ากองบัญชาการกองทัพบก และหน้าวัดโสมนัสวรวิหาร
ผู้ชุมนุมขัดขวางการเคลื่ อนกาลั งของเจ้าหน้าที่โ ดยใช้รถยนต์และเครื่องกีดขวาง ขว้างปาสิ่งของ
ท่อนไม้และสิ่งเทียมอาวุธเข้าใส่เจ้าหน้าที่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้าตาและปืนลูกซองกระสุนยาง
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนกาลังออกมาพร้อม ปลย.โดย ศอฉ. ประกาศกฎการใช้กาลังว่าต้อง
ดาเนินการกับผู้ชุมนุมตาม ๗ ขั้นตอนจากเบาไปหาหนักตามหลักสากล๑๒๙
๓) การปะทะกันบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ ทาให้นายเกรียงไกร คาน้อย
ผู้ชุมนุมคนหนึ่งเสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูง ในเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. เศษ
ขณะร่วมชุมนุมอยู่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการใกล้สะพานมัฆวานรังสรรค์ ยังไม่สามารถยืนยั นได้
ว่าเกิดจากการยิงปืนของฝ่ายใด การตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงไปทางผู้ชุนนุม
หลายคนใช้ปลย. กระสุน จริ งยิ งขึ้นฟ้า บางคนมีอาวุธ ปืนพก แต่ไม่พบว่าเจ้าหน้าที่ยิงปืน ในแนว
ระนาบไปในทิศทางที่ผู้ชุมนุมอยู่ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ให้ข้อเท็จจริงว่า ในเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ได้
ใช้อาวุธปืนสงครามและกระสุนจริงต่อผู้ชุมนุม ไม่พบว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธสงครามหรือบุคคลไม่ทราบฝ่าย
ใช้อาวุธปืนสงครามหรือถืออาวุธปืนสงครามอยู่ปะปนกับผู้ชุมนุม
๒.๓.๒.๔ ความรุนแรงในเหตุการณ์บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
๑) ความรุนแรงบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไม่มีผู้เสียชีวิต มีเจ้าหน้าที่
บาดเจ็บเล็กน้อยจานวนหนึ่ง อาวุธยุทธภัณฑ์จานวนมากถูกผู้ชุมนุม นปช. ยึดเอาไป มียานยนต์ทหาร
หลายคันและทรัพย์สินของทางราชการถูกผู้ชุมนุม นปช. ทาลายเสียหาย
๒) เหตุเกิดเมื่อยานยนต์ลาเลียงพยายามลาเลียงเจ้าหน้าที่ท หารข้ามสะพาน
สมเด็ จ พระปิ่ น เกล้ า จากฝั่ ง ธนบุ รี เ พื่ อ ไปสมทบกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารขอคื น พื้ น ที่ ถ นน
ราชดาเนินกลาง เมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ ขณะที่รถยนต์ลาเลียงส่วนหนึ่งอยู่บนสะพานสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า นายยศวริศ ชูกล่อม (เจ๋ง ดอกจิก) แกนนา นปช. และการ์ด นปช. พร้อมผู้ชุมนุม
ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ใช้กาลังสกัดกั้นยานยนต์เจ้าหน้าที่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่ามีคาสั่งไม่ให้ใช้
กาลัง๑๓๐ ทาให้กาลังเจ้าหน้าที่ทหารต้องเดินเท้าข้ามมาพร้อมอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน ทิ้งยานยนต์และ
อาวุธยุทธภัณฑ์ส่วนหนึ่งไว้ในรถลาเลียงสัมภาระโดยมีเจ้าหน้าที่ท หารดูและอยู่ประมาณ ๒๐ คน
ผู้ชุมนุมได้ใช้กาลังยึดอาวุธ ปลย.พร้อมเครื่องกระสุนและยุทธภัณฑ์จานวนมากในรถสัมภาระ นาไป
แสดงไว้ที่เวทีปราศรัยใหญ่ของ นปช. ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ พร้อมควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ทหารคนหนึ่ง
๑๒๘

๒๕๕๔

๑๒๙

พ.อ.ธรรมนูญ วิถี ผู้อานวยการกองยุทธการ จากการเข้าให้ข้อมูลกับ คอป. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์

คาสั่ง ศอฉ. ที่ ๑/๒๕๕๓ กาหนดกฎการใช้กาลังเป็นเอกสารผนวกประกอบคาสั่งปฏิบัติ ลงวันที่ ๗
เมษายน ๒๕๕๓ อ้างอิงจากเอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๗๘
๑๓๐
ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ นายทหารยุทธการ กรมทหารราบที่ ๒๙ กองพลทหารราบที่๙ รอ.
กาญจนบุรี เข้าให้ข้อมูลกับ คอป. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

๙๖
มานั่ ง แถลงข่า วที่ ห ลั ง เวที ส ะพานผ่ านฟ้า นอกจากนี้ ผู้ ชุ ม นุม บางคนยั งท าลายยานพาหนะและ
ทรัพย์สินอื่นๆ จานวนหนึ่งของทางราชการ หรือทาให้เสียหาย ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เหลือบนสะพานสมเด็จ
พระปิ่นเกล้าได้ถอนกาลังกลับไปโดยไม่มีการปะทะ
๓) จากการตรวจสอบพบว่า อาวุธปืน กระสุน และยุทธภัณฑ์ ที่แกนนา การ์ด
และผู้ชุมนุม นปช. ได้ยึดและนาไปไว้ที่เวทีปราศรัยนั้น มีปืนลูกซอง ๓๕ กระบอก พร้อมกระสุนยาง
๑,๑๕๒ นัด ปลย. ชนิดทราโว ๑๒ กระบอก พร้อมกระสุนจริง ๗๐๐ นัด และยุทโธปกรณ์อื่นๆ อีก
จานวนหนึ่ง 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
มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ๒๔ คน เป็ น ทหาร ๕ คน และเป็ น พลเรื อ น ๑๙ คน ในจ านวนนี้ จ าแนกเป็ น
๑) เสียชีวิตจากจากเหตุการณ์สี่แยกคอกวัวอย่างน้อย ๘ คน ๒) จากเหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรี
วิทยาอย่างน้อย ๖ คน ๓) เสียชีวิตจากเหตุการณ์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ๑ คน สาเหตุจาก
ระบบหายใจล้มเหลว ๔) อีก ๔ คน ไม่แน่ชัดว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใด โดยพลเรือนที่เสียชีวิต ๑ คน
เสี ย ชี วิ ต จากสะเก็ ด ระเบิ ด ๑ คนเสี ย ชี วิ ต จากระบบหายใจล้ ม เหลวตาม (คนเดี ย วกั บ ข้ อ ๓)
๒ คนเสียชีวิตจากกระสุนปืนแต่ผลชันสูตรไม่ระบุว่าเป็นกระสุนความเร็วสูงหรือไม่ ส่วนที่เหลือทั้งหมด
เสียชีวิตจากกระสุนปืนความเร็วสูง สาหรับเจ้าหน้าที่ทหารที่เสียชีวิต ๕ คน จาแนกเป็น 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 ในจานวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่
ทหารไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน ทั้งบาดเจ็บเล็กน้อยถึงสาหัส
๒) ในช่ ว งบ่ า ยวั น ที่ ๑๐ เมษายน เจ้ า หน้ า ที่ ท หารเคลื่ อ นก าลั ง พร้ อ มรถ
สายพานล าเลี ย งหุ้ มเกราะ เพื่อสลายการชุมนุมโดยขอคืนพื้นที่ถนนราชดาเนินกลาง จาก นปช.
เมื่อเคลื่อนกาลังออกจากที่ตั้ง ได้ถูกผู้ชุมนุมพยายามขัดขวางตลอดทาง มาถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติ
เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. กาลังส่วนหนึ่งได้เลี้ยวขวาไปหน้าวัดบวรนิเวศน์วิหาร ผ่านวงเวียนไปตาม
ถนนตะนาวและส่วนหนึ่งเข้าไปถนนข้าวสาร เผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุม นปช.ที่บริเวณสี่แยกคอกวัว
อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ได้ เ คลื่ อ นก าลั ง ไปตามถนนดิ น สอ เผชิ ญ หน้ า กั บ กลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม นปช.ที่ ร วมตั ว กั น อยู่
ในวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา ส่วนผู้ชุมนุมอื่นๆ กระจัดกระจายอยู่บน
ถนนราชดาเนินกลาง ผู้ชุมนุมสกัดกั้นเจ้าหน้าที่ตามคาเรียกร้องของแกนนา นปช. เพื่อขัดขวางไม่ให้
เจ้าหน้าที่เคลื่อนกาลังเข้าควบคุมพื้นที่ถนนราชดาเนินกลาง โดยรวมตัวกันและใช้รถยนต์จอดกีดขวาง
เจ้าหน้าที่ไว้ ในเวลาที่ใกล้เคียงกันเวลาประมาณ ๑๖.๓๕ น. มีเฮลิคอปเตอร์ลาหนึ่งได้บินวนอยู่
เหนื อ ผู้ ชุ ม นุ ม บริ เ วณเหนื อ สะพานผ่ า นฟ้ า แล้ ว ทิ้ ง แก๊ ส น้ าตาลงมายั ง ผู้ ชุ ม นุ ม มี เ ฮลิ ค อปเตอร์
ของกองทัพบกอีกลาหนึ่ งบิน มาโปรยใบปลิ ว ๒ ชุด มายังบริเวณที่ผู้ชุมนุมด้ว ย โดยมีข้อความว่า
๑๓๑

หลักฐานปรากฏตามภาพถ่ายจากเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่บนสะพานปิ่นเกล้าในการเข้าให้
ข้อมูลกับ คอป. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

๙๗
"การเข้าพื้นที่กาหนดห้าม ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย อย่าหลงเชื่อ ตามคายุยงปลุกปั่น ขอให้พ่อ
แม่พี่น้องหยุดสร้างความวุ่นวายทาร้ายประเทศไทย กลับบ้านของตนเองเถอะครับ ” และ "โปรดทราบ
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ทหารกาลังทาการเข้ายึดพื้นที่บริเวณถนนราชดาเนิน เพื่อคืนให้กับพี่น้องประชาชน
ได้ใช้งานตามปกติ ขอให้ผู้ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ได้ออกจากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัย และความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่ทหารที่จะเข้าปฏิบัติการ" ปรากฏว่าในเวลาประมาณ ๑๗.๕๐ น. เฮลิคอปเตอร์
ลาดังกล่าวถูกยิง โดย ปลย. ชนิดเอเค ๔๗๑๓๒ ทะลุพื้นเครื่องบินถูกเจ้าหน้าหน้าที่ทหารคนหนึ่งคือ
พ.อ. มานะ ปริญญาศิริ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ในช่วงเย็นและค่า นอกจากการการยิงเฮลิคอปเตอร์
ดังกล่าวแล้ว มีเพียงการกระทบกระทั่งกันบ้างระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่เป็นครั้งคราว มีการพูดคุย
กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุม แต่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น
๓) จากการสัมภาษณ์ผู้ชุมนุมหลายคน พบว่าผู้ชุมนุมมีความรู้สึกโกรธแค้นเมื่อ
เห็นเฮลิคอปเตอร์บินวนทิ้งแก๊สน้าตาและโปรยใบปลิวใส่ผู้ชุมนุม ผู้ชุมนุมรู้สึกว่าตนเองเป็นฝ่ายถูก
กระทาแต่เพียงฝ่ายเดียว ผิดกับการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่ใช้อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนต่อ
ผู้ชุมนุมที่ผู้ ชุมนุมสามารถตอบโต้ได้ด้วยสิ่งเทียมอาวุธเช่น ไม้ อิฐตัวหนอนและขวดน้า เป็นต้น ได้
เช่นกัน สภาพดังกล่าวสอดคล้องกับข้อสังเกตุของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎการใช้กาลังและนักวิชาการว่า
การใช้เฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการดังกล่าวนอกจากไม่ได้ผลในการสลายการชุมนุมแล้ว ยังเป็นการเร้า
อารมณ์ ผู้ ชุม นุ ม ให้ โ กรธแค้ น เจ้ า หน้ าที่ ห รื อ ศอฉ. ยิ่ ง ขึ้ น ด้ว ย ส่ ว นเหตุ ผ ลของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ใ ช้
เฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการนั้น เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมได้
๒.๓.๒.๖ การปรากฏตัวของคนชุดดา
๑) มีผู้ชุมนุมบางคนใช้ผ้ าปกปิดใบหน้า ผู้ปกปิดใบหน้าบางคนปีนขึ้นไปใช้
ถุงดาคลุมหรือหันกล้องซีซีทีวีบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปในทิศทางที่ไม่สามารถบันทึกภาพ
เหตุการณ์ได้ ทาง ศอฉ. เห็นว่าเป็นกระทาอย่างมีแผนการเพื่อจะปกปิดการกระทาผิดกฎหมายของ
ผู้ชุมนุม ขณะที่ นปช. อธิบายว่าเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ล่วงรู้ความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม เป็นการป้องกัน
ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุม
๒) พบการปรากฏตัวของคนชุดดาพร้อมอาวุธสงคราม ๕ คน อยู่ในที่ชุมนุม
ในจานวนนี้มีผู้ใกล้ชิดกับ พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล (เสธ. แดง)๑๓๓ ด้วย ผู้สื่อข่าวต่างประเทศคนหนึ่ง
พบเห็นกลุ่มบุคคลดังกล่าวถืออาวุธ ปลย. ชนิด เอเค ๔๗ และชนิดเอ็ม ๑๖ เครื่องยิงลูกระเบิดชนิด
เอ็ม ๗๙ และปืนพก ที่บริเวณปากซอยข้างร้านแมคโดนัลด์ที่เชื่อมต่อไปออกถนนตะนาว ตรงด้านหลัง
อาคารสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ซอยหลังอาคารกองสลากเก่า ) ถนนราชดาเนินกลาง โดยพบ
เมื่อเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ก่อนที่ทหารบนถนนตะนาวและบนถนนดินสอจะถูกโจมตีด้วยอาวุธ
สงครามไม่นาน นอกจากนี้ในช่วงเหตุการณ์ปะทะกัน เจ้าหน้าที่ตารวจฝ่ายสืบสวนของกองบังคับการ
ตารวจนครบาล ๖ พบคนชุดดาจานวน ๔ คน ถืออาวุธปลย. ชนิดเอเค ๔๗ และ ปลย. ไม่ทราบชนิด
เดินออกมาจากถนนตะนาวฝั่งอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลาฯ เข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณสี่แยกคอกวัว
และหลังจากเหตุการณ์รุนแรงเจ้าหน้าที่ตารวจคนดังกล่าวได้ยึดอาวุธเครื่องยิงลูกระเบิดชนิดเอ็ม ๗๙

๑๓๒

ปรากฏตามพยานหลักฐานจากสานวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ, เอกสารชี้แจงจากทหาร,
และรายงานข่าว
๑๓๓
สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ และ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

๙๘
จากคนชุดดาที่บริเวณสี่แยกคอกวัว ได้จานวน ๑ กระบอก๑๓๔ หลังเกิดเหตุรุนแรงบริเวณถนนตะนาว
เวลา ๒๐.๓๗ น. มีนั กข่าวชาวต่างประเทศคนหนึ่ งพบคนชุดดาถืออาวุธ ปลย. ชนิดเอเค ๔๗
ในบริเวณเดียวกันและได้ถ่ายภาพไว้ด้วย๑๓๕ ยังปรากฏภาพถ่ายคนถืออาวุธปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖ ยืนอยู่
ปะปนกับกลุ่มผู้ชุมนุมในช่วงเกิดเหตุรุนแรง สอดคล้องกับคาบอกเล่าของอาสาสมัครกู้ชีพคนหนึ่งซึ่ง
อยู่ในเหตุการณ์๑๓๖ นอกจากนี้เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ก่อนที่เจ้าหน้าที่ทหารจะถูกโจมตีด้วยระเบิด
มีผู้พบเห็นรถตู้สีขาวขนคนชุดดาสองสามคนพร้อมอาวุธสงครามมาส่งลงบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตยด้านร้านหนังสือเมืองโบราณและร้านเมธาวาลัย (ศรแดง) โดยมีการ์ด นปช. คอยห้อม
ล้อมเดินไปทางร้านแมคโดนัลด์ หัว มุมถนนดิ นสอติดกับโรงเรียนสตรีวิทยา เข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุม
โดยการ์ด นปช. ห้ามมิให้ใครถ่ายรูป และมีผู้ชุมนุมบางคนพูดว่า “ส่งคนมาช่วยแล้ว ” แต่ถูกการ์ด
นปช. ห้ามไม่ให้พูด๑๓๗ ยังปรากฏภาพรถตู้สีขาวในกล้องวงจรปิดบริเวณวงเวียนสี่กั๊กพระยาศรี ๒
ครั้ง ระบุเวลา ๒๐.๑๙ น. และอีกครั้งในเวลา๒๑.๐๑ น.๑๓๘ และยังปรากฏภาพคนชุดดาถือเครื่องยิง
ลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ ยืนอยู่ข้างรถตู้สีขาวจอดอยู่ในบริเวณที่มีผู้ชุมนุมอยู่แต่ไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มา
ของภาพได้ เจ้ าหน้ าที่ทหารคนหนึ่งให้ ข้อมูลว่า หลังเหตุการณ์ความรุนแรง มีรถตู้สี ขาวซึ่งมีกลุ่ ม
คนชุดดา มีอาวุธ สงครามโดยสารมาด้ว ยขับผ่านมาที่บริเวณหน้าวัดตรีทศเทพ คนในรถโผล่ ห น้า
ออกมาเยาะเย้ยทหารที่ได้รับบาดเจ็บ โดยเจ้าหน้าที่ทหารคนหนึ่งยืนยันว่าเห็นชายฉกรรจ์พร้อมอาวุธ
สองสามคนนั่งอยู่ในรถคันดังกล่าว

๑๓๔

การเข้ าให้ข้ อมู ลของเจ้ าหน้า ที่ต ารวจฝ่า ยสืบ สวนที่ ปฏิ บัติ หน้ าที่ ในเหตุก ารณ์ , การประชุ ม
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๔, เอกสารบันทึกตรวจยึดของ กก.สส.บก.น.๖ ลง
นามโดยเจ้า หน้าที่ตรวจฝ่ายสืบสวนที่ปฏิบัติหน้า ที่ในเหตุการณ์และเป็น ผู้ทาการตรวจยึด /บันทึก ลงวันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๕๓
๑๓๕
ภาพถ่ายโดยผูส้ ื่อข่าวชาวต่างประเทศ 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, เอกสารนาเสนอชื่อไฟล์ “แนวความคิดที่ใช้
ในการรักษาความสงบ: ๒”, และเอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวั นที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕,
หน้า ๙๔ - ๙๙

๙๙

ภาพที่ ๑ ภาพคนชุดดาถืออาวุธที่มีรูปร้างคล้ายเครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙
(ภาพด้านล่างจากการเปรียบเทียบจากเงาในวงกลมสีแดง โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์
ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศ๑๓๙ (Ballistic Forensic) โดยไม่สามารถยืนยัน
แหล่งที่มาของภาพได้ แต่ภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่และนาไปใช้อย่างแพร่หลายโดยฝ่ายต่างๆ

๑๓๙
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๑๐๐

ภาพที่ ๒ ภาพคนชุดดาถือปืนเอเค 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
ควบคุมพื้นที่บนถนนตะนาวและถนนข้าวสารมุ่งหน้าสี่แยกคอกวัว เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ทหารกับกลุ่มผู้ชุมนุม ทหารตั้งแถวผลักดันผู้ชุมนุมโดยใช้โล่ กระบอง ปืนลูกซอง แถวหลังมี
ปลย. ขณะที่ผู้ชุมนุมขัดขวางเจ้าหน้าที่ โดยใช้ขวดน้า และสิ่งเทียมอาวุธต่างๆ มีการใช้อาวุธมีดและ
ปืนพกไม่ทราบชนิดทาร้ายเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจานวน ๒ คน๑๔๑ และมีการ
ผลักดันกันในลักษณะดังกล่าวอีกหลายครั้ง จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๙.๒๐ น. เมื่อเจ้าหน้าที่ทหาร
พยายามรุกคืบหน้าไปทางสี่แยกคอกวัวโดยใช้แก๊สน้าตาแต่ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมต้านทานไว้ด้วยการขว้างปา
สิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ทหาร ประกอบกับแก๊สน้าตาถูกลมพัดหวนกลับมาใส่เจ้าหน้าที่ทหารทาให้ต้องถอย
ร่นไปตามถนนตะนาว และถนนข้าวสารดังเดิม
๒) จนเมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. มีผู้ยิงลู กระเบิดเอ็ม ๗๙ ไปที่แนว
เจ้าหน้าที่ทหารบนถนนตะนาว ขณะที่ผู้ชุมนุมยังคงขว้างปาสิ่งเทียมอาวุธและระเบิดเพลิงใส่เจ้าหน้าที่
ทหาร และพบว่ามีกระสุนปืนความเร็วสูงถูกยิงจากทิศทางที่เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่มาทางสี่
แยกคอกวัว จากการตรวจสอบพบว่ามีคนชุดดาสองสามคนที่ปะปนกับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณหน้าร้าน
เบอร์เกอร์คิงส์ บนถนนตะนาวและบริเวณสี่ แยกคอกวัว ได้ใช้อาวุธสงคราม รวมทั้ง ปลย. ชนิด เอเค
๔๗ ยิ ง ไปทางวงเวี ย นวั ด บวรนิ เ วศวิ ห ารและไปทางถนนข้ า วสารที่ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารอยู่
๑๔๐

ภาพถ่ายโดยผูส้ ื่อข่าวชาวต่างประเทศ Mr. Agnes Dherbeys เผยแพร่ครั้งแรกใน NewYork Times:
Violence Erupts in Thai Streets, ๑๐เมษายน ๒๕๕๓, http://www.nytimes.com/2010/04/11/world/
asia/11thai.html, สัมภาษณ์ผู้สอื่ ข่าวชาวต่างประเทศ Mr. Agnes Dherbeys เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕
๑๔๑
สรุปเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ที่สี่แยกคอกวัว โดย บก.ควบคุมที่ ๑ ร.๒ รอ.

๑๐๑
มีห ลั กฐานเป็น ภาพถ่าย คลิ ป วีดิโ อ ประจักษ์พยาน และมีภ าพคลิ ป วีดิโ อคนชุดดาที่ปะปนอยู่กับ
ผู้ชุมนุมยิง ปลย. ชนิด เอเค ๔๗ ไปยังสิ่ งต้องสงสัยว่าเป็นคนซุ่มยิงตรงระเบียงชั้นสามของอาคาร
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งตั้งอยู่ตรงปากถนนตะนาวต่อกับถนนราชดาเนิน จากการตรวจสอบ
ในเวลาต่อมาพบว่าน่าจะเป็นภาพของต้นปาล์ม และที่ปรากฏเป็นเหมือนควันออกจากปลายกระบอกปืนนั้น
น่าจะเป็นฝุ่นของผนังปูนของอาคารที่แตกฟุ้งกระจายออกมาเมื่อถูกยิงด้วยกระสุนปืน กองพิสูจน์หลักฐาน
พบรอยกระสุนบนกาแพงขอบระเบียงดังกล่าวหลายจุด โดยพบหลักฐานว่าบางจุดเป็นรอยที่ถูกยิงด้วย
ลูกกระสุ น ปลย. ชนิ ดเอเค ๔๗ พบร่ องรอยกระสุน ปลย. ยิงจากสี่แยกคอกวัว ไปในถนนตะนาว
ทิศทางวงเวียนวัดบวรนิเวศวิหารและในทิศทางกลับกัน และยิงจากถนนตะนาวเข้าไปในถนนข้าวสาร
และในทิศทางกลับกัน โดยร่องรอยของกระสุนที่ยิงออกมาจากทางวงเวียนวัดบวรนิเวศวิหารและถนน
ข้าวสาร มีทั้งในแนวเฉียงขึ้นและในแนวระนาบ ไม่พบร่องรอยกระสุนที่ยิงลงมาจากที่สูง เจ้าหน้าที่
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สานักงานตารวจแห่งชาติพบหลุมระเบิดทั้ง
บนผิวจราจรและทางเท้าของถนนตะนาว ตั้งแต่บริเวณแยกถนนข้าวสารไปจนถึงวงเวียนวัดบวรนิเวศ
วิหารทั้งสิ้น ๘ จุด แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นระเบิดชนิดใด นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจ
อาวุธปืน กองพิสูจน์หลักฐานกลางยังพบรอยกระแทกและรอยสะเก็ดที่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดจากลูก
ระเบิดเอ็ม ๗๙ อีกจานวน ๒ จุดที่ฝาปิดกระบะท้ายรถยนต์บรรทุกเล็ก และป้ายโฆษณาสายการบิน
แอร์เอเชียที่แขวนอยู่หน้าอาคารพาณิชย์ โดยมีวิถีการยิงจากสี่แยกคอกวัวไปทางวงเวียนวัดบวรนิเวศ
วิหาร และยังพบร่องรอยที่เกิดจากสะเก็ดระเบิดอีกหลายแห่ง เหตุการณ์ความรุนแรงที่สี่แยกคอกวัว
ท าให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ท หารเสี ย ชี วิ ต ๑ คนจากสะเก็ ด ระเบิ ด เอ็ ม ๗๙ คื อ สิ บ เอกอนุ พ นธ์ หอมมาลี
มีเจ้าหน้าที่ทหารหลายคนบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด และ ๒๘ คนบาดเจ็บจากลูกกระสุนปืนเล็กยาว
ด้วย๑๔๒
๓) ในสภาพที่มีการชุลมุนจากการที่เจ้าหน้าที่ทหารถูกโจมตีด้วยอาวุธสงคราม
โดยคนชุดดา ปรากฏภาพวีดิโอและประจักษ์พยานว่า เจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่บนถนนตะนาวด้านวงเวียน
วัดบวรนิเวศวิหาร และในถนนข้าวสารยิง ปลย. ไปทางสี่แยกคอกวัว๑๔๓ และกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
พบร่องรอยจานวนมากของกระสุนจริงที่ยิงจาก ปลย. มาจากทิศทางที่ทหารปฏิบัติการอยู่ ทั้งการยิง
ในแนวเฉียงขึ้นและในแนวระนาบ มายังบริเวณสี่แยกคอกวัวที่มีผู้ชุมนุมและการปรากฏตัวของคนชุด
ดาอยู่ มีร่องรอยกระสุนที่ยิงจากทิศทางดังกล่าวไปยังอาคารและระเบียงอาคารสานักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลซี่งเป็นจุดเดียวกับที่ปรากฏภาพวีดิโอของสิ่งต้องสงสัยว่าเป็นคนซุ่มยิงดังที่ได้กล่าวแล้วใน
ข้ อ ๒.๓.๒.๗ (๒)เหตุ ก ารณ์ สี่ แ ยกคอกวั ว มี ผู้ ชุ ม นุ ม เสี ย ชี วิ ต จากกระสุ น ปื น อย่ า งน้ อ ย
๘ คน คือ นายสวาท วางาม นายเทิดศักดิ์ ฟุ้งกลิ่นจันทร์ นายธวัฒนะชัย กลัดสุข นายไพรศล ทิพย์ลม
นายอาพน ตติยรัตน์ นายอนันต์ สิริกุลวาณิชย์ นายบุญธรรม ทองผุย นายสมศักดิ์ แก้วสาร และ
ผู้ชุมนุมบาดเจ็บจานวนมาก
๑๔๒

สรุปเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ที่สี่แยกคอกวัว โดย บก.ควบคุมที่ ๑ ร.๒ รอ.
ทั้งนี้ คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๕๙ อ้างถึงในเอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๑๒ - ๑๑๓ ระบุว่า “จากกรณีคนร้ายใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่และประชาชน
ผู้บ ริสุ ทธิ์ เพื่ อให้ก ารแก้ไ ขอย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพจึงให้ ก าลั งของทุ กหน่ว ยรัก ษาแนว ณ ที่ มั่ นปั จจุ บัน ตั้ งแต่ ๑๐
เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๒๐.๓๐ น. เป็นต้นไป และพิจารณาใช้อุปกรณ์ควบคุ มฝูงชนตามขั้นตอน รวมทั้งใช้อาวุธ
เฉพาะในกรณีที่จาเป็นเพื่อป้องกันตนเองและประชาชนผู้บริสุทธิ์” และยังได้กาหนดแนวทางการใช้อาวุธเมื่อปรากฏ
ภัยคุกคามอย่างชัดเจนและให้เล็งในส่วนล่างของร่างกายเพื่อยับยั้งการกระทาของกลุ่มติดอาวุธ
๑๔๓

๑๐๒
๔) หลั งจากเกิดการปะทะกันด้ว ยอาวุธ อย่างหนักแล้ ว นายทหารผู้ บังคั บ
หน่วยได้ขอถอนกาลังกลับเข้าไปที่สโมสรทหารบก ขณะกาลังถอนกาลังและช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บ
กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนก็เคลื่อนมาปิดทางด้านข้างของวัดบวรนิเวศวิหาร ล้อมและรุมทาร้ายเจ้าหน้าที่
ทหารที่บาดเจ็บขณะกาลังส่งโรงพยาบาล ทาให้เจ้าหน้าที่หลายคนได้รับบาดเจ็บ บางคนได้รับความ
ช่วยเหลือจากชาวชุมชน ถอดเครื่องแบบหรือเปลี่ยนเป็นชุดพลเรือนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกรุมทาร้าย

ภาพที่ ๓ ภาพคนชุดดาบริเวณหน้าร้านเบอร์เกอร์คิงส์ กาลังยิงปืนไปในทิศทางถนนตะนาวซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่ โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนให้
ความเห็นว่าเป็น ปลย.๑๔๔ ทั้งนี้ไม่สามารถยืนยันแห่งที่มาของภาพได้
แต่ภาพดังกล่าวได้ถูกนาไปเผยแพร่อย่างแพร่หลายโดยฝ่ายต่างๆ
๒.๓.๒.๘ ความรุนแรงในเหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา
๑) การเคลื่ อนกาลั งเจ้าหน้า ที่ทหารที่ซึ่งมีโ ล่ กระบอง และปืนลู กซองอยู่
ด้านหน้า และ ปลย. อยู่ด้านหลัง พร้ อม รถยนต์สายพานลาเลียงหุ้มเกราะ เข้าควบคุมพื้นที่ถนน
ดินสอ หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาในช่วงเย็นของวันที่ ๑๐ เมษายน เกิดการเผชิญหน้าและผลักดันกันกับ
ผู้ชุมนุม นปช. ที่นาสิ่งของมาขวางทาง ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่ปรากฏ
ว่ามีการปะทะรุนแรง
๒) เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่และ
เดินทางกลับบ้าน ขณะที่ผู้ชุมนุมโบกธงชาติไปมาและบอกต่อกันว่ามีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ ขณะที่
เฮลิคอปเตอร์บินวนโดยรอบพร้อมกับทิ้งแก๊สน้าตาลงมาเป็นระยะ จนเมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น.
เกิดการกระทบกระทั่งกัน ระหว่างเจ้ าหน้าที่และผู้ ชุมนุมบริเ วณวงเวียนอนุส าวรีย์ประชาธิปไตย
ด้านหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งผู้ชุมนุมได้ขว้างปาแก๊สน้าตาและสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ใช้
โล่ กระบอง แก๊สน้ าตา ก่อนเกิดเหตุระเบิด มีแสงเลเซอร์สี เขียวส่ องไปทางเจ้าหน้าที่ทหาร และ
เจ้าหน้าที่ทหารใช้ ปลย. ยิงขึ้นฟ้าไปทางผู้ชุมนุมและที่ปีกของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยใช้กระสุน
จริง สังเกตได้จากเสียงปืนและลูกปืนที่กระทบกับปีกอนุสาวรีย์ บางลูกได้เลยไปตกในชุมชนฝั่งใต้ของ

๑๔๔ ๑๔๔
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๑๐๓
ถนนราชดาเนินกลาง ซึ่งอยู่ด้านตรงข้ามกับบริเวณที่เจ้าหน้าที่อยู่ มีชาวชุมชนได้รับบาดเจ็บหลายคน๑๔๕
ยั งปรากฏภาพถ่ า ยปลอกกระสุ นปื นที่เก็ บได้ จากบริ เวณที่ เจ้าหน้ าที่ ปฏิ บัติ การได้ เป็นจ านวนมาก
เหตุการณ์ดังกล่าวทาให้มีผู้ชุมนุมนับสิบคนปีนเข้าไปในบ้านไม้โบราณหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่บนถนนดินสอ
ฝั่งตรงข้ามกับประตูทางเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา โดยปีนข้ามรั้วบ้านมาจากด้านข้างซึ่งติดกับสวนหย่อม
ริมวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ข้างร้าน Sidewalk Cafe ใช้น้าในบ้านล้างแก๊สน้าตาและพากัน
ออกไปทางรั้วด้านหลังบ้าน๑๔๖
๓) ในประเด็นการซุ่มยิงจากอาคารโรงเรียนสตรีวิทยานั้น ในช่วงที่มีการปะทะ
บริเวณถนนดินสอของวันที่ ๑๐ เมษายน ผู้ชุมนุมคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงขณะร่วมชุมนุม
อยู่บนฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในค่าของวันดังกล่าว ได้ให้ข้อเท็จจริงว่าก่อนเกิดระเบิดที่หน้า
โรงเรียนสตรีวิทยามีการยิงมายังบริเวณฐานและปีกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และหลังเกิดเหตุระเบิดไม่นาน
ตนได้มองขึ้นไปบนอาคารชั้นสูงสุดของโรงเรียนสตรีวิทยาเห็นคนเป็นเงาวิ่งไปมา ๓ คน เมื่อหันกลับไปทาง
เวทีสะพานผ่านฟ้าจึงถูกยิงเข้าที่แขนขวาจากด้านหลังทะลุด้านหน้า ๑๔๗ และผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศ
อีกคนหนึ่งให้ข้อเท็จจริงว่าหลังจากเกิดเหตุระเบิดยังมีการยิงมาจากบนอาคารโรงเรียนสตรีวิทยาและ
มีผู้ชุมนุมชี้ขึ้นไปบนอาคาร๑๔๘ นอกจากนี้ในช่วงดึกเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารได้ถอนกาลังไปแล้ว มีผู้ชุมนุม
กลุ่มหนึ่งพยายามที่จะเข้าไปค้นโรงเรียนสตรีวิทยา แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนและ
หัวหน้าตารวจจากกองบัญชาการตารวจภูธรภาค ๓ ที่ใช้โรงเรียนเป็นที่พักไม่อนุญาต และขอให้ นปช.
มาตรวจค้นในตอนเช้า ทาง ศอฉ. และเจ้าหน้าที่ทหารยืนยันว่า ในวันที่ ๑๐ เมษายน ยังไม่มีคาสั่งให้
วางกาลังบนที่สูง ทั้งทางโรงเรียนสตรีวิทยาก็ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปในบริเวณโรงเรียน
แม้เมื่อเจ้าหน้าที่ถูกโจมตี ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วก็ตาม ก่อนและในวั นเกิดเหตุ มีเจ้าหน้าที่
ตารวจจากกองบัญชาการตารวจภูธรภาค ๓ ประมาณ ๑๐๐ คน ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งของ
สานักงานตารวจแห่ งชาติ ได้พักอยู่ที่โรงอาหารและห้ องประชุมซึ่งอยู่ชั้นล่ างของอาคารโรงเรียน
จากถ้อยคาของผู้บังคับหน่วย ในช่วงเย็นวันเกิดเหตุ ได้กาชับให้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
โรงเรียนปิดประตูห้ามคนเข้าออก ตนและเจ้าหน้าที่ตารวจไม่เห็นว่ามีผู้แปลกปลอมเข้าไปในบริเวณ
โรงเรียนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตารวจคนดังกล่าวไม่ยืนยันว่ามีผู้ใดอยู่บนอาคารหรือไม่
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.) ซึ่งควบคุมกาลังพลอยู่บนถนนดินสอหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา จึงประชุม
ผู้บังคับบัญชาที่ด้านหลังรถยนต์สายพานลาเลียงหุ้มเกราะ.หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาเพื่อเตรียมการถอน
กาลัง๑๔๙ ระหว่างนั้น พ.อ.ธรรมนูญ วิถี ได้ลุกขึ้นไปกาชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ด้านหน้าให้วางกาลัง
๑๔๕

ข้อมูลจากการบันทึกคาบอกเล่าของชาวชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบ, โครงการบันทึกคาบอกเล่ า
(Statement Taking) โดย คอป.
๑๔๖
สัมภาษณ์ผู้ดูแลบ้านเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
๑๔๗
ผู้ชุมนุม, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
๑๔๘
สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ, วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
๑๔๙
พ.อ.ธรรมนูญ วิถี, ผู้อานวยการกองยุทธการ จากการเข้าให้ข้อมูลกับ คอป. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๑๐๔
อย่างหนาแน่น เพราะเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมด้านหน้าเปลี่ยนเป็นกลุ่มชายฉกรรจ์มาพร้อมกับรถเครื่องขยาย
เสี ยงขนาดใหญ่กลบเสี ยงสั่ งการของทหาร ขณะที่ตนกาลังจะกลับมานั้น ได้เกิดระเบิดขึ้น ๑ ลู ก
บริเวณวงประชุมของผู้บังคับบัญชา และมีอีก ๑ ลูกต่อมาในเวลาไล่เลี่ยกันจากการตรวจสอบสถานที่
เกิ ด เหตุ ข องอนุ ก รรมการฯและวิ เ คราะห์ ภ าพถ่ า ยคลิ ป จากกล้ อ งวงจรปิ ด โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระ
นิติวิทยาศาสตร์ด้านภาพจากต่างประเทศ ประกอบกับภาพคลิป วีดิโออื่นๆ พบว่ามีผู้ขว้างระเบิดควัน
ไปยังกลุ่มทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว แล้วขว้างระเบิดสังหาร ๒ ลูก ใส่กลุ่มนายทหาร
ระดับผู้บังคับบัญชาที่กาลังประชุมกันอยู่ 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
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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 นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดจานวนมาก
รวมถึง พล.ต.วลิต โรจนภักดี ได้รับบาดเจ็บขาหักจากสะเก็ดระเบิดเอ็ม ๖๗ ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามี
เจ้ าหน้ า ที่ไ ด้รั บ บาดเจ็ บ หรื อ เสี ย ชีวิ ตจากกระสุ นปื น รวมทั้ งไม่ ปรากฏหลั ก ฐานว่ า พ.อ.ร่ม เกล้ า
ธุวธรรม มีบาดแผลที่เกิดจากกระสุนปืนแต่อย่างใด
๓) การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และข้อมูลจากผู้ที่
ดูแลบ้านไม้โบราณบนถนนดินสอฝั่งตรงข้ามกับประตูทางเข้าโรงเรียนสตรีวิทยาเชื่อว่าระเบิดขว้าง
ชนิด เอ็ม ๖๗ ทั้ง ๒ ลูกนั้นถูกขว้างออกมาจากบริเวณภายในกาแพงบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับจุดที่พ.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม ถูกระเบิด๑๕๒ ผู้ดูแลบ้านระบุว่าในช่วงหัวค่ามีผู้ชุมนุมนับสิบคน
ปีนข้ามรั้วเข้ามาในบริเวณบ้านจากด้านวงเวียนอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อหนีแก๊สน้าตาแล้วออกไป
ทางด้านหลังบ้าน และได้ให้ข้อมูลอีกว่าในเช้าของวันรุ่งขึ้นคือวันที่ ๑๑ เมษายน ได้พบโลหะรูปโค้ง
คล้ายกระเดื่องของระเบิดสังหารจานวนสองอันที่พื้นในบริเวณสนามของบ้าน ต่อมาในเช้าวันนั้นได้มี
ชาย ๒ คนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่แต่งกายพลเรือน ขอเข้ามาตรวจภายในบริเวณบ้านและเอาวัตถุทั้ง ๒
ชิ้นไป ก่อนที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปถึง
๔) หลังจากถูกโจมตีด้วยระเบิด เจ้าหน้าที่ทหารส่วนใหญ่จึงต้องถอนกาลัง
และพาผู้บาดเจ็บถอยไปทางสะพานเฉลิมวันชาติ แต่ยังมีรถยนต์สายพานลาเลียงหุ้มเกราะ ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ทหารอยู่ในรถและยังมีเจ้าหน้าที่ทหารบางคนที่ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ด้านหน้าซึ่งมีผู้ชุมนุม
ห้อมล้อมอยู่จานวนมาก จากการตรวจสอบจากภาพวีดิโอ และจากข้อมูลจากผู้ชุมนุม และผู้สื่อข่าว
ต่างประเทศ พบเจ้าหน้าที่ทหารบางคนบนถนนดินสอด้านสะพานวันชาติ ใช้ ปลย. ยิงมาทางด้าน
วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งมี ผู้ชุมนุมอยู่หนาแน่น สอดคล้องกับผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ของกองพิสูจน์หลักฐานกลางและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่พบร่องรอยกระสุน ปลย. ยิงมาในลักษณะ
ดังกล่าวจานวนมาก เฉพาะบนถนนดินสอมีทั้งหมด ๑๒๐ รอย ยืนยันได้ว่าเป็นรอยจากกระสุนปืน
ความเร็วสูง ๑๑๔ รอย โดย ๔๒ รอยอยู่ในระดับต่ากว่า ๑๗๐ ซม. ไม่พบร่องรอยกระสุนปืนที่ยิงไป
ในทิศทางสวนกันแต่อย่ างใด นั กวิช าการซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎการใช้กาลัง ตั้งข้อสั งเกตว่า
ในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ทหารถูกโจมตีด้วยระเบิดโดยไม่ทันได้ตั้งตัวจนมีผลทาให้ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงบาดเจ็บและบางคนเสียชีวิตนั้น อาจทาให้การปฏิบัติและการใช้อาวุธของทหารเป็นไปอย่าง
สับสนและไร้การควบคุม๑๕๓ จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ชุมนุมเสียชีวิตโดยสามารถยืนยันว่ าเสียชีวิต
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 สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑๕๓
การประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง การจัดการการชุมชน: การป้องกันการใช้ความรุนแรง การควบคุมฝูงชน
อย่างมีประสิทธิภาพ กฎในการใช้กาลัง วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๑๐๖
จากเหตุการณ์ความรุ น แรงหน้ าโรงเรี ยนสตรีวิทยาอย่างน้อย ๕ คน โดยเสี ยชีวิตจากกระสุ นปืน
ความเร็วสูงคือ นายวสันต์ ภู่ทอง นายทศชัย เมฆงามฟ้า นายจรูญ ฉายแม้น นายยุทธนา ทองเจริญพูลพร
และช่างภาพชาวญี่ปุ่นอีก ๑ คน คือ นายฮิโรยูกิ มูราโมโตะ และยังมีผู้ชุมนุมบาดเจ็บจานวนมาก
๕) ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์รุนแรง บริเวณการชุมนุมที่ถนนราชดาเนินยังคงมี
การปราศรัย ในลักษณะที่เป็นการปลุกเร้าให้ผู้ชุมนุม ต่อต้านเจ้าหน้าที่ทหารและประกาศระดมกาลัง
ไปช่วยผู้ชุมนุมที่จุดปะทะแม้ในขณะที่เกิดความรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตแล้ว ก็ยังคงมีการปราศรัยปลุก
เร้าในลักษณะดังกล่าวต่อไป๑๕๔
๖) ภายหลั งจากการปะทะจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสี ยชีวิตจานวนมาก
นายทหารระดับ ผู้บั งคับบัญชาที่ยั งปฏิบัติห น้าที่ได้ ๑๕๕ ได้ประสานไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร คนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยที่เดินตามกลุ่ม นปช. เข้ามา เพื่อเจรจายุติการปะทะ
ทั้งหมด และนายจาตุร นต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหั ว หน้าพรรคไทยรักไทยได้รับการติดต่อจาก
นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จนมีการเจรจาตกลงถอยกันทั้งสองฝ่าย ศอฉ. จึงได้
ประกาศว่าทั้งสองฝ่ายถอยและมีระยะห่างจากกันทันทีเพื่อยุติความรุนแรง๑๕๖ เหตุการณ์จึงสงบลง
๒.๓.๒.๑๐ ในวันที่ ๑๐ เมษายน พบการปรากฏตัวของ พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผ ล
ในช่วงเย็นประมาณ ๑๖.๔๐ น. ในหมู่ผู้ชุมนุม นปช. พร้อมกับนายยศวริศ ชูกล่อม แกนนา นปช.
คนหนึ่ง ที่บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกั บที่ผู้ชุมนุมยึด
อาวุธของเจ้าหน้าที่ทหารบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ช่วงเย็นก่อนเหตุการณ์ปะทะหน้าโรงเรียน
สตรีวิทยา มีผู้พบพล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ที่หน้าร้านแมคโดนัลด์ วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
และเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. หลังการปะทะ มีผู้สื่อข่าวต่างประเทศพบพล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล
นั่งรถตู้โฟล์คสวาเกนสีน้าเงินมาลงที่หน้าร้านแมคโดนัลด์ และเดินเข้าไปในถนนดินสอ นอกจากนี้ใน
วันที่ ๑๑ เมษายน ในช่วงเย็นถึงค่า พล.ต. ขัตติยะ ได้ไปสารวจสถานที่เกิดเหตุที่บริเวณสี่แยกคอกวัว
และหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา โดยมีนายเมธี อมรวุฒิกุล ร่วมเดินตรวจด้วย โดยพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล
ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ โดยมีการกล่างถึงกองกาลังไม่ทราบฝ่ายหรือนักรบโรนินว่าเป็นผู้ยิง
ตอบโต้เจ้าหน้าที่ทหาร ทั้งนี้นายเมธี ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ในเวลาต่อมายังให้ปากคาต่อพนักงาน
สอบสวนว่า ตนอยู่ในเหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา โดยอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วย

๑๕๔

ภาพวีดิโอการปราศรัยที่เวทีสะพานผ่านฟ้า โดยมีผู้ปราศรัยเช่น นายสุพร อัตถาวงศ์ (แรมโบ้อีสาน)
นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง เวลาตามภาพระบุเวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น., รายงานคณะทางานที่ ๒, ข้อมูลเอกสาร
และจากการสัมภาษณ์ทหาร, และบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าให้ข้อมูลกับ คอป. ระบุว่าแกนนาที่ไปปรากฏตัวบน
ถนนราชดาเนินในช่วงที่มีการปะทะ คือ นายขวัญไชย ไพรพนา, นายยศวริศ ชูกล่อม (เจ๋ง ดอกจิก), นายอริสมันต์
พงษ์เรืองรอง และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
๑๕๕
พ.อ.ธรรมนูญ วิถี, ผู้อานวยการกองยุทธการ จากการเข้าให้ข้อมูลกับ คอป. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๑๕๖
บันทึกการเข้าให้ข้อมูลของนายจาตุรนต์ ฉายแสง, การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และค้นหา
ความจริง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕, วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, กองบรรณาธิการ สานักข่าว สานักเครือข่ายสื่อ
สาธารณะและสานักส่งเสริมการมีสว่ นร่วม สสท., ผู้รวบรวมเรียบเรียง, ผ่านฟ้าถึงราชประสงค์ บันทึกคนข่าวทีวีไทย,
(กรุงเทพฯ: บจ.พริ้น ซิตี้, ๒๕๕๓), หน้า ๓๑๗.

๑๐๗
๒.๓.๒.๑๑ การเสียชีวิตของนายฮิโรยูกิ มูราโมโตะ
เหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา ทาให้ช่างภาพชาวญี่ปุ่นจากสานักข่าว
รอยเตอร์ คือนายฮิโรยูกิ มูราโมโตะ เสียชีวิต จากการตรวจสอบภาพวีดิโอที่นายมูราโมโตะถ่ายเอง
และของนักข่าวต่างประเทศ พบว่าก่อนเวลาเกิดเหตุระเบิดมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ชุมนุม
และเจ้าหน้าที่ทหาร โดยผู้ชุมนุมขว้างปาขวดน้าและสิ่งของต่างๆ ใส่เจ้าหน้าที่ ซึ่งใช้โล่ กระบอง แก๊ส
น้าตา เพื่อผลั กดัน กลุ่ มผู้ ชุมนุมนั้ น ช่างภาพชาวญี่ปุ่นคนดังกล่ าวอยู่ ในแถวของเจ้าหน้าที่และได้
ถ่ายภาพขณะเกิดเหตุระเบิดต่อมานายมูราโมโตะได้เดินขึ้นหน้ามาทางกลุ่มผู้ชุมนุมและหันไปถ่ายภาพ
ทางอาคารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสตรีวิทยา เยื้องไปทางสะพานเฉลิมวันชาติซึ่งเป็นภาพสุดท้ายที่
ปรากฏ ถ่ายเมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๕๓ น. ภาพกล้องวงจรปิดจากหน้าร้านแมคโดนัลด์ปรากฏภาพ
กลุ่ มบุ คคลและผู้ สื่ อ ข่าวห้ อมล้ อมผู้ ได้รั บบาดเจ็ บที่ถู กหามออกมาจากถนนดิ นสอเวลาประมาณ
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
สานักงานตารวจแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนจากต่างประเทศเห็นว่า ไม่สามารถระบุขนาด
กระสุนจากบาดแผลได้ แต่ก็เห็นว่ามีความเป็นได้ว่าจะเป็นขนาดกระสุนที่ใหญ่กว่าขนาด ๕.๕๖ มม.
อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานว่า ขณะที่ถูกยิ งช่างภาพญี่ปุ่นอยู่ในท่วงท่าหรือหันหน้าไปทางทิศใด จึงไม่
สามารถยืนยันได้ว่ากระสุนปืนยิงมาจากทิศทางใด โดยนาย มูราโมโตะล้มนอนหงาย หันหัวไปทาง
โรงเรี ย นสตรี วิท ยา ทางป้ า ยที่เขี ย นว่า โรงเรียนดี เด่น “ปลายเท้า ชี้ไปทางตึก สู งบ้า นไม้ห ลั งถนน
ดินสอ๑๕๙” ดังปรากฏตามภาพแผนที่เกิดเหตุโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษตามคาให้การของดาบตารวจ
ชาตรี อุตสาหรัมย์ พยานในที่เกิดเหตุ ผลการชันสูตรระบุว่าถูกยิงด้วยกระสุนความเร็วสูง โดยมีทิศ
ทางการยิงเข้าหน้าอกซ้ายเฉียงขึ้นบนเล็กน้อยทะลุออกด้านหลังของต้นแขนขวา โดยปกตินายมูราโม
โตะแบกกล้องถ่ายภาพบนไหล่ขวา หากวิถีกระสุนมาจากด้านสะพานเฉลิมวันชาติที่เจ้าหน้าที่ทหารอยู่
ขณะถูกยิงนายมูราโมโตะจะต้องหันหน้าไปทางฝั่งตรงข้ามกับประตูทางเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา เฉียงไป
ทางสะพานเฉลิมวันชาติเล็กน้อย บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาพบรอยกระสุนปืน ๑ รอยที่บริเวณ
เสาไฟฟ้าส่องสว่าง หัวมุมถนนดินสอ-วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไดย ฝั่งโรงเรียนสตรีวิทยา โดยกลุ่ม
งานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐาน และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เห็นว่ามีทิศ
ทางการยิ งมาจากถนนดินสอฝั่งตรงข้ามเยื้องไปทางสะพานเฉลิ มวันชาติ และรอยกระสุนที่กิ่งไม้
ตรงหน้าป้ายโรงเรียนดีเด่นของโรงเรียน โดยกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กองพิสูจน์
หลักฐาน สานักงานตารวจแห่งชาติให้ ความเห็นว่า 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 พนักงานสอบสวนกองบั ญชาการ ตารวจนครบาลให้ข้อมูล ว่า จากการสอบถามแพทย์นิติเวช มี
ความเห็นว่า เนื้อเยื่อของมนุษย์มีความยืดหยุ่น จึงทาให้สรุปได้ยากว่าบาดแผลเกิดจากกระสุนปืนชนิดใด
๑๕๙
สานวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีพิเศษที่ ๖๑/๒๕๕๓

๑๐๘
และขนาด มีทิศทางการยิงมาจากถนนดินสอฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสตรีวิทยา ๑๖๐ นอกจากนี้สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ยังพบรอยกระสุนอีก ๑ รอยที่ต้นไม้อีกต้น รอยกระสุนบนกาแพงรั้วของโรงเรียน บนตู้
โทรศัพท์ และเสาป้ายจราจรหน้าโรงเรียน ซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เห็นว่ามีทิศทางการยิงมาจาก
ถนนดินสอมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ภาพที่ ๕ แผนที่สถานที่เกิดเหตุจากคาให้การของ ดาบตารวจชาตรี อุตสาหะรัมย์
ประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุ
ที่มา: กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๑๖๐

จากการตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สานักงานตารวจแห่งชาติ

๑๐๙

ภาพที่ ๖ ภาพวีดิโอนาทีสุดท้ายในกล้องของช่างภาพญี่ปุ่น
วิเคราะห์เปรียบเทียบเวลากับภาพกล้องวงจรปิด (ภาพมุมล่างซ้าย) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติ
วิทยาศาสต์ด้านภาพจากต่างประเทศ เห็นว่าน่าจะเป็นเวลาประมาณ ๒๐.๕๓.๗๒ วินาที๑๖๑
๒.๓.๒.๑๒ การเสียชีวิตของนายวสันต์ ภู่ทอง
จากการตรวจสอบภาพคลิป วีดิโอและผู้อยู่ในเหตุการณ์ พบว่านายวสันต์
ภู่ทอง ถูกยิงในเวลาและจุดที่ใกล้เคียงกับที่ช่างภาพญี่ปุ่นถูกยิง จากการตรวจสอบภาพวีดิโอขณะ
นายวสันต์ถูกยิง ผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านภาพจากต่างประเทศเห็นว่า นายวสันต์น่าจะ
ถูกยิงเวลาประมาณ ๒๐.๕๗.๐๘ วินาที๑๖๒ ตรงบริเวณทางม้าลายหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา หลังจากที่มี
การระเบิดและทหารส่วนใหญ่ได้ถอนกาลังไปทางสะพานเฉลิมวันชาติ โดยนายวสันต์ ภู่ทอง ถูกยิง
ด้วย ปลย. เข้าที่บริเวณด้านหลังศีรษะ ทะลุด้านหน้า มีวิถีการยิงมาจากด้านสะพานเฉลิมวันชาติที่
เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่ ขณะที่นายวสันต์ ภู่ทอง หันหน้าไปทางสวนหย่อมข้างร้านอาหาร
Sidewalk Cafe ริมวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ทันทีที่ถูกยิงที่เข่าได้ทรุดลงและหงายหลังล้มลง
ไปในทิศทางสะพานเฉลิมวันชาติ โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจาก
ต่างประเทศเห็นว่าจากลักษณะภาพบาดแผลที่ ศีรษะถูกทาลายมากน่าจะเป็นกระสุนขนาดใหญ่ 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 ผู้ชุมนุมควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ทหาร ยึด ทาให้เสียหายซึ่งยุทธภัณฑ์ และ
ยานยนต์จานวนมากและทาร้ายทหารที่ได้รับบาดเจ็บ
๑) ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา นอกจาก
ผู้ชุมนุม ช่างภาพชาวญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต และมีผู้บาดเจ็บจานวนมากแล้ว จากการ
ตรวจสอบยังปรากฏว่า ผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งได้ทาลายรถยนต์สายพานลาเลียงหุ้มเกราะจานวนวนมาก
นอกจากนั้ นผู้ ชุมนุมยั งได้ยึ ดอาวุธปื น และยุทธภัณฑ์ของทางราชการจานวนหนึ่งไปจากยานยนต์
ดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ทหารโดยผู้ชุมนุมนาอาวุธปืนและยุท ธภัณฑ์ไปมอบไว้ที่เวที นปช.สะพานผ่าน
ฟ้าลีลาศ ซึ่งรวมถึงปลย. ๑ กระบอก ปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖ จานวน ๙ กระบอก ชนิดทราโว จานวน ๑๓
กระบอก ปืนลูกซอง ๑๐ กระบอก ปืนพกสั้นขนาด .๔๕ จานวน ๑ กระบอก และยุทโธปกรณ์อื่น ๆ
อีกจานวนหนึ่ง ปรากฏว่าอาวุธทั้งหมดดังกล่าว ทางราชการได้คืนมาเพียง ปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖
จานวน ๑ กระบอก โดยยึดคืนได้จากการที่เจ้าหน้าที่ตารวจเข้าตรวจค้นโรงแรมเอสซีปาร์คในวันที่
เจ้าหน้าที่พยายามจับตัวนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ ปลย. ชนิดทราโว
อีก ๑ กระบอกยึดได้พร้อมกับการจับกุมนายเมธี อมรวุฒิกุล เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ และปลย.
ชนิดทราวโว่อีก ๑ กระบอก พร้อมซองกระสุนจานวน ๖ ซอง ยึดคืนได้จากการตรวจค้นโรงแรมสวัสดี
หลังสวนอินน์ ใกล้สี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓๑๖๔ นอกจากนั้นทางราชการยัง
ไม่ได้รับคืน๑๖๕ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบพบว่าปืนทั้ง ๓ กระบอกดังกล่าวเป็นปืนที่
ถูกผู้ชุมนุมยึดไปจากเจ้าหน้าที่ทหารในเหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
๑๖๓

โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนให้ความเห็นว่าเนื่องจากไม่มีภาพถ่าย
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
จากการรายงานการแถลงข่าวของกองบัญชการตารวจนครบาล โดยสานักข่าวหลายสานัก ระบุตรงกัน
ว่า พบปืนทราโว ๑ กระบอก ภายในซองกระสุน ๖ ซอง บรรจุกระสุน ๙๘ นัด นอกจากนี้ยังพบ ดาบปลายปืน ถูก
ซุกซ่อนไว้ในเอี๊ยมสีขาวซี่งมีเครื่องหมายกาชาด กระเป๋าคาดเอวซุกซ่อนอยู่ภายในฝ้าเพดานห้องน้า ตรวจสอบภายใน
พบอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ จานวน ๑ กระบอก กระสุนปืนลูกซองจานวน ๘ นัด หมวกไหมพรม ๑ ใบ และ
โรงแรมดังกล่าวเป็นอาคารที่พักของนายพายัพ ปั้นเกตุ และนายขวัญชัย ไพรพณา ช่วงที่มีการชุมนุม อ้างอิงจาก
http://archive.voicetv.co.th/content/14044/%E๐ %B๘ %๙ E%E๐ %B๘ %๙ A%E๐ %B๘ %๙ B%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 %๙ E%E๐ %B
๘ %B๑ %E๐ %B๘ %๘๑ %E๐ %B๘ %๙ E%E๐ %B๘ %B๒ %E๐ %B๘ %A๒ %E๐ %B๘ %B๑ %E๐ %B๘ %๙ E%E๐ %B๘ %
๘๒ %E๐ %B๘ %A๗ %E๐ %B๘ %B๑ %E๐ %B๘ %๘ D%E๐ %B๘ %๘ A%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)

๑๑๑
๒) จากการตรวจสอบทั้ ง จากเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ แพทย์ ท หาร
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวชิระ และหน่วยอาสาสมัครกู้ชี พ ได้ข้อเท็จจริงที่ตรงกันว่า
ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพยายามถอนกาลังจากถนนตะนาว ถนนข้าวสาร และถนนดินสอเพื่อกลับที่ตั้ง
ซึ่งอยู่ไปทางด้านทิศเหนือของที่เกิดเหตุ ได้มีผู้ชุมนุมจานวนมากได้ปิดทางถอยและรุมทาร้ายเจ้าหน้าที่
ทหารจนได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่บางคนต้องถอดเครื่องแบบทหารออกและเปลี่ยนเป็นชุดพลเรือน
เพื่อให้รอดพ้นจากการทาร้าย นอกจากนั้นผู้ชุมนุมที่โกรธแค้นบางคนได้แย่งตัวเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับ
บาดเจ็บจากรถยนต์ลาเลียงคนเจ็บลงมาทาร้ายด้วย ผู้ชุมนุมอีกจานวนหนึ่งได้รุมทาร้ายเจ้าหน้าที่
บางคนซึ่งออกมาจากรถยนต์สายพานลาเลียงหุ้มเกราะหลังจากเหตุการณ์ปะทะสงบลง รวมทั้งได้
พยายามเข้ า ไปในโรงพยาบาลเพื่ อ ค้ น หาศพผู้ เ สี ย ชี วิ ต เช่ น การพยายามเข้ า ไปในห้ อ งฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลวชิร ะ ๑๖๖ และติ ดตามไปที่ โ รงพยาบาลตากสิ น จนเจ้า หน้ าที่ โ รงพยาบาลต้อ งน าตั ว
เจ้าหน้าที่ทหารไปซ่อนและย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอื่น๑๖๗ อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ชุมนุมบางคน
พยายามห้ามปรามและช่วยเหลื อเจ้ าหน้าที่ทหารที่บาดเจ็บด้วยเช่นกัน ทั้งนี้พบว่ามีการปราศรัย
โดยแกนนาบนเวทีสะพานผ่านฟ้าเมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น. ให้ผู้ชุมนุมตามไปดูที่โรงพยาบาล
เพื่อค้นหาศพผู้เสียชีวิตเพราะเกรงว่าเจ้าหน้าที่ทหารจะแย่งศพไป๑๖๘
๒.๓.๒.๑๔ ผลกระทบจากเหตุการณ์สี่แยกคอกวัวและเหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา
๑) เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันที่ ๑๐ เมษายน มีส่ว นอย่างยิ่ง
ในการสร้างความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและผู้ชุมนุม นปช.
โดยต่างรู้สึกว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกกระทาด้วยความรุนแรง การปฏิบัติการของคนชุดดามีส่วนอย่างยิ่งใน
การสร้างและยกระดับความรุนแรง โดยมีเป้าหมายเพื่อยั่วยุให้ทหารใช้อาวุธกับผู้ชุมนุมและต้องการให้
มีการเสียชีวิตเกิดขึ้น
๒) หลังเกิดเหตุการณ์ ศอฉ. เริ่มใช้คาว่า “ผู้ก่อการร้าย” โดยกล่าวหาว่ามี
ผู้ก่อการร้ายปะปนอยู่กับผู้ชุมนุม และเชื่อว่ามาตรการที่ให้เจ้าหน้าที่ใช้เพียงอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนนั้น
ไม่เพียงพอต่อการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ จึงได้ปรับยุทธวิธีโดยให้วางกาลังเจ้าหน้าที่ให้ห่างจาก
แนวผู้ ชุมนุ มประมาณ ๑๕๐ เมตรเพื่อไม่ให้ ผู้ชุมนุมประชิดตัว วางหน่วยระวังป้องกันโดยพบว่ามี
เจ้าหน้าที่พร้อมปืนติดกล้อง ควบคุมพื้นที่สูงข่มรอบจุดวางกาลังของเจ้าหน้าที่ ศอฉ. ยังอนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ใช้กระสุนจริงเพื่อการป้องกันตัวและประชาชนได้ตามความจาเป็นและอย่างเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ โดยต้องปฏิบัติตามกฎการใช้กาลังตามแนวทางของกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ ๑
อย่างเคร่งครัด
๓) ในเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ทหารนาอาวุธ ปลย.
และกระสุ น จริ ง ไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย หลั ง ถู ก โจมตี ด้ ว ยลู ก ระเบิ ด เจ้ า หน้ า ที่ ท หารใช้
อาวุธ ปลย. กระสุนจริงยิงไปในทิศทางที่มีผู้ชุมนุมอยู่หนาแน่น โดยปรากฏร่องรอยกระสุนปืนจานวน
มากดังที่ได้กล่าวมาแล้ว พบผู้ชุมนุมเสียชีวิตและบาดเจ็บจากกระสุ น ปลย. หรือกระสุ นความเร็วสูง
๑๖๖

ปรากฏตามภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณ์
เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งได้รับบาดเจ็บและอยู่ในเหตุการณ์ , ให้ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ว่าถูก
นาส่งโรงพยาบาลตากสินและผู้ชุมนุมมาล้อมโรงพยาบาลจนพยาบาลต้องพาไปหลบในห้องคลอดแล้วตอนหลังย้าย
ไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๑๖๘
ปรากฏตามภาพวีดิโอการปราศรัยของนายสุพร อัตถาวงศ์ (แรมโบ้อีสาน)
๑๖๗

๑๑๒
จานวนมาก 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) ตามความเห็นของนักวิชาการด้านกฎการใช้กาลัง การโจมตีเจ้าหน้าที่
ด้วยอาวุธสงครามโดยคนชุดดาที่ปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมและการที่เจ้าหน้าที่ทหารถูกโจมตี โดยไม่ทัน
ได้ตั้งตัวจนมีผลทาให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงบาดเจ็บและบางคนเสียชีวิต มีผลอย่างยิ่งทาให้การปฏิบัติ
และการใช้อาวุธของทหารเป็นไปอย่างสับสนและไร้การควบคุม
๕) คนชุดดาปฏิบัติการโจมตีเจ้าหน้าที่ก่อนด้วยอาวุธสงคราม โดยก่อนและ
ขณะโจมตี คนชุดดาพร้อมอาวุธสงครามอยู่ปะปนอยู่กับผู้ชุมนุม โดยผู้ชุมนุมและการ์ด นปช. ไม่ได้
ห้ามปรามหรือขัดขวางการปฏิบัติการด้วยอาวุธของคนชุดดาแต่อย่างใด ทั้งยังกลับได้รับการสนับสนุน
หรือร่วมมือจากการ์ด นปช. จานวนหนึ่งด้วย โดยเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. มีการประกาศบนเวทีว่า
“สามารถยึ ด ปื น สงครามจากทหารได้ เ ป็ น จ านวนมากและจะมี ค นมาช่ ว ยเหลื อ ผู้ ชุ ม นุ ม อย่ า ง
แน่นอน๑๗๐” และเมื่อพิจารณาประกอบกับประสบการณ์ของผู้ชุมนุมที่เคยถูกเจ้าหน้าที่ทหารใช้กาลัง
และอาวุธปืนสงคราม แม้จะยิงขึ้นฟ้า ในการสลายการชุมนุมเมื่อปี ๒๕๕๒จะทาให้ความเข้าใจที่ว่า
เจ้าหน้าที่ทหารใช้กาลังปราบปรามผู้ชุมนุมมีมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าทีท่ หารนารถยนต์สายพาน
ลาเลียงหุ้มเกราะ และอาวุธสงครามออกมาปฏิบัติการด้วย ทาให้ผู้ชุมนุมเข้าใจว่า การปฏิบัติการของ
คนชุดดาที่ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ทหาร เป็นการช่วยเหลือปกป้องผู้ชุมนุม
๖) เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านข่า วกรองและด้านความมั่นคง อธิบายว่าข่าว
การปฏิบัติของ ศอฉ. รั่วไหลและเป็นไปได้ว่ามีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน ศอฉ. ที่ให้ข้อมูลกับฝ่ายผู้ชุมนุม
โดยแกนนา นปช. มักจะล่วงรู้แผนปฏิบัติการของ ศอฉ. ล่วงหน้า กรณีการปฏิบัติการของคนชุดดาจึง
น่าจะเป็นการปฏิบัติการที่มีการตระเตรียมและวางแผนมาเป็นอย่างดี ทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะล่วงรู้ถึง
แผนปฏิบัติการและจุดวางกาลังของเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา
๗) นั ก กิ จ กรรมด้ า นสั น ติ วิ ธี ซึ่ ง เข้ า ไปสั ง เกตการณ์ ชุ ม นุ ม ในวั น ที่ ๑๐
เมษายน ให้ข้อมูลว่าได้พบกับชายซึ่งอ้างว่าตนเองว่าเป็นทหารในประจาการและอยู่ในช่วงเวลาวันพัก
จึงเข้ามาเป็นการ์ด นปช. โดยให้ข้อมูลว่า “ในช่วงเวลาวันพัก ทหารจะตามนายที่เป็นทหารด้วยกัน
และเป็นคนที่ดูแลการ์ด นปช. มาอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มการ์ด และทาหน้าที่เป็นการ์ดด้วย โดยมากัน
หลายคน”๑๗๑
๒.๓.๒.๑๕ เป็ น ที่น่ าสั ง เกตว่า ในวันที่ ๑๐ เมษายน ซึ่งเกิด เหตุการณ์ความรุนแรง
บริเวณสี่แยกคอกวัวและหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา ได้มีผู้ก่อวินาศกรรมในกทม. และปริมณฑลหลายจุด
โดยในช่วงเช้ามืดเวลาประมาณ ๐๓.๓๐ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าใส่รั้วกองบังคับการ
ปราบปราม กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิด
เอ็ม ๗๙ ใส่ตึกนารีสโมสร ทาเนียบรัฐบาลแต่ระเบิดไม่ทางาน เวลาประมาณ ๒๐.๑๕ น. เกิดเหตุ
คนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ใส่ห้องสีงาช้าง ชั้น ๒ ตึกไทยคู่ฟ้า ทาเนียบรัฐบาลแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
๑๖๙

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธทั้งไทยและต่างประเทศจากการตรวจสอบภาพถ่ายปลอกกระสุน
ปืนที่ผู้ชุมนุมเก็บได้ เชื่อว่าพบในที่เกิดเหตุในเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
๑๗๐
สรุปเหตุการณ์วันที่ 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. เกิดเหตุการณ์วางระเบิดซีโ ฟร์ ๖ ลูกที่เสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๒๓๐ กิโล
โวลต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ริมถนนสายเอเชีย ตาบลเชียงรากน้อย อาเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความเสียหายแต่เสาไฟฟ้าไม่ล้มลงเนื่องจากระเบิดไม่
ทางาน ๓ ลูก (โดยตรวจพบเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓) และหลังเที่ยงคืนของวันที่ ๑๑ เมษายน
เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ใส่บ้านพักของ พ.อ.ทรงพล นีระสิงห์ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบ้านของ
รองผู้อานวยการสถานี โทรทัศน์ กองทัพบกช่อง ๕ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร ได้รับความ
เสี ย หาย ทั้ง นี้ ศอฉ. มีค วามเห็ น ว่ าผู้ ที่ก่ อ เหตุวิ นาศกรรมโดยการพยายามวางระเบิด ทาลาย
เสาไฟฟ้าแรงสูงน่าจะมีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติการของคนชุดดาในเหตุการณ์สี่แยกคอกวัวและ
เหตุการณ์หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา
๒.๓.๒.๑๖ ต่อกรณีที่มีผู้ ตั้งข้อสั งเกตว่า การที่เจ้าหน้าที่ทหารจานวนมากยังคงอยู่
ปฏิบัตกิ ารบริเวณสี่แยกคอกวัวและหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาในเวลามืดค่านั้น เสี่ยงต่อการที่จะเกิดความ
รุนแรงเป็นอย่างมาก ทั้งที่เกิดจากการเข้าใจผิดระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ทหาร หรือการแทรกแซง
ของมือที่สาม ซึ่งจะโดยการรู้เห็นเป็นใจหรือสนับสนุนของแกนนาผู้ชุมนุมบางคนหรือไม่ก็ตาม กา ร
ปฏิบั ติการของเจ้ าหน้าที่ทหารในยามค่าคืนไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง จากการตรวจสอบ นายสุ เทพ
เทือกสุบรรณ ให้ข้อเท็จจริงว่า ผอ.ศอฉ.ได้ออกคาส่งที่ กห.๐๔๐๗.๔๕/๕๑ สั่งการให้ทุกหน่วยหยุด
ปฏิบัติการเวลา ๑๘.๑๕ น.เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์อยู่ในภาวะสับสนวุ่ นวายที่
เกิดจากผู้ชุมนุมและปัญหาที่อาจสะท้อนให้เห็นถึงระบบการสื่อสารสั่งการและการวางแผนปฏิบัติการ
ของ ศอฉ. กว่าที่เจ้าหน้าที่ทหารจะดาเนินการถอนกาลังกลับที่ตั้ง ก็ถูกโจมตีจากกลุ่มคนชุดดาที่ถนน
ตะนาว สี่แยกคอกวัว และตามมาด้วยการโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาแล้ว
๒.๓.๓ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ นปช. ยุติการชุมนุมบนถนนราชดาเนินและย้ายมา
ชุมนุมรวมกันที่สี่แยกราชประสงค์เพียงแห่งเดียวและเริ่มเสริมที่มั่นการชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์
๒.๓.๓.๑ ขณะที่ นปช. ส่วนหนึ่งยังชุมนุมอยู่ที่ถนนราชดาเนิน การชุมนุม ที่สี่แยกราช
ประสงค์ของ นปช.ก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน โดย นปช. ประกาศว่าจะชุมนุม ๓ วัน แต่ในวันที่
๔ เมษายน ประกาศเปลี่ยนเป็นการปักหลักชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์คู่ขนานไปกับการชุมนุมบนถนน
ราชดาเนินจนกว่ารัฐบาลจะประกาศยุบสภา จนวันที่ ๑๔ เมษายน นปช. ได้ประกาศยุติการชุมนุมบน
ถนนราชดาเนินและย้ายมาชุมนุมรวมกันที่สี่แยกราชประสงค์เพียงแห่งเดียว โดยมีพื้นที่ชุมนุมบริเวณ
สี่แยกราชประสงค์ที่ นปช. ควบคุมดูแลตามข้อมูลจากนายอารีย์ ไกรนรา หัวหน้าหน่วยการ์ด นปช.
คือ พื้นที่บนถนนราชดาริและถนนพระรามที่ ๑ โดยตั้งเวทีปราศรัยกลางสี่แยกราชประสงค์ มีพื้นที่
ควบคุมบนถนนราชดาริจากแยกศาลาแดงฝั่งลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ ถึงสะพานเฉลิม
โลกข้ามคลองแสนแสบก่อนถึงแยกประตูน้า มีพื้นที่ควบคุมบนถนนพระราม ที่ ๑ จากแยกปทุมวันถึง
แยกเพลินจิต ตั้งเวทีปราศรัยที่สี่แยกราชประสงค์หันหน้าไปทางประตูน้าโดยผู้ชุมนุมส่วนใหญ่จะอยู่
บนถนนราชดาริด้านหน้าเวที ซึ่งเป็นด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล มีเต็นท์ส่วนกลางสาหรับการ
แถลงข่าวและเป็ น สถานที่ส าหรั บผู้ สื่ อข่าวและบุคคลที่เข้ามาพบแกนนา นปช. ตู้คอนเทนเนอร์
สาหรับเป็นที่ประชุมของแกนนา และเต็นท์การ์ด นปช. อยู่ด้านหลังเวที มีการตั้งเต็นท์ของผู้ชุมนุม
ที่มาจากที่ต่างๆ ตลอดพื้นที่ควบคุมตามแนวถนนราชดาริและถนนพระรามที่ ๑ ทั้งบนทางเท้าและบน
พื้นผิวจราจร ช่วงที่จานวนผู้ชุมนุมสูงสุดมีประมาณ ๘๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ คน

๑๑๔
๒.๓.๓.๒ นปช. ได้ตั้งจุดตรวจคนเข้า -ออกที่ชุมนุมเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกนา
อาวุธและสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปหรือมีผู้แปลกปลอมเข้าไปในที่ชุมนุม โดยในวันที่ ๒๐ เมษายน ได้ตั้ง
จุดตรวจบริเวณรอบพื้นที่ชุมนุม คือ จุดตรวจด้านทิศเหนือบนถนนราชดาริตรงสะพานข้ามคลองแสน
แสบใกล้แยกประตูน้า ทิศใต้บนถนนราชดาริตรงสี่แยกศาลาแดง ทิศตะวันออกบนถนนพระรามที่ ๑
ตรงแยกเพลินจิตและทิศตะวันตกบนถนนพระรามที่ ๑ ตรงแยกเฉลิมเผ่าและแยกปทุมวัน โดยบน
ถนนราชดาริและถนนพระรามที่ ๑ มีการตั้งเต็นท์ของผู้ชุมนุม และเมื่อ ศอฉ.ได้วางกาลังเจ้าหน้าที่ไว้
บนถนนสีลมตรงแยกศาลาแดง ถนนพระรามที่ ๔ ฝั่งตรงข้ามสวนลุ มพินีตลอดมาถึงแยกสามย่าน
ผู้ชุมนุมได้ช่วยกันสร้างแนวกีดขวางที่ทาด้วยยางรถยนต์ ลวดหนาม และไม้ไผ่ปลายแหลมอย่างแน่น
หนาเพื่อป้องกันไม่ให้ ศอฉ. ส่งกาลังเข้าสลายการชุมนุม โดย นปช. เริ่มสร้างแนวกีดขวางที่แยกศาลา
แดงในวันที่ ๒๐ เมษายน และมีการสร้างแนวกีดขวางในลัก ษณะเดียวกันบนแยกเพลินจิต แยกปทุม
วัน แยกเฉลิมเผ่า และสะพานเฉลิมโลกใกล้แยกประตูน้า (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สะพานข้ามคลองแสน
แสบ”) ทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่ามีการ์ดบางคนควบคุมตัวและทาร้ายบุคคลที่ตนสงสัยว่ามีอาวุธ๑๗๒
๒.๓.๓.๓ อย่างไรก็ตามนอกจากพื้นที่ชุมนุมแล้ว ผู้ชุม นุม นปช. ยังมีพื้นที่อิทธิพลที่
นอกเหนือจากขอบเขตดังกล่าวบนถนนราชดาริและถนนพระรามที่ ๑ คือ ถนนสารสินและอาคารบาง
แห่งบนถนนสารสิน เช่น อาคารเคี่ยนหงวน ถนนหลังสวน วัดปทุมวนารามวรวิหารที่ผู้ชุมนุมได้เข้าไป
พักอาศัยและใช้สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ สาหรับบริเวณสวนลุมพิ นีนั้น เจ้าหน้าที่ตารวจชั้นผู้ใหญ่
นายหนึ่ง ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับ นปช.๑๗๓ ให้ข้อมูลว่า เดิมเจ้าหน้าที่ตารวจเข้า
ไปใช้พื้นที่ในสวนลุมพินี ต่อมาเมื่อ ผู้ชุมนุม นปช. ได้เคลื่อนเข้ามาถึงแยกศาลาแดง ควบคุมพื้นที่
บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ มีกลุ่มชายฉกรรจ์จากกลุ่มการ์ด นปช. ได้เข้าไปใช้พื้นที่
ในสวนลุมพินี เจ้าหน้าที่ตารวจจึงได้ถอนตัวออกจากสวนลุมพินี ย้ายไปวางกาลังที่ชั้นล่างของอาคาร
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
๒.๓.๓.๔ แกนนา นปช. บางคนมีแนวคิดจะขยายการชุมนุมไปบนถนนสีลม เมื่อวันที่
๑๗ เมษายน๑๗๔ ศอฉ. จึงประกาศห้าม นปช.ชุมนุมบนถนนสีลมพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการควบคุม
สถานการณ์ โดยส่งเจ้าหน้าที่ทั้งตารวจและทหารเข้าไปประจาตามจุดต่างๆ รอบที่ชุมนุมในวันที่ ๑๘
เมษายน เพื่อจากัดไม่ให้ผู้ชุมนุมขยายพื้นที่ไปที่อื่น โดยเฉพาะด้านถนนพระรามที่ ๔ และถนนสีลม๑๗๕
ซึ่งถือว่ามีความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสูง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทะกันระหว่าง ผู้
ชุมนุม นปช. กับกลุ่มคนรักสีลม ซึ่งออกมารวมตัวกันต่อต้านการชุมนุมของ นปช. ต่อมาวันที่ ๒๗
เมษายน เจ้าหน้าทีท่ หารเริ่มตั้งด่านตรวจรอบพื้นที่การชุมนุม และให้วางแผนเตรียมการปรับที่ตั้งของ
ด่านตรวจให้เข้าใกล้พื้นที่แยกราชประสงค์มากขึ้น เพื่อปฏิบัติการเชิงรุกสกัดกั้นการเดินทางเข้าร่วม
ชุมนุม ต่อมาในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ได้มีการปรับที่ตั้งด่านตรวจให้เข้าใกล้พื้นที่แยกราชประสงค์มาก
๑๗๒

พ 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.ทาร้ายร่างกาย, วันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๕๓, http://news.sanook.com/923522/หนุม่ ล่ามแจ้งความถูกการ์ด-นปช.ทาร้ายร่างกาย
๑๗๓
เจ้าหน้าที่ตารวจนครบาลชั้นผู้ใหญ่, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๗๔
กทม.พร้อมประสานตร.ดูแลสีลมหลังม็อบเล็งตั้งเวที, วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ ,
http://www.komchadluek.net/detail/20100518/55952/แดงนัดชุมนุมใหญ่อีก ๒๐เม.ย.อุบสถานที่
เคลื่อน.html#.UBaI1L8kfbk
๑๗๕
คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห. ๑๐๗.๔๕/๑๓๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓

๑๑๕
ขึ้น และ ศอฉ. ยังมีคาสั่งให้วางกาลังบนพื้นที่สูงข่มโดยรอบ การชุมนุมที่แยกราชประสงค์เพื่อป้องกัน
กลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว๑๗๖ นอกจากนี้วันที่ ๑๘ เมษายน ศอฉ. ยังได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ โดยให้เหตุผลว่า "เนื่องจากสถานการณ์
ปัจจุบัน ปรากฏว่ามีผู้ก่อการร้ายแฝงตัวมากับผู้ชุมนุมและใช้อาวุธ /ระเบิดต่อเจ้าหน้าที่และผู้บริสุทธิ์ "
โดย ศอฉ. กาหนดให้ "ทุกหน่วยกาหนดแนวห้ามผ่านเด็ดขาดและทาเครื่องหมายหรือประกาศให้ผู้
ชุมนุมทราบ ในกรณีที่ผู้ชุมนุมพยายามบุกรุกแนวห้ามผ่านเด็ดขาด เจ้าหน้าที่สามารถใช้โล่และไม้
พลองยาว เมื่อต้านทานไม่อยู่สามารถใช้การฉีดน้า และ/หรือ คลื่นเสียงได้ แต่ถ้าผู้ชุมนุมยังฝ่าแนว
ห้ามผ่านเด็ดขาดเข้ามาได้ หากผู้บุกรุกมีจานวนน้อยและไม่มีอาวุธ ให้เข้าทาการจับกุม หากมีจานวน
มากให้ใช้แก๊สน้าตา กระบอง กระสุนยาง และยิงเตือนตามลาดับ และเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนแล้ว ผู้
ชุมนุมยังคงบุกรุกเข้ามาจนอาจก่อให้เกิดอันตราย ให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อาวุธตามสมควรแก่เหตุ
โดยใช้กระสุนจริงจากปืนลูกซอง และ ปลย. ตามลาดับ และหากผู้บุกรุกมีอาวุธ เช่น มีด ปืน วัตถุ
ระเบิด ฯลฯ และฝ่าแนวห้ามผ่านเด็ดขาดเข้ามาได้ เจ้าหน้าที่สามารถข้ามขั้นตอนการใช้แก๊สน้าตา
กระบอง หรือกระสุนยาง ไปสู่การใช้กระสุนจริงได้ โดยผู้มีอานาจตกลงใจสั่งการคือผู้บัญชาการหน่วย
ที่รับผิดชอบสถานที่นั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย" และเฉพาะเหตุการณ์ในกรณีพบความผิดซึ่งหน้าใน
ลักษณะผู้ก่อเหตุใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่ หรือใช้อาวุธ /วัตถุระเบิดต่อที่ตั้งหน่วยและสถานที่สาคัญที่
ศอฉ. “ได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อาวุธยิงผู้ก่อเหตุ เพื่อหยุดยั้งการปฏิบัติได้ เเต่หากผู้ก่อเหตุ
อยู่ปะปนกับผู้ชุมนุมจนอาจทาให้การใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ เป็นอันตรายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ให้ งด
เว้นการปฏิบัติ ยกเว้นในกรณีที่หน่วยได้จัดเตรียมพลเเม่นปืน (Marksmanship) ที่มีขีดความสามารถ
เพียงพอให้ทาการยิงเพื่อหยุดยั้งการก่อเหตุได้ นอกจากนี้ หากหน่วยพบเป้าหมายเเต่ไม่สามารถทา
การยิ ง ได้ เช่ น เป้ า หมายหลบอยู่ ใ นที่ ก าบั ง ฯลฯ หน่ ว ยสามารถร้ อ งขอการสนั บ สนุ น พลซุ่ ม ยิ ง
(Sniper) จาก ศอฉ. ได้๑๗๗
๒.๓.๔ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ความรุนแรงบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
๒.๓.๔.๑ จากการที่ ศอฉ. ได้ใช้มาตรการสกัดกั้นไม่ให้กลุ่ม นปช.จากต่างจังหวัดเดิน
ทางเข้ามาร่วมชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์และได้สกัดกั้นกลุ่ม นปช. ที่เดินทางเข้ามา กทม. ตรงบริเวณ
ตลาดไทเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน นายขวัญชัย ไพรพนา แกนนา นปช. จึงเคลื่อนขบวนรถกระบะและ
รถจั กรยานยนต์ พร้อมด้ว ยมวลชนกว่า ๑,๐๐๐ คน ออกจากสี่แยกราชประสงค์ไปตลาดไท เพื่อ
สนับสนุนกลุ่ม นปช.ที่ถูกสกัดอยู่ แต่เมื่อกลุ่ม นปช. เคลื่อนขบวนมาถึงหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
ถนนวิภาวดีรังสิต เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ได้ถูกกาลังของเจ้าหน้าที่ทหารและตารวจสกัดไว้โดย
เจ้าหน้าที่มีปืนลูกซองใช้ ยิงกระสุนยาง ไปยังกลุ่มผู้ชุมนุม ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่ใช้ ปลย. กระสุนจริง
ยิงไปทางผู้ชุมนุ มด้ว ย โดยเจ้ าหน้ าที่ให้ ข้อมูล ว่าเป็นการยิงขึ้นฟ้า ทาให้ กลุ่ มผู้ ชุม นุมถอยกลั บไป
การปะทะกันในครั้งนี้ ทาให้พลทหารณรงค์ฤทธิ์ สาละ สังกัดกองพลทหารราบที่ ๙ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ทหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ มีผู้บาดเจ็บ ๑๙ คน เป็นผู้ชุมนุม ๑๗ คน ในจานวนนี้ ๓ คนได้รับบาดเจ็บ
จากกระสุนจริง อีก ๓ คน เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะและผลักดันกันก่อนที่
๑๗๖

คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห. ๑๐๗.๔๕/๑๓๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ และคาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๑๔๐๗.๔๕/
๒๙๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ โดยยังไม่ได้รับรายละเอียดจากกองทัพว่ามีการวางกาลังในพื้นที่ใดบ้าง
๑๗๗
คาสั่ง ศอฉ. ที่กห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ อ้างอิงจากเอกสาร
ชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๓๑ - ๑๓๒

๑๑๖
พลทหารณรงค์ฤทธิ์ สาละ จะถูกยิง
๒.๓.๔.๒ เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวมีทั้งอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนและอาวุธ
ปลย. กระสุนจริง ส่วนผู้ชุมนุมชุมนุมใช้ก้อนหิน หนังสติ๊ก ไม้ ระเบิดปิงปอง เข้าทาร้ายเจ้าหน้าที่
ประมาณ ๒ ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุยิง พลทหารณรงค์ฤทธิ์ สาละ ปรากฏภาพชายใส่เสื้อและคลุมหน้าสี
ดา ๑ คน ถืออาวุธปืนพกปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมบนถนนวิภาวดีรังสิต นอกจากนั้นในวันดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์คันหนึ่งพบอาวุธสงครามเป็นลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ จานวน ๖๒
ลูก โดยพบและยึ ดได้บนถนนวิภ าวดีรังสิตบริเวณหน้าสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ใกล้ กับจุดเกิดเหตุ ที่
รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวยังพบบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจอาเภอคูคต จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งต่อมาได้ถูกจับกุมพร้อมอาวุธสงครามจานวนมาก เช่น ปลย. เอเค ๔๗ พร้อมเครื่อง
กระสุน และลากล้องเครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม ๗๙ เป็นต้น
๒.๓.๔.๓ สาหรับ การเสี ยชีวิตของพลทหารณรงค์ฤทธิ์ สาละ นั้น จากการตรวจสอบ
พบว่าพลทหารณรงค์ฤทธิ์ สาละ ถูกยิง เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. ขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ใน
กลุ่มหน่วยทหารเคลื่อนที่เร็ว มุ่งหน้าไปยังแนวเจ้ าหน้าตารวจและทหารซึ่งตั้งแถวอยู่บนถนนวิภาวดี
รังสิตขาออก โดยถูกยิงด้วยกระสุนขนาด ๕.๕๖๑๗๘ ทะลุหมวกเหล็กเข้าที่บริเวณขมับด้านซ้าย พบ
เศษกระสุนฝังในศีรษะ และรอยกระสุนบนเบาะรถจักรยานยนต์ วิถีกระสุนจากซ้ายไปขวา จากหน้า
ไปหลังเล็กน้อย มีข้อบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นการยิงจากแนวของเจ้าหน้าที่ซึ่งวางกาลังอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิต
ขาออกด้ า นซ้ า ยมื อ ซึ่ ง น่ า จะยิ ง ด้ ว ยความเข้ า ใจผิ ด ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ท หารชุ ด เคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ด้ ว ย
รถจักรยานยนต์ซึ่งมีพลทหารณรงค์ฤทธิ์ สาละ อยู่ด้วย และกาลังมุงหน้าไปที่แนวเจ้าหน้าที่ทหารและ
ต ารวจนั้ น เป็ น กลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม ขณะที่ เ กิ ด เหตุ ทั ศ นวิ สั ย ไม่ ดี เ นื่ อ งจากฝนตกและขาดการสื่ อ สารที่
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. เริ่มใช้ปฏิบัติการปิดล้อมพื้นที่
ชุมนุ ม ได้มีความรุ น แรงเกิดขึ้น หลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณสี่ แยกศาลาแดง และพื้น ที่
ใกล้ เคียงบนถนนสี ล มและถนนพระรามที่ ๔ เป็นเหตุให้ มีพลเรือนซึ่งเป็นผู้ ชุม นุมกลุ่ มคนรักสี ล ม
เสียชีวิต ๑ คน เจ้าหน้าที่ตารวจเสียชีวิต ๒ คน พลเรือนและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจานวนมาก
๒.๓.๕.๒ การที่ นปช.ได้เข้าไปใช้พื้นที่ถนนราชดาริจนถึงแยกศาลาแดงเป็นพื้นที่ชุมนุม
และในบางครั้งได้เข้าไปเดินขบวนบนถนนสีลม ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยและประกอบกิ จการงานอยู่
ในย่านดังกล่าว โดยส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน ประชาชนที่อยู่ในย่าน
สีลมจึงได้เริ่ มรวมตัวกัน ภายใต้ชื่อ “กลุ่มชาวสี ลม” ชุมนุมบนถนนสีลมเพื่อคัดค้านการชุมนุมของ
นปช. และเกิดการกระทบกระทั่งกับผู้ชุมนุม นปช. ที่ยึดครองพื้นที่ถนนราชดาริบริเวณแยกศาลาแดง
ในคืนวันที่ ๒๑ เมษายน ได้มีการปะทะกันระหว่างกลุ่ม นปช. กับกลุ่มชาวสีลม บริเวณแยกศาลาแดง
ถนนสีลม แม้เจ้าหน้าที่ตารวจพยายามที่จะป้องกันการปะทะกัน แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังขว้างปาสิ่งของ
๑๗๘

กระสุนชนิด ๕.๕๖ มม. (.๒๒๓) สามารถใช้ได้กับปืนเล็กยาว ชนิดเอ็ม ๑๖ และทราโว
พยานหลักฐานจากปากคาพยานในสานวนคดีชันสูตรศพของกรมสอบสวนคดีพิเศษและภาพวีดิโอ
บันทึกเหตุการณ์
๑๗๙

