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คํานํา

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและคนหาความจริง
เพื่อการปรองดองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) 
โดยมีศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร เปนประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิอีก ๘ ทาน เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและคนหาความจริงท่ีเปน
รากเหงาของปญหาความขัดแยงและเหตุการณความรุนแรง โดยมีเปาหมาย
ที่จะใหเกิดความเขาใจรวมกัน และการเยียวยาอันจะนําไปสูการปองกันมิใหเกิด
เหตุความรุนแรงและความเสียหายอีกในอนาคต เพ่ือสงเสริมใหเกิด
ความปรองดองในประเทศไทยระยะยาวตอไป โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการ
๒ ป ตั้งแตวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ –  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น
 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา คอป. ไดจัดใหมีกิจกรรมทางวิชาการ 
กระบวนการรับฟงขอมูลและความเห็น ตลอดจนการลงพื้นที่ เพื่อสนับสนุน
การตรวจสอบคนหาความจริง การศึกษารากเหงาของปญหาความขัดแยง 
การเยียวยาและฟนฟู และการเสนอมาตรการเพ่ือลดความขัดแยงและสงเสริม
ใหเกิดความปรองดองในประเทศ โดยเนนการมีสวนรวมของสาธารณชน 
รวมท้ังไดจัดทํารายงานความคืบหนาของการทํางานทุกรอบ ๖ เดือน เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีและสาธารณชน รวม ๓ คร้ัง  ไดแก  คร้ังท่ี ๑  ( ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 
– ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔) คร้ังท่ี ๒ (๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 
และคร้ังท่ี ๓ (กรกฎาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) อันถือไดวาเปนการเสนอ
ผลการตรวจสอบ ผลการศึกษา และขอเสนอแนะใหกับรัฐบาล หนวยงาน
ที่เก่ียวของไดนําไปปฏิบัติ และเผยแพรใหสังคมไดรับทราบเปนระยะๆ 
มาอยางตอเนื่อง



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

(4)

 รายงานฉบับสมบูรณของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหา
ความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) ฉบับน้ี เปนบทสรุปการดําเนินงาน
ของ คอป. ตลอดชวงเวลาการทํางานเมื่อครบ ๒ ป ซ่ึงจะมีเน้ือหาครอบคลุม
ภารกิจท้ังหมดต้ังแตขอมูลเบ้ืองตนของ  คอป. งบประมาณ  บุคลากร  ความรวมมือ
กับหนวยงานในประเทศและตางประเทศ การตรวจสอบและคนหาความจริง 
การศึกษาวิจัยรากเหงาของปญหา การเยียวยาและฟนฟู รวมถึงขอเสนอแนะ
อันเปนแนวทางในการสรางความปรองดองในชาติ โดยมีประเด็นสําคัญตางๆ 
ทั้งระยะเรงดวน ระยะกลาง และระยะยาว 
 คอป. ขอขอบคุณทุกภาคสวนท่ีไดใหความสนใจติดตาม สนับสนุนการ
ดําเนินการ และขยายแนวคิดของ คอป. ใหสังคมไดรับทราบตลอด ๒ ปท่ีผานมา
งานตามภารกิจของ คอป. แมจะส้ินสุดลงตามกรอบเวลาท่ีกําหนดไว แตการสราง
ความปรองดองใหเกิดข้ึนในชาติคงตองใชเวลาและการมีสวนรวมจากทุกฝาย
อยางจริงจังและเปนรูปธรรม คอป. หวังวาขอเท็จจริง ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
ทีป่รากฏในรายงานฉบับสมบูรณน้ี จะเปนสวนผลักดันท่ีสําคัญใหผูท่ีเก่ียวของ
ทุกฝายและสังคมไดเขาใจบนขอมูลเดียวกัน และรวมมือรวมใจกันคิด สานตอ
ใหเกิดความปรองดองของประเทศตอไป

 คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริง
 เพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.)
 กันยายน ๒๕๕๕
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สารบัญ

คํานํา   
สารบัญ 
  
สวนที่ ๑ 
การกอตั้ง คอป.      ๑ 
 ท่ีมาและความสําคัญในการกอต้ัง      ๓
 การแตงต้ังกรรมการ     ๔
 อํานาจหนาท่ี      ๗
 หลักการ ปรัชญา แนวคิดและยุทธศาสตรการดําเนินงาน    ๘
 การต้ังคณะท่ีปรึกษา    ๑๓

สวนที่ ๒ 
การบริหารจัดการ     ๑๕
 บุคลากร    ๑๘
 งบประมาณ    ๑๙
 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการ    ๒๑

สวนที่ ๓ 
ความรวมมือกับหนวยงานอื่น     ๒๓
  หนวยงานภายในประเทศ    ๒๕
 ความรวมมือกับตางประเทศ    ๒๘
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สวนที่ ๔ 
กิจกรรมหลักของคณะกรรมการ    ๓๕
 กิจกรรมของ คอป.    ๓๗
 ๑. การจัดเวทีเสวนา    ๓๗
 ๒. การประชุม    ๓๘
 ๓. การจัดทํารายงานความคืบหนา คอป.    ๓๘
 ๔. การจัดทําขอเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีและสาธารณชน ๔๐
 ๕. โครงการสํารวจและบันทึกคําบอกเลาผูไดรับผลกระทบ ๔๔
  จาก เหตุการณความไมสงบและความรุนแรงในประเทศไทย
  (Statement Taking)     
 
สวนที่ ๕ 
กิจกรรมของคณะอนุกรรมการ    ๔๙
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริง  ๕๑
  ๑. การประชุม    ๕๒
  ๒. การจัดทําโครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุนงาน  ๕๓
   ของคณะอนุกรรมการ    
  ๓. การจัดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ๕๔
 คณะอนุกรรมการเยียวยา ฟนฟู และปองกันความรุนแรง ๕๔
  ๑. การประชุม    ๕๕
  ๒. ดําเนินการชวยเหลือ ฟนฟู เหย่ือ    ๕๕
  ๓. การจัดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ๕๖
  ๔. ประสานหนวยงานภาครัฐ และพบผูนําทางศาสนา ๕๖
  ๕. การลงพ้ืนท่ีชวยเหลือเยียวยาผูถูกคุมขัง  ๕๗
   รวมกับกรมสุขภาพจิต     
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  ๖. การจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุน  ๕๗ 
   การเยียวยา และฟนฟูผูไดรับผลกระทบ   
  ๗. การจัดต้ังศูนยประสานงานเยียวยาและฟนฟู ๕๙
   ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง 
 คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ๖๑
  ๑. การประชุม    ๖๑
  ๒. การประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ ๖๑
  ๓. การจัดเวทีสาธารณะเพ่ือเผยแพรองคความรู ๖๓ 
   ในงานวิจัย    
 คณะอนุกรรมการดานยุทธศาสตรเพ่ือความปรองดอง  ๖๗
  ๑. การประชุม    ๖๗
  ๒. การเปดพ้ืนท่ีในการสรางความปรองดอง  ๖๗ 
  ๓. การส่ือสารสาธารณะ    ๖๙
  ๔. การเขาพบ และการมาเยือนของ    ๗๐
   H.E. Mr. Kofi  Annan อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ 
   H.E. Mr. Martti Ahtisaari อดีตประธานาธิบดีฟนแลนด 
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รายงานฉบับสมบูรณ
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริง

เพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.)
กรกฎาคม ๒๕๕๓ - กรกฎาคม ๒๕๕๕

   
 รายงานฉบับสมบูรณ ประกอบดวยหนังสือ ๗ เลม ดังน้ี

   
 สารประธาน คอป. และกรรมการ

 บทสรุปผูบริหาร

 สวนท่ี ๑
  บทนํา ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับคณะกรรมการ

 สวนท่ี ๒
  สรุปเหตุการณความรุนแรง และการละเมิดสิทธิท่ีเกิดข้ึน

 สวนท่ี ๓
  สาเหตุและรากเหงาของปญหา

 สวนท่ี ๔
  เหย่ือ และการเยียวยาและฟนฟูเหย่ือ

 สวนท่ี ๕
  ขอเสนอแนะ
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1

การกอต้ัง คอป.

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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3

การกอต้ัง คอป.

ที่มาและความสําคัญในการกอตั้ง

 ตามท่ีไดมีเหตุการณความไมสงบ และความรุนแรง
ในประเทศในชวงเวลาท่ีผานมา   โดยเฉพาะเดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๓ อันนํามาซ่ึงความสูญเสียและความเสียหาย
อยางประมาณคามิไดสูสังคมและประเทศไทย รวมท้ังสงผลกระทบ
ในทางลบตอทุกภาคสวนของสังคม โดยยังมีประเด็นขอสงสัย
ทียั่งไมสามารถคนหาและทําความจริงใหปรากฏเก่ียวกับเหตุการณ
ตางๆ ใหเปนท่ียอมรับของผูคนในสังคมไทยและนานาประเทศได
จึงตองมีการตรวจสอบและคนหาความจริงและขอเท็จจริงท่ีเปน
รากเหงาของปญหาความขัดแยง และเหตุการณความรุนแรง 
ไมวาจะเปนความรุนแรงในการชุมนุมทางการเมือง การละเมิด
สิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บทางรางกายและจิตใจ
ความเสียหายของทรัพยสิน และความเสียหายในรูปแบบอ่ืนๆ

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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๑

 หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ๐๕๐๓/๙๒๘๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เร่ือง เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
หลักการและเห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ ผนวก ๑

 
๒

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
และเริ่มบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผนวก ๒

ทีเ่กิดข้ึนในชวงท่ีผานมาใหปรากฏเปนท่ีประจักษถึงสาเหตุของปญหาความ
ขัดแยงท่ีส่ังสมจนทําใหเกิดความแตกแยกในสังคม ความตึงเครียดและขัดแยง
ทางการเมือง โดยมีเปาหมายที่จะใหเกิดความเขาใจรวมกันและการเยียวยา 
และปองกันมิใหเกิดเหตุความรุนแรงและความเสียหายซ้ําอีกในอนาคต 
ทั้งน้ี ตองมุงเนนการใชมาตรการเชิงสมานฉันท รวมถึงความยุติธรรม
เชิงสมานฉันทและความยุติธรรมทางสังคม การฟนฟูและเยียวยาเหย่ือและ
ผูเสียหาย เพ่ือสมานบาดแผลทางสังคมและเสริมสรางวัฒนธรรมการอยูรวมกัน
อยางสันติ ถอยทีถอยอาศัย และยอมรับความแตกตางทางความคิดเพ่ือสงเสริม
ใหเกิดความปรองดองในประเทศไทยระยะยาวตอไป คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบในหลักการใหมคีณะกรรมการอิสระ

ตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) 
หรือ Truth for Reconciliation Commission of Thailand (TRCT) 
และแตงตั้งศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร ปฏิบัติหนาที่ในฐานะประธาน
กรรมการดังกลาว๑ 
 
การแตงตั้งกรรมการ
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการตามท่ีศาสตราจารย 
ดร. คณิต ณ นคร  เสนอเม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓๒  ใหออกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  เพ่ือใหมีคณะกรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความอิสระ
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๓

 คําส่ัง คอป. ท่ี ๑/๒๕๕๓  ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓  และ คําส่ัง คอป. ท่ี ๒/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
ผนวก ๓

และความเปนกลางเปนผูดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี แนวทาง และ
กําหนดเวลาท่ีกําหนดไว โดยใหคํานึงถึงความหลากหลายของสาขาวิชา 
และประสบการณที่เกี่ยวของ 
 อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  ศาสตราจารย 
ดร. คณิต ณ นคร ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีในฐานะประธานคณะกรรมการ
ดังกลาว และคณะกรรมการท่ีประธานคณะกรรมการแตงต้ังข้ึนอีก ๘ คน  
เพ่ือเปนหลักประกันความเปนกลางของคณะกรรมการ ศาสตราจารย 
ดร. คณิต ณ นคร เปนผูพิจารณาแตงต้ังเองท้ังหมดจากบุคคลท่ีมีผลงาน มีความรู
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ เก่ียวกับการตรวจสอบและคนหาความจริง
การเยียวยาฟนฟู การลดความขัดแยง หรือการปองกันความรุนแรง 
และความสูญเสีย ซ่ึงในข้ันตอนการทาบทามและสรรหากรรมการ ไดรับเกียรติ
อยางสูงจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ ความรู ความสามารถเก่ียวกับ
เร่ืองดังกลาวอยางเหมาะสม โดยมาจากหลากหลายสาขาวิชา ซ่ึงไดแสดงออก
ถึงความเสียสละท่ีจะเขามารวมปฏิบัติภารกิจในตําแหนงกรรมการเพ่ิม
จากภาระหนาที่ประจําของตน  
 คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แหงชาติ และเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ จึงประกอบดวย๓  
 ๑. ศาสตราจารยคณิต ณ นคร  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกิตติพงษ กิตยารักษ  กรรมการ
 ๓. รองศาสตราจารยจุฑารัตน เอ้ืออํานวย กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารยเดชา สังขวรรณ  กรรมการ 



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

6

 ๕. นายมานิจ สุขสมจิตร  กรรมการ
 ๖. ศาสตราจารย นายแพทยรณชัย คงสกนธ กรรมการ
 ๗. นายสมชาย หอมลออ  กรรมการ 
 ๘. นายสรรพสิทธ์ิ คุมพประพันธ  กรรมการ
 ๙. รองศาสตราจารยสุรศักด์ิ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล กรรมการ๔ 
 ๑๐. นายวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ  เลขานุการ๕ 
 ๑๑. นายวิทยา สุริยะวงค  ผูชวยเลขานุการ
 ๑๒. นายพิรียุตม วรรณพฤกษ  ผูชวยเลขานุการ

 โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว ไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานของ คอป. ไวในขอ ๔ ดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบและคนหาความจริง โดยเฉพาะอยางย่ิงความรุนแรง
ที่เกิดข้ึนในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมตลอดถึง
ประเด็นท่ีเปนรากเหงาของปญหาความขัดแยงและเหตุการณความรุนแรง
ในประเทศในชวงระยะเวลาที่ผานมา 
 ๒. เยียวยาและฟนฟูบุคคล สังคม องคกร และสถาบันท่ีไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
ตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท และความยุติธรรมทางสังคม 
เพื่อสงเสริมใหเกิดความปรองดองในประเทศตอไป 
 ๓. วางมาตรการเพ่ือลดความขัดแยงในสังคมไทย และปองกันมิใหเกิด
เหตุความรุนแรงและความสูญเสียขึ้นอีกในอนาคต  

 
๔

 ปจจุบัน ดํารงตําแหนง ศาสตราจารย
 ๕ ปจจุบัน ดํารงตําแหนง ศาสตราจารยพิเศษ
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อํานาจหนาที่ 

 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว จึงกําหนดใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ี
ในการจัดทํารายงานความคืบหนาของการทํางานทุกรอบหกเดือน รวมท้ัง
รายงานสรุปผลและขอเสนอแนะเม่ือเสร็จส้ินภารกิจเสนอตอคณะรัฐมนตรี
และสาธารณชน จัดใหมีการศึกษาวิจัยทําความกระจางกับรากเหงา
ของปญหาท้ังในทางกฎหมาย การเมืองและประวัติศาสตรท่ีสงผลใหเกิด
ความแตกแยกและความรุนแรง จัดใหมีเวทีสาธารณะ การประชุม เพ่ือรับฟง
ขอมูลและความเห็น เสนอผลการตรวจสอบและศึกษาและใหการศึกษากับ
สังคมเปนระยะๆ โดยเนนการมีสวนรวมของสาธารณชน เสนอใหหนวยงาน
ทีเ่ก่ียวของดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือคุมครองบุคคลผูใหขอมูลรวมท้ัง
เยียวยาและชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เชิญผูแทนหนวยงานของรัฐ
และผูเก่ียวของมาช้ีแจงขอเท็จจริงหรือใหจัดสงเอกสาร วัตถุ หรือขอมูลมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา  และแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  มอบหมาย
หรือจางองคกร  คณะบุคคลหรือบุคคลใหดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๒ ป
 อยางไรก็ตาม เม่ือไดรับมอบหมายดังกลาวแลว คอป. ไดมีการ
ปรึกษาหารือและระดมความคิดรวมกับนักวิชาการและผูเช่ียวชาญ
ทั้งในและตางประเทศ ไดขอสรุปวาแนวทางท่ี คอป. จะดําเนินการ
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการนําสังคมไทยกาวขามความขัดแยงและสงเสริม
ใหเกิดความปรองดองไดน้ัน คอป. ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนในการตองนํา
แนวทางว าด วยเร่ืองความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผ านมาปรับใช 
สําหรับในประเทศไทย แมความขัดแยงอาจไมรุนแรงเทาบางประเทศ
และความขัดแยงยังไมส้ินสุดซ่ึงทําใหสถานการณตางจากประเทศสวนใหญ
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ที่นําเร่ืองน้ีมาใช แตการนําประสบการณตางประเทศมาปรับใชท่ีเหมาะสม
สําหรับประเทศไทยก็เปนสิ่งที่เปนประโยชน และเนื่องจากแนวคิดในเรื่องนี้
ยังเป นเร่ืองใหม  จึงต องใช  เวลาในการส่ือสารให  สังคมได  รับทราบ
และเรียนรูรวมกันตอไป

หลักการ ปรัชญา แนวคิดและยุทธศาสตรการดําเนินงาน
 อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  ศาสตราจารย 
ดร. คณิต ณ นคร ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีในฐานะประธานคณะกรรมการ
ดังกลาว และคณะกรรมการท่ีประธานคณะกรรมการแตงต้ังข้ึนอีก ๘ คน 
เพ่ือเปนหลักประกันความเปนกลางของคณะกรรมการ  ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร 
เปนผูพิจารณาแตงต้ังเองท้ังหมดจากบุคคลท่ีมีผลงาน  มีความรูความเช่ียวชาญ
และประสบการณ เก่ียวกับการตรวจสอบและคนหาความจริง การเยียวยาฟนฟู 
การลดความขัดแยง  หรือการปองกันความรุนแรง  และความสูญเสีย  ซ่ึงในข้ันตอน
การทาบทามและสรรหากรรมการ ไดรับเกียรติอยางสูงจากผูทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ ความรู ความสามารถเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวอยางเหมาะสม 
โดยมาจากหลากหลายสาขาวิชา  ซ่ึงไดแสดงออกถึงความเสียสละท่ีจะเขามารวม
ปฏิบัติภารกิจในตําแหนงกรรมการเพิ่มจากภาระหนาที่ประจําของตน  

