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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๕๗  และพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกหกคน 

ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์  มีวาระการดำารงตำาแหน่งหกปี  และดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

โดยมีอำานาจหน้าที่ ดังนี้ 

  ๑.  ตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำา อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำา หรือละเลยการกระทำา 

ดังกล่าวเพื่อดำาเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำาเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภา

เพื่อดำาเนินการต่อไป 

  ๒.  เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ  ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ

 ๓.  เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง  ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ คำาสั่ง 

หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง 

  ๔.  ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหาย  และเป็นกรณีที่ 

เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  ๕.  เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ  ต่อรัฐสภา หรือคณะรัฐมนตรี 

เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

  ๖.  ส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

  ๗.  ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 

  ๘.  ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่น 

ในด้านสิทธิมนุษยชน

  ๙.  จัดทำารายงานประจำาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และเสนอต่อ

รัฐสภา 

  ๑๐. ประเมินผลและจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีเสนอต่อรัฐสภา

  ๑๑. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา 

เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

  ๑๒. อำานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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๑. ความเป็นมา
เหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ  (นปช.) 

ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ เป็น

นายกรัฐมนตรี ยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่  โดยเห็นว่า รัฐบาลมาจากการจัดตั้งหรือ 

ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพและกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

กลุ่ม นปช. ได้กำาหนดให้วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓  เป็นวันเริ่มต้นการระดมมวลชน 

ทั่วประเทศเข้าสู่พื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร  รัฐบาลจึงประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ 

จากนั้น การชุมนุมเริ่มยืดเยื้อเนื่องจากไม่มีการตอบสนองจากรัฐบาล  แม้ว่าจะมีการ

เจรจาของทั้งสองฝ่าย  แต่ก็ไม่สามารถตกลงกันได้เพราะต่างยึดมั่นในจุดยืนของตน  การชุมนุมได้

เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากความไม่พอใจและการปลุกระดม ยั่วยุของแกนนำาอย่างต่อเนื่อง 

ผ่านสื่อหลายประเภท เช่น วิทยุ โทรทัศน์ถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

             

    วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

รายงานผลการตรวจสอบ ที ่ ๔๗๑/๒๕๕๖         

 

เรื่อง  กรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช.

  ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓  ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ผู้ร้อง  ผู้ร้องเรียน รวม ๓๒ คำาร้อง และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควร

  ให้มีการตรวจสอบ

ผู้ถูกร้อง  รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    ผู้ถูกร้องที่ ๑

  แกนนำากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ  ผู้ถูกร้องที ่๒

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ที่มีเนื้อหาปลุกเร้าให้ใช้ความรุนแรงตลอดเวลา  ดังนั้น เมื่อ กลุ่ม นปช. ได้ทำาการปิดล้อมและบุกรุก

เข้าไปในอาคารรัฐสภาในขณะที่มีการประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ รวมทั้งกลุ่ม นปช. 

ได้มีแผนที่จะเดินทางไปยังสถานีดาวเทียมไทยคม  ในวันเดียวกันนั้นด้วย รัฐบาลจึงประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เพื่อควบคุมการชุมนุม  และได้จัดตั้งศูนย์อำานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) เพื่อทำาหน้าที่

แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวแทนศูนย์อำานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ที่ได้จัดตั้งตาม 

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

ศอฉ. ได้ออกมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง  ขณะที่กลุ่ม นปช. ได้ขยาย

พื้นที่การชุมนุมจากบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำาเนิน ไปยังสี่แยกราชประสงค์และพื้นที่ 

โดยรอบ  นอกจากนั้น ยังได้มีการเคลื่อนการชุมนุมไปยังพื้นที่อื่นๆ ของกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  ทำาให้เกิดความวุ่นวาย สถานการณ์เริ่มรุนแรงมากขึ้น ทำาให้มีการบาดเจ็บและสูญเสีย

ชีวิตในหลายกรณี เช่น กรณีเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

สี่แยกคอกวัวและพื้นที่โดยรอบ  กรณีความรุนแรงที่แยกศาลาแดง ถนนสีลม เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน 

๒๕๕๓ กรณีความรุนแรงที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ 

และกรณีกลุ่ม นปช. บุกเข้าตรวจค้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้น

ในที่สุดสถานการณ์เข้าสู่ความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น  เมื่อรัฐบาลตัดสินใจสั่งการให้ 

กองกำาลังทหารปฏิบัติการ “กระชับพื้นที่” โดยการปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 

๑๓ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งสิ้น ๔๕๕ คน  นอกจากนั้น 

ยังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเนื่องหลายเหตุการณ์ เช่น การจลาจลเผาอาคารห้างสรรพสินค้า 

การปาระเบิดใส่ที่ทำาการสถานีโทรทัศน์  การเผายางรถยนต์  ทำาร้ายร่างกาย  และลอบยิง 

นอกจากนี้ ยังได้มีการเผาอาคารศาลากลางจังหวัดหลายจังหวัด เช่น จังหวัดอุดรธานี  จังหวัด

ขอนแก่น  จังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดมุกดาหาร

จากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว  ได้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งฝ่าย 

รัฐ กลุ่มผู้ชุมนุม ประชาชนทั่วไป รวมถึงประเทศชาติโดยรวม  ซึ่งความสูญเสียทั้งหมดถือเป็น 

กรณีที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอันถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำาเป็นอย่างยิ่งที่

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อชี้แจงให้สาธารณชน

ได้ทราบ  ตลอดจนจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาให้ทุกภาคส่วนได้

ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว  นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ยังได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนในเหตุการณ์ดังกล่าว จำานวน ๓๒ คำาร้อง ด้วย  ซึ่งคำาร้องที่คณะกรรมการสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติได้รับทั้ง ๓๒ คำาร้อง สามารถแยกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ  กลุ่มคำาร้องที่กล่าวหาว่า

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทำาการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และคำาร้องที่กล่าวหา
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ว่าแกนนำากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กระทำาการอันเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน ดังนี้

คำาร้องที่กล่าวอ้างว่า รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทำาการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๑)  คำาร้องที่  ๒๐๕/๒๕๕๓  สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง กรณี 

นายวิทยา  บุรณศิริ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

(วิปฝ่ายค้าน) กับพวก  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย กล่าวหาว่า 

คณะรัฐบาลนำากำาลังทหารเข้ายึดสภา  ซึ่งเป็นการล่วงละเมิดฝ่ายนิติบัญญัติ

๒)  คำาร้องที่ ๒๖๑/๒๕๕๓  สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กรณีขอให้ตรวจสอบ

การสลายการชุมนุม ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓

๓)  คำาร้องที่ ๒๘๑/๒๕๕๓  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  กรณีน้องชายของ 

ผู้ร้องกับพวกถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับกุมตัวและทำาร้ายร่างกาย  โดยกล่าวหาว่า 

เป็นผู้ร่วมชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ

๔)  คำาร้องที่ ๒๙๓/๒๕๕๓  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  กรณีสถานที่ควบคุมตัว

ตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย

๕)  คำาร้องที่ ๒๙๕/๒๕๕๓  สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  กรณีขอให้ตรวจสอบ 

การละเมิดสิทธิของนายสมยศ  พฤกษาเกษมสุข ภายใต้พระราชกำาหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘

๖)  คำาร้องที่ ๓๒๘/๒๕๕๓  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  กรณีบุตรชาย

สูญหายอันเนื่องมาจากสลายการชุมนุม

๗)  คำาร้องที่ ๓๓๘/๒๕๕๓  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  กรณีได้รับบาดเจ็บ

จากเหตุยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและกลุ่ม นปช. เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๓

๘)  คำาร้องที่ ๓๔๗/๒๕๕๓  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีได้รับบาดเจ็บ 

จากเหตุยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและกลุ่ม นปช. เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๓

๙)  คำาร้องที่ ๓๔๘/๒๕๕๓  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  กรณีเดินทางไป

สังเกตการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 

(นปช.) ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓  และถูกเจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงได้รับ

บาดเจ็บ
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๑๐)  คำาร้องที่ ๓๗๐/๒๕๕๓ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  กรณีเจ้าหน้าที่ทหารของ

ศูนย์อำานวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน จับตัวกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองของแนวร่วม

ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติไปโดยไม่มีหมายศาล

๑๑)  คำาร้องท่ี ๓๗๕/๒๕๕๓ สิทธิในการส่ือสาร กรณีศูนย์อำานวยการแก้ไขสถานการณ์

ฉุกเฉิน (ศอฉ.) มีคำาสั่งปิดเว็บไซต์ www.Myp2p.eu โดยไม่แจ้งเหตุผล

๑๒) คำาร้องท่ี ๕๘๐/๒๕๕๓ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีไม่ได้รับความเป็น

ธรรมในการดำาเนินคดีความผิดเก่ียวกับพระราชกำาหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๓) คำาร้องที่ ๕๘๑/๒๕๕๓ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม

ในกระบวนการพิจารณาของศาล

๑๔) คำาร้องที่  ๙/๒๕๕๔ ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรม  กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำาเนินคดีความผิด 

เกี่ยวกับพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๕) คำาร้องที่ ๓๙/๒๕๕๔ ขอให้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรม  กรณีผู้ชุมนุมทางการเมืองกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย 

ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ขอความช่วยเหลือให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

๑๖)  คำาร้องที่ ๙๐/๒๕๕๔ ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิและ

เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  กรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจจับกุมตัวขณะผ่านเข้าไปใน

เหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุม นปช.

๑๗) คำาร้องท่ี ๑๐๐/๒๕๕๔ ขอให้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง  กรณีขอให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเยียวยา      

ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่ม นปช. จังหวัดอุดรธานี

คำาร้องที่กล่าวอ้างว่า แกนนำากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ

กระทำาการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๑)  คำาร้องที่ ๑๖๗/๒๕๕๓ สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง กรณีขอให้ดำาเนินการ

มิให้การชุมชนทางการเมืองเกิดความรุนแรง

๒)  คำาร้องที่ ๑๘๐/๒๕๕๓ สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง กรณีการ

ชุมนุมทางการเมืองของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 

ที่มีการยั่วยุเพื่อให้เกิดความรุนแรง และไม่เคารพสิทธิผู้อื่น

๓)  คำาร้องที่ ๒๙๖/๒๕๕๓ ขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม กรณีได้รับผลกระทบจาก

การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
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๔)  คำาร้องที่ ๒๙๗/๒๕๕๓ ขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม กรณีได้รับผลกระทบจาก

การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

๕)  คำาร้องที่ ๒๙๘/๒๕๕๓ ขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม กรณีได้รับผลกระทบจากการ

ชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

๖)  คำาร้องที่ ๒๙๙/๒๕๕๓ ขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม กรณีได้รับผลกระทบจาก

การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

๗)  คำาร้องที่ ๓๐๐/๒๕๕๓ ขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม กรณีได้รับผลกระทบจาก

การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

๘)  คำาร้องที่ ๓๐๙/๒๕๕๓ ขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม กรณีได้รับผลกระทบจาก

การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

๙)  คำาร้องที่ ๓๑๐/๒๕๕๓ ขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม กรณีได้รับผลกระทบจาก

การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

๑๐) คำาร้องที่ ๓๑๑/๒๕๕๓ ขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม กรณีได้รับผลกระทบจาก

การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 

๑๑) คำาร้องที่ ๓๑๒/๒๕๕๓ ขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม กรณีได้รับผลกระทบจาก

การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เพื่อ

เรียกค่าเสียหายทดแทน เนื่องจากสูญเสียรายได้

๑๒) คำาร้องที่ ๓๑๓/๒๕๕๓ ขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม กรณีได้รับผลกระทบจาก

การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

๑๓) คำาร้องที่ ๓๑๔/๒๕๕๓ ขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม กรณีได้รับผลกระทบจาก

การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

๑๔) คำาร้องที่ ๓๑๖/๒๕๕๓ ขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม กรณีได้รับผลกระทบจาก

การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ทำาให้

ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ

๑๕) คำาร้องที่ ๓๖๐/๒๕๕๓ ขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม กรณีเป็นผู้เสียหายจาก

เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ

แห่งชาติ (นปช.)

อนึ่ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า  ในบางคำาร้องเกี่ยวเนื่อง

กับคณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

อิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)  คณะกรรมการสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติจึงได้ส่งคำาร้องไปยังคณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดำาเนินงาน 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ 

(ปคอป.) เพื่อพิจารณาต่อไป
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๒. บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า  เหตุการณ์การชุมนุมของ

กลุ่ม นปช. และการดำาเนินการของรัฐในช่วงที่มีการชุมนุม  อาจมีการกระทำาหรือการละเลยการ 

กระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ประกอบกับกรณีตามคำาร้องทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่ม นปช. ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓  ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้น  และให้รวมพิจารณาคำาร้องทั้ง ๓๒ คำาร้อง  โดยอาศัยอำานาจตามนัยมาตรา ๒๕๗ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕  และมติคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ  โดยกำาหนดประเด็นการตรวจสอบว่า 

ประเด็นที ่ ๑  การดำาเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐต่อการจัดการชุมนุม

ของกลุ่ม นปช.  มีการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ 

ประเด็นที ่ ๒  การใช้เสรีภาพของผู้ชุมนุมเป็นไปภายใต้ขอบเขตที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้

หรือไม่ 

และได้กำาหนดให้มีการตรวจสอบจากเหตุการณ์ต่างๆ รวม ๘ กรณี ได้แก่

๑)  กรณีสถานการณ์ก่อนวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓

๒)  กรณีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) ประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉิน และสั่งจัดตั้งศูนย์อำานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ 

และกรณีที่ ศอฉ. สั่งระงับการออกอากาศสถานีโทรทัศน์พีเพิลชาแนล และสั่งระงับการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตบางสื่อ

๓)  กรณีการชุมนุมและปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับกลุ่ม นปช. เมื่อวันที่ ๑๐ 

เมษายน ๒๕๕๓

๔)  กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากระเบิดเอ็ม ๗๙ บริเวณแยกศาลาแดง เมื่อ 

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓

๕)  กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ 

เมษายน ๒๕๕๓

๖)  กรณกีารชมุนมุของกลุม่ นปช. บรเิวณรอบโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 

และการเข้าไปตรวจค้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓

๗)  กรณีการเกิดเหตุจลาจล ปะทะ และทำาลายทรัพย์สินของราชการ และเอกชน 

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
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๘) กรณีมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บบริเวณวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร  ภายหลัง

จากแกนนำากลุ่ม นปช. ประกาศยุติการชุมนุม  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

สำาหรับบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสถานการณ์การชุมนุม 

ตั้งแต่วันที่  ๑๑ มีนาคม – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนการชุมนุม ระหว่างการชุมนุม และภายหลังการชุมนุม โดย 

คำานึงถึง  (๑)  หลักความเป็นกลางและความเป็นอิสระ  (๒)  การคุ้มครอง ปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ทุกฝ่ายโดยไม่เลือกปฏิบัติ  และ (๓)  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยมีอำานาจหน้าที่และ

บทบาท ดังนี้

 ๒.๑ อำานาจและหน้าที่

 ๒.๑.๑ อำานาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ โดยมีอำานาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้

    ๑)  ตรวจสอบและรายงานการกระทำา หรือการละเลยการกระทำา 

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ที่ประเทศไทยเป็นภาคี  และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำา

หรือละเลยการกระทำาดังกล่าวเพื่อดำาเนินการ  ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำาเนินการตามที่เสนอ 

ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำาเนินการต่อไป

    ๒)  เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ 

เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมีปัญหา 

เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

    ๓)  เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบ 

ตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ คำาสั่ง หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและ

มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

    ๔)  ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย  เมื่อได้รับการร้องขอจาก 

ผู้เสียหาย และเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม  ทั้งนี้ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ

    ๕)  เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ 

ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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    ๖)  ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิ

มนุษยชน

    ๗)  ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ 

องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน

    ๘)  จัดทำารายงานประจำาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา

    ๙)  อำานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

    ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคำานึงถึง 

ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบด้วย

    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำา  รวมทั้งมีอำานาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการ

ปฏิบัติหน้าที่  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 ๒.๑.๒ อำานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้กำาหนด

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ ดังนี้

มาตรา ๑๕  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  (๑)  ส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับ

ประเทศและระหว่างประเทศ

  (๒)  ตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็น 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน  หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ที่ประเทศไทยเป็นภาคี  และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำา

หรือละเลยการกระทำาดังกล่าวเพื่อดำาเนินการ  ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำาเนินการตามที่เสนอให้

รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำาเนินการต่อไป

  (๓)  เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง กฎหมาย กฎ หรือ 

ข้อบังคับต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

  (๔)  ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

  (๕)  ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ 

องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน

  (๖)  จัดทำารายงานประจำาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยต่อสาธารณชน
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  (๗)  ประเมินผลและจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีเสนอต่อ

รัฐสภา

  (๘)  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะ

เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

  (๙)  แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

  (๑๐)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืน

ซึ่งกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการมีอำานาจ ดังต่อไปนี้

  (๑)  มีหนังสือสอบถามส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

เพื่อให้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ หรืองานใดๆ หรือ 

ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผู้แทนมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำาประกอบ

การพิจารณาได้

  (๒)  มีหนังสือเรียกบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องมา

ให้ถ้อยคำาหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องมาตามวัน เวลา และสถานที่ 

ที่กำาหนด

  การส่งหนังสือเรียกให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิลำาเนา 

หรือสำานักงานของผู้รับ ในกรณีที่ไม่อาจส่งหนังสือเรียกให้แก่ผู้รับตามวิธีดังกล่าวได้  หรือไม่มีการ

ปฏิบัติตามหนังสือเรียกภายในระยะเวลาอันสมควร  ให้คณะกรรมการส่งโดยวิธีดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 

หรือจะจัดส่งโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

  (๓)  ดำาเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำานาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน 

หรือสถานที่ใดๆ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ           

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องกระทำาเท่าที่จำาเป็นและโดยไม่ชักช้า ก่อนการตรวจสอบหรือรวบรวมพยาน 

หลักฐานดังกล่าวให้กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน

และเท่าที่สามารถกระทำาได้  ให้ดำาเนินการต่อหน้าผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 

หรือถ้าหาบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ดำาเนินการต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งได้ขอร้อง 

มาเป็นพยาน  ในการนี้  ให้ผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นไปโดยสะดวก

 ๒.๒ การออกแถลงการณ์

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เริ่มมีการเคลื่อนไหวในการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุม

ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกแถลงการณ์

วิงวอนให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในสันติวิธี  ไม่ใช้ความรุนแรง  เคารพสิทธิ และเสรีภาพซึ่งกันและกัน 

 โดยแถลงการณ์มีเนื้อหา ดังนี้
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“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแสดงความห่วงใยต่อการนัดชุมนุม 

ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ว่าอาจนำาไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ในสังคมประชาธิปไตย  การแสดงความคิดเห็น การรวมตัว และการชุมนุมเป็นเสรีภาพ

ขั้นพื้นฐานของบุคคลซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ 

ได้ประกันเสรีภาพไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในสันติวิธี 

ไม่ใช้ความรุนแรง เคารพสิทธิและเสรีภาพซึ่งกันและกัน โดยสมควรปฏิบัติหน้าที่ของตน ดังนี้ 

๑)  รัฐบาล หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพ

การชุมนุมของประชาชน  โดยหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธและความรุนแรงในการปฏิบัติหน้าที่

การจำากัดเสรีภาพในการชุมนุมต้องเป็นไปตามหลักการสากล  โดยขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ยึดหลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ได้สัดส่วนเหมาะสม เท่าที่จำาเป็นตามสถานการณ์และ

คำานึงถึงผลลัพธ์ในทางสันติ 

๒)  ผู้นำาและผู้เข้าร่วมการชุมนุม ย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ

ปราศจากอาวุธ ตามรัฐธรรมนูญ  แต่การใช้เสรีภาพดังกล่าวต้องไม่ละเมิดกฎหมาย อาทิ

ไม่กระทบต่อความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

๓)  ผู้นำาและผู้เข้าร่วมชุมนุม ต้องไม่กระทำาการใดๆ ที่ยั่วยุให้เกิดความ

เกลียดชัง  อันอาจนำาไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อประชาชนที่มิได้มีส่วนร่วมในการชุมนุม 

ขอได้โปรดเข้าใจว่า  การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานในทุก

ประเทศที่เป็นสังคมประชาธิปไตย จึงขอให้มีความอดทนและอดกลั้น

๔)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้ทุกคนได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่

พลเมืองที่ดี  ด้วยการช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันความปลอดภัยของเคหสถานและชุมชน

โดยรอบ  หากมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะกระทำาการที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือ

กฎหมาย  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทันที  และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือ 

การปะทะระหว่างกัน อันนำาไปสู่ภาวะความวุ่นวายและไร้ระเบียบ”

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาตินัดพิเศษเพื่อประเมินสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ  และพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ 

เกี่ยวกับการชุมนุม  ตลอดจนทิศทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะที่ทำาหน้าที่

เชื่อมกลไกต่างๆ ในสังคมเพื่อหาทางออกจากวิกฤตร่วมกันและได้ออกแถลงการณ์ ดังนี้

“๑)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอแสดงความชื่นชมผู้มาชุมนุม 

และรัฐบาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ช่วยกันเฝ้าระวังติดตาม กำากับให้การ

ชุมนุมเป็นไปด้วยดี โดยไม่เกิดความรุนแรง
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๒)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะทำาการรวบรวม วิเคราะห์ และ

ศึกษาข้อเรียกร้องที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุม ที่มีต่อรัฐบาลอย่างเป็นระบบ 

โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของผู้ชุมนุมและประชาชน เพื่อหาทางออกของ

สังคมร่วมกันต่อไป

๓)  เรื่องเรียกร้องที่เกี่ยวเนื่องจากการชุมนุม  ที่แต่ละฝ่ายร้องเรียนมาที่ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นั้น  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะตั้ง 

คณะกรรมการชุดพิเศษ โดยมีประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธาน  และ

กำาลังทาบทามบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสังคม เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

๔)  เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมครั้งนี้  มีความซับซ้อนอ่อนไหว และ

เปราะบาง  ดังนั้น ทิศทางการดำาเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป

จะต้องเป็นมติของคณะกรรมการทั้งชุดเท่านั้น”

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓  ช่วงเวลากลางคืน ได้เกิดเหตุการณ์มีกลุ่ม

ผู้ชุมนุมบางส่วนบุกเข้าไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เพื่อตรวจสอบค้นหากำาลังทหาร ซึ่งถือเป็น 

การกระทำาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออก

แถลงการณ์ เรื่อง ขอประณามการละเมิดหลักการสิทธิมนุษยชนและเรียกร้องให้เคารพเครื่องหมาย

กาชาด  สถานพยาบาล  การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์  และสิทธิของผู้บาดเจ็บและ

ผู้ป่วย  โดยมีเนื้อหาในแถลงการณ์ ดังนี้

“จากการกระทำาอันเป็นการละเมิดด้วยการข่มขู่ คุกคาม บุกรุกสถานรักษา

พยาบาลอย่างต่อเนื่อง  เช่น การปิดล้อม การปิดกั้นทางเข้า-ออก การเข้าไปตรวจค้น หรือ

แม้แต่การนำาร่างผู้เสียชีวิตออกจากโรงพยาบาลโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอน  ทำาให้บุคลากร

ทางการแพทย์  ผู้รักษาพยาบาลไม่สามารถช่วยเหลือ ดูแลรักษา และปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างเต็มที่  เกิดการหยุดชะงักในการให้บริการการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนโดยทั่วไป

และในภาวะฉุกเฉิน  สร้างความหวาดกลัวและความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ 

ขณะเดียวกัน สิทธิของประชาชนที่จะได้รับการรักษาพยาบาล  ตลอดจนผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย 

หรือผู้เข้ารับการรักษาตัวในสถานรักษาพยาบาลก็ถูกละเมิดอย่างร้ายแรง  ยิ่งกว่านั้นยังมี

การขัดขวางการนำาผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงไปรับการรักษาพยาบาล  ซ้ำาเติมด้วย

การทำาร้ายผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอประณามพฤติกรรมดังกล่าวอย่าง

รุนแรง  ซึ่งถือเป็นการละเมิดหลักการมนุษยธรรม อันเป็นกติกาสากลที่สังคมอารยะพึง

ยึดถือ  เพราะแม้แต่ในภาวะสงคราม ทุกฝ่ายยังต้องเคารพเครื่องหมายกาชาด ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์สากล  อันหมายถึง การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และมนุษยธรรมอย่าง

เป็นกลางโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเรียกร้องให้ยุติการกระทำาในลักษณะ

ข้างต้นนี้  พร้อมวิงวอนขอให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยกันป้องกัน ยับยั้ง มิให้เกิด

การกระทำาการละเมิดต่อการรักษาพยาบาลอีกต่อไป  และต้องเคารพเครื่องหมายกาชาด 

สถานพยาบาล  การปฏิบัติหน้าที่เพื่อมนุษยธรรมของคณะแพทย์  และสิทธิของผู้บาดเจ็บ 

และผู้ป่วย  การกระทำาเช่นนี้จะนำาไปสู่ความเคียดแค้นชิงชัง ความรุนแรง และการแบ่งแยก

ในสังคมมากยิ่งขึ้น  จนยากแก่การสมานฉันท์ในอนาคต”

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ออก

แถลงการณ์สรุปความคิดเห็นจากการที่ได้พบและหารืออดีตนายกรัฐมนตรีและผู้นำาศาสนาทั้งหมด 

เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านทางสื่อมวลชนทุกสาขา มีเนื้อหาสาระ ดังนี้ 

“นับตั้งแต่เกิดการชุมนุมสาธารณะ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา

เหตุการณ์ได้ตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำาดับจนถึงปัจจุบัน  อันเป็นที่วิตกและหวั่นเกรง

ของประชาชนโดยทั่วไป  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรู้สึกห่วงใยอย่างยิ่ง  จากการ

ติดตามสถานการณ์ที่ผ่านมาได้มีข้อเสนอแนะและเรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นสันติวิธี 

ไม่ใช้ความรุนแรง  เคารพสิทธิและเสรีภาพของกันและกัน โดยเสนอให้ทั้งสองฝ่ายหาวิธีการ

ยุติปัญหาด้วยการเจรจา เพื่อคลี่คลายปัญหาความรุนแรงของบ้านเมืองให้ยุติลงด้วยความ

สงบสันติ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าพบหารือกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรี 

ได้แก่  นายชวน หลีกภัย  นายอานันท์  ปันยารชุน  นายบรรหาร  ศิลปอาชา  พลเอก ชวลิต

ยงใจยุทธ  และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์  ตลอดจนผู้นำาทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนา

อิสลาม และศาสนาคริสต์  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอรับคำาปรึกษาต่อสถานการณ์

พร้อมวิเคราะห์สภาพปัญหาในสังคมไทยปัจจุบัน  ตลอดจนความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง

ในด้านต่างๆ ที่นำาไปสู่การละเมิดสิทธิ  เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้เกิด

ความสันติสุข  เมื่อนำาข้อคิดเห็นต่างๆ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นมาประมวลแล้ว  มีข้อสรุป 

ได้ดังนี้

๑)  ทกุฝา่ยตอ้งยตุกิารใชค้วามรนุแรงและการเผชญิหนา้กนั โดยขอใหท้กุฝา่ย

ถอยไปอยู่ในสถานภาพก่อนวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เพื่อระงับเหตุการณ์ที่นับวันจะทวี

ความรุนแรงยิ่งขึ้น

๒)  ขอให้ทุกฝ่ายยุติการกระทำาที่เป็นการข่มขู่คุกคาม และการกระทำาด้วย

ประการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ

๓)  ขอให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหาด้วยวิธีการเจรจาด้วยความจริงใจ  โดยรูปแบบ

การเจรจาลับไม่ต้องเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ  เมื่อได้ผลสรุปที่ยุติแล้ว จึงให้นำาเสนอต่อ

สาธารณชนได้รับรู้เพื่อนำาไปสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป

๔)  หากฝ่ายใดปฏิเสธการแก้ไขปัญหาความรุนแรงด้วยการเจรจา ขอให้
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สังคมประณามว่าฝ่ายดังกล่าวมุ่งทำาร้ายประเทศไทย  และมีเจตนาซ่อนเร้นก่อให้เกิดความ

วุ่นวายในบ้านเมือง

๕)  รัฐบาลต้องรับข้อเรียกร้องของประชาชนและเร่งดำาเนินการแก้ไขปัญหา

เรื่องความเหลื่อมล้ำาของชนชั้น ความไม่เป็นธรรมในสังคม และความเดือดร้อนของประชาชน

ผู้ยากไร้ที่มาชุมนุมโดยทันทีและรายงานสาธารณชนได้ทราบเป็นระยะโดยทั่วกัน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมข้อหารือของอดีตนายกรัฐมนตรี 

ผู้นำา ๓ ศาสนา และสังคมไทย มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

ข้างต้นไปดำาเนินการเพื่อผลประโยชน์ของชาติ บนพื้นฐานของความรัก ความปรารถนาดี

ต่อกัน จะได้เกิดความสงบและสันติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว”

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออก

แถลงการณ์ขอประณามการใช้ความรุนแรงในการชุมนุม  เนื่องจากยังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง 

ถึงขั้นทำาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง  โดยมีเนื้อหา ดังนี้

“จากเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. บริเวณสี่แยกราชประสงค์ และ

พื้นที่ใกล้เคียง  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ด้วยความห่วงใย  และพบว่า มีการละเมิดสิทธิอย่างรุนแรงสูงสุด คือ ถึงขั้นเสียชีวิตมาเป็น

ระยะๆ  จนกระทั่งล่าสุด ในคืนวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติขอประณามการกระทำาดังกล่าวว่า  เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง 

อีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งหากเหตุการณ์เหล่านี้ยังดำาเนินต่อไป  คาดว่าจะนำาไปสู่ความรุนแรง และ

ความแตกร้าวยิ่งขึ้นในสังคมไทยจนยากที่จะเยียวยา  อันเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกฝ่าย 

ไม่ปรารถนา  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายได้ใช้สติโดย

คำานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก  หยุดการเผชิญหน้า และหยุดการใช้ความรุนแรง

ทุกรูปแบบ  ทางออกที่ดีที่สุด คือ กลับมาสู่การเจรจาโดยเร็วเพื่อนำาความสงบและสันติสุข

คืนสู่ประเทศไทย  ฝ่ายใดปฏิเสธการเจรจา  ถือว่าฝ่ายนั้นมีเจตนาทำาร้ายประเทศชาติ”

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้

แถลงการณ์โดยมีสาระสำาคัญ ดังนี้ 

“สถานการณ์การชุมนุมได้ยุติลงแล้ว  ผลจากการชุมนุมครั้งนี้  ได้ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินจำานวนมาก  ทั้งภาคราชการและเอกชน

ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  ซึ่งความเสียหายนี้ ต้องได้รับการดูแลเยียวยาอย่าง

เหมาะสม  ทั้งจากภาครัฐ และจากผู้กระทำาผิดที่ละเมิดฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน

ที่บริสุทธิ์และเคราะห์ร้ายเหล่านั้น ได้กลับคืนสภาพเดิมมากที่สุดในเวลาอันรวดเร็ว  อันเป็น

การช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ความ 

รับผิดชอบตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๕๗ (๔)

ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำานาจฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทน 

ผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหาย  และเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

โดยให้แจ้งข้อเท็จจริง พฤติการณ์ที่เกิดขึ้น  และความเสียหายที่ได้รับไปยังสำานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อดำาเนินการต่อไป”

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้

แถลงการณ์ ดังนี้ 

“ตามที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ใช้

บังคับพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นที่ ๑๙ 

จังหวัด ต่ออีก ๙๐ วัน นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า  การใช้พระราชกำาหนดดังกล่าว 

ย่อมกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสิทธิมนุษยชน  ดังนั้น รัฐบาลต้องใช้

ความระมัดระวัง  ต้องกระทำาด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฎิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหต ุหรือ

ไม่เกินกว่ากรณีจำาเป็น  ที่สำาคัญต้องคำานึงถึงมาตรการ ต่อไปนี้

๑)  การใช้อำานาจของรัฐบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำาหนด 

ดังกล่าวแต่ละครั้ง  ต้องมีข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพอ  และสามารถอธิบายหรือ

ชี้แจงได้ทันทีทุกกรณี

๒)  รฐับาลตอ้งมกีลไกในการตดิตามและตรวจสอบการใชอ้ำานาจของพนกังาน 

เจ้าหน้าที่ให้อยู่ในกรอบและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนดอย่างเคร่งครัด  หากมีข้อสงสัยว่า

พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำานาจหรือกระทำาการอันไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เกินกว่าเหตุ ไม่สุจริต 

หรือเลือกปฏิบัติ  รัฐบาลต้องชี้แจงหรือแก้ไขในทันที

๓)  เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินคลี่คลายลง หรือหมดความจำาเป็นที่จะต้องใช้

บังคับพระราชกำาหนดดังกล่าว  รัฐบาลจะต้องรีบประกาศยกเลิกการใช้พระราชกำาหนดนี้

ทันที  โดยไม่ต้องรอให้ครบกำาหนดระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเฝ้าติดตามและรายงานให้สาธารณชน

ทราบเป็นระยะ” 

 ๒.๓ การพบและหารือบุคคลสำาคัญ

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำาโดย
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ศาสตราจารย์ อมรา  พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เดินทางเข้าพบหารือ

กับแกนนำากลุ่ม นปช.  ประกอบด้วย  นายวีระ (วีระกานต์)  มุสิกพงศ์  นายจรัล  ดิษฐาอภิชัย และ

นายแพทย์เหวง  โตจิราการ  ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง  การเข้าพบดังกล่าว 

มีการหารือและเสนอข้อตกลงเพื่อการเคารพสิทธิและเสรีภาพและสันติวิธีในการชุมนุม โดยมีสาระ

สำาคัญ ดังนี้

“๑)	 การชุมนุม

การชุมนุมจะเป็นไปโดยสันติวิธี  สงบและปราศจากอาวุธ ตามรัฐธรรมนูญ และ

คำานึงถึงความปลอดภัย  ความสงบเรียบร้อยหรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

๒)	 เขตพื้นที่การชุมนุม

  ๒.๑)  จะไม่ชุมนุมในรัศมี ๕๐๐ เมตร โดยรอบสถานที่ประทับ

  ๒.๒)  จะไม่มีการขัดขวางการเข้า - ออกของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  และ

ประชาชนที่ต้องเข้าไปใช้บริการของสถานที่ ต่อไปนี้

๒.๒.๑)  อาคารรัฐสภา

๒.๒.๒)  ทำาเนียบรัฐบาล

๒.๒.๓)  สถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุลใหญ่  สถานกงสุล 

และสถานที่ตั้งของหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ

๒.๒.๔)  โรงพยาบาล

๒.๒.๕)  สนามบิน  ท่าเรือ  สถานีรถไฟ   สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน  สถานีขนส่ง

๓)		 การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้ชุมนุม

  ๓.๑)  มีหน้าที่คุ้มครองและอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมการ

ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

  ๓.๒)  มีหน้าที่รักษาความมั่นคงของชาติ  ความปลอดภัยสาธารณะ 

ความสงบเรียบร้อยของสังคม การสาธารณสุข ศีลธรรมของประชาชน และสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอื่น ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าว  หากต้องจำากัดเสรีภาพในการชุมนุมจะกระทำา 

เท่าที่จำาเป็นตามสถานการณ์ ตามที่กฎหมายกำาหนดอย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับ 

หลักการขั้นพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับของสากล

  ๓.๓)  จะไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม หากเกิดกรณีที่การชุมนุมมีการ 

กระทำาที่ละเมิดกฎหมายหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบหรือความรุนแรง  จะใช้

มาตรการที่ละมุนละม่อมและหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธ”

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓  เมื่อได้รับการตอบสนองข้อตกลงจากกลุ่ม นปช.