๑๑๗
และด่าทอกัน ฝ่ายผู้ชุมนุม นปช. ได้ใช้อาวุธประดิษฐ์ เช่นลูกแก้วที่ยิงด้วยหนังสติ๊กและขว้างประทัด
ยักษ์ใส่ผู้ชุมนุมกลุ่มชาวสีลม ทาให้กลุ่มชาวสีลมจานวนหนึ่งและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนหนึ่ง
ได้รับบาดเจ็บ๑๘๐ ความตึงเครียดบริเวณแยกศาลาแดงระหว่างกลุ่มชาวสีลมและกลุ่มผู้ชุมนุม นปช.
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในวันที่ ๒๒ เมษายน เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. มีคนร้ายยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ จานวน
๕ ลู ก จุ ดแรก ๓ ลูก ลงที่หลั งคาสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสศาลาแดง จุดที่ ๒ บริเวณ ชั้น ๒ เส้นทาง
สกายวอล์คของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเชื่อมต่อกับห้างสรรพสิ นค้า จุดที่ ๓ ลงหน้าธนาคารกรุงศรี
อยุธ ยา จ ากัด สาขาอาคารซิลลิคเฮาส์ ๑๘๑ ทาให้ มีผู้ บาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดทั้งสิ้น ๘๗ ราย ใน
จานวนนี้มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย คือนางสาวธัญยนันท์ แถบทอง อายุ ๕๐ ปี เป็นผู้ชุมนุมกลุ่มชาวสีลม๑๘๒
โดยมีความเป็นไปได้สูงว่าลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ มีทิศทางการยิงมาจากบริเวณสวนลุมพินีหรือลานพระ
บรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมของ นปช.
๒.๓.๕.๓ เหตุการณ์ในคืนวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. นาย
พายัพ ปั้นเกตุ หนึ่งในแกนนา นปช.ได้นาการ์ด นปช. และผู้ชุมนุมจานวนประมาณ ๕๐๐ คนไปปิด
ล้อมหน้าประตูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเข้าไปตรวจค้นในโรงพยาบาล โดยให้เหตุผ ลว่ามีทหาร
แอบซ่อนอยู่บนอาคารโรงพยาบาล เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกและความตึงเครียด
ให้แก่ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก จนต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อื่น ๑๘๓
และในวันที่ ๓๐ เมษายน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ออกแถลงการณ์ฉบับที่ ๓ “ยืนยันว่าไม่เคยร้องขอ
หรื ออนุ ญาตให้ กาลั งตารวจ กาลั งทหาร หรือผู้ ใดก็ตามมาอยู่อาศัยหรือซ่อนตัว ในอาคารภายใน
โรงพยาบาลอย่างเด็ดขาด” และโรงพยาบาลต้องงดบริการผู้ป่วยนอก งดรับผู้ป่วยใหม่ งดการผ่าตัด
เพื่อความปลอดภัยของบุค ลากรและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตามโรงพยาบาล
ยังคงให้บริการห้องฉุกเฉินแต่มีความจาเป็นต้องย้ายไปปฏิบัติการที่อาคารจงกลนี ๑๘๔ ในวันเดียวกัน
แกนน า นปช.ที่ เวทีสี่ แยกราชประสงค์ ได้แถลงข่าวขอโทษต่อกรณีก ารบุกตรวจค้ นโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์และได้ทาการรื้อแนวกั้นและเปิดพื้นที่ถนนราชดาริบางส่วนถึงบริเวณหน้าอาคาร สก.
และย้ายแนวกั้นไปยังบริเวณทางเท้าด้านหน้าสวนลุมพินีบริเวณตรงข้ามอาคาร สก.๑๘๕ เพื่อเปิด
ทางเข้าออกโรงพยาบาลด้านถนนราชดาริ ก่อนหน้านี้ในวันที่ ๒๓ เมษายน กลุ่มผู้ชุมนุม นปช.ได้
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลเพื่อขอขึ้นไปตรวจค้นอาคารแต่ไม่พบผู้ ใด
๑๘๐

เสื้ อ แดง-ชาวสี ล ม เผชิ ญ หน้ า ปาสิ่ ง ของใส่ กั น วุ่ น , ไทยรั ฐ , ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓
https://www.thairath.co.th/content/pol/78254, และข้อมูลบางส่วนจากผู้สังเกตการณ์ชุมนุม , พฤศจิกายนธันวาคม ๒๕๕๓
๑๘๑
การแถลงข่าวของ พ.อ.สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษก ศอฉ., เมษายน ๒๕๕๓
๑๘๒
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นพ.เพชรพงษ์ กาจรกิจการ ผู้อานวยการศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์เอราวัณ รายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดที่
แยกศาลาแดงหลายจุดเมื่อค่าวันที่ ๒๒ เมษายน ว่า มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด ๘๗ ราย ในจานวนนี้ เสียชีวิต ๑ ราย คือ
นางสาวธัญยนันท์ แถบทอง อายุ ๕๐ ปี สาหรับผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่แพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ยัง
นอนพักรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ๔ ราย โรงพยาบาลเลิดสิน ๙ ราย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ๑๐ ราย โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ ๒ ราย นอกจากนี้ยังมีรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลตารวจ และโรงพยาบาลหัวเฉียว ที่ละ ๑ ราย
๑๘๓
แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กรณีย้ายผู้ป่วย
๑๘๔
แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
๑๘๕
แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓

๑๑๘
แอบซ่อนอยู่๑๘๖ นอกจากนี้รายงานขององค์กร Physician for Human Rights ระบุว่าการ์ด นปช.
ยังทาการตรวจค้นรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกโรงพยาบาลและบางครั้งตรวจรถพยาบาลด้วยเกรงว่าจะมีการ
ขนอาวุธแต่ก็ไม่พบสิ่งใด พนักงานของโรงพยาบาลบางคนรายงานว่าถูกคุกคามโดยกลุ่มผู้ชุมนุม นปช.
และเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ผู้ชุมนุม นปช.ประมาณ ๖๐ คนได้เข้ามาขอตรวจค้นในโรงพยาบาลแต่
เจ้าหน้าที่ตารวจได้เข้ามาเจรจาจึงได้กลับออกไป รายงานยังระบุอีกว่าโรงพยาบาลได้ขอความคุ้มครอง
จากเจ้าหน้าที่รัฐแต่ได้รับการปฏิเสธว่าไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้มากกว่าที่เป็ นอยู่ 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 เข้าใส่ด่านตรวจร่วมของเจ้าหน้าที่ตารวจและทหารบนถนน
พระรามที่ ๔ บริ เวณทางเข้าสวนลุ มพินีประตู ๓ ถนนพระรามที่ ๔ ตรงข้ามอาคารอื้อจือเหลี ยง
บริเวณดังกล่าวเป็นด่านตรวจสนธิกาลังระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับทหาร โดยระเบิดได้เกิดขึ้น ๓ ครั้ง
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สรุปยอดมีผู้บาดเจ็บ ๘ ราย เป็นมี
เจ้าหน้าที่ตารวจ 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 พรมสาลี ซึ่งทั้งหมดเป็นชุดปราบจลาจล
สภ.หางน้าสาคร 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 โดยเจ้าหน้าที่ส ถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ พบรอยกระสุนบนกระจกด้านหน้าธนาคารกรุงไทย จากัด สาขา อาคารซิลลิคเฮาส์ ถนน
สีลม ๒ รอย เชื่อว่าเกิดจากกระสุนปืนความเร็วสูง ขนาดประมาณ ๕.๕๖ โดยมีทิศทางยิงมาจาก
ทางด้านแยกศาลาแดง และมีร่องรอยบริเวณเสาไฟฟ้าและต้นไม้ใกล้ทางเข้าสวนลุมพินี ประตู ๓ ถนน
พระรามที่ ๔ และบนพื้นถนนพระรามที่ ๔ ฝั่งมุ่งหน้าแยกสาทรถูกยิงด้วยกระสุนขนาด ๕๐ มม.
(ระเบิดเอ็ม ๗๙) โดยเป็นไปได้ว่ามีทิศทางการยิงจากบริเวณถนนพระรามที่ ๔ ฝั่งมุ่งหน้าแยกสาทร
บริเวณหน้าสวนลุมพินี หรือ ฝั่งมุ่งหน้าแยกศาลาแดง บริเวณตึกโอลิเปียเก่าหรือตึกไทยประกันชีวิต
สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ น่าเชื่อได้ว่าการยิงปืนสงครามและระเบิด
เอ็ม ๗๙ เป็นการยิงมาจากบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ หรือสวนลุมพินี ซึ่งเป็นพื้นที่
อยู่ในการควบคุมของผู้ชุมนุม นปช. นอกจากนี้ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตารวจชุดอรินทราช ๑๙๑ ดูแล
โดย พล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (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-report2011/thailand

๑๑๙
เอ็ม ๗๙ ภายในห้องน้า สวนลุมไนท์บาซาร์จานวนหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังปรากฏภาพคลิปคนชุดดา
ซี่งไม่สามารถระบุที่มาของภาพได้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธให้ความเห็นว่ากาลังยิงระเบิดเอ็ม 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
พื้น ที่ ก ารชุม นุ ม นปช. โดยเริ่ ม ต้ น ด้ว ยการตัด น้ าไฟ สาธารณูป โภค โทรศั พ ท์ ระงั บ การบริ ก าร
สาธารณะ รถประจาทาง รถไฟฟ้า เส้นทางน้าในคลองแสนแสบในบริเวณพื้นที่ชุ มนุมทั้งหมด ปิด
เส้นทางเข้า - ออก เส้นทางการส่งกาลังบารุงให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป ๑๙๐และขอให้
ผู้ชุมนุม นปช. ออกจากพื้นที่ชุมนุม โดยตามคาสั่งของ ศอฉ. ระบุให้เริ่มงดจ่ายไฟฟ้าและบริการขนส่ง
สาธารณะ๑๙๑ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า
การตัดไฟน่าจะเป็นเหตุทาให้กล้องวงจรปิดในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ๑๙๒ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า
และกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครในบริเวณดังกล่าวไม่ทางาน
๒.๓.๖.๒ ศอฉ. มีคาสั่งให้เจ้าหน้าที่วางกาลังเพิ่มเติมเพื่อการปิดล้อมพื้นที่ชุ มนุมของ
นปช. อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป เพื่อสกัดกั้น
ไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมแต่สามารถออกจากพื้นที่ได้ โดย ศอฉ. ได้ประกาศว่า “การกระชับ
วงล้ อ มอาจเป็ น ไปได้ว่ ากลุ่ มก่อ การร้ ายในพื้น ที่จะเคลื่ อนที่ เข้า ปะทะเจ้ า หน้า ที่ ดั งนั้น เจ้า หน้า ที่
จาเป็นต้องดาเนินการตามขั้นตอนหลักสากลจากเบาไปหาหนัก ๗ ขั้นตอน และมีการใช้อาวุธกระสุน
จริงด้วย ในส่วน ปลย. ที่มีอยู่ เช่น ปืนทราโว และปืนเอ็ม ๑๖ จะใช้ได้ใน ๓ กรณี คือ ๑) การยิงข่ม
ขวัญขึ้นฟ้า ๒) ยิงเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ที่ถูกทาร้ายโดยหมายเอาชีวิต ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ๓) ยิง
ไปยังบุคคลที่มีอาวุธอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นปืน ลูกระเบิด นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่ง คือ พล
แม่นปืน ทาหน้าที่ในการระวังป้องกัน และใช้ยิงผู้ก่อการร้ายที่มีอาวุธ ๑๙๓ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะไม่มีอาวุธ
หนักอืน่ นอกจากนี้ โดยจะไม่มีการใช้ลูกระเบิดขว้าง ระเบิดเอ็ม ๗๙ หรือปืนที่นอกเหนือไปจากนี้”๑๙๔
๒.๓.๖.๓ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ทหารเริ่มดาเนินการมาตรการปิดล้อม
สกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อขอคืนพื้นที่และพื้นผิวการจราจรบริเวณสี่แยกราชประสงค์ โดยมีการวางกาลั ง
ปิดล้อมเส้นทางเข้าสู่สี่แยกราชประสงค์ เริ่มตั้งแต่แยกราชเทวีตลอดแนวถนนเพชรบุรีไปจนถึงทางขึ้น
๑๘๙

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ จากการดูภาพวีดิโอ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
ศอฉ.แถลงตัดน้าไฟโทรศัพท์แดงราชประสงค์เที่ยงคืนนี้ ลั่นกองทัพพร้อมสลายม็อบ มั่นใจสงบก่อน
เปิดเทอม, วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓,
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1273639937&grpid=๐๐&catid=
๑๙๑
คาสั่งที่กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๔ เรื่อง งดให้บริการในบางสถานี , คาสั่งที่กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๖ เรื่อง งด
ให้บริการในบางสถานี, คาสั่งที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๓ เรื่องระงับการให้บริการเส้นทางคมนาคมทางน้า, คาสั่งที่
กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๑ เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าในบางพื้นที่
๑๙๒
พนักงานรักษาความปลอดภัย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ให้ข้อมูลว่า การตัดน้าตัดไฟ ทาให้กล้อง
CCTV ไม่สามารถทางานได้
๑๙๓
ดูคาสั่ง ศอฉ. ตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ ๒.๓.๔
๑๙๔
ศอฉ.เปิดเกมรุก!"ตัดน้า-ไฟ-โทรศัพท์-ปิดถนน-งดบริการรถสาธารณะ" ๑๘.๐๐น. พร้อมใช้กระสุนจริง
ยิง, วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓,
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1273728001&grpid=๐๐&catid
๑๙๐

๑๒๐
ทางด่วนเพชรบุรี และจากทางด่วนเพชรบุรีไปตามแนวถนนวิทยุจนถึงแยกวิทยุ แนวถนนพระรามที่ ๔
และที่แยกสามย่ านไปตามแนวถนนพญาไทสิ้นสุ ดที่แยกราชเทวี โดยตรึงกาลังอยู่จนถึงวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๓ และจนกระทั่งมีการถอนกาลังในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมีพื้นที่วางกาลัง
หลัก ๆ ๓ จุดคือ ๑) บนถนนราชปรารภตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค์ไปทางทิศเหนือถึงสถานี
บริการน้ามัน เอสโซ่๑๙๕ บริเวณปากซอยรางน้า ๒) บนถนนพระรามที่ ๔ จากสะพานไทย – เบลเยี่ยม
ไปทางทิศตะวันออกจนถึงสถานีบริการน้ามัน 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 หลังจากที่ ศอฉ. ประกาศใช้มาตรการปิดล้อม
พื้นที่ชุมนุม นปช.โดยการตัดน้าไฟฟ้า งดการบริการขนส่งสาธารณะ และห้ามผู้ ชุมนุมเข้าไปในพื้นที่
ชุมนุม เมื่อเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล (เสธ.แดง) ถูกยิงที่ศีรษะด้วยอาวุธปืน
สงครามเสียชีวิต โดยถูกยิงที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม ตรงลิฟท์คนพิการ ด้านทางเข้า -ออก
สถานีฝั่งสวนลุมพินี ใกล้กับลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ พล.ต.ขัตติยะ ถูกนาส่งโรงพยาบาล
หัว เฉีย ว ก่อนจะย้ ายไปรั กษาตัวที่โ รงพยาบาลวชิระและเสียชีวิตในอีก ๔ วันต่อมา โดยจากการ
ตรวจสอบพบว่าในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พล.ต.ขัตติยะ ไม่ได้ใส่เสื้อเกราะ๑๙๖
๒.๓.๗.๒ แม้ นปช. จะเคยประกาศว่า พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
นปช. แต่ยังปรากฏว่าแกนนา นปช. บางคนและการ์ด นปช.บางส่วนยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ซึ่งยังคงมีบทบาทอย่างมากในการชุมนุมของนปช. โดยเฉพาะบทบาทใน
กลุ่มการ์ด นปช. ทั้งพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ได้พูดต่อสาธารณะหลายครั้งเกี่ยวกับคนชุดดาหรือนักรบ
โรนิน รวมถึงการปราศรัยในการชุมนุมของ นปช. ๑ ครั้ง โดยมีการพูดถึงแก้วสามประการของการ
ต่อสู้ คือ พรรคการเมือง มวลชน และกองกาลั ง โดยได้มีการบรรยายและให้สั มภาษณ์หลายครั้ง
เกี่ยวกับกองกาลังไม่ทราบฝ่ายทั้งในสื่อหลักและสื่อซึ่งสนับสนุน นปช. ทั้งยังพบพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิ
ผล สามารถเข้าออกและเคลื่อนไหวในพื้นที่ชุมนุมได้อย่างเสรี และพล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ยังเดิน
ตรวจตราแนวเครื่องกีดขวางของ นปช.ที่ทาไว้รอบพื้นที่ชุมนุมทั้งที่สี่แยกราชประสงค์ บริเวณศาลา
แดงและแยกเฉลิมเผ่า นอกจากนี้ผู้ต้องหาบางคนได้ให้การรับสารภาพในชั้ นสอบสวนว่าเป็นผู้ใช้อาวุธ
สงครามและตนมีความเกี่ย วพัน ใกล้ ชิดกับ พล.ต.ขัตติยะ สวัส ดิผ ล อย่างไรก็ตาม ต่อมาผู้ ต้องหา
ดังกล่าว ได้ให้การปฏิเสธในชั้นศาลว่าไม่ได้เป็นผู้กระทาความผิด
๒.๓.๗.๓ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล เป็นที่เคารพนับถือในหมู่การ์ด นปช. บางส่วนซึ่งเห็น
ว่า พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งจะมาช่วยปกป้องผู้ชุมนุมและต่อสู้กับเจ้าหน้าที่
ทหารที่ใช้กาลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม โดย พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ได้จัดตั้งและฝึกชายฉกรรจ์กลุ่ม
๑๙๕

ปัจจุบันคือสถานีบริการน้ามัน คาลเท็กซ์
น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ยืนยันว่า พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ไม่ใส่เสื้อเกราะระหว่างอยู่ในการชุมนุม เพราะ
พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล บอกว่า “ขนาดประชาชนยังไม่ใส่เสื้อเกราะเลย คุณพ่อจะใส่ได้อย่างไร”, วันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๕๔, และจากผลชันสูตรพบรูกระสุนที่ศีรษะเพียงรอยเดียว ไม่มีการยิ งมาที่อกอย่างที่ นพ. ตุลย์ ซึ่งให้ข้อมูลเมื่อ
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้กล่าวอ้าง
๑๙๖

๑๒๑
หนึ่ ง เรี ย กว่า “นั กรบพระเจ้ า ตาก” เพื่ อ ให้ ท าหน้า ที่ รัก ษาความปลอดภั ย ให้ แ ก่ก ารชุ มนุ ม โดย
ดาเนิ น การจั ดตั้งมาตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ที่ นปช.เรียกว่า
เหตุก ารณ์ “เมษาเลื อ ด” ซึ่ง นปช. กล่ า วหาว่า รัฐ บาลนายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะได้ใ ช้ก าลั ง ทหาร
ปราบปรามผู้ชุมนุม นปช. ทาให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญหายเป็นจานวนมาก จากเหตุการณ์
ดังกล่าว พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล เชื่อว่า นปช.จะต้องมีกองกาลังอาวุธ จึงจะสามารถเอาชนะรัฐบาลได้
และได้เสนอความคิดเห็นดังกล่าวต่อแกนนานปช. และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่แกนนา นปช. ส่วน
ใหญ่ ไม่ยอมรับบทบาทของพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิพล นอกจากนี้ ในช่วงที่มีข่าวรัฐบาลและแกนนา
นปช. กลุ่มของนายวีระ มุสิกพงษ์ สามารถตกลงกันได้ โดยจะให้เป็นไปตามแผนการปรองดองของ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พล.ต.ขัตติย ะ สวัสดิผลได้ออกมาคัดค้านและประกาศว่าได้จัดตั้งแกนนา
นปช.รุ่นที่ ๒ เตรียมไว้เพื่อนาการชุมนุมต่อไป หากแกนนา 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
หากยิงในระยะที่ไม่ต่ากว่า 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 โดยถูกยิงขณะที่กาลังยืนให้สัมภาษณ์
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 ซึ่งอาคารต่างๆดังกล่าวทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ควบคุมของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๘
เมษายน หลังจากที่ ศอฉ. ได้ส่งกาลังเจ้าหน้าที่ไปควบคุมสถานการณ์บนถนนสีม ถนนพระรามที่ ๔
ด้านโรงแรมดุสิตธานี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และแยกอังรีดูนังต์ พร้อมกับมีคาสั่งให้เจ้าหน้า ที่เข้า
ควบคุมพื้นที่สูงข่มรอบจุดวางกาลังและรอบแยกราชประสงค์ นอกจากนี้ยังปรากฏว่าในช่วงเวลาเกิด
เหตุมีเจ้าหน้าที่เข้าไปพักอาศัยและปฏิบัติการอยู่บนอาคารสูงบางแห่งที่อยู่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ เช่น
อาคารชาญอิสระ และอาคารซีพีทาว์เวอร์ เป็นต้น

๑๙๗
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๑๙๘
รายงานเลขที่ ๑๔๙๘/๒๕๕๓ กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สานักตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์
๑๙๙
ความเห็นจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศ

๑๒๒

ภาพที่ ๗ ภาพจาก Google Earth
โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศแสดงสถานที่เกิดเหตุและอาคารสูง
ทางด้านทิศตะวันตกของจุดที่ พล.ต.ขัตติยะ ถูกยิง ในบริเวณสีน้าเงินจากการคานวณทิศทาง
การหันศีรษะในระยะ ๓๐ องศา บริเวณเส้นสีแดงคือทิศทางกระสุนที่เป็นไปได้
กรณีที่ พล.ต.ขัตติยะ หันหน้าตรงไปทางถนนพระรามที่ ๔๒๐๐

ภาพที่ ๘ ภาพแสดงวิถีกระสุน
กรณีการเสียชีวิตของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล จาลองวิถีกระสุนโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ตามตาแหน่งการยืนของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ตามภาพถ่ายที่มีบุคคลถ่ายไว้
เมื่อเวลา ๑๘.๕๖ น. ในวันเกิดเหตุ๒๐๑
๒๐๐
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๑๒๓
๒.๓.๗.๕ ทันทีหลังจาก พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ถูกยิง มีผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศ
พบเห็นชาย ๓ คน คนหนึ่งถืออาวุธสงคราม อีก ๒ คนไปหยิบอาวุธปืนสงครามจากถุงดาซึ่งอยู่ใน
เต็นท์บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ โดยคนหนึ่งได้ใช้อาวุธปืนสงครามดังกล่า วยิงไป
ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาภายหลังมีผู้ต้องหารายหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุมแล้วให้การรับ
สารภาพในชั้นสอบสวนว่าเป็นคนสนิทของ พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล และเมื่อ พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล
ถูกยิง ตนเป็นผู้ใช้อาวุธ ปลย. ชนิด ทราโว ยิงไปที่โรงแรมดุสิตธานี๒๐๒
๒.๓.๗.๖ จากการตรวจสอบพบว่า ศอฉ. ได้มีคาสั่งให้เจ้าหน้าที่วางกาลังเพิ่มเติมเพื่อ
ปิดล้อมพื้นที่ชุมนุมของ นปช. ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่มี
การลอบสั งหาร พล.ต. ขัตติย ะ สวัส ดิผ ล และมีคาสั่ งให้ ตัดไฟ งดการบริการของรถไฟฟ้าใต้ดิ น
รถไฟฟ้า บีทีเอส ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป และหลังจากพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลถูกยิงเมื่อเวลา
ประมาณ ๑๙.๐๐ น. นายทหารที่รับผิดชอบกาลังพลในพื้นที่บริเวณแยกศาลาแดงได้รับทราบคาสั่ง
ดังกล่าวเมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.๒๐๓ โดยมีข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองและด้ านความ
มั่นคง๒๐๔และนายทหารชั้นผู้ใหญ่นายหนึ่ง๒๐๕ เห็นว่าการเสียชีวิตของพล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล มีความ
เป็นไปได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการปิดล้อมและกระชับพื้นที่ชุมนุม๒๐๖
๒.๓.๗.๗ มีข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ซึ่งเป็ นนายทหารชั้น
ผู้ใหญ่ระดับนายพล ซึ่งยังอยู่ในประจาการที่ได้ออกมาต่อต้านรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาในกองทัพอย่าง
เปิดเผยและต่อเนื่อง ทั้งในด้านคาพูดและการกระทานั้น จากการตรวจสอบข้อมูลกับนายทหารพระ
ธรรมนูญคนหนึ่งที่ร่วมสอบข้อเท็จจริงเพื่อดาเนินการทางวินัย พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล พบว่า ไม่มี
กฎหมายที่ให้ อานาจกองทัพใช้มาตรการลงโทษทางวินัยแก่นายทหารระดับนายพลได้ เช่นการขัง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางวินัยและทางอาญาทหารมีมติว่า พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลได้กระทาผิด
วินั ยร้ ายแรงจริ ง จึ งให้ กองทัพปลด พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ออกจากราชการและให้ ถอดยศ และ
เนื่องจากพบว่า พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล มีความผิดตามกฎหมายอาญาทหาร จึงได้ส่งเรื่องให้อัยการ
ทหารดาเนินการฟ้องคดีอาญาทหาร พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ต่อศาลทหารต่อไป แต่ พล.ต.ขัตติยะ
สวัสดิผล ได้เสียชีวิตเสียก่อนคดีจึงระงับไป

๒๐๑

ภาพถ่ายประกอบรายงานเลขที่ ๑๔๙๘/๒๕๕๓ กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สานักตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๒๐๒
ผู้ต้องหาชื่อ นายสุรชัย เทวรัตน์ (หรั่ง) ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา เลขที่ ๑๐๕๓/๒๕๕๓ ลง
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒๐๓
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่บริเวณแยกศาลาแดงในคืนดังกล่าวและที่บ่อนไก่ระหว่าง
วันที่ ๑๔ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
๒๐๔
จากการให้ข้อมูลของเจ้าหน้ าที่ระดับสูงด้านความมั่นคง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านข่าวกรอง เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
๒๐๕
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
๒๐๖
จากการให้ข้อมูลของเจ้าหน้ าที่ระดับสูงด้านความมั่นคง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านข่าวกรอง เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๒๔
๒.๓.๘. การชุมนุมย่อยและความรุนแรงในพื้นที่นอกแนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่
๒.๓.๘.๑ ตลอดช่ ว งเวลาของการปิ ด ล้ อ มพื้ น ที่ ชุ ม นุ ม ตั้ ง แต่ คื น วั น ที่ ๑๓ ถึ ง ๑๘
พฤษภาคม มีการชุมนุมย่อยในพื้นที่ต่างๆ นอกแนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะตามแนวถนน
พระรามที่ ๔ บริเวณคลองเตย ชุมชนบ่อนไก่ ถนนวิทยุ และตามแนวถนนราชปรารภถึงสามเหลี่ยม
ดินแดงและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยผู้ชุมนุมพยายามที่จะทาลายการปิดล้อมและก่อกวนเจ้าหน้าที่
๒.๓.๘.๒ พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารใช้ปืนลู กซองกระสุนยางและกระสุนจริงและ ปลย.
กระสุนจริงในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พบว่าเจ้าหน้าที่ใช้โล่และกระบองด้ วย
โดยหลังจากเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ศอฉ. ปรับมาตรการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าเผชิญหน้า
กับผู้ชุมนุมในระยะประชิด ซึ่งในระหว่างการปิดล้อมพื้นที่ เจ้าหน้าที่วางแนวกาลังห่างจากผู้ชุมนุม
ประมาณ ๑๕๐ เมตร ตั้งเครื่องกีดขวาง และเข้าควบคุมพื้นที่สูงข่มรอบที่ ตั้ง๒๐๗ นอกจากนี้ยังติดป้าย
เขตกระสุนจริงในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม โดย ศอฉ. ชี้แจงว่าไม่ได้มีคาสั่งให้ติดป้ายเขตกระสุนจริง แต่
เจ้าหน้าที่ดาเนินการเองเพื่อเตือนไม่ให้ผู้ชุมนุมและประชาชนเข้ามาในเขตดังกล่าว ขณะที่ผู้ชุมนุมใช้
สิ่งเทียมอาวุธ เช่น บั้งไฟ ประทัดยักษ์ หนั งสติ๊ก และอาวุธประดิษฐ์ เช่น ระเบิดท่อพีวีซีข้างในบรรจุ
เศษวัสดุแหลมคม ระเบิดปิงปอง ระเบิดเพลิง และบางคนใช้ปื นพกสั้นตอบโต้เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ผู้
ชุมนุมยังสร้างแนวกาบังและเครื่องกีดขวางจากยางรถยนต์และมีการจุดไฟเผายางรถยนต์เพื่อให้มีควัน
ดาปกคลุมอยู่ตลอดเวลา และมีการปฏิบัติการของกลุ่มคนชุดดาใช้อาวุธปืนสงครามและระเบิดโจมตี
เจ้าหน้าที่ด้วย
๒.๓.๘.๓ เหตุการณ์ความรุนแรงช่วงการปิดล้อมพื้นที่ (หลังเหตุการณ์ พล.ต.ขัตติยะ
สวัสดิผล ถูกยิง ) ตั้งแต่คืนวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม ได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงหลายจุดในเขต
กรุงเทพมหานคร มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดถึง ๔๕ คน ในจานวนนี้มีเจ้าหน้าที่ทหาร ๒ คน ที่เหลือเป็นพล
เรือนเสียชีวิตจานวน ๔๓ คน ในจานวนนี้มีทั้งชาวชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นอกแนวปิดล้อม ผู้ที่มาดู
การชุมนุม อาสาสมัครหน่ว ยพยายาล อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย และผู้ชุมนุม โดยเเบ่งเป็ น
ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่บริเวณศาลาแดง – สีลม – สวนลุมพินี - ถนนพระรามที่ ๔ –
บ่อนไก่ จานวน ๒๒ คน และผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ – แยก
มักกะสัน – ซอยรางน้า – สามเหลี่ยมดินแดง – พหลโยธินซอย ๒/๑ จานวน ๒๓ คน มีพลเรือนได้รับ
บาดเจ็ บจานวนมากและมีเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บจานวนหนึ่ง ทั้งนี้ไม่พบหลั กฐานว่ามีการ
เคลื่อนย้ายศพเพื่อการซ่อนเร้นแต่อย่างใด

๒๐๗

คาสั่งกาหนดแนวทางมาตรการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติ เนื่องมาจาก
เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเจ้าหน้าที่ถูกกลุ่มติดอาวุธ/ชายชุดดาใช้อาวุธระยะไกล/อาวุธวิถีโค้งยิงใส่
แนววางกาลังของเจ้าหน้าที่ โดยให้รักษาระยะห่างระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ประมาณ ๑๕๐ ม. และวางเครื่องกีด
ขวางป้องกันการเผชิญหน้ากันโดยตรง รวมทั้งจัดกาลังเข้าควบคุมพื้นที่สูงข่มโดยรอบที่ตั้ง ตามคาสั่งวิทยุ รอง.นรม./
ผอ.ศอฉ./ผู้กากับการปฏิบัติงานฯ 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. เริ่มมาตรการการปิดล้อมพื้นที่ชุมนุม นปช. จนถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ซึ่งเป็นวัน
ก่อนการกระชับพื้นที่ชุมนุม นปช. ในเหตุการณ์ระหว่างการปิดล้อมพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต
ทั้งหมด ๒๒ คน๒๐๘ เป็นเจ้าหน้าที่ทหารอากาศ ๑ คน และเป็นพลเรือนจานวน ๒๑ คน ในจานวนนี้มี
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ๑ คน ถูกยิงที่บริเวณปากซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ ตรงข้าม
ชุม ชนบ่ อ นไก่ และพบศพผู้ เสี ย ชีวิ ต ๒ คนบริเ วณสระน้าในสวนลุ มพิ นี ใ นช่ ว งสายของวัน ที่ ๑๔
พฤษภาคม๒๐๙ และมีผู้ชุมนุม ๑ คน ถูกยิงบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ ในวันที่ ๑๔
พฤษภาคม๒๑๐ ที่เหลือเป็นผู้ชุมนุมและชาวชุมชนที่อยู่ในบริเวณถนนพระรามที่ ๔ - บ่อนไก่ ส่วนใหญ่
ถู ก ยิ ง ด้ ว ยกระสุ น ความเร็ ว สู ง แต่ ที่ น่ า สั ง เกตคื อ จากความเห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นอาวุ ธ ซึ่ ง ได้
ตรวจสอบภาพเศษกระสุนที่พนักงานสอบสวนอ้างว่าพบในศพผู้เสียชีวิตบางคน มีความเห็นว่าเป็นเศษ
กระสุน ปืน ขนาด .๒๒ (กระสุน ปืน ลูกกรดแมกนั่ม ) ซึ่งไม่มีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ทหาร๒๑๑
๒.๓.๙.๒ หลั งจากที่ นปช. ได้ย้ายการชุมนุมมาที่สี่แยกราชประสงค์และขยายพื้นที่
ควบคุมมาตามถนนราชดาริจนถึงแยกศาลาแดง 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. และเหตุการณ์ที่ พล.ต.ขัตติยะ ถูกยิงเมื่อค่าวันที่ 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
จนถึงสถานีตารวจนครบาลลุมพินี
๒.๓.๙.๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม มีคนร้ายยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าไปใน
พื้นที่บริเวณรอบสวนลุมพินี 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 เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕และผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๒๖
- วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ยิงลูกระเบิดเม ๗๙ เข้าไปในบริเวณแยกศาลาแดง
ถนนสีลม และอาคารสีลมทาว์เวอร์
- วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ยิงลูกระเบิด เอ็ม ๗๙ เข้าไปในแฟลตตารวจ สถานี
ตารวจลุมพินี จานวน ๖ ลูก ระเบิด ๓ ลูก และไม่ระเบิด ๓ ลูก เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๕ คน
โดยมีผู้พบเห็นชายถือเครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ บริเวณแยกสารสิน๒๑๒ และมีการจับกุมผู้ต้องหาซึ่ง
ให้การในชั้นสอบสวนยอมรับว่าเป็นคนยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าใส่สถานีตารวจนครบาลลุมพินีในวัน
ดังกล่าว๒๑๓
- วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ เข้าไปในโรงแรมดุสิตธานีและ
อาคารอื้อจือเหลียง
- วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ยิงลูกระเบิด เอ็ม ๗๙ เข้าไปบนถนนวิทยุบริเวณ
หน้าสถานทูตญี่ปุ่น
๒.๓.๙.๔ การเสียชีวิตของนายชาติชาย ซาเหลา
เหตุการณ์บนถนนพระรามที่ ๔ และแยกศาลาแดง ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
หลังจากที่พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลถูกลอบยิง โดยกลางดึกของคืนวัน ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา
ประมาณ ๒๒.๕๐ น. มีการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมที่อยู่บนถนนพระรามที่ ๔ บริเวณเชิงสะพาน
ไทย-เบลเยี่ยมก่อนถึงซอยศาลาแดง ๑ กับเจ้าหน้าที่ทหารที่มีอาวุธปืนสงครามและปืนลูกซองพร้อม
กระสุ น จริง กระสุ นซ้อมรบ และกระสุนยาง ปฏิบัติการอยู่บริเวณถนนพระรามที่ ๔ หน้าอาคาร
อื้อจือเหลียง โดยเจ้าหน้าที่ทหารมีอาวุธปืนสงครามวางกาลังอยู่บนถนนพระรามที่ ๔ ตรงบริเวณและ
บนสะพานลอยข้ามถนนหน้าอาคารอื้อจือเหลียง ริมถนนพระรามที่ ๔ ฝั่งสวนลุมพินี และบริเวณซอย
ศาลาแดง ๑๒๑๔ ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต ๑ คน คือ นายชาติชาย ซาเหลา เสียชีวิตจากการ
ถูกยิงด้วยกระสุนความเร็วสูงที่ศีรษะ ขณะอยู่บริเวณหน้าบริษัทกฤษณา มาร์เก็ตติ้ง จากัด ห่างจาก
ปากซอยศาลาแดง ๑ มาทางสะพานไทย – เบลเยี่ยม ประมาณ ๒๐ เมตร บริเวณสถานที่เกิดเหตุพบ
เศษตะกั่วลูกกระสุนปืนแต่ไม่สามารถระบุชนิดกระสุนได้เนื่องจากสภาพเสียหายมาก ประกอบกับภาพ
วีดิโอขณะเกิดเหตุก่อนถูกยิงปรากฏภาพนายชาติชาย ซาเหลากาลังใช้กล้องวีดิโอถ่ายภาพโดยหันหน้า
ไปทางซอยศาลาแดง ๑ ผลการตรวจชันสูตรศพระบุแผลกระสุนปืนยิงเข้าบริเวณหน้าผากด้านขวา
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ ซม. และบาดแผลกระสุนปืนทะลุออกบริเวณศี รษะด้านหลังซ้าย มีแนว
วิถีกระสุนจากหน้าไปหลัง บนลงล่าง และขวาไปซ้าย จากการตรวจสอบวิถีกระสุนมีความเป็นไปได้ว่า
ยิ ง มาจากบนถนนพระรามที่ ๔ ฝั่ ง ขาออกบริเ วณด้า นหน้า สวนลุ มพิ นีใ กล้ ประตู ๓ หรือ จากบน
สะพานลอยคนข้ามด้านฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกศาลาแดง๒๑๕ ประกอบกับรอยกระสุนบนบานประตูเหล็ก
ม้วนของบริษัทกฤษณา มาร์เก็ตติ้ง จากัด มีทิศทางการยิงมาจากถนนพระรามที่ ๔ ด้าน ด้านแยก
ศาลาแดงซึ่งเป็นบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่
๒๑๒

ครอบครัวข่าว ๓, ทาแผนยิง M ๗๙ ใส่ สน.ลุมพินี-สะพานมัฆวาน, วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓,
http://www.krobkruakao.com/ข่าว/30393/ทาแผนยิง-M-79-ใส่-สน-ลุมพิน-ี สะพานมัฆวาน.html
๒๑๓
เจ้าหน้าที่ตารวจ สน.ลุมพินี ให้ข้อมูลว่ามีเอ็ม ๗๙ ยิงเข้าไป ๖ ลูก ระเบิด ๓ ลูก เป็นเหตุให้รถเสีย ๗
คัน และมีผู้บาดเจ็บ ๕ คน
๒๑๔
รายงานการสอบสวนคดีชันสูตรพลิกศพที่ ช. ๑๐/๒๕๕๓ สานักงานตารวจแห่งชาติ
๒๑๕
รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับความมั่นคง รายงานหมายเลขคดีที่ CSI -S – 5309
– 51 สานักตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๑๒๗

ภาพที่ ๙ ภาพแสดงการจาลองวิถีกระสุน (เส้นสีเขียว)
บริเวณหน้าบริษัทกฤษณา มาร์เก็ตติ้ง จากัด
ที่นายชาติชาย ซาเหลา ถูกยิงเสียชีวิตตามข้อ ๑๑.๔
๒.๓.๙.๕ ความรุนแรงบริเวณบ่อนไก่ ถนนพระรามที่ ๔ และถนนวิทยุ
๑) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่
ทหารเริ่มปฏิบัติการปิดล้อมพื้นที่บริเวณถนนพระรามที่ ๔ และถนนวิทยุ ขณะเดียวกันเริ่มมีการชุมนุม
นอกแนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่บนถนนพระรามที่ ๔ บริเวณชุมชนบ่อนไก่ โดยผู้ชุมนุมพยายามที่จะ
ทาลายการปิดล้อมและก่อกวนเจ้าหน้าที่ ตลอดช่ว งเวลาการปิดล้อมพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ถึง ๑๘
พฤษภาคม พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารใช้ปืนลูกซองกระสุนยางและกระสุนจริงและปลย. กระสุนจริงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยวางแนวกาลังห่างจากผู้ชุมนุมประมาณ ๑๕๐ เมตร วางลวดหนามเป็นเครื่องกีด
ขวาง เข้าควบคุมพื้นที่สูงรอบที่ตั้ง ๒๑๖ และติดป้ายเขตกระสุนจริงในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม โดย ศอฉ.
ชี้แจงว่ามิได้มีคาสั่งให้ติดป้ายดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่ทหารดาเนินการเอง
๑.๑) โดยเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ขณะที่
ทหารเคลื่อนกาลังจากสะพานไทย-เบลเยี่ยม เข้าควบคุมถนนวิทยุถึงบริเวณหน้าสวนลุมไนท์บาซาร์
มีการต่อต้านจากกลุ่มผู้ชุมนุมโดยการเผารถประจาทาง ๑ คัน และใช้สิ่งเทียมอาวุธตอบโต้เจ้าหน้าที่
พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารบนถนนวิทยุใช้อาวุธปืนลูกซองกระสุนยางและกระสุนจริง และ ปลย.กระสุนจริง
โดยมีการใช้ ปลย.กระสุนจริงยิงเข้าไปในสวนลุมพินี และยิงไปทางแยกสารสินซึ่งมีผู้ชุมนุมอยู่ กระทั่ง
เวลา ๑๔.๐๐ น. มีผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศและชาวไทยถูกยิงได้รับบาดเจ็บจานวน ๓ คน บริเวณทาง
เท้าริมรั้วสวนลุมพินีและหน้าสถานีตารวจนครบาลลุมพินี โดยผู้บาดเจ็บยืนยันว่ายิงมาจากทิศทางที่
เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่ และพบพลเรือน ๒ คนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณสระน้า ในสวนลุมพินี

๒๑๖

ตามคาสั่งกาหนดแนวทางมาตรการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติ เนื่องมาจาก
เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเจ้าหน้าที่ถูกกลุ่มติดอาวุธ/ชายชุดดาใช้อาวุธระยะไกล/อาวุธวิถีโค้งยิงใส่
แนววางกาลังของเจ้าหน้าที่ โดยให้รักษาระยะห่างระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ประมาณ ๑๕๐ ม. และวางเครื่องกีด
ขวางป้องกันการเผชิญหน้ากันโดยตรง รวมทั้งจัดกาลังเข้าควบคุมพื้นที่สูงข่มโดยรอบที่ตั้ง ตามคาสั่งวิทยุ รอง.นรม./
ผอ.ศอฉ./ผู้กากับการปฏิบัติงานฯ 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
ทหารเริ่ มปฏิบัติการปิดล้อมพื้นที่โดยเคลื่อนกาลังจากสะพานไทย-เบลเยี่ยม เข้าควบคุมพื้นที่ถนน
พระรามที่ ๔ บริเวณชุมชนบ่อนไก่ โดยยิงไล่ผู้ชุมนุมจนถอยไปทางด้านใต้ทางด่วนและหลบอยู่ตามซอย
ต่างๆ ทั้งสองข้างถนน เจ้าหน้าที่ทหารได้จับกุมผู้ชุมนุมจานวนหนึ่งส่งให้เจ้าหน้าที่ตารวจ แล้วได้ถอย
มาวางลวดหนามกั้นถนนพระรามที่ ๔ ไว้ตรงบริเวณหน้าสถานีบริการน้ามัน ปตท. ส่วนผู้ชุมนุมได้ใช้
ยางรถยนต์เป็นแนวกีดขวางบนถนนพระราม ๔ เลยออกไปทางด้านทางด่วน ตรงบริเวณสะพานคนข้าม
ใกล้ปากซอยงามดูพลี
๒) ตลอดช่วงเวลาการปิดล้อ มพื้นที่ถนนพระรามที่ 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
เผายางรถยนต์เพื่อให้มีควันปกคลุมอยู่ตลอดเวลา และมีการปฏิบัติการของคนชุดดาโดยใช้ ปลย.และ
ลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ โจมตีเจ้าหน้า ที่ทหารที่เป็นระยะๆ ขณะที่เจ้าหน้า ที่ทหารที่ใช้อาวุธ ปืนลูกซอง
กระสุนยาง/กระสุนจริง และ ปลย.กระสุนจริงในการปฏิบัติหน้าที่ บางคนใช้ปืนติดลากล้อง โดยวาง
แนวกาลังห่างจากผู้ชุมนุมอย่างน้อย ๑๕๐ เมตร และติดป้ายเขตกระสุนจริง ในวัน ที่ ๑๕ พฤษภาคม
เพื่อเตือนไม่ให้ผู้ชุมนุมและประชาชนเข้ามาในเขตดังกล่าว และมีการวางกาลังพลแม่นปืนบนชั้นสอง
ของอาคารหน้าสนามมวยลุมพินี เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปืนลูกซองและปืนสงคราม ทั้งยิงขึ้นฟ้า ยิงแนวต่า
และยิ งไปในแนวระนาบในทิศทางที่มีผู้ ชุมนุมอยู่ ๒๑๗ โดยปรากฏรอยกระสุ นจานวนมากบนถนน
พระรามที่ ๔ บริเวณบ่อนไก่ ถึงใต้ทางด่วนพระรามที่ ๔ โดยมีทิศทางการยิงมาจากถนนพระรามที่ ๔
ด้านสะพานไทย-เบลเยี่ยม๒๑๘ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่ พบว่าบริเวณนอกแนววางกาลัง
ของเจ้าหน้าที่มีผู้ชุมนุมและชาวชุมชนหลายคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกยิงมาจากทิศทาง
ดังกล่าว
๓) วัน ที่ ๑๗ พฤษภาคม ผู้ ชุมนุมยึดรถน้ามัน ๑ คันจากสถานีบริการ
น้ามันปตท. บริเวณชุมชนบ่อนไก่ ออกมาบนถนนพระรามที่ ๔ และภายหลังได้นากลับเข้าไปที่เดิม

๒๑๗

พยานหลักฐานปรากฏตามภาพวีดิโอและภาพถ่ายที่ปรากฏและการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสเมื่อ
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประกอบกับผลการตรวจสอบร่องรอยกระสุนบนถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ โดยกอง
พิสูจน์หลักฐานกลางและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๒๑๘
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สานักงานตารวจแห่งชาติ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๒๙

ภาพที่ ๑๐ จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายเหตุการณ์บริเวณบ่อนไก่ของสานักข่าวต่างประเทศ
โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศระบุว่า ภาพปลอก
กระสุนที่คัดออกมาจากกระบอกปืน (ในวงกลม) เป็นปลอกกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนเปล่า (กระสุน
ซ้อมรบ หรือ Blank Bullet)๒๑๙
๒.๓.๙.๖ การปฏิบัติการของคนชุดดาบริเวณบ่อนไก่ในช่วงการปิดล้อมพื้นที่ชุมนุม
๑) ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ถึง ๑๘ พฤษภาคม เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารเริ่มวางกาลัง
ปิดล้อมพื้นที่ โดยวางลวดหนามบนถนนพระรามที่ ๔ หน้าสถานีบริการน้ามัน ปตท. ชุมชนบ่อนไก่
ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวมีการยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ จากคนชุดดาเข้ามายังแนวที่ตั้งของเจ้าหน้า ที่ทหาร
ที่ร วมแล้ วไม่น้อยกว่า ๓๐ นั ด ๒๒๐ และมีการใช้ ปลย.ยิงโจมตีเจ้าหน้าที่ด้ว ย ส่ วนใหญ่ยิงในเวลา
กลางคืน ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารอยู่ในที่กาบัง โดยมีทิศทางการยิงมาจากพื้นที่นอกแนววางกาลังของ
เจ้าหน้าที่ เป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ทหารบาดเจ็บเล็กน้อยจากการถูกสะเก็ดระเบิดที่มือ ๑ คน และถูก
กระสุนปืนเฉี่ยว ๑ คน
๒) มีผู้พบเห็นกลุ่มคนชุดดามีอาวุธ ปลย.และเครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ ม ๗๙
อย่างน้อย ๕ คน อ้างว่าเป็นลูกน้องพล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล เคลื่อนไหวอยู่ในซอยต่างๆ บริเวณชุมชน
บ่อนไก่และซอยงามดูพลี โดยควบคุมการปฏิบัติการของการ์ดผู้ชุมนุม เชื่อได้ว่าเป็นกลุ่มที่ใช้อาวุธ
สงครามโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารผู้ให้ข้อมูลยังได้พบกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ๒ ถึง ๓ นาย แต่งกายครึ่งท่อน
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลรู้จัก อยู่ในบริเวณนั้นด้วย โดยเจ้าหน้าที่ตารวจกลุ่มดังกล่าวได้ห้ามมิให้ชาวบ้านพูดเรื่อง
คนชุดดาให้คนอื่นทราบ๒๒๑
๓) วันที่ ๑๙ พฤษภาคม เวลาบ่าย มีคนร้ายยิงปืนเข้าใส่ชาวชุมชนบ่อนไก่
ที่บริเวณหน้าสถานีบริการน้ามัน ปตท. ขณะชาวชุมชนกาลังพยายามลากสายฉีดน้าจากสถานีบริการ
น้ามัน ปตท. เพื่อข้ามไปดับไฟที่ธนาคารกสิกรไทย จากัด ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม โดยมีทิศทางการยิงมาจาก
ซอยงามดูพลีซึ่งอยู่นอกแนววางกาลังของเจ้าหน้าที่ทหารและเป็นพื้นที่ควบคุมของการ์ดผู้ชุมนุมและ
คนชุดดา๒๒๒
๒๑๙
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๒๒๐
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการเข้าให้ข้อมูลของกองทัพและเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติการในพื้นที่
๒๒๑
สัมภาษณ์ผู้สังเกตการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และบันทึกการลงพื้นที่ภาคสนาม ชุมชน
บ่อนไก่
๒๒๒
สัมภาษณ์ผู้สังเกตการณ์ชุมนุม เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และบันทึกการลงพื้นที่ภาคสนาม
ชุมชนบ่อนไก่

๑๓๐
๔) ปรากฏภาพคนชุดดาซึ่งปะปนอยู่กับผู้ชุมนุมกาลังยิงอาวุธจากบริเวณ
ต้นซอยงามดูพลี ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ ๒๒๓ และมีภาพ
คนชุดดาถืออาวุธปืนเอ็ม ๑๖ ปะปนกับผู้ชุมนุมอยู่ในบริเวณเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบว่าการ์ดผู้ชุมนุม
ส่วนใหญ่แต่งกายด้วยเสื้อสีดาหรือสีเข้มและคนชุดดายังมีวิทยุสื่อสารด้วย
๕) พบว่ามีชาวชุมชนบ่อนไก่บางส่วนไม่พอใจกลุ่มผู้ชุมนุม ผู้ให้ข้อมูลเชื่อ
ว่าชาวชุมชนบางคนใช้อาวุธต่อต้านผู้ชุมนุมด้วย๒๒๔
๒.๓.๙.๗ ข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณสวนลุ มพินี ถนนวิทยุ
ถนนพระรามที่ ๔ - บ่อนไก่
๑) มีคนชุดดาปะปนอยู่กับผู้ชุมนุมและร่วมปฏิบัติกับการ์ดผู้ชุมนุมและ
ผู้ชุมนุมบางคนอยู่บนถนนพระรามที่ ๔ และซอยต่างๆ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปถนนสารสินและสี่แยก
ราชประสงค์ได้ เช่น กากับดูแลให้ผู้ชุมนุมบางคนประกอบอาวุธประดิษฐ์ เช่น ระเบิดปิงปอง และ
ระเบิดขวด เป็นต้น ทั้งยังมีภาพวีดิโอคนชุดดามีอาวุธสงครามปรากฏตัวอยู่ในบริเวณเดียวกับผู้ชุมนุม
โดยอาศัยสถานการณ์ความวุ่นวายจากการตอบโต้ระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ และควันจากการเผา
ยางเป็นกาบังในการใช้อาวุธสงครามโจมตีเจ้าหน้าที่ และสามารถใช้เส้นทางดังกล่าว ลาเลียงสะเบียง
อาหารและอื่นๆ เข้าไปและออกมาจากสี่แยกราชประสงค์ได้
๒) มีผู้ขนวัตถุอุปกรณ์จานวนมาก เช่น ไม้ไผ่ปลายแหลม ยางรถยนต์ สิ่ง
ที่ใช้สาหรับประดิษฐ์เป็นอาวุธ ระเบิดปิงปอง ระเบิดเพลิง ระเบิดท่อพีวีซี มาให้ผู้ชุมนุมบนนถนน
พระรามที่ ๔
๓) มี คนชุด ดาอยู่บริเ วณสวนลุ ม พินี จากบทความของผู้ สื่ อ ข่าว Asia
๒๒๕
Times ระบุพบคนชุดดาเคลื่อนไหวอยู่ในสวนลุมพินี นอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีการใช้
อาวุธสงครามชนิดเครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ ยิงเข้าใส่หลายพื้นที่ในบริเวณถนนสีลมและบริเวณพื้นที่
รอบสวนลุมพินี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย และบาดเจ็บอีกเป็นจานวนมากดังที่ได้กล่าวแล้ว

๒๒๓
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พูดคุยกับนักกิจกรรมด้านสันติวิธีซึ่งอยู่บริเวณบ่อนไก่, สัมภาษณ์ผู้สังเกตสังเกตการณ์ชุมนุม เมื่อวันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ,พล.ต.ท. อัมพร จารุจินดา ให้ข้อมูลว่า “ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตจากกระสุนปืนชาวบ้านในพื้นที่
ดังกล่าว” ให้ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธให้ข้อมูลว่า “ได้ตรวจดูสภาพเศษ
กระสุนที่ตารวจส่งมาให้ดู พบว่า ๔ ภาพเป็นเศษกระสุนอาวุธปืนลูกกรด ซึ่งไม่ใช่อาวุธที่ทหารใช้”
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
๒๒๔

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 มีพลเรือนเสียชีวิตจานวน ๒๐ ราย๒๒๖ ในจานวนนี้มี
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพยาบาลโรงพยาบาลวชิระ เสียชีวิต ๑ ราย๒๒๗ เด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปี ๒ ราย๒๒๘
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจานวนมาก ในจานวนนี้มีเจ้าหน้า ที่ทหาร ๒ รายได้รับ บาดเจ็บเล็กน้อยถูกผู้
ชุมนุมรุมทาร้ายและยึดอาวุธปืนเอ็ม ๑๖ ไป ๒ กระบอกซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดคืนมาได้
๑ กระบอกจากภายในวัดปทุมวนารามเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม และมีเจ้าหน้าที่ทหารอีก ๑ ราย
บาดเจ็บจากกระสุนปืนเฉี่ยวที่มือ
๒.๓.๑๐.๒ ความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ - สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ราช
ปรารภ – แยกมักกะสัน - ประตูน้า
๑) เจ้ า หน้ า ที่ ท หารวางก าลั ง อยู่ บ ริ เ วณสถานี ร ถไฟฟ้ า แอร์ พ อร์ ต ลิ ง ค์
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 จานวนมากและจรวดอาร์พีจี ๑ ลูก มายังบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ และถนน
ราชปรารภบริ เ วณโรงแรมอิ น ทราซึ่ ง เป็ น บริ เ วณที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ท หาร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ แ ต่ ไ ม่ มี
ผู้ ได้รั บ บาดเจ็ บ ๒๒๙ ในช่ว งเวลาเดีย วกันมี นักข่าวชาวต่ างประเทศที่ อยู่ในพื้นที่ชุม นุมให้ ข้อมูล ว่ า
พบเห็นกลุ่มคนชุดดาจานวน ๓ คน ปะปนอยู่กับการ์ด นปช.ที่บริเวณเต็นท์ภายในแนวกีดขวางของ
ผู้ชุมนุม นปช. บนสะพานข้ามคลองแสนแสบ โดยชายชุด ดาถือถุงขยะสีดาเข้ามาในเต็นท์ แล้วมีคน
หนึ่งถือเครื่องยิงลูกระเบิดชนิดเอ็ม ๗๙ เดินออกไปทางประตูน้า โดยบอกกับผู้สื่อข่าวว่า “ไปทางาน”
อีก ๒ นาทีต่อมาก็มีเสียงปืนดังขึ้นและได้ยินเสียงระเบิดจานวนสองสามลูก และผู้ชุมนุมและการ์ด
นปช.ที่อยู่ในบริเวณนั้นก็พากันโห่ร้องและปรบมือด้วยความดีใจ กลุ่มคนชุดดาดังกล่าวสามารถเข้า-ออก
พื้นที่ชุมนุมได้โดยไม่มีการตรวจค้น และยังให้ข้อมูลว่าหนึ่งในกลุ่มคนชุดดานั้นเป็นที่รู้จักในกลุ่มการ์ด
นปช. และผู้ชุมนุม และน่าจะเกี่ยวข้องกับ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ต่อมาเวลาประมาณ ๒๓.๑๕ น.๒๓๐ มี
การยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง ๑ นัด
๒๒๖

ผู้เสียชีวิต ๒ รายเสียชีวิตจากการถูกยิงระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนทางยกระดับจตุรทิศบริเวณ
ทางเบี่ยงลงมายังถนนราชปรารภ เสียชีวิตจากการถูกยิ งระหว่างขับรถจักรยานยนต์ชนอยู่บนสะพานข้ามแยก
สามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ๑ ราย เสียชีวิตจากการถูกยิงบริเวณปากซอยพหลโยธิน ๒/๑ ๑ ราย
และอีก ๑ ราย เสียชีวิตจากการถูกยิงขณะอยู่บนระเบียงห้องพักบนอาคาร The Complete Condo ชั้น ๒๗ ซึ่งอยู่
บนถนนราชปรารภ
๒๒๗
นายบุญทิ้ง ปานศิลา เจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลวชิระ เสียชีวิตจากการถูกยิงขณะปฏิบัติ
หน้าที่อยู่บริเวณถนนราชปรารภ
๒๒๘
เด็กชายคุณากร ศรีสุวรรณ เสียชีวิตจากการถูกยิงขณะเดินอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์และ
เด็กชายสมาพันธ์ ศรีเทพ เสียชีวิตจากการถูกยิงขณะออกมาดูเหตุการณ์บริเวณถนนราชปรารภ
๒๒๙
คาให้การของทหาร ในการประชุม Hearing ครั้งที่ ๘ “กรณีความรุนแรงบริเวณดินแดง-รางน้า-ราช
ปรารภ” วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔
๒๓๐
ผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๓๒
๒) ตลอดช่วงเวลาปิดล้อมพื้นที่ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม มี
คนร้ายยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ จานวนมากบนถนนราชปรารภบริเวณประตูน้าถึงแยกมักกะสัน ส่วนใหญ่
ยิงในเวลากลางคืนขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารอยู่ในที่กาบัง ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
๓) เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติการในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าการยิงลูกระเบิดเอ็ม
๗๙ ดังกล่าวข้างต้น น่าจะยิงมาจากถนนราชปรารภหรืออาคารต่างๆ ด้านทิศตะวันออกของถนน
ดังกล่าวบริเวณประตูน้า ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมหรือเป็นพื้นที่อิทธิ พลของ นปช. ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ย่านประตูน้าได้ให้ข้อเท็จจริงว่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารพยายามเข้าไปควบคุมพื้นที่บนถนนราช
ปรารภ บริเวณหน้าโรงแรมอินทรา ตลอดไปถึงสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ในเวลากลางคืนจะมีกลุ่ม
“คนไม่ด”ี ซึ่งเป็นลูกน้องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ออกมาปฏิบัติการตามตรอกซอกซอยต่างๆ ของถนน
ราชปรารภ โดยเฉพาะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมอินทรา เพื่อก่อกวนเจ้าหน้าที่ โดยมีคนชุดดา “ถือ
ปืนยาว” คอยควบคุม ทั้งคนเหล่านั้นได้ทุบไฟตามซอยต่างๆ เพื่อพรางไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็น
๔) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งวาง
กาลังอยู่ที่ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์ พอร์ตลิ งค์ยิงเข้าใส่รถตู้ซึ่งวิ่งมาจากซอยแห่ งหนึ่งข้างโรงแรม
อินทรามุ่งหน้ามาทางที่ด่านทหารที่ อยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ งค์ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณให้หยุด
แต่ไม่ยอมหยุด๒๓๑ ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเสียชีวิต ๒ คน คือ นาย
พัน คากอง และเด็กชายคุณากร ศรีสุวรรณ ส่วนผู้ขับรถตู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ผลการชันสูตรศพนาย
พัน คากอง พบเศษกระสุนเป็นกระสุนปืนความเร็วสูงขนาด ๕.๕๖ มม.๒๓๒
๒.๓.๑๐.๓ ความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ – สามเหลี่ยมดินแดง
๑) เจ้าหน้าที่ทหารวางกาลังอยู่ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต
ลิงค์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ต่อมาในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณแอร์
พอร์ตลิงค์ ถูกกดดันโดยผู้ชุมนุมจากสองทิศทางทั้งจากประตูน้าและสามเหลี่ยมดินแดง ผู้ชุมนุมยึดรถ
น้าของเจ้าหน้าที่ทหารบนถนนราชปรารภใกล้แยกมักกะสัน และมีคนร้ายโจมตีเจ้าหน้าที่ด้วยลู ก
ระเบิดเอ็ม ๗๙ เป็นระยะๆ จึงมีการส่งเจ้าหน้าที่ทหารมาเสริมกาลังโดยเคลื่อนกาลังมาจากกองพัน
ทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ถนนวิภาวดีรังสิต ถึงสามเหลี่ยมดินแดง เแล้วเข้าไปในซอย
ทางด้านซ้ายของถนนราชปรารภ ทะลุออกมาบนถนนราชปรารภซอย ๒๐ บริเวณโรงแรม ออลซีซั่นส์
จากนั้นจึงเดินถอยหลังเพื่อไปวางกาลังบริเวณสถานีบริการน้ามัน เอสโซ่ บริเวณปากซอยรางน้าและ
วางกาลังควบคุมพื้นที่ต่อมาจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ราชปรารภ จนถึงสถานีบรืการน้ามัน
เอสโซ ปากซอยรางน้า และอยู่จนถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม โดยในการเคลื่อนกาลังดังกล่าว พบว่า
เจ้าหน้าที่ทหารมีอาวุธปืนลูกซองกระสุนยาง/กระสุนจริง และปลย. กระสุนจริง ระหว่างการเคลื่อน
ก าลั ง บนถนนราชปรารภมี ก ารเผชิ ญ หน้ า กั บ กลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม ในช่ ว งวั น ดั ง กล่ า วผู้ ชุ ม นุ ม อยู่ บ ริ เ วณ
สามเหลี่ ยมดินแดงบนถนนราชปรารภ ในซอยรางน้า และตามตรอกซอกซอยตลอดสองข้างถนน
ราชปรารภ
เจ้าหน้ าที่ทหารได้ติดป้ายเขตกระสุ นจริงที่แนวลวดหนามบนถนนราช
ปรารภบริเวณประตูน้าเมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.
๒๓๑

รายงานการสอบสวนชันสูตรพลิกศพที่ ๕๕/๒๕๕๓ ปากคาพยานที่ ๒ นายคมสันติ ทองมาก ผู้สื่อข่าว
สานักข่าวเนชั่น
๒๓๒
รายงานการตรวจพิสู จน์ กลุ่ม งานตรวจอาวุ ธปื นและเครื่อ งกระสุน กองพิสู จน์ หลั กฐานกลาง
สานักงานตารวจแห่งชาติ ในสานวนสอบสวนคดี นายพัน คากอง สานวนคดีชันสูตรพลิกศพที่ ๕๓/๒๕๕๓

๑๓๓
๒) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งรุมทา
ร้ายและยึดอาวุธจากเจ้าหน้ าที่ทหารที่พยายามมาเอารถน้าที่ถูกผู้ ชุมนุมยึดไว้ โดยขับรถมาทางแยก
สามเหลี่ยมดินแดง ผู้ชุมนุมได้ยึดอาวุธประจากายของเจ้าหน้าที่เป็นปืนเอ็ม ๑๖ จานวน ๒ กระบอก
พร้อมเครื่องกระสุน ๑๐๐ นัด อย่างไรก็ตามก็มีผู้ชุมนุมบางคนได้พยายามห้ามปรามและให้การช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บด้วย ต่อมาอาวุธที่ถูกผู้ชุมนุมยึดไปดังกล่าว ๑ กระบอก เจ้าหน้าที่ตารวจตรวจยึดได้
จากบริเวณภายในวัดปทุมวนารามในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม โดยซุกซ่อนอยู่บริเวณใต้ท้องรถหน้าศาลา
สินธุเสก๒๓๓
๓) ระหว่างการปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ทหารที่บริเวณถนนราชปรารภจาก
หน้าสถานีบริการน้ามัน เอสโซ่๒๓๔ ซอยรางน้ามาทางด้านสามเหลี่ยมดินแดง ผู้ชุมนุมตอบโต้ด้วยการ
ใช้สิ่ งเทียมอาวุธ เช่น หนังสติ๊ก ประทัดยักษ์ อาวุธประดิษฐ์เอง เช่น ระเบิดเพลิ ง ระเบิดท่อพีวีซี
ระเบิดปิงปอง ผู้ชุมนุมบางคนใช้อาวุธปืนพก และเจ้าหน้าที่ทหารได้ ใช้อาวุธ ปลย.กระสุนจริงยิงไป
ตามถนนราชปรารภในทิศทางสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งมีผู้ชุมนุมอยู่ จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุบนถนน
ราชปรารภโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศ พบรอย
กระสุนจานวนมากบนพื้นผิวคอนกรีตและโลหะ เช่น ตามประตูร้านค้ า เสาไฟฟ้า ป้ายอาคารสถานที่
สะพานลอย กาแพงคอนกรี ต ตู้ชุมสายโทรศัพท์ ส่ วนใหญ่มีทิศทางการยิงมาจากแยกซอยรางน้า
ทิศทางมุ่งสามเหลี่ยมดินแดง ซึ่งเป็นทิศทางการยิงมาจากจุดที่เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่ ๒๓๕ มี
ผู้ เสี ย ชีวิตและบาดเจ็ บ จ านวนมากบนถนนราชปรารภจากแยกซอยรางน้าถึงสามเหลี่ ยมดินแดง
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีรอยกระสุนบางรอยที่ยิงมาจากทิศทางตรงกันข้ามจากด้านสามเหลี่ยมดินแดง
ทิศทางมุ่งซอยรางน้ า พยานหลักฐานที่พบสอดคล้องกับผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุบนถนนราช
ปรารภโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ๒๓๖ ที่พบรอยกระสุนจานวนมากเชื่อ
ว่าเกิดจากกระสุนความเร็วสูงชนิด ๕.๕๖ มม. (.๒๒๓) โดยมีทิศทางการยิงจากซอยรางน้ามุ่งหน้า
สามเหลี่ยมดินแดง บางรอยมีทิศทางการยิงจากสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าซอยรางน้า และรอยกระสุน
บริเวณริมถนนราชวิถีบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงมีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภและ ๑ รอยมี
ทิศทางการยิงในทางตรงกันข้ามไปยังถนนราชปรารภ๒๓๗
๔) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ขณะเจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนกาลังขึ้นมาตามถนน
ราชปรารภ พบว่าเจ้าหน้าที่ได้ระดมยิงใส่แนวเครื่องกีดขวางทีเป็นกองยางรถยนต์ของผู้ชุมนุมซี่งอยู่
บริเวณหน้าสถานีบริการน้ามัน เชลล์ โดยยิงขึ้นไปตามถนนราชปรารภทิศทางมุ่งหน้าสามเหลี่ยมดิน
แดง ผู้สื่อข่าวไทยคนหนึ่งซึ่งบันทึกภาพวีดิโอเหตุการณ์ไว้ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารข่มขู่ไม่ให้ถ่ายภาพและ
ขู่จะยึดแผ่นบันทึกภาพ (memory card) เหตุการณ์ความรุนแรงในบริเวณและช่วงเวลาดังกล่าวมี
ผู้ เ สี ย ชี วิ ต คื อ นายชาญณรงค์ พลศรี ล า และมี ช่ า งภาพส านั ก ข่ า วเนชั่ น ถู ก ยิ ง ได้ รั บ บาดเจ็ บ
๒๓๓

ไฟล์ PowerPoint ชื่อราชปรารภประตูน้า จากเจ้าหน้าที่ทหาร
ปัจจุบันคือสถานีบริการน้ามัน คาลเท็กซ์
๒๓๕
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๒๓๖
กองพิสูจน์หลักฐานกลางไม่พบรอยกระสุนซึ่งมีทิศทางการยิงมาจากสามเหลี่ยมดินแดง เนื่องจากมิได้
ตรวจคลุมพื้นที่ แต่เป็นการตรวจตามพยานชี้
๒๓๗
รายงานการตรวจสถานที่เกิดเหต กลุ่มงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สานักตรวจสถานที่เกิดเหตุ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รายงานหมายเลขคดีที่ CSI-S-5210-041
๒๓๔

๑๓๔
รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๒.๓.๑๐.๔ (๔) สอดคล้องกับข้อมูลจากผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศที่อยู่ใน
เหตุการณ์และปากคาพยานในสานวนของพนักงานสอบสวน๒๓๘
๒.๓.๑๐.๔ ข้อค้น พบเกี่ยวกับบางกรณีก ารเสี ยชีวิต และบาดเจ็บ บริเวณถนนราช
ปรารภ – มักกะสัน – สามเหลี่ยมดินแดง
๑) พบการเสียชีวิตหลายกรณีบนถนนราชปรารภระหว่างสถานีบริการ
น้ามัน เอสโซ่ ซอยรางน้า ถึง บริเวณหน้าบริษัทวิริยะประกันภัย จากัด เช่น กรณีการเสียชีวิตของนาย
กิตติพันธ์ ขันทอง นายบุญทิ้ง ปานศิลา นายสมาพันธ์ ศรีเทพ นายอาพล ชื่นสี นายชาญณรงค์ พลศรี
ลา และนายอุทัย อรอินทร์โดยจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุบริเวณที่ผู้เสียชีวิตถูกยิง โดยสถาบันนิติ
วิทยาศาสต์และผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศพบร่องรอย
กระสุนซึ่งเชื่อว่าเกิดจากกระสุนความเร็วสูงขนาด ๕.๕๖ มม. มีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภ
ด้านซอยรางน้ามุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดง ซึ่งขณะเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ทหารวางกาลังปฏิบัติการและ
ควบคุมพื้นที่อยู่บนถนนราชปรารภบริเวณหน้าสถานีบริการน้ามัน เอสโซ่ ปากซอยรางน้าลงไปจนถึง
แยกมักกะสันช่วงระหว่างซอย ๑๒ ถึง ๑๔

๒๓๘

รายงานการสอบสวนคดีที่ ช.๖๕/๒๕๕๓, สานักงานตารวจแห่งชาติ

๑๓๕

ภาพที่ ๑๑ แผนที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แสดงบริเวณเกิดเหตุกรณีนายบุญทิ้ง ปานศิลา ถูกยิงเสียชีวิตในตาแหน่งที่ ๑ ตามข้อ ๒.๓.๑๐.๔
(๑) โดยตาแหน่งที่ ๒ ถึง ๖ ระบุจุดที่พบรอยกระสุนมีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภจาก
แยกถนนรางน้ามุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดง๒๓๙
๒๓๙

แผนที่ประกอบรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่ CSI-S-5309-129 กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
สานักตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๑๓๖

ภาพที่ ๑๒ แผนที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แสดงบริเวณที่
นายสมาพันธ์ ศรีเทพ ถูกยิงเสียชีวิตในตาแหน่งที่ ๕ ตามข้อ ๒.๓.๑๐.๔ (๑) และตาแหน่งที่ ๖
และ ๗ พบรอยกระสุนมีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภจากแยกถนนรางน้ามุ่งหน้า
สามเหลี่ยมดินแดง๒๔๐

๒๔๐

แผนที่ประกอบรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่ CSI-S-5309-130 กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
สานักตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๑๓๗
๒) กรณีการเสียชีวิตของนายธันวา วงศ์ศิริ ซึ่งถูกยิงบริเวณทางเท้าหน้า
ร้านไทยสปา ด้านถนนรางน้า ตรงข้ามสถานีบริการน้ามัน เอสโซ่ จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดย
สถาบันนิติวิทยาศาสต์และผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศ
พบรอยกระสุ น จานวนมากบริ เวณที่เกิดเหตุ โดยพบบนประตูเหล็กม้วนของร้านและบนตู้ชุมสาย
โทรศัพท์หัวมุมถนนรางน้าด้านหน้าร้าน โดยมีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภเข้าไปในถนนราง
น้า ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ทหารวางกาลังอยู่บนถนนราชปรารภบริเวณหน้าสถานีบริการน้ามัน เอสโซ่
ปากซอยรางน้าลงไปทางด้านแยกมักกะสันช่วงระหว่างซอย ๑๒ ถึง ๑๔

๑๓๘

ภาพที่ ๑๓ แผนที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แสดงบริเวณที่นายธันวา
วงศิริ ถูกยิงเสียชีวิตในตาแหน่งที่ ๕ ตามข้อ ๒.๑๐.๒.๒ และตาแหน่งที่ ๖ และ ๗ พบรอยกระสุน
มีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภจากแยกถนนรางน้ามุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดง๒๔๑

แผนที่ประกอบรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ CSI-S-๕๓๐๙-๑๒๘ กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
สานักตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๒๔๑

๑๓๙

ภาพที่ ๑๔ ภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แสดงจุดที่พนักงานสอบสวน
แจ้งว่าพบศพนายธันวา วงศิริ ตามข้อ ๒.๓.๑.๔ (๒) สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์
พนักงานร้านไทยสปา ซี่งระบุว่าจุดดังกล่าวมีผู้ถูกยิงเสียชีวิต ๑ คน และในตาแหน่งหมายเลข ๑
และจุดที่ ๒ ถึง ๔ คือ บานประตูที่พบรอยกระสุน
มีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภเข้าไปในถนนรางน้า๒๔๒

ภาพที่ ๑๕ ภาพจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและ
กระสุนปืนจากต่างประเทศ แสดงจุดที่เกิดเหตุและวิถีกระสุนสอดคล้องกับผลการตรวจสอบของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตามภาพที่ ๑๔ (ลูกศรแสดงทิศทางจากที่กระสุนถูกยิงมา)๒๔๓
๒๔๒

ภาพประกอบรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ CSI-S-5309-128 กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สานัก
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๒๔๓
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๑๔๐
๓) กรณีการเสียชีวิตของนางสาวสัญธนา สรรพศรี เสียชีวิตจากกระสุน
ความเร็วสูง และนายมนูญ ท่าลาด เสียชีวิตจากกระสุนปืนลูกโดด เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม เวลา
ประมาณ ๒๐.๐๐ น. ถูกยิงขณะกาลังขับรถจักรยานยนต์ลงจากทางยกระดับจตุรทิศ 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 ช่างภาพสานักงาน
เนชั่น ได้รั บ บาดเจ็ บ ที่หั ว เข่าข้างขวาจากกระสุ นปืนความเร็ว สู ง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม เวลา
ประมาณ ๑๕.๐๐ น. โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนายไชยวัฒน์และสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งรายงานข่าวอยู่
๒๔๔

แผนที่และภาพประกอบรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่ CSI-S-5309-131 กลุ่มตรวจสอบสถานที่
เกิดเหตุ สานักตรวจสอบสถานทีเกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๑๔๑
บริเวณทางเท้าฝั่ งตรงข้ามของสถานีบ ริการน้ามัน เชลล์ห ลังแนวกองยางที่ผู้ ชุมนุมนามาใช้เป็นที่
กาบัง๒๔๕ นายชัยวัฒน์ ให้ข้อเท็จจริงว่าทหารเป็นผู้ยิง โดยก่อนหน้าที่ตนจะถูกยิง ได้ยินเสียงปืนจาก
ทหารเป็นชุดมาที่แนวกองยางหน้าสถานบริหารน้ามันเชลล์ ป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่นายชาญณรงค์
พลศรีลา ถูกยิง๒๔๖ ซึ่งขณะเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ทหารวางกาลังอยู่บนถนนราชปรารภบริเวณหน้า
สถานีบริการน้ามัน เอสโซ่ ปากซอยรางน้าลงไปทางด้านแยกมักกะสันช่วงระหว่างซอย ๑๒ ถึง ๑๔
๒.๓.๑๐.๕ ปฏิบัติการของคนชุดดา
๑) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ ถึง ๒๒.๐๐ น. มีคนร้าย
ยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ จานวนมาก และอาร์พีจี ใส่แนววางกาลังของเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณถนนราช
ปรารภหน้าโรงแรมอิ นทราถึงสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ งค์ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้อ ๒.๓.๑๐.๒ (๑)
เวลาประมาณ ๒๓.๑๕ น. มีการยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ บริเวณสามเหลี่ยมดินแแดง ๑ นัด โดยตลอด
ช่วงเวลาปิดล้อมพื้นที่ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม มีการยิงเอ็ม ๗๙ จานวนมาก ส่วนใหญ่บน
ถนนราชปรารภบริเวณประตูน้าถึงแยกมักกะสัน
๒) ช่วงเวลาของการปิดล้อมพื้นที่ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๑๘ พฤษภาคม
เชื่อว่ามีการปฏิบัติการของคนชุดดาโดยใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่แนววางกาลังของเจ้าหน้าที่ทหาร
โดยจากคาบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ทหารในเหตุการณ์ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
โดยผู้ เ ชี่ย วชาญอิส ระนิ ติวิ ท ยาศาสตร์ ด้ านอาวุ ธ และกระสุ น ปืน จากต่ างประเทศและสถาบัน นิ ติ
วิทยาศาสตร์พบรอยกระสุน ๒ รอยบนสะพานลอยคนข้ามบนถนนราชปรารภ ใกล้สถานีบริการน้ามัน
เชลล์ เป็นการยิงมาจากทิศทางสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งเป็นพื้นที่ซี่งมีผู้ชุมนุมอยู่
๒.๓.๑๐.๖ ข้อสังเกต
๑) มี ผู้ ข นวั ต ถุ อุ ป กรณ์ จ านวนมาก เช่ น ยางรถยนต์ สิ่ ง ที่ ใ ช้ ส าหรั บ
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 และเจ้ า หน้ า ที่ ท หารได้ เ ข้ า ตรวจสอบอาคารเมื่ อ วั น ที่ ๑๗ พฤษภาคม แต่ ไ ม่ พ บสิ่ ง
ผิดปกติ๒๔๘

๒๔๕

สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจาก ไทยพีบีเอส ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕
๒๔๗
รายงานผลการดาเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุ สานักตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติวิ ทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม หน้า ๕
๒๔๘
เจ้าหน้าที่ทหารที่เข้าตรวจสอบคือ พันโทสมพงษ์ ใจจา ผบ.ป.พัน ๑ และเจ้าหน้าที่ทหารจากจังหวัด
ลพบุรีข้อมูลจากสานวน DSI คดีนายเหิน อ่อนสา และนายธนากร ปิยะผลดิเรก
๒๔๖

๑๔๒

ภาพที่ ๑๗ ภาพจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แสดงบริเวณด้านซ้ายของอาคาร โดยถ่ายจากระเบียงห้องที่เกิดเหตุตามข้อ ๑๒.๖.๒๒๔๙
๓) จากปากคาของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า วันที่ ๑๕ พฤษภาคม มีการ
ยิงด้วยอาวุธปืนลงมาจากอาคารชีวาทัยใส่ผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ตารวจ และหน่วยกู้ชีพที่อยู่บนถนนราช
ปรารภด้านสามเหลี่ยมดินแดง เจ้าหน้าที่รั กษาความปลอดภัยของโรงแรมเซ็ นจูรี่พาร์คให้ปากคาต่อ
พนักงานสอบสวนปรากฏในสานวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษว่า “เห็นชาย ๔ คนแต่งกายคล้ายทหาร
ถืออาวุธ ปื น ยาวขึ้น ไปบนอาคารชีว าทัย ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐
น.๒๕๐” สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ชุมนุมและประชาชนที่อยู่ในที่เกิดเหตุว่ามีกลุ่มติด
อาวุธอยู่บ นอาคารชีวาทัย นอกจากนี้ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม มีผู้ชุมนุมพยายามเข้าไปเผาอาคาร
ดังกล่าวแต่ไม่สาเร็จเพราะไม่วัตถุติดไฟเนื่องจากอาคารอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ในวันเดียวกัน ศอฉ.
แถลงว่ามีคนชุดดาบนอาคารชีวาทัย ต่อสู้ กับเจ้าหน้าที่ทหาร ต่อมาในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม หลั ง
เหตุการณ์สงบ เจ้าหน้าที่ทหารขึ้นไปตรวจอาคารชีวาทัย พบระเบิดแสวงเครื่องและระเบิดปิงปอง
และตรวจอาคารโรงแรมเซ็นจูรี่พาร์คพบปลอกกระสุนปืน๒๕๑ อย่างไรก็ตามไม่สามารถตรวจสอบได้แน่
ชัดว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธบนอาคารดังกล่าวเป็นฝ่ายใด
๒.๓.๑๑ เหตุการณ์ความรุนแรงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓.๑๑.๑ ก่อนเหตุการณ์การ “กระชับพื้นที่” ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ในช่วงเย็น
ของวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว.สรรหา ได้นา ส.ว. กลุ่มหนึ่งเข้ามาปรึกษากับ
แกนนา นปช. ที่สี่แยกราชประสงค์เพื่อหาทางยุติความรุนแรง แต่การเจรจาไม่ได้ข้อยุติ โดยรัฐบาล
๒๔๙

ภาพประกอบรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหุต CSI-S-5309-132 กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
สานักตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๒๕๐
ปากคานายสมชาย อินทนิน หัวหน้ารักษาความปลอดภัยภายนอกอาคารของโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
สานวนสอบสอบคดีพิเศษที่ ๓๐๖/๒๕๕๓ คดีนายเหิน อ่อนสา
๒๕๑
การประชุมคณะทางานที่ ๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔

๑๔๓
ยืนยันว่าจะเจรจาต่อเมื่อแกนนาและผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมก่อน และให้แกนนาส่งผู้ชุมนุมกลับบ้านให้
เรียบร้อยแล้วเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ขณะที่แกนนา นปช. ชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีไม่เปิดการ
เจรจาอีก
๒.๓.๑๑.๒ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กลุ่มผู้ชุมนุม นปช.ยังคงชุมนุมในพื้นที่บริเวณ
สี่แยกราชประสงค์และบริเวณใกล้เคียง และบริเวณรอบนอกพื้นที่การชุมนุมในจุดที่เจ้าหน้าที่ทหารตั้ง
ด่านปิ ดล้อมพื้น ที่อยู่ โดยยั งคงปิ ดกั้น เส้ นทางห้ ามบุคคลเข้าไปบริเวณพื้นที่แยกราชประสงค์ โ ดย
เด็ดขาด แต่สามารถให้ผู้ร่วมชุมนุมออกจากพื้นที่ชุมนุมได้ เจ้าหน้าที่เริ่มปรับกาลังเตรียมพร้อมใน
เวลา ๐๓.๐๐ น. เพื่อดาเนินการตามมาตรการกระชับวงล้อมเพื่อสลายการชุมนุม โดยเริ่ มปฏิบัติการ
ตั้งแต่เวลา ๖.๐๐ น.ของเช้าวันที่ ๑๙ พฤษภาคมดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ตารวจเริ่มปิดการจราจรบน
ถนนพระรามที่ ๔ ถนนวิทยุ ถนนอังรีดูนังต์ และเจ้าหน้าที่ทหารเริ่มเข้าควบคุมพื้นที่สวนลุมพินีและ
พื้นที่โดยรอบ โดยเคลื่อนกาลังจากแยกสะพานไทย-เบลเยี่ยมไปตามแนวถนนวิทยุ จากหน้า อาคาร
อื้อจือเหลียงเข้าไปในสวนลุมฯ และจากแยกศาลาแดงเข้าทาลายแนวกั้นของผู้ชุมนุมบริเวณลานพระ
บรมราชานุส าวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โดยเคลื่อนกาลังไปบนถนนราชดาริ ถึงแยกราชดาริเวลาประมาณ
๑๑.๐๐ น. จนกระทั่งแกนนานปช. ประกาศยุติการชุมนุมเมื่อเวลา ๑๓.๒๐ น. ศอฉ. จึงมีคาสั่งให้
เจ้ า หน้ าที่ ทหารทุ กหน่ ว ยหยุ ดการปฏิ บัติ และเตรีย มพร้อมเพื่ ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ชุม นุม ที่
ต้องการไปยังสนามกีฬาแห่งชาติเพื่อเดินทางกลับภูมิลาเนา
๒.๓.๑๑.๓ เหตุการณ์ความรุนแรงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด
๑๕ คน ซึ่งเสียชีวิตบริเวณสวนลุมพินี -ถนนราชดาริ ๖ คนและเสียชีวิตบริเวณถนนราชปรารภและ
สามเหลี่ยมดินแดง ๓ คน เสียชีวิตในเหตุการณ์วัดปทุมวนาราม ๖ คน นอกจากนี้ยังมีการเผาอาคาร
สถานที่อีกหลายแห่งในบริเวณข้างต้น รวมถึงบริเวณถนนพระรามที่ ๔-บ่อนไก่
๒.๓.๑๑.๔ เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณสวนลุมพินีและถนนราชดาริ
๑) เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณสวนลุมพินีและถนนราชดาริในวันที่ ๑๙
พฤษภาคม มีผู้เสียชีวิตระหว่างการกระชับพื้นที่บนถนนราชดาริในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ทั้งหมด ๖
ราย ในจานวนนี้มีเจ้าหน้าที่ทหาร ๑ ราย และช่างภาพชาวอิตาลี ๑ ราย
๒) ในการสลายการชุมนุม โดยปฏิบัติการซึ่ง ศอฉ. เรียกว่า “การกระชับ
พื้นที่” และอธิบายว่าเป็นการดาเนินการตามมาตรการปิดล้อมสกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุม สลายการชุมนุม
บางส่ ว น โดยการกระชั บ พื้ น ที่ ก ารชุ ม นุ ม เพื่ อ ขอคื น พื้ น ที่ ส วนลุ ม พิ นี แ ละพื้ น ที่ ต่ อ เนื่ อ ง โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อผลั กดันให้ ผู้ ชุมนุ มออกจากพื้นที่และยุติการชุมนุม ๒๕๒ เพื่อไปขึ้นรถที่ทาง ศอฉ.
เตรียมไว้ที่สนามกีฬาแห่งชาติ กลับภูมิลาเนา เจ้าหน้าที่ทหารเริ่มปฏิบัติการในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. ยังคงชุมนุมในพื้นที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ โดยบริเวณรอบ
นอกพื้นที่การชุมนุมเจ้าหน้าที่ทหารตั้งด่านปิดล้อม ปิดกั้นเส้นทางห้ามบุคคลเข้าไปในบริเวณพื้น ที่
แยกราชประสงค์โดยเด็ดขาด แต่สามารถให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ได้ เจ้าหน้าที่ทหารเริ่มปรับกาลัง
เตรียมพร้อมในเวลา ๐๓.๐๐ น. เพื่อดาเนินการตามมาตรการกระชับวงล้อมเพื่อสลายการชุมนุม เวลา
๖.๐๐ น.๒๕๓ เจ้าหน้าที่ทหารเริ่มเข้าควบคุมพื้นที่สวนลุมพินีและพื้นที่โดยรอบ โดยเคลื่อนกาลังจาก
๒๕๒

การเข้าให้ข้อมูลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต่อ คอป. เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ และการเข้าให้
ของมูลของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ต่อคอป. เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
๒๕๓
เอกสาร ศอฉ. การรักษาความสงบเรียบร้อยจากสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล หน้า ๓๕ และ ๔๕

๑๔๔
หน้าอาคารอื้อจือเหลียงบนถนนพระราม ๔ เข้าไปในสวนลุมพินีทางประตู ๓ หลังจากนั้นประมาณ
๐๗.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ทหารอีกหน่วยเคลื่อนกาลังจากถนนวิทยุเข้าสู่ถนนสารสิน และอีกหน่วยเคลื่อน
กาลังจากแยกศาลาแดงเข้าทาลายแนวสิ่งกีดขวางที่ทาจากยางรถยนต์ของผู้ชุม นุมบริเวณแยกศาลา
แดง แล้วเคลื่อนกาลังไปบนถนนราชดาริ ถึงแยกราชดาริตัดถนนสารสินเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.
จนกระทั่งหลังจากที่เแกนนา นปช. ประกาศยุติการชุมนุมแล้ว ศอฉ. จึงมีคาสั่งให้หยุดการปฏิบัติเมื่อ
เวลา ๑๓.๒๐ น.๒๕๔ ซึ่งในการปฏิบัติการดังกล่าวได้มีการวางกาลังบนรางรถไฟฟ้า บีทีเอส ด้านลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ บนสะพานไทย – ญี่ปุ่น และสะพานไทย – เบลเยี่ยมด้วย
๓) พบว่าผู้ชุมนุมได้วางระเบิดแสวงเครื่องไว้ตามแนวกีดขวางต่างๆ ของ
ผู้ชุมนุม โดยการปฏิบัติการตามข้อ ๒.๓.๑๑ .๔ (๒) เจ้าหน้าที่ทหารใช้รถยนต์สายพานลาเลียงหุ้ ม
เกราะ ปืนลูกซองและ ปลย. กระสุนจริงในการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนกาลังขึ้น
ไปตามถนนราชดาริ มุ่งหน้าแยกถนนสารสิน ซึ่งมีเต็นท์ของผู้ชุมนุมและสิ่งกีดขวางต่างๆ ทั้งบนทาง
เท้าและผิวจราจร มีบังเกอร์ยางรถยนต์ของผู้ชุมนุมลุกไหม้อยู่บริเวณหน้า อาคาร สก. โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ มีการต่อต้านจากกลุ่มผู้ชุมนุมโดยใช้สิ่งเทียมอาวุธ และมีการปะทะกับคนชุดดาซึ่งใช้
อาวุธ ปลย. และยิงลูกระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหาร ที่เคลื่อนกาลังไป มีผู้พบเห็นคนชุดดาอยู่ริมถนน
ใกล้แทงค์น้าหน้าอาคารสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่ทหารตอบโต้ ด้วยการยิงปืนลูกซองและ ปลย.กระ
สุนจริงไปตามถนนราชดาริในทิศทางสี่แยกราชประสงค์ซึ่งมีผู้ชุมนุมและชายชุดดาอยู่ จากการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุพบรอยกระสุนจานวนมากบนตอม่อรางรถไฟฟ้า บีทีเอส และสองข้างทาง โดยมีทิศ
ทางการยิงตอบโต้กัน ร่องรอยกระสุนส่วนใหญ่มีทิศทางการยิงไปทางสี่แยกราชประสงค์ เหตุการณ์ใน
เช้าวันดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนจากกระสุนปืนความเร็วสูง ผู้ชุมนุม ๔ คน เสียชีวิต ช่างภาพ
ชาวอิตาลีเสียชิวต ๑ คน ในการโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารโดยชุดดาด้วยลูกระเบิด เอ็ม ๗๙ ทาให้ผู้สื่อข่าว
ชาวต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ และทาให้เจ้าหน้าที่ทหารหนึ่งคนเสียชีวิต รวมแล้ว
ในเหตุการณ์ในบริเวณและวันดังกล่าว มีผู้เสียชีวิต ๖ คน
๔) กรณี ผู้ ชุ ม นุ ม ที่ ถู ก ยิ ง เสี ย ชี วิ ต จ านวน ๔ คน เหตุ เ กิ ด ในช่ ว งเวลา
ประมาณ ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐ น. คือ นายถวิล คามูล ซึ่งถูกยิงบริเวณป้ายรถแท็ กซี่อัจฉริยะฝั่งสวน
ลุมพินีซึ่งอยู่ตรงข้ามอาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีภาพผู้ชุมนุมที่เข้าไปช่วยเหลือพยายาม
ใช้โต๊ะป้องกันกระสุนโดยหันด้านกาบังไปทางสวนลุมพินีในลักษณะท่าทางที่ทาให้เข้าใจได้ว่าเพื่อกาบัง
กระสุนที่ยิงมาจากสวนลุมพินี ๑๒๕๕ นายนรินทร์ ศรีชมภู ถูกยิงขณะอยู่หน้าอาคารคอนโดมิเนียมบ้าน
ราชดาริ ใกล้แยกราชดาริ-ถนนสารสิน จากภาพคลิปวีดิโอประกอบกับร่องรอยกระสุนที่ปรากฏบริเวณ
สถานที่เกิดเหตุมีทิศทางการยิงมาจากศาลาแดง และมีผู้เสียชีวิตอีกสองราย คือ นายธนโชติ ชุ่มเย็น
ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณแยกราชดาริตัดถนนสารสิน ด้านหลังสวนลุมพินี และผู้เสียชีวิตอีกรายเป็นชายไม่
ทราบชื่อซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าถูกยิงเสียชีวิตเวลาและตรงจุดใด แต่พบศพบนถนนราชดาริ
บริเวณหน้าอาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีผู้ชุมนุมบาดเจ็บจานวนหนึ่งจากการกระสุนปืน
ความเร็ ว สู ง อย่ างไรก็ ตาม แม้จ ะปรากฏร่องรอยกระสุ นที่มีทิศทางการยิงมาจากด้านสี่ แยกราช
ประสงค์ แต่ไม่พบว่ามีผู้ เสี ย ชีวิตหรื อบาดเจ็ บจากการยิงดังกล่ าว และไม่พบว่ ามีเจ้าหน้าที่ทหาร
๒๕๔

โดยเมื่อ นปช. ประกาศยุติการชุมนุม ศอฉ. ได้มีคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยซึ่งปฏิบัติการขอคืนพื้นที่
บริเวณสวนลุมพินี “หยุดการปฏิบัติและปรับกาลังเพื่อรักษาพื้นที่แนวปัจจุบัน” ปรากฏตามคาสั่ง ศอฉ. ๑๔๐๗.๔๕/
๗๒๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒๕๕
ปรากฏตามภาพวีดิโอและภาพถ่ายขณะที่ผู้ชุมนุมพยายามเข้าไปช่วยนายถวิล คามูล