 คอป. ไดยึดหลักการ ปรัชญา และแนวคิดสําคัญๆ ในการปฏิบัติภารกิจ
ดังนี้
 ๑. คอป. ยึดหลักความเปนอิสระและความเปนกลางเปนหลักการสําคัญ
ในการทํางาน โดย
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  ๑.๑ ใหความสําคัญกับการดําเนินการตรวจสอบคนหาความจริง 
และการนําเสนอโดยปราศจากอคติ ไมนําเสนอเฉพาะมุมมองท่ีไดรับความนิยม
มากที่สุด หรือเพราะมีอํานาจสนับสนุนและไมยืนยันวามุมมองที่อยูระหวาง
กลางของมุมมองตางๆ เปนมุมมองที่ถูกตอง  
  ๑.๒ คํานึงถึงลักษณะความสัมพันธระหวางประชาชนในสังคมไทย
ทีผู่กโยงกับบริบททางสังคมและภูมิหลังความเปนมาของแตละฝาย ประกอบ
การทํางาน 
  ๑.๓ กรณีท่ีพบขอเท็จจริงซ่ึงอาจเปนประเด็นการถกเถียงโตแยง
ระหวางฝายตางๆ คอป. จะไมเขาไปมีสวนรวมในการโตแยงกับคูกรณี
หรือผูมีสวนเก่ียวของเหลาน้ัน ท้ังน้ี เน่ืองจากขอเท็จจริงน้ัน มีความเปนกลาง
โดยตัวเองแลว 
  ๑.๔ คอป. จะพิจารณาเปดเผยความจริงเปนระยะๆ ในชวงเวลา
ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงบรรยากาศความปรองดองในสังคมเปนสําคัญ
 ๒. รับฟงขอคิดเห็นอันเปนประโยชน รวมท้ังแสวงหาแนวรวมท่ีพรอม
จะใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ คอป. ซ่ึงเปนกลไกท่ีกระบวนการทางสังคม
สรางข้ึน โดยท่ีคอป.ตระหนักดีวาการแสวงหาทางออกท่ีเหมาะสมในการแกไข
วิกฤตปญหาความขัดแยงในสังคมไทย เปนเร่ืองละเอียดออนท่ีมีความสําคัญย่ิง
จึงควรเปดพ้ืนท่ีใหผูเก่ียวของทุกฝาย  ไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอเก่ียวกับ
ทางออกท่ีเปนไปไดภายใตเง่ือนไข และในมุมมองของกลุมตางๆ ท้ังท่ีมีความเหมือน
และแตกตางกัน ท้ังน้ี คอป. จะทําหนาท่ีเปนพ้ืนท่ีกลางเพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวม
เปดเผยขอเท็จจริง  เสนอแนะขอเสนอและประเด็นสําคัญๆ  ท่ีนําไปสูการปรองดอง
ทางสังคม รวมท้ังเปดโอกาสใหทุกฝายไดใชพ้ืนท่ีน้ีในการแสดงอารมณความรูสึก
ความประสงค  ความคาดหวัง  ตลอดจนเสนอขอเรียกรองของแตละฝายท่ีมีตอกัน
โดยมี คอป. ทําหนาท่ีเปนคนกลางดําเนินการในกระบวนการหาขอมูล วิเคราะห
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และสังเคราะหขอมูลความตองการของทุกฝาย และจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อนําไปสูการสรางความปรองดองของประเทศตอไป
 ๓. ยืนยันใหประชาคมโลกเช่ือม่ันในศักยภาพของประเทศไทยวาแม
จะมีสถานการณความขัดแยงระดับรุนแรงเกิดข้ึน แตประเทศสามารถพัฒนา
กลไกการแกปญหาความขัดแยงโดยคนกลางในรูปของ “คณะกรรมการอิสระ”

เพ่ือดําเนินภารกิจสําคัญและสามารถรับมือกับความขัดแยงดังกลาวไดอยาง
เหมาะสมเชนเดียวกับนานาอารยประเทศ  ขณะเดียวกันก็ไมปฏิเสธความรวมมือ
รูปแบบตางๆ ของมิตรประเทศภายใตขอบเขตท่ีเหมาะสมจําเปน โดยเฉพาะ
ความรวมมือทางวิชาการ
 ๔. ใหความสําคัญกับระบบ “การตรวจสอบโดยประชาชน” (Public 
Accountability)  โดยคอป. ตระหนักถึงความสนใจตอเหตุการณความไมสงบ
และสถานการณทางการเมืองในประเทศท้ังของประชาชนในประเทศ
และประชาคมระหวางประเทศ และตระหนักถึงการเปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระ
และเปนกลางท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐบาล ประกอบกับเพ่ือความโปรงใส
ในการทํางาน คอป. จึงใหความสําคัญกับระบบ “การตรวจสอบโดยประชาชน”
เพ่ือใหเกิดความเช่ือศรัทธาของประชาชนในประเทศและของประชาคม
ระหวางประเทศ กลาวคือ ในการทํางานของ คอป. น้ัน นอกจาก คอป. จะตอง
รายงานตอรัฐบาลแลว ยังตองรายงานตอประชาชนและเปดเผยรายงาน
ตอประชาคมระหวางประเทศดวย และ โดยม่ันใน “การตรวจสอบโดยประชาชน”
ตลอดเวลาในการทํางาน 
 ๕. ใหความระมัดระวังตอกรณีท่ีอาจกาวลวงตอหลักการพิจารณาคดี
ของศาลยุติธรรม ขณะเดียวกัน คอป. ไมละเลยโอกาสท่ีจะเสนอแนะขอเสนอ
ที่เปนประโยชนสูงสุดเพื่อการปรองดองของสังคม ทั้งนี้  คอป. ตระหนักดีวา 
คอป. ไมใชองคกรดานตุลาการหรือกระบวนการยุติธรรมท่ีถูกแตงต้ังข้ึนมา
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เพ่ือตัดสินคดีหรือช้ีวาใครถูกใครผิด สมควรตองถูกลงโทษทางกฎหมายหรือไม 
แตจะมุงเนนหลักความเปนอิสระและความเปนกลางไวสูงสุด
 ๖. นําหลักความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน (Transitional Justice)๖ 

 
๖

 ความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน (Transitional Justice) เปนกระบวนการท่ีตอบสนองตอเหตุการณท่ีเกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง และเปนกลไกในการนําพาสังคมไปสูสันติภาพ การปรองดอง และความเปนประชาธิปไตย 
เพ่ือใหสังคมไดเดินหนาตอไปโดยท่ีเหตุการณรุนแรงจะไมยอนกลับมาอีกคร้ัง ซ่ึงกระบวนการดังกลาวเกิดข้ึนในปลาย
ทศวรรษ ๑๙๘๐ เพ่ือตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในละตินอเมริกา และในยุโรปตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือตองการใหมีความยุติธรรมเกิดข้ึนในภูมิภาคเหลาน้ีหลังเกิดเหตุการณท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางกวางขวาง
จากระบอบการปกครองแบบเกา ตอมาแนวคิดและการดําเนินกระบวนการน้ีไดแพรหลายและถูกนําไปใชในหลายๆ ประเทศ
ที่มีความขัดแยงอยางรุนแรง เชน อารเจนตินา ชิลี แอฟริกาใต เอลซัลวาดอร เฮติ ติมอรตะวันออก ฯลฯ
   ความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน เปนการเช่ือมโยงแนวคิดสองแนวคิดเขาดวยกัน คือ การเปล่ียนผาน (transition) 
กับ ความยุติธรรม (justice) ในขณะท่ีการเปล่ียนผาน คือ การท่ีสังคมไดเกิดกระบวนการกระทําใหเกิดการเปล่ียนผาน
ระบอบทางการเมือง (political transformation/regime change) เชน จากระบอบเผด็จการ (authoritarian) 
หรือการปกครองแบบกดข่ีอ่ืนๆ (repressive rule) ไปสูระบอบประชาธิปไตย (transition to democracy) หรือใช
ในความหมายของการเปลี่ยนผานจากความขัดแยงของคนในสังคมไปสูสันติภาพและความมั่นคง
   ประเทศท่ีนําความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผานมาปรับใช มักเปนกรณีท่ีกระบวนการยุติธรรมในระบบปกติ
มีขอจํากัดท่ีไมสามารถนํามาใชกับสภาพความขัดแยงท่ีมีสาเหตุท่ีซับซอนกวาอาชญากรรมท่ัวไป และมีผูเขาไปเก่ียวของจํานวนมาก
ทัง้เหย่ือและผูกระทําผิด  นอกจากน้ี  การใชกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติท่ีมีพ้ืนฐานอยูบนการลงโทษ
อาจไมสามารถทําใหสังคมกาวขามความขัดแยงไปสูสันติภาพได แนวคิดในเร่ืองน้ีจึงพัฒนาข้ึนโดยพิจารณาแนวทางท่ีจะ
นําไปสูการแกไขความขัดแยง ซ่ึงอาจดําเนินการไดหลายวิธี จากประสบการณของตางประเทศ มาตรการท่ีนํามาใชอาจจะ
เปนอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณในแตละประเทศดังนี้
   ๑. Criminal Prosecutions คือ การฟองรองดําเนินคดีกับผูกระทําผิด ซ่ึงมีสวนตองรับผิดชอบ (accountable)
ตอเหตุการณเลวรายที่เกิดขึ้น เปนองคประกอบประการหนึ่งที่จะปองกันไมใหเหตุการณความรุนแรงเกิดขึ้นอีก
   ๒. Truth Commissions คือ กระบวนการสรางความจริง (establish the truth) ท่ีไดจากการไตสวน สอบสวน 
(inquiry) คนหาความจริง (truth seeking) ในชวงเหตุการณท่ีเกิดข้ึน (focus on the past) เพ่ือเปดเผยความจริงใหเหย่ือ
หรือครอบครัวของเหย่ือและสังคมโดยรวมไดทราบในรายละเอียดเหตุการณอยางถูกตองแทจริง อีกท้ังยังเปนการเปด
พื้นที่ใหผูไดรับผลกระทบไดแสดงออก
   ๓. Restoration Programs คือ การใหความชวยเหลือ ชดเชย เยียวยา และฟนฟูแกผูท่ีไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความรุนแรง ทั้งดานจิตใจ รางกาย ทรัพยสิน และรวมไปถึงการกลาวคําขอโทษจากคูปรปกษอยางเปนทางการ 
(official/state apologies)
   ๔. Memorialisation of Victim คือกระบวนการท่ีทําใหสังคมยอมรับตระหนักรู (recognition) และ
กระตุนใหเกิดจิตสํานึกในทางศีลธรรม (raise moral consciousness) ถึงเหตุการณความรุนแรงที่ผานมา เพื่อที่จะไมให
เกิดเหตุการณซํ้ารอยขึ้นอีก ซึ่งอาจอยูในรูปพิพิธภัณฑหรืออนุสรณแหงความทรงจํา (memorial)
   ๕. Institution Reform คือ กระบวนการปฏิรูปสถาบัน หนวยงานท่ีมีสวนรับผิดชอบตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
อาทิ กองทัพ ทหาร ตํารวจ ส่ือสารมวลชน กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ เพ่ือท่ีจะปองกันไมใหหนวยงานหรือองคกรดังกลาว
ใชรูปแบบเดิมในการปฏิบัติที่อาจนําความรุนแรงกลับมาอีกครั้ง
   ๖. Reconciliation คือ การทําใหสังคมขามผานปญหาความขัดแยงและกอเกิดความปรองดอง สมานฉันท
ของคนในสังคม 



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

12

มาปรับใชในการดําเนินงาน โดยศึกษาจากนานาประเทศท่ีมีประสบการณ
ความขัดแยงระดับรุนแรงเกิดข้ึนและไมสามารถใชกระบวนการยุติธรรมตามปกติ
ในการแกไขปญหาได  จะมีการนําหลักการเร่ืองความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน
มาใชในการดําเนินงาน โดยจะมีการต้ังคณะกรรมการข้ึนเพ่ือตรวจสอบ
คนหาความจริงและดําเนินการใหเกิดความปรองดองท่ีเรียกวา Truth and 
Reconciliation Commissions (TRCs) ซ่ึงโดยท่ัวไปจะไดรับมอบอํานาจ
จากรัฏฐาธิปตย และมีอํานาจดําเนินการเพ่ือใหเกิดการปรองดองอยางเต็มท่ี 
รวมตลอดถึงอํานาจในการหาผูรับผิดในลักษณะของการสอบสวนตาม
กระบวนการยุติธรรม แตจากอํานาจหนาท่ีตามภารกิจของ คอป. น้ัน มีขอจํากัด
ทีไ่มไดให คอป. มีอํานาจในลักษณะเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีเหมือน TRC 
ในตางประเทศและมีขอจํากัดท่ีเปนองคกรท่ีไดรับการแตงต้ังโดยระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ ที่อาจถูกมองไดวาเปนกลไกหนึ่งของฝายบริหาร 
 ยุทธศาสตรการดําเนินงานของ คอป.
 คอป. ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานโดยวางยุทธศาสตร 
กรอบการดําเนินงาน ๔ มิติหลัก ดังนี้
 ๑. การตรวจสอบและคนหาความจริง (Truth Seeking) ซ่ึงไดแก 
การตรวจสอบและคนหาความจริงและขอเท็จจริงโดยเฉพาะอยางย่ิงความรุนแรง
ที่เกิดข้ึนในหวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมตลอดถึง
ประเด็นท่ีเปนรากเหงาของปญหาความขัดแยงและเหตุการณความรุนแรง
ในประเทศในชวงหลายปที่ผานมา
 ๒. การเยียวยา ฟนฟู และปองกันความรุนแรง ประกอบดวยการฟนฟู
และการเยียวยา (Restoration)  ซ่ึงไดแก การฟนฟูและเยียวยาสังคมไทย 
องคกร สถาบันและบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง 
โดยแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท  (Restorative  Justice)  และความยุติธรรม
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ทางสังคม (Social Justice) เพ่ือสงเสริมใหเกิดความปรองดองของประเทศไทย
ในระยะยาวตอไป และการปองกันความขัดแยง  (Conflict Prevention) 
ซึง่ไดแก ความจําเปนท่ีจะตองทําใหเกิดความเขาใจและการเยียวยาในระยะส้ัน
แกบรรดาผูท่ีไดรับผลกระทบจากความรุนแรงของกลุมตางๆ เพ่ือการปองกัน
มิใหเกิดเหตุความรุนแรงและความสูญเสียขึ้นอีก
 ๓. การศึกษาวิจัยรากเหงาปญหาของความขัดแยง  ดําเนินการศึกษาวิจัย
เพ่ือทําใหเกิดความกระจางกับรากเหงาของปญหาท้ังในทางกฎหมาย การเมือง
และประวัติศาสตรท่ีสงผลใหเกิดความแตกแยกและความรุนแรงในสังคม
ในชวงที่ผานมา
 ๔. การสรางความปรองดองและปองกันมิใหความรุนแรงเกิดข้ึนอีก

การตั้งคณะที่ปรึกษา

 ภายหลังจากท่ีไดต้ัง คอป. แลว เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมายลุลวงและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตองอาศัยความรู ความสามารถ
ของผูมีประสบการณ ผูทรงคุณวุฒิ  และผูเช่ียวชาญในการใหคําปรึกษา ขอแนะนํา
แก คอป. ในหลากหลายประเด็น เพ่ือสนับสนุนใหการปฏิบัติภารกิจของ 
คอป. บรรลุวัตถุประสงค คอป. จึงไดเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ
และเปยมดวยความสามารถเปนท่ีประจักษท้ังในประเทศและตางประเทศท่ี
จะสามารถใหคําปรึกษาและขอแนะนําแก คอป. ในดานตางๆ เพ่ือเสริมสราง
ใหการดําเนินการของ คอป. กาวหนาและประสบผลสัมฤทธ์ิไดเปนอยางดี 
จํานวน ๖ ทาน๗  ดังนี้

 
๗

 คอป. ไดแตงตั้งคณะที่ปรึกษาและมีการจัดแถลงขาว เมื่อวันศุกรที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสยามซิต้ี 
กรุงเทพมหานคร
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  ๑. ศาสตราจารยพิเศษ   ดร. สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย  อดีตรองนายกรัฐมนตรี
และอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
  ๒. ศาสตราจารย  ดร. ชัยวัฒน   สถาอานันท   อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  ๓. Ms. Priscilla Hayner ผูเช่ียวชาญดานการคนหาความจริง
และความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน 
  ๔. N. Hassan Wirajuda, J.S.D. อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ ประเทศอินโดนีเซีย
  ๕.  Professor  David  Kennedy, Ph.D.  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร
 มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ๖. Honorable Judge Dennis Davis อดีตผูพิพากษาศาลอุทธรณ 
ประเทศแอฟริกาใต

งงงง
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การบริหารจัดการ

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ขอ ๑๑ ใหมีสํานักงาน คอป. เปนหนวยงานภายในสํานักงานกิจการ
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยใหเลขานุการ คอป. เปนผูบังคับบัญชา
เจาหนาท่ีและลูกจางของสํานักงาน และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานข้ึนตรงตอประธานกรรมการ และขอ ๑๒ ใหสํานักงาน
มีอํานาจหนาท่ี รับผิดชอบในงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม
งานประชาสัมพันธ และงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ติดตามสถานการณ ศึกษา
และรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานประสานงานกับบุคคล องคกร 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 
และปฏิบัติงานหรือดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
โดยมีที่ตั้งอยู ณ อาคารจอดรถ ช้ัน ๕ อาคารรัฐประศาสนภักดี 

การบริหารจัดการ

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร
 อน่ึง ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม (นายวิทยา สุริยะวงค) 
ไดมอบหมายให นายวัลลภ นาคบัว ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ
(สํานักงาน คอป.) และเขารวมประชุมในฐานะฝายเลขานุการ คอป. ดวย

บุคลากร   
 ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของ คอป. ต้ังแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ -
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ สํานักงาน คอป. ประกอบไปดวยบุคลากร ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการและเลขานุการ คอป. จํานวน ๑๒ คน
 ๒. ท่ีปรึกษา คอป. จํานวน ๖ คน
 ๓. คณะอนุกรรมการตาง ๆ จํานวน ๑๑๖ คน๘ 
 ๔. เจาหนาท่ีท่ีทํางานประจําหมุนเวียนท้ังส้ิน ๔๘ คน๙   
 นอกจากน้ี ยังไดรับความรวมมือจากผูเช่ียวชาญดานการคนหาความจริง
เพ่ือการปรองดองจากตางประเทศมาเปนท่ีปรึกษาในการกําหนดกรอบ
ยุทธศาสตรการทํางาน ฝกอบรมเจาหนาที่ รวมถึงการตรวจสอบพยานหลัก
ฐานรวมกับ คอป. ดวย 

 
๘

 เร่ิมตนจากคณะกรรมการ คอป. จํานวน ๑๒ คน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการ คอป. และ
คณะอนุกรรมการตางๆ สูงสุดจํานวน ๑๒๘ คนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
 ๙ เร่ิมตนจํานวน ๙ คนในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ และสูงสุดจํานวน ๔๘ คนในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ 
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งบประมาณ

 คอป. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือดําเนินการ
ตามภารกิจ รวม ๒ คร้ัง กลาวคือ คร้ังท่ี ๑ จํานวน ๓๒ ลานบาท เม่ือเดือนสิงหาคม
๒๕๕๓ และครั้งที่ ๒ จํานวน ๔๕ ลานบาท เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
 การใชจายงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการท่ีสําคัญของ คอป. 
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยสรุปกิจกรรม
ที่สําคัญไดดังนี้
 ๑. เบ้ียประชุมคณะกรรมการ คอป.๑๐  รวมท้ังส้ิน   ๒๒๕,๒๒๐.๐๐ บาท
 ๒. คาเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการตางๆ๑๑ รวมท้ังส้ิน 
๑,๕๓๓,๘๐๐.๐๐ บาท
 ๓. คาจางเจาหนาท่ีประจําสํานักงาน และผูเช่ียวชาญ รวมท้ังส้ิน 
๑๒,๑๗๔,๗๔๐.๘๒ บาท๑๒ 

 ๔. คาจัดประชุม๑๓   จํานวน  ๑๔๑  คร้ัง  รวมท้ังส้ิน  ๕,๕๙๔,๙๘๕.๐๐   บาท
 ๕. โครงการสัมมนาและกิจกรรมทางวิชาการ รวมท้ังส้ิน 
๑,๒๙๙,๓๕๗.๓๖ บาท
 ๖. คาจางท่ีปรึกษาโครงการวิจัยและเก็บขอมูล๑๔  จํานวน ๒๔ โครงการ
รวมทั้งสิ้น ๒๕,๘๘๐,๐๕๗.๐๐ บาท

