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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
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 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
สรุปเหตุการณความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชน    ๑
บทนํา     ๓ 
 การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ    ๔
      และคนหาความจริง      
 หลักการและแนวคิดในการตรวจสอบ     ๖
      และคนหาความจริง      
  กรอบแนวคิดการดําเนินการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  ๗
      และคนหาความจริง      
 วิธีการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ   ๙
      และคนหาความจริง     
 ปญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบและคนหาความจริง  ๑๗

สวนที่ ๒
ลําดับเหตุการณและสถานการณทางการเมืองหลังประกาศใช  ๒๑
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
และชวงป ๒๕๕๓
 บริบททางการเมืองกอนประกาศใชรัฐธรรมนูญ    ๒๓
       แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐   



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

(6)

 บริบททางการเมืองระหวางใชรัฐธรรมนูญ    ๒๔
       แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐   
 การรัฐประหารวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙   ๓๕
 บริบททางการเมืองระหวางใชรัฐธรรมนูญ    ๓๙
        แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐   
 เหตุการณทางการเมืองและเหตุการณความรุนแรง  ๔๓
  ในป พ.ศ. ๒๕๕๒     
 เหตุการณทางการเมืองท่ีสําคัญและเหตุการณความรุนแรง ๕๐
       ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ลําดับเหตุการณความรุนแรงระหวางเดือน    ๖๒
  เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓     

สวนที่ ๓
ขอคนพบเฉพาะกรณีในการตรวจสอบเหตุการณความรุนแรง ๙๕
 ในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
  ความรุนแรงท่ีสถานีดาวเทียมไทยคม     ๙๙
  วันท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓     
 เหตุการณวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ความรุนแรง         ๑๐๓
  ในเหตุการณสะพานมัฆวานรังสรรค สะพานสมเด็จพระปนเกลา 
  ส่ีแยกคอกวัวหนาโรงเรียนสตรีวิทยา และในสวนสัตวดุสิต  
 วันท่ี ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ นปช. ยุติการชุมนุม              ๑๓๘
   บนถนนราชดําเนินและยายมาชุมนุมรวมกันท่ี
  ส่ีแยกราชประสงคเพียงแหงเดียว และเร่ิมเสริมท่ีม่ัน
  การชุมนุมท่ีส่ีแยกราชประสงค   
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 วันท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ความรุนแรงบริเวณ         ๑๔๒ 
  อนุสรณสถานแหงชาติ            
 วันท่ี ๑๓ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓         ๑๔๔
  ความรุนแรงบริเวณส่ีแยกศาลาแดงกอน ศอฉ. ปดลอม
  พ้ืนท่ีชุมนุม 
  ศอฉ.ใชมาตรการปดลอมการชุมนุมของ นปช.         ๑๔๙
  และความรุนแรง ระหวางมาตรการปดลอมชวงวันท่ี ๑๓ ถึง  
  ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 การเสียชีวิต พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล            ๑๕๑
  วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓           
 การชุมนุมยอยและความรุนแรงในพ้ืนท่ีนอกแนวปดลอม         ๑๕๘
  ของเจาหนาท่ี           
 ความรุนแรงบริเวณศาลาแดง – สีลม – สวนลุมพินี -          ๑๖๐
  ถนนพระรามท่ี ๔ – บอนไก - ถนนวิทยุ ชวงปฏิบัติการปดลอม
  วันท่ี ๑๓ - ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓     
 เหตุการณบริเวณถนนราชปรารภ แยกสามเหล่ียมดินแดง        ๑๗๐
  และอนุสาวรียชัยสมรภูมิระหวางวันท่ี ๑๓ ถึง ๑๘ 
  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เหตุการณความรุนแรงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓         ๑๘๖
 เหตุการณบริเวณวัดปทุมวนาราม            ๑๙๗
  วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓           
 การเผาสถานท่ีในกรุงเทพมหานคร           ๒๐๖



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

(8)

สวนที่ ๔
พฤติการณของคนชุดดําที่ใชความรุนแรงและอาวุธสงคราม        ๒๑๓
 โดยปรากฏตัวอยูในพ้ืนท่ีชุมนุม      
 เหตุการณความรุนแรงในวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓         ๒๑๕
 เหตุการณความรุนแรงบริเวณถนนพระราม ๔ – บอนไก         ๒๑๘
  และถนนราชปรารภ    
 พบวาเคยมีการปราศรัยบนเวทีในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓   ๒๒๑
  เก่ียวกับ “กองกําลังไมทราบฝาย”

สวนที่ ๕
ขอคนพบเกี่ยวกับพฤติการณการชุมนุมระหวาง           ๒๒๓
 เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓    
 
สวนที่ ๖
การใชกําลังและอาวุธในการควบคุมฝูงชน           ๒๕๓
 และการสลายการชุมนุม

สวนที่ ๗
ขอคนพบเกี่ยวกับกรณีผูสูญหาย การซอมทรมาน และการขมขืน  ๒๙๑



สรุปเหตุการณความรุนแรง และการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น

1
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สรุปเหตุการณความรุนแรง

และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๒.๑ บทนํา

 เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนระหวางเดือน
เมษายนและพฤษภาคม ๒๕๕๓ ไดสงผลใหเกิดความสูญเสีย
และความเสียหายตอสังคมไทยอยางประมาณคามิได การตรวจสอบ
เหตุการณความรุนแรงดังกลาวเปนส่ิงจําเปนเพ่ือสรางความปรองดอง
ของคนในชาติ สังคมจําเปนจะตองทราบความจริงวาเกิดอะไรข้ึน
ในสังคมไทย ความขัดแยงและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเปนอยางไร 
มีท่ีมาและอะไรเปนสาเหตุของความรุนแรง และจะปองกันไมให
เกิดข้ึนในอนาคตไดอยางไร  มีคําถามมากมายอยูในใจของชาวไทย
และประชาคมระหวางประเทศเก่ียวกับขอเท็จจริงของเหตุการณ
ที่เกิดข้ึน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการตรวจสอบและคนหา
ความจริงเก่ียวกับเหตุการณดังกลาว เพ่ือเปดเผยตอสาธารณะ 

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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๖๓

 รายงานความคืบหนา คอป. ครั้งที่ ๑ (๑๗ กรกฎาคม – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔), เมษายน ๒๕๕๔, หนา (๓)

ตลอดจนการตรวจสอบและคนหาความจริงเก่ียวกับสาเหตุในระยะใกล 
(immediate cause) และสาเหตุอันเปนรากเหงา (root cause) ของความขัดแยง
และความรุนแรง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิตและผลกระทบ
ทั้งตอชีวิต รางกาย จิตใจ ทรัพยสิน ตลอดจนความเสียหายในรูปแบบอ่ืนๆ 
โดยมีวัตถุประสงคของการตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการสราง
ความเขาใจรวมกัน การฟนฟูเยียวยา สรางความยุติธรรมและความเปนธรรม
ทางสังคม เพ่ือปองกันไมใหเกิดความรุนแรงในอนาคต นํามาซ่ึงสันติสุขในสังคม
ทีมี่ขันติธรรม อดทนอดกล้ัน ยอมรับความแตกตางทางความคิด และเกิด
การปรองดองอยางย่ังยืนในสังคมไทยตอไป จึงไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) โดยระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือความ
ปรองดองแหงชาติ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ขึ้นโดย คอป. ไดกําหนด
ยุทธศาสตรกรอบการดําเนินงานใน ๔ มิติหลัก คือ ๑) การตรวจสอบและคนหา
ความจริง ๒) การเยียวยา ฟนฟู และปองกันความรุนแรง ๓) การศึกษา
วิจัยรากเหงาของปญหาความขัดแยง และ ๔) การสรางความปรองดอง
และปองกันมิใหเกิดความรุนแรงข้ึนอีก โดยแตละมิติจะมีคณะอนุกรรมการ
รับผิดชอบดําเนินการ๖๓ 

๒.๑.๑ การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหา
ความจริง 
 กรอบการดําเนินงานของ คอป. ในมิติลําดับ ๑ คือ การตรวจสอบและคนหา
ความจริง (Truth Seeking) ซ่ึงไดแก การตรวจสอบและคนหาความจริง
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๖๔

 รายงานความคืบหนา คอป. ครั้งที่ ๑ (๑๗ กรกฎาคม – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔), เมษายน ๒๕๕๔, หนา ๖
 ๖๕ รายงานความคืบหนา คอป. ครั้งที่ ๑ (๑๗ กรกฎาคม – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔), เมษายน ๒๕๕๔, หนา ๗

และขอเท็จจริงเก่ียวกับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในชวงเดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมตลอดถึงประเด็นท่ีเปนรากเหงาของปญหาความ
ขัดแยงและเหตุการณความรุนแรงในประเทศในชวงหลายปท่ีผานมา
เพ่ือใหเปนกลไกสําหรับการดําเนินงานตามกรอบดังกลาว คอป. จึงแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริงข้ึน โดยมีภารกิจหลัก
ในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณความไมสงบ
และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในชวงระยะเวลาท่ีผานมา๖๔ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงสองเดือนดังกลาว โดยการสืบคน รับฟงขอมูล 
ขอเท็จจริง และความคิดเห็นจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับเหตุการณอันจะเปน
ประโยชนตอการตรวจสอบและคนหาความจริง๖๕  คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และคนหาความจริงจัดต้ังข้ึนโดย  คําส่ังคอป. ท่ี ๓/๒๕๕๓  ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม 
๒๕๕๓ โดยไดกําหนดอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
 ๑.   ตรวจสอบและคนหาความจริงเหตุการณความไมสงบ และความรุนแรง
ในประเทศ  ในชวงเวลาท่ีผานมา โดยเฉพาะเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๓ 
 ๒. เชิญผูแทนหนวยงานของรัฐ กลุมองคกร ผูเช่ียวชาญท้ังไทยและ
ตางประเทศ และผูเก่ียวของมาช้ีแจงขอเท็จจริงหรือใหจัดสงเอกสาร วัตถุ ขอมูล
หรือเสนอขอคิดเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา
 ๓. รวบรวมและวิเคราะหประเด็นท่ีนาจะเปนรากเหงาของปญหา
ความขัดแยงและเหตุการณความรุนแรงในประเทศในชวงระยะเวลาท่ีผานมา
เพื่อจัดใหมีการศึกษาวิจัยตอไป 
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 ๔. จัดทํารายงานการตรวจสอบและคนหาความจริงแตละเหตุการณ
แลวรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการ
ปรองดองแหงชาติพิจารณาตอไป 

๒.๑.๒ หลักการและแนวคิดในการตรวจสอบและคนหาความจริง 
 ในการตรวจสอบคนหาความจริงเก่ียวกับความรุนแรงในชวงเดือน
เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ คอป. โดยคณะอนุกรรมการฯ ยึดถือหลักการ 
ปรัชญา และแนวคิดสําคัญๆ ในการปฏิบัติภารกิจของ คอป. และเนนหลักการ
ในการตรวจสอบคนหาความจริงท่ีวามี “ความจริงท่ีมากกวาหน่ึง หรือ truths”
แทนท่ีจะเปน “ความจริงหน่ึงเดียว truth” โดยเห็นวาแตละคน แตละฝาย
ยอมมีชุดความจริงของตนเอง  คณะอนุกรรมการจึงมีจุดมุงหมายเพ่ือจะสราง
ความจริง (establish the truth) รวมกันของฝายตางๆ โดยอาศัยกระบวนการ
และวิธีการท่ีกําหนด บนพ้ืนฐานของการเปนพ้ืนท่ีสําหรับการแสดง ‘มุมมอง’
หรือ ‘ความจริง’ ของทุกฝาย เพ่ือประมวลเขาดวยกันโดยอาศัยขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรและการพิจารณาอยางเปนภาวะวิสัย
โดยวัตถุประสงคของการคนหาความจริงเพ่ือท่ีจะตอบคําถามพ้ืนฐานวาเกิด
เหตุการณอะไร (what happen) เกิดข้ึนอยางไร (how it happened) เหตุใด
จึงเกิดข้ึน (why it happened) และเหตุการณสงผลกระทบอยางไร (what impact)
ดวยตระหนักวาความเขาใจตอคําถามพ้ืนฐานขางตนจะชวยใหผูท่ีเก่ียวของ
และสังคมสามารถกําหนดกรอบการดําเนินการอันจะเปนข้ันตอนเพ่ือสราง
ความยุติธรรมและความปรองดองในสังคมตอไป
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๒.๑.๓ กรอบแนวคิดการดําเนินการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และคนหาความจริง 
 การตรวจสอบคนหาความจริงของ คอป. เปนการตรวจสอบความจริง
วาเหตุการณความรุนแรงเกิดข้ึนไดอยางไร เพราะเหตุใด ในสภาพการณเชนไร
มีใครบางท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับเหตุการณ และมีเหตุผลในการเขาไป
เก่ียวของอยางไรหรือไม และจะสามารถปองกันไมใหเหตุการณเชนน้ีเกิดข้ึน
ไดอยางไรหรือไม โดยวิธีใด การตรวจสอบความจริงของ คอป. บางสวนอาจ
เปนไปทํานองเดียวกับการตรวจสอบเพ่ือดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนก็ได
แตก็ไมจําเปนตองเปนเชนน้ันเสมอไป โดยพนักงานสอบสวนมุงท่ีจะหา
ตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดีอาญาและหาพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความผิด
ของผูที่ตกเปนผูตองหา ขณะที่การตรวจสอบและคนหาความจริงโดย คอป.
มุงทําความเขาใจความเปนมาของความขัดแยงทางการเมืองต้ังแตประกาศใช
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เปนตนมา อันนําไปสูความรุนแรงในชวงเดือนเมษายน-
พฤษภาคม ๒๕๕๓ และการตรวจสอบเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
แตละเหตุการณ ในชวงสองเดือนดังกลาว เพ่ือใหเขาใจภาพรวมของเหตุการณ
ความรุนแรงทางการเมือง การปฏิบัติภารกิจตรวจสอบและคนหาความจริง
คอป. มีกรอบแนวคิดการดําเนินการดังตอไปนี๖้๖  

  ๑. การตรวจสอบและคนหาความจริงโดย คอป. มีวัตถุประสงคหลัก
ในการเปดเผยความจริงของเหตุการณใหสาธารณะชนไดรับทราบและเกิด
ความเขาใจรวมกันของคนในสังคมไทยเพ่ือชวยปองกันมิใหเกิดเหตุการณ
ความรุนแรงซ้ําอีกในอนาคต อันมิไดมีวัตถุประสงคในการตรวจสอบและ
คนหาความจริงเพื่อหาตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดีฟองรองตอศาล

 
๖๖

 รายงานความคืบหนา คอป. ครั้งที่ ๑ (๑๗ กรกฎาคม – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔), เมษายน ๒๕๕๔, หนา ๑๒
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  ๒. ยึดหลักสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย รวมท้ังนิติรัฐ และความ
ปรองดองแหงชาติ เชน รัฐมีหนาท่ีปกปองสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน เคารพสิทธิ
สวนบุคคลและรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม สิทธิในการชุมนุมโดยสงบสันติ
และโดยปราศจากอาวุธมีเพียงใด ข้ันตอนในการสลายการชุมนุมตามมาตรฐาน
สากลไดรับการปฏิบัติโดยเจาหนาท่ีรัฐเพียงใด เจาหนาท่ีใชอาวุธโดยยึดหลัก
ปองกันตามสมควรแกเหตุหรือไม ฯลฯ
  ๓. ใหโอกาสผูท่ีถูกกลาวหาในประเด็นตางๆ ไดช้ีแจง 
  ๔. ประมวลขอเท็จจริงและพยานหลักฐานจากทุกฝายโดยเฉพาะอยางย่ิง
พยานหลักฐานดานนิติวิทยาศาสตร 
  ๕. เจาะลึกขอเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองและประเด็นท่ีตรวจสอบ
ประกอบกับการรวบรวมขอมูลประเด็นที่เกี่ยวของอื่นๆ ดวย
  ๖. ฟงความจากทุกฝาย คูกรณี คนกลาง ผูเช่ียวชาญ ท้ังขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ เพื่อใหทราบและพิสูจน หรือสามารถยืนยันได
ถึงความจริงของเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
  ๗. รักษาความลับของแหลงขอมูล พยานหลักฐาน 
  ๘. ต้ังขอสันนิษฐานความเปนไปไดตางๆ ของเหตุการณแลวตัดออก
แตละประเด็นท่ีเปนไปไดนอย เจาะลึกประเด็นท่ีเปนไปไดมากท่ีสุด พิจารณา
ขอมูลที่สอดคลองกันและขัดแยงกัน
  ๙. ตรวจสอบจากการกระทําของบุคคลไปสูการกระทําขององคกร
  ๑๐. ตรวจสอบเหตุการณและลักษณะเฉพาะเพ่ือเขาใจลักษณะ
ทั่วไปและภาพรวมของเหตุการณ
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๒.๑.๔ วิธีการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
คนหาความจริง 
 ๑.  คอป. โดยคณะอนุกรรมการฯ มีภารกิจในการตรวจสอบคนหาความจริง
จากเหตุการณอันซับซอนหลายเหตุการณท่ีเกิดข้ึน และมีรายละเอียด
ขอเท็จจริง หลักฐาน และขอมูลสารสนเทศมากมายท่ีเก่ียวของกับเหตุการณ 
ซึ่งเกิดข้ึนท้ังในกรุงเทพและตางจังหวัด ดวยเหตุน้ีจึงไดมีการแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริงเฉพาะกรณี จํานวน ๕ คณะ 
ตามคําส่ัง คอป. ท่ี ๗/๒๕๕๓ โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริง
และคณะอนุกรรมการเฉพาะกรณี ดําเนินการดังนี้
   ๑.๑ ตรวจสอบและคนหาความจริงเหตุการณความไมสงบ
และความรุนแรง ในชวงเวลาที่ผานมา และเหตุการณในชวงเดือนเมษายน-
พฤษภาคม ๒๕๕๓ จากเอกสารและขาวสารตางๆ
   ๑.๒ เชิญผูแทนหนวยงานของรัฐ เหย่ือของความรุนแรงและ
ผูไดรับผลกระทบ บุคคลตางๆท่ีเก่ียวของ ตัวแทนกลุมองคกรท่ีเก่ียวของ 
ผูเช่ียวชาญทั้งไทยและตางประเทศมาใหขอเท็จจริง เอกสาร วัตถุพยาน
ขอมูล หรือเสนอขอคิดเห็นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา รวมท้ังการสัมภาษณ
เชิงลึกบุคคลตางๆและการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ
   ๑.๓ จัดทํารางรายงานการตรวจสอบและคนหาความจริง
ของเหตุการณแตละกรณี และรายงานภาพรวมของเหตุการณความรุนแรง
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   โครงสรางของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริง

คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกรณี

ชุดตางๆ  ๕ คณะ

เหตุการณที่ไดรับมอบหมาย
ใหตรวจสอบและคนหาความจริง

คณะที่ ๑ ภาพรวมของเหตุการณความขัดแยง โดยลําดับเหตุการณและสรุป
ขอมูลการเสียชีวิต สูญหาย การบาดเจ็บ ผูท่ีตกเปนผูตองหา
ถูกจับกุมดําเนินคดี จํานวน และลักษณะของความรุนแรง
ตลอดจนความสูญเสียและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนของทุกฝาย

คณะที่ ๒ ๑. การเสียชีวิต ๖ ศพที่วัดปทุมวนาราม
๒. เหตุการณปะทะเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
๓.    เหตุการณความรุนแรงบริเวณอนุสรณสถานแหงชาติ (ถนนวิภาวดี)
๔. เหตุการณที่สถานีดาวเทียมไทยคม

คณะที่ ๓ ๑. เหตุการณกรณีการเสียชีวิตของผูส่ือขาวตางประเทศ (ชาวญ่ีปุน
และอิตาลี)
๒.เหตุการณกรณีการเสียชีวิตของ  พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล  (เสธ. แดง)

คณะที่ ๔ ๑. เหตุการณความรุนแรงบริเวณบอนไก - สีลม
๒. เหตุการณความรุนแรงบริเวณสามเหล่ียมดินแดง - ซอยรางน้ํา
ถนนราชปรารภ
๓. เหตุการณการเผาอาคารสถานท่ีในกรุงเทพฯ 

คณะที่ ๕ ๑. การเผาอาคารสถานท่ีราชการในตางจังหวัด คือ จังหวัดขอนแกน
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดอุบลราชธานี
๒. การชุมนุมคูขนานในตางจังหวัด
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 ๒. กระบวนการตรวจสอบและคนหาความจริงของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและคนหาความจริงและคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหา
ความจริงเฉพาะกรณี ประกอบดวย การกําหนดกลุมเปาหมายในการเก็บขอมูล
การสัมภาษณบุคคลเชิงลึก การเชิญบุคคลเขามาใหขอมูลหรือสงมอบขอมูล
พยานหลักฐาน การประชุมตรวจสอบขอเท็จจริง (Inquire Hearing) การประชุม
กลุมยอย (Focus Group Meeting) การคนหาขอเท็จจริง ขอมูล และพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร การสัมภาษณหรือเชิญผูเช่ียวชาญเขามาใหขอมูล
การสํารวจและบันทึกคําบอกเลา (Statement Taking) การตรวจสอบขอมูล
เอกสาร หลักฐานตางๆ จากบุคคล หนวยงานราชการ องคกรเอกชน
ตลอดจนขอมูลสารสนเทศที่เผยแพรตามสื่อตาง ๆ
   ๒.๑ การกําหนดกลุมเปาหมายในการเก็บขอมูลไวเปน ๖ กลุม
ไดแก ๑) กลุมผูชุมนุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ หรือ นปช.
(ตอไปน้ีจะเรียกวา “นปช.”) ๒) รัฐบาล ศอฉ. หรือหนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
ดานพิสูจนพยานหลักฐานและนิติวิทยาศาสตร และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  
๓) บุคลากรทางการแพทย ๔) ผูส่ือขาวหรือชางภาพท้ังไทยและตางประเทศ 
๕) ตํารวจ รวมท้ังหนวยงานดานการสืบสวน สอบสวน เชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๖) เหย่ือของความรุนแรง ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ และกลุมอ่ืนๆ เชน กลุม
สันติวิธี ประชาชนผูเกี่ยวกับในเหตุการณ ชาวชุมชนเปนตน
   ๒.๒ การสัมภาษณบุคคลเชิงลึก การเชิญบุคคลเขามาใหขอมูล
และ/หรือ สงมอบพยานหลักฐาน และการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณบุคคล โดย คอป.
ไดดําเนินการสัมภาษณบุคคล กลุมบุคคลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเหตุการณ 
หรือเปนพยานในเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ท้ังผูไดรับบาดเจ็บ และญาติของผูเสียชีวิต
เจาหนาท่ีรัฐท่ีดูแลดานความปลอดภัย ความม่ันคง การขาว ตํารวจและทหาร
ทีป่ฏิบัติหนาท่ีระหวางเกิดเหตุการณ ผูส่ือขาวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ
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เจาหนาท่ีสาธารณสุข และหนวยกูชีพ ผูชุมนุม ผูสังเกตการณชุมนุม กลุม
ประชาสังคม กลุมรณรงคดานสันติภาพ ตลอดจนพนักงานสอบสวนและ
เจาหนาท่ีผูตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุในคดีเก่ียวของกับเหตุการณความรุนแรง
ทางการเมือง โดย คอป. สัมภาษณหรือเชิญบุคคลเขาใหขอมูลจํานวนทั้งสิ้น
กวา ๔๕๐ คน ในจํานวนน้ีมีผูท่ีเปนตัวแทนหนวยงานรัฐเขาใหขอมูลกับ คอป.
จํานวนทั้งสิ้น ๑๖๐ หนวยงาน
   ๒.๓ การประชุมตรวจสอบขอเท็จจริง (Inquire Hearing) 
โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริง  เปนการประชุมซ่ึงเปดโอกาส
ใหฝายตางๆท่ีเก่ียวของ ท้ังผูบาดเจ็บ ญาติของผูเสียชีวิต ผูท่ีไดรับผลกระทบ 
ผูชุมนุม หนวยงานและเจาหนาท่ีรัฐท้ังระดับนโยบาย บังคับบัญชาและปฏิบัติการ
หนวยแพทย หนวยกูภัย ผูท่ีอยูในเหตุการณ และส่ือมวลชนมาประชุมรวมกัน
เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับเหตุการณท่ีตนเก่ียวของ โดยคณะอนุกรรมการไดจัดประชุม
ตรวจสอบขอเท็จจริงจํานวน ๑๒ ครั้งในกรณีเหตุการณตาง ๆ ดังตอไปนี้
     ๑) สถานการณภาพรวมของความขัดแยง  
     ๒) กรณีสถานีดาวเทียมไทยคม 
     ๓) กรณีการปะทะเม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
     ๔) กรณีการเสียชีวิตของชางภาพชาวญ่ีปุน
ในเหตุการณปะทะเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
     ๕) กรณีความรุนแรงบริเวณอนุสรณสถาน
๒๘ เมษายน ๒๕๕๓
     ๖) กรณีความรุนแรงบริเวณบอนไก - สีลม ชวงวันท่ี
๒๒ เมษายน– วันที่ ๑๙ พฤษภาคม
     ๗) กรณีการเสียชีวิตของพลตรีขัตติยะ สวัสดิผล
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
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     ๘) กรณีความรุนแรงบริเวณสามเหล่ียมดินแดง-รางน้ํา
ถนนราชปรารภในชวงวันที่ ๑๓– ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
     ๙) กรณีการเสียชีวิต ๖ ศพท่ีวัดปทุมวนาราม เม่ือวันท่ี 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
     ๑๐) กรณีการเสียชีวิตของชางภาพชาวอิตาลี
ในเหตุการณวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
     ๑๑) กรณีการเผาสถานท่ีตางๆในกรุงเทพมหานคร
และสถานที่ราชการในตางจังหวัด 
     ๑๒) กรณีการชุมนุมคูขนานในตางจังหวัด  
   ๒.๔ การประชุมกลุมยอย (Focus Group Meeting) จํานวน
๗ เร่ือง โดยเชิญนักวิชาการ ผูเช่ียวชาญท้ังชาวไทยและตางประเทศ
และผูที่เกี่ยวของมาเขารวมประชุม ในประเด็นตางๆ ดังนี้
     ๑) สาเหตุและปมเง่ือนของความขัดแยงและการใช
ความรุนแรง
     ๒)  ทหารนอกแถวและปญหาอาวุธใตดิน อยางไรก็ตาม
ในประเด็นน้ีผูท่ี คอป. เชิญสวนใหญไมตองการใหขอมูลและไมมีผูใดประสงค
จะรวมพูดคุยกันเปนกลุม ดังน้ันจึงตองพูดคุยหรือสัมภาษณเปนการเฉพาะราย
โดยอนุกรรมการไดพูดคุยและสัมภาษณบุคคล ผูส่ือขาวหนังสือพิมพและ
นักวิชาการในเรื่องดังกลาว
     ๓) เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
จากมุมมองดานกฎหมายและดานสิทธิมนุษยชน 
     ๔) การจัดการการชุมชน: การปองกันการใชความรุนแรง
การควบคุมฝูงชนอยางมีประสิทธิภาพ กฎในการใชกําลัง
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     ๕)  การคุมครองส่ือมวลชน และบทบาทของส่ือมวลชน
ในการสงเสริมสันติวิธี หรือความรุนแรง และแนวทางแกไขในอนาคต
     ๖) การคุมครองบุคลากรดานสาธารณสุขและหนวยกูชีพ
และบทบาทในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมระหวางเกิดความขัดแยง
ที่มีการใชความรุนแรง 
     ๗) บทบาทของภาคประชาสังคมและกลุมตางๆ ในการ
ชวยบรรเทาและลดความรุนแรง
   ๒.๕ การตรวจสอบและคนหาขอเท็จจริง ขอมูล และพยาน
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร (Forensic Science)
     ๑) การตรวจสอบและคนหาความจริงโดย คอป. เนน
ความสําคัญของหลักวิชาการและการแสวงหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร 
โดย คอป. ไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการจากผูเช่ียวชาญดาน
นิติวิทยาศาสตรจากตางประเทศ คือ ประเทศสวิสเซอรแลนดจํานวน ๔ คน 
โดยมีผูเช่ียวชาญนิติวิทยาศาสตรดานการสอบสวนอาชญากรรม ๑ คน 
ผูเช่ียวชาญนิติวิทยาศาสตรดานภาพ (Visual Imagery Forensic) ๑ คน 
มาปฏิบัติงานระหวางป ๒๕๕๔ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ และมีผูเช่ียวชาญ
นิติวิทยาศาสตรดานอาวุธและกระสุนปน (Ballistic Forensic) ๒ คน 
มาปฏิบัติงานระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ท้ังน้ีคณะ
ผูเช่ียวชาญสามารถเขาถึงขอมูลท่ีอยูในความครอบครองของหนวยราชการ
และบุคคลตางๆไดอยางจํากัด รวมท้ังไมสามารถสําเนารายงานการตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติได
อีกท้ังเอกสารท่ีไดจากหนวยราชการสวนใหญไมมีภาพถายหรือภาพไมชัด
นอกจากน้ียังมีขอจํากัดดานภาษาและการแปลดวยเน่ืองจากตองแปลเอกสาร
ซึ่งใชภาษาเฉพาะดานนิติวิทยาศาสตรและมีเอกสารจํานวนมากในเวลาท่ี
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จํากัด อยางไรก็ตามผูเช่ียวชาญไดจัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือถายทอด
ความรูและประสบการณในการตรวจสอบคนหาความจริงใหแกเจาหนาท่ี
และอนุกรรมการ คอป. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุและเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานดวยตนเองดวย แตก็มีขอจํากัดเน่ืองจากเปนเวลานานหลังจาก
เกิดเหตุการณ และขาดอุปกรณที่เหมาะสม ผูเชี่ยวชาญจึงสามารถเก็บเพียง
หลักฐานและขอมูลบางประการเพ่ือนํากลับไปตรวจสอบตอไปท่ีหองปฏิบัติการ
(LAB) ในตางประเทศ เน่ืองจากเหตุการณความรุนแรงในเดือนเมษายนถึง
เดือนพฤษภาคม มีสถานท่ีเกิดเหตุท่ีกวางมาก ประกอบกับขอมูลและเวลาท่ีมี
อยูอยางจํากัด ผูเช่ียวชาญจากตางประเทศจึงสามารถตรวจสอบไดเพียงบางกรณี
เทาน้ัน โดยผูเช่ียวชาญนิติวิทยาศาสตรดานภาพไดดําเนินการตรวจสอบ
เฉพาะกรณีเหตุการณปะทะในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ การเสียชีวิตของ
ชางภาพชาวญ่ีปุน และเหตุการณกรณีมีผูเสียชีวิต ๖ คนในวัดปทุมวนราม 
สวนผูเช่ียวชาญนิติวิทยาศาสตรดานอาวุธและกระสุนปนไดดําเนินการตรวจสอบ
เฉพาะกรณีเหตุการณเสียชีวิตของชางภาพชาวญ่ีปุนและนายวสันต ภูทอง 
จากเหตุการณวันท่ี ๑๐ เมษายน การเสียชีวิตของพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล
ชางภาพชาวอิตาลี เหตุการณบนถนนราชปรารภ และเหตุการณบนถนน
ราชดําริเทานั้น
     ๒) นอกจากการชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญจาก
ตางประเทศแลว คอป. ยังปรึกษาหารือกับผูเช่ียวชาญในประเทศ ท้ังผูเช่ียวชาญ
ดานการชันสูตรพลิกศพ การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ และผูเช่ียวชาญดานอาวุธปน
เพ่ือขอความเห็นเก่ียวกับรายงานการชันสูตรพลิกศพ และเพ่ือการระบุประเภท
อาวุธและเครื่องกระสุนดวย  
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     ๓) การชันสูตรศพผูเสียชีวิตน้ันมีการดําเนินการ
โดยแพทยนิติเวชของโรงพยาบาลตางๆภายหลังจากการเกิดการเสียชีวิต
แลวสงรายงานการตรวจศพใหพนักงานสอบสวน ขอมูลท่ี คอป.ไดรับจึง
เปนเพียงสําเนารายงานการตรวจศพในบางรายเทาน้ัน ดังน้ันดวยขอมูล
ที่จํากัด ผูเช่ียวชาญของ คอป. จึงสามารถใหความเห็นไดเพียงบางสวน 
คอป. ไดขอขอมูลเก่ียวกับการชันสูตรศพหลายคร้ังไปยังหลายหนวยงาน 
ทัง้โรงพยาบาลและหนวยงานดานการสืบสวนสอบสวนต้ังแตแรกแตไมไดรับ
ความรวมมือเทาท่ีควร เน่ืองจากเจาพนักงานเห็นวาเปนความลับในสํานวน
สอบสวน คอป. ไดรับรายงานการชันสูตรศพเพียง ๖๑ คน โดยมีภาพถาย
การผาศพเพียงบางรายเทาน้ัน คอป.ไดรับสรุปรายงานการสอบสวนของ
เจาหนาท่ีตํารวจในคดีผูเสียชีวิตจํานวน ๕๐ คน จากกรณีการเสียชีวิต
ทั้งส้ิน ๙๒ คน ขอมูลในรายงานสืบสวนสอบสวนท่ีไดรับยังมีขอจํากัด 
เชน ภาพถายเปนเอกสารสําเนาสีขาวดําซ่ึงไมชัดและไมสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดในภาพได ไมมีภาพถายของช้ินสวนกระสุนหรือเศษโลหะท่ีพบ
ในศพผูเสียชีวิต ในหลายกรณีไมมีรายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ
และรายงานการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร เปนตน  นอกจากน้ี คอป. ยังไดรับ
รายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุท้ังหมดจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร  และเอกสาร
รายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุบางสวนจากกองพิสูจนหลักฐานกลาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ อยางไรก็ตามมิไดมีการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ
โดยหนวยงานทั้งสองครบทุกกรณีการเสียชีวิต
   ๒.๖ การบันทึกคําบอกเลา (Statement Taking) โดย คอป. 
ไดบันทึกคําบอกเลาของผูตกเปนเหย่ือและผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบและความรุนแรงในประเทศไทยระหวางเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดวยการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม (Interview)
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ผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ไดแก ญาติผูเสียชีวิต ผูไดรับบาดเจ็บ ผูท่ีถูกดําเนินคดี 
ผูท่ีทรัพยสินเสียหาย ผูประกอบการในพ้ืนท่ีท่ีมีการชุมนุม เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ในสถานท่ีชุมนุม และอ่ืนๆ โดยบันทึกคําบอกเลาจากผูเก่ียวของกับการชุมนุม
ทีอ่ยูท่ัวประเทศจํานวน ๑,๖๔๓ คน ซ่ีงคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคนหา
ความจริงไดนําขอมูลบันทึกคําบอกเลาบางสวนมาประกอบในการตรวจสอบ
และคนหาความจริงของเหตุการณดวย
   ๒.๗ การศึกษาขอมูลเอกสารท่ีไดรับจากท้ังภาครัฐ เอกชน 
บุคคล ตลอดจนขอมูลสารสนเทศท่ีเผยแพรตามส่ือตางๆ ภาพถาย คลิปวีดิโอ
รายงานขาว บทความ และสิ่งพิมพอื่นๆ เกี่ยวกับเหตุการณ 

๒.๑.๕ ปญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบและคนหาความจริง 
 แมวา คอป. จะมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงเก่ียวกับการตรวจสอบคนหา
ความจริง ท้ังการสัมภาษณบุคคล การเชิญบุคคลเขาใหขอมูล การขอขอมูล 
เอกสาร พยานหลักฐาน เปนตน ดังท่ีไดกลาวมาแลว แต คอป. ตองประสบกับ
อุปสรรคหลายประการเชน 
  ๑. การดําเนินงานของ คอป. เปนไปในลักษณะการขอความรวมมือ
เนื่องจาก คอป. ไมมีอํานาจตามกฎหมายในการออกหมายเรียกพยานบุคคล 
เอกสารหลักฐาน บุคคลหรือผูแทนหนวยงานใดมาใหขอมูล การใหขอมูล 
สงมอบเอกสาร พยานหลักฐานตามท่ี คอป. รองขอจึงข้ึนอยูกับการใหความรวมมือ
โดยสมัครใจของบุคคล เจาหนาท่ี หนวยงานราชการ หรือเอกชนน้ันเอง 
การเขาถึงขอมูลท้ังของรัฐและเอกชนจึงมีอุปสรรคทําใหไมไดรับขอมูล 
ไดรับขอมูลท่ีไมครบถวนสมบูรณ หรือมีความลังเล ลาชา อีกท้ังบางหนวยงาน
ยังใหเหตุผลวาขอมูลบางสวนเปนความลับของทางราชการ เปนความลับ
ในสํานวนสอบสวน นอกจากน้ีการตรวจสอบคนหาความจริงของ คอป. ดําเนินไป
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พรอมหรือคูขนานกับการสืบสวนสอบสวนคดีของเจาหนาท่ี ผูท่ีเก่ียวของกับ
เหตุการณหลายคนจึงไมสามารถเปดเผยหรือมอบพยานหลักฐานแกคอป.
ไดเน่ืองจากเห็นวาเปนขอมูลหรือพยานหลักฐานสําคัญท่ีตองเก็บไว
เปนความลับเพ่ือใชในการฟองรองหรือตอสูคดีในศาล จึงมีความลังเลท่ีจะ
เปดเผยหรือใหขอมูลท่ีเปนลายลักษณอักษรไดอยางครบถวนสมบูรณ 
คอป. ไดขอความรวมมือไปยังบุคคลและหนวยงานตาง ๆ  ท้ังการขอความรวมมือ
โดยวาจา และการขอความรวมโดยมีหนังสือ ซึ่งกระบวนการดังกลาวตองใช
เวลามากกวาจะไดขอมูล เอกสาร หรือพยานหลักฐาน หรือไมไดรับความรวมมือ
โดย คอป. ยังไมไดรับขอมูลทั้งหมดตามที่ไดขอไป 
  ๒. เปนเวลารวม ๑ ปของปฏิบัติภารกิจในการตรวจสอบและคนหา
ความจริง โดยที่ คอป. ไมไดรับความรวมมือเทาที่ควรจากหนวยงานราชการ 
และบุคคลตางๆเน่ืองจากปญหาการแบงฝกฝายทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน ทําให
มีขอกังวลเก่ียวกับท่ีมาของ คอป. ซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากรัฐบาลท่ีถูกมองวา
เปนฝายหน่ึงของความขัดแยงในระยะแรก คอป. จึงไมไดรับความไววางใจ
จากคูขัดแยงอีกฝาย โดยเฉพาะในกลุมผูชุมนุมหรือ นปช.บางคน ประกอบกับ
บรรยากาศท่ัวไปความขัดแยงยังดํารงอยูและขาดความเช่ือใจซ่ึงกันและกัน
โดยเฉพาะอยางย่ิงจากมุมมองของกลุมหรือพรรคการเมืองและกลุมผูท่ี
สนับสนุน นปช. การสัมภาษณพยานบุคคลจึงทําไดอยางจํากัด อยางไรก็ตาม
หลังจากการเลือกต้ังท่ัวไปในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ สถานการณไดคล่ีคลาย
ลงระดับหน่ึง ประกอบกับการดําเนินงานท่ีผานมาของ คอป. ไดรับความเช่ือม่ัน
และไววางใจจากสังคม ในความเปนอิสระและเปนกลาง  ในระยะหลังน้ี คอป. 
จึงไดรับความรวมมือจากฝายตางๆมากขึ้น
  ๓. การขาดการคุมครองความปลอดภัยของบุคคลหรือองคกร
ทีใ่หขอมูล เน่ืองจาก คอป. ไมมีอํานาจตามกฎหมายเก่ียวกับการส่ังการหรือจัดให
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มีการคุมครองพยาน สงผลใหผูเก่ียวของกับเหตุการณบางคนและหนวยงาน
บางแหงไมประสงคท่ีจะบอกเลาเร่ืองราว ใหขอมูล ขาวสาร หรือมอบ
วัตถุพยานไวใหกับ คอป. 
  ๔. การบริหารจัดการกับความคาดหวังของผูท่ีสูญเสียหรือผูท่ีไดรับ
ผลกระทบ เน่ืองจาก คอป. ไมไดมีหนาท่ีโดยตรงในการใหการเยียวยาแกผูท่ีตก
เปนเหย่ือหรือไดรับผลกระทบจากความรุนแรง เพียงแตสามารถใหขอเสนอแนะ
แกหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของวา คอป. เห็นสมควรท่ีจะดําเนินการอยางไร
ตอไปในสวนท่ีเก่ียวกับการเยียวยา ตามอํานาจหนาท่ีของหนวยน้ันๆ 
เทานั้น 
  ๕.  พยานหลักฐานจํานวนมากสูญหายหรือถูกทําลาย  คอป. มีขอสังเกต
เก่ียวกับการตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ โดยพบวาในหลายกรณีท่ีหนวยงาน
สืบสวนสอบสวนของรัฐ มิไดดําเนินการตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ หรือไม
สามารถกําหนดใหสถานท่ีเกิดเหตุเปนเขตหวงหาม เพ่ือดําเนินการปดก้ันและ
รักษาสถานท่ีเกิดเหตุใหคงสภาพเดิมไวได เพ่ือใหสามารถตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ
และรวบรวมพยานหลักฐานจากท่ีเกิดเหตุไดอยางถูกตองแมนยํา 
มีการทําความสะอาดกอนท่ีจะมีการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุอยางครบถวนสมบูรณ 
หลักฐานสําคัญจึงสูญหายถูกทําใหเสียหาย หรือถูกทําลายไปจํานวนมาก 
คอป. ยังพบวาหลายกรณีมิไดมีการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุทันทีภายหลังจาก
เกิดเหตุการณ หรือมิไดมีการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเลย ท้ังการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ
หลายกรณีก็ไมละเอียดหรือรอบดานเทาท่ีควร ซ่ึงนอกจากจะเปนอุปสรรค
ตอการตรวจสอบคนหาความจริงของ คอป.แลว ยังอาจเปนอุปสรรคตอผูท่ี
เก่ียวของ โดยเฉพาะเหย่ือและผูไดรับผลกระทบ ในการเขาถึงความยุติธรรม
อีกดวย
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  ๖. ภาพถายและภาพบันทึกวีดิโอท่ีใชในรายงานบางสวนเปนภาพ
ทีไ่ดรับการเผยแพรโดยท่ัวไปตามส่ือตางๆ โดยไมสามารถตรวจสอบแหลงท่ีมา
ของภาพได แม คอป. ไดทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญนิติวิทยาศาสตรดานการ
วิเคราะหภาพ แตพบวาภาพโดยสวนใหญไมสามารถระบุท่ีมาหรือวันท่ีไดมี
การถายภาพไวได จึงตองอาศัยการวิเคราะหประกอบกับเหตุการณและขอมูล
แวดลอมอ่ืนๆ เพ่ือระบุวาเปนภาพจากเหตุการณใด แตอยางไรก็ดี ดวยภาพท่ี
มีอยูเปนจํานวนมากและเผยแพรอยูท่ัวไป คอป. จึงไมสามารถตรวจสอบและ
ระบุขอมูลของภาพไดท้ังหมด โดยเฉพาะภาพท่ีเผยแพรอยูในอินเตอรเน็ต  
  ๗. จากขอจํากัดและอุปสรรคตางในการรวบรวมขอมูลและพยาน
หลักฐาน ขอมูลหลายสวนท่ี คอป. ไดรับจากบางหนวยงานหรือบางคน จึงเปน
ขอมูลฝายเดียวหรือตางมุมกันโดยท่ียังไมสามารถหาขอสรุปได ดวยเหตุน้ี
ในประเด็นใดท่ียังไมเปนท่ียุติ คอป. จะเสนอใหเห็นขอมูลท่ียังขัดแยงกันไว
เพื่อประกอบกับขอคนพบจากการตรวจสอบของ คอป.
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ลําดับเหตุการณและสถานการณ
ทางการเมืองหลังประกาศใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และชวงป ๒๕๕๓

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
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๒.๒.๑ บริบททางการเมืองกอนประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
  การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนผลจากกระแสการปฏิรูปการเมืองคร้ังใหญ
ทีเ่กิดข้ึนอยางตอเน่ืองนับจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ และวิกฤติทางเศรษฐกิจในป ๒๕๓๗  
รัฐสภาในสมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ไดจัดต้ัง
สภารางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ 
เพ่ือดําเนินการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม มีสมาชิก ส.ส.ร. จํานวน 
๙๙ คน โดย ๗๖ คนมาจากการเลือกตั้งจากแตละจังหวัด และอีก 

ลําดับเหตุการณและสถานการณ
ทางการเมืองหลังประกาศใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๔๐ และชวงป ๒๕๕๓

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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๒๓ คน แตงต้ังมาจากผูเช่ียวชาญหรือผูมีประสบการณ มีนายอุทัย พิมพใจชน 
เปนประธานสภารางรัฐธรรมนูญ โดยสภารางรัฐธรรมนูญไดดําเนินการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญเสร็จส้ินท้ังฉบับ สงมอบใหประธานรัฐสภา เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม
๒๕๔๐  ประกาศบังคับใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ซึ่งถือวาเปนรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดทําฉบับแรกของประเทศไทยจึงเรียกกันวา “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”

๒.๒.๒ บริบททางการเมืองระหว างใช  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
  เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
คือการปฏิรูปการเมืองโดยมีเปาหมายที่สําคัญ คือ การสงเสริมและคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน การใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและ
การตรวจสอบอํานาจรัฐเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเกิดความโปรงใสในระบอบการเมือง 
โดยใหมีสมาชิกวุฒิสภาท่ีไมสังกัดพรรคการเมืองและมาจากการเลือกต้ัง 
มีองคกรอิสระและองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ และท่ีสําคัญคือการปรับปรุง
โครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ สรางความเขมแข็ง
ใหแกฝายบริหารหรือรัฐบาลโดยกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) 
ทั้งท่ีมาจากการเลือกต้ังและระบบบัญชีรายช่ือท่ีเสนอโดยพรรคการเมือง 
ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
 ภายหลังการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๔๔ พรรคไทยรักไทย
นําโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ชนะการเลือกต้ังและไดจัดต้ังรัฐบาล และมี
การยุบรวมเอาพรรคการเมืองท่ีมีขนาดเล็กกวา อาทิ พรรคความหวังใหม 
พรรคเสรีธรรม เขามารวมดวย ทําใหพรรคไทยรักไทยมีเสียงในสภาผูแทนราษฎร
๒๙๔ เสียง ตอมาภายหลังมีการยุบรวมพรรคชาติพัฒนาเขามารวมดวยอีก
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ทําใหพรรคไทยรักไทยมี ส.ส. ๓๑๙ คน เมื่อไปรวมกับพรรคชาติไทย ๒๔ คน 
และพรรคความหวังใหมท่ีเหลืออีก ๑ คน ทําใหฝายรัฐบาลมีเสียงในสภาผูแทนฯ
มากถึง ๓๔๔ เสียง ในขณะท่ีพรรคประชาธิปตยซ่ึงเปนฝายคาน มีเพียง ๑๒๘ 
เสียงเทาน้ัน การบริหารประเทศโดยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยถูกกลาวหาวาเปน
“เผด็จการรัฐสภา” หรือ “เผด็จการเสียงขางมาก” ใชเสียงขางมากแบบเบ็ดเสร็จ
โดยไมเคารพเสียงขางนอย 
 เหตุการณทางการเมืองท่ีสําคัญต้ังแตการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จนถึงเหตุการณความรุนแรงในเดือน
เมษายนและพฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยเฉพาะในชวงของรัฐบาลไทยรักไทยนั้น 
รัฐบาลถูกกลาวหาวาละเมิดหลักการประชาธิปไตย หลักนิติธรรม คุณธรรม
และสิทธิมนุษยชน ใชอํานาจแสวงหาผลประโยชนทางการเมืองและธุรกิจ 
แตระบบตรวจสอบกลับออนแอและขาดประสิทธิภาพและถูกกลาวหาวาถูก
แทรกแซงโดยฝายบริหาร จนทําใหผูนํากองทัพทํารัฐประหารในป ๒๕๔๙ 
ซึ่งเปนการใชอํานาจนอกระบบในการแกปญหาและเปนการละเมิดหลัก
ประชาธิปไตยอยางรายแรง แทนท่ีจะเปนการแกปญหาทางการเมือง 
การรัฐประหารกลับกลายเปนเง่ือนไขท่ีทําใหความขัดแยงทางการเมืองขยายตัว
มีความซับซอนและเปนบาดแผลทางการเมืองที่ราวลึกมาจนถึงปจจุบัน 
 ยิง่ไปกวาน้ัน อํานาจตุลาการซ่ึงควรตองมีบทบาทและหนาท่ีในการ
ผดุงไวซ่ึงหลักนิติธรรม กลับไมสามารถทําหนาท่ีในการยุติความขัดแยง
ทางการเมืองได  และยังถูกวิพากษวิจารณวาเปนผูละเมิดหลักนิติธรรมเสียเอง
กรณีจึงกลายเปนปญหารากเหงาและปมปญหาของความขัดแยงในระยะตอมา
นัน่คือปญหาอันเกิดจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเม่ือป ๒๕๔๔ ในคดีท่ี 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ตกเปนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙๕ หรือที่รูจักกันทั่วไปวา 
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“คดีซุกหุน” ท่ีศาลรัฐธรรมนูญมิไดปฏิบัติใหถูกตองตามหลักแหงกฎหมาย 
กลาวคือ แมศาลรัฐธรรมนูญในขณะนั้นจักไดวินิจฉัยในประเด็น “เงื่อนไขให
อํานาจดําเนินคดี” (Prerequisite for Prosecution) ซ่ึงเปน “เง่ือนไขท่ีตอง
พิจารณากอน” (Prerequisite) ไวถูกตองแลว โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวน ๑๑ คนเห็นวาคดีอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ สวนตุลาการ
อีก ๔ คนเห็นวาคดีดังกลาวไมอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะวินิจฉัย
ก็ตาม แตในชั้นพิจารณาชี้ขาดในเนื้อหาของคดีนั้น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวน ๗ คน ไดวินิจฉัยวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดทําผิดในคดีซุกหุนจริง 
สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวน ๖ คน วินิจฉัยวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ไมไดกระทําผิดในขอกลาวหา แตท่ีนาประหลาดก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวนอีก ๒ คนท่ีเคยลงมติวาคดีไมอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญไมได
ลงไปวินิจฉัยชี้ขาดในเนื้อหาของคดีแตอยางใด ซึ่งขัดตอหลักการวินิจฉัยคดี
ที่ตุลาการจะงดเวนท่ีจะวินิจฉัยไมไดเวนแตจะไดแถลงถอนตัวเสียต้ังแตแรก 
เทาน้ันไมพอศาลรัฐธรรมนูญเองยังไดนําเอาคะแนนเสียง ๒ เสียงหลังน้ีไป
รวมคะแนนเสียงจํานวน ๖ เสียงท่ีวินิจฉัยวา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไมได
กระทําผิดในขอกลาวหาวา “ซุกหุน” นับรวมเปน ๘ เสียง แลวสรุปเปนคําวินิจฉัย
ชีข้าดยกฟอง ดวยคะแนนเสียง ๘ ตอ ๗ เสียง การปฏิบัติของศาลรัฐธรรมนูญ
ในคดีดังกลาว น้ีจึงมีความไมชอบมาพากลและยากท่ีประชาชนท่ัวไปจะเขาใจได 
ทัง้บรรยากาศของบานเมืองในขณะน้ันดูจะไมเอ้ือตอการท่ีจะทําความเขาใจ
ในหลักกฎหมายอันถูกตองดวย เพราะกระแสสังคมในบานเมืองในระหวาง
การดําเนิน “คดีซุกหุน” เปนไปในทิศทางที่มีการคาดหวังในตัวบุคคลอยาง
รุนแรงมากจนทําใหศาลรัฐธรรมนูญเกิดหว่ันไหวในการทําหนาท่ีเลยทีเดียว 
ดังจะเห็นไดจาก 
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  (๑) คํากลาวของนายอนันต เกตวงศ ท่ีไดกลาวไวในคําวินิจฉัยสวนตน
(ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๘ ตอนท่ี ๗๗ ก. วันท่ี ๗ กันยายน
๒๕๔๔) ซึ่งมีขอความวา
   “สําหรับความกังวลใจท่ีปรากฏในส่ือมวลชนท้ังไทยและ
ตางประเทศท่ีวาการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังแรกภายในรัฐธรรมนูญใหมท้ิงปญหา
ที่ตองขบคิดอยู ๒ ประการคือ ถาผูถูกรองไมไดเปนนายกรัฐมนตรีตอไป
ในรัฐบาลชุดแรกท่ีมีเสถียรภาพในประวัติศาสตร ประชาธิปไตยของไทย
ก็อาจจะส่ันคลอน แตถาตรงกันขามผูถูกรองพนขอกลาวหาจากกฎเกณฑ
ทีแ่ตกตางจากขอวินิจฉัยเดิม มาตรการตางๆ ท่ีใชกําจัดการทุจริตประพฤติ
มิชอบในระยะยาวก็จะไมมีประสิทธิภาพน้ัน ขอยืนยันวาความกังวลใจดังกลาว
จะเกิดขึ้นไมได เพราะศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยคํารองตามมาตรา ๒๙๕ 
ไปแลวเพียง ๘ เร่ืองเทาน้ัน และยังไมมีขอเท็จจริงในคํารองใดเหมือนกับ
กรณีของผูถูกรอง โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองทรัพยสินท่ีเปนหุน สวนกรณี
ของนาย ป. นั้นไดยื่นแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินฯ ที่เปนบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกับท่ีดินท้ังของนาย ป. เอง และของคูสมรสมีจํานวนนอยกวา
ทีไ่มไดย่ืนและไมมีกรณีเร่ืองหุนเขามาเก่ียวของ จึงแตกตางในประเด็นเร่ือง
ขอเท็จจริงกับผูถูกรองโดยชัดเจน”
  (๒) คําใหสัมภาษณของนายจุมพล ณ สงขลา อดีตตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตอสื่อมวลชน (บทสัมภาษณนายจุมพล ณ สงขลา อดีตตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ หนังสือพิมพไทยโพสตรายวัน ฉบับประจําวันท่ี ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๔๗) ซึ่งมีขอความวา
    “สาเหตุท่ีผมตัดสินคดีแบบน้ีก็เพราะผมเห็นแลววา
ประชาชนเขาพรอมใจกันเทคะแนนเสียงใหไทยรักไทย ๑๑ ลานเสียง น่ีคือ
เสียงสวรรคของประชาชนท่ีพรอมใจกันเลือก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ใหเปน
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นายกรัฐมนตรี แลวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสิบกวาคนจะมาไลเขาลงจาก
ตําแหนงไดอยางไร วันน้ัน (วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๔๔) ถาศาลรัฐธรรมนูญ
ตัดสินวาทักษิณผิดปานนี้คุณรูไหมจะเกิดอะไรขึ้น คุณเห็นพลังประชาชน
ที่มาใหกําลังใจ นายกฯ ทักษิณ วันท่ีมาช้ีแจงตอศาลรัฐธรรมนูญไหม 
ขนาดกลาณรงค (นายกลาณรงค จันทิก เลขาธิการ ป.ป.ช. ในขณะนั้น) 
ยังตองหลบออกประตูหลังศาลรัฐธรรมนูญ ถาศาลรัฐธรรมนูญไลเขาออก
ปานน้ีศาลรัฐธรรมนูญถูกเผาไปต้ังแตวันตัดสินคดีไปแลว ท่ีให พ.ต.ท. ทักษิณ
ไมมีความผิดเปนเพราะไดพิจารณาอยางรอบคอบแลว ไมมีเร่ืองผลประโยชน
หรือการล็อบบ้ีใด ๆ  ท้ังส้ิน เพราะคําตัดสินของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๔๔ ถึง ๑๑ ลานเสียงแสดงใหเห็นแลววาประชาชน
ไมสนใจขอกลาวหาของ ป.ป.ช. ไมเชนนั้นคงไมเทคะแนนใหมากขนาดนี้ 
แตประชาชนลงมติกันแลววาขอกลาวหามันไมรายแรง วันน้ันถามวาถา 
พ.ต.ท. ทักษิณ ไมเปนนายกรัฐมนตรีแลวจะเอาใครมาเปนนายกรัฐมนตรี....
ประชาธิปไตยคือตองฟงเสียงสวนใหญ เม่ือทักษิณไดเสียงสวนใหญ 
แลวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๑๑ คน จะไปไลเขา แบบน้ีหรือคือประชาธิปไตย 
ปญหาสําคัญของคดีซุกหุนคือมาตรา ๒๙๕ ของรัฐธรรมนูญเขียนมาไมดีเอง
ทําให พ.ต.ท. ทักษิณรอดมาได เม่ือกฎหมายเขียนไมดีก็เปนการยก
ประโยชนใหจําเลย”
 การท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๒ คน ไมวินิจฉัยช้ีขาดในเน้ือหาของคดีก็ดี
และการท่ีศาลรัฐธรรมนูญเองไดนําเอาคะแนนเสียง ๒ เสียงน้ีเขาไปบวกรวม
กับคะแนนเสียง ๖ เสียงก็ดี เปนการปฏิบัติท่ีผิดหลักกฎหมายโดยแท กลาวคือ
ทําใหเกิดความผิดพลาด ๒ ประการ คือ เปนความผิดพลาดของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ๒ คนท่ีไมวินิจฉัยช้ีขาดในเน้ือหาของคดีซ่ึงเทากับเปนการ
ไมทําหนาท่ีตุลาการของตน และยังเปนความผิดพลาดของศาลรัฐธรรมนูญเอง
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อีกดวยท่ีไดเอาคะแนนเสียง ๒ เสียงไปรวมกับคะแนนเสียง ๖ เสียงท่ีวินิจฉัย
วา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไมไดกระทําความผิดตามขอกลาวหา ทําใหผลของคดี
ดังกลาวน้ีเปนผลท่ีมีความไมชอบมาพากล เพราะรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐๓ บัญญัติเหตุแหงการถอดถอน
ออกจากตําแหนงวา “จงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย” ผลของการปฏิบัติท่ีผิดหลักกฎหมายของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๒ คน และศาลรัฐธรรมนูญโดยรวมดังกลาวมาน้ัน จึงเปนการบิดเบือนหรือ
หักดิบกฎหมาย อันเปนจุดเร่ิมตนท่ีทําใหสังคมเกิดความเคลือบแคลงในหลัก
นิติธรรมของประเทศไทย โดยท่ีต้ังแตไดเกิดการบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมายข้ึน
ในคดีท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตกเปนผูถูกกลาวหาใน “คดีซุกหุน” เม่ือป ๒๕๔๔ น้ัน
รัฐยังละเลยและไมไดเขาไปตรวจสอบถึงรากเหงาของความไมชอบมาพากล
หรือความที่นากังขาของเรื่องนี้แตอยางใด๖๗  
 ตอมาในการเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘  คณะกรรมการ
การเลือกต้ัง (กกต.) ในขณะน้ัน ถูกต้ังขอสังเกตในความไมเปนกลางและการ
เอ้ือประโยชนใหแกพรรคการเมืองบางพรรค โดยภายหลังการเลือกต้ัง พรรค
ประชาธิปตยไดจํานวนที่นั่ง ส.ส. ๙๖ คน พรรคชาติไทย ๒๕ คน และพรรค
มหาชน ๒ คน ทําให นายบัญญัติ บรรทัดฐาน หัวหนาพรรคประชาธิปตย
ลาออกจากการเปนหัวหนาพรรค หลังจากน้ันพรรคประชาธิปตยไดเลือก
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ข้ึนเปนหัวหนาพรรคแทน ขณะท่ีพรรคไทยรักไทย
ไดใชนโยบาย “ประชานิยม” รอบสอง เพื่อหาเสียงสนับสนุนจนผูสมัครของ
พรรคไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส. ถึง ๓๗๗ คน จากจํานวน ส.ส.ท้ังหมด ๕๐๐ คน
ดวยคะแนนเสียงกวา ๑๙ ลานเสียงทั่วประเทศ ทําให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