และเพื่อให้ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการตอบสนองจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
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แห่งชาตินำาโดยศาสตราจารย์ อมรา  พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

จึงได้พบและหารือและร่วมประชุมกับฝ่ายรัฐบาล โดยมี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  

พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  นายกอร์ปศักดิ์   สภาวสุ 

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี   และนายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ หลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

และนายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ ได้ร่วมกันแถลงข่าวสรุปข้อตกลงว่า  รัฐบาลเห็นด้วยกับ 

กรอบข้อตกลงและจะดำาเนินการอย่างสันติปราศจากอาวุธ คำานึงถึงความปลอดภัย หลีกเลี่ยง 

ความรุนแรงโดยจะยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่ ได้ เคยแจ้งไว้ก่อนแล้วว่า   หากมี 

ความจำาเป็นจะดำาเนินการตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก  ที่เริ่มด้วยการชี้แจงทำาความเข้าใจ 

แสดงให้เห็นว่า  เจ้าหน้าที่มีความพร้อมผลักดันด้วยโล่ การใช้น้ำาฉีด  ใช้ เครื่องขยายเสียง

แก๊สน้ำาตา กระบอง รวมถึงกระสุนยาง  การใช้กฎหมายความมั่นคงจะกระทำาให้กระทบสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนให้น้อยที่สุด  และยินดีอย่างยิ่งที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติจะเป็นตัวกลาง หรือเป็นตัวเชื่อม  ทำาให้สถานการณ์ไม่เกิดความรุนแรง และรัฐบาลยินดี 

ให้มีการเจรจาเพื่อหาข้อยุติด้วยความสันติสุข

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าพบพลเอก 

ชวลิต  ยงใจยุทธ  อดีตนายกรัฐมนตรี  ณ  ที่ทำาการพรรคเพื่อไทย  หลังการหารือคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติได้แถลงข่าวถึงข้อเสนอแนะของพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ว่าขอให้รัฐบาลแก้ปัญหา

ระบอบการเมืองการปกครองที่ไม่เป็นธรรมเป็นเรื่องเร่งด่วน ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ

เป็นเรื่องรอง และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ใช้วิธีการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ได้เข้าพบผู้นำาศาสนาอิสลาม ณ สำานักจุฬาราชมนตรี  โดยมี ศ. ดร. อิมรอน  มะลูลีม ประธาน

คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และคณะร่วมปรึกษาหารือ  หลังจากนั้น คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ และผู้นำาศาสนาอิสลามได้ร่วมแถลงข่าวสรุปว่า  ขอให้สังคมยึดมั่นเรื่องสันติ 

เคารพกฎหมาย เคารพกติกาของสังคมโดยใช้หลักเมตตาธรรม และเห็นด้วยกับการประนีประนอม

และเจรจาเพื่อยุติปัญหาความรุนแรง

ในวันเดียวกัน  เวลา ๑๔.๐๐ น.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าพบ 

นายอานันท์  ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับผู้นำา ๓ 

ศาสนา  ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ได้มีการจัดเวทีผนึกกำาลัง ๓ 

ศาสนา เตือนสติสังคมไทย  ณ สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดย ศ. ดร. อิมรอน 

มะลูลีม ผู้นำาศาสนาอิสลาม ขอให้ธำารงไว้ซึ่งความยุติธรรม  การเคารพกฎหมายและกติกาของ
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สังคม  และอย่างไรก็ตาม ในแนวคิดของศาสนาก็จะช่วยให้เราได้ตัดสินใจอย่างมีสติ  มุขนายก 

เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร  ผู้นำาศาสนาคริสต์  ขอให้ทุกคน

ยึดมั่นในคำาสอนของศาสนาทุกศาสนา ให้มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และให้อภัย 

ซึ่งกันและกัน และต้องหันมาพูดกันอย่างสันติ และให้ทุกคนภาวนาตามหลักศาสนาของตนเพื่อให้

สถานการณ์คลี่คลายและยุติลงด้วยความสันติ  พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ผู้แทน

รักษาการสมเด็จพระสังฆราช ผู้นำาศาสนาพุทธ  ขอให้ทุกคนช่วยกันแก้ไขปัญหาวิกฤติในสังคมไทย 

เพื่อไม่ให้อยู่ในอนาธิปไตยและให้หันมาหาธรรมาธิปไตย ด้วยการตั้งสติสร้างธรรมาธิปไตย ตัดวงจร

แห่งการจองเวร ให้อภัยและเยียวยาจิตใจกัน ให้ทุกคนแผ่เมตตาให้ชาติผ่านพ้นวิกฤติไปได้ด้วยดี

วันที่ ๒๐  เมษายน ๒๕๕๓  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ เข้าพบ

นายบรรหาร  ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี  ณ ที่ทำาการพรรคชาติไทยพัฒนา  หลังการหารือ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายบรรหาร  ศิลปอาชา ได้แถลงข่าวร่วมกัน  โดย 

นายบรรหารฯ เสนอให้ฝ่ายรัฐบาลและผู้ชุมนุมถอยกันคนละก้าวแล้วมาเจรจาร่วมกัน

วันที่ ๒๑  เมษายน ๒๕๕๓  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ เข้าพบ

นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี  ณ ที่ทำาการพรรคเพื่อไทย  เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็น

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าพบนายชวน 

หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี  ณ ที่ทำาการพรรคประชาธิปัตย์  ภายหลังการหารือ  คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายชวน  หลีกภัย ได้แถลงข่าวร่วมกัน  โดยขอให้รัฐบาลเป็นตัวของ 

ตัวเองเผชิญกับปัญหาและแก้ปัญหาต่อไป  และเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามกฎหมาย

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับผู้นำา 

๓ ศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์) กรุงเทพมหานคร  องค์กรเครือข่าย

และประชาชน จัดให้มีพิธีทำาบุญประเทศไทยขึ้น  ณ บริเวณลานพิธีท้องสนามหลวง  เพื่อขอให้

ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตปัญหาในครั้งนี้ด้วยความสงบ สันติ และปราศจากความรุนแรง นำาพา

ความร่มเย็นกลับคืนมาสู่ประเทศไทยดังเดิม  ในพิธีดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

และผู้นำา ๓ ศาสนา มีความเห็นตรงกันว่า  ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการยุติปัญหาของ

ประเทศ  จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมทำากิจกรรม “๑ คน  ๑ นาที รวมใจไทยเป็นหนึ่ง” โดย 

ในทุกวัน ขอให้คนไทยทุกคนทำาใจสงบนิ่ง อธิษฐานจิตตามแนวทางของศาสนาของตน เป็นเวลา 

๑ นาที หลังเคารพธงชาติ (เวลา ๑๘.๐๐ น.) เพื่อขอให้ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤติของชาติในครั้งนี้

ไปด้วยดี โดยเชิญชวนให้ร่วมกันปฏิบัติทุกวันจนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลาย
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  ๒.๔ กระบวนการทำางานตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน

 ๒.๔.๑ การตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำางาน

    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีคำาสั่ง ที่ ๓๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ 

๑ เมษายน ๒๕๕๓  แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทำาการศึกษาและตรวจสอบการร้องเรียน

เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง  โดยมีประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ     

เป็นประธาน  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ เป็นกรรมการ รวม ๑๑ คน

    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีคำาสั่ง ที่ ๔๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ 

๒๓ เมษายน ๒๕๕๓  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาตรวจสอบกรณี

เหตุการณ์ความรุนแรงจากการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุม เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓  โดยมี

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นประธานอนุกรรมการ  และแต่งตั้งอนุกรรมการจาก 

ผู้แทนภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรเอกชน สื่อมวลชน รวม ๑๙ คน เป็นอนุกรรมการ 

ให้มีอำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน  การไกล่เกลี่ย  การส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยราชการ  องค์กร

เอกชน และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ระยะเวลาปฎิบัติงาน ๑๒๐ วัน

    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีคำาสั่ง ที่ ๔๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ 

๒๙ เมษายน ๒๕๕๓  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อตรวจสอบด้านกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓  โดยมี พลตำารวจเอก วันชัย  

ศรีนวลนัด กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ  และแต่งตั้งอนุกรรมการ

จากผู้แทนภาครัฐ  นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  องค์กรเอกชน  สื่อมวลชน เป็นต้น ให้มีอำานาจหน้าที่ 

ในการตรวจสอบการกระทำา หรือการละเลยการกระทำา อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การ 

ไกล่เกลี่ย การส่งเสริมความร่วมมือ และประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์กรเอกชน และ 

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีคำาสั่ง ที่ ๔๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ 

๒๙ เมษายน ๒๕๕๓  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงและ

รวบรวมพยานหลักฐาน กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงจากการขอพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุม เมื่อวันที่ ๑๐ 

เมษายน ๒๕๕๓  โดยมีนายนิรันดร์  พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธาน 

อนุกรรมการ  และแต่งตั้งอนุกรรมการจากผู้แทนภาครัฐ  นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  องค์กรเอกชน 

สื่อมวลชน เป็นต้น  ให้มีอำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบการกระทำาหรือการละเลยการกระทำา 

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  การไกล่เกลี่ย  การส่งเสริมความร่วมมือ  และประสานงานระหว่าง 

หน่วยราชการ  องค์กรเอกชน  และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 

๒๕๕๐  ต่อมา นายนิรันดร์  พิทักษ์วัชระ ได้ลาออกจากการเป็นประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 
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เพื่อพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน  กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงจาก 

การขอพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุม  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓

    วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ได้ยกเลิกคำาสั่ง ที่ ๔๓/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ และมีคำาสั่ง ที่ ๔๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ 

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบกรณีเหตุการณ์   

ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. โดยมีประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธาน

อนุกรรมการ  และแต่งตั้งอนุกรรมการจากผู้แทนภาครัฐ  นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  องค์กรเอกชน 

เป็นต้น  ให้มีอำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชน  กรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม เป็นต้นมา 

และเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  การไกล่เกลี่ย การส่งเสริมความร่วมมือ 

และประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์กรเอกชน และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ  ระยะวลา 

ปฎิบัติงาน ๑๒๐ วัน  ต่อมา ได้ขยายเวลาไปจนกว่าภารกิจเสร็จ

    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยกเลิกคำาสั่ง ที่ ๔๔/๒๕๕๓ 

ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓  และมีคำาสั่ง ที่ ๔๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่  

เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช.  โดยมี พลตำารวจเอก วันชัย  ศรีนวลนัด กรรมการสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ  และแต่งตั้งอนุกรรมการจากผู้แทนภาครัฐ นักวิชาการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรเอกชน เป็นต้น ให้มีอำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา  ในประเด็น 

ด้านกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนและจัดทำารายงานเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระยะวลาปฎิบัติงาน 

๑๒๐ วัน  ต่อมา ได้ขยายเวลาไปจนกว่าภารกิจเสร็จสิ้น

    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ยกเลิกคำาสั่ง ที่ ๔๕/๒๕๕๓ 

ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓  และมีคำาสั่ง ที่ ๕๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓  แต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณี

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช.  โดยมีประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นที่ปรึกษา  และนายไพบูลย์  วราหะไพฑูรย์ เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมแต่งตั้งอนุกรรมการ

จากผู้แทนภาครัฐ  นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  องค์กรเอกชน เป็นต้น  ให้มีอำานาจหน้าที่แสวงหา 

ข้อเท็จจริงที่ เกิดจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช.  ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจในประเด็นด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม 

ของกลุ่ม นปช.
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    ในการดำาเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๓ คณะ  ซึ่งแต่งตั้งโดย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตามคำาสั่ง ที่ ๔๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

คำาสั่ง ที่ ๔๙/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓  และคำาสั่ง ที่ ๕๐/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๑๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ ข้างต้นนั้น  ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๑ ครั้ง  ทั้งนี้ ในระหว่างการดำาเนินการ 

ของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๓ คณะ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพบว่า  มีข้อจำากัด 

ในเรื่องการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งมีอยู่เป็นจำานวนมาก  ดังนั้น เพื่อให้ 

การรวบรวมพยานหลักฐานมีความคล่องตัว และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจึงมีคำาสั่ง ที่ ๕๗/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓  เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 

เจ้าหน้าที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุม

ของกลุ่ม นปช.  ประกอบด้วย  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการ  เจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำานวน ๓๑ คน เป็น

พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำานาจหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีเหตุการณ์

ที่ เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช.  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หรือสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้วแต่กรณี  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 

คำาสั่ง ที่  ๕๗/๒๕๕๓  มีหน้าที่หลักในการแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน 

ส่วนการสรุปและวิ เคราะห์พยานหลักฐาน กรณี เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจากการชุมนุมของ 

กลุ่ม นปช. นั้น  สำานักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกคำาสั่ง ที่ ๖๑/๒๕๕๓ 

ลงวันที่  ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำางานแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม 

พยานหลักฐาน  กรณีเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช.  โดยมีเลขาธิการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เป็นประธาน  มีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการจากหน่วยงานภายนอก 

และเจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   รวมจำานวน ๑๐ คน เป็น 

คณะทำางาน  มีอำานาจหน้าที่สรุปและวิเคราะห์พยานหลักฐาน กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ

ชุมนุมของกลุ่ม นปช. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือคณะอนุกรรมการ 

ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้วแต่กรณี

    พนักงานเจ้าหน้าที่ ฯ ตามคำาสั่ง ที่ ๕๗/๒๕๕๓ และคณะทำางาน ฯ 

ตามคำาสั่ง ที่ ๖๑/๒๕๕๓  มีการดำาเนินงานตามอำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เริ่มตั้งแต่เดือน

มิถุนายน ๒๕๕๓  อาทิ สอบปากคำาพยานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเหตุการณ์ ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริง 

มีหนังสือขอข้อมูลจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมพยานหลักฐาน และเอกสารที่

เกี่ยวข้อง  รวมถึงประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์พยานหลักฐานที่ได้รับ  จนกระทั่งจัดทำาร่างรายงาน 

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการชุมนุมของ นปช. แล้วเสร็จ  และได้นำาเสนอร่างรายงานฯ ต่อ

คณะอนุกรรมการฯ ๓ คณะ  ในคราวประชุมร่วมทั้ง ๓ คณะ  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

ณ  โรงแรมรามาการ์เด้น  กรุงเทพฯ  ซึ่งในการประชุมดังกล่าว อนุกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

ได้มีการอภิปราย แสดงความเห็น และข้อเสนอแนะต่อรายงานฉบับดังกล่าวอย่างหลากหลาย 
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จากนั้นคณะทำางานฯ ได้มีการปรับแก้ไขร่างรายงานฯ ตามความเห็นที่ประชุม  แล้วนำาเสนอ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ และคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อความรอบคอบและได้รับการตรวจสอบ 

และทบทวนในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 

    ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติได้มีการประชุมนัดพิเศษ  และมีความเห็นให้ทบทวนผลการดำาเนินการและข้อเท็จจริง 

ที่สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ  ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติมีความเห็นว่า  เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง (ตามคำาสั่ง 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๕๗/๒๕๕๓)  และคณะทำางานแสวงหาข้อเท็จจริง (ตาม

คำาสั่งสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๖๑/๒๕๕๓)  ได้จัดส่งรายงานให้คณะ

อนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ (ตามคำาสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๔๘/๒๕๕๓  ที่ ๔๙/ 

๒๕๕๓ และที่ ๕๐/๒๕๕๓) แล้ว  จึงเห็นควรเปลี่ยนรูปแบบการทำางาน โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

มาร่วมพิจารณาร่างรายงานเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป  โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

ชาติได้ออกประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิและ 

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ

และสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งภายหลังจากที่มีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้เชี่ยวชาญแล้ว  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เชิญบุคคลเหล่านี้ร่วมประชุมเพื่อ

พิจารณาและให้ความเห็นประกอบการจัดทำาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช.  รวมถึงการรับฟังการให้ข้อเท็จจริงและพยาน

หลักฐานจากการเชิญบุคคลสำาคัญที่เป็นแกนนำาของรัฐบาล  แกนนำากลุ่ม นปช. มาให้ข้อมูลต่อ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพิ่มเติมด้วย 

 ๒.๔.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 

    จากเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม 

๒๕๕๓  ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ปรากฏว่า  หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความสลับซับซ้อน 

สร้างความสับสนต่อสังคมจนไม่สามารถรู้ความจริงได้ว่า กลุ่มใดหรือฝ่ายใดเป็นผู้กระทำาหรือ 

ละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  คณะอนุกรรมการและคณะทำางานในคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำาเนินการตรวจสอบ แสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อนำาไปสู่การสรุป

ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งในภาพรวมของการชุมนุมตั้งแต่ต้นจนยุติ 

โดยการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจาก

  ๑)  ประกาศ คำาสั่งของทางราชการ ที่ได้รับเป็นเอกสารประกอบคำาชี้แจงของ

รองผู้บัญชาการทหารบกและศูนย์อำานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.)  รวมทั้งกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง
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  ๒)  พยานเอกสาร พยานวัตถุ องค์กรเอกชน ข้อมูลข่าวสาร คลิปวีดิโอ เว็บไซต์

ต่างๆ เช่น ภาพถ่าย บทความจากสื่อสิ่งพิมพ์

  ๓)  พยานบุคคลจากผู้ร่วมชุมนุม  ประชาชนผู้อยู่ในเหตุการณ์การชุมนุม 

เจ้าหน้าที่ทหาร ตำารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุม จำานวน ๑๘๔ คน (จาก

จำานวนพยานบุคคลที่มีหนังสือเชิญ ๑,๐๓๖ คน)

  ๔)  การลงพื้นที่เพื่อสอบปากคำาพยานและแสวงหาข้อเท็จจริงของพนักงาน 

เจ้าหน้าที่

  ๕)  การเย่ียมผู้ต้องหาคดีความม่ันคงในเรือนจำาเพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

  ๖)  การประสานงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสืบหาบุคคลที่สูญหาย

  ๗)  การพบหารือของอุปทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย

  ๘)  การรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ในคณะอนุกรรมการที่คณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้ง

  ๙)  การเชิญบุคคลสำาคัญท่ีเป็นแกนนำาของรัฐบาล แกนนำากลุ่ม นปช. ผู้เสียหาย

และพยานที่อยู่ในเหตุการณ์มาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้

๑.  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  อดีตนายกรัฐมนตรี

๒.  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ  รองนายกรฐัมนตรี (ชี้แจงด้วยเอกสาร)

๓.  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  รองผู้บัญชาการทหารบก 

๔.  พลตำารวจตรี วิชัย สังข์ประไพ  รองผู้บัญชาการตำารวจนครบาล

๕.  พลตำารวจตรี อนุชัย เล็กบำารุง  รองผู้บัญชาการตำารวจนครบาล

๖.  นายแพทย์เพชรพงษ์ กำาจรกิจการ  ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน

      กรุงเทพมหานคร 

๗.  นายจรัล ดิษฐาอภิชัย   แกนนำากลุ่ม นปช.

๘.  นายจตุพร พรหมพันธุ์  แกนนำากลุ่ม นปช. (ไม่เข้าให้ข้อมูล) 

๙.  นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ  แกนนำากลุ่ม นปช. (ไม่เข้าให้ข้อมูล)

๑๐. นายวีระ (วีระกานต์) มุสิกพงศ์      แกนนำากลุ่ม นปช. (ไม่เข้าให้ข้อมูล)

๑๑. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม       ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม

๑๒. นางพเยาว์ อัคฮาด  ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม

๑๓. นายไชยวัฒน์ (เดชภพ) พุ่มพวง  ผู้สื่อข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์การชุมนุม 

๑๔. Mr. Nikolaus Nostitz  ผู้สื่อข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์การชุมนุม

 ๒.๕ ข้อจำากัดในการทำางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม นปช. เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล 
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ยุบสภา  และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นเวลา 

๖๘ วัน  ได้ปรากฏเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลทั่วไป  คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหวั่นเกรงว่าอาจนำาไปสู่สถานการณ์ 

ที่รุนแรงและก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง  คณะกรรมการฯ จึงได้ดำาเนิน

กิจกรรมในเชิงสันติวิธีอย่างต่อเนื่อง เช่น การพบหารือแกนนำารัฐบาล แกนนำากลุ่ม นปช. ผู้นำาทาง

ศาสนา  อดีตนายกรัฐมนตรี  การออกแถลงการณ์  และได้รับการสนองตอบด้วยดีในช่วงแรกของ 

การชุมนุมเท่านั้น  และเมื่อเงื่อนไขทางการเมืองไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาล  ในที่สุดจึง 

เกิดเหตุการณ์การปะทะ  นำามาซึ่งความสูญเสียของประเทศชาติอันประมาณค่ามิได้  นอกจากนี้ 

ยังปรากฏเหตุการณ์การกระทำาหรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง 

ต่อเนื่อง  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทำางาน 

เพื่อดำาเนินการตรวจสอบการกระทำาดังกล่าว  และเสนอต่อสาธารณชนได้รับทราบ  โดยอาศัย

อำานาจตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๕๗  และ 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๓๒ 

และมาตรา  ๓๓ บัญญัติไว้  ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  พ.ศ. ๒๕๔๕  จากการดำาเนินการ

พบว่า  มีข้อจำากัดในการทำางานพอสรุปได้  คือ

๑)  การเชิญหน่วยงานของรัฐ สื่อสารมวลชน พรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องมาให้

ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลมีความระมัดระวังที่จะให้ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติ

หน้าที่  และข้อมูลสำาคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงเสียก่อน  ข้อมูลที่ได้รับ 

จึงไม่สมบูรณ์ครบถ้วน  ตลอดจนไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มี

ความสำาคัญ

๒)  การเชิญพยานบุคคลที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุม  ทั้งฝ่ายผู้ชุมนุม 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประชาชนทั่วไป  จำานวน  ๑,๐๓๖  คน  มีผู้มาให้ถ้อยคำาเพียง  ๑๘๔  คนเท่านั้น 

และผู้ให้ถ้อยคำามักหลีกเลี่ยงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญ  หรือกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย  ดังเช่น 

กรณีกองกำาลังติดอาวุธ  ชายชุดดำา  รวมทั้งการเสียชีวิตของบุคคลที่มีการกล่าวถึงกันมาก 

ประกอบด้วย Mr.Hiroyuki Muramoto  (ผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่น)  Mr.Fabio Polenghi  (ผู้สื่อข่าวชาวอิตาลี) 

พลตรี  ขัตติยะ  สวัสดิผล และพันเอก ร่มเกล้า  ธุวธรรม  การเผาทำาลายทรัพย์สินของทางราชการ 

และเอกชน  เป็นต้น  การขาดประจักษ์พยานในเหตุการณ์เหล่านี้  ทั้งๆ ที่มีผู้ชุมนุม  และเจ้าหน้าที่ 

ทหาร  ตำารวจ  อยู่ในเหตุการณ์เป็นจำานวนมาก  นับเป็นอุปสรรคในการรวบรวมข้อเท็จจริง 

นอกจากนี้  เมื่อการชุมนุมยุติพยานบุคคลได้เดินทางกลับภูมิลำาเนา  การเดินทางไปสอบข้อเท็จจริง 

ในพื้นที่ก็ยังต้องใช้ความระมัดระวัง  และมักไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร  ดังนั้น  ในบางเหตุการณ์

จึงไม่อาจชี้ชัดได้ว่าใครเป็นผู้กระทำาหรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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๓)  การเชิญแกนนำากลุ่ม นปช.  อาทิ  นายวีระ (วีระกานต์)  มุสิกพงศ์ 

นายจตุพร  พรหมพันธุ์  นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ  นายจรัล  ดิษฐาอภิชัย  เพื่อให้ข้อเท็จจริง  มีเพียง 

นายจรัลฯ เท่านั้นที่ให้ความร่วมมือในการเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง  และเป็นการให้ข้อมูลในภาพรวม 

ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละเหตุการณ์

๔)  การเชิญแกนนำาฝ่ายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  และนายสุเทพ           

เทือกสุบรรณ  เพื่อให้ข้อเท็จจริง  นายอภิสิทธิ์ฯ ได้กล่าวถึงภาพรวมในบทบาทนายกรัฐมนตรี         

ส่วนนายสุเทพฯ ไม่ได้มาชี้แจงด้วยวาจา  แต่ได้จัดทำาคำาชี้แจงเป็นเอกสารเท่านั้น

๕)  กรณีการเสียชีวิตจากการชุมนุม  การทำาลายทรัพย์สิน  ในหลายกรณีที่ 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงไม่อาจใช้อำานาจ

ตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไขได้  ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๒๒ ที่บัญญัติว่า  “ในกรณีที่มีการกระทำาหรือการละเลยการกระทำา 

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และมิใช่เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล  หรือที่ศาล

พิพากษาหรือมีคำาสั่งเด็ดขาดแล้ว  ให้คณะกรรมการมีอำานาจตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไข

ตามพระราชบัญญัตินี้”

๓. รัฐธรรมนูญ กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมทั้งประกาศ
และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง

๓.๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๓.๒  พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓.๓  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

๓.๔  พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

๓.๕  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓.๖  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓.๗  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 

บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

๓.๘  พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓

๓.๙  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๓.๑๐  ประมวลกฎหมายอาญา

๓.๑๑  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๓.๑๒  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

๓.๑๓  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
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๓.๑๔  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๓.๑๕  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

๓.๑๖  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่ กรุงเทพมหานคร     

จังหวัดนนทบุรี  อำาเภอเมืองสมุทรปราการ  อำาเภอบางพลี  อำาเภอพระประแดง  อำาเภอพระสมุทร- 

เจดีย์  อำาเภอบางบ่อ  และอำาเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ   อำาเภอธัญบุรี  อำาเภอ

ลาดหลุมแก้ว  อำาเภอสามโคก  อำาเภอลำาลูกกา  และอำาเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  อำาเภอ 

พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  และอำาเภอวังน้อย  อำาเภอบางปะอิน  อำาเภอบางไทร  และอำาเภอ

ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓

๓.๑๗  ประกาศ  เรื่อง  การกำาหนดอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำานาจ

หน้าที่ของนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ 

๓.๑๘  ข้อกำาหนดซึ่งออกตามความใน มาตรา  ๙  แห่งพระราชกำาหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗  เมษายน ๒๕๕๓ 

๓.๑๙  ประกาศตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ 

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗  เมษายน ๒๕๕๓

๔. การดำาเนินการตรวจสอบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใช้อำานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐  พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และ

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบการ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อทำาการพิจารณาตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า  ก่อนที่จะวินิจฉัยในประเด็นการตรวจสอบ  คณะกรรมการสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติสมควรพิจารณาวินิจฉัยเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมของกลุ่ม นปช. 

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓  ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่แกนนำากลุ่ม นปช. 

ประกาศยุติการชุมนุม รวม ๘ กรณี ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวแล้ว

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง ๘ กรณี ด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน ทั้งจากพยาน

บุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ แล้วนำาไปวินิจฉัยเข้ากับข้อกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยเป็นภาคี  ปรากฏข้อเท็จจริงที่รับฟังได้และความเห็น 

ดังต่อไปนี้

๔.๑ กรณีสถานการณ์ก่อนวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓

ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
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แกนนำากลุ่ม นปช. ได้ประกาศนัดชุมนุมใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓  โดยให้ประชาชนที่

สนับสนุนจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ จากนั้น 

รัฐบาลจึงประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓  ต่อมา วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ กลุ่ม นปช. ได้เริ่มจัดตั้งเวทีที่บริเวณ

สะพานผ่านฟ้าลีลาศ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียุบสภา การชุมนุมในช่วงนี้ได้ดำาเนินไปด้วยความสงบ

และปราศจากอาวุธ  แต่หลังจากนั้น กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนได้เคลื่อนขบวนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

มีการปิดล้อมและเข้าไปในตัวอาคารสถานที่ต่างๆ  โดยปิดเส้นทางการจราจรบริเวณหน้ากรม 

ทหารราบ ที่ ๑๑ ตั้งแต่แยกเกษตรไปจนถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลักสี่  นำาเลือดไปเทที่ทำาเนียบรัฐบาล

และพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓  และที่บ้านพักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓  เคลื่อนขบวนขับไล่เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งอยู่ในบริเวณวัดและสถานที่ต่างๆ เช่น 

วัดตรีทศเทพวรวิหาร  วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร  วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร  วัดแคนางเลิ้ง 

วัดโสมนัสราชวรวิหาร  สนามม้านางเลิ้ง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  สวนสัตว์ดุสิต 

จากนั้น วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓  กลุ่ม นปช. เริ่มมีการขยายพื้นที่การชุมนุม โดยแกนนำากลุ่ม นปช. 

ได้เคลื่อนขบวนกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนจากสะพานผ่านฟ้าลีลาศ  ไปตั้งเวทีปราศรัยบริเวณสี่แยก 

ราชประสงค์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อกดดันให้นายอภิสิทธิ์ฯ ยุบสภา โดยมี

การปิดการจราจรบริเวณสี่แยกราชประสงค์ สี่แยกประตูน้ำา สี่แยกชิดลม สี่แยกเฉลิมเผ่า และสี่แยก

ราชดำาริ และมีการเคลื่อนขบวนกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาล และ

ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ กลุ่ม นปช. ได้เคลื่อนขบวนปิดล้อมอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อทวงถามคดียุบพรรคประชาธิปัตย์จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง และได้ 

ขยายพื้นที่การชุมนุมมากขึ้น  แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจทำาการเจรจาต่อรองกับกลุ่มผู้ชุมนุม และ

แจ้งให้ทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม  กลุ่มผู้ชุมนุมจึงเปิด 

เส้นทางจราจรบางส่วน  จนกระทั่งต่อมา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓  กลุ่ม นปช. บางส่วนได้ 

ตั้งขบวนออกจากสะพานผ่านฟ้าลีลาศเพื่อเดินทางไปยังสถานีดาวเทียมไทยคม  อ้างว่า รัฐบาล 

จะปิดสถานีโทรทัศน์พีเพิลชาแนลหรือพีทีวี  พร้อมกับเดินทางไปปิดล้อมและบุกเข้าไปในอาคาร 

รัฐสภา  มีการยึดอาวุธและทำาร้ายสารวัตรทหารจนได้รับบาดเจ็บ  พร้อมประกาศจับตัวนายสุเทพ 

เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง  และให้การ์ด นปช. เข้าไปค้นในรัฐสภา หลังจาก 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยเข้าไปเจรจา  กลุ่ม นปช. จึงได้ยินยอมถอยออกไป 

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลได้หลบออกจากอาคารรัฐสภา 

ทางด้านพระที่นั่งพิมานเมฆ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว นายอภิสิทธิ์ฯ ได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ 

และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัด

ใกล้เคียง



รายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

29 

ความเห็น

การชุมนุมเป็นเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้ เป็นเสรีภาพ

ในการแสดงออกซึ่งอำานาจอธิปไตยของประชาชน และสิทธิพลเมืองในทางประชาธิปไตยในการ

เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองโดยปราศจากการขัดขวาง  ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  บัญญัติไว้ใน มาตรา ๖๓ ว่า 

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

การจำากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ  และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของ

ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ  หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ใน

สภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก”

และรัฐธรรมนูญฯ ได้วางหลักสำาหรับการใช้สิทธิและเสรีภาพไว้ใน มาตรา ๒๘ ว่า

“บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่

ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

ของประชาชน”

พิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว  เห็นได้ว่า การชุมนุมเป็นเสรีภาพของ

บุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง และได้รับการป้องกันการแทรกแซงจากอำานาจรัฐ แต่การใช้เสรีภาพ 

ในการชุมนุมดังกล่าว  ผู้ชุมนุมต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและไม่กระทำาการใดที่เป็นการละเมิด 

ต่อกฎหมายโดยปราศจากเหตุอันสมควร  และต้องไม่เป็นการใช้เสรีภาพที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นๆ ด้วย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ และนายกรัฐมนตรี 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เมื่อวันที่ ๗ 

เมษายน ๒๕๕๓ นั้น  กลุ่ม นปช. ได้นัดชุมนุมใหญ่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ โดยเริ่มจัดตั้งเวที

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียุบสภา โดยในช่วงต้นการชุมนุมของ

กลุ่ม นปช. ได้ดำาเนินไปด้วยความสงบและปราศจากอาวุธ  แม้ว่าจะมีการปิดกั้นเส้นทางการจราจร

บางส่วน  แต่ก็ยังไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากเกินสมควร  และยังเป็นการชุมนุม 

ที่อยู่ในกรอบและได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าพบและหารือกับแกนนำากลุ่ม นปช.   โดยเสนอแนวทาง

ปฏิบัติของกลุ่มผู้ชุมนุมและมีข้อตกลงร่วมกันว่า  การชุมนุมจะต้องเป็นไปโดยสันติวิธีและไม่ 

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  แต่ภายหลังจากที่ได้มีการเจรจาหาทางออกร่วมกัน 

ดังกล่าวแล้ว  กลับปรากฏข้อเท็จจริงว่า การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ได้ขยายพื้นที่จากเวทีสะพาน
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ผ่านฟ้าลีลาศ  โดยปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเริ่มเคลื่อนขบวนไปยังสถานที่ต่างๆ  มีการ 

ขยายการปิดเส้นทางการจราจรจนส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนทั่วไป  และมีการ 

กระทำาที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้ใน

มาตรา ๖๓ อันไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๘  และเข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น  ตลอดจนการไปเทเลือดที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

ทำาเนียบรัฐบาล  และบ้านพักนายกรัฐมนตรี  เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของและ 

ผู้ครอบครองสถานที่ และเป็นสัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความรุนแรง จนกระทั่งวันที่ ๓ เมษายน 

๒๕๕๓  ผู้ร่วมชุมนุมส่วนหนึ่งได้เคลื่อนย้ายไปชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค์ อันเป็นแหล่งธุรกิจ

ที่สำาคัญ  เป็นการชุมนุมที่มุ่งปิดกั้นกีดขวางเส้นทางคมนาคม  และการใช้ยานพาหนะของประชาชน

ทั่วไป  เพราะเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสำาคัญในใจกลางกรุงเทพมหานคร  ทั้งเป็นการชุมนุม 

ที่ใช้ระยะเวลานานต่อเนื่องกันหลายวัน  และไม่มีกำาหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่แน่นอน  ส่งผลกระทบ 

ต่อธุรกิจสำาคัญ  รวมทั้งก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อการประกอบอาชีพและการดำารงชีวิตตาม 

ปกติสุขของประชาชนโดยทั่วไป  อันเป็นการใช้เสรีภาพที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอื่น  อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปในอาคารสถานที่ราชการ อาทิ 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓  และอาคารรัฐสภา 

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นเหตุให้รัฐสภาไม่อาจดำาเนินการได้ และเจ้าหน้าที่ภายในรัฐสภา 

ไม่สามารถใช้ทางเข้าออกรัฐสภาได้ตามปกต ิ โดยรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล

บางส่วนต้องข้ามกำาแพงรัฐสภาเพื่อออกไปทางพระที่นั่งวิมานเมฆ  อีกทั้งยังปรากฏภาพเหตุการณ์ 

ที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคน  และผู้ชุมนุมบางส่วนกลุ้มรุมเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร (สห.) 