๑๔๕
บาดเจ็บจากกระสุนปืน ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทหารกาลังเคลื่อนกาลังไปบน
ถนนราชดาริจากแยกศาลาแดงมุ่งหน้าไปยังแยกราชดาริ-สารสิน อีกส่วนหนึ่งยังคงปฏิบัติการอยู่ใน
สวนลุมพินี โดยหน่วยทหารที่ปฏิบัติการในสวนลุมพินีให้ข้อเท็จจริงว่าขณะเข้าควบคุมพื้นที่ในสวน
ลุมพินีไม่มีการปะทะกับผู้ใด อย่างไรก็ตาม ศอฉ. ชี้แจงว่า “เมื่อเวลา ๑๐.๕๐ น. ฉก.ม.๓ ภายในสวน
ลุมพินีได้ปะทะกับกองกาลังติดอาวุธนานประมาณ ๓๐ นาที๒๕๖”
๕) ช่วงเวลาประมาณ ๑๐.๕๘ น. ช่างภาพชาวอิตาลี นายฟาบิโอ โปเลงกี
ถูกยิงเสียชีวิตขณะเดินบนถนนราชดาริจากด้านแยกศาลาแดงผ่านแยกราชดาริ -สารสินมุ่งหน้าไปทาง
แยกราชประสงค์พร้อมกับผู้สื่อข่าวอื่นๆ อีก ๒-๓ คน ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ทหารกาลังปฏิบัติ การอยู่บน
ถนนราชดาริใกล้อาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยนายฟาบิโอถูกยิงบนถนนราชดาริชิดเกาะ
กลางของช่ อ งทางจราจรที่ มุ่ ง หน้ า แยกราชประสงค์ ด้ า นหน้ า อาคารราชกรี ฑ าสโมสร และใน
ขณะเดียวกันมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศอีก ๒ คน ที่เดินไปพร้อมกับนายฟาบิโอถูกยิงได้รับบาดเจ็บด้ วย
เช่น กัน ๒๕๗ โดยนายฟาบิ โ อถูกยิ งเข้าที่ห ลั งด้านขวา วิถีกระสุ นจากหลั งไปหน้า ขวาไปซ้าย มีทิศ
ทางการยิงมาจากแยกศาลาแดงซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่ หลังจากที่นายฟาบิโอถูกยิงล้มลง
ชายคนหนึ่งสวมหมวกนิรภัยสีดาและมีผ้าปิดปาก แต่งกายคล้ายนักข่าว ได้เข้ามาหยิบกล้ องถ่ายรูป
ของนายฟาบิโ อไปในทันที ซึ่งในช่วงเวลาที่นายฟาบิโอถูกยิงล้ มลงยังมีกลุ่มผู้สื่อข่าวกลุ่มใหญ่เดิน
ตามมาด้านหลัง และมีเจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนมาพร้อมกับผู้สื่อข่าวกลุ่มดังกล่าว หลังจากเหตุการณ์นี้มี
การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่และคนชุดดาเมื่อเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. จากการจาลองแนววิถี
กระสุนปืนบริเวณจุดที่เกิดเหตุ บนถนนราชดาริฝั่งขาเข้าแยกราชประสงค์โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่นายฟาบิโอ โปเลงกี ถูกลูกกระสุนปืนยิงโดยมีทิศทางมาจากบริเวณระหว่าง
แยกศาลาแดงถึงแยกราชดาริไปทางแยกราชประสงค์
๖) จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุบนถนนราชดาริโดยสถาบันนิติวิทยาศาสต์
พบรอยกระสุนปืนบริเวณริมถนนราชดาริฝั่งขาเข้า (ไปแยกราชประสงค์) และฝั่งขาออก (ไปแยกศาลาแดง)
บริเวณหน้าศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และทางเข้าสมาคมราชกรีฑาสโมสร (ประตู ๗) ไปจนถึงสวน
ลุมพินีและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีทิศทางการยิงมาจากระหว่างแยกศาลาแดงไปทางแยกราชดาริและ
ไปแยกราชประสงค์๒๕๘ และพบรอยกระสุนบนเสาตอม่อรถไฟฟ้าบีทีเอส บริเวณเกาะกลางถนน ใกล้แยกราช
ดาริ-สารสิน โดยมีทิศทางการยิงมาจากแยกราชประสงค์แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นลูกกระสุนปืนชนิด
ใด๒๕๙ประกอบกับภาพวีดิโอพบว่าเจ้าหน้าที่ทหารบนถนนราชดาริใช้ ปลย.ยิงไปในทิศทางแยกราชประสงค์
ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศ
จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุบนถนนราชดาริพบรอยกระสุนที่มีทิศทางการยิงมาจากด้านแยกศาลาแดงมุ่ง

๒๕๖

เอกสาร ศอฉ. การรักษาความสงบเรียบร้อยจากสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล หน้า ๔๕
๒๕๗
นักข่าวชาวอเมริกัน ซื่อนาย Bradley Cox และนักข่าวชาวเนเธอร์แลนด์ ชื่อ นาย Michel Mass
๒๕๘
บันทึกข้อความที่ ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผลการดาเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานจากเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่และกระชับพื้นที่ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๓ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, หน้า ๖
๒๕๙
รายงานเลขที่ ๒๘๐/๒๕๕๔ กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สานักตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์

๑๔๖
หน้าแยกราชประสงค์จานวนมากกว่าและรอยกระสุนบางรอยมีทิศทางการยิงมาจากด้านแยกราชประสงค์ไป
ทางศาลาแดง๒๖๐

ภาพที่ ๑๘ ภาพโดยสังเขปจาก Google Earth ระบุจดุ สีขาวคือบริเวณทีน่ ายฟาบิโอ โปเลงกี ถูกยิงเสียชีวิต
จุดสีเขียวคือบริเวณที่ สอ.อนุสิทธิ์ จันทร์แสนตอ ถูกระเบิดเอ็ม ๗๙ เสียชีวิต (เพิ่มจุดโดยผู้เขียน) จุดสี
น้าเงินแสดงบริเวณที่พบรอยกระสุนมีทิศทางการยิงจากด้านแยกราชประสงค์มุ่งหน้าแยกศาลาแดง และ
จุดสีแดงคือบริเวณที่พบรอยกระสุนมีทิศทางการยิงจากด้านแยกศาลาแดงมุ่งหน้าแยกราชประสงค์
(ภาพโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิตวิ ิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศ๒๖๑ จานวนจุด
สะท้อนสัดส่วนเปรียบเทียบปริมาณรอยกระสุนแต่มิได้หมายถึงจานวนรอยกระสุนที่พบ)

๗) เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. หลังจากที่แกนนา นปช. ประกาศยุติการ
ชุมนุม คนชุดดายิง ปลย.และลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ หลายลูกเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งกาลั งเคลื่อนมาจาก
ศาลาแดงและหยุดอยู่ที่ริ มสวนลุ มพินีตรงแยกราชดาริ -สารสินเพื่อเข้าไปตรวจค้นอาคารบางกอก
เคเบิล เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต ๑ ราย คือ สอ.อนุสิทธิ์ จันทร์แสนตอ และบาดเจ็บสาหัสอีก
หลายราย และนักข่าวต่างประเทศชาวแคนาดาได้รับบาดเจ็บสาหัส ๑ ราย โดยมีทิศทางการยิงมาจาก
ถนนราชดาริ เลยแยกราชดาริ -ถนนสารสิ นไปทางสี่ แยกราชประสงค์ ๒๖๒ ซี่งเป็นพื้นที่ของผู้ชุมนุม
สาหรับผลการตรวจค้นอาคารบางกอกเคเบิลนั้น เจ้าหน้าที่ไม่พบว่ามีสิ่งผิดกฎหมาย
๘) มีรายงานว่าเวลาประมาณ ๑๐.๕๐ น. เชื่อว่ามีคนชุดดายิงปืน
สงครามเข้าใส่เจ้ าหน้ าที่ทหารซึ่งปฏิบั ติการอยู่ในสวนลุมพินีและเจ้าหน้าที่ทหารได้ปะทะกับกอง

๒๖๐

รายงานเลขที่ ๒๘๐/๒๕๕๔ กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สานักตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ หน้า ๕
๒๖๑
Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS
EXAMINATION FOR THE TRCT, June 21st 2012,page 40
๒๖๒
เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ เข้าให้ข้อมูลกับ คอป. เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๔๗
กาลั ง คนชุ ด ด าในสวนลุ ม พิ นี เ ป็ น เวลานานประมาณ ๓๐ นาที ๒๖๓ และปรากฏภาพวี ดิ โ อบั น ทึ ก
เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ทหารบนถนนราชดาริเล็ง ปลย. เข้าไปในสวนลุมพินีในลักษณะเตรียมพร้อมที่จะ
ยิง ก่อนจะมีเจ้าหน้าที่ทหารคนอื่นพูดว่าเป็นเจ้าหน้าทีท่ หารด้วยกันที่อยู่ในสวนลุมพินี จึงมีการตะโกน
บอกเจ้าหน้าที่ทหารในสวนลุมพินีให้หยุดยิง ๒๖๔ นอกจากนี้ยังปรากฏภาพคนชุดดาใช้ปืนเอ็ม ๑๖ ยิง
เข้าไปในสวนลุมพินี โดยเชื่อว่าเป็นภาพจากเหตุการณ์วันที่ ๑๙ พฤษภาคม๒๖๕
๒.๓.๑๑.๕ เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ – สามเหลี่ยมดินแดง
ส าหรั บ เหตุการณ์ บริ เวณถนนราชปรารภและแยกสามเหลี่ ยมดิน แดง
เจ้าหน้าที่ทหารยังคงตรึงกาลังอยู่ในแนวที่ตั้ง 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. โดยพยานในที่เกิดเหตุตามสานวนสอบสวนของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่า ก่อนเกิดเหตุพบกลุ่มคนใส่เสื้อสีดาประมาณไม่ถึง ๑๐ คน วิ่งหลบอยู่
ตามตอม่อรางรถไฟฟ้า บีทีเอส และต้นไม้บริเวณฝั่ งตรงข้ามซอยพหลโยธิน ๒/๑ ไม่พบว่ามีกลุ่ ม
เจ้าหน้าที่ทหารหรือตารวจอยู่บริเวณดังกล่าว แต่ทราบว่ามีก ารตั้งด่านทหารอยู่บริเวณสนามเป้า ติด
กับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ห่างจากซอยพลโยธิน ๒/๑ ประมาณ ๕๐๐ เมตร และมีผู้พบเห็น
เจ้ า หน้ า ที่ ท หารวางก าลั ง อยู่ ที่ บ นสถานี ร ถไฟฟ้ า บี ที เ อส อนุ ส าวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ ใ นวั น ที่ ๑๘
พฤษภาคม๒๖๖
๒.๓.๑๑.๖ เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่
บริ เวณถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ วันที่ ๑๙ พฤภคม เวลาประมาณ
๑๒.๔๕ น. มีเจ้าหน้าที่ทหารนายหนึ่งถูกยิงด้วยกระสุนความเร็วสูง๒๖๗ ขณะขึ้นไปตรวจการบนอาคาร
โครงการบลิสส์โฮเทล ออน เดอะพาร์ค พระราม ๔ ชั้น ๒๗ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง๒๖๘ บริเวณตรง
ข้ามสนามมวยลุมพินี มีทิศทางยิงมาจากพื้นที่นอกแนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ไปทางด้านจุดขึ้นลงทาง
ด่วนพระราม ๔ ฝั่งใต้๒๖๙ นอกจากนี้ในเช้ามืดของวันที่ ๑๙ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ทหารได้ขึ้นไปตรวจ
๒๖๓

เอกสาร ศอฉ. การรักษาความสงบเรียบร้อยจากสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
หน้า ๔๕ แต่จากการสัมภาษณ์ทหารที่ปฏิบัติการในสวนลุมบอกว่ าไม่มีการปะทะ อย่างไรก็ตามเชื่อว่ามีการยิง
ออกมาจากในสวนลุมพินีในช่วงเวลาดังกล่าว และยังปรากฏภาพคนชุดดาใช้อาวุธปืนเล็กยาวยิงเข้าไปในสวนลุมพินี
โดยจากคาบอกเล่าของผู้สื่อข่าวชาวชาติประเทศที่อยู่ในเหตุการณ์ เชื่อได้ว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทหารเข้า
ควบคุมพืน้ ที่สวนลุมพินี
๒๖๔
ภาพวีดิโอ ชื่อไฟล์ 20100519 footage assult 2 นาทีที่ ๓ - ๔
๒๖๕
ภาพข่าว BBC และสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
๒๖๖
สานวนสอบสวนคดีพิเศษที่ ๓๐๖/๒๕๕๓, กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ สัมภาษณ์ผู้ชุมนุมและผู้สังเกต
สังเกตการณ์ชุมนุม เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
๒๖๗
พอ.บุรินทร์ ทองประไพ นายทหารพระธรรมนูญ กองพันทหารม้า ที่ ๓ รักษาพระองค์ เข้าให้ข้อมูล
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ ให้ข้อมูลว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าเป็นกระสุนความเร็ว
สูง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓
๒๖๘
ปัจจุบันคือโรงแรม THE AETUS
๒๖๙
บันทึกข้อความที่ ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผลการดาเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวม

๑๔๘
ค้นอาคารเคี่ยนหงวนตรงแยกสารสิน – วิทยุ ได้ควบคุมตัวชายฉกรรจ์ได้จานวนหนึ่ง พร้อมอุ ปกรณ์
อาวุธประดิษฐ์และสิ่งเทียมอาวุธ หลังจากนั้นจึงส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตารวจต่อไป
๒.๓.๑๑.๗ เหตุการณ์ความรุนแรงบนถนนพระรามที่ ๑
สาหรับพื้นที่บนถนนพระรามที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ด้านแยกปทุม
วันและสยามสแควร์ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ศอฉ. มีคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนกาลังบนถนน
พระรามที่ ๑ เพื่อไปช่วยอานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง โดยเคลื่อนกาลังจากแยกปทุมวัน
เข้ามาเพื่อคุ้มครองหน่วยดับเพลิงซึ่งเพลิงกาลังไหม้อยู่ที่โรงหนังสยาม เมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.
แต่ถูกต่อต้านด้วยอาวุธโดยคนชุดดา ๒๗๐ จึงล่าถอยกลับไปและกลั บเข้ามาใหม่ประมาณ ๑๗.๐๐ น.
โดยเคลื่ อนกาลั งมาถึง สถานี ร ถไฟฟ้า บีทีเอสสยามและวางกาลั งทหารชุด ระวังป้ องกันอยู่บนราง
รถไฟฟ้ า บี ทีเ อสและบนสถานี ส ยาม ๒๗๑ ส่ ว นด้า นเพลิ น จิต เวลา ๑๕.๓๐ น. ศอฉ. มีค าสั่ งให้
เจ้าหน้าที่ทหารที่ประจาอยู่แยกเพลินจิตเคลื่อนกาลังมาแยกราชประสงค์ ๒๗๒ เจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อน
กาลังมาถึงแยกราชประสงค์เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.๒๗๓ และอีกไม่นานก็ได้รับคาสั่งให้ถอนกาลัง
กลับไปที่แยกเพลินจิตเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย สาหรับหน่วยทหารที่ประจาอยู่บนถนนราช
ปรารภใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ งค์ ไม่ได้มีการเคลื่อนกาลังเข้ามาที่ บริเวณสี่แยกราชประสงค์แต่
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 จุดประสงค์หลักคือเพื่อใช้เป็นสถานที่พักและให้ความปลอดภัยแก่ผู้ชุมนุมที่เป็นเด็ก สตรีและ
ผู้สูงอายุ โดยผู้ชุมนุมบางส่วนได้เข้าไปใช้พื้นที่ภายในวัดปทุมวนารามระหว่างการชุมนุมและก่อนวันที่
๑๙ พฤษภาคมแล้ว โดยในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม มีผู้พบเห็นชายฉกรรจ์ แต่งกายในชุดสีดาและลาย
พรางจานวนหนึ่งอยู่ภายในวัดปทุมวนารามด้วย๒๗๔
๒.๓.๑๒.๒ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม หลังจากแกนนา นปช. ประกาศยุติการชุมนุมใน
เวลาประมาณ ๑๓.๒๐ น. บริเวณเวทีแยกราชประสงค์เต็มไปด้วยความโกลาหล ทาให้ ผู้ชุมนุม
พยานหลักฐานจากเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่และกระชับพื้นที่ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๙ พฤภาคม
๒๕๕๓ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, หน้า ๘
๒๗๐
เจ้าหน้าที่ตารวจสันติบาลซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปดูแลความปลอดภัยย่านศูนย์การค้าสยามสแควร์ ,
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔
๒๗๑
เอกสาร powerpoint ชื่อไฟล์ "การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในวันเกิดเหตุจากบรรยาย คอป ๒ จาก
หน่วยรบพิเศษ", บันทึกประชุม Hearing ครั้งที่ ๙ เรื่อง “กรณีการเสียชีวิต ๖ ศพ ที่วัดปทุมวนารามฯ” เมื่อวัน
อังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔
๒๗๒
คาสั่ง ศอฉ. ที่ ๐๔๐๗.๔๕/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒๗๓
เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ , สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ชุมนุมซึ่งยังอยู่บริเวณหน้าเวทีที่แยกราชประสงค์ ให้ข้อมูลว่า เจ้ าหน้าที่ทหาร
เข้ามาจากทางแยกเพลิ นจิตถึงแยกราชประสงค์เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น., เข้าให้ข้อมูลกับ คอป. ในการประชุม
Hearing ครั้งที่ ๑๒ “กรณีการเผาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด” เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔
๒๗๔
อาสาสมัครผู้ประสานงานอิสระเพื่อมนุษยธรรมและนักกิจกรรมด้านสันติวิธีซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
บริเวณวัดปทุมวนาราม, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒ พฤษจิกายน ๒๕๕๓

๑๔๙
บางส่วนราว ๔,๐๐๐ คนได้ทยอยเข้าไปใช้พื้นที่ภายในวัดปทุมวนารามเป็นที่หลบภัย ต่อมาเมื่อเวลา
ประมาณ ๑๕.๓๐ น. ขณะเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษเคลื่อนกาลังทางภาคพื้นดินจากแยกปทุมวันไป
โรงหนังสยามเพื่อช่วยคุ้มกันและอานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งเพลิงกาลังไหม้โรงหนัง
สยาม เกิดการยิงปะทะกับคนชุดดาจานวนสองคนบริเวณแยกเฉลิมเผ่า ๒๗๕ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุด
ดังกล่าวจึงได้ถอยกลับไปวางกาลังที่สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ ต่อมาเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.
จึงได้รับคาสั่งให้เคลื่อนกาลังมาบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยามอีกครั้ ง โดยมีกาลังเพิ่มเติมและได้
เข้าควบคุมพื้นที่ชานชาลาทั้ง ๒ ชั้นของสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอสสยาม ก่อนเวลาดังกล่าวอันเป็น เวลา
ประมาณ ๑๕.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ตารวจกองพิสูจน์หลักฐานนายหนึ่งได้เห็น การ์ดผู้ชุมนุมสองคนถือ
วัตถุชนิดหนึ่งโดยมีผ้าพันไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่ าเป็นอาวุธปืนยาว เดินบนทางเท้าถนนอังรีดูนังต์ด้าน
กองพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐาน เมื่ อ ถึ ง แยกเฉลิ ม เผ่ า ได้ เ ลี้ ย วขวาไปทางกลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม และจากปากค าของ
นายตารวจสันติบาลให้ข้อมูลว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่ตนนั่งรถยนต์ผ่านสยามสแควร์มาถนนอังรี
ดูนังต์ ขณะที่จะเข้าประตูสานักงานตารวจแห่งชาติ ตรงข้ามกับร้านโคคาสุกี้ ได้ถูกคนร้ายยิงไล่หลังมา
จากแยกเฉลิมเผ่า โดยพื้นที่ดังกล่าวกลุ่มผู้ชุมนุมได้ตั้งเครื่องกีดขวางถนนอังรีดูนังต์จากฝั่งร้านโคคาสุกี้
ข้ามถนนไปยังหน้ากองบัญชาการสอบสวนกลาง
๒.๓.๑๒.๓ ช่วงเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. มีเจ้าหน้าที่ทหาร ๗ คน วางกาลังอยู่บนราง
รถไฟฟ้าชั้น ๑ ด้านหน้าวัดปทุมวนาราม และบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม ๕ นาย ทุกนายถืออาวุธ
ปืนเอ็ม ๑๖ กระสุนจริง พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารเล็งและยิงลงไปในทิศทางวัดปทุมวนาราม จากการ
ตรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษบนรางรถไฟฟ้าชั้น ๑ บริเวณเดียวกันพบปลอกกระสุน
ปืนขนาด .๒๒๓ (๕.๕๖) จานวน ๒ ปลอกยิงมาจากปืนกระบอกเดียวกันและพบกระสุนชนิดเดียวกัน
อีกหนึ่งนัด นอกจากนี้พระวัดปทุมวนารามชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งแจ้งว่า เห็นเจ้าหน้าที่ทหารอยู่บนราง
รถไฟฟ้าหลายคนและในช่วงค่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นบริเวณหน้าวัดจานวนมาก และยังแจ้งว่า มีการ์ดผู้
ชุมนุม ประมาณ ๗ คนขอเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในกุฏิและฝากถุงเงินถุงใหญ่ไว้ด้วย๒๗๖ ซึ่งต่อมาได้มารับคืน
ไป
๒.๓.๑๒.๔ พบรอยกระสุนจานวนมากบนพื้นถนนบริเวณประตูทางออกและ ประตู
ทางเข้าวัด เสากั้น (รั้ว) ริมถนนพระราม ๑ และด้านนอกของกาแพงวัดปทุมวนาราม โดยมีทิศทางการ
ยิงมาจากรางรถไฟฟ้าด้านหน้าวัดปทุมวนาราม และรอยกระสุนบนผนังด้านหลังศาลาสินธุเสก โดยมีทิศ
ทางการยิงมาจากบริเวณสะพานลอยตรงแยกเฉลิมเผ่า๒๗๗ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการ
อยู่ โดยมี ความเป็ น ไปได้ สู ง ว่ า เป็ น เหตุ ให้ มี ผู้ เสี ย ชี วิ ตและได้ รั บ บาดเจ็ บบริ เ วณวั ด ปทุ มวนาราม
นอกจากนี้ยังพบกระจกอาคารภายในวัด และรถที่จอดภายในวัดได้รับความเสียหายจากกระสุนปืน
๒.๓.๑๒.๕ เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณวัดปทุมวนารามในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ทา
ให้มีผู้เสียชีวิต ๖ คน โดยถูกยิงบริเวณหน้าประตูทางออกวัดปทุมวนาราม ๑ คน คือนายอัฐชัย ชุม
จันทร์ ที่เหลือถูกยิงภายในวัดปทุมวนาราม ๕ คน ในจานวนนี้ ๒ คนเป็นอาสาสมัครหน่วยพยาบาล
๒๗๕

เอกสาร powerpoint ชื่อไฟล์ "การปฎิบัติการของเจ้าหน้าที่ในวันเกิดเหตุจากบรรยาย คอป๒ จาก
หน่วยรบพิเศษ", ประชุม Hearing ครั้งที่ ๙ “กรณีการเสียชีวิต ๖ ศพ ที่วัดปทุมวนารามฯ” เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๕๔
๒๗๖
สัมภาษณ์พระ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง
๒๗๗
รายงานการตรวจสถานทีเกิดเหตุที่ CSI-S-5305 – 126, กลุ่มงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ , สานัก
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๑๕๐
คือ นางสาวกมลเกด อัคฮาด และนายอัครเดช ขันแก้วโดยน่าจะถูกยิงบริเวณเต็นท์พยาบาลในวัด
บริเวณประตูทางออกขณะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และอีก ๑ คน เป็นอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยถูกยิง
ขณะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ คือ นายมงคล เข็มทอง ทั้งหมดเสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยกระสุน
ความเร็วสูง โดยมีลาดับการเสียชีวิตดังต่อไปนี้
๑) นายสุวัน ศรีรักษา เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนบริเวณไหล่ซ้าย
ด้านหน้า ขนาด ๐.๗ x ๐.๕ ต่าจากบ่า ๕ ซม. แผลทะลุปอด หัวใจ ตับ และซี่โครง พบชิ้นส่วนโลหะ
คล้ายหัวกระสุนปืนหุ้มทองแดง ๑ ชิ้นค้างอยู่ที่กล้ามเนื้อชายโครงด้านขวา เป็นเศษกระสุนปืนเล็กกล
ขนาด ๕.๕๖ ทิศจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง และหลังไปหน้าเล็กน้อย โดยถูกยิงที่บริเวณหน้าห้องน้าที่
กุ ฏิ วั ฒ นา-ปราณี ด้ า นหลั ง ศาลาสิ น ธุ เ ศกติ ด กั บ ก าแพงวั ด ด้ า นห้ า งสรรพสิ น ค้ า สยามพารากอน
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตารวจกองพิสูจน์หลังฐานกลางได้พบเขม่าปืนบนมือของนายสุวัน อย่างไรก็ตาม
ยอมรับว่าเขม่าที่ตรวจพบอาจเกิดจากการปนเปื้อนภายหลังได้เนื่องจากไม่ได้ไปเก็บตัวอย่างเขม่าจาก
จุดที่เกิดเหตุ ส่วนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ตรวจศพบริเวณจุดเกิดเหตุทันทีในวันรุ่งขึ้นยืนยันว่าไม่
พบเขม่าปืน นอกจากนี้ยังพบรอบเลือดบริเวณใต้ต้นไม้ด้านหลังศาลาสินธุเสกในจุดที่เจ้าหน้าที่ทหาร
ให้ปากคาว่ามีคนชุดดาอยู่บนต้นไม้กาลังยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ทหารจึงยิงปืนตอบโต้กลับไป ทั้งจากการ
สัมภาษณ์และตรวจสถานที่เกิดเหตุกับเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งได้เข้าไปในวัดปทุมวนาราม
เมื่อเช้ามืดของวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ให้ข้อมูลว่าพบปลอกกระสุนปืนเอ็ม ๑๖ จานวนหนึ่งตก
อยู่ริมรั้วด้านในวัดบริเวณหน้าศาลาสินธุเสกและพบปืนเอ็ม ๑๖ ถูกซ่อนไว้ในบริเวณใกล้เคียง๒๗๘
๒) นายอัฐชัย ชุมจันทร์ เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนทะลุบริเวณหลัง
ด้านซ้าย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ ซม. ต่าจากบ่า ๗ ซม. ห่างจากแนวกลางตัว ๔ ซม. ทะลุ
บริเวณทรวงอกด้านซ้ายส่วนบน ขนาด ๓.๔ x ๒.๓ กระสุนปืนทาลายปอด 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
ปืนทาลายปอด หัวใจ และตับ โดยถูกยิงขณะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบริเวณประตูทางออกของวัด
๔) นายรพ สุขสถิตย์ เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนทะลุบริเวณทรวงอก
ด้านขวา ขนาด ๓.๕ x ๒. มม. ต่าจากบ่า ๒๑ ซม. พบเศษทองแดง ๒ ชิ้นบริเวณขั้วยึดลาไส้ เป็นเศษ
กระสุนปืนเล็กกลขนาด ๕.๕๖ มม. ทิศทางจากขวาไปซ้าย หน้าไปหลัง บนลงล่าง กระสุนปืนทาลาย
ปอดและตับ ถูกยิงบริเวณประตูทางออก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตารวจกองพิสูจน์หลังฐานยังพบเขม่า
ปืนบนมือของนายรพ อย่างไรก็ตามยอมรับว่าเขม่าที่ตรวจพบอาจเกิดจากการปนเปื้อนภายหลังได้
เนื่องจากไม่ได้ไปเก็บตัวอย่างเขม่าจากจุดที่เกิดเหตุ ส่วนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ตรวจศพบริเวณ
จุดเกิดเหตุทันทีในวันรุ่งขึ้น ยืนยันว่าไม่พบเขม่าปืน
๕) นางสาวกมลเกด อัคฮาด เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนบริเวณหลัง
ด้านขวา ต่าจากบ่า ๑๒ ซม. ห่างจากกึ่งกลาง ๑๐ ซม. ทะลุกล้ามเนื้อด้านหลังขวาขึ้นมาด้านบน ทะลุ
ผ่านฐานกะโหลกซีกซ้าย ทะลุสมองน้อยและสมองใหญ่ซีกซ้าย พบชิ้นส่วนโลหะค้างอยู่ในกะโหลก
ด้านหน้าขวา เป็นเศษกระสุนปืนเล็กกลขนาด ๕.๕๖ มม. ทิศทางจากล่างขึ้นบน จากหลังไปหน้า และ
๒๗๘

๒๕๕๕

สัมภาษณ์และลงพื้นที่วัดปทุมวนารามกับเจ้าหน้าที่ตารวจสันติบาลชั้นผู้ใหญ่ , วันที่ ๑๓ กรกฎาคม

๑๕๑
ขวาไปซ้าย กระสุนปืนทาลายสมอง ถูกยิงบริเวณเต็นพยาบาลใกล้ประตูทางออก
๖) นายอัครเดช ขันแก้ว เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืน บาดแผลฉีก
ขาดบริเวณไหล่ขวาขนาด ๔.๕ x ๓ ซม. ทะลุเข้าในช่องปากบริเวณใบหน้าด้านขวาใต้หู เป็นเหตุให้
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก เนื้อสมองช้าจากการถูกแรงกระแทก พบเศษตะกั่วในช่องปากและ
ฐานกะโหลกศี ร ษะ และเศษรองกระสุนปืนทองแดงและตะกั่วบริเวณกระดูกก้นกบจากบาดแผล
ผิวหนังทะลุบริเวณก้น เศษกระสุนเสียสภาพมากไม่สามารถยืนยันขนาดและชนิดได้ ถูกยิงบริเวณ
เต็นท์พยาบาลใกล้ประตูทางออก

ภาพที่ ๑๙ แผนที่โดยโดยสังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุในวัดปทุมวนาราม
ระบุบริเวณผู้เสียชีวิตถูกยิง จุดสีแดงคือผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือนและจุดสีขาวคือผู้เสียชีวิตที่เป็น
อาสาสมัครพยาบาล/หน่วยกู้ชีพ อ้างอิงจากข้อมูลในสานวนไต่สวนชันสูตรพลิกศพ

๑๕๒
๒.๓.๑๒.๖ จุดที่สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตถูกยิงทั้งบริเวณประตูทางออกและด้านหลัง
ศาลาสินธุเศก เป็นจุดที่สามารถยิงจากบริเวณที่ทหารปรากฏตัวอยู่บนรางรถไฟฟ้าได้ แต่มีข้อสังเกตว่า
ช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นเป็นเวลาหลัง ๑๘.๐๐ น.๒๗๙ และในจุดเกิดเหตุมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมอยู่ โดย
เจ้าหน้าที่ทหารให้ข้อเท็จจริงว่ามีการยิงตอบโต้กันกับคนชุดดาในวัด
๒.๓.๑๒.๗ พบรอยแตกกระเทาะคล้ายรอยกระสุนปืนที่ผนังคอนกรีตและใต้คานราง
รถไฟฟ้าบีทีเอส ด้านหน้าวัดปทุมวนาราม จานวน ๔ รอย โดยมีทิศทางการยิงขึ้นไปจากพื้นด้านหน้า
หรือในวัดปทุมวนาราม แต่เจ้าหน้าที่ตารวจกองพิสูจน์หลักฐานกลางแจ้งว่าไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นรอย
กระสุนปืนหรือไม่เนื่องจากอยู่สูงไม่สามารถขึ้นไปตรวจได้ ซึ่งหากเป็นรอยกระสุนจริงก็มีความเป็นได้
ว่ามีการยิงมาจากด้านวัดปทุมวนารามไปยังกาแพงรางรถไฟ้ฟ้าซึ่งมีทหารอยู่
๒.๓.๑๒.๘ เจ้าหน้าที่ทหารให้ข้อมูลว่า เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. บริเวณแยกเฉลิม
เผ่า พบคนชุดดาถือปื นเอ็ม ๑๖ ยิ งใส่ เจ้าหน้าที่แล้ ววิ่ง ไปทางวัดปทุมวนารามโดยวิ่งเลียบไปตาม
กาแพงวัด และปรากฎภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนกาลังไปบนถนนพระราม
ที่ ๑ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสยาม ฝั่งสยามเซ็นเตอร์ โดยในวีดิโอเจ้าหน้าที่ทหารพูดว่า
พบผู้มีอาวุธอยู่บริเวณเสาตอม่อรถไฟฟ้า สั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารคุ้มกัน เจ้าหน้าที่ทหารบางคนยิง ปลย.
และแก๊สน้าตา และมีเสียงปืนดังอยู่กว่า ๑๐ นาทีในภาพวีดิโอ๒๘๐ นอกจากนี้ยังพบรอยกระสุนปืนบน
ทางเดิน SkyWalk และตอม่อรถไฟฟ้าบีทีเอส ตรงแยกเฉลิมเผ่า ซึ่งเป็นบริเวณที่มีผู้พบเห็นว่ามีคนชุด
ดาอยู่ โดยมีทิศทางการยิงมาจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสยาม ๒๘๑ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ และ
พบร่องรอยกระสุนปืนที่สถานีรถไฟพ้า บีทีเอส สถานีสยาม ชั้นที่ ๑ ที่มีเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ ประมาณ
๘ รอย โดยมีทิศทางการยิงมาจากด้านหน้าสานักงานตารวจแห่งชาติบริเวณแยกเฉลิมเผ่า๒๘๒ แสดงว่า
มีการยิงตอบโต้กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนชุดดาจริง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตารวจยังแจ้งว่าในตอนเช้า
มืดของวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ตนได้ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบรอยเลือดของบุคคล ๒ คน บริเวณ
แยกเฉลิมเผ่าถูกลากเป็นทางยาวไปตรงจุดก่อนถึงประตูทางเข้าของวัดปทุมวนาราม ๒๘๓ ซึ่งสอดคล้อง
กับการตรวจสอบจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ตรวจพบรอยเลือดบริเวณแยกเฉลิมเผ่าเช่นกัน

๒๗๙

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พระอาทิตย์ตกเวลาประมาณ ๑๘.๓๘ น.
ภาพวีดิโอ ชื่อไฟล์ 20100519 footage assult 2 นาทีที่ ๒๗ - ๔๐
๒๘๑
รายงานที่ ๑๒๐๗ (๑๒๐๙/๒๕๕๓) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
สานักงานตารวจแห่งชาติ , หน้า ๙ และประชุมกับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สานักงานตารวจแห่งชาติ วันที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๕๕
๒๘๒
รายงานที่ ๑๒๐๗ (๑๒๐๙/๒๕๕๓) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
สานักงานตารวจแห่งชาติ , หน้า ๙ และประชุมกับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สานักงานตารวจแห่งชาติ วันที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๕๕
๒๘๓
เจ้าหน้าที่ตารวจสันติบาลชั้นผู้ใหญ่, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒๘๐

๑๕๓
๒.๓.๑๒.๙ ก่อนหน้าปฏิบัติการการกระชับพื้นที่ของ ศอฉ.ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม มีผู้
พบชายฉกรรจ์อยู่ในวัดปทุมวนารามและยังพบชายซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหัวหน้าคนหนึ่งของการ์ด
นปช.๒๘๔ ในวัดด้วย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตารวจนายหนึ่งที่ได้พบกับผู้สื่อข่าวสตรีชาวจีนจานวน ๓ คน
ที่ขอให้ตนช่วยพาออกมาจากวัดปทุมวนารามในวันที่ ๑๘ พฤษภาคมว่า ที่ไม่ประสงค์จะอยู่ต่อไปใน
วัดปทุมวนารามเพราะกลัว เนื่องจากเห็นว่ามีอาวุธอยู่ในวัด๒๘๕
๒.๓.๑๒.๑๐ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ตารวจตรวจที่เกิดเหตุพบปืนเอ็ม ๑๖
จานวน ๑ กระบอก ใต้รถกอล์ฟภายในวัดจอดอยู่บริเวณศาลาสินธุเสกใกล้กาแพงหน้าวัด ตรวจสอบ
แล้วพบว่าปืนเอ็ม ๑๖ กระบอกนี้เป็นปืนที่ผู้ชุมนุมยึดไปจากเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม๒๘๖ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจทาการ
ตรวจค้นพื้นที่และอาคารภายในวัดปทุมวนาราม พบปืนพกไทยประดิษฐ์ จานวน ๑ กระบอก กระสุน
ปืน ๗.๖๒ มม. จานวน ๓๐๐ นัด แก๊สน้าตา จานวน ๒ ลูก ประทัดยักษ์และระเบิดปิงปองจานวน
หนึ่ง๒๘๗ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตารวจยังตรวจพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนหลายรายการซุกซ่อนอยู่
ภายในสวนป่า วัดปทุมวนาราม เช่น ปืนเอ็ม ๑๖ จานวนหนึ่งกระบอก กระสุนปืนขนาด ๗.๖๒ มม.
จานวน ๒๗๘ นัด ระเบิดขว้างชนิดสังหารจานวน ๔ ลูก และกระสุนปืน .๒๒๓ (๕.๕๖ มม.) จานวน
๒๑๒ นัด และกระสุนระเบิดเอ็ม ๗๙ ขนาด ๔๐ มม. จานวน ๔ นัด๒๘๘ โดยเจ้าหน้าที่ตารวจที่ตรวจ
พบอาวุธให้ข้อมูลว่าได้รับข้อมูลจากประชาชนคนหนึ่ง จึงเข้าไปตรวจค้นบริเวณสวนป่า พบอาวุธ
หลายรายการดังกล่าวข้างต้นและบัตรการ์ด นปช.หนึ่งใบโดยอาวุธและสิ่งของดังกล่าวถูกซุกซ่อนอยู่ใต้
ฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในสวนป่าภายในวัดปทุมวนาราม๒๘๙
๒.๓.๑๒.๑๑ มีข้อสังเกตว่า ผู้ชุมนุมซึ่งเข้าไปหลบอยู่ภายในวัดปทุมวนารามอยู่ใน
บรรยากาศแห่งความหวาดกลัวว่าเจ้าหน้าที่ทหารจะเข้ามาปราบปรามและเข่นฆ่าผู้ชุมนุม ในขณะที่
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารก็มีความหวาดระแวงว่า ภายในวัดปทุมวนารามเป็นที่ซ่องสุมกองกาลังและอาวุ ธ
จานวนมากของคนชุดดา ความหวาดกลัวและความหวาดระแวงดังกล่าว ทาให้หน่วยแพทย์ -พยาบาล
มีความยากลาบากในการลาเลียงและเข้าไปรับผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากวัดปทุมวนาราม ประกอบกับ
เวลาเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนและบริเวณดังกล่าวอยู่ในความมืดเนื่องจากไฟฟ้าถูกตัด ผู้แทนหน่วย
แพทย์ซึ่งเข้าให้การช่วยเหลือลาเลียงผู้บาดเจ็บออกจากวัดปทุมวนารามในคืนวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ให้
๒๘๔

นักกิจกรรมด้านสันติวิธี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒ พฤษจิกายน ๒๕๕๓ และนักวิชาการและนักกิจกรรม
ด้านสันติวิธ,ี เข้าให้ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ และสัมภาษณ์เพิ่มเติมทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๕ ให้ข้อมูลว่าพบชายซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “จ่ายักษ์” ซึ่งเป็นหัวหน้าอีกคนหนึ่งของกลุ่มการ์ด นปช.
๒๘๕
เจ้าหน้าที่ตารวจสันติบาลชั้นผู้ใหญ่, สัมภาษณ์วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒๘๖
เจ้าหน้าที่ตารวจสันติบาลชั้นผู้ใหญ่, สัมภาษณ์วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒๘๗
เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๒๒๕
๒๘๘
สรุปผลการดาเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่
และกระชับพื้นที่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, หน้า ๔
ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตารวจตรวจพบวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓, และบันทึกข้อความที่ ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผล
การดาเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่และกระชับพื้นที่ วันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, หน้า ๔ ไม่ระบุวันที่ตรวจพบ
๒๘๙
เจ้าหน้าทีต่ ารวจสันติบาลชั้นผู้ใหญ่, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕, ศอฉ.เล็งชงครม.
เคาะกม.ฉุกเฉิน-ผงะตรวจใต้ฐานพระวัดปทุมฯพบอาวุธอื้อซ่า , มติชน, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1285073176&grpid=03

๑๕๔
ข้อมูลว่า “การเข้าพื้นที่วัดปทุม ในวันที่ ๑๙ ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่ามีคนบาดเจ็บค้างอยู่ แต่เมื่อเช็ค
พบว่าเป็นความจริง ผู้ชุมนุมมีความหวาดกลัวว่าต้องฆ่าทั้งหมด ผู้ชุมนุมได้รับข้อมูลว่าต้องฆ่าพันสอง
พันคนให้เข็ด...ในการเข้าไปรับคนเจ็บ ตอนแรกก็ระแวง ทหารบอกว่าในวัดมีอาวุธจานวนมาก หาก
เข้าไปอาจโดนลูกหลง หรือโดนจับตัวเป็นประกัน ขอไม่ให้เข้าไป แต่สุดท้ายเคลียร์กันได้ว่าต้องรีบเอา
คนเจ็บออกมา สุดท้ายได้รับอนุญาตให้เข้าไปรับที่ประตู วัด ดึกและมืดสนิท ไม่มีใครกล้าขนคนมา
ประตู ขอให้เข้าไปในวัด แต่ทหารก็กลัวว่าจะถูกจับตัว สุดท้ายมีการแบกออกมาได้”๒๙๐
๒.๓.๑๓. การเผาสถานที่ในกรุงเทพมหานคร
๒.๓.๑๓.๑ ระหว่างการชุมนุมของกลุ่มนปช. ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ถึง ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๓ อาคารต่างๆ ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้จานวน
๓๗ แห่ง โดยเป็ นสถานที่ร าชการหรื อรัฐ วิส าหกิจ ๓ แห่ ง คือ การไฟฟ้านครหลวง พระรามที่ ๔
สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร
พาณิชย์ ๑๕ แห่ง คือ ประกอบไปด้วยธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้รับความเสียหาย ๗ แห่ง
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ๒ แห่ง ธนาคารนครหลวงไทย ๒ แห่ง ธนาคารกสิกรไทย ๑ แห่ง
ธนาคารออมสิ น ๑ แห่ ง และธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ๑ แห่ ง สถานประกอบธุ ร กิ จ ของเอกชน
นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์อีก ๑๙ แห่ง
๒.๓.๑๓.๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ก่อนหน้าเหตุเพลิงไหม้อาคารห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ในจุดที่มีผู้ชุมนุมอยู่ โดยที่บริเวณถนนราชปรารภและสามเหลี่ยม
ดินแดงมีเพลิงใหม้อย่างน้อยจานวน ๕ จุด บริเวณถนนพระรามสี่ - บ่อนไก่จานวน ๒ จุด และ
หลังจากแกนนาประกาศยุติการชุมนุมต่อมาในช่วงเย็นของวันที่ ๑๙ พฤษภาคม มีเพลิงไหม้จานวนไม่
น้อยกว่า ๓๐ จุด ทั้งบริเวณถนนราชปรารภ - สามเหลี่ยมดินแดง ถนนพระราม ๔ บริเวณชุมชนบ่อน
ไก่ รวมถึงสถานีโ ทรทัศน์ช่องสาม โรงภาพยนตร์สยามและบริเวณใกล้เคียงบนถนนพระรามที่ ๑
อาคารร้านค้าบริเวณอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิและห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชดาริ
๒.๓.๑๓.๓ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ เ กิ ด เพลิ ง ลุ ก ไหม้ ขึ้ น หลั ง เวลา
๒๙๑
๑๔.๐๐ น. โดยก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. กลุ่มผู้ชุมนุมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดา 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. เจ้าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์จานวน ๘
คนได้รับบาดเจ็บจากระเบิดซึ่งเกิดจากระเบิดขว้างสังหารซึ่งเป็นอาวุธสงคราม โดยเจ้าหน้าที่รายหนึ่ง
๒๙๐

การประชุมกลุ่มย่อย บทบาทและการคุ้มครองหน่วยแพทย์ - พยาบาล และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
๒๙๑
ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าให้ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔
๒๙๒
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้แทนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เข้าให้ข้อมูลเมื่อ วันที่ ๕
กันยายน ๒๕๕๔
๒๙๓
หน่วยรักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เข้าให้ข้อมูลเมื่อวันที่เมื่อวันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๕๔

๑๕๕
กล่าวว่าคนขว้างสวมใส่เสื้อผ้าสีดาและสวมหมวกไหมพรมปิดหน้า๒๙๔ หลังจากนั้นไฟจึงลุกไหม้อย่าง
ต่อเนื่องมาจากด้านห้างสรรพสินค้าเซ็น และลามมาที่ห้างเซ็นทรับเวิลด์ จนเมื่อเวลาประมาณ ๐๓.๐๐
น. ของวันที่ ๒๐ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าไปควบคุมเพลิงไว้ได้
๒.๓.๑๓.๔ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ทหารและ
ตารวจได้เข้าตรวจอาคารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พบผู้เสียชีวิตหนึ่งราย คือ นายกิตติพงษ์ สม
สุข อยู่ในร้านโทรศัพท์มือถือโซนี่ อีริคสัน ชั้น ๔ โซนซี ของอาคาร สาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากสาลัก
ควันและขาดอากาศหายใจ
๒.๓.๑๓.๕ ปรากฏภาพบุคคลจานวนหนึ่งอยู่ภายในอาคาร โดยเชื่อว่าเป็นผู้ชุมนุม
บางคนได้รับบาดเจ็บ และในภาพชุดเดียวกันปรากฏภาพพนักงานและพนักงานรักษาความปลอดภัย
ของห้างอยู่ด้วย โดยเชื่อว่าเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒.๓.๑๓.๖ เจ้ าหน้ าหน้ าที่ ท หารได้ รั บค าสั่ งให้ คุ้ม ครองหน่ ว ยดั บ เพลิ งเมื่ อเวลา
ประมาณ ๑๕.๓๐ น. แต่ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เนื่องจากต้องผ่านบริเวณที่ยังมีการปะทะกันและ
มีสิ่งกีดขวางบนถนน
๑) กรณีเพลิงไหม้ที่โรงหนังสยาม หน่วยดับเพลิงเข้ามาถึงสถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอส สยาม แต่ไม่สามารถเข้าไปในจุดที่เพลิงลุกไหม้ เนื่องจากมี การต่อต้านด้วยปืนสงครามจากคน
ชุดดา จึงถอนกาลังกลับไปที่สนามกีฬาแห่งชาติ และสามารถเข้าไปควบคุมเพลิงได้ในช่วงเย็นแต่เพลิง
ได้ลุกไหม้ไปมากแล้ว
๒) กรณี เ พลิ ง ใหม้ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ หน่ ว ยดั บ เพลิ ง ไม่
สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เนื่องจากความไม่ปลอดภัยและมีสิ่ งกีดขวาง เมื่อได้ประสานไปทางผู้บริหาร
ระดับสู งของกรุงเทพมหานคร จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ทหารและตารวจซึ่งได้แนะนาให้ เข้าไป
ทางด้านหลังห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน จึงสามารถเข้าไปได้เมื่อเวลาประมาณ ๒๑.๑๐ น.
๓) หน่วยดับเพลิงซึ่งอยู่บริเวณเพลินจิตและในสานักงานตารวจแห่งชาติ
ไม่สามารถเข้าไปควบคุมเพลิงได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่รายงานว่าพื้นที่ยังไม่มีความปลอดภัยและในเวลา
๒๑.๑๐ น. เจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าไปได้
๔) ช่วงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. รถดับเพลิงจานวน ๑๖ คันเข้าควบคุม
เพลิงที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สามารถควบคุมเพลิ งได้ในเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. ของวันที่
๒๐ พฤษภาคม
๒.๓.๑๓.๗ พบว่าทั้งช่วงก่อนและระหว่างการชุมนุมมีการปราศัยจากแกนนา นปช.
บางคน ปลุกเร้าให้ผู้ชุมนุมทาการเผาอาคารสถานที่หลายครั้ง เช่น
- “ถ้าพวกคุณยึดอานาจ พวกผมเผาทั่วประเทศ เผาไปเลยพี่น้อง ผม
รับผิดชอบเอง แล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผม ถ้าคุณยึดอานาจ เผา” และ “ใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็
ตกใจตรงนั้น เช่นอยู่ใกล้เซ็นทรัลเวิลก็ตกใจเซ็นทรัลเวิล ใกล้เกษรก็ตกใจเกษร ใกล้พารากอนก็ตกใจ
พารากอน ถ้าทหารหลายหมื่นคนเข้ามา คนหลายหมื่นคนเป็นแสนต่างคนต่างวิ่ง ต่างคนต่างตกใจ ชน
ข้าวของในห้างเขาระเนระนาดไปหมด...แล้วคนเสื้อแดงตกใจวิ่งชนของแพงเท่านั้นนะครับ” ๒๙๕

๒๙๔
๒๙๕

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารเซ็นทรัลเวิลด์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ๒๗ มกราคม และ ๘ เมษายน ๒๕๕๓

๑๕๖
- “พี่น้องนัดกันคราวหน้า ถ้ารู้ว่า เขาจะปราบปราม ไม่ต้องเตรียมอะไรมาก
มาด้วยกัน ขวดแก้วคนละใบ มาเติมน้ามันเอาข้างหน้า บรรจุให้ได้ ๗๕ ซีซี ถึง ๑ ลิตร ถ้าเรามาหนึ่งล้าน
คนในกรุงเทพมหานคร มีน้ามันหนึ่งล้านลิตร รับรองว่า กทม.เป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอน"๒๙๖
- “นึกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะทาให้พี่น้องแตกฉานซ่านเซ็นกลับบ้าน ไอ้เรื่อง
แตกกลับบ้าน เป็นไปได้ แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่า ไฟจะลุกท่วมทั่วตารางนิ้วของประเทศไทย”๒๙๗
- “ขอให้เสื้อแดงซึ่งอยู่ต่างจังหวัด ฟังภารกิจดังต่อไปนี้ ให้ไปรวมตัวกัน
อยู่ที่ศาลากลาง รอเวลาให้มีการปราบเมื่อไหร่ ตัดสินใจได้ทันที ทุกจังหวัดให้ไปศาลากลาง ฟังสัญญาณ
จากที่นี่ จอมืดเมื่อไหร่แสดงว่ามีการปราบแล้ว พี่น้องมีดุลพินิจจัดการได้ทันที ห้ างเซ็นทรัลเวิลด์ก็
เช่นเดียวกัน ไม่ต้องไปกลัวอะไรกับประชาชนเลย เพราะประชาชนที่เขามาชุมนุม ถ้าเขาคิดไม่ดีกับห้าง
พวกคุณนี่ คุณปิดห้างคุณก็ฉิบหาย ถ้าคนคิดจะทาชั่วกับพวกคุณ แต่เรามาดี ไม่มีปัญหาอะไรเลย”๒๙๘
๒.๓.๑๓.๘ ส่ ว นการชุม นุม คู่ขนานของนปช. เริ่มต้ นขึ้ นตั้ งแต่ วัน ที่ ๑๔ มีน าคม
๒๕๕๓ ในพื้นที่หลายจังหวัด เช่น ขอนแก่น อุดรธานี เขียงใหม่ เชียงราย ลาปาง น่าน อุบลราชธานี
และนครสวรรค์ โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณการออกอากาศของสถานีพีเพิลแชนแนล (พีทีวีหรือสถานี
ประชาชน) ซึ่งรายงานสดการชุมนุมใหญ่จากกรุงเทพมหานคร และการถ่ายทอดการโฟนอินของ
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไปยังเวทีปราศัยตามจังหวัดต่างๆ ด้วยการชุมนุมคู่ขนานในต่างจังหวัดดาเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเรียกระดมผู้ชุมนุมและแจ้งถึงสถานการณ์การชุมนุมในกรุงเทพมหานครให้
ผู้ชุมนุมรับทราบผ่านสถานีวิทยุชุมชนของกลุ่มผู้สนับสนุน นปช. ในจังหวัดต่างๆ ทั้งนี้พบการปราศรัย
ในการชุมนุม นปช. ทั้งในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด รวมถึงการปราศรัยผ่านวีดิโอลิ้งค์ของ พ.ต.ท.
ทั ก ษิ ณ ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การชี้ น าและสั่ ง การให้ ผู้ ชุ ม นุ ม ไปชุ ม นุ ม กั น ที่ ศ าลากลางหากเกิ ด การ
ปราบปรามผู้ชุมนุมที่กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พบว่าผู้ชุมนุม นปช. ได้
ชุ ม นุ ม ที่ ศ าลากลางหลายจั ง หวั ด และเกิ ด เหตุ ก ารณ์ เ ผาศาลากลางจั ง หวั ด ขอนแก่ น อุ ด รธานี
อุบลราชธานี และมุกดาหาร และมีความพยายามเผาศาลากลางจังหวัดเขียงใหม่นั้นแต่โดนขัดขวางโดย
เจ้าหน้าที่ แต่มีการเผาบ้านของนายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับความเสียหายทั้งหลัง
๒.๓.๑๓.๙ ข้อสังเกต
๑) ต่อข้อสังเกตที่ว่าเจ้าหน้าที่ทหารเผาหรือไม่นั้น ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่า
เจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้กระทาหรือเกี่ยวข้อง โดยพบว่ามีการพยายามวางเพลิงและไฟเริ่มไหม้อาคาร
เซ็นทรัลเวิลด์ช่วงเวลาหลัง ๑๔.๐๐ น. ไม่นานหลังแกนนา นปช.ประกาศยุติการชุมนุม ซึ่งยังมีผู้ชุมนุม
อยู่ในบริเวณแยกราชประสงค์ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยไม่มีการห้ามปรามหรือขัดขวางจากกลุ่มผู้ชุมนุม
แต่อย่างใด โดยเกิดขึ้นก่อนที่เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยแรกจะสามารถเคลื่อนจากแยกเพลินจิตเข้าไปถึง
แยกราชประสงค์ได้ในเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. แต่ได้รับคาสั่งให้ถอนกาลังกลับทันทีเนื่องด้วยเหตุผล
ด้านความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ในเวลาหลัง ๒๑.๐๐ น.
๒) ต่อข้อสังเกตที่ว่าการเผาสถานที่ต่างๆ เป็นการวางแผนโดย นปช. หรือไม่
พบว่าผู้เกี่ยวข้องบางส่วนมีการเตรียมอุปกรณ์วางเพลิงและมีการวางเพลิง อย่างมีการจัดตั้ง เช่น การ
เผาศาลากลางขอนแก่น มีกลุ่ มบุ คคลคลุ มหน้าเข้าไปเผาศาลากลาง แต่ไม่พบหลั กฐานว่ามีความ
๒๙๖

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

๑๕๗
เกี่ยวข้องโดยตรงกับแกนนา นปช. การวางเพลิงบริเวณปากซอยงามดูพลี น่าจะเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการของคนชุดดา การวางเพลิงศาลากลางและสถานที่ในต่างจังหวัดเช่น อุบลราชธานี ขอนแก่น
อุดรธานี มุกดาหาร และเชียงใหม่ น่าจะเกิดจากการยุยงโดยสถานีวิทยุชุมชนบางแห่ง
๓) ต่อข้อสังเกตที่ว่าการเผาสถานที่ต่างๆ เกิดจากภาวะจลาจลอันเป็นผลจาก
การปลุกเร้าในการปราศรัยระหว่างการชุมนุมอันยาวนานและความไม่พอใจที่แกนนายุติการชุมนุม
หรือไม่นั้น พบว่าสภาพการปลุกเร้าดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ทาให้ผู้ชุมนุมบางส่วนพร้อมที่จะก่อความ
รุนแรง ด้วยการเข้าไปเผาหรือร่วมเผาอาคารสถานที่ต่างๆ ดังนั้นเมื่อมีผู้ชุมนุมหรือบางคนพยายาม
วางเพลิงจะโดยเตรียมการมาหรือไม่ก็ตาม จึงมีผู้ร่วมชุมนุมคนอื่นเข้าร่วมปฏิบัติการด้ วย เชื่อว่าสภาพ
ดังกล่าวเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้สถานการณ์การวางเพลิงลุกลามและรุนแรงยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม
พบว่า ในจุดเกิดเหตุบางแห่ง มีผู้ชุมนุมหรือชาวชุมชนบางส่วนเช่น บริเวณบ่อนไก่ได้พยายามห้าม
ปรามและช่วยกันดับเพลิง แต่ถูกขัดขวางโดยผู้ชุมนุมอีก กลุ่มหนึ่งและบางกรณีมีการขัดขวางโดยคน
ชุดดาที่ยิงปืนเข้าใส่ชาวชุมชนที่พยายามดับเพลิงเช่นกรณีเพลิงไหม้ที่ปากซอยงามดูพลี ตรงข้ามชุมชน
บ่อนไก่เป็นต้น
๔) พบศพผู้เสียชีวิตในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ๑ ราย เสียชีวิตจากการ
สาลักควัน ๑ รายที่จังหวัดขอนแก่น เสียชีวิตจากการถูกยิ งขณะที่พยายามบุกเข้าไปในบ้านของอดีต
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรรายหนึ่งซึ่งน่าจะถูกหน่วยรักษาความปลอดภัยยิง และ ๒ รายที่จังหวัด
อุดรธานี เสียชีวิตจากถูกยิงในบริเวณศาลากลางซึ่งกาลังเกิดเพลิงใหม้ โดยมีทิศทางการยิงมาจาก
บริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่๒๙๙
๕) พบว่ามีผู้ถือโอกาสเข้าไปฉกฉวยทรัพย์สินในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
และอาคารร้านค้าอื่นๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ และห้างเซ็นเตอร์วัน เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่มักเกิดขึ้นเมื่อ
มีภาวะจลาจล
๒.๔ พฤติการณ์ของคนชุดดาที่ใช้ความรุนแรงและอาวุธสงคราม โดยปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่ชุมนุม
๒.๔.๑ เหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
๒.๔.๑.๑ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ทหารจะถูกโจมตีด้วยระเบิด พบการปรากฏตัวและการใช้
อาวุธของคนชุดดา เมื่อเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. มีผู้สื่อข่าวต่างประเทศพบคนชุดดาจานวน ๕ คน
ถืออาวุธปืน เล็ กกลชนิ ดเอเค ๔๗ เอ็ม ๑๖ และเครื่องยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ และปืนพกในจานวนนี้มี
ผู้ใกล้ชิดกับ พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล (เสธ. แดง) ๓๐๐ อยู่ด้วย โดยพบบริเวณปากซอยหลังร้านแมค
โดนัลด์ที่เชื่อมต่อไปออกถนนตะนาวด้านหลังอาคารของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ซอยหลัง
อาคารกองสลาก) และหลั งเกิดเหตุระเบิดบริเวณถนนตะนาว และเวลาประมาณ ๒๐.๓๗ น. มี
นักข่าวชาวต่างประเทศพบคนชุดดาถืออาวุธปืนเอเค ๔๙ ในบริเวณเดียวกันและได้ถ่ายภาพไว้ด้วย
และเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. มีผู้พบเห็นรถตู้สีขาวขนคนชุดดาสองสามคนพร้อมอาวุธสงครามมาส่ง
ที่บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้านร้านหนังสือเมืองโบราณและร้านเมธาวาลัย (ศรแดง)
โดยมีการ์ด นปช. คอยห้อมล้อมเดินไปทางร้านแมคโดนัล ด์ และห้ามมิให้ถ่ายรูป ขณะเดียวกันมี
๒๙๙

รายงานคณะอนุก รรมการเพื่อ ดาเนิ น การตรวจสอบคณะที่ ๕ เหตุก ารณ์ใ นจังหวั ดขอนแก่ นและ
อุดรธานี หน้า ๒๖
๓๐๐
สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศ, เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ และ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

๑๕๘
ผู้ชุมนุมบางคนพูดว่า “ส่งคนมาช่วยแล้ว” และถูกการ์ด นปช. ห้ามไม่ให้พูด นอกจากนี้ยังปรากฏภาพ
รถตู้สี ขาวในกล้ องวงจรปิ ดระบุ เวลาประมาณ ๒๐.๒๙ น. บริเ วณใกล้ พื้นที่ ชุมนุ ม และหลั งจาก
เหตุการณ์ปะทะ เจ้าหน้าที่ทหารพบรถตู้สีขาวซึ่งมีกลุ่มคนชุดดามีอาวุธสงครามโดยสารมาด้วยบริเวณ
วัดตรีทศเทพ และยั งปรากฏภาพคนชุดดาถือเอ็ม ๗๙ ยืนอยู่ข้างรถตู้สี ขาวจอดอยู่ในบริเวณที่มีผู้
ชุมนุมอยู่
๒.๔.๑.๒ ช่วงที่มีการปะทะ (เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.) เจ้าหน้าที่ตารวจฝ่าย
สืบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาลพบคนชุดดาจานวน ๔ คน ถืออาวุธปืนเอเค ๔๗ และปืน
เล็กยาวเดินออกมาจากถนนตะนาวฝั่งอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา เข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณสี่แยก
คอกวัว เและได้ยึดอาวุธปืนเอ็ม ๗๙ จากคนชุดดาที่บริเวณสี่แยกคอกวัวฝั่งอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลาฯ
ได้จานวน ๑ กระบอก และปรากฏภาพคนชุดดาสองสามคนบริเวณสี่แยกคอกวัวหน้าร้าน Burger
King บริเวณปากซอยหลังอาคารกองสลาก ใช้อาวุธปืนสงครามยิงไปในทิศทางที่ทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่
บนถนนตะนาวและถนนข้าวสาร และเชื่อว่ามีคนชุดดาที่ปะปนอยู่กับผู้ชุมนุมบริเวณสี่แยกคอกวัวใช้
อาวุธปืนเอเค ๔๗ ยิงไปยังสิ่งต้องสงสัยว่าเป็นคนกาลังยิงปืนสงครามอยู่บนระเบียงชั้น ๓ ของอาคาร
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่บริเวณสี่แยกคอกวัว ๓๐๑ โดยบนถนนตะนาวยังพบร่องรอยกระสุนยิง
ไปยังถนนตะนาวและถนนข้าวสารซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่ โดยมีทิศทางการยิงมาจาก
สี่แยกคอกวัวและจากถนนตะนาวบริเวณหน้าร้าน Burger King และพบร่องรอยกระสุนบนกาแพง
อาคารด้านนอกของระเบียงอาคารกองสลาก นอกจากนี้ยังพบหลุมระเบิดบนถนนตะนาวโดยมีทิศ
ทางการยิงมาจากสี่แยกคอกวัว๓๐๒
๒.๔.๑.๓ กรณีการเสียชีวิตของพ.อ. ร่ มเกล้า ธุวธรรมน่าเชื่อได้ว่าระเบิดเอ็ม ๖๗ ถูก
ขว้างออกมาจากในบริเวณบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ต้นถนนดินสอตรงข้ามกับโรงเรียนสตรีวิทยา ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับจุดที่พบหลุมระเบิดซึ่งเป็นจุดที่ พ.อ. ร่มเกล้าถูกระเบิด ๓๐๓ ผู้ดูแลบ้านระบุว่าก่อนเกิด
ความรุนแรงมีผู้ชุมนุมปีนข้ ามรั้วเข้ามาในบริเวณบ้านจากด้านวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลาย
คนแล้วออกไปทางด้านหลังบ้าน วันรุ่งขึ้นคือวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้ดูแลบ้านได้พบโลหะรูปร่าง
คล้ายกับภาพของกระเดื่องของระเบิดขว้างสังหารที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานให้ดู จานวนสองอัน
ที่พื้นในบริเวณสนามของบ้าน และในเช้าวันเดียวกันนั้นได้มีชายสองคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่แต่แต่ง
กายชุดพลเรือน ขอเข้ามาตรวจภายบริเวณบ้านและเอาวัตถุดังกล่าวไป
๒.๔.๒ เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ และถนนราชปรารภ
๒.๔.๒.๑ ช่วงเดือนเมษายน ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีการยิงเอ็ม ๗๙ จานวน
มากเข้าใส่หลายพื้นที่บริเวณถนนสีลมและรอบสวนลุมพินี เช่น ยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมกลุ่มคนรักสีลมในวันที่
๒๒ เมษายน แฟลตตารวจและสถานีตารวจนครบาลลุมพินี โดยมีความเป็นไปได้สูงว่ามีทิศทางการยิง
มาจากบริเวณสวนลุมพินี และหลังจากพล.ต.ขัตติ ยะ สวัสดิผล ถูกยิงในคืนวันที่ ๑๓ พฤษภาคม มี
๓๐๑

ตามที่ปรากฏภาพวีดิโอว่ามีผู้ซุ่มยิงจากระเบียงชั้น ๓ ของอาคารเก่าสานักงานกองสลากบริเวณสี่แยก
คอกวัว จากการตรวจสอบพบว่าน่าจะเป็นภาพของต้นไม้ และที่ปรากฏเป็นเหมือนควันออกจากปลายกระบอกปืนนั้น
จากการตรวจสอบเป็นฝุ่นของผนังปูนของอาคารทีแ่ ตกฟุ้งกระจายออกจายออกมาเมื่อถูกยิงด้วยกระสุนปืน เอเค ๔๗
๓๐๒
รายงานที่ ๐๘๕๗(๐๘๒๒)/๒๕๕๓ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
สานักงานตารวจแห่งชาติ หน้า ๙/๑๐
๓๐๓
จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลบ้าน สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ และรายงานการตรวจสถานที่
เกิดเหตุที่ อ.๓๓๖/๒๕๕๓ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สานักงานตารวจแห่งชาติ

๑๕๙
ผู้สื่ อข่าวชาวต่างประเทศพบเห็ นชาย ๓ คน คนหนึ่งถืออาวุธสงคราม อีก ๒ คนไปหยิบอาวุธ ปืน
สงครามจากถุงดาซึ่งอยู่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ ๖ โดยคนหนึ่งได้ใช้อาวุธดังกล่าว
ยิ งไปทางโรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์ ๓๐๔ ทราบจากพนั กงานสอบสวนว่ามี การจับกุม ผู้ ต้อ งหาได้ใ น
ภายหลังโดยให้การในชั้นสอบสวนว่าเป็นคนสนิทของเสธแดงและเป็นผู้ใช้อาวุธปืนทราวโว่ ยิงไปที่
โรงแรมดุสิตธานีและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในเหตุการณ์ดังกล่าว ๓๐๕ และระหว่างการที่ทหารเข้า
ควบคุมพื้นที่สวนลุมพินีในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม มีการปะทะกับคนชุดดาในสวนลุมพินีเป็นเวลานาน
ประมาณ ๓๐ นาที๓๐๖ จึงเชื่อว่าน่าจะมีคนชุดดาอยู่ภายในสวนลุมพินี๓๐๗
๒.๔.๒.๒ เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ ช่วงปิดล้อมพื้นที่
ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๑๘ พฤษภาคม มีผู้พบเห็นกลุ่มคนชุดดามีอาวุธปืนสงครามและเครื่องยิงลูก
ระเบิดเอ็ม ๗๙ อย่างน้อย ๕ คน อ้างว่าเป็นลูกน้อง เสธ.แดง เคลื่อนไหวอยู่ภายในซอยต่าง ๆ บริเวณ
ชุมชนบ่อนไก่และซอยงามดูพลี โดยควบคุมการปฏิบัติการของการ์ดผู้ชุมนุม โดยเชื่อได้ว่าเป็นกลุ่มที่
ใช้อาวุธสงครามโจมตีเจ้าหน้าที่ และผู้ให้ข้อมูลพบเจ้าหน้าที่ตารวจอยู่ในบริเวณนั้นด้วย โดยเจ้าหน้าที่
ตารวจดังกล่าวห้ามมิให้ชาวบ้านพูดเรื่องชายชุดดาให้คนอื่นทราบ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม เวลาบ่าย
มีการยิงเข้าใส่ชาวชุมชนที่บริเวณหน้าสถานีบริการน้ามัน ปตท. ขณะกาลังพยายามลากสายฉีดน้าจาก
สถานีบริการน้ามัน ปตท. เพื่อข้ามไปดับไฟที่ธนาคารกสิกรไทย โดยยิงมาจากซอยงามดูพลีซึ่งอยู่นอก
แนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ทหารและเป็นพื้นที่ควบคุมของการ์ดผู้ชุมนุมและคนชุดดา นอกจากนี้ยัง
ปรากฏภาพคนชุดดากาลังยิงวัตถุชนิดหนึ่งซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นระเบิดเอ็ม ๗๙ โดย
คนชุดดาดังกล่าวปะปนอยู่กับผู้ชุ มนุมในซอยงามดูพลี ๓๐๘ ถนนพระรามที่ ๔ และภาพคนชุดดาถือ
อาวุธปืนเอ็ม ๑๖ ปะปนอยู่กับผู้ชุมนุมอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่ง ตลอดการช่วงปิดล้อมพื้นที่ระหว่าง
วันที่ ๑๔ ถึง ๑๘ พฤษภาคม มีการยิงปืนสงครามและระเบิดเอ็ม ๗๙ จานวนมากเข้ามายังแนวที่ตั้ง
ของเจ้าหน้าทีท่ หาร๓๐๙
๒.๔.๒.๓ ในเหตุ ก ารณ์ ค วามรุ นแรงบริ เ วณถนนราชปรารภ-ดิ น แดง เมื่ อ วั น ที่ ๑๔
พฤษภาคม เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ ถึง ๒๒.๐๐ ทุ่ม มีการยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ และอาร์พีจี เข้าใส่แนว
วางกาลังของเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณถนนราชปรารภหน้าโรงแรมอินทราถึง แอร์พอร์ตลิ งค์และใน
๓๐๔

ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
รายงานการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีพิเศษที่ ๑๘/๒๕๕๓
๓๐๖
เอกสาร ศอฉ. การรักษาความสงบเรี ยบร้อยจากสถานการณ์การชุมนุ ม ในพื้นที่ กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล หน้า ๕๕ แต่จากการสัมภาษณ์ทหารที่ปฏิบัติการในสวนลุมพินีระบุบอกว่าไม่มีการปะทะ จึงมีความ
เป็นไปได้ว่ามีทหารหลายหน่วยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสวนลุมพินีในวันดังกล่าว นอกจากนี้ยังปรากฏภาพวีดิโอซึ่งผู้ชุมนุม
ถืออุปกรณ์กาบังในลักษณะที่เป็นการป้องกันกระสุนจากทิศทางสวนลุมพินีขณะเข้าไปช่วยนายถวิล คามูล และยัง
ปรากฏภาพวีดิโอจากระบุเป็นภาพของสานักข่าว BBC ปรากฏคนชุดดาใช้อาวุธ ปลย. ยิงเข้าไปในสวนลุมพินีโดย
ผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าเป็นเหตุการณ์วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๓๐๗
ประกอบกับบทความของผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศซึ่งเผยแพร่ใน Asia Time Online ซึ่งระบุว่ามีคน
ชุดดาอยู่ในสวนลุมพินี 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
๓๐๘
ภาพจากสานักข่าว France ๒๔ และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ , จากการดูภาพวีดิโอ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
๓๐๙
ข้ อ มู ล จากการเข้ า ให้ ข้ อ มู ล ของกองทั พ และการสั ม ภาษณ์ เ จ้ า หน้ า ที่ ท หารซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ใ น
เหตุการณ์
๓๐๕

๑๖๐
ช่วงเวลาเดียวกันมีนักข่าวชาวต่างประเทศพบเห็นกลุ่มชายชุดดาจานวน ๓ คน ที่บริเวณเต็นท์ภายใน
แนวกีดขวางของผู้ชุมนุมบนสะพานข้ามคลองแสนแสบ ถือถุงขยะสีดาเข้ามาในเต็นท์ แล้วมีคนหนึ่งถือ
เครื่องยิงระเบิดชนิดเอ็ม ๗๙ เดินออกไปทางประตูน้า อีก ๒ นาทีต่อมาก็มีเสียงปืนดังขึ้นและได้ยิน
เสียงระเบิดจานวนสองสามลูก ตามด้วยเสียงโห่ร้อง (เสียงเฮ) จากผู้ชุมนุม โดยกลุ่มคนชุดดาดังกล่าว
สามารถเข้า-ออกพื้นที่ชุมนุมได้โดยไม่มีการตรวจค้น และยังให้ข้อมูลว่าหนึ่งในกลุ่มคนชุดดานั้นเป็นที่
รู้จักในกลุ่มการ์ด นปช. และผู้ชุมนุม เป็นอย่างดี และน่าจะเกี่ยวข้องกับเสธ.แดง ต่ อมาเวลาประมาณ
๒๓.๑๕ น. มีการยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง ๑ นัด โดยตลอดช่วงเวลาปิดล้อมพื้นที่
ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม มีการยิงเอ็ม ๗๙ และอาร์พีจี จานวนมากเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทหาร
บริเวณประตูน้าถึงแยกมักกะสัน และเชื่อว่ามีการปฏิบัติการของคนชุดดาโดยใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่แนว
วางกาลังของเจ้าหน้าที่ทหาร จากคาบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ทหารในเหตุการณ์ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุซึ่งพบรอยกระสุน ๔ รอย บนสะพานรั้วโลหะของสะพานลอยคนข้ามบน
ถนนราชปรารภใกล้สถานีบริการน้ามันเชลล์ซึ่งมีทิศทางการยิงมาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งเป็น
พื้นทีซ่ ึ่งมีผู้ชุมนุมอยู่ไปยังทิศทางสี่แยกมักกะสันซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารอยู่
๒.๔.๒.๔ ระหว่างการกระชับพื้นที่บนถนนราชดาริในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา
ประมาณ ๑๓.๓๐ น. หลังจากที่แกนนา นปช. ประกาศยุติการชุมนุม มีการยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ หลาย
ลูกเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเคลื่อนมาจากแยกศาลาแดงและหยุดอยู่ที่ริมรั้วสวนลุมพินีตรงแยกราช
ดาริ-สารสิน โดยเชื่อว่ายิงมาจากถนนราชดาริด้านที่เลยแยกราชดาริตัดถนนสารสินไปทางสี่แยกราช
ประสงค์
๒.๔.๒.๕ จากเหตุการณ์และการปฏิบัติการของคนชุดดาข้างต้นจึงเชื่อว่ามี คนชุดดา
ปะปนอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมและปฏิบัติการร่วมกับการ์ดผู้ชุมนุมบางส่วนและโดยการรู้เห็นหรือสนับสนุน
ของแกนนา นปช.บางคนโดยเฉพาะในเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน เหตุการณ์บนถนนพระรามที่ ๔ –
บ่อนไก่ และบนถนนราชปรารภ โดยอาศัยสถานการณ์ความวุ่นวายจากการตอบโต้ระหว่างผู้ชุมนุมกับ
เจ้าหน้าที่และกลุ่มควันจากการเผายางเป็นกาบังในการใช้อาวุธสงครามโจมตีเจ้าหน้าที่
๒.๔.๓ พบว่าเคยมีการปราศรัยบนเวทีในเดือนมกราคม ๒๕๕๓ เกี่ยวกับ “กองกาลังไม่ทราบ
ฝ่าย” ที่พร้อมจะมาช่วยผู้ชุมนุม ซึ่งเป็นหนึ่งในแก้วสามประการของการต่อสู้ คือ พรรคการเมือง
มวลชน และกองกาลัง โดยแกนนาการชุมนุมคนอื่นๆ ก็มิได้ดาเนินการใดๆ ที่แสดงให้เห็ นถึงการ
ปฏิเสธหรือการไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมการปราศรัยดังกล่าวแต่อย่างใด แม้ นปช. จะประกาศว่า
พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ นปช. แต่บทบาทของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลซึ่งเป็นที่
ชื่นชอบในกลุ่มผู้ชุมนุม และยังปรากฏว่าแกนนา นปช. บางคนและการ์ดส่วนหนึ่งยังมีความสัมพันธ์
กับ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลโดยที่ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ยังคงมีบทบาทอย่างมากในการชุมนุมของ
นปช. โดยเฉพาะบทบาทในกลุ่มการ์ นปช. โดย พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ได้พูดต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
คนชุด ดาหรื อนั กรบโรนิ น หลายครั้ งในท านองว่ามาช่ว ยผู้ ชุมนุ ม ประกอบกับผู้ ต้องหาบางคนรั บ
สารภาพในชั้นสอบสวนว่าใช้อาวุธสงครามและมีความเกี่ยวข้องกับ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล รวมถึงการ
ปราศรัยในการชุมนุ มของ นปช. ๑ ครั้ ง โดยมีการพูดถึงแก้วสามประการของการต่อสู้ คือ พรรค
การเมือง มวลชน และกองกาลังไม่ทราบฝ่าย ทั้งได้มีการการบรรยายและให้ สัมภาษณ์หลายครั้ง
เกี่ยวกับกองกาลังไม่ทราบฝ่ายทั้งในสื่อหลักและสื่อซึ่งสนับสนุน นปช. ทั้งยังพบพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิ
ผล เดินตรวจตราแนวกีดขวางและการ์ด นปช.รอบพื้นที่ชุมนุมที่แยกราชประสงค์ โดยเฉพาะบริเวณ
ศาลาแดงและแยกเฉลิมเผ่า

๑๖๑
๒.๔.๔ ก่อนและระหว่างการชุมนุมนปช. มีการก่อวินาศกรรมด้วยการวางหรือยิงลูกระเบิด และ
อาวุธปืนสงครามตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงจานวนมาก รวมทั้งที่จังหวัด
เชียงใหม่ พฤติกรรมและลักษณะการปฏิบัติการน่าจะเกิดจากกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน
๒.๕ ข้อค้นพบเกี่ยวกับพฤติการณ์การชุมนุมระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๕.๑ การชุมนุมของ นปช. เป็นการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองเพื่อคัดค้านการรัฐประหาร
ต่อต้านการแทรกแซงทางการเมืองโดยกลุ่มผู้มีอานาจนอกระบบที่ นปช. เรียกว่า “อามาตย์” และ
ต่อต้านการกระทาอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมที่ นปช. เรียกว่า “สองมาตรฐาน” และ
ปฏิ เ สธรั ฐ บาลภายใต้ ก ารน าของ นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี แ ละหั ว หน้ า พรรค
ประชาธิปัตย์ โดยเรียกร้องให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากผู้ชุมนุม
เห็ น ว่ารั ฐ บาลเกิดจากการแทรกแซงของกองทัพและเป็นผลพวงจากการรัฐ ประหารในวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งขัดต่อหลักการประชาธิปไตย โดย นปช. ประกาศยึดมั่นในแนวทางการชุมนุม
อย่างสันติและปราศจากอาวุธ ก่อนการชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร นปช. จัดเวทีชุมนุมในหลาย
จังหวัดเพื่อเผยแพร่แนวความคิดและแนวทางของ นปช. และเพื่อระดมมวลชนให้เดินทางมาร่วม
ชุม นุ ม ที่ ก รุ งเทพฯ และเมื่ อ วั น ที่ ๑๔ มี น าคม ๒๕๕๓ ณ เวที การชุ ม นุ ม ที่ส ะพานผ่ านฟ้ า นปช.
แถลงการณ์อย่างเป็นทางการเรียกร้องให้รัฐบางยุบสภาภายใน ๒๔ ชั่วโมง๓๑๐ หากรัฐบาลไม่ยอมตาม
ข้อ เรี ย กร้ อ ง นปช. จะเดิ น ขบวนทั่ว กรุ งเทพฯเพื่ อกดดั นรั ฐ บาล และพร้อ มต่ อ สู้ เ พื่อ ให้ บรรลุ ข้ อ
เรียกร้อง๓๑๑
๒.๕.๒ การชุมนุมที่กรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
บนถนนราชดาเนิน โดยมีพื้นที่ชุมนุมทอดแนวยาวตามแนวถนนราชดาเนิ นตั้งแต่แยกมิสกวัน แยก
สะพานมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชดาเนินกลาง วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แยกคอกวัว ตลอด
จนถึ ง เชิ ง สะพานสมเด็ จ พระปิ่ น เกล้ า ฝั่ ง พระนคร ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ถ นนราชด าเนิ น ทุ ก ช่ อ งทาง
จนกระทั่งวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้ชุมนุมบางส่วนเริ่มชุมนุมที่แยกราชประสงค์ ๓๑๒อีกแห่งหนึ่ง โดย
ประกาศว่าจะชุมนุมอยู่ ๓ วัน ต่อมาในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๓ ได้ประกาศว่าจะปักหลักการชุมนุมที่
แยกราชประสงค์และสะพานผ่านฝ้าต่อไปโดยไม่มีกาหนด จนกว่านายกรัฐมนตรีจะยุบสภาตามข้อ
เรียกร้องของการชุมนุม และในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้ชุมนุมทั้งหมดจึงได้ย้ายไปชุมนุมที่แยก
ราชประสงค์เพียงที่เดียว โดยมีพื้นที่ชุมนุมครอบคลุมถนนราชดาริทุกช่องจราจร จากแยกศาลาแดงฝั่ง
ลานพระรู ป รั ช การที่ ๖ ถึง สะพานข้ามคลองแสนแสบก่อนถึง แยกประตูน้า และครอบคลุ มถนน
พระราม ๑ ทุกช่องจราจร จากแยกปทุมวันถึงแยกเพลินจิต มีการสร้างเวทีที่แยกราชประสงค์ ผู้ชุมนุม
ตั้งเต็นท์บนถนนตลอดแนวพื้นที่ชุมนุม ทั้งนี้การชุมนุมที่แยกราชประสงค์มีการจัดตั้งหน่วยการ์ดอย่าง
๓๑๐

นปช.ประกาศ"สงครามไพร่" ปลุกแดงสู้ให้หัวใจแตกดับ แถลงการณ์บีบยุบสภา ขีดเส้นตายรอคาตอบ
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 มีนาคม ๒๕๕๓, http://archive.voicetv.co.th/
content/9697/เสื้อแดงประกาศข้อเรียกร้องยุบสภาใน ๒๔ ชม.
๓๑๒
บริเวณสี่แยกราชประสงค์และบริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่สาคัญทางเศษรฐกิจ เป็นศูนย์กลางการ
พาณิชย์ และมีสถานทูตของหลายประเทศอยู่ในบริเวณนี้

๑๖๒
เป็นระบบและกาหนดพื้นที่ชุมนุมที่ชัดเจน โดยในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ เริ่มมีการสร้างแนวกีด
ขวางจากยางรถยนต์และไม้ไผ่ปลายแหลมบริเวณแยกศาลาแดง แยกชิด ลม แยกปทุมวัน และสะพาน
ข้ามคลองแสนแสบ โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมชุมนุมรวมประมาณ ๘๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ คน และมี
การจัดหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือการ์ดผู้ชุมนุม โดยมีการตั้งด่านรอบตรวจอาวุธผู้ที่เข้าออกพื้นที่
ชุมนุมเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกนาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายเข้ าไปทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่ามี
การ์ดบางคนควบคุมตัวและทาร้ายบุคคลที่ตนสงสัยว่ามีอาวุธ ๓๑๓ แม้บุคคลนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่
ปฏิบัตงานตามหน้าที่ก็ตาม
๒.๕.๓ ระหว่างการชุมนุม ผู้ชุมนุมบางส่วนเคลื่อนขบวนดาวกระจายไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เคลื่อนขบวนไปกองพลทหารราบที่ ๑๑ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๕๓ เคลื่อนขบวน ๘ จุดรอบพื้นที่ชุมนุมบนถนนราชดาเนินเพื่อไปกดดันเจ้าหน้าที่ทหารให้กลับ
กรมกอง เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓ เคลื่อนขบวนไปตามถนน ๑๑ สายรอบกรุงเทพฯ ที่ ศอ.รส.
ประกาศห้าม เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ เคลื่อนขบวนแบบดาวกระจายไปยังอาคารศูนย์ราชการซึ่ง
เป็นที่ทาการของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เคลื่อนขบวน
ไปยังรัฐสภา นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสะสมเลือดจากผู้ชุมนุมและนาไปเทยังสถานที่ต่าง ๆ
ประกอบกับการทาพิธีกรรมทางไสยศาสตร์สาปแช่ง เช่น เมื่อระหว่างวันที่ ๑๖ และ ๑๗ มีนาคม
๒๕๕๓ นาเลือดไปเทที่หน้าประตูทาเนียบรัฐบาล พรรคประชาธิปัตย์ และบ้านนายกรัฐมนตรี การ
เจาะเลือดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพของผู้ป่วยหรือมีวัตถุประสงค์เป็นการรับบริจาคเลือดเพื่อ
นาไปใช้ในทางการแพทย์ แต่ เป็นการแสดงออกทางการเมือง และการเจาะเลือดอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยต่อผู้ชุมนุมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ การนาเลือดของผู้ชุมนุมไปเทยังสถานที่ต่างๆ ยังส่งผล
ทางจิตวิทยาต่อผู้คนในสังคมให้รู้สึกหวาดกลัวและเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรง ทั้งยังสร้างความ
กั ง วลต่ อ การจั ด การด้ า นสาธารณะสุ ข ที่ ต้ อ งป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ลื อ ดที่ น าไปเทไหลเข้ า สู่ ร ะบบน้ า
สาธารณะ๓๑๔
๒.๕.๔ การปราศรัยที่มีเนื้อหาส่งเสริมความรุนแรง
พบว่ า การในการชุ ม นุ ม ของ นปช. ก่ อ นการชุ ม นุ ม ใหญ่ ใ นวั น ที่ ๑๒ มี น าคม ทั้ ง ใน
ต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ มีการปราศรัยโดยแกนนา นปช. บนเวทีหลายครั้ง ที่มีลักษณะเป็นการยั่วยุ
ชี้น า ส่ งเสริ มให้ ใช้ความรุน แรง ต่อเนื่องมาจนถึงการชุมนุมระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม
๒๕๕๓ ก็ยังคงมีการปราศรัยในลักษณะดังกล่าว โดยจากภาพวีดิโอการปราศรัยพบว่า ผู้ร่วมชุมนุม
ส่วนใหญ่ยอมรับและแสดงอาการพึงพอใจกับเนื้อหาการปราศรั ยโดยการปรบมือ โห่ร้องสนับสนุน
โดยไม่มีการแสดงท่าทีคัดค้านไม่ว่าจากผู้เข้าร่วมชุมนุมหรือผู้ปราศรัยคนอื่น และไม่ปรากฏว่าแกนนา
คนอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้จัดการและผู้นาการชุมนุมได้พยายามดาเนินการใดๆ ที่เป็นการคัดค้านหรือป้องกันมิ
ให้เกิดการกระทาดังกล่าวขึ้นอีก โดยพบการปราศรัยในลักษณะดังกล่าวตามลาดับเวลาดังต่อไปนี้

๓๑๓

พนง.ห้างแจ้งความ ถูกทาร้าย การ์ดนปช.รุมยา, วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓,
http://www.thairath.co.th/content/pol/78891, หนุ่มล่ามแจ้งความถูกการ์ด-นปช.ทาร้ายร่างกาย, วันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๕๓, http://news.sanook.com/923522/หนุ่มล่ามแจ้งความถูกการ์ด-นปช.ทาร้ายร่างกาย/, ข้อมูล
จากคุณสุนัย ผาสุข (Human Rights Watch)
๓๑๔
แฉผลตรวจ ตย.เลือดเสื้อแดงพบเชื้อไวรัสร้ายแรง, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, ๑ เมษายน ๒๕๕๓
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRJM01ERXdPRGt6TXc9PQ==

๑๖๓
ตารางที่ ๑ การปราศรัยที่มีลักษณะเป็นการยั่วยุ ชี้นา หรือส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรง
เหตุการณ์
เนื้อหาการปราศรัย
น า ย ณั ฐ วุ ฒิ ใ ส ย เ กื้ อ “ถ้าพวกคุณยึดอานาจ พวกผมเผาทั่ว ประเทศ เผาไปเลยพี่น้อง ผม
ปราศรั ย ณ เวทีการชุมนุ ม รับผิดชอบเอง แล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผม ถ้าคุณยึดอานาจ
ของ นปช. ที่ เ ขาสอยดาว เผา”
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ระหว่ า ง
วั น ที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม
๒๕๕๓๓๑๕
พล.ต.ขั ต ติ ย ะ สวั ส ดิ ผ ล “ดังนั้นพอเดือนเมษา [ ๒๕๕๒] เราถึงแตกทัพ....กาลเวลาผ่านมาจาก
ป ร า ศ รั ย เ มื่ อ วั น ที่ ๒ ๔ เดือนเมษา...ถึงเดือนตุลา เริ่มมีนักรบดา คือทหารพรานเข้ามาที่เวทีที่
มกราคม ๒๕๕๓ ณ เวที สนามหลวง พอเดือนพฤศจิกา มาอีกครั้ง ไม่ใช่การ์ดธรรมดาที่คุ ณ
การชุมนุมของ นปช. ที่เขา อารี ย์ เขาจ่ายเบี้ยเลี้ ยง...ขณะนี้บู้กับบุ๋นมันมาชนกัน หมายความว่า
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี การที่ต่อสู้วันนั้น เราไม่ได้มีการต่อสู้ด้วยแก้วสามประการ คือ พรรค
แนวร่วม กองกาลังติดอาวุธ เพราะว่าเราสู้กันคือการอหิงสา แต่พอคุม
ไม่อยู่ มันดิ้นไปเป็นจลาจล...ถึงเวลามาสุดท้าย เกิดกองกาลังติดอาวุธ
ขึ้นมา มันครบแก้วสามประการ มันพร้อมรบแล้ว”
น า ย อ ริ ส มั น ต์ พ ง ษ์ “พี่น้องนัดกันคราวหน้า ถ้ารู้ว่า เขาจะปราบปราม ไม่ต้องเตรียมอะไร
เรืองรอง ปราศรัยเมื่อวัน ที่ มาก มาด้วยกัน ขวดแก้วคนละใบ มาเติมน้ามันเอาข้างหน้า บรรจุให้ได้
๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ที่ ๗๕ ซีซี ถึง ๑ ลิตร ถ้าเรามาหนึ่งล้านคนในกรุงเทพมหานคร มีน้ามัน
ห น้ า ก อ ง บั ญ ช า ก า ร หนึ่งล้านลิตร รับรองว่า กทม.เป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอน"
กองทัพบก
“การสู้ของคนเสื้อแดงแบบง่ายๆ อย่างนี้ บอกให้ทหารได้รับได้ทราบ
บอกให้ทหารสุนัขรับใช้อามาตย์ได้รู้ว่า ถ้าคุณทาร้ายคนเสื้อแดง แม้
เลือดหยดแต่หยดเดียวนั่นหมายความว่า กรุงเทพฯ จะเป็นทะเลเพลิง
ทันที ส่วนต่างจังหวัด จตุพร (พรหมพันธุ์) ได้บอกแล้ว ให้รอฟังข่าวว่า
พี่ น้ อ งที่ อ ยู่ ใ นต่ า งจั ง หวั ด ไม่ ไ ด้ ม าไม่ เ ป็ น ไร ถ้ า มี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น ทั น ที
รวมตั ว กั น ที่ ศ าลากลาง ไม่ ต้ อ งรอเงื่ อ นไข จั ด การให้ ร าพณาสู ร
เหมือนกัน”
“ส่วนในกรุงเทพนี้พี่น้องฟังให้ดีว่า ครั้งหนึ่งตอนที่พฤษภาทมิฬ มันมี
ยุ ท ธวิ ธี ที่ จ ะเอาทหารมาปราบพี่ น้ อ งประชาชน แต่ ก็ มี ข บวน
มอเตอร์ไซค์รักชาติ ได้จัดการไฟเขียวไฟแดงตามสี่แยกต่างๆ เกิดเหตุ
ชุลมุนวุ่นวาย รถติดกันทั้งกรุงเทพ รถ … ทั้งรถยีเอ็มซี ไม่สามารถส่ง
ทหารมาจัดการกับพี่น้องประชาชนได้ในครั้งนั้น ครั้งนี้ก็เหมือนกัน เรา
ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ มั น ยุ่ ง ยากจั ด การสี่ แ ยกไฟแดงให้ เ รี ย บ รถใน
๓๑๕