 
๖๗

 รายงานสรุปผลการทํางาน คอป. ในรอบ ๖ เดือน ครั้งที่ ๒
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สามารถจัดต้ังรัฐบาลพรรคเดียวไดและกาวข้ึนสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดอีกคร้ัง
เปนสมัยที่ ๒ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ 
 ตอมาไดเกิดความขัดแยงระหวางกลุมการเมืองตางๆ ภายในพรรค
ไทยรักไทย มีปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันตางๆ โดยเฉพาะกรณีการจัดซ้ือ
เคร่ืองตรวจจับวัตถุระเบิดซีทีเอ็กซ ๙๐๐๐ (CTX 9000) ในโครงการกอสราง
สนามบินสุวรรณภูมิ ทําใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมตองพนจาก
ตําแหนงหลังการอภิปรายไมไววางใจ  และเกิดการตอตานจากประชาชนจากเหตุ
“ปมปญหา” ตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องการใชอํานาจ “เผด็จการรัฐสภา” หรือ
กระแสขาวดานลบในการบริหารราชการแผนดินและนโยบายของรัฐบาล 
อาทิ คดีซุกหุน การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม การทุจริตหรือคอรรัปช่ัน
เชิงนโยบาย ผลประโยชนทับซอน การดําเนินการตามนโยบายปราบปราม
ยาเสพติดท่ีมีผลทําใหในชวงระยะเวลาเพียงสองเดือนมีผูตองสงสัยวาเก่ียวของ
กับยาเสพติดถูกสังหารโดยมีพยานหลักฐานวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ี
ที่เรียกกันโดยท่ัวไปวา “ฆาตัดตอน” ไปกวา ๒,๕๐๐ คน ความไมสงบใน 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต เชน ความรุนแรงท่ีเกิดจากเจาหนาท่ีในกรณี
กรือเซะ-ตากใบ และการบังคับใหผูตองสงสัยวาเปนผูแบงแยกดินแดนจํานวนมาก
หายสาบสูญ การแทรกแซงเสรีภาพของส่ือมวลชน เปนตน มีผลทําให
ภาคประชาชนและส่ือมวลชนท้ังในและตางประเทศไดออกมาวิพากษวิจารณ
รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยางกวางขวาง 
 การปราบปรามยาเสพติดใหโทษในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ทําใหมีผูคนเสียชีวิตเปนจํานวนมากจนผิดสังเกต  จนทําใหรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ 
จุลานนท ตองแตงต้ังคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะหการ
กําหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดใหโทษและการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
จนเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย และช่ือเสียง และทรัพยสินของประชาชน



สรุปเหตุการณความรุนแรง และการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น

31

(ตอไปน้ีจะเรียกวา “คตน.”) ข้ึนเพ่ือตรวจสอบเพราะมีการวิพากษวิจารณ
ของประชาคมโลก และ คตน. ก็ไดช้ีไวใน “รายงานการศึกษาเบ้ืองตน” ของ คตน.
วากรณีนาเช่ือวา “ความผิดฐานอาชญากรรมตอมนุษยชาติ (Crime against 
Humanity) ไดเกิดข้ึน ซึง่จะตองตรวจสอบกันตอไป และรายงานดังกลาวน้ี
ไดมีการเผยแพรท้ังเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ังในประเทศและ
ตางประเทศดังกลาวมาแลวขางตน
 อยางไรก็ตาม รองนายกรัฐมนตรี (รอยตํารวจเอก ดร. เฉลิม อยูบํารุง)
โดยปราศจากการตรวจสอบความจริงใหกระจางและถูกตอง ไดไปออกรายการ
“รัฐบาลย่ิงลักษณพบประชาชน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยไดกลาวความวา
 “คือการแกปญหายาเสพติดทําไดผลมากท่ีสุดสมัยทานพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร แลวก็มีคนตาย ๒,๕๐๐ คน ก็ถูกกลาวหาวาฆาตัดตอน 
ในความเปนจริงแลวหลังมีการปฏิวัติ มีการตรวจสอบเร่ืองน้ีถึงสองคร้ัง 
ทานอาจารย ดร. คณิต ณ นคร ก็เปนประธานการตรวจสอบยืนยันวาไมมี
การฆาตัดตอน”
 คํากลาวดังกลาวจึงคลาดเคล่ือนตอความจริงจน คอป. ตองทําหนังสือ
ชี้แจงความจริงไปยังรองนายกรัฐมนตรี (รอยตํารวจเอก ดร. เฉลิม อยูบํารุง) 
ตามหนังสือท่ีคอป. ๓๘๕/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ
ในขณะเดียวกัน คอป. ก็ไดมีหนังสือสงหนังสือช้ีแจงความจริงไปยังนายก
รัฐมนตรีดวย ตามหนังสือท่ี คอป. ๓๘๖/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 หน่ึงในส่ือมวลชนท่ีออกมาวิพากษวิจารณ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
คือ รายการเมืองไทยรายสัปดาห ของสถานีโทรทัศนชอง ๙ ซึ่งเปนรายการ
วิเคราะหขาว มีพิธีกร คือ นายสนธิ ล้ิมทองกุล และนางสาวสโรชา พรอุดมศักด์ิ
ตอมารายการเมืองไทยรายสัปดาหถูกระงับการออกอากาศ นายสนธิ ล้ิมทองกุล
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จึงไดจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรข้ึนในพ้ืนท่ีสาธารณะและถายทอด
รายการออกสื่อในเครือผูจัดการ ทั้งวิทยุ โทรทัศนและเว็บไซต โดยไดรับการ
ตอบรับจากประชาชนกลุมท่ีไมพอใจ รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จํานวนมาก
ทําใหเกิดแนวรวมและจัดต้ังเปนพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (ตอไปน้ี
จะเรียกวา “พธม.”) ขึ้นในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ รวมกับเครือขายภาค
ประชาชนตางๆ โดยมีแกนนํา พธม. ประกอบดวยนายสนธิ ล้ิมทองกุล 
พล.ต.จําลอง ศรีเมือง นายพิภพ ธงไชย นายสมเกียรติ พงษไพบูลย และ
นายสมศักด์ิ โกศัยสุข มีขอเรียกรองให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรี จากปมปญหาพฤติกรรมการซุกหุนรอบ ๒ ในการขายหุนบริษัท
ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) กวา ๗๓,๐๐๐ ลานบาท ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และขอกลาวหาการคอรรัปช่ันเชิงนโยบายและผลประโยชน
ทับซอน นํามาซ่ึงการเคล่ือนไหวตอตานรัฐบาลอยางกวางขวาง โดยเฉพาะ
ตามเมืองใหญๆ โดยการนําของ พธม. ซึ่งใชสัญลักษณ “เสื้อเหลือง” ในการ
ชุมนุมและรณรงค
 ทามกลางมรสุมทางการเมือง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดประกาศยุบสภา
เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ เพ่ือใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ขณะท่ี พธม. จัดชุมนุมใหญท่ีสนามหลวงในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๔๔๙  ยืนยัน
ให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตําแหนงและใหมีกระบวนการปฏิรูป
การเมืองคร้ังท่ี ๒ กอนท่ีจะจัดใหมีการเลือกต้ังใหม ตอมาผูนํา พธม.ไดมีขอเสนอ
ใหใชมาตรา ๗ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ทีบั่ญญัติวา “เม่ือไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีบังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัย
กรณีน้ันไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” โดยไดขอพ่ึงพระบารมีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ เพ่ือทรงพระกรุณาใชพระราชอํานาจตามนัยแหงมาตรา ๗ 
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พระราชทานนายกรัฐมนตรีคนใหม เพ่ือใหเกิดกระบวนการปฏิรูปการเมือง
ครั้งที่ ๒๖๘  แตไมไดรับการตอบรับในขอเรียกรองดังกลาว๖๙  
 การเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๔๙ พรรคฝายคาน ประกอบดวย
พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน ไมสงผูสมัครลงรับเลือกต้ัง 
พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกต้ังดวยคะแนนเสียงกวา ๑๖ ลานเสียง คิดเปน
คะแนนกวารอย ๕๐ ของผูมาลงคะแนนเสียงท้ังหมด ขณะเดียวกันมีการรณรงค
No Vote เพ่ือแสดงความไมเห็นดวยกับการจัดการเลือกต้ังในคร้ังน้ี โดยมี
คะแนนเสียง No Vote ถึงกวา ๙ ลานเสียง ทายท่ีสุดศาลรัฐธรรมนูญไดตัดสิน
ใหการเลือกต้ังเปนโมฆะ ดวยเหตุผลวาการดําเนินการเลือกต้ังของ กกต. 
มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ และกรณีท่ีกลาวหาวาพรรคเพ่ือไทย
จางวานพรรคการเมืองขนาดเล็กลงเลือกต้ัง ซ่ึงพรรคประชาธิปตยไดรองเรียน
กกต. ในดานพรรคไทยรักไทยก็ไดรองเรียนวาพรรคประชาธิปตยจางพรรคเล็ก
ใสรายพรรคไทยรักไทยเชนกัน กกต. ไดลงความเห็นวา พรรคไทยรักไทย 
พรรคประชาธิปตย พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรค
ประชาธิปไตยกาวหนา กระทําความผิดตามมาตรา ๖๖ ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และไดสงสํานวน
ตออัยการสูงสุดเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรคการเมืองท้ัง ๕ พรรค 

 
๖๘

 แถลงการณพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยฉบับท่ี ๖/๒๕๔๙ นัดหมายชุมนุมใหญแสดงตนขอพ่ึงพระบารมี 
ขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๗ ปลดชนวนวิกฤตของแผนดิน เร่ิมตนการปฏิรูปการเมืองคร้ังท่ี ๒, 
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เชิงสะพานมัฆวานรังสรรค กรุงเทพมหานคร
 ๖๙ พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู  หัวทรงมีพระราชดํารัสในโอกาสท่ีพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
ใหประธานศาลปกครองสูงสุด (นายอักขราทรจฬุารัตน) นําตุลาการศาลปกครองสูงสุด เฝา ฯ ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับ
ตําแหนงหนาท่ี ณ พระตําหนักเป ยมสุข วังไกลกังวลวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ ความตอนหน่ึงวา...
ขาพเจามีความเดือดรอนมาก ที่เอะอะอะไรก็ขอพระราชทานนายกพระราชทาน ซึ่งไมใชการปกครองแบบประชาธิปไตย
ถาไปอางมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญ เปนการอางท่ีผิด มันอางไมได. มาตรา ๗ มี ๒ บรรทัดวา อะไรท่ีไมมีในรัฐธรรมนูญ
ก็ใหปฏิบัติตามประเพณีหรือตามท่ีเคยทํามาไมมี เขาอยากจะไดนายกพระราชทานเปนตน จะขอนายกพระราชทาน
ไมใชเปนเร่ืองการปกครองแบบประชาธิปไตย เปนการปกครองแบบ ขอโทษพูด แบบม่ัว แบบไมมี ไมมีเหตุมีผล.
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 เกิดเหตุการณท่ีฝาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลาวหาวามีผูพยายาม
ลอบสังหาร พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยการใชรถยนตบรรทุกระเบิดหรือคาร
บอมส ในวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ จากการสอบสวนขยายผลไดมีการจับกุม 
ร.ท.ธวัชชัย กล่ินชะนะ สังกัดกองบัญชาการกองทัพบก ชวยราชการ กอ.รมน. 
พล.ต.ไพโรจน ธีระภาพ พ.อ.สุรพล สุประดิษฐ หรือเสธ.ต๋ี จสต.ชาคริต จันทระ
หรือจายักษ ชวยราชการ กอ.รมน. และ พ.ท.มนัส สุขประเสริฐ โดยมีเพียง 
จสต.ชาคริต จันทระ ท่ีสารภาพในช้ันสอบสวนถึงแผนการลอบสังหาร 
หลังเหตุการณดังกลาว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดมีคําส่ังให 
พล.อ.พัลลภ ปนมณี รองผอ.กอ.รมน. พนจากหนาที่ทันทีในวันดังกลาว๗๐   
 ทามกลางความวุนวายทางการเมือง ขณะท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
รักษาการนายกรัฐมนตรี เดินทางไปรวมประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ
ที่นครนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไดเกิดการรัฐประหารข้ึน เม่ือวันท่ี 
๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โดยผูนําเหลาทัพท่ีเรียกตนเองวา “คณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือ คปค.  
(ตอไปนี้จะเรียกวา “คปค.”)

 
๗๐

 ตํารวจสรุปสํานวนเม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ส่ังฟองผูตองหา ๔ คน ตออัยการทหาร คือ ร.ท.ธวัชชัย กล่ินชะนะ
พ.ท.มนัส สุขประเสริฐ พ.อ.สุรพล สุประดิษฐ และพล.ต.ไพโรจน ธีระภาพ ๖ ขอหาคือ รวมกันพยายามฆาผูอ่ืน
โดยไตรตรองไวกอน รวมกันพยายามฆาเจาพนักงานโดยไตรตรองไวกอน รวมกันมีวัตถุระเบิดไวในความครอบครอง
โดยไมไดรับอนุญาต รวมกันมียุทธภัณฑไวในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย รวมกันปลอม และใชเอกสารราชการปลอม 
และซองโจร โดยศาลทหารไดพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ให ร.ท.ธวัชชัย กลิ่นชะนะ จําคุก ๔ ป ๖ เดือน ปรับ 
๓,๐๐๐ บาท สวน พ.อ.สุรพล สุประดิษฐ และ พ.ท.มนัส สุขประเสริฐ ใหจําคุก ๖ ป ปรับ ๔,๐๐๐ บาท ในขอหารวมกันมี
วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไมอนุญาต รวมกันเคลื่อนยายวัตถุระเบิด พกพาอาวุธไปในเมือง ตลอดจนรวมกันมียุทธภัณฑไว
ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย เน่ืองจากศาลเห็นวา จําเลยท้ัง ๓ คน มีความผิดตามฟอง สวนขอหารวมกันพยายามฆาผูอ่ืน
โดยไตรตรองไวกอน และขอหารวมกันพยายามฆาเจาพนักงานโดยไตรตรองไวกอน ใหยกฟอง เน่ืองจากไมมีหลักฐานบงช้ีวา 
จําเลยท้ังสามกระทําผิด, ท่ีมา: หนังสือพิมพโพสตทูเดย วันท่ี ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒, เนช่ันแชนแนล ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
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๒.๒.๓ การรัฐประหารวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
  หลังการรัฐประหารในวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โดย คปค. ซ่ึงมี 
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบกขณะน้ันเปนหัวหนา 
พล.อ.เรืองโรจน  มหาศรานนท  ผูบัญชาการทหารสูงสุด  เปนประธานท่ีปรึกษา คปค.
พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนรองหัวหนา คปค. คนท่ี ๑
พล.ร.อ.สถิรพันธ เกยานนท ผูบัญชาการทหารเรือ เปนรองหัวหนา คปค. คนท่ี ๒
พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนรองหัวหนา คปค. คนท่ี ๓
และ พล.อ.วินัย ภัททิยะกุล เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ เปนเลขาธิการ คปค.
ไดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
และใหศาลรัฐธรรมนูญส้ินสุดลง ตามประกาศ คปค. ฉบับท่ี ๓ โดยต้ังคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญขึ้นมาใหมจํานวน ๙ คน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขณะเดียวกันไดออกประกาศ คปค. ฉบับท่ี ๒๗
กําหนดให พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ยังคงบังคับใชตอไปและกรณีท่ีมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองใดใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังของกรรมการบริหารพรรคเปนเวลา ๕ ป นับแตวันท่ีมีคําส่ังใหยุบ
พรรคการเมือง คปค.ยังไดออกประกาศ คปค. และคําส่ังท้ังส้ิน ๓๗ ฉบับ 
ซึง่ตามแนวทางการวินิจฉัยอันเปนบรรทัดฐานของฝายตุลาการในอดีตท่ีผานมา
ถือวามีฐานะเปนกฎหมายเชนเดียวกับพระราชบัญญัติท่ีตราโดยรัฐสภา 
นอกจากน้ี คปค. ไดประกาศแตงต้ัง กกต. ข้ึนใหมจํานวน ๕ คน คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) จํานวน ๙ คน และไดจัดต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) 
จํานวน ๑๒ คน ข้ึนมาเปนพิเศษเพ่ือใหเปนคณะกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบ
ปญหาการทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
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 ตอมาในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ คปค. ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๔๙ และจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้น
โดยมี พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี เปนนายกรัฐมนตรี ไดเปล่ียนช่ือ คปค.
เปนคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ (คมช.) และแตงต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) ข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติ
โดยตอมา สนช. ผานกฎหมายถึง ๗๐ ฉบับ๗๑  รวมท้ัง พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคง
ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีใหบทบาทและอํานาจอยางกวางขวาง
แกกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
ซึ่งมีกองทัพบกเปนหนวยงานหลัก พ.ร.บ. วาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายที่จํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
อีกหลายฉบับซึ่งยังคงใชบังคับอยูจนถึงปจจุบัน
 การรัฐประหารโดยกองทัพ เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แมจะไดรับ
การสนับสนุนจาก พธม. และประชาชนบางสวนท่ีเบ่ือหนายตอปญหาดานตางๆ
ของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยไมเห็นหนทางอ่ืนท่ีจะแกไขไดอยางรวดเร็ว
แตการรัฐประหารและการดําเนินการทางการเมืองตางๆโดยคณะรัฐประหาร
และรัฐบาลของคณะรัฐประหาร เปนการดําเนินการนอกวิถีทางตามระบอบ
ประชาธิปไตย ไดสรางปมปญหาตางๆ ท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางการเมือง
ตามมาอยางตอเน่ือง นําไปสูความรุนแรงทางการเมืองและสังคมหลายคร้ัง
มาจนถึงปจจุบัน รวมท้ังเปนปญหาท่ีประชาชนและนักวิชาการหลายๆ กลุม รวมท้ัง 
นปช. ท่ีกลาวอางถึงท่ีมาและความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งประกาศใชภายหลังการรัฐประหารในอีก ๑ ปตอมา 
หลังการรัฐประหารมีเหตุการณทางการเมืองที่สําคัญ ดังนี้

 
๗๑

 http://th.wikipedia.org/wiki/สภานิติบัญญัติแหงชาติ_พ.ศ._2549 #cite_note-๐
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  วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ ภายหลังการรัฐประหาร ๓ วัน 
เกิดการรวมตัวกันของประชาชนเพ่ือตอตานการรัฐประหาร ในนามเครือขาย
๑๙ กันยาตานรัฐประหาร ตอมามีการจัดกิจกรรมตอตานรัฐประหาร
ตามมหาวิทยาลัยท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด มีการจัดการชุมนุมและ
กิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่องเรื่อยมา 
  วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ นายนวมทอง ไพรวัลย คนขับรถแท็กซ่ี 
ไดผูกคอตายประทวงการรัฐประหาร  
  วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีการจัดชุมนุมตอตานรัฐประหาร
ทีส่นามหลวง โดยใชช่ือกลุม “คนวันเสารไมเอาเผด็จการ” ประกาศนัดชุมนุม
ที่สนามหลวงทุกวันเสาร และมีการชุมนุมตอเนื่องเรื่อยมาตามสถานที่ตางๆ
  วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐ กลุมพลเมืองภิวัฒน นําโดย นายสมบัติ 
บุญงามอนงค ไดรณรงค “แดงไมรับ” ที่สนามหลวง โดยใชสัญลักษณสีแดง
ในการเคล่ือนไหวรณรงคไมรับรางรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือทําประชามติ หลังจากท่ีสภารางรัฐธรรมนูญภายใต
การแตงตั้งของ คมช. จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๐  เครือขาย  ๑๙  กันยาตานรัฐประหาร เดินขบวน
ประทวงไปท่ีบานส่ีเสาเทเวศนซ่ึงเปนบานพักของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท
ประธานองคมนตรี ซึ่งถูกกลาวหาวาอยูเบื้องหลังการรัฐประหาร
  วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ นายวีระ มุสิกพงศ นายจตุพร พรหมพันธุ 
นายจักรภพ   เพ็ญแข  นายณัฐวุฒิ  ใสยเก้ือ  นายกอแกว พิกุลทอง  และผูจัดรายการ
โทรทัศนผานดาวเทียมพีทีวี จัดการชุมนุมครั้งแรกที่ทองสนามหลวง
  วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหยุบ
พรรคการเมือง ๔ พรรค คือ พรรคไทยรักไทย พรรคแผนดินไทย พรรคพัฒนา
ชาติไทย และพรรคประชาธิปไตยกาวหนา จากกรณีถูกกลาวหาวากระทํา
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ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ ในการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๔๙
โดยเพิกถอนสิทธิการเลือกต้ังกรรมการบริหารพรรคท้ัง ๔ พรรคเปนเวลา ๕ ป
ตามประกาศ คปค. และวินิจฉัยไมยุบพรรคประชาธิปตย มีผลทําใหผูนําพรรค
ที่ถูกยุบจํานวนมากถูกตัดสิทธิทางการเมือง 
  วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ มีการจัดตั้ง “เวทีประชาธิปไตย ขับไล
เผด็จการ” ชุมนุมใหญท่ีสนามหลวง ตอมามีการจัดต้ัง “แนวรวมประชาธิปไตย
ตอตานเผด็จการ (นปก.)” ข้ึน เพ่ือขับไลคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ (คมช.)
  วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นปก. เดินขบวนจากสนามหลวงไปถึงท่ีบาน
สี่เสาเทเวศน เพื่อกดดันให พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ลาออกจากตําแหนง
องคมนตรี แตถูกเจาหนาที่สกัดกั้นที่แยกเทเวศน
  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  นปก.  ปดลอมบริเวณหนาบานส่ีเสาเทเวศร
เรียกรองให พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท  ลาออกจากตําแหนงองคมนตรี  โดยเจาหนาท่ี
ตํารวจไดเขาสลายการชุมนุมและเกิดการปะทะกับกลุมผูชุมนุม แกนนํา นปก. 
จึงนําผูชุมนุมถอยกลับไปยังสนามหลวง ตอมาแกนนํา ๙ คน มอบตัวตอ
เจาหนาท่ีในวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐
  ในชวงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ เครือขาย ๑๙ กันยาตานรัฐประหาร 
กลุมพลเมืองภิวัฒน กลุม นปก. กลุมอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย และกลุมตางๆ
ไดรวมกันรณรงคใหประชาชนลงประชามติไมรับรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ 
  วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีการลงประชามติรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยผลการออกเสียงประชามติ เห็นชอบ
จํานวน ๑๔,๗๒๗,๓๐๖ เสียง และไมเห็นชอบจํานวน ๑๐,๗๔๗,๔๔๑ เสียง 
  วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ นปก. ประกาศเปล่ียนช่ือเปน “แนวรวม
ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.)” นําการเคลื่อนไหวตอตาน
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รัฐประหารโดยใชสัญลักษณ “เส้ือแดง” มีการชุมนุมทางการเมืองโดยมีประชาชน
เขารวมจํานวนมาก ท้ังจากประชาชนท่ีนิยม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี นิยมนโยบายพรรคไทยรักไทย และประชาชนท่ีมีจุดยืนตอตาน
การรัฐประหาร โดยมีแกนนําภาคประชาชนและแกนนําจากสมาชิกพรรค
ไทยรักไทยเดิมนําการเคลื่อนไหว

๒.๒.๔ บริบททางการเ มืองระหว างใช  รัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 เม่ือรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี บริหารประเทศ
ได ๑ ปเศษ ไดจัดใหมีการเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สมาชิกพรรค
ไทยรักไทยซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินใหยุบพรรคเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ ไดจัดต้ังพรรคพลังประชาชนข้ึนและไดรับเลือกต้ังดวยจํานวน ส.ส. ๒๓๒ คน
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ พรรคพลังประชาชน รวมกับพรรคการเมืองอื่นๆ 
จึงจัดต้ังรัฐบาลโดยมี นายสมัคร สุนทรเวช หัวหนาพรรคพลังประชาชน 
เปนนายกรัฐมนตรี และมีพรรคประชาธิปตย ซ่ึงมีจํานวน ส.ส. ๑๖๔ คน เปนฝายคาน 
 รัฐบาลท่ีมีพรรคพลังประชาชนเปนแกนนําถูกตอตานจาก พธม. ซ่ึงเร่ิม
เคล่ือนไหวอีกคร้ังต้ังแตวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เพ่ือตอตานรัฐบาลภายใต
การนําของพรรคพลังประชาชน พธม. ชุมนุมตอเน่ืองมาจนมีการชุมนุมยึด
ทําเนียบรัฐบาล ปดก้ันสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ ตอมาศาล
รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ ใหนายสมัคร สุนทรเวช 
พนตําแหนงนายกรัฐมนตรี และวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําวินิจฉัยใหยุบพรรคพลังประชาชนดวยคดีทุจริตการเลือกต้ังของกรรมการ
บริหารพรรคบางคนและใหตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรค
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เปนเวลา ๕ ป สงผลใหนายสมชาย วงศสวัสด์ิ นายกรัฐมนตรีตอจาก
นายสมัคร สุนทรเวช ตองพนจากตําแหนงไปอีกคนหน่ึง และทําใหสมาชิก
พรรคพลังประชาชนตองสรางพรรคการเมืองข้ึนใหมโดยใชช่ือ “พรรคเพ่ือไทย”
โดยในชวงเวลาดังกลาวมีเหตุการณที่สําคัญดังนี้
  วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 
กลับเขาประเทศเปนคร้ังแรกต้ังแตมีการรัฐประหาร และภายหลังท่ีพรรค
พลังประชาชนไดจัดต้ังรัฐบาล โดยมีนายสมชาย วงศสวัสด์ิ เปนนายกรัฐมนตรี
ไดเดินทางไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือ
รายงานตัวในคดีทุจริตท่ีดินยานถนนรัชดาภิเษก และรายงานตัวตออัยการ
สูงสุดในคดีปกปดโครงสรางผูถือหุนบริษัท เอสซี แอสเซท จํากัด (มหาชน) 
และไดเดินทางออกนอกประเทศอีกครั้งในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ และไมมา
รายงานตัวตอศาลอีกในทั้งสองคดี 
 วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ พธม. จัดชุมนุมใหญขับไลรัฐบาลนายสมัคร
สุนทรเวช โดยออกแถลงการณโคนลมระบอบทักษิณ ไลรัฐบาลอันธพาลหุนเชิด
ตอมาไดเขายึดทําเนียบรัฐบาลในวันท่ี ๒๖ สิงหาคม และชุมนุมตอเน่ืองเพ่ือขับไล
นายสมชาย วงศสวัสด์ิ ซ่ึงเปนนายกรัฐมนตรีตอจากนายสมัคร สุนทรเวช 
มีการปดลอมรัฐสภา และชุมนุมปดก้ันสนามบินสุวรรณภูมิในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ และสนามบินดอนเมือง รวมเวลาท่ี พธม.ชุมนุมยืดเย้ือนานถึง ๑๙๓ วัน
จนถึงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ขณะเดียวกัน ต้ังแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ 
นปช. ก็ไดจัดการชุมนุมเพ่ือตอตาน พธม.ท่ีสนามหลวงอยางตอเน่ืองดวยเชนกัน
โดยเม่ือวันท่ี ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๑ นปช. ไดเดินขบวนออกมาจากสนามหลวง
เพ่ือประทวงตอตานการชุมนุมของ พธม. เกิดการปะทะกันบนถนนราชดําเนินนอก
มีผูชุมนุม นปช. เสียชีวิต ๑ คน คือนายณรงศักด์ิ กรอบไธสง อายุ ๕๕ ป
และมีผูไดรับบาดเจ็บประมาณ ๔๒ คน ทั้งนี้ ในระหวางการชุมนุมของ พธม. 
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ไดเกิดเหตุคนรายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เขาใสบริเวณพ้ืนท่ีการชุมนุมและพ้ืนท่ี
ใกลเคียงหลายคร้ัง ทําใหผูชุมนุม พธม. เสียชีวิตจํานวน ๔ คน จากเหตุการณ
คนรายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เขาใสกลุมผูชุมนุม พธม. ท่ีทําเนียบรัฐบาลและท่ี
สนามบินดอนเมือง๗๒

  วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีนายสมัคร 
สุนทรเวช  รับเปนพิธีกรกิตติมศักด์ิของรายการ “ชิมไปบนไป” และ “ยกโขยง 
หกโมงเชา” ซึ่งศาลเห็นวาเปนกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๗ เร่ือง
คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี จึงทําใหนายสมัคร สุนทรเวช พนจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรี ตอมาวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ นายสมชาย วงศสวัสด์ิ 
รักษาการหัวหนาพรรคพลังประชาชนเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีแทน
  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๑  พธม. ชุมนุมปดลอมรัฐสภา ขัดขวางการแถลง
นโยบายตอรัฐสภาของนายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เกิดการปะทะ
กับเจาหนาท่ีตํารวจปราบจลาจล จนมีผูชุมนุมเสียชีวิต ๒ คน บาดเจ็บ ๔๔๓ คน 
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 
เสด็จไปท่ีวัดศรีประวัติ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพ่ือประราชทานเพลิงศพ
นางสาวอังคณา ระดับปญญาวุฒิ  อายุ ๒๘ ป ผูเสียชีวิตจากเหตุการณปะทะกัน
ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
  วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ นปช. จัดงานครอบครัวความจริงวันน้ีสัญจร
ครั้งที่ ๑ ข้ึนท่ีอาคารธันเดอรโดม เมืองทองธานี โดยใชสัญลักษณ “สีแดง” 
ในการชุมนุม   ตอมาจัดกิจกรรม คร้ังท่ี ๒ “ตานรัฐประหาร”  วันท่ี ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑
ทีร่าชมังคลากีฬาสถาน มีผูเขารวมชุมนุมจํานวนมาก คร้ังท่ี ๓ “ความจริงวันน้ี 
ความจริงประเทศไทย” วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่สนามศุภชลาศัย 

 
๗๒

 แถลงการณของพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ฉบับท่ี ๒๘/๒๕๕๑
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  วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองอานคําพิพากษาคดีซ้ือขายท่ีดินยานถนนรัชดาภิเษกวา 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ 
ใหลงโทษจําคุก ๒ ป โดยขณะท่ีอานคําพิพากษา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
อยูตางประเทศ 
  วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาคดีการทุจริต
การเลือกต้ัง ใหยุบพรรคการเมือง ๓ พรรค คือพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย
และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ทําใหกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิทางการเมือง
เปนเวลา ๕ ป และสงผลใหนายสมชาย วงศสวัสด์ิ ตองพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี
พธม. จึงประกาศยุติการชุมนุมในวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑  อน่ึงตอมาสมาชิก
พรรคพลังประชาชนเกือบท้ังหมดไดยายสังกัดเขาพรรคเพ่ือไทยแทน ขณะท่ี
อีกสวนหนึ่งยายเขาสังกัดพรรคภูมิใจไทย
  วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ภายหลังจากการท่ีศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน
ยุบพรรคพลังประชาชน นายสมชาย วงศสวัสด์ิ พนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ไดเกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง โดยพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคภูมิใจไทย 
และพรรคเพ่ือแผนดิน ซ่ึงเคยสนับสนุนพรรคพลังประชาชน ไดหันมาสนับสนุน
ใหนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตยเปนนายกรัฐมนตรี 
ผานการลงมติในรัฐสภา โดยนายอภิสิทธิ เวชาชีวะ ผูสมัครจากพรรคประชาธิปตย
ไดรับการสนับสนุน ๒๓๕ เสียง และ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ผูสมัครจาก
พรรคเพื่อแผนดินซึ่งสนับสนุนโดยพรรคเพื่อไทย ได ๑๙๘ เสียง ตอมาไดรับ
การโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑
ยุติบทบาทการเปนฝายคาน ๘ ป  ของพรรคประชาธิปตย  การสลับข้ัวทางการเมือง
คร้ังน้ี กองทัพและพล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี ถูกกลาวหา
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โดย นปช. วาเปนผูอยูเบ้ืองหลังการจัดต้ังรัฐบาลท่ีนําโดยพรรคประชาธิปตย
ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ นปช. ไดจัดงานความจริงวันนี้สัญจร ครั้งที่ ๔ 
ทีส่นามหลวงและเคล่ือนขบวนไปปดลอมรัฐสภาเพ่ือขัดขวางการแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภาของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จนในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
ไดมีการเปล่ียนสถานท่ีแถลงนโยบายไปยังกระทรวงการตางประเทศแทน

๒.๒.๕ เหตุการณทางการเมืองและเหตุการณความรุนแรง
ในป พ.ศ. ๒๕๕๒
 เหตุการณทางการเมืองกอนความรุนแรงในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 
๒๕๕๓ เกิดขึ้นสืบเนื่องจากเหตุการณในระยะแรกที่ นปช. (ขณะนั้นยังใชชื่อ
วา นปก.) หรือกลุมคนเส้ือแดง ไดชุมนุมตอตานรัฐบาลภายใตการนําของ
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดย นปช. เร่ิมชุมนุมต้ังแตตนป ๒๕๕๒ 
ซึ่งไดเกิดความรุนแรงข้ึนหลายแหงในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ท้ังน้ี โดยสรุป
ลําดับเหตุการณสําคัญในชวงป ๒๕๕๒ ดังนี้
  วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒  นปช.จัดงานครอบครัวความจริงวันน้ีสัญจร
คร้ังท่ี ๕ “แดงท้ังแผนดิน” ท่ีสนามหลวง และเคล่ือนขบวนไปทําเนียบรัฐบาล 
โดยย่ืนขอเสนอ ๔ ขอ คือ ๑) ใหดําเนินคดีกับ พธม. ๒) ใหปลดนายกษิต ภิรมย 
ออกจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ๓) ใหนํารัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กลับมาใช และ ๔) ใหรัฐบาลยุบสภา
  วันท่ี ๒๔ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒  นปช.จัดงานครอบครัวความจริงวันน้ี
สัญจรคร้ังท่ี ๖ “แดงท้ังแผนดิน” ท่ีสนามหลวง และเคล่ือนขบวนไปชุมนุม
หนาทําเนียบรัฐบาล เพ่ือทวงคําตอบตอขอเรียกรองท้ัง ๔ ขอ โดย นปช. ประกาศ
ทีจ่ะใชเวลา ๑ เดือน จัดต้ังเครือขาย “แดงท้ังแผนดิน” ท่ัวประเทศ เพ่ือกลับมา
ชุมนุมยืดเย้ือท่ีทําเนียบรัฐบาล ตอมา . นปช.ชุมนุมแดงท้ังแผนดินสัญจรคร้ังท่ี ๖ 
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ทีส่นามหลวง โดยประกาศเจตนาปกหลักชุมนุมรอบทําเนียบรัฐบาลอยางยืดเย้ือ
จนกวานายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท 
ประธานองคมนตรี พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท  และนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี 
จะลาออกจากตําแหนง  
  วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๒ ผูชุมนุม นปช. ไดลอมรถยนตของนายอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยนํารถจักรยานยนตจอดขวาง
และขวางปาสิ่งของ
  วันท่ี ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๒ นปช. ชุมนุมท่ีหนาทําเนียบรัฐบาล
และหนาบานส่ีเสาเทเวศร บานพักของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี 
โดยปดก้ันถนนสําคัญหลายสายและขยายพ้ืนท่ีการชุมนุมออกไปอนุสาวรีย
ประชาธิปไตย ตอเนื่องถึงวันที่ ๙ เมษายน หลังจากขอเรียกรองไมไดรับการ
ตอบสนอง
  วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ ผูชุมนุม นปช. โดยกลุมรถแท็กซ่ีไดทําการ
ปดถนนตามแยกตางๆ ทําใหรัฐบาลประกาศใหวันท่ี ๑๐ เมษายน เปนวัน
หยุดราชการ
  วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๒  กลุมผูชุมนุม นปช. นําโดยนายอริสมันต 
พงษเรืองรอง เคล่ือนขบวนสูโรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอรท เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนสถานท่ีจัดการประชุมสุดยอดผูนํากลุมประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน  เพ่ือตอตานนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
ไดเกิดการปะทะกับกลุมคนเส้ือน้ําเงินซ่ึงออกมาชุมนุมขัดขวางกลุมคนเส้ือแดง
แต นายอริสมันต พงษเรืองรอง แกนนํา นปช. สามารถนํากลุมผูชุมนุม นปช. 
บุกเขาไปในโรงแรมฯ จนทําใหท่ีประชุมอาเซียนไมสามารถดําเนินการได 
รัฐบาลรวมกับท่ีประชุมอาเซียนจึงไดประกาศเล่ือนการประชุมออกไป 
และรัฐบาลประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในเขตพ้ืนท่ีเมืองพัทยา
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และจังหวัดชลบุรี จนกระท่ังผูนําประเทศตางๆ ไดเดินทางกลับโดยปลอดภัย 
รัฐบาลจึงไดยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
  วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เจาหนาท่ีตํารวจไดจับกุมตัวนายอริสมันต 
พงษเรืองรอง ขณะท่ีผูชุมนุม นปช. ทําการปดถนนหลายจุดในกรุงเทพฯ 
เพ่ือกดดันใหปลอยตัวนายอริสมันต พงษเรืองรอง รวมถึงชุมนุมท่ีกระทรวง
มหาดไทยซ่ึงมีการประชุมฝายความม่ันคงฯ ตอมานายกรัฐมนตรีจึงไดใชสถานท่ี
ภายในกระทรวงมหาดไทยประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในเขต
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี บางอําเภอของปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม
และพระนครศรีอยุธยา เพ่ือบังคับใชพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นปช.ไดบุกเขาไปภายในกระทรวงมหาดไทย
ลอมทําลายรถยนตของนายกรัฐมนตรีและบุคคลในรัฐบาล  ยึดอาวุธปนเจาหนาท่ี 
และทํารายเจาหนาท่ีไดรับบาดเจ็บ พรอมท้ังทํารายนายนิพนธ พรอมพันธุ 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จนไดรับบาดเจ็บสาหัส ตอมาจึงมีการต้ังขอหาความผิด
ตอแกนนําผูชุมนุม ๒๐ คน รวมถึงนายสุพร อัตถาวงศ (แรมโบอีสาน)  
  วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒ เจาหนาท่ีทหารและตํารวจเขาควบคุม
พืน้ท่ีบริเวณแยกดินแดงซ่ึงมีผูกลุม นปช. ชุมนุมอยู โดยเจาหนาท่ีทหารใชแกสน้ําตา
กระสุนจริงและกระสุนซอมรบเขาสลายการชุมนุม  ผูชุมนุมยึดรถแกสเพ่ือขัดขวาง
การสลายการชุมนุมท่ีบริเวณแยกดินแดงแตเจาหนาท่ีสามารถเคล่ือนยาย
ออกไปได นอกจากน้ียังเกิดการเผารถยนตโดยสารประจําทาง รถยนตและ
ยางรถยนตตามจุดรอบนอกของพ้ืนท่ีชุมนุม ในขณะท่ีรัฐบาลไดทําการตัด
สัญญาณสถานีโทรทัศนดาวเทียมดี สเตช่ัน (D-Station) ของคนเส้ือแดง 
ทั้งนี้ เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น. เกิดเหตุปะทะกันระหวางผูชุมนุมกลุม นปช. 
กับชาวชุมชนตลาดนางเล้ิง กรุงเทพฯ มีรายงานวาชาวชุมชนในตลาดนางเล้ิง
ถูกอาวุธปนเสียชีวิต ๒ คน และบาดเจ็บจํานวนหนึ่ง
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   จากเหตุการณสลายการชุมนุมท่ีแยกดินแดงเม่ือวันท่ี ๑๓ 
เมษายนน้ัน ผูชุมนุม ๒ คนท่ีไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณดังกลาว คือ นายไสว
ทองอม และนายสนอง พานทอง ซ่ึงถูกยิงเปนเหตุใหพิการ เปนโจทกย่ืนฟอง
สํานักนายกรัฐมนตรี กองบัญชาการกองทัพไทย นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในฐานะ
นายกรัฐมนตรี พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร ผูบัญชาการทหารสูงสุด ณ ป ๒๕๕๒
และกองทัพบก เรียกคาสินไหมทดแทนกรณีไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณ
สลายการชุมนุมดังกลาว ศาลแพงประทับรับฟองเฉพาะกองบัญชาการกองทัพไทย 
จําเลยท่ี ๒ และกองทัพบก จําเลยท่ี ๕ และตอมาไดมีคําพิพากษาในคดี
หมายเลขดําท่ี ๕๙๗๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ใหจําเลยท้ังสอง
รวมกันชดใชคาสินไหมทดแทนแกนายไสว เปนเงิน ๑.๒ ลานบาท และนายสนอง
เปนเงิน ๑ ลานบาท โดยมีรายงานขาวคําวินิจฉัยของศาลวา “ศาลพิเคราะห
แลวเห็นวา ขอเท็จจริงเบ้ืองตน รับฟงไดวา ในวันท่ี ๘- ๑๔ เม.ย. ๕๒  มีการชุมนุม
ของ นปช. หลายสถานที่ ซึ่งรัฐบาลเห็นวาการชุมนุมดังกลาวไมเปนไปตาม
หลักเกณฑในรัฐธรรมนูญ เพราะมีการปดถนน ตรวจคนรถยนตประชาชน
ทีสั่ญจรไปมา และปดลอมทําเนียบรัฐบาล แลวในวันท่ี ๑๒ เม.ย. ๕๒ มีกลุม นปช. 
ประมาณ ๕๐๐ คน นํากําลังขัดขวางการจราจร บริเวณส่ีแยกใตทางดวนดินแดง 
สวนหน่ึงพยายามบุกรุกเขายึดโรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอรท ซ่ึงเปนสถานท่ี
จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคูเจรจาคร้ังท่ี ๑๔ อันเปนภัย
ตอความม่ันคงของรัฐ กระทบสิทธิเสรีภาพประชาชน นายกรัฐมนตรีจึงไดประกาศ
สถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตพื้นที่ กทม. และบริเวณใกลเคียง 
... ดังน้ันในวันท่ี ๑๓ เม.ย. เวลา ๐๒.๐๐ น. จึงส่ังการใหใชกําลังทหารบก 
เขาระงับเหตุและเปดการจราจรบริเวณดังกลาว...ศาลเห็นวา กองกําลังทหาร
ทีอ่อกมาปฏิบัติภารกิจในวันเกิดเหตุ คือ กองพันทหารราบท่ี ๓ กรมทหารราบท่ี ๒
รักษาพระองค (ร.๒ พัน ๓ รอ.) และกองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๒๑ 
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รักษาพระองค (ร.๒๑ พัน ๑ รอ.) ท่ีเปนไปเพ่ือระงับเหตุไมสงบ และเปดเสนทาง
จราจร บริเวณสามเหล่ียมดินแดงซ่ึงเปนการปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ัง กอฉ. 
ทีมี่ พล.อ.ทรงกิตติ ผบ.สส. เปน ผอ.กอฉ. โดยขอเท็จจริงยุติวา กองกําลังทหาร
ดังกลาว จัดกองกําลังออกเปน ๓ แถว แถวท่ี ๑ เปนพลทหารถือโลและกระบอง
อยูหางกลุมผูชุมนุม ๕๐ เมตร แถวท่ี ๒ เปนทหารช้ันประทวน มีอาวุธปนเอ็ม ๑๖ 
ประจํากาย อยูหางออกไปประมาณ ๑๕ - ๒๐ เมตร ซ่ึงฝายจําเลยเบิกความ
วาใชกระสุนซอมรบ และ แถวที่ ๓ เปนทหารช้ันประทวนมีอาวุธปนเอ็ม ๑๖ 
บรรจุกระสุนจริงประจํากาย อยูหางออกไปประมาณ ๒๐ - ๒๕ เมตร และ
มีนายทหารสัญญาบัตรประจําอยูกองพันละ ๖-๗ คน มีอาวุธปนส้ันขนาด ๑๑ มม.
ประจํากาย ๑ คน...แมจะไดเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีตาม พ.ร.ก.การบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน ฯ ซ่ึงอนุญาตใหใชอาวุธจริงไดในการปฏิบัติภารกิจ 
แตเม่ือโจทกท้ังสอง ยืนยันวาโจทกท้ังสองไมมีอาวุธ และฝายจําเลยไมไดโตแยง 
โจทกท้ังสองจึงไมใชบุคคลท่ีจะเปนเปาหมายใหฝายทหารใชกําลังอาวุธ
ประจํากายกับโจทกท้ังสองได เพราะตามกฎการใชกําลังของกองทัพไทย 
ในภาคผนวก จ.ขอ ๕.๘ ทหารท่ีปราบจลาจลจะใชกําลังไดเฉพาะเพ่ือปองกัน
ตนเอง หรือปองกันชีวิตผูอ่ืนจากอันตรายใกลจะถึงกลุมท่ีมีอาวุธเทาน้ัน
เม่ือการปฏิบัติภารกิจดังกลาวใชกําลังทหารติดอาวุธโดยสภาพยอมตองกระทํา
โดยความระมัดระวังอยางย่ิง เพราะการใชวิธีการดังกลาวยอมสุมเส่ียงเกิดอันตราย
ตอชีวิตและรางกายของผูชุมนุมโดยสุจริตได เม่ือฟงไดวา บุคคลในกองกําลัง
ทีอ่อกปฏิบัติภารกิจในวันเกิดเหตุซ่ึงพยานของจําเลยท่ี ๒ และท่ี ๕ รับวามีเฉพาะ
กองกําลังทหารบกแลว จึงเพียงพอท่ีใหจําเลยท่ี ๒ และท่ี ๕ ในฐานะหนวยงาน
ตนสังกัด รับผิดจากเหตุการณละเมิดโจทกทั้งสอง”๗๓

 
๗๓

 สั่งกองทัพจาย ๒.๒ ล.๒ แนวรวมนปช., หนังสือพิมพคมชัดลึก http://www.komchadluek.net/
detail/20110823/107021/ส่ังกองทัพจาย๒.๒ล.๒แนวรวมนป..html#.UBjJY๗๘kfbk, และคําพิพากษาศาลแพง 
คดีหมายเลขดําท่ี ๒๙๗๑/๒๕๕๒ และหมายเลขแดงท่ี ๒๓๐๒/๒๕๕๔
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  วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๕๒ แกนนํา นปช. ไดประกาศยุติการชุมนุม 
โดยนายวีระ มุสิกพงศ นายแพทยเหวง โตจิราการ นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ 
และนายสุพร อัตถาวงศ ไดเขามอบตัวตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กอนถูกสงตัว
มายังกองบัญชาการตํารวจนครบาล  โดยรัฐบาลไดนํารถทหารมานําสงผูชุมนุม
ที่สมัครใจกลับสูภูมิลําเนา
  วันท่ี  ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๒  นายสนธิ  ล้ิมทองกุล  แกนนํา พธม. ถูกคนราย
ลอบยิงไดรับบาดเจ็บสาหัส บริเวณส่ีแยกบางขุนพรหม โดยรถยนตท่ีนายสนธิ
นัง่มาถูกยิงดวยอาวุธปนสงครามเสียหายท้ังคันและในจุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุน
อาวุธปนเล็กยาวยาวอัตโนมัติ (ตอไปน้ีจะเรียกวา “ปลย.”) ชนิดเอเค และเอ็ม ๑๖ 
ซึ่งเปนอาวุธสงครามตกอยูจํานวนกวา ๑๐๐ ปลอก 
  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ รัฐบาลประกาศยกเลิกการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน
  วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๒ กลุม นปช. รุน ๒ นําโดยนายสมยศ 
พฤกษาเกษมสุข นําคนเสื้อแดงชุมนุมบริเวณทองสนามหลวง และนัดชุมนุม
เดินสายใน ๕ จังหวัด กอนนัดหมายรวมพลคร้ังใหญในกรุงเทพฯ ตอมาในวันท่ี 
๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ มีการชุมนุม “แดงท้ังแผนดินสัญจร” คร้ังท่ี ๗  ณ วัดไผเขียว 
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ และวันท่ี ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีการชุมนุม 
“แดงท้ังแผนดินสัญจร” คร้ังท่ี ๘ ท่ีสนามหลวง โดย นปช. ประกาศลารายช่ือ
ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษใหกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก
รัฐมนตรี 
  วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ท่ีสถานีโทรทัศนดีสเตชัน ภายในหาง
สรรพสินคาอิมพีเรียลเวิลด ลาดพราว  แกนนํา นปช. นําโดยนายวีระ มุสิกพงศ
นายจตุพร พรหมพันธุ นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ นายชินวัฒน หาบุญพาด นายมานิตย
จิตตจันทรกลับ นายแพทยเหวง โตจิราการ นายอริสมันต พงษเรืองรอง รวมกัน
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แถลงขาว ผลการประชุมของแกนนํา นปช. มีมติขอเปลี่ยนชื่อจาก แนวรวม
ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ เปน “แนวรวมประชาธิปไตยตอตาน
เผด็จการแหงชาติ (นปช.) แดงท้ังแผนดิน” (ตอไปน้ีจะเรียกวา “นปช.”) เพ่ือ
การดําเนินงานและการเคล่ือนไหวท่ีเปนเอกภาพย่ิงข้ึน โดยหลังจากน้ันมีการ
จัดตั้ง โรงเรียน นปช. อบรมผูปฏิบัติงานในระดับจังหวัด และมีการฝกการด 
นปช. อยางเปนระบบ 
  วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๒   นปช. จัดชุมนุม “ถวายฎีกา ดับทุกขท้ังแผนดิน”
โดยลําเลียงฎีกาซ่ึงมีผูลงนามจํานวน ๓,๕๓๒,๙๐๖ รายช่ือ มายังสนามหลวง
และไดยื่นแกสํานักพระราชวังที่พระบรมมหาราชวัง 
  วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เกิดเหตุคนรายขวางระเบิดเขาไปในบานพัก
ของนายวิชา มหาคุณ กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
  วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒ นปช. จัดชุมนุมรําลึก ๓ ปรัฐประหาร 
ที่ลานพระบรมรูปทรงมา โดยมีประชาชนเขารวมจํานวนมาก
  วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เกิดเหตุคนรายวางระเบิดริมร้ัว
หนาศาลรัฐธรรมนูญ แตตํารวจสามารถเก็บกูไวได
  วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เกิดเหตุคนรายวางระเบิดขางร้ัวสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุกจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
  วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เจาหนาท่ีตํารวจจับกุม นายพรวัฒน 
ทองสมบูรณ หรือเคทอง อายุ ๕๐ ป ในขอหาความผิดเก่ียวกับ พระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีเผยแพรคลิปวีดิโอ
ทางอินเตอรเน็ตวาจะเกิดระเบิดในกรุงเทพฯ ซ่ีงตอมาเหตุระเบิดเกิดข้ึนจริง
ในหลายจุด ตอมาเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ศาลอาญาพิพากษายกฟอง 
แตจําคุก ๒ ป ขอหาครอบครองอาวุธสงคราม ปนเอ็ม ๑๖ ๑ กระบอก ซ่ึงตรวจยึด
ไดขณะจับกุม ท้ังน้ีมีรายงานวานายพรวัฒน ทองสมบูรณ เคยเดินทาง ไปพบ
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พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รวมกับ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล (เสธ. แดง)  ท่ีประเทศ
กัมพูชา๗๔ 
  วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ นปช. ไดจัดงานคอนเสิรต “สวัสดีป
แหงชัยชนะ ๒๕๕๓” ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม ๗๐๐ ป

๒.๒.๖ เหตุการณทางการเมืองท่ีสําคัญและเหตุการณความรุนแรง
ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  วันท่ี ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ นปช. ไดชุมนุมและต้ังหมูบาน 
๒ มาตรฐานข้ึน ท่ีตําบลคลองไผ อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา กรณีท่ีดิน
เขายายเท่ียงท่ี พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี ครอบครอง และเรียกรอง
ใหลาออกจากตําแหนงองคมนตรี
  วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓  เม่ือเวลา ๐๓.๐๐ น. เกิดเหตุคนราย
ยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เขาไปท่ีตึกกองบัญชาการกองทัพบก บริเวณหองทํางาน
ของ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา ผบ.ทบ. แรงระเบิดทําใหเกิดหลุมเปนบริเวณกวาง
นอกจากนี้สะเก็ดระเบิดยังทําใหกระจกแตก ๑ บาน
  วันท่ี ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓  นปช. ชุมนุมท่ีเขาสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี เรียกรองใหมีการตรวจสอบกรณีการบุกรุกเขตปาสงวนและรักษา
พันธุสัตวปาเขาสอยดาวของสนามกอลฟสอยดาวไฮแลนดกอลฟคลับแอนดรีสอรท
อําเภอโปงน้ํารอง จังหวัดจันทบุรี โดยพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ไดข้ึนเวทีปราศรัย
และมีการกลาวถึงแนวทางการตอสูโดยมี “แกวสามประการ” คือ พรรคการเมือง
มวลชน และกองกําลัง 

 
๗๔

 เอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
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  วันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เกิดเหตุการณมีคนขวางถุงอุจจาระ
ใสบานพักของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นํามาสูการยกระดับมาตรการ
รักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี
  วันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ นปช. ไดชุมนุมคัดคานการรัฐประหาร
ที่หนากระทรวงกลาโหม
  วันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ พล.อ.พัลลภ ปนมณี ใหสัมภาษณส่ือมวลชน
ถึงการเดินทางไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ถึงแนวคิดการกอต้ังกองทัพ
ประชาชนแหงชาติเพ่ือประชาธิปไตย (กปช.) โดยมีมติท่ีจะให พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
ประธานพรรคเพื่อไทย เปนผูบัญชาการสูงสุด๗๕ 
  วันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ นปช. ไดชุมนุมคัดคานการรัฐประหาร 
ทีห่นาคายทหารท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด โดยมีคําขวัญวา “ผูกมิตร
ทหารกลา ตอตานขี้ขาอํามาตย”
  วันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ พล.อ.พัลลภ ปนมณี ประกาศยุติ
การเคล่ือนไหวกับกลุม นปช. จากกรณีท่ีทางแกนนํากลุม นปช. ปฏิเสธแนวคิด
จัดตั้งกองทัพประชาชนแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย
  วันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ นปช. ไดชุมนุมท่ีหนาสํานักงานอัยการสูงสุด
เพ่ือติดตามความคืบหนาการดําเนินคดี กรณีท่ีดินเขายายเท่ียง จังหวัดนครราชสีมา
ของ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี และการถือครองท่ีพักบนเขาสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี ท่ีทางกลุม นปช. เช่ือวา พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธาน
องคมนตรีมีสวนเก่ียวของ  และคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพของนายสนธิ  ล้ิมทองกุล
แกนนํา พธม.