ของรัฐสภา  ซึ่งการกระทำาดังกล่าวมีลักษณะเป็นการข่มขู่คุกคามเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยเหตุการณ์นี้

นำามาซึ่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเวลาต่อมา 

พิจารณาแล้วจึงเห็นว่า  การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม 

๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓  เป็นการชุมนุมที่สงบและอยู่ในกรอบที่รัฐธรรมนูญให้การ

รับรองและคุ้มครองไว้  แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มขยายพื้นที่การชุมนุมจากเวที

สะพานผ่านฟ้าลีลาศ โดยเคลื่อนขบวนไปยังสถานที่ต่างๆ  ขยายการปิดเส้นทางการจราจรจนส่งผล 

กระทบต่อการสัญจรของประชาชนทั่วไป  และมีการไปเทเลือดที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์  ทำาเนียบ

รัฐบาล  และบ้านพักนายกรัฐมนตรี  สร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของและผู้ครอบครองสถานที่ 

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความรุนแรง  จนกระทั่งวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓  ผู้ร่วมชุมนุม 

ส่วนหนึ่งได้เคลื่อนย้ายไปชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค์อันเป็นแหล่งธุรกิจที่สำาคัญของประเทศ  

ทั้งยังปิดกั้นกีดขวางเส้นทางคมนาคม  แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่สร้างความเดือดร้อนรำาคาญให้

กับประชาชนทั่วไป  ไม่มีกำาหนดระยะเวลาสิ้นสุด และโดยที่ความเดือดร้อนปรากฏอยู่โดยทั่วไปเป็น 

เวลาเนิ่นนานเกินความจำาเป็น  ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั่วไป  สิทธิและ
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เสรีภาพในการประกอบอาชีพและกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ  อีกทั้งยังมีแนวโน้มจะนำาไปสู่ 

การใช้กำาลังและความรุนแรงเพื่อให้รัฐบาลดำาเนินการตามข้อเรียกร้อง  ซึ่งการชุมนุมลักษณะ 

ดังกล่าวถือได้ว่า เป็นการชุมนุมที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้

๔.๒ กรณนีายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ (นายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้) ประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉิน และสั่งจัดตั้งศูนย์อำานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน

๒๕๕๓ และกรณีที่ ศอฉ. สั่งระงับการออกอากาศสถานีโทรทัศน์พีเพิลชาแนล และสั่งระงับ

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตบางสื่อ

ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  ภายหลังจากที่แกนนำากลุ่ม นปช. ได้ 

ประกาศนัดชุมนุมใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นจาก 

การกระทำาของบุคคลไม่ทราบฝ่ายหลายเหตุการณ์ เช่น เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

เกิดเหตุการณ์คนร้ายขว้างระเบิดใส่ธนาคารกรุงเทพ  จำานวน ๔ สาขา คือ สาขาสีลม  สาขา

พระราม ๒  สาขาพระประแดง  และสาขาศรีนครินทร์  และระเบิดที่หน้าธนาคารธนชาต สาขา

พุทธมณฑล สาย ๔ 

จากนั้น  ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓  คณะรัฐมนตรีได้อาศัยอำานาจตามความ 

ในพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ. ๒๕๕๑  มีมติให้เขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงเป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน 

ราชอาณาจักร พร้อมกับจัดตั้งศูนย์อำานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓  กลุ่ม นปช. ได้เริ่มจัดตั้งเวทีที่บริเวณสะพานผ่านฟ้า 

ลีลาศ  เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียุบสภา  โดยตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓  กลุ่มผู้ชุมนุม 

บางส่วนได้เริ่มเคลื่อนขบวนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดยมีการปิดล้อมและเข้าไปในตัวอาคาร

สถานที่ต่างๆ  อาทิ  ปิดเส้นทางการจราจรบริเวณหน้ากรมทหารราบ ที่ ๑๑ ตั้งแต่แยกเกษตร 

ไปจนถึงวงเวียนบางเขน นำาเลือดไปเทที่ ทำาเนียบรัฐบาล  พรรคประชาธิปัตย์  และบ้านพัก 

นายกรัฐมนตรี  เคลื่อนขบวนขับไล่เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งอยู่ในบริเวณวัด สถานที่ราชการ และ 

บริเวณทำาเนียบรัฐบาล เป็นต้น  ประกอบกับในช่วงระยะเวลาที่มีการชุมนุมได้เกิดเหตุการณ์คนร้าย

ไม่ทราบฝ่ายก่อความไม่สงบขึ้นอีกหลายครั้ง  โดยมีลำาดับเหตุการณ์ที่สำาคัญ ดังนี้

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓  เกิดเหตุคนร้ายยิงจรวดอาร์พีจีตกลงด้านหลัง

กระทรวงกลาโหม  โดยมีทิศทางไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเหตุคนร้ายปาระเบิดใส่อาคาร

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (หลังใหม่) ถนนสนามบินน้ำา

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓  เกิดเหตุคนร้ายปาระเบิดใส่ด้านหน้าหมวดการทาง

ตลิ่งชัน  สำานักงานบำารุงทางธนบุรี



รายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที ่๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

32 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓  เกิดเหตุคนร้ายยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙  ตกบริเวณ 

ลานจอดรถกระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความ 

มั่นคงฯ  ออกไปเป็นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓  เกิดเหตุระเบิดที่กรมบังคับคดี  บางขุนนนท์  และ

บริเวณสวนหย่อมของศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓  เจ้าหน้าที่พบลูกระเบิดที่คนร้ายทิ้งไว้บริเวณริมรั้ว

สำานักงานอัยการสูงสุด  ถนนรัชดาภิเษก

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓  เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเข้าไปในสถานีโทรทัศน์

กองทัพบก ช่อง ๕  เกิดเหตุคนร้ายปาระเบิดเข้าไปในบริเวณหน้าอาคาร ๑๒๐ ปี  กรมศุลกากร 

เจ้าหน้าที่พบลูกกระสุนปืนขนาดใหญ่ใกล้สถานีบริการน้ำามันคาลเท็กซ์  ถนนนวมินทร์  และเกิดเหตุ

คนร้ายลอบยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ ใส่สถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง ๑๑  หรือ NBT ถนน 

วิภาวดีรังสิต

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓  เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเข้าไปในกรมทหารราบ 

ที่ ๑๑  เกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าอาคารสำานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก  เกิดเหตุคนร้าย

กราดยิงปืนใส่ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานขาว  และเกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดปิงปองเข้าไปใน

ทำาเนียบรัฐบาล

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓  เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดปิงปองเข้าไปในทำาเนียบ

รัฐบาล ครั้งที่สอง

วันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓  รัฐบาลได้พยายามเจรจากับแกนนำากลุ่ม นปช.

เพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งทางการเมือง ที่สถาบันพระปกเกล้า แต่ก็ไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจน

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓  เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดเข้าไปในอาคารมูลนิธิ

รัฐบุรุษ 

รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงฯ

ออกไปเป็นระหว่าง วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๓

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓  กลุ่มผู้ชุมนุมได้ขยายพื้นที่การชุมนุม โดยผู้ร่วมชุมนุม

ได้เคลื่อนย้ายไปชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค์

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๓  เกิดเหตุคนร้ายปาระเบิดใส่สถานีโทรทัศน์กรม

ประชาสัมพันธ์ ช่อง ๑๑ หรือ NBT และเกิดเหตุคนร้ายวางระเบิดบริเวณลานจอดรถข้างสถานบันเทิง

โพไซดอน ถนนรัชดาภิเษก

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓  เจ้าหน้าที่พบระเบิดริมรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และเกิดเหตุคนร้ายยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ ใส่ที่ทำาการพรรคประชาธิปัตย์ 
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จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓  กลุ่ม นปช. ตั้งขบวนออกจากสะพาน

ผ่านฟ้าลีลาศเพื่อเดินทางไปยังสถานีดาวเทียมไทยคม  อ้างว่า รัฐบาลจะปิดสถานีโทรทัศน์พีเพิล

ชาแนล หรือพีทีวี  พร้อมกับเดินทางไปปิดล้อมและบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภา  มีการยึดอาวุธและ

ทำาร้ายสารวัตรทหารจนได้รับบาดเจ็บ  พร้อมประกาศจับตัวนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ รองนายก

รัฐมนตรี  และให้การ์ด นปช. เข้าไปค้นในรัฐสภา  เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยเข้าไป

เจรจา  กลุ่ม นปช. จึงยินยอมถอยออกไป  ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ฝ่ายรัฐบาลบางส่วนได้หลบออกจากอาคารรัฐสภา โดยข้ามกำาแพงรัฐสภาเพื่อออกไปทางด้าน

พระที่นั่งพิมานเมฆ  จากเหตุการณ์ดังกล่าว นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ได้ใช้อำานาจตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง  รวมทั้งออก

ประกาศ คำาสั่ง และข้อกำาหนด  พร้อมกับจัดตั้งศูนย์อำานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) 

โดยมี นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำานวยการ ให้มีอำานาจหน้าที่ปฏิบัติตาม 

พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือกฎหมายอื่น  เพื่อให้

สถานการณ์ฉุกเฉินยุติลง

ต่อมา วันที่ ๙  เมษายน ๒๕๕๓  กลุ่ม นปช. จำานวนหนึ่งได้เดินทางไปที่

สถานีดาวเทียมไทยคม  อำาเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  และที่สถานีดาวเทียมไทยคม 

ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี  ด้วยเหตุที่ไม่พอใจการที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 

และใช้อำานาจตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ตัดสัญญาณโทรทัศน์ช่องพีทีวี  จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุม 

กับเจ้าหน้าที่ทหาร  จนกระทั่งกลุ่มผู้ชุมนุมสามารถเข้าไปในสถานีดาวเทียมไทยคมและทำาการ 

เชื่อมสัญญาณพีทีวีได้สำาเร็จ  โดยต่อมาในช่วงค่ำา เจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าไปควบคุมพื้นที่บริเวณ

สถานีดาวเทียมไทยคมได้ และระงับสัญญาณโทรทัศน์พีทีวีอีกครั้ง

นอกจากนี้  ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า  ภายหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ที่มีความร้ายแรง  เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓  นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ ในฐานะผู้อำานวยการ

ศูนย์อำานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) / ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการแก้ไขสถานการณ์

ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร  แจ้งมติคณะกรรมการ ศอฉ. ให้ปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจ 

ส่งผลต่อความมั่นคง จำานวน ๓๖ เว็บไซต์  และหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓  แจ้งมติคณะ

กรรมการ ศอฉ. ให้ปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลต่อความมั่นคง จำานวน 

๕๘ เว็บไซต์  รวมทั้งได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ขอให้ระงับการแพร่หลายข้อความที่มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่ดำาเนินการผ่านการให้บริการ

โทรคมนาคม  และหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓  แจ้งมติคณะกรรมการ ศอฉ. ให้ปิดกั้น 
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เว็บไซต์ / ยูอาร์แอล / ไอพี / เบอร์โทรศัพท์  รวมจำานวน ๖๑๔ เว็บไซต์ / ยูอาร์แอล / ไอพี / เบอร์

โทรศัพท์

ความเห็น

แยกพิจารณาได้ดังนี้

  ๔.๒.๑ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครและเขต

ปริมณฑล และจัดตั้งศูนย์อำานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.)

พิจารณาแล้วเห็นว่า  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง 

ประกาศและข้อกำาหนดของรัฐบาล  เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ได้ออกโดยอาศัยอำานาจตาม

ความในมาตรา ๕  มาตรา ๗  มาตรา ๙  และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวได้ให้อำานาจนายกรัฐมนตรีในการออก

ข้อกำาหนดที่มีผลเป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการ  ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ 

๗ เมษายน ๒๕๕๓  ภายหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง นายกรัฐมนตรี

ได้ออกข้อกำาหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งมีสาระสำาคัญเป็นการห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ตั้งแต่

ห้าคนขึ้นไป หรือกระทำาการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย  และห้ามการเสนอ

ข่าว การจำาหน่าย หรือทำาให้แพร่หลายซึ่งหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจ

ทำาให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร  ประกอบกับห้ามใช้เส้นทาง

คมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ  ห้ามใช้อาคารหรือเข้าไปในสถานที่ใดๆ รวมถึงให้อพยพประชาชน 

ออกจากพื้นที่ที่กำาหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่  ดังนั้น กรณี 

จึงชี้ให้เห็นว่า มาตรการของรัฐดังกล่าวมีผลเป็นการจำากัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยตรง  รวมทั้ง

เป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพอื่นตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้ด้วย

ประเด็นจึงต้องพิจารณาต่อไปว่า  การที่รัฐบาลใช้อำานาจในการ 

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.

๒๕๔๘  และการออกข้อกำาหนด ประกาศ และคำาสั่ง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ อันมีผลเป็น 

การจำากัดสิทธิและเสรีภาพนั้น  รัฐบาลได้ดำาเนินการไปด้วยความจำาเป็นและเหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่

โดยที่พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 

๒๕๔๘  ได้ให้ความหมายของสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ในมาตรา ๔ ว่า 

“สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน

หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ  หรืออาจทำาให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศ 

ตกอยู่ในภาวะคับขัน  หรือมีการกระทำาความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล

กฎหมายอาญา  การรบ หรือการสงคราม  ซึ่งจำาเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย เอกราช และบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ  การปฏิบัติ

ตามกฎหมาย  ความปลอดภัยของประชาชน  การดำารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน  การ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม  หรือการป้องปัด 

หรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง”

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  ได้

บัญญัติข้อยกเว้นในการจำากัดเสรีภาพในการชุมนุมไว้ในมาตรา ๖๓ วรรคสอง ว่า 

“การจำากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวก

ของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศ

อยู่ในสภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศ

ใช้กฎอัยการศึก”

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว มาตรการของรัฐที่มีผล 

เป็นการจำากัดเสรีภาพในการชุมนุม  จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อได้ดำาเนินการโดยอาศัยอำานาจตาม

กฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ  และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะ

ใช้ที่สาธารณะ  หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในสภาวะสงคราม 

หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  อันเป็นไปตามเงื่อนไขของบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๖๓ วรรคสอง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า  การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ได้เริ่มขึ้นก่อนที่ 

แกนนำากลุ่ม นปช. จะประกาศนัดชุมนุมใหญ่ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ แล้ว  โดยได้กระจายตาม

จังหวัดต่างๆ  และได้ปรากฏภาพและเสียงการปราศรัยของแกนนำากลุ่ม นปช. ที่มีลักษณะเป็น

ทำานองยั่วยุ ปลุกระดมผู้ชุมนุมให้ก่อความรุนแรงในบ้านเมืองเรื่อยมา ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๓ 

แล้ว  โดยเฉพาะการปราศรัยที่เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ และ

การปราศรัยที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำาเนิน เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ และ

ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  แกนนำากลุ่ม นปช. ได้ประกาศนัดชุมนุมใหญ่โดยเริ่มจัด

ตั้งเวทีที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งภายหลังจากการประกาศ

นัดชุมนุมใหญ่ ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายขว้างระเบิดใส่ธนาคารกรุงเทพ จำานวน ๔ สาขา ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  และสถานการณ์มีแนวโน้มว่าจะ

รุนแรงมากยิ่งขึ้น  กระทั่งต่อมาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓  คณะรัฐมนตรีได้อาศัยอำานาจตามความ

ในพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ. ๒๕๕๑  มีมติให้เขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง  เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  พร้อมกับจัดตั้งศูนย์อำานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) เพื่อรองรับ



รายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที ่๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

36 

สถานการณ์ โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวไปจนถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓

พิจารณาแล้ว  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราช-

อาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑  แม้จะมีบทบัญญัติที่จำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลบางประการ แต่เป็น

กฎหมายที่ให้อำานาจแก่ผู้มีอำานาจตามกฎหมายประกาศใช้ในสถานการณ์พิเศษซึ่งจะต้องปรากฏ

เหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  แต่ยังไม่มีความจำาเป็นต้องประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉิน  และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะมีอยู่ต่อไปเป็นเวลานาน ทั้งอยู่ในอำานาจหน้าที่

หรือความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วย  ตลอดจนยังต้องกำาหนด

พื้นที่และระยะเวลาการใช้บังคับด้วย  และเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดหรือสามารถแก้ไขได้ตาม

อำานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามปกติแล้ว  ก็ให้ประกาศยุติการใช้พระราชบัญญัต ิ

ดังกล่าว  พิจารณาแล้วจึงเห็นว่า  เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงฯ มี 

ความมุ่งหมายเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 

เพื่อให้สามารถป้องกันและระงับภัยที่ เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที   ซึ่งมีความจำาเป็นต้องออก 

ข้อกำาหนดที่มีการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนบางประการ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน 

ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ภายในพื้นที่ที่กระทบต่อความมั่นคง 

ภายในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้  อีกทั้งบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง 

หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง  และถือว่าเป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพใน 

สถานการณ์ที่พึงใช้บังคับในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ 

ภายในเขตพื้นที่เป็นการชั่วคราวในบางพื้นที่และกระทำาเท่าที่จำาเป็น กรณีจึงไม่ถือว่าเป็นกฎหมาย 

ที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

สำาหรับการใช้อำานาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงฯ 

ดังกล่าว  แม้จะมีผลเป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลบางประการ  เนื่องจาก ศอ.รส. ได้

ออกประกาศห้ามบุคคลเข้าออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กำาหนด  ห้ามนำาอาวุธออก

นอกเคหสถาน  และห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะในพื้นที่บางพื้นที่  แต่การใช้อำานาจ 

ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความ 

มั่นคงฯ แล้ว  เนื่องจากปรากฏเหตุการณ์อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  โดยส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร  แต่ยังไม่มีความจำาเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วย

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะดำารงหรือมีอยู่ต่อไป 

เป็นเวลานาน  ทั้งยังมีกำาหนดเวลาใช้บังคับที่แน่นอน  โดย ศอ.รส. ได้จัดกำาลังเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

ทหารและพลเรือนเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงฯ 

ในลักษณะของการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ การรักษาความปลอดภัยสถานที่สำาคัญ มิได้มีการจำากัด

เสรีภาพในการชุมนุมในขณะใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงฯ แต่อย่างใด  ดังจะเห็นได้ 
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จากในวันที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงฯ  กลุ่ม นปช. ยังมิได้มี 

การจัดตั้งเวทีและเริ่มชุมนุมใหญ่  ซึ่งต่อมาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ในระหว่างการประกาศ 

ใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงฯ นั้น  ก็ปรากฏว่ากลุ่ม นปช. ได้ เริ่มเดินทางเข้า 

กรุง เทพมหานครและจัดตั้ ง เวทีชุมนุมที่บริ เวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศและชุมนุมเรื่อยมา 

โดยมิได้มีการขัดขวาง กรณีจึงยังไม่มีการใช้อำานาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงฯ 

ไปจำากัดเสรีภาพในการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ภายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 

การรักษาความมั่นคงฯ ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นหลายครั้ง  โดยเฉพาะเหตุการณ์

ระเบิดสถานที่สำาคัญหลายแห่ง ตลอดเดือนมีนาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๓ อาทิ 

กระทรวงกลาโหม  กระทรวงสาธารณสุข  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  สำานักงานอัยการสูงสุด 

กรมศุลกากร  ทำาเนียบรัฐบาล  ที่ทำาการพรรคประชาธิปัตย์ เป็นต้น  เป็นเหตุให้รัฐบาลต้องขยาย

ระยะเวลาการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปอีกสองช่วง ได้แก่ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ 

มีนาคม ๒๕๕๓  และระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ประกอบกับในช่วงเวลา 

ดังกล่าว  กลุ่ม นปช. ก็ยังคงดำาเนินการชุมนุมโดยได้ขยายพื้นที่และเริ่มเคลื่อนย้ายไปชุมนุมบริเวณ

สี่แยกราชประสงค์ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ อันเป็นแหล่งธุรกิจที่สำาคัญ  และเคลื่อนขบวนไป

ยังสถานที่ต่างๆ  ซึ่งเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบและกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นตามที่ 

ได้วิเคราะห์ไว้ในประเด็นที่ ๑  ทั้งนี้  เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลได้

ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและบางอำาเภอของ

จังหวัดปริมณฑล  และจัดตั้งศูนย์อำานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) เพื่อรองรับ

สถานการณ์ดังกล่าว  โดย ศอ.รส. ได้มีการจัดกำาลังเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ประกาศ 

ใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว  แต่สถานการณ์ในช่วงระยะเวลานั้นแทนที่จะเบาบางลง  กลับทวี 

ความรุนแรงมากขึ้นดังกล่าวแล้วข้างต้น  กรณีจึงแสดงให้เห็นว่า ได้มีสถานการณ์อันกระทบหรือ

อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ  ซึ่งจำาเป็นต้อง

มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ความปลอดภัย

ของประชาชน  การดำารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ความสงบ 

เรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม  หรือการป้องปัดความเสียหายจากภัยสาธารณะอันมีมาอย่าง

ฉุกเฉินและร้ายแรงแล้ว  ดังนั้น การที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัย

อำานาจตามความในมาตรา ๕  มาตรา ๗  มาตรา ๙  และมาตรา ๑๑  แห่งพระราชกำาหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 

เกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา ๓๒ 

มาตรา ๓๓  มาตรา ๓๔  มาตรา ๓๖  มาตรา ๓๘  มาตรา ๔๑  มาตรา ๔๓  มาตรา ๔๕ และ 

มาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  บัญญัติให้กระทำาได้ 
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โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขต

ท้องที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง  รวมทั้งออกประกาศ คำาสั่ง และข้อกำาหนดของรัฐบาล 

เพื่อให้การดำาเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปโดยเรียบร้อย  จึงเป็นการกระทำาภายใต้

ขอบเขตที่กฎหมายให้อำานาจไว้  ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ในการใช้มาตรการ 

ดังกล่าวแล้ว  ก่อให้เกิดผลต่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลกระทบที่มีต่อกลุ่มบุคคลที่ถูกจำากัด

สิทธิและเสรีภาพ  กรณีจึงเป็นการจำาเป็นเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

พิจารณาจากข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้นแล้วจึงเห็นว่า  การใช้ 

อำานาจตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความร้ายแรง และจัดตั้งศูนย์ 

อำานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ของนายกรัฐมนตรีมีผล

เป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว ้ อย่างไรก็ตาม 

มาตรการที่มีผลเป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายให้อำานาจไว้ 

และเป็นการจำากัดเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนส่วนรวมในระหว่างที่สถานการณ์ 

บ้านเมืองเกิดความไม่สงบ อันมีเหตุความจำาเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว 

กรณีจึงเป็นการใช้อำานาจตามกฎหมายภายใต้ขอบเขตที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้สามารถกระทำาได้

 ๔.๒.๒ การสั่งระงับการออกอากาศสถานีโทรทัศน์พีเพิลชาแนล (พีทีวี) 

และสั่งระงับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตบางสื่อ

โดยที่การเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงของสถานีโทรทัศน์พีทีวี 

และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต  เป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ

บุคคลและสื่อมวลชน  ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  บัญญัติไว้ใน

มาตรา ๔๕ ว่า

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด  การเขียน  การพิมพ์ 

การโฆษณา  และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

การจำากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เฉพาะเพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธ ิเสรีภาพ 

เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทราม

ทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น  เพื่อลิดรอนเสรีภาพตาม

มาตรานี้ จะกระทำามิได้

การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็น

ทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใดๆ  เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรา
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นี้จะกระทำามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้น ตาม 

วรรคสอง....”

พิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวแล้วเห็นว่า  การแสดงความคิดเห็น 

และการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เป็นเสรีภาพของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง  และได้รับการป้องกัน 

การแทรกแซงจากอำานาจรัฐ  การจำากัดเสรีภาพในการสื่อสารดังกล่าวจะทำาได้ก็ต่อเมื่อเป็นไป 

ตามเงื่อนไขของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๕ 

วรรคสอง แต่รัฐไม่สามารถสั่งปิดกิจการของสื่อได้โดยไม่มีข้อยกเว้น

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอำานาจตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ 

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง  รวมทั้งออกประกาศและ 

ข้อกำาหนดของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓  รัฐบาลได้มีมาตรการที่มีผลทำาให้สถานี 

โทรทัศน์พีทีวีไม่สามารถเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงได้   และทำาให้ประชาชนที่ติดตาม 

การถ่ายทอดภาพและเสียงของสถานีโทรทัศน์พีทีวีไม่สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลของ 

สถานีดังกล่าวได้ตามปกติ  กรณีจึงถือได้ว่า มาตรการดังกล่าวของรัฐมีผลเป็นการจำากัดเสรีภาพ 

ในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

ประเด็นจึงต้องพิจารณาต่อไปว่า  มาตรการของรัฐในการระงับการ 

เผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงของสถานีโทรทัศน์พีทีวีที่มีผลเป็นการจำากัดเสรีภาพในการแสดง 

ความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชนนั้น  รัฐบาลได้ดำาเนินการไปด้วยความจำาเป็นและ 

เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่

พิจารณาจากอำานาจหน้าที่ตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๑๑  ประกอบกับประกาศที่ออกโดยอาศัยอำานาจ 

ตามมาตรา ๑๑  แห่งพระราชกำาหนดดังกล่าวและคำาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ พิเศษ ๒/๒๕๕๓  เรื่อง 

แต่งตั้งผู้กำากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์

ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ แล้วเห็นว่า กฎหมายให้อำานาจหัวหน้าผู้รับผิด

ชอบ (ผอ.ศอฉ.) ในการสั่งห้ามกระทำาการใดๆ หรือสั่งให้กระทำาการใดๆ เท่าที่จำาเป็นแก่การรักษา

ความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยของประเทศ  หรือความปลอดภัยของประชาชนและมีอำานาจ 

ในการบังคับบัญชาและสั่งการส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยของ

ประเทศหรือความปลอดภัยของประชาชน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามหลักฐานซึ่งเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ภาพและ

เสียงของสถานีโทรทัศน์พีทีวีจากเวทีปราศรัยของแกนนำากลุ่ม นปช.  ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง  เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓  โดยที่ปรากฏถ้อยคำาจาก 
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การปราศรัยของแกนนำา นปช. หลายครั้ง  ที่มีลักษณะเป็นทำานองยั่วยุ ปลุกระดมผู้ชุมนุมให้ก่อ 

ความรุนแรงและความไม่สงบในบ้านเมืองอันเป็นภัยต่อความมั่นคง  ในขณะที่สถานการณ์บ้านเมือง 

เกิดความวุ่นวายและเหตุการณ์ไม่สงบอย่างต่อเนื่อง  อันเข้าข่ายเป็นการกระทำาให้ปรากฏแก่

ประชาชนซึ่งมิใช่เป็นการกระทำาภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน 

หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง  หรือเพื่อให้ 

ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๑๑๖ 

จนกระทั่งวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓  นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ 

ร้ายแรง  สถานีโทรทัศน์พีทีวีก็ยังคงเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงเหตุการณ์การชุมนุมของ 

กลุ่ม นปช. ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ซึ่งเข้าข่ายต้องห้ามมิให้มีการเผยแพร่ตามข้อกำาหนดออกตาม 

ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

แม้ว่าการชุมนุมที่เวทีปราศรัยของกลุ่ม นปช. ที่สถานีโทรทัศน์พีทีวีดำาเนินการเผยแพร่ จะมี 

รูปแบบที่หลากหลาย  นอกเหนือจากการปราศรัยของแกนนำาก็ตาม เช่น มีการแสดงดนตรี 

นำาเสนอข่าว เป็นต้น  แต่รูปแบบที่หลากหลายดังกล่าวก็มิได้กำาหนดเป็นผังรายการที่แน่นอน ทั้งยัง 

มีเนื้อหาที่สอดประสานและมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันกับการปราศรัยของแกนนำาบนเวที 

นอกจากนี้ การนำาเสนอส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของการปราศรัยของแกนนำากลุ่ม นปช. มากกว่า

รูปแบบอื่น  การเผยแพร่ภาพและเสียงของสถานีโทรทัศน์พีทีวีดังกล่าว  จึงเป็นการกระทำาที่

เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา  รวมทั้งข้อกำาหนดที่ออกตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  อันเป็นเหตุที่รัฐบาลสามารถใช้มาตรการในการระงับ ป้องกัน 

หรือแก้ไขเพื่อมิให้มีการดำาเนินการดังกล่าวต่อไปได้

ดังนั้น การที่รัฐบาลมีความจำาเป็นต้องใช้มาตรการที่มีผลเป็นการ 

ระงับการเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงของสถานีดังกล่าว  โดย ศอฉ. ได้ใช้อำานาจสั่งการตาม 

พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๑  ประกอบ

กับประกาศตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  และคำาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ พิเศษ 

๒/๒๕๕๓  ข้อ ๒  ข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้กองทัพภาค ที่ ๑ กองกำาลังรักษาความสงบ กองทัพภาค 

ที่ ๑  โดยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ  กองทัพบก จัดกำาลังเข้ารักษาความปลอดภัย 

และควบคุมพื้นที่บริเวณสถานีดาวเทียมไทยคม ๒  และได้มีการมอบให้เจ้าหน้าที่ กทช. และ 

เจ้าหน้าที่สื่อสารเข้าดำาเนินการ  จนกระทั่งสัญญาณภาพและเสียงของสถานีโทรทัศน์ช่องพีทีวี 

หายไป ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓  จึงเป็นการกระทำาภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายให้อำานาจไว้แล้ว 

และเป็นการกระทำาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างที่สถานการณ์บ้านเมืองเกิดความไม่สงบ 

ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ในการใช้มาตรการดังกล่าวแล้ว ก่อให้เกิดผลต่อประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าผลกระทบที่มีต่อกลุ่มบุคคลที่ถูกจำากัดสิทธิและเสรีภาพ  กรณีจึงเป็นการจำาเป็น

เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
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พิจารณาจากข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้นแล้วจึงเห็นว่า  มาตรการ

ของรัฐที่มีผลเป็นการระงับการเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงของสถานีโทรทัศน์พีทีวี มีผลเป็น 

การจำากัดเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นของสื่อ ตามที่รัฐธรรมนูญให้การ

รับรองและคุ้มครองไว้  และทำาให้ประชาชนไม่สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลของสื่อที่ถูกระงับ 

ได้ตามปกติ  อย่างไรก็ตาม การจำากัดเสรีภาพดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายให้อำานาจไว้ 

และเป็นการจำากัดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างที่สถานการณ์บ้านเมืองเกิดความไม่สงบ

อันมีเหตุความจำาเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว  กรณีจึงเป็นการใช้อำานาจตาม

กฎหมายภายใต้ขอบเขตที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้สามารถกระทำาได้

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า  สถานีโทรทัศน์พีทีวีได้เผยแพร่สัญญาณภาพ

และเสียงเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. มาตั้งแต่ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง  เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ แล้ว โดยที่มีการถ่ายทอดภาพและเสียง 

การปราศรัยของแกนนำาที่มีลักษณะเป็นทำานองยั่วยุ ปลุกระดมผู้ชุมนุม ให้ก่อความไม่สงบใน 

บ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง  แต่รัฐบาลก็มิได้ใช้มาตรการใดๆ เพื่อระงับเหตุการณ์ หรือแก้ไขให้

สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายหรือยุติลง  ด้วยการบังคับใช้กฎหมายภายใต้สถานการณ์ปกติ 

กลับปล่อยให้สถานการณ์ล่วงเลยมาจนเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นหลายครั้ง  จนกระทั่งรัฐบาล 

ต้องอาศัยอำานาจตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง จึงจะออกมาตรการที่มีผลเป็นการระงับการ 

เผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงของสถานีโทรทัศน์พีทีวี   กรณีดังกล่าวจึงชี้ให้เห็นถึงความ 

บกพร่องของรัฐบาลในการควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  ขาดการวางแผนที่ดีพอในการป้องกัน 

และแก้ไขสถานการณ์ ละเลยต่อหน้าที่ มิได้ใช้บังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความ 

สงบสุขในบ้านเมือง

สำาหรับกรณีการปิดกั้นเว็บไซต์  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า  ภายหลัง 

จากที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอำานาจตามพระราชกำาหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ 

ร้ายแรง  รวมทั้งออกประกาศและข้อกำาหนดของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓  รัฐบาล

ได้มีมาตรการที่มีผลทำาให้เว็บไซต์จำานวนมากถูกปิดกั้นจนไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้  และทำาให้

ประชาชนไม่สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตามปกติ  กรณีจึงถือได้ว่า 

มาตรการดังกล่าวของรัฐมีผลเป็นการจำากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและ

สื่อมวลชน

ประเด็นจึงต้องพิจารณาต่อไปว่า  มาตรการของรัฐในการระงับการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ที่มีผลเป็นการจำากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ของบุคคลและสื่อมวลชนนั้น  รัฐบาลได้ดำาเนินการไปด้วยความจำาเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์

ที่เกิดขึ้นหรือไม่
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พิจารณาจากอำานาจหน้าที่ตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๑๑  ประกอบกับประกาศที่ออกโดยอาศัยอำานาจตาม

มาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำาหนดดังกล่าว  และคำาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ พิเศษ ๒/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้ง

ผู้กำากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ที่มีความร้ายแรง ข้อ ๒  ข้อ ๓  และข้อ ๔ แล้ว เห็นว่า  กฎหมายให้อำานาจหัวหน้าผู้รับผิดชอบ 

(ผอ.ศอฉ.)  ในการสั่งห้ามกระทำาการใดๆ หรือสั่งให้กระทำาการใดๆ เท่าที่จำาเป็นแก่การรักษา 

ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน และมีอำานาจ 

ในการบังคับบัญชาและสั่งการส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัย 

ของประเทศหรือความปลอดภัยของประชาชน

การที่นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ ในฐานะผู้อำานวยการ ศอ.รส. และ 

ผู้อำานวยการ ศอฉ. มีหนังสือแจ้งให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงผู้ประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ปิดกั้นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 

และมีข้อความที่มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร  จึงเป็นการใช้อำานาจในขอบเขตที่กฎหมายให้ 

อำานาจไว้แล้ว  ส่วนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

ในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว  บรรดาอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา 

หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉิน  ย่อมโอนมาเป็นอำานาจ

หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารจึงเป็นผู้ดำาเนินการตามคำาสั่งของนายสุเทพฯ ในการปิดกั้นเว็บไซต์  โดยอาศัยอำานาจของ 

นายสุเทพฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้อำานาจไว้ตามประกาศ มาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำาหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  การดำาเนินการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารจึงอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายให้อำานาจไว้แล้วเช่นกัน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า  ในช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉิน  มีเว็บไซต์จำานวนมากเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อความ 

มั่นคง  การที่รัฐบาลใช้มาตรการที่มีผลเป็นการระงับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต

ดังกล่าว  จึงเป็นการจำากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๔๕ วรรคสอง  ยกเว้นให้กระทำาได้ โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติ

ของกฎหมายเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชนแล้ว  ประกอบกับมาตรการของรัฐในการระงับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ 

อินเทอร์เน็ตนั้น  รัฐได้ใช้วิธีการปิดกั้นมิให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ที่ถูกจำากัด  มิได้ถึง 
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ขั้นเป็นการปิดกิจการสื่อมวลชน  ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ วรรคสาม ที่ไม่อนุญาต

ให้กระทำาได้แต่อย่างใด  แต่เนื่องจากการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าว  ปรากฏข้อเท็จจริงว่า  มีเว็บไซต์ 

ที่ถูกปิดกั้นหลายเว็บไซต์  นอกจากมีเนื้อหาที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อความ

มั่นคงแล้ว  ก็ยังมีเนื้อหาสาระอื่นที่หลากหลายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องห้ามตาม

ประกาศรวมอยู่ในเว็บไซต์เดียวกันกับที่ถูกปิดกั้น  การปิดกั้นข้อมูลข่าวสารทั้งเว็บไซต์โดยที่ไม่มี 

การแยกแยะเนื้อหาสาระว่า เนื้อหาใดที่กระทบหรือไม่กระทบต่อความมั่นคง เป็นเหตุให้เนื้อหา 

และข้อมูลข่าวสารบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงถูกปิดกั้นไปด้วย  อีกทั้งภายหลังจากที่มี 

การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว  เว็บไซต์บางเว็บไซต์ยังคงถูกปิดกั้นอยู่   โดยมี

การอ้างคำาสั่ง ศอฉ. ปรากฏที่หน้าเว็บไซต์ดังกล่าว  ทั้งที่ขณะนั้นไม่มี ศอฉ. แล้ว  กรณีดังกล่าว 

แม้ผู้มีอำานาจจะสั่งการโดยอาศัยอำานาจตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แต่การดำาเนินการตามอำานาจดังกล่าวถือเป็นการจำากัดเสรีภาพในการเสนอ

ข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นโดยสิ้นเชิง ไม่มีขอบเขต และไม่มีการกำาหนดระยะเวลา  อันเป็น 

การลิดรอนและเป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพที่เกินกว่ากรณีแห่งความจำาเป็น

พิจารณาจากข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้นแล้วจึงเห็นว่า  มาตรการ

ของรัฐที่มีผลเป็นการระงับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นการใช้อำานาจ 

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายให้อำานาจไว้  อย่างไรก็ตาม การดำาเนินการตามอำานาจดังกล่าวของรัฐ 

เป็นการจำากัดเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชนที่

เกินความเหมาะสมและเกินกว่ากรณีแห่งความจำาเป็น  กรณีจึงเป็นการกระทำาอันเป็นการละเมิด

เสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

๔.๓ กรณีการชุมนุมและปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับกลุ่ม นปช. เมื่อวันที่ 

๑๐ เมษายน ๒๕๕๓

ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓  เวลา

ประมาณ ๑๒.๐๐ น.  แกนนำากลุ่ม นปช. บนเวทีปราศรัยที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศได้ประกาศเตือน 

ผู้ชุมนุมว่า  เจ้าหน้าที่ทหารจะสลายการชุมนุม  ด้านเจ้าหน้าที่ทหารได้รับคำาสั่งให้เปิดเส้นทาง 

การจราจรจากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ที่จะมุ่งหน้าสู่สะพานพระราม ๘  และสะพาน

สมเด็จพระปิ่นเกล้า  โดยมีกองทัพภาค ที่ ๑  กองพล ที่ ๑ รักษาพระองค์  มณฑลทหารบก ที่ ๑๑ 

กองพลทหารราบ ที่ ๒ รักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  กองพล

ทหารม้า ที่ ๒ รักษาพระองค์  หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก  และหน่วยบินเฉพาะกิจ  ศอฉ. 