อย่างไรก็ตามไม่พบข้อมูลที่สามารถระบุวันที่ที่แน่นอนได้ โดยปรากฏตามภาพวีดิโอ และ อ้างอิงจาก
"ณัฐวุฒิ" บอก ปชป.ปราศรัยราชประสงค์ใส่ร้ายป้ายสี ไม่มีอะไรใหม่, วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔,
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1308907501&grpid=๐๓&catid=&subcatid=,
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กรุงเทพมหานครช่วยกันปล่อยลมยางทั้ง ๔ ล้อให้ มันติดทั้งกรุงเทพ
อยากจะรู้ว่ารถทหาร มึงจะเข้ามายังไง แล้วถ้าทหารจะเข้ามาจริงๆ มัน
ก็ ต้ อ งเดิ น เท้ า เข้ า มา ลองคิ ด ดู ว่ า จะใช้ ป ระชาชนใช้ ท หารเท่ า ไหร่
คานวณดูให้ดี พี่น้องไม่ต้องใช้อาวุธ พอเห็นทหารเดินเข้ามา เราเข้าไป
ใกล้ๆ ๑ ต่อ ๓ จัดการแล้วก็มัดทหารเอาไว้ ยึดปืนเอาไว้ ปฏิบัติตามนี้
รับรองได้ว่า คนเสื้อแดงชนะพวกอามาตย์อย่างแน่นอน”
“วันนี้การต่อสู้ เป็นครั้งสุดท้าย ถ้าไม่ชนะ เป้าหมายคือคุก หรือไม่ก็
ตายเท่านั้ นพี่น้อง ผมขอบอกข่าวดีว่ า เดิมทีนั้น คนเสื้ อแดงมีเพีย ง
พรรคการเมือง และมวลชนเท่านั้น แต่วันนี้ แก้วอีกประการหนึ่งที่เรา
รอ นั่นคือกองกาลังไม่ทราบฝ่าย เขาพร้อมสนับสนุน และปกป้องคน
เสื้ อ แดง และพร้ อ มที่ จ ะเป็ น ปรปั ก ษ์ กั บ กองทั พ ถ้ า กองทั พ ท าร้ า ย
ประชาชน”
นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง "พี่น้องที่จะเดินทางเข้าไปกรุงเทพฯ ด้วยกัน เตรียมตัวให้พร้อม อย่าง
ป ร า ศ รั ย เ มื่ อ วั น ที่ ๓ ๑ แรกคือ ๑ เสื้อผ้า ข้าวปลา อาหารแห้ง และขวดแก้ว ๑ ขวด จานวน
มกราคม ๒๕๕๓ ณ เวที ๑ ล้านคน เราจะไปที่กรุงเทพฯ ขวดของเรานั้นไม่ต้องใส่น้ามันไปจาก
นปช. จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ไปซื้อเอาที่กรุงเทพฯ คนละ ๑ ลิตร... ๑ ลิตรเพื่อต่อรองกับ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่า คุณจะคืนรัฐธรรมนูญ ๔๐ ให้กับคนเสื้อ
แดงหรือไม่ ๑ ลิตรนี้เพื่อบอกกับอามาตย์ว่า ถ้าคุณเข่นฆ่าคนเสื้อแดง
เลือดตกยางออกสัก ๑ หยด นั่นหมายความว่าคุณก็จะไม่มีชีวิตอยู่บน
แผ่นดินนี้เหมือนกัน"
นายสุพร อัตถาวงศ์ (แรมโบ้ "ถ้ามีการปฏิบัติเมื่อไหร่....ส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัด แกนนาตามภูมิภาค
อีสาน) ปราศรัยเมื่อวันที่ ให้เป้าหมายศาลากลางทันที และแน่นอนที่สุด เข้าไปอยู่ศาลากลาง
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ เวที อากาศคื น นี้ ที่ อุ ด รฯ มั น หนาวยิ่ ง นัก มั น จ าเป็ น ต้ อ งก่ อ ไฟผิ ง กั น สั ก
ชุ ม นุ ม นปช.
จั ง หวั ด หน่อย"
อุดรธานี
“นายชาตรี ธนาคารกรุงเทพ สมุนอามาตย์ทั้งนั้นที่ให้เงินเล่นงานพวก
เรา"
“และจุ ด จบของอามาตย์เปรม ก็ไ ม่ต่างจากผู้ น าอิรัก ที่ชื่อซั ดดัม ฮุ
สเซน นั่นหมายความว่า จุดจบของอามาตย์เปรม ต้องถูกแขวนคอ โดย
ประชาชน ที่ต้นมะขามท้องสนามหลวง เพราะคุณทาลายชาติ ทาลาย
ประชาชน และสั่งกองทัพเข่นฆ่าประชาชน เป็นครั้งที่ ๒"
น า ย อ ริ ส มั น ต์ พ ง ษ์ “ครั้งนี้จะเป็นการคิดบัญชีรัฐบาลทรราชอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และพวก
เรืองรอง ปราศรัยเมื่อวัน ที่ อามาตย์เฒ่าทั้งหลาย คุณไม่ต้องมาบอกว่าสถานที่สาคัญที่เขาจะไปก่อ
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ เวที วินาศกรรม คุณไม่ต้องไปปูดข่าวบอกว่าสถานที่ที่เป็นศาสนสถานของ
ชุ ม นุ ม นปช.
จั ง หวั ด พวกมุ ส ลิ ม โรงพยาบาลแล้ ว ก็ ถ นนราชวิ ถี สะพานข้ า มแม่ น้ า
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อุดรธานี
โรงพยาบาลศิริราช สนามบิน ทาเนียบ กระทรวงสาคัญๆ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ ค่ายทหาร บ้านบุคคลสาคัญ และ
ศาลยุติธรรม และองค์กรอิสระ คุณไม่ต้องบอก ถ้าหากว่าคุณใช้ความ
รุน แรงกับคนเสื้ อแดง รับรองว่าไอ้สิ่ งที่คุณพูดถึงนี้จะไม่เหลื ออยู่ใน
ประเทศไทยอย่างแน่นอน”
น า ย อ ริ ส มั น ต์ พ ง ษ์ “แต่ถ้าวันพรุ่งนี้อามาตย์ยังคงอยู่ อภิสิทธิ์ไม่คืนอานาจ เรื่องวันพรุ่งนี้
เรืองรอง ปราศรัยเมื่อวัน ที่ จะเป็ น เรื่ องของผมคนเดีย วล้ ว นๆ วั น นี้ ประชาชนเสี ย เลื อ ด พรุ่ ง นี้
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ เวที อามาตย์ยังไม่หยุด อภิสิทธิ์ยังไม่ยุบสภา กูจะไปเอาเลือดมึงหัวมึงมา
สะพานผ่านฟ้า
ล้างเท้าให้ได้ ไอ้เทพ ไอ้มาร์ค ไอ้หน้าหนา ไอ้ใจหยาบช้า ฟังให้ดี วันนี้
ประชาชนเสียเลือดนับล้านซีซีขอให้คืนประชาธิปไตยให้พื้นปฐพี ให้คน
ทั้งแผ่นดิน ถ้าวันพรุ่งนี้ยังไม่สานึกในประชาธิปไตยของคนส่วนใหญ่ จะ
ขออนุญาตนาทัพไปบ้านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีคนอื่นๆ ด้วย ผม
อยากดูว่าเลือดชั่วในหัวมันจะแดงเข้มเหมือนคนเสื้อแดงในนี้หรือไม่”
นายวีระ มุสิกพงษ์ ปราศรัย “มึงจะทารุนแรง มึงมาทากะไอ้แกนนานี่ ยืนรับมึงอยู่ทุกเวลานาที อย่า
เ มื่ อ วั น ที่ ๒ ๑ มี น า ค ม ให้พี่น้องเขาเดือดร้อน แล้วนึกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะทาให้พี่น้องแตกฉาน
๒๕๕๓ ณ เวทีสะพานผ่าน ซ่านเซ็นกลับบ้าน ไอ้เรื่องแตกกลับบ้าน เป็น ไปได้ แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่า
ฟ้าลีลาศ
ไฟจะลุกท่วมทั่วตารางนิ้วของประเทศไทย”
น า ย จ ตุ พ ร พ ร ห ม พั น ธุ์ ”ขอให้เสื้อแดงซึ่งอยู่ต่างจังหวัด ฟังภารกิจดังต่อไปนี้ ให้ไปรวมตัวกัน
ป ร า ศ รั ย เ มื่ อ วั น ที่ ๓ อยู่ที่ศาลากลาง รอเวลาให้มีการปราบเมื่อไหร่ ตัด สินใจได้ทันที ทุก
เมษายน ๒๕๕๓ ณ เวที จังหวัดให้ไปศาลากลาง ฟังสัญญาณจากที่นี่ จอมืดเมื่อไหร่แสดงว่ามี
แยกราชประสงค์
การปราบแล้ ว พี่น้องมีดุล พินิจจัดการได้ทันที ” และ “ห้างเซ็นทรัล
เวิ ล ด์ ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ไม่ ต้ อ งไปกลั ว อะไรกั บ ประชาชนเลย เพราะ
ประชาชนที่เขามาชุมนุม ถ้าเขาคิดไม่ดีกับห้างพวกคุณนี่ คุณปิ ดห้าง
คุณก็ฉิบหาย ถ้าคนคิดจะทาชั่วกับพวกคุณ แต่เรามาดี ไม่มีปัญหาอะไร
เลย”
น า ย ณั ฐ วุ ฒิ ใ ส ย เ กื้ อ “ใครก็ตามที่คิดบ้าๆ จะเข้ามา สี่ทิศทางให้ดูชัยภูมิบ้าง เพราะข้างๆ
ป ร า ศ รั ย เ มื่ อ วั น ที่ ๘ เป็นห้างสรรพสินค้า ซึ่งไม่ใช่ของผม เป็นของคนรวยเขา ถ้าผู้ชุมนุม
เมษายน ๒๕๕๓ ณ เวที กาลังหลับอยู่ดีๆ มาสลายการชุมนุมอาจจะตกใจวิ่งทะลุ กระจกห้าง
แยกราชประสงค์
ใครรับผิดชอบ เพราะมีทั้งเซ็นทรัลเวิลด์ พารากอน เกษรพลาซ่า ก็ต้อง
วิ่งหาที่กาบัง 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
ตารางที่ ๑ การปราศรัยที่มีลักษณะเป็นการยั่วยุ ชี้นา หรือส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรง
เหตุการณ์
เนื้อหาการปราศรัย
เวลาตกใจยังไงผมจะไม่วิ่งชนปูนครับ ส่วนใหญ่ เวลาตกใจผมวิ่งเข้าหา
กระจก แล้วพอวิ่งเข้าหากระจกนี่ ผมไม่ใช่จะชนกระจกไปเรื่อยๆ นะ
ครับ ผมไม่ใช่นางเอกเรื่องทวิภพนี่ครับ โดดเข้ากระจกได้ เพราะฉะนั้น
ผม เวลาตกอกตกใจ มันวิ่งไปเฉยๆ ไม่ได้ครับ มีหินติดไม้ติดมือไปด้วย
ผมขว้างไปเรื่อยไม่รู้เป็นอะไร แล้วผมดูๆ คนเสื้ อแดงก็ขี้ตกใจกันเป็น
แสนนะผมว่าเนี่ย และผมดูอาการแล้วเนี่ย พฤติกรรมในการตกใจไม่
เหมือนกันด้วยนะ คือมักจะบอกว่าใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ตกใจตรงนั้น
เช่นอยู่ใกล้เซ็นทรัลเวิลก็ตกใจเซ็นทรัลเวิล ใกล้เกษรก็ตกใจเกษร ใกล้
พารากอนก็ตกใจพารากอน ถ้าทหารหลายหมื่นคนเข้ามา คนหลาน
หมื่นคนเป็นแสนต่างคนต่างวิ่ง ต่างคนต่างตกใจ ชนข้าวของในห้างเขา
ระเนระนาดไปหมด แล้ ว คนเสื้ อแดงตกใจวิ่งชนของแพงเท่านั้นนะ
ครับ”
นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง ปราศรัยขู่สื่อมวลชนที่ เข้าข้างรัฐบาล ทั้ง
ป ร า ศ รั ย เ มื่ อ วั น ที่ ๘ นสพ.และโทรทัศน์ หากไม่เป็นกลาง ถ้าเสื้อแดงชนะ จะตามไปเอาคืน
เมษายน ๒๕๕๓ ณ เวที โดยเฉพาะช่องทีวี ๓ ๕ ๗ โมเดิร์นไนท์ และ NBT๓๑๖
ชุมนุมราชประสงค์
นายสุพร อัตถาวงศ์ (แรมโบ้ นายสุพร อัตถาวงศ์ (แรมโบ้อีสาน) ปราศรัยสั่งเสื้อแดงต่างจังหวัด เข้า
อีสาน) ปราศรัยเมื่อวันที ๖ ยึด - เผาศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอาเภอ หากมีการสลายการ
เมษายน ๒๕๕๓ ณ เวที ชุมนุม ที่แยกราชประสงค์ ลั่นใช้ยุทธการผึ้งแตกรัง๓๑๗
แยกราชประสงค์
น า ย จ ตุ พ ร พ ร ห ม พั น ธุ์ นายจตุพร กล่าวว่า ถ้ามีการขนทหารมาฆ่าประชาชนทางรถไฟฟ้าจะ
ป ร า ศ รั ย เ มื่ อ วั น ที่ ๑ ๐ ทาให้รถไฟตกรางทันที และเจ้าหน้าที่คนไหนที่ขับรถมาส่งทหารก็จะ
เมษายน ๒๕๕๓ ณ เวทีราช ให้คนเสื้อแดงไปจับ๓๑๘
ประสงค์
ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้ชุมนุมบางคนนายางรถยนต์
ไปวางไว้บนชานชาลารถไฟฟ้าบีทีเอส บริเวณสถานีชิดลม และมีการ
หันกล้องซีซีทีวี บนชานชาลาและสถานีชิดลมไปในทิศทางที่ทาให้ไม่

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 วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓, http://traffic.longdo.com/node/19

๑๖๗
ตารางที่ ๑ การปราศรัยที่มีลักษณะเป็นการยั่วยุ ชี้นา หรือส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรง
เหตุการณ์
เนื้อหาการปราศรัย
สามารถบันทึกภาพได้ เหตุการณ์ดังกล่าวทาให้รถไฟฟ้าบีทีเอส ต้อง
หยุดให้บริการ๓๑๙
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร VDO "ให้พี่น้ องต่างจังหวัดไปที่ศาลากลาง กทม.ผมอยากฝากบอกคนเสื้ อ
Link มายังเวทีสะพานผ่าน แดงทั่วประเทศ อีกครั้งหนึ่งว่า ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องคนเสื้อ
ฟ้า (VDO ไม่ระบุวันที่ จาก แดงที่กรุงเทพฯ พี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดไปที่ศาลากลางกันให้เต็มที่"
ภาพการแถลงข่าวโดย ศอฉ.)
การปราศรัยที่มีเนื้อหาเสริมความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราศรัยในเรื่องการเผาอาคาร
สถานที่ดังกล่าวมานี้อาจเข้าข่ายเป็นการกระทาความผิดกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๕ บัญญัติว่า
“มาตรา ๘๕ ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทาความผิด และความผิดนั้น
มีกาหนดโทษไม่ต่ากว่าหกเดือน ผู้นั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิด
นั้น
ถ้าได้มีการกระทาความผิด เพราะเหตุที่ ได้มีการโฆษณาหรือประกาศตามความในวรรค
แรก ผู้โฆษณาหรือประกาศต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ”
อย่ างไรก็ตาม เท่าที่ คอป. สดับตรับฟังมานั้น กระบวนการยุติธ รรมของประเทศก็ห าได้
ดาเนินการใดๆ กับการกระทาดังกล่าวมานี้ไม่
จะอย่างไรก็ตาม คอป. เห็นว่าข้อนี้เป็นเหตุผลประกอบประการหนึ่งที่แสดงว่า การชุมนุมของ
นปช. หาใช่เป็นการชุมนุมโดยสงบแต่อย่างใดไม่
๒.๕.๕ พฤติการณ์การใช้ความรุนแรงในระหว่างการชุมนุม
การชุมนุมของ นปช. ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กล่าวได้ว่า
การชุมนุมช่วงเดือนมีนาคม จนกระทั่งต้นเดือนเมษายนก่อนเหตุ การณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
โดยทั่วไปแล้วไม่พบพฤติการณ์ที่เป็นการใช้ความรุนแรง แม้จะเกิดการกระทบกระทั่งกันบ้างระหว่าง
กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. กับเจ้าหน้าที่ หรือกับกลุ่มอื่นที่คัดค้าน นปช. ในระหว่างการดาวกระจายไปตาม
สถานที่ต่างๆ แต่เหตุการณ์ก็มิได้บานปลายเป็นการปะทะรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้การชุมนุมในที่ตั้ง
และการเคลื่อนขบวนดาวกระจายไปตามสถานที่ต่างๆ พบพฤติการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรงหลายครั้ง
ในการชุมนุม ทั้งในกรณีที่ผู้ชุมนุมเป็นผู้เริ่มใช้ความรุนแรงก่อนและกรณีผู้เข้าร่วมชุมนุมขัดขวางหรือ
ตอบโต้การกระทาของฝ่ายตรงข้ามโดยใช้ความรุนแรงและอาวุธ เช่นในเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
๒.๕.๕.๑ เหตุการณ์ที่นายขวัญชัย ไพรพนา นาผู้ชุมนุมบุกเข้าไปในอาคารศูนย์ราชการ
ซึ่งเป็นที่ทาการของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ ๕ เมษายน เหตุการณ์ที่ นายอริ
สมันต์ พงษ์เรืองรอง นาผู้ชุมนุมบุกเข้าไปในบริเวณรัฐสภา โดยผู้ชุมนุมบางคนเข้าไปในอาคารรัฐสภา
ทาให้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ต้องหลบออกจากรัฐสภา เนื่องจากหวั่นเกรงความ
๓๑๙

ประมวลเหตุการณ์แดงขู่วางยางล้อรถขวางรางรถไฟฟ้า, วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓,
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRJM๐1qTTFNemN3T๐E9PQ==

๑๖๘
ไม่ปลอดภัย ในเหตุการณ์ดังกล่าวการ์ดและผู้ชุมนุมบางคนรุมทาร้ายและปลดอาวุธของเจ้าหน้าที่
สารวัตรทหาร (ส.ห.) ที่ประจาการอยู่ที่รัฐสภา หลังจากเหตุการณ์ นปช. แถลงข่าวว่าการกระทา
ดังกล่าวไม่ใช่มติของแกนนา ๓๒๐ และเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมบุกเข้าไปในสถานีดาวเทียมไทยคม อาเภอ
ลาดหลุ มแก้ว จั งหวัดปทุมธานี จนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ทหารโดยผู้ ชุมนุมใช้สิ่ งเทียมอาวุธ
ระเบิดเพลิง ผู้ชุมนุมบางคนรุมทาร้ายและแสดงพฤติกรรมเหยียดหยามศักดิ์ศรีเจ้าหน้าที่ทหาร โดยใน
เหตุการณ์ข้างต้นพบว่า มีการปราศรัยโดยผู้นาการชุมนุมในลักษณะที่เป็นการชี้นาและปลุกเร้าให้
ผู้ชุมนุ มฝ่าแนวกั้นของเจ้ าหน้ าที่เพื่อเข้าไปในสถานที่ราชการและเอกชน ในบางเหตุการณ์มีการ
ปราศรัยยุยงให้ผู้ชุมนุมใช้กาลัง เข้าขัดขวางหรือตอบโต้เจ้าหน้าที่ และมีการประทุษร้ายเจ้าหน้าที่ เช่น
เหตุการณ์บุกเข้าไปในบริเวณรัฐสภาและสถานีดาวเทียมไทยคม ซึ่งในกรณีการบุกเข้าไปในบริเวณ
รั ฐ สภานั้ น นปช . แถลงข่ า วภายหลั ง ว่ า การบุ ก รั ฐ สภาไม่ ใ ช่ ม ติ แ กนน าและอาจทบทวนบทบาท
นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง แต่ไม่ปรากฏว่ามีการดาเนินการอย่างใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการทบทวน
บทบาทของ นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรองหรือแกนนาคนอื่นที่มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงแต่อย่างใด
๒.๕.๕.๒ เหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
๑) แม้การชุมนุมบริเวณเวทีปราศรัยหลักที่สะพานผ่านฟ้าจะดาเนินไปโดยสงบ
แต่มีหลายเหตุการณ์ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ผู้ชุมนุมมีพฤติการณ์ที่เป็นการใช้ความรุนแรง
ต่อสู้ขัดขวาง และประทุษร้ายเจ้าหน้าที่ เช่น การที่ นายขวัญชัย ไพรพนา นาผู้ชุมนุมไปปิดล้อมประตู
สานักงานกองบัญชาการกองทัพ ภาคที่ ๑ ซึ่งเป็นการปลุกเร้าและยั่ว ยุผู้ ชุมนุมให้ต่อต้านขัดขวาง
เจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมโล่ กระบอง แก๊สน้าตา อาวุธปืนลูกซองและปืนเล็กกลเข้ามา
สลายการชุมนุมบริเวณสะพานมัฆวานในช่วงบ่าย และระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารเข้าควบคุมพื้นที่ถนน
ตะนาวและถนนดินสอในช่วงเย็นและช่วงค่า โดยบนถนนตะนาวและถนนข้าวสาร มีผู้ชุมนุมจานวน
มากได้เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ โดยใช้สิ่งเทียมอาวุธและอาวุธประดิษฐ์ เช่น ระเบิดเพลิง เข้าทาร้าย
เจ้าหน้าที่ทหาร บางคนใช้อาวุธมีดและปืนไม่ทราบชนิด ส่วนบนถนนดินสอในช่วงเย็นไม่ปรากฏว่ามี
การปะทะกันอย่างรุนแรง จนกระทั่งหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารถูกโจมตีด้วยระเบิดและอาวุธปืนสงคราม
โดยคนชุดดา ทาให้เหตุการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งบริเวณถนนตะนาวและถนนดินสอ เจ้าหน้าที่ทหาร
เริ่มใช้อาวุธ ปลย. ยิงมาในทิศทางที่ผู้ชุมนุมอยู่ และผู้ชุมนุมยังคงตอบโต้ด้วยสิ่งเทียมอาวุธและระเบิด
เพลิง นอกจากนี้ ยังมีการปราศรัยยั่วยุให้ผู้ชุมนุมต่อต้านเจ้าหน้าที่ทหารและประกาศให้ระดมกันไป
ช่วยผู้ชุมนุมในจุดปะทะ แม้ในขณะที่เกิดความรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตแล้ว ก็ยังคงปราศรัยปลุกเร้าใน
ลักษณะดังกล่าวต่อไป ๓๒๑ และไม่ปรากฎว่าแกนนาบนเวทีได้ห้ามการกระทาอั นเป็นการยั่วยุดังกล่าว

๓๒๐

" จตุพร” ระบุบุกสภา ไล่ลา่ “สุเทพ” ไม่ใช่มติแกนนาเสื้อแดง สืบค้นจาก
http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/41930.html เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๓๒๑
ปรากฏตามบันทึกวีดิโอการปราศรัยที่เวทีสะพานผ่านฟ้าในวันที่ ๑๐ เมษายน ระบุเวลาประมาณ
๒๐.๔๐ น. โดยมีผู้ปราศรัย คือ นายสุพร อัตถาวงศ์ (แรมโบ้อีสาน) นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง, รายงานคณะทางาน
ที่ ๒, ข้อมูลเอกสารและจากการสัมภาษณ์ทหารและบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ที่ให้ข้อมูลกับคอป.ระบุว่าแกนนาที่ไป
ปรากฏตัวบนถนนราชดาเนินในช่วงที่มีการปะทะ คือ นายขวัญชัย ไพรพณา นายยศวริศ ชูกล่อม (เจ๋ง ดอกจิก) นาย
อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

๑๖๙
ห้ามการกระทารุนแรงของผู้ชุมนุมต่อหรือตอบโต้เจ้าหน้าที่ หรือเตือนให้ผู้ชุมนุมถอยห่างจากจุดปะทะ
แต่อย่างใด๓๒๒
๒) ขณะที่เจ้าหน้าที่กาลังถอนกาลังและนาส่งทหารที่บาดเจ็บไปโรงพยาบาล ผู้
ชุมนุมได้เข้าปิดล้อมทางถอยของเจ้าหน้าที่ทั้งบนถนนดินสอและถนนตะนาว และรุมทาร้ายทหาร
โดยเฉพาะทหารที่บาดเจ็บ ทหารหลายคนต้องหลบซ่อนตัวอยู่ตามบ้านประชาชนและสถานที่ต่าง ๆ
บริเวณนั้น บ้ างต้องเปลี่ย นใส่ชุดพลเรื อน อย่างไรก็ตาม ในเหตุการณ์เดียวกันผู้ ชุมนุมบางคนได้
พยายามห้ามปรามและให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บ นอกจากนี้ ผู้ชุมนุมบางส่วนได้พยายาม
เข้าไปในโรงพยาบาลวชิระ ซึ่งรับผู้ชุมนุมและทหารที่บาดเจ็บไว้จานวนหนึ่ง เหตุการณ์ในลักษณะ
ดังกล่าว ทาให้ทหารซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต้องเปลี่ยนไปใส่ชุดพลเรือนหรือถูกนาตัวไปซ่อนไว้
เนื่องจากเกรงว่าจะถูกทาร้าย และต้องเร่งย้ายเจ้าหน้าที่ทหารที่บาดเจ็บบางส่วนออกไปรักษาที่อื่น ทั้ง
ยังพบว่าหลังจากการปะทะบริเวณถนนดินสอสงบลง เจ้าหน้าที่ทหารที่ออกจากจากรถสายพานหุ้ม
เกราะยังถูกผู้ชุมนุมรุมทาร้ายและควบคุมตัวไปที่เวทีของผู้ชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้า ๓๒๓ ผู้ชุมนุมบางคน
ยังบุกเข้าไปโรงพยาบาลวชิระเพื่อค้นหาศพผู้เสียชีวิต โดยแกนนาได้ปราศรัยบนเวทีให้ผู้ชุมนุมติดตาม
ไปยังโรงพยาบาลเพื่อตามหาศพผู้เสียชีวิตเพราะเกรงว่าทหารจะแย่งศพ๓๒๔
๓) นอกจากนี้ แกนนาและผู้ชุมนุมบางคนได้ทาการยึดอาวุธเจ้าหน้าที่ทหาร
โดยได้นาไปกองรวมกันไว้ที่เวทีปราศรัยเพื่อทาการแถลงข่าว และยั งบังคับควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ทหาร
เพื่อมาแถลงข่าวที่เวทีปราศรัย เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพฤติการณ์ของแกนนาบางคน
และผู้ชุมนุมจานวนมากที่มิได้เป็นการชุมนุมโดยสงบ และเมื่อมีผู้เริ่มใช้ความรุนแรง เหตุการณ์ได้บาน
ปลายและไต่ระดับสู่การชุลมุนต่อสู้และการจลาจล โดยมีผู้ชุมนุมจานวนมากเข้าร่วมในการต่อสู้และ
การจลาจลนั้น สาเหตุสาคัญอีกประการของเหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ คือ
การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหารโดยมีและใช้อาวุธสงคราม และการใช้เฮลิคอปเตอร์ทิ้งแก๊สน้าตาใน
พื้นที่ชุมนุม อันเป็นการเร้าอารมณ์ ของผู้ชุมนุมให้โกรธแค้นและเชื่อว่าทหารจะทาร้ายผู้ชุมนุม และ
ปฏิบัติการของคนชุดดาซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญในการกระตุ้นให้เกินความรุนแรงยิ่งขึ้น
๔) ข้อสังเกตประการหนึ่งเกี่ยวกับพฤติการณ์ในเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๕๓ คือ มีบุคคลนาวัสดุมาปิดคลุมกล้องวงจรปิดหรือหั นกล้องในบริเวณพื้นที่ชุมนุมไปในทิศทางที่
ไม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ได้ โดยบุคคลดังกล่าวและผู้ชุมนุมบางคนสวมผ้าปกปิดใบหน้า ๓๒๕ ใน
ลักษณะเดียวกับการแต่งกายของคนชุดดาที่ปรากฏในภาพเหตุการณ์
๒.๕.๕.๓ ช่ว งการปิ ด ล้ อ มพื้ น ที่ร ะหว่ างวั นที่ ๑๓ ถึ ง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และ
ระหว่างการกระชับพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ทหารในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๓๒๒

จนกระทั่งนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อเดินทางมาถึงและประกาศให้ผู้ชุมนุมถอยกลับมายังเวทีปราศรัยเมื่อ
ประมาณเวลาหลัง ๒๑.๐๐ น.
๓๒๓
๓๒๔

ปรากฏตามภาพวีดิโอการปราศรัยของ นายสุพร อัตถาวงศ์ (แรมโบ้อีสาน) ระบุเวลาตามภาพ
ประมาณ ๒๐.๔๐ น.
๓๒๕
เช่นกรณี นายมานพ ชาญช่างทอง ซึ่ง นปช. แถลงว่าเป็นการ์ดผู้ชมนุมกาลังนาอาวุธสงครามที่ยึดได้
จากเจ้าหน้าที่ทหารจากบริเวณวงเวียนอนุสาวีย์ประชาธิปไตยและได้นามามอบไว้ที่เวทีปราศรัย จากภาพที่ปรากฏ
นายมานพสวมผ้าคลุมหน้าและภาพอื่นๆที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ มีผู้ที่สวมผ้าคลุมหน้าอยู่ในพื้นที่ชุมนุมและอยู่ปะปน
กับผุ้ชุมนุม

๑๗๐
๑) ตลอดช่วงเวลาของการปิดล้อมพื้นที่ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๕๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารใช้ปืนลูกซองกระสุนยางและกระสุนจริง และ ปลย. กระสุนจริงในการเข้า
ควบคุมพื้นที่และในการปิดล้อมพื้นที่ บนถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ และถนนราชปรารภ – แยก
มักกะสัน – ถนนรางน้า พบว่า มีการรวมตัวกันของผู้ชุมนุมนอกแนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่บนถนน
พระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ และบนถนนราชปรารภ - สามเหลี่ยมดินแดง โดยผู้ชุมนุมพยายามที่จะทาลาย
การปิดล้อมและก่อกวนเจ้าหน้าที่ โดยการใช้สิ่งเทียมอาวุธ เช่น บั้งไฟ ประทัดยักษ์ หนังสติ๊ก และ
อาวุธประดิษฐ์ เช่น ระเบิดท่อพีวีซีข้างในบรรจุเศษวัสดุแหลมคม ระเบิดปิงปอง ระเบิดเพลิง และปืน
พกสั้น ตอบโต้เจ้าหน้าที่ ตลอดจนเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารเข้าควบคุมพื้นที่บนถนนราชดาริในวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๓ พบผู้ชุมนุมใช้สิ่งเทียมอาวุธและอาวุธประดิษฐ์ตอบโต้เจ้าหน้าที่ทหาร ทั้งยังสร้าง
สร้างแนวกาบังจากยางรถยนต์และจุดไฟเผาเพื่อให้มีควันปกคลุมอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยให้เหตุผลว่าเพื่ออาพรางตัวจากการยิงของเจ้าหน้าที่ทหาร นอกจากนี้ยัง มีการ
ขนวัตถุอุปกรณ์จานวนมาก เช่น ยางรถยนต์ สิ่งที่ใช้สาหรับประดิษฐ์เป็นอาวุธ ระเบิดปิงปอง ระเบิด
เพลิง ระเบิ ดท่อพีวีซี มาให้ผู้ชุมนุมบริ เวณถนนพระรามที่ ๔ และถนนราชปรารภ และยังพบว่าผู้
ชุมนุมบางคนที่บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงทาร้ายและยึดอาวุธจากเจ้าหน้าที่ทหารในวันที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๓ บางคนได้ทุบทาลายและเผาอาคารสถานที่ต่าง ๆ บริเวณนอกแนวปิดล้อม เช่น
ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร การเผายางรถยนต์จนลุกลามไปติดอาคารข้างเคียง การเผาทาลายรถยนต์
และการเข็ น รถน้ ามั น ออกมาบนถนนพระรามที่ ๔ พฤติ ก ารณ์ ข้ า งต้ น เป็ น การก่ อ ภยั น ตรายต่ อ
สาธารณะและสร้างความหวาดกลัว เป็ นอย่างยิ่งต่อสาธารณชน ทาให้ หวั่นวิตกว่าจะเกิดความไม่
ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เป็นสถานการณ์ที่เข้าสู่ภาวะจลาจลส่งผลกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสาธารณะ และไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบ นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่า ผู้
ชุมนุมบางคนสวมผ้าปกปิดใบหน้า มีการใช้วัสดุคลุมกล้องวงจรปิดเพื่อไม่ให้ถ่ายภาพได้ และมีการทุบ
ทาลายหลอดไฟในบริ เวณพื้น ที่ชุมนุ ม ๓๒๖ ซึ่งพฤติการณ์ในลั กษณะดังกล่าวเป็นการทาลายความ
ไว้ ว างใจของสาธารณชนและเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง โดยทางปฏิ บั ติ ทั่ ว ไปแล้ ว จะน ามาสู่ ค วามเชื่ อ ของ
สาธารณชนและเจ้าหน้าที่ว่าผู้ชุมนุมจะใช้ความรุนแรง
๒) สาเหตุส าคัญอีกประการของความรุนแรงและการตอบโต้กันด้ว ยอาวุธ
ระหว่างการปิดล้อมพื้นที่บริเวณถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ ถนนราชปรารภ -ดินแดง และระหว่าง
การกระชับพื้นบนถนนราชดาริ คือปฏิบัติการของคนชุดดาที่อาศัยเหตุการณ์ความวุ่นวายใช้อาวุ ธ
สงครามโจมตีเจ้าหน้าที่ทหาร และการที่เจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธสงครามและกระสุนจริงในการปฏิบัติ
หน้าที่ นอกจากจะเป็นการสร้างความหวาดกลัวและเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยและผู้ชุมนุม ยังเป็น
การสร้างความโกรธแค้นในกลุ่มผู้ชุมนุมทาให้เกิดการตอบโต้เจ้าหน้าที่ทหารรุนแรงขึ้ น และการโจมตี
ของคนชุดดาจากนอกแนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ทหาร ประกอบกับควันจากการเผายางรถยนต์โดยผู้
ชุมนุมทาให้เจ้าหน้าที่ทหารไม่สามารถตรวจการณ์ได้อย่างชัดเจน เป็นสถานการณ์ที่สร้างความวิตก
กังวลและความเครียดให้เจ้าหน้าที่ทหาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้า ที่ตามกฎการใช้กาลัง
และอาวุธดังจะได้กล่าวต่อไปในบทวิเคราะห์การควบคุมฝูงชน การใช้กาลังและอาวุธโดยเจ้าหน้าที่
๒.๕.๖ การยึดอาวุธจากเจ้าหน้าที่โดยผู้ชุมนุม
๓๒๖

รายละเอียดปรากฏตามภาพเหตุการณ์ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓, จากการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวและผู้
สังเกตการณ์การชุมนุมและตามที่ปรากฏในรายงานเฉพาะกรณี

๑๗๑
๒.๕.๖.๑ เหตุการณ์ยึดอาวุธจากเจ้าหน้าที่ตารวจรัฐสภาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓
และเหตุการณ์ยึดอาวุธซึ่งเก็บไว้บนรถของเจ้าหน้าที่ทหารในระหว่างเหตุการณ์ที่สถานที่ดาวเทียมไทย
คม อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓
๒.๕.๖.๒ เหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ผู้ชุมนุมนา
โดย นายยศวริศ ชูกล่อม (เจ๋ง ดอกจิก) ซึ่งเป็นแกนนา นปช. คนหนึ่ง เข้ายึดอาวุธของเจ้าหน้าที่ทหาร
เป็นปืนลูกซอง ๓๕ กระบอก พร้อมกระสุนยาง ๑,๑๕๒ นัด ปลย. ชนิดทราโว จานวน ๑๒ กระบอก
พร้อมกระสุนจริง ๗๐๐ นัด และยุทโธปกรณ์อื่นๆ อีกจานวนหนึ่ง บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
พบว่าอาวุธดังกล่าวทั้งหมดทางราชการยังไม่ได้รับคืน นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ชุมนุมได้ยึดอาวุธของ
ทหารซึ่งอยู่บริเวณถนนรอบทาเนียบรัฐบาล ถนนดินสอ และวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็น
ปลย. ๑ กระบอก ปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖ จานวน ๙ กระบอก และชนิดทราโว ๑๓ กระบอก ปืนลูก
ซอง ๑๑ กระบอก และปืนพกสั้นขนาด .๔๕ จานวน ๑ กระบอก และยุทโธปกรณ์อื่น ๆ อีกจานวน
หนึ่ง ปรากฏว่าอาวุธทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ทางราชการได้รับปืนคืนมาเพียง ๓ กระบอก คือ ปลย.
ชนิดเอ็ม ๑๖ จานวน ๑ กระบอก ยึดคืนได้เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ จากการตรวจค้นโรงแรม
เอสซีปาร์คในวันที่ไปจับนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง และ ปลย. ชนิ ดทราโว ๑ กระบอกยึดได้พร้อม
กับการจับกุม นายเมธี อมรวุฒิกุล เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ และอีกกระบอก พร้อมกระสุน
จานวนมาก ยึดคืนได้เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จากการตรวจค้นโรงแรมสวัสดีหลังสวนอินท์
ใกล้สี่แยกราชประสงค์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่พักของแกนนา นปช. บางคน
๒.๕.๖.๓ เหตุการณ์รุมทาร้ายและยึดอาวุธจากเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณแยกสามเหลี่ยม
ดินแดงในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ โดยได้ยึดอาวุธ ปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖ จานวน ๒ กระบอก ต่อมา
อาวุ ธ ดัง กล่ า ว ๑ กระบอก ถู กตรวจยึ ดได้โ ดยเจ้ าหน้ าที่จ ากบริเ วณวั ดปทุ มวนารามในวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒.๕.๖.๔ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการวางระเบิดแสวงเครื่องไว้ตามแนวกีดขวางของพื้นที่
ชุมนุม และภายหลังเหตุการณ์ตรวจพบอาวุธประดิษฐ์ อาวุธพาณิชย์ อาวุธสงครามจานวนมากในพื้นที่
ชุมนุม ทั้งมีการปรากฏตัวและการปฏิบัติการของคนชุดดาทั้งในพื้นที่ชุมนุมและพื้นที่ใกล้เคียงดั งที่ได้
กล่าวมาแล้ว
๒.๕.๗ พฤติกรรมคุกคามหน่วยแพทย์พยาบาลและสื่อมวลชน
๒.๕.๗.๑ เหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. นายพายัพ
ปั้นเกตุ หนึ่งในแกนนา นปช. ได้นาการ์ด นปช. และผู้ชุมนุมจานวนประมาณ ๕๐๐ คนไปปิดล้อมหน้า
ประตูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเข้าไปตรวจค้นในโรงพยาบาลฯ โดยให้เหตุผลว่ามีทหารแอบซ่อน
อยู่บนอาคารโรงพยาบาลฯ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกและความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วย
ญาติ และบุคลาการของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก จนต้องเร่งขนย้ายผู้ป่วยไปที่อื่น จน นปช. ออกมา
แถลงข่าวขอโทษต่อการกระทาดังกล่าว ซึ่งการออกมาแถลงข่าวขอโทษ ถือเป็นการกระทาที่แสดงให้
เห็นว่า พฤติการณ์ดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับและขัดต่อแนวทางการชุมนุมที่ต้องการดาเนินไปอย่างสันติ
ในขณะที่ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ยังคงชุมนุมโดยสงบ และมิได้เข้าร่วมในการกระทาดังกล่าว กรณีเช่นนี้เป็น
ความรับผิดชอบของผู้จัดการชุมนุมที่ต้องดูแลให้การชุมนุมดาเนินไปโดยสงบ หากสงสัยว่ามีบุคคลผู้ไม่
ประสงค์ดีที่อาจเข้ามาสร้างความรุนแรงอันจะเป็นการทาลายความสงบของการชุมนุมหรือละเมิดสิทธิ
เสรี ภ าพของผู้ ชุ ม นุ ม แกนน าซึ่ งเป็ น ผู้ จั ด การชุ ม นุ ม และผู้ เ ข้ า ร่ว มชุ ม นุ ม ต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ

๑๗๒
เจ้าหน้าที่รัฐในการยับยั้งการกระทาดังกล่าว ไม่ใช่ดาเนินการเสียเองเช่นในกรณีนี้อันเป็นการกระทาที่
ผิดกฎหมาย
๒.๕.๗.๒ ผู้ชุมนุมและการ์ดผู้ชุมนุมบางคนมีพฤติกรรมคุกคามผู้สื่อข่าว เช่น เหตุการณ์
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓ มีการปราศรัยบนเวทีโจมตีการทางานของสื่อมวลชนว่า สื่อมวลชนไทย
เสนอข่าวบิดเบือน รับใช้อามาตย์ และให้ออกไปจากพื้นที่ชุมนุม การ์ดผู้ชุมนุมบางคนมีพฤติกรรม
คุกคามสื่อมวลชน และยังเกิดเหตุการณ์ทุบทาลายกระจกรถถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓
เหตุการณ์ดังกล่าวทาให้สื่อมวลชนหลายสานักเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย ต่อมา ในเย็นวันเดียวกัน
นายวีระ มุสิกพงษ์ ปราศรัยชี้แจงและเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมอานวยความสะดวกกับสื่อมวลชน ๓๒๗ การ
แถลงข่าวเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ข่มขู่ว่าจะบุกเข้าไปในสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ เพราะนาเสนอ
ข่าวใส่ร้ายผู้ชุมนุม และการแถลงข่าวท้าให้สื่อมวลชนตามไปตรวจค้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีการ
คุกคาม และเพ่งเล็งต่อการตั้งคาถามของนักข่าวรายหนึ่งระหว่างการแถลงข่าวในวันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๕๓ และเหตุการณ์ผู้ชุมนุมล้อมรถข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ที่บริเวณสวนลุมพินีเมื่อ
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เหตุการณ์คุกคามสื่อมวลชนที่ทาข่าวอยู่ในวัดปทุมวนารามเมื่อวันที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๕๓๓๒๘ และการไล่นักข่าวออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๓ นอกจากนี้ เหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทาให้ผู้ สื่ อข่าวภาคสนามเกิดความกังวลใจ คือ กรณีการ์ด
ผู้ชุมนุมให้สื่อมวลชนที่ทาข่าวการชุมนุมลงทะเบียนรับปลอกแขนที่มีข้อความ “ยุบสภา” เมื่อวันที่
๒๐ เมษายน หรือในการแถลงข่าวของ นปช. ที่มีการต่อสายไปยังเครื่องขยายเสียงบนเวทีทาให้
สื่อมวลชนถูกเพ่งเล็งในการถามคาถามระหว่างการแถลงข่าว ทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็น
อิสระ และเกิดความหวั่นเกรงว่าอาจเกิดความปลอดภัย ๓๒๙ นอกจากนี้ผู้ชุมนุมบางรายบุกเข้าไปและ
เผาอาคารสถานี โ ทรทั ศ น์ ช่ อ ง ๓ ซึ่ ง ในขณะนั้ น มี พ นั ก งานอยู่ ใ นอาคารถึ ง ๒๐๐ คน และเผา
สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้ สาเหตุประการหนึ่งของ
พฤติกรรมดังกล่าว คือ ผู้ชุมนุมเห็นว่าสื่อปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลาง โดยผู้ชุมนุมจานวนมากมีความเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการปราศรัยบนเวทีซึ่งมีการโจมตีสื่อไทยหลายสานัก ทั้ง
โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ อันเป็นสาเหตุสาคัญประการหนึ่ง เป็นการเร้าอารมณ์ให้ผู้ชุมนุมบางคนมี
พฤติกรรมที่เป็นการคุกคามสื่อ กรณีเช่ นนี้แกนนาซึ่งเป็นผู้จัดการชุมนุมมีหน้าที่ต้องป้องปรามการ
กระทาดังกล่าวเพื่อให้สื่อสามารถทางานได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่ถูกคุกคามหรือแทรกแซงเหตุการณ์
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 สืบค้นเมื่อวันที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๕๕
๓๒๘
อ้างอิงจาก แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เรื่อง ขอเรียกร้องให้แกนนาผู้ชุมนุมดูแลสวัสดิ
ภาพและความปลอดภัยให้กับผู้สื่อข่าว, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
,http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1647:2010-05-18-11-2544&catid=24:media-center-surveillance-threats&Itemid=24 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
๓๒๙
อ้างอิงจาก รายงานสถานการณ์สอื่ กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๕๓,สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
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 พฤติการณ์การทาลายทรัพย์สินของราชการและเอกชน
๒.๕.๘.๑ เหตุ ก ารณ์ วั น ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้ ชุ ม นุ ม ท าลายยุ ท โธปกรณ์ แ ละ
ยานพาหนะของเจ้ าหน้ าที่ทหาร โดยการเผาทาลายและถอดชิ้ นส่ ว นทั้งรถสายพานล าเลี ยงและ
รถบรรทุกที่อยู่บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและที่อยู่บนถนนดินสอในเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๕๓
๒.๕.๘.๒ เหตุการณ์ทาลายทรัพย์สินและเอกสารของราชการในหลายเหตุการณ์ เช่น
การเผาทาลายรถประจาทางบนถนนวิทยุ การเผาทาลายรถของเจ้าหน้าที่ทหารบนถนนราชปรารภสามเหลี่ยมดินแดง การทุบทาลายและเผาอาคารสถานที่ต่าง 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
เริ่มชุมนุมที่แยกราชประสงค์ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ คู่ขนานไปกับการชุมนุมที่ถนนราชดาเนินโดย
มีพื้นที่การชุมนุมดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ ๔.๑ โดยการชุมนุมที่แยกราชประสงค์เป็นการยกระดับ
ความเข้ มข้น ของการชุม นุ มเพื่อ กดดั น รัฐ บาลให้ ยุบสภาโดยเร็ว เนื่ องจาก พื้น ที่บริ เวณแยกราช
ประสงค์ ถนนพระราม ๑ และถนนราชดาริ เป็นย่านเศรษฐกิจสาคัญ ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้า
ผู้ค้ารายใหญ่ รายย่อย และมีประชาชนทามาหาเลี้ยงชีพอยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นจานวนมาก เดิม
นปช. เริ่มการชุมนุมที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ โดยประกาศจะชุมนุมอยู่ ๓ วัน
แต่ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๓ นปช. ประกาศปักหลักการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ จนกว่ารัฐบาลจะ
ประกาศยุบสภา การปักหลักชุมนุมและยึดพื้นที่จราจรแยกราชประสงค์ ถนนพระรามที่ ๑ และถนน
ราชดาริ เป็นเวลานาน โดยไม่มีกาหนดว่าจะยุติลงเมื่อใด ไม่เพียงแต่สร้างภาระความเดือดร้อนแก่
สาธารณชนที่ต้องสัญจรไปมา แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เป็นมูล ค่าถึง ๑๑,๒๗๕
ล้านบาท และมีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบถึง ๒,๐๘๘ ราย๓๓๐ ในจานวนนี้มีทั้งผู้ประกอบการราย
ใหญ่ เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า และผู้ประกอบการย่อยกว่าพันราย นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อการ
ทามาหาได้ของลูกจ้างรายวัน แผงค้า และผู้ค้ารายย่อยจานวนมากที่ต้องขาดรายได้ในแต่ละวัน และ
ยังส่งผลกระทบต่อพนักงานหลายหมื่นคน ประชาชนทั่วไปผู้อยู่อาศัยในชุมชนย่านราชประสงค์ และ
บริเวณใกล้เคียง เช่น ผู้อยู่อาศัย พนักงาน ผู้ประกอบการ และผู้ค้าบนถนนสีลม รวมทั้งสถานทูต
ประเทศต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจราจร ไม่เพียงแต่บนถนนพระราม
ที่ ๑ และถนนราชดาริที่มีการชุมนุม แต่ยังส่งผลกระทบถึงการจราจรในเส้นทางต่อเนื่อง เช่น ถนน
พระรามที่ ๔ ถนนวิทยุ ถนนสุขุมวิท ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนเพชรบุรี และถนนพหลโยธิน องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ต้องประกาศยุติการเดินรถประจาทางหลายสายใน ๑๗ เส้นทาง๓๓๑
๓๓๐

นายกผู้ประกอบการราชประสงค์ ชี้สูญ ๓ หมื่นล้าน เร่งแผนฟื้นฟูดงึ คนไทย-เทศ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๓ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274802089&grpid=03
๓๓๑
ขสมก.หยุดเดินรถ๑๗เส้นทาง-เรือแสนแสบไม่เพิ่มเที่ยว, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ๓ เมษายน ๒๕๕๓
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20100403/108546/ขสมก.หยุดเดินรถ
๑๗ เส้นทาง-เรือแสนแสบไม่เพิ่มเที่ยว.html

๑๗๔
๒.๕.๙.๒ ต่อประเด็นดังกล่าวนี้ ศาลแพ่งมีคาวินิจฉัยตามคดีหมายเลขดาที่ ร.๒/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ ว่าการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ “เป็นการปิดกั้นกีดขวางการใช้เส้นทาง
คมนาคมและการใช้ย านพาหนะของประชาชนโดยทั่วไป ส่งผลกระทบต่อธุรกิจส าคัญ เกิดความ
เดือดร้ อนเสี ย หายต่อการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตปกติสุ ขของประชาชน เป็นการจากัด
เสรี ภ าพในการเดิน ทางของประชาชนที่ใช้เส้ นทางสาธารณะ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเกินกว่าขอบเขตที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๓ อันเป็นการ
กระทาที่ไม่ช อบด้วยกฎหมาย” และคาวินิจฉัยในคดีห มายเลขดาที่ ๑๔๓๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๕๓ ว่า “การชุมนุมในที่สาธารณะบริเวณสี่แยกราชประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ถนน
ราชดาริถึงแยกศาลาแดง และถนนพระราม ๑ ถึงห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน อันเป็นการปิดกั้น
กีดขวางการใช้เส้นทางคมนาคม และการใช้ยานพาหนะของประชาชนโดยทั่วไป ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ธุร กิ จ ส าคัญ เกิ ด ความเดื อ ดร้ อ นเสี ย หายต่ อ การประกอบอาชี พ และการด ารงชี วิ ต ปกติ สุ ข ของ
ประชาชน เป็นการจากัดเสรีภาพในการเดินทางและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ส่งผลกระทบ
ต่ อ ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร จึ ง มี เ หตุ จ าเป็ น ที่ จ าเลยทั้ ง สอง (นายกรั ฐ มนตรี แ ละรอง
นายกรัฐมนตรี) ต้องใช้มาตรการขอคืนพื้นที่หรือที่โจทก์เรียกว่าเป็นการสลายการชุมนุมได้ ทั้งนี้เพื่อให้
สังคมกลับสู่สภาวะปกติและเกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน” โดยหากจะมีการสลายการชุมนุม
ให้ดาเนินการเท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความเหมาะสม มีลาดับขั้นตอนตามหลักสากล๓๓๒
๒.๕.๙.๓ นอกจากนี้พฤติกรรมของการชุมนุมที่ผู้ชุมนุมบุกและเคลื่อนขบวน เช่นขบวน
รถจัรยานยนต์จานวนมาก ไปตามสถานที่ต่างๆ ตรวจค้นอาคารสถานที่และรถยนต์ทั้งรถยนต์ส่วนตัว
และรถยนต์สาธารณะ และความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากผู้ชุมนุมบางกลุ่มโดยที่แกนนาในการชุมนุมไม่ได้
ห้ามปราม แต่กลับปราศรัยในทานองยั่วยุและส่งเสริม ได้สร้างความรู้สึกหวาดกลัว และความรู้สึกไม่
ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินและความเป็นส่วนตัวในเคหสถานในหมู่ประชาชนเป็นอย่างมาก
๒.๖. การใช้กาลังและอาวุธในการควบคุมฝูงชนและการสลายการชุมนุม
๒.๖.๑ ศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) มีคาสั่งปฏิบัติการที่ ๑/๕๓ ลงวันที่ ๗
เมษายน ๒๕๕๓ กาหนดวิธีการปฏิบัติการควบคุมฝูงชน ดังนี้ ๑) กระทาจากเบาไปหาหนัก พอสมควร
เเก่เหตุ มีการเเจ้งเตือนก่อน ๒) ต้องเป็นไปตามหลักสากล หลักเเห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน เคารพ
เเละคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ๓) ต้องอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุด ไม่ใช้ความรุนเเรงที่อาจจะ
นาไปสู่ การสู ญเสี ย ชีวิต ทรั พย์สิ น ของประชาชน ๔) ให้ พึงระลึกอยู่เสมอว่าผู้ชุมนุมคือคนไทย
ด้วยกัน๓๓๓ โดยได้กาหนดกฎการใช้กาลังเป็นเอกสารผนวกประกอบคาสั่งปฎิบัติการที่ ๑/๕๓ ลงวันที่
๗ เมษายน โดย ศอฉ. กาหนดขั้นตอนการปฎิบัติการเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยยึดถือ นาไปใช้ในการ
ปฎิบัติภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเคร่งครัดดังนี้
๑. ความมุ่งหมาย ๑) เพื่อเป็นแนวทางการใช้กาลังในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ให้บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายใต้กรอบของกฎหมายเป็นไปตามหลักสากลและสอดคล้องกับ
แนวทางของนานาอารยประเทศ ๒) เพื่อให้การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ๓) เพื่อป้องกันการใช้กาลังหรือการปฎิบัติการที่เกิน
๓๓๒
๓๓๓

คาสั่งคาร้องขอคุ้มครองชั่วคราวฉุกเฉิน คดีหมายเลขดาที่ ๑๔๓๓/๒๕๕๓
เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๗๘

๑๗๕
กว่าเหตุและป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่จะเกิ ดแก่เจ้าหน้าที่ ๔) เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตราย
หรือความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนเกินความจาเป็นอันเนื่องมาจากการปฎิบัติการ
ของเจ้าหน้าที่
๒. ขั้นตอนในการใช้อาวุธ และเครื่องมือไว้ตามผนวก ค ข้อ ๒ ดังนี้ ๑) การเจรจากับ
กลุ่ มแกนนาและขอความร่ วมมือให้ ชุมนุมโดยสงบไม่กระทาผิ ดกฎหมาย ๒) หากไม่ยินยอมให้
ประชาสัมพันธ์ แจ้งด้วยเครื่องเสียง ๓) เมื่อมีการชุมนุมโดยไม่สงบให้ใช้มาตรการกดดันจากเบาไปหา
หนัก ตามขั้นตอนดังนี้
๒.๓.๑ จัดรูปขบวนเจ้าหน้าที่ประกอบอุปกรณ์โล่ และ กระบอง เพื่อแสดงกาลัง
๒.๓.๒ แจ้ ง เตื อ นผู้ ชุ ม นุ ม ทราบถึ ง ขั้ น ตอนการปฎิ บั ติ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ว่ า จะมี
การใช้กาลัง
๒.๓.๓ การใช้โล่
๒.๓.๔ การใช้น้าฉีด/ใช้คลื่นเสียง
๒.๓.๕ การใช้แก๊สน้าตา
๒.๓.๖ การใช้กระบอง
๒.๓.๗ การใช้กระสุนยางที่ยิงจากปืนลูกซอง
นอกจากนั้นยังระบุวิธีการที่เหมาะสม จุดตัดสินใจ และข้ อห้ามไว้ชัดเจน เช่น ห้าม
ไม่ให้ใช้โล่ทุบตี หรือ ใช้สันโล่ผลักดันผู้ชุมนุม การฉีดน้าให้ฉีดลงพื้นด้านหน้าผู้ชุมนุมก่อนเป็นการ
เตือน ให้ฉีดน้าใส่บริเวณร่างกายส่วนล่าง ไม่ฉีดไปโดยอวัยวะที่บอบบาง เช่น ดวงตาและศีรษะ การใช้
แก๊สน้าตาให้ใช้ชนิดขว้างให้ตกห่างจากฝูงชนในระยะเหมาะสมไม่ให้โดนตัวบุคคล การใช้กระบองต้อง
ไม่ตีบ ริ เวณศีร ษะ ต้น คอ ใบหน้ า การยิงกระสุ นยางจะยิงก็ต่อเมื่อ ผู้ ชุมนุมมีท่าทีคุกคามต่อชีวิต
เจ้าหน้าที่หรือประชาชน ให้ยิงส่วนล่างของร่างกาย ไม่ยิงในระยะใกล้กว่า ๒๐ เมตร และมีคาแนะนา
ให้เพิ่มความระมัดระวังต้องไม่ทาให้ผู้หญิง เด็ก คนชรา ได้รับบาดเจ็บ ในกรณีที่พบเห็นผู้บาดเจ็บต้อง
ทาการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและส่งไปรักษาพยาบาลทันที ทั้งนี้ ในกฎการใช้กาลังได้ระบุผู้มีอานาจ
สั่งการปฎิบัติตามขั้นตอนไว้เป็นการชัดเจนแน่นอน เช่น การกดดันจากเบาไปหาหนัก ๗ ขั้นตอน อยู่
ในอานาจการสั่งการของ ผบ.เหตุการณ์พื้นที่ ส่วนขั้นตอนในการใช้แก๊สน้าตา การใช้กระบอง การใช้
กระสุนยาง จะต้องได้รับอนุมัติจาก ผอ.ศอฉ. ทุกครั้ง”๓๓๔
๒.๖.๒ นอกจากนี้ ศอฉ. ยังได้กาหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
การใช้กาลังไว้ ๗ ข้อ คือ ๑) การชี้แจงทาความเข้าใจ ๒) แสดงกาลังให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความพร้อม
๓) ผลักดันด้วยโล่ ๔) การใช้น้าฉีด ๕) การใช้เครื่องขยายเสียง ๖) การใช้แก๊สน้าตา กระบอง ๗) การ
ยิงกระสุนยางจากปืนลูกซอง และเมื่อมีเหตุอันจะต้องใช้กระสุนจริง ศอฉ. ก็มีเกณฑ์การใช้กระสุนซึ่ง
กาหนดให้กระทาใน ๓ กรณีคือ ๑) การยิงข่มขวัญขึ้นฟ้า ๒) ยิงต่อเป้าหมายเมื่อสามารถตรวจสอบได้
ว่ามีกลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มผู้ชุมนุมคนหนึ่งคนใดถืออาวุธร้ายแรง อาวุธสงคราม ลูกระเบิดที่จะ
สามารถทาร้ายเจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ และประชาชนผู้บริสุทธิ์ เเละ ๓) การยิงเพื่อป้องกันชีวิตของ
เจ้าหน้าที่เมื่อจะถูกทาร้ายถึงแก่ชีวิตและไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงเป็นอย่างอื่นได้ อย่างไรก็ตามการใช้
ปืนของเจ้าหน้าที่ได้กาหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้องยิงทีละนัด จะไม่มีการยิงเป็นชุดหรือยิงแบบอัตโนมัติ
โดยเด็ดขาด และจะไม่มีการใช้อาวุธที่ร้ายเเรงกว่าอาวุธประจากายนอกไปจากที่กาหนด๓๓๕
๓๓๔
๓๓๕

เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๗๘ – ๘๐
เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๗๖

๑๗๖
๒.๖.๓ สาหรับการปฏิบัติการในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ชี้เเจงว่า
การใช้อาวุธ “ในขั้นที่ ๑ จะเป็นการเเจ้งเตือนด้วยวาจาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเป็นจานวน ๓ ครั้ง
เพื่อให้ ผู้ ก่อเหตุห ยุ ดการกระทาดังกล่ าว ส าหรั บขั้นที่ ๒ เป็ นการยิงเตื อนขึ้นฟ้าหรื อในทิศทางที่
ปลอดภัย เเละขั้นที่ ๓ จะใช้อาวุธตามหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขในการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเเละ
สมควรเเก่เหตุตามหลักสากล โดยเป็นการยิงที่ไม่มุ่งประสงค์ให้ผู้ก่อเหตุเป็นอันตรายถึงชีวิต ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่สามารถข้ามขั้นตอนการปฏิบัติได้ หากประสบภั ยคุกคามเเละภยันตรายที่ใกล้จะมาถึงเเละ
เป็ น อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต ตนเองเเละประชาชนผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ ” โดยติ ด อาวุ ธ กองร้ อ ยละประมาณ ๑๐
กระบอก๓๓๖ ต่อมาคาสั่งเพิ่มเติมสาหรับวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ หลังเวลา ๒๐.๓๐ น. ให้เจ้าหน้าที่
ทหารใช้อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนตามขั้นตอนเเละใช้อาวุธเฉพาะในกรณีที่จาเป็นเพื่อป้องกันตนเองเเละ
ประชาชน โดยมีหลักการดังนี้ “๔.๓.๑) ใช้อาวุธทาการยิงเมื่อปรากฏภัยคุกคามชัดเจน หรือกลุ่มติด
อาวุธที่มีทีท่าคุกคามต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือประชาชนผู้บริสุทธิ์ ๔.๓.๒) การใช้อาวุธ ให้ดาเนินการ
โดยสมควรเเก่เหตุ เเละไม่มุ่งประสงค์ต่อชีวิตของเป้าหมาย ดังนั้นจึงให้เล็งส่วนล่างของร่างกาย (ตั้งเเต่
เข่าลงมา) ยับยั้งการกระทาของกลุ่มติดอาวุธ ซึ่งมีท่าทีคุกคามต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ เเละประชาชนผู้
บริสุทธิ์ รวมทั้ง ห้ามใช้อาวุธต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงเเละเด็ก”๓๓๗
๒.๖.๔ การปรับเปลี่ยนนโยบายของ ศอฉ. หลังเหตุการณ์ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ภายหลังจาก
การปรากฏตัวของชายชุดดาเเละความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ทหาร ศอฉ. จึงปรับเปลี่ยน
นโยบายโดยมีสาระสาคัญดังนี้
๒.๖.๔.๑ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓ ศอฉ. มีคาสั่งจากรองนรม./ ผอ. ศอฉ./ ผู้กากับ
การปฏิบัติงาน ถึงผู้รับปฏิบัติว่า “จึงให้หน่วยพิจารณาใช้ปืนลูกซอง ซึ่งเป็นอาวุธที่ไม่ร้ายเเรงและ
สามารถควบคุมการยิงได้ ในการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่เเละประชาชนผู้บริสุทธิ์ ” เนื่องจาก “มี
กลุ่มติดอาวุธแฝงตัวเข้ามาในที่ชุมนุม” โดยกาหนดหลักเกณฑ์การใช้การใช้อาวุธดังนี้ “๑) ใช้อาวุธทา
การยิงเมื่อปรากฏภัยคุกคาม หรือกลุ่มติดอาวุธที่มีท่าทีคุกคามต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือประชาชนผู้
บริสุทธิ์ ๒) ให้ใช้อาวุธต่อเป้าหมายตามข้อ ๒.๒ ในระยะ ๓๐-๕๐ เมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมวิถี
กระสุนและควบคุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ให้สมควรเเก่เหตุเ เละห้ามใช้อาวุธต่อเป้าหมายที่เป็น
ผู้หญิงเเละเด็ก ๓) การใช้อาวุธให้ดาเนินการโดยไม่มุ่งประสงค์ต่อชีวิตของเป้าหมาย ดังนั้นจึงให้เล็ง
ส่วนล่างของร่างกาย (ตั้งเเต่เข่าลงมา) เพื่อระงับ ยับยั้ง การกระทาของกลุ่มติดอาวุธซึ่งมีท่าทีคุกคาม
ต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือประชาชนผู้บริสุทธิ์”๓๓๘
๒.๖.๔.๒ รักษาระยะห่างระหว่างเเนวการวางกาลังของเจ้าหน้าที่เเละกลุ่มผู้ชุมนุมอย่าง
น้อย ๑๕๐ เมตรในขั้นต้น เเละวางเเนวเครื่องกีดขวางเพื่อป้องกันการเผชิญหน้าโดยตรง หากมีผู้กีด
ขวางให้ทาตาม คาสั่งศอฉ. ที่ ๑/๕๓ เเละให้ใช้เสื้อเกราะเเละมีที่กาบังป้องกัน๓๓๙
๒.๖.๔.๓ “สาหรับการป้องกันกลุ่มติดอาวุธใช้อาวุธระยะไกล/อาวุธวิถีโค้ง ยิงเข้าใส่
เจ้าหน้าที่หรื อยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ ชุมนุ มเเละป้ายความผิดให้เจ้าหน้าที่ ให้จัดกาลังเข้าควบคุมที่สู งข่ม
โดยรอบ เพื่อเฝ้าตรวจ/เเจ้งเตือน เเละระงับ ยับยั้ง การกระทาดังกล่าว”๓๔๐
๓๓๖

เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๙๐
เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๑๒
๓๓๘
คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓
๓๓๙
คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ อ้างถึงในเอกสารชี้เเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หน้า
๑๒๐-๑๒๑
๓๓๗

๑๗๗
๒.๖.๔.๔ คาสั่งที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ กาหนดให้กองทัพภาค ๑ เเละกองกาลังรักษา
ความสงบ กองทัพภาค ๑ ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด จุดเฝ้าระวังบนทางด่วน ทางพิเศษร่วมกับ
ตารวจ โดยให้กองกาลังตารวจ “พิจารณาจัดกาลังร่วมปฏิบัติหน้าที่กับ ทภ. ๑/ กกล. รส. ทภ. ๑ ตาม
ข้อ ๒.๒.๑ เมื่อได้รับการประสาน ”๓๔๑ เเละ “กาลังพลทุกนายสามารถใช้ ปลย. หรือ ปพ. ในการ
ป้องกันตนเองหรือตอบโต้กลุ่มคนร้ายได้ โดยยึดเเนวทางการใช้อาวุธตามที่ ศอฉ. ได้กาหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด ให้กาลังพลทุกนายสวมเสื้อเกราะ เเละมีที่กาบังสาหรับการป้องกันตนเอง ”๓๔๒
๒.๖.๔.๕ คาสั่งที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๘๖ ระบุให้ “๒.๑ จัดเจ้าหน้าที่ตารวจ ร่วมกับกอง
กาลังทหาร...ในการเฝ้าตรวจพื้นที่สูงข่มทุกจุด (กาลังตารวจจุดละหนึ่งหมู่) 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 คาสั่งที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๑๑๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ ระบุให้ มีการตั้ง
ด่านตรวจหลัก/ด่านตรวจเข้มเเข็ง ในพื้นที่ที่ศอฉ.กาหนด ทั้งนี้ “๒.๑.๓ ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุม
ฝู งชน ตามขั้น ตอนของกฎการใช้ก าลั ง ได้แ ก่ แก๊ส น้ าตาแบบขว้างเเละรถฉี ดน้าให้ พร้ อมใช้งาน
ณ บริเวณด่านตรวจ ๒.๑.๔ ให้กาลังพลทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านตรวจพกพาอาวุธประจา
กายพร้อมกระสุนที่เพียงพอต่อการป้องกันตนเอง และการระวังป้องกันที่ด่านตรวจ ”๓๔๔
๒.๖.๔.๗ ข้ อ ยกเว้ น การปฏิ บั ติต ามขั้ น ตอนการใช้ก าลั ง ได้เ เก่ ในการรัก ษาความ
ปลอดภั ย สถานที่ ส าคั ญ เเละ/หรื อ ด่ า นตรวจเข้ ม เเข็ ง ให้ ก าหนดเเนวห้ า มผ่ า นเด็ ด ขาดเเละท า
เครื่องหมายให้ผู้ชุมนุมทราบ “การใช้อาวุธสามารถดาเนินการได้ทันทีในกรณีที่จาเป็นเมื่อมีการบุกรุก
เเนวห้ามผ่านเด็ดขาดที่กาหนดไว้ ”๓๔๕ โดยกาหนดให้มีการเตือนด้วยวาจาเพื่อให้ผู้ก่อเหตุหยุดการ
กระทาดังกล่าว ยกเว้นเจ้าหน้าที่ถูกลอบยิงหรือถูกลอบทาร้ายด้วยอาวุธก่อน ให้ใช้อาวุธโต้ตอบ /
ป้องกันตนเองได้ทันที ต่อมาให้ยิงเตือนขึ้นฟ้าหรือในทิศทางที่ปลอดภัย ขั้นสุดท้ายจึงให้ใช้อาวุธตาม
ความจ าเป็ นเพื่อป้ องกั นตนเองหรือผู้อื่นหรือทรัพย์สิน โดยสมควรเเก่เหตุ ๓๔๖ ต่อมาใน คาสั่ง กห
๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ ได้เพิ่มคาสั่งโดยกาหนดแนวทางปฏิบัติ
เฉพาะเหตุการณ์ในกรณีผู้ชุมนุมพยายามที่จะบุกรุกเข้ามาในที่ตั้งหน่วยเเละสถานที่สาคัญที่ ศอฉ.
กาหนด และได้เพิ่มเติมรายละเอียดปฏิบัติโดยให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้โล่และไม่พลองยาวเพื่อต้านทาน
ผู้บุกรุก และเมื่อมีแนวโน้มจะต้านทานไม่อยู่ให้ใช้การฉีดน้าและ/หรือคลื่นเสียงได้ แต่ถ้าผู้ชุมนุมยัง
สามารถปีนรั้ว/เครื่องกีดขวาง/ฝ่าแนวห้ามผ่านเด็ดขาดเข้ามาได้ หากผู้บุกรุกมีจานวนน้ อยและไม่มี
๓๔๐

คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๖๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓
คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ อ้างถึงในเอกสารชี้เเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หน้า
๑๒๐-๑๒๑ อย่างไรก็ตาม คอป. ไม่ได้รับข้อมูลในรายละเอียดว่าได้มีการวางกาลังไว้บนที่สูงข่มในจุดใดบ้าง แต่จาก
การตรวจสอบพบว่ามีการวางกาลังบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสศาลาแดง สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ชั้นสองของ
สนามมวยลุมพินี สะพานลอยคนข้ามบนถนนพระราม ๔ หน้าอาคารอื้อจื่อเหลียง อาคารชาญอิสระ และอาคารซีพี
ทาวเวอร์ เป็นต้น
๓๔๒
คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ อ้างถึงในเอกสารชี้เเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หน้า ๑๒๐๑๒๑
๓๔๓
คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ อ้างถึงในเอกสารชี้เเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หน้า ๑๒๒
๓๔๔
คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๑๑๓ อ้างถึงในเอกสารชี้เเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หน้า ๑๒๔
๓๔๕
คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๑๑๓ อ้างถึงในเอกสารชี้เเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หน้า ๑๒๔
๓๔๖
คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๑๑๓ อ้างถึงในเอกสารชี้เเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หน้า ๑๒๕
๓๔๑

๑๗๘
อาวุธ ให้ เข้าทาการจับกุม หากมีจานวนมาก ให้ใช้แก้สน้าตา กระบอง กระสุนยาง และยิงเตือน
ตามลาดับ และเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนแล้ว ผู้ชุมนุมยังคงบุกรุกเข้ามาจนอาจก่อให้เกิดอันตราย ให้
เจ้ า หน้ า ที่ส ามารถใช้ อาวุ ธ ตามสมควรแก่ เ หตุ โดยการใช้ ก ระสุ นจริ งจากปื น ลู ก ซอง และ ปลย.
ตามลาดับ ทังนี้หากผู้บุกรุกมีอาวุธ เช่น มีด ปืน วัตถุระเบิด ฯลฯ และฝ่าแนวห้ามผ่านเด็ดขาดเข้ามา
ได้ เจ้าหน้าที่สามารถข้ามขั้นตอนการใช้แก๊สน้าตา กระบอง หรือกระสุนยาง ไปสู่การใช้กระสุนจริงได้
โดยในการใช้อาวุธ กระสุน จริ ง ทั้ งสองกรณี ผู้มีอานาจตกลงใจสั่ งการ คือ ผบ.หน่วยที่รับผิ ดชอบ
สถานที่นั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ๓๔๗ ดังนั้น คาสั่งดังกล่าวจึงเป็นการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทหาร
สามารถข้ามขั้นตอน และสามารถใช้กระสุนจริง “หากผู้บุกรุกมีอาวุธ เช่น มีด ปืน วัตถุระเบิด ฯลฯ
เเละฝ่าเเนวห้ามผ่านเด็ดขาดเข้ามาได้ให้เจ้าหน้าที่สามารถข้ามขั้นตอนการใช้แก๊สน้าตา กระบอง หรือ
กระสุนยาง ไปสู่การใช้กระสุนจริงได้ โดยในการใช้อาวุธกระสุนจริงทั้งสองกรณี ผู้มีอานาจตัดสินใจสั่ง
การคือผู้บัญชาการหน่วยที่รับผิดชอบสถานที่นั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๖.๔.๘ ศอฉ. ออกคาสั่งที่ กห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๕๓ ให้เพิ่ม “เจ้าหนัาที่ทาการปฐมพยาบาลผู้ก่อเหตุตามหลักมนุษยธรรม ภายหลังจากที่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้เเล้ว”๓๔๘
๒.๖.๔.๙ แนวทางปฏิบั ติการเฉพาะกรณีตาม คาสั่ ง กห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/
๑๓๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ ได้เพิ่มคาสั่งและแนวทางปฏิบัติในการใช้กาลังและอาวุธดังนี้
๑) พบผู้ต้องสงสัยที่ไม่ยอมให้ตรวจค้น / จับกุมเเละกาลังหลบหนี ให้ทา
การยิงเตือน, ติดตาม เเละสกัดจับ รวมทั้ง ใช้อาวุธตามหลักเกณฑ์การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
เเละสมควรเเก่เหตุ
๒) พบความผิดซึ่งหน้าในลักษณะผู้ก่อเหตุเตรี ยมใช้อาวุธ /วัตถุระเบิด
เจ้าหน้าที่สามารถใช้อาวุธ ประจากายเล็ งไปยังผู้ ก่อเหตุได้ เเละถ้าผู้ก่อเหตุพยายามหลบหนีให้ใช้
เทคนิคการต่อสู้ระยะประชิด, การยิงเตือน เเละการใช้อาวุธยิงในจุดที่ไม่สาคัญชองร่างกาย เพื่อหยุด
การเคลื่อนที่ของผู้ก่อเหตุตามลาดับ
๓) พบความผิดซึ่งหน้าในลักษณะผู้ก่อเหตุใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่ หรือใช้
อาวุธ/วัตถุระเบิดต่อที่ตั้งหน่วยเเละสถานที่สาคัญที่ศอฉ. กาหนด “ได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้
อาวุธยิงผู้ก่อเหตุ เพื่อหยุดยั้งการปฏิบัติได้ เเต่หากผู้ก่อเหตุอยู่ปะปนกับผู้ชุมนุมจนอาจทาให้การใช้
อาวุธของเจ้าหน้าที่ เป็นอันตรายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ให้งดเว้นการปฏิบัติ ยกเว้นในกรณีที่หน่วยได้
จัดเตรียมพลเเม่นปืน (Marksmanship) ที่มีขีดความสามารถเพียงพอให้ทาการยิงเพื่อหยุดยั้งการก่อ
เหตุได้ นอกจากนี้ หากหน่วยพบเป้าหมายเเต่ไม่สามารถทาการยิงได้ เช่น เป้าหมายหลบอยู่ในที่กาบัง
ฯลฯ หน่วยสามารร้องขอการสนับสนุนพลซุ่มยิง (Sniper) จาก ศอฉ. ได้ ” ๓๔๙
๒.๖.๕ พบอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนและอาวุธที่ใช้ในปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ ๑) อุปกรณ์
ปราบจลาจลทั่ว ไป ได้แก่ โล่ กระบอง เครื่องป้องกันตัว แก๊สน้าตา รถฉีดน้า เครื่องส่ งคลื่ นเสียง
๓๔๗

คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ อ้างถึงในเอกสารชี้เเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือก
สุบรรณ, หน้า ๑๓๑
๓๔๘
คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ อ้างถึงในเอกสารชี้เเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือก
สุบรรณ, หน้า ๑๓๑
๓๔๙
คาสั่งที่ กห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ อ้างถึงในเอกสารชี้เเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือก
สุบรรณ, หน้า ๑๓๑-๑๓๒

๑๗๙
ความถี่สูง L-RAD ๒) อุปกรณ์ปราบจลาจลจาพวกอาวุธ ได้เเก่ ปืนลูกซองเเละกระสุนยาง กระสุนปืน
๓๕๐
ลูกซองเบอร์ ๑๒ (ลูกเก้า) ๓) อาวุธประจาหน่วยสาหรับนายสิบเเละนายทหารสัญญาบัตร 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) อาวุธประจาหน่วยสาหรับพลเเม่น
ปืน (Marksmen)๓๕๒ ได้แก่ ปลย. เอ็ม ๑๖ พร้อมกล้องเล็ง ๕) อาวุธอื่นๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติ
วิทยาศาสตร์ ด้านอาวุธ และกระสุ น ปื น จากต่างประเทศตรวจพบภาพถ่ ายและภาพวี ดิโ อที่บันทึ ก
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 ปรากฏการเบิกจ่ายเครื่องกระสุนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของ ศอฉ. ดังนี้

๓๕๐

เอกสาร “การแบ่งประเภทอาวุธที่ใช้ในกองทัพบก” พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รอง ผบ.ทบ. มอบให้
คอป. เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓, หน้า ๑, ๑๐ - ๑๑
๓๕๑
เอกสาร “การแบ่งประเภทอาวุธที่ใช้ในกองทัพบก” พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รอง ผบ.ทบ. มอบให้
คอป. เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
๓๕๒
เอกสาร “การแบ่งประเภทอาวุธที่ใช้ในกองทัพบก” พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รอบ ผบ.ทบ. มอบให้
คอป. เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ประกอบกับ คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห. ๐๔๐๗.๔๕ (สยก.)/๑๓๐ ลงวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๕๓ อ้างถึงในเอกสารชี้เเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ หน้า ๑๓๒ ระบุอนุญาตให้มีการใช้พล
แม่นปืนและพลซุ่มยิงในกรณีจาเป็นตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในคาสั่งดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
๓๕๓
แหล่งที่มาของภาพทั้งจากสานักข่าวไทย สานักข่าวต่างประเทศ ผู้สื่อข่าว และบางภาพไม่ปรากฏ
แหล่งที่มาแต่เป็นภาพที่ได้รับการเผยแพร่อย่างแพร่หลายและถูกนาไปใช้โดยฝ่ายต่าง 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

๑๘๐
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ภาพที่ ๒๐ อัตราส่วนกระสุนประเภทต่างๆ เบิกสนับสนุน ศอฉ.๓๕๕
จากแผนภู มิ ข้ า งต้ น กระสุ น ที่ เ บิ ก สนั บ สนุ น ศอฉ . มี ก ระสุ น เปล่ า เพี ย งร้ อ ยละ ๒
ประกอบกับรายงานอาวุธที่สูญหายในเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ หลายรายการเเสดงให้
เห็นการจัดเตรียมอุปกรณ์และอาวุธซึ่งนาไปด้วยในการปฏิบัติการสลายการชุมนุม เช่น รถถังติดปืนกล
๕๙ ขนาด ๑๒.๗ มม. พร้อมกระสุนเเละวัตถุระเบิด กปตอ . ๑๒.๗ มม. ๕๐๐ - ๖๐๐ นัด๓๕๖ ซึ่งเป็น
อาวุธที่มีไว้ใช้ในการสงคราม มิใช่การควบคุมหรือสลายฝูงชน ทั้งการนาอาวุธสงครามไปด้วยยังเป็น
การเร้าอารมณ์ผู้ชุมนุมดังที่ได้กล่าวมาแล้วและทาให้ควบคุมสถานการณ์ได้ยากยิ่งขึ้นเมื่ออาวุธจานวน
มากถูกผู้ชุมนุมยึดไป นอกจากนี้ ศอฉ. ยังอนุมัติให้ใช้กระสุนจริงได้โดยมีเงื่อนไขตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น สอดคล้องกับการตรวจสอบภาพถ่ายและภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะ
เช่น ภาพข่าวจากสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธ
และกระสุนปืนจากต่างประเทศพบว่ามีภาพใดเลยที่มีการติดอุปกรณ์ช่วยคัดปลอกกระสุนเปล่า (Blank
๓๕๗
Firing Adapter) ที่สามารถสังเกตได้ไว้กับ ปืน ประกอบกับ ภาพปลอกกระสุนปืนที่คั ดออกจาก
ลากล้อง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญอิสระฯ ตรวจสอบพบว่าเป็นปลอกกระสุนจริง ทั้งยังพบภาพที่เเสดงให้เห็นว่ามี
การติดอุปกรณ์พิเศษเพื่อช่วยในการเล็งระยะไกลและช่วยในการยิงกระสุนจริง เช่น อุปกรณ์เก็บเสียง
และกล้องเล็งระยะไกล ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพเเละเพื่อหวังผล

๓๕๕

บัญชีสรุปรายการ สป.๕ สนับสนุน ศอฉ. หน่วย คส.สพ.ทบ. ลงนามตรวจถูกต้องโดย ร.อ.พิสัย
ศรีกาเนิด หน.ตอนควบคุม สป.๕ คส.สพ.ทบ. ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕, เอกสารให้ไว้กับ คอป. จาก
พ.ต.อ.สืบศักดิ์ พันธุ์สุระ ผบ.ตร.นครบาล ๖, วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๓๕๖
การเข้าให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารม้าที่ ๓ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕
๓๕๗
Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION
FOR THE TRCT, June 21st 2012, page 10

๑๘๑
ในการปฏิบัติการ ซึ่งไม่มีความจ าเป็นและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนามาใช้กับ ปลย.
กระสุนเปล่าที่ไม่มีหัวกระสุน ดังนั้น จึงเชื่อได้ว่า ปลย. ส่วนใหญ่ใช้กระสุนจริง
๒.๖.๗ การปฏิบัติการ การใช้กาลังและอาวุธของเจ้าหน้าที่
๒.๖.๗.๑ การปฏิบั ติการของเจ้าหน้าที่ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓
โดยในช่วงแรกของเหตุการณ์ระหว่างการชุมนุมในช่วงเดือนมีนาคมจนกระทั่งก่อนเหตุการณ์วันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๕๓ เมื่อมีการเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมในบางเหตุการณ์พบว่าเจ้าหน้าที่ตัดสินใจถอนกาลัง
ออกจากที่ตั้งโดยไม่มีการปะทะ เช่น เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไป
กดดันเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทหารตามจุดวางกาลังต่าง ๆ ใกล้ที่ชุมนุมที่ถนนราชดาเนิน และเหตุการณ์
บริเวณถนนราชดาริเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓ ส่วนในเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ใช้กาลังในการเข้ า
ควบคุมฝูงชนในเหตุการณ์วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ เมื่อผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปที่สถานีดาวเทียมไทย
คมเพื่อเรียกร้องให้นาสัญญาณพีเพิลแชนแนลกลับขึ้นออกอากาศและพยายามบุกเข้าไปในบริเวณ
สถานีฯ จนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งใช้การฉีดน้า โล่ กระบอง แก๊สน้าตา ปืนลูกซองกระสุน
ยาง ขณะที่ผู้ชุมนุมใช้สิ่งเทียมอาวุธ เช่น ไม้ เหล็กแหลม ก้อนหิน และระเบิดเพลิง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่
ทหารได้นาอาวุธปืนสงครามพร้อมกระสุนจริงไปด้วยโดยเก็บไว้ในรถแยกระหว่างปืนเเละกระสุน แต่
เจ้าหน้าที่ทหารชี้เเจงว่าได้รับคาสั่งจาก ศอฉ. ห้ามไม่ให้ใช้อาวุธต่อผู้ชุมนุมโดยเด็ดขาด ส่วนอาวุธที่
นาไปนั้นเป็นการนาไปเผื่อกรณีฉุกเฉิน โดยอาวุธดังกล่าวถูกผู้ชุมนุมยึดและนาแสดงต่อสื่อมวลชนก่อน
จะคืนอาวุธทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ตารวจในวันเดียวกัน ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ทหารถอนกาลังออกจากพื้นที่
จากการสั ม ภาษณ์ เ จ้ า หน้ า ที่ ห ลายคนพบว่ า ภาพเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วที่ ผู้ ชุ ม นุ ม บางคนรุ ม ท าร้ า ย
เจ้าหน้าที่ทหารและปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ในลักษณะที่เป็นการเหยียดหยามศักดิ์ศรีซึ่งเผยแพร่ในสื่อ
ทั่วไปก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจในหมู่ทหาร
๒.๖.๗.๒ เหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานข้อ
ค้นพบเฉพาะกรณี)
๑) ในช่วงบ่ายเมื่อผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนเข้ามาปิดล้อมหน้ากองทัพภาคที่ ๑
จนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งออกมาผลักดันเพื่อให้ผู้ชุมนุมกลับไปที่สะพานผ่านฟ้า โดยช่วง
เเรกเจ้าหน้าที่ทหารใช้แก๊สน้าตาและปืนลูกซองกระสุนยาง ต่อมา พบเจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนลูก
ซองยิงไปทางผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ทหารหลายคนใช้ ปลย. กระสุนจริงยิงขึ้นฟ้า ช่วงเวลาดังกล่าวไม่
พบว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธหรือมีบุคคลอื่นซึ่งมีอาวุธปะปนอยู่
๒) บริเวณถนนตะนาว –สี่แยกคอกวัว เจ้าหน้าที่ทหารพร้อมโล่และกระบอง
ตั้งแถวผลักดันผู้ชุมนุมมาตามถนนตะนาวถึงบริเวณสี่แยกคอกวัวและวางกาลังอยู่บนถนนข้าวสารและ
ถนนตะนาวเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว และบนถนนดินสอ เจ้าหน้าที่ทหาร
พร้อมรถสายพานลาเลีย งหุ้มเกราะ เคลื่อนกาลังมาถึงบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
เผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมซึ่งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ฯ โดยในการเคลื่อนกาลังผลักดันผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ทหาร
แถวหน้ามีโล่ กระบอง ปืนลูกซอง ทหารแถวหลังมี ปลย. บนถนนตะนาวมีการปะทะกับผู้ชุมนุมซึ่งใช้
สิ่งเทียมอาวุธและระเบิดเพลิง มีเจ้าหน้าที่บางคนถูกทาร้ายด้วยอาวุธมีดและปืนพก ระหว่างนั้น มี
เฮลิคอปเตอร์สองลาบินวนอยู่เหนือผู้ชุมนุมบริเวณถนนราชดาเนินและสะพานผ่านฟ้า และทิ้งแก๊ส
น้าตาลงมายังกลุ่มผู้ชุมนุม เเละอีกลาหนึ่งโปรยใบปลิวประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ทหารกาลังจะยึดพื้นที่

๑๘๒
๓) เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ทหารถูกโจมตีด้วยระเบิดและปรากฏ
ชายชุดดาอยู่ปะปนกับผู้ชุมนุมบริเวณสี่แยกคอกวัวยิง ปลย. ไปในทิศทางที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่
จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยกองพิสูจน์หลักฐานกลาง พบร่องรอยระเบิดเอ็ม ๗๙ มีทิศทางการยิง
มาจากสี่แยกคอกวัว และร่องรอยกระสุนจานวนหนึ่งมีทิศทางการยิ งจากสี่ แยกคอกวัวไปยังถนน
ข้าวสารและถนนถนนตะนาวซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ พบร่องรอยกระสุนจานวนมากมีทิศทางการ
ยิงจากถนนข้าวสารและถนนตะนาวด้านวงเวียนวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่
ไปยังสี่แยกคอกวัวซึ่งมีผู้ชุมนุมและคนชุดดาปรากฏตัวอยู่ ปะปนกับผู้ชุมนุม โดยมีระดับการยิงทั้งใน
แนวเฉียงขึ้นและแนวระนาบ ต่อมา ศอฉ. มีคาสั่งที่ กห ๐๗๐๔.๔๕/๕๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
ระบุว่าจากกรณีคนร้ายใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่เเละประชาชนผู้บริสุทธิ์ . . . จึงให้กาลังของทุกหน่วย
รักษาเเนว ณ ที่มั่นปัจจุบัน ตั้งเเต่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๒๐.๓๐ น. เเละพิจารณาใช้อุปกรณ์
ควบคุมฝูงชนตามขั้นตอน รวมทั้งใช้อาวุธเฉพาะในกรณีที่จาเป็น เพื่อป้องกันตนเองเเละประชาชนผู้
บริสุทธิ์”๓๕๘
๔) เวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น. บริเวณถนนดินสอ เกิดการกระทบกระทั่งกัน
โดยผู้ชุมนุมได้ขว้างปาแก๊สน้าตาและสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ทหาร ส่วนเจ้าหน้าที่ใช้โล่ กระบอง ปืนลูก
ซอง และใช้ ปลย. ยิงขึ้นฟ้าและยิงไปที่ปีกของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ต่อมามีระเบิดลูกแรกตกใส่
กลุ่มทหารระดับผู้บังคับบัญชาที่กาลังประชุมเพื่อถอนกาลังกันอยู่เมื่อเวลา ๒๐.๔๔.๕๗ น. และลูกที่
ระเบิดตรงจุดที่ใกล้กันในเวลา ๒๐.๔๕.๓๑ น. ทาให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต ๔ คน เจ้าหน้าที่ทหาร
ส่วนใหญ่จึงต้องถอนกาลังและนาเจ้าหน้าที่ทหารที่บาดเจ็บถอยไปทางสะพานวันชาติ ระหว่างนั้นจาก
การตรวจสอบภาพวีดิโอและจากปากคาพยานซึ่งเป็นผู้ชุมนุมและผู้สื่อข่าวต่างประเทศ พบเจ้าหน้าที่
ทหารบางคนบนถนนดิ น สอด้ า นสะพานวั น ชาติ ใช้ ปลย. ยิ ง มาทางด้ า นวงเวี ย นอนุ ส าวรี ย์
ประชาธิปไตยซึ่งมีผู้ชุมนุมอยู่ สอดคล้องกับผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
และสถาบั น นิ ติวิทยาศาสตร์ พบร่ องรอยกระสุ นที่ยิงมาในลั กษณะดังกล่ าวเฉพาะบนถนนดินสอ
ทั้งหมด ๑๒๐ รอย ยืนยันได้ว่าเป็นรอยจากกระสุนปืนทั้งสิ้น ๑๑๔ รอย โดย ๔๒ รอยอยู่ในระดับต่า
กว่า ๑๗๐ ซม. แต่ไม่พบร่องรอยกระสุนที่ยิงไปในทิศทางกลับกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ ศอฉ. ชี้แจงภาพ
ดังกล่าวว่าเป็นการยิงคุ้มครองเจ้าหน้าที่ทหารคนอื่นขณะถอนกาลัง
๕) จากข้อเท็จจริงข้างต้นพบว่าเจ้ าหน้าที่ทหารนาอาวุธปืนสงครามและ
กระสุนจริงไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย และหลังเหตุการณ์ระเบิด เจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธดังกล่าวยิงมาใน
ทิศทางที่มีผู้ชุมนุมอยู่ สอดคล้ องกับร่ องรอยกระสุนปืนจานวนมากที่ยิงมาจากทิศทางที่เจ้าหน้าที่
ทหารปฏิบัติการอยู่ดังที่ได้กล่าวมากแล้ว และผู้ชุมนุมยังพบปลอกกระสุนขนาด ๕.๕๖ x ๕๖ มม. ซึ่ง
ใช้กับปืนเอ็ม ๑๖ หรือทราโวในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนขนาด .๔๕ (๑๑ มม.)
ของปืนพก และปลอกกระสุนขนาด ๗.๖๒ x .๕๑ มม. (NATO) ซึ่งใช้กับอาวุธปืน Sniper Rifle SR๒๕๓๕๙

๓๕๘

เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๑๒
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการตรวจสอบภาพถ่ายปลอกกระสุนปืนที่ผู้ชุมนุมเก็บได้เชื่อว่าพบในที่
เกิดเหตุในเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
๓๕๙

๑๘๓
๒.๖.๗.๓ ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการปิดล้อมพื้นที่ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ พฤษภาคม
๒๕๕๓ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานข้อค้นพบเฉพาะกรณี)
๑) ก่อนการสลายการชุมนุมไม่นาน มีความพยายามเจรจาระหว่างรัฐบาล
เเละเเกนนา นปช. เพื่อยุติการชุมนุม โดยให้มีการยุบสภาเเละเลือกตั้งใหม่ เเต่การเจรจาไม่ประสบ
ผลสาเร็จ เนื่องจาก ไม่สามารถตกลงระยะเวลาที่รัฐบาลจะกาหนดให้มีการยุบสภาเเละเลือกตั้งได้
(รายละเอียดปรากฏตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเจรจา) ระหว่างนั้นมีการวางกาลังเจ้าหน้าที่ทหารใน
บริเวณรอบนอกพื้นที่การชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์ รวมทั้ง บนพื้นที่สูงข่มรอบราชประสงค์ ทั้ งยังมี
คาสั่ง ศอฉ. ให้หน่วยปฏิบัติการเตรียมพลเเม่นปืน เเละ ศอฉ. จัดพลซุ่มยิงสาหรับกรณีพบผู้ก่อเหตุ
ด้วย รายละเอียดปรากฏตามที่ได้กล่าวแล้วในข้อ ๕.๔ ต่อมา ศอฉ. ได้มีคาสั่งให้เจ้าหน้าที่วางกาลัง
เพิ่มเติมเพื่อปิดล้อมพื้นที่ชุมนุมของ นปช. ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
และมีคาสั่งให้ตัดสาธารภนูปโภคและขนส่งสาธารณะทุกชนิดตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เป็น
มาตรการสกัดกั้นการเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมและเพื่อกดดันให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุม ขณะเดียวกันตลอด
ช่วงเวลาของการปิดล้อมพื้นที่ตั้งแต่คืนวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีการชุมนุมย่อยในพื้นที่
ต่างๆ นอกแนวปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะตามแนวถนนพระราม ๔ บริเวณชุมชนบ่อนไก่ ถนน
วิทยุ และตามแนวถนนราชปรารภถึงสามเหลี่ยมดินแดงและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
๒) ระหว่างการเข้าควบคุมพื้นที่และตลอดช่ว งการปิดล้ อมพื้นที่พบว่า
เจ้าหน้าที่ทหารใช้ปืนลูกซองกระสุนยางและกระสุนจริงและ ปลย. กระสุนจริงในการปฏิบัติหน้าที่
โดยในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณถนนพระราม ๔ ใช้โล่และกระบอง
ด้วย โดย ศอฉ. มีคาสั่งให้เจ้าหน้าที่วางแนวกาลังห่างจากผู้ชุมนุมประมาณ ๑๕๐ เมตร๓๖๐ และมีการ
ติดป้ายเขตกระสุนจริงในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดย ศอฉ. ชี้แจงว่าไม่ได้มีคาสั่งดังกล่าว แต่
เจ้าหน้าที่ดาเนินการเอง เพื่อเตือนไม่ให้ผู้ชุมนุมและประชาชนเข้ามา ขณะเดียวกันตลอดช่วงเวลาของ
การปิดล้อมพื้นที่ ผู้ชุมนุมพยายามที่จะทาลายการปิดล้อมและก่อกวนเจ้าหน้าที่โดยใช้สิ่งเทียมอาวุธ
เช่น บั้งไฟ ประทัดยักษ์ หนังสติ๊ก และอาวุธประดิษฐ์ เช่น ระเบิดท่อพีวีซีข้างในบรรจุเศษวัสดุแหลม
คม ระเบิดปิงปอง ระเบิดเพลิง บางคนใช้ปืนพกสั้นตอบโต้เจ้าหน้าที่ และผู้ชุมนุมยังสร้างสร้างแนว
กาบังจากยางรถยนต์และจุดไฟเผาเพื่อให้มีควันปกคลุมอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังปรากฏปฏิบัติการ
ของกลุ่มคนชุดดาซึ่งใช้อาวุธปืนสงครามและระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่
๓) ระหว่างการเข้าควบคุมพื้นที่บนถนนวิทยุในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
มี ก ารใช้ ปลย. กระสุ น จริ ง ยิ ง เข้ า ไปในสวนลุ ม พิ นี แ ละยิ ง ไปทางแยกสารสิ น ซึ่ ง มี ผู้ ชุ ม นุ ม อยู่
โดยปรากฏว่ามีผู้ถูกยิงได้บาดเจ็บบริเวณถนนวิทยุ เช่นเดียวกันกับบริเวณถนนพระราม ๔ –บ่อนไก่
โดยระหว่างการเข้าควบคุมและการปิดล้อมพื้นที่ เจ้าหน้าที่ใช้ปืนลูกซองและ ปลย. กระสุนจริง บาง
คนใช้ปืนติดลากล้อง โดยติดป้ายเขตกระสุนจริง ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อเตือนไม่ให้ผู้
ชุมนุมและประชาชนเข้ามาในเขตดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการวางกาลังพลแม่นปืนบนชั้นสองของ
๓๖๐

คาสั่งกาหนดแนวทางมาตรการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติ เนื่องมาจาก
เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเจ้าหน้าที่ถูกกลุ่มติดอาวุธ/ชายชุดดาใช้อาวุธระยะไกล/อาวุธวิถีโค้งยิงใส่
แนววางกาลังของเจ้าหน้าที่ โดยให้รักษาระยะห่างระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ ประมาณ ๑๕๐ เมตร และวางเครื่อง
กีดขวางป้องกันการเผชิญหน้ากันโดยตรง รวมทั้งจัดกาลังเข้าควบคุมพื้นที่สูงข่มโดยรอบที่ตั้ง ตามคาสั่งวิทยุ รอง.นร
ม./ผอ.ศอฉ./ผู้กากับการปฏิบัติงานฯ 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 ยิงแนวต่า และยิง
ไปในแนวระนาบในทิศทางที่มีผู้ชุมนุมอยู่ ๓๖๑ จากการตรวจสอบโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และกอง
พิสูจน์หลักฐานกลาง พบรอยกระสุนจานวนมากบนถนนพระราม ๔ - บ่อนไก่ ถึงใต้ทางด่วนพระราม
๔ โดยมีทิศ ทางการยิ งมาจากถนนพระราม ๔ ด้ านสะพานไทย-เบลเยี่ย ม ๓๖๒ จากการวิเ คราะห์
ภาพถ่ายของสานักข่าวต่างประเทศ ถ่ายที่บริเวณถนนพระราม ๔ –บ่อนไก่ โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระนิติ
วิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุ นปืนจากต่างประเทศระบุว่าเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ทหารใช้ ปลย.
กระสุนจริง
๔) การปิดล้อมพื้นที่บนถนนราชปรารภ เจ้าหน้าที่ทหารวางกาลังอยู่บริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมีปืนลูกซองกระสุนจริง/กระสุน
ยางและ ปลย. กระสุนจริง มีการยิงปืนเอ็ม ๗๙ จานวนมากที่ถนนราชปรารภบริเวณประตูน้าถึงแยก
มั ก กะสั น ส่ ว นใหญ่ ยิ ง ในเวลากลางคื น ขณะเจ้ า หน้ า ที่ ท หารอยู่ ใ นที่ ก าบั ง เหตุ ก ารณ์ วั น ที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งวางกาลังอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า
แอร์พอร์ตลิ้ง ยิงเข้าใส่รถตู้ซึ่งวิ่งมาจากซอยแห่งหนึ่งข้างโรงแรมอินทรามุ่งหน้ามาทางที่ด่า นทหารใต้
สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ หลังจากเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณให้หยุดแต่ไม่ยอมหยุด ๓๖๓ ในเหตุการณ์
ดังกล่าวมีผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเสียชีวิต ๒ คน คือ นายพัน คากอง และเด็กชายคุณากร
ศรีสุวรรณ ส่วนผู้ขับรถได้รับบาดเจ็บสาหัส ผลการชันสูตรศพ นายพัน คากอง พบเศษกระสุนเป็น
กระสุนปืนขนาด ๕.๕๖ มม.๓๖๔ ผลการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบกระสุนของกลางไม่สามารถระบุได้ว่า
ยิงมาจากปืนที่เจ้าหน้าที่ทหารส่งมอบให้ตรวจ๓๖๕
๕) ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ ๑๓.๕๐ ของวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เจ้าหน้าที่ทหารที่มาเสริมกาลัง เคลื่อนกาลังมาจากกองพันทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
ถนนวิภาวดีรังสิต ถึงสามเหลี่ยมดินแดง เเละวางกาลังบริเวณสถานีบริการน้ามัน เอสโซ่ บริเวณปาก
ซอยรางน้า และวางกาลังอยู่จนถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พบว่า เจ้าหน้าที่ทหารมีอาวุธปืนลูก
ซองกระสุนยาง/กระสุนจริง และ ปลย. กระสุนจริง ระหว่างการเคลื่อนกาลังบนถนนราชปรารภมีการ
เผชิญหน้ากับ ผู้ ชุมนุ ม จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุบนถนนราชปรารภโดยผู้ เชี่ยวชาญอิส ระนิติ
วิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและกระสุนปืนจากต่างประเทศ พบรอยกระสุนจานวนมากบนพื้นผิวคอนกรีต
และโลหะ เช่น ตามประตูร้านค้า เสาไฟฟ้า ป้ายสถานที่ สะพานลอย กาแพงคอนกรีต ตู้ชุมสาย
โทรศัพท์ ส่วนใหญ่มีทิศทางการยิงมาจากแยกซอยรางน้ามุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดง ซึ่งเป็นทิศทาง
จากจุดที่เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่ และมีรอยกระสุ นบางรอยที่ยิงมาจากทิศทางตรงกันข้าม จาก
สามเหลี่ ย มดิน แดงมุ่งหน้ าซอยรางน้ า สอดคล้ อ งกับผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุของสถาบันนิ ติ

- บ่อนไก่

๓๖๑

จากภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณ์และภาพถ่ายที่ปรากฏ ประกอบกับร่องรอยกระสุนบนถนนพระราม ๔

๓๖๒

ประชุมกับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สานักงานตารวจแห่งชาติ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
รายงานการสอบสวนชันสูตรพลิกศพที่ ๕๕/๒๕๕๓ ปากคาพยานที่ ๒ นายคมสันติ ทองมาก ผู้สื่อข่าว

๓๖๓

สนข. เนชั่น

๓๖๔

รายงานการตรวจพิสู จน์ กลุ่ม งานตรวจอาวุ ธปื นและเครื่อ งกระสุน กองพิสู จน์ หลั กฐานกลาง
สานักงานตารวจแห่งชาติ ในสานวนสอบสวนคดี นายพัน คากอง
๓๖๕
รายงานการสอบสวนคดีชันสูตรที่ ๕๗/๒๕๕๓ กองบังคับการตารวจนครบาล ๑ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ, แผ่นที่ ๒๘

๑๘๕
วิทยาศาสตร์บนถนนราชปรารภพบรอยกระสุนจานวนมากเชื่อว่าเกิดจากกระสุนชนิด ๕.๕๖ มม.
(.๒๒๓) มีทิศทางการยิงจากซอยรางน้ามุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดง บางรอยมีทิศทางการยิงจาก
สามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าซอยรางน้า ๓๖๖ พบกรณีการเสียชีวิตหลายรายบนถนนราชปรารภระหว่าง
สถานีบริการน้ามัน เอสโซ่ ซอยรางน้า ถึง บริเวณหน้าบริษัทวิริยะประกันภัย จากัด (ก่อนถึงแยก
สามเหลี่ยมดินแดง) เช่น นายกิตติพันธ์ ขันทอง นายบุญทิ้ง ปานศิลา นายสมาพันธ์ ศรีเทพ นายอาพล
ชื่นสี นายชาญณรงค์ พลศรีลา และนายอุทัย อรอินทร์ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานข้อค้นพบ
เฉพาะกรณี)
๕) ระหว่างการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหาร พบการต่อต้านจากการ
ปฏิบัติการของคนชุดดาที่ยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ หลายลูก ระเบิดอาร์พีจี บริเวณแอร์พอร์ต ลิงค์ เเละมี
ปากคาของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีการยิงปืนลงมาจากอาคาร
ชีว าทัย ใส่ผู้ ชุมนุ ม เจ้ าหน้ าที่ตารวจ และหน่ว ยกู้ชีพที่อยู่บนถนนราชปรารภ ๓๖๗ อย่างไรก็ตามไม่
สามารถตรวจสอบได้แน่ชัดว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธฝ่ายใด
๒.๖.๗.๔ ปฏิบัติการสลายการชุมนุมบริเวณสวนลุมพินีและถนนราชดาริ เมื่อวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๓
๑) เจ้าหน้าที่ทหารตั้งด่านปิดล้อมพื้นที่ โดยยังคงปิดกั้นเส้นทางห้ามบุคคล
เข้าไปบริเวณพื้นที่แยกราชประสงค์โดยเด็ดขาด แต่สามารถให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ได้ และเริ่มปรับ
กาลังเตรียมพร้อมในเวลา ๐๓.๐๐ น. เพื่อดาเนินการตามมาตรการกระชับวงล้อมเพื่อสลายการชุมนุม
ตั้งแต่เวลา ๖.๐๐ น. โดยกองกาลังตารวจเริ่มปิดการจราจรบนถนนพระราม ๔ ถนนวิทยุ ถนนอังรี
ดูนังต์ และกองกาลังทหารเริ่มเข้าควบคุมพื้นที่สวนลุมพินีและพื้นที่โดยรอบ โดยเคลื่อนกาลังจากแยก
สะพานไทย-เบลเยี่ยมไปตามแนวถนนวิทยุ จากหน้าอาคารอื้อจือเหลียงเข้าไปในสวนลุมพินี และจาก
แยกศาลาแดงเข้ า ท าลายแนวกั้ น ของผู้ ชุ ม นุ ม บริ เ วณลานพระบรมราชานุ ส าวรี ย์ รั ช กาลที่ ๖
การปฏิบัติการดังกล่าวได้มีการวางกาลังบนรางรถไฟฟ้าบีทีเอส ด้านลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาล
ที่ ๖ บนสะพานไทย –ญี่ปุ่น และสะพานไทย –เบลเยี่ยมด้วย จนกระทั่งหลังจากที่เแกนนา นปช .
ประกาศยุติการชุมนุม ศอฉ. จึงมีคาสั่งให้หยุดการปฏิบัติเมื่อเวลา ๑๓.๒๐ น.๓๖๘
๒) พบว่ามีการวางระเบิดแสวงเครื่องไว้ตามแนวกีดขวางต่างๆ ของผู้ชุมนุม
โดยเจ้าหน้าที่ทหารใช้รถสายพานหุ้มเกราะ ปืนลูกซองและ ปลย. กระสุนจริงในการปฏิบัติหน้าที่
มีการต่อต้านจากกลุ่มผู้ชุมนุมโดยใช้สิ่งเทียมอาวุธ และมีการปะทะกับคนชุดดาซึ่งใช้อาวุธ ปลย. และ
ระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ทหารตอบโต้ด้วยการยิงปืนลูกซองและ ปลย. กระสุนจริงไป
ตามถนนราชดาริในทิศทางสี่แยกราชประสงค์ซึ่งมีผู้ชุมนุมและชายชุดดาอยู่ และจากการตรวจสถานที่
เกิดเหตุพบรอยกระสุนจานวนมากบนตอม่อรางรถไฟฟ้าและสองข้างทาง โดยมีทิศทางการยิงตอบโต้
กัน ร่องรอยกระสุนส่วนใหญ่มีทิศทางการยิงไปทางสี่แยกราชประสงค์ เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ชุมนุม
๓๖๖

รายงานการตรวจสถานที่เกิดเหต กลุ่มงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สานักตรวจสถานที่เกิดเหตุ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รายงานหมายเลขคดีที่ CSI-S-5210-041
๓๖๗
สัมภาษณ์ผู้ชุมนุมที่อยู่ในเหตุการณ์ , สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และภาพวีดิโอ
เหตุการณ์บนถนนราชปรารภ
๓๖๘
โดยเมื่อ นปช. ประกาศยุติการชุมนุม ศอฉ. ได้มีคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยซึ่งปฏิบัติการขอคืนพื้นที่
บริเวณสวนลุมพินี “หยุดการปฏิบัติและปรับกาลังเพื่อรักษาพื้นที่แนวปัจจุบัน” ปรากฏตามคาสั่ง ศอฉ. ๑๔๐๗.๔๕/
๗๒๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓.

๑๘๖
และผู้สื่อข่าวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากกระสุนปืน ในจานวนนี้รวมถึงช่างภาพชาวอิตาลี ๑ คนซึ่ง
เสียชีวิตจากกระสุนปืน (รายละเอียดปรากฏตามรายงานข้อค้นพบเฉพาะกรณี)
๓) เวลาประมาณ ๑๐.๕๐ น เชื่อว่ามีคนชุดดายิงปืนสงครามเข้าใส่เจ้าหน้าที่
ทหารซึ่งปฏิบัติการอยู่ในสวนลุมพินีและเจ้าหน้าที่ทหารได้ปะทะกับ กองกาลังคนชุดดาในสวนลุมพินี
เป็นเวลานานประมาณ ๓๐ นาที๓๖๙ และเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. คนชุดดายิง ปลย. และระเบิดเอ็ม
๗๙ หลายลูกเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเคลื่อนมาจากศาลาแดงและหยุดอยู่ที่ริมสวนลุมพินีตรงแยกราช
ดาริ-สารสิน เพื่อเข้าไปตรวจค้นอาคารบางกอกเคเบิล เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต ๑ คน และมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหลายรายทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและนักข่าวต่างประเทศชาวแคนาดา ๑ คน โดย
มีทิศทางการยิงมาจากถนนราชดาริเลยแยกราชดาริ-ถนนสารสินไปทางสี่แยกราชประสงค์ซี่งเป็นพื้นที่
ของผู้ชุมนุม
๔) บริเวณถนนพระรามที่ ๑ ด้านเพลิ นจิต เวลา ๑๕.๓๐ น. ศอฉ.๓๗๐
มีคาสั่งให้เจ้ าหน้ าที่ทหารที่ป ระจ าอยู่ แยกเพลิ นจิต เคลื่ อนกาลังไปแยกราชประสงค์ ถึงแยกราช
ประสงค์เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.๓๗๑ และอีกไม่นานก็ได้รับคาสั่งให้ถอนกาลังกลับไปที่แยกเพลินจิต
เนื่ องจากเหตุผ ลด้านความปลอดภัย ส าหรับหน่ว ยทหารที่ประจาอยู่ บนถนนราชปรารภใต้สถานี
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ไม่ได้มีการเคลื่อนกาลังเข้ามาที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์
๒.๖.๗.๕ ปฏิบั ติการบริเวณถนนพระราม ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และ
เหตุการณ์บริเวณวัดปทุมวนาราม (รายละเอียดปรากฏตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเฉพาะกรณี)
๑) วัดปทุมวนารามได้รับการประกาศเป็นเขตอภัยทานตั้งแต่วันที่ ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๕๓ จุดประสงค์หลักคือเพื่อใช้เป็นสถานที่พักและให้ความปลอดภัยแก่ผู้ชุมนุมที่เป็น
เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ โดยผู้ชุมนุมบางส่วนได้เข้าไปใช้พื้นที่ภายในวัดปทุมวนารามก่อนวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๓๓๗๒ ในเหตุการณ์วันที่ ๑๙ พฤษภาคม เมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. บริเวณถนน
พระราม ๑ ศอฉ. มีคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนเพื่อไปช่วยอานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่
ดับเพลิง เพื่อคุ้มครองหน่วยดับเพลิงซึ่งเพลิงกาลังไหม้อยู่ที่โรงหนังสยาม แต่ถูกต่อต้านด้วยอาวุธโดย
คนชุดดา จึงล่าถอยกลับไป และกลับเข้ามาใหม่ประมาณ ๑๗.๓๐ น. เคลื่อนกาลังมาถึงสถานีรถไฟฟ้า
๓๖๙

เอกสาร ศอฉ. การรักษาความสงบเรี ยบร้อยจากสถานการณ์การชุมนุม ในพื้นที่ กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล หน้า ๔๕ แต่จากการสัมภาษณ์ทหารที่ปฏิบัติการในสวนลุมบอกว่าไม่มีการปะทะ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ามี
การยิงออกมาจากในสวนลุมพินีในช่วงเวลาดังกล่าว และยังปรากฏภาพคนชุดดาใช้อาวุธปืนเล็ กยาวยิงเข้าไปในสวน
ลุมพินี โดยจากคาบอกเล่าของผู้สื่อข่าวชาวชาติประเทศที่อยู่ในเหตุการณ์ เชื่อได้ว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทหาร
เข้าควบคุมพื้นที่สวนลุมพินี
๓๗๐
คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๓๗๑
ส.อ.กิตติพงษ์ สืบสาย ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนนางผุสดี งามขา ผู้ชุมนุมซึ่งยังอยู่
ในบริ เวณดั งกล่า วและพนั ก งานรั กษาความปลอดภั ยของเซ็น ทรั ลเวิล ด์ เข้ าให้ข้ อ มูล กับ คอป. ในการประชุ ม
Hearing ครั้งที่ ๑๒ “กรณีการเผาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ” เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ โดย
ให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนกาลังมาถึงแยกราชประสงค์เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.
๓๗๒
เมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ตารวจกองพิสูจน์หลักฐานนายหนึ่งได้เห็น การ์ดผู้ชุมนุมสอง
คนถือวัตถุชนิดหนึ่งโดยมีผ้าพันไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นอาวุธปืนยาว เดินบนทางเท้าถนนอังรีดูนังต์ด้านกองพิสูจน์
หลักฐาน เมื่อถึงแยกเฉลิมเผ่าจึงเลี้ยวขวาไปทางกลุ่มผู้ชุมนุม และจากปากคาของนายตารวจสันติบาลให้ข้อมูลว่า
ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่นั่งรถยนต์ผ่านสยามแสควร์มาถนนอังรีดูนังต์ จะเข้าประตูสานักงานตารวจแห่งชาติ ตรง
ข้ามกับร้านโคคาสุกี้ ได้ถูกคนร้ายยิงไล่หลังมาจากแยกเฉลิมเผ่า

๑๘๗
บีทีเอสสยาม และวางกาลังทหารชุดระวังป้องกันอยู่บนรางรถไฟฟ้าบีทีเอส และบนชานชาลาชั้น ๒
ของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม๓๗๓ พบว่าเมื่อเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. มีเจ้าหน้าที่ทหาร ๗ คน วาง
กาลังอยู่บนรางรถไฟฟ้าชั้น ๑ ด้านหน้าวัดปทุมวนาราม และบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม ๕ คน
ทุกนายถืออาวุธปืนเอ็ม ๑๖ กระสุนจริง พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารเล็งและยิงลงไปในทิศทางวัดปทุมวนา
ราม บนรางรถไฟฟ้าชั้น ๑ และบริเวณเดียวกันพบปลอกกระสุนปืนขนาด. ๕.๕๖ (.๒๒๓) จานวน ๒
ปลอกยิงมาจากปืนกระบอกเดียวกันและพบกระสุนชนิดเดียวกันอีกหนึ่งนัด ๓๗๔ ทั้งยังพบรอยกระสุน
จานวนมากบนพื้นถนนบริเวณประตูทางออก ประตูทางเข้า เสากั้น (รั้ว) ริมถนนพระราม ๑ และด้าน
นอกของกาแพงวัดปทุมวนาราม โดยมีทิศทางการยิงมาจากรางรถไฟฟ้าด้านหน้าวัดปทุมวนาราม และ
รอยกระสุนบนผนังด้านหลั งศาลาสินธุเสก โดยมีทิศทางการยิงมาจากบริเวณสะพานลอยตรงแยก
เฉลิมเผ่า๓๗๕ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการอยู่ โดยมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นเหตุให้มี
ผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บบริเวณวัดปทุมวนาราม นอกจากนี้ ยังพบกระจกอาคารภายในวัด และรถ
ที่จอดภายในวัดได้รับความเสียหายจากกระสุนปืน โดยเหตุการณ์ บริเวณวัดปทุมวนารามมีผู้เสียชีวิต
๖ คน โดยถูกยิงบริเวณหน้าประตูทางออกวัดปทุมวนาราม ๑ คน คือ นายอัฐชัย ชุมจันทร์ ที่เหลือถูก
ยิงภายในวัดปทุมวนาราม ๕ คน
๒) เจ้าหน้าที่ทหารให้ข้อเท็จจริงว่ามีการยิงตอบโต้กันกับคนชุดดา โดยมีผู้
พบเห็นคนชุดดาบริเวณบริเวณแยกเฉลิมเผ่า ซึ่งพบร่องรอยกระสุนบริเวณดังกล่าว โดยมีทิศทางการ
ยิงมาจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสยาม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อยู่ และพบร่องรอยกระสุนปืนที่สถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม ชั้น ๑ จานวน ๘ รอย โดยมีทิศทางการยิงมาจากหน้าสานักงานตารวจแห่งชาติ
บริเวณแยกเฉลิมเผ่า๓๗๖ แสดงว่ามีการยิงตอบโต้กันจริง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตารวจยังแจ้งว่าในตอน
เช้ามืดของวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบรอยเลือดของบุคคล ๒ คน
บริเวณแยกเฉลิมเผ่า ถูกลากเป็นทางยาวไปก่อนถึงประตูทางเข้าของวัดปทุมวนาราม๓๗๗ ซึ่งสอดคล้อง
กับการตรวจสอบจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ตรวจพบรอยเลือดบริเวณแยกเฉลิมเผ่า ต่อมาวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุให้ข้อมูลว่าพบปลอกกระสุนปืนเอ็ม ๑๖
จานวนหนึ่งตกอยู่ริมรั้วในด้านวัดบริเวณหน้าศาลาสินธุเสก และพบปืนเอ็ ม ๑๖ จานวน ๑ กระบอก
ใต้รถกอล์ฟภายในวัดจอดอยู่บริเวณศาลาสินธุเสกใกล้กาแพงหน้าวัด ตรวจสอบแล้วพบว่าปืนเอ็ม ๑๖
กระบอกนี้ เป็นปืนที่ผู้ชุมนุมยึดจากเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม

๓๗๓

กองพันรบพิเศษที่ ๑ กรมรบพิเศษที่ ๓ จากจังหวัดลพบุรี
บันทึกข้อความที่ ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผลการดาเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานจากเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่และกระชับพื้นที่ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๓ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, หน้า ๓
๓๗๕
รายงานการตรวจสถานทีเกิดเหตุที่ CSI-S-๕๓๐๕ – ๑๒๖, กลุ่มงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สานัก
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๓๗๖
รายงานที่ ๑๒๐๗ (๑๒๐๙/๒๕๕๓) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและครือ่ งกระสุน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
สานักงานตารวจแห่งชาติ, หน้า ๙ และประชุมกับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สานักงานตารวจแห่งชาติ วันที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๕๕
๓๗๗
เจ้าหน้าที่ตารวจสันติบาลชั้นผู้ใหญ่, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๓๗๔

๑๘๘
๒๕๕๓๓๗๘ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ทาการตรวจค้นพื้นที่และอาคารภายในวัดปทุม
วนาราม พบปืนพกไทยประดิษฐ์ จานวน ๑ กระบอก กระสุนปืน ๗.๖๒ มม. จานวน ๓๐๐ นัด แก๊ส
น้าตา จานวน ๒ ลูก ประทัดยักษ์และระเบิดปิงปองจานวนหนึ่ง ๓๗๙ และในเดือนกันยายน ๒๕๕๓
หลังจากเจ้าหน้าที่ตารวจได้รับข้อมูลจากประชาชนคนหนึ่ง จึงเข้าไปตรวจค้นบริเวณสวนป่าภายในวัด
ปทุมวนาราม พบอาวุธสงคราม เครื่องกระสุนปืนหลายรายการ และบัตรการ์ดนปช. ๑ ใบ โดยสิ่งของ
ดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในสวนป่า เช่น ปืนเอ็ม ๑๖ จานวนหนึ่งกระบอก
กระสุนปืนขนาด ๗.๖๒ มม. จานวน ๒๗๘ นัด ระเบิดขว้างชนิดสังหารจานวน ๔ ลูก และกระสุนปืน .
๒๒๓ (๕.๕๖ มม.) จานวน ๒๑๒ นัด และกระสุนระเบิดเอ็ม ๗๙ ขนาด ๔๐ มม. จานวน ๔ นัด๓๘๐
ตารางที่ ๒ ภาพรวมการใช้กาลังควบคุมเเละการสลายการชุมนุม
ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๓
มาตรฐานการควบคุม กฎการใช้กาลัง คาสั่งของ ศอฉ. กฎการใช้กาลัง คาสั่งของ ศอฉ.
การชุมนุมการสลาย
และการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และการปฏิบัติที่แตกต่างจาก
การชุมนุม และกฎการ
และกฎการใช้กาลัง
มาตรฐานและกฎการใช้กาลัง
ใช้กาลังและอาวุธ
การใช้ ก าลั ง และอาวุ ธ คาสั่งเเละการจัดหน่วยพยาบาล หลายกรณีมีการใช้กระสุนจริงยิงใน
โดยเคารพต่ อ สิ ท ธิ ใ น ตามหลักมนุษยธรรม
เเนวระนาบในทิ ศ ทางที่ มี ผู้ ชุ ม นุ ม
ชี วิ ต ลดความสู ญ เสี ย ค าสั่ ง ศอฉ.ให้ ใ ช้ ก าลั ง เพี ย งเพื่ อ ดัง ที่ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ ว ในรายงานข้ อ
การบาดเจ็ บ ตลอดจน การระงับ ยับยั้งเหตุ มิให้ใช้กาลัง ค้นพบเฉพาะกรณี อย่างไรก็ตามมี
๓๘๑
ข้ อ สั ง เกตว่ า เหตุ ก ารณ์ วั น ที่ ๑๐
รักษาชีวิตมนุษย์ ทั้ง โดยมุ่งหมายชีวิต
เมษายน หลังจากเจ้าหน้าที่ถูกโจมตี
ชี วิ ต ของทหารที่ อ อก
ป ฏิ บั ติ ภ า ร กิ จ ชี วิ ต การปฏิบั ติของเจ้าหน้าที่ในบาง ด้ ว ยระเบิ ด เป็ น การปฏิ บั ติ ใ น
ประชาชนทั่ ว ไป และ ก ร ณี มี ก า ร เ ข้ า ไ ป ใ ห้ ค ว า ม สถานการณ์ คั บ ขั น โดยปราศจาก
ชีวิตของผู้เข้าร่วมชุมนุม ช่วยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บ นาส่ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเนื่ อ งจากหลายคน
โรงพยาบาล๓๘๓
ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ด้วย”๓๘๒
๓๗๘

รายงานการสอบสวนคดีพเิ ศษที่ ๒๔๙/๒๕๕๓ แผนที่ ๕ พล.ต.ท. ตรีทศ รณฤทธิวิชัย ให้สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕, และ “ตร.พบปืนเอ็ม๑๖ ซุกวัดปทุมฯ ถูกปล้นที่ดินแดง”, ไทยรัฐ,
http://www.thairath.co.th/content/region/86062
๓๗๙
เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
๓๘๐
สัมภาษณ์ พล.ต.ท. ตรีทศ รณฤทธิวิชัย เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕, รายละเอียดอาวุธที่ตรวจพบ
ปรากฏตามสรุปผลการดาเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่
และกระชับพื้นที่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, หน้า ๔
ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตารวจตรวจพบวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓, และบันทึกข้อความที่ ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผลการ
ดาเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่และกระชับพื้นที่ วันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, หน้า ๔ ไม่ระบุวันที่ตรวจพบ
๓๘๑
Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
๓๘๒
คาพิพากษาคดีหมายเลขดาที่ ๕๙๗๑/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๐๒/๒๕๕๔
<http://prachatai.com/journal/2012/05/40664>

๑๘๙
ตารางที่ ๒ ภาพรวมการใช้กาลังควบคุมเเละการสลายการชุมนุม
ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๓
มาตรฐานการควบคุม กฎการใช้กาลัง คาสั่งของ ศอฉ. กฎการใช้กาลัง คาสั่งของ ศอฉ.
การชุมนุมการสลาย
และการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และการปฏิบัติที่แตกต่างจาก
การชุมนุม และกฎการ
และกฎการใช้กาลัง
มาตรฐานและกฎการใช้กาลัง
ใช้กาลังและอาวุธ
พบกรณีที่เจ้าหน้าที่ตารวจมีการ
ประสานงานกั บ หน่ ว ยบรรเทา
สาธารณภั ย ในการเข้ า ให้ ก าร
ช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บ๓๘๔

พบกรณีการใช้กระสุนยางที่ใกล้เกิด
กว่าระยะที่กาหนดเเละยิงเหนือเข่า
ทาให้เกิดการบาดเจ็บรุนเเรงเเละมี
ผู้ พิ ก ารจากการถู ก กระสุ น ยางที่
ดวงตา

การขาดการประสานงานเท่าที่ควร
กับหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือด้าน
มนุ ษ ยธรรม ทั้ ง การประสานงาน
เรื่องแผนปฏิบัติ การคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการเข้าพื้นที่ ๓๘๕ อีกทั้ง
ยังมีความไม่ไว้ว างใจในบุคคลากร
และยานพาหนะของหน่วยแพทย์ว่า
อาจเป็นฝ่ายตรงข้าม ซึ่งทาให้หน่วย
แพทย์พยาบาลและหน่ว ยบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงานได้ยากยิ่งขึ้น
และพบกรณี ที่ ห น่ ว ยแพทย์ ถู ก
คุกคาม๓๘๖
การเเยกเเยะเป้ าหมาย ศอฉ. ระบุให้เเยกเเยะผู้ที่กระทา ในการสลายการชุมนุมพบการใช้ปืน
ในการควบคุมฝูงชนเเละ ผิ ดเเละเป็ น ภัยต่ อเจ้ าหน้ าที่กั บ ลูกซอง และ ปลย. กระสุนจริงยิง
การใช้กาลัง
ผู้อื่น ทั้งยังกาหนดให้ใช้มาตรการ ในเเนวระนาบในทิศทางที่มีผู้ชุมนุม
๓๘๓

เช่น กรณีนายชัยวัฒน์ พุ่มพวง ช่างภาพสานักข่าวเนชั่น และ นางสาวสรรธนา สรรพศรี ซึ่งถูกยิงบน
ทางยกระดับจตุรทิศ เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าให้การช่วยเหลือและนาส่งโรงพยาบาล
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 แม้แสดงว่าเป็นหน่วยพยาบาลโดยสวมใส่เครือ่ งแบบและมีสญ
ั ลักษณ์ของหน่วยงาน, อ้างอิง
จากการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง บทบาทและการคุม้ ครอง หน่วยแพทย์-พยาบาล และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย วันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประชาไท “ปากคา ‘หน่วยกู้ภัย’ : Q: “ยิงทาไม นี่รถพยาบาล?” A: “ก็พวกมึงขว้างกู””
http://prachatai.com/journal/2010/05/29681 ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓

๑๙๐
ตารางที่ ๒ ภาพรวมการใช้กาลังควบคุมเเละการสลายการชุมนุม
ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๓
มาตรฐานการควบคุม กฎการใช้กาลัง คาสั่งของ ศอฉ. กฎการใช้กาลัง คาสั่งของ ศอฉ.
การชุมนุมการสลาย
และการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และการปฏิบัติที่แตกต่างจาก
การชุมนุม และกฎการ
และกฎการใช้กาลัง
มาตรฐานและกฎการใช้กาลัง
ใช้กาลังและอาวุธ
ก า ร จั ด ก า ร ที่ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ อยู่ โ ดยทั่ ว ไป โ ดยการปฏิ บั ติ
การเเยกเเยะระหว่ างผู้ ข้างเคียงต่อผู้เกี่ยวข้องน้อย เช่น ดั ง กล่ า ว เจ้ า หน้ า ที่ อ ธิ บ ายว่ า เป็ น
ชุมนุ มที่ใช้ความรุ น เเรง การต่อสู้ระยะประชิด การใช้พล การตอบโต้ ค นชุ ด ด าซึ่ ง ใช้ อ าวุ ธ
กั บ ไม่ ใ ช้ ค วามรุ น เเรง เเม่นปืนในการจัดการผู้มีอาวุธที่ สงครามโจมตีเจ้าหน้าที่
เ เ ล ะ จั ด ก า ร อ ย่ า ง เเฝงอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมปกติ
เหมาะสม
จากการตรวจสถานที่เ กิด เหตุโ ดย
ศอฉ. ได้กาหนดให้ เจ้าหน้าที่ กองพิ สู จ น์ห ลั ก ฐานกลาง สถาบั น
การระงับปฏิบัติการต่อผู้ สามารถใช้อาวุธยิงผู้ก่อเหตุ เพื่อ นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ และผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ชุมนุมที่มีอาวุธ หากการ หยุดยั้งการปฏิบัติได้ เเต่หากผู้ก่อ อิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและ
ป ฏิ บั ติ นั้ น จ ะ ส่ ง ผ ล เหตุอยู่ปะปนกับผู้ชุมนุมจนอาจ กระสุนปืนจากต่างประเทศ พบรอย
กระทบต่ อ ประชาชนผู้ ทาให้การใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ กระสุ น ส่ ว นใหญ่ มี ทิ ศ ทางการยิ ง
บริสุทธิ์หรือผู้ชุมนุมที่ใช้ เป็ น อั น ตรายต่ อ ประชาชนผู้ จ า ก ด้ า น ที่ เ จ้ า ห น้ า ที่ ท ห า ร
เสรีภาพโดยสงบ
บริสุทธิ์ ให้ “งดเว้น” การปฏิบัติ ปฏิ บั ติ ก ารหรื อ วางก าลั งอยู่๓๘๗
มายั ง บริ เ วณที่ มี ผู้ ชุ ม นุ ม และพล
เรื อ นที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ ชุ ม นุ ม อยู่ ๓๘๘ ซึ่ ง ได้
บาดเจ็บและเสียชีวิตจานวนมากอยู่
ในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้จากสานวน
คดีไต่ชันสูตรศพของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ สานักงานตารวจแห่งชาติ
และคาร้องของอัยการ ไม่พบข้อมูล
ว่าผู้เสียชีวิตมีอาวุธ
วิ ธี ก า ร ค ว บ คุ ม ฝู ง ช น โ ด ย ข อ ง
เจ้ าหน้ าที่ บางวิธี ไม่ เ หมาะสมและ
เป็ น การเร้ า อารมณ์ ผู้ ชุ ม นุ ม และ
เหตุการณ์ให้ มีความตึงเครียดมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การโปรยแก๊สน้าตาลง
๓๘๗

บางพื้นที่มีรอยกระสุนที่มีทิศทางการยิงในทางตรงกันข้าม โดยมาจากด้านที่มีผู้ชุมนุมอยู่ คือ บนถนน
ราชปรารภ ถนนพระราม ๔ – บ่อนไก่ ถนนราชดาริ และถนนตะนาว จากเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่ง
ในบริเวณถนนพระราม ๔ – บ่อนไก่ ถนนราชดาริ และถนนตะนาว พบว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีคนชุดดาอยู่ปะปนกับผู้
ชุมนุม
๓๘๘
เช่นบนถนนราชปรารภและถนนพระราม ๔ - บ่อนไก่

๑๙๑
ตารางที่ ๒ ภาพรวมการใช้กาลังควบคุมเเละการสลายการชุมนุม
ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๓
มาตรฐานการควบคุม กฎการใช้กาลัง คาสั่งของ ศอฉ. กฎการใช้กาลัง คาสั่งของ ศอฉ.
การชุมนุมการสลาย
และการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และการปฏิบัติที่แตกต่างจาก
การชุมนุม และกฎการ
และกฎการใช้กาลัง
มาตรฐานและกฎการใช้กาลัง
ใช้กาลังและอาวุธ
มาจากเฮลิ ค อปเตอร์ และการน า
อาวุธสงครามมาด้วยในการปฏิบัติ
การใช้ ก าลั ง และอาวุ ธ คาสั่งของศอฉ. ให้มีการใช้กาลัง ในการสลายการชุมนุมพบการใช้ปืน
ต้ อ ง ก ร ะ ท า โ ด ย และอาวุธโดยสมควรแก่เหตุ เพื่อ ลูกซอง และ ปลย. กระสุนจริงยิงใน
พอสมควรเเก่เหตุ
ป้องกันตนเอง อันตรายที่ใกล้จะ เเนวระนาบในทิศทางที่มีผู้ชุมนุมอยู่
มาถึงต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ห รือ โดยทั่วไป โดยการปฏิบัติดังกล่าว
ประชาชนผู้บริสุทธิ์ เช่น เมื่อพบ เจ้าหน้าที่อธิบายว่าเป็นการตอบโต้
ผู้ที่มีอาวุธที่มีท่าทีคุกคามต่อชีวิต คนชุ ดดาซึ่งใช้อาวุธ สงครามโจมตี
ของเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ประชาชนผู้ เจ้าหน้าที่
บริสุทธิ์
จากการตรวจสถานที่เ กิด เหตุโ ดย
การใช้อ าวุ ธ ให้ ด าเนิน การเพีย ง กองพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐานกลาง สถาบั น
เพื่อการระงั บ ยับยั้งเหตุ มิให้ใช้ นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ และผู้ เ ชี่ ย วชาญ
กาลังโดยมุ่งหมายชีวิต
อิสระนิติวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธและ
กระสุนปืนจากต่างประเทศ พบรอย
คาสั่ง ศอฉ. ให้ใช้ปืนลูกซองที่มี กระสุ น ส่ ว นใหญ่ มี ทิ ศ ทางการยิ ง
อานุ ภ าพรุ น แรงน้อยกว่ า ปลย. จ า ก ด้ า น ที่ เ จ้ า ห น้ า ที่ ท ห า ร
เเละในการใช้อาวุธให้ยิงกลุ่มติด ปฏิ บั ติ ก ารหรื อ วางก าลั ง อยู่๓๘๙
อาวุธระดับตั้งเเต่เข่าลงมา
มายั ง บริ เ วณที่ มี ผู้ ชุ ม นุ ม และพล
เรื อ นที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ ชุ ม นุ ม อยู่ ๓๙๐ ซี่ ง ได้
เหตุการณ์ที่สถานีดาวเทียมไทย บาดเจ็บและเสียชีวิตจานวนมากอยู่
คม เจ้ า หน้ า ที่ ท หารปะทะกั บ ผู้ ในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้จากสานวน
ชุ ม นุ ม ที่ ใ ช้ สิ่ ง เที ย มอาวุ ธ และ คดีชันสูตรศพของกรมสอบสวนคดี
อาวุธประดิษฐ์ เช่น ระเบิดเพลิง พิ เ ศษ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
ท า ร้ า ย เ จ้ า ห น้ า ที่ ข ณ ะ ที่ และคาร้องของอัยการ ไม่พบข้อมูล
เ จ้ า ห น้ า ที่ ท ห า ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ ว่าผู้เสียชีวิตมีอาวุธหรือเป็นภัยร้าย
ควบคุมฝู งชน เช่น รถฉีดน้า โล่ เเรงต่อเจ้าหน้าที่
๓๘๙

บางพื้นที่มีรอยกระสุนที่มีทิศทางการยิงในทางตรงกันข้าม โดยมาจากด้านที่มีผู้ชุมนุมอยู่ คือ บนถนน
ราชปรารภ ถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ ถนนราชดาริ และถนนตะนาว จากเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่ง
ในบริเวณถนนพระรามที่ ๔ – บ่อนไก่ ถนนราชดาริ และถนนตะนาว พบว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีคนชุดดาอยู่ปะปนกับผู้
ชุมนุม
๓๙๐
เช่นบนถนนราชปรารภและถนนพระรามที่ ๔ - บ่อนไก่

๑๙๒
ตารางที่ ๒ ภาพรวมการใช้กาลังควบคุมเเละการสลายการชุมนุม
ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๓
มาตรฐานการควบคุม กฎการใช้กาลัง คาสั่งของ ศอฉ. กฎการใช้กาลัง คาสั่งของ ศอฉ.
การชุมนุมการสลาย
และการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และการปฏิบัติที่แตกต่างจาก
การชุมนุม และกฎการ
และกฎการใช้กาลัง
มาตรฐานและกฎการใช้กาลัง
ใช้กาลังและอาวุธ
กระบอง แก๊ส น้าตา และปืนลู ก
ซองกระสุ น ยาง โดยไม่ พ บว่ า มี คาสั่ง ศอฉ. หลังเหตุการณ์วันที่ ๑๐
การใช้กาลังหรืออาวุธที่รุนแรงใน เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่ง มีการปรั บ
ก า ร ค ว บ คุ ม ฝู ง ช น แ ล ะ ยุทธวิธี โดยมีคาสั่งอนุญาตให้ข้าม
ผู้บังคับบัญชายังมีคาสั่งห้ามมิให้ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ จ ากเบาไปหา
ใช้อาวุธต่อผู้ชุมนุมโดยเด็ดขาด หนักได้ในบางกรณี ๓๙๑ เช่น. ใน
กร ณี ที่ มี ผู้ บุ ก รุ กแ น ว ห้ า มผ่ า น
เด็ดขาดของเจ้าหน้าที่ โดยหากผู้บุก
รุกมีอาวุธ เช่น มีด ปืน วัตถุระเบิด
ฯลฯ๓๙๒
พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจานวนมาก
ในบริ เ วณนอกแนวปิ ด ล้ อ มของ
เจ้าหน้าที่ โดยได้รับบาดเจ็บบริเวณ
ส่วนของร่างกายที่สูงกว่าระดับเข่า
เช่น บาดเจ็บที่ดวงตา ใบหน้า ช่วง
อก และท้อง
พบกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ ส ามารถ
ควบคุมผลกระทบจากการใช้อาวุธ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พยายามยับยั้งผู้
ที่ ต้ อ งสงสั ย ว่ า เป็ น ภั ย ได้ ท าให้
บุค คลอื่ น ๆ ที่ มิ ไ ด้เ กี่ ยวข้อ งได้ รั บ
ผลกระทบ เช่น กรณีการใช้ ปลย.
ยิ ง เพื่ อ หยุ ด รถตู้ ที่ วิ่ ง ฝ่ า ด่ า นที่ ใ ต้
สถานีแอร์พอร์ตลิ งค์ราชปรารภ ซึ่ง
มีพลเรือนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวถูก
ยิงเสียชีวิต ๒ คน
๓๙๑

คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕ (สยก.)/๑๓๐ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ อ้างถึงในเอกสารชี้แจง คอป.
ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๓๑
๓๙๒
คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕ (สยก.)/๑๓๐ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ อ้างถึงในเอกสารชี้แจง คอป.
ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๓๑

๑๙๓
ตารางที่ ๒ ภาพรวมการใช้กาลังควบคุมเเละการสลายการชุมนุม
ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๓
มาตรฐานการควบคุม กฎการใช้กาลัง คาสั่งของ ศอฉ. กฎการใช้กาลัง คาสั่งของ ศอฉ.
การชุมนุมการสลาย
และการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และการปฏิบัติที่แตกต่างจาก
การชุมนุม และกฎการ
และกฎการใช้กาลัง
มาตรฐานและกฎการใช้กาลัง
ใช้กาลังและอาวุธ
การเตื อ นก่ อ นการใช้ ศอฉ .ก า หน ดเ จ้ า หน้ าที่ ต้ อ ง ในกรณี ที่ มี ผู้ บุ ก รุ ก แนวห้ า มผ่ า น
กาลัง
ประกาศใช้ ชั ด เจนก่ อ นการใช้ เด็ดขาดของเจ้าหน้าที่ โดยหากผู้บุก
กาลั ง หากใช้ อาวุธ จะต้องเตือน รุกมีอาวุธ เช่น มีด ปืน วัตถุระเบิด
๓ ครั้ง ยกเว้นเหตุสุดวิสั ยที่เป็น ฯลฯ และฝ่าแนวห้ามผ่านเข้ามาได้
อันตรายต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้อื่น เจ้าหน้าที่สามารถข้ามขั้นตอนการ
ศอฉ.ใช้ ก ารเตื อ นพื้ น ที่ ห้ า มเข้ า ใช้แก๊สน้าตา กระบอง หรือกระสุน
ผ่านสื่อมวลชน การให้เจ้าหน้าที่ ยาง ไปสู่การใช้กระสุนจริงได้ โดยมี
ประกาศเตื อ นทางโทรโข่ ง ก่ อ น ผบ.หน่ ว ยหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ปฏิบัติการ
เป็นผู้มีอานาจสั่งการ๓๙๓
๒.๖.๘ เป็นที่น่างสังเกตว่า เมื่อทาง ศอฉ. ได้มอบหมายภาระกิจให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
แล้ว จากการสอบถามผู้นาระดับสูงของ ศอฉ. ทั้งที่เป็นฝ่ายการเมือง และผู้นากองทัพ ปรากฎว่าไม่มี
การติ ด ตามตรวจสอบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ก ารโดยวิ ธี อื่ น นอกจากรายงานตามสายงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเท่านั้น ทั้งๆที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานยาวนานเกือบสองเดือน
ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ สาหรับระบบงานข่าวกรองของทางราชการ
แทบจะไม่มีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศอฉ.และเจ้าหน้าที่ได้เลย ผู้นาของ ศอฉ.บางคนและ
หั ว หน้ าชุ ด ปฏิบั ติ ก ารในพื้ น ที่ ต้ องพึ่ ง พาการหาข่ า วของตนเอง ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ข่ า วที่ เ จ้ าหน้ า ที่ ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาใน ศอฉ. บางครั้งยังไม่ตรงกับความจริง และอาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดหรือวิตกกังวลเกินสมควรแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อีกด้วย เช่น การแจ้ง
จานวนคนชุดดาที่จะเข้าโจมตีก่อกวนเจ้าหน้าที่ในจานวนที่เกินจริงเป็นอย่างมาก เป็นต้น
๒.๗ ข้อค้นพบเกี่ยวกับกรณีผู้สูญหาย การซ้อมทรมาน และการข่มขืน
๒.๗.๑ กรณีผู้สูญหายระหว่างเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม
๒๕๕๓ โดย คอป. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้สูญหาย ๑ คน คือ นายอดิลักษณ์ อินสันเทียะ อายุ ๒๔ ปี
ภูมิลาเนาอยู่ที่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนางสาวสมมาตร ช่วยพิมาย มารดา
ของนายอดิลักษณ์ เข้าให้ข้อมูลกับ คอป. เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ ว่า นายอดิลักษณ์หายตัวไป
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๓ โดยมีความเชื่อว่านายอดิลักษณ์ไปร่วมชุมนุม นปช. กับเพื่อน อย่างไรก็
ตาม เพื่อที่ไปด้วยกันได้กลับบ้านมาหมดแล้ว แต่นายอดิลักษณ์ไม่ได้กลับมาด้วย โดยตนได้ร้องเรียนไปยัง
พรรคเพื่อไทย มูลนิธิกระจกเงา และได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก
การสลายการชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. ๕๓ (ศปช.) ทั้งนี้มูลนิธิกระจกเงารายงานจานวนผู้สูญหาย ณ วันที่
๓๙๓

คาสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕ (สยก.)/๑๓๐ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ อ้างถึงในเอกสารชี้แจง คอป.
ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๓๑

๑๙๔
๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยได้รับเรื่องร้องเรียนจานวน ๗๔ คน ยังติดตามไม่พบจานวน ๕๑ คน๓๙๔ ทั้งนี้
จากการตรวจสอบกับมูลนิธิกระจกเงาและศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการสลายการ
ชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. ๕๓ ถึงข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พบว่าได้พบบุคคลตามรายชื่อแล้วหลายคนและ
ยังเหลือผู้สูญหายที่ติดตามไม่พบอีกจานวน ๓ คน
๒.๗.๒ กรณีการซ้อมทรมานเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเมษายน – พฤษภาคม
๒๕๕๓ โดย คอป. ได้รับรายงานกรณีการซ้อมทรมานจานวน ๒ กรณี
๒.๗.๒.๑ กรณี นายกฤษณะ ธัญชัยพงศ์ แกนนานักศึกษากลุ่มเสรีปัญญาชน ซึ่ งร่ว ม
เคลื่อนไหวชุมนุมกับ นปช. และตนเคยขึ้นเวทีปราศรัยของ นปช. นายกฤษณะให้ข้อมูลกับ คอป. ว่า
ถูกซ้อมทรมานพร้อมกับเพื่อนนักศึกษาและเยาวชนอายุต่ากว่า ๑๘ ปี (นักเรียนมัธยม) อีก ๒ คน โดย
เจ้าหน้าที่ทหารขณะเดินทางออกจากพื้นที่ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นายกฤษณะให้
ข้ อ มู ล ว่ า ระหว่ า งเดิ น ทางกลั บ จากแยกราชประสงค์ โดยออกจากแยกราชประสงค์ ม าด้ ว ย
รถจักรยานยนต์มาถึงแยกปทุมวันซึ่งจอดรถยนต์ไว้ แล้วจึงขับรถยนต์มาถึงซอยจุฬาฯ ๑๒ หลังสนาม
ศุภชลาศัย เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พบด่านของเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ทหารได้มัดมือตนไพล่
หลัง ให้นั่งคุกเข่า หันหน้าเข้าหากาแพง และปิดตา เจ้าหน้าที่ทหารซักถามว่าในที่ชุมนุมแกนนาอยู่ที่
ไหน ใครอยู่ที่ไหน มีอาวุธซ่อนที่ไหน หัวหน้าซุ่มอยู่จุดใดบ้าง ตนตอบไปว่าไม่ทราบ เพราะเพิ่งมาร่วม
ชุม นุ ม โดยขณะที่ ส อบถาม ตนถู ก แตะ และถู กปิ ด ตาโดยมี ปื น จ่ อ อยู่ เพื่ อ นอี ก สองคนถู ก ปิ ด ตา
เช่นเดียวกัน หลังจากนั้นยี่สิบนาทีจึงเปิดตา และสอบถามเช่นเดิมหลายครั้ง นอกจากนี้ยังถูกทุบตีและ
ถูกขู่ว่าหากไม่บอกเดี๋ยวจะเจอขาโหด หลังจากนั้นมีคนนั่งรถกระบะมาสอง-สามคน ใส่ชุดทหารหรื อ
ชุดสีดาสวมโม่ง ตนถูกชายดังกล่าวแตะและบีบคอจนหายใจไม่ออกจึงปล่อย คนเหล่านั้นใช้น้ามันราด
แล้วแกล้งจ่อไฟแช๊คเพื่อขู่ว่าจะเผา และตนถูกฟาดด้วยแส้ เพื่อให้ตอบคาถาม และมีการพูดว่าจะทา
เหมือนกับสามจังหวัดภาคใต้ด้วย ตนและเพื่อนอยู่บริเวณดังกล่าวโดยถูกซักถามประมาณ ๑ ชั่วโมง
หลังจากนั้นจึงมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ แต่ไม่ได้แจ้งนักข่าวว่าถูกซ้อมทรมาน ขณะที่นักข่าวมามีคนเอา
ของมากองข้างหน้าทาเป็นของกลาง มีสนับมือและหนังสติ๊กซึ่งถูกอ้างว่าเป็นของตน โดยถูกควบคุมตัว
อยู่ประมาณ ๓ ชั่วโมงก่อนเจ้าหน้าที่ตารวจมานาตัวไปที่ สถานีตารวจนครบาลปทุมวัน โดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้ปรึกษาทนายความและไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อญาติ ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ สถานีตารวจนคร
บาลปทุมวันจนถึงเช้าวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงถูกนาตัวมายังศาลแขวงปทุมวัน ส่วนเยาวชน ๑
คนถู ก น าตั ว ไปศาลเยาวชนฯ ๓๙๕ โดยนายกฤษณะและเพื่ อ นนั ก ศึ ก ษาถู ก ด าเนิ น คดี ข้ อ หาฝ่ า ฝื น
ข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสั่งตาม พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานกาณ์ฉุกเฉิน ๒๕๔๘
และในวันเดียวกันศาลชั้นต้นตัดสินลงโทษจาคุก ๑ ปี โดยศาลมิได้สอบถามใดๆ ต่อมาศาลอุทธรณ์ลด
โทษจาคุกเหลือ 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
เปิดใจเหยื่อสลายชุมนุมแดงทั้ง"โหด-หิน-อยุติธรรม" ถึงข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล"ยิ่งลักษณ์"ในการ
เยียวยา , มติชนทีว,ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
http://www.matichon.co.th/play_clip.php?newsid=1313668033

๑๙๕
จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดมุกดาหาร ๓๙๗ จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวตามพระ
ราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยควบคุมตัวไว้ในรถบรรทุก
ผู้ต้องหา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เป็นกรณีการควบคุมตัวตาม พระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมาตรา ๑๑ ห้ามมิให้ควบคุมตัวไว้ที่สถานีตารวจ แต่ไม่ได้มีการจัดเตรียม
สถานที่ควบคุมตัวอื่นไว้ อย่างไรก็ตามการนาไปควบคุมตัวไว้ในรถบรรทุกผู้ต้องหา เป็นการกระทาที่
ขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชกาหนดฯ ซึ่งห้ามไม่ให้ปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุ มตัวในลักษณะเป็นผู้กระทา
ความผิด และการกระทาดังกล่าวยังเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีของผู้ถูกควบคุมตัว
๒.๗.๓ กรณีการข่มขืน ระหว่างเหตุการณ์เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดย คอป.
ได้รับรายงานกรณีผู้ชุมนุมถูกทาร้ายร่างกายและข่มขืน โดยจากการสัมภาษณ์เหยื่อผู้ถูกข่มขืน ได้
ความว่าเป็นผู้เข้าร่วมชุมนุม โดยมีภูมิลาเนาอยู่กรุงเทพฯ เข้าร่วมชุมนุมตั้งแต่ช่วงการชุมนุมบนถนน
ราชดาเนิน และได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากแก๊สน้าตาและถูกทุบตีในเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน
ต่อมาได้มาชุมนุมที่แยกราชประสงค์ จนกระทั่งวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้เดินทางออกจากแยก
ราชประสงค์เพื่อกลับบ้าน โดยนั่งรถจักรยานยนต์ออกมาทางแยกปทุมวัน ใกล้ๆ ห้างสรรพสินค้ามา
บุญครอง แล้ว เดิน มุ่งหน้าออกไปทางด่านของเจ้าหน้าที่ทหาร โดยเจ้าหน้าที่ทหารได้ขอตรวจค้น
กระเป๋าและได้ยึดรูป พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล และบัตร นปช. ไว้ แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆ แต่
ทหารไม่ปล่อยตัวกลับบ้าน ประกอบกับเป็นช่วงเวลาค่าแล้ว ตนจึงโมโหและด่าเจ้าหน้าที่ทหาร จึงถูก
เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวไปไว้หลังป้ายรถประจาทาง แต่ก็ยังไม่ปล่อยตัว ตนจึงด่าเจ้าหน้าที่ทหารอีก
รอบ จึงถูกนาตัวไปไว้ข้างอาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
แล้วเจ้าหน้าที่ทหาร ๕ – ๗ คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารประจาด่านทางเข้าออกศูนย์การค้า รุมทาร้าย
ร่ า งกายตน ด้ ว ยการต่ อ ยท้ อ ง จนตนสลบหมดสติ ไ ป ฟื้ น ขึ้ น มาอี ก ครั้ ง ในคื น วั น เดี ย วกั น พบว่ า
กางเกงในถูกดึงลงไปอยู่ที่ขา เสื้อและเสื้อในถูกถอดออก และมีน้าอสุ จิเปรอะเปื้อนบริเวณขาและช่อง
คลอด มดลูกไหลออกมานอกช่องคลอด ใบหน้ามีรอยฟกซ้า เจ็บรอบๆ ศีรษะ และหน้าอกเป็นรอยช้า
แต่ไม่เห็นว่ามีใครเฝ้าอยู่แล้ว เหตุเกิดเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ตนจึงวิ่งออกมาทาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเรียกรถตุ๊ก ๆ สามล้อให้ไปส่งที่สนามหลวง ต่อมาตนได้เดินทางไปที่
พรรคเพื่อไทยเพื่อร้องเรียนขอความช่วยเหลือ และพรรคได้ให้การ์ดพาตนไปแจ้งความร้องทุกข์กับ
เจ้ า หน้ าที่ต ารวจที่ สถานี ตารวจนครบาลปทุมวั น พนัก งานสอบสวนจึ งส่ งตนไปตรวจร่ างกายที่
โรงพยาบาลกลาง๓๙๘
พนักงานสอบสวนเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมความว่า ผลการตรวจชันสูตรบาดแผล พบคราบ
อสุจิทั้งภายในช่องคลอดและภายนอกช่องคลอด แต่ไม่สามารถระบุเวลาการมีเพศสัมพันธ์ได้ แต่โดย
ปกติแล้วจะไม่สามารถตรวจพบได้หากมีเกินกว่า ๗๒ ชั่วโมง บริเวณสถานที่เกิดเหตุมีด่านตรวจของ
เจ้าหน้าที่ทหารอยู่ติดกับซอยจุฬา ๑๒ และแยกเจริญผล ผู้เสียหายคนนี้เดินมาเจอด่านทหารที่หัวมุม
ถนนตรงข้ามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย โดนเจ้าหน้าที่ทหารซึ่ง
แต่งเครื่องแบบและมีปืนทาการตรวจค้น และผู้เสียหายมีการด่าทอเจ้าหน้าที่ทหารตามเหตุการณ์ที่
กล่าวข้างต้น ต่อมามีบุคคลกลุ่มหนึ่งแต่งกายคล้ายทหารสวมชุดลายพรางแต่ไม่มีปืน คนกลุ่มนี้เข้าไป
เจรจากับเจ้าหน้าที่ทหารที่ด่าน และนาผู้เสียหายเดินออกมาทาทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
๓๙๗

เปิดใจเหยื่อสลายชุมนุมแดงทั้ง"โหด-หิน-อยุติธรรม" ถึงข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล"ยิ่งลักษณ์"ในการ
เยียวยา, มติชนทีว,ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ http://www.matichon.co.th/play_clip.php?newsid=1313668033
๓๙๘
บันทึกคาบอกเล่า (Statement Taking) เลขที่ 1010001

๑๙๖
ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย แล้วจึงโดนทาร้ายร่างกายจนหมดสติ ผู้เสียหายตื่นมาพบตนเองนอน
อยู่ข้างอาคารภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
อุเทนถวาย ซึ่งอยู่ติดกับรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลยจากด่านของเจ้าหน้าที่ทหารออกมาประมาณ
๑๐๐ เมตร คดีนี้เจ้าหน้าที่ตารวจไม่ได้ตรวจสถานที่เกิดเหตุทันที แต่ผู้เสียหายนาชี้สถานที่เกิดเหตุ
หลังเหตุการณ์สงบลงแล้วประมาณ ๑ เดือน ผลการสอบสวนเชื่อว่าถูกข่มขืนจริง และได้สรุปสานวน
ส่งพนักงานอัยการแล้ว โดยได้สเก็ตภาพผู้ต้องหาและออกหมายจับแล้ว แต่ยังไม่สามารถจับกุมตัวได้
นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนได้ขอความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อขอให้นาตัวเจ้าหน้าที่ประจา
ด่านมาให้ผู้เสียหายชี้ตัว โดยได้ทาหนังสือไปที่ผู้บัญชาการทหารบก แต่ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่าง
ใด จึงไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารผู้ใดปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณดังกล่าว๓๙๙
ทั้งนี้ ผู้เสียหายได้ร้องเรียนเพื่อขอรับการเยียวยาไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ โดยได้รับแจ้งว่ า ไม่สามารถเยียวยากรณีถูกข่มขืนได้ จึงเยียวยาเป็นกรณีบาดเจ็บ
เล็กน้อย และได้ยื่นเรื่องขอเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาไว้กับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม ผู้เสียหายยังให้ข้อมูลว่า หลังเหตุการณ์ที่ตนถูกข่มขืนได้รับรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์หลาย
ฉบับ มีบุคคลคอยติดตามและถูกดักทาร้าย ซึ่งผู้เสียหายเชื่อว่าน่าจะเป็นคนเดียวกับที่ข่มขืนตน
โดยได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวนด้วย๔๐๐

๓๙๙
๔๐๐

การเข้าให้ข้อมูลของ พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ พนักงานสอบสวนคดี วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
บันทึกคาบอกเล่า (Statement Taking) เลขที่ ๑๐๑๐๐๐๑

๑๙๗

ส่วนที่ ๓
สาเหตุและรากเหง้าของความขัดแย้ง
๓.๑ ที่มาและความสาคัญ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการอิ ส ระตรวจสอบและค้ น หาความจริ ง เพื่ อ
การปรองดองแห่ งชาติ (คอป.) โดยให้ คอป. มี ห น้ าที่ ส าคัญ ประการหนึ่ งคื อ “...๒) จั ดให้ มี การ
ศึกษาวิจัยทาความกระจ่างกับรากเหง้าของปัญหา ทั้งในทางกฎหมาย การเมือง และประวัติศาสตร์ที่
ส่งผลให้เกิดความแตกแยกและความรุนแรง”ซึ่ง คอป. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการ
ศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ที่ คอป. แต่งตั้งขึ้นทาหน้าที่ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความกระจ่าง
เกี่ยวกับรากเหง้าของปัญหาทั้งในทางกฎหมาย การเมือง ประวัติศาสตร์ และด้านอื่นที่ส่งผลให้เกิด
ความแตกแยกและความรุนแรง รวมทั้ง การจัดให้มีเวทีสาธารณะ การประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและ
ความเห็น เสนอผลการตรวจสอบและศึกษา ให้การศึกษากับสังคมเป็นระยะ ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางสู่การสร้างความปรองดองภายในประเทศ อันจะนาไปสู่
การอ านวย ความยุ ติ ธ รรม โดยให้ ก ารเยี ย วยา ฟื้ น ฟู บุ ค คล สั ง คม องค์ ก ร และสถาบั น ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุ น แรงตามแนวทางความยุ ติธ รรมในระยะเปลี่ ย นผ่ า นและความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปรองดองในประเทศต่อไป
๓.๒ วิธีการศึกษาวิจัยและแนวทางการดาเนินงาน
๑. คอป. ได้ดาเนินการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและรากเหง้าที่นาไปสู่ความข้ดแย้งและ
เหตุการณ์ความรุนแรงในเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยใช้กิจกรรมทางวิชาการ เช่น
การประชุมเพื่ อรั บ ฟังข้อมูล และความคิดเห็ นทั้งในกรุง เทพมหานครและต่ างจังหวั ด การจัดเวที
สาธารณะ การเสนอผลการศึก ษาอย่ างต่อเนื่อง เป็ นต้น โดยเน้ นการมีส่ ว นร่ ว มของนั กวิช าการ
สาธารณชน และทุกภาคส่วน อันเป็นกระบวนการสาคัญในการรวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหา รับฟัง
ความคิดเห็น ศึกษาทฤษฎีทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ และจั ดทากรอบแนวคิด
ในการวิจัย ๕ เรื่อง ได้แก่
๑.๑ โครงสร้างอานาจที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทย
๑.๒ ความรุนแรงทางการเมือง: พลวัตสังคมและวัฒนธรรมและแนวทางแก้ไข
๑.๓ กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความรุนแรง: ปัญหาและแนวทางแก้ไข
๑.๔ การปฏิรูปองค์การด้านความมั่นคง
๑.๕ ขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารภายใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมาย
๒. สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยทั้ง ๕ เรื่องและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๒.๑ ผลงานวิจัยของคณะอนุกรรมการฯ ใน คอป. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

๑๙๘
๑) แนวคิดเรื่องการจัดการความขัดแย้ง๔๐๑
๒) แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติภาพ๔๐๒ (Peace Building)
๓) แนวคิดเรื่อง Do No Harm๔๐๓
๔) แนวคิดเรื่องความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน๔๐๔ (Transitional Justice)
๔๐๑

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม รัฐ จนถึง
ระดับโลก ด้วยความแตกต่างกันในด้ านเป้า หมาย วิธีการ ค่านิยม วัฒนธรรม อั นจะนาไปสู่การคิด ความรู้สึ ก
การกระทาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกต่างกัน ไม่ยอมให้กัน เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้น และถ้าความขัดแย้งนั้นหาทางออก
ไม่ได้หรือไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกทางแล้วจะกลายเป็นข้อพิพาท และนาไปสู่ความรุนแรง ซึ่งความรุนแรงเป็นไปได้
ตั้งแต่การใช้คาพูด ภาษาท่าทาง จนถึงการลงมือทาร้ายกัน และในท้ายที่สุดแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ความสูญเสียตามมาทั้งทรัพย์สิน เวลา ความรู้สึก จนถึงการสูญเสียอานาจอธิปไตยก็อาจจะเป็นไปได้
แนวคิดเรื่องการจัดการความขัด แย้ง ได้ศึกษาความหมายของความขัดแย้ง ลักษณะของความขัดแย้ง
สาเหตุของความขัดแย้ง ระดับการขยายตัวของความขัดแย้ง กระบวนการของความขัดแย้ง ผลของความขัดแย้ง
แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง และความขัดแย้งกับความรุนแรง
๔๐๒
แนวคิดการเสริมสร้างสันติภาพเป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ จากบทความเรื่องสามแนวทางสู่
สันติภาพ: การรักษาสันติภาพ การทาให้เกิดสันติภาพ และการเสริมสร้างสันติภาพ (Three Approaches to
Peace: Peacekeeping Peacemaking and Peacebuilding) ของ Johan Galtung นักวิจัยสันติภาพยุคใหม่ โดย
Galtung ได้นาเสนอโครงสร้างการเสริมสร้างสันติภาพเพื่อเป็นแนวทางสู่สันติภาพที่ยั่งยืน โดยการระบุถึงรากเหง้า
ของความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรง ผ่านกิจกรรมสาหรับแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ตามรูปแบบของสันติ
ศึกษาเพื่อนาไปสู่การแปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (United Nations, ๒๐๑๐)
จนกระทั่ ง ในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ การเสริ ม สร้ า งสั น ติ ภ าพได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งกว้ า งขวางมากยิ่ ง ขึ้ น
เมื่อเลขาธิการสหประชาชาติได้มีข้อเรียกร้อง “วาระสันติภาพ” (An Agenda for Peace) ที่ระบุว่าสหประชาชาติ
และประชาคมนานาชาติมี ความรับผิดชอบต่อการจัดการความขัดแย้ง ในรูปแบบของมาตรการทางการทูตในเชิง
ป้ อ งกั น (preventive
diplomacy) การท าให้ เ กิ ด สั น ติ ภ าพ (peacemaking) และการรั ก ษาสั น ติ ภ าพ
(peacekeeping) ส่ งผลให้ แ นวคิ ด การเสริ ม สร้ า งสั น ติ ภ าพเป็ น ที่ รู้ จั ก และน ามาใช้ ใ นการจั ด การความขั ด แย้ ง
อย่างแพร่หลายในสังคมโลกยุคปัจจุบัน
๔๐๓
Do no harm เริ่มเป็นที่รู้จักในต้นปี ค.ศ.๑๙๙๐ โดยสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ องค์กร
พัฒนาเอกชนท้องถิ่นเพื่อประสานความร่วมมือผ่านโครงการพลังท้องถิ่นเพื่อสันติภาพ (the Local Capacities for
Peace Project) หรือต่อมารู้จักในชื่อ โครงการ“Do No Harm” (DNH) ซึ่งถูกพัฒนาโดย Mary B. Anderson
(CDA Collaborative Learning Projects, ๒๐๐๔)
โดยสรุป Do no harm เป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกนามาใช้กับเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยการให้
เจ้าหน้าที่จากฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากองค์กรกลาง หน่วยงานทหาร หน่วยงานจากรัฐ ลงไปในพื้นที่ที่เกิด
เหตุการณ์ความขัดแย้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างมีมนุษยธรรม และแสวงหาต้นตอของปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยระดมความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อการวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในสถานที่
ความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ต้องมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเรื่อง
ของประวัติศาสตร์ สภาพสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีการดาเนินชีวิต รวมถึงสถานการณ์ความตึง
เครียดของผู้คนในพื้นที่ โดยอาศัยการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง บรรเทา
ปัญหาความขัดแย้งนั้น มิใช่กระตุ้นให้ความขัดแย้งนั้นเลวร้ายขึ้นไปกว่าเดิมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
๔๐๔
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน เกิดขึ้นในปลายทศวรรษ ๑๙๘๐ เป็นกระบวนการที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง
เพื่อให้มีความยุติธรรมเกิดขึ้นใน ซึ่งแนวคิดและการดาเนินกระบวนการนี้ได้แพร่หลายและถูกนาไปใช้ในหลายๆ
ประเทศที่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรง เช่น อาร์เจนตินา ชิลี แอฟริกาใต้ เอลซัลวาดอร์ เฮติ ติมอร์ ตะวันออก ฯลฯ
เป็นต้น ทั้งนี้แนวคิดนี้ให้ความสาคัญกับความท้าทายในสังคมที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากกระบวนการเปลี่ยน

๑๙๙
๕) แนวคิดเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์๔๐๕ (Restorative Justice)
๒.๓ ประสบการณ์การจัดการความขัดแย้งภายในประเทศ
๒.๔ กรณีศึกษาจากคณะกรรมการค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง (TRC) ใน ๕ ประเทศ
จาก ๓ ทวีป ได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศศรีลังกา ประเทศไลบีเรีย ประเทศชิลี และประเทศ
ติมอร์เลสเต
๓. สรุป สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง
๓.๓ การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะปกติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
และมักจะนามาซึ่งความขัดแย้ง ดังนั้น ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง สังคมจึงต้องแสวงหาวิธีการในการ
จัดการความขัดแย้ งเพื่อให้ สั งคมดารงอยู่และพัฒ นาต่อไปได้ความขัดแย้งจึงไม่ใช่สิ่ งเลวร้ายหรือ
ผิดปกติแต่อย่างใด อีกทั้ง ความขัดแย้งยังมีข้อดีในการช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ในสั ง คม ๔๐๖ อย่ า งไรก็ ต าม หากสั ง คมไม่ มี ก ลไกในการจั ด การความขั ด แย้ ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ความขัดแย้งอาจพัฒนาเป็นความรุนแรงในสังคมที่อาจเป็นอันตราย และสร้างผลเสี ยต่อสั งคมได้
ซึ่งเมื่อเกิดความขัดแย้งแล้ว สังคมอาจเลือกวิธีการจัดการความขัดแย้งได้ ๒ แนวทาง คือ ๑) แนวทาง
ที่ไม่ใช้ความรุนแรง (Non-Violence Approach) หรือสันติวิธี และ ๒) แนวทางที่ใช้ความรุนแรง
(Violence Approach) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการ
ในการวิ เคราะห์ ร ากเหง้ าความขั ด แย้ ง ที่แ ปรเปลี่ ย นเป็ น ความรุน แรงในครั้ งนี้ มุ่ง ศึ กษาถึ ง
รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งมีธรรมชาติของการก่อตัวในลักษณะที่มีการผสมผสานกันในหลาย
เหตุปั จ จั ย โดยไม่ ส ามารถมองแบบแยกเหตุปั จ จัย ใดปั จจั ย หนึ่ ง ได้ โ ดยล าพั ง นอกจากนี้ ในการ
วิเคราะห์ได้ใช้กรอบการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ๔ ระดับ๔๐๗ ในการอธิบายการก่อ
ตัวของความขัดแย้งและขยายตัวสู่ความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามลาดับ
ผ่ า นมี ข้ อ จ ากั ด มากมายทั้ ง ข้ อ จ ากั ด ด้ า นนโยบาย ข้ อ จ ากั ด ด้ า นศั ก ยภาพของรั ฐ บาล เช่ น ความอ่ อ นแอของ
กระบวนการยุติธรรม ปัญหาคอรัปชั่น ปัญหาของกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญและการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งข้อจากัด
เหล่านี้อาจเป็นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในประเด็นใหม่ๆ ขึ้นต่อไปได้
๔๐๕
ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเคลื่อนไหวในสังคมโลกส่งผลให้มีปรับเปลี่ยนกระบวนวิธีคิด
ของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักได้เคลื่อนย้ายจากการใช้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเพียงรูปแบบเดียวสู่
การใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการยุติข้อพิพาทในทางอาญาบางประเภทด้วยวิธีการที่นาไปสู่ผลลัพธ์แห่ง
ความสันติสุขยุติธรรมในสังคม โดยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกรูปแบบหนึ่งคือกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
(Restorative Justice) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ นามาใช้ในการยุ ติ ความขัดแย้งหรือระงับข้อพิพาทที่เชื่อว่าการเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหยื่ออาชญากรรมจะทาให้เกิดความยุติธรรมและนามาซึ่ง
ความสงบสุขในชุมชนเพราะเหยื่ออาชญากรรมเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
๔๐๖
แนวความคิดความขัดแย้งด้าน Human Relations Approach และ Contemporary Approach
๔๐๗
กรอบการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ๔ ระดับ ดังกล่าวได้แก่
๑) ความขัดแย้งระดับบ่มเพาะ (Latent Tension) เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยที่ยังไม่แสดงอาการ
ของความขัดแย้ง สังคมยังไม่รับรู้ถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและยังไม่ตระหนักว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาอันจะนาไปสู่
ความขัดแย้ง ความขัดแย้งระดับนี้ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถใช้วิธีการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้น
๒) ความขัดแย้งระดับปรากฏ (Overt Conflict) เป็นความขัดแย้งที่มีอาการชัดเจนของความเป็น
ปรปั ก ษ์ หรื อ ความไม่ ล งรอยในสั ง คม ซึ่ งมี ส าเหตุ จ ากความไม่ เ ท่ า เที ย มด้ า นอ านาจ ความไม่ ยุ ติ ธ รรม และ

๒๐๐
นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์ยังใช้บริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์สาคัญๆ
ที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงเวลาตามเส้นเวลา (Timeline) มาประกอบในการอธิบายความสัมพันธ์ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้
๓.๓.๑ ระยะเริ่มแรกของความขัดแย้ง หรือระยะบ่มเพาะความขัดแย้ง (Latent Tension)
๓.๓.๑.๑ ปัจจัยที่เป็นรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง ในช่วงที่ความขัดแย้งยังไม่
ปรากฏอาการนั้น รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งเป็นปัจจัยที่โยงใยสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน ไม่มี
มูลเหตุใดเพียงลาพังที่จะสามารถอธิบายว่าทาไมสังคมจึงเผชิญกั บความขัดแย้งรุนแรงหรือสะท้อน
ความไม่มั่นคงทางการเมืองได้ดีที่สุด เนื่องจาก ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมีการก่อตัวบ่มเพาะและ
ปะทุเป็นวงจรที่ต่อเนื่องยาวนาน และมีปัจจัย ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปได้ ว่าสังคมไทยในอดีตมี
ความไม่เท่าเทียมกันเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด โดยมีปัจจัยที่สาคัญ คือ
(๑) ความแตกต่ า งระหว่า งสั งคมเมื องและชนบท ที่มี การกระจายความเจริ ญ
อย่างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและความเจริญในทุกๆ
ด้านในขณะที่ชนบทเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญที่รัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานได้
อย่างเพียงพอ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของกรุงเทพมหานคร
และเมืองใหญ่ที่มีมากกว่าในชนบท
(๒) ความแตกต่างระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ที่มีสัดส่วนของ
รายได้แตกต่างกันมาก แรงงานในภาคเกษตรกรรมซึ่งอยู่ ในส่วนภูมิภาค มีจานวนร้อยละ ๔๐ ของ
แรงงานทั้ ง หมด แต่ มี ร ายได้ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นเพี ย งประมาณร้ อ ยละ ๑๐ ของ GDP ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมที่มีรายได้ประมาณร้อยละ ๓๓ ของ GDP กลับมีแรงงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรม
เพียงร้อยละ ๑๙ ของแรงงานทั้งประเทศ ผู้ที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็ นประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศจึ งเป็ น กลุ่ มที่มีฐ านะยากจนและอาศัยอยู่ในชนบท ในขณะที่ผู้ ที่อยู่ใ นภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะผู้เป็นนายทุนที่อาศัยอยู่ในเมืองเป็นกลุ่มที่มีฐานะดีกว่า
ผลประโยชน์ เป็นสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถจัดการได้ โดยการแก้ไขหรือยุตคิ วามขัดแย้ง โดย
ใช้คนกลางหรือใช้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
๓) ความขัดแย้งระดับช่วงชิงอานาจ (Power Struggle) เป็นความขัดแย้งที่สร้างความรู้สึกตึงเครียด
หรือเกิดการเผชิญหน้าแย่งชิงอานาจระหว่างสองฝ่าย เมื่อปัญหาความขัดแย้งขยายตัวและมีความตึงเครียดเพิ่มสูงขึน้
เป็นสถานการณ์ความขัดแย้งที่จาเป็นต้องใช้วิธีการบางอย่างเพื่อยับยั้งหรือรักษาระดับไม่ให้ความขัดแย้งเพิ่มขึ้น โดย
ใช้คนกลาง รวมถึงใช้ความพยายามในการจัดการความขัดแย้งที่เข้มข้นยิ่งขึ้น
๔) ความขัดแย้งระดับรุนแรง (Destructive Violence) เป็นภาวะที่ความขัดแย้งพัฒนาไปสู่ ความ
รุนแรง มีการปะทะ ใช้กาลังในสังคม ซึ่งเป็นความรุนแรงทางตรง (direct violence) ความขัดแย้งขั้นนี้เป็นระดับ
ความขัดแย้งขั้นสูงสุดจนเกินกว่าที่จะใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งทั้ง ๓ วิธี อันได้แก่ วิธีการป้องกัน วิธีการแก้ไข
และวิธีการยับยั้งหรือการรักษาระดับไม่ให้ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นได้อีกต่อไป ซึ่งความขัดแย้งระดับนี้ก่อให้เกิด ความ
รุนแรงและผลเสียอย่างมิอาจประมาณค่าได้
จากระดับความขัดแย้งทั้ง ๔ ระดับดังกล่าว จนถึงการเกิดความรุนแรงขึ้น การจัดการกับความขัดแย้งและ
ความรุ นแรงจ าเป็ นจะต้อ งใช้วิธี การที่ แตกต่า งกัน หากเลือ กวิธี การหรื อเครื่ องมื อผิ ดอาจไม่สามารถแก้ปั ญหา
ความขัดแย้งและความรุนแรงได้ เช่น เมื่อความขัดแย้งอยู่ในระดับรุนแรงแล้ว การเจรจาต่อรอง อาจไม่สามารถ
จัดการความขัดแย้งในขณะนั้นได้ แต่ทาได้เพียงป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นหรือขยายตัว แล้วจึงใช้
มาตรการอื่นๆ ในภายหลัง

๒๐๑
(๓) การครอบครองทรั พยากรที่ ไ ม่เ ท่า เทียม โดยเฉพาะการครอบครองปั จจั ย
การผลิ ต ซึ่ ง นายทุ น เป็ น ผู้ ค รองอ านาจในการซื้ อ ในขณะที่ ค นชนบทและเกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี
ความยากจนและไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะที่ดินทากินในประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นของ
นายทุนซึ่งเป็นคนส่วนน้อย เพียงประมาณร้อยละ ๑๐ ของประชากรเป็นเจ้าของที่ดินมากกว่าคนละ
๑๐๐ ไร่ ในขณะที่คนอีกร้อยละ ๙๐ ถือครองที่ดินไม่เกินคนละ ๑ ไร่ นอกจากนี้ ที่ดินประมาณร้อยละ
๗๐ ถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ เนื่องจากเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ถือครอง
ที่ดินเพื่อเก็งกาไร
(๔) การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรม จากความเจริญที่กระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองและ
ความเหลื่อมล้าทางรายได้ของภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ทาให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
อยู่ กับ คนเมืองซึ่งเป็ น คนส่ ว นน้ อยของประเทศ โดยกลุ่ มประชากร ๑ ใน ๕ ที่มีรายได้สู งสุ ดของ
ประเทศ มีรายได้รวมกันมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายได้รวมของประชากรทั้งหมด ในขณะที่กลุ่ม
ประชากร ๑ ใน ๕ ที่มีรายได้ต่าที่สุด มีรายได้รวมกันเพียงร้อยละ ๓.๘๔ ของรายได้รวมทั้งประเทศ
เท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มคนรวยที่สุดมีรายได้มากกว่ากลุ่มคนจนที่สุด ประมาณ ๑๓ เท่า
(๕) นโยบายและกลไกการจั ด การของรั ฐ ไม่ ส ามารถสร้ า งความเป็ น ธรรมให้
เกิดขึ้นในสังคมได้ โครงสร้างและระบบภาษีไม่สามารถกระจายความมั่งคั่งจากคนรวยไปสู่คนจนได้
ท าให้ ช่ อ งว่ า งระหว่ า งคนรวยกั บ คนจนเพิ่ ม มากขึ้ น ถึ ง แม้ ว่ า เศรษฐกิ จ มี ก ารเติ บ โตในระดั บ สู ง
แต่ช่องว่างระหว่างชนชั้นทางสังคมกลับยิ่งห่างมากขึ้น พร้อมๆ กับที่การดาเนินนโยบายรัฐ มีสอง
มาตรฐานหรือมากกว่า และกฎหมายที่เอื้อประโยชน์แก่คนรวย ทาให้ช่องว่างระหว่างชนชั้นทางสังคม
เหล่านี้สร้างความเหลื่อมล้าในทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้าของโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน
ของรัฐ เช่น บริการสาธารณสุข และการศึกษา ที่ทาให้ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจยิ่งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
(๖) การบังคับใช้กฎหมายและการดาเนินกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับ
หลักนิติธรรม รากเหง้าของปัญหาด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย โดยกระบวนการยุติธรรม
เป็นปัญหาที่เกิดจากความคับข้องใจ เมื่อระบบการเมืองมีปัญหาและมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลาย
ชุด รวมทั้งมีการรัฐประหารหลายครั้ง ทาให้เกิดความเคลือบแคลงใจในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ยอมรับคาสั่งของคณะปฏิวัติในฐานะผู้ทรงอานาจรัฐว่าถูกต้อง และบางฝ่ายไม่ยอมรับ กติกาสังคมที่มี
อยู่ในการจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้งจึงลุกลามบานปลายและเกิดความรุนแรงขึ้ น ท้ายที่สุดจึง
นาไปสู่กระบวนการตุลาการภิวัฒน์ซึ่งทาให้เป็นที่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ในเวลาต่อมา
กฎหมายเป็นกลไกการควบคุมทางสังคมที่เป็นทางการซึ่งมีผลต่อการสร้างพฤติกรรม
หรื อควบคุมทางสั งคมที่น้ อยที่สุ ด ต่างจากกลไกทางวัฒ นธรรมซึ่งเป็นกลไกที่มีอานาจมากและมี
อิทธิพลมากกว่ากฎหมาย โดยเป็นกฎเกณฑ์แบบไม่เป็นทางการ เช่น การตั้งข้อรังเกียจทางสังคม
(social sanction) แต่ในสังคมไทยพบว่า กลไกดังกล่าวยังไม่เข้มแข็งพอที่จะทาให้คนในสังคม
ตระหนัก และเกรงกลัวที่จะทาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
จากลักษณะทั้ง ๖ ประการดังกล่าว ทาให้เกิดความไม่ เท่าเทียมกันเชิงโครงสร้างใน
สังคม ส่งผลให้สังคมไทยมีชนชั้นอยู่ ๒ ชนชั้น ได้แก่ ชนชั้นผู้ปกครองที่มีอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
เป็นผู้ถือครองปัจจัยการผลิตและมีอานาจทางการเมือง กับ ชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครอง หรือประชาชนที่
ด้อยโอกาส ในลักษณะของสัมพันธภาพเชิงอานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกันนี้ทา
ให้เกิดความขัดแย้งในสังคม แต่ความขัดแย้งเหล่านี้ไม่ปรากฏอาการและไม่แสดงออกถึงความรุนแรง

๒๐๒
เพราะสังคมยังคงมีดุลยภาพระหว่างชนชั้นทั้งสองอยู่ เนื่องจากมีโครงสร้างทางสังคมที่ทาหน้าที่ในการ
รักษาสมดุลทางอานาจในสังคมท่ามกลางพลวัตที่เกิดขึ้นในสังคม
๓.๓.๑.๒ โครงสร้างทางสังคมที่ทาหน้าที่ในการรักษาสมดุลทางอานาจในสังคม
จากปัจจัยที่เป็นรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งข้างต้นเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความขัดแย้งที่รอ
เวลาปะทุ ใ นเวลาที่ เ หมาะสม โดยสั ง คมมี ก ลไกที่ ช่ ว ยชะลอไม่ ใ ห้ ค วามขั ด แย้ ง แปรเปลี่ ย นเป็ น
ความรุนแรง กลไกดังกล่าว คือ
(๑) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทยๆ และความเชื่อเรื่องบุญกรรม สังคมไทยใน
อดีตมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า (Subject-Political Culture) คือ วัฒนธรรมที่ผู้อยู่ใต้
การปกครองมักอยู่ในฐานะผู้รอรับผลประโยชน์ทางการเมือง โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเสนอความต้องการของตนเองต่อระบบ โดยเห็นว่าตนเองไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อกลุ่มผู้ ปกครอง
ซึ่งลักษณะเหล่านี้ทาให้กลุ่มผู้อยู่ใต้การปกครองในสังคมไทยไม่มีบทบาทในการเรียกร้องและยอมตาม
อานาจรัฐ ดังนั้น ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันหรือความเหลื่อมล้าในสังคมไทย จึงไม่ปรากฏอาการที่ทา
ให้เกิดการเรียกร้องต่อรัฐซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทาให้ชนชั้นที่เสียเปรียบไม่ค่อยเรียกร้องหรืออ้าง
สิทธิใด ๆ กับชนชั้นผู้ปกครอง ประกอบกับ ความเชื่อเรื่องบุญกรรมทาให้ประชาชนมีวิธีคิดแบบยอม
จานน และไม่โต้แย้งต่อความไม่ยุติธรรมทางสังคมในประเด็นต่าง ๆ
(๒) การเมื อ งแบบ “ประชาธิ ป ไตยครึ่ ง ใบ” และการต่ อ รองอ านาจและ
ผลประโยชน์ที่ลงตัวในกลุ่มชนชั้นนา ในยุคหนึ่งของประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตย
ครึ่งใบ และมีการต่อรองอานาจและผลประโยชน์ในกลุ่มชนชั้นนา ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่า
ตนเองไม่ใช่เจ้าของอานาจอย่างแท้จริง เนื่องจากไม่มีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ และไม่มีการรวมตัวกัน
เพื่อ เรี ย กร้ อ งสิ ทธิต่ างๆ ท าให้ การปกครองเป็ นเรื่องของการต่อ รองอานาจเฉพาะกลุ่ ม ชนชั้ นน า
ซึ่งประกอบด้วย ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง และกลุ่มนายทุ น ซึ่งเป็นไปในลักษณะเอื้อประโยชน์
ต่อกัน ถึงแม้จะมี ความขัดแย้งและแย่งชิงอานาจระหว่างทหาร ข้าราชการ นักการเมือง โดยมีนายทุน
เป็นผู้สนับสนุน แต่ความรุนแรงก็ไม่ได้ปะทุขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความขัดแย้งจึงเป็นที่ตกลงกันได้หาก
ผลประโยชน์ลงตัว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่ า การเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นนา (Elite) ไม่ใช่เรื่องของ
ประชาชน
(๓) บทบาทของรัฐเป็นแบบรัฐสงเคราะห์หรือรัฐจัดการ รัฐยังคงรวมศูนย์อานาจ
การจั ดการ การให้ บ ริ การสาธารณะ หรือ สวั ส ดิก ารสั งคม ในขณะที่ ประชาชนยั งไม่ ตระหนั กถึ ง
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ทั้งในระดับปัจเจก และระดับชุมชน บทบาทของรัฐ จึงเป็น “ผู้ให้ ”
ในขณะที่ประชาชนเป็น “ผู้ขอ” และอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดประเด็นความขัดแย้งที่รุนแรง ซึ่งลักษณะ
เหล่านี้ทาให้ประชาชนที่เดือดร้อนมักรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องต่อรัฐเป็นรายกรณี รัฐก็จะแก้ปัญหาให้
และปัญหาก็จะหมดไปเฉพาะกรณีนั้ นๆ เช่น การเรียกร้องเรื่องปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร
ปัญหาราคาน้ามัน ปัญหาค่าครองชีพ ซึ่งเป็นการเรียกร้องปัญหาในรายกรณี ไม่ได้เป็นการเรียกร้อง
เชิงโครงสร้าง
โครงสร้างทั้ง ๓ ประการนี้เปรียบเสมือนเสารั้วที่ทาหน้าที่ค้าจุนโครงสร้างของสังคม
ให้มีดุลยภาพอยู่ได้ โดยไม่ทาให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นขยายตัวไปสู่ความรุนแรง แม้ในอดีตสังคมไทย
จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่มักจะเป็นความขัดแย้งเฉพาะประเด็นหรือรายกรณี ไม่ใช่
ความขัดแย้งในเชิงของโครงสร้างของระบบ จึงไม่ทาให้ระบบต้องล้มหรือพังทลายลงไป เนื่องจากยังมี
เสารั้ ว ที่ เ หลื อ ท าหน้ า ที่ ค้ ายั น ระบบของสั ง คมให้ ส ามารถด ารงอยู่ ไ ด้ แม้ จ ะคลอนแคลนก็ ต าม

๒๐๓
นอกจากนี้ สังคมมักมีแนวทางหรือภูมิปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ รวมทั้งยังอาจแก้ไขโดย
การตกลงกันภายในกลุ่มชนชั้นนาด้วยกันเอง
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเหล่านี้สามารถสร้างดุลอานาจในสั งคมได้ในช่วงระยะเวลา
หนึ่ ง เท่ า นั้ น เนื่ อ งจากสั ง คมมี ลั ก ษณะเป็ น พลวั ต จึ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ กระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและ และการเมือง
แบบประชาธิปไตย ทาให้มีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การกระจายความเจริ ญและการปรับตัว
สู่ระบอบประชาธิปไตย โดยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงถึงการปรับตัวของสังคมให้สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์ และกระทบต่อ
สมดุ ล อ านาจทางสั ง คมที่ อ าจเหมาะสมในช่ ว งเวลานั้ น แตไม่ เ หมาะสมกั บ สั ง คมสมั ย ใหม่ ที่
เจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไป เช่น การพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยซึ่งต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมากขึ้น ทาให้ประชาชนเริ่มเข้ามามีบทบาทสาคัญในฐานะที่เป็นเจ้าของอานาจ
อธิปไตยยิ่งขึ้น การสร้างดุลยภาพแบบเดิมโดยใช้กลไก ๓ ประการข้างต้น จึงไม่สามารถสร้างสมดุลได้
อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป
เมื่ อสั งคมไม่ส ามารถจั ดการความขั ดแย้ง ได้ อย่ างเหมาะสม เมื่อ มีปั จจั ยอื่ นเป็ น
ตัว กระตุ้ น ประกอบกับ กลไกการแก้ไ ขปัญ หาความขั ดแย้ งที่ ด้อ ยประสิ ท ธิภ าพ ความขั ดแย้ง จึ ง
ยกระดับไปสู่ความรุนแรง
๓.๓.๒ ระยะความขัดแย้งปรากฏ (Overt Conflict)
เมื่อสังคมพัฒนาสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสั งคม ทาให้ สั งคมไทยเกิดการปรั บตัวครั้งส าคัญ อันส่ งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมในสั งคม
และผั น แปรความขัดแย้ งที่มีอยู่ เดิมไปสู่ ความรุนแรง หากมีเหตุปัจจัยและตัว กระตุ้นเข้ามาเสริ ม
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่
๓.๓.๒.๑ การเปลี่ย นแปลงโครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ จากการที่ ประเทศไทยมี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบขนานใหญ่ โดยมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ทาให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากเศรษฐกิจ
แบบพึ่งตนเองไปสู่ การเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สั งคม
อุ ต สาหกรรม เกิ ด การเคลื่ อ นย้ า ยทุ น แรงงาน และการกระจายความเจริ ญ ไปยั ง ส่ ว นภู มิ ภ าค
มีการย้ายฐานการผลิตออกจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะในภาคกลางและภาค
ตะวันออก เช่น การเติบโตของเศรษฐกิจในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern
Seaboard) แต่การย้ายฐานการผลิตดังกล่าวยังไม่ได้กระจายไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ชนบทเริ่มมีความสาคัญมากขึ้น และเกิด
การ “สะสมทุน” ในชนบทตามแบบทุนนิยมสมัยใหม่ เช่น ที่ดิน เครื่องจักร และสินค้าทุนอื่นๆ รวมทั้ง
การสะสมทุนผ่าน “การออม” ประเภทต่างๆ เพื่อระดมทุนไปใช้ในการผลิตที่เป็นผลมาจากขยายตัว
ของโครงการประชานิยม เช่น โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โครงการธนาคารประชาชน โครงการ
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP และโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน (SML) ของรัฐบาล
พ.ต.ท. ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร ตลอดจนโครงการในลั ก ษณะเดี ย วกั น ของรั ฐ บาลต่ อ ๆ มา ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ
การเติบโตของการผลิตในชนบท และเพิ่มโอกาสการจ้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจอื่นๆ ประกอบ

๒๐๔
กับการเพิ่มรายจ่ายของงบประมาณที่กระจายไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มสัดส่วน
ของรายได้น อกภาคเกษตรกรรมของครัวเรือนทั่วประเทศที่สู งถึงร้อยละ ๖๐ ของรายได้รวมของ
ครัวเรือน โดยเฉพาะ สัดส่วนรายได้นอกภาคเกษตรกรรมของครัวเรือนในภาคตะวันออกฉียงเหนือนั้น
สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ ๘๐ ของรายได้ ร วมของครั ว เรื อ น ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ “การสะสมทุ น ”
ในชนบท และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจชนบทเป็นอันมาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเหล่านี้ทาให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้มาก
ขึ้ น ในทางเศรษฐกิ จ ความรู้ สึ ก ที่ ป ระชาชนต้ อ งการความเท่ า เที ย มท าให้ เ กิ ด ส านึ ก ความเป็ น
“พลเมือง” มากกว่าเป็ น ผู้ ใต้ป กครองที่รอคาสั่ งจากรัฐ เพียงฝ่ ายเดียว อีกทั้งยังส่ งผลกระทบต่ อ
วัฒ นธรรมแบบไพร่ฟ้าที่มีอยู่แต่เดิม และโครงสร้างประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ รวมถึงการเปลี่ ยน
บทบาทรัฐ แบบรัฐจัดการหรือรัฐสงเคราะห์มาเป็นการจัดการแบบรัฐสวัสดิการ (Welfare State)
ซึ่งมองว่าสิ่งที่รัฐให้เป็นสิทธิอันพึงได้ของประชาชนมากกว่าการสงเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจดังกล่าวทาให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคทุนนิยม
อย่างเต็มรูปแบบ ก่อให้เกิด “กลุ่มทุนใหม่” เช่น ธุรกิจกลุ่มโทรคมนาคม สื่อสารมวลชน และบันเทิ ง
ซึ่งมีการขยายตัวมากกว่า “กลุ่มทุนเก่า” เช่น กลุ่มธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจค้าปลีก
และกลุ่มอุตสาหกรรมที่สาคัญ เช่น ปูนซีเมนต์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งถือครองอานาจทางเศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครองเดิม นอกจากนี้ การที่ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้นจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ทาให้มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรมากขึ้น ทาให้วัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้าค่อย 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
ร่วมในการปกครองและการตรวจสอบอานาจรัฐเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในระบอบการเมือง
โดยให้มีวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง มีองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงการปรับปรุง
โครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ พร้อมกับมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ควบคู่ กัน ไปด้ว ย นอกจากนี้ รั ฐ ธรรมนูญ ฉบั บดั งกล่ า วยั ง ส่ ง เสริม และคุ้ มครองสิ ท ธิเ สรี ภ าพของ
ประชาชน รวมทั้ง รับรองสิทธิความเป็นพลเมือง ทาให้เกิดแนวคิด “ความเป็นพลเมือง” ว่าประชาชน
เป็นเจ้าของอานาจทางการเมือง ทาให้การปกครองแบบรวมศูนย์ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนไปสู่การกระจาย
อานาจมากขึ้น ประชาชนและชุมชนเริ่มมีบทบาททางการเมืองและตระหนักในความเท่าเทียมกันมาก
ขึ้น ทาให้วัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้าและรัฐแบบสงเคราะห์เกิดการสั่นคลอน และทาให้ปัญหารากเหง้า
๔๐๘

เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ เกิดจากประชาชนส่วนหนึ่งออกมา
เคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลที่สืบทอดอานาจมาจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) หลังจากนั้นชนชั้น
กลางมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น และต้องการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ลดอานาจของระบอบ
อามาตยาธิปไตยและทหารที่มักแทรกแซงการเมืองด้วยการรัฐประหาร โดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจาก
การเลือกตั้ง ประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นประธานรัฐสภา และลดอานาจวุฒิสมาชิก จนเกิดกระแสการปฏิรูป
การเมือง อันนาไปสู่การเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญและเกิดสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้น

๒๐๕
ความขัดแย้งที่แต่เดิมไม่ปรากฏอาการ เริ่มแสดงอาการชัดเจนขึ้น และก้าวเข้าสู่ความขัดแย้งระดับ
ปรากฏ ด้วยเหตุดังกล่าว คอป. จึงถือเอารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ
การศึกษาสาเหตุและรากเหง้าที่นาไปสู่ความรุนแรงในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓
จากการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ และการเกิ ด ขึ้ น ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทาให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
และรับ รู้ ถึงสิ ทธิความเป็ น พลเมืองของตนได้มากขึ้น จึงเกิดปรากฏการณ์การเรียกร้องสิ ทธิต่างๆ
จากรัฐ และเกิดการรวมกลุ่มในลักษณะของ “ประชาชนระดับรากหญ้า” ที่ตื่นตัวและต้องการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในลักษณะของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง (Political Movement) มากยิ่งขึ้น
กลุ่ ม ทุ น ใหม่ แ ละประชาชนระดั บ รากหญ้ า ได้ มี ก ารเชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น โดยผ่ า น
การนาเสนอนโยบายประชานิยมของรั ฐบาลที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มรากหญ้า
และอาศัยประชาชนกลุ่มรากหญ้าเป็นฐานเสียงสาคัญ เพื่อให้กลุ่มทุนใหม่ได้มาซึ่งอานาจรัฐ (กลุ่มทุน
ใหม่ให้ประชานิยมแก่รากหญ้า รากหญ้าตอบแทนด้วยคะแนนเสียง) การเชื่อมโยงดังกล่าวทาให้กลุ่ม
ทุนใหม่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๔๔๐๙ และได้จัดตั้งรัฐบาลในการบริหารประเทศ๔๑๐
ซึ่งแสดงถึงการเข้ามามีอานาจรัฐแบบเต็มตัว และเมื่อเข้ามาบริหารประเทศแล้วจึงได้มีการนาเสนอ
นโยบายประชานิยม๔๑๑ อย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนรากหญ้าในฐานะที่เป็น
๔๐๙

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลใช้บังคับและเมื่อใกล้จะมีการเลือกตั้ง
ใหม่ได้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มการเมืองต่างๆ รวมทั้งการจัดตั้งพรรคไทยรักไทย โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
เป็นผู้ก่อตั้ง และมีผู้เข้าร่ วมและสนับสนุนพรรคการเมืองที่เป็นนักธุรกิจ นักการเมือง ข้าราชการ และบุคคลจาก
หลากหลายอาชี พ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในสั งคม รวมทั้ ง มี ก ระบวนการก าหนดนโยบายโดยการท าวิ จั ย ส ารวจ
ความคิดเห็น และเน้นการตลาด ซึ่งเป็นมิติใหม่ของพรรคการเมืองที่นาแนวคิดการบริหารจัดการ มาใช้นาในการหา
เสียงทางการเมือง ในขณะที่พรรคการเมืองเดิมหรือพรรคการเมืองอื่นมีการปรับตัวเพื่อรองรับกลไกหรือกติการใหม่
ตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งได้ไม่ดีเท่ากับพรรคไทยรักไทย
๔๑๐
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พรรคไทยรักไทยได้ชูนโยบาย
“คิดใหม่ ทาใหม่” ในขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเดิมได้ชูนโยบาย “ไม่เลือกเรา
เขามาแน่” แต่ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคไทยรักไทยได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย และเป็นผู้นาในการจัดตั้ง
รัฐบาลผสม โดยมี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท. ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร ได้ จั ด ตั้ งรั ฐ บาลบริ ห ารประเทศ โดยยุ บ รวมพรรคการเมื อ งที่ มี ข นาดเล็ ก กว่ า
เช่น พรรคความหวังใหม่ พรรคเสรีธรรม เข้าด้วยกันทาให้พรรคไทยรักไทยมีเสียงในสภาจานวน ๒๙๔ เสียง ต่อมา
ภายหลั ง มีก ารยุ บ รวมพรรคชาติ พั ฒนาเข้า ด้ ว ยอี ก ทาให้ พรรคไทยรัก ไทยมี ส.ส. ๓๑๙ คน เมื่อ ไปรวมกั บ
พรรคชาติไทย ๒๔ คน และพรรคความหวังใหม่ที่เหลืออีก ๑ คน ทาให้ฝ่ายรัฐบาลมีเสียงในสภามากถึง ๓๔๔ เสียง
คุมอานาจอย่างเบ็ดเสร็จ ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นฝ่ายค้าน มี ส.ส. เพียง ๑๒๘ คน ในการมีเสียงเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎร ทาให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ถูกกล่าวหาว่าเป็น “เผด็จการรัฐสภา” หรือ “เผด็จการ
เสียงข้างมาก” ในการออกกฎหมายและบริหารประเทศในเวลาต่อมา ขณะที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กร
อื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงวุ ฒิสภาไม่ส ามารถท าหน้ าที่ต รวจสอบถ่วงดุลได้ อย่ า งเต็ มที่เ นื่องจากปัญหาการ
แทรกแซงทางการเมือง โดยเฉพาะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการตรวจสอบ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ในคดีตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดตามรัฐธรรมนูญ
๔๑๑
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้นานโยบายประชานิยมที่ในการหาเสียงมาแปลงเป็นนโยบายรัฐบาล
และมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง เช่น การพักหนี้เกษตรกรรายย่อย การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน โครงการ ๓๐ บาทรักษา
ทุกโรค และโครงการเอื้ออาทร เป็นต้น รวมทั้งนารูปแบบวิธีการทางองค์กรธุรกิจมาใช้ในบริหารราชการ เช่น
การกาหนดให้มีผู้ว่าซีอีโอ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น

๒๐๖
ฐานคะแนนเสียงสาคัญที่ทาให้ ได้รับชัยชนะและนาไปสู่การสร้างความนิยมและศรัทธาในตัวผู้นาจาก
การดาเนินนโยบายและแนวทางในการบริหารดังกล่าว
อาจกล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วท าให้ ป ระชาชนในสั ง คมหรื อ
กลุ่มผู้ อยู่ใต้ปกครองเดิมเกิดความรู้สึกถึงความเท่าเทียมและรู้ถึงสิทธิความเป็นพลเมือง รวมทั้งมี
การเรียกร้องสิทธิต่างๆ ที่พึงได้จากรัฐ และยังนาไปสู่การเกิด “กลุ่มทุนใหม่” ซึ่งมีความขัดแย้งกับ
“กลุ่มทุนเก่า” เกิด “แนวคิดแบบเสรีนิยมและแนวคิดความเป็นพลเมือง” ซึ่งตรงข้ามกับ “วัฒนธรรม
แบบไพร่ฟ้า” เกิด “ประชาชนระดับรากหญ้า ” ซึ่งขัดแย้งกับ “ชนชั้นนา” เหล่านี้ทาให้สังคมเกิด
ความขัดแย้งและการต่อสู้แย่งชิงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และชนชั้นทางสังคม
อย่ างไรก็ ตาม ความเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวเป็นภาวะการปรับตัว ทางสั งคม ซึ่ง สร้า ง
ความเท่าเทียมกันทางสังคม และความเป็นพลเมือ ง ที่เหมาะสมกับสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ในขณะที่
ความเชื่อในวัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้ายังคงมีอยู่ จึงเกิดการปะทะกันระหว่างความเชื่อดังกล่าวเป็นระยะๆ
ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ทาให้เกิด
การชะงักงันในการพัฒนาอยู่ระยะหนึ่ง ช่วงเวลาดั งกล่าวทาให้กลุ่มทุนใหม่ภายใต้การสนับสนุนของ
ประชาชนรากหญ้าเข้ามามีอานาจในการบริหารประเทศ และดาเนินนโยบายประชานิยม จนเกิด
ระบอบทักษิโณมิกส์ มี ปัญหาการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายอย่างกว้างขวาง รวมถึงการเกิดคดีซุกหุ้น
กระแสความไม่พอใจรั ฐ บาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ก่ อให้ เกิด “กลุ่ มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย” ขึ้น และใช้ประเด็นเหล่านี้เรียกร้อง อันนาไปสู่การสร้างปมความขัดแย้งที่รุนแรงและ
เรื้อรัง
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ด้ า นการสื่ อ สารส่ ง ผลให้ มี ผู้ ที่ เ ข้ า มาเป็ น สื่ อ มวลชนที่ เ ป็ น สื่ อ
ทางเลือก เช่น เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และวิ ทยุชุมชน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะทาได้ง่าย ลงทุน
น้อย ซึ่งสื่อทางเลือกเหล่านี้บางช่องทางเป็นสื่อมวลชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่ม
การเมืองหรือเป็นผู้สนับสนุนทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อันนาไปสู่ข้อกล่าวหาที่ว่าการนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารนั้นไม่ใช่การเสนอข่าวของ “สื่อแท้” แต่เป็น “สื่อเทียม” ซึ่งเป็น “สื่อการเมือง” ที่
สร้างความสับสนแก่ประชาชนทั่วไปในฐานะผู้รับข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ พัฒนาการของ “สื่อใหม่”
ที่เป็นเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ส่งผลให้ประชาชนมีช่องทางในการสื่อสารแบบสองทาง
(Two-Way Communication) อย่างเสรี ประชาชนทั่วไปจึงสามารถเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสาร
หรือเรียกได้ว่าเป็น “สื่อบุคคล” ซึ่ง “สื่อบุคคล” เหล่านี้ถูกนามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของ
กลุ่มการเมืองหรือผู้สนับสนุนทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นกัน
เมื่อความขัดแย้ งเริ่ มปรากฏขึ้น สื่อมวลชนเป็นปัจจัยกระตุ้น ตลอดจนขยายระดับ
ความรุนแรงของความขัดแย้ง เนื่องจากสื่อกระแสหลักเป็นสื่อที่ควบคุมโดยรัฐ ทาให้ข้อมูลที่นาเสนอสู่
สาธารณะเป็นข้อมูลด้านเดียวที่สนับสนุนภาครัฐ ในขณะที่ประเด็นทางลบของรัฐบาลไม่ถูกนาเสนอ
ลักษณะเช่นนี้ จึงเอื้อให้ “สื่อการเมือง” ทาหน้าที่เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องของฝ่ ายต่างๆ ใน
ลักษณะของการสร้างภาพเสมือนจริงทางโทรทัศน์ (Reality Show/Reality TV) ซึ่งสืบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทาให้ประชาชนผู้ที่รับสื่อสามารถมีส่วนร่วมเป็นผู้แสดงและเป็นผู้ให้ ข่าว
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งข้อความสั้นแสดงความคิดเห็น (sms) ซึ่งมีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบ
สองทาง ทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับสื่อได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม
ขนานใหญ่ในทุกระดับ กระบวนการเหล่านี้ทาให้ผู้รับสื่อที่เดิมรับสื่อเพียงฝ่ายเดียวปรับเปลี่ยนบทบาท

๒๐๗
มาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ทั้งสองทาง คือ เป็นผู้รับและผู้ส่ง นอกจากนี้ยังมีสื่อทางเลือกและ
สื่อบุคคล เช่น Social Network วิทยุชุมชน ที่รัฐไม่สามารถควบคุมได้ โดยอาจเป็นสื่อที่เลือกข้างทาง
การเมือง
ปัจจัยดังกล่าวได้กระตุ้นให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างออกไป โดยยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็น
ตัวกระตุ้นและแปรเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความรุนแรงซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
๓.๓.๓ ระยะความขัดแย้งในระดับการช่วงชิงอานาจ (Power Struggle) และการเกิด
ความรุนแรง (violence)
เมื่อความขัดแย้งปรากฏ ได้เกิดสองกลุ่มที่ เป็นปรปักษ์กันอย่างชัดเจนเข้ามาช่วงชิง
อานาจรัฐ ในระยะที่ความขัดแย้งเข้าสู่ขั้นของการช่วงชิงอานาจและแปรเปลี่ยนเป็นความรุนแรง ได้มี
ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้แปรเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่ความรุนแรงหลายประการ ดังนี้
๓.๓.๓.๑ ความเข้าใจระบบประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน หลังจากเกิดความขัดแย้ง
ในสังคมในลักษณะแบ่งสี สังคมได้แบ่งกลุ่มออกเป็น ๒ กลุ่มอย่างชัดเจน ความขัดแย้งประเด็นหนึ่งที่
ทั้งสองกลุ่มหยิบยกขึ้นกล่าวถึงคือ ความเข้าใจและการรับรู้ระบบประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน ของทั้ง
สองกลุ่ม อันได้แก่
(๑) กลุ่มที่เชื่อว่ามีประชาธิปไตยแบบที่จับต้องได้ โดยมองว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่อง
ของเสียงข้างมาก มีนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ ซึ่งเห็นว่าถ้าได้รับเลือกตั้งจะมี
อานาจสิทธิขาดในการบริหารประเทศ ได้แก่ “กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
(นปช.)”๔๑๒ ที่เชื่อว่า รัฐบาลต้องมีนโยบายที่ตอบสนองความต้องการประชาชนรากหญ้า ส่งผลให้เกิด
รั ฐ บาลเสี ย งข้ า งมากที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง และอ้ า งสิ ท ธิ ก ารเป็ น ตั ว แทนของประชาชนอั น เป็ น
ความชอบธรรมตามหลักการเสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตย แม้จะมีการคอร์รัปชั่นบ้างก็ตาม
(๒) กลุ่มที่เชื่อว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของความโปร่งใส และการถูกตรวจสอบ
ความเชื่อที่แตกต่างของกลุ่มทั้งสองดังกล่าว ทาให้การนาประชาธิปไตยไปใช้มี
ความแตกต่างกัน ได้แก่ “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ๔๑๓” มีความเชื่อว่าประชาธิปไตย
๔๑๒

๑. เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ มีการจัดตั้ง “เวทีประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการ” ชุมนุมใหญ่ที่สนามหลวง
และมีการจัดตั้ง “องค์กรแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปก.)” ขึ้น เพื่อขับไล่คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งชาติ (คมช.)
๒. ภายหลังผลประชามติสว่ นใหญ่เห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ
การ (นปก.) ได้ เปลี่ ยนชื่ อเป็น “แนวร่วมประชาธิ ปไตยต่อต้ านเผด็จ การแห่งชาติ (นปช.)” เพื่ อทาหน้า ที่
เคลื่อนไหวทางการเมืองต่อ โดยใช้สัญลักษณ์ “เสื้อแดง” ชุมนุมทางการเมือง โดยมีประชาชนจานวนมากเข้าร่วม
ทั้ง จากประชาชนที่ นิ ย ม พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร อดี ต นายกรั ฐ มนตรี นโยบายพรรคไทยรั ก ไทยโดยทั่ ว ไปและ
ประชาชนที่มีจุดยืนต่อต้านการรัฐประหาร โดยมีแกนนาภาคประชาชนและแกนนาจากสมาชิกพรรคไทยรักไทยเดิม
เป็นแกนนาการเคลื่อนไหว
๓. หลังจากการสลายการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๒ นปช. ได้สรุปบทเรียนการเคลื่อนไหว โดยปรับ
โครงสร้างองค์กรใหม่ เป็น “แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดงทั้งแผ่นดิน ” เพื่อ
การดาเนินงานและการเคลื่อนไหวที่เป็นเอกภาพยิ่งขึ้น มีการจัดตั้ง โรงเรียน นปช. อบรมผู้ปฏิบัติงานในระดับ
จังหวัด และมีการฝึกการ์ด นปช. อย่างเป็นระบบ
๔๑๓
นายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้จัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรขึ้นในพื้นที่สาธารณะและถ่ายทอดรายการ
ออกสื่อในเครือผู้จัดการ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์และเว็บไซต์ โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนที่ไม่พอใจ พ.ต.ท.ทักษิณ

๒๐๘
ที่ถูกต้อง ต้องมีความชอบธรรม ปราศจากการคอร์รัปชั่น มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และผู้มีอานาจ
รัฐต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบตลอดเวลา (Accountability) หลักการนี้นาไปสู่ความต้องการในการ
ตรวจสอบการทางานของรัฐบาล การมีฐานความเชื่อที่ต่างกันเช่นนี้เป็นการเลือกมองประชาธิปไตย
เฉพาะส่วนที่ตรงกับความเห็นของฝ่ายตน ซึ่งเป็นความจริงเพียงส่ วนเดียว และปฏิเสธความจริงของ
ฝ่ายตรงข้าม ทาให้หาจุดร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ยาก และพัฒนาไปสู่ความรุนแรงได้ในที่สุด
๓.๓.๓.๒ การขยายตัวของสื่อการเมืองและสื่อบุคคล ที่มีบทบาทในการเผยแพร่
ข้อมูล ตลอดจนความคิดเห็นเฉพาะในส่วนที่สนับสนุนฝ่ายตนและต่อต้านฝ่ายตรงข้าม สื่อเหล่านี้รัฐไม่
สามารถควบคุมได้ โดยสื่อแต่ละฝ่ายจะทาหน้าที่ผลิตและขยายภาพความดีของฝ่ายตนให้ใหญ่กว่า
ปกติ แต่ลดขนาดภาพความผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของฝ่ายตนให้เล็กกว่าปกติ ในขณะเดียวกันก็
ลดขนาดภาพความดีของฝ่ายตรงข้ามให้เล็กกว่าปกติ และขยายภาพความผิดพลาดของฝ่ายตรงข้าม
ให้ใหญ่กว่าปกติ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อการเมืองและสื่อบุคคลเหล่านี้ เป็นการเผยแพร่
ข้อมูลโดยที่ไม่มีกลไกกลั่นกรองหรือตรวจสอบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือการตรวจสอบควบคุม
กันเอง ดังนั้น การเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) หรือการเผยแพร่
ถ้อยคาที่ทาให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) จึงทาได้ง่าย และข้อมูลเหล่านั้นก็ถูกนาไปเผยแพร่
ซ้าในวงกว้างโดยการส่งข้อมูลต่อๆ กัน (Sharing) ผ่านสื่อบุคคลทั้งที่เป็นเครือข่ายสังคม และเว็บ
บอร์ดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อมีสื่อทางเลือกที่ส ามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้โดยเสรีเกิดขึ้น ก็ทาให้ข้อมูลที่
ไม่เคยถูกเผยแพร่ กลับถูกนามาเปิดเผย และแพร่กระจายไปในวงกว้างได้ง่าย โดยที่รัฐบาลไม่สามารถ
แทรกแซงหรือควบคุมได้มากนัก หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่ปลอดจากรัฐ ประชาชน
สามารถเลือกรับหรือไม่ รับเนื้อหาข้อมูลข่าวสารตามที่ตนต้องการได้โดยเสรี ซึ่งกลุ่มเคลื่อนไหวทาง
การเมืองที่มุ่งประสงค์ให้เกิดความรุนแรงก็อาศัยความอยากรู้อยากเห็นข้อมูลข่าวสารที่เคยถูกปิดกั้น
จากภาครัฐมาใช้เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ หรือปลุกระดมด้วยเช่นกัน

ชินวัตร จานวนมาก ทาให้เกิดแนวร่วมต่อต้าน “ระบอบทักษิณ” และจัดตั้ง “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย”
ขึ้นในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนต่าง ๆ เพื่อเรียกร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ลาออกจากตาแหน่ง และเปิดโปงความไม่ชอบธรรมและวาระซ่อนเร้นของรัฐบาล จากปมปัญหาพฤติกรรมการซุกหุ้น
รอบ ๒ ในการขายหุ้ น บริ ษั ท ชิ น คอร์ ป อเรชั่ น กว่ า ๗๓,๐๐๐ ล้ า นบาท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
และข้อกล่าวหาพฤติการณ์ที่กระทบกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน
ซึ่งทาให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล โดยการนาของพัน ธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และใช้สัญลักษณ์
“เสื้อเหลือง” ในการชุมนุม

๒๐๙
๓.๓.๓.๓ การรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙๔๑๔ ๒๕๔๙ คณะปฏิรูป
การปกครองในระบบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข (คปค.) ได้กระทาการ
“รัฐ ประหาร” ยึ ดอานาจการปกครองของรัฐ บาลที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
รักษาการ ในระหว่างที่เดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยมี พล.อ. สนธิ บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการ
ทหารบกเป็นหัวหน้า
แม้การรัฐประหารดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนบางส่วน โดยเฉพาะ
ในกรุ งเทพมหานครที่ เบื่ อหน่ ายต่อปั ญหาความวุ่นวายทางการเมือง อันเนื่ องมาจากการบริห าร
ราชการของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และการเลือกตั้งที่ผ่านมา โดยไม่เห็นหนทางอื่นที่จะแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แต่การรัฐประหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรง ทั้งนี้เพราะสังคม
มีค วามเชื่ อ ว่า การรั ฐ ประหารเป็ น กระบวนการเปลี่ ยนแปลงที่ ไ ม่ป กติ และไม่เ ป็ น ไปตามระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งทาให้เกิดการไม่ยอมรับขึ้น แม้ว่า จะมีข้ออ้างว่าหากไม่ทาการรัฐประหารอาจเกิด
ความรุนแรงที่มีความรุนแรงและความเสียหายมากกว่าก็ตาม ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความ
รุนแรงเพื่อหยุดยั้งความรุนแรงซึ่งก็เป็นการสร้างความรุนแรงอยู่ดี อีกทั้งยังนาไปสู่การตั้งข้อสงสัยต่อ
ความเป็ น นิ ติ รั ฐ ของประเทศ จากบทบาทของทหารที่เ ข้ ามาแทรกแซงการเมือ งในประเทศไทย
อย่างชัดเจน อันส่งผลลบต่อพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย

๔๑๔

๑.คณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ได้
ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ส่งผลให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดเก่า
ถูกยกเลิก และได้ตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่จานวน ๙ คน นอกจากนี้ยังได้ออกประกาศคณะปฏิวัติและ
ค าสั่ ง ทั้ งสิ้ น ๓๗ ฉบั บ รวมถึ ง ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง (กกต.) ขึ้ น ใหม่ จ านวน ๕ คน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) จานวน ๙ คน และคณะกรรมการตรวจสอบ
การกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) จานวน ๑๒ คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อตรวจสอบ
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
๒. คปค. ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และจัดตั้ง
รัฐบาลชั่วคราวขึ้นโดยมีพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรี โดยได้เปลี่ยนชื่อ คปค. เป็นคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) และแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๔๙ สนช. ได้ผ่านกฎหมายถึง ๗๐ ฉบับ ซึ่งบางฉบับมีผลเป็นการเพิ่มอานาจให้แก่ทหาร เช่น พระราชบัญญัติจัด
ระเบี ย บข้ า ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ก ารเมื อ งเข้ า มาแทรกแซงกองทั พ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้บทบาทและอานาจอย่างกว้างขวางแก่
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่มีกองทัพบกเป็นแกนนา และกฎหมายอื่น ๆ ซึ่ง
ยังคงใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบัน

๒๑๐
๓.๓.๓.๔ ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรม (Rule of Law) ของประเทศไทย
จากกรณีคาวินิจฉัยคดี “ซุกหุ้น” ๔๑๕ ของศาลรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๒ คน ลงมติว่าคดีดังกล่าวไม่อยู่ในอานาจของศาลรัฐธรรมนูญ ผนวกกับการลงมติของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญอีก ๖ คนที่วินิจฉัยว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้กระทาผิดในข้อกล่าวหา “ซุกหุ้น”
ทาให้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชิน วัตร ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ต่อไป และเป็นเหตุ การณ์ส าคัญที่
สนับสนุนให้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศ๔๑๖
ตลอดจนกรณี ป ระกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ประกาศคปค.) ฉบับที่ ๒๗๔๑๗ ที่เพิ่มโทษเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
๔๑๕

คดีนี้เป็นคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยื่นคาร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙๕ กรณี พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน และเอกสาร อันประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ในช่วงที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดารงตาแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อ้างว่าการไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเพราะตนและภริยามีทรัพย์สินมาก
ยากแก่ การกรอกแบบฟอร์ม และเกิ ด จากความไม่รู้ และไม่ เ ข้ า ใจในแบบฟอร์ ม และค าอธิ บายการกรอกตาม
หลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. และได้ยืนยันว่าเป็นเพราะความบกพร่องมิใช่ความจงใจ ในขณะที่คุณหญิงพจมาน ชินวัตร
ให้การว่า การแสดงรายการทรัพย์สินของตนนั้นได้ให้เลขานุการส่วนตัวเป็นผู้จัดทา โดยตนไม่ทราบว่าเลขานุการ
ไม่ได้แจ้งหุ้นเหล่านั้นไว้ในบัญชี
๔๑๖
อย่างไรก็ตาม มีการวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจาก มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวน ๗ คน ได้วินิจฉัยว่า
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ทาการซุกหุ้นจริง ในขณะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวนเพียง ๖ คน วินิจฉัยว่า พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้กระทาผิดในข้อกล่าวหา แต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับนาเอาคะแนนเสียงอีก ๒ เสียงของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่เคยลงมติว่าคดีไม่อ ยู่ในอานาจของศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดในเนื้อหาของคดีเข้าไป
บวกรวมกับคะแนนเสียง ๖ เสียงที่วินิจฉัยว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้กระทาผิดในข้อกล่าวหาว่า แล้วศาล
รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยชี้ขาดยกฟ้อง เป็นการปฏิบัติที่ผิดหลักกฎหมายโดยแท้ ซึ่งในการวินิจ ฉัยคดีไม่ว่าของศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลใด ๆ ก็ตาม ศาลต้องตั้งประเด็นประการแรกว่าคดีที่ศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดนั้นอยู่ในอานาจของ
ศาลหรือไม่ อันเป็นประเด็นในเรื่องเงื่อนไขให้อานาจดาเนินคดี (Prerequisite for Prosecution) ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
ต้องพิจารณาก่อน (Prerequisite) และหากศาลเห็นว่าคดีอยู่ในอานาจของศาลแล้ว ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปคือ
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อันเป็นประเด็นในเนื้อหาของคดี
๔๑๗
ประกาศ คปค. ฉบั บที่ ๒๗ กาหนดให้ก ฎหมายว่าด้ วยพรรคการเมื องยั งคงบังคับใช้ต่อ ไป และ
กาหนดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกาหนด ๕ ปี อันเป็นการกาหนดโทษใหม่
เพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจาก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑ กาหนดเพียงว่า
หากพรรคการเมืองใดถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรค ผู้ซึ่งเคยดารงตาแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่
ถูกยุบ ไม่อาจจัดตั้งหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรือไม่อาจเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองอื่น
ใดได้ภายใน ๕ ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองเท่านั้น และโดยหลักแล้วหากไม่มีการกาหนด
เป็นอย่างอื่น กฎหมายย่อมมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศกฎหมายฉบับนั้น การใช้กฎหมายย้อนหลังไปเป็นผลร้าย
แก่บุคคลไม่สามารถทาได้ เพราะบุคคลจาเป็นที่จะต้องทราบผลร้ายจากการกระทาของตนในขณะที่กระทาการนั้น
แต่ ป ระกาศ คปค. ฉบับ ดั งกล่ าวกลั บ กาหนดให้ เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เลื อ กตั้ งของกรรมการบริ ห ารพรรคหากพบว่ า มี
การกระทาต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑ แม้ว่าจะเป็นการ
กระทาก่อนที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับก็ตาม (ศาลรัฐธรรมนูญได้นาประกาศฉบับดังกล่าวมาวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิ
กรรมการบริ ห ารพรรคไทยรั ก ไทย พรรคพั ฒ นาชาติ ไ ทย พรรคแผ่ น ดิ น ไทย พรรคประชาธิ ป ไตยก้ า วหน้ า
ในคาวินิจฉัยที่ ๑-๒/๒๕๕๐ และคาวินิจฉัยที่ ๓-๕/๒๕๕๐)

๒๑๑
กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถู กยุบ และ ประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ขึ้นมาทาหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตที่
เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งทาให้เกิดการโต้เถียงในสังคมเกี่ยวกับความชอบธรรม
ของคณะรัฐ ประหาร ความชอบธรรมในการออกกฎหมายย้อนหลัง การตั้งบุคคลที่มีลักษณะเป็น
ปฏิปักษ์มาสอบสวน และการนิรโทษกรรมตามมาตรา ๓๐๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ระบุว่า ให้การกระทาใดๆ ที่รับรองตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๙ ชอบด้วยกฎหมาย
และรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีปัญ หาอื่นๆ เช่น กรณีการฆ่าตัดตอนในการดาเนินนโยบาย
ประกาศสงครามยาเสพติด๔๑๘ การแทรกแซงองค์กรอิสระ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interest) ของฝ่ายบริหาร๔๑๙ และการที่เจ้าพนักงานที่ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทาง
วินั ยในการใช้อานาจตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงเกี่ยวกับความสอดคล้องกับ หลักนิติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง๔๒๐
ข้อถกเถียงเรื่องหลักนิติธรรมในสังคมไทยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่นักกฎหมาย
ยอมรับประกาศคณะปฏิวัติในฐานะกฎหมาย เนื่องจากสังคมมีการพัฒนาแนวคิดที่ว่ากฎหมายคือ
คาสั่งของผู้มีอานาจ เมื่อใครมีอานาจรัฐจะสั่งอย่างไรก็ได้ ทั้งๆ ที่กฎหมายต้องมีเนื้อหาสาระที่เป็น
ธรรมตามธรรมชาติ ปกป้องผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ และมีกระบวนการออกกฎหมายที่ช อบธรรม
มิใช่แค่คาสั่งของผู้มีอานาจ อีกทั้งกฎหมายต้องเป็นใหญ่ เหนือกฎที่คนๆ เดียวเขียนขึ้น หรือกฎหมู่ที่
คนตั้ ง ขึ้ น และมิ ใ ช่ แ ค่ เ พีย งกฎเกณฑ์ที ่อ อกโดยรัฐ าธิป ัต ย์เ พื ่อ ใช้บ ัง คับ เพราะหากเป็น เช่น นั ้น
๔๑๘

รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดอย่างรุนแรง สามารถทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด
และควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด แต่ถู ก วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ว่ า เพราะท าให้ มี ผู้ เ สีย ชี วิ ต กว่ า ๒,๐๐๐ ราย
จากการฆ่าตัดตอนเพื่อไม่ให้สืบสวนไปถึงผู้บงการรายใหญ่ และเป็นการตัดตอนกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ยังมี
การวิสามัญฆาตกรรมผู้บริสุทธิ์และมิได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๔๑๙
รัฐบาลมีนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เข้าตลาดหลักทรัพย์และขายหุ้นบางส่วนให้เอกชน เพื่อดาเนิน
ตามนโยบายการเปิดเสรีทางการลงทุนและการค้าตามกระแสโลกาภิวัตน์ ดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
ประเทศเพิ่มขึ้น ทาให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโต เพื่อจะลดรายจ่ายของรัฐบาลในการต้องไปกู้หรือค้าประกันให้
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ และรัฐวิสาหกิจจะได้ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลได้
ผลักดันให้มีการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจนี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเด็น เช่น การผลักดันให้มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ที่มีผลกาไรดีอยู่แล้ว ทั้งที่รัฐบาลให้เหตุผลว่าเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรเลือกแปรรูป
รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนและการบริหารงานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากกว่า นอกจากนี้ ยังมีการกระจายหุ้นที่ไม่เป็นธรรม
เนื่องจากภายหลังการเปิดจองเพียง ๑ นาที ปรากฏว่าหุ้นที่เตรียมจัดสรรให้ประชาชนทั่วไปถูกจองหมดแล้ว โดย
ปรากฏว่าคนไทยที่ได้สิทธิซื้อหุ้นจองมากที่สุด ๒๐ อันดับแรกล้วนเป็นตระกูลนักการเมืองที่มีอานาจในรัฐบาล
อย่างไรก็ดี สาหรับกรณีการแปรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศาลปกครองสูงสุดได้มีคาพิพากษา
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๕/๒๕๔๙ ให้พระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท กฟผ. จากัด
(มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชกฤษฎี ก าก าหนดเงื่ อ นเวลายกเลิ ก กฎหมายว่ า ด้ ว ยการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๔๒๐
แม้จะมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นการกระทาที่สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่า
กรณีจาเป็น แต่เมื่อมีการนามาตรการตามพระราชกาหนดดังกล่าวมาใช้ ก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เลือกใช้วิธีการที่รุนแรง
ต่อผู้ชุมนุมได้ เนื่องจากความไม่ชดั เจนในการตีความคาว่า “สมควรแก่เหตุ” หรือ “กรณีจาเป็น”

๒๑๒
นักกฎหมายก็จ ะรับ ไปใช้โ ดยไม่สนใจว่ากฎหมายที่ออกมามีเนื้อหาชอบธรรมหรือไม่ กฎหมายจึง
กลายเป็น เครื่องมือของผู้ที่มีอาวุธ หรือกลุ่มทุนนิยม ถ้ากฎหมายออกมาเอื้อเศรษฐกิจเชิงทุนนิยม
นักกฎหมายจะกลายสภาพเป็นเครื่องมือรับใช้กลุ่มทุนโดยไม่รู้ตัว
๓.๓.๓.๕ ตุลาการภิวัฒน์๔๒๑ เมื่อโครงสร้างการถ่วงดุลอานาจระหว่างฝ่ายบริหารกับ
ฝ่ า ยนิ ติ บั ญั ญั ติ เ สี ย ดุ ล ไป กล่ า วคื อ ฝ่ า ยบริ ห ารและฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ เ ป็ น ฝ่ า ยเดี ย วกั น เนื่ อ งจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีและมาจากพรรคเดียวกัน ฝ่ายตุลาการจึง
เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการถ่วงดุลอานาจ ทาให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ไม่ยอมรับกลไก
ของกระบวนการยุติธรรม และนาไปสู่การโจมตีบทบาทดังกล่าว ทาให้ สังคมมีสภาพที่เสมือนหนึ่งขาด
ผู้รักษากติกาที่เป็นกลางในสถานการณ์ความขัดแย้งเช่นนี้
๓.๓.๓.๖ การแทรกแซงองค์กรอิสระ ซึ่งมีทาหน้าที่เป็นกลไกตรวจสอบการใช้
อ านาจรั ฐ ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๔๐ เป็ น ต้ น มา กลั บ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วร องค์ ก รอิ ส ระต่ า งๆ ถู ก
วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง๔๒๒ ทาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่โปร่งใสและไม่เป็น
๔๒๑

กรณีตัวอย่างของตุลาการภิวัฒน์ได้แก่
๑. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ตัดสินยุบพรรคการเมือง ๔ พรรค คือ พรรคไทย
รักไทย พรรคแผ่นดินไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า โดยเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคทั้ง ๔ พรรคเป็นเวลา ๕ ปีตามประกาศ คปค. ที่กาหนดให้กรณีที่มีคาสั่งให้ยุบพรรคการเมือง
ใดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค ๕ ปี โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติตัดสินไม่ยุบพรรค
ประชาธิปัตย์
๒. ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยที่ ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ ในกรณีที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เป็นพิธีกร
รายการ ชิมไปบ่นไป และ ยกโขยงหกโมงเช้า โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน
ซึ่งเป็นคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ และเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) จึงเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะ
พ้ น จากต าแหน่ งตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาญาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ ง (๑๐)
โดยการวิ นิ จ ฉั ย คดี นี้ ศาลอาศั ย นิ ย ามของลู ก จ้ า งตามพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง มี
ความหมายกว้างกว่าคาว่าลูกจ้างในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยแรงงาน และกฎหมาย
ประมวลรัษฎากร การตีความเช่นนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการตีความที่กว้างเกินไปและไม่สอดคล้องกับหลักการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งจะต้องเป็นการรับผลประโยชน์จากบุคคลใดๆ ที่มีอิทธิพลมากเพียงพอที่จะส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจที่จะกระทาการหรือไม่กระทาการในตาแหน่งหน้าที่การงานของตน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ส่วนตัวอัน
เป็นการกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการใช้อานาจรัฐไปโดยมิชอบ
๓. ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ พ ากษาคดี ก ารทุ จ ริ ต การเลื อ กตั้ ง ตั ด สิ น ยุ บ พรรคการเมื อ ง ๓ พรรค คื อ พรรค
พลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย จึงทาให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าพรรค
พลังประชาชนพ้นจากตาแหน่งไปโดยปริยาย พร้อมกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค ๕ ปี
๔๒๒
สาเหตุที่สาคัญประการหนึ่งที่ทาให้องค์กรเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงมาจากกระบวนการสรร
หาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งในองค์กร เนื่องจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กาหนดให้
ผู้แทนของพรรคการเมืองเป็นกรรมการสรรหา ซึ่งปรากฏว่า ผู้แทนจากพรรคการเมืองส่วนใหญ่มาจากพรรคร่วม
รัฐบาลทั้งสิ้น ทาให้ผู้แทนของพรรคการเมืองสามารถปฏิเสธบุคคลที่พรรคการเมืองไม่พึงประสงค์ได้ นอกจากนี้
วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะดารงตาแหน่งในองค์กรเหล่านี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทาให้ฝ่ายการเมืองเข้ามามีอิทธิพลต่อวุฒิสภาได้ ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธ ศักราช
๒๕๕๐ จึงได้เปลี่ยนหลักการสาคัญในการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งในองค์อิ สระ โดยลดสัดส่วนของนักการเมือ ง
เพิ่มจานวนของฝ่ายตุลาการในองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา และลดอานาจของวุฒิสภาให้มีหน้าที่เพียงให้

๒๑๓
กลาง โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ๔๒๓ และคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จนกลายเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่นาไปสู่ความขัดแย้งทาง
การเมืองในเวลาต่อมา
๓.๓.๓.๗ การตั้ งข้อกล่า วหาที่รุ น แรงเกิน จริ งของผู้ที่มีอานาจรั ฐต่อ ผู้ต่อต้า น
โดยเฉพาะการตั้งข้อกล่าวหาการก่อการร้ายกับกลุ่ มผู้ ชุมนุม และการควบคุมตัว ผู้ชุมนุมในข้อหา
ละเมิดคาสั่งตามพระราชกาหนดกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ทาให้
เกิดการต่อต้านและความอาฆาตแค้นที่นาไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น และเนื่องจากข้อกล่าวหาการก่อ
การร้ ายเป็ น คดีอุกฉกรรจ์ ทาให้ การประกันตัว เป็นไปได้ยาก (ข้อกล่าวหาไม่ได้สั ดส่ ว นกันกับการ
กระทา) จึงเป็นการสร้างความคับข้องใจว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม อันนาไปสู่ความเกลียดชังและ
ความก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้น
๓.๓.๓.๘ การสร้างการรับรู้ว่ากระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐาน มีการกล่าว
อ้างว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมาย และการทาหน้าที่ของ
องค์กรอิสระ ทาให้เกิดความเคลือบแคลงต่อหลักนิติธรรม และความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากกระบวนการยุติธรรม เช่น กรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหาในคดีเดียวกันของทั้งสองฝ่าย แต่ฝ่ายหนึ่งได้รับ
การประกันตัว ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจาเป็นจานวนมาก ทาให้ถูกนาไปขยายผล
และโจมตีว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐานเกิดขึ้น
๓.๓.๓.๙ การกล่ า วอ้ า งสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เ พื่อ ประโยชน์ ท างการเมื อ ง
ของผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในความขั ด แย้ ง ซึ่ ง ไม่ ต้ อ งการสู ญ เสี ย อ านาจหรื อ ผลประโยชน์ จ ากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น จึงพยายามรักษาสถานภาพ (status quo) ของตนโดยการกล่าว
อ้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือดึงสถาบันพระมหากษัตริ ย์มาเป็นประเด็นในทางการเมืองเพื่อสร้าง
ความชอบธรรมจากมวลชนในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของตน ทาให้ปัญหาทางการเมืองลุกลาม
บานปลาย จนเกิ ดความแตกแยกของประชาชน รวมทั้ งมี ก ารกระท าในลั กษณะที่ จ าบจ้ ว งหรื อ
กระทบกระทั่งต่อสถาบัน และการใช้กฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็ นเครื่องมือในการกาจัด
ศัตรูทางการเมือง โดยการโจมตีฝ่ายตรงข้ามว่าไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้าง
ความเห็นชอบบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาส่งรายชื่อมาเท่านั้น อย่างไรตาม การแก้ไขกระบวนการสรรหาโดยให้
องค์กรตุลาการมีบทบาทมากขึ้น ประกอบกับการตัดสินคดีหลายคดีของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง ทาให้
องค์กรตุลาการถูกมองว่ามีบทบาทมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และใช้อานาจตุลาการเพื่อ
ผลประโยชน์ทางการเมือง อันทาให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องตุลาการภิวัฒน์มากยิ่งขึ้น
๔๒๓
คณะกรรมการการเลือกตั้งชุด พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
โดยจัดคูหาเลือกตั้งหันหลังให้กรรมการเลือกตั้งและประชาชนทั่วไป และการจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่
๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่ ง ต่ อ มาศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ที่ ๙/๒๕๔๙ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า การเลื อ กตั้ ง เมื่ อ วั น ที่
๒ เมษายน ๒๕๔๙ ตลอดจน การเลือกตั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งดังกล่าว เป็นกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่มิ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ และศาลปกครองกลางได้มี คาพิพากษาที่ ๖๐๗-๖๐๘/๒๕๔๙
ให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน หลังจากนั้น ศาลอาญาจาคุกคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งสาม
คนได้แก่ พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ นายปริญญา นาคฉัตรีย์ และนายวีระชัย แนวบุญเนียร ๔ ปี โดยไม่รอลงอาญา
ในความผิ ด ฐานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยมิ ช อบ จากกรณี ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จั ด การเลื อ กตั้ ง ใหม่ เ มื่ อ วั น ที่
๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ โดยไม่มีอานาจ และเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคไทยรักไทย พร้อมทั้งพิพากษาเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง ๓ คน มีกาหนดคนละ ๑๐ ปี มีผลให้ต้องพ้นจากตาแหน่ง

๒๑๔
ความชอบธรรมให้แก่ฝ่ายตนเองว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งผลให้ผู้ที่
ได้รับผลกระทบเกิดความคับแค้นใจ และส่งผลร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงมีความพยายามที่จะ
ทาให้สถาบันเป็นแค่สัญลักษณ์ ซึ่งสร้างความขัดแย้งหรือความรุนแรงได้ง่าย เนื่องจากเป็นประเด็นที่มี
ความอ่อนไหว รวมทั้งมีการผลิตชุดความคิดที่ว่าสถาบันองคมนตรีเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองและ
ขยายผลอย่ างกว้า งขวาง อั น น ามาซึ่ง การต่อ สู้ และการกระทบกระทั่ง ระหว่า งฝ่ า ยที่ มีความเห็ น
แตกต่างกันในสังคม
๓.๓.๓.๑๐ สังคมขาดองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีส่งผลให้
ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความขั ด แย้ ง ใช้ วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปัญ หาความขั ด แย้ ง ด้ ว ยความรุ น แรง กล่ า วคื อ
กลุ่มผู้ต่อต้านฝ่ายที่มีอานาจรัฐมุ่งที่ จะยั่วยุให้เกิดความรุนแรง เพราะเชื่อว่าหากเกิดความรุนแรงแล้ว
รัฐจะใช้กาลังในการปราบปรามเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามแพ้ โดยทั้งสองฝ่ายจะถือว่าฝ่ายใดที่ใช้กาลังก่อน
เป็นผู้แพ้ เช่น การเดินขบวนยั่วยุให้รัฐใช้กาลังปราบปราม ในขณะที่ฝ่ายผู้มีอานาจรัฐต้องการรักษา
อานาจ จึงมักจะเลือกใช้การปราบปราม หรือสลายการชุมนุมเรียกร้องด้วยวิธีการที่รุนแรง โดยอ้างว่า
ดาเนินการเพื่อป้องกันการขยายตัวของความรุนแรง ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการขาด
องค์ความรู้ทางสังคมที่นามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี อันจะป้องกันมิให้ใช้
ความ
รุนแรง
๓.๓.๓.๑๑ การใช้ทหารจัดการกับความขัดแย้ง มาตรการที่ผู้มีอานาจรัฐ ใช้ใน
การควบคุมและดาเนินการกับผู้เข้าร่วมชุมชนทั้งในเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๒
และระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกับบทบาททหารที่ถูกฝึกขึ้นมาเพื่อ
ปราบปรามศัตรูผู้รุกรานมากกว่าที่จะดาเนินการกับผู้ชุมนุมซึ่งมีความเชื่อหรืออุดมการณ์ที่ต่างกัน
การขาดความรู้ความชานาญและการมีค่านิยมของหน่วยงานที่ต้องปราบปรามฝ่ายตรงข้ามจึงเป็น
ปัจจัยที่กระตุ้นให้ความรุนแรงขยายตัวมากยิ่งขึ้น
๓.๓.๓.๑๒ การโฟนอิน ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชิ น วัตร (อดีตนายกรั ฐมนตรี )๔๒๔
ส่งผลให้กลุ่มผู้สนับสนุนจะเกิดความฮึกเหิม แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มตรงข้ามเกิดความรู้สึกต่อต้านและ
ไม่ไว้วางใจ
๓.๓.๓.๑๓ การป่วนทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเกลียดชัง และตอกย้า
ข้อขัดแย้งที่มีอยู่เดิม เช่น พรรคเพื่อไทยกลายเป็นพรรคเผาไทย พรรคประชาธิปปัตย์กลายเป็นพรรค
ประชาวิบั ติ เป็ น ต้น รวมทั้งมีการแสดงออกที่แสดงถึงความเกลี ยดชัง ยั่ว ยุให้เกิดความแตกแยก
แบ่งพรรคแบ่งพวก โดยใช้ความจริงเพียงบางส่วนเป็นตัวตอกย้าเพื่อขยายความขัดแย้งให้ร้าวลึก
๓.๓.๓.๑๓ ความขัดแย้งแบบเดิมพันสูง๔๒๕ ลักษณะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นแบบ
ผู้ชนะกินรวบ จนแต่ละฝ่ายรู้สึกแพ้ไม่ได้ เพราะมีต้นทุนที่จะสูญเสียเป็นจานวนมาก และจะต้องถูกแก้
๔๒๔

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กลับเข้าประเทศครั้งแรกตั้งแต่ถูก
ยึดอานาจเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ภายหลังพรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งและได้จัดตั้งรัฐบาล โดยได้
เดินทางไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมืองเพื่อรายงานตัวในคดีทุจริตที่ดินย่านถนน
รัชดาภิเษก และรายงานตัวต่ออัยการสูงสุดในคดีปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท เอสซี แอสเซท จากัด (มหาชน) แต่
ได้เดินทางออกนอกประเทศอีกครั้งระหว่างที่กาลังมีการดาเนินคดีทุจริตที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษก โดยไม่ไปรายงาน
ตัวต่อศาลในคดีดังกล่าวเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑
๔๒๕
๑.กรณีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

๒๑๕
แค้นเอาคืนอย่างถึงรากถึงโคนจากฝ่ายผู้ชนะ นอกจากนี้ เมื่อความขัดแย้งดาเนินไป การเดิมพันแพ้
ชนะก็ ยิ่ ง สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ จึ ง น ามาสู่ ก ารระดมสรรพก าลั ง และมวลชนแบบทุ่ ม สุ ด ตั ว และน าเสนอ
ข้อเรียกร้องในลักษณะที่ไม่ให้ ทางเลือกหรือประนีประนอมรอมชอมกับฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งแต่อย่างใด
ประเด็ น ความขั ด แย้ ง จึ ง ขยายตั ว ออกไปอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง มี ก ารเปิ ด ประเด็ น ความขั ด แย้ ง ใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่อง จนสาเหตุตั้งต้นหรือประเด็นพื้นฐานแห่งความขัดแย้งถูกหลงลืมไป การโจมตีพฤติกรรม
การเผชิญความขัดแย้งและความชั่วร้ายเลวทรามสุดขั้วของฝ่ายตรงข้ามถูกนามาใช้เป็นยุทธวิธีหลักใน
การระดมมวลชนและดารงความชอบธรรมและความดีงามถูกต้องของฝ่ายตน ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน
จากการเจรจาเพื่อความปรองดองระหว่างรัฐบาลและแกนนากลุ่มผู้ชุมนุมที่ล้มเหลวเนื่องจากการแสดง
ท่าทีในลักษณะดังกล่าวของทั้งสองฝ่าย
นอกจากนี้ กลุ่ ม ผู้ ต่ อ ต้ า นฝ่ า ยที่ มี อ านาจรั ฐ มี ค วามพยายามหรื อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
ความรุ น แรงความขั ด แย้ ง จึ ง ยกระดั บ เป็ น ความรุ น แรงและขยายตั ว มากขึ้ น จากการที่ ผู้ น าใ น
การเรีย กร้อง และรัฐ เองเลื อกใช้วิธีการที่รุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง กล่ าวคือ ฝ่ายที่
ต่อต้านอานาจรั ฐ พยายามผลั กดัน ให้ เกิดความรุ นแรงผ่ านการยั่ว ยุให้ เกิ ดการปราบปรามจากรั ฐ
โดยมุ่งหวังชัยชนะเพราะเชื่อว่าหากรัฐทาการปราบปรามจะถูกมองว่าใช้ความรุ นแรง อันจะทาให้ฝ่าย
รั ฐ ถู ก โจมตี แ ละไม่ ส ามารถอยู่ ใ นต าแหน่ ง ได้ ขณะที่ ฝ่ า ยผู้ มี อ านาจรั ฐ เลื อ กอยู่ ใ นต าแหน่ ง และ
ปราบปรามผู้ชุมนุมมากกว่าการลาออกโดยเชื่อว่าการลาออกจากตาแหน่งเป็นการแสดงถึงการยอม
ตามข้อเรียกร้องหรือเป็นการยอมแพ้ต่อผู้ชุมนุมที่มากดดัน
- เพื่อต่อต้านรัฐบาลที่มี นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนโยบายที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหาร โดยชุนนุมกันบริเวณสะพานมัฆวาน
รังสรรค์ และต่อมาได้ยกระดับการชุมนุมเป็นการขับไล่รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ออกแถลงการณ์โค่นล้มระบอบ
ทักษิณ ไล่รัฐบาลอันธพาลหุ่นเชิด รวมทั้งเคลื่อนขบวนเข้ายึดทาเนียบรัฐบาลได้สาเร็จ รวมถึงสถานที่ราชการ
หลายแห่ง และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (เอ็นบีที)
- เพื่อเรียกร้องให้ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และคณะรัฐบาลลาออกจากตาแหน่งทันทีและไม่มีเงื่อนไข
โดยน าก าลั งเข้ า ปิ ด ล้ อ มรั ฐ สภาเมื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๑ แต่ เ มื่ อ การประชุ ม รั ฐ สภาถู ก เลื่ อ นออกไป
จึงเคลื่อนขบวนไปปิดท่าอากาศยานดอนเมืองที่รัฐบาลใช้เป็นทาเนียบรัฐบาลชั่วคราว ต่อมาจึงเคลื่อนขบวนไปท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อกดดันรัฐบาล
๒. กรณีแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
- เดือ นมกราคม ๒๕๕๒ ได้ อ้า งความไม่ชอบธรรมในการจัด ตั้งรัฐ บาลที่ มีน ายอภิ สิท ธิ์ เวชชาชี ว ะ
เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นประเด็นในการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล โดยจัดงาน “แดงทั้งแผ่นดิน” ขึ้นที่สนามหลวง และ
เคลื่อ นขบวนไปยั งท าเนี ยบรั ฐบาล โดยเรี ยกร้อ ง ๔ ข้อ คื อ ๑) ให้ มีก ารด าเนิน คดีกั บพั น ธมิ ตรประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย ๒) ให้ปลดนายกษิต ภิรมย์ ออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ๓) ให้นา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กลับมาใช้ และ ๔) ให้รัฐบาลยุบสภา
- วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๒ กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. นาโดยนายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง เคลื่อนขบวนสู่โรงแรม
รอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดผู้นากลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน เพื่อต่อต้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และเกิดการปะทะกับกลุ่มคนเสื้อ
น้าเงินซึ่งออกมาชุมนุมขัดขวางกลุ่มคนเสื้อแดง แต่นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง แกนนา นปช. นากลุ่มผู้ชุมนุมบุกเข้า
ไปในโรงแรมฯ จนทาที่ประชุมอาเซียนไม่สามารถดาเนินการประชุมได้ รัฐบาลร่วมกับที่ประชุมอาเซียนจึงได้ประกาศ
เลื่อนการประชุมออกไป และรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัด
ชลบุรี จนกระทั่งผู้นาประเทศต่างๆ ได้เดินทางกลับโดยปลอดภัย รัฐบาลจึงได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

๒๑๖
๓.๓.๓.๑๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๔๒๖ และ
ประเด็ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ก ระตุ้ น ให้ ค วามขั ด แย้ ง แปรเปลี่ ย นเป็ น
ความรุ น แรง โดยประเด็ น ของรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารที่ ค นบางส่ ว นยั ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน คนกลุ่มนี้
จะมีทัศนคติในทางลบต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเมื่อมีสภาเข้ามา
ทาหน้าที่ก็มีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์ว่า รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีปัญหาหลายประการ คือ การตรวจสอบอานาจศาลซึ่ง
ไม่สามารถกระทาได้ ขณะที่อานาจนิติบัญญัติและอานาจบริหารมีการถูกตรวจสอบ ปัญหาการแก้ไข
ปัญหาสาธารณะทาไม่ได้เนื่องจากการให้อานาจกับท้องถิ่นมากกว่าอานาจรัฐบาล ปัญหามาตรา ๑๙๐
ที่ทาให้การดาเนินการในเรื่องหนังสือสัญญาและพันธกรณีกับต่างประเทศต้องผ่านกลไกของสภาทาให้
รัฐบาลทางานไม่ได้ ปัญหาเรื่องการยุบพรรคตามมาตรา ๒๓๗ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม ปัญหา
อานาจและบทบาทขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีบทบาทมากเกินไป ปัญหาที่มาของวุฒิสมาชิก
ในส่วนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และปัญหามาตรา ๓๐๙ ที่ระบุเรื่องการนิรโทษกรรมให้คณะปฏิวัติ
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทาให้มีความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเกิดการต่อต้านจากฝ่ายที่ไม่เห็น
ด้วยอันนาไปสู่การขยายผลของความขัดแย้งให้เป็นความรุนแรง
๓.๔ สรุป
จากสภาพของรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งจนกระทั่งความขัดแย้งพัฒนาไปสู่ความรุนแรงใน
สังคมนั้น ปัจจัยเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยงกันและส่งผลกระตุ้นซ้ากันและกัน ความรุนแรงจึงไม่ได้เกิด
จากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง และจะมีลักษณะที่เป็นองค์รวม ซึ่งเกิดจากการผสมผสานปัจจัยหลายๆด้านที่มี
ความสลั บซั บซ้ อน เนื่ องจากปั จจั ยเหล่ านี้ เชื่ อมโยงกั นแบบแยกไม่ ออก และมี ค วามเป็ น พลวั ต อยู่
ตลอดเวลา
รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจึงสะท้อนให้เห็นว่าวิกฤต ความขัดแย้ง
และความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้น แม้จะดูเสมือนว่า
เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ยึดมั่นในอุดมการณ์แตกต่างกันเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้หยั่งรากลึกถึงปัญหาในระดับโครงสร้างขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม ชนชั้น
และการเมืองของประเทศ โดยความขัดแย้งนั้นเดิมอาจเริ่มจากความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลซึ่งมี ความแตกต่างทางแนวคิดและอุดมการณ์อย่างชัดเจน และมีความหวาดระแวงต่อการ
๔๒๖

สภาร่างรัฐธรรมนูญภายใต้การแต่งตั้งของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ได้จัดทาร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อทาประชามติ แต่มีกลุ่มพลเมืองภิวัฒน์ นาโดย นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ได้รณรงค์ “แดง
ไม่รับ” ที่สนามหลวง โดยใช้สัญลักษณ์สีแดงในการเคลื่อนไหวรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช.๒๕๕๐ ในการลงคะแนนเพื่อทาประชามติ
ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ เครือข่าย ๑๙ กันยาต้านรัฐประหาร กลุ่มพลเมืองภิวัฒน์ กลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็ จการ (นปก.) กลุ่มอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย และกลุ่มต่างๆ ได้ร่วมกันรณรงค์ให้
ประชาชนลงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ตามจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ
อย่างไรก็ดี ได้มี การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจั กรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยผล
การออกเสียงประชามติ เห็นชอบจานวน ๑๔,๗๒๗,๓๐๖ คน และไม่เห็นชอบจานวน ๑๐,๗๔๗,๔๔๑ คน และได้มี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

๒๑๗
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือ
อานาจที่เคยมีอยู่เดิม ทาให้ เกิดการต่อต้านการเปลี่ ยนแปลง เพื่อรักษาสถานะเดิมของตนไว้มิให้
เปลี่ยนแปลง (Status Quo)
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลในลักษณะดังกล่าว เมื่อประกอบกับสภาพปัญหาเชิง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Structures) ความเหลื่อมล้าระหว่างชนชั้นใน
สังคม การเข้าแทรกแซงทางการเมืองของทหารด้วยการรัฐประหาร การใช้สื่อเป็นเครื่องมื อในการ
ขยายผลความขัดแย้ง และความอ่อนแอของกลไกในระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการยุติธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสอดคล้องกับหลักนิติธรรมของกลไกของรัฐต่างๆ
ทาให้เห็นได้ว่าแท้จริงแล้ววิกฤตความขัดแย้งในประเทศไทยนั้นเกิดจากรากเหง้าของปัญหาที่โ ยงใยกัน
อย่างซับซ้อน ไม่มีมูลเหตุใดเพียงลาพังที่จะสามารถอธิบายปัญหาความขัดแย้งได้
ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการรัฐประหาร ซึ่งเป็นประเด็นที่
ทั้งสองฝ่ายใช้เป็นข้ออ้างในการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอานาจรัฐในการเข้ามาบริหารประเทศ และทาให้ฝ่ายผู้
ที่มีอานาจรัฐ และกลุ่ มผู้ส นับสนุน กับฝ่ ายที่ต่อต้านอานาจรัฐและกลุ่มผู้ สนับสนุนผลั ดกันเข้ามามี
อานาจรัฐ ตลอดระยะเวลากว่า ๕ ปี โดยสลับกันเป็นฝ่ายที่มีอานาจรัฐและฝ่ายต่อต้าน และปัจจัย
เหล่านี้เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่เติมเข้าไปในความขัดแย้งและความรุนแรงให้ยังคงอยู่และขยายตัว
ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน

๒๑๘

ส่วนที่ ๔
เหยื่อ และการเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อ
๔.๑ ทฤษฎี แนวคิดทางการดาเนินการ เยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันความรุนแรง กรณีมีเหตุการณ์
ไม่สงบทางการเมือง
เพื่อให้การดาเนินการเยียวยาและฟื้นฟูบุคคล สังคม องค์กร และสถาบันที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นไปตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
และความยุติธรรมทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงและ
ความสูญเสียขึ้นอีกในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมนั้น
คอป. ได้ ด าเนิ น การทบทวนทฤษฏี แ ละแนวคิ ด ทางการด าเนิ น การ โดยได้ ท าการศึ ก ษาถึ ง
ความหมายและแนวคิ ด ของการเยี ย วยา หลั ก ความยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ รวมทั้ ง มาตรการ
ทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การก าหนดแนวทางและหลั ก เกณฑ์ ก ารเยี ย วยาในต่ า งประเทศ น ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อเป็ น แนวทางในกระบวนการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงและ
ความเสียหายสูญเสียซ้าอีกในอนาคตต่อไป
๔.๑.๑ นิยาม ความหมายของการชดเชย (Reparation)
ความหมายของการชดเชยได้เปลี่ยนแปลงไปตามการตีความในหลักยุติธรรมของยุคสมัย
และกาลเวลา แต่มีความเข้าใจในวงกว้างคือค่าตอบแทนและมาตรการชดเชยอื่นๆที่จัดให้ แก่ผู้ ที่
ตกเป็ น เหยื่ อของความรุ น แรงต่อ การถู ก ล่ ว งละเมิด ตามสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน จากหน่ ว ยงานที่มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบต่อสิทธิของเหยื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บภายใต้การดูแลของสหประชาชาติ
ด้วยกลไกของกระบวนการยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การชดเชยจึงมีรูปแบบ
เฉพาะที่ไม่ซ้ารอยกัน โดยปรับตามสถานที่และสถานการณ์ของผู้ที่เป็นเหยื่อในเหตุการณ์ความรุนแรง
อี ก ทั้ ง การชดเชยในปั จ จุ บั น ไม่ ไ ด้ มี ค วามหมายเฉพาะการมี ค่ า ตอบแทนและมาตรการชดเชย
ทางด้านอื่นๆ แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่สะท้ อนให้สาธารณชนรับรู้ถึง “คาขอโทษ”
ต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมา และยังสะท้อนให้เห็ นถึงความมุ่งมั่นของรัฐและสังคมในการตอบสนองต่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้การทาให้การชดเชยเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง นอกจาก
เรื่ อ งค่ า ตอบแทนและมาตรการชดเชยด้ า นอื่ น ๆแล้ ว ยั ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารแสวงหาความจริ ง
มีการปฏิรูปสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เพื่อให้สังคมมีความมั่นใจว่ามาตรการการชดเชย
ไม่ได้เป็นเพียงสัญญาที่ว่างเปล่าหรือความพยายามปิดปากผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้เสียหายเท่านั้น
๔.๑.๒ ความสาคัญของการชดเชย
การศึกษาถึงความสาคัญของกลไกการชดเชย เยียวยาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญ ทั้งนี้
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานได้กาหนดมาตรการ และแผนการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
จากการศึกษาพบข้อสรุปความสาคัญของการชดเชยในประเด็นหลักๆดังนี้
การชดเชย เยียวยา ถือเป็นกลไกที่สาคัญของหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
การช่วยเหลือชดเชย เยียวยาเป็นการให้ความสาคัญโดยตรงและอย่างเปิดเผยต่อสภาพ
ความเป็นอยู่ของผู้เสียหายและมุ่งชดเชยต่อสิทธิที่ถูกละเมิด มุ่งแก้ไขความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้น และ

๒๑๙
มุ่งคุ้มครองศักดิ์ศรีของบุคคล ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่ า การชดเชยเยียวยาที่สัมฤทธิ์ผลควรมุ่งยืนยัน
สถานภาพของผู้เสียหายในฐานะผู้ทรงสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยา นอกจากนั้นควรทาหน้าที่เป็นกลไก
ที่นาไปสู่สภาพการยอมรับต่อการละเมิดที่เกิดขึ้นรวมถึงความรับผิดชอบของรัฐที่มีต่อความเสียหาย
และพันธกิจของสังคมที่จะหาทางแก้ปั ญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างยาวนาน จากการรวบรวมข้อมูล
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศพบเหตุ ก ารณ์ ที่ ผู้ เ สี ย หายเห็ น การยอมรั บ ของสั ง คมต่ อ การละเมิ ด
เป็ น องค์ประกอบที่สาคัญสู งสุ ดของการเยียวยา แต่ในตรงข้ามเรื่องนี้ได้ถูกละเลยและมักจะเป็น
สิ่งที่ขาดหายไปเสมอ
การชดเชย เยียวยา มีบทบาทที่สาคัญต่อยุทธศาสตร์การฟื้นฟู
จากการศึกษาพบว่า การช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยามีความสัมพันธ์กับมาตรการฟื้นฟู
เยียวยาอื่นๆ ทั้งในเชิงแนวคิดและการปฏิบัติ ทั้งนี้ในหลายกรณีแม้ว่าจะมีการตอบสนองสิทธิทาง
เศรษฐกิจสังคมขั้นพื้นฐานให้ กับผู้เสียหายไปแล้ว แต่ก็มีความจาเป็นที่จะต้องฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน
สิทธิพลเรือนรวมถึง สิทธิทางการเมืองให้กลับคืนมา โดยในทางปฏิบัติอาจต้องมีการปฏิรูปสถาบัน
ต่ า งๆ หรื อ มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานใหม่ ขึ้ น มาเพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลและบั ง คั บ ใช้ ต ามสิ ท ธิ เ หล่ า นี้
ด้วยปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ทาให้กลไกการเยียวยาจาเป็นต้องสอดรับและเสริมกับกลไกหรือมาตรการอื่นๆ
เป็นอย่างดีจึงจะทาให้การทางานสัมฤทธิ์ผล
๔.๑.๓ ลักษณะและประเภทของการชดเชย
แนวคิดทางกฎหมายของการชดเชยมีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาอยู่ ๒ องค์ประกอบ
ด้วยกันคือ สิทธิของเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ การณ์และหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบ
ต่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ทั้ ง นี้ สหประชาชาติ ไ ด้ ใ ห้ ห ลั ก การพื้ น ฐานและแนวทางเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ น
การเยียวยาและชดเชยสาหรับกฎหมายสากลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นต้น และกฎหมายระหว่าง
ประเทศต่อการละเมิดมนุษยธรรมขั้นร้ายแรง โดยสามารถอธิบายการชดเชยได้ ๕ รูปแบบ ได้แก่
๑. การชดใช้ความเสียหาย (Restitution) โดยกาหนดมาตรการการฟื้นฟูเหยื่อจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพของบุคคล ชีวิต
ครอบครัว สิทธิการเป็นพลเมือง การคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิ ดที่อยู่อาศัย สิทธิการจ้างงาน และการคืน
ทรัพย์สิน
๒. ค่าตอบแทนความเสียหาย (Compensation) การจ่ายค่าตอบแทนความเสียหาย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ จ่ า ยตามความเหมาะสมตามสั ด ส่ ว นและสถานการณ์ ก ารละเมิ ด แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้
ความเสียหายดังกล่าวรวมถึงการบาดเจ็บทางร่างกายหรือทางจิตใจ การสูญเสียโอกาส ความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน และการสูญเสียรายได้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ค่าบริการ
ทางการแพทย์ ค่าเยียวยาจิตใจ และค่าบริการทางสังคม
๓. การฟื้นฟู (Rehabilitation) เป็นการบาบัดและฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ของผู้ได้รบั ความเสียหาย รวมไปถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายและการช่วยเหลือทางสังคมด้วย
๔. การสร้ า งความพึ ง พอใจ (Satisfaction) เป็ น รู ป แบบของการชดเชยโดยมี
การกาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการล่วงละเมิดอื่นๆ เช่น การแสวงหา

๒๒๐
ความจริง การค้น หาผู้ สูญหาย การกู้ และฝั งซากศพที่ห ลงเหลื อ การพิจารณาคดีและการลงโทษ
การขอโทษประชาชน การสร้างอนุสรณ์สถาน และอนุสาวรีย์
๕. การให้หลักประกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอย (Guarantees of Non-Recurrence)
โดยการปฏิรูปองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสามารถป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอนาคตได้
รวมถึงการควบคุมทหารและกองกาลังรักษาความปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรตุลา
การให้ เ ป็ น อิ ส ระ การคุ้ ม ครองข้ า ราชการพลเรื อ นและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ซึ่ง หมายรวมถึ งมาตรฐานสิ ท ธิม นุ ษยชนทั้ งหมด และการจั ดตั้ ง กลไกเพื่อ ป้ องกัน และตรวจสอบ
ความขัดแย้งทางสังคม และแก้ไขความขัดแย้ง
ทั้งนี้จากรายงานการศึกษาในหลายประเทศพบว่า การชดเชย เยียวยาที่สัมฤทธิ์ผล
ที่ ดี นั้ น จะมี อ งค์ ป ระกอบของรู ป แบบที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น อย่ า งครบถ้ ว นและสอดรั บ กั น เป็ น อย่ า งดี
กล่าวลงในรายละเอียดมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่มาตรการที่ให้ประโยชน์ในเชิงวัตถุไป
จนถึงมาตรการในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งมาตรการในเชิงสัญลักษณ์ ได้แก่ การแถลงการณ์เพื่อขอโทษ
การตั้งชื่อถนนให้เป็นเกียรติกับผู้เสียหาย การค้นหาซากศพของบุคคลอันเป็นที่รัก การจัดทาที่ฝังศพ
ให้สมเกียรติ การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูและศูนย์ชุม ชน การให้เงินกู้ยืม หรือการให้ทุนสนับสนุนโดยตรง
ต่อชุมชนตามโครงการเยียวยา มาตรการเหล่านี้อยู่ในรูปแบบของการฟื้นฟู การสร้างความพึงพอใจ
และการให้หลักประกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอย
๔.๑.๔ บุคคลที่เข้าข่ายได้รับการชดเชย
โดยหลักการเบื้องต้นผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดตามสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศหรื อกฎหมายมนุ ษยธรรม มีสิ ท ธิโ ดยชอบธรรมในการจะแจ้งถึงสิ ทธิการชดเชย
เยียวยาอย่างเพียงพอ ทั้งนี้การถูกล่วงละเมิดดังกล่าว หมายรวมถึงการบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ
ความทุก ข์ ท รมานทางอารมณ์ การสู ญ เสี ย โอกาสทางเศรษฐกิ จ หรือ การสู ญ เสี ยสิ ท ธิ ขั้ นพื้ น ฐาน
อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการกระทาหรือการละเว้นที่เป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นต้น หรือ
เป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงต่อครอบครัว หรือบุคคลที่อยู่ใน
การดูแลอุป การะของเหยื่อโดยตรง และบุคคลผู้ ได้รับความเดือดร้อนอันตรายจากการแทรกแซง
ช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็น เหยื่ อ หรื อจากการป้องกันผู้ ที่ตกเป็นเหยื่อ สาหรับบุคคลผู้ได้รับการเยียวยา
จากการศึกษาพบว่ายังสามารถแบ่งเป็น ๒ ลักษณะด้วยกันคือ
๑. แบบเป็นรายบุคคล
มาตรการแบบรายบุคคลจะต้องอาศัยการจาแนกบุคคลอย่างแม่นยา ทั้ งนี้เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวได้เข้าถึงความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม มาตรการรายบุคคลมีความสาคัญเนื่องจาก
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมักจะกาหนดการเยียวยารายบุคคลเป็นหลัก เนื่องจากเป็น
การเน้นย้าถึงคุณค่าของมนุษย์แต่ละคนและสถานภาพของความเป็นผู้ทรงสิทธิ หลีกเลี่ยงการมอง
อย่างเหมารวมต่อผู้เสียหาย ที่อาจเป็นการลดทอนคุณค่าของการเยียวยา แต่ในอีกแง่หนึ่ง เนื่องจาก
สภาพการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีและแนวทางการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน มาตรการรายบุคคล
อาจทาให้เกิดการเลือกปฏิบัติได้ เป็นเหตุให้ผู้เสียหายบางกลุ่มหรือบางชุมชนอาจได้รับการเยียวยา
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ในขณะที่ผู้เสียหายหรือสมาชิกชุมชนคนอื่นๆ อาจไม่ได้รับการเยียวยา ซึ่งอาจทาให้เกิดความตึงเครียด
ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
๒. แบบเป็นกลุ่ม
มาตรการแบบกลุ่มมุ่งให้ประโยชน์ต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ
มนุ ษ ยชนในข้ อ จ ากั ด ที่ ไ ม่ ส ามารถพิ สู จ น์ ตั ว บุ ค คลได้ ชั ด เจนหรื อ มี จ านวนมาก ยกตั ว อย่ า งเช่ น
มาตรการเยียวยาแบบกลุ่มอาจมุ่งแก้ปัญหาเชิงอัตลักษณ์อันเนื่องมาจากการละเมิดของบุคคล หรือ
การละเมิดบางประเภทที่ไม่สามารถตีมูลค่าความเสียหายเป็นตัวบุคคลได้ เช่น มีการทาลายกลุ่ ม
องค์กรหรือหมู่บ้าน ในบริบทเช่นนี้ การเยียวยาแบบกลุ่มอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ดีต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นในลักษณะของการคืนโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน การฟื้นคืนความเสียหายที่มีต่ออัตลักษณ์
และความเชื่อมั่น อย่างไรก็ตามการเยียวยาแบบกลุ่ม พบว่ามีปัญหาในหลายกรณี เพราะไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการภายในอันเป็นผลมาจากการละเมิดและความทุกข์ที่เกิดขึ้น และบ่อยครั้ง
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจาแนกว่าชุมชนใดจะได้รับประโยชน์ หรือจะหาเหตุผลที่เลือกให้บางชุมชนแต่ไม่ให้
ชุมชนอื่น นอกจากนั้น วิธีการเยียวยาเช่นนี้ยังอาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง อย่างไรก็ตาม
ในด้านกลั บกัน ในบางกรณีของการเยี ยวยาแบบกลุ่มอาจช่ว ยส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนและ
ลดความตึงเครียดลงได้
จากการศึกษาพบว่า การผสมผสานมาตรการเยียวยาทั้งแบบตรงและแบบกลุ่มตาม
สถานการณ์เป็ น กรณีไป จะเป็ น วิธีการที่ดีที่สุ ดภายใต้ส ถานการณ์ที่หลากหลายและงบประมาณ
ในการเยียวยาที่มีอยู่จากัด
๔.๑.๕ ผู้ที่รับผิดชอบในการให้การชดเชย
จากการศึ ก ษาหลายๆกรณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในต่ า งประเทศ พบว่ า โดยทั่ ว ไปแล้ ว รั ฐ มี
ความรับผิดชอบในการประกันให้พลเมืองทุกคนในเขตแดนของตนเข้าถึงสิทธิมนุษยชน และประกันว่า
ผู้ที่ถูกละเมิดทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม หน้าที่ดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากทั้งตัวบท
กฎหมายที่กาหนดไว้หรือเป็นผลมาจากความเป็นธรรมในขั้นพื้นฐานที่มีต่อผู้เสียหาย ซึ่งควรได้รับ
การปฏิบัติเสมอเหมือนกันไม่ว่าผู้กระทาผิดจะเป็นใคร เนื่องจากอยู่เหนือการควบคุมของรัฐ ทั้งนี้
จุดประสงค์อย่างหนึ่งของการเยียวยาคือ การช่วยให้ผู้เสียหายกลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้ ทาให้พวกเขา
รู้ สึ ก ว่ า สั ง คมโดยรวมใส่ ใ จต่ อ ความทุ ก ข์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ พวกเขาและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง ยั ง เป็ น
การกระจายภาระการเยียวยาต่อความเสียหายให้กับสังคมโดยรวมด้วย ในการทาเช่นนี้ รัฐจะสามารถ
ให้การเยียวยาไม่ใช่เพราะมีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้น แต่เพราะมีหน้าที่ต้องทาประโยชน์
เพื่อสังคมโดยรวม และช่วยให้ผู้เสียหายกลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้ โดยไม่คานึงถึงว่าใครเป็นผู้กระทา
ความผิด
อย่ า งไรก็ ต ามในหลายๆกรณี ที่ รั ฐ ต้ อ งแบกรั บ ความรั บ ผิ ด ชอบมากมาย การได้ รั บ
ความสนับสนุนจากประชาคมนานาชาติสามารถเป็นสิ่งที่ทาได้ แม้ในกรณีที่หน่วยงานระหว่างประเทศ
มี บ ทบาทในความขั ด แย้ ง และจะไม่ เ ข้ า มาให้ ก ารเยี ย วยาโดยตรง แต่ ห น่ ว ยงานสากลเหล่ า นี้
อาจประสงค์ที่จะช่ว ยเหลื อในด้านอื่นๆ ซึ่งจะทาให้รัฐมีทรัพยากรเพื่อการเยียวยามากขึ้น แต่แม้
ความช่วยเหลือเหล่านั้นจะเป็นการแก้ปัญหาในเชิงวัตถุเนื่องจากการละเมิด แต่ก็ขาดองค์ประกอบใน
เชิงสัญลักษณ์ในแง่ของการที่สังคมตระหนักถึงความผิดที่เกิดขึ้น
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๔.๒ มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการกาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยาในต่างประเทศ
คอป. ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการกาหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์การเยียวยาใน ๕ ประเทศได้แก่ เยอรมัน ชิลีแอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา
ซึ่งล้วนแล้วแต่ผ่านสถานการณ์ความรุนแรงทางสังคม โดยใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และ
มีรูปแบบของการเยียวยาเป็นมาตรการที่แตกต่างกันไป๔๒๗
๔.๓ แนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง
จากภารกิจในด้านการเยียวยาของ คอป. ที่มีเป้าหมายหลักในการดาเนินการเยียวยาและฟื้นฟู
บุคคล สังคม องค์กรและสถาบันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และความยุติธรรมทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความปรองดองและป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงและความสูญเสียขึ้นอีกในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีการดาเนินงานผ่านหลักการเยียวยาหลักๆ ในเรื่องของการช่วยเหลือและฟื้นฟูเหยื่อ (Victim
Support) โดยการเข้าถึงเหยื่อและชุมชนที่เป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือ
ที่เกี่ยวข้อง โดยความช่วยเหลือทางกฎหมาย สังคม จิตวิทยา รักษาพยาบาล และเสนอแนะมาตรการ
ชดเชยเยี ย วยาเหยื่ อ (Reparations) การใช้ ห ลั ก “ความยุติธ รรมเชิ งสมานฉันท์ ” (Restorative
Justice) ที่ให้ความสาคัญในเรื่องการเยียวยาเหยื่อ/ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง และ
เปิดโอกาสให้ผู้กระทาผิ ด เหยื่อ/ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงเข้ามามีส่ว นร่ว มใน
กระบวนการต่ า งๆ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจแก่ ทุ ก ฝ่ า ย ซึ่ ง กระบวนการดั ง กล่ า วต้ อ งอาศั ย
ความร่วมมือจากผู้กระทาผิด เหยื่อ/ผู้เสียหาย ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและการจัดเวทีสาธารณะ
สาหรับเหยื่อ (Victim Hearing) เพื่อเปิดโอกาสให้เหยื่อได้บอกเล่าเหตุการณ์ในมุมมองของตน
ตลอดจนระบายออกถึงความรู้สึกนึกคิดความคับแค้นใจ ฯลฯ (Airing of Grievances) ซึ่งเป็น
กระบวนการเยียวยาในเชิงจิตวิทยา (Healing Process) ไปในตัว
คอป. ตระหนั ก อยู่ เ สมอมาว่ า การเยี ย วยานั้ น ถื อ เป็ น จุ ด มุ่ ง หมายที่ ส าคั ญ ในการสร้ า ง
ความปรองดอง และรวมถึงการป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นอีก นี้การเยียวยาเปรียบเสมือนงาน
ในการบริหารความพึงพอใจของผู้ที่ ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งระดับความพึงพอใจ
ของทุกๆคนย่ อมมีความแตกต่างกัน เป็ น เรื่องปกติ ดังนั้นการเยียวยาจึงมีความจาเป็นต้องอาศั ย
หลักเกณฑ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล จึงจาเป็นต้องอาศัยการศึกษา
ค้น คว้ ากรณีใกล้ เคีย งที่เ คยเกิ ดขึ้น ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อ นามาเป็ นองค์ ความรู้ใ น
การกาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงสาหรับ
เหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้จะเป็นการแยกพิจารณาข้อจากัดและหลักเกณฑ์ของประเทศไทย
รวมถึงข้อจากัดและหลักเกณฑ์ที่นานาชาติใช้ในการข้ามผ่านเหตุการณ์รุนแรงต่างๆที่เคยเกิดขึ้น คอป.
จึงได้ดาเนินการทบทวนและเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการกาหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์การเยียวยาของประเทศไทย และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง
และหลักเกณฑ์การเยียวยาในต่างประเทศ

๔๒๗

ผนวก ๑๘

๒๒๓
๔.๓.๑ มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยาของ
ประเทศไทย
ในประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติกฎหมายรองรับสิทธิการเยียวยาความเสียหายของผู้ได้รับ
ความเสียหายจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองไว้โดยตรง อาศัยแต่เพียงมติคณะรัฐมนตรีและ
อาศั ย บทบั ญ ญั ติ โ ดยเที ย บเคี ย งจาก พระราชบัญ ญั ติ ค่ า ตอบแทนผู้ เ สี ย หายและค่ า ทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๕๔๒๘ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๓๕๔๒๙ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑๔๓๐ ซึ่งการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์หรือผู้ใช้แรงงานจะเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเป็นการเฉพาะ แต่มิได้
มีการรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากความเสียหายอันเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง
โดยตรงที่มีลักษณะแตกต่างจากการกระทาความผิดอาญาโดยทั่วไป
ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษที่ไม่ติดยึดอยู่กับสิทธิที่มี อยู่ตามกรอบของ
กฎหมายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กรที่ดาเนินการในกรณีปกติ ทั้งนี้เพื่อให้การเยียวยา
มีผลในการป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงในอนาคตและสร้างความปรองดองในชาติ
๔.๓.๒ การเยียวยาความเสียหายในกรณีความรุนแรงทางการเมือง
หลั กเกณฑ์และแนวทางการเยียวยาความเสี ยหายในกรณีความรุนแรงทางการเมือง
จาแนกออกเป็น
๔.๓.๒.๑ การเยียวยาในลักษณะที่ไม่เป็นตัวเงิน มี ๔ มาตรการหลักดังนี้
๑. มาตรการการทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
มีเป้ าหมายเพื่อหวนคืนหรือทาให้การกระทาที่ก่อให้เกิดการละเมิดเป็น
โมฆะไป ซึ่ง โดยส่ ว นใหญ่แล้ ว เป็ น การเยีย วยาในเชิงสั งคมและเศรษฐกิจ เนื่ องจากยังอยู่ในวิสั ย
ที่สามารถทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ โดยมาตรการดังกล่าวมีหลายประการ อาทิ สิทธิที่จะได้รับ
การพิจารณาคดีอาญาใหม่ การฟื้นฟูสิทธิตามกฎหมาย การฟื้นฟูเสรีภาพโดยการทาให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมหรือการรับรองความเป็นพลเมือง การฟื้นฟูเสรีภาพโดยการกลับคืนสู่ถิ่นพานักอาศัยของตนเอง
การกลับคืนสู่การจ้างงาน การคืนทรัพย์สิน เป็นต้น
๒. มาตรการการฟื้นฟู
มาตรการการฟื้ น ฟู มั ก จะถู ก พิ จ ารณาภายใต้ ก รอบของการชดเชย
ความเสียหาย และมีส่วนที่เหลื่อมซ้อนกันอยู่ระหว่างข้อค้นพบที่ว่า เจ้าหน้าที่จะต้องดาเนินมาตรการ

๔๒๘

ซึ่ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป็ น การรั บ รองสิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ ของบุ ค คลซึ่ งได้ รั บ
ความเสียหายเนื่องจากการกระทาความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดนั้น
และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น รวมทั้งการรับรองสิทธิในการได้รับค่าทดแทนในกรณีของ
บุคคลซึ่งตกเป็นจาเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี
๔๒๙
ที่มีหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายที่ประสบภัยจากรถยนต์เนื่องจากผู้ประสบภัยไม่ได้รับ
ความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยของรถยนต์
๔๓๐
ที่ได้บัญญัติคุ้มครองผู้ใช้แรงงานที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้แรงงานนั้นๆ ๔๓๐

๒๒๔
ฟื้นฟูกับรัฐจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้มาตรการฟื้นฟู โดยส่วนใหญ่แล้วมักมีเพียงคาสั่งให้รัฐ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู
๓. มาตรการการทาให้พอใจ
มาตรการนี้จัดเป็นรูปแบบของการชดใช้ความเสียหายที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน
สาหรับความเสียหายทางจิตใจหรือความเสียหายต่อศักดิ์ศรีหรือชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็น (๑) รูปแบบของ
การท าให้ พ อใจโดยค าวิ นิ จ ฉั ย ของฝ่ า ยตุ ล าการว่ า เหยื่ อ เหล่ า นั้ น ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(๒) การขอโทษ การประกาศต่อสาธารณะ และการยอมรับความรับผิดชอบก็ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่ทาให้เกิดความพอใจ โดยการขอโทษ รวมถึงการยอมรับต่อสาธารณะถึงข้อเท็จจริง และการยอมรับ
ความรับผิดชอบ และ (๓) ในรูปแบบของการราลึกสาธารณะซึ่งเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะใน
กรณีการละเมิดสิทธิของกลุ่มหรือคนจานวนมากหรือบางกรณีไม่สามารถระบุเหยื่อในเชิงปัจเจกบุคคลได้
หรือในกรณีการละเมิดที่เกิดขึ้นมานานแล้วในอดีต การราลึกนี้มีคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของมาตรการชดใช้ความเสียหายกับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต เมื่อพิจารณามาตรการทางกฎหมาย
ของไทยคงมีเพียงพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่บัญญัติรูปแบบ
ความพึงพอใจโดยกาหนดให้คาวินิจฉัยของฝ่ายตุลาการไว้ในมาตรา ๑๓ ที่ว่าด้วยเรื่องของการพิจารณา
คดีที่รื้อฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่ ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
๔. มาตรการการประกันว่าจะไม่มีการกระทาผิดซ้าอีก
การประกันว่าจะไม่มีการกระทาผิดซ้าอีกถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการชดใช้
ความเสียหาย โดยเป็นการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนซ้าอีก สามารถทาได้ในหลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็น (๑) หน้าที่ที่จะต้องออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อ ป้องกันการละเมิดยิ่งขึ้นอีก
(๒) การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ทางกฎหมาย สื่อ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ
(๓) การอบรมสิทธิมนุษยชน และ (๔) การที่พลเรือนควบคุมกองกาลังทหารและฝ่ายความมั่นคง
๔.๓.๒.๒ การเยียวยาในลักษณะที่เป็นตัวเงิน มี ๒ มาตรการหลักดังนี้
๑. ค่าสินไหมทดแทนต่อร่างกายและจิตใจ
ลักษณะของค่าสินไหมทดแทนอันประกอบไปด้วยการชดใช้ความเสียหาย
ที่เป็นตัวเงิน และกาหนดเป็นความเสียหายที่ “ประเมินได้ทางเศรษฐกิจ” ไม่ได้หมายถึงความเสียหาย
ต่ อ วั ต ถุ สิ่ ง ของหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ทางเศรษฐกิ จ เท่ า นั้ น ในทางตรงข้ า มหน้ า ที่ ห ลั ก ประการหนึ่ ง ของ
ค่า สิ น ไหมทดแทนก็ คื อ การเยี ย วยาต่ อ ความเสี ย หายทางร่ า งกายและจิ ต ใจของบุ ค คล ในกรณี
ที่ ไ ม่ ส ามารถกลั บ คื น สู่ ส ภาพเดิ ม การเยี ย วยาดั ง กล่ า วสามารถประเมิ น ทางเศรษฐกิ จ ได้ ง่ า ยๆ
เมื่ อ น าไปสู่ ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการแพทย์ ห รื อ การรั ก ษาทางจิ ต ใจ ยาและอื่ น ๆ โดยวั ด บนฐานของ
“ความเท่าเทียม” ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในการประเมินความเสียหายในกฎหมาย วิธีนี้เป็น
เพียงวิธีเดียวในการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเจ็บป่วย ความทรมาน ความโกรธ และ
ความกังวลใจ และสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของบุคคลด้วย

๒๒๕
เมื่อพิจ ารณาเปรียบเทียบกฎหมายของไทยพบว่า ตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้กาหนด
คานิยามของคาว่า “ค่าสินไหมทดแทน” ไว้โดยตรงแต่ได้กาหนด “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน
ทรัพย์ สิน หรือประโยชน์อื่นใดผู้เสี ยหายมีสิทธิได้รับเพื่อตอบแทนความเสี ยหายที่เกิดขึ้นและได้มี
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ โดยกรอบทั่ว ไปไว้ว่ า ในการพิ จารณาจ่า ย
ค่า ตอบแทนผู้ เสี ย หายในคดีอ าญา ให้ ค ณะกรรมการคานึ ง ถึ ง พฤติ การณ์ แ ละความร้ า ยแรงของ
การกระทาความผิด และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับ
การบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย๔๓๑ และยังได้กาหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ (๑) ค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท (๒) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสองหมื่นบาท ... และค่าตอบแทนตาม (๑) และ
(๒) ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกินหกร้อยบาท๔๓๒และใน
กรณี ที่ ผู้ เ สี ย หายในคดี อ าญาถึ ง แก่ ค วามตาย ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่
ผู้เสียหายนั้น ดังต่อไปนี้ (๑) ค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นเงินจานวนตั้งแต่สามหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท (๒) ค่าจัดการศพ ให้จ่ายเป็นเงินจานวนสองหมื่นบาท๔๓๓
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.๒๕๓๕ ก็ได้
บั ญ ญั ติ “ค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น ” ไว้ โ ดยกล่ า วถึ ง ค่ า รั ก ษาพยาบาล ค่ า ใช้ จ่ า ยอั น จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ
การรักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ รวมทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นอย่างอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น๔๓๔ โดยมีจานวนเงิน ดังนี้ กรณี
๔๓๑

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒. ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
ให้คณะกรรมการคานึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทาความผิด และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหาย
ได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย
๔๓๒
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓. ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย
ดังนี้ (๑) ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท (๒) ค่าฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสองหมื่นบาท (๓) ค่าขาดประโยชน์ทามาหาได้ใน
ระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราวันละไม่เกินสองร้อยบาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ (๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ
(๓) ให้จ่ายเป็นเงินตามจานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท และค่าตอบแทนตาม (๑) และ
(๒) ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกินหกร้อยบาท
๔๓๓
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔. ในกรณีที่ผู้เสียหายในคดีอาญาถึงแก่ความตาย
ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายนั้น ดังต่อไปนี้ (๑) ค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นเงินจานวน
ตั้งแต่สามหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท (๒) ค่าจัดการศพ ให้จ่ายเป็นเงินจานวนสองหมื่นบาท (๓) ค่าขาด
อุปการะเลี้ยงดู ให้จ่ายเป็นเงินจานวนไม่เกินสามหมื่นบาท (๔) ค่าเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็น
เงินตามจานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
๔๓๔
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔ “ความเสียหายเบื้องต้น
หมายความว่า ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอันจาเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลค่าปลงศพ ค่าใช้จ่า ยเกี่ยวกับ
การจัดการศพ รวมทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอย่างอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยใน
เบื้องต้น ทั้งนี้ ตามรายการและจานวนเงินที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง”

๒๒๖
บาดเจ็ บ จะได้ รั บ การชดใช้ เ ป็ น ค่ า รั ก ษาพยาบาล และค่ า ใช้ จ่ า ยอั นจ าเป็ น เกี่ ย วกั บ
การรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่มีวงเงินจากัด กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ
และค่าใช้จ่ายอันจาเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ กรณีเสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาล จะได้รับ
การชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงและค่าปลงศพ
ส าหรั บ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ.๒๕๓๓ ก็ ยั ง ได้ บั ญ ญั ติ
“ประโยชน์ ท ดแทน” ไว้ ว่ า ประโยชน์ ท ดแทนในกรณี ป ระสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ย ได้ แ ก่ ๔๓๕
(๑) ค่าตรวจวินิจ ฉัย โรค (๒) ค่าบาบัดทางการแพทย์ (๓) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาล (๔) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ (๕) ค่ารถพยาบาลหรือค่า พาหนะรับส่งผู้ป่วย (๖)
ค่าบริการอื่นที่จาเป็น รวมถึงค่าทดแทนจากการขาดรายได้ และประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
ได้แก่๔๓๖ (๑) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค (๒) ค่าบาบัดทางการแพทย์ (๓) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ (๔) ค่ากิน
อยู่ และรั กษาพยาบาลในสถานพยาบาล (๕) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรั บส่ งผู้ ทุพพลภาพ
(๖) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและอาชีพ (๗) ... ส่วนประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
ได้แก่๔๓๗ (๑) เงินค่าทาศพ (๒) เงินสงเคราะห์
นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ใช้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
เดียวกันกับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ และวันที่
๘-๑๔ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อเป็นการเยียวยาและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับ

๔๓๕

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๖๓ ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทางาน ได้แก่ (๑) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค (๒) ค่าบาบัดทางการแพทย์ (๓) ค่ากินอยู่และ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล (๔) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ (๕) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย
(๖) ค่าบริการอื่นที่จาเป็น
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้ประกันตนที่ต้องหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามคาสั่งของแพทย์ให้ได้รับเงิน ทดแทนการขาดรายได้ตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๖๔ ด้วย
๔๓๖
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๐ ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ได้แก่
(๑) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค (๒) ค่าบาบัดทางการแพทย์ (๓) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ (๔) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาล (๕) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ (๖) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและ
อาชีพ (๗) ค่าบริการอื่นที่จาเป็น
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทางานให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน
การขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา ๕๗ ตลอดชีวิต
๔๓๗
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๓ “ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่
ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ถ้าภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย ดังนี้ (๑) เงินค่าทาศพตามอัตราที่
กาหนดในกฎกระทรวง... (๒) เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตน
ทาหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ก็ให้นามาเฉลี่ยจ่ายให้แก่
สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจานวนที่เท่ากัน...”
มาตรา ๗๓ ทวิ ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตามมาตรา ๗๑ ถึงแก่ความตาย ให้นาความใน
มาตรา ๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้นาเงินทดแทนการขาดรายได้ที่ผู้ประกันตนได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่
ความตายมาเป็นเกณฑ์ในการคานวณ

๒๒๗
บาดเจ็บและผู้เสียหาย โดยแบ่งเป็น ๒ ลักษณะคือ๔๓๘ ๑. การช่วยเหลือเร่งด่วน ได้แก่ กรณีเสียชีวิต
กรณีทุพพลภาพ ไม่สามารถประกอบกิจการงานประจาตามปกติได้ กรณีบาดเจ็บสาหัส นอนพักรักษา
ตัวที่โรงพยาบาลเกิน ๒๐ วัน กรณีบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่เกิน ๒๐ วัน และบาดเจ็บ
เล็กน้อย ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ๒. การช่วยเหลือต่อเนื่องกรณีทุพพลภาพและทายาท
ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ได้ แ ก่ ผู้ เ สี ย ห ายที่ ทุ พ พลภ าพต้ อ งเข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพตามระดั บ
ความพิ การ นอกจากนี้ บุ ต รผู้ ไ ด้รั บ ความเสี ย หายที่ เ สี ยชี วิ ต หรือ ทุ พ พลภาพ จะได้ รั บ เงิ น ยั ง ชี พ
รายเดือนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนภาคใต้
พบว่า ได้ให้ความช่วยเหลือโดยแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่๔๓๙ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทหาร ตารวจ
ข้ า ราชการพลเรื อ นพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ลู ก จ้ า งประจ า ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ก านั น /สารวั ต รก านั น
ผู้ใหญ่บ้ าน/ผู้ช่ว ยผู้ ใหญ่บ้าน อาสาสมัครรักษาดินแดน แพทย์ประจาตาบล นักการเมืองท้องถิ่น )
หากเสียชีวิต จังหวัด โดยสปน.ให้ความช่วยเหลือรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท พม. ให้ความช่วยเหลือ
โดยให้เงินยังชีพรายเดือน โดยจาแนกออกเป็นเด็กก่อนวัยเรียน 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 สาหรับสถาบันปอเนาะ
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
เงิน ช่ว ยเหลื อครอบครั ว ผู้ เสี ย ชี วิ ต เงินช่ว ยเหลื อทหารผ่ านศึก โครงการประกันชีวิต (นายทหาร
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท/นายสิบ ๕๐๐,๐๐๐ บาท/ พลทหาร/ อส.ทพ. ๓๐๐,๐๐๐ บาท และเงิน บ.ท.ช.
(เงินพิเศษสู้รบ) และหน่วยงานตารวจ เงินฌาปนกิ จ เงินสวัสดิการสงเคราะห์ เงินช่วยเหลือสมคบ
แม่บ้านตารวจ มู ลนิธิสายใจไทย เงินช่วยพิเศษ ๓ เดือน เงินบาเหน็จตกทอด เงินบานาญพิเศษ
เงิน บ.ท.ช.
สาหรับหน่วยงานข้าราชการพลเรือน ได้แก่ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินช่วยพิเศษ ๓ เดือน
เงินบานาญตกทอด เงินบานาญพิเศษ เงินมู ลนิธิสายใจไทย (เฉพาะข้าราชการครู ) และสาหรับกรณี
๔๓๘

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , หลักเกณฑ์การเยียวยาและช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียหายจากเหตุการณ์ความรุนแรง
๔๓๙
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะอนุกรรมการพิ จารณาหลั กเกณฑ์แ ละอ านวยการการให้ค วามช่ วยเหลือ เยีย วยาสืบเนื่ องจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ สานักประสานนโยบายสังคม
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 เงินฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเงินยังชีพผู้พิการ ๑,๐๐๐๓,๐๐๐ 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 และค่าขาดผลประโยชน์ทามาหากิน
วันละไม่เกินอัตราค่าแรงขั้นต่าของพื้นที่นั้นตามระยะเวลาการรักษาพยาบาล และหน่วยงานต้นสังกัด
ได้ แ ก่ ห น่ ว ยงานทหาร ให้ เ งิ น ค่ า ทดแทนกรณี บ าดเจ็ บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว ผู้ บ าดเจ็ บ
เงินองค์กรทหารผ่านศึก เงิน บ.ท.ช. (เงินพิเศษสู้รบ) หน่วยงานตารวจ ให้เงินสวัสดิการสงเคราะห์ เงิน
ช่วยเหลือสมาคมแม่บ้านตารวจ มูลนิธิสายใจไทย เงิน บ.ท.ช. หน่วยงานข้าราชการพลเรือนให้เงิน
มูลนิธิสายใจไทย (เฉพาะข้าราชการครู) นอกจากนี้แล้วยังได้กาหนดให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่
ช่วยเหลืองานราชการและผู้นาศาสนา ประชาชนทั่วไปและข้าราชการบานาญ โดยใช้หลักการเดียวกับ
ที่กล่าวข้างต้น
๒. ค่าสินไหมทดแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ค่าสิน ไหมทดแทนในเชิงเศรษฐกิจและสั งคมจะจ่ายส าหรับสิ่งที่เรียกว่า
ความเสียหายทางวัตถุ สามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น
การสูญเสียทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์
เมื่อพิจ ารณาเปรียบเทียบกฎหมายของไทยพบว่า ตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕ มิได้กาหนด
คานิยามของคาว่า “ค่าสินไหมทดแทน” ไว้โดยตรงแต่ได้กาหนด “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดผู้ เสียหายมีสิ ทธิได้รับเพื่อตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือ
เนื่ อ งจากมี ก ารกระท าความผิ ด อาญาของผู้ อื่ น ๔๔๐ และได้ มี ก ฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดกรอบทั่วไปไว้ว่า
ในการพิจารณาจ่ ายค่าตอบแทนผู้เสี ย หายในคดีอาญา ให้คณะกรรมการคานึงถึงพฤติการณ์และ
ความร้ายแรงของการกระทาความผิด และสภาพความเสี ยหายที่ผู้ เสียหายได้รับ รวมถึงโอกาสที่
๔๔๐

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕
มาตรา ๓ “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่ นใดที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเพื่อตอบแทน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระทาความผิดอาญาของผู้อื่น

๒๒๙
ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย ๔๔๑และยังได้กาหนดหลักเกณฑ์วงเงินให้
คณะกรรมการจ่ า ยตามเห็ น สมควร แต่ ไม่เ กินสามหมื่นบาท ๔๔๒ และในพระราชบั ญญัติ คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ได้บัญญัติ”ค่าเสียหายเบื้องต้น” รวมแล้วจะได้รับค่าเสียหาย
เบื้องต้นไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๓ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
จานวน ๒๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลื อผู้ ประกอบการรายย่อยและ
ประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายโดยตรงอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุม
ทางการเมือง นอกเหนือไปจากการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร โดยให้
คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่ อยและประชาชนที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบฯรับไปพิจารณาต่อไป และตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๗ เบื้องต้นได้มีการจ่ายเงินทุนประกอบอาชีพ ครอบครัวละไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท๔๔๓
การสูญเสียรายได้
ตามพระราชบั ญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้กาหนดคานิยามของคาว่า “ค่าสินไหมทดแทน” ไว้โดยตรง
แต่ได้กาหนด “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดผู้เสียหายมีสิทธิได้รับ
เพื่อตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระทาความผิดอาญาของผู้อื่น ๔๔๔ และได้
มีกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตรา
ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
กาหนดกรอบทั่ว ไปไว้ โดยมีการกาหนดค่ าขาดประโยชน์ทามาหาได้ ในระหว่างที่ไม่ส ามารถ
๔๔๑

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒. ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
ให้คณะกรรมการคานึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทาความผิด และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหาย
ได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย
๔๔๒
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔. ในกรณีที่ผู้เสียหายในคดีอาญาถึงแก่ความตาย
ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายนั้น ดังต่อไปนี้ (๑) ค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นเงินจานวน
ตั้งแต่สามหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท (๒) ค่าจัดการศพ ให้จ่ายเป็นเงินจานวนสองหมื่นบาท (๓) ค่าขาด
อุปการะเลี้ยงดู ให้จ่ายเป็นเงินจานวนไม่เกินสามหมื่นบาท (๔) ค่าเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็น
เงินตามจานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
๔๔๓
คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม สรุปมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม, หน้า ๑-๒
๔๔๔
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕
มาตรา ๓ “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเพื่อตอบแทน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระทาความผิดอาญาของผู้อื่น

๒๓๐
ประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราวันละไม่เกินสองร้อยบาท เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับ
แต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
ส าหรั บ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ.๒๕๓๓ ก็ ยั ง ได้ บั ญ ญั ติ
“ประโยชน์ ท ดแทน” ไว้ ว่ า ประโยชน์ ท ดแทนในกรณี ป ระสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ย ได้ แ ก่ ๔๔๕
(๑) ...(๖) ค่าบริการอื่นที่จาเป็น รวมถึงค่าทดแทนจากการขาดรายได้ และประโยชน์ทดแทนในกรณี
ทุพพลภาพ ได้แก่ ๔๔๖ (๑) ... (๗) ค่าบริการอื่นที่จาเป็น รวมถึงค่าทดแทนจากการขาดรายได้
ส่วนประโยชน์ทดแทนในกรณีตายได้แก่ ๔๔๗ (๑) ... (๒) เงินสงเคราะห์ รวมถึงค่าทดแทนจาก
การขาดรายได้ก่อนเสียชีวิต
ความเสียหายทางวัตถุอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้กาหนดคานิยามของคาว่า “ค่าสินไหมทดแทน” ไว้โดยตรง
แต่ได้กาหนด “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดผู้เสียหายมีสิทธิได้รับ
เพื่อตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระทาความผิดอาญาของผู้อื่น ๔๔๘ และ
ได้มีกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์แ ละวิธีการ และ
๔๔๕

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๖๓ ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทางาน ได้แก่ (๑) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค (๒) ค่าบาบัดทางการแพทย์ (๓) ค่ากินอยู่และ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล (๔) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ (๕) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย
(๖) ค่าบริการอื่นที่จาเป็น
ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราที่ ค ณะกรรมการการแพทย์ ก าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการผู้ประกันตนที่ต้องหยุด งานเพื่อการรักษาพยาบาลตามคาสั่งของแพทย์ให้ได้รับเงิน ทดแทนการขาด
รายได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๖๔ ด้วย
๔๔๖
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๗๐ ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ได้แก่
(๑) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค (๒) ค่าบาบัดทางการแพทย์ (๓) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ (๔) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาล (๕) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ (๖) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและ
อาชีพ (๗) ค่าบริการอื่นที่จาเป็น
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทางานให้มสี ิทธิได้รับเงินทดแทนการ
ขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา ๕๗ ตลอดชีวิต
๔๔๗
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๓ “ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่
ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ถ้าภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย ดังนี้ (๑) เงินค่าทาศพตามอัตรา
ที่กาหนดในกฎกระทรวง... (๒) เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตน
ทาหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ก็ให้นามาเฉลี่ยจ่ายให้แก่
สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจานวนที่เท่ากัน...”
มาตรา ๗๓ ทวิ ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตามมาตรา ๗๑ ถึงแก่ความตาย ให้นาความใน
มาตรา ๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้นาเงินทดแทนการขาดรายได้ที่ผู้ประกันตนได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่
ความตายมาเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
๔๔๘
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕
มาตรา ๓ “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเพื่อตอบแทน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระทาความผิดอาญาของผู้อื่น

๒๓๑
อัตราในการจ่ ายค่าตอบแทนผู้ เสี ย หาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.
๒๕๔๖ ได้ ก าหนดกรอบทั่ ว ไปไว้ ว่ า ในการพิ จ ารณาจ่ า ยค่ า ตอบแทนผู้ เ สี ย หายในคดี อ าญา
ให้ ค ณะกรรมการค านึ ง ถึ ง พฤติ ก ารณ์ แ ละความร้ า ยแรงของการกระท าความผิ ด และสภาพ
ความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น
ด้วย๔๔๙ และยังได้กาหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ (๑) ... (๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒)
และ (๓) ให้จ่ายเป็นเงินตามจานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท ๔๕๐ และใน
กรณี ที่ ผู้ เ สี ย หายในคดี อ าญาถึ ง แก่ ค วามตาย ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่
ผู้เสียหายนั้น ดังต่อไปนี้ (๑) ...(๓) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ให้จ่ายเป็นเงินจานวนไม่เกินสามหมื่นบาท
(๔) ค่าเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็นเงินตามจานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร
แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท๔๕๑
นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสารวจจานวนเด็กก่อนวัยเรียน
นักเรียน นักศึกษา ที่ประสบเหตุจนเป็นผลให้บาดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพ รวมทั้ง เด็กกาพร้าหรือ
เด็ กที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ การณ์ความไม่ส งบ เนื่องจากบิดา มารดา หรื อผู้ อุ ปการะเสี ยชี วิ ต
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 “ให้เงินฟื้นฟูสมรรถภาพสาหรับผู้บาดเจ็บสาหัส หรือ
ทุพพลภาพ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/คน และจ่ายเงินยังชีพรายเดือนให้ แก่เด็กก่อนวัยเรียน นักเรีย น
นักศึกษา ที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส และทุพพลภาพ หรือเด็กก่อนวัยเรียน
นักเรียน นักศึกษาที่ประสบเหตุจนเป็นผลให้บาดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพจนจบการศึกษาระดับ
๔๔๙

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒. ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
ให้คณะกรรมการคานึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทาความผิด และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหาย
ได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย
๔๕๐
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓. ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย
ดังนี้ (๑) ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท (๒) ค่าฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสองหมื่ นบาท (๓) ค่าขาดประโยชน์ทามาหาได้ใน
ระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราวันละไม่เกินสองร้อยบาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ (๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ
(๓) ให้จ่ายเป็นเงินตามจานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท และค่าตอบแทนตาม (๑) และ
(๒) ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกินหกร้อยบาท
๔๕๑
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔. ในกรณีที่ผู้เสียหายในคดีอาญาถึงแก่ความตาย
ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายนั้น ดังต่อไปนี้ (๑) ค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นเงินจานวน
ตั้งแต่สามหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท (๒) ค่าจัดการศพ ให้จ่ายเป็นเงินจานวนสองหมื่นบา(๓) ค่าขาดอุปการะ
เลี้ยงดู ให้จ่ายเป็นเงินจานวนไม่เกินสามหมื่นบาท (๔) ค่าเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็นเงินตาม
จานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร 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 มิได้มีการบัญญัติถึงค่าสู ญเสีย
โอกาสไว้โ ดยตรง แต่เมื่อพิจ ารณาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕ มิได้กาหนดคานิยามของคาว่า “ค่าสินไหมทดแทน”
ไว้โดยตรงแต่ได้กาหนด “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดผู้เสียหาย
มีสิทธิได้รับเพื่อตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระทาความผิดอาญาของ
ผู้อื่น๔๕๒ และได้มีกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดกรอบทั่วไปไว้ว่า ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
ให้ ค ณะกรรมการค านึ ง ถึ ง พฤติ ก ารณ์ แ ละความร้ า ยแรงของการกระท าความผิ ด และสภาพ
ความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น
ด้ว ย ๔๕๓ ก็ พอจะน าหลั ก เกณฑ์ ดั ง ต่ อไปนี้ ม าเที ย บเคี ย งได้ใ นฐานะเป็ น ค่ าเสี ย หายโดยทั่ว ไปดั ง นี้
(๑) ...(๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็นเงินตามจานวน
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท ๔๕๔ และในกรณีที่ผู้เสียหายในคดีอาญาถึงแก่
ความตาย ให้ คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสี ยหายนั้น ดังต่อไปนี้ (๑) ... (๔)
ค่าเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็นเงินตามจานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร
แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท๔๕๕
๔๕๒

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕
มาตรา ๓ “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเพื่อตอบแทน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระทาความผิดอาญาของผู้อื่น
๔๕๓
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒. ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
ให้คณะกรรมการคานึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทาความผิด และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหาย
ได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย
๔๕๔
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓. ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย
ดังนี้ (๑) ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่า ยจริง แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท (๒) ค่าฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสองหมื่นบาท (๓) ค่าขาดประโยชน์ทามาหาได้ใน
ระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราวันละไม่เกินสองร้อยบาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ (๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ
(๓) ให้จ่ายเป็นเงินตามจานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท และค่าตอบแทนตาม (๑) และ
(๒) ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกินหกร้อยบาท
๔๕๕
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔. ในกรณีที่ผู้เสียหายในคดีอาญาถึงแก่ความตาย
ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายนั้น ดังต่อไปนี้ (๑) ค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นเงินจานวน
ตั้งแต่สามหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท (๒) ค่าจัดการศพ ให้จ่ายเป็นเงินจานวนสองหมื่นบา(๓) ค่าขาดอุปการะ

๒๓๓
๔.๔ องค์กรและวิธีการเยียวยาสาหรับผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางการเมือง
เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในประเทศไทย ซึ่งเป็นการที่รัฐจ่ายเงินให้
บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ตามหลั ก มนุ ษ ยธรรม จึ ง เป็ น การจ่ า ยแบบให้ เ ปล่ า
(ex gratia) และไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดของใคร (no-fault liability)
การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากความขัดแย้งของคนในสังคมในกรณีนี้ นอกจาก
จะเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายโดยไม่คานึงว่าบุคคลนั้นจะเป็นกลุ่มหรือฝ่ายใด
ที่ ขั ด แย้ ง กั น แล้ ว ยั ง เป็ น กระบวนการที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ความยุ ติ ธรรมเชิ ง สมานฉั น ท์
(Restorative Justice) ที่มุ้งเน้นการปรองดองและให้อภัยเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
สันติมากกว่าการพิสูจน์ความผิดและนาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษ
ในต่างประเทศ เมื่อการความวุ่นวายในบ้านเมืองและเกิดการเปลี่ยนโอนอานาจหรือแนวคิด
ในการบริหารประเทศ (Transitional Justice) จนมีความจาเป็นต้องเยียวยาให้ความเป็นธรรมแก่
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความวุ่นวายนั้น มักจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อค้นหา
ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น ต้ น เหตุ ข องความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยให้ มี อ านาจในการพิ จ ารณาแนวทาง
การเยียวยา (remedy) ด้วย
ในกรณี เ หตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบที่ เ กิ ด จากการชุ ม นุ ม และสลายการชุ ม นุ ม ในไทยตั้ ง แต่ วั น ที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมานั้น แม้เหตุการณ์ความวุ่นวายจะยุติลงแล้ว แต่ความคลุมเครือและ
ความขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคมยังคงมีให้เห็นอยู่เพราะยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าข้อเท็จจริงและ
การกล่าวอ้างต่างๆที่ก่อให้ เกิดความไม่เข้าใจกันนั้นเป็นความจริงหรือไม่ เพียงใด การช่วยเหลื อ
เยียวยาโดยไม่คานึงว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด จึงจาเป็นต้องได้รับการยอมรับจากคนในสังคมและผู้ได้รับ
ผลกระทบว่าการดาเนินการดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือของรัฐที่มีความเป็นกลาง
การจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานขึ้นมาโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ในการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
และจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับความเสียหายในรูปของคณะกรรมการหรือศูนย์ช่วยเหลือ
เยียวยาที่มีองค์ประกอบของกรรมการที่มีความหลายหลาย (เช่น มีตัวแทนของฝ่ายปกครอง ทหาร
ตารวจ องค์ กรเอกชน ทนายความ เป็น ต้ น ) จะเป็น การแสดงจุด ยื น ที่ ชั ด เจนของรั ฐ บาลว่ า
มีความจริ ง ใจในการช่ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู้ ได้รั บผลกระทบมากกว่า การให้ ห น่ ว ยงานใดของรั ฐ เป็ น
ผู้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับความเสียหายดังกล่าว
รูปแบบของคณะกรรมการหรือศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวคล้ายกับการจัดตั้งศูนย์เยียวยา
ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ แ ละอ านวยการการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
สาหรับวิธีการเยียวยา เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ได้ความเสียหายในการยื่นเรื่องขอรับเงิน
ช่วยเหลือเยียวยา ควรกาหนดให้ผู้ได้รับความเสียหาย ทายาทหรือครอบครัวอุปถัมภ์อาจมอบอานาจ
เลี้ยงดู ให้จ่ายเป็นเงินจานวนไม่เกินสามหมื่นบาท (๔) ค่าเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็นเงินตาม
จานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท

๒๓๔
ให้บุคคลใดมาดาเนินการยื่นเรื่อง ให้ถ้อยคา ส่งมอบเอกสาร หรือรับเงินช่วยเหลือเยียวยาแทนได้ตาม
แนวทางที่กาหนด
สถานที่ห รือหน่ วยงานที่มีห น้าที่ในการรับเรื่องการขอรับเงินช่ว ยเหลื อเยียวยานั้น นอกจาก
คณะกรรมการ หรื อศูน ย์ ช่ว ยเหลื อเยี ยวยาแล้ ว ควรกาหนดให้ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอ
(แล้วแต่กรณี) ในท้องที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือที่ผู้ได้รับความเสียหาย ทายาทหรือครอบครัว
อุปถัมภ์มีภูมิลาเนาเป็นศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาประจาเขต/อาเภอ มีอานาจหน้าที่รับเรื่องดังกล่าวแทน
คณะกรรมการได้ รวมทั้งให้มีอานาจพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นได้ด้วย ทั้งนี้การจัดตั้ง
ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาประจาเขต/อาเภอควรกาหนดให้มีองค์ประกอบที่หลากหลายทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินการ
นอกจากนี้ ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาประจาเขต/อาเภอควรทาหน้าที่กลั่นกรองเรื่อง พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็ น เกี่ ย วกั บ จ านวนเงิ น ประเภทและรู ป แบบการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาโดยรวบรวมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ส่งไปยังคณะกรรมการที่อยู่ส่วนกลางเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ในกรณีที่ผู้ได้ความเสียหายไม่พอใจผลการพิจารณาเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาของศูนย์
ช่วยเหลือเยียวยาประจาเขต/อาเภอ ก็อาจยื่นหนั งสือคัดค้านต่อศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาประจาเขต/
อาเภอ ที่พิจารณาเรื่องนั้นเพื่อให้ส่งเรื่องดังกล่าวพร้อมคาคัดค้านไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ต่อไป ทั้งนี้ การดาเนินการของคณะกรรมการและศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาประจาเขต/อาเภอ ควรมี
กรอบระยะเวลาที่แน่นอนเพื่อมิให้การพิจารณาเกิดความล่าช้าเกินสมควร
บุคคลที่ประสงค์จะรับเงินช่วยเหลือเยียวยา อาจยื่นเรื่องเป็นหนังสือตามแนวทางที่กาหนดหรือ
จะเสนอเรื่องด้วยวาจาเพื่อให้คณะกรรมการหรือศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาประจาเขต/อาเภอจัดทาเป็น
หนั ง สื อ ก็ ไ ด้ โดยต้ อ งเตรี ย มเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ส าเนาบั ต รข้ า ราชการหรื อ บั ต รประจ าตั ว
ประชาชน สาเนาใบรับรองแพทย์ สาเนาบันทึกรายงานประจาวันเกี่ยวกับคดี สาเนาใบเกิด ภาพถ่าย
ทรัพย์สินที่เสียหาย เป็นต้น
๔.๕ สรุป ผลการรายงานและการติด ตามความคืบ หน้า การเยีย วยาผู้ไ ด้ร ับ ผลกระทบจาก
เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง
(๑) จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ได้มีการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบทางร่างกาย๔๕๖ คือ
ผู้ เ สี ย ชีวิ ต ๙๒ ราย ให้ ก ารช่ว ยเหลื อรายละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้ง สิ้ น 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

กรณีการชดเชยเยียวยาก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดาเนินการอิสระ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ ปคอป. ที่มา : ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๒๓๕
ราย ให้การช่วยเหลือรายละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๙,๖๘๐,๐๐๐ บาท และมีผู้รักษาต่อเนื่องที่ต้องให้
ค่ารักษาพยาบาลเป็นกรณีพิเศษ ๑ ราย เป็นจานวนเงิน ๔๒๓,๒๐๙ บาท
ตารางที่ ๑ ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมืองระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๓
จานวน
เงินช่วยเหลือ
รวมเงินช่วยเหลือ
ลักษณะ
(ราย)
(บาท/ต่อราย)
(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 ประกอบด้วยทหารที่เสียชีวิ ตรวม
๔ ราย ทหารที่บาดเจ็บธรรมดา ๓๕๓ ราย บาดเจ็บเล็กน้อยรวม ๔๒๑ ราย และมีทหารที่ยังคงนอน
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก ๔ ราย๔๕๗ (ตารางที่ ๒)
ตารางที่ ๒ ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบทางการเมือง ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓
ลักษณะ
๑. ผู้เสียชีวิต

จานวน (ราย)
๔

๒. ผู้บาดเจ็บธรรมดา

๓๕๓

๓. ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย

๔๒๑

๓. นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
รวม

๔
๗๘๒

(๓) เหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมา มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและจานวนมาก ทาง คอป.
ได้ ป ระสานงานกับ กรมสุ ข ภาพจิ ตเพื่อ รับ ทราบผลการด าเนิน การเยี ยวยา ปั ญหาอุป สรรค และ
๔๕๗

ปัจจุบันทหารทั้ง ๔ รายได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว

๒๓๖
ร่วมประสานในการจัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขด้านการเยียวยาจิตใจ
จานวน ๕๗,๗๑๘ คน เข้าเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุยกับครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อประเมิน
สภาพจิตใจของประชาชนทั่ว ไปหลังเกิดเหตุการณ์ จานวน ๔๑๒,๘๖๓ ครัวเรือน ใน ๒,๖๐๒ ตาบล
จากพื้นที่ ๔๒ จังหวัด (๒๓ จังหวัดเป็นพื้นที่ประกาศ พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
ทุกจั งหวัดในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อและภาคเหนือ) โดยมีกิจกรรมส่ งเสริมและสนับสนุนการ
เยียวยาและฟื้นฟูจิตใจรวม ๓,๒๕๐ โครงการ การติดตามยังครอบคลุมถึงกลุ่มที่ถูกผลกระทบจาก
พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากทางกรมสุขภาพจิตได้ดาเนินการติดตามโครงการ
และได้รับงบประมาณพิเศษที่ทาง ครม.อนุมัติให้ ซึ่งจะสิ้นสุดการดาเนินงานในเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๓ นี้ แต่เนื่องจากยังมีประชาชนที่ได้ผลกระทบทั้งทางกายและจิตใจเป็นจานวนมาก จึงเห็นควร
ที่รัฐบาลควรอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้การดาเนินการเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ผลการเยียวยา ฟื้นฟู ในเบื้องต้น พบปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายภาพจานวน ๙๗๓ ราย จาก
จ านวนผู้ เข้ าตรวจทั้ งสิ้ น ๒๔,๐๒๑ ราย และพบปั ญหาทางด้านจิ ตใจ ๔,๕๓๗ ราย ในจานวนนี้
มีผู้ซึมเศร้า ๑,๓๒๒ ราย เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ๒๓๑ ราย มีความผิดปกติทางจิตใจภายหลังเหตุการณ์
หรือ Post - traumatic stress disorder (PTSD) ๖๗ ราย จากผู้ตรวจทั้งสิ้น ๖๘,๙๒๖ ราย
ตารางที่ ๓ ข้อมูลผลการตรวจผู้ได้รับผลกระทบ
การตรวจทางกาย

การตรวจทางจิตใจ

รายละเอียด

ราย

รายละเอียด

ราย

พบปัญหาทางกาย

๙๗๓

พบปัญหาสุขภาพจิต

๔,๕๓๗

- พบบาดเจ็บ

๖๑

- โรคซึมเศร้า

- พบพิการ

๙๗

- เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

๒๓๑

- พบอาการดีขึ้น

๕๗๕

- โรค PTSD

๖๗

- พบอื่นๆ

๒๔๐

- โรควิตกกังวล

ไม่พบปัญหาทางกาย

๒๓,๐๔๘

ให้การรักษา/การปรึกษา

๘,๖๔๖

รวมตรวจทางกาย

๒๔,๐๒๑

- อื่นๆ

๑,๓๘๒

๒,๗๓๖
๒๑

ไม่พบปัญหาทางจิตใจ

๔,๓๘๙

ให้การรักษา/การปรึกษา

๑๕,๕๓๖

รวมตรวจทางจิตใจ

๖๘,๙๒๖

ที่มา: คณะอนุกรรมการอานวยการ ดูแลและฟื้นฟู ระดับกระทรวง ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๓

๒๓๗
(๔) ในส่ ว นของผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายด้ า นทรั พ ย์ อั น เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์
ความไม่ ส งบทางการเมื องดัง กล่ า ว พบมีผู้ ประกอบการเสี ยหายรวมทั้ง สิ้ น ๓,๐๙๖ ราย เข้า รั บ
การช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นจานวนเงิน ๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ตารางที่ ๔)
ตารางที่ ๔ ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓
การจ่ายเงิน

วันที่

จานวน
(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

๑๒๖

๖,๓๐๐,๐๐๐

๓,๐๙๖

๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐

ครั้งที่ ๗

กาหนดจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๓
เป็นต้นไป
รวมทั้งสิ้น

(๕) นอกจากนี้ ยังมีการติดตามความคืบหน้า ผลกระทบจาก พรก.บริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พบผู้ กระทาความผิ ดและถูกจับกุมจากเหตุการณ์ความไม่ส งบทางการเมืองระหว่างเดือน
เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังนี้
ผลสรุ ป คดี ก่ อ ความไม่ ส งบทางการเมื อ ง และคดี ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง (แยกตามประเภทคดี )
ประกอบด้วย
- ร่ ว มกั น หรื อ ใช้ ใ ห้ ผู้ อื่ น กระท าความผิ ด หรื อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารกระท าผิ ด ฐาน
ก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๕/๑, ๑๓๕/๒, ๑๓๕/๓
- มั่ ว สุ ม ตั้ ง แต่ สิ บ คนขึ้ น ไปใช้ ก าลั ง ประทุ ษ ร้ า ยฯ หรื อ กระท าการให้ เ กิ ด ความวุ่ น วาย
ในบ้านเมืองโดยมีอาวุธ โดยเป็นหัวหน้าหรือผู้มีหน้าที่สั่งการ, ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กาลัง
ประทุษร้าย
- หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทหรือ
ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
- ฝ่าฝืน พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ, ฝ่าฝืนคาสั่งเจ้าพนักงานผู้มีอานาจฯ
หรือกระทาการใดอันเป็นการยุยงให้ เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ที่มี ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

๒๓๘
- ลักทรัพย์หรือรับของโจร บุกรุก ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยผ่านสิ่งกีดกั้นโดยใช้
ยานพาหนะ ปล้นทรัพย์ ทาให้เสียทรัพย์
- ร่วมกันทาให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจามิใช่เป็นการกระทาภายในความมุ่งหมายแห่ง
รัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินฯ
- ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อ
ประชาชน
- พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด
- วางเพลิงเผาทรัพย์
- ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
- ฆ่าผู้อื่น
- คดีอื่น ๆ เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ พ.ร.บ.
จราจรทางบก พ.ร.บ.คนเข้าเมือง มีเครื่องสื่อสารโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต
หมายเหตุ : บางรายต้องหาในหลายคดี
ในการดาเนินคดีผู้ก่อความไม่สงบทางการเมือง และคดีที่เกี่ยวเนื่ องนั้น มีคดีที่ศาลตัดสิน
แล้วดังนี้ (ตารางที่ ๕)
ตารางที่ ๕ ผลการดาเนินคดีผู้ก่อความไม่สงบทางการเมือง และคดีที่เกี่ยวเนื่องที่ศาลตัดสินแล้ว
คดี
๑. พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
๒. ฝ่าฝืนคาสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่สถานการณ์ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน
๓. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ร.บ.จราจรทางบก
พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
๔. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ร.ก.บริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
๕. พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ร.บ.
อาวุธปืน
๖. พ.ร.บ.อื่นๆ ก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง
๗. ฆ่าผู้อื่น

กาหนดโทษ

จานวน (คน)

จาคุก ๖ เดือน ถึง ๑ ปี
กักขัง ๓ เดือน แทนโทษจาคุก
จาคุก ๒ ปี ๖ เดือน

๕
๒
๑

กักขัง ๑๓๕ วัน
แทนค่าปรับ ๒๗,๐๐๐ บาท
กักขัง ๘๕ วัน
แทนค่าปรับ ๑๗,๐๐๐ บาท
จาคุก ๑ ปี

๑

จาคุก ๒ ปี
จาคุก ๒๐ ปี

๑
๑

๑
๑

๒๓๙

ส่วนที่ ๕
ข้อเสนอแนะ
เหตุการณ์ความไม่สงบและความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงเดือน
เมษายนถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้ส ร้างความเสียหายอย่างประมาณค่ามิได้ต่อประเทศไทย
คอป. มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความขัดแย้งที่ดาเนินอยู่จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีความ
สุ่มเสี่ ย งที่จ ะมีปั จ จัย กระตุ้นให้ ความขัดแย้งขยายตัว และยกระดับไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงได้
อีกครั้งหนึ่ง คอป. ขอให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลและบอบช้า
จากปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมมาเป็นเวลานานแล้ว และควรนาวิกฤตการณ์ความ
รุ น แรงในอดี ต มาเป็ น บทเรี ย นเพื่ อ ระลึ ก ถึ ง ความสู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น และร่ ว มกั น ประคั บ ประคอง
สถานการณ์ไม่ให้ประเทศต้องประสบกับเหตุการณ์ความรุนแรงอีก รวมทั้งช่วยกันนาพาสังคมไทย
ให้ก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่ความปรองดองอย่างยั่งยืนต่อไป
คอป. มี ข้อ เสนอแนะอั น เป็ น แนวทางในการสร้ า งความปรองดองในชาติ ซึ่ ง คอป. ขอ
เรียกร้องให้รัฐและทุกภาคส่วนในสังคมนาข้อเสนอแนะของ คอป. ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้
เกิดผลต่อการปรองดองอย่างเป็นรูปธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่เลือก
ปฏิบัติตามเฉพาะข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตนหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้ น โดย คอป. มี
ข้อเสนอแนะในประเด็นสาคัญต่างๆ ดังนี้
๕.๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และรากเหง้าของความขัดแย้ง
มาเป็นบทเรียนในการสร้างความปรองดองที่ยั่งยืน
คอป. ขอเรียกร้องให้รัฐบาล ผู้นาฝ่ายค้าน พรรคการเมือง กลุ่มการเมืองทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับความขัดแย้ง สื่อมวลชนและประชาชนให้ความสาคัญต่อการแสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงอย่างจริงจัง โดยการร่วมกันรักษาบรรยากาศของการปรองดอง
ยุติการกระทาที่จะนาไปสู่การสร้างความขัดแย้ง และทาความเข้าใจความจริง ซึ่งเป็นสาเหตุที่นามาสู่
ความขัดแย้ง เพื่อให้สังคมไทยสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่ความปรองดองอย่างยั่งยืน โดยคอป.
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๕.๑.๑ คอป. ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าการปรองดองเป็นทั้งเป้าหมาย (Outcome) ที่ต้องการให้
เกิดขึ้น และเป็นกระบวนการ (Process) ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอาศัย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยไม่มีการเร่งรัดกระบวนการเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย ทุกฝ่ายจะต้อง
ร่วมกันรักษาบรรยากาศของการปรองดองในประเทศและประคับประคองสถานการณ์ความขัดแย้ง
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความรุ น แรงขึ้ น โดยด าเนิ น การด้ ว ยความระมั ด ระวั ง รอบคอบ และตั้ ง อยู่ บ นหลั ก
ประชาธิปไตย คอป. ขอย้าว่ากระบวนการปรองดองต้องอาศัยเวลา ความอดทน และการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่าย การดาเนินการใดๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยพยายามที่จะรวบรัดหรือเร่งรัดกระบวนการ
ปรองดองนั้ น เป็ น การกระท าที่ ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ บรรยากาศของการปร องดอง ท าให้ สั ง คมเกิ ด

๒๔๐
ความหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการแสวงหาทางออกไปสู่
การปรองดองของคนในชาติต่อไป๔๕๘
๕.๑.๒ คอป. ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการดาเนินการใดๆ ที่นาไปสู่การสร้างความขัดแย้งและ
ทาลายบรรยากาศของการปรองดอง โดยพึงตระหนักว่าความปรองดองจะเกิดขึ้นไม่ได้หากผู้ที่มีส่วน
ในความขัดแย้งมุ่งแต่เอาชนะ โดยไม่มีการประนีประนอมรอมชอมต่อกัน และขอให้ทุกฝ่ายเปิดใจ
กว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยุติการเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความในลักษณะที่ยั่วยุให้เกิด
ความเกลียดชังและความรุนแรงระหว่างกัน ใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ในการพิจารณาประเด็น
ต่างๆ เคารพสิทธิและเสรีภาพระหว่างกัน และลดทัศนคติในการเอาชนะหรือมองปัญหาในมุมมองของ
ตนฝ่ายเดียว
๕.๑.๓ คอป. เห็นว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของผู้ที่ไม่ต้องการสูญเสียอานาจหรือผลประโยชน์ของตน นามาซึ่งการใช้อานาจทาง
การเมืองโดยมิชอบและการแทรกแซงหน่วยงานของรัฐบาลและองค์กรอิสระโดยไม่คานึงถึงผลกระทบ
ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ปั ญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็ นถึงการขาดจริยธรรมและจิตส านึกที่ดี
ในทางการเมืองของนักการเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งในทางการเมือง ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สาคัญยิ่งต่อการ
สร้างความปรองดองในชาติ คอป. ขอเรียกร้องให้ภาคการเมืองและนักการเมืองทุกคนพึงสานึกใน
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตนในฐานะผู้ ที่ อ าสารั บ ใช้ ป ระชาชน โดยท าหน้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติ และไม่ใช้พื้นที่ทางการเมือง
เพื่อทาให้ประเด็นความขัดแย้งขยายตัวออกไปหรือเปิดประเด็นความขัดแย้งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อัน
จะเป็นการซ้าเติมสถานการณ์ความขัดแย้งให้เลวร้ายลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่นาเอาข้อได้เปรียบ
ทางการเมืองมาใช้เป็นประโยชน์ในการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังและความแตกแยกของคนในสังคม
เพื่อความได้เปรียบเฉพาะหน้า ทั้งนี้ ภาคการเมืองควรใช้รัฐสภาเป็นพื้นที่หลักในการแก้ไขปัญหาความ
ขัด แย้ ง ทางการเมื อ ง และไม่ ค วรใช้ เวที นอกรั ฐ สภาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการแก้ ปั ญหาทางการเมื อ ง
นอกจากนี้ คอป. เห็นว่า พรรคการเมืองทุกพรรคควรประนีประนอมต่อกันและร่วมกันจัดทาข้อตกลง
ว่าจะช่วยกันลดเงื่อนไขของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อสร้างความไว้วางใจและบรรยากาศ
ของการปรองดองให้เกิดขึ้น
๕.๑.๔ จากการศึกษาของคอป.พบว่าข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และรากเหง้าของปัญหา ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า วิกฤตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่สั่งสมและนามาสู่ความ
รุนแรง โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้นแม้จะดูเสมือนว่าเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล แต่แท้จริงแล้วความขัดแย้ งที่เกิดขึ้นได้หยั่งรากลึกถึงปัญหาในระดับ
โครงสร้างขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ และนาไปสู่ความหวาดระแวง
ระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมไทยต่อดุลยภาพที่มีอยู่เดิม ทาให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษา
สถานะเดิม (Status Quo) ไว้ ความขัดแย้งในลักษณะดังกล่าวเมื่อผนวกกับสภาพปัญหาเชิงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Structures) ความเหลื่อมล้าระหว่างชนชั้นในสังคม
ความอ่อนแอของกลไกในระบอบประชาธิปไตย หลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม และการใช้สื่อ
เป็นเครื่องมือในการขยายผลความขัดแย้ง ทาให้ เกิดวิกฤตความขัดแย้งที่โยงใยกันอย่างซับซ้อน ไม่มี
๔๕๘

ข้อเสนอแนะ ๓.๑ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๓

๒๔๑
มูลเหตุใดเพียงลาพังที่สามารถอธิบายปัญหาความขัดแย้งได้ คอป. เห็นว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแสดง
ให้เห็นว่าสังคมไทยกาลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน (Society in Transition) ทุกฝ่ายจึงควรเรียนรู้
และทาความเข้าใจรากเหง้าของความขัดแย้งเพื่อแสวงหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน
และปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมเพื่อให้สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่ความปรองดองอย่างยั่งยืน
๕.๑.๕ ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิกฤตความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
คอป. มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อสร้ างความเข้าใจร่วมกันในสั งคมอันเป็นรากฐานส าคัญของกระบวนการ
ปรองดอง และนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสรุปบทเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศชาติต้องประสบกับ
วิกฤตการณ์เช่นนี้อีก การเข้าใจความจริงทุกฝ่ายต้องเปิดหู เปิดตา เปิดใจให้กว้างขวาง อดทน รับฟัง
และยอมรับ ความแตกต่าง คอป. มีความห่วงใยอย่างยิ่งว่าภายหลังจากการเปิดเผยข้อเท็จจริงแล้ว
อาจมีการนาข้อเท็จจริงบางเรื่องไปขยายผลในลักษณะที่ทาให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายหรือเปิด
ประเด็นข้อโต้แย้งใหม่ ซึ่งเป็นการกระทาที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยความจริง ของ
คอป. เช่น การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตนมานาเสนอ
ต่อสาธารณชนอย่างไม่รอบด้านเพื่อโจมตีคู่ขัดแย้งฝ่ายตรงข้าม คอป. ขอเรียกร้องให้รัฐบาล พรรค
การเมือง กลุ่มการเมือง และสื่อมวลชนรับทราบถึงความห่วงใยของ คอป. และงดเว้นการกระทาที่จะ
ก่อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ดั ง กล่ า ว และค านึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ สั ง คมจากการน าเสนอ
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่ไม่ครบถ้วนหรือรอบด้าน
๕.๑.๖ กระบวนการปรองดองมีความเกี่ยวข้องและกระทบต่อทุกภาคส่วนและประชาชนทั้ง
ประเทศ การดาเนินการใดๆ ของรัฐบาลและภาคการเมื องเพื่อให้เกิดการปรองดองจึงต้องคานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคมเป็นสาคัญ โดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้อง
เปิดเผยข้อมูลและชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจนให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ และมีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มี ส่วนได้เสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยต้องเปิด
พื้นที่หรือสร้างช่องทางให้ประชาชนได้สื่อสาร ทาความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถกเถียงอภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นที่เป็นรากเหง้าของปัญหา
ความขัดแย้ง เพื่อให้สังคมเข้า ใจประเด็นปัญหาความขัดแย้งชัดเจนยิ่งขึ้นและนามาซึ่งการแสวงหา
ทางออกร่วมกัน เช่น การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การส่งเสริมการจัดเวทีสาธารณะ การสาน
เสวนา และการประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation)๔๕๙ เพื่อให้ผู้ที่มีความคิดเห็นไม่
ตรงกัน ได้แสดงความคิดเห็ น และรั บ ฟั งความคิดเห็ นที่แตกต่างอันเป็นช่องทางในการลดความไม่
๔๕๙

(๑) การจัดเวทีสาธารณะ (public forum) เป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจานวนมากและเปิดโอกาส

ให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น โดยเน้นการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม ส่วนคณะทางานที่จัด
เวทีสาธาณะมีหน้าที่ตอบข้อซักถามและนาข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ต่อไป
(๒) การสานเสวนา (deliberative dialogue) เป็นการอภิปรายที่มีผู้เข้าร่วมจากหลายฝ่าย โดยมิต้อง
เป็นผู้แทนของภาคส่วนใดและไม่จากัดเฉพาะคู่ขัดแย้งเท่านั้น ผู้เข้าร่วมจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์
และสะท้อนมุมมองที่แตกต่างกัน เพื่อให้เข้าใจปัญหาอย่างรอบด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานสาคัญในการตัดสินใจหรือ
ดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป โดยไม่จาเป็นจะต้องได้ข้อยุติในประเด็นปัญหาความขัดแย้งแต่อย่างใด
(๓) การประชาเสวนาหาทางออก (public deliberation) แตกต่างจากการสานเสวนาที่มิใช่เพียงการ
อภิปรายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน แต่เป็นกระบวนการที่นาไปสู่การตัดสินใจร่วมกันของสาธารณะ หรือ
แสวงหาฉันทามติร่วมกันในการแก้ไขปัญหาว่าต้องดาเนินการอย่างไรโดยมิได้มุ่งเอาแพ้เอาชนะกัน

๒๔๒
ไว้วางใจกัน สร้างความประนีประนอมต่อกัน และนาไปสู่ความเข้าใจร่วมกันเพื่ออยู่ในสังคมเดียวกันได้
อย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างในสังคม
๕.๑.๗ คอป.เห็นว่าการปรองดองเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย แม้ คอป. จะสิ้นสุดวาระในการดาเนินงานแล้ว กระบวนการปรองดองก็ยังต้อง
ดาเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความแตกแยกในสังคมและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของประชาชนใน
ปัจจุบัน การเคลื่อนไหวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมถึงการผลักดันของรัฐบาลเพื่อให้เกิดการปรองดองอาจ
ถูกต่อต้านหรือตอบสนองด้วยด้วยความหวาดระแวง โดยเฉพาะจากฝ่ายที่เป็นปรปักษ์ในความขัดแย้ง
ด้วยเหตุนี้ คอป. จึงเห็นว่า รัฐควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลไกต่างๆซึ่งมีความเป็นกลางเพื่อสนับสนุน
ให้ ก ระบวนการปรองดองเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยรั ฐ ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น
ด้านงบประมาณโดยไม่แทรกแซงการทางานของกลไกดังกล่ าว ตัว อย่างเช่น การจัดตั้งเครือข่าย
ด้านการปรองดองในชาติซึ่งอาจเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งมีความเป็นกลางและเป็นตัวแทน
จากทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่ อสารมวลชน และสถาบัน
วิชาการ ซึ่งประสงค์จะมีบทบาทนาในกระบวนการปรองดองตามวิถีประชาธิปไตยและแนวทางของ
สันติวิธี
๕.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมาปรับใช้
หลักการทั่วไป
๕.๒.๑ ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมชาติในทุกสังคม หากสังคมขาดกลไกในการ
จัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งความเสียหายต่อสังคมเป็นอันมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีที่คู่ขัดแย้งใช้ความรุนแรงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งที่สังคมไม่อาจ
ยอมรับได้ คอป. เห็นว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น ทุกฝ่ายควรทาความเข้าใจและปรับใช้
หลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) ซึ่งเป็นหลักการสาคัญที่จะช่วยนาพา
สังคมให้ก้าวข้ามความขัดแย้งและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม การนา
กลไกต่างๆ ของหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมาใช้ต้องนามาปรับใช้แบบองค์รวม (holistic
approach) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศไทย มิใช่เลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่งที่เป็น
ประโยชน์กับฝ่ายตนมาใช้ อีกทั้งต้องคานึงว่ามาตรการต่างๆ ตามหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยน
ผ่านเป็นมาตรการที่มิได้ยกเลิกกระบวนการยุติธรรมหลัก เพียงแต่พยายามนาเสนอกลไกที่มีความ
ยืดหยุ่นเหมาะสมในสถานการณ์ความขัดแย้งเพื่อให้สังคมสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งนั้นได้ การนาเอา
หลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมาใช้ ต้องเริ่มจากการเปิดเผยความจริง และสร้างกระบวนการ
รับรู้ความจริงในหมู่ผู้ได้รับ ผลกระทบ ผู้เกี่ยวข้องและสังคมโดยรวมอย่างกว้างขวาง ความจริงที่ได้
เปิ ดเผยจะน าไปสู่ ก ารตัดสิ น ใจว่าสมควรจะมีการดาเนินคดี หรือการดาเนิน การเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบอย่างอื่นที่มิใช่การดาเนินคดี หรือการนิรโทษกรรมในกรณีต่างๆ เหล่านั้นหรือไม่ หรือควรมี
การดาเนินการอย่างไรเพื่อหาทางออกที่เป็นที่รับได้ของทุกฝ่าย โดยในระหว่างที่มีการดาเนินการไปสู่
แนวทางดังกล่าวจักต้องมีการเยียวยาอย่างเหมาะสมกับผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย

๒๔๓
การดาเนินคดี
๕.๒.๒ คอป.เห็นว่าในการกระทาความผิดตามกฎหมายผู้กระทาต้องมีความรับผิดชอบในทาง
กฎหมาย (Legal Accountability) ที่เหมาะสม หากมีการกระทาความผิดทางอาญาเกิดขึ้นผู้กระทา
ความผิดโดยหลักการต้องมีความรับผิดชอบทางอาญา (Criminal Liability) และจะต้องเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย คอป. เชื่อมั่นในหลักการว่าสันติภาพและความสงบสุขในสังคม
มิอาจเกิดขึ้นได้หากความยุติธรรมไม่เกิดขึ้น เพราะผู้กระทาความผิดไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
คอป. จึงขอเรีย กร้องให้รั ฐดาเนิ นการสื บสวน สอบสวน และนาตัวผู้กระทาความผิ ดทุกฝ่ายเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ รัฐต้องรับประกันว่าการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดจะเป็นไปอย่าง
เป็ น ธรรม เสมอภาค ไม่ เลื อกปฏิบั ติ เคารพสิ ทธิเ สรี ภ าพของผู้ ต้อ งหา จาเลย และผู้ เ สี ย หายใน
คดีอาญาอย่างเคร่งครัด และได้รับการพิจารณาพิพากษาจากองค์กรตุลาการซึ่งมีความสามารถ มี
ความเป็นอิสระ และเป็นกลาง
๕.๒.๓ อย่างไรก็ตาม คอป. เห็นว่าการกระทาผิดกฎหมายอาญาในระหว่างที่มีเหตุการณ์ ความ
รุนแรงหรือสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งมีความขัดแย้งอย่างสูงในห้วงเวลาที่ผ่านมา มิใช่พฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นในภาวะปกติทั่วไปในสังคม เพราะเป็นการกระทาที่มีมูลเหตุจูงใจมาจากความแตกต่างทาง
อุดมการณ์ทางการเมืองและการปลุกเร้าให้เกิดความเคียดแค้นที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรม ในบางกรณี
ผู้กระทาความผิดที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองเช่นนี้ จึงมิใช่ผู้ร้ายหรืออาชญากร
โดยกมลสันดาน การใช้มาตรการลงโทษพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้น อาจเพิ่มความรู้สึกคับแค้นใจ
และเป็น อุป สรรคต่อการสร้างความปรองดอง คอป. เห็นว่า การนาหลั กความยุติธรรมทางอาญา
(Criminal Justice) ที่มุ่งแต่การลงโทษทางอาญาเพียงอย่างเดียวมาใช้ในคดีอาญาซึ่งสืบเนื่องมาจาก
ความขัดแย้งทางการเมือง ไม่อาจแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้และไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย
ซึ่งอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน (Transition) คอป. จึงขอเน้นย้าถึงความจาเป็นในการนาหลั ก
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน และหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice)
มาใช้ร่วมกับการดาเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญา เพื่อฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างคู่ขัดแย้ง อานวย
ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายและลดปัญหาความขัดแย้ง โดยอาจนามาตรการหรือศึกษาประสบการณ์
ของต่างประเทศที่เคยเผชิญความขัดแย้งอย่างรุนแรงมาปรับใช้ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ของ
ประเทศไทย
การเยียวยา
๕.๒.๔ คอป.เห็นว่าการชดเชยเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุน แรงทุกฝ่ายและคืนความเป็ นธรรมให้ กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทาที่ขัดต่อหลั ก
นิติธรรม เป็นเงื่อนไขสาคัญต่อการลดความขัดแย้ง และสร้างความพร้อมต่อการปรองดองในชาติ
ให้เกิดขึ้น คอป. เห็นว่า รัฐบาลต้องดาเนินการเยียวยาอย่างจริงจัง เป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง
โดยครอบคลุมความเสียหายในลักษณะต่างๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และชดเชยให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ โดยไม่จากัดที่การเยียวยาด้วยตัวเงินเท่านั้น ๔๖๐ รัฐต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมให้เหมาะสมกับความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆ
เช่น การเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างถูกวิธีโดยมีแนวทางในการติดตามเพื่อบาบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
๔๖๐

ข้อเสนอแนะ ๕.๔.๓ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๒

๒๔๔
การฟื้นฟูเกียรติยศของเหยื่อ การให้คาปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย การให้
คาแนะนาในการประกอบวิชาชีพหรือการฝึกอบรมอาชีพ การให้บริการทางการศึกษา การฟ้องร้อง
ดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ การใช้มาตรการทางภาษีโดยการยกเว้นหรือลดภาษี
และการขอโทษ เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐควรให้ความสาคัญต่อการเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ ชุมชน หรือ
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งที่อยู่อาศัยหรือย่านธุรกิจการค้าที่ได้รับผลกระทบจากการชุม นุมและ
เหตุการณ์ความรุนแรงด้วย เช่น การมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องค่าเช่า การจัดหาสถานที่หรือพื้นที่
ที่เหมาะสมสาหรับทาการค้า หรือการผ่อนปรนค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
๕.๒.๕ รัฐควรจัดทาบันทึกความทรงจา จดหมายเหตุ หรือมีการสร้างสัญลักษณ์ความทรงจา
ให้ แ ก่ ส าธารณชนเพื่ อ เตือ นใจให้ ร าลึ ก ถึง สถานการณ์ ค วามรุ น แรง เหยื่อ ของความรุ น แรง และ
ความเสียหายของประเทศไทยจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้ระลึกถึง
การชดใช้เยียวยาและการป้องปรามการใช้อานาจโดยมิชอบของทุกฝ่าย รวมถึงให้ประชาชนในชาติ
เกิดความรู้สึกร่วมกันในการมีส่วนป้องกันมิให้เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นซ้าอีกในอนาคต
๕.๒.๖ คอป. ขอย้าถึงข้อเสนอแนะของ คอป. เกี่ยวกับการเยียวยากลุ่มผู้เข้าร่วมชุมนุมในช่วง
ความขัดแย้งทางการเมืองในระยะหลายปีที่ผ่านมาที่ถูกดาเนินคดีโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งพบว่ายังไม่ได้รับ
การปฏิบัติตามอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม คอป. ขอเรียกร้องให้รัฐเร่งดาเนินการเยียวยาและฟื้นฟู
กลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถูกตั้งข้อหารุนแรงเกินสมควรและไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ซึ่ง
นอกจากจะขาดโอกาสในการต่อสู้ คดีแล้ว ยังได้รับผลกระทบทั้งต่อส่วนตัวและครอบครัว ด้ว ย๔๖๑
รัฐบาลต้องหามาตรการในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของจาเลยที่
ไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวในด้านมนุษยธรรม นอกจากนี้ รัฐบาลควรจ่ายค่าทดแทนแก่จาเลยที่ศาลมี
คาพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องแล้วโดยไม่ต้องพิจารณาว่าศาลได้พิพากษาว่าจาเลยเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่
การแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษ
๕.๒.๗ จากข้อเท็จจริงและรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ฝ่ายค้าน พรรคการเมือง ผู้นาใน
การชุมนุม หน่วยงานด้านความมั่นคง และสื่อมวลชน ควรพิจารณาทบทวนบทบาทและการกระทา
ของตนในสถานการณ์ดังกล่าว คอป. ขอเรียกร้องให้ผู้นาทุกฝ่ายกล่าวขอโทษต่อสาธารณชน (Public
Apology) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศขณะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง และ/
หรือนายกรัฐมนตรีซึ่งบริหารประเทศอยู่ในปัจจุบัน ควรแสดงความรับผิดชอบในฐานะผู้นารัฐบาลต่อ
เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อเหยื่อของความรุนแรง เนื่องจากรัฐมีความบกพร่องและ
ขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองให้ดาเนินไปตามครรลองของสันติ
วิธี จนเกิดความเสียหายต่อชีวิ ต ร่างกาย ทรัพย์สิน และความรู้สึกของประชาชนอย่างมาก รวมทั้ง
แสดงเจตจานงที่จะประกันความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน โดย
พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรงขึ้นอีกในอนาคต คอป. เห็นว่า การกระทาดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเยียวยา
โดยคานึงถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเหยื่อจากเหตุการณ์ความรุนแรงแล้ว ยังเป็น
๔๖๑

ข้อเสนอแนะ ๕.๖ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๒

๒๔๕
แบบอย่างที่ดีในการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองให้เกิดขึ้นในสังคม และช่วยรักษาบรรยากาศ
ของการปรองดองในประเทศให้ดียิ่งขึ้น คอป. ขอให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าการยอมรับผิดชอบและการขอ
โทษเป็นเงื่อนไขที่จาเป็นที่จะนาไปสู่ความปรองดองในชาติ ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์จะผ่านพ้นไปนาน
เพียงใดก็ตาม
การนิรโทษกรรม
๕.๒.๘ แม้ ก ารนิ ร โทษกรรมจะเป็ น กลไกหนึ่ ง ที่ อ าจน าไปสู่ ก ารปรองดอง แต่ ก ารน าการ
นิรโทษกรรมมาใช้ จะต้องคานึงถึงความเหมาะสม ทั้งในแง่ของเวลา สถานการณ์ และกระบวนการ
โดยเฉพาะการเร่งรัดให้เกิดการนิรโทษกรรมนอกจากจะไม่ส่งผลให้เกิดการปรองดองแล้ว ยังอาจเป็น
การสร้างประเด็นความขัดแย้งขึ้นมาใหม่ จากที่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมการกระทา
ความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ความไม่สงบและความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา โดยการ
ผลักดันให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ... ซึ่งมีผลเป็น
การนิรโทษกรรมผู้กระทาผิดนั้น คอป. เห็นว่าการกระทาดังกล่าวเป็นการเร่งรัดกระบวนการปรองดอง
ซึ่งต้องอาศัย การมีส่ วนร่ วมของสั งคมทุกฝ่าย โดยเฉพาะเหยื่อและผู้ เสียหายที่จะได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการนิรโทษกรรมอันมีผลเป็นการยกเว้นการดาเนินคดีและการลงโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรมต่อผู้กระทาผิด การเร่งรัดเพื่อให้เกิดการนิรโทษกรรมเช่นนี้กระทบต่อบรรยากาศของความ
ปรองดองในชาติและทาให้สังคมเกิดความหวาดระแวง ซึ่งอาจนาไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างกันและ
ยกระดับไปสู่ความรุนแรงได้
๕.๒.๙ การนิรโทษกรรมไม่ใช่เป้าหมายหรือผลลัพธ์สุดท้ายของการปรองดอง คอป. เห็นว่า
แม้การนิร โทษกรรมจะเป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่อาจช่ว ยให้ สั งคมเกิ ด ความปรองดอง แต่ ในระหว่างที่
สังคมไทยกาลั งเปลี่ ย นผ่ านจากสั งคมที่มีความขัดแย้งสู งไปสู่ สั งคมแห่ งการปรองดองนั้น การนา
การนิรโทษกรรมมาใช้จะต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง อย่างยิ่ง โดยพิจารณาองค์รวมของหลั ก
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและคานึงถึงมาตรการที่สอดรั บกันระหว่างการสนองความต้องการ
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงและความรับผิดชอบของผู้กระทาผิด การทาความ
เข้าใจกับความจริงที่เกิดขึ้นและสาเหตุของความขัดแย้ง การให้ผู้กระทาความผิดต้องชดเชยเยียวยา
หรือแสดงความรับผิดต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและต่อสังคมจนผู้ ที่มีความขัดแย้งต่อกันในอดีตเกิดความ
เข้าใจ และให้อภัยหรือประนีประนอมกันเพื่อการนิรโทษกรรมได้ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อยุติ
เกี่ยวกับการนิรโทษกรรม รัฐจะต้องประกันและคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและดาเนินคดีแก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน
๕.๒.๑๐ คอป. เห็นว่า การนิรโทษกรรมจะต้องกระทาโดยไม่กระทบต่อสิทธิของเหยื่อและผู้ที่
ได้รับผลกระทบในการรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้น สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการได้รับ
การเยี ย วยาที่ เหมาะสม การยอมรั บ ผิ ด ของผู้ ที่ เกี่ ยวข้อง และการรับ ประกัน จากรั ฐ ว่า จะไม่ เกิ ด
เหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นอีก ซึ่งล้วนเป็นกลไกหลักของความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน การนิรโทษ
กรรมที่จากัดสิทธิของผู้เสียหายดังกล่าวมีแนวโน้มอย่างสูงที่จะถูกต่อต้านจากสังคม และเป็นอุปสรรค
ต่อการเจรจาตกลงเพื่อการสร้างความปรองดองในชาติต่อไป

๒๔๖
๕.๒.๑๑ การนิรโทษกรรมไม่สามารถดาเนินการโดยปราศจากขอบเขต แต่ต้องเป็นไปตามหลัก
นิติธรรมและมาตรฐานที่เป็นสากลโดย คอป. เห็นว่าการออกกฎหมายนิรโทษกรรมจะต้องมิใช่การนิร
โทษกรรมตนเอง (Self-Amnesty) ที่ผู้มีส่วนในการกระทาความผิดบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการ
ยกเว้ น ความรั บ ผิ ด ของตนเอง หรื อ การนิ ร โทษกรรมแบบครอบคลุ ม เป็ น การทั่ ว ไป ( Blanket
Amnesty) หรือครอบคลุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยปราศจากเงื่อนไข แต่จะต้องมีการกาหนด
ความผิ ดที่ จ ะนิ ร โทษกรรมและเงื่ อ นไขในการนิร โทษกรรมอย่า งชัด เจนและเฉพาะเจาะจง โดย
พิจ ารณาแยกแยะลั ก ษณะการกระท าของบุ คคลต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยกระบวนการที่ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และตั้งอยู่บนหลักประชาธิปไตยโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย
๕.๒.๑๒ การนิรโทษกรรมต้องคานึงถึงการอานวยความยุติธรรมแก่เหยื่อโดยการป้องกันมิให้
เกิดการลบล้างการกระทาความผิดหรือยกเว้นความผิดโดยมิชอบ (impunity) นอกจากนี้ คอป. เห็น
ว่ารัฐบาลต้องพิจารณาทบทวน แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายซึ่งมีผลเป็นการลบล้างความผิดโดยมิชอบ
และเร่ งการพิ จ ารณาให้ สั ตยาบั น ต่อธรรมนู ญกรุ งโรมว่าด้ ว ยศาลอาญาระหว่ างประเทศ (Rome
Statute of International Criminal Court) เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทาความผิดลอยนวลหรือหลุดพ้น
จากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และช่วยยุติการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในอนาคต รวมถึงการ
พิจารณาแก้ไขกฎหมายให้ศาลไทยสามารถดาเนินคดีตามหลัก “การพิจารณาโดยไม่มีตัวจาเลย”
(Trial in Absentia) หรือการพิจารณาคดีลับหลังจาเลย สาหรับคดีความผิดอาญาเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในกรณีร้ายแรงบางประเภท บนเงื่อนไขที่รัฐสามารถให้มีหลักประกันในการพิจารณาคดี
อย่างเป็นธรรมโดยกาหนดเงื่อนไขที่มีความชัดเจนและเคร่งครัด
๕.๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
สถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท าให้ สั ง คมไทยเกิ ด การแบ่ ง ฝั ก แบ่ ง ฝ่ า ยและเกิ ด
ความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน คอป. เห็นว่า ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรมและกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศเป็นปัจจัยสาคัญที่กระตุ้นให้เกิดความไม่ไว้วางใจและความรู้สึกที่เป็นปรปัก ษ์
ต่อกัน การขาดความเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมที่เกิดขึ้นมิใช่เป็นเฉพาะความไม่ไว้วางใจต่อองค์กรใด
องค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม หรือประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่เป็นความไม่
ไว้วางใจต่อระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยรวมทั้งระบบอันสืบเนื่องมาจากความขัดแย้ง
ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ทุกฝ่ายซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งต่างนาเอากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มาใช้ อ้ า งเพื่ อ สร้ า งความชอบธรรมและรั กษาผลประโยชน์ ข องฝ่ า ยตน การด าเนิ น การดั ง กล่ า ว
ได้ก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อระบบยุติธรรมโดยรวม ตัวอย่างของการดาเนิน การที่ถูกมองโดย
คู่ขัดแย้ งว่ าเป็ น สาเหตุส าคัญ ของการเสื่ อมความศรัทธาในระบบนิติ ธ รรม ได้แก่ กรณี คาวินิจฉั ย
คดีซุกหุ้นของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ในช่วงต้นของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่มี
การกล่าวอ้างว่ามีการบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย หรือกรณีหลังการรัฐประหารในเดือนกันยายน
๒๕๔๙ ที่มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๒๗ ที่เพิ่มโทษการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบ
และฉบับที่ ๓๐ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทาที่ก่ อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)
มาทาหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งทาให้มีการวิพากษ์วิจารณ์
เกี่ยวกับการออกกฎหมายย้อนหลังและการตั้งปฏิปักษ์มาสอบสวน กรณีการนิรโทษกรรมตามมาตรา

๒๔๗
๓๐๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ กรณีมาตรา ๒๓๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีบทบัญญัติที่กาหนดให้ยุบพรรคการเมืองและเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขัดต่อหลัก ความได้สัดส่วน
และความพอสมควรแก่เหตุภายใต้หลักนิติธรรม และกรณีการวิ นิจฉัยคดีชิมไปบ่นไปเมื่อปี ๒๕๕๑ ที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายสมัคร สุนทรเวช พ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจาก
การเป็ น พิ ธีก รรายการโทรทั ศน์ เข้ า ข่า ยเป็ นลู กจ้ า งบริ ษัท เอกชนซึ่ง เป็น คุ ณสมบั ติ ต้อ งห้ า มตาม
รัฐธรรมนูญ ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าศาลตีความกฎหมายกว้างเกินไปจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เป็นต้น
ในประเด็นเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม คอป. มีข้อเสนอแนะดังนี้
๕.๓.๑ ปัญหาสาคัญที่นาไปสู่ความเคลือบแคลงในระบบนิติธรรมของประเทศคือปัญหาจากการ
ที่รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมากาหนดให้ องค์กรตุล าการมี
บทบาทในการตรวจสอบถ่ว งดุล ทางการเมืองมากขึ้น อาทิเช่น การกาหนดให้ มีศาลรัฐ ธรรมนู ญ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เป็นต้น การกาหนดบทบาทขององค์กรตุลา
การในลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องใหม่สาหรั บประเทศไทย การดาเนินการดังกล่าวแม้จะสอดคล้องกับ
หลักการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) ระหว่างสถาบันต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตย
แต่การใช้อานาจดังกล่าวต้องพึงใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่าย
ตุ ล าการ ต่ า งมี บ ทบาทที่ เ ป็ น อ านาจโดยเฉพาะของตนเองตามทฤษฎี ก ารแบ่ ง แยกอ านาจ
(Separation of Power) และอานาจทั้งสามฝ่ายต่างมีบทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน
ตามหลักนิติธรรม คอป. ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความสาคัญกับการกาหนดบทบาทที่เหมาะสมตาม
แนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติธรรม โดยเฉพาะอานาจตุลาการซึ่งเป็น
อานาจสูงสุดในการวินิจฉัยข้อพิพาทและข้อขัดแย้งต้องพึงระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้อานาจที่
เหมาะสมภายในกรอบกฎหมายและหลักนิติธรรม เพื่อให้การใช้อานาจอธิปไตยของฝ่ายบริหาร ฝ่าย
นิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการเป็นไปอย่างมีดุลยภาพ
๕.๓.๒ รัฐและกระบวนการยุติธรรมควรเป็นผู้นาสังคมสู่การใช้ทางเลือกในการจัดการความ
ขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง และระมัดระวังมิให้กลายเป็นผู้ทาลายหลักนิติธรรมและละเมิดสิทธิของ
ประชาชนเสียเอง นอกจากนี้ รัฐบาลควรส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในหลักนิติธรรมในทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และควรสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการผดุงหลักนิติธรรมของประเทศไทย
เพื่อให้ มีนั กวิชาการ ผู้เชี่ย วชาญ หรือสถาบันวิชาการเกี่ยวกับหลักนิติธรรมในประเทศให้ มากขึ้น
นอกจากนี้รัฐส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันของประชาชนเกี่ยวกับหลักนิติธรรม โดยอาจจัดเวทีสาธารณะ
หรือการสานเสวนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้มีการถกเถียงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรมร่วมกัน ซึ่ง
จะเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและศักยภาพของภาคประชาสังคมในการติดตาม
และตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ
๕.๓.๓ คอป. ขอเรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาล ฝ่ า ยค้ า น ฝ่ า ยการเมื อ งและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความขัดแย้งทุกฝ่ายยุ ติการดาเนิน การที่อ้างความถูกต้องของกฎหมายและกระบวนการยุติธ รรม
เพื่อผลประโยชน์ในระยะสั้นของตนเอง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาต่อหลักนิติธรรมและ
กระบวนการยุติธรรมในระยะยาว โดยขอให้ทุกฝ่ายมุ่งเน้นการผดุงหลักนิติธรรมในประเทศไทยอย่าง
จริงจัง และให้แสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political Will) ร่วมกันโดยทุกฝ่ายอย่างชัดเจนที่จะ

๒๔๘
ยึดถือหลักนิติธรรมในการบริหารประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดองใน
ชาติอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ยึดถือหลักในการปกครองและบริหารประเทศที่บุคคลทุกคน สถาบันและ
องค์ก รต่า งๆ ไม่ว่ าภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชนรวมถึง รัฐ เองมี ความรับผิ ดชอบภายใต้ กฎหมายซึ่งถู ก
ประกาศใช้ต่อสาธารณชนและบังคับใช้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และได้รับการพิจารณาพิพากษา
จากศาลซึ่งเป็นอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยเคารพต่อ
หลักความสูงสุดของกฎหมาย หลักความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย หลักความเที่ยงธรรมในการบังคับ
ใช้กฎหมาย หลั กการแบ่ งแยกอานาจ หลักการมีส่ วนร่ว มในการตัดสิ นใจ หลั กความแน่นอนของ
กฎหมาย หลักการไม่กระทาการตามอาเภอใจ หลักความโปร่งใสของกฎหมายและกระบวนการตาม
กฎหมาย๔๖๒
๕.๓.๔ รัฐพึงระลึกเสมอว่าการใช้อานาจของรัฐในทุกองค์กรต้องสอดคล้องกับกระบวนการตาม
กฎหมาย (Due Process of Law) และเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น รัฐต้องดาเนินการให้มี
กระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะโดยกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตุลา
การ หรือองค์กรอิสระอื่นๆ รวมทั้งต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากองค์กรอื่นที่ไม่ใช่รัฐ เช่น ภาค
ประชาสังคมและประชาชนด้วย นอกจากนี้ รัฐต้องกาหนดให้มีมาตรการบังคับที่มีประสิทธิภาพใน
กรณีที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจโดยมิชอบด้วย
๕.๓.๕ กฎหมายที่ใช้บังคับในรัฐต้องมีที่มาโดยชอบ มีความชัดเจนแน่นอนและสามารถเข้าใจได้
รัฐบาลจึงต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและ
ร่างกฎหมายต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เนื่องจากประชาชนจาเป็นต้องรู้
ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่มีเนื้อหาและขอบเขตในการบังคับใช้อย่างไร เพื่อที่จะไม่กระทาการใดๆ ที่ขัด
ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการว่าบุคคลจะต้องทราบถึงผลร้ายของการกระทา
ของตนตามกฎหมายในขณะที่กระทาการนั้น
๕.๓.๖ กระบวนการยุติธรรมเป็นปั จจัยสาคัญที่แปรเปลี่ยนความขัดแย้งให้ กลายเป็นความ
รุนแรง ในห้วงเวลาที่ผ่านมา กระบวนการยุติธรรมถูกตั้งข้อสงสัยว่าไม่เป็นอิสระ ถูกแทรกแซง และ
ขาดกระบวนการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดาเนินคดีหรือการพิจารณาพิพากษาคดีที่มี
ความเกี่ยวเนื่องทางการเมือง ซึ่งบุคคลบางกลุ่มรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมและมีการเลือกปฏิบัติ ทาให้เกิด
การขยายผลไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ว่ากระบวนการยุติธรรมไทยมีสองมาตรฐาน และเมื่อคู่ขัดแย้งที่
เคยเป็น ฝ่ายค้านได้รับ เลือกตั้งให้เป็น รัฐบาล กระบวนการยุติธรรมชั้นต้นที่เป็นเครื่องมือของฝ่าย
บริ ห าร เช่น พนั กสอบสวน พนั กงานสอบสวนคดีพิเศษ ก็ถูกกล่ าวหาว่ากลายเป็นเครื่องมือทาง
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 ในการกาจัดฝ่ายตรงข้าม ส่งผลให้สาธารณชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยต่อ
กระบวนการยุติธรรมในทุกระดับ ความเสื่อมศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมได้กลายเป็นประเด็นที่
สร้างแนวร่วมทางอุดมการณ์ของความไม่พอใจต่อการใช้อานาจรัฐ และบางฝ่ายเกิดความรู้สึกคับแค้น
ใจและไม่ยอมรับกลไกของกระบวนการยุติธรรม ทาให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น บานปลายเป็นเหตุการณ์
ความรุนแรง รัฐบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกากับควบคุมการใช้อานาจรัฐจึงต้องสร้างความ
เชื่อมั่นและศรัทธาของสาธารณชนว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ใน
สังกัดของฝ่ายบริหารสามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกแทรกแซงทุกหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมพึงวางตนเป็นกลางโดยไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ยึดหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ
และ คอป. ขอเน้นย้าข้อเสนอแนะที่เคยนาเสนอไปแล้วว่า “หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมาย ได้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องแสดงความเป็นกลางโดย
ยึดถือหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด และระมัดระวังที่จะไม่ทาให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเครื่องมือของรัฐ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง อัยการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ เป็นกลาง และมีความกล้าหาญ
ที่จะยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องในการกากับการสอบสวนและสั่งคดี ศาลยุติธรรมซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้าย
มีความจาเป็นต้องเข้าใจถึงความซับซ้อนของปัญหา โดยพึงตระหนักถึงพัฒนาการที่ยาวนานและความ
ซับซ้อนของปัญหาที่นามาสู่ความขัดแย้ง”๔๖๓
๕.๓.๗ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานสาคัญต่อ
การสร้ า งความปรองดอง คอป. เห็ น ว่ า รั ฐ จะต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ หลั ก การของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะในภาวะที่สถานการณ์ความขั ดแย้งมีความละเอียดอ่อน
เช่นนี้ รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกากับควบคุมการใช้อานาจรัฐทุกฝ่ายต้องบังคับใช้กฎหมาย
และดาเนินกระบวนการยุติธรรมด้วยความระมัดระวัง และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ดังนี้
(๑) คอป. เคยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตีโซ่ตรวนผู้ต้องขังไปแล้ว ๔๖๔ และขอเน้นย้า
ให้รัฐงดเว้นการตีตรวนและการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ถูกกล่าวหาและผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์
คอป. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ค.ศ. ๑๙๕๕ (United Nations Standard Minimum Rules for the
Treatment of Prisoners, 1955) รวมทั้งข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ในเรือนจาและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับผู้กระทาผิดหญิง 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. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลดาเนินการอย่างจริงจังในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการตั้งข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินสมควร โดยหน่วยงานในกระบวนการ
ยุ ติธ รรมควรพิจ ารณาแยกแยะหรื อคัด กรองคดีที่จะฟ้องต่ อศาลที่เกี่ยวข้องกั บการใช้สิ ทธิในการ
แสดงออกทางการเมือง และทบทวนการตั้งข้อกล่า วหาแก่กลุ่มที่เรียกร้องในทางการเมืองที่ร้ายแรง
เกินสมควร เช่น ข้อหาการก่อการร้าย โดยให้กลั่นกรองหรือพิจารณาเป็นรายกรณีตามลักษณะหรือ
๔๖๓
๔๖๔

ข้อเสนอแนะ ๕.๕ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๑
อ้างแล้วในเชิงอรรถ ๒๓ ผนวก ๔ และข้อเสนอแนะ ๓.๒.๑ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๓

๒๕๐
พฤติการณ์แห่งคดี และเร่งชี้แจงเหตุผลที่อาจจะเป็นข้อสงสัยของสาธารณชนในกรณีการอนุญาต
หรื อไม่อนุญาตให้ มีการปล่อยชั่วคราวของผู้ ต้องหาหรือจาเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และ
ด า เ นิ น ค ดี ต่ อ จ า เ ล ย โ ด ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พ ฤ 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. ขอเน้นย้าถึงข้อเสนอแนะของ คอป. เกี่ยวกับการนาตัวบุคคลไว้ในอานาจรัฐ
ตามหลักกฎหมาย ซึ่งคอป. เรียกร้องให้รัฐคานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจาเลยในคดีอาญา
ในการได้รับการปล่อยชั่วคราว ๔๖๕ คอป. จึงขอให้รัฐบาลและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่
เกี่ยวข้องดาเนินการอย่างจริงจังให้มีการปล่อยชั่วคราว เพื่อให้ผู้ต้องหาและจาเลยสามารถต่อสู้คดีเพื่อ
พิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยพยานหลักฐานอย่างเสมอภาคและลดผลกระทบซึ่งเกิดจากการจากัดเสรีภาพ
โดยคานึงถึงหลักการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) และตระหนักว่า
การถูกตั้งข้อหาที่ร้ ายแรงมิใช่เหตุที่จ ะไม่อนุญาตให้ มีการปล่อยชั่ว คราวตามกฎหมาย นอกจากนี้
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้กาหนดว่าจะต้องเรียกเอาเงินหรือทรัพย์สินเป็นประกัน การที่
ทางปฏิบัติของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกาหนดให้มีหลักประกันเป็นการเปิดช่องให้นาย
ประกันอาชีพและบริษัทประกันภัยเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่
ถูกต้องเหมาะสม รัฐ บาลและหน่ วยงานในกระบวนการยุติธ รรมจึงต้องศึกษาและทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
(๔) คอป. พบว่ า การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ เ สี ย หายในคดี อ าญายั ง เป็ น ไปอย่ า งไม่ มี
ประสิทธิภาพ ผู้เสียหายมีสิทธิหลายประการ เช่น สิทธิในการดาเนินคดีอาญา สิทธิในการได้รับค่า
สิ น ไหมทดแทน แต่ก ฎหมายมิไ ด้ก าหนดหน้า ที่ใ ห้ เจ้ าพนัก งานในกระบวนการยุติ ธ รรมแจ้ง สิ ท ธิ
ดังกล่าวให้ผู้เสียหายทราบ ซึ่งหากเป็นกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้ยากไร้ ไม่มีความรู้ทางกฎหมาย หรือขาด
ที่ปรึกษาที่ดีแล้วแทบจะไม่ทราบถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเลย แตกต่างจากกรณีของ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญาที่กฎหมายกาหนดให้เจ้าพนักงานแจ้งสิทธิต่างๆ ให้ผู้ถูกดาเนินคดี
ทราบ คอป. เห็นว่ารัฐควรปรับปรุงเรื่องการแจ้งสิทธิของผู้เสียหาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายให้
เกิ ดความเท่ าเที ย มกัน ในสั งคม และลดกระแสวิ พากษ์ วิ จารณ์ เ รื่อ งความเป็ นสองมาตรฐานของ
กระบวนการยุติธรรมไทย
๕.๓.๘ คอป. พบว่า การสืบสวนสอบสวนในคดีความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรง
ทางการเมื อ งในช่ ว งเดื อ นเมษายนถึ ง พฤษภาคม ๒๕๕๓ มี ก ารแทรกแซง และการแสวงหา
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในบางกรณียังไม่สมบูรณ์และไม่สามารถอานวยความยุติธรรมแก่
ทุกฝ่ายได้ ดังนั้น เพื่อการอานวยความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม คอป. เห็นว่ารัฐต้องส่งเสริม
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมส าหรับผู้เสียหายและผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิอย่างไม่เลือกปฏิบัติ และ
ดาเนินกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีความต่างๆ อย่างเป็นกลางและเป็นอิสระจากอิทธิพลทาง
การเมือง รวมทั้งส่งเสริมการใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานอย่างเป็น
ภาวะวิสัย เป็นกลาง และครบถ้วนสมบูรณ์
๕.๓.๙ ในการแก้ไขปั ญหาเกี่ย วกับกระบวนการยุติธรรมในระยะยาว คอป. เห็นว่ารัฐ ต้อง
ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักนิติธรรม โดยการปฏิรูปต้องดาเนินการทั้งระบบตั้งแต่ต้น
๔๖๕

อ้างแล้วในเชิงอรรถ ๒๔ ผนวก ๕ และข้อเสนอแนะ ๓.๒.๒ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๓

๒๕๑
ทางจนถึงปลายทางของการบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่ขั้นตอนของการสืบสวน สอบสวนและฟ้องร้อง
ดาเนินคดี การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดและผู้ถูกกล่าวหา การพัฒนากลไกการป้องกันการนากระบวนการ
ยุติธรรมไปใช้ในทางที่ผิด การพิจารณาลดความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization) และลดทอน
โทษทางอาญา (Depenalization) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การยกเลิก
ทุ ก กรณี ที่ มี ผ ลเป็ น การยกเว้ น ความรั บ ผิ ด ทางอาญาโดยมิ ช อบ (Impunity) การจั ด ให้ มี ก ลไก
กระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์พิเศษ การส่งเสริมหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดโดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรม
๕.๓.๑๐ ปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของไทย โดยเฉพาะในกระบวน
วิธีพิจารณาความอาญาเกิดขึ้นจากการเรียนการสอนกฎหมายที่ทาให้ผู้ศึกษากฎหมายขาดความเข้าใจ
ในหลั กทฤษฎี เนื่ องจากการศึกษากฎหมายในระดับมหาวิทยาลั ยและเนติบัณฑิตในปัจจุบันเน้น
การศึกษาทางด้านวิธีปฏิบัติและการท่องจาตัวบทกฎหมายมากกว่าการศึกษาทางด้านปรัชญาหรือ
ทฤษฎีทางกฎหมาย คอป. เห็นว่ารัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากฎหมายของไทยต้อง
พัฒนาการศึกษากฎหมายและคุณภาพของบุคลากรในวงการกฎหมายของไทยให้มีความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญาและทฤษฎีทางกฎหมายและหลักความยุติธรรมอย่างลึกซึ้ง โดยให้ความสาคัญต่อการ
เคารพหลักนิติธรรมและการอบรมจริยธรรมของนักกฎหมาย นอกจากนี้ ยังควรพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนกฎหมายให้นักศึกษากฎหมายมีความรู้ความเข้าใจบริบทของสังคมและสภาพปัญหาทาง
สั งคม เพื่อ ให้ มีการพั ฒ นาแนวคิ ดทางกฎหมายและปรับใช้กฎหมายได้อย่ างสอดคล้ องกับสภาพ
สังคมไทยที่แท้จริง
๕.๔ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย หลั ก ธรรมาภิ บ าล และการเคารพสิ ท ธิ
มนุษยชนในสังคมไทย
คอป. พบว่ า รากเหง้ าของความขั ดแย้ง ทางการเมื องประการหนึ่ง คือ มุม มองที่ แตกต่ างกั น
ต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ ระหว่างฝ่ายหนึ่งซึ่งให้น้าหนักต่อความชอบธรรมของผู้บริหาร
ประเทศจากการเลือกตั้ง ในขณะที่อีกฝ่ ายให้น้าหนักต่อคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ
มากกว่าความเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ ฐานความเชื่อที่แ ตกต่างกันเช่นนี้ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
ในการเลือกมองหรือตีความประชาธิปไตยเฉพาะส่วนที่สอดคล้องกับความเชื่อหรือผลประโยชน์ของ
ฝ่ายตน และปฏิเสธมุมมองของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งนาไปสู่ความแตกแยกในสังคม คอป. มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
๕.๔.๑ คอป. ขอให้ สั งคมและทุกฝ่ ายเข้าใจว่า แม้ร ะบอบประชาธิปไตยจะมิใช่ระบอบการ
ปกครองที่ไร้ซึ่งข้อบกพร่องแต่ก็เป็น ระบอบการปกครองที่ดีที่สุดในปัจจุบัน หากมีปัญหาที่เกิดจาก
ความบกพร่ อ งของระบอบประชาธิ ป ไตย ประชาชนในชาติ จ ะต้ อ งอดทนและเรี ย นรู้ ที่ จ ะแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องเหล่านั้น รวมทั้งการปรับปรุงและการปฏิรูป ด้วยวิธีการตามระบอบประชาธิปไตยตาม
แนวทางของสั นติวิธี เช่น ใช้กระบวนการทางรัฐ สภา กระบวนการยุติธ รรมทางศาล หรือการลง
ประชามติ เป็นต้น และต้องไม่แก้ไขปัญหาด้วยการรัฐประหาร คอป. จึงขอเรียกร้องให้ภาคการเมือง
กองทัพ และประชาชนทุ กคนเชื่อถือ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเกิดปัญหาทาง
การเมื อ งที่ ร้ า ยแรงเพี ย งใด ก็ ต้ อ งแก้ ไ ขปั ญ หานั้ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารตามระบอบประชาธิ ป ไตยเท่ า นั้ น

๒๕๒
นอกจากนี้ คอป. เห็นว่ารัฐต้องส่งเสริมการศึกษา แนวความคิด และกระบวนการแก้ไขปัญหาความ
ขั ด แย้ ง โดยสั น ติ วิ ธี ใ ห้ กั บ สั ง คมและเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในทุ ก ระดั บ ตลอดจน การเรี ย นการสอนใน
สถาบันการศึกษาด้วย
๕.๔.๒ คอป. เห็นว่ารัฐต้องเผยแพร่หลักพื้นฐานสาคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เช่น
หลักความเสมอภาค หลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม ให้เป็นความรู้พื้นฐานของประชาชน รวมถึงส่งเสริม
ค่านิ ยมประชาธิปไตยในครอบครั ว สถาบั นการศึกษา และองค์กรต่ างๆ ในสั งคม ให้ มี พฤติ กรรมที่
แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย รัฐต้องสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อปรับ
พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยของคนในสังคมให้ตรงกันว่าเป็นการปกครองที่อานาจอธิปไตย
เป็นของประชาชน ฉะนั้น ทุกฝ่ายจึงต้องยอมรับผลการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยชอบธรรม ทั้งนี้ การเลือกตั้ง
เพียงอย่ างเดียวก็มิได้สะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แต่ต้องมีระบบตรวจสอบการ
ถ่วงดุลอานาจที่ดีระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ และการบริหารประเทศต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๕.๔.๓ รัฐต้องนาหลักธรรมาภิบาล หรือระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การบริหารปกครองประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ โดยมีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเป็ นธรรมในสังคม และ
สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐ นอกจากนี้ รัฐต้องดาเนินการอย่างจริงจัง
เพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตและการเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง โดยส่งเสริมกลไกการตรวจสอบการทุจริต
ที่โปร่งใส เป็นอิสระ และเป็นกลางให้สามารถทางานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยปราศจากการแทรกแซง
หรือตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และรัฐควรสนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาสังคมหรือ
เครือข่ายภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบด้วยอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกลไกของ
มาตรการควบคุมและการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ซึ่งเป็นการตั้งข้อรังเกียจทางสังคมต่อ
นักการเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติมิชอบ
๕.๔.๔ คอป. ขอเรี ย กร้ องให้ นั กการเมืองทุก คนยึ ดถือ จริย ธรรมและจรรยาบรรณในอาชี พ
ภาคการเมื อ งควรปรั บ ปรุ ง กระบวนการคั ด สรรบุ ค คลเข้ า สู่ ร ะบบการเมื อ งให้ มี ค วามเหมาะสม
เพื่อป้องกันบุคคลที่ขาดจริยธรรมและจิตสานึกในทางการเมืองเข้าสู่ตาแหน่งทางการเมือง และจูงใจ
ให้ ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและมี จ ริ ย ธรรมเข้ า สู่ ร ะบบการเมื อ งเพื่ อ พั ฒ นาการเมื อ งไทยให้ มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง ขอเรียกร้องให้รัฐยึดถือและปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention Against Corruption, 2003)
อย่างเคร่งครัด
๕.๔.๕ รัฐต้องคุ้มครองและประกันสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
ไม่ว่าจากการกระทาของฝ่ ายใด อัน อาจจะนาไปสู่ ความขัดแย้งและความรุนแรง รวมทั้งกาหนด
มาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงขึ้น ทั้งนี้ ในระหว่างที่ประเทศชาติ
มีความขัดแย้งและมีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในหลากหลายมุมมองที่แตกต่างกัน คอป. เห็น
ว่ารัฐต้องคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) ของ
ประชาชนซึ่งดาเนินไปตามกรอบของกฎหมายโดยสันติวิธี รวมทั้งคุ้มครองไม่ให้บุคคลถูกคุกคามจาก
การใช้เสรี ภ าพดังกล่ าว อีกทั้ งต้อ งระมั ดระวังอย่างยิ่ งในการไม่ใช้ กฎหมายเป็นเครื่องมือในทาง

๒๕๓
การเมืองเพื่อปิดกั้นหรือจากัดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
บุคคลตามกรอบของกฎหมาย
๕.๔.๖ รั ฐ ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติมีหน้าที่เคารพหลั กสิ ทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คอป. ขอให้รัฐบาลปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่มี
สาระสาคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน อีกทั้ง ควรพิจารณา
ทบทวน แก้ไข หรื อยกเลิกกฎหมายที่กระทบกระเทือนต่อสาระส าคัญแห่ งสิ ทธิและเสรีภ าพของ
ประชาชนเกินความจาเป็น รวมทั้งกฎหมายซึ่งขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมอย่างชัดแจ้ง
เช่น กฎหมายที่มีผลเป็นการลบล้างความผิดโดยมิชอบ (Impunity) หรือกฎหมายที่มีผลย้อนหลังเป็น
การลงโทษหรือเป็นผลร้ายต่อผู้กระทาความผิด เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐควรเผยแพร่และสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และสาระสาคัญของพันธกรณีระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้ง ต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ยึดถือ
ปฏิบัติอย่างได้ผลด้วย
๕.๔.๗ รัฐต้องพัฒนากลไกและส่ งเสริมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมโดยสันติวิธี ส่ งเสริม
การศึกษาให้ประชาชน และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้กลไก
ดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในทุกระดับ โดยผู้นาทางการเมืองและสังคมต้องเป็นแบบอย่างใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยแนวทางของสันติวิธี
๕.๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย
คอป.มีความเห็นว่าตราบใดที่รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยยังมิได้รับ การ
แก้ไขอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาพื้นฐานต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
การครอบครองทรั พ ยากรที่ไ ม่เ ท่า เที ยมกัน การกระจายรายได้ที่ ไม่ เป็ นธรรม และปั ญหาทุ จริ ต
คอร์รัปชั่น เป็นต้น สังคมไทยจะอยู่ในสภาพที่มีความขัดแย้งซึ่งบ่มเพาะอยู่และอาจปะทุกลายเป็น
เหตุการณ์ความรุ น แรงได้ในอนาคต เพื่อเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งในสั งคมและสร้างความ
ปรองดองในชาติอย่างยั่งยืน คอป. จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
๕.๕.๑ รัฐบาลต้องมีความมุ่งมั่นและมีเจตจานงทางการเมือง (Political Will) ในการปฏิรูป
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย
อย่างจริงจัง
๕.๕.๒ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีร ากเหง้าที่สาคัญประการหนึ่งจากระดับโครงสร้างทางสั งคม
เศรษฐกิจและทางการเมืองมีความเหลื่อมล้าและการไม่ได้รับความเป็นธรรมทางสังคม ทาให้มีการ
เคลื่อนไหวเรียกร้องของประชาชน คอป.เห็นว่า รัฐบาลควรมีมาตรการทางกฎหมายหรือนโยบายที่ลด
ความเหลื่ อ มล้ าในรู ป แบบต่ า งๆ สร้ า งความเป็ น ธรรมทางสั ง คม และสร้ า งกลไกในการเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน รวมถึงการมุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน ทั้งนี้ รัฐบาล
ควรคานึงถึงสิทธิและโอกาสของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย
๕.๕.๓ รัฐบาลต้องมุ่งเน้นการดาเนินมาตรการหรือนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาที่เสมอภาคและ
ยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้การศึกษา
แก่ประชาชนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกัน สร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการ

๒๕๔
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนและสังคมมีความรู้เท่าทันนักการเมืองและสามารถมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบนักการเมืองได้
๕.๕.๔ รัฐบาลควรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และกระบวนการบริหารงานของภาครัฐและระบบ
ราชการโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิและโอกาส
ในทางการเมืองอย่างเท่าเทีย มกัน การปรับเปลี่ยนทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐให้ตอบสนองต่อ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับ
ชุมชนและสังคมให้สามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ รัฐบาลควรลดบทบาทในการดาเนินนโยบาย
ในการบริหารจัดการแบบรวมศู นย์แต่เน้นการกระจายอานาจให้ชุมชนและประชาชนเป็นผู้ริเริ่มและ
ดาเนิ น การ ซึ่งจะเป็ น การสนั บ สนุ น ให้ระบอบประชาธิปไตยและการเมืองภาคประชาชนมีความ
เข้มแข็ง นอกจากนี้ รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของการเมือง
ภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ โครงสร้างและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับท่าทีของรัฐและสังคม
เพื่อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการก าหนดแนวทางในการพั ฒ นาการเมืองภาคประชาชนที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศต่อไป
๕.๕.๕ รั ฐ บาล พรรคการเมื อ ง และกลุ่ ม การเมื อ งควรส่ ง เสริ ม การสร้ า งและปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้างอานาจที่เอื้อต่อการพัฒนาที่เสมอภาค มีสถาบันการเมืองหรือพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทน
ของประชาชนซึ่งมีความสามารถในการบริหารนโยบายปฏิรูปสังคมที่มุ่งเน้นความเท่าเทียมกันของ
ประชาชน และคานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักอย่างแท้จริง มิใช่เป็นของผู้นาหรือผู้มี
อิทธิพลบางกลุ่ม
๕.๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม การเมืองและการ
ปกครองของประเทศ จึงเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติธรรมด้วย
ความส าคัญของรั ฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสู งสุดดังกล่าวจึงมีความจาเป็นที่ต้องได้การรับการ
ยอมรับอย่างแท้จริงจากทุกฝ่าย ปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบันจึงเชื่อมโยงกับผลจากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีที่มาจากการรัฐประหาร และการล้มล้าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยกระบวนการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนอย่ า งชั ด เจน จนมี ก ารกล่ า วอ้ า งถึ ง โดยทั่ ว ไปว่ า เป็ น “รั ฐ ธรรมนู ญ ของ
ประชาชน” แม้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะมีปัญหาเรื่องการยอมรับจากประชาชน แต่ คอป. มีความ
ห่วงใยอย่างยิ่งต่อการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่ องจากเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวและอาจทาให้
ความขัดแย้งบานปลายได้ คอป. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๕.๖.๑ คอป. เห็นว่า แม้หลายฝ่ายที่เคลื่อนไหวให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีเจตนาอันดีใน
การคลี่คลายความขัดแย้งในสังคมหรือเพื่อให้ปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้อยู่ ในกรอบของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยยิ่งขึ้น แต่ในระหว่างที่ประเทศชาติประสบปัญหาความแตกแยกเช่นนี้
การผลักดันเพื่อให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเร่งด่วนโดยที่ประชาชนจานวนมากยังมิได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างครบถ้วน รอบด้าน และไม่เข้าใจกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องได้สร้าง
ความเคลื อ บแคลงใจต่ อ การเคลื่ อ นไหวที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากมี ฝ่ า ยที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การเร่ ง แก้ ไ ข
รัฐธรรมนูญ คอป. ขอเรียกร้องให้รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๒๕๕
ตระหนักว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะต้องสอดคล้องกับหลักนิติธรรม หลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Supremacy of Constitution) และดาเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักการและ
กระบวนการที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยอาจ
ใช้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความชอบธรรมทั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยเป็นต้นแบบ โดยมีการปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
๕.๖.๒ คอป. ขอเน้นย้าถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการที่ เกิดขึ้นและเพื่อแสวงหาฉันทามติ
ร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถ
เข้าใจประเด็น ปัญหาและความจ าเป็น ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ติดตามตรวจสอบว่าการแก้ไขนั้น
เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยแท้จริง ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้ใน
การเสริมสร้างความมีส่วนร่วมดังกล่าว คอป. เห็นว่า รัฐต้องจัดให้มีเวทีสาธารณะหรือสานเสวนาเพื่อ
อภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และการใช้อานาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญว่ามี
ปัญหาอย่างไรและควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อให้ป ระชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่รอบด้าน และสามารถ
พิจารณาผลดีผลเสียรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรอบคอบก่อนมีกระบวนการลงประชามติ
เพื่อรองรั บการแก้ไขเพิ่มเติมรั ฐธรรมนูญที่อาจจัดทาขึ้นในอนาคต คอป. เชื่อมั่นว่ากระบวนการ
ดังกล่าวจะทาให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นเจ้าของโดยแท้จริง
๕.๖.๓ คอป. เห็นว่า รัฐต้องมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน
ทั่วไปได้รั บทราบและเข้าใจถึงกระบวนการยกร่างและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สาระสาคัญของ
รัฐธรรมนูญ ผลของรัฐธรรมนูญต่อการบริหารประเทศ การตรวจสอบการใช้อานาจตามรัฐธรรมนูญ
ขององค์กรต่างๆ รวมถึงการคุ้มครองสิ ทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐ ธรรมนูญ ให้ ได้ผ ลจริงจัง
นอกจากนี้ รัฐควรปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความตระหนักว่าประชาชนเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ จึงควร
เคารพและหวงแหนรัฐธรรมนูญ บนพื้นฐานของความเข้าใจร่วมกันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถ
กระทาได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นไปตามขั้นตอนและ
กระบวนการที่รัฐธรรมนูญนั้นบัญญัติไว้
๕.๗ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจนถึงปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความหวาดระแวง
และการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางอานาจ (Power Shift) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความขัดแย้ง
ซึ่งไม่ต้องการสูญเสียอานาจหรือผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ต่างๆ อันนามาซึ่งความพยายามในการรักษาสถานภาพ (Status Quo) ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมของตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั้งมีการกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในชาติเพื่อสร้างความชอบธรรมหรือแรงสนับสนุนจากมวลชนในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
เพื่อประโยชน์ในการรักษาสถานภาพดังกล่าว การดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับประเด็น
และความขัดแย้งในทางการเมืองทาให้ปัญหาทางการเมืองลุกลามบานปลาย จนเกิดความแตกแยก
ของประชาชน ทาให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งผลให้คนบางส่วนเกิดการ
ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ และกระทาการจาบจ้วงหรือกระทบกระทั่งต่อสถาบัน ซึ่งนับว่าเป็น
อั น ตรายอย่ า งยิ่ ง ต่ อ ประเทศชาติ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ยั ง ปรากฏว่ า มี ก ารน ากฎหมายหมิ่ น สถาบั น

๒๕๖
พระมหากษั ต ริ ย์ ม าใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการก าจั ด ศั ต รู ท างการเมื อ งโดยโจมตี ฝ่ า ยตรงข้ า มว่ า ไม่
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งผลให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเกิดความคับแค้นใจ และส่งผลร้ายต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ คอป. จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
๕.๗.๑ คอป. เห็นว่าข้อเสนอแนะที่ผ่านมาของของ คอป. เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ยัง
ไม่ได้รับการปฏิบัติตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมือง ซึ่ง
ยังคงพาดพิงหรือมีพฤติกรรมที่นาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นทางการเมือง คอป. ขอให้
ทุกภาคส่วนตระหนักว่าการกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อผลประโยชน์ในทางการเมืองจะยิ่ง
ทาให้สถาบันตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นและกระทบต่อความมั่นคงของชาติ คอป. ขอเน้นย้าให้ปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะของคอป.ว่า “ในห้วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองเช่นนี้ ทุกฝ่ายควรแสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันที่อยู่เหนือจากความ
ขั ด แย้ ง ทางการเมื อ ง”๔๖๖ และทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งงดเว้ น การกล่ า วอ้ า งถึ ง สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เ พื่ อ
ประโยชน์ในทางการเมืองกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
๕.๗.๒ คอป. เรียกร้องให้นักการเมือง พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองหารือกันอย่างจริงจัง
เพื่อกาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการดาเนินการให้เกิดผลอันเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้อยู่เหนือความขัดแย้งในทางการเมือง โดยอาจกาหนดชัดเจนเป็นวาระแห่งชาติ
๕.๗.๓ เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่ในสถานะที่สามารถดารงพระเกียรติยศได้อย่าง
สู ง สุ ด ภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญและสอดคล้ องกับ ระบอบประชาธิ ป ไตย รัฐ บาลควรสนับ สนุน ให้ มีก าร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละท าความเข้ าใจร่ ว มกั นของสั งคมเกี่ย วกับ สถานะและบทบาทของสถาบั น
พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมให้มีการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และให้มีเวทีให้บุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันได้พูดคุย
และแลกเปลี่ย นความคิดเห็น กัน อย่างสร้างสรรค์โ ดยสัน ติวิธี เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมใน
การเทิ ด ทู น ให้ ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ อ ยู่ เ หนื อ ความขั ด แย้ ง ในทางการเมื อ งโดยสอดคล้ อ งกั บ
พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
กฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์๔๖๗
๕.๗.๔ การใช้กฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวคือ มาตรา ๑๑๒ แห่ งประมวล
กฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มา
เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองนั้น นอกจากจะไม่เป็นการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
แล้ว ยั งเป็น อุปสรรคสาคัญต่อการลดความขัดแย้งและสร้างความปรองดองในชาติด้วย ที่ผ่านมา
คอป. จึงได้เสนอแนะแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ๔๖๘และเสนอแนะ
๔๖๖

ข้อเสนอแนะ ๕.๖ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๑
มาตรา ๑๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความ
อาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า
“กฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ” หรือ “กฎหมายหมิ่นสถาบัน” การกระทาความผิดฐานนี้มั กเกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔๖๘
ข้อเสนอแนะ ๕.๖ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๒
๔๖๗

๒๕๗
ให้ มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ย วกับ ความผิ ดฐานหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ๔๖๙ แต่ยังไม่ได้รับการ
พิจารณาหรือนาไปปฏิบัติตาม คอป. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อเสนอแนะ
ของ คอป. ในประเด็นดังกล่าวไปปฏิบัติตามด้วย เพราะจากการสังเกต คอป. พบว่าในความผิดที่
บุคคลสาธารณะ (Public Figure) ตกเป็นผู้เสียหายนั้น ระบบกฎหมายของไทยยังไม่มี “ความผิดที่
ต้องให้อานาจ” (Authorization Delict) บุคคลในกระบวนการยุติธรรมจึงดูจะดาเนินคดีไปในทิศทาง
ที่เกิดจากความกลัวหรือประจบประแจง
๕.๗.๕ คอป. เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ตามมาตรา ๑๑๒ แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญามีการระวางโทษในอัตราที่สูงไม่ได้สัดส่วนกับความผิด จากัดดุลพินิจของศาล
ในการกาหนดโทษที่เหมาะสม ไม่มีความชัดเจนในขอบเขตที่เข้าข่ายตามกฎหมาย และยังเปิดโอกาส
ให้บุคคลใดๆ สามารถกล่าวโทษเพื่อดาเนินคดีได้ ทาให้กฎหมายดังกล่าวถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกลั่น
แกล้งบุคคลที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือกาจัดศัตรูในทางการเมือง คอป. จึงหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารัฐบาลและรัฐสภาจักร่วมกันแสดงความกล้าหาญในทางการเมือง เพื่อขจัดเงื่อนไขของ
ปัญหาจากกฎหมายดังกล่าวด้วยการแก้ไขกฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยศึกษานโยบาย
ทางอาญาของประเทศต่างๆ ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
แก้ไขกฎหมาย ทั้งนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประเด็นที่มีค วามละเอียดอ่อนอย่างยิ่งในสังคมไทย
การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวของรัฐบาลและรัฐสภาจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงว่าจะไม่ทาให้
ความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการที่เปิดให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างกว้างขวาง เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
๕.๗.๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ คอป. ขอเรียกร้องให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกากับการใช้อานาจรัฐและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมพึงระมัดระวังในการ
นาเอากฎหมายหมิ่นสถาบันมาใช้ในเวลาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองเช่นนี้ โดยดาเนินการอย่าง
เด็ดขาดต่อผู้ที่จาบจ้วงล่วงละเมิดด้วยเจตนาร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่สักการะและหวง
แหนของปวงชนชาวไทย แต่ไม่ควรนามาตรการในทางอาญามาใช้อย่างเคร่งครัดจนเกินสมควรโดย
ขาดทิศ ทางและไม่ค านึ งถึ งความละเอี ยดอ่อ นของคดี นอกจากนี้ ยั งต้ องหลี กเลี่ ยงการบั งคั บใช้
กฎหมายหมิ่นสถาบันให้กว้างขวางหรือครอบคลุมลักษณะการกระทาที่นอกเหนือไปจากที่กฎหมาย
บัญญัติไว้เนื่องจากจะกระทบต่อสิ ทธิเสรีภาพของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การแสดงความ
คิดเห็ น อย่ างสุ จ ริ ต การวิพ ากษ์ วิจ ารณ์เชิ งสร้ างสรรค์ ตามครรลองในระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๕.๗.๗ คอป. พบว่ า การด าเนิ น กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาเกี่ ย วกั บ คดี ห มิ่ น สถาบั น
พระมหากษัตริ ย์มีห ลายหน่ว ยงานที่รับผิดชอบ และการดาเนินงานยังไม่ส อดคล้องหรือเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน คอป. จึงเห็นว่า รัฐบาลต้องดาเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บั ง คั บ ใช้ กฎหมายหมิ่ น สถาบั น มี ค วามเป็ น เอกภาพ และดาเนิ น งานร่ ว มกั น อย่ า งบู ร ณาการโดย
กาหนดให้มีกลไกหรือองค์กรในการกาหนดนโยบายทางอาญาที่เหมาะสม สามารถจาแนกลักษณะคดี
และกลั่ นกรองคดีที่เกี่ย วข้องกับการหมิ่นสถาบัน โดยพิจารณาจากความหนักเบาของพฤติกรรม
เจตนา แรงจูงใจในการกระทา สถานภาพของบุคคลที่กระทา บริบทโดยรวมของสถานการณ์ที่นาไปสู่
๔๖๙

อ้างแล้วในเชิงอรรถ ๒๗ ผนวก ๘

๒๕๘
การกระทา รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาและการดาเนินคดี โดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดที่จะเกิดขึ้นจากการถวายพระเกียรติยศสูงสุดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสาคัญ
๕.๗.๘ รัฐบาลต้องส่งเสริมการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
พนั กงานเจ้ าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดีห มิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ เป็นไปใน
แนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกัน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
โดยไม่จาเป็น ทั้งนี้ คอป. เน้นย้าถึงความสาคัญของอัยการในการใช้ดุลพินิจสั่งคดีดังที่ คอป. เคยได้
เสนอแนะไปแล้วว่า “อัยการซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการใช้ดุลพินิจว่าจะดาเนินคดีหรือไม่ ควรให้
ความสาคัญกับแนวทางการสั่งคดีโดยใช้ดุลพินิจ (Opportunity Principle) ซึ่งเป็นอานาจของอัยการ
อัน เป็ น สากล แม้ว่าคดีมีห ลั กฐานเพีย งพอในการสั่ งฟ้อง แต่อัยการต้องให้ความส าคัญกับการชั่ง
น้าหนักเปรียบเทียบผลดีผลเสียในการดาเนินคดีด้วย...อันเป็นแนวทางที่ใช้อยู่ในประเทศที่มีสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น”๔๗๐
๕.๘ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อ
จากการดาเนินงานที่ผ่านมา คอป. พบว่าการนาเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อเป็นปัจจัยสาคัญ
อย่างยิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความแตกแยก และทาให้ความขัดแย้งในสั งคมยกระดับเป็นความรุนแรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเสนอข้อมูลและการใช้ภาษาที่มีการปลุกเร้าและกระตุ้นให้เกิดความเกลียด
ชัง (Hate Speech) หรือการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) และปลุกระดมมวลชนให้ใช้ความ
รุนแรงต่อฝ่ายที่เป็นปรปักษ์ ซึ่งได้สร้างความแตกแยกในสังคมไทยให้มีความร้าวลึกยิ่งขึ้น การเผยแพร่
ข้อมูลเท็จ บิดเบือน หรือไม่รอบด้าน ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของคนในสังคม อีกทั้ง ช่องทางในการ
รับรู้ของประชาชนมีความหลากหลายมากขึ้น คอป. จึงมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อบทบาทและการ
ทางานของสื่อโดยขาดจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าว คอป. มีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะต่อองค์กรสื่อ
๕.๘.๑ คอป. เคยมีข้อเสนอแนะว่า “สื่อทุกแขนงต้องมีความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบ
ในการเสนอข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชน โดยเฉพาะสื่อของรัฐต้องมีความเป็นกลางและให้โอกาสทุก
ฝ่ายเท่าเทียมกัน ทุกฝ่ายต้องหยุดใช้สื่อเพื่อปลุกระดมและยั่วยุให้เกิดการใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะสื่อ
วิทยุชุมชน และหลีกเลี่ยงการวิเคราะห์และนาเสนอข่าวในลักษณะของการท้าทาย เนื่องจากจะเป็นการ
ทาลายบรรยากาศของการสร้างความปรองดอง”๔๗๑ จากการประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมา คอป.
พบว่า สื่อยังขาดความระมัดระวังในการนาเสนอข้อมูลและมีส่วนในการกระตุ้นให้ความขัดแย้งขยาย
วงกว้าง สื่อยังคงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องทางการเมืองโดยเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
เพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามในลักษณะที่บิดเบือนความจริงมากกว่าที่จะทาหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๕.๘.๒ คอป. ขอเรียกร้องให้สื่อทุกแขนงปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
กรอบจริยธรรมและหลักวิช าชีพ สื่อต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
รอบด้านแก่ประชาชน โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงที่หามาได้ก่อนนาเสนอ สื่อต้องไม่นาเสนอข้อมูลและ
ถ้ อ ยค าที่ ส ร้ า งความเกลี ย ดชั ง หรื อ ยั่ ว ยุ ใ ห้ ใ ช้ ค วามรุ น แรงต่ อ คู่ ขั ด แย้ ง รวมทั้ ง ไม่ น าเสนอภาพ
๔๗๐
๔๗๑

ข้อเสนอแนะ ๕.๖.๔ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๒
ข้อเสนอแนะ ๕.๗ ของรายงานความคืบหน้า คอป. ครั้งที่ ๑

๒๕๙
ความรุนแรงในลักษณะที่ชี้นาให้สังคมเห็นว่าการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมไทย สื่อ
จึงควรคานึงถึงผลกระทบและความเหมาะสมของสิ่งที่นาเสนอต่อสังคมด้วย
๕.๘.๓ คอป. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ความแตกแยกของผู้คนในประเทศซึ่งทาให้สังคมไทย
มีการแบ่งแยกผู้คนออกเป็นกลุ่ม และมีการตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดสนับสนุนหรือต่อต้าน
ฝ่ายใด ทาให้ขาดพื้นที่ที่เพียงพอสาหรับผู้ที่อยู่ตรงกลางหรือมีความเห็นกลางๆ (Moderates) ใน
ความขัดแย้ ง คอป. เห็ น ว่าสื่อมวลชนจานวนน้อยเท่านั้นที่พยายามนาเสนอข้อมูล ข่าวสารที่เป็น
ข้อเท็จจริงและสะท้อนความคิ ดเห็นที่รอบด้านและหลากหลายของคนในสังคม คอป. ขอเรียกร้องให้
สื่อเพิ่มบทบาทในการคลี่คลายวิกฤติความขัดแย้งของประเทศ โดยทาหน้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือ
สาหรับทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ที่มีความเห็นในสายกลาง เพื่อลดบทบาทของกลุ่มที่มีความเห็นอย่างสุดโต่ง
(extremists) และมุ่งประสงค์ให้เกิดความรุนแรง คอป. ขอให้สื่อมวลชนเพิ่มบทบาทในการกระตุ้นให้
สังคมช่วยกันแสวงหาทางออกในประเด็นต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ด้วยวิจารณญาณและเหตุผล มากกว่า
การรายงานการโต้แย้งกันระหว่างคู่ขัดแย้ง
๕.๘.๔ องค์กรวิชาชีพสื่อต้องดาเนินการอย่างจริงจังต่อสื่อที่ กระทาผิดมาตรฐานจรรยาบรรณ
ควบคุมดูแลบุคลากรในวิชาชีพสื่อให้มีมาตรฐานและมีคุณธรรม นอกจากนี้ องค์กรวิชาชีพควรให้
ความรู้ แก่ป ระชาชนว่าการกระทาลั กษณะใดเป็นการละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณและสามารถ
ร้องเรียนได้ ตลอดจนกระบวนการในการตรวจสอบและร้องเรียน เพื่อเปิดช่องทางให้มี การตรวจสอบ
และร้องเรียนการทาหน้าที่ของสื่อโดยประชาชน และยังเป็นการสร้างรากฐานทางความรู้ในการรับสื่อ
อย่างมีวิจารณญาณของประชาชนด้วย
๕.๘.๕ องค์ ก รสื่ อควรสนั บ สนุ น ให้ มีก ารให้ ค วามรู้ แ ละฝึ ก อบรมพนั ก งานอย่ า งเป็ น ระบบ
โดยเน้นถึงความสาคัญของอุดมการณ์และจริยธรรมในวิชาชี พ ตลอดจนการจัดทาคู่มือการรายงาน
ข่าวสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง การฝึกอบรมการปฏิบัติงานสื่อสารมวลชนในภาวะความขัดแย้ง
ซึ่งมีการใช้ความรุนแรงและอาวุธ ข้อควรคานึงถึงเกี่ยวกับการนาเสนอข่าวสารที่มีความอ่อนไหวต่อ
สถานการณ์ ซึ่งต้องอาศัยความแม่นยาและรอบด้าน ข้อควรปฏิ บัติของสื่อมวลชนภาคสนามในการ
รายงานข่าวจากพื้นที่ซึ่งมีความรุนแรง กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแสดงตนและสัญลักษณ์ของสื่อมวลชน
การสนั บ สนุ น อุป กรณ์ค วามปลอดภั ย ส าหรับ ผู้ ปฏิ บัติง าน การเตรียมพร้อ มสภาพจิ ตใจก่อนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อสังคมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่แ ละการคุ้มครองสื่อมวลชนซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งมีความรุนแรง
ข้อเสนอแนะต่อรัฐ
๕.๘.๖ รัฐควรฟื้นฟูและเยียวยาสื่อมวลชนซึ่งผ่านการปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อชีวิต
และความปลอดภัย ทั้งการฟื้นฟูทางจิตใจและร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนที่ได้รั บบาดเจ็บ
หรือครอบครัวของสื่อมวลชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ซึ่งต้องได้รับสวัสดิการ การเยียวยา และการเชิด
ชูเกียรติ ทั้งจากองค์กรต้นสังกัด องค์กรวิชาชีพ ภาครัฐ และสังคมโดยทั่วไป
๕.๘.๗ เนื่องจากรัฐธรรมนูญกาหนดว่า การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่ อ
ลิดรอนเสรีภาพจะกระทามิได้ ๔๗๒ รัฐจึงต้องไม่ใช้มาตรการปิดสื่อ หรือเข้าไปมีอิทธิพลใดๆ ต่อสื่อ
หรือมาตรการใดๆ ที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อในลักษณะเดียวกันกับการปิดสื่อ
๔๗๒

มาตรา ๔๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๒๖๐
การอาศั ย อ านาจตามกฎหมายเพื่ อ ห้ า มการน าเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารของสื่ อ ใดๆ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้
วัตถุป ระสงค์โดยชอบและต้องไม่ใช้มาตรการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้การกากับดูแลเนื้อหาการ
นาเสนอนั้น ต้องมีหลักเกณฑ์ มาตรการ และกระบวนการที่เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเปิด
โอกาสให้มีการโต้แย้งได้จากสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบ
๕.๘.๘ ในกรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติการเพื่อ
รักษาความสงบที่มิอาจเลี่ยงได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการต่อสู้ โดยใช้อาวุธร้ายแรง รัฐอาจ
กาหนดให้มีพื้นที่ควบคุมซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่ไม่มีการรายงานข่าวอันอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนได้ แต่รัฐยังต้องคานึงถึงความโปร่งใสและต้องมีการรายงานการปฏิบัติ
ต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาและทันท่วงที
๕.๘.๙ รัฐต้องสนับสนุนการพัฒนากลไกในการควบคุมกันเองในทางมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพของสื่อมวลชนตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่ น การสนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ปกป้องสิทธิหน้าที่และเสรีภาพของสื่อมวลชนตามมาตรฐานจริยธรรม
ภายใต้สภาวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งเป็นการจัดตั้งโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมาย โดยมีองค์ประกอบ
ของกรรมการสภาวิชาชีพมาจากสื่อมวลชนด้วยกันเองเพื่อทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานจริยธรรมและ
กระบวนการควบคุมตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถใช้เสรีภาพได้อย่างอิสระ ภายใต้การ
ควบคุมกันเองตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อ โดยปราศจากการแทรกแซง
๕.๘.๑๐ รั ฐ ต้องสนั บ สนุ น ให้ มีกลไกป้องกันการแทรกแซงและการคุกคามการทางานของ
สื่อมวลชนไม่ว่าจากกลุ่มการเมือง กลุ่มอิทธิพล รวมถึงกลุ่มทุนใดๆ เพื่อให้สื่อมวลชนนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้โ ดยอิส ระอย่ างแท้จ ริ ง รั ฐ ต้องแก้ไขปัญหาโครงสร้างความเป็นเจ้าของสื่ อ เพื่อป้องกัน
การครอบงาสื่อและควรออกกฎหมายคุ้มครองบุคลากรในกิจการสื่อมวลชนให้มีอิสระในการนาเสนอ
ข่าวสารและความเห็นตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ เช่น การกาหนดแยกระหว่างผู้ลงทุนในกิจการสื่อ
ผู้บริหาร กับกองบรรณาธิการออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพื่อให้กองบรรณาธิการสามารถใช้เสรีภาพ
ภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพโดยไม่ตกอยู่ในอาณัติของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ
๕.๘.๑๑ รัฐต้องดาเนินการอย่างจริงจังในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใน
ส่วนที่เกี่ยวกับเสรีภาพสื่อมวลชน โดยเฉพาะบทบัญญัติที่ห้ามผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของ
กิจการหรือถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชน ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือ
หุ้น แทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เนื่องจากเป็นการกระทาที่ขัดกันแห่ งผลประโยชน์ และอาจ
นาไปสู่การถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองได้๔๗๓
๕.๘.๑๒ รัฐควรส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ บทบาทและ
ความรั บ ผิ ดชอบของสื่ อมวลชนต่ อสั งคมและประชาชน รวมทั้ง กาหนดให้ ส ถาบั นการศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีบทเรียนหรือหลักสูตรที่ทาให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อ มีความเป็น
พลเมืองในการตรวจสอบสื่อมากกว่าเป็นเพียงผู้บริโภคสื่อ และในระยะยาวรัฐจาเป็นต้องส่งเสริมให้มี
การจัดตั้งสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ เพื่อทาหน้าที่ในการคุ้มครองประชาชนในฐานะผู้บริโภคสื่อและ
ควบคุมตรวจสอบสื่ออีกทางหนึ่ง

๔๗๓

มาตรา ๔๘ มาตรา ๒๖๕ (๔) และมาตรา ๒๗๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๒๖๑
๕.๘.๑๓ รัฐต้องแสวงหาช่องทางในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถสื่อสารและพูดคุยเพื่อ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น โดยให้ สื่ อ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการเป็ น ช่ อ งทางให้ ป ระชาชนได้ แ สดง
ความคิดเห็นเพือ่ ลดช่องว่างแห่งความขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจร่วมกัน
๕.๙ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกองทัพและทหาร
๕.๙.๑ การแทรกแซงทางการเมืองของกองทัพและทหาร โดยเฉพาะการรัฐประหาร ส่งผลให้
สั ง คมไทยขาดโอกาสเรี ย นรู้ ที่ จ ะจั ด การวิ ก ฤตการณ์ ท างการเมื อ งตามครรลองแห่ ง ระบอบ
ประชาธิปไตย และสร้างความไม่พอใจแก่กลุ่มคนที่เห็นว่าอานาจอธิปไตย สิทธิ และผลประโยชน์ของ
ตนถูกคุกคามจากการรัฐ ประหารโค่น ล้ มรัฐ บาลซึ่งมาจากการเลื อกตั้งของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย ทาให้ความขัดแย้ง ทางการเมืองที่เกิดขึ้นมีความสลับซับซ้อนและลุกลามบานปลาย
ยิ่งขึ้น ดังนั้น คอป. ขอเรี ยกร้องให้กองทัพและผู้นากองทัพวางตัวเป็นกลางและไม่นากองทัพไปยุ่ง
เกี่ยวทางการเมือง กองทัพต้องงดเว้นการก่อการรัฐประหารหรือการแทรกแซงทางการเมืองอย่าง
เคร่งครัดไม่ว่าในทางใด เช่น การใช้อิทธิพลกดดันนโยบายของรัฐบาล การข่มขู่ว่าจะใช้กาลังหรือยึด
อานาจ เป็นต้น นอกจากนี้ สังคมหรือกลุ่มการเมืองจะต้องไม่เรียกร้องหรือสนับสนุนให้กองทัพเข้ามา
ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง โดยทุกฝ่ายจะต้องยึดหลักที่ว่า หน่วยงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะกองทัพ
ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง (Civilian Control) รัฐและกองทัพต้อง
สร้างทหารอาชีพที่มีความรู้ความสามารถในการป้องกันประเทศ ปลูกฝังจิตสานึกให้ยึดมั่นอุดมการณ์
ประชาธิป ไตย โปร่ งใส ตรวจสอบได้ตามหลั กธรรมาภิบาล นอกจากนี้รัฐ บาลควรพิจารณาจัดตั้ง
ผู้ตรวจการกองทัพหรือผู้ตรวจการกลาโหม (Ombudsman) แห่งรัฐสภา ที่มีอานาจในการตรวจสอบ
การทางานของกองทัพ อย่างมีอิสระ
๕.๙.๒ ตามประวัติศาสตร์ ของประเทศไทย การใช้กาลังทหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ภายในประเทศมักนาไปสู่ความรุนแรง คอป. เห็นว่ารัฐบาลต้องงดเว้นหรือหลีกเลี่ยงการใช้กาลังทาง
ทหารเข้าจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ และการชุมนุมของประชาชนโดย
เด็ดขาด เนื่องจากกองทัพมีแนวคิด ปรัชญา อานาจหน้าที่ การจัดตั้ง การปฏิบัติการ การฝึกฝน และ
ลักษณะการบั งคับ บั ญชาที่เหมาะสมกับการป้องกันประเทศ แต่ไม่เหมาะส าหรับการแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในประเทศและการควบคุมฝูงชนว่า
๕.๙.๓ รั ฐ บาลต้องปรั บ ปรุ งระบบการควบคุ มกากับอาวุธ สงครามและอาวุธ ขนาดเล็ กของ
กองทัพให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธเล็ดรอดไปจากคลังสรรพาวุธสู่กองกาลังฝ่ายต่างๆ
และป้องกันไม่ให้ นาไปใช้เพื่อก่อ ความรุนแรง นอกจากนี้ รัฐต้องใช้มาตรการอย่างจริงจังเพื่อขจัด
ปัญหาอาวุธที่ผิดกฎหมาย การค้าอาวุธ และมาตรการเพื่อลดอาวุธในมือประชาชนหรือกลุ่มองค์กร
อาชญากรรมต่างๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งโดยการปราบปราม และมาตรการเชิงบวก เช่น การ
ซื้ออาวุธผิดกฎหมายเพื่อมาทาลาย การนิรโทษกรรมผู้ที่ครอบครองอาวุธผิดกฎหมายและนาอาวุธมา
มอบให้แก่ทางราชการ เป็นต้น
๕.๙.๔ กองทัพต้องมีมาตรการที่เข้มงวดและได้ผลในการป้องกันและด้านวินัยต่อพฤติกรรมของ
นายทหารนอกแถว ไม่ว่าจะเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยหรือระดับนายพล ที่มีบทบาทกับกลุ่มการเมือง
กลุ่มอิทธิพล และผลประโยชน์ต่างๆ ธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมาย ซึ่งทาให้เกียรติภูมิของกองทัพ
เสื่อมเสี ย และทหารของกองทัพถูกใช้ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม และอาจนาไปสู่

๒๖๒
ความแตกแยกในกองทัพได้ คอป. เห็นว่า รัฐควรแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖
ให้สามารถลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ทหารได้ทุกระดับรวมทั้งนายทหารระดับนายพลได้
๕.๑๐ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการชุมนุมและสิทธิผู้ชุมนุม
ในยามที่ประเทศชาติเผชิญกับปัญหาความขัดแย้ง ได้มีการเดินขบวนและรวมตัวชุมนุมเพื่อ
เรียกร้องสิทธิและกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีการใช้เสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองที่มิได้
เป็นไปโดยสงบ มีการใช้อาวุธ และยั่วยุให้เกิดความเคียดแค้นชิงชังและใช้ความรุนแรง อีกทั้ง รัฐได้ใช้
อานาจในการปราบปรามเพื่อให้เกิดความสงบโดยเกินขอบเขตและให้ทหารมีบทบาทในการสลายการ
ชุมนุม ทาให้เกิดความเสียหายและสูญเสียขึ้น คอป. จึงมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๕.๑๐.๑ เสรีภาพในการชุมนุมเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และเป็นสิทธิทางการเมืองที่ต้องได้รับการรับรองและคุ้มครองจากรัฐ อย่างไรก็ตาม การใช้เสรีภาพ
ของผู้ชุมนุมมิใช่ว่าจะกระทาได้โดยไม่มีขอบเขตจากัด (Non-Absolute Right) แต่ต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๔๗๔ ซึ่งกาหนดเงื่อนไขของการชุมนุมว่าต้องกระทา
โดยสงบและปราศจากอาวุธ ๔๗๕ คอป. ขอเรียกร้องให้ผู้นาและผู้ร่วมชุมนุมยึดมั่นในหลักการดังกล่าว
และใช้เสรีภาพในการชุมนุมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ต้องชุมนุมด้วยความ
สงบเรียบร้อย ไม่ใช้อาวุธซึ่งรวมถึงการใช้สิ่งของใดๆ เยี่ยงอาวุธ คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
คนอื่ น ๆ ที่ มิ ไ ด้ เข้ า ร่ ว มในการชุม นุ ม ๔๗๖ รวมทั้ ง ให้ ค วามร่ ว มมื อ และอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบั ติงานของเจ้ าหน้ าที่ หน่ ว ยงานด้านมนุษยธรรมและประโยชน์ส าธารณะ เช่น หน่ว ยแพทย์
พยาบาล หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานด้านการปกครองท้องถิ่นในการดูแลการชุมนุม การ
อานวยความสะดวกต่อประชาชนในการใช้พื้นที่สาธารณะและการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการอานวย
ความสะดวกต่อสื่อมวลชนและหน่วยงานด้านมนุษยธรรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
๕.๑๐.๒ คอป. เห็นว่าผู้นาการชุมนุมต้องมีความรับผิดชอบและควรสร้างความเข้าใจแก่ผู้ร่วม
ชุมนุมเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุมภายใต้กรอบของกฎหมาย และ คอป. ขอเรียกร้องให้ผู้นา
และผู้ร่วมชุมนุมยึดมั่นในวิถีทางของสันติวิธีและไม่ใช้ความรุนแรงอย่างเคร่งครัด งดเว้นพฤติกรรมหรือ
การใช้ถ้อยคาที่กระตุ้นให้เกิดความเกลียดชัง ปลุกเร้ าให้ใช้ความรุนแรง หรือสร้างความหวาดวิตกต่อ
ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินในหมู่ประชาชนและผู้ชุมนุม รวมถึงพฤติกรรมที่ท้าทาย ดู
หมิ่นเหยียดหยาม หรือยั่วยุให้เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมนุมใช้ความรุนแรงเพื่อผลักดันให้
ความขัดแย้งขยายผลไปสู่ความรุนแรง เพื่อให้เกิดผลในการต่อสู้ทางการเมืองว่าฝ่ายใดที่ใช้กาลังก่อน
๔๗๔

มาตรา ๖๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ คือ การชุมนุมที่มีเจตจานงและพฤติการณ์ที่สงบ สันติ ไม่ใช้
ความรุนแรง ไม่ยั่วยุ ชี้นา หรือส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรงทั้งในทางกายภาพและทางจิตวิทยา ไม่กระทาการใดๆ อัน
เป็นการคุมคามความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสาธารณะ หรือทาให้ผู้อื่นหวาดกลัวว่าจะได้รับอันตรายแก่
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมที่ไม่สงบของปัจเจกบุคคลที่เข้าร่วมชุมนุมเพียงบางคนไม่เป็น
เหตุให้ถือว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบ เว้นแต่การแสดงเจตจานงของผู้เข้าร่วมชุมนุมโดยส่วนรวมหรือผู้นาในการชุมนุม
ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่สงบดังกล่าว หรือไม่คัดค้านหรือห้ามบุคคลที่ใช้ความรุนแรงหรือพกพาอาวุธเข้าร่วมชุมนุมโดย
ทันที หรือไม่ใช้ความพยายามตามสมควรในการป้องกัน คัดค้าน ระงับเหตุ แก้ไข หรือหลีกเลี่ยงมิให้เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว เช่นนี้ย่อมมิใช่การชุมนุมโดยสงบ
๔๗๖
มาตรา ๒๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๔๗๕

๒๖๓
เป็นฝ่ายที่แพ้ นอกจากนี้ คอป. เห็นว่า ผู้นาการชุมนุมต้องแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่มีการใช้
เสรีภาพในการชุมนุมโดยละเมิดกฎหมายและมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นด้วย
๕.๑๐.๓ คอป. ตระหนักดีว่าการใช้เสรีภาพในการชุมนุม โดยเฉพาะการชุมนุมทางการเมืองที่
ยืดเยื้อและยาวนานได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มิได้เข้าร่วมชุมนุม คอป. ขอให้ประชาชนเข้าใจว่า
การชุ ม นุ ม โดยสงบและปราศจากอาวุ ธ เป็ น เสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานตามครรลองของการระบอบ
ประชาธิปไตยเพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาล และตามธรรมชาติของ
การชุมนุมแล้ว ผู้ชุมนุมย่อมต้องการเรียกร้องความสนใจจากสื่อมวลชนและสังคม จึงมีการปราศรัย
อย่ างต่อเนื่ องและเดิน ขบวนเรี ย กร้ องในสถานที่ส าคัญต่างๆ คอป. ขอให้ ประชาชนที่มิได้ร่ว มใน
การชุมนุมมีความอดทนอดกลั้น (tolerance) ต่อการใช้เสรีภาพดังกล่าว และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า
กับผู้ชุมนุมด้วยการแสดงความไม่พอใจหรือต่อต้านการใช้เสรีภาพโดยการปะทะระหว่างกัน อันอาจ
นาไปสู่เหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นได้ คอป. ขอให้ประชาชนตระหนักว่า ในระหว่างที่ประเทศชาติเผชิญ
กับปัญหาความขัดแย้งเช่นนี้ สัง คมไทยต้องร่วมกันสร้างวัฒนธรรมของสังคมที่มีความอดทนอดกลั้น
(Tolerant Society) ที่บุคคลซึ่งมีความแตกต่างทางมุมมองและความคิดเห็นสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุขโดยเคารพสิทธิและเสรีภาพระหว่างกัน
๕.๑๐.๔ รั ฐต้องรั บรองและประกันเสรีภ าพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ของ
ประชาชน โดยนอกจากจะไม่กีดกันและแทรกแซงการใช้เสรีภาพดังกล่าวแล้ว รัฐยังต้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผู้ชุมนุมจากการก่อกวน แทรกแซง หรือประทุษร้ายโดยบุคคลที่สามที่เป็นปฏิปักษ์
หรื อต่อต้านการชุมนุมที่ดาเนิน ไปโดยสงบ ตลอดจนมีห น้าที่ในการจัดสรรการใช้พื้นที่ส าธารณะ
เช่น การจัดการจราจร การให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกต่อประชาชนที่ไม่ได้ร่วมชุมนุม
เป็นต้น
๕.๑๐.๕ การจากัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยกาหนดไว้๔๗๗และสอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เช่น กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๙ (International Covenant on Civil
and Political Rights, 1969) ซึ่งต้องกระทาโดยเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ขัดต่อหลัก
ความได้สัดส่วนหรือพอสมควรแก่เหตุ (Proportionality) และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
โดยคานึงถึงการรักษาสมดุลระหว่างการประกันเสรีภาพในการชุมนุมกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอื่นที่ไม่ได้ร่วมชุมนุม
๕.๑๐.๖ คอป. มีความห่วงใยต่อการนากฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง เช่น พระราชบัญญัติ กฎ
อัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับใช้เพื่อควบคุมการ
ชุมนุม เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายเหล่านี้มีเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในกรณี
๔๗๗

การจากัดเสรีภาพในการชุมนุมจะกระทามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก (มาตรา ๖๓ วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐) อีกทั้ง
การจากัดเสรีภาพของบุคคลจะต้องกระทาเท่าที่จาเป็นและจะต้องไม่กระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งสิทธิเสรีภาพ
นั้นๆ ด้วย (มาตรา ๒๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐)

๒๖๔
ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงหรือมีการก่อการร้ายซึ่งมุ่งทาลายระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่ การ
ชุมนุมนั้นเป็นไปเพื่อเรียกร้องสิทธิหรือความเป็นธรรม นอกจากนี้ พระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามพระราชกาหนดไม่ต้อง
รับผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัยเนื่องจากปฏิบัติ หน้าที่ในการระงับหรือป้องกันการกระทาผิด
กฎหมาย๔๗๘ ซึ่งแม้จะมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นการกระทาที่สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุ
หรือไม่เกินกว่ากรณีจาเป็น แต่เมื่อมีการนามาตรการตามพระราชกาหนดดังกล่าวมาใช้ในการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมืองก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เลือกใช้วิธีการที่
รุนแรงต่อผู้ชุมนุมได้ เนื่องจากความไม่ชัดเจนในการตีความคาว่า “สมควรแก่เหตุ ” หรือ “กรณี
จาเป็น” คอป. จึงขอให้รัฐบาลใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมา
จัดการสถานการณ์ความไม่สงบที่ เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมือง เนื่องจากกระทบกระเทือนต่อ
สาระสาคัญแห่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่สอดคล้องกับหลักของความได้สัดส่วนหรือพอสมควร
แก่เหตุ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวมได้
๕.๑๐.๗ คอป. เห็นว่ารั ฐบาลต้องไม่สั่ งการให้ทหารซึ่งถู กฝึ กฝนให้ ต่อสู้ กับอริราชศัตรูของ
ประเทศเข้ามามีบทบาทในการควบคุมฝูงชนหรือยุติการชุมนุมของประชาชนซึ่งใช้สิทธิเสรีภาพของ
พลเมืองในการสะท้อนความต้องการไปยังรัฐ บาลหรือสั งคม เพราะการให้ ทหารมาปฏิบัติห น้าที่
ดังกล่าวทาให้ภาพลักษณ์ที่ออกมาสู่สาธารณชนเป็นภาพที่มีความรุ นแรง อาจทาให้สถานการณ์บาน
ปลายได้ง่ายและอาจนาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งสร้างความสูญเสียอย่างมากดังเช่นวิกฤตการณ์
ความรุนแรงในอดีตที่ทหารเข้าสลายการชุมนุมของประชาชน คอป. เห็นว่า ในการควบคุมการชุมนุม
ใดๆ รัฐบาลควรกาหนดให้เป็นบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนที่มี
การกาหนดสายการบังคับบัญชา หน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งได้รับการ
ฝึกอบรมการควบคุมฝูงชนมาเป็นการเฉพาะและมีการฝึกปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ เพื่อปฏิบัติภารกิจที่
ต้องรับมือกับเเรงกดดันเเละการโต้ตอบจากผู้ชุมนุม ทั้งในทางกายภาพและจิตวิทยา
๕.๑๐.๘ ในกรณีที่มีบุคคลที่ติดอาวุธแอบแฝงอยู่กับผู้ชุมนุมเพื่อใช้ความรุนแรง รัฐจะต้อง
ดาเนินมาตรการพิเศษ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นการเฉพาะจะต้องแบ่งแยก
เป้ าหมายอย่ างแม่น ย าและปฏิบั ติการต่อเป้ าหมายซึ่ง ใช้ความรุ นแรงเพียงเท่าที่จาเป็นตามหลั ก
ความพอสมควรเเก่เหตุ เพื่อป้องกันภัยที่เป็นประจักษ์หรือใกล้จะถึง และเพื่อยับยั้งการกระทาที่เป็น
ภัยดังกล่าวเท่านั้น โดยอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิในชีวิตและความปลอดภัยทั้งของเจ้าหน้าที่
ผู้ชุมนุม ผู้ก่อเหตุ และประชาชนที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ประเมินเเล้วว่าการ
ปฏิบัติการจะส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น จะต้องหยุดการปฏิบัติการทันที
๕.๑๐.๙ รั ฐ บาลต้อ งเตรี ย มเครื่ อ งมือ อุ ป กรณ์ ใ นการยุ ติก ารชุม นุ ม ที่ เหมาะสม ปลอดภั ย
มีคุณภาพ และเพียงพอ รัฐต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตารวจหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบในการควบคุมฝูง
ชนให้เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจในการยุติการชุมนุมหรือควบคุมฝูงชนตามหลักสากลอย่าง
เคร่งครัด และให้มีทักษะความชานาญอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยห้ามสลายการชุมนุมด้วยมาตรการ
ที่รุนแรงไม่ได้สัดส่วนที่เ หมาะสมกับความรุนแรงของสถานการณ์หรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนการใช้
กาลังและอาวุธซึ่งต้องเริ่มจากระดับเบาไปหาหนักโดยใช้อาวุธที่ไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเพื่อลดความ
๔๗๘

มาตรา ๑๗ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

๒๖๕
สูญเสียและบาดเจ็บ และมีมาตรการที่เหมาะสมแก่กลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งเป็นเด็ก เยาวชน สตรี หรือผู้สูงอายุ
เพือ่ ความมีประสิทธิภาพในการจัดการการชุมนุม
๕.๑๐.๑๐ รัฐบาลควรออกแบบจัดทาแผนปฏิบัติการยุติการชุมนุมและมาตรการในการควบคุม
ฝูงชนโดยไม่ใช้ความรุนแรง (Non-Violent Measures) และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับ
หลักสิทธิมนุษยชนและการจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงด้วย เช่น การอบรมจิตวิทยาใน
การควบคุ มการชุ มนุ มและฝึ กฝนทั กษะในการเจรจาต่อรอง นอกจากนี้ รัฐ บาลต้อ งฝึ กอบรมให้
เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงบทบาทและการอานวยความสะดวกอย่างเหมาะสมแก่บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข บรรเทาสาธารณภัย และสื่อมวลชน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้น ที่ชุมนุม รวมทั้งต้องประเมิน
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ เเละทักษะที่จาเป็นต่อการควบคุมและสลายการ
ชุ ม นุ ม ทั้ งก่ อนเเละหลั งการปฏิ บั ติ ไม่ ควรให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่ เผชิ ญหน้ าเเละปะทะกั บผู้ ชุ มนุ มกลั บไป
ปฏิบัติการโดยไม่ผ่านการประเมิน ฟื้นฟู และเตรียมพร้อมสภาพจิตใจก่อนจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อีก
๕.๑๐.๑๑ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการในการควบคุมฝูงชนหรือในพื้นที่ที่มี
การชุ ม นุ ม จะต้ อ งมี ค วามอดทนอดกลั้ น ต่ อ การยั่ ว ยุ ห รื อ กระตุ้ น ให้ ใ ช้ ค วามรุ น แรงจากผู้ ชุ ม นุ ม
ต้องดาเนิ น การโดยสอดคล้ องกับ หลั กการสากล และเคารพสิ ทธิและเสรีภ าพของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่มีการใช้อานาจโดยมิชอบหรือละเมิดหลักการสากลในการควบคุมฝูงชนและ
สลายการชุมนุม รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อการกระทาดังกล่าวโดยการตรวจสอบข้อเท็จจริง เยียวยา
ฟื้นฟูและอานวยความยุติธรรมแก่เหยื่อและผู้ที่ได้รับผลกระทบ และนาตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ รัฐบาลและผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่
ผู้ควบคุมสถานการณ์จะต้องแสดงความรับผิดชอบและขอโทษต่อกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นและมี
การใช้มาตรการที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ
๕.๑๐.๑๒ รัฐควรส่งเสริมให้เกิดบรรทัดฐานของการชุมนุมและการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่
ปราศจากการใช้ความรุนแรงโดยสิ้นเชิง ซึ่งอาจเริ่มจากการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และกาหนดกติกาในการชุมนุมร่วมกัน และส่งเสริมให้กติกาดังกล่าวกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคม
ซึ่งอาจน าไปสู่ ก ารจั ดระเบี ย บการชุมนุมโดยกาหนดเป็นกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บ
การควบคุ มการชุมนุ มในอนาคต ทั้ งนี้ การจั ดระเบียบการชุ มนุม ต้องมีวัตถุ ประสงค์เ พื่อป้ องกั น
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ความรุนแรง และป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ที่ไม่ ได้เข้าร่ ว มในการชุมนุ ม โดยไม่เป็ นการลิ ดรอนสิ ทธิเสรีภ าพในการชุมนุมและการแสดงออก
โดยสงบและปราศจากอาวุธของประชาชน
๕.๑๐.๑๓ คอป. เห็นว่าการกาหนดกติกา ระเบียบ หรือการตรากฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุม
สาธารณะอาจส่งผลให้มีการจากัดเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน จึงต้องกระทาโดยสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด รัฐต้องสร้างสมดุลระหว่างการ
คุ้มครองการใช้เสรีภาพในการชุมนุมกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยให้ประชาชนมี
ส่ว นร่ ว มในกระบวนการดังกล่ าว นอกจากนี้ รัฐต้องคานึงถึงประเภทและลัก ษณะของการชุมนุม
สาธารณะเนื่องจากการชุมนุมสาธารณะในภาวะปกติดังเช่นการชุมนุมอันสืบเนื่องจากความเดือดร้อน
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือแรงงาน ย่อมแตกต่างจากการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองซึ่งมีผู้เข้าร่วม
ชุมนุมจานวนมากในภาวะที่ไม่ปกติและมีความขัดแย้งสูง รัฐบาลจึงต้ องระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่
ทาลายพื้นที่สาหรับสะท้อนความทุกข์ร้อนและความต้องการของประชาชนไปยังรัฐบาลและสังคม

๒๖๖
ทั้งนี้ รัฐบาลควรศึกษาและนาตัวอย่างในต่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสม เช่น ประเทศอังกฤษซึ่งมี
กฎหมายก าหนดหลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอน และรายละเอี ย ดในการจั ด การชุ ม นุ ม สาธารณะและการ
เดินขบวน (Public Order Act ๑๙๘๖)
๕.๑๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทและการคุ้มครองของหน่วยแพทย์ พยาบาล หน่วยบรรเทา
สาธารณภัย ในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ความขัดแย้ง
การเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นสิ่งที่ขาดมิได้ในระหว่างที่มี
สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมา คอป. พบว่าหน่วยแพทย์
พยาบาล และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยยังไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควรและได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ถูกข่มขู่คุกคามหรือมีการบุกรุกเข้าไปในสถานพยาบาลทาให้กระทบต่อการ
รักษาพยาบาลโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องความไม่ไว้วางใจและความเคลือบแคลงสงสัยต่อ
การปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในระหว่างที่มีวิกฤตการณ์ทางการเมืองด้วย คอป.
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๕.๑๑.๑ คอป. ขอเรี ย กร้ อ งให้ ทุ ก ฝ่ า ยคุ้ม ครองและอ านวยความสะดวกแก่ บุค ลากรทาง
การแพทย์ หน่วยแพทย์ พยาบาล การขนส่งทางการแพทย์ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัคร
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความรุนแรงและขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพต่อเครื่องหมายกาชาด ซึ่ง
เป็นเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด (Distinctive Emblem) ที่บ่งชี้ถึงการให้ความช่วยเหลือทาง
การแพทย์และมนุษยธรรม และไม่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยไม่มี
อานาจ ใช้เพื่อเลียนแบบ หรือใช้เพื่อล่อลวง นอกจากนี้ คอป. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลดาเนินการบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายกาชาดโดยไม่ถูกต้องอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อคุ้มครองและประกัน ความ
ปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความรุนแรงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๑๑.๒ คอป. เห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และสาธารณสุข และการบรรเทา
สาธารณภั ย ในระหว่ า งที่ มี เ หตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงต้ อ งตั้ ง อยู่ บ นหลั ก การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
มนุษยธรรมสากลอย่างเป็นกลางโดยไม่เลือกปฏิบัติ เป็นอิสระจากคู่ขัดแย้ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณและ
หลักจริ ยธรรมทางการแพทย์ และเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน เพราะการให้ความช่วยเหลือทาง
การแพทย์จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย นอกจากนี้ รัฐบาลควรส่งเสริมการฝึกอบรม
บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุ ขเพื่อการเตรียมความพร้อมในการให้ ความช่ว ยเหลื อทาง
การแพทย์ในกรณีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
๕.๑๑.๓ รัฐควรแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย
เกี่ยวกับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการจัดการเหตุการณ์ความรุนแรงหรือสลายการชุมนุม เพื่อลด
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยรัฐต้องประสานงานเพื่อให้หน่วยแพทย์ พยาบาล และหน่วยบรรเทา
สาธารณภัยเตรียมการและวางแผนการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
อานวยความสะดวกและคุ้มครองความปลอดภัยในการให้ความช่วยเหลือและลาเลียงผู้บาดเจ็บ ทั้งนี้
ควรมีการหารือระหว่างทุกฝ่ายเพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าหากเกิดสถานการณ์ความรุนแรงขึ้น จะใช้
สัญลักษณ์อะไรในการปฏิบัติงาน มีกติกาในการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อม และการประสาน

๒๖๗
การปฏิบัติอย่างไร นอกจากนี้ ควรกาหนดตัวบุคลากรผู้ให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลในพื้นที่
อย่างชัดเจน เนื่องจากแต่ละฝ่ายต่างมีความหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจกัน
๕.๑๑.๔ รั ฐ ควรจั ดให้ มี ส วัส ดิ ก าร การฟื้ น ฟู เ ยีย วยาบุ ค ลากรของหน่ ว ยแพทย์ พยาบาล
หน่ วยบรรเทาสาธารณภัย ทั้งบุคลากรวิช าชีพและอาสาสมัคร หลั งจากการปฏิบัติห น้าที่ การให้
ความช่วยเหลือกรณีได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสาหรับครอบครัวบุคลากรที่เสียชี วิต
และการเชิดชูเกียรติในความเสียสละ
๕.๑๑.๕ รัฐบาลควรส่งเสริมบทบาทของเจ้าหน้าที่ทหารเสนารักษ์ ๔๗๙และกาหนดบทบาทของ
ทหารเสนารักษ์ให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจจากทุก
ฝ่าย เพราะในระหว่างสถานการณ์ความรุนแรง เจ้าหน้าที่ ทหารเสนารักษ์จะสามารถประสานงานกับ
ทหารได้โดยตรง โดยรัฐต้องให้ความรู้กับสังคมถึงบทบาทของทหารเสนารักษ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย
๕.๑๑.๖ รัฐบาลควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความสาคัญของ
หน่วยแพทย์ พยาบาล และหน่วยบรรเทาสาธารณ การให้บริการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน
สัญลักษณ์ทางการแพทย์ สัญลักษณ์กาชาดและบทบาทของสภากาชาด และที่สาคัญคือต้องสร้าง
ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในหลักความเป็นกลางของแพทย์ และสร้างค่านิยมร่วมกันว่าการทาร้าย
หน่วยแพทย์หรือใช้หน่วยแพทย์เป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
๕.๑๑.๗ รัฐบาลควรส่งเสริมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตารวจ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบใน การควบคุม
ฝูงชนและจัดการสถานการณ์ความรุนแรงให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลในการคุ้มครองแก่
บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยการแพทย์ พยาบาล การขนส่งทางการแพทย์ หน่วยบรรเทาสาธารณ
ภัย รวมทั้งแนวทางและมาตรการในการอานวยความสะดวกแก่การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
นอกจากนี้ รัฐควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองหน่วยแพทย์ พยาบาล และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงด้วย
๕.๑๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันศาสนา
๕.๑๒.๑ ความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา
การขาดศีลธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง จริยธรรมของนักการเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง จนมีการนาประเด็นการขาด
จริย ธรรมมาเชื่อมโยงกับ ความไม่ช อบธรรมในการบริหารประเทศของรัฐ บาล คอป. ขอเรียกร้อง
ให้รัฐบาล และทุกภาคส่ว นให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูหลักศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างสรรค์
สังคมไทยให้มีสันติภาพและส่งเสริมสันติวิธี รัฐควรส่งเสริมให้สถาบัน ศาสนาเข้ามามีบทบาทในการลด
ความขัดแย้งและยุ ติการใช้ความรุ น แรง รวมถึงการเยียวยาทางด้านจิตใจแก่ผู้ ที่ได้รับผลกระทบ
เช่น การให้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติทางด้านจริยธรรมซึ่งสอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตย การให้
สติเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายไปสู่ความรุนแรง หรือการสร้างทัศนคติที่เอื้อต่อสันติภาพ
เช่น การเคารพและยอมรับความหลากหลาย การรู้จักให้อภัย การมีขันติธรรมและเมตตาธรรมต่อผู้ที่
เห็นต่าง เป็นต้น
๔๗๙

สนาม

หน่วยที่จะต้องให้บริการแพทย์แก่หน่วยทหารโดยใกล้ชิดในขณะที่ออกไปทาการฝึกหรือปฏิบัติราชการ

๒๖๘
๕.๑๒.๒ คอป. เห็นว่า บุคลากรทางด้านศาสนาทุกศาสนาควรเพิ่มบทบาทในการลดการใช้
ความรุนแรงและความแตกแยกของบุคคลในสังคม ส่งเสริมสันติภาพ และการจัดการความขัดแย้งตาม
แนวทางของสันติวิธี ทั้งนี้ คอป. เห็นว่าสถาบันศาสนาควรรักษาและแสดงออกถึงความเป็นกลางใน
การแสดงธรรมหรือคาสอนทางจริยธรรม โดยพึงละเว้นจากการข้องเกี่ยวกับการชุมนุมเรียกร้องทาง
การเมือง เนื่องจากการแสดงออกที่เป็นการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในทางการเมืองในระหว่างที่มีความ
แตกแยกในสังคมไทยอาจส่งผลเสียต่อบทบาทของสถาบันศาสนาในการลดความขัดแย้งทางการเมือง
และกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในสถาบันศาสนา
๕.๑๓ ข้อเสนอแนะในการเผยแพร่รายงานฉบับสุดท้าย
กระบวนการปรองดองเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งประเทศ และต้องอาศัยการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน คอป. จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและสื่อมวลชนนาเสนอและเผยแพร่
รายงานฉบับสุดท้ายของ คอป. ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อเท็จจริง รวมทั้งรากเหง้าของความขัดแย้ง
และเหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แนวทางในการสร้ า งความ
ปรองดอง ให้ประชาชนและสังคมทุกระดับได้รับรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ต้อง
ตรงกันต่อเหตุการณ์และสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และรับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหา
โดย คอป. เห็นว่าความเข้าใจดังกล่าวจะมีส่วนสาคัญในการลดความรู้สึกโกรธแค้นชิงชัง ช่วยผสาน
ความแตกแยกของคนในสังคม นามาซึ่งการเปิดใจยอมรับฟังฝ่ายตรงข้ามและการให้อภัย ช่วยสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกร่วมกันของสังคมในการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และ
นาพาประเทศชาติไปสู่ความปรองดองได้ในที่สุด คอป.มีความเชื่อว่าในทุกสังคมต้องมีช่วงเวลาช่วงใด
ช่วงหนึ่งที่เป็ นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ ยนผ่านที่สาคัญของสังคม หากสังคมไทยได้ใช้โอกาสแห่งการ
เปลี่ยนผ่านของสังคมทาความเข้าใจถึงปัญหาพื้นฐานที่สาคัญและแสวงหาแนวทางร่วมกันในการหา
ทางออก ก็จะทาให้สังคมไทยไม่เพียงก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งนี้ แต่จะทาให้สังคมไทยมีความ
เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้วย
๕.๑๔ แนวทางการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ คอป.

๕.๑๔ แนวทางการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ คอป.
ข้อเสนอแนะ
ระยะเร่งด่วน
การสร้ า งความปรองดองที่ - รัฐและทุกฝ่ายนาข้อเสนอแนะของ คอป. ไป
ยั่งยืน
ปฏิบัติอย่ างจริงจัง เป็นรูปธรรม โดยคานึงถึง
ประโยชน์ ส่ ว นรวม และไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ต าม
เฉพาะข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตน
เท่านั้น
- ยุติการดาเนินการใดๆ ที่นาไปสู่การสร้างความ
ขัดแย้งและทาลายบรรยากาศของการปรองดอง
รวมถึงยุติการเผยแพร่ข้ อมูลที่ยั่วยุให้เกิดความ
เกลียดชังและความรุนแรงระหว่างกัน
- ทุกฝ่ ายไม่ น าข้อเท็จจริง ที่ คอป. เปิดเผยไป
ขยายผลในลักษณะที่ทาให้ความขัดแย้งลุกลาม
บานปลายหรือเปิดประเด็นข้อโต้แย้งใหม่
- ภาคการเมืองต้องไม่ใช้พื้นที่ทางการเมืองหรือ
ข้อได้เปรียบทางการเมืองเพื่อยั่วยุ ให้เกิดความ
เกลียดชังและความแตกแยกในสังคม
- รัฐส่งเสริมการจัดตั้งกลไกซึ่งมีความเป็นกลาง
เพื่อสนับสนุนกระบวนการปรองดองให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
การนาหลักความยุติธรรมใน - รั ฐ น าผู้ ก ระท าความผิ ด เข้ า สู่ ก ระบวนการ
ระยะเปลี่ยนผ่านมาปรับใช้ ยุติธรรม ซึ่งต้องมีความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่
เลื อ กปฏิ บั ติ โดยรั ฐ เคารพสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของ
ผู้ต้องหา จาเลย และผู้เสียหายอย่างเคร่งครัด

ระยะกลาง
- รั ฐ ต้ อ งเปิ ด พื้ น ที่ ห รื อ สร้ า งช่ อ งทางให้
ประชาชนได้ สื่ อสาร และแลกเปลี่ ย นความ
คิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น เช่ น การจั ด เวที
สาธารณะ การสานเสวนา หรือ การประชา
เสวนาหาทางออก
- ทุ ก ฝ่ ายเปิ ดใจกว้า งเพื่อ รั บ ฟัง ความเห็ น ที่
แตกต่ า ง เคารพสิ ท ธิ เ สรี ภ าพระหว่ า งกั น
ประนี ป ระนอมรอมชอมต่ อ กั น และลด
ทั ศ นคติ ใ นการเอาชนะหรื อ มองปั ญ หาใน
มุมมองของตนฝ่ายเดียว

ระยะยาว
- รัฐส่งเสริมการเรียนรู้และทาความเข้าใจ
รากเหง้ า ของความขั ด แย้ ง เพื่ อ หาแนวทาง
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานและปัญหา
เชิงโครงสร้างของสังคม
- ทุกฝ่ายมุ่งเน้นการผดุงหลักนิติธรรมอย่าง
จริ ง จั ง และรั ฐ ยึ ด ถื อ หลั ก นิ ติ ธ รรมในการ
บริหารประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และสร้างความปรองดองในชาติอย่างยั่งยืน

- รัฐเยียวยาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดย
ครอบคลุมความเสียหายในลักษณะต่างๆ โดย
ไม่จากัดเพียงการเยียวยาด้วยตัวเงินเท่านั้น
- รัฐ จัดทาบันทึกความทรงจา จดหมายเหตุ

- หากจะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม
จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างสู ง โดยกาหนด
ความผิดและเงื่อนไขในการนิรโทษกรรมอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง แยกแยะลักษณะ

ข้อเสนอแนะ

ระยะเร่งด่วน
- รัฐนาหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
และหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาศึกษา
และปรั บ ใช้ ร่ ว มกั บ การด าเนิ น กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาตามปกติ
- รัฐเร่งเยียวยาและฟื้นฟูกลุ่มที่ถูกดาเนินคดีโดย
ไม่ เ ป็ น ธรรม และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า น
มนุษยธรรมที่จาเป็น - ทุกฝ่ายทบทวนบทบาท
และการกระท าของตนในสถานการณ์ ค วาม
ขัดแย้งที่เกิดขึ้ น และผู้นาทุกฝ่ายควรกล่าวขอ
โทษต่ อ สาธารณชน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้ น า
รั ฐ บาล เนื่ อ งจากรั ฐ มี ค วามบกพร่ อ งในการ
จั ด การความขั ด แย้ ง จนเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ค วาม
รุ น แรงขึ้ น และแสดงเจตจ านงที่ จ ะไม่ ใ ห้ เ กิ ด
เหตุการณ์ความรุนแรงอีก
- รั ฐ ไม่เร่ งรั ดให้ เ กิดการนิร โทษกรรม แต่ต้อ ง
ค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสม ทั้ ง ในแง่ ข องเวลา
สถานการณ์ กระบวนการ และควรสร้างความ
เข้ า ใจของสั ง คมต่ อ ความจริ ง ของเหตุ ก ารณ์
ความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น และสาเหตุ ข องความ
ขัดแย้ง

ระยะกลาง
หรื อสร้ างสั ญ ลั กษณ์ใ ห้ แก่ ส าธารณชน เพื่ อ
ร าลึ ก ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรง เหยื่ อ ของ
ความรุนแรง และความเสียหายที่เกิดขึ้น
- รัฐควรสร้างความเข้าใจแก่สังคมเกี่ยวกับ
การนิรโทษกรรม และการอภัยโทษ

ระยะยาว
การกระทาของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
- รั ฐ พิ จ ารณาแก้ ไ ขกฎหมายให้ ศ าลไทย
สามารถดาเนินคดีตามหลักการพิจารณาโดย
ไม่มี ตัว จ าเลย โดยกาหนดเงื่อ นไขที่มีค วาม
ชัดเจนและเคร่งครัด และพิจารณาแก้ไขหรือ
ยกเลิกกฎหมายซึ่งลบล้างความผิดโดยมิชอบ
- รัฐพิจารณาให้สัตยาบันต่อธรรมนูญกรุงโรม
ว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ

ข้อเสนอแนะ
ระยะเร่งด่วน
กระบวนการยุ ติ ธ รรมและ - รัฐต้องส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
หลักนิติธรรม
อย่างไม่เลือกปฏิบัติ เป็นกลาง และปราศจาก
อิทธิพลทางการเมือง รวมทั้งส่งเสริมการใช้นิติ
วิทยาศาสตร์เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานอย่าง
เป็นภาวะวิสัย เป็นกลาง และครบถ้วนสมบูรณ์
- รั ฐ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่าในการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องหาและจาเลยในคดีอาญา และ
คานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลดังกล่าว
- รัฐต้องตรวจสอบการตั้งข้อกล่าวหาที่รุนแรง
เกินสมควรแก่กลุ่มที่เรียกร้องในทางการเมือง
- องค์กรตุลาการพึงระมัดระวังในการใช้อานาจ
ที่เหมาะสมภายในกรอบกฎหมายและหลักนิติ
ธรรม เพื่อให้การใช้อานาจอธิปไตยมีดุลยภาพ
ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย - รัฐสร้างความเข้าใจแก่สังคมเกี่ยวกับมุมมอง
หลักธรรมาภิบาล และการ ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แตกต่าง
เคารพสิทธิมนุษยชน
กันของกลุ่มต่างๆ
- ภาคการเมือง กองทัพ และประชาชนยึดมั่ น
ในระบอบประชาธิปไตย การแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ งต้องเป็นไปโดยสันติวิธี ด้ว ยวิ ถีทางตาม
ระบอบประชาธิ ป ไตย โดยไม่ ส นั บ สนุ น และ
หลีกเลี่ยงการรัฐประหารอย่างเด็ดขาด
- รัฐคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ตามกรอบของกฎหมาย รวมทั้งคุ้มครองไม่ให้

ระยะกลาง
- รัฐและกระบวนการยุติธรรมควรเป็น ผู้นา
สั งคมสู่ การใช้ ทางเลื อกในการจัด การความ
ขัดแย้งโดยไม่ใช้รุนแรง และระมัดระวังมิให้
กลายเป็นผู้ ทาลายหลั กนิติธ รรมและละเมิด
สิทธิของประชาชนเสียเอง
- รัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมว่าทาหน้าที่อย่างอิสระ
เป็นกลางและไม่ถูกแทรกแซง โดยหน่วยงาน
ที่บังคับใช้กฎหมายต้องแสดงความเป็นกลาง
โดยยึดถือหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- รัฐต้องส่งเสริมการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ ย วกั บ หลั ก นิ ติ ธ รรม และสนั บ สนุ น การ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการผดุงหลักนิติ
ธรรมในประเทศไทย
- รัฐสร้างความเข้าใจในหลักพื้นฐานของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ และสาระส าคั ญ ของ
พั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ
มนุษยชนแก่ประชาชน
- รัฐส่งเสริมกลไกการตรวจสอบการทุจริตที่
โปร่ ง ใส เป็ น อิ ส ระ และเป็ น กลาง และ
สนับสนุนการตรวจสอบของภาคประชาสังคม
- รัฐต้องคุ้มครองและประกันสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน รวมทั้ง

ระยะยาว
- ทุ ก ฝ่ า ยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การก าหนด
บทบาทที่เหมาะสมตามหลักนิติธรรมและตาม
แนวทางของระบอบประชาธิปไตย
- รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กฎหมายและร่ า ง
กฎหมายต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง
- รัฐต้องปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
โดยมี ค วามโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และ
สอดคล้องกับหลักนิติธรรม

- รัฐนาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารประเทศ
รั ฐ ส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย มประชาธิ ป ไตยใน
ครอบครั ว สถาบั น การศึ ก ษา และองค์ ก ร
ต่างๆ ในสังคม
- รั ฐ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาแนวคิ ด และแนว
ทางการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี
- รัฐต้องปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่มีสาระสาคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

ข้อเสนอแนะ

ระยะเร่งด่วน
บุคคลถูกคุกคามจากการใช้เสรีภาพดังกล่าว
- รัฐไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองใน
การจากัดการเข้าถึงข้อมูล และเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของบุคคล

การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของ - รัฐควรปรับกระบวนทัศน์และการบริหารงาน
สังคมไทย
ภาครั ฐ โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ภาคประชาสังคมและชุมชน และปรับเปลี่ ยน
ทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐให้ตอบสนองต่อ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพ

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ระยะกลาง
ป้องกันไม่ให้ มีการละเมิดสิ ทธิดังกล่ าว และ
กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรงขึ้น
- รัฐเสริมสร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการ
ใช้อานาจขององค์กรของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
- ภาคการเมืองควรส่งเสริมให้ พรรคการเมือง
มีนโยบายปฏิรูปสังคมที่มุ่งเน้นความเท่าเทียม
กันของประชาชนและคานึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศเป็นหลัก
- รัฐควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
การเมืองภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ โครงสร้าง
และพั ฒ นาการความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม
เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒ นาการเมือ ง
ภาคประชาชนที่เหมาะสม

- รัฐต้องไม่เร่งรัดกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ - รัฐ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกั บ
- รั ฐ ต้องให้ ความส าคัญกับการมีส่ ว นร่ว มของ รั ฐ ธรรมนู ญ กระบวนการยกร่ า งและแก้ ไ ข
ประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เพิ่ ม เติ ม จั ด เวที ส าธารณะหรื อ สานเสวนา
เพื่อให้ประชาชนสามารถพิจารณาผลดีผลเสีย
ที่จะเกิดขึ้นได้
- รัฐควรปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักว่าตน
เป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ - ทุ ก ฝ่ า ย ยุ ติ ก า ร ก ล่ า ว อ้ า ง ส ถ า บั น - ภาคการเมื อ งคว รก าหนดแนวทางที่
ภายใต้รัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง เหมาะสมในการทาให้สถาบันอยู่เหนือความ

ระยะยาว
- รัฐควรพิจารณา แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย
ที่กระทบกระเทื อนต่ อสาระส าคัญแห่ งสิ ท ธิ
และเสรีภาพของประชาชนเกินความจาเป็น
รวมทั้งกฎหมายซึ่งขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน
- รั ฐ ควรส่ ง เสริ มการปรับ เปลี่ ย นโครงสร้ า ง
อานาจที่เอื้อต่อการพัฒนาที่เสมอภาครัฐ
- รัฐควรลดบทบาทการบริหารงานแบบรวม
ศูน ย์ และเน้น การกระจายอ านาจให้ ชุม ชน
และประชาชนดาเนินการ
- รัฐ ควรลดความเหลื่ อมล้าในรูปแบบต่างๆ
สร้ า งความเป็ น ธรรมทางสั ง คม ยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒ นาคุณภาพ
การศึ ก ษา และสร้ า งกลไกในการเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคตต้อง
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก ความเป็ น
กฎหมายสู งสุ ดของรัฐ ธรรมนูญ 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
- รัฐควรสนับสนุนการเรียนรู้และการทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานะและบทบาทของสถาบัน

ข้อเสนอแนะ

ระยะเร่งด่วน
ระยะกลาง
และยกย่ อ งเทิ ด ทู น สถาบั น ให้ อ ยู่ เ หนื อ ความ ขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งโดยสอดคล้ อ งกั บ
ขัดแย้งทางการเมือง
พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย โดยอาจ
กาหนดเป็นวาระแห่งชาติ
ก ฎ ห ม า ย ห มิ่ น ส ถ า บั น - หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหลีกเลี่ยง - รัฐควรจัดให้มีกระบวนการที่ภาคส่วนต่างๆ
พระมหากษัตริย์
การบังคับใช้กฎมายหมิ่นสถาบันให้กว้างขวาง มี ส่ ว นร่ ว มหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า ง
ไปจากการกระทาที่กฎหมายบัญญัติ และไม่นา กว้างขวางเพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมใน
มาตรการทางอาญามาใช้อย่างเคร่งครัดจนเกิน การแก้ไขกฎหมายหมิ่นสถาบัน
สมควรโดยขาดทิ ศ ทางและไม่ ค านึ ง ถึ ง ความ
ละเอียดอ่อนของคดี
- รั ฐ ส่ ง เสริ ม การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของหน่ ว ยงานใน
กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
คดีหมิ่นสถาบันให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม
บทบาทของสื่อมวลชน
- สื่อต้องยุติการนาเสนอที่ปลุกเร้าและกระตุ้น - สื่ อ ควรเพิ่ ม บทบาทในการคลี่ ค ลายความ
ให้เกิดความเกลียดชัง
ขั ด แย้ ง ในประเทศ โดยท าหน้ า ที่ เ ป็ น พื้ น ที่
- สื่ อ ต้ อ งระมั ด ระวั ง และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม สาธารณะให้ทุกฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยนาเสนอข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้ว น - องค์กรวิช าชีพสื่ อท าหน้ าที่ตรวจสอบและ
และรอบด้ า นแก่ ส าธารณชนตามกรอบของ ด าเนิ น การต่ อ สื่ อ ที่ ก ระท าผิ ด จรรยาบรรณ
จริยธรรมวิชาชีพ
อย่างจริงจัง
- รั ฐ ต้ อ งสนั บ สนุ น ให้ มี ก ลไกป้ อ งกั น การ - รัฐควรให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ
แทรกแซงและคุกคามการทางานของสื่อมวลชน เสรีภ าพ บทบาท และความรับผิ ดชอบของ
และไม่ใช้มาตรการปิดสื่อ หรือเข้าไปมีอิทธิพล สื่อมวลชนต่อสังคมและประชาชน
ใดๆ ต่ อ สื่ อ หรื อ มาตรการอื่ น ใดที่ ก ระทบต่ อ
เสรีภาพในการแสดงออกของสื่อ
- รัฐต้องบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ระยะยาว
พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมให้มีเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์โดยสันติวิธี
- รั ฐ ควรแก้ ไ ขกฎหมายหมิ่ น สถาบั น โดย
ศึกษานโยบายทางอาญาของประเทศต่างๆ
ซึ่ ง มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น ประมุ ข มาปรั บ ใช้
เป็นแนวทาง
- รั ฐ ด าเนิ น การให้ ห น่ ว ยงานที่ บั ง คั บ ใช้
กฎหมายหมิ่ น สถาบั น มี ค วามเป็ น เอกภาพ
และดาเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อ
จาแนกและกลั่นกรองคดีที่เกีย่ วข้อง
- องค์กรสื่อควรฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็น
ระบบ โดยเน้นจริยธรรมในวิชาชีพ จัดทาคู่มือ
การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง
และข้อควรปฏิบัติของสื่อมวลชนภาคสนามใน
การรายงานข่าว
- รัฐ ต้องสนับสนุนการพัฒนากลไกในการ
ควบคุมกันเองในทางวิชาชีพของสื่อมวลชน
- รั ฐ ควรออกกฎหมายคุ้ ม ครองบุ ค ลากรใน
กิจการสื่อมวลชนให้มีอิสระ

ข้อเสนอแนะ

ระยะเร่งด่วน
ระยะกลาง
ไทยอย่ างจริงจัง โดยเฉพาะส่ ว นที่ห้ ามผู้ ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของกิจการหรือถือ
หุ้ น ในกิ จ การสื่ อ มวลชนอั น เป็ น การกระท าที่
ขัดกันแห่งผลประโยชน์
บทบาทของกองทั พ และ - กองทัพและผู้นากองทัพต้องวางตัวเป็นกลาง - รัฐต้องปรับปรุงระบบการควบคุมอาวุธของ
ทหาร
และไม่ ยุ่ ง เกี่ ย วทา งการเมื อ ง ไม่ ก่ อ การ กองทัพให้มีประสิทธิภาพ และใช้มาตรการ
รัฐประหาร และไม่แทรกแซงทางการเมืองอย่าง ขจัดปัญหาอาวุธที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด
เคร่งครัดไม่ว่าในทางใด
- สังคมหรือกลุ่มการเมืองต้องไม่เรียกร้องหรือ
สนับสนุนให้กองทัพเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมือง
- รั ฐ บาลต้ อ งงดเว้ น การใช้ ก าลั ง ทหารแก้ ไ ข
ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ ง และการ
ชุมนุมของประชาชนโดยเด็ดขาด

การชุมนุมและสิทธิผู้ชุมนุม

- ผู้ชุมนุมต้องใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามกรอบ
ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด และงดเว้นการ
กระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังและความรุนแรง
รวมทั้งต้องคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
คนอื่นๆ ที่มิได้เข้าร่วมในการชุมนุม
- ประชาชนที่มิได้ร่วมชุมนุมต้องมีความอดทน

- รัฐ ควรส่ งเสริมให้ เกิดบรรทัดฐานของการ
ชุ ม นุ ม และการเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งที่
ปราศจากความรุนแรงโดยสิ้นเชิง
- รัฐควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการนา
ก ฎ ห ม า ย ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง ม า จั ด ก า ร
สถานการณ์ความไม่ส งบจากการชุมนุมทาง

ระยะยาว

- ทุกฝ่ ายต้องยึดหลั กที่ห น่ว ยงานด้านความ
มั่นคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ บาลที่มา
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
ได้ตามหลักธรรมาภิบาล
- รัฐควรพิจารณาตั้งผู้ตรวจการกองทัพหรือ
ผู้ตรวจการกลาโหมแห่งรัฐสภา
- กองทัพต้องมีมาตรการที่เข้มงวดในด้านวินัย
ต่อพฤติกรรมของนายทหารนอกแถว และรัฐ
ควรแก้ ไ ข พ.ร.บ. ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย ทหาร พ.ศ.
๒๔๗๖ ให้ ล งโทษทางวิ นั ย นายทหารได้ ทุ ก
ระดับ
- หากมีความจาเป็นต้องจากัดเสรีภาพในการ
ชุ ม นุ ม เช่ น การตรากฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
ชุ ม นุ ม ส า ธ า ร ณ ะ ก็ ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่
รัฐ ธรรมนู ญกาหนด และสอดคล้ องกับหลั ก
สิทธิมนุษยชนสากล โดยอาจศึกษากรณีใน
ต่างประเทศเพื่อมาปรับใช้ให้เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

ระยะเร่งด่วน
อดกลั้นต่อการชุมนุมตามกรอบของกฎหมาย
- รั ฐ ต้องรับ รองเสรีภ าพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธของประชาชน และคุ้มครอง
ความปลอดภัย ของผู้ ชุม นุ ม ตลอดจนอ านวย
ความสะดวกต่อประชาชนที่ไม่ได้ร่วมชุมนุม
- เจ้าหน้าที่ซึ่งควบคุมฝูงชนต้องดาเนินการโดย
สอดคล้องกับหลักสากล และคานึงถึงการเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
- รั ฐ บาลต้ อ งเตรี ย มเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ใ นการ
จัดการการชุมนุมที่มีคุณภาพและเพียงพอ
การคุ้ ม ครองหน่ ว ยแพทย์ - ทุกฝ่ายต้องคุ้มครองและอานวยความสะดวก
พยาบาล และหน่ ว ยงาน แก่ห น่ ว ยแพทย์ พยาบาล และหน่ ว ยบรรเทา
บรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัย ในกรณีที่มเี หตุการณ์ความไม่สงบ
- ทุกฝ่ายต้องเคารพเครื่องหมายกาชาด และไม่
ใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ถูกต้อง
- ควรมีการประสานงานและหารือระหว่างทุก
ฝ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ว่ า หากเกิ ด
สถานการณ์ ความไม่สงบจะใช้สั ญลั กษณ์ ใด มี
กติกาในการปฏิบัติงาน และการประสานการ
ปฏิบัติอย่างไร
- รั ฐ ควรจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ชุ ด คุ้ ม ครองหน่ ว ย
แพทย์ พยาบาล และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย
ทีป่ ฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงด้วย

ระยะกลาง

ระยะยาว
การเมือง
- รัฐฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิ ดชอบในการ
- รัฐควรออกแบบจัดทาแผนปฏิบัติการยุติการ ควบคุมฝู งชนตามหลั กสากลอย่างเคร่งครัด
ชุมนุมและมาตรการในการควบคุมฝูงชนโดย และให้ ค วามรู้ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการ
ไม่ใช้ความรุนแรง (non-violent measures) จัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง

- รั ฐ ต้ อ งบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การใช้
เครื่องหมายกาชาดโดยไม่ถูกต้องอย่างจริงจัง
- การให้ ความช่ว ยเหลื อทางการแพทย์และ
สาธารณสุ ข ต้ อ งตั้ ง อยู่ บ นหลั ก การให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นมนุ ษ ยธรรมสากลอย่ า งเป็ น
กลางโดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ยึ ด มั่ น ในหลั ก
จริยธรรมทางการแพทย์ และเคารพต่อหลัก
สิทธิมนุษยชน
- รัฐสร้างความเชื่อมันในหลักความเป็นกลาง
ของแพทย์ และสร้างค่านิยมร่วมกันว่าการทา
ร้ายหน่วยแพทย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้

- รั ฐ ส่ ง เสริ ม การฝึ ก อบรมบุ ค ลากรทางการ
แพทย์ แ ละสาธารณสุ ข เพื่ อ การให้ ค วาม
ช่วยเหลือในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ความไม่สงบ
- รั ฐ ควรฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจหรื อ
เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม ฝู ง ชนให้ เ ข้ า ใจในการ
คุ้มครองหน่วยแพทย์ พยาบาล และบรรเทา
สาธารณภัย รวมทั้งการอานวยความสะดวก
แก่การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
- รัฐควรจัดให้มีส วัสดิการ การฟื้นฟูเยียวยา
บุค ลากรของหน่ ว ยแพทย์ พยาบาล หน่ ว ย
บรรเทาสาธารณภัยหลังจากการปฏิบัติหน้าที่
- รัฐควรส่งเสริมบทบาทของเจ้าหน้าที่ทหาร
เสนารักษ์และกาหนดบทบาทของทหารเสนา
รักษ์ให้ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
สถาบันศาสนา

ระยะเร่งด่วน
- ทุกฝ่ ายควรให้ ความส าคัญกับการฟื้นฟูห ลั ก
ศีลธรรมและจริยธรรม และสนับสนุนให้สถาบัน
ศาสนามีบทบาทในการลดความขัดแย้งและยุติ
การใช้ความรุนแรง

การเผยแพร่ ร ายงานฉบั บ - รั ฐ และสื่ อมวลชนควรน าเสนอและเผยแพร่
สุดท้าย
รายงานฉบั บ สุ ดท้า ยของ คอป. ให้ ประชาชน
และสังคมรับรู้อย่างกว้างขวาง

ระยะกลาง
- บุคลากรทางด้านศาสนาควรเพิ่มบทบาทใน
การลดความแตกแยก ส่งเสิมสันติภาพ และ
แก้ไขความขัดแย้งในสังคมโดยสันติวิธี
- สถาบันศาสนาควรรักษาและแสดงออกถึง
ความเป็นกลางในการแสดงธรรมหรือคาสอน
ทางจริ ย ธรรมและพึ ง ละเว้ น จากการข้ อ ง
เกี่ยวกับการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง

ระยะยาว