 
๗๕

 หนังสือพิมพมติชน, พัลลภยันต้ังจ๋ิวแกนนําเส้ือแดง”, ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ http://www.matichon.co.th/
news_detail.php?newsid=๑๒๖๕๒๑๒๓๗๐&catid=๐๑
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  วันท่ี  ๑๐  กุมภาพันธ   ๒๕๕๓   นปช. ชุมนุมท่ีหนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ติดตามความคืบหนาการดําเนินคดีกับ พธม. และกรณีท่ีดินเขายายเท่ียง จังหวัด
นครราชสีมา ของพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี และกรณีการถือครองท่ีพัก
บนเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  
  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  นพ.เหวง โตจิราการ แกนนํา นปช. 
ยื่นหนังสือตอนายวิทยา บุรณศิริ ประธานวิปฝายคานเพ่ือประณามรัฐบาล
กรณีไมนําญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมฉบับของคณะกรรมการประชาชน
เพ่ือแกไขรัฐธรรมนูญ (คปพร.) ท่ีย่ืนเขาสูวาระการประชุมต้ังแตเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๑ มาพิจารณาเปนเรื่องดวน
  วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  นปช. ไดชุมนุมท่ีหนาสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) โดยรณรงควา “หยุด ๒ มาตรฐาน 
ตานองคกรเถื่อน” เพื่อประจานการทํางาน ๒ มาตรฐานของ ป.ป.ช. 
  วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนรายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ 
เขาไปในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงอยูใกลกับทําเนียบรัฐบาล
วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เจาหนาท่ีตํารวจตรวจพบระเบิดซีโฟรภายใน
ศาลฎีกา
  วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ นปช. ไดชุมนุมท่ีหนาสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เรียกรองใหคณะกรรมการลาออก 
เน่ืองจากมาจากการแตงต้ังของคณะรัฐประหารและจากกรณีการตรวจสอบ
เร่ืองเงินบริจาค ๒๕๘ ลานบาทของพรรคประชาธิปตย  
  วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณความมั่นคง (คตม.) 
ซึง่มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝายความม่ังคงเปนประธาน 
และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเปนรองประธาน โดยมีหนาท่ีหลัก คือ 
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การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีหนาท่ีในการ
ประเมินสถานการณความมั่นคงและเสนอแนะใหคําปรึกษากับฝายบริหาร 
  วันท่ี  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓  นปช. ไดชุมนุมท่ีหนาธนาคาร กรุงเทพ จํากัด
สํานักงานใหญ ถนน สีลม โดยมีการโจมตีวาธนาคารกรุงเทพมีสวนเกี่ยวพัน
กับประธานองคมนตรีและเปนแหลงทุนใหกับกลุม พธม.
  วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ กลุมชมรมวิทยุชุมชนคนเส้ือแดง 
ชุมนุมหนาทําเนียบรัฐบาลเรียกรองใหนายสาธิต วงศหนองเตย รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี ลาออกจากตําแหนง  เน่ืองจากมีความพยายามและประกาศ
จะปดวิทยุชุมชน ๓ คลื่น คือ เอฟเอ็ม ๙๕.๒๕, ๑๐๑.๒๕ และ ๙๖.๓๕ 
  วันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓  แกนนํา นปช. นัดชุมนุมวันท่ี ๑๒ มีนาคม
๒๕๕๓ ภายใตช่ือ “๑๒ มีนาฯ เคล่ือนพลท้ังแผนดิน” เพ่ือรวมชุมนุมใหญต้ังแตวันท่ี 
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ถนนราชดําเนิน โดยมีเปาหมายใหรัฐบาลยุบสภา
  วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ร.อ.สุพจน เมืองครุฑ นายทหาร
นอกราชการ ประธานการด นปช. จ.นครราชสีมา ไดจัดอบรมการด นปช. 
ในนาม “นักรบทุงสัมฤทธิ์” ประมาณ ๖๐ คน 
  วันท่ี  ๒๖ กุมภาพันธ  ๒๕๕๓  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พิพากษายึดทรัพย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
มูลคา ๔๖,๐๐๐ ลานบาท ในคดีรํ่ารวยผิดปกติอันเนื่องมาจากการใชอํานาจ
นายกรัฐมนตรีเอ้ือประโยชนใหแกบริษัท ชินคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)๗๖ 

  วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนรายขวางระเบิดใสธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด สาขาสีลม สาขาพระประแดง สาขาถนนพระราม ๒ และ สาขา
ศรีนครินทร 

 
๗๖

 คําพิพากษาคดีหมายเลขดําท่ี อม.๑๔/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงท่ี อม.๑/๒๕๕๓, 
http://www.supremecourt.or.th/webportal/maincode/admin/announcements/files/
March_5_2010_4_44_095319d94849bb8114e8d61ef75999ab.pdf
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  วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ นปช. ไดชุมนุมท่ีลานอนุสาวรีย ทาวสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนัดระดมมวลชนกอนการชุมนุมใหญ
  วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๓ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ใหสัมภาษณส่ือมวลชน
ยอมรับวา ไดเดินทางไปเสนอแผนเผด็จศึกรัฐบาลภายใน ๓ วัน ให พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร ที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพื่อใชเปนแนวทางตอสู
ของกลุม นปช. แตแกนนํา นปช. ปฏิเสธ
  วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ รัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ (ตอไปนี้จะเรียกวา 
พ.ร.บ.ความม่ันคง) ครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง 
ตัง้แตวันท่ี ๑๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ขณะท่ี พธม. ออกแถลงการณรวมพลังแผนดิน
หยุดภัยคุกคามประเทศไทย
  วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ทีป่ระชุมกองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดต้ังศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย
(ศอ.รส.) ซ่ึงแปรสภาพจากคณะกรรมการติดตามสถานการณความม่ันคง (คตม.)
มีศูนยปฏิบัติการหลักอยูที่กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค (ร.๑๑ รอ.) 
รับผิดชอบในการดูแลสถานการณการชุมนุม โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีเปนผูอํานวยการ และไดเปดเผยแผนปฏิบัติการของ ศอ.รส. 
วาไดมอบหมายทหาร ๓๐,๐๐๐ นาย ตํารวจ ๑๐,๐๐๐ นาย และพลเรือน 
๑๐,๐๐๐ คน เปนผูดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของการชุมนุมกลุม นปช. 
โดยจะใชเพียงอุปกรณปองกันตัวเอง และอุปกรณเทาท่ีจําเปนในการระงับ
เหตุตามหลักสากล เชน โล กระบอง แกสน้ําตา ท้ังยังกําหนดใหทุกเสนทาง
ที่ไปโรงพยาบาลศิริราชเปนเสนทางตองหามสําหรับผูชุมนุมท้ังทางบกและ
ทางนํ้า 
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  วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓  รัฐบาล โดย ศอ.รส. ประกาศมาตรการ
เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย กําหนดพ้ืนท่ีหามใชเสนทางคมนาคม การใช
ยานพาหนะ ท้ังหามการพกพาอาวุธออกนอกอาคาร รวมท้ังหามเขาไปยัง
อาคารสถานท่ีในพ้ืนท่ีบางจุด ขณะท่ีพรรคเพ่ือไทย ย่ืนหนังสือตอ ป.ป.ช. 
กรณีคณะรัฐมนตรีประกาศใช พ.ร.บ.ความม่ันคง เขาขายความผิดฐานละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีและปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๗ ขณะเดียวกันนายโคทม อารียา เขาพบนายกรัฐมนตรี เพ่ือย่ืนหนังสือ
ขอใหรัฐบาลหาทางออกของปญหาการชุมนุมทางการเมืองดวยวิธีการเจรจา
และยุติความรุนแรง
  วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ แกนนํา นปช. ชุมนุม “แดงท้ังแผนดิน” 
และรวมตัวกันตามจุดตางๆ ในกรุงเทพมหานคร ใน ๕ จุดหลัก ไดแก บริเวณ
อนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ บริเวณพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช บริเวณสวนปาวิภาวดีรังสิต ใกลสนามกีฬาไทย-ญ่ีปุน บริเวณส่ีแยก
บางนา และบริเวณพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๖ สวนลุมพินี เร่ิมชุมนุมเรียกรอง
ใหนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรียุบสภา  
  วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓ นปช. ไดจัดเตรียมสถานท่ีการชุมนุม 
โดยมีการต้ังเวทีขนาดใหญติดหลังคาโดม และเคร่ืองเสียงท่ีบริเวณเชิงสะพาน 
ผานฟาลีลาศ ขณะเดียวกัน ศาลอาญาอนุมัติหมายจับนายอริสมันต พงษเรืองรอง 
หน่ึงในแกนนํา นปช. ในความผิดฐานสรางใหเกิดการปนปวนหรือกระดางกระเด่ือง
ในหมูประชาชนถึงขนาดท่ีจะกอใหเกิดความไมสงบข้ึนในราชอาณาจักร 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖๗๗  จากกรณีท่ีนายอริสมันต พงษเรืองรอง

 
๗๗

 มาตรา ๑๑๖ ซ่ึงอยูในหมวดความผิดตอความม่ันคงของรัฐ จะพบวา กฎหมายไดบัญญัติการกระทําท่ีเขาขาย
เปนความผิดไวดังน้ี “ผูใดกระทําใหปรากฏแกประชาชนดวยวาจา หนังสือหรือวิธีอ่ืนใดอันมิใชเปนการกระทํา
ภายในความมุงหมายแหงรัฐธรรมนูญ หรือมิใชเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน
กฎหมายแผนดินหรือรัฐบาล โดยใชกําลังขมขืนใจหรือใชกําลังประทุษราย เพ่ือใหเกิดความปนปวนหรือกระดางกระเด่ือง
ในหมูประชาชนถึงขนาดท่ีจะกอความไมสงบข้ึนในราชอาณาจักร หรือ (๓) เพ่ือใหประชาชนลวงละเมิดกฎหมายแผนดิน 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป” 
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กลาวคําปราศรัยและปลุกระดมในการชุมนุมท่ีหนากองบัญชาการกองทัพบก
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ และที่ลานนํ้าพุบึงแกนนคร จังหวัดขอนแกน 
เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ นายโคทม อารียา รวมกับเครือขายพุทธิกา 
และกลุมเยาวชนศึกษาสันติวิธี ไดจัดงาน “ภาวนาเพ่ือสันติ ขอบิณฑบาต
ความรุนแรง” โดยขอใหทุกฝายงดใชอาวุธและความรุนแรงทุกชนิด และประกาศ
ใหพื้นที่การชุมนุมเปนเขตอภัยทาน เปนพื้นที่ของความสันติ 
  วันท่ี ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๓  นปช. ไดเร่ิมต้ังเวทีชุมนุมท่ีสะพานผานฟาลีลาศ
ตามแนวถนนราชดําเนิน ต้ังแตส่ีแยกคอกวัวถึงส่ีแยกสวนมิสกวัน และแนวถนน
พิษณุโลก จากสะพานชมัยมรุเชษฐถึงส่ีแยกวังแดง โดยนายวีระ มุสิกพงศ 
ประธาน นปช. ไดอานแถลงการณ นปช. แดงท้ังแผนดิน เรียกรองใหนายกรัฐมนตรี
ยุบสภาภายใน ๒๔ ช่ัวโมง กลุมคนเส้ือแดงจํานวนหน่ึงประมาณ ๑,๐๐๐ คน 
เดินทางไปสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ เพ่ือย่ืนหนังสือใหส่ือมวลชน
นําเสนอขาวอยางเปนกลาง ขณะท่ีกลุมคนเส้ือแดงอีกกลุมหน่ึงประมาณ 
๒,๐๐๐ คน เดินทางไปย่ืนหนังสือท่ีบานพักนายกรัฐมนตรีเรียกรองใหยุบสภา 
  วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนรายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ 
ใสกรมทหารราบท่ี ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค (ร.๑ รอ. และ ร.๑ พัน๑ รอ.) 
หลายลูก มีทหารไดรับบาดเจ็บ ๒ นาย 
   ขณะท่ีกลุมคนเส้ือแดงกวา ๓๐,๐๐๐ คน ไดเคล่ือนขบวน
ไปชุมนุมยังหนากรมทหารราบท่ี ๑๑ รักษาพระองค ท่ีต้ังของ ศอ.รส. เรียกรอง
ใหนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยุบสภา ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี
ไดเรียกประชุมแกนนําพรรครวมรัฐบาล และไดขอสรุปวาจะไมยุบสภาตามท่ี
กลุมผูชุมนุมเรียกรอง 
   เครือขายสันติวิธี ประกอบดวย ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
มหาวิทยาลัยมหิดล เครือขายพุทธิกา กลุมเยาวชนศึกษาสันติวิธี กลุมประชาชน
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ผูไมเอาสงครามกลางเมือง และเครือขายหยุดทํารายประเทศไทย หยุดใช
ความรุนแรง รวมกันเปดหองสันติภาพ (PEACE ROOM) เพ่ือดําเนินการประมวล
และเผยแพรขอมูลขาวสารดานสันติวิธี วิเคราะหและเสนอแนะมาตรการสันติวิธี 
เพื่อปองกัน ระงับ และบรรเทาความรุนแรง ตลอดจนคลี่คลายความขัดแยง 
และพรอมเปนเครือขายติดตอผูสนับสนุนและเก่ียวของกับสันติวิธีและเรียกรอง
รัฐบาลและแกนนําผูชุมนุมใหมีการระดมความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหมีการพูดคุยอันอาจนําไปสูการเจรจา (Talk about Talk) และขอให
กรุงเทพมหานคร (กทม.) นําภาพจากกลองวงจรปดใน กทม.ข้ึนเว็บไซตออนไลน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
   นปช. แดงท้ังแผนดิน ไดประกาศเจาะเลือด ๑๐๐,๐๐๐ คน 
คนละ ๑๐ ซีซี เพื่อที่จะนําไปเทยังสถานที่ตางๆ ประกอบกับการทําพิธีทาง
ไสยศาสตรสาปแชง 
  วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๐๒.๒๐ น. เกิดเหตุคนราย
ยิงเอ็มระเบิดเอ็ม ๗๙ ภายในซอยลาดพราว ๒๓ หางจากบานพักของ
นายอักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงอยูในซอยลาดพราว ๒๕
ประมาณ  ๒๐๐ เมตร  แตไมมีผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  ตอมาเวลา ๐๓.๔๐ น. 
เกิดเหตุคนรายขวางระเบิดไมทราบชนิดใสบริษัทของญาติของนายเนวิน ชิดชอบ
ที่ จังหวัดเชียงใหม อาคารเสียหายเล็กนอย 
   นปช. ไดทําพิธีเทเลือดท่ีหนาทําเนียบรัฐบาลและท่ีหนาท่ีทําการ
พรรคประชาธิปตย ตอมา นายวีระ มุสิกพงศ และ แกนนํา นปช. บางสวน 
ไดประชุมหารือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) เพ่ือหาแนวทาง
สันติปองกันความรุนแรงในการชุมนุมตามสิทธิเสรีภาพและหลักสิทธิมนุษยชน
  วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ กลุมผูชุมนุม นปช. ชุมนุมหนาบานพัก
ของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และเผชิญหนากระทบกระท่ัง
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กับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีรักษาความปลอดภัยหนาบานพักนายกรัฐมนตรี 
จากน้ันมีการเทเลือดท่ีบริเวณประตูทางเขาบานพัก ผูชุมนุมบางสวนเดินทาง
ไปท่ีหนาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย และย่ืนหนังสือ
เรียกรองใหทางสถานทูตฯ ช้ีแจงกรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อางวาไดรับขอมูล
จากหนวยขาวกรองของสหรัฐอเมริกาวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
สั่งการใหกอเหตุวินาศกรรมในกรุงเทพมหานคร
   นปช. แถลงมติท่ีประชุมใหประกาศอยางเปนทางการวา 
พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล และนายสุรชัย ดานวัฒนานุสรณ ไมใชกลุม นปช. อีกตอไป
เนื่องจากมีแนวทางการตอสูที่แตกตางจาก นปช.๗๘ 
   ขณะท่ี พล.อ.เลิศรัตน รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิก
วุฒิสภาบางสวน เขาพบแกนนํา นปช. เสนอพรอมเปนคนกลางในการเจรจา
ในเวทีประชุมวุฒิสภา รวมท้ังการเปดอภิปรายรัฐบาลเปนการท่ัวไปโดยไมลงมติ 
ตอมากลุมสมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๖๐ คน ไดรวมลงช่ือขอเปดอภิปรายท่ัวไป
รัฐบาลโดยไมลงมติ 
  วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ กลุมคนเส้ือแดงประมาณ ๓๕ คน ชุมนุม
หนาอาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อสอบถามถึงความผิดปกติ
เน่ืองจากดัชนีหลักทรัพยปรับตัวสูงข้ึน ในขณะท่ีสถานการณทางการเมือง
คอนขางตึงเครียด
   ขณะท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ไดเขารวมประชุม
ขอตกลงเพ่ือการเคารพสิทธิเสรีภาพและสันติวิธีในการชุมนุมกับรัฐบาล 
โดยมีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม เขารวมประชุมท่ี ศอ.รส. กรมทหารราบท่ี ๑๑ รักษาพระองค

 
๗๘

 แกนนํา นปช. มีมติขับ “เสธ.แดง-สุรชัย” ออกจากกลุม, http://prachatai.com/journal/2010/03/28327
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   เกิดเหตุคนรายใชอาวุธสงครามยิงบานพักของประชาชนในซอย
ทองหลอ ๓ ภายในซอยสุขุมวิท ๕๕ และซอยสุขุมวิท ๕๓
  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ สหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย 
(สนนท.) ไดประกาศรวมสนับสนุนการชุมนุมของ นปช. 
  วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนรายยิงจรวดอารพีจีเขาไป
กระทรวงกลาโหม มีนายทหารบาดเจ็บ ๑ นาย (ภายหลังไดจับกุมผูตองหา
โดยศาลช้ันตนพิพากษาจําคุกเปนเวลา ๓๘ ป) และมีเหตุคนรายขวางระเบิด
เอ็ม ๖๗ เขาไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.)
   กลุมผูชุมนุม นปช. จัดขบวนรถจํานวนมาก เคล่ือนขบวน
แบบดาวกระจายไปรอบกรุงเทพมหานครตามเสนทางสายสําคัญตางๆ 
  วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนรายขวางระเบิดเอ็ม ๖๗ 
ใสปอมรักษาความปลอดภัย หมวดการทางตล่ิงชัน สํานักงานบํารุงทางธนบุรี 
ถนนสิรินธรขาเขา ขณะที่ ศอ.รฉ. ประกาศหามใชเสนทางบางเสนทาง
   วันเดียวกัน นปช. ออกแถลงการณฉบับท่ี ๓ ยืนยันขอเรียกรอง
ใหรัฐบาลยุบสภาทันที โดย นปช. ยินดีใหมีการเจรจา โดยผูเจรจาคือตัวแทน
ผูมีอํานาจเต็มของแตละฝาย ฝายรัฐบาลตองเปนนายกรัฐมนตรีเทานั้น
  วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนรายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ 
เขาไปยังอาคารของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนสถานท่ีประชุม ครม. ขณะท่ี
กอ.รมน. ไดจัดกําลังพลใหกับทาง ศอ.รส. เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลสถานการณ
การชุมนุม โดยจัดกําลังพลท้ังส้ิน ๒๐๘ กองรอย จํานวนประมาณ ๔๗,๐๐๐ นาย
วันเดียวกันพรรคเพ่ือไทยออกแถลงการณ เรียกรองใหรัฐบาลยุบสภา 
เพื่อเลือกตั้งใหม 
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  วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนรายวางระเบิดดานขางหาง
เซ็นทรัลแอรพอรต พลาซา จังหวัดเชียงใหม วางระเบิดซีโฟรจุดระเบิด
ดวยการต้ังเวลาบริเวณตูควบคุมไฟฟาริมร้ัวของศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 
และขวางระเบิดเอ็ม ๖๗ ใสกรมบังคับคดี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ ขณะท่ี ศอ.รส. 
ไดออกประกาศเพ่ิมเติมในเร่ืองหามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน นอกจากเร่ือง
หามใชเสนทางคมนาคมและการใชยานพาหนะ
  วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เจาหนาท่ีตรวจพบระเบิดเอ็ม ๒๖ ท่ี อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม แตสามารถเก็บกูไดและเกิดเหตุคนรายปาระเบิด
ใสรถกระบะท่ีถนนติวานนท  ชวงกอนถึงกระทรวงสาธารณสุข  แตระเบิดไมทํางาน
  วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เจาหนาท่ีตรวจพบวัตถุระเบิดชนิดเอ็ม ๖๗
ถูกบรรจุอยูในถุงพลาสติก ตกอยูภายในลานจอดรถท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด  
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ แตระเบิดไมทํางาน
  วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ นปช. ไดเคล่ือนขบวนผูชุมนุม ๘ สาย 
ไปกดดันเจาหนาท่ี บริเวณท่ีต้ังกองกําลังทหารรอบพ้ืนท่ีชุมนุมจํานวน ๘ จุด 
เรียกรองใหถอนกําลังกลับกรมกองของตน โดยทหารทุกจุดยอมถอนกําลัง
ออกจากท่ีต้ังท้ังหมด ยกเวนในทําเนียบรัฐบาล วันเดียวกันเกิดเหตุคนราย
ขวางระเบิดเอ็ม ๖๗ เขาใสบริเวณกรมศุลกากร สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕ 
ทําใหมีผูไดรับบาดเจ็บ ๗ คน ตรวจพบระเบิดเอ็ม ๖๗ บริเวณปมน้ํามันคาลเท็กซ
ถนนนวมินทร เหตุคนรายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ท่ีรานอาหารลุงใหญ ถนน
รามอินทรา และสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ มีผูไดรับ
บาดเจ็บ ๓ คน
  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนรายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เขาใส
สนามฟุตบอลในกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๑ รักษาพระองค 
ถนนพหลโยธิน ซ่ึงเปนท่ีทําการ ศอ.รส. มีทหารไดรับบาดเจ็บ ๔ คน เกิดเหตุคนราย
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ใชอาวุธปน .๓๘ ยิงใสธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาสะพานขาว กรุงเทพฯ 
จํานวน ๕ นัด เกิดเหตุคนรายขวางระเบิดเอ็ม ๖๗ ใสปายรถเมลใกลบานพัก
ของนายบรรหาร ศิลปอาชา แกนนําพรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งเปนพรรครวม
รัฐบาล ยานบางพลัด กรุงเทพฯ มีผูบาดเจ็บ ๑ คน เกิดเหตุคนรายใชอาวุธปน
ยิงใสธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาบางยี่ขัน กรุงเทพฯ กระจกแตก และเกิด
เหตุคนรายวางระเบิดตูโทรศัพทสาธารณะ วัดทรายมูลเมือง จังหวัดเชียงใหม 
   เวลา ๙.๐๐ น.  นปช. เคล่ือนขบวนไปชุมนุมยังกองพันทหารราบท่ี ๑
กรมทหารราบท่ี ๑๑ รักษาพระองค พรอมย่ืนขอเสนอสงตัวแทน ๔ คน 
เขาไปเจรจากับนายกรัฐมนตรี ตอมาเวลา ๑๑.๐๐ น. นายสาทิตย วงศหนองเตย
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  แถลงยอมรับใหมีการเจรจาตามท่ี นปช. เสนอ
การเปดการเจรจาระหวางรัฐบาลกับแกนนํา นปช. เร่ิมข้ึนอยางเปนทางการ
วันแรก เม่ือเวลา ๑๖.๐๐ น. ท่ีสถาบันพระปกเกลาและมีการถายสอดทด
ผานสถานีโทรทัศน โดยฝายรัฐบาลมี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
นายกอรปศักด์ิ สภาวสุ และนายชํานิ ศักดิเศรษฐ ขณะท่ีแกนนํา นปช. 
มีนายวีระ มุสิกพงศ นายจตุพร พรมพันธ และ นพ.เหวง โตจิราการ แตการ
เจรจาไมสามารถหาขอสรุปท่ีเปนท่ียุติได วันเดียวกันกลุมแนวรวมคนรักชาติ 
สวมเสื้อสีขาวประมาณ ๒๐๐ คน รวมตัวกันที่สถานีรถไฟฟาบีทีเอส สถานี
สนามกีฬาแหงชาติ เรียกรองใหคนกรุงเทพฯ ออกมาแสดงจุดยืนให นปช. 
ยุติการชุมนุม
  วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนรายขวางระเบิดเอ็ม ๒๖ 
ทีศ่าลปกครอง จังหวัดเชียงใหม เกิดเหตุคนรายใชอาวุธปน .๓๘ ยิงใสอาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาบางยี่ขัน และขวางระเบิดปงปองใสรั้วทําเนียบ 
ระหวางประตู ๕ และ ๗ ดานสะพานมัฆวานรังสรรค ขณะท่ี ศอ.รส. ประกาศ
ใหตํารวจ และทหาร สามารถพกอาวุธไดในจุดสําคัญๆ เพื่อระงับเหตุ แตยัง
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คงหามเจาหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีบริเวณรอบการชุมนุมของกลุมคน
เส้ือแดงมิใหพกอาวุธนอกจากอุปกรณควบคุมฝูงชนเทาน้ัน๗๙  วันเดียวกัน
มีการเปดการเจรจาระหวางรัฐบาลกับแกนนํา นปช. เปนวันท่ีสอง โดย นปช. 
เรียกรองใหนายกรัฐมนตรียุบสภาภายใน ๒ สัปดาห ขณะท่ีรัฐบาลเสนอให
ยืดเวลาออกไปอีก ๙ เดือน ทําใหการเจรจาไมมีขอยุติ ขณะท่ี พธม. ออกแถลงการณ
คัดคานขอเรียกรองของกลุม นปช. 
  วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ แกนนํา นปช. ไดประกาศระดมประชาชน
มาชุมนุมครั้งใหญอีกครั้ง ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ โดยรัฐบาลไดประกาศ
ขยายการใช พ.ร.บ.ความม่ันคง ออกไปถึงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓ วันเดียวกัน
เกิดเหตุคนรายขวางระเบิดเอ็ม ๖๗ ใสหนาอาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม 
ติณสูลานนท ถนนอูทองนอก
  วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
เรียกรองใหผูชุมนุมรวมพลังตอสูคร้ังใหญในวันท่ี ๓ เมษายน เพ่ือเปล่ียนแปลง
การเมือง ปรับโครงสรางครั้งใหญและแกกฎหมาย๘๐  

๒.๒.๗ ลําดับเหตุการณความรุนแรงระหวางเดือนเมษายน-
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เหตุการณความรุนแรงระหวางเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
มีผูเสียชีวิตจํานวน ๙๒ คน และบาดเจ็บกวา ๑,๕๐๐ คน๘๑  โดยมีลําดับเหตุการณ
สําคัญที่เกิดขึ้นตั้งแตเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังนี้

 
๗๙

 สรุปเหตุปวนเมือง ปาบ้ึม-ยิงระเบิด ๑ เดือน กวา ๓๐ คร้ัง, http://hilight.kapook.com/view/47429
 ๘๐ มารคออนเจรจาอีก แมวสั่งสู! จบกอนสงกรานต, วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓, 
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdNVEF4TURRMU13PT๐=
 ๘๑ ศูนยเอราวันสรุปยอดผูบาดเจ็บ ณ วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ จํานวน ๑๔๙๓ คน อยางไรก็ตามจากขอมูลท่ี คอป. 
ไดรับพบวามีผูบาดเจ็บท้ังเล็กนอยและสาหัสจํานวนไมต่ํากวา ๑,๕๐๐ คน
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  วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๓ กลุมคนเส้ือหลากสี นําโดย นายแพทยตุลย
สิทธิสมวงศ จัดชุมนุมโดยใสเส้ือสีชมพู ท่ีหนาพระบรมราชานุสาวรีย ๒ รัชกาล 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกาศวัตถุประสงคในการรวมตัวกันเพ่ือแสดงให
สาธารณชนเห็นวาภาคประชาชนยึดม่ันในหลักความสงบ สันติ ไมตองการให
คนกลุมใดกลุมหนึ่งใชกฎหมูสรางความเดือดรอนใหแกประเทศ 
  วันท่ี  ๒  เมษายน  ๒๕๕๓  นายแพทยเหวง  โตจิราการ  นายสุพร  อัตถาวงศ
และแกนนํา นปช. เดินทางไปย่ืนจดหมายเปดผนึกถึงนางฮิลลารี คลินตัน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐอเมริกา  ผานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย โดยขณะท่ีเคล่ือนขบวนไปยังสถานทูต 
มีการกระทบกระท่ังกับกลุมคนสวมเส้ือสีชมพูท่ีชุมนุมคัดคานอยูท่ีลาน
พระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี 
  วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนรายลอบวางระเบิดภายใน
ลานจอดรถดานหลังโรงพยาบาลเซ็นทรัล เชียงใหม เมโมเรียล และหนาองคการ
โทรศัพท สาขาผดุงกรุงเกษม กรุงเทพฯ
   นปช. เคล่ือนขบวนออกจากเวทีเชิงสะพานผานฟา  ถนนราชดําเนิน
มุงหนาไปส่ีแยกราชประสงค และต้ังเวทีท่ีบริเวณแยกราชประสงค โดยมีผูชุมนุม
จากตางจังหวัดและปริมณฑลเดินทางเขามาเพิ่มเติม ผูชุมนุมอีกจํานวนหนึ่ง
นําโดย นายขวัญชัย ไพรพนา เคล่ือนขบวนไปปดลอมสถานีโทรทัศนแหง
ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ (ชอง ๑๑ เอ็นบีที) เรียกรองใหหยุดเสนอขาว
บิดเบือน  ชวงเย็นจึงมีการสลายตัวกลับไปสมทบกับผูชุมนุมท่ีแยกราชประสงค
สวนหน่ึงกลับไปยังสะพานผานฟา ถนนราชดําเนิน ซ่ึงยังคงมีเวทีปราศรัย
และมีผูชุมนุมอยูจํานวนมาก 
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   ขณะเดียวกัน ศอ.รส. ไดมีประกาศ ฉบับท่ี ๕ ใหบุคคลท่ีเปน
แกนนําหรือผูที่จัดใหมีการชุมนุม และผูรวมการชุมนุมออกจากพื้นที่บริเวณ
แยกราชประสงค๘๒  และประกาศหามใชเสนทาง๘๓  
  วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๓   เวลา ๑๖.๐๐ น.  ศอ.รส. ออกประกาศฉบับท่ี ๖
เร่ืองหามบุคคลเขาหรือใหออกจากบริเวณพ้ืนท่ี อาคารสถานท่ีท่ีกําหนด๘๔  
และประกาศวาการชุมนุมประทวงท่ีส่ีแยกราชประสงคผิดกฎหมาย และขอให
ผูชุมนุมออกจากพื้นที่กอนรัฐบาลดําเนินการตามกฎหมาย
   เกิดเหตุคนรายขวางระเบิดเอ็ม ๖๗ บริเวณทางเขาสถานี
โทรทัศนแหงประเทศไทยชอง ๑๑ และยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ยิงใสหางแม็คโคร 
สาขาเชียงใหม และโรงงานเฟอรนิเจอรตนานุวัฒน จังหวัดเชียงใหม 
  วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๓ เกิดเหตุระเบิดรถยนตหรือคารบอมบ 
บริเวณลานจอดรถดานหนาสถานบันเทิงโพไซดอน ถนนรัชดาภิเษก 
   กลุม นปช. ปดลอมอาคารศูนยราชการสวนท่ีเปนท่ีทําการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และบางสวนไดฝาแนวกั้น
ของเจาหนาท่ีเขาไปดานใน เพ่ือเรียกรองให กกต. ลงมารับหนังสือขอเรียกรอง 
และเพ่ือกดดันใหลงมติในคดียุบพรรคประชาธิปตย ขณะเดียวกัน รัฐบาลย่ืนคํารอง

 
๘๒

 ๑. ถนนราชดําริ ต้ังแตแยกราชประสงค ถึงแยกประตูน้ํา ๒. ถนนราชดําริ ต้ังแตแยกราชประสงค ถึงสถานีรถไฟฟา
ราชดําริ ๓. ถนนพระรามท่ี ๑ ต้ังแตแยกราชประสงค ถึงแยกปทุมวัน ๔. ถนนสุขุมวิท ต้ังแตแยกราชประสงค ถึงแยกชิดลม
 ๘๓ ประกาศ เรื่อง หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ ฉบับที่ ๔ 

 ๘๔ ๑. ถนนพระรามท่ี ๔ ต้ังแตแยกตัดกับถนนสาทรถึงแยกสามยาน ๒. ถนนสาทรต้ังแตแยกตัดกับถนนพระรามท่ี ๔ 
ถึงแยกตัดกับถนนเจริญกรุง ๓. ถนนสีลมต้ังแตแยกตัดกับถนนพระรามท่ี ๔ ถึงแยกตัดกับถนนเจริญกรุง ๔. ถนนสุรวงศ 
ตั้งแตแยกตัดกับถนนสุรวงศ ถึงแยกตัดกับถนนสาทร ๕. ถนนเจริญกรุง ตั้งแตแยกตัดกับถนน  สุรวงศ ถึงแยกตัดกับถนน
สาทร ๖. ถนนราชดําริ ตั้งแตสถานีรถไฟฟาราชดําริ ถึงแยกตัดกับถนนพระรามที่ ๔ ๗. ถนนพญาไท ต้ังแตแยกสามยาน
ถึงแยกราชเทวี ๘. ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแตแยกตัดกับถนนสุขุมวิท ถึงแยกตัดกับถนนพระรามที่ ๔  ๙. ถนนดินแดง ต้ังแต
แยกตัดกับถนนรัชดาภิเษก ถึงแยกตัดกับถนนทวีมิตร  ๑๐. ถนนทวีมิตร  ๑๑.ถนนรัชดาภิเษก ต้ังแตแยกตัดกับถนนดินแดง
ถึงแยกตัดกับรัชดาภิเษกซอย ๘
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ขอใหศาลมีคําส่ังให นปช. ออกจากพ้ืนท่ีการชุมนุมบริเวณส่ีแยกราชประสงค 
ศาลแพงมีคําส่ังในคดีหมายเลขดําท่ี ร.๒/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงท่ี 
ร.๒/๒๕๕๓ วาการชุมนุมของ นปช. เปนการใชเสรีภาพเกินกวาขอบเขตของ
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖ อันเปนการกระทําที่มิชอบ
ดวยกฎหมาย มีคําวินิจฉัยวาเม่ือรัฐประกาศภาวะฉุกเฉิน ตามพรก.แลว 
รัฐยอมมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายได ขณะท่ีแกนนํา นปช. ประกาศ
ยื่นอุทธรณคดีและปกหลักชุมนุมตอไป 
  วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนรายลอบวางระเบิดแสวงเคร่ือง
ทีบ่ริเวณทางเขาประตูใหญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตระเบิดไมทํางาน และ
คนรายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ใสบริเวณลานจอดรถดานหลังพรรคประชาธิปตย 
มีเจาหนาที่ตํารวจไดรับบาดเจ็บ ๒ คน
  วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๐๐.๓๐ น. เกิดเหตุคนราย
ขวางระเบิดเอ็ม ๒๖ หนาปอมตํารวจชุมชน ปากทางเขาหางเทสโกโลตัส ถนน
นวมินทร กรุงเทพฯ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น. เกิดเหตุคนรายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ 
จากสะพานพระราม ๘ เขาไปยังขางหองสํานักงานผูบัญชาการทหารบก 
เจาหนาท่ีทหารบาดเจ็บ ๑ คน และเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. มีการวางระเบิด
แบบต้ังเวลา บริเวณใตสะพานวงแหวนขาออกลงสูถนนรามอินทรา ใกลกับหาง
แฟชั่นไอรแลนด กรุงเทพฯ 
   แกนนํา นปช. นําโดยนายสุพร อัตถาวงศ นายอริสมันต 
พงษเรืองรอง นายยศวริศ ชูกลอม และนายพายัพ ปนเกตุ นํากลุมผูชุมนุม
เคล่ือนขบวนเขาปดลอมรัฐสภาและมีบางสวนบุกเขาไปภายในรัฐสภาและ
เกิดเหตุการณชุลมุน จน ส.ส. พรรครวมรัฐบาลหลายคนตองหลบหนีออกจาก
รัฐสภา ตอมาคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการประกาศใช 
พ.ร.บ.ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกไปอีกต้ังแตวันท่ี
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๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ แตตอมาเวลา ๑๘.๐๐ น. นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี พรอมรองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี แถลงภายหลัง
การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ  ผานโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
ประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีความรายแรงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพ่ือใชบังคับพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ตอไปน้ีจะเรียกวา “พรก.ฉุกเฉิน”) และจัดต้ังศูนยอํานวยการแกไข
สถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.)
   ศอฉ. ประกาศคําส่ังระงับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน
พีเพิลแชนแนล โดยใหเหตุผลวา “การท่ีสถานีพีเพิลแชนแนล ถายทอดการชุมนุม
นปช. ที่เวทีราชประสงค โดยมีการบิดเบือนขอมูลขาวสารและสงผลกระทบ
ตอสถาบัน บุคคล และองคกร ทําใหเกิดความเขาใจผิด เปนการปลุกระดมประชาชน
ใหมีความเกลียดชังรัฐและเจาหนาท่ี ท้ังการถายทอดการชุมนุมดังกลาว 
ซึง่ถูกประกาศวาเปนการชุมนุมท่ีผิดกฎหมายและขัดตอรัฐธรรมนูญตามคําส่ัง
ศาลแพงจึงเปนการทําผิดกฎหมายและสนับสนุนการทําผิดกฎหมาย”๘๕ 

และประกาศหามมิใหบุคคลเขาในพ้ืนท่ีสถานีบริการภาคพ้ืนดินไทยคม
ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี และหามเขาพ้ืนท่ีบริเวณบริษัท ไทยคม จํากัด 
(มหาชน) สถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ อําเภอ
เมืองนนทบุร๘ี๖ และหามนําบุคคลหรือกลุมบุคคลเขารวมชุมนุม๘๗ 

 
๘๕

 ศอฉ. แจงปดพีทีวีเพราะบิดเบือนขาวสาร “สาทิตย” แจง ปดพีทีวีเพราะบิดเบือนขาวสาร เตรียมจัดการวิทยุชุมชน
เปนคิวตอไป วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๓, http://www.komchadluek.net/detail/20100408/55195/ศอฉ.แจงปดพีทีวีเพราะ
บิดเบือนขาวสาร.html, กอนหนาน้ีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไดส่ังการใหกระทรวงไอทีซียุติการใหสัญญาณ
สถานีพีเพิลแชนแนล, อางอิงจาก “วงครม.เผย”สุเทพ”ขอคําตอบ”ไทยคม” ตัดสัญญาณ”ทีวีดาวเทียมบิดเบือน” ถาทําไมได
จะจัดการเอง”, มติชน, วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓ www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1270616709&
grpid=10&catid=no
 ๘๖ ประกาศ ศอฉ. เร่ือง หามใชอาคาร หรือเขาไป หรืออยูในสถานท่ีใดๆ หรือหามเขาไปในพ้ืนท่ีใดๆ 
 ๘๗ ประกาศ ศอฉ. เรื่อง หามมิใหนําพาบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามาเพื่อรวมการชุมนุม
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   เวลา ๑๙.๓๐ น. เจาหนาท่ีทหารจํานวน ๗ กองรอยพรอมอุปกรณ
ปราบจลาจล เชน โล กระบอง แกสน้ําตา รถฉีดน้ํา๘๘ เคล่ือนกําลังมาท่ีสถานี
ดาวเทียมไทยคม อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เพ่ือดําเนินการปดสัญญาณ
การออกอากาศของสถานีประชาชนหรือพีเพิลแชนแนล โดยเจาหนาท่ีสถานี
ดาวเทียมไทยคมอธิบายวาไมสามารถตัดสัญญาณไดเน่ืองจากสัญญาไมไดข้ึน
จากท่ีสถานี เจาหนาท่ีทหารจึงไดใชวิธีสงสัญญาณรบกวนจนกระท่ังสัญญาณ
การออกอากาศของสถานีประชาชนถูกรบกวนจนกระท่ังภาพขาดหายไปเม่ือ
เวลาประมาณ ๒๑.๕๐ น.
  วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๓ นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ แกนนํา นปช. ปราศรัย
วาจะตอบโตการออกประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงและการปด
สถานีประชาชน ดวยการระดมกลุมคนเส้ือแดงท่ัวประเทศคร้ังใหญในวันท่ี 
๙ เมษายน ๒๕๕๓ และมีกลุมคนเส้ือแดง ประมาณ ๕๐๐ คน ชุมนุมกันท่ีบริเวณ
หนาสถานีดาวเทียมไทยคม อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอให
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) เปดสัญญาณเช่ือมตอสถานีประชาชน ขณะท่ี
ศาลอาญาออกหมายจับแกนนํา นปช. ๗ คน กรณีนําผูชุมนุมบุกรัฐสภาในฐาน
ความผิดขอหาหนวงเหนี่ยวทําใหเสียเสรีภาพ และขมขืนใจใหกระทําการใด
หรือมิกระทําการใด 
   วันเดียวกัน เวลาประมาณ ๐๐.๐๔ น. เกิดเหตุคนรายยิงระเบิด
เอ็ม ๗๙ และอาวุธปนเอ็ม ๑๖ เขาใสท่ีทําการพรรคการเมืองใหม ถนนพระสุเมรุ 
มีผูไดรับบาดเจ็บ ๑ คน เวลาประมาณ ๐๑.๒๐ น. เกิดเหตุคนรายยิงระเบิด
เอ็ม ๗๙ และอาวุธปนเอ็ม ๑๖ ใสอาคารทีพีไอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร 
มีผูไดรับบาดเจ็บ ๑ คน และประมาณ ๒๐.๐๐ น. เกิดเหตุคนรายขวางระเบิด
เอ็ม ๒๖ บริเวณลานจอดรถของกรมการขนสงทางบก ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
 ๘๘ การเขาใหขอมูลของ พล.ต.ทวีป ก่ิงเกลา ผบ.ศปภอ.ทบ. วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
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  วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๓ กลุมผูชุมนุม นปช. ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน
เคล่ือนขบวนไปยังสถานีไทยคม อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 
เพื่อเรียกรองใหยุติการระงับการเผยแพรสัญญาณการออกอากาศของสถานี
ประชาชน มีการนํากองกําลังทหารเขาสลายการชุมนุมดวยการฉีดน้ํา แกสน้ําตา 
และปนกระสุนยาง ในขณะผูชุมนุมบุกเขาไปในพื้นที่สถานีดาวเทียมไทยคม
และมีการปะทะกัน มีผูชุมนุมและทหารไดรับบาดเจ็บจํานวนหน่ึง ภายหลังผู
ชุมนุมไดยึดอาวุธและมีการเจรจาใหทหารถอนกําลังกลับไป สถานีดาวเทียม
ไทยคมไดประสานงานใหมีการเช่ือมตอสัญญาณใหสถานีประชาชน ทําให
กลุมผูชุมนุมเดินทางกลับ และคืนอาวุธที่ยึดไดแกเจาหนาที่ตํารวจ แตตอมา
ในชวงค่ํา เจาหนาท่ีทหารไดเขามาดําเนินการปดสัญญาณการออกอากาศ
ของสถานีประชาชนอีกคร้ังหน่ึง (รายละเอียดเหตุการณความรุนแรงท่ีสถานี
ดาวเทียมไทยคมปรากฏตามรายงานขอคนพบเฉพาะกรณี)
   ศาลอาญาไดอนุมัติหมายจับตาม พรก.ฉุกเฉิน จับแกนนํา
และผูรวมชุมนุม ดวยเปนผูตองสงสัยวาเปนผูสนับสนุนการกระทําใหเกิด
สถานการณฉุกเฉิน ตามหมายจับท่ี ฉฉ ๘-๒๔/๒๕๕๓ ตาม พรก.บริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๑๑ (๑) ท่ีประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ี
มีอํานาจจับกุมและคุมตัวบุคคลท่ีสงสัยวาจะเปนผูรวมกระทําการใหเกิด
สถานการณฉุกเฉิน หรือเปนผูใช ผูโฆษณา ผูสนับสนุนการกระทําเชนวานั้น
หรือปกปดขอมูลเก่ียวกับการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน ลงวันท่ี ๘ 
เมษายน ๒๕๕๓ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๗ คน ไดแก ๑. นพ. เหวง โตจิราการ 
อายุ ๕๙ ป ๒.นางดารุณี กฤตบุญญาลัย อายุ ๖๑ ป ๓.นายจรัญ ดิษฐาอภิชัย 
อายุ ๖๓ ป ๔.นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ อายุ ๓๕ ป ๕.นายนิสิต สินธุไพร อายุ ๕๐ ป
๖.นายวีระ มุสิกพงศ อายุ ๖๒ ป ๗.นายกอแกว พิกุลทอง อายุ ๔๕ ป 
๘.นายขวัญชัย สารคํา หรือไพรพนา อายุ ๕๘ ป ๙.นายชินวัฒน หาบุญพาด 
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อายุ ๖๖ ป ๑๐.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท อายุ ๕๘ ป ๑๑.นายอดิศร เพียงเกษ 
อายุ ๕๗ ป ๑๒.นายวรพล พรหมิกบุตร อายุ ๕๓ ป ๑๓.พ.ต.ท.ไวพจน อาภรณรัตน 
อายุ ๕๑ ป ๑๔.นายสําเริง ประจําเรือ อายุ ๔๕ ป ๑๕.นายวิสา คัญทัพ อายุ ๕๖ ป 
๑๖.นางไพจิตร อักษรณรงค อายุ ๔๘ ป และ ๑๗.พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล (เสธ.แดง)
  วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ชวงบายผูชุมนุมทราบขาวการเคล่ือนกําลัง
ของเจาหนาท่ีทหารเพ่ือเตรียมการสลายการชุมนุม นายขวัญชัย ไพรพนา 
แกนนํา นปช. จึงนําผูชุมนุมเคล่ือนขบวนไปปดลอมประตูกองบัญชาการกองทัพ
ภาคที่ ๑ บนถนนราชดําเนินนอก เจาหนาท่ีทหารจึงเขาสลายการชุมนุมเพ่ือ
ผลักดันใหผูชุมนุมกลับมารวมตัวกันที่เวทีสะพานผานฟา เหตุการณดังกลาว
มีผูชุมนุมถูกยิงเสียชีวิตในเวลาตอมาจํานวน ๑ คน
   ชวงเย็นเจาหนาท่ีทหารพรอมอุปกรณควบคุมฝูงชนและอาวุธ
สงคราม ไดเคล่ือนกําลังเขาสลายการชุมนุมของกลุม นปช. โดยเคล่ือนกําลังสวนหน่ึง
มาจากฝงธนบุรีขามสะพานปนเกลามาเพ่ือสมทบกับเจาหนาท่ีทหารอีกสวน
และเคลื่อนกําลังเขาควบคุมพื้นที่ถนนขาวสาร ถนนตะนาว และถนนดินสอ  
เพ่ือขอคืนพ้ืนท่ีและเปดชองทางจราจรบริเวณถนนราชดําเนิน สะพานสมเด็จ
พระปนเกลา และสะพานพระราม ๘ ผูชุมนุมพยายามตอสูขัดขวางเจาหนาท่ี
จนกระทั่งชวงเวลาคํ่าประมาณ ๒๐.๐๐ น. เหตุการณปะทะทวีความรุนแรง
เปนเหตุมีผูบาดเจ็บกวา ๘๐๐ คน ในจํานวนน้ีเปนเจาหนาท่ีทหารกวา ๓๐๐ คน
และมีผูเสียชีวิตอีก ๒๕ คน รวมกับผูเสียชีวิต ๑ คนจากเหตุการณชวงบาย
เปน ๒๖ คน ในจํานวนน้ีเปนเจาหนาท่ีทหาร ๕ คน รวมถึง พ.อ. รมเกลา ธุวธรรม
เปนพลเรือน ๒๑ คน รวมถึงนักขาวตางประเทศชาวญ่ีปุน ท้ังในเหตุการณดังกลาว
ผูชุมนุมไดยึดอาวุธของเจาหนาท่ีทหารไปจํานวนมาก และมีการปรากฏตัว
ของกองกําลังไมทราบฝายท่ีเรียกวา “คนชุดดํา”๘๙  ใชอาวุธสงครามโจมตี
 

๘๙
 โดยในรายงานฉบับน้ี คําวา “คนชุดดํา” หมายถึง คนหรือกลุมบุคคลท่ีมีอาวุธสงครามและใชอาวุธสงคราม

ตอตานรัฐบาลและ/หรือ เจาหนาท่ีทหาร โดยการกอเหตุความรุนแรงในชวงกอนและระหวางเหตุการณเดือนเมษายน-
พฤษภาคม ๒๕๕๓
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เจาหนาท่ีทหาร  (รายละเอียดเหตุการณวันท่ี ๑๐ เมษายน ปรากฏตามรายงาน
ขอคนพบเฉพาะกรณี)
   ในวันเกิดเหตุการณปะทะกันท่ีส่ีแยกคอกวัวและหนาโรงเรียน
สตรีวิทยา ไดเกิดเหตุรายหลายแหงอยางตอเน่ือง ในชวงเชามืดวันเดียวกัน 
เวลาประมาณ ๐๓.๓๐ น. เกิดเหตุคนรายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เขาใสร้ัวสังกะสี
ทีกํ่าลังกอสรางของกองบังคับการปราบปราม และเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. 
เกิดเหตุคนรายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ใสตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาล แตระเบิด
ไมทํางาน เวลาประมาณ ๒๐.๑๕ น. เกิดเหตุคนรายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ใสหอง
สีงาชาง ช้ัน ๒ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล แตไมมีผูไดรับบาดเจ็บ เวลาประมาณ
๒๑.๐๐ น. เกิดเหตุการณวางระเบิด ๖ ลูกท่ีเสาไฟฟาแรงสูงขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ริมถนนสายเอเชีย อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรับความเสียหายแตเสาไฟฟาไมลมลง
เน่ืองจากระเบิดไมทํางาน ๓ ลูก (โดยตรวจพบเม่ือวันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓)
  วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓  นปช. ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ไดเดินทาง
ไปชุมนุมหนาสถานีดาวเทียมไทยคม อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 
เพ่ือเรียกรองใหมีการเช่ือมตอสัญญาณชองสถานีประชาชน โดยมีนายชูชีพ 
หาญสวัสด์ิ เปนตัวแทนเขาเจรจากับเจาหนาท่ีสถานี จนไดรับการเช่ือมตอ
สัญญาณออกอากาศเปนปกติ สวนท่ีอนุเสาวรียประชาธิปไตย กลุม นปช. ไดจัด
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ใหกับคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตจากเหตุการณปะทะกัน
ระหวางผูชุมนุมกับทหารเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
  วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๐๐.๓๐ น. เกิดเหตุคนราย
ยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ยิงใสบานพักของ พ.อ.ทรงพล นีระสิงห ตรงขามบานพัก
ของรองผูอํานวยการสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕ ถนนประดิพัทธ กรุงเทพฯ
และเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.กลุม นปช. ไดเคล่ือนขบวนแหศพผูเสียชีวิต
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จากเหตุการณวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ไปตามถนนสายตางๆ ในกรุงเทพฯ 
ขณะท่ีนายกรัฐมนตรีออกแถลงการณพิเศษ โดยมีสาระสําคัญวาหลังปฏิบัติการ
ขอคืนพื้นที่เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ จนถึงขณะนี้ มีบุคคลจํานวนหนึ่ง 
ซึง่ถือไดวาเปนผูกอการรายอาศัยประชาชนผูบริสุทธ์ิท่ีมาชุมนุมเปนเคร่ืองมือ
กอความไมสงบ รัฐบาลและ ศอฉ. จึงกําหนดมาตรการแยกกลุมผูกอการราย
ออกจากประชาชนผูบริสุทธิ์ 
  วันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓ นปช. ไดยุติการชุมนุมท่ีสะพานผานฟา 
ถนนราชดําเนิน เพ่ือไปรวมการชุมนุมท่ีส่ีแยกราชประสงคพ้ืนท่ีเดียว 
นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ แกนนํา นปช. ไดประกาศวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี ไดฝากเงินผานนายสมชาย วงศสวัสด์ิ อดีตนายกรัฐมนตรี 
มาชวยเหลือครอบครัวกลุมคนเส้ือแดงท่ีเสียชีวิต รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ขณะท่ีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไดมีคําส่ังใหตํารวจ
ตั้งคณะทํางานสืบสวนสอบสวนหาผูกอการรายในเหตุการณปะทะเม่ือวันท่ี 
๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และ ศอฉ. มีคําส่ังใหกําลังพลสามารถใชปนลูกซอง
หรือปนพกไดในการปองกันตนเองหรือตอบโตกลุมคนราย โดยใหใชอาวุธปน
ทําการยิงเม่ือปรากฏภัยคุกคาม หรือกลุมติดอาวุธท่ีมีทาทีคุกคามตอชีวิตของ
เจาหนาท่ีหรือประชาชนผูบริสุทธ์ิ 
  วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ นปช. ไดร้ือถอนเวทีท่ีสะพานผานฟา 
ถนนราชดําเนิน เพ่ือไปรวมท่ีแยกราชประสงคเพียงแหงเดียว พ.อ.สรรเสริญ 
แกวกําเนิด โฆษก ศอฉ. แถลงวา ขณะน้ีมีการนําวีดีทัศนหรือคลิปวีดิโอในชวงท่ีมี
การขอคืนพ้ืนท่ีเม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ออกเผยแพรตามเว็บไซตตางๆ 
ซึง่มีการตัดตอใหเกิดความเขาใจผิดได ศอฉ. จึงไดนําคลิปบางสวนท่ีเปนตนฉบับ
มาใหแกผูสื่อขาว ขณะที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนํา นปช. ไดนํานายมานพ 
ชาญช่ังทอง การด นปช. มาแสดงตัวตอส่ือมวลชน โดยระบุวา นายมานพ เปนบุคคล
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ที่ถูกเขาใจผิดวาเปนชายชุดดําท่ีใชอาวุธปนยิงเขาใสทหารในเหตุปะทะ
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
  วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ นายปณิธาน วัฒนายากร ปฏิบัติหนาท่ี
โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงวา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายก
รัฐมนตรี  ไดออกคําส่ังใหบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของและใหการสนับสนุนทางการเงิน
แกกลุมผูชุมนุม ซ่ึงมีนักธุรกิจและอดีตนักการเมืองมารายงานตัวตอ ศอฉ. 
โดยจะเร่ิมสงหมายเรียกใหมารายงานตัวต้ังแตวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขณะท่ีนายอารีย ไกรนรา หัวหนารักษาความปลอดภัยหรือหัวหนาการด นปช. 
ไดเปดเผยวา จะมีการเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยใหแกแกนนํา นปช. 
โดยจะเพิ่มจํานวนการดอีก ๑ เทาในพ้ืนท่ีฝงเพลินจิต ราชดําริ และปทุมวัน 
และจะมีการต้ังแผงเหล็กปองกันเปน ๓ ช้ัน และนําไฟแบบสปอตไลทมาติดต้ัง
เพ่ือสองไปตามอาคารโดยรอบเวที วันเดียวกันเจาหนาท่ีตรวจพบระเบิดซีโฟร
ขนาด ๑.๕ ปอนด เพ่ิมเติมท่ีเสาไฟฟาแรงสูง บริเวณตําบลเชียงรากนอย 
จ.พระนครศรีอยุธยา ใกลเคียงกับจุดท่ีเคยเกิดระเบิดเม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
  วันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ เจาหนาท่ีตํารวจกองปราบปรามสนธิกําลัง
กับหนวยอรินทราชและเจาหนาท่ีตํารวจนครบาล ๔ ปดลอมโรงแรมเอสซีปารค
ถนนประชาอุทิศ เพ่ือคนหาและจับกุมแกนนํา นปช. ๕ คน แตกลุมผูชุมนุม นปช. 
ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ไดทําการปดลอมโรงแรมฯ ชวยใหแกนนํา นปช. 
ทั้งนายอริสมันต พงษเรืองรอง นายสุพร อัตถาวงศ นายพายัพ ปนเกตุ 
นายวันชนะ เกิดดี และนายยศวริศ ชูกลอม หลบหนีจากการถูกจับกุมไปได
  นายกรัฐมนตรี แถลงถึงสถานการณการชุมนุมในปจจุบันวา 
ไดพัฒนาไปจนกลายเปนการกอการราย รัฐบาลจึงไดพยายามเขาจับกุมแกนนํา
ผูชุมนุมบางสวนแตไมสําเร็จ และนายกรัฐมนตรีมีคําส่ังแตงต้ังพล.อ.อนุพงษ 
เผาจินดา ผูบัญชาการทหารบก เปนผูหัวหนารับผิดชอบการปฏิบัติแทน
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นายสุเทพ เทือกสุบรรณ๙๐

  วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนรายวางระเบิดเสาสัญญาณ
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยมีปายและร้ัวเหล็กเสียหาย 
จุดเกิดเหตุอยูใกลเสาสัญญาณของชอง ๓ ชอง ๙ และสถานีโทรทัศนชอง ๑๑
   พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษก ศอฉ. ช้ีแจงถึงคําส่ังแตงต้ัง
หัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉินวา ในภาพรวมน้ัน นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ ยังคงมีฐานะเปนผูอํานวยการ ศอฉ. ตามเดิม แตท่ีมอบอํานาจให
พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา ผูบัญชาการทหารบก เปนหัวหนาผูรับผิดชอบในการ
สัง่การใชกําลังน้ัน เปนไปเพ่ือใหสายการบังคับบัญชาน้ันส้ันลงและเพ่ิมความ
คลองตัวในการปฏิบัติหนาที่
  วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ ศอฉ. ออกคําส่ังสกัดก้ันไมใหกลุมผูชุมนุม
เขาสูพ้ืนท่ีสีลมโดยเด็ดขาด กําหนดใหเจาหนาท่ีใชอาวุธยิงผูกอเหตุเพ่ือหยุด
ยั้งการปฏิบัติได แตหากอยูปะปนกับผูชุมนุมจนการใชอาวุธของเจาหนาท่ี
จะเปนอันตรายตอประชาชนผูบริสุทธิ์ ใหเจาหนาที่งดเวนการปฏิบัติ พรอม
กันน้ีไดจัดกําลังเขาควบคุมพ้ืนท่ีสูงขม และเตรียมพลแมนปนและพลซุมยิง
ในการปฏิบัติดวย๙๑  
  วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษก ศอฉ. 
แถลงย้ําวาเจาหนาท่ียึดมาตรการเบาไปหาหนัก ๗ ข้ันตอน  และการสงเจาหนาท่ี
ไปประจําบนอาคารสูง ไมใชการขมขวัญ แตเพ่ือรักษาความปลอดภัยเทาน้ัน
ขณะท่ีกลุม นปช. ไดนําตาขายสีดําขนาดใหญกางเปนหลังคา บริเวณดานหนา

 
๙๐

 คําสั่งนายกรัฐมนตรีที่พิเศษ ๙๓/๒๕๕๓ เร่ือง แตงต้ังผูกํากับการปฏิบัติงาน หัวหนาผูรับผิดชอบ และพนักงาน
เจาหนาท่ีในการแกไขสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง (เพ่ิมเติม)  มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓

 
๙๑

 คําส่ัง ศอฉ.ท่ี กห ๐๔๐๗.๔๕/๑๓๙ และ กห ๐๔๐๗/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ อางถึงในเอกสาร
ชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ หนา ๑๓๐ – ๑๓๒ และ กห. ๑๔๐๗.๓๕/๑๔๙ 
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ 
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เวทีปราศรัยยาวไปถึงสะพานลอยหนาศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด เพ่ือปองกัน
การซุมยิงแกนนําจากตึกสูง ขณะท่ีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
ยํ้าวา การท่ี ศอฉ. ใหเจาหนาท่ีติดอาวุธและจะใชกระสุนจริงไดเฉพาะกรณี
ทีมี่ผูจะทํารายเจาหนาท่ีและประชาชน และ ศอฉ. มีคําส่ังจัดกําลังเจาหนาท่ี
เขาควบคุมพ้ืนท่ีถนนสีลม ต้ังแตเวลา ๐๔.๐๐ น. เปนตนไป 
   นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ ปราศรัยวา รัฐบาลไดจัดวางกําลังทหาร
ทีบ่ริเวณถนนสีลมแสดงใหเห็นวามีความพยายามท่ีจะสลายการชุมนุม ผูชุมนุม
จึงต้ังแถวประจันหนาเจาหนาท่ีบริเวณแยกสีลม โดยนําไมแหลมมาปกเปน
แนวกําแพง ขณะที่การด นปช. ขอความรวมมือสื่อมวลชนลงทะเบียนพรอม
เปล่ียนปลอกแขนสีเขียวใหมซ่ึงมีขอความยุบสภา เน่ืองจากใหเหตุผลวา
ปลอกแขนเกาของสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพท่ีมีอยูเดิมถูกเจาหนาท่ี
นําไปใชแลวเขามาปะปนกับส่ือมวลชนท่ีดานหลังเวทีราชประสงค ขณะท่ี 
พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษก ศอฉ. แถลงวา กลุมกอการรายท่ีแฝงตัว 
ไดเตรียมระเบิดขวาง ระเบิดขวด ไมเหลาแหลม ท้ังชนิดถือและแบบยิง 
ไมตอกตะปู น้ํากรด ดังน้ันเจาหนาท่ีทหาร ตํารวจ จะตองปรับแนวทางการปฏิบัติ
โดยจะตองอยูระยะหางจากกลุมผูชุมนุม ๓๐-๔๐ หลา เพ่ือความปลอดภัย 
วันเดียวกัน นปช. ย่ืนหนังสือท่ีสํานักงานองคการสหประชาชาติ (UN) 
เพ่ือยืนยันวาการชุมนุมของคนเส้ือแดงปราศจากอาวุธและไมไดเปนผูกอการราย
พรอมท้ังขอใหกองกําลังสันติภาพเขามาชวยรักษาความปลอดภัยและปกปอง
ผูชุมนุมจากการกระทําท่ีรุนแรงของรัฐบาล  และใหองคการสหประชาชาติเขามา
ตรวจสอบเหตุการณสลายการชุมนุม
  วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ พล.อ.ชวลิต ยงใยยุทธ และนายสมชาย 
วงศสวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี แถลงขาวที่พรรคเพื่อไทย ใหยุติความรุนแรง
และการสังหารประชาชน ยกเลิกสถานการณฉุกเฉิน และคืนอํานาจใหประชาชน
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เลือกรัฐบาลใหม วันเดียวกัน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร ผูวาฯ กทม. เขาหารือ
กับกลุมแกนนํา อาทิ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ น.พ.เหวง โตจิราการ นายสุภรณ 
อัตถาวร นพ.เหวง โตจิราการ ที่ดานหลังเวที 
  วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๐๑.๑๕ น. เกิดเหตุคนราย
ยิงจรวดอารพีจี จํานวน ๒ ลูก ใสถังบรรจุน้ํามันของ บริษัท ทอสงปโตรเล่ียมไทย
จํากัด อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี แตถังไมระเบิด
   กลุม นปช. ขอนแกน ไดรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานีรถไฟ
ขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เพ่ือสกัดก้ันไมใหขบวนรถไฟลําเลียง
ของทหารออกจากสถานี เน่ืองจากเกรงวาทหารจะเขารวมสลายการชุมนุมใน
กรุงเทพฯ
   ขณะท่ีเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. เกิดเหตุการปะทะกันระหวาง
กลุม นปช. กับกลุมชาวสีลม บริเวณแยกศาลาแดงมีรายงานผูไดรับบาดเจ็บ ๒ คน
หน่ึงในน้ันเปนชาวตางชาติถูกยิงดวยหนังสต๊ิกไดรับบาดเจ็บท่ีศีรษะและ
ใบหูซายทะล๙ุ๒ 
  วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษก ศอฉ. 
แถลงกําชับเจาหนาที่เพิ่มการดูแล ไมใหกลุม นปช. ปะทะกับกลุมที่ไมพอใจ
การชุมนุม
   นายจตุพร พรหมพันธุ แกนนํากลุม เปนโจทกยื่นฟองนายก
รัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี และขอใหศาลมีคําส่ัง
ชัว่คราวหามไมใหนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีส่ังการใหใชกําลังทหาร
เขาสลายการชุมนุมของกลุม นปช. ท่ีแยกราชประสงค ศาลแพงมีคําวินิจฉัย
ตามคดีหมายเลขดําท่ี ๑๔๓๓/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ มีเหตุจําเปน

 
๙๒

 เสื้อแดง-ชาวสีลม เผชิญหนา ปาสิ่งของใสกันวุน, ไทยรัฐ, ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ https://www.thairath.co.th/
content/pol/78254
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ที่จําเลยท้ังสองตองใชมาตรการขอคืนพ้ืนท่ีเพ่ือใหสังคมกลับคืนสูภาวะปกติ 
จึงไมมีเหตุผลเพียงพอท่ีศาลจะมีคําส่ังตามท่ีโจทยขอได๙๓  ขณะท่ีนายแพทย
เหวง โตจิราการ เดินทางไปอาคารสํานักงานสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก
เพ่ือย่ืนหนังสือผานผูแทนสํานักงานในประเทศไทย ถึงนายบัน คี มุน เลขาธิการ
องคการสหประชาชาติ เพ่ือขอกองกําลังสหประชาชาติคุมครองการชุมนุม
ของกลุม นปช. แดงทั้งแผนดิน
   ขณะท่ีกลุมคนรักสีลมชุมนุมคัดคานการชุมนุมของกลุม นปช. 
เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. มีคนรายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ จํานวน ๕ นัด จุดแรก ๓ นัด
ลงท่ีหลังคาสถานีรถไฟฟาศาลาแดง จุดท่ี ๒ บริเวณ ช้ัน ๒ เสนทางสกายวอลค
ของสถานีไฟฟารถไฟฟาเช่ือมตอกับหางสรรพสินคา จุดท่ี ๓ หนาธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด สาขาซิลลิค เฮาส๙๔  ทําใหมีผูบาดเจ็บ ๘๗ คน ในจํานวนน้ี
เสียชีวิต ๑ คน คือนางธัญยนันท แถบทอง อายุ ๕๐ ป หน่ึงในผูชุมนุมกลุม
ชาวสีลม๙๕  
   นายเมธี อมรวุฒิกุล อดีตดารานายแบบซ่ึงสนับสนุนการ
เคล่ือนไหวของ นปช. และเปนผูช่ืนชอบติดตาม พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล 
ถูกเจาหนาท่ีตํารวจจับกุมพรอมอาวุธปนทราโว ๑ กระบอก ตรวจสอบพบวา
เปนปนท่ียึดมาจากเจาหนาท่ีทหารในเหตุการวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ตอมา
นายวีระ มุสิกพงศ และนายแพทยเหวง โตจิราการ แกนนํา นปช. กลาววา 
การเคล่ือนไหวของนายเมธี อมรวุฒิกุล ไมเก่ียวของกับกลุม นปช. เพราะเปน

 ๙๓
 คําวินิจฉัยศาลแพงตามคดีหมายเลขดําที่ ๑๔๓๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓

 
๙๔

 การแถลงขาวของ พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษก ศอฉ., เมษายน ๒๕๕๓
 ๙๕ วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นพ.เพชรพงษ กําจรกิจการ ผูอํานวยการศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร หรือศูนยเอราวัณ รายงานตัวเลขผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณระเบิดท่ีแยกศาลาแดงหลายจุดเม่ือค่ํา
วันที่ ๒๒ เมษายน วา มีผูบาดเจ็บทั้งหมด ๘๗ ราย ในจํานวนนี้ เสียชีวิต ๑ ราย คือนางสาวธัญยนันท แถบทอง อายุ ๕๐ ป 
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การเคล่ือนไหวสวนตัว โดยช้ีแจงวานายเมธี อมรวุฒิกุล ไมไดเปนแกนนําหรือ
เขารวมการชุมนุมเปนประจํา
  วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ นายวีระ มุสิกพงศ แกนนํา นปช. แถลง
ขอเสนอใหนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาภายใน ๓๐ วัน  ใหต้ังกรรมการอิสระ
เพ่ือตรวจสอบเหตุการณในวันท่ี ๑๐ เมษายน และเหตุการณบนถนนสีลม
ในวันท่ี ๒๒ เมษายน โดยรัฐบาลตองแสดงความรับผิดชอบ๙๖  โดย นปช. พรอม
เจรจาเพ่ือหาทางออกอยางสันติวิธี 
  วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
กลาวถึงการสงตัวแทนไปเจรจากับกลุม นปช. วาในขณะน้ี นายกอรปศักด์ิ สภาวสุ 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไดยุติบทบาทดังกลาวแลว หลังจาก นปช. ปฏิเสธ
การเจรจา ดานนายวีระ มุสิกพงศ และนายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ แกนนํา นปช. ไดกลาว
ปราศรัยวา จากกรณีท่ีนายอภิสิทธ์ิ ประกาศยุติการเจรจาและไมยอมรับขอเสนอ
ของ นปช. รวมท้ังมีกระแสขาววาจะมีการส่ังสลายการชุมนุมภายใน ๔๘ ช่ัวโมง
นปช. จึงจําเปนตองยกระดับการชุมนุม 
  วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ การด นปช. ไดแจกจายเสื้อผาสีตางๆ 
ใหแกผูชุมนุม ขณะท่ีการรักษาความปลอดภัยเปนไปอยางเขมงวด โดยมีการเพ่ิม
กําลังการด ในจุดสุมเส่ียงรวม ๖ ดาน  วันเดียวกันเกิดเหตุคนรายขวางระเบิดเอ็ม ๖๗
ใสรถยนตท่ีบริเวณหนาบานพักของนายบรรหาร ศิลปอาชา ซอยจรัญสนิทวงศ ๕๕
มีผูบาดเจ็บ ๑๑ คน เปนพลเรือน ๘ คน และ ทหาร ๓ คน และคนรายยิงระเบิด
เอ็ม ๗๙ ใสอาคารบัญชาการภาค ๕  จังหวัดเชียงใหม

 
๙๖

 พท.เห็นดวย นปช.เสนอยุบสภา ๓๐ วัน ติงนายกฯ ควรทบทวน “จตุพร” แจงเง่ือนไขใหตางชาติรู เส้ือแดงยอมถอย,
มติชน, ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓  http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1272021949&grpid=04
&catid=no
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  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓  ศอฉ. ไดเปดเผยบทวิเคราะหเก่ียวกับ
โครงขายขบวนการลมลางสถาบันพระมหากษัตริย  หรือ“ผังลมเจา” โดยกลาววา
เอกสารบทวิเคราะหน้ันสามารถแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา  ใจกลางของขบวนการ
ซึง่มีเปาหมายในการลมลางสถาบันพระมหากษัตริย เร่ิมตนจาก พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีโครงขายอ่ืนๆ เช่ือมโยงอยู โดยนายอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดกลาววา ส่ิงท่ีจะตองทําขณะน้ีคือ การสรางความเขาใจ
ในหมูประชาชนวากําลังเกิดปญหาในรูปแบบดังกลาวข้ึน และจะตองดําเนินการ
ตามกฎหมายตอไป และหาผูรวมขบวนการใหครบถวน ขณะท่ี นายณัฐวุฒิ  ใสยเก้ือ
แกนนํา นปช. แถลงมีมติใหกลุม นปช. ในตางจังหวัด สกัดก้ันตํารวจท่ีจะเดินทาง
เขามาในกรุงเทพฯ หลังทราบวารัฐบาลระดมตํารวจจากจังหวัดตางๆ 
พรอมเรียกรองใหเจาหนาท่ีอยาปฏิบัติตามคําส่ังรัฐบาล โดยใหการเมืองแก
ดวยการเมือง 
  วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓  พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษก ศอฉ.
แถลงวา ท่ีประชุมไดเตรียมจัดกําลังทหารและเจาหนาท่ีตํารวจลงในพ้ืนท่ีแยก
ราชประสงคเพ่ือตรวจสอบบุคคลตองสงสัยไมใหลักลอบนําอาวุธสงครามเขา-ออก
พืน้ท่ีดังกลาว โดยหากพบผูกระทําผิดสามารถจับกุมไดทันที ขณะท่ีกลุมผูชุมนุม
ไดนํายางรถยนตไปวางขวางบนชานชาลารถไฟฟาบีทีเอสสถานีชิดลม 
เนื่องจากเกรงวา รัฐบาลจะสงกําลังทหารมาสลายการชุมนุมทางรถไฟฟา 
  วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ วันเดียวกัน เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. 
นายขวัญชัย ไพรพนา นําผูชุมนุมกวา ๑,๐๐๐ คน เคล่ือนขบวนรถกระบะ
และรถจักรยานยนตออกจากแยกราชประสงคไปตลาดไท เพ่ือสนับสนุนกลุม นปช.
ที่ถูกสกัดอยูท่ีตลาดไท เม่ือเคล่ือนขบวนมาถึงหนาอนุสรณสถานแหงชาติ 
ไดปะทะกับเจาหนาท่ีทหารและตํารวจท่ีต้ังดานสกัดอยู มีผูบาดเจ็บอยางนอย
๑๙ คน เปนพลเรือน ๑๗ คน และเจาหนาที่ทหาร ๒ คน หลังจากเหตุการณ
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ปะทะกัน พลทหารณรงคฤทธ์ิ สาละ สังกัดกองพลทหารราบท่ี ๙ ถูกยิงเสียชีวิต
ในท่ีเกิดเหตุ ขณะซอนทายรถจักรยานยนตในกลุมหนวยทหารเคล่ือนท่ีเร็ว
ซึง่กําลังมุงหนาไปยังแนวเจาหนาท่ีตํารวจและทหารซ่ึงต้ังอยูบนถนนวิภาวดี
ขาออก
  วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓  นายพายัพ ปนเกตุ แกนนํา นปช. 
นําผูชุมนุมเขาตรวจคนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ผูชุมนุมบางสวนบุกเขาไป
ตรวจคนในอาคารโรงพยาบาลฯ โดยใหเหตุผลวามีทหารแอบซอนตัวอยูใน
โรงพยาบาลฯ เหตุการณดังกลาวสรางความต่ืนตระหนกใหบุคคลากรของ
โรงพยาบาล ผูปวย และญาติเปนอยางมาก ตอมา เม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ พ.อ.สรรเสริญ แถลงวา ท่ีประชุม ศอฉ. มีมติใหเจาหนาท่ีตํารวจเจรจา
ขอคืนพ้ืนท่ีบริเวณหนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณท้ังหมดในวันท่ี ๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ หากการเจรจาไมเปนผลก็จําเปนที่จะตองใชกําลัง โดยยืนยันวาการ
ขอคืนพื้นที่ดังกลาวจะจํากัดอยูเพียงบริเวณหนาโรงพยาบาลเทานั้น 
  วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ นปช. แถลงขอโทษตอกรณีการบุกตรวจคน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยใหเหตุผลวาไมไดต้ังใจ ขณะท่ีนายแพทยเหวง 
โตจิราการ แกนนํา นปช. ระบุวาควบคุมมวลชนไมอยูและยอมรับวาเปนการกระทํา
ที่เกินกวาเหตุ
  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณไดยายคนไข
ไปรักษาโรงพยาบาลอ่ืนท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดรวม ๒๗ แหง 
โดยในเวลา ๑๓.๓๐ น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
เปนการสวนพระองค ทรงเขาเย่ียมสมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก ท่ีรักษาอยูท่ีโรงพยาบาลฯ ตอมาเวลา ๑๗.๔๐ น. 
คณะแพทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณไดทูลเชิญสมเด็จพระสังฆราชไปรักษา
ตอที่โรงพยาบาลศิริราช
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  วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓  มีการเจรจาระหวางแกนนํา นปช. 
กับเจาหนาท่ีตํารวจเร่ืองการคืนพ้ืนท่ีหนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยกลุม นปช.
จะเปดพ้ืนท่ีการจราจรบนถนนราชดําริท้ังสองฝงจากแยกศาลาแดงถึงบริเวณ
จุดกลับรถหนาอาคาร สก. ของโรงพยาบาลฯ โดยจะมีเจาหนาท่ีตํารวจรวมกับ
การด นปช. ต้ังดานตรวจอาวุธตรงจุดดังกลาว แต นปช. ขอพ้ืนท่ีบริเวณ
ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี ไวสําหรับผูชุมนุมสังเกตการณและ
พักอาศัย
  วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
เสนอกระบวนการสรางความปรองดอง ๕  มาตรการ ไดแก ๑. ทุกฝายตอง
รวมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  ไมดึงสถาบันลงมาเก่ียวของกับความขัดแยง
ทางการเมือง และดูแลมิใหมีการจาบจวงสถาบัน ๒.ปฏิรูปประเทศเพ่ือแกไข
ปญหาโครงสรางและความไมเปนธรรม  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
๓.การดูแลส่ือใหทําหนาท่ีอยางมีเสรีภาพแตตองเปนไปอยางสรางสรรค 
ขอมูล ขาวสารตองไมเปนไปในลักษณะท่ีกอใหเกิดความขัดแยงและแตกแยก 
๔. ตองมีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบขอเท็จจริงเหตุการณที่
เกิดข้ึน อาทิ เหตุการณ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓  ๕.รวมกันวางกติกาทางการเมือง
ใหเปนท่ียอมรับของทุกฝาย เชน การแกไขรัฐธรรมนูญ การเพิกถอนหรือตัดสิทธ์ิ
ในทางการเมือง รวมถึงการดําเนินคดีที่เกี่ยวของกับการชุมนุมทางการเมือง 
ทั้งนี้รัฐบาลพรอมใหมีการเลือกตั้งในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
   ท่ีประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติใหรับเร่ืองคดีความผิด
ตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักรท่ีมุงกระทําตอสถาบันพระมหากษัตริย 
เปนคดีพิเศษ ตามท่ี ศอฉ. เสนอ ใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พิจารณาคดี
กลุมบุคคลท่ีกระทําการเปนเครือขายตามผังลมเจา ขณะท่ี ศอฉ. แถลงผล
การจับกุมผูตองหาพรอมอาวุธรายแรง เชน ปนเอ็ม ๑๖ ปนเอเค พรอมเคร่ืองกระสุน
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หลายรอยนัด ลูกระเบิดชนิดขวางชนิดเอ็ม ๖๗ ระเบิดชนิดยิงเอ็ม ๗๙ ประทัดยักษ 
กระสุนปนลูกซอง เปนตน พรอมหนังสติ๊ก ลูกแกว ขวดแกวเครื่องดื่มบรรจุ
นํา้มันเพ่ือใชเปนระเบิดเพลิงจํานวนมาก  นอกจากน้ียังมีเคร่ืองหมายสัญลักษณ
กลุม นปช. เชน ผาพันคอ ปลอกแขน เส้ือ ธงสัญลักษณ หมวก และแผนซีดี 
ที่ใชปลุกระดมจํานวนมาก รถยนตยี่หอฮอนดาติดปายทะเบียนปลอม ๑ คัน 
และอาวุธมีดอีกจํานวนมาก  
  วันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษนําหลักฐาน
เขาย่ืนคํารองขอใหศาลอาญาอนุมัติหมายจับผูตองหาซ่ึงเปนแกนนํา นปช. 
ฐานรวมกันกระทําความผิดฐานกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๕/๑ แตศาลไดพิเคราะหแลวเห็นวาผูตองหาท้ัง ๙ ราย ประกอบดวย
นายวีระ มุสิกพงษ นายจตุพร พรหมพันธุ นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ นพ.เหวง โตจิราการ
นายสุพร อัตถาวงศ นายอริสมันต พงษเรืองรอง นายขวัญชัย สาระคํา 
พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล และพ.ต.ท.ไวพจน อาภรณรัตน เปนผูตองหาท่ีมีหมายจับ
ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ อยูแลว 
จึงใหกรมสอบสวนคดีพิเศษใชหมายจับเดิมเขาจับกุมตัวผูตองหา  เม่ือจับกุมตัวได
ใหพนักงานสอบสวนแจงขอหากอการรายเพ่ิมเติม ขณะท่ี นายวีระ มุสิกพงศ 
แกนนํา นปช. แถลงมติของ นปช. อยางเปนทางการบนเวทีที่ราชประสงค
วายอมรับแผนปรองดองของรัฐบาล เพ่ือรักษาเลือดเน้ือและชีวิตของผูชุมนุม 
ขอใหนายกรัฐมนตรีประกาศวันยุบสภาท่ีชัดเจน รัฐบาลตองลดการคุกคาม
ทุกรูปแบบ นปช. ไมขอนิรโทษกรรมตนเองแตตองดําเนินคดีกรณีการสลาย
การชุมนุมดวย และตองยุติการนําสถาบันพระมหากษัตริยเขามาเก่ียวของ
กับความขัดแยง
  วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓  นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
ไดมอบหมายใหนายกอรปศักด์ิ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนผูประสานงาน
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ในการเจรจาเพ่ือยุติการชุมนุม ขณะท่ี ศอฉ. สงขอความส้ัน (SMS) ทางโทรศัพท
มือถือใหกลุมผูชุมนุมวา “รัฐบาลพรอมปรองดอง กําหนดเลือกตั้ง ๑๕ พ.ย.
ไดเวลากลับบานแลว..ศอฉ.” และยังมีขอความ “แกนนํานปช.รับแผน
ปรองดองแหงชาติไดเวลากลับบานรอเลือกต้ัง ๑๔ พ.ย.น้ี...ศอฉ.” กอนหนาน้ัน
ผูส่ือขาวรายงาน วา ศอฉ.ไดสงขอความใหกลุมผูชุมนุม วา “รักในหลวง หวง
ประเทศ ชวยกันสรางความสามัคคี เพ่ือชาติไทย...ศอฉ.” และ “ยุติการชุมนุม
เพื่อรวมถวายเปนพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล...ศอฉ.”
  วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓  พ.อ.สรรเสริญ โฆษก ศอฉ. แถลงยืนยัน
วาบริเวณพ้ืนท่ีชุมนุมมีการเก็บอาวุธสงครามไวจํานวนหน่ึง และมีกลุมผูกอการราย
พรอมจะสรางสถานการณไดตลอด ดังน้ันการต้ังดานลอย ดานยอย ก็เพ่ือปองกัน
สกัดก้ันไมใหนําอาวุธสงครามออกนอกพ้ืนท่ี ขณะท่ีนายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงวาหมายจับแกนนํา ๙ คน ในขอหากอการราย
จะไมสงผลใหทําลายบรรยากาศการปรองดองระหวางรัฐบาลและ นปช. 
และหากระหวางน้ียังจับกุมไมไดก็จะรอถึงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ท่ีแกนนํา นปช.
ไดประกาศวาจะยอมมอบตัวสูคดีท้ังหมด ขณะท่ีนายคารม พลทะกลาง ทนายความ
ผูรับมอบอํานาจจากแกนนํา นปช. ย่ืนคํารองขอใหศาลไตสวนเพ่ือมีคําส่ังเพิกถอน
หมายจับ นายวีระ มุสิกพงศ กับพวกท่ีเปนแกนนําและแนวรวม นปช. รวม ๑๖ คน 
  วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓  เวลาประมาณ  ๒๐.๔๕ น. บริเวณแยก
ศาลาแดง เกิดเหตุคนรายใชอาวุธปนยิงไปยังธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขายอย 
อาคารซิลลิค เฮาส ถนนสีลม มีผูไดรับบาดเจ็บ ๕ ราย และเสียชีวิต ๑ ราย 
คือ ส.ต.อ.กานตนุพันธ เลิศจันทรเพ็ญ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูบริเวณดังกลาว 
   นายสุธาชัย ย้ิมประเสริฐ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ อาจารย
ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนโจทก
ฟองนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในฐานะ
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ผูอํานวยการ ศอฉ. และพ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษก ศอฉ. ในความผิด
ฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ และหม่ินประมาทโดยการโฆษณา
กรณีแผนผังลมเจา ขณะท่ี นพ.เหวง โตจิราการ เรียกรองใหพรรคประชาธิปตย
ไลนายฐนโรจน โรจนกุลเสฏฐ ส.ส.ชลบุรี ออกจากพรรค กรณีไมยืนเคารพ
เพลงสรรเสริญพระบารมีและควรดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑๒ ขณะท่ีนายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ กลาวหาพรรคประชาธิปตยวามีปญหา
เร่ืองความจงรักภักดี และหากไมดําเนินการใดจะแจงความดําเนินคดี 
ตอมาในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นายพรอมพงศ นพฤทธ์ิ  โฆษกพรรคเพ่ือไทย
ไดเขารองทุกขกลาวโทษตอกองปราบปราม สํานักงานตํารวจแหงชาติใหดําเนินคดี
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ตอนายฐนโรจน โรจนกุลเสฏฐ 
จากกรณีดังกลาว
  วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนรายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ 
ทีบ่ริเวณทางเขาสวนลุมพินีประตู ๓ บริเวณตรงขามอาคารอ้ือจ่ือเหลียง ถนน
พระราม ๔ ซ่ึงเปนบริเวณท่ีต้ังดานตรวจความม่ันคงสนธิกําลังระหวางตํารวจ
กับทหาร ศูนยเอราวัณรายงานผูไดรับบาดเจ็บจากเหตุดังกลาว ๘ ราย
ในจํานวนน้ีมีเจาหนาท่ีตํารวจ ๕ คน และเจาหนาท่ีทหาร ๓ คน และมีเจาหนาท่ี
ตํารวจเสียชีวิต ๑ คน คือ จ.ส.ต.วิทยา พรหมสาลี วันเดียวกันเกิดเหตุคนราย
ยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เขาใสธนาคารกรุงเทพ สาขาวิภาวดีรังสิต๙๗ และสาขา
รัชดา-ลาดพราว
  วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุคนรายวางระเบิดหนาบานพัก
นายอภิชาต สุขัคคานนท ประธาน ก.ก.ต. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก
รัฐมนตรี ไดสงขอความผานทวิตเตอรวา “วันน้ีพ่ีนองท่ีมาชุมนุม เขามีความคิด

 
๙๗

 ตอมาเจาหนาที่ตํารวจจับกุมผูตองหาชื่อ นายวัลลภ วิธีพรม รับสารภาพในชั้นสอบสวนวาเปนผูกอเหตุดังกลาว
และกอเหตุยิงเอ็ม ๗๙ อีกหลายจุด 
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ไปไกลกวาแกนนํา เขาขอความยุติธรรมและประชาธิปไตย ใครจะตัดสินใจ
แทนเขา โดยเขาไมเห็นดวยคงทําไดยาก”
   พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล  ไดใหสัมภาษณวา เม่ือกลางดึกของคืน
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดโทรศัพทถึงตน ส่ังการใหจัดต้ัง
แกนนําชุด ๒ ประกอบดวย นายอริสมันต พงษเรืองรอง นายสุพร อัตถาวงศ 
นายขวัญชัย ไพรพนา และ พ.ต.ท.ไวพจน อาภรณรัตน ขึ้นมาแทน โดยระบุ
วาใหคนที่ไมคิดตอสูตอกลับบานไป
  วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นปช. แถลงมติท่ีประชุม๙๘  ถึงแผน
ปรองดองของนายกรัฐมนตรีวา ๑) นปช. ขอประกาศตอบรับการกําหนด
วันเลือกต้ัง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอและเม่ือประกาศ
ตอบรับการเลือกต้ังและตอบรับกําหนดวันยุบสภาในชวงวันท่ี ๑๕ - ๓๐ กันยายน
โดยไมมีเงื่อนไขเพื่อแสดงความจริงใจของ นปช. โดยไมตองมีผูบาดเจ็บหรือ
ลมตาย ๒) ยืนยันไมประสงคนิรโทษกรรมและยินดีเขาสูกระบวนการยุติธรรม 
แตรัฐบาลก็ตองปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมในมาตรฐานเดียวกัน 
โดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีเขาสูกระบวนการยุติธรรม
เชนเดียวกัน ๓) วันประกาศยุติการชุมนุมเพ่ือเขากระบวนการปรองดอง จะเปน
วันเดียวกับท่ีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปพบเจาหนาท่ี
ตํารวจเพื่อเขาสูกระบวนการยุติธรรม แตหากไมไปก็จะไมยอมยุติการชุมนุม 
“นายสุเทพมอบตัววันไหน กลับบานวันน้ัน นายสุเทพปฏิเสธวันไหน ก็ปฏิเสธ
วันนั้น” ๔) ใหรัฐบาลยุติการปดพีเพิลแชนแนล หากมีการตั้งคณะกรรมการ 
ก็ยินดีเขาสูกระบวนการพรอมกับสถานีเอเอสทีวี ๕) เม่ือยุติการชุมนุม รัฐบาล
ตองรับผิดชอบ หากจะคง พรก.ฉุกเฉิน ไว ประชาชนจะกดดันรัฐบาลมากข้ึน

 
๙๘

 นายวีระ มุสิกพงศ ประธาน นปช. ไมไดรวมแถลงในครั้งนี้
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  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายก
รัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศอฉ. เดินทางไปรับทราบขอกลาวหากับกรมสอบสวน
คดีพิเศษ๙๙  ขณะท่ีแกนนํา นปช. สวนใหญไมเห็นดวยกับการเดินทางไปรับทราบ
ขอกลาวหาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เพราะเปนหนวยงานหน่ึงของ ศอฉ. 
จะพิจารณาและยุติการชุมนุมก็ตอเม่ือนายสุเทพตองไปรับทราบขอกลาวหา
กับกองบังคับการปราบปรามเทาน้ัน หลังจากน้ันเวลา ๑๘.๑๕ น. นายจตุพร
พรหมพันธุ แถลงไมยอมรับการเขารับทราบขอกลาวหาของรองนายกรัฐมนตรี 
และประกาศชุมนุมตอไป ในวันเดียวกัน ศาลอาญายกคํารองของแกนนํา นปช.
ทีย่ืน่คํารองขอใหเพิกถอนหมายจับ ขณะท่ี ศอฉ. รายงานวาไดมีคําส่ังใหกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) ปดเว็บไซตท่ีเขาขายปลุกระดม
แลวรวม ๖๑๒ เว็บไซต 
  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒.๐๐ น. เกิดเหตุ
คนรายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ มายังสถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิงค ถนนราชปรารภ 
ซึ่งเปนบริเวณท่ีเจาหนาท่ีทหารวางกําลังอยูแตไมมีผูไดรับบาดเจ็บ๑๐๐ 
วันเดียวกัน พ.อ. สรรเสริญ โฆษก ศอฉ. แถลงเริ่มใชมาตรการปดลอมพื้นที่ 
โดยเร่ิมจากการระงับสาธารณูปโภคและระงับการใหบริการขนสงสาธารณะ
ในบริเวณพ้ืนท่ีชุมนุมท้ังหมดเพ่ือปดเสนทางเขา-ออกและเสนทางการสงกําลัง
บํารุงใหกับกลุมผูชุมนุมแบบ ๑๐๐ เปอรเซ็นต โดยมาตรการดังกลาวจะเริ่ม
ตั้งแตเท่ียงคืนเปนตนไป ศอฉ. ยังย้ําเตือนเจาหนาท่ีใหปฏิบัติตามข้ันตอน
ตามหลักสากล พลแมนปนท่ีมีหนาท่ีเฝาระวังปองกันใหยิงไดเฉพาะในกรณีจําเปน

 ๙๙
 นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงวา คดีในเหตุการณ ๑๐ เมษายน ไดถูกยกระดับจากคดีสามัญ

เปนคดีพิเศษ อํานาจการดําเนินคดีจึงอยูที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 
๑๐๐

 คําใหการของทหาร ในการประชุม Hearing คร้ังท่ี ๘ “กรณีความรุนแรงบริเวณสามเหล่ียมดินแดง-รางน้ํา-ราชปรารภ”
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 
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ทีจ่ะตองปองกันภัย ใหยิงตอเปาหมายท่ีมีอาวุธเทาน้ัน และเตือนใหผูบังคับบัญชา
ไมใหจายเอ็ม ๗๙ หรืออาวุธอื่นที่ใชในสงครามโดยเด็ดขาด๑๐๑ 

  วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๑.๓๐ น. ศอฉ. แถลงผล
การประชุมวา ต้ังแตเวลา ๑๘.๐๐ น. เปนตนไป จะมีการปดลอมพ้ืนท่ีอยาง
สมบูรณ๑๐๒ พ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบทางดานเหนือ เร่ิมต้ังแตแยกราชเทวีไปตาม
ถนนเพชรบุรีจนถึงแยกข้ึนทางดวนเพชรบุรี ทางทิศใตต้ังแตแยกทางข้ึนดวน
เพชรบุรี ตามถนนวิทยุจนกระท่ังส่ีแยกถนนวิทยุ เร่ือยมาจนถึงถนนพระราม ๔
จนถึงแยกสามยาน และข้ึนเหนือไปบรรจบจุดเร่ิมตนตามถนนพญาไท จนกระท่ัง
ถึงแยกราชเทวี ซ่ึงเปนลักษณะกรอบส่ีเหล่ียม สําหรับมาตรการปดลอมน้ัน 
มีดังนี้
   - พ้ืนท่ีในกรอบส่ีเหล่ียมตามแนวถนนพญาไท ถนนเพชรบุรี 
ถนนวิทย๑ุ๐๓  ถนนพระราม ๔  โดยปดการจราจรกลุมผูชุมนุมสามารถออก
นอกพ้ืนท่ีได แตไมสามารถผานเขาไปได  ยกเวนผูอาศัยและผูท่ีมีสถานท่ีทํางาน
ในบริเวณน้ันจะไดรับอนุญาตใหผานเขาได แตตองเตรียมเอกสารหลักฐาน
เพียงพอท่ีจะยืนยันไดวาอาศัยอยูในบริเวณเพ่ือนําไปแสดงตนตอเจาหนาท่ี
ทหารประจําดาน โดยในพ้ืนท่ีท่ีมีการสกัดก้ันรอยเปอรเซ็นตน้ัน การบริการ
สาธารณะทุกชนิดท้ัง ไฟฟา ประปา การจราจร รถประจําทาง เรือ รถไฟฟาบีทีเอส
และรถไฟฟาใตดิน จะมีการระงับ โดยเริ่มตั้งแต ๑๘.๐๐ น. เปนตนไป๑๐๔ 
เพื่อกดดันตอผูชุมนุมใหยุติการชุมนุมและออกจากพื้นที่โดยเร็ว 

 ๑๐๑ เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หนา ๑๗๖
 ๑๐๒ “สรรเสริญ” ลั่น ๖ โมงเย็นตัดน้ําตัดไฟเส้ือแดง ต้ังดานสกัด ๑๐๐% ใชอาวุธจริง รถหุมเกราะ, ประชาไท, ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓, http://prachatai.com/journal/2010/05/29429

 
๑๐๓

 ประกาศ ศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน เรื่อง หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ

 
๑๐๔

 คําส่ัง ศอฉ. ท่ี กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๔ เร่ือง งดใหบริการในบางสถานี, คําส่ังท่ีกห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๖ เร่ือง 
งดใหบริการในบางสถานี, คําส่ังท่ี กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๓ เร่ืองระงับการใหบริการเสนทางคมนาคมทางน้ํา, คําส่ังท่ี กห 
๐๔๐๗.๔๕/๓๘๑ เรื่อง งดจายกระแสไฟฟาในบางพื้นที่
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   - ศอฉ. ขอความรวมมือผูประกอบการ หางราน บริษัทเอกชน
ทีป่ระกอบการในพ้ืนท่ี ใหหยุดดําเนินกิจการช่ัวคราว และอนุญาตใหพนักงาน
หยุดตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤษภาคม เปนตนไปจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย 
   - ศอฉ. ไดทําหนังสือรองขอตอศาลเพ่ืออนุมัติใหผูประกอบการ
ธุรกิจโทรศัพทมือถือตัดสัญญาณ  โดยศาลอนุญาตใหสามารถตัดสัญญาณโทรศัพท
ไดครั้งละ ๖ ช่ัวโมงตอเน่ืองเปนระยะเวลาหน่ึง ไมจํากัดจํานวน ซ่ึงจะมีการ
ดําเนินการไปสักระยะหนึ่งจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย๑๐๕ 

   - การกระชับวงลอมของเจาหนาท่ีทหารตํารวจมีความจําเปน
ตองอาศัยรถเกราะหรือรถสายพานลําเลียงพล เพ่ือเปนเกราะปองกันอันตราย
จากอาวุธยิงตางๆ ใหกับเจาหนาท่ีทหาร ตํารวจท่ีปฏิบัติภารกิจ และสราง
ความปลอดภัยใหกับผูชุมนุม เพราะทาง ศอฉ. ม่ันใจวา ในกลุมผูชุมนุมมี
ผูกอการราย ซึ่งมีอาวุธสงครามอยู  
   - ในการกระชับวงลอม อาจเปนไปไดวากลุมกอการรายในพ้ืนท่ี
จะเคล่ือนท่ีเขาปะทะเจาหนาท่ี ดังน้ันเจาหนาท่ีจําเปนตองดําเนินการตาม
ขัน้ตอนหลักสากลจากเบาไปหาหนัก ๗ ข้ันตอน และมีการใชอาวุธกระสุนจริงดวย
หากพยายามเคล่ือนท่ีเขามาและขอใหหยุดแลวแตยังไมหยุด จึงมีความจําเปน
ตองใชกระสุนยางท่ียิงจากปนลูกซอง หากยังเขามาอีก เจาหนาท่ีจําเปนตองใช
ปนลูกซองกระสุนจริงในการยิงสกัดไมใหเขามา แตเปนการยิงท่ีไมตองการ
มุงทํารายเอาชีวิตประชาชน แตตองการหยุดย้ังการปฏิบัติท่ีผิดกฎหมาย 
และการพยายามเขาถึงตัวเจาหนาท่ี ท้ังน้ีในสวน ปลย. ท่ีมีอยู เชน ปนทราโว 
เอ็ม ๑๖ จะใชใน ๓ กรณี คือ ๑.การยิงขมขวัญข้ึนฟา ๒.การยิงเพ่ือปองกัน

 
๑๐๕

 คําส่ังศาลอาญาตามคํารองขอท่ี ๒/๒๕๕๓ และศอฉ.ประกาศ กม.ฉุกเฉินอีก ๑๕ จว. สกัดเส้ือแดงเขากรุงสมทบ
ม็อบโอบลอมเพ่ิมปดถนนพระราม๑-ราชปรารภ, มติชน, ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ http://www.matichon.co.th/
news_detail.php?newsid=๑๒๗๓๗๒๘๐๐๑&grpid=๐๐&catid
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เจาหนาท่ีท่ีถูกทํารายโดยหมายเอาชีวิต ซ่ึงไมสามารถหลีกเล่ียงได ๓.การยิง
ไปยังบุคคลที่มีอาวุธอยูในมือไมวาจะเปนปน ลูกระเบิด๑๐๖  นอกจากน้ียังมี
เจาหนาท่ีอีกสวนหน่ึง คือ พลแมนปน ทําหนาท่ีในการระวังปองกัน และใชยิง
ผูกอการรายท่ีมีอาวุธ ท้ังน้ีทางเจาหนาท่ีจะไมมีอาวุธหนักอ่ืนนอกจากน้ี 
ไมมีการใชลูกระเบิดขวาง ระเบิดเอ็ม ๗๙ หรือปนท่ีนอกเหนือไปจากน้ี 
และการยิงของเจาหนาท่ีเปนการยิงทีละนัด ไมไดยิงแบบอัตโนมัติ โดยจะ
ดําเนินการเม่ือมีการกดดันพ้ืนท่ี และผูชุมนุมพยายามเขาปะทะกับเจาหนาท่ี 
การดําเนินการนี้ไมไดหมายรวมถึงการขอพื้นที่คืนที่แยกราชประสงค 
   - ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีไดประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ทีมี่ความรายแรง ฉบับท่ี ๒ ใหพ้ืนท่ีเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และอีก ๑๖ จังหวัด
เปนพื้นที่ในเขตประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง๑๐๗  
   เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ถูกยิง
ดวยอาวุธปนความเร็วสูงท่ีศีรษะระหวางใหสัมภาษณแกผูส่ือขาวตางประเทศ 
บริเวณทางลงคนพิการ สถานีรถไฟฟามหานคร สถานีสีลม ฝงสวนลุมพินี 
ใกลกับพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลท่ี ๖ ไดรับบาดเจ็บสาหัส โดยเจาหนาท่ี
ไดนําตัวสงโรงพยาบาลหัวเฉียว และเสียชีวิตอีก ๔ วันตอมา หลังเหตุการณ
พล.ต.ขัตติยะ ถูกยิง เหตุการณทวีความรุนแรงข้ึน มีเสียงคลายระเบิดและ
เสียงปนดังข้ึนหลายคร้ัง มีการประกาศใหผูชุมนุมเฝาระวังการเขามาสลาย
การชุมนุมและใชตาขายกรองแสงหรือสแลนสีดํามาขึงดานบนของเวทีปราศรัย
เพ่ือระวังปองกัน ตอมาเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. เกิดเหตุปะทะระหวางเจาหนาท่ี
ทหารและผูชุมนุมบนถนนพระราม ๔ บริเวณหนาอาคารอ้ือจ่ือเหลียง 