 
๑๐

  คอป. ไดประชุมรวมท้ังหมด ๓๔ คร้ัง โดยแตละคร้ังไดรับเบ้ียประชุมตามระเบียบของทางราชการ กลาวคือ
ประธานกรรมการไดรับเบ้ียประชุมคร้ังละ ๑,๕๐๐ บาท กรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการไดรับเบ้ียประชุม
ครั้งละ ๑,๒๐๐ บาท
 ๑๑  คณะอนุกรรมการท่ี คอป. แตงต้ัง ไดประชุมรวมท้ังหมด ๑๐๗ คร้ัง โดยแตละคร้ังไดรับเบ้ียประชุม
ตามระเบียบของทางราชการ กลาวคือ ประธานอนุกรรมการไดรับเบ้ียประชุมคร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท รองประธานไดรับ
เบ้ียประชุมคร้ังละ ๙๐๐ บาท อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการไดรับเบ้ียประชุมคร้ังละ ๘๐๐ บาท
 ๑๒  เจาหนาท่ีท่ีทํางานประจําหมุนเวียนท้ังส้ิน ๔๘ คน ต้ังแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ – เดือนกันยายน ๒๕๕๕
 ๑๓   คาจัดประชุม หมายถึง คาอาหารวาง คาอาหาร คาเชาสถานท่ี คาวิทยากร คาพาหนะเดินทาง คาจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม คาตอบแทนผูใหขอมูล
 ๑๔  โครงการจางที่ปรึกษา จางเหมาบริการ จัดจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
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 ๗. คาเชา คาปรับปรุงสํานักงานและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น ๑๔,๓๘๖,๑๐๔.๓๖ บาท
 ๘. คาวัสดุครุภัณฑสํานักงาน รวมท้ังส้ิน ๓,๑๗๑,๕๓๖.๕๘ บาท
 ๙. คาใชจายอ่ืนๆ๑๕ รวมทั้งสิ้น ๙๙๕,๘๐๕.๖๘  บาท
 รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๖๕,๒๖๑,๕๘๖.๘๐ บาท  สําหรับเงินงบประมาณท่ีเหลือ
จํานวน ๑๑,๗๓๘,๔๑๓.๒๐ บาท๑๖ คอป.ไดมีมติเห็นชอบในหลักการ
ใหสํานักงานกิจการยุติธรรมสนับสนุนกิจกรรมท่ีตองดําเนินการเม่ือ คอป. 
สิ้นสุดวาระแลว สรุปไดดังนี้ 
 (๑) จัดจางบุคลากรเพ่ือรองรับการดําเนินงานของ คอป. ตอเน่ือง
ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 (๒) จัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเห็นวาเปนประโยชนและสมควรใหมีการ
ดําเนินการเพ่ือเปนการเผยแพรการดําเนินงานของ คอป. ตอสาธารณชน เชน 
 - การเผยแพรหลักการและการดําเนินงานของ คอป. ใน
ลักษณะเปน Pocket Book โดยจัดทําทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 - การเผยแพรผลงานตางๆ ของ คอป. ไดแก รายงานฉบับ
สมบูรณ รายงานผลการดําเนินการและการวิจัยของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 
 - การจัดทําวิดีทัศนนําเสนอและเผยแพรผลงานการดําเนินงาน
แบบสั้นและแบบเปนตอน 
 - การจัดกิจกรรมหรือเวทีสําหรับนําเสนอรายงานฉบับ
สมบูรณของ คอป. 
 - การดําเนินกิจกรรมอ่ืนท่ีจําเปน เชน การแปลเอกสาร 
หรือการประชุมตางๆ  เพ่ือใหภารกิจของ คอป. ลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
๑๕

  คาแปลเอกสาร คาจัดทําเอกสารเผยแพร คาจัดซื้อหนังสือ คาถอดเทป ฯลฯ
 ๑๖  ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จํานวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยูระหวางการเบิกจาย
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ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
 ๑. คอป. ทําหนาท่ีในฐานะกลไกสําคัญนําพาสังคมสูความปรองดอง
แตไมมีอํานาจตามกฎหมายใด 
  เน่ืองจากการดําเนินงานของ คอป. เปนไปในลักษณะการขอความรวมมือ
เพราะ คอป. ไมมีอํานาจเรียกบุคคลหรือหนวยงานใดมาใหขอมูล เปนเหตุให
ในบางกรณีการขอรับความรวมมือจากหนวยงานของรัฐและเอกชนมีอุปสรรค 
ทําใหไมไดขอมูลสําคัญท่ีมากเพียงพอสําหรับการพิจารณาประเด็นตางๆ 
อีกท้ังบางหนวยงานอางวาขอมูลบางสวนเปนความลับของทางราชการ 
จึงไมสามารถไดขอเท็จจริงเชิงลึกท่ีเพียงพอในการวิเคราะห เพ่ือใหไดความจริง
อันเปนท่ียอมรับได  ทําใหเกิดคําถามจากสังคมตามมาวาขอมูลท่ีไมไดรับอนุญาต
ใหเปดเผย หรือไมประสงคจะเปดเผย หรือมีความลังเล ลาชาในการสงให คอป. น้ัน
เปนขอมูลท่ีปดบังซอนเรนขอเท็จจริงสําคัญๆ บางประการไว และการปดบังน้ัน
คุมคากวาการเปดเผยตอสาธารณชน แมอาจเส่ียงตอการถูกครหาถึงความโปรงใส
และการตกเปนกลไกขัดขวางการนําพาสังคมสูความปรองดองของ คอป. ก็ตาม

 ๒. ขาดการคุมครองความปลอดภัยของบุคคลหรือองคกรท่ีใหขอมูล
  ความกังวลของบุคคลหรือองคกรท่ีไมกลาใหขอมูลแกคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและคนหาความจริง ทําใหการเชิญบุคคลหรือองคกรมาเพ่ือให
ขอมูลขอเท็จจริงมีอุปสรรคพอสมควร เน่ืองจากพยานบุคคลบางคนเกรงวาจะ
ไดรับอันตรายหากเสนอพยานหลักฐานท่ีอาจมีผลกระทบตอฝายหน่ึงฝายใด 

 ๓. ขอจํากัดจากสถานภาพและท่ีมาของ คอป.
  เน่ืองจากปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนทําใหมีขอกังวลถึงท่ีมาของ คอป. 
ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากรัฐบาลท่ีถูกมองวาเปนฝายหน่ึงของความขัดแยง 
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ทําใหบางฝายขาดความเช่ือม่ันและไมใหความรวมมือในการตรวจสอบ
และคนหาความจริง อยางไรก็ดี จากการดําเนินการท่ีผานมา จนกระท่ัง คอป. 
สิ้นสุดวาระลง ปรากฏวามีพัฒนาการไปในทางท่ีไดรับการยอมรับมากข้ึน 
เน่ืองจากแนวทางในการทํางานของ คอป. ท่ีผานมาไดแสดงใหเห็นเปนท่ีประจักษ
ถึงความเปนอิสระและมีความเปนกลาง และรัฐบาลไดแสดงใหเห็นวา 
ใหความอิสระและไมเขามาแทรกแซงการทํางานของ คอป.
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ความรวมมือ

กับหนวยงานอ่ืน

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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หนวยงานภายในประเทศ

 ดวยภารกิจในการตรวจสอบและคนหาความจริง รากเหงา
ของปญหาความขัดแยงและเหตุการณรุนแรงในชวงเวลาท่ีผานมา 
ตลอดจนเยียวยาและฟนฟูบุคคล สังคม องคกรและสถาบัน
ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
รวมถึงวางมาตรการเพ่ือลดความขัดแยงในสังคมไทย  การดําเนินงาน
ของ คอป. จึงจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ
อยางแทจริง นอกเหนือจากการประชาสัมพันธและการรายงาน
ความคืบหนาการดําเนินงานของ คอป. ผานทางส่ือตางๆ เพ่ือใหความรู
และความเขาใจแกประชาชนท่ัวไป รวมถึงการจัดประชุม สัมมนา 
เพ่ือรับฟงขอมูล ความเห็นและขอเสนอแนะจากสาธารณชนแลว 
คอป. ยังไดประสานความรวมมือไปยังหนวยงานตางๆ ท้ังหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมท้ังปจเจกบุคคลท้ังในประเทศและตางประเทศ
เพ่ือขอขอมูลและการสนับสนุนในดานตางๆ เพ่ือใหการดําเนินภารกิจ

ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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ลุลวง โดยตลอดระยะเวลาในการดําเนินงาน ๒ ปท่ีผานมา คอป. ไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนกวา ๑๖๐ หนวยงาน  และบุคคลกวา ๔๕๐ คน
โดยสรุป ดังนี้ 

 หนวยงานดานความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบรอย
(ประกอบไปดวย  หนวยงานทางทหารและตํารวจ) ในฐานะหนวยงานท่ีดูแลรักษา
ความสงบเรียบรอยและควบคุมสถานการณในชวงเกิดเหตุการณความไมสงบ
คอป. ไดประสานความรวมมือดานขอมูล เอกสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนการ
จัดกําลังพลเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในชวงเวลาดังกลาว ขอมูลเก่ียวกับ
เหตุการณความไมสงบบริเวณจุดเกิดเหตุตาง ๆ  และบริเวณใกลเคียง รวมถึง
พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับคดีการชุมนุมทางการเมืองและเหตุการณความไมสงบ
ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขอมูลเก่ียวกับการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตของเจาหนาท่ี การขอใหเจาหนาท่ีระดับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติการในเหตุการณเขาใหขอมูลและขอเท็จจริงของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
รวมถึงการเขาเย่ียมเยียนผูปฏิบัติงานในการรักษาความสงบในเหตุการณ
ความไมสงบ และการขอสํารวจและบันทึกคําบอกเลาผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงในประเทศไทยเพ่ือการเยียวยา
และการปรองดองทางสังคม (Statement Taking) 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม (ประกอบไปดวย ศาล 
อัยการ หนวยงานในกระทรวงยุติธรรม ไดแก กรมราชทัณฑ กรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ) คอป. ไดรับการสนับสนุนและให
ความชวยเหลือดานขอมูลผูตองขัง บัญชีพยาน คํารองการไตสวน คําพิพากษาในคดี
ที่เก่ียวกับการชุมนุมทางการเมืองและความไมสงบในชวงเดือนเมษายนถึง
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เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ รายช่ือผูเสียชีวิตในเหตุการณชุมนุมทางการเมือง
และการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง
การลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยียนและเยียวยาผูตองขังในคดีความผิดตอพระราชกําหนด
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘   รวมถึงการสํารวจและบันทึก
คําบอกเลาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบและความรุนแรง
ในประเทศไทยเพ่ือการเยียวยาและการปรองดองทางสังคมตามแนวทาง 
คอป. (Statement Taking) 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดูแลรักษาและฟนฟูสุขภาพและจิตใจ 
(ประกอบไปดวย  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล  และสถาบัน
ที่เก่ียวของกับการเยียวยาและรักษาสภาพจิตใจ) คอป. ไดรับการสนับสนุน
ในการดําเนินการเยียวยาฟนฟูผูไดรับผลกระทบ การลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียน
และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง รวมไปถึงขอมูลทาง
เวชระเบียนของผูเสียชีวิตและผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณความไมสงบ
ที่เขารับการรักษา

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินและระดับจังหวัด (ประกอบไปดวย
ศาลาวาการจังหวัดและสํานักงานเขตตางๆ ของพ้ืนท่ีเกิดเหตุและท่ีใกลเคียง) 
ในชวงเกิดการชุมนุมทางการเมืองและความไมสงบในชวงเดือนเมษายนถึง
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและระดับจังหวัด
ถือเปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับเหตุการณและประชาชน ซ่ึงในบางพ้ืนท่ี
ศาลากลางจังหวัดเปนสถานท่ีท่ีถูกทําลาย คอป. จึงไดประสานขอขอมูลดานตางๆ
ไดแก  ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเผาสถานท่ีและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ
ความไมสงบ ภาพถายและพยานหลักฐานตางๆ ขอมูลการใหความชวยเหลือ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบท่ีอยูในบริเวณเหตุการณความไมสงบและบริเวณใกลเคียง 
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 หนวยงานภาคเอกชนและภาครัฐตางๆ ท่ีไดรับผลกระทบ และ
ความเสียหายจากเหตุการณความรุนแรงและความไมสงบ (ประกอบไปดวย
บริษัท หางสรรพสินคา รานคา ธนาคาร ผูประกอบธุรกิจตางๆ โรงเรียน) 
คอป. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง ภาคเอกชน
ทีไ่ดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงและความไมสงบในการใหขอมูล
เก่ียวกับเหตุการณความไมสงบ เอกสาร ภาพถาย พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
ขอมูลเก่ียวกับความเสียหายท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน การแกไขฟนฟู 
การเยียวยาท่ีไดรับขอมูลและเอกสารเก่ียวกับการดําเนินคดีทางกฎหมายกอน
และหลังเหตุการณความรุนแรง รวมไปถึงการเขารวมประชุมหารือเพ่ือหาทาง
ปองกันมิใหเกิดเหตุการณความรุนแรง

 หนวยงานดานส่ือสารมวลชน  (ประกอบไปดวยสถานีวิทยุโทรทัศนตางๆ 
กรมประชาสัมพันธ ส่ือส่ิงพิมพตางๆ)  คอป. ไดรับการสนับสนุนขอมูลภาพถาย
ดาวเทียม คลิปวีดิโอ ภาพถาย ฯลฯ

ความรวมมือกับตางประเทศ
 ความรวมมือในการสงผูเช่ียวชาญเขารวมการทํางานดานตางๆ กับ คอป. 
 ๑. เอกอัครราชทูตสวิสเซอรแลนดประจําประเทศไทยไดใหความรวมมือ
ในดานตางๆ ดังนี้ 
  Ms. Beatrice Schiffer, Ph.D. ผูเช่ียวชาญดานนิติวิทยาศาสตร 
(Forensic Science Expert) มาใหคําปรึกษาในการทํางานของ คอป. ต้ังแต
เดือนกันยายน ๒๕๕๓ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๔ และเขารวมในการทํางาน
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริง เปนระยะเวลาอีก ๑ ป 
ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
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  Mr. Quentin Milliet ผูเช่ียวชาญดานภาพถายและวีดิทัศน (Visual 
Imagery Expert) มาใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในงานดานการตรวจสอบ
และคนหาความจริง ต้ังแตเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
และเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ รวมระยะเวลา ๔ เดือน
  Mr. Matthieu Glardon และ Mr. Fabiano Riva มาใหคําแนะนํา
และเปนท่ีปรึกษาในดานอาวุธ ต้ังแตวันท่ี ๑๖-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
เปนระยะเวลา ๑๐ วัน
 ๒. United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) 
ไดสนับสนุนให Mr. Steve Nash, Crime Scene Expert มาใหคําแนะนํา
ในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริงต้ังแต
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ เปนระยะเวลา ๑ สัปดาห 
 ๓. International Center for Transitional Justice (ICTJ) 
ไดสง Mr. Ari Bassin ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการ (Management Strategy 
Expert) เพ่ือเขารวมในการทํางานของ คอป. ต้ังแตวันท่ี ๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
รวม ๓ สัปดาห
 ๔. United Nation Development Programme (UNDP) 
ไดสง  Mr. Samuel  Gbaydee  Doe, Ph.D.  ท่ีปรึกษาดานการวิเคราะหความขัดแยง
(Advisor for Conflict Analysis) เขารวมสนับสนุนการทํางานของ คอป. 
ตัง้แตวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ถึงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เปนระยะเวลา ๒ เดือน
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 ความรวมมือเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานของ คอป. 

 ๑. Ms. Priscilla Hayner ท่ีปรึกษาดานการคนหาความจริง (Truth 
Commission) สถาบันนานาชาติการเปล่ียนผานเพ่ือความยุติธรรม สวิตเซอรแลนด
และ Mr. Howard Varney ท่ีปรึกษาดานการคนหาความจริง สถาบันนานาชาติ
การเปล่ียนผานเพ่ือความยุติธรรม แอฟริกาใต ไดมาแลกเปล่ียนความเห็น 
และเสนอแนะความเห็นเพ่ือวางกรอบการทํางานของ คอป. เสนอตอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 ๒. Mr. Howard Varney และ Mr. Patrick Burgess ผูเช่ียวชาญ
ดานการคนหาความจริง  (Truth  Seeking  and  Management)  จาก International
Center for Transitional Justice (ICTJ) มาใหคําแนะนําและใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับแนวทางการทํางาน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

 นอกจากน้ี ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน คอป.  ไดมีการหารือรวม
กับหนวยงานจากประเทศตางๆ เพ่ือสนับสนุนและรับทราบการดําเนินงาน
ของ คอป. ดังนี้
  ๑. คอป. เขาพบ Gary Lewis ผูแทนจาก United Nation Office
on Drugs and Crimes (UNODC) เพ่ือหารือถึงความเปนไปไดในการสนับสนุน
ผูเช่ียวชาญดานการตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ (crime scene expert) 
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓
  ๒. คอป. เขาพบเอกอัครราชทูตสวิสเซอรแลนดประจําประเทศไทย 
H.E. Christine Schraner Burgener เพ่ือหารือและรับทราบการดําเนินงาน
ของ คอป. เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
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  ๓. ผูแทนของ Centre for Humanitarian Dialogue (CHD) 
ไดเขาพบ คอป. เพื่อหารือและสนับสนุนการดําเนินงานของ คอป. เมื่อวันที่ 
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
  ๔. ผูแทนของสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจําประเทศไทย
ไดประสานงานกับ คอป. เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
  ๕. Mr. Tamrat Samuel ผูแทนจาก United Nations Development
Programme New York (UNDP) เขาพบประธานคอป. เพ่ือทราบถึงภาพรวม
การทํางานของ คอป. (Overall view of the TRCT) เม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
  ๖. ผูแทนจาก Centre of Humanitarian Dialogue (CHD) เขาพบ
คอป. เพ่ือสอบถามถึงความเปนไปไดในการใหความชวยเหลือการดําเนินงาน
ของคอป. เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
  ๗. ผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุน เขาพบ คอป. เพ่ือทราบ
การดําเนินงานของ คอป. และขอกังวลเก่ียวกับความคืบหนาของกรณีนักขาว
ญี่ปุน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  ๘. เอกอัครราชทูต H.E. Heidi Tagliavini และ เอกอัครราชทูต 
H.E. Christine Schraner Burgener เขาพบเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ 
Truth Commission ในประเทศตางๆ และ คอป. ไดจัดใหมี Focus Group 
Consultation Session ซ่ึงไดเชิญคณะทูตและองคการระหวางประเทศ
มากกวา ๔๐ องคกร เพื่อเสนอความคืบหนาตอองคกรที่ไดใหความรวมมือ
กับ คอป. เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
  ๙. International Committee of the Red Cross  (ICRC)  ไดสงผูแทน
เขาพบประธาน คอป. เพ่ือรับทราบเก่ียวกับการดําเนินการของ คอป. 
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
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  ๑๐. Ms. Priscilla Hayner ผูเช่ียวชาญดานคณะกรรมการคนหา
ความจริง (Truth Commissions) และความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน 
(Transitional Justice) มารวมใหขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน
ของ คอป. ตั้งแตวันที่ ๑๙ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔๑๗ 
  ๑๑. เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย  H.E. Mrs. Kristie
Anne Kenney เขาพบ คอป. เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของ คอป. 
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
  ๑๒. เอกอัครราชทูตฟนแลนดประจําประเทศไทย H.E. Sirpa Mäenpää 
เขาพบ คอป. เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของ   คอป.  เม่ือวันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๔
  ๑๓. Mr. Frank La Rue ผูตรวจการพิเศษแหงสหประชาชาติ
ดานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการแสดงออก 
(UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right
to Freedom of Opinion and Expression) เขาพบประธาน คอป. เพ่ือหารือ