ปฏิบัติภารกิจ
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เวลา ๑๓.๑๐ น. กลุ่ม นปช. ประมาณ ๕๐๐ คน  นำาโดยนายขวัญชัย  ไพรพนา 

ได้เดินทางไปที่กองทัพภาค ที่ ๑ เพื่อเรียกร้องไม่ให้เจ้าหน้าที่ทหารนำากำาลังออกมาสลายการชุมนุม 

โดยกลุ่ม นปช. พยายามปีนกำาแพงและขว้างปาสิ่งของเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทหารและอาคารสถานที่ของ 

กองทัพภาค ที่ ๑  เจ้าหน้าที่ทหารได้แจ้งเตือนด้วยเครื่องขยายเสียงให้ยุติการกระทำาที่ก่อให้เกิด

ความเสียหาย  แต่กลุ่ม นปช. ไม่ยุติการกระทำาและยังคงปีนกำาแพงและขว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่

ทหารและอาคารสถานที่ของกองทัพภาค ที่ ๑ อย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น  เจ้าหน้าที่ทหาร 

จึงได้ฉีดน้ำา  ยิงแก๊สน้ำาตา  และกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุม  จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ทหารสามารถเคลื่อน

ออกมา  และเคลื่อนกำาลังไปตามถนนราชดำาเนินนอกและเกิดการปะทะกับผู้ชุมนุม  จนกระทั่ง 

กลุ่มผู้ชุมนุมถอยไปจนถึงบริเวณหน้าสำานักงานองค์การสหประชาชาติ  และเกิดการปะทะกับ 

เจ้าหน้าที่ทหารอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่รุนแรง 

ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เกิดการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับกลุ่ม 

นปช. บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์และสะพานชมัยมรุเชษฐ  ทำาให้ทั้งสองฝ่ายต่างได้รับบาดเจ็บ

ประมาณ ๑๐๐ คน  จนกระทั่งเวลา ๑๘.๐๐ น. กลุ่ม นปช. ผลักดันเจ้าหน้าที่ทหารให้ถอยร่นจาก

สะพานมัฆวานรังสรรค์ไปถึงแยกมิสกวัน

เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.  บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีกลุ่ม นปช. จำานวน

มาก  พยายามผลักดันเจ้าหน้าที่ทหารให้ถอยไปยังสะพานเฉลิมวันชาติ  โดยกลุ่ม นปช. จัดให้ 

เด็ก สตรี พระสงฆ์ และผู้ร่วมชุมนุมทั่วไปอยู่ในแถวแรก  แต่เมื่อมีการผลักดันกันประมาณ 

๑๐ นาที  กลุ่มชายฉกรรจ์ขยับขึ้นมาด้านหน้าพร้อมด้วยอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ เช่น ไม้ปลาย

แหลม ระเบิดเพลิง ประทัดยักษ์ ก้อนอิฐ หนังสติ๊กที่ใช้น็อตเป็นกระสุน เป็นต้น  รวมทั้งใช้กำาลัง

ทำาร้ายเจ้าหน้าที่ทหารจนได้รับบาดเจ็บ  ต่อมา มีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้ง  พร้อมทั้งมีการปา

ระเบิดควัน และกลุ่ม นปช. ได้แย่งอาวุธปืนไปจากเจ้าหน้าที่ทหาร

เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  สถานการณ์มีความรุนแรงและตึงเครียด

เป็นลำาดับ  เจ้าหน้าที่ทหารได้ทิ้งแก๊สน้ำาตาลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ใส่ผู้ชุมนุมเป็นระยะ และมี

การปะทะหลายจุด  เช่น  บริเวณสี่แยกคอกวัว  หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา 

เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น.  บริเวณสี่แยกคอกวัว  สถานการณ์รุนแรงขึ้น 

เจ้าหน้าที่ทหารเจรจาขอพื้นที่คืนจากกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ไม่เป็นผล  กลุ่มผู้ชุมนุมด่าทอเจ้าหน้าที่ทหาร

ขว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ทหาร  และปรากฏชายชุดดำาติดอาวุธปะปนอยู่กับกลุ่ม นปช.  และมี 

ชายชุดดำาซุ่มอยู่บนอาคารบริเวณนั้นด้วย  โดยไม่สามารถยืนยันว่าเป็นฝ่ายใด  มีการกลิ้งถังแก๊ส

ปิกนิกใส่เจ้าหน้าที่ทหาร  หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ทหารได้รับคำาสั่งให้เปิดเส้นทางการจราจร 

โยนแก๊สน้ำาตาและยิงกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุม  ขณะเดียวกัน ผู้ชุมนุมบางรายได้โยนแก๊สน้ำาตากลับไป

ใส่เจ้าหน้าที่ทหาร  จนทำาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะของทั้งสองฝ่าย

เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น.  เจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำาอยู่บริเวณถนนตะนาว 

สี่แยกคอกวัว ถูกยิงด้วยลูกระเบิดเอ็ม ๗๙  จำานวนหลายลูกจากกองกำาลังไม่ทราบฝ่าย  ทำาให้
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เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บเป็นจำานวนมากและดำาเนินการถอนกำาลังออกจากพื้นที่  ซึ่งขณะนั้น 

ผู้บังคับบัญชาได้เรียกผู้บังคับหน่วยเข้าร่วมประชุมบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา  ระหว่างการ

ประชุมปรากฏว่า มีแสงเลเซอร์ชี้เป้ามายังจุดที่ผู้บังคับบัญชากำาลังประชุมกัน  หลังจากนั้น มีระเบิด 

จำานวน ๑ ลูก ตกลงบริเวณที่ประชุมนายทหาร  ทำาให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต ๒ ราย ได้แก่ 

พันเอก ร่มเกล้า  ธุวธรรม และสิบโท ภูริวัฒน์  ประพันธ์  นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 

จำานวนมาก  ได้แก่  พลตรี วลิต  โรจนภักดี (ผบ.พล.ร.๒ รอ.)  พันโท เกียรติศักดิ์  นันทโพธิ์เดช 

พันเอก ประวิตร  ฉายะบุตร  พันเอก สิงห์ทอง  หมีทอง  พันเอก สันติพงษ์  ธรรมปิยะ  พันเอก 

ดนัย  บุญตัน และพันเอก ธรรมนูญ  วิถี   จากนั้น กลุ่มชายฉกรรจ์หลายร้อยคนได้ใช้อาวุธทำาร้าย 

เจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่แถวหน้า  เจ้าหน้าที่ทหารได้ถอนกำาลัง และขณะที่กำาลังถอนตัวออกจากบริเวณ

ดังกล่าว  กลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นชายฉกรรจ์ได้รุกไล่ติดตาม  เจ้าหน้าที่ทหารบางรายถูกรุมทำาร้ายและ 

ถูกควบคุมตัวไปพร้อมยึดอาวุธ  ส่วนเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ในรถสายพานลำาเลียงพลถูกยิงได้รับ 

บาดเจ็บและถูกทำาร้าย  ผู้ชุมนุมได้ยึดทำาลายอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆ บนรถสายพานลำาเลียงพล 

เจ้าหน้าที่ทหารได้เจรจากับผู้ชุมนุมเพื่อขอนำาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะและนำารถสายพาน

ลำาเลียงพลออกจากจุดที่เกิดเหต ุ ระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อนำาตัวส่งโรงพยาบาล 

ปรากฏมีกลุ่มชายฉกรรจ์เข้าขัดขวางและนำาตัวเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บไปทำาร้าย  แต่มี

กลุ่ม นปช. ด้วยกันเข้าไปห้ามและสามารถนำาตัวเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้ 

ต่อมา เจ้าหน้าที่ทหารได้รับคำาสั่งให้ถอนกำาลังกลับที่ตั้ง  ในขณะเดียวกันนั้น ศพของผู้เสียชีวิต 

จำานวน ๔ ราย ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นฝ่ายใด และผู้ใดเป็นผู้กระทำา  ถูกกลุ่ม นปช. นำาไปรวม 

ที่เวทีปราศรัยสะพานผ่านฟ้าลีลาศ  เหตุการณ์สงบลงเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ได้รวบรวมข้อมูล

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 

มีผู้บาดเจ็บ จำานวน ๘๖๓ คน (พลเรือน ๕๑๙ คน  เจ้าหน้าที่ทหารและตำารวจ ๓๔๔ คน) 

ผู้เสียชีวิต จำานวน ๒๗ คน (พลเรือน ๒๒ คน  เจ้าหน้าที่ทหารและตำารวจ ๕ คน)  รวมผู้ได้รับ 

บาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งหมด ๘๙๐ คน

ความเห็น

กรณีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า  การจัดการชุมนุมของกลุ่ม นปช. เป็นการ

ชุมนุมตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้หรือไม่  และเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำานาจตามขอบเขตของ

รัฐธรรมนูญหรือไม่

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๖๓ 

บัญญัติว่า 

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

การจำากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตาม



รายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที ่๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

46 

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวก

ของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศ

อยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้

กฎอัยการศึก”

การชุมนุมในที่สาธารณะ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 

๒๕๕๐  ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพอันชอบธรรม  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

ซึ่งสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ข้อ ๒๑ สิทธิ

ในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง  การจำากัดการใช้สิทธินี้จะกระทำามิได้  นอกจากจะ

กำาหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จำาเป็นสำาหรับสังคมประชาธิปไตย  เพื่อประโยชน์แห่งความ

มั่นคงของชาติ  หรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของ

ประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

ดังนั้น ผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพการชุมนุมในที่สาธารณะจึงมีหน้าที่โดยปริยาย 

ที่ต้องชุมนุมในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นน้อยที่สุด  แต่จากหลักฐานที่ปรากฏทาง

สื่อมวลชน และจากการให้ปากคำาของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์  สรุปได้ว่า  การชุมนุมของกลุ่ม นปช.

เป็นการชุมนุมที่เกินขอบเขต และการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอันไม่ใช่วิธีปฏิบัติปกติ เช่น การ 

โต้ตอบต่อฝ่ายรัฐบาล  การบุกยึดรัฐสภา  การปิดกั้นถนน  การตรวจค้นรถประชาชน  การสกัดกั้น 

รถขนส่งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำารวจ  การยึดรถไฟไม่ให้เดินทางเข้ามาสมทบในส่วนกลาง  การขู่จะ 

บุกยึดหรือเผาศาลากลางจังหวัด  นอกจากนี้ มีการปรากฏตัวของบุคคลไม่ทราบฝ่าย (ชายชุดดำา) 

ฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวาย  ด้วยการใช้อาวุธสงคราม  เครื่องยิงระเบิด  ยิงใส่ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ  จนเกิดการปะทะ มีการบาดเจ็บ ล้มตาย และทรัพย์สินทางราชการเสียหาย 

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นพฤติกรรมอันไม่ใช่วิธีปฏิบัติปกติ  ซึ่งแกนนำาผู้ชุมนุมต้องมีหน้าที่ในการระมัดระวัง

และรับผิดชอบป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาแทรกแซงและใช้ความรุนแรงเพื่อให้การชุมนุม 

กลายเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบลุกลามเป็นความรุนแรง  มีการใช้อาวุธสงครามที่ร้ายแรง  และจาก

เหตุการณ์ดังกล่าวเห็นว่ามีเจตนาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๕๑  พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  รวมถึง

การใช้และปิดกั้นพื้นที่ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำาที่เกินกว่าจำาเป็น  อีกทั้งการกระทำาดังกล่าวก่อ 

ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป  การกระทำาดังกล่าวจึงเป็นการกระทำาอันเกินส่วน 

จนกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้ชีวิตโดยปกติทั่วไป  และเป็นการใช้สิทธิเกินกว่าที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองคุ้มครองไว้  และการที่ 

ผู้ชุมนุมได้ปิดถนนราชดำาเนินและบริเวณใกล้เคียง  ยังถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจร 

ทางบก  พ.ศ. ๒๕๒๒  พระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๙  ซึ่งบัญญัติห้ามไม่ให้ชุมนุมหรือใช้พื้นที่ถนนหลวง  รวมทั้ง ไหล่ทางในการชุมนุมหรือ 
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เดินขบวนก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่  หรือพระราชบัญญัติรักษา 

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  และพระราชบัญญัติ

ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นต้น  อีกทั้งยังพบว่า ระหว่างการ 

เผชิญหน้าระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ทหาร ในบางโอกาส บางสถานที ่ กลุ่มผู้ชุมนุมมีการ 

ใช้เด็กและสตรีอยู่แถวหน้าในลักษณะโล่มนุษย์  เป็นการกระทำาที่ไม่เหมาะสมและขาดความ

ระมัดระวังภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก สตรี  จึงเห็นว่า  เป็นการกระทำาที่นอกเหนือจากที่

รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

ในการสลายการชุมนุม หรือการสั่งยุติการชุมนุม  หรือการขอคืนพื้นที่ของ

รัฐบาลเป็นการกระทำาที่ชอบด้วยกฎหมายและกติการะหว่างประเทศหรือไม่ นั้น  จากการชุมนุม 

อันเกินส่วนและกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น  รวมถึง ผู้ที่ไม่ได้ร่วมในการชุมนุมกับกลุ่ม นปช. 

รัฐบาลโดยการสั่งการของผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินจึงมีคำาสั่งให้

เจ้าหน้าที่ทหารขอคืนพื้นที่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมใช้ชุมนุมเกินส่วน  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓  การ

ปฏิบัติดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนทั่วไป  ตามที่รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้  โดยมีการขอคืน 

พื้นผิวการจราจรบริเวณถนนราชดำาเนินกลาง  จากแยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังสะพาน

สมเด็จพระปิ่นเกล้า  ถนนราชดำาเนินนอก จากแยกมิสกวันถึงแยก จปร.  และบริเวณถนน 

พิษณุโลก จากสะพานชมัยมรุเชฐถึงแยกวังแดง  การขอคืนพื้นที่ดังกล่าวเห็นได้ว่า  ในเบื้องต้น

รัฐบาลได้ดำาเนินการไปตามมาตรการที่ได้ประกาศไว้ก่อนที่จะมีการรุกคืบเข้าปิดล้อมพื้นที่  โดยใช้ 

การเจรจา  ประกาศเตือน  และใช้มาตรการตามที่ประกาศไว้ คือ การใช้โล่ กระบอง น้ำาแรงดันสูง

แก๊สน้ำาตา กระสุนยาง เป็นต้น  ซึ่งการกระทำาของรัฐบาลเป็นการกระทำาภายใต้กฎหมายที่ให้

อำานาจไว้  แต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์และความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ชุมนุมใช้เด็กและสตรี

เป็นโล่มนุษย์  ใช้ไม้ปลายแหลม  ก้อนอิฐตัวหนอน  หนังสติ๊กที่ใช้น๊อตเป็นลูกกระสุน  รวมทั้งมี 

พยานบุคคลยืนยันว่า  ผู้ชุมนุมบางรายมีอาวุธปืนทำาการต่อต้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

ของรัฐ  และยังมีกลุ่มชายชุดดำามีอาวุธที่พร้อมจะใช้ความรุนแรงได้ตลอดเวลาปะปนอยู่กับกลุ่ม 

ผู้ชุมนุม อันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ทหารและ

ประชาชนทั่วไปได้  เจ้าหน้าที่ทหารจึงมีความจำาเป็นต้องป้องกันตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากภยันตราย

ที่ใกล้จะถึงตัว ที่รุนแรงอาจทำาให้ถึงแก่ชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บได้โดยไม่สามารถใช้วิธีป้องกัน 

อย่างอื่นได้ 

อย่างไรก็ตาม  การรุกคืบเข้าปิดล้อมพื้นที่ของรัฐบาล ในวันที่ ๑๐ เมษายน 

๒๕๕๓  ขาดการวางแผนที่ดีทั้งการดำาเนินการในเชิงรุกและการป้องกัน  ส่งผลให้มีการใช้วิธีการ 

รุกคืบเข้าปิดล้อมพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้เฮลิคอปเตอร์ทิ้งแก๊สน้ำาตาใส่ผู้ชุมนุม  การรุกคืบ

เข้าปิดล้อมในเวลากลางคืน  ซึ่งเป็นวิธีการที่สุ่มเสี่ยงต่อการแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดี 
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ที่ฉวยโอกาสสร้างความวุ่นวายต่อสถานการณ์ดังกล่าว  จนเกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มผู้ชุมนุม  เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำานวนมาก  การกระทำา 

ของรัฐบาล  แม้รับฟังได้ว่าเป็นการป้องกันตนเองและบุคคลอื่นให้พ้นจากภยันตรายต่อชีวิตและ

ร่างกาย  หรือเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำาผิดอาญาร้ายแรงหรือเพื่อกระทำาการจับกุมผู้ที่กระทำา

อันตรายหรือต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานก็ตาม  แต่ต้องไม่ทำาเกินกว่าเหตุ  นอกเสียจากไม่สามารถ 

ใช้มาตรการอื่นแทนได้  แต่การกระทำาที่เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำานวนมาก 

การกระทำาของรัฐจึงเป็นการกระทำาโดยประมาทและประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาด  จึงเป็น 

เรื่องที่รัฐบาลไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้  อีกทั้งรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอื่นได้กำาหนดไว้  รัฐบาลจึงต้องรับผิดชอบ 

ในความเสียหายที่เกิดจากความประมาทนั้น  ตลอดจนดำาเนินการให้ความช่วยเหลือและเยียวยา

ตามสมควรแก่ผู้ที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ครบถ้วนและทั่วถึงอย่างแท้จริง 

ทั้งในส่วนของผู้ชุมนุม  เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนที่ได้รับความเสียหาย  ตลอดจนการ 

บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้  เป็นผลมาจากการกระทำาความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา  ซึ่งรัฐต้องมีหน้าที่ในการดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

นอกจากนี้  เหตุระเบิดในที่ประชุมนายทหารในพื้นที่  โดยปรากฏข้อเท็จจริง 

เป็นภาพหรือถ้อยคำาของพยานว่ามีการใช้แสงเลเซอร์ชี้เป้าก่อนนั้น  แสดงให้เห็นได้ว่า มีการ 

วางแผนเพื่อฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ในที่ประชุมในวันนั้น  ซึ่งเป็นผลให้พันเอก ร่มเกล้า 

ธุวธรรม  และสิบโท ภูริวัฒน์  ประพันธ์ ถึงแก่ความตาย  อันเป็นการกระทำาผิดอาญาฐานฆ่า 

คนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน  ซึ่งรัฐโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวข้องต้องสืบสวน 

หาผู้กระทำาผิดมาลงโทษ  รวมทั้งสอบสวนหาที่มาของอาวุธร้ายแรงชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการชุมนุม 

เพื่อดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป 

สำาหรับกรณีการเสียชีวิตของนายฮิโรยูกิ   มูราโมโต ผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่น 

สำานักข่าวรอยเตอร์  กรณีดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษและดำาเนินการ 

ตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมแล้ว  เมื่อหน่วยงานที่มีอำานาจโดยตรงได้ดำาเนินการตาม 

กฎหมายแล้ว  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงไม่จำาต้องวินิจฉัยในประเด็นนี้

ส่วนกรณีการเสียชีวิตของกลุ่ม นปช.  ขณะนี้ กรณีดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนตาม

กระบวนการยุติธรรมแล้ว  จึงไม่จำาต้องวินิจฉัยในประเด็นนี้เช่นกัน

กล่าวโดยสรุป  สำาหรับกรณีของชายชุดดำา กรณีการเสียชีวิตของผู้ชุมนุม 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้สื่อข่าว และประชาชนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทุกราย  รวมถึง ผู้ได้รับบาดเจ็บ 

และทรัพย์สินได้รับความเสียหายด้วย  รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ต้องใช้หลักวิชา 

ตามกำาลังความรู้ความสามารถในการอำานวยความยุติธรรมอย่างเต็มที่  และไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

โดยควรดำาเนินการสืบสวนสอบสวนและคลี่คลายให้สังคมได้รับรู ้ พร้อมทั้งลงโทษผู้กระทำาความผิด 
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ตามกระบวนการยุติธรรมด้วย  ทั้งนี้ เพื่อทำาความจริงให้ปรากฏ และนำามาซึ่งความเป็นธรรมให้ 

เกิดขึ้นในสังคม

๔.๔ กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากระเบิดเอ็ม ๗๙ บริเวณแยกศาลาแดง 

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓

ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยสรุปว่า  เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน 

๒๕๕๓  เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.  กลุ่มประชาคมสีลม  กลุ่มคนเสื้อหลากสี (กลุ่มประชาชน 

เพื่อพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หรือเครือข่ายพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดิน)  และชมรมนักธุรกิจ 

เพื่อประชาธิปไตยหลายพันคนได้ชุมนุมริมทางเท้าหน้าอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม เพื่อแสดง

ความไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของกลุ่ม นปช.  ต่อมา ประชาชนย่านสีลมและประชาชนที่เดินทาง

ผ่านย่านสีลม  ได้รวมตัวกันบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลม (แยกศาลาแดง) โดยมีการโบก

ธงชาติ พร้อมทั้งตะโกนขับไล่และด่าทอกลุ่ม นปช.  ทำาให้กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายใช้วาจาตอบโต้

และยั่วยุกัน

ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓  มีกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อหลากสีจำานวนมาก 

ร่วมชุมนุมบริเวณถนนสีลมใกล้แยกศาลาแดง  ส่วนกลุ่ม นปช. ชุมนุมบริเวณฝั่งโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์และสวนลุมพินี  โดยมีแนวป้องกันและรถควบคุมผู้ต้องขังของเจ้าหน้าที่ตำารวจจอด 

ปิดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายกลางแยกศาลาแดง  ผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายต่างตอบโต้กันด้วยวาจา 

ไปมา  มีการยิงหนังสติ๊กและขว้างปาสิ่งของใส่กัน  จนเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. เกิดเหตุระเบิด

เอ็ม ๗๙ ขึ้น  บริเวณด้านบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสศาลาแดง  ซึ่งขณะนั้นมีประชาชนจำานวน 

มากอยู่บนสถานีดังกล่าว  ทำาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำานวน ๓ คน  เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ๑ ราย 

ประชาชน ๑ ราย และเจ้าหน้าที่ทหาร ๑ นาย  โดยที่ผู้บาดเจ็บรายหนึ่งให้การว่าวิถีระเบิดถูกยิง 

มาจากฝั่งสวนลุมพินี  ต่อมา เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. เกิดเหตุระเบิดเอ็ม ๗๙ อีก ใกล้กับ 

โรงแรมดุสิตธานี  ทำาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ  มีพยานซึ่งอยู่ในเหตุการณ์และได้รับบาดเจ็บให้การว่า 

ทิศทางการยิงมาจากฝั่งกลุ่ม นปช. และเมื่อเกิดเหตุระเบิดขึ้นนั้น  เจ้าหน้าที่ตำารวจบริเวณแยก

ศาลาแดงไม่ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชน และหลบออกจากพื้นที่ดังกล่าว  ต่อมา เวลาประมาณ 

๒๐.๔๕ น. ได้เกิดระเบิดเอ็ม ๗๙ ขึ้นอีก  หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ถนนสีลม  ทำาให้มีผู้ได้รับ

บาดเจ็บจำานวนหนึ่ง และเสียชีวิต ๑ ราย  ข้อเท็จจริงยังปรากฏจากการให้การของพยาน ซึ่งเป็น 

เจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสศาลาแดง  พยานผู้ได้รับบาดเจ็บจากระเบิด 

เอ็ม ๗๙  และจากพยานคนกลางซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมว่า  ก่อนที่จะมีการยิงลูกระเบิด 

เอ็ม ๗๙  จะมีการจุดประทัด หรือพลุ ตะไล เสียงดังมาจากฝั่งกลุ่ม นปช. เป็นชุดและมีเสียง 

ระเบิดปะปนอยู่ในนั้นด้วย  และมีพยานเห็นควันพลุ ตะไล ลอยอยู่เหนืออาคาร ภปร. ในโรงพยาบาล



รายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที ่๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

50 

จุฬาลงกรณ์  ซึ่งใกล้เคียงกับบริเวณที่กลุ่ม นปช. ชุมนุมอยู่  นอกจากนี้ ระหว่างเกิดเหตุ พยานซึ่ง 

เป็นอาสาสมัครเครือข่ายสันติวิธีได้ให้ข้อเท็จจริงว่า  เมื่อเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พยานได้ 

เดินไปด้านหลังบังเกอร์ของกลุ่ม นปช. ได้ยินแกนนำาประกาศบนรถขยายเสียงหลายครั้งเป็น 

ระยะๆ ว่า  ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปอยู่ในแนวรถขยายเสียง อย่าไปอยู่ระหว่างแนวบังเกอร์ป้องกันกับรถ

ขยายเสียง  หากใครอยู่ในแนวดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบชีวิตตนเอง  และต่อมา เวลา ๒๐.๐๐ - 

๒๐.๔๕ น. ก็เกิดเหตุระเบิดเอ็ม ๗๙ ขึ้น หลังจากที่แกนนำากลุ่ม นปช. ประกาศไม่นานนัก

โดยสรุป คือ พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อเท็จจริงสอดคล้องต้องกัน โดย

เชื่อว่าการยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ บริเวณถนนสีลม แยกศาลาแดง เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ 

มีทิศทางมาจากฝั่งที่กลุ่ม นปช. ชุมนุมกันอยู่  จากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้เสียชีวิต จำานวน ๑ คน 

และบาดเจ็บ จำานวน ๗๙ คน  สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสศาลาแดง อันเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อการ

บริการสาธารณะได้รับความเสียหาย และทรัพย์สินของประชาชนเสียหายจำานวนหนึ่งด้วย

สำาหรับการสืบสวนหาตัวผู้กระทำาความผิดนั้น ปรากฏว่า  เมื่อวันที่  ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๓ พนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ได้ควบคุมตัว 

นายเจ็มส์  สิงห์สิทธิ์ คนสนิทของพลตรี ขัตติยะ  สวัสดิผล หรือ เสธ. แดง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ 

กองทัพบก มาขออำานาจศาลฝากขัง  โดยนายเจ็มส์  สิงห์สิทธิ์ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของ 

ศาลอาญา  เนื่องจากเป็นหัวหน้ากองกำาลังติดอาวุธของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน 

เผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. ในการก่อวินาศกรรมต่อต้านเจ้าหน้าที่ของรัฐ และยังถูกกล่าวหาว่า 

เป็นผู้ยิงระเบิดชนิดเอ็ม ๗๙ ใส่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสศาลาแดง และบริเวณถนนสีลม ในช่วง 

การชุมนุมของกลุ่ม นปช. เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓  ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ที่บริเวณหน้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓  เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การภาคเสธว่า 

ได้ร่วมชุมนุมกับกลุ่ม นปช. และรู้จักกับพลตรี ขัตติยะฯ จริง แต่ไม่ได้เป็นผู้ยิงระเบิดชนิดเอ็ม ๗๙ 

ตามที่ถูกกล่าวหา  ศาลพิจารณาแล้วสอบถามผู้ต้องหาไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้ฝากขังได้ตาม 

คำาร้อง และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ศาลอาญาได้อนุญาตให้ประกันตัวนายเจ็มส์ 

สิงห์สิทธิ์  โดยตีราคาประกันหลักทรัพย์ ๖๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมวางเงื่อนไขห้ามยั่วยุ  ปลุกปั่น 

และห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากศาล

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ได้รวบรวมข้อมูล

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ ว่ามี 

ผู้บาดเจ็บ จำานวน ๑๐๐ คน (พลเรือน ๙๔ คน เจ้าหน้าที่ทหารและตำารวจ ๖ คน) ผู้เสียชีวิต จำานวน 

๑ คน ซึ่งเป็นพลเรือน  รวมผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งหมด ๑๐๑ คน
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ความเห็น

ประเด็นที่ต้องพิจารณามีว่า

ประเด็นที่หนึ่ง  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดูแลความสงบ

เรียบร้อยพื้นที่บริเวณแยกศาลาแดงในช่วงเวลาดังกล่าว  แต่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

หรือปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ ขึ้น  เป็นเหตุให้ 

มีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนั้น  มีการกระทำาหรือละเลยการกระทำาอันเป็น 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่

ประเด็นที่สอง  การกระทำาของผู้ชุมนุมเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพที่เกิน

ขอบเขตตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้หรือไม่

พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้ว  ในประเด็นที่หนึ่งที่ต้อง

พิจารณาว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดูแลความสงบเรียบร้อยพื้นที่บริเวณ 

แยกศาลาแดงในช่วงเวลาดังกล่าว  แต่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้  หรือปล่อยให้มีการ 

ใช้ความรุนแรงจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ ขึ้น  เป็นเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิต 

และได้รับบาดเจ็บดังกล่าวมีการกระทำาหรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรือไม่ นั้น

เหตุการณ์การเผชิญหน้าและตอบโต้กันของกลุ่มผู้ชุมนุมสองฝ่ายดังกล่าว 

รัฐบาลได้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำารวจเป็นผู้เข้ามาแก้ไขสถานการณ์  แต่จากพยานหลักฐาน  นอกจาก

เจ้าหน้าที่ตำารวจจะนำารถควบคุมผู้ต้องขังมากั้นบริเวณสี่แยกศาลาแดงแล้ว  ก็มิได้พยายาม 

ดำาเนินการอื่นใดให้เหตุการณ์สงบลง  จนต้องมีผู้ติดต่อขอให้เจ้าหน้าที่ตำารวจมาตั้งแนวป้องกัน 

แต่เจ้าหน้าที่ตำารวจก็ไม่ได้เข้ามาตั้งแนวป้องกันในทันที  และเมื่อมาตั้งแถวป้องกันไม่นานก็สลาย 

ตัวไป  โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการยั่วยุอารมณ์ผู้ชุมนุมฝั่งถนนสีลมมากขึ้น  จนกระทั่งเมื่อมีเหตุ

ระเบิดเกิดขึ้น ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต  ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ได้หลบออกไปไม่ให้การช่วยเหลือประชาชน แต่ปล่อยให้ประชาชนต้องช่วยเหลือกันเอง และมี 

เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือด้วย  การกระทำาของเจ้าหน้าที่ตำารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์

ดังกล่าว  เห็นได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีการวางแผน

ที่ดีพอในการปกป้องรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน  และมีลักษณะที่อาจทำาให้ถูกมอง 

ได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ  จึงถือได้ว่ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่ตำารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ 

ดังกล่าวละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ซึ่งรัฐบาลควรดำาเนินการปกป้อง 

สิทธิของประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมให้มากกว่านี้

ทั้งนี้  จากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว  ทำาให้มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย และมี 

ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำานวน ๑๐๐ คน  จึงถือเป็นเหตุการณ์ที่มีการกระทำาความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญาเกิดขึ้นอีกด้วย ซึ่งรัฐบาลโดยสำานักงานตำารวจแห่งชาติ หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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มีหน้าที่ที่จะต้องสืบสวนสอบสวน เพื่อหาตัวผู้กระทำาความผิดมาดำาเนินคดีและรับโทษตามกฎหมาย

ต่อไป

สำาหรับประเด็นที่สองที่ต้องพิจารณาว่า  การกระทำาของผู้ชุมนุมเป็นการใช้ 

สิทธิและเสรีภาพที่เกินขอบเขตตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้หรือไม่ นั้น 

เห็นว่า  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นมีพยานหลักฐานแสดงให้เชื่อได้ว่า  

การชุมนุมของกลุ่ม นปช. เป็นการชุมนุมที่ส่งผลทำาให้เกิดความรุนแรง การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ 

และทรัพย์สินได้รับความเสียหายต่อเนื่องมาโดยตลอด  และในคืนวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ 

มีพยานบุคคลที่เห็นว่า  ลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ ถูกยิงมาจากทิศทางและบริเวณที่กลุ่ม นปช. ใช้เป็น

ที่ชุมนุม  และยังมีพยานบุคคลที่ได้ยินแกนนำาของกลุ่ม นปช. ประกาศผ่านทางเครื่องขยายเสียง 

ในทำานองที่ทำาให้เข้าใจได้ว่า  แกนนำาของกลุ่ม นปช. รับรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีเหตุการณ์อันตราย 

ที่อาจถึงแก่ชีวิตเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวและในช่วงระยะเวลาอันใกล้  ซึ่งภายหลังก็ปรากฏว่า 

เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ติดตามจับกุมนายเจ็มส์  สิงห์สิทธิ์ ซึ่งเป็นคนสนิทของ 

พลตรี ขัตติยะ  สวัสดิผล หรือ เสธ. แดง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก หนึ่งในแกนนำาของกลุ่ม นปช. 