 
๑๐๖

 หนังสือพิมพเดลินิวส ประจําวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๓
 ๑๐๗ http://media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=471&directory
=1779&contents=44623
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ในเหตุการณดังกลาวมีผูชุมนุมถูกยิงเสียชีวิต ๑ คน และมีผูบาดเจ็บจํานวนหน่ึง
(รายละเอียดเหตุการณปรากฏตามรายงานขอคนพบเฉพาะกรณี)
  วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ศาลแพงยกคํารองของ นปช. ท่ีขอคําส่ัง
ศาลใหหามเจาหนาท่ีดําเนินการปดลอมการชุมนุมและหามสลายการชุมนุม 
โดยศาลเห็นวามาตรการปดลอมเปนมาตรการหน่ึงในการสลายการชุมนุม 
เพ่ือรักษาความสงบอันเปนอํานาจของฝายบริหาร สวนการใชอาวุธหากมี
ความจําเปนตามสถานการณเพ่ือระงับย้ับย้ังหรือเพ่ือปองกันตนเองน้ัน 
เปนไปตามหลักสากล ขณะท่ี ศอฉ. ออกประกาศหามใชเสนทางเพ่ิมเติม
บนถนนพระราม ๔ ต้ังแตแยกสามยานถึงแยกปากซอยงามดูพลี๑๐๘ ท้ังน้ี 
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ไดเกิดเหตุความรุนแรงกระจายวงกวางออกไป
จากพ้ืนท่ีการชุมนุมท่ีแยกราชประสงค มาถึงบริเวณถนนวิทยุ ถนนพระรามท่ี ๔ –
บอนไก ถนนราชปรารภ -  สามเหล่ียมดินแดง โดย ศอฉ. ดําเนินมาตรการปดลอม
ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งในระหวางนี้มีการปะทะตอเนื่อง ระหวาง
เจาหนาท่ี ผูชุมนุม และคนชุดดํา โดยชวงเวลาดังกลาวมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต
จํานวนมาก และมีการเผาอาคาร รานคาตาง ๆ  หลายจุดท่ัวกรุงเทพฯ ตลอดจนถึง
การสลายการชุมนุมโดยการกระชับพ้ืนท่ีรอบสวนลุมพินีและแยกราชประสงค
ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (รายละเอียดเหตุการณความรุนแรงระหวาง
ชวงการปดลอมพ้ืนท่ีระหวางวันท่ี ๑๓ – ๑๘ พฤษภาคม ปรากฏตาม
รายงานขอคนพบเฉพาะกรณี) 
  วันท่ี ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๓  พล.อ.เลิศรัตน  รัตนวานิช  สมาชิกวุฒิสภา
และคณะเขาพบแกนนํา นปช. เสนอเปนตัวกลางเจรจา นายอภิสิทธ์ิ เสนอให นปช.
ตองยุติการชุมนุมกอนโดยใหแกนนําสงผูชุมนุมกลับบานใหเรียบรอยและเขา
มอบตัวกับตํารวจ ขณะท่ีแกนนํา นปช. ช้ีแจงวานายกรัฐมนตรีไมยอมเปด

 
๑๐๘

 ประกาศ ศอฉ. เร่ือง หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ ฉบับท่ี ๒ ลงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

90

การเจรจาอีกและตองการสลายการชุมนุม ทายท่ีสุดการเจรจาไมบรรลุผล 
และพล.อ.เลิศรัตน ใหสัมภาษณส่ือมวลชนตอมาในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
วาไมมีการเจรจา “เน่ืองจากทาทีของรัฐบาลมีความชัดเจนแลววาจะสลาย
การชุมนุม”๑๐๙ 

  วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๒๕ น. แกนนํา นปช. ประกาศ
ยุติการชุมนุม ขณะท่ีแกนนํา นปช. ไดยืนแถลงขาวอยูในเวลาประมาณ ๑๓.๒๐ น.
มีเสียงอาวุธปนดังข้ึนมาจากฝงส่ีแยกประตูน้ํา ทําใหแกนนําตองสลายตัวลงจาก
บนเวทีราชประสงค และผูเขารวมชุมนุมประมาณ ๔,๐๐๐ คนไดเขาไปหลบ
อยูในวัดปทุมวนาราม ซ่ึงไดรับการประกาศเปนพ้ืนท่ีเขตอภัยทานต้ังแตวันท่ี
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ บางสวนไดเดินไปทางสนามกีฬาแหงชาติและสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ มีผูชุมนุมบางสวนไดขวางระเบิดขวด ระเบิดเพลิง จุดไฟ เผา
ยางรถยนต บริเวณหนาศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด หางสรรพสินคาเซ็น๑๑๐  
ตอมาแกนนํา นปช. ประกอบดวย นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย 
นายขวัญชัย ไพรพนา  นายนิสิต สินธุไพร นายยศวริศ ชูกลอม (เจง ดอกจิก) 
เขามอบตัวท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติกอนจะถูกนําไปควบคุมตัวไวท่ีคายเนรศวร
(คายตํารวจตระเวนชายแดน) อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ขณะท่ี ศอฉ. มีคําส่ัง
ใหหยุดการปฏิบัติการและปรับกําลังรักษาพ้ืนท่ีบริเวณแนวปจจุบันต้ังแตเวลา 
๑๓.๓๐ น. เปนตนไป และมีประกาศหามมิใหบุคคลใดในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 
ออกนอกเคหสถานภายในเวลาต้ังแต ๒๐.๐๐ น. ของวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น.ของวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประกาศสถานการณ

 
๑๐๙

 รัฐบาลจอสลาย เลิศรัตนรับ “ลมแผนเจรจา”, ไทยรัฐ, ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ http://www.thairath.co.th/
content/pol/83901
 ๑๑๐ ผูสื่อขาวชาวไทย, ภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณ และภาพถาย, เวที คอป. พบส่ือมวลชนคร้ังท่ี ๑ และสัมภาษณ
เพิ่มเติมเดือนกรกฎา – ธันวาคม ๒๕๕๓
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ฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงเพ่ิมเติม อีก ๒ จังหวัด คือ กาฬสินธุ และมุกดาหาร๑๑๑  
(รายละเอียดเหตุการณวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ปรากฏตามรายงานขอคนพบ
เฉพาะกรณี)
   ดานถนนพระราม ๑ น้ัน เจาหนาท่ีพยายามเขาดับเพลิง
ซึง่กําลังไหมโรงหนังสยาม ชวงเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. เกิดเหตุยิงกันบริเวณ
แยกเฉลิมเผา และมีการยิงเขาไปในบริเวณวัดปทุมวนาราม มีผูถูกยิงเสียชีวิต 
๖ คน คือ  นายสุวัน ศรีรักษา  นายอัฐชัย ชุมจันทร  นายมงคล เข็มทอง  นายรพ สุขสถิตย 
นางสาวกมลเกด อัคฮาด นายอัครเดช ขันแกว และบาดเจ็บจํานวนหน่ึงรวมถึง
นายแอนดริว บันคอมบ (Andrew Buncombe) ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ The 
Independent ประจําภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงกําลังว่ิงเขาไปภายในวัดปทุมวนาราม  
ถูกยิงไดรับบาดเจ็บท่ีขาขวา๑๑๒ หลังจากน้ันไดมีการประสานไปยัง
สภากาชาดไทยเพ่ือใหรถพยาบาลสามารถเขามารับผูบาดเจ็บ  ซ่ึงมีผูบาดเจ็บ
ถูกลําเลียงออกไปท้ังหมดรวม ๖ คน ๑๑๓ ในเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. (รายละเอียด
เหตุการณวัดปทุมวนารามปรากฏตามรายงานขอคนพบเฉพาะกรณี)
   เกิดเหตุการณจลาจลและเพลิงใหมอาคารสถานท่ีราชการ
ในหลายจังหวัด เชน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายงานผูเสียชีวิต ๒ คน 
ทีจั่งหวัดอุดรธานี และมีผูเสียชีวิต ๑ คนท่ีจังหวัดขอนแกน (รายละเอียดเหตุการณ
ปรากฏตามรายงานขอคนพบเฉพาะกรณี)

 
๑๑๑

 ประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง ฉบับท่ี ๔ ในเขตทองท่ีจังหวัดกาฬสินธและมุกดาหาร ลงวันท่ี ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

 
๑๑๒

 นักกิจกรรมและผูสังเกตุการณชุมนุมชาวตางประเทศ, สัมภาษณเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

 
๑๑๓

 กรุงเทพธุรกิจ, ขาวสด และเว็บไซตหนังสือพิมพเดอะโกลบ แอนด เมลล (The Globe and Mail) แคนาดา, ๒๕๕๓ 
และนักกิจกรรมและผูสังเกตุการณชุมนุมชาวตางประเทศ สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
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  วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พล.ต.ต.วิชัย สังขประไพ ผูบัญชาการ
ตํารวจนครบาล ๑ ไดนํากําลังตํารวจเคล่ือนจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เขามาภายในบริเวณวัดปทุมวนารามในชวงเชา และไดเกิดเสียงปนดังข้ึนชุดหน่ึง
จากบนรางรถไฟฟา จนเจาหนาท่ีตํารวจไดประกาศผานเคร่ืองขยายเสียง
วาเปนเจาหนาท่ีตํารวจ เสียงปนจึงไดสงบลง๑๑๔  เจาหนาท่ีตํารวจไดนําผูชุมนุม
ออกมาจากวัดปทุมวนารามทยอยเดินทางไปสนามกีฬาแหงชาติเพ่ือข้ึนรถ
กลับภูมิลําเนาไดท้ังหมดในเวลาประมาณ ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. หลังจากน้ัน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม โดยแพทยหญิงพรทิพย โรจนสุนันท 
ไดเขามาชันสูตรศพผูเสียชีวิตภายในวัดปทุมวนารามและตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
ขณะท่ี ศอฉ. ออกประกาศหามออกนอกเคหสถาน (เคอรฟว) ตออีก ๓ วัน 
ตั้งแตวันท่ี ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยหามออกนอกบานต้ังแตเวลา 
๒๑.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. วันเดียวกันนายวีระ มุสิกพงษ นายกอแกว พิกุลทอง 
และนายแพทยเหวง โตจิราการ เขามอบตัวท่ีสํานักงานกองปราบปราม
กอนจะถูกนําไปควบคุมตัวไวท่ีคายนเรศวรซ่ึงเปนสถานท่ีควบคุมตัวแกนนํา
คนอื่น ๆ ที่เขามอบตัวกอนหนานี้
  วันท่ี  ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓  วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม เจาหนาท่ี
พบผูเสียชีวิต ๑ คน ภายในอาคารศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ขณะท่ีเจาหนาท่ี
ตรวจพบอาวุธประดิษฐ ระเบิดแสวงเคร่ือง และอาวุธสงครามจํานวนมาก
ในบริเวณพื้นที่ชุมนุมและสวนลุมพินี เชน ระเบิดซีโฟร ถังดับเพลิงดัดแปลง
เปนระเบิดแสวงเคร่ือง ระเบิดขวางสังหาร ระเบิดเอ็ม ๗๙ กระสุน ปลย. 
ขนาด ๕.๕๖ และ ๗.๖๒ กระสุนปนพก ระเบิดทําจากทอเหล็ก ระเบิดขวด

 
๑๑๔

 บันทึกพฤษภา ๕๓ (เลมท่ี ๑), หนังสือพิมพขาวสด, กรกฏาคม ๒๕๕๓, ผูส่ือขาวชาวไทย, การประชุม Hearing 
คร้ังท่ี ๙ เร่ือง “กรณีการเสียชีวิต ๖ ศพ ท่ีวัดปทุมวนารามฯ” เม่ือวันอังคาร ท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔
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จุดระเบิดดวยผาชุบน้ํามัน เปนตน๑๑๕  และมีรายงานวาภายในพ้ืนท่ีวัด
ปทุมวนารามเจาหนาท่ีตรวจพบปนเอ็ม ๑๖ จํานวน ๑ กระบอก๑๑๖  
ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม เจาหนาท่ีทหารรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจทําการตรวจคน
พืน้ท่ีและอาคารภายในวัดปทุมวนาราม พบปนพกไทยประดิษฐ  จํานวน ๑ กระบอก
กระสุนปน ๗.๖๒ มม. จํานวน ๓๐๐ นัด แกสน้ําตา จํานวน ๒ ลูก ประทัดยักษ
และระเบิดปงปองจํานวนหน่ึง๑๑๗ และจากการตรวจคนอาคารสูง เชน อาคาร
ชีวาทัย พบระเบิดแสวงเครื่อง ระเบิดปงปอง สวนโรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค พบ
ปลอกกระสุนปน๑๑๘ 

  วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจาหนาท่ีทหารดําเนินการตรวจสอบ
พื้นที่และประสานกับ กทม. เพื่อเขาทําความสะอาดพื้นที่ชุมนุม
  วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจาหนาท่ีทหารไดเคล่ือนยาย
ออกจากพื้นที่และขนเครื่องกีดขวางออกหมด และกองทัพภาคที่ ๑ สงมอบ
พื้นที่ใหกับตํารวจ ขณะที่ ศอฉ. ประกาศหามออกนอกเคหสถาน (เคอรฟว) 

 
๑๑๕

 บันทึกขอความท่ี ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผลการดําเนินการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
จากเหตุการณขอคืนพ้ืนท่ีและกระชับพ้ืนท่ี วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร, หนา ๕ - ๗
 ๑๑๖ รายงานการสอบสวนคดีพิเศษที่ ๒๔๙/๒๕๕๓ แผนที่ ๕, เจาหนาท่ีตํารวจสันติบาลช้ันผูใหญ สัมภาษณเม่ือ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕, และ “ตร.พบปนเอ็ม๑๖ ซุกวัดปทุมฯ ถูกปลนที่ดินแดง”, ไทยรัฐ, ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
http://www.thairath.co.th/content/region/86062, 
  สวนเจาหนาท่ีทหารเขาใหขอมูลในการประชุม Hearing คร้ังท่ี ๙ เร่ือง “กรณีการเสียชีวิต ๖ ศพ ท่ีวัดปทุมวนารามฯ” 
เม่ือวันอังคาร ท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เอกสาร PowerPoint ระบุอาวุธท่ีตรวจยึดไดระหวางวันท่ี ๑๙- ๒๒ พฤษภาคม 
ปนเล็กยาว(ปลย.) เอ็ม๑๖  จํานวน ๓ กระบอก ปนเล็กยาว(ปลย.)  เอเค ๔๗ จํานวน ๑ กระบอก  เคร่ืองยิง เอ็ม ๗๙ จํานวน ๑ กระบอก
กระสุนเอ็ม ๗๙จํานวน ๒๙ ลูก กระสุนปนกล เอ็ม ๖๐ จํานวน ๔๐๖ กระสุนปนเล็ก จํานวน ๒๘๓ นัด กระสุนปนลูกซอง จํานวน ๕ นัด
ลูกระเบิดขวาง จํานวน ๒ ลูก ระเบิดแสวงเครื่อง จํานวน ๗ ชนิด และอื่นๆ เชน มีด, ระเบิดเพลิง, หนังสติ๊ก ฯลฯ
 ๑๑๗ เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หนา ๒๒๕
 ๑๑๘ พ.อ. ธรรมนุญ วิถี, ประชุม Hearing ครั้งที่ ๘ กรณีเหตุการณความรุนแรงบริเวณสามเหล่ียมดินแดง-รางน้ํา-
ราชปรารภ” วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

94

ตออีก ๒ วัน ยกเวนพ้ืนท่ีเมืองพัทยาท่ีไดยกเลิกไปเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
คือ ต้ังแตเวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ถึงเวลา ๐๔.๐๐ น. ของวันท่ี
๒๔ พฤษภาคม และตั้งแตเวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ถึงเวลา 
๐๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ พฤษภาคม๑๑๙ 

 
๑๑๙

 ขอ ๑.๑ ขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙(๑) แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๕
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ขอคนพบเฉพาะกรณีในการตรวจสอบ

เหตุการณความรุนแรง

ในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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 การตรวจสอบและคนหาความจริงในเหตุการณความรุนแรง
ระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงมีความสลับซับซอน
และมีรายละเอียดมากท้ังในสวนของขอมูล ขอเท็จจริง พยานหลักฐาน
รวมท้ังสถานท่ีเกิดเหตุซ่ึงมีอยูหลายจุดท้ังในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด คอป. โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบคนหาความจริง
จึงดําเนินการตรวจสอบและคนหาความจริงเก่ียวกับเหตุการณ
โดยแบงเปนเหตุการณเฉพาะกรณีจํานวน ๑๐ เหตุการณ คอื 
  ๑) เหตุการณความรุนแรงท่ีสถานีดาวเทียมไทยคม วันท่ี 
๙ เมษายน ๒๕๕๓
  ๒) เหตุการณความรุนแรงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 
รวมถึงกรณีการเสียชีวิตของชางภาพชาวญี่ปุน 
  ๓) เหตุการณความรุนแรงบริเวณอนุสรณสถานแหงชาติ 
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓  
  ๔) เหตุการณเสียชีวิตของพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล 
วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

ขอคนพบเฉพาะกรณี

ในการตรวจสอบ เหตุการณความรุนแรง 

ในชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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  ๕) เหตุการณความรุนแรงบริเวณสวนลุมพินี - สีลม – ถนนพระราม ๔
บอนไก โดยแบงเปนเหตุการณกอนการปดลอมพื้นที่และเหตุการณชวงการ
ปดลอมพื้นที่ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๘ พฤษภาคม 
  ๖) เหตุการณความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ – มักกะสัน – ดินแดง 
โดยแบงเปนเหตุการณกอนการปดลอมพ้ืนท่ีและเหตุการณชวงการปดลอม
พื้นที่ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๘ พฤษภาคม 
  ๗) เหตุการณความรุนแรงในวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ รวมถึงกรณี
การเสียชีวิตของชางภาพชาวอิตาลี 
  ๘) เหตุการณบริเวณวัดปทุมวนาราม วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
  ๙) เหตุการณเผาอาคารสถานท่ีในกรุงเทพมหานคร 
  ๑๐) เหตุการณชุมนุมและเผาอาคารสถานท่ีในตางจังหวัด 
  คอป. พบวา เหตุการณความรุนแรงระหวางเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม มีผูเสียชีวิตจํานวน ๙๒ คน๑๒๐  และมีผูบาดเจ็บไมต่ํากวา ๑,๕๐๐ คน 
ปรากฏรายละเอียดขอคนพบโดยสังเขปเกี่ยวกับเหตุการณดังตอไปนี้ 

 
๑๒๐

 กรณีการเสียชีวิตของนายอนันต ชินสงคราม หน่ีงในผูชุมนุมซ่ึงเขารวมชุมนุมต้ังแตเดือนเมษายน – ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๓ นายอนันตเสียชีวิต เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ท่ีจังหวัดขอนแกน พบวาเสียชีวิตดวยอาการปอดอักเสบติดเช้ือ
ซึง่ไมสามารถยืนยันไดวาเสียชีวิตอันเน่ืองมาจากเหตุการณความรุนแรงระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ หรือไม 
สวนนายรังสรรค รัตนวัน ซ่ึงรายงานความคืบหนา คอป. ฉบับท่ี ๓ ระบุเปนรายช่ือผูเสียชีวิตลําดับท่ี ๙๓ ตรวจสอบไมพบ
ขอมูลวันและสถานท่ีเกิดเหตุจึงไมสามารถยืนยันไดวาเปนผูเสียชีวิตจากเหตุการณความรุนแรงระหวางเหตุการณเมษายน – 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ หรือไม นอกจากน่ีมีรายช่ือผูมีสิทธิไดรับเงินเยียวยาซ่ึงประกาศโดยกระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย แตไมมีรายช่ือในฐานขอมูลรายช่ือผูเสียชีวิตของ คอป. จํานวน ๑๕ คน คือ ๑. นายสมพงษ ก่ิงแดง
ไมพบขอมูลเก่ียวกับการเสียชีวิต ๒. น.ส.ละอองดาว กลมกลอม ไมพบขอมูลเก่ียวกับการเสียชีวิต ๓. นายวรินทร คํารอด 
ตรวจสอบพบวาเปนผูเสียชีวิตจากกรณีระเบิดสมานเมตตาแมนช่ัน ตุลาคม ๒๕๕๓  ๔. นายอภิรักษ สัจจะบรรยงกิจ ตรวจสอบพบวา
เปนผูเสียขีวิตจากกรณีระเบิดสมานเมตตาแมนช่ัน ตุลาคม ๒๕๕๓ ๕. นางสาวทัศนีย  เจริญลาภ ตรวจสอบพบวาเปน
ผูเสียชีวิตจากกรณีระเบิดสมานเมตตาแมนช่ัน ตุลาคม ๒๕๕๓ ๖. นายรัตนชัย รัตนมณีรุงแสง หรือ แดงตีนโต ตรวจสอบพบวา
เสียชีวิตเม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ดวยภาวะรางกายขาดน้ําและปวยสมองไมปกติ ๗. นายสมพงษ ศรีมานนท ตรวจสอบพบวา
เสียชีวิตเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ บริเวณหนาเตนทสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวยอาการปวยเปนโรคหืดหอบ 
๘. นางอนงค  คงสวัสด์ิ ไมพบขอมูลเก่ียวกับการเสียชีวิต ๙. นายชิต เขมนการ ไมพบขอมูลเก่ียวกับการเสียชีวิต ๑๐. นายธวัชชัย
ทองมาก ตรวจสอบพบวาเสียชีวิตจากเหตุการณระเบิดบริเวณหนาหางบ้ิกซี ราชดําริ เม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓  
๑๑. พ.ต.ท.เมธี ชาตมนตรี หรือ สารวัตรจาบ ตรวจสอบพบวาเสียชีวิตจากเหตุการณพันธมิตร ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
๑๒. นายปอม ผลพันพัว ตรวจสอบพบวาเสียชีวิตจากเหตุการณเส้ือแดงปะทะกับชุมชนนางเล้ิง ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒ 
๑๓. นายยุทธการ จอยชดชอย ตรวจสอบพบวาเสียชีวิตจากเหตุการณความรุนแรงท่ีชุมชนนางเล้ิง เม่ือวันท่ี ๑๓ เมษายน 
๒๕๕๒ ๑๔. ฉันทิกา วิเศษแกว ไมพบขอมูลเก่ียวกับการเสียชีวิต ๑๕. กมลวรรณ หม่ืนหนู ตรวจสอบพบวาเสียชีวิตจาก 
เหตุการณท่ีมีผูยิงระเบิดใสพันธมิตร ธันวาคม ๒๕๕๑



สรุปเหตุการณความรุนแรง และการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น

99

๒.๓.๑ ความรุนแรงท่ีสถานีดาวเทียมไทยคม วันท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 ๒.๓.๑.๑ ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนท่ีสถานีดาวเทียมไทยคม อําเภอลาดหลุมแกว
จังหวัดปทุมธานี ไมมีผูเสียชีวิต แตมีเจาหนาท่ีทหารและผูชุมนุมไดรับบาดเจ็บ
จํานวนหนึ่ง  
 ๒.๓.๑.๒ เหตุการณเร่ิมข้ึนเม่ือรัฐบาลใชอํานาจตาม พรก.ฉุกเฉิน เพ่ือระงับ
การออกอากาศของสถานีโทรทัศนพีเพิลแชนแนล (สถานีประชาชน หรือ 
People Channel) ในวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓ โดยใหเหตุผลวา “การท่ีสถานี
พีเพิลแชนแนล ถายทอดการชุมนุม นปช. ท่ีเวทีราชประสงค โดยมีการบิดเบือน
ขอมูลขาวสารและสงผลกระทบตอสถาบัน บุคคล และองคกร ทําใหเกิด
ความเขาใจผิด เปนการปลุกระดมประชาชนใหมีความเกลียดชังรัฐและเจาหนาท่ี
ทัง้การถายทอดการชุมนุมดังกลาว  ซ่ึงถูกประกาศวาเปนการชุมนุมท่ีผิดกฎหมาย
และขัดตอรัฐธรรมนูญตามคําส่ังศาลแพง จึงเปนการทําผิดกฎหมายและ
สนับสนุนการทําผิดกฎหมาย”๑๒๑  การปดสถานีโทรทัศนพีเพิลแชนแนล
เปนการใชอํานาจตามขอกําหนดเก่ียวกับมาตรการหามการเสนอขาวหรือ
สื่ออ่ืนใด ท่ีมีขอความอันอาจทําใหประชาชนหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือน
ขอมูลขาวสารทําใหเกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉินจนกระทบตอความ
มั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน๑๒๒  
โดยเม่ือเวลา ๑๙.๓๐ น. ของวันท่ี ๗ เมษายน ศอฉ.ไดสงเจาหนาท่ีทหารจํานวน 
๗ กองรอยพรอมอุปกรณควบคุมฝูงชน เชน โล กระบอง แกสน้ําตา ปนลูกซอง

 
๑๒๑

 ศอฉ. แจงปดพีทีวีเพราะบิดเบือนขาวสาร “สาทิตย” แจง ปดพีทีวีเพราะบิดเบือนขาวสาร เตรียมจัดการวิทยุชุมชน
เปนคิวตอไป, วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๓, http://www.komchadluek.net/detail/20100408/55195/ศอฉ.แจงปดพีทีวี
เพราะบิดเบือนขาวสาร.html
 ๑๒๒ ขอ ๒ ขอกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใชบังคับ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓
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และรถฉีดน้ําเคล่ือนกําลังมาท่ีสถานีดาวเทียมไทยคม ๒ อําเภอลาดหลุมแกว 
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือระงับสัญญาณการออกอากาศของสถานีโทรทัศนพีเพิล
แชนแนล เจาหนาท่ีสถานีดาวเทียมไทยคมอธิบายวาสัญญาณไมไดถูกสงข้ึนท่ี
สถานีดังกลาว จึงไมสามารถตัดสัญญาณได เจาหนาท่ีจึงไดใชวิธีสงสัญญาณ
รบกวนจนภาพสถานีโทรทัศนพีเพิลแชนแนลหายไปเมื่อเวลา ๒๑.๕๐ น. 
 ๒.๓.๑.๓ การปดการสงสัญญาณสถานีโทรทัศนพีเพิลแชนแนลทําให 
นปช. ระดมผูชุมนุมประมาณ ๕,๐๐๐ คน นําโดยนายขวัญชัย ไพรพนา  นายสุพร
อัตถาวงศ และนายพายัพ ปนเกต ไปชุมนุมที่หนาสถานีดาวเทียมไทยคม ๑ 
ยานแคราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และมีผูชุมนุมอีกประมาณ ๕๐๐ คน 
นําโดยนายชูชาติ หาญสวัสดิ์ และนายยศวริส ชูกลอม ไปชุมนุมที่หนาสถานี
ดาวเทียมไทยคม ๒ อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ต้ังแตวันท่ี ๗ เมษายน 
เพ่ือเรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกการตัดสัญญาณเพ่ือใหสถานีโทรทัศนพีเพิล
แชนแนลออกอากาศได 
 ๒.๓.๑.๔ วันท่ี ๙ เมษายน ผูชุมนุม นปช. ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน 
นําโดยนายจตุพร พรหมพันธุ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เดินทางไปสมทบกับ
ผูชุมนุมท่ีสถานีดาวเทียมไทยคม ๒ ขณะท่ี ศอฉ. วางกําลังเจาหนาท่ี ๒๕ กองรอย
อยูท่ีสถานีดังกลาว เม่ือการเจรจาระหวางเจาหนาท่ีกับแกนนํา นปช.ใหตอสัญญาณ
สถานีโทรทัศนพีเพิลแชนแนลไมเปนผล ผูชุมนุม นปช.จึงไดบุกเขาไปในบริเวณ
สถานีดาวเทียมไทยคม ๒ โดยมีการปราศรัยบนรถขยายเสียงใหผูชุมนุม
รือ้ลวดหนามแลวเขาไปในบริเวณสถานีฯ๑๒๓  จนเกิดการปะทะกับเจาหนาท่ีทหาร
ซึง่ใชรถฉีดน้ํา โล กระบอง แกสน้ําตา ปนลูกซองกระสุนยาง เพ่ือขับไลผูชุมนุม
ขณะท่ีผูชุมนุมตอสูขัดขวางเจาหนาท่ีโดยใชส่ิงเทียมอาวุธ เชน ไม เหล็กแหลม

 
๑๒๓

 ปรากฏตามภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณ
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กอนหิน และอาวุธประดิษฐ คือ ระเบิดเพลิง ไมปรากฏวาผูชุมนุมมีหรือใช
อาวุธปนตอเจาหนาที่  ในท่ีสุดผูชุมนุมสามารถฝาแนวปองกันของเจาหนาท่ี
เขาไปในบริเวณสถานีดาวเทียมไทยคม ๒ และดําเนินการตอสัญญาณสถานี
โทรทัศนพีเพิลแชนแนลไดอีก แตเม่ือผูชุมนุมกลับออกไปแลว เจาหนาท่ีทหาร
ที่เหลืออยูท่ีสถานีดาวเทียม ไดดําเนินการระงับการสงสัญญาณของสถานี
โทรทัศนพีเพิลแชนแนลอีกคร้ังหน่ึง อยางไรก็ตามในวันรุงข้ึน นปช. ไดกลับไปท่ี
สถานีดาวเทียมไทยคม ๒ และดําเนินการใหมีการตอสัญญาณไดในที่สุด
 ๒.๓.๑.๕ ในการควบคุมสถานการณท่ีสถานีดาวเทียมไทยคม ๒ เจาหนาท่ี
ไดนําอาวุธประจํากาย ปลย. พรอมนํากระสุนจริงไปดวย แตเก็บไวในรถสัมภาระ
โดยแยกกระสุนจริงจากอาวุธปน และไดรับการกําชับจาก ศอฉ. และผูบังคับบัญชา
หามใชอาวุธตอผูชุมนุมโดยเด็ดขาด ผูชุมนุมไดยึดอาวุธจากเจาหนาท่ีและ
นําแสดงตอส่ือมวลชนและไดคืนอาวุธท้ังหมดแกทางราชการ (เจาหนาท่ีตํารวจ)
ในวันเดียวกัน แตอุปกรณควบคุมฝูงชนบางช้ิน เชน เส้ือเกราะ โล และกระสุนปน
เอ็ม ๑๖ ไมไดคืน ผูบังคัญบัญชาระดับสูงของกองทัพมีความเห็นวา เหตุท่ีผูชุมนุม
สามารถฝาแนวก้ันของเจาหนาท่ีเขาไปไดไปเพราะพ้ืนท่ีบริเวณสถานีดาวเทียม
ไทยคม ๒ แคบไมเหมาะแกการปฏิบัติการของเจาหนาท่ี ประกอบกับเจาหนาท่ี
ปฏิบัติตามคําส่ังของ ศอฉ. ท่ีไมใหทํารายผูชุมนุมอยางเครงครัด ผูชุมนุม
จํานวนมาก ใชส่ิงเทียมอาวุธ เชน ไมแหลมยาวและทอนเหล็กท่ียากจะปองกัน
เขาตอสูกับเจาหนาท่ี และ นปช. ไดตระเตรียมและฝกฝนผูชุมนุมบางคน
มาเปนอยางดีเกี่ยวกับการตอบโตมาตรการควบคุมฝูงชนของเจาหนาที่
 ๒.๓.๑.๖ แมวาในการปะทะกันระหวางผูชุมนุมและเจาหนาท่ีจะไมมี
ผูเสียชีวิต แตมีเจาหนาท่ีและผูชุมนุมไดรับบาดเจ็บท้ังสองฝาย ผูชุมนุมบางราย
ถูกยิงดวยกระสุนยางไดรับบาดเจ็บ  ยานพาหนะและทรัพยสินของราชการ
ถูกผูชุมนุมทุบทําลายเสียหาย มีการใชความรุนแรงทํารายรางกายกันท้ังสองฝาย
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มีผูชุมนุมบางคนรุมทํารายเจาหนาท่ีทหาร และปฏิบัติตอเจาหนาท่ีในลักษณะ
ทีทํ่าใหเจาหนาท่ีรูสึกวาถูกเหยียดหยามศักด์ิศรี๑๒๔  ปรากฏเปนภาพท่ีเผยแพร
ในส่ือท่ัวไป จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีหลายคนพบวาเหตุการณดังกลาว
กอใหเกิดความรูสึกที่สะเทือนใจในหมูทหาร๑๒๕ 
 ๒.๓.๑.๗  สําหรับกรณีท่ีเจาหนาท่ีทหารนําอาวุธ ปลย.ติดรถสัมภาระไปดวย
เจาหนาท่ีใหเหตุผลวาเพราะเปนทหาร จึงเปนเร่ืองปกติของทหารท่ีเม่ือไป
ปฏิบัติการในท่ีตางๆ ก็จะตองนําอาวุธประจํากายติดไปดวยเสมอ๑๒๖  
บางทานใหเหตุผลวานําไปเผ่ือไวในกรณีฉุกเฉิน แตไดรับคําส่ังจาก ศอฉ. 
หามไมใหใชอาวุธตอผูชุมนุมซ่ึงถือวาเปนคนไทยดวยกันโดยเด็ดขาด แตการท่ี
เจาหนาท่ีนําอาวุธปนสงครามไปดวย แมจะเก็บไวในรถสัมภาระโดยแยกปน
กับกระสุนปนจากกันและไมไดนําออกมาใช ก็อาจเปนการตอกย้ําความเช่ือ
ในกลุมผูชุมนุมวา เจาหนาที่นําอาวุธไปเพื่อปราบปรามผูชุมนุม 
 ๒.๓.๑.๘ ผูบริหารของสถานีดาวเทียมไทยคม ๒ มีความเห็นวา
การดําเนินการเพ่ือระงับการสงสัญญาณสถานีโทรทัศนพีเพิลแชนแนลกระทบ
กระเทือนเครือขายสัญญาณท่ีสถานีดาวเทียมไทยคมบริการใหแกลูกคา
ตางประเทศอื่นๆ เปนการกระทําที่ขัดตอขอบังคับของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ (International Telecommunication Union : หรือ ITU)
 ๒.๓.๑.๙ การดําเนินการระงับการออกอากาศของสถานีโทรทัศนพีเพิล
แชนแนล แมจะเปนการใชอํานาจตาม พระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แตก็อาจหม่ินเหมตอการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

 
๑๒๔

 เชน การใหเจาหนาท่ีทหารคุกเขาแลวปลดอาวุธและตองยกมือไหว

 
๑๒๕

 พ.อ.วิรัตน นาคจู ผูบังคับการพลทหารปนใหญตอสูอากาศยานท่ี ๑, เขาใหขอมูลวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔
 ๑๒๖ พ.อ. วิรัตน นาคจู ผูบังคับการพลทหารปนใหญตอสูอากาศยานท่ี ๑, เขาใหขอมูลวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔
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ของส่ือมวลชนซ่ึงไดรับการรับรองไวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๕ มีผลทําใหสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทยและสมาคมเบิลทีวีแหงประเทศไทย ออกแถลงการณใจความ
ตอนหน่ึงวาการปดก้ันสัญญาณของสถานีโทรทัศนพีเพิลแชนแนลขัดตอ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๔๕ และการท่ีรัฐบาลอางเหตุผลเพ่ือปองกันการบิดเบือน
ขาวสาร ขณะท่ีรัฐบาลเองยังใชสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐในการเสนอรายการ
ที่มีลักษณะเปนการนําเสนอขอมูลดานเดียว และยังปลอยใหสถานีวิทยุและ
โทรทัศนสัญญาณดาวเทียมอ่ืนๆ นําเสนอเน้ือหาในลักษณะเดียวกันซ่ึงอาจ
นําไปสูความแตกแยกในสังคมมากข้ึนน้ัน ยอมเปนการกระทําท่ีรัฐบาลอาจ
ถูกวิพากษวิจารณวาเปนการปฏิบัติ “สองมาตรฐาน”๑๒๗  อีกท้ังการระงับ
การออกอากาศสถานีพีทีวียังเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหกลุมผูชุมนุมเกิดความรูสึก
ตอตานรัฐบาลและทําใหผูสนับสนุน นปช. เดินทางเขามารวมชุมนุมมากขึ้น 

๒.๓.๒ เหตุการณวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ความรุนแรง
ในเหตุการณสะพานมัฆวานรังสรรค สะพานสมเด็จพระปนเกลา 
สี่แยกคอกวัว หนาโรงเรียนสตรีวิทยา และในสวนสัตวดุสิต 
 ๒.๓.๒.๑ ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในวันท่ี ๑๐ เมษายน ทําใหมีผูเสียชีวิต
ทัง้หมด ๒๖ คน เปนพลเรือน ๒๑ คน เปนทหาร ๕ คน พลเรือนท่ีเสียชีวิต ๑ คน
ถูกยิงดวยกระสุนความเร็วสูง บริเวณหนากระทรวงศึกษาธิการในเหตุการณ
สลายการชุมนุมท่ีบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรคชวงเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. 

 
๑๒๗

 สมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย แถลงการณรวมเรื่อง การสั่งปดสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม
และเว็บไซต วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๓, http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content& 
view=article&id=1567:2010-04-08-10-25-14&catid=49:2552&Itemid=26
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พลเรือนท่ีเสียชีวิตอีก ๑๙ คน เสียชีวิตจากเหตุการณส่ีแยกคอกวัวและเหตุการณ
หนาโรงเรียนสตรีวิทยาในชวงค่ํา ในจํานวนน้ีรวมถึงชางภาพชาวญ่ีปุน ๑ คนดวย
และยังมีพลเรือนอีก ๑ คนเสียชีวิตในสวนสัตวดุสิตเม่ือเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. 
ของวันดังกลาว สวนเจาหนาท่ีทหาร ๑ คนเสียชีวิตจากเหตุการณส่ีแยกคอกวัว
และอีก ๔ คนเสียชีวิตจากเหตุการณหนาโรงเรียนสตรีวิทยา  ในวันน้ันมีผูบาดเจ็บ
อยางนอย ๘๖๔ คน ในจํานวนน้ีเปนทหารกวา ๓๐๐ คน ท้ังเล็กนอยและสาหัส
ยานยนตทหาร รวมท้ัง รถสายพานลําเลียงหุมเกราะ และอาวุธยุทธภัณฑ 
ถูกผูชุมนุมทุบทําลายหรือใชไฟเผาเสียหายหลายรายการ อาวุธปนสงคราม 
ปนลูกซอง และเครื่องกระสุน ถูกผูชุมนุมและ นปช. ยึดไปจํานวนมากและ
ทางราชการยังไมไดคืน
 ๒.๓.๒.๒ วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ นปช. ประกาศเคล่ือนขบวนใหญ
รอบ กทม. เพ่ือมารวมตัวกันท่ีสะพานผานฟา นปช. เร่ิมชุมนุมบนถนนราชดําเนิน
ตัง้แตวันท่ี ๑๓ มีนาคม โดยต้ังเวทีปราศรัยท่ีสะพานผานฟาลีลาศ ครอบคลุม
พืน้ท่ีบนถนนราชดําเนินนอกและราชดําเนินกลางเกือบตลอดสายและทุกชองทาง
จราจรจากแยกมิสกวันถึงเชิงสะพานสมเด็จพระปนเกลาฝงพระนคร  มีการประสาน
กับเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือต้ังจุดตรวจอาวุธและส่ิงผิดกฎหมายผูท่ีจะเขาออก
บริเวณท่ีชุมนุม ตอมาในวันท่ี ๓ เมษายน นปช. ไดขยายพ้ืนท่ีการชุมนุม
คูขนานไปท่ีส่ีแยกราชประสงค โดยต้ังเวทีปราศรัยท่ีส่ีแยกราชประสงค
และประกาศวาจะปกหลักชุมนุมจนกวารัฐบาลจะประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร
การชุมนุมคูขนานท่ีส่ีแยกราชประสงค ทําใหจํานวนผูชุมนุมบริเวณถนน
ราชดําเนินลดลง กอนหนาน้ี ศอฉ. ไดพยายามเจรจาขอคืนพ้ืนท่ีถนน
ราชดําเนินกลางและราชดําเนินนอกเพ่ือใหสามารถเปดการจราจรบนสะพาน
พระรามท่ี ๘ และสะพานสมเด็จพระปนเกลาได แตการเจรจาไมประสบ
ความสําเร็จ ผูชุมนุมยังคงต้ังเวทีปราศัยใหญอยูท่ีบริเวณสะพานผานฟาลีลาศ
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และยังคงใชพ้ืนท่ีบนถนนราชดําเนินนอกและถนนราชดําเนินกลางเกือบ
ตลอดสาย ศอฉ. จึงส่ังใหเจาหนาท่ีปฏิบัติการสลายการชุมนุมเพ่ือขอคืนพ้ืนท่ี 
ในวันท่ี ๑๐ เมษายน เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ไดส่ังการใหเจาหนาท่ีเคล่ือน
กําลังไปบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค ถนนดินสอมุงหนาวงเวียนอนุสาวรีย
ประชาธิปไตย และถนนตะนาว มุงหนาส่ีแยกคอกวัว โดยมีกําลังสวนหน่ึง
เคล่ือนจากฝงธนบุรีขามสะพานสมเด็จพระปนเกลาเขามาสมทบ จากการสัมภาษณ
เจาหนาท่ีระดับสูงของ ศอฉ. และเจาหนาท่ีขาวกรอง เก่ียวกับแผนปฏิบัติการ
ของในวันดังกลาว เช่ือวา นปช. และกลุมบุคคลท่ีใชอาวุธสงครามตอตานรัฐบาล
(ตอไปนี้จะเรียกวา คนชุดดํา) ลวงรูแผนปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ของ ศอฉ.
 ๒.๓.๒.๓ ความรุนแรงในเหตุการณบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค
   ๑) การปะทะระหวางเจาหนาท่ีและผูชุมนุม นปช.บริเวณถนน
ราชดําเนินนอก โดยเฉพาะบริเวณใกลสะพานมัฆวานรังสรรค มีผูชุมนุมเสียชีวิต
๑ คน มีเจาหนาท่ีและผูชุมนุมจํานวนหน่ึงบาดเจ็บจากแกสน้ําตา กระสุนยาง 
สิ่งเทียมอาวุธ และอาวุธประดิษฐ 
   ๒) ต้ังแตเวลาประมาณ ๑๒.๕๕ น. เปนตนไป นายขวัญชัย
ไพรพนา แกนนํา นปช.นํากลุมผูชุมนุมไปปดลอมประตูกองทัพภาคท่ี ๑ 
ตลอดชวงบาย มีการกระทบกระท่ังระหวางเจาหนาท่ีท่ีเคล่ือนกําลังออกจาก
ทีต่ัง้เขาสลายผูชุมนุม โดยการฉีดน้ํา โล กระบอง แกสน้ําตา ผลักดันผูชุมนุม นปช.
ออกจากถนนราชดําเนินนอกใหกลับไปรวมกันท่ีเวทีสะพานผานฟาลีลาศ และ
เจาหนาท่ีทหารบางหนวยมุงหนาไปถนนดินสอและถนนตะนาวเพ่ือควบคุม
พืน้ท่ีบนถนนราชดําเนินกลาง๑๒๘ มีจุดปะทะกันท่ีหนาประตูกองทัพ ภาคท่ี ๑
แยกพาณิชยการ และแยกมิสกวัน สะพานมัฆวานรังสรรค หนาสํานักงาน

 
๑๒๘

 พ.อ.ธรรมนูญ วิถี ผูอํานวยการกองยุทธการ จากการเขาใหขอมูลกับ คอป. เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

106

องคการสหประชาชาติ หนากองบัญชาการกองทัพบก และหนาวัดโสมนัสวรวิหาร 
ผูชุมนุมขัดขวางการเคล่ือนกําลังของเจาหนาท่ีโดยใชรถยนตและเคร่ืองกีดขวาง
ขวางปาส่ิงของ ทอนไมและส่ิงเทียมอาวุธเขาใสเจาหนาท่ี ขณะท่ีเจาหนาท่ี
ใชแกสน้ําตาและปนลูกซองกระสุนยาง หลังจากน้ันเจาหนาท่ีไดเคล่ือนกําลัง
ออกมาพรอม ปลย.โดย ศอฉ. ประกาศกฎการใชกําลังวาตองดําเนินการกับผูชุมนุม
ตาม ๗ ขั้นตอนจากเบาไปหาหนักตามหลักสากล๑๒๙ 

   ๓) การปะทะกันบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค ทําให
นายเกรียงไกร คํานอย ผูชุมนุมคนหน่ึงเสียชีวิตจากการถูกยิงดวยกระสุนปน
ความเร็วสูง ในเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. เศษ ขณะรวมชุมนุมอยูบริเวณ
หนากระทรวงศึกษาธิการใกลสะพานมัฆวานรังสรรค ยังไมสามารถยืนยันได
วาเกิดจากการยิงปนของฝายใด การตรวจสอบพบวาเจาหนาท่ีใชอาวุธปนลูกซอง
ยิงไปทางผูชุนนุม หลายคนใช ปลย. กระสุนจริงยิงข้ึนฟา บางคนมีอาวุธปนพก
แตไมพบวาเจาหนาท่ียิงปน  ในแนวระนาบไปในทิศทางท่ีผูชุมนุมอยู  อยางไรก็ตาม
เจาหนาท่ีใหขอเท็จจริงวา ในเหตุการณดังกลาวไมไดใชอาวุธปนสงคราม
และกระสุนจริงตอผูชุมนุม ไมพบวาผูชุมนุมมีอาวุธสงครามหรือบุคคลไมทราบฝาย
ใชอาวุธปนสงครามหรือถืออาวุธปนสงครามอยูปะปนกับผูชุมนุม
 ๒.๓.๒.๔ ความรุนแรงในเหตุการณบนสะพานสมเด็จพระปนเกลา
   ๑) ความรุนแรงบริเวณสะพานสมเด็จพระปนเกลา ไมมีผูเสียชีวิต
มีเจาหนาท่ีบาดเจ็บเล็กนอยจํานวนหน่ึง อาวุธยุทธภัณฑจํานวนมากถูกผูชุมนุม
นปช. ยึดเอาไป มียานยนตทหารหลายคันและทรัพยสินของทางราชการถูกผูชุมนุม
นปช. ทําลายเสียหาย

 ๑๒๙ คําส่ัง ศอฉ. ท่ี  ๑/๒๕๕๓ กําหนดกฎการใชกําลังเปนเอกสารผนวกประกอบคําส่ังปฏิบัติ ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓ 
อางอิงจากเอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หนา ๗๘
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๑๓๐

 ปยะเณศร ภัทรศาศวัตวงษ นายทหารยุทธการ กรมทหารราบท่ี ๒๙ กองพลทหารราบท่ี๙ รอ.กาญจนบุรี 
เขาใหขอมูลกับ คอป. เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

   ๒) เหตุเกิดเม่ือยานยนตลําเลียงพยายามลําเลียงเจาหนาท่ีทหาร
ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลาจากฝงธนบุรีเพ่ือไปสมทบกับเจาหนาท่ีในการ
ปฏิบัติการขอคืนพ้ืนท่ีถนนราชดําเนินกลาง เม่ือเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. 
ขณะท่ีรถยนตลําเลียงสวนหน่ึงอยูบนสะพานสมเด็จพระปนเกลา นายยศวริศ 
ชูกลอม (เจง ดอกจิก) แกนนํา นปช. และการด นปช. พรอมผูชุมนุมประมาณ 
๑,๐๐๐ คน ใชกําลังสกัดก้ันยานยนตเจาหนาท่ี ขณะท่ีเจาหนาท่ีใหขอมูล
วามีคําส่ังไมใหใชกําลัง๑๓๐  ทําใหกําลังเจาหนาท่ีทหารตองเดินเทาขามมา
พรอมอุปกรณควบคุมฝูงชน ท้ิงยานยนตและอาวุธยุทธภัณฑสวนหน่ึงไวในรถ
ลําเลียงสัมภาระโดยมีเจาหนาท่ีทหารดูและอยูประมาณ ๒๐ คน ผูชุมนุมไดใช
กําลังยึดอาวุธ ปลย.พรอมเคร่ืองกระสุนและยุทธภัณฑจํานวนมากในรถสัมภาระ
นําไปแสดงไวท่ีเวทีปราศรัยใหญของ นปช. ท่ีสะพานผานฟาลีลาศ พรอมควบคุมตัว
เจาหนาท่ีทหารคนหน่ึงมาน่ังแถลงขาวท่ีหลังเวทีสะพานผานฟา นอกจากน้ี
ผูชุมนุมบางคนยังทําลายยานพาหนะและทรัพยสินอ่ืนๆ จํานวนหน่ึงของทาง
ราชการ หรือทําใหเสียหาย สวนเจาหนาท่ีท่ีเหลือบนสะพานสมเด็จพระปนเกลา
ไดถอนกําลังกลับไปโดยไมมีการปะทะ
   ๓) จากการตรวจสอบพบวา อาวุธปน กระสุน และยุทธภัณฑ 
ที่แกนนํา การด และผูชุมนุม นปช. ไดยึดและนําไปไวท่ีเวทีปราศรัยน้ัน 
มีปนลูกซอง ๓๕ กระบอก พรอมกระสุนยาง ๑,๑๕๒ นัด ปลย. ชนิดทราโว 
๑๒ กระบอก พรอมกระสุนจริง ๗๐๐ นัด และยุทโธปกรณอ่ืนๆ อีกจํานวนหน่ึง
จากการตรวจสอบยังไมพบวาทางราชการไดรับอาวุธดังกลาวท้ังหมดคืนจาก นปช.
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   ๔) พบ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ปรากฏตัวอยูบริเวณเชิงสะพาน
สมเด็จพระปนเกลาฝงธนบุรีเม่ือเวลาประมาณ ๑๖.๔๐ น. พรอมกับนายยศวริศ
ชูกลอม ซึ่งเปนชวงเกิดเหตุการณที่ผูชุมนุมยึดอาวุธเจาหนาที๑่๓๑ 
 ๒.๓.๒.๕ ความรุนแรงในเหตุการณส่ีแยกคอกวัว หนาโรงเรียนสตรีวิทยา 
   ๑) ความรุนแรงในเหตุการณส่ีแยกคอกวัวและเหตุการณ
หนาโรงเรียนสตรีวิทยามีผูเสียชีวิต ๒๔ คน เปนทหาร ๕ คน และเปนพลเรือน 
๑๙ คน ในจํานวนนี้จําแนกเปน ๑) เสียชีวิตจากจากเหตุการณส่ีแยกคอกวัว
อยางนอย ๘ คน ๒) จากเหตุการณหนาโรงเรียนสตรีวิทยาอยางนอย ๖ คน 
๓) เสียชีวิตจากเหตุการณบริเวณอนุสาวรียประชาธิปไตย ๑ คน สาเหตุจาก
ระบบหายใจลมเหลว ๔) อีก ๔ คน ไมแนชัดวาเสียชีวิตจากเหตุการณใด โดยพลเรือน
ทีเ่สียชีวิต ๑ คนเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิด ๑ คนเสียชีวิตจากระบบหายใจลมเหลว
ตาม (คนเดียวกับขอ ๓)  ๒ คนเสียชีวิตจากกระสุนปนแตผลชันสูตรไมระบุวา
เปนกระสุนความเร็วสูงหรือไม สวนท่ีเหลือท้ังหมดเสียชีวิตจากกระสุนปน
ความเร็วสูง สําหรับเจาหนาที่ทหารที่เสียชีวิต ๕ คน จําแนกเปน ๑) เสียชีวิต
จากเหตุการณส่ีแยกคอกวัว ๑ คน จากสะเก็ดระเบิดเอ็ม ๗๙ และ ๒) จากเหตุการณ
หนาโรงเรียนสตรีวิทยา ๔ คน โดย ๓ คนจากสะเก็ดระเบิดเอ็ม ๖๗  และอีก ๑ คน
ไมแนชัดวาเสียชีวิตจากระเบิดเอ็ม ๗๙ หรือเอ็ม ๖๗ เหตุการณท้ังสองมีผูบาดเจ็บ
ไมนอยกวา ๘๐๐ คน ในจํานวนนี้เปนเจาหนาที่ทหารไมนอยกวา ๓๐๐ คน 
ทั้งบาดเจ็บเล็กนอยถึงสาหัส
   ๒) ในชวงบายวันท่ี ๑๐ เมษายน เจาหนาท่ีทหารเคล่ือนกําลัง
พรอมรถสายพานลําเลียงหุมเกราะ เพ่ือสลายการชุมนุมโดยขอคืนพ้ืนท่ีถนน
ราชดําเนินกลาง จาก นปช. เม่ือเคล่ือนกําลังออกจากท่ีต้ัง ไดถูกผูชุมนุมพยายาม