 
๑๗

  Ms. Priscilla Hayner ไดมารวมงานและทํากิจกรรมรวมกับ คอป. ดังนี้
 ๑. ไดเขาพบผูนําฝายคาน นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ณ ท่ีทําการพรรคประชาธิปตย และไดรวมหารือแนวทาง
การดําเนินงานของ คอป. ในสวนของการดําเนินงานดานการเยียวยากับอนุกรรมการเยียวยา ฟนฟู และปองกัน
ความรุนแรง ณ สํานักงาน คอป. เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔
 ๒. เขาพบนายกรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร ณ ทําเนียบรัฐบาล และรวมหารือแนวทางการดําเนินงาน
ของ คอป. ในสวนของการดําเนินงานดานการคนหาความจริงกับอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริง ณ สํานักงาน 
คอป. เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔
 ๓. เขาพบ พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เขารวมหารือดวย หลังจากน้ันได
เขาพบประธานรัฐสภา นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท ณ อาคารรัฐสภา และไดรวมหารือแนวทางการดําเนินงานของ คอป. 
ในสวนของการบริหารจัดการกับฝายเลขานุการ ณ สํานักงาน คอป. เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔
 ๔. เขารวมหารือแนวทางการดําเนินงานของ คอป. กับภาคประชาสังคม เชน ตัวแทนจากศูนยขอมูลประชาชน
ผูไดรับผลกระทบฯ (ศปช) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา International 
Crisis Group (ICG) นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม (ภรรยาพันเอกรมเกลา ธุวธรรม) ณ สํานักงาน คอป. เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี
๒๒ กันยายน ๒๕๕๔
 ๕. รวมนําเสนอ แลกเปล่ียนประสบการณ ในงานสัมมนา เร่ือง บทบาทของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ
คนหาความจริงเพื่อการปรองดอง (TRC) กับความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน ณ โรงแรมสยามซิต้ี กรุงเทพมหานคร เม่ือ
วันศุกรที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ 
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ในประเด็นเร่ืองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและหลักสิทธิมนุษยชน 
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
  ๑๔. เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ประธาน คอป. เขาพบอัครราชทูต
ญี่ปุนประจําประเทศไทย
  ๑๕. เม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ประธาน คอป. และกรรมการ คอป. 
เขาพบคณะทูตจากสหภาพยุโรป (Delegation of European Union to Thailand)
  ๑๖. Mr. Francesc Vendrell อดีตนักการทูตชาวสเปนท่ีมีบทบาท
ในการสงเสริมกระบวนการปรองดองในหลายประเทศ Mr. Michael Vatikiotis
ผูอํานวยการฝายภูมิภาคเอเชียของ Centre for Humanitarian Dialogue (CHD)
Mr. Adam Cooper นางสาวธีรดา ศุภะพงษ ผูประสานงานของ Centre for 
Humanitarian Dialogue (CHD) ในนามกลุมเพ่ือนประเทศไทย (Friend of 
Thailand) เขาพบประธาน คอป. เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองการปรองดอง
และบทบาทของ คอป. ในมุมมองประชาคมระหวางประเทศ เม่ือวันท่ี ๑๙ 
มกราคม ๒๕๕๕
  ๑๗. International Center for Transitional Justice (ICTJ) 
ไดสง Mr. Patrick Burgess ผูอํานวยการฝายภูมิภาคเอเชีย และ Mr. Ari Bassin
ผูจัดการโครงการสวนภูมิภาคเอเชียเพ่ือเขารวมในการฝกอบรมคณะจัดทํารายงาน
อนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริง  ระหวางวันท่ี  ๘ - ๑๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕
นอกจากน้ันยังไดแลกเปล่ียนประสบการณการทํางานกับท่ีประชุม คอป. 
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
  ๑๘. H.E. Mr. Kofi Annan อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ  และ H.E. Mr. Martti
Ahtisaari อดีตประธานาธิบดีฟนแลนดมาเยือน คอป. เพ่ือเขารวมประชุมหารือ
แนวทางการสรางความปรองดองในประเทศไทยรวมกับ คอป. และพบปะกลุมตัวแทน
จากทุกภาคสวนระหวางวันท่ี ๑๖ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ (โปรดดูรายละเอียด
ในขอ ๔ คณะอนุกรรมการดานยุทธศาสตรเพื่อการปรองดอง) 
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  ๑๙. เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย  H.E. Mr. Lutfi  Rauf
และคณะไดเขาพบ คอป. เพ่ือแนะนําตัวเพ่ือแนะนําตัวในโอกาสเขารับตําแหนง
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทยคนใหม เม่ือวันพุธท่ี 
๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
  ๒๐. ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริงฯ 
ไดเขาพบผูแทนสํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (OHCHR)
เพ่ือพูดคุยถึงการใหมีผูเช่ียวชาญมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองเสรีภาพ
ในการชุมนุมและสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ สิทธิในการแสดงออกของส่ือ 
การควบคุมฝูงชน และกฎการปะทะ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
  ๒๑. Mr. Wolfgang Hüsken เจาหนาท่ีโตะท่ีรับผิดชอบ ประเทศไทย 
ลาว กัมพูชา มาเลเซีย จากกระทรวงตางประเทศของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี ไดเขาพบประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริงฯ
เพ่ือทราบถึงกระบวนการปรองดอง  และความขัดแยงทางการเมืองในประเทศไทย
เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
  ๒๒. ผูแทนจากคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ (ICRC) 
ไดเขาพบ คอป. เพ่ือทราบความคืบหนาในการทํางานของ คอป. และหารือ
เร่ืองผูเช่ียวชาญท่ีจะชวยใหคําแนะนําและแลกเปล่ียนความคิดเห็นแก คอป. 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 



บทนํา ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับคณะกรรมการ

35

กิจกรรมหลัก

ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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กิจกรรมของ คอป. 

 ๑. การจัดเวทีเสวนา

  ภายหลังจากท่ีไดมีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๓ เห็นชอบในหลักการใหมีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) และแตงต้ัง
ใหศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร ปฏิบัติหนาท่ีเปนประธาน คอป. 
ไดมีการจัดเวทีเพ่ือระดมความคิดเห็น พูดคุย แลกเปล่ียน ปรึกษาหารือ
ในการแสวงหาแนวทางเก่ียวกับการตรวจสอบและคนหาความจริง 
การเยียวยาฟนฟู การลดความขัดแยงใหเกิดความปรองดอง 
หรือปองกันความรุนแรง และความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนอีกในอนาคต๑๘

และโดยท่ีความขัดแยงทางการเมืองในชวงระยะเวลาท่ีผานมาน้ัน

กิจกรรมหลักของคณะกรรมการ

 
๑๘

  เวทีกอนท่ีจะกอต้ัง คอป. มี ๒ คร้ัง คือ
 ๑. การประชุมเวทีเสวนาเพ่ือระดมความคิดเห็น เร่ือง “คอป. ฤาจะเปนทางออกของประเทศไทย” เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมสยามซิต้ี กรุงเทพฯ
 ๒. การประชุมกลุมผูเช่ียวชาญวาดวย “แนวปฏิบัติท่ีดีและบทเรียนของคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือ
การปรองดองแหงชาติ” ระหวางวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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เปนความขัดแยงขนานใหญและฝากรากลึกในสังคมไทย การถกเถียง
ในประเด็นความแตกตางทางความคิดทางการเมืองเปนเร่ืองทีก่ระทําไดยาก
มากย่ิงข้ึน อีกท้ังยังขาดซ่ึงพ้ืนท่ีและตัวกลางในการอภิปรายและการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น คอป. เล็งเห็นถึงประเด็นปญหาในเร่ืองน้ีจึงไดออกแบบกระบวนการ
ที่มุงเนนสรางบรรยากาศในการปรองดอง เพ่ิมเปดพ้ืนท่ีสาธารณะใหบุคคล 
กลุมบุคคล องคกรตางๆ เขามาพบปะเพ่ือแลกเปล่ียนทัศนคติ มุมมอง ความคิดเห็น
อันเปนการลดชองวางของความขัดแยง และเพ่ือไมใหความขัดแยงขยาย
และลงฝากลึกมากไปกวานี้  โดยคอป. ไดจัดเวทีหรือกิจกรรมโครงการตางๆ 
ผานการดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการฯ ชุดตางๆ ของ คอป.๑๙ 

 ๒. การประชุม 
  คอป. ไดมีการจัดประชุมจํานวน ท้ังส้ิน ๓๓ คร้ัง ดังตอไปน้ี

 ในป พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน   ๖   คร้ัง
 ในป พ.ศ.๒๕๕๔ จํานวน  ๑๑  คร้ัง
 ในป พ.ศ.๒๕๕๕ จํานวน  ๑๖  คร้ัง

 ๓. การจัดทํารายงานความคืบหนา คอป.
  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและคนหา
ความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙ (๑) ไดกําหนดอํานาจ
หนาที่ของ คอป. ใหตองจัดทํารายงานความคืบหนาของการทํางานทุกรอบ 
๖ เดือน รวมท้ังรายงานสรุปผล และขอเสนอแนะ เม่ือเสร็จส้ินภารกิจ เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีและสาธารณชน ท้ังน้ี คอป. ไดมีการจัดทํารายงานความคืบหนา
คอป. ท้ังส้ิน จํานวน ๓ คร้ัง ไดแก คร้ังท่ี ๑ (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ – ๑๖ มกราคม

 
๑๙

  ดูกิจกรรมของอนุกรรมการชุดตางๆ ในหัวขอ กิจกรรมของคณะอนุกรรมการ
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๒๕๕๔)๒๐  คร้ังท่ี ๒ (๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔)๒๑  
และครั้งที่ ๓ (กรกฎาคม – มีนาคม ๒๕๕๕)๒๒  เสนอตอคณะรัฐมนตรีและ
สาธารณชนเปนที่เรียบรอยแลว 

 
๒๐

  รายงานความคืบหนาฉบับท่ี ๑ นําเสนอตอคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
โดยนําเสนอหลักการ ปรัชญา แนวคิด รวมท้ังแนวทางการดําเนินงานของ คอป. ต้ังแตกอนมีการแตงต้ัง คอป. ตลอดจน
ผลดําเนินการตางๆ ในชวงหกเดือนแรก และขอเสนอแนะ รวม ๘ ประการซึ่งขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้ 
 ๑. การใหความสําคัญในการรวมกันแสวงหาแนวทางเพ่ือแกปญหาท่ีรากเหงาอยางจริงจังโดยคํานึงถึงผลประโยชน
สูงสุดของประเทศชาติเปนท่ีต้ัง 
 ๒. การทําใหการเลือกต้ังปราศจากความรุนแรงและเปนกลางอยางแทจริง และการประกาศจุดยืนท่ีชัดเจน
ของพรรคการเมืองกอนการเลือกต้ังถึงกระบวนการและแนวทางท่ีเปนรูปธรรมในการนําชาติบานเมืองไปสูการกาวขาม
ปญหาความขัดแยงภายหลังจากการเลือกต้ัง
 ๓. ความเหมาะสมในการเสนอใหมีการนิรโทษกรรมผูเก่ียวของในสถานการณความรุนแรง โดย คอป. เสนอใหนํา
เอาหลักความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน (Transitional Justice) มาใชเปนกลไกเสริมความยุติธรรมกระแสหลัก
ซึ่งมีขอจํากัดในการจัดการกับปญหาความขัดแยงที่มีลักษณะพิเศษเชนนี้
 ๔. การกํากับควบคุมการใชอํานาจรัฐทุกฝายพึงใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดวยความ
ระมัดระวัง
 ๕. ความเปนกลางของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท่ีจะตองแสดงใหเห็นถึงการวางตัวเปนกลาง
โดยไมเขาขางฝายใดฝายหน่ึงอยางเครงครัด
 ๖. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันท่ีอยูเหนือความขัดแยงทางการเมือง และพึงระมัดระวัง
การนํากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาใชในหวงเวลาที่มีความขัดแยงทางการเมืองอยางสูง
 ๗. ความรับผิดชอบของส่ือในการเสนอขอมูลท่ีถูกตองตอสาธารณชน และตองหยุดใชส่ือเพ่ือปลุกระดม
และย่ัวยุใหเกิดการใชความรุนแรง
  ๘. การเยียวยาและฟนฟูผูท่ีไดรับผลกระทบจากความรุนแรงทุกฝายอยางตอเน่ือง
 ๒๑ รายงานความคืบหนาฉบับท่ี ๒ นําเสนอคณะรัฐมนตรีรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร และเน่ืองจาก
มีการเปล่ียนรัฐบาล คอป. จึงไดเนนย้ําหลักการ ปรัชญา แนวคิดการดําเนินงาน และรายงานผลความคืบหนาการดําเนินการ
ในชวงหกเดือนที่สอง ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
 ๒๒ รายงานความคืบหนาฉบับท่ี ๓ นําเสนอคณะรัฐมนตรีรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือเนนย้ํา
และติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะท่ีผานมาของ คอป. รวมท้ังขอเสนอแนะในการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
ซึ่งรัฐจะใช “มิติการสังเคราะห” ซ่ึง คอป. ไดเสนอใหการเยียวยาผูไดรับผลกระทบตองไมเปนการกระทําท่ีลดศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยของบุคคล กลาวคือ คอป. เสนอใหการเยียวยาตองเปนการกระทําใน “มิติการขอโทษ” และเห็นวาเงิน
ที่ควรใชเยียวยาเปนรายเดือนน้ัน ควรท่ีจะปรากฏในงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปของรัฐ
ทั้งนี้เพื่อรัฐบาล รัฐสภาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปจักไดรวมรําลึกและตระหนักในการขอโทษตอ
ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงเพื่อนําไปสูการใหอภัยอยางแทจริง
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 ๔. การจัดทําขอเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีและสาธารณชน
  ในรอบการทํางานท่ีผานมา คอป. ไดจัดทําขอเสนอแนะตอ นายก
รัฐมนตรี รวม ๕ คร้ัง เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีนําไปสูการปรองดอง โดยไดเสนอตอ
รัฐบาลสมัยนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ๒ คร้ัง ในประเด็น
เสนอใหมีการยกเลิกการตีตรวนผูตองขัง๒๓  การคํานึงถึงสิทธิพ้ืนฐานของผูถูก
กลาวหาในคดีอาญาสืบเน่ืองจากเหตุการณความรุนแรง๒๔  ตอมาเม่ือมีการเปล่ียน
รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา
เม่ือวันอังคารท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยรัฐบาลไดกําหนดใหการสราง 
ความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตยเปนนโยบาย
เรงดวนท่ีจะเร่ิมดําเนินการในปแรก คอป. ไดมีขอเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรี
ในหลายๆ ประเด็นตอนโยบายดังกลาว ทั้งการเรียกรองใหยึดหลักนิติธรรม 
(Rule of Law) การรักษาบรรยากาศของการปรองดอง การดําเนินการปลอยตัว

 
๒๓

  หนังสือ คอป. ที่ ยธ ๐๙๑๐/๑ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เปนขอเสนอแนะของ คอป. ในเรื่องการตีตรวน
ผูตองขังซ่ึง คอป. เห็นวาควรปฏิบัติตอผูท่ีถูกกลาวหาโดยคํานึงถึงหลักสิทธิข้ันพ้ืนฐานและศักด์ิศรีความเปนมนุษย ท้ังในกรณี
ผูถูกกลาวหาในคดีสืบเน่ืองจากความขัดแยงทางการเมืองและผูตองหาในคดีท่ัวไปดวย โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของในเร่ือง
ดังกลาวควรใชเปนจุดเร่ิมตนในการแกไขแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการบังคับโทษหรือกฎหมายราชทัณฑให
สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ผนวก ๔
 ๒๔ หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี คอป. ๑/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เปนขอเสนอแนะของ คอป. เพ่ือให
คํานึงถึงสิทธิท่ีจะไดรับการปลอยตัวและสิทธิท่ีจะไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว  อันเปนสิทธิพ้ืนฐานของผูถูกกลาวหาในคดีอาญา
ทีไ่ดรับการยอมรับเปนสากล  และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๗) ไดกลาวถึง
“สิทธิไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว” การเอาตัวผูถูกกลาวหาไวในความควบคุมหรือในอํานาจรัฐจึงเปนการจํากัดสิทธิ
ของผูถูกกลาวหา ซ่ึงนอกจากกระทบตอเสรีภาพของบุคคลอันเปนสิทธิพ้ืนฐานท่ีสําคัญแลว ยังกระทบถึงโอกาสในการตอสูคดี
และยังสงผลกระทบตอครอบครัวและญาติพ่ีนองของผูตองหาอีกดวย ดวยเหตุน้ี คอป. จึงเห็นวา หากไมมีเหตุอันควรเช่ือวาจะ
หลบหนี จะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือจะกออันตรายประการอ่ืนแลว ก็จะตองปลอยตัวหรือปลอยช่ัวคราวในทุกกรณี
และเห็นวามีความจําเปนอยางย่ิงท่ีตองมีการปลอยตัวช่ัวคราวแกนนําบางสวน โดยเฉพาะผูท่ีไมไดเปนผูกอหรือสนับสนุน
ความรุนแรง เพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลเหลาน้ันไดเขามามีสวนรวมในการนําแนวทางสันติวิธี และเปนสัญญาณท่ีดีวา
ทุกฝายใหความสําคัญกับกระบวนการสรางความปรองดองในชาติ ผนวก ๕
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ชัว่คราว การดําเนินการเยียวยาอยางรวดเร็ว จริงจังและเปนธรรม๒๕ และขอกังวล
เก่ียวกับการดําเนินคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา ๑๑๒ แหงประมวล
กฎหมายอาญา๒๖  เพราะนับแตเกิดความขัดแยงทางการเมืองของคนในชาติ

 ๒๕ จากการทํางานท่ีผานมา คอป. เห็นวาการชดเชยเยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง
ทุกฝายซ่ึงควรครอบคลุมถึงบุคคล ชุมชน สังคม และผูประกอบการท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง
ที่สืบเน่ืองมาจากความขัดแยงทางการเมืองในชวงต้ังแตกอนการรัฐประหาร เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เปนตนมา 
อยางเรงดวน ตอเน่ืองและเปนธรรม เพ่ือบรรเทาความยากลําบากท่ีบุคคลเหลาน้ันกําลังประสบอยู อันจะเปนเง่ือนไข
ที่สําคัญประการหนึ่งในการสรางความปรองดองแหงชาติ ซึ่ง คอป. ยินดีที่รัฐบาลรับขอเสนอแนะของ คอป. นําไปปฏิบัติ
โดยการต้ังคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (ป.คอป.) ขึ้น โดยที่ คอป. มีศูนยประสานงานเยียวยาและฟนฟู ผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง คอป. จึงไดสงรายช่ือผูท่ีไดรับผลกระทบใหนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
ดูหนังสือ คอป. ดวนที่สุด ที่ คอป. ๑๕๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ผนวก ๖

 
๒๖

 หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี คอป. ๖๕๑/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ โดย คอป. มีขอเสนอแนะตอรัฐบาล ๘ ขอ
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ ผนวก ๗
 ๑. รัฐบาลตองมีเจตนารมณทางการเมือง (Political Will) ท่ีจะยึดถือหลักนิติธรรม (Rule of Law) ในการ
บริหารประเทศโดยเคารพกฎหมาย และยึดถือผลประโยชนของประเทศชาติเปนที่ตั้ง 
 ๒. คอป. ขอเรียกรองใหผูท่ีเก่ียวของในความขัดแยงทุกฝาย ใชความระมัดระวังอยางย่ิงยวดในการ
กระทําการใดๆ ซึ่งอาจเปนการกระทบกระเทือนถึงบรรยากาศในการปรองดอง
 ๓. ใหมีการพิจารณาทบทวนการดําเนินคดีอาญาในคดีความผิดตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ความผิดฐานม่ัวสุมกันต้ังแตสิบคนข้ึนไปตามมาตรา ๒๑๕ แหงประมวลกฎหมาย
อาญา และคดีท่ีเก่ียวเน่ือง ท้ังกอนและหลังการรัฐประหารเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ รวมท้ังคดีท่ีเก่ียวเน่ือง
กับการหม่ินพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา ๑๑๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ลวนเปนเรื่องที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแยงทางการเมือง 
รัฐบาลสมควรดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวกับการดําเนินคดีในความผิดดังกลาว โดยใหรัฐบาลทบทวนวามีการต้ังขอหาท่ีมี
ความรุนแรงเกินสมควร และควรดําเนินการอยางจริงจังเพ่ือใหมีการปลอยตัวช่ัวคราวอันเปนสิทธิพ้ืนฐานของผูตองหาและ
จําเลย หากผูตองหาและจําเลยน้ันไมไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว รัฐบาลสมควรจัดหาสถานท่ีในการควบคุมตัวท่ีเหมาะสม
และควรนําหลักความยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) หลักความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน (Transitional Justice)
และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) มาศึกษาและปรับใช
 ๔. คอป. เห็นวาการชดเชยเยียวยาและฟนฟูผูท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงทุกฝายเปนเง่ือนไข
สําคัญในการสรางความปรองดองในชาติรัฐบาลตองดําเนินการในเรื่องการเยียวยาอยางรวดเร็วและจริงจัง 
 ๕. คอป. เห็นควรใหมีการเยียวยาตอผูท่ีถูกดําเนินคดีโดยไมเปนธรรมเพ่ือเปนเง่ือนไขในการสรางความ
ปรองดองในชาติ
 ๖. คอป. มีความกังวลตอสถานการณเก่ียวกับการดําเนินคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา ๑๑๒  แหงประมวล
กฎหมายอาญาและตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ ซ่ึงมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน
อยางเห็นไดชัดจนสงผลกระทบในทางการเมือง 
 ๗. รัฐบาลจึงควรสงเสริมใหมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเพ่ือใหทุกฝายในสังคมไทยไดเขาใจถึงสาเหตุของปญหา
ความขัดแยง
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ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เปนที่กลาวอางกันมาก 
คอป. จึงไดมีขอเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีและฝายการเมืองท้ังหลาย
วาเห็นควรท่ีจะแกไขความผิดฐานดังกลาวใหเปน “ความผิดท่ีตองใหอํานาจ”๒๗

นอกจากน้ัน คอป. ยังมีขอเสนอในการแกไขกฎหมายการกอการราย ซ่ึง คอป. 
เห็นวาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวไมถูกหลักการแหงประชาธิปไตย 
และผูบังคับใชกฎหมายดังกลาวยังขาดความรูความเขาใจ การยกเลิกกฎหมาย
ดังกลาวจะมีสวนชวยในการสรางความปรองดองใหเกิดข้ึนของคนในชาติได๒๘ 

 ๒๗ หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี คอป. ๗๕๑/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดย คอป. เห็นวา นับแตเกิดความขัดแยง
ทางการเมืองของคนในชาติ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ เปนท่ีกลาวอางกันมาก โดยฝายหน่ึง
ไดใชความผิดฐานดังกลาวเปนเคร่ืองมือในการดําเนินการทางการเมืองของตน โดยอางวาเพ่ือเปนการปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย และไดเรียกรองใหมีการดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาในความผิดฐานดังกลาว อยางเครงครัด สวนอีกฝายหน่ึง
เห็นวาเปนเร่ืองของการใชเสรีภาพทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญท่ีชอบท่ีจะกระทําได  ซ่ึงหากการกระทําทุกอยางเปนความผิด
อาญาฐานดังกลาวไปเสียส้ินก็ยอมจะขัดตอเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ จึงเห็นสมควร
จักไดยกเลิกหรือแกไขความผิดฐานน้ีเสีย ซ่ึงผลจากการวิวาทะของท้ังสองฝายนํามาซ่ึงความขัดแยงท่ีราวลึกข้ึนอีก 
คอป. จึงไดเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีและฝายการเมืองท้ังหลายวา การจะยกเลิกความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๑๒ นาจะยังไมเหมาะกับสภาพสังคมไทย แตการท่ีจะยังคงสภาพความเปนความผิดอาญาในลักษณะปจจุบัน 
จะเปนอุปสรรคตอการสรางความปรองดองของคนในชาติ คอป. จึงเห็นควรท่ีจะแกไขความผิดฐานดังกลาวใหเปน 
“ความผิดท่ีตองใหอํานาจ” ในการดําเนินคดีอาญา และใหระวางโทษจําคุกไมเกิน ๗ ป หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนส่ีพันบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับดังท่ีเคยเปนกอนกฎหมายถูกแกไขเม่ือคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินยึดอํานาจเม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๙ ผนวก ๘

 
๒๘

 หนังสือ ดวนที่สุด ที่ คอป. ๒๕๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดย คอป. เห็นวาบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การกอการรายในประมวลกฎหมายอาญา คือ “ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเก่ียวกับการกอการราย” ไดเกิดข้ึนในระบบกฎหมาย
ของประเทศโดยไมถูกตองตามหลักการแหงประชาธิปไตย เพราะเกิดจากการตราเปนกฎหมายโดย “พระราชกําหนด” 
กลาวคือ โดย “พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖” กรณีจึงตองถือวาการกระทําของรัฐบาล
ในขณะน้ัน (รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) เปนการกระทําท่ีไมเคารพตอเสียงขางนอยในรัฐสภา ซ่ึง คอป. เห็นวาเปนการ
กระทําอันผิดหลักการแหงประชาธิปไตย เพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยน้ัน เปนการปกครองดวยเสียงขางมาก
ก็จริงอยู แตก็ตองเคารพตอเสียงขางนอยในรัฐสภาดวย ซึง่เก่ียวกับกฎหมายวาดวยการกอการรายน้ี คอป. เห็นวา หากกฎหมาย
วาดวยการกอการรายไดเขาสูรัฐสภาตามครรลองท่ีถูกตอง กลาวคือ ไดเสนอเปน “รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา” แลว คอป. เช่ือวาคงจะไดมีการอภิปรายเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาวน้ีกันอยางกวางขวางในรัฐสภา
อยางแนนอน เพราะเปนรางพระราชบัญญัติท่ีมีความสําคัญมากรางพระราชบัญญัติหน่ึง โดย คอป. เสนอใหรัฐบาล รัฐสภา
ฝายคานและกลุมการเมืองทุกกลุมไดแสดงความกลาหาญทางการเมืองโดยรวมกันเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญาใหยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายเสียสวนการที่
จะบัญญัติความผิดฐานกอการรายในประมวลกฎหมายอาญาในอนาคต ซ่ึงก็มีความสําคัญ ก็ยอมจะกระทําได แตฝาย
นิติบัญญัติและทุกฝายจักตองมีความรอบคอบมากกวานี้โดยถือเอาอดีตเปนบทเรียน   ผนวก ๙
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 และเม่ือการดําเนินงานของ คอป. ใกลส้ินสุดตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีฯ ประกอบกับมีสถานการณท่ีกระทบตอบรรยากาศของการปรองดอง
ทัง้การเรงรัดใหมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติวาดวยความปรองดองแหงชาติ 
พ.ศ. ... เหตุการณความวุนวายท่ีเกิดข้ึนในการประชุมสภาผูแทนราษฎร
ระหวางวันท่ี ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคําฟอง
เก่ียวกับกระบวนการแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙๑ วาเปนการดําเนินการท่ีขัด
กับมาตรา ๖๘ แหงรัฐธรรมนูญหรือไม    โดย คอป. มีความกังวลอยางย่ิงตอเหตุการณ
ดังกลาวและเห็นวาหากกระบวนการสรางความปรองดองในชาติดําเนินการ
อยางไมเหมาะสมโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติมากกวา
ผลประโยชนสวนตนเปนท่ีต้ังแลว  สถานการณดังกลาวอาจบานปลาย  และนําไปสู
ความขัดแยงคร้ังใหมท่ีนํามาซ่ึงความรุนแรงและความสูญเสียท่ีมิอาจประเมินได 
คอป. จึงมีจดหมายเปดผนึก ซ่ึงเปนขอเสนอแนะตอรัฐบาล นายกรัฐมนตรี 
ผูนําฝายคาน พรรคการเมือง กลุมการเมือง ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการกํากับ
และควบคุมการใชอํานาจรัฐ องคกรตุลาการ กลุมบุคคล และองคกรท่ีเก่ียวของ
กับกระบวนการสรางความปรองดองในชาติทุกฝาย  เพ่ือเปนการลดความขัดแยง
ในสังคมและสงเสริมใหเกิดความปรองดองของคนจากทุกฝายทุกภาคสวน
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ของประเทศ โดยตั้งอยูบนหลักของประชาธิปไตย๒๙ 

 ๕. โครงการสํารวจและบันทึกคําบอกเลาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบและความรุนแรงในประเทศไทย (Statement Taking) 
  เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงทางการเมือง
ที่ผานมา สงผลกระทบตอผูเกี่ยวของฝายตางๆ ในสังคมไทยอยางกวางขวาง
ครอบคลุมท่ัวประเทศ เพ่ือเปนการเปดพ้ืนท่ีใหผูท่ีไดรับผลกระทบไดแสดง
อารมณความรูสึก ระบายความโกรธแคน ความเศราและความอึดอัดคับของใจ
โดยมีผูแทนจาก คอป. เปนผูรับฟงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผูเก่ียวของ
ทุกฝาย โดยใหผูไดรับผลกระทบฯ ไดส่ือสารระหวางกัน และส่ือสารกับสาธารณชน
อาจนําไปสูการขอโทษและใหอภัย ซ่ึงก็เปนการเยียวยาอีกรูปแบบหน่ึง 
โดยขอมูลท่ีไดสามารถนําไปศึกษาวิเคราะหถึงรากเหงาของปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมไทย และเปนประโยชนในการจัดทําแนวทางยุทธศาสตรปรองดองตอไป 
คอป. จึงจัดใหมีโครงการการสํารวจและบันทึกคําบอกเลา (Statement Taking)
ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงในประเทศไทย
 

๒๙
 ดูจดหมายเปดผนึก คอป. วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  คอป. มีขอเรียกรอง ๖ ประการ ดังนี้ ผนวก ๑๐

 ๑. คอป.ขอเรียกรองใหพรรคเพ่ือไทย ซ่ึงเปนพรรคแกนนําในการจัดต้ังรัฐบาลและคุมเสียงขางมากในรัฐสภา 
ทบทวนการเรงรัดเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว เพื่อลดกระแสความขัดแยงและความแตกแยกในสังคม 
 ๒. คอป. ขอเรียกรองใหทุกฝายท่ีเก่ียวของควรแสดงความรับผิดชอบตอเหตุการณความวุนวายท่ีเกิดข้ึนใน
รัฐสภา เม่ือวันท่ี ๓๐-๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕ เพ่ือรักษาไวซ่ึงบรรทัดฐานท่ีดีในการทําหนาท่ีของสมาชิกรัฐสภา และเปนการสงเสริม
บรรยากาศอันดีในการสรางความปรองดองของคนในชาติ
 ๓. องคกรตุลาการโดยเฉพาะอยางย่ิงศาลรัฐธรรมนูญตองรักษาไวซ่ึงหลักความเปนอิสระและความเปนกลาง
ในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายตามหลักนิติธรรมอยางเครงครัด เท่ียงธรรม
 ๔. คอป. ขอเรียกรองใหประชาชน และสังคมทุกภาคสวนเคารพกระบวนการตามกรอบของกฎหมาย 
และเคารพสิทธิ เสรีภาพ และการแสดงความคิดเห็นตามกรอบรัฐธรรมนูญ โดยใชกระบวนการทางสันติวิธี และใช
ความระมัดระวังเปนพิเศษที่จะไมดําเนินการใดๆ ซึ่งกระตุนใหเกิดความรุนแรง
 ๕. คอป. เรียกรองใหเจาหนาท่ีซ่ึงมีบทบาทในการรักษาความสงบเรียบรอยและการควบคุมฝูงชนดําเนินการ 
โดยเคารพหลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกรอบรัฐธรรมนูญและสอดคลองกับมาตรฐานสากลอยางเครงครัด
 ๖. คอป. เรียกรองใหพรรคการเมือง และผูมีสวนเก่ียวของกับความขัดแยงและการสรางความปรองดองทุกฝาย 
ตองไมดําเนินการใดๆ ที่จะเปนการซํ้าเติมใหสถานการณเลวรายกวาเดิม
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ระหวางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ ข้ึน๓๐  โดยกอนการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล
 

๓๐  โครงการดังกลาวครอบคลุมประชากรในพ้ืนท่ีการชุมนุมหลักในกรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีการชุมนุม
ในสวนภูมิภาค โดยไดจัดทําแบบสํารวจผูไดรับผลกระทบและผูท่ีเก่ียวของจํานวนประมาณ ๑,๕๐๐ ราย โดยการ
สัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม (Interview) ซ่ึงครอบคลุมทุกฝาย ไดแก ญาติผูเสียชีวิต ผูไดรับบาดเจ็บ ผูถูกดําเนินคดี 
ผูที่ทรัพยสินเสียหาย ผูประกอบการในพื้นที่ที่มีการชุมนุม เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสถานท่ีชุมนุม และอ่ืนๆ โดยไดมีการ
จัดแบงพื้นที่ในการเก็บขอมูลตามเหตุการณความรุนแรง เปน ๖ พื้นที่ ดังนี้ 
 ๑. กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุการณความรุนแรงในระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ในพื้นที่สําคัญ ๔ พื้นที่ ไดแก 
 ๑) บริเวณอนุสาวรียประชาธิปไตย ถนนราชดําเนิน และพ้ืนท่ีใกลเคียง ซ่ึงมีเหตุการณการปะทะบริเวณ
สี่แยกคอกวัว ถนนขาวสารรวมท้ังบริเวณสะพานผานฟาลีลาศ ในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และกรณีการเสียชีวิต
ของผูสื่อขาวตางประเทศ เปนตน 
 ๒) บริเวณส่ีแยกราชประสงค สยามสแควร ถนนพระรามท่ี ๑ ซ่ึงมีเหตุการณการเผาทําลายอาคาร
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด โรงภาพยนตรสยาม ตลอดจนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ บริเวณสยามสแควร กรณีการเสียชีวิต ๖ ศพ บริเวณ
วัดปทุมวนาราม เปนตน       
 ๓) บริเวณถนนสีลม ถนนพระรามท่ี ๔ ตลอดจนชุมชนบอนไก ชุมชนซอยพระเจน ซ่ึงมีเหตุการณการปะทะ
บริเวณถนนพระรามส่ี กรณีการเสียชีวิตของของพลตรีขัตติยะ สวัสดิผล การเผาทําลายอาคารสถานท่ี เชน การไฟฟา
นครหลวงคลองเตย อาคารมาลีนนท ธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม ๔ สาขาหัวลําโพง สาขาถนนจันทนซอย ๖ เปนตน 
 ๔) พ้ืนท่ีบริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิ สามเหล่ียมดินแดง ซอยรางน้ํา ถนนราชปรารภ ตลอดจนถนน
วิภาวดีรังสิต รวมถึงอนุสรณสถานและบริเวณกองพลทหารราบท่ี ๑๑ ซ่ึงมีเหตุการณความรุนแรง ไดแก กรณีการปะทะ
บริเวณสามเหล่ียมดินแดง-ซอยรางน้ํา กรณีการปะทะบริเวณดานหนาอนุสรณสถาน กรณีการปะทะบริเวณดานหนา
กองพลทหารราบท่ี ๑๑ การเผาและทําลายอาคารสถานท่ี เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) หางสรรพสินคาเซ็นเตอรวันรวมถึงรานคาบริเวณใกลเคียง อาคารรางบริเวณถนนราชปรารภ 
ธนาคารนครหลวงไทย สาขาราชปรารภ เปนตน
 ๒. พ้ืนท่ีภาคกลาง ไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีเหตุการณความรุนแรง กรณีสถานีดาวเทียมไทยคม เปนตน
 ๓. พ้ืนท่ีภาคอีสานตอนบน ไดแก จังหวัดอุดรธานี ขอนแกน มุกดาหาร หนองบัวลําภู มหาสารคาม 
รอยเอ็ด สกลนคร และกาฬสินธุ ซึ่งมีเหตุการณความรุนแรงเกิดขึ้น เชน กรณีการเผาอาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 
การเผาธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีจันทร จังหวัดขอนแกน การจุดไฟ เผายางรถยนตหนาอาคารศาลากลาง จังหวัด
มุกดาหาร เปนตน 
 ๔. พ้ืนท่ีภาคอีสานตอนลาง ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา และศีรษะเกษ ซ่ึงมีเหตุการณ
ความรุนแรงเกิดข้ึน เชน กรณีการเผาอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อาคารศูนยส่ือสารมหาดไทย เปนตน
 ๕. พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และลําปาง ซ่ึงมีเหตุการณความรุนแรงเกิดข้ึน 
เชน การขวางปาระเบิดเพลิงใสปอมยามรักษาการณดานหนาทางเขาจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนตน 
 ๖. พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ไดแก จังหวัดนาน และนครสวรรค
 สําหรับการการวิเคราะหขอมูล ไดมีการผนวกวิธีการวิเคราะหในเชิงสถิติ โดยมุงเนนการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช
ในการเก็บสํารวจและการบันทึกเปนลําดับแรก ซ่ึงประกอบดวยการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
โดยอาศัยผูเช่ียวชาญ นักวิชาการเฉพาะดานท่ีมีความรูความเขาใจเปนอยางดีในการสํารวจและบันทึกคําบอกเลาฯ 
(Statement Taking) อีกท้ังยังนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเขามาชวยในการวิเคราะหขอมูลโดยเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) มาเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหขอมูล อีกท้ังยังไดมีการวิเคราะห
ขอมูลดวยวิธีการตีความผานตัวบท โดยอาศัยจากคําบอกเลาของผูไดรับผลกระทบ และผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับเหตุการณ
ความรุนแรง รวมไปถึงพยาน ผูเห็นเหตุการณ และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีดวย
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ไดมีการจัดอบรมใหแกเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของ คอป. และเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
โครงการสํารวจและบันทึกคําบอก (Statement Taking) เพ่ือใหดําเนินการ
ไดอยางสอดคลองกับวัตถุประสงค๓๑  นอกจากน้ัน  เพ่ือใหการสํารวจและบันทึก
คําบอกเลาดังกลาวครอบคลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของสําคัญในการควบคุมสถานการณ 
การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของประเทศ  และการจัดการแกไข
สถานการณฉุกเฉินในระหวางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
รวมท้ังผูมีสวนเก่ียวของสําคัญซ่ึงมีอํานาจในการตัดสินใจ ตลอดจนแกนนํา
กลุมผูชุมนุมและควบคุมมวลชนในเหตุการณฯ ท้ังน้ีเพ่ือใหการบันทึกคําบอกเลา
เพ่ือการปรองดองทางสังคมตามแนวทาง คอป. มีความครบถวนสมบูรณย่ิงข้ึน๓๒ 
 ผลการศึกษาสรุปไดดังตอไปน้ี  จํานวนผูใหขอมูลในการสํารวจและบันทึก
คําบอกเลาท้ังหมด เปนจํานวน ๑,๖๔๓ ราย โดยสวนใหญผูใหขอมูล มีความ
เก่ียวของกับเหตุการณโดยตรง กลาวคือ เปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง
โดยการบาดเจ็บ และทรัพยสินเสียหาย คิดเปนรอยละ ๙๒.๒๔ และมีรอยละ
๖.๕๒ ท่ีเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับผูอ่ืน โดยมีความเก่ียวของเปนสามี/ภรรยา

 
๓๑

 ไดมีการจัดอบรมกอนลงพื้นที่สํารวจและบันทึกถอยคํา ๒ ครั้ง คือ
 ๑. โครงการฝกอบรมแลกเปล่ียนแนวคิด เร่ือง “Transition and  Transitional Justice, Multi 
Stakeholder Conflict Analysis, Truth-Seeking, Reparation and Reconciliation” ในระหวางวันท่ี ๑๗-๒๐ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรามาการเดนส โดย Mr. Samuel Gbaydee Doe ท่ีปรึกษาดานการวิเคราะห
ความขัดแยง (Advisor for Conflict Analysis) จาก United Nation Development Programme (UNDP)
มาเปนวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู
 ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การสํารวจและบันทึกคําบอกเลาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ
และความรุนแรงในประเทศไทย เพ่ือการเยียวยาและการปรองดองทางสังคม ตามแนวทาง คอป. (Statement Taking)” 
ในระหวางวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามาการเดนส
 ๓๒ โครงการดังกลาวเปนการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ผูมีสวนเกี่ยวของ
หรือไดรับผลกระทบจากสถานการณความรุนแรงในระดับตัดสินใจ รวมท้ังผูเห็นเหตุการณสําคัญๆ ท้ังสองฝาย ไดแก ภาครัฐ
ซึง่เปนผูมีอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน การจัดการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ในระหวางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ อันประกอบดวย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีดานความม่ันคง เลขานุการ ศูนยอํานวยการแกไขสถานการณ
ฉุกเฉิน (ศอฉ.) และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และแกนนํากลุมผูชุมนุมท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ และควบคุมมวลชน และเพ่ือใหมี
ความชัดเจน จึงกําหนดกลุมเปาหมายของผูมีสวนเกี่ยวของในขณะที่เกิดเหตุการณความรุนแรง ในระหวางเดือนเมษายน
ถึงพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๘ ราย 
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ของผูใหขอมูลมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ญาติพ่ีนอง และบุตร สวนผูใหขอมูล
สวนใหญเปนพยาน/ผูเห็นเหตุการณความรุนแรง คิดเปนรอยละ ๖๓.๔๙ 
โดยเปนผูเขารวมชุมนุมมากที่สุด รองลงมา คือ เหยื่อโดยตรง คิดเปนรอยละ
๔๑.๙๒ โดยสวนใหญเปนผูไดรับบาดเจ็บ สวนเหย่ือโดยออม และผูท่ีถูกดําเนินคดี
อันเน่ืองมาจากเหตุการณความรุนแรง มีสัดสวนใกลเคียงกัน ท่ีรอยละ ๕.๒๒ 
และ ๔.๖๓ ตามลําดับ สําหรับผูใหขอมูลกลุมท่ีนอยท่ีสุด ไดแก ผูกระทําความรุนแรง
ในเหตุการณ คิดเปนรอยละ ๑.๑๑ ในประเด็นของการเขารวมในเหตุการณ
ความไมสงบระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ผูใหขอมูลสวนใหญ
เปนผูท่ีไดเขารวมในเหตุการณความระหวางเดือนเมษายน –พฤษภาคม ๒๕๕๓
โดยคิดเปนรอยละ ๘๒.๔๐ ซ่ึงเหตุการท่ีเขารวมมากท่ีสุด คือ การปะทะวันท่ี
๑๐ เม.ย. ๕๓ บริเวณส่ีแยกคอกวัวสําหรับเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับ
ผูท่ีไดรับบาดเจ็บ/ถูกทํารายจากเหตุการณ ญาติของเหย่ือผูเสียชีวิต/ไดรับ
บาดเจ็บ/หลบหนี เพราะถูกไลลา ผูไดรับผลกระทบอ่ืนๆ และพยาน/ผูเห็น
เหตุการณความรุนแรง ท่ีมากท่ีสุด คือ เหตุการณการปะทะกันบริเวณแยกคอกวัว
วันท่ี ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๓ คิดเปนรอยละ ๓๑.๓๘ รองลงมา ไดแก การกระชับพ้ืนท่ี
ราชประสงค และ การเผาอาคารสถานท่ีราชการในตางจังหวัด คิดเปนรอยละ
๑๓.๓๒ และ ๑๐.๖๖ ตามลําดับ เกิดเหตุในชวงเวลา ๑๘.๐๑ – ๒๑.๐๐ น. 
และ ๑๕.๐๑ – ๑๘.๐๐ น. มากท่ีสุด โดยคิดเปนรอยละ ๒๓.๙๒ และ ๒๓.๕๒ 
ตามลําดับ และเหตุท่ีผูไดรับบาดเจ็บฯ สามารถมองเห็นแมเหตุการณเกิดเวลา
กลางคืน เน่ืองจากมีแสงไฟสองสวาง ตามถนน มากท่ีสุด  สําหรับเหตุผล
ที่ถูกกระทําน้ัน ผูไดรับผลกระทบฯ ระบุวา เปนเพราะเปนการขอคืนพ้ืนท่ี 
สลายการชุมนุม กดดันผูชุมนุม ควบคุมการชุมนุม ตองการใหประชาชนออกไป
มากที่สุด
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริง๓๓ 
 การดําเนินงานในดานตรวจสอบและคนหาความจริง
ถือเปนภารกิจหลักของ คอป. ในการท่ีจะตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
ในเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในชวงระยะเวลา
ทีผ่านมา  โดยเนนการรับฟงขอมูลหรือขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนจากทุกฝาย
ทีเ่ก่ียวของ เพ่ือเปดเผยความจริงของเหตุการณใหสาธารณชน
ไดรับทราบ อันจะทําใหเกิดความเขาใจรวมกันของคนในสังคม
เพ่ือชวยกันปองกันมิใหเกิดเหตุการณความรุนแรงซ้ําอีกในอนาคต 
ซึง่ภารกิจในดานน้ี มีคณะทํางานในการคนหาความจริงในรูปของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริง  และคณะอนุกรรมการ
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและคนหาความจริงเฉพาะกรณี  อีก ๕ คณะ

 
๓๓

 ผนวก ๑๑

กิจกรรมของคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ครอบคลุม และเปนประโยชน
ตอการตรวจสอบขอเท็จจริงมากย่ิงข้ึน รวมท้ังมีทีมงานภาคสนาม
และอาสาสมัครเขารวมทํางานดวย โดยวิธีของการทํางานมี ท้ังการ
สัมภาษณ การเรียกข อมูลจากบุคคล หนวยงานตางๆ ท้ังของรัฐ
และเอกชนการจัดทําโครงการตางๆ และไดมีการจัดเวทีสาธารณะ
ที่ใหทุกฝาย โดยเฉพาะคูขัดแยงมาพูดคุย แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน

 ในรอบการทํางานท่ีผานมา คณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหา
ความจริง ไดมีกิจกรรมในการดําเนินงานดังตอไปน้ี

  (๑) การประชุม 
   คณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริง ไดมีการจัด
ประชุมจํานวน ทั้งสิ้น ๖๔ ครั้ง ดังตอไปนี้ 

 ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๑๕ คร้ัง
 ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๒๑ คร้ัง
 ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒๘ คร้ัง
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  (๒) การจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนงานของคณะ
อนุกรรมการ
   นอกจากการประชุม ซ่ึงไดเชิญตัวแทนหนวยงานตางๆ ผูไดรับ
ผลกระทบ องคกรภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักการเมือง ส่ือมวลชน ฯลฯ
เขามาใหขอมูล ขอเท็จจริง ท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณแลวน้ัน คณะอนุกรรมการฯ 
ยังจัดใหมีโครงการตางๆ เพื่อรวบรวม ประมวลขอเท็จจริง๓๔  

 
๓๔

 โครงการท่ีจัดใหมีข้ึนเพ่ือตรวจสอบและคนหาความจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ สมบูรณ ครบถวนมากท่ีสุด 
จํานวน ๕ ครั้ง ดังนี้
 ๑. โครงการเพ่ือดําเนินการรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
ในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) 
 ๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา (ราง) รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริง 
เพ่ือเปนการใหความรู เตรียมความพรอม และพัฒนาบุคลากร ระหวางกรรมการ อนุกรรมการ ผูเช่ียวชาญ เจาหนาท่ี
และอาสาสมัคร  โดยการศึกษาแนวคิด ความรู และประสบการณจากผูเช่ียวชาญตางประเทศในการทํางานดานการตรวจสอบ
และคนหาความจริงใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภารกิจการทํางานหลักของ คอป. ระหวางวันท่ี 
๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมยูนิโก แซนดารา จังหวัดเพชรบุรี
 ๓. โครงการรวบรวมและประมวลขอเท็จจริงภาพรวมความขัดแยงในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๓ เพื่อใหไดขอมูลภาพรวมของเหตุการณที่เปนขอเท็จจริง ถูกตอง และครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานที่จะ
นําไปใชตอในการทํางานของ คอป. และอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริง โดยมี การรวบรวม เรียบเรียง และ
จัดระบบขอมูล รวมท้ังเปรียบเทียบกระบวนการและกลไกการเคล่ือนไหวของผูมีสวนรวมในเหตุการณ เพ่ือนําไปสูขอสรุป
เบื้องตนของเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงที่ผานมา 
 ๔. โครงการสัมมนาเพ่ือบูรณาการโครงสรางการทํางาน คณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริง
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการโครงสรางการทํางานและแผนยุทธศาสตรรวมกัน ใหคณะทํางานทุกฝายไดทบทวน รวบรวม
และประมวลขอมูลจากการทํางาน รวมท้ังใหทุกฝายไดปรึกษาหารือในเร่ืองแผนการทํางานและแผนของการจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ ระหวางวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สํานักงาน คอป.
 ๕. โครงการระดมความคิดเพ่ือจัดทํารายงานคณะอนุกรรมการ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและคนหาความจริง
เฉพาะกรณี เปนการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบและคนหาความจริงตามเหตุการณตางๆ จากคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบและคนหาความจริงเฉพาะกรณีทั้ง ๕ คณะ และคณะทํางานของภาคสนาม ซ่ึงไดทํางานครบกําหนด ๘ เดือน
โดยจะตองจัดทําบทสรุปของการคนหาความจริง จึงไดจัดใหมีการระดมความคิดฯ ข้ึน เพ่ือทําความเขาใจรวมกัน และแลกเปล่ียน
แนวทางการวิเคราะหตามเคาโครงรางรายงานตอไป ระหวางวันท่ี ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเบลวิลลา
จังหวัดนครราชสีมา
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  (๓) การจัดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น
   โดยมีวัตถุประสงคหลักท่ีสําคัญ คือ การเปดพ้ืนท่ีเพ่ือใหทุกภาคสวน
ที่เก่ียวของไดแสดงขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ๓๕ 

และเพ่ือใหการตรวจสอบขอเท็จจริงเปนไปโดยรอบดาน ครบถวนและสมบูรณ
มากท่ีสุด เพราะ คอป. ตระหนักดีวาขอเท็จจริงท่ีไดจากการตรวจสอบอยางรอบดาน
จะเปนบทเรียนสําคัญท่ีสังคมไทยตองเรียนรูเพ่ือไมใหเกิดเหตุการณเลวราย
ซํ้าอีกในอนาคต

คณะอนุกรรมการเยียวยา ฟนฟู และปองกันความรุนแรง๓๖ 
  คอป. ไดดําเนินการ รวบรวม วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบุคคล สังคม 
องคกร และสถาบันท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว รวมท้ังประสานหนวยงานของรัฐ ทําการสรุปขอมูลผูท่ีไดรับ
ผลกระทบและไดรับการเยียวยาอยางเปนระบบ และนําเสนอตอสาธารณะ 
ผานการสัมภาษณออกสื่อ โดยมุงเนนการสนับสนุนและสงเสริมการเยียวยา
และฟนฟูผูท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง การเสริมสราง 

 ๓๕ ไดจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ๒ ครั้ง
 ๑. โครงการรับฟงขอมูลขอเท็จจริงเก่ียวกับเหตุการณความไมสงบจากผูเก่ียวของทุกฝาย (Hearing) 
เพ่ือเปนการเปดพ้ืนท่ีใหแกทุกฝายผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ กลุมบุคคล องคกร หนวยงานของรัฐ
และผูท่ีมีสวนเก่ียวของโดยเฉพาะคูขัดแยงใหสามารถพูดคุย แลกเปล่ียนขอมูล ขอเท็จจริงเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
โดยแบงเหตุการณออกเปน ๑๒ เหตุการณดวยกัน ท้ังเปนการตรวจสอบขอเท็จจริง รวบรวมขอมูล และขอคิดเห็นจากบุคคล
ในมุมมองตางๆของฝายท่ีเก่ียวของ ตามบทบาทหลักของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริง 
เพ่ือเปนการสอบทานความถูกตองของขอเท็จจริงในแตละประเด็นของทุกเหตุการณ ระหวางวันท่ี ๑ กุมภาพันธ 
ถึง ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สํานักงาน คอป.
 ๒. โครงการเสวนา (Focus Group) ความเปนมา สาเหตุ และแนวทางในการแกไขความรุนแรง
เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยเปนเวทีในการรับฟงขอมูล เปดพ้ืนท่ี ใหผูมีความรู ความสามารถ ผูเช่ียวชาญ 
และผูมีประสบการณ หรือผูเก่ียวของกับเหตุการณดังกลาว มาแลกเปล่ียนขอมูล ประสบการณ และความคิดเห็น
ในประเด็นตางๆ เพ่ือมีความรูและความเขาใจถึง สาเหตุ ปญหารากเหงาของความขัดแยงและรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ระหวางวันท่ี 
๔ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สํานักงาน คอป. 

 
๓๖

 ผนวก ๑๒
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ความไววางใจ ความนาเช่ือถือ (Trust Building) การยอมรับและการใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ เสริมสรางบรรยากาศแหงการปรองดอง
ใหเกิดข้ึนในทุกภาคสวนของสังคม และสงเสริมและสนับสนุนมาตรการ 
แนวทาง กิจกรรม เพ่ือปองกันความขัดแยง และลดความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน
ในอนาคต
 ในรอบการทํางานท่ีผานมาคณะอนุกรรมการเยียวยา ฟนฟู และ
ปองกันความรุนแรงไดมีกิจกรรมในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
  ๑. การประชุม 
   คณะอนุกรรมการเยียวยา ฟนฟู และปองกันความรุนแรงไดมี
การจัดประชุมจํานวน ทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง ดังตอไปนี้
   ๑.๑ การประชุมคณะอนุกรรมการเยียวยา ฟนฟู และปองกัน
ความรุนแรง จํานวน ๕ ครั้ง 
   ๑.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการเยียวยา 
ฟนฟู และปองกันความรุนแรงเฉพาะกรณี จํานวน ๗ ครั้ง 
  ๒. การดําเนินการชวยเหลือ ฟนฟู เหยื่อ 

   ไดมีการเดินทางลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยือนผูไดรับผลกระทบท้ังทาง
ตรงและทางออม เพื่อรับฟงสภาพปญหา ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อนํา
มาพัฒนาแนวทางการเยียวยาชวยเหลือฟนฟูเหย่ือโดยไดเดินทางไปยังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแกน๓๗  จังหวัดอุบลราชธานี๓๘) และ
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม๓๙  จังหวัดลําพูน๔๐  จังหวัดลําปาง๔๑ )

 
๓๗

  เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร จังหวัดขอนแกน
   ๓๘  เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
   ๓๙  เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม
 ๔๐  เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลากลาง จังหวัดลําพูน    

 ๔๑  เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง จังหวัดลําปาง
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  ๓. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
   ไดจัดเวทีสาธารณะสําหรับเปดพ้ืนท่ีรับฟงสําหรับเหย่ือ (Victim
Hearing) ผานโครงการเวทีประชาคมระดมความเห็นเพ่ือเยียวยาผลกระทบ
จากภาวะวิกฤตการณ สูการปรองดองแหงชาติ๔๒  และไดจัดใหมีเวทีสาธารณะ
เพ่ือรับฟงความคิดเห็น แนวคิด ขอเสนอแนะ และหลักการเยียวยาอยางเหมาะสม
ตอผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงที่ผานมา๔๓ 
  ๔. ประสานหนวยงานภาครัฐ และพบผูนําทางศาสนา 

   ในการหาแนวทางรวมกันเพ่ือการปรองดอง ไดมีการประสานงาน
รวมกับหนวยงานภาครัฐตาง  ๆและไดเขาพบ สมเด็จพระพุฒาจารย  (เก่ียว อุปเสโณ)๔๔

และนายอาศิส พิทักษคุมพล จุฬาราชมนตร๔ี๕ 

 ๔๒   โดยไดจัดเวทีใหญประชาคมระดมความเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร และเวทีใน ๕๐ เขตกรุงเทพมหานคร 
และเวทีในระดับภูมิภาค ๓ ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ จัดเม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยลําปาง จังหวัดลําปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสุรินทรมาเจสติก จังหวัด
สุรินทร และภาคใต จัดเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมบีพีแกรนด ทาวเวอร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

 
๔๓

 สืบเน่ืองจากขอเสนอเร่ืองการเยียวยาของ ปคอป. ซ่ึงมีการจายคาเยียวยาเปนจํานวนเงิน น้ัน คอป. เห็นวาควร
มีการแลกเปล่ียนทัศนะ ความคิด และหลักการการเยียวยาตามหลักสากลข้ึน โดยไดจัดใหมีเวทีเสวนา จํานวน ๒ คร้ัง ดังน้ี
   ๑. เวทีเสวนา เร่ือง “การเยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงตามหลักสากล” 
เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หองแกรนดฮอลล ๒ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ทุกภาคสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางการเยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบในทุกๆ ดานอยางเปนระบบ 
และเปนไปตามหลักสากล
   ๒. เวทีเสวนา เร่ือง “การพิจารณารางแนวทางและหลักเกณฑในการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความรุนแรง” เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หองแคนนา โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการเสนอแนะขอคิดเห็น และพิจารณารางแนวทางและหลักเกณฑในการ
ชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง เพ่ือนํามาปรับปรุงรางแนวทางและหลักเกณฑในการ
ชวยเหลือเยียวยาฯ ใหมีความเหมาะสม มีความเปนรูปธรรม และเปนแนวทางในการปองกันเหตุการณความรุนแรงที่อาจ
จะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป

 
๔๔

 เขาพบเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๓ ณ วัดสระเกศราชวรวิหาร
 ๔๕ เขาพบเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ
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  ๕. การลงพ้ืนท่ีชวยเหลือเยียวยาผูถูกคุมขังรวมกับกรมสุขภาพจิต 
   คณะอนุกรรมการเยียวยาฯ ไดจัดใหมีการลงพ้ืนท่ีชวยเหลือเยียวยา
ผูถูกคุมขังรวมกับกรมสุขภาพจิตในพ้ืนท่ีภาคกลางจํานวน ๕ เรือนจํา๔๖ภาคเหนือ
จํานวน ๑ เรือนจํา๔๗ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน ๖ เรือนจํา๔๘ 
  ๖. การจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนงานเยียวยา ฟนฟู 
ผูไดรับผลกระทบ
   ๑) โครงการเย่ียมเยียนผูปฏิบัติงานรักษาความสงบในเหตุการณ
ความไมสงบทางการเมือง โครงการนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อเยี่ยมเยียน 
ศึกษาภาวะสุขภาพจิตและผลกระทบทางจิตใจ รวมท้ังศึกษาผลการดูแลสุขภาพจิต
ผูปฏิบัติงานรักษาความสงบในเหตุการณความไมสงบทางการเมือง ชวงเดือน
เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ กลุมตัวอยางในการศึกษาเปนทหารผูปฏิบัติงาน
ในชวงเหตุการณความไมสงบทางการเมือง ซ่ึงปจจุบันยังคงปฏิบัติงานอยูใน
หนวยงาน สังกัดกองทัพเรือ จํานวน ๑๗๐ คน และสังกัดกองทัพบก จํานวน
๑๕๖ คน รวม ๓๒๖ คน๔๙  หลังจากประเมินสุขภาพจิต พบวามี ๒๖ ราย 

 ๔๖ เรือนจําอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และ เรือนจําจังหวัดนนทบุรี เม่ือวันท่ี๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เรือนจํากลาง
คลองเปรม และ ทัณฑสถานหญิงกลาง เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ และเรือนจํากลางสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๕๔ 
 ๔๗ เรือนจํากลางเชียงใหม เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
 ๔๘ เรือนจํากลางจังหวัดขอนแกน เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
เรือนจําจังหวัดมุกดาหาร เม่ือวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เรือนจําอําเภอสีค้ิว เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ เรือนจํากลาง
จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ และเรือนจํากลางอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
 ๔๙ ไดเยี่ยมเยียนเจาหนาที่ ทั้งหมด ๔ ครั้ง ดังนี้
   ๑. เม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ไดเย่ียมเยียนเจาหนาท่ีในสังกัดกองทัพเรือกรุงเทพ จํานวน ๑๐๕ คน
   ๒. เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ไดเย่ียมเยียนเจาหนาท่ีในสังกัดกองทัพเรือสัตหีบ จํานวน ๖๕ คน
   ๓. เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ไดเย่ียมเยียนเจาหนาท่ีสังกัดกรมทหารราบท่ี ๑๑ รักษาพระองค จํานวน ๑๐๖ คน
   ๔. เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ไดเย่ียมเยียนเจาหนาท่ีสังกัดกองพันทหารปนใหญรักษาพระองคท่ี ๑ 
จํานวน ๕๐ คน
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ที่มีปญหาสุขภาพจิต ปญหาท่ีพบคือ ปญหาการเมือง คิดเปนรอยละ ๓๘.๕ 
รองลงมาเปนปญหาการทํางาน คิดเปนรอยละ ๓๔.๖ และปญหาสวนตัว คิดเปน
รอยละ ๑๑.๕ ตามลําดับ
   ๒) โครงการเยียวยา...สูการพัฒนาเพ่ือสังคมท่ีมีสุขภาวะ 
มีวัตถุประสงคเพ่ือรับฟงขอมูล ปญหา ความตองการของผูท่ีไดรับผลกระทบ
โดยกระบวนการเขาถึง เขาใจ เยียวยา ท้ังในระดับบุคคล กลุม และชุมชน 
สรางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาและแกปญหาของสังคม สนับสนุน
สงเสริมกลไกท่ีมีอยูเดิมในระดับครอบครัว ชุมชน และทองถ่ิน ใหมีบทบาท
ในการแกปญหาและปองกันความรุนแรงในรูปของการสงเสริมใหเกิดอาสาสมัคร
เยียวยาเพื่อความสมานฉันท (อยส.) 
   ๓) โครงการติดตามการเยียวยา ฟนฟูผูท่ีไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบในการชุมนุมทางการเมือง ชุมชนบอนไก และชุมชน
พระเจน โดยไดลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยียนและประเมินสุขภาวะจิตเปนรายบุคคล
ในพ้ืนท่ีชุมชนเคหะบอนไก ชุมชนพัฒนาบอนไก ชุมชนซอยพระเจน ชุมชนซอย
กุหลาบแดง ชุมชนซอยโปโล พรอมท้ังจัดกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน (Group Support)
ในพ้ืนท่ีชุมชนดังกลาว จัดประชุมระหวางเครือขายท่ีเก่ียวของ ประมวลผล
สภาพปญหา อุปสรรค หรือขอขัดของในการเขารับบริการและความตองการ
ทีจ่ะขอรับการชวยเหลือ พรอมขอเสนอแนะใหแกหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ
ในการใหความชวยเหลือตอไป
   ๔) โครงการกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการดําเนิน
โครงการ คือ เพ่ือกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความรุนแรงท้ังในระยะส้ันและระยะยาวท่ีมีมาตรฐาน  ครอบคลุม
สอดคลองตามหลักการเยียวยาสากล สรางความพึงพอใจใหกับผูเสียหาย
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ผูท่ีไดรับผลกระทบ และเหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย และเพ่ือจัดทํา
เปนคูมือภาคปฏิบัติซ่ึงประกอบดวยระบบ แนวทาง และหลักเกณฑการเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงท้ังในระยะส้ันและระยะยาว
ทีมี่มาตรฐาน เปนรูปธรรม สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และเหมาะสมกับบริบท
ในประเทศไทย
  ๗. การจัดต้ังศูนยประสานงานเยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความรุนแรง
   คอป. ไดจัดต้ังศูนยประสานงานเยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความรุนแรง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยทําหนาที่ 
(๑) รับเร่ืองและแยกประเภทความตองการของผูขอรับการเยียวยา (๒) ประสาน
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีหลักในการชวยเหลือเยียวยา เพ่ือดําเนินการใหความชวยเหลือ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบ (๓) ติดตามความคืบหนา และ (๔) แจงผลใหผูขอรับ
การเยียวยาทราบ ผลการดําเนินงานที่ผานมาของศูนยฯ มีดังนี้
   ๑) ศูนยฯ ไดรับขอมูลของผูขอรับการเยียวยารอบแรก ในชวง
เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงพฤษภาคม ๒๕๕๔ รวมจํานวน ๖๑๔ ราย โดยแบง
ประเภทความตองการขอรับการเยียวยา ดังนี้ 

   - รางกาย จํานวน ๑๘ ราย
   - จิตใจ/อารมณ จํานวน ๒๔ ราย
   - ทรัพยสิน/รายได/เศรษฐกิจ จํานวน ๖๐๘ ราย
   - สังคม จํานวน ๓ ราย
   - อ่ืนๆ จํานวน ๒๓ ราย

   (ท้ังน้ี ผูขอรับการเยียวยาบางรายอาจขอรับการเยียวยา
มากกวาหนึ่งประเภท)
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   ในสวนของผูไดรับผลกระทบทางดานทรัพยสิน/รายได/
เศรษฐกิจ นั้นเปนขอมูลผูไดรับผลกระทบที่รับจากการลงพื้นที่ของโครงการ
เยียวยา...สูการพัฒนาเพื่อสังคมที่มีสุขภาวะจํานวน ๕๒๙ ราย
   ๒) ศูนยฯ ไดรับขอมูลของผูขอรับการเยียวยา รอบท่ีสอง 
ในชวงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงปจจุบัน รวมจํานวน ๓๑๖ ราย โดยแบงประเภท
ความตองการขอรับการเยียวยา ดังนี้

   - รางกาย จํานวน ๑๐๘ ราย
   - จิตใจ/อารมณ จํานวน ๑๒ ราย
   - ทรัพยสิน/รายได/เศรษฐกิจ จํานวน ๒๐๘ ราย
   - สังคม จํานวน - ราย
   - อ่ืนๆ จํานวน ๑๐ ราย

   (ท้ังน้ี ผูขอรับการเยียวยาบางรายอาจขอรับการเยียวยา
มากกวาหนึ่งประเภท)
   สําหรับขอมูลผูขอรับการเยียวยา ทางศูนยฯ ไดประสานงาน
ไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
ทีข่อรับการเยียวยาจากศูนยฯ ท้ังกรมสุขภาพจิต กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานเขตปทุมวัน สํานักนายกรัฐมนตรี 
และคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ
(ปคอป.)๕๐  

 
๕๐

 หนังสือ คอป. ดวนที่สุด ที่ คอป. ๑๕๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕  ผนวก ๑๓
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คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ๕๑ 

  เพ่ือใหทราบถึงรากเหงาของปญหาความขัดแยงท่ีผานมา คอป. ไดมุงเนน
การศึกษาวิจัยเพ่ือทําความกระจางกับรากเหงาของปญหาความขัดแยงในมิติตางๆ
เพ่ือใหสังคมไทยมีความรู ความเขาใจในประเด็นของรากเหงาของปญหา
ความขัดแยงท่ีนํามาซ่ึงความสูญเสียอยางใหญหลวง การขาดองคความรู
ในรากเหงาของปญหาเปนอุปสรรคสําคัญย่ิงท่ีจะทําใหสังคมกาวขามความขัดแยง
ไปไมได และ/หรืออาจทําใหความรุนแรงยอนกลับมาไดอีกในอนาคตในรอบ
การทํางานท่ีผานมาคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทาง
วิชาการไดมีกิจกรรมในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
  ๑. การประชุม
   คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรม ไดมีการจัด
ประชุมจํานวน ทั้งสิ้น ๒๑ ครั้ง ดังตอไปนี้

ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน   ๔   ครั้ง
ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน  ๑๐  ครั้ง
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน   ๗   ครั้ง

  ๒. การประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ
   คอป. ตระหนักดีวา ความขัดแยงท่ีผานมานํามาซ่ึงเหตุการณ
ความรุนแรงน้ัน นอกจากจําเปนท่ีจะตองตรวจสอบหาความจริง และเยียวยา
ฟนฟูผูไดรับผลกระทบแลว จําเปนอยางย่ิงท่ีตองมีการศึกษาวิจัยถึงรากเหงา
ของปญหาความขัดแยง ซ่ึง คอป. โดยคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัย
และกิจกรรมทางวิชาการ มีความพยายามอยางย่ิงท่ีจะทําใหสังคมกระจางชัด

 
๕๑

 ผนวก ๑๔
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ถึงประเด็นดังกลาว โดยมีการจัดการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ๕๒

ในประเด็นปญหาตางๆ และมีการพูดคุย ปรึกษาหารือกับนักวิชาการ ผูแทน
หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อศึกษา
ถึงปจจัยที่นํามาซึ่งความขัดแยงที่ลงรากลึกในสังคมไทย คอป. 
   จากการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นดังกลาวไดสังเคราะห
ขอมูลและขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนพบวามีมูลเหตุหลักท่ีเปนสวนหน่ึงของปญหา
รากเหงาของความขัดแยงท่ีนําไปสูความรุนแรงอยางนอย ๕ ประการ คือ 
๑) โครงสรางอํานาจท่ีไมเทาเทียมกัน  ๒) บริบทของสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร
และอัตลักษณ ๓) การบังคับใชกฎหมาย ๔) การจัดการดานความมั่นคงและ

 
๕๒

 ไดมีการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ จํานวน ๘ ครั้ง ดังตอไปนี้
   ๑. การประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น คร้ังท่ี ๑ เร่ือง “ปญหารากเหงาของความขัดแยงและแนวทาง
สูความปรองดอง : มิติดานกฎหมายและกระบวนการบังคับใชกฎหมาย” ในวันอังคารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
   ๒. การประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น คร้ังท่ี ๒ เร่ือง “ปญหารากเหงาของความขัดแยงและแนวทาง
สูความปรองดอง : มิติดานประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม” ในวันอังคารท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
   ๓. การประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น คร้ังท่ี ๓ เร่ือง “ปญหารากเหงาของความขัดแยงและแนวทาง
สูความปรองดอง : มิติดานการเมือง” ในวันพุธท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร
   ๔. การประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น คร้ังท่ี ๔ เร่ือง “ปญหารากเหงาของความขัดแยงและแนวทางสู
ความปรองดอง : มิติดานส่ือสารมวลชน”  ในวันพุธท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร
   ๕. การจัดประชุมสัมมนา เร่ือง “ประสบการณของการจัดการปญหาความขัดแยงในตางประเทศของ United 
Nations Development Programme (UNDP) สูการสรางความปรองดองในสังคมไทย” ในวันอังคารท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีโอกาสทราบถึงองคความรูและประสบการณของการจัดการ
ความขัดแยงในตางประเทศจากผูเชี่ยวชาญตางประเทศ (UNDP) รวมถึงการพิจารณากําหนดแนวทางที่เหมาะสมสําหรับ
การจัดการความขัดแยงเพื่อการสรางความปรองดองของประเทศไทยตอไป
   ๖. การประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น เร่ือง “ปญหารากเหงาของความขัดแยงและแนวทางสูความปรองดอง” 
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ท่ีโรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม
   ๗. การประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น เร่ือง “ปญหารากเหงาของความขัดแยงและแนวทางสูความปรองดอง” 
ในวันศุกรท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ท่ีโรงแรมสุนีย แกรนด จังหวัดอุบลราชธานี
   ๘. การประชุมคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๔ (ชวงรับฟง
ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ) ในวันอังคารท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ท่ีโรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพมหานคร
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จิตสํานึกของทหารและ ๕) ส่ือในฐานะเคร่ืองมือผลิตซ้ําทางความคิด จนนํามาสู
กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยชุดโครงการศึกษาปญหารากเหงาของความ
ขัดแยงและแนวทางสูความปรองดอง จํานวน ๕ เร่ือง และโครงการสังเคราะห
สรุปรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพ่ือความปรองดอง จํานวน ๑ เร่ือง 
  ๓ การจัดเวทีสาธารณะเพ่ือเผยแพรองคความรูในงานวิจัย
   นอกจากการศึกษาใหเขาใจกระจางถึงรากเหงาของปญหาความ
ขัดแยงท่ีผานมาแลวน้ัน คอป. ไดใหความสําคัญกับการเผยแพรและสราง
องคความรูใหสังคมไดรับทราบในวงกวาง ท้ังผานเวทีเสวนา๕๓ ผานบทความ 
และผานส่ือตางๆ โดยสาระสําคัญของการศึกษาวิจัยในแตละปญหารากเหงา
ของสังคมไทยที่นําไปสูความรุนแรงในแตละครั้ง มีดังนี้ 
   ๑) เร่ืองโครงสรางอํานาจท่ีไมเทาเทียมกัน 
     คณะผูศึกษาวิจัยไดศึกษาถึงสภาพปญหาและท่ีมาหรือ
รากเหงาในเชิงลึกของความขัดแยงท่ีนําไปสูความรุนแรงท่ีไดเกิดข้ึน และมุงสราง
ทฤษฎีและมโนทัศนในเร่ืองโครงสรางอํานาจในสังคมไทย โดยศึกษาลักษณะท่ัวไป
เปรียบเทียบกับตางประเทศ  อันจะนําไปสูความเขาใจในปญหาและสามารถคนหา
แนวทางแกไขความขัดแยงในเชิงโครงสรางอํานาจท่ีเปนลักษณะเฉพาะได 
รวมถึงนําเสนอวิธีการและแนวทางในการศึกษาวิจัยปญหาเชิงโครงสรางอํานาจ
อันจะนําไปสูการสรางองคความรูของตนเองในเร่ืองอํานาจ ท้ังน้ีสามารถอธิบาย
จากปฏิสัมพันธระหวางเครือขายและกลุมอํานาจทางสังคมตางๆ จากทฤษฎี