โดยที่คดีดังกล่าวนายเจ็มส์  สิงห์สิทธิ์ ไม่ได้รับสารภาพ และปัจจุบันคดียังอยู่ในระหว่างการ 

พิจารณาของศาลอาญา

นอกจากนี้  การที่กลุ่ม นปช. มีการจุดพลุ ตะไล และประทัด  ย่อมทำาให้เห็น 

ได้ว่า เป็นการกระทำาเพื่อประโยชน์ในการอำาพรางหรือบิดเบือนเสียงการยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ 

จนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว  ทั้งนี้ การจุดพลุ ตะไล และประทัด เพื่อข่มขู่กลุ่มผู้ชุมนุม

เสื้อหลากสี และประชาชนทั่วไปนั้น  ย่อมถือเป็นการกระทำาที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย  เกิดเสียงดัง

สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น  ทั้งที่บริเวณดังกล่าวอยู่ติดกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ซึ่งเป็นพื้นที่

ที่ควรให้ความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในชีวิตและร่างกายของผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ 

รวมทั้งคำานึงถึงหลักมนุษยธรรม  โดยไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการ

รักษาพยาบาล ดูแล และการนำาส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ดังนั้น  จึงเห็นได้ว่าในเหตุการณ์นี้  การชุมนุมของกลุ่ม นปช. บริเวณแยก

ศาลาแดง มีการกระทำา หรือร่วมมือ หรือให้การสนับสนุนให้มีการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิ 

และเสรีภาพของบุคคลในชีวิต ร่างกาย และสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น  ซึ่งเป็นการกระทำาที่ไม่ 

เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา ๓๒ ที่บัญญัติว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ

ร่างกาย...”  การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ในเหตุการณ์นี้  จึงเป็นการชุมนุมที่เกินกว่าสิทธิและเสรีภาพ

ที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้ ถือไม่ได้ว่าเป็นการชุมนุมที่สงบและปราศจากอาวุธตามที่รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๖๓  ได้บัญญัติไว้ ทั้งยังเป็นการชุมนุม 

ที่มีการกระทำาอันเป็นความผิดกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ  ตลอดจนผลของความ 
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เดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมในเหตุการณ์นี้  ทำาให้ถือได้ว่าการชุมนุมของกลุ่ม นปช. 

มีการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นที่มิได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุม

๔.๕ กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ 

เมษายน ๒๕๕๓

ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในวันที่ 

๒๖ เมษายน ๒๕๕๓  ซึ่งกลุ่ม นปช. ได้ใช้กลุ่มมวลชนตั้งด่านปิดกั้นถนนพหลโยธินขาเข้า บริเวณ

อำาเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และบริเวณทางแยกเข้าวัดพระธรรมกายใกล้กับตลาดไท 

โดยมีการตรวจค้นยานพาหนะทำาให้การจราจรติดขัด  ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ใช้

เส้นทางดังกล่าว  ศอฉ. จึงได้ดำาเนินการในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเปิดการจราจร  เป็นเหตุให้ใน 

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓  กลุ่ม นปช. จึงได้มีการเคลื่อนมวลชนจากบริเวณสี่แยกราชประสงค์ 

เพื่อที่จะไปร่วมกับกลุ่ม นปช. ที่ตลาดไท  โดยมีนายขวัญชัย  ไพรพนา เป็นแกนนำา  ในขบวน

ประกอบด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำานวนมาก  เดินทางไปตามถนนวิภาวดีรังสิต 

เมื่อถึงบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  ได้ถูกสกัดกั้นโดยกำาลังเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

ซึ่งยืนเรียงหน้ากระดานถือโล่และกระบอง พร้อมเครื่องกีดขวาง  ไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางไป 

ตลาดไท  เนื่องจาก ศอฉ. เห็นว่า  หากปล่อยให้กลุ่ม นปช. ดังกล่าวมีการเคลื่อนขบวนไปร่วมกับ

กลุ่ม นปช. ที่ตลาดไท จะทำาให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นเดียวกับวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ 

คือ การจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาว  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

จากนั้นเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุม

และเจ้าหน้าที่ทหาร  บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ขาออก  หน้าโรงเรียนสังคีตวิทยา  โดยกลุ่มผู้ชุมนุม

ได้เข้าประชิดแนววางกำาลังของเจ้าหน้าที่  พยายามรื้อถอนเครื่องกีดขวาง  มีการใช้หนังสติ๊กยิงใส่

เจ้าหน้าที่โดยใช้หัวน๊อตก้อนหิน ลูกเหล็ก ลูกแก้วเป็นกระสุน  มีการขว้างก้อนอิฐ  ปาระเบิดปิงปอง 

รวมทั้งมีบางส่วนใช้ปืนพกยิงใส่เจ้าหน้าที่ทหาร  ขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารมีการใช้แก๊สน้ำาตา 

กระสุนยางและกระสุนจริง  ระหว่างการปะทะมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย  นอกจากนี้ ยังทำาให้

ประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันของ 

ทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

ต่อมา เวลา ๑๕.๓๐ น.  ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารกลุ่มหนึ่งใช้รถจักรยานยนต์เป็น

พาหนะ  มีเจ้าหน้าที่ทหารซ้อนท้ายคันละ ๑ นาย ได้ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาทางด้านหลัง  กลุ่ม 

ผู้ชุมนุม นปช. มุ่งหน้าไปยังแถวเจ้าหน้าที่ตำารวจและเจ้าหน้าที่ทหารที่ตั้งแนวสกัดกั้นกลุ่ม นปช. 

ขณะนั้นได้เกิดเสียงปืนดังขึ้น  กระสุนปืนทะลุหมวกเหล็กเข้าที่ศีรษะของพลทหาร ณรงค์ฤทธิ์ สาละ 

เป็นเหตุให้พลทหาร ณรงค์ฤทธิ์ฯ ถึงแก่ความตายและจักรยานยนต์คันที่ พลทหาร ณรงค์ฤทธิ์ฯ 
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ซ้อนท้ายล้มลง  จากการพิสูจน์บาดแผลของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต  ปรากฏว่า ผู้เสียชีวิต 

เป็นเจ้าหน้าที่ทหารถูกยิงด้วยปืนกระสุนจริงบริเวณศีรษะ  และผู้บาดเจ็บหลายรายก็ถูกยิงด้วย 

ปืนกระสุนจริงเช่นกัน  แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นการยิงจากฝ่ายใด หรือใครเป็นผู้ยิง หรือยิง 

จากบริเวณใด

สุดท้ายเหตุการณ์ปะทะกันครั้งนี้จึงยุติลง เมื่อกลุ่มผู้ชุมนุม นปช. ได้สลายตัว

ไปเมื่อเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.  จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต จำานวน ๑ นาย 

และได้รับบาดเจ็บ จำานวน ๓ นาย  ประชาชนได้รับบาดเจ็บ จำานวน ๑๖ ราย

ในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้  สถานีตำารวจภูธรคูคตได้จับกุมผู้ชุมนุมกลุ่ม นปช. 

จำานวน ๗ คน ได้ที่บริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ตรงข้ามอนุสรณ์สถานแห่งชาต ิ พร้อมยึด 

ของกลาง ได้แก่ ไม้ง่าม หนังสติ๊ก ลูกแก้ว หัวน๊อต สำาเนาใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของผู้ชุมนุม

รายหนึ่ง  ต่อมา ศาลได้พิพากษาจำาคุกจำาเลย ๖ คน ในความผิดฐานฝ่าฝืนพระราชกำาหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คนละ ๔ เดือน  จำาเลยให้การรับสารภาพ 

ลดโทษลงกึ่งหนึ่ง คงเหลือจำาคุกคนละ ๒ เดือน

นอกจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุม นปช. กับเจ้าหน้าที่ทหาร 

แล้วนั้น  จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำารวจ  ยังได้ตรวจพบผู้ต้อง

สงสัยขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามช่องทางขาเข้าบริเวณทางเข้าฐานทัพอากาศดอนเมือง  เมื่อพบ 

เจ้าหน้าที่จึงทิ้งรถและหลบหนีไป  ตรวจพบลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ จำานวน ๖๒ ลูก อยู่ในกระเป๋าเป้ 

พร้อมบัตรประจำาตัวประชาชน  ทราบภายหลังว่า บุคคลดังกล่าวเป็นตำารวจสังกัดสถานีตำารวจภูธร 

ลำาลูกกา (ซึ่งต่อมาได้เข้ามอบตัวและถูกส่งฟ้องดำาเนินคดีต่อศาลจังหวัดธัญบุรี)

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ได้รวบรวมข้อมูล 

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช.  ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ มี 

ผู้บาดเจ็บ จำานวน ๒๐ คน (พลเรือน ๑๘ คน  เจ้าหน้าที่ทหาร ๒ คน) มีเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต 

จำานวน ๑ นาย  รวมผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมด ๒๑ คน

ความเห็น

ประเด็นที่ต้องพิจารณามีว่า  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการตั้ง

ด่านสกัดกั้นกลุ่ม นปช. เพื่อขัดขวางมิให้เคลื่อนขบวนไปยังตลาดไท เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ 

จนกระทั่งเกิดการใช้ความรุนแรงปะทะกันระหว่างกลุ่ม นปช. กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นเหตุให้มี 

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต นั้น  เป็นการกระทำาที่มีกฎหมายให้อำานาจดำาเนินการ หรือไม่  และเจ้าหน้าที่

ของรัฐได้ดำาเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขั้นตอนในการควบคุมฝูงชน 

แล้วหรือไม่ 

พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า  บทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๙  และมาตรา ๖๓ วรรคสอง 
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ประกอบกับข้อกำาหนดตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ข้อ ๒๑  ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ของการจำากัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธไว้ 

โดยสรุปว่า  การจำากัดเสรีภาพในการชุมนุมจะกระทำามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใด

บุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงในการชุมนุมสาธารณะ  และต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองความสะดวก

ของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่

ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศกฎอัยการศึก 

โดยการจำากัดเสรีภาพดังกล่าวต้องกระทำาเท่าที่จำาเป็น  และจะกระทบกระเทือนสาระสำาคัญแห่ง

เสรีภาพนั้นมิได้

จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า  รัฐบาลได้ใช้อำานาจในการประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ตั้งแต่วันที่ 

๗ เมษายน ๒๕๕๓  ซึ่งหลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำาหนดตามกฎหมายดังกล่าว 

มีผลทำาให้การใช้เสรีภาพในการชุมนุมถูกกระทบและจำากัดขอบเขตลง  เนื่องจากข้อบัญญัติตาม 

ข้อกำาหนดมีผลเป็นการห้ามบุคคลในการใช้สิทธิและเสรีภาพบางประการ เช่น ห้ามมิให้มีการชุมนุม 

ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม  ห้ามออกนอกเคหสถาน เป็นต้น  การดำาเนินการดังกล่าวจึงเป็น 

การจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้  แต่เนื่องจากการกระทำาของรัฐบาล 

ได้ใช้ดุลยพินิจเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และเพื่อรักษาความ

เรียบร้อยในระหว่างที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  อันเป็นข้อยกเว้นที่จะจำากัดการใช้สิทธิและ

เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้ 

สำาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓  การที่รัฐบาลโดย 

ศอฉ. ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำารวจเข้าคลี่คลายสถานการณ์  เพื่อป้องกันมิให้ 

เกิดการกระทำาที่เป็นการจงใจละเมิดกฎหมาย  และสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปใน 

การใช้พื้นที่สาธารณะและเส้นทางคมนาคม  เช่นเดียวกับเหตุการณ์ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ 

โดยเจ้าหน้าที่ทหารและตำารวจได้วางกำาลังสกัดกั้นขบวนของกลุ่ม นปช. บนถนนวิภาวดีรังสิต 

ขาออก  บริเวณด้านข้างอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  และวางกำาลังควบคุมการคมนาคมโดยรอบพื้นที่ 

เพื่อป้องกันการเพิ่มเติมกำาลังของกลุ่ม นปช.  รวมทั้งควบคุมบริเวณทางขึ้น-ลง และบนทาง 

ยกระดับดอนเมืองโทล์เวย์  เพื่อป้องกันไม่ให้กองกำาลังติดอาวุธใช้ทางยกระดับฯ ยิงอาวุธ หรือ 

ใช้ระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานบนถนนวิภาวดีฯ นั้น

แม้ ศอฉ. จะชี้แจงว่า  เป็นการกระทำาที่มีกฎหมายให้อำานาจไว้  โดยมีการ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.

๒๕๔๘  และได้มีการออกข้อกำาหนดตามกฎหมายดังกล่าว  อันมีผลทำาให้การปฏิบัติหน้าที่ของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐในการตั้งด่านสกัดกั้นการเคลื่อนขบวนของกลุ่ม นปช.  ในเหตุการณ์นี้ เป็นไปตาม 
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หลักการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้แล้ว  โดยในการดำาเนินการ 

บังคับใช้กฎหมายหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเหตุการณ์นี้  เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติ 

ตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก  และใช้เครื่องขยายเสียงแจ้งให้กลุ่ม นปช. ทราบถึงการปฏิบัติ 

ในทุกขั้นตอนแล้ว  จนกระทั่งในที่สุด เจ้าหน้าที่มีความจำาเป็นต้องใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเอง 

และปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์  แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า 

ผลจากการปะทะกันระหว่างกลุ่ม นปช. กับเจ้าหน้าที่ทหารในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การที่มีเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต ๑ นาย จากอาวุธปืน  และประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหาร 

จำานวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ  จึงถือได้ว่า  มีการกระทำาอันเป็นการกระทบต่อสิทธิมนุษยชนต่อ 

ประชาชนทั่วไป  เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งได้รับบาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต

สำาหรับการเสียชีวิตของ พลทหาร ณรงค์ฤทธิ์  สาละ นั้น  แม้จะปรากฏว่า 

มีภาพเคลื่อนไหวจากสื่อมวลชนที่บันทึกภาพไว้ได้  แต่ก็เป็นการบันทึกภาพจากระยะไกลและมี 

ความละเอียดภาพไม่ชัดเจนว่า  เจ้าหน้าที่ทหารที่เสียชีวิตถูกยิงขณะหันหน้าไปในทิศทางใด 

ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ชันสูตรพลิกศพได้ให้ข้อมูลไว้ว่า  ได้มีการชันสูตรพลิกศพโดยนำาหมวก 

ของเจ้าหน้าที่ทหารที่เสียชีวิตมาตรวจด้วย พบว่า กระสุนปืนทะลุหมวกเข้าขมับและฝังใน สาเหต ุ

ของการเสียชีวิตมาจากกะโหลกแตก สมองถูกทำาลาย ตะกั่วกับทองแดงฝังอยู่ในกะโหลก หมวกมี 

รอยทะลุ  ไม่พบเขม่า  แสดงว่าเป็นการยิงจากระยะไกล  รอยทะลุของหมวกอยู่ด้านซ้าย 

ขนาด ๐.๕ เซ็นติเมตร (๕ มิลลิเมตร) ทิศทางมาจากซ้ายไปขวา  แต่ไม่จำาเป็นว่า กระสุนจะถูกยิง 

มาจากทางซ้ายมือของผู้ตาย  ขึ้นอยู่กับว่าขณะถูกยิง เจ้าหน้าที่ทหารผู้ตายกำาลังหันหน้าไปใน 

ทิศทางใด  ฉะนั้น การระบุทิศทางที่กระสุนถูกยิงมาจึงเป็นไปได้จากทุกทิศทาง  สิ่งที่บอกได้ 

ชัดเจนจากสภาพศพนี้ คือ ถูกยิงมาในแนวระนาบเท่านั้น  ซึ่งต่อมา ศาลอาญาได้มีคำาสั่งในคดี

หมายเลขดำา ที่ อช.๔/๒๕๕๕ ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา ๕ เป็นโจทก์ยื่นคำาร้องให้ไต่สวน

ชันสูตรการตายของพลทหาร ณรงค์ฤทธิ์  สาละ สังกัดกองพันทหารราบที่ ๒  กองพลทหารราบ 

ที่ ๙  จังหวัดกาญจนบุรี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ โดยศาล

พิเคราะห์แล้วมีคำาสั่งว่าผู้ตาย คือ พลทหาร ณรงค์ฤทธิ์ สาละ เสียชีวิตที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 

หน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  เขตดอนเมือง  เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ 

ถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูง ที่ยิงจากอาวุธของเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้น 

โดยกระสุนปืนถูกที่หางคิ้วด้านซ้าย ทะลุกะโหลกศีรษะ ทำาลายเนื้อเยื่อสมองเป็นเหตุให้ถึงแก่ 

ความตาย  ดังนั้น เมื่อกรณีเป็นการไต่สวนในชั้นศาลแล้ว  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

จึงไม่อาจก้าวล่วงมีคำาวินิจฉัยในประเด็นนี้

นอกจากนี้  ความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ยังถือเป็นเหตุการณ์ 

ที่มีการกระทำาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย  ซึ่งรัฐบาลโดยสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษมีหน้าที่ที่จะต้องสืบสวนสอบสวน  เพื่อหาตัวผู้กระทำาความผิดมา 
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ดำาเนินคดีและรับโทษตามกฎหมาย  รวมทั้ง รัฐบาลควรดำาเนินการให้มีการเยียวยาผู้เสียหาย 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปอีกด้วย

๔.๖ กรณีการชุมนุมของกลุ่ม นปช. บริเวณรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย และการเข้าไปตรวจค้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที ่๒๙ เมษายน ๒๕๕๓

ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๓ 

เป็นต้นมา  การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ได้ขยายวงกว้างไปถึงถนนราชดำาริ 

บริเวณสวนลุมพินีและข้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ทำาให้การทำางานของบุคลากรทางการแพทย์ 

ผู้ป่วย และญาติของผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. 

ด้านถนนราชดำาริมาอย่างต่อเนื่อง  ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งเรื่องมลภาวะทางเสียงที่รบกวน 

ผู้ป่วยที่รักษาตัวในอาคารต่างๆ ที่อยู่ติดกับถนนราชดำาริ  มีการตั้งด่านวางยางรถยนต์และไม้ไผ่ 

ปิดกั้นกีดขวางทางเข้า - ออกโรงพยาบาล ตรวจค้นกระเป๋าของผู้ที่จะเดินทางเข้า - ออกโรงพยาบาล 

เข้าไปใช้พื้นที่ด้านหน้าอาคาร ภปร.  ภายในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อชุมนุมในเวลา

กลางคืน  ผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งเข้ามาเดินในโรงพยาบาลในยามวิกาล  ตรวจค้นอาคารของโรงพยาบาล 

นอกจากนี้ ปรากฏว่าเมื่อวันที ่๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ นายแพทย์รัฐพลี ภาคอรรถ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านผู้ป่วยวิกฤติ  ได้เข้าไปเดินดูภายในบริเวณพื้นที่ชุมนุมของกลุ่ม นปช.

รอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบถังแก๊สจำานวน ๕ ถัง บริเวณข้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝั่งถนนราชดำาริ  เกรงว่าหากเกิดระเบิดขึ้นจะมีรัศมีการทำาลายเป็นบริเวณกว้าง เพื่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงมีความจำาเป็นต้องย้ายผู้ป่วยออกจากอาคาร ภปร. 

และอาคาร สก. อย่างเร่งด่วนให้เสร็จสิ้น ในคืนวันที ่๒๘ เมษายน ๒๕๕๓

ในช่วงเย็นวันที ่๒๙ เมษายน  ๒๕๕๓  นายพายัพ  ปั้นเกต ุหนึ่งในแกนนำา นปช.

ได้ระบุในการแถลงข่าวประจำาวัน  พร้อมแกนนำา นปช. อีกสองคน คือ นายจตุพร  พรหมพันธุ์ และ

นายแพทย์เหวง  โตจิราการ ว่าจะนำาการ์ดและผู้ชุมนุมกลุ่ม นปช.ไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

เพราะเชื่อว่ามีทหารจำานวนหนึ่งอยู่ในอาคาร สก. และสื่อมวลชนได้ซักถามนายพายัพฯ ว่ามีข้อมูล

อะไรที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ แต่ไม่ได้รับคำาตอบ 

เมื่อเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ของวันเดียวกัน นายพายัพฯ ได้นำาการ์ดและ

ผู้ชุมนุมกลุ่ม นปช. พร้อมทั้งคณะสื่อมวลชน ไปถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์บริเวณทางเข้าอาคาร

ฉุกเฉิน  โดยมีพันจ่าอากาศเอก วีระชัยฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานอาคารและหัวหน้าพนักงานรักษา

ความปลอดภัยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  พยายามเจรจากับนายพายัพฯ  และชี้แจงยืนยัน

ว่าภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารหลบซ่อนอยู่  หลังจากพูดคุยกันประมาณ 

ครึ่งชั่วโมง  กลุ่ม นปช.ไม่เชื่อและกล่าวหาว่า เป็นการถ่วงเวลาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหารหลบหนี
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นายพายัพฯ จึงแจ้งให้กลุ่ม นปช. ดักล้อมทางออกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไว้  จากนั้นนายแพทย์ 

รัฐพลีฯ ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เข้าเจรจาอีกครั้ง  แต่ก็ไม่สามารถตกลง

กันได้  จนในท่ีสุด ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศร  ภัทราดูลย์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ได้มาเจรจาและตกลงยอมให้กลุ่ม นปช. ประมาณ ๒๐-๓๐ คน เข้าตรวจสอบภายในโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ได้  โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละประมาณ ๑๕ คน เพื่อที่จะนำาไปตรวจยังอาคาร ภปร. ที่

ต้องสงสัยว่ามีเจ้าหน้าท่ีทหารซ่อนตัวอยู่  หลังจากการเจรจาตกลงกันแล้ว ผู้อำานวยการโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ได้เดินนำากลุ่มผู้ชุมนุมไปตรวจค้นที่อาคาร ภปร. ตามที่ตกลงกันไว้   แต่กลุ่ม นปช. 

ประมาณ ๑๐๐ คน ซึ่งบางคนมีหนังสติ๊กและบางคนถือไม้  กลับบุกเข้าไปภายในโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์  โดยที่แกนนำาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และกลุ่ม นปช. ไม่ได้ไปที่อาคาร ภปร. 

ตามที่ตกลงกันไว้  แต่กลับไปตรวจค้นที่อาคาร สก.มีการงัดทำาลายประตูกระจกชั้นเอ็ม (ชั้นลอย) 

เพื่อเข้าไปในอาคาร สก. และไปบริเวณอาคารจอดรถ  โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนำาไป

หลังจากนั้นประมาณ ๑ ชั่วโมง  เจ้าหน้าที่ตำารวจ สถานีตำารวจนครบาลปทุมวันได้มาเจรจากับกลุ่ม

ผู้ชุมนุม นปช. แต่ไม่เป็นผล จนกระท่ังเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. กลุ่ม นปช.จึงออกไปจากโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ 

จากการตรวจค้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ไม่พบกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารแต่ 

อย่างใด  แต่กลุ่ม นปช. ได้จับกุมตัวชายต้องสงสัยจำานวน ๒ คนไป  ซึ่งปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว

เป็นคนงานก่อสร้างของบริษัท อิตาเลียนไทย จำากัด  เมื่อค้นตัวบุคคลทั้งสองกลับพบบัตรประจำาตัว

ผู้ชุมนุมกลุ่ม นปช. และภายหลังกลุ่ม นปช. จึงปล่อยตัวบุคคลทั้งสองไป 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว  ไม่มีบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ผู้ใดได้รับ 

บาดเจ็บจากอาวุธ  แต่มีบุคลากรบางรายถูกคุกคามจากกลุ่ม นปช. เช่น ถูกพูดจาต่อว่า  ถูกค้น

กระเป๋า เป็นต้น  และยังทำาให้ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรไม่มั่นใจในความปลอดภัยอีกต่อไป ดังนั้น

ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓  ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จึงตัดสินใจย้ายผู้ป่วยในทั้งหมด

ไปที่โรงพยาบาลอื่น เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของผู้ป่วย และไม่สามารถให้บริการ

รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยนอกได้

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ ๓  ลงวันที่ ๓๐ เมษายน

๒๕๕๓  และฉบับที่ ๔  ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ยืนยันว่า  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทย ยึด “หลักกาชาดสากล” มาตลอด  โดยยึดความเป็นกลางทางการเมือง ปฏิบัติงาน

เพื่อรักษาผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคน  ไม่ว่าภาวะปกติหรือในภาวะสงคราม  และขอยืนยันว่า 

ไม่เคยร้องขอหรืออนุญาตให้กำาลังตำารวจ กำาลังทหาร หรือผู้ใดก็ตามมาอยู่อาศัยหรือซ่อนตัว

ในอาคารภายในโรงพยาบาลอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้  เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ 

ออกแถลงการณ์ประณามการละเมิดหลักการมนุษยธรรม  และเรียกร้องให้เคารพเครื่องหมาย
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กาชาด สถานพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และสิทธิของผู้บาดเจ็บและ

ผู้ป่วย เมื่อวันที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ด้วย

ความเห็น

ประเด็นที่ต้องพิจารณามีว่า การชุมนุมของกลุ่ม นปช. บริเวณรอบโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมที่ได้รับการรับรองและคุ้มครอง

ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  และการที่กลุ่ม นปช. เข้าไปตรวจค้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่

๒๙ เมษายน ๒๕๕๓  เป็นการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่

พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  ซึ่งเป็นพยานกลางที่ไม่มีส่วน 

ได้เสียในการชุมนุมเรียกร้องของกลุ่ม นปช.  เห็นว่า การที่กลุ่ม นปช. ได้ขยายพื้นที่การชุมนุมจาก

สี่แยกราชประสงค์มาจนถึงถนนราชดำาริ  บริเวณสวนลุมพินี  และข้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ทำาให้ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  บุคลากรทางการแพทย์  ผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยได้รับผล 

กระทบจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ด้านถนนราชดำาริมาอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน 

๒๕๕๓ เป็นต้นมา  ทั้งเรื่องมลภาวะทางเสียงที่รบกวนผู้ป่วยที่รักษาตัวในอาคารต่างๆ ที่อยู่ติด

กับถนนราชดำาริ  การตั้งด่านปิดกั้นกีดขวางทางเข้า - ออกโรงพยาบาล  การตรวจค้นกระเป๋าของ 

ผู้ที่จะเดินทางเข้า - ออกโรงพยาบาล  การเข้าไปใช้พื้นที่ด้านหน้าตึก ภปร. เพื่อชุมนุมในยามค่ำาคืน 

การขอเข้าไปตรวจค้นอาคารของโรงพยาบาล  การจุดประทัดที่มีเสียงคล้ายปืน  การตั้งถังแก๊ส

จำานวน ๕ ถัง บริเวณติดกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฝั่งถนนราชดำาริ  หากเกิดระเบิดขึ้นจะมีรัศมี

การทำาลายเป็นบริเวณกว้าง  เป็นเหตุให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต้องย้ายผู้ป่วยออกจากอาคาร 

ภปร. และอาคาร สก. ซึ่งเป็นอาคารอยู่ใกล้กับการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ฝั่งถนนราชดำาริ  เพื่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย  เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ป่วย  ตลอดจนแพทย์ 

พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอย่างรุนแรง 

โดยที่เสรีภาพของบุคคลในการชุมนุมซึ่งจะได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๖๓ นั้น  จะต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและ

ปราศจากอาวุธ  นอกจากนี้ การใช้เสรีภาพดังกล่าวยังต้องกระทำาภายใต้หลักของการใช้สิทธิ

และเสรีภาพโดยไม่ก้าวล่วงในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นด้วย

ดังนั้น การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ในบริเวณติดกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย  จึงเป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมที่มีขอบข่ายที่กว้างขวางเกินจำาเป็น  รวมทั้ง 

ย่อมเล็งเห็นได้อยู่แล้วว่าจะเป็นการรบกวนความเป็นอยู่และอาจเกิดอันตรายกับผู้ป่วย อันเป็นการ

ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในชีวิตและร่างกายและสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข 

อีกทั้งยังเป็นการสร้างความหวาดกลัวและความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการเดินทางและการปฏิบัติหน้าที่

ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการทำาหน้าที่ช่วยเหลือชีวิตบุคคลอื่น อันเป็น
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การละเมิดหลักมนุษยธรรมด้วย  ดังนั้น การชุมนุมดังกล่าวจึงไม่ได้รับการรับรองและคุ้มครอง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐

ทั้งนี้ เมื่อการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ในบริเวณติดกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย  และมีผู้ชุมนุมบางส่วนบุกเข้าไปในโรงพยาบาล  จึงเป็นการใช้เสรีภาพในลักษณะ

ก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  รัฐย่อมมีหน้าที่ดำาเนินการให้เกิดความสงบเรียบร้อย 

โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำาหนด  อันได้แก่ เพื่อ

คุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่าง

เวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก  ซึ่งสอดคล้องกับกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๒๑ ที่กำาหนดว่า 

“สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง  การจำากัดการใช้สิทธินี้  

จะกระทำามิได้  นอกจากจะกำาหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จำาเป็นสำาหรับสังคม

ประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย 

การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

อื่น”

ดังนั้น การที่รัฐปล่อยให้มีการชุมนุมถึงขั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งเรื่อง 

มลภาวะทางเสียงที่รบกวนผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลด้านที่อยู่ติดกับถนนราชดำาริ  

การตั้งด่านด้วยยางรถยนต์และไม้ไผ่ปิดกั้นกีดขวางทางเข้า - ออกโรงพยาบาล  การตรวจค้น 

กระเป๋าของผู้ที่จะเดินทางเข้าออกโรงพยาบาล  ตลอดจนการเข้าไปใช้พื้นที่ด้านหน้าตึก ภปร. 

