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Executive Summary 
This report aims to index key areas of commonality between five reports on reconciliation released 
after the 2009/10 political conflict in Thailand. The release of each of these reports (from the Truth 
for Reconciliation Commission, King Prajadhipok’s Institute, National Human Rights Commission of 
Thailand, the People’s Information Centre and the Human Rights Watch) was met with accusations of 
bias, politicisation or ulterior motives over a small number of key issues, such as amnesty, the role of 
the “men in black” and the culpability of the military. As a result, very few of the recommendations 
for reconciliation from any of these reports have been implemented. The fact that the reports agreed 
on a number of issues was largely overlooked.  
 
The actionable recommendations for reconciliation shared and uncontested by the major parties to 
the conflict are founded on five variables: The Role of the Media; Democratic Control of the Military; 
The Justice System, Lèse-Majesté and Constitutional Amendments; the Rights and Responsibilities of 
Protesters and Human Rights; and the Reconciliation Process. Implementing the shared 
recommendations found in the five reports could kick-start the reconciliation process and create new 
avenues for the parties to work together towards bridging the gap between their differences, mitigate 
against a repeat of the intense violence experienced during the 2010 political conflict. 
  
The five reports share similar findings and actionable recommendations in key areas: 

 Root causes such as economic inequality, a lack of trust in the democratic system, as well as 
the roles of the media and military have contributed to political conflict.  

 Ensure freedom of the press and undertake substantial media reform. 

 Prejudiced courts and uneven enforcement of the rule-of-law has led to widespread distrust 
in the judicial system. 

 Additional training for police to improve their capacity for controlling demonstrations and 
draft new guidelines for security forces to follow during future domestic demonstrations.  

 The reconciliation process should not be contested or politicised, should be undertaken 
slowly and cautiously, and should be carried out with the views of all stakeholders in mind.  
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Introduction 
In the aftermath of the 2010 political conflict, a number of reconciliation groups and truth 
commissions released reports recommending paths to be taken in order for Thailand to achieve long-
term peace and reconciliation. The Truth for Reconciliation Commission of Thailand (TRCT), King 
Prajadhipok’s Institute (KPI), National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT), People’s 
Information Centre (PIC) and Human Rights Watch (HRW) all released reports examining the conflict. 
Each attempted to outline the events leading up to the violence, examine its nature and root causes, 
and identify the catalysts and instigators of the conflict. Based on their analyses, the authors of each 
report set out a series of recommendations or paths to lead towards reconciliation.  

While there were strengths and weaknesses in each of the reconciliation reports, evidence of 
the depth of political polarisation in Thailand is seen in the inherent doubts over the capacity of each 
of these institutions to produce reports free from bias. This caused in most of the work from the 
reconciliation commissions to be completely ignored, or in some cases exacerbate the political 
conflict. What was missed amongst this is striking number of areas and issues in which the five reports 
had very similar findings and recommendations. 

This paper tabulates these shared findings in each of the reports over five key areas of the 
conflict. The aim of this is to show that divisiveness in Thai society is not as ingrained as it seems. Ideas 
for ways that Thais from all sides of the divide can strive to find common ground by solving some of 
these shared problems and kick-start the process towards a peaceful future already exist. 
Furthermore, while the reconciliation reports focussed on the specific events stemming from the 2010 
Red Shirt conflict, their shared conclusions and recommendations outlined in this paper are still 
relevant to the 2013/4 political crisis. The core challenges facing Thailand, such concerns over 
corruption, the political system and conduct of key political figures are largely the same as in 2010.  

This paper will begin by briefly examining the background of the 2010 conflict, and the 
circumstances under which the five major reports from were commissioned and released, as well as 
some of the reasons their respective recommendations were ignored.  

Following this, it will outline five major areas where findings and recommendations are 
shared, beginning with the role of the media in the 2010 conflict and its potential to contribute to the 
reconciliation process. Secondly, it looks at the rights and responsibilities of protesters and the role 
the military can play in ensuring demonstrations remain peaceful. Third, it will outline the 
recommendations for the reconciliation process shared by the reports. Fourth, the consequences 
stemming from the lack of civilian oversight of the military is explored. Finally, problems with the 
justice system, rule of law, Lèse-Majesté and attempts to amend the Constitution are investigated.  
 

Background 
Thailand has been mired in the current round of protracted political confrontation and bouts of 
periodic violence since street protests transpired in 2005 that culminated with the military overthrow 
of the former Prime Minister Thaksin Shinawatra. Street movements have been utilised in the past 
and have proved to be highly effective for creating political pressure outside of the conventional 
democratic process, including during the student uprising in 1973 and the revolt against military rule 
in May 1992.  

In the context of widening societal and political rifts, intense violence erupted in Thailand 
during 2009-2010 resulting in a national political crisis. The highpoint of this round of street 
movements took place in April and May 2010, when Red Shirt protesters clashed with the Thai military 
and pro-government forces on the streets of Bangkok resulting in at least 91 deaths and injuries to 
more than two-thousand.  

The Thai Red, Yellow and multi-coloured street movements have intensified socio-political 
divisions and grievances. There is still a great deal of friction between the groups and the political 
polarisation shows no sign of being bridged. Actions taken by the government and opposition, military 
and protest groups are still contributing to the ongoing political standoff in Thai politics today. The 
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passionate individuals, heated relationships and charged groups which led to the political polarisation 
are no closer to reconciling their differences or resolving the conflict. In the aftermath of the 2010 
violence, a host of campaigns and reports were undertaken to uncover the truth of what occurred 
during the conflict and to map out ways toward reconciling Thailand’s ongoing political turmoil. In 
total, there have been five major reports. 
 

The Reports 
HRW: HUMAN RIGHTS WATCH 
The Human Rights Watch is an international non-governmental organisation based in New York 
focused on defending and protecting human rights and has a strong presence in Southeast Asia.1 
Released in May 2011, the HRW report “Descent into Chaos: Thailand’s 2010 Red Shirt Protests and 
Government Crackdown” aimed to provide the first full report into the 2009-10 Thai political violence 
and to outline recommendations for the government, protesters and protest leaders, and 
international organisations and governments.  

As a foreign human rights organisation, the HRW report endeavoured to be unbiased and 
independent, and provide a point of view founded on conventional international practises and laws. 
They focussed on the conduct of the government, its attempt to quell the protests through the use of 
live ammunition against unarmed protesters and the use of snipers, censoring of media and websites, 
and the plight of political prisoners incarcerated since the 2010 violence. The observations and 
recommendations from the HRW accused the government of ignoring basic human rights standards 
and employing illegal tactics against the protesters, while they also apportioned blame to protest 
leaders for fuelling the protests.  

The HRW did not have the same access to information as the mainstream reports, and 
questions about the details and sources of its observations were raised by Thai government and 
bureaucracy.2 Nevertheless, their report, while not being as thorough or well supported as the other 
reports, does provide an alternative and complimentary point of view of the conflict predicated on 
norms outlined in international law and experience.  
 

KPI: KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE 
In March 2012, a few months before the report from the Truth for Reconciliation Commission, the 
“Report on Reconciliation for the House Subcommittee on National Reconciliation” was released by 
the King Prajadhipok’s Institute. Upon its release the report was heavily criticised by opposition 
groups. Because of the controversy it created, the KPIs recommendations failed to find widespread 
traction.   

The report was commissioned by a parliamentary committee on reconciliation chaired by Gen 
Sonthi Boonyaratglin, a coup-leader in 2006 and leader of the Matubhum Party.3 The goal of the report 
was to “investigate concrete steps to bring about sustainable reconciliation in Thailand in the present 
context,” 4 by investigating and analysing Thai society and the causes of the conflict, comparing the 
Thai context with experiences in foreign countries, study the factors essential for reconciliation, and 
to outline a path forward for national reconciliation.5  

Much of the KPI report and its recommendations fell by the wayside following sustained 
attacks on its legitimacy and its proposals on reconciliation. Chief among these concerns was the 
suggestion of a general amnesty, dropping charges laid by the Assets Examination Committee (AEC) 
and abandoning the idea of punishing the 2006 coup makers.6 

                                                           
1 Human Rights Watch, http://www.hrw.org/ 
2 “Thai Foreign Ministry Spokesperson addresses the concerns of Human Rights Watch” accessed through ProQuest on the 8/12/2013. 
3 “Democrat leader Abhisit urges King Prajadhipok's Institute to review its proposals on national reconciliation” Asia News Monitor, Accessed through 

ProQuest on 14/12/2013  
4 KPI Report, P1 English Executive Summary 
5 KPI Final Report P8 
6 Rojanaphruk, Pravit. “There is no climate for reconciliation,” The Nation, 17 March 2012.  

http://www.hrw.org/
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Opposition groups, particularly the Democrat Party, were concerned that the government’s 
intention to press forward with the KPI’s recommendations was not aimed at achieving reconciliation 
but rather that they had a hidden agenda.7 In particular, the amnesty and AEC recommendations were 
seen as potential avenues to exonerate Thaksin and his allies, and pave the way for Thaksin to return 
to Thailand. 8  Opposition groups believed that pushing the implementation of these key KPI 
recommendations could result in an unsustainable and ultimately failed reconciliation programme as 
well as leading to a new wave of conflict.  

Concerned that the government could push through a hand-picked selection of 
recommendations to create a “winner’s reconciliation”, the Opposition encouraged withdrawal of the 
report from Parliament.9  However, the KPI suggested that the each of the recommendations in the 
report should not be considered as individual policies in isolation, but that together the 
recommendations all make up small components of a broader, long-term reconciliation programme 
to be discussed and settled by all stakeholders in society. 10   Despite threats that the KPI would 
withdraw their reconciliation roadmap, politicisation of a few key issues had already damaged the 
credibility of the report and it did not receive wide support from the general public.   
 

TRCT: TRUTH FOR RECONCILIATION COMMISSION OF THAILAND 
The TRCT final report was released in September 2012. The TRCT was established by the Democrat 
Government in the period immediately after the 2010 conflict. The TRCT was given a 2 year mandate 
with the goal of investigating the root causes of the conflict, the truth of what occurred during the 
violence and to outline recommendations for reconciliation. In addition to the final report, the TRCT 
was also required to produce three interim reports every six months11 and undertook activities (such 
as media broadcasts and forums) to keep the public abreast of their investigations and findings.  

The TRCT was chaired by Dr. Kanit Na Korn, a Thai Rak Thai founding member and contributor 
to the 1992 Reconciliation Report12, and it was hoped that his appointment would be seen as non-
partisan and subsequently augment the Commission’s legitimacy. 13  The TRCT stressed its 
independence and neutrality14 in conducting field work, research and public forums to “support their 
investigations and truth-seeking“15 which was guided by a modified form of transitional justice.  

However, with its proximity to the releases of the KPI and PIC reports into the 2010 violence, 
there emerged an element of competition between political parties and stakeholders over the 
direction reconciliation would take, as well as increasing fatigue from the public.16   

The conclusions from the two-year study were initially eagerly awaited. However, upon its 
release the TRCT report was criticised by allegations that its leadership were specifically targeting 
Thaksin Shinawatra,17 and that their conclusions and recommendations had been co-opted to protect 
the interests of the Democrat Party. Furthermore, some in the Pheu Thai Party and UDD criticised the 
TRCT’s findings on the role of the “Men in Black” in inciting the violence. These criticisms further 
delegitimised and politicised the Commission’s findings, and made the implementation of their 
reconciliation plan difficult.  

The recommendations from the TRCT quickly fell by the wayside. Upon taking on the position 
of Prime Minister, Yingluck promised to support the work of the TRCT, however after its release the 
Pheu Thai government made little effort to integrate the TRCT’s reconciliation plan into their policy 
platform. On the issues of an amnesty bill and charter amendment, the Yingluck government went 
directly against the recommendations listed in the report.  

                                                           
7 “Democrat leader Abhisit urges King Prajadhipok's Institute to review its proposals on national reconciliation” Asia News Monitor, April 9 2012 
8 Ibid 
9 Ibid 
10 “Government rejects calls for national debate on political reconciliation” Asia News Monitor, 9 April 2012  
11 TRCT Final Report 
12 Chatikavani, Korn ‘A Public Forum on “Thai Politics After Amnesty and Preah Vihear: Determinants, Outcomes and Prospects”’ 20 November 2013  
13 Ibid 
14 TRCT Press Release P1 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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PIC: THE PEOPLE’S INFORMATION CENTRE 
Released in close proximity to the TRCT report, the People’s Information Centre released a 1390 page 
report titled “Truth for Justice.” It was authored by a number of academics and red-shirt 
sympathisers18 who were concerned about the independence and impartiality of the TRCT and NHRCT 
reports. They focussed on ascertaining the conditions under which the protesters died and 
investigating the conduct and culpability of the military forces in exacerbating the conflict. Their 
conclusions often differed to the TRCT and KPI.  

Authors of the PIC report argued that the TRCT placed too much emphasis on the role of the 
“Men in Black” in contributing to the violence. While they did not deny that there was an armed 
element among the Red Shirts, they believe the government and CRES used the potential threat posed 
by the MIB as a justification for launching a tougher crackdown and to expedite the dispersal of the 
protests.19 The PIC found that many who were killed by live bullets and who had been branded 
“terrorists” by the government had no traces of gunpowder on their hands nor was there evidence 
that they possessed weapons which could endanger the government’s well-armed military units.20  

The close proximity of the PIC report’s release and its title (“Truth for Justice,” a play on words 
of the TRCT’s “Truth for Reconciliation”) to that of the TRCT further contributed to the idea that there 
were conflicting views on whether there was a right direction that reconciliation should take. The 
disputes over “whose” reconciliation would be adopted were drawn on similar lines as the conflict in 
2010, which shows that inherent distrust remained in Thai society and that there was little faith in the 
abilities of appointed Commissions to produce independent results. This rivalry over analysis of the 
events, the path for reconciliation and doubts over whose interests were being protected eventually 
led to the public’s disinterest and distrust21 in the process, and thus very little was achieved from 
either the PIC or TRCT reports.  
 

NHRCT: NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION OF THAILAND. 
The National Human Rights Commission’s “Report of Results of an Investigation to Offer Policy 
Recommendations, case of UDD Protest from March 12-May 19 2010” was similarly criticised for its 
bias and the lack of depth in its investigation. Even before the report was released, questions about 
the independence and impartiality of the Commission and its Chairwoman Amara Pongsapich were 
raised.22 

Its release it on 8 August 2013 it was met with accusations of bias and that it would deepen 
political rifts in Thailand. Furthermore, its time of release was also criticised. Although the report had 
been completed since 201223 Pheu Thai and the UDD argued that its release was delayed until August 
2013 to have maximum political impact and affect the reading of the Amnesty Bill in Parliament.24 
There were calls from Red Shirt members for the NHRCT commissioners to resign25 and the report 
contributed to a growing chorus of questions surrounding the NHRCT’s independence and it 
usefulness to the reconciliation process.  

The report defended the decisions made by the CRES, military and Democrat Party as justified 
responses to protests which had been infiltrated by well-armed “Men in Black” terrorists.26 Although 
the military’s inadequate preparation and poor training to deal with an armed presence among 
protesters likely contributed to the high death toll, the NHRCT concluded that the security forces, 
“needed to protect themselves and others from the approaching severe harm, which might cause 

                                                           
18 “Thaksin writes to families of 2010 'martyrs'”, Asia News Monitor, 25 Sept 2010, Accessed through ProQuest 
19 “Mixed views on TRCT Report,” Asia News Monitor, 25 Sept 2012, Accessed through ProQuest 
20 “Deaths from ‘Stray Bullets’ shock group,” Asia News Monitor, 03 Sept 2012, Accessed through ProQuest 
21 Dissertation  
22 Thaksin writes to families of 2010 'martyrs', Asia News Monitor, 25 Sept 2010, Accessed through ProQuest 
23 “NHRC members face ouster call”, Bangkok Post, 13 August 2013 
24 Ibid 
25 Ibid. 
26 NHRCT Report 
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death or injuries, and could not have used any other means of protection."27  These conclusions 
justifying the actions of the military as a response to the vague “Men in Black” (of which they provided 
little new evidence) were unacceptable to the Red Shirts. 

The controversy in research methods, the conclusions of its investigations, and questions over 
the Commission’s partisanship meant that its reconciliation plan was ignored by the government 
despite sharing a number of recommendations with the other reports.  
 

NRC AND NRA: NATIONAL REFORM COMMITTEE AND NATIONAL REFORM ASSEMBLY 
 In addition to the five reconciliation reports, the National Reform Committee headed by 
former Prime Minister Anand Panyarachun and National Reform Assembly headed by Professor 
Prawase Wasi were established by PM Abhisit in June 2010.  While their appointments were 
controversial, many of the areas of reform laid out by the NRC and NRA complemented the 
recommendations in the reconciliation reports, particularly in the media sector reform and the 
identification of the root causes of conflict in Thailand. While the NRC and NRA were not established 
to outline a process for reconciliation, their plans for reform have become prominent in the discourses 
of some political groups in Thailand. Therefore, it is important to identify where the reform 
recommendations outlined by the NRC and NRA match up with the processes for reconciliation in the 
other reports. 
 

Problems with the Process 
During the 2011 election there was concern that the work of the TRCT would be undermined or 
ignored in the event of a change of government. However, reconciliation remained at the top of both 
parties’ agendas throughout the election campaign.  

Well before the results from the five reports were released, clear lines were drawn on certain 
issues between the Pheu Thai and the Red Shirts, and the Democrats and their supporters. From a 
very early stage, attention was focused on how amnesty might be applied and whether Pheu Thai 
would use the guise of reconciliation to allow Thaksin Shinawatra to return to Thailand without having 
to face charges. Other polarising issues included Constitutional amendments, the culpability of 
security forces and the Abhisit government in the conflict, and the existence of an armed wing of the 
Red Shirts (so called “Men in Black”).  

After winning the election in July 2011, Yingluck and Pheu Thai remained adamant that they 
would closely study and follow the recommendations from the TRCT.  Committees to follow up on the 
recommendations of the TRCT were established, thousands of interviews and extensive forensic 
investigations were conducted, the government hosted public forums, and financial reparations were 
awarded to victims of the violence. But by the time the TRCT and other major reports were published 
in 2012, debate over the contested issues had already overshadowed many of the uncontested core 
societal issues which needed to be solved. 

By November 2013 an opening for an effective reconciliation process had already passed. Any 
of the public’s faith and patience in the reconciliation process had evaporated, and continued 
polarisation in society and politics meant that the conditions for reconciliation had become untenable. 
The final death knell for the reconciliation process came through Pheu Thai’s misguided Amnesty and 
Charter Amendment bills, and the PDRC’s relentless and obstinate street protests, which eventually 
necessitated the 2014 military intervention. 

Both the government and the opposition used the façade of reconciliation as a new battlefield 
in the protracted conflict. Despite repeated statements to the contrary, neither side was willing to 
make any concessions or work towards constructive solutions to controversial issues for the sake of 
unity and long-term stability.  

Key figures from both sides tended to focus their criticisms of the reports on only one or two 
main points, such as amnesty versus justice, the role of the “Men in Black” and the role of the military.  

                                                           
27 NHRCT Report P47 
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While the focus of ire was only directed at a few flashpoints, it brought into question the validity of 
the entirety of each report and the legitimacy of the reconciliation plan it presented. Debate raged 
among the key stakeholders over “whose” reconciliation would be adopted and who would serve to 
benefit from the process the most, which is an idea contradictory to a successful reconciliation 
process.  

The whole reconciliation process turned into a new front in the ongoing conflict.  Because of 
doubts over their impartiality and that each side had chosen their vision of reconciliation, none of the 
reports’ planned processes greatly contributed to a national programme of reconciliation. In 
particular, the KPI and TRCT reports recommended that both sides attempt to create conditions which 
would be conducive to the reconciliation process, and that single issues not be taken out of context in 
the scheme of the whole document, however the reports only ended up being used as political tools 
and served to deepen the divides in Thai society.  

As the entire reconciliation process has been politicised over a few key differences, this paper 
aims to identify common recommendations between the reports. If the key stakeholders can agree to 
restart the reconciliation process by implementing changes or reforms in areas which are 
uncontested, they may find ways to work together and bridge the gap between their differences. 

 
Founded on the basis of five variables – the role of media, civilian oversight of the military, 

justice and the rule of law, protesters and human rights, and ways solve fundamental problems and 
achieve reconciliation – the aim of this paper is to tease out key recommendations that are common 
among the reports. 

While the reconciliation process should not be rushed, the process is currently at a complete 
standstill. Each report stressed the need for creating the conditions suitable for reconciliation to take 
place.28 By identifying and implementing some of the recommendations which are shared between 
the reports and accepted by the key stakeholders, there is an opportunity for both sides to reach 
across the divide to find areas of commonality which could nurture the conditions for reconciliation 
and re-start the process.  
 
  

                                                           
28 TRCT Press Release P4, KPI Final Report P27 
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Media 

ROLE OF THE MEDIA IN CONTRIBUTING TO THE CONFLICT 
During the 2009/10 conflict both sides sought to exert influence or control over what was being 
presented in the media. This contributed to the severity of the conflict and the stalled process of 
reconciliation.   

In 2010 conflict and protests since, influence or control over the media has become an 
increasingly contested point of conflict as both sides look to utilise it as a tool for galvanising their 
supporter bases and disseminating their views.  

The reports from TRCT, KPI, HRW, and PIC all agree that the conduct of the media and use of 
media broadcasting by both groups had a significant impact in creating a divisive atmosphere in 
society and contributed to the escalation of violence during the conflict. The TRCT reported that “[the 
use of] communication media as a tool for broadcasting ideology was one of the main catalysts for 
conflict”29 The KPI noted that during the conflict, the role of the media could be divided into two 
groups; “media groups which acted as a political tool and media groups which reported biased 
information from only one side.”30  Both of these groups played a role in inciting, spreading and 
deepening the conflict to every sector of society. Moreover, some media groups deliberately created 
discourses which engendered hatred that led to an unfriendly atmosphere in society.31 
 

PTV 
The closure of the People’s Channel on 8 April 2010 was a major point of contention and is an example 
of the influence that the media had in contributing to the conflict. On 7 April 2010, then Prime Minister 
Abhisit ordered the Emergency Decree. One of the major goals of the Emergency Decree was to 
crackdown on the broadcasting, publishing or dissemination of false or inflammatory information in 
the media. Within 24 hours the newly established Centre for Resolution of the Emergency Situation 
(CRES) led by then-Deputy Prime Minister Suthep Thaugsuban shutdown the Red Shirt affiliated 
“People’s Channel.”  

The TRCT and NHRCT reports argued that the People’s Channel had been continually 
rebroadcasting a number of speeches made by UDD leaders which were inflammatory and aimed to 
provoke violence and chaos.  The shutdown order was justified on the grounds that the broadcasts 
endangered national security as the People’s Channel was airing anti-government propaganda which 
threatened to incite chaos. Furthermore, the NHRCT argued that the closure of the People’s Channel 
was done in accordance to the law and was warranted under the circumstances. In contrast, the PIC 
argued that the closing of People’s Channel was in contravention to basic human rights and the 
freedom of speech. In addition, the press released by the government was severely distorted against 
the Red Shirt protesters, particularly as they were framed as being uneducated and their actions 
illegitimate.  The PIC report argued that justifying the PTV shutdown on the grounds of dissemination 
of distorted media was dishonest and hypocritical as the government themselves were broadcasting 
biased media.  

While the reports did disagree on the legality or appropriateness of this move, they agreed 
that closing down the station inflamed tensions among the protesters.  
 

RECOMMENDATIONS 
The reports from the HRW, NHRCT and TRCT stressed that the government must not exert any type 
of pressure over the media. Furthermore, the PIC argued that media was deliberately distorted to 
create confusion among citizens. The TRCT stated that, “The state must support mechanisms that 
safeguard against interference in and intimidation of the media. It also must not use closure of media 
offices or any type of influence over the media or any other measures that impact on the freedom of 

                                                           
29 TRCT Final Report P16 
30 KPI Final Report P114 
31 Ibid. 
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the press.”32 They recommended that laws be implemented to protect the freedom of the media.33 
The HRW stated that the government should “immediately end all restrictions on media that violate 
the right to freedom of expression,” and in particular focussed on ending the censorship of UDD-
affiliated television stations, publications and blocked websites. Similarly, the NHRCT stated that “the 
state should not intervene or violate the rights and freedom of citizens and media to express their 
opinions,” broadly in agreement with the HRW and TRCT.   

As the government should not interfere with the media, the TRCT, NHRCT and KPI reports 
recommended that media develop strong professional or self-monitoring mechanisms.34 To ensure 
minimal government interference, the quality of the media should improve dramatically. The NHRCT 
also recommended that the government encourage the media to undertake significant reforms to 
ensure that their conduct does not again contribute to the violence.35 

The media should self-censor information which could aggravate or encourage hatred,36 and 
they must take pride in upholding their neutrality and ethics.37 The TRCT38 and KPI39  recommended 
that a committee or association which can monitor and advise the media on their conduct and their 
roles be established in the longer term. Furthermore, the NRA report recommended that as part of 
media reforms, a broad civil society group with input from all sectors be assembled to observe the 
content published by media groups.40  In addition, the TRCT, NRA and KPI recommended that the 
government should educate the media and consumers as to what should be expected and what is 
appropriate information for the media to publish.  
 

MEDIA’S ROLE IN THE RECONCILIATION PROCESS 
Despite its role in contributing to the conflict, the TRCT and KPI both suggest that a reformed media 
can play a vital role in the reconciliation process. The KPI suggests that, “the media should support the 
reconciliation process and avoid creating new conflict.” The TRCT recommends that “the media should 
play a role in mitigating conflict in the country by serving as a public forum for opinions from all parties, 
allowing moderates to express themselves clearly while reducing the prominence of extremists who 
aim to provoke violence.”41  Adding to this, the NRA report suggested that reforming the media is a 
vital step to fuller societal reform. “…Media is a crucial tool in reforming society. Reforming the media 
shall pave the way to reform society by means of developing the potential of civil society … in all 
aspects and levels.”42 

The reports from all five reconciliations groups agree that media was one of the main sparks 
for the intensity of the protests. There was little disagreement between the reports that the quality 
of the media in Thailand needs to be improved. Media outlets (both government and private) have a 
duty to avoid deliberately disseminating biased or inflammatory information and that they have a duty 
to educate and inform the public. Any restrictions on media are contrary to the principles of 
democracy and freedom, however the media also needs to show responsibility and professionalism 
by self-censoring the information that they broadcast. Finally, the reports from the KPI and TRCT 
believe that the media can be a powerful tool for reconciliation, so for the sake of the nation they 
should avoid taking sides and assist the process towards peace.   

 

                                                           
32 TRCT Final Report P273 
33 TRCT Final Report P273 
34 TRCT Final Report P273 
35 NHRCT P88-89 
36 TRCT Final Report P273 
37 KPI Final Report 
38 TRCT Final Report P273 
39 KPI Final Report 
40 NRA 28 
41 TRCT Press Release 
42 NRA 29 
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Shared findings on the Media: 

 During the conflict, both sides attempted to influence the political situation through exerting 

influence over what was broadcast in the media. (TRCT Press Release 18; KPI Press Release; 

PIC 332, 600; NHRCT 41) 

 Restrictions on media are contrary to the principles of democracy and freedom. (TRCT 273; 

PIC; NHRCT 187-188; HRW 126; NRC 33-34) 

 The media also needs to show responsibility and professionalism by self-censoring the 

information that they broadcast. (TRCT 260; KPI 118; NHRCT 87-88; NRA 28) 

 The media can play a constructive role in the reconciliation process. (TRCT 259; KPI Press 

Release; NRA 28) 
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Media 
The Media’s role in inflaming the conflict 

TRCT KPI PIC NHRCT 
The media’s 
conduct – especially 
in reporting 
inaccurate or 
distorted stories, 
hate speech, or 
incitement to 
violence – is a 
significant factor 
behind the current 
social division and 
escalation of the 
conflict. (P18 TRCT 
PR) 

The media involved in the 
conflict can be divided into 
two groups which are the 
media which acts as a 
political tool and biased 
media which reports only one 
side. Both of them play an 
important role in inciting, 
spreading and deepening the 
conflict in every sector of the 
society. Moreover, some 
media created discourses 
which engender hatred 
leading to an unfriendly 
atmosphere in the society. 
(KPI) 

The restriction of rights and freedom of opinion as well as the 
freedom of presenting news / facts of the press… contributed to 
the Red Shirts dissatisfaction with the government. (P.600) 
 
Information disseminated during that period served as a political 
tool for the government to control the rally and legitimise the use 
of military operations to disperse the crowd.  
 
Media played a crucial role in making people confused about 
what happened, and in most part it led to misunderstanding 
among the people. There were several factors that brought about 
such confusion, for example the tone and the use of language in 
the news, the bias towards protesters, reporting news based on 
the statement of CRES, and reporting inaccurate information 
without any correction.  (P322 PIC) 

NHRCT noted that the PTV continually 
broadcast speeches by the UDD protest 
leaders which incited violence since 7 April 
2010 which was before the declaration of 
the emergency decree. (NHRCT 41) 
 
However, NHRCT thinks that although the 
government violated the rights of the 
citizen to access to news and information by 
closing PTV, it was in accordance with the 
law and appropriate for the situation under 
the emergency decree. Nevertheless, after 
the decree was halted, there were some 
websites that were still blocked. In this case, 
it was inappropriate as it was a violation of 
the freedom of expression of individuals 
and media.   (P41 NHRCT) 

Media should mitigate and educate, not incite violence 

TRCT KPI NRC and NRA 
The media should play a role in 
mitigating conflict in the country by 
serving as a public forum for 
opinions from all parties, allowing 
moderates to express themselves 
clearly while reducing the 
prominence of extremists who aim 
to provoke violence. (P18 TRCT PR) 

Instead of educating people, the 
media presented selected or 
incorrect information. Moreover, 
some media are not neutral which 
led the society into 
misunderstandings, suspicions and 
more hatred instead of a sense of 
reconciliation.  (KPI) 

NRA proposed that the NBTC to set up a committee with the duty to educate people and 
make them aware that media is a crucial tool in reforming the society. Reforming the 
media shall pave the way to reform the society by means of developing the potential of 
civil society in order to mobilise the reform of media at all levels. Furthermore, this 
committee has to provide knowledge and information to all people, particularly children, 
senior citizens and those who lack chance in the society to be able to get access and 
benefit from the media. (P29 NRA) 

Freedom of the Media is Essential 

TRCT PIC NHRCT HRW NRA and NRC 
The government must not use the closure of 
media or exercise any type of influence over 
the media 
 
The state must support mechanisms that 
safeguard against interference in and 
intimidation of the media. It also must not 
use closure of media offices or any type of 
influence over the media or any other 
measures that impact on the freedom of the 
press. 
 
The state should make a law to protect the 
freedom of the media. (P18 TRCT PR) 

Government closed media or 
forced them to change their 
broadcasts. 
 
The CRES was responsible for 
creating and distorting 
information to the public 
through various media in order 
to create misunderstandings 
among the participants of the 
rally as well as a broad public 
hatred and create their own 
justifications for using force and 
violence to crackdown the rally. 
(PIC) 

The state should not 
intervene or violate the 
rights and freedom of 
citizens and media to 
express their opinions. 
 
The government must 
not act or ignore the act, 
both direct and indirect 
by aiming to hamper the 
right to access news and 
information. (NHRCT) 

Immediately end all 
restrictions on 
media that violate 
the right to freedom 
of expression, 
particularly 
sweeping 
censorship of UDD-
affiliated media 
outlets, community 
radio stations, and 
websites. (P7 HRW) 

NRC recommended that media 
operating in the field of top-down 
communication was affected both 
directly and indirectly by the state 
and business groups. 
Consequently, the centralised 
media barred the majority of 
people from using it as a mean to 
make their voice heard. (P33-34 
NRC) 

 Media reform, self-censorship and ethics 

TRCT KPI NHRCT NRA and NRC 

The State must support the 
development of mechanisms for 
professional self-monitoring by the 
media. The government should also 
educate people on the roles and 
responsibilities of the media, thus 
enabling them to play a role in 
monitoring media conduct. In the 
long run, the government must 
support the establishment of the 
association for media consumer 
protection. (P237 TRCT). 

The quality of the media should 
be improved by a committee 
who will monitor and manage 
the standard of the media, to 
make the media realise their 
duty and ethics. Media should 
be reformed in order to 
educate citizens. The media 
should have good governance 
and should not distort the 
truth.  (KPI) 
 

The government should call forth the 
media reform because most of the media 
picked sides with political groups which 
incited violence and deepened political 
conflict leading to violence 
 
The state should recognise the rights and 
freedom of media; however, it should 
make sure that the media will not abuse 
their rights. (NHRCT) 

The NRA suggested setting up a “civil network for 
reforming media” with the support from 
governmental sectors, local administrative 
sectors, intellectual, civil society and media 
sectors in order to take any action in proposing 
and monitoring the work of media in all levels. 
Moreover, this body will have a duty to monitor 
and follow up the work of governmental and 
independent sectors that deal with the media.  
(P28 NRA) 
 

Media’s Role in the Reconciliation Process 

TRCT KPI NRA and NRC 

The media should play a role in mitigating conflict 
in the country by serving as a public forum for 
opinions from all parties, allowing moderates to 
express themselves clearly while reducing the 
prominence of extremists who aim to provoke 
violence. (P237 TRCT). 

The media should support the reconciliation 
process and avoid creating new conflict. 
Also, mass media should be supportive of the 
reconciliation process and refrain from stirring 
up new conflicts, especially through one-sided 
media. (KPI PR) 

…media is a crucial tool in reforming the society. Reforming the 
media shall pave the way to reform the society by means of 
developing the potential of civil society in order to mobilize the 
reform of media in all aspects and levels. (P29 NRA) 
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Rights and Responsibilities of Protestors  
ROLE OF THE MILITARY 
The military were ill prepared to deal with an armed element among the protesters. Their conduct, 
inexperience and confusion in trying to disperse the protests (particularly on 22 April and 19 May 
2010) contributed to the large number of deaths and for letting the protests spiral out of control. 
Experts interviewed by the HRW stated that the response by the military was “staggering in its 
incompetence,”43as the frontline units lacked experience in responding to the protesters and the 
command and control structures were insufficient for such an operation. The TRCT also reported that 
the military was ill-prepared to deal with the protesters, as they had been primarily trained to fight 
against enemies of the state rather than suppressing civil strife.44 The NHRCT also believes that the 
government should be held somewhat responsible as the actions of the security forces contributed to 
the scale of the violence.  

While the reports differ on whether the military should be punished for this, the HRW, TRCT, 
PIC and NHRCT agree that there needs to be additional training for security forces and better 
guidelines to ensure protests are conducted peacefully. In the event that there is an armed element 
present among the protesters, they should have training to neutralise the threat it with minimum 
collateral damage.   

Furthermore, the HRW and TRCT recommend that the military should not be used as a crowd 
control tool and that the “police must receive adequate training so that they can be responsible for 
internal security,” 45  and that “the government must not involve the military in crowd-control 
operations, which should be left as a responsibility of the police or civilian officials trained specifically 
for crowd control.”46 
 The government should develop plans and provide training to security forces to specifically 
deal with civil uprising to ensure that any threats posed by protesters are quelled peacefully. The TRCT 
suggests that “the government must develop action plans for ending the demonstration and non-
violent measures for crowd control”47 as well as following providing the appropriate equipment for 
ending the protest safely and adhering to international standards, while the KPI recommends that 
specific laws relating to maintaining crowd control should be developed.48 The PIC also recommends 
that the lines as to what constitutes a ‘peaceful’ protest should be better demarcated through the 
development of standards based on social and cultural contexts.49 The NHRCT recommended the 
introduction of a specialised unit that has the specific responsibility to ensure peaceful crowd control. 
Their training and policies should be strictly guided by national and international law.50 Furthermore, 
the NHRCT51 and PIC52 recommended that force can be used to crack down on extreme protests, but 
that the use of violence must be the last resort for the state. Considering the protests which have 
erupted since the 2010 violence, there still appears to be no police unit specifically trained to control 
or disperse protesters with the confidence that it will not exacerbate tensions, or break domestic or 
international laws.  
 

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF PROTESTERS 
The reports agreed that while Freedom of Assembly is a right which should be protected, there is also 
a great deal of responsibility for protesters and protest leaders to ensure that their rallies remain 

                                                           
43 HRW P93 
44 TRCT P214 
45 HRW P153 
46 TRCT Press Release P20 
47 TRCT Final Report P173 
48 KPI Final Report 
49 PIC  
50 Specifically, Code of Conduct for Law Enforcement Officials, CCLEO 1979 and Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 

BPUFF 1990 which are the basics guidelines for internal laws. NHRCT P84 
51 NHRCT P84. 
52 PIC 550 
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peaceful and mindful of non-demonstrators. Guidelines should be formulated and these should be 
followed by protest leaders and protesters in future demonstrations.  

The TRCT and NHRCT reports agreed that the “freedom of assembly is a fundamental freedom 
that must be guaranteed by the state”53and that it “demonstrates the sovereign power of the people 
in participating the democratic process without any blockade.”54 Governments have a responsibility 
to ensure that protests remain free and peaceful and that if security forces are required, their actions 
are strictly guided by rules of peaceful engagement and that their actions do not exacerbate tensions 
among the protesters.  

However, the right to freedom of assembly should also come with a number of caveats that 
protest leaders have a responsibility to follow. The HRW, TRCT and NHRCT argued that protest leaders 
have a responsibility to ensure that there is not an armed element within the protest groups and that 
they have a duty to ensure that the protests do not turn violent. Although the actions of the security 
forces exacerbated the violence, the reports suggested that the speeches, plans and actions of the 
protesters were not in line with what should be expected from peaceful protests. The TRCT report 
stated that “Red shirt leaders played a role in stirring up the violence by agitating the protesters by 
using … hate speech”55 particularly in inciting protesters to commit acts of arson, which the HRW 
believed were well planned and organised.56 The NHRCT reported that the inflammatory speeches 
“threatened national security at a time when chaos and unrest had been happening continuously.”57 
In their reports, the HRW, TRCT and NHRCT recommended protest leaders must make all efforts to 
ensure that protests remain peaceful and free of weapons.58 Protesters should not engage in any form 
of violence. The HRW recommends that protest leaders should “Continually monitor, identify, and 
disband armed elements within the group.”59 The TRCT and NHRCT suggest that leaders must refrain 
from using hate speech to incite violence, must exercise freedom of assembly peacefully and that their 
ideologies do not aim to threaten democracy.60  

The reports also recommended that protesters and non-protesters be mindful of each other. 
Non-protesters should be patient with those participating in the protests as they are undertaking a 
democratic right. However protesters should be aware that their actions may affect the lives and 
livelihoods of those who choose not to take part in the rallies, and may need to adjust their actions to 
accommodate others.  

Shared findings on the Freedom of Assembly and rights of Protesters: 

 Freedom of assembly is a fundamental right which must be protected. (TRCT 375; PIC 550; 
NHRCT 29; HRW 23) 

 Protesters also have an obligation to ensure that their protests are within the law, that they 

are free of armed elements and must not use hate speech to incite violence. Demonstration 

standards need to be developed to guide protesters and protest leaders on their rights and 

obligations. (TRCT 375; NHRCT 78; HRW 158) 

 Security forces should review their strategies for ensuring that demonstrations remain safe 
and peaceful. The military did not have the necessary training or preparation for dispersing 
the protests. (TRCT Press Release 20; KPI 120; PIC 550-551, 627; HRW 153; NHRCT 83-84) 

                                                           
53 TRCT 
54 NHRCT P29 
55 TRCT Final Report P173 
56 HRW P91 
57 NHRCT P72 
58 Take all necessary measures, including frequent public statements, to ensure that members and supporters do not engage, either directly or indirectly, in 

violent activities on behalf of the group. (P27 HRW) 

The TRCT views that the leaders of the demonstration must show responsibility in the case of illegal demonstration or the use of violence. (P20 TRCT Press 

Release) 

The leader of the demonstration and the protesters should have the common duty to control the protest to be peaceful and without weapons (P77 NHRCT) 
59 HRW P155 
60 NHRCT 77 
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Freedom of Assembly and the Rights and Responsibilities of Protesters 
Freedom of Assembly: A Fundamental Right 

TRCT PIC NHRCT HRW 
The freedom of assembly is a fundamental 
freedom that must be guaranteed by the 
state. However, the exercise of such freedom 
must be according to the law.  (TRCT Final 
Report) 
 

The right to assembly must be 
protected by the government. 
(P550 PIC) 

Freedom of assembly is guaranteed 
and protected by the constitution. It is 
a freedom that demonstrates the 
sovereign power of the people in 
participating the democratic process 
without any blockade. (P29 NHRCT) 

To combat the escalating violence, the 
government adopted various measures that 
seriously infringed fundamental human rights. 
The Emergency decree also created the CRES ... 
which questioned, arrested, and detained UDD 
leaders and protesters. (P23 HRW) 
 

Protesters must ensure their actions are peaceful 

TRCT NHRCT HRW 

The TRCT requests that leaders of the demonstration 
and demonstrators exercise the freedom of 
assembly in a peaceful manner without the use of 
arms or the use of anything as arms. They shall 
adhere to the peaceful approach and strictly refrain 
from using any violence. 
 
The TRCT views that the leaders of the 
demonstration must show responsibility in the case 
of illegal demonstration or the use of violence. (TRCT 
Final Report) 

Protesters and their leaders must exercise the freedom of assembly in a peaceful 
way and comply with the ideology that preserves democracy. (P77 NHRCT) 
Moreover, the protest mustn’t arm with weapons whether they are the real or 
artificial, and the symbolic action that inclines the provocation of any violence 
must be banned. (P78 NHRCT) 
The protest leaders and protesters must hold a demonstration in the manner that 
will not affect the rights and the freedom of other citizens or causing minimal 
effect and they have to be responsible for the effect/impact of the demonstration. 
(P78 NHRCT) 

Take all necessary measures, 
including frequent public 
statements, to ensure that 
members and supporters do not 
engage, either directly or 
indirectly, in violent activities on 
behalf of the group. Continually 
monitor, identify, and disband 
armed elements within the 
group (P153 HRW) 

Amended guidelines for security forces, new laws to guide crowd control 

TRCT KPI PIC HRW NHRCT 

The state should develop a strategic 
action plan for handling 
demonstrations and non-violent 
measures for controlling crowds. If it 
is necessary to limit the freedom of 
assembly, such as through laws 
concerning public assembly, these 
measures must be according to the 
constitution and in accordance with 
international human rights.  (P20 
TRCT PR) 
 
The state should train personnel 
responsible for controlling crowds 
according to international standards 
and provide the knowledge on 
human rights and non-violent 
conflict management. (P20 TRCT PR) 
 
The readiness of security officials 
must be evaluated prior to and after 
such operations.  (TRCT Final 
Report) 

There should 
be laws 
relating to 
demonstrati
on in order 
to control 
the crowd 
and maintain 
the rule of 
demonstrati
on (KPI) 
 

It is necessary for the state 
to revise all security acts 
(or cancel if careful 
considered necessary) to 
genuinely comply with 
universal principles of 
human rights. (P627 PIC) 
 
A crackdown should be the 
last option. The state must 
show that it has made 
every effort in defending 
the rights of assembly and 
allow the protesters to 
rally peacefully. Do not use 
lethal force in the case of 
an unlawful assembly yet 
not severe; State officials 
acting crowd control will 
need to be well trained, 
must understand the 
behaviour of the masses 
and tolerant in the line of 
duty (P551 PIC). 

Police must 
receive adequate 
training so that 
they can be 
responsible for 
internal security, 
including riot 
control and 
overseeing 
demonstrations, 
in accordance 
with international 
standards. (P153 
HRW) 
 
 
 

When imposing the law to deal with the protests, the government 
needs to assess its impact. NHRCT views that developing special 
mechanism handling the protest is an urgent task for the 
government.  (P83-84 NHRT) 
 
In order to control the demonstration, there should be a unit that is 
responsible for this task specifically. The unit must have concrete 
action plans and steps to be followed, and trained officers must 
have skills in controlling crowds. It should follow Code of Conduct 
for Law Enforcement Officials, CCLEO 1979 and Basic Principles on 
the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, BPUFF 
1990 which are the basics guidelines for internal laws. Moreover, 
violence should be the last resort for the state officers. (P84 
NHRCT) 
 
Although military has utmost tried not to use weapons by taking 
measures from light to heavy, officials who enforce the law need to 
be well trained for such matter considering how complicated the 
situation is and that there are individual groups trying to trigger the 
violence.  (NHRCT, p.85) 

Military’s Role in Exacerbating the Conflict 

HRW TRCT PIC NHRCT 
The whole operation 
was staggering in its 
incompetence. You 
had scared young 
conscripts blazing 
away at the tents in 
Lumphini Park without 
any fire control. There 
wasn’t the command 
and control that you 
would expect during 
such an operation.  
(P93 HRW Interviews) 

The Military were ill prepared to 
deal with the protesters. The 
measurement that state used to 
deal with the protesters was not 
well matched with the role of 
army officers who were trained to 
fight against the enemy of the 
state, not protesters who just had 
a different ideology or belief. The 
absence of knowledge and skill in 
cracking down the protest was a 
major factor that extended the 
scope of violence. (P214 TRCT) 

The use of force was not accorded with the rules of the 
military forces of Thailand and international principles; 
1. No advance notification to the congregation and those 
who live nearby about rally 
2. There was a use of live bullets causing deaths and 
injuries  
3. There were uses of batons, tear gas and rubber bullets   
4. The crackdown during the night-time affected the 
number of deaths and injuries. (P553-560 PIC) 
 
During the crackdown, the order to use military troops 
with live weapons instead of the police as the one who 
take responsibility and control the crowd was a 
disproportionate use of force which contributed to 
turning the peaceful rally into violent situation. (P557 
PIC). 

The government must take responsibility for the 
damage caused by the lack of care. Military officers 
[...] needed to protect themselves and others from 
the approaching severe harm, which might cause 
death or injuries, and could not have used any 
other means of protection. However, the acts [of 
the security forces] caused many deaths and 
injuries. So, the security forces' actions were 
careless and miscalculated. (P47-48 NHRCT)  
 
Though military has taken control over the protest 
under the virtue of law, they could not maintain 
order and peace or inhibit any action that could 
cause damage to life and property of individuals 
including private and public sectors as well as the 
economy of the country.  
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Reconciliation Process 
The reconciliation process was upended by disputes over which side would benefit the most and 
“whose” vision for reconciliation would be adopted. The issue of whether amnesty should be granted 
and how it could be applied was a particular point of contention.  

The KPI supported drafting a new amnesty law arguing that it would defuse the perceived 
injustices caused by controversial judicial decisions against Thaksin and his allies, pardon Red Shirts 
facing trial for demonstrating, and remove accusations of misconduct against the Democrat 
government during the conflict.61   

In contrast, the HRW, PIC, TRCT and NHRCT were either against a general amnesty or urged 
caution if applied. They noted that a culture of impunity had developed in Thailand and that justice 
for the victims should be sought. The HRW recommended that perpetrators be brought to justice 
regardless of their political affiliation.62 NHRCT believes that by prosecuting the criminals there is an 
opportunity to bring justice back to Thai society.63 The PIC strongly rejects an amnesty for the state as 
they believe that its implementation will legitimise the misuse of force by the state and will force the 
victims to be silent and to surrender.64 The TRCT does not support a general amnesty for the 2010 
conflict, but does suggest that the state should make an effort to educate the public about amnesty 
and forgiveness. They recommended that those who violated the law must be held legally 
accountable, however the actions of the offenders (from both sides) may have been driven in a 
context where differing political opinions spilled over into violence. The TRCT suggested that the 
actions of some may not be criminal in nature, and that the “principle of restorative justice” in 
conjunction with the conventional punitive justice system may be a more appropriate way of restoring 
peace and bringing true justice to all.65 Furthermore, the TRCT recommended that if the amnesty 
suggested by the KPI were to be implemented, it must be done with extreme caution and 
transparency, and that it must not be expedited unless the conditions warrant its implementation.66 

 
Despite differences on amnesty, there are a number of other areas where the main reports agree on 
the path forward. The HRW, TRCT, KPI and PIC agree that truth-seeking is an essential first step for 
reconciliation. The HRW recommended that a full, independent inquiry be held into the conflict while 
the PIC and KPI suggest that the government investigate the reasons the conflict got out of hand.67  

The TRCT and KPI agree that there also needs to be more research into solving some of the 
core problems in Thai society. They, along with the HRW and PIC identify those issues as the role of 
the military in Thai politics 68 , widespread socio-economic disparities, 69  and inequalities in the 
structure of power caused by corruption, unfair power distribution and conflict over democracy.70 
Other issues include disparate views between rural and urban citizens, and the use of media as a tool 
to broadcast ideologies.71 The PIC, TRCT and KPI suggest that unless there are efforts to resolve some 
of these deep societal issues, reconciliation will never be possible.  

To settle these issues and build the foundations for peace, both sides also need to cooperate 
and come together to help build the right conditions to create reconciliation. The reconciliation 
process requires the input from all of the key stakeholders in society, both sides of the divide,72 the 
military73 and the public.74 

                                                           
61 “Institute warns of Reconciliation ‘war’” The Nation, 4 April 2012.  
“Democrats dump Sonthi on doubts over his actions” The Nation, 27 March 2012. 
62 Ensure all perpetrators of serious human rights abuses (P152) are brought to justice regardless of their status and political affiliation. 
63 NHRCT P48 
64 PIC Final Report P21 
65 TRCT Press Release P13 
66 TRCT Press Release P4 
67 KPI Final Report P141 
68 KPI, HRW P3 and TRCT P15 Final Report 
69 KPI Press Release, HRW P3-5, TRCT Final Report P200-201, PIC P25 
70 HRW P3-5, TRCT Final Report p15, KPI Press Release, PIC P27 
71 KPI Press Release and TRCT Final Report P15 
72 KPI Press Release, HRW P3-5 and TRCT Final Report P12 
73 KPI Final Report 
74 TRCT Press Release P18, KPI Press Release 
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All five reports agree that significant financial reparations be made available to the victims 
and families of those who were affected by the violence. Furthermore, they suggest that the 
government provide medical or psychological assistance if it is required, and that they offer closure to 
the victims by allowing them access to the truth about the events during the conflict. The TRCT, KPI 
and PIC recommend that there be a memorialisation of the conflict in order to attempt to restore the 
dignity of the victims.75 The KPI and TRCT recommend that apologies from the past and current Prime 
Ministers and the other relevant figures be made to the victims and their families.76 

The HRW, KPI, PIC and NHRCT argue that the actions of the government were often in 
contravention of international law and basic human rights (even though the appropriateness of their 
response was debated). Therefore, the reports recommended that the state put in place reforms to 
ensure that their future actions comply with international law and human rights obligations, and that 
their actions do not impose limitations on the fundamental freedoms of citizens.77 Furthermore, the 
KPI, PIC and TRCT recommend that the government must reform the legal and judicial systems order 
to restore confidence in the political system as a whole. The PIC states that “the government … needs 
to reform all political institutions to ensure there is a balance in the distribution of power as per normal 
democratic principles and firmly establish norms respecting human rights and the value of dignity.”78 
The KPI stresses that these reforms need to be made to clear up any questions over the 
trustworthiness of the judiciary and government, and to establish standard practises in the event of 
future protests. These reforms should be made with the input of all, and accepted by every sector in 
society.79 
 

Shared Findings on the fundamental problems of Thai Society and the Reconciliation Process 

 Efforts need to be made to solve the fundamental issues of Thai society 
o Economic Disparities (TRCT 200-201; KPI Press Release; PIC 25-26; HRW 3-5; NRC 3-

4) 

o Corruption and inequalities in power (TRCT Final Report 15; KPI Press Release; PIC 

27; HRW 3-5; NRC 4, 7) 

o Justice and the rule of law (TRCT 272; KPI 112; PIC 26; HRW 7; NRC 42) 

o Urban/rural disparities (TRCT 200-201; NRC 28-29, 118) 

 Truth seeking, independent inquiries, forensic investigations are necessary for reconciliation. 

(TRCT Press Release 15; KPI 141; PIC 585; HRW 152) 

 An effort must be made by all sides to build the necessary conditions for reconciliation. 

(TRCT Press Release 12; KPI 141) 

 Financial reparations, medical or psychosocial assistance and apologies must be awarded to 

people victims of the conflict. (TRCT 275; KPI 120, 152; PIC 627; NHRCT 76; HRW 26) 

 Reforms ought to be put in place to ensure that the State’s future actions comply with 
international law and human rights obligations, and that their actions do not impose 
limitations on the fundamental freedoms of citizens 

 Whether to grant amnesty to the participants of the conflict was one of the major points of 
contention which held back the reconciliation process.  

 

 

 

                                                           
75 KPI 
76 TRCT P14 and KPI P119 
77 TRCT Press Release P16 
78 PIC Final Report P556 
79 KPI P141 



19 
 

The Reconciliation Process 
All parties can contribute to the reconciliation process 

TRCT KPI 
The reconciliation process must continue with full participation from all sides In the 
implementation of the reconciliation process, the government and the political 
sector as a whole must take into account the necessary participation of the general 
public, Proceed thoroughly without any intention to accelerate the process of 
reconciliation. (P12 TRCT PR) 
 
One example of this is the formation of a national reconciliation network with 
members of neutral disposition representing every sector of Thai society and with 
the intention of having a leading role in reconciliation process through democratic 
and peaceful methods. (P13 TRCT PR) 
 

All parties should cooperate to build the conditions for reconciliation. Raise 
awareness of all parties as to the importance of the process. (P141 KPI) 

Justice, truth and reform 

HRW TRCT KPI PIC 
Ensure all perpetrators of 
serious human rights abuses 
are brought to justice 
regardless of their status 
and political affiliation.  
The culture of impunity 
must end in Thailand and 
the rule of law should be 
observed. (P152 HRW) 

In the long run, the TRCT recommends 
that the government must 
systematically reform the law and the 
justice system, improve the quality of 
legal education and legal personnel, 
and focus on the development of 
proper ethics for lawyers. (P15 TRCT PR) 

Legal process and law should be reformed 
in order to maintain justice and 
trustworthiness. It should be accepted by 
every sector of the society. There should 
also be a law relating to rule of 
demonstration in order to provide concrete 
direction for protesters and officers. The 
Constitutional amendment should not aim 
for certain person. Laws violating the rights 
of the people should be amended or 
abolished. (P141 KPI) 

Government should ensure the “right to truth” 
with regards to the violence. The government 
needs to reform all political institutions to meet 
the balance between the distribution of power 
and democratic principles in order to establish 
norms respecting the human rights and dignity of 
humanity. (P585 PIC) 
 

Inquiry 

HRW TRCT KPI PIC 
Immediately conduct a separate, 
impartial, transparent, and 
independent inquiry into human 
rights abuses related to violent 
demonstrations and occupation of 
government properties by the PAD, 
and government actions against 
protesters in 2008. (P152 HRW) 
 

The state brings perpetrators to 
the justice system which must 
be fair, equal and non-
discrimination. The state strictly 
respects the rights and 
freedoms of accused persons, 
defendants, and the injured. 
(P4 TRCT PR) 
 

Investigation into the violent situation 
which created loss of life. (P141 KPI) 
 

Reconciliation should be established along with 
the restoration of justice for the victims. It is 
necessary to at least reveal the truth about 
offenders and those responsible for crimes to the 
public. In this context the truth and justice is 
important to all (P22 PIC). 

Core issues must be studied and addressed 

HRW TRCT KPI 
Contentious key 
issues…have yet to be 
addressed in any meaningful 
way (P3-5 HRW) 
 

Thai society will remain mired in conflict and on the brink of violent 
clashes as long as the root causes of the conflict problem remain 
unresolved. Such causes include socio-economic discrepancies 
between classes, inequality in access to resources, or an unbalanced 
distribution of wealth (P17 TRCT PR) 

The core question from which the entire conflict stems should be 
addressed and solved to act as a driving force for democratisation. 
(KPI PR) 
 

Full Forensic Investigations 

HRW TRCT PIC NHRCT 
Forensic 
evidence has 
not been 
released and a 
full 
investigation is 
required. (P83 
HRW)  

TRCT found that inquiries and investigation of cases relating to the 
incidents of political violence during April and May 2010 were 
interfered with and forensic evidence in some instances was 
incomplete. It was therefore not possible to facilitate justice for all 
parties. 
To be able to facilitate justice to all parties equally, TRCT believes that 
the state should promote access to the system of justice for all those 
who incurred losses, without discrimination, and those whose rights 
were violated. Also, to investigate cases impartially, independent of 
political influence. This would include promoting the use of forensic 
procedures to find evidence that is objective, impartial, and complete. 
(P275-276 TRCT) 

If there was an autopsy by forensic science 
thoroughly, such information would be 
beneficial to the case, particularly those who 
died from the action of state officials. The 
embedded bullets could also identify those who 
affected from the violence of the lethal force 
and the source of the ammunition. However, 
the government under the PM Abhisit Vejjajiva 
has not put an effort in systemising a post-
mortem examination so as to support the 
evidence for further investigation in the future. 
(P424 PIC) 
 

In the cases of crimes 
under the criminal code, 
the royal Thai police or 
department of special 
investigation is responsible 
for investigating in order to 
capture and punish the 
offenders according to the 
law. (P51-52 NHRCT) 
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The Fundamental Problems of Thai Society 
Economic Disparities 

TRCT KPI PIC HRW  NRC and NRA 
Unfair income 
distribution (P200-201 
TRCT) 

Strong socio-
economic 
inequalities 
(KPI Press 
Release) 

The conflict between the Yellow Shirts and the 
Red Shirts is the fight between two political-
economic groups. (25) 
 
Socio-economic inequalities have long existed in 
the society. It is only a background of the red 
shirts’ origin, not a cause that stirs up the 
conflict and the alertness of the red shirts in 
politics. (PIC, p.26) 

Widespread 
economic 
disparities 
(P3-5 HRW) 

NRC viewed that the injustice or the prejudice 
within the structure of economic, political and 
social power has brought about the inequality in 
every aspects of the society. Such inequality is the 
core structural problem that Thai society suffers 
nowadays. From that point, NRC believed that the 
reform should tackle this issue.  (NRC 3-4) 

Corruption and power  

TRCT KPI PIC HRW  NRC and NRA 

Inequalities in the 
structure of power 
(P15 TRCT Final 
Report) 

Conflicting 
views on 
democracy, 
especially with 
regard to 
power and 
resource 
allocation (KPI 
Press Release) 

Inequality and injustice of the system as well as 
economic opportunity (P27 PIC) 

 

Dysfunctiona
l and corrupt 
political 
system (P3-5 
HRW) 

An extreme inequality in every aspect  is a core 
structural problem  (NRC 4) 
 
The deepest roots of the problem of corruption in 
a Thai society is people’s consciousness and how 
people think which still take pride for patronage 
system, the seek for privilege and opportunity as 
well as the lack of feeling cherished public 
property. (P7 NRA) 
 

Justice and the rule of law 

TRCT KPI PIC HRW  NRC 
Law enforcement and procedures of 
the system of justice that do not 
correspond to the rule of law are 
the root cause of problems with the 
law and law enforcement. These 
created doubt in law enforcement 
procedures because they were 
ordered by those who carried out 
the coups and held state power. 
(P220 TRCT) 
 

One of the 
conflict issues 
in current Thai 
society is the 
distrust in 
justice system.  
(112)  

The struggle for equality in politics 
regardless of social, economic and 
cultural differences. (26) 

Justice 
system is 
imbalanced.  
(7) 

In practice, people in Thailand do not have equal 
opportunity to access to justice process from law 
enforcement, the settlement of disputes to the 
law itself.  For instance, more than 50,000 people 
are the prisoners before the trial because 
unsecured bail. There are also inmates who have 
no money to pay the verdict may have been 
imprisoned instead (NRC 42) 
 

Role of the Military 

TRCT HRW NRC 
The management and attitude of the military 
(P15 TRCT Final Report) 
 
The military and military leaders 
must be neutral and not become 
involved in politics (P374 TRCT) 

 The role of the military in Thai 
politics and society (P3 HRW) 

 

1) Soldiers must accept the supremacy of the national policy and the 
administration of the government what comes from the election. 
2) The military should focus on the core mission by reducing non-military 
missions especially to have a role in politics. 
3) The size of the military should be adjusted to a smaller size in term of 
manpower, position and unnecessary equipment in order to use limited 
resources to enhance the performance of the main mission of the army. 
(NRC 43) 
 

Shared Recommendations Going Forward 

HRW TRCT KPI 
These contentious key 
issues…have yet to be 
addressed in any 
meaningful way (P3-5 
HRW) 
 

The TRCT wants all parties to study the root causes of the 
conflict in order to achieve a common understanding and 
seek solutions that will pave the way to reconciliation (P12 
TRCT Press Release)  

Dialogue engaging all parties in a debate about possible solutions to the 
conflict, the future of Thai democracy including its common political rules 
(KPI Press Release) 
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Civilian Oversight of the Military 
Civilian oversight of the military is a necessary precondition of a strong, stable and sustainable 
democracy. All five reports looked into the effect that long-term military involvement in politics and 
coup d’états have had in disrupting Thailand’s democratic trajectory. Reports from HRW, TRCT and 
KPI agree that military involvement in Thai politics has harmed the consolidation of Thailand’s 
democracy. Military intervention has meant that both politicians and the electorate have not learned 
how conflicts are solved within the democratic system. While the PIC and NHRCT did not specifically 
address security sector governance issues, some of their findings and recommendations support the 
other reports.  

The TRCT states that “Interference in politics by the military, especially through coup d’états, 
has made Thai society ignorant of ways to manage political crises according to the ways of the 
democratic system.”   Further, the KPI states that “[while] the interference in politics by coup d’état 
could pause political conflict for a period of time, it aims to deal with individual rather than solving 
structural problems, the foundation for the country’s development. Eventually, it has hindered 
political movement of the public.”   While coup d’états have tended to be successful in resolving 
immediate political conflicts, the governments, reforms and civic education of the public have not 
endured. Therefore, efforts to consolidate Thailand’s democracy have failed. “Thailand’s trajectory 
toward democratisation has often been disrupted by non-elected forces that exercise veto power over 
the popularly elected representatives, and sometimes manoeuvre to drive those elected 
representatives from office.”  

Moreover, the high number of coups or attempted coups in Thailand, 19 at the time of writing, 
as well as military security operations have not contributed to stability of the political system. Indeed, 
HRW, TRCT, KPI, PIC and NHRCT all note that coups have significantly contributed to instability, conflict 
and confusion in Thailand’s democracy. HRW notes that “Instead of solving problems, coup d’état has 
played a substantial part in exacerbating the conflict.” The TRCT also argues that coups ultimately 
result in greater political instability and a strong sense of disenfranchisement among the people. 
“Those who believe that their own sovereign power, rights and benefits are threatened by coups feel 
dissatisfied that governments elected by the people according to the democratic system are 
overthrown. This gives rise to a complicated web of political conflict that spreads and increases.”   
 
As long-term military involvement in politics is unsustainable and is a major contributor to conflict, 
the reports agree that there has to be an element of change in the military-government relationship. 
Each report makes recommendations for changes in the proposed role of the military in politics.  

The TRCT recommend that the “army must strictly refrain from staging coup d’états or 
interfering in politics in any way such as by applying pressure to influence government policy, 
threatening to use force, or taking over power.”  Furthermore, the TRCT recommend that “society and 
political groups must not call on, or promote, the army’s involvement in politics. All sides must hold 
to the principle that the army is under the control of the elected government.”  The KPI recommend 
that in order to prevent coups from continually reoccurring, “there should be measures so as to 
prevent the recurrence of coup d’état in the future as well as the penalty of such action incorporated 
into the code of criminal law.”  HRW noted that in previous years it has denounced military coups in 
Thailand and emphasised that they have “ushered in periods of serious political instability.”  The PIC 
and NHRCT focussed on the conduct of the military, with the PIC recommending that the military 
should strictly adhere to United Nations Basic Principles on Use of Force and Firearms and NHTRC 
recommending that state officials not use violence against protesters.  

The military’s role as ‘guardians’ of Thailand’s political system and the large number of coup 
d’états in Thailand’s history have significantly held up the consolidation of it democracy. While military 
involvement in resolving conflicts or dispersing protesters may have a short-term positive impact, in 
the longer term it is clear that it has a de-stabilising effect.  
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Shared Findings on Civilian Oversight of the Military 

 Intervention or oversight of Thailand’s political system by the military has significantly held up 
the consolidation of its democracy.  

 Civilian oversight of the military (rather than the existing military oversight) is a necessary 
precondition of democracy. (29 HRW, 288 TRCT, 136 KPI, 550-551 PIC, 43 NRA)  

 Coup d’états should be avoided. (288 TRCT, 152 KPI) 
 

Civilian Oversight of the Military 
Effect of the military on Thai Politics 

HRW TRCT KPI PIC 
Thailand’s trajectory toward democratisation 
has often been disrupted by non-elected 
forces that exercise veto power over the 
popularly elected representatives, and 
sometimes manoeuvre to drive those elected 
representatives from office. In the period 
from 1932 until today, there have been 18 
coups, 23 military governments, and 9 
military-dominated governments. (P29 HRW) 
 
The coup ushered in a period of serious 
political instability in which Thailand has 
faced violent political stand-offs between the 
“Yellow Shirt” PAD, which opposes a political 
resolution allowing Thaksin to return to 
power, and the pro-Thaksin “Red Shirt” UDD. 
(P16 HRW) 

Interference in politics by the 
military, especially through coup 
d’états, has made Thai society 
ignorant of ways to manage 
political crises according to the 
ways of the democratic system. 
Also, those who believe that their 
own sovereign power, rights and 
benefits are threatened by coups 
feel dissatisfied that governments 
elected by the people according 
to the democratic system are 
overthrown. This gives rise to a 
complicated web of political 
conflict that spreads and 
increases. (P288 TRCT) 

Though the interference in politics 
by coup d’état could pause political 
conflict for a period of time, it aims 
to deal with individual rather than 
solving structural problems. It has 
hindered political movement of the 
public. Therefore, instead of solving 
problems, coup d’état has played a 
substantial part in exacerbating the 
conflict. For instance, the 
establishment of some organisations 
that affect the system of justice and 
the rule of law for the pursuit of 
political interest. Finally, it becomes 
long-term problems. (P136 KPI) 

The coup d’état in 2006 could be considered 
as the last measure of those Thaksin and Thai 
Rak Thai opponents who are aware that they 
could no longer eliminate the most popular 
and elected party. Furthermore, it could also 
be considered as a major turning point of the 
political conflict that has continued to the 
present. (P34 PIC) 
Most of the actions the government take 
(before using a force) toward the protest 
could be considered as a failure of the state 
that could not adhere to the tolerance in a 
democratic way. For example, announcing 
Internal Security Act even before the start of 
an assembly as well as illustrating the 
protestors as ones who have potential to use 
force so as to halt the assembly. 
(P550-551 PIC) 

Proposed role of the military in Thai politics 

TRCT KPI NHRCT NRC and NRA 
Therefore, TRCT calls on the army and its 
commanders to be impartial and not 
lead the army into involvement in 
politics. The army must strictly refrain 
from staging coup d’états or interfering 
in politics in any way such as by applying 
pressure to influence government policy, 
threatening to use force, or taking over 
power. Further, society and political 
groups must not call on, or promote, the 
army’s involvement in politics. All sides 
must hold to the principle that the army 
is under the control of the elected 
government (civilian control). (P288 
TRCT) 

To look into the future 
together, the society 
should not bring back 
the past and punish 
the coups. Instead, 
there should be 
measures so as to 
prevent the 
recurrence of coup 
d’état in the future as 
well as the penalty of 
such action 
incorporated into the 
code of criminal law. 
(P152 KPI) 

For instance, state officials will not use 
violence against the protesters. But in 
a case that they have violated the law 
or there is a tendency of unrest or 
violence, state officials will use gentle 
measures to avoid the use of weapons. 
(NHRCT, p.17) 
However, NHRCT does recommend: 
Establish a mechanism for a 
specialised agency to receive and 
tackle the emergency problem in order 
to prevent problem from escalating. 
(P87 NHRCT) 

NRC suggested the military reform by calling upon three 
important factors: 
1. The military must accept the supremacy of the elected 

government in determining national policy and 
administration. 

2. The military should rather focus on the main mission 
by lessening any mission that is not directly related, 
particularly playing the role in politics. 

3. There should be an adjustment on the size of the 
military, making it more compact and in accordance 
with the main mission. Specifically, reducing 
unnecessary manpower, position, and munitions so 
that limited resource could be better used in building 
the capacity of the military for the principle mission.  

(P43 NRC) 

Observations on Government and Military 

HRW TRCT PIC NHRCT 
Military were threatened by Thaksin 
administration. (P33 HRW) 
 
Abhisit had been installed in 
December 2008 with the strong 
support of the military and the Privy 
Council. (P10 HRW) 
 
The coup ushered in a period of 
serious political instability in which 
Thailand has faced violent political 
stand-offs between the “Yellow Shirt” 
PAD, which opposes a political 
resolution allowing Thaksin to return 
to power, and the pro-Thaksin “Red 
Shirt” UDD. (P16 HRW) 
 

Using military force to solve the 
problem of internal conflict within the 
country usually leads to violence. TRCT 
believes that the government must 
refrain from using military force under 
any circumstances to solve problems 
of political conflict and 
demonstrations by the people.  The 
military has a way of thinking, a 
philosophy, an authority, an 
organisation, practices, training and 
command structure that is appropriate 
to protecting the country from 
external threats but which is not 
appropriate for solving conflicts inside 
the country or for controlling crowds 
(P288 TRCT) 

The UN Basic Principles on the Use of Force and 
Firearms outline that those of whom are assigned 
to crowd control must be trained to use force and 
weapons professionally. Mental and emotional 
conditions must also be checked regularly while 
operating. (Article 18 and 19) In addition, officers 
must have access to counselling (Article 21) and 
be trained in ethical duty, human rights and other 
alternatives in order to reduce the use of force 
and weapons (Article 20). In the case of the use of 
force, the government requires strict control 
measures including explicitly commanding to the 
subordinates in order to prevent killing outside 
the law. (Article 2) (P591-592 PIC) 

Measures the state had operated 
are not sufficient to effectively 
and efficiently to control 
demonstrations.  State officers 
therefore must receive specific 
training to control the crowd. 
(P85 NHRCT) 
 
The Government must establish a 
mechanism for a specialised 
agency to tackle the emergency 
problem in order to prevent 
problem from escalating. (P87 
NHRCT) 
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Justice System and the Rule of Law 
Erosion of checks and balances, a prejudiced justice system and inconsistencies in the way that laws 
are applied contributed to the scale of the 2010 conflict and the overall confidence in the Thai judicial 
system.  Uncertainty over the objectivity of the justice system and rule of law has eroded trust in the 
democratic system. The HRW, TRCT, KPI and PIC agree that the lack of confidence in the judicial system 
to provide fair, impartial and transparent verdicts has been a major contributing factor in the widening 
divisions on Thailand’s society and polity.  
 The TRCT states that “uncertainty about the rule of law and the country’s system of justice is 
an important factor in arousing this distrust and feelings of enmity. Thai society [has] divided into 
opposing sides and has made each side suspicious of the other.”80  The KPI argue that decisions made 
by some bodies of justice are not consistent with the rule of law and are hard to understand, leading 
to some groups in Thai society to reject Thai law.  A lack of trust in the objectivity of the justice system 
and application of the rule of law has been a major factor in dividing Thai society. 
 People or groups using their own interpretation or twisting the true meaning of the law has 
become a problem. The TRCT, HRW and KPI state the examples of the hidden assets case against 
Thaksin and the “Tasting and Grumbling” case against Prime Minister Samak in 2008.  While these 
cases were arguably legally valid they were executed on politically motivated grounds.  The TRCT 
found examples of all parties attempting to claim legitimacy through twisted interpretations of the 
law which ultimately had the effect of “…diminishing everyone’s confidence in the system of justice.”  
Similarly, the KPI, HRW, NRC and PIC81 also concluded that confidence in the rule of law had been 
undermined by attempts to use it to discredit or eliminate political enemies. These inconsistencies, 
violations and distortions of the law by both sides, and imbalanced scales of justice are have led to 
what the PIC describe as an extensive violation of human rights 82  and calls into question the 
independence of and the trust held in the entire justice system.  
 The solution to this requires a complete rebalance in the way that court decisions are both 
made and accepted. The judiciary must make decisions which are impartial, transparent and 
consistent, as well as being in line with “the laws which have been announced to the public and 
enforce them equally for all people.”83 On the other hand, the public, interest groups and the State 
must accept the decisions of the court, respect their independence and value the supremacy of the 
law.84 
 To restore this confidence, the TRCT85  and KPI86 recommend that the government promote 
understanding about expectations for the justice system and the rule of law in order to educate people 
about how the law works and how the democratic system can fairly resolve conflict. The KPI states 
that “there should be a research so as to create knowledge on the law, the rule of law, conflict 
management, as well as supervision to encourage a peaceful and sustainable democratic society.”87 
The TRCT also recommends that, “the government should promote understanding of the rule of law 
among all parties involved in the conflict and support research into ways to maintain the rule of law,” 
through increasing the quality of academics, research, educators, civic groups, public debates,88 and 
lawyers and law professionals.89 The NHRCT also recommends education about how laws and rules 
should be applied and their effects during demonstrations.90 Imbalanced application of the law has 

                                                           
80 TRCT P272 
81 (KPI, p.112-113 

(PIC, p.627) 

. (7) 

(NRC, p.42) 
82 PIC 627 
83 TRCT 462 
84 Ibid.  
85TRCT 272 and 276 
86 KPI 123 
87 KPI 123 
88 TRCT 272 
89 TRCT 276 
90 86 
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led to confusion of what is right or wrong and what is acceptable behaviour in Thailand. The rule of 
law is seen to be irrelevant in Thailand. To be effective, “[l]aws enforced in the state must be 
legitimate, clear, and understandable. The government must [ensure]…that the public have a broad 
and thorough understanding of [the law]. The public must understand how the content and 
boundaries of the laws will be enforced so that they can avoid committing offences.”91  
 Most importantly, the TRCT, HRW, KPI and PIC firmly agree that the justice system must be 
independent. The TRCT argues that “the system of justice was an important factor in the escalation of 
conflict into violence. The system of justice was suspected of not being independent; of being 
interfered with; and lacking accountability, especially in regard to procedures and judgments in 
political cases. Some groups felt that this was unfair and discriminatory, and criticised the Thai justice 
system as having a double standard.”92 The HRW stressed that the justice system has not always be 
independent which has contributed to the conflict.93 On independence of the judiciary, the KPI notes 
that if “the justice system…can provide the same treatment and fairness to everyone, the escalation 
of conflict into violence will not occur.” In addition they note that “factors conducive to the 
reconciliation involve non-intervention on the justice system.”94 
 

Shared Findings on the Justice System and Rule of Law: 

 Erosion of checks and balances, a prejudiced justice system and inconsistencies in the way 
that laws are applied have contributed to conflict in Thailand. (TRCT 271; KPI 112-113; PIC 
20-21, 627; HRW 7; NRC 42) 

 People or groups are using their own interpretations of the law to specifically target political 
opponents.  (TRCT 272-273; KPI 117, 129; PIC 597; HRW 7; NHRCT 87) 

 Every sector of Thai society must be educated on the role and expectations of the justice 
system, and learn why adherence the rule of law important as well as how it is developed 
and enforced. (TRCT 272, 276; KPI 123; NHRCT 86) 

 The justice system must always strive to be balanced, trustworthy and independent. (TRCT 
273-274; KPI 139; PIC 469-517; NHRCT 81, 86; HRW 7) 

 

                                                           
91 TRCT 273 
92 TRCT 273 
93 HRW 7 
94 KPI 118 
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Justice System and the Rule of Law 
Uncertainty about the Rule of Law 

TRCT KPI PIC HRW NRC and NRA 
TRCT believes that uncertainty 
about the rule of law and the 
country’s system of justice is an 
important factor in arousing this 
distrust and feelings of enmity. This 
is not just a lack of confidence in 
one or other organisation within the 
system of justice or the 
effectiveness of law enforcement 
but, because of the conflict, it is a 
distrust of the complete system of 
law and justice. 
 
The conflict situation has made Thai 
society divide into opposing sides 
and has made each side suspicious 
of the other. 
 
During the incidents the opposing 
parties both claimed legitimacy for 
their own side based on the law and 
the system of justice in order to 
protect their own benefits. This 
diminished everyone’s confidence in 
the system of justice. (P271 TRCT )  

One of the conflict issues 
in current Thai society is 
the distrust in justice 
system.  Firstly, a 
concern about the 
problem of justice 
system that is not 
consistent with the rule 
of law and is hard to be 
examined. In the 
meantime, the 
acceptance of the law 
has diminished since 
several groups in a 
society do not perceive it 
as to uphold justice. 
Second, the lack of social 
rule to punish those who 
misbehave, later leads to 
the continuation of such 
actions without any 
remorse. Lastly, the 
society does not adhere 
to the law so it causes 
the violation of rights.  
(P112-113 KPI) 

The arrest and prosecution of the protesters 
in Bangkok and other provinces during the 
demonstration and after the crackdown has 
indicated the problem of the rule of law in 
justice system. (PIC, p.20) 
 
The officials related to the justice system 
have not accepted the fundamental right in a 
process of judgement of those who are 
arrested and accused. Instead, they have 
conceded to the authority of Emergency 
Decree without doubt. (PIC, p.20-21)  
 
Not only the laws being enforced by state 
could be counted as an excessive use of 
power, but the mechanism and officials in the 
justice system have also failed to remain 
independent. The lack of equilibrium 
between the use of state power and the 
protection of the right and liberty of citizen 
has led to the violation of human rights 
extensively. (P627 PIC) 
 

Justice system 
appears to be 
broken. While several 
protest leaders and 
many UDD rank-and-
file have been 
charged with serious 
criminal offenses and 
are awaiting 
prosecution, 
government forces 
implicated in abuses 
continue to enjoy 
impunity, sending 
Thais the message 
that the scales of 
justice are 
imbalanced, if not 
entirely broken. (P7 
HRW) 
 

The right of access to the 
process of justice is among 
the fundamental human 
rights in which we shall all 
have. However, in practice, 
Thai citizens do not have 
equal opportunity in 
accessing the process of 
justice. This leads to two 
implications. The first is a 
fair process while the 
second refers to the justice 
as the content. Such 
inequality eventually leads 
to what we normally called 
a ‘Double Standard’.  
 
The problem of the process 
of justice that has 
emphasised and 
broadened inequality, 
which is called ‘double 
standard’, happens in the 
process of the access to 
justice -from the law 
enforcement process, 
dispute settlement, to the 
law and the content of 
justice in the end. 
(P42 NRC) 

Equality under the rule of law: The effect of twisted laws and reinterpretations 

TRCT KPI PIC HRW NHRCT 

TRCT calls on the government, the 
opposition, political parties, and all parties 
involved in the conflict to desist from 
claiming their own legitimacy according to 
the law and the system of justice for their 
short-term benefit. This affects the 
confidence and trust in the rule of law and 
the justice system in the long term…. They 
must accept the decisions of courts that are 
independent and which correspond to the 
universal standards and criteria of human 
rights by respecting the supremacy of the 
law, equality under the law, and fair 
enforcement of the law, the division of 
power, participation of all in decisions, the 
certainty of the law, not doing according to 
what one likes, transparency of the law and 
legal procedures.462 (P272-273 TRCT) 

The conflicts that have happened 
in the past cause doubt about the 
rule of law since many cited or 
used the institution related to the 
justice system in eliminating 
political enemies, which 
eventually destroys the 
confidence in the rule of law. (KPI, 
p.129) 
 
From the interview, the use of 
law, including constitutional 
amendment, is an important 
condition in escalating the 
conflict. And the use of the law 
for one’s own sake can trigger off 
dissatisfaction of particular 
groups. (P117 KPI) 

[L}aws are also used as a 
tool for the pursuit of 
legitimacy in the violence 
to repress those who have 
different political ideology 
from state. It has led to the 
violations of human rights 
extensively which 
eventually destroys the 
rule of law, a heart of 
democracy, as well as 
affects the access to truth 
concerning the incident. 
(P597 PIC) 
 
 

Thais [are sent] the 
message that the 
scales of justice are 
imbalanced, if not 
entirely broken. (P7 
HRW) 

The Prime Minister 
including related 
government agencies must 
review the operating 
guidelines to meet 
requirements of the 
Constitution B.E.2550 
Article 63 (P87 NHRCT)  
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Independence of the Judicial System 

TRCT KPI PIC NHRCT HRW 

The system of justice was an important 
factor in the escalation of conflict into 
violence. The system of justice was 
suspected of not being independent; of 
being interfered with; and lacking 
accountability, especially in regard to 
procedures and judgments in political 
cases. Some groups felt that this was unfair 
and discriminatory and criticised the Thai 
justice system as having a “double 
standard”. (P273 TRCT) 
 
. . . agencies within the system of justice 
need to be particularly careful to remain 
absolutely impartial and not side with one 
or other of the parties in the conflict.  
Agencies involved in law enforcement… 
must be impartial and strictly adhere to 
legal principles.  Prosecutors must act 
independently, impartially and with 
courage in following correct procedures in 
supervising investigations and initiating 
legal cases. It is necessary that judicial 
courts – the last legal recourse - 
understand the complexity of the problem 
and consider the long-standing 
antecedents and complex nature of the 
conflict. (P274 TRCT) 
 
Laws enforced in the state must be 
legitimate, clear, and understandable. The 
government must provide opportunities for 
the people to access state information and 
distribute information relating to laws and 
draft laws so that the public have a broad 
and thorough understanding of them. The 
public must understand how the content 
and boundaries of the laws will be 
enforced so that they can avoid committing 
offences. (P273 TRCT) 

The role of the judiciary and 
the independent public 
organizations is used as a tool 
in eliminating political 
enemies and to gain political 
interests. Additionally, there 
is sceptical about the 
legitimacy of those judicial 
bodies. (KPI, p.139)  
According to stakeholders, 
the intensity of the conflict 
depends on various factors, 
including a fair justice 
system.  If the justice system 
is so respectful that it could 
provide the same treatment 
and fairness to everyone, the 
escalation of conflict into 
violence will not occur. (KPI, 
118) 
From the interview, there 
should be a reform of justice 
system and law so as to 
maintain fairness, 
confidence, and the 
acceptance from every sector 
in a society. (KPI, p.122) 
 
Based on the interview, 
factors conducive to the 
reconciliation involve non-
intervention on the justice 
system. Meanwhile, the 
reconciliation process should 
consist of the justice system 
that is able to ensure trust 
and confidence of the 
people. (P125 KPI) 

From the survey PIC has conducted, there 
are several cases showing that the judicial 
process has not carried out fairly as it 
should be. For instance, the trial court did 
not inform the defendant that he has a 
right to be represented by an attorney. 
Instead, the court only asked if the 
defendant would plead guilty or not guilty. 
During interrogations there is often 
continual violation of fundamental rights in 
the judicial process. For instance, the 
alleged offenders are not informed about 
the right to contact the relatives as well as 
the right to plead. Some did not have 
access to a lawyer. 
(Summarised from P469-517 PIC) 
 
In bringing those who committed the 
crimes to justice, it is necessary for state to 
ensure as following: 
1..Any prosecution must be in line with the 
allegation that is legally approved by the 
legislature, not the one raised by the 
Emergency Decree 2005 and/or the 
amendment to Emergency Degree on 
offences relating to terrorism. Meanwhile, 
the state must ensure that Article 17 of 
Emergency Decree 2005 will not be an 
obstacle in bringing those who committed 
the crimes into justice.  
2. No use of military court as well as closed 
trial 
3. No death penalty for any punishment 
4.No blanket amnesty 
(P594 PIC) 
 

State judicial actions have 
to be based on the law, 
universal standards, and 
also relevant measures.  
(P81 NHRCT) 
 
Special legal measures may 
affect some of the rights 
and freedoms of 
individuals. Adoption of 
special laws needs to be in 
accordance with terms and 
rules of law as much as 
necessary if only the 
demonstration is not in 
accordance with the 
provisions of the 
Constitutional law. (P83 
NHRCT) 
 
There must be a clear 
framework of the use of 
the power of the 
authorities in which the 
practice must not violate 
human rights. (P86 NHRCT) 
 

The 
government
s of prime 
ministers 
Samak 
Sundaravej 
and 
Somchai 
Wongsawat, 
which 
Thaksin 
backed, 
were 
removed 
from power 
by the 
Constitution
al Court on 
arguably 
legally valid 
but 
politically 
motivated 
grounds. (P7 
HRW) 
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CONSTITUTIONAL REFORM 
The issue of legitimacy of the 2007 Constitution and how to proceed with efforts to reform it emerged 
as a flashpoint in the 2010 conflict. While the reports do not go into detail about what or how the 
Constitution should be changed, they are clear that its legitimacy was in question and that differing 
interpretations of the Constitution played a major role in the political discourse during the protests.  
 The KPI noted that although a referendum approved the 2007 Constitution with 57.81% of 
people voting for it, there remained a great deal of opposition to the new Constitution in areas 
dominated by Thai Ruk Thai.95 The PIC also noted that the UDD’s previous incarnation, the Democratic 
Alliance Against Dictatorship had campaigned against the 2007 Constitution.96 HRW noted that the 
2007 Constitution did not have the same public input or debate as the 1997 Constitution (commonly 
referred to the “People’s Constitution” because of its extensive public consultation period, fully 
elected Parliament and extensive human rights protections). Out of this, the TRCT noted that  “the 
Constitution became an issue, and a factor in transforming the conflict into violence, because some 
people continued to give importance to the 1997 Constitution of the Kingdom of Thailand as the 
“People’s Constitution” and had a negative attitude toward the 2007 Constitution.” 
 Despite issues with the 2007 Constitution and that it has not been able to solve some of the 
fundamental issues plaguing Thai society, the TRCT recommends extreme caution be taken in any 
attempts to amend the Constitution. “TRCT is very concerned about initiatives to amend it because 
constitutional amendment is a sensitive issue that could end in conflict.”97 Similarly, the KPI suggests 
that before amending the Constitution some “common political rules need to be agreed upon by all 
parties.”98 

When the time is right to amend or rewrite the Constitution, the TRCT, HRW and NHRCT stress 
the importance of public participation and education efforts in the drafting process. The TRCT states 
that public participation “...will help society be confident in the process and committed to the 
proposed changes. The state must provide the people with full and correct information so that they 
will be able to understand the issues and the necessity for amending the Constitution.”99 The HRW 
noted the successful public participation period of the 1997 Constitution.100 The TRCT recommends 
that amendments to the Constitution should be “…well-intended and directed toward easing the 
conflict in our society or adjusting the political structure to be more democratic”101 while the KPI 
stresses that they “should not be for the purpose of any particular group.”102 
 
Shared Findings on Constitutional Reform 

 For a number of reasons, debate over the legitimacy of the 2007 Constitution became a 
major flashpoint in the 2010 conflict. (HRW 36, TRCT 234, KPI 96-97, PIC 36-38, NHRCT 29-
30) 

 Any efforts to rewrite or amend the 2007 Constitution must proceed with extreme caution, 
as they may further exacerbate divisions in society.  (TRCT 208, KPI Executive Summary).  

 The process towards a new or amended Constitution should prioritise public participation 
and education. (TRCT 208 and 231, NHRCT 87 NRA 80-81, HRW 29) 

 

ROLE OF THE MONARCHY 
The idea that Thailand is a “democratic regime with the King as Head of State” is the rationale to which 
all Thais adhere.  However, HRW’s report concluded that one of the issues contributing to the conflict 

                                                           
95 KPI 96-97 
96 PIC 36  
97 TRCT 208 
98 KPI Executive Summary  
99 TRCT 208 
100 HRW 29 
101 TRCT 281 
102 KPI 120 
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was people’s confusion around the role of the Monarchy in Thailand’s democratic system. The reports 
from HRW, KPI, TRCT and PIC all state that as a part of building reconciliation in Thailand, there needs 
to be further research into status of the Monarchy, the role it can play in consolidating Thailand’s 
democratic constitutional monarchy, and strengthening the nation-state.  Furthermore, the TRCT and 
KPI believe that this research and dialogue should be conducted in peaceful forums which allow 
people with opposing opinions to safely engage in discussion about the role of the Monarchy in Thai 
politics. 

LÈSE-MAJESTÉ 
The controversial Lèse-Majesté law (especially, Section 112 of the Thai Criminal Code) has increasingly 
been used to target opposition groups, government dissidents and critics.103 Aimed at quarantining 
the “King, Queen, the Heir-apparent or the Regent” from being defamed, insulted or threatened, its 
misuse as a political tool during the 2006 and 2010 crises has paradoxically drawn the Royal Family 
into the conflict and opened it to increased criticism.  

While there is no consensus on the future of the Lèse-Majesté laws, the HRW, TRCT and PIC 
agreed that the law had often been as a tool specifically to attack political opponents, particularly 
targeting UDD members. The reports agreed that this is an improper use of this law and that all parties 
should refrain from using it to target opponents. They stated that this kind of misuse of the law does 
not benefit the Monarchy in any way and may indeed contribute to the destabilisation of society. 

The reports from HRW, TRCT, NHRCT and PIC agreed that the use of the Monarchy as a 
political tool by both sides has been common and is a major factor in the ongoing conflict. Both HRW 
and the PIC cite the example of the announcement of the Centre for the Resolution of Emergency 
Situation (CRES), chaired by Suthep Thaugsuban, showed the alleged financial, political and 
intellectual linkages between Thaksin, the UDD, Pheu Thai Party and other pro-UDD activists to 
overthrow the monarchy.104  The HRW states that the CRES accusations “provided little concrete 
evidence to justify…its theory of an anti-monarchy conspiracy.”105 These kinds of accusations were 
commonly propagated in the media for maximum impact 106  in order to harm the image of the 
protesters, create a negative image of the protests in Thai society, as a “powerful tool to eradicate 
political enemies”107 and to build a discourse of the Red Shirt movement as a terrorist organisation 
aiming to topple the monarchy.108  

The HRW, TRCT and KPI recommend that all stakeholders avoid using Lèse-Majesté as a 
weapon to attack their opponents, while the PIC suggests that Thai society think critically when they 
hear of Lèse-Majesté accusations. The TRCT requests “that all parties refrain from using the Lèse-
Majesté law as a tool to attack their political opponents,” 109  while the HRW recommends that 
“arbitrary use of Lèse-Majesté charges to intimidate and prosecute government critics and 
dissidents”110 must be ended. The KPI’s recommendations are not quite as strong or clear, stating that 
“All stakeholders should refrain from actions leading to mistrust and suspicion among Thai people”111 
such as those pertaining to the Royal Family. The PIC explains that Lèse-Majesté and affronting the 
Monarchy was a propaganda tool used against the UDD by the government, thus, “people in Thai 
society need to be more aware of the truth to separate it from various pattern of propaganda.”112 

While there is no consensus on the way forward for the Lèse-Majesté laws, there are a number 
of shared recommendations between the TRCT, HRW, KPI and PIC. The TRCT suggests that, when the 
time is right, finding an appropriate solution to the Lèse-Majesté problem is important, as it will 
“benefit the monarchy and play a significant role in mitigating the conflict and expediting 

                                                           
103 HRW 26 
104 HRW 130 
105 HRW 130 
106 PIC 640 
107 PIC 640 
108  PIC 546-548, 638. 
109 TRCT 281 
110 HRW 26 
111 KPI Executive Summary 
112 PIC 613 
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reconciliation.”113 As there is proven evidence for the Lèse-Majesté laws having been misused as a 
political tool, the TRCT also suggests that the punishments for affronting the Royal Family are too 
harsh and that the scope for judicial discretion is extremely limited.114 The HRW notes the harsh 
penalties for being found guilty for Lèse-Majesté, three to 15 years, and recommends that all charges 
be dropped.115 Similarly the PIC noted that the number of charges laid against members of the UDD 
exemplify the lack of balance between state institutions and the liberty of the people to freely express 
their views.116 As such, the TRCT recommends modification of the existing Lèse-Majesté laws. They 
recommend that people found guilty “be punishable by a prison sentence not exceeding seven years 
or a fine not exceeding 14,000 baht, or both fine and imprisonment,” for being in violation of Section 
112 of the Thai Criminal Code, and “three years or a fine not exceeding 6,000 baht” for violation of 
Section 133 (insulting the Monarchy of other countries.)117 By reducing the penalties for Lèse-Majesté 
and giving the judiciary more scope for discretion, the impact on the sanctity of the Monarchy and the 
severity of the conflict from the misuse of the law will become less common and intense. When the 
time is right, the government should arrange for the public to safely debate the future of the Lèse-
Majesté law and how to appropriately amend it if necessary.   
 