 
๕๓

 คอป. ไดมีการจัดเสวนาเพ่ือเผยแพรความรู ชุดโครงการ “ปญหารากเหงาของความขัดแยงและแนวทาง
สูความปรองดอง” จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
   ๑. การเสวนาเพ่ือเผยแพรความรู ชุดโครงการ “ปญหารากเหงาของความขัดแยงและแนวทางสูความปรองดอง”
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ ท่ีโรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร
   ๒. การเสวนาเพ่ือเผยแพรความรู ชุดโครงการ “ปญหารากเหงาของความขัดแยงและแนวทางสูความปรองดอง”
คร้ังท่ี ๒ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ท่ีโรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพมหานคร
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สังคมวิทยาการเมืองวาดวยอํานาจทางสังคมของไมเคิล มานน (Michael Mann)
โดยคาดวาผลการศึกษาจะนําไปสูการมีขอเสนอแนะทางนโยบายตอปญหา
และวิกฤตทางการเมืองในประเด็นปญหาความเหล่ือมล้ําทางสังคม การสราง
และใชอํานาจรัฐ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการผลิต รวมถึงระบบขอมูล
ขาวสารและการยกระดับการศึกษา
   ๒) ความรุนแรงทางการเมือง : พลวัตสังคมและวัฒนธรรม 
และแนวทางแกไข
    เปนการศึกษาและสรางความเก่ียวกับเขาใจพลวัตดานสังคม
และวัฒนธรรม อัตลักษณของกลุมสังคมการเมืองท่ีเก่ียวของกับความรุนแรง
ทางการเมืองของไทยปจจุบัน รวมถึงสภาพความแตกแยกและความสัมพันธ
ระหวางกลุมสังคมการเมืองและแนวทางในระยะเปล่ียนผาน รวมท้ังศึกษา
แนวทางปองกันความรุนแรงในอนาคตโดยพิจารณาจากโครงสรางท่ีเปล่ียนแปลง
ในสังคมตลอดจนหลักความเปนธรรมและความม่ันคงรวมกัน โดยใชทฤษฏี 
เร่ือง การแปรเปล่ียนความขัดแยง (Conflict - Transformation) โดยคาดวา
ผลการศึกษาจะทําใหเขาใจถึงลักษณะและธรรมชาติของความขัดแยง 
ตลอดจนมูลเหตุและพลวัตของความขัดแยงเพ่ือเปนพ้ืนฐานของการแกไขปญหา
ตลอดจนแนวทางปองกันในอนาคต
   ๓) กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณทางการเมืองท่ีมี 
ความรุนแรง : ปญหาและแนวทางแกไข
    เปนการศึกษาถึงสาเหตุปญหาของความขัดแยงทางการเมือง
ทีมี่ความรุนแรงอันเน่ืองมาจากกระบวนการยุติธรรมท้ังทางมหาชนและทางอาญา
โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบกับตางประเทศ และเสนอแนวทางในการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ  เพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงท่ีมีสาเหตุจากปญหา
ในกระบวนการยุติธรรมและปองกันเหตุการณความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
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ในอนาคต นอกจากน้ี ยังศึกษาความเปนไปไดของการดําเนินการตามหลัก
กระบวนการยุติธรรมในระยะเปล่ียนผานเพ่ือสรางความปรองดองในระยะ
เร่ิมแรกและเพ่ือเปนฐานท่ีม่ันคงในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอยางเปนระบบ
โดยคาดวาผลการศึกษาจะทําใหเขาใจปญหาของกระบวนการยุติธรรมทางมหาชน
และทางอาญาของประเทศไทยและตางประเทศ และแนวทางแกไขปญหา
ที่เกิดข้ึนจากกระบวนการยุติธรรมซ่ึงจะนําไปเปนสวนหน่ึงของการแกไข
ปญหาความขัดแยงและสรางความปรองดองของคนในชาติตอไป
   ๔) การปฏิรูปองคการดานความม่ันคง 
    เปนการศึกษาถึงบทบาททหารในการรักษาความม่ันคง
ภายในจากอดีตถึงปจจุบัน และบทบาทของรัฐสภาและภาคประชาสังคมตอ
กองทัพไทยในบริบทประชาธิปไตย รวมท้ังศึกษาการประยุกตใช SSR  (Security
Sector Reform) ในตางประเทศและโครงสรางกองทัพหรือระบบการจัดหา
แบบรวมการของกองทัพตางประเทศ นอกจากน้ียังเปนแนวทางการประยุกต
ใช SSR กับกองทัพไทย โดยคาดวาผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงอํานาจ
และหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานดานความม่ันคงแหงรัฐ โดยเฉพาะ
ประเด็นโครงสรางและจิตสํานึกของกองทัพไทยในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึง
บทบาทของกองทัพไทยจากอดีตสูปจจุบันรักษาความม่ันคงภายใน ความสําคัญ
และความจําเปนของการปฏิรูปหนวยงานดานความม่ันคง กรณีศึกษาตัวอยาง
การประยุกตใช SSR ในตางประเทศ และแนวทางในการประยุกตใช SSR 
กับกองทัพไทย
   ๕) ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
    เปนการศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของส่ือมวลชนตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตลอดจนท่ีกําหนดไวในกฎหมายอ่ืนท่ีมีผลใชบังคับในปจจุบัน
และหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดการใชเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของส่ือมวลชนตลอดจนบทลงโทษตอการกระทําท่ีฝาฝนหลักเกณฑ
ดังกลาว และบทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีมีอํานาจตามกฎหมายใน
การควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของส่ือมวลชน ตลอดจนแนวทางในการใช
อํานาจหนาท่ีเพ่ือกํากับดูแลการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และไมขัดตอกฎหมาย รวมถึงกลไกในการควบคุมกันเองของส่ือมวลชนภายใต
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางในการควบคุมกันเองอยาง
มีประสิทธิภาพเพ่ือนําหลักการดังกลาวมาอธิบายเหตุการณความรุนแรง
ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยจํากัดผล
การศึกษาเฉพาะกรณีส่ือหลักอัน ไดแก ส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือวิทยุโทรทัศน 
และส่ือหนังสือพิมพเทาน้ัน โดยคาดวาผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงแนวคิด
ทางการกฎหมายเก่ียวกับขอบเขตการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของส่ือมวลชนและแนวคิดเบ้ืองตนของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของส่ือมวลชน บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
ในการควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนและแนวทางในการใช
อํานาจหนาท่ีเพ่ือกํากับดูแลการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนอยางมีประสิทธิภาพ
และไมขัดตอกฎหมาย กลไกในการควบคุมกันเองของส่ือมวลชนภายใตมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางในการควบคุมกันเองอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๖) รากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพ่ือความปรองดอง
    เปนการสังเคราะหองคความรูจากผลงานวิจัยท้ัง ๕ เร่ือง
ดังกลาวขางตน รวมถึงประสบการณในการจัดการความขัดแยงในประเทศ
และตางประเทศ เพ่ือเสนอแนวทางท้ังในระยะส้ันและระยะยาวใหแกรัฐบาล
และผูเกี่ยวของในการสรางความปรองดองใหแกสังคมตอไป
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คณะอนุกรรมการดานยุทธศาสตรเพื่อการปรองดอง๕๔ 
 คอป. ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการดานยุทธศาสตรเพ่ือการปรองดอง 
โดยมุงเนนบทบาทในการเปนตัวกลางท่ีจะเสริมหรือเช่ือมประสานงานใหทุกฝาย
โดยเฉพาะคูขัดแยงสามารถเจรจาหรือพูดคุยกันได เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา
ใหเกิดความปรองดองรวมกันอยางเปนระบบ  และนําเสนอแนวทางท่ีเปนรูปธรรม
ในการยับย้ังไมใหเกิดความรุนแรงเกิดข้ึนใหมหรือขยายตัว เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
คือ การนําประเทศกาวขามความขัดแยงสูการปรองดอง และปองกันมิใหเกิด
ความรุนแรงและสูญเสียขึ้นอีกในอนาคต 
 ในรอบการทํางานท่ีผานมาคณะอนุกรรมการดานยุทธศาสตรเพ่ือการ
ปรองดอง ไดมีกิจกรรมในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
  ๑. การประชุม 
   คณะอนุกรรมการดานยุทธศาสตรเพ่ือการปรองดอง ไดมีการ
จัดประชุมจํานวน ทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง ดังตอไปนี้

ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน   ๑   ครั้ง
ในป พ.ศ. ๒๕๕๔  จํานวน    ๔   ครั้ง
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕  จํานวน    ๕   ครั้ง

  ๒. การเปดพื้นที่ในการสรางความปรองดอง
   คณะอนุกรรมการด านยุทธศาสตร  เ พ่ือการปรองดอง 
ไดดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ทั้งเปนตัวกลางสําคัญที่จะเสริม
หรือประสานงานเปดพ้ืนท่ีใหทุกฝายใหมารวมเจรจา พูดคุย แลกเปล่ียน
ทัศนคติความคิดเห็นระหวางกัน ท้ังกลุมบุคคล องคกร เครือขายบุคคลตางๆ 
และโดยเฉพาะคูขัดแยง  หรือผูมีบทบาทสําคัญในการสรางความปรองดองในชาติ 
โดยสันติวิธีผานการพูดคุยอยางไมเปนการทางการ และผานการจัดงาน

 
๕๔

 ผนวก ๑๕
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ประชุมเสวนา๕๕  การประสานงานรวมกับองคกรตางๆจนนําไปสูการรวมตัว

 
๕๕

 ไดมีการจัดเวทีเสวนา จํานวนทั้งสิ้น ๕ ครั้ง ไดแก
   ๑. เวทีเสวนา เร่ือง “แนวทางของพรรคการเมืองในการนําประเทศกาวขามความขัดแยงหลังการเลือกต้ัง” 
เม่ือวันจันทรท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสยามซิต้ี ซ่ึงเปนความรวมมือระหวาง คอป. และสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
(Thai PBS) โดยมีท่ีมาจากการท่ีไดมีการประกาศยุบสภา และกําหนดใหมีการเลือกต้ังในวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงพรรคการเมือง
หลายพรรคมีการนําเสนอประเด็นการสรางความปรองดอง มาเปนจุดขายในการเลือกต้ังคร้ังน้ี คอป. จึงเห็นวาสถานการณ
ในปจจุบันเปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะริเริ่มสรางความเขาใจ และเผยแพรแนวคิด ประเด็น มุมมองเก่ียวกับสาเหตุ
ของความขัดแยง รวมท้ังแนวทางการสรางความปรองดองของประเทศตามขอเสนอแนะของ คอป. ใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ
โดยเฉพาะประชาชนไดรับทราบ และคาดหวังไววาจะทําใหเกิดขอสรุปในเบ้ืองตน และมีความเขาใจคําวา “การปรองดอง” 
ที่ถูกตองในระดับหนึ่งจากหลายหลายมุมมองและเปนวิชาการมากที่สุด 
   ๒. เวทีเสวนา เร่ือง “แนวทางการดําเนินงานของ คอป. ตอขอเสนอการปรองดองของประเทศ” เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม รามาการเดนส กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ
ใหประเด็นสืบเน่ืองจากการท่ีมีขอเรียกรองท้ังกอนและหลังการเลือกต้ัง ท้ังจากกลุมทางการเมือง กลุมองคกรภาคธุรกิจ
องคกรอาชีพส่ือ เครือขายภาคประชาสังคมตางๆ เห็นพองตองกันวา ควรมอบหมาย คอป. ในฐานะท่ีเปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระ
เปนกลาง เปนผูดําเนินการในการขับเคล่ือนเร่ือง “ปรองดอง” โดยตองมีกระบวนการท่ีเหมาะสมและเปนธรรม
   ๓. เวทีเสวนา เร่ือง “บทบาทของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือความปรองดอง (TRC) 
กับความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน (Transitional Justice)” จัดเม่ือวันศุกรท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสยามซิต้ี 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสังคมไทยเขาใจเร่ือง Truth for Reconciliation Commission (TRC) ท่ีชัดเจน
อีกท้ังการดําเนินงานของ คอป. ยังนําหลักความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน (Transitional Justice) มาปรับใชในการดําเนินงาน 
ซึง่การดําเนินการตามภารกิจน้ัน  เห็นวาควรมีการเผยแพรองคความรูเหลาน้ีใหสาธารณชนรับทราบ  เพ่ือเปนการสรางความเขาใจ
ทีต่รงกัน และเปนการนําพาสังคมไปสูการปรองดองได โดยไดเรียนเชิญ Ms. Priscilla Hayner ผูเช่ียวชาญดานคณะกรรมการ
คนหาความจริง (Truth Commissions) และความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน (Transitional Justice) มารวมเปนวิทยากร
ใหขอเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน
   ๔. เวทีเสวนา เร่ือง “ความปรองดองในกระแสพลวัตทางสังคมและการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๕” เม่ือวันจันทรท่ี 
๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามา การเดนท กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินสถานการณปจจุบัน
ที่สังคมไทยยังคงมีความแตกแยกทางความคิด มีการแบงข้ัวหรือฝกฝายในทางการเมือง รวมถึงมีการเปล่ียนแปลงหรือ
เคล่ือนไหวทางการเมืองอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลาอันส้ันในประเด็นตางๆ ซ่ึงเปนปจจัยเส่ียงท่ีอาจนําไปสูปญหา
ทางความขัดแยงคร้ังใหมท่ีรุนแรงมากข้ึนได และเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและสงเสริมการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ความขัดแยงอยางสันติของทุกฝาย โดยสนับสนุนใหแตละฝายเปดใจกวางท่ีจะรวมกันแสวงหาทางออกใหกับประเทศ
ลดทัศนะคติในการเอาชนะ และการมองปญหาในมุมของตนแตฝายเดียว รวมท้ังคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติ
มากกวาประโยชนสวนตน และเพ่ือกระตุนใหเกิดการตกผลึกทางความคิด อันจะนํามาซ่ึงจุดท่ีทุกฝายสามารถประนีประนอม
หรือความเห็นพองรวมกันวาเปนแนวทางท่ีเหมาะสมตอการสรางความปรองดองในชาติ ท้ังน้ี เพ่ือให คอป. สามารถกําหนด
มาตรการ และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรในการสรางความปรองดองใหมีความเหมาะสมตอไป
   ๕. เวทีเสวนา เร่ือง “เยาวชนคนรุนใหมกับความปรองดองในกระแสพลวัตทางสังคมและการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๕”
เม่ือวันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพมหานคร โดยมีเปาหมายหลัก คือ การสราง
การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการปรองดองของชาติ เพราะ คอป. เล็งเห็นวาการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปน
สวนสําคัญในการกอใหเกิดการปรองดองในสังคมไทย โดยเฉพาะบทบาทของเยาวชนคนรุนใหมในปจจุบันท่ีมีความสําคัญ
ตอกระแสพลวัตการเปล่ียนแปลงในสังคมและการสรางความปรองดองใหเกิดข้ึนในประเทศ ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะนําไปสูการ
กําหนดมาตรการเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงและสรางความปรองดองของประเทศในอนาคตดวย ขณะเดียวกัน ก็เปนการ
สงเสริมเยาวชนคนรุนใหมใหไดรับรูและตระหนักถึงปญหารากเหงาของความขัดแยงในสังคมไทยความเขาใจตอกระบวนการ
ตรวจสอบและคนหาความจริง เครือขายในการสงเสริมความปรองดองในชาติตอไป
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เปนเครือขาย “กาวขามความรุนแรงสูสังคมปรองดอง”๕๖  เพ่ือแสวงหาแนวทาง
การปรองดองรวมกันอยางสันติ และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
รวมท้ังเสนอแนวทางท่ีเปนรูปธรรมในการปองกันไมใหเกิดความรุนแรงข้ึนอีก 
  ๓. การสื่อสารสาธารณะ
   คณะอนุกรรมการฯ ตระหนักเปนอยางย่ิงวา  ในสภาวะความขัดแยง
ที่เปนอยู สื่อควรมีความระมัดระวังและรับผิดชอบตอการนําเสนอขอมูล
ซึ่งจะตองใหขอมูลตอสาธารณะอยางถูกตองและเปนธรรมแกทุกฝาย
หลีกเล่ียงการนําเสนอขาวไปในทางบิดเบือนความจริง ปลุกระดม และย่ัวยุ
ผูรับขาวสารกอใหเกิดความรุนแรง ความแตกแยกและความเขาใจผิด
เน่ืองจากเปนตัวทําลายบรรยากาศของความสงบและความปรองดองในชาติ
เพราะในทุกวันน้ีวิวัฒนาการการส่ือสารขยายวงกวาง รวดเร็ว และฉับไว
ดังน้ันสาธารณะหรือประชาชนยอมรับขาวสารตางๆ ไดงายมากข้ึน และเห็นวา
สื่อเปนกลไกสําคัญประการหน่ึงในการนําประเทศกาวขามสูความขัดแยง 
   ดังน้ัน เพ่ือเปนการใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง ครบถวน จึงไดจัด
ใหมีชองทางในการส่ือสารกับประชาชนในวงกวางมากข้ึน เพ่ือใหสังคมเกิด  
ความตระหนักในการแสวงหาแนวทางการแกปญหาความรวมกัน อีกท้ังเปน

 
๕๖

 สืบเน่ืองจากขอกังวลใจกอนการเลือกต้ังในวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะอนุกรรมการฯ จึงรวมหารือกับองคกร
ภาคสวนตางๆ อันประกอบไปดวย องคกรภาคธุรกิจ องคกรวิชาชีพส่ือ และองคกรภาคประชาสังคม รวมท้ังส้ิน ๑๔ องคกร 
ประกอบดวย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย  สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการ
ญาติวีรชนพฤษภา ๓๕ เครือขายประชาธิปไตยเห็นตางกันไดอยาใชความรุนแรง เครือขายนักวิชาการไมเอาความรุนแรง
กลุมปลาดาว เครือขายเยาวชนโลก และแพทยสภา ซึ่งไดมีขอเสนอในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ รวม ๓ ขอ ดังนี้
  ๑. พรรคการเมืองทุกพรรค รวมถึงกลุมการเมืองทุกกลุมตองยอมรับผลการเลือกต้ัง และหลีกเล่ียงหรือไมดําเนินการ
ดวยประการใดๆ ที่จะนําประเทศกลับไปสูความรุนแรงในทุกรูปแบบ
  ๒. พรรคการเมืองทุกพรรคตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองวา จะใหความสําคัญกับกระบวนการลดความขัดแยง
อันจะนําไปสูความปรองดองของประเทศ โดยใหถือเปนสัญญาประชาคมวาหลังการเลือกต้ังจะตองดําเนินการอยางเรงดวน
  ๓. การสรางความปรองดองจะตองดําเนินการโดยองคกรท่ีเปนอิสระและไมใชคูขัดแยง โดยมีกระบวนการท่ี
เหมาะสมและเปนธรรม
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ชองทางในการเปดโอกาส รับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย โดยยึดหลักความ
เปนกลางและประโยชนสูงสุดของประเทศชาติและประชาชนสวนรวมเปนท่ีต้ัง
คอป. จึงไดเปดชองทางในการส่ือสารสาธารณะผาน รายการ “คอป.รายงาน

ประชาชน” ออกอากาศทุกวันศุกร เวลา ๒๐.๔๐ – ๒๑.๓๐ น. ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย (ชอง ๑๑)๕๗  นอกจากน้ันยังมีชองทางในการส่ือสาร
กับสาธารณะผานเครือขายสังคมออนไลน ท้ัง เว็บไซต๕๘ เฟซบุค๕๙ และ    
ทวิตเตอร๖๐ 

  ๔. การเขาพบและการมาเยือนของ H.E. Mr. Kofi Annan 

อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ และ H.E. Mr. Martti Ahtisaari อดีต

ประธานาธิบดีฟนแลนด 

   ความขัดแยงและความรุนแรงทางการเมืองท่ีผานมา มีผลกระทบ
ใหญหลวงอยางประเมินคามิไดในสังคมไทย และยังสงผลกระทบตอสังคม
นานาชาติอีกดวย คอป. จึงไดพยายามหาแนวทางและการดําเนินงานเพ่ือ
สรางความปรองดองของประเทศโดยสอดคลองกับมาตรฐานสากลและหลัก
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ โดย ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร ประธาน คอป.
และนายกิตติพงษ กิตยารักษ กรรมการ คอป. และประธานคณะอนุกรรมการ
ดานยุทธศาสตรเพ่ือการปรองดอง ไดเดินทางเขาพบและหารือรวมกับ 
H.E. Mr. Kofi Annan อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ และ H.E. Mr. Martti Ahtisaari

 
๕๗

 เทปแรกออกอากาศเม่ือวันศุกรท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยสามารถติดตามรับชมรายการยอนหลังไดผานทาง 
www.youtube.com โดยคนหาคําวา “รายการ คอป. รายงานประชาชน”
 ๕๘ http://www.thaitruthcommission.org 

 ๕๙ http://www.facebook.com/TRCT๒๐๑๐ และ fan page: http: //www. facebook.com/TRCThailand 

 
๖๐

 Twitter@THAI_TRC
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๖๑

 เพ่ือใหการเดินทางมาเยือนประเทศไทยและภารกิจของบุคคลสําคัญท้ังสองทานและคณะ เปนไปดวยความเรียบรอย 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว คอป. ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมความพรอม
ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของ H.E. Mr. Kofi Annan อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ และ H.E. Mr. Martti Ahtisaari 
อดีตประธานาธิบดีฟนแลนด ผนวก ๑๖
 ๖๒  จุดประสงคในการมาเยือนในคร้ังน้ี ก็เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการปรองดองท่ีมีอยูในประเทศไทย เพ่ือมารับฟง 
เรียนรู และแบงปนประสบการณในเร่ืองการปรองดอง โดยไมไดมาเพ่ือเปนตัวกลางในการไกลเกล่ียขอขัดแยง... ดูถอยแถลง
ผนวก ๑๗

อดีตประธานาธิบดีฟนแลนด ซ่ึงท้ังสองทานเคยไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
และเปนผูเช่ียวชาญระดับโลกดานการประสานความรวมมือทางการทูต 
การเจรจาไกลเกล่ียขอพิพาทเพ่ือนําไปสูสันติภาพ และการจัดการภายหลัง
ความขัดแยง ในระหวางวันท่ี ๑๘ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ฟนแลนดและประเทศสหพันธรัฐสวิส  เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน
ของ คอป. และแนวทางการสรางความปรองดองที่ยั่งยืนในประเทศไทย 
   หลังจากน้ัน คอป. ไดเชิญ H.E. Mr. Kofi  Annan และ H.E. 
Mr. Martti Ahtisaari มาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของ คอป.๖๑  ในชวง
ระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เพ่ือรวมประชุมหารือแนวทาง
การสรางความปรองดองในประเทศไทยรวมกับ คอป.๖๒ และพบปะกับกลุม
ตัวแทนทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูนํารัฐบาล ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
กลุมผูแทนเหย่ือผูไดรับความเสียหาย กลุมผูแทนนักธุรกิจ กลุมผูแทนผูนําศาสนา
กลุมผูแทนภาคประชาสังคม กลุมผูแทนส่ือมวลชน กลุมสตรี รวมถึงกลุมผูแทน
เยาวชนคนรุนใหมจากภาคตางๆ โดยผลการประชุมคร้ังน้ี คอป.ไดรับขอเสนอ
ทีเ่ปนประโยชนตอการนําสังคมไทยกาวขามความขัดแยงและสงเสริมใหเกิด
ความปรองดองตอไป
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