เพื่อชุมนุมในเวลากลางคืนนั้น  จึงถือได้ว่า รัฐปล่อยปละละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่า การเข้าไปตรวจค้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓  เป็นการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่  เห็นว่า

สำาหรับเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. การที่กลุ่ม นปช. ภายใต้ 

การนำาของนายพายัพ  ปั้นเกตุ  และภายใต้การรับรู้ของแกนนำา นปช. อีกสองคน คือ นายจตุพร 

พรหมพันธุ์ และนายแพทย์เหวง  โตจิราการ ได้ขอเข้าตรวจสอบภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

เนื่องจากอ้างว่า จะมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารซ่อนตัวอยู่ภายในอาคาร ภปร.  ซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านการรักษา

ความปลอดภัย ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงพยาบาล ตลอดจนผู้อำานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ได้พยายามชี้แจงและยืนยันแล้วว่า ไม่มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารซ่อนตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่อย่างใด 

และในที่สุดจึงมีการเจรจายอมให้กลุ่ม นปช. เข้าไปตรวจสอบภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ 

โดยจำากัดจำานวนคนที่จะเข้าไปตรวจค้นได้ ไม่เกิน ๓๐ คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ ๑๕ คน เพื่อนำา

ไปตรวจค้นที่อาคาร ภปร. และจะต้องกระทำาภายในขอบเขตตามที่ตกลงกันไว้  แต่กลับปรากฏว่า 

การตรวจค้นดังกล่าว กลุ่ม นปช. ไม่ปฏิบัติตามที่ตกลง  เนื่องจากกลุ่ม นปช. จำานวนประมาณ 



รายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

61 

๑๐๐ คน ได้ร่วมกันบุกเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โดยแกนนำาไม่ 

สามารถควบคุมได้  และเข้าไปตรวจค้นที่อาคาร สก.  รวมทั้งมีการงัดทำาลายประตูกระจกของ

อาคาร สก. จนได้รับความเสียหาย  จึงถือได้ว่าการกระทำาดังกล่าวของกลุ่ม นปช. มีลักษณะเป็น 

การร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการในยามวิกาล  และงัดทำาลายประตูกระจกของอาคาร สก. จึงเป็น 

การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่น  ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการที่ใช้และมีไว้เพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ

เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ไม่มั่นใจ 

ในความปลอดภัยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกต่อไป  จนทำาให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตัดสินใจ 

ย้ายผู้ป่วยในทั้งหมดไปที่โรงพยาบาลอื่น  จึงเห็นได้ว่า การกระทำาดังกล่าวของกลุ่ม นปช. เป็นการ 

กระทำาที่ไม่เคารพและละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  ทำาให้บุคลากรทางการแพทย์ 

เกิดความหวาดกลัวและเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย จนไม่สามารถช่วยเหลือ ดูแล รักษาผู้ป่วย 

และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่   ขณะเดียวกันยังเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนที่จะได้รับ 

การรักษาพยาบาล  ทั้งเป็นการกระทำาที่ละเมิดต่อหลักมนุษยธรรม  ซึ่งเป็นกติกาสากลที่  

สังคมอารยะพึงยึดถือ  ที่แม้ในยามสงครามหรือความขัดแย้งสู้รบระหว่างประเทศ โรงพยาบาล 

รถพยาบาลเครื่องมือทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ต้องได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่าย 

ให้มีความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหลักมนุษยธรรมได้อย่างเต็มที่  นอกจากนี้ 

ทุกฝ่ายยังต้องเคารพเครื่องหมายกาชาด  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลอันหมายถึง การให้ความ 

ช่วยเหลือด้านการแพทย์และมนุษยธรรมอย่างเป็นกลางโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ดังนั้น การกระทำา 

ของกลุ่ม นปช.ในกรณีนี้  จึงถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และยังเป็นการกระทำาที่ควรมี 

การสืบสวนสอบสวนผู้มีส่วนร่วมในการกระทำาดังกล่าวตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อไป

๔.๗ กรณีการเกิดเหตุจลาจล ปะทะ และทำาลายทรัพย์สินของราชการและเอกชน 

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยสรุปว่า  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๓  ศอฉ. ได้ประชุมและมีมติว่า จำาเป็นต้องใช้มาตรการต่างๆ ในพื้นที่การชุมนุมอย่างเต็ม 

รูปแบบตามขั้นตอน  โดยเริ่มต้นจากวิธีการที่ไม่ใช้กำาลัง คือ ใช้วิธีการตัดน้ำา ตัดไฟ สาธารณูปโภค 

โทรศัพท์ ยุติการเดินทางโดยการใช้บริการสาธารณะ รถเมล์ รถไฟฟ้า เส้นทางน้ำาคลองแสนแสบ 

และปิดล้อมเส้นทางเข้า - ออก พื้นที่ชุมนุม เส้นทางการส่งกำาลังบำารุงให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓  เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.  ศอฉ. ได้แถลงใช้

มาตรการกดดันกระชับพื้นที่การชุมนุมอย่างเต็มรูปแบบ  ด้วยการตั้งด่านตรวจและจุดตรวจปิดล้อม
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ตามเส้นทางโดยรอบ  เพื่อสกัดกั้นมิให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค ์ และให้ 

ผู้ชุมนุมเดินทางออกได้เท่านั้น  โดยพยานบุคคลหลายรายต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่า  มีการ

ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค์และบริเวณใกล้เคียง 

โดยรอบ  โดยเฉพาะบริเวณบ่อนไก่ ถนนพระราม ๔ ซอยงามดูพลี สวนลุมพินี และถนนราชปรารภ 

มีการขนเอายางรถยนต์เป็นบังเกอร์  จุดไฟเผาบริเวณกลางถนน ใช้อาวุธปืนยิง เผาอาคาร เผา

ธนาคาร ปล้นทรัพย์ร้านค้า ตลอดจนเผารถยนต์ของราชการ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารและประชาชน

ได้รับบาดเจ็บและบางรายเสียชีวิต  ขณะที่พยานอีกหลายรายได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วย

กระสุนปืนด้วยเช่นกัน  แต่ไม่ทราบว่าผู้ใดหรือฝ่ายใดยิง

ต่อมา ศอฉ. ได้เพิ่มมาตรการโดยเพิ่มด่านตรวจและจุดตรวจบริเวณถนน

ราชปรารภ (ปากซอยหมอเหล็ง)  ถนนเพชรบุรี (แยกราชเทวีและแยกมิตรสัมพันธ์)  ถนนพระราม ๑ 

(หน้าสนามกีฬาแห่งชาติ)  ถนนสุขุมวิท (ใต้ทางด่วนถึงซอยสุขุมวิท ๙) และถนนพระราม ๔ (แยก

วิทยุ  แยกอังรีดูนังต์  และแยกสามย่าน)  เพื่อปิดล้อมพื้นที่การชุมนุมและใช้มาตรการตัดบริการ

สาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  และระบบขนส่งมวลชน  ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๙.๐๐  น. 

ปิดล้อมเส้นทางโดยรอบสี่แยกราชประสงค์  และโดย ศอฉ. กำาหนดให้เจ้าหน้าที่ทหารสามารถ 

ใช้มาตรการอันสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันชีวิตตนเอง  โดยเจ้าหน้าที่ทหารสามารถ

ใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตนเองได้ มีการแจ้งเตือนให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ชุมนุม กระทั่งเวลาประมาณ 

๑๙.๐๐  น.  เกิดเหตุคนร้ายลอบยิง  พลตรี ขัตติยะ  สวัสดิผล  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  ขณะให้ 

สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาล ที่  ๖  สวนลุมพินี  หลังจากนั้น 

เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรงจากการ์ด นปช.  และเกิดการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง 

ศอฉ. ให้ข้อเท็จจริงว่า  ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารได้ตั้งด่านตรวจปิดล้อม

พื้นที่แล้ว  กลับปรากฏว่ามีมวลชนกลุ่ม นปช.  และกองกำาลังติดอาวุธไปรวมตัวกันล้อมเจ้าหน้าที่

และพยายามโจมตีทำาร้ายเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจด้วยอาวุธต่างๆ  ได้แก่  ปืนเล็กยาว  ระเบิดขว้าง 

ปืนพก  เครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙  เครื่องยิงจรวดอาร์พีจีแสวงเครื่อง  ระเบิดปิงปอง  ระเบิดเพลิง 

ตลอดจนสิ่งเทียมอาวุธอีกหลายชนิด  มีการนำายางรถยนต์มาเรียงตั้งเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ 

และจุดไฟเผา ทั้งกลางวันและกลางคืน  ดังนั้น  เจ้าหน้าที่จึงจำาเป็นต้องใช้มาตรการอันสมควร 

เพื่อรักษาความปลอดภัยที่ตั้ง และป้องกันชีวิตตนเอง  โดยการวางแนวป้องกันไว้ห่างจากที่ตั้ง 

ร่วมกับการจัดส่วนระวังป้องกันออกไปเฝ้าระวังทั้งภาคพื้นดินและบนที่สูงในระยะที่สามารถระวัง

ป้องกันมิให้กลุ่มติดอาวุธสามารถใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่ได้

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓  เหตุการณ์บริเวณถนนพระราม ที่ ๔  พยานบุคคล

หลายรายให้ถ้อยคำาสอดคล้องกันว่า  ช่วงเวลากลางวัน  เจ้าหน้าที่ทหารได้ตั้งแถวปิดถนนพระราม

ที่ ๔  ที่จะมุ่งหน้าไปยังสวนลุมพินี  ทำาให้ยานพาหนะที่ขับขี่มาจากทางด้านคลองเตยไม่สามารถ 

ผ่านไปได้  ทำาให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจ  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทหารไม่ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์
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ให้ทราบก่อนล่วงหน้า  ประชาชนบางคนโห่ร้องและจุดพลุใส่เจ้าหน้าที่ทหาร  เมื่อเจ้าหน้าที่ทหาร

เห็นว่ามีการยิงพลุใส่  จึงยิงสวนไปด้วยกระสุนจริง  บางนัดเจาะทะลุไปในแผ่นเหล็กของสะพาน

ลอย  เมื่อได้ยินเสียงปืน  ประชาชนที่มุงดูก็วิ่งหนีถอยกลับเข้าไปในบ้านและร้านค้าข้างเคียง 

เมื่อหยุดยิง  ประชาชนก็ออกมามุงดูอีก  เจ้าหน้าที่ทหารได้จัดกำาลังผลักดันกลุ่ม นปช. ออกไปจาก

แยกวิทยุได้  เมื่อเวลาประมาณ  ๑๒.๓๐  น.  จากนั้น เจ้าหน้าที่ทหารได้เคลื่อนที่ไปตามถนนวิทยุ

และเกิดการปะทะกับกำาลังติดอาวุธและกลุ่ม นปช.

การปะทะกันรุนแรงมากขึ้นในช่วงบ่าย  ผู้ชุมนุมพยายามยั่วยุเจ้าหน้าที่ทหาร

ด้วยการจุดประทัด  เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้เตือนให้หยุด  จากนั้นพยานได้ยินเสียงปืน  คาดว่าจะ

เป็นกระสุนยาง  เนื่องจากเห็นคนถูกยิงมีรอยจ้ำาแดง  แต่หลังจากเวลา  ๑๖.๐๐  น.  เริ่มที่จะมีการ

ใช้กระสุนจริง  ผู้ชุมนุมได้ใช้ขวดผสมน้ำามันขว้างปาใส่เจ้าหน้าที่ทหาร  กระสุนบางนัดมาจากที่สูง 

นอกจากนี้  พยานบางรายยังเห็นชายชุดดำาเดินลาดตระเวนในซอยสะพานคู่  สอดคล้องกับถ้อยคำา 

ที่พยานบุคคลรายหนึ่งที่ให้ว่า  ขณะที่ขับรถข้ามสะพานไทย - เบลเยี่ยม  มีเจ้าหน้าที่ทหารห้าม 

ไม่ให้ผ่าน  เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ  จากนั้น ผู้ชุมนุมที่อยู่อีกฝั่งสะพานได้ขว้างปา

ระเบิดขวด  บั้งไฟ  หนังสติ๊กหัวน๊อต  ลูกระเบิดเอ็ม  ๗๙  โจมตีใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ทหาร  เป็นเหตุ 

ให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บหลายคน  ต่อมา ผู้ชุมนุมได้นำารถดับเพลิงมากีดขวางเส้นทางไว้ 

เพื่อกันการยิงตอบโต้ของเจ้าหน้าที่ทหาร  มีเสียงปืนและระเบิดดังขึ้นหลายนัดพุ่งเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุม 

เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำานวนมาก  พยานบางรายอ้างว่า  กลุ่มผู้ชุมนุมรวมถึงกลุ่มชายที่ 

ใส่ชุดดำาจะมีการติดต่อกันโดยใช้วิทยุความถี่ต่ำา  ภายในระยะเวลาอันสั้นก็สามารถรวบรวมคนได้

จำานวนมาก  มีการส่งเสบียงอาหาร  รวมถึงยางรถยนต์ที่จะนำามาใช้เป็นบังเกอร์และเป็นเชื้อไฟ 

มีการว่าจ้างให้เยาวชนจากนอกพื้นที่มาเป็นผู้เผายางรถยนต์และยิงพลุ  มีการวางแผนการทำางาน 

กันเป็นอย่างดี  ด้านเจ้าหน้าที่ทหารได้ประกาศขอความร่วมมือจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกจากพื้นที่

ในช่วงเวลากลางคืน  เร่ิมมีการเผาทำาลายอาคารและขโมยทรัพย์สิน โดยอาคาร 

ที่ถูกเผาทำาลาย  ได้แก่  ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  ร้านโลตัสเอ็กเพรส  ธนาคารกสิกรไทย  ประชาชน 

บางส่วนต้องมีหน้าที่ระวังไฟรวมถึงช่วยเหลือในการดับไฟที่มีกลุ่มบุคคลเผายางรถยนต ์ และมีท่าที 

จะลุกลามติดตัวอาคารบ้านเรือน

ด้านเหตุการณ์บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และถนน

ราชปรารภ  เจ้าหน้าที่ทหารตั้งด่านอยู่ที่ถนนราชปรารภและมีลวดหนามกั้น  ส่วนผู้ชุมนุมยืน 

อยู่ที่ป้อมตำารวจฝั่งตรงข้าม  จากนั้นช่วงบ่าย กลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนที่เข้าโอบล้อมเจ้าหน้าที่  

จากทางถนนดินแดง  เจ้าหน้าที่จึงเคลื่อนพลออกจากที่ตั้ง  ผู้ชุมนุมจึงนำารถน้ำาของเจ้าหน้าที่ทหาร

มาจอดและสร้างบังเกอร์  จากนั้นมีระเบิดปิงปองดังขึ้นประมาณ ๓–๔ ครั้ง  เจ้าหน้าที่ทหารจึงใช้

กระสุนยางยิง  ส่วนผู้ชุมนุมใช้อิฐขว้างปาและมีเสียงปืนบางนัดออกมาจากด้านผู้ชุมนุม 

เวลาประมาณ  ๑๖.๐๐  น. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน  ซึ่งมี 
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ผู้ชุมนุมจำานวนมากอยู่บริเวณดังกล่าว  และมีเจ้าหน้าที่ทหารตั้งด่านอยู่บนสะพานเชื่อมต่อ 

ไปยังสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  จากนั้นได้มีเหตุยิงปะทะและระเบิดเกิดขึ้น 

พยานบางรายเห็นว่า  เจ้าหน้าที่ทหารมีอาวุธปืนเอ็ม ๑๖  ปืนพกสั้น แก๊สน้ำาตา ระเบิดมือและระเบิด

ขวดด้วย  นอกจากนี้  ในเขตพื้นที่ต่อเนื่องกันนั้น  มีการติดป้ายจากแนวสี่แยกราชปรารภ-สี่แยก

พญาไท ว่าเป็นเขตการใช้กระสุนจริง  การปะทะเริ่มมีมากขึ้น  จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๘.๐๐  น. 

กลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้าล้อมรถของเจ้าหน้าที่ทหาร  และเข้าทำาลายรถด้วยการทุบกระจกรถจนแตก 

และฉุดลากตัวเจ้าหน้าที่  ๓  นาย ลงจากรถและเริ่มทำาร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ

บริเวณสวนลุมพินี  เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. มีรถถังของเจ้าหน้าที่ทหารวิ่งมา

จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาดไทยมาหยุดอยู่ตรงแยกศาลาแดง  จากนั้นมีเสียงปืน 

ดังขึ้นหลายนัดมาจากฝั่งของเจ้าหน้าที่ทหาร  แต่ไม่มีผู้ใดเห็นผู้ที่ยิง  ทราบแต่เพียงว่าวิถีของ 

กระสุนพุ่งลงมาจากด้านบน  เวลาประมาณ  ๑๘.๐๐  น.  มีรถบรรทุกเจ้าหน้าที่ทหาร จำานวน 

๓  คันแล่นลงมาจากสะพานไทย – เบลเยี่ยม  กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งจึงจุดประทัดขับไล่ 

จากนั้น  มีเสียงปืนดังขึ้น  ๓  นัด มาจากทางโรงแรมดุสิตธานี  ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเจ้าหน้าที่ทหาร 

ประจำาการอยู่

วันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ช่วงเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น.  บริเวณโรงแรม 

เซ็นจูรี่ พาร์ค  มีกลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันอยู่บริเวณสองฝั่งของถนนราชปรารภ  ต่อมา  ผู้ชุมนุม 

มีอาการแตกตื่น เนื่องจากเกิดเหตุยิงปะทะกัน  พยานบางรายเห็นเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้ใช้  

อาวุธปืนยิง  โดยผู้ชุมนุมใช้หนังสติ๊กเพื่อตอบโต้  ขณะที่ในหลายพื้นที่มีการเผายางรถยนต์ 

ปาระเบิด  กลุ่มผู้ชุมนุมมีจำานวนมากขึ้นและกระจายกันไปเป็นจุดๆ  เจ้าหน้าที่ทหารเริ่มที่จะใช้ 

กระสุนจริงโดยเจ้าหน้าที่ทหารได้เตือนว่าเขตใดบ้างที่จะมีการใช้กระสุนจริง มีการปล้นทรัพย์สิน 

เผาอาคาร ทำาให้เหตุการณ์เลวร้ายลง  โดยบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  มีชาย  ๒  คนถูกยิง 

ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและที่กลางหลัง  ทราบภายหลังว่า  ทั้ง  ๒  คน  เข้าไปขโมยของที่ร้าน 

สะดวกซื้อ  แล้วถูกเจ้าหน้าที่ทหารใช้ปืนยิง  ด้าน ศอฉ. อ้างว่า  เจ้าหน้าที่ทหารตามด่านตรวจต่างๆ 

ได้ใช้วิธีการแจ้งและใช้อาวุธยิงเพื่อเตือน  และป้องกันตนเองตามความจำาเป็นของสถานการณ์ 

ตลอดวันจนถึงเวลากลางคืน 

วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เวลาประมาณ  ๑๕.๐๐  น.  การปะทะกันยัง 

คงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง  พยานรายหนึ่งให้ถ้อยคำาว่า  ขณะที่ยืนอยู่บนสะพานลอยบริเวณถนน

ราชปรารภ  พยานเห็นเจ้าหน้าที่ทหารประมาณ  ๓  นาย  ยืนรักษาการอยู่ตรงข้ามโดยมีอาวุธ 

ปืนยาว  ระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงปืนยิงมาจากที่สูงลงมาบริเวณที่ยืนอยู่หลายนัด  กระสุนถูก

ประชาชนรายหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังจนล้มลง  ต่อมา  เวลาประมาณ  ๒๐.๔๐  น.  พยานรายหนึ่ง 

ให้ถ้อยคำาว่า  ขณะทำาหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ที่โรงงานบริเวณถนนราชปรารภ  พบว่า 

ด้านนอกมีการยิงปะทะกันเป็นระยะ  และมีเจ้าหน้าที่ทหารประมาณ  ๑๐๐  นาย  พร้อมอาวุธ 
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ประจำากายอยู่ในบริเวณดังกล่าว  ต่อมา  มีกระสุนปืนชนิดเอ็ม  ๑๖  จำานวน  ๑  นัด  ยิงทะลุเข้ามา 

ในโรงงาน  แต่ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ยิง  ขณะที่มีพยานอ้างว่า  ถูกกระสุนปืนยิงมาจากเจ้าหน้าที่

ทหารซึ่งยืนอยู่บริเวณแยกสาทรและตามแนวรั้วสวนลุมพินี  และได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นภายใน

สวนลุมพินี  ๑  ครั้ง

วันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓  บริเวณชุมชนบ่อนไก่ ด้านหน้าถนนพระราม ๔ 

เหตุการณ์มีความรุนแรงขึ้นและหนักขึ้น  มีการยิงปืนอย่างต่อเนื่องและมีการเผายางรถยนต์ 

มากขึ้น  เวลาประมาณ ๑๕.๐๐  น.  พยานบุคคลรายหนึ่งให้ถ้อยคำาว่า  ระหว่างที่ทำาหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยบริเวณสี่แยกราชประสงค์ทางไปสามเหลี่ยมดินแดง  มีเจ้าหน้าที่ทหารห่างออกไป 

๓๐๐  เมตร  ตั้งด่านสกัด  ผู้ชุมนุมประมาณ  ๑๐  คน  พยายามจะเผายางรถยนต์เพิ่มขึ้น  ขณะที่ 

พยานเข้าไปห้ามเพื่อให้หยุดการกระทำา  ก็ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเอ็ม  ๑๖  จำานวน  ๑  นัด เข้าที่สะบัก

ซ้ายด้านหลัง  ขณะที่บริเวณปากซอยงามดูพลี  พยานรายหนึ่งถูกยิงที่บริเวณหน้าอก ๑ นัด 

โดยอ้างว่าวิถีกระสุนมาจากเจ้าหน้าที่ทหาร

เวลาประมาณ  ๑๗.๑๐  น.  บริเวณถนนพระราม ที่ ๔  พยานรายหนึ่งถูกยิง 

ด้วยลูกกระสุนปืนที่บริเวณหลัง  ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ยิง  แต่วิถีของกระสุนปืนมาจากเจ้าหน้าที่

ทหาร  ที่ตั้งจุดสกัดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำามัน ปตท.  และทราบว่ามีผู้เสียชีวิตอีก ๖ คน

ขณะที่ด้านหลังเวทีการชุมนุมใหญ่บริเวณสี่แยกราชประสงค์  พยานรายหนึ่งให้ถ้อยคำาว่ามีเสียง 

ปืนดังมาก ชุลมุน ผู้คนกระจัดกระจาย และเห็นว่า การ์ด นปช. มีอาวุธปืน เช่น .๓๘ หรือ ๙ มิลลิเมตร

วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เวลาประมาณ  ๐๑.๐๐  น.  พยานรายหนึ่ง 

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารได้รับคำาสั่งให้ไปพบผู้บังคับบัญชาที่ซอยพิพัฒน์  จึงขับรถยนต์กระบะใช้ 

เส้นทางถนนสีลม  เมื่อถึงช่วงระหว่างอาคารซีพีกับโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  รถยนต์ก็ถูกยิง 

วิถีกระสุนเข้ามาทางฝั่งผู้โดยสาร  ถูกคนขับจนถึงแก่ความตาย  การยิงมีลักษณะต่อเนื่องประมาณ 

๔-๕  นัด ทิศทางการยิงมาจากระดับแนวราบ  พยานได้รับบาดเจ็บจากเศษกระจกแตก บาด

บริเวณใบหน้าด้านซ้าย  รถยนต์จึงได้เสียหลักพุ่งชนรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำารวจที่จอดอยู่หน้า

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสีลม

เวลาประมาณ ๑๖.๐๐  น.  พยานรายหนึ่งสังเกตเห็นรถไฟฟ้าบีทีเอสได้วิ่งผ่าน

เวทีราชประสงค์  พร้อมทั้งเห็นว่ามีการยิงลูกระเบิดชนิดเอ็ม ๗๙  ลงมา  จำานวน  ๒  ลูก  แต่ไม่เห็น 

ผู้ยิง  เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  พยานบุคคลรายหนึ่งให้ข้อเท็จจริงว่ามีการขนย้าย

อาวุธและกระสุนปืน  และได้ยินการ์ด นปช. พูดว่า  “ลูกชิ้นมาแล้ว”  ซึ่งหมายถึงกระสุนปืน  โดยอาวุธ

และกระสุนปืนนั้นมาจากจังหวัดปราจีนบุรี 

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น.  เริ่มมีเสียงปืนดังขึ้น 

อย่างต่อเนื่องมาจากทางบ่อนไก่ กลุ่มผู้ชุมนุมจึงเริ่มแตกตื่นและวิ่งไปยังบริเวณหน้าเวทีตรงสี่แยก 

ราชประสงค์  พยานรายหนึ่งเห็นผู้ชายไม่ทราบชื่อ ซึ่งเป็นเพื่อนที่ร่วมชุมนุมถูกยิงและนอนอยู่บริเวณ
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ฝั่งตรงข้ามกับอาคารของโรงพยาบาลตำารวจ

ด้าน ศอฉ. ได้เข้ากระชับพื้นที่  โดยเริ่มจากแยกศาลาแดงต่อไปยังบริเวณ 

สวนลุมพินี และบริเวณโดยรอบสี่แยกราชประสงค์  ซึ่งเกิดการปะทะเพื่อขัดขวางการปฏิบัติการ 

ของเจ้าหน้าที่ จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำานวนมาก เป็นเหตุให้แกนนำากลุ่ม นปช. 

ได้ตัดสินใจยุติการชุมนุม ท่ามกลางเสียงคัดค้านของผู้ชุมนุมที่ต้องการชุมนุมต่อไป  ซึ่งแกนนำา 

กลุ่ม นปช. ที่เหลืออยู่ได้เดินทางเข้ามอบตัวที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  กระทั่งเกิดเหตุการณ์ 

บานปลาย มีการจุดไฟเผาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์และโรงภาพยนตร์สยาม รวมทั้งอีกหลาย

พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร 

เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  พยานรายหนึ่งให้ถ้อยคำาว่า มีกลุ่มบุคคล 

ประมาณ ๑๐ คน บุกรุกเข้าไปในห้างเซ็นทรัลเวิลด์ จากนั้นได้จุดไฟเผาร้านเสื้อผ้า แต่สปริงเกอร์ 

ทำางานจนสามารถดับไฟได้  กลุ่มของ รปภ. จึงโห่ร้องขับไล่  เป็นเหตุให้กลุ่มบุคคลที่บุกรุกยิง 

หนังสติ๊ก ซึ่งใช้ลูกแก้วเป็นกระสุนเข้าใส่กลุ่ม รปภ.  จากนั้น ได้โยนระเบิดเข้ามาภายในห้าง 

แต่เนื่องจากแรงระเบิดไปกระทบกับตะแกรงและชั้นวางสินค้า  ทำาให้ รปภ. ได้รับบาดเจ็บประมาณ 

๑๐ คน  กลุ่มบุคคลที่บุกเข้าไปในห้าง ไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงหรือไม่ แต่งชุดสีดำาคล้าย

การ์ด นปช.  ผู้ที่โยนระเบิดก็เป็นคนที่ใส่ชุดดำา

เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. พยานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับแจ้งว่า เกิด

เพลิงไหม้อาคารร้างบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงใกล้กับโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค  จึงนำารถดับเพลิง

ขนาดเล็กมุ่งหน้าไปยังอาคารดังกล่าว  เมื่อไปถึงพบเพลิงกำาลังไหม้  และมีกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ 

๑๐๐ คน รวมตัวกันอยู่และไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าทำาการดับเพลิง  จึงได้ลงไปพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุม 

เพื่อขอเข้าไปดับไฟไม่ให้ลุกลามไปอาคารข้างเคียง จึงถูกตีที่ศีรษะด้วยไม้ด้ามธง  ขณะที่พยาน 

อีกรายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจได้รับแจ้งว่า  เจ้าหน้าที่กับพวกถูกกลุ่มผู้ชุมนุมล้อมจะทำาร้าย 

ที่บริเวณธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย จึงเดินทางไปช่วยเหลือ  เมื่อเดินทางไปถึงพบเพียง 

กลุ่มชายฉกรรจ์ จำานวน ๔ - ๕ คน อยู่ภายในธนาคารกสิกรไทยดังกล่าว  จึงได้แสดงหลักฐานว่า 

เป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจเพื่อจะควบคุมตัว  ขณะนั้น กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ภายนอกธนาคารได้ปลุกระดม

ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาทำาร้ายพยาน  มีผู้ชุมนุมไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด  สันนิษฐานว่าใช้หนังสติ๊กยิง 

วัตถุของแข็งถูกศีรษะพยานได้รับบาดเจ็บ  พร้อมกับไม่ทราบว่ามีผู้ชุมนุมคนใดได้กระชากเอาอาวุธ

ปืนพกสั้น ขนาด ๙ มิลลิเมตร ยี่ห้อสตาร์ หมายเลขทะเบียน กท.๓๙๑๓๙๐๗๓ ซึ่งเป็นอาวุธปืน 

ส่วนตัวและกระชากเอาบัตรประจำาตัวฝ่ายสืบสวนไป

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้า 

บีทีเอส ได้ปิดให้บริการสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสราชดำาริ ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓  และทยอย 

ปิดและเปิดเดินรถในบางช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เพื่อความปลอดภัยของ 

ผู้โดยสารและพนักงาน  โดยในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ไม่มีเจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความ
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ปลอดภัยประจำาอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม เพลินจิต และราชประสงค์ คงมีเพียงเจ้าหน้าที่

ตำารวจเข้าดูแลความสงบบนสถานี  ยกเว้นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติที่มีเจ้าหน้าที่

ทหารเข้าสังเกตการณ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓

สำาหรับสถานการณ์ในต่างจังหวัด  ข้อเท็จจริงปรากฏว่า  จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดเชียงใหม่ ต่างมีหนังสือชี้แจง

ข้อเท็จจริงเหตุการณ์การเผาอาคารของส่วนราชการในต่างจังหวัด  ภายหลังจากที่แกนนำากลุ่ม 

นปช. ได้ประกาศยุติการชุมนุมแล้ว  โดยต่างยืนยันสอดคล้องต้องกันว่า  กลุ่ม นปช. ในพื้นที่ของ

จังหวัดดังกล่าว ได้รวมตัวกันบุกรุกเข้าไปในศาลากลางและสถานที่ราชการ แล้วทำาการเผาอาคาร 

ซึ่งต่อมามีการดำาเนินคดีกับผู้กระทำาการดังกล่าวแล้ว  นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ชี้แจง 

ข้อเท็จจริงด้วยว่า  กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายจากการชุมนุม เป็นเงินจำานวนกว่า ๒๐๐ 

ล้านบาท  ซึ่งยังไม่รวมความเสียหายของภาคเอกชน

ด้านการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหาร  พยานบุคคลที่เป็นผู้ชุมนุมรายหนึ่งให้ 

ข้อเท็จจริงว่า  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เห็นเหตุการณ์ที่ทหารใช้กำาลังต่อประชาชนโดย 

ใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุม  และถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำาร้าย  โดยตลอดการชุมนุมไม่เห็นว่ามี 

ผู้ชุมนุมคนใดมีอาวุธตามที่ปรากฏเป็นข่าว  สอดคล้องกับพยานอีกรายที่ให้ข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่ช่วงเช้า  เห็นเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาสลายการชุมนุมและทำาร้าย 

ผู้ชุมนุมด้วยการกระทืบและจับมัด  รวมทั้งใช้อาวุธปืนยิงผู้ที่ทำาหน้าที่เป็นการ์ด นปช. จนเสียชีวิต 

๒ ราย  ทั้งที่ไม่มีอาวุธ  มีเพียงหนังสติ๊ก และไม้ไผ่เหลาแหลมเท่านั้น  นอกจากนี้ พยานบุคคล 

อีกหลายรายยังได้ให้ข้อเท็จจริงที่สอดคล้องต้องกันด้วยว่า  ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วย 

กระสุนปืน  โดยวิถีของกระสุนปืนคาดว่าน่าจะมาจากทิศทางที่เจ้าหน้าที่ทหารประจำาการอยู่

ด้าน ศอฉ. ได้ชี้แจงว่า การปฏิบัติการเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นการ 

กระชับพื้นที่สวนลุมพินีเท่านั้น  ซึ่งอาจหมายถึง  การเข้าควบคุมการใช้พื้นที่ดังกล่าว  เพื่อมิให้

เป็นที่ซ่องสุมและใช้อาวุธของกลุ่มติดอาวุธ/ชายชุดดำา  เนื่องจากในห้วงก่อนหน้านี้มีการใช้อาวุธ

ออกมาจากบริเวณพื้นที่สวนลุมพินีอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของ 

สถานเอกอัครราชทูต และที่พักของเจ้าหน้าที่ทางการทูตต่างประเทศอยู่หลายแห่ง ที่รัฐบาลต้อง 

ดูแลรักษาความปลอดภัย  จึงจำาเป็นต้องกระชับพื้นที่เพื่อควบคุมสวนลุมพินี  อย่างไรก็ตาม 

แผนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในลักษณะดังกล่าว  ทุกแผนจะมีเส้นทางออกให้ผู้ชุมนุมสามารถ 

เดินทางกลับออกไปจากพื้นที่การชุมนุมได้  ไม่ได้เป็นการปิดกั้น/ปิดล้อมทุกเส้นทางเข้าออกที่จะ

เป็นการบีบบังคับให้ผู้ชุมนุมต้องใช้วิธีการรุนแรง เข้าต่อสู้กับเจ้าหน้าที่แบบจนมุมหรือจนตรอก 

แต่อย่างใด  โดยได้ใช้กำาลัง ๓ หน่วยหลักเข้าควบคุมพื้นที่สวนลุมพินี และเคลื่อนที่ต่อไป 

ตามแนวรั้วสวนลุมพินีขนานกับถนนราชดำาริ  ซึ่งระหว่างการเคลื่อนที่ได้ถูกยิงอาวุธปืนเล็กใส่ 

อย่างต่อเนื่อง จนสามารถควบคุมที่หมายแยกสารสินตัดถนนวิทยุ  และที่หมายแยกหลังสวน 
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ถนนสารสินได้  รวมทั้งควบคุมพื้นที่ด้านขวาของสวนลุมพินีและอาคารเคี่ยนหง่วน  จากนั้น ได้ 

ดำาเนินการเข้ารื้อถอนเครื่องกีดขวางของกลุ่ม นปช. จากแยกศาลาแดงไปตามแนวถนนราชดำาริ 

จากแยกเจริญผลมายังบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ  และจากแยกนานามายัง

แยกเพลินจิต  ต่อมา แกนนำา นปช. ได้ประกาศยุติการชุมนุม ศอฉ. จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยหยุด 

การเคลื่อนที่เพื่อป้องกันความสับสนเข้าใจผิด  และเตรียมอำานวยความสะดวกในการส่งกลุ่ม 

นปช. กลับ  ได้เกิดเหตุวางเพลิงในสถานที่ต่างๆ หลายแห่ง  ศอฉ. จึงได้สั่งการให้จัดกำาลังคุ้มกัน 

ให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพื่อระงับเหตุ  และเคลื่อนย้ายกำาลังพลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

สนามกีฬาแห่งชาติไปยังแยกเฉลิมเผ่า  แต่ถูกยิงปะทะจึงถอนกำาลังกลับมาหยุดอยู่บริเวณสถานี 

รถไฟฟ้าบีทีเอส สยาม

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บนถนนพระราม ๑ จากแยกปทุมวัน ถึงแยกเฉลิมเผ่า 

ใกล้วัดปทุมวนารามฯ  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้น ศอฉ. อ้างว่า มิได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ 

เข้าสลายการชุมนุมของผู้ชุมนุมที่ยังไม่ยอมเดินทางกลับและไปรวมกันอยู่ภายในวัด  และบางส่วน 

ยังมีการลอบวางเพลิง ขโมยทรัพย์สินตามอาคารต่างๆ รวมทั้งไม่ได้มีการสั่งการให้ขอคืนพื้นที่ 

หรือกระชับพื้นที่บริเวณถนนพระราม ๑ และวัดปทุมวนารามฯ  แต่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดกำาลัง 

รปภ. หรือคุ้มกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้สามารถเข้าทำาการดับเพลิงได้  เนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุม 

บางส่วนจุดไฟเผาอาคารพาณิชย์ในพื้นที่นั้น และเมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปดับเพลิงกลับมีคนร้าย 

พยายามขัดขวางและใช้อาวุธยิงสกัดไม่ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปดับเพลิงบริเวณสยามสแควร์ 

และเซ็นทรัลเวิลด์ได้

สำาหรับการใช้อาวุธนั้น  ศอฉ. ชี้แจงว่า  ได้ปฏิบัติตามกฎและแนวทางการใช้ 

อาวุธที่ได้กำาหนดไว้  โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้ได้มีการต่อต้านจากกำาลังติดอาวุธที่ใช้อาวุธ

สงครามร้ายแรงหลายอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม ๗๙ และอาวุธปืนชนิดต่างๆ 

ยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำาให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต  เจ้าหน้าที่จึงจำาเป็นต้องใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัว 

และหยุดยั้งการกระทำาดังกล่าว  อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่จะเป็นอันตราย

ต่อกลุ่ม นปช. หรือประชาชนผู้บริสุทธิ์   เจ้าหน้าที่ก็มิได้มีการตอบโต้แต่อย่างใด  นอกจากนี้ 

การเคลื่อนที่เข้าวางตัวเพื่อควบคุมพื้นที่ในพื้นที่ใดที่ไม่ได้มีการต่อต้าน  เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีการใช้

อาวุธใดๆ ทั้งสิ้น  หรือหากในพื้นที่ใดได้รับการต่อต้านด้วยอาวุธที่ไม่ร้ายแรง  เจ้าหน้าที่ก็จะใช้การ

ปฏิบัติจากเบาไปหาหนัก  ซึ่งสูงสุดจะใช้เพียงกระสุนยางเพื่อตอบโต้เท่านั้น  โดยยึดถือแนวทาง 

การใช้อาวุธตามกฎการใช้กำาลังของ ศอฉ. โดยใช้จากเบาไปหาหนัก  ประกอบด้วย จัดรูปขบวน

ประกอบโล่  กระบอง เพื่อแสดงกำาลัง  แจ้งเตือนขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่   การใช้โล่ 

ใช้น้ำาฉีด  ใช้เครื่องขยายเสียง  ใช้อุปกรณ์เคมี/แก๊สน้ำาตา  ใช้กระบองและใช้กระสุนยาง  โดย ศอฉ. 

กำาหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้กระสุนจริงได้  โดยดำาเนินการ ๓ ขั้นตอน ใน ๓ กรณี ได้แก่  ๑) ให้

แจ้งเตือนด้วยวาจา  ๒) ยิงขึ้นฟ้าหรือยิงในทิศทางที่ปลอดภัย  และ ๓) ให้ทำาการยิงตามความจำาเป็น

เพื่อป้องกันตนเองหรือทรัพย์สิน โดยสมควรแก่เหตุ (ไม่เป็นการยิงที่มุ่งประสงค์ชีวิต)
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สำาหรับกรณีความมีอยู่จริงของชายชุดดำา  มีพยาน ๕ คน ต่างให้การสอดคล้อง

ต้องกันว่า  มีกลุ่มชายชุดดำาอยู่ในพื้นที่การชุมนุมจริง  โดยพยานบุคคลรายหนึ่งให้ข้อเท็จจริงว่า 

กลุ่มผู้ชุมนุมรวมถึงกลุ่มชายชุดดำาจะมีการติดต่อสื่อสารกันโดยใช้วิทยุคลื่นความถี่ต่ำา  มีการส่ง

เสบียงอาหาร  รวมถึงยางรถยนต์ที่จะนำามาใช้เป็นบังเกอร์และเป็นเชื้อไฟ  มีการว่าจ้างให้เยาวชน

จากนอกพื้นที่เป็นผู้เผายางรถยนต์และยิงพลุ  สังเกตแล้วเห็นได้ชัดว่า มีการวางแผนการทำางาน 

เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ พยานบุคคลอีกรายให้ข้อเท็จจริงว่า ก่อนเกิดเหตุเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์ นั้น 

ปรากฏว่ามีการปะทะกันระหว่างพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างกับกลุ่มชายชุดดำา โดยมี 

การโยนระเบิดเข้าไปในกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ได้รวบรวมข้อมูล

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม 

๒๕๕๓  มีผู้บาดเจ็บ จำานวน ๔๐๔ คน  เสียชีวิต จำานวน ๕๑ คน  รวมผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

ทั้งหมด ๔๕๕ คน

ความเห็น

ประเด็นที่ต้องพิจารณามีว่า  การสั่งการของรัฐบาลและการปฏิบัติการของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นการ

กระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ 

พิจารณาแล้วเห็นว่า  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓  รัฐบาลโดย ศอฉ. 

ได้ประกาศใช้มาตรการ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์และพื้นที่

ใกล้เคียง  โดยปิดทางเข้าบริเวณที่ชุมนุม  การตัดน้ำา  ตัดไฟ  สาธารณูปโภค  โทรศัพท์  ตัดการ

เดินทางโดยบริการสาธารณะ  รถโดยสารประจำาทาง  รถไฟฟ้าบีทีเอส  เส้นทางน้ำาคลองแสนแสบ

เข้าพื้นที่ชุมนุม  ซึ่งการใช้มาตรการดังกล่าวเป็นผลให้กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเกิดความไม่พอใจและ 

มีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการก่อความไม่สงบในเวลาต่อมา ทั้งยังปรากฏว่ามีการยิงปะทะกัน

ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับบุคคลผู้มีอาวุธที่ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นผู้ใดหรือฝ่ายใดในหลาย

พื้นที่  ตั้งแต่บริเวณย่านบ่อนไก่  ถนนพระราม  ๔  ถนนราชปรารภ  บริเวณแยกดินแดง  บริเวณ 

แยกสารสิน  บริเวณสวนลุมพินี  ถนนวิทยุ  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ถึงวันที่  ๑๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓  และโดยเฉพาะบริเวณแยกบ่อนไก่  ถนนพระราม ๔  มีพยานบุคคลหลายราย

ให้ถ้อยคำายืนยันถึงการปฏิบัติการของกลุ่มบุคคลติดอาวุธที่มีการสื่อสารโดยวิทยุสื่อสารลักษณะ

เป็นกระบวนการ  รวมทั้งมีบุคคลจำานวนหนึ่งนำายางรถยนต์จำานวนมาก  ทำาเป็นแนวป้องกันและ 

จุดไฟเผากลางถนนให้เกิดควันดำาในลักษณะที่อำาพรางและให้เกิดความวุ่นวายทั่วไปในใจกลาง 

พื้นที่กรุงเทพมหานคร
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เห็นได้ว่า  การใช้เสรีภาพในการชุมนุมของกลุ่ม นปช. บางส่วน  ระหว่างวันที่ 

๑๓ - ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เป็นเหตุที่สามารถส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อม  ให้เกิดกรณีการ 

สูญเสียชีวิต  บาดเจ็บ  และทรัพย์สินของราชการและเอกชนได้รับความเสียหาย  เห็นได้ชัดว่า 

เป็นการชุมนุมที่ไม่สงบและใช้อาวุธ  โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีบุคคลใช้อาวุธยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่

ทหารอยู่เป็นระยะ  แม้ในปัจจุบันจะยังไม่อาจพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่า  กลุ่มบุคคลดังกล่าวนั้นเป็น

ผู้ใดหรือฝ่ายใด  แต่ลักษณะของการใช้อาวุธนั้นเป็นการกระทำาต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของการชุมนุม 

นอกจากนี้  ผลของการชุมนุมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นได้เกิดผลกระทบต่อชีวิตร่างกาย 

และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลอื่น  ดังนั้น  การใช้เสรีภาพในการชุมนุมของ

กลุ่ม นปช. จึงยังไม่สอดคล้องและเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 

๒๕๕๐  มาตรา ๒๗  ที่บัญญัติว่า  “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดย

ปริยาย  หรือโดยคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุ้มครอง  และผูกพันรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย

การใช้บังคับกฎหมาย  และการตีความกฎหมายทั้งปวง”  และมาตรา  ๖๓ ที่บัญญัติว่า 

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

การจำากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชน

ที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม

หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก”

ตามข้อเท็จจริง  รัฐบาลโดย ศอฉ. ได้กำาหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความสงบ

เรียบร้อยในพื้นที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์  ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมนุมและบริเวณโดยรอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - 

๑๙  พฤษภาคม ๒๕๕๓    โดย  ศอฉ. ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่และใช้มาตรการตัด 

การบริการสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  ระบบขนส่งมวลชน  รวมทั้งปิดล้อมเส้นทาง 

โดยรอบสี่แยกราชประสงค์  และกำาหนดให้เจ้าหน้าที่ทหารสามารถใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตนเองได้ 

ซึ่งกำาหนดให้ใช้กระสุนจริงใน ๓ กรณี  คือ  ยิงขึ้นฟ้าเพื่อสกัดกั้นและแจ้งเตือน  รักษาระยะห่าง 

จากกลุ่มผู้ชุมนุม  ตลอดจนยิงป้องกันตนเองหรือประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่กำาลังถูกคุกคามต่อชีวิต 

และตอบโต้กับกลุ่มติดอาวุธสงคราม  ซึ่งเป็นเป้าหมายชัดเจน โดยคำานึงถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์ 

พิจารณาแล้วเห็นว่า  มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่ใช้ในกระชับพื้นที่บริเวณ 

สี่แยกราชประสงค์  ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมนุมและบริเวณโดยรอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

ซึ่ง ศอฉ. อ้างว่า  มีความมุ่งหมายเพื่อจำากัดพื้นที่การชุมนุมและปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่อาจ

ถูกคุกคามต่อชีวิต  อันเป็นการใช้อำานาจตามบทบัญญัติของพระราชกำาหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  กรณีดังกล่าวเห็นว่า  การที่รัฐใช้อำานาจจำากัดเสรีภาพใน

การชุมนุมเป็นการใช้อำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และ
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เพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ  หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย

ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก  ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๖๓  บัญญัติให้กระทำาได้

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติของรัฐบาลระหว่าง วันท่ี ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

ได้ปรากฏเหตุการณ์ยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับกลุ่มบุคคลผู้ติดอาวุธที่แฝงตัวอยู่ใน

กลุ่มผู้ชุมนุม จนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบไปถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งศูนย์

บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)  ได้รวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

จากสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓  มีผู้บาดเจ็บ 

จำานวน ๔๐๔ คน  เสียชีวิต จำานวน ๕๑ คน  รวมผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งหมด ๔๕๕ คน 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว  แม้รัฐบาลจะดำาเนินการโดยอาศัยอำานาจตามกฎหมาย  แม้จะยังไม่มี

พยานหลักฐานยืนยันได้ว่า  ผู้ใดฝ่ายใดเป็นผู้ยิงผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บดังกล่าว  และกลุ่มบุคคล 

ผู้ติดอาวุธที่แฝงตัวในกลุ่มผู้ชุมนุมคือใครก็ตาม  แต่เมื่อปรากฏความเสียหายต่อชีวิตร่างกายของ 

บุคคลเกิดขึ้นจากการใช้มาตรการนี ้ ผลที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งย่อมเป็นไปได้ว่า อาจเกิดจากการกระทำา 

ของฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อาวุธด้วย  รัฐบาลจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการเยียวยาช่วยเหลือ 

แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว  รวมทั้งครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว 

ด้วยเหตุที่ผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นตกอยู่ในสภาพพิการจากเหตุการณ์ความไม่สงบนั้น

นอกจากนี้  รัฐบาลยังมีหน้าที่ต้องดำาเนินการสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำาผิด 

มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป  รวมทั้งการตรวจสอบการกระทำาของเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า 

ผู้ใดได้กระทำาการที่เกินมาตรการตามกฎหมายที่รัฐบาลโดย ศอฉ. กำาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

สำาหรับประเด็นสิทธิในทรัพย์สินนั้น  ตามข้อเท็จจริง  เหตุการณ์เมื่อวันที่ 

๑๓ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓  มีการเผาอาคารสถานที่ต่างๆ บริเวณถนนพระราม ๔ ย่านบ่อนไก่ 

ได้แก่  ร้านค้า และอาคารธนาคาร  และโดยเฉพาะ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หลังจากแกนนำา 

ประกาศยุติการชุมนุม ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัลเวิลด์  สยามสแควร์  และห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน  ซึ่งบริเวณห้างสรรพสินค้า 

เซ็นทรัลเวิลด์ มีพยานยืนยันว่า  เกิดการปะทะกันระหว่างพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างกับ

การ์ดของกลุ่ม นปช. และกลุ่มชายชุดดำา  แล้วจึงเกิดการเผาอาคารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ 

ในเวลาต่อมา  อีกทั้งมีการเข้าไปลักทรัพย์ในศูนย์การค้าดังกล่าวด้วย  นอกจากนี้ จากพยาน 

หลักฐานที่เป็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งผู้สื่อข่าวของสำานักข่าวแห่งหนึ่งได้มอบให้ไว้ในขั้นการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง  ปรากฏภาพเหตุการณ์ยืนยันว่า  การเผาอาคารในบริเวณสี่แยกราชประสงค์และบริเวณ

ใกล้เคียงนั้น  มีผู้กระทำาบางคนอยู่ภายในพื้นที่การชุมนุมของกลุ่ม นปช.  และสาเหตุที่กระทำานั้น 

ส่วนหนึ่ง อาจเป็นเพราะบุคคลเหล่านั้น เกิดความไม่พอใจจากการที่แกนนำากลุ่ม นปช. ที่เวที 
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ราชประสงค์ได้ประกาศยุติการชุมนุม  แล้วเข้ามอบตัวที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  ซึ่งการเผา 

และทำาลายทรัพย์สินในครั้งนี้  เป็นลักษณะการกระทำาที่แกนนำาของกลุ่ม นปช. ได้เคยปราศรัยยั่วยุ 

แก่กลุ่มผู้ชุมนุมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 

พฤติการณ์ของการกระทำาในการเผาอาคารทรัพย์สินนั้น  ได้แผ่ขยายไปถึง

การเผาศาลากลางในหลายจังหวัดในเวลาต่อมา  จนกระทั่งมีการจับกุมผู้ก่อเหตุและดำาเนินคดี 

ตามกฎหมาย  ข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นนี้  แสดงให้เห็นว่า การชุมนุมของกลุ่ม นปช. เป็นการ

ชุมนุมที่มีลักษณะเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและ     

เผาทำาลายทรัพย์สินของบุคคลอื่น  รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายจำานวนมาก 

จึงเป็นการกระทำาละเมิดสิทธิในทรัพย์สินผู้อื่น  ซึ่งรัฐธรรมนูญให้การคุ้มครองไว้ ตามมาตรา ๔๑ 

และเป็นการกระทำาผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น วางเพลิงเผาทรัพย์ 

อันเป็นสถานที่ราชการ  ทำาลายทรัพย์สินราชการและทรัพย์สินเอกชน  รวมทั้งลักทรัพย์ของผู้อื่น 

การกระทำาดังกล่าวจึงเป็นการกระทำาที่กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่น อันเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

สำาหรับประเด็นด้านประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการของรัฐบาลในการปฏิบัติ

การที่ใช้มาตรการของรัฐบาลที่ใช้ในพื้นที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์และบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 

๑๓ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เห็นว่า  แม้รัฐบาลจะใช้อำานาจตามพระราชกำาหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ด้วยเหตุจำาเป็นสมควร  แต่การดำาเนินการของ 

เจ้าหน้าที่ทหารดังกล่าวที่ปรากฏการยิงปะทะกับกลุ่มผู้ติดอาวุธที่แฝงตัวในฝ่ายผู้ชุมนุม  ย่อมเป็น

ส่วนหนึ่งให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายและทรัพย์สินของบุคคล  ซึ่งรัฐ

ต้องเยียวยาและหาตัวผู้กระทำาผิดมาดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

สำาหรับกรณีการเสียชีวิตของพลตรี ขัตติยะ  สวัสดิผล ปรากฏข้อเท็จจริงว่า

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณากรณีนี้ไปตามอำานาจหน้าที่แล้ว  รวมทั้งกรณีของ นายฟาบิโอ 

โปเลงกี (Mr.Fabio Polenghi) ผู้สื่อข่าวชาวอิตาเลียนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี ้ ได้มีการดำาเนินการ 

ตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม  โดยพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ ๔  ได้ยื่น

คำาร้องขอให้ศาลไต่สวนการตาย  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ 

เป็นคดี ที่ ช. ๑๐/๒๕๕๕  ซึ่งศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ไต่สวนคำาร้องดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ 

มีนาคม ๒๕๕๖  ดังนั้น เมื่อหน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่โดยตรงได้ดำาเนินการกับทั้งสองกรณีแล้ว 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงไม่ต้องดำาเนินการตรวจสอบซ้ำาอีก  แต่อย่างไรก็ตาม 

รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ต้องใช้หลักวิชาตามกำาลังความรู้ความสามารถในการ

อำานวยความยุติธรรมอย่างเต็มที่  และไม่มีการเลือกปฏิบัติ  โดยควรดำาเนินการสืบสวนสอบสวน

และคลี่คลายให้สังคมได้รับรู้  พร้อมทั้งลงโทษผู้กระทำาความผิดตามกระบวนการยุติธรรมด้วย 

ทั้งนี้ เพื่อทำาความจริงให้ปรากฏ และนำามาซึ่งความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม
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๔.๘ กรณีมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ บริเวณวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

ภายหลังจากแกนนำากลุ่ม นปช. ประกาศยุติการชุมนุม เมื่อวันที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยสรุปว่า วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.  หลังจากแกนนำากลุ่ม นปช. ได้ประกาศยุติการชุมนุมแล้ว  ผู้ชุมนุม

บางส่วนได้เดินทางออกจากที่ชุมนุมเพื่อไปขึ้นรถกลับภูมิลำาเนาที่สนามกีฬาแห่งชาติ  แต่ยังคงมี

ผู้ชุมนุมบางส่วนเหลืออยู่ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ได้ไปหลบอยู่ในพื้นที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ต่อมา ได้เกิดเหตุกลุ่มผู้ชุมนุมและบุคคลจำานวนหนึ่งเข้าวางเพลิงตามอาคารสถานที่ต่างๆ

ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดหลายแห่ง  รวมถึง อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  และ

โรงภาพยนตร์สยามในบริเวณพื้นที่การชุมนุมด้วย  ด้าน ศอฉ. ได้จัดกำาลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการ 

ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม  ทั้งภาคพื้นดินและบนชั้น ๒ ของสถานี และเกิดปะทะกับ

กลุ่มบุคคลที่มีอาวุธรอบบริเวณวัดปทุมวนารามฯ  จนมีผู้เสียชีวิต จำานวน ๖ คน โดยต่อมาภายหลัง

ศพทั้งหมดถูกเคลื่อนย้ายไปวางรวมกันที่หน้าห้องน้ำาภายในวัดปทุมวนารามฯ   นอกจากนี้ ยังมี

ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำานวน ๗ คน  ซึ่งเหตุการณ์ปะทะกัน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้น

มีพยาน ๒ ราย ให้การสอดคล้องกันว่า พยานกับพวกไม่สามารถที่จะเดินทางกลับที่พักได้ เนื่องจาก

มีการยิงปะทะกันอย่างรุนแรง จึงได้รับการประสานและอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำารวจให้เข้าไป 

หลบอยู่ภายในรั้วของสำานักงานตำารวจแห่งชาติและค้างคืนอยู่  ๑ คืน ซึ่งตลอดคืนจะได้ยิน

เสียงปืนอยู่เป็นระยะ แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการยิงมาจากผู้ใด  จนกระทั่งรุ่งเช้าของวันที่

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงได้ออกจากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  เมื่อออกมาแล้วก็มุ่งหน้าไปยัง

วัดปทุมวนารามฯ เนื่องจากทราบว่า มีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในวัด  เมื่อเดินทางไปถึงวัดก็พบศพ

จำานวน ๖ ศพ  พร้อมกันนี้ พยานได้มอบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งซึ่งอยู่ในความครอบครอง

เพื่อประกอบการให้ถ้อยคำาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ อันแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. 

โดยภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงบุคคลแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ทหารอยู่บนรางรถไฟฟ้าบีทีเอส 

หน้าวัดปทุมวนารามฯ ซึ่งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งดังกล่าว  พยานได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ตำารวจ

นายหนึ่งซึ่งรู้จักกันระหว่างการทำาข่าวในพื้นที่ชุมนุม  เมื่อวันที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓  เวลาเช้า  เจ้าหน้าที่ตำารวจได้ติดต่อประสาน

งานกับกลุ่มผู้ชุมนุมให้เดินทางกลับ  กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มทยอยเดินทางออกมาจากวัดปทุมวนารามฯ 

ไปรวมตัวกันที่บริเวณลานหน้าสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  ก่อนที่จะเดินทางไปขึ้นรถโดยสาร 

ซึ่งรัฐบาลจัดไว้ที่ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อเดินทางกลับภูมิลำาเนา  จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.

เจ้าหน้าที่จึงสามารถนำาผู้ชุมนุมทั้งหมดออกมาจากวัดปทุมวนารามฯ
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ในส่วนกรณีผู้เสียชีวิต ๖ ศพ  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้น  สถาบัน 

นิติเวชวิทยา  สำานักงานตำารวจแห่งชาติได้ชี้แจงผลพิสูจน์ทางนิติเวช เป็นหนังสือมายังสำานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ๖ คน ประกอบด้วย

๑)  นายวิชัย  มั่นแพ  เหตุที่ตายเนื่องจากบาดแผลกระสุนปืนทำาลายปอดและตับ

๒)  นายอัฐชัย  ชุมจันทร์  เหตุที่ตายเนื่องจากบาดแผลกระสุนปืนทำาลายปอด

๓)  นางสาวกมนเกด  อัคฮาด  เหตุที่ตายเนื่องจากบาดแผลกระสุนปืนทำาลายสมอง

๔)  นายมงคล  เข็มทอง เหตุที่ตายเนื่องจากบาดแผลกระสุนปืนทำาลายปอดหัวใจ

และตับ

๕)  ชายไม่ทราบชื่อ เหตุที่ตายเนื่องจากบาดแผลกระสุนปืนทะลุปอดและหัวใจ

เสียโลหิตปริมาณมาก 

๖)  นายอัครเดช ขันแก้ว  เหตุที่ตายเนื่องจากเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก 

เนื้อสมองช้ำาจากการถูกแรงกระแทกจากบาดแผลกระสุนปืนทะลุเข้าในช่องปาก

ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำารวจที่ทำาการชันสูตร

พลิกศพในกรณี ๖ ศพ ที่เสียชีวิตบริเวณวัดปทุมวนารามฯ ให้ข้อเท็จจริงประกอบว่า การทำา

ความเห็นในฐานะแพทย์ผู้ทำาการผ่าตัดจะบอกทิศทางของกระสุน ซึ่งเป็นมาตรฐานของการ 

ชันสูตรพลิกศพ  การรายงานจะทำาเป็น ๓ ทิศ คือ จากหน้าไปหลังหรือจากหลังไปหน้า

จากบนลงล่างหรือ  จากล่างขึ้นบน  จากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้าย  เพราะเป็นสิ่ งที่

บอกได้ แน่นอนเป็นความจริ งจากศพ  การให้ความเห็นอื่ นที่ นอกเหนือจากนี้ จะต้อง 

ดำาเนินการร่วมกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการรับฟังประจักษ์พยาน  ไม่เช่นนั้นจะเกิด

ความไม่แม่นยำาและคลาดเคลื่อน  เช่น แผลจากกระสุนทิศหน้าไปหลัง  ไม่จำาเป็นว่าผู้ยิง 

จะต้องอยู่หลังเหยื่อเสมอไป  ต้องดูท่าทางของเหยื่อขณะถูกยิงประกอบด้วย  หากเหยื่อ 

นอนหงาย  ผู้ยิงก็ต้องอยู่ด้านบนเหยื่อ เป็นต้น  ในต่างประเทศ การให้ความเห็นเช่นนี้จะ

กระทำาได้ต่อเมื่อมีปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดระหว่างเหยื่อกับผู้กระทำาที่คงที่  กรณีวัดปทุมวนารามฯ 

เป็นกรณีที่ศพถูกเคลื่อนย้ายแล้ว  แม้จะมีประจักษ์พยาน แต่ปัจจัยอีกสองปัจจัยไม่คงที่  

การสันนิษฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงยากมาก

ในทางการแพทย์ การชันสูตรพลิกศพจะระบุถึงสาเหตุการตาย เช่น ตายจาก 

สมองถูกทำาลาย หัวใจถูกทำาลาย เสียโลหิตมาก เป็นต้น  และพฤติการณ์การตาย เช่น การตาย

ตามธรรมชาติ  การตายผิดธรรมชาติ เป็นต้น  รายงานการชันสูตรพลิกศพที่ได้มาจากสถาบัน

นิติเวชวิทยาเป็นรายงานอย่างย่อสำาหรับที่แพทย์ลงความเห็นว่า กระสุนมาจากระยะเกินมือเอื้อม

คาดว่า  เกิดจากการตรวจแล้วไม่พบเขม่าดินปืน จึงไม่ใช่การจ่อยิง  วิธีการเขียนรายงานมี

หลายรูปแบบ  สำาคัญ คือ เขียนแล้วต้องทำาให้คนอ่านเข้าใจง่าย สำาหรับกระสุนขนาด ๕.๕๖

มิลลิเมตรเป็นกระสุนที่ใช้ในราชการทหาร ตำารวจ พลเรือนไม่สามารถที่จะซื้อไว้ได้  หากพลเรือน

มีไว้ก็เป็นความผิดตามกฎหมาย  ปืนที่ใช้กระสุนขนาดดังกล่าวมีหลายชนิด เช่น ปืนอาก้า

ปืนเอ็ม ๑๖ เป็นต้น  การที่จะระบุอย่างชัดเจนต้องใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างมาก



รายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

75 

ความเห็น

ประเด็นที่ต้องพิจารณามีว่า กรณีมีผู้ เสียชีวิต ๖ ศพ  และการกระทำาใน

รูปแบบอื่นๆ ในและบริเวณวัดปทุมวนารามฯ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีการ

กระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ อย่างไร

พิจารณาแล้วเห็นว่า  เมื่อรัฐบาลโดย ศอฉ. ได้ปฏิบัติการกดดันกระชับพื้นที่

อย่างจริงจัง  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยประกาศห้ามเข้าพื้นที่ชุมนุม  แต่อนุญาต

ให้ออกจากพื้นที่ชุมนุม และให้ตัดการบริการสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  ระบบขนส่ง

มวลชน  รวมทั้งปิดล้อมเส้นทางโดยรอบสี่แยกราชประสงค์  และให้ใช้มาตรการอันสมควรเพื่อ 

รักษาความปลอดภัยและป้องกันชีวิตตนเอง  โดยเจ้าหน้าที่สามารถใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตนเองได้ 

ซึ่งกำาหนดให้ใช้กระสุนจริงใน ๓ กรณีเท่านั้น  คือ  ๑)  ยิงขึ้นฟ้าเพื่อสกัดกั้นและแจ้งเตือน และ

รักษาระยะห่างจากกลุ่มผู้ชุมนุม  ๒)  ยิงป้องกันตนเองและป้องกันประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่กำาลังถูก

คุกคามต่อชีวิต  และ  ๓)  ตอบโต้กลุ่มติดอาวุธสงครามซึ่งเป็นเป้าหมายชัดเจนเท่านั้น  โดยคำานึง

ถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์  สำาหรับอาวุธที่ใช้  คือ  ปืนเล็กยาว  ปืนลูกซอง  เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้ใช้

อาวุธปืนยิงลูกระเบิด เอ็ม  ๗๙  หรือระเบิดขว้าง  หรืออาวุธสงคราม  และมาตรการเช่นนี้เห็นว่าเป็น 

การกำาหนดมาตรการที่จำาเป็นและสมควรแก่สถานการณ์รุนแรงและในภาวะคับขันแล้ว  ประกอบกับ

การพิจารณาถึงเหตุการณ์รุนแรงที่ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมาโดยตลอด  ซึ่งการใช้มาตรการดังกล่าว

เป็นการใช้อาวุธตามสถานการณ์ความจำาเป็นในขณะนั้น

ในระหว่าง วันที่  ๑๓-๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ปรากฏว่ามีการยิงปะทะกัน

ระหว่างกลุ่มบุคคลติดอาวุธที่ปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามจุดต่างๆ บริเวณ 

ใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่ชุมนุม  รวมทั้งสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลานั้นตกอยู่ในสภาพไม่สงบ 

และไม่ปลอดภัยมั่นคง  โดยเกิดเหตุการณ์เผาร้านค้าและธนาคาร  มีการลักทรัพย์ตามร้านค้า 

ใกล้เคียงที่ชุมนุม  มีการขนยางรถยนต์ทำาแนวป้องกันตามถนนรอบบริเวณที่ชุมนุม  และเผายาง 

รถยนต์ตามท้องถนน ปะทะต่อสู้    ต่อมา  เมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เวลาประมาณ 

๐๖.๐๐  น.  รัฐบาลโดย ศอฉ. ได้ปฏิบัติการที่เข้มข้นขึ้น  จนถึงเวลาประมาณ ๑๓.๓๐  น.  แกนนำา 

กลุ่ม นปช. ได้ประกาศยุติการชุมนุม  แล้วจากนั้น ได้มีการเผาอาคารศูนย์การค้า  ห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัลเวิลด์ต่อเนื่องไปถึงศูนย์การค้าบิ๊กซี  และเหตุการณ์การยิงปะทะกันทั้ง  ๒  ฝ่าย  ระหว่าง 

เจ้าหน้าที่ทหารและกลุ่มบุคคลติดอาวุธก็ยังมีการยิงต่อเนื่องถึงเวลา  ๑๘.๓๐  น.  โดยมีการยิง

ปะทะกันโดยรอบนอกบริเวณวัดปทุมวนารามฯ  และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ทำาการปฏิบัติการ

ควบคุมสถานการณ์บริเวณรางรถไฟฟ้าหน้าวัดปทุมวนารามฯ  ซึ่งมีกลุ่มบุคคลติดอาวุธวิ่งหลบหนี

ไปมาและหลบเข้าไปในวัดปทุมวนารามฯ แล้วยิงอาวุธใส่เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่จึงมีความจำาเป็นต้อง

ป้องกันตนเอง 
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จากสถานการณ์การยิงปะทะกันในบริเวณพื้นที่ชุมนุม และพื้นที่โดยรอบ 

ในสภาพการบ้านเมืองที่ยังวุ่นวายไม่สงบดังกล่าว  ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต ๖ ศพ และบาดเจ็บ ๗ คน 

บริเวณวัดปทุมวนารามฯ  ซึ่งการสูญเสียชีวิตดังกล่าวทั้ง ๖ ศพ  ปรากฏจากการรวบรวมหลักฐาน 

ในชั้นนี้ ทั้งพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคลที่มีความสอดคล้องกันว่า ในช่วงเวลาบ่าย 

ถึงค่ำาของวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓  มีเจ้าหน้าที่ทหารประจำาการบนรางรถไฟฟ้าบีทีเอส

ตลอดเวลา  และในช่วงเวลาดังกล่าวมีเสียงปืนจากการยิงปะทะ  จนในเวลาต่อมาปรากฏว่า 

มีผู้เสียชีวิต ๖ ศพ แม้จะไม่มีพยานยืนยันที่ปรากฏชัดว่า ศพของผู้เสียชีวิตบางศพได้เสียชีวิต

นอกวัด  บางศพเสียชีวิตหน้าวัด  และบางศพไม่รู้ว่าเสียชีวิตบริเวณใด  แต่ศพทั้ง ๖ ศพได้ถูก 

เคลื่อนย้ายเข้าไปในวัดภายหลังที่ถูกยิงเสียชีวิตแล้ว  โดยไม่มีการตรวจสอบรวบรวมหลักฐาน 

ให้ทราบถึงลักษณะพฤติการณ์แห่งการตาย (Manner of death) ว่ามีการยิงมาจากที่ใด  คงมีเพียง 

หลักฐานรายงานการชันสูตรศพ ทั้ง ๖ ศพ ของสถาบันนิติเวชวิทยา  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

แสดงให้ทราบเพียงสาเหตุแห่งการตาย (Cause of death) ว่า  ผู้ตายเสียชีวิตเพราะถูกกระสุนปืน 

ยิงเข้าที่อวัยวะสำาคัญส่วนใดเท่านั้น  ซึ่งสภาพศพต่างก็มีผลทิศทางกระสุนปืนและบาดแผลที่ 

แตกต่างกัน  คงสรุปได้ว่า ถูกยิงในระยะเกินมือเอื้อม ไม่อาจรู้ถึงระยะใดเพียงใด  ดังที่พยานแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวชได้ให้ความเห็นไว้  แต่อย่างไรก็ตาม จากลักษณะทิศทางของกระสุนที่

ปรากฏบนศพบางศพ มีลักษณะถูกยิงจากบนลงล่าง ซึ่งน่าจะสันนิษฐานได้ว่า ผู้ยิงอยู่ในตำาแหน่ง

ที่สูงกว่า  และเมื่อประกอบกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า มีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่บนราง

รถไฟฟ้าหน้าวัดปทุมวนารามฯ  รวมถึงภาพถ่ายร่องรอยกระสุนปืนบนรถยนต์และพื้นถนนภายใน 

วัดปทุมวนารามฯ  จึงน่าเชื่อได้ว่าความเสียหายกรณีการเสียชีวิตและบาดเจ็บนั้น  ส่วนหนึ่งย่อม 

เกิดขึ้นจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติการกระชับพื้นที่ในที่ เกิดเหตุบริเวณวัด 

ปทุมวนารามฯ ในวันดังกล่าว 

อนึ่ง เมื่อมาตรการที่รัฐบาลกำาหนดปฏิบัติการนั้นเป็นกรณีจำาเป็นสมควรตาม

กฎหมาย  แต่ในทางปฏิบัติได้เกิดความเสียหายขึ้นแล้ว  และความเสียหายนั้นเกิดจากสถานการณ์

ยิงปะทะที่วุ่นวายระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ติดอาวุธที่แฝงตัวในที่ชุมนุม  ความเสียหายส่วนหนึ่ง

ย่อมอาจเกิดจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย  การดำาเนินการดังกล่าวของรัฐบาลจึงส่ง 

ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  ซึ่งรัฐมีหน้าที่ในการประกันและคุ้มครองดูแล 

แต่กลับไม่สามารถมีมาตรการหรือใช้วิธีการในการประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

บุคคลได้  รัฐบาลจึงไม่อาจปฏิเสธการที่จะต้องเยียวยาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวแก่ 

ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้บาดเจ็บที่พิการและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดแก่ผู้ชุมนุม ประชาชนผู้บริสุทธิ์ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพราะรัฐบาล

มีหน้าที่ในการให้หลักประกันในการคุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลในรัฐ  เพื่อให้อยู่ได้อย่างปลอดภัย

มั่นคง  ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะได้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็ตาม 
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เพราะเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนดในมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง และตาม

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๒ (๓) (ก) ที่กำาหนดว่า 

“รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะ (ก) ประกันว่าบุคคลใดที่สิทธิหรือเสรีภาพของตน ซึ่งรับรองไว ้

ในกติกานี้ถูกละเมิดต้องได้รับการเยียวยาอย่างเป็นผลจริงจัง  โดยไม่ต้องคำานึงว่าการละเมิดนั้น

จะถูกกระทำาโดยบุคคลผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่”  ซึ่งนอกจากรัฐบาลมีหน้าที่ต้องเยียวยาความ 

เสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้ว  รัฐบาลยังมีหน้าที่ในการที่จะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงและหา 

ผู้กระทำาผิดมาดำาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม  รวมทั้งตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่ง 

ผู้ใดหรือไม่ที่ได้กระทำาการเกินขอบเขตของมาตรการที่รัฐบาลโดย ศอฉ. ได้กำาหนดไว้หรือไม่ 

อย่างไรด้วย  ซึ่งในประเด็นการเสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุการณ์การชุมนุมทั้งหมดนั้น  รัฐบาล 

ได้มีมาตรการชดใช้เยียวยาแล้วบางส่วนตามมติคณะรัฐมนตรี

ส่วนกรณีการดำาเนินคดี กรณี เสียชีวิต ๖ ศพในวัดปทุมวนารามฯ นั้น เป็น 

หน้าที่ของรัฐที่ต้องดำาเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป  ซึ่งกรณีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ได้รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษและตั้งเป็นสำานวนคดีอาญา  คดีอยู่ในขั้นตอนการไต่สวนของศาล

อาญากรุงเทพใต้  โดยมีการนัดไต่สวนเริ่มตั้งแต่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

เห็นว่า เมื่อกรณีเป็นการไต่สวนในชั้นศาลแล้ว  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงไม่อาจ 

ก้าวล่วงมีคำาวินิจฉัยในประเด็นนี้ 

๕. บทสรุป

๕.๑  บทเรียน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า  จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมควร

ที่จะต้องพิจารณาและสร้างบทเรียนให้แก่สังคมได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการ

ชุมนุม และการใช้อำานาจของรัฐเพื่อการบริหารจัดการการชุมนุม  โดยมุ่งหวังว่าในอนาคตจะไม่ก่อ

ให้เกิดปัญหาและความสูญเสียในลักษณะนี้อีก  ทั้งนี้ มีประเด็นที่ควรพิจารณาและสร้างความเข้าใจ

ให้กับสังคม ดังนี้

 ๕.๑.๑ บทเรียนภาคประชาชน

บทเรียนที่สำาคัญสำาหรับผู้ชุมนุม พอสรุปเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

(๑) ผู้จัดการชุมนุมจะต้องสร้างเจตจำานงร่วมกันในการชุมนุมโดยสงบและสันติ 

ตลอดจนดูแลให้มีอุดมการณ์ที่ถูกต้องในการรักษาระบอบการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย

จากเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ในปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ เห็นได้ 
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ชัดเจนว่า  ในระยะต้น แกนนำาสามารถใช้ยุทธวิธีควบคุมฝูงชน  แต่ในระยะหลัง มีการแยกกัน 

ดำาเนินงานและขยายพื้นที่ชุมนุม  จนกระทั่งแกนนำาไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์

หรืออุดมการณ์ที่มีตั้งแต่แรกร่วมกันได้  เป็นเหตุให้รัฐบาลใช้เป็นเหตุผลหรือข้ออ้างในการใช้กำาลัง

เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าควบคุมสถานการณ์ในเวลาต่อมา

หลังเหตุการณ์ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓  เกิดการแยกตัวของแกนนำา 

และจากการที่กลุ่ม นปช. สามารถระดมกำาลังคนได้เป็นจำานวนมาก  การจัดการชุมนุมที่มีขนาดใหญ่ 

โดยมีแกนนำาหลายคน  จึงขาดการวางแผนที่รัดกุม ขาดอุดมการณ์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน 

ร่วมกัน ทำาให้ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนตัวของผู้ชุมนุมได้อย่างรัดกุมทุกขั้นตอน  ทำาให้ 

การชุมนุมกลายเป็นการจลาจลในที่สุด  และสุดท้ายแกนนำาได้แยกเป็นกลุ่มย่อยหลายกลุ่มอย่าง 

ชัดเจน  โดยมีแกนนำาบางคนได้ถอนตัวในระหว่างการชุมนุม  แสดงให้เห็นถึงความเห็นต่างและ

ความรับผิดชอบของแกนนำาเมื่อสถานการณ์วิกฤติจนความรุนแรงเกิดขึ้น  แกนนำาต้องตัดสินใจยุติ 

การชุมนุม เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน 

หลักการของการใช้เสรีภาพในการชุมนุม  นอกจากจะบัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว  ยังปรากฏอยู่ในกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  อันเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย

เป็นภาคี  และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรืออนุวัตรกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับ ข้อ ๒๑ ที่กำาหนดว่า      

สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง  การจำากัดการใช้สิทธินี้จะกระทำามิได้  นอกจาก 

จะกำาหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จำาเป็นสำาหรับสังคมประชาธิปไตย  เพื่อประโยชน์แห่ง 

ความมั่นคงของชาติ  หรือความปลอดภัย  ความสงบเรียบร้อย  การสาธารณสุข  หรือศีลธรรมของ

ประชาชน  หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  ซึ่งจะพบว่า  หลักการที่รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มีลักษณะสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ 

กล่าวคือ  การชุมนุมต้องเป็นไปด้วยความสงบ  และต้องไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

นอกจากนี้  การชุมนุมยังเป็นเสรีภาพที่สามารถจำากัดได้โดยอาศัยอำานาจของรัฐ  ผ่านบทบัญญัติ 

ของกฎหมายและเท่าที่จำาเป็นเท่านั้น

(๒) ผู้จัดการชุมนุมและผู้ร่วมชุมนุมต้องมีหน้าที่ร่วมกัน ทำาให้การชุมนุมเป็นไป 

โดยสงบและปราศจากอาวุธ ยึดแนวทางสันติวิธีและเจรจาไกล่เกลี่ย 

ไม่ปลุกระดม อีกทั้งการชุมนุมนั้นต้องปราศจากอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ 

ทุกชนิดในพื้นที่การชุมนุม รวมถึง ไม่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือยั่วยุ 

ให้เกิดความรุนแรงทุกประเภท

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

มาตรา  ๖๓  วรรคหนึ่ง  บัญญัติว่า  “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก

อาวุธ”  เมื่อนำาไปพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
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มนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๓  ได้กำาหนดคำานิยามของ “สิทธิมนุษยชน”  โดย

หมายความว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับ

การรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หรือตามกฎหมายไทย  หรือตาม 

สนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม”  จะเห็นได้ว่า  การชุมนุมถือว่าเป็น

เสรีภาพประเภทหนึ่งของบุคคล  และอยู่ในความหมายของ “สิทธิมนุษยชน” ตามที่พระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติไว้ 

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 

๒๕๕๐  มาตรา  ๖๓  ข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  รัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครองให้บุคคลสามารถ

ใช้เสรีภาพในการชุมนุม  เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ตามเจตจำานง  เช่น  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  การเรียกร้องประโยชน์บางประการจากรัฐ  เป็นต้น  ซึ่งรัฐธรรมนูญ

ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ของการใช้เสรีภาพดังกล่าวไว้ในสองประการสำาคัญ  กล่าวคือ  ประการที่หนึ่ง 

การชุมนุมนั้นต้องเป็นไปด้วยความสงบ  คือ  ไม่มีการกระทำาใดที่ขัดต่อความเรียบร้อยของบ้านเมือง 

และประการที่สอง  การชุมนุมนั้นต้องปราศจากอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ  (ตามประมวลกฎหมาย

อาญา  “อาวุธ”  หมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ  แต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้

ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ)  คือ  ภายในอาณาบริเวณของการชุมนุมนั้น

จะต้องไม่มีการพกพาหรือซุกซ่อนอาวุธ  ซึ่งรวมไปถึงการใช้อาวุธดังกล่าวด้วย  อันเป็นมาตรการ

ในการป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุมและประชาชนอื่นที่ 

ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนั้น 

บทเรียนจากการชุมนุม ในปี  ๒๕๕๓  ชี้ให้เห็นชัดว่า  ผู้ชุมนุมขาดความ

เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเรื่องใหม่  นอกจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการรู้เท่า 

ไม่ถึงการณ์แล้ว  การพิจารณาเรื่องผลกระทบของการชุมนุมต้องพิจารณาจากผลกระทบทางตรง 

(ผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ)  และทางอ้อม (การเมือง เศรษฐกิจ)  รวมทั้งผลกระทบในระยะสั้น 

และระยะยาวด้วย

หลังจากการเคลื่อนขบวนและขยายพื้นที่ชุมนุม  ยังปรากฏการกระทำาของ

กลุ่ม นปช. เกิดขึ้นอีกหลายเหตุการณ์  เช่น  การเทเลือดที่หน้าบ้านพักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 

และที่ทำาการพรรคประชาธิปัตย์  หน้ารัฐสภา  การใช้เครื่องขยายเสียงที่ดังในพื้นที่การชุมนุม 

การเคลื่อนขบวนไปตามหน่วยงานต่างๆ  และเชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมในการชุมนุม  การบุก

เข้าไปตรวจค้นในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  การนำาเด็กและสตรีรวมถึงพระภิกษุไปอยู่แนวหน้า 

ของการชุมนุมในลักษณะเป็นโล่มนุษย์  การสร้างแนวป้องกันการชุมนุม (บังเกอร์) ด้วยไม้ไผ่ 

และยางรถยนต์  การปลุกระดมและยั่วยุให้ผู้ชุมนุมสร้างความรุนแรงและเผาทำาลายทรัพย์สิน 

การเกิดเหตุจลาจลหลังจากที่แกนนำามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ  เป็นต้น  ซึ่งจากเหตุการณ์ที่ได้

กล่าวข้างต้นนี้  ถือเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น รวมถึง
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ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน  อันไม่เป็นไปตามหลักการใช้สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๘  ได้บัญญัติไว้  ทั้งมีข้อเท็จจริง 

อีกบางประการที่ยังเป็นข้อเคลือบแคลงสงสัยของสังคมว่า  ผู้ใด  ฝ่ายใดเป็นผู้กระทำา  หรือผู้ชุมนุม 

มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในเหตุการณ์นั้นหรือไม่  ได้แก่  การปรากฏกลุ่มชายชุดดำาปะปนอยู่กับกลุ่ม 

ผู้ชุมนุม  การเกิดเหตุระเบิดบริเวณสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง  การเสียชีวิตของนายทหาร  เจ้าหน้าที่

ของรัฐ  สื่อมวลชนต่างชาติ  และประชาชน  รวมตลอดถึงการเผาทำาลายอาคารสถานที่ต่าง ๆ

(๓) ผู้จัดการชุมนุมและผู้ร่วมชุมนุมจะต้องชุมนุมในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดผล 

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั่วไป หรือให้น้อยที่สุดเท่าที่

จำาเป็น และต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมด้วย

การท่ีกลุ่ม นปช. ย้ายพ้ืนท่ีชุมนุมจากถนนราชดำาเนินไปสู่ส่ีแยกราช

ประสงค์ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ  ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  สิทธิและเสรีภาพในที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ส่วนตัว 

สิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง  ซึ่งต้องได้รับการรับรองและคุ้มครอง  โดยรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และกติการะหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  ยิ่งการชุมนุม 

ยืดเยื้อเพียงใดย่อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และความเชื่อมั่นของนานา

อารยประเทศที่มีต่อประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า  ในห้วงเวลาของการชุมนุมของกลุ่ม 

นปช. ตั้งแต่เดือนมีนาคม  จนกระทั่งถึงวันที่ยุติการชุมนุมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓  ลักษณะของ 

การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ในภาพรวม นั้น  ในช่วงแรกของการชุมนุมเป็นไปอย่างสงบและสันติ 

ตามกรอบของการใช้สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้  แต่เมื่อกลุ่ม นปช.ได้ขยายพื้นที่ของ 

การชุมนุมออกไปจากบริเวณถนนราชดำาเนิน ไปยังสี่แยกราชประสงค์ ที่เป็นจุดตัดของถนนเพลินจิต

และถนนราชดำาริ  ทั้งยังเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้า  บริษัท  ห้าง  ร้านหลายแห่ง  และเป็นบริเวณที่อยู่

ใจกลางของกรุงเทพมหานคร  มีความสำาคัญทางด้านเศรษฐกิจ  การศึกษา  การคมนาคม  ตลอดจน 

เป็นที่ตั้งของสถานที่สำาคัญของประเทศหลายแห่ง  เช่น  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  การไฟฟ้า

นครหลวง  โรงพยาบาลตำารวจ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นต้น

จากข้อเท็จจริงข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงการชุมนุมที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างต่อเนื่อง  และนับตั้งแต่การขยายพื้นที่ของการชุมนุมออกไป  กลับมีผลกระทบต่อประชาชน

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง  หรือมีเหตุจำาเป็นต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่ 

ที่มีการชุมนุม  ทั้งเป็นสถานที่ตั้งของที่ทำางาน  หรือใช้ประโยชน์อื่น  ต้องได้รับความเดือดร้อนและ 

ไม่สะดวกในการใช้พื้นที่สาธารณะนี้  อันถือได้ว่า  เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมที่

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  และเกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ชุมนุมและใกล้เคียง 
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ตามที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๘ 

วรรคหนึ่ง  ได้บัญญัติไว้ว่า  “บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  หรือใช้สิทธิและเสรีภาพ

ของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ  หรือไม่ขัด

ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน”

๕.๑.๒ บทเรียนภาครัฐ

บทเรียนที่สำาคัญสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พอสรุปเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

(๑) รัฐต้องดูแลการชุมนุมให้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันมิให้กระทบ

ต่อสาระสำาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกฝ่าย โดยคำานึงถึง

กรอบแห่งกฎหมาย มาตรฐานสากล รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง

รอบคอบ 

บทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๙ ได้บัญญัติว่า

“การจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำามิได้  เว้นแต่

โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำาหนดไว้และเท่าที่

จำาเป็น  และจะกระทบกระเทือนสาระสำาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป  และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ

แก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง  ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญที่ให้อำานาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอำานาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม”

มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

การจำากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย  เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ  และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชน 

ที่จะใช้ที่สาธารณะ  หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม

หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก”

จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นได้ว่า  รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเงื่อนไขของการจำากัดการใช้ 

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้  ให้รัฐสามารถดำาเนินการได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย  กฎที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เฉพาะที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้

และเท่าที่จำาเป็น  โดยจะกระทบกระเทือนสาระสำาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้  ซึ่งเมื่อพิจารณา

จากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖๓  ที่
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บันทึกไว้โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์  จดหมายเหตุ  และตรวจรายงานการ

ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ  ซึ่งมีว่า  เจตนารมณ์ของมาตรานี้เพื่อคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน 

ในการชุมนุม  กำาหนดให้บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  การจำากัดสิทธิ

และเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำาได้เฉพาะเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อำานาจไว้เพื่อคุ้มครอง

ประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการใช้ที่สาธารณะ  และเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่าง

ภาวะสงครามระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก

สาเหตุที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  จะต้อง 

บัญญัติไว้เช่นนี้  ด้วยเหตุเพราะหากบุคคลมุ่งที่จะใช้สิทธิและเสรีภาพที่ตนเองมีอยู่  โดยขาดการ 

ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือความสงบเรียบร้อยของสังคมหรือสาธารณะแล้ว 

จะเกิดสภาพของการใช้สิทธิและเสรีภาพที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและ

สาธารณะทั่วไป  สุดท้ายแล้วการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นก็จะไม่เป็นไปตามความมุ่งหวังของ

รัฐธรรมนูญ  ดังนั้น  หากมีการใช้สิทธิและเสรีภาพที่มีลักษณะดังที่ว่าแล้ว  รัฐจึงย่อมมีเหตุผล 

ที่จะจำากัดการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นได ้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้  กล่าวคือ 

จะต้องกระทำาโดยกฎหมายหรือกฎ จะต้องเป็นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญกำาหนดไว้ในเร่ืองน้ันๆ และจะต้อง

ไม่กระทบต่อสาระสำาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นด้วย  และเมื่อพิจารณาเฉพาะกรณีเสรีภาพใน

การชุมนุม  จะเห็นได้ว่า  หากมีการกระทำาใดที่เป็นการขัดหรือแย้ง  หรือไม่เป็นไปตามหลักของ 

การใช้เสรีภาพในการชุมนุมแล้ว  รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้รัฐสามารถจำากัดการใช้เสรีภาพได้ 

โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เข้าดำาเนินการเพื่อคุ้มครองความสะดวกของ

ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะ

สงคราม  หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก  ดังนั้น 

ในข้อเท็จจริง  หากปรากฏว่าการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ที่รัฐธรรมนูญ  ตลอดจนกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองให้การ

รับรองไว้  และการใช้เสรีภาพที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้น  เป็นการกระทบต่อประชาชนที่ไม่

เกี่ยวข้องกับการชุมนุม  รัฐจึงสามารถใช้อำานาจเข้าแทรกแซงการใช้เสรีภาพได้ตามที่รัฐธรรมนูญ

กำาหนด  แต่ในทางตรงกันข้าม  หากปรากฏว่าการใช้เสรีภาพในการชุมนุมนั้น  อยู่ภายใต้กรอบ 

ที่รัฐธรรมนูญกำาหนด  อันได้แก่  เป็นการชุมนุมที่สงบและเป็นการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธแล้ว 

ก็ไม่มีเหตุผลความจำาเป็นหรือความชอบธรรมใดที่รัฐจะอ้างเพื่อจำากัดการใช้เสรีภาพดังกล่าว

(๒) รัฐควรหลีกเลี่ยงการประกาศใช้กฎหมายพิเศษเพื่อดูแลความสงบและ

ความเรียบร้อยในการชุมนุม เพราะไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดูแล

สถานการณ์การชุมนุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐจึงจำาเป็นต้องมีมาตรการ 

กฎหมายที่เหมาะสมหรือกลไกเฉพาะเพื่อดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อย

ในการชุมนุม



รายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

83 

วันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๓  คณะรัฐมนตรีได้อาศัยอำานาจตามความใน 

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ. ๒๕๕๑  มีมติให้เขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร  และจังหวัดใกล้เคียงเป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  พร้อมกับจัดตั้งศูนย์อำานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)

ต่อมา  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๓  เมื่อกลุ่ม นปช. ได้ไปที่อาคารรัฐสภา 

จนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเข้า - ออกรัฐสภา ได้มีการทำาร้ายเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยของรัฐสภาจนได้รับบาดเจ็บ  รวมทั้งกลุ่ม นปช. ได้ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

บางคนทำาการตรวจค้นรัฐสภาเพื่อค้นหานายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 

รวมทั้งการบุกรุกเข้าไปในสถานที่ราชการและกระทำาต่อทรัพย์สินของผู้อื่น  นายกรัฐมนตรีโดย

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำาหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  เพื่อควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองให้สงบ 

แม้กระนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงตามมาในหลายกรณีที่มีการใช้กำาลังและการใช้อาวุธ 

ของทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐที่เข้าควบคุมสถานการณ์การชุมนุม  เช่น  เหตุการณ์วันที่ 

๑๐  เมษายน ๒๕๕๓ ที่บริเวณสี่แยกคอกวัว  เป็นต้น 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  การดูแลการชุมนุมใน

สถานการณ์ปกติจะใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อใช้ในการดูแลและอำานวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุม 

แต่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ  หากรัฐเลือกที่จะใช้มาตรการตามกฎหมายพิเศษ  เช่น  พระราชบัญญัติ

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ. ๒๕๕๑  หรือการประกาศใช้พระราชกำาหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่มีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กับสถานการณ์

พิเศษที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  สาระสำาคัญของกฎหมายเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในบางประการ  การนำากฎหมายพิเศษมาประกาศใช้ต้องกระทำาตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายให้อำานาจไว้  และเท่าที่จำาเป็นต่อสถานการณ์กับการชุมนุมที่ 

ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  ซึ่งที่ผ่านมาการประกาศใช้กฎหมายพิเศษยังมีความ

เข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ดูแลการชุมนุมกับผู้ชุมนุม  มีผลเป็นการสร้างความกดดัน  ความตึงเครียด 

ความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจกับกลุ่มผู้ชุมนุม  และเป็นสาเหตุหนึ่งที่เร่งให้สถานการณ์ 

การชุมนุมของฝูงชนบานปลายไปสู่การใช้ความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียได้  ดังเช่น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา

การกำาหนดมาตรการในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  และการเลือกใช้ 

กฎหมายในการดูแลการชุมนุม  พึงต้องระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  รวมทั้งต้องประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนกลุ่มต่างๆ 

นอกเหนือจากผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย  และหากเลือกที่จะใช้กฎหมายพิเศษ  หลังจาก

ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้ว  รัฐจำาเป็นต้องกำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผล 
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กระทบต่างๆ เหล่านั้น  รวมถึงการกำาหนดมาตรการและกลไกเฉพาะในการดูแลการชุมนุม จึงเป็น

เรื่องจำาเป็นเร่งด่วนที่รัฐจะต้องดำาเนินการให้เกิดขึ้น

(๓) การดูแลสถานการณ์การชุมนุมโดยรัฐ ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบเป็น 

การเฉพาะ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวต้องมีแผนปฏิบัติการและขั้นตอนที่ชัดเจน 

มีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะในการทำางานด้านมวลชน รวมถึงเครื่องมือที่เหมาะสม

ในกรณีที่รัฐมีความจำาเป็นต้องควบคุมสถานการณ์หรือยุติการชุมนุม 

โดยการต้องใช้กำาลังเพื่อเข้าไปดำาเนินการ  ซึ่งในเรื่องนี้  ศาลปกครองกลางเคยวางหลักการใช้กำาลัง

เข้ายุติการชุมนุมที่สร้างความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง  และกรณีที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 

ของผู้อื่นไว้ในคำาสั่งกำาหนดมาตรการชั่วคราว  ในคดีหมายเลขดำา ที่  ๑๖๐๕/๒๕๕๑  ว่า  “...การ

กระทำาของเจ้าหน้าที่ตำารวจเพื่อสลายการชุมนุมจะต้องกระทำาเท่าที่จำาเป็น  โดยคำานึงถึงความ 

เหมาะสม  มีลำาดับขั้นตอนตามหลักสากลที่ใช้ในการสลายการชุมนุมของประชาชน...”  จึงเห็น

ได้ว่า  สิ่งที่รัฐต้องพิจารณาเบื้องต้นในการดำาเนินการดังกล่าว  คือ รูปแบบหรือแผนปฏิบัติการที่มี

ขั้นตอน  ผู้สั่งการและผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน  และเมื่อพิจารณามาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องในเรื่อง 

การควบคุมหรือยุติการชุมนุมแล้วพบว่า  มีหลักการและกรอบที่สหประชาชาติให้การรับรองอยู่ 

๒  หลัก  คือ  ประมวลหลักการประพฤติปฏิบัติสำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย  (Code  of 

Conduct  for  Law  Enforcement  Officials  :  CCLEO,1979)  ซึ่งได้การรับรองโดยที่ประชุม 

สหประชาชาติ  ข้อมติ ที่ ๓๔/๑๖๙  เมื่อวันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๒๒  และหลักการพื้นฐานในการ 

ใช้กำาลังและอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย  (Basic  Principles  on  the  Use  of  Force 

and  Firearms  by  Law  Enforcement  Officials  :  BPUFF,1990)  ซึ่งได้การรับรองโดยการประชุม 

สหประชาชาติ  ครั้งที่  ๘  ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิด  ระหว่าง

วันที่  ๒๗  สิงหาคม – ๗  กันยายน ๒๕๓๓  ณ  กรุงฮาวานา  ประเทศคิวบา  ซึ่งหลักการพื้นฐานฯ 

ดังกล่าวนี้  ได้กำาหนดขึ้นเพื่อให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐภาคีสามารถใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับในการใช้กำาลังและอาวุธกับบุคคล  บนหลักการที่ว่าต้อง 

ใช้ในสถานการณ์ที่จำาเป็นและพอสมควรแก่เหตุ    ทั้งนี้  เพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ 

ตระหนักถึงความจำาเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการใช้วิธีการอื่น 

ที่ไม่รุนแรง  ใช้การยับยั้งชั่งใจในการใช้กำาลังและอาวุธ  และกระทำาการโดยสมควรกับความหนักเบา 

ของการกระทำาผิด  โดยคำานึงเสมอว่าวิธีการใช้กำาลังและอาวุธเป็นวิธีการสุดท้าย  เพื่อลดความ 

เสียหายและการบาดเจ็บให้น้อยที่สุด  โดยเคารพและรักษาไว้ซึ่งชีวิตมนุษย์  นอกจากนี้  การใช้ 

เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่เข้าไปควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะ  หรือควบคุมฝูงชนที่มี 

การชุมนุม  จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานซึ่งได้รับการฝึกอบรมในการควบคุม 

ฝูงชนเป็นการเฉพาะ
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จากเหตุการณ์ในการชุมนุมที่ยกมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  การใช้สิทธิและ 

เสรีภาพในการชุมนุมของผู้ชุมนุมบางส่วนนั้น  มีการใช้สิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขตที่ได้บัญญัติ

รองรับไว้ตามรัฐธรรมนูญ  และแม้รัฐบาล  โดย ศอฉ. ได้ใช้กำาลังทหารเข้ามาควบคุมความสงบ

เรียบร้อยที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอำานาจตามกฎหมาย  แต่ก็มิอาจรักษาความสงบเรียบร้อยหรือยับยั้ง 

มิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล  ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ  รวมถึงเศรษฐกิจ 

ของประเทศได้  จึงเห็นได้ว่า  มาตรการท่ีรัฐได้เข้าไปดำาเนินการน้ัน  ยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ไม่เพียงพอต่อการควบคุมสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้น  อันอาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ทหาร 

อาวุธ  และวิธีการที่นำาอาวุธมาใช้ในการรักษาความเรียบร้อยนั้น  มิได้เป็นไปเพื่อการควบคุม 

ฝูงชนเป็นการเฉพาะ  อาวุธและอุปกรณ์ที่ใช้ดำาเนินการยังไม่เหมาะสมกับการควบคุมสถานการณ์

การชุมนุม  และแม้เจ้าหน้าที่ทหารจะใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการที่จะไม่ใช้อาวุธ  โดยใช้ 

มาตรการที่เริ่มจากเบาไปหาหนัก  แต่เนื่องจากสถานการณ์มีความซับซ้อน  และมีกลุ่มบุคคล 

ไม่ทราบฝ่ายพยายามยั่วยุให้เกิดความรุนแรงขึ้น  เพื่อสร้างสถานการณ์ให้มีการใช้อาวุธและใช้กำาลัง 

จึงเป็นบทเรียนสำาคัญที่ว่า  ในสถานการณ์ที่เกิดความซับซ้อนและมีการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงนี้ 

เจ้าหน้าที่ซึ่งบังคับใช้กฎหมายต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเป็นการเฉพาะในการ

ควบคุมฝูงชน  อุปกรณ์หรืออาวุธที่ใช้ต้องไม่มีประสิทธิภาพร้ายแรงจนทำาให้ถึงแก่ชีวิต  รวมถึงการ

สั่งการของผู้บังคับบัญชา  ต้องทำาความเข้าใจกับขั้นตอน  กระบวนการ  และวิธีการตามหลักการ 

พื้นฐานในการใช้กำาลังและอาวุธปืน  ตามประมวลหลักการประพฤติปฏิบัติสำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับ

ใช้กฎหมาย  และหลักการพื้นฐานในการใช้กำาลังและอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย 

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 

อนึ่ง  เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น  เห็นได้ว่า  การใช้เสรีภาพในการชุมนุม 

ในที่สาธารณะของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนั้น  โดยปกติ  รัฐไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงหรือ 

จำากัดเสรีภาพดังกล่าวได้  แต่รัฐสามารถควบคุมการชุมนุมให้อยู่ภายในกรอบที่รัฐธรรมนูญให้การ 

รับรองและคุ้มครอง  รวมทั้งกรอบตามที่กฎหมายอื่นๆ บัญญัติไว้  ดังนั้น  หากเมื่อใดที่รัฐเห็นว่า 

การชุมนุมเริ่มไม่เป็นไปตามกรอบหรือมีการกระทำาที่ เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายบ้านเมือง 

และยากที่รัฐจะสามารถนำากฎหมายที่มีอยู่มาบังคับใช้เพื่อควบคุมฝูงชนได้  เช่น  พระราชบัญญัติ 

จราจรทางบก  พ.ศ. ๒๕๒๒  และพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ. ๒๕๓๕  เพื่อใช้ควบคุมกรณี 

ที่มีการปิดกั้นเส้นทางการสัญจรไปมาของประชาชน  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕  เพื่อใช้ควบคุมมิให้การชุมนุมสร้าง 

ความเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา 

โดยใช้เครื่องขยายเสียง  พ.ศ. ๒๔๙๓  เพื่อใช้ควบคุมกรณีมีการใช้เครื่องขยายเสียงดังรบกวน 

ผู้อื่น  หรือแม้กระทั่งประมวลกฎหมายอาญา  ในกรณีที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดกระทำา 

ความผิดอาญาขึ้นในระหว่างที่มีการชุมนุม  ทั้งนี้  รัฐอาจมีมาตรการในการเพิ่มอัตรากำาลัง 
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เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากประชาชน  ทำาหน้าที่หาข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมที่อาจจะเกิดขึ้นใน 

สถานที่ต่างๆ  เพิ่มมาตรการในการกำาชับเร่งรัด  ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การชุมนุมอยู่ในพื้นที่จำากัดไม่ขยายขอบเขตการชุมนุม  มีมาตรการในการ 

ประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างความรู้สึก  ความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการชุมนุม 

ของประชาชน  เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้การชุมนุมกลับมาอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุม  และหา 

ทางออกร่วมกันในสิ่งที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องได้ง่ายกว่าการที่มีภาพของกองกำาลังทหารยืนกดดัน

ประชาชน อันจะยิ่งทำาให้สถานการณ์มีความตึงเครียดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดูแลการชุมนุมที่ 

มีอยู่ยังไม่มีประสิทธิภาพ สมควรให้รัฐบาลมีมาตรการ  บุคลากร  และกลไกทางกฎหมายที่เหมาะสม 

ที่สามารถดูแลการชุมนุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  ผลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ปรากฏ  การปฏิบัติทั้งสองฝ่ายมีการกระทำา 

ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ซึ่งบางกรณีได้มีการฟ้องคดีต่อศาล และบางกรณีอยู่ในระหว่าง 

การตรวจสอบของหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เห็นว่า การใช้อำานาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๕๗ (๕) และตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๕ (๓) สมควรกำาหนดให้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำาเนินการ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึง

วิกฤติการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและนำามาสู่ความแตกแยกทางสังคมอย่างที่ไม่เคยปรากฏ 

มาก่อน  ดังนั้น  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีข้อเสนอเป็นแนวทางการดำาเนินการ 

ดังต่อไปนี้ 

๑)  คณะรัฐมนตรีควรหลีกเลี่ยงการประกาศใช้กฎหมายพิเศษ ได้แก่ พระราชบัญญัติ 

กฎอัยการศึก  พุทธศักราช  ๒๔๕๗  พระราชกำาหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร  พ.ศ. ๒๕๕๑  เว้นแต่การชุมนุมแปรเปลี่ยนไปสู่สถานการณ์

วิกฤติ  หรือการจลาจลที่จะกระทบต่อความมั่นคง  หรือก่อให้เกิดความไม่สงบ

เรียบร้อยอย่างร้ายแรง  ทั้งนี้  ควรต้องมีการกำาหนดกรอบการใช้อำานาจของ 

เจ้าหน้าที่ที่ชัดเจน  และมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นการกระทำาต่อการละเมิดสิทธิ 

มนุษยชน



รายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

87 

๒)  คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนถึงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

มาตรา  ๖๓  ที่ต้องส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ

ปราศจากอาวุธ  นอกจากนี้  รัฐควรสร้างกลไกให้มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อทำาหน้าที่

ในการรับปัญหาและพิจารณาแก้ไขเบื้องต้น  เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปัญหาขยายตัว

มากขึ้น  จนต้องมีการชุมนุม

๓)  คณะรัฐมนตรีต้องดำาเนินการเผยแพร่  เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนว่า 

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตามรายงานฉบับนี้  มีข้อค้นพบที่เป็นปัญหาความขัดแย้ง 

ในเชิงโครงสร้างที่รุนแรงจากการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  จึงเป็นหน้าที่ 

ที่ทั้งภาครัฐและภาคสังคมจะต้องร่วมกันหาทางออก  โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน 

ตามแนวทางสันติวิธี  หลักนิติธรรม  หลักการมีส่วนร่วม  และหลักขันติธรรม 

ทั้งต้องคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ  ในการแสวงหาทางออก  ทุกฝ่าย

ต้องมีความจริงใจและร่วมมือกันบนพื้นฐานการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย 

และเปิดใจกว้าง  โดยลดการเอาชนะคะคานกันของพรรค ของกลุ่ม ของครอบครัว 

ของบุคคล มาเป็นผลประโยชน์โดยรวม

๔)  คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำาเนินการสืบสวน  สอบสวนหา 

ข้อเท็จจริงและติดตามผู้กระทำาความผิด  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้ชุมนุม 

หรือบุคคลใดก็ตามมาดำาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม  ในเหตุการณ์ที่มี 

ผู้ เสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บทุกเหตุการณ์  เช่น เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๐ 

เมษายน ๒๕๕๓  และเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตบริเวณวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

ตลอดจนการวางเพลิงเผาทรัพย์และเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีการกระทำาผิดกฎหมาย

๕)  คณะรัฐมนตรีควรตระหนักและหาทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  เพื่อสร้างความ 

เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม  อันจะนำาไปสู่การเคารพสิทธิและ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างกว้างขวาง

๖)  คณะรัฐมนตรีต้องดำาเนินการสร้างความเป็นธรรมในระยะการเปลี่ยนผ่านของ 

สังคม  โดยต้องทำาความจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ปรากฏ  และมีมาตรการใน 

การลงโทษผู้กระทำาความผิดโดยยึดหลักกระบวนการยุติธรรม  ตลอดจนสร้าง

ระบบในการชดเชย เยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

๗)  คณะรัฐมนตรีต้องไม่กระทำาและละเลยการกระทำา  ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เป็น 

การสกัดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิในกฎหมาย  หรือเป็นการแทรกแซง 

หรือละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและส่ือมวลชน 

นอกจากนี้  รัฐบาลต้องดำาเนินการให้เกิดการปฏิรูปสื่อตามเจตนารมณ์ของ
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88 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างไม่ชักช้า  โดยคำานึงถึงประโยชน์ของ

ประชาชนโดยรวมเป็นสำาคัญ  เพราะสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในวิกฤติการณ์

ความรุนแรงนี้  เกิดลักษณะอนาธิปไตยของสื่อ  กล่าวคือ  มีทั้งสื่อเลือกข้าง 

สื่อทางการเมืองที่เน้นเนื้อหาในการปลุกระดมมวลชน  เกิดการยั่วยุ  สร้างอารมณ์

เกลียดชัง  ก่อให้เกิดการแบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย  นำาไปสู่สถานการณ์การใช้ความ

รุนแรง  การแสดงความคิดเห็นต่าง  และสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนต้อง

เป็นสิ่งที่รัฐและสังคมให้การยอมรับ  เพียงแต่จะต้องไม่ใช้สิทธิและเสรีภาพของ

สื่อมวลชน และเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นที่เกินขอบเขต 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตระหนักดีว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติอยู่ในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  มิใช่องค์กรตุลาการหรือองค์กรในกระบวนการ

ยุติธรรมที่มีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี  หรือวินิจฉัยชี้ขาดว่า  ผู้ใดถูก  ผู้ใดผิด 

ที่สมควรต้องถูกลงโทษตามกฎหมายหรือไม่  แต่เป็นองค์กรที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

บัญญัติให้มีอำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็น 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน  หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่

ประเทศไทยเป็นภาคี  และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำา 

หรือละเลยการกระทำาดังกล่าวเพื่อดำาเนินการ  กับให้มีอำานาจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและ 

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย  และกฎต่อรัฐสภา  หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน  ตลอดจนส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับ 

ประเทศและระหว่างประเทศเป็นสำาคัญ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประชุม  เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง  อันนำามาสู่การจัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์นี้  โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติทั้งคณะร่วมปรึกษาหารือและให้ความเห็นอย่างต่อเนื่อง  จนถึงวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๖ 

และมีมติให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังคณะรัฐมนตรี 

หน่วยงาน  และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามกรอบอำานาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๕๗  และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๕  บัญญัติไว้  ทั้งนี้  โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและ

ประชาชนประกอบด้วยแล้ว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ








