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บทที่ ๑
โครงการวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
๑.๑ ความเป็นมาและสภาพปัญหา
ปรากฏการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓ นํามาซึ่งการ
สูญเสียชีวิตไม่ต่ํากว่า ๑๐๐ คน บาดเจ็บอีกจํานวนมาก รวมถึงผู้สูญหายอีกจํานวนหนึ่งที่ยังไม่ปรากฏข้อมูล
อีกทั้งความสูญเสียทางวัตถุ อาคาร สถานที่ต่างๆ อีกหลายแห่ง สังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา เป็นยุคแห่งความ
หวาดกลั ว และหวาดระแวง ที่ ป ระชาชนไม่ ส ามารถพู ด คุ ย เรื่ อ งความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งเป็ น การทั่ ว ไป
แม้กระทั่งการพูดคุยกับญาติหรือเพื่อนสนิท ในหลายชุมชนมีกลุ่มคนที่มีความคิดแตกต่างทางการเมืองกันอย่าง
ชัดเจน เกิดการบ่มเพาะความเกลียดชังกัน จากการเลือกรับสื่อที่นําเสนอความเห็นทางการเมืองที่สอดคล้อง
กับมุมมองของตน และแบ่งขั้วแยกข้างกันอย่างเห็นได้ชัด ในบางพื้นที่เกิดการปะทะกันระหว่างสองกลุ่มที่เห็น
ต่างทางการเมือง มีการใช้อาวุธต่างๆ รวมถึงอาวุธปืนทําร้ายร่างกายกันทําให้มีผู้เสียชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น ความ
รุนแรงได้ขยายตัวไปถึงในระดับครอบครัว จนกระทั่งเกิดการเสียชีวิต และความสัมพันธ์ที่แตกร้าว จากความ
รุนแรงที่กล่าวมาอันนํามาซึ่งการสูญเสียอย่างประมาณค่ามิได้ และเกิดสภาพสังคมแห่งความหวาดระแวง
คําถามที่ตามมาคือรากเหง้าของปัญหาของสังคมไทยคืออะไร ซึ่งมีหลายฝ่ายพยายามให้คําอธิบายต่อปัญหา
ดังกล่าวว่าเป็นการแข่งขันเชิงอํานาจ การทุจริตประพฤติมิชอบของผู้มีอํานาจ ความรู้สึกว่าไม่ได้รับความธรรม
การถูกเลือกปฏิบัติ ช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนจนกับคนรวย ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ความขัดแย้งต่างๆ ได้เคยเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก และได้มีความ
พยายามแก้ไขปัญหาจนเกิดความปรองดองขึ้น ดังนั้น การจะมุ่งหน้าสู่อนาคตที่มีสันติสุขอย่างสร้างสรรค์
ร่วมกันนั้น แนวทางหนึ่งก็คือการศึกษาจากประสบการณ์ของต่างประเทศ ที่ได้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ที่
เกิดขึ้นจนสามารถเรียกได้ว่าสามารถนําไปสู่สังคมที่มีสันติภาพ ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
แนวความคิดของต่างประเทศที่ใช้เพื่อสังคมแห่งความปรองดอง คือ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ เ ปลี่ ย นผ่ า นจากสั ง คมที่ มี ค วามขั ด แย้ ง ไปสู่ สั น ติ ภ าพและความเป็ น ประชาธิ ป ไตย จาก
ประสบการณ์ของหลายๆ ประเทศพบว่ามีการจัดการกับวิกฤตการณ์ในอดีตหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
แนวทางต่างๆ เช่น การฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด กระบวนการค้นหาและสร้างความจริงให้ทั้งสังคมได้
รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การให้ความช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
รุนแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีกระบวนการปฏิรูปสถาบัน รวมถึงหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีการนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่กระทําผิด เป็นต้น

๗

บทเรี ย นจากประเทศเหล่ า นี้ นั บ ว่ า มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การสร้ า งความ
ปรองดองแห่งชาติที่ประสบความสําเร็จ เนื่องจากประเทศเหล่านี้ล้วนเคยเผชิญกับปัญหาความรุนแรงทาง
การเมืองจนก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอันนํามาซึ่งความแตกแยกทางสังคมอย่างกว้างขวาง
มีกระบวนการค้นหาความจริงซึ่งนําไปสู่การเกิดกระบวนการปรองดองที่ทําให้คนในสังคมสามารถกลับมาอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ นอกจากนี้ ยังควรศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งและแนวทางจัดการปัญหาใน
สังคมไทยเพื่อถอดบทเรียนและนําไปสู่การร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป
จากรูปแบบอันหลากหลายที่ได้นําเสนอมา จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสมควรทําการศึกษาว่าสังคมไทย
จะก้าวข้ามความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สังคมไทยเกิดความปรองดองในทุกระดับ อันมาจาก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยใช้แนวคิด และวิธีการที่สอดคล้องกับบริบทของไทย ทั้งนี้
องค์ความรู้ของประเทศต่างๆ ที่ผ่านบทเรียนการก้าวข้ามความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้จาก
ประวัติศาสตร์ของไทยเองน่าจะเป็นประโยชน์กับการเสริมสร้างความปรองดองของชาติไทยได้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ ประมวลและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทย สาเหตุ การจัดการและกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
๑.๒.๒ ศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองที่
ประสบความสําเร็จของต่างประเทศ
๑.๒.๓ ศึกษาปัจจัยในการเสริมสร้างความปรองดองในบริบทต่างๆ
๑.๒.๔ จัดทําข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ

๑.๓ ขอบเขตการศึกษา
๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาเฉพาะกรณีขัดแย้งทางการเมืองไทยที่มิได้รวมในความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพราะมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการศึกษา
๑.๓.๒ ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ที่ศึกษานั้นศึกษาเฉพาะประเด็นความขัดแย้งสําคัญในประเทศไทยที่มิได้รวมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๑.๓.๓ ขอบเขตด้านเวลา
เป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ความขัดแย้งของไทยในอดีตก่อน พ.ศ. ๒๔๗๕ หลัง พ.ศ. ๒๔๗๕
จนถึงการเกิดรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และเหตุการณ์ความขัดแย้งหลัง ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

๘

๑.๔ วิธีการศึกษา
การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้
๑.๔.๑ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง การเสริมสร้างความปรองดอง และความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
ร่วมกับการศึกษากฎหมาย รูปแบบ และกลไกที่เกี่ยวข้องซึ่งเคยมีการนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และสร้างความปรองดองทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง ทํ า การสรุ ป บทเรี ย นจากเวที ป ระชาเสวนาหาทางออกซึ่ ง สถาบั น พระปกเกล้ า ได้
ดําเนินการในทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยให้ประชาชนหลายภาคส่วนร่วมกันเสวนาหาทางออกของประเทศไทย
ร่วมกันในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ – มิถุนายน ๒๕๕๔
๑.๔.๒ การประมวลวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย โดย
ทําการศึกษาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ๒๔๗๕ กรณีความขัดแย้งในสมัยต่างๆ อาทิ เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม
๒๕๑๙ เหตุการณ์ความขัดแย้งในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ ตลอดจนเหตุการณ์ความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ทาง
การเมืองช่วงปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา โดยเน้นทําความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทและสภาพปัญหาความขัดแย้งของ
เหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนกระบวนการ วิธีการ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
๑.๔.๓ การวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษา (Case Study Research) โดยการศึกษา
ประสบการณ์การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองของต่างประเทศ ตลอดจนปัจจัยหรือ
เงื่อนไขที่ทําให้กระบวนการสร้างความปรองดองที่สามารถแปรเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่การมีสังคมที่ประชาชน
สามารถกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
กรณีศึกษาที่คัดเลือกมาทําการศึกษาในการวิจัยนี้มี ๑๐ กรณีศึกษาจาก ๔ ทวีปในบริบทที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วย
ทวีปเอเชีย คือ (๑) เกาหลีใต้ (๒) อินโดนีเซีย (กรณีอาเจะห์)
ทวีปแอฟริกา ได้แก่ (๑) โมร็อกโก (๒) รวันดา (๓) แอฟริกาใต้
ทวีปอเมริกาใต้ (๑) โคลอมเบีย (๒) ชิลี (๓) โบลิเวีย
ทวีปยุโรป คือ (๑) เยอรมนี (๒) สหราชอาณาจักร (กรณีไอร์แลนด์เหนือ)
ในการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาทั้ง ๑๐ ประเทศ จะเน้นทําการศึกษาใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่
๑) บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ความขัดแย้ง
อย่างเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของสังคมโลก และโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศนั้นๆ
ในช่วงที่สถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้น

๙

๒) ความเป็นมาของสถานการณ์ความขัดแย้ง ประกอบด้วยการศึกษาสภาพบริบททาง
การเมือง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุของความขัดแย้ง เหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้น และ
สภาพการณ์ภายหลังจากการเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้ว
๓) กรอบคิดในการสร้า งความปรองดองของกรณีศึกษาต่างๆ เป็นการศึ กษาแนวคิด/
หลักการที่ใช้ในการสร้างความปรองดองของกรณีศึกษานั้นๆ
๔) กระบวนการสร้างความปรองดอง เป็นการอธิบายเกี่ยวกับสาระสําคัญของกระบวนการ
และข้อตกลงในการสร้างความปรองดอง ทั้งในเรื่องวิธีการ เนื้อหา กฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ
อันเกิดจากข้อตกลงร่วมกันของแต่ละฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
๕) ปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่ความปรองดอง เป็นการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อทราบเงื่อนไขที่
นําไปสู่การปรองดองจากกรณีศึกษา ซึ่งอาจเป็นแนวทางสําหรับการประยุกต์ใช้กับการสร้างความปรองดองใน
สังคมไทยได้
๑.๔.๔ การประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ่งเป็นกระบวนการหรือเครื่องมือที่
ใช้ในการตัดสินใจหรือหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบและปราศจากการเผชิญหน้าโดยตรงของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ในที่นี้จะทําการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วยนักการเมืองอาวุโส ผู้มีบทบาท
นําที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างความปรองดอง และผู้เกี่ยวข้อง
โดยใช้คําถามปลายเปิดสําหรับการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ๒ ครั้ง
การสัมภาษณ์ครั้งแรก เป็นการสอบถามทัศนคติและมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องความปรองดอง
และอนาคตของประเทศไทย โดยมีประเด็นคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ดังนี้
๑) ความขัดแย้ง
(๑) ประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
(๒) สาเหตุของความขัดแย้งเหล่านั้น
(๓) ผู้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งครั้งนี้
(๔) การเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนั้น
(๕) ความขัดแย้งในอนาคต และเงื่อนไขความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทางออกที่จะนําไปสู่สันติสุข
(๑) วิธีการในการจัดการความขัดแย้ง
(๒) แนวทางจัดการความขัดแย้งที่เป็นรูปธรรมที่น่าจะเกิดขึ้นและแก้ปัญหาได้
(๓) ผู้ที่ควรเข้ามาช่วยในกระบวนการจัดการความขัดแย้ง
(๔) ปัจจัยสําคัญที่จะนํามาสู่ความสําเร็จในการจัดการความขัดแย้ง
(๕) อื่นๆ
๓) บุคคลที่ยอมรับได้และสามารถเจรจากับทุกฝ่ายเพื่อให้เรื่องนี้ยุติได้
๑๐

ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ค รั้ ง แรกจะมี ก ารนํ า ไปประมวลสั ง เคราะห์ เ พื่ อ จั ด ทํ า เป็ น
แนวทางการสร้างความปรองดองตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (โดยไม่มีการระบุชื่อว่าเป็นความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใด) แนวทางที่พัฒนาขึ้นนี้จะถูกใช้เป็นประเด็นคําถามหลักสําหรับการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่สอง
การสัมภาษณ์ครั้งที่สอง เป็นการนําผลการประมวลและวิเคราะห์มานําเสนอและมีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองที่ได้จากการทําการศึกษาของ
คณะผู้วิจัย วิธีการนี้ถือเป็นการเปิดเผยภาพรวมความคิดเห็นให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับทราบ โดยวิธีการสร้างฉันทามติที่ปราศจากการแสดงอารมณ์ของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งแม้ว่าในบางครั้งจะไม่สามารถหาฉันทามติได้จากเทคนิคนี้
แต่ก็มีข้อมูลเหตุผลที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ในการวางแผนหรือกําหนดนโยบายเพื่อสร้างความปรองดอง
ต่อไปได้
อนึ่ง การสัมภาษณ์อาจมีเพิ่มเติมในกรณีความเห็นยังไม่สอดคล้องหรือมีความจําเป็นที่จะต้องกลับไป
สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิอีก
๑.๔.๕ การระดมความคิดเห็นโดยการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เป็นการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมประชุมและร่วมเสวนาเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา ตลอดจน
ร่วมกันเสนอแนะแนวทางที่จะทําให้เกิดการปรองดองแห่งชาติขึ้นได้อย่างประสบความสําเร็จในประเทศไทย

๑.๕ กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
กรอบความคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พัฒนาขึ้นจากความเชื่อพื้นฐานที่มองว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งปกติ
ธรรมดาในสังคมซึ่งจะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือการพัฒนาก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการของคนในสังคม
ความขัดแย้งภายในรัฐ (Intrastate Conflict) ที่ยืดเยื้อและรุนแรงถึงขั้นมีการสูญเสียชีวิต โดยหลัก
แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ
(๑) ความขัดแย้งที่มุ่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองหรือโครงสร้างอํานาจรัฐ (อุดมการณ์
ทางการเมือง)
(๒) ความขัดแย้งที่มุ่งเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองหรือจัดสรร
ผลประโยชน์ (กลุ่มอํานาจ/ผลประโยชน์)
(๓) ความขัดแย้งที่มุ่งแยกตัวเป็นรัฐอิสระ (อัตลักษณ์/ชาติพันธุ์) ความขัดแย้งเหล่านี้มักจะ
เป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันทางความเชื่อ ชาติพันธุ์ หรือสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ
และอาจทําให้เกิดความแตกแยกในสังคม ก่อให้เกิดความสูญเสียทางชีวิตและจิตใจระหว่างผู้คนในสังคม เกิด
การแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน มีทัศนคติที่เป็นศัตรูต่อกันโดยมุ่งตอบโต้ทําร้ายกันถึงในระดับที่การดํารงอยู่ของอีก
ฝ่ายเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตน รวมถึงเกิดแรงต้านต่อความพยายามใดๆ ที่จะประนีประนอม

๑๑

สภาพการณ์ดังกล่าวจําเป็นต้องมีกระบวนการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง คือการแก้ไขความขัดแย้งที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งทางการเมื อ ง สั ง คม และ/หรื อ เศรษฐกิ จ ตลอดจนทั ศ นคติ แ ละ
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ขัดแย้งและ/หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในสังคม ซึ่งมุ่งเน้นในการขจัดเงื่อนไขของความ
ขัดแย้งและสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพื่อนําไปสู่การเกิดสันติสุขที่ยั่งยืนในสังคม
ซึ่งในการออกแบบกระบวนการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งนั้นสามารถเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการในการยุติ
ความรุนแรงและแปรเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่สังคมสันติสุขได้หลากหลาย เช่น การเจรจา (Negotiation)
ระหว่างคู่ขัดแย้งที่มีอํานาจตัดสินใจ ซึ่งอาจอาศัยฝ่ายที่สามเข้ามาไกล่เกลี่ย (Mediation) และการพูดคุย
เสวนา (Dialogue) ทั้งภายในและระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในสังคม เพื่อปรับความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน ตลอดจนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการปรับโครงสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวิธีการต่างๆ เหล่านี้ต้องดําเนิน
ควบคู่กันไปบนฐานคิดที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าความรุนแรงไม่อาจนํามาซึ่งเป้าหมายและทางออกที่ยั่งยืนได้
นอกจากนี้ กระบวนวิธีในการจัดการความขัดแย้งต่างๆ เช่น การจัดการกับความจริงและการสร้าง
ความยุติธรรมในสังคมภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรงเพื่อนําไปสู่สังคมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
(Rigby, ๒๐๐๑) หรือที่เรียกว่า การสร้างความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) ก็นับว่ามี
ความสําคัญ ซึ่งกระบวนวิธีดังกล่าวอาจจะประกอบไปด้วยการค้นหาความจริง การนิรโทษกรรม การลงโทษ
ผู้กระทําผิด การเยียวยาชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง และการปฏิรูปองค์กรหรือสถาบันที่ยอมรับ
ร่วมกันของสังคม
ซึ่งอาจเรียกรวมๆ ว่า กระบวนการสร้างความปรองดอง (Reconciliation) อันเป็น
กระบวนการที่นําไปสู่การลดความเกลียดชังแตกแยกและสร้างความไว้วางใจเพื่อฟื้นคืนความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มคนที่เคยขัดแย้งรุนแรง โดยผ่านการแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําในอดีต การยอมรับความจริงที่
เกิ ดขึ้ น การเมตตาให้ อภั ย ตลอดจนการมองภาพอนาคตของสั งคมร่ วมกัน (Abu-Nimer,
๒๐๐๑;
Bloomfield, Barnes, and Huyse, ๒๐๐๓) ทั้งนี้ ในกระบวนการสร้างความปรองดองอาจอาศัยวิธีการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือผสมผสานกันหลายวิธีการก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละสังคม
โดยมีเป้าหมายที่สําคัญก็คือการสร้างสังคมสมานฉันท์ (Coexistence) ซึ่งหมายถึงสังคมที่ผู้คนซึ่งมีความ
แตกต่างไม่ว่าจะเป็นทางความคิดความเชื่อ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม หรือสถานะทางสังคมเศรษฐกิจสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ โดยสามารถจัดการกับความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่นําไปสู่การใช้ความรุนแรง
ระหว่างกัน

๑๒

ภาพ ๑–๑ กระบวนการศึกษา
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศึกษากรณี
ต่างประเทศ

ศึกษาประวัติศาสตร์
ความขัดแย้งของไทย

สัมภาษณ์ (Delphi)
ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เกี่ยวข้องกับความ
ขัดแย้ง

จัดทําตัวแบบเบื้องต้น
(Tentative Model)

สรุปบทเรียนจากเวทีประชา
เสวนาหาทางออก
(สถาบันพระปกเกล้าเคยมีการ
ดําเนินการในหลายจังหวัด)

ประชุมที่ปรึกษา

พัฒนาตัวแบบ
(Develop Model)

รับฟังความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
(Delphi ครั้งที่ 2)

ปรับปรุงตัวแบบ
(Revise Model)

จัดทํารายงาน

นําเสนอผลสู่สาธารณะ
๑๓

๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
๑.๖.๑ เพื่อนําข้อเสนอจากการศึกษาของโครงการศึกษาการสร้างความปรองดองแห่งชาติเสนอให้
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
๑.๖.๒ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุความขัดแย้งและแนวทางการสร้างความปรองดองจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๑.๖.๓ ได้แนวทางในการสร้างความปรองดองของประเทศที่จะนําไปสู่การเสริมสร้างสังคมสันติสุข
อย่างยั่งยืนต่อไป

๑๔

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฎีในกระบวนการสร้างความปรองดอง
ในบทนี้จะกล่าวถึง แนวคิดทฤษฎีในกระบวนการสร้างความปรองดองและเครื่องมือในการจัดการ
ความขัดแย้งโดยจะแบ่งหัวข้อในการนําเสนอเป็น ๕ หัวข้อหลักดังต่อไปนี้
๒.๑ ความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict and Conflict Resolution)
๒.๒ แนวคิดและกระบวนการการสร้างความปรองดอง (Reconciliation)
๒.๓ ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice)
๒.๔ เครื่องมือทางกฎหมายในการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองของไทยในอดีต
๒.๕ ประสบการณ์ประชาเสวนาในบริบทสังคมไทย

๒.๑ ความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict and Conflict Resolution)
ในหัวข้อความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งจะแบ่งการนําเสนอเป็น ๔ หัวข้อหลักคือ ความหมาย
ของความขัดแย้ง ประเภทของความขัดแย้ง การแก้ไขความขัดแย้งและเครื่องมือในการแก้ไขความขัดแย้ง
๒.๑.๑ ความหมายของความขัดแย้ง
ความขั ด แย้ ง เป็ น สิ่ ง ปกติ ธ รรมดาในสั ง คมซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย หรื อ การพั ฒ นา
ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการของคนในสังคม (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, ๒๕๔๖) ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับที่
มอริส (๒๕๔๗) ได้กล่าวไว้ว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมนุษย์มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ความขัดแย้งบางครั้งก่อให้เกิดประโยชน์ในการได้แนวคิดใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น หรือในบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับกระบวนการใน
การจัดการกับความขัดแย้งนั้น
จะเห็นได้ว่า ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อยู่คู่กับมนุษย์ไม่ว่าจะในระดับบุคคล
หรือในระดับสังคม ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน ความขัดแย้งบางครั้งก่อให้เกิดประโยชน์ในการได้แนวคิดใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้
แต่บางครั้งถ้าจัดการไม่ดีก็สามารถทําให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้เช่นเดียวกัน สาเหตุความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นอธิบายได้ด้วยหลายตัวแปร เช่น ตัวแปรสภาพภูมิศาสตร์อันก่อให้เกิดข้อพิพาทด้านพรมแดนระหว่าง
ประเทศ ตัวแปรทางสังคมและเศรษฐกิจทําให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากร ตัวแปรทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิด
ปัญหาเชื้อชาติ เป็นต้น
สําหรับการวิเคราะห์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ กระทําได้โดยวิเคราะห์แยกแยะและ
ระบุมุมมองของทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือคู่กรณี การหาต้นตอที่แท้จริงของปัญหาความขัดแย้ง มุมมอง

๑๕

หรือทัศนคติระหว่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ผ่านมา รวมถึงรูปแบบวิธีการที่บุคคลเหล่านั้นใช้ในการ
จัดการความขัดแย้ง การพิจารณาถึงบริบททางประวัติศาสตร์ การประเมินทางเลือก ความเป็นไปได้ที่จะเจรจา
ไกล่เกลี่ย การเจรจาไกล่เกลี่ยมีหลายรูปแบบ แต่ที่รู้จักกันมากคือ การเจรจาโดยค้นหาจุดยืนและจุดสนใจ
ร่วมกัน (มอริส, ๒๕๔๗)
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดความขัดแย้งและความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมแล้ว มักมีทางเลือกให้กับ
มนุษย์ในการจัดการกับความขัดแย้งนั้นอยู่ ๒ ทางหลักคือ
๑) การเลือกใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ไขกับปัญหาความขัดแย้ง
๒) การใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมที่เกิดขึ้นมีพลวัตทั้งการขยายและลดลง
ในกรณีที่ความขัดแย้งขยายตัวยกระดับจนทําที่เกิดการมุ่งเอาแพ้ชนะกันมากขึ้น จะมีกระบวนการเข้ามา
จัดการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งนั้นในรูปแบบต่างๆ เช่น การหลีกหนีปัญหา การใช้คนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย
(Mediation) การเจรจาไกล่เกลี่ยกันเอง (Negotiation) การใช้อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) การฟ้องร้องกัน
(Litigation) การใช้กระบวนการนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย การชุมนุมประท้วงและการใช้ความรุนแรง
(วันชัย วัฒนศัพท์, ๒๕๕๐)
๒.๑.๒ ประเภทของความขัดแย้ง
ภาพ ๒-๑ ประเภทของความขัดแย้ง
เจรจาได้ง่ายกว่า
ข้อมูลข่าวสาร
(Data)
ความสัมพันธ์

ผลประโยชน์
(Interest)

(Relationship)

โครงสร้าง
(Structure)

ค่านิยม
(Value)

เจรจาได้ยากกว่า

คริสโตเฟอร์ มัวร์ (อ้างถึงในวันชัย, ๒๕๕๐) ได้แบ่งความขัดแย้ง ออกเป็น ๕ ประเภท คือ
ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict) เป็นปัญหาพื้นฐานของความขัดแย้งอาจจะเกิด
จากข้อมูลน้อยไป การแปรผลผิดพลาด การวิเคราะห์ออกมาด้วยความเห็นต่างกัน หรือแม้แต่ข้อเป็นปัญหา
ความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูล (Perception) บางครั้งก็เป็นปัญหาขัดแย้งกันได้

๑๖

ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ (Interest Conflict) เป็นเหตุผลของการแย่งผลประโยชน์
ในสิ่งที่ดูเหมือนมีหรือไม่มีเพียงพอเป็นเรื่องของทั้งตัวเนื้อหา กระบวนการและจิตวิทยา
ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structure Conflict) เป็นเรื่องของอํานาจ แย่งชิงอํานาจการ
กระจายอํานาจ ปัญหาโครงสร้างรวมไปถึง กฎ ระเบียบ บทบาท ภูมิศาสตร์ ระยะเวลา และระบบ
ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) เป็นปัญหาด้านความสัมพันธ์
บุคลิกภาพ พฤติกรรมต่างๆ ในอดีต อารมณ์ที่รุนแรง ความเข้าใจผิด หรือการสื่อสารที่บกพร่อง
ความขัดแย้งด้านค่านิยม (Values Conflict) เป็นปัญหาระบบของความเชื่อ ความแตกต่าง
ในค่านิยม ขนบประเพณี ประวัติการเลี้ยงดูที่หล่อหลอมความเป็นตัวตนขึ้นมา
นอกจากการแบ่งประเภทความขัดแย้งโดยทั่วไปแล้ว ยังสามารถแบ่งประเภทความขัดแย้งได้เป็น
ความขัดแย้งภายในรัฐ (Intrastate Conflict) ที่ยืดเยื้อและรุนแรงถึงขั้นมีการสูญเสียชีวิต
โดยหลักแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ
๑) ความขัดแย้งที่มุ่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองหรือโครงสร้างอํานาจรัฐ (อุดมการณ์
ทางการเมือง)
๒) ความขัดแย้งที่มุ่งเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองหรือจัดสรร
ผลประโยชน์ (กลุ่มอํานาจ/ผลประโยชน์)
๓) ความขัดแย้งที่มุ่งแยกตัวเป็นรัฐอิสระ (อัตลักษณ์/ชาติพันธุ์) ซึ่งเหล่านี้จะเป็นการต่อสู้กัน
ระหว่างกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันทางความเชื่อ ชาติพันธุ์ หรือสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ
ความขัดแย้งเหล่านี้มักจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันทางความเชื่อ
ชาติพันธุ์ หรือสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ และอาจทําให้เกิดความแตกแยกในสังคม ก่อให้เกิดความสูญเสียทาง
ชีวิตและจิตใจระหว่างผู้คนในสังคม เกิดการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน มีทัศนคติที่เป็นศัตรูต่อกันโดยมุ่งตอบโต้ทํา
ร้ายกันถึงในระดับที่การดํารงอยู่ของอีกฝ่ายเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตน รวมถึงเกิดแรงต้านต่อความ
พยายามใดๆ ที่จะประนีประนอม
๒.๑.๓ การแก้ไขความขัดแย้ง
การแก้ไขความขัดแย้งที่กลายเป็นความยืดเยื้อและรุนแรงจําเป็นต้องมีการจัดการอย่างเป็น
ระบบและแก้ไขที่รากเหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง การแก้ไขความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางการเมือง สังคม และ/หรือเศรษฐกิจ ตลอดจนทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างคู่ขัดแย้งและ/หรือกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียในสังคม ซึ่งมุ่งเน้นในการขจัดเงื่อนไขของความขัดแย้งและสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาเพื่อนําไปสู่การเกิดสันติสุขที่ยั่งยืนในสังคม
Edward Azar อ้างถึงใน Abu-Nimer (๒๐๐๑) เห็นว่าการจัดการความขัดแย้งที่เรื้อรัง
(Protracted conflict) ที่เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่สามารถใช้การจัดการความขัดแย้งทาง
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การทหารที่เน้นยุติความขัดแย้งชั่วคราว โดยปราศจากการเข้าไปตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ เช่น ความรู้สึกปลอดภัย อัตลักษณ์ การมีส่วนร่วม ความเท่าเทียมกัน
ในขณะที่ Galtung อ้างถึงใน Miall et al (๑๙๙๙) เสนอ ๓ แนวทางประกอบด้วย ๑) การ
แก้ปัญหาที่รากเหง้าที่ระดับโครงสร้าง ๒) การฟื้นฟูบูรณะผู้คน สังคม สังคมภายหลังการเผชิญความรุนแรง
ทางตรง ๓) การปรองดองระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่ขัดแย้งกัน ความรุนแรงมีต้นทุนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม
ถ้ายุติความรุนแรงได้ก็จะก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมในวงกว้าง การจัดการความขัดแย้งต้องทําควบคู่กันไปในหลาย
ระดับด้วยการลดพฤติกรรมความขัดแย้งให้น้อยลง การสร้างความเข้าใจ และแปรเปลี่ยนความสัมพันธ์ ความ
รุนแรงทางตรงที่เกิดขึ้นที่เห็นความรุนแรงได้ชัดเจน สามารถยุติได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนําไปสู่การลด
ความขัดแย้ง ความรุนแรงเชิงโครงสร้างยุติได้โดยแปรเปลี่ยนโครงสร้างและความไม่เป็นธรรม และความ
รุนแรงทางวัฒนธรรมยุติได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน
๒.๑.๔ เครื่องมือในการแก้ไขความขัดแย้ง
การแก้ไขความขัดแย้งนั้น สามารถเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการในการยุติความรุนแรงได้
หลากหลายวิธี ประกอบไปด้วย การเจรจา (Negotiation) การไกล่เกลี่ย (Mediation) การสานเสวนา
(Dialogue) และการประชาเสวนาหาทางออก (Deliberation) สามารถอธิบายได้คือ
การเจรจา หมายถึง การเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งที่มีอํานาจตัดสินใจ นอกจากนี้ การเจรจามี
ความแตกต่างจากการไกล่เกลี่ยอย่างชัดเจน กล่าวคือการเจรจาเป็นการที่คู่ขัดแย้งพูดคุยเพื่อหาข้อตกลงหรือ
ยุติปัญหาด้วยกันเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงบุคคลที่สาม และการเจรจา เป็นวิธีการที่คู่ขัดแย้งมักเลือกใช้ในการ
จัดการปัญหาเป็นอันดับแรก นอกเสียจากว่าปัญหามีระดับที่รุนแรงมากขึ้นจนควบคุมได้ยาก คู่ขัดแย้งจึงจะ
เลือกใช้วิธีการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง
การไกล่เกลี่ย เป็นกระบวนการที่บุคคลที่สามเข้ามาช่วยกํากับกระบวนการและกระตุ้นให้
คู่ขัดแย้งตัดสินใจหาข้อตกลงร่วมกัน การใช้การไกล่เกลี่ยเนื่องจากทั้ง ๒ ฝ่ายไม่สามารถเจรจากันได้เอง ก็ต้อง
อาศัยฝ่ายที่สามเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยหรือที่เรียกว่าการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง
การสานเสวนา เป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งภายใน
และระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในสังคม เพื่อปรับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อร่วมกัน
หาทางออกหรือแนวทางในการปรับโครงสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงที่ได้จะเกิดการยอมรับร่วมกันจาก
สังคมมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามากําหนดถึงเนื้อหาที่ควรจะเป็น
รวมถึงภาพของอนาคตร่วมกันในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งวิธีการต่างๆ เหล่านี้ต้องดําเนินควบคู่
กันไปบนฐานคิดที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าความรุนแรงไม่อาจนํามาซึ่งเป้าหมายและทางออกที่ยั่งยืนได้
การประชาเสวนาหาทางออก เป็นกระบวนการที่จะนําไปสู่การตัดสินใจในเรื่องยากที่มีหลาย
ฝ่ายเกี่ยวข้องและต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน กระบวนการประชาเสวนามีความแตกต่างจากการสาน
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เสวนาคือ การประชาเสวนาหาทางออกจะเน้นที่ผลลัพธ์คือการตัดสินใจร่วมกันของผู้เข้าร่วม ส่วนการสาน
เสวนาอาจไม่จําเป็นต้องมีการตัดสินใจร่วมกันก็ได้ (วันชัย วัฒนศัพท์, ๒๕๕๐)

๒.๒ แนวคิดและกระบวนการสร้างความปรองดอง (Reconciliation)
๒.๒.๑ การปรองดองคืออะไร
ความหมายของการปรองดอง อาจมองได้ในแง่มุมเชิงทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติ โดยใน
แง่มุมเชิงทฤษฎีนั้น การปรองดองได้แก่กระบวนการต่างๆ ที่ป้องกันแก้ไขไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
โดยการสร้างสันติภาพ หยุดยั้งวงจรความรุนแรง และสร้างสถาบันที่เป็นประชาธิปไตยให้กลับคืนมาอีกครั้ง
หนึ่ง แต่ในส่วนของแนวทางการปฏิบัตินั้นเป็นที่ยอมรับว่าอาจไม่ง่ายนักที่จะสามารถทําตามแนวคิดเชิงทฤษฎี
ของการปรองดอง เนื่องจากการปรองดองไม่ใช่การกระทําที่จะสามารถแยกออกจากสังคมที่มีปัญหาความ
ขัดแย้งและความหวาดกลัวอย่างรุนแรงออกไปได้ การปรองดองไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เป็นกระบวนการที่
ยากลําบาก ยาวนาน คาดเดาไม่ได้ และเกี่ยวข้องกับการวางแผน ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย และ
ต้องมีการกระทําอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เช่น การมีสันติธรรมแทนที่จะแก้แค้น
การจัดการความทรงจําร่วมกัน และสร้างการอธิบายจากมุมมองต่างๆ ของคู่ขัดแย้งอย่างเท่าเทียมกัน
การสร้างความปรองดอง เป็นกระบวนการที่นําไปสู่การลดความเกลียดชังแตกแยกและสร้าง
ความไว้วางใจเพื่อฟื้นคืนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่เคยขัดแย้งรุนแรง โดยผ่านการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อการกระทําในอดีต การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น การเมตตาให้อภัย ตลอดจนการมองภาพอนาคตของ
สังคมร่วมกัน (Abu-Nimer, ๒๐๐๑)
นอกจากนี้มีนักวิชาการที่ให้ความหมายของกระบวนการสร้างความปรองดองในอีกแง่มุม คือ
กระบวนการเยียวยาบาดแผลของทั้งผู้กระทําและผู้กระทําภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรง และเป็นการยุติ
ความสัมพั นธ์ด้านลบต่อกั น ไม่นํ าไปสู่ ความเป็ นศั ตรู ในหลักการแล้ วบุคคลที่สามเท่านั้นที่ สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทําและผู้กระทําได้ ทั้งนี้ ผู้กระทําสามารถให้อภัย หรือเรียกร้องให้ผู้กระทําผิดชดใช้
ได้รับการลงโทษ หรือแม้แต่การล้างแค้น สําหรับผู้กระทําผิดอาจจะยอมรับผิด หรือถูกลงโทษจากผู้กระทําก็
เป็นไปได้ (Galtung, ๑๙๙๐)
๒.๒.๒ หลักการสร้างความปรองดองประกอบด้วยหลักการ ดังต่อไปนี้ (Abu-Nimer, ๒๐๐๑;
Bercovitch et al, ๒๐๐๙)
๑) การสานเสวนาเป็นเงื่อนไขสําคัญสําหรับการนําไปสู่การสร้างความปรองดอง การ
สานเสวนาที่แท้จริงเกิดขึ้นได้เมื่อคู่กรณีมาร่วมกันสนทนาเพื่อนําไปสู่ข้อตกลงโดยต้องเป็นการเปลี่ยนแปลง
มุมมอง ความรู้สึกโกธร เกลียดที่มีต่อกัน การสานเสวนาที่แท้จริงถึงจะนําไปสู่การสร้างความปรองดองได้ โดย
จะต้องมีการวิเคราะห์ความขัดแย้งและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น
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๒) เน้นหรือจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของคน การเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเองสามารถที่จะเยียวยาอดีตและความเจ็บปวดในปัจจุบันได้ และแง่มุมของความยุติธรรมที่สําคัญมากคือ
การเยียวยาความรู้สึกของคนที่เจ็บปวด
กระบวนการ (Process) ที่จะจัดการกับคนที่เกลียดชังกันได้มาพูดคุยกันเพื่อขับเคลื่อนการ
อยู่ร่วมกันไปสู่อนาคต ดังนั้นการเตรียมการเพื่อนํามาสู่กระบวนการพูดคุยจึงมีความสําคัญมาก และทําให้เกิด
การเข้าใจในความเจ็บปวดของแต่ละฝ่าย โดยต้องการพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคู่กรณีในการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
สํ าหรั บ การเยีย วยาความรู้สึ ก ทางจิ ต ใจ รวมถึง การยอมรั บ ความจริง แทนหนทางการต่ อ สู้กั น เช่ น กรณี
แอฟริกาใต้ เกิดการยอมรับผู้แทนของแต่ละฝ่าย ยอมรับตัวตนซึ่งกันและกัน และยอมรับอดีตที่เกิดขึ้น เช่น
กระบวนการของคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงและสร้างความปรองดองในแอฟริกาใต้ มีเป้าหมายเพื่อ
เยียวยาความห่วงกังวลของเหยื่อรวมถึงสังคมด้วย เป้าหมายไม่ใช่เพื่อลงโทษผู้กระทํา แต่เพื่อทําให้คนในสังคม
อยู่ร่วมกันได้
๓) ความปรองดองเกิดขึ้นได้เมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง เช่น การ
อพยพผู้ลี้ภัยกลับประเทศบอสเนียจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าพวกเขาไม่รู้สึกปลอดภัยและมั่นคงในการไปอยู่ร่วมกับ
ศัตรู การให้ อภัยเป็นสิ่งจําเป็น แต่จะเกิ ดขึ้ นไม่ได้เ ลย ถ้าความต้องการของมนุ ษ ย์ ถูกละเลย หรือในกรณี
อิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่จะไม่เกิดความปรองดอง ถ้าไม่เกิดการยอมรับในการดํารงอยู่ในอัตลักษณ์ของชนกลุ่ม
น้อยชาวอาหรับ
๔) ศาสนาเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากในการแก้ไขความขัดแย้ง ในการเยียวยาความรู้สึก
ของผู้คน การสร้างความสัมพันธ์ที่แตกร้าวขึ้นมาใหม่ต้องการมากกว่าเครื่องมือในการเจรจา ไกล่เกลี่ย ที่
เพียงแต่ค้นหาความต้องการและความต้องการที่แท้จริงเท่านั้น แต่ต้องใช้สัญลักษณ์และพิธีกรรม กล่าวคือใช้
ทั้งความเชื่อทางศาสนา และพิธีกรรมในการสร้างความปรองดอง
๕) การสร้างความปรองดองจําเป็นมากที่จะต้องใช้แนวทางที่หลากหลาย ทั้งด้านจิตใจ
กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม จิตวิทยาและการเมือง การเจรจาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนําไปสู่การสร้าง
สันติภาพได้ แต่ต้องสร้างกิจกรรมร่วมกันในภาคประชาสังคมด้วย การสร้างความปรองดองจะประสบ
ความสําเร็จถ้าได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ที่สําคัญมากคือผู้นําที่ได้รับการยอมรับจาก
คู่กรณี เช่น เนลสัน แมนเดลล่า ที่เปลี่ยนความคิดของคนผิวดําในแอฟริกาใต้ ให้หันมาสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดอง
๖)
การสร้างความปรองดองเน้นที่หัวใจ (Heart) และความคิด (Head) การเน้น
ที่ความคิดคือการกําหนดเป้าหมายของการพูดคุย และทําให้การพูดคุยดําเนินต่อไปในทิศทางที่ควรจะเป็น
ส่วนการเน้นที่หัวใจคือเป็นการพูดคุยกันถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่อยู่ลึกในจิตใจ
๗) คํานึงถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายในกระบวนการสร้างความปรองดอง โดยไม่เน้นที่การ
รับหรือนําเข้าวิธีการและกฎหมายแต่ของประเทศตะวันตกแต่ต้องปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพสังคม
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๘) การให้อภัยมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละสังคม วัฒนธรรมของแต่ละสังคมมีความ
แตกต่างกันออกไป ไม่ควรยึดติดแต่เพียงรูปแบบเดียว แต่ละวัฒนธรรมก็มีมุมมองต่อการให้อภัยและการสร้าง
ความปรองดองที่แตกต่างกันออกไป
๙) ความยุติธรรมแบบใดที่เหมาะสมสําหรับการสร้างความปรองดอง ที่เน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์กลับคืนมาระหว่างคู่กรณี หรือความยุติธรรมแบบมุ่งแก้แค้น ที่เน้นลงโทษผู้กระทําผิด เนื่องจาก
เหยื่อมีความต้องการให้ลงโทษผู้กระทําผิด จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายทั้งนักปฏิบัติและนักวิชาการในการจะเลือกใช้
ความยุติธรรมแบบไหนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง แม้คําตอบของความยุติธรรมไม่ได้อยู่ที่การยอม
คืนดีเสมอไป แต่อย่างไรนั้น แนวทางหนึ่งที่นักสันติวิธีมักใช้อย่างกว้างขวางเพื่อจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง
ที่รุนแรงในสังคมได้อีกหนึ่งรูปแบบคือ ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน
๒.๒.๓ ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ของการปรองดอง
Luc Huyse (๒๐๐๓) ศาสตราจารย์วิชาสังคมวิทยาและสังคมวิทยากฎหมาย จาก
มหาวิทยาลัยกฎหมาย Leuven ได้เสนอขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการปรองดองไว้ ๓ ขั้นตอน แต่ก็อธิบายว่า
กระบวนการต่างๆ ของการปรองดองอาจไม่ได้ดําเนินการในลักษณะขั้นตอนเช่นนี้ทั้งหมด เพราะแต่ละ
สถานการณ์ความขัดแย้ง อาจจะใช้ขั้นตอนการปรองดองที่แตกต่างกันได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ หยุดใช้ความรุนแรงเพื่อหยุดยั้งความหวาดกลัว (Replacing Fear by Nonviolent Coexistence)
ทั้งนี้ เพื่อที่จะขจัดความเกลียดชัง ความเคียดแค้น และความทรงจําที่เจ็บปวด โดยขั้นตอน
แรกสุดของการเดินทางสู่ความปรองดองคือ จะต้องหยุดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ (Building Confidence and Trust)
หลังจากที่ได้หยุดการใช้ความรุนแรงแล้ว รัฐบาลจะต้องสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ในสังคมให้กลับคืนมา ทั้งนี้ทั้งคู่ขัดแย้ง เหยื่อ และผู้ได้รับผลกระทบกับความขัดแย้งทางการเมืองจะต้องสร้าง
ความไว้วางใจ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน
ขั้นตอนที่ ๓ เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Towards Empathy)
การเอาใจเขามาใส่ใจเราคือ การเข้าใจถึงสาเหตุที่มาของความขัดแย้งจากมุมมองของฝ่ายตรงข้าม
โดยเหยื่อยินดีที่จะรับฟังเหตุผลของผู้กระทําผิด และผู้กระทําผิดก็พร้อมที่จะรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดของเหยื่อ
เพื่อหยุดยั้งความเกลียดชังและการแก้แค้นต่อกัน
๒.๒.๔ กระบวนการและเครื่องมือในการสร้างความปรองดอง
กระบวนการสร้างความปรองดองในชาติและสังคมอาจจะอาศัยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ผสมผสานกันหลายวิธีการก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละสังคม โดยมีเป้าหมาย
ที่สําคัญก็คือการสร้างสังคมที่คนเห็นต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ (Peaceful Coexistence)
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เครื่องมือในการสร้างความปรองดองเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เกิดความไว้วางใจ
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย (A Culture of Democracy) ประกอบไปด้วยการ
เยียวยาทางจิตใจ (Healing) กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ (Restorative Justice) และการเล่าความจริง
(Truth-telling) และการชดเชย (Reparation)
๑) การเยียวยาทางจิตใจ (Healing)
Brandon Hamber (๒๕๕๓) นักจิตวิทยาชาวแอฟริกาใต้ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อเกิดความรุนแรง
อันเนื่องมาจากความขัดแย้ง เช่น การเหยียดสีผิว การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น นอกจากผู้เสียหายจะได้รับ
ความเสียหายทางร่างกาย เช่น การได้รับบาดเจ็บแล้ว ผู้เสียหายยังอาจได้รับความเสียหายทางจิตใจด้วย เช่น
ความตึงเครียด ความรู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความรู้สึกว่าตนเองไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสังคม
ดังนั้น การเยียวยาผู้เสียหาย จึงไม่ใช่เป็นแต่เพียงการเยียวยาเฉพาะสุขภาพกายของผู้เสียหายเพียงอย่างเดียว
หากแต่ต้องมีการเยียวยาสุขภาพจิตของผู้เสียหาย และทําให้ผู้เสียหายได้มีสถานะความเป็นอยู่ในสังคมที่ดี
ดังเดิมด้วย ส่วนปัญหาที่ว่า ผู้เสียหายจะต้องได้รับการเยียวยาอะไร หรืออย่างไร บ้างนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความ
จําเป็นของแต่ละบุคคล สภาพทางการเมือง วัฒนธรรม และเหตุการณ์อันทําให้เกิดความทรงจําที่เจ็บปวดแก่
ผู้เสียหายด้วย ทั้งนี้ หลักสําคัญในการเยียวยาผู้เสียหาย ได้แก่
๑.๑) การทําความเข้าใจกับบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Understanding Context)
การทําความเข้าใจกับบริบทของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการแรกที่สําคัญใน
การกําหนดแผนการเยียวยาผู้เสียหายว่าจะเยียวยาผู้เสียหายได้อย่างไร โดยการกําหนดแผนการเยียวยา
ผู้เสียหายจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความ
ขัดแย้ง และจะต้องสอดคล้องกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรมด้วย
๑.๒) การใช้ทรัพยากรท้องถิ่น (Use Local Resources)
การใช้ทรัพยากรท้องถิ่น คือ การใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเยียวยาผู้เสียหาย
ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น เพราะจะทําให้เกิดการเยียวยาที่สอดคล้องต่อวัฒนธรรมทางสังคมของชุมชนนั้นๆ
๑.๓) การเยียวยาควบคู่กับการสร้างสิ่งใหม่ร่วมกัน (Link Healing with Wider
Reconstruction Efforts)
การหาความจริ ง การยอมรั บ ผิ ด และความยุ ติ ธ รรม ไม่ ส ามารถแยกออกจาก
กระบวนการเยียวยาผู้เสียหายได้ การนําผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็เป็นสิ่งสําคัญ เพื่อไม่ให้เหยื่อ
รู้สึกว่าได้รับความไม่เป็นธรรมดํารงอยู่
๒.๒.๕ การใช้กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice)
Huyse (๒๐๐๓) ได้กล่าวว่า กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นกระบวนยุติธรรมที่ไม่ได้
มุ่งเน้นเพียงการเยียวยาผู้เสียหายและการลงโทษผู้กระทําความผิดแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นกระบวน
ยุติธรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหาย และผู้กระทําความผิดได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการพูดคุยกันเพื่อวิเคราะห์ว่า
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อะไรคือข้อเท็จจริง อะไรคือสาเหตุแห่งการกระทําความผิด และเป็นกระบวนการที่ทําให้ผู้กระทําความผิดกับ
ผู้เสียหายมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ให้ผู้กระทําผิดเกิดความรู้สึก “รับผิดชอบ” กับสิ่งที่ตนเองทํา และตกลง
กันว่าจะเยียวยาผู้เสียหายอย่างไร ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทําความผิดแล้วทําให้ผู้กระทํา
ความผิดกลับคืนสู่สังคมได้
ข้อดีของการใช้กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ได้แก่ กระบวนยุติธรรมดังกล่าวสร้างการ
เรียนรู้ให้แก่คนในสังคม โดยต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน และเป็นกระบวนยุติธรรมที่มีลักษณะเป็นการเจรจาซึ่งเปิด
โอกาสให้ผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างไรก็ตาม กระบวนยุติธรรมดังกล่าวก็มีข้อเสีย คือ เนื่องด้วยในการใช้กระบวนยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ อาจเกิดความไม่เป็นธรรมหรืออํานาจที่ไม่เท่าเทียมกันในกระบวนการพูดคุยระหว่างคู่กรณีได้
ไม่ว่าจะเป็นตัวแปรด้านเพศ อายุ หรือสถานะทางสังคม
๒.๒.๖ การเล่าความจริง (Truth-telling)
Mark Freeman และ Priscilla B. Hayner จาก International Center for Transitional Justice
(๒๐๐๓) กล่ าวว่ า กระบวนการสร้ า งความปรองดองที่ พ บได้ ม ากในช่ ว งไม่ กี่ ปี ที่ ผ่ า นมาก็ คื อ การจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการค้นหาความจริงเพื่อทําหน้าที่ค้นหาความจริง ข้อดีของการตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริง
ได้แก่ คณะกรรมการค้นหาความจริงสามารถเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่ง
ก่อนมีคณะกรรมการดังกล่าว อาจมีการให้ข้อมูลที่กล่าวถึงความเสียหายที่มากเกินความเป็นจริง หรือน้อยเกิน
ความเป็นจริงก็ได้ และการเปิดเผยความจริงจะทําให้สังคมหันมาสนใจผู้เสียหายซึ่งถูกสังคมเพิกเฉยมาเป็น
เวลานาน อันนําไปสู่การสร้างมาตรการเยียวยาผู้เสียหายได้ ที่สําคัญ คณะกรรมการค้นหาความจริงสามารถ
นําเสนอมาตรการในการเยียวยาผู้เสียหาย ตลอดจนการปฏิรูปกฎหมายและสถาบันได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงไม่ใช่ว่าจะเหมาะสมกับทุกบริบทของ
ความขัดแย้งเสมอไป เพราะในบางครั้ง การค้นหาความจริงก็อาจทําให้ความขัดแย้งที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้น และการ
ตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงก็มีข้อเสียเช่นกัน ได้แก่ บางประเทศไม่มีโครงสร้างทางสถาบันที่น่าเชื่อถือ
พอที่จะสร้างกระบวนการค้นหาความจริงที่มีความชอบธรรม และไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าคณะกรรมการ
ค้นหาความจริงจะดําเนินการอย่างเป็นกลาง ยิ่งกว่านั้น ในบางครั้ง การเปิดเผยความจริงก็อาจจะยิ่งสร้าง
ความเจ็บปวดให้แก่ผู้เสียหายมากขึ้นก็ได้
๒.๒.๗ การชดเชย (Reparation)
Stef Vandeginste นักกฎหมายและนักวิจัย UNDP โปรแกรมในระวันดา (๒๐๐๓) เห็นว่า
การชดเชยเป็นสิ่งที่สําคัญในกระบวนการสร้างความปรองดองอย่างแท้จริง โดยถือหลักว่า รัฐมีหน้าที่รับรอง
และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น ถ้าหากรัฐ (หรือเจ้าหน้าที่รัฐ) ทําการละเมิดสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชน รัฐก็ต้องชดเชยให้ผู้เสียหาย อาจเป็นได้ทั้ง การทําให้กลับคืนสู่สภาพเดิม (Restoration)
ได้ แ ก่ การคื น ทรั พ ย์ สิ น การคื น สิ ท ธิ ต ามกฎหมายแพ่ ง ของบุ ค คล และการใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทน
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(Compensation) ซึ่งหมายถึง การจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหาย เพื่อทดแทนสิ่งที่ผู้เสียหายสูญเสียไป นอกจากนี้
การเยียวยาอาจได้แก่ การฟื้นฟู (Rehabilitation) ซึ่งหมายถึงการทําให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตกลับคืน
สู่สภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด ซึ่งอาจทําได้โดยให้การรักษาทางการแพทย์ และการชดเชยยังอาจ
หมายถึงการสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ซึ่งก็คือการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เสียหาย โดยการ
เปิดเผยความจริง การขอโทษ การลงโทษผู้กระทําความผิด เป็นต้น
อนึ่ง กระบวนการสร้างความปรองดองมีความเปราะบางและต้องอาศัยเวลาและความอดทน
จากทุกฝ่าย เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการยุติความรุนแรง/การหาข้อตกลง ซึ่งตั้งอยู่บน
ฐานคิดว่าความรุนแรงไม่อาจนํามาซึ่งเป้าหมายและทางออกที่ยั่งยืน และในส่วนของการสร้างความปรองดอง
ปรองดองในสังคม ซึ่งตั้งอยู่บนฐานคิดของความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่าง โดยทั้งหมดนี้จะดําเนินไปเพื่อยุติความรุนแรง ลดความเกลียดชังแตกแยก สร้างความไว้วางใจและ
ฟื้นคืนความสัม พันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่เคยขัดแย้งกันรุ นแรง และนําไปสู่สั งคมปรองดองที่ผู้ คนซึ่ งมีความ
แตกต่างไม่ว่าจะเป็นทางความคิดความเชื่อ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม หรือสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ ในแง่ที่สามารถจัดการกับความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาของสังคม โดยไม่
นําไปสู่การใช้ความรุนแรงระหว่างกัน

๒.๓ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice)
นอกจากกระบวนการสร้างความปรองดองที่ได้กล่าวมาในข้างต้น เมื่อสังคมเกิดการใช้ความรุนแรง
และนํามาสู่ความสูญเสีย มีการจัดการกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไร จะใช้วิธีการใดบ้างในการก้าวข้าม
พ้ น ความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น การนํ า กระบวนการยุ ติ ธ รรมในระยะเปลี่ ย นผ่ า น จึ ง ถู ก นํ า มาใช้ ใ นการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน เป็นแนวทางหนึ่งที่นํามาใช้เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ บนพื้นฐานว่าจะจดจําหรือลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมาตรการในการ
ลงโทษผู้กระทําผิด หรือเน้นการเยียวยาผู้เสียหาย โดยมีวิธีการสรุปได้ดังนี้ (คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ, ๒๕๕๔ และ Huyse, ๑๙๙๘)
๑) การฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด (Criminal Prosecutions) ซึ่งมีส่วนต้องรับผิดชอบต่อ
เหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้น
๒) การนิรโทษกรรม (Amnesty) คือ การได้รับยกเว้นการลงโทษ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการต่อรอง
กันระหว่างอํานาจเก่ากับอํานาจใหม่ หรือบางกรณีได้รับการยกเว้นการลงโทษด้วยการยอมรับว่าได้กระทํา
ความผิดลงไป
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๓) คณะกรรมการค้นหาความจริง (Truth Commissions) เป็นคณะกรรมการที่ทําหน้าที่ทําความ
จริงให้ปรากฏ (Establish the Truth) ที่ได้จากการไต่สวน (Inquiry) ค้นหาความจริง (Truth Seeking)
ในช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Focus on the Past) เพื่อเปิดเผยความจริง ให้ผู้ได้รับผลกระทบหรือครอบครัว
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนสังคมโดยรวมได้ทราบในรายละเอียดเหตุการณ์อย่างถูกต้องแท้จริง อีกทั้งยัง
เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ได้รับผลกระทบได้แสดงออก
๔) โครงการช่วยเหลือเยียวยา (Restoration Programs) เป็นการให้ความช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา
แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ทรัพย์สินผ่านโครงการหรือการ
ดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม และรวมไปถึงการกล่าวคําขอโทษจากคู่ปรปักษ์อย่างเป็นทางการ (Official/ State
Apologies)
๕) การระลึกถึงผู้ได้รับผลกระทบ (Memorialisation of Victims) เป็นกระบวนการที่ทําให้สังคม
ยอมรั บและตระหนั กรู้ (Recognition) และกระตุ้ น ให้ เ กิ ด จิ ต สํ านึ ก ในทางศี ล ธรรม (Raise
Moral
Consciousness) ถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมา เพื่อจะไม่ทําให้เกิดเหตุการณ์ซ้ํารอยขึ้นอีก ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปพิพิธภัณฑ์หรืออนุสรณ์แห่งความทรงจํา (Memorial)
๖) การปฏิรูปสถาบัน (Institution Reform) เป็นกระบวนการปฏิรูปสถาบัน หน่วยงานที่มีส่วน
รับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ กองทัพทหาร ตํารวจ สื่อสารมวลชน กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวใช้รูปแบบเดิมในการปฏิบัติที่อาจนําความรุนแรงกลับมาอีก
ครั้ง

๒.๔ เครื่องมือทางกฎหมายในการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองของไทยในอดีต
การนิรโทษกรรม (Amnesty) มาจากภาษากรีกว่า Amnestia หมายถึง การลืม๑
ซึ่งเมื่อเป็นกระบวนการทางกฎหมายก็หมายถึงการที่กฎหมายไม่ถือว่าการกระทําบางการกระทําเป็น
ความผิด และโทษซึ่งเป็นผลสําหรับการนั้นไม่ต้องถูกนํามาบังคับใช้ หรือเป็นการยกโทษให้ทั้งหมด ถือเสมือน
หนึ่งว่ามิได้เคยต้องโทษนั้นมาเลย คือ ให้ลืมความผิดนั้นเสีย ผลของการนิรโทษกรรมนั้นมุ่งโดยตรงไปที่การ
กระทําผิดนั้นเอง ซึ่งถือว่าไม่เป็นการผิดกฎหมาย เมื่อเป็นเช่นนี้ความผิดซึ่งจะตกไปยังตัวบุคคลผู้กระทํา
ความผิดนั้นย่อมต้องถูกลบล้างตามไปด้วย (สราวุธ เบญจกุล, ๒๕๕๐)
นิรโทษกรรมเป็นการถือเสมือนหนึ่งว่า ผู้กระทําความผิดนั้นๆ มิได้กระทําความผิดเลยก็เท่ากับเป็น
การลบล้างกฎหมายฉบับก่อนๆ ซึ่งเป็นการออกกฎหมายย้อนหลังนั่นเอง แต่การนิรโทษเป็นการย้อนหลังที่ให้
คุณแก่ผู้กระทําความผิดจึงสามารถบังคับใช้ได้ โดยสภาพการนิรโทษกรรมจึงเป็นการยกเลิกความผิดของ
กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งต้องกระทําโดยฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา การที่จะผูกพัน
๑

ดูรายละเอียดใน สุรพล คงลาภ (๒๕๓๔)
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จะต้องออกเป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่มี ลําดับศักดิ์ไม่น้อยกว่าพระราชบัญ ญัติ ทั้งนี้ อาจกระทําในรูป
พระราชบัญ ญัติ พระราชกําหนด หรือเป็นการระบุไว้ใ นรัฐ ธรรมนูญ แต่ต้องเป็ นกรณี ที่มี การกระทํ าผิ ด
กฎหมายเกิดขึ้นแล้ว แล้วมีเหตุผลทางนิตินโยบายที่เห็นว่าการเอาโทษจะไม่สมประโยชน์ จึงตรากฎหมายไม่
เอาโทษการกระทําผิดเหล่านั้น๒
ลักษณะของความผิดที่สามารถนิรโทษกรรมได้นั้น อาจแบ่งได้เป็น ๓ ประเภทคือ
๑) นิรโทษกรรมทางแพ่ง คือ ไม่ต้องรับผิดในการกระทําละเมิดในทางแพ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้อื่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติว่า
ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น การกระทําการป้องกันโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย การกระทําตามคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น
๒) นิรโทษกรรมทางอาญา ผลของการนิรโทษกรรมในกรณีนี้ ต้องพิจารณาตามโครงสร้างความรับผิด
ทางอาญาเสียก่อน ซึ่งการกระทําจะเป็นความผิดอาญาได้นั้น ต้องเป็นไปในกรณี
๒.๑) มีการกระทําครบองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ และการกระทํานั้นกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นความผิด กฎหมายอาญาแต่ละเรื่องนั้นจะบัญญัติอธิบหายการกระทําที่ห้ามกระทําหรือให้กระทํา
เอาไว้ ซึ่งการจะฝ่าฝืนนั้นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายต้องมีเจตนาที่จะกระทําความผิดนั้น, ประมาทจนนําไปสู่การกระทํา
ความผิดนั้น, ทั้งไม่เจตนาทั้งไม่ประมาทแต่กฎหมายก็ถือว่าทําผิด หรือกฎหมายอาญาในบางเรื่องก็ต้องการ
เจตนาพิเศษ เช่น ต้องกระทําไปด้วยเจตนาทุจริต และการกระทําและผลที่เกิดขึ้นต้องสัมพันธ์กัน
๒.๒) การกระทํานั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด คือมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น แต่กฎหมาย
กําหนดไว้ว่าหากมีกรณีประกอบกับการกระทํานั้น หรือมีเหตุที่ผู้กระทํานั้นทําได้ ก็จะทําให้การกระทํานั้นไม่มี
ความผิด เช่น การป้องกันตนโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น
๒.๓) การกระทํานั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ การยกเว้นโทษเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าการ
กระทํานั้นเป็นความผิด แต่ไม่ต้องรับโทษ เนื่องจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความรับผิดชอบของผู้กระทํา
เช่น เด็กอายุต่ํากว่า ๑๐ ปี กระทําผิดกฎหมายอาญา ในทางกฎหมายถือว่าการกระทําผิดกฎหมายนั้นเกิดขึ้น
สําเร็จแล้ว แต่กฎหมายอาญามาตรา ๗๔ กําหนดไว้ว่าไม่ต้องรับโทษ เป็นต้น
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายนิรโทษกรรมกับกฎหมายอาญาแล้ว เห็นว่ากฎหมายนิรโทษกรรมมี
ลักษณะทั้งยกเว้นความผิดและยกเว้นโทษตามกฎหมายอาญา แต่เป็นการยกเว้นความผิดและยกเว้นโทษที่มี
เงื่อนไข โดยเงื่อนไขในการยกเว้นความผิดและยกเว้นโทษนั้นเป็นการเฉพาะต่างจากที่กฎหมายอาญาซึ่งวาง
หลักไว้เป็นการทั่วไป
การนิรโทษกรรมมีผลในทางอาญาเพียงใด ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่กฎหมายนิรโทษกรรมแต่ละ
ฉบับกําหนดไว้ด้วย ทั้งนี้ การกระทํานั้นที่กฎหมายนิรโทษกรรมมุ่งประสงค์นั้น โดยตัวของการกระทํานั้นเอง
๒

ดูรายละเอียดใน แก้วสรร อติโพธิ (๒๕๕๔) “นิรโทษกรรมผูกโบว์ปรองดอง:มดเท็จโดยสุจริต?”,
http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/73242

๒๖

ในสาระสําคัญ หากมิได้มีการนิรโทษกรรมก็เป็นการกระทําที่เข้าองค์ประกอบความผิดของกฎหมายอาญาและ
มิได้เข้าข่ายการยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษ แต่เมื่อได้รับการนิรโทษกรรม จะเกิดสภาพที่เป็นทั้งเว้ น
ความผิดและยกเว้นโทษ จากลักษณะดังกล่าวนี้เอง จึงมีผู้กล่าวว่า กฎหมายนิรโทษกรรมเป็นเรื่องที่อยู่นอก
ความรับผิดในทางอาญา๓
๓) นิรโทษกรรมทางปกครอง เป็นการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง คือ การยกเลิกการใช้อํานาจตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างผลผูกพันขึ้นระหว่างบุคคลอันกระทบต่อสถานภาพหรือสิทธิหรือ
หน้าที่ของบุคคลนั้นให้สิ้นไป โดยทั่วไปตามในหลักกฎหมายเกี่ยวกับการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง หากฝ่าย
ปกครองได้มีคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีนี้ย่อมเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่จะต้องพิจารณา
เพิกถอนคําสั่งทาง ปกครองนั้น หรือแม้แต่ในส่วนคําสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย หากก่อความเสียหาย
ต่อสังคมส่วนรวม หรือกรณีเมื่อมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายภายหลังออกคําสั่งทางปกครองเปลี่ยนแปลงไป ก็
อาจยกเลิกได้ ตามกฎหมายนิรโทษกรรม เนื่องจากเป็นการทําให้ “โทษ” ที่ได้รับจากกฎหมายนั้นสิ้นผลไป
การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายนิรโทษกรรม จึงต้องเป็นคําสั่งทางปกครองที่
ไม่ให้ประโยชน์หรือ “คําสั่งทางปกครองที่ก่อให้เกิดภาระ” อันได้แก่เป็นคําสั่งทางปกครองที่ส่งผลกระทบต่อ
สถานะในทางกฎหมายในทางเป็นผลร้าย หรือมีลักษณะเป็นการจํากัดเสรีภาพในการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือแม้คําสั่งปฏิเสธการออกคําสั่งในทางที่เป็นคุณก็ถือว่าเป็นคําสั่งทาง ปกครองที่ก่อให้เกิดภาระแก่บุคคล
ผู้รับคําสั่งทางปกครอง เช่นกัน
กระบวนการการนิรโทษกรรมนั้นต้องทําเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งการตราเป็นพระราชบัญญัติ หรือ
กฎหมายที่ตราโดยรัฐสภานี้ เป็นไปในแนวทางเดียวกับประเทศต่างๆ ซึ่งมักกําหนดให้รัฐสภาเป็นองค์กรที่มี
อํานาจนิติบัญญัติ คือ สามารถวางกฎเกณฑ์เป็นการทั่วไป อันมีผลให้บุคคลในระบบกฎหมายต้องทําตาม ทั้งนี้
เหตุผลโดยทั่วไปที่ต้องให้องค์กรรัฐสภาทําหน้าที่นี้ ก็เนื่องมาจาก ในระบอบประชาธิปไตยเมื่อถือว่าอํานาจ
สูงสุดอยู่ที่ประชาชน ดังนั้นเรื่องสําคัญที่กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งหมด ต้องทําโดยกฎหมาย
โดยเมื่อกฎหมาย เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของปวงชน จึงต้องออกโดยรัฐสภาผู้แทนประชาชนเท่านั้น (บวรศักดิ์
อุวรรณโณ, ๒๕๓๘) การตรากฎเกณฑ์เป็นพระราชบัญญัติจึงเป็นการแสดงถึงการยอมรับจากประชาชนด้วย
จะเห็นได้ว่า แม้คณะรัฐประหารจะมีคําสั่ง ประกาศต่างๆที่มีผลเช่นกฎหมายออกมา แต่ไม่เคยมีประกาศหรือ
คําสั่งคณะปฏิวัติที่ยกเว้นความผิดของตนเองเลย มีแต่การตราเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น อาจมีบ้างที่เป็น
พระราชกําหนด๔ ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายในลําดับเดียวกับกับพระราชบัญญัติ แต่การตราพระราชกําหนดนั้นเป็นการดําเนินการในกรณีพิเศษของฝ่ายบริหาร ที่จะใช้อํานาจในทางนิติบัญญัติเพื่อกรณีอันมีเหตุ
จําเป็นเฉพาะ และการตราพระราชกําหนดนั้นต้องได้รับการตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญและรัฐสภาอีกครั้ง
๓

ดูรายละเอียดใน สุรพล คงลาภ (๒๕๓๔)
ดูรายละเอียดในพระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทําความผิดเนื่องในการชุมนุมกันระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๒๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

๔

๒๗

จะเห็นได้ว่าการตรากฎหมายนิรโทษกรรมในรูปแบบพระราชบัญญัติก็เป็นหลักประกัน “ความชอบธรรม” ของ
ตัวกฎหมายนั้นเอง

๒.๕ ประสบการณ์ประชาเสวนาในบริบทสังคมไทย๕
การประชาเสวนาหาทางออก (Deliberation) เป็นกระบวนการพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันโดยอาจมีฉากทัศน์ (Scenario) เพื่อประกอบการตัดสินใจ และผลการตัดสินใจดังกล่าวเป็นฉันทามติ
หรือความเห็นพ้องต้องกันจากผู้เข้าร่วม ยกตัวอย่างการวิจัยปฏิบัติการเรื่องการประชาเสวนาหาทางออกสู่
ประชาธิปไตยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา ที่ดําเนินการโดยสถาบันพระปกเกล้า (ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ และ
คณะ, ๒๕๕๔) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้
ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการหาทางออกและเสริมสร้างความปรองดองทางการเมืองและทางสังคมร่วมกัน
ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นต้นแบบและแนวทางในการดําเนินงาน แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและสมานฉันท์ โดย
ใช้กระบวนการสานเสวนาและสานเสวนาหาทางออก โดยคณะผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดเวทีประชาเสวนา จํานวน
๕ ครั้ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ผลการวิจัย พบว่า การ
ประชาเสวนาสามารถสร้างทัศนคติและการตระหนักรู้ในการคิดเชิงบวกให้กับผู้เข้าร่วมการสานเสวนา ด้วยวิธี
และกระบวนการมองปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุสร้างความคิดเชิงเหตุผล โดยอาศัยการฟังกัน
อย่างตั้งใจและเข้าใจผู้อื่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคน
สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับองค์กรเครือข่าย อาทิ องค์กรประชาสังคม ศูนย์การเมืองภาคพลเมืองและ
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ในหลายจั งหวัดได้ดําเนินการเวทีประชาเสวนาหาทางออกในทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศในช่วงธันวาคม ๒๕๕๓ - มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์การทําประชาเสวนาหาทางออกคือ
เพื่อวางรูปแบบกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน อันเป็นรากฐาน
ของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน สร้าง
พื้นฐานความเข้าใจในกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการมี
ส่วนร่วมแบบพหุภาคี
ผลการจัดทําเวทีประชาเสวนาที่มีภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จํานวน ๙ จังหวัด
คือ เชี ย งราย ลํ า ปาง น่ า น พิ ษ ณุ โ ลก ขอนแก่ น ร้ อ ยเอ็ ด อุ บ ลราชธานี นครศรี ธ รรมราช เพชรบุ รี และ
นครศรีธรรมราช พบว่า “เวทีประชาเสวนาหาทางออก” เป็นหนึ่งของทางออกของความขัดแย้งที่ให้ประชาชน
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่ชี้หน้าด่ากัน และหาทางออกร่วมกัน โดยมีกฎกติการ่วมกัน และมีความ
ยุติธรรม กระบวนการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีหัวใจสําคัญ คือ “การฟังอย่าง
ตั้งใจ” เพื่อรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย ไม่ได้มีการชี้ถูกชี้ผิด แต่ร่วมกันแก้ปัญหาในอนาคต เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
๕

สรุปจาก เจริญลักษณ์ เพชรประดับ (๒๕๕๔) มนตรี กรรพุมมาลย์ (๒๕๕๔) ศรายุทธ อันทะไชย์ (๒๕๕๔) สุจารี แก้วคง (๒๕๕๔)

๒๘

ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้มีโอกาสได้พูดคุย ฟัง และมีความเข้าใจกันว่าทําไมอีกฝ่ายถึงมีความคิดเห็นเช่นนี้ โดยมี
เป้าหมายคือ “การร่วมกันหาทางออก” ด้วยการร่วมกันระดมความคิดเห็น เป็นการสร้างความปรองดองทาง
การเมือง และทางสังคมร่วมกัน ที่มีความยุติธรรมทางกฎหมาย และทางสังคม เป็นการการเริ่มต้นเพื่อการ
แก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและมานฉันท์ที่นําไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน (วันชัย วัฒนศัพท์, ๒๕๕๔)
ประเด็นที่ประชาชนให้ความสําคัญ คือ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพวกเขา
และเป็นปัญหาพื้นฐานก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําในสังคม นอกจากนี้ ประชาชนที่มาร่วมเวทีประชาชนที่มาร่วม
เวทีประชาเสวนาหาทางออก ได้เห็นว่า การทุจริต การตรวจสอบ การใช้อํานาจและการทํางานของสื่อก็เป็น
ปัญหาสําคัญ และเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม ประชาชนมีความเห็นว่าการทางออกของประชาธิปไตยที่
คนไทยปรารถนาคงไม่ใช่การลงเอยที่ความรุนแรงหากแต่เป็นการสร้างความสงบด้วยสันติวิธี ด้วยการรับฟัง
เห็ นอกเห็ นใจซึ่งกั นและกั น เป็ นทางออกที่ แ ท้ จริ ง ไม่มีผู้ชนะหรือผู้ แพ้ มีความเสมอภาคด้ วยความเป็ น
ประชาชนคนไทยทั้งหมด และที่จะพาสังคมไทยออกจากความขัดแย้ง คือ ประชาชนคนไทยนั่นเอง
นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดของข้อเสนอเพิ่มเติมคือ
๑) ควรหาทางออกในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรม
๒) ควรปลูกฝังให้เยาวชนเคารพหลักประชาธิปไตยและควรมีหลักสูตรหน้าที่พลเมืองในหลักสูตรใน
ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย ตลอดจนอบรมอย่างต่อเนื่องเรื่องหน้าที่พลเมืองให้กับประชาชน
๓) ควรมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตน อันเป็นการ
สร้างความรัก ความไว้วางใจในพื้นที่ และนํามาสู่การก้าวข้ามความแตกแยกของความคิด แต่มุ่งเพื่อทํางานเพื่อ
ส่วนร่วมและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ เป็นไปตามบริบทของพื้นที่
นั้นๆ
๔) ควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตของนักการเมืองและข้าราชการ โดยการส่งเสริมให้เกิด
องค์กรภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งเพื่อทําหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานโครงการของรัฐ ตลอดจน
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้สามารถลดการเอื้อให้เกิดช่องทางคอรัปชั่น
๕) ปรับปรุงคุณภาพสื่อมวลชนโดยมีคณะกรรมการควบคุมและดูแลจัดการสื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน
ให้มีจิตสํานึกของผู้ทําหน้าที่สื่อและมีจริยธรรม
๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ในแนวทางการแก้ไขปัญหานโยบาย
ประชานิยม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตามผลกระทบด้านต่างๆ ของนโยบายประชานิยม
๗) มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกับองค์กรอิสระในการติดตามการดําเนินงานของนโยบายของ
รัฐ และเสริมสร้างความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรอิสระและองค์กรภาคประชาคมอย่างต่อเนื่อง
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเห็นว่าควรมีการใช้ เวทีประชาเสวนาหาทางออก เพราะเป็ น
ทางออกที่ดีในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ทั้งนี้ ประชาชนส่วนหนึ่งได้เสนอไว้อย่างน่าสนใจว่า

๒๙

๑) เห็นการชุมนุมของเสื้อเหลือง เสื้อแดง การก่อม็อบ การเดินขบวน เห็นแล้วคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่
น่าจะเกิดขึ้นเลย น่าจะพูดคุยกัน ไม่แบ่งกลุ่มแบ่งพวก หากมีอารมณ์โกรธนั้นควรนับ ๑ – ๑๐ หากนับแล้วยัง
ไม่หายโกรธให้นักถึง ๑๐๐ ถ้ายังไม่หายโกรธให้ไปอาบน้ํา อย่าโกรธกัน เพราะวันนี้เราโกรธกันวันหน้าเรา
อาจจะดีกันก็ได้
๒) การจัดเวทีประชาเสวนาเป็นการปูพื้นฐานให้ประชาชนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา ที่จะ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม
๓) ทุกคนต้องฟังเมื่อคนอื่นนําเสนอ และไตร่ตรอง เมื่อถึงคราวที่ตนเองนําเสนอก็เสนอเหตุผลของ
ตนเอง ซึ่งเป็นแนวทางที่นําไปสู่ความปรองดองหากใช้คําสั่งหรือชี้นํานั้นไม่สามารถเกิดความปรองดองได้
๔) หากถามทุกคนว่าอยากใช้ความรุนแรงหรือไม่ คําตอบที่ได้คือ “ไม่อยาก” ทุกคนต้องการความ
สงบสุข ซึ่งควรมีเวทีที่ทําให้คนมาคุยกันได้ ความรุนแรงไม่ใช่ทางออก แต่การสานเสวนาการหันหน้าคุยกันนี้คือ
ทางออกของสังคม
๕) กิจกรรมประชาเสวนาหาทางออก ควรปลูกฝังตั้งแต่เด็ก
๖) คนเรามีความแตกต่างกันทั้งความรู้และประสบการณ์ หากทุกคนเปิ ดใจ บอกทัศนคติ บอก
อารมณ์ความรู้สึก และพูดกันด้วยเหตุและผลทั้งหมดจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
๗) ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติของสังคม แต่สังคมต้องมีกลไกที่สามารถแก้ความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี
ความสามัคคียังไม่เกิดถ้าไม่มีความยุติธรรม
๘) ประเทศไทยจะมีทางออกทางการเมืองเมื่อคนในประเทศยอมถอยคนละก้าว และปรับตัวเข้าหากัน
โดยต่างคนต่างเสนอความคิดมาแล้วมาร่วมกันสรุปและร่วมกันแก้ไข
๙) อยากให้ทราบข้อมูลทุกเรื่องอย่างเปิดเผยและให้มีส่วนร่วมกันทุกคน เนื่องจากประเทศไทยเป็น
เมืองยิ้มสยาม อยากให้เกิดความสันติสุข สงบสุขและปรองดอง
๑๐) มีสัญญาณที่บอกให้เห็นว่าจะเกิดความรุนแรง การแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีเป็นทางที่ดีที่สุด
๑๑) อยู่ท่ีไ หนก็ไม่สุ ข ใจเหมื อนอยู่บ้า นเรา เพราะฉะนั้ น หากคนในประเทศไทยไม่ ช่ว ยกั นรัก ษา
ประเทศไทย เราอาจต้องเช่าผืนแผ่นดินอื่นอยู่ ตอนนี้เราคุยกันได้ก็คุยกันเพื่อตัวเราและลูกหลาน
กล่าวโดยสรุป ในบทนี้ทําให้เราได้ทราบความหมายและเภทความของความขัดแย้ง รวมถึงการแก้ไข
ความขัดแย้ง ซึ่งประกอบไปด้วยการเจรจา การไกล่เกลี่ยคนกลาง การสานเสวนาและการประชาเสวนา
นอกจากนี้ ยั งได้ ท ราบถึ ง ความหมาย หลั ก การและกระบวนการของการสร้ า งความปรองดอง รวมถึ ง มี
เครื่องมือต่างๆหลายวิธีการในการสร้างความปรองดอง และเมื่อสังคมเกิดการใช้ความรุนแรง จะมีวิธีก้าวข้าม
พ้นผ่านความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการอย่างไรบ้าง ด้วยแนวคิดความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน สําหรับ
เครื่องมือทางกฎหมายในการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองของไทยในอดีต แนวทางหนึ่งคือการนิรโทษ
กรรม เป็ น การถื อ เสมื อ นหนึ่ ง ว่ า ผู้ ก ระทํา ความผิ ด นั้ น ๆมิ ไ ด้ ก ระทํ า ความผิ ด เลย ทั้ง นี้ อาจกระทํ า ในรู ป
พระราชบัญ ญั ติ พระราชกํ าหนด หรือเป็นการระบุไว้ใ นรัฐ ธรรมนู ญ แต่ ต้องเป็นกรณี ที่ มี การกระทําผิด
๓๐

กฎหมายเกิดขึ้นแล้ว จากแนวคิด ทฤษฎีในการสร้างความปรองดอง มาสู่ภาคปฏิบัติด้วย ประสบการณ์การ
ประชาเสวนาในบริบทสังคมไทย โดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับองค์กรเครือข่าย ได้ดําเนินการเวทีประชา
เสวนาหาทางออกในทุ ก ภู มิ ภ าค ผลการประชาเสวนาที่ ไ ด้ ทํ า ให้ เ กิ ด ฉั น ทามติ ร่ ว มกั น ว่ า ทางออกของ
ประชาธิปไตยที่คนไทยปรารถนาคงไม่ใช่การลงเอยที่ความรุนแรงหากแต่เป็นการสร้างความสงบด้วยสันติวิธี
ด้วยการรับฟัง เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

๓๑

บทที่ ๓
ประสบการณ์การสร้างความปรองดองในต่างประเทศ๖
จากกรณี ศึ ก ษาการสร้ า งความปรองดองแห่ ง ชาติ ใ น ๑๐ ประเทศ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเกาหลี ใ ต้
โคลอมเบีย ชิลี โบลิเวีย โมร็อกโก เยอรมนี รวันดา สหราชอาณาจักร (กรณีไอร์แลนด์เหนือ) อินโดนีเซีย (กรณี
อาเจะห์) และแอฟริกาใต้นั้น ทําให้เห็นถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างของกระบวนการสร้างความ
ปรองดองในแต่ละประเทศ โดยคณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์และวิเคราะห์เนื้อหาในแต่ละกรณีศึกษาเพื่อถอด
บทเรียนการสร้างความปรองดองในต่างประเทศออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้คือ ส่วนที่หนึ่งจะเป็นการกล่าวถึงความ
ขัดแย้ งทางสังคมการเมื องในประเทศเหล่านี้ว่ามีรากเหง้ามาจากอะไร ส่วนที่สองจะเป็นการพิ จารณาว่ า
ประเทศต่างๆมีกระบวนการจัดการกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างไร ในขณะที่ส่วนที่สามจะเป็นการวิเคราะห์ว่า
มีแนวทางใดในการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมที่ผ่านความแตกแยกรุนแรง โดยการศึกษาใน
ประเด็นต่างๆดังกล่าวเหล่านี้ จะนําไปสู่การชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จของการสร้างความปรองดองใน
ชาติอย่างน้อยห้าประการในส่วนสุดท้าย

๓.๑ สู่ความรุนแรง
๓.๑.๑ ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐกับประชาชน
ทั้ง ๑๐ กรณีศึกษาดังกล่าวเป็นความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศที่มีคู่ขัดแย้งหลัก๗
คือรัฐหรือกลุ่มบุคคลที่ถืออํานาจรัฐกับประชาชนส่วนหนึ่งที่มีความคับข้องใจ (Grievances) ทางการเมือง

๖

สําหรับเนื้อหาของแต่ละกรณีศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในภาคผนวก
ความหมายของคู่ขัดแย้งตามรายงานการวิจัยฉบับนี้ คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสองฝ่ายที่เชื่อว่าความต้องการของตนไปด้วยกันไม่ได้กับความ
ต้องการของอีกฝ่าย และมองว่าพฤติกรรมและ/หรือการดํารงอยู่ของอีกฝ่ายเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายของตน ซึ่งเป็นความหมายที่คํานึงถึง
บริบททางการเมืองและสังคม โดยจะแตกต่างจากความหมายของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกิดข้อพิพาทระหว่างกันที่อาจจะ
นําไปสู่กระบวนการฟ้องร้องดําเนินคดีตามกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล ซึ่งมีนัยของการดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทตามกระบวนการ
ยุติธรรม
๗

๓๒

ตาราง ๓-๑ คู่ขัดแย้ง
กรณีศึกษา
เกาหลีใต้
แอฟริกาใต้

คู่ขัดแย้ง
รัฐบาลทหารที่ต้องการรักษาอํานาจทางการเมืองกับประชาชนที่ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตย
รัฐบาลที่นําโดยคนผิวขาวที่ตอ้ งการรักษาอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจกับประชาชนคนผิวดํา
ที่ต้องการยกเลิกการกีดกันสีผิว
รัฐบาลอินโดนีเซียที่ต้องการรักษาบูรณภาพแห่งดินแดนกับขบวนการปลดปล่อยอาเจะห์
(Gerakan Aceh Merdeka, GAM) ที่ต้องการแยกดินแดนออกจากอินโดนีเซีย
กลุ่มอังกฤษโปรเตสแตนท์ทตี่ ้องการให้ไอร์แลนด์เหนืออยู่กับสหราชอาณาจักรต่อไปกับกลุ่มไอริช
คาทอลิกทีต่ ้องการให้ไอร์แลนด์เหนือไปรวมกับประเทศไอร์แลนด์

อินโดนีเซีย
(อาเจะห์)
สหราชอาณาจักร
(ไอร์แลนด์เหนือ)
รวันดา
ชาวฮูตู (Hutu) กับชาวตุ๊ดซี่ (Tutsi) สลับกันขึน้ มาปกครองประเทศ โดยกดขีอ่ ีกฝ่ายและสนับสนุน
เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ของตน
ชิลี
รัฐบาลเผด็จการทหารปิโนเชต์ที่ต้องการรักษาอํานาจทางการเมืองกับกลุ่มคนที่สนับสนุนรัฐบาล
ก่อนหน้านั้นที่มอี ุดมการณ์ทางการเมืองแบบสังคมนิยม
โคลอมเบีย
รัฐบาลที่ตอ้ งการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงภายในประเทศกับกลุ่มกองกําลังติดอาวุธต่างๆ
ที่มีเขตอิทธิพลของตัวเองโดยมีจุดกําเนิดจากการมีแนวทางเรือ่ งของอุดมการณ์ทางการเมืองที่
แตกต่างกัน
โมร็อกโก
รัฐบาลภายใต้การนําของพระมหากษัตริยก์ ับประชาชนทั่วไปทีเ่ รียกร้องให้มีความเป็น
ประชาธิปไตยมากขึ้น
โบลิเวีย
รัฐบาลที่นําโดยคนเชื้อสายสเปนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของประเทศกับประชาชนพื้นเมืองซึง่ เป็นคน
ส่วนใหญ่
เยอรมนี
รัฐบาลเยอรมนีตะวันออกที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์กบั ประชาชนส่วนหนึ่งทีต่ ้องการให้มี
การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย

ในกรณีของเกาหลีใต้ ชิลี โมร็อกโก และเยอรมนีตะวันออก โดยหลักแล้วเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐบาลที่ถูกมองว่าเป็นเผด็จการและต้องการที่จะรักษาอํานาจทางการเมืองของตนเองกับประชาชนที่
เคลื่อนไหวเรียกร้องให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตยโดยต้องการมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้น
ในขณะที่กลุ่มประเทศข้างต้นเป็นความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มคนซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
มีอัตลักษณ์เดียวกันที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเท่าเทียมกันทางการเมือง กลุ่มประเทศที่เหลือคือแอฟริกาใต้ รวันดา
อินโดนีเซียในกรณีของอาเจะห์ และสหราชอาณาจักรในกรณีของไอร์แลนด์เหนือนั้น นอกจากจะเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนที่รู้สึกถูกกดทับกีดกันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแล้ว ยังมีความซับซ้อน
ในอีกมิติหนึ่งด้วยคือเป็นความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางอัตลักษณ์ชัดเจน
๓๓

กล่าวคือเป็นความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่กุมอํานาจรัฐในการปกครองกับอีกกลุ่ม
ชาติพันธุ์หนึ่งที่เป็นผู้อยู่ภายใต้การปกครอง อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
รุนแรงขึ้นหากกลุ่มที่อยู่ภายใต้อํานาจการปกครองนั้นไม่รู้สึกว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลุ่มผู้มีอํานาจ
ปกครอง ประเด็นสําคัญในการป้องกันความรุนแรงในสังคมจึงอยู่ที่การใช้อํานาจของผู้มีอํานาจรัฐด้วยท่าที
ที่ทุกกลุ่มทุกฝ่ายรู้สึกว่ามีความเป็นธรรม
ชาวผิวดําในแอฟริกาใต้ ชาวอาเจะห์ในอินโดนีเซีย ชาวไอริชคาทอลิกในไอร์แลนด์เหนือ
ชาวฮูตูในรวันดา และชาวพื้นเมืองในโบลิเวีย กลุ่มคนเหล่านี้ต่างมีความรู้สึกที่เหมือนกันคือความคับข้องใจจาก
การถูกปฏิบัติหรือถูกปกครองจากผู้มีอํานาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมในด้านต่างๆที่ผสมผสานกันไปทั้งทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และ/หรือวัฒนธรรมตามแต่กรณี
ตาราง ๓-๒ เหตุแห่งความขัดแย้ง
กรณีศึกษา
เกาหลีใต้
แอฟริกาใต้

เหตุแห่งความขัดแย้ง
การเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยโดยประชาชนซึ่งนําไปสู่การปราบปรามจากรัฐบาลทหาร
การที่คนผิวดําซึง่ เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศถูกกีดกันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยคน
ผิวขาวซึ่งกุมอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อินโดนีเซีย
การรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับสํานึกทาง
(อาเจะห์)
ประวัติศาสตร์ของความเป็นรัฐอิสระในอดีต
สหราชอาณาจักร การที่ชาวไอริชคาทอลิกซึ่งเป็นคนส่วนน้อยในพื้นที่ถกู เลือกปฏิบัติทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
(ไอร์แลนด์เหนือ) สังคม ประกอบกับสํานึกความเป็นชาตินิยมไอริช
รวันดา
นโยบายจักรวรรดินิยมที่เน้นการแบ่งแยกและปกครอง รวมถึงการปกครองทีไ่ ม่เป็นธรรมจากทัง้
๒ กลุ่มชาติพันธุ์
ชิลี
ความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมือง โดยฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลทหารได้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างรุนแรงกว้างขวาง
โคลอมเบีย
ความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองทีข่ ยายตัวไปสู่การแย่งชิงอํานาจทางการเมืองและ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
โมร็อกโก
การที่ฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนือ่ งโดยรัฐบาล
โบลิเวีย
การรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระจายทรัพยากรธรรมชาติและอํานาจทางการเมือง
โดยผู้มีอํานาจปกครองคือคนเชือ้ สายสเปนซึ่งเป็นคนส่วนน้อย ในขณะที่คนพืน้ เมืองส่วนใหญ่ไม่ได้
รับประโยชน์
เยอรมนี

ความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประชาธิปไตยเสรีนิยมกับสังคม

๓๔

กรณีศึกษา

เหตุแห่งความขัดแย้ง
นิยมคอมมิวนิสต์ อันนํามาซึ่งความรู้สึกเหลื่อมล้ําเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเยอรมนีตะวันตก

จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติวัฒนธรรมหรือไม่อย่างไร ประเด็นพื้นฐานที่
ทุกกรณีศึกษามี ร่วมกั น คือความรู้สึ กว่าไม่ได้รับความเป็น ธรรมของคนจํา นวนหนึ่ งในสั งคม ซึ่งมี พลัง
สนับสนุนเพียงพอที่จะสร้างผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยความรู้สึกดังกล่าว
เกิดขึ้นเนื่องจากการถูกเลือกปฏิบัติและถูกกดขี่กีดกันอย่างไม่เป็นธรรมในทางใดทางหนึ่งจากกลุ่มผู้มีอํานาจ
ปกครองประเทศ
๓.๑.๒ จากความขัดแย้งสู่ความรุนแรง – การปฏิเสธ/การรู้สึกว่าถูกปฏิเสธพื้นที่ทางการเมืองใน
การแสดงตัวตน
ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความไม่เป็นธรรมหรือความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเสมอภาคเท่า
เทียม ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในกรณีของเกาหลีใต้ ชิลี โมร็อกโก และแอฟริกาใต้
การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติดังกรณีของอาเจะห์ หรือการเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม
เช่นกรณีของไอร์แลนด์เหนือ รวันดา และแอฟริกาใต้นั้น จะไม่แปรเปลี่ยนเป็นความรุนแรง หากผู้มีอํานาจรัฐ
ไม่ปฏิเสธพื้นที่ทางการเมือง หรือกลุ่มที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่รู้สึกว่าถูกปฏิเสธพื้นที่ทางการเมืองให้
ได้แสดงออกซึ่งความคับข้องใจและความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมที่เป็นอยู่
พื้นที่ทางการเมืองดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ทางกายภาพ หากแต่มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ทาง
ความรู้สึก ซึ่งเป็นความรู้สึกของการไม่ถูกปฏิเสธ การไม่ถูกกดทับบีบคั้น การไม่ถูกปิดทางเลือกอย่างไม่เป็น
ธรรมจนต้องลุกขึ้นมาใช้ความรุนแรง ซึ่งถูกมองว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เหลืออยู่ในการแก้ไขความขัดแย้งหรือ
ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น ถ้าหากฝ่ายที่ร้สู ึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมีพื้นที่ทางการเมืองที่สามารถแสดงออก
ซึ่งความคับข้องใจและความต้องการของตนได้ และรู้สึกว่า ‘เสียง’ สะท้อนของตนมีความสําคัญและถูก
‘รับฟัง’ อย่างจริงจังจากผู้มีอํานาจปกครองในการที่จะหาทางแก้ไขร่วมกัน ความรุนแรงก็จะไม่ใช่ ‘ความ
จําเป็น’ อีกต่อไป
จากกรณีศึกษาทั้ง ๑๐ ประเทศได้สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงอันเกิดจากความขัดแย้ง
ทางการเมื อ งที่ ก ลุ่ ม คนต่ า งๆรู้ สึ ก ว่ า ตนถู ก ปฏิ บั ติ อ ย่ า งไม่ เ ป็ น ธรรมและไร้ ซึ่ ง อํ า นาจในการแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายตัวเป็นความรุนแรงจากการที่ ‘ประชาชน’ ไม่รู้สึกว่าตนมีอํานาจ
‘อธิปไตย’ อย่างแท้จริงภายใต้กรอบกติกาแห่งนิติรัฐที่ชอบธรรม ซึ่งถึงที่สุดแล้วจึงเป็นเรื่องของภาวะความ
เติบโตทาง ‘ประชาธิปไตย’ ของสังคมว่ามีมากน้อยเพียงใดในการที่จะจัดการความขัดแย้งซึ่งเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาในสังคมมิให้กลับกลายเป็นความรุนแรง

๓๕

๓.๒ สู่การปรองดอง
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง กระบวนการสร้ า งความปรองดองของ ๑๐ ประเทศนี้ สามารถแบ่ ง เนื้ อ หาการ
วิเคราะห์กระบวนการดังกล่าวออกได้เป็น ๔ ประเด็น ดังต่อไปนี้คือ
๓.๒.๑ การจัดการกับเหตุแห่งความขัดแย้ง
๓.๒.๒ การค้นหาความจริงจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้น
๓.๒.๓ การให้อภัยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําที่ถือว่าผิดกฎหมาย และการลงโทษผู้กระทํา
ความผิดตามกฎหมาย
๓.๒.๔ การชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง
โดยที่แต่ละด้านจะมีความเกี่ยวพันทั้งในแง่ของกระบวนการจัดการและเนื้อหาข้อตกลงตลอดจน
บทบัญญัติทางกฎหมายด้วยกันทั้งสิ้นในระดับที่มีการให้น้ําหนักแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม
๓.๒.๑ การจัดการกับเหตุแห่งความขัดแย้ง
การจะเริ่มต้นปรองดองและการจะให้ความปรองดองนั้นเป็นไปอย่างยั่งยืน สังคมจะต้อง
มีความเข้าใจร่วมกันถึงเหตุแห่งความขัดแย้งและมีกระบวนการที่จะจัดการกับเหตุดังกล่าวเพื่อแก้ไขให้
หมดสิ้นไป หรือแปรเปลี่ยนให้เงื่อนไขที่ทําให้เกิดความขัดแย้งนั้นกลับกลายเป็นพลังในการพัฒนาสังคม
๑) พูดคุยเจรจา – จุดเปลี่ยนของสถานการณ์
กรณี ศึ ก ษาของประเทศต่า งๆได้พิสูจ น์ใ ห้ เห็นแล้ วว่ า ความเข้า ใจร่ว มกัน ของคู่ ขั ดแย้ ง
รวมถึงผู้คนกลุ่มต่างๆในสังคมถึงเหตุแห่งความขัดแย้งและแนวทางในการแก้ไขเพื่อสร้างความปรองดองที่
ยั่งยืนนั้น จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากการพูดคุยเจรจาระหว่างผู้เกี่ยวข้องที่มีบทบาทสําคัญต่อทิศทางการ
แก้ไขปัญหา โดยจุดเริ่มต้นของการปรองดองในชาติจะต้องเริ่มจากการพูดคุยเจรจากันทั้งสิ้น
กระบวนการของการพู ด คุ ย เจรจาจะต้ อ งอาศั ย เวลาในการเตรี ย มความพร้ อ มและการ
ดําเนินงานที่เป็นลําดับขั้นตอน ตั้งแต่การพูดคุยหรือเสวนาระหว่างกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มีอํานาจในการตัดสินใจ
โดยตรงแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มที่มีอํานาจในการตัดสินใจดังกล่าว โดยเป็นการพูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการจนเริ่มพัฒนาไปสู่กระบวนการเจรจาระหว่างผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ อันนําไปสู่การเกิดข้อตกลง
ร่วมกันในท้ายที่สุดดังกรณีตัวอย่างของเยอรมนี อาเจะห์ ไอร์แลนด์เหนือ และแอฟริกาใต้ เป็นต้น
กระบวนการพูดคุยเพื่อจัดการกับเงื่อนไขความขัดแย้งนั้นจะต้องสามารถแก้ไขความไม่เป็น
ธรรมที่เกิดขึ้นในอดีตและฉายภาพอนาคตปลายทางที่สังคมจะเดินไปร่วมกันได้ ซึ่งกรณีของแอฟริกาใต้จะ
เด่นชัดมากในส่วนของการสร้างภาพสังคมในอนาคตร่วมกันผ่านกระบวนการสานเสวนาระหว่างฝ่ายต่างๆที่
เกี่ยวข้อง โดยมีผลจากการพูดคุยเป็นภาพอนาคตที่ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคมว่าต้องการจะ
อยู่ร่วมกันในสังคมแบบใด และจะร่วมกันสร้างสังคมที่พึงปรารถนานั้นขึ้นมาได้อย่างไร การสร้างภาพอนาคต
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ร่วมนี้นับว่ามีพลังมหาศาลในการขับเคลื่อนความคิดของแกนนํากลุ่มต่างๆให้มุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกัน เป็นการ
หลอมรวมความแตกต่างหลากหลายด้วยจุดร่วมเดียวกันที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง
๒) กําหนดข้อตกลงร่วมกันในสังคม – ออกกฎหมายสู่การปฏิบัติ
ภายหลังจากการพูดคุยเจรจากันซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจร่วมกันแล้ว สิ่งที่มีการดําเนินการ
ตามมาคือการออกหรือแก้ไขปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย หรือรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ข้อตกลงหรือความเห็น
ร่ ว มกั น ทางการเมื อ งที่ ไ ด้ จ ากการพู ด คุ ย เจรจาเกิ ด ผลขึ้ น จริ ง ในทางปฏิ บั ติ ซึ่ ง อาจจะเป็ น การตั้ ง ต้ น
กระบวนการแก้ไขปัญหาและสร้างความปรองดอง ดังกรณีการออกกฎหมายความยุติธรรมและสันติภาพ
(Justice and Peace) ของโคลอมเบีย รัฐบัญญัติส่งเสริมเอกภาพและความสมานฉันท์แห่งชาติ (Promotion
of National Unity and Reconciliation Act) ของแอฟริกาใต้ พระราชบัญญัติไอร์แลนด์เหนือ (Northern
Ireland Act) หรือการออกกฎหมายเพื่อตั้งคณะกรรมการแก้ไขความขัดแย้งและสร้างความปรองดองเป็นการ
เฉพาะ เช่น การตั้งคณะกรรมการปรองดองและเอกภาพแห่งชาติ (National Unity and Reconciliation
Commission, NURC) โดยรัฐบาลรวันดาซึ่งมีภารกิจในการลดความเกลียดชังและสร้างความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกันให้เกิดเอกภาพของชาติในฐานะชาวรวันดาด้วยกันที่ไม่แบ่งเขาแบ่งเราอีก เป็นต้น ซึ่งกฎหมายเหล่านี้
เปรียบเสมือนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อให้การทํางานของกลุ่มบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเป็นการนําสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและสร้าง
ความปรองดองในสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติ ทั้งนี้ อาจจะมีการออกกฎหมายเป็นลําดับอย่างต่อเนื่อง
ตามแต่สถานการณ์และความจําเป็น เช่น กรณีของแอฟริกาใต้และโคลอมเบีย เป็นต้น
อนึ่ง สิ่งสําคัญ ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้ องต้ องคํานึงถึ งคือ กระบวนการหรือกฎหมายใดๆที่จะ
ออกมาแก้ไขปัญหา จะต้องมีที่มาที่ชอบธรรม เป็นที่ยอมรับของเสียงส่วนใหญ่ในสังคม โดยจะมากน้อย
เพียงใดคงไม่อาจวัดเป็นตัวเลขได้ แต่จําเป็นจะต้องมีจํานวนหรือพลังมากกว่ากลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยในระดับที่
เพียงพอต่อการขับเคลื่อนสังคมให้เดินหน้าต่อไปได้
ตาราง ๓-๓ การจัดการกับเหตุแห่งความขัดแย้ง
กรณีศึกษา
เกาหลีใต้

แอฟริกาใต้

อินโดนีเซีย

การจัดการกับเหตุแห่งความขัดแย้ง
มีแรงกดดันจากภาคประชาสังคมที่นําไปสู่การออกกฎหมายพิเศษเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเหตุการณ์
การเรียกร้องประชาธิปไตยวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๑๙๙๕ (Special Act Concerning the May
๑๘ Democratization Movement)
๑. สร้างภาพอนาคตร่วมกันผ่านกระบวนการ Montfleur ที่มีตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วม
๒. ออกรัฐบัญญัติส่งเสริมเอกภาพและความสมานฉันท์แห่งชาติ (Promotion of National
Unity and Reconciliation Act No.๓๔ of ๑๙๙๕)
๑. เกิดกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียและ GAM โดยมีองค์กรต่างชาติเป็นคนกลาง
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กรณีศึกษา
(อาเจะห์)

การจัดการกับเหตุแห่งความขัดแย้ง
อันนําไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างกัน
๒. ออกกฎหมายในการบริหารปกครองอาเจะห์ (Law No.๑๑/๒๐๐๖ on the Governing of
Aceh, LoGA) เพื่อนําข้อตกลงไปสู่การปฏิบัติ
สหราช๑. เกิดกระบวนการเจรจาระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายคือกลุ่มอังกฤษโปรเตสแตนท์ กลุ่มไอริช
อาณาจักร
คาทอลิก รัฐบาลอังกฤษ และรัฐบาลไอร์แลนด์ โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุน อันนําไปสู่การ
(ไอร์แลนด์เหนือ) ลงนามข้อตกลงสันติภาพ (The Agreement) ที่ผ่านการลงประชามติ
๒. ออกพระราชบัญญัติไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland Act ๒๐๐๘) เพือ่ นําข้อตกลงไปสู่การ
ปฏิบัติ
รวันดา
ตั้งคณะกรรมการเพื่อความปรองดองและเอกภาพแห่งชาติ (National Unity and
Reconciliation Commission, NURC) โดยรัฐบาลเพื่อลดความเกลียดชังและสร้างความรูส้ ึก
เป็นพวกเดียวกันให้เกิดเอกภาพแห่งชาติในฐานะชาวรวันดาด้วยกันที่ไม่เขาแบ่งเราอีก
ชิลี
เกิดการเลือกตัง้ ที่นําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย
โคลอมเบีย
๑. ออกกฎหมาย Justice and Peace เพื่อปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูใ่ ห้เอือ้ ต่อการใช้ความยุตธิ รรม
ทางเลือกมากขึน้ โดยรวมถึงการเปิดศูนย์ฟื้นฟู (Concentration Zone) ให้ผู้กอ่ เหตุรุนแรงมา
สารภาพและมีผู้ได้รับผลกระทบมารับฟัง
๒. เกิดกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับกลุม่ กองกําลังต่างๆ ขึ้นและนําไปสู่ความสําเร็จ
โมร็อกโก
๑. เชิญผู้นําพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกลับมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี
๒. เกิดกระบวนการประชาธิปไตยแบบสานเสวนา โดยให้มกี ารพูดคุยถึงประสบการณ์กับความ
รุนแรงที่เกิดขึ้น แต่จะไม่มีการกล่าวโทษหรือระบุชื่อบุคคล องค์กร หรือพรรคการเมืองที่เกีย่ วข้อง
โบลิเวีย
๑. จัดการลงประชามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นฉบับทีถ่ อื ว่ามาจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
๒. รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ความสําคัญกับการกระจายรายได้ ทรัพยากรของประเทศ และคํานึงถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เยอรมนี
๑. เกิดกระบวนการเจรจา ๒+๔ ฝ่าย คือระหว่างเยอรมนีตะวันตก เยอรมนีตะวันออก
สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต อังกฤษ และฝรัง่ เศส เพื่อวางแนวทางรวมชาติเยอรมนี
๒. จัดการเลือกตั้งผู้นําประเทศภายหลังการรวมชาติ

๓.๒.๒ การค้นหาความจริงจากเหตุการณ์รุนแรงทีเ่ กิดขึน้
ในส่วนของการค้นหาความจริงนั้น โดยส่วนใหญ่ประเทศต่างๆได้มีกระบวนการค้นหาความ
จริงจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันคือ การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยรัฐบาลเพื่อ
ค้นหาความจริงโดยการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ ซึ่งโดยมากจะประกอบไปด้วยนัก

๓๘

กฎหมายและผู้พิพากษา ยกเว้นกรณีประเทศโบลิเวียที่ไม่มีการตั้งคณะกรรมการลักษณะนี้ขึ้นเนื่องจากสังคมได้
ตกลงที่จะใช้การลงประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ได้ขจัดเงื่อนไขแห่งความไม่เป็นธรรมในอดีต เป็น
เครื่ อ งมือในการปรองดองให้ สัง คมก้า วข้า มอดีต และมองไปสู่อนาคตร่ วมกั น และกรณี อาเจะห์ที่แ ม้ จ ะมี
ข้อตกลงร่วมกันที่จะตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริง แต่จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่มีกระบวนการดังกล่าวแต่
อย่างใดเนื่องจากมีหลายฝ่ายต้องการที่จะให้มองไปข้างหน้ามากกว่าที่จะค้นหาข้อเท็จจริงในอดีต
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวในการค้นหาความจริงจะแตกต่างกันไปตาม
แต่ละประเทศ บางประเทศเช่น แอฟริกาใต้และโคลอมเบีย คณะกรรมการจะพิจารณาครอบคลุมหลาย
เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในความขัดแย้ง แต่บางประเทศจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเฉพาะบาง
เหตุ ก ารณ์ เ ท่ า นั้ น โดยเน้ น เฉพาะกรณี ค วามรุ น แรงที่ ก ระทบต่ อ ความรู้ สึ ก ของประชาชนส่ ว นใหญ่ อ ย่ า ง
กว้างขวางจนไม่สามารถที่จะสร้างความปรองดองในสังคมขึ้นได้หากปล่อยให้ผ่านเลยไป ดังเช่นในกรณีของ
ไอร์แลนด์เหนือ คือเหตุการณ์ ‘อาทิตย์เลือด’ (Bloody Sunday) ที่เป็นเหตุการณ์ผู้ชุมนุมประท้วงชาวไอริช
คาทอลิกถูกยิงเสียชีวิตและเป็นเสมือนบาดแผลในใจของชุมชนไอริชเมื่อ ๓๘ ปีก่อน ซึ่งความจริงได้ถูกเปิดเผย
ขึ้นจากรายงานของคณะกรรมการสอบสวนที่นําโดยลอร์ดเซวิลล์ (Seville Report) ที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลอังกฤษ
ภายหลังการบรรลุข้อตกลงทางการเมืองระหว่างกัน
โดยทั่วไปแล้ว คณะกรรมการค้นหาความจริงจะไม่มีอํานาจครอบคลุมไปถึงการฟ้องคดี
และการพิพากษาคดี แต่ในกรณีของรวันดาจะมีลักษณะพิเศษคือ กระบวนการค้นหาความจริงจะดําเนินการ
โดยศาลกาชาชาซึ่งเป็นศาลดั้งเดิมในชุมชนที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ศาลดังกล่าวจะเปิด
โอกาสให้ผู้ที่กระทําความผิดได้สารภาพความจริงถึงเหตุการณ์ที่ได้กระทําลงไปให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและ
สมาชิกในชุมชนได้รับรู้ พร้อมกับแสดงความสํานึกผิดโดยการขอโทษ และศาลก็จะพิพากษาลดหย่อนโทษให้
ตามแต่ความผิดที่ได้กระทําไป
การที่มีความพยายามในการค้นหาความจริงในทั้ง ๙ ประเทศดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นว่าการ
เปิดเผยความจริงต่อเหตุการณ์รุนแรงที่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนนั้น มีความสําคัญ
อย่างยิ่งต่อการเยียวยาจิตใจของผู้คนและสมานบาดแผลทางสังคม
ตาราง ๓-๔ การค้นหาความจริง
กรณีศึกษา
เกาหลีใต้

แอฟริกาใต้

การค้นหาความจริง
ตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริง (The Presidential Truth Commission on Suspicious
Deaths) ตามกฎหมาย Special Act for Truth-Finding about Suspicious Deaths เพื่อรื้อ
ฟื้นกระบวนการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวิต แต่ไม่ได้ให้อํานาจในการตัดสินคดี
ความหรือส่งฟ้องดําเนินคดี
ตั้งคณะกรรมการแสวงหาความจริงและความปรองดอง (Truth and Reconciliation

๓๙

กรณีศึกษา

การค้นหาความจริง
Commission) และคณะกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อินโดนีเซีย
ตั้งคณะกรรมการแสวงหาความจริงแห่งอาเจะห์โดยภาคประชาสังคมในอาเจะห์ ซึ่งไม่มีอํานาจใน
(อาเจะห์)
การสอบสวนเจ้าหน้าที่รฐั
สหราชตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอาทิตย์เลือด (Bloody Sunday) โดยคําสั่งรัฐบาล ซึ่งเปิดเผยว่า
อาณาจักร
ทหารอังกฤษเป็นผู้กระทําผิด โดยรัฐบาลได้ออกมาขอโทษชาวไอริชคาทอลิกอย่างเป็นทางการ ซึ่ง
(ไอร์แลนด์เหนือ) สังคมโดยรวมก็ให้อภัยและไม่มีการนําตัวผู้เกี่ยวข้องมาลงโทษ
รวันดา
ตั้งศาลกาชาชาโดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นศาลดัง้ เดิมในชุมชนให้ผู้กระทําผิดได้เล่า
ความจริงถึงเหตุการณ์ที่ได้กระทําลงไปให้เหยือ่ และทั้งชุมชนได้รับรูถ้ ึงเหตุการณ์ พร้อมกับการขอ
โทษแสดงความสํานึกผิด และการพิพากษาลดหย่อนโทษโดยศาลดังกล่าว
ชิลี
๑. ตั้งคณะกรรมการแสวงหาความจริงและสร้างความปรองดองแห่งชาติ (National
Commission for Truth and Reconciliation) โดยคําสั่งประธานาธิบดี Aylwin เพื่อค้นหา
ความจริงภายในเวลา ๙ เดือนสําหรับกรณีของผู้ที่สูญหายเนือ่ งมาจากการถูกจับกุม ผูท้ ี่ถกู
ประหารชีวติ ผู้ที่ถกู ทรมานจนเสียชีวิต และผู้ที่ถูกลักพาตัวในยุครัฐบาลปิโนเชต์
๒. ตั้งคณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยการตรวจสอบการจําคุกและการทรมานอันเนื่องมาจาก
เหตุผลทางการเมือง (Valech Commission) โดยคําสั่งประธานาธิบดี Lagos ซึ่งขยายขอบเขต
ของผู้เสียหายให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ถูกคุมขัง หรือถูกทรมานด้วยเหตุผลทางการเมือง แต่ไม่ได้
เสียชีวิต
โคลอมเบีย
ตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูและปรองดองแห่งชาติ (National Commission for Reparation and
Reconciliation, NCRR) ขึ้น โดยมีภารกิจในการรับฟังผู้ได้รับกระทบจากเหตุการณ์ และจะนํา
ข้อมูลดังกล่าวไปจัดทําอนุสรณ์สถาน
โมร็อกโก
ตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อแสวงหาความจริงจากกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งรัฐบาล
ได้ออกมายอมรับว่าเจ้าหน้าที่รฐั ส่วนหนึ่งมีการกระทําผิดจริง
โบลิเวีย
เยอรมนี
ตั้งคณะกรรมการแสวงหาความจริงเพื่อสืบสวนกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ฝ่าฝืนในการ
ข้ามกําแพงเบอร์ลินไปฝั่งตะวันตก ซึ่งหลังจากเปิดเผยความจริงสู่สังคมก็มีการฟ้องร้องผูก้ ระทําผิด
ตามกระบวนการยุติธรรมโดยผู้เสียหาย แต่ทั้งนีจ้ ุดประสงค์หลักเพื่อเป็นบทเรียนพัฒนาประเทศ
ในอนาคต

๔๐

๓.๒.๓ การให้อภัยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําที่ถือว่าผิดกฎหมาย และการลงโทษผู้กระทํา
ผิดกฎหมาย
ประเด็นเรื่องการลงโทษหรือการไม่ลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้นํา
รัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือกลุ่มประชาชนที่ต่อต้านรัฐหรือรัฐบาลนั้น มีความแตกต่างหลากหลายพอสมควรจาก
การพิจารณากรณีศึกษาทั้ง ๑๐ ประเทศ โดยสามารถแบ่งออกเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ภายใต้ ๒ บริบท
ความขัดแย้งหลัก คือ ๑) การปะทะต่อสู้กันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนทั่วไป ซึ่งโดยหลักเป็นการเคลื่อนไหว
เพื่อเรียกร้องให้มีการเปิดกว้างทางสิทธิเสรีภาพมากขึ้น เช่น เกาหลีใต้ ชิลี โมร็อกโก โบลิเวีย และเยอรมนี
(ตะวันออก) และ ๒) การปะทะต่อสู้กันระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มกองกําลังติดอาวุธ (Armed Group) ที่มีการ
จัดตั้งอย่างเป็นระบบเพื่อเป้าหมายทางการเมืองซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมวลชน เช่น แอฟริกาใต้ รวันดา
โคลอมเบีย อาเจะห์ และไอร์แลนด์เหนือ และแน่นอนว่าจากการปะทะต่อสู้กัน ผลที่เกิดขึ้นคือการกระทําผิด
กฎหมายและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ซึ่งภายหลังความรุนแรง
จะต้องมีการพิจารณาว่าจะลงโทษ ไม่ลงโทษ หรือปล่อยตัวผู้กระทําความผิดหรือไม่อย่างไร
จากการศึกษาพบว่า ในกรณีการกระทําความผิดของผู้นํารัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐต่อกลุ่ม
ประชาชนทั่ ว ไปที่ เ รี ย กร้ อ งประชาธิป ไตยอย่ า งสั น ติ ป ราศจากอาวุธ นั้น โดยส่ ว นใหญ่แ ล้ ว จะมี ค วาม
พยายามในการนําตัวผู้นํา รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวมาดําเนินคดีหรือลงโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรม ดังเช่นในกรณีของเกาหลีใต้ที่มีการออกรัฐบัญญัติพิเศษเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตย
๑๘ พฤษภาคม (The Special Act Concerning the May ๑๘ Democratization Movement) เพื่อลงโทษ
อดีตผู้นํารัฐบาลเกาหลีใต้ที่ใช้กําลังเข้าปราบปรามประชาชน กรณีของเยอรมนีที่เจ้าหน้าที่รัฐถูกลงโทษจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือกรณีของชิลีที่พยายามดําเนินคดีกับนายพลปิโนเชต์ซึ่งเป็นผู้นํารัฐบาล รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่รัฐจํานวนหนึ่งจากการปราบปรามประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีของโบลิเวียและโมร็อกโกกลับ
ไม่ได้มีกระบวนการดําเนินคดีตามกฎหมายเพื่อนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษแต่อย่างใด
สําหรับในบริบทของการปะทะต่อสู้กันระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มกองกําลังติดอาวุธที่มีการ
จัดตั้งอย่างเป็นระบบเพื่อเป้าหมายทางการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากมวลชนนั้น พบว่า โดยทั่วไปแล้ว
จะมีการ นิรโทษกรรมผู้ที่กระทําความผิดและปล่อยตัวนักโทษหลังจากการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัน
โดยไม่มี ก ารลงโทษผู้เ กี่ ย วข้ อ งทั้ง สองฝ่ า ยคือ เจ้ าหน้า ที่รั ฐ และกลุ่ ม กองกํา ลัง ประชาชน ดั ง เช่ น กรณี ข อง
แอฟริกาใต้ อาเจะห์ และไอร์แลนด์เหนือ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คดีที่ผู้กระทําผิดไม่ต้องรับโทษนี้จะต้องเป็น
คดีอันเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองและไม่ใช่การกระทําความผิดที่โหดเหี้ยมร้ายแรงเท่านั้น โดย
ไม่รวมถึงคดีอาชญากรรมปกติที่มิได้มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง ทั้งนี้ สําหรับในส่วนของรวันดานั้น กอง
กําลังติดอาวุธของทั้งสองฝ่ายจะไม่ถูกดําเนินคดีหากยอมวางอาวุธและเข้าค่ายอบรมของคณะกรรมการเพื่อ
ความปรองดองและเอกภาพแห่งชาติ (National Unity and Reconciliation Commission, NURC)

๔๑

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละประเทศว่าจะมีการลงโทษหรือไม่อย่างไร
อาจมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพบริบทและสถานการณ์เป็นสําคัญว่าแต่ละสังคมจะให้คุณค่ากับ
อะไร การกระทําสิ่งใดหรือการไม่กระทําสิ่งใดที่ผู้คนในสังคมเห็นและยอมรับร่วมกันว่าเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะ
ทําให้ความปรองดองเกิดขึ้นและสังคมเดินหน้าต่อไปได้
ตาราง ๓-๕ การให้อภัยและการชดใช้ความผิด
กรณีศึกษา
เกาหลีใต้

การให้อภัย
มีการอภัยโทษให้ผู้กระทําความผิด หลังจาก
ได้รับโทษไปแล้วระยะหนึ่ง

การชดใช้ความผิด
ออกรัฐบัญญัติ The Special Act Concerning
the May ๑๘ Democratization Movement
เพื่อหาทางเอาผิดอดีตผู้นําและยกย่องเหตุการณ์
แอฟริกาใต้
ตั้งคณะกรรมการนิรโทษกรรม (Committee
on Amnesty)
อินโดนีเซีย
ปล่อยตัวนักโทษการเมืองและผู้ถูกคุมขังซึ่ง ไม่มีกระบวนการสอบสวนการกระทําของ
(อาเจะห์)
เกี่ยวข้องกับคดีที่เกีย่ วเนื่องกับกิจกรรมของ เจ้าหน้าทีร่ ัฐ
GAM โดยคําสั่งประธานาธิบดี ซึ่งไม่รวมถึง
คดีที่เป็นอาชญากรรมทั่วไป
สหราชปล่อยตัวนักโทษการเมืองทีถ่ ูกตัดสินจําคุก
ตั้งทีมสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงใน
อาณาจักร
จากการกระทําที่เป็นการก่อการร้ายโดยมี
อดีตตัง้ แต่ปี ๒๕๑๒-๒๕๔๑ เพื่อหาข้อเท็จจริงที่
(ไอร์แลนด์เหนือ) คณะกรรมการอิสระที่รฐั สภาเป็นผู้แต่งตั้ง
เกิดขึ้น โดยขณะนี้ยังอยูร่ ะหว่างการสืบสวน
เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผูท้ ี่จะได้รับการ
ปล่อยตัว
รวันดา
กองกําลังติดอาวุธของทัง้ สองฝ่ายจะไม่ถูก
มีการลงโทษผู้กระทําผิดทีเ่ ป็นพลเรือน ซึง่ จะ
ดําเนินคดีหากยอมวางอาวุธและเข้าค่าย
ได้รับการลดโทษจากการสารภาพในศาลกาชาชา
อบรมของ NURC
ชิลี
มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่นายพล ๑. มีความพยายามจากสังคมชิลีในการดําเนินคดี
ปิโนเชต์และเจ้าหน้าที่ (ทหารและตํารวจ) ที่ กับปิโนเชต์แต่ตดิ ขัดที่ข้อกฎหมายนิรโทษกรรม
กระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อ
ภายในหลังรัฐประหาร ซึง่ สุดท้ายก็ถกู ควบคุมตัว
ปราบปรามผู้ตอ่ ต้านรัฐบาลในช่วง ค.ศ.
ในต่างประเทศด้วยอํานาจของกฎหมายสากลว่า
๑๙๗๓-๑๙๗๘ โดยตัวผู้นํารัฐบาลเป็นผู้ออก ด้วยอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
๒. มีการดําเนินคดีตามกระบวนการกฎหมายปกติ
กฎหมายดังกล่าวเองในช่วงที่ยงั มีอํานาจ
ต่อเจ้าหน้าที่รฐั จํานวนหนึ่งที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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กรณีศึกษา
โคลอมเบีย

โมร็อกโก
โบลิเวีย
เยอรมนี

การให้อภัย
หากผู้กระทําผิดในคดีทรี่ ุนแรงได้ผ่านศูนย์
ฟื้นฟูอย่างน้อย ๕- ๘ ปีโดยการสารภาพ
ความผิดและจะไม่กลับไปกระทําความผิดอีก
จะได้รับการลดโทษโดยการพิจารณาของ
สํานักงานอัยการสูงสุด
ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทีถ่ ูกคุมขังโดย
มิชอบ
ไม่มีการนิรโทษกรรมผู้กระทําความผิด

การชดใช้ความผิด
หากผู้กระทําผิดในคดีทรี่ ุนแรงได้ผ่านศูนย์ฟื้นฟู
อย่างน้อย ๕- ๘ ปีโดยการสารภาพความผิดและ
จะไม่กลับไปกระทําความผิดอีกจะได้รับการลด
โทษโดยการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด
ไม่มีการลงโทษเจ้าหน้าทีร่ ัฐทีก่ ระทําผิด
เจ้าหน้าทีร่ ัฐที่เป็นผู้กระทําความผิดถูกฟ้องร้อง
ดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติโดย
ผู้เสียหาย

๓.๒.๔ การชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
เมื่อมีกระบวนการค้นหาความจริง สิ่งที่ต้องดําเนินการตามมาคือการชดเชยเยียวยา ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่ามีการชดเชยเยียวยาหลังความขัดแย้งรุนแรงแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ซึ่งแม้แต่ละ
ประเทศจะมีรายละเอียดและกฎเกณฑ์ในการชดเชยเยียวยาที่แตกต่างกันไปตามบริบทและสถานการณ์ของ
ความขัดแย้ง แต่ก็สามารถถอดรูปแบบของการเยียวยาได้ทั้งหมดอย่างน้อย ๕ ลักษณะ ดังต่อไปนี้คือ
๑) การชดเชยในรูปของตัวเงิน ซึ่งถือเป็นการดําเนินการพื้นฐานของทุกประเทศที่มีการ
ชดเชย ยกเว้นกรณีของรวันดาที่ขาดงบประมาณในการชดเชยแก่ผู้เสียหายเนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบในวง
กว้างนับล้านคน ศาลชุมชนจึงกําหนดมาตรการให้ผู้กระทําผิดทํางานชดเชยความผิดแทน
๒) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นการดําเนินงานผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ดังเช่นในไอร์แลนด์เหนือที่มีการนําอดีตสมาชิกกลุ่มกอง
กําลังประชาชนและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาเข้าโครงการฝึกอาชีพและการพัฒนาชุมชนให้สามารถกลับคืน
สู่สังคมได้ หรือกรณีของชิลีที่ทางรัฐออกมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ญาติของผู้สูญหายหรือเสียชีวิตจาก
การกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐ
๓) การจัดการกับความทรงจําในรูปของกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อเป็นการระลึก
ถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและเป็นอนุสรณ์เตือนใจให้ผู้คนในสังคมร่วมกันป้องกันมิให้ความรุนแรงดังเช่นในอดีต
หวนคืนกลับมาอีก ยกตัวอย่างที่ชัดเจนกรณีของชิลีที่ประธานาธิบดีหญิงมิเชล บาชาเลท เคเรีย (Michelle
Bachelet Jeria) เป็นผู้สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจําเพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้เป็นอนุสรณ์
มิให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก หรือกรณีของรวันดาที่มีการสร้างอนุสรณ์สถานหลายแห่งทั่วประเทศ เช่น
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การนํากระดูกผู้เสียชีวิตไปจัดวางไว้ตามที่เกิดเหตุสําคัญ ตลอดจนการทําพิธีศพร่วมกันอย่างเป็นทางการและ
ประกาศวันหยุดแห่งชาติเพื่อระลึกถึงความสูญเสียจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งประวัติศาสตร์ เป็นต้น
๔) การเปิดพื้นที่ให้เล่าเรื่องราวและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ได้รับผลกระทบเพื่อระบาย
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ซึ่งถือเป็นรูปแบบการเยียวยาที่ทรงพลังในโมร็อกโก โดยคณะกรรมการความ
เที่ยงธรรมและความปรองดอง (Equity and Reconciliation Commission) ได้เปิดรับฟังความรู้สึกของผู้
ได้รับผลกระทบผ่านสื่อมวลชน ทําให้สังคมได้รับรู้กันโดยทั่วไปซึ่งคล้ายกับเป็นการบําบัดเยียวยาร่วมกัน
(Collective Therapy)
๕) การขอโทษโดยผู้นํารัฐบาลต่อผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทําผิดกฎหมายของฝ่ายรัฐ ซึ่ง
หากทํ า อย่ า งจริ ง ใจด้ ว ยความรู้ สึ ก ที่ สํ า นึ ก ผิ ด อย่ า งแท้ จ ริ ง จะเป็ น การเยี ย วยาความรู้ สึ ก ที่ มี พ ลั ง ในการ
เปลี่ยนแปลง ดังกรณีของไอร์แลนด์เหนือที่นายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน (David Cameron) ของอังกฤษได้
ออกมาขอโทษชาวไอริชคาทอลิกอย่างเป็นทางการจากเหตุการณ์ ‘อาทิตย์เลือด’ ผ่านสื่อมวลชนเมื่อวันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๕๔ หลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปแล้ว ๓๘ ปี เมื่อคณะทํางานแสวงหาความจริงต่อเหตุการณ์ได้
สรุปผลรายงานต่อสาธารณะว่าการเสียชีวิตของกลุ่มผู้ชุมนุมเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งสังคม
โดยรวมก็ให้อภัยและพร้อมที่จะเดินหน้าก้าวข้ามบาดแผลนั้นได้โดยไม่มีการเรียกร้องให้นําตัวผู้เกี่ยวข้องกับ
การกระทําผิดดังกล่าวมาลงโทษ เช่นเดียวกับกรณีของชิลีที่ประธานาธิบดีและผู้นํากองทัพได้ออกมาขอโทษ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐบาลและกองทัพในอดีตผ่านโทรทัศน์อย่างเป็นทางการ
ตาราง ๓-๖ การชดเชยและเยียวยา
กรณีศึกษา
เกาหลีใต้

การชดเชยและเยียวยา
ออกกฎหมาย The ๒๐๐๐ Act for Restoring the Honor of Democratization Movement
Involvers and Providing Compensation for Them หรือที่เรียกว่ากฎหมายประชาธิปไตย
ผ่านการเรียกร้องโดยองค์กร The Korean Association of Bereaved Families for
Democracy
แอฟริกาใต้
ตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูเยียวยาและส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม (Committee on Reparation
and Rehabilitation)
อินโดนีเซีย
ตั้งองค์กรส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมแห่งอาเจะห์ (Aceh Reintegration Authority) โดยเยียวยา
(อาเจะห์)
ทั้งอดีต GAM กลุ่มต่อต้าน GAM และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากความสูญเสียที่พสิ ูจน์
ให้เห็นได้
สหราช๑. มีการชดเชยเยียวยาทั้งในรูปของตัวเงินและโครงการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน
อาณาจักร
ทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่รัฐ และอดีตสมาชิกกลุ่มกองกําลังของทั้งสองฝ่าย
(ไอร์แลนด์เหนือ) ตามลําดับ
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กรณีศึกษา

รวันดา

ชิลี

โคลอมเบีย
โมร็อกโก

โบลิเวีย
เยอรมนี

การชดเชยและเยียวยา
๒. รัฐบาลได้ออกมาขอโทษชาวไอริชคาทอลิกอย่างเป็นทางการต่อเหตุการณ์อาทิตย์เลือด
(Bloody Sunday) ซึ่งสังคมโดยรวมก็ให้อภัยและไม่มีการนําตัวผู้เกี่ยวข้องมาลงโทษ
๑. ไม่มีการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาแก่ผู้เสียหายเนื่องจากรัฐบาลขาดงบประมาณ
๒. มีการเยียวยาผู้เสียหายโดยการให้ผู้กระทําผิดที่เป็นพลเรือนทํางานชดเชยแทนตามที่ศาลกาชา
ชากําหนด
๓. สร้างกระบวนการทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการระลึกถึงความสูญเสียจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และ
ป้องกันไม่ให้ความรุนแรงหวนคืนมาอีก อาทิ พิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถาน การประกาศวันหยุด
แห่งชาติ หรือการทําพิธีศพร่วมกันอย่างเป็นทางการ เป็นต้น
๑. มีการจ่ายค่าชดเชยและมีมาตรการเยียวยาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ญาติของผู้สูญหายหรือ
เสียชีวิต และผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๒. ประธานาธิบดีและกองทัพได้ออกมาขอโทษผู้ได้รับผลกระทบผ่านโทรทัศน์ในนามรัฐบาลอย่าง
เป็นทางการ
๓. มีการเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจําเพือ่ ต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยประธานาธิบดี
หญิงมิเชลเพื่อเป็นอนุสรณ์มิให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้นอีก
มีกฎหมายรองรับการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับกระทบจากคดีที่เกิดจากการต่อสู้
ระหว่างกลุ่มกองกําลังกับรัฐบาล และระหว่างกลุ่มกองกําลังด้วยกันเอง
ตั้งคณะกรรมการความเทีย่ งธรรมและความปรองดอง (Equity and Reconciliation
Commission) เพื่อทําหน้าที่ตอ่ จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในการค้นหาความจริง รับฟัง
ความรู้สึกของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และพิจารณาค่าชดเชย
มีการให้เงินชดเชยผู้ต้องขังที่ถกู ตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมปกติ

๓.๓ สู่การเปลี่ยนแปลง
เมื่อกระบวนการปรองดองเกิดขึ้นผ่านการพูดคุยเจรจาจนบรรลุข้อตกลงทางการเมือง การแก้ไข
กฎหมายหรือการตั้งองค์กรเพื่อดําเนินการปรองดอง ตลอดจนการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ
ความรุนแรงแล้ว สังคมย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกทั้งในแง่ของโครงสร้างทางสังคมและทัศนคติ
ของผู้ ค นในสั ง คมโดยรวม ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วย่ อ มมุ่ ง ที่ จ ะตอบสนองต่ อ เหตุ แ ห่ ง ความขั ด แย้ ง
แปรเปลี่ยนความขัดแย้งให้ก่อเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ร่วมกัน
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๓.๓.๑ ปฏิรูปโครงสร้าง – สร้างหลักประกันความเป็นธรรม
จากการศึ ก ษาพบว่ า การเปลี่ ย นแปลงประการหนึ่ ง ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ระหว่ า ง
กระบวนการปรองดองและภายหลังจากการบรรลุข้อตกลงเพื่อนําสิ่งที่ตกลงกันไปสู่การปฏิบัติก็คือการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางการบริหารปกครอง เศรษฐกิจ หรือสังคมวัฒนธรรม รวมถึงนโยบาย
ต่างๆของรัฐบาลเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม
ในกรณีความขัดแย้งที่มีความเกี่ยวเนื่องชัดเจนกับประเด็นการจัดสรรอํานาจทางการเมือง
ระหว่างกลุ่มคนที่มีความเชื่อและอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่แตกต่างกันดังเช่นในกรณีของไอร์แลนด์เหนือและ
อาเจะห์ นั้น สิ่งที่ คู่ขัดแย้งเห็นร่วมกัน คือการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารปกครองเพื่อให้คนในพื้นที่สามารถ
ดูแลจัดการกิจการท้องถิ่นของตนได้มากขึ้นในลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในท้องถิ่น โดยใน
กรณีของไอร์แลนด์เหนือ จะเป็นการออกแบบโครงสร้างทางการเมืองท้องถิ่นตามหลักการแบ่งอํานาจ (Power
Sharing) ที่คณะผู้บริหารจะประกอบไปด้วยพรรคการเมืองหลักทั้งสองขั้ว ในขณะที่กรณีของอาเจะห์และ
โบลิเวียก็จะเป็นปรับโครงสร้างทางการเมืองท้องถิ่นในรูปของเขตปกครองพิเศษที่ให้อํานาจประชาชนในการ
ปกครองตนเอง
นอกจากการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารปกครองท้องถิ่นของสามประเทศดังกล่าวแล้ว ใน
กรณีของโคลอมเบีย โมร็อกโก ชิลี เกาหลีใต้ และโบลิเวียก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศและการปฏิรูป
การเมื อ งระดั บ ชาติ ใ ห้ มี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตยมากขึ้ น โดยในส่ ว นของเกาหลี ใ ต้ ไ ด้ มี ก ารปฏิ รู ป ศาล
รัฐธรรมนูญให้มีความเป็นอิสระและยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมากขึ้น ส่วนกรณีของแอฟริกาใต้ก็มี
การปฏิรูปกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่างๆซึ่งก่อให้เกิดการกีดกันทางสีผิวและความไม่เท่าเทียมในทางการเมือง
การกระจายรายได้ และการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งก็คล้ายคลึงกับกรณีของโบลิเวียที่มีการปฏิรูป
กฎหมายให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นในด้านการจัดสรรที่ดินทํากินซึ่งเคยเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้น
เช่นเดียวกัน
ไม่เพียงแต่โครงสร้างทางการเมืองเท่านั้นที่มีการปฏิรูป หากแต่โครงสร้างองค์กรที่มีส่วน
สําคัญต่อการดํารงอยู่ของความไม่เป็นธรรมในสังคมก็ต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ดังกรณี
องค์กรตํารวจในไอร์แลนด์เหนือที่ถูกมองว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเลือกปฏิบัติต่อชาวไอริชคาทอลิกใน
พื้นที่ โดยภายหลังจากการบรรลุข้อตกลงสันติภาพก็ได้มีการปฏิรูปองค์กรตํารวจไอร์แลนด์เหนือครั้งใหญ่ในทุก
มิติ ไม่เว้นแม้กระทั่งเครื่องแบบและชื่อองค์กร หรืออีกกรณีตัวอย่างหนึ่งของชิลีซึ่งนับว่าเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
ในแง่ของวัฒนธรรมคือ การที่รัฐบาลพลเรือนประกาศยกเลิกวันชาติที่เดิมถือเป็นวันที่ผู้นําทหารปิโนเชต์ทํา
รัฐประหาร รวมถึงกรณีของโบลิเวียที่ประกาศยกเลิกการกําหนดศาสนาประจําชาติเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความ
หลากหลายในสังคม
ทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่าการปฏิรูปโครงสร้างจะมีแง่มุมที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
ขึ้น อยู่ กั บ ว่ า เหตุที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง รุ น แรงในแต่ ล ะกรณี นั้ น คื อ อะไร เกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงสร้ า งทาง
๔๖

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างไร และจําเป็นจะต้องปฏิรูปองค์กรหรือโครงสร้างใดบ้างเพื่อแก้ไขเหตุ
ดังกล่าวนั้น
ตาราง ๓-๗ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
กรณีศึกษา
เกาหลีใต้
แอฟริกาใต้

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ศาลรัฐธรรมนูญมีความเป็นอิสระและยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง
ยกเลิกกฎหมายและนโยบายต่างๆที่ไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดการกีดกันสีผิว ตลอดจนความ
แตกต่างในการกระจายรายได้และการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
อินโดนีเซีย
๑. เกิดเขตปกครองพิเศษอาเจะห์โดยกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
(อาเจะห์)
และได้ส่วนแบ่งรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นร้อยละ ๗๐
๒. สามารถตัง้ พรรคการเมืองเฉพาะของท้องถิ่นได้
๓. มีการตั้งศาลสิทธิมนุษยชน หากแต่มีอํานาจตัดสินคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นหลัง
ข้อตกลงเท่านั้น
สหราช๑. มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นตามหลักการแบ่งอํานาจ (Power Sharing) ที่ประกอบไปด้วยพรรค
อาณาจักร
การเมืองหลักสองขัว้
(ไอร์แลนด์เหนือ) ๒. มีการปฏิรูปองค์กรตํารวจทัง้ ระบบให้มีความเป็นกลางมากขึ้น
๓. มีการแก้ไขนโยบายทางการศึกษา การจ้างงาน และการจัดสรรทีอ่ ยู่อาศัยที่เลือกปฏิบัตติ อ่ ชาว
ไอริชคาทอลิกให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น พร้อมกับตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และ
คณะกรรมการเพื่อความเสมอภาค โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม
รวันดา
ตั้งคณะกรรมการปรองดองและเอกภาพแห่งชาติ (National Unity and Reconciliation
Commission, NURC) โดยรัฐบาลเพื่อลดความเกลียดชังและสร้างความรู้สกึ เป็นพวกเดียวกันให้
เกิดเอกภาพแห่งชาติในฐานะชาวรวันดาด้วยกันที่ไม่เขาแบ่งเราอีก
ชิลี
๑. มีการปฏิรูปกฎหมายและการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น อาทิ การตั้งผู้ตรวจการ
แผ่นดินด้านสิทธิมนุษยชน หรือการปรับให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตัง้ ซึ่งแต่เดิมมาจาก
การแต่งตั้ง
๒. ยกเลิกวันชาติซึ่งถือเป็นวันรัฐประหารโดยนายพลปิโนเชต์
โคลอมเบีย
๑. เริ่มแรกมีขอ้ ตกลงสันติภาพ (Santa Fe de Ralito Agreement) ระหว่างรัฐบาลและกลุ่ม
กองกําลัง
๒. มีการออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ “Alternative Criminal Sentence” ขึ้นปี ๒๐๐๓ และ
พรบ.ฉบับนีก้ ็เป็นก้าวแรกในการกําเนิดกฎหมาย Justice and Peace Law ปี ๒๐๐๕
๓. มีการปฏิรูปกฎหมายโดยใช้หลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านเป็นแนวทางการปฏิรูป
กฎหมายเพือ่ นําไปสู่การปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม

๔๗

กรณีศึกษา
โมร็อกโก

โบลิเวีย

เยอรมนี

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
๑. มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทีจ่ ํากัดอํานาจและบทบาททางการเมืองของพระมหากษัตริย์
๒. ยอมรับให้ผชู้ นะการเลือกตัง้ ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี
๓. มีการลดโทษกฎหมายสําหรับความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
๑. มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมมากขึน้ โดยการกระจายรายได้
ทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิรูปที่ดิน ยกเลิกการกําหนดศาสนาประจําชาติ และการตัง้ เขตปกครอง
พิเศษในหลายระดับ
๒. แปรรูปบริษทั จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นของรัฐ
ฟื้นฟูพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและ
การพัฒนาศึกษาในส่วนของฝั่งตะวันออกเพื่อให้เกิดความทัดเทียมกับฝัง่ ตะวันตก

๓.๓.๒ เกิดค่านิยมร่วมในสังคม – ป้องกันการหวนคืนของความรุนแรง
จากความแตกแยกรุนแรง ผู้คนในสังคมต่างได้เดินทางผ่านความทรงจําที่เจ็บปวด ประสบกับ
ความสูญเสียทั้งทางกายภาพและความรู้สึก กระทั่งมาถึงช่วงเวลาของการริเริ่มทํางานแก้ไขปัญหาและสร้าง
ความปรองดองร่วมกัน จนสามารถบรรลุข้อตกลงทางการเมืองและเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคม
การเมืองบนพื้นฐานของความเห็นพ้องและการยอมรับให้เกียรติกัน
การที่ ผู้คนในสังคมได้ผ่านการเดิ นทางและประสบการณ์ดังกล่า วร่วมกั นนี้ ได้ก่อเกิ ด
ทัศนคติมุมมองที่ให้คุณค่าต่อบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความคิดความเชื่อที่จะป้องกันมิให้
เกิดความขัดแย้งในประเด็นเดิมขึ้นอีก หรือสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นคือหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็จะไม่ขยายตัวไปสู่
ความรุนแรงดังเช่นในอดีตอีก ทัศนคติหรือค่านิยมเหล่านี้มีส่วนสําคัญที่ทําให้สังคมนั้นๆเติบโตไปอีกก้าวหนึ่ง
กรณีศึกษาทั้ง ๑๐ ประเทศได้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติหรือค่านิยมหนึ่งที่สําคัญซึ่งสังคมได้
เรียนรู้และจดจําร่วมกัน คือ การตระหนักว่าความรุนแรงไม่สามารถใช้แก้ไขความขัดแย้งหรือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่
ต้องการได้ เนื่องจากความรุนแรงมักจะผลิตซ้ําความรุนแรง เมื่อเป็นเช่นนี้ การที่จะออกจาก ‘กับดัก’ ของ
ความขัดแย้งรุนแรงได้คือการหันหน้าเข้ามาพูดคุยเจรจาเพื่อหาทางออกที่ฝ่ายต่างๆยอมรับได้ และมุ่งมั่น
ทํางานร่วมกันเพื่อไปสู่ทางออกดังกล่าวด้วยความที่ตระหนักแล้วว่าไม่อาจที่จะละเลยหรือเพิกเฉยฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งได้หากต้องการที่จะให้เป้าหมายของตนเองประสบผลสําเร็จและนําไปสู่ความปรองดองที่ยั่งยืน
การเปิดพื้นที่ให้กลุ่มต่างๆแสดงออกและรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เช่นกรณีโบลิเวีย
อาเจะห์ และไอร์ แ ลนด์ เ หนื อ การขยายสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนในประเทศ เช่ น กรณี เ กาหลี ใ ต้
โมร็อกโก และแอฟริกาใต้ การเคารพสิทธิมนุษยชนและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เช่นกรณีชิลี การยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของผู้คนในสังคมอย่างจริงใจ ตลอดจนความสามารถในการอยู่ร่วมกันโดยไม่ทําร้าย
ทําลายกันแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันเพียงใด เช่นกรณีรวันดาและไอร์แลนด์เหนือ ทัศนคติมุมมองเหล่านี้ถือ

๔๘

เป็นคุณค่าสําคัญของความเป็นประชาธิปไตยและเป็นภาพอนาคตที่สมาชิกในสังคมมีร่วมกัน ทั้งนี้ก็เพื่อมิ
ให้ความรุนแรงที่มีแต่ความสูญเสียย้อนคืนกลับมาทําลายสังคมดังเช่นในอดีตอีก และขับเคลื่อนเดินหน้าไปสู่
สังคมสันติสุข
ตาราง ๓-๘ การเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติ
กรณีศึกษา
เกาหลีใต้

การเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติ
๑. ผู้นําทหารให้คํามั่นว่าการรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป
๒. ประชาชนตระหนักว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องสําคัญและต้องร่วมกันรักษาไว้ ในขณะเดียวกันก็
มองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในสังคม
๓. มีความพึงพอใจที่ผู้เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดได้รับการลงโทษ
แอฟริกาใต้
มองเห็นภาพในอนาคตของประเทศตนร่วมกัน
อินโดนีเซีย
๑. เกิดความตระหนักว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเอาชนะกันท่ามกลางความสูญเสียที่เกินกว่าสังคม
(อาเจะห์)
จะรับได้
๒. เกิดความเห็นร่วมกันว่าความรุนแรงไม่อาจนํามาซึ่งทางออกต่อปัญหา
สหราช๑. ยอมรับร่วมกันว่าความรุนแรงไม่อาจนํามาซึ่งทางออกต่อปัญหา และตกลงที่จะใช้กระบวนการ
อาณาจักร
ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการตัดสินข้อขัดแย้งทีเ่ กี่ยวข้องกับอนาคตของไอร์แลนด์เหนือ
(ไอร์แลนด์เหนือ) ๒. เกิดความตระหนักว่าแม้จะคิดไม่เหมือนกันและยังคงมีเป้าหมายทีข่ ัดแย้งกันเช่นเดิมแต่ก็
สามารถอยูร่ ่วมกันได้ภายใต้กติกาที่ตกลงร่วมกัน
รวันดา
มีความพยายามในการส่งเสริมทัศนคติของการมีอัตลักษณ์ร่วมในความเป็นชาวรวันดา ไม่แบ่งกลุ่ม
ชาติพันธุ์ดงั เช่นในอดีตอีก
ชิลี
เกิดความรักและหวงแหนในความเป็นประชาธิปไตย ตลอดจนการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
มากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เลวร้ายในอดีตหวนคืนมาอีก
โคลอมเบีย
๑. มุมมองของรัฐเปลี่ยนจากที่ตอ้ งควบคุมกองกําลังติดอาวุธต่างๆ กลายมาเป็นการหาวิธีการ
เพื่อให้กลุ่มต่างๆ เข้ามาสู่กระบวนการเจรจากับรัฐบาลโดยสันติวิธี
๒. ภาคประชาชนมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผถู้ ูกกระทําเรียกว่า Victims’
Movement
โมร็อกโก
สังคมรับรู้เรื่องราวการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากเหตุการณ์ทางการเมืองอย่างเปิดเผยและ
กลายเป็นความทรงจําร่วมกันของสังคม
โบลีเวีย
ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของสังคม
เยอรมนี
มีความพยายามในการสร้างสมดุลระหว่างแนวคิดความเท่าเทียมกันทางสังคม (Equity) ที่ยึดถือ
ในฝั่งตะวันออกกับแนวคิดเสรีนยิ ม (Freedom) ที่ยึดถือในฝัง่ ตะวันตก

๔๙

๓.๔ สู่ความสําเร็จ
กระบวนการสร้างความปรองดองในชาติ ของทั้ง ๑๐ ประเทศ นับว่ าประสบความสํ าเร็ จ ในแง่ ที่
คู่ขัดแย้งต่างๆ สามารถทํางานร่วมกันในการทําให้ความรุนแรงบรรเทาและ/หรือยุติลงได้ และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ทําให้ผู้คนในสังคมรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาโดยปราศจาก
เงื่อนไขที่จะทําให้ความรุนแรงย้อนคืนกลับมาอีกครั้ง
จากการศึกษาความสําเร็จของกรณีศึกษาเหล่านี้ สามารถสรุปบทเรียนในแง่ของแนวทางการสร้าง
ความปรองดองในชาติได้ตามภาพ ๓-๑

๕๐

ภาพ ๓-๑ แนวทางการสร้างความปรองดองในชาติ: บทเรียน ๑๐ ประเทศ
ปัจจัย ๑: เจตจํานงทางการเมืองและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม

ความเป็นพลวัต

ความขัดแย้ง
รุนแรง

การยุติความรุนแรง/
การเกิดข้อตกลง

ความสมานฉันท์
ปรองดอง

(สูญเสีย)

(สงบเรียบร้อย)

(สันติภาพ)

ด้วยความเห็นพ้องจากฝ่ายต่างๆในระดับที่เพียงพอต่อการนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ปัจจัย ๒ สร้างบรรยากาศ/เปิดพื้นที่ทางการเมือง
ปัจจัย ๓: พูดคุยทุกฝ่ายด้วยกระบวนการอันเป็นที่ยอมรับ

- พูดคุยเสวนา (Dialogue) (เตรียมความพร้อม/หาจุดร่วม/ตกลงที่จะคุย)
- ไกล่เกลี่ย (Mediation)
- เจรจา (Negotiation)

กระบวนการ
- แสวงหาความจริง รับผิดจากการกระทํา ลงโทษ/ให้อภัย
- พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อปรับความสัมพันธ์ระหว่างกัน
- พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อปรับโครงสร้างต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง

บนฐานคิด: ความรุนแรงไม่อาจนํามาซึ่งเป้าหมายและทางออกที่ยั่งยืน

บนฐานคิด: ความยุติธรรมเปลี่ยนผ่านและการอยู่รวมกันบนความต่าง

กระบวนการ

เหตุแห่งความขัดแย้ง
๑. ความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
๒. การจัดสรรอํานาจทางการเมืองและ/หรือ
ทรัพยากร
๓. ความเชื่อที่แตกต่างต่อรูปแบบการ
ปกครองของประเทศ
๔. ความเชื่อที่แตกต่างต่ออํานาจปกครอง
เหนือดินแดน

การจัดการกับเหตุแห่งความขัดแย้ง
๑. มีกระบวนการพูดคุยเจรจาเพื่อหาทางออกต่อความ
ขัดแย้งที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆเข้ามามีบทบาท
๒. มีข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขเหตุความขัดแย้งหรือ
บริหารความเห็นต่างมิให้กลายเป็นความรุนแรง
๓. มีความพยายามในการปฏิบัติตามข้อตกลง
๔. มีภาพสังคมอนาคตร่วมกัน (Shared Future)

ปัจจัย ๔: เหตุแห่งความขัดแย้งได้รับการจัดการภายใต้กลไกที่ชอบธรรม

ช่วงแก้ไข

การจัดการกับความจริงและการสร้างความยุติธรรม
ในสังคม
๑. มีกระบวนการ/กลไกแสวงหาความจริงที่รับฟัง
ความคิดเห็นและความรู้สึกของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
๒. มีวิธีการทีท่ ําให้ทุกฝ่ายรู้สึกพอใจว่าได้รับความ
เป็นธรรมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
๓. มีการรับรู้ รับผิด ให้อภัย ลงโทษ หรือผสมผสาน
๔. มีกระบวนการชดเชยเยียวยาความรู้สึกและ
จัดการกับความทรงจําเพื่อป้องกันการเกิดซ้ําใน
อนาคต

การสร้างสภาวะแวดล้อม/โครงสร้าง/กลไกที่เอื้อ
ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมทีแ่ ตกต่าง
๑. มีการจัดตั้ง/ปฏิรูปโครงสร้าง/กลไกเพื่อสร้าง
หลักประกันความเป็นธรรม
๒. มีกระบวนการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของความเป็นศัตรู
ความเกลียดชังและสร้างความเข้าใจระหว่าง
กัน ตลอดจนความสัมพันธ์เชิงบวก/ฟื้นคืน
ความไว้วางใจต่อกันของกลุ่มต่างๆในสังคม
๓. มีการฟื้นฟูสภาพสังคมเศรษฐกิจเพื่อป้องกัน
ความรุนแรงย้อนกลับ
๔. มีค่านิยมร่วมที่จะป้องกันความรุนแรง

ปัจจัย ๕: มีคําอธิบายเหตุการณ์ ยอมรับผิด ให้อภัย

ความรุนแรงลดลง/ยุติ

๕๑

ช่วงเยียวยาฟื้นฟู - ป้องกัน

ในส่วนของปรากฏการณ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ช่วงหลักด้วยกัน คือ
๑) ช่วงความขัดแย้งรุนแรง ๒) ช่วงการยุติความรุนแรง/การเกิดข้อตกลง และ ๓) ช่วงการสร้างความปรองดอง
โดยในความเป็นจริงแล้ว ปรากฏการณ์ทั้งสามช่วงดังกล่าวมีความเป็นพลวัต ไม่หยุดนิ่ง และไม่ได้มีลักษณะ
เป็นเส้นตรง (Non-linear) กล่าวคือ มิได้หมายความว่าเมื่อเกิดข้อตกลงทางการเมืองขึ้นแล้ว ความรุนแรงจะ
ไม่กลับมาเกิดขึ้นอีก หรือในบางช่วงของสถานการณ์อาจจะดูคล้ายกับว่าความสงบเรียบร้อยได้เกิดขึ้นแล้ว แต่
ความรุนแรงก็อาจจะหวนกลับคืนได้อีกขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆ
ด้วยเหตุนี้ กระบวนการสร้างความปรองดองจึงมีความเปราะบางซึ่งต้องอาศัยเวลาและความ
อดทนจากทุกฝ่าย เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการยุติความรุนแรง/การหาข้อตกลง ซึ่ง
ตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่าความรุนแรงไม่อาจนํามาซึ่งเป้าหมายและทางออกที่ยั่งยืน และในส่วนของการสร้างความ
ปรองดองในสังคม ซึ่งตั้งอยู่บนฐานคิดของความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่าง
กระบวนการดังกล่าวจะครอบคลุมวิธีการทั้งการพูดคุยเสวนา (Dialogue) ทั้งภายในและระหว่างกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆในสังคม การไกล่เกลี่ยที่มีฝ่ายที่สามเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดการหาทางออก
ร่วมกัน (Mediation) การเจรจา (Negotiation) ระหว่างคู่ขัดแย้งที่มีอํานาจโดยตรงในการตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงทิศทางของความขัดแย้ง ตลอดจนการจัดการกับความจริงและการสร้างความยุติธรรมจากใน
สังคมหลังความแตกแยกรุนแรงไปสู่สังคมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ซึ่งประกอบไปด้วยการค้นหาความ
จริง การให้อภัย การลงโทษผู้กระทําผิด การเยียวยาชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง และการปฏิรูป
องค์กรหรือกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเป็นธรรมและสมานฉันท์ในสังคม
โดยทั้งหมดนี้จะดําเนินไปเพื่อยุติความรุนแรง ลดความเกลียดชังแตกแยก สร้างความไว้วางใจและฟื้น
คืนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่เคยขัดแย้งกันรุนแรง และนําไปสู่สังคมปรองดองที่ผู้คนซึ่งมีความแตกต่างไม่
ว่าจะเป็นทางความคิดความเชื่อ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม หรือสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ (Coexistence) ในแง่ที่สามารถจะจัดการกับความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาของสังคม
โดยไม่นําไปสู่การใช้ความรุนแรงระหว่างกัน
การจะสร้างสังคมปรองดองหลังความขัดแย้งรุนแรงได้นั้น สังคมจะต้องมีความเข้าใจร่วมกันว่าความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากอะไร โดยจากกรณีของ ๑๐ ประเทศ สามารถประมวลเหตุแห่งความขัดแย้ง
ได้ว่าเกิดจาก ๑) ความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และ/หรือสังคมวัฒนธรรม
๒) การจัดสรรอํานาจทางการเมืองและ/หรือทรัพยากรในสังคมที่ขาดสมดุล ๓) ความเชื่อที่แตกต่างต่อ
รูปแบบการปกครองของประเทศ ๔) ความเชื่อที่แตกต่างต่ออํานาจปกครองเหนือดินแดน
การที่จะแก้ไขเหตุแห่งความขัดแย้ง หรือหากความขัดแย้งยังคงดํารงอยู่ก็จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับ
ความขัดแย้งดังกล่าวโดยไม่ให้ความเห็นต่างนําไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อกันนั้น จะต้องมีกระบวนการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกลุ่มพลังต่างๆที่เกี่ยวข้องในสังคมเพื่อหาทางออกต่อความขัดแย้ง มีข้อตกลง
ร่วมกันในการที่จะแก้ไขเหตุแห่งความขัดแย้งหรือบริหารความขัดแย้งมิให้ขยายตัวเป็นความรุนแรง ซึ่ง
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ข้อตกลงดังกล่าวจะทําให้สังคมมองเห็นภาพอนาคตร่วมกัน (Shared Future) ทั้งนี้ เมื่อมีข้อตกลงร่วมกัน
แล้วก็จะต้องมีความพยายามในการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นๆด้วย
อย่างไรก็ตาม กระบวนการแก้ไขความขัดแย้งและยุติความรุนแรงโดยการเกิดข้อตกลงร่วมกันนั้นยังไม่
เพียงพอต่อการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองในสังคม กรณีศึกษาจากต่างประเทศได้สะท้อนให้เห็นว่า สังคม
ที่ผ่านความขัดแย้งแตกแยก ผ่านความสูญเสียทางชีวิตและจิตใจระหว่างผู้คนในสังคมที่มีการแบ่งขั้วแบ่งฝ่าย
อย่างชัดเจน มีทัศนคติที่เป็นศัตรูต่อกัน และตอบโต้ทําร้ายกันอย่างรุนแรงนั้น จําเป็นที่จะต้องมีกระบวนการ
จัดการกับความจริงและการสร้างความยุติธรรมในสังคมด้วย อันเป็นความพยายามในการให้คําอธิบายต่อ
เหตุการณ์ที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชน สังคมได้ร่วมกันรับรู้และรับทราบในสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้
ก็เพื่อที่จะให้ผู้คนในสังคมได้เรียนรู้ประสบการณ์ความเจ็บปวดในอดีต เกิดความทรงจําร่วมกันที่จะป้องกัน
การเกิดซ้ําของเหตุการณ์ในอนาคต และเดินหน้าร่วมกันต่อไปได้
ท้ายที่สุดแล้ว หากต้องการที่จะป้องกันมิให้ความรุนแรงกลับคืนมาอีกโดยให้ความปรองดองที่
เกิดขึ้นเป็นไปอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องมีการปรับหรือสร้างสภาวะแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ด้วยการปฏิรูปโครงสร้างหรือกลไกที่เกี่ยวข้องกับการเอื้อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติใน
สังคม ทั้งนี้ จะเป็นโครงสร้างหรือกลไกใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุแห่งความขัดแย้งซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี
อนึ่ง บทเรียนจากกรณีศึกษา ๑๐ ประเทศ ได้ชี้ให้เห็นว่า แนวทางการสร้างความปรองดองในชาติจะ
ประสบความสําเร็จได้ด้วยปัจจัยอย่างน้อย ๕ ประการ คือ ๑) เจตจํานงทางการเมืองของผู้มีอํานาจตัดสินใจใน
สังคมที่จะสร้างความปรองดองในชาติและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการผลักดันขับเคลื่อนแนว
ทางการสร้างความปรองดอง ๒) การสร้างบรรยากาศและพื้นที่ที่ทําให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความเป็นไปได้ในการหา
ทางออกร่วมกัน ๓) การพูดคุยเจรจาทุกฝ่ายด้วยกระบวนการซึ่งเป็นที่ยอมรับของกลุ่มพลังต่างๆในสังคม ๔)
เหตุแห่งความขัดแย้งได้รับการแก้ไขหรือจัดการภายใต้กลไกที่ชอบธรรมอันนําไปสู่การมองเห็นภาพอนาคตของ
สังคมร่วมกัน และ ๕) การมีคําอธิบายต่อเหตุการณ์ที่กระทบความรู้สึกของสังคม การยอมรับการกระทําผิด
อย่างจริงใจ และการให้อภัยต่อกันและกัน
อนึ่ง ปัจจัยแห่งความสําเร็จทั้ง ๕ ประการนี้ มิได้จัดเรียงตามลําดับความสําคัญเนื่องจากทุกข้อล้วน
แล้วแต่มีน้ําหนักความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน หากแต่เป็นการจัดเรียงที่สะท้อนให้เห็นถึงเค้ารางของลําดับ
ขั้นตอนที่จะนําพาประเทศชาติไปสู่การปรองดอง
๓.๔.๑ เจตจํานงทางการเมืองของผู้นํารัฐบาลและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการ
ผลักดันขับเคลื่อนการสร้างความปรองดอง
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการสร้างความปรองดองในชาติที่สําคัญประการหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้
เห็นจากกรณีศึกษาต่างประเทศ คือเจตจํานงทางการเมืองของผู้นํารัฐบาลที่จะมุ่งมั่นในการริเริ่มและขับเคลื่อน
กระบวนการสร้ า งความปรองดองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยความจริ ง จั ง และจริ ง ใจ เจตจํ า นงทางการเมื อ งนี้ มี
ความสําคัญเพราะจะเป็นแรงขับฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆให้กระบวนการสามารถดําเนินไปได้ ผู้นําประเทศอย่าง
ประธานาธิบดีเฟรเดอริก เดอ เคลิร์ก (Frederik de Klerk) ประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson
Mandela) ของแอฟริกาใต้ ประธานาธิบดีซูสิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono) ของ
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อินโดนีเซีย นายกรัฐมนตรีโทนี่ แบลร์ (Tony Blair) ของอังกฤษ สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ ๖ (King
Mo-hammed VI) ของโมร็อกโก ประธานาธิบดีพาทริชิโอ อัลวิน (Patricio Aylwin) ของชิลี หรือ
นายกรัฐมนตรีเฮลมุท โคห์ล (Helmut Kohl) ของเยอรมนี นับว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความกล้าหาญและ
ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรุนแรงเพื่อสร้างความปรองดองในชาติ หากมีอุปสรรคติดขัด
ใดๆไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวบทกฎหมายหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการปรองดอง ผู้นําเหล่านี้ก็
ได้ดําเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อให้กระบวนการสามารถคืบหน้าต่อไปได้
นอกจากเจตจํานงทางการเมืองของผู้นํารัฐบาลแล้ว สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือความ
เข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนและสร้างฐานมวลชนสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ดังเช่น
กรณีของอาเจะห์ที่ภาคประชาสังคมมีบทบาทสูงทั้งในแง่ของการเชื่อมประสานให้เกิดการพูดคุยระหว่าง
คู่ขัดแย้ง การแสดงพลังมวลชนที่เคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในรูปของภาคีเครือข่ายประชาสังคมหลาย
องค์กร รวมถึงความพยายามในการค้นหาความจริงจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หรือในกรณี
ของโคลอมเบี ย ที่ ภ าคประชาสั ง คมรวมตั ว กั น กดดั น เรี ย กร้ อ งให้ ทุ ก ฝ่ า ยหยุ ด ใช้ ค วามรุ น แรงและ
เข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในประเทศ
เมื่อเจตจํานงทางการเมืองของผู้นําประเทศระดับบนได้ประสานเข้ากับความเข้มแข็งของภาค
ประชาสังคมที่มีบทบาทการทํางานอยู่ในระดับกลางและฐานรากของสังคม กระบวนการสร้างความปรองดอง
ในชาติที่ต้องการพลังความร่วมมือจากผู้นําของทุกฝ่ายรวมถึงฐานมวลชนในวงกว้าง จึงประสบความสําเร็จได้
อย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกกลุ่มในสังคม
๓.๔.๒ เปิดพื้นที่ทางการเมืองเพื่อสร้างบรรยากาศให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการหาทางออก
ร่วมกัน
ความรุนแรงถูกใช้เพื่อ ‘ส่งเสียง’ และให้ได้มาซึ่งเป้าหมายทางการเมืองที่ผู้ใช้ต้องการโดยรู้สึก
ว่าตนมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรงนั้น เนื่องจากมองไม่เห็นความเป็นไปได้อื่นในการแก้ไขปัญหา และ
เชื่อว่าเป็นเพียงวิธีการเดียวที่มีอยู่ ด้วยเหตุนี้ การจะ ‘ปิดพื้นที่ของใช้ความรุนแรง’ จึงต้องทําด้วยการ ‘เปิด
พื้นที่ทางการเมือง’ ซึ่งพื้นที่ทางการเมืองนี้ คือพื้นที่ทั้งทางกายภาพและความรู้สึกที่ทุกฝ่ายสามารถแสดงออก
เรียกร้อง และดําเนินการผลักดันเคลื่อนไหวให้เกิดการแก้ไขปัญหาหรือให้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองของตน
ได้อย่างสันติปราศจากความรุนแรงโดยไม่ถูกปิดกั้นกดทับด้วยความรุนแรงจากผู้มีอํานาจรัฐ
เมื่อพื้นที่การใช้สันติวิธีถูกเปิดกว้าง กลุ่มที่ต้องการเรียกร้องแสดงออกก็จะมองเห็นถึงความ
เป็นไปได้ในการหาทางออกที่ต้องการโดยมิต้องใช้ค วามรุนแรงเป็นเครื่องมือ ซึ่งหมายถึงบรรยากาศทาง
การเมืองและสังคมแห่งการรับฟังกันและกันได้เริ่มที่จะเกิดขึ้น และภายใต้บรรยากาศดังกล่าวเท่านั้นที่จะเป็น
สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ทุกฝ่ายเดินเข้าสู่ทิศทางของการพิจารณาหาทางออกที่เป็นไปได้ร่วมกัน
ดั ง จะเห็ น ได้ ชั ด เจนจากกรณี ข องโมร็ อ กโกที่ รั ฐ บาลได้ ป ฏิ รู ป ประเทศไปสู่ ค วามเป็ น
ประชาธิปไตยมากขึ้น มีการเปิดเวทีสาธารณะให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆได้
บอกเล่าถึงประสบการณ์และความรู้สึกของตนผ่านสื่อมวลชน ซึ่งทําให้สังคมรู้สึกว่าเรื่องที่เคยเป็นประเด็น
ต้องห้ามเหล่านี้ สามารถพูดคุยถกเถียงได้อย่างปลอดภัยในที่สาธารณะ หรือจากกรณีของไอร์แลนด์เหนือ ซึ่ง
๕๔

จัดทําโดยสถาบันพระปกเกลา
เพื่อนําเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ 27 ธันวาคม 2554

ชาวไอริชคาทอลิกที่ต้องการต่อสู้แยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรไปรวมกับประเทศไอร์แลนด์ โดยจากเดิมมี
การใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ แต่ภายหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษเปิดพื้นที่ให้ใช้ทั้งการเมืองระบอบ
รัฐสภาและการเมืองภาคพลเมืองเป็นวิธีการในต่อสู้ ก็ส่งผลให้กลุ่มคนที่ใช้ความรุนแรงเริ่มลดบทบาทและ
ความสําคัญลง และทําให้ชาวไอริชคาทอลิกได้เห็นว่าตนสามารถร่วมหาทางออกกับอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยไม่ถูกปิด
กั้นจากรัฐบาลอีกต่อไป
๓.๔.๓ การพูดคุยเจรจาทุกฝ่ายด้วยกระบวนการซึ่งเป็นที่ยอมรับของกลุ่มพลังต่างๆ ในสังคม
บทเรียนจากกรณีศึกษาทั้ง ๑๐ ประเทศได้ชี้ให้เห็นว่า ความขัดแย้งจะได้รับการแก้ไขและ
แปรเปลี่ยนไปสู่สังคมที่เป็นธรรมได้ก็ด้วยการพูดคุยเจรจาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยกระบวนการซึ่งเป็นที่
ยอมรับของกลุ่มพลังต่างๆในสังคมเท่านั้น
สิ่งสําคัญคือการพูดคุยเจรจานี้มิใช่การพูดคุยเจรจากับกลุ่ม ‘เพื่อน’ ที่เป็นพรรคพวก
เดียวกันเท่านั้น แต่ต้องเป็นการพูดคุยกับกลุ่มคนที่คิดต่างซึ่งขัดแย้งรุนแรงกันถึงขนาดที่เรียกว่าเป็น
‘ศัตรู’ กันด้วย ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายที่ต้องอาศัยความกล้าหาญและ ‘หัวใจที่ใหญ่’ และเปิดกว้างไม่น้อย
ของผู้นําจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นอกจากต้องอาศัยความกล้าหาญและจิตใจที่เปิดกว้างรับฟังอันเป็น
คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้นําแล้ว กระบวนการพูดคุยเจรจาจะต้องครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความ
ขัดแย้งด้วย (Inclusivity) เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของกระบวนการ (Sense of Ownership) ซึ่ง
หลักการครอบคลุมทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันนี้จะทําให้กระบวนการเกิดความชอบธรรมอัน
นํามาซึ่งการยอมรับจากทุกฝ่าย
กระบวนการเจรจาของเยอรมนี ‘๒+๔’ ฝ่ ายคื อมี เ ยอรมนีต ะวั นตก เยอรมนี ต ะวั น ออก
สหรัฐ อเมริกา สหภาพโซเวียต อังกฤษ และฝรั่งเศสเพื่อวางแนวทางการรวมชาติ กระบวนการเจรจาใน
ไอร์แลนด์เหนือที่มีทุกพรรคการเมืองหลักร่วมโต๊ะพูดคุย รวมถึงกลุ่มรีพับลิกันหรือไออาร์เอและประเทศ
ไอร์แลนด์ หรือกระบวนการเสวนาในแอฟริกาใต้ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที่หลากหลายจากทุกฝ่ายทั้ง
รัฐบาลและฝ่ายค้าน ทั้งคนผิวขาวและคนผิวดํา ต่างสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นของการทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งมาพูดคุยหารือถึงทางออกร่วมกัน ซึ่งหากขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจจะทําให้
การพูดคุยไม่มีผลคืบหน้าหรือหากมีข้อตกลงก็ไม่อาจนําไปสู่ความปรองดองได้จริง
๓.๔.๔ เหตุแห่งความขัดแย้งได้รับการแก้ไขหรือจัดการภายใต้กลไกที่ชอบธรรมอันนําไปสู่การ
มองเห็นภาพอนาคตของสังคมร่วมกัน
การที่ทุกฝ่ายจะปรองดองกันได้ก็ต่อเมื่อเหตุที่ทําให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกันได้รับ
การแก้ไขหรือหากยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ ความแตกต่างนั้นก็ได้รับการจัดการไม่ให้กลายเป็นความ
รุนแรงดังเช่นในอดีตด้วยกลไกที่ชอบธรรม อันนําไปสู่การมองเห็นภาพอนาคตของสังคมร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ การ
สร้างความปรองดองจึงไม่ใช่การให้ทุกฝ่ายลืมอดีตที่ผ่านมาโดยไม่แก้ไขจัดการกับต้นเหตุที่ทําให้เกิดความ
ขัดแย้งนั้นขึ้น
เมื่อมีการกีดกั นหรื อเลือกปฏิ บัติอันเนื่องมาจากสี ผิวซึ่งทําให้เกิดความขัดแย้งรุ นแรงมา
ยาวนานระหว่างกลุ่มคนผิวขาวและคนผิวดํา สิ่งที่ประเทศแอฟริกาใต้ดําเนินการคือการยกเลิกกฎหมายที่ไม่
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เป็นธรรมทั้งหมด พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบภาพของสังคมในอนาคตที่ทุกฝ่ายปรารถนาที่จะเห็น หรือเมื่อ
ประชาชนในประเทศโมร็อกโกรู้สึกว่าระบบการเมืองของตนยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเนื่องจากการให้
อํานาจแก่ผู้มีอํานาจในการปกครองประเทศมากจนเกินไป สิ่ งที่ ผู้ นําประเทศได้ ดําเนิ นการคื อการปฏิ รูป
การเมืองที่ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมากขึ้นตามหลักการของประชาธิปไตยซึ่งคล้ายคลึงกับการดําเนินการ
ของประเทศชิลี โบลิเวีย และเกาหลีใต้ หรือในกรณีของไอร์แลนด์เหนือที่กลุ่มคนไอริชคาทอลิกรู้สึกว่าระบบ
การแบ่งเขตเลือกตั้ง การจ้างงาน และการจัดสรรที่อยู่อาศัยไม่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอังกฤษโปรเตส
แตนท์ รัฐบาลอังกฤษก็ได้แก้ไขกฎหมาย ออกมาตรการทางเศรษฐกิจสังคม และปฏิรูปองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม
๓.๔.๕ การมีคําอธิบายต่อเหตุการณ์ที่กระทบความรู้สึกของสังคม การยอมรับการกระทําผิดอย่าง
จริงใจและการให้อภัยต่อกันและกัน
แน่นอนที่สุดว่าการที่สังคมภายหลังความแตกแยกสูญเสียจะเดินหน้าต่อไปได้ ผู้คนในสังคม
ดังกล่าวจะต้องให้อภัยต่อการกระทําที่กระทบความรู้สึกของกันและกัน แต่โดยทั่วไปแล้ว การที่จะให้อภัยกัน
ได้นั้น ความจริงของเหตุการณ์ที่นํามาซึ่งความสูญเสียและกระทบต่อความรู้สึกของสังคมอย่างรุนแรงนั้น
ควรต้องได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อให้คําอธิบายต่อสิ่งที่เกิดขึ้น เรียนรู้
บทเรียนในอดีต และป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งมิใช่การมุ่งค้นหาตัวคนผิดหรือแก้แค้น ทั้งนี้
ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องยอมรับผิดต่อการกระทําของตนอย่างจริงใจ ซึ่งจะเป็นการเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบในทางหนึ่งและทําให้เขาเหล่านั้นรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมกลับคืนมา
ในกรณีของชิลีนั้น ผู้นํารัฐบาลและผู้นํากองทัพได้ออกมาขอโทษประชาชนผ่านสื่อสาธารณะ
อย่างต่อเนื่องต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอดีต ทําให้สังคมเกิดบรรยากาศของการให้อภัยซึ่งทําให้เกิดความ
ปรองดองขึ้นได้ ในขณะที่ผู้นํารัฐบาลอังกฤษได้ออกมาขอโทษต่อชาวไอริชคาทอลิกผ่านสื่อมวลชนเช่นเดียวกัน
ในเหตุการณ์ที่ทหารอังกฤษได้ยิงกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงด้วยความเข้าใจผิดว่าพกพาอาวุธมาในที่ชุมนุมจนเป็น
เหตุให้เสียชีวิต ซึ่งชุมชนไอริชคาทอลิกก็ยอมรับคําขอโทษและให้อภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้เรียกร้อง
ให้นําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษแต่อย่างใด หรือแม้กระทั่งกรณีของผู้นําทหารในเกาหลีใต้ที่ออกมาให้คํามั่นกับ
ประชาชนว่าจะไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกต่อไปก็นับว่าเป็นการยอมรับการกระทําผิดในอดีตที่รวมถึงการ
ปราบปรามประชาชน และให้คําสัญญาต่อสังคมว่าความผิดดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต
ตาราง ๓-๙ ข้อสังเกตในส่วนของปัจจัยแห่งความสําเร็จ
กรณีศึกษา
เกาหลีใต้
แอฟริกาใต้
อินโดนีเซีย
(อาเจะห์)

ข้อสังเกตในส่วนของปัจจัยแห่งความสําเร็จ
ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
๑. เจตจํานงทางการเมืองที่ตอ้ งการจะปรองดอง
๒. การสร้างภาพอนาคตร่วมกันผ่านกระบวนการพูดคุยกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
๑. เจตจํานงทางการเมืองที่ตอ้ งการจะปรองดอง
๒. การคุยกับ “ศัตรู” ในฐานะเพื่อนร่วมชาติดว้ ยกระบวนการหาทางออกร่วมกันที่ชอบธรรมและ
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กรณีศึกษา

ข้อสังเกตในส่วนของปัจจัยแห่งความสําเร็จ

ทุกฝ่ายยอมรับ
๓. เหตุแห่งความขัดแย้งได้รับการแก้ไขด้วยภาพอนาคตที่สร้างร่วมกัน
๔. การเปลี่ยนมหาวิกฤติเป็นโอกาสสู่การปรองดอง
๕. ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการผลักดันสันติภาพ
สหราช๑. เจตจํานงทางการเมืองที่ตอ้ งการจะปรองดอง
อาณาจักร
๒. มีกระบวนการหาทางออกทีท่ ุกฝ่ายรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
(ไอร์แลนด์เหนือ) ๓. เหตุแห่งความไม่เป็นธรรมได้รับการแก้ไขในเชิงโครงสร้าง
๔. มีการสร้างบรรยากาศทีท่ ําให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่ามีทางเลือกอื่นทีเ่ ป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมาย
นอกจากการใช้ความรุนแรง
รวันดา
๑. การผลักดันให้เกิดความเป็นเอกภาพและปรองดองโดยแสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายใน
สังคม
๒. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ให้ผู้กระทําผิดสํานึกผิด และรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้กระทํา
ลงไป
๓. การกดดันจากต่างประเทศให้ยุติสู้รบแลกกับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาประเทศ
ชิลี
๑. การปฏิรูปกฎหมายและการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ซึง่ ส่งผลให้บทบาทของ
กองทัพถูกจํากัดลง
๒. การขอโทษโดยผู้นํารัฐบาลและกองทัพผ่านสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
โคลอมเบีย
๑. เจตจํานงทางการเมืองที่ตอ้ งการจะปรองดองกับกลุ่มกองกําลังโดยปรับจากวิธีปราบปรามมาสู่
การพูดคุย
๒. ความจริงจังในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วย
สันติวิธี
๓. ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการผลักดันสันติภาพมากขึ้นจากการสนับสนุนของ
ต่างชาติและรัฐบาล
โมร็อกโก
๑. การปฏิรูปการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
๒. การเปิดเวทีสาธารณะให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ได้แสดงออกถึงประสบการณ์และ
ความรู้สึกของตนผ่านสื่อมวลชน ซึ่งทําให้สังคมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้สามารถพูดถึงได้ในที่สาธารณะ
ในลักษณะของการบําบัดร่วม (Collective Therapy)
โบลิเวีย
๑. การปฏิรูปกฎหมายและโครงสร้างทางการเมืองให้มีความเป็นธรรมและตอบสนองต่อความ
ต้องการของคนส่วนใหญ่มากขึน้
๒. ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคม
เยอรมนี
๑. สังคมมีจุดร่วมคือภาพอนาคตของความเป็นประเทศประชาธิปไตย โดยมีภาพของเยอรมนี
ตะวันตกเป็นตัวแบบ
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมโดยพยายามสร้างความเจริญให้อยู่ในระดับ
ที่ใกล้เคียงกันทัว่ ประเทศ
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ปัจจัยแห่งความสําเร็จตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการถอดบทเรียนจากกระบวนการสร้าง
ความปรองดองของกรณีศึกษาทั้ง ๑๐ ประเทศ ซึ่งแม้จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามแต่บริบททาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนลักษณะของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ แต่ก็
สามารถกล่าวได้ว่าทั้ง ๑๐ กรณีมีปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จที่ใกล้เคียงกัน
ถึงที่สุดแล้ว การที่กระบวนการสร้างความปรองดองในชาติจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องก้าวข้ามไปให้ไกลกว่าการถกเถียงกันเพียงแค่ในข้อกฎหมาย โดยต้องพิจารณาให้
กว้างและลึกลงถึงเหตุแห่งความขัดแย้ง คํานึงถึงมิติความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพลังต่างๆในสังคม รวมถึง
การมีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาและสร้างความปรองดองที่ทุกฝ่ายในสังคมให้การยอมรับ ภายใต้
บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยที่ทําให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่ามีบทบาทและพื้นที่ในการเสวนาถกเถียงถึง
ภาพอนาคตของประเทศ อันเป็นเสมือนหลักหมุดปลายทางที่ทุกฝ่ายจะร่วมเดินทางไปภายใต้กติกาที่สังคม
เห็นพ้องต้องกัน
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บทที่ ๔
ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในบริบทไทย
ปรากฏการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง ๖-๗ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๓) ทําให้
เกิดคําถามว่าแท้จริงแล้วรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครั้งนี้คืออะไร ซึ่งมีความพยายามอธิบาย
ด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก่งแย่งอํานาจ การคอร์รัปชั่นของผู้มีอํานาจ ความรู้สึกว่าไม่ได้
รับความเป็นธรรม การถูกเลือกปฏิบัติ ช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนจนกับคนรวย ตลอดจน
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกัน (คณะกรรมการปฏิรูป, ๒๕๕๔) รวมถึง “การละเมิดหลักนิติธรรม”
และ “การละเมิดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง” โดยการรัฐประหาร (คณะกรรมการ
อิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ, ๒๕๕๔) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
ความขัดแย้งใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมไทย ดังนั้น แนวทางในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับรากเหง้า
ของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่สําคัญแนวทางหนึ่งก็คือ การประมวลวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏการณ์ความ
ขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาในสังคมไทย ซึ่งมีเหตุการณ์สําคัญๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี
พ.ศ. ๒๔๗๕ เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และเหตุการณ์ความขัดแย้งในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๓๕ เป็นต้น ซึ่งได้นํามานําเสนอไว้ในส่วนนี้ เพื่อทําความเข้าใจบริบทและสภาพปัญหาความ
ขัดแย้งของเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนเพื่อทราบกระบวนการ วิธีการ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาที่ประเทศไทยเคยใช้มาแล้วตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยจนถึง
ปัจจุบัน การนําเสนอประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในบริบทไทยในบทนี้แบ่งเป็น ๓ ส่วน
ดังนี้
๔.๑ บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
๔.๒ ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตของไทย (พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๔๔)
๔.๓ ความขัดแย้งทางการเมืองและความพยายามสร้างความปรองดองในยุคปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๔๔ปัจจุบัน)

๔.๑ บริ บ ททางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมของไทยก่ อ นเปลี่ ย นแปลงการปกครอง
พ.ศ.๒๔๗๕๘
ถึงแม้ว่าในการศึกษาความขัดแย้งเชิงประวัติศาสตร์ในการวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติจะได้
กําหนดกรอบระยะเวลานับย้อนจากปัจจุบันไปจนถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย แต่การทบทวนบริบททาง
๘

เรียบเรียงโดย ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
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การเมื อ งการปกครองของไทยในช่ ว งก่ อ นหน้ า นั้ น ตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง สุ โ ขทั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา กรุ ง ธนบุ รี แ ละ
กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็นับว่ามีส่วนสําคัญต่อการทําความเข้าใจพื้นฐานและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยด้วย
๔.๑.๑ กรุงสุโขทัย (พ.ศ.๑๗๖๒-พ.ศ.๒๐๐๖)
ในสมัยกรุงสุโขทัยมีช่วงที่เป็นยุครุ่งเรืองระหว่าง พ.ศ.๑๗๖๒-๑๙๘๑ มีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น
๙ พระองค์ กรุงสุโขทัยรุ่งเรืองสูงสุดในยุคของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช รูปแบบการปกครองของกรุงสุโขทัย
ในระยะแรกเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูก แต่ต่อมาเมื่ออาณาจักรได้ขยายดินแดนกว้างขวางขึ้น
โครงสร้างทางการเมืองเริ่มซับซ้อนมากขึ้น จําเป็นต้องปรับรูปแบบการปกครองเพื่อให้มีอํานาจเหนือเมือง
บริวาร จึงนําหลักการปกครองจากคัมภีร์ราชศาสตร์ของพราหมณ์มาเป็นหลัก โดยราชธานีอยู่ตรงกลาง มีเมือง
ลูกหลวงล้อมรอบทั้ง ๔ ทิศ ทําให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองเป็นการปกครองแบบธรรมราชา การปกครอง
แบบพ่อปกครองลูกถ้าเปรียบเทียบในระดับครอบครัวจะมีลักษณะที่บิดาเป็นหัวหน้าครอบครัว คอยอบรม
ลู ก หลานให้ ป ระพฤติ ต นอย่ า งเหมาะสม และช่ ว ยเหลื อ จนสามารถเลี้ ย งชี พ ได้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ใน
ระดับประเทศจะมีพ่อขุน ปกครองดูแลคนในประเทศ ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองจะมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งสองฝ่ายต่างรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, ๒๕๔๙) ซึ่งต่อมาได้ส่งผลต่อการ
เมืองไทยสมัยใหม่ เช่น ลักษณะผู้นําตามแนวทางความคิดพ่อขุนของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งมีทั้งเมตตา
ธรรมแบบพ่อปกครองลูก แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีความเด็ดขาดในการปกครอง (ลิขิต ธีรเวคิน, ๒๕๔๑)
กล่าวคือสามารถใช้อํานาจที่มีอยู่ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เมื่อสั่งแล้วก็ต้องรับไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
สําหรับการปกครองแบบธรรมราชานั้ นเป็ นการปกครองที่พระมหากษัตริ ย์ท รงใช้ ธรรมะในการปกครอง
ประชาชน โดยทรงไว้ซึ่งทศพิศราชธรรม จักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการและธรรมของพญาจักรพรรดิราช (กษัตริย์
เป็นเสมือนพระพุทธเจ้า) ดังปรากฏในหนังสือไตรภูมิพระร่วง ภายหลังจากพระมหาธรรมราชาที่ ๔ (บรมปาล)
สวรรคตเมื่อ พ.ศ.๑๙๘๑ และเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นครองราชย์ได้ผนวกกรุงสุโขทัยให้เป็นส่วน
หนึ่งของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรสุโขทัยจึงสิ้นสุดลงในปี พ.ศ.๒๐๐๖ (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, ๒๕๔๙)
๔.๑.๒ กรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.๑๘๙๓-พ.ศ.๒๓๑๐)
ระยะเวลาของการเป็ น ราชธานี ใ นสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.๑๘๙๓- พ.ศ.๒๓๑๐
นับเป็นเวลา ๔๑๗ ปี ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น ๓๓ พระองค์ (ไม่นับรวมขุนวรวงศาธิราช)
จาก ๕ ราชวงศ์ คือ อู่ทอง สุพรรณภูมิ สุโขทัย ปราสาททอง และบ้านพลูหลวง สําหรับพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริย์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองจากพ่อปกครองลูก (Paternal Government) ในสมัยสุโขทัย
มาเป็นแบบเอกาธิปไตย (Autocratic Government) ในช่วงแรกของการตั้งกรุง และวิวัฒนาการมาเป็น
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ตลอดระยะเวลาการเป็นราชธานี เนื่องจากไทยได้รับอิทธิพลของขอมโดยการรับ
ธรรมเนียมลัทธิเทวราชมาใช้ ซึ่งขอมได้ถือคติตามแบบของอินเดียมาอีกทอดหนึ่ง โดยถือว่าพระมหากษัตริย์
เป็นสมมติเทพสูงเหนือกว่าสามัญชน ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีการปฏิรูปกฎหมายที่สําคัญคือ การ
บัญญัติกฎหมายว่าด้วยการเทียบศักดินา โดยใช้ศักดินาเป็นเกณฑ์ในการกําหนดสิทธิ หน้าที่ และชนชั้นของคน
ในสังคม เป็น ๒ ชนชั้นคือ ชนชั้นผู้ดีมีศักดินาตั้งแต่ ๔๐๐ ไร่ขึ้นไป และชนชั้นไพร่มีศักดินาต่ํากว่า ๔๐๐ ไร่ลง
๖๐
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มา โครงสร้างชนชั้นทางสังคมแบ่งออกเป็น ๒ ชนชั้นหลักคือ ชนชั้นผู้ปกครอง ได้แก่ พระมหากษัตริย์ ขุนนาง
และข้ า ราชการ และชนชั้ น ผู้ ถู ก ปกครองได้ แ ก่ ไพร่ แ ละทาส โดยมี ช นชั้ น พระสงฆ์ เ ป็ น ตั ว เชื่ อ มระหว่ า ง
ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองเข้าด้วยกัน (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, ๒๕๔๙) แกนกลางของการเมืองอยุธยาคือ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงมีอํานาจเด็ดขาดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน มีอํานาจไพศาล (omnipotent) โดยได้
คติจากพราหมณ์ ลัทธิไศลเลนท์ เทวราชา และจักรวาทิน และมีพิธีกรรมต่างๆ ทําให้พระองค์แตกต่างจาก
บุคคลธรรมดา และได้มีการผนวกคติพราหมณ์เรื่องเทวราชและคติพุทธเรื่องพระโพธิสัตว์ (ลิขิต ธีรเวคิน,
๒๕๔๑) การจัดระบบสังคมที่โดดเด่นที่สุดคือ ระบบศักดินาและระบบไพร่ ระบบศักดินาเดิมคงจะมาจากการ
แจกจ่ายที่นาโดยพระมหากษัตริย์ใ ห้แก่เชื้อพระวงศ์ ขุนนางและคนทั่วไปตามฐานะทางสังคม ต่อมาได้ มี
วิวัฒนาการเปลี่ยนไปเป็นการจัดชนชั้นและฐานะ กล่าวคือ เป็นระบบการแบ่งฐานะของคนตามบันไดทางสังคม
(social status scale) นอกจากมีตัวเลขที่เกี่ยวกับนาเป็นดัชนีชี้บอก ยังนํามาใช้ในระบบราชการด้วย เช่น
ข้าราชการที่ถือศักดินาตั้งแต่ ๔๐๐ ขึ้นไปถือเป็นขุนนาง ตั้งแต่ ๘๐๐ ขึ้นไปมีสิทธิเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ ศักดินา
๓,๐๐๐ ขึ้นไปถือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เวลาเข้าเฝ้าต้องนั่งตามลําดับศักดินา เป็นต้น ระบบไพร่เป็นการจัด
องค์กรทางสังคม จัดตั้งเพื่อการศึกในสงคราม และจัดตั้งระเบียบสังคมในยามสงบ มีทั้งไพร่หลวงและไพร่สม
ไพร่หลวงคือไพร่ที่สังกัดพระมหากษัตริย์ ส่วนไพร่สมนั้นเป็นไพร่ที่สังกัดเชื้อพระวงศ์และขุนนาง ระบบไพร่เป็น
การคุมกําลังพลที่สําคัญในการป้องกันประเทศและเป็นแรงงานในการผลิต ไพร่สมที่สังกัดมูลนายเป็นการเสริม
ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยที่ไพร่ฝากตัวภายใต้ผู้มีอํานาจ และผู้มีอํานาจก็จะคอยปกป้องดูแลไพร่ในด้านความ
ปลอดภัย (ลิขิต ธีรเวคิน, ๒๕๔๑)
๔.๑.๓ กรุงธนบุรี (พ.ศ.๒๓๑๐-๒๓๒๕)
เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกเป็นครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ.๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้าตากสินได้กอบกู้อิสรภาพ
จากพม่า และก่อตั้งราชธานีแห่งใหม่ที่กรุงธนบุรีเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาทรุดโทรมเกินกว่าจะบูรณะให้คืนสภาพ
เดิมได้ สภาพโดยรวมของการเมืองการปกครองในช่วง ๑๕ ปี เป็นการฟื้นฟูสถาบันต่างๆ ของชาติที่มีมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยพยายามคงรูปแบบการบริหารต่างๆ ไว้ เช่น มีการรวบรวมขุนนาง พราหมณ์ ประจํา
ราชสํานักซึ่งเคยรับราชการในกรุงศรีอยุธยาเพื่อช่วยธํารงขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งการปกครองดั้งเดิมไว้
เป็นต้น และในช่วง ๑๕ ปี ของการเป็นราชธานีเป็ นช่วงที่มีการทําสงครามเพื่อป้องกันศัตรูจากภายนอก
ประเทศ และทําสงครามเพื่อรวบรวมราชอาณาจักรและขยายอํานาจออกไปอย่างกว้างขวาง (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์,
๒๕๔๙)
๔.๑.๔ กรุงรัตนโกสินทร์ (เน้นเฉพาะช่วง พ.ศ.๒๓๒๕-พ.ศ.๒๔๗๕ ก่อนการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง)
กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ได้ ก่อ ตั้ ง เป็ น ราชธานี ใ นปี พ.ศ.๒๓๒๕ การจั ดระเบี ยบบริ ห ารราชการ
แผ่นดินยังยึดตามแบบกรุงศรีอยุธยา เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ การปฏิรูปสังคมที่สําคัญคือการเลิกไพร่และการ
เลิกทาส โดยมีการทําเป็นขั้นตอน มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารซึ่งถือเป็นการประกาศยกเลิก
ไพร่โดยสมบูรณ์ ส่วนการเลิกทาสนั้นพระองค์ทรงเริ่มที่การเลิกลูกทาสเป็นอันดับแรก สุดท้ายมีการประกาศใช้
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ประมวลกฎหมายลักษณะอาญาห้ามมีการซื้อขายทาสโดยเด็ดขาดทําให้การซื้อขายทาสเป็นสิ่งผิดกฎหมายซึ่ง
ถือเป็นการประกาศเลิกทาสโดยสมบูรณ์ (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, ๒๕๔๙)
แนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาล
ที่ ๔ จากการที่พระองค์สนับสนุนเชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นสูงให้ได้รับการศึกษาจากประเทศตะวันตก จน
ได้รับอิทธิพลดังกล่าวและนํามาเผยแพร่ในเมืองไทย เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มีเชื้อพระวงศ์และขุนนาง
จํานวนหนึ่งร่วมกันยื่นบันทึกถวายความเห็นให้ประเทศไทยมีการปกครองแบบตะวันตก โดยให้เหตุผลว่าการ
ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ รัชกาลที่ ๕ ทรงเห็นว่ายังไม่ถึงเวลา
ที่ประเทศไทยจะใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่พระองค์ก็ทรงดําเนินการปฏิรูปการปกครองให้มี
ความทันสมัยมากขึ้น (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, ๒๕๔๙) การปฏิรูปต่างๆ ของรัชกาลที่ ๕ เช่น (ลิขิต ธีรเวคิน,
๒๕๔๑)
๑) การยกเลิกประเพณีที่ล้าสมัย เช่น การหมอบคลาน การเลิกทาส เลิกไพร่
๒) การสร้างอํานาจรัฐแบบทันสมัย คือปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นเอกรัฐ มีการ
รวมศูนย์อํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง
๓) การสร้างชาติ ใช้ระบบการศึกษาโดยมีหลักสูตรจากส่วนกลาง ใช้ภาษากลางเป็นสื่อกลาง
ในการถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการผสมกลมกลืน
๔) การปฏิรูปสถาบันทหาร มีการเกณฑ์ทหารและการขยายหน่วยย่อยไปทั่วประเทศ
๕) การปฏิรูปการคลัง การเก็บภาษีเพื่อเสริมรายได้ของรัฐ
๖) การปฏิรูปในด้านการศาล เพื่อแก้กฎหมายที่เสียเปรียบ ได้แก่สิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ขณะเดียวกันก็เป็นสัญลักษณ์ของอํานาจรัฐบาลกลางที่สามารถแผ่อํานาจการปกครองเข้าไปได้
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้สร้างเมืองทดลองขึ้นเรียกว่า ดุสิตธานี ในปี พ.ศ.๒๔๖๑ เมือง
ทดลองดุสิตธานีตั้งขึ้นตามธรรมนูญลักษณะการปกครองคณะนคราภิบาล พ.ศ.๒๔๖๑ ซึ่งกําหนดให้มีการ
เลือกตั้งผู้แทนราษฎร แต่ดุสิตธานีก็มีข้อจํากัดที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงเพราะเป็นเมืองทดลอง ดุสิต
ธานีจึงถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ.๒๔๖๘ แนวคิดในการนํารูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบ
ตะวันตกมาใช้ยังคงเกิดขึ้น โดยมีกลุ่มขุนนางที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
กรณีกบฏ ร.ศ.๑๓๐ แต่ก็ไม่สําเร็จเนื่องจากแผนการทั้งหมดถูกเปิดเผยเสียก่อน บุคคลเหล่านี้จึงถูกจับกุมและ
ลงโทษในข้อหาเป็นกบฏในเวลาต่อมา แต่ก็ได้รับการพระราชทานลดหย่อนโทษให้ สาเหตุที่รัชกาลที่ ๖ ทรง
ปฏิเสธข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระองค์ทรงเห็นว่าคนไทยยังไม่มีความพร้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการศึกษาของประชาชน ดังนั้นพระองค์จึงได้ออกพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับในปี พ.ศ.
๒๔๖๔ โดยที่เด็กชาย-หญิง อายุระหว่าง ๗-๑๔ ปี จะต้องเข้าโรงเรียนประถม (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, ๒๕๔๙)
กล่าวโดยสรุป การเมืองไทยในช่วงนี้มีทั้งช่วงที่อยู่ในสภาวะสันติสลับกับความขัดแย้งทางการเมือง
ความขัดแย้งทางการเมืองไทยในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จนกระทั่งถึงช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ไทย พ.ศ.๒๔๗๕ อาจแบ่งได้เป็น ๒ เรื่องใหญ่คือความขัดแย้งด้านผลประโยชน์และอุดมการณ์
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ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์นั้นปรากฏในทุกยุคทุกสมัย เช่น การพยายามขึ้นมามีอํานาจในการ
ปกครองจากกลุ่มต่างๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีเหตุการณ์การแย่งชิงอํานาจทางการเมืองหลายครั้ง ถึงขั้นต้อง
ใช้กําลังสู้รบกันเพื่อยุติปัญหา ส่วนความขัดแย้งด้านอุดมการณ์นั้นเกิดขึ้นในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ๒๔๗๕ ไม่นานนัก โดยเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนําที่ต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศโดยการนํา
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยแบบตะวั น ตกมาใช้ กั บ กลุ่ ม ที่ เ ห็ น ว่ า ควรใช้ ก ารปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ต่อไปก่อน
ภายใต้ความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ ได้มีความพยายามในการสร้างความปรองดองเพื่อทําให้สังคมไม่ตก
อยู่ในวังวนของความขัดแย้งจนอาจนําไปสู่การใช้ความรุนแรงอยู่พอสมควร ดังจะเห็นได้จากในสมัยรัชกาลที่ ๕
ได้มีเชื้อพระวงศ์และขุนนางจํานวนหนึ่งร่วมกันยื่นบันทึกถวายความเห็นให้ประเทศไทยมีการปกครองแบบ
ตะวันตก โดยให้เหตุผลว่าการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
รัชกาลที่ ๕ ทรงเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่พระองค์ก็ทรง
ดําเนินการปฏิรูปการปกครองให้มีความทันสมัยมากขึ้น (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, ๒๕๔๙) ด้วยการยกเลิกประเพณี
ล้าสมัย เช่น การหมอบคลาน การเลิกทาส การปฏิรูปการคลัง ปฏิรูปสถาบันทหาร สถาบันศาล เป็นต้น (ลิขิต
ธีรเวคิน, ๒๕๔๑)
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีกลุ่มขุนนางที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
รัชกาลที่ ๖ ทรงปฏิเสธข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระองค์ทรงเห็นว่าคนไทยยังไม่มีความ
พร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาของประชาชน ดังนั้นพระองค์จึงได้ออกพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับในปี พ.ศ.๒๔๖๔ โดยที่เด็กชาย-หญิง อายุระหว่าง ๗-๑๔ ปี จะต้องเข้าโรงเรียนประถม (สมบัติ
ธํารงธัญวงศ์, ๒๕๔๙) สรุปได้ว่าการสร้างความปรองดองที่เกิดขึ้นนั้น ผู้นําพยายามปรับปรุงให้สังคมมีความ
ทันสมัย ด้วยการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆ ยกเลิกประเพณีที่ไม่ทันสมัย และเน้นที่กระบวนการให้การศึกษาเพื่อ
เป็นรากฐานให้กับสังคมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคมต่อไป
อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาความขัดแย้งทั้งในเชิงอุดมการณ์และผลประโยชน์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เสมอใน
สังคมไทย เพียงแต่บริบทและสภาพปัญหาของความขัดแย้ง ตลอดจนกระบวนการหรือวิธีการจัดการกับปัญหา
อาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ยุคสมัย การเรียนรู้กระบวนการสร้างความปรองดองในบริบทและสภาพ
ปัญหาที่หลากหลายโดยเฉพาะที่เป็นประสบการณ์ของสังคมไทยเอง ย่อมจะทําให้เกิดความเข้าใจสาเหตุและ
รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งได้อย่างแท้จริง ซึ่งในส่วนต่อไปจะได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ความขัดแย้งใน
สังคมไทยตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่
๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งการนําเสนอเป็น ๒ ช่วงหลัก คือ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๕ จนถึง
ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ช่วงหนึ่ง และตั้งแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลบังคับใช้เป็นต้นมา โดยเฉพาะตั้งแต่พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ
ชินวัตรและพรรคไทยรักไทยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.
๒๕๔๔ เป็นต้นมา อีกช่วงหนึ่ง
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๔.๒ ความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสังคมไทยในช่วง พ.ศ. ๒๔๗๕
พ.ศ. ๒๕๔๔

ถึง

จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตยโดย
คณะราษฎร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ มาถึงการจัดทํารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือที่มัก
เรียกกันโดยทั่วไปว่ารัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” ประเทศไทยได้ผ่านห้วงเวลาสําคัญที่ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อของการพัฒนาประชาธิปไตยหลายครั้ง ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงปรากฏการณ์ความขัดแย้งและแนวทางการ
สร้ างความปรองดองที่เกิ ดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็น ๖ ช่ วง ตามช่วงเวลาที่
เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น ดังนี้
ช่วงที่ ๑ การเมืองไทยในช่วง ๑๕ ปีแรกหลังจากการปฏิวัติสยาม (พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๙๐)
ช่วงที่ ๒ ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วง พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๕๐๐
ช่วงที่ ๓ ยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และจอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๑๖)
ช่วงที่ ๔ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ – ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
ช่วงที่ ๕ การเมืองไทยยุคปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๕)
ช่วงที่ ๖ จาก “พฤษภาทมิฬ” สู่ “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” (พ.ศ. ๒๕๓๕-พ.ศ. ๒๕๔๔)
ช่วงที่ ๑ การเมืองไทยในช่วง ๑๕ ปีแรกหลังจากการปฏิวัติสยาม (พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๙๐)
ในยุคสมัยนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของการเมืองไทย เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้น
ของรากฐานปัญหาการเมืองไทยสมัยใหม่ โดยจุดเด่นของการเมืองในช่วงนี้คือ คู่ขัดแย้งทางการเมืองเป็นการ
ต่อสู้ระหว่างชนชั้นนําทางการเมืองเพียง ๓ กลุ่มได้แก่ คณะราษฎรสายพลเรือน คณะราษฎรสายทหาร และ
กลุ่มจารีตนิยม โดยที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองไทยน้อยมาก
๑) จากปฏิวัติสยาม ๒๔๗๕ ถึงรัฐประหาร ๒๔๙๐๙
ในระยะเวลาเพียง ๑๕ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๙๐ ได้เกิดเหตุการณ์สําคัญๆ อันส่งผล
ต่อพัฒนาทางการเมืองในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ได้แก่ การปฏิวัติสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ กบฏ
บวรเดช พ.ศ.๒๔๗๖ ฯลฯ และจนถึงการรัฐประหารวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ การเคลื่อนไหวทาง
การเมืองดังกล่าวมีสาเหตุและสภาวการณ์แวดล้อมแรงผลักดันและผลกระทบที่ตามมาแตกต่างกันออกไปต่อ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมตามยุคสมัย ซึ่งจะกล่าวต่อไปเบื้องหน้า แต่ปรากฏการณ์
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ช่วงดังกล่าวก่อตัวขึ้นมาจากปัจจัยความขัดแย้งทางการเมืองและการ
ช่วงชิงหรือปกป้องผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย ต่างก็มีเหตุผลสนับสนุนแนวคิดของฝ่ายตนอย่างมีตรรกะตาม
วิถีทางวัฒนธรรมความคิดทางการเมืองทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อฝ่ายการเมืองสามารถ

๙

เรียบเรียงโดย ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า
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แบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างลงตัวแล้วก็สามารถยุติความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นลงไปชั่วคราวได้ และ
ความขัดแย้งก็มักจะปะทุขึ้นใหม่เสมอ เมื่อตัวแปรของสมการผลประโยชน์ทางการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลง
๒) สาเหตุที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี ๒๔๗๕
งานศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการปฏิวัติสยาม ๒๔๗๕ อธิบายว่ามี ๒ ประการ ได้แก่ สาเหตุ
ทางอุดมการณ์ทางการเมือง และปัจจัยทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ งานศึกษาต่างๆ (เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์,
๒๕๑๔; รัชนี กัลยาคุณาวุติ, ๒๕๒๐; ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ๒๕๒๓) ต่างยอมรับว่ามีรากฐานมาจากการปฏิรูป
การปกครองของสยามให้มีความทันสมัยแบบตะวันตก ทําให้เกิดความคิดทางการเมืองใหม่ๆ แพร่เข้ามาใน
สยาม รวมทั้งความต้องการให้ประเทศมีรัฐธรรมนูญ สําหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจ มีงานศึกษาต่างๆ (พรเพ็ญ
ฮั่นตระกูล ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และสมภพ มานะรังสรรค์, ๒๕๒๗) ต่างเห็นพ้องกันว่าการเคลื่อนไหวของ
คณะราษฎรอยู่ในช่วงจังหวะที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถูกท้าทายด้วยวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ
มาตรการที่รัฐบาลนํามาใช้ประสบความล้มเหลวในนโยบายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น
การตัดทอนยุบหน่วยราชการ การดุลข้าราชการออก การประกาศพระราชบัญญัติภาษีเงินเดือนยังผลให้เกิด
ปัญหาว่างงาน รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการปลดข้าราชการว่ามิได้ดําเนินไปด้วยความยุติธรรมและ
มุ่งแต่รักษาผลประโยชน์ของคนชั้นสูงและคนรวย นอกจากนี้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ทําให้บรรดา
พ่อค้าได้รับความเดือดร้อนในสภาวะที่การค้าซบเซา การผลิตข้าวที่ไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ทําให้ชาวนาจํานวนมาก
ยื่นฎีการ้องทุกข์ ในที่สุดนํามาสู่เหตุผลในการยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในกรุงเทพฯ นําโดยกลุ่มบุคคลที่
เรียกว่าคณะราษฎร ประกอบด้วย นายทหารระดับกลางและข้าราชการพลเรือนซึ่งหลายคนจบการศึกษาจาก
ยุโรป อาทิ พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) จบการศึกษาจากประเทศเยอรมนี หลวง
ประดิ ษ ฐ์ ม นู ธ รรม (ปรี ดี พนมยงค์ ) นั ก กฎหมายรุ่ น ใหม่ จ บจากประเทศฝรั่ ง เศส เป็ น ผู้ นํ า แนวคิ ด และ
ยุทธศาสตร์ทางการเมือง อาจกล่าวได้ว่า การปฏิวัติครั้งนี้มีผลมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่ํา ปัญหาการดุล
ราชการและความไม่ มั่ น คงเรื่ อ งเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการระดั บ กลาง และพวกเขาเห็ น ว่ า สยามมี ก าร
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการด้านความคิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและขบวนการชาตินิยมช้ามาก
เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพความก้าวหน้าทางการเมืองที่เกิดขึ้นในยุโรปที่พวกเขาเคยไปศึกษาเล่าเรียนมา
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
คณะราษฎร (The People‘s Party) ประกอบด้วยทหารบก ทหารเรือและพลเรือน จํานวน
๙๙ คน ได้ร่วมกันเข้ายึดอํานาจการปกครองในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ ได้จับกุมและควบคุมตัว
อภิรัฐมนตรีบางพระองค์ไว้ (ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, ๒๕๔๓) และจากนั้นประกาศหลัก ๖ ประการ ได้แก่
หลักอิสรภาพของชาติ หลักสวัสดิการ หลักแผนการทางเศรษฐกิจในการสร้างงานแก่ประชาชนทั้งหมด หลัก
ความเสมอภาค หลักเสรีภาพ และหลักการศึกษาแก่มวลชน (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, ๒๕๔๙) เมื่อมีการนําข่าว
การปฏิวัติกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ ณ พระราชวังไกล
กังวล ได้มีการประชุมเพื่อหาทางจัดการกับสถานการณ์ โดยที่ประชุมประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์อาวุโส
และแม่ทัพนายกองคนสําคัญหลายท่าน และมีข้อเสนอออกมาหลายประการ เช่น การตอบโต้คณะราษฎรด้วย
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กํ า ลั ง ทหารจากหั ว เมื อ งที่ ยั ง คงจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว การเสด็ จ ลี้ ภั ย ไป
ต่างประเทศ และการเจรจาประนีประนอมกับฝ่ายปฏิวัติ เป็นต้น ในที่สุดพระบาทสมเด็ จพระปกเกล้าฯ
ทรงเห็นว่าไม่ควรทั้งตอบโต้ด้วยกําลังและหลบลี้หนีภัย แต่ควรประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลต่อไป เพื่อคอย
ทําความตกลงกับคณะปฏิวัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดและขจัดความเสี่ยงที่จะสูญเสียอํานาจอธิปไตยของ
ประเทศ (พิเศศ บูรณะสมบัติ, ๒๕๔๗)
ต่อมาในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ก็เสด็จถึงพระนครตามคํา
กราบบังคมทูลของคณะปฏิวัติ และในวันที่ ๒๗ มิถุนายน คณะผู้ก่อการก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และใน
วันเดียวกันนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรทูลเกล้า
ถวาย แต่ทรงพระอักษรกํากับต่อท้ายรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวว่า “ฉบับชั่วคราว” เพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่า
การจัดรูปแบบการปกครองของระบอบการปกครองใหม่ต้องไม่ใช่สิ่งที่คณะราษฎรเป็นผู้กําหนดเพียงฝ่ายเดียว
(สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, ๒๕๔๙) รัฐธรรมนูญชั่วคราวดังกล่าวจึงมีอายุการใช้งานเพียงห้าเดือนเศษ และสิ้นสุดลง
เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.๒๔๗๕ (ฉบับถาวร) ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.
๒๔๗๕ ซึ่งเป็นฉบับที่ร่างขึ้นโดยสภาผู้แทนราษฎร (พรชัย เทพปัญญา, ๒๕๔๙)
ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว ที่ประชุมสภาได้มีมติแต่งตั้งพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรี และประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดแรกขึ้น คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของพระยามโน
ปกรณ์นิติธาดา ส่วนใหญ่เป็นนายทหารและข้าราชการพลเรือนระดับสูงแต่ยังมีนายปรีดี พนมยงค์ ร่วมเป็น
คณะรัฐมนตรีด้วย ในช่วงเวลาดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯทรงขอให้ปล่อยพระบรมวงศานุวงศ์ชั้น
ผู้ใหญ่ที่คณะราษฎรควบคุมพระองค์ไว้ ได้แก่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ และสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้รับการปล่อยพระองค์เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน เป็น ๒ พระองค์แรก ส่วนเจ้านายที่
สร้างความยุ่งยากใจให้กับคณะราษฎรที่สุดคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต แต่ภายหลังทรงการยุติ
บทบาททางการเมื อ งและทรงลี้ ภั ย ไปยั ง บั น ดุ ง ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย นั บ เป็ น ลั ก ษณะสอดคล้ อ งกั บ การ
ประนีประนอมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระยามโนปกรณ์นิติธาดาประธานกรรมการคณะราษฎร พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎรสายทหารและหลวงประดิษฐมนูธรรม หัวหน้าคณะราษฎรสายพลเรือนมาเข้า
เฝ้าที่วังศุโขทัย ตรัสถามความจริงใจจากคณะราษฎรว่า เพราะเหตุใดจึงต้องประกาศข้อความที่มีถ้อยคําที่
รุนแรงกระทบกระเทือนต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและพระบรมวงศานุวงศ์ ทําให้พระยาพหลฯและนายปรีดี
“กราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษที่ได้ล่วงเกิน” และก่อนพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ ๓ วัน (คือวันที่
๗ ธันวาคม ๒๔๗๕) คณะผู้ก่อการปฏิวัติเกือบทั้งหมดเข้าเฝ้า “ขอพระราชทานขมาโทษ” ต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ (สนธิ เตชานันท์, ๒๕๔๕: ๓๑๔)
จากนั้นรัฐบาลได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยมอบหมายให้นายปรีดี
พนมยงค์เป็นผู้วางแผนการเศรษฐกิจ แต่ปรากฏว่า ได้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นเมื่อนายปรีดี พนมยงค์
นําเสนอ “เค้าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ” แก่ผู้นําคณะราษฎรและกรรมการราษฎร เนื่องจากกลุ่มขุนนางเก่า
ซึ่งพระยามโนปกรณ์นิติธาดาชั กชวนมาร่วมในคณะกรรมการราษฎรมองว่าเค้าโครงเศรษฐกิ จดังกล่าวมี
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หลักการแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, ๒๕๔๙) ความขัดแย้งระหว่างผู้นําคณะราษฎร
ด้วยกันดังกล่าวเมื่อรวมเข้ากับความขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรและกลุ่มเชื้อพระวงศ์และขุนนางเก่าที่มีมา
ตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้นําไปสู่การก่อกบฏต่อต้านอํานาจของรัฐบาลในวันที่ ๑๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งต่อมาถูกเรียกว่า “กบฏบวรเดช” ตามพระนามของพระองค์เจ้าบวรเดชผู้นําคณะก่อการ (นิคม
จารุมณี, ๒๕๑๙)
๓) สภาพต่อเนื่องจากการปฏิวัติสยาม ๒๔๗๕ และสาเหตุของการเกิดกบฏบวรเดช
เหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ ก่ อ นเกิ ด กบฏบวรเดชซึ่ ง ทํ า ให้ บุ ค คลหลายฝ่ า ยเคลื อ บแคลงใจว่ า เป็ น
ปฏิกิริยาครั้งสุดท้ ายของกลุ่มอํานาจเก่าเพื่อการรื้อฟื้นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เหตุการณ์แรก คือ
รัฐประหารโดยพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ พระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ใช้อํานาจ
ประกาศปิดสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา โดยอ้างว่าคณะรัฐมนตรีมีความเห็นแตกแยกกัน เรื่องเค้า
โครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม และเหตุการณ์ที่สอง คือ พระยาพหลพลพยุหเสนา พันโทหลวง
พิ บู ล สงคราม (ยศในขณะนั้ น ) นาวาโทหลวงศุ ภ ชลาศั ย และหลวงนฤเบศรมานิ ต ได้ ใ ช้ กํ า ลั ง ทหารก่ อ
รัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาลของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖ เบื้องหลังของ
การทํารัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นจากความแตกแยกของฝ่ายคณะราษฎร เนื่องจากพระยาพหลพลพยุหเสนาและ
หลวงพิบูลสงครามซึ่งเห็นด้วยกับแนวคิดของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมไม่พอใจที่พระยาทรงสุรเดชเป็นผู้นําใน
การคัดค้านเค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม และตามมาด้วยเหตุการณ์กบฏบวรเดชในเดือน
ตุลาคมของปีเดียวกัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้บอกแต่เพียงความขัดแย้งแต่ยังบ่งชี้ว่ามีความล้มเหลวที่จะมีการ
ประนีประนอมกันภายในหมู่ผู้มีอํานาจด้วยกันเอง การควบคุม “พลพรรค” ของแต่ละฝ่ายดูจะไม่เป็นผล คือ
ไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งในหมู่ของ “เจ้า” และ “คณะราษฎร” (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ๒๕๔๖)
๔) กบฏบวรเดช
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ นับเป็นการก่อกบฏต่อต้านอํานาจของฝ่ายรัฐบาล
ครั้งแรกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างผู้นําของ
ระบอบเก่า (ระบอบสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์) และระบอบใหม่ (ระบอบรัฐธรรมนูญ ) จากการโต้แย้งเรื่อง
เค้าโครงเศรษฐกิจที่เสนอโดยนายปรีดี พนมยงค์ ซึ่งถูกกล่าวหาจากผู้เสียประโยชน์ว่าเป็น “คอมมิวนิสต์” และ
ชนวนสําคัญ คือ ข้อโต้แย้งเรื่องพระเกียรติยศและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ในระบอบใหม่ ส่งผลให้
พลเอก พระองค์เจ้าบวรเดชตัดสินใจนํากําลังทหารออกมาเคลื่อนไหวยึดอํานาจของรัฐบาล อันเป็นที่มาของชื่อ
“กบฏบวรเดช” (นิคม จารุมณี, ๒๕๑๙)
กบฏบวรเดชเกิดขึ้น เมื่อมีทหารหัวเมืองภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มบุคคลผู้ไม่พอใจนโยบาย
การปกครองและการบริหารประเทศของรัฐบาลคณะราษฎร โดยนายพลเอก พระองค์เจ้าบวรเดช เป็นแม่ทัพ
นายพันเอก พระยาเทพสงครามเป็นรองแม่ทัพ และนายพันเอกศรีสิทธิสงครามเป็น เสนาธิการกองทัพ กําลัง
ทหารส่วนหนึ่งรวบรวมมาจากจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ลพบุรี สระบุรี และอยุธยา ได้ยกมาปิดล้อม
กรุงเทพมหานคร ทางทิศเหนือ ตั้งที่บัญชาการที่ดอนเมือง และกําลังอีกส่วนหนึ่งใช้กองทหารจากเมืองเพชรบุรี
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ใช้ปิดล้อมกรุงเทพมหานครทางทิศใต้ โดยที่มีจุดประสงค์ในการยกกําลังทหารปิดล้อมกรุงเทพมหานคร เพื่อจะ
ต่อรองกับคณะราษฎร ๒ ครั้งด้วยกัน
ครั้งแรกเป็นการยื่นคําขาดของนายพันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม ยื่นในนามของคณะกู้บ้าน
กู้เมืองต่อพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๗๖ ซึ่งแสดงความไม่
พอใจ ๒ ประเด็น คือ การเพิกเฉยให้คนพาลสันดานหยาบหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและปล่อยให้หนังสือพิมพ์
ลงข้อความบริภาษพระเกียรติคุณของรัชกาลที่ ๗ และการเรียกหลวงประดิษฐ์มนูธรรมกลับคืนยังสยามโดยมี
การซักฟอกให้ขาวสะอาดก่อน โดยคณะกู้บ้านกู้เมืองยื่นให้รัฐบาลลาออกภายใน ๑ ชั่วโมง แต่ฝ่ายรัฐบาล
คณะราษฎร ก็มิได้สนใจที่จะปฏิบัติตามแต่อย่างใด
ครั้งที่สอง พระองค์เจ้าบวรเดช ได้เสนอเงื่อนไขแก่พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๗๖ เป็นข้อเสนอที่ลดความรุนแรงแข็งกร้าวลง แต่ขอให้รัฐบาลปฏิบัติตามหลัก ๖
ประการ คือ ประการแรก ต้องจัดการที่จะให้สยามมีพระมหากษัตริย์ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ ประการที่
สอง ต้องดําเนินการตามรัฐธรรมนูญโดยแท้จริงไม่ใช่การรัฐประหารดังวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๖ ต้องยอมให้
มีพรรคการเมืองที่ชอบด้วยกฎหมาย ประการที่สาม ข้าราชการประจําทั้งทหารและพลเรือนต้องอยู่นอก
การเมื อ ง ประการที่ สี่ การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลในตํ า แหน่ ง ราชการต้ อ งถื อ คุ ณ วุ ฒิ แ ละความสามารถเป็ น หลั ก
ประการที่ห้า การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ ต้องถวายให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
เลือก และประการที่หก การปกครองกองทัพบก จักต้องให้มีหน่วยผสมตามหลักยุทธวิธี (นิคม จารุมณี,
๒๕๑๙) ต่อมาฝ่ายรัฐบาลได้ตั้งกองกําลังผสมปราบปรามคณะกู้บ้านกู้เมือง โดยมีพันโท หลวงพิบูลสงคราม
เป็นหัวหน้า และสามารถทําการปราบปรามฝ่ายกบฎบวรเดชได้สําเร็จ พระองค์เจ้าบวรเดชหัวหน้าคณะกบฏ
และพระชายาเสด็จหนีไปยังประเทศกัมพูชา รัฐบาลตั้งศาลพิเศษขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีการกบฏ และจลาจลใน
ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ พ.ศ. ๒๔๗๘ และ พ.ศ. ๒๔๘๑ ซึ่งกระบวนการของศาลพิเศษ มิได้ปฏิบัติตามหลักการแห่ง
การปกครองโดยยึดหลักกฎหมายหรือหลักนิติธรรม (Rule of Law) (ภูธร ภูมะธน, ๒๕๒๑)
ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะสามารถรักษาอํานาจการปกครองประเทศไว้ได้ แต่เหตุการณ์คราวนั้นได้มี
ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อํ า นาจภายในคณะผู้ ป กครองประเทศมิ ใ ช่ น้ อ ย กล่ า วคื อ หลั ง
เหตุการณ์กบฏบวรเดช รัฐบาลได้จัดตั้งศาลพิเศษขึ้นมาพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องการกบฏโดยเฉพาะโดยไม่มีการ
อุทธรณ์ฎีกา และไม่อนุญาตให้ผู้ต้องหาตั้งทนายความปกป้องตนเอง ผลการพิจารณาปรากฏว่ามีผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดมี ๖๐๐ คน ถูกฟ้องศาล ๘๑ คดี จําเลย ๓๑๘ คน ในจํานวนนี้ถูกพิพากษาลงโทษ ๒๓๐ คน (ภูธร
ภูมะธน, ๒๕๒๑) ในสายตาของผู้เกี่ยวข้องกับการกบฏเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ไม่
ยุติธรรมอย่างยิ่ง ภายหลังจึงได้มีการพระราชทานอภัยโทษจากโทษประหารชีวิตให้เหลือเพียงการจําคุกตลอด
ชีวิต และจากจําคุกตลอดชีวิตเป็นการเนรเทศไปเกาะตะรุเตา ซึ่งเป็นการปรองดองแบบหลวมๆ โดยอาศัย
กระบวนการยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม ผลของการเกิดกบฏบวรเดชได้ส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย
แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่มีการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายกบฏ รัชกาลที่ ๗ ได้ทรงวางพระองค์เป็น
กลาง แต่คณะราษฎรกลับยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในพระองค์อยู่ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ๒๕๒๒) ฐานะของ
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ในสายตาคณะราษฎรตกต่ําลงอย่างมาก เพื่อยุติความ
ขัดแย้งทางการเมืองทั้งหลายที่มีอยู่ในขณะนั้น พระบาทสมเด็กพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงตัดสินพระทัยสละพระ
ราชสมบัติ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ (นคร พจนวงพงษ์และอุกฤษ พจนวรพงษ์, ๒๕๔๙)
กล่าวได้ว่า การเกิดกบฏบวรเดชขึ้นถือเป็นโอกาสสําหรับคณะราษฎรในการจับ คุมขัง และ
เนรเทศฝ่ายจารีตนิยม และพ่วงมาถึงนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามหลายคน แต่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้นายพันเอก
หลวงพิบูลสงคราม (ยศในขณะนั้น) (แปลก พิบูลสงคราม) คณะราษฎรสายทหารที่ไม่ผูกพันกับฝ่ายจารีตนิยม
ได้ขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้ผลทางอ้อมคือ แม้จะสามารถต่อกรกับฝ่ายจารีตนิยมได้ แต่ก็ทํา
ให้คณะราษฎรฝ่ายทหารมีบทบาทมากขึ้น (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, ๒๕๔๙) และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองหลายประการตลอดระยะเวลาที่นายพันเอก หลวงพิบูลสงครามดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี
ในช่วงแรกของการเป็นนายกรัฐมนตรีของนายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม ท่านได้พยายาม
สร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยขึ้นมาใหม่ภายใต้นโยบายรัฐนิยมหลายประการ เช่น การเปลี่ยนชื่อประเทศจาก
สยามไปเป็นประเทศไทยในพ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์การเมืองก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
หลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อสมาชิกระดับนําของคณะราษฎรหลายคนได้เข้าร่วมต่อต้านญี่ปุ่นและฝ่ายอักษะ
ในนามของเสรี ไ ทย ซึ่ ง ทํ า ให้ ค ณะราษฎรได้ ทั้ ง ชื่ อ เสี ย ง เกี ย รติ ภู มิ และอํ า นาจในทางการเมื อ งหลั ง จาก
เหตุการณ์ดังกล่าว และสามารถทําให้จอมพล ป. พิบูลสงครามพ้นจากตําแหน่งในขณะนั้น แต่เหตุการณ์ต้อง
พลิกผันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เสด็จสวรรคตของรัชกาลที่ ๘ ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ (Wyatt, ๒๐๐๓) ซึ่งได้นําพา
ไปสู่การรัฐประหารในปีเดียวกัน
โดยสรุป ในช่วง ๑๕ ปีแรกภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เกิดเหตุการณ์ความ
วุ่นวายหลายครั้งเพื่อล้มอํานาจของรัฐบาล โดยในช่วงแรกจะเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อมุ่งเปลี่ยนระบอบการ
ปกครองให้กลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เช่น กรณีกบฏบวรเดช ซึ่งรัฐบาลสามารถปราบปราม
ขบวนการดังกล่าวได้ และอาศัยมาตรการทางกฎหมายในการนําผู้กระทําความผิดมาลงโทษ ในระยะต่อมา มี
ความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นโดยเกิดความพยายามที่จะโค่นล้มอํานาจของรัฐบาลขึ้นมา อันเป็นความ
ขัดแย้งภายในระหว่างคณะผู้บริหารประเทศด้วยกันเอง จนนําไปสู่การทํารัฐประหารในปี ๒๔๙๐ เมื่อคณะ
รัฐประหารทําการยึดอํานาจได้สําเร็จก็จะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม (พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่
ผู้กระทําการรัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐) ซึ่งมีผลให้ผู้กระทําการดังกล่าวไม่มีความผิด
ช่วงที่ ๒ ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วง พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๕๐๐๑๐
รัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เกิดขึ้นในคืนวันที่ ๗ พฤศจิกายน ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ ๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยกลุ่มทหารนอกราชการที่นําโดย พลโทผิน ชุณหะวัณ (ยศในขณะนั้น) นาวาเอก
กาจ กาจสงคราม (ยศในขณะนั้ น ) พั น ตํ า รวจเอกเผ่ า ศรี ย านนท์ (ยศในขณะนั้ น ) พั น เอกสฤษดิ์
ธนะรัชต์ (ยศในขณะนั้น) พันเอกถนอม กิตติขจร (ยศในขณะนั้น) พันโทประภาส จารุเสถียร (ยศในขณะนั้น)
๑๐

เรียบเรียงโดย อภิญญา ดิสสะมาน นักวิชาการ สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
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และร้อยเอกสมบูรณ์ (ชาติชาย) ชุณหะวัณ (ยศในขณะนั้น) นํากําลังทหารยึดอํานาจจากปกครองจากรัฐบาล
พลเรือตรีถวัลย์ ธํารงนาวาสวัสดิ์
สาเหตุของการรัฐประหารก็คือ รัฐบาลพลเรือตรีถวัลย์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ซึ่งสืบอํานาจต่อจากรัฐบาล
นายปรีดี พนมยงค์ ไม่สามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งกันในชาติได้ อันมีสาเหตุหลักจากเหตุการณ์
สวรรคตของรัชกาลที่ ๘ ประกอบกับมีการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการ เช่น การนําเงินไปซื้อจอบเสียม
แจกจ่ายให้ราษฎรทําการเกษตร ทว่าความปรากฏภายหลังว่าเป็นจอบเสียมที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเรียกกันว่า "กิน
จอบกินเสียม" เป็นต้น (สุชิน ตันติกุล, ๒๕๑๕) จากนั้นคณะทหารแห่งชาติตัดสินใจให้นายควง อภัยวงศ์
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่ งเป็น พรรคฝ่ ายค้านขึ้น ดํารงตําแหน่งนายกรั ฐ มนตรี โดยให้สัญ ญาว่า จะไม่
แทรกแซงการทํางาน ซึ่งคณะทหารแห่งชาติได้ตั้งสภาขึ้นมา ใช้ชื่อว่า "คณะรัฐมนตรีสภา" และจัดการเลือก
ตั้งขึ้นในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนเสียงข้างมาก นายควง อภัยวงศ์จึงดํารง
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเป็นรัฐบาลพลเรือน (ลิขิต ธีรเวคิน, ๒๕๔๑)
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๑ คณะนายทหารในกลุ่ม ๔ คน นําโดย นาวาเอกกาจ
กาจสงคราม (ยศในขณะนั้น) ก็ได้ทําการบีบบังคับให้นายควงลาออก และแต่งตั้งจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็น
นายกรัฐมนตรี แทน ผลจากการรัฐประหารในครั้งนี้ ได้พลิ กโฉมหน้ าการเมืองไทยไปโดยสิ้นเชิง เป็นการ
รัฐประหารที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชน มีการวิเคราะห์ว่ารัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ แม้จะได้รับการ
แต่ ง ตั้ ง และเลื อ กตั้ ง มา ก็ ไ ม่ มีอํ า นาจและไม่มี ป ระสิท ธิ ภ าพเพี ย งพอ เพราะอํ า นาจที่ แ ท้ จ ริ ง ยั ง อยู่ ที่ ค ณะ
นายทหาร (นคร พจนวงพงษ์ และอุกฤษ พจนวรพงษ์, ๒๕๔๙)
ในการดํารงตําแหน่งครั้งที่สองนี้ จอมพล ป. พิบูลสงครามไม่ได้มีอํานาจอยู่ในมือเหมือนครั้งแรก แต่
เป็นการบริหารอํานาจ โดยยืนอยู่บนดุลแห่งอํานาจระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ (สุขุม นวลสกุลและวิสิษฐ์ ทวีเศรษฐ์, ๒๕๔๓) ซึ่งต้องยอมรับว่า ผู้นําทางการทหารในประเทศไทยยุคนั้นไม่ได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
นัก กล่าวคือ มีกลุ่มทหารอย่างน้อยสามกลุ่มที่แข่งขันกันมีอิทธิพลในการเมืองไทย กลุ่มที่หนึ่งได้แก่จอมพล ป.
โดยผู้สนับสนุนกลุ่มนี้คือทหารจํานวนหนึ่งซึ่งมีบทบาททางการเมืองก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เช่น พลเอก
มังกร พรหมโยธี พลตรีประยูร ภมรมนตรี และพลเอกเภา เพียรเลิศ เป็นต้น กลุ่มที่สองคือกลุ่มทหารที่นําโดย
จอมพลผิณ ชุณหะวัณ ซึ่งไม่เคยมีบทบาททางการเมืองมาก่อนหน้านี้ แต่เป็นกลุ่มทหารที่มีบทบาทในการ
รัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งรวมทั้งพลตรีประมาณ อดิเรกสาร (ยศในขณะนั้น) พลตรีศิริ สิริโยธิน ร้อยเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ (ยศในขณะนั้น) และพันเอกเผ่า ศรียานนท์ (ยศในขณะนั้น) โดยภายหลังการปฏิวัติ
ดังกล่าว จอมพลผิน ชุณหะวัณ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการกองทัพบกจนวันเกษียณอายุ กลุ่มที่สามซึ่ง
เป็นกลุ่มที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคือกลุ่มของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์เองที่ประกอบไปด้วยนายทหารระดับกลาง
ที่คุมกําลังในกองทัพ เช่น พันเอกถนอม กิตติขจร (ยศในขณะนั้น) พันโทกฤษณ์ ศรีวะรา (ยศในขณะนั้น)
พันโทประภาส จารุเสถียร (ยศในขณะนั้น) ซึ่งภายหลังนายทหารเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับตําแหน่ง
ระดับสูงในกองทัพบก และบางคนได้รับเลือกให้เป็นรัฐมนตรีภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๔๙๕ (ลิขิต ธีรเวคิน, ๒๕๔๑)

๗๐
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นอกจากกลุ่มทหารที่มีบทบาททางการเมืองอย่างสูง เช่น สามกลุ่มที่กล่าวมาแล้ว ยังมีกลุ่มนายทหาร
เรือ ได้แก่พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน ผู้บัญชาการกองทัพเรือซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายการเมืองใด โดยในช่วงที่
ดํารงตําแหน่งดังกล่าว กองทัพเรือไทยได้รับการกล่าวขานและได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูง แต่ภายหลังจาก
ความล้มเหลวของกบฏแมนฮัตตัน กองทัพเรือไทยได้ถูกลดบทบาทและงบประมาณลงเป็นอันมาก เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เข้ามามีบทบาททางการเมืองได้อีก (โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, ๒๕๕๓) อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ จอมพล
ป. พิบูลสงครามก็หมดอํานาจทางการเมืองลงอย่างสิ้นเชิง การเมืองไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
ภายใต้การปกครองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ช่วงที่ ๓ ยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และจอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๑๖)
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ปรากฏการณ์ความขัดแย้งตั้งแต่ยุคที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม กลับเข้ามา
บริหารประเทศเป็นสมัยที่ ๒ ถือเป็นยุคที่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอํานาจมีอิทธิพลสําคัญต่อการเมืองไทย ซึ่ง
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๐ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้ที่สามารถหยุดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างฝ่าย
ทหารและตํารวจได้ ทําให้ให้จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ กลายเป็นผู้ปกครองเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม ซึ่งปัจจัย
สําคัญที่ทําให้จอมพลสฤษดิ์ และนายทหารในยุคนั้นสามารถใช้อํานาจการปกครองได้อย่างเบ็ดเสร็จก็คือ (๑)
ไม่ได้เป็นนายทหารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ทําให้ไม่มีความทรงจํา
เกี่ยวกับอุดมการณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว (๒) ความอ่อนแอของภาคประชาสังคมอันเนื่องจากการถูก
กดดันในยุคก่อนหน้านั้นนั่นเอง (๓) การสนับสนุนจากประเทศมหาอํานาจในขณะนั้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
๑) ยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์๑๑
ช่ ว งที่ จ อมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ ก ระทํ า รั ฐ ประหารในปี ๒๕๐๐ นั้ น จอมพลสฤษดิ์ ไ ม่ ไ ด้ มี
ความคิดแจ่มชัดนักว่าจะปกครองประเทศอย่างไร การครองอํานาจเกิดจากภาวะแวดล้อมซึ่งจะต้องมีบุคคลที่มี
“ความสามารถพิเศษ” ในอันที่จะเปลี่ยนรัฐบาลที่ไม่เป็นที่นิยม แต่ไม่ใช่เปลี่ยนระบบที่เป็นไม่เป็นที่นิยม ความ
ไม่พอใจของประชาชนมิได้มุ่งอยู่ที่ระบบรัฐสภาโดยตรง แต่อยู่ที่การฉ้อราษฎร์บังหลวงและการใช้วิธีการฉ้อฉล
ในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๐๐ มากกว่า เมื่อจอมพลสฤษดิ์ทําการรัฐประหารจอมพล ป. พิบูลสงคราม คราวนั้น
จอมพลสฤษดิ์จึงเปรียบเสมือน “อัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยชาติ” (สุขุม นวลสกุลและวิสิษฐ์ ทวีเศรษฐ์, ๒๕๔๓)
และที่มาของความชอบธรรมของจอมพลสฤษดิ์อีกประการหนึ่งคือ แรงสนับสนุนที่จอมพลสฤษดิ์ได้รับจาก
ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจและนักหนังสือพิมพ์ เห็นได้จากการไฮปาร์ค นักศึกษาและผู้นําการเมืองก็
แสดงการสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์อย่างเต็มที่
ในยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประเทศไทยได้ร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างชัดเจน ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๐๕ รัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาได้ทําข้อตกลง
ทางทหารร่วมกัน เรียกว่าสัญญาถนัด-รัสค์ (The Rusk-Thanat Memmrandum) ซึ่งเปิดโอกาสให้อเมริกาใช้
ประเทศไทยเป็นฐานทัพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมทั้งสิ้น ๗ แห่ง ได้แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น นครราชสีมา อู่ตะเภาและตาคลี การตั้ง
๑๑

เรียบเรียงโดย อภิญญา ดิสสะมาน นักวิชาการ สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
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ฐานทัพในประเทศไทย มีผลทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ทําให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดสําคัญของภูมิภาคใน
การต่ อ ต้ า นคอมมิ ว นิ ส ต์ และเป็ น จุ ด ยุ ท ธศาสตร์ สํ า คั ญ ที่ ฝ่ า ยคอมมิ ว นิ ส ต์ มุ่ ง จะยึ ด ครองด้ ว ยเช่ น กั น ใน
ขณะเดียวกัน กําลังซื้อมหาศาลจากทหารอเมริกันที่เข้ามาประจําการในฐานทัพต่างๆ ทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่
นั้นเฟื่องฟูขึ้นไปพร้อมกับปัญหาสังคมหลายอย่าง เช่น การเกิดขึ้นของธุรกิจเมียเช่า สถานบันเทิง ปัญหา
อาชญากรรมที่ทหารอเมริกันก่อขึ้นแล้วทางราชการไทยไม่สามารถเข้าไปจับตัวในฐานทัพได้ เหล่านี้ทําให้เกิด
ความรู้สึกทั้งยอมรับและต่อต้านสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าลัทธิประชาธิปไตย ที่แสดงทั้งด้านบวกและด้านลบ
เป็นเหตุผลหนึ่งในการเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ของชาวไทยบางกลุ่มด้วย (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, ๒๕๔๙)
อันที่จริงประเทศไทยเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาคอมมิวนิสต์ มาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาล
ที่ ๗ โดยมีการแก้ไขประมวลกฎหมายลักษณะอาญาให้ “การสั่งสอนทฤษฎีการเมืองหรือเศรษฐกิจเพื่อให้
บังเกิดความเกลียดชังดูหมิ่นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเกิดความเกลียดชังระหว่างชนชั้น” เป็นความผิดมีระวาง
โทษจําคุกไม่เกิน ๑๐ ปี ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหลังจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ขึ้นเป็นฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์
พ.ศ. ๒๔๗๖ (ณรงค์ สินสวัสดิ์, ๒๕๓๙)
ภายใต้ รั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม ได้ มี ก ารออกกฎหมายคอมมิ ว นิ ส ต์ ฉ บั บ ใหม่ มี
บทลงโทษที่รุนแรงกว่าเดิม และมีนิยามที่กว้างขวางมากขึ้น ได้มีการแก้ไขเรื่อยมาตลอดยุคเผด็จการทหาร ให้
อํานาจในการจับกุม ปราบปราม กักขังโดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาได้นานกว่าปรกติ การใช้ กฎหมายของ
เจ้าหน้าที่รัฐนอกจากจะเป็นไปในทางปราบปรามคอมมิวนิสต์แล้ว ก็ ยังเป็นเครื่องมือในการควบคุมกดขี่
ประชาชนได้ตามอําเภอใจ และปิดกั้นไม่ให้มีการใช้สิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะในการเขียนและแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนและสื่อมวลชน (ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, ๒๕๔๗)
๓) การเมืองเผด็จการทหารในยุคจอมพลถนอม กิตติขจร๑๒
ภายหลั ง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ ได้ ถึ ง แก่ อ สั ญ กรรม พลเอกสุ ท ธิ์ สุ ท ธิ ส ารรณกร
ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ได้นําความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกถนอม กิตติขจร (ยศ
ในขณะนั้ น ) เป็ นนายกรัฐ มนตรี เมื่ อวัน ที่ ๙ ธัน วาคม พ.ศ.๒๕๐๖ ตามกระบวนการในมาตรา ๑๔ ของ
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ๒๕๐๒
หลังจากนั้น วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๖ พลเอกถนอม กิตติขจรได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้บัญชาการทหารบกควบคู่กับตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด และได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็น “จอมพล
๓ เหล่าทัพ”และต่อมา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ ได้มีการแต่งตั้งพลเอกประภาส จารุเสถียร (ยศในขณะนั้น)
เป็นผู้บัญชาการทหารบก โดยจอมพลถนอม คงรับตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสูงสุด จอมพลถนอม กิตติขจร
นั้น เป็นผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์เป็นอย่างมาก การปฏิบัติการต่างๆ ต่อมาในการบริหาร
ประเทศ อาจกล่าวได้ว่าถอดแบบมาจากการบริหารงานของจอมพลสฤษดิ์นั่นเอง อย่างไรก็ดี การใช้อํานาจ
และความเด็ดขาดในสมัยจอมพลสฤษดิ์ที่มีประสิทธิภาพจนสามารถกดปัญหาความขัดแย้งที่มีอยู่ไม่ให้แสดง
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ออกมาได้ ในยุคของจอมพลถนอมกลับไม่อาจควบคุมได้ โดยเฉพาะการไม่สามารถรวบรวมกลุ่มอํานาจต่างๆ
ให้มีความเป็นเอกภาพ (โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, ๒๕๕๓)
การเข้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพลถนอม ถือว่าเป็นการสืบทอดอํานาจทาง
การเมืองต่อจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยการดําเนินนโยบายของรัฐบาลจอมพลถนอม ได้ยึดตามนโยบาย
เดิมเป็นส่วนใหญ่ เช่น การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ การต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยให้ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา
ซึ่งขณะนั้นทําสงครามในเวียดนามโดยอนุญาตให้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพในการทิ้งระเบิดในเวียดนาม
รวมถึงการใช้อํานาจเบ็ดเสร็จของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
๒๕๐๒ อาจกล่าวได้ว่า ความแตกต่างระหว่างผู้นําทั้งสองคนในเรื่องโครงสร้างการใช้อํานาจมีน้อยมาก แต่ด้วย
บุ ค ลิ ก ของจอมพลถนอมที่ เ น้ น การรอมชอม หลี ก เลี่ ย งความขั ด แย้ ง ทํ า ให้ ค วามขั ด แย้ ง ในการประสาน
ประโยชน์ระหว่างกลุ่มอํานาจต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ์ แต่ไม่แสดงผลเนื่องจากถูกบารมีและ
อํานาจของจอมพลสฤษดิ์บดบังเอาไว้ คงอยู่ได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น และต่อมาก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ปัญหาทั้งจากฝ่ายการเมือง และฝ่ายธุรกิจผลประโยชน์ โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มนายทหารผู้กุม
อํานาจประเทศ นําไปสู่การรัฐประหารตนเองของจอมพลถนอม ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๔ (สมบัติ
ธํารงธัญวงศ์, ๒๕๔๘)
การรัฐประหารโดยจอมพลถนอมซึ่งเป็นการทํารัฐประหารตนเองนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็น
ความพยายามในการแก้ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินของตนเองมากกว่าที่จะเป็นกระบวนสู่การปรองดอง
ด้วยการรวบอํานาจที่แต่เดิมมีในฐานะนายกรัฐมนตรีที่มาจากระบบรัฐสภา ที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสภา
และต้องบริหารกลุ่มผลประโยชน์ทั้งในและนอกสภา มาเป็นเป็นการใช้อํานาจแบบเผด็จการที่เคยใช้มาก่อน
การที่จอมพลถนอม กิตติขจร ได้รวบอํานาจไว้แต่เพียงผู้เดียว ท่ามกลางความไม่พอใจของกลุ่มผลประโยชน์
รวมทั้งนิสิต นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป ที่ไม่มีรัฐธรรมนูญการปกครองอย่างถาวรมาตั้งแต่การยึดอํานาจ
ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ แล้ว และกว่าจะได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ก็ต้อง
ใช้เวลาร่างนานถึง ๑๐ ปี แต่มีเวลาใช้เพียงสามปีเศษก็ต้องมาถูกยกเลิกไปในการรัฐประหารครั้งนี้อีก ประกอบ
กับเหตุการณ์การทุจริตต่างๆ ในรัฐบาล ทําให้สถานการณ์ของรัฐบาลกลับย่ําแย่ลงและต้องเผชิญกับการชุมนุม
ใหญ่เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและต่อต้านรัฐบาลของนิสิต นักศึกษาและประชาชนในอีก ๒ ปี ต่อมา
ทักษ์ เฉลิมเตียรณวิจารณ์บุคลิกลักษณะความเป็นผู้นําของจอมพล ป.พิบูลสงครามและ
จอมพลสฤษดิ์เอาไว้ว่า ความคล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่งระหว่างแบบแผนทางการเมืองสมัยต้นๆ ของจอมพล ป.
กับแบบแผนทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ก็คือท่าทีที่ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ําความเป็นผู้นําเฉพาะตัว จอมพล ป.
ก็ออกตัวด้วยคําขวัญ “เชื่อผู้นํา ชาติพ้นภัย” ส่วนจอมพลสฤษดิ์ก็มักจะพูดในเชิงอุดมการณ์แบบพ่อปกครอง
ลูก ซึ่งเปรียบเสมือนชาติคือครอบครัวและจอมพลสฤษดิ์คือหัวหน้าครอบครัว ภายใต้คําขวัญที่ว่า “ข้าพเจ้าขอ
รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว” (ดู Thak Chaloemtiarana, ๒๐๐๗) อาจสรุปได้ว่ายุคสมัยของจอมพลสฤษดิ์นั้น
ได้ทลายความเป็นประเพณีที่ประเทศไทยได้ยึดถือกันมาว่าระบอบการปกครองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในประเทศ
แต่จอมพลสฤษดิ์เป็นคนตอบโจทย์ที่ชัดเจนว่า ผู้นําเท่านั้นเป็นปัจจัยสําคัญมากในการทําให้ประเทศก้าวหน้าไป
ไปได้อย่างมีทิศทางมั่นคงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
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กล่าวได้ว่า การทํารัฐประหารที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๑ มี
ผลทําให้การเมืองการปกครองไทยต้องเข้าสู่รูปแบบของเผด็จการอํานาจนิยม (Authoritarianism) เป็น
เวลานานถึง ๑๕ ปี และทําให้ทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารบก มีบทบาทอย่างสูงต่อการเมืองการปกครอง
ไทยในระยะเวลาต่อมา
ช่วงที่ ๔ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ – ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙๑๓
ความล้มเหลวในการใช้รัฐประหารเป็นเครื่องมือจัดการกับความขัดแย้งทางการเมืองของจอมพล
ถนอม กิตติขจร เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการใช้แนวทางแบบอํานาจนิยมอาจทําให้ความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มการเมืองยุติลงได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ดังที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์เคยทําสําเร็จผ่านการทํารัฐประหาร
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑) แต่ไม่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะเมื่อการพัฒนาประเทศได้ทําให้
ประชาชนเริ่มเข้าถึงการศึกษามากขึ้น เกิดแนวความคิดด้านประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิเสรีภาพ ในขณะ
ที่รัฐบาลในยุคนั้นยังไม่พร้อมที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง การลุกขึ้นเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ
และต่อต้านการใช้อํานาจเผด็จการจึงได้ก่อตัวขึ้นและนําไปสู่เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ใน
ที่สุด
๑) เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
ความล่าช้าของการร่างรัฐธรรมนูญหลังจากมีการประกาศใช้ธรรมนูญปกครองราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๑๕ ทําให้ฝ่ายนิสิต-นักศึกษาเริ่มชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และมีนักศึกษาโดนจับกุม ๑๓ คน
ถึงแม้ว่าจอมพลประภาส จารุเสถียร จะยอมเจรจากับนายสมบัติ ธํารงธัญวงศ์ (เลขาธิการศูนย์กลางนิสิต
นักศึกษาฯ) ซึ่งยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ต้องหา ๑๓ คน แต่รัฐบาลกลับยืนกรานที่จะดําเนินการโดย
ใช้มาตรา ๑๗ การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจและทหารกับผู้ชุมนุม ทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น ๗๗ คน
และได้รับบาดเจ็บ ๘๕๗ คน (โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, ๒๕๕๓)
ความเสียหายดังกล่าวทําให้จอมพลถนอม กิตติขจร ยอมลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี
และเดินทางออกจากประเทศไทย มีการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน ซึ่งกระทําความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเดินขบวนเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖ และ
พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติที่ ๓๖/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ.
๒๕๑๗ รวมถึงมีกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อันเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากฉบับหนึ่ง (ชาญวิทย์
เกษตรศิริ, ๒๕๔๓)
ในยุค ดั งกล่าวรูปแบบของรัฐ บาลเผด็จการที่เคยควบคุ มการมี ส่ วนร่วมของประชาชนได้
เปลี่ยนแปลงรูปแบบไป โดยภาคประชาสังคมนั้นได้เกิดการเคลื่อนไหวของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียกร้อง
ให้ประชาชนต่อสู้กับเผด็จการ ส่งผลทําให้ทหารได้เรียนรู้บทเรียนหลายประการจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชาชนสามารถเอาชนะกองทัพได้ และที่สําคัญเป็นการพิสูจน์
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ว่า ยุคแห่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองกําลังมาถึงแล้ว (ประจักษ์ ก้องกีรติ, ๒๕๔๘) การตื่นตัวทางการเมืองของ
นักศึกษาในครั้งนั้น มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในสังคมเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่นโยบาย
การพัฒนาของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และการที่บ้านเมืองได้พัฒนาไปหลากหลายยิ่งขึ้นจนมีความแตกต่างใน
สังคม รวมทั้งการพัฒนาในเรื่องต่างๆ มีมากขึ้น จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือการพัฒนาทางการศึกษา (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ๒๕๔๓) นอกจากนั้นยังได้พิสูจน์ว่า เผด็จการอํานาจนิยม
หรือเบ็ดเสร็จนิยมไม่สามารถปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ โดยมีการเคลื่อนไหวของประชาชนและ
ความต้องการการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงอันมีความสําคัญยิ่งอีกขั้นตอนหนึ่งต่อ
พัฒนาการเมืองของไทย การตกลงใจจัดการให้ผู้นําเผด็จการทหารพ้นจากตําแหน่ง อํานาจ และออกนอก
ประเทศ เป็นผลให้สถานการณ์อันเลวร้ายกลับคืนสู่ความสงบได้อย่างฉับพลัน นอกจากจะช่วยสกัดกั้นมิให้
เหตุการณ์ลุกลามเป็นสงครามกลางเมืองระยะยาวแล้ว ยังเป็นผลให้ประเทศยังสามารถรักษาระบบการบริหาร
รัฐต่อไปได้ ในภาวะของช่องว่างอันเกิดจากการล่มสลายของกลุ่มอํานาจเผด็จการถนอม-ประภาส-ณรงค์ แทบ
จะในทันที ก็มีการจัดตั้ง “รัฐบาลชุดพระราชทาน” ขึ้นโดยมีนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี อันเป็นการพยายามสร้างความต่อเนื่อง
ของระบบการบริหารจัดการรัฐ ที่แต่เดิมอยู่ในมือของเผด็จการ มาสู่กลไกบริหารที่มิได้ขับเคลื่อนด้วยพลังทาง
การเมืองจากนักการเมือง หรืออาจเรียกได้ว่า เป็นการจัดตั้ง “รัฐบาลแห่งชาติ” ขึ้นชั่วคราว ก่อนจะมีการปรับ
กลไกของรัฐโดยการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อไปสู่กระบวนการคืนอํานาจให้ประชาชน และให้ภาคการเมือง เข้ามามี
บทบาทตามระบอบประชาธิปไตยต่อไป
การที่นิสิต นักศึกษา และประชาชน รวมพลังเพื่อต่อสู่กับฝ่ายเผด็จการโดยมิได้มุ่งโค่นอํานาจ
และขึ้นสู่อํานาจอย่างเช่นที่ขบวนการปฏิวัติอื่นๆ มุ่งกระทํากัน แต่ก็บังเกิดผลสะท้อนด้านวัฒนธรรมทาง
ความคิดที่ให้ความสําคัญจนอาจเรียกได้ในความหมายเชิงอุดมคติของ “การปฏิวัติ” อย่างแท้จริงกระบวนการ
สร้างความปรองดองภายหลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ จึงเป็นการสะท้อนถึงการให้ความสําคัญต่อ
คุณค่าของการต่อสู้ และยกย่องการดําเนินการพวกเขาเหล่านั้น การที่พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่นักเรียน
นิสิต นักศึกษาและประชาชน ซึ่งกระทําความผิด เกี่ยวเนื่องกับการเดินขบวนเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๑๖ พ.ศ.๒๕๑๖ มุ่งเน้นยกเว้นความผิดเฉพาะนิสิต นักศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ โดย
มิได้ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐนอกเหนือไปจากปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยคําสั่ง และการมีกฎหมายยกเลิก
คําสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติที่ ๓๖/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังโดย
คํา สั่ ง รั ฐ าธิ ปัต ย์ ที่มี ใ ช้ อํ า นาจเผด็ จ การ มาอยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมายตามระบอบการปกครองแบบนิ ติ รัฐ การมี
รัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิเสรีภาพและยอมรับความคิดเห็นของประชาชน ย่อมสะท้อนถึงแนวคิดและมโนธรรม
ของสังคมในขณะนั้นนั่นเอง
หลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งเป็นยุคแห่ง
ประชาธิปไตย การที่มีรัฐธรรมนูญ มีพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ทําให้สังคมไทยวาดฝันว่าจะไม่ต้องหวน
กับไปสู่ยุคแห่งเผด็จการอีก กระบวนการทางประชาธิปไตยและการแสดงซึ่งเสรีภาพความคิด ซึ่งแต่เดิมถูกกด
๗๕

จัดทําโดยสถาบันพระปกเกลา
เพื่อนําเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ 27 ธันวาคม 2554

ไว้ภายใต้ระบอบเผด็จการ ถูกปลดปล่อยออกมาจนแทบจะเรียกได้ว่า “สําลักเสรีภาพ” มีการชุมนุมประท้วง
ต่างๆ จํานวนมาก ในช่วงนี้เองกลุ่มอํานาจเก่าที่ถูกผลกระทบจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ต้อง
สงบเสงี่ยม ก็ได้สะสมกําลังไว้เพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมที่จะช่วงชิงอํานาจกลับมาอีกครั้ง
๒) ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ การโต้กลับของเผด็จการทหาร
เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มที่รัฐให้การสนับสนุน
ได้เข้าไปล้อมจับกุมและสังหารนักศึกษาและประชาชนภายใน บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ซึ่งกําลังชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่ให้จอมพลถนอม กิตติขจรออกนอกประเทศ ในเหตุการณ์นี้ ตํารวจตระเวน
ชายแดนนําโดยค่ายนเรศวรจากหัวหิน กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน ตํารวจ และกลุ่มคนที่ตั้งโดยงบประมาณ กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) คือ กลุ่มนวพลและกลุ่มกระทิงแดง ได้ใช้กําลังอย่างรุนแรง ทํา
ให้มีผู้ที่บาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญหายเป็นจํานวนมาก
ภาพการเมืองไทยก่อน ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ นับเป็นสภาพการณ์ที่กล่าวได้ว่า ความตึง
เครียดทางการเมืองอันเกิดจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสุดขั้ว คือขวาจัดและซ้ายจัดถึงจุดสูงสุด ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และอํานาจทางการเมืองของผู้นําทางการเมือง และผู้นําทางทหารก็อยู่ในลักษณะทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงนี้ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลที่ตั้งขึ้นก็
เป็นรัฐบาลผสม วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ก็ได้พยายามแก้ไขไปได้บ้าง แต่กระแสของความขัดแย้งของขั้ว
สุดโต่งทั้งสองยากที่จะลดลงได้ ประกอบกับรัฐบาลผสมเป็นรัฐบาลที่อ่อนแอ ทําให้สภาพของการเมืองไทยอยู่
ในสภาพที่พ ร้ อ มที่ จ ะระเบิ ด ออกเป็น เสี่ ยงๆ และเมื่อ พลเอกกฤษณ์ สี วะรา ผู้บัญ ชาการทหารบกถึ งแก่
อนิจกรรม เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๑๙ บุคคลที่คอยค้ําจุนหรือเป็นหลักประกันระบอบประชาธิปไตยก็หายไป
จากฉาก ทําให้บรรยากาศทางการเมืองซึ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดอยู่แล้ว เพิ่มความน่าสะพรึงกลัว และ
ความไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งนักวิชาการโดยเฉพาะนักรัฐศาสตร์สามารถคาดการณ์ได้ว่า ระบอบประชาธิปไตย
คงอยู่ได้ไม่นาน การยึดอํานาจโดยทหารจะเกิดขึ้น เป็นแต่รอจังหวะและหาความชอบธรรมเท่านั้น ทั้งนี้เพราะ
ยังมีมวลชนที่จับกลุ่มและจัดตั้งโดยเฉพาะศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ที่จะเป็นตัวคัดค้านการยึด
อํานาจ
เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เริ่มต้นจากการเดินทางเข้าประเทศของจอมพลถนอม
กิตติขจร ซึ่งบวชเณรมาจากสิงคโปร์ เพื่อเข้ามาบวชพระที่วัดในกรุงเทพฯ ก่อนหน้านั้น จอมพลประภาสก็ได้
พยายามเดินทางเข้าประเทศมาครั้งหนึ่ง แต่ถูกนิสิตนักศึกษาและประชาชนต่อต้าน จึงทําไม่สําเร็จ ในกรณีของ
จอมพลถนอมนั้น เข้ามาโดยบวชเณร ห่มผ้าเหลืองเข้ามาเพื่อมาบวช การเข้ามาบวชนั้น ได้ออกข่าวทาง
สื่อมวลชนรวมทั้งโทรทัศน์ด้วย ซึ่งเป็นที่คาดกันว่าจะต้องนําไปสู่การประท้วงโดยศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาและ
ประชาชน การประท้ ว งก็ ทํ า เช่ น เดี ย วกั บ การชุ ม นุ ม ประท้ ว งครั้ ง ก่ อ นๆ แต่ เ นื่ อ งจากทางมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ได้ปฏิเสธไม่ยอมให้ใช้ สถานที่ ผลที่สุดกลุ่มชนก็ได้ใช้กําลั งเข้ายึดมหาวิทยาลัย และใช้เป็นที่
ประท้วงต่อไป
ในการประท้วงนั้น ได้มีการแสดงการแขวนคอ ซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีผู้ถูกจับโดยต้องสงสัยว่ามี
การกระทําผิดกฎหมายและถูกแขวนคอตายที่นครปฐม การแขวนคอที่ลานโพธิ์เป็นการล้อเลียนการเมือง ซึ่ง
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แสดงให้เห็นความไม่มีขื่อไม่มีแปของกฎหมาย แต่ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ภาพที่แขวนคอล้อเลียนนั้นมีส่วนละม้าย
คล้ายคลึงกับภาพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์หนึ่ง โดยเฉพาะภาพที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
และดาวสยาม ซึ่งมีการประโคมข่าวว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างอุกอาจ จึงได้เกิดการชุมนุม
ต่อต้านการประท้วงของกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะเดียวกันทางวิทยุยานเกราะก็ได้
กระจายเสียงชี้ให้เห็นการกระทําโดยอุกอาจของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ทางศูนย์กลางนิสิต
นักศึกษาแห่งประเทศไทยได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว แต่การก็สายเกินแก้ เพราะอารมณ์ที่ถูกเร้า และความ
แตกแยกทางอุดมการณ์ซึ่งออกมาเป็นความเกลียดชังได้ทําให้เกิดความรู้สึกที่จะห้ําหั่นกัน กลุ่มทหาร ตํารวจ
ตระเวนชายแดน กลุ่มลูกเสือชาวบ้านและกลุ่มกระทิงแดง ร่วมกันยิงปืนเข้าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็น
ที่ที่นักศึกษา และประชาชนรวมตัวอยู่
ในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลด ในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้มีการล้อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีการต่อสู้กันด้วยอาวุธปืน จนเสียชีวิตไปไม่น้อย การยึดอํานาจ หรือการต่อสู้
กันด้วยความรุนแรงทางการเมืองนั้นย่อมจะนําไปสู่การเสียชีวิตและเลือดเนื้อ แต่ที่น่าตระหนกและสังเวชใจคือ
วิธีการอันทารุณที่กระทําต่อนิสิตนักศึกษา การแขวนคอ การเผาโดยใช้ยางรถยนต์เป็นเชื้อ การรุมฆ่า ฯลฯ
ในเย็นวันที่ ๖ ตุลาคม นั่นเอง ก็ได้มีการยึดอํานาจการเมืองขึ้น นําโดยหัวหน้าคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดินซึ่งมีพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เป็นหัวหน้า มีประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๑๗ การ
ยุบเลิกรัฐสภา การเลิกพรรคการเมือง ฯลฯ และมีการตั้งนายกรัฐมนตรี พลเรือนขึ้นมาบริหารประเทศคือ
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นการสิ้นสุดระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ และเป็นการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญ
ที่ได้มาด้วยการต่อสู้ของประชาชนที่รวมตัวกันล้มระบบเผด็จการทหาร
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นจุดดําทางประวัติศาสตร์ไทย เพราะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง
โหดเหี้ยม ทารุณ มีการแขวนคอ ทําทารุณกรรมต่อศพ เผาศพหรือคนที่ยังไม่ตายสนิทในที่สาธารณะ ไม่ว่าจะ
อธิบายด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม ก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงสัจธรรมได้ว่า เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม เป็นเหตุการณ์อัน
น่าเศร้าสลด และไม่ควรจะให้เกิดขึ้นอีก คนไทยต้องฆ่ากันเองในลักษณะทารุณผิดมนุษย์ ความเสียหายที่
เกิดขึ้นในแง่ชีวิต และเลือดเนื้อ เป็นสิ่งที่มากมายอยู่แล้ว แต่ความเสียหายทางขวัญกําลังใจ โดยเฉพาะทาง
จิ ต วิ ท ยาของคนไทยจํ า นวนมากนั้ น คํ า นวณออกมาด้ ว ยตั ว เลขไม่ ไ ด้ เ ลย วิ ธี ก ารที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การถื อ เอา
เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เป็นบทเรียนอันแพงลิ่วของประชาคมชาวไทย และทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อมิให้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก๑๔
ช่วงที่ ๕ การเมืองไทยยุคปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๕)๑๕
รัฐบาลใหม่ นําโดย นายธานินทร์ กรัยวิเชียร อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นรัฐบาลซึ่งเปรียบเสมือนเนื้อ
หอย โดยมีเปลือกหอย ซึ่งได้แก่ทหารเป็นผู้ให้ความคุ้มครอง รัฐบาลธานินทร์ซึ่งต่อมาถูกขนานนามว่า “รัฐบาล
๑๔

หลังจากเหตุการณ์ผ่านไป ๒ ปี ได้มีการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑ แกนนําที่ถูกจับกุม และที่หนีเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยบางส่วนได้
กลับเข้ามาศึกษาต่อหลังจากที่มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้
๑๕
เรียบเรียงโดย ณวัฒน์ ศรีปัดถา นักวิชาการ สํานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้าจากฐานข้อมูลการเมืองการปกครองไทย
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หอย” ได้วางแผนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยออกเป็นช่วงๆ ใช้เวลาทั้งหมด ๑๒ ปี มีนโยบายที่เด่นที่สุด
คือ การต่อต้านคอมมิวนิสต์ (โสภณ เพชรสว่าง และทนงศักดิ์ ม่วงมณี, ๒๕๕๑) อย่างไรก็ตาม เพียงไม่ถึงครึ่งปี
หลังจากรัฐบาลธานินทร์ เข้ามาบริหารประเทศ ก็มีการพยายามยึดอํานาจโดยการใช้กําลังทหารอีก เมื่อวันที่
๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐ ถึงแม้ว่าการพยายามยึดอํานาจในครั้งนี้จะล้มเหลวและพลเอกฉลาด หิรัญศิริ หนึ่งใน
ผู้นํากบฏถูกลงโทษประหารชีวิต แต่ก็เป็นการบ่งชี้แล้วว่ามีการแตกแยกกันในหมู่ทหารและมีการต่อต้าน
รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียรเกิดขึ้น
จากสภาพการณ์ต่างๆ และจากข่าวลือซึ่งในแง่การเมืองไทย เป็นเรื่องสําคัญที่มองข้ามไม่ได้ มีการ
คาดการณ์ว่าจะต้องมีการยึดอํานาจเพื่อล้มรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ผลที่สุดก็เป็นไปตามคาด ได้มีการ
ยึดอํานาจด้วยกําลังทหารอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๐ คณะที่ยึดอํานาจการเมืองคณะนี้ จาก
ที่ปรากฏแก่สาธารณชน นําโดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ แต่ถ้าวิเคราะห์เจาะลึกน่าจะมีผู้หนุนหลังซึ่งไม่ต้องการ
ออกหน้าอยู่ (ลิขิต ธีรเวคิน, ๒๕๕๓) ผู้ที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
อย่างไรก็ตาม การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใหม่อีกครั้งเมื่อพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
เผชิญหน้ากับการรัฐ ประหารในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยกลุ่มยังเติร์กส์๑๖ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ
รัฐประหารกล่าวอ้างว่าเป็นไปเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยให้มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ๔ ปีเป็นจํานวน ๓
ครั้ง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ช้าจนเกินไป คณะรัฐประหารต้องการให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในหนึ่งปีหลังการ
รัฐประหาร และแต่งตั้งพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ผู้บัญชาการทหารบกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ในเวลา
ต่อมานายทหารกลุ่มนี้ได้เปลี่ยนไปสนับสนุนพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้เป็นนายกรัฐมนตรี๑๗
รัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และการจัดการกับปัญหาคอมมิวนิสต์
นักศึกษาจากเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม บางส่วนได้หนีเข้าป่าไปร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย (พคท.) และมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบ
คอมมิวนิสต์ รัฐบาลไทยในช่วงแรกมีการดําเนินนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดขาด ได้แก่ การแก้ไข
พระราชบัญญัติป้องกันกระทําเป็นคอมมิวนิสต์ กําหนดเขตแทรกซึมของคอมมิวนิสต์และกําหนดมาตรการ
รุนแรงในการปราบปราม แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพิ่มโทษข้อหาหมิ่นประมาทและหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพ สถานการณ์การสู้รบมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น รัฐบาลต้องสูญเสียกําลังพลและงบประมาณในการจัดการ
ปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก ในสมัยรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จึงได้มีการประกาศใช้คําสั่งที่ ๖๖/
๒๕๒๓ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อเป็นแนวทางในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ สาระสําคัญของคําสั่งนี้
คือ การใช้หลัก “การเมืองนําการทหาร” (ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย, ๒๕๕๔)
๑๖

ทหารกลุ่มนี้คือกลุ่มนายทหารที่จบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น ๗ หรือ จปร.๗ ซึ่งได้รวมตัวทางการเมืองอย่างเข้มแข็ง จัดตั้งเป็น
กลุ่มทางการทหารที่มีอิทธิพลในชื่อยังเติร์กส์ (Young Turks) ซึ่งทหารกลุ่มนี้เกิดจากความไม่พึงพอใจในการรวมอํานาจและการเห็นแก่ตัวของ
นายทหารบางกลุ่มที่ทําให้เกิดความเสียชื่อเสียงต่อกองทัพ โดยกลุ่มยังเติร์กนี้มีผู้นําได้แก่พันเอก มนูญ รูปขจร (ชื่อและยศในขณะนั้น) และพันเอก
จําลอง ศรีเมือง (ยศในขณะนั้น)
๑๗
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ นายทหารกลุ่มยังเติร์กพยายามยึดอํานาจทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้นําคือพลเอก สันต์ จิตปฏิมาแต่ไม่ประสบความสําเร็จ ในอีก ๔ ปีถัดมาคือในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ก็ได้เกิดการปฏิวัติยึดอํานาจกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อพลเอก เปรม
ติณสูลานนท์ และพลเอก อาทิตย์ กําลังเอก เดินทางอยู่นอกประเทศ โดยผู้นําการรัฐประหารคือพลเอก เสริม ณ นคร และพันเอก มนูญ รูปขจร
(ชื่อและยศในขณะนั้น) ซึ่งเป็นการยึดอํานาจที่ไม่ประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้รับการต่อต้านโดยพลเอก เธียรชัย สิริสัมพันธ์ (นคร
พจนวงพงษ์และอุกฤษ พจนวรพงษ์, ๒๕๔๙)
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คําสั่งที่ ๖๖/๒๕๒๓ ได้ระบุถึงสาเหตุของการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ว่าเป็นเรื่องของความไม่
เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ความไม่เท่าเทียมทางการเมือง คือ สภาพการเมืองที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตยและประชาชนไม่ได้ใช้อํานาจอธิปไตย แต่อํานาจนี้อยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยที่มีอํานาจทาง
เศรษฐกิจและสนใจแต่ประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งข้าราชการซึ่งใช้อํานาจหน้าที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนที่ไม่มี
ทางต่อสู้ ส่วนความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจนั้นเกี่ยวข้องกับการผูกขาดทางเศรษฐกิจโดยคนจํานวนน้อย
การขูดรีดเอารัดเอาเปรียบคนจนโดยคนที่ร่ํารวย ความไม่เท่าเทียมกันในรายได้ การมีโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกัน
ทางเศรษฐกิจ อันส่งผลให้ช่องว่างระหว่างชนชั้นและระหว่างเมืองกับชนบทกว้างมากขึ้นทุกที
คําสั่งดังกล่าวกําหนดแนวทางในการดําเนินการดังนี้
(ก) ต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วด้วยการรุกทางการเมือง
อย่างต่อเนื่อง
(ข) ลิ ด รอนและทํ า ลายขบวนการแนวร่ ว ม และกองกํ า ลั ง ติ ด อาวุ ธ เพื่ อ ยุ ติ
สถานการณ์ปฏิวัติ
(ค) ยับยั้งการปฏิบัติเพื่อสร้างสถานการณ์สงครามประชาชาติด้วยนโยบายเป็นกลาง
(ง) เปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ด้วยอาวุธเป็นการต่อสู้ในแนวทางสันติ
นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ดําเนินมาตรการทางกฎหมายที่สําคัญที่จะผสานกับกับมาตรการทาง
ทหารและการมวลชน เพื่อดึงประชาชนให้กลับเข้ามาร่วมกับฝ่ายรัฐ ดังนี้
๑) มีการออกพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งยกเว้นโทษและจูงใจให้ประชาชนที่มีอาวุธปืนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่
บัญญัติไว้ มาขอรับอนุญาตจากนายทะเบียน และให้นําอาวุธสงครามมามอบให้แก่ทางราชการ เป็นมาตรการที่
ทําให้กองกําลังติดอาวุธเปลี่ยนสภาพเป็นมวลชนปกติ ทําให้ง่ายต่อการเข้าไปทําความเข้าใจและดึงให้กลับมา
เข้าร่วมกับรัฐได้ง่ายขึ้น
๒) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทําการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายใน
ราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทําอันเป็น
คอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๒ กฎหมายนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญจากนโยบายขวาจัดของรัฐบาลได้ประนีประนอม
โดยให้โอกาสผู้ที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ได้กลับเข้าสู่สังคมในฐานะผู้ร่วมพัฒนาชาติ การต่อสู้จึงลดลง
จนกระทั่งในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติยกเลิก พระราชบัญญัติป้องกัน
การกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๓ ทําให้การกระทําเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ไม่เป็นความผิด
ในประเทศไทยอีกต่อไป
ถึงแม้ว่ารัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์จะเผชิญกับการพยายามทํารัฐประหารหลายครั้ง
เช่ น เมื่ อ วั น ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๔ และเมื่ อ วั น ที่ ๙ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ แต่ ทุ ก ครั้ ง ก็ ไ ม่ ป ระสบ
ความสําเร็จ ทําให้การเมืองไทยในช่วงนี้ดําเนินไปในวิถีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาได้
ดีพอสมควร (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ๒๕๒๒) อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีต้อง
มาจากการเลือกตั้ง (Neher, ๑๙๘๗) ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๑ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ปฏิเสธที่จะ
๗๙
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เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเปิดโอกาสให้พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ (ยศในขณะนั้น) หัวหน้าพรรคชาติไทยขึ้นมา
ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด
รัฐบาลพลเอก ชาติชาย ชุญหะวัณและการรัฐประหารโดยคณะ รสช.
ภายหลังรัฐบาลพลเอก เปรม พรรคชาติไทยโดยพลเอก ชาติชาย ชุญหะวัณ ได้รับเลือกตั้ง
ด้วยคะแนนเสียงสูงสุด และเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ บริหารประเทศ
ด้วยนโยบายเศรษฐกิจที่กล้าได้กล้าเสีย ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาทํางาน โดยตั้งทีม “คณะที่ปรึกษานาโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ทีมที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลก”ขึ้น เป็นทีมที่ปรึกษาคนหนุ่มซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นนักวิชาการที่มีความคิดใหม่เข้ามาเป็น “คลังความคิดใหม่” ให้กับรัฐบาล และดําเนินนโยบาย
ทางการทูตกับประเทศแถบอินโดจีนโดยมุ่งหมายที่จะ“ทําสนามรบให้เป็นสนามการค้า” ซึ่งสร้างความโดดเด่น
ให้รัฐบาลไทยเป็นอย่างมาก และการเปิดเสรีทางการเงินโดยการยอมรับพันธะข้อ ๘ ของกกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ นําไปสู่การพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, ๒๕๔๘) ทําให้เศรษฐกิจของประเทศ
ขยายตัวเป็นอย่างมาก
ความเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจไทย ทําให้เกิดความหวั่นวิตกกันทั่วไปว่า จะนํา
ประเทศไปสู่ ค วามหายนะ เพราะพั น ธะผู ก พั น ที่ ทํ า กั บ บรรษั ท ต่ า งชาติ ใ นโครงการใหญ่ ๆ ขณะเดี ย วกั น
นักการเมืองโดยเฉพาะรัฐมนตรีบางท่านที่ออกมาปะทะคารมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ก่อให้เกิดความตึงเครียด
ทางการเมืองเป็นอย่างยิ่ง แต่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดคือ การปรับเปลี่ยนตําแหน่งในกองทัพบก ซึ่งมีผลต่อ
เสถียรภาพทางการเมือง โดยพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ได้ลาออกจากราชการและเข้าร่วมกับรัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ โดยดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในขณะที่พลเอก สุจินดา คราประยูร ได้เข้าดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบก และพลเอก สุนทร คงสมพงษ์
ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งทุกอย่างก็เข้าทาง กล่าวคือ ทางฝ่าย จปร. รุ่น ๕ ได้คุมกําลังและ
ดํารงตําแหน่งสําคัญในกองทัพบก ขณะเดียวกันก็มีอดีตผู้บังคับบัญชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แต่เหตุการณ์สําคัญทางการเมืองที่พัฒนาต่อมาก็คือ การที่พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ได้ไป
ปราศรัยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวง ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุงได้
ออกมาตอบโต้จนผลสุดท้ายพลเอกชวลิตได้ลาออกจากตําแหน่งทางการเมือง ทําให้เกิดช่องว่างทางอํานาจขึ้น
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย และต่อมาได้เชิญพลเอก
อาทิ ต ย์ กํ า ลั ง เอก หั ว หน้ า พรรคปวงชนชาวไทย มาดํ า รงตํ า แหน่ ง รองนายกรั ฐ มนตรี ฝ่ า ยความมั่ น คง
ความสัมพันธ์ระหว่างนายทหารแห่งกองทัพบก จปร. รุ่น ๕ และรัฐบาลเริ่มตึงเครียดขึ้น การพบปะรับประทาน
อาหารเช้าในวันพุธเป็นประจําระหว่างนายทหารชั้นผู้ใหญ่และนายกรัฐมนตรีเริ่มขาดตอน สะท้อนให้เห็น
ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดยิ่งขึ้น (ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย, ๒๕๕๔)
ในที่ สุ ด ก็ มี ก ารตั ด สิ น ใจกระทํ า รั ฐ ประหาร จากเหตุ ที่ พ ลเอก ชาติ ช าย ชุ ณ หะวั ณ
นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจแต่งตั้งพลเอก อาทิตย์ กําลังเอก ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
โดยอ้างว่าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของตน ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในขณะที่พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
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และพลเอก อาทิตย์ กําลังเอกมีกําหนดการเดินทางด้วยเครื่องบินเพื่อไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
เชียงใหม่ และได้ถูกควบคุมตัวบนเครื่องบินของกองทัพอากาศ โดยเป็นการรัฐประหารของคณะที่เรียกตนเอง
ว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) โดยมีพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น
หั ว หน้ า คณะ รสช. พลเอก สุ จิ น ดา คราประยู ร ผู้ บั ญ ชาการทหารบก พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิ ล
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นรองหัวหน้าคณะฯ
และมีพลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นเลขานุการ
เมื่อยึดอํานาจจากพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณได้แล้ว คณะรัฐประหารได้แต่งตั้งนายอานันท์
ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี (เชาวนะ ไตรมาศ, ๒๕๕๐) การยึดอํานาจของ รสช. ในครั้งนี้ถือเป็นการ
รัฐประหารในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกําลังเติบโตอย่างมาก การที่รัฐบาลต้องมาถูกรัฐประหารเช่นนี้ย่อม
คาดหมายได้ว่านานาชาติคงไม่ใ ห้การสนับสนุน รสช. และอาจได้รับการต่อต้านจากประชาชน รสช. จึง
พยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยไม่ให้สมาชิกของ รสช. รับตําแหน่งในการบริหารประเทศระดับสูง และได้
เลือกนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนักการทูต อดีตปลัดกระทรวงการคลังและนักธุรกิจมาเป็นนายกรัฐมนตรี
(สุขุม นวลสกุลและวิสิษฐ์ ทวีเศรษฐ์, ๒๕๔๓) และได้มีการแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้น รวมทั้งการแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้น ๒๐ คน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินผู้ที่มีพฤติกรรม
ร่ํารวยผิดปกติ (นันทวัฒน์ บรมานันท์, ๒๕๕๓) ซึ่งมีอดีตรัฐมนตรีหลายคนเป็นผู้อยู่ในข่ายสงสัย
ช่วงที่ ๖ จาก “พฤษภาทมิฬ” สู่ “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” (พ.ศ. ๒๕๓๕-พ.ศ. ๒๕๔๔)๑๘
มูลเหตุ แห่งความขัดแย้งจนกลายเป็นความรุนแรงที่เรียกว่า “พฤษภาทมิฬ ”
ระหว่างวันที่
๑๗ -๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕ คือการที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ซึ่งทํารัฐประหารรัฐบาล
ของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๔ พยายามสืบทอดอํานาจทางการเมืองและ
การทหาร ทําให้ประชาชนจากหลากหลายกลุ่มรวมตัวกันประท้วงคัดค้าน และเรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อให้มี
นายกรัฐมนตรีมาจากครรลองของประชาธิปไตย (เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
๑) การพยายามสืบทอดอํานาจของคณะรัฐประหาร
ภายหลังการรัฐประหาร มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญและประกาศใช้ “ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔” เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อมาวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
เสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้ง “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”
จํานวน ๒๙๒ คน โดยมีนายอุกฤษ มงคลนาวิน เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นคร พจนวงพงษ์และ
อุกฤษ พจนวรพงษ์, ๒๕๔๙)
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พิ จ ารณายกร่ า งและประกาศใช้ บั ง คั บ “รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๓๔” เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งมีบทบัญญัติที่มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น คือคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ไม่
ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ และข้าราชการดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ในขณะเดียวกัน
๑๘

เรียบเรียงโดย ปัทมา สูบกําปัง นักวิชาการ ชํานาญการ สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
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(พรชัย เทพปัญญา, ๒๕๔๙) นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งนายทหารในกลุ่มเครือญาติคนสนิทขึ้นมาคุมกองทัพ
และมีการผนึกอํานาจทางการเมืองและการทหารเป็นศูนย์อํานาจ เช่น การแต่งตั้งพลเอก อิสรพงศ์ หนุนภักดี
เลขาธิการ รสช. (ซึ่งเป็นพี่ชายภรรยาของพลเอกสุจินดา) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (เชาวนะ
ไตรมาศ, ๒๕๕๐)
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ พรรคสามัคคีธรรมได้รับเลือกตั้งมาก
ที่สุด มี ส.ส.๗๙ คน จาก ๓๖๐ คน (นคร พจนวงพงษ์และอุกฤษ พจนวรพงษ์, ๒๕๔๙) นายณรงค์ วงศ์วรรณ
หัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาล โดยมีพรรคร่วมรัฐบาลคือ พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม
และพรรคราษฎร โดยมีการเตรียมเสนอชื่อนายณรงค์ วงศ์วรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรคที่มีผู้แทนมากที่สุด เป็น
นายกรัฐมนตรี แต่ปรากฏว่านายณรงค์ มีชื่อในแบล็คสิสต์ (Blacklist) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่สามารถขอวีซ่า
เดิ น ทางเข้ า สหรั ฐ อเมริ ก าได้ เนื่ อ งจากมี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ นั ก ค้ า ยาเสพติ ด มี ผ ลต่ อ การดํ า รงตํ า แหน่ ง
นายกรัฐมนตรีของนายณรงค์ (ลิขิต ธีรเวคิน, ๒๕๔๑)
ในที่สุดเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง พลเอก สุจินดา
คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนในวงกว้าง เนื่องจากเมื่อมีกระแส
ประชาชนคัดค้าน พลเอก สุจินดา คราประยูร ได้รับปากจะไม่รับตําแหน่งผู้นํา แต่ในที่สุดก็ยอม "เสียสัตย์เพื่อ
ชาติ" เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๙ (เชาวนะ ไตรมาศ, ๒๕๕๐) โดยไม่ผ่านการเลือกตั้ง จนนําไปสู่
การประท้วงคัดค้านของประชาชนหลายแสนคนบนถนนราชดําเนิน และหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ
ผลที่สุด การประท้วงเรียกร้องของประชาชนก็นําไปสู่การปะทะกับกําลังของเจ้าหน้าที่ ทําให้
เกิดการใช้กําลังเข้าปราบปรามประชาชน จนมีการเสียชีวิตตามตัวเลขของทางราชการกว่า ๔๐ คน แต่ที่หาย
สาบสูญมีจํานวนมาก เหตุการณ์สงบลงโดยพระบารมีปกเกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคืนวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๓๕ ต่อมา พลเอก สุจินดา คราประยูร ก็ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี และ ดร.อาทิตย์
อุไรรัตน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แต่งตั้งนายอานันท์
ปัน ยารชุ น เป็ น นายกรั ฐ มนตรี อีก ครั้ ง หนึ่ ง และได้มีการออก “พระราชกํ าหนดนิ ร โทษกรรมแก่ ผู้ ก ระทํ า
ความผิดเนื่องในการชุมนุมกัน ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๓๕” (ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย, ๒๕๕๔)
๒) ประสบการณ์การสร้างความปรองดองจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
กลไกการสร้างความปรองดองหรือลดความขัดแย้ง มี ๒ ส่วนหลัก คือ ส่วนแรก กลไกที่ช่วย
สร้างความปรองดองหรือลดความขัดแย้งโดยตรง และส่วนที่สอง กลไกหรือบริบทที่มีส่วนเอื้อต่อการสร้าง
ความปรองดองหรือลดความขัดแย้งโดยอ้อม
ส่วนแรก กลไกที่ช่วยสร้างความปรองดองหรือลดความขัดแย้งโดยตรง
(๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งและความ
รุนแรงทางการเมืองโดยให้ พลเอก สุจินดา และ พลตรี จําลอง ศรีเมือง เข้าเฝ้า และทรงมีพระราชดํารัส
เตือนสติบุคคลทั้งสอง โดยทรงชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่จะมีต่อประเทศชาติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
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และขอให้บุคคลทั้งสองเป็นตัวแทนฝ่ายต่างๆหันหน้าเข้าหากัน ช่วยกันคลี่คลายและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ทางการเมืองของประเทศชาติ
(๒) การแก้ไขรั ฐธรรมนูญเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งและลดความรุนแรง เช่น แก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๓๕ ในมาตรา ๑๕๙
กําหนดให้ “นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
(๓) “พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทําความผิดเนื่องในการชุมนุมกันระหว่าง
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ศ.๒๕๓๕”
ส่วนที่สอง กลไกหรือบริบทที่มีส่วนเอื้อต่อการสร้างความปรองดองหรือลดความขัดแย้งโดย
อ้อม
(๑) การลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอก สุจินดา คราประยูร และเมื่อ
พรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่สามารถร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลได้ จึงแต่งตั้งนายอานันท์ ปันยารชุน ดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ซึ่งการยอมรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่ ๒ ของนายอานันท์ ปันยารชุนนี้ ช่วยทําให้
บรรยากาศความขัดแย้งของสังคมไทยลดลงไปอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องด้วยสังคมไทยให้การยอมรับและเชื่อมั่นต่อ
นายอานันท์ ปันยารชุน๑๙
(๒) บทบาทคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและศาล
ภายหลังการเข้ายึดอํานาจของ รสช. มีการออกประกาศ รสช.ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง ให้
อายัด และห้ามจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน ลงวันที่ ๒๕ กุม ภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยกําหนดให้ มี
“คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน” ประกอบด้วย พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ เป็นประธานกรรมการ นายสุธี
อากาศฤกษ์ เป็นรองประธานกรรมการ นายมงคล เปาอินทร์ นายไพศาล กุมาลย์วิสัย นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์
พลตรี วิโรจน์ เปาอินทร์ และนายชัยเขต สุนทรพิพิธ เป็นกรรมการ
“คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน” มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณารายชื่อนักการเมือง
ที่มีพฤติการณ์อันส่อแสดงให้เห็นได้ว่า มีทรัพย์สินร่ํารวยผิดปกติ ผิดวิสัยของผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต และให้
ประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้สาธารณชนทราบ และรวบรวมทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้และทรัพย์สินอื่นๆ ที่น่า
เชื่อว่าเป็นของบุคคลดังกล่าว และพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลนั้นๆ ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
หรือไม่ และให้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดและห้ามจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินทั้งปวงของบุคคลนั้นๆ
ทั้งนี้ บรรดาทรัพย์สินที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวินิจฉัยว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มา
โดยมิ ช อบ หรื อ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ผิ ด ปกติ ให้ ท รั พ ย์ สิ น นั้ น ตกเป็ น ของแผ่ น ดิ น เว้ น แต่ ผู้ ถู ก กล่ า วหาสามารถนํ า
พยานหลักฐานมาแสดงให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเชื่อว่า ทรัพย์สินดังกล่าวได้มาโดยชอบภายใน
กําหนด ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรามการตรวจสอบทรัพย์สิน
๑๙

สังคมไทยเพิ่งจะผ่านการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในประเด็นการที่ผู้นําต้องมาจากผู้แทนราษฎร หรือไม่เอานายกฯ คนนอก จนนํามาซึ่งความ
ขัดแย้งรุนแรงและนองเลือด แต่สําหรับนายอานันท์ แม้ไม่ได้เป็น ส.ส. แต่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือในการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี สะท้อน
ความบกพร่องในเชิงหลักการของคนไทย ไม่เข้าใจและไม่ได้ให้ความสําคัญกับหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริง ทั้งๆ ที่กําลังพยายามเรียกร้องเพื่อ
หวังสร้างสังคมประชาธิปไตย อีกทั้งสับสนกับหลักศีลธรรม คือการไม่ยอมรับผู้แทนที่มีประวัติไม่ขาวสะอาด เช่น นายณรงค์ วงศ์วรรณ แม้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นพรรคเสียงข้างมากในสภาก็ไม่ยอมรับและยินยอมให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี
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หากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินมีมติที่ว่าบุคคลใดได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบ และ
ปรากฎว่ามีการกระทําอันเป็นความผิดทางอาญาด้วย ให้ประธานกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินส่งเรื่องให้เจ้า
พนักงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ต่อไป
ต่อมามีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งมี
การแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสําคัญ ๒ ประการ กล่าวคือ
ประการแรก บุคคลที่ถูกคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวินิจฉัยว่าร่ํารวยผิดปกติหรือ
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ มีสิทธิยื่นคําขอพิสูจน์ว่าตนได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยชอบ โดยยื่นต่อศาลแพ่ง ภายใน
๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
เมื่อศาลแพ่งได้รับคําร้อง ให้ส่งสําเนาคําร้องให้พนักงานอัยการเพื่อทําการคัดค้านภายใน
๓๐ วัน และให้ศาลแพ่งดําเนินการพิจารณาต่อไปโดยไม่ชักช้า โดยให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ทําความเห็น และส่งสํานวนไปยังศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย โดยให้ศาลฎีกามี
อํานาจ สั่งเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือให้ยกคําร้องนั้น
ทั้งนี้ การวินิจฉัยของศาลฎีกา ให้ประธานศาลฎีกาดําเนินการโดยที่ประชุมใหญ่ตาม
มาตรา๑๔๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประการที่ ส อง เมื่ อ คณะกรรมการตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น ยุ บ เลิ ก ไปตามมาตรา ๕ ให้
คณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบในวงราชการเข้ามามีอํานาจในการ
ดําเนินการต่อจากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (คตส.) พิจารณาและเสนอให้ รสช. อายัดทรัพย์
นักการเมืองชุดแรก ๒๒ คน โดย รสช. ออกคําสั่ง ฉบับที่ ๕/๒๕๓๔ อายัดทรัพย์นักการเมืองดังกล่าว และ
ต่อมามีการประกาศอายัดทรัพย์นักการเมืองเพิ่มขึ้นอีก ๓ คน
ต่อมาภายหลังการตรวจสอบมีการประกาศรายชื่อนักการเมืองที่ร่ํารวยผิดปกติจํานวน
๑๓ คน อีก ๑๒ คน พ้นคํากล่าวหาไป และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินลงมติยึดทรัพย์นักการเมืองที่
อายัดไว้ จํานวน ๑๐ คน นักการเมืองดังกล่าวใช้สิทธิอุทธรณ์ และศาลฎีกาตัดสินว่า ประกาศ รสช. ฉบับที่
๒๖ ข้อ ๒ และ ข้อ ๖ ขัดต่อประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย ตามธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ จึงบังคับมิได้
โดยสรุป วิธีการพิเศษภายหลังการรัฐประหาร แม้จะมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีปัญหาเรื่อง
ความเป็นธรรมตามหลักนิติธรรม และมีปัญหาเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
(๓) การปลดชนวนระเบิดและปรับบรรยากาศทางการเมืองให้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง
ภายหลังการเข้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นวาระที่ ๒ ของนายอานันท์ ปันยารชุน
ซึ่งมีการปลดชนวนระเบิดกรณีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง มิใช่คนนอก โดยการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกําหนดให้ “นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” จากนั้นประกาศยุบสภา
ผู้แทนราษฎร และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป
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ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๕
พรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๗๙ คน จาก ๓๖๐ คน นายชวน หลีกภัย ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และมี พลตํารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร เป็นผู้นําฝ่ายค้าน ต่อมานาย
บรรหาร ศิลปอาชา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้นําฝ่ายค้านแทน เนื่องจาก พลตํารวจเอก
ประมาณ ลาออกจากหัวหน้าพรรค
(๔) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยที่ทุกฝ่ายมี
พื้นที่และไม่ถูกปิดกั้นกีดกันออกไป ซึ่งการมีส่วนร่วมของฝ่ายการเมือง ภาคประชาชน ภาควิชาการ ทําให้เกิด
ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนภายใต้ระบอบการปกครองที่ตนมีส่วนร่วมนี้
สมั ย รั ฐ บาลนายชวน หลี ก ภั ย สมั ย ที่ ๑ ยั ง คงมี ก ระแสเรี ย กร้ อ งเกี่ ย วกั บ การแก้ ไ ข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทั้งจากฝ่ายการเมืองและฝ่ายนอกการเมือง ซึ่งนายมารุต บุนนาค ประธานรัฐสภาใน
ขณะนั้น ได้แถลงว่าจะหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคเกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีนายชุมพล ศิลปอาชา
เป็นประธาน ร่วมพิจารณาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับพรรคการเมืองต่างๆ และได้แถลงผลการ
ประชุมคณะทํางานของพรรคการเมือง ๑๐ พรรค ว่ามีการยกร่างการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ๘ ประเด็น
ได้แก่ (๑) การลดอายุผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเหลือ ๑๘ ปี (๒) การจัดตั้งศาลปกครอง (๓) อํานาจของ
คณะกรรมาธิการ (๔) จํานวน ส.ส.ตามอัตราส่วนประชากร (๕) การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง (๖) การตั้งกระทู้
ถาม (๗) การกําหนดตัวผู้นําฝ่ายค้านในสภา (๘) จํานวนสมาชิกวุฒิสภา โดยที่องค์ กรประชาธิปไตย ๑๓
องค์กร ได้เรียกร้องรัฐบาลและฝ่ายค้านให้นําร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นความตกลงร่วมดังกล่าวข้างต้น
ของพรรคการเมือง ๑๐ พรรค มาพิจารณาและให้ประชาชนร่วมติดตามการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
องค์กรประชาธิปไตย ๑๓ องค์กร ได้เรียกร้องให้รัฐบาลและฝ่ายค้านนําร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมของทุกพรรคการเมืองมาพิจารณา และพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕ ประเด็นใน ๒๒ มาตรา
นอกจากนี้ มีการประท้วงและเรียกร้องด้วยวิธีการสันติวิธี เช่น เรือตรี ฉลาด วรฉัตร อด
อาหารประท้ ว งรั ฐ บาลที่ ห น้ า รั ฐ สภา เพื่ อ เรี ย กร้ อ งให้ (๑) รั ฐ ธรรมนู ญ มาจากสภาผู้ แ ทนราษฎร (๒)
คณะรั ฐ มนตรี ม าจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรง (๓) ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มาจากการเลื อ กตั้ ง ทุ ก จั ง หวั ด (๔)
นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลมาจากการเลือกตั้ง
ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ ๙ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ แ ต่ ง ตั้ ง
“คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย” หรือ คพป. โดยมี ศาตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธาน
คณะกรรมการ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ในการศึกษา เพื่อสร้างความรู้และใช้ความรู้ดังกล่าวนั้นในการพัฒนา
ประชาธิปไตย ซึ่งมีการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองไทย รวมจํานวน ๑๕ เรื่อง
ทั้งนี้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)
พุทธศักราช ๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
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อย่างไรก็ตาม รัฐบาลประสบปัญหาทางการเมือง พรรคฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
คณะรัฐมนตรีทั้งคณะ กรณี ส.ป.ก. ๔-๐๑ ทําให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทุจริตของนักการเมืองกันอย่าง
กว้างขวางอีกครั้ง พรรคร่วมรัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนรัฐบาลซึ่งมีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนํา หรือบาง
พรรครัฐมนตรีลาออกจากการร่วมรัฐบาล เมื่อสถานการณ์ย่ําแย่เช่นนี้ นายชวน หลีกภัย จึงตัดสินใจยุบสภา
ผู้แทนราษฎร โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรชุดใหม่ เนื่องจากพรรคการเมืองแตกแยกกันจนไม่สามารถดําเนินการทางการเมืองได้อย่างมีเอกภาพ
โดยให้มีการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
(๕) ความต่ อ เนื่ อ งของกระแสการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งและการผลิ บ านของ
ประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ มี
พรรคการเมือง ๑๒ พรรค ให้ความสนใจส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจํานวนมากถึง ๒,๒๓๘ คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้
สิทธิเลือกตั้งร้อยละ ๖๒.๐๔ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคชาติไทย ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด มีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ๙๒ คน และเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี และวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
รั ฐ บาลของนายบรรหาร ศิ ล ปอาชา ได้ แ ถลงนโยบายต่ อ รั ฐ สภา เมื่ อ วั น ที่ ๒๖
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งในส่วนของนโยบายการเมืองและการบริหารนั้น แถลงว่าจะจัดทําแผนพัฒนา
การเมืองที่สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยดําเนินการปฏิรูปทางการเมือง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน
และการตรวจสอบทางการเมือง และสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
มาตรา ๒๑๑ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย
ต่อมามีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง” (คปก.) โดยมีนายชุมพล ศิลปอาชา เป็น
ประธาน ทําหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการเมืองต่อรัฐบาล
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ ...) พุ ท ธศั ก ราช .... ซึ่ ง รั ฐ สภาพิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบและมี ก ารประกาศใช้ บั ง คั บ เป็ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.
๒๕๓๙ โดยมีสาระสําคัญ คือ ให้มีการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับ เพื่อเป็นพื้นฐานสําคัญในการปฏิรูป
การเมื อง โดยให้มี คณะกรรมการยกร่ างรั ฐธรรมนูญ ประกอบด้วยบุคคลหลายสาขาอาชีพ เพื่อปรับปรุ ง
โครงสร้างทางการเมืองขึ้นใหม่ให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุมัติรัฐธรรมนูญโดยการออกเสียงประชามติด้วย ซึ่งในหมวด ๑๒ ว่าด้วยการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่
กําหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการและวิธีการแต่งตั้ง “สภาร่างรัฐธรรมนูญ” (สสร.) การดําเนินการร่าง
รัฐธรรมนูญ และการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญโดยสภา
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กระบวนการจัดตั้ง “สภาร่างรัฐธรรมนูญ” ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกําหนดเสร็จสิ้น
รัฐสภาได้พิจารณาและมีมติเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จํานวน ๙๙ คน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๓๙ โดยที่เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจากแต่ละจังหวัด จํานวน ๗๖ คน สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สาขากฎหมายมหาชน จํ า นวน ๘ คน สาขารั ฐ ศาสตร์ ห รื อ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ จํ า นวน ๘ คน และผู้ มี
ประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการร่างรัฐธรรมนูญ จํานวน ๗ คน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ประชุมและมีมติเลือกประธาน
และรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยที่นายอุทัย พิมพ์ใจชน ได้รับเลือกเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ศาสตราจารย์กระมล ทองธรรมชาติ ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคนที่หนึ่ง และนางยุพา
อุดมศักดิ์ เป็นรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคนที่สอง
สภาร่างรัฐธรรมนูญได้เริ่มดําเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญ เพื่อดําเนินการในด้านต่างๆ จํานวน ๗ คณะ ได้แก่
๑) คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีจํานวน ๒๙ คน มีนายอานันท์ ปันยารชุน
เป็นประธาน
๒) คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น และประชาพิจารณ์ มีจํานวน ๓๘ คน มี
ศาสตราจารย์ อมร รักษาสัตย์ เป็นประธาน
๓) คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ มีจํานวน ๑๗ คน มีนายสมเกียรติ อ่อนวิมล
เป็นประธาน
๔) คณะกรรมาธิการวิชาการ ข้อมูล และศึกษาแนวทางการร่างกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ มีจํานวน ๑๗ คน มีศาสตราจารย์ กระมล ทองธรรมชาติ เป็นประธาน
๕) คณะกรรมาธิ ก ารจดหมายเหตุ ตรวจรายงานการประชุม และกิ จ การสภา มี
จํานวน ๑๗ คน มีนายเดโช สวนานนท์ เป็นประธาน
๖) คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ มี ๗๖ คณะ แต่
ละคณะ มีกรรมาธิการ ๑๕ คน โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญของจังหวัดเป็นประธาน
๗) คณะกรรมาธิก ารพิ จ ารณาร่า งรัฐ ธรรมนู ญ มี จํา นวน ๓๓ คน มี น ายอานัน ท์
ปันยารชุน เป็นประธาน
ภายหลั งการให้ ความเห็นชอบร่างรัฐ ธรรมนูญของสภาร่ างรัฐ ธรรมนู ญ แล้ ว ได้ เสนอร่ าง
รัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อรัฐสภา ซึ่งรัฐสภาได้อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ และมีมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญด้วย
คะแนนเสียงเห็นชอบ ๕๗๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ๓๖ เสียง และงดออกเสียง ๑๗ เสียง
ประธานรัฐสภานําร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้บังคับเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เมื่อวันวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๖ ของประเทศไทย
จะเห็นได้ว่าแม้แนวคิดในการปฏิรูปการเมือง การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะริเริ่มอย่างเป็น
รูปธรรมเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งต่อมาประสบกับปัญหาความไร้เสถียรภาพของรัฐบาล
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จนทําให้ต้องยุ บสภาเพื่ อให้มี การเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรใหม่ โดยมี พระราชกฤษฎี กายุบสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ภายหลังการเลือกตั้งพรรคความหวังใหม่ได้รับ
เลือกตั้งมากที่สุด มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๑๒๕ คน จากสมาชิกทั้งหมด ๓๙๓ คน พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีนายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้นําฝ่ายค้าน และนาย
วันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานรัฐสภา สิ่งเหล่านี้มิได้มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิรูปการเมืองผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่อย่างใด
ยิ่งกว่านั้น กระแสกดดันทางการเมืองให้ฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ต้องให้ความ
เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน “ขบวนการธงเขียว” เป็นสิ่งยืนยันได้ถึงการมีอยู่จริงของสิทธิและการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน โดยมีสื่อมวลชนเป็นกลไกสะท้อนหรือช่วยทําให้เป็น “ประเด็น
สาธารณะ” ที่พลเมืองไทยต้องหันมาให้ความสําคัญ
(๖) รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกับความหวังในประชาธิปไตย
กระแสและบรรยากาศ “การมีส่วนร่วมทางการเมือง” ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคประชาชน ทําให้ได้รัฐธรรมนูญที่ถูกขนานนามว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” สร้างความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบ/กลไก/โครงสร้างที่เป็นทางการอย่างไม่เคยมีมาก่อนว่า รัฐธรรมนูญจะ
นํามาซึ่งอนาคตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นับเป็นบรรยากาศความชื่นมื่นภายใต้
กระแสประชาธิปไตยเบ่งบาน หรืออาจเรียกว่าเป็นช่วงดื่มน้ําผึ้งพระจันทร์ (Honeymoon Period) นั่นเอง
ข้อสังเกตจากกระบวนการสร้างความปรองดองที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬจนถึงการ
บังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่น่าจะนําไปพิจารณาเป็นบทเรียนสําหรับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยในปัจจุบัน อาจสรุปได้ดังนี้
(๑) การเปลี่ยนขั้วอํานาจทางการเมือง ทั้งจากกรณีการรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของ
พลเอก ชาติชาย ชุนหะวัณ โดย รสช. และการเข้าสู่อํานาจของนายกรัฐมนตรีคนนอกเช่น นายอานันท์
ปันยารชุน การที่ไม่มุ่งขจัดหรือปิดกั้นมิให้พรรคการเมือง นักการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่ง
แตกต่างจากหลังการยึดอํานาจ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่มีการตั้งข้อรังเกียจและกีดกันทุกวิถีทางมิให้
เข้ามีส่วนร่วมใดๆ เลย ต้องเปิดช่องและให้มี “ความหวัง” ยังคงมีพื้นที่ มีส่วนได้ มิใช่เสียไปทั้งหมด
(๒) ไม่ปิดช่องทางหรือโอกาสของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นักการเมืองยังคงเข้ามามีส่วนร่วมได้ ทั้งการร่าง
รัฐธรรมนูญ การจัดตั้งพรรค ส่งผู้สมัครและลงสมัคร รวมไปถึงการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ ได้เช่นเดิม
(๓) คตส. ยุค รสช. กับ คตส. ยุค คมช. มีการแสดงบทบาทที่แตกต่างกัน
(๔) การรักษาและปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่มีของนักการเมือง จะเกิดมีได้สื่อและภาคประชาชนต้อง
เฝ้าติดตามทวงถาม ทําให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ภายใต้บรรยากาศการกดดันที่เปิดช่องหรือให้ทางเลือกแก่
นักการเมืองไว้ด้วย (กรณีพรรคชาติไทยของนายบรรหาร ศิลปอาชา กับการรักษาคําสัญญาที่ได้หาเสียงไว้ว่าจะ
ปฏิรูปการเมือง)
(๕) สังคมมีสถาบัน/บุคคลที่เคารพเทิดทูนเชื่อมั่นไว้ใจได้ ทําให้ทุกฝ่ายยอมฟังและยอมรับ
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หลังจากที่ประเทศไทยต้องผ่านเหตุการณ์ล้มลุกคลุกคลานทางการเมืองหลายครั้ง เกิดเหตุการณ์
รัฐประหารและเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง เกิดการไร้เสถียรภาพในการบริหารงานของรัฐบาล
มีการแทรกแซงทางการเมืองระหว่างข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจํา และมีการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์
ยุติธรรม ในที่สุดจึงได้มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองโดยการร่างรัฐธรรมนูญที่จะไปสร้างโครงสร้าง
การเมืองที่มีความเหมาะสม โดยในระหว่างการที่มีการร่างรัฐธรรมนูญและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๔๐ นั้น ได้มีการให้การศึกษาทางการเมืองและกระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจทางการเมือง ได้มีการ
รณรงค์ให้ประชาชนเขียนเอกสารแสดงความเห็นต่อการร่างรัฐธรรมนูญไปให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ และในการ
ร่างรัฐธรรมนูญได้มีการเลือกตั้งผู้แทนของแต่ละจังหวัดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญด้วย ในที่สุด
รัฐธรรมนูญนี้จึงได้รับการขนานนามว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

๔.๓ ความขัดแย้งทางการเมืองและความพยายามสร้างความปรองดองในยุคปัจจุบัน (พ.ศ.
๒๕๔๔-ปัจจุบัน)
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการ
วางรากฐานธรรมาภิบาลของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกจัดทําขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างทาง
การเมืองการปกครองที่เป็นแบบรวมศูนย์อํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง รวมถึงขานรับแนวคิดเรื่อง “ธรรมาภิบาล” (Good
Governance) อันเนื่องมาจากกระแสจากภายนอกประเทศที่เชื่อว่า วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐
หรือที่เรียกว่า “วิกฤตต้มยํากุ้ง” เป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการที่ไม่ดี โดยสาระสําคัญในรัฐธรรมนูญ
มีเป้าหมายสําคัญที่จะวางรากฐานของสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
สร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อํานาจของรัฐ โดยจัดตั้งองค์กรอิสระต่างๆ วางโครงสร้างทางการเมือง
ของไทยให้เข้มแข็ง โดยให้การจัดตั้งรัฐบาลมีเสถียรภาพ พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง ไปจนถึงการ
วางรากฐานธรรมาภิบาลการบริหารจัดการประเทศ ด้วยการปรับโครงสร้างระบบราชการให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการกระจายอํานาจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะให้
ประชาชนในท้องถิ่น (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ๒๕๔๒)
อย่างไรก็ตาม ผลของรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมให้ภาคการเมืองเข้มแข็ง ส่งผลให้ภาคราชการเริ่มลด
บทบาทลง และกลไกการตรวจสอบถ่ วงดุ ล ถูก แทรกแซง นํ า ไปสู่ ก ารเรี ย กร้ อ งให้ มี การเปลี่ ย นแปลงของ
ประชาชน แม้ว่าการบริหารจัดการประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ลดความไม่สมดุลในหลายเรื่อง อาทิ การลดขนาดภาคราชการ ลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน ให้
ความสําคัญกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และคํานึงถึงความต้องการของประชาชนผู้รับบริการมาก
ยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง มี ก ารกระจายอํ า นาจการบริ ห ารจั ด การจากส่ ว นกลางสู่ ท้ อ งถิ่ น มากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ทําให้ภาคการเมืองมีความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพเป็นอย่างมากอย่างที่ไม่เคยมี
มาก่อน มีการจัดตั้งรัฐบาลในการบริหารประเทศโดยพรรคเดียว ขณะที่หลายฝ่ายมองว่ากลไกตรวจสอบ
ถ่วงดุลยังไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีปัญหาการถูกแทรกแซงจนทําให้ปัญหาการทุจริตเชิง
นโยบายเกิดขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทางการเมืองที่ดําเนินเรื่อยมาและยังดํารงอยู่จนถึงปัจจุบัน
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ในส่วนนี้ เป็นการกล่าวถึงปรากฏการณ์ความขัดแย้งและแนวทางการสร้างความปรองดองที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมา โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็น
๒ ช่วงเวลา คือ
๑) การเมืองไทยในสมัยพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ
๒) ความขัดแย้งทางการเมืองภายหลังรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน
๔.๓.๑ การเมืองไทยในสมัยพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร๒๐
หลักในการวิเคราะห์การเมืองควรจะวิเคราะห์ที่สถาบันการเมือง ไม่ควรยึดติดที่ตัวบุคคล แต่
คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีบุคคลจํานวนมากที่มีอิทธิพลในฐานะตัวแสดงหลักต่อ
สถาบันการเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นนายปรีดี พนมยงค์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ ฯลฯ และในกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลในทางการเมืองไทยนี้ มีชื่อของพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ
ชินวัตร อยู่ด้วย
พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทย ได้สร้างประวัติศาสตร์โฉมใหม่ให้กับ
การเมืองไทย คือ เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลแรกที่มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค
ไทยรักไทยเพียงพรรคเดียวชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น จนสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ถึงสอง
สมัยติดต่อกันผ่านการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๔ และการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๘ (ปธาน สุวรรณมงคล,
๒๕๔๙) ซึ่งการชนะเลือกตั้งทั้งสองครั้งมีสาเหตุมาจากการที่ผู้นําพรรครวมทั้งคณะผู้บริหารของพรรคไทยรักไทยได้นําเสนอภาพลักษณ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากพรรคการเมืองอื่นๆ โดยมีแนวคิดที่นําลักษณะการบริหารงาน
ธุรกิจมาปรับใช้กับการบริหารบ้านเมือง ด้วยสโลแกน “คิดใหม่ ทําใหม่ เพื่อคนไทยทุกคน” ในการเลือกตั้ง
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๔ สโลแกน “๔ ปี ซ่อมความหายนะจากวิกฤติ ๔ ปี สร้างชาติให้แข็งแกร่ง” ในการเลือกตั้ง
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อสานต่อนโยบายเดิม (Pasuk Phongpaichit and Baker, ๒๐๐๔)
อย่างไรก็ตาม การบริหารงานประเทศของพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตรมักถูกวิพากษ์
วิจารณ์ว่ามีลักษณะที่มีการรวบอํานาจเบ็ดเสร็จ นักวิชาการจํานวนหนึ่งจึงให้คําจํากัดความรูปแบบการบริหาร
ประเทศว่า “การเมืองระบบทักษิณ” (ธีรยุทธ บุญมี, ๒๕๔๗) และเรียกระบบเศรษฐกิจซึ่งมีการดําเนินการและ
เกิดมีผลประโยชน์จากนโยบายรัฐบาลในสมัยนี้ว่า “ระบบทักษิโณมิกส์ (Thaksinomics)” (Pasuk
Phongpaichit, ๒๐๐๓) สาเหตุที่เกิดการรวบอํานาจเบ็ดเสร็จ เนื่องจากหัวหน้าพรรคและนายทุนของพรรค
ล้วนมีพื้นฐานมาจากกลุ่มธุรกิจสัมปทานขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีประสบการณ์และมีความคุ้นเคยกับการ
ผูกขาดมาแล้วในลักษณะหนึ่ง ได้แก่ ธุรกิจสื่อสาร – โทรคมนาคม กลุ่มอุตสาหกรรมพิเศษบางประเภท ส่งผล
ให้พรรคไทยรักไทยมีฐานอํานาจทางการเงินที่แข็งแกร่ง (สมเกียรติ ตั้งกิจวณิช, ๒๕๔๗) และที่สําคัญคือ
นโยบายประชานิยมที่ให้ผลประโยชน์โดยตรงให้แก่ชาวบ้านโดยไม่ต้องผ่านระบบอุปถัมภ์ของนักการเมืองใน
ระดับจังหวัด รวมทั้งนักการเมืองท้องถิ่น (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ๒๕๔๙) ดังนั้น จึงมีผลสืบเนื่องกลายเป็น
การสลายฐานอํานาจของนักการเมืองในระบบหัวคะแนนแบบที่เคยเป็นมานักเศรษฐศาสตร์การเมืองบางท่าน
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ได้อธิบายการเมืองการปกครองในแบบดังกล่าวว่าเป็นระบบของ “ธนกิจการเมือง” (Money Politics) คือ
กลุ่มทุนขนาดใหญ่กลุ่มใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจและการเมืองทดแทนกลุ่มการเมืองเดิม หรือ
กลุ่มทุนเก่าที่ล้มละลาย อ่อนกําลังลง และสูญเสียกิจการของตนไปในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ (ชัยวัฒน์
วงศ์วัฒนศานต์, ๒๕๔๓)
ข้อได้เปรียบที่ทําให้รัฐบาลพรรคไทยรักไทยมีเสถียรภาพ นอกจากจะเกิดจากความสามารถ
ในการนํ า และการจั ด การภายในพรรคไทยรั ก ไทยแล้ ว ยั ง เกิ ด จากปั จ จั ย สํ า คั ญ คื อ ข้ อ ได้ เ ปรี ย บภายใต้
โครงสร้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มุ่งสร้างฝ่ายบริหารให้มีความเข้มแข็ง
(บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ๒๕๔๓) ทําให้พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ มีอํานาจเหนือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
พรรคไทยรักไทย และมีอํานาจเหนือฝ่ายรัฐสภาไปด้วย นอกจากนี้ ข้อกําหนดในรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้ ส.ส.
ต้องสังกัดพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้งก่อน ๙๐ วัน ส่งผลให้พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ สามารถรวบรวม
อํานาจเบ็ดเสร็จได้ภายในพรรคไทยรักไทย โดยใช้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือควบคุมทางการเมือง
กับ ส.ส. ให้อยู่ภายใต้อาณัติอย่างเคร่งครัด เพราะอนาคตทางการเมืองจะขึ้นอยู่กับว่าหัวหน้าพรรคจะส่ง ส.ส.
ผู้นั้น ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกประการหนึ่ง
คือ การเสริมอํานาจให้พันตํารวจโท ดร.ทักษิณผ่านมาตรการปลดรัฐมนตรี เนื่องจาก ส.ส. ที่เข้ารับตําแหน่ง
ต้องพ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส. ไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และเมื่อถูกปลดออกจากตําแหน่งรัฐมนตรี เป็นต้น
(อมร จันทรสมบูรณ์, ๒๕๕๓)
ในช่วง ๕ ปี ที่คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพรรคไทยรักไทยต้องเผชิญกับการตรวจสอบของฝ่าย
นิติบัญญัติ จะได้รับความไว้วางใจจากเสียงข้างมากของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลทุกครั้ง เช่น กรณีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจกับกรณีจัดซื้อ CTX ๙๐๐๐ กรณีนายเนวิน ชิดชอบ กับกรณีกล้ายางและไข้หวัดนก นายอดิศัย โพธามิกกับ
กรณีการบริหารงานที่กระทรวงศึกษาธิการ แต่ไม่สามารถสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลได้ เพียงแต่ปรับสมดุล
กระแสของภาคสังคมให้อ่อนลง ด้วยการปรับคณะรัฐมนตรีและปลดรัฐมนตรี (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ๒๕๕๓)
นอกจากนี้ ฝ่ายค้านก็มีไม่ถึง ๒๐๐ เสียง จึงไม่มีโอกาสในการตรวจสอบการทํางานของนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยยังได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า เข้าไปครอบงําองค์กร
อิสระ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรณีการแต่งตั้งคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา เป็นผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน เป็นต้น ในช่วง “ขาลง” รัฐบาลพรรคไทยรักไทยยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการบริหารงาน
เช่น ปัญหาคอรัปชั่นเชิงนโยบาย การแทรกแซงสื่อและองค์กรอิสระ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน (Thitinan Pongsudhirak, ๒๐๐๖) จนออกมาเป็นข้อเขียนของนักวิชาการ เช่น รู้ทัน
ทักษิณ (เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, ๒๕๔๗) ทักษิโณมิกส์ (ดู แก้วสรร อติโพธิ. ๒๕๔๘; จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์, ๒๕๔๗;
Pasuk Phongpaichit, ๒๐๐๓) เป็นต้น
สิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ คือ ปัญหาจริยธรรมทางการเมือง
โดยเฉพาะกรณีการขายหุ้นชินคอร์ปให้แก่กองทุนเทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร์ เป็นจํานวน ๗๓,๐๐๐ ล้านบาท
โดยไม่เสียภาษี ผู้ถื อหุ้นส่วนใหญ่เป็นครอบครัวของพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ และเครือญาติ (McCargo,
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๒๐๐๘) ปัญหาดังกล่าวนําไปสู่การยุบสภาของพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
และก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมตามมา ว่านายกรัฐมนตรีหนีการซักฟอกจากสภาผู้แทนราษฎร
ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังไม่มีคําตอบให้กับประชาชนอย่างชัดเจน และทําให้เกิดข้อสงสัยตามมา ทั้งหมดนี้เป็น
ผลพวงมาจากระบบการตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎรและในองค์กรอิสระ จนมีกลุ่มคนจํานวนมากนําโดย
“กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ออกมาประท้วงกันอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่ม
สนับสนุนพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ออกมาให้การสนับสนุนเช่นกัน จนสถานการณ์เริ่มลุกลามกลายเป็นวิกฤต
ของสังคมเมื่อมีความเห็นแตกแยกกันเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน (ปธาน สุวรรณมงคล, ๒๕๔๙)
อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยข้อ
ครหาว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ถูกต้องทํานองคลองธรรมของระบอบประชาธิปไตย เพราะนายกรัฐมนตรีได้ให้มี
การยุบสภาโดยไม่มีเหตุผล ในขณะที่พรรคการเมืองสําคัญๆ เช่น พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย และพรรค
มหาชนก็ตัดสินใจบอยคอต (boycott) ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้คัดค้านจึงรณรงค์ให้ประชาชนไปลงคะแนน
ในช่องไม่ลงคะแนนหรือที่เรียกกันว่า “No Vote” คือไม่ลงคะแนนให้พรรคไทยรักไทย การตัดสินใจไม่ส่ง
ผู้สมัครของพรรคการเมืองสําคัญๆ ได้สร้างปัญหาความชอบธรรมให้กับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่
พรรคไทยรักไทยไม่มีคู่แข่งลงสมัคร พรรคไทยรักไทยจําเป็นจะต้องได้คะแนนเสียงเกินร้อยละ ๒๕ จึงจะถือว่า
ได้ชัยชนะในการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงเป็นการเลือกตั้งที่มีความวุ่นวาย โดยเป็นการ
เลือกตั้งที่มีผู้สมัครเป็นพรรคเดียวมากเกินกว่าครึ่งจากจํานวนเขตทั่วประเทศ และเป็นการเลือกตั้งที่มีเสียง No
Vote มีจํานวน ถึง ๙ ล้านเสียง ในขณะที่พรรคไทยรักไทยได้คะแนนเสียงทั่วประเทศ ๑๓ ล้านคน แต่ถึงแม้
พรรคไทยรักไทยจะได้คะแนนเสียงมากที่สุด แต่พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ประกาศเว้นวรรคทาง
การเมืองในช่วงที่ไทยรักไทยกําลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อลดแรงปะทะของกลุ่มผู้ต่อต้าน ระหว่างนั้นพรรค
ประชาธิ ปั ต ย์ ไ ด้ นํ า หลั ก ฐานที่ พ รรคไทยรั ก ไทยจั ด พรรคเล็ ก ให้ ล งสมั ค รเลื อ กตั้ ง ไปฟ้ อ งแก่ กกต. และ
อนุกรรมการ กกต. ซึ่ง กกต. ได้ไต่สวนสรุปว่า มีมูล แต่ กกต. ไม่เห็นด้วยกับมติของอนุกรรมการและได้เก็บ
เรื่องไว้ ตอนนั้นเรื่องราวจึงไม่มีข้อสรุปแต่อย่างใด
ต่อมาวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัส
ต่อประธานศาลปกครองและประธานศาลฎีกา ทรงปรารภว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ดูจะไม่เรียบร้อย อาจขัดต่อ
หลักประชาธิปไตย ขอให้ศาลทั้งสาม (รวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญ) รับไปพิจารณาด้วย ในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๔๙ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําพิพากษาให้การเลือกตั้งในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นโมฆะ เพราะเห็น
ว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ และ กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๑๕
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ระหว่างนี้ พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ประกาศกลับเข้ามารักษาการนายกรัฐมนตรี
ใหม่ ท่ามกลางเสียงประท้วงว่าผิดกฎหมาย เพราะได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้นายกรัฐมนตรีลาพักไปแล้ว
ในการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมาถึงนี้ กลุ่มฝ่ายค้านและกลุ่มพันธมิตรเรียกร้องให้ กกต. ลาออก
ทั้งชุด เพราะไม่ไว้วางใจว่า กกต. ชุดนี้จะปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม และได้มีการกล่าวโทษ กกต. กับศาล
อาญา ซึ่ ง ในที่ สุ ด ศาลอาญาพิ จ ารณาให้ จํ า คุ ก ๓ กกต. คื อ พลตํ า รวจเอก วาสนา เพิ่ ม ลาภ ประธาน
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายปริญญา นาคฉัตรตรีย์ และนายวีระชัย แนวบุญเนียร คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบและกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อมาพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร กล่าวต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็น
ข้าราชการระดับซี ๑๐ ขึ้นไป ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่า “ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเข้ามาวุ่นวาย
องค์กรที่มี ใ นระบบรัฐ ธรรมนูญ มากไป มีก ารไม่ทํ า ตามกติ กา”
คํ ากล่าวนี้ ก ลายเป็ นหัว ข้ อ ให้มีก าร
วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงเนื่องจากถูกมองว่าเป็นการแสดงความไม่เคารพต่อบุคคลที่คนไทยเคารพรัก
เทิดทูนอย่างสูง ซึ่งทําให้อุณหภูมิทางการเมืองยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีก
การต่อสู้ระหว่างพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับฝ่ายรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ไม่มีที
ท่าจะลดลง แม้ว่าภายหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้มีการเลือกตั้ง วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นโมฆะ
เนื่องจากเป้าหมายสูงสุดของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คือต้องการให้พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ยุติ
บทบาททางการเมือง ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลพรรคไทยรักไทยยืนยันว่า เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและให้เป็นไป
ตามกติกาของรัฐธรรมนูญ (เก่งกิจ กิติเรียงลาภและเควิน ฮิววิสัน, ๒๕๕๒) ทั้งสองฝ่ายพยายามแย่งชิงมวลชน
โดยการใช้สื่อต่างๆ ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลได้
โต้ตอบด้วยการฟ้องร้องหมิ่นประมาท ส่ง ส.ส. ไปชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ ใช้สื่อต่างๆ ของรัฐ ในที่สุด ความ
ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และได้กลายเป็นข้ออ้างอันชอบธรรมของทหารในการทํารัฐประการ
ยึดอํานาจจากรัฐบาลพรรคไทยรักไทย เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
๔.๓.๒ ความขัดแย้งทางการเมืองภายหลังรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน๒๑
ในคืนวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ซึ่งมีพลเอกสนธิ บุญรัตกลิน เป็นหัวหน้าคณะ ได้ออกแถลงการณ์ยึด
อํานาจจากรัฐบาล พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๔๐ (กองบรรณาธิการมติชน, ๒๕๕๐) และปกครองประเทศโดยปราศจากรัฐธรรมนูญ ๑๒ วัน ก่อนที่จะได้
มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ในระหว่างไม่มีรัฐธรรมนูญ
นั้น คปค. ได้ออกประกาศ คปค. และคําสั่งหัวหน้า คปค. ซึ่งมีฐานะเป็นกฎหมายหลายฉบับ แต่ที่สําคัญคือ
๑) ประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓๐ ที่ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่รัฐหรือ คตส. ขึ้น มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐบาล พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่มี
การทุจริต และให้มีอํานาจสอบสวนรวมทั้งฟ้องร้องคดีต่อศาลได้ การตั้งคณะกรรมการชุดนี้ให้มีเพียงอํานาจ
สอบสวน ไม่ไ ด้ ใ ห้ อํา นาจยึด ทรั พย์ ผู้ ต้อ งสงสั ย ว่า ทุจ ริต ซึ่ง ต่อมามี ตัว อย่า งคดีที่ คตส. ฟ้อ งพั นตํา รวจโท
ดร. ทักษิณ ชินวัตรและคณะรัฐมนตรีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เช่น คดีที่
คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภริยาอดีตนายกรัฐมนตรีซื้อที่ดินถนนรัชดาภิเษก จากกองทุนฟื้นฟูระบบสถาบัน
การเงินว่ามีความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและลงโทษ
พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ๒ ปี
๒๑

เรียบเรียงโดย ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการ สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และสติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการ
สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
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๒) ประกาศ คปค. ฉบับที่ ๒๗ เพื่อเพิ่มโทษเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค
การเมืองที่ถูกยุบ ซึ่งมีข้อความคือ “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื่นที่ทําหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ให้ยุบพรรคการเมืองใด เพราะเหตุกระทําการต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ.๒๕๔๑ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนด ๕ ปี นับตั้งแต่
วันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง” และประกาศฉบับนี้เป็นที่มาของการยุบพรรคไทยรักไทย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าจ้าง
พรรคเล็กให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ในเวลาต่อมา (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ๒๕๕๓)
สาเหตุที่อ้างในการทํารัฐประหารคือ (๑) ปัญหาความขัดแย้ง แบ่งฝ่าย สลายความรู้รักสามัคคีของชนในชาติ
(๒) การบริหารราชการแผ่นดินส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง (๓) หน่วยงาน องค์กรอิสระ
ถูกครอบงําทางการเมือง ไม่สามารถสนองเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ (๔) หมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเด
ชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ (เชาวนะ ไตรมาศ, ๒๕๕๐)
ต่อมาในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.
๒๕๔๙ ซึ่งมีเนื้อหา ๓๙ มาตรา โดยมีประเด็นที่สําคัญคือให้มีการนิรโทษกรรมแก่คณะรัฐประหาร และมีการ
ก่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้น ประกอบด้วยสมาชิก ๑๐๐ คน เพื่อทําหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญถาวรต่อไป โดยให้
เวลาร่าง ๒๔๐ วัน ในระหว่างเวลาดังกล่าว คณะรัฐประหารได้แต่งตั้งพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตองคมนตรี
เป็นนายกรัฐมนตรี (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ๒๕๕๓)
คณะรัฐประหารขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานถึงเหตุผลและความจําเป็น รวมทั้งได้กราบบังคมทูลถวายรายงานให้ทรงทราบ
ถึงแนวทางที่จะจัดการบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย และต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า แต่งตั้งพลเอก
สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้มีอํานาจหน้าที่ในการดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยและออกคําสั่งต่างๆ ได้ตามความจําเป็น ซึ่งเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวและ
เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ก็ได้มอบอํานาจหน้าที่ในส่วนนี้ให้แก่องค์กรและกลไก
การปกครองตามปกติ ต่อไป (ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับกับการปฏิรูปการปกครองในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
คณะปฏิรูปการปกครองประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร บรรดากฎหมายต่างๆ ยังคง
มีผลบังคับใช้ต่อไป เว้นแต่จะมีประกาศให้ยกเลิกหรืองดใช้บางส่วน ให้ทหารและตํารวจไปรายงานตัว ณ ต้น
สังกัด ส่วนหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือนไปรายงานต่อหัวหน้าคณะปฏิรูปฯ ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดให้
รายงานตัวต่อแม่ทัพภาค ให้ปลัดกระทรวงต่างๆ เป็นผู้ใช้อํานาจของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงไปพลางก่อน คณะ
ปฏิรู ปฯ ได้ ประกาศขอร้องไม่ ใ ห้ผู้ใ ช้แรงงาน ชาวนา ชาวไร่ เคลื่ อนไหวเรี ยกร้อง ห้ามมั่ วสุม ประชุมทาง
การเมืองตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป พรรคการเมืองต่างๆ ยังคงมีอยู่ แต่ให้งดการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองไว้ก่อน
ต่อมาคณะปฏิรูปการปกครองได้ด้ําเนินการให้มีนายกรัฐมนตรีเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนภายในสองสัปดาห์
ส่วนคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่ง
มีอํานาจหน้าที่จํากัดเฉพาะเรื่องทางพิธีการที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวกําหนดโดยไม่มีอํานาจในการออกกฎหมาย
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อํานาจในการบริหารประเทศ และอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยคดี รวมถึงไม่มีอํานาจสั่งใช้มาตรการพิเศษ
ดังที่รู้จักกันในนามของ มาตรา ๑๗ แต่อย่างใด (ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกับการปฏิรูปการปกครองในประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
ปฏิกิริยาจากในกรุงเทพฯ มีประชาชนบางส่วนมาถ่ายรูปคู่กับทหารและรถถัง นําดอกไม้มา
มอบให้ทหาร จนทางคณะรัฐประหารสั่งให้มีการจัดรถถังและทหารเพื่อให้ประชาชนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ลาน
พระบรมรูปทรงม้า มีประชาชนนํ าของมาให้ทหารกิน เช่น แบรนด์ ยาบํารุง ผลไม้ น้ํา (วาสนา นาน่วม,
๒๕๕๑)
(๑) การบริหารประเทศของพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
เมื่ อวั นที่ ๑ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ งให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรี (กองบรรณาธิการมติชน, ๒๕๕๐) ตามคํากราบบังคมทูลของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ต่อมานายกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้มีความรู้ ความสามารถเข้า
มาดํารงตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีอีก ๒๖ คน (ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกับการปฏิรูปการปกครองในประเทศไทยเมื่อ
วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
พลเอกสุ ร ยุ ท ธ์ จุ ล านนท์ นายกรั ฐ มนตรี แถลงต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ มื่ อ วั น ที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มี ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) นโยบายด้านการปฏิรูปการเมืองการปกครองและการบริหาร ๒)
นโยบายเศรษฐกิจ ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กรอบความยั่งยืนและความพอดี ๓) นโยบายสังคม ๔)
นโยบายการต่างประเทศ ๕) นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ (ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกับการปฏิรูปการ
ปกครองในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙)
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ยังได้จัดรายการที่ให้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลให้แก่ประชาชน คือ
รายการสายตรงทําเนียบ และรายการเปิดบ้านพิษณุโลก ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ ได้มีการตรวจสอบวิทยุชุมชนที่ต่อสายตรงสัมภาษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ
ชินวัตร สถานีวิทยุชุมชนคลื่น FM ๘๗.๗๕ และคลื่น FM ๙๒.๗๕ FM ทําให้วิทยุชุมชนนี้งดออกอากาศ (ศูนย์
ข้อมูลการเมืองไทย, ๒๕๕๓)
เกิดเหตุ วิน าศกรรมในกรุงเทพฯ ๗ จุด ในกรุงเทพฯ ในวั น ที่ ๓๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ซึ่งเป็นวันฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทําให้มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย บาดเจ็บ ๒๘ ราย ในจํานวนนี้มีผู้บาดเจ็บ
สาหัสหลายราย เหตุระเบิดเกิดในพื้นที่ต่างๆ เช่น สี่แยกสะพานควาย เขตพญาไท บริเวณตรงข้ามศาลเจ้าพ่อ
เสือ ตลาดคลองเตย เขตคลองเตย เป็นต้น จากผลของเหตุการณ์นายกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้
ประชุมร่วมกันกับฝ่ายความมั่นคงและสรุปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากกลุ่มอํานาจเก่า กลุ่มผู้เสียประโยชน์
ทางการเมืองและธุรกิจ โดยมุ่งหวังจะทําให้รัฐบาลในขณะนั้นขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากไม่มีความสามารถ
เพียงพอในการดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศ ต่อมาพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
ได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับตําหนิพลเอก สุรยุทธ์และพลเอก สนธิ ที่ปรักปรํา
ตนเองกับคณะ (กองบรรณาธิการมติชน, ๒๕๕๐)
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(๒) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักไทย
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยสั่งยุบพรรคไทยรักไทยพร้อมเพิกถอนสิทธิทาง
การเมือง กรรมการบริหารพรรค จํานวน ๑๑๑ คน และสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผ่นดินไทย
พร้อมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารทั้ง ๒ พรรค จํานวน ๑๙ คน และ ๓ คน ตามลําดับ (เชาวนะ ไตรมาศ,
๒๕๕๐)
ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ได้มีคําวินิจฉัยที่ ๓-๕/๒๕๕๐
ยุบพรรคไทยรักไทย และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา ๕ ปี โดยคณะตุลาการเห็นว่า
เป็นเรื่องจริงที่ พรรคไทยรักไทยและพรรคเล็กๆ อีก ๒ พรรค ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันในกรณีจ้างให้พรรคเล็กลง
สมัครรับเลือกตั้งในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ การยุบพรรคนี้ทําให้พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร และอดีต
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยอีก ๑๑๐ คน ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ๕ ปี และลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้
ตลอดเวลา ๕ ปี (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ๒๕๕๓)
(๓) รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐
การร่างรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ในช่วงแรกที่ยังไม่สามารถจัดหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงได้ ได้ใช้วิธีให้ประชาคมกลุ่มต่างๆ เลือกผู้แทนกันเองเป็นสมัชชาแห่งชาติ มี
สมาชิกจํานวนไม่เกิน ๒,๐๐๐ คน สมาชิกสมัชชาแห่งชาติจะประชุมและคัดเลือกกันเองให้ได้จํานวน ๒๐๐ คน
แล้วเสนอให้ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติคัดเลือกจากจํานวนนี้ให้เหลือ ๑๐๐ คนเพื่อเป็นสมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกับการปฏิรูปการปกครองในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๙)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติในการรับหรือไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และต่อมาได้มีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๘ ใน
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐๒๒ และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ ๕๗.๘๑ ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว แต่ก็มีประชาชนจํานวนมากที่ออกเสียงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในพื้นที่ฐานคะแนนของพรรค
ไทยรักไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ถูกประกาศใช้ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๐ มีผลให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ได้สลายตัวไป (วาสนา นาน่วม, ๒๕๕๑)
มาตราที่สําคัญในรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มีหลายมาตรา อาทิ มาตรา ๒๓๗ กําหนดให้ยุบพรรค
การเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ทุจริตเลือกตั้งและหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคมีส่วนรู้เห็น
ในการทุจริต ปล่อยปละละเลย หรือทราบการกระทําแล้วไม่ได้แก้ไข โดยนอกจากยุบพรรคแล้ว ให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา ๕ ปีด้วย และมาตรานี้เองเป็นที่มาของการ
ยุบพรรคพลังประชาชน และพรรคชาติไทยในเวลาต่อมา (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ๒๕๕๓)

๒๒

การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย โดยผลของการลงประชามติ ปรากฏว่า มีผู้เห็นชอบ
๑๔,๗๒๗,๓๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๑ ของผู้ที่มาลงประชามติทั้งหมด ในขณะที่มีผู้ไม่เห็นชอบ ๑๐,๗๔๗,๔๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๙
รวมผู้ใช้สิทธิ ๒๕,๙๗๘,๙๕๔ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งถึง ๔๕,๐๙๒,๙๕๕ คน (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ๒๕๕๓)

๙๖
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(๔) ชัยชนะของพรรคพลังประชาชนในการเลือกตั้งและเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ติดตามมา
ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ พรรคพลัง
ประชาชนในขณะนั้นได้รับการเลือกตั้ง ๒๓๓ ที่นั่ง จากทั้งหมด ๔๘๐ ที่นั่ง โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการ
เลือกตั้ง ๑๖๕ ที่นั่ง ได้จัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคชาติไทย พรรคเพื่อแผ่นดิน พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
พรรคมั ช ฌิมาธิ ปไตย และพรรคประชาราช รัฐ บาล ๖ พรรค โดยมีน ายสมัค ร สุ น ทรเวช ดํา รงตําแหน่ ง
นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๕ ของประเทศไทย นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกตรงที่พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ที่ยังคงอยู่ต่างประเทศแต่สามารถได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งอีกครั้ง (วาสนา นาน่วม, ๒๕๕๑)
อย่างไรก็ตาม ภายหลัง นายสมัคร สุนทรเวช ดํารงตําแหน่ งนายกรัฐมนตรี และบริ หาร
ประเทศได้ระยะเวลาหนึ่ง กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้กลับมาดําเนินกิจกรรมอีกครั้ง โดยได้
จัดการชุมนุมประท้วงกว่าสามเดือนบนถนนราชดําเนิน โดยยึดพื้นที่ถนนราชดําเนินนอก หน้าบริเวณสํานักงาน
สหประชาชาติ จนถึงแยก จปร. ตั้งเวทีปราศรัยเพื่อถอดถอน ส.ส. และ ส.ว. ที่เสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ
หลังจากชุมนุมบนถนนราชดําเนินนาน ๑๐๒ วัน กลุ่มพันธมิตร ฯ ตัดสินใจยึดทําเนียบรัฐบาลและประกาศ
ปักหลักจนกว่ารัฐบาลจะลาออก (ฤกษ์ ศุภสิริ, ๒๕๕๓) โดยใช้ชื่อการเคลื่อนการชุมนุมไปยังทําเนียบรัฐบาลใน
วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่ายุทธการสงคราม ๙ ทัพ ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนกลุ่มผู้ชุมนุมโดยแบ่ง
ออกเป็น ๙ เส้นทางรอบทําเนียบรัฐบาล จนกระทั่งยึดทําเนียบรัฐบาลได้ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
การเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาลนั้นกลุ่มพันธมิตรได้ร่วมกับเครือข่ายพนักงานเดินรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อม
ด้วยสหภาพท่าเรือ สหภาพการบินไทย สหภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สหภาพการประปาและ
สหภาพ ขสมก. นั ด หยุ ด งานเพื่ อ กดดั น ให้ รั ฐ บาลลาออก ขณะเดี ย วกั น กลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยจังหวัดภูเก็ต สงขลา และกระบี่ร่วมกันปิดสนามบินภูเก็ต หาดใหญ่และกระบี่ รวมถึงปิดการ
เดินทางโดยรถไฟสายใต้
(๕) การพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช และการบริหารงาน
ของนายกรัฐมนตรีสมชาย วงษ์สวัสดิ์
ภายหลังจากที่นายสมัคร สุนทรเวช พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยคําพิพากษาของศาล
รัฐธรรมนูญเนื่องจากขาดคุณสมบัติในการเป็นนายกรัฐมนตรี จากกรณีการรับจ้างจัดรายการโทรทัศน์ชิมไปบ่นไป
เมื่อพ้นตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่กี่วัน นายสมัครได้เข้ารับการรักษาโรคมะเร็งตับ ต่อมา นายสมชาย วงษ์สวัสดิ์
ได้เข้ามาดํารงตําแหน่ง (วาสนา นาน่วม, ๒๕๕๒)
นายสมชาย วงษ์สวัสดิ์ ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่
๒๖ ของประเทศไทย โดยก่อนเข้ารับตําแหน่ง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์และคณะรัฐมนตรี ต้องแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา ในวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกลุ่มพันธมิตรเคลื่อนขบวนไปปิดล้อมรัฐสภาเพื่อปิดทางสมาชิก
รัฐสภาเข้าฟังนายสมชาย วงษ์สวัสดิ์ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตํารวจจึงใช้แก๊สน้ําตายิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อ
เปิดทางให้นักการเมืองได้เข้าไปประชุมในรัฐสภา จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต ๒ คนและผู้บาดเจ็บ
บางคนขาขาด พลเอก ชวลิ ต ยงใจยุทธ ลาออกจากรองนายกรัฐมนตรี เพื่อรับแสดงความรับผิดชอบต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ๒๕๕๓)
๙๗
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ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ได้มีคําพิพากษาคดีที่คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภริยา พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เข้าประมูลซื้อที่ดิน
รัชดาภิเษกจํานวน ๓๓ ไร่ มูลค่า ๗๗๒ ล้านบาทเศษ จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน โดยศาล
ได้พิพากษาตัดสินว่าการกระทําของภริยาในทางกฎหมายให้ถือว่าเป็นการกระทําของ พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ
ชินวัตร จึงถือว่า พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับ
ตํ า แหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ที่ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม กํ า กั บ กองทุ น เพื่ อ การฟื้ น ฟู ส ถาบั น การเงิ น มี ค วามผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐
(๑) วรรค ๓ และมาตรา ๑๒๒ วรรค ๑ ให้ลงโทษจําคุก ๒ ปี (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ๒๕๕๓)
(๖) การเมืองใหม่
ในช่วงการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องของการเมือง
ใหม่ได้ถูกหยิบยกมาพูดถึงหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งทางกลุ่มพันธมิตรฯได้เคยเสนอว่า การเมืองใหม่จะมีสัดส่วน
ของสมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งร้อยละ ๗๐ และการเลือกตั้งร้อยละ ๓๐ ซึ่งแนวคิดนี้ได้ถูกคัดค้านและ
วิจารณ์จากสังคมหลายภาคส่วนว่าไม่เป็นประชาธิปไตย เช่น นายธีรยุทธ บุญมี อาจารย์ประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อมาทางกลุ่มพันธมิตรฯ ก็ได้เปลี่ยนแนวคิดใหม่เป็น
สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ แกนนําพันธมิตรประชาชน
เพื่ อประชาธิปไตย แถลงข่ าวถึงแนวคิดเรื่องการเมืองใหม่ ที่ห้ องผู้สื่อข่าวทําเนียบรั ฐบาล พลตรี จําลอง
ศรีเมืองกล่าวว่าการเลือกตั้งแบบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์จะให้มีการเลือกตั้งได้ ๒ ทาง คือ ผู้แทนพื้นที่เขตและ
ผู้สมัครนามกลุ่มอาชีพ
(๗) กลุ่มพันธมิตรยึดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง
เพื่ อกดดัน ให้นายกรั ฐ มนตรีลาออก กลุ่ม พันธมิ ตรยึดสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ต้องประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในทั้งสองพื้นที่ แต่ก็มิได้มีการดําเนินการตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
แต่อย่างใด จนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชนและพรรคร่วมรัฐบาล และตัดสิท ธิ
ทางการเมื อ ง นั ก การเมื อ งที่ ถู ก ตั ด สิ ท ธิ นั้ น มี น ายสมชาย วงศ์ ส วั ส ดิ์ รวมอยู่ ด้ ว ย ทํ า ให้ พ้ น จากตํ า แหน่ ง
นายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเวลาต่อมาสนธิ ลิ้มทองกุล แถลงข่าวและประกาศยุติการ
ยึดสนามบินในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งใช้เวลาการชุมนุมต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การ
เมืองไทยถึง ๑๙๓ วัน
(๘) ความเคลื่อนไหวด้านสันติวิธีของเครือข่ายสานเสวนาเพื่อสันติธรรม
ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม อาทิ ผู้แทนจากสถาบันพระปกเกล้า สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และองค์กรเครือข่าย ได้
จัดตั้งเครือข่ายสานเสวนาเพื่อสันติธรรมในช่วงปี ๒๕๕๑ ภายใต้บริบทสถานการณ์ที่กลุ่มพันธมิตรเคลื่อนไหว
กดดันรัฐบาลอย่างเข้มข้นและมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้น เครือข่ายสานเสวนาเพื่อสันติธรรมตั้งขึ้น
มาโดยมีวัตถุประสงค์คือ ๑) รณรงค์เรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันยุติการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ๒) เสนอให้
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การหันหน้ามาคุยกันด้วยการสานเสวนาเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาของประเทศ และสร้างพื้นที่ให้พลัง
เงียบและสื่อมวลชนได้ออกมามีส่วนร่วมในการรณรงค์ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เครือข่าย
สานเสวนาเพื่อสันติธรรม ได้จัดเวทีสานเสวนาครั้งใหญ่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ
หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ มีผู้ร่วมสานเสวนาประมาณ ๑,๐๐๐
กว่าคน มีการแจกเสื้อ สติ๊กเกอร์ และจัดทําบทความเพื่อเผยแพร่แนวคิดการเสริมสร้างความสมานฉันท์ (สํานัก
ระงับข้อพิพาท, ๒๕๕๓)
กิจกรรมของเครือข่ายสานเสวนาฯ เช่น การเข้าพบนายกรัฐมนตรีนายสมชาย วงษ์สวัสดิ์และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบเสื้อขาวสัญลักษณ์ของสันติและการยุติความรุนแรง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้
แถลงว่าให้การสนับสนุนแนวทางของเครือข่ายนี้ เพราะเป็นวิธีการหาทางออก ลดความขัดแย้งในบ้านเมือง
โดยหันหน้ามาพูดคุยกัน เข้าพบผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เข้าพบผู้นําฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เข้า
พบประธานวุฒิสภา รวมถึงการออกแถลงการณ์เพื่อเรียกร้องให้ชุมนุมอย่างสันติ สงบ ปราศจากอาวุธ นับเป็น
การรณรงค์เพื่อกดดันสังคมให้ใช้พลังทางสันติ
ในช่วงเหตุการณ์ที่กลุ่มพันธมิตรยึดสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิโดยพันธมิตร เครือข่าย
สานเสวนาเพื่อสันติธรรมพยายามเรียกร้องไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้น โดยเรียกร้องให้มีการเจรจากันของผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยพร้อมจะเป็นตัวกลางให้ แต่ในที่สุดพันธมิตรได้ยุติการชุมนุมออกจากสนามบิน เนื่องจากศาล
รัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคการเมืองพรรคพลังประชาชนเป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีพ้นสภาพไป
ภายหลังเหตุการณ์การยุบพรรคการเมือง และนายกรัฐมนตรีต้องพ้นสภาพไป เครือข่ายยังคง
พยายามให้ข้อมูลและเชิญชวนกับสังคมว่าควรจะต้องช่วยกันติดตาม ตรวจสอบ ร่วมกันรณรงค์มิให้สังคมเกิด
ความรุนแรงต่อไปในอนาคต
(๙) กลไกในการแก้ไขและยุติความขัดแย้งชั่วคราว
เช่นเดียวกับกรณีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่านายสมัคร สุนทรเวช ขาดคุณสมบัติในการ
เป็นนายกรัฐมนตรี จากกรณีการรับจ้างจัดรายการโทรทัศน์ชิมไปบ่นไป แต่ความขัดแย้งก็ยังดํารงต่อไป มาใน
คราวนี้ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องการยุบพรรคพลังประชาชนและพรรคร่วมรัฐบาล และการตัด
สิทธิทางการเมืองนักการเมือง ๑๐๙ คน ทําให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ใน
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ทําให้กลุ่มพันธมิตรประกาศยุติการยึดสนามบินในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
แม้จะทําให้การเมืองไทยข้ามพ้นการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ผู้ประท้วงยึดสนามบินได้ แต่
รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งก็ยังคงไม่ได้รับการจัดการอยู่ดี
(๑๐) ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ความขัดแย้งยังคงดําเนินต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากความล้มเหลวในการตั้งรัฐบาล
ผสมขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยมีพรรคเพื่อไทย ซึ่งนับเป็นพรรคตัวแทน (Nominee) รุ่นที่สองของพันตํารวจโท ดร.
ทักษิ ณ ต่ อ จากพรรคพลั งประชาชนที่ เพิ่ งถู ก ยุ บ ไปเป็ น แกนนํา กลุ่ ม คนที่ นิ ย มพั นตํ า รวจโท ดร.ทั กษิ ณ ได้
เคลื่อนไหวรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อบีบบังคับให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้ดํารง
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วยการสนับสนุนของกลุ่มทหาร และพรรค
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การเมืองขนาดเล็กพ้นจากอํานาจ (โดยเฉพาะกลุ่มการเมืองที่ตัดสินใจย้ายข้างจากพรรคเพื่อไทยซึ่งยังครอง
จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดในสภาอยู่) (Bell, ๒๐๐๘; CNN World, December ๑๕, ๒๐๐๘;
Mydans, ๒๐๐๘) การเมืองไทยหลังวิกฤตการณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงดําเนินต่อไปท่ามกลางการ
ชิงไหวชิงพริบทางการเมืองของสองพรรคการเมืองใหญ่ คือพรรคเพื่อไทยที่ต้องกลายไปเป็นฝ่ายค้าน และ
พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีพรรค
การเมืองขนาดกลางและเล็กทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นแทนที่พรรคการเมืองที่ถูกยุบ ในขณะที่ ความ
ขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงและพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีกลุ่มคนเสื้อเหลืองและกลุ่มทหารให้การ
สนับสนุนก็ปะทุขึ้นทันที (The Guardian, April ๑๔, ๒๐๐๙)
ความท้าทายครั้งสําคัญของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เกิดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เมื่ อ กลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม เสื้ อ แดงจํ า นวนกว่ า แสนคน ๒๓หลั่ ง ไหลเข้ า มาในกรุ ง เทพมหานครตลอดทั้ ง วั น ของวั น ที่
๘ เมษายน จากพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงสําคัญของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณในภาคกลาง ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มผู้ประท้วงได้รวมตัวกันหน้าทําเนียบรัฐบาลและหน้าบ้านพักของพลเอก เปรม
ติณสูลานนท์ (อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานองคมนตรีคนปัจจุบัน) ซึ่งถูกกล่าวหาโดยกลุ่มผู้ชุมนุมว่าเป็นผู้
อยู่เบื้องหลังการทํารัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนขั้วทางการเมือง
ของกลุ่มการเมืองที่เคยสนับสนุนรัฐบาลสมัคร-สมชาย (Mydans and McDonald, ๒๐๐๙) และนั่นเป็น
จุดเริ่มต้นของการชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ซึ่งดําเนินต่อเนื่องไปกินเวลานาน
นับสัปดาห์
จุดแตกหักของเหตุการณ์ในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ นั้นได้ย้อนกลับมาสู่กรุงเทพมหานครที่ซึ่ง
กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงจํานวนหลายพันคนยังคงรวมตัวกันอยู่หน้าทําเนียบรัฐบาล วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ทวี
ความรุนแรงขึ้นเมื่อรัฐบาลประกาศภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยอ้างว่าเป็นกลไกทางกฎหมายเพื่อควบคุมสถานการณ์ แต่สําหรับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง การกระทําดังกล่าว
ถือเป็น “การประกาศสงครามกับประชาชน” มากกว่า (Johnston, ๒๐๐๙) ผลลัพธ์ก็คือ เกิดเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในประเทศไทยในวันต่อมา (๑๒ เมษายน) โดยเป็นการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้าน
รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐในบริเวณต่างๆ อย่างน้อยสามแห่งในกรุงเทพมหานคร และมีการปิดทางหลวงหลัก
หลายสายในหลายจังหวัด เหตุการณ์ปะทะกันดังกล่าวทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า ๑๒๐ คน และนําไปสู่การ
พยายามเข้าไปจับกุมผู้ประท้วงของกําลังทหารตลอดทั้งคืนของวันที่ ๑๓ เมษายน จนกระทั่งในตอนเช้าของ
วันรุ่งขึ้น (๑๔ เมษายน) กองกําลังทหารหลายกองร้อยได้เคลื่อนกําลังเข้าโอบล้อมผู้ชุมนุมที่ยังคงปักหลักอยู่
บริเวณทําเนียบรัฐบาล เพื่อกดดันให้ผู้นําการประท้วงยุติการชุมนุมและขอร้องให้ผู้ชุมนุมประท้วงที่เหลืออยู่
กลับบ้าน (ซึ่งทางรัฐบาลได้จัดเตรียมรถรับส่งมารอไว้ด้วย) เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเลือดเนื้อ (Bristow, ๒๐๐๙)
๒๓

สําหรับกลุ่มคนเสื้อเหลืองและกลุ่มปัญญาชนในกรุงเทพมหานครจํานวนมาก กลุ่มคนเสื้อแดงดังกล่าวแทบจะไม่มีความหมายเลย (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มประท้วงของคนเสื้อเหลือง) เพราะกลุ่มคนเสื้อแดงเหล่านั้นเป็นตัวแทนของเสียงของคนยากจนและคนที่ไม่ได้รับการศึกษา
(คนระดับรากหญ้า) ซึ่งขายเสียงให้แก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ฉ้อราษฎร์บังหลวง (เช่น อดีตพรรคไทยรักไทย หรือ พรรคพลังประชาชน
ของพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ) ด้วยเหตุนี้ กลุ่มคนเสื้อแดงเหล่านี้มักได้รับเงินจากพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ และเข้าร่วมการประท้วงโดยขาดความ
เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ ในทางการเมือง (ดู ทัศนคติของกลุ่มผู้นําคนเสื้อเหลืองต่อกลุ่มคนเสื้อแดงของ Nophakhun Limsamarnrhun, ๒๐๐๙;
The Nation, ๒ May ๒๐๐๙ เป็นต้น)
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สื่อมวลชนบางสํานักได้ขนานนามเหตุการณ์การเผชิญหน้ากันที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ถึงวันที่
๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่า “สงกรานต์เลือด” (Askew, ๒๐๑๐)
ชัยชนะของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เหนือการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงในเหตุการณ์
“สงกรานต์เลือด” นั้นไม่ได้นําไปสู่การยุติความขัดแย้งอย่างแท้จริง กลุ่มคนเสื้อแดงยังคงมีอยู่และมีความ
เข้มแข็งมากกว่าแต่ก่อนผ่านการเรียนรู้บทเรียนที่ได้จากการปะทะกันครั้งก่อน ในขณะที่รัฐบาลผสมกลับถูก
วิพากษ์วิจารณ์ถึงความอ่อนแอในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ในการควบคุมการฉ้อราษฎร์บังหลวง และใน
การอํานวยความยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกลุ่มคนเสื้อเหลือง และคนเสื้อแดง ใน
ฐานะที่ทั้งสองฝ่ายก็ได้กระทําการผิดกฎหมายตลอดระยะเวลาที่มีความเคลื่อนไหว เช่น กลุ่มคนเสื้อเหลืองเข้า
ปิดสนามบิน และกลุ่มคนเสื้อแดงมีการปิดถนนและเข้าปะทะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ) การวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว
ไม่ได้มาจากแค่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลหรือคนเสื้อแดงเท่านั้น แต่ยังมาจากกลุ่มคนเสื้อเหลืองและกลุ่มคนที่เป็น
กลางจํานวนมากด้วย
ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ศาลฎีกาของประเทศไทยพิพากษายึดทรัพย์สินของ
พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตรจํานวน ๔.๖ หมื่นล้านบาทจากความผิดฐานปิดบังการถือหุ้นในบริษัทของ
ครอบครัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (หรือที่สื่อมักเรียกกันว่า “ซุกหุ้น”) และใช้อํานาจในทางที่ไม่ชอบในการ
ให้ผลประโยชน์แก่บริษัทที่ตนเป็นเจ้าของ (Mydans and Fuller, ๒๐๑๐) พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ พรรคเพื่อ
ไทย และกลุ่มคนเสื้อแดงไม่ได้รู้สึกประหลาดใจต่อคําพิพากษาของศาล และยังมีการวางแผนในการชุมนุม
ประท้วงในกรุงเทพมหานครในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่กําลังจะถึงด้วย
ในวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงจํานวนหลายแสนคนได้เดินประท้วง
ใหญ่ครั้งแรกในบริเวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครรอบๆ สะพานผ่านฟ้าฯ นับเป็น
จุดเริ่มต้นของการประท้วงที่ยาวนานอีกครั้งหนึ่งของกลุ่มคนเสื้อแดงเพื่อต่อต้านรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์และ
กลุ่มชนชั้นนํา หลังจากการรวมตัวดังกล่าวก็ได้เกิดเหตุการณ์สําคัญๆ ขึ้นตามมาอีกมากมาย เช่น ในวันที่ ๑๖
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงได้ละเลงเลือดจํานวนหลายลิตรซึ่งได้จากการบริจาคของผู้ชุมนุม
ประท้วงเองที่หน้าทําเนียบรัฐบาล หน้าบ้านพักของนายอภิสิทธิ์ และหน้าสํานักงานใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์
(CBSNews, April ๗, ๒๐๑๐) นายแพทย์เหวง โตจิรากานต์ หนึ่งในกลุ่มผู้นําคนเสื้อแดงได้อธิบายว่า เลือด
เป็นสัญลักษณ์ ของความยินยอมพร้อมใจของประชาชนที่จะหลั่งเลือดเพื่อประชาธิปไตย และเพื่อเลือดที่ได้
หลั่งไปแล้วโดยประชาชนที่ร่วมต่อสู้ในเหตุประท้วงก่อนหน้านี้ (Nostitz, ๒๐๑๐)
วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ กลุ่มผู้ประท้วงได้ยกระดับการชุมนุมโดยทําการปิดถนนบริเวณ
สี่ แ ยกราชประสงค์ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ย่ า นการค้ า ของคนรวยในกรุ ง เทพมหานคร สามวั น ต่ อ มา รั ฐ บาลตั ด สิ น ใจ
ประกาศใช้ พระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเข้าควบคุมเหตุการณ์ ภายใต้อํานาจตาม
พระราชกําหนดนี้ ในวันที่ ๑๐ เมษายน กองทัพได้รับคําสั่งให้เข้าควบคุมการประท้วงที่มีอยู่บริเวณสะพานผ่าน
ฟ้าแต่ก็ประสบความล้มเหลว ผลจากการปะทะกันอย่างรุนแรงดังกล่าว ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนกว่าร้อย
คน และมีผู้เสียชีวิตจํานวน ๒๕ ราย ซึ่งในจํานวนนี้มี ช่างภาพชาวญี่ปุ่นจากสํานักข่าวรอยเตอร์รวมอยู่ด้วย
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ส่วนที่เหลือเป็นผู้ประท้วง ๑๐ ราย ประชาชนทั่วไป ๙ ราย และทหารในเครื่องแบบอีก ๕ ราย (Reuters,
April ๔, ๒๐๑๐)
ในช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองมีแนวโน้มที่จะเกิดการใช้ความรุนแรงจากฝ่ายต่างๆ และ
ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมพยายามที่จะเรียกร้องให้มีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกให้กับสังคมไทย แสงสว่างแห่ง
ความหวังได้บังเกิดขึ้น โดยเกิดการเจรจากันระหว่างรัฐบาลกับนปช. ๒ ครั้ง ในวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า โดยที่เป็นการเจรจากันเองฝ่ายละ ๓ คน คือ
ฝ่ า ยรั ฐ บาลประกอบด้ ว ย นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี นายกอร์ ป ศั ก ดิ์ สภาวสุ เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี นายชํานิ ศักดิเศรษฐ์ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และฝ่าย นปช. ประกอบด้วย นายวีระ
มุสิกพงศ์ นายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายแพทย์เหวง โตจิราการ การเจรจาครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันเอง
โดยตรง ไม่มีคนกลางในการทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยและกํากับกระบวนการ เนื่องจากคู่กรณีไม่ประสงค์จะให้ใครเป็น
คนกลาง โดยสถาบันพระปกเกล้าทําหน้าที่เป็นเพียงผู้อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการบันทึกเนื้อหาการเจรจา
การใช้อาคารสถานที่ และการบริหารจัดการ
การเจรจาครั้งนี้ กล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการเริ่มต้นสร้างทางออกให้กับสังคม
เนื่องจากการที่จะนําคู่กรณีที่มีความขัดแย้งกันสูงมาขึ้นสู่โต๊ะเจรจานั้นเป็นสิ่งที่ยากมาก จึงทําให้เราเห็นการ
เจรจาในครั้งนี้เต็มไปด้วยข้อมูล อารมณ์ ความรู้สึกที่แสดงออกมาเพื่อปกป้องจุดยืนของตนเอง แม้ว่าการเจรจา
จะยังไม่ประสบความสําเร็จ ยังมีประเด็นที่เห็นแตกต่างกันอีกมาก แต่ก็มีประเด็นที่ทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันว่าการ
พูดคุยกันขอให้พูดในเรื่องอนาคต ไม่ควรพูดถึงอดีตมาก ต้องการให้เกิดสันติสุขในประเทศเพื่อให้สังคมไทย
เดินหน้าไปได้ อยากเห็นประเทศไทยเป็นผู้ชนะยุติความแตกแยกในสังคม ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงในการ
แก้ไขปัญหาทางการเมือง เห็นด้วยกับการใช้สันติวิธีในการเจรจาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกัน ไม่เห็นด้วย
กับการรัฐประหาร และเห็นด้วยว่ารัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ต้องมีการแก้ไข
สําหรับประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างกันมากคือประเด็นระยะเวลาในการยุบสภา กลุ่มนปช.
ขอให้รัฐบาลยุบสภาภายใน ๑๕ วัน เพื่อคืนอํานาจให้ประชาชนได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกําหนดชะตาชีวิตของ
ตนเอง ขณะที่รัฐบาลเห็นว่าควรยุบสภาภายใน ๙ เดือน เพื่อผ่านการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน การทํา
ประชามติ เ พื่ อ ถามประชาชนว่ า ควรมี ก ารแก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ ในประเด็ น ใดหรื อ ไม่ รวมถึ ง ต้ อ งการสร้ า ง
บรรยากาศทางการเมื องให้มีความสงบและลดความตึงเครียดทางการเมืองลง โดยนักการเมืองทุกพรรค
สามารถลงพื้นที่หาเสียงได้โดยไม่เกิดการใช้ความรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม การเจรจาครั้งนี้จบลงด้วยการเลื่อน
การเจรจาออกไปก่อน เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังไม่เห็นพ้องต้องกันในกําหนดระยะเวลาในการยุบสภา
เหตุการณ์การประท้วงดําเนินต่อมาและมาถึงขั้นวิกฤตอย่างที่สุดในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
๒๕๕๓ เมื่อกําลังตํารวจ และทหารได้ทําการ “กระชับพื้นที่” โดยการปิดล้อมทางเข้าออกพื้นที่ชุมนุมหลักของ
ผู้ชุมนุมประท้วง (ซึ่งในขณะนั้นอยู่ที่สี่แยกราชประสงค์ หลังจากการปะทะกันบริเวณถนนราชดําเนินเมื่อวันที่
๑๐ เมษายน) มีการตัดไฟตัดน้ําและปิดเส้นทางการส่งเสบียงอาหารเข้าไปในพื้นที่การชุมนุมด้วย
ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กองทัพได้ปฏิบัติการ “ขอคืนพื้นที่” โดยการเคลื่อน
กําลังเข้าสลายการชุมนุม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจํานวน ๖ ราย ซึ่งในจํานวนนี้รวมถึงนักหนังสือพิมพ์ชาวอิตาลี
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ด้วย (The Guardian, May ๑๙, ๒๐๐๙) กลุ่มผู้นําเสื้อแดงประกาศยกเลิกการชุมนุมและยอมเข้ามอบตัวต่อ
เจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดที่อาจมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เหตุปะทะอย่างรุนแรงระหว่างคน
เสื้อแดงและเจ้าหน้าที่ในวันนั้นได้ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๙๑ รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า ๑,๘๐๐
ราย (Tharoor, ๒๐๑๐) หลังจากที่ผู้ประท้วงกลับบ้าน กลุ่มผู้นําคนเสื้อแดงหลายคนต้องถูกจําคุก และอีก
หลายคนหลบหนีออกนอกประเทศ ในขณะที่ความรู้สึกเจ็บปวดยังคงคุกรุ่นอยู่ในใจของคนเสื้อแดงจํานวนมาก
หลังเหตุการณ์ชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานอิสระ จํานวน ๕ คณะ เพื่อทํางานด้านการสร้างความปรองดองและ
ปฏิ รู ป ประเทศ ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ มี น ายอานั น ท์ ปั น ยารชุ น เป็ น ประธาน
(สถานะปัจจุบัน ลาออกยกคณะ) คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ มีศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ
วะสี เป็นประธาน คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ เป็นประธาน คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ มีนายคณิต ณ
นคร เป็นประธาน และคณะทํางานปฏิรูปสื่อ มี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ เป็นประธาน (ศูนย์
ข้อมูลการเมืองไทย, ๒๕๕๓)
ภายหลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นการทําหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภา (มาตรา ๑๙๐) และระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๙๓-๙๘) ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งแล้ว นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้ออกพระราชกฤษฎีกายุบสภาและกําหนดให้มี
การเลือกตั้งในวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะและ
จัดตั้งรัฐบาล โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี และในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่
๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐบาลได้ประกาศว่าจะสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความ
จริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ดําเนินการอย่างเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเต็มที่
ในการตรวจสอบและค้นหาความจริงจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสีย
ชีวิต บาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งความเสียหายทางทรัพย์สิน และยืนยันว่าจะเยียวยาและฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งได้รับผลกระทบอัน
เนื่ องมาจากความเห็ นที่แ ตกต่าง และความรุ นแรงที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของการใช้รัฐ ธรรมนู ญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นอกจากนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก ๑ คณะ เมื่อ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คือคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีศาสตราจารย์
ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน เป็นประธาน
กล่าวโดยสรุป จากการวิเคราะห์วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนแบบแผนของการ
เมืองไทย พบว่า การเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงแบ่งได้เป็นสองช่วงสําคัญ คือ
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ช่วงที่ ๑: จากการปฏิวัติสยาม ๒๔๗๕ สู่รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตยโดย
คณะราษฎร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ มาถึงการจัดทํารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือที่มัก
เรียกกันโดยทั่วไปว่ารัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” ประเทศไทยได้ผ่านห้วงเวลาสําคัญที่ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อของการพัฒนาประชาธิปไตยหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของพัฒนาการประชาธิปไตย
ของไทยในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ดังนี้
๑) จุดเริ่มต้นการพัฒนาประชาธิปไตยมาจากกลุ่มปัญญาชนชั้นนําของประเทศ พัฒนาการปกครอง
ของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร เมื่อ พ.ศ.
๒๔๗๕ นั้น แม้จะเป็นการยึดอํานาจโดยข้าราชการ ทหาร และพลเรือนเพียงจํานวนหนึ่ง แต่เมื่อพิจารณาใน
เชิงลึก จะพบว่าเป็นการยึดอํานาจของ “กลุ่มปัญญาชนชั้นนําซึ่งได้รับอิทธิพลจากการศึกษาแบบตะวันตก”
คนเหล่านี้แม้จะเป็นข้าราชการ แต่ก็มีลักษณะเป็นปัญญาชนที่มีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์สูง รวมทั้งได้รับการ
สนั บ สนุ น ทางความคิ ด จากปั ญ ญาชนนอกระบบราชการ เช่ น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา นั ก เขี ย น นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์
ทนายความ ฯลฯ ในวงกว้าง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนั้น กลุ่มปัญญาชนหัวก้าวหน้าเหล่านี้มีแนวคิดว่า การเปลี่ยนแปลง
สามารถทําได้จากบนลงล่าง (Top Down) อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยใช้ความชอบธรรมทางด้านกฎหมายและ
ประเพณีเป็นหลัก โดยที่ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศอย่างแท้จริง อีกทั้งไม่ได้สร้างฐาน
มวลชนผู้สนับสนุนประชาธิปไตยด้วยการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนไม่ได้ส่งเสริมการกระจายอํานาจการ
ปกครองและการจัดตั้งองค์กรประชาชนอย่างจริงจัง (วิทยากร เชียงกูล, ๒๕๕๒)
๒) การกําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการในลักษณะ “รวมศูนย์อํานาจ” และขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนดังกล่าว ทําให้โครงสร้างทางการปกครองของไทยหลังปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งสะท้อนผ่านรัฐธรรมนูญ
ในหลายๆ ฉบับ จึงเป็นกระบวนการบริหารจัดการประเทศที่ระบบราชการยังเป็นกลไกสําคัญ ภาคส่วนอื่นๆ
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างจํากัด มีการรวมศูนย์อํานาจการบริหารจัดการเศรษฐกิจและสังคมที่ส่วนกลาง
และมีโครงสร้างการบริหารจัดการแนวดิ่งจากบนลงล่างนับจากกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด จนถึงอําเภอ
ตําบล หมู่บ้าน ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีอํานาจบริหารจัดการงบประมาณโดยตรง ทําให้
การจัดสรรทรัพยากรยังไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนโดยรวม ในช่วงเวลาเดียวกัน ในส่วนของภาค
การเมือง ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพ ทําให้นโยบายการพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง และเกิดปัญหา
ขาดสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในส่วนของภาคการเมืองและภาคราชการ
(บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ๒๕๔๒)
๓) การเรียกร้องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การปกครองประเทศโดยระบอบประชาธิปไตย
ที่ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมและผลพวงที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง ได้กลายเป็นแรงปะทุนําไปสู่การเคลื่อนไหว
ของภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ เป็นระยะๆ เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วม อาทิ การรวมตัว
ของขบวนการนักศึกษาซึ่งได้นํามาสู่เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ไปจนถึง
เหตุการณ์ชุมนุมของพลังมวลชนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ (กฤตพร ณ ป้อมเพชร, ๒๕๕๑) ซึ่งได้นําไปสู่
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กระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๔๐ และเป็นกระบวนการครั้งประวัติศาสตร์
ที่ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําอย่างกว้างขวาง อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ช่วงที่ ๒: รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน
พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยไทยที่สะท้อนผ่านรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และปี พ.ศ.
๒๕๕๐ นั้ น ได้ ใ ห้ ภ าพการเปลี่ ย นแปลงของการเมื อ งไทยโดยสามารถวิ เ คราะห์ ส าระสํ า คั ญ ของความ
เปลี่ยนแปลงได้ ดังนี้
๑) รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ ถือเป็นจุดเปลี่ยนของการมีส่วนร่วมของประชาชนและการวางรากฐาน
ธรรมาภิบาลของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางการเมืองการปกครองที่
เป็นแบบรวมศูนย์อํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีเป้าหมายสําคัญที่จะวางรากฐานของสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองมากขึ้น สร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อํานาจของภาครัฐ
โดยจัดตั้งองค์กรอิสระต่างๆ วางโครงสร้างทางการเมืองของไทยให้เข้มแข็ง รัฐบาลมีเสถียรภาพ รวมถึงการ
กระจายอํานาจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่น
๒) อย่างไรก็ตาม ผลของรัฐธรรมนูญทําให้ภาคการเมืองเข้มแข็ง แต่ภาคราชการเริ่มลดบทบาทลง
และกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลถูกแทรกแซงไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทําให้เกิดปัญหาการ
ทุจริตเชิงนโยบายขึ้น จนทําให้หลายภาคส่วนในสังคมเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นํามาสู่การ
รัฐประหารเมื่อ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และเริ่มกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ที่ทําให้มีการเปิดพื้นที่การเมืองภาคประชาสังคมเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งได้ สถานการณ์ความขัดแย้งและการแบ่งฝักฝ่ายในสังคมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีความชัดเจนและ
ขยายวงกว้างไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศขยายลึกไปถึงระดับครอบครัวและชุมชน ฝังรากลึก และยังไม่มีทีท่า
จะสิ้นสุดลงเมื่อใด
บทเรี ยนจากการทบทวนประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางการเมืองและความพยายามสร้ างความ
ปรองดองในสังคมไทยอาจได้ข้อสรุปเช่นเดียวกับที่สมเกียรติ วันทะนะ (๒๕๓๙: ๖๒๔) เคยตั้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับทัศนคติและวิธีการจัดการกับความขัดแย้งของสังคมไทยไว้ ความว่า
“๑. สังคมไทยมีทัศนคติเบื้องต้นต่อความขัดแย้งอยู่ที่การพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง นั่นคือ
ปฏิเสธการดํารงอยู่ของความขัดแย้ง
๒. ถ้าปฏิเสธการดํารงอยู่ของความขัดแย้งต่อไปมิได้อีกแล้ว สังคมไทยจะพยายามเก็บกดหรือปิด
กั้นหรือเปลี่ยนที่ความขัดแย้งเสีย เพื่อจะได้ไม่ต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับความขัดแย้ง
๓. ถ้าหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงกับความขัดแย้งไม่ได้อีกแล้ว สังคมไทยจะพยายามหาทาง
ปรองดองหรือประสานความขัดแย้ง โดยพยายามเอาใจคู่ความขัดแย้งทุกฝ่ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
เช่นที่สะท้อนออกมาเป็นเสมือนสูตรสําเร็จทั่วไปในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เช่น ให้ใช้หลักทางสายกลาง
ของพุทธศาสนาบ้าง ให้พบกันครึ่งทางบ้าง ให้ลดราวาศอกให้แก่กันและกันบ้าง เป็นต้น
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๔. เมื่อพิจารณาถึงปัญหาและความขัดแย้งในเรื่องของความชอบธรรมทางการเมืองในสังคมไทย
ปัจจุบันเราอาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยยังไม่มีกลไกที่เติบโตเข้มแข็งขึ้นถึงขั้นเป็นสถาบันที่ใช้คลี่คลายความ
ขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนัก บ่อยครั้งที่ความขัดแย้งในเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองไม่อาจคลี่คลาย
ได้ด้วยสถาบันทางการเมืองที่มีอยู่อย่างสันติวิธี แต่ต้องใช้พลังกดดันจากนอกระบบการเมือง เช่น กําลังทหาร
เพื่อยุติหรือคลี่คลายปัญหาและความขัดแย้งดังกล่าว การคลี่คลายปัญหาด้วยวิธีการที่เพิ่งกล่าวมานั้นเมื่อ
กระทําได้หลายครั้งก็สร้างความคุ้นเคยหรือวัฒนธรรมทางการเมืองให้กับผู้คนในสังคมค่อยเห็นดีเห็นงามว่านี่
อาจเป็นวิธีเดียวที่กระทําได้ อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีนี้เป็นเพียงการเลื่อนปัญหา
ออกไปชั่วขณะมากกว่าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาที่ต้นต่ออย่างกล้าหาญ...”

ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตของไทยจึงมักพบว่าเครื่องมือที่นํามาใช้มักมี
อยู่สองระดับขึ้นอยู่กับลักษณะของความขัดแย้งนั้นๆ กล่าวคือ หากเป็นความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่ม
ผู้นําทางการเมือง มาตรการที่นํามาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้อํานาจที่เหนือกว่าของฝ่ายที่มีความได้เปรียบ
ทางการเมืองในขณะที่ความขัดแย้งเกิดขึ้น เพื่อจัดการกับฝ่ายตรงข้าม เช่น การรัฐประหาร การออกกฎหมาย
เพื่อให้มีองค์กรหรือกระบวนการพิเศษเพื่อเอาผิดลงโทษฝ่ายตรงข้าม ตลอดจนการออกกฎหมายนิรโทษกรรม
แก่การกระทําความผิดของฝ่ายตน เป็นต้น หากว่าความขัดแย้งทางการเมืองนั้นมีการขยายวงกว้างขวาง
ออกไปจนมีประชาชนทั่วไปเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในลักษณะของการปฏิรูประบบ
กฎหมายหรือปฏิรูปการเมืองจะถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเพิ่มเติมด้วย
ดังเช่น การจัดให้มีกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญในปี ๒๕๑๗ ภายหลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และ
การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตามที่มีกระแสการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทาง
การเมืองเกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
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บทที่ ๕
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง
เพื่อสร้างความปรองดอง
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิดําเนินการโดยมีโครงสร้างคําถามที่ชัดเจนจํานวน ๔๗ คน แบ่ง
ออกเป็น ชาย ๔๔ คน หญิง ๓ คน โดยใน ๔๗ คนนี้เป็นนักการเมือง/อดีตนักการเมือง จํานวน ๒๖ คน
ข้าราชการ จํานวน ๕ คน นักวิชาการ จํานวน ๓ คน ประชาชนระดับผู้นํา/แกนนํา จํานวน ๑๑ คน ประชา
สังคม จํานวน ๑ คน และสื่อมวลชน จํานวน ๑ คน (ทั้งนี้บางส่วนเป็นผู้ใกล้ชิดหรือสมาชิกของแนวร่วม
ประชาธิ ป ไตยต่ อ ต้ า นเผด็ จ การแห่ ง ชาติ ห รื อ นปช. พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยหรื อ พธม.
ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รัฐประหาร ผู้บริหารประเทศและอดีตผู้บริหารประเทศ) ในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้ง สาเหตุ ผู้เกี่ยวข้อง และความเป็นไป
ได้ที่จะเกิดความขัดแย้งในอนาคต ทางออกและปัจจัยสําคัญที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จในการจัดการความ
ขัดแย้งและสร้างความปรองดองในสังคม ตลอดจนบุคคลหรือกลุ่มคนที่อาจช่วยให้สถานการณ์กลับสู่ปรกติด้วย
การไกล่เกลี่ย
ทั้งนี้ กระบวนการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย การประสานงานล่วงหน้าพร้อมจดหมายขออนุญาตเข้า
สัมภาษณ์และแนวคําถาม นัดวันและสถานที่สัมภาษณ์ตามที่ผู้ให้สัมภาษณ์สะดวก หลังจากประมวลผลการ
สัมภาษณ์ครั้งแรก คณะวิจัยได้จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นตามประเด็นสัมภาษณ์รอบแรก เพื่อสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง นอกจากนี้ จากการที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ หล่ า นี้ บ างท่ า นอาจมี
ประสบการณ์ในการเป็นผู้เกี่ยวข้อง ผู้ใกล้ชิดกับความขัดแย้ง เป็นผู้สนับสนุน และเป็นคู่กรณี ข้อมูลจึงมีความ
หลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลตามกรอบโครงสร้างคําถาม จัดว่าเป็นแนวคิดของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง ๔๗ คน
และอาจไม่สอดคล้องกับแนวคิดตามทฤษฎีใดๆ แต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในบริบทไทยที่พอสรุปได้ดังต่อไปนี้

๕.๑ ประเด็นความขัดแย้งในสังคมไทยในปัจจุบันนี้
ปัญหาความขัดแย้งมีมานานแล้วตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ย้อนหลังไปยังอดีตจะพบว่ามี
การแย่งชิงอํานาจในระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะชนชั้นปกครอง จนมาถึงช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองที่
ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ประชาชนชาวไทยก็สามารถผ่านช่วงเวลาต่างๆ มาได้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่อาจ
เรียกได้ว่าเป็นวิถีไทย อย่างไรก็ดีความขัดแย้งที่ปรากฏเด่นชัดและคงอยู่จนเป็นประเด็นของความห่วงกังวลของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า คือ เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ช่วง พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นต้นมา ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่กระบวนการประชาธิปไตยของไทยหยุดชะงักด้วยการทํารัฐประหารของกลุ่มนายทหารที่เรียกตนเอง
ว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และจากนั้นมาความขัดแย้งก็ปรากฏ
ชัดในสังคมไทย ประกอบด้วย
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๕.๑.๑ ความขัดแย้งจากการใช้อํานาจ
๑) การใช้อํานาจปกครองประเทศ ผู้ปกครองกําหนดนโยบายของตนเองและดําเนินนโยบาย
ให้เป็นจริงโดยใช้กลไกของการเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากท่วมท้น โดยอาจไม่สอดคล้องกับนโยบายที่วางกันไว้
ของชาติ นอกจากนี้มีการกระจุกตัวของอํานาจ มีการไม่ยอมรับการกระจายอํานาจและยังคงยึดโยงกับอํานาจ
เดิม ตลอดจนมีการขยายเครือข่ายออกไปอย่างกว้างขวาง รวมทั้ง การพยายามรักษาอํานาจให้คงอยู่ต่อไป
เนื่องจาก ไม่มีใครต้องการเสียอํานาจนั้น ทําให้ผู้เสียอํานาจที่มองว่าควรเป็นอํานาจของตนเกิดความไม่พอใจ
ดังคําให้สัมภาษณ์บางส่วนต่อไปนี้
“ความเข้มแข็งของระบอบอมาตยาธิปไตย”
“ระบอบอํามาตย์ เกิดเครือข่ายและได้ประโยชน์ เป็นอุปสรรคต่อการ
เปลี่ยนผ่านสังคมสู่ประชาธิปไตย”
“ประเทศไทย เครือข่ายกลไกรัฐ และอํานาจระบอบอํามาตย์ไม่ถูก
ทําลาย...ทําให้เครือข่ายระบอบอํามาตย์แข็งกว่าประเทศอื่น”
“ผู้มีอํานาจในสังคมไทย ต้องปรับตัวในสังคมโลก”
“เศรษฐกิจ เป็นทุนนิยม เป็นโลกาภิวัตน์ การเมืองการปกครองเป็น
ประชาธิปไตย อุดมการณ์เป็นเสรีนิยม แต่ปัญหาคือ เศรษฐกิจเป็น
ทุนนิยม แต่ปฏิบัติเป็นนายทุนผูกขาด เป็นเผด็จการรัฐสภา”
๒)
การจัดสรรอํานาจ การแย่งชิงอํานาจ แย่งชิงประเทศ การผูกขาดอํานาจรัฐ เพื่อ
ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและยึดประโยชน์ส่วนตัวมายาวนาน ทั้งนี้ อํานาจเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ ในสังคม ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางอํานาจที่นําไปสู่ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
และมีการเอาเปรียบกันในสังคมจนอีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ตลอดจนการแย่งอํานาจจากกลุ่มผลประโยชน์
โดยกลุ่มทหารที่ทําการปฏิวัติรัฐประหาร ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นที่เสนอว่า
“ผมว่า เสื้อเหลือง เสื้อแดง มันแค่ซิมโบล [Symbol] เท่านั้นเพราะ
เสื้อแดงเขามาก็เพื่อหลายเหตุผล ไม่จําเป็นต้องไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์อย่าง
เดียว เพราะที่เดินทางมาเพราะความเหลื่อมล้ําก็ย่อมมี”
“การแก่งแย่งชิงอํานาจระหว่างกลุ่มผู้มีอํานาจเดิมกับกลุ่มที่ต้องการ
อํ า นาจ ซึ่ ง มี ก ารใช้ ป ระเด็ น ความไม่ เ ป็ น ธรรม/ไม่ ยุ ติ ธ รรม/ความ
จงรั กภั กดี ต่อสถาบันฯ เพื่อดึงมวลชนเข้าสนับสนุน ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ และการยึ ด อํ า นาจนายกฯทั ก ษิ ณ เป็ น การทํ า ให้ ก ระแส
ความคิดถูกกระชากอย่างรุนแรง”
๓) การยึดตัวบุคคลเป็นหลักในการคงไว้ซึ่งอํานาจ ในที่นี้รวมถึงกลุ่มที่มีความศรัทธา นับถือ
ชอบพอ และรักในตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเชื่อว่ามีการดําเนินการสู่อํานาจถูกต้องตาม
วิถีประชาธิปไตยแล้ว แต่กลับถูกทําลายไปโดยคนกลุ่มหนึ่ง กับอีกกลุ่มที่มองต่างด้วยประเด็นของกระบวนการ
การทํางานของผู้อยู่ในอํานาจที่ถูกมองว่าผิดหลักธรรมาภิบาล ดังคํากล่าวสั้นๆ ของผู้ให้สัมภาษณ์บางท่าน
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“การไม่ยึดหลักการกฎหมาย ยึดติดตัวบุคคล บูชาบุคคล ในช่วงที่เกิด
คดีซุกหุ้นของ พ.ต.ท.ทักษิณ มีบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศหลายคน
เข้าไปสนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ”
“ความต้องการอํานาจทางการเมืองเป็นสาเหตุหลัก เมื่อทําทุจริตก็ไม่
อยากถูกลงโทษ”
๕.๑.๒ ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ความคิดเห็นที่แตกต่าง
วั ฒ นธรรมที่ สั่ ง สมมานานอาจสวนทางกั บ ประชาธิ ป ไตยและฝั ง รากลึ ก ในสั ง คมและมี
วัฒนธรรมการเมืองที่ปล่อยให้เกิดการแทรกแซงทางการเมืองได้โดยง่าย ประกอบกับความคิดทางการเมืองที่
ต่างกันระหว่างฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศกับอีกกลุ่มที่ไม่
ต้องการ
สาเหตุความขัดแย้งอาจเกิดมาจากวัฒนธรรมทางการเมืองไทยซึ่งมีมานาน ดังคํากล่าวของ
ผู้ให้สัมภาษณ์
“ในมุมมองของผม คือ คนไทยปล่อยให้เกิดการแทรกแซงทางการ
เมืองไทยได้โดยอิสระ...ประเด็นนี้สําคัญเพราะมันจะฝังรากลึกลงไปใน
สังคมและแก้ไขยาก”
ความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน แบ่งฝ่ายทางการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมือง
ของแต่ละฝ่ายที่แตกต่างกัน อีกทั้งมีการยอมรับการกระทําที่ไม่ชอบ ขณะที่อีกฝ่ายไม่เห็นด้วย นอกจากนี้
วัฒนธรรมของไทยที่มีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที่ยังฝังรากลึกในทุกสังคมและมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง โดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรและการใช้อํานาจใช้ดุลพินิจในการดําเนินการทางปกครองต่างๆ ซึ่ง
ทําให้บางส่วนไม่พอใจ จากคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ดังนี้
“ใจไม่ใหญ่ ทําไมต้องให้คนอื่นทําเหมือนตัวเอง”
“แพ้แล้วเป็นผิดได้ไง”
“วั ฒ นธรรมไทยดั้ ง เดิ ม เช่ น ระบบอุ ป ถั ม ภ์ ที่ ข าดเมอริ ต ซิ ส เต็ ม
[Merit System] คนรับใช้ใกล้ชิดได้รับการแต่งตั้ง สังคมไทยเป็นโลก
ของผู้มีอํานาจ มีหลายมาตรฐาน ขาดความเป็นธรรม เมื่อถูกหยิบ
ยกขึ้นมาทําให้เป็นเสมือนถูกราดด้วยน้ํามัน ความขัดแย้งกลายเป็น
ความเจ็บแค้น ที่อาจพัฒนาเป็นสงครามกลางเมืองเช่นสหรัฐอเมริกา
ระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้”
“ข้อเสียวัฒนธรรมไทย คือ ไม่ใช้เหตุผลประนีประนอม พอขัดแย้งก็
ทะเลาะและตีกัน”
“สังคมไทยเติบโตไปแต่ลักษณะของเจ้าขุนมูลนายยังมีอยู่ กลุ่มขุนนาง
รวมถึงอํามาตย์ สังคมกลัวการเสียหน้า คอร์รัปชั่นในสังคมไทยเจริญ
งอกงามมาก”
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“ปัญหามาจากความเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ สังคม
ไม่มีหลักของประชาธิปไตย เราไปทําลายราก สังคมไทยพร้อมที่จะมี
ปัญหาความขัดแย้ง สังคมวัฒนธรรมไทยที่ซึมลึกกับความขัดแย้ง เช่น
เกลียดการเมืองไม่ไปเลือกตั้ง ในเชิงสถาบัน เช่น สถาบันทหารรักชาติ
มากในการปกป้ อ งราชบั ล ลั ง ก์ ต้ อ งมี อ าวุ ธ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง ใน
ประเทศไหนก็เป็นเช่นนั้น ส่วนนักการเมืองเองนึกถึงผลประโยชน์
สถาบันการเมืองมีความอ่อนแอเหมือนต้นไม้โตยาก”
“ความเห็นในเรื่องการบริหารประเทศ และค่านิยมที่ต่างกัน การที่
ฝ่ายมีอํานาจยังมีค่านิยมที่ไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่
คํานึงถึงความเท่าเทียมทางสังคม กลุ่มคนบางกลุ่มจึงรู้สึกว่าถูกกีดกัน
จากสังคม ดังนั้น คําว่าธรรมาภิบาลที่ถูกนํามาประกอบการพิจารณา
ร่วมกับการเป็นประชาธิปไตยจึงถูกบั่นทอนตั้งแต่การเลือกตั้ง และ
พรรคการเมืองพรรคหนึ่งได้เสียงข้างมากและมาบริหารประเทศตั้งแต่
๒๕๔๔ เป็นต้นมา”
๕.๑.๓ ความขัดแย้งจากการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม
จากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ารพั ฒ นาที่ ไ ม่ เ ท่ า เที ย ม ที่ ทํ า ให้ ผ ลประโยชน์ ไ ม่
กระจายอย่างเป็นธรรมในความรู้สึกของคนบางกลุ่ม พร้อมทั้งเข้าถึงทรัพยากรไม่เท่าเทียมกันและเกิดการ
ทับซ้อนของผลประโยชน์และทุน ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําของผลประโยชน์ และกลับมีบางกลุ่มใช้ประโยชน์
จากประชาชนที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นเครื่องมือสู่อํานาจ
ทั้งนี้ บางท่านเห็นว่ามีการปลุกระดมให้ความคิดนี้ กระพือและกระจายเป็นวงกว้าง ดังคํา
กล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์
“เศรษฐกิจ ด้านความเหลื่อมล้ําทางสังคม แต่ถ้าไม่มีใครไปปลุกระดม
ปัญหาก็จะไม่เกิด พอมีนักการเมืองเข้าไปปลุกระดมทําให้คนเริ่มคิด”
ประกอบกับการรวมศูนย์อํานาจ ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบทสูง
“การพัฒนาอย่างไม่สมดุล การพัฒนาทั้งหมดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
ไม่มีประเทศอื่นที่มีความแตกต่างระหว่างเมืองหลวงและต่างจังหวัด
เท่ากับประเทศไทย ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ทั้งหมดนี้มันทําให้
เกิดสภาพการอึดอัดขัดข้อง”
อีกประการหนึ่งคือ ความขัดแย้งในเรื่องของความคิดค่านิยมของกลุ่มคนที่ต่างกัน ขณะที่กลุ่ม
หนึ่งต้องการก้าวไปพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งด้านทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ขณะที่อีกฝ่ายยัง
เห็นตรงข้ามและยังคงวัฒนธรรมการเมือง ค่านิยมแบบที่เคยมีมาในเรื่องการเมืองการปกครอง การคงไว้ซึ่ง
อํานาจ โดยการมีเครือข่ายอํานาจที่เข้มแข็ง รวมทั้งเป็นความคิดทางการเมืองที่ต่างกันระหว่างฝ่ายที่ต้องการ
เปลี่ยนโครงสร้างการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศกับอีกกลุ่มที่ไม่ต้องการ
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นอกจากนี้ ยั ง เป็ น เรื่ อ งการยึ ด หลั ก ประชาธิ ป ไตยในมุ ม มองของกลุ่ ม ที่ ล้ ว นอ้ า ง
“ประชาธิปไตย” แต่มีความหมายที่อาจแตกต่างกัน เช่น ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของการยอมรับผลทางการ
เลือกตั้งที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินผู้ที่จะมาทําหน้าที่ในการบริหารประเทศรวมทั้งการเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเน้น
กติ ก าของประเทศประชาธิ ป ไตยทั้ ง หลาย ขณะที่ บ างคนบางกลุ่ ม ยั ง มองในเรื่ อ งที่ ม าไปถึ ง คุ ณ ภาพของ
ประชาธิปไตยที่รวมหลักคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส สํานึกรับผิดชอบ นิติธรรม นิติรัฐ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
๕.๑.๔ ปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาพื้นฐาน
ผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่าน เห็นว่าความขัดแย้งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและเป็นปัญหาที่เกิด
ขึ้นมานานจนยากจะแก้ไขและเกี่ยวเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมา อาทิ
๑) การจั ด สรรทรั พ ยากรที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมเพราะจํ า กั ด อยู่ กั บ บางกลุ่ ม ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักการของประชาธิปไตย
๒) ระบบปกครองที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตย แต่มิได้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง บาง
กลุ่มมองว่าเป็นเพียงประชาธิปไตยที่มีเพียงการเลือกตั้ง แต่มิได้มีแก่นแท้สําคัญที่ให้ประชาธิปไตยอยู่ได้ยั่งยืน
คือ เรื่องของการมีธรรมาภิบาลในการปกครอง ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์
“องค์กรก็ขัดแย้ง สังคมขัดแย้ง การฆ่ากันบนถนนราชดําเนิน เสมือน
กับว่าสมัยก่อนเลือดไหลลงน้ําถูกน้ําชะหายไปได้แต่สมัยปัจจุบันเลือด
ไหลลงดินเมื่อปลูกพืชพันธุ์ลงไปความขัดแย้งยังคงอยู่”
“ประชาธิ ปั ต ย์ ขึ้ น มาเป็ น รั ฐ บาลก็ ไ ม่ ไ ด้ แ ก้ ปั ญ หาพื้ น ฐานได้ อ ย่ า ง
ทันท่วงที รัฐบาลเพื่อไทยไม่มีนโยบายปฏิรูปอย่างชัดเจน กรรมการ
ชุดที่พรรคประชาธิปัตย์ตั้งไว้ ๓ ชุด ก็เลือกชุดเดียวคือชุด คอป. ของ
ดร.คณิต”
๓) การเคลื่อนตัวทางประชาธิปไตยของเรา อาจจะมีปัญหามาตั้งแต่ต้น ความไม่มีหลักมี
เกณฑ์ทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
๕.๑.๕ การไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
๑) การไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมซึ่งถูกมองว่ามีปัญหาและเห็นว่าระบบกฎหมายไม่
เป็นไปตามกติกา ตรวจสอบได้ยากและตัวกฎหมายเองกลายเป็นสิ่งที่หลายกลุ่มไม่ยอมรับว่าให้ความเป็นธรรม
กับสังคม และพวกเขา ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์
“ผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการตรวจสอบ
หลั ง การยึ ด อํ า นาจ วั น ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๔๙ โดย คตส. ตั้ ง ข้ อ
กล่าวหา...... แม้ในภายหลังที่ศาลพิพากษาว่าไม่มีความผิดตามที่ถูก
กล่าวหา แต่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะต่อชื่อเสียงอย่างมาก โดยที่
ไม่มีการแจ้ง การขอโทษหรือแสดงความรับผิดชอบจากการกระทํา
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ผิดพลาดทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริสุทธิ์เลย กรณีเช่นนี้ แม้ให้
อภัยต่อความผิดพลาดได้ แต่ผู้ถูกกระทําไม่สามารถลืมได้ ”
๒) การขาดกติกาสังคมที่จะดําเนินการกับผู้กระทําผิด หรือช่วยกันต่อต้าน ลงโทษ ทําให้
ผู้กระทําการไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบกลับมีการกระทําไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้สกึ ว่าเป็นสิ่งไม่ควร
๓) สังคมเองไม่ยึดหลักกฎหมาย ทําให้เกิดการล่วงล้ําสิทธิของผู้อื่น ดังคํากล่าวของผู้ให้
สัมภาษณ์
“การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (หลังการยึดอํานาจ) เช่น คตส.
มีการกล่าวหาบุคคลจํานวนมาก ด้วยอคติและความรู้สึกส่วนตัว มี
กระบวนการที่ทําให้ผู้ถูกกล่าวหาเสียหายอย่างมาก นับเป็นจุดเริ่มต้น
ของความไม่ยุติธรรม ภายหลังศาลพิพากษายกฟ้องแล้ว ไม่มีการแจ้งว่า
พ้นจากข้อกล่าวหาแล้ว ไม่มีการแสดงความรับผิดชอบ ขอโทษหรือ
แสดงความเสียใจเลย เช่นนี้ ผู้ถูกกล่าวหาที่เสียหาย แม้จะให้อภัย แต่
ยังคงเจ็บแค้นอยู่ในใจ เห็นว่าไม่ควรตั้งคณะกรรมการเช่นนี้อีกใน
อนาคต”
๕.๑.๖ ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่เป็นไปในทางลบ ทั้งนี้ “มีความขัดแย้งในเชิงกลุ่มบุคคลที่
สังกัดโครงสร้างชั้นบนที่แตกต่างกัน” ความไม่ไว้วางใจกัน นําไปสู่การไม่ยอมรับการกระทําของอีกฝ่าย การที่
ประชาชนในชาติมีการแบ่งฝ่ายและมีแนวคิดที่ชัดเจนในการสนับสนุนกลุ่มของตน มีการสร้างความเกลียดชัง
กลุ่มอื่น ล้วนเป็นการทําลายความสัมพันธ์ที่ดีที่เคยมีมา
๕.๑.๗ การดําเนินงานของรัฐบาลที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเสียเอง
๑) การที่รัฐบาลมีนโยบายประชานิยมและบางกลุ่มยังเห็นว่ามีบางนโยบายเป็นเรื่องทับซ้อน
ผลประโยชน์ โดยนโยบายเหล่านี้เกิดผลในทางบวกกับรัฐบาล เพื่อสร้างคะแนนนิยม และเกิดการสนับสนุนจาก
ประชาชนส่วนมาก เพราะเป็นนโยบายที่นํามาสู่การปฏิบัติที่เป็นผล ทําให้ประชาชนเปลี่ยนแนวคิดและหันมา
สนับสนุนนโยบาย ทําให้เกิดการต่อต้านจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้ ประกอบกับ
ความเชื่อว่ามีการทุจริตในการดําเนินงานของรัฐบาล ซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจกับหลายฝ่ายโดยเฉพาะผู้ที่มี
ข้อมูล นําไปสู่การเกิดรัฐประหารเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาล โดยเชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายและรวดเร็ว
โดยไม่รอกระบวนการประชาธิปไตย
สําหรับการดําเนินงานของรัฐ บาลนั้น บางกลุ่มยังเห็นว่ารัฐบาลมีการโฆษณาชวนเชื่อให้
ประชาชนชื่นชอบและสนับสนุนแทนการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่แท้จริง จนผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าว
อย่างไม่พอใจว่า
“เอามวลชนเป็นฐานอํานาจ ล่อด้วยผลประโยชน์ ประชาชนที่ซื้อไม่รู้”
นอกจากนี้ เมื่อเกิดปัญหาทางการเมืองแต่รัฐบาลแก้ไขปัญหาการเมืองไม่ได้ ปัญหาคงอยู่และ
เกิดกลุ่มประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหาแทน
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๕.๑.๘ การที่นักการเมืองซึ่งเป็นผู้มีอํานาจทําตัวมีปัญหาเสียเอง
การปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองในฐานะผู้แทนของประชาชน หรือแม้แต่เป็นผู้ปกครอง
ประเทศแต่กลับทําหน้าที่โดยไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างระบบการบริหารปกครองที่บางฝ่ายยอมรับไม่ได้
เพราะเชื่อว่าเป็นการควบคุมอํานาจทุกอย่าง จนเรียกว่าสามารถแทรกแซงกลุ่มผู้ใช้อํานาจทุกประการได้ (ตุลา
การ นิติบัญญัติ บริหาร รวมถึงองค์กรอิสระ) และมีคนเรียกระบบนี้ว่า “ระบบทักษิณ” ขณะที่กลุ่มที่มีอํานาจ
ทั้งหลายหรือเคยมีอํานาจ หรืออยากมีอํานาจพยายามทําการเมืองนอกรัฐสภาแทนการใช้รัฐสภาเป็นสถานที่
แก้ปัญหาหรือพูดคุยหาทางออกให้กับประเทศไทย ทําให้เป็นการดึงประชาชนภายนอกกลุ่มต่างๆ รวมถึงกลุ่ม
สื่อ นักวิชาการ องค์กรอิสระ เป็นต้น เข้ามาอยู่ในวงจรแห่งความขัดแย้งอีกด้วย รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือให้
นักการเมือง ทั้งนี้ ความรู้สึกสูญเสียอํานาจของนักการเมืองบางกลุ่มบางคน จึงใช้กลวิธีเพื่อปลุกปั่นสังคมให้หัน
มาร่วมได้อย่างเป็นผลและขยายวงกว้าง ด้วยการมีสื่อสารมวลชนมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการตรวจสอบ
รัฐบาลและพยายามจะแก้ไขปัญหาด้วยพลังของประชาชน ประกอบกับมองว่ากลไกของรัฐเองถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการทําการเมืองเสียเอง เข้ามาร่วมขับเคลื่อนสังคมแห่งความขัดแย้งอีกด้วย นํามาสู่การทวีความไม่
ไว้วางใจกัน
นักการเมืองเองมักนิยมผูกขาดอํานาจรัฐและมีการดําเนินการให้ตนเองคงมีอํานาจต่อไป
รวมถึงนํากลุ่มทุนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งทุนผูกขาด ทุนท้องถิ่น ทุนการเมือง เพื่อเป็นการสร้างอํานาจ
เบ็ดเสร็จในรัฐสภา การยุบสภาเพื่อหนีการตรวจสอบ หรือยุบสภาเพื่อสืบต่ออํานาจเมื่อคะแนนเสียงได้เปรียบก็
ล้วนทําให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นทั้งสิ้น ประกอบกับนักการเมืองหลายคนยังมีอคติทางการเมืองที่เสียอํานาจ
ทางการเมืองไม่ได้ ดังนั้น บางฝ่ายจึงเห็นว่าตนเองไม่ได้รับเสรีภาพตามที่ควรจะเป็น
“จะเรียกร้องภราดรภาพโดยไม่ให้เสรีภาพให้ผู้คนไม่ได้”
๕.๑.๙ ประชาชนที่มีการปรับตัวกับระบบสังคมที่เปลี่ยนไปทั้งได้และไม่ได้
ประชาชนจํานวนมากมีแนวคิดที่เริ่มเข้าสู่กระแสของประชาธิปไตยมากขึ้น ต้องการเข้ามามี
บทบาททางการเมือง และมีการขับเคลื่อนกระแสสังคม โดยเฉพาะชนชั้นล่างที่มีการเรียนรู้ทางการเมืองมากขึ้น
เกิดมีผู้นําในระดับรากหญ้าซึ่งประชาชนกลุ่มนี้จะหันเหจากการเคยนับถือนายทุนอุปถัมภ์หรือข้าราชการ
นักการเมืองบางกลุ่มมาให้ความสําคัญกับผู้นําของกลุ่มตน และรวมตัวเป็นประชาสังคมและขยายเครือข่าย
ออกไปมากขึ้น ขณะที่ชนชั้นกลางบางกลุ่มยังปรับตัวไม่ได้และพยายามดึงคนกลุ่มต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อ
ต่อสู้กับกระแสสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปดังคํากล่าวส่วนหนึ่งคือ
“ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกิดปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดกลุ่มทุน
ซึ่ ง อยู่ ใ นสั ง คมแบบเดิ ม ไม่ ไ ด้ จึ ง ปฏิ วั ติ สั ง คม บางครั้ ง ก็ เ รี ย บร้ อ ย
บางครั้งก็ต้องสู้”
ประชาชนบางกลุ่มกลับมีความเชื่อในข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งต่างๆและเกิดการไม่เข้าใจกัน
ไม่ยอมรับกัน บางกลุ่มหวาดกลัวที่จะแสดงความคิดเห็น บางส่วนกลัวเสียหน้าถ้าแพ้ และบางส่วนรู้สึกว่าตน
และกลุ่มของตนได้รับการดูแลไม่เท่าเทียม ไม่ได้รับความเป็นธรรม
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๕.๑.๑๐ ระบบการเรียนการสอนของประเทศไทยที่ไม่เน้นหลักการประชาธิปไตย
การเรียนรู้และกล่อมเกลาทางสังคมมิได้เน้นในการให้ความรู้ในหลักการ โดยเฉพาะเรื่อง
ประชาธิปไตยที่แท้จริงที่มีมากกว่าการเลือกตั้ง อาทิ เรื่องธรรมาภิบาล การสร้างจิตสํานึกสาธารณะให้เกิดขึ้น
ในทุกภาคส่วน และไม่อาจคิดวิเคราะห์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของตนได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อมีประเด็น
ต่างๆ เข้ามาทําให้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายเพราะเชื่อไปแล้วในสิ่งที่รับรู้มา
๕.๑.๑๑ สื่อมวลชนเป็นสิ่งที่เร่งกระบวนการขัดแย้งให้ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ที่ ผ่ า นมาสื่ อ มวลชนจั ด ว่ า มี บ ทบาทสู ง มาก ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ ย อมรั บ ว่ า สื่ อ เป็ น
ผู้ ข ย าย ว งค ว าม ขั ดแ ย้ งออกไปและไม่ ใ ห้ ค ว าม รู้ แก่ สั งค ม แต่ ก ลั บ ใ ห้ ข้ อมู ล ที่ ไม่ ถู กต้ องหรื อ
ไม่ครบถ้วน ทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในทางที่ต่างกัน ประกอบกับบางสื่อไม่เป็นกลางทําให้ข้อมูลที่ให้
สังคมกลับเป็นตัวเร่งกระบวนการที่นําไปสู่ความเข้าใจผิด ไม่ไว้วางใจ เกลียดชังมากขึ้นแทนการเสริมสร้าง
ความปรองดองหรือสื่อสารในทางที่ถูกต้อง ดังคําให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสื่อมวลชนในประเด็นดังนี้
“การนําเสนอข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งใน
ส่วนของสื่อมวลชน และการอภิปรายในสภา มีความเห็นส่วนตัวและ
การตีความจากคําบอกเล่า ยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟให้ขัดแย้งกันรุนแรง
ยิ่งขึ้น ซึ่งในประวัติศาสตร์ไทยนั้นมีการแย่งอํานาจและคลุมเครือใน
ประวัติศาสตร์ ขาดการให้ข้อเท็จจริงในสังคม”
“จุดเปลี่ยนสําคัญทําให้กระบวนการเติบโตทางประชาธิปไตยเกิดขึ้น
เมื่อ การจัดรายการความจริงวันนี้ SMS กว่า ๖ หมื่นกว่าข้อความ
ยิ่งขยายเป็นเครือข่ายผ่านสื่อต่างๆ การเคลื่อนตัวของข่าวสารข้อมูล
มั น เร็ ว กว้ า ง และแหลมคม เป็ น กระบวนการสอนการเมื อ งผ่ า น
หน้าจอ เป็นพลวัตรทางสังคมที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ทําให้
ฝ่ายอนุรักษ์นิยมยอมรับไม่ได้จึงร่วมกันการล้อมปราบ ปัจจุบันมีภาพ
ตัดของอุดมการณ์ทางความคิดสถานการณ์ปานปลายอย่างไม่สิ้นสุด”
“สื่อที่ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง นายทุนนักการเมืองครอบงําสื่อ ใช้สื่อเป็น
เครื่องมือของตนเอง ตั้งสื่อเสื้อแดง ซึ่งในอดีตนักการเมืองไม่ได้ซื้อสื่อ
มากมายขนาดนี้ แม้แต่ ASTV ในอดีตก็ถูกตั้งขึ้นมาโดยทักษิณ กับ
สนธิ ลิ้มทองกุล”
“สื่อโปรยข้อมูลผิด คนไทยเชื่อ ไม่มีหลักการ”
“อยากเห็นสื่อเล่าปรากฏการณ์ความจริง นําเสนอข้อมูลที่แท้จริง ผิด
ก็ว่าผิด ถูกก็ว่าถูก สื่อต้องชี้ถูกชี้ผิดเพื่อนําสังคม สร้างบรรทัดฐาน
สังคมให้ได้”
จากปัญหาต่างๆที่กล่าวมานั้นยังมีผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งให้ความเห็นอย่างน่าสนใจว่า

๑๑๔

จัดทําโดยสถาบันพระปกเกลา
เพื่อนําเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ 27 ธันวาคม 2554

“ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ซึ่ง
ย่อมมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม
ประชาธิปไตยต้องยอมรับว่าความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้เสมอและ
เป็นสิ่งที่ทําให้ประชาธิปไตยมีการพัฒนาและเข้มแข็ง แต่เราสามารถ
หาทางออกในความขัดแย้งได้โดยการพูดคุย ถกแถลง เพื่อร่วมกัน
หาทางออกที่ดีและเป็นที่ยอมรับ สังคมก็จะก้าวไปข้างหน้าได้ หาก
ความขัดแย้งถูกนํามาเปลี่ยนเป็นเครื่องมือกลายเป็นเงื่อนไขที่สร้าง
ความรุนแรงของคนบางกลุ่ม จนนําไปสู่ความแตกแยกของสังคมก็
ย่ อ มจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงของประเทศ ทํ า ให้ ป ระเทศ
อ่อนแอไม่มีศักยภาพเพียงพอในการเผชิญสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และปั ญ หาภั ย คุ ก คามต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ของ
สังคมไทยในอดีตเป็นความขัดแย้งด้านลัทธิอุดมการณ์ระหว่างภาครัฐ
กั บ ประชาชนเกี่ ย วกั บ ลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต์ แต่ ปั จ จุ บั น รู ป แบบความ
ขั ด แย้ ง เปลี่ ย นแปลงไปมี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น เป็ น ความขั ด แย้ ง
ระหว่างประชาชนกับประชาชนที่มีความเชื่อ ศรัทธาทางการเมืองที่
แตกต่าง และยึดมั่นฝ่ายตนถูกต้อง ทําให้แบ่งเป็นฝักฝ่าย เป็นสีต่างๆ
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าแต่ละฝ่ายล้วนมีความปรารถนาดีที่ต้องการให้
ประเทศชาติ มี ก ารพั ฒ นาไปสู่ แ นวทางประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น ประมุ ข ให้ ป ระเทศมี ค วามก้ า วหน้ า และ
ประชาชนอยู่ดีกินดี แต่อาจมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามแนวความคิด
ความเชื่อของแต่ละฝ่าย ดังนั้น ประเด็นความขัดแย้งในขณะนี้จึงเป็น
เรื่องของความแตกต่างในมุมมอง กรอบแนวความคิด หรือวิธีการที่
ต่างก็คิดว่าเป็นวิธีดีที่สุดในการนําพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ทันสมัย
การสร้ างโอกาสให้ ประชาชนอยู่ดีกินดีเท่ าเที ย มกัน และลดความ
เหลื่อมล้ําต่างๆ ในสังคม ส่วนการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่มีฝ่ายใด
ต้องการ แต่เป็นเพราะขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง”

๕.๒ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ผู้ใ ห้สั มภาษณ์ได้ตอบคําถามว่ าใครเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งบ้างซึ่งคําตอบจะแตกต่างกันขึ้นกับ
ความเห็นของตน อาทิ บุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งมีทั้งสนับสนุนการกระทําต่างๆที่บางคนมองว่าไม่ถูกต้องและมองว่า
กลุ่มนี้ชี้นําในสังคมในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในทัศนคติของผู้ให้สัมภาษณ์ คือ
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๑) กลุ่ ม ความเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง อั น ประกอบด้ ว ย นั ก การเมื อ งทั้ ง ฝ่ า ยรั ฐ บาลและ
ฝ่ายค้าน พรรคการเมือง กลุ่มทหารระดับสูง อดีตทหารและทหารในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ทํารัฐประหาร
บางคนเรียกว่า “เผด็จการทหาร” ซึ่งจัดเป็นกลุ่มหลักในความขัดแย้ง นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มอื่นๆ ที่มีความ
คิดเห็นต่างกัน เช่น
๒) กลุ่มนักวิชาการ ที่มีอิทธิพลทางความคิด กลุ่มที่อ้างว่าเป็นนักประชาธิปไตยและมักเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย
๓) ข้าราชการ ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องชอบธรรม ดังผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า “ชอบทําตัวลู่
ตามลม”
๔) ทหาร ตํารวจ
๕) กลุ่มทุนการเมืองใหม่
๖) สื่อมวลชนทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ่มหนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน โทรทัศน์ รวมสื่อทางอินเตอร์เน็ต
และ social network
๗) กลุ่มอุดมการณ์ที่รังเกียจกลุ่มทุน และชนชั้นนําที่ถูกเรียกว่า “อํามาตย์”
นอกจากนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ยังระบุชื่อชัดเจนถึงคู่ขัดแย้งซึ่งล้วนเป็นผู้มีอํานาจหรือเคยมีอํานาจทั้งสิ้น
หาได้เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่

๕.๓ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งในอนาคตและเงื่อนไขความขัดแย้งในอนาคต
จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เกือบทุกคนให้ความเห็นว่า ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นอีกได้ถ้ามี
เงื่อนไขสําคัญ ดังต่อไปนี้
๑) รัฐบาลเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจทําให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกถ้าหากไม่สามารถห้ามปรามกลุ่มที่
สนับสนุนตนให้หยุดดําเนินการเคลื่อนไหวที่ทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีก และหากรัฐบาลเองกระทําการที่
เป็นการใช้อํานาจมิชอบ ทําตามอําเภอใจ ไม่เป็นไปตามครรลองครองธรรม ไม่มีธรรมาภิบาล ซึ่งจะเป็นเหตุผล
ให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําเช่นนี้หันมาต่อต้านรัฐบาลได้ นอกจากนี้ หากมีการใช้อํานาจแทรกแซงการ
ทํางานของฝ่ายต่างๆ และการใช้ดุลยพินิจที่มีวาระซ่อนเร้นก็จะเป็นชนวนความขัดแย้งได้
๒) การใช้กฎหมายเพื่อเอื้อต่อบุคคลเฉพาะก็เป็นการจุดประกายความไม่พอใจของบางกลุ่มซึ่งรวมถึง
การแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของตนด้วย
๓) ความเข้าใจของประชาชนในเรื่องความขัดแย้ง หากประชาชนมีความเข้าใจว่า ความขัดแย้งเป็น
เรื่องธรรมชาติที่มีได้และความรู้ในการใช้กฎกติกาที่แก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติและมีอารยะก็จะลดความ
ขัดแย้งที่นําไปสู่ความรุนแรงได้ในที่สุด ดังแนวคิดของผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นทั้งนักวิชาการ และข้าราชการ
ท่านหนึ่งว่า
“ต้องเข้าใจความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ ต้องขัดแย้งอย่างมีอารยะ มีกติกา”
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๔) การมีระบบยุติธรรมที่ประชาชนมีความเชื่อมั่น เคารพ ศรัทธา ทําให้ทุกคนอยู่บนกฎหมายเดียวกัน
และได้รับความเป็นธรรม สิ่งที่จะเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงก็จะไม่เกิดขึ้น ดังคํา
กล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์
“การหาข้ อ เท็ จ จริ ง นํ า เสนอข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและจั ด การอย่ า ง
ตรงไปตรงมา เช่น ถ้าพบว่ามีการจงใจกระทําความผิดก็ต้องลงโทษ
ตามกฎหมาย แต่ถ้าชุมนุมกันจนเกิดความเสียหายก็ควรชดเชยความ
สูญเสียเหล่านั้น”
๕) สังคมไทยถ้าหากมีการสร้างอุดมการณ์แห่งชาติร่วมกัน แก้ไขร่วมกัน สร้างความไว้วางใจ เข้าใจกัน
ไม่ถูกครอบงําความคิดเป็นสังคมไทยที่มีการใช้ความรู้มีปัญญา มีการวิจัยหาข้อเท็จจริง คุยกันแบบถ้อยทีถ้อย
อาศัย ก็จะไม่ทําให้เกิดปมแห่งความขัดแย้งหรือหากมีก็เข้าใจว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติและอยู่ร่วมกัน
ได้ สั ง คมไทยต้ อ งมี ก ารให้ เ กี ย รติ แ ละมองบุ ค คลอื่ น ด้ ว ยความเข้ า ใจและเท่ า เที ยม ตลอดจนยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลง ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์
“การยอมรับความเห็นของทุกฝ่ายไม่ใช่กินรวบ”
“การปรองดองด้วยความจริงใจ”
“ความขัดแย้งจะประทุขึ้นอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันมีความสุ่มเสี่ยง
ที่จะก่ อ ให้ เกิ ดความขั ดแย้ งรุนแรงได้อี ก หากฝ่า ยอนุรั กษ์นิย มที่ มี
ยังคงมีอํานาจไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงจะเกิดความรุนแรง ทําไม
เราไม่ให้บทเรียนว่าความจริงคืออะไร เราจะทําความเข้าใจกับปัญหา
ความขัดแย้ งได้ อย่างไร เราต้อ งเคารพความคิ ดเห็ น ทางการเมือ ง
เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการอุดมการณ์ประชาธิปไตย”
“หากทุ ก คนยอมรั บ ว่ า ความขั ด แย้ ง เป็ น เรื่ อ งปกติ ข องสั ง คม
ประชาธิปไตยทีสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาก็จะทําให้
สังคมประชาธิปไตยสามารถพัฒนาไปได้โดยไม่สะดุดหยุดลง แต่หาก
มี ก ารนํ า ความขั ด แย้ ง ไปเป็ น ประเด็ น เพื่ อ สร้ า งเงื่ อ นไขทาง
การเมืองที่จะนําไปสู่ความแตกแยกและความรุนแรงก็จะไม่เป็น
ผลดี ต่ อ ประเทศ และถ้ า ให้ ม องว่ า ประเด็ น ความขั ด แย้ ง ที่
สืบเนื่องมาจากในอดีตจะเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่ว่าสังคม
เข้าใจสาเหตุข องปั ญหามากน้อยแค่ไหน ถ้าตีโจทย์แตกก็สามารถ
กําหนดทิศทางการแก้ไขปั ญหาความขั ดแย้งที่เ ป็นรากเหง้าของ
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ํา
และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคม ก็จะไม่สามารถทําให้
เงื่อ นไขความขั ดแย้ ง ถู กนํ า มาแสวงประโยชน์ใ ช้เป็ น ข้ออ้ างเพื่ อ
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เคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งได้ อี ก ขณะเดี ย วกั น หากสั ง คมยั ง ให้
ความสํ า คั ญ กั บ วั ต ถุ นิ ย ม บริ โ ภคนิ ย ม โดยละเลยคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความรู้สึกช่วยเหลือเกื้อกูล และเอื้ออาทรต่อกัน ก็จะทํา
ให้ความขัดแย้ง แตกแยก จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ” ดังนั้น การเมือง
และความขัด แย้งจึ งเกี่ย วข้องกัน จนแยกไม่ อ อกและเป็นตัวแปรที่
สัมพันธ์กัน

๕.๔ แนวทางจัดการความขัดแย้ง
โดยภาพรวมแล้ว ทุกท่านที่ให้สัมภาษณ์ล้วนต้องการเห็นสังคมไทยเดินหน้าไปด้วยกระบวนการ
สันติวิธี ต้องการเห็นความปรองดอง ไม่มีผู้ใดต้องการความรุนแรงอีกและเห็นว่าสิ่งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนที่
เจ็บปวด
อย่างไรก็ตาม แนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เป็นรูปธรรมที่ผู้ให้สัมภาษณ์ที่มาจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งได้ช่วยมองทางออกให้กับประเทศไทยให้กลับคืนสู่สังคมสันติสุข ซึ่งพอประมวลได้
ดังต่อไปนี้
๑) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปรองดองแห่ ง ชาติ ที่ ป ระกอบไปด้ ว ยผู้ ที่ มี อํ า นาจหน้ า ที่ สํ า คั ญ เช่ น
นายกรัฐมนตรี ผู้นําฝ่ายค้าน ประธานรัฐสภา เป็นต้น และมีคณะกรรมการที่ทํางานเต็มเวลาและสานต่อ
คณะกรรมการเดิม คือ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดอง (คอป.) และ
กรรมการปฏิรูป ตลอดจนคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (ศอ.นธ.) ที่มีนาย
อุกฤษ มงคลนาวิน เป็นประธาน โดยให้กรรมการชุดนี้ทําหน้าที่ต่อไปด้วยความเข้มแข็ง มีกลไกที่ชัดเจนในการ
สร้างความปรองดอง และมีกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพิจารณาและกําหนดอนาคตของชาติ จัดทําข้อเสนอ
ระยะยาวสําหรับประเทศไทยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
๒) นิรโทษกรรมโดยมีผู้ให้ความเห็นเป็นหลายแนวทาง เช่น นิรโทษกรรมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งเป็นคดี
การเมืองรวมทั้งที่มีการพิพากษาไปแล้ว อย่างไรก็ดียังมีผู้ให้สัมภาษณ์บางคนไม่เห็นด้วย และต้องการให้เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่แทน แต่กระนั้นบางคนเห็นว่าไม่ควรรื้อกระบวนการที่ทําไปแล้ว และบางคน
ต้องการให้ช่วยกันลืมเหตุการณ์เสีย พร้อมกับการไม่ตั้งเงื่อนไขขัดแย้งเพิ่มเติม ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์
“การให้ อ ภั ย เป็ น ตั ว ยาสํ า คั ญ ในการสร้ า งความปรองดองและ
สันติภาพ เช่น กระบวนการนิรโทษกรรม ผมว่ามันควรจะจบกันทุก
ฝ่ายและเริ่มต้นในกรอบกติกาบ้านเมือง”
“ผมไม่มีความขัดแย้งกับใคร เราต้องประนีประนอมกันให้มากที่สุด
บางครั้งต้องลืมๆ กันบ้าง ไม่โกรธ ให้อภัย การให้อภัยรวมถึงนิรโทษ
กรรมด้วย”
“การนิรโทษกรรมเป็นสิ่งจําเป็นในการสร้างความปรองดองให้กับ
เหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา แม้จะมีแรงต้านจากบางกลุ่ม
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แต่โดยรวมทั้งสังคมจะรับกับแนวทางนี้เพราะเป็นแนวทางเดียวที่จะ
ทํ า ให้ เ กิ ด การความปรองดอง ทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งไม่ ตั้ ง เงื่ อ นไขอะไร
ไม่อย่างนั้นเรื่องจะไม่จบ”
“กระบวนการนิรโทษกรรมก็เป็นจุดที่ทําให้ปัญหาคลี่คลายได้ถ้ามัน
ทําให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ แต่ก็ต้องสัญญาว่าถ้านิรโทษกรรมแล้ว
จะไม่กลับมาทําแบบเดิมอีก อย่างนี้อาจจะแก้ไขปัญหาได้ การปฏิรูป
กฎหมายก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําส่วน พ.ร.บ. ปรองดอง ในความ
คิดเห็นผมไม่มีก็ได้ถ้าทุกฝ่ายตกลงและเข้าใจกันได้ เพราะทุกอย่างจบ
ลงที่ใจเท่านั้น”
ไม่รื้อกระบวนการยุติธรรมที่ทําไปแล้ว ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์
ทํานองว่า
“ถ้าหากยอมรับทักษิณก็จะเสียกระบวนการยุติธรรมในแง่ของหลัก
นิติธรรม ถ้าทักษิณไม่กลับเมืองไทยก็สุขสบายแล้ว”
“ทัศนะของผมคือ ตอนนี้ยังไม่ควรแก้คือ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๒
และนิรโทษกรรม”
๓) พิจารณาเรื่องคดีต่างๆ ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้สังคมเดินหน้าและ
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ซึ่งอาจมีหลายแนวทางดังตัวอย่างหนึ่งที่มีผู้ให้สัมภาษณ์เสนอ
“จริ ง ๆ มวลชนเสื้ อ แดงพร้ อ มที่ จ ะปรองดองอยู่ แ ล้ ว เช่ น การให้
ยกเลิกกระบวนการที่ทําให้ คตส. แล้วมาเริ่มกระบวนใหม่ ยอมรับได้
ถ้าคนส่วนใหญ่ต้องการอย่างนั้น”
๔) มี การเจรจาระหว่ างคู่ กรณี ต่างๆ โดยสถาบันการศึ กษาต่างๆ เข้าร่วมเป็นแกนประสาน เพื่ อ
เรียกร้องให้เกิดการเจรจาหาทางออกโดยสันติวิธี ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่ง คือ
“ทางออกก็คือการเจรจา ไม่ว่าสงครามไหนก็ต้องมีการเจรจาและ
กําหนดเงื่อนไข ไม่มีใครได้อย่างที่ตัวเองต้องการหมดแน่นอน ต้องคุย
กันว่าจะถอยได้อย่างไร ต่างฝ่ายต่างต้องยอมเสียบางส่วน”
๕) ผู้นําต้องเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างสังคมสันติสุข และเสียสละ ลดอคติส่วนตัว หันมามอง
ประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติเป็นสําคัญ โดยเฉพาะนักการเมืองที่ควรมีความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างเรื่องธรรมาภิบาล การมีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ผู้มีอํานาจใช้อํานาจต้อง
ด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้อํานาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
๖) มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมฝูงชน และมีกติกาการชุมนุม ส่วน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไม่เป็นไปเพื่อคนใดเป็นการเฉพาะ
๗) ค้นหาความจริงและให้อภัย มีการขอโทษผู้เสียหายจากกรณีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ผู้กระทําผิดต้อง
ยอมรับผิดและกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พร้อมเยียวยาความรู้สึกทางจิตใจดังผู้ให้สัมภาษณ์ผู้หนึ่งเห็นว่า
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“เยียวยาความรู้สึกทางจิตใจและในรูปของเงิน ไม่แสดงการเยาะเย้ย
ถากถาง” แต่บางท่านเห็นว่า “ประเด็นการค้นหาความจริงจะอยู่ใน
กรอบแบบใดนั้น ผมว่าค้นหามากไปก็เป็นการฟื้นฝอยหาตะเข็บอย่า
ไปค้นมาก”
๘) หยุดการเคลื่อนไหวที่ทําให้ความขัดแย้งทวีขึ้น อาทิ หมู่บ้านแดง การก้าวก่ายสถาบันกระบวนการ
ยุติธรรม และการเผชิญหน้า รวมถึงไม่ควรหยิบยกประเด็นที่ละเอียดอ่อนขึ้นมาสร้างความขัดแย้งอีก ซึ่งหลาย
ท่านเห็นตรงกันในประเด็นนี้
“ทุ ก ฝ่ า ยควรต้ อ งหยุ ด การเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง โดยต้ อ งไม่
พยายามสร้างเงื่อนไขต่อกันให้มากเกินไป รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆ การ
เคลื่ อ นไหววิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ส ถาบั น หมู่ บ้ า นนปช. ควรต้ อ งหยุ ด ไว้
ก่อน”
๙) มี เ วที เ สวนา เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจกั น ไม่ เ ผชิ ญ หน้ า กั น แต่ ห าจุ ด ส่ ว นใจร่ ว มกั น (Common
Interest) หาทางออกร่วมกัน ทั้งในระดับประชาชนรากหญ้าจริงๆ (ไม่ใช่เฉพาะแกนนํา) และระดับที่เป็นผู้นํา
กลุ่มขัดแย้ง และการมีคนกลางที่เป็นกลางจริงๆ ทําหน้าที่รับฟัง จะช่วยให้เกิดบรรยากาศของการประชา
เสวนาหาทางออกได้ดีและเป็นเวทีแห่งการมองอนาคตร่วมกันอีกด้วย ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์
“ต้ อ งเคารพความคิ ด เห็ น ณ ที่ แ ตกต่ า งให้ ส ามารถอยู่ ร่ ว ม ณ ที่
แตกต่างให้สามารถอยู่ร่วมกันได้”
“การพูดคุยระหว่างกลุ่มต่างๆ ด้วยหัวใจ โดยมีคนกลางที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใด ทําหน้าที่รับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย เพื่อสร้างการ
ยอมรับในทางออกร่วมกัน ซึ่งแต่ละฝ่ายอาจได้ในสิ่งที่ต้องการ และ
ต้องยอมรับหรือยอมปฏิบัติบางอย่างเพื่อตอบแทนสิ่งที่ได้รับ ต้อง
พยายามหยุดความขัดแย้งไว้แค่นี้ และต้องมีการพูดคุยกันด้วยหัวใจ
ไม่ต้องใช้เหตุผล ในการพูดคุยกัน คุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะช่วย
สร้างความปรองดองได้ หากครั้งแรกไม่สําเร็จ ก็คุยครั้งที่ ๒ ครั้งที่
๓ จนกว่าจะสําเร็จ โดยที่ทุกฝ่ายยอมรับหรือมีความเห็นร่วมกัน”
“เวทีหลักมาพูดคุยกัน วาดภาพอนาคตกัน เวทีเจรจาที่ผู้ชนะต้อง
เสี ย สละ จริ ง ใจ ไม่ ต้ อ งถ่ า ยทอดสด ต้ อ งประกาศอย่ า งชั ด เจนว่ า
นปช.จะไม่ เ ปิ ด ประเด็ น ใหม่ ทุ ก ฝ่ า ยหยุ ด เคลื่ อ นไหวไว้ ก่ อ น เช่ น
๓ เดือน ๖ เดือน ประเด็นในการพูดคุย เช่น นิรโทษกรรมอย่างไร
การแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไร รวมถึง ม.๑๑๒ คุยกัน แต่มิใช่
รณรงค์เคลื่อนไหวแบบที่นิติราษฎร์ทําอยู่ อะไรรับกันได้ก็จดไว้ รับ
ไม่ได้ก็จดไว้”
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๑๐) สร้างบรรยากาศแห่งความปรองดอง โดยให้เกียรติกันและไม่ดูถูกทางวัฒนธรรม และบางท่านได้
ให้ตัวชี้วัดของความปรองดองไว้อย่างน่าสนใจว่า
“ผมเชื่ อ ว่ า การกลั บ มาของนายกทั ก ษิ ณ จะเป็ น ผลผลิ ต ของ
กระบวนการปรองดอง”
อย่างไรก็ดียังมีผู้ให้สัมภาษณ์บางท่านเห็นว่าต้องมีการจัดการความขัดแย้งในระยะยาวด้วย มิใช่ทํา
เพียงเฉพาะหน้าเท่านั้น ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์
“ปรองดองที่เราทําวันนี้เป็นการทําเฉพาะหน้าเท่านั้น เราจะต้องมี
พื้ น ที่ แ ละกระบวนการที่ จ ะจั ด การระยะยาว ความขั ด แย้ ง เฉพาะ
หน้า”
๑๑) สร้างระบบ กติกาที่เป็นธรรม ไม่มีการทํารัฐประหาร
๑๒) ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและปฏิรูปกฎหมาย เพื่อให้คงความเที่ยงธรรม น่าเชื่อถือแก่สังคม
เป็ นที่ ย อมรั บ ของทุ ก ภาคส่ วน และมีก ฎหมายที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ การชุ ม นุ ม เพื่ อ เป็ น แนวทางที่ชั ด เจนในการ
ดําเนินการของเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุม ส่วนการแก้รัฐธรรมนูญต้องไม่เป็นไปเพื่อคนใดคนหนึ่ง ส่วนกฎหมายใดที่
ไม่เป็นธรรมขัดต่อสํานึกประชาชน ควรมีการแก้ไขหรือยกเลิก ดังแนวคิดของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่ง
“ปฏิ รู ป ระบบยุ ติ ธ รรม โดยทํ า ให้ เป็ น ไปตามหลั ก สากล เช่ น การ
พิ จ ารณาหลั ก การ/กระบวนการต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ UN
Standard Minimum Rules ”
“ต้องเลิกวิธีการจัดการกับฝ่ายตรงข้าม ในลักษณะต้องการจับหนูตัว
เดียว เผานาทั้งผืน”
๑๓) ปฏิรูปสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนระบบการศึกษาของชาติ โดยควรมีการปฏิรูป
เรื่องการกระจายรายได้ จัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม ลดการผูกขาดและมีระบบภาษีที่ก้าวหน้า ตลอดจนมีการ
ปฏิรูปที่ดิน ให้คนจนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มทุน ตลอดจนสื่อมวลชนก็ต้องปฏิรูปให้มีองค์ความรู้ในเรื่องเฉพาะ ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์
“การปฏิรูปการศึกษา โดยทําในทุกระดับ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา
ด้านนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสื่อมวลชนเองก็ต้องมีความรู้
ความเข้าใจในประเด็นที่ตัวเองนําเสนอ (มีความรู้ด้านนิเทศศาสตร์
อย่างเดียวไม่พอ)”
“ความขัดแย้งเชิงสถาบัน เชิงผู้นําการเมือง ในความขัดแย้งผมคิดว่า
เปลี่ยนคนและโครงสร้างจะเปลี่ยนตามมากกว่า ต้องเปลี่ยนความรับรู้
ของคน”
“ต้องให้การศึกษาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในระยะยาว ต้องทําให้คนมี
Freedom ในการตัดสินใจเลือกไม่ใช่การซื้อเสียง”
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“ในช่วงที่สังคมเบื่อกับความขัดแย้งเราต้องช่วยกันพูดให้เกิดความ
ปรองดอง เมื่อสังคมมีการเรียนรู้ ความคับข้องใจลดลง และตามโลก
ทันน่าจะเป็นทางออกที่ดีตามมา รัฐบาลเองพร้อมที่จะรุกจะถอย รัก
ยาวก็ให้บั่นรักสั้นก็ให้ต่อ การเมืองมาถึงจุดนี้สังคมจะต้องการให้มี
การปรองดองแล้ ว การที่ ฝ่ า ยค้ า นเข้ ม มากเป็ น ผลกระทบทํ า ให้
ฝ่ า ยรั ฐ บาลมี ก ารปรั บ ครม.และมุ่ ง ทํ า งานอย่ า งเดี ย ว เช่ น การ
ปราบปรามยาเสพติด ทําให้เป็นผลดีกับฝ่ายรัฐบาล”
“สังคมไทยต้องมีการปฏิรูปใหญ่ แต่ไม่ได้ยกเลิกของเดิมทั้งหมด”
ดังนั้น การปฏิรูปนั้นมีความจําเป็น แต่สิ่งที่ดีก็ต้องคงไว้เช่นเดิม
๑๔) ปฏิรูปสื่อให้เป็นสื่อที่ให้ความรู้แก่ประชาชน ทํางานด้วยการมีธรรมาภิบาลไม่บิดเบือนความจริง ดัง
คํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์
“ปฏิรูปสื่อให้มีจรรยาบรรณในการนําเสนอข่าว”
๑๕) มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นนิ ติ ธ รรม นิ ติ รั ฐ และการจั ด การความขั ด แย้ ง
ตลอดจนการควบคุมดูแลสังคมให้เกิดสันติสุขเพื่อให้สังคมประชาธิปไตยเป็นไปอย่างยั่งยืน
“ผมเห็นพัฒนาการทางการเมืองของคนไทยที่เกิดขึ้นช่วงชุมนุมนะ ว่า
คนไทยเข้าใจและมีสั งคมเมื่ อมีความรู้อย่างลึ กซึ้งเราก็จะสามารถ
ขับเคลื่อนประชาธิปไตยไปได้อย่างมีเป้าหมายร่วมกัน”
“ขับเคลื่อนด้วยความรู้ ไม่ใช่อารมณ์ ไม่งั้นบ้านเมืองกลียุคแน่”

๕.๕ ผู้ที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อร่วมในกระบวนการจัดการความขัดแย้ง
เพื่ อ ให้ ค วามปรองดองเกิ ด ขึ้ น ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ห ลายคนเห็ น ว่ า ต้ อ งมี “เจ้ า ภาพ” เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่
เอื้อกระบวนการและสนับสนุนให้กระบวนการเดินหน้า ทั้งนี้ ผู้ที่ควรเข้ามาช่วยกระบวนการปรองดองในทัศนะ
ของผู้ให้สัมภาษณ์มีหลากหลาย แต่บางคนก็ไม่เห็นด้วยที่จะนําคู่กรณีมาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดีผู้ที่ได้รับการเสนอ
เพื่อให้เข้ามาช่วยในกระบวนการปรองดอง คือ
๑) สมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะมีผู้ให้สัมภาษณ์บางท่านมองว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องของการเมืองเป็น
หลักและเริ่มจากคนในรัฐสภา ก็ควรให้เขาเหล่านั้นมาแก้ด้วย
๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ควรเข้ามา
ขับเคลื่อนเพื่อสร้างความปรองดอง เพราะกรรมาธิการมาจากทุกภาคส่วนและให้เพิ่ มสัดส่วนผู้แทนภาค
ประชาชนด้วย
๓) รัฐบาล รวมถึงพรรคการเมืองที่สนับสนุน (ขณะที่บางท่านไม่เห็นด้วย เนื่องจากมองว่าเป็นคู่กรณี
แต่สิ่งที่รัฐบาลทําได้ดีก็คือการสนับสนุนทรัพยากร)
๔) อดีตนายกรัฐมนตรี พตท.ทักษิณ ชินวัตร (เช่นเดียวกับรัฐบาล บางท่านไม่เห็นด้วยแต่บางท่าน
ยอมรับว่าปราศจากอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้ ในการเข้าร่วมกระบวนการ ความปรองดองคงเกิดขึ้นยาก)
๑๒๒
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๕) ผู้นําของหน่วยทหารที่ทําการรัฐประหาร
๖) กลุ่มอื่นๆ เช่น ผู้แทนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สถาบันตุลาการ คนกลางที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ
รวมถึงแกนนําและรากหญ้า
๗) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะมีการมองว่าต้องให้ประชาชนหลายกลุ่มเข้ามาร่วมกระบวนการ
ปรองดอง ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ “คู่ขัดแย้งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ของชาติ”
ทั้งนี้ ก่อนการสร้างความปรองดอง แต่ละฝ่ายต้องมีเอกภาพพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการปรองดอง
จริงๆ ดังมีผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า
“ปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นอุปสรรคต่อการปรองดองคือ ความไม่เป็น
เอกภาพในแต่ละฝ่าย คือต่างก็มีคนเห็นไม่ตรงกันและแสดงความเห็น
ที่ต่างกันในฝ่ายของตนเอง ในเรื่องนี้ถ้าจะแก้กันจริงๆ ก็น่าจะทําได้ไม่
ยาก หากผู้นําของแต่ ละฝ่ าย หารือทํ าความเข้าใจภายในฝ่ายของ
ตนเองให้มากขึ้น และกําหนดคนที่เหมาะสมให้มีหน้าที่ในการร่วม
เจรจาหารือ รวมทั้งทําหน้าที่ชี้แจงแถลงข่าวที่เข้าใจประเด็น ก็จะทํา
ให้การปรองดองคืบหน้าต่อไปได้”
แต่กระนั้น ยังมีผู้ไม่เห็นว่าจะมีใครช่วยได้ ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์
“คนกลางในอดีตเคยมีที่ทุกฝ่ายยอมรับ แต่ปัจจุบันไม่มี มีแต่พวกไหน
ใหญ่กว่า”
“บุคคลถูกใส่สีเลือกข้าง เพราะฉะนั้นจึงเดินยาก”
ซึ่งเป็นแนวคิดที่คิดว่าหาทางออกให้กับสังคมไทยโดยการใช้คนกลางไม่ได้เลยไม่มีใครหรือกลุ่มใด
ดําเนินการในฐานะผู้เอื้อกระบวนการ

๕.๖ ปัจจัยสําคัญสูค่ วามปรองดอง
การจะสร้างความปรองดองได้ ต้องมีปัจจัยสําคัญที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศความปรองดอง ซึ่งผู้ให้
สัมภาษณ์ได้ให้แนวคิดว่าปัจจัยต่อไปนี้ น่าจะก่อให้เกิดความปรองดองได้
๑) บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนเห็นว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเกิดความขัดแย้ง
ต้องทบทวนบทบาทตนเองและวางมือทางการเมือง
“กลุ่ ม ต่ า งๆ ต้ อ งแสดงความรั บ ผิ ด ชอบ แสดงความเสี ย ใจกั บ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น”
๒) องค์ความรู้ที่สําคัญต่อกระบวนการปรองดองและสร้างบรรยากาศของความปรองดอง โดยเป็น
องค์ความรู้ที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคม
๓) การยึดถือหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงของที่ทุกฝ่าย และผู้แทนของประชาชนต้องยึดมั่นในการ
ทําเพื่อประชาชน ไม่ใช้คําว่า “ประชาธิปไตย” เป็นข้ออ้างในการสร้างความชอบธรรมในการกระทําของตน
นอกจากนี้ หลักการประชาธิปไตยต้องรวมการยึดหลักนิติธรรม นิติรัฐ และธรรมาภิบาล
๑๒๓
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๔) เวลาเป็นสิ่งสําคัญ ทุกฝ่ายต้องเข้าใจว่าการปรองดองที่ประสบผลต้องใช้เวลา
๕) ทัศนคติของผู้คน ที่ต้องคํานึงถึงความสนใจร่วมกัน (Mutual interest และ common interest)
แทนการคิดเพียงความสนใจส่วนตัว (self interest) และมีเมตตาธรรม(altruism) รวมถึงการไม่นําสถาบัน
พระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
๖) การดําเนินการทางการเมือง ซึ่งประกอบไปด้วย
๖.๑) การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
๖.๒) การสร้างความปรองดองด้วยความจริงใจ
๖.๓) การมุ่งหาข้อยุติร่วมกัน
๖.๔) หากต้องแก้รัฐธรรมนูญ ก็ควรแก้เฉพาะมาตราที่จําเป็น
๖.๕) เปิดโอกาสให้กับบุคคลทุกกลุ่มโดยเท่าเทียม ให้มีพื้นที่ในสังคมหรือ “ที่ยืนในสังคม”
๖.๖) ไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม
๖.๗) ไม่นําเรื่องเก่ามาสร้างความขัดแย้งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า “ไม่ฟื้นฝอยหา
ตะเข็บ”
๖.๘) ไม่ใช้ความรุนแรง
๖.๙) กระบวนการจัดเวทีเสวนาหาทางออกร่วมกัน เพื่อทุกฝ่ายได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
๗) กระบวนการปรองดองซึ่งประกอบด้วย
๗.๑) การลืมอดีต การให้อภัย การเสียสละของผู้นํา การหยุดเผชิญหน้า ยอมรับความผิด
๗.๒) นิรโทษกรรม ค้นหาความจริงและเปิดเผยเมื่อถึงเวลา การรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทํา
๗.๓) ระบบยุติธรรม ที่สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้ประชาชน “อย่าให้คนผิดลอยนวล”
๗.๔) การปฎิรูปเชิงโครงสร้างที่จะทําให้ความเหลื่อมล้ําลดลง เช่น การปฎิรูป การศึกษา
โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
๗.๕) การปฏิรูปสื่อให้เป็นสื่อเพื่อสังคมอย่างแท้จริง ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์
“ปัจจัยที่สําคัญ คือ ความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่ต้องการให้สังคม
ก้ า วข้ า มความขั ด แย้ ง ลดความเป็ น ฝั ก ฝ่ า ย เสี ย สละ และยึ ด
ผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง และเข้ามาร่วมมือในการเสวนาหาทาง
ออกร่วมกันด้วยเหตุผลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุก
ภาคส่วนในสังคม ทั้งนี้ สังคมจะต้องยอมรับและใช้แนวทางสันติวิธี
ในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง และการใช้มิติทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของชาติที่สําคัญ ได้แก่ การประนีประนอม รักสันติ การมี
ความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ช่วยประคับประคองสังคมไทยให้เข้าสู่
ระบบ ก็จะทําให้ชาติมีความปรองดองกันได้”
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๕.๗ สรุปความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔๗ คน ประกอบด้วยเป็นนักการเมือง อดีตนักการเมืองจาก
หลายพรรค นักวิชาการสันติวิธี ข้าราชการระดับสูง ผู้นํากลุ่มต่างๆ และสื่อมวลชน พบว่าทุกท่านมีความ
กระตือรือร้นให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และล้วนต้องการเห็นประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าไปและเป็น
สั ง คมสั น ติ สุ ข ถึ ง แม้ ว่ า แต่ ล ะท่ า นจะมี แ นวคิ ด ในเรื่ อ งของความขั ด แย้ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น ตามภู มิ ห ลั ง และ
ประสบการณ์ รวมถึงมีแนวทางในการสร้างความปรองดองที่แตกต่างกันอยู่ ซึ่งพอจะสรุปมุมมองต่อความ
ขัดแย้งและมุมมองต่อการสร้างความปรองดองในชาติของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้สัมภาษณ์ได้๒๔ ดังต่อไปนี้
๕.๗.๑ มุมมองต่อความขัดแย้ง
๑) คู่ขัดแย้ง
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าคู่ขัดแย้งหนึ่งในความขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้คือพันตํารวจโท
ดร. ทักษิณ ชินวัตร และกลุ่มการเมือง รวมถึงกลุ่มคนเสื้อแดงที่ให้การสนับสนุน ซึ่งบางฝ่ายเรียกว่า “ระบอบ
ทักษิณ” ส่วนคู่ขัดแย้งอีกฝ่ายหนึ่งเป็นใครนั้น มีความเห็นค่อนข้างหลากหลาย บางส่วนมองว่าคือ "รัฐไทย" อัน
หมายถึง “กระบวนการอํานาจของรัฐไทย ซึ่งรวมทั้งอํานาจนิติบัญญัติ กฎหมาย คําพิพากษาของศาล ตํารวจ
ทหาร” และแม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกลุ่มคนเหล่านี้มีความเห็นว่าพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร
กําลังปฏิเสธความชอบธรรมและท้าทายมาตรฐานของกฎหมายแห่งรัฐที่ดํารงอยู่
ในขณะที่ บางกลุ่มมองว่า ความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่ดําเนินอยู่ในทุกวันนี้ เป็นการ
เผชิญหน้าระหว่างพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร กับฝ่ายการเมืองตรงข้ามที่ประกอบไปด้วย “บุคคลที่สู้พัน
ตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตรไม่ได้ในการเลือกตั้ง” “กลุ่มที่ไม่แสดงตัวแต่มีอิทธิพลในการเมืองไทย” ซึ่งผู้ให้
สัมภาษณ์บางท่านเรียกว่า “อํามาตย์” “เผด็จการทหาร”
๒) เหตุแห่งความขัดแย้ง
ในส่วนของเหตุแห่งความขัดแย้งนั้น ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่มองว่า ปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองมีที่มาจากการใช้อํานาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการให้คําจํากัดความของ
คําว่า “ความไม่เป็นธรรม” นั้นขึ้นอยู่กับมุมมองและความเชื่อของแต่ละคน บางส่วนมองว่าการใช้อํานาจไม่
เป็นธรรมสะท้อนจากการใช้อํานาจในการเข้าไปจํากัด ควบคุม หรือปิดกั้นการตรวจสอบ อันเป็นที่มาของคําว่า
“เผด็จการรัฐสภา” ในช่วงที่พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ปัญหาดังกล่าวทวีความ
รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปในปี ๒๕๔๘ ที่พรรคไทยรักไทยของพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ
ชินวัตรได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น สามารถควบรวมพรรคการเมืองต่างๆ และมีอํานาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
สามารถควบคุมอํานาจเหนือรัฐสภาและมีอิทธิพลเหนือองค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล จน
ถูกมองว่ามีการ “ทุจริตเชิงนโยบาย” และเป็นการ “ใช้อํานาจตามอําเภอใจอย่างไม่เป็นธรรม” ทําให้เกิดข้อ

๒๔

ข้อความที่อยู่ในเครื่องหมาย “...” ทั้งหมดในส่วนนี้เป็นการถอดจากคําให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ การนําข้อความดังกล่าวมาใช้ในการเขียน
บทสรุปนี้ก็เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความหมายที่แท้จริงที่ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการสื่อสารให้มากที่สุด
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สงสัยอย่างมากต่อธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของรัฐบาล สภาวะดังกล่าวนําไปสู่การชุมนุมประท้วงและ
เดินขบวนขับไล่ผู้นําทางการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานเพื่อสร้างการเมืองที่มีคุณธรรม
ในขณะที่อีกมุมมองหนึ่งเห็นว่า พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ได้รับความนิยมจาก
ประชาชนอย่างสูงด้วยผลงานในการบริหารประเทศ ทําให้พรรคไทยรักไทยประสบความสําเร็จในการเลือกตั้ง
เสมอมา ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายประชานิยมและแนวทางในการบริหารประเทศของพันตํารวจโท ดร.
ทักษิณ ชินวัตรจึงออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน แต่ก็ไม่สามารถโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ จนกระทั่ง
เกิ ด “พลั ง กดดั น นอกระบบการเมื อ ง” อั น นํ า ไปสู่ ก ารรั ฐ ประหาร ซึ่ ง เป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ขั ด กั บ หลั ก
ประชาธิปไตย หลังจากนั้น “การใช้อํานาจอย่างไม่เป็นธรรม” ยังได้ขยายตัวไปสู่การแทรกแซงสถาบันต่างๆ
เช่น กระบวนการตุลาการ เพื่อหาทาง “กําจัดพ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ออกจากระบบการเมืองไทย” รวมทั้งการ
จัดตั้ งองค์กรเฉพาะกิจ เช่ น คตส. เพื่อหามูล เหตุทางการเมืองต่างๆ ซึ่งล้ วนแล้วแต่เป็นการทํ าให้ปัญ หา
การเมืองลุกลามไปยังสถาบันอื่นๆในสังคม จนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมาถึง
ปัจจุบัน
ท่ามกลางมุมมองต่อปัญหาที่แตกต่างกันนั้น มีความเห็นบางประการที่ตรงกัน คือทั้งสองฝ่าย
ต่างมองว่าหากปัญหาความขัดแย้งยังไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาจะลุกลามบานปลาย ทําให้ความแตกแยก
แบ่งฝ่ายลงรากลึกไปยังทุกภาคส่วนของสังคม และอาจจะกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะถูกดึงเข้ามา
เพื่อเป้าหมายทางการเมืองมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างเห็นว่าไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม อัน
อาจนําไปสู่ภาวะชะงักงันและความรุนแรงทางการเมืองได้อีกระลอกหนึ่ง
อีกประการหนึ่งที่เห็นตรงกัน คือ ความขัดแย้งทางการเมืองเหล่านี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
โครงสร้างพื้นฐานของสังคมไทยที่มีความเหลื่อมล้ําและการกระจุกตัวทั้งในเชิงสังคมวัฒนธรรม การเมือง
และระบบเศรษฐกิจ โดยปัญหาสังคมวัฒนธรรมของไทยนั้นคือการที่ “ประชาชนไทยส่วนใหญ่ยังคงอิงอยู่กับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอุปถัมภ์ ยึดติดตัวบุคคล ไม่ใช้หลักการ ไม่ฟังเหตุผล แต่ใช้ความเห็นหรือความ
เชื่อ” โดยเฉพาะความเชื่อที่ผูกติดอยู่กับตัวบุคคลเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุนี้ กลุ่มคนบางกลุ่มจึงไม่
ยอมรับความเห็นที่แตกต่างจากความคิดของตนเอง
ในส่วนของโครงสร้ างของระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองคือ ความเหลื่อมล้ําในการ
กระจายรายได้และอํานาจทางการเมืองยังกระจุกตัวที่คนบางกลุ่มในสังคม ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม การ
ขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร ทําให้ “นักการเมืองบางกลุ่มใช้ประโยชน์จากปัญหาเชิงโครงสร้างนี้ในการ
บิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง” ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นพร้อมกับสื่อบางกลุ่มที่นําเสนอข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง
การใส่ความคิดความเชื่อของตนลงในข่าว การครอบงําสื่อโดยอํานาจทุนหรืออํานาจรัฐที่นําไปสู่การบิดเบือน
ข้อเท็จจริง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ยิ่งทําให้สถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันเลวร้ายลงไปอีก
๕.๗.๒. มุมมองต่อการสร้างความปรองดองในชาติ
จากการสัมภาษณ์ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในมุมมองต่อการสร้างความปรองดองแห่งชาตินั้น พบว่า
แม้ว่าแต่ละฝ่ายจะเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศชาติจะหันมาพิจารณาถึงแนวทางการสร้างความปรองดอง
อย่างจริงจัง แต่ในส่วนของความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างการปรองดองกลับพบว่า ฝ่ายที่เห็นต่างกันยัง
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ยึดจุดยืนทางการเมืองของตนเองอย่างเหนียวแน่นและเสนอแนวทางความปรองดองที่สอดคล้องกับจุดยืน
ดังกล่าวของตน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ณ เวลาที่งานวิจัยฉบับนี้กําลังดําเนินการอยู่นั้น บรรยากาศในทางการเมือง
เต็มไปด้วยความขัดแย้งและตึงเครียด ซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้ความขัดแย้งไม่สามารถคลี่คลายได้ โดย
ความเห็นที่แตกต่างกันทั้งหมดสามารถประมวลออกมาเป็นกระบวนการ ดังต่อไปนี้
๑) กระบวนการเจรจา
แม้ทุกฝ่ายมองว่าการใช้กระบวนการเจรจา การรับฟังความเห็นของกันและกัน เป็นวิธีการ
สร้างความปรองดองที่จําเป็น แต่ในส่วนของรายละเอียดของกระบวนการเจรจาพูดคุยกันมีความเห็นที่แตกต่าง
กัน ดังนี้
ความเห็นกลุ่มแรกมองว่า การเจรจาพูดคุยควรกระทําโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง
ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการเชิญคู่ขัดแย้งของแต่ละฝ่ายมาสู่โต๊ะเจรจา ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นการเจรจาที่มีการเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เนื่ อ งจากจะเป็ น การสร้ า งความกดดั น ทางการเมื อ งให้ เ กิ ด ขึ้ น แต่ ต้ อ งเป็ น การเจรจากั น ใน
บรรยากาศที่แต่ละฝ่ายต่างสามารถแสดงความเห็นของตนออกมาได้อย่างเต็มที่และรู้สึกปลอดภัย ทั้งนี้อาจมี
คนกลางที่ ทั้ ง สองฝ่ า ยให้ ก ารยอมรั บ เช่ น พระมหากษั ต ริ ย์ ผู้ นํ า รั ฐ บาล (ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และในอดี ต )
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาล ประธานองค์กรอิสระ ผู้นําทางศาสนา เป็นต้น เป็น
กลไกเชื่อมประสานการเจรจาพูดคุยที่จะเกิดขึ้น
ความเห็นกลุ่มที่สองมองว่า ปัจจุบันนี้การพูดคุยในระดับแกนนําหรือระดับคู่ขัดแย้งนั้นไม่
สามารถจะเป็นทางออกให้กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ เพราะแต่ละฝ่ายต่างมีจุดยืนที่ไม่อาจลงรอยกันได้
ทั้งหมด การเจรจาพูดคุยที่จะเกิดขึ้นควรทําในระดับประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความขัดแย้งนี้อย่าง
แท้จริง ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการเปิดพื้นที่การเจรจาพูดคุยอย่างกว้างขวาง ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การ
ประชาเสวนาหาทางออก การประชาพิจารณ์ เป็นต้น โดยเชิญประชาชนที่มิใช่แกนนําหรือผู้นําทางการเมืองมา
ช่วยกันแสดงความเห็นต่อแนวทาง “การปฏิรูปประเทศไทย” และผลที่ได้จากการพูดคุยดังกล่าวนี้ จะนําไปสู่
ข้อเสนอร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
๒) การค้นหาความจริง
ในส่วนของการค้นหาความจริงต่อสังคมนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อ
เป็นการเรียนรู้จากบทเรียนของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยจะต้องมีการอธิบายเหตุการณ์ความ
รุนแรงต่างๆ อย่างเป็นกลางและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคําอธิบายต่อการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินในช่วงที่เกิดความรุนแรงในสังคมไทย ทั้งนี้ การค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นจะต้องมาจากการรับฟัง
ข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายเพื่อนําไปสู่การเยียวยาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการเปิดเผยความจริงมีความเห็นที่แตกต่างกันหลายแนวทาง เช่น (๑)
กลุ่มที่ต้องการให้เปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อสาธารณะ แต่อาจจะต้องรอให้บุคคลในเหตุการณ์เป็นอดีตไป
หมดแล้วถึงจะนําไปเปิดเผยได้ (๒) กลุ่มที่ต้องการให้มีการเปิดเผยเฉพาะข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่
ไม่ระบุชื่อของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆ และ (๓) กลุ่มที่ต้องการให้มีการเปิดเผยความจริงที่มี
การระบุชื่อของบุคคลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใกล้ชิดหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์เท่านั้น โดยกลุ่ม
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ที่ต้องการให้มีการเปิดเผยความจริงต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบมองว่า เพื่อเป็นการเยียวยาความรู้สึกของผู้ที่
ต้องสูญเสียคนที่รัก ใกล้ชิด คนในครอบครัวหรือคนที่สนิทสนม ให้ทราบถึงความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
๓) การนิรโทษกรรม
ประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรมเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน เห็นได้จากความแตกต่าง
ของความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในจุดยืนของตนเอง โดยสามารถแบ่งได้เป็น (๑) กลุ่มที่ไม่
ต้องการหรือไม่เห็นความจําเป็นที่ต้องมีการนิรโทษกรรม เพราะ “ตัวเองไม่ได้เดือดร้อน” “สามารถต่อสู้คดีได้
ในกระบวนการยุติธรรมปกติ” หรือแม้แต่ “ไม่ต้องการขึ้นศาล แต่ก็ไม่กลัวหากจะต้องถูกดําเนินคดี” กับ (๒)
กลุ่มที่เห็นว่าควรมีการนิรโทษกรรม โดยให้เหตุผลสนับสนุนว่า การนิรโทษกรรมจะเป็นแนวทางที่ทําให้ปัญหา
ความขัดแย้งยุติลงได้ โดยเฉพาะหากย้อนกลับไปมองกระบวนการในอดีตของประเทศไทย ซึ่งมักจะมีการนิร
โทษกรรมเกิดขึ้นแทบทุกครั้งเมื่อมีความขัดแย้งทางการเมือง
อย่ า งไรก็ ต าม ในรายละเอี ย ดของการนิ ร โทษกรรมก็ มี ค วามแตกต่ า งกั น โดยความเห็ น
บางส่วนเห็นว่าควรจะมีการนิรโทษกรรมเฉพาะผู้ที่ทําความผิดในกรณีที่มีเหตุจูงใจมาจากเรื่องการเมือง โดยงด
เว้นความผิดในคดีอาญา เนื่องจากจะเป็นการแทรกแซงกระบวนยุติธรรมที่เป็นอยู่ แต่อีกบางส่วนมองว่า
จะต้องนิรโทษกรรมให้หมดทุกคนที่ทําความผิดในช่วงเวลาตั้งแต่การรัฐประหารเป็นต้นมา เนื่องจากเป็นการ
ยากที่จะแบ่งแยกว่าการกระทําใดไม่ได้มีมูลเหตุจูงใจมาจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ทั้งนี้ ทุกฝ่ายมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่าการนิรโทษกรรมจะต้องเกิดจากกระบวนการที่ทุกฝ่ายยอมรับและไม่เป็นการเพิ่ม
ความขัดแย้ง
นอกจากนี้ ทุกฝ่ายยังมีความเห็นสอดคล้องกันในกรณีความผิดในฐานที่เกี่ยวกับการหมิ่น
พระบรมเดชานุ ภ าพว่ า ไม่ ค วรเข้ า ข่ า ยการนิ ร โทษกรรม เนื่ อ งจากเป็ น เรื่ อ งละเอี ย ดอ่ อ นและกระทบกั บ
ความรู้สึกของปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังอาจเป็นการก้าวล่วงพระราชอํานาจของพระองค์ในการพระราชทาน
อภัยโทษซึ่งเป็นพระราชอํานาจส่วนพระองค์อีกด้วย
๔) การนําหลักนิติธรรมกลับคืนมา
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมาทําให้เกิดคําถามต่อ
หลักนิติธรรม เนื่องจากในช่วงที่มีความขัดแย้งต่างๆ ได้มีการอ้างหรือใช้สถาบันต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม
เพื่อกําจัดฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง อันเป็นการทําลายความเชื่อมั่นในหลักนิติธรรม
แม้ทุกฝ่ายจะมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการยึดหลักนิติธรรมเป็นสิ่งสําคัญ แต่ความหมาย
ของคําว่า "หลักนิติธรรม" ของแต่ละฝ่ายนั้นยังมีความแตกต่างกันอยู่มาก บางฝ่ายมองว่าการรัฐประหารเป็น
การทําลายหลักนิติธรรม บางฝ่ายมองว่าการใช้อํานาจรัฐโดยปราศจากการตรวจสอบเป็นการทําลายหลัก
นิติธรรม
ฝ่ายที่ไม่ยอมรับการทํารัฐประหารมองว่าผลพวงของการทํารัฐประหารทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่
ชอบตามหลักนิติธรรม เนื่องจากภายหลังการรัฐประหารมีการตั้ง "คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)” ขึ้นโดยคําสั่งของคณะรัฐประหาร ประกอบไปด้วยบุคคลที่ผู้ให้สัมภาษณ์
กลุ่มนี้เห็นว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกับพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งขัดต่อหลักนิติธรรม ดังนั้น
๑๒๘

จัดทําโดยสถาบันพระปกเกลา
เพื่อนําเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ 27 ธันวาคม 2554

จะต้องมีการยกเลิกกระบวนการที่ถูกชี้มูลโดย คตส. ซึ่งในประเด็นนี้ก็มีความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย เช่น
ผู้ให้สัมภาษณ์บางท่านมองว่าควรนําคดีที่ถูกชี้มูลโดย คตส. นั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติที่มีอยู่ บาง
ท่านมองว่าควรยกเลิกคดีความที่ถูกชี้มูลโดย คตส. ทั้งหมด ทั้งนี้ไม่นับรวมถึงคดีที่ถูกตัดสินไปแล้ว บางท่าน
มองว่าควรจะยกเลิกคดีความที่ถูกชี้มูลโดย คตส. ทั้งหมด เนื่องจากมีที่มาที่ไม่ถูกต้อง
แต่อีกฝ่ายหนึ่งที่เห็นตรงข้ามมองว่า ไม่ควรแก้ไขคําตัดสินหรือหยุดยั้งคดีความที่กําลังดําเนิน
อยู่ เนื่องจากเป็นการดําเนินการที่ถูกต้องชอบธรรมแล้ว และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการของ คตส.
ควรยอมรับผลที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีบางความเห็นที่เสนอว่า กระบวนการยุติธรรมของไทยควรได้รับการพิจารณา
ทบทวนเพื่อนําไปสู่ปฏิรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ซึ่ง
มีผู้ให้สัมภาษณ์บางท่านเสนอให้มีการพิจารณาคดีเป็นสามระดับเช่นเดียวกับการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
เพื่อให้การตัดสินมีความรัดกุมและรอบคอบมากยิ่งขึ้น
๕.๗.๓. การสร้างบรรยากาศเพื่อการปรองดอง
จากการรับฟังความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า ท่ามกลางสภาวะความขัดแย้งในปัจจุบันที่แต่ละฝ่าย
ยังคงยึดมั่นในจุดยืน (Position) ของตนเอง สิ่งที่ต้องริเริ่มดําเนินการโดยเร็วคือการสร้างบรรยากาศแห่งการ
ปรองดองด้วยการเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางต่อข้อเสนอ ทางเลือก และ
ความเป็นไปได้ต่างๆ ในการสร้างความปรองดองในชาติ
การสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมให้ได้อย่างแท้จริงนั้น จะต้องเริ่มต้นจากความร่วมมือของ
ทุกฝ่ายอย่างแท้จริง ทุกฝ่ายต้องหยุดการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเต็มใจเพื่อมิให้กลายเป็นการสร้าง
เงื่อนไขความขัดแย้งให้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวผ่านทาง สื่อหลักและสื่อ
ทางเลือกต่างๆ ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ตลอดจนสถาบันที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาว
ไทย ทุกฝ่ายควรตระหนักว่าการยอมสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศชาติเป็น
สิ่งจําเป็น ทั้งนี้ “ผู้ชนะในทางการเมืองต้องมีความเสียสละและจริงใจ” และ “ผู้แพ้ก็ต้องมีน้ําใจที่ต้องยอมรับ
ผลการต่อสู้ทางการเมืองที่เกิดขึ้น”
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บทที่ ๖
บทสังเคราะห์เหตุแห่งความขัดแย้งทางการเมืองไทยและ
ข้อเสนอกระบวนการสร้างความปรองดองในชาติ
๖.๑ เหตุแห่งความขัดแย้งทางการเมืองไทย
๖.๑.๑ ปัญหาใจกลางของความขัดแย้งทางการเมืองไทย
ความแตกต่างในเชิงความคิด: การจัดวางคุณค่าของอุดมการณ์ประชาธิปไตยและความ
ชอบธรรมในการจัดการผลประโยชน์
ความขัดแย้งทางการเมืองไทยในปัจจุบัน ถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งที่มีความซับซ้อน มี
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายซึ่งมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน กล่าวคือ แม้ทุกฝ่ายจะเห็นตรงกันว่า ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะเป็นระบอบการปกครองที่มีความเหมาะสมกับสังคมไทย
ในปั จ จุ บั น มากที่ สุ ด แต่ ก็ ยั ง มี ค วามแตกต่ า งทางความคิ ด ในแง่ ข องการให้ น้ํ า หนั ก กั บ คุ ณ ค่ า ของระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศ ระหว่างการให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งและการเป็นตัวแทนของประชาชนกับ
การให้ความสําคัญกับคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตของผู้นําประเทศ
ความแตกต่างทางความคิดดังกล่าวได้สะท้อนถึงการจัดการผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน โดย
การจัดการผลประโยชน์ดังกล่าวนี้หมายรวมถึงการจัดสรรอํานาจและทรัพยากรในสังคม ทั้งในด้านการแบ่งสรร
ผลประโยชน์ และการตัดสินใจทางการเมืองของคู่ขัดแย้งต่างๆ ดังจะเห็นได้จากแผนภาพดังต่อไปนี้
ภาพ ๖-๑ มุมมองต่อแนวคิดประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน
ให้ความสําคัญกับการ
เลือกตั้งและการเป็น
ตัวแทนของประชาชน

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

ระบบการเมืองทุกระดับ
ต้องยึดโยงกับประชาชน

ให้ความสําคัญกับคุณธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริตของ
ผู้นําประเทศ

ระดับความคิด

ระบบการเมืองที่เฟ้นหาคน
ดีมีคุณธรรม

ระดับ
ผลประโยชน์

๑) ประชาธิปไตยที่เน้นเสียงข้างมาก: คุณค่าของระบอบประชาธิปไตยในแนวทางนี้ ให้
ความสําคัญกับเสียงข้างมากในระบบเลือกตั้ง มีแกนกลางอยู่ที่ความชอบธรรมของระบอบการปกครองที่
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ผู้บริหารประเทศมาจากการเลือกตั้งบนฐานของเสียงข้างมากจากประชาชน โดยเชื่อว่าเป็นระบบการ
คัดสรรตัวแทนของประชาชนที่ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง การตัดสินใจของผู้แทนทาง
การเมืองที่มาจากเสียงข้างมาก ถือเป็นความชอบธรรมของสังคม ทั้งนี้ผู้แทนของประชาชนที่มีที่มาจากการ
เลือกตั้งย่อมจะมีความสํานึกรับผิด (Accountability) ต่อประชาชน สามารถสะท้อนเสียงความต้องการของ
ประชาชนเพราะเป็นตัวแทนที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยความยั่งยืนในการเป็นตัวแทนของประชาชน
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจั ดสรรทรัพยากรและกําหนดนโยบายสาธารณะที่สะท้อนโดยตรงถึงความ
ต้องการของประชาชน
๒) ประชาธิปไตยที่เน้นคุณธรรม: สําหรับแนวทางที่สองนั้นมีมุมมองต่อคุณค่าของระบอบ
ประชาธิปไตยที่แตกต่างไป โดยเริ่มจากแนวคิดที่ว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยต้องควบคู่ไปกับ
ระบบคุณธรรม เพราะประชาธิปไตยมีองค์ประกอบที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนไปตามบริบทและวัฒนธรรม
ทางการเมืองของแต่ละสังคม สําหรับแนวทางนี้ คุณค่าของระบอบประชาธิปไตยที่มีความชอบธรรมนั้น ผู้นํา
ต้องให้น้ําหนักกับคุณธรรมและจริยธรรมในการกํากับการดําเนินนโยบายภาครัฐมากเสียยิ่งกว่าการยึดถือ
เสียงข้างมากซึ่งนับเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของประชาธิปไตยเท่านั้น และในบางกรณีเสียงข้างมากอาจไม่
นําไปสู่ผลประโยชน์สูงสุดของชาติหรือความชอบธรรมในการดํารงตําแหน่งของผู้นําทางการเมืองเสมอไป
จากมุมมองต่อระบอบประชาธิปไตยที่ ใ ห้ความสําคัญ แตกต่างกันของทั้ งสองแนวทางได้
ก่อให้เกิดทางเลือกที่แตกต่างกันของการพิจารณาระบบคุณค่าต่างๆ ในสังคม เป็นสิ่งที่รับรองและให้เหตุผลกับ
การตัดสินใจทางการเมืองของบุคคลต่างๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและการตัดสินใจในนามหมู่คณะ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นทั้งในชั้นความคิดและในชั้นผลประโยชน์ที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน ส่งผลต่อจุดยืน
และทางเลือกในสังคมการเมือง และแนวทางการแสวงหาและรักษาอํานาจของผลประโยชน์ที่อ้างอิงอยู่กับ
ค่านิยมที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ฝ่ายที่ให้ความสําคัญกับระบอบประชาธิปไตยที่ยึดถือ
เสียงข้างมาก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทางการเมืองนอกระบบรัฐสภา ไม่ต้องการให้มีการเชื่อมโยงระบบการเมือง
แบบประชาธิปไตยเข้ากับสิ่งที่กลุ่มนี้เชื่อว่าเป็นกลุ่มอํานาจดั้งเดิม (ซึ่งมีบางกลุ่มในสังคมให้คําอธิบายผ่าน
วาทกรรม “อํามาตย์”) และไม่ต้องการให้มีการแทรกแซงทางการเมืองจากฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะฝ่ายทหาร
ระบบราชการ องค์กรตุลาการ และต้องการให้สถาบันทางการเมืองทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับประชาชน ด้วย
เหตุนี้ กลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเช่นนี้จึงไม่สนับสนุนรัฐประหาร ต้องการให้มีการเลือกตั้ง และ
มองเห็นว่าระบบการเมืองที่สนับสนุนโดยทหารและองค์กรการเมืองนอกระบบรัฐสภาไม่มีความชอบธรรมทาง
การเมือง
ส่วนในอีกมุมมองหนึ่ง เห็นว่าความชอบธรรมทางการเมืองอยู่ที่กระบวนการทางการเมือง
ทั้งหมดที่ต้องมีความถูกต้องชอบธรรม แม้การเมืองที่มีที่มาจากการเลือกตั้งจะเป็นที่ยอมรับได้ แต่ต้องเป็นการ
เลือกตั้งที่ถูกต้อง โปร่งใส ชอบธรรม ประชาชนจะต้องไม่เลือกตั้งโดยอามิสสินจ้าง ระบบการเมืองมีการ
ตรวจสอบถ่วงดุล และปราศจาก “การคอร์รัปชั่น ” จึงไม่สนับสนุนแนวทางของนักการเมืองที่มีแนวโน้ม
ควบรวมอํานาจในรัฐสภา และแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของตน
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๖.๑.๒ ปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย : ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
ความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมืองทั้งสองแนวทางดังกล่าวข้างต้น ตั้งอยู่บนปัญหา
พื้นฐานสําคัญของประเทศไทยที่เกิดจากนโยบายสาธารณะในอดีตที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจและสังคม เกิดการกระจุกตัวของความมั่งคั่งที่ภาคธุรกิจบางกลุ่มหรือเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม โดย
ละเลยกลุ่มอาชีพอื่นที่เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม (ปราณี ทินกร, ๒๕๔๕) นํามาซึ่งปัญหาความแตกต่างของ
ฐานะทางเศรษฐกิจและช่องว่างทางสังคมที่กว้างมากขึ้น (ธวัช มกรพงศ์, ๒๕๓๗; เมธี กรองแก้ว, ๒๕๓๘)
ปัญหาความเหลื่อมล้ําและการขาดแคลนทรัพยากรหรือสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เป็นบริบทของประเทศไทยที่มี
ความยืดเยื้อยาวนาน และเป็ นฉากของปัญหาความขัดแย้งในทางการเมือง ซึ่งถูกนํามาใช้อธิบายความ
ชอบธรรมที่จะเข้าไปมีอํานาจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ อาจแบ่งความเหลื่อมล้ําทางสังคมได้
สองประเภท ได้แก่
๑) ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ: จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า เป็น
ระยะเวลากว่า ๔๐ ปีแล้วที่ความเหลื่อมล้ํามีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงหรือกลุ่ม
คนรวยที่สุด ๒๐ เปอร์เซ็นต์แรก มีสัดส่วนของรายได้ต่อรายได้ของคนทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔๙.๓
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ ๕๔.๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่กลุ่มคนที่ยากจนก็ลดน้อยลง ในขณะ
ที่กลุ่มคนยากจนที่สุดของประเทศ ร้อยละ ๒๐ ส่วนหลัง มีสัดส่วนของรายได้ลดลงจากร้อยละ ๖.๑ เหลือ
เพียงร้อยละ ๔.๔ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยกลุ่มอาชีพที่ยากจนที่สุดเป็นกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ นอกจากนี้สัดส่วนรายได้จากภาคอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้นประมาณ ๓ เท่า ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๔๒๕๕๐ (เมื่อวัดด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปีฐาน พ.ศ. ๒๕๓๑) ในขณะที่สัดส่วนรายได้
ภาคเกษตรกรรมลดลงกว่า ๔ เท่าในช่วงเวลาเดียวกัน ทําให้ความเหลื่อมล้ําในผลตอบแทนการผลิตระหว่าง
สาขาการผลิต โดยสัดส่วนการกระจายผลตอบแทนสาขากําลังแรงงานในแต่ละสาขาการผลิต โดยเฉพาะ
สาขาเกษตรกรรม สาขาก่อสร้าง และสาขาบริการมีสัดส่วนการกระจายการตอบแทนการผลิตต่อกําลัง
แรงงานติดลบ ในขณะที่สาขาอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการกระจายเป็นบวก (สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
และการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแห่งชาติประมวลผลโดยสํานักประเมินผล
สศช., ๒๕๕๑)
๒) ความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ: นอกจากความเหลื่อมล้ําที่วัดเป็น
ตัวเลขแล้ว ประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ําในโอกาสของการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆในสังคม ซึ่งคน
ส่วนใหญ่ในสังคมไม่ได้รับสวัสดิการหรือบริการสาธารณะที่จําเป็น โดยหากพิจารณาจากสัดส่วนของคนส่วน
ใหญ่ในประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจํานวนร้อยละ ๔๑ รองลงมาคือแรงงานนอกระบบในเมืองเป็น
จํานวนร้อยละ ๒๖ ส่วนคนงานในสํานักงาน แรงงานอุตสาหกรรมในระบบ และอื่นๆ รวมกันมีอยู่ประมาณ
ร้อยละ ๓๔ โดยประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ ๒ กลุ่มคือ เกษตรกรและแรงงานนอกระบบนั้นมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด คือ สองกลุ่มนี้สลับสับเปลี่ยนภาคแรงงานกันได้เสมอ โดยในฤดูกาลที่ไม่ต้องทํา
กสิกรรม แรงงานในภาคเกษตรก็กลับมาทํางานเป็นแรงงานนอกระบบในเมือง และในฤดูกาลที่สามารถทํา
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กสิกรรมได้ภาคแรงงานนอกระบบก็อาจจะกลับไปทํากสิกรรม ซึ่งคนสองกลุ่มที่รวมกันเป็นกลุ่มคนที่มีสัดส่วน
มากที่สุดในประเทศถึง ๒/๓ ส่วนนี้ ไม่ได้รับสิทธิประกันสังคม ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลฟรีใน
ระบบเบิกจ่ายตรง ไม่สามารถมีหลักประกันรายได้หากถูกเลิกจ้างหรือตั้งครรภ์ บุคคลจํานวนมากในสังคม
เหล่านี้กล่าวได้ว่าเป็นคนยากจนและปราศจากสวัสดิการ (ผาสุก พงศ์ไพจิตร, ๒๕๕๑)
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมที่กล่าวมานําไปสู่ความรู้สึกว่ามีความไม่เท่าเทียมกัน
ในด้านสถานภาพทางสังคมของคนกลุ่มต่างๆ ที่ชัดเจนมากขึ้น จนกระทั่งคําบางคํา เช่น “ไพร่-อํามาตย์” ซึ่ง
แต่เดิมไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมากเท่ากับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้ถูกนําไปเป็นวาทกรรมเพื่อ
สร้างแนวร่วมทางการเมือง
๖.๑.๓ การเกิดขึ้นและดํารงอยู่ของความขัดแย้ง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา สังคมไทยได้เผชิญปัญหาความขัดแย้งในหลากหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมือง โดยที่ผ่านมาประเทศไทย
ได้พยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้ได้ในบางส่วน แม้จะไม่หมดสิ้นไปอย่างเด็ดขาดแต่ก็ไม่ได้ยืดเยื้อ
ยาวนานและกินวงกว้าง
แต่ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีการขยายตัวมากขึ้น จนในที่สุดกลายเป็น
ความขัดแย้งที่นําไปสู่การใช้ความรุนแรงมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยสําคัญคือ การใช้
อํานาจที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่เป็นธรรม ในแง่ของการแสวงหาและรักษาอํานาจ ตลอดจนผลประโยชน์ของ
กลุ่มตนบนพื้นฐานของความเชื่อที่แตกต่างกันของระบบการจัดการอํานาจและทรัพยากรในสังคม ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่หล่อเลี้ยงความขัดแย้งให้ดํารงอยู่
การใช้อํานาจที่อีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม: จากบริบททางสังคมที่มีความไม่เป็นธรรมและ
ความแตกต่า งในเชิ งอุ ด มการณ์ ทางการเมื องระหว่างหลากหลายกลุ่ม ผลประโยชน์ใ นสั งคมนั้น ได้ มีก าร
เผชิญหน้าซึ่งกันและกันโดยต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่ามีการใช้อํานาจที่ไม่ชอบธรรมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งสรุปได้เป็น
๔ ประเด็นดังต่อไปนี้
๑) การกดดันการดําเนินการขององค์กรตุลาการ: ภายหลังที่พรรคไทยรักไทยได้เป็นรัฐบาล
จากการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ ขณะนั้นรัฐบาลได้ประสบปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปิดบังทรัพย์สินและหนี้สิน และเรื่องได้ส่งไปถึงการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในช่วงนั้นยังไม่
แน่ชัดว่าจะมีความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๕ หรือไม่ โดยคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร) เคยดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามรัฐธรรมนูญรวม ๓ ครั้ง คือ
กรณีเข้ารับตําแหน่ง กรณีพ้นจากตําแหน่ง และกรณีพ้นจากตําแหน่งมาแล้วเป็นเวลา ๑ ปี โดยกรณีดังกล่าว
ปปช. (ผู้ร้อง) มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายกรัฐมนตรีใน
ขณะนั้น (ผู้ถูกร้อง) ว่าผู้ถูกร้องจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ นายกรัฐมนตรีได้เข้าแถลงต่อศาล
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รัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง และยืนยันว่าเป็นการกระทําที่ไม่ผิดปกติในทางธุรกิจ ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาของ
แบบฟอร์มการแจ้งทรัพย์สินที่ไม่ชัดเจน
ในที่สุด ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ ว่านายกรัฐมนตรีไม่มี
ความผิดตามมาตรา ๒๙๕ โดยปรากฏในรายละเอียดว่าตุลาการ ๗ เสียงลงมติว่านายกรัฐมนตรีจงใจปกปิด
บัญชีทรัพย์สิน มีตุลาการ ๔ เสียงวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สิน และตุลาการอีก ๔
เสียงไม่ได้พิจารณาในข้อเท็จจริงว่ามีการจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ แต่อ้างว่ามาตรา ๒๙๕ ของ
รัฐธรรมนูญไม่สามารถบังคับใช้ได้เนื่องจากในขณะนั้นนายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีก่อน
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของผู้ที่จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ประเด็นที่นําไปสู่ความขัดแย้ง จากการที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้พยายามสร้างระบบ
การเมืองที่มีมาตรฐานในเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องการชี้แจงทรัพย์สินและ
หนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง แต่ด้วยกระแสของสังคมที่กําลังนิยมชมชอบในตัวนายกรัฐมนตรีทําให้
วิธีการตัดสินคดีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถูกกระทําท่ามกลางสถานการณ์ที่ถูกกดดันอย่างหนัก และเมื่อผล
ของคําวินิจฉัยออกมาในลักษณะนี้ ทําให้ศาลรัฐธรรมนูญถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าอาจถูกชักนําโดย
อํานาจที่ไม่ชอบธรรมตามกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
๒) เผด็จการรัฐสภา: จากการที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีเจตนารมณ์ที่จะให้มีการแบ่งแยก
อํานาจนิติบัญญัติกับอํานาจบริหารออกจากกัน โดยให้ ส.ส. ที่ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีต้องลาออกจากการเป็น
ส.ส. ก่อน ผลโดยอ้อมของบทบัญญัติดังกล่าว ทําให้นายกรัฐมนตรีสามารถควบคุมพฤติกรรมของรัฐมนตรีได้
เพราะเมื่อใครถูกปลดจากตําแหน่งรัฐมนตรีจะไม่สามารถดํารงตําแหน่งใด ๆ ในรัฐสภาได้อีก นายกรัฐมนตรีใน
ขณะนั้นจึงใช้วิธีปรับคณะรัฐมนตรีในการรวบอํานาจเข้าสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งพบว่าในช่วง
ที่ดํารงตําแหน่งสมัยแรก (ปี ๒๕๔๔-๒๕๔๘) รัฐบาลมีการปรับคณะรัฐมนตรีไปถึง ๑๐ ครั้ง ซึ่งในการปรับ
คณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งได้ทําให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจมากขึ้น เพราะอํานาจเบ็ดเสร็จในการปรับเปลี่ยน
รัฐมนตรีจะอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรี ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรี
และข้าราชการ จึงไม่มีใครกล้าโต้แย้งการปรับคณะรัฐมนตรี ถึงแม้รัฐมนตรีที่ถูกปรับจะมีความไม่พอใจ แต่ไม่มี
ใครกล้าคัดค้าน หรือแสดงให้เห็นว่ามีความไม่พอใจ รัฐมนตรีจึงต้องพยายามไม่มีปัญหากับนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
ยิ่งเป็นการเสริมสร้างอํานาจเบ็ดเสร็จของนายกรัฐมนตรี
ต่อมาได้มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นสนามเลือกตั้งของพรรค
ใหญ่ ๔ พรรคที่ยังเหลืออยู่ ได้แก่ พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย และพรรคมวลชน ผล
ของเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคไทยรักไทยได้รับการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น ๓๗๗ คน พรรคประชาธิปัตย์ ๙๖ คน
พรรคชาติไทย ๒๕ คน และพรรคมหาชน ๒ คน นับเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ที่พรรคการเมืองพรรคเดียว
ได้ที่นั่งในสภาเกือบ ๔ ใน ๕ ส่วนของทั้งหมดในสภา ทําให้พรรคไทยรักไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้
และสมาชิกพรรคไทยรักไทยทั้งสามคนได้รับการเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งประธานและรองประธาน ซึ่งทําให้
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจเบ็ดเสร็จเหนือฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ นอกจากนี้พรรคไทยรักไทยยังได้เข้าไป
ครอบงําการตัดสินใจของวุฒิสภา ซึ่งแม้ว่ารัฐธรรมนูญของไทยได้กําหนดให้วุฒิสภามีความเป็นกลางทาง
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การเมือง โดยระบุไว้ชัดเจนว่า วุฒิสมาชิกจะต้องไม่สังกัดพรรคการเมือง และห้ามใช้การหาเสียงในการรณรงค์
เลือกตั้ง แต่ในความเป็นจริง วุฒิสมาชิกเมื่อเข้ามาดํารงตําแหน่ง ได้มีการจับกลุ่มกันจนมีวุฒิสมาชิกสายรัฐบาล
จํานวนมาก ซึ่งวุฒิสมาชิกสายรัฐบาลนี้ได้รับการดูแลอย่างดีจากรัฐบาล ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสมาชิก
จึงขาดความเป็นกลางตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่นําไปสู่ความขัดแย้ง อยู่ที่การรวบรวมอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งทําให้รัฐบาลพรรค
ไทยรั ก ไทยตกอยู่ ภ ายใต้ ก ารวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ท างการเมื อ งค่ อ นข้ า งสู ง ว่ า มี ลั ก ษณะการใช้ อํ า นาจที่ ขั ด กั บ
อุดมการณ์การเมืองแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมสมาชิกพรรคการเมือง และการใช้
อํานาจแบบเบ็ดเสร็จนิยม ต่อมาพรรคไทยรักไทยได้รวม พรรคความหวังใหม่ พรรคชาติพัฒนา พรรคกิจสังคม
พรรคเสรีธรรม และ พรรคเอกภาพ ให้เป็นส่วนหนึ่งของพรรคไทยรักไทย พรรคไทยรักไทยจึงถูกมองว่ามี
อิทธิพลเหนือสถาบันการเมืองในระบบรัฐสภาทั้งสอง ได้แก่ ฝ่ายบริหาร สถาบันนิติบัญญัติ วุฒิสภา และ
เนื่องจากสามารถควบคุมวุฒิสภาได้ จึงสามารถเข้าไปครอบงําองค์กรอิสระที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญได้
๓) การรัฐประหาร: ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะทหารที่เรียกชื่อว่า “คณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” (ค.ป.ค) เข้ายึดอํานาจและ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยอ้างเหตุการณ์ความแตกแยกทางการเมือง อย่างไรก็ตามการรัฐประหาร
ครั้งนี้ก็ไม่อาจหยุดยั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขความแตกแยกทางการเมืองได้ แต่กลับไปสร้างเงื่อนไขใหม่ให้กับ
การเมืองในประเทศไทยจนทําให้เกิดความขัดแย้งกลายเป็นความรุนแรง
แม้ว่าประเทศไทยจะเคยผ่านการรัฐประหารมาหลายครั้ง แต่การรัฐประหารในครั้งนี้ได้รับ
การวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่ามีความไม่เหมาะสม เช่น อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (๒๕๕๔) ได้อธิบายว่า
การรัฐประหาร ๒๕๔๙ เป็นการแสดงออกซึ่งปัญหาของโครงสร้างทางอํานาจไทยที่มีความสําคัญโดยการ
รัฐประหารครั้งนี้เป็นการยื้ออํานาจทางการเมืองของกลุ่มอํานาจประชาธิปไตยครึ่งใบหรือระบบราชการที่มี
อํานาจทางการเมืองอยู่ในช่วงทศวรรษที่ ๒๕๒๐-๒๕๓๐ กับประชาธิปไตยที่มีที่มาจากการเลือกตั้ง นอกจากนี้
การรัฐประหารยังถูกมองว่าเป็นการกระทําที่ขัดขวางพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย เป็นการเลือกที่จะใช้
ความรุนแรงซึ่งเป็นแนวทางนอกระบบรัฐสภาเข้ามาแก้ไขปัญหาทางการเมือง จึงถูกมองว่าเป็นการใช้กําลัง
อาวุธเข้ายึดครองอํานาจรัฐที่มีที่มาจากประชาชน
ประเด็นที่นําไปสู่ความขัดแย้ง ถึงแม้การรัฐประหารจะสามารถหยุดยั้งปัญหาทางการเมืองไป
ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ให้ความสําคัญกับการออกมาตรการเพื่อมุ่งเน้นกับการจัดการที่
ตัวบุคคลเป็นหลักมากกว่าที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อวางรากฐานการพัฒนาของประเทศโดยรวม ใน
ที่สุดแล้วจึงเป็นการขัดขวางพลังทางการเมืองของประชาชน ไม่ทําให้เกิดการเรียนรู้ภาคประชาชน ด้วยเหตุนี้
การรัฐประหารที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นจึงไม่สามารถแก้ไขความแตกแยกได้ แต่กลับจะไปเพิ่มเงื่อนไขอื่นที่เพิ่มความ
ขัดแย้งให้มากขึ้น เช่น การจัดตั้งองค์กรบางองค์กรที่มีบทบาทต่อกระบวนการยุติธรรมเพื่อผลประโยชน์ในทาง
การเมือง อันเป็นการทําลายหลักนิติธรรม ซึ่งกลายเป็นปัญหาระยะยาวของประเทศ
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๔) บทบาทขององค์กรตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ: ในช่วงของความ
ขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาหลายฝ่ายมองว่าองค์กรตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรตามรัฐธรรมนู ญ
กลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองในการจัดการฝ่ายตรงข้าม
ภายหลังจากการยุบสภาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ทั้งศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง และศาลยุติธรรมโดยเฉพาะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่างมีบทบาท
มากขึ้น ตั้งแต่การวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งทั่วไปในปี ๒๕๔๙ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การยุบพรรคการเมือง ๒
ระลอกโดยพรรคไทยรัก ไทยและพรรคพลังประชาชนซึ่ งสืบทอดมาจากพรรคไทยรัก ไทย การวินิ จฉั ยให้
นายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งเพราะเป็นพิธีกรในรายการโทรทัศน์ในฐานะเป็นลูกจ้าง รวมทั้งกรณีการวินิจฉัย
กรณีแถลงการณ์ร่วมประสาทพระวิหาร และการตัดสินลงโทษ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ว่ากระทําผิดฐานกระทํา
การอันขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะ
อันที่จริง แม้คําพิ พากษาของศาลในหลายกรณีได้สร้ างทางออกของภาวะทางตันในทาง
การเมือง เช่น กรณีการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนปี ๒๕๔๙ ซึ่งทั้งพรรคฝ่ายค้านและประชาชนกว่า ๑๔ ล้าน
คนเห็นว่าไม่ชอบธรรมและศาลลงมาตัดสิน ทําให้เปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งใหม่ที่เป็นธรรมขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็น
บทบาทสําคัญที่ศาลพยายามดํารงบทบาทในการแก้ไขปัญหาของประเทศมาโดยตลอด
แต่ ดู เ หมื อ นว่ า นั ก วิ ช าการบางคนจะเห็ น ว่ า การกระทํ า ดั ง กล่ า วของศาลในหลายกรณี มี
ลักษณะ “Double Standard” ดังที่ปิยบุตรกล่าวไว้ว่า “ผู้เขียนยังเห็นอีกว่าปรากฏการณ์ “ตุลาการภิวัตน์”
ในประเทศไทยตลอดสามปีที่ผ่านมา ไม่ใช่การตัดสินคดีความอย่างก้าวหน้า (Judicial activism) และไม่ใช่การ
ตีความกฎหมายอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Interpretation) เพราะ การตัดสินคดีความอย่างก้าวหน้าคือ
การที่ผู้พิพากษาพยายามใช้ และตีความกฎหมายอย่างสร้างสรรค์ เพื่อวินิจฉัยคดีให้เกิดผลไปในทางที่ขยาย
ขอบเขตการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนออกไปมากขึ้น การตัดสินคดีความอย่างก้าวหน้าจึงไม่ใช่
การตั ด สิ น คดี ค วามเพื่ อ ปราบปรามศั ต รู ท างการเมื อ งขั้ ว ตรงข้ า ม ไม่ ใ ช่ ก ารตั ด สิ น คดี ค วามเพื่ อ “ปลด”
นักการเมือง ไม่ใช่การตัดสินคดีความเพื่อตามยุบพรรคการเมือง ไม่ใช่การตัดสินคดีความที่แทรกแซงเข้าไปใน
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันเป็นอํานาจของรัฐบาลโดยแท้” (ปิยบุตร แสงกนกกุล, ๒๕๕๒ อ้างใน
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ๒๕๕๒)
ฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์ศาลอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยคือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และกลุ่มคน
เสื้อแดงที่กล่าวทุกโอกาสที่กระทําได้ว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม และวิกฤตทางการเมืองนี้ไม่อาจยุติได้
หากความยุติธรรมไม่เกิดขึ้น ปฏิกิริยาดังกล่าวจาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรเป็นที่เข้าใจได้ เพราะยังมีคดีอีก
มากมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ปปช.และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง อาทิ การใช้อํานาจให้รัฐบาลพม่ากู้เงินเพื่อนํามาซื้อระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคมจาก
บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น คดีทุจริตในการจัดซื้อเครื่องตรวจสอบระเบิด CTX ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศ
ไทย ฯลฯ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ๒๕๕๒)
ต่อมาเมื่อมีการรัฐประหารเกิดขึ้นในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีการยกเลิก
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ และคณะรัฐประหารได้ประกาศให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับเก่า เช่นศาล
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รั ฐ ธรรมนู ญ ต้ อ งถู ก ยกเลิ ก ไปทั้ ง หมด โดยได้ จั ด ตั้ ง ตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น มาโดยคํ า สั่ ง ของคณะปฏิ วั ติ
นอกจากนี้ออกประกาศ คปค. ฉบับที่ ๒๗ กําหนดให้ พรบ. พรรคการเมืองยังคงบังคับใช้ต่อไป และกรณีมี
คําสั่งให้ยุบพรรคการเมืองพรรคใด ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นระยะเวลา ๕ ปี
ซึ่งจากนั้นเป็นต้นมาได้นํามาสู่การร้องให้มีการพิจารณายุบพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ และอีก ๓
พรรค ได้แ ก่ พรรคประชาธิปไตยก้ าวหน้ า พรรคแผ่นดินไทย และพรรคพั ฒนาชาติ ไ ทย โดยผลของการ
พิจารณาพบว่า ได้มีการยกคําร้องที่ให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ และมีคําสั่งให้ยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิในการ
เลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผ่นดินไทย
เป็นกําหนดเวลา ๘ ปี
การยุบพรรคการเมืองในครั้งนั้นและอีกหลายครั้งต่อมา ได้กลายเป็นชนวนบ่มเพาะปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยในระยะที่ผ่านมาให้ลุกลามบานปลายยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่สุด
เนื่องจาก ผู้มีอํานาจทางการเมืองไทยทุกฝ่ายต่างพยายามใช้กลไกการยุบพรรคการเมืองเป็นเครื่องมือกําจัด
ศัตรูคู่แข่งขันทางการเมือง โดยอาศัยช่องทางที่กฎหมายไทยกําหนดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองไว้อย่าง
กว้างขวางมาก และปราศจากกลไกทางวิธีพิจารณาที่ประกันมิให้มีการยุบพรรคการเมืองได้โดยง่าย การยุบ
พรรคการเมืองของไทยจึงกลายเป็นเครื่องมือสลายการรวมกลุ่มของนักการเมืองในพรรคการเมืองขนาดใหญ่
เป็น กลไกเปลี่ย นแปลงการจับ ขั้วทางการเมื องเพื่อจั ดตั้งรั ฐบาล และถูก ใช้ เป็นอาวุธ เพื่อการตอบโต้ท าง
การเมือง
จากประเด็นปัญหาดังกล่าว การหามาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองใน
ฐานะกลไกสําคัญทางการเมืองที่มีผลกระทบสําคัญต่อการสร้างหรือลดทอนความขัดแย้งในประทศนั้น เป็น
สิ่งจําเป็น ซึ่งต้องมีการดําเนินการหลายขั้นตอน เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญทีเกี่ยวข้อง
นอกจากการยุบพรรคการเมืองแล้ว ปมแห่งปัญหาความขัดแย้งยังถูกทําให้เด่นชัดขึ้นจากการ
ที่คณะรัฐประหารได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) โดย
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐
เรื่อง การตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ภายหลัง
ประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ ๓๐ กําหนดให้ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ ๒๓ เรื่องการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕่๔๙ โดยสาระสําคัญของประกาศฯ ฉบับที่ ๓๐ ในส่วนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์
อย่างมากมี ๒ ประการคือ
ประการแรก โครงสร้างองค์ประกอบของกรรมการตรวจสอบที่ปรับจากเดิมแต่งตั้งโดย
ตํ า แหน่ ง ยกเว้ น ตํ า แหน่ ง ประธานกรรมการ เป็ น การแต่ ง ตั้ ง กรรมการตรวจสอบโดยระบุ ชื่ อ เป็ น การ
เฉพาะเจาะจง ให้บุคคลผู้นั้นทําหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ
ประการที่ ส อง อํ า นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบหลั ก ๆ คื อ มี อํ า นาจหน้ า ที่
ตรวจสอบการใช้ อํานาจรั ฐ ในส่วนการดํ า เนินงานหรือโครงการที่ ไ ด้รับอนุมั ติหรือเห็ นชอบโดยบุ ค คลใน
คณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งโดยผลของการรัฐประหาร รวมไปถึงการตรวจสอบสัญญา
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สัมปทานหรือการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ และการกระทํา
โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ทําให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบมีมติว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือบุคคลใดกระทํา
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือร่ํารวยผิดปกติ ให้ส่งรายงานพร้อมความเห็นไปยังอัยการ
สูงสุด เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยให้ถือว่ามติของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นมติของ ป.ป.ช.
กรณี อั ย การสู งสุ ดมี ค วามเห็ น แตกต่ า ง แต่ค ณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็ นยื น ยัน ความเห็ น เดิ ม ให้
คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจดําเนินการให้มีการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง หรือศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบภายหลั ง การรั ฐ ประหารเช่ น นี้ ในเชิ ง หลั ก การถู ก
วิพากษ์วิจารณ์ถึง “ความชอบธรรม” (Legitimacy) ของที่มาของคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งบุคคลผู้ถูก
แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้ง ๑๒ คน ก็ถูกตั้งคําถามจากสังคม โดยเฉพาะฝ่ายผู้ถูกตรวจสอบในความเป็น
อิสระเป็นกลาง ยิ่งไปกว่านั้นมีการกล่าวถึงขนาดว่าเป็น “คู่ปฏิปักษ์” กับฝ่ายที่ถูกตรวจสอบอย่างชัดแจ้ง
การวิพากษ์วิจารณ์และโต้แย้งข้างต้น ถูกขยายวงกว้างสู่สังคม ทําให้เกิดความสงสัยและไม่
เชื่อมั่นในความยุติธรรมอันเกิดจากกระบวนการตรวจสอบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว ซึ่งคง
ปฏิ เ สธมิ ใ ห้ มี ผ ลต่ อ เนื่ อ งไปถึ ง ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ กระบวนการยุ ติ ธ รรมโดยรวมทั้ ง หมดไม่ ไ ด้ ซึ่ ง การตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบฯ นี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ฝ่ายที่ถูกตรวจสอบและสังคมโดยรวมรู้สึกว่าเป็น “ความ
ยุติธรรมของผู้ชนะ” หากปล่อยทิ้งไว้มีแต่จะทําให้ปัญหาความขัดแย้งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และอาจทําให้เกิด
เป็นข้อขัดแย้งใหม่ขึ้นมาอีก กระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทยจึงไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จได้ หาก
ไม่มีการแก้ไขอุปสรรคสําคัญในเรื่องนี้ให้หมดสิ้นไปเสียก่อน
ประเด็นที่นําไปสู่ความขัดแย้ง การที่องค์กรอิสระตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ ได้ถูกนํ ามาใช้ เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและทําลายฝ่ายตรงข้ าม และ ซึ่งเป็นที่กังขาถึง
ความชอบธรรมขององค์กรตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
จากฝ่ายต่างๆ
๖.๑.๔ ความขัดแย้งที่ขยายตัวสู่ความรุนแรง
ความขัดแย้งในสังคมไทยในทฤษฎีความขัดแย้ง: หากใช้ทฤษฎีการอธิบายความขัดแย้งของ
กัลตุงมาใช้อธิบายความขัดแย้งในการเมืองไทยแล้วจะเห็นว่า ความขัดแย้งในประเทศไทยได้พัฒนาไปเป็นการ
ใช้ความรุนแรงทางกายภาพได้อย่างไร โดยชั้นที่ ๑ คือชั้นกายภาพหรือตัวบุคคล หมายถึงความรุนแรงทางตรง
(Direct Violence) ที่เกิดจากการกระทําของบุคคล ในขณะที่ชั้นที่ ๒ คือชั้นโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสังคม หมายถึงความรุนแรงที่เกิดจากโครงสร้าง (Structural Violence) เหล่านี้
อาจจะไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลชัดเจน หากแต่ถูกบีบคั้นจากโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
การเมืองที่ไม่เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จํากัดการเข้าถึงทรัพยากร
และการจัดสรรผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมในสังคม ส่วนชั้นที่ ๓ คือชั้นวัฒนธรรม (Cultural Violence)
หมายถึงทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม ความเชื่อต่างๆ เป็นต้น ในแง่นี้ ความแตกต่างทางความคิดที่ให้คุณค่าต่อ
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ระบอบประชาธิปไตยที่มีความแตกต่างกันระหว่างประชาธิปไตยที่เน้นเสียงข้างมากกับประชาธิปไตยที่เน้น
คุณธรรมจริยธรรม จะเป็นชั้นที่ ๓ ของความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทย ซึ่งเป็นเงื่อนไขหล่อเลี้ยงให้
ความชอบธรรมต่ อ การใช้ ค วามรุ น แรงในชั้ น ที่ ๒ หรื อ ความขั ด แย้ ง ทางโครงสร้ า ง โดยอุ ด มการณ์ ข อง
ประชาธิปไตยที่แตกต่างกันนี้ ทําให้โครงสร้างทางสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําอย่างรุนแรงในสังคมไทยดําเนิน
ต่อไปได้ นําไปสู่การใช้อํานาจที่อีกฝ่ายรู้สึกไม่ชอบธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกดดันการดําเนินงานของ
องค์การตุลาการ เผด็จการรัฐสภา การรัฐประหาร และการแทรกแซงองค์กรตุลาการของฝ่ายต่างๆ ความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงความรุนแรงที่มีรากฐานมาจากความแตกต่างเชิงความคิดความเชื่อ เป็นตัวหล่อ
เลี้ยงสภาพบริบททางสังคมที่ไม่ชอบธรรม ซึ่งทําให้เกิดความรุนแรงในระดับชั้นที่ ๑ คือการใช้กําลังอาวุธหรือ
พลังมวลชนเข้าแสดงอํานาจต่อรองทางการเมืองต่างๆ ทั้งนี้โดยมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเสริมให้ความขัดแย้ง
ระหว่างคู่ขัดแย้งพัฒนาระดับเป็นการใช้ความรุนแรง ได้แก่
มวลชนสนับสนุน: การใช้ฐานมวลชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองเป็นกิจกรรมที่มี
ความชอบธรรมในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หากเป็นกิจกรรมที่ทําด้วยความสันติและไม่เกิด
ผลกระทบแก่บุคคลที่สามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง โดยการใช้ฐานมวลชนสนับสนุนกิจกรรมหรือ
ความคิ ด ทางการเมื อ งอาจเป็ น การกระทํ า เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ท างการเมื อ งที่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง จะนํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ประชาธิปไตย แต่การใช้ฐานมวลชนสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองอาจะส่งผลให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ซึ่ง
รวมถึ ง การทํ า ลายทรั พ ย์ สิ น ของเอกชน ราชการ การกระทํ า ที่ ถึ ง แก่ ชี วิ ต การได้ รั บ การบาดเจ็ บ ล้ ม ตาย
จนกระทั่งมีความพยายามที่จะตราพระราชบัญญัติการชุมนุมโดยสันติเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและวางหลักการที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการชุมนุมในที่ชุมชน
กลุ่มคนแวดล้อม นักการเมือง กลุ่มทุน นักวิชาการ แกนนําชุมชน: ความรุนแรงทาง
การเมืองที่ผ่านมาในประเทศไทยหลายส่วนเกิดขึ้นเนื่องจากการสนับสนุนของกลุ่มคนแวดล้อม นักการเมือง
กลุ่มทุน นักวิชาการ แกนนําชุมชน ซึ่งเป็นการสนับสนุนที่มีหลากหลายวัตถุประสงค์ ทั้งเป็นการกระทําเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือการกระทําเพื่ออุดมการณ์ทางการเมืองและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกลุ่มคนแวดล้อม
เหล่านี้จะช่วยเชื่อมโยงมวลชนให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยสร้างพลัง และความต่อเนื่องให้กับการ
ชุมนุมของมวลชน
สื่อ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองที่ผ่านมาสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น ๒ ประเภท คือสื่อที่เป็นเครื่องมือทางการเมืองและสื่อที่เน้นการนําเสนอเพียงด้านเดียว สื่อทั้งสอง
ประเภทดังกล่าวได้มีส่วนทําให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างและหยั่งรากลึกลงสู่ทุกระดับของสังคม ทุกวันนี้จึงมี
การวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมถึงจรรยาบรรณในฐานะสื่อมวลชนว่า มีการเลือกข้างและเลือกใช้ข้อมูลบาง
ประการในการนําเสนอ บางครั้งมีการเบี่ยงเบนประเด็น หรือมีการให้ข่าวสารข้างเดียวซึ่งในบางกรณีทําให้เกิด
การบิดเบือนความจริง นอกจากนี้ สื่อบางแห่งยังสร้างวาทกรรมแห่งความเกลียดชัง จนกลายเป็นการยั่วยุ และ
สร้างบรรยากาศแห่งความไม่เป็นมิตรระหว่างกันในสังคม

๑๓๙

ภาพ ๖-๒ เหตุแห่งความขัดแย้งทางการเมืองไทย

๑๔๐

๖.๒ ข้อเสนอกระบวนการสร้างความปรองดองในชาติ
จากที่ได้นําเสนอมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอว่ากระบวนการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
ภายใต้บรรยากาศของความแตกแยกทางความคิดอย่างกว้างขวางเช่นนี้ จะต้องอาศัยกระบวนการพูดคุย
(Dialogue) ใน ๒ ระดับ คือ ๑) ระดับตัวแทนทางการเมืองและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง และ ๒) ระดับ
ประชาชนในพื้นที่ในลักษณะของ “เวทีประเทศไทย” เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีโอกาสถกเถียง
แลกเปลี่ยนในวงกว้างต่อข้อเสนอ ทางเลือก และความเป็นไปได้ต่างๆ พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบภาพอนาคต
ของประชาธิปไตยไทยและกติกาทางการเมืองที่สังคมเห็นพ้องต้องกัน
ทั้งนี้ เนื้อหาสาระของการพูดคุยแลกเปลี่ยน ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของการปรองดอง มีอย่างน้อย ๖
ประเด็น โดยแบ่งเป็นระยะสั้น ๔ ประเด็นเพื่อทําให้ความแตกแยกและบาดแผลที่เกิดขึ้นกับสังคมและปัจเจก
บุคคลกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และระยะยาว ๒ ประเด็นเพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
มุมมองที่แตกต่าง และเป็นการวางรากฐานของประเทศสู่อนาคต
๖.๒.๑ ประเด็นสาระในการสร้างความปรองดอง
ระยะสั้น: ประเด็นสาระในการสร้างความปรองดองระยะสั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้
ความรุนแรงยุติลง เพื่อทําให้ความขัดแย้ง ความบาดหมาง และบาดแผลที่เกิดขึ้นกับสังคมและปัจเจกบุคคล
กลับคืนสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้
๑) การจัดการกับความจริง
องค์ประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองในช่วงสังคม
เปลี่ยนผ่านคือการจัดการกับความจริงทั้งในด้านการค้นหาความจริงและการเปิดเผยความจริง การค้นหา
ความจริง เป็นกระบวนการ “เล่าความจริง” (Truth Telling) ที่มุ่งหวังให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและ
นําไปสู่การขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า การยอมรับความจริงจะนําไปสู่การเยียวยาได้ การเล่าความจริงจะทําให้
เกิดความมั่นใจว่าข้อเท็จจริงต่างๆ จะไม่ถูกลืม แต่ยังอยู่ในความทรงจําของสังคมโดยทั่วไป และเป็นการ
เยียวยาให้ผู้เสียหายได้รับรู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
จากการศึกษาประสบการณ์ของประเทศต่างๆ พบว่า โดยภาพรวมการจัดการกับความ
จริงมักจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยรัฐบาล เพื่อทําหน้าที่ค้นหาความจริงโดยการสืบสวนสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ ยกเว้นกรณีประเทศโบลิเวียที่ไม่มีการตั้งคณะกรรมการในด้านการหาข้อเท็จจริง
เนื่องจากสังคมได้ตกลงที่จะใช้การลงประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือในบางกรณี เช่น อาเจะห์แม้
จะมีข้อตกลงร่วมกันที่จะตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริง แต่ถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีกระบวนการดังกล่าว เนื่องจาก
มีหลายฝ่ายที่ต้องการมองไปข้างหน้ามากกว่าที่จะหาข้อเท็จจริงในอดีต
การเข้าถึงความจริงมีความแตกต่างกันออกไป มีทั้งการไม่สามารถเข้าถึงความจริงหรือ
เข้าถึงความจริงได้เพียงบางส่วนเนื่องจากไม่มีใครกล้าแสดงความรับผิดชอบว่าได้กระทําความผิดลงไป จาก
ความกังวลว่าจะต้องถูกลงโทษ เช่น ในประเทศทางอเมริกาใต้ ขณะที่ในบางประเทศเน้นให้ผู้กระทําผิดเล่า
ความจริงทั้งหมดเพื่อแลกกับการนิรโทษกรรมให้โดยไม่ต้องถูกลงโทษ แต่ก็ต้องมีกระบวนการการตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของสิ่ ง ที่ ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ได้ บ อกเล่ า มาโดยคณะกรรมการที่ ตั้ ง ขึ้ น ควบคู่ ไ ปด้ ว ย เช่ น ใน
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แอฟริกาใต้ หรือการเล่าความจริงเพื่อแลกกับการลดหย่อนโทษให้ เช่น ในรวันดา ผู้กระทําผิดที่เล่าความจริง
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อศาลกาชาชาในชุมชน จะได้รับการพิจารณาให้รับโทษเพียงกึ่งหนึ่ง เป็นต้น
นอกจากการค้นหาและเล่าความจริงที่กล่าวมา เมื่อสามารถรวบรวมความจริงได้แล้ว
เราจะทําอย่างไรกับความจริงเหล่านั้น จากการศึกษากรณีของต่างประเทศและจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในงานวิจัยชิ้นนี้ ยังคงมีความแตกต่างกันในประเด็นการเปิดเผยความจริง มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนให้เปิดเผยความ
จริงและฝ่ายที่ไม่ต้องการเปิดเผยความจริง ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป
เหตุผลของฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยความจริงก็คือไม่ต้องการให้มีการรื้อฟื้นสิ่งที่
เกิดขึ้น และเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนไทย (โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง) ที่
มักจะลืมง่าย และต้องการให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้ ข้อดีของการไม่เปิดเผยความจริงก็คือไม่เป็นการสร้าง
ความขัดแย้งเพิ่มเติม และผู้ได้รับผลกระทบบางส่วนอาจยอมรับได้หากมีกระบวนการเยียวยาที่เหมาะสม
อย่ า งไรก็ ต าม การให้ อ ภั ย โดยผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ก ารเปิ ด เผยความจริ ง ต่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโดยตรงและ/หรือผู้กระทําผิดยอมรับในการกระทําผิดของตน และแสดงการขอโทษต่อผู้ได้รับ
ผลกระทบด้วย
ส่ ว นเหตุ ผ ลของฝ่ า ยที่ ส นั บ สนุ น ให้ มี ก ารเปิ ด เผยความจริ ง นั้ น เพื่ อ ต้ อ งการให้ เ ป็ น
บทเรียนในการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกในอนาคต เพื่อให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในความทรงจําของ
ส่วนรวม ให้สังคมไม่ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีคําอธิบายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่สังคม อย่างไรก็ตาม ใน
ส่วนของการเปิดเผยความจริงก็อาจแบ่งแนวทางการดําเนินการภายหลังจากการเปิดเผยความจริงแล้วได้
อีก ๒ ระดับคือ
๑.๑) การเปิดเผยความจริงและมีการลงโทษผู้กระทําความผิด ดังเช่น ในกรณีของ
ประเทศรวันดา โดยข้อดีของแนวทางนี้ก็คือ ผู้กระทําผิดได้รับการลงโทษ ซึ่งเป็นไปตามหลักความยุติธรรมและ
หลักศีลธรรม รวมถึงเป็นบทเรียนป้องกันความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นซ้ําอีกในอนาคต ข้อสังเกตคือ ทําให้ความ
ขัดแย้งและวงจรของความรู้สึกต้องแก้แค้นทดแทนยังดํารงอยู่
๑.๒) การเปิดเผยความจริงและไม่มีการลงโทษผู้กระทําความผิด เช่น กรณีไอร์แลนด์
เหนือที่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอาทิตย์เลือด (Bloody Sunday) ขึ้นมา และมีการเปิดเผยว่าทหาร
อังกฤษเป็นผู้กระทําผิด โดยรัฐบาลได้ขอโทษต่อชาวไอริชคาทอลิกอย่างเป็นทางการ ซึ่งสังคมโดยรวมก็ให้อภัย
และไม่มีการนําผู้กระทําผิดมาลงโทษ การดําเนินการเช่นนี้มีข้อดีคือมีคําอธิบายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับ
สังคมได้เรียนรู้ อันจะนําไปสู่การให้อภัยกัน ข้อสังเกตคือผู้ได้รับผลกระทบอาจนําผลการเปิดเผยข้อเท็จจริง ไป
ฟ้องร้องได้หากไม่มีการนิรโทษกรรมตามมา
จากผลการศึกษาที่กล่าวมา รวมทั้งความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนใหญ่เห็นว่า การเปิดเผยความเป็นจริงจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่ทําให้เกิดข้อขัดแย้งอื่นๆ หรือการ
โจมตีเกิดขึ้นตามมาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เป็นการศึกษาเหตุการณ์สําคัญครั้งนี้ไว้เพื่อการ
เรียนรู้เหตุการณ์ มิให้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งเช่นนี้อีกครั้ง
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งานวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดการกับความจริงของเหตุการณ์ความ
รุนแรงในครั้งนี้ว่า
๑) ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะภายในเงื่อนไข
ของเวลาที่เหมาะสม
๒) การกํ าหนดให้ ก ารเปิ ด เผยข้อ เท็ จ จริ ง ควรเป็ น การศึ ก ษาเพื่อ เรีย บเรี ย ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
๓) จะต้องไม่มีการระบุตัวบุคคลในเหตุการณ์ต่างๆ
๔) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเปิ ด เผยความจริ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ให้ ศึ ก ษา
ปรากฏการณ์เพื่อ สังคมได้เรียนรู้บทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีต และเป็นการสร้างฉันทามติร่วมกันหามาตรการเพื่อ
ป้องกันมิให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต
๕) สนับสนุนส่งเสริมบทบาทของ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหา
ความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ให้ดําเนินการค้นหาความจริงของเหตุการณ์รุนแรงที่นํามาซึ่งความ
สูญเสียให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหกเดือน
๖) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความร่วมมือกับ คอป. ในการตรวจสอบค้นหา
ความจริง ต้องมีการกําหนดงบประมาณให้เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มบุคลากรที่จําเป็น
๒) การให้อภัยผ่านกระบวนการนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง
โดยรวมถึงกลุ่มผู้ชุมนุมทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่รัฐและผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
สํา หรั บ แนวทางการนิร โทษกรรม เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง นั้ น คณะผู้ วิจั ย ได้
วิเคราะห์จากแนวทางในอดี ตที่ ประเทศไทยเคยใข้ในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง รวมถึงความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้จากการสัมภาษณ์ ต่างเห็นด้วยกับแนวทางการนําการนิรโทษกรรมเป็นกระบวนการหนึ่งใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง แต่เป็นทางเลือกพึงใช้โดยระมัดระวัง และควรต้องกระทําภายใต้บรรยากาศ
ของการปรองดองที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายที่จะได้รับผลกระทบจากการนิรโทษกรรม โดยต้องเกิดความรู้สึก
ร่วมกันที่จะทิ้งความขัดแย้งไว้เบื้องหลังแล้ว แต่การที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการได้รับโทษทางกฎหมายนั้น
ยังคงเป็นอุปสรรคอยู่ จึงควรนํากระบวนการนิรโทษกรรมมาใช้ ทั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง ดังนี้
ทางเลือกที่หนึ่ง: ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทาง
การเมื อ งทั้ ง หมดทุ ก ประเภท ทั้ ง คดี ก ารกระทํ า ความผิ ด ตามพระราชกํ า หนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ และคดีอาญาที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง เช่น การทําลายทรัพย์สินของ
รัฐหรือเอกชน หรือการทําร้ายชีวิตและร่างกาย เป็นต้น
ทางเลือกนี้ ถือเอาเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองทั้งหมดเป็นตัวตั้ง
และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ชุมนุมทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่รัฐและผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยนิรโทษกรรมทั้งคดีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ และคดีอาญาที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง เช่น การทําลาย
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ทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชน ให้ถือเสมือนว่าไม่เคยมีการกระทําผิดนั้นๆขึ้นมาก่อนเลย หากผู้ที่ได้รับนิรโทษ
กรรมยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการต้องระงับการสอบสวนหรือฟ้องร้องแล้วแต่
กรณีนั้นเสีย แต่หากได้ถูกฟ้องร้องต่อศาลแล้วพนักงานอัยการต้องดําเนินการถอนฟ้อง ถ้าพนักงานอัยการไม่
ถอนฟ้อง เมื่อจําเลยร้องขอหรือศาลเห็นเอง ศาลก็จะพิพากษายกฟ้องหรือจําหน่ายคดีไปและสิทธิในการนํา
คดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปด้วย หากคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในศาลแล้วผู้กระทําความผิดไม่ต้องรับ
โทษสําหรับ ความผิดที่ได้กระทําหรือหากผู้กระทําความผิดกําลังรับการลงโทษก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง และ
ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดมาก่อนเลย ศาลจะพิพากษาเพิ่มโทษโดยอ้าง
ว่าเป็นการกระทําความผิดซ้ําไม่ได้ จะไม่รอการลงโทษหรือไม่รอลงอาญาก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะกฎหมาย
นิรโทษกรรมถือว่าผู้นั้นไม่เคยกระทําความผิดใดๆมาก่อน เป็นการลบความผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อให้สังคม
เดินต่อไปได้
ลักษณะการนิรโทษกรรมเช่นนี้ มีปรากฏในประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง
เช่น เกาหลีใต้ มอร็อกโก ซึ่งเน้นไปที่ผู้ได้รับผลกระทบจากคดีทางการเมือง และการชุมนุมทางการเมือง
ข้อดี
๑) ไม่เป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นปฏิปักษ์ทางการเมือง ซึ่งการยกเลิกความผิดไป
ทั้งหมดจะเป็นการลด “เงื่อนไข”ที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงของทุกฝ่ายได้
๒) ตอบสนองความต้องการของสังคมในเรื่องความสงบสุข และเดินหน้าต่อไปได้ใน
ภาพรวม
ข้อสังเกต
๑) ลําพังแต่การนิรโทษกรรมนั้น มีผลในด้านการยุติการดําเนินคดีทางกฎหมายเท่านั้น
แต่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในทางอื่นนั้นก็ยังมีอยู่ จึงควรดําเนินการร่วมกับกระบวนการอื่น ๆ ด้วยเช่นการ
เยียวยาความเสียหาย เป็นต้น ซึ่งการดําเนินมาตรการควบคู่ไปกับการนิรโทษกรรมนี้ มีในหลายประเทศ เช่น
ในชิลีมีการจ่ายค่าชดเชยและมีมาตรการเยียวยาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เสียหายหรือเสียชีวิต หรือในมอ
ร็อกโก ที่มีการตั้งคณะกรรมการรับฟังความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ เป็นต้น
๒) ผู้รับผลกระทบโดยตรงอาจยังไม่พอใจและต้องการให้มีการลงโทษผู้กระทําผิดอยู่
รวมทั้งการขอโทษจากคู่กรณี เพราะการนิรโทษกรรมจะเป็นการ “ลบ”ทางที่จะผู้ได้รับผลกระทบจะเรียกร้อง
ให้ผู้กระทําผิดรับผิดชอบการกระทําของตนเอง ในด้านหนึ่ง เป็นการนิรโทษกรรมเช่นนี้เป็นการปลดข้อจํากัดที่
สังคมจะเดินต่อไปข้างหน้าโดยไม่ต้องพะวงกับความผิดของผู้เกี่ยวข้อง แต่ในด้านหนึ่ง ก็เป็นการ “ทิ้ง” ผู้ที่
ได้รับความเสียหายหรือผู้ถูกกระทําในบางกรณี เพราะเขาเหล่านั้นจะไม่อาจเรียกร้องการเอาโทษต่อผู้กระทํา
ความผิดได้อีกแล้ว
๓) การนิรโทษกรรมโดยเนื้อแท้คือการ “ไม่ต้องรับผิด ในสิ่งที่ผิด” หากเลือกใช้
กระบวนการนี้ จะไม่ทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากความผิดพลาด และอาจก่อให้เกิดความ “เคยชิน” ต่อ
การไม่ต้องรับโทษ ดังนั้น หากไม่มีการบันทึกประวัติศาสตร์และทําความจริงให้ปรากฏ ก็อาจเกิดเหตุการณ์
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ทํ า นองเดี ย วกั น ขึ้ น ได้ อี ก เรื่ อ ยๆ ด้ ว ยเหตุ นี้ ในหลายประเทศ จึ ง ต้ อ งมี ก ระบวนการค้ น หาความจริ ง
กระบวนการสร้างความรู้สึกที่จะให้อภัยหรือสํานึกผิดควบคู่ไปด้วย เช่น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร รวันดา
ทางเลื อกที่ส อง: ออกพระราชบัญ ญัตินิรโทษกรรมเฉพาะคดีเ กี่ยวกั บการกระทํา
ความผิดตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ โดยความผิดอาญาอื่น
ซึ่งแม้จะมีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง จะไม่ได้รับการยกเว้น เช่น การทําลายทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชน
หรือการทําร้ายชีวิตและร่างกาย เป็นต้น
ทางเลือกนี้สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง
เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ที่มุ่งให้ความสําคัญกับ “เหตุจูงใจทางการเมือง”ที่เป็นเจตนาสําคัญในการ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมและสถานการณ์ความขัดแย้งจนนํามาสู่ความสูญเสีย ด้วยเหตุนี้ การนิรโทษกรรมใน
ทางเลือกนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่ต้องถูกดําเนินคดีในส่วนของการกระทําที่ “มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้ง
ทางการเมืองคือ ความผิดตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ส่วน
ความผิดทางอาญาอื่นแม้มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง แต่โดยลักษณะของการกระทํา ยัง
อาจพอแยกได้ว่าเป็นความผิดทางอาญาตามปกติ เช่นการทําลายทรัพย์สิน การลักทรัพย์ ย่อมยังต้องอยู่ใน
กระบวนพิจารณาต่อไป
ข้อดี
๑) เนื่องจากคดีอาญาเหล่านี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองที่
ดําเนินอยู่ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยผู้กระทําผิดมีมูลเหตุจูงใจในทางการเมือง และปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นมีรากเหง้าที่สําคัญมาจากสภาพสังคมไทยอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน (Transition) การนําเอาหลัก
ความยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) ที่มีเพียงมาตรการการฟ้องคดีอาญาในเชิงลงโทษมาใช้ในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง จึงไม่เหมาะสมกับสภาพของปัญหา การแยกส่วนของมูลเหตุจูงใจทางการเมืองออก
จากคดี อ าญาปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง ย่ อ มเป็ น การรั ก ษาคุ ณ ธรรมทางของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีอยู่แล้ว ไม่ให้ปะปนกับความรับผิดที่มีมูลเหตุทางการเมือง ลักษณะเช่นนี้
คล้ายคลึงกับที่ปรากฏในการแก้ไขปัญหาของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองและผู้ถูกคุม
ขังที่เกี่ยวข้องกับกิ จกรรมของกลุ่ม ก่ อการร้ายโดยมีคําสั่งปล่อยโดยประธานาธิ บดี แต่ไม่รวมถึ งคดีที่เป็น
อาชญากรรมทั่วไป
๒) สิ ท ธิ ของผู้ถู กกล่ าวหาว่ ากระทํ าความผิดโดยมี มู ล เหตุ จูงใจทางการเมื อ ง หรือ มี
ประเด็นทางการเมืองเป็นองค์ประกอบอย่างมีนัยสําคัญ เพราะเป็นเจตนาพิเศษที่ควรได้รับการเคารพตาม
แนวทางเสรีประชาธิปไตย เป็นการตัดผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทําผิดที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
ออกไป
๓) สิทธิของประชาชนที่มาชุมนุมโดยสงบได้รับการคุ้มครอง
ข้อสังเกต
๑) เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การสร้ า งบรรยากาศความปรองดอง เพราะเป็ น เพี ย งการลด
“ปริมาณ”ของความขัดแย้งลง โดยยังคงมีผู้ที่ต้องได้รับผลกระทบจากการกระทําทั้งของตนเองและผู้อื่นอยู่
๑๔๕
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๒) การกําหนดแยกฐานความผิดที่ยึดโยงกับเรื่องการเมืองนั้น ในทางปฏิบัติทําได้ยาก
เพราะต้องมีการพิสูจน์เจตนาพิเศษว่าเป็นการกระทําเพราะการเมือง ผลที่ตามมาของการแยกเจตนาทาง
การเมืองออกจากเจตนากระทําผิดอาญาปกติที่ไม่ชัดเจน อาจทําให้คนที่ควรได้รับการนิรโทษกรรมยังต้องถูก
ลงโทษอยู่บ้าง
อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยได้พิจารณาแล้วว่า ทั้งสองทางเลือกควรไม่ให้มีการนิรโทษกรรม
กรณีความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากเป็นคดีที่มีความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก
ง่ายต่อการเป็นบ่อเกิดแห่งความขัดแย้งในอนาคต นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด เห็นควร
กับการไม่รวมกรณีการดําเนินคดีความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ต้องอยู่ในกระบวนนิรโทษ
กรรม โดยให้กรณีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติต่อไป
การนิรโทษกรรมมิใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทยและนานาประเทศ อาจเรียกได้ว่าเป็นกลไก
“สําเร็จรูป” ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศมาเป็นระยะนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี
พ.ศ.๒๔๗๕ นิรโทษกรรม หมายถึงกฎหมายที่ออกมาภายหลังการกระทํา ความผิดและมีผลย้อนหลังถึงการ
กระทําความผิดโดยมีวัตถุประสงค์จะให้ลืม การกระทํานั้น และผู้กระทําความผิดไม่ต้องรับผลตามกฎหมาย
สําหรับความ ผิดที่ได้กระทําลง อย่างไรก็ดี กฎหมายนิรโทษกรรมถือเป็นข้อยกเว้นของหลักทั่วไป ซึ่งหากมีการ
ใช้อย่างไม่มีขอบเขตจะทําลายระบบกฎหมายได้ จึงควรมีการใช้ใน กรณีที่จํากัดและต้องมีเหตุผลที่จําเป็นถึง
ขนาดว่าหากไม่มี ก ารนิ ร โทษกรรมแล้ว คาดหมายได้ ว่าจะต้องเกิดความวุ่ นวายในสั งคม ดังนั้ น การตรา
กฎหมายนิรโทษกรรม เพื่อความสามัคคีของชนในชาติจึงถือว่ามีเหตุสมควร
๖.๒.๒ การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและเป็น
การลดเงื่อนไขของข้อกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในส่วนของการดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาโดย
กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)
ในการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒินั้น ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อคิดเห็นต่อแนวทางใน
การจัดการกับปัญหานี้เป็นสองแนวทาง คือ แนวทางที่ให้ผลทางกฎหมายที่ดําเนินการโดยคตส.มีผลอยู่ต่อไป
ซึ่งเป็นสถานภาพปัจจุบันที่คงอยู่ และแนวทางที่สองมีความเห็นว่า สังคมกําลังตั้งคําถามต่อกระบวนการ
ยุติธรรมจากการชี้มูลโดย คตส. ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่า แนวทางที่สองเป็นแนวทางที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
และนําไปสู่ความปรองดองของชาติ ทั้งนี้จากข้อคิดดังกล่าวจึงได้นํามาสู่ทางเลือกอย่างน้อย ๓ ทางด้วยกัน
ทางเลือกที่หนึ่ง: ดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาด้วยกระบวนการยุติธรรมตามปกติที่มีอยู่ โดย
ให้เฉพาะผลการพิจารณาของ คตส. สิ้นผลลงและโอนคดีทั้งหมดให้ ป.ป.ช.ดําเนินการใหม่ แต่ไม่กระทบ
ถึงคดีที่ถึงที่สุดแล้ว
ข้อดี
๑) กระบวนการยุติธรรมปกติเป็นกลไกสําคัญที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคมที่ขัดแย้ง
รุนแรง
๒) สังคมไม่รู้สึกว่าเป็นความยุติธรรมของผู้ชนะเท่านั้น เพราะคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีทั้งยกฟ้องและพิพากษาว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหา
๑๔๖
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๓) สร้างความเชื่อมั่นต่อสถาบันตุลาการ
๔) สิ่งที่ดําเนินการไปแล้วใน กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ดําเนินต่อไป โดยไม่จําเป็นต้องมี
การยกเลิก เพิกถอนใดๆ
ข้อสังเกต
การยึดหลักการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (Legally) (ประกาศคมช.มีผลบังคับใช้ได้เช่น
กฎหมาย) โดยไม่คํานึงถึงความชอบธรรม (Legitimacy) จะมีผลต่อความเป็นธรรมของสังคม
ทางเลื อ กที่ ส อง: ให้ เ พิ ก ถอนผลทางกฎหมายที่ ดํ า เนิ น การโดย คตส.ทั้ ง หมด และให้
ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปกติ โดยให้ถือว่าคดีดังกล่าวไม่ขาดอายุความ
ข้อดี
๑) คืนความเป็นธรรมให้กับสังคมโดยกระบวนการยุติธรรมปกติ ซึ่งเป็นไปตามหลักนิติธรรม
(Rule of Law)
๒) ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบกลับคืนมา
๓) ผู้ถูกตัดสินตามคําพิพากษา และมวลชนผู้สนับสนุนรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม (คืนมา)
๔) เปิ ดโอกาสให้ ฝ่ายที่ รู้สึ กว่ าไม่ได้รับความเป็ นธรรมได้พิสูจน์ตัวเองด้วยกระบวนการ
ยุติธรรมปกติ
๕) สั ง คมไทยหั น มาให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ความถู ก ต้ อ งชอบธรรมในกระบวนการมากกว่ า
เป้าหมาย
ข้อสังเกต
๑) บางคดีผู้ถูกกล่าวหาถูกดําเนินคดีสองครั้ง
๒) พยานหลักฐานในคดีอาจไม่ครบถ้วน ซึ่งมีผลต่อคําพิพากษาของศาล
หมายเหตุ
ตามบรรทัดฐานคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๑๓/๒๕๓๖ ซึ่งวินิจฉัยว่าประกาศ รสช. ฉบับที่ ๒๖
ข้ อ ๒ และข้ อ ๖ มี ผ ลเป็ น การตั้ ง คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ ศ าลให้ มี อํ า นาจทํ า การพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี
เช่นเดียวกับศาล ทั้งออกและใช้กฎหมายที่มีโทษอาญาย้อนหลังไปลงโทษอาญาย้อนหลังไปลงโทษบุคคลเป็น
ขัดต่อประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงใช้บังคับไม่ได้
ทางเลือกที่สาม: ให้เพิกถอนผลทางกฎหมายที่ดําเนินการโดย คตส.ทั้งหมด และไม่นําคดี
ที่อยู่ระหว่างกระบวนการและที่ตัดสินไปแล้วมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง
ข้อดี
๑) ขจัดความเคลือบแคลงและไม่เชื่อมั่นในจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งขาด
ความชอบธรรมในด้านที่มาของอํานาจ
๒) สถาบันตุลาการถูกกันออกจากจุดที่มีข้อเคลือบแคลงสงสัย ทําให้ดํารงรักษาความเป็น
กรรมการกลางที่เป็นอิสระได้
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๓) สั ง คมไทยหั น มาให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ความถู ก ต้ อ งชอบธรรมในกระบวนการมากกว่ า
เป้าหมาย
ข้อสังเกต
๑) ข้อกล่าวหาการใช้อํานาจรัฐโดยมิชอบ ไม่ได้รับการพิสูจน์โดยกระบวนการยุติธรรม
๒) ความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของบางฝ่ายยังดํารงอยู่
๓) การสร้างความปรองดองเป็นไปได้ยาก เพราะบางกลุ่มเห็นว่าผู้กระทําผิดยังลอยนวล ไม่
มีการพิสูจน์ข้อกล่าวหาว่ากระทําผิดหรือไม่
๖.๒.๓ การกําหนดกติกาทางการเมืองซึ่งอาจรวมถึงการแก้ไขกฎหมายหลัก/ รัฐธรรมนูญ
นับแต่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ และผลในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ
จะเห็นได้ ว่า ยังมีป ระเด็นที่ มิ ได้ ส อดคล้ องกับเจตนารมณ์ ของผู้ ร่ า งรั ฐ ธรรมนูญ แม้ต่ อมาจะมีก ารยกร่า ง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยอาศัยประสบการณ์จากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาเป็นฐาน แต่ก็ปรากฏว่ามี
หลายประเด็นที่เคยเป็นปัญหา แต่กลับมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม และยังเป็นการสร้างปัญหาใหม่
ขึ้ น ซึ่ งทุ ก ฝ่ายที่ เกี่ ย วข้ องควรพิ จารณาหาข้ อสรุปต่ อประเด็น ที่ อาจจะขั ดต่ อ หลักนิ ติธ รรมและความเป็ น
ประชาธิปไตย และต้องหลีกเลี่ยงการสร้าง “ความยุติธรรมของผู้ชนะ” ที่ไม่ได้สร้างความยอมรับได้ของทุกฝ่าย
และเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้ง อาทิ
การถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และองค์กรอิสระ
ปัญหาการจัดระบบถ่วงดุลอํานาจของฝ่ายต่างๆที่เป็นกลไกหลักของการปกครองประเทศ ก็
เป็นปัญหาสําคัญที่นํามาสู่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจากการศึกษาต้นเหตุของความขัดแย้ง เช่น การ
ที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีเจตนารมณ์ที่จะแบ่งแยกอํานาจบริหารและอํานาจนิติบัญญัติออกจากกัน โดยให้
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรที่ เ ป็ น ฝ่ า ยบริ ห ารต้ อ งออกจากตํ า แหน่ ง และการที่ รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง ทําให้ผู้แทนราษฎรหลายคนต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุม
ของนายกรัฐมนตรี เพราะเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดถูกปลดจากตําแหน่งรัฐมนตรี ทําให้ไม่สามารถ
ดํารงตําแหน่งใดๆ ในสภาได้อีก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อํานาจถูกรวบเข้าสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมากขึ้น และ
รัฐมนตรีไม่กล้าตัดสินใจในวิถีทางที่ผิดจากแนวทางของนายกรัฐมนตรี และหลังจากที่ได้มีการควบรวมพรรค
การเมืองขึ้นในช่วงระหว่างการดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของหลายพรรค ทําให้อํานาจของฝ่าย
บริหารโดยเปรียบเทียบมีอยู่เหนืออํานาจนิติบัญญัติมากขึ้นไปอีก
ข้อมูลที่ค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านที่เห็นว่า กติกาทาง
การเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่อาจแก้ปัญหาการใช้อํานาจรัฐของฝ่ายบริหาร หรือปัญหาการที่ฝ่ายบริหารถูก
ตรวจสอบจากฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรอิสระได้น้อย อันเป็นปัญหาเผด็จการรัฐสภา หรือเผด็จการเสียง
ข้างมาก รวมทั้งการที่องค์กรอิสระต่างๆ ถูกมองว่ามีการแทรกแซงการทํางานและถูกใช้เป็นเครื่องมือทาง
การเมืองของฝ่ายคู่ขัดแย้งต่างๆอยู่ จึงควรมีการระดมความคิดและแนวทางการแก้ไขต่างๆ เพื่อนําไปสู่การปรับ
กติกาที่จะลดปัญหาดังกล่าว

๑๔๘

จัดทําโดยสถาบันพระปกเกลา
เพื่อนําเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ 27 ธันวาคม 2554

การได้มาซึ่งบุคคลที่เข้าดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และการตรวจสอบ
องค์กรสรรหาองค์กรอิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมองว่า ปัญหาของการได้มาซึ่งบุคคลที่เข้าสู่การดํารงตําแหน่งใน
องค์กรอิสระก่อนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น มีปัญหาว่าองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
ถูกแทรกแซงและล้มเหลวในการทํางาน ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้กําหนดให้บุคคลที่เข้ามาดํารง
ตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญบางส่วนมีที่มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระ
ทําหน้าที่สรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหามาจากตัวแทนองค์กรตุลาการเป็นส่วนใหญ่
แม้ชื่อเสียงของกรรมการสรรหาจะเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยเฉพาะตัวแทนจากฝ่ายตุลาการ แต่ก็มีข้อถกเถียงว่าประชาชนในฐานะเจ้าของอํานาจอธิปไตยไม่ได้มีส่วนร่วมในการสรรหาบุคคลเหล่านี้
โดยเฉพาะระบบได้มาซึ่งผู้พิพากษาซึ่งเป็นซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของคณะกรรมการสรรหาองค์กรเป็น
ระบบปิด ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งผู้ใช้อํานาจตุลาการ ดังนั้นเมื่อคนเหล่านี้ไปเป็นกรรมการ
สรรหาผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ จึงเท่ากับประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา และไม่มี
ช่องทางที่จะตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกได้ จึงมีข้อถกเถียงว่ากระบวนการคัดเลือกผู้มาดํารง
ตําแหน่งในองค์กรอิสระในด้านที่มาและกระบวนการทํางานขององค์กรที่จัดให้มีองค์กรอิสระนั้น ตรวจสอบได้
ยากและมีการยึดโยงกับประชาชนน้อยมาก
การยุบพรรคการเมืองโดยง่าย
จากการยื่นเสนอให้มีการยุบพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทํา
ให้โอกาสที่พรรคการเมืองไทยจะพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันในระบบการเมืองได้ถูกทําลายลง ซึ่งการยุบพรรค
การเมือง โดยเฉพาะพรรคที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้มีผู้แทนในสภา เพียงเพราะเหตุกระทําผิด
กฎหมายหรือไม่ทําหน้าที่บางอย่าง เท่ากับเป็นการทําลายโอกาสที่พรรคการเมืองไทยจะพัฒนาไปสู่การเป็น
สถาบัน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อระบบการเมืองไทยในระยะยาว
ระยะยาว: การแก้ไขปัญหาในระยะยาว เป็นการจัดการกระบวนทัศน์ และสาเหตุมูลฐานของ
ความขัดแย้ง เพื่อป้องกันมิให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นมาอีกในอนาคต ทั้งนี้ประกอบไปด้วย
๖.๒.๔ การสร้างการยอมรับต่อมุมมองประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน
การสร้างการยอมรับต่อมุมมองประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน เป็นการจัดการด้านกระบวนทัศน์
ของสั ง คม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเรื่ อ งของความเห็ น ร่ ว มกั น ในคุ ณ ลั ก ษณะของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยไทยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการพิจารณาถึงกติกาทางการเมืองที่เป็นธรรม ผ่าน
การพิจารณาสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในฐานะแม่บททางการเมืองไทย ซึ่งจะต้อง
เป็ น กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น ร่ ว มกั น ผ่ า นกลไกหลั ก ในระดั บ ชาติ ด้ ว ยความร่ ว มมื อ และการสนั บ สนุ น จาก
ประชาชนคนไทยทั้งชาติ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อค้นหาจุดร่วมกันของสังคม ซึ่ง
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จะกลายเป็นค่านิยมร่วมของสังคม ที่จะเป็นแกนกลางระดับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ
อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อไป
๖.๒.๕ การวางรากฐานของประเทศเพื่อความเป็นธรรมในสังคม
ในการแก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคมนั้น ทางคณะผู้วิจัยทีความเห็นสอดคล้องกับแนวทาง
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (คปร.) เสนอว่า “ความล้มเหลว” ของประเทศไทย เกิดจาก ความเหลื่อมล้ํา
อย่างสุดขั้วในทุกมิติ ได้แก่ ด้านรายได้ ด้านสิทธิ ด้านโอกาส ด้านอํานาจ และด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่ง
เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างแกนหลัก ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างอื่นๆ ด้วย
ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม จึงต้องไปเน้นที่รากฐานของความเหลื่อมล้ํา
ต่างๆ เหล่านี้ ด้วยเหตุนี้จะต้องมีการ “ปรับความสัมพันธ์เชิงอํานาจ” เพื่อให้ประชาชนไทยทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรได้มากขึ้นและมีความเท่าเทียมกัน ทั้งทรัพยากรในรูปแบบกายภาพ และทรัพยากรทางอํานาจ
โดยคณะกรรมการปฏิรูปได้แบ่งทรัพยากรออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรเศรษฐกิจ
ทรัพยากรสังคม และทรัพยากรการเมือง อันนําไปสู่การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ตามทรัพยากร
แต่ละประเภท
ข้อเสนอทั้งหมดของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยที่เน้นการปฏิรูปโครงสร้างประเทศเพื่อ
กระจายทรัพยากรทั้ง ๔ ประเภทนั้น ได้เน้นไปที่เครื่องมือหลัก ๆ ๒ เครื่องมือได้แก่ การกระจายอํานาจจาก
ส่วนกลางสู่ท้องถิ่น เช่น การปฏิรูปที่ดิน การจํากัดเพดานถือครองที่ดิน การบริหารทรัพยากรแร่โดยหลักการ
ความเป็นหุ้นส่วนสาธารณะ การกระจายการบริหารจัดการน้ํา ทะเล และชายฝั่งให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่น
ตลอดจน การปรับโครงสร้างการบริหารเมือง การปฏิรูปโครงสร้างอํานาจรัฐ การกระจายอํานาจ การลดการ
รวมศูนย์ และการมุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ผ่านนโยบายมุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ (Distributive
Policies) และนโยบายมุ่งเน้นการกระจายความเป็นธรรม (Redistributive Policies) เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
“ชดเชยโอกาส” ที่ผู้ขาดแคลนโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ อย่างไม่เป็นธรรม จุดมุ่งหมายของนโยบาย
เพื่อเปิดโอกาสให้คนจนได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพื่อการดํารงชีวิตที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการกระจาย
รายได้ หรือผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ดังจะเห็นได้จากข้อเสนอด้านสวัสดิการมากมาย เช่นการเพิ่มค่าจ้าง
และสวัสดิการแรงงาน การปฏิรูประบบพลังงาน การสร้างหลักประกันความเสี่ยงของพืชผลทางการเกษตร

๖.๓ การสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดอง
การสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องเกิดควบคู่ไปกับแนวทางทางกฎหมาย
และการบริหารเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า แนวทางการสร้าง
การปรองดอง จะต้องเป็นแนวทางที่ถูกผลักดันโดยรัฐบาล ในฐานะเป็นเจ้าภาพหลักในการสื่อสารสังคมเพื่อ
สร้างบรรยากาศแห่งการปรองดอง ซึ่งเป็นบทบาทเดียวกับรัฐบาลทุกประเทศที่ประสบความสําเร็จในการ
ปัญหาความขัดแย้ง ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลควรแสดงเจตจํานงทางการเมือง รวมทั้งมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่จะ
สร้างความปรองดองในชาติโดยเร็ว รัฐบาลต้องระดมพลังของประชาชน องค์กร จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อการ
สร้างความตระหนักให้สังคมเห็นว่าบัดนี้ได้ถึงโอกาสที่สําคัญที่จะสังคมจะต้องมาขบคิดกันเพื่อสร้างแนวทาง
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ร่วมกันในการความปรองดองในชาติให้เกิดผลขึ้นมาให้ได้ ด้วยความร่วมมืออย่างกว้างขวางของสื่อมวลชนใน
การส่งเสริมให้มีการสื่อสารต่อสังคมถึงความคืบหน้าของกระบวนการปรองดองในชาติทั้งในแง่สาระและ
กระบวนการอย่างต่อเนื่ อง โดยมุ่งให้เกิดบรรยากาศของการอภิปรายและถกเถียงประเด็ นที่มี ความเห็น
แตกต่างด้วยหลักเหตุและผลอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้สร้างให้เกิดบาดแผลและความ
เจ็บช้ําให้กับสังคมและปัจเจกบุคคลจํานวนมาก จึงต้องมีการพิจารณาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรงทั้งในรูปของตัวเงินและความรู้สึก อาทิ การยกย่องให้เกียรติผู้สูญเสีย หรือการสร้างพิพิธภัณฑ์
เพื่อเป็นที่ระลึกถึงบทเรียนต่อเหตุการณ์ทางการเมืองของสังคมไทย เช่นเดียวกับในกรณีของโคลอมเบีย
โมร็อกโก รวันดา แอฟริกาใต้ ชิลี เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร ซึ่งได้สร้างบรรยากาศใหม่ที่มุ่งเน้นให้คนใน
ชาติมองถึงอนาคตร่วมกัน
นอกจากนี้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส่ ว นใหญ่ ยั ง เสนอแนะว่ า สั ง คมจะต้ อ งร่ ว มมื อ กั น ในการ งดเว้ น
การกระทําใดๆที่ทําให้ผู้คนรู้สึกว่าอยู่ในสังคมที่ไม่เคารพกฎหมายและหลักนิติรัฐ อาทิ การใช้มวลชนในการ
เรียกร้องหรือกดดันองค์กรต่างๆ เช่น องค์กรตุลาการ หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการอันผิดกฎหมาย ซึ่ง
จากการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองของประเทศต่างๆ ในโลกที่
เคยผ่านประสบการณ์ดังกล่าวมาแล้วพบว่าสิ่งที่จะต้องเริ่มทําก่อนที่จะดําเนินไปสู่กระบวนการอื่นๆ คือ หลาย
ประเทศได้เลือกที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดอง โดยพยายามยกเลิกกฎหมายต่างๆ และการใช้อํานาจ
ของรัฐที่กระทําต่อมวลชนอย่างไม่เป็นธรรม มีการปลดอาวุธอย่างเป็นทางการ เพื่อนําความขัดแย้งเข้าสู่การ
เจรจาหารือ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในโต๊ะเจรจา ซึ่งในกรณีของประเทศไทยนั้น ภาคมวลชนและภาครัฐควร
ร่วมมือกันงดเว้นการกระทําใดๆที่ทําให้ผู้คนรู้สึกว่าอยู่ในสังคมที่ไม่เคารพกฎหมายและหลักนิติรัฐ ต้องสร้าง
บรรยากาศแห่งความปรองดองโดยยกเลิกการใช้มวลชนในการเรียกร้องกดดันต่อองค์กรต่างๆ ทั้งต่อองค์กร
ตุลาการ และต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการ การยกเลิกการก่อตั้งหมู่บ้านมวลชน เนื่องจากเป็นปม
ขัดแย้งหลักที่สําคัญในสังคม ทั้งนี้เพื่อลดความกดดันต่อหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นต่างกัน
เพื่อให้ระบบของความยุติธรรมสามารถดําเนินการต่อไปได้โดยปราศจากความตึงเครียดเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ชอบธรรมตามกระบวนการยุติธรรม
ทุกฝ่ายควรลดความหวาดระแวงระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคมโดยยุติความเคลื่อนไหวใดๆ ที่อาจถูก
ตีความได้ว่าเป็นความพยายามที่ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถาบั นพระมหากษัตริย์ เนื่ องจากเป็ น
ประเด็นที่มีความอ่อนไหว มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันที่อยู่ในความเชื่อถือศรัทธา และเป็นที่รักหวงแหนยิ่งของ
ประชาชนชาวไทย
สื่อมวลชนควรสนับสนุนกระบวนการสร้างความปรองดอง และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งใหม่
โดยสื่อควรเลือกเสนอความเห็นทางการเมืองด้วยความเป็นกลาง และมีนัยยะเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการ
สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชาติอย่างเป็นรูปธรรม
ในที่สุดแล้ว เพื่อการมองอนาคตไปข้างหน้าร่วมกัน สังคมไม่ควรรื้อฟื้นเอาผิดกับการทํารัฐประหารที่
ผ่านมาในอดีต และต้องหามาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการรัฐประหารอีกในอนาคต พร้อมทั้งกําหนดโทษ
ของการกระทําดังกล่าวในประมวลกฎหมายอาญา
๑๕๑

จัดทําโดยสถาบันพระปกเกลา
เพื่อนําเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ 27 ธันวาคม 2554

๖.๔ กระบวนการและกลไกหลัก
ควรมีกระบวนการพูดคุยใน ๒ ระดับ คือ ระดับตัวแทนทางการเมืองและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง
และระดับพื้นที่ในรูปของ ‘เวทีประเทศไทย’ โดยมีรัฐบาลและคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนว
ทางการสร้างความปรองดองของสภาผู้แทนราษฎร เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนควบคู่กับสถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในโอกาสแรก รัฐบาลอาจจัดให้มีเวทีหารือของผู้นํา ๓ อํานาจแห่งอธิปไตย (นายกรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา) ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อประกาศหลักการพื้นฐานแห่งการปรองดอง
ชาติร่วมกัน

๖.๕ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
ผลจากการประมวลความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้งและแนวทางการ
สร้างความปรองดองในบทที่ ๕ แสดงให้เห็นว่าในสังคมไทยปัจจุบันยังมีความแตกต่างในทางความคิด มุมมอง
ทัศนคติ และการให้คุณค่าต่อระบบการเมือง สะท้อนได้จากความแตกต่างในมุมมองและแนวทางการแก้ไข
สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยความเห็นประการหนึ่งที่เห็นพ้องกันของผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านคือ ต้อง
ยกสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือความขัดแย้งทางการเมือง และต้องไม่มีการนําสถาบันพระมหากษัตริย์มา
อ้างอิงถึงความชอบธรรมทางการเมือง
จากความคิ ด เห็ น ดั ง กล่ า ว เมื่ อ ประมวลร่ ว มกั บ ประสบการณ์ ใ นการสร้ า งความปรองดองของ
ต่างประเทศนั้น แสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องยากที่ประเทศไทยจะสามารถสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นได้หากไม่
มีการสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้เส้นทางที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่การ
สร้างความปรองดองนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมกันสร้างบรรยากาศของการ
สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นร่วมกัน ซึ่งกล่าวได้ว่า "การสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดอง " คือปัจจัย
เบื้องต้นอันเป็นเงื่อนไขขั้นแรกของการสร้างแนวทางสู่ความปรองดองและการสร้างสังคมที่สันติสุข
ในการสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดองนั้นต้องมีการยอมรับร่วมกันถึงกติกาบางประการร่วมกัน ที่
จะต้องหยุดการกระทํา การพูด การปฏิบัติในทางการเมืองที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน เช่นการจัดกลุ่มการเมืองใน
ลักษณะโน้มเอียงทางการเมือง เช่นการจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง การสื่อสารมวลชนที่เลือกข้างหรือการใช้ถ้อยคํา
ที่สร้างความเกลียดชัง รวมทั้งต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งความสมานฉันท์ที่คนส่วนใหญ่เห็นร่วมกัน ไม่
อ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ในเชิงการแสวงหาความชอบธรรมทางการเมือง ช่วยกันหยุดเครือข่ายเว็บไซต์
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นต้น
เงื่อนไขประการต่อมาในการสร้างความสมานฉันท์และการสร้างความปรองดองของชาติคือ การใช้
กระบวนการพูดคุย (Dialogue) เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา โดยอาจเลือกทางเลือกต่างๆ ที่สถาบัน
พระปกเกล้ารวบรวมจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ให้เป็นประเด็นในการหาข้อสรุปที่มาจากกระบวนการร่วมกัน
ภายใต้บรรยากาศแห่งความปรองดองและจริงใจ เพื่อนํามาสู่แผนการสร้างความปรองดองแห่งชาติที่เป็นที่
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ยอมรับร่วมกัน ซึ่งจากประสบการณ์ของหลายประเทศพบว่า การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความ
ปรองดองนั้นจะต้องเป็นการหาทางออกร่วมกันของคนในสังคมผ่านการพูดคุย ไม่ใช่การลงคะแนนเสียงซึ่งเป็น
วิธีในการแก้ไขปัญหาแบบละทิ้งคนส่วนน้อย ขัดกับแนวทางการสร้างความปรองดองอันเป็นเส้นทางที่คนใน
สังคมต้องดําเนินไปด้วยกัน ดังนั้นจึงต้องเป็นเส้นทางของฉันทามติ และเป็นกระบวนการสร้างประชาธิปไตย
เชิงสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งนี้ อาจจะเริ่มจากกระบวนการพูดคุยภายในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นร่วมกัน
โดยไม่ใช้เสียงข้างมากในการตัดสิน หลังจากนั้นจึงขยายผลการพูดคุยสู่พรรคการเมืองของตน กลุ่มผู้สนับสนุน
และสังคมใหญ่ เพื่อให้ผู้คนทั้งสังคมที่ไม่ว่าจะมีความเห็นทางการเมืองแบบใด เกิดความตระหนักว่า สังคมไทย
จะปรองดองกันได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการถกเถียงถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ผ่านกระบวนการพูดคุย
อันชอบธรรมที่สามารถนํามาซึ่งทางออกที่ยอมรับได้ร่วมกัน
เงื่อนไขประการสุดท้ายคือ การสร้างความปรองดองต้องนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอันเป็นรากเหง้าของ
ความขัดแย้ง รวมทั้งการสร้างภาวะกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่แตกต่าง และต้องมีการยอมรับ
ร่วมกันถึงคุณค่าของกันและกันบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม

๑๕๓

ภาพ ๖-๓ ข้อเสนอกระบวนการสร้างความปรองดองในชาติ
กลับสู่สภาวะปกติ (ระยะสั้น)
ประเด็น
สาระ

n การจัดการกับความจริง

o การให้อภัยผ่านกระบวนการนิรโทษกรรมคดี

ของเหตุการณ์รนุ แรงที่นํามา
ซึ่งความสูญเสีย

ที่เกี่ยวเนือ่ งกับการชุมนุมทางการเมืองโดยรวมถึง
กลุ่มผู้ชุมนุมทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่รัฐและ
ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้มีหน้าทีร่ ับผิดชอบใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย

• ควรสนับสนุนส่งเสริม
บทบาทของคอป.ให้
ดําเนินการค้นหาความ
จริงให้แล้วเสร็จภายใน
หกเดือน
• ควรเปิดเผยข้อเท็จจริง
ของเหตุการณ์ที่ไม่ระบุ
ตัวบุคคลในระยะเวลาที่
เหมาะสมกับ
สถานการณ์และบริบท
ทางสังคม
• โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การเปิดเผยเพื่อให้
สังคมเรียนรู้บทเรียนที่
เกิดขึ้นในอดีตและ
ป้องกันมิให้เหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกใน
อนาคต

ทางเลือกที่ 1: ออกพระราชบัญญัตนิ ิรโทษ
กรรมคดีที่เกี่ยวเนือ่ งกับการชุมนุมทางการเมือง
ทั้งหมดทุกประเภท ทั้งคดีการกระทําความผิด
ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และคดีอาญาที่มี
วัตถุประสงค์ทางการเมือง เช่น การทําลาย
ทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชน
ทางเลือกที่ 2: ออกพระราชบัญญัตนิ ิรโทษ
กรรมเฉพาะคดีการกระทําความผิดตามพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยความผิดอาญาอื่นซึ่งแม้
จะมีวัตถุประสงค์ทางการเมือง จะไม่ได้รับการ
ยกเว้น เช่น การทําลายทรัพย์สินของรัฐหรือ
เอกชน
ทัง้ นี้ ทั้งสองทางเลือก ให้ยกเว้นกรณี
ความผิดที่เกี่ยวเนือ่ งกับสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยให้กรณีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ตามปกติ

p การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและเป็นการลด
เงื่อนไขของข้อกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใน
ส่วนของการดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาจาก
กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)

ทางเลือกที่ 1: ดําเนินคดีกับผู้ถกู กล่าวหาด้วย
กระบวนการยุตธิ รรมตามปกติที่มีอยู่ โดยให้เฉพาะ
ผลการพิจารณาของ คตส. สิ้นผลลงและโอนคดี
ทั้งหมดให้ปปช.ดําเนินการใหม่ แต่ไม่กระทบถึงคดี
ที่ถึงที่สุดแล้ว
ทางเลือกที่ 2: ให้เพิกถอนผลทางกฎหมายที่
ดําเนินการโดย คตส. ทั้งหมด และให้ดําเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรมปกติ โดยให้ถือว่าคดี
ดังกล่าวไม่ขาดอายุความ
ทางเลือกที่ 3: ให้เพิกถอนผลทางกฎหมายที่
ดําเนินการโดย คตส. ทั้งหมด และไม่นําคดีที่
อยู่ระหว่างกระบวนการและที่ตัดสินไปแล้วมา
พิจารณาใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็นทางเลือกใด จะต้องไม่มกี าร
ฟ้องร้องคตส.ในเวลาต่อมา เนื่องจากถือว่าการ
กระทําของคตส.เป็นไปตามหน้าที่ทกี่ ําหนดไว้ใน
ขณะนั้น

เดินหน้าสู่อนาคต (ระยะยาว)
q การกําหนดกติกาทาง
r การสร้างการ
การเมืองซึ่งอาจรวมถึงการ
ยอมรับในมุมมองต่อ
แก้ไขกฎหมายหลัก/
ประชาธิปไตยที่
รัฐธรรมนูญ
แตกต่างกัน
ในประเด็นดังต่อไปนี้
• ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควร
1. คุณลักษณะของ
พิจารณาหาข้อสรุปต่อ
การปกครอง
ประเด็นที่อาจจะขัดต่อหลัก
ระบอบ
นิติธรรมและความเป็น
ประชาธิปไตยไทย
ประชาธิปไตย และต้อง
อันมี
หลีกเลี่ยงการสร้าง “ความ
พระมหากษัตริย์
ยุติธรรมของผู้ชนะ” อาทิ
ทรงเป็นประมุข
o การยุบพรรคการเมือง
2. สาระสําคัญของ
โดยง่าย
รัฐธรรมนูญแห่ง
o การได้มาซึง่ บุคคลที่เข้า
ราชอาณาจักรไทย
ดํารงตําแหน่งในองค์กร
(กติกาการเมือง)
อิสระตามรัฐธรรมนูญ และ
การตรวจสอบองค์กรอิสระ
o การถ่วงดุลอํานาจระหว่าง
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ
และองค์กรอิสระ

s การวางรากฐาน
ของประเทศเพื่อ
ความเป็นธรรมใน
สังคม
1. การลดความ
เหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม
2. การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมความ
เป็นพลเมืองและ
การอยู่รว่ มกันใน
ความแตกต่าง

การสร้าง • รัฐบาลควรแสดงเจตจํานงทางการเมืองรวมทั้งมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่จะสร้างความปรองดองในชาติโดยเร็ว
บรรยากาศ • รัฐบาลควรสร้างความตระหนักของทุกภาคส่วนในสังคมให้เห็นความสําคัญของการสร้างความปรองดองในชาติ
แห่งการ
• รัฐบาลควรเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทัง้ ในรูปของตัวเงินและความรู้สึก อาทิ การยกย่องให้เกียรติผู้สูญเสีย หรือการสร้างพิพิธภัณฑ์เพือ่ เป็นที่ระลึกถึงบทเรียนต่อเหตุการณ์ทางการเมืองของ
ปรองดอง
สังคมไทย
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•
•
•
•

ทุกฝ่ายควรงดเว้นการกระทําใดๆทีท่ ําให้ผู้คนรู้สกึ ว่าอยู่ในสังคมที่ไม่เคารพกฎหมายและหลักนิติรัฐ อาทิ การใช้มวลชนในการเรียกร้องหรือกดดันด้วยวิธีการอันผิดกฎหมาย
ทุกฝ่ายลดความหวาดระแวงระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมโดยยุติการเคลื่อนไหวใดๆที่อาจถูกตีความได้วา่ เป็นความพยายามทีจ่ ะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
สื่อมวลชนควรสนับสนุนกระบวนการสร้างความปรองดองและหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งใหม่ โดยเฉพาะสื่อที่นําเสนอความเห็นทางการเมืองเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
สังคมไม่ควรรื้อฟืน้ เอาผิดกับการทํารัฐประหารทีผ่ ่านมาในอดีตและต้องหามาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการรัฐประหารอีกในอนาคต พร้อมทั้งกําหนดโทษของการกระทําดังกล่าวในประมวลกฎหมายอาญา

กระบวนกา • มีกระบวนการพูดคุย (Dialogue) ใน 2 ระดับ คือ 1) ระดับตัวแทนทางการเมืองและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ซึ่งอาจมีรูปแบบการพูดคุยที่หลากหลาย และ 2) ระดับประชาชนฐานรากในรูปของการจัด ‘เวทีประเทศไทย’
ในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ อาจเริ่มต้นกระบวนการจากการริเริ่มพูดคุยกันในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นร่วมกันโดยไม่ใช้
รและกลไก
เสียงข้างมากในการตัดสิน หลังจากนั้นจึงขยายผลการพูดคุยสู่พรรคการเมืองของตน กลุ่มผู้สนับสนุน และสังคมใหญ่ เพื่อให้ผู้คนทั้งสังคมที่ไม่ว่าจะมีความเห็นทางการเมืองแบบใด เกิดความตระหนักว่า สังคมไทยจะ
หลัก
ปรองดองกันได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการถกเถียงถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ผ่านกระบวนการพูดคุยที่สามารถนํามาซึ่งทางออกที่ยอมรับได้ร่วมกัน
ปัจจัยแห่ง
1. เจตจํานงทางการเมืองของผู้มีอาํ นาจรัฐที่จะสร้างความปรองดองโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญ
ความสําเร็จ 2. กระบวนการสร้างความปรองดองจะต้องมีพื้นทีใ่ ห้กับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียโดยตรงและประชาชนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทย
3. ปัญหาใจกลางซึ่งเป็นเหตุแห่งความขัดแย้งจะต้องได้รบั การแก้ไขและแปรเปลี่ยนเป็นพลังในการพัฒนาประชาธิปไตยไทย
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๑๖๑

จัดทําโดยสถาบันพระปกเกลา
เพื่อนําเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ 27 ธันวาคม 2554

ภาษาต่างประเทศ
Canadian Policy Research Networks and Viewpoint Learning (CPRN). 2002. The Kind of
Canada We Want: Citizens’ Dialogue on Canada’s Future.

เอกสารและสื่ออื่นๆ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองในประเทศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 (อัดสําเนา)
พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทําความผิดเนื่องในการชุมนุมกันระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ถึง
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐.
สภาวิจัยแห่งชาติ และสถาบันพระปกเกล้า. การประชาเสวนาหาทางออกสู่ประชาธิปไตยและสังคมทีค่ นไทย
พึงปรารถนา [วัสดุบันทึกเสียง].

๑๖๒