 
๑๓๑

 หลักฐานปรากฏตามภาพถายจากเจาหนาท่ีทหารซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีบนสะพานปนเกลาในการเขาใหขอมูล
กับ คอป. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕
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ขัดขวางตลอดทาง มาถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. 
กําลังสวนหน่ึงไดเล้ียวขวาไปหนาวัดบวรนิเวศนวิหาร ผานวงเวียนไปตามถนน
ตะนาวและสวนหน่ึงเขาไปถนนขาวสาร เผชิญหนากับกลุมผูชุมนุม นปช.ท่ีบริเวณ
สีแ่ยกคอกวัว อีกสวนหน่ึงไดเคล่ือนกําลังไปตามถนนดินสอ เผชิญหนากับกลุม
ผูชุมนุม นปช.ท่ีรวมตัวกันอยูในวงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตยท่ีหนาโรงเรียน
สตรีวิทยา สวนผูชุมนุมอ่ืนๆ กระจัดกระจายอยูบนถนนราชดําเนินกลาง ผูชุมนุม
สกัดก้ันเจาหนาท่ีตามคําเรียกรองของแกนนํา นปช. เพ่ือขัดขวางไมใหเจาหนาท่ี
เคล่ือนกําลังเขาควบคุมพ้ืนท่ีถนนราชดําเนินกลาง โดยรวมตัวกันและใชรถยนต
จอดกีดขวางเจาหนาท่ีไว  ในเวลาท่ีใกลเคียงกันเวลาประมาณ ๑๖.๓๕ น. 
มีเฮลิคอปเตอรลําหน่ึงไดบินวนอยูเหนือผูชุมนุมบริเวณเหนือสะพานผานฟา 
แลวท้ิงแกสน้ําตาลงมายังผูชุมนุม มีเฮลิคอปเตอรของกองทัพบกอีกลําหน่ึง
บินมาโปรยใบปลิว ๒ ชุด มายังบริเวณที่ผูชุมนุมดวย โดยมีขอความวา 
“การเขาพ้ืนท่ีกําหนดหาม ถือวาเปนความผิดตามกฎหมาย อยาหลงเช่ือ 
ตามคํายุยงปลุกปน ขอใหพอแมพ่ีนองหยุดสรางความวุนวายทํารายประเทศไทย
กลับบานของตนเองเถอะครับ” และ “โปรดทราบขณะน้ี เจาหนาท่ีทหาร
กําลังทําการเขายึดพ้ืนท่ีบริเวณถนนราชดําเนิน เพ่ือคืนใหกับพ่ีนองประชาชน
ไดใชงานตามปกติ ขอใหผูที่ไมเกี่ยวของ ไดออกจากพื้นที่ดังกลาว เพื่อความ
ปลอดภัย และความสะดวกของเจาหนาท่ีทหารท่ีจะเขาปฏิบัติการ”  ปรากฏวา
ในเวลาประมาณ ๑๗.๕๐ น. เฮลิคอปเตอรลําดังกลาวถูกยิง โดย ปลย.  
ชนิดเอเค ๔๗๑๓๒  ทะลุพ้ืนเคร่ืองบินถูกเจาหนาหนาท่ีทหารคนหน่ึงคือ 
พ.อ. มานะ ปริญญาศิริ ไดรับบาดเจ็บสาหัส ในชวงเย็นและค่ํา นอกจากการยิง
เฮลิคอปเตอรดังกลาวแลว มีเพียงการกระทบกระท่ังกันบางระหวางผูชุมนุม

 
๑๓๒

 ปรากฏตามพยานหลักฐานจากสํานวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ, เอกสารช้ีแจงจากทหาร, และรายงานขาว
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กับเจาหนาท่ีเปนคร้ังคราว มีการพูดคุยกันระหวางเจาหนาท่ีกับผูชุมนุม แตไมมี
ความรุนแรงเกิดขึ้น 
   ๓) จากการสัมภาษณผูชุมนุมหลายคน พบวาผูชุมนุมมีความรูสึก
โกรธแคนเม่ือเห็นเฮลิคอปเตอรบินวนท้ิงแกสน้ําตาและโปรยใบปลิวใสผูชุมนุม
ผูชุมนุมรูสึกวาตนเองเปนฝายถูกกระทําแตเพียงฝายเดียว ผิดกับการเผชิญหนา
กับเจาหนาท่ีภาคพ้ืนดินท่ีใชอุปกรณควบคุมฝูงชนตอผูชุมนุมท่ีผูชุมนุมสามารถ
ตอบโตไดดวยส่ิงเทียมอาวุธเชน ไม อิฐตัวหนอนและขวดน้ํา เปนตน ไดเชนกัน
สภาพดังกลาวสอดคลองกับขอสังเกตุของผูเช่ียวชาญดานกฎการใชกําลังและ
นักวิชาการวา การใชเฮลิคอปเตอรปฏิบัติการดังกลาวนอกจากไมไดผลในการ
สลายการชุมนุมแลว ยังเปนการเราอารมณผูชุมนุมใหโกรธแคนเจาหนาท่ีหรือ 
ศอฉ. ย่ิงข้ึนดวย สวนเหตุผลของเจาหนาท่ีท่ีใชเฮลิคอปเตอรปฏิบัติการน้ัน 
เนื่องจากไมสามารถเขาไปในพื้นที่ชุมนุมได
 ๒.๓.๒.๖ การปรากฏตัวของคนชุดดํา
   ๑) มีผูชุมนุมบางคนใชผาปกปดใบหนา ผูปกปดใบหนาบางคน
ปนข้ึนไปใชถุงดําคลุมหรือหันกลองซีซีทีวีบริเวณอนุสาวรียประชาธิปไตย
ไปในทิศทางท่ีไมสามารถบันทึกภาพเหตุการณได ทาง ศอฉ. เห็นวาเปนกระทํา
อยางมีแผนการเพ่ือจะปกปดการกระทําผิดกฎหมายของผูชุมนุม ขณะท่ี นปช. 
อธิบายวาเพ่ือไมใหเจาหนาท่ีลวงรูความเคล่ือนไหวของผูชุมนุม เปนการปองกัน
ไมใหเจาหนาที่เขาสลายการชุมนุม
   ๒) พบการปรากฏตัวของคนชุดดําพรอมอาวุธสงคราม ๕ คน 
อยูในท่ีชุมนุม  ในจํานวนน้ีมีผูใกลชิดกับ พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล  (เสธ. แดง)๑๓๓ ดวย 
ผูส่ือขาวตางประเทศคนหน่ึงพบเห็นกลุมบุคคลดังกลาวถืออาวุธ ปลย.  ชนิด เอเค ๔๗
และชนิดเอ็ม ๑๖ เคร่ืองยิงลูกระเบิดชนิดเอ็ม ๗๙ และปนพก ท่ีบริเวณปากซอย

 
๑๓๓

 สัมภาษณ ผูสื่อขาวชาวตางประเทศเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ และ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
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ขางรานแมคโดนัลดท่ีเช่ือมตอไปออกถนนตะนาว ตรงดานหลังอาคารสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล (ซอยหลังอาคารกองสลากเกา) ถนนราชดําเนินกลาง 
โดยพบเม่ือเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. กอนท่ีทหารบนถนนตะนาวและบนถนนดินสอ
จะถูกโจมตีดวยอาวุธสงครามไมนาน นอกจากน้ีในชวงเหตุการณปะทะกัน 
เจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวนของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ พบคนชุดดํา
จํานวน ๔ คน ถืออาวุธปลย.  ชนิดเอเค ๔๗ และ ปลย.  ไมทราบชนิดเดินออกมา
จากถนนตะนาวฝงอนุสรณสถาน ๑๔ ตุลาฯ เขาไปในกลุมผูชุมนุมท่ีบริเวณ
สีแ่ยกคอกวัว และหลังจากเหตุการณรุนแรงเจาหนาท่ีตํารวจคนดังกลาวไดยึด
อาวุธเคร่ืองยิงลูกระเบิดชนิดเอ็ม ๗๙ จากคนชุดดําท่ีบริเวณส่ีแยกคอกวัว
ไดจํานวน ๑ กระบอก๑๓๔  หลังเกิดเหตุรุนแรงบริเวณถนนตะนาว เวลา ๒๐.๓๗ น. 
มีนักขาวชาวตางประเทศคนหน่ึงพบคนชุดดําถืออาวุธ ปลย. ชนิดเอเค ๔๗
ในบริเวณเดียวกันและไดถายภาพไวดวย๑๓๕  ยังปรากฏภาพถายคนถืออาวุธ
ปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖ ยืนอยูปะปนกับกลุมผูชุมนุมในชวงเกิดเหตุรุนแรง สอดคลอง
กับคําบอกเลาของอาสาสมัครกูชีพคนหน่ึงซ่ึงอยูในเหตุการณ๑๓๖ นอกจากน้ี
เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. กอนท่ีเจาหนาท่ีทหารจะถูกโจมตีดวยระเบิด มีผูพบเห็น
รถตูสีขาวขนคนชุดดําสองสามคนพรอมอาวุธสงครามมาสงลงบริเวณวงเวียน
อนุสาวรียประชาธิปไตยดานรานหนังสือเมืองโบราณและรานเมธาวาลัย 

 ๑๓๔ การเขาใหขอมูลของเจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในเหตุการณ, การประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและคนหาความจริงคร้ังท่ี ๒๑/๒๕๕๔, เอกสารบันทึกตรวจยึดของ กก.สส.บก.น.๖ ลงนามโดยเจาหนาท่ี

ตรวจฝายสืบสวนที่ปฏิบัติหนาที่ในเหตุการณและเปนผูทําการตรวจยึด/บันทึก ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓

 
๑๓๕

 ภาพถายโดยผูส่ือขาวชาวตางประเทศ เผยแพรคร้ังแรกใน NewYork Times: Violence Erupts in Thai 
Streets, ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓, http://www.nytimes.com/2010/04/11/world/asia/11thai.html
 ๑๓๖ ภาพถายนายวสันต สายรัศมี นั่งอยูขางศพนายวสันต ภูทอง ซึ่งปรากฏภาพคนแตงกายพลเรือนถือเอ็ม ๑๖ 
ยืนอยูปะปนกับผูชุมนุมในภาพเขาใหขอมูลเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
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(ศรแดง) โดยมีการด นปช. คอยหอมลอมเดินไปทางรานแมคโดนัลด หัวมุมถนน
ดินสอติดกับโรงเรียนสตรีวิทยา เขาไปในกลุมผูชุมนุม โดยการด นปช. หาม
มิใหใครถายรูป และมีผูชุมนุมบางคนพูดวา “สงคนมาชวยแลว” แตถูกการด นปช. 
หามไมใหพูด๑๓๗ ยังปรากฏภาพรถตูสีขาวในกลองวงจรปดบริเวณวงเวียน
สี่กัก๊พระยาศรี ๒ คร้ัง ระบุเวลา ๒๐.๑๙ น. และอีกคร้ังในเวลา ๒๑.๐๑ น.๑๓๘

และยังปรากฏภาพคนชุดดําถือเคร่ืองยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ ยืนอยูขางรถตูสีขาว
จอดอยูในบริเวณท่ีมีผูชุมนุมอยูแตไมสามารถยืนยันแหลงท่ีมาของภาพได 
เจาหนาท่ีทหารคนหน่ึงใหขอมูลวา หลังเหตุการณความรุนแรง มีรถตูสีขาว
ซึง่มีกลุมคนชุดดํา มีอาวุธสงครามโดยสารมาดวยขับผานมาท่ีบริเวณหนาวัด
ตรีทศเทพ คนในรถโผลหนาออกมาเยาะเยยทหารท่ีไดรับบาดเจ็บ โดยเจาหนาท่ี
ทหารคนหน่ึงยืนยันวาเห็นชายฉกรรจพรอมอาวุธสองสามคนน่ังอยูในรถคันดังกลาว

 ๑๓๗ สัมภาษณผูสังเกตการณการชุมนุม เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
 ๑๓๘ การเขาใหขอมูลของทหารเม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕, เอกสารนําเสนอช่ือไฟล “แนวความคิดท่ีใชในการรักษา
ความสงบ: ๒”, และเอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หนา  ๙๔  - ๙๙
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ภาพที่ ๑ ภาพคนชุดดําถืออาวุธที่มีรูปรางคลายเครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ 
(ภาพดานลางจากการเปรียบเทียบจากเงาในวงกลมสีแดง โดยผูเช่ียวชาญอิสระ
นิติวิทยาศาสตรดานอาวุธและกระสุนปนจากตางประเทศ๑๓๙ (Ballistic 
Forensic) โดยไมสามารถยืนยันแหลงท่ีมาของภาพได แตภาพดังกลาวได
ถูกเผยแพรและนําไปใชอยางแพรหลายโดยฝายตางๆ

 
๑๓๙

 Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION FOR 
THE TRCT, June 21st 2012, page 9
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ภาพที่ ๒ ภาพคนชุดดําถือปนเอเค ๔๗ 
อยูบริเวณถนนตะนาว ถายโดยผูสื่อขาวชาวตางประเทศ

ในวันที่ ๑๐ เมษายน เวลา ๒๐.๓๗ น.๑๔๐  

 ๒.๓.๒.๗ ความรุนแรงในเหตุการณส่ีแยกคอกวัว
   ๑)  ในเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ ถึง ๑๘.๐๐ น. ระหวางเจาหนาท่ีทหาร
เขาควบคุมพ้ืนท่ีบนถนนตะนาวและถนนขาวสารมุงหนาส่ีแยกคอกวัว เกิดการ
กระทบกระท่ังกันระหวางเจาหนาท่ีทหารกับกลุมผูชุมนุม ทหารต้ังแถวผลักดัน
ผูชุมนุมโดยใชโล กระบอง ปนลูกซอง แถวหลังมี ปลย. ขณะท่ีผูชุมนุมขัดขวาง

 
๑๔๐

 ภาพถายโดยผูส่ือขาวชาวตางประเทศ Mr. Agnes Dherbeys เผยแพรคร้ังแรกใน NewYork Times: 
Violence Erupts in Thai Streets, ๑๐เมษายน ๒๕๕๓, http://www.nytimes.com/2010/04/11/world/
asia/11thai.html, สัมภาษณผูส่ือขาวชาวตางประเทศ Mr. Agnes Dherbeys เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
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เจาหนาท่ี โดยใชขวดน้ํา และส่ิงเทียมอาวุธตางๆ มีการใชอาวุธมีดและปนพก
ไมทราบชนิดทํารายเจาหนาท่ีทหารไดรับบาดเจ็บจากการถูกยิงจํานวน ๒ คน๑๔๑

และมีการผลักดันกันในลักษณะดังกลาวอีกหลายคร้ัง จนกระท่ังเวลาประมาณ
๑๙.๒๐ น. เม่ือเจาหนาท่ีทหารพยายามรุกคืบหนาไปทางส่ีแยกคอกวัวโดยใช
แกสน้ําตาแตถูกกลุมผูชุมนุมตานทานไวดวยการขวางปาส่ิงของใสเจาหนาท่ีทหาร
ประกอบกับแกสน้ําตาถูกลมพัดหวนกลับมาใสเจาหนาท่ีทหารทําใหตองถอยรน
ไปตามถนนตะนาว และถนนขาวสารดังเดิม 
   ๒) จนเม่ือเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. มีผูยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ 
ไปท่ีแนวเจาหนาท่ีทหารบนถนนตะนาว ขณะท่ีผูชุมนุมยังคงขวางปาส่ิงเทียม
อาวุธและระเบิดเพลิงใสเจาหนาท่ีทหาร และพบวามีกระสุนปนความเร็วสูง
ถูกยิงจากทิศทางท่ีเจาหนาท่ีทหารปฏิบัติหนาท่ีอยูมาทางส่ีแยกคอกวัว 
จากการตรวจสอบพบวามีคนชุดดําสองสามคนท่ีปะปนกับกลุมผูชุมนุม
บริเวณหนารานเบอรเกอรคิงส บนถนนตะนาวและบริเวณส่ีแยกคอกวัว ไดใช
อาวุธสงคราม รวมท้ัง ปลย. ชนิดเอเค ๔๗ ยิงไปทางวงเวียนวัดบวรนิเวศวิหาร
และไปทางถนนขาวสารท่ีมีเจาหนาท่ีปฏิบัติการอยู มีหลักฐานเปนภาพถาย 
คลิปวีดิโอ ประจักษพยาน และมีภาพคลิปวีดิโอคนชุดดําท่ีปะปนอยูกับผูชุมนุม
ยิง ปลย. ชนิด เอเค ๔๗ ไปยังส่ิงตองสงสัยวาเปนคนซุมยิงตรงระเบียงช้ันสาม
ของอาคารสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ซ่ึงต้ังอยูตรงปากถนนตะนาวตอกับ
ถนนราชดําเนิน จากการตรวจสอบในเวลาตอมาพบวานาจะเปนภาพของ
ตนปาลม และท่ีปรากฏเปนเหมือนควันออกจากปลายกระบอกปนน้ัน นาจะเปน
ฝุนของผนังปูนของอาคารท่ีแตกฟุงกระจายออกมาเม่ือถูกยิงดวยกระสุนปน 
กองพิสูจนหลักฐานพบรอยกระสุนบนกําแพงขอบระเบียงดังกลาวหลายจุด 

 
๑๔๑

 สรุปเหตุการณวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ที่สี่แยกคอกวัว โดย บก.ควบคุมที่ ๑ ร.๒ รอ.
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โดยพบหลักฐานวาบางจุดเปนรอยท่ีถูกยิงดวยลูกกระสุน ปลย. ชนิดเอเค ๔๗ 
พบรองรอยกระสุน ปลย.  ยิงจากส่ีแยกคอกวัวไปในถนนตะนาวทิศทางวงเวียน
วัดบวรนิเวศวิหารและในทิศทางกลับกัน และยิงจากถนนตะนาวเขาไปในถนน
ขาวสารและในทิศทางกลับกัน โดยรองรอยของกระสุนท่ียิงออกมาจากทาง
วงเวียนวัดบวรนิเวศวิหารและถนนขาวสาร  มีท้ังในแนวเฉียงข้ึนและในแนวระนาบ
ไมพบรองรอยกระสุนท่ียิงลงมาจากท่ีสูง เจาหนาท่ีกลุมงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
กองพิสูจนหลักฐานกลาง  สํานักงานตํารวจแหงชาติพบหลุมระเบิดท้ังบนผิวจราจร
และทางเทาของถนนตะนาว ตั้งแตบริเวณแยกถนนขาวสารไปจนถึงวงเวียน
วัดบวรนิเวศวิหารทั้งสิ้น ๘ จุด  แตไมสามารถยืนยันไดวาเปนระเบิดชนิดใด 
นอกจากนี้เจาหนาที่กลุมงานตรวจอาวุธปน กองพิสูจนหลักฐานกลางยังพบ
รอยกระแทกและรอยสะเก็ดท่ีสามารถยืนยันไดวาเกิดจากลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ 
อีกจํานวน ๒ จุดท่ีฝาปดกระบะทายรถยนตบรรทุกเล็ก และปายโฆษณาสาย
การบินแอรเอเชียท่ีแขวนอยูหนาอาคารพาณิชย โดยมีวิถีการยิงจากส่ีแยก
คอกวัวไปทางวงเวียนวัดบวรนิเวศวิหาร และยังพบรองรอยท่ีเกิดจากสะเก็ดระเบิด
อีกหลายแหง เหตุการณความรุนแรงท่ีส่ีแยกคอกวัวทําใหเจาหนาท่ีทหารเสียชีวิต
๑ คนจากสะเก็ดระเบิดเอ็ม ๗๙ คือ สิบเอกอนุพนธ หอมมาลี มีเจาหนาท่ีทหาร
หลายคนบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด และ ๒๘ คนบาดเจ็บจากลูกกระสุนปน
เล็กยาวดวย๑๔๒   
 ๓) ในสภาพท่ีมีการชุลมุนจากการท่ีเจาหนาท่ีทหารถูกโจมตีดวยอาวุธ
สงครามโดยคนชุดดํา ปรากฏภาพวีดิโอและประจักษพยานวา เจาหนาท่ีทหาร
ทีอ่ยูบนถนนตะนาวดานวงเวียนวัดบวรนิเวศวิหาร และในถนนขาวสารยิง ปลย. 

 
๑๔๒

 สรุปเหตุการณวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ที่สี่แยกคอกวัว โดย บก.ควบคุมที่ ๑ ร.๒ รอ.
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ไปทางส่ีแยกคอกวัว๑๔๓ และกองพิสูจนหลักฐานกลางพบรองรอยจํานวนมาก
ของกระสุนจริงท่ียิงจาก ปลย. มาจากทิศทางท่ีทหารปฏิบัติการอยู ท้ังการยิง
ในแนวเฉียงข้ึนและในแนวระนาบ มายังบริเวณส่ีแยกคอกวัวท่ีมีผูชุมนุมและ
การปรากฏตัวของคนชุดดําอยู  มีรองรอยกระสุนท่ียิงจากทิศทางดังกลาว
ไปยังอาคารและระเบียงอาคารสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลซ่ีงเปนจุดเดียว
กับท่ีปรากฏภาพวีดิโอของส่ิงตองสงสัยวาเปนคนซุมยิงดังท่ีไดกลาวแลว
ในขอ ๒.๓.๒.๗ (๒)เหตุการณส่ีแยกคอกวัว มีผูชุมนุมเสียชีวิตจากกระสุนปน
อยางนอย ๘ คน คือ นายสวาท วางาม นายเทิดศักด์ิ ฟุงกล่ินจันทร 
นายธวัฒนะชัย กลัดสุข นายไพรศล ทิพยลม นายอําพน ตติยรัตน นายอนันต 
สิริกุลวาณิชย นายบุญธรรม ทองผุย นายสมศักด์ิ แกวสาร และผูชุมนุมบาดเจ็บ
จํานวนมาก
   ๔) หลังจากเกิดการปะทะกันดวยอาวุธอยางหนักแลว 
นายทหารผูบังคับหนวยไดขอถอนกําลังกลับเขาไปท่ีสโมสรทหารบก ขณะกําลัง
ถอนกําลังและชวยเหลือทหารท่ีบาดเจ็บ กลุมผูชุมนุมบางสวนก็เคล่ือนมา
ปดทางดานขางของวัดบวรนิเวศวิหาร ลอมและรุมทํารายเจาหนาท่ีทหาร
ที่บาดเจ็บขณะกําลังสงโรงพยาบาล ทําใหเจาหนาท่ีหลายคนไดรับบาดเจ็บ 
บางคนไดรับความชวยเหลือจากชาวชุมชน ถอดเครื่องแบบหรือเปลี่ยนเปน
ชุดพลเรือนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกรุมทําราย

 ๑๔๓
 ท้ังน้ี คําส่ัง ศอฉ. ท่ี กห ๐๔๐๗.๔๕/๕๙ อางถึงในเอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๕, หนา ๑๑๒ - ๑๑๓ ระบุวา “จากกรณีคนรายใชอาวุธยิงใสเจาหนาท่ีและประชาชนผูบริสุทธ์ิ เพ่ือใหการ
แกไขอยางมีประสิทธิภาพจึงใหกําลังของทุกหนวยรักษาแนว ณ ท่ีม่ันปจจุบันต้ังแต ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๒๐.๓๐ น. 
เปนตนไป และพิจารณาใชอุปกรณควบคุมฝูงชนตามข้ันตอน รวมท้ังใชอาวุธเฉพาะในกรณีท่ีจําเปนเพ่ือปองกันตนเองและ
ประชาชนผูบริสุทธ์ิ” และยังไดกําหนดแนวทางการใชอาวุธเม่ือปรากฏภัยคุกคามอยางชัดเจนและใหเล็งในสวนลางของ
รางกายเพื่อยับยั้งการกระทําของกลุมติดอาวุธ
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ภาพที่ ๓ ภาพคนชุดดําบริเวณหนารานเบอรเกอรคิงส กําลังยิงปนไปใน
ทิศทางถนนตะนาวซึ่งมีเจาหนาที่ทหารปฏิบัติการอยู โดยผูเชี่ยวชาญอิสระ

นิติวิทยาศาสตรดานอาวุธและกระสุนปนใหความเห็นวาเปน ปลย.๑๔๔  
ทั้งนี้ไมสามารถยืนยันแหงที่มาของภาพได แตภาพดังกลาวไดถูกนําไป

เผยแพรอยางแพรหลายโดยฝายตางๆ

 ๒.๓.๒.๘ ความรุนแรงในเหตุการณหนาโรงเรียนสตรีวิทยา 
   ๑) การเคล่ือนกําลังเจาหนาท่ีทหารท่ีซ่ึงมีโล กระบอง และปน
ลูกซองอยูดานหนา และ ปลย. อยูดานหลัง พรอม รถยนตสายพานลําเลียง
หุมเกราะ เขาควบคุมพ้ืนท่ีถนนดินสอ หนาโรงเรียนสตรีวิทยาในชวงเย็นของ
วันที่ ๑๐ เมษายน  เกิดการเผชิญหนาและผลักดันกันกับผูชุมนุม นปช. ท่ีนํา
สิ่งของมาขวางทาง ในชวงเวลาดังกลาวมีการกระทบกระท่ังกันบางแตไม
ปรากฏวามีการปะทะรุนแรง
   ๒)  เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. เจาหนาท่ีประกาศใหผูชุมนุมออกจาก
พืน้ท่ีและเดินทางกลับบาน ขณะท่ีผูชุมนุมโบกธงชาติไปมาและบอกตอกันวา

 
๑๔๔

 Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION FOR 
THE TRCT, June 21st 2012, page 8
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มีผูชุมนุมไดรับบาดเจ็บ ขณะท่ีเฮลิคอปเตอรบินวนโดยรอบพรอมกับท้ิงแกสน้ําตา
ลงมาเปนระยะ จนเมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น. เกิดการกระทบกระทั่งกัน
ระหวางเจาหนาท่ีและผูชุมนุมบริเวณวงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตยดาน
หนาโรงเรียนสตรีวิทยา ซ่ึงผูชุมนุมไดขวางปาแกสน้ําตาและส่ิงของใสเจาหนาท่ี 
และเจาหนาท่ีใช โล กระบอง แกสน้ําตา กอนเกิดเหตุระเบิด มีแสงเลเซอร
สีเขียวสองไปทางเจาหนาท่ีทหาร และเจาหนาท่ีทหารใช ปลย. ยิงข้ึนฟาไปทาง
ผูชุมนุมและท่ีปกของอนุสาวรียประชาธิปไตยโดยใชกระสุนจริง สังเกตไดจาก
เสียงปนและลูกปนท่ีกระทบกับปกอนุสาวรีย บางลูกไดเลยไปตกในชุมชนฝงใต
ของถนนราชดําเนินกลาง  ซ่ึงอยูดานตรงขามกับบริเวณท่ีเจาหนาท่ีอยู  มีชาวชุมชน
ไดรับบาดเจ็บหลายคน๑๔๕ ยังปรากฏภาพถายปลอกกระสุนปนท่ีเก็บได
จากบริเวณท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติการไดเปนจํานวนมาก เหตุการณดังกลาวทําให
มีผูชุมนุมนับสิบคนปนเขาไปในบานไมโบราณหลังหน่ึงท่ีต้ังอยูบนถนนดินสอ  
ฝงตรงขามกับประตูทางเขาโรงเรียนสตรีวิทยา โดยปนขามร้ัวบานมาจากดานขาง
ซึง่ติดกับสวนหยอมริมวงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตย  ขางราน Sidewalk Cafe
ใชน้ําในบานลางแกสน้ําตาและพากันออกไปทางร้ัวดานหลังบาน๑๔๖ 
   ๓) ในประเด็นการซุมยิงจากอาคารโรงเรียนสตรีวิทยาน้ัน 
ในชวงท่ีมีการปะทะบริเวณถนนดินสอของวันท่ี ๑๐ เมษายน ผูชุมนุมคนหน่ึง
ทีไ่ดรับบาดเจ็บจากการถูกยิงขณะรวมชุมนุมอยูบนฐานอนุสาวรียประชาธิปไตย
ในค่ําของวันดังกลาว ไดใหขอเท็จจริงวากอนเกิดระเบิดท่ีหนาโรงเรียนสตรีวิทยา
มีการยิงมายังบริเวณฐานและปกอนุสาวรียประชาธิปไตย และหลังเกิดเหตุ
ระเบิดไมนาน ตนไดมองข้ึนไปบนอาคารช้ันสูงสุดของโรงเรียนสตรีวิทยา

 
๑๔๕

 ขอมูลจากการบันทึกคําบอกเลาของชาวชุมชนซ่ึงไดรับผลกระทบ, โครงการบันทึกคําบอกเลา (Statement 
Taking) โดย คอป.
 ๑๔๖ สัมภาษณผูดูแลบานเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
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เห็นคนเปนเงาวิ่งไปมา ๓ คน เม่ือหันกลับไปทางเวทีสะพานผานฟาจึงถูกยิง
เขาท่ีแขนขวาจากดานหลังทะลุดานหนา๑๔๗  และผูส่ือขาวชาวตางประเทศ
อีกคนหน่ึงใหขอเท็จจริงวาหลังจากเกิดเหตุระเบิดยังมีการยิงมาจากบนอาคาร
โรงเรียนสตรีวิทยาและมีผูชุมนุมช้ีข้ึนไปบนอาคาร๑๔๘  นอกจากน้ีในชวงดึก
เม่ือเจาหนาท่ีทหารไดถอนกําลังไปแลว มีผูชุมนุมกลุมหน่ึงพยายามท่ีจะเขาไป
คนโรงเรียนสตรีวิทยา แตเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนและ
หัวหนาตํารวจจากกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ ท่ีใชโรงเรียนเปนท่ีพัก
ไมอนุญาต และขอให นปช. มาตรวจคนในตอนเชา ทาง ศอฉ. และเจาหนาท่ีทหาร
ยืนยันวา ในวันท่ี ๑๐ เมษายน ยังไมมีคําส่ังใหวางกําลังบนท่ีสูง ท้ังทางโรงเรียน
สตรีวิทยาก็ไมอนุญาตใหเจาหนาท่ีทหารเขาไปในบริเวณโรงเรียน แมเม่ือเจาหนาท่ี
ถูกโจมตี ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตแลวก็ตาม กอนและในวันเกิดเหตุ มีเจาหนาท่ี
ตํารวจจากกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ ประมาณ ๑๐๐ คน ท่ีเขามาปฏิบัติ
หนาท่ีตามคําส่ังของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดพักอยูท่ีโรงอาหารและหองประชุม
ซึง่อยูช้ันลางของอาคารโรงเรียน จากถอยคําของผูบังคับหนวย ในชวงเย็น
วันเกิดเหตุ ไดกําชับใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนปดประตู
หามคนเขาออก ตนและเจาหนาท่ีตํารวจไมเห็นวามีผูแปลกปลอมเขาไป
ในบริเวณโรงเรียนแตอยางใด  อยางไรก็ตามเจาหนาท่ีตํารวจคนดังกลาวไมยืนยัน
วามีผูใดอยูบนอาคารหรือไมเน่ืองจากไมไดรับอนุญาตใหข้ึนไปบนอาคารเรียน 
แตก็มิไดสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ 
 ๒.๓.๒.๙ การปะทะกันท่ีหนาโรงเรียนสตรีวิทยา
   ๑)  เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. ภายหลังทราบวาเจาหนาท่ีทหาร
ถูกโจมตีดวยอาวุธสงครามท่ีบริเวณส่ีแยกคอกวัว พล.ต.วลิต โรจนภักดี 

 ๑๔๗ ผูชุมนุม, สัมภาษณเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕

 
๑๔๘

 สัมภาษณผูสื่อขาวตางประเทศ, วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕



สรุปเหตุการณความรุนแรง และการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น

121

ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค (พล.ร.๒ รอ.) ซ่ึงควบคุม
กําลังพลอยูบนถนนดินสอหนาโรงเรียนสตรีวิทยา จึงประชุมผูบังคับบัญชา
ทีด่านหลังรถยนตสายพานลําเลียงหุมเกราะ.หนาโรงเรียนสตรีวิทยาเพ่ือเตรียม
การถอนกําลัง๑๔๙  ระหวางน้ัน พ.อ.ธรรมนูญ วิถี ไดลุกข้ึนไปกําชับให
ผูใตบังคับบัญชาท่ีอยูดานหนาใหวางกําลังอยางหนาแนน  เพราะเห็นกลุมผูชุมนุม
ดานหนาเปล่ียนเปนกลุมชายฉกรรจมาพรอมกับรถเคร่ืองขยายเสียงขนาดใหญ
กลบเสียงส่ังการของทหาร ขณะท่ีตนกําลังจะกลับมาน้ัน ไดเกิดระเบิดข้ึน ๑ ลูก
บริเวณวงประชุมของผูบังคับบัญชา และมีอีก ๑ ลูกตอมาในเวลาไลเล่ียกัน
จากการตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุของอนุกรรมการฯและวิเคราะหภาพถาย
คลิปจากกลองวงจรปดโดยผูเช่ียวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตรดานภาพจาก
ตางประเทศ ประกอบกับภาพคลิปวีดิโออ่ืนๆ พบวามีผูขวางระเบิดควันไปยัง
กลุมทหารท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในบริเวณดังกลาว แลวขวางระเบิดสังหาร ๒ ลูก 
ใสกลุมนายทหารระดับผูบังคับบัญชาท่ีกําลังประชุมกันอยู ระเบิดลูกแรก
ระเบิดในเวลาประมาณ ๒๐.๔๔.๕๗ น. และลูกท่ีสองระเบิดตรงจุดใกลกัน
ในเวลาประมาณ  ๒๐.๔๕.๓๑ น. เจาหนาท่ีทหารแจงวากอนเหตุระเบิด มีแสง
เลเซอรสีเขียวสองมาท่ีเปาหมายกอน การตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุโดยกองพิสูจน
หลักฐานกลางเช่ือไดวาระเบิดท้ังสองลูกน้ันเปนระเบิดขวางชนิดเอ็ม ๖๗ 
นอกจากระเบิดขวางชนิดเอ็ม ๖๗ ท้ังสองลูกน้ันแลว เจาหนาท่ีทหารยังยืนยัน
วาถูกโจมตีดวยลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ อีกหลายลูก แตกองพิสูจนหลักฐานกลาง
และสถาบันนิติวิทยาศาสตร ไมยืนยันวามีการยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ เขาไปใน
ถนนดินสอหรือไม

 
๑๔๙

 พ.อ.ธรรมนูญ วิถี, ผูอํานวยการกองยุทธการ จากการเขาใหขอมูลกับ คอป. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
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ภาพที่ ๔ ภาพวีดิโอระเบิดลูกแรก วิเคราะหเปรียบเทียบเวลากับภาพกลอง
วงจรปด (ภาพมุมลางขวาเปรียบเทียบเวลากับภาพมุมลางซาย) โดยผูเช่ียวชาญ
อิสระนิติวิทยาศาสตรดานภาพจากตางประเทศ (Visual Imagery Forensic) 
เห็นวานาจะเปนเวลาประมาณ ๒๐.๔๔.๕๗ วินาท๑ี๕๐ 

   ๒) การโจมตีเจาหนาท่ีทหารหนาโรงเรียนสตรีวิทยา มีทหาร
เสียชีวิต ๔ คน ผลการชันสูตรศพพบวาเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิด เม่ือพิจารณา
ประกอบกับผลการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุของกองพิสูจนหลักฐานกลางพบวา

 
๑๕๐

 Quentin Milliet, Forensic Imagery Report, 19th of June 2012 (Updated version of the 9th of 
July 2012): Mandated by the Swiss Expert Pool for Civilian Peacebuilding For the Truth for Reconciliation 
Commission of Thailand (TRCT), page 26 
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๓ คน รวมท้ัง พ.อ.รมเกลา ธุวธรรม เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดขวางชนิด เอ็ม ๖๗
สวนอีก ๑ คน ผูเช่ียวชาญดานอาวุธคนหน่ึงเห็นวานาจะเสียชีวิตจากสะเก็ด
ระเบิดเอ็ม ๗๙๑๕๑  นอกจากน้ียังมีเจาหนาท่ีทหารไดรับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด
จํานวนมาก รวมถึง พล.ต.วลิต โรจนภักดี  ไดรับบาดเจ็บขาหักจากสะเก็ดระเบิด
เอ็ม ๖๗ ไมปรากฏหลักฐานวามีเจาหนาท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากกระสุนปน
รวมท้ังไมปรากฏหลักฐานวา พ.อ.รมเกลา ธุวธรรม มีบาดแผลท่ีเกิดจากกระสุนปน
แตอยางใด
   ๓) การตรวจสอบของเจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และขอมูลจากผูท่ีดูแลบานไมโบราณบนถนนดินสอฝงตรงขามกับประตูทางเขา
โรงเรียนสตรีวิทยาเช่ือวาระเบิดขวางชนิด เอ็ม ๖๗ ท้ัง ๒ ลูกน้ันถูกขวางออกมา
จากบริเวณภายในกําแพงบานหลังดังกลาว ซ่ึงอยูในบริเวณใกลเคียงกับจุดท่ี
พ.อ.รมเกลา ธุวธรรม ถูกระเบิด๑๕๒  ผูดูแลบานระบุวาในชวงหัวค่ํามีผูชุมนุม
นับสิบคนปนขามร้ัวเขามาในบริเวณบานจากดานวงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตย
เพ่ือหนีแกสน้ําตาแลวออกไปทางดานหลังบาน  และไดใหขอมูลอีกวาในเชา
ของวันรุงข้ึนคือวันท่ี ๑๑ เมษายน ไดพบโลหะรูปโคงคลายกระเด่ืองของ
ระเบิดสังหารจํานวนสองอันท่ีพ้ืนในบริเวณสนามของบาน ตอมาในเชาวันน้ัน
ไดมีชาย ๒ คนอางวาเปนเจาหนาท่ีแตงกายพลเรือน ขอเขามาตรวจภายใน
บริเวณบานและเอาวัตถุท้ัง ๒ ช้ินไป กอนท่ีเจาหนาท่ีกองพิสูจนหลักฐานไปถึง 
   ๔) หลังจากถูกโจมตีดวยระเบิด เจาหนาท่ีทหารสวนใหญ
จึงตองถอนกําลังและพาผูบาดเจ็บถอยไปทางสะพานเฉลิมวันชาติ แตยังมี

 
๑๕๑

 ความเห็น พล.ต.ท.อัมพร จารุจินดา จากการดูภาพถายศพ, ภาพถายบาดแผลและรายงานการชันสูตรพลิกศพ
ของเจาหนาท่ีทหารท่ีเสียชีวิตจากการถูกระเบิดบริเวณถนนดินสอ จากการเขาใหขอมูลกับ คอป. เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
 ๑๕๒ จากการสัมภาษณผูดูแลบานเม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ และรายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุท่ี อ.๓๓๖/๒๕๕๓
ของกองพิสูจนหลักฐานกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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รถยนตสายพานลําเลียงหุมเกราะ ซ่ึงมีเจาหนาท่ีทหารอยูในรถและยังมีเจาหนาท่ี
ทหารบางคนท่ีไดรับบาดเจ็บติดอยูดานหนาซ่ึงมีผูชุมนุมหอมลอมอยูจํานวนมาก
จากการตรวจสอบจากภาพวีดิโอ และจากขอมูลจากผูชุมนุม และผูส่ือขาว
ตางประเทศ พบเจาหนาท่ีทหารบางคนบนถนนดินสอดานสะพานเฉลิมวันชาติ 
ใช ปลย. ยิงมาทางดานวงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตย ซ่ึงมีผูชุมนุมอยูหนาแนน
สอดคลองกับผลการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุของกองพิสูจนหลักฐานกลางและ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร ท่ีพบรองรอยกระสุน ปลย. ยิงมาในลักษณะดังกลาว
จํานวนมาก เฉพาะบนถนนดินสอมีท้ังหมด ๑๒๐ รอย ยืนยันไดวาเปนรอย
จากกระสุนปนความเร็วสูง ๑๑๔ รอย  โดย ๔๒ รอยอยูในระดับต่ํากวา ๑๗๐ ซม. 
ไมพบรองรอยกระสุนปนท่ียิงไปในทิศทางสวนกันแตอยางใด นักวิชาการซ่ึงมี
ความเช่ียวชาญดานกฎการใชกําลังต้ังขอสังเกตวา ในสถานการณท่ีเจาหนาท่ี
ทหารถูกโจมตีดวยระเบิดโดยไมทันไดต้ังตัวจนมีผลทําใหผูบังคับบัญชาระดับสูง
บาดเจ็บและบางคนเสียชีวิตน้ัน  อาจทําใหการปฏิบัติและการใชอาวุธของทหาร
เปนไปอยางสับสนและไรการควบคุม๑๕๓   จากการตรวจสอบพบวามีผูชุมนุม
เสียชีวิตโดยสามารถยืนยันวาเสียชีวิตจากเหตุการณความรุนแรงหนาโรงเรียน
สตรีวิทยาอยางนอย ๕ คน โดยเสียชีวิตจากกระสุนปนความเร็วสูงคือ นายวสันต
ภูทอง นายทศชัย เมฆงามฟา นายจรูญ ฉายแมน นายยุทธนา ทองเจริญพูลพร
และชางภาพชาวญ่ีปุนอีก  ๑ คน คือ นายฮิโรยูกิ มูราโมโตะ และยังมีผูชุมนุม
บาดเจ็บจํานวนมาก 
   ๕) ในชวงท่ีเกิดเหตุการณรุนแรง บริเวณการชุมนุมท่ีถนน
ราชดําเนินยังคงมีการปราศรัย ในลักษณะท่ีเปนการปลุกเราใหผูชุมนุมตอตาน

 
๑๕๓

 การประชุมกลุมยอยเร่ือง การจัดการการชุมชน: การปองกันการใชความรุนแรง การควบคุมฝูงชน
อยางมีประสิทธิภาพ กฎในการใชกําลัง วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
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เจาหนาท่ีทหารและประกาศระดมกําลังไปชวยผูชุมนุมท่ีจุดปะทะแมในขณะท่ี
เกิดความรุนแรงและมีผูเสียชีวิตแลว ก็ยังคงมีการปราศรัยปลุกเราในลักษณะ
ดังกลาวตอไป๑๕๔ 
   ๖) ภายหลังจากการปะทะจนมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต
จํานวนมาก นายทหารระดับผูบังคับบัญชาท่ียังปฏิบัติหนาท่ีได๑๕๕ ไดประสาน
ไปยังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานครคนหน่ึงของพรรคเพ่ือไทย
ทีเ่ดินตามกลุม นปช. เขามา เพ่ือเจรจายุติการปะทะท้ังหมด และนายจาตุรนต 
ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหนาพรรคไทยรักไทยไดรับการติดตอจาก
นายกอรปศักด์ิ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จนมีการเจรจาตกลงถอยกัน
ทั้งสองฝาย ศอฉ. จึงไดประกาศวาท้ังสองฝายถอยและมีระยะหางจากกัน
ทันทีเพื่อยุติความรุนแรง๑๕๖  เหตุการณจึงสงบลง
 ๒.๓.๒.๑๐ ในวันท่ี ๑๐ เมษายน พบการปรากฏตัวของ พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล 
ในชวงเย็นประมาณ  ๑๖.๔๐ น. ในหมูผูชุมนุม นปช. พรอมกับนายยศวริศ ชูกลอม
แกนนํา นปช. คนหน่ึง ท่ีบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปนเกลาฝงธนบุรี 
ซึง่เปนชวงเวลาเดียวกันกับท่ีผูชุมนุมยึดอาวุธของเจาหนาท่ีทหารบนสะพาน
สมเด็จพระปนเกลา ชวงเย็นกอนเหตุการณปะทะหนาโรงเรียนสตรีวิทยา 
มีผูพบพล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ท่ีหนารานแมคโดนัลด วงเวียนอนุสาวรีย

 
๑๕๔

 ภาพวีดิโอการปราศรัยท่ีเวทีสะพานผานฟา โดยมีผูปราศรัยเชน นายสุพร อัตถาวงศ (แรมโบอีสาน) นายอริสมันต 
พงษเรืองรอง เวลาตามภาพระบุเวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น., รายงานคณะทํางานท่ี ๒, ขอมูลเอกสารและจากการสัมภาษณทหาร,
และบันทึกการสัมภาษณผูท่ีเขาใหขอมูลกับ คอป. ระบุวาแกนนําท่ีไปปรากฏตัวบนถนนราชดําเนินในชวงท่ีมีการปะทะ
คือ นายขวัญไชย ไพรพนา, นายยศวริศ ชูกลอม (เจง ดอกจิก), นายอริสมันต พงษเรืองรอง และนายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ
 ๑๕๕ พ.อ.ธรรมนูญ วิถี, ผูอํานวยการกองยุทธการ จากการเขาใหขอมูลกับ คอป. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
 ๑๕๖ บันทึกการเขาใหขอมูลของนายจาตุรนต ฉายแสง, การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคนหาความจริง 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๕, วันศุกรท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕, กองบรรณาธิการ สํานักขาว สํานักเครือขายส่ือสาธารณะและสํานักสงเสริม
การมีสวนรวม สสท., ผูรวบรวมเรียบเรียง, ผานฟาถึงราชประสงค บันทึกคนขาวทีวีไทย, (กรุงเทพฯ: บจ.พร้ิน ซิต้ี, ๒๕๕๓),
หนา ๓๑๗.
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ประชาธิปไตย  และเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. หลังการปะทะ มีผูส่ือขาวตางประเทศ
พบพล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล น่ังรถตูโฟลคสวาเกนสีน้ําเงินมาลงท่ีหนา
รานแมคโดนัลด และเดินเขาไปในถนนดินสอ นอกจากน้ีในวันท่ี ๑๑ เมษายน 
ในชวงเย็นถึงค่ํา พล.ต. ขัตติยะ ไดไปสํารวจสถานท่ีเกิดเหตุท่ีบริเวณส่ีแยกคอกวัว
และหนาโรงเรียนสตรีวิทยา โดยมีนายเมธี อมรวุฒิกุล รวมเดินตรวจดวย 
โดยพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ใหสัมภาษณเก่ียวกับเหตุการณ โดยมีการกลาวถึง
กองกําลังไมทราบฝายหรือนักรบโรนินวาเปนผูยิงตอบโตเจาหนาท่ีทหาร 
ทั้งน้ีนายเมธี ถูกเจาหนาท่ีจับกุมไดในเวลาตอมายังใหปากคําตอพนักงาน
สอบสวนวา ตนอยูในเหตุการณหนาโรงเรียนสตรีวิทยา โดยอยูบริเวณ
อนุสาวรียประชาธิปไตยดวย
 ๒.๓.๒.๑๑ การเสียชีวิตของนายฮิโรยูกิ มูราโมโตะ
  เหตุการณหนาโรงเรียนสตรีวิทยา ทําใหชางภาพชาวญ่ีปุนจาก
สํานักขาวรอยเตอร คือนายฮิโรยูกิ มูราโมโตะ เสียชีวิต จากการตรวจสอบภาพ
วีดิโอท่ีนายมูราโมโตะถายเองและของนักขาวตางประเทศ พบวากอนเวลา
เกิดเหตุระเบิดมีการกระทบกระท่ังกันระหวางผูชุมนุมและเจาหนาท่ีทหาร 
โดยผูชุมนุมขวางปาขวดนํ้าและสิ่งของตางๆ ใสเจาหนาที่ ซึ่งใชโล กระบอง 
แกสน้ําตา เพ่ือผลักดันกลุมผูชุมนุมน้ัน ชางภาพชาวญ่ีปุนคนดังกลาวอยูในแถว
ของเจาหนาท่ีและไดถายภาพขณะเกิดเหตุระเบิดตอมานายมูราโมโตะไดเดิน
ขึ้นหนามาทางกลุมผูชุมนุมและหันไปถายภาพทางอาคารท่ีอยูฝงตรงขาม
โรงเรียนสตรีวิทยา  เย้ืองไปทางสะพานเฉลิมวันชาติซ่ึงเปนภาพสุดทายท่ีปรากฏ 
ถายเม่ือเวลาประมาณ ๒๐.๕๓ น. ภาพกลองวงจรปดจากหนารานแมคโดนัลด
ปรากฏภาพกลุมบุคคลและผูส่ือขาวหอมลอมผูไดรับบาดเจ็บท่ีถูกหามออกมา
จากถนนดินสอเวลาประมาณ ๒๐.๕๕ น. นายมูราโมโตะถูกยิงขณะอยูบนทางเทา
กับทางมาลายหนาโรงเรียนสตรีวิทยา  ผูเช่ียวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร
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ดานภาพจากตางประเทศเห็นวา นายมูราโมโตะนาจะถูกยิงชวงระหวางเวลา 
๒๐.๕๓.๕๐ วินาที - ๒๑.๐๑.๓๔ วินาที๑๕๗  จากการตรวจภาพบาดแผล 
ผูเช่ียวชาญดานอาวุธทานหน่ึงมีความเห็นวา มีความเปนไปไดวาชางภาพดังกลาว
นาจะถูกยิงดวยกระสุนปนขนาดท่ีใหญกวากระสุน ๕.๕๖ มม. (กระสุนปนเอ็ม ๑๖
หรือ ทราโว ท่ีกองทัพใช)๑๕๘ แตผูเช่ียวชาญจากกองสรรพาวุธ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติและผูเช่ียวชาญดานอาวุธปนจากตางประเทศเห็นวา ไมสามารถระบุ
ขนาดกระสุนจากบาดแผลได แตก็เห็นวามีความเปนไดวาจะเปนขนาดกระสุน
ทีใ่หญกวาขนาด ๕.๕๖ มม.  อยางไรก็ตามไมมีหลักฐานวา ขณะท่ีถูกยิงชางภาพ
ญีปุ่นอยูในทวงทาหรือหันหนาไปทางทิศใด  จึงไมสามารถยืนยันไดวากระสุนปน
ยิงมาจากทิศทางใด โดยนายมูราโมโตะลมนอนหงาย หันหัวไปทางโรงเรียน
สตรีวิทยา ทางปายท่ีเขียนวาโรงเรียนดีเดน “ปลายเทาช้ีไปทางตึกสูงบานไม
หลังถนนดินสอ๑๕๙” ดังปรากฏตามภาพแผนท่ีเกิดเหตุโดยกรมสอบสวน
คดีพิเศษตามคําใหการของดาบตํารวจชาตรี อุตสาหรัมย พยานในที่เกิดเหตุ 
ผลการชันสูตรระบุวาถูกยิงดวยกระสุนความเร็วสูง โดยมีทิศทางการยิงเขา
หนาอกซายเฉียงข้ึนบนเล็กนอยทะลุออกดานหลังของตนแขนขวา  โดยปกติ
นายมูราโมโตะแบกกลองถายภาพบนไหลขวา  หากวิถีกระสุนมาจากดานสะพาน
เฉลิมวันชาติท่ีเจาหนาท่ีทหารอยู ขณะถูกยิงนายมูราโมโตะจะตองหันหนา
ไปทางฝงตรงขามกับประตูทางเขาโรงเรียนสตรีวิทยา เฉียงไปทางสะพาน

 
๑๕๗

 Quentin Milliet, Forensic Imagery Report, 27th of June 2011 : Case: Death of Mr. HIROYUKI MURAMOTO on the 

10th April 2010,page 11

 ๑๕๘ ความเห็น พล.ต.ท.อัมพร จารุจินดา จากการเขาใหขอมูลกับ คอป. เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕, อยางไรก็ตาม
พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลใหขอมูลวา จากการสอบถามแพทยนิติเวช มีความเห็นวา เน้ือเย่ือของมนุษย
มีความยืดหยุน จึงทําใหสรุปไดยากวาบาดแผลเกิดจากกระสุนปนชนิดใด
 ๑๕๙ สํานวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีพิเศษที่ ๖๑/๒๕๕๓
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เฉลิมวันชาติเล็กนอย บริเวณหนาโรงเรียนสตรีวิทยาพบรอยกระสุนปน ๑ รอย
ทีบ่ริเวณเสาไฟฟาสองสวาง หัวมุมถนนดินสอ-วงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตย
ฝงโรงเรียนสตรีวิทยา โดยกลุมงานตรวจอาวุธปนและเคร่ืองกระสุน กองพิสูจน
หลักฐาน และสถาบันนิติวิทยาศาสตร  เห็นวามีทิศทางการยิงมาจากถนนดินสอ
ฝงตรงขามเย้ืองไปทางสะพานเฉลิมวันชาติ และรอยกระสุนท่ีก่ิงไมตรงหนาปาย
โรงเรียนดีเดนของโรงเรียน โดยกลุมงานตรวจอาวุธปนและเคร่ืองกระสุน 
กองพิสูจนหลักฐาน สํานักงานตํารวจแหงชาติใหความเห็นวา เปนรอยท่ีเกิดจาก
ลูกกระสุนปนไมทราบชนิดและขนาด มีทิศทางการยิงมาจากถนนดินสอฝงตรงขาม
โรงเรียนสตรีวิทยา๑๖๐  นอกจากน้ีสถาบันนิติวิทยาศาสตรยังพบรอยกระสุน
อีก ๑ รอยท่ีตนไมอีกตน รอยกระสุนบนกําแพงร้ัวของโรงเรียน บนตูโทรศัพท 
และเสาปายจราจรหนาโรงเรียน ซ่ึงสถาบันนิติวิทยาศาสตรเห็นวามีทิศทาง
การยิงมาจากถนนดินสอมุงหนาอนุสาวรียประชาธิปไตย

 
๑๖๐

 จากการตรวจสอบขอมูลกับเจาหนาที่กองพิสูจนหลักฐานกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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ภาพท่ี ๕ แผนท่ีสถานท่ีเกิดเหตุจากคําใหการของ ดาบตํารวจชาตรี อุตสาหะรัมย
ประจักษพยานในที่เกิดเหตุ
ที่มา: กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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ภาพท่ี ๖ ภาพวีดิโอนาทีสุดทายในกลองของชางภาพญ่ีปุน วิเคราะหเปรียบเทียบ
เวลากับภาพกลองวงจรปด (ภาพมุมลางซาย) โดยผูเช่ียวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร
ดานภาพจากตางประเทศ เห็นวานาจะเปนเวลาประมาณ ๒๐.๕๓.๗๒ วินาที๑๖๑ 

 ๒.๓.๒.๑๒ การเสียชีวิตของนายวสันต ภูทอง
  จากการตรวจสอบภาพคลิปวีดิโอและผูอยูในเหตุการณ พบวานาย
วสันต ภูทอง ถูกยิงในเวลาและจุดท่ีใกลเคียงกับท่ีชางภาพญ่ีปุนถูกยิง จากการ
ตรวจสอบภาพวีดิโอขณะนายวสันตถูกยิง ผูเชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร

 
๑๖๑

 Quentin Milliet, Forensic Imagery Report, 19th of June 2012 (Updated version of the 9th of 
July 2012): Mandated by the Swiss Expert Pool for Civilian Peacebuilding For the Truth for Reconciliation 
Commission of Thailand (TRCT), page 27
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ดานภาพจากตางประเทศเห็นวา นายวสันตนาจะถูกยิงเวลาประมาณ 
๒๐.๕๗.๐๘ วินาที๑๖๒  ตรงบริเวณทางมาลายหนาโรงเรียนสตรีวิทยา หลังจาก
ที่มีการระเบิดและทหารสวนใหญไดถอนกําลังไปทางสะพานเฉลิมวันชาติ 
โดยนายวสันต ภูทอง ถูกยิงดวย ปลย. เขาท่ีบริเวณดานหลังศีรษะ ทะลุดานหนา
มีวิถีการยิงมาจากดานสะพานเฉลิมวันชาติท่ีเจาหนาท่ีทหารปฏิบัติหนาท่ีอยู 
ขณะท่ีนายวสันต ภูทอง หันหนาไปทางสวนหยอมขางรานอาหาร Sidewalk
Cafe ริมวงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตย ทันทีท่ีถูกยิงท่ีเขาไดทรุดลงและ
หงายหลังลมลงไปในทิศทางสะพานเฉลิมวันชาติ โดยผูเช่ียวชาญอิสระ
นิติวิทยาศาสตรดานอาวุธและกระสุนปนจากตางประเทศเห็นวาจากลักษณะ
ภาพบาดแผลท่ีศีรษะถูกทําลายมากนาจะเปนกระสุนขนาดใหญ เชน ๗.๖๒ x 
๕๑ มม.๑๖๓  (๗.๖๒ นาโต) และทิศทางการลมของผูท่ีถูกยิงไมนาจะเก่ียวของ
กับทิศทางวิถีกระสุน
 ๒.๓.๒.๑๓ ผูชุมนุมควบคุมตัวเจาหนาท่ีทหาร ยึด ทําใหเสียหายซ่ึง
ยุทธภัณฑ และยานยนตจํานวนมากและทํารายทหารที่ไดรับบาดเจ็บ
   ๑) ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณหนาโรงเรียนสตรีวิทยา 
นอกจากผูชุมนุม ชางภาพชาวญ่ีปุน และเจาหนาท่ีทหารเสียชีวิต และมีผูบาดเจ็บ
จํานวนมากแลว จากการตรวจสอบยังปรากฏวา ผูชุมนุมสวนหนึ่งไดทําลาย
รถยนตสายพานลําเลียงหุมเกราะจํานวนวนมาก นอกจากน้ันผูชุมนุมยังไดยึด

 
๑๖๒

 Quentin Milliet, Forensic Imagery Report, 19th of June 2012 (Updated version 
of the 9th of July 2012): Mandated by the Swiss Expert Pool for Civilian Peacebuilding 
For the Truth for Reconciliation Commission of Thailand (TRCT), page 28
 ๑๖๓ โดยผูเช่ียวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตรดานอาวุธและกระสุนปนใหความเห็นวาเน่ืองจากไมมีภาพถายการชันสูตร
จึงไมสามารถระบุชนิดกระสุนได แตจากภาพถายผูเสียชีวิตดูจากลักษณะบาดแผลเห็นวานาจะเปนกระสุนท่ีใหญกวากระสุน 
๕.๕๖ มม. หรือ ๗.๖๒ x ๓๙ มม.(๗.๖๒ โซเวียตซ่ึงเปนประสุนท่ีใชกับปนเอเค ๔๗) อางอิงจาก Fabiano RIVA and Matthieu 
GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION FOR THE TRCT, June 21st 2012, page 9, 46
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อาวุธปนและยุทธภัณฑของทางราชการจํานวนหน่ึงไปจากยานยนตดังกลาว
และเจาหนาท่ีทหารโดยผูชุมนุมนําอาวุธปนและยุทธภัณฑไปมอบไวท่ีเวที นปช.
สะพานผานฟาลีลาศ ซึ่งรวมถึงปลย. ๑ กระบอก ปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖ จํานวน 
๙ กระบอก ชนิดทราโว จํานวน ๑๓ กระบอก ปนลูกซอง ๑๐ กระบอก ปนพกส้ัน
ขนาด .๔๕ จํานวน ๑ กระบอก และยุทโธปกรณอ่ืน ๆ  อีกจํานวนหน่ึง ปรากฏวา
อาวุธท้ังหมดดังกลาว ทางราชการไดคืนมาเพียง ปลย.  ชนิดเอ็ม ๑๖ จํานวน 
๑ กระบอก  โดยยึดคืนไดจากการท่ีเจาหนาท่ีตํารวจเขาตรวจคนโรงแรมเอสซีปารค
ในวันท่ีเจาหนาท่ีพยายามจับตัวนายอริสมันต พงษเรืองรอง เม่ือวันท่ี ๑๖ เมษายน
๒๕๕๓ ปลย. ชนิดทราโว อีก ๑ กระบอกยึดไดพรอมกับการจับกุมนายเมธี 
อมรวุฒิกุล เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ และปลย.  ชนิดทราวโวอีก ๑ กระบอก
พรอมซองกระสุนจํานวน ๖ ซอง ยึดคืนไดจากการตรวจคนโรงแรมสวัสดี
หลังสวนอินน ใกลสี่แยกราชประสงค เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓๑๖๔  
นอกจากน้ันทางราชการยังไมไดรับคืน๑๖๕  เจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ตรวจสอบพบวาปนท้ัง ๓ กระบอกดังกลาวเปนปนท่ีถูกผูชุมนุมยึดไปจากเจาหนาท่ี
ทหารในเหตุการณหนาโรงเรียนสตรีวิทยาและอนุสาวรียประชาธิปไตย

 
๑๖๔

 จากการรายงานการแถลงขาวของกองบัญชการตํารวจนครบาล โดยสํานักขาวหลายสํานัก ระบุตรงกันวา พบ
ปนทราโว ๑ กระบอก ภายในซองกระสุน ๖ ซอง บรรจุกระสุน ๙๘ นัด นอกจากน้ียังพบ ดาบปลายปน ถูกซุกซอนไวใน
เอ๊ียมสีขาวซ่ีงมีเคร่ืองหมายกาชาด กระเปาคาดเอวซุกซอนอยูภายในฝาเพดานหองน้ํา ตรวจสอบภายในพบอาวุธปนลูกซอง
สัน้ไทยประดิษฐ จํานวน ๑ กระบอก กระสุนปนลูกซองจํานวน ๘ นัด หมวกไหมพรม ๑ ใบ และโรงแรมดังกลาวเปนอาคาร
ที่พักของนายพายัพ ปนเกตุ และนายขวัญชัย ไพรพณา ชวงที่มีการชุมนุม อางอิงจากhttp://archive.voicetv.co.th/co
ntent/14044/%E๐%B๘%๙E%E๐%B๘%๙A%E๐%B๘%๙B%E๐%B๘%B๗%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๘%๙๗%E๐
%B๘%A๓%E๐%B๘%B๒%E๐%B๙%๘๒%E๐%B๘%A๗%E๐%B๙%๘๘%E๐%B๙%๘๓%E๐%B๘%๙๙%E๐%B
๘%AB%E๐%B๙%๘๙%E๐%B๘%AD%E๐%B๘%๘๗%E๐%B๘%๙E%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%๙
E%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๒%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%๙E%E๐%B๘%๘๒%E๐%B๘%A๗%E๐%B๘%B๑%E
๐%B๘%๘D%E๐%B๘%๘A%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%A๒, และ http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.
aspx?NewsID=9530000073347 ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 ๑๖๕ ตารางขอมูลสรุปคดีอาวุธของทางราชการท่ีสูญหาย โดยการรวบรวมขอมูลเอกสารตารางสรุปขอมูลคดี
จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงเขาใหขอมูลเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และจากการตรวจสอบขอมูลกับพนักงาน
สอบสวนในคดีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ (โทรศัพทสอบถามขอมูลกรณีอาวุธที่ยึดไดพรอมกับนายเมธี อมรวุฒิกุล)
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    ๒) จากการตรวจสอบท้ังจากเจาหนาท่ีท่ีไดรับบาดเจ็บ 
แพทยทหาร บุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลวชิระ และหนวยอาสาสมัคร
กูชีพ ไดขอเท็จจริงท่ีตรงกันวา ขณะท่ีเจาหนาท่ีทหารพยายามถอนกําลังจาก
ถนนตะนาว ถนนขาวสาร และถนนดินสอเพ่ือกลับท่ีต้ัง ซ่ึงอยูไปทางดานทิศเหนือ
ของท่ีเกิดเหตุ ไดมีผูชุมนุมจํานวนมากไดปดทางถอยและรุมทํารายเจาหนาท่ี
ทหารจนไดรับบาดเจ็บ เจาหนาท่ีบางคนตองถอดเคร่ืองแบบทหารออกและ
เปล่ียนเปนชุดพลเรือนเพ่ือใหรอดพนจากการทําราย นอกจากน้ันผูชุมนุมท่ี
โกรธแคนบางคนไดแยงตัวเจาหนาท่ีทหารท่ีไดรับบาดเจ็บจากรถยนตลําเลียง
คนเจ็บลงมาทํารายดวย ผูชุมนุมอีกจํานวนหน่ึงไดรุมทํารายเจาหนาท่ีบางคน
ซึง่ออกมาจากรถยนตสายพานลําเลียงหุมเกราะหลังจากเหตุการณปะทะสงบลง
รวมท้ังไดพยายามเขาไปในโรงพยาบาลเพ่ือคนหาศพผูเสียชีวิต เชน การพยายาม
เขาไปในหองฉุกเฉินโรงพยาบาลวชิระ๑๖๖  และติดตามไปท่ีโรงพยาบาลตากสิน
จนเจาหนาท่ีโรงพยาบาลตองนําตัวเจาหนาท่ีทหารไปซอนและยายไปรักษาตัว
ทีโ่รงพยาบาลอ่ืน๑๖๗ อยางไรก็ตามพบวามีผูชุมนุมบางคนพยายามหามปราม
และชวยเหลือเจาหนาท่ีทหารท่ีบาดเจ็บดวยเชนกัน ท้ังน้ีพบวามีการปราศรัย
โดยแกนนําบนเวทีสะพานผานฟาเมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น. ใหผูชุมนุม
ตามไปดูท่ีโรงพยาบาล เพ่ือคนหาศพผูเสียชีวิตเพราะเกรงวาเจาหนาท่ีทหาร
จะแยงศพไป๑๖๘ 

 
๑๖๖

 ปรากฏตามภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณ
 ๑๖๗ เจาหนาท่ีทหารซ่ึงไดรับบาดเจ็บและอยูในเหตุการณ, ใหขอมูลเม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ วาถูกนําสงโรงพยาบาล
ตากสินและผูชุมนุมมาลอมโรงพยาบาลจนพยาบาลตองพาไปหลบในหองคลอดแลวตอนหลังยายไปโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา
 ๑๖๘ ปรากฏตามภาพวีดิโอการปราศรัยของนายสุพร อัตถาวงศ (แรมโบอีสาน)
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 ๒.๓.๒.๑๔ ผลกระทบจากเหตุการณส่ีแยกคอกวัวและเหตุการณ
หนาโรงเรียนสตรีวิทยา
   ๑) เหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในวันท่ี ๑๐ เมษายน
มีสวนอยางย่ิงในการสรางความรูสึกท่ีเปนปฏิปกษตอกันอยางรุนแรงระหวาง
เจาหนาท่ีทหารและผูชุมนุม นปช. โดยตางรูสึกวาตนเองเปนฝายถูกกระทํา
ดวยความรุนแรง การปฏิบัติการของคนชุดดํามีสวนอยางย่ิงในการสรางและ
ยกระดับความรุนแรง โดยมีเปาหมายเพ่ือย่ัวยุใหทหารใชอาวุธกับผูชุมนุมและ
ตองการใหมีการเสียชีวิตเกิดข้ึน
   ๒) หลังเกิดเหตุการณ ศอฉ. เร่ิมใชคําวา “ผูกอการราย” 
โดยกลาวหาวามีผูกอการรายปะปนอยูกับผูชุมนุม และเช่ือวามาตรการท่ีให
เจาหนาท่ีใชเพียงอุปกรณควบคุมฝูงชนน้ันไมเพียงพอตอการควบคุมและแกไข
สถานการณ จึงไดปรับยุทธวิธีโดยใหวางกําลังเจาหนาท่ีใหหางจากแนวผูชุมนุม
ประมาณ ๑๕๐ เมตรเพ่ือไมใหผูชุมนุมประชิดตัว วางหนวยระวังปองกัน
โดยพบวามีเจาหนาที่พรอมปนติดกลอง ควบคุมพื้นที่สูงขมรอบจุดวางกําลัง
ของเจาหนาที่ ศอฉ. ยังอนุญาตใหเจาหนาที่ใชกระสุนจริงเพื่อการปองกันตัว
และประชาชนไดตามความจําเปนและอยางเหมาะสมกับสภาพการณ 
โดยตองปฏิบัติตามกฎการใชกําลังตามแนวทางของกองบัญชาการ กองทัพ
ภาคที่ ๑ อยางเครงครัด 
   ๓) ในเหตุการณวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เจาหนาท่ีทหาร
นําอาวุธ ปลย.และกระสุนจริงไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวย หลังถูกโจมตีดวย
ลูกระเบิด เจาหนาท่ีทหารใชอาวุธ ปลย. กระสุนจริงยิงไปในทิศทางท่ีมีผูชุมนุม
อยูหนาแนน โดยปรากฏรองรอยกระสุนปนจํานวนมากดังท่ีไดกลาวมาแลว 
พบผูชุมนุมเสียชีวิตและบาดเจ็บจากกระสุน ปลย. หรือกระสุนความเร็วสูง  
จํานวนมาก และผูชุมนุมและนักขาวพบปลอกกระสุนขนาด .๔๕ (๑๑ มม.) 
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ของปนพก และปลอกกระสุนขนาด ๗.๖๒ x .๕๑ มม. (NATO) ซ่ึงใชกับอาวุธ
ปน Sniper Rifle SR-๒๕ และปลอกกระสุนขนาด ๕.๕๖ มม. ซ่ึงใชกับปน
เอ็ม ๑๖ หรือปนทราโวดวย๑๖๙  
   ๔) ตามความเห็นของนักวิชาการดานกฎการใชกําลัง การโจมตี
เจาหนาท่ีดวยอาวุธสงครามโดยคนชุดดําท่ีปะปนอยูในกลุมผูชุมนุมและการท่ี
เจาหนาท่ีทหารถูกโจมตีโดยไมทันไดต้ังตัวจนมีผลทําใหผูบังคับบัญชาระดับสูง
บาดเจ็บและบางคนเสียชีวิต มีผลอยางย่ิงทําใหการปฏิบัติและการใชอาวุธ
ของทหารเปนไปอยางสับสนและไรการควบคุม 
   ๕) คนชุดดําปฏิบัติการโจมตีเจาหนาท่ีกอนดวยอาวุธสงคราม 
โดยกอนและขณะโจมตี คนชุดดําพรอมอาวุธสงครามอยูปะปนอยูกับผูชุมนุม 
โดยผูชุมนุมและการด นปช. ไมไดหามปรามหรือขัดขวางการปฏิบัติการ
ดวยอาวุธของคนชุดดําแตอยางใด ท้ังยังกลับไดรับการสนับสนุนหรือรวมมือ
จากการด นปช. จํานวนหน่ึงดวย โดยเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. มีการประกาศ
บนเวทีวา “สามารถยึดปนสงครามจากทหารไดเปนจํานวนมากและจะมีคน
มาชวยเหลือผูชุมนุมอยางแนนอน๑๗๐” และเม่ือพิจารณาประกอบกับ
ประสบการณของผูชุมนุมท่ีเคยถูกเจาหนาท่ีทหารใชกําลังและอาวุธปนสงคราม
แมจะยิงข้ึนฟา ในการสลายการชุมนุมเม่ือป ๒๕๕๒ จะทําใหความเขาใจท่ีวา
เจาหนาท่ีทหารใชกําลังปราบปรามผูชุมนุมมีมากข้ึน  โดยเฉพาะเม่ือเจาหนาท่ีทหาร
นํารถยนตสายพานลําเลียงหุมเกราะ และอาวุธสงครามออกมาปฏิบัติการดวย
ทําใหผูชุมนุมเขาใจวา การปฏิบัติการของคนชุดดําที่ตอสูกับเจาหนาที่ทหาร 
เปนการชวยเหลือปกปองผูชุมนุม 

 
๑๖๙

 ความเห็นของผูเช่ียวชาญดานอาวุธท้ังไทยและตางประเทศจากการตรวจสอบภาพถายปลอกกระสุนปน
ที่ผูชุมนุมเก็บได เช่ือวาพบในท่ีเกิดเหตุในเหตุการณวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓

 
๑๗๐

 สรุปเหตุการณวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ บก ควบคุมที่ ๑ ร.๒ รอ., หนา ๑๗
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  ๖) เจาหนาท่ีระดับสูงดานขาวกรองและดานความม่ันคง อธิบายวา
ขาวการปฏิบัติของ ศอฉ. รั่วไหลและเปนไปไดวามีผูมีสวนเกี่ยวของใน ศอฉ. 
ทีใ่หขอมูลกับฝายผูชุมนุม โดยแกนนํา นปช. มักจะลวงรูแผนปฏิบัติการของ ศอฉ. 
ลวงหนา กรณีการปฏิบัติการของคนชุดดําจึงนาจะเปนการปฏิบัติการท่ีมีการ
ตระเตรียมและวางแผนมาเปนอยางดี ท้ังมีความเปนไปไดท่ีจะลวงรูถึงแผน
ปฏิบัติการและจุดวางกําลังของเจาหนาที่และผูบังคับบัญชา 
  ๗) นักกิจกรรมดานสันติวิธีซ่ึงเขาไปสังเกตการณชุมนุมในวันท่ี ๑๐ 
เมษายน ใหขอมูลวาไดพบกับชายซ่ึงอางวาตนเองวาเปนทหารในประจําการ
และอยูในชวงเวลาวันพักจึงเขามาเปนการด นปช. โดยใหขอมูลวา “ในชวงเวลา
วันพัก ทหารจะตามนายท่ีเปนทหารดวยกันและเปนคนท่ีดูแลการด นปช. มาอยู
ในพ้ืนท่ีของกลุมการด และทําหนาท่ีเปนการดดวย โดยมากันหลายคน”๑๗๑ 
 ๒.๓.๒.๑๕ เปนท่ีนาสังเกตวาในวันท่ี ๑๐ เมษายน ซ่ึงเกิดเหตุการณ
ความรุนแรงบริเวณส่ีแยกคอกวัวและหนาโรงเรียนสตรีวิทยา ไดมีผูกอวินาศกรรม
ในกทม. และปริมณฑลหลายจุด โดยในชวงเชามืดเวลาประมาณ ๐๓.๓๐ น. 
เกิดเหตุคนรายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เขาใสร้ัวกองบังคับการปราบปราม กอง
บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. เกิดเหตุคนราย
ยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ใสตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาลแตระเบิดไมทํางาน เวลา
ประมาณ ๒๐.๑๕ น. เกิดเหตุคนรายยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ใสหองสีงาชาง ชั้น ๒ 
ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาลแตไมมีผูไดรับบาดเจ็บ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. 
เกิดเหตุการณวางระเบิดซีโฟร ๖ ลูกท่ีเสาไฟฟาแรงสูงขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต 
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ริมถนนสายเอเชีย ตําบล
เชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรับความเสียหาย

 
๑๗๑

 นักวิชาการและนักกิจกรรมดานสันติวิธี, เขาใหขอมูลเม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ และสัมภาษณเพ่ิมเติม
ทางโทรศัพทเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕



สรุปเหตุการณความรุนแรง และการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น

137

แตเสาไฟฟาไมลมลงเนื่องจากระเบิดไมทํางาน ๓ ลูก (โดยตรวจพบเม่ือวันท่ี
๑๓ เมษายน ๒๕๕๓)  และหลังเท่ียงคืนของวันท่ี ๑๑ เมษายน  เกิดเหตุคนราย
ยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ ใสบานพักของ พ.อ.ทรงพล นีระสิงห ซ่ึงอยูใกลเคียงกับบาน
ของรองผูอํานวยการสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕ ถนนประดิพัทธ 
กรุงเทพมหานคร ไดรับความเสียหาย ท้ังน้ี ศอฉ. มีความเห็นวาผูท่ีกอเหตุ
วินาศกรรมโดยการพยายามวางระเบิดทําลายเสาไฟฟาแรงสูงนาจะมีความ
เช่ือมโยงกับการปฏิบัติการของคนชุดดําในเหตุการณส่ีแยกคอกวัวและ
เหตุการณหนาโรงเรียนสตรีวิทยา
 ๒.๓.๒.๑๖ ตอกรณีท่ีมีผูต้ังขอสังเกตวา การท่ีเจาหนาท่ีทหารจํานวนมาก
ยังคงอยูปฏิบัติการบริเวณส่ีแยกคอกวัวและหนาโรงเรียนสตรีวิทยาในเวลา
มืดค่ําน้ัน เส่ียงตอการท่ีจะเกิดความรุนแรงเปนอยางมาก ท้ังท่ีเกิดจากการ
เขาใจผิดระหวางผูชุมนุมกับเจาหนาท่ีทหาร หรือการแทรกแซงของมือท่ีสาม
ซึง่จะโดยการรูเห็นเปนใจหรือสนับสนุนของแกนนําผูชุมนุมบางคนหรือไมก็ตาม
การปฏิบัติการของเจาหนาท่ีทหารในยามค่ําคืนไมเหมาะสมอยางย่ิง  จากการ
ตรวจสอบ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ใหขอเท็จจริงวา ผอ.ศอฉ.ไดออกคําสั่งที่ 
กห.๐๔๐๗.๔๕/๕๑  ส่ังการใหทุกหนวยหยุดปฏิบัติการเวลา ๑๘.๑๕ น. เปนตนไป
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสถานการณอยูในภาวะสับสนวุนวายท่ีเกิดจากผูชุมนุม
และปญหาท่ีอาจสะทอนใหเห็นถึงระบบการส่ือสารส่ังการและการวางแผน
ปฏิบัติการของ ศอฉ. กวาท่ีเจาหนาท่ีทหารจะดําเนินการถอนกําลังกลับท่ีต้ัง 
ก็ถูกโจมตีจากกลุมคนชุดดําท่ีถนนตะนาว ส่ีแยกคอกวัว และตามมาดวยการ
โจมตีเจาหนาท่ีทหารท่ีหนาโรงเรียนสตรีวิทยาแลว
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๒.๓.๓ วันท่ี ๑๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ นปช. ยุติการชุมนุม
บนถนนราชดําเนินและยายมาชุมนุมรวมกันท่ีส่ีแยกราชประสงค
เพียงแหงเดียว และเร่ิมเสริมท่ีม่ันการชุมนุมท่ีส่ีแยกราชประสงค 
 ๒.๓.๓.๑ ขณะท่ี นปช. สวนหน่ึงยังชุมนุมอยูท่ีถนนราชดําเนิน การชุมนุม
ที่สี่แยกราชประสงคของ นปช.ก็ไดเริ่มขึ้นตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน โดย นปช. 
ประกาศวาจะชุมนุม ๓ วัน แตในวันท่ี ๔ เมษายน ประกาศเปล่ียนเปนการปกหลัก
ชุมนุมท่ีส่ีแยกราชประสงคคูขนานไปกับการชุมนุมบนถนนราชดําเนินจนกวา
รัฐบาลจะประกาศยุบสภา จนวันท่ี ๑๔ เมษายน นปช. ไดประกาศยุติการชุมนุม
บนถนนราชดําเนินและยายมาชุมนุมรวมกันท่ีส่ีแยกราชประสงคเพียงแหงเดียว 
โดยมีพ้ืนท่ีชุมนุมบริเวณส่ีแยกราชประสงคท่ี นปช. ควบคุมดูแลตามขอมูล
จากนายอารีย ไกรนรา หัวหนาหนวยการด นปช. คือ พื้นที่บนถนนราชดําริ
และถนนพระรามท่ี ๑ โดยต้ังเวทีปราศรัยกลางส่ีแยกราชประสงคมีพ้ืนท่ีควบคุม
บนถนนราชดําริจากแยกศาลาแดงฝงลานพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลท่ี ๖ 
ถึงสะพานเฉลิมโลกขามคลองแสนแสบกอนถึงแยกประตูน้ํา มีพ้ืนท่ีควบคุม
บนถนนพระราม ท่ี ๑ จากแยกปทุมวันถึงแยกเพลินจิต ต้ังเวทีปราศรัยท่ีส่ีแยก
ราชประสงคหันหนาไปทางประตูน้ําโดยผูชุมนุมสวนใหญจะอยูบนถนนราชดําริ
ดานหนาเวที ซ่ึงเปนดานหนาศูนยการคาเซ็นทรัลเวิรล มีเต็นทสวนกลางสําหรับ
การแถลงขาวและเปนสถานท่ีสําหรับผูส่ือขาวและบุคคลท่ีเขามาพบแกนนํา นปช.
ตูคอนเทนเนอรสําหรับเปนท่ีประชุมของแกนนํา และเต็นทการด นปช. 
อยูดานหลังเวที  มีการต้ังเต็นทของผูชุมนุมท่ีมาจากท่ีตางๆ ตลอดพ้ืนท่ีควบคุม
ตามแนวถนนราชดําริและถนนพระรามท่ี ๑ ท้ังบนทางเทาและบนพ้ืนผิวจราจร
ชวงที่จํานวนผูชุมนุมสูงสุดมีประมาณ ๘๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ คน
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 ๒.๓.๓.๒ นปช. ไดต้ังจุดตรวจคนเขา-ออกท่ีชุมนุมเพ่ือปองกันไมให
บุคคลภายนอกนําอาวุธและส่ิงผิดกฎหมายเขาไปหรือมีผูแปลกปลอมเขาไป
ในท่ีชุมนุม โดยในวันท่ี ๒๐ เมษายน ไดต้ังจุดตรวจบริเวณรอบพ้ืนท่ีชุมนุม 
คือ จุดตรวจดานทิศเหนือบนถนนราชดําริตรงสะพานขามคลองแสนแสบ
ใกลแยกประตูน้ํา ทิศใตบนถนนราชดําริตรงส่ีแยกศาลาแดง ทิศตะวันออก
บนถนนพระรามท่ี ๑ ตรงแยกเพลินจิตและทิศตะวันตกบนถนนพระรามท่ี ๑
ตรงแยกเฉลิมเผาและแยกปทุมวัน โดยบนถนนราชดําริและถนนพระรามท่ี ๑ 
มีการต้ังเต็นทของผูชุมนุม และเม่ือ ศอฉ.ไดวางกําลังเจาหนาท่ีไวบนถนนสีลม
ตรงแยกศาลาแดง ถนนพระรามที่ ๔ ฝงตรงขามสวนลุมพินีตลอดมาถึงแยก
สามยาน ผูชุมนุมไดชวยกันสรางแนวกีดขวางท่ีทําดวยยางรถยนต ลวดหนาม
และไมไผปลายแหลมอยางแนนหนาเพ่ือปองกันไมให ศอฉ. สงกําลังเขาสลาย
การชุมนุม โดย นปช. เร่ิมสรางแนวกีดขวางท่ีแยกศาลาแดงในวันท่ี ๒๐ เมษายน
และมีการสรางแนวกีดขวางในลักษณะเดียวกันบนแยกเพลินจิต แยกปทุมวัน 
แยกเฉลิมเผา และสะพานเฉลิมโลกใกลแยกประตูน้ํา (ตอไปน้ีจะเรียกวา 
“สะพานขามคลองแสนแสบ”) ท้ังน้ีรายงานขาวระบุวามีการดบางคนควบคุมตัว
และทํารายบุคคลที่ตนสงสัยวามีอาวุธ๑๗๒

 ๒.๓.๓.๓ อยางไรก็ตามนอกจากพ้ืนท่ีชุมนุมแลว ผูชุมนุม นปช. ยังมีพ้ืนท่ี
อิทธิพลท่ีนอกเหนือจากขอบเขตดังกลาวบนถนนราชดําริและถนนพระรามท่ี ๑ 
คือ ถนนสารสินและอาคารบางแหงบนถนนสารสิน เชน อาคารเค่ียนหงวน 
ถนนหลังสวน วัดปทุมวนารามวรวิหารท่ีผูชุมนุมไดเขาไปพักอาศัยและใช
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับบริเวณสวนลุมพินีนั้น เจาหนาท่ีตํารวจ

 
๑๗๒

 พนง.หางแจงความ ถูกทําราย การดนปช.รุมยํา,วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓, http://www.thairath.co.th/
content/pol/78891, หนุมลามแจงความถูกการด-นปช.ทํารายรางกาย, วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓,  http://news.
sanook.com/923522/หนุมลามแจงความถูกการด-นปช.ทํารายรางกาย
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ชั้นผูใหญนายหน่ึง ซ่ึงไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงานกับ นปช.๑๗๓

ใหขอมูลวา เดิมเจาหนาท่ีตํารวจเขาไปใชพ้ืนท่ีในสวนลุมพินี ตอมาเม่ือ ผูชุมนุม นปช. 
ไดเคล่ือนเขามาถึงแยกศาลาแดง ควบคุมพ้ืนท่ีบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย
รัชกาลท่ี ๖ มีกลุมชายฉกรรจจากกลุมการด นปช. ไดเขาไปใชพ้ืนท่ีในสวนลุมพินี
เจาหนาท่ีตํารวจจึงไดถอนตัวออกจากสวนลุมพินี ยายไปวางกําลังท่ีช้ันลาง
ของอาคารในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
 ๒.๓.๓.๔  แกนนํา นปช. บางคนมีแนวคิดจะขยายการชุมนุมไปบนถนนสีลม
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน๑๗๔  ศอฉ. จึงประกาศหาม นปช.ชุมนุมบนถนนสีลม
พรอมท้ังเพ่ิมมาตรการควบคุมสถานการณ โดยสงเจาหนาท่ีท้ังตํารวจและ
ทหารเขาไปประจําตามจุดตางๆ รอบท่ีชุมนุมในวันท่ี ๑๘ เมษายน เพ่ือจํากัด
ไมใหผูชุมนุมขยายพื้นที่ไปที่อื่น โดยเฉพาะดานถนนพระรามที่ ๔ และถนน
สีลม๑๗๕  ซ่ึงถือวามีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสูง และเพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดการปะทะกันระหวาง ผูชุมนุม นปช. กับกลุมคนรักสีลม ซึ่งออกมา
รวมตัวกันตอตานการชุมนุมของ นปช. ตอมาวันท่ี ๒๗ เมษายน เจาหนาท่ีทหาร
เร่ิมต้ังดานตรวจรอบพ้ืนท่ีการชุมนุม และใหวางแผนเตรียมการปรับท่ีต้ังของ
ดานตรวจใหเขาใกลพ้ืนท่ีแยกราชประสงคมากข้ึน เพ่ือปฏิบัติการเชิงรุกสกัดก้ัน
การเดินทางเขารวมชุมนุม ตอมาในวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ไดมีการปรับท่ีต้ังดาน
ตรวจใหเขาใกลพ้ืนท่ีแยกราชประสงคมากข้ึน และ ศอฉ. ยังมีคําส่ังใหวางกําลัง
บนพ้ืนท่ีสูงขมโดยรอบ  การชุมนุมท่ีแยกราชประสงคเพ่ือปองกันกลุมผูไมประสงคดี

 ๑๗๓ เจาหนาท่ีตํารวจนครบาลช้ันผูใหญ, สัมภาษณทางโทรศัพทวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 ๑๗๔ กทม.พรอมประสานตร.ดูแลสีลมหลังม็อบเล็งตั้งเวที, วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ , 
http://www.komchadluek.net/detail/20100518/55952/แดงนัดชุมนุมใหญอีก ๒๐เม.ย.อุบสถานท่ีเคล่ือน.html#.

UBaI1L8kfbk

 
๑๗๕

 คําสั่ง ศอฉ. ที่ กห. ๑๐๗.๔๕/๑๓๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓
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ใชประโยชนจากพ้ืนท่ีดังกลาว๑๗๖  นอกจากน้ีวันท่ี ๑๘ เมษายน ศอฉ. ยังไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชอาวุธของเจาหนาท่ี โดยใหเหตุผลวา 
“เน่ืองจากสถานการณปจจุบัน ปรากฏวามีผูกอการรายแฝงตัวมากับผูชุมนุม
และใชอาวุธ/ระเบิดตอเจาหนาท่ีและผูบริสุทธ์ิ” โดย ศอฉ. กําหนดให “ทุกหนวย
กําหนดแนวหามผานเด็ดขาดและทําเคร่ืองหมายหรือประกาศใหผูชุมนุมทราบ
ในกรณีท่ีผูชุมนุมพยายามบุกรุกแนวหามผานเด็ดขาด เจาหนาท่ีสามารถใชโล
และไมพลองยาว  เม่ือตานทานไมอยูสามารถใชการฉีดน้ํา  และ/หรือ  คล่ืนเสียงได 
แตถาผูชุมนุมยังฝาแนวหามผานเด็ดขาดเขามาได หากผูบุกรุกมีจํานวนนอย
และไมมีอาวุธ ใหเขาทําการจับกุม หากมีจํานวนมากใหใชแกสน้ําตา กระบอง 
กระสุนยาง และยิงเตือนตามลําดับ และเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนแลว ผูชุมนุม
ยังคงบุกรุกเขามาจนอาจกอใหเกิดอันตราย ใหเจาหนาท่ีสามารถใชอาวุธ
ตามสมควรแกเหตุ โดยใชกระสุนจริงจากปนลูกซอง และ ปลย. ตามลําดับ 
และหากผูบุกรุกมีอาวุธ เชน มีด ปน วัตถุระเบิด ฯลฯ และฝาแนวหามผานเด็ดขาด
เขามาได เจาหนาท่ีสามารถขามข้ันตอนการใชแกสน้ําตา กระบอง หรือกระสุนยาง
ไปสูการใชกระสุนจริงได โดยผูมีอํานาจตกลงใจสั่งการคือผูบัญชาการหนวย
ทีรั่บผิดชอบสถานท่ีน้ันหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย” และเฉพาะเหตุการณในกรณี
พบความผิดซึ่งหนาในลักษณะผูกอเหตุใชอาวุธยิงใสเจาหนาที่ หรือใชอาวุธ/
วัตถุระเบิดตอที่ตั้งหนวยและสถานที่สําคัญที่ ศอฉ. “ไดกําหนดใหเจาหนาที่
สามารถใชอาวุธยิงผูกอเหตุ เพ่ือหยุดย้ังการปฏิบัติได เเตหากผูกอเหตุอยูปะปน
กับผูชุมนุมจนอาจทําใหการใชอาวุธของเจาหนาท่ี เปนอันตรายตอประชาชน
ผูบริสุทธ์ิ ใหงดเวนการปฏิบัติ ยกเวนในกรณีท่ีหนวยไดจัดเตรียมพลเเมนปน 
(Marksmanship) ท่ีมีขีดความสามารถเพียงพอใหทําการยิงเพ่ือหยุดย้ัง

 ๑๗๖ คําสั่ง ศอฉ. ที่ กห. ๑๐๗.๔๕/๑๓๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ และคําสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๑๔๐๗.๔๕/๒๙๖ 
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ โดยยังไมไดรับรายละเอียดจากกองทัพวามีการวางกําลังในพื้นที่ใดบาง
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การกอเหตุได นอกจากนี้ หากหนวยพบเปาหมายเเตไมสามารถทําการยิงได 
เชน เปาหมายหลบอยูในท่ีกําบัง ฯลฯ หนวยสามารถรองขอการสนับสนุนพล
ซุมยิง (Sniper) จาก ศอฉ. ได”๑๗๗ 

๒.๓.๔  วันท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ความรุนแรงบริเวณ
อนุสรณสถานแหงชาติ 
 ๒.๓.๔.๑ จากการท่ี ศอฉ. ไดใชมาตรการสกัดก้ันไมใหกลุม นปช.
จากตางจังหวัดเดินทางเขามารวมชุมนุมท่ีส่ีแยกราชประสงคและไดสกัดก้ัน
กลุม นปช. ที่เดินทางเขามา กทม. ตรงบริเวณตลาดไทเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน  
นายขวัญชัย ไพรพนา แกนนํา นปช. จึงเคล่ือนขบวนรถกระบะและรถจักรยานยนต 
พรอมดวยมวลชนกวา ๑,๐๐๐ คน ออกจากส่ีแยกราชประสงคไปตลาดไท 
เพื่อสนับสนุนกลุม นปช.ที่ถูกสกัดอยู แตเมื่อกลุม นปช. เคลื่อนขบวนมาถึง
หนาอนุสรณสถานแหงชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. 
ไดถูกกําลังของเจาหนาที่ทหารและตํารวจสกัดไว โดยเจาหนาที่มีปนลูกซอง
ใชยิงกระสุนยางไปยังกลุมผูชุมนุม  ยังพบวามีเจาหนาท่ีใช ปลย. กระสุนจริง
ยิงไปทางผูชุมนุมดวย โดยเจาหนาที่ใหขอมูลวาเปนการยิงขึ้นฟา ทําใหกลุม
ผูชุมนุมถอยกลับไป การปะทะกันในครั้งนี้ ทําใหพลทหารณรงคฤทธิ์ สาละ 
สังกัดกองพลทหารราบท่ี ๙  ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีทหารเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ  มีผูบาดเจ็บ
๑๙ คน เปนผูชุมนุม ๑๗ คน ในจํานวนนี้ ๓ คนไดรับบาดเจ็บจากกระสุนจริง  
อีก ๓ คน เปนเจาหนาท่ีทหาร ท่ี ไดรับบาดเจ็บจากการปะทะและผลักดันกัน
กอนที่พลทหารณรงคฤทธิ์ สาละ จะถูกยิง   

 ๑๗๗ คําส่ัง ศอฉ. ท่ีกห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ อางอิงจากเอกสารช้ีแจง คอป. 
ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หนา ๑๓๑ - ๑๓๒
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  ๒.๓.๔.๒ เจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในวันดังกลาวมีท้ังอุปกรณ
ควบคุมฝูงชนและอาวุธ ปลย. กระสุนจริง สวนผูชุมนุมชุมนุมใชกอนหิน หนังสต๊ิก
ไม ระเบิดปงปอง เขาทํารายเจาหนาท่ี ประมาณ ๒ ช่ัวโมงกอนเกิดเหตุยิง 
พลทหารณรงคฤทธ์ิ สาละ ปรากฏภาพชายใสเส้ือและคลุมหนาสีดํา ๑ คน 
ถืออาวุธปนพกปะปนอยูในกลุมผูชุมนุมบนถนนวิภาวดีรังสิต นอกจากน้ัน
ในวันดังกลาว  เจาหนาท่ียังไดตรวจยึดรถจักรยานยนตคันหน่ึงพบอาวุธสงคราม
เปนลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ จํานวน ๖๒ ลูก โดยพบและยึดไดบนถนนวิภาวดีรังสิต
บริเวณหนาสนามกีฬาธูปะเตมีย ใกลกับจุดเกิดเหตุ ท่ีรถจักรยานยนตคันดังกลาว
ยังพบบัตรประชาชนของเจาหนาท่ีตํารวจสถานีตํารวจอําเภอคูคต จังหวัด
ปทุมธานี  ซ่ึงตอมาไดถูกจับกุมพรอมอาวุธสงครามจํานวนมาก เชน  ปลย.  เอเค ๔๗
พรอมเครื่องกระสุน และลํากลองเครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม ๗๙ เปนตน
  ๒.๓.๔.๓ สําหรับการเสียชีวิตของพลทหารณรงคฤทธ์ิ สาละ น้ัน 
จากการตรวจสอบ พบวาพลทหารณรงคฤทธ์ิ สาละ ถูกยิง เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.
ขณะซอนทายรถจักรยานยนตในกลุมหนวยทหารเคล่ือนท่ีเร็ว มุงหนาไปยัง
แนวเจาหนาท่ีตํารวจและทหารซ่ึงต้ังแถวอยูบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออก 
โดยถูกยิงดวยกระสุนขนาด ๕.๕๖๑๗๘  ทะลุหมวกเหล็กเขาท่ีบริเวณขมับดานซาย 
พบเศษกระสุนฝงในศีรษะ และรอยกระสุนบนเบาะรถจักรยานยนต วิถีกระสุน
จากซายไปขวา จากหนาไปหลังเล็กนอย มีขอบงช้ีวานาจะเปนการยิงจากแนว
ของเจาหนาท่ีซ่ึงวางกําลังอยูริมถนนวิภาวดีรังสิตขาออกดานซายมือ ซ่ึงนาจะยิง
ดวยความเขาใจผิดวาเจาหนาท่ีทหารชุดเคล่ือนท่ีเร็วดวยรถจักรยานยนตซ่ึงมี
พลทหารณรงคฤทธ์ิ สาละ อยูดวย และกําลังมุงหนาไปท่ีแนวเจาหนาท่ีทหาร
และตํารวจนั้นเปนกลุมผูชุมนุม ขณะที่เกิดเหตุทัศนวิสัยไมดีเนื่องจากฝนตก
และขาดการสื่อสารที่ชัดเจน๑๗๙ 

 ๑๗๘
 กระสุนชนิด ๕.๕๖ มม. (.๒๒๓) สามารถใชไดกับปนเล็กยาว ชนิดเอ็ม ๑๖ และทราโว

 ๑๗๙ พยานหลักฐานจากปากคําพยานในสํานวนคดีชันสูตรศพของกรมสอบสวนคดีพิเศษและภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณ
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๒.๓.๕ วันท่ี ๑๓ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
ความรุนแรงบริเวณส่ีแยกศาลาแดงกอน ศอฉ.ปดลอมพ้ืนท่ีชุมนุม
 ๒.๓.๕.๑ นับต้ังแต นปช.ไดเขาไปต้ังเวทีชุมนุมท่ีบริเวณส่ีแยกราชประสงค
เม่ือวันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓ จนถึงวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนวันท่ี
ศอฉ. เร่ิมใชปฏิบัติการปดลอมพ้ืนท่ีชุมนุม  ไดมีความรุนแรงเกิดข้ึนหลายคร้ัง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงบริเวณส่ีแยกศาลาแดง และพ้ืนท่ีใกลเคียงบนถนนสีลม
และถนนพระรามท่ี ๔ เปนเหตุใหมีพลเรือนซ่ึงเปนผูชุมนุมกลุมคนรักสีลม
เสียชีวิต ๑ คน เจาหนาท่ีตํารวจเสียชีวิต ๒ คน พลเรือนและเจาหนาท่ีบาดเจ็บ
จํานวนมาก
 ๒.๓.๕.๒ การท่ี นปช.ไดเขาไปใชพ้ืนท่ีถนนราชดําริจนถึงแยกศาลาแดง
เปนพ้ืนท่ีชุมนุมและในบางคร้ังไดเขาไปเดินขบวนบนถนนสีลม สงผลกระทบ
ตอผูอยูอาศัยและประกอบกิจการงานอยูในยานดังกลาว โดยสงผลกระทบ
ตอธุรกิจท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน ประชาชนท่ีอยูในยานสีลมจึง
ไดเร่ิมรวมตัวกันภายใตช่ือ “กลุมชาวสีลม” ชุมนุมบนถนนสีลมเพ่ือคัดคาน
การชุมนุมของ นปช. และเกิดการกระทบกระท่ังกับผูชุมนุม นปช. ท่ียึดครอง
พื้นท่ีถนนราชดําริบริเวณแยกศาลาแดง ในคืนวันท่ี ๒๑ เมษายน ไดมีการ
ปะทะกันระหวางกลุม นปช. กับกลุมชาวสีลม บริเวณแยกศาลาแดง ถนน
สีลม แมเจาหนาท่ีตํารวจพยายามท่ีจะปองกันการปะทะกัน แตท้ังสองฝาย
ก็ยังขวางปาส่ิงของและดาทอกัน ฝายผูชุมนุม นปช. ไดใชอาวุธประดิษฐ เชน ลูกแกว
ที่ยิงดวยหนังสต๊ิกและขวางประทัดยักษใสผูชุมนุมกลุมชาวสีลม ทําใหกลุม
ชาวสีลมจํานวนหน่ึงและนักทองเท่ียวชาวตางชาติคนหน่ึงไดรับบาดเจ็บ๑๘๐ 
ความตึงเครียดบริเวณแยกศาลาแดงระหวางกลุมชาวสีลมและกลุมผูชุมนุม 

 ๑๘๐ เส้ือแดง-ชาวสีลม เผชิญหนา ปาส่ิงของใสกันวุน, ไทยรัฐ, ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓https://www.thairath.co.th/
content/pol/78254, และขอมูลบางสวนจากผูสังเกตการณชุมนุม, พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๓
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นปช. เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในวันท่ี ๒๒ เมษายน เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น.  มีคนราย
ยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ จํานวน ๕ ลูก จุดแรก ๓ ลูก ลงท่ีหลังคาสถานีรถไฟฟา
บีทีเอสศาลาแดง จุดท่ี ๒ บริเวณ ช้ัน ๒ เสนทางสกายวอลคของสถานีรถไฟฟา
บีทีเอสเช่ือมตอกับหางสรรพสินคา จุดท่ี ๓ ลงหนาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
สาขาอาคารซิลลิคเฮาส๑๘๑  ทําใหมีผูบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดท้ังส้ิน ๘๗ ราย
ในจํานวนน้ีมีผูเสียชีวิต ๑ ราย คือนางสาวธัญยนันท แถบทอง อายุ ๕๐ ป 
เปนผูชุมนุมกลุมชาวสีลม๑๘๒  โดยมีความเปนไปไดสูงวาลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ 
มีทิศทางการยิงมาจากบริเวณสวนลุมพินีหรือลานพระบรมราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ ๖ ซึ่งเปนพื้นที่ควบคุมของ นปช.
 ๒.๓.๕.๓ เหตุการณในคืนวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ 
๑๙.๐๐ น. นายพายัพ ปนเกตุ หน่ึงในแกนนํา นปช.ไดนําการด นปช. และผูชุมนุม
จํานวนประมาณ ๕๐๐ คนไปปดลอมหนาประตูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณและ
เขาไปตรวจคนในโรงพยาบาล โดยใหเหตุผลวามีทหารแอบซอนอยูบนอาคาร
โรงพยาบาล เหตุการณดังกลาวสรางความต่ืนตระหนกและความตึงเครียด
ใหแกผูปวย ญาติ และบุคลากรของโรงพยาบาลเปนอยางมาก จนตองเรง
เคล่ือนยายผูปวยไปท่ีอ่ืน๑๘๓  และในวันท่ี ๓๐ เมษายน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ออกแถลงการณฉบับท่ี ๓ “ยืนยันวาไมเคยรองขอหรืออนุญาตใหกําลังตํารวจ

 ๑๘๑ การแถลงขาวของ พ.อ.สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษก ศอฉ., เมษายน ๒๕๕๓
 ๑๘๒ วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นพ.เพชรพงษ กําจรกิจการ ผูอํานวยการศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร หรือศูนยเอราวัณ รายงานตัวเลขผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณระเบิดท่ีแยกศาลาแดงหลายจุด
เม่ือค่ําวันท่ี ๒๒ เมษายน วา มีผูบาดเจ็บท้ังหมด ๘๗ ราย ในจํานวนน้ี เสียชีวิต ๑ ราย คือนางสาวธัญยนันท แถบทอง อายุ ๕๐ ป 
สําหรับผูบาดเจ็บสวนใหญแพทยใหกลับบานไดแลว แตยังมีบางสวนที่ยังนอนพักรักษาตัวอยูตามโรงพยาบาลตางๆ ไดแก 
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ๔ ราย โรงพยาบาลเลิดสิน ๙ ราย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ๑๐ ราย โรงพยาบาลเซ็นตหลุยส 
๒ ราย นอกจากน้ียังมีรักษาตัวอยูท่ี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลตํารวจ และโรงพยาบาล
หัวเฉียว ที่ละ ๑ ราย
 ๑๘๓ แถลงการณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กรณียายผูปวย
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กําลังทหาร หรือผูใดก็ตามมาอยูอาศัยหรือซอนตัวในอาคารภายในโรงพยาบาล
อยางเด็ดขาด” และโรงพยาบาลตองงดบริการผูปวยนอก งดรับผูปวยใหม 
งดการผาตัด เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรและเตรียมพรอมรับสถานการณ
ฉุกเฉิน อยางไรก็ตามโรงพยาบาลยังคงใหบริการหองฉุกเฉินแตมีความจําเปน
ตองยายไปปฏิบัติการท่ีอาคารจงกลนี๑๘๔  ในวันเดียวกันแกนนํา นปช.ท่ีเวที
สี่แยกราชประสงค ไดแถลงขาวขอโทษตอกรณีการบุกตรวจคนโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณและไดทําการร้ือแนวก้ันและเปดพ้ืนท่ีถนนราชดําริบางสวน
ถึงบริเวณหนาอาคาร สก. และยายแนวก้ันไปยังบริเวณทางเทาดานหนา
สวนลุมพินีบริเวณตรงขามอาคาร สก.๑๘๕  เพ่ือเปดทางเขาออกโรงพยาบาล
ดานถนนราชดําริ กอนหนาน้ีในวันท่ี ๒๓ เมษายน กลุมผูชุมนุม นปช.ไดติดตอ
กับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลเพ่ือขอข้ึนไปตรวจคนอาคาร
แตไมพบผูใดแอบซอนอยู๑๘๖ นอกจากน้ีรายงานขององคกร Physician for 
Human Rights ระบุวาการด นปช. ยังทําการตรวจคนรถยนตท่ีผานเขาออก
โรงพยาบาลและบางคร้ังตรวจรถพยาบาลดวยเกรงวาจะมีการขนอาวุธแตก็
ไมพบส่ิงใด พนักงานของโรงพยาบาลบางคนรายงานวาถูกคุกคามโดยกลุม
ผูชุมนุม นปช. และเม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ผูชุมนุม นปช.ประมาณ ๖๐ คน
ไดเขามาขอตรวจคนในโรงพยาบาลแตเจาหนาท่ีตํารวจไดเขามาเจรจา
จึงไดกลับออกไป รายงานยังระบุอีกวาโรงพยาบาลไดขอความคุมครองจาก
เจาหนาท่ีรัฐแตไดรับการปฏิเสธวาไมสามารถใหความคุมครองไดมากกวา
ทีเ่ปนอยู และยังระบุวาแพทยคนหน่ึงพบถังสารเคมี Liquid Propane หางออกไป

 ๑๘๔ แถลงการณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
 ๑๘๕ แถลงการณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 ๑๘๖ เอกสารจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ “ผอ.รพ.จุฬาฯ ขอความรวมมือกลุมผูชุมนุม” ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓
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 ๑๘๗ “Hospital Staff Upholds International Medical Ethics During Unrest in Bangkok” A Briefing 
Paper by Physicians for Human Rights, May 2011
 ๑๘๘ Human Rights Watch’s World Report 2011: Thailand, http://www.hrw.org/world-report-2011/thailand

ประมาณ ๕๐ เมตรจากดานหนาประตูหองฉุกเฉิน๑๘๗  นอกจากน้ีรายงาน
ขององคกร Human Rights Watch ยังระบุวาระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๙ 
เมษายน การด นปช. ซึ่งพกอาวุธไดเขาตรวจคนโรงพยาบาลทุกคืน๑๘๘ 

 ๒.๓.๕.๔ วันท่ี ๗ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. มีการยิงปน
ไปทางอาคารซิลลิคเฮาสเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตจากการถูกยิงดวยกระสุน
ความเร็วสูง ๑ คน คือ ส.ต.อ.กานตนุพัฒน เลิศจันทรเพ็ญ ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี
อยูบริเวณดังกลาว ในคืนเดียวกันเม่ือเวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. ของวันท่ี 
๘ พฤษภาคม มีการยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ เขาใสดานตรวจรวมของเจาหนาท่ี
ตํารวจและทหารบนถนนพระรามท่ี ๔ บริเวณทางเขาสวนลุมพินีประตู ๓ 
ถนนพระรามท่ี ๔ ตรงขามอาคารอ้ือจือเหลียง บริเวณดังกลาวเปนดานตรวจ
สนธิกําลังระหวางเจาหนาท่ีตํารวจกับทหาร โดยระเบิดไดเกิดข้ึน ๓ คร้ัง 
ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) สรุปยอดมีผูบาดเจ็บ
๘ ราย เปนมีเจาหนาท่ีตํารวจ ๕ ราย คือ ด.ต.เกียรติศักด์ิ อินทรัพยทวี 
ส.ต.ต. ณัฐกานต โพธ์ินอย จ.ส.ต.เกษม แกวกุล ด.ต.ชูศักด์ิ แสงเย็น เสียชีวิต ๑ ราย
คือ จ.ส.ต.วิทยา พรมสําลี ซึ่งทั้งหมดเปนชุดปราบจลาจล สภ.หางนํ้าสาคร 
จังหวัดชัยนาท และเจาหนาท่ีทหาร ๓ ราย คือ จ.ส.อ.มงคล บุเมืองปก, พลทหาร
พีระศักด์ิ บุราธานี, พลทหารณรงคชัย นิตยกุล ท้ังหมดเปนทหารจากคาย
สุรธรรมพิทักษ ร.๒๓ พ.๑ จังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.๓.๕.๕ จากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุตามขอ ๒.๓.๕.๔ โดยเจาหนาท่ี
สถาบันนิติวิทยาศาสตร พบรอยกระสุนบนกระจกดานหนาธนาคารกรุงไทย 
จํากัด สาขา อาคารซิลลิคเฮาส ถนนสีลม ๒ รอย เชื่อวาเกิดจากกระสุนปน
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ความเร็วสูง ขนาดประมาณ ๕.๕๖ โดยมีทิศทางยิงมาจากทางดานแยกศาลาแดง
และมีรองรอยบริเวณเสาไฟฟาและตนไมใกลทางเขาสวนลุมพินี ประตู ๓ ถนน
พระรามท่ี ๔ และบนพ้ืนถนนพระรามท่ี ๔ ฝงมุงหนาแยกสาทรถูกยิงดวยกระสุน
ขนาด ๕๐ มม. (ระเบิดเอ็ม ๗๙) โดยเปนไปไดวามีทิศทางการยิงจากบริเวณ
ถนนพระรามท่ี ๔ ฝงมุงหนาแยกสาทร บริเวณหนาสวนลุมพินี หรือ ฝงมุงหนา
แยกศาลาแดง บริเวณตึกโอลิมเปยเกาหรือตึกไทยประกันชีวิต สอดคลองกับ
ขอมูลจากการสัมภาษณผูท่ีอยูในเหตุการณ นาเช่ือไดวาการยิงปนสงคราม
และระเบิดเอ็ม ๗๙ เปนการยิงมาจากบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ ๖ หรือสวนลุมพินี ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีอยูในการควบคุมของผูชุมนุม นปช. 
นอกจากน้ีขณะเกิดเหตุเจาหนาท่ีตํารวจชุดอรินทราช ๑๙๑ ดูแลโดย พล.ต.ท.อัศวิน
ขวัญเมือง ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผช.ผบ.ตร.) ไดคนพบอาวุธ
เคร่ืองยิง เอ็ม ๗๙ ภายในหองน้ํา สวนลุมไนทบาซารจํานวนหน่ึงดวย นอกจากน้ี
ยังปรากฏภาพคลิปคนชุดดํา ซ่ีงไมสามารถระบุท่ีมาของภาพได โดยผูเช่ียวชาญ
ดานอาวุธใหความเห็นวากําลังยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ อยูในเวลากลางวันบริเวณ
ใตสะพานไทย-ญ่ีปุนหนาโรงแรมดุสิตธานี โดยมีทิศทางการยิงไปทางถนน
สีลม๑๘๙  

 ๑๘๙ ความเห็นของผูเชี่ยวชาญดานอาวุธ จากการดูภาพวีดิโอ สัมภาษณเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
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 ๑๙๐ ศอฉ.แถลงตัดนํ้าไฟโทรศัพทแดงราชประสงคเที่ยงคืนนี้ ลั่นกองทัพพรอมสลายม็อบ มั่นใจสงบกอนเปดเทอม,
วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓, http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1273639937&grpid=๐๐&catid=
 ๑๙๑ คําส่ังท่ีกห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๔ เร่ือง งดใหบริการในบางสถานี, คําส่ังท่ีกห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๖ เร่ือง งดใหบริการใน
บางสถานี, คําสั่งที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๓ เร่ืองระงับการใหบริการเสนทางคมนาคมทางน้ํา, คําส่ังท่ี กห ๐๔๐๗.๔๕/๓๘๑ 
เร่ือง งดจายกระแสไฟฟาในบางพ้ืนท่ี
 ๑๙๒ พนักงานรักษาความปลอดภัย หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลดใหขอมูลวา การตัดนํ้าตัดไฟ ทําใหกลอง CCTV 
ไมสามารถทํางานได

๒.๓.๖ ศอฉ.ใชมาตรการปดลอมการชุมนุมของ นปช. และ
ความรุนแรงระหวางมาตรการปดลอมชวงวันท่ี ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓    
 ๒.๓.๖.๑ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โฆษก ศอฉ. แถลงขาวการใชมาตรการ
กดดันพ้ืนท่ีการชุมนุม นปช. โดยเร่ิมตนดวยการตัดน้ําไฟ สาธารณูปโภค โทรศัพท 
ระงับการบริการสาธารณะ รถประจําทาง รถไฟฟา เสนทางน้ําในคลองแสนแสบ
ในบริเวณพ้ืนท่ีชุมนุมท้ังหมด ปดเสนทางเขา - ออก เสนทางการสงกําลังบํารุง
ใหกับกลุมผูชุมนุมต้ังแตเท่ียงคืนเปนตนไป๑๙๐ และขอใหผูชุมนุม นปช. ออกจาก
พืน้ท่ีชุมนุม โดยตามคําส่ังของ ศอฉ. ระบุใหเร่ิมงดจายไฟฟาและบริการขนสง
สาธารณะ๑๙๑  ต้ังแตเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป
ทัง้น้ีมีขอสังเกตวาการตัดไฟนาจะเปนเหตุทําใหกลองวงจรปดในหางสรรพสินคา
เซ็นทรัลเวิลด๑๙๒  บริเวณสถานีรถไฟฟา และกลองวงจรปดของกรุงเทพมหานคร
ในบริเวณดังกลาวไมทํางาน
 ๒.๓.๖.๒ ศอฉ. มีคําส่ังใหเจาหนาท่ีวางกําลังเพ่ิมเติมเพ่ือการปดลอม
พื้นท่ีชุมนุมของ นปช. อยางสมบูรณต้ังแตเวลา ๑๙.๐๐ น. ของวันท่ี ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป เพื่อสกัดกั้นไมใหผูชุมนุมเขาไปในพื้นที่ชุมนุม
แตสามารถออกจากพ้ืนท่ีได โดย ศอฉ. ไดประกาศวา “การกระชับวงลอมอาจ
เปนไปไดวากลุมกอการรายในพ้ืนท่ีจะเคล่ือนท่ีเขาปะทะเจาหนาท่ี  ดังน้ันเจาหนาท่ี
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จําเปนตองดําเนินการตามข้ันตอนหลักสากลจากเบาไปหาหนัก ๗ ข้ันตอน 
และมีการใชอาวุธกระสุนจริงดวย ในสวน ปลย. ท่ีมีอยู เชน ปนทราโว และปน
เอ็ม ๑๖ จะใชไดใน ๓ กรณี คือ ๑) การยิงขมขวัญข้ึนฟา ๒) ยิงเพ่ือปองกัน
เจาหนาท่ีท่ีถูกทํารายโดยหมายเอาชีวิต ซ่ึงไมสามารถหลีกเล่ียงได ๓) ยิงไปยัง
บุคคลท่ีมีอาวุธอยูในมือไมวาจะเปนปน ลูกระเบิด นอกจากน้ียังมีเจาหนาท่ี
อีกสวนหน่ึง คือ พลแมนปน ทําหนาท่ีในการระวังปองกัน และใชยิงผูกอการราย
ทีมี่อาวุธ๑๙๓  ท้ังน้ี เจาหนาท่ีจะไมมีอาวุธหนักอ่ืนนอกจากน้ี โดยจะไมมีการ
ใชลูกระเบิดขวาง ระเบิดเอ็ม ๗๙ หรือปนท่ีนอกเหนือไปจากน้ี”๑๙๔ 
 ๒.๓.๖.๓ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจาหนาท่ีทหารเร่ิมดําเนินการ
มาตรการปดลอมสกัดก้ันกลุมผูชุมนุมเพ่ือขอคืนพ้ืนท่ีและพ้ืนผิวการจราจร
บริเวณส่ีแยกราชประสงค โดยมีการวางกําลังปดลอมเสนทางเขาสูส่ีแยก
ราชประสงค เร่ิมต้ังแตแยกราชเทวีตลอดแนวถนนเพชรบุรีไปจนถึงทางข้ึน
ทางดวนเพชรบุรี และจากทางดวนเพชรบุรีไปตามแนวถนนวิทยุจนถึงแยกวิทยุ
แนวถนนพระรามท่ี ๔ และท่ีแยกสามยานไปตามแนวถนนพญาไทส้ินสุด
ทีแ่ยกราชเทวี โดยตรึงกําลังอยูจนถึงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และจนกระท่ัง
มีการถอนกําลังในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมีพื้นที่วางกําลังหลัก ๆ 
๓ จุดคือ ๑) บนถนนราชปรารภต้ังแตสถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิงคไปทาง
ทิศเหนือถึงสถานีบริการน้ํามัน เอสโซ๑๙๕  บริเวณปากซอยรางน้ํา ๒) บนถนน
พระรามที่ ๔ จากสะพานไทย – เบลเย่ียม ไปทางทิศตะวันออกจนถึงสถานี

 ๑๙๓ ดูคําสั่ง ศอฉ. ตามที่กลาวมาแลวในขอ ๒.๓.๔
 ๑๙๔ ศอฉ.เปดเกมรุก!”ตัดน้ํา-ไฟ-โทรศัพท-ปดถนน-งดบริการรถสาธารณะ” ๑๘.๐๐น. พรอมใชกระสุนจริงยิง, 
วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓, http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1273728001&grpid=๐๐&catid
 ๑๙๕ ปจจุบันคือสถานีบริการนํ้ามัน คาลเท็กซ
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 ๑๙๖ น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ยืนยันวา พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ไมใสเส้ือเกราะระหวางอยูในการชุมนุม เพราะพล.ต.ขัตติยะ 
สวัสดิผล บอกวา “ขนาดประชาชนยังไมใสเสื้อเกราะเลย คุณพอจะใสไดอยางไร”,  วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๔, และจากผล
ชันสูตรพบรูกระสุนที่ศีรษะเพียงรอยเดียว ไมมีการยิงมาที่อกอยางที่ นพ. ตุลย ซึ่งใหขอมูลเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ไดกลาวอาง

บริการน้ํามัน ปตท. บริเวณชุมชนบอนไก บริเวณแยกศาลาแดงและแยก
อังรีดูนังต และบนถนนวิทยุจากแยกสะพานไทย – เบลเย่ียม (วงเวียนวิทยุเดิม)
ไปทางทิศเหนือถึงหนาสวนลุมไนทบาซารใกลสถานทูตญ่ีปุน ๓) บนถนนสุขุมวิท
 – พระรามท่ี ๑ จุดแรกบริเวณแยกเพลินจิต และจุดท่ีสองบริเวณแยกปทุมวัน 

๒.๓.๗ การเสียชีวิต พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล วันที่ ๑๓ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒.๓.๗.๑ ในวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หลังจากท่ี ศอฉ. ประกาศใช
มาตรการปดลอมพื้นที่ชุมนุม นปช.โดยการตัดนํ้าไฟฟา งดการบริการขนสง
สาธารณะ และหามผูชุมนุมเขาไปในพ้ืนท่ีชุมนุม เม่ือเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น.
พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล (เสธ.แดง) ถูกยิงท่ีศีรษะดวยอาวุธปนสงครามเสียชีวิต
โดยถูกยิงท่ีสถานีรถไฟฟามหานคร สถานีสีลม ตรงลิฟทคนพิการ ดานทาง
เขา-ออกสถานีฝงสวนลุมพินี ใกลกับลานพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลท่ี ๖
พล.ต.ขัตติยะ ถูกนําสงโรงพยาบาลหัวเฉียว กอนจะยายไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล
วชิระและเสียชีวิตในอีก ๔ วันตอมา โดยจากการตรวจสอบพบวาในวันท่ี ๑๓ 
พฤษภาคม พล.ต.ขัตติยะ ไมไดใสเสื้อเกราะ๑๙๖ 

 ๒.๓.๗.๒ แม นปช. จะเคยประกาศวา พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ไมมีสวน
เก่ียวของกับ นปช. แตยังปรากฏวาแกนนํา นปช. บางคนและการด นปช.บางสวน
ยังมีความสัมพันธใกลชิดกับ พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ซ่ึงยังคงมีบทบาทอยางมาก
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ในการชุมนุมของนปช. โดยเฉพาะบทบาทในกลุมการด นปช. ท้ังพล.ต.ขัตติยะ 
สวัสดิผล ไดพูดตอสาธารณะหลายคร้ังเก่ียวกับคนชุดดําหรือนักรบโรนิน 
รวมถึงการปราศรัยในการชุมนุมของ นปช. ๑ คร้ัง โดยมีการพูดถึงแกวสามประการ
ของการตอสู คือ พรรคการเมือง มวลชน และกองกําลัง โดยไดมีการบรรยาย
และใหสัมภาษณหลายคร้ังเก่ียวกับกองกําลังไมทราบฝายท้ังในส่ือหลักและ
สื่อซ่ึงสนับสนุน นปช. ท้ังยังพบพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล สามารถเขาออก
และเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีชุมนุมไดอยางเสรี และพล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ยังเดิน
ตรวจตราแนวเคร่ืองกีดขวางของ นปช.ท่ีทําไวรอบพ้ืนท่ีชุมนุมท้ังท่ีส่ีแยก
ราชประสงค บริเวณศาลาแดงและแยกเฉลิมเผา นอกจากนี้ผูตองหาบางคน
ไดใหการรับสารภาพในชั้นสอบสวนวาเปนผูใชอาวุธสงครามและตนมีความ
เก่ียวพันใกลชิดกับพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล อยางไรก็ตาม ตอมาผูตองหาดังกลาว
ไดใหการปฏิเสธในชั้นศาลวาไมไดเปนผูกระทําความผิด
 ๒.๓.๗.๓ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล เปนท่ีเคารพนับถือในหมูการด นปช.
บางสวนซ่ึงเห็นวา พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลเปนนายทหารช้ันผูใหญซ่ึงจะมาชวย
ปกปองผูชุมนุมและตอสูกับเจาหนาท่ีทหารท่ีใชกําลังเขาปราบปรามผูชุมนุม 
โดย พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ไดจัดต้ังและฝกชายฉกรรจกลุมหน่ึง เรียกวา 
“นักรบพระเจาตาก” เพ่ือใหทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัยใหแกการชุมนุม 
โดยดําเนินการจัดต้ังมาต้ังแตกอนเหตุการณความรุนแรงเม่ือเดือนเมษายน 
๒๕๕๒ ท่ี นปช.เรียกวา เหตุการณ “เมษาเลือด” ซ่ึง นปช. กลาวหาวารัฐบาล
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะไดใชกําลังทหารปราบปรามผูชุมนุม นปช. ทําให
มีผูเสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญหายเปนจํานวนมาก จากเหตุการณดังกลาว 
พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล เช่ือวา นปช.จะตองมีกองกําลังอาวุธ จึงจะสามารถ
เอาชนะรัฐบาลได และไดเสนอความคิดเห็นดังกลาวตอแกนนํานปช. และ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แตแกนนํา นปช. สวนใหญ ไมยอมรับบทบาทของ
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 ๑๙๗ Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION FOR 
THE TRCT, June 21st 2012, page 28
 ๑๙๘ รายงานเลขท่ี ๑๔๙๘/๒๕๕๓ กลุมตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สํานักตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร

พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิพล นอกจากนี้ ในชวงที่มีขาวรัฐบาลและแกนนํา นปช. 
กลุมของนายวีระ มุสิกพงษ สามารถตกลงกันได โดยจะใหเปนไปตามแผนการ
ปรองดองของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลไดออกมาคัดคาน
และประกาศวาไดจัดต้ังแกนนํา นปช.รุนท่ี ๒ เตรียมไวเพ่ือนําการชุมนุมตอไป
หากแกนนํา นปช. ยอมรับแผนการปรองดองรัฐบาลยุติการชุมนุมและมอบตัวสูคดี
 ๒.๓.๗.๔ จากความเห็นของผูเช่ียวชาญอิสระดานอาวุธและกระสุนปน
จากตางประเทศ พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ถูกยิงดวยอาวุธปนสงครามท่ีใชกระสุน
ความเร็วสูงและเปนการยิงระยะไกลแตไมสามารถระบุไดแนชัดวาเปนกระสุน
ชนิดใด เน่ืองจากบาดแผลกระสุนน้ันสัมพันธกับระยะการยิง บาดแผลลักษณะ
ดังกลาวจึงอาจเกิดจากกระสุน ๕.๕๖ มม. Nato หรือ ๗.๖๒ มม. Soviet หรือ 
Nato หากยิงในระยะท่ีไมต่ํากวา ๒๐๐ ม. แตหากยิงในระยะใกลกวา ๒๐๐ ม.
ก็มีความเปนไปไดท่ีจะเปน ๕.๗ x ๒๘ มม. ปน P90๑๙๗ ขณะท่ีความเห็น
ของกองพิสูจนหลักฐานกลางไมสามารถสรุปไดวาเปนกระสุน .๓๐๘ วินเชสเตอร
หรือ ๕.๗ x ๒๘ มม. ปน P90 โดยถูกยิงขณะท่ีกําลังยืนใหสัมภาษณส่ือมวลชน
อยูท่ีสถานีรถไฟฟามหานคร สถานีสีลม ตรงหนาลิฟทผูพิการ ดานทางเขา-ออก
ฝงลานพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลท่ี ๖ โดยหันหนาไปทางถนนพระรามท่ี ๔
ซึ่งจากการตรวจสอบของสถาบันนิติวิทยาศาสตรเห็นวามีความเปนไปไดวา
ทิศทางการยิงมาจากสถานท่ีซ่ึงมีความสูงไมนอยกวา ๖๐ ม. เชน อาคาร ภปร. 
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ๑๙๘ และผูเช่ียวชาญท้ังไทยและตางประเทศ
เห็นวามีความเปนไปไดวาทิศทางการยิงมาจากอาคารสูงทางดานทิศตะวันตก
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ของจุดท่ี พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ยืนอยู เชน อาคารสีลมเซ็นเตอร (อาคาร 
Robinson เดิม) อาคาร Crown Plaza อาคารซิลลิค และอาคาร ภปร. โรงพยาบาล
จุฬาฯ๑๙๙ ผูเช่ียวชาญสวนใหญเห็นวามีความเปนไปไดมากท่ีสุดคือยิงมาจาก
อาคารสีลมพลาซา ซ่ึงอาคารตางๆดังกลาวท้ังหมดอยูในพ้ืนท่ีควบคุมของ
เจาหนาท่ีต้ังแตวันท่ี ๑๘ เมษายน หลังจากท่ี ศอฉ. ไดสงกําลังเจาหนาท่ี
ไปควบคุมสถานการณบนถนนสีม ถนนพระรามท่ี ๔ ดานโรงแรมดุสิตธานี 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณและแยกอังรีดูนังต พรอมกับมีคําส่ังใหเจาหนาท่ี
เขาควบคุมพ้ืนท่ีสูงขมรอบจุดวางกําลังและรอบแยกราชประสงค นอกจากน้ี
ยังปรากฏวาในชวงเวลาเกิดเหตุมีเจาหนาท่ีเขาไปพักอาศัยและปฏิบัติการอยูบน
อาคารสูงบางแหงท่ีอยูใกลเคียงกับท่ีเกิดเหตุ เชน อาคารชาญอิสระ และอาคาร
ซีพีทาวเวอร เปนตน 

 ๑๙๙ ความเห็นจากเจาหนาที่กองพิสูจนหลักฐานกลาง สัมภาษณเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และผูเชี่ยวชาญ
ดานอาวุธและกระสุนปนจากตางประเทศ
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ภาพท่ี ๗ ภาพจาก Google Earth โดยผูเช่ียวชาญอิสระดานอาวุธและกระสุนปน
จากตางประเทศแสดงสถานท่ีเกิดเหตุและอาคารสูง ทางดานทิศตะวันตกของ
จุดที่ พล.ต.ขัตติยะ ถูกยิง ในบริเวณสีนํ้าเงินจากการคํานวณทิศทางการหัน
ศีรษะในระยะ ๓๐ องศา บริเวณเสนสีแดงคือทิศทางกระสุนท่ีเปนไปได กรณีท่ี
พล.ต.ขัตติยะ หันหนาตรงไปทางถนนพระรามที่ ๔๒๐๐

 ๒๐๐ Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION FOR 
THE TRCT, June 21st 2012,page 28
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ภาพที่ ๘ ภาพแสดงวิถีกระสุนกรณีการเสียชีวิตของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล 
จําลองวิถีกระสุนโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร ตามตําแหนงการยืนของ 
พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ตามภาพถายที่มีบุคคลถายไวเมื่อเวลา ๑๘.๕๖ น. 
ในวันเกิดเหต๒ุ๐๑ 

 ๒.๓.๗.๕ ทันทีหลังจาก พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล  ถูกยิง มีผูส่ือขาว
ชาวตางประเทศพบเห็นชาย ๓ คน คนหน่ึงถืออาวุธสงคราม อีก ๒ คนไปหยิบ
อาวุธปนสงครามจากถุงดําซ่ึงอยูในเต็นทบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ ๖ โดยคนหน่ึงไดใชอาวุธปนสงครามดังกลาวยิงไปทางโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ตอมาภายหลังมีผูตองหารายหน่ึงถูกเจาหนาท่ีตํารวจจับกุมแลว
ใหการรับสารภาพในช้ันสอบสวนวาเปนคนสนิทของ พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล 

 ๒๐๑ ภาพถายประกอบรายงานเลขท่ี ๑๔๙๘/๒๕๕๓ กลุมตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สํานักตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร
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และเม่ือ พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ถูกยิง ตนเปนผูใชอาวุธ ปลย. ชนิด ทราโว ยิงไป
ที่โรงแรมดุสิตธาน๒ี๐๒  
 ๒.๓.๗.๖ จากการตรวจสอบพบวา ศอฉ. ไดมีคําส่ังใหเจาหนาท่ีวางกําลัง
เพ่ิมเติมเพ่ือปดลอมพ้ืนท่ีชุมนุมของ นปช. ต้ังแตเวลา ๑๙.๐๐ น. ของวันท่ี ๑๓
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนวันท่ีมีการลอบสังหาร พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล 
และมีคําส่ังใหตัดไฟ งดการบริการของรถไฟฟาใตดิน รถไฟฟา บีทีเอส ต้ังแตเวลา
๑๘.๐๐ น. เปนตนไป และหลังจากพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลถูกยิงเม่ือเวลา
ประมาณ  ๑๙.๐๐ น. นายทหารท่ีรับผิดชอบกําลังพลในพ้ืนท่ีบริเวณแยกศาลาแดง
ไดรับทราบคําส่ังดังกลาวเม่ือเวลาประมาณ  ๒๐.๐๐ น.๒๐๓ โดยมีขอสังเกตจาก
ผูเชี่ยวชาญดานขาวกรองและดานความมั่นคง๒๐๔ และนายทหารช้ันผูใหญ
นายหน่ึง๒๐๕ เห็นวาการเสียชีวิตของพล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล มีความเปนไปได
วาเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการปดลอมและกระชับพื้นที่ชุมนุม๒๐๖  
 ๒.๓.๗.๗ มีขอสังเกตวาพฤติกรรมของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ซ่ึงเปน
นายทหารชั้นผูใหญระดับนายพล ซึ่งยังอยูในประจําการที่ไดออกมาตอตาน
รัฐบาลและผูบังคับบัญชาในกองทัพอยางเปดเผยและตอเน่ือง ท้ังในดานคําพูด
และการกระทําน้ัน  จากการตรวจสอบขอมูลกับนายทหารพระธรรมนูญคนหน่ึง
ทีร่วมสอบขอเท็จจริงเพ่ือดําเนินการทางวินัย พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล พบวา

 ๒๐๒ ผูตองหาชื่อ นายสุรชัย เทวรัตน (หรั่ง) ผูตองหาตามหมายจับของศาลอาญา เลขที่ ๑๐๕๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓
 ๒๐๓ สัมภาษณเจาหนาที่ทหารซึ่งปฏิบัติหนาที่บริเวณแยกศาลาแดงในคืนดังกลาวและที่บอนไกระหวางวันที่ ๑๔ – 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สัมภาษณเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
 ๒๐๔ จากการใหขอมูลของเจาหนาท่ีระดับสูงดานความม่ันคง เม่ือวันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และการสัมภาษณเจาหนาท่ี
ระดับสูงดานขาวกรอง เมื่อวันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
 ๒๐๕ สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานอาวุธ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
 ๒๐๖ จากการใหขอมูลของเจาหนาท่ีระดับสูงดานความม่ันคง เม่ือวันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และการสัมภาษณเจาหนาท่ี
ระดับสูงดานขาวกรอง เมื่อวันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

158

ไมมีกฎหมายท่ีใหอํานาจกองทัพใชมาตรการลงโทษทางวินัยแกนายทหาร
ระดับนายพลได เชนการขัง คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงทางวินัยและทาง
อาญาทหารมีมติวา พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลไดกระทําผิดวินัยรายแรงจริง 
จึงใหกองทัพปลด พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ออกจากราชการและใหถอดยศ
และเน่ืองจากพบวา พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล มีความผิดตามกฎหมายอาญาทหาร
จึงไดสงเร่ืองใหอัยการทหารดําเนินการฟองคดีอาญาทหาร พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล
ตอศาลทหารตอไป แต พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ไดเสียชีวิตเสียกอนคดีจึงระงับไป

๒.๓.๘. การชุมนุมยอยและความรุนแรงในพื้นที่นอกแนวปดลอม
ของเจาหนาที่
 ๒.๓.๘.๑ ตลอดชวงเวลาของการปดลอมพ้ืนท่ีชุมนุมต้ังแตคืนวันท่ี ๑๓ 
ถึง ๑๘ พฤษภาคม มีการชุมนุมยอยในพ้ืนท่ีตางๆ นอกแนวปดลอมของเจาหนาท่ี 
โดยเฉพาะตามแนวถนนพระรามท่ี ๔ บริเวณคลองเตย ชุมชนบอนไก ถนนวิทยุ 
และตามแนวถนนราชปรารภถึงสามเหล่ียมดินแดงและอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
โดยผูชุมนุมพยายามที่จะทําลายการปดลอมและกอกวนเจาหนาที่
 ๒.๓.๘.๒ พบวาเจาหนาท่ีทหารใชปนลูกซองกระสุนยางและกระสุนจริง
และ ปลย. กระสุนจริงในการปฏิบัติหนาท่ี โดยในวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม พบวา
เจาหนาท่ีใชโลและกระบองดวย โดยหลังจากเหตุการณวันท่ี ๑๐ เมษายน ศอฉ. 
ปรับมาตรการปฏิบัติของเจาหนาท่ีไมใหเขาเผชิญหนากับผูชุมนุมในระยะประชิด
ซึง่ในระหวางการปดลอมพ้ืนท่ี  เจาหนาท่ีวางแนวกําลังหางจากผูชุมนุมประมาณ
๑๕๐ เมตร ต้ังเคร่ืองกีดขวาง และเขาควบคุมพ้ืนท่ีสูงขมรอบท่ีต้ัง๒๐๗  
 ๒๐๗ คําส่ังกําหนดแนวทางมาตรการปองกันตนเองของเจาหนาท่ีในระหวางการปฏิบัติ เน่ืองมาจากเหตุการณ
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเจาหนาท่ีถูกกลุมติดอาวุธ/ชายชุดดําใชอาวุธระยะไกล/อาวุธวิถีโคงยิงใสแนววางกําลัง
ของเจาหนาท่ี โดยใหรักษาระยะหางระหวางผูชุมนุมกับเจาหนาท่ีประมาณ ๑๕๐ ม. และวางเคร่ืองกีดขวางปองกัน
การเผชิญหนากันโดยตรง รวมท้ังจัดกําลังเขาควบคุมพ้ืนท่ีสูงขมโดยรอบท่ีต้ัง ตามคําส่ังวิทยุรอง.นรม./ผอ.ศอฉ./ผูกํากับการ
ปฏิบัติงานฯ ลับ-ดวนภายใน ๑๑ เม.ย. ๕๓ ท่ี กห ๐๔๐๗.๔๕/๖๓ ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓ ลงนามโดย ผบ.ทบ./ผช.ผอ.ศอฉ.(๓)
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นอกจากน้ียังติดปายเขตกระสุนจริงในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม โดย ศอฉ. ช้ีแจงวา
ไมไดมีคําส่ังใหติดปายเขตกระสุนจริง แตเจาหนาท่ีดําเนินการเองเพ่ือเตือน
ไมใหผูชุมนุมและประชาชนเขามาในเขตดังกลาว ขณะท่ีผูชุมนุมใชส่ิงเทียมอาวุธ
เชน บ้ังไฟ ประทัดยักษ หนังสต๊ิก และอาวุธประดิษฐ เชน ระเบิดทอพีวีซี
ขางในบรรจุเศษวัสดุแหลมคม ระเบิดปงปอง ระเบิดเพลิง และบางคนใช
ปนพกส้ันตอบโตเจาหนาท่ี นอกจากน้ีผูชุมนุมยังสรางแนวกําบังและเคร่ืองกีดขวาง
จากยางรถยนตและมีการจุดไฟเผายางรถยนตเพ่ือใหมีควันดําปกคลุม
อยูตลอดเวลา และมีการปฏิบัติการของกลุมคนชุดดําใชอาวุธปนสงครามและ
ระเบิดโจมตีเจาหนาที่ดวย 
 ๒.๓.๘.๓ เหตุการณความรุนแรงชวงการปดลอมพ้ืนท่ี (หลังเหตุการณ 
พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ถูกยิง) ตั้งแตคืนวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม ไดเกิด
เหตุการณรุนแรงหลายจุดในเขตกรุงเทพมหานคร  มีผูเสียชีวิตท้ังหมดถึง ๔๕ คน
ในจํานวนน้ีมีเจาหนาท่ีทหาร ๒ คน  ท่ีเหลือเปนพลเรือนเสียชีวิตจํานวน ๔๓ คน
ในจํานวนน้ีมีท้ังชาวชุมชนท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีนอกแนวปดลอม  ผูท่ีมาดูการชุมนุม
อาสาสมัครหนวยพยายาล อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย และผูชุมนุม 
โดยเเบงเปนผูเสียชีวิตจากเหตุการณความรุนแรงท่ีบริเวณศาลาแดง – สีลม – 
สวนลุมพินี - ถนนพระรามท่ี ๔ – บอนไก จํานวน ๒๒ คน และผูเสียชีวิต
จากเหตุการณความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ – แยกมักกะสัน – ซอยรางน้ํา –
สามเหล่ียมดินแดง – พหลโยธินซอย ๒/๑ จํานวน ๒๓ คน มีพลเรือนไดรับบาดเจ็บ
จํานวนมากและมีเจาหนาท่ีทหารไดรับบาดเจ็บจํานวนหน่ึง  ท้ังน้ีไมพบหลักฐาน
วามีการเคลื่อนยายศพเพื่อการซอนเรนแตอยางใด 
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๒.๓.๙ ความรุนแรงบริเวณศาลาแดง – สีลม – สวนลุมพินี - 
ถนนพระรามที่ ๔ – บอนไก - ถนนวิทยุ ชวงปฏิบัติการปดลอม
วันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 ๒.๓.๙.๑   เหตุการณบริเวณศาลาแดง – สีลม – สวนลุมพินี - ถนนพระราม ๔ –
บอนไก - ถนนวิทยุ ทวีความรุนแรงข้ึนต้ังแตคืนวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม หลังเหตุการณ
ที ่พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ถูกยิง และ ศอฉ. เร่ิมมาตรการการปดลอมพ้ืนท่ีชุมนุม
นปช. จนถึงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ซ่ึงเปนวันกอนการกระชับพ้ืนท่ีชุมนุม นปช.  
ในเหตุการณระหวางการปดลอมพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวมีผูเสียชีวิตท้ังหมด
๒๒ คน๒๐๘  เปนเจาหนาท่ีทหารอากาศ ๑ คน และเปนพลเรือนจํานวน ๒๑ คน
 ในจํานวนน้ีมีอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ๑ คน ถูกยิงท่ีบริเวณปากซอย
งามดูพลี ถนนพระรามท่ี ๔ ตรงขามชุมชนบอนไก และพบศพผูเสียชีวิต ๒ คน
บริเวณสระนํ้าในสวนลุมพินีในชวงสายของวันที่ ๑๔ พฤษภาคม๒๐๙  และมี
ผูชุมนุม ๑ คน ถูกยิงบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลท่ี ๖ ในวันท่ี 
๑๔ พฤษภาคม๒๑๐  ท่ีเหลือเปนผูชุมนุมและชาวชุมชนท่ีอยูในบริเวณถนน
พระรามท่ี ๔ - บอนไก สวนใหญถูกยิงดวยกระสุนความเร็วสูง แตท่ีนาสังเกต
คือ จากความเห็นของผูเช่ียวชาญดานอาวุธซ่ึงไดตรวจสอบภาพเศษกระสุน
ทีพ่นักงานสอบสวนอางวาพบในศพผูเสียชีวิตบางคน มีความเห็นวาเปนเศษ
กระสุนปนขนาด .๒๒ (กระสุนปนลูกกรดแมกน่ัม) ซ่ึงไมมีใชในการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาที่ทหาร๒๑๑ 
 ๒๐๘ รวมนายบุญมี  เร่ิมสุข และนายฐานุทัศน อัศวสิริม่ันคง ชาวชุมชนบอนไกซ่ึงเสียชีวิตในเวลาตอมาภายหลังแลว
 ๒๐๙ จากการสัมภาษณผูสื่อขาวทีวีไทยซึ่งเขาไปรับศพพรอมกับหนวยกูชีพ ระบุวาไดรับแจงตอนสายๆ เมื่อเขาไป
พบศพ ๑ ศพสภาพแข็งแลว สวนศพอีก ๑ ศพยังอุนอยู สัมภาษณเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
 ๒๑๐ นายสมศักดิ์ ศิลารักษ
 ๒๑๑ จากการสัมภาษณ พล.ต.ท อัมพร จารุจินดา เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕และผูเช่ียวชาญดานอาวุธ เม่ือวันท่ี 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
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 ๒.๓.๙.๒ หลังจากท่ี นปช. ไดยายการชุมนุมมาท่ีส่ีแยกราชประสงค
และขยายพ้ืนท่ีควบคุมมาตามถนนราชดําริจนถึงแยกศาลาแดง ไดเกิดการ
ปะทะกันระหวางกลุมผูชุมนุม นปช. กับกลุมคนรักสีลม และไดมีผูยิงระเบิด
เอ็ม ๗๙ เขาใสกลุมคนรักสีลมท่ีชุมนุมตอตาน นปช. เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน และยิง
ใสเจาหนาที่บนถนนสีลม ถนนพระรามที่ ๔ หลายคร้ังในชวงเดือนเมษายน
และตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังท่ีไดกลาวแลวในขอ ๒.๓.๕ และหลังจาก
ที่ ศอฉ. ประกาศใชมาตรการปดลอมการชุมนุมของ นปช. และเหตุการณที่ 
พล.ต.ขัตติยะ ถูกยิงเม่ือค่ําวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม เหตุการณบริเวณดังกลาว
ทวีความรุนแรงขึ้น โดยในชวงดึกของวันที่ ๑๓ พฤษภาคม มีการปะทะกัน
ระหวางผูชุมนุมและเจาหนาท่ีทหารบนถนนพระรามท่ี ๔ ใกลซอยศาลาแดง ๑
และในวันตอๆ มา จนถึงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ้ืนท่ีความรุนแรงไดขยายตัว
ไปตามถนนพระราม ๔ บริเวณหนาโรงเรียนเตรียมทหารเดิม บอนไก ปากซอย
งามดูพลี และใตทางดวนพระรามท่ี ๔ นอกจากน้ัน ยังเกิดความรุนแรงใน
สวนลุมพินีและบนถนนวิทยุจากแยกพระรามที่ ๔ - สาทร - วิทยุ (บริเวณใต
สะพานไทย-เบลเยี่ยม) ไปจนถึงสถานีตํารวจนครบาลลุมพินี
 ๒.๓.๙.๓ ระหวางวันท่ี ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม มีคนรายยิงลูกระเบิด
เอ็ม ๗๙ เขาไปในพ้ืนท่ีบริเวณรอบสวนลุมพินี แยกศาลาแดง และถนนสีลม
อีกหลายคร้ัง โดยมีความเปนไปไดวานาจะยิงมาจากบริเวณสวนลุมพินีหรือ
แยกศาลาแดง 
  - วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ เขาไปบริเวณแยก
ศาลาแดง ถนนสีลม 
  - วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ยิงลูกระเบิดเม ๗๙ เขาไปในบริเวณแยก
ศาลาแดง ถนนสีลม และอาคารสีลมทาวเวอร
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  - วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ยิงลูกระเบิด เอ็ม ๗๙ เขาไปในแฟลตตํารวจ 
สถานีตํารวจลุมพินี จํานวน ๖ ลูก ระเบิด ๓ ลูก และไมระเบิด ๓ ลูก เปนเหตุให
มีผูไดรับบาดเจ็บ ๕ คน โดยมีผูพบเห็นชายถือเคร่ืองยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ 
บริเวณแยกสารสิน๒๑๒ และมีการจับกุมผูตองหาซ่ึงใหการในช้ันสอบสวน
ยอมรับวาเปนคนยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ เขาใสสถานีตํารวจนครบาลลุมพินี
ในวันดังกลาว๒๑๓ 

  - วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ เขาไปในโรงแรมดุสิตธานี
และอาคารอื้อจือเหลียง
  - วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ยิงลูกระเบิด เอ็ม ๗๙ เขาไปบนถนนวิทยุ
บริเวณหนาสถานทูตญี่ปุน 
 ๒.๓.๙.๔ การเสียชีวิตของนายชาติชาย ซาเหลา
  เหตุการณบนถนนพระรามท่ี ๔ และแยกศาลาแดง ทวีความรุนแรง
มากย่ิงข้ึนหลังจากท่ีพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลถูกลอบยิง โดยกลางดึกของคืนวันท่ี 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๒.๕๐ น. มีการปะทะกันระหวาง
ผูชุมนุมท่ีอยูบนถนนพระรามท่ี ๔ บริเวณเชิงสะพานไทย-เบลเย่ียมกอนถึง
ซอยศาลาแดง ๑ กับเจาหนาท่ีทหารท่ีมีอาวุธปนสงครามและปนลูกซอง
พรอมกระสุนจริง กระสุนซอมรบ และกระสุนยาง ปฏิบัติการอยูบริเวณถนน
พระรามท่ี ๔ หนาอาคารอ้ือจือเหลียง โดยเจาหนาท่ีทหารมีอาวุธปนสงคราม
วางกําลังอยูบนถนนพระรามท่ี ๔ ตรงบริเวณและบนสะพานลอยขามถนน
หนาอาคารอ้ือจือเหลียง ริมถนนพระรามท่ี ๔ ฝงสวนลุมพินี และบริเวณซอย

 ๒๑๒ ครอบครัวขาว ๓, ทําแผนยิง M ๗๙ ใส สน.ลุมพินี-สะพานมัฆวาน, วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓, 
http://www.krobkruakao.com/ขาว/30393/ทําแผนยิง-M-79-ใส-สน-ลุมพินี-สะพานมัฆวาน.html
 ๒๑๓ เจาหนาท่ีตํารวจ สน.ลุมพินี ใหขอมูลวามีเอ็ม ๗๙ ยิงเขาไป ๖ ลูก ระเบิด ๓ ลูก เปนเหตุใหรถเสีย ๗ คัน และ
มีผูบาดเจ็บ ๕ คน
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ศาลาแดง ๑๒๑๔  ในเหตุการณดังกลาวมีผูเสียชีวิต ๑ คน คือ นายชาติชาย 
ซาเหลา เสียชีวิตจากการถูกยิงดวยกระสุนความเร็วสูงท่ีศีรษะ ขณะอยูบริเวณ
หนาบริษัทกฤษณา มารเก็ตติ้ง จํากัด หางจากปากซอยศาลาแดง ๑ มาทาง
สะพานไทย – เบลเย่ียม ประมาณ ๒๐ เมตร บริเวณสถานท่ีเกิดเหตุพบเศษ
ตะก่ัวลูกกระสุนปนแตไมสามารถระบุชนิดกระสุนไดเน่ืองจากสภาพเสียหายมาก
ประกอบกับภาพวีดิโอขณะเกิดเหตุกอนถูกยิงปรากฏภาพนายชาติชาย ซาเหลา
กําลังใชกลองวีดิโอถายภาพโดยหันหนาไปทางซอยศาลาแดง ๑  ผลการตรวจ
ชันสูตรพลิกศพระบุแผลกระสุนปนยิงเขาบริเวณหนาผากดานขวาขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง ๐.๕ ซม. และบาดแผลกระสุนปนทะลุออกบริเวณศีรษะดานหลังซาย
มีแนววิถีกระสุนจากหนาไปหลัง บนลงลาง และขวาไปซาย จากการตรวจสอบ
วิถีกระสุนมีความเปนไปไดวายิงมาจากบนถนนพระรามท่ี ๔ ฝงขาออกบริเวณ
ดานหนาสวนลุมพินีใกลประตู ๓ หรือจากบนสะพานลอยคนขามดานฝงขาเขา
มุงหนาแยกศาลาแดง๒๑๕  ประกอบกับรอยกระสุนบนบานประตูเหล็กมวน
ของบริษัทกฤษณา มารเก็ตต้ิง จํากัด มีทิศทางการยิงมาจากถนนพระรามท่ี ๔
ดานแยกศาลาแดงซึ่งเปนบริเวณที่มีเจาหนาที่ทหารปฏิบัติการอยู
 
 

 ๒๑๔ รายงานการสอบสวนคดีชันสูตรพลิกศพที่ ช. ๑๐/๒๕๕๓ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 ๒๑๕ รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับความมั่นคง รายงานหมายเลขคดีที่ CSI -S – 5309 – 51 
สํานักตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร
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ภาพที่ ๙ ภาพแสดงการจําลองวิถีกระสุน (เสนสีเขียว) บริเวณหนาบริษัท
กฤษณา มารเก็ตติ้ง จํากัด ที่นายชาติชาย ซาเหลา ถูกยิงเสียชีวิต

 ๒.๓.๙.๕ ความรุนแรงบริเวณบอนไก ถนนพระรามท่ี ๔ และถนนวิทยุ
   ๑) วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. 
เจาหนาท่ีทหารเร่ิมปฏิบัติการปดลอมพ้ืนท่ีบริเวณถนนพระรามท่ี ๔ และถนน
วิทยุ ขณะเดียวกันเร่ิมมีการชุมนุมนอกแนวปดลอมของเจาหนาท่ีบนถนน
พระรามท่ี ๔ บริเวณชุมชนบอนไก โดยผูชุมนุมพยายามท่ีจะทําลายการปดลอม
และกอกวนเจาหนาท่ี ตลอดชวงเวลาการปดลอมพ้ืนท่ีต้ังแตวันท่ี ๑๓ ถึง ๑๘ 
พฤษภาคม พบวาเจาหนาท่ีทหารใชปนลูกซองกระสุนยางและกระสุนจริง
และปลย. กระสุนจริงในการปฏิบัติหนาที่ โดยวางแนวกําลังหางจากผูชุมนุม
ประมาณ ๑๕๐ เมตร วางลวดหนามเปนเครื่องกีดขวาง เขาควบคุมพ้ืนท่ีสูง
รอบที่ตั้ง๒๑๖  และติดปายเขตกระสุนจริงในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม โดย ศอฉ. 
 ๒๑๖ ตามคําสั่งกําหนดแนวทางมาตรการปองกันตนเองของเจาหนาที่ในระหวางการปฏิบัติ เนื่องมาจากเหตุการณ
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเจาหนาที่ถูกกลุมติดอาวุธ/ชายชุดดําใชอาวุธระยะไกล/อาวุธวิถีโคงยิงใสแนววางกําลัง
ของเจาหนาที่ โดยใหรักษาระยะหางระหวางผูชุมนุมกับเจาหนาที่ประมาณ ๑๕๐ ม. และวางเครื่องกีดขวางปองกันการ
เผชิญหนากันโดยตรง รวมทั้งจัดกําลังเขาควบคุมพื้นที่สูงขมโดยรอบที่ตั้ง ตามคําสั่งวิทยุ รอง.นรม./ผอ.ศอฉ./ผูกํากับการ
ปฏิบัติงานฯ ลับ-ดวนภายใน ๑๑ เม.ย. ๕๓ ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๖๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓ ลงนามโดย ผบ.ทบ./
ผช.ผอ.ศอฉ.(๓))
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ชี้แจงวามิไดมีคําสั่งใหติดปายดังกลาว แตเจาหนาที่ทหารดําเนินการเอง  
    ๑.๑) โดยเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ของวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม 
ขณะที่ทหารเคลื่อนกําลังจากสะพานไทย-เบลเยี่ยม เขาควบคุมถนนวิทยุถึง
บริเวณหนาสวนลุมไนทบาซาร มีการตอตานจากกลุมผูชุมนุมโดยการเผารถ
ประจําทาง ๑ คัน และใชส่ิงเทียมอาวุธตอบโตเจาหนาท่ี  พบวาเจาหนาท่ีทหาร
บนถนนวิทยุใชอาวุธปนลูกซองกระสุนยางและกระสุนจริง และ ปลย.กระสุนจริง
โดยมีการใช ปลย.กระสุนจริงยิงเขาไปในสวนลุมพินี และยิงไปทางแยกสารสิน
ซึง่มีผูชุมนุมอยู กระท่ังเวลา ๑๔.๐๐ น. มีผูส่ือขาวชาวตางประเทศและชาวไทย
ถูกยิงไดรับบาดเจ็บจํานวน ๓ คน บริเวณทางเทาริมร้ัวสวนลุมพินีและหนา
สถานีตํารวจนครบาลลุมพินี  โดยผูบาดเจ็บยืนยันวายิงมาจากทิศทางท่ีเจาหนาท่ี
ทหารปฏิบัติการอยู และพบพลเรือน ๒ คนถูกยิงเสียชีวิตอยูท่ีบริเวณสระน้ํา
ในสวนลุมพินี
    ๑.๒) เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ของวันท่ี ๑๔  พฤษภาคม 
เจาหนาท่ีทหารเร่ิมปฏิบัติการปดลอมพ้ืนท่ีโดยเคล่ือนกําลังจากสะพานไทย-
เบลเยี่ยม เขาควบคุมพ้ืนท่ีถนนพระรามท่ี ๔ บริเวณชุมชนบอนไก โดยยิงไล
ผูชุมนุมจนถอยไปทางดานใตทางดวนและหลบอยูตามซอยตางๆ ท้ังสองขางถนน
เจาหนาท่ีทหารไดจับกุมผูชุมนุมจํานวนหน่ึงสงใหเจาหนาท่ีตํารวจ แลวไดถอย
มาวางลวดหนามก้ันถนนพระรามท่ี ๔ ไวตรงบริเวณหนาสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 
สวนผูชุมนุมไดใชยางรถยนตเปนแนวกีดขวางบนถนนพระราม ๔ เลยออกไป
ทางดานทางดวน ตรงบริเวณสะพานคนขามใกลปากซอยงามดูพลี
   ๒) ตลอดชวงเวลาการปดลอมพ้ืนท่ีถนนพระรามท่ี ๔ – บอนไก
ตั้งแตวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม มีการกอกวนโดยผูชุมนุม เชน การเคล่ือน
รถจักรยานยนตมากอกวนเจาหนาท่ี การใชส่ิงเทียมอาวุธ เชน บ้ังไฟ ประทัดยักษ
หนังสต๊ิก และอาวุธประดิษฐ เชน ระเบิดทอพีวีซีขางในบรรจุเศษวัสดุแหลมคม
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ระเบิดปงปอง ระเบิดเพลิง และบางคนใชปนพกส้ัน และจุดไฟเผายางรถยนต
เพื่อใหมีควันปกคลุมอยูตลอดเวลา และมีการปฏิบัติการของคนชุดดําโดยใช
ปลย.และลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ โจมตีเจาหนาท่ีทหารท่ีเปนระยะๆ ขณะท่ีเจาหนาท่ี
ทหารท่ีใชอาวุธปนลูกซองกระสุนยาง/กระสุนจริง และ ปลย.กระสุนจริง
ในการปฏิบัติหนาท่ี บางคนใชปนติดลํากลอง โดยวางแนวกําลังหางจากผูชุมนุม
อยางนอย ๑๕๐ เมตร และติดปายเขตกระสุนจริง ในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
เพ่ือเตือนไมใหผูชุมนุมและประชาชนเขามาในเขตดังกลาว  และมีการวางกําลังพล
แมนปนบนช้ันสองของอาคารหนาสนามมวยลุมพินี  เจาหนาท่ีใชอาวุธปนลูกซอง
และปนสงคราม ท้ังยิงข้ึนฟา ยิงแนวต่ํา และยิงไปในแนวระนาบในทิศทางท่ีมี
ผูชุมนุมอยู๒๑๗  โดยปรากฏรอยกระสุนจํานวนมากบนถนนพระรามท่ี ๔ บริเวณ
บอนไก ถึงใตทางดวนพระรามท่ี ๔ โดยมีทิศทางการยิงมาจากถนนพระรามท่ี ๔
ดานสะพานไทย-เบลเย่ียม๒๑๘  ซ่ึงมีเจาหนาท่ีทหารปฏิบัติหนาท่ีอยู  พบวาบริเวณ
นอกแนววางกําลังของเจาหนาท่ีมีผูชุมนุมและชาวชุมชนหลายคนไดรับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากการถูกยิงมาจากทิศทางดังกลาว 
   ๓) วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ผูชุมนุมยึดรถน้ํามัน ๑ คันจากสถานี
บริการนํ้ามันปตท. บริเวณชุมชนบอนไก ออกมาบนถนนพระรามที่ ๔ และ
ภายหลังไดนํากลับเขาไปที่เดิม

 ๒๑๗ พยานหลักฐานปรากฏตามภาพวีดิโอและภาพถายท่ีปรากฏและการสัมภาษณผูส่ือขาวไทยพีบีเอสเม่ือวันท่ี ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ ประกอบกับผลการตรวจสอบรองรอยกระสุนบนถนนพระรามที่ ๔ – บอนไก โดยกองพิสูจนหลักฐาน
กลางและสถาบันนิติวิทยาศาสตร
 ๒๑๘ กองพิสูจนหลักฐานกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ สัมภาษณเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
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ภาพท่ี ๑๐ จากการวิเคราะหภาพถายเหตุการณบริเวณบอนไกของสํานักขาว
ตางประเทศ โดยผูเชี่ยวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตรดานอาวุธและกระสุนปน
จากตางประเทศระบุวา ภาพปลอกกระสุนท่ีคัดออกมาจากกระบอกปน (ในวงกลม)
เปนปลอกกระสุนจริงไมใชกระสุนเปลา (กระสุนซอมรบ หรือ Blank Bullet)๒๑๙ 

 ๒.๓.๙.๖ การปฏิบัติการของคนชุดดําบริเวณบอนไกในชวงการปดลอม
พื้นที่ชุมนุม
   ๑) ต้ังแตวันท่ี ๑๔ ถึง ๑๘ พฤษภาคม เม่ือเจาหนาท่ีทหาร
เร่ิมวางกําลังปดลอมพ้ืนท่ี โดยวางลวดหนามบนถนนพระรามท่ี ๔ หนาสถานี
บริการน้ํามัน ปตท. ชุมชนบอนไกตลอดชวงเวลาดังกลาวมีการยิงลูกระเบิด 
เอ็ม ๗๙  จากคนชุดดําเขามายังแนวท่ีต้ังของเจาหนาท่ีทหารท่ีรวมแลวไมนอยกวา 
๓๐ นัด๒๒๐ และมีการใช ปลย.ยิงโจมตีเจาหนาท่ีดวย สวนใหญยิงในเวลากลางคืน
ขณะที่เจาหนาท่ีทหารอยูในท่ีกําบัง  โดยมีทิศทางการยิงมาจากพ้ืนท่ีนอกแนว
วางกําลังของเจาหนาท่ี เปนเหตุใหมีเจาหนาท่ีทหารบาดเจ็บเล็กนอยจากการ
ถูกสะเก็ดระเบิดที่มือ ๑ คน และถูกกระสุนปนเฉี่ยว ๑ คน  

 ๒๑๙ Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION FOR 
THE TRCT, June 21st 2012, page 14
 ๒๒๐ ขอมูลจากการสัมภาษณและการเขาใหขอมูลของกองทัพและเจาหนาที่ทหารซึ่งปฏิบัติการในพื้นที่
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   ๒) มีผูพบเห็นกลุมคนชุดดํามีอาวุธ ปลย.และเคร่ืองยิงลูกระเบิด
เอ็ม ๗๙ อยางนอย ๕ คน อางวาเปนลูกนองพล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล เคล่ือนไหว
อยูในซอยตางๆ บริเวณชุมชนบอนไกและซอยงามดูพลี  โดยควบคุมการปฏิบัติการ
ของการดผูชุมนุม เช่ือไดวาเปนกลุมท่ีใชอาวุธสงครามโจมตีเจาหนาท่ีทหาร
ผูใหขอมูลยังไดพบกับเจาหนาท่ีตํารวจ ๒ ถึง ๓ นาย แตงกายคร่ึงทอน ซ่ึงผูให
ขอมูลรูจัก อยูในบริเวณน้ันดวย โดยเจาหนาท่ีตํารวจกลุมดังกลาวไดหามมิให
ชาวบานพูดเรื่องคนชุดดําใหคนอื่นทราบ๒๒๑ 
   ๓) วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม เวลาบาย มีคนรายยิงปนเขาใสชาวชุมชน
บอนไกท่ีบริเวณหนาสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ขณะชาวชุมชนกําลังพยายาม
ลากสายฉีดน้ําจากสถานีบริการน