Shared Findings on Lèse-Majesté: 

 The monarchy and Lèse-Majesté have frequently been used as a tool specifically to discredit 

or eliminate political opponents. (TRCT 281-282; KPI 125-127, 153; PIC 384-385, 638-640) 

 Misuse or the threat of Lèse-Majesté greatly contributed to the conflict. (TRCT 281; PIC 615; 

HRW 26) 

 All parties must refrain from using the Monarchy and Lèse-Majesté as a political tool. (TRCT 

281; KPI 147; PIC 613; HRW 26) 

 The circumstances under which Lèse-Majesté could be abolished or amended, as well as 

changes to how the accused are charged and the severity of the punishment, should be 

explored. It may be appropriate for Lèse-Majesté accusations or charges laid during the 

2009/10 conflict to be reviewed. (TRCT 282; PIC 627; HRW 140) 

 

 
 
 

  

                                                           
113 TRCT  
114 TRCT 
115 HRW 140, 148 
116 PIC 627 
117 TRCT, Appendix 8, p. 7-8. 
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Lèse-Majesté  
Use of the Monarchy and Lèse-Majesté as a Political Tool 

TRCT KPI PIC HRW 
People involved in the 
conflict who did not want to 
lose power or benefits from 
the political changes that 
took place tried to maintain 
the status quo by citing the 
royal institution or making 
the monarchy a political issue 
in order to gain legitimacy for 
their political movement in 
the eyes of the public. This 
exacerbated the political 
problem to the point that 
people were divided. Efforts 
were made to turn the 
monarchy into a mere 
symbol, a sensitive issue that 
can easily spur conflict or 
violence (P281 TRCT) 
 
The Lèse-Majesté laws are 
Article 112 of the Code of 
Criminal Law, and the 
Computer-related Offences 
Act B.E. 2550. In addition to 
not protecting the Monarchy, 
the use of these laws as 
political tools has been an 
obstacle to building national 
reconciliation. (P282 TRCT) 

Among the different views on 
the issue, some views are 
corresponding. Both sides have 
pointed out that if the conflict 
is not solved, it will probably 
affect royal institution. The 
monarchy will be used for the 
pursuit of political objective 
more than it is at the present. 
They both found it improper 
and possibly lead to another 
wave of the deadlock and 
political violence. (P127 KPI) 
 
The monarchy should not be 
involved in the conflict. (P125 
KPI) 
 
To create a climate for 
reconciliation, there are rules 
should be agreed upon by all 
parties, involving no reference 
to the monarchy for the pursuit 
of political legitimacy as well as 
the cooperation to halt the 
websites that defame against 
the monarchy. (P153 KPI)  

The process in creating ‘ugliness’ to the red shirts 
includes an accusation from CRES that there are some 
red shirts involved in a movement in overthrowing the 
monarchy. Tharit Pengdit, a director of DSI, has once 
mentioned this as a strategy to make games over. 
(P384-385 PIC)  
 
Information Operation, an important military tool to 
create an impact or influence by linking the discourse 
of the Red Shirts with terrorism and a movement to 
overthrow the monarchy. (P564-565 PIC) 
 
For Thai society, the issue about disrespect to the 
monarchy is a sensitive accusation. Thus, by attacking 
the protestors that their behaviour is likely the 
defamation against monarchy or shows disrespect to 
royal institution causes harm to the image of the 
protestors. (P638 PIC) 
 
CRES announced the “Layout to Topple the King”, 
which shows a linkage between those who support 
finance, the intellectuals who educate about 
democracy, and social activists who call for the justice 
with the members of Pheu Thai or Thai Rak Thai party. 
This layout is propagated repeatedly in the media to 
create an impact on the society. [T]hose network 
groups who benefit from this layout have continuously 
disseminated such as a powerful tool to eradicate their 
political enemies. (P640 PIC) 
   

In 2006, mass protests erupted in 
Bangkok led by the People’s Alliance 
for Democracy (PAD), or the “Yellow 
Shirts,” which claimed to defend the 
monarchy.  They used the birth colour 
of King Bhumiphol Adulyadej and a 
powerful sign of support for the 
monarchy (P34 HRW) 
 
On October 13, Queen Sirikit attended 
the funeral of Angkhana 
Radappanyawutt, a 28-year-old PAD 
protester, praising the sacrifice she 
had made to defend the monarchy. 
(P38 HRW) 
 
“Plan to Topple the King”: On April 27, 
Deputy Prime Minister Suthep spoke 
about the prospect of action against 
those named in the CRES’s document 
alleging a plot to overthrow the 
monarchy. He said an arrest warrant 
would be issued in cases with 
sufficient evidence. If necessary, 
orders forbidding these individuals 
from leaving Thailand would also be 
enforced.256 While garnering 
headlines, the CRES provided little 
concrete evidence to justify its 
accusations or its theory of an anti-
monarchy conspiracy. (P130 HRW) 

Refrain from using Lèse-Majesté as a political tool 

TRCT KPI PIC HRW 

The TRCT requests that all 
parties refrain from using the 
lèse-majesté law as a tool to 
attack their political 
opponents. Such abuse of the 
law does not benefit the 
Monarchy and pose obstacles 
to the reconciliation process. 
(P281 TRCT) 

The cases concerning Lèse-
Majesté law should not be 
included in an amnesty bill due 
to the sensitivity of such issue 
and possibly a source of the 
conflict in the future. (P147 KPI) 
 

Lèse-majesté became a political tool for the government. 
The CRES had created the “layout to topple the King" for 
linking the Red Shirt movement with the overthrow of 
monarchy which claimed that the process of formation 
and movement was done in a systematic manner through 
the Internet, print media including UDD school (P613 PIC) 

End arbitrary use of Lèse-Majesté 
charges to intimidate and prosecute 
government critics and dissidents” 
(P26 HRW) 
 

Punishments not proportional to the crime 

TRCT PIC HRW 

TRCT believes that enforcement of 
Article 112 of the Code of Criminal 
Law stipulates a punishment that is 
not proportional to the offence, 
limits discretion of courts in 
determining suitable punishment, 
lacks clarity in the boundaries and 
scope of the law, and still provides 
opportunities for any individual to 
make accusations and proceed with 
a case. (282 TRCT) 

The enforcement of Internal Security Act and Emergency Decree 
(along with The Decree on offences relating to terrorism, 
Computer Crime Act, and article 112 of the Criminal Code) so as 
to deal with red shirts’ protestors is a good example that could 
reflect how Thailand is still far from being a democratic society 
since not only the laws being enforced by state could be 
counted as an excessive use of power, but the mechanism and 
officials in the justice system have also failed to remain the 
independence. The lack of equilibrium between the use of state 
power and the protection of the right and liberty of citizen has 
led to the violation of human rights extensively. (P627 PIC) 

Authorities have also used Lèse-Majesté charges under 
section 112 of the Thai Penal Code and the Computer-
Related Crimes Act to arrest and prosecute UDD 
members and supporters. Section 112 of the Penal Code 
states: "Whoever defames, insults or threatens the King, 
Queen, the Heir-apparent, or the Regent, shall be 
punished with imprisonment of three to 15 years." 
Neither the King nor any member of the royal family has 
ever personally filed a criminal complaint under this law. 
(P140 HRW) 
 

Education about the Role of the Monarchy 

HRW TRCT KPI PIC 
Address outstanding issues 
surrounding role of the Monarchy in 
the Thai democratic system as 
doubts over this contributed to the 
conflict. (HRW) 

The government should support learning and 
mutual understanding about the status and role of 
the Monarchy in compliance with development of 
the constitutional monarchy.  
 
The government should also support the research 
regarding the Monarchy as well as promote 
peaceful forums for people with different views to 
exchange opinions. (TRCT) 

Reflect on the future of the 
Thai “democratic regime with 
the King as Head of State.”  
 
The Thai public should engage 
in a dialogue on the features of 
Thai democracy in the context 
of persistent opposing views. 
(KPI) 

There must be greater understanding 
of what is meant by the Kingdom of 
Thailand. The real meaning of nation-
state must be understood otherwise 
there will be endless conflict. (PIC) 
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Actionable Recommendations 

Media has been identified by both sides as an area which should be targeted for reforms.  
Since the 2010 conflict, the media’s role in widening divisions and exacerbating tensions has not been 
properly addressed.  

There is still a tendency to treat the media as another battlefront during political conflict. Both 
sides try to exert influence or control what media outlets publish, but also cry foul when their 
broadcasts are interfered with.  

Thus, media reform may be an ideal first step in the reconciliation process. Media outlets want 
to preserve freedom of the press. Government wants a media sector which values neutrality and can 
self-censor inappropriate material. Both sides are eager to ensure that they are accurately 
represented in the media. Sensitive issues should be discussed and discussed in the media, but they 
should not aggravate tensions. The prospect of media reform can also encourage interested civil 
society and citizens groups to contribute to the process.  
 Between the reports and the major parties to the conflict, there is not a great deal of 
difference on the issues which need to be addressed. Bringing together the key political and media 
stakeholders to negotiate a compromised agreement on how to reform the media as per the 
guidelines outlined in the reconciliation reports could create an outline for reconciliation in other 
areas.  

Conclusion 
For Thailand, the opportunity for reconciliation is not lost, but the NCPO must learn lessons 

from the successes and failures of past military interventions and reconciliation processes.  
Thai military interventions which have implemented the most sustainable and beneficial reforms have 
tended to delegate authority to able policy drivers with integrity, implemented reforms seen as fair to 
coup supporters and opponents alike, kept vested interests at bay, and established and stuck to an 
election timetable.118  

After the 2010 conflict, the reconciliation process was upended by political manoeuvring and 
contestation over whose ‘vision’ for reconciliation would implemented. This shows the importance of 
building the conditions which allow reconciliation to succeed. This was a major failure of Pheu Thai 
and the Democrats in after the 2010 conflict, but is a lesson that the NCPO seems to have tried to 
heed in 2014.119 Reconciliation is a long-term process, so the conditions established now by the NCPO 
will allow enough momentum for reconciliation to be built for when electoral democracy is re-
established in 2015.  

The job for the NCPO is to create a political system which allows dissent or disagreement 
about the past, present and future of Thailand to be expressed and resolved using democratic 
mechanisms. This requires freedom of assembly, freedom of speech and freedom of the press, all of 
which are restricted at present.   

It is also essential that reconciliation not be imposed from the top-down. The final death knell 
for the post-2010 reconciliation process was that the Amnesty and Charter Amendment bills were 
imposed by Pheu Thai. They took little heed of public opinion, opposition calls for transparency or 
from the judiciary. The NCPO’s Reconciliation Centres have conducted interviews with people and 
groups from all over Thailand. In conjunction with similar public forums hosted by the TRCT and PIC 
this could result in constructive findings. For a reconciliation process to be successful it needs to 
include meaningful input from all sides, and it cannot be imposed from the top down. The NCPO 
should take note of this.  

                                                           
118 Pongsudhirak, Thitinan “Learning from a Long History of Coups,” Bangkok Post, June 6 2014. 

http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/413829/learning-from-a-long-history-of-coups  
119 “Improvements on Many Fronts after two months: NCPO” The Nation, 28 July 2014. 

http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/413829/learning-from-a-long-history-of-coups
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The issues identified in this paper are by no means the only areas of where these is agreement 
on where problems in Thai society lie, but these examples show that the divisions in Thai society are 
not necessarily as gaping as they appear on the surface.  

The root causes of the 2010 conflict, such as economic inequalities, corruption, the role of the 
media, and inequalities in the justice system still remain unresolved. Thus, the shared 
recommendations set out in the various reports are still relevant and remain useful starting points for 
potentially resolving conflict and achieving reconciliation in Thailand.  

If these recommended laws and guidelines are acted upon, they can mitigate against a repeat 
of the intense violence experienced during the 2010 political conflict as well as any future crises.  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 รำยงำนฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหำจุดร่วมระหวำ่งรำยงำนเก่ียวกบักำรปรองดอง 5 ฉบบัภำยหลงั

เหตุกำรณ์ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองในประเทศไทยระหว่ำงปีพ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2553 หลังจำกท่ีมีกำร

เผยแพร่รำยงำนทั้ง 5 ฉบบั ซ่ึงไดแ้ก่ รำยงำนของคณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริงเพื่อกำร

ปรองดองแห่งชำติ (คอป.) รำยงำนของสถำบนัพระปกเกล้ำ รำยงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิ

มนุษยชนแห่งชำติ รำยงำนของศูนยข์อ้มูลประชำชน (ศปช.) และรำยงำนจำกฮิวแมนไรทว์อทช์ รำยงำนฉบบั

ต่ำงๆก็ถูกวิพำกษว์ิจำรณ์ในประเด็นเร่ืองอคติ กำรเมืองหรือแรงจูงใจแอบแฝงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัประเด็นส ำคญั

อยำ่ง กำรนิรโทษกรรม บทบำทของ "ชำยชุดด ำ” และควำมรับผดิชอบของทหำร ส่งผลให้ขอ้เสนอแนะจำก

รำยงำนเพื่อกำรปรองดองไดถู้กน ำไปด ำเนินกำรเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น นอกจำกน้ี จุดร่วมของรำยงำนทั้ง 5 

ฉบบัดงักล่ำวยงัถูกมองขำ้มไปอีกดว้ย รำยงำนฉบบัน้ีจึงมุ่งน ำเสนอขอ้สรุปท่ีมีร่วมกนัของรำยงำนเก่ียวกบั

กำรปรองดองทั้ง 5 ฉบบั ซ่ึงขอ้สรุปของรำยงำนช้ินน้ีวำงอยู่บนตวัแปรหลำกหลำยประกำรดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

บทบำทของส่ือ ประเด็นของกำรควบคุมตำมแนวทำงประชำธิปไตยของทหำร กระบวนกำรยุติธรรมและ

หลกันิติธรรม กฎหมำยหม่ินพระบรมเดชำนุภำพ กำรแกไ้ขรัฐธรรมนูญ สิทธิและควำมรับผิดชอบของผู ้

ประทว้ง และสิทธิมนุษยชนกบักระบวนกำรสมำนฉนัท ์

 จุดมุ่งหมำยของรำยงำนฉบบัน้ีคือกำรช้ีให้เห็นขอ้เสนอแนะท่ีน ำไปปฏิบติัไดจ้ริงท่ีทุกฝ่ำยในควำม

ขดัแยง้เห็นตรงกนั เช่น กำรปฏิรูปส่ือ กำรพฒันำกำรฝึกอบรมส ำหรับกองก ำลงัรักษำควำมปลอดภยัเม่ือตอ้ง

เขำ้ควบคุมกำรกำรประทว้งท่ีรุนแรง และกำรร่ำงแผนเก่ียวกบัสิทธิและควำมรับผิดชอบของกลุ่มผูป้ระทว้ง 

ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ีเป็นจุดร่วมท่ีรำยงำนทั้ง 5 ฉบบัมีขอ้เสนอแนะท่ีคลำ้ยคลึงกนั หำกขอ้เสนอแนะ แนวทำงและ

กฎหมำยเหล่ำน้ีไดถู้กน ำไปปฏิบติัจริง จะสำมำรถปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรกบักลุ่มผูป้ระทว้งและวิธี

ปฏิบติัของกองก ำลงัรักษำควำมปลอดภยัในระหวำ่งกำรชุมนุมและบรรเทำควำมรุนแรงในช่วงควำมขดัแยง้

ทำงกำรเมืองอย่ำงท่ีเผชิญในปี พ.ศ. 2553 ได้ นอกจำกน้ี กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะท่ีทุกฝ่ำยเห็น

ตรงกนัอำจเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนกำรปรองดองและสร้ำงหนทำงใหม่และลดช่องวำ่งควำมแตกต่ำงของ

ทุกฝ่ำยท่ีจะมำท ำงำนร่วมกนัได ้

 ถึงแมว้ำ่รำยงำนแต่ละฉบบัจะมีจุดท่ีแตกต่ำงกนั แต่รำยงำนทั้ง 5 ฉบบัน้ีก็มีจุดร่วมกนัหลำยประกำร

ทั้งในแง่ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีน ำไปปฏิบติัได ้จุดร่วมเหล่ำน้ี ไดแ้ก่ 

• สำเหตุของปัญหำ เช่น ควำมไม่เสมอภำคทำงเศรษฐกิจ กำรขำดควำมไว้วำงใจในระบอบ

ประชำธิปไตยรวมทั้งบทบำทของส่ือและทหำรในควำมขดัแยง้ทำงกำรเมือง  
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• กำรรับประกนัเสรีภำพของส่ือมวลชนและด ำเนินกำรปฏิรูปส่ือ  

• กำรจดัใหมี้กำรฝึกอบรมเพิ่มเติมส ำหรับต ำรวจเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรควบคุมกำรชุมนุมและกำร

ร่ำงแนวทำงใหม่ส ำหรับหน่วยปฏิบติักำรรักษำควำมปลอดภยัท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีในระหวำ่งกำร

ชุมนุมประทว้งท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต  

• กระบวนกำรปรองดองไม่ควรท่ีจะมีขอ้โตแ้ยง้หรือท ำใหเ้ป็นเกมกำรเมือง แต่ควรมีกำรด ำเนินกำร

อยำ่งชำ้ๆและระมดัระวงัและควรจะด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด 
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บทน ำ 
 ท่ำมกลำงควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองท่ียืดเยื้อในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ควำมพยำยำมท่ีจะหำ

หนทำงในกำรปรองดองถูกโยงใหพ้วัพนักบัเกมกำรเมือง อคติ และควำมพยำยำมท่ีจะสร้ำง "ควำมปรองดอง

ของผู ้ชนะ" ในระหว่ำงปีพ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2556 รำยงำนทั้ ง 5 ฉบับได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อหำสำเหตุของควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองระหวำ่งปี พ.ศ. 2552-2553 และร่ำงแนวทำงสู่ควำม

สมำนฉันท์ อย่ำงไรก็ตำม รำยงำนแต่ละฉบบัถูกตั้งค  ำถำมเก่ียวกบัควำมเป็นกลำงและควำมชอบธรรมใน

ประเด็นส ำคญับำงประเด็น ซ่ึงท ำใหข้อ้สรุปและขอ้เสนอแนะในรำยงำนไม่ไดรั้บกำรตอบรับจำกสังคม 

 ในขณะท่ีกระบวนกำรปรองดองได้ถูกท ำให้เป็นประเด็นทำงกำรเมืองเพรำะประเด็นเร่ืองควำม

แตกต่ำงเพียงไม่ก่ีประเด็น รำยงำนช้ินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหำจุดร่วมระหวำ่งรำยงำนทั้ง 5ฉบบั หำกผูมี้ส่วน

ไดเ้สียสำมำรถตกลงท่ีจะเร่ิมตน้กระบวนกำรปรองดองโดยกำรด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงหรือกำรปฏิรูปใน

ประเด็นท่ีไม่มีกำรโตแ้ยง้ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่ำงๆอำจจะหำวิธีท่ีจะท ำงำนร่วมกนัและลดช่องว่ำงควำม

แตกต่ำงระหวำ่งกนัได ้ 

 ในส่วนแรกของบทควำมช้ินน้ีจะเป็นกำรสรุปภำพรวมของควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองในปี พ.ศ.

2552-2553 และเหตุดกำรณ์ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองท่ีตึงเครียดอยูใ่นขณะท่ีมีกำรเขียนรำยงำนฉบบัน้ีข้ึน 

ในส่วนท่ีสองจะกล่ำวถึงจุดมุ่งหมำย วธีิกำรและ ปัญหำของรำยงำนทั้งหำ้ฉบบั ในส่วนท่ีสำม รำยงำนฉบบัน้ี

จะช้ีให้เห็นถึงขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีคลำ้ยคลึงกนัระหว่ำงรำยงำนทั้ง 5 ฉบบั โดยจะสนใจ 3 ตวัแปร

ส ำคญั อนัได้แก่ ส่ือ สิทธิมนุษยชนและผูป้ระทว้ง และกำรสมำนฉันท์ ในส่วนสุดทำ้ยจะมีกำรแนบทำ้ย

ตำรำงฉบบัเตม็ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะร่วมของแต่ละรำยงำน 

ภูมิหลงั 
 ประเทศไทยติดหล่มอยูก่บักำรเผชิญหนำ้ทำงกำรเมืองท่ียดืเยื้อและรุนแรงมำตั้งแต่กำรเดินประทว้ง

ของกลุ่มผูชุ้มนุมในปี พ.ศ. 2548 ซ่ึงลงเอยดว้ยกำรรัฐประหำรรัฐบำลของอดีตนำยกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร 

กำรประทว้งบนทอ้งถนนในอดีตได้แสดงให้เห็นแลว้ว่ำเป็นหนทำงท่ีมีประสิทธิภำพสูงในกำรสร้ำงแรง

กดดนัทำงกำรเมืองท่ีนอกเหนือไปจำกกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย เช่น กำรลุกฮือของ

เหล่ำนกัศึกษำในปี พ.ศ. 2516 และกำรประทว้งต่อตำ้นกำรปกครองของทหำรในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2535 

 ในบริบทของควำมแตกแยกในสังคมท่ีขยำยตวัออกเป็นวงกวำ้งและควำมแตกต่ำงของควำมคิดเห็น

ทำงกำรเมือง ท ำใหค้วำมรุนแรงปะทุข้ึนในประเทศไทยระหวำ่ง พ.ศ. 2552-2553 และน ำไปสู่วกิฤติกำรเมือง

ระดบัชำติ ในท่ีสุด จุดสูงสุดของกำรประทว้งบนทอ้งถนนก็เกิดข้ึนในเดือนเมษำยน - พฤษภำคม พ.ศ. 2553 
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เม่ือกลุ่มผูป้ระทว้งเส้ือแดงไดป้ะทะกบักองก ำลงัทหำรและกลุ่มผูส้นบัสนุนรัฐบำลอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะบน

ถนนในกรุงเทพมหำนคร ส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวติจ ำนวน 91 รำย และไดรั้บบำดเจบ็มำกกวำ่ 2,000 คน 

 กำรชุมนุมประทว้งของกลุ่มคนเส้ือแดง กลุ่มคนเส้ือเหลือง และกลุ่มคนเส้ือหลำกสี ท ำให้เกิดควำม

แตกแยกทำงกำรเมืองและสังคมท่ีรุนแรง โดยท่ีควำมขดัแยง้ไม่มีทีท่ำท่ีจะลดลงไปไดเ้ลย ท่ำทีของรัฐบำล

และฝ่ำยคำ้น ทหำรและกลุ่มผูป้ระทว้งส่งผลให้ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองยดืเยื้อยำวนำนจนถึงทุกวนัน้ี กลุ่ม

บุคคล ควำมสัมพนัธ์ และกลุ่มต่ำงๆท่ีถูกจบักุม ไดน้ ำไปสู่กำรแบ่งขั้วทำงกำรเมืองและไม่มีทีท่ำว่ำแก้ไข

ปัญหำได ้ส่งผลให้กระบวนกำรปรองดองและกำรแกไ้ขควำมขดัแยง้กลำยเป็นส่ิงท่ียำกล ำบำก ผลพวงของ

ควำมรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2553 น้ี ท ำใหเ้กิดรำยงำนจ ำนวน 5 ฉบบัท่ีผูศึ้กษำด ำเนินกำรคน้หำควำมจริง

ของส่ิงท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีเกิดควำมขดัแยง้ และวำงแผนเพื่อกำรปรองดองควำมวุ่นวำยและควำมขดัแยง้

ทำงกำรเมืองไทย  

คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริงเพื่อกำรปรองดองแห่งชำติท่ีไดรั้บกำรก่อตั้งข้ึน

โดยนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ จำกรัฐบำลพรรคประชำธิปัตย ์ภำยหลงัเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในพ.ศ.2553

คณะกรรมกำรดงักล่ำวได้รับมอบหมำยให้คน้หำข้อเท็จจริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึนและวำงแผนกำรปรองดอง

แห่งชำติ นอกจำกน้ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติก็ถูกขอควำมร่วมมือในกำรท ำรำยงำน

เก่ียวกบัรำยละเอียดกำรกระท ำของรัฐบำล ทหำรและ ผูป้ระทว้ง จำกมุมมองของสิทธิมนุษยชน นอกจำกน้ี 

คณะกรรมำธิกำรวสิำมญัพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติแห่งชำติสภำผูแ้ทนรำษฎร

น ำโดย นำยสนธิ บุญยรัตกลิน ก็ไดข้อรำยงำนเก่ียวกบักำรปรองดองจำกสถำบนัพระปกเกลำ้ท่ีเป็นศูนยว์จิยั

แห่งชำติของประเทศไทยอีกดว้ย 

 ศูนยข์อ้มูลประชำชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชุมนุม กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 (ศปช.)ท่ีเป็น

กำรรวมกลุ่มของนกัวิชำกำรท่ีใกลชิ้ดกบัพรรคเพื่อไทยและกลุ่มแนวร่วมประชำธิปไตยต่อตำ้นเผด็จกำร

แห่งชำติ (นปช.) หรือกลุ่มคนเส้ือแดง ก็ไดเ้ร่ิมกำรสอบสวนอยำ่งเป็นอิสระดว้ยตนเอง เพรำะเกรงวำ่รำยงำน

ของคณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริงเพื่อกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) จะมีอคติในกำร

สืบสวนหำขอ้เทจ็จริงของควำมรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 

 รำยงำนฉบับแรกท่ีเก่ียวกับกำรปรองดองมำจำกฮิวแมนไรท์วอทช์ ซ่ึงเป็นองค์กรอิสระท่ีมี

ส ำนักงำนอยู่ ณ นครนิวยอร์ก เพรำะว่ำฮิวแมนไรท์วอทช์ไม่ได้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลแหล่งเดียวกันกับ

คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริงเพื่อกำรปรองดองแห่งชำติ และศูนยข์อ้มูลประชำชน  

รำยงำนของฮิวแมนไรทว์อทช์จึงแสดงถึงขอ้สังเกตท่ีข้ึนอยู่กบัมุมมองจำกประชำคมระหว่ำงประเทศ และ

ขอ้เสนอแนะอีกหลำยแหล่งท่ีมีควำมสอดคลอ้งกบัรำยงำนของไทย 
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 นอกจำกรำยงำนทั้ง 5 ฉบบัน้ี ยงัมีคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศไทย น ำโดย อดีตนำยกรัฐมนตรี 

อำนนัท์ ปันยำรชุน และคณะกรรมกำรสมชัชำปฏิรูป น ำโดยน.พ.ประเวศ วะสี ท่ีไดรั้บกำรจดัตั้งข้ึนโดย

นำยกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ิ ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2553 ซ่ึงแมก้ำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทั้งสองชุดน้ีเป็นท่ี

ถกเถียงกนัอยำ่งมำก120 แต่แผนกำรปฏิรูปของคณะกรรมกำรทั้ง 2 ฉบบัดงักล่ำวก็มำส่งเสริมขอ้เสนอแนะใน

รำยงำนกำรปรองดองโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรปฏิรูปส่ือ และกำรระบุสำเหตุของปัญหำท่ีท ำให้เกิดควำม

ขดัแยง้ในประเทศไทย แมว้ำ่คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศไทยและคณะกรรมกำรสมชัชำปฏิรูปไม่ไดรั้บกำร

จดัตั้งข้ึนเพื่อร่ำงแนวทำงในกระบวนกำรกำรปรองดอง แต่แผนกำรส ำหรับกำรปฏิรูปไดก้ลำยเป็นวำทกรรม

ทำงกำรเมืองของกลุ่มกำรเมืองบำงกลุ่ม ดงันั้นกำรระบุว่ำแนวทำงท่ีสอดคล้องกนัในกำรปฏิรูประหว่ำง

คณะกรรมกำรทั้งสองชุดน้ีและรำยงำนอีก 5 ฉบบัท่ีเหลือจึงมีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ 

ปัญหำ 
 รำยงำนแต่ละฉบบัพยำยำมท่ีจะตรวจสอบเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีน ำไปสู่ควำมรุนแรง แรงกระตุน้และ

สำเหตุหลกัของปัญหำ เช่นเดียวกบัตวัเร่งหลกัท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ ผูเ้ขียนของรำยงำนแต่ละฉบบัจะ

ก ำหนดชุดของขอ้เสนอแนะหรือเส้นทำงท่ีจะน ำไปสู่ควำมสมำนฉนัท ์

 ถึงแมว้ำ่รำยงำนแต่ละฉบบัจะมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในตวัเอง แต่รำยงำนแต่ละฉบบัก็แสดงถึงกำร

แบ่งขั้วทำงกำรเมืองในประเทศไทยท่ีหย ัง่รำกลึก โดยจะเห็นได้จำกขอ้สงสัยท่ีว่ำสถำบนัผูจ้ดัท ำรำยงำน

เหล่ำน้ีจะสำมำรถน ำเสนอรำยงำนโดยปรำศจำกอคติได้มำกเพียงใด คณะกรรมกำรผูจ้ดัท ำรำยงำนและ

ผูจ้ดัท ำมกัโดนตั้งขอ้สงสัยและกล่ำวหำวำ่มีอคติก่อนท่ีรำยงำนจะถูกเผยแพร่สู่สำธำรณะ และเม่ือรำยงำนได้

ออกสู่สำธำรณะ จะพบว่ำกำรกล่ำวหำเร่ืองอคติของผูจ้ดัท ำจะยิ่งถูกท ำให้เป็นประเด็นท่ีรุนแรงมำกยิ่งข้ึน

 แกนน ำคนส ำคญัจำกทั้งสองฝ่ำยมีแนวโน้มท่ีจะมุ่งเน้นกำรวิพำกษ์วิจำรณ์เพียงหน่ึงหรือสอง 

ประเด็นหลกั เช่น กำรนิรโทษกรรมและควำมยุติธรรม บทบำทของ"ชำยชุดด ำ" และบทบำทของทหำร 

ถึงแมว้่ำควำมสนใจจะถูกดึงไปท่ีไม่ก่ีประเด็น แต่ก็น ำสู่กำรตั้งค  ำถำมว่ำรำยงำนทั้งฉบบัมีควำมถูกต้อง

น่ำเช่ือถือเพียงใด และแผนกำรปรองดองนั้นมีควำมชอบธรรมหรือไม่ น ำไปสู่กำรโตแ้ยง้ระหว่ำงกลุ่มผูมี้

ส่วนได้เสียว่ำแผนกำรปรองดองของใครจะถูกน ำไปใช้และใครจะได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินกำร

ปรองดอง ซ่ึงส่ิงน้ีกลบัเป็นควำมคิดท่ีขดัต่อหนทำงสู่ควำมส ำเร็จในกระบวนกำรปรองดองเสียเอง 

 กระบวนกำรปรองดองกลำยเป็นควำมขัดแยง้ใหม่ท่ำมกลำงควำมขัดแยง้เดิมท่ีเกิดข้ึนอย่ำง

ต่อเน่ือง121 เน่ืองจำกต่ำงฝ่ำยต่ำงก็มีขอ้กงัขำในเร่ืองอคติและแต่ละฝ่ำยต่ำงเลือกแผนกำรปรองดองของตวัเอง 
                                                           
120 http://search.proquest.com.virtual.anu.edu.au/docview/1242466726/14337C8FD1D36F52C67/5?accountid=8330 
121 “Abhisit Renews Attack on KPI Report,” Bangkok Post, 26/03/2012. 
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จึงไม่มีรำยงำนฉบบัใดเลยท่ีวำงแผนในกำรด ำเนินกำรปรองดองระดบัชำติ122 123 โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งรำยงำน

ของรำยงำนของสถำบนัพระปกเกลำ้และของคณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริงเพื่อกำร

ปรองดองแห่งชำติ ซ่ึงแนะน ำให้ทั้งสองฝ่ำยพยำยำมสร้ำงเง่ือนไขท่ีจะเอ้ือต่อกระบวนกำรปรองดองเท่ำนั้น 

อยำ่งไรก็ตำมรำยงำนไดถู้กใชใ้หเ้ป็นเคร่ืองมือทำงกำรเมืองและท ำใหเ้กิดกำรแบ่งแยกในสังคมไทยมำกข้ึน 

 ในขณะท่ีกระบวนกำรปรองดองทั้งหมดถูกท ำให้กลำยเป็นประเด็นทำงกำรเมืองโดยยึดจำกจุดต่ำง

เพียงไม่ก่ีจุด รำยงำนช้ินน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อระบุขอ้เสนอแนะท่ีมีร่วมกนัระหวำ่งรำยงำนทั้ง 5 ฉบบั หำก

ผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถตกลงท่ีจะเร่ิมตน้กระบวนกำรปรองดองโดยกำรด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงหรือกำร

ปฏิรูปในประเด็นท่ีเห็นตรงกนั ทุกฝ่ำยก็อำจจะสำมำรถหำวิธีท่ีจะท ำงำนร่วมกนัและลดช่องว่ำงระหว่ำง

ควำมแตกต่ำงท่ีเกิดข้ึนได ้

รำยงำนฉบบัต่ำงๆ  
องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch)  
 ฮิวแมนไรท์วอทช์ คือ องค์กรภำคประชำสังคมระหว่ำงประเทศท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อกำรปกป้อง

และคุม้ครองสิทธิมนุษยชน โดยมีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูท่ี่นครนิวยอร์ก องค์กรน้ีมีบทบำทอยำ่งมำกในกำร

สอดส่องกำรกระท ำท่ีเก่ียวโยงกบัสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้124 ในเดือนพฤษภำคม 

2554 ฮิวแมนไรท์วอชท์ได้ออกรำยงำนประเมินสถำนกำรณ์ช่ือว่ำ “Descent into Chaos: Thailand’s 2010 

Red Shirt Protests and Government Crackdown” โดยมุ่งเสนอรำยงำนท่ีสมบูรณ์ฉบบัแรกในกำรประเมิน

สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงทำงกำรเมืองท่ีเกิดข้ึนในไทยเม่ือปี 2552-2553 และมุ่งเสนอแนะแนวทำงแก่รัฐบำล 

ผูชุ้มนุมและแกนน ำผูชุ้มนุม รวมถึงองคก์รระหวำ่งประเทศและรัฐบำลอ่ืนๆ  

 ในฐำนะท่ีเป็นองคก์รสิทธิมนุษยชนระหวำ่งประเทศ ฮิวแมนไรทว์อทช์จึงพยำยำมเสนอรำยงำนท่ีมี

ควำมเป็นกลำงและเป็นอิสระ ทั้งยงัน ำเสนอมุมมองท่ีอิงอยู่กบัแนวปฏิบติัท่ีเป็นหลกัสำกลและกฎหมำย

ระหวำ่งประเทศ รำยงำนฉบบัน้ีมุ่งเนน้ควำมสนใจไปท่ีกำรกระท ำของรัฐบำลในควำมพยำยำมท่ีจะสลำยกำร

ชุมนุม โดยเฉพำะกำรใชก้ระสุนจริง ซ่ึงรวมถึงกำรใชส้ไนเปอร์ในกำรปรำบปรำมผูชุ้มนุมท่ีปรำศจำกอำวธุ 

รวมทั้งกำรระงับกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนส่ือพิมพ์และส่ืออินเทอร์เนตและสภำพอนัเลวร้ำยของ

                                                           

“The House is dominated by the Pheu Thai Party, which could "turn reconciliation into a new conflict". 
122 รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริง เพ่ือกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) กรกฎำคม 2553 – กรกฎำคม 
2555 หนำ้ 13 (Press Release) 
123 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555 (Final Report) 
124 HRW  
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นกัโทษทำงกำรเมืองท่ีถูกคุมขงัจำกเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในปี 2553 จำกกำรส ำรวจและขอ้เสนอแนะของ

ฮิวแมนไรทว์อชทน์ั้นช้ีให้เห็นวำ่รัฐบำลไดล้ะเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน ทั้งยงัใชย้ทุธวธีิท่ีไม่เป็นไปตำม

กฎหมำยต่อผูชุ้มนุม ในขณะเดียวกนัก็ไดต้  ำหนิแกนน ำผูชุ้มนุมท่ีไม่สำมำรถควบคุมกลุ่มผูชุ้มนุมให้ชุมนุม

อยำ่งสงบจนเหตุกำรณ์บำนปลำย  

 เน่ืองจำกฮิวแมนไรท์วอทช์ไม่สำมำรถท่ีจะเขำ้ถึงแหล่งขอ้มูลได้อย่ำงรำยงำนกระแสหลกั ควำม

น่ำเช่ือถือของรำยละเอียดและแหล่งขอ้มูลของรำยงำนฉบบัดังกล่ำวจึงถูกตั้งขอ้สังเกตจำกรัฐบำลและ

ขำ้รำชกำรไทย125 อยำ่งไรก็ตำม ถึงแมว้ำ่รำยงำนฉบบัน้ีจะไม่ไดใ้ห้รำยละเอียดท่ีครอบคลุมและครบถว้น ทั้ง

ไม่ไดรั้บกำรสนบัสนุนอยำ่งเต็มท่ีเช่นเดียวกบัรำยงำนฉบบัอ่ืนๆ หำกแต่รำยงำนฉบบัฮิวแมนไรท์วอทช์น้ีก็

ได้เสนอแนะทำงเลือกซ่ึงเป็นมุมมองของควำมขัดแยง้ท่ีอิงอยู่กับบรรทัดฐำนอันเป็นหลักปฏิบัติและ

กฎหมำยระหวำ่งประเทศ นอกจำกน้ี รำยงำนของฮิวแมนไรทว์อทช์ยงัถือเป็นรำยงำนตรวจสอบและคน้หำ

ควำมเป็นจริงของเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงทำงกำรเมือง 2553 ท่ีไดตี้พิมพอ์ยำ่งสมบูรณ์เป็นฉบบัภำษำองักฤษ

เพียงฉบบัเดียว 

 

สถาบันพระปกเกล้า 
 ในเดือนมีนำคม 2555 เป็นระยะเวลำไม่ก่ีเดือนก่อนกำรเสนอรำยงำนของคณะกรรมกำรอิสระ

ตรวจสอบและคน้หำควำมจริงเพื่อกำรปรองดองแห่งชำติ(คอป.) สถำบนัพระปกเกลำ้ไดน้ ำเสนอรำยงำนวิจยั

กำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ โดยเสนอต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมญัพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรสร้ำง

ควำมปรองดองแห่งชำติ สภำผูแ้ทนรำษฎร หำกแต่กำรเผยแพร่รำยงำนฉบบัดงักล่ำวถูกวิพำกษว์ิจำรณ์อยำ่ง

รุนแรงจำกกลุ่มต่อตำ้นต่ำงๆ และเน่ืองจำกรำยงำนฉบบัน้ีก่อให้เกิดกำรโตเ้ถียงเป็นอยำ่งมำก ขอ้เสนอแนะ

จำกรำยงำนดงักล่ำวจึงไม่ไดรั้บกำรสนใจในทำ้ยท่ีสุด  

 รำยงำนวิจยักำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติฉบบัน้ีมีท่ีมำจำกกำรมอบหมำยของคณะกรรมำธิกำร

วิสำมญัพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ สภำผูแ้ทนรำษฎร โดยมีพลเอกสนธิ บุญย

รัตกลิน หวัหนำ้คณะรัฐประหำรในปี 2549 และหวัหนำ้พรรคพรรคมำตุภูมิเป็นประธำน126 รำยงำนกำรวจิยัมี

จุดมุ่งหมำยเพื่อท่ีจะ “สืบหำหนทำงท่ีเป็นรูปธรรมในกำรก้ำวไปสู่กำรปรองดองท่ีย ัง่ยืนภำยใต้บริบท

สังคมไทยในปัจจุบนั”127 จำกกำรประมวลวิเครำะห์ขอ้มูลปรำกฏกำรณ์และสำเหตุของควำมขดัแยง้ทำง
                                                           
125 “Thai Foreign Ministry Spokesperson addresses the concerns of Human Rights Watch” accessed through ProQuest on the /12/2013. 
126 “Democrat leader Abhisit urges King Prajadhipok's Institute to review its proposals on national reconciliation” Asia News Monitor, 
Accessed through ProQuest on 14/12/2013 
127 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555 หน้า 1 (Executive Summary) 
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กำรเมืองในสังคมไทย โดยวเิครำะห์เปรียบเทียบประสบกำรณ์กำรแกปั้ญหำควำมขดัแยง้และกำรสร้ำงควำม

ปรองดองของต่ำงประเทศ ตลอดจนปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีท ำให้เกิดกระบวนกำรสร้ำงควำมปรองดองและหำ

หนทำงท่ีจะน ำไปสู่กำรปรองดองระดบัชำติท่ีสำมำรถแปรเปล่ียนควำมขดัแยง้ไปสู่กำรมีสังคมท่ีประชำชน

สำมำรถกลบัมำอยูร่่วมกนัไดอ้ยำ่งสันติ128 

 รำยงำนวิจัยและข้อเสนอแนะโดยส่วนใหญ่ของสถำบันพระปกเกล้ำนั้ นถูกละเลย ทั้ งยงัถูก

วพิำกษว์จิำรณ์ถึงควำมชอบธรรมและขอ้เสนอแนะในกำรปรองดอง โดยขอ้กงัวลหลกันั้นอยูท่ี่ขอ้เสนอให้มี

กำรนิรโทษกรรมผูท่ี้เก่ียวข้องกับกำรชุมนุมทำงกำรเมือง เพิกถอนผลทำงกฎหมำยท่ีด ำเนินกำรโดย

คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รัฐ (คตส.) ทั้งหมด รวมทั้งละทิ้งควำมคิดท่ี

จะลงโทษผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรท ำรัฐประหำรในปี 2549129   

 ในขณะท่ีกลุ่มต่อตำ้นโดยเฉพำะฝ่ำยคำ้นอย่ำงพรรคประชำธิปัตย ์แสดงควำมกงัวลว่ำเจตนำของ

รัฐบำลในกำรผลกัดนัขอ้เสนอแนะจำกสถำบนัพระปกเกลำ้ไม่ไดมุ้่งเนน้ไปท่ีควำมส ำเร็จของกำรปรองดอง

สมำนฉนัท ์หำกแต่เป็นกำรผลกัดนัโดยมีวำระซ่อนเร้นอยูเ่บ้ืองหลงั130 โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง กำรนิรโทษกรรม

และขอ้เสนอของคตส.ถูกมองว่ำเป็นแนวทำงท่ีจะท ำให้อดีตนำยกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัรและพรรคพวก

พน้จำกควำมผิด ทั้งยงัเอ้ือต่อกำรปูทำงให้ทกัษิณกลบัมำยงัประเทศไทย131 กลุ่มต่อตำ้นทั้งหลำยเช่ือว่ำกำร

ผลักดันให้มีกำรน ำข้อเสนอของสถำบนัพระปกเกล้ำไปปฏิบัติใช้จะน ำมำซ่ึงกำรปรองดองท่ีไม่ย ัง่ยืน 

ทำ้ยท่ีสุดก็จะน ำไปสู่ควำมลม้เหลวของแผนกำรปรองดอง เช่นเดียวกบักำรน ำไปสู่ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมือง

ในรูปแบบใหม ่

 เน่ืองดว้ยควำมกงัวลว่ำรัฐบำลจะเร่งรัดผลกัดนัให้มีกำรคดัเลือกขอ้เสนอแนะให้เหลือเพียงหน่ึง

เดียวเพื่อท่ีจะน ำไปสู่ “กำรปรองดองของผูช้นะ” ฝ่ำยคำ้นจึงเรียกร้องให้มีกำรถอดถอนรำยงำนวิจยัของ

สถำบนัพระปกเกลำ้ออกจำกรัฐสภำ132 อยำ่งไรก็ตำม สถำบนัพระปกเกลำ้ช้ีให้เห็นวำ่ขอ้เสนอแนะแต่ละขอ้

ในรำยงำนวิจยัไม่ควรจะถูกพิจำรณำอยำ่งเป็นเอกเทศหรือเป็นรำยเฉพำะ หำกแต่ควรพิจำรณำภำพรวมของ

ขอ้เสนอแนะทั้งหมด ขอ้เสนอท่ีเต็มไปด้วยส่วนประกอบต่ำงๆภำยใตแ้ผนกำรปรองดองในระยะยำวท่ี

                                                           
128 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555 หน้า 8 
129 Rojanaphruk, Pravit. “There is no climate for reconciliation,” The Nation, 17 March 2012. 
130 “Democrat leader Abhisit urges King Prajadhipok's Institute to review its proposals on national reconciliation” Asia News Monitor, April 9 
2012 
131 “Democrat leader Abhisit urges King Prajadhipok's Institute to review its proposals on national reconciliation” Asia News Monitor, April 9 
2012 
132 Ibid. 
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ครอบคลุมไดก้วำ้งขวำงข้ึน เพื่อท่ีจะเปิดใหมี้กำรถกเถียงและอภิปรำยแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยในสังคม133 

และถึงแมจ้ะมีแนวโนม้ท่ีสถำบนัพระปกเกลำ้จะถอนรำยงำนวจิยักำรสร้ำงควำมปรองดองน้ีออกจำกรัฐสภำ 

กำรท่ีเน้ือหำหลกัในบำงประเด็นถูกท ำใหเ้ป็นประเด็นทำงกำรเมืองก็ไดส้ร้ำงควำมเสียหำยต่อควำมน่ำเช่ือถือ

ของรำยงำน รวมไปถึงกำรไม่ไดรั้บกำรสนบัสนุนอยำ่งกวำ้งขวำงจำกสำธำรณชนก่อนหนำ้นั้นแลว้  

 

คณะกรรมการอสิระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)  
 รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ของคณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริง เพื่อกำรปรองดอง

แห่งชำติ (คอป.) ไดน้ ำมำเผยแพร่ในเดือนกนัยำยน 2555 อน่ึงคอป. น้ีถูกจดัตั้งข้ึนในช่วงระยะเวลำไม่นำน

หลงัจำกเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงทำงกำรเมืองในปี 2553 ซ่ึงเป็นควำมริเร่ิมของรัฐบำลพรรคประชำธิปัตย ์โดย

ก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรสองปี เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและคน้หำควำมจริงท่ีเป็นรำกเหงำ้ของปัญหำ

ควำมขดัแยง้และส่ิงท่ีเกิดข้ึนในเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง รวมถึงขอ้เสนอแนะอนัเป็นแนวทำงในกำรสร้ำง

ควำมปรองดองในชำติ นอกจำกน้ีคอป. ยงัไดรั้บมอบหมำยใหจ้ดัท ำรำยงำนควำมคืบหนำ้ของกำรท ำงำนทุก

รอบ 6 เดือน ทั้งหมดสำมคร้ัง134 รวมทั้งจดัให้มีกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ กระบวนกำรรับฟังขอ้มูลและควำมเห็น

ผำ่นส่ือและกำรเสวนำวชิำกำร เพื่อใหส้ำธำรณชนสำมำรถติดตำมกำรด ำเนินงำนของคอป. ในกำรตรวจสอบ

และคน้หำขอ้เทจ็จริงเป็นระยะๆอยำ่งต่อเน่ือง 

 ทั้งน้ีศำสตรำจำรย ์ดร. คณิต ณ นคร หน่ึงในผูก่้อตั้งพรรคไทยรักไทยและกรรมกำรอิสระตรวจสอบ

เหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ 2535 ซ่ึงออกแผนกำรปรองดองเม่ือปี 2535 ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะ

ประธำนคอป.135 โดยหวงัว่ำกำรแต่งตั้ งศำสตรำจำรย์ ดร. คณิต ณ นคร เป็นประธำนนั้นจะเพิ่มควำม

น่ำเช่ือถือและปรำศจำกอคติ ทั้งยงัสนบัสนุนควำมชอบธรรมของคณะกรรมกำร136 อยำ่งท่ีองคก์รไดเ้นน้ถึง

ควำมส ำคญัของกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นอิสระและมีควำมเป็นกลำงมำตลอด137 ไม่วำ่จะเป็นกำรลงพื้นท่ีเพื่อกำร

ศึกษำวิจยัหรือกำรเปิดพื้นท่ีให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและขอ้เสนอ 

                                                           
133 “Government rejects calls for national debate on political reconciliation” Asia News Monitor, 9 April 2012 
134 รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริง เพ่ือกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) กรกฎำคม 2553 – กรกฎำคม 
2555  
135 Chatikavani, Korn ‘A Public Forum on “Thai Politics After Amnesty and Preah Vihear: Determinants, Outcomes and Prospects”’ 20 
November 2013 
136 Ibid. 
137 คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแหง่ชาติ, รายงานฉบบัสมบูรณ์คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ
ค้นหาความจริงเพือ่การปรองดองแห่งชาติ, (2555). (Press release) 
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เพื่อ “สนบัสนุนกำรสืบหำและให้ไดม้ำซ่ึงควำมจริง”138 โดยน ำหลกัควำมยุติธรรมในระยะเปล่ียนผ่ำนมำ

ปรับใชใ้นกำรด ำเนินงำน  

 อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกกำรเผยแพร่รำยงำนฉบบัคอป. เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลำท่ีใกล้เคียงกับ

รำยงำนฉบบัสถำบนัพระปกเกลำ้ และรำยงำนของศูนยข์อ้มูลประชำชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจำกกำรสลำยกำร

ชุมนุม กรณี เม.ย.-พ.ค. 53 (ศปช.) พรรคกำรเมืองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลำยฝ่ำยจึงพยำยำมท่ีจะแข่งขนั

กนั139 เพื่อเสนอแนะแนวทำงในกำรปรองดองท่ีควรจะน ำมำใช ้ท่ำมกลำงควำมเบ่ือหน่ำยท่ีเพิ่มมำกข้ึนของ

สำธำรณชน140 

 ในขณะท่ีหลำยฝ่ำยก ำลงัรอคอยกำรเปิดเผยบทสรุปกำรด ำเนินงำนของคอป. ตลอดช่วงเวลำกำร
ท ำงำนสองปี คอป. กลบัถูกกล่ำวหำว่ำมีเจตนำท่ีจะโจมตีอดีตนำยกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัรโดยเฉพำะ141 
และจุดมุ่งหมำยของขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะจำกรำยงำนฉบบัน้ีก็เพื่อท่ีจะด ำรงไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของ
พรรคประชำธิปัตย ์นอกจำกน้ี สมำชิกพรรคเพื่อไทยและแนวร่วมประชำธิปไตยต่อตำ้นเผด็จกำรแห่งชำติ 
(นปช.) ไดว้ิพำกษ์วิจำรณ์ขอ้เท็จจริงของรำยงำนคอป. ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบำทของชำยชุดด ำใน
กำรปลุกป่ันให้เกิดควำมรุนแรง ขอ้วิพำกษว์ิจำรณ์ทั้งหลำยท ำให้รำยงำนฉบบัดงักล่ำวขำดควำมชอบธรรม
และกลำยเป็นประเด็นทำงกำรเมือง ซ่ึงทำ้ยท่ีสุดขอ้เสนอแนะในกำรสร้ำงควำมปรองดองจำกรำยงำนของ
คอป. ก็ไม่สำมำรถน ำไปปฏิบติัใชไ้ดจ้ริง 

 ขอ้เสนอจำกคอป. ถูกละเลยอยำ่งรวดเร็วในเวลำไม่นำน และถึงแมว้ำ่นำงสำวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัรได้
ใหค้  ำมัน่สัญญำท่ีจะสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของคอป.หลงัจำกกำรเขำ้รับต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐบำล
จำกพรรคเพื่อไทยก็แทบจะไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงควำมพยำยำมในกำรผลกัดนัแผนกำรปรองดองของคอป. 
ใหอ้อกมำเป็นนโยบำยหลงัจำกมีกำรเผยแพร่แผนกำรดงักล่ำว นอกจำกน้ี รัฐบำลน ำโดยนำงสำวยิง่ลกัษณ์
แสดงออกถึงกำรต่อตำ้นอยำ่งชดัเจนต่อรำยงำนในส่วนของขอ้เสนอแนะท่ีใหมี้กำรนิรโทษกรรมและแกไ้ข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  

 

ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุม กรณ ีเม.ย.-พ.ค. 53 
 ในช่วงระยะเวลำท่ีใกล้เคียงกันกบักำรเผยแพร่รำยงำนของคอป. ศูนย์ข้อมูลประชำชนผูไ้ด้รับ

ผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชุมนุม กรณี เม.ย.-พ.ค. 53 (ศปช.) ไดอ้อกเผยแพร่รำยงำนท่ีช่ือวำ่ “ควำมจริงเพื่อ

                                                           
138 Ibid. 
139 Dissertation 
140 Ibid. 
141 Ibid. 
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ควำมยุติธรรม” ซ่ึงเกิดจำกนกัวิชำกำรและคนเส้ือแดงจ ำนวนหน่ึง142ท่ีกงัขำในควำมเป็นกลำงของรำยงำน

ฉบบัคอป. และฉบบัคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) ศปช. เน้นควำมส ำคญัของกำรเก็บ

รวบรวมหลกัฐำนในเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง ลกัษณะและสำเหตุกำรเสียชีวิตของผูชุ้มนุม รวมถึงกำรสืบหำ

ขอ้เท็จจริงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใช้ก ำลงัทหำรในกำรสลำยกลุ่มผูชุ้มนุม ซ่ึงท ำให้สถำนกำรณ์รุนแรง

ยิง่ข้ึน ขอ้สรุปโดยส่วนใหญ่แลว้มกัจะแตกต่ำงจำกของคอป. และสถำบนัพระปกเกลำ้  

 ผูเ้ขียนรำยงำนฉบบัศปช. ให้ควำมเห็นว่ำคอป.เน้นควำมสนใจไปท่ีบทบำทของชำยชุดด ำในกำร

ปลุกป่ันใหเ้กิดเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงมำกจนเกินไป และในขณะท่ีศปช.ไม่ไดป้ฏิเสธวำ่มีกำรพกพำอำวุธใน

กลุ่มคนเส้ือแดง ศปช.กลบัเช่ือวำ่รัฐบำลและศูนยอ์  ำนวยกำรแกไ้ขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ใชข้อ้อำ้งเร่ือง

ภยัคุกคำมจำกชำยชุดด ำเพื่อท่ีจะสร้ำงควำมชอบธรรมในกำรใชก้ ำลงัเขำ้ปรำบปรำมสลำยกำรชุมนุม143 ทั้ง

น้ีศปช. คน้พบวำ่ผูค้นจ ำนวนมำกท่ีเสียชีวติในเหตุกำรณ์สลำยกำรชุมนุมถูกยงิดว้ยกระสุนจริง และในขณะท่ี

ผูค้นจ ำนวนนั้นถูกตอกย  ้ำจำกรัฐบำลวำ่เป็น “ผูก่้อกำรร้ำย” กลบัไม่มีรำยงำนวำ่พบครำบเขม่ำปืนในมือของ

ผูเ้สียชีวิต รวมถึงกำรครอบครองอำวุธร้ำยแรงท่ีจะสำมำรถก่อให้เกิดอนัตรำยต่อกองก ำลงัติดอำวุธของ

รัฐบำลได้144  

 ดว้ยควำมใกลเ้คียงกนัของทั้งระยะเวลำท่ีออกเผยแพร่รำยงำนและช่ือของรำยงำนดงักล่ำว (กำรเล่น

ค ำระหวำ่ง 'ควำมจริงเพื่อควำมยติุธรรม' และ 'ควำมจริงเพื่อกำรปรองดอง') กบัคอป. ยิง่ก่อใหเ้กิดควำมคิดใน

หลำกหลำยมุมมองท่ีขดัแยง้กนัวำ่ทำงไหนคือทำงเลือกท่ีถูกตอ้งท่ีจะใชใ้นกำรปรองดอง ทั้งในประเด็นท่ีวำ่

แผนกำรปรองดองของใครจะสำมำรถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในปี 2553 ไดเ้สมือน

จริงกว่ำ และสำมำรถใช้เป็นหลกัฐำนท่ีแสดงให้เห็นว่ำควำมไม่ไวว้ำงใจยงัคงฝังรำกลึกอยู่ในสังคมไทย 

เช่นเดียวกนั ควำมศรัทธำต่อควำมสำมำรถของคอป.ท่ีได้รับกำรแต่งตั้งในกำรสร้ำผลงำนท่ีเป็นอิสระก็

หลงเหลืออยูน่อ้ยมำก กำรแข่งขนักนัในเร่ืองของกำรวเิครำะห์เหตุกำรณ์ หนทำงในกำรปรองดอง รวมทั้งขอ้

กงัขำวำ่ผลประโยชน์ของใครท่ีไดรั้บกำรปกป้อง ต่ำงท ำให้สำธำรณชนยิ่งละควำมสนใจและไม่ไวว้ำงใจ145 

ในกระบวนกำร ฉะนั้นทั้งรำยงำนของศปช.และคอป.จึงประสบผลส ำเร็จนอ้ยมำก    

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ(กสม.)  

 เช่นเดียวกนักบัรำยงำนฉบบัคอป. รำยงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน (กสม.) ช่ือวำ่ “รำยงำน

                                                           
142 “Thaksin writes to families of 2010 'martyrs'”, Asia News Monitor, 25 Sept 2010, Accessed through ProQuest 
143 “Mixed views on TRCT Report,” Asia News Monitor, 25 Sept 2012, Accessed through ProQuest 
144 “Deaths from ‘Stray Bullets’ shock group,” Asia News Monitor, 03 Sept 2012, Accessed through ProQuest 
145 Dissertation 
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ผลกำรตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย กรณีเหตุกำรณ์ชุมนุมของกลุ่มนปช. ระหว่ำงวนัท่ี 12 

มีนำคม ถึง 19 พฤษภำคม 2553” ถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำมีอคติและขำดกำรตรวจสอบในเชิงลึก แมก้ระทัง่

ก่อนท่ีรำยงำนฉบบัน้ีจะถูกน ำออกมำเผยแพร่ ก็ได้มีกำรตั้งค  ำถำมเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระและควำมเป็น

กลำงของกสม. รวมไปถึงศ.ดร.อมรำ พงศำพิชญ ์ผูซ่ึ้งเป็นประธำนของกสม.ดว้ยเช่นกนั146 

 หลงัจำกกำรเผยแพร่รำยงำนฉบบักสม. ในวนัท่ี 8 สิงหำคม 2556 รำยงำนฉบบัดงักล่ำวน้ีไดเ้ผชิญกบั

ขอ้กล่ำวหำวำ่มีอคติในระยะเวลำอนัรวดเร็ว ทั้งยงัถูกมองวำ่จะยิ่งท ำให้รอยร้ำวของควำมแตกแยกทำงกำร

เมืองบำดลึกลงไปอีกในสังคมไทย นอกจำกน้ี ช่วงระยะเวลำของกำรเผยแพร่รำยงำนฉบับน้ีก็ยงัถูก

วิพำกวิจำรณ์ดว้ยเช่นกนั เพรำะถึงแมว้ำ่รำยงำนดงักล่ำวจะแลว้เสร็จในปี 2555147 หำกแต่ทั้งพรรคเพื่อไทย

และนปช. ต่ำงก็แยง้วำ่ระยะเวลำของกำรเผยแพร่ถูกท ำให้ล่ำชำ้ลงจนถึงเดือนสิงหำคม 2556 เพื่อท่ีจะสร้ำง

ผลกระทบทำงกำรเมืองให้ไดม้ำกท่ีสุดท่ำมกลำงกำรพิจำรณำวำ่ดว้ยกำรรับหลกักำรร่ำงพรบ. นิรโทษกรรม

ในรัฐสภำ148 ทั้งน้ีกลุ่มคนเส้ือแดงก็ไดอ้อกมำเรียกร้องให้กสม.ลำออกจำกต ำแหน่ง149 พร้อมกบัควำมเห็น

พอ้งต้องกันมำกข้ึนในสังคมถึงค ำถำมเร่ืองของควำมเป็นอิสระและควำมเป็นประโยชน์ของกสม.ต่อ

กระบวนกำรในกำรปรองดอง 

 รำยงำนฉบบัน้ีปกป้องกำรตดัสินใจของศอฉ. ทหำร และพรรคประชำธิปัตยว์ำ่เป็นกำรตอบสนองท่ี

ชอบธรรมในเม่ือกลุ่มผูชุ้มนุมถูกแทรกซึมไปดว้ยผูก่้อกำรร้ำยซ่ึงเป็นชำยชุดด ำติดอำวุธ150 และถึงแมว้ำ่กอง

ก ำลังทหำรจะไม่ได้มีกำรเตรียมตวัและฝึกซ้อมมำอย่ำงดีในกำรจดักำรกับกลุ่มผูชุ้มนุมท่ีติดอำวุธ แต่ก็

น ำไปสู่กำรสูญเสียเสียชีวิตเป็นจ ำนวนมำก ทั้งกสม.ยงัให้เหตุผลต่อกำรใชก้องก ำลงัรักษำควำมมัน่คงวำ่ “มี

ควำมจ ำเป็นตอ้งป้องกนัตนเองและผูอ่ื้นให้พน้จำกภยนัตรำยท่ีใกลจ้ะถึงตวั ท่ีรุนแรงอำจท ำให้ถึงแก่ชีวิต 

หรือได้รับบำดเจ็บได้โดยไม่สำมำรถใช้วิธีป้องกนัอย่ำงอ่ืนได้”151 กำรให้ขอ้สรุปท่ีสร้ำงควำมชอบธรรม

ให้แก่กองก ำลงัทหำรเพื่อตอบสนองต่อประเด็นชำยชุดด ำท่ีคลุมเครือ(ซ่ึงมีหลกัฐำนท่ียืนยนัไดช้ดัเจนน้อย

มำก) กลำยเป็นส่ิงท่ีไม่สำมำรถยอมรับไดส้ ำหรับกลุ่มคนเส้ือแดง 

 ขอ้โตแ้ยง้ในประเด็นเร่ืองของวธีิกำรในกำรสืบคน้ขอ้เทจ็จริง ขอ้สรุปของด ำเนินกำรตรวจสอบและ

                                                           
146 Thaksin writes to families of 2010 'martyrs', Asia News Monitor, 25 Sept 2010, Accessed through ProQuest 
147 “NHRC members face ouster call”, Bangkok Post, 13 August 2013 
148 “NHRC members face ouster call”, Bangkok Post, 13 August 2013 
149 Ibid. 
150 รำยงำนผลกำรตรวจสอบเพ่ือขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำย กรณีเหตุกำรณ์ชุมนุมของกลุ่มนปช. ระหวำ่งวนัท่ี 12 มีนำคม ถึง 19 พฤษภำคม 2553 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน (กสม.)   
151 Ibid. หนำ้ 47 
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คน้หำควำมจริง และขอ้กงัขำต่อควำมเป็นกลำงของกสม. ท ำให้แผนปรองดองถูกละเลยจำกรัฐบำล ทั้งๆท่ี

ขอ้เสนอของกสม.ก็มีส่วนท่ีคลำ้ยคลึงกนักบับรรดำขอ้เสนอจำกรำยงำนฉบบัอ่ืนๆ 

วตัถุประสงคข์องรำยงำน 
 เน่ืองจำกรำยงำนเล่มน้ีตั้งอยู่บนปัจจยั 3 ประกำร นั่นคือ บทบำทของส่ือ กลุ่มผูชุ้มนุมและสิทธิ

มนุษยชน และหนทำงสู่ควำมส ำเร็จในกำรปรองดอง วตัถุประสงคข์องรำยงำนเล่มน้ีจึงตอ้งกำรท่ีจะช้ีให้เห็น

ถึงขอ้เสนอแนะในส่วนท่ีมีควำมคลำ้ยคลึงกนัจำกรำยงำนทั้งหมดท่ีไดก้ล่ำวมำ 

แมว้่ำรัฐบำลก ำลงัมีควำมคืบหน้ำในกำรน ำขอ้เสนอแนะจำกรำยงำนบำงฉบบัมำปฏิบติั อย่ำงเช่น

ประเด็นของกำรจ่ำยค่ำชดเชย หำกแต่ในส่วนอ่ืนๆนั้นมีกำรน ำมำปฏิบติัใช้จริงน้อยมำก นอกจำกน้ียงัมีขอ้

โตเ้ถียงว่ำแผนกำรปรองดองของใครควรจะน ำมำปฏิบติัเพรำะทั้งรัฐบำลและฝ่ำยต่อตำ้นต่ำงก็มีมุมมองท่ี

แตกต่ำงกนัในนิยำมของกำรปรองดอง ทั้งคอป. และสถำบนัพระปกเกลำ้ต่ำงก็ยืนยนัวำ่กำรปรองดองควรจะ

เป็นไปในลกัษณะของกระบวนกำรท่ีทุกฝ่ำยยอมรับ152 153 ถึงกระนั้นก็เป็นกำรยำกท่ีจะเร่ิมตน้กระบวนกำร

ท่ำมกลำงบริบททำงกำรเมืองท่ีไม่สำมำรถควบคุมได ้และเพรำะวำ่ยงัมีควำมขดัแยง้ในประเด็นท่ีเป็นหลกั

ส ำคญั ไม่ว่ำจะเป็นกำรโจมตีว่ำรำยงำนแต่ละฉบบัมีอคติและเป็นแค่เกมทำงกำรเมือง หรือขอ้โตแ้ยง้เร่ือง

ควำมพยำยำมของรัฐบำลภำยใตก้ำรน ำของพรรคเพื่อไทยในกำรผลกัดนัพรบ .นิรโทษกรรมและพรบ.แกไ้ข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จึงท ำใหก้ระบวนกำรปรองดองหยดุชะงกั 

อย่ำงไรก็ตำม ขอ้เสนอแนะว่ำจะด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไรในบำงส่วนก็มีประเด็นท่ีไม่ได้เป็นท่ี

ถกเถียงกนัมำกนกั ตวัอยำ่งท่ีสะทอ้นวำ่รำยงำนทั้ง 5 ฉบบัมีขอ้เสนอแนะร่วมกนัในประเด็นหลกัๆ เช่น กำร

ปฏิรูปกองก ำลงัรักษำควำมมัน่คง ควำมรับผดิชอบของผูชุ้มนุม และควำมสำมำรถของส่ือในกำรโหมกระพือ

และบรรเทำอำรมณ์ของกลุ่มผูชุ้มนุม 

ในขณะท่ีกระบวนกำรสร้ำงควำมปรองดองควรจะค่อยๆด ำเนินกำรไปโดยไม่เร่งรีบ กระบวนกำร

ในปัจจุบนักลบัก ำลงัหยุดชะงกั อย่ำงไรก็ตำม รำยงำนแต่ละฉบบัต่ำงก็เน้นถึงควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำง

เง่ือนไขท่ีเหมำะสมต่อกำรปรองดอง154 ซ่ึงกำรระบุและกำรน ำขอ้เสนอแนะบำงประกำรท่ีรำยงำนทั้งหลำย

                                                           
152 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 13 (press release) 
153 รำยงำนวิจยักำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ สถำบนัพระปกเกลำ้ มีนำคม 2555 หนำ้ 1 (press release) 
154 รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริง เพ่ือกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) กรกฎำคม 2553 – กรกฎำคม 
2555 หนำ้ 4 (Press Release) และ รำยงำนวิจยักำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ สถำบนัพระปกเกลำ้ มีนำคม 2555 หนำ้ 27 
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และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่ำงเห็นพอ้งตอ้งกนัไปปฏิบติัใช้นั้น สำมำรถสร้ำงโอกำสส ำหรับทั้งสองฝ่ำยในกำ้ว

ผำ่นควำมแตกต่ำงไปสู่จุดท่ีเห็นตรงกนัอนัเป็นกำรเอ้ือต่อสภำพแวดลอ้มส ำหรับกำรปรองดองและเป็นกำร

ริเร่ิมกระบวนกำรนั้นใหม่อีกคร้ัง 

ส่ือ 
สถานีโทรทศัน์พทีวี ี

กำรปิดสถำนีโทรทศัน์ดำวเทียมพีเพิลแชนแนล เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 2553 เป็นจุดส ำคญัของควำม

ขดัแยง้และตวัอยำ่งของอิทธิพลท่ีส่ือเขำ้มำมีส่วนเก่ียวขอ้งในควำมขดัแยง้ 

 เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2553 นำยกรัฐมนตรี อภิสิทธิ เวชชำชีวะ ประกำศใชพ้ระรำชก ำหนดกำรบริหำร

รำชกำรภำยในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พรก. ฉุกเฉิน) ซ่ึงเป้ำหมำยหน่ึงของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินน้ี155 คือกำร

ตดัสัญญำณ ถ่ำยทอด เผยแพร่ส่ิงท่ีเป็นเทจ็หรือขอ้มูลท่ีก่อให้เกิดกำรย ัว่ย ุภำยใน 24 ชัว่โมง ศูนยอ์  ำนวยกำร

แกไ้ขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ซ่ึงถูกจดัตั้งข้ึนไม่นำนไดมี้ค ำสั่งปิดสถำนีโทรทศัพีเพิลแชนแนลซ่ึงเป็น

สถำนีในเครือของกลุ่มผูชุ้มนุมเส้ือแดง  

 รำยงำนของคณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริงเพื่อกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) 

และรำยงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) โตแ้ยง้วำ่สถำนีโทรทศัน์พีทีวีไดถ่้ำยทอดค ำ

ปรำศรัยของแกนน ำกลุ่ม นปช. หลำยคร้ังท่ีมีลกัษณะเป็นท ำนองย ัว่ยุ ปลุกระดมผูชุ้มนุมให้ก่อควำมรุนแรง

และควำมไม่สงบในบำ้นเมืองอนัเป็นภยัต่อควำมมัน่คง156 โดยมีกำรให้เหตุผลวำ่กำรสั่งปิดเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง

เพรำะกำรออกอำกำศเป็นอนัตรำยต่อควำมมัน่คงของชำติ เน่ืองจำกกำรท่ีช่องพีเพิลแชนแนลได้มีกำร

ถ่ำยทอดวำทกรรมต่อตำ้นรัฐบำลซ่ึงข่มขู่วำ่จะปลุกระดมใหเ้กิดควำมวุน่วำย ยิง่ไปกวำ่นั้น รำยงำนของ กสม. 

โตแ้ยง้ว่ำกำรปิดสถำนีพีเพิลแชนแนล ไดก้ระท ำไปตำมกฎหมำยและไดรั้บกำรรับรองภำยใตส้ถำนกำรณ์

ฉุกเฉิน ในทำงตรงกนัขำ้ม รำยงำนของศูนยข์อ้มูลประชำชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชุมนุม กรณี 

เม.ย. – พ.ค. 2553 (ศปช.) โตแ้ยง้ว่ำกำรปิดสถำนีพีเพิลแชนแนลเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน

และเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น นอกจำกน้ี กำรแถลงข่ำวโดยรัฐบำลต่อกลุ่มผูชุ้มนุมเส้ือแดงเป็นกำร

                                                           
155 มาตรา 9 ของพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน “ห้ามการเสนอข่าว การจ าหน่าย หรือท าให้แพร่หลายซ่ึงหนังสือ 
ส่ิงพมิพ์ หรือส่ืออ่ืนใดที่มีข้อความอนัอาจท าให้ประชาชนเกดิความหวาดกลวัหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารท าให้เกดิความเข้าใจผดิใน
สถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดขีองประชาชน ทั้งในเขตพืน้ที่ที่ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร” ขณะที่มาตรา 11 “ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ส่ังยกเลกิหรือระงบัช่องทางการส่ือสารหรือการติดต่อ
ส่ือสารใดๆไว้ช่ัวคราวเพ่ือป้องกนัหรือยุติเหตุการณ์ร้ายแรง” 
156ความจริงเพื่อความยตุิธรรม ศนูย์ข้อมลูประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการสลายการชมุนมุ กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 หน้า 600  
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บิดเบือนอย่ำงรุนแรง โดยเฉพำะกำรท่ีผูชุ้มนุมถูกตรำหน้ำว่ำเป็นพวกไร้กำรศึกษำ และกำรกระท ำของผู ้

ชุมนุมเป็นกำรกระท ำท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมำย157 รำยงำนของ ศปช. โตแ้ยง้วำ่เหตุผลของกำรปิดสถำนีโทรทศั

พีทีวอีนัอยูบ่นพื้นฐำนของกำรเผยแพร่ส่ือท่ีบิดเบือนนั้นถือเป็นควำมไม่ซ่ือสัตยแ์ละเกินจริงเน่ืองจำกรัฐบำล

เองก็ถ่ำยทอดส่ืออยำ่งมีอคติ 

 ขณะท่ีรำยงำนหลำยฉบบัไม่เห็นดว้ยต่อควำมชอบธรรมทำงกฎหมำย หรือควำมสมเหตุสมผลของ

กำรกระท ำของรัฐบำล รำยงำนดงักล่ำวยงัมีควำมเห็นตรงกนัวำ่กำรปิดสถำนีโทรทศัน์เป็นกำรเพิ่มควำมตึง

เครียดท่ำมกลำงกลุ่มผูชุ้มนุม 

 

บทบาทของส่ือในการผลกัดันให้เกดิความขดัแย้ง  
ควำมขดัแยง้ในเร่ืองกำรปิดสถำนีพีเพิลชำแนลแสดงใหเ้ห็นถึงควำมขดัแยง้ในช่วง 2552-2553 ท่ีทั้ง

สองฝ่ำยพยำยำมใช้อิทธิพลหรือควบคุมส่ิงท่ีถูกน ำเสนอในส่ืออนัมีส่วนท ำให้เกิดควำมรุนแรงท่ำมกลำง

ควำมขดัแยง้และกระบวนกำรปรองดองท่ีชะงกังนั 

 ตลอดช่วงเวลำของควำมขดัแยง้และกำรประทว้งในปี 2553 อิทธิพลหรือกำรควบคุมส่ือถูกหยบิยก

มำเป็นประเด็นวพิำกษว์จิำรณ์ เน่ืองจำกทั้งสองฝ่ำยพยำยำมใชส่ื้อเพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรเพิ่มฐำนสนบัสนุน

และเผยแพร่มุมมองของฝ่ำยตนเอง 

 รำยงำนจำก คอป. สถำบนัพระปกเกลำ้ องคก์รฮิวแมนไรทว์อชท ์และ ศปช. ลว้นมีควำมเห็นตรงกนั

ว่ำกำรด ำเนินกำรและกำรออกอำกำศของส่ือของทั้งสองกลุ่มมีผลกระทบอย่ำงมีนยัยะส ำคญัในกำรสร้ำง

บรรยำกำศท่ีแตกแยกในสังคม  

รวมทั้งมีส่วนในกำรขยำยควำมรุนแรงของควำมขดัแยง้ใหเ้พิ่มข้ึน ทั้งน้ี คอป. ไดร้ำยงำนวำ่ “กำรใช้

ส่ือในฐำนะเคร่ืองมือผลิตซ ้ ำทำงควำมคิดเป็นหน่ึงในปัจจยัเร่งส ำคญัท่ีน ำมำสู่ควำมขดัแยง้”158  

ขณะเดียวกนั รำยงำนของสถำบนัพระปกเกลำ้ ตั้งขอ้สังเกตว่ำท่ำมกลำงควำมขดัแยง้ บทบำทของ

ส่ือสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุ่ม คือ “ส่ือท่ีเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเมืองและส่ือท่ีเน้นกำรน ำเสนอเพียง

ดำ้นเดียว”159 จะเห็นไดว้ำ่ส่ือของทั้ง 2 กลุ่มมีบทบำทในกำรกระตุน้ เผยแพร่ และท ำใหค้วำมขดัแยง้หย ัง่รำก

                                                           
157 ความจริงเพื่อความยตุิธรรม ศนูย์ข้อมลูประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการสลายการชมุนมุ กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 หน้า 600 
158 รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริง เพ่ือกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) กรกฎำคม 2553 – กรกฎำคม 
2555 หนำ้ 16 
159 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555 หน้า 114 
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ลึกลงไปในทุกภำคส่วนของสังคม ยิ่งไปกว่ำนั้น ส่ือบำงแห่งยงัสร้ำงวำทกรรมแห่งควำมเกลียดชัง จน

กลำยเป็นกำรย ัว่ย ุและสร้ำงบรรยำกำศแห่งควำมไม่เป็นมิตรระหวำ่งกนัในสังคม160 

ข้อเสนอแนะ 
รำยงำนจำก องค์กรฮิวแมนไรท์วอชท์ กสม. และ คอป. เน้นย  ้ำว่ำรัฐบำลจะตอ้งไม่ใช้อ  ำนำจใน

รูปแบบของกำรกดดนัใดๆต่อส่ือ นอกจำกน้ี รำยงำนของ ศปช. ยงัแยง้อีกวำ่ส่ือถูกบิดเบือนอยำ่งจงใจเพื่อให้

เกิดพลเมืองควำมสับสน ขณะเดียวกนัรำยงำนของ คอป. ระบุว่ำ “รัฐตอ้งสนบัสนุนให้มีกลไกป้องกนักำร

แทรกแซงและคุกคำมกำรท ำงำนของส่ือมวลชนและไม่ใชม้ำตรกำรปิดส่ือ หรือเขำ้ไปมีอิทธิพลใดๆ ต่อส่ือ 

หรือมำตรกำรอ่ืนใดท่ีกระทบต่อเสรีภำพในกำรแสดงออกของส่ือ”161 ทั้งน้ี รำยงำนเหล่ำน้ีเสนอแนะว่ำรัฐ

ควรออกกฎหมำยคุม้ครองบุคลำกรในกิจกำรส่ือมวลชนให้มีอิสระ162 รำยงำนของฮิวแมนไรทว์อชท์ ระบุวำ่

รัฐบำลควร “ยกเลิกขอ้จ ำกดัต่ำงๆต่อส่ือโดยทนัทีเน่ืองจำกเป็นกำรละเมิดสิทธิต่อเสรีภำพในกำรแสดงออก” 

โดยเฉพำะกำรยุติกำรเซ็นเซอร์ของสถำนีโทรทศัน์ท่ีจดัตั้งโดยกลุ่มนปช. ส่ือส่ิงพิมพ ์และกำรปิดกั้นกำร

เขำ้ถึงเว็บไซต์ ขณะท่ี รำยงำนของ กสม. ระบุ “รัฐไม่ควรเขำ้มำแทรกแซงหรือละเมิดสิทธิเสรีภำพของ

ประชำชนและส่ือในกำรแสดงควำมคิดเห็น” ซ่ึงในภำพรวมมีควำมเห็นในท ำนองเดียวกนักบั องคก์รฮิวแมน

ไรทว์อชท ์และ คอป. 

 ในขณะท่ีรัฐบำลไม่ควรแทรกแซงส่ือ รำยงำนของคอป. กสม. และ สถำบนัพระปกเกลำ้ เสนอวำ่รัฐ

ตอ้งสนบัสนุนกำรพฒันำกลไกในกำรควบคุมกนัเองในทำงวชิำชีพของส่ือมวลชน163 เพื่อเป็นหลกัประกนัวำ่

รัฐบำลจะไม่สำมำรถแทรกแซงส่ือได ้ควรจะมีกำรปรับปรุงคุณภำพของส่ือให้ดีข้ึนโดยเร็ว ขณะท่ี กสม. ยงั

ไดเ้สนอให้รัฐบำลสนบัสนุนส่ือให้พยำยำมปฏิรูปอย่ำงมีนยัส ำคญัเพื่อเป็นหลกัประกนัว่ำกำรกระท ำของ

รัฐบำลจะไม่มีส่วนท่ีน ำไปสู่ควำมรุนแรง164 

                                                           
160 Ibid. 
161 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 273 
162 Ibid. 
163 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 273 
164 รายงานผลการตรวจสอบเพ่ือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีเหตกุารณ์ชมุนมุของกลุม่นปช. ระหวา่งวนัที่ 12 มีนาคม ถึง 19 พฤษภาคม 2553 
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน (กสม.) หน้า 88-89 
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 ส่ือควรมีกำรเซ็นเซอร์ตวัเองก่อนท่ีจะเผยแพร่ของตนเอง อนัซ่ึงสำมำรถตอกย  ้ำ หรือ เพิ่มควำม

เกลียดชงั165 รวมถึงจะตอ้งรักษำควำมเป็นกลำงและจรรยำบรรณของส่ือ166 คอป. และ สถำบนัพระปกเกลำ้ 

เสนอให้มีกำรจดัตั้งคณะกรรมกำร หรือ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอนัซ่ึงสำมำรถมีบทบำทในกำรตรวจสอบและ

ช้ีแนะส่ือในทำงปฏิบติัในระยะยำว167168 นอกจำกน้ี เอกสำรหลกัและมติสมชัชำปฏิรูประดบัชำติ คร้ังท่ี 3 

พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมำธิกำรสมชัชำปฏิรูป (คสป.) เสนอว่ำ ภำคประชำสังคมในฐำนะท่ีเป็นส่วนหน่ึง

ของส่ือจำกกำรเป็นผูบ้ริโภคขอ้มูลจำกทุกภำคส่วนควรมีกำรสอดส่องดูแลและตรวจสอบเน้ือหำท่ีเผยแพร่

โดยกลุ่มส่ือ169 ทั้งน้ี คอป. คสป. และ สถำบนัพระปกเกลำ้ เสนอแนะให้รัฐบำลควรให้ควำมรู้แก่ส่ือ และ

ผูบ้ริโภค วำ่อะไรคือส่ิงท่ีควรคำดหวงั และอะไรคือขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรเผยแพร่ 

  

การปรองดอง 
แมส่ื้อจะมีบทบำทในกำรส่งเสริมควำมขดัแยง้ ทั้ง คอป. และสถำบนัพระปกเกลำ้ เสนอว่ำส่ือท่ี

ไดรั้บกำรปฏิรูปจะสำมำรถมีบทบำทส ำคญัในกระบวนกำรปรองดอง ทั้งน้ี สถำบนัพระปกเกลำ้ เสนอว่ำ 

“ส่ือควรท่ีจะสนบัสนุนกระบวนกำรปรองดองและพยำยำมหลีกเล่ียงกำรสร้ำงควำมขดัแยง้อนัใหม่” ขณะท่ี

คอป. เสนอว่ำ “ให้ส่ือเพิ่มบทบำทในกำรคล่ีคลำยวิกฤติควำมขดัแยง้ของประเทศ โดยท ำหน้ำท่ีเป็นพื้นท่ี

สำธำรณะหรือส ำหรับทุกฝ่ำยโดยเฉพำะผูท่ี้มีควำมเห็นในสำยกลำง  เพื่อลดบทบำทของกลุ่มท่ีมีควำมเห็น

อยำ่งสุดโต่งและมุ่งประสงคใ์หเ้กิดควำมรุนแรง”170 นอกจำกน้ี รำยงำนของคอป. ยงัเสนออีกวำ่กำรปฏิรูปส่ือ

เป็นกำ้วท่ีส ำคญัอนัจะน ำไปสู่กำรปฏิรูปสังคมท่ีสมบูรณ์ข้ึน รวมถึง ““ส่ือ” คือ เคร่ืองมือส ำคญัในกำรปฏิรูป

สังคม กำรปฏิรูปส่ือจึงเป็นหนทำงสู่กำรปฏิรูปสังคม ดว้ยกำรพฒันำศกัยภำพภำคประชำชนให้เขม้แข็งและ

เกิดพลงัร่วมในกำรปฏิรูปส่ือทุกประเภท ทุกระดบั”171 

                                                           
165 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 273 
166 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555 
167 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 273 
168 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555  
169 เอกสารหลกัและมตสิมชัชาปฏิรูประดบัชาติ ครัง้ที่ 3 พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสมชัชาปฏิรูป (คสป.) หน้า 28 
170 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 (Press Release) 
171 เอกสารหลกัและมตสิมชัชาปฏิรูประดบัชาติ ครัง้ที่ 3 พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสมชัชาปฏิรูป (คสป.) หน้า 29 
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 รำยงำนจำกทั้ง 5 องคก์รน้ีมีควำมเห็นตรงกนัวำ่ส่ือเป็นหน่ึงในประเด็นหลกัของควำมตึงเครียดใน

กำรประทว้ง แมจ้ะมีควำมเห็นต่ำงกนัถึงเร่ืองของคุณภำพส่ือในประเทศไทยจ ำเป็นตอ้งได้รับกำรแกไ้ข

ปรับปรุง ส่ือ (ทั้งจำกรัฐบำลและเอกชน) มีหนำ้ท่ีในกำรหลีกเล่ียงกำรเผยแพร่ขอ้มูลท่ีมีอคติหรือย ัว่ยุอยำ่งจง

ใจ และมีหนำ้ท่ีในกำรให้ควำมรู้และให้ขอ้มูลแก่สำธำรณชน แมว้ำ่กำรมีขอ้จ ำกดัในกำรน ำเสนอของส่ือจะ

เป็นส่ิงซ่ึงขดัต่อประชำธิปไตยและเสรีภำพ อยำ่งไรก็ตำม ส่ือเองมีควำมจ ำเป็นในกำรแสดงควำมรับผิดชอบ

และควำมเป็นมืออำชีพโดยมีกำรตรวจสอบขอ้มูลของพวกเขำท่ีเผยแพร่ ทำ้ยสุด รำยงำนจำกทั้ง สถำบนั

พระปกเกล้ำ และคอป. เช่ือว่ำส่ือสำมำรถเป็นเคร่ืองมืออนัทรงพลังส ำหรับกำร ปรองดอง ดังนั้นเพื่อ

ประโยชน์ของประเทศ ส่ือจึงควรหลีกเล่ียงกำรเลือกขำ้งและสนบัสนุนกระบวนกำรไปสู่สันติภำพ 

ข้อค้นพบส ำคัญเกีย่วกบัส่ือ 

 ในช่วงเวลำของควำมขดัแยง้ ทั้งสองฝ่ำยต่ำงพยำยำมท่ีจะสร้ำงผลกระทบต่อสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองโดย
กำรใชอิ้ทธิพลผำ่นทำงกำรประชำสมัพนัธ์เผยแพร่ตำมส่ือ 

 ถึงแมว้ำ่ขอ้ก ำหนดท่ีมีต่อส่ือนั้นขดักบัหลกัประชำธิปไตยและเสรีภำพ ส่ือยงัคงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งแสดงควำม
รับผิดชอบและควำมเป็นมืออำชีพโดยมีกำรตรวจสอบขอ้มูลท่ีเผยแพร่ออกสู่สำธำรณะ 

 ส่ือสำมำรถเป็นเคร่ืองมืออนัทรงพลงัในกระบวนกำรปรองดอง 
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ส่ือ 
บทบาทของส่ืออนัน ามาซ่ึงความขัดแย้ง 
คอป. สถาบันพระปกเกล้า ศปช. กสม. 
-กำรกระท ำของส่ือ
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำร
รำยงำนข่ำวท่ีบิดเบือน
ไม่ตรงกบัควำมจริง 
กำรใชถ้อ้ยค ำท่ีสร้ำง
ควำมเกลียดชงั หรือ
กำรชกัน ำไปสู่ควำม
รุนแรงนั้นลว้นเป็น
ปัจจยัเบ้ืองหลงัท่ีส ำคญั
ยิง่ของควำมแตกแยก
ของสังคมในปัจจุบนั
และเป็นชนวนให้ควำม
ขดัแยง้กลำยสภำพเป็น
เหตุกำรณ์ควำมรุนแรง
ในท่ีสุด(หนำ้18 TRCT 
PR) 

-ส่ือ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ควำม
ขดัแยง้และควำมรุนแรงทำง
กำรเมืองท่ีผำ่นมำสำมำรถแบ่ง 
ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือส่ือท่ี
เป็นเคร่ืองมือทำงกำรเมืองและส่ือ
ท่ีเนน้กำรน ำเสนอเพียงดำ้นเดียว 
ส่ือทั้งสอง 
ประเภทดงักล่ำวไดมี้ส่วนท ำให้
ควำมขดัแยง้ขยำยวงกวำ้งและหยัง่
รำกลึกลงสู่ทุกระดบัของสังคม 
นอกจำกนั้นส่ือบำงแห่งยงัสร้ำง
วำทกรรมแห่งควำมเกลียดชงั จน
กลำยเป็นกำรย ัว่ย ุและสร้ำง
บรรยำกำศแห่งควำมไม่เป็นมิตร
ระหวำ่งกนัในสังคม 
(หนำ้140 KPI)  

-กำรจ ำกดัสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นรวมถึง
เสรีภำพในกำรน ำเสนอข่ำวสำรและขอ้เท็จจริงของ
ส่ือมวลชน...น ำมำสู่ควำมไม่พอใจของคนเส้ือแดงท่ีมีต่อ
รัฐบำล(หนำ้600 PIC) 

 
-“ขอ้มูลข่ำวสำร” เป็นเคร่ืองมือทำงกำรเมืองท่ี ส ำคญั
ของรัฐบำลเพื่อจดักำรกบักำรชุมนุมและสร้ำงควำมชอบ
ธรรมให้กบัปฏิบติักำรทำงกำรทหำรของตนดว้ยเช่นกนั 
 
-ส่ือมวลชนไทยมีบทบำทส ำคญัในกำรท ำให้เกิดกำร
สับสนไม่เขำ้ใจเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงๆ และหลำยๆ 
กรณีท ำให้เขำ้ใจผิดไปในทำงตรงกนัขำ้ม ปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดควำมสับสนมีหลำยประกำร ไดแ้ก่ กำรใช้
ภำษำในกำรรำยงำนข่ำว กำรมีอคติต่อผูชุ้มนุมกำร
รำยงำนข่ำวตำมแถลงกำรณ์ของ ศอฉ. และกำรให้ขอ้มูล
ผดิพลำดโดยไม่มีกำรแกไ้ข เป็นตน้ (หน้า322 PIC) 

-คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีขอ้สังเกตวำ่ สถำนีโทรทศัน์พี
ทีวไีดเ้ผยแพร่สัญญำณภำพและเสียงเหตุกำรณ์กำรชุมนุมของกลุ่ม นปช. 
ท่ีมีลกัษณะเป็นท ำนองย ัว่ย ุปลุกระดมผูชุ้มนุมให้ก่อควำมไม่สงบใน 
บำ้นเมืองมำตั้งแต่ก่อนท่ีนำยกรัฐมนตรีจะประกำศสถำนกำรณ์ 
ฉุกเฉินท่ีมีควำมร้ำยแรง เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2553 แลว้  
(หนำ้ 41 NHRCT) 
 

แต่อยำ่งไรก็ตำม กสม.เห็นวำ่ถึงแมว้ำ่รัฐบำลจะละเมิดสิทธิของ
ประชำชนในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรจำกกำรระงบักำรออกอำกำศของพี
ทีวแีต่กำรกระท ำดงักล่ำวของรัฐบำลก็เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์และ
สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของกฎหมำยภำยใตพ้ระรำชก ำหนดสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน 
แต่เม่ือพระรำชก ำหนดสถำนกำรณ์ฉุกเฉินไดถู้กยกเลิกลง ยงัปรำกฏวำ่มี
บำงเวบ็ไซตโ์ดนปิดอยู ่ในกรณีน้ีกำรกระท ำของรัฐบำลจึงไม่เหมำะสม
เพรำะเป็นกำรละเมิดสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นของปัจเจก
บุคคล (หนำ้ 43 NHRCT) 

ส่ือควรทีจ่ะให้ความรู้และจ ากดัควบคุมความรุนแรงไม่ใช่ยัว่ยุให้เกดิความรุนแรง 
คอป. สถาบันพระปกเกล้า คปร. และ คสป. 
คอป. ขอเรียกร้องให้ส่ือเพิ่มบทบำทในกำร
คล่ีคลำยวกิฤติควำมขดัแยง้ของประเทศ 
โดยท ำหนำ้ท่ีเป็นพื้นท่ีสำธำรณะหรือ
ส ำหรับทุกฝ่ำยโดยเฉพำะผูท่ี้มีควำมเห็น
ในสำยกลำง เพื่อลดบทบำทของกลุ่มท่ีมี
ควำมเห็นอยำ่งสุดโต่งและมุ่งประสงคใ์ห้
เกิดควำมรุนแรง (หนำ้ 259 TRCT FINAL 
REPORT) 
 
 

ส่ือเป็น ผูข้ยำยวงควำมขดัแยง้ออกไปและ
ไม่ให้ควำมรู้แก่สังคมแต่กลบัให้ขอ้มูลท่ี
ไม่ถูกตอ้งหรือ ไม่ครบถว้น ท ำให้
ประชำชนเกิดควำมเขำ้ใจในทำงท่ีต่ำงกนั 
ประกอบกบับำงส่ือไม่เป็นกลำงท ำให้
ขอ้มูลท่ีให้สังคมกลบัเป็นตวัเร่ง
กระบวนกำรท่ีน ำไปสู่ควำมเขำ้ใจผิด ไม่
ไวว้ำงใจ เกลียดชงัมำกข้ึนแทนกำร
เสริมสร้ำงควำมปรองดองหรือส่ือสำร
ในทำงท่ีถูกตอ้ง 
(หนำ้ 115 KPI) 

-คณะกรรมกำรสมชัชำปฎิรูปแห่งชำติเสนอให้ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ(กสทช.) จดัตั้ง “คณะกรรมกำร” ท่ีมำจำกภำคส่วนต่ำงๆเพื่อท ำหนำ้ท่ีในกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจให้ประชำชนตระหนกัวำ่ “ส่ือ” คือ เคร่ืองมือส ำคญัในกำรปฏิรูปสังคม กำรปฏิรูป
ส่ือจึงเป็นหนทำงสู่กำรปฏิรูปสังคม ดว้ยกำรพฒันำศกัยภำพภำคประชำชนให้เขม้แขง็และเกิดพลงัร่วมใน
กำรปฏิรูปส่ือทุกประเภท ทุกระดบั นอกจำกนั้นคณะกรรมกำรยงัมีหนำ้ท่ีจดัท ำและเผยแพร่ขอ้มูลควำมรู้
ท่ีท ำให้ประชำชนทุกกลุ่ม โดยเฉพำะอยำ่งยิง่คนพิกำร เด็ก เยำวชน ครอบครัว ผูสู้งอำย ุและคนดอ้ย
โอกำสในสังคมได“้รู้เท่ำทนัส่ือ” “เขำ้ถึง” และ “ใชป้ระโยชน์” จำกส่ือไดอ้ยำ่งแทจ้ริง โดยเขำ้ไปมีส่วน
ร่วมในกำรก ำกบั ดูแล และตรวจสอบส่ือ รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะทั้งในระดบันโยบำย คือ องคก์รภำครัฐ
ท่ีมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลส่ือ รวมทั้งกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และในระดบัปฏิบติักำร คือ 
องคก์รวชิำชีพส่ือ ผูป้ระกอบกิจกำร และผูใ้ห้บริกำรดำ้นส่ือ ตลอดจนสถำบนัวชิำกำรดำ้นส่ือสำรมวลชน 
เพื่อให้ขบวนกำรปฏิรูปส่ือทั้งระบบส่งผลต่อกำรปฏิรูปสังคมอยำ่งแทจ้ริง 
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ส่ือไม่ควรทีจ่ะถูกเซ็นเซอร์หรือระงับการเผยแพร่ 
HRW คอป. ศปช. กสม. คปร. และคสป. 
-ให้ยกเลิกขอ้จ ำกดัหรือกำร
ยบัย ั้งส่ือท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิ
เสรีภำพในกำรแสดงออก 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรเซ็นเซอร์
ส่ือของกลุ่มนปช. สถำนีวทิยุ
ชุมชน และเวบ็ไซด ์(หนำ้26 
HRW) 
 

-รัฐบำลจะตอ้งไม่ใชก้ำรปิดส่ือหรือกำรกระท ำ
ใดๆท่ีส่งผลกระทบต่อส่ือ 
 
-รัฐตอ้งสนบัสนุนให้มีกลไกป้องกนักำร
แทรกแซงและคุกคำมกำรท ำงำนของส่ือมวลชน
และไม่ใชม้ำตรกำรปิดส่ือ หรือเขำ้ไปมีอิทธิพล
ใดๆ ต่อส่ือ หรือมำตรกำรอ่ืนใดท่ีกระทบต่อ
เสรีภำพในกำรแสดงออกของส่ือ(หนำ้ 273 
TRCT Final Report) 
 

-รัฐควรออกกฎหมำยคุม้ครองบุคลำกรในกิจกำร
ส่ือมวลชนให้มีอิสระ(หนำ้ 273 TRCT Final 
Report) 
 

-รัฐบำลปิดกนัส่ือและบงัคบัให้
ปรับเปล่ียนกำรออกอำกำศ 
 

-ศอฉ. ท ำหนำ้ท่ีสร้ำงและบิดเบือน
ขอ้มูลข่ำวสำรน ำเสนอต่อ
สำธำรณชนผำ่นส่ือต่ำง ๆ เพื่อ
สร้ำงควำมเขำ้ใจท่ีคลำดเคล่ือน
ระหวำ่งผูเ้ขำ้ร่วมชุมนุมเอง สร้ำง
ให้สำธำรณชนในวงกวำ้งรู้สึก
เกลียดชงัผูเ้ขำ้ร่วมชุมนุม และ
สร้ำงเหตุผลท่ีชอบธรรมให้กบั
ตนเองในกำรใชก้ ำลงัทหำรและ
ควำมรุนแรงเขำ้สลำยกำรชุมนุม 
 

-รัฐบำลไม่ควรแทรกแซง 
หรือละเมิดสิทธิและเสรีภำพ
ในกำรแสดงควำมคิดเห็น
ของประชำชนและ
ส่ือมวลชน (หนำ้87-88 
NHRCT) 
 
-คณะรัฐมนตรีตอ้งไม่กระท ำ
และละเลยกำรกระท ำ ทั้ง
ทำงตรงและทำงออ้มที่เป็น
กำรสกดักั้นกำรเขำ้ถึงขอ้มูล
ข่ำวสำรตำมสิทธิในกฎหมำย
(หนำ้87-88 NHRCT) 
 

-คปร.เสนอให้มีกำรปฏิรูปดำ้นกำร
ส่ือสำร แต่ก็ไม่ไดล้งรำยละเอียดมำก
นกั โดย คปร.กล่ำววำ่กำรส่ือสำร
แนวตั้งนั้นถูกรวมศูนยก์ลำยเป็น
เคร่ืองมือของรัฐและทุน กำรรวมศูนย์
ส่ือทั้งทำงตรงและทำงออ้มท ำให้คน
ส่วนใหญ่ไม่สำมำรถใชส่ื้อเป็น
เคร่ืองมือในกำรต่อรองของตนเองได ้
ส่วนกำรส่ือสำรแนวนอน แมมี้กำร
ขยำยตวัของส่ือประเภทน้ีเพิ่มข้ึนใน
ระยะหลงัแต่ก็ถูกแทรกแซงจำกรัฐและ
ทุนมำกจนกระทัง่ไม่เกิดกำรส่ือสำร
ระหวำ่งกลุ่มภำยใน จึงยำกท่ีจะสร้ำง
ควำมเขม้แขง็ในกำรเคล่ือนไหวเพื่อกำร
ต่อรอง (หนำ้ 33-34 NRC) 

การปฏิรูปส่ือ, การเซ็นเซอร์ตัวเอง และมาตรฐานทางจริยธรรม 
คอป. สถาบันพระปกเกล้า กสม. คปร. และคสป. 
รัฐตอ้งสนับสนุนกำรพฒันำกลไก
ในกำรควบคุมกนัเองในทำง
มำตรฐำนจรรยำบรรณ 
วชิำชีพของส่ือมวลชน 
รัฐควรส่งเสริมกำรให้ควำมรู้แก่
ประชำชนเก่ียวกบัสิทธิหนำ้ท่ี 
เสรีภำพ บทบำทและ 
ควำมรับผดิชอบของส่ือมวลชนต่อ
สังคมและประชำชนเพื่อให้เกิด
กำรตรวจสอบส่ือในระยะยำวรัฐ
จ ำเป็นตอ้งส่งเสริมให้มี 
กำรจดัตั้งสมำคมคุม้ครองผูบ้ริโภค
ส่ือ (หนำ้260 TRCT) 
 

ควรปรับปรุงคุณภำพส่ือมวลชน
โดยมีคณะกรรมกำรควบคุมและ
ดูแลจดักำรส่ือให้มีมำตรฐำน
เดียวกนัให้มีจิตส ำนึกของผูท้  ำ
หนำ้ท่ีส่ือและมีจริยธรรม (หนำ้ 29 
KPI) 
นอกจำกนั้นยงัควรท่ีจะปฏิรูปส่ือ
ให้เป็นส่ือท่ีให้ควำมรู้แก่
ประชำชน ท ำงำนดว้ยกำรมีธรร
มำภิบำลไม่บิดเบือนควำมจริง 
(หนำ้ 118 KPI) 

 

รัฐบำลตอ้งด ำเนินกำรให้เกิดกำรปฏิรูปส่ือตำมเจตนำรมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยอยำ่งไม่ชกัชำ้ โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของประชำชนโดยรวมเป็นส ำคญั เพรำะสภำพควำม
เป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในวกิฤติกำรณ์ 
ควำมรุนแรงน้ี เกิดลกัษณะอนำธิปไตยของส่ือ กล่ำวคือ มีทั้งส่ือ
เลือกขำ้งส่ือทำงกำรเมืองท่ีเนน้เน้ือหำในกำรปลุกระดมมวลชน 
เกิดกำรย ัว่ย ุสร้ำงอำรมณ์ 
เกลียดชงั ก่อให้เกิดกำรแบ่งแยกเป็นฝักฝ่ำย น ำไปสู่สถำนกำรณ์
กำรใชค้วำมรุนแรง กำรแสดงควำมคิดเห็นต่ำง และสิทธิและ
เสรีภำพของส่ือมวลชนตอ้ง 
เป็นส่ิงท่ีรัฐและสังคมให้กำรยอมรับ เพียงแต่จะตอ้งไม่ใชสิ้ทธิ
และเสรีภำพของส่ือมวลชน และเสรีภำพของกำรแสดงควำม
คิดเห็นท่ีเกินขอบเขต(หนำ้ 87-88 NHRCT) 
 

คสป.มีมติให้มีกำรจดัตั้ง “เครือข่ำยพลงัพลเมืองเพื่อ
กำรปฏิรูปส่ือ” โดยกำรสนบัสนุนของหน่วยงำน
ภำครัฐ รวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภำค
วชิำกำร ภำคประชำสังคม และภำควชิำชีพส่ือมวลชน 
เพื่อให้เกิดกำรรวมตวักนัของภำคพลเมืองทั้งใน
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน เพื่อ
เป็นเครือข่ำยพลเมืองท ำหนำ้ท่ีผลกัดนั เรียกร้อง และ
ก ำกบัติดตำมกำรท ำงำนของส่ือทุกประเภททุกระดบั
ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภำค และระดบัชำติ 
ตลอดจนติดตำมกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
รวมทั้งองคก์รอิสระท่ีมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลส่ือ 
(หนำ้ 28 NRA) 
 

ส่ือในกระบวนการการปรองดอง 
คอป. สถาบันพระปกเกล้า คปร. และคสป. 
-คอป. ขอเรียกร้องให้ส่ือเพิ่มบทบำทในกำรคล่ีคลำยวกิฤติ
ควำมขดัแยง้ของประเทศ โดยท ำหนำ้ท่ีเป็นพื้นท่ีสำธำรณะ
หรือส ำหรับทุกฝ่ำยโดยเฉพำะผูท่ี้มีควำมเห็นในสำยกลำง 
เพื่อลดบทบำทของกลุ่มท่ีมีควำมเห็นอยำ่งสุดโต่งและมุ่ง
ประสงคใ์ห้เกิดควำมรุนแรง (หนำ้ 259 TRCT FINAL 
REPORT) 
 

ส่ือควรท่ีจะสนบัสนุนกระบวนกำรปรองดองและ
พยำยำมหลีกเล่ียงกำรสร้ำงควำมขดัแยง้อนัใหม่ 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในส่ือท่ีให้ขอ้มูลดำ้นเดียว(KPI PR) 

“ส่ือ” คือ เคร่ืองมือส ำคญัในกำรปฏิรูปสังคม กำรปฏิรูปส่ือจึงเป็นหนทำงสู่
กำรปฏิรูปสังคม ดว้ยกำรพฒันำศกัยภำพภำคประชำชนให้เขม้แขง็และเกิด
พลงัร่วมในกำรปฏิรูปส่ือทุกประเภท ทุกระดบั (หนำ้ 29 NRA) 
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กลุ่มผูป้ระทว้งและกำรประทว้ง 
ทหาร 

ทหำรไม่มีกำรเตรียมควำมพร้อมท่ีดีในกำรจดักำรกบักลุ่มท่ีมีอำวธุท่ำมกลำงผูชุ้มนุม กำรปฏิบติักำร

ท่ีไร้ซ่ึงประสบกำรณ์ และสับสนในกำรพยำยำมท่ีจะสลำยกำรประทว้งของทหำร (โดยเฉพำะวนัท่ี 22 

เมษำยน และ 19 พฤษภำคม) อนัน ำไปสู่กำรเสียชีวิตเป็นจ ำนวนมำก ท ำใหก้ำรประทว้งขยำยวงกวำ้งออกไป

อีกจำกท่ีเคยสำมำรถควบคุมได ้ผูเ้ช่ียวชำญซ่ึงใหส้ัมภำษณ์กบัทำง องคก์รฮิวแมนไรทว์อชท ์ระบุวำ่กำรตอบ

โตโ้ดยฝ่ำยทหำรเป็น “น่ำประหลำดใจในควำมไร้ควำมสำมำรถ”172 เน่ืองจำกแนวหนำ้ขำดประสบกำรณ์ใน

กำรจดักำรกบัผูป้ระทว้ง ประกอบกบัค ำสั่งและแผนกำรควบคุมไม่เพียงพอส ำหรับกำรปฏิบติักำร คอป. ยงั

ไดร้ำยงำนอีกวำ่ทหำรไม่มีกำรเตรียมควำมพร้อมท่ีดีในกำรจดักำรกบัผูป้ระทว้ง เน่ืองจำกพวกเขำไดรั้บกำร

ฝึกฝนเพื่อต่อสู้กบัศตัรูของรัฐมำกกวำ่ท่ีจะเป็นกำรกดดนัจำกกำรปะทะกนัของพลเรือน173 กสม. ยงัเช่ืออีกวำ่

รัฐบำลควรมีควำมรับผดิชอบต่อกำรกระท ำของกองก ำลงัเพื่อควำมมัน่คงในกำรมีส่วนขยำยควำมรุนแรง 

 ขณะท่ีรำยงำนเหล่ำน้ีมีควำมคิดเห็นท่ีต่ำงกนัในเร่ืองของกำรท่ีทหำรควรไดรั้บบทลงโทษในเร่ืองน้ี 

องคก์รฮิวแมนไรทว์อชท์ คอป. ศปช. และ กสม. เล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นในกำรเพิ่มกำรฝึกฝนของกองก ำลงั

รักษำควำมมัน่คง และจดัท ำแนวทำงปฏิบติัท่ีดีกว่ำท่ีเป็นอยู่เพื่อท่ีจะรับประกนัว่ำกำรด ำเนินกำรต่อกำร

ด ำเนินกำรกบักลุ่มผูชุ้มนุมจะเป็นไปอยำ่งสันติ รวมทั้งสถำนกำรณ์ท่ีมีกลุ่มท่ีมีอำวธุปรำกฏตวัท่ำมกลำงกลุ่ม

ผูชุ้มนุม ทหำรควรมีกำรฝึกฝนในกำรต่อตำ้นภยัคุกคำมให้เกิดควำมเสียหำยขำ้งเคียงต ่ำสุด 

 นอกจำกน้ี องคก์รฮิวแมนไรทว์อชท ์และ คอป. เสนอวำ่ทหำรไม่ควรท่ีจะใชอ้ำวธุในกำรควบคุมฝูง

ชนและแนะว่ำ “ต ำรวจจะตอ้งได้รับกำรฝึกฝนท่ีเพียงพอในกำรรักษำควำมมัน่คงภำยในของประเทศ”174 

นอกจำกน้ี “รัฐบำลจะตอ้งไม่น ำทหำรเขำ้ไปยุง่เก่ียวในปฏิบติักำรควบคุมฝูงชน โดยหนำ้ท่ีดงักล่ำวควรเป็น

ของต ำรวจหรือเจ้ำหน้ำท่ีท่ีถูกฝึกฝนมำควบคุมฝูงชนเป็นกำรเฉพำะ ”175รำยงำนของ คอป . สถำบัน

พระปกเกลำ้ ศปช. และ กสม. เนน้ย  ้ำวำ่รัฐบำลควรพฒันำแผนงำนและเตรียมกำรฝึกฝนกองก ำลงัรักษำควำม

มัน่คงเพื่อจดักำรกบักำรประทว้งของพลเมืองโดยเฉพำะ อนัเป็นกำรประกนัวำ่ภยัคุกคำมใดๆท่ีกระท ำโดยผู ้

ประทว้งจะระงบัไดโ้ดยสันติวธีิ ทั้งน้ีคอป. เสนอวำ่ “รัฐควรออกแบบจดัทำแผนปฏิบติักำรยติุกำรชุมนุมและ

                                                           
172 Descent into Chaos : Thailand’s 2010 Red Shirt Protests and Government Crackdown Human Rights Watch P93 
173 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 214 
174 Descent into Chaos : Thailand’s 2010 Red Shirt Protests and Government Crackdown Human Rights Watch P153 
175 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 Press Release หน้า 20 
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มำตรกำรในกำรควบคุมฝูงชนโดยไม่ใช้ควำมรุนแรง”176 รวมถึงกำรเตรียมอุปกรณ์ท่ีเหมำะสมเพื่อยุติกำร

ประทว้งอย่ำงปลอดภยัและยึดหลกัสำกล สถำบนัพระปกเกลำ้เสนอว่ำควรมีกำรพฒันำกฎหมำยท่ีเก่ียวกบั

กำรควบคุมฝูงชนโดยเฉพำะ177 ขณะท่ีศปช.เสนอวำ่ ควรมีกำรก ำหนดขอบเขตของกำรประทว้งโดยสันติให้

ดีผำ่นกำรพฒันำมำตรฐำนท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสังคมและวฒันธรรม178 กสม. ยงัเสนออีกวำ่กำรริเร่ิมให้

มีหน่วยเฉพำะท่ีมีควำมรับผดิชอบเพื่อรับมือกบักำรควบคุมฝงูชนอยำ่งสันติ กำรฝึกฝนและนโยบำยของพวก

เขำ ควรเป็นไปตำมกฎหมำยภำยในและกฎหมำยระหวำ่งประเทศ 179 นอกจำกน้ี กสม.และ ศปช. ยงัเแนะวำ่

กำรใชก้ ำลงัสำมำรถใชไ้ดเ้พื่อสลำยกำรประทว้งท่ีรุนแรง แต่กำรใชค้วำมรุนแรงตอ้งเป็นวิถีทำงสุดทำ้ยของ

รัฐ180 181 เม่ือพิจำรณำถึงกำรประทว้งซ่ึงกลำยมำเป็นควำมรุนแรงในปี 2553 พบวำ่ยงัขำดแคลนหน่วยต ำรวจ

ท่ีถูกฝึกฝนมำโดยเฉพำะเพื่อควบคุมหรือสลำยผูป้ระทว้งท่ีจะไม่เพิ่มควำมตึงเครียด หรือละเมิดกฎหมำย

ภำยใน หรือกฎหมำยระหวำ่งประเทศ 

สิทธิและความรับผดิชอบของผู้ประท้วง 
 รำยงำนหลำยฉบบัมีควำมเห็นตรงกนัว่ำ ในขณะท่ีเสรีภำพในกำรชุมนุมเป็นสิทธิท่ีพึงได้รับกำร

ปกป้อง ผูชุ้มนุมและแกนน ำตอ้งมีควำมรับผิดชอบอยำ่งมำกท่ีจะท ำให้แน่ใจวำ่กำรชุมนุมเป็นไปอยำ่งสันติ

และค ำนึงถึงผูท่ี้มิไดชุ้มนุม จึงควรมีกำรจดัท ำแนวทำงกำรปฏิบติัโดยแกนน ำและผูชุ้มนุมควรท่ีจะปฏิบติั

ตำมต่อไปในอนำคต 

 รำยงำนจำก คอป. และ กสม. มีควำมเห็นตรงกนัวำ่ “เสรีภำพในกำรชุมนุมเป็นเสรีภำพขั้นพื้นฐำนท่ี

ถูกรับรองโดยรัฐ”182 และนัน่แสดงถึง “กำรแสดงออกซ่ึงอ ำนำจอธิปไตยของประชำชน และสิทธิพลเมือง

ในทำงประชำธิปไตยในกำรเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนกำรทำงกำรเมืองโดยปรำศจำกกำรขดัขวำง”183 

รัฐบำลมีควำมรับผิดชอบท่ีจะควบคุมให้กำรประทว้งเป็นไปโดยสงบและเสรี และหำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งใช้
                                                           
176 Ibid. หน้า 173 
177 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555  
178 ความจริงเพื่อความยตุิธรรม ศนูย์ข้อมลูประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการสลายการชมุนมุ กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 
179 รายงานผลการตรวจสอบเพ่ือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีเหตกุารณ์ชมุนมุของกลุม่นปช. ระหวา่งวนัที่ 12 มีนาคม ถึง 19 พฤษภาคม 2553 
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน (กสม.) หน้า 84 โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ประมวลหลกัการประพฤติปฏิบตัิส าหรับเจ้าหน้าทีผู่้บงัคบัใช้กฎหมาย 
หลกัการพืน้ฐานในการใช้ก าลงัและอาวธุปืนโดยเจ้าหน้าทีผู่้บงัคบัใช้กฎหมาย หลกัการพืน้ฐานในการใช้ก าลงัและอาวธุปืนโดยเจ้าหน้าทีผู่้
บงัคบัใช้กฎหมาย อนัเป็นการชีน้ าส าหรับกฎหมายภายในประเทศ 
180 Ibid.  
181 ความจริงเพื่อความยตุิธรรม ศนูย์ข้อมลูประชาชนผุ้ ได้รับผลกระทบจากการสลายการชมุนมุ กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 หน้า 550 
182 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555  
183 รายงานผลการตรวจสอบเพ่ือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีเหตกุารณ์ชมุนมุของกลุม่นปช. ระหวา่งวนัที่ 12 มีนาคม ถึง 19 พฤษภาคม 2553 
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน (กสม.) หน้า 29 



59 
 

กองก ำลงัรักษำควำมมัน่คง กำรปฏิบติัตอ้งเป็นไปตำมหลกักำรกำรจดักำรอย่ำงสันติโดยเคร่งครัดและกำร

ปฏิบติันั้นตอ้งไม่ท ำใหค้วำมตึงเครียดเพิ่มข้ึนในกลุ่มผูชุ้มนุม 

 อย่ำงไรก็ตำม สิทธิท่ีจะชุมนุมโดยเสรีควรมำพร้อมกับควำมส ำนึกของแกนน ำท่ีต้องมีควำม

รับผิดชอบท่ีตอ้งปฏิบติัตำม ฮิวแมนไรท์วอทช์ คอป. และ กสม.กล่ำวว่ำ แกนน ำมีควำมรับผิดชอบท่ีจะ

รับประกนัว่ำ ไม่มีกลุ่มติดอำวุธภำยในกลุ่มผูชุ้มนุมและกำรชุมนุมตอ้งปรำศจำกควำมรุนแรง แมว้่ำกำร

กระท ำของกองก ำลงัรักษำควำมมัน่คงจะท ำใหค้วำมรุนแรงเพิ่มมำกข้ึน รำยงำนมองวำ่ กำรปรำศรัย แผนงำน 

และกำรกระท ำของผูชุ้มนุมมิไดเ้ป็นกำรชุมนุมโดยสันติอยำ่งท่ีคำดไว ้รำยงำนของคอป. กล่ำววำ่ “แกนน ำผู ้

ชุมนุมคนคนเส้ือแดงมีบทบำทส ำคญัในกำรปลุกป่ันให้เกิดควำมรุนแรงโดยกำรย ัว่ยุผูชุ้มนุมผ่ำนกำรใช้

ถอ้ยค ำแห่งควำมเกลียดชงั”184 โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในกำรปลุกเร้ำผูชุ้มนุมให้ท ำกำรวำงเพลิง ซ่ึงฮิวแมนไรท์

วอทช์เช่ือว่ำ มีกำรวำงแผนและจดักำรมำเป็นอย่ำงดี185 กสม.รำยงำนว่ำกำรปรำศรัยโดยใช้ถ้อยค ำรุนแรง 

“เป็นภัยต่อควำมมั่นคง ในขณะท่ีสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองเกิดควำมวุ่นวำยและเหตุกำรณ์ไม่สงบอย่ำง

ต่อเน่ือง”186 ในรำยงำนของฮิวแมนไรท์วอทช์ คอป. และ กสม.แนะน ำว่ำ แกนน ำจะตอ้งพยำยำมอย่ำงถึง

ท่ีสุดในกำรท ำให้แน่ใจว่ำกำรชุมนุมยงัคงเป็นไปอย่ำงสงบและปรำศจำกอำวุธ187 ผูชุ้มนุมไม่ควรใช้ควำม

รุนแรงไม่วำ่ในรูปแบบใด ฮิวแมนไรทว์อทช์แนะน ำวำ่แกนน ำควร “ตรวจติดตำม ระบุตวัและลม้เลิกกลุ่มติด

อำวุธในกำรชุมนุมให้ได้”188 คอป.และกสม.แนะน ำว่ำแกนน ำจะตอ้งงดเวน้จำกกำรใชถ้อ้ยค ำท่ีสร้ำงควำม

เกลียดชงั (hate speech) เพื่อปลุกเร้ำให้เกิดควำมรุนแรง แกนน ำตอ้งใชเ้สรีภำพในกำรชุมนุมอยำ่งสันติและ

ยดึถืออุดมกำรณ์ท่ีไม่เป็นภยัคุกคำมต่อประชำธิปไตย189 

 รำยงำนยงัแนะน ำวำ่ ผุชุ้มนุมและผูท่ี้มิไดชุ้มนุมตอ้งค ำนึงถึงกนัและกนั ผูท่ี้มิไดชุ้มนุมควรจะอดทน

กบัผูท่ี้ร่วมกำรชุมนุมเพรำะถือวำ่เป็นสิทธิตำมประชำธิปไตย อยำ่งไรก็ตำมผูชุ้มนุมควรจะตระหนกัวำ่ กำร

                                                           
184 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า173 
185 HRW หน้า 91 
186 รายงานผลการตรวจสอบเพ่ือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีเหตกุารณ์ชมุนมุของกลุม่นปช. ระหวา่งวนัที่ 12 มีนาคม ถึง 19 พฤษภาคม 2553 
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน (กสม.) หน้า 40 
187 รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริง เพ่ือกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) กรกฎำคม 2553 – กรกฎำคม 
2555 หนำ้ 20 (Press Release) และ รำยงำนผลกำรตรวจสอบเพ่ือขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำย กรณีเหตุกำรณ์ชุมนุมของกลุ่มนปช. ระหวำ่งวนัท่ี 12 
มีนำคม ถึง 19 พฤษภำคม 2553 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน (กสม.) หนำ้ 70 
188 HRW หน้า 55  
189 รายงานผลการตรวจสอบเพ่ือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีเหตกุารณ์ชมุนมุของกลุม่นปช. ระหวา่งวนัที่ 12 มีนาคม ถึง 19 พฤษภาคม 2553 
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน (กสม.) หน้า 77 
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กระท ำของตนอำจส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำมเป็นอยูข่องผูท่ี้มิไดชุ้มนุมและอำจจ ำเป็นตอ้งปรับวิธีกำร

ปฏิบติัใหอ้ยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้

ข้อค้นพบส ำคัญ 

 เสรีภำพในกำรชุมนุมเป็นเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำนท่ีตอ้งไดรั้บกำรคุม้ครอง 
 ผูชุ้มนุมมีควำมรับผิดชอบในกำรสร้ำงหลกัประกนัวำ่กำรประทว้งจะอยูใ่นกรอบของกฎหมำยและเป็นกำร

ชุมนุมอย่ำงสันติปรำศจำกอำวุธ รวมทั้งไม่ใช้ถอ้ยค ำท่ีสร้ำงควำมเกลียดชังเพ่ือปลุกปลัน่ให้เกิดควำม
รุนแรง  

 ควรจะมีกำรพฒันำมำตรฐำนในกำรชุมนุมเพ่ือเป็นแนวทำงให้แก่ผูชุ้มนุมและแกนน ำเก่ียวกบัสิทธิและ
ควำมรับผิดชอบ 

 กองทพัไม่มีกำรฝึกฝนหรือกำรเตรียมพร้อมท่ีจ ำเป็นในกำรสลำยกำรชุมนุมใหเ้ป็นไปโดยสนัติวิธี  
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เสรีภำพในกำรชุมนุมและควำมรับผิดชอบของผูชุ้มนุม 
เสรีภาพในการชุมนุมเป็นสิทธิทีจ่ะต้องได้รับการคุ้มครอง 
คอป. ศปช. กสม. HRW 
เสรีภำพในกำรชุมนุมเป็นเสรีภำพขั้นพื้นฐำนท่ีถูก
รับรองโดยรัฐ แต่กำรใชเ้สรีภำพดงักล่ำวจะตอ้ง
เป็นไปตำมกฎหมำย (TRCT Final Report) 
 

สิทธิในกำรชุมนุม
จะตอ้งไดรั้บกำร
คุม้ครองจำกรัฐบำล
(หนำ้ 550 PIC) 

กำรชุมนุมเป็นเสรีภำพท่ีรัฐธรรมนูญให้กำรรับรองและ
คุม้ครองไว ้เป็นเสรีภำพในกำรแสดงออกซ่ึงอ ำนำจ
อธิปไตยของประชำชน และสิทธิพลเมืองในทำง
ประชำธิปไตยในกำรเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนกำรทำง
กำรเมืองโดยปรำศจำกกำรขดัขวำง (หนำ้ 29 NHRCT) 

เพื่อตอบโตค้วำมรุนแรงท่ีทวคีวำมรุนแรงมำกข้ึน รัฐบำล
ไดห้ยบิยกมำตรกำรต่ำงๆท่ีขดัต่อหลกัมนุษยธรรมขั้น
พื้นฐำน กำรออกพระรำชก ำหนดสถำนกำรณ์ฉุกเฉินได้
ก่อนให้เกิด....CRES. ไดแ้ก่กำรสอบถำม จบักุม และกำร
กกัขงัผูน้ ำผูน้ ำและมวลชนเส้ือแดง (P23 HRW) 

ผู้ชุมนุมต้องด าเนินการเคล่ือนไหวอย่างสงบ 
คอป. กสม. HRW 
ในกำรประกนัเสรีภำพในกำรชุมนุม รัฐตอ้งคุม้ครอง 
ควำมปลอดภยัของผูชุ้มนุมจำกกำรก่อกวน แทรกแซง หรือ
ประทุษร้ำยโดยบุคคลท่ีสำมท่ีเป็นปฏิปักษห์รือต่อตำ้นกำร
ชุมนุมที่ดำเนินไปโดยสงบ(หนำ้ 263 TRCT Final Report) 

กำรใชเ้สรีภำพในกำรชุมนุมดงักล่ำว ผูชุ้มนุมตอ้งใชด้ว้ยควำม
ระมดัระวงัและไม่กระท ำกำรใดท่ีเป็นกำรละเมิดต่อกฎหมำยโดย
ปรำศจำกเหตุอนัสมควร และตอ้งไม่เป็นกำรใชเ้สรีภำพท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืนๆ. (หนำ้ 29 NHRCT) 

ใชทุ้กมำตรกำรท่ีจ ำเป็นรวมไปถึงกำรออกแถลงกำรณ์อยำ่งต่อเน่ือง 
เพื่อป้องกนัมิให้สมำชิกและผูส้นบัสนุนเขำ้ไปมีส่วนร่วมโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มกบัเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในนำมของกลุ่ม อีก
ทั้งท ำกำรเฝ้ำระวงั คน้หำ และปลดอำวธุภำยในกลุ่มอยำ่งต่อเน่ือง 
(P153 HRW) 

การฝึกอบรมเพิม่เติมส าหรับเจ้าหน้าทีด้่านความมั่นคงและกฎหมายใหม่ในการควบคุมฝูงชน 
HRW คอป. สถาบันพระปกเกล้า ศปช. กสม. 
ต ำรวจจะตอ้งไดรั้บกำร
ฝึกฝนท่ีเพียงพอในกำร
รักษำควำมมัน่คง
ภำยในของประเทศ 
รวมถึงกำรควบคุมกำร
จลำจลและเฝ้ำสังเกต
กำรชุมนุมที่สอดคลอ้ง
กบัหลกัสำกล  
(หนำ้ 153) 
 

รัฐควรออกแบบจดัท ำ
แผนปฏิบติักำรยติุกำร 
ชุมนุมและมำตรกำรในกำร
ควบคุมฝงูชนโดยไม่ใช้
ควำมรุนแรง รวมถึงกำร
เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ใน
กำรจดักำรกำรชุมนุมที่มี
คุณภำพและเพียงพอ และ
ตอ้งฝึกอบรมเจำ้หนำ้ท่ีซ่ึง
รับผดิชอบในกำรควบคุมฝงู
ชนตำมหลกัสำกลอยำ่ง
เคร่งครัด 
 
ตอ้งมีกำรประเมินควำม
พร้อมของเจำ้หนำ้ท่ีทั้ง
สภำพร่ำงกำย จิตใจ เเละ
ทกัษะท่ีจ ำเป็นต่อกำร
ควบคุมและสลำยกำรชุมนุม 
ทั้งก่อนเเละหลงักำรปฏิบติั
(หนำ้ 265 TRCT Final 
Report) 

ควรมีกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรชุมนุมเพื่อประโยชน์ใน
กำรควบคุมฝงูชน และมีกติกำ
กำรชุมนุม (หนำ้120 KPI) 

กำรสั่งสลำยกำรชุมนุม ตอ้ง
เป็นทำงเลือกสุดทำ้ย นัน่คือ
รัฐตอ้งแสดงให้เห็นวำ่รัฐได้
ท ำทุกวถีิทำงแลว้ท่ีจะปกป้อง
สิทธิในกำรชุมนุมและเอ้ือให้
ผูชุ้มนุมสำมำรถชุมนุมได้
โดยสงบ  
หำกพยำยำมทุกวถีิทำงแลว้ 
แต่กำรชุมนุมยงัเขำ้ข่ำยตำม
องคป์ระกอบท่ีไดก้ล่ำวมำ
ทั้งหมดรัฐสำมำรถสลำยกำร
ชุมนุมได ้แต่ห้ำมใชอ้ำวธุ
หนกั (lethal force) โดย
เด็ดขำด ในกรณีท่ีเป็นกำร 
ชุมนุมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมำย
แต่ไม่รุนแรง (หนำ้ 550 PIC) 

กำรดูแลสถำนกำรณ์กำรชุมนุมโดยรัฐ ตอ้งมีหน่วยงำนรับผิดชอบเป็น 
กำรเฉพำะ ซ่ึงหน่วยงำนดงักล่ำวตอ้งมีแผนปฏิบติักำรและขั้นตอนท่ีชดัเจนมี
เจำ้หนำ้ท่ีท่ีมีทกัษะในกำรท ำงำนดำ้นมวลชน รวมถึงเคร่ืองมือท่ีเหมำะสมเม่ือ
พิจำรณำมำตรฐำนสำกลท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองกำรควบคุมหรือยติุกำรชุมนุมแลว้
พบวำ่ มีหลกักำรและกรอบท่ีสหประชำชำติให้กำรรับรองอยู๒่ หลกั คือ 
ประมวลหลกักำรประพฤติปฏิบติัส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมำย (Code 
of Conduct for Law Enforcement Officials : CCLEO,1979) ซ่ึงไดก้ำรรับรอง
โดยท่ีประชุมสหประชำชำติ ขอ้มติ ท่ี 34/169 เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2522 และ
หลกักำรพื้นฐำนในกำรใชก้ ำลงัและอำวธุปืนโดยเจำ้หนำ้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมำย 
(Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement 
Officials : BPUFF,1990) 
เพื่อให้เจำ้หนำ้ท่ีและหน่วยงำนของรัฐตระหนักถึงควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ยวดท่ี
ตอ้งใชค้วำมพยำยำมอยำ่งท่ีสุดในกำรใชว้ธีิกำรอ่ืนท่ีไม่รุนแรง ใชก้ำรยบัย ั้งชัง่
ใจในกำรใชก้ ำลงัและอำวธุ และกระท ำกำรโดยสมควรกบัควำมหนกัเบำของ
กำรกระท ำผิด โดยค ำนึงเสมอวำ่วธีิกำรใชก้ ำลงัและอำวธุเป็นวธีิกำรสุดทำ้ย 
เพื่อลดควำม 
เสียหำยและกำรบำดเจ็บให้นอ้ยท่ีสุด โดยเคำรพและรักษำไวซ่ึ้งชีวติมนุษย ์
(หนำ้ 84 NHRCT) 
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บทบาทของทหารทีท่ าให้เหตุการณ์ความรุนแรงปี 2553 เลวร้ายมากยิง่ขึน้ 
HRW คอป. กสม. ศปช. 
ปฏิบติักำรทั้งหมดนั้น
แสดงให้เห็นถึงควำมน่ำ
ประหลำดใจในควำมไร้
ควำมสำมำรถของทหำร 
ดงัจะเห็นไดจ้ำกกำรท่ี
ทหำรผูต้กอยูใ่ตค้วำมกลวั
ลัน่ไกยงิไปท่ีเตน็ทใ์น
สวนลุมพินีโดยไม่ไดมี้
กำรควบคุมหรือค ำสั่งให้
กำรยงิ ในปฏิบติักำรทำง
ทหำรดงักล่ำวไม่ปรำกฏ
กำรควบคุมหรือกำรออก
ค ำสั่งเลย (หนำ้ 88 บท
สัมภำษณ์ใน HRW) 

มำตรกำรท่ีผูมี้อ ำนำจรัฐใชใ้นกำร
ควบคุมและด ำเนินกำรกบัผูเ้ขำ้ร่วม
ชุมนุม ไม่สอดคลอ้งกบับทบำทของ
ทหำรท่ีถูกฝึกข้ึนมำเพื่อปรำบปรำมศตัรู
ผูรุ้กรำนมำกกวำ่ท่ีจะด ำเนินกำรกบัผู ้
ชุมนุมซ่ึงมีควำมเช่ือหรืออุดมกำรณ์ท่ี
ต่ำงกนั กำรขำดควำมรู้ควำมช ำนำญและ
กำรมีค่ำนิยมของหน่วยงำนท่ีตอ้ง
ปรำบปรำมฝ่ำยตรงขำ้มจึงเป็นปัจจยัท่ี
กระตุน้ให้ควำมรุนแรงขยำยตวัมำก
ยิง่ข้ึน (หนำ้ 214 TRCT) 

รัฐบำลจึงตอ้งรับผดิชอบในควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกควำมประมำท
นั้น ตลอดจนด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือและเยยีวยำตำมสมควร
แก่ผูท่ี้ไดรั้บควำมสูญเสียจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวให้ครบถว้นและ
ทัว่ถึงอยำ่งแทจ้ริง(หนำ้ 48 NHRCT) 
 
เจำ้หนำ้ท่ีทหำรจึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งป้องกนัตนเองและผูอ่ื้นให้พน้
จำกภยนัตรำยท่ีใกลจ้ะถึงตวั ท่ีรุนแรงอำจท ำให้ถึงแก่ชีวติ หรือ
ไดรั้บบำดเจ็บไดโ้ดยไม่สำมำรถใชว้ธีิป้องกนัอยำ่งอ่ืนได(้หนำ้ 47 
NHRCT) 
 
กำรกระท ำท่ีของเจำ้หนำ้ท่ีทหำรเป็นเหตุให้มีผูไ้ดรั้บบำดเจ็บและ
เสียชีวติจ ำนวนมำกกำรกระท ำดงักล่ำวจึงเป็นกำรกระท ำโดย
ประมำทและประเมินสถำนกำรณ์ท่ีผดิพลำด(หนำ้ 48 NHRCT)  
 
 

กำรใชก้ ำลงัท่ีไม่สอดคลอ้งกบักฎกำรใชก้ ำลงัของกองทพั
ไทยและหลกัสำกล  
1. ไม่มีกำรแจง้ให้ผูชุ้มนุมและผูท่ี้อำศยัในบริเวณใกลเ้คียง
ทรำบล่วงหนำ้เก่ียวกบักำรสลำยกำรชุมนุม (หนำ้553 PIC) 
2. มีกำรใชก้ระสุนจริงท ำให้มีผูเ้สียชีวติและไดรั้บบำดเจ็บ 
(หนำ้ 554 PIC) 
3. มีกำรใชก้ระบอง แก๊สน ้ ำตำ และกระสุนยำงอยำ่งไม่ได้
สัดส่วน และไม่แยกแยะ (หนำ้ 557 PIC) 
4. กำรสลำยกำรชุมนุมในยำมวกิำล ส่งผลให้มีผูเ้สียชีวิตและ
ไดรั้บบำดเจ็บจ ำนวนมำก (หนำ้ PIC) 
 
กำรสั่งเคล่ือนทหำรพร้อมอำวธุสงครำมแทนกำรใช้
เจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจท่ีมีหนำ้ที&ควบคุมฝูงชนเพื่อด ำเนินกำร
สลำยกำรชุมนุม ลว้นเป็นกำรใชก้ ำลงัท่ีไม่ไดส้ัดส่วนกบั
สถำนกำรณ์ท่ีเกิดขน้ ส่งผลให้กำรชุมนุมท่ีด ำเนินมำโดย
สงบแปรสภำพเป็นสถำนกำรณ์ท่ีมีควำมรุนแรง (หนำ้ 557 
PIC) 
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กระบวนกำรสมำนฉนัท ์
ข้อเสนอแนะทีม่ร่ีวมกนั 
 ขอ้แนะน ำส ำหรับกำรสร้ำงหนทำงท่ีจะน ำไปสู่ควำมสมำนฉันทคื์อ หน่ึงในประเด็นหลกัๆท่ีเป็นท่ี

ถกเถียงกนัมำกท่ีสุดเน่ืองจำกควำมไม่เห็นพอ้งวำ่ ควรจะมีกำรนิรโทษกรรมหรือไม่ และถำ้มี ควรจะมีกำร

นิรโทษกรรมอยำ่งไร 

 ฮิวแมนไรทว์อทช์ ศปช. คอป. และกสม. เนน้วำ่ วฒันธรรมกำรลำ้งมลทินในประเทศไทยควรจะจบ

ลงและเหยื่อควรได้รับควำมยุติธรรม ฮิวแมนไรท์วอทช์แนะน ำว่ำ ผูก้ระท ำควำมผิดจะต้องถูกน ำเขำ้สู่

กระบวนกำรยติุธรรมไม่วำ่จะสังกดักลุ่มกำรเมืองใดก็ตำม190 กสม.เช่ือวำ่ ดว้ยกำรด ำเนินคดีกบัอำชญำกร ถือ

เป็นโอกำสท่ีจะน ำควำมยุติธรรมมำสู่สังคมไทย191 ศปช.ปฏิเสธกำรนิรโทษกรรมอยำ่งแข็งขนัเพรำะเช่ือว่ำ

กำรน ำหลกักำรน้ีมำใช้จะเป็นกำรท ำให้กำรใช้อ ำนำจโดยรัฐในทำงท่ีผิดกลบัถูกกฎหมำย และจะเป็นกำร

บงัคบัใหเ้หยือ่เงียบและยอมจ ำนน192 

 คอป.ไม่สนบัสนุนกำรนิรโทษกรรมทัว่ไปส ำหรับควำมขดัแยง้ในปีพ.ศ. 2553 แต่แนะน ำวำ่ รัฐควร

ท่ีจะพยำยำมใหก้ำรศึกษำกบัสำธำรณชนเก่ียวกบักำรนิรโทษกรรมและกำรให้อภยั คอป.ยงัแนะน ำเพิ่มเติมวำ่ 

ผูใ้ดก็ตำมท่ีละเมิดกฎหมำยจะตอ้งถูกด ำเนินดคีตำมกฎหมำย อยำ่งไรก็ตำมกำรกระท ำของผูก้ระท ำควำมผดิ

จำกทั้งสองฝ่ำยอำจถูกกระตุน้จำกสถำนกำรณ์ท่ีควำมเห็นต่ำงทำงกำรเมืองกลำยมำเป็นควำมรุนแรง คอป.

แนะน ำว่ำกำรกระท ำบำงอย่ำงอำจมิใช่อำชญำกรรมโดยธรรมชำติ และหลกักำรกระบวนกำรยุติธรรมเชิง

สมำนฉนัทร่์วมกบัระบบยุติธรรมท่ีมีกำรลงโทษตำมปกติ อำจเป็นวิถีท่ีเหมำะสมกวำ่ในกำรฟ้ืนฟูสันติภำพ

และน ำควำมยุติธรรมท่ีแทจ้ริงกลบัสู่ทุกฝ่ำย193 ยิ่งไปกวำ่นั้น คอป.แนะน ำวำ่ ถำ้กำรนิรโทษกรรมท่ีแนะน ำ

โดยสถำบนัพระปกเกล้ำถูกน ำมำใช้ กำรนิรโทษกรรมน้ีจะต้องกระท ำด้วยควำมระมดัระวงัและควำม

โปร่งใส และตอ้งไม่เป็นไปอยำ่งรีบเร่งถำ้สภำพแวดลอ้มไม่เอ้ืออ ำนวย194 

 ทั้งๆท่ีมีควำมแตกต่ำงในเร่ืองนิรโทษกรรม มีประเด็นอ่ืนๆท่ีรำยงำนทั้ง 5 ฉบบัมีควำมเห็นไป

ในทำงเดียวกนั ฮิวแมนไรทว์อทช์ คอป. สถำบนัพระปกเกลำ้ และศปช.ต่ำงเห็นดว้ยวำ่ กำรคน้หำควำมจริง 

                                                           
190 Ensure all perpetrators of serious human rights abuse (P152) are brought to justice regardless of their status and political affiliation.  
191 รำยงำนผลกำรตรวจสอบเพ่ือขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำย กรณีเหตุกำรณ์ชุมนุมของกลุ่มนปช. ระหวำ่งวนัท่ี 12 มีนำคม ถึง 19 พฤษภำคม 2553 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน (กสม.) หนำ้ 48 
192 ความจริงเพื่อความยตุิธรรม ศนูย์ข้อมลูประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการสลายการชมุนมุ กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 หน้า 21  
193 รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริง เพ่ือกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) กรกฎำคม 2553 – กรกฎำคม 
2555 หนำ้ 13 (Press Release) 
194 Ibid. หน้า 4 (Press Release) 



64 
 

คือกำ้วแรกส ำคญัส ำหรับกำรปรองดอง ฮิวแมนไรทว์อทช์แนะน ำวำ่ควรมีกำรสืบสวนอยำ่งเต็มรูปแบบและ

เป็นอิสระเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ีศปช.และสถำบนัพระปกเกลำ้แนะน ำวำ่รัฐบำลควรสืบหำ

เหตุผลท่ีควำมขดัแยง้เกิดข้ึนโดยมิไดค้ำดคิด195 

คอป.และสถำบันพระปกเกล้ำเห็นด้วยว่ำ กำรท ำวิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรแก้ปัญหำหลักใน

สังคมไทยนั้นเป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็น ทั้งสองหน่วยงำนและฮิวแมนไรทว์อทช์ รวมถึงศปช.ระบุประเด็นเหล่ำนั้นวำ่

ควรเป็นเร่ืองบทบำทของกองทพัในกำรเมืองไทย196 ควำมไม่เท่ำเทียมของกำรกระจำยตวัทำงเศรษฐกิจและ

สังคม197 และควำมไม่เสมอภำคในโครงสร้ำงอ ำนำจซ่ึงเกิดข้ึนโดยกำรทุจริตคอรัปชนั กำรกระจำยอ ำนำจอ

ย่ำงไม่ยุติธรรมและควำมขดัแยง้เก่ียวกบัประชำธิปไตย198 ส ำหรับประเด็นอ่ืนๆรวมถึงควำมแตกต่ำงทำง

ทศันคติระหวำ่งคนเมืองและคนชนบท และกำรใชส่ื้อเป็นเคร่ืองมือในกำรถ่ำยทอดอุดมกำรณ์199 ศปช. คอป.

และสถำบนัพระปกเกลำ้แนะน ำว่ำ ถ้ำปรำศจำกซ่ึงควำมพยำยำมท่ีจะแกไ้ขปัญหำสังคมท่ีฝังรำกลึก กำร

ปรองดองยอ่มเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้

ในกำรจดักำรกบัประเด็นเหล่ำน้ีและสร้ำงพื้นฐำนส ำหรับสันติภำพ ทั้งสองฝ่ำยจ ำเป็นตอ้งร่วมมือ

กนัและร่วมกนัสร้ำงสภำวะท่ีเหมำะสมในกำรสร้ำงควำมสมำนฉนัท ์กระบวนกำรปรองดองตอ้งกำร ตวัแปร

น ำเขำ้จำกผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในสังคมทุกฝ่ำย จำกทั้งสองฝ่ำยท่ีมีควำมขดัแยง้กนั200 จำกกองทพั201และจำก

สำธำรณชน202 

รำยงำนทั้ง 5 ฉบบัต่ำงเห็นตรงกันว่ำ ควรมีกำรให้เงินชดเชยกับเหยื่อและครอบครัวซ่ึงได้รับ

ผลกระทบจำกควำมรุนแรง ยิ่งไปกวำ่นั้น รำยงำนทั้งห้ำยงัแนะน ำวำ่รัฐบำลควรจดัหำควำมช่วยเหลือทั้งทำง

                                                           
195 รำยงำนวิจยักำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ สถำบนัพระปกเกลำ้ มีนำคม 2555 หนำ้ 13 
196 รำยงำนวิจยักำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ สถำบนัพระปกเกลำ้ มีนำคม 2555, HRW หนำ้ 3 และ รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ คณะกรรมกำร
อิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริง เพ่ือกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) กรกฎำคม 2553 – กรกฎำคม 2555 หนำ้15  
197 รำยงำนวิจยักำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ สถำบนัพระปกเกลำ้ มีนำคม 2555 (Press Release), HRW หนำ้ 3-5, รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ 
คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริง เพ่ือกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) กรกฎำคม 2553 – กรกฎำคม 2555 หนำ้ 200-201, ควำม
จริงเพื่อควำมยติุธรรม ศูนยข์อ้มูลประชำชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชุมนุม กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 หนำ้ 25 
198 HRW หนำ้ 3-5, รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริง เพ่ือกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) กรกฎำคม 2553 
– กรกฎำคม 2555 หนำ้ 15, รำยงำนวิจยักำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ สถำบนัพระปกเกลำ้ มีนำคม 2555 (Press Release), ควำมจริงเพื่อควำม
ยติุธรรม ศูนยข์อ้มูลประชำชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชุมนุม กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 หนำ้ 27  
199 รำยงำนวิจยักำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ สถำบนัพระปกเกลำ้ มีนำคม 2555 (Press Release) และ รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ คณะกรรมกำร
อิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริง เพ่ือกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) กรกฎำคม 2553 – กรกฎำคม 2555 หนำ้ 15 
200 รำยงำนวิจยักำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ สถำบนัพระปกเกลำ้ มีนำคม 2555 (Press Release), HRW หนำ้ 3-5 และ รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ 
คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริง เพ่ือกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) กรกฎำคม 2553 – กรกฎำคม 2555 หนำ้ 12 
201 รำยงำนวิจยักำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ สถำบนัพระปกเกลำ้ มีนำคม 2555 
202 รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริง เพ่ือกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) กรกฎำคม 2553 – กรกฎำคม 
2555 หนำ้ 18 (Press Release), รำยงำนวิจยักำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ สถำบนัพระปกเกลำ้ มีนำคม 2555 (Press Release) 
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กำรแพทยแ์ละทำงจิตวิทยำถำ้จ ำเป็น และเปิดเผยควำมจริงกบัเหยื่อเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ควำมขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 

คอป. สถำบนัพระปกเกลำ้ และศปช.แนะน ำวำ่ควรมีกำรท ำสถำนท่ีร ำลึกควำมขดัแยง้เพื่อฟ้ืนฟูเกียรติภูมิของ

เหยื่อ203 สถำบนัพระปกเกลำ้และคอป. แนะน ำว่ำนำยกรัฐมนตรีทั้งในอดีตและปัจจุบนั รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง

อ่ืนๆควรมีกำรขอโทษเหยือ่และครอบครัว204 

ฮิวแมนไรทว์อทช์ สถำบนัพระปกเกลำ้ ศปช. และกสม.กล่ำววำ่กระท ำของรัฐบำลมกัมีควำมขดัแยง้

กบักฎหมำยระหวำ่งประเทศและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน (แมว้ำ่ควำมเหมำะสมของกำรกระท ำเหล่ำน้ีจะ

ยงัโตเ้ถียงได้) ดงันั้น รำยงำนหลำยเหล่ำน้ีแนะน ำว่ำ รัฐควรปฏิรูปเพื่อท่ีจะท ำให้แน่ใจว่ำกำรกระท ำใน

อนำคตจะเป็นไปตำมกฎหมำยระหวำ่งประเทศและขอ้บงัคบัสิทธิมนุษยชน และกำรกระท ำของรัฐบำลตอ้ง

ไม่ใหก้ำรจ ำกดัต่อเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของพลเมือง205  

ยิ่งไปกว่ำนั้น สถำบนัพระปกเกลำ้ ศปช.และคอป. แนะน ำว่ำ รัฐบำลจะตอ้งปฏิรูประบบกฎหมำย

และระบบยุติธรรม เพื่อท่ีจะฟ้ืนฟูควำมมัน่ใจระบบกำรเมืองโดยรวม ศปช.กล่ำวว่ำ “รัฐบำลตอ้งปฏิรูป

สถำบนัทำงกำรเมืองทั้งหมดให้มีกำรแบ่งอ ำนำจหน้ำท่ีให้สอดคล้องกบัหลกักำรประชำธิปไตยเพื่อสร้ำง

บรรทดัฐำนในกำรเคำรพสิทธิและศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์องทุกคนอย่ำงแทจ้ริง”206 สถำบนัพระปกเกลำ้

เน้นย  ้ำว่ำ กำรปฏิรูปเหล่ำน้ีจ  ำเป็นตอ้งกระท ำโดยชดัเจน เพื่อให้ทุกฝ่ำยไวว้ำงใจในระบบศำลและรัฐบำล 

และควรมีกำรจดัตั้งระเบียบปฏิบติัท่ีเป็นมำตรฐำนส ำหรับเหตุกำรณ์กำรประทว้งในอนำคตขำ้งหน้ำ กำร

ปฏิรูปเหล่ำน้ีควรเกิดข้ึนจำกตวัแปรน ำเขำ้ทั้งหมดและควรไดรั้บกำรยอมรับโดยทุกภำคส่วนของสังคม207 

 

 

 

 

                                                           
203 รำยงำนวิจยักำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ สถำบนัพระปกเกลำ้ มีนำคม 2555  
204 รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริง เพ่ือกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) กรกฎำคม 2553 – กรกฎำคม 
2555 หนำ้14 และ รำยงำนวิจยักำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ สถำบนัพระปกเกลำ้ มีนำคม 2555 หนำ้ 119 
205 รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและคน้หำควำมจริง เพ่ือกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) กรกฎำคม 2553 – กรกฎำคม 
2555 หนำ้ 16 (Press Release) 
206 ความจริงเพื่อความยตุิธรรม ศนูย์ข้อมลูประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการสลายการชมุนมุ กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 หน้า 595 
207 รำยงำนวิจยักำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ สถำบนัพระปกเกลำ้ มีนำคม 2555 หนำ้ 141 
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ข้อค้นพบส ำคัญ 

  กำรค้นหำควำมจริง  กำรสอบสวนอย่ำงเป็นกลำง กำรสืบสวนทำงนิติวิทยำศำสตร์ ล้วนเป็น
ส่ิงจ ำเป็นส ำหรับกำรปรองดอง 

 ทุกภำคส่วนควรพยำยำมสร้ำงเง่ือนไขอนัจ ำเป็นส ำหรับกำรปรองดอง 
 กำรเยียวยำทำงกำรเงิน ทำงกำรแพทยห์รือควำมช่วยเหลือทำงดำ้นจิตใจ และกำรขอโทษเป็นส่ิงท่ี

เหยือ่จำกเหตุกำรณ์ควำมขดัแยง้ควรไดรั้บ 
 ควรจะมีกำรปฏิรูปเพื่อสร้ำงหลกัประกนัว่ำกำรกระท ำของรัฐในอนำคตจะเป็นไปตำมกฎหมำย

ระหว่ำงประเทศและขอ้ผูกพนัตำมหลกัสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ีจะตอ้งไม่มีกำรจ ำกดัสิทธิเสรีภำพขั้น
พื้นฐำนของพลเมือง 

 ปัญหำเร่ืองของกำรนิรโทษกรรมต่อผูมี้ส่วนร่วมในควำมขดัแยง้เป็นหน่ึงในประเด็นส ำคญัท่ีเป็นท่ี 
โตแ้ยง้ซ่ึงฉุดร้ังกระบวนกำรปรองดอง 
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ปัญหำพื้นฐำนของสังคมไทย 
เศรษฐกจิ 
HRW คอป. สถาบัน

พระปกเกล้า 
ศปช. คปร. และ คสป. 

ควำมไม่เท่ำเทียมกนัทำง
เศรษฐกิจท่ีมีอยูอ่ยำ่งแพร่หลำย 
(หนำ้ 3-5 HRW) 

ควำมไม่เป็น
ธรรมในกำร
กระจำยรำยได ้
(หนำ้ 200-201 
TRCT) 

ควำมเหล่ือมล ้ำ
ทำงเศรษฐกิจ
และสังคม (KPI 
Press Release) 
 

ควำมขดัแยง้ ระหวำ่งกลุ่ม
กำรเมืองฝ่ำยเส้ือเหลืองกบัเส้ือ
แดงนั้น เป็นควำมขดัแยง้ของ
กลุ่ม เศรษฐกิจกำรเมืองสองกลุ่ม
(หนำ้ 25 PIC) 

ควำมอยติุธรรม หรือ กำรถูกเลือกปฏิบติัจำกโครงสร้ำงอ ำนำจทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง
และสังคมไดส้ร้ำงสภำวะควำมเหล่ือมล ้ำ หรือ ควำมไม่เท่ำเทียมกนั ในทุกดำ้น จนท ำ
ให้อ ำนำจต่อรองของผูค้นต่ำงๆ ในสังคม ท่ีจะปกป้องสิทธิ เสรีภำพ หรือ บรรลุควำม
เท่ำเทียมกนั เป็นไปไดย้ำก คปร. เห็นวำ่จ ำเป็นตอ้งคน้หำปัญหำท่ีเป็นเง่ือนปมส ำคญัสุด 
ซ่ึงเป็นรำกเหงำ้ท่ีก่อให้เกิดปัญหำอ่ืน ๆ ตำมมำ และลงควำมเห็นวำ่ กำรปฏิรูปจึงควร
จดักำรกบัปัญหำน้ีเป็นหลกั (หนำ้ 3-4 NRC) 

การคอรัปช่ันและอ านาจ 
HRW คอป. สถาบันพระปกเกล้า ศปช. คปร. และ คสป. 
ระบอบกำรเมืองท่ีบกพร่อง
และเตม็ไปดว้ยกำรคอรัปชั่น 
(หนำ้ 3-5 HRW) 

ควำมไม่เท่ำเทียม
กนัของ
โครงสร้ำงอ ำนำจ 
(หนำ้ 15 TRCT 
Final Report) 

ปัญหำใจกลำงคือ มุมมองท่ี
แตกต่ำงกนัต่อควำมเป็น
ประชำธิปไตยของประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบกำรจดักำร
อ ำนำจและทรัพยำกรในสังคม 
(KPI Press Release) 

ควำมเหล่ือมล ้ำและ
ควำมอยติุธรรมของ
ระบบ[รวมถึง]
โอกำสทำง
เศรษฐกิจ[ท่ี]นอ้ย
กวำ่ (หนำ้ 27 PIC) 
 

ควำมเหล่ือมล ้ำอยำ่งสุดขั้วในทุกดำ้น เป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำงท่ีเป็นแกนกลำง อนั
ก่อให้เกิดปัญหำเชิง โครงสร้ำงดำ้นอ่ืนๆ 
(หนำ้  4 NRC) 
 
รำกเหงำ้ท่ีลึกท่ีสุดของปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในสังคมไทยอยูท่ี่จิตส ำนึก และวธีิ
คิดของคนไทยซ่ึงยงัคงนิยมในระบบอุปถมัภ์ ลทัธิบริโภคนิยม กำรแสวงหำสิทธิ
พิเศษ กำรฉกฉวยโอกำส กำรขำดควำมรู้สึกหวงแหนสมบติัส่วนรวมท ำให้เกิดกำร
ยอมจ ำนนต่อปัญหำโดยง่ำย. (หนำ้  7 NRA) 
 

ความยุติธรรมและหลกันิติธรรม 
คอป. สถาบัน

พระปกเกล้า 
ศปช. HRW  คปร. และ คสป. 

นโยบำยและกลไกของรัฐท่ีไม่
สำมำรถน ำไปสู่ควำมยติุธรรมใน
สังคมได ้
ควำมไม่สม ่ำเสมอระหวำ่งกำรบงัคบั
ใชก้ฎหมำย กระบวนกำรพิจำรณำ
คดี และหลกันิติธรรม (220 TRCT) 
 

หน่ึงในประเด็นควำม
ขดัแยง้ของสังคมไทยใน
ปัจจุบนัคือควำมคลำงแคลง
ใจในกระบวนกำรยติุธรรม 
(112) 

ควำมยำกจน  ควำมเหล่ือมล ้ำทำง
เศรษฐกิจ - สังคมคือ ปัจจยัพื้นฐำนท่ี
ผลิตประสบกำรณ์ชีวติทำงเศรษฐกิจ-
สังคมของชนชั้นกลำงระดบัล่ำงใน
แบบท่ีตอ้งเผชิญกบัรูปธรรมแห่ง
ควำมอยติุธรรมในชีวติประจ ำวนั  
(หนำ้ 26 PIC) 

กระบวนกำร
ยติุธรรมไม่มี
ควำมสมดุล 
P7 HRW) 

ในทำงปฏิบติัประชำชนในประเทศไทยไม่ไดมี้ "โอกำส" เท่ำเทียม
กนัในกำรเขำ้ถึงกระบวนกำรยติุธรรม ซ่ึงมีควำมหมำยสองประกำร 
คือ กระบวนกำรท่ีเป็นธรรมอยำ่งหน่ึง และควำมยติุธรรมโดยเน้ือหำ
อีกอยำ่งหน่ึง ในจ ำนวนน้ีมีผูถู้กขงั ก่อนตดัสินคดี ๕๐,๐๐๐ คน ส่วน
หน่ึงเพรำะไม่มีหลกัทรัพยป์ระกนัตวั นอกจำกน้ียงั มีผูต้อ้งขงัท่ีตอ้ง
ค ำพิพำกษำแลว้ แต่ไม่มีเงินเสียค่ำปรับ จึงตอ้งจ ำขงัแทน 
(หนำ้ 42 NRC) 
 

ทหาร 
คอป. HRW คปร. และ คสป. 
กำรบริหำรจดักำรและทศันคติ
ของทหำร (หนำ้ 15 TRCT Final 
Report) 
 

บทบำทของทหำรในกำรเมือง
และสังคมไทย (หนำ้ 3 HRW) 

ทุกคนในประเทศตอ้งกำรและสนบัสนุนให้กองทพั มีสมรรถนะสูงสุดในกำรป้องกนัประเทศ ในกำร 
น้ีตอ้งยดึ หลกั กำรส ำคญั ๓ ประกำร คือ 
๑) ทหำรจะตอ้งยอมรับอ ำนำจสูงสุดในกำรก ำหนดนโยบำยแห่งชำติและในกำรบริหำร 
ประเทศของรัฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง 
๒) ทหำรควรมุ่งเนน้ปฏิบติัภำรกิจหลกั โดยลดภำรกจิ ท่ีไม่ใช่กิจกำรโดยตรงของกองทพัลง 
โดยเฉพำะกำรเขำ้มำมีบทบำททำงกำรเมือง 
๓) ควรปรับขนำดของกองทพัให้เล็กลง กะทดัรัดและสอดคลอ้งกบั ภำรกิจ หลกัโดยเฉพำะ 
กำรลดก ำลงัคน ต ำแหน่ง และยทุโธปกรณ์ท่ีไม่จ ำเป็นลง เพื่อน ำทรัพยำกรท่ีมีอยำ่งจ ำกดั ไปใชใ้นกำร 
สร้ำงเสริม สมรรถนะในกำรปฏิบติัภำรกิจหลกัของกองทพั (หนำ้ 43 NRC) 
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ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำกบัควบคุมตำมแนวประชำธิปไตย 
กำรท่ีพลเรือนมีบทบำทอยู่เหนือทหำรเป็นเง่ือนไขส ำคญัของกำรมีประชำธิปไตยท่ีเขม้แข็ง มัน่คง 

และย ัง่ยืน รำยงำนทั้งห้ำฉบบัต่ำงให้ควำมสนใจต่อผลกระทบจำกกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของทหำรใน

ระยะยำว รวมทั้งช้ีให้เห็นถึงกำรรัฐประหำรท่ีไดเ้ขำ้มำท ำลำยวิถีทำงในกำรเป็นประชำธิปไตยของไทย รำย

งำยจำกฮิวแมนไรท์วอทช์ คอป. และ สถำบนัพระปกเกลำ้ต่ำงเห็นพอ้งตอ้งกนัว่ำกำรมีส่วนร่วมทำงกำร

เมืองไทยของทหำรเป็นอนัตรำยต่อควำมเขม้แข็งของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยของไทย อน่ึง กำร

แทรกแซงของทหำรอำจหมำยควำมไดว้ำ่ทั้งนกักำรเมืองและผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งต่ำงไม่เคยเรียนรู้ว่ำ

ควำมขดัแยง้สำมำรถท่ีจะแกไ้ขภำยใตร้ะบอบประชำธิปไตยได้อย่ำงไร และถึงแมร้ำยงำนจำกศปช.และ

กสม.จะไม่ได้ช้ีเฉพำะเจำะจงถึงประเด็นธรรมมำภิบำลในกิจกำรด้ำนควำมมัน่คง หำกแต่ขอ้คน้พบและ

ขอ้เสนอบำงประกำรของรำยงำนทั้งสองต่ำงก็สนบัสนุนรำยงำนอ่ืนๆเช่นเดียวกนั 

ทั้งน้ี คอป. ช้ีใหเ้ห็นวำ่ “กำรแทรกแซงทำงกำรเมืองของกองทพัและทหำรโดยเฉพำะกำรรัฐประหำร
ส่งผลให้สังคมไทยขำดโอกำสเรียนรู้ท่ีจะจัดกำรวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเมืองตำมครรลองแห่งระบอบ
ประชำธิปไตย”208 นอกจำกน้ี สถำบนัพระปกเกลำ้ยงักล่ำวอีกเช่นกนัว่ำ “ถึงแมก้ำรรัฐประหำรจะสำมำรถ
หยุดย ั้งปัญหำทำงกำรเมืองไปได้ชัว่ระยะเวลำหน่ึง แต่เป็นกำรแก้ไขปัญหำท่ีให้ควำมส ำคญักบักำรออก
มำตรกำรเพื่อมุ่งเน้นกับกำรจัดกำรท่ีตัวบุคคลเป็นหลักมำกกว่ำท่ีจะแก้ไขปัญหำเชิงโครงสร้ำงเพื่อ
วำงรำกฐำนกำรพฒันำของประเทศโดยรวม ในท่ีสุดแลว้จึงเป็นกำรขดัขวำงพลงัทำงกำรเมืองของประชำชน 
ไม่ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ภำคประชำชน”209 ถึงแมว้ำ่กำรรัฐประหำรมีแนวโนม้ท่ีจะประสบควำมส ำเร็จในกำร
แก้ไขควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองโดยทนัที รัฐบำล กำรปฏิรูป และกำรให้กำรศึกษำเพื่อสร้ำงพลเมืองแก่
สำธำรณชนกลบัไม่ย ัง่ยืน ดงันั้นควำมพยำยำมในกำรสร้ำงระบอบประชำธิปไตยให้เขม้แข็งจึงลม้เหลวอยู่
เสมอ อน่ึง “วิถีทำงกำรเป็นประชำธิปไตยของไทยมกัจะถูกแทรกแซงโดยพลงันอกระบบท่ีไม่ใช่กำร

                                                           
208 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 261 
209 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555 หน้า 136 

ข้อแนะน าทีม่ีร่วมกัน 
HRW คอป. สถาบันพระปกเกล้า 
ขอ้แนะน ำท่ีมีร่วมกนั 
ประเด็นหลกัส ำคญัท่ีเป็นขอ้
โตแ้ยง้ยงัไม่ไดรั้บกำรแกไ้ข
ดว้ยวถีิทำงท่ีเหมำะสม (หนำ้ 3-
5 HRW)  

ขอ้แนะน ำท่ีมีร่วมกนั 
คอป.ตอ้งกำรให้ทุกภำคส่วนร่วมกนัศึกษำถึงรำกเหงำ้ของปัญหำควำม
ขดัแยง้ เพื่อท่ีจะน ำไปสู่ควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนั และยงัเป็นกำรหำทำงแกไ้ข
ปัญหำท่ีจะน ำไปสู่หนทำงในกำรปรองดอง (หนำ้ 12 TRCT Press Release)  
 

ขอ้แนะน ำท่ีมีร่วมกนักระบวนกำรพูดคุยเพื่อเปิดพื้นท่ีให้สังคมไดแ้ลกเปล่ียนถกเถียง
ต่อขอ้เสนอทำงเลือก และควำมเป็นไปไดต่้ำงๆ พร้อมทั้งร่วมกนัออกแบบภำพอนำคต
ของประชำธิปไตยไทยและกติกำทำงกำรเมืองท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั (KPI Press Release) 
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เลือกตั้ง พลงัซ่ึงใช้อ ำนำจอนัสมบูรณ์ในกำรยบัย ั้งผูแ้ทนรำษฎรท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง และในบำงครำก็เป็น
กำรใชก้ลยทุธ์ในกำรผลกัผูแ้ทนท่ีมำจำกกำรเลือกตั้งเหล่ำนั้นใหอ้อกจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี”210 

นอกจำกน้ี กำรรัฐประหำรและควำมพยำยำมในกำรท ำรัฐประหำรจ ำนวนมำกในประเทศไทย ซ่ึง
นบัไดถึ้ง 19 คร้ังในขณะท่ีจดัท ำรำยงำนฉบบัน้ี เช่นเดียวกนักบักำรปฏิบติักำรทำงควำมมัน่คงอ่ืนๆของทหำร
ต่ำงก็ไม่ไดเ้อ้ือต่อเสถียรภำพและควำมมัน่คงของระบบกำรเมือง โดยแทจ้ริงแลว้ รำยงำนทุกฉบบัจำกฮิว
แมนไรทว์อทช์ คอป. สถำบนัพระปกเกลำ้ ศปช. และกสม. ต่ำงก็ช้ีวำ่รัฐประหำรคือส่วนส ำคญัท่ีท ำให้เกิด
ควำมไร้เสถียรภำพ ควำมขัดแยง้ และ ควำมยุ่งเหยิงของระบอบประชำธิปไตยของไทย โดยสถำบนั
พระปกเกลำ้ไดก้ล่ำวเอำไวว้ำ่ “แทนท่ีจะเป็นกำรแกไ้ขปัญหำ รัฐประหำรมีบทบำทส ำคญัในกำรเพิ่มเง่ือนไข
ท่ีท ำให้ควำมขดัแยง้ขยำยควำมรุนแรงมำกยิ่งข้ึน”211 ในขณะท่ีฮิวแมนไรทว์อทช์ช้ีวำ่รัฐประหำรนั้น “น ำมำ
ซ่ึงช่วงเวลำของควำมไร้เสถียรภำพทำงกำรเมืองท่ีรุนแรง ซ่ึงประเทศไทยได้เผชิญกบัควำมขดัแยง้ทำง
กำรเมืองอนัรุนแรงระหว่ำงหลำกหลำยฝ่ำย”212 ทั้งน้ี รำยงำนจำกศปช. ได้กล่ำวถึงผลกระทบของกำรท ำ
รัฐประหำรในปี 2549 โดยเฉพำะเจำะจงว่ำ กำรตดัสินใจท ำกำรรัฐประหำรดังกล่ำวนั้น “ถือได้ว่ำเป็น
มำตรกำรสุดทำ้ยของฝ่ำยปรปักษ์ต่อทกัษิณและพรรคไทยรักไทยท่ีตระหนักว่ำไม่สำมำรถท่ีจะ “ก ำจดั” 
พรรคกำรเมืองไดรั้บควำมนิยมจำกประชำชนผ่ำนกำรเลือกตั้งได”้ รัฐประหำรจึง “ถือเป็นจุดเปล่ียนส ำคญั
ของควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองท่ีต่อเน่ืองมำจนถึงปัจจุบนั”213 ในขณะเดียวกนัรำยงำนจำก คอป. อำ้งว่ำใน
ทำ้ยท่ีสุดแลว้นั้น กำรรัฐประหำรจะน ำมำซ่ึงควำมไร้เสถียรภำพทำงกำรเมืองท่ีมำกยิง่ข้ึน รวมทั้งควำมรู้สึกท่ี
รุนแรงถึงกำรถูกจ ำกดัซ่ึงสิทธิเสรีภำพในหมู่ประชำชน “สร้ำงควำมไม่พอใจแก่กลุ่มคนท่ีเห็นว่ำอ ำนำจ
อธิปไตย สิทธิ และผลประโยชน์ของตนถูกคุกคำมจำกกำรรัฐประหำรโค่นลม้รัฐบำลซ่ึงมำจำกกำรเลือกตั้ง
ของประชำชนตำมระบอบประชำธิปไตย ท ำให้ควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองท่ีเกิดข้ึนมีควำมสลบัซบัซ้อนและ
ลุกลำมบำนปลำยยิง่ข้ึน”214 

เน่ืองจำกกำรเขำ้มำมีส่วนรวมทำงกำรเมืองของทหำรในระยะยำวไม่มีควำมย ัง่ยืน และยงัถือเป็น

ส่วนสนุนหลกัท่ีท ำให้เกิดควำมขดัแยง้ รำยงำนทุกฉบบัต่ำงเห็นพอ้งตอ้งกนัว่ำควรจะมีกำรเปล่ียนแปลง

องคป์ระกอบบำงอยำ่งในควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งทหำรกบัรัฐบำล ทั้งน้ี รำยงำนแต่ละฉบบัต่ำงก็เสนอแนะให้

มีกำรเปล่ียนแปลงบทบำททำงกำรเมืองของทหำร 

                                                           
210 HRW หน้า 29 
211 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555 หน้า 136 
212 HRW หน้า 16 
213 ความจริงเพื่อความยตุิธรรม ศนูย์ข้อมลูประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการสลายการชมุนมุ กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 หน้า 34 
214 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 261 
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คอป. เรียกร้องให้ “กองทพังดเวน้กำรก่อกำรรัฐประหำรหรือกำรแทรกแซงทำงกำรเมืองอย่ำง

เคร่งครัดไม่วำ่ในทำงใด เช่น กำรใชอิ้ทธิพลกดดนันโยบำยของรัฐบำล กำรข่มขู่วำ่จะใชก้ ำลงัหรือยึดอ ำนำจ 

เป็นต้น”215 นอกจำกน้ีแล้ว คอป.ยงัเสนอด้วยอีกว่ำ “สังคมหรือกลุ่มกำรเมืองจะต้องไม่เรียกร้องหรือ

สนบัสนุนให้กองทพัเขำ้มำยุ่งเก่ียวทำงกำรเมือง โดยทุกฝ่ำยจะตอ้งยึดหลกัท่ีว่ำหน่วยงำนดำ้นควำมมัน่คง

โดยเฉพำะกองทัพต้องอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของรัฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ ง”216 ในขณะท่ีสถำบัน

พระปกเกลำ้แนะวำ่ เพื่อเป็นกำรป้องกนักำรเกิดข้ึนของกำรรัฐประหำรอยำ่งต่อเน่ือง “ควรจะมีมำตรกำรใน

กำรป้องกนัมิให้เกิดกำรรัฐประหำรอีกในอนำคต พร้อมทั้งก ำหนดโทษของกำรกระท ำดงักล่ำวในประมวล

กฎหมำยอำญำ"217 ทั้ งน้ี ฮิวแมนไรท์วอทช์ช้ีให้เห็นว่ำในหลำยปีท่ีผ่ำนมำตนได้ออกมำประณำมกำร

รัฐประหำรในประเทศไทย พร้อมทั้งย  ้ำดว้ยอีกวำ่รัฐประหำร “น ำมำซ่ึงช่วงเวลำของควำมไร้เสถียรภำพทำง

กำรเมืองท่ีรุนแรง”218 ในขณะเดียวกนั รำยงำนของศปช.และกสม. ไดมุ้่งควำมสนใจไปท่ีกำรกระท ำของ

ทหำรเป็นหลกั โดยศปช. เสนอวำ่ทหำรควรจะยึดถือหลกักำรพื้นฐำนของสหประชำชำติวำ่ดว้ยกำรใชก้ ำลงั

และอำวุธปืน219 อย่ำงเขม้งวด เช่นเดียวกนักบักสม.ท่ีเสนอว่ำเจำ้หน้ำท่ีรัฐไม่ควรท่ีจะใช้ควำมรุนแรงต่อผู ้

ชุมนุม220 อน่ึง บทบำทของทหำรในฐำนะ‘ผูคุ้ม้ครอง’ระบบกำรเมืองของไทยและรัฐประหำรจ ำนวนมำกใน

ประวติัศำสตร์สะทอ้นนยัยะส ำคญัของกำรค ้ำชูควำมเขม้แข็งของประชำธิปไตยไทย ซ่ึงถึงแมว้ำ่กำรมีส่วน

ร่วมของทหำรในกำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ หรือ กำรสลำยกำรชุมนุมอำจน ำไปสู่ผลลพัธ์ทำงบวกใน

ระยะสั้น หำกแต่ในระยะยำวนั้นกลบัเห็นไดช้ดัเจนวำ่ กำรรัฐประหำรน ำมำซ่ึงผลกระทบท่ีลว้นแลว้แต่บัน่

ทอนซ่ึงเสถียรภำพและควำมมัน่คงของประเทศ 

ข้อค้นพบส ำคัญ 

 กำรแทรกแซง หรือ กำรก ำกบัดูแลระบบกำรเมืองของไทยโดยทหำรมีนยัยะส ำคญัในกำรค ้ำชูควำม
เขม้แขง็ของระบอบประชำธิปไตย 

 ควรหลีกเล่ียงกำรท ำรัฐประหำร 

  

                                                           
215 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 261 
216 Ibid. 
217 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555 หน้า 152 
218 HRW หน้า 16 
219 ความจริงเพื่อความยตุิธรรม ศนูย์ข้อมลูประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการสลายการชมุนมุ กรณี เม.ย. – พ.ค.53 หน้า 19  
220 รายงานผลการตรวจสอบเพ่ือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีเหตกุารณ์ชมุนมุของกลุม่นปช. ระหวา่งวนัที่ 12 มีนาคม ถึง 19 พฤษภาคม 2553 
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน (กสม.) หน้า 87 
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ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำกบัควบคุมตำมแนวประชำธิปไตย 
ผลกระทบของทหารทีม่ีต่อการเมืองของไทย 
HRW คอป. สถาบันพระปกเกล้า ศปช. 
วถีิทำงกำรเป็นประชำธิไตยของไทยมกัจะถูก
แทรกแซงโดยพลงันอกระบบท่ีไม่ใช่กำร เลือกตั้ง 
พลงัซ่ึงใชอ้ ำนำจอนัสมบูรณ์ในกำรยบัย ั้ง
ผูแ้ทนรำษฎรท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง และใน บำงครำก็
เป็นกำรใชก้ลยทุธ์ในกำรผลกัผูแ้ทนท่ีมำจำกกำร
เลือกตั้งเหล่ำนั้นให้ออกจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
ช่วงเวลำตั้งแต่ปี 2475 ถึงปัจจุบนั มีกำรรัฐประหำร
ทั้งส้ิน 18 คร้ัง มีรัฐบำลทหำรทั้งส้ิน 23 คณะ และ 9 
รัฐบำลท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรครอบง ำของคณะรัฐประหำร 
(หนำ้ 29 HRW) 
 
กำรรัฐประหำรน ำมำซ่ึง ช่วงเวลำของควำมไร้
เสถียรภำพทำงกำรเมืองท่ีรุนแรง ซ่ึงประเทศไทยได้
เผชิญกบัควำมขดัแยง้ ทำงกำรเมืองอนัรุนแรงระหวำ่ง
กลุ่มเส้ือเหลือง หรือพนัธมิตรประชำชนเพื่อ
ประชำธิปไตย ซ่ึงต่อตำ้นกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำร
เมืองท่ีจะเป็นกำรน ำทกัษิณกลบัคืนสู่อ ำนำจ และกลุ่ม
เส้ือแดงหรือนปช.ท่ีสนบัสนุนทกัษิณ(หนำ้ 16 HRW) 
 

กำรแทรกแซงทำงกำรเมืองของกองทพั
และทหำร โดยเฉพำะกำรรัฐประหำร 
ส่งผลให้ 
สังคมไทยขำดโอกำสเรียนรู้ท่ีจะจดักำร
วกิฤตกำรณ์ทำงกำรเมืองตำมครรลอง
แห่งระบอบ 
ประชำธิปไตย และสร้ำงควำมไม่พอใจ
แก่กลุ่มคนท่ีเห็นวำ่อ ำนำจอธิปไตย 
สิทธิ และผลประโยชน์ของ 
ตนถูกคุกคำมจำกกำรรัฐประหำรโค่น
ลม้รัฐบำลซ่ึงมำจำกกำรเลือกตั้งของ
ประชำชนตำมระบอบ 
ประชำธิปไตย ทำให้ควำมขดัแยง้ทำง
กำรเมืองท่ีเกิดข้ึนมีควำมสลบัซับซ้อน
และลุกลำมบำนปลำย 
ยิง่ข้ึน. (หนำ้ 261 TRCT) 

ถึงแมก้ำรรัฐประหำรจะสำมำรถหยดุย ั้ง
ปัญหำทำงกำรเมืองไปไดช้ัว่ระยะเวลำ
หน่ึง แต่เป็นกำรแกไ้ขปัญหำท่ีให้
ควำมส ำคญักบักำรออกมำตรกำรเพื่อ
มุ่งเนน้กบักำรจดักำรท่ีตวับุคคลเป็นหลกั
มำกกวำ่ท่ีจะแกไ้ขปัญหำเชิงโครงสร้ำงเพื่อ
วำงรำกฐำนกำรพฒันำของประเทศ
โดยรวม ในท่ีสุดแลว้จึงเป็นกำรขดัขวำง
พลงัทำงกำรเมืองของประชำชน ไม่ท ำให้
เกิดกำรเรียนรู้ภำค ประชำชน 
ดว้ยเหตุน้ีกำรรัฐประหำรท่ีเกิดข้ึนในคร้ัง
นั้นจึงไม่สำมำรถแกไ้ขควำมแตกแยกได ้
แต่กลบัจะไปเพิ่มเง่ือนไขอ่ืนท่ีเพิ่มควำม
ขดัแยง้ให้มำกข้ึน เช่น กำรจดัตั้งองคก์ร
บำงองคก์รท่ีมีบทบำทต่อกระบวนกำร
ยติุธรรมเพื่อผลประโยชน์ในทำงกำรเมือง 
ซ่ึงกลำยเป็นปัญหำระยะยำวของประเทศ 
(หนำ้ 136 KPI) 

รัฐประหำร 19 กนัยำยน 2549 ถือไดว้ำ่เป็นมำตรกำร
สุดทำ้ยของฝ่ำยปรปักษต่์อทกัษิณแลละพรรคไทยรัก
ไทย ท่ีตระหนกัวำ่ไม่สำมำรถจะก ำจดัพรรคกำรเมือง
ท่ีไดรั้บควำมนิยมจำกประชำชนผำ่นกำรเลือกตั้งได ้
และถือเป็นจุดเปล่ียนส ำคญัของควำมขดัแยง้ทำง
กำรเมืองท่ีต่อเน่ืองมำจนถึงปัจจุบนั หนำ้ 34 PIC) 
ถือเป็นควำมลม้เหลวของรัฐบำลท่ีไม่สำมำรถเป็น
ตวัอยำ่งในกำรยดึมัน่ในหลกัแห่งควำมอดทนอดกลั้น
ตำมวถีิประชำธิปไตย และยงัเป็นกำรหลีกเล่ียงหนำ้ท่ี
ของตนในกำรหำทำงอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูท่ี้
ไดรั้บควำมเดือดร้อนอนัเกิดจำกกำรชุมนุมให้มำก
ท่ีสุด เม่ือเกิดเหตุกำรณ์บุกรัฐสภำโดยแกนน ำและผู ้
ชุมนุม ซ่ึงเป็นควำมโกลำหลท่ีเกิดข้ึนเพียงชัว่ครู่ และ
กระท ำโดยกลุ่มคนเพียงบำงส่วน รัฐบำลกลบัน ำเหตุ
ดงักล่ำวมำขยำยผลเพื่อเป็นขอ้อำ้งในกำรประกำศ
บงัคบัใช ้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก่อนใชก้ ำลงัทหำรพร้อม
อำวธุเขำ้สลำยกำรชุมนุมในพื้นท่ีท่ีผูชุ้มนุมยงัคง
ปักหลกัอยำ่งสงบ (หนำ้ 551 PIC) 
 

ข้อเสนอแนะบทบาทของทหารต่อการเมืองไทย 
คอป. สถาบัน

พระปกเกล้า 
กสม. คปร. และ คสป. 

คอป. ขอเรียกร้องให้กองทพัและผูน้ำกองทพั
วำงตวัเป็นกลำงและไม่นำกองทพัไปยุง่ 
เก่ียวทำงกำรเมือง กองทพัตอ้งงดเวน้กำรก่อกำร
รัฐประหำรหรือกำรแทรกแซงทำงกำรเมืองอยำ่ง 
เคร่งครัดไม่วำ่ในทำงใด เช่น กำรใชอิ้ทธิพล
กดดนันโยบำยของรัฐบำล กำรข่มขู่วำ่จะใชก้ำ
ลงัหรือยดึ 
อำนำจ เป็นตน้ นอกจำกน้ี สังคมหรือกลุ่ม
กำรเมืองจะตอ้งไม่เรียกร้องหรือสนบัสนุนให้
กองทพัเขำ้มำ 
ยุง่เก่ียวทำงกำรเมือง โดยทุกฝ่ำยจะตอ้งยดึหลกั
ท่ีวำ่ หน่วยงำนดำ้นควำมมัน่คง โดยเฉพำะ
กองทพั 
ตอ้งอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของรัฐบำลท่ีมำจำก
กำรเลือกตั้ง (Civilian Control) (288 TRCT) 

ในท่ีสุดแลว้ เพื่อกำรมอง
อนำคตไปขำ้งหนำ้ร่วมกนั 
สังคมไม่ควรร้ือฟ้ืนเอำผิด
กบักำรท ำรัฐประหำรท่ี
ผำ่นมำในอดีต และตอ้ง
หำอในกำรป้องกนัมิให้
เกิดกำรรัฐประหำรอีกใน
อนำคต พร้อมทั้งก ำหนด
โทษของกำรกระท ำ
ดงักล่ำวในประมวล
กฎหมำยอำญำ(หนำ้ 152 
KPI) 

ยกตัวอย่างเช่น รัฐจะไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้
ชุมนุม หากเกิดกรณีท่ีการชุมนุมมกีาร 
กระท าท่ีละเมิดกฎหมายหรือมแีนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบหรือความรุนแรง จะ
ใช้ 
มำตรกำรท่ีละมุนละม่อมและหลีกเล่ียงกำรใช้
อำวธุ  (หนำ้ 17 NHRCT) 
 รัฐควรสร้ำงกลไกให้มีหน่วยงำนเฉพำะเพื่อ
ท ำหนำ้ท่ี 
ในกำรรับปัญหำและพิจำรณำแกไ้ขเบ้ืองตน้ 
เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้ปัญหำขยำยตวั 
มำกข้ึน จนตอ้งมีกำรชุมนุม(หนำ้ 87 
NHRCT) 

กำรปฏิรูปกองทพั 
เพื่อให้กองทพัมีสมรรถนะสูงสุดในกำรป้องกนั ประเทศจึงตอ้งยดึ
หลกักำรส ำคญั 3 ประกำร คือ 
1) ทหำรจะตอ้งยอมรับ อ ำนำจสูงสุดในกำรก ำหนดนโยบำยแห่งชำติ
และในกำรบริหำรประเทศของรัฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกกตั้ง 
2) ทหำรควรมุ่งเนน้ปฏิบติัภำรกิจหลกั โดยลดภำรกิจท่ีไม่ใช่กิจ กำร
โดยตรงของกองทพัลง โดยเฉพำะกำรเขำ้มำมีบทบำททำงกำรเมือง 
3) ควรปรับขนำดของกองทพัให้เล็กลง กะทดั รัด และสอดคลอ้งกบั
ภำรกิจหลกั โดยเฉพำะ กำรลดก ำลงัคน ต ำแหน่ง และยทุโธปกรณ์ท่ี
ไม่จ ำเป็นลง เพื่อน ำทรัพยำกรท่ีมีอยำ่งจ ำกดัไปใชใ้นกำร สร้ำงเสริม
สมรรถนะในกำรปฏิบติัภำรกิจหลกั ของกองทพั 
(หนำ้ 43 NRC) 
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รัฐบาลและกองทพั  
HRW คอป. ศปช. กสม. 
กำรรัฐประหำรน ำมำซ่ึง ช่วงเวลำของ
ควำมไร้เสถียรภำพทำงกำรเมืองท่ี
รุนแรง ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ผชิญกบั
ควำมขดัแยง้ ทำงกำรเมืองอนัรุนแรง
ระหวำ่งกลุ่มเส้ือเหลือง หรือ
พนัธมิตรประชำชนเพื่อ
ประชำธิปไตย ซ่ึงต่อตำ้นกำรแกไ้ข
ปัญหำทำงกำรเมืองท่ีจะเป็นกำรน ำ
ทกัษิณกลบัคืนสู่อ ำนำจ และกลุ่มเส้ือ
แดงหรือนปช.ท่ีสนบัสนุนทกัษิณ 
(หนำ้ 16 HRW) 
 
นำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ ไดรั้บกำร
แต่งตั้งข้ึนมำด ำรงต ำแหน่งในเดือน
ธนัวำคม 2551 ท่ำมกลำงกำร
สนบัสนุนจำกทหำรและคณะ
องคมนตรี (หนำ้ 10 HRW) 
 
ทหำรถูกคุกคำมจำกกำรบริหำรงำน
ภำยใตรั้ฐบำลทกัษิณ (หนำ้ 33 HRW) 

กำรใชรั้ฐประหำรในกำรแกปั้ญหำเป็นกำรใชค้วำม
รุนแรงเพื่อหยดุย ั้งควำมรุนแรงซ่ึงก็เป็นกำรสร้ำง
ควำมรุนแรงอยูดี่ อีกทั้งยงันำไปสู่กำรตั้งขอ้สงสัย
ต่อควำมเป็นนิติรัฐของประเทศ จำกบทบำทของ
ทหำรท่ีเขำ้มำแทรกแซงกำรเมืองในประเทศไทย
อยำ่งชดัเจน อนัส่งผลลบต่อพฒันำกำรของระบอบ
ประชำธิปไตย 
คอป. ขอเรียกร้องให้กองทพัและผูน้ำกองทพั
วำงตวัเป็นกลำงและไม่นำกองทพัไปยุง่ 
เก่ียวทำงกำรเมือง กองทพัตอ้งงดเวน้กำรก่อกำร
รัฐประหำรหรือกำรแทรกแซงทำงกำรเมืองอยำ่ง 
เคร่งครัดไม่วำ่ในทำงใด เช่น กำรใชอิ้ทธิพลกดดนั
นโยบำยของรัฐบำล กำรข่มขู่วำ่จะใชก้ำลงัหรือยดึ 
อ ำนำจ เป็นตน้ นอกจำกน้ี สังคมหรือกลุ่มกำรเมือง
จะตอ้งไม่เรียกร้องหรือสนบัสนุนให้กองทพัเขำ้มำ 
ยุง่เก่ียวทำงกำรเมือง โดยทุกฝ่ำยจะตอ้งยดึหลกัท่ีวำ่ 
หน่วยงำนดำ้นควำมมัน่คง โดยเฉพำะกองทพั 
ตอ้งอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของรัฐบำลท่ีมำจำกกำ
เลือกตั้ง (Civilian Control) (หนำ้ 261 TRCT) 
 

หลกักำรพื้นฐำนของสหประชำชำติวำ่ดว้ยกำร
ใชก้ ำลงัและอำวธุปืนโดยเจำ้หนำ้ท่ีผูบ้งัคบัใช้
กฎหมำย ก ำหนดให้เจำ้หนำ้ท่ีท่ีท ำหนำ้ท่ีควบคุม
ฝงูชนตอ้งผำ่นกำรอบรมกำรใชก้ ำลงัและอำวธุ
อยำ่งมืออำชีพ มีกำรตรวจเช็คสภำวะทำงจิตใจ
และอำรมณ์ขณะปฏิบติังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ (ขอ้ 
18 และ 19) นอกจำกน้ี เจำ้หนำ้ท่ีตอ้งสำมำรถ
เขำ้ถึงกำรให้ค  ำปรึกษำ (ขอ้ 21) และไดรั้บกำร
อบรมเก่ียวกบัจริยธรรมในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
หลกัสิทธิมนุษยชน ตลอดจนทำงเลือกอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำกกำรใชก้ ำลงั เพื่อลดกำรใชก้ ำลงั
และอำวธุ (ขอ้ท่ี 20)  รัฐบำลตอ้งมีมำตรกำร
ควบคุมอยำ่งเขม้งวด รวมถึงกำรออกค ำสั่งอยำ่ง
ชดัเจนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชำเพื่อป้องกนักำร
สังหำรนอกกระบวนกำรกฎหมำยและโดย
พลกำร (ขอ้2)  (หนำ้ 591-592 PIC) 
 

รัฐควรสร้ำงกลไกให้มีหน่วยงำนเฉพำะเพื่อท ำหนำ้ท่ี 
ในกำรรับปัญหำและพิจำรณำแกไ้ขเบ้ืองตน้ เพื่อ
หลีกเล่ียงไม่ให้ปัญหำขยำยตวั 
มำกข้ึน จนตอ้งมีกำรชุมนุม(หนำ้  87 NHRCT) 
มำตรกำรท่ีรัฐไดเ้ขำ้ไปด ำเนินกำรนั้นยงัมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ไม่เพียงพอต่อกำรควบคุมสถำนกำรณ์กำรชุมนุมท่ี
เกิดข้ึน อนัอำจเน่ืองมำจำกเจำ้หนำ้ท่ีทหำร 
อำวธุ และวธีิกำรท่ีน ำอำวธุมำใชใ้นกำรรักษำควำม
เรียบร้อยนั้น มิไดเ้ป็นไปเพื่อกำรควบคุม 
ฝงูชนเป็นกำรเฉพำะ อำวธุและอุปกรณ์ท่ีใช้
ด ำเนินกำรยงัไม่เหมำะสมกบักำรควบคุมสถำนกำรณ์ 
กำรชุมนุม. . . เจำ้หนำ้ท่ีซ่ึงบงัคบัใชก้ฎหมำยตอ้ง
ไดรั้บกำรฝึกอบรมและพฒันำศกัยภำพเป็นกำรเฉพำะ
ในกำร 
ควบคุมฝงูชน อุปกรณ์หรืออำวธุท่ีใช้ตอ้งไม่มี
ประสิทธิภำพร้ำยแรงจนท ำให้ถึงแก่ชีวติ. (หนำ้ 85 
NHRCT) 

กระบวนกำรยติุธรรมและหลกันิติธรรม  
 ควำมคลุมเครือในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภววิสัยของกระบวนกำรยุติธรรมและหลกันิติธรรมท ำลำยควำม

เช่ือมั่นในระบอบประชำธิปไตย ควำมเส่ือมถอยของหลักกำรตรวจสอบถ่วงดุล ควำมเอนเอียงของ

กระบวนกำรยุติธรรม และควำมไม่สม ่ำเสมอของกำรใชก้ฎหมำยต่ำงสนบัสนุนกรอบควำมคิดท่ีว่ำ“ ตำชัง่

แห่งควำมยุติธรรมนั้นไม่สมดุล ถึงแมว้ำ่จะไม่แตกสลำยเสียทีเดียว”221 รำยงำนจำกฮิวแมนไรทว์อทช์ คอป. 

สถำบนัพระปกเกลำ้ และศปช. ใหค้วำมเห็นวำ่ กำรขำดควำมเช่ือมัน่ในกระบวนกำรพิจำรณำคดีท่ีอ ำนวยกำร

ตดัสินคดีท่ียุติธรรมและโปร่งใสถือเป็นปัจจยัหลกัส ำคญัในกำรขยำยควำมแตกแยกของสังคมและกำร

เมืองไทยออกไปมำกยิ่งข้ึน ทั้งน้ี คอป. ช้ีวำ่ “สถำนกำรณ์ควำมขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนท ำให้สังคมไทยเกิดกำรแบ่ง

ฝักแบ่งฝ่ำยและเกิดควำมหวำดระแวงซ่ึงกนัและกนั คอป. เห็นว่ำควำมเคลือบแคลงในหลกันิติธรรมและ

กระบวนกำรยุติธรรมของประเทศเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีกระตุน้ให้เกิดควำมไม่ไวว้ำงใจและควำมรู้สึกท่ีเป็น

ปรปักษต่์อกนั”222 ในขณะเดียวกนั สถำบนัพระปกเกลำ้ก็กล่ำวเช่นกนัวำ่ ควำมเคลือบแคลงในกระบวนกำร

ยุติธรรมและหลกันิติธรรม“ถือเป็นหน่ึงในประเด็นควำมขดัแยง้ในสังคมไทย” โดยช้ีให้เห็นวำ่กำรตดัสินใจ

                                                           
221 HRW หน้า 7 
222 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 246 
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บำงประกำรของหน่วยงำนยุติธรรมไม่เป็นไปในทำงเดียวกนักบัหลกันิติธรรม ตรวจสอบไดย้ำก และตวั

กฎหมำยเองกลำยเป็นส่ิงท่ีหลำยกลุ่มไม่ยอมรับวำ่ให้ควำมเป็นธรรมกบัสังคมและพวกเขำ223 กำรขำดควำม

เช่ือมัน่ในควำมเป็นกลำงของกระบวนกำรยุติธรรมและกำรประยกุตใ์ชห้ลกันิติธรรมจึงถือเป็นปัจจยัหลกัใน

กำรแบ่งแยกสังคมไทย 

กำรท่ีคนหรือกลุ่มคนบำงกลุ่มพยำยำมตีควำมหรือบิดเบือนควำมหมำยท่ีแทจ้ริงของกฎหมำยก็ได้
กลำยเป็นปัญหำท่ีส ำคญั ซ่ึง คอป. ฮิวแมนไรทว์อทช์ และสถำบนัพระปกเกลำ้ไดย้กตวัอยำ่งบำงประกำรของ
คดีซุกหุ้นของทกัษิณ และ กรณี ‘กินไปบ่นไป’ ของอดีตนำยกรัฐมนตรีสมคัร สุนทรเวชในปี 2551224 กรณี
ดงักล่ำวก่อใหเ้กิดเสียงวิพำกษว์ิจำรณ์ถึงควำมชอบดว้ยกฎหมำย และเป็นท่ีกงัขำวำ่มีพื้นฐำนอยูบ่นแรงจูงใจ
ทำงกำรเมือง225 โดยรำยงำนจำก คอป. ให้ควำมเห็นวำ่ “ในเหตุกำรณ์ท่ีผ่ำนมำท่ีทุกฝ่ำยซ่ึงเป็นคู่ขดัแยง้ต่ำง
น ำเอำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมมำใชอ้ำ้งเพื่อสร้ำงควำมชอบธรรมและรักษำผลประโยชน์ของฝ่ำย
ตน กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ก่อให้เกิดควำมเส่ือมศรัทธำต่อระบบยุติธรรมโดยรวม ”เช่นเดียวกันกบั
รำยงำนของสถำบนัพระปกเกลำ้ท่ีคน้พบว่ำ “ในช่วงท่ีมีควำมขดัแยง้ไดมี้กำรอำ้งหรือใช้สถำบนัต่ำงๆใน
กระบวนกำรยติุธรรมเพื่อก ำจดัฝ่ำยตรงขำ้มทำงกำรเมือง อนัเป็นกำรท ำลำยควำมเช่ือมัน่ในหลกันิติธรรม”226 
ศปช.เองก็ไดก้ล่ำวไปในทำงเดียวกนัวำ่กำรใช้อ ำนำจรัฐผ่ำนกฎหมำยพิเศษ โดยเฉพำะพระรำชบญัญติักำร
รักษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร “ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อสร้ำงควำมชอบธรรมในกำรใชค้วำมรุนแรง

เมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนของปรำบปรำมผูมี้อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองแตกต่ำงจำกรัฐ จนเกิดกำรละ
ประชำชนอยำ่งกวำ้งขวำง ซ่ึงนอกจำกจะเป็นกำรท ำลำยหลกันิติธรรมอนัเป็นหวัใจของกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยแลว้ยงัส่งผลกระทบต่อกำรเขำ้ถึง ”เก่ียวกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน ”ควำมจริง“227 

 
นอกจำกน้ี ฮิวแมนไรท์วอทช์ไดช้ี้ว่ำ “ในขณะท่ีแกนน ำผูชุ้มนุมและแกนน ำนปช.ถูกตั้งขอ้หำดว้ย

ควำมผิดท่ีร้ำยแรงและก ำลงัอยูใ่นกระบวนกำรพิจำรณำคดี กำรใชก้ ำลงัของรัฐบำลท่ีเก่ียวพนักบักำรละเมิด
กำรใชก้ ำลงันั้นยงัคงไดรั้บกำรยกวน้โทษอยูอ่ยำ่งต่อเน่ือง”228 ควำมไม่คงเส้นคงวำ ควำมรุนแรง รวมไปถึง
กำรบิดเบือนกฎหมำยเหล่ำน้ีจำกทั้งสองฝ่ำย และกำรขำดสมดุลของกำรใช้อ ำนำจรัฐและกำรปกป้อง

                                                           
223 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555 หน้า 112-113 
224 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 246, รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555 หน้า 112, HRW หน้า 7 
225 HRW หน้า 7 
226 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555 หน้า 129 
227 ความจริงเพื่อความยตุิธรรม ศนูย์ข้อมลูประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการสลายการชมุนมุ กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 หน้า 597 
228 HRW หน้า 7 



74 
 

คุม้ครองสิทธิเสรีภำพของประชำชนก่อใหเ้กิดส่ิงท่ี ศปช. เรียกวำ่ กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอยำ่งกวำ้งขวำง229 
ทั้งยงัไดต้ั้งค  ำถำมถึงควำมเป็นอิสระและควำมเช่ือมัน่ในกระบวนกำรยติุธรรมโดยรวม 

 
 หนทำงกำรแกไ้ขปัญหำจึงตอ้งอำศยักำรปรับสมดุลท่ีครอบคลุมมำกพอท่ีจะท ำใหค้  ำตดัสินของศำล

เป็นท่ียอมรับไดแ้ก่ทุกฝ่ำย ทำงฝ่ำยตุลำกำรก็ควรจะมีกำรพิจำรณำตดัสินคดีท่ีมีควำมเป็นธรรม โปร่งใส และ

คงเส้นคงวำ รวมทั้งตอ้งเป็นไปในทำงเดียวกนักบั “กฎกติกำท่ีไดป้ระกำศไวโ้ดยทัว่ไปต่อสำธำรณะ รวมทั้ง

น ำกฎหมำยเหล่ำนั้นไปใช้กบัทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกนั”230 ในทำงกลบักนั สำธำรณชน กลุ่มผลประโยชน์ 

และรัฐต้องยอมรับกำรพิจำรณำพิพำกษำจำกศำล โดยเคำรพควำมเป็นกลำงและหลักควำมสูงสุดของ

กฎหมำย231 

 ทั้งน้ี เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่กลบัคืนมำ คอป.และสถำบนัพระปกเกลำ้ไดเ้สนอวำ่ รัฐบำลควร

ท่ีจะส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมคำดหวงัท่ีมีต่อกระบวนกำรยุติธรรมและหลกันิติธรรม

เพื่อท่ีจะให้ควำมรู้แก่ประชำชนว่ำกลไกกำรท ำงำนของกฎหมำยเป็นเช่นไร และระบอบประชำธิปไตยจะ

สำมำรถแก้ไขควำมขดัแยง้ได้อย่ำงไร โดยสถำบนัพระปกเกล้ำเสนอให้ “มีกำรศึกษำวิจยัเพื่อสร้ำงองค์

ควำมรู้ในดำ้นนิติธรรม นิติรัฐ และกำรจดักำรควำมขดัแยง้ ตลอดจนกำรควบคุมดูแลสังคมให้เกิดสันติสุข

เพื่อใหส้ังคมประชำธิปไตยเป็นไปอยำ่งย ัง่ยนื”232 ในขณะท่ีคอป.เสนอวำ่รัฐบำลควรส่งเสริมกำรสร้ำงควำม“

เขำ้ใจในหลกันิติธรรมในทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง และควรสนบัสนุนกำรศึกษำวิจยัเก่ียวกบัแนวทำงในกำรผดุง

หลกันิติธรรมของประเทศไทย เพื่อให้มีนกัวิชำกำร ผูเ้ช่ียวชำญ หรือสถำบนัวิชำกำรเก่ียวกบัหลกันิติธรรม

ในประเทศใหม้ำกข้ึน นอกจำกน้ี อำจจดัเวทีสำธำรณะ หรือกำรสำนเสวนำเพื่อเปิดพื้นท่ีใหมี้กำรถกเถียงและ

ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัหลกันิติธรรมร่วมกนั233 รวมไปถึงกำรพฒันำกำรศึกษำกฎหมำยและคุณภำพของ

บุคลำกรในวงกำรกฎหมำยของไทย234 ในขณะท่ี กสม. เสนอให้มีมำตรกำรในกำรประชำสัมพนัธ์เพื่อกำร

สร้ำงควำมเขำ้ใจถึงผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรชุมนุมของประชำชน 235 และเม่ือกล่ำวถึงควำมขดัแยง้

                                                           
229 ความจริงเพื่อความยตุิธรรม ศนูย์ข้อมลูประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการสลายการชมุนมุ กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 หน้า 627 
230 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 462 
231 Ibid. หน้า 248 
232 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555 หน้า 123 
233 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 247 
234 Ibid. หน้า 251 
235 รายงานผลการตรวจสอบเพ่ือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีเหตกุารณ์ชมุนมุของกลุม่นปช. ระหวา่งวนัที่ 12 มีนาคม ถึง 19 พฤษภาคม 2553 
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน (กสม.) หน้า 86 
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ในปี 2553 ก็จะพบไดว้ำ่ตำชัง่แห่งควำมยุติธรรมนั้นไม่มีควำมสมดุลและควำมเป็นกลำงเสมอไป โดยเฉพำะ

อยำ่งยิ่ง รำยงำนของศปช. ฮิวแมนไรทว์อทช์ สถำบนัพระปกเกลำ้ และ คอป.ต่ำงช้ีให้เห็นถึงผลกระทบจำก

ควำมไม่สมดุลของกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยท่ีมีส่วนในกำรขยำยควำมรุนแรงของควำมขดัแยง้ในปี 2553 ทั้งน้ี 

ศปช. ไดแ้สดงควำมเห็นไวว้ำ่ “กำรจบักุมและด ำเนินคดีผูชุ้มนุมทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดัจ ำนวนมำก

ทั้ งในระหว่ำงกำรชุมนุมและหลังสลำยกำรชุมนุม ช้ีให้เห็นถึงปัญหำควำมไร้หลักนิติิธรรมของ

กระบวนกำรยติุธรรมของไทยท่ีน่ำละอำยอยำ่งยิง่” 

 ควำมไม่เสมอตน้เสมอปลำยของกำรประยุกต์ใช้กฎหมำยน ำมำสู่ควำมสับสนว่ำอะไรถูกหรือผิด 

และอะไรเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับไดใ้นประเทศไทย ดงันั้น “กฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัในรัฐตอ้งมีท่ีมำโดย

ชอบ มีควำมชดัเจนแน่นอนและสำมำรถเขำ้ใจได ้รัฐบำลจึงตอ้งเปิดโอกำสให้ประชำชนเขำ้ถึงขอ้มูลของรัฐ

และเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมำยและร่ำงกฎหมำยต่ำงๆ ให้ประชำชนไดรั้บทรำบอย่ำงกวำ้งขวำงและ

ทัว่ถึง เน่ืองจำกประชำชนจ ำเป็นตอ้งรู้วำ่กฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัอยูมี่เน้ือหำและขอบเขตในกำรบงัคบัใชอ้ยำ่งไร 

เพื่อท่ีจะไม่กระท ำกำรใดๆท่ีขดัต่อบทบญัญัติของกฎหมำย”236 รำยงำนของกสม. เสนอว่ำ รัฐสำมำรถ

ด ำเนินกำรไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำย กฎท่ีออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญติัแห่ง

กฎหมำย เฉพำะท่ีรัฐธรรมนูญก ำหนดไว้237 เช่นเดียวกบั รำยงำนของศปช. ท่ีกล่ำวไวว้ำ่ กำรด ำเนินคดีจะตอ้ง

เป็นไปตำมขอ้กล่ำวหำตำมกฎหมำยท่ีผำ่นควำมเห็นชอบของรัฐสภำ 238 มิใช่กฎหมำยพิเศษอ่ืนๆ 

ทั้งน้ี ส่ิงส ำคญัท่ีสุดท่ีคอป. องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ สถำบนัพระปกเกล้ำ และศปช . ต่ำงเห็น

ร่วมกนัคือ กระบวนกำรยุติธรรมตอ้งมีควำมเป็นกลำง โดยคอป.แยง้ให้เห็นว่ำ “กระบวนกำรยุติธรรมเป็น

ปัจจยัส ำคญัท่ีแปรเปล่ียนควำมขดัแยง้ให้กลำยเป็นควำมรุนแรง ในห้วงเวลำท่ีผำ่นมำ กระบวนกำรยุติธรรม

ถูกตั้งขอ้สงสัยว่ำไม่เป็นอิสระ ถูกแทรกแซง และ ขำดกระบวนกำรตรวจสอบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำร

ด ำเนินคดีหรือกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีท่ีมีควำมเก่ียวเน่ืองทำงกำรเมือง ซ่ึงบุคคลบำงกลุ่มรู้สึกว่ำไม่เป็น

ธรรมและมีกำรเลือกปฏิบติั ท ำใหเ้กิดกำรขยำยผลไปสู่กำรวพิำกษว์ิจำรณ์วำ่กระบวนกำรยุติธรรมไทยมีสอง

มำตรฐำน239 องคก์รฮิวแมนไรทว์อทช์ยงัเนน้ย  ้ำวำ่ระบบยติุธรรมไม่มีควำมเป็นกลำงซ่ึงสำมำรถน ำไปสู่ควำม

                                                           
236 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 248 
237 รายงานผลการตรวจสอบเพ่ือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีเหตกุารณ์ชมุนมุของกลุม่นปช. ระหวา่งวนัที่ 12 มีนาคม ถึง 19 พฤษภาคม 2553 
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน (กสม.) หน้า 81 
238 ความจริงเพื่อความยตุิธรรม ศนูย์ข้อมลูประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการสลายการชมุนมุ กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 หน้า 594 
239 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 248 
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ขดัแยง้240 อน่ึง สถำบนัพระปกเกล้ำได้ตั้งข้อสังเกตในควำมเป็นกลำงของฝ่ำยตุลำกำรว่ำ “หำกมีระบบ

ยุติธรรมท่ีประชำชนมีควำมเช่ือมัน่ เคำรพ ศรัทธำ ท ำให้ทุกคนอยูใ่นกฎหมำยเดียวกนั และไดรั้บควำมเป็น

ธรรม ส่ิงท่ีจะเป็นเง่ือนไขของควำมขดัแยง้ท่ีก่อให้เกิดควำมรุนแรงก็จะไม่เกิดข้ึน” นอกจำกน้ี รำยงำน

ดงักล่ำวยงัเสนอวำ่ “ปัจจยัต่ำงๆท่ีน ำไปสู่กำรปรองดองรวมถึงกำรไม่แทรกแซงของระบบยติุธรรม”241 

ข้อค้นพบส ำคัญ 

 ควำมเส่ือมถอยของหลกักำรตรวจสอบถ่วงดุล ควำมเอนเอียงของกระบวนกำรยติุธรรม และควำม
ไม่สม ่ำเสมอของกำรใชก้ฎหมำยต่ำงส่งผลต่อควำมรุนแรงของควำมขดัแยง้ 

 บุคคลหรือกลุ่มคนต่ำงตีควำมกฎหมำยไปในทำงท่ีเอ้ือต่อตนเพื่อมุ่งโจมตีฝ่ำยตรงขำ้มทำงกำรเมือง 

 ทุกภำคส่วนของสังคมไทยตอ้งไดรั้บกำรศึกษำเก่ียวกบับทบำทและควำมคำดหวงัท่ีมีต่อกระบวน
กำรยติุธรรม รวมทั้งกำรเรียนรู้วำ่เหตุใดท่ีกำรยึดมัน่ต่อหลกันิติธรรมจึงมีควำมส ำคญัเฉก
เช่นเดียวกนักบัวธีิกำรในกำรพฒันำและบงัคบัใช ้

 กระบวนกำรยติุธรรมจะตอ้งมีควำมสมดุล น่ำเช่ือถือ และเป็นกลำงอยูเ่สมอ 

                                                           
240 HRW หน้า 7 
241 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555 หน้า 118 
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กระบวนกำรยติุธรรมและหลกันิติธรรม 
ปัญหา 
คอป. สถาบันพระปกเกล้า ศปช. HRW คปร. และ คสป. 
คอป. เห็นวำ่ควำมเคลือบแคลงในหลกันิติ
ธรรมและกระบวนกำร ยติุธรรมของ
ประเทศเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีกระตุน้ให้เกิด
ควำมไม่ไวว้ำงใจและควำมรู้สึกท่ีเป็น
ปรปักษต่์อกนั 
กำรขำดควำมเช่ือมัน่ในหลกันิติธรรมท่ี
เกิดข้ึนมิใช่เป็นเฉพำะควำมไม่ไวว้ำงใจต่อ
องคก์รใด องคก์รหน่ึงในกระบวนกำร
ยติุธรรม หรือประสิทธิภำพในกำรบงัคบั
ใชก้ฎหมำยเท่ำนั้น แต่เป็นควำมไม่ 
ไวว้ำงใจต่อระบบกฎหมำยและ
กระบวนกำรยติุธรรมโดยรวมทั้งระบบอนั
สืบเน่ืองมำจำกควำมขดัแยง้ 
สถำนกำรณ์ควำมขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนท ำให้
สังคมไทยเกิดกำรแบ่งฝักแบ่งฝ่ำยและเกิด 
ควำมหวำดระแวงซ่ึงกนัและกนั 
ในเหตุกำรณ์ท่ีผำ่นมำท่ีทุกฝ่ำยซ่ึงเป็นคู่
ขดัแยง้ต่ำงนำเอำกฎหมำยและ
กระบวนกำรยติุธรรม มำใชอ้ำ้งเพื่อสร้ำง
ควำมชอบธรรมและรักษำผลประโยชน์
ของฝ่ำยตน กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว ได้
ก่อให้เกิดควำมเส่ือมศรัทธำต่อระบบ
ยติุธรรมโดยรวม 
ตวัอยำ่ง ไดแ้ก่ กรณีค ำวนิิจฉัย คดีซุกหุ้น
ของศำลรัฐธรรมนูญเม่ือปี พ.ศ. 2544 
ในช่วงตน้ของรัฐบำล พ.ต.ท. ทกัษิณ ชิน
วตัร  
กรณีกำรนิรโทษกรรมตำมมำตรำ 309 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย
พุทธศกัรำช 2550 
กรณีกำรวนิิจฉัยคดีชิมไปบ่นไปเม่ือปี 
2551 ท่ี ศำลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้นำยสมคัร สุนทรเวช พน้สภำพกำรเป็น
นำยกรัฐมนตร 
กรณีหลงักำรรัฐประหำรในเดือนกนัยำยน 
2549 ท่ีมีประกำศคณะปฏิรูปกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอนัมี
พระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข ฉบบัท่ี 27 
ท่ีเพิ่มโทษกำรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองท่ีถูกยบุ 
(หนำ้ 246 TRCT) 

ควำมไม่เช่ือมัน่ใน
กระบวนกำรยติุธรรมเป็น
หน่ึงในประเด็นควำมขดัแยง้
ในสังคมไทยในปัจจุบนั 
กำรไม่เช่ือมัน่ใน
กระบวนกำรยติุธรรมซ่ึงถูก
มองวำ่มีปัญหำและเห็นวำ่
ระบบกฎหมำยไม่เป็นไปตำม
กติกำ ตรวจสอบไดย้ำกและ
ตวักฎหมำยเองกลำยเป็นส่ิงท่ี
หลำยกลุ่มไม่ยอมรับวำ่ให้
ควำมเป็นธรรมกบัสังคมและ
พวกเขำ 
กำรขำดกติกำสังคมท่ีจะ
ด ำเนินกำรกบัผูก้ระท ำผิด 
หรือช่วยกนัต่อตำ้น ลงโทษ 
ท ำให้ผูก้ระท ำกำรไม่
เหมำะสมหรือไม่ชอบกลบัมี
กำรกระท ำไปเร่ือยๆดดยไม่
รู้สึกวำ่เป็นส่ิงไม่ควร 
สังคมเองไม่ยดึหลกักฎหมำย 
ท ำให้เกิดกำรล่วงล ้ำสิทธิของ
ผูอ่ื้น 
 
ตวัอยำ่งเช่น  ผูถู้กกล่ำวหำ
ไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมจำ
กระบวนกำรตรวจสอบโดย
กำรตั้งขอ้หำจำก คตส. 
(หนำ้ 112-113 KPI) 
 

กำรจบักุมและด ำเนินคดีผูชุ้มนุมทั้งในกรุงเทพและ
ต่ำงจงัหวดัจ ำนวนมำก ทั้งในระหวำ่งกำรชุมนุมและ
หลงัสลำยกำรชุมนุม ช้ีให้เห็นถึงปัญหำควำมไร้ หลกั
นิติธรรมของกระบวนกำรยติุธรรมของไทยท่ีน่ำ
ละอำยอยำ่งยิง่. (หนำ้ 20 PIC) 
มีกำรจบักุมอยำ่งเหวี่ยงแห โดยไม่มีหลกัฐำนอ่ืนใดท่ี
สนบัสนุนวำ่ผูถู้ก จบักุมไดก้ระท ำผดิจริงหรือไม่ บำง
รำยถูกตั้งขอ้หำหนกัเกินจริง โดยมีกำรยดัเยยีดของ
กลำง และบุคคลในกระบวนกำรยติุธรรมไมได้
ยอมรับสิทธ์ิในกระบวนกำรยติุธรรมขั้นพื้นฐำนของผู ้
ถูกจบักุม ผูต้อ้งหำ หรือจ ำเลย ทวำ่ยอมรับในอ ำนำจ
ของ พ.ร.ก.  ฉุกเฉิน โดยไม่ตั้งขอ้สงสัย (หนำ้ 20-21 
PIC)  
 
สุภำษิตกฎหมำยท่ีวำ่ “ควำมยติุธรรมท่ีล่ำชำ้คือกำร
ปฏิเสธควำมยติุธรรม” นั้นกลำยเป็นบทสรุปของ
กระบวนกำรสืบสวนสอบสวนและด ำเนินคดีในกรณี
ควำมตำยท่ีเกิดจำกกำรกระท ำของเจำ้หนำ้ท่ีรัฐใน
เหตุกำรณ์สลำยกำรชุมนุมเดือนเมษำยน-พฤษภำคม 
2553 (หนำ้ 424 PIC) 
 
ไม่เพียงตวับทกฎหมำยท่ีรัฐบำลน ำมำบงัคบัใช ้นั้นมี
ลกัษณะท่ีให้อ ำนำจรัฐเกินควำมพอดี แต่กลไกและ
บุคคลในกระบวนกำร ยติุธรรมที่มีหนำ้ท่ีตรวจสอบ/
ถ่วงดุลกำรใชอ้ ำนำจตำมกฎหมำยยงัลม้เหลวในกำร 
คงควำมเป็นอิสระ กำรขำดสมดุลระหวำ่งกำรใช้
อ ำนำจรัฐและกำรปกป้องคุม้ครอง สิทธิเสรีภำพของ
ประชำชนจึงก่อให้เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอยำ่ง
กวำ้งขวำง (หนำ้ 627 PIC) 
 

กระบวนกำรยติุธรรมดู
เหมือนจะเช่ือถือไม่ได ้
ในขณะท่ีแกนน ำผูชุ้มนุม
และแกนน ำนปช.ถูกตั้ง
ขอ้หำดว้ยควำมผดิท่ี
ร้ำยแรง และก ำลงัอยูใ่น
กระบวนกำรพิจำรณำคดี 
กำรใชก้ ำลงัของรัฐบำลท่ี
เก่ียวพนักบักำรละเมิด
กำรใชก้ ำลงันั้นยงัคง
ไดรั้บกำรยกวน้โทษอยู่
อยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึง
หมำยควำมไดว้ำ่ตำชัง่
แห่งควำมยติุธรรมนั้นไม่
มีควำมสมดุล  ถึงแมว้ำ่
จะไม่แตกสลำยเสีย
ทีเดียว (หนำ้ 7 HRW) 
 

สิทธิในกำรเขำ้ถึงกระบวนกำร
ยติุธรรมเป็นสิทธมนุษยชนขั้น
พื้นฐำน ซ่ึงเป็นสิทธิของมนุษย์
ทุกคน แต่ในทำงปฏิบติั 
ประชำชนในประเทศไทยไม่ได้
มี "โอกำส" เท่ำเทียมกนัในกำร
เขำ้ถึงกระบวนกำรยติุธรรม ซ่ึง
มีควำมหมำยสองประกำร คือ 
กระบวนกำรท่ีเป็นธรรมอยำ่ง
หน่ึง และควำมยติุธรรมโดย
เน้ือหำอีกอยำ่งหน่ึง โอกำสท่ีไม่
เท่ำเทียมกนัท ำให้เกิดสภำพท่ี
คนทัว่ไปเรียกวำ่ "สอง
มำตรฐำน"  
ปัญหำของกระบวนกำร
ยติุธรรมไทยท่ีตอกย  ้ำ และขยำย
ควำมเหล่ือมล ้ำจนเป็น "สอง
มำตรฐำน" น้ี เกิดข้ึนทั้ง ใน
กระบวนกำรท่ีจะเขำ้ถึงควำม
ยติุธรรม นบัตั้งแต่กระบวนกำร
บงัคบัใชก้ฎหมำย, ระงบั ขอ้
พิพำท, ไปจนถึงตวักฎหมำยเอง 
และเน้ือหำแห่งควำมยติุธรมท่ี
เป็นผลบั้นปลำย (หนำ้ 42 NRC) 
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ความทดัเทยีมภายใต้หลกันิติธรรม: ผลกระทบของการบิดเบือนและตีความกฏหมาย 
คอป. สถาบันพระปกเกล้า ศปช. HRW กสม. 
คอป. ขอเรียกร้องให้รัฐบำล ฝ่ำยคำ้น ฝ่ำยกำรเมือง
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั ควำมขดัแยง้ทุกฝ่ำยยติุกำร
ด ำเนินกำรท่ีอำ้งควำมถูกตอ้งของกฎหมำยและ
กระบวนกำรยติุธรรม เพื่อผลประโยชน์ในระยะสั้น
ของตนเอง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อควำมเช่ือถือศรัทธำ
ต่อหลกันิติธรรมและ กระบวนกำรยติุธรรมในระยะ
ยำว รวมถึงกำรยอมรับกำรพิจำรณำพิพำกษำจำกศำล
ซ่ึงเป็นอิสระ สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนและหลกัเกณฑ์
สำกลวำ่ดว้ยสิทธิมนุษยชน โดยเคำรพต่อ หลกัควำม
สูงสุดของกฎหมำย หลกัควำมเสมอภำคภำยใต้
กฎหมำย หลกัควำมเที่ยงธรรมในกำรบงัคบัใช้
กฎหมำย หลกักำรแบ่งแยกอำนำจ หลกักำรมีส่วน
ร่วมในกำรตดัสินใจ หลกัควำมแน่นอนของ กฎหมำย 
หลกักำรไม่กระท ำกำรตำมอ ำเภอใจ หลกัควำม
โปร่งใสของกฎหมำยและกระบวนกำรตำมกฎหมำย 
(หนำ้ 247-248 TRCT) 

ควำมขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยท่ี
ผำ่นมำท ำให้เกิดค ำถำมต่อหลกันิติธรรม 
เน่ืองจำกช่วงท่ีมีควำมขดัแยง้ต่ำงๆ ไดมี้
กำรอำ้งหรือใชส้ถำบนัต่ำงๆใน
กระบวนกำรยติุธรรมเพื่อก ำจดัฝ่ำยตรง
ขำ้มทำงกำรเมือง อนัเป็นกำรท ำลำย
ควำมเช่ือมัน่ในหลกันิติธรรม (หนำ้ 129 
KPI) 
 
จำกกำรสัมภำษณ์พบวำ่ กำรใชก้ฎหมำย
เพื่อเอ้ือต่อบุคคลเฉพำะ ซ่ึงรวมถึงกำร
แกรั้ฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของตน 
เป็นกำรจุดประกำยควำมไม่พอใจของ
บำงกลุ่ม และยงัเป็นเง่ือนไขส ำคญัของ
ควำมขดัแยง้อีกดว้ย (หนำ้ 117 KPI) 

กำรใชอ้ ำนำจรัฐผำ่นกฎหมำยพิเศษ
ทั้งสองฉบบัดงักล่ำว ไม่เพียงไม่
สำมำรถคืนภำวะปกติสู่สังคมดงั
เจตนำรมณ์ท่ีรัฐบำลกล่ำวอำ้ง แต่
กฎหมำยเหล่ำน้ียงัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
เพื่อสร้ำงควำมชอบธรรมในกำรใช้
ควำมรุนแรงปรำบปรำม ผูมี้
อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองแตกต่ำงจำก
รัฐ จนเกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขั้น พื้นฐำนของประชำชนอยำ่ง
กวำ้งขวำง ซ่ึงนอกจำกจะเป็นกำร
ท ำลำยหลกันิติธรรม อนัเป็นหัวใจ
ของกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยแลว้ ยงัส่งผลกระทบ
ต่อกำร เขำ้ถึง “ควำมจริง” เก่ียวกบั
เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน และตอกย  ้ำ
วฒันธรรมกำรปล่อยให้ ผูก้ระท ำผดิ
ลอยนวลดว้ย(หนำ้ 597 PIC) 

ขอ้ควำมซ่ึงคนไทย
โดยทัว่ไดรั้บนั้นส่ือ
ไดว้ำ่  สัดส่วน 
ตำชัง่แห่งควำม
ยติุธรรมนั้นไม่
สมดุลกนั ถึงแมว้ำ่
จะไม่แตกสลำยเสีย
ทีเดียว(หนำ้ 7 
HRW) 

คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้งตอ้งทบทวนถึง
แนวทำงปฏิบติัให้สอดคลอ้ง 
กบัเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจกัรไทย 
พุทธศกัรำช ๒๕๕๐ 
มำตรำ ๖๓ 
(หนำ้ 87  NHRCT)  

กระบวนการยุติธรรมต้องมีความเป็นกลาง 
คอป. สถาบันพระปกเกล้า ศปช. กสม. HRW 
กระบวนกำรยติุธรรมเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีแปรเปล่ียน
ควำมขดัแยง้ให้กลำยเป็นควำมรุนแรง ในห้วงเวลำ
ท่ีผำ่นมำ กระบวนกำรยติุธรรมถูกตั้งขอ้สงสัยว่ำไม่
เป็นอิสระ ถูกแทรกแซง และ ขำดกระบวนกำร
ตรวจสอบ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในกำรด ำเนินคดีหรือ
กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีท่ีมีควำมเก่ียวเน่ือง
ทำงกำรเมือง ซ่ึงบุคคลบำงกลุ่มรู้สึกวำ่ไม่เป็น
ธรรมและมีกำรเลือกปฏิบติั ท ำให้เกิด กำรขยำยผล
ไปสู่กำรวพิำกษว์จิำรณ์วำ่กระบวนกำรยติุธรรม
ไทยมีสองมำตรฐำน (หนำ้ 248 TRCT) 
“หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบงัคบัใช ้กฎหมำย
ตอ้งแสดงควำมเป็นกลำงโดย ยดึถือหลกักฎหมำย
อยำ่งเคร่งครัด และระมดัระวงัท่ีจะไม่ท ำให้เกิด
ควำมเขำ้ใจวำ่เป็นเคร่ืองมือของรัฐ ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของควำมขดัแยง้ อยักำรตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ี
อยำ่งอิสระ เป็นกลำง และมีควำมกลำ้หำญ ท่ีจะยนื
หยดัในหลกักำรท่ีถูกตอ้งในกำรก ำกบักำร
สอบสวนและสั่งคดี ศำลยติุธรรมซ่ึงเป็นท่ีพึ่ง
สุดทำ้ย มีควำมจ ำเป็นตอ้งเขำ้ใจถึงควำมซับซ้อน
ของปัญหำ โดยพึงตระหนกัถึงพฒันำกำรท่ี
ยำวนำนและควำม ซับซ้อนของปัญหำท่ีน ำมำสู่
ควำมขดัแยง้” (หนำ้ 249 TRCT) 
กฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัในรัฐตอ้งมีท่ีมำโดยชอบ มี
ควำมชดัเจนแน่นอนและสำมำรถเขำ้ใจได ้รัฐบำล
จึงตอ้งเปิดโอกำสให้ประชำชนเขำ้ถึงขอ้มูลของรัฐ
และเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมำยและร่ำง
กฎหมำยต่ำงๆ ให้ประชำชนไดรั้บทรำบอยำ่ง

องคก์รตุลำกำร องคก์รอิสระ และ 
องคก์รตำมรัฐธรรมนูญไดถู้ก
น ำมำใชเ้พื่อผลประโยชน์ทำง
กำรเมืองและท ำลำยฝ่ังตรงขำ้ม ใน
ขณะเดียวกนัก็มีขอ้กงัขำถึง
ควำมชอบธรรมขององคก์รเหล่ำน้ี 
(หนำ้ 139 KPI) 
  
จำกกำรสัมภำษณ์ ผูใ้ห้สัมภำษณ์
ลงควำมเห็นวำ่ ควำมเป็นไปไดท่ี้
ควำมขดัแยง้จะเกิดข้ึนอีกวำงอยู่
บนเง่ือนไขส ำคญัหลำยประกำร 
หน่ึงในนั้นคือ ระบบยติุธรรม หำก
มีระบบยติุธรรมที่ประชำชนมี
ควำมเช่ือมัน่ เคำรพ ศรัทธำ ท ำให้
ทุกคนอยูใ่นกฎหมำยเดียวกนั และ
ไดรั้บควำมเป็นธรรม ส่ิงท่ีจะเป็น
เง่ือนไขของควำมขดัแยง้ท่ี
ก่อให้เกิดควำมรุนแรงก็จะไม่
เกิดข้ึน (หนำ้ 118 KPI) 
 
จำกกำรสัมภำษณ์ถึงแนวทำงใน
กำรจดักำรกบัควำมขดัแยง้ ผูใ้ห้
สัมภำษณ์เสนอให้มีกำรปฏิรูป
กระบวนกำรยติุธรรมและปฏิรูป
กฎหมำย เพื่อให้คงควำมเที่ยง

จำกกำรส ำรวจจำกรำยงำนของศปช.มีหลำยกรณีท่ี
แสดงให้เห็นวำ่กระบวนกำรยติุธรรมยงัมิไดด้ ำเนิน
ไปอยำ่งเป็นธรรมอยำ่งท่ีควรจะเป็น ตวัอยำ่งเช่น 
ศำลพิจำรณำคดีมิไดแ้จง้ให้จ  ำเลยทรำบก่อนวำ่เขำมี
สิทธิท่ีจะไดรั้บทนำย ศำลกลบัแต่ถำมเพียงวำ่จ ำเลย
จะสำรภำพผดิหรือไม่ผดิ ในขั้นตอนกำรสอบสวน 
มีกำรละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐำนในกระบวนกำร
ยติุธรรมอยำ่งต่อเน่ือง ตวัอยำ่งเช่น ผูก้ระท ำผิดท่ี
ถูกกล่ำวหำมิไดรั้บแจง้เก่ียวกบัสิทธิในกำรติดต่อ
กบัญำติรวมทั้งสิทธิท่ีจะสำรภำพ บำงคนมิไดรั้บ
ทนำยควำมหรือบุคคลท่ีไวว้ำงใจ ซ่ึงเท่ำกบัพวกเขำ
มิไดรั้บทรำบอยำ่งเตม็ท่ีในเร่ืองท่ีจ ำเป็น 
(สรุปจำกหนำ้  469-517 PIC) 
 
ในกำรน ำตวัผูก้ระท ำผดิมำลงโทษ จ ำเป็นท่ีรัฐ
จะตอ้งสร้ำงหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 
 
กำรด ำเนินคดีจะตอ้งเป็นไปตำมขอ้กล่ำวหำตำม
กฎหมำยท่ีผำ่นควำมเห็นชอบของรัฐสภำ ไม่ใช่ขอ้
กล่ำวหำท่ีตั้งข้ึนตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ/
หรือ พระรำชก ำหนดแกไ้ขประมวลกฎหมำยอำญำ
เพิ่มเติมควำมผดิเก่ียวกบักำรก่อกำรร้ำย ซ่ึงลว้นแต่
มีเน้ือหำท่ีขดักบัหลกัสำกล และตอ้งสร้ำง
หลกัประกนัดว้ยวำ่มำตรำ 17 แห่งพระรำช
ก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรนำถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

รัฐสำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดย
อำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญติัแห่ง 
กฎหมำย กฎท่ีออกโดยอำศยั
อ ำนำจตำมบทบญัญติัแห่ง
กฎหมำย เฉพำะท่ีรัฐธรรมนูญ
ก ำหนดไว ้
และเท่ำท่ีจ  ำเป็น โดยจะ
กระทบกระเทือนสำระส ำคญั
แห่งสิทธิและเสรีภำพนั้นมิได
(หนำ้ 81 NHRCT) 
 
กำรน ำกฎหมำยพิเศษมำ
ประกำศใช ้สำระส ำคญัของ
กฎหมำยเหล่ำนั้นอำจส่งผล
กระทบต่อ 
สิทธิและเสรีภำพของบุคคลใน
บำงประกำร จึงตอ้งกระท ำตำม 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี
กฎหมำยให้อ ำนำจไว ้และเท่ำท่ี
จ  ำเป็นต่อสถำนกำรณ์กบักำร
ชุมนุมท่ีไม่เป็นไปตำม
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ. 
(หนำ้ 83  NHRCT) 
 
คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้งตอ้งทบทวนถึง
แนวทำงปฏิบติัให้สอดคลอ้ง 

รัฐบำลภำยใต้
กำรน ำของ
อดีต
นำยกรัฐมนตรี
สมคัร สุนทร
เวช และ 
สมชำย วงศ์
สวสัด์ิ  ซ่ึงใต้
รับกำร
สนบัสนุนจำก
ทกัษิณ เป็น
อนัพน้จำก
ต ำแหน่งโดย
ค ำวนิิจฉัยของ
ศำล
รัฐธรรมนูญ 
ทั้งน้ี กรณี
ดงักล่ำว
ก่อให้เกิดเสียง
วพิำกษว์จิำรณ์
ถึงควำมชอบ
ดว้ยกฎหมำย 
และเป็นท่ี
กงัขำวำ่มี
พื้นฐำนอยูบ่น
แรงจูงใจทำง
กำรเมือง 
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การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ประเด็นปัญหำเร่ืองควำมชอบธรรมของรัฐธรรมนูญปีพ .ศ. 2550 และค ำถำมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัควำม

พยำยำมในกำรปฏิรูปรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่ำวได้กลำยเป็นประเด็นส ำคัญท่ีน ำไปสู่ควำมรุนแรงใน

เหตุกำรณ์ควำมขดัแยง้ปี 2553 แมว้่ำรำยงำนแต่ละฉบบัจะไม่ได้ลงลึกในรำยละเอียดเก่ียวกบักำรแก้ไข

รัฐธรรมนูญว่ำควรจะแกไ้ขอะไรและอย่ำงไร แต่รำยงำนทุกฉบบัก็แสดงให้เห็นชัดว่ำค ำถำมในเร่ืองของ

ควำมชอบธรรมและกำรตีควำมรัฐธรรมนูญไปในทำงท่ีแตกต่ำงกนัลว้นแลว้แต่มีบทบำทส ำคญัในวำทกรรม

ทำงกำรเมืองระหวำ่งกำรชุมนุม 

สถำบนัพระปกเกลำ้กล่ำววำ่ แมก้ำรลงประชำมติรับร่ำงรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ.2550 จะมีประชำชน

ผูมี้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 57.81 ลงมติรับร่ำงรัฐธรรมนูญ แต่ก็มีประชำชนจ ำนวนมำกท่ีออกเสียงไม่รับร่ำง

รัฐธรรมนูญโดยเฉพำะในพื้นท่ีฐำนคะแนนของพรรคไทยรักไทย242 ศปช.ยงัช้ีอีกวำ่ กำรเกิดข้ึนของแนวร่วม

ประชำธิปไตยต่อตำ้นเผด็จกำรแห่งชำติ (นปช.)ก่อนหนำ้น้ีท่ีใชช่ื้อวำ่แนวร่วมประชำธิปไตยขบัไล่เผด็จกำร

(นปก .) ได้มีกำรรณรงค์ต่อต้ำนรัฐธรรมนูญ พ .ศ . 2550243 องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ตั้ งข้อสังเกตว่ำ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไม่ไดจ้ดัให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกสำธำรณะหรือกำรเสวนำอยำ่งรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2540 (ปกติจะเรียกวำ่ "รัฐธรรมนูญฉบบัประชำชน" เพรำะมีระยะเวลำกำรท ำประชำพิจำรณ์อยำ่งเต็มท่ี 

จดัให้มีกำรเลือกตั้งโดยตรงของทั้งสภำผูแ้ทนรำษฎรและวุฒิสภำ รวมทั้งกล่ำวถึงกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน

อย่ำงกวำ้งขวำง) นอกจำกน้ี คอป. ยงักล่ำวอีกดว้ยว่ำ "รัฐธรรมนูญกลำยมำเป็นประเด็นและปัจจยัในกำร

เปล่ียนผ่ำนควำมขดัแยง้ไปสู่ควำมรุนแรง เน่ืองจำกคนบำงส่วนยงัคงให้ควำมส ำคญักบัรัฐธรรมนูญแห่ง

                                                           
242 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555 หน้า 96-97 
243 ความจริงเพื่อความยตุิธรรม ศนูย์ข้อมลูประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการสลายการชมุนมุ กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 หน้า 36  
 

กวำ้งขวำงและทัว่ถึง เน่ืองจำกประชำชนจำเป็น
ตอ้งรู้ วำ่กฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัอยูมี่เน้ือหำและ
ขอบเขตในกำรบงัคบัใชอ้ยำ่งไร เพื่อท่ีจะไม่กระทำ
กำรใดๆ ท่ีขดัต่อบทบญัญติัของกฎหมำย (หนำ้ 
248 TRCT) 
 

ธรรม น่ำเช่ือถือแก่สังคม เป็นท่ี
ยอมรับของทุกภำคส่วน 
(หนำ้ 122 KPI) 
 
จำกกำรสัมภำษณ์ พบวำ่ปัจจยั
ส ำคญัสู่กำรปรองดองครอบคลุม
ถึงกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมืองซ่ึ 
งประกอบดว้ย กำรไม่แทรกแซง
กระบวนกำรยติุธรรม ใน
ขณะเดียวกนักระบวนกำร
ปรองดองควรประกอบไปดว้ย 
ระบบยติุธรรมท่ีสร้ำงควำมเช่ือมัน่
ไวว้ำงใจให้แก่ประชำชน 
(หนำ้ 125 KPI ) 
 

พ.ศ. 2548 จะไม่เป็นอุปสรรคในกำรน ำตวัผูก้ระท ำ
ผดิมำลงโทษ 
ห้ำมใชศ้ำลทหำรและห้ำมมิให้มีกำรพิจำรณำคดี
แบบลบั 
ห้ำมใชโ้ทษประหำรส ำหรับกำรลงโทษใดๆ 
ห้ำมให้มีกำรนิรโทษกรรมอยำ่งเหวีย่งแห 
 (หนำ้ 594 PIC) 
 

กบัเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจกัรไทย 
พุทธศกัรำช ๒๕๕๐ 
มำตรำ ๖๓ท่ีตอ้งส่งเสริมและ
คุม้ครองเสรีภำพในกำรชุมนุม
โดยสงบและ 
ปรำศจำกอำวธุ. (หนำ้ 87  
NHRCT) 
 
ควรตอ้งมีกำรก ำหนดกรอบกำร
ใชอ้ ำนำจของ 
เจำ้หนำ้ท่ีท่ีชดัเจน และมีกำร
ปฏิบติัท่ีไม่เป็นกำรกระท ำต่อ
กำรละเมิดสิทธิ 
มนุษยชน(หนำ้ 86  NHRCT) 
 

(หนำ้ 7 
HRW) 
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รำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2540 ในฐำนะ" รัฐธรรมนูญฉบบัประชำชน "และมีทศันคติเชิงลบต่อรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2550” 

 แมจ้ะยงัมีประเด็นปัญหำเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และกำรท่ีรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่ำวไม่

สำมำรถท่ีจะแกไ้ขปัญหำพื้นฐำนท่ียงัคงแพร่หลำยอยูใ่นสังคมไทยได ้คอป. กลบัแนะว่ำ ควำมพยำยำมใน

กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเป็นไปด้วยควำมระมดัระวงั “คอป. มีควำมห่วงใยอย่ำงยิ่งต่อกำรเสนอแก้ไข

รัฐธรรมนูญเน่ืองจำกเป็นประเด็นท่ีมีควำมอ่อนไหวและอำจท ำให้ควำมขดัแยง้บำนปลำยได้244”ในท ำนอง

เดียวกนั สถำบนัพระปกเกลำ้เสนอว่ำ ก่อนท่ีจะมีกำรแกไ้ขรัฐธรรมนูญ “ทุกภำคฝ่ำยควรเห็นพอ้งในกำร

ก ำหนดกติกำกำรเมืองร่วมกนั”245 

เม่ือถึงเวลำอนัเหมำะสมในกำรแก้ไขหรือร่ำงรัฐธรรมนูญข้ึนมำใหม่ คอป. องค์กรฮิวแมนไรท์

วอทช์ และกสม. ต่ำงเน้นน ้ ำถึงควำมส ำคญัของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและควำมพยำยำมในกำรให้

ควำมรู้ในขั้นตอนกำรร่ำง โดย คอป. กล่ำวว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรแกไ้ขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ “จะท ำให้สังคมเกิดควำมเช่ือมัน่ต่อกระบวนกำรท่ีเกิดข้ึนและพร้อมแสวงหำฉันทำมติร่วมกนั

ในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐตอ้งให้ประชำชนได้รับทรำบขอ้มูลท่ีครบถว้นและถูกตอ้ง ประชำชนจึงจะ

สำมำรถเขำ้ใจประเด็นปัญหำและควำมจ ำเป็นในกำรแกไ้ขรัฐธรรมนูญ”246 เช่นเดียวกนักบั กสม. ท่ีแนะว่ำ 

"รัฐบำลจะตอ้งมีกำรเผยแพร่เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจของสำธำรณชนเก่ียวกบัปัญหำท่ีเกิดข้ึน โดยขอ้เท็จจริงท่ี

พบช้ีวำ่ปัญหำท่ีแทจ้ริงคือควำมขดัแยง้เชิงโครงสร้ำงซ่ึงมำจำกควำมเห็นท่ีแตกต่ำงกนั ดงันั้นจึงเป็นหน้ำท่ี

ของทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในกำรหำทำงออกของปัญหำ” ในขณะท่ีองคก์รฮิวแมนไรทว์อทช์นั้นช้ีให้เห็น

ถึงช่วงเวลำของควำมส ำเร็จจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในรัฐธรรมนูญปี 1997 247 นอกจำกน้ี คอป. 

เรียกร้องให้กำรแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ควรตระหนกัถึง"กำรมีเจตนำอนัดีในกำรคล่ีคลำยควำมขดัแยง้ในสังคม

หรือเพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงทำงกำรเมืองให้อยู่ในกรอบของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยมำก

                                                           
244 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 254 
245 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555 ( Executive Summary ) 
246 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 255 
247 HRW หน้า 29 
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ยิ่งข้ึน”248 ในขณะท่ีสถำบนัพระปกเกล้ำเน้นว่ำ "กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญตอ้งไม่เป็นไปเพื่อคนใดเป็นกำร

เฉพำะ”249 

ข้อค้นพบส ำคัญ 

 เน่ืองดว้ยเหตุผลหลำกหลำยประกำร กำรถกเถียงถึงควำมชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
กลำยเป็นประเด็นส ำคญัท่ีเร่งใหเ้กิดควำมรุนแรงในเหตุกำรณ์ควำมขดัแยง้ปี 2553 

 ควำมพยำยำมในกำรแกไ้ขหรือร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งระมดัระวงั เพรำะ
อำจท ำใหเ้กิดควำมแตกแยกในสังคมมำกยิง่ข้ึน 

 กระบวนกำรในกำรจดัท ำรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่หรือกำรแกไ้ขรัฐธรรมนูญควรให้ควำมส ำคญัต่อ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรศึกษำเป็นอนัดบัแรก 

บทบาทของสถาบันกษตัริย์ 
ควำมคิดท่ีว่ำประเทศไทยมี “กำรปกครองแบบระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นพระ

ประมุข” คือ หลกัคิดท่ีคนไทยทั้งหมดต่ำงยดึถือ250 อยำ่งไรก็ตำม รำยงำนของฮิวแมนไรทว์อทช์สรุปวำ่ หน่ึง

ในประเด็นท่ีน ำไปสู่ควำมขดัแยง้คือ ควำมสับสนของประชำชนต่อบทบำทของสถำบนักษตัริยใ์นระบอบ

ประชำธิปไตยของประเทศไทย รำยงำนจำกฮิวแมนไรทว์อทช์ สถำบนัพระปกเกลำ้ คอป. และ ศปช.ทั้งหมด

ต่ำงกล่ำวว่ำ มีควำมจ ำเป็นต้องท ำวิจยัมำกข้ึนในเร่ืองสถำนะของกษตัริย์251 252 และบทบำทของสถำบนั

กษตัริยท่ี์ท ำให้ระบอบกษตัริยภ์ำยใตรั้ฐธรรมนูญในระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตยของไทยมีควำม

มัน่คง253 และเสริมสร้ำงควำมแขง็แกร่งของรัฐชำติ254 ในฐำนะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์

ในประเทศไทย ยิ่งไปกวำ่นั้น คอป.และสถำบนัพระปกเกลำ้เช่ือวำ่ กำรวิจยัน้ีและกำรพูดคุยกนัควรเกิดจำก

                                                           
248 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 256 
249 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555 หน้า 120 
 
250 รำยงำนวิจยักำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ สถำบนัพระปกเกลำ้ มีนำคม 2555 (Press Release)  
251 HRW หน้า 3-5 
252 Ibid. 
253 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 18 (Press Release) 
254 ควำมจริงเพ่ือควำมยติุธรรม ศูนยข์อ้มูลประชำชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชุมนุม กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 หนำ้ 32 
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กำรเวทีอภิปรำยโดยสันติ255 โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนท่ีมีควำมเห็นท่ีแตกต่ำงกันสำมำรถร่วมกำร

อภิปรำยเก่ียวกบับทบำทของสถำบนักษตัริยใ์นกำรเมืองไทยไดอ้ยำ่งปลอดภยั256 257 

กฎหมายหมิน่พระบรมเดชานุภาพ 
กฎหมำยหม่ินพระบรมเดชำนุภำพซ่ึงเป็นท่ีถกเถียงกัน (โดยเฉพำะมำตรำ 112 ตำมประมวล

กฎหมำยอำญำไทย) ถูกน ำมำใชใ้นกำรโจมตีฝ่ำยตรงขำ้ม กลุ่มผูค้ดัคำ้น และนกัวจิำรณ์รัฐบำลมำกข้ึน258 โดย

มุ่งเป้ำไปท่ี พระมหำกษตัริย ์พระรำชินี รัชทำยำท หรือผูส้ ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์จำกกำรถูกให้ร้ำย ดู

หม่ิน หรือคุกคำม อน่ึง กำรใชก้ฎหมำยดงักล่ำวเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเมืองในทำงท่ีผิดในช่วงวกิฤตกำรเมือง

ปี 2549 และ 2553 เป็นกำรชกัน ำพระรำชวงศเ์ขำ้สู่ควำมขดัแยง้และเปิดช่องใหเ้กิดกำรวพิำกษว์จิำรณ์มำกข้ึน  

ถึงแม้ว่ำจะไม่มีฉันทำนุมติัในสังคมเก่ียวกับอนำคตของประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 112 ท่ี

เก่ียวกบัฐำนควำมผิดกำรหม่ินประมำทกษตัริย ์หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปว่ำกฎหมำยหม่ินพระบรมเดชำนุ

ภำพ ฮิวแมนไรทว์อทช์ คอป. และศปช.เห็นตรงกนัวำ่กฎหมำยดงักล่ำวมกัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือทำงกำรเมือง

เพื่อท่ีจะโจมตีฝ่ำยตรงขำ้ม โดยเฉพำะกบัสมำชิกของกลุ่มนปช. รำยงำนแต่ละฉบบัเห็นดว้ยในประเด็นท่ีวำ่

กำรใชก้ฎหมำยดงักล่ำวเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเมืองนั้นเป็นกำรใชก้ฎหมำยน้ีในทำงท่ีไม่เหมำะสมและทุกฝ่ำย

ควรหลีกเล่ียงกำรใชก้ฎหมำยดงักล่ำวเพื่อโจมตีฝ่ำยตรงขำ้ม นอกจำกน้ี กำรใชก้ฎหมำยเก่ียวกบักำรหม่ินพ

ระบรมเดชำนุภำพในทำงท่ีผิดเช่นน้ีมิไดเ้ป็นผลดีต่อสถำบนัพระมหำกษตัริยแ์ต่อยำ่งใด ในทำงกลบักนัยิ่ง

ส่งผลใหบ้ำ้นเมืองเกิดควำมไม่มัน่คงมำกข้ึน 

รำยงำนจำกฮิวแมนไรทว์อทช์ คอป. กสม. และ ศปช. เห็นตรงกนัวำ่กำรใชส้ถำบนัพระมหำกษตัริย์

เป็นเคร่ืองมือทำงกำรเมืองของทั้งสองฝ่ำยสำมำรถพบเจอไดท้ัว่ไป และยงัเป็นปัจจยัส ำคญัของควำมขดัแยง้

ท่ีมีอยู่อย่ำงต่อเน่ือง ทั้ งน้ี องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ และศปช. ได้ยกตวัอย่ำงของกำรประกำศจำกศูนย์

อ ำนวยกำรแกไ้ขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ. ) ซ่ึงมีนำยสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นประธำน โดยแสดงใหเ้ห็นถึง

ควำมเช่ือมโยงทำงกำรเงิน ทำงกำรเมือง และทำงอุดมกำรณ์ระหว่ำงทกัษิณ กลุ่มนปช. พรรคเพื่อไทยและ

ผูส้นับสนุนกลุ่มนปช. ในกำรล้มล้ำงสถำบนัพระมหำกษตัริย์259 ทั้ งน้ี ฮิวแมนไรท์วอทช์ช้ีว่ำศอฉ. “ให้

หลกัฐำนท่ีเป็นรูปธรรมน้อยมำกท่ีจะแสดงให้เห็นถึงเหตุผลอนัสมควรต่อขอ้กล่ำวหำดงักล่ำว หรือทฤษฎี
                                                           
255 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 18 (Press Release) 
256 รำยงำนวิจยักำรสร้ำงควำมปรองดองแห่งชำติ สถำบนัพระปกเกลำ้ มีนำคม 2555 (Press Release) 
257 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 18 (Press Release) 
258 HRW หน้า 26 
259 Ibid. หน้า 130 



83 
 

ของกำรสมรู้ร่วมคิดต่อตำ้นสถำบนัพระมหำกษตัริย”์260 อน่ึง ขอ้กล่ำวหำเหล่ำน้ีถูกเผยแพร่ในส่ือทัว่ไป

เพื่อใหไ้ดผ้ลสูงสุด261 ในกำรโจมตีภำพลกัษณ์ของเหล่ำผูป้ระทว้ง สร้ำงภำพลกัษณ์ในทำงลบของกำรชุมนุม

ในสังคมไทย และกำรสร้ำงวำทกรรมกำรเคล่ือนไหวของกลุ่มเส้ือแดงวำ่เป็นกำรก่อกำรร้ำยท่ีมีเป้ำหมำยใน

กำรโค่นลม้สถำบนัพระมหำกษตัริย.์262 ซ่ึงศปช.ไดต้ั้งขอ้สังเกตไวว้ำ่ขอ้กล่ำวหำดงักล่ำว “สำมำรถหยิบจบั

มำท ำลำยศตัรูทำงกำรเมืองของตนไดเ้สมอ”263 

องคก์รฮิวแมนไรทว์อทช์ คอป. และสถำบนัพระปกเกลำ้ ลว้นแลว้แต่แนะน ำใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ทั้งหลำยหลีกเล่ียงกำรใชก้ฎหมำยหม่ินพระบรมเดชำนุภำพเป็นเคร่ืองมือในกำรโจมตีฝ่ำยตรงขำ้ม ในขณะท่ี 

ศปช. เสนอให้สังคมไทยคิดพิจำรณำอยำ่งมีเหตุมีผลเม่ือกล่ำวถึงขอ้หำหม่ินพระบรมเดชำนุภำพ อน่ึง คอป. 

ขอให้"ทุกฝ่ำยละเวน้จำกกำรใชก้ฎหมำยหม่ินพระบรมเดชำนุภำพเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเมืองในกำรโจมตี

ฝ่ำยตรงขำ้ม264 ในขณะท่ีฮิวแมนไรท์วอทช์เรียกร้องให้ “กำรใช้ขอ้กล่ำวหำหม่ินพระบรมเดชำนุภำพเพื่อ

ข่มขู่และด ำเนินกำรกบันกัวิจำรณ์และผูค้ดัคำ้นรัฐบำล”265 เป็นอนัยุติ ส่วนขอ้เสนอของสถำบนัพระปกเกลำ้

ไม่มีควำมชดัเจนมำกนกั โดยระบุว่ำ "ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดควรละเวน้จำกกำรกระท ำท่ีน ำไปสู่ควำมไม่

ไวว้ำงใจและควำมสงสัยในหมู่คนไทย"266 อยำ่งเช่นกำรกระท ำท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถำบนั และ ควรไม่ให้มีกำร

นิรโทษกรรมกรณีควำมผิดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถำบนัพระมหำกษตัริย ์เพรำะง่ำยต่อกำรเป็นบ่อเกิดแห่งควำม

ขดัแยง้ในสังคมไทย267 ทั้ งน้ี ศปช. อธิบำยด้วยอีกว่ำ กฎหมำยหม่ินพระบรมเดชำนุภำพและกำรดูหม่ิน

สถำบนัพระมหำกษตัริยเ์ป็นเคร่ืองมือในกำรโฆษณำชวนเช่ือเพื่อโจมตีกลุ่มนปช.โดยรัฐบำล ดงันั้น "คนใน

สังคมไทยจะตอ้งตระหนกัถึงกำรแยกแยะควำมจริงออกจำกรูปแบบต่ำงๆของกำรโฆษณำชวนเช่ือ268 

แมจ้ะยงัไม่มีกำรเห็นพอ้งตอ้งกนัถึงทำงออกส ำหรับกฎหมำยหม่ินพระบรมเดชำนุภำพ อยำ่งไรก็ดี 

รำยงำนจำก คอป. ฮิวแมนไรทว์อทช์ สถำบนัพระปกเกลำ้ และศปช. ต่ำงมีขอ้เสนอแนะท่ีสอดคลอ้งกนัใน

หลำยประเด็น โดยคอป.เสนอว่ำ กำรหำหนทำงกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมเก่ียวกบัประเด็นกฎหมำยหม่ินพระ

บรมเดชำนุภำพเม่ือถึงเวลำท่ีถูกตอ้งเป็นส่ิงส ำคญั เน่ืองจำก “จะก่อให้เกิดผลดีต่อสถำบนัพระมหำกษตัริย์

                                                           
260 Ibid.  
261 ความจริงเพื่อความยตุิธรรม ศนูย์ข้อมลูประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการสลายการชมุนมุ กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 หน้า 640 
262 ความจริงเพื่อความยตุิธรรม ศนูย์ข้อมลูประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการสลายการชมุนมุ กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 หน้า 546-548, 638. 
263 Ibid. หน้า 640 
264 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 256 
265 HRW หน้า 26 
266 รายงานวิจยัการสร้างความปรองดองแหง่ชาติ สถาบนัพระปกเกล้า มีนาคม 2555 (Executive Summary) 
267 Ibid. หนำ้ 147 
268 ความจริงเพื่อความยตุิธรรม ศนูย์ข้อมลูประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการสลายการชมุนมุ กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 หน้า 613 
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และยงัมีบทบำทส ำคญัในกำรบรรเทำควำมขดัแยง้และเร่งให้เกิดกำรปรองดอง”269จำกหลกัฐำนท่ีปรำกฏได้

วำ่กฎหมำยหม่ินพระบรมเดชำนุภำพนั้นถูกน ำไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือทำงกำรเมืองในทำงท่ีผิด คอป. จึงช้ีใหเ้ห็น

ว่ำกำรบงัคบัใช้กฎหมำยหม่ินสถำบนัพระมหำกษัตริย์มีกำรระวำงโทษในอตัรำท่ีสูงไม่ได้สัดส่วนกับ

ควำมผดิ ทั้งยงัจ  ำกดัดุลพินิจของศำล270 โดยองคก์รฮิวแมนไรทว์อทช์ ตั้งขอ้สังเกตถึงกำรระวำงโทษในอตัรำ

ท่ีสูงในควำมผิดเก่ียวเน่ืองกบักฎหมำยหม่ินพระบรมเดชำนุภำพ ซ่ึงมีระยะเวลำตั้งแต่ 3 ถึง 15 ปี และได้

เสนอให้บทลงโทษเหล่ำนั้นเป็นอนัตกไป271 เช่นเดียวกนั ศปช. ช้ีว่ำ ขอ้กล่ำวหำจ ำนวนมำกท่ีมีต่อสมำชิก

ของกลุ่มนปช.เป็นตวัอย่ำงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงกำรขำดสมดุลระหว่ำงกำรใช้อ ำนำจรัฐและกำรปกป้อง

คุม้ครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน272 ทั้งน้ี คอป. เสนอใหมี้กำรแกไ้ขกฎหมำยหม่ินพระบรมเดชำนุภำพใน

ปัจจุบนั โดยแนะวำ่ “กำรด ำเนินคดีอำญำและถูกลงโทษดว้ยกำรจ ำคุกไม่เกินเจ็ดปีหรือปรับไม่เกิน 14,000 

บำทหรือทั้งจ  ำทั้งปรับ" ส ำหรับกำรละเมิดมำตรำ 112 ของประมวลกฎหมำยอำญำไทย และ "จ ำคุกไม่เกิน

สำมปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บำท "ส ำหรับกำรละเมิดมำตรำ 133 (ดูหม่ินสถำบนัพระมหำกษตัริย์ของ

ประเทศอ่ืนๆ)273 

กำรลดบทลงโทษส ำหรับกำรหม่ินพระบรมเดชำนุภำพและกำรขยำยพื้นท่ีใหตุ้ลำกำรมีขอบเขตมำก

ข้ึนในกำรใชดุ้ลยพินิจพิจำรณำจะส่งผลให้ควำมศกัด์ิสิทธ์ิของสถำบนัพระมหำกษตัริยแ์ละควำมรุนแรงของ

ควำมขดัแยง้จำกกำรใช้กฎหมำยอย่ำงผิดวตัถุประสงค์ทุเลำลงจำกท่ีเป็นอยู่ และเม่ือถึงเวลำอนัเหมำะสม 

รัฐบำลควรจดัใหมี้กำรเสวนำในท่ีสำธำรณะอยำ่งปลอดภยัเก่ียวกบัอนำคตของกฎหมำยหม่ินพระบรมเดชำนุ

ภำพและวธีิกำรแกไ้ขอยำ่งเหมำะสมหำกจ ำเป็น 

ข้อค้นพบส ำคัญ 

 กฎหมำยหม่ินพระบรมเดชำนุภำพมกัจะถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อท ำลำยควำมน่ำเช่ือถือหรือก ำจดัฝ่ำยตรง

ขำ้มทำงกำรเมืองอยูบ่่อยคร้ัง 

 กำรใชก้ฎหมำยหม่ินพระบรมเดชำนุภำพในทำงท่ีผิดหรือใชโ้ดยคุกคำมส่งผลอยำ่งมำกต่อควำมขดัแยง้  

                                                           
269 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 17 ( 2nd interim report) 
270 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555  หน้า 257 
271 HRW หน้า 140, 148 
272 ความจริงเพื่อความยตุิธรรม ศนูย์ข้อมลูประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการสลายการชมุนมุ กรณี เม.ย. – พ.ค. 53 หน้า 627 
273 รายงานฉบบัสมบรูณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรอง เพื่อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 
2555 หน้า 7-8 (ภาคผนวก 8) 
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 กำรยกเลิกขอ้กล่ำวหำเน่ืองดว้ยกฎหมำยหม่ินพระบรมเดชำนุภำพในช่วงเวลำของควำมขดัแยง้ปีพ.ศ. 

2552 – 2553 อำจเป็นส่ิงเหมำะสม  

 ควรมีกำรคน้ควำ้เพิ่มเติมเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ท่ีจะเปิดโอกำสใหมี้กำรยกเลิกหรือแกไ้ขกฎหมำยหม่ิน

พระบรมเดชำนุภำพ ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงวธีิกำรในกำรตั้งขอ้หำและควำมรุนแรงของบทลงโทษ   



86 
 

กฎหมำยหม่ินพระบรมเดชำนุภำพ 
กำรใชแ้ละผลกระทบของกำรน ำสถำบนัพระมหำกษตัริยม์ำเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเมือง 
คอป. สถาบันพระปกเกล้า ศปชใ HRW 
กำรต่อตำ้นกำรเปล่ียนแปลงทำง
อ ำนำจ  ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
ควำมขดัแยง้ 
ซ่ึงไม่ตอ้งกำรสูญเสียอ ำนำจหรือ
ผลประโยชน์จำกกำรเปล่ียนแปลง
ทำงกำรเมืองท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลำ 
ต่ำงๆ อนันำมำซ่ึงควำมพยำยำมใน
กำรรักษำสถำนภำพ ทำงกำรเมือง 
เศรษฐกิจ และ 
สังคมของตนเองหรือพวกพอ้ง 
รวมทั้งมีกำรกล่ำวอำ้งสถำบนั
พระมหำกษตัริยซ่ึ์งเป็นศูนยร์วม
จิตใจ 
ของคนในชำติเพื่อสร้ำงควำมชอบ
ธรรมหรือแรงสนับสนุนจำกมวลชน
ในกำรเคล่ือนไหวทำงกำรเมือง 
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำ
สถำนภำพดงักล่ำว (หนำ้ 255 
TRCT) 
 
ทุกฝ่ำยควรแสดง 
เจตนำรมณ์ร่วมกนัท่ีจะยกยอ่ง
เทิดทูนสถำบนัพระมหำกษตัริยใ์ห้
เป็นสถำบนัท่ีอยูเ่หนือจำกควำม
ขดัแยง้ทำงกำรเมือง (หนำ้ 256 
TRCT) 
 
กำรใชก้ฎหมำยหม่ินสถำบนั
พระมหำกษตัริย ์กล่ำวคือ มำตรำ 
๑๑๒ แห่งประมวล 
กฎหมำยอำญำ และพระรำชบญัญติั
วำ่ดว้ยกำรกระทำควำมผดิเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มำ 
เป็นเคร่ืองมือเพื่อประโยชน์ในทำง
กำรเมืองนั้น นอกจำกจะไม่เป็นกำร
ปกป้องสถำบนัพระมหำกษตัริย ์
แลว้ ยงัเป็นอุปสรรคสำคญัต่อกำร
ลดควำมขดัแยง้และสร้ำงควำม
ปรองดองในชำติดว้ย. (หนำ้ 256 
TRCT) 

ท่ำมกลำงมุมมองต่อปัญหำท่ี
แตกต่ำงกนันั้น มีควำมเห็นบำง
ประกำรท่ีตรงกนั คือทั้งสองฝ่ำย
ต่ำงมองวำ่หำกปัญหำควำมขดัแยง้
ยงัไม่ไดรั้บกำรแกไ้ข ปัญหำจะ
ลุกลำมบำนปลำย และอำจกระทบ
ต่อสถำบนัพระมหำกษตัริยท่ี์จะถูก
ดึงเขำ้มำเพื่อเป้ำหมำยทำงกำรเมือง
มำกยิง่ข้ึนกวำ่ท่ีเป็นอยู ่ซ่ึงทั้งสอง
ฝ่ำยต่ำงเห็นวำ่ไม่เหมำะสมและไม่
เป็นธรรม อนัอำจน ำไปสู่ภำวะ
ชะงกังนัและควำมรุนแรงทำง
กำรเมืองไดอี้กระลอกหน่ึง (หนำ้ 
127 KPI) 
 
จำกกำรสัมภำษณ์พบวำ่หน่ึงใน
ปัจจยัท่ีส ำคญัต่อกำรปรองเอง คือ 
ทศันคติของผูค้นท่ีตอ้งค ำนึงถึง
ควำมสนใจร่วมกนัแทนกำรคิด
เพียงควำมสนใจส่วนตวั รวมถึง
กำรไม่น ำสถำบนัพระมหำกษตัริย์
เขำ้มำเก่ียวขอ้งกบัควำมขดัแยง้ 
(หนำ้ 125 KPI) 
 
ในกำรสร้ำงบรรยำกำศแห่งควำม
ปรองดองนั้นตอ้งมีกำรยอมรับ
ร่วมกนัถึงกติกำบำงประกำร
ร่วมกนั เช่น กำรไม่อำ้งอิงสถำบนั
พระมหำกษตัริยใ์นเชิงกำรแสวงหำ
ควำมชอบธรรมทำงกำรเมือง และ 
ช่วยกนัหยดุเครือข่ำยเวบไซตห์ม่ิน
พระบรมเดชำนุภำพ เป็นตน้ (หนำ้ 
153 KPI)   

กำรอ ำพรำงให้ผูร่้วมชุมนุม “สกปรก” มีมลทิน และกลำยเป็นอ่ืน 
แลว้ก็น ำไปสู่กำรสร้ำงควำม “อปัลกัษณ์” ให้ ดงัเช่น กำร
กล่ำวหำของ ศอฉ. วำ่คนเส้ือแดงจ ำนวนหน่ึงอยูใ่น “ขบวนกำร
ลม้เจำ้” ซึงนำยธำริต เพง็ดิษฐ ์อธิบดีดีเอสไอกล่ำววำ่ “…เป็น
ยทุธวธีิส่วนหน่ึงท ำให้เกมโอเวอร์”  (หน้า 384-385 PIC)  

ปฏิบติักำรข่ำวสำร (Information Operation) ถือเป็นเคร่ืองมือ
ทำงกำรทหำรท่ีส ำคญั ในกำรจดักำรกบัผูชุ้มนุมเส้ือแดงก็เช่นกนั 
ปฏิบติักำรดงักล่ำวถูกน ำมำใชต้ั้งแต่ก่อน มวลชนเส้ือแดงจะเร่ิม
ชุมนุมในเดือนมีนำคม โดยรัฐบำลและ ศอฉ. ไดเ้ช่ือมโยงวำท
กรรมก่อกำรร้ำยและลม้เจำ้เขำ้กบัผูชุ้มนุมเส้ือแดง  (หน้า 564-
565 PIC) 

ส ำหรับสังคมไทย ประเด็นเร่ืองควำมไม่จงรักภกัดีต่อสถำบนั
พระมหำกษตัริยเ์ป็นขอ้กล่ำวหำ ท่ีมีควำมอ่อนไหวอยำ่งยิง่ กำรท่ี
รัฐบำล ศอฉ. และเครือข่ำยโจมตีฝ่ำยผูชุ้มนุมว่ำมีพฤติกรรม 
ล่อแหลมต่อกำรหม่ินพระบรมเดชำนุภำพ ไมจงรักภกัดีต่อ
สถำบนัพระมหำกษตัริย ์ไดส่้งผลเสียอยำ่ง ชดัเจนต่อภำพลกัษณ์
ของผูชุ้มนุม (หน้า 638 PIC) 
 
ศอฉ. ประกาศ  “ผงัลม้เจำ้”ซ่ึงแสดงควำมเช่ือมโยงระหวำ่งกลุ่ม
ทุนท่ีสนับสนุนดำ้นกำรเงินส ำหรับกำรชุมนุม กลุ่มปัญญำชนท่ี
ให้ควำมรู้เก่ียวกบัประชำธิปไตย และนกัเคล่ือนไหวทำงสังคมท่ี
เรียกร้อง ควำมเป็นธรรมทำงสังคมในประเด็นต่ำง ๆ เพื่อช้ีวำ่
กลุ่มต่ำง ๆ เหล่ำน้ีเป็นเครือข่ำยลม้เจำ้ โดยมีควำมสัมพนัธ์ขอ้ง
เก่ียวกบักรรมกำรบริหำรพรรคเพื่อไทย หรืออดีตสมำชิกพรรค
ไทยรักไทยและพลงั ประชำชนบำงคน ผงัลม้เจำ้น้ีเป็นกำร
อรรถำธิบำยฝ่ำยเดียวอยำ่งเป็นระบบ และเม่ือเผยแพร่ตอกย  ้ำ ซ ้ ำ
แลว้ซ ้ ำเล่ำผำ่นส่ือต่ำง ๆ ก็ส่งผลให้สังคมส่วนหน่ึงคลอ้ยตำม
และมีทศันคติต่อกลุ่มผูชุ้มนุม คลำดเคล่ือนตำมไปดว้ย (หน้า 
640  PIC) 
 
กลุ่มเครือข่ำยท่ีไดป้ระโยชน์จำกวำทกรรมเหล่ำน้ียงัด ำเนินกำร
เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรท ำนองน้ีอยำ่งต่อเน่ือง ดว้ยเพรำะวำท
กรรมดงักล่ำวนั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงอ ำนำจท่ีใครก็สำมำรถหยบิ
จบัมำท ำลำยศตัรูทำงกำรเมืองของตนไดเ้สมอ  
(หน้า 640  PIC) 
 

ในปี 2549 กำรประทว้งไดป้ะทุข้ึนใน
กรุงเทพฯ ภำยใตก้ำรน ำของพนัธมิตร
ประชำชนเพื่อประชำธิปไตย หรือเส้ือเหลือง 
ซ่ึงอำ้งวำ่วำ่ตนนั้นปกป้องสถำบนั
พระมหำกษตัริย ์(หนำ้ 8 HRW) 
พวกเขำไดใ้ชสี้เหลืองซ่ึงเป็นสีประจ ำวนัเกิด
ของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัว และเป็น
สัญลกัษณ์อนัทรงพลงัในกำรสนบัสนุน
สถำบนั (หนำ้ 34 HRW) 
 
เม่ือวนัท่ี 13 ตุลำคม สมเด็จพระนำงเจำ้ฯ
พระบรมรำชินีนำถเสด็จในกำรพระรำชเพลิง
ศพนำงสำวองัคณำ ระดบัปัญญำวฒุิ หน่ึงในผู ้
ชุมนุมกลุ่มพนัธมิตรประชำชนเพื่อ
ประชำธิปไตยท่ีเสียชีวิตดว้ยอำยเุพียง 28 ปี 
ทั้งน้ี ทรงรับสั่งและชมท่ีไดอุ้ทิศตนในกำร
รักษำสถำบนักษตัริย ์(หนำ้ 38 HRW) 
 
“แผนกำรโค่นลม้สถำบนัพระมหำกษตัริย”์ 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน รองนำยกรัฐมนตรีสุเทพ
พูดถึงโอกำสในกำรด ำเนินคดีกบัผูท่ี้มีช่ืออยู่
ในเอกสำรของศอฉ.ซ่ึงถูกกล่ำวหำวำ่มีแผนท่ี
จะโค่นลม้สถำบนักษตัริย ์โดยจะออก
หมำยจบัในกรณีท่ีมีหลกัฐำนเพียงพอท่ีจะ
ด ำเนินคดี ทั้งน้ี ถำ้หำกจ ำเป็นอำจมีค ำสั่งห้ำม
คนเหล่ำนั้นเดินทำงออกจำกรำชอำณำจกัร 
(หนำ้ 256 HRW) 
ในขณะท่ีมีกำรพำดหัวข่ำวไปต่ำงๆนำนำ ศอ
ฉ.กลบัให้หลกัฐำนท่ีเป็นรูปธรรมนอ้ยมำกท่ี
จะแสดงถึงเหตุผลอนัสมควรต่อขอ้กล่ำวหำ
ดงักล่ำว หรือทฤษฎีของกำรสมรู้ร่วมคิด
ต่อตำ้นสถำบนัพระมหำกษตัริย ์(หนำ้ 130 
HRW) 
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ขอ้เสนอแนะท่ีน ำไปปฏิบติัได ้ 
ทั้งสองฝ่ำยของควำมขดัแยง้ระบุตรงกันว่ำควรท่ีจะมีกำรปฏิรูปส่ือ นับตั้งแต่ควำมขดัแยง้ทำง

กำรเมืองใน พ.ศ. 2553 จนปัจจุบนั ยงัไม่ไดมี้กำรกล่ำวถึงบทบำทของส่ือในกำรโหมกระพือควำมแตกแยก

และท ำใหค้วำมตึงเครียดเพิ่มมำกข้ึนเท่ำไรนกั  

นอกจำกน้ี ยงัมีแนวโนม้วำ่ส่ือไดก้ลำยเป็นสนำมรบแห่งใหม่ของควำมขดัแยง้ทำงกำรเมือง ทั้งสอง

ฝ่ำยในควำมขดัแยง้ต่ำงก็พยำยำมใชอิ้ทธิพลเหนือส่ือและส่ิงท่ีส่ือน ำเสนอ แต่เม่ือส่ือถูกแทรกแซง ก็ต่ำงไม่

พอใจ ดงันั้น กำรปฏิรูปส่ือจึงอำจเป็นกำ้วแรกในอุดมคติสู่กระบวนกำรปรองดอง ส่ือมวลชนตอ้งกำรรักษำ

เสรีภำพในกำรแสดงออก รัฐบำลก็ตอ้งกำรส่ือท่ียึดถือในควำมเป็นกลำงและปรำศจำกอคติรวมถึงมีกำร

เซ็นเซอร์ตวัเองในกำรน ำเสอประเด็นท่ีไม่เหมำะสม ทั้งสองฝ่ำยต่ำงก็อยำกจะไดรั้บกำรรับประกนัวำ่ส่ือจะ

กำรละเวน้จำกกำรน ำกฏหทำยหม่ินพระบรมเดชำนุภำพมำใชเ้ป็นเคร่ืองมือทำงกำรเมือง 
คอป. สถาบันพระปกเกล้า ศปช. HRW 
กำรใชก้ฎหมำยหม่ินสถำบนั
พระมหำกษตัริย ์ 
มำเป็นเคร่ืองมือเพื่อประโยชน์
ในทำงกำรเมืองนั้น นอกจำกจะไม่
เป็นกำรปกป้องสถำบนั
พระมหำกษตัริย ์
แลว้ ยงัเป็นอุปสรรคสำคญัต่อกำร
ลดควำมขดัแยง้และสร้ำงควำม
ปรองดองในชำติดว้ย (หนำ้ 256 
TRCT) 

ควรไม่ให้มีกำรนิรโทษกรรมกรณี
ควำมผดิท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถำบนั
พระมหำกษตัริย ์เน่ืองจำกเป็นคดีท่ีมี
ควำมละเอียดอ่อนต่อควำมรู้สึก ง่ำย
ต่อกำรเป็นบ่อเกิดแห่งควำมขดัแยง้
ในอนำคต (หนำ้ 147 KPI) 
 

ขอ้หำ “หม่ินพระบรมเดชำนุภำพ” ตำมประมวล กฎหมำยอำญำ 
มำตรำ 112 ไดถู้กน ำมำใชใ้นช่วงท่ีมีกำรประกำศสถำนกำรณ์ 
ฉุกเฉิน “ท่ีมีควำมร้ำยแรง” อยำ่งหนกั โดย ศอฉ. ไดส้ร้ำง “ผงัลม้
เจำ้” ข้ึนมำเพื่อเช่ือมโยงกำรเคล่ือนไหวของกลุ่มคนเส้ือแดงเขำ้กบั
กำรลม้ลำ้งสถำบนัพระมหำกษตัริย ์โดยอำ้งวำ่มีกำรก่อตวัเป็น
ขบวนกำรและกระท ำกำรอยำ่งเป็นระบบผำ่น ส่ือส่ิงพิมพ ์

อินเตอร์เน็ต รวมทั้งโรงเรียนนปช. ส่งผลให้มีผูถู้กด ำเนินคดีตำม
ประมวล กฎหมำยอำญำ มำตรำ 112 และ/หรือมำตรำท่ีเก่ียวขอ้ง
ตำม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (หนำ้ 613 PIC) 

ยุติกำรใชข้อ้กล่ำวหำหม่ินพระบรมเดำชำนุ
ภำพในกำรข่มขู่และด ำเนินกำรกบันกั
วจิำรณ์รัฐบำลและผูค้ดัคำ้น (หน้า 26 
HRW)  

บทลงโทษไม่ได้สัดส่วนกบัความผดิ 
คอป. ศปช. HRW 
คอป. เห็นวำ่กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยหม่ิน
สถำบนัพระมหำกษตัริยต์ำมมำตรำ ๑๑๒ 
แห่ง 
ประมวลกฎหมำยอำญำมีกำรระวำงโทษ
ในอตัรำท่ีสูงไม่ไดส้ัดส่วนกบัควำมผิด จำ
กดัดุลพินิจของศำล 
ในกำรกำหนดโทษท่ีเหมำะสม ไม่มีควำม
ชดัเจนในขอบเขตท่ีเขำ้ข่ำยตำมกฎหมำย 
และยงัเปิดโอกำส 
ให้บุคคลใดๆ สำมำรถกล่ำวโทษเพื่อดำ
เนินคดีได ้ทำให้กฎหมำยดงักล่ำวถูกใช้
เป็นเคร่ืองมือเพื่อกลัน่ 
แกลง้บุคคลท่ีอยูฝ่่ำยตรงขำ้มเพื่อหวงัผล
ทำงกำรเมืองหรือกำจดัศตัรูในทำง
กำรเมือง (หนำ้ 257 TRCT) 

กำรประกำศบงัคบัใช้ พ.ร.บ. ควำมมัน่คง และ พ.ร.ก. 
ฉุกเฉิน (ควบคู่กบักำรใช ้พ.ร.ก. ก่อกำรร้ำย พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ และ ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 112) 
เพื่อจดักำรกบักำรชุมนุมของคนเส้ือแดงท่ี ผำ่นมำ เป็น
ตวัอยำ่งหน่ึงท่ีสะทอ้นไดดี้วำ่ประเทศไทยยงัห่ำงไกล
จำกควำมเป็น สังคมประชำธิปไตยอยำ่งมำก เพรำะไมพี
ยงตวับทกฎหมำยท่ีรัฐบำลน ำมำบงัคบัใช ้นั้นมีลกัษณะ
ท่ีให้อ ำนำจรัฐเกินควำมพอดี แต่กลไกและบุคคลใน
กระบวนกำร ยติุธรรมท่ีมีหนำ้ท่ีตรวจสอบ/ถ่วงดุลกำร
ใชอ้ ำนำจตำมกฎหมำยยงัลม้เหลวในกำร คงควำมเป็น
อสิระ กำรขำดสมดุลระหวำ่งกำรใชอ้ ำนำจรัฐและกำร
ปกป้องคุม้ครอง สิทธิเสรีภำพของประชำชนจึง
ก่อให้เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอยำ่งกวำ้งขวำง 
(หนำ้ 627 PIC) 

เจำ้หนำ้ท่ีไดใ้ชข้อ้หำหม่ินพระบรมเดชำนุภำพตำมมำตรำ 112 แห่งประมวลกฎหมำย
อำญำไทยและพระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยกำรกระท ำควำมผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
เพื่อจบักุมและด ำเนินคดีกบัสมำชิกกลุ่มนปช.และผูส้นบัสนุน  
มำตรำ 112 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำระบุวำ่ : 
"ผูใ้ดหม่ินประมำท ดูหม่ิน หรือแสดงควำมอำฆำตมำดร้ำยพระมหำกษตัริย ์พระรำชินี 
รัชทำยำท หรือผูส้ ำเร็จรำชกำรแทนพระองค ์ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่สำมปีถึงสิบห้ำ
ปี " 
ไม่มีพระมหำกษตัริยแ์ละสมำชิกของรำชวงศค์นใดท่ีเคยยืน่ฟ้องทำงอำญำภำยใต้
กฎหมำยดงักล่ำว 
(หนำ้ 140 HRW) 
 
พระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ครอบคลุมกวำ้งขวำงถึง
ควำมผดิหม่ินพระบรมเดชำนุภำพตำมำตรำ 14 ระบุควำมผดิทำงอำญำต่อผูก้ระท ำกำร
อนัเก่ียวเน่ืองกบักำรน ำขอ้มูลเขำ้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงขอ้มูลเหล่ำนั้นเก่ียวขอ้งกบั
ควำมผดิต่อควำมมัน่คงแห่งชำติตำมประมวลกฎหมำยอำญำ รวมถึงกำรกระท ำท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรเผยแพร่หรือกำรส่งต่อขอ้มูลทำงคอมพวเตอร์ดงักล่ำว ( HRW) 
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น ำเสนอภำพของกลุ่มตนอย่ำงถูกตอ้ง ทั้งน้ี ควรท่ีจะมีกำรอภิปรำยประเด็นท่ีอ่อนไหวและควรท่ีจะมีกำร

อภิปรำยผำ่นส่ือ แต่กำรอภิปรำยดงักล่ำวจะตอ้งไม่ส่งผลใหค้วำมตึงเครียดเพิ่มมำกข้ึน กำรปฏิรูปส่ือนั้นก็จะ

กระตุน้ใหภ้ำคประชำสังคมและกลุ่มของประชำชนท่ีสนใจเขำ้มำร่วมในกระบวนกำรไดเ้ช่นกนั  

ท่ีส ำคญั ปรำกฏวำ่ประเด็นท่ีทุกฝ่ำยเห็นควรวำ่จะตอ้งถูกจดักำรก็ไม่ไดมี้ควำมแตกต่ำงกนัมำกนกัระหว่ำง

รำยงำนต่ำงๆและระหวำ่งคู่ควำมขดัแยง้ในสังคม กำรน ำผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งทำงกำรเมืองและส่ือมวลชน

มำร่วมกนัเจรจำขอ้ตกลงท่ีสำมำรถประนีประนอมไดเ้ก่ียวกบักำรปฏิรูปส่ือ ก็อำจเป็นแนวทำงท่ีใชย้ึดถือใน

กำรสร้ำงแนวทำงปฏิรูปในประเดน้อ่ืนๆไดอี้กเช่นกนั  

 

บทสรุป  
ประเทศไทยยงัคงมีโอกำสท่ีจะไปสู่กำรปรองดอง ภำยหลังจำกควำมขดัแยง้ในปี พ.ศ. 2553 

กระบวนกำรสมำนฉันท์นั้นประสบควำมชะงกังนัเพรำะถูกใช้เป็นเกมกำรเมืองและมวัแต่ถกเถียงว่ำแนว

ทำงกำรปรองดอง “ของใคร” ควรท่ีจะถูกน ำไปปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม รำยงำนแต่ละฉบบัก็ต่ำงระบุประเด็นท่ี

เป็นท่ีถกเถียงระหว่ำงทุกฝ่ำยรวมถึงประเด็นท่ีควรจะต้องถูกจัดกำรเพื่อท่ีจะปูทำงไปสู่กำรปรองดอง 

นอกจำกน้ี รำยงำนแต่ละฉบบัยงัมีจุดร่วมกันในแง่กำรระบุสำเหตุของควำมขดัแยง้และข้อเสนอแนะท่ี

คลำ้ยคลึงกนัอีกดว้ย  

ถึงแมว้่ำสำเหตุหลกัของปัญหำควำมขดัแยง้ทำงกำรเมือง เช่น ควำมไม่เท่ำเทียมกนัทำงเศรษฐกิจ 

กำรทุจริตคอรัปชนั บทบำทของส่ือ และบทบำทของทหำรยงัไม่ไดรั้บกำรแกไ้ข และประเด็นท่ีเป็นท่ีถกเถียง

ระหวำ่งกลุ่มต่ำงๆจะยงัไม่เปล่ียนแปลง แต่ขอ้เสนอแนะท่ีมีร่วมกนัระหวำ่งรำยงำนฉบบัต่ำงๆก็ยงัคงมีควำม

เก่ียวข้องกับสถำนกำรณ์และยงัมีประโยชน์ในฐำนะท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นในกำรแก้ไขปัญหำควำมขดัแยง้ 

เพื่อท่ีจะบรรลุกระบวนกำรสมำนฉนัทใ์นประเทศไทย 

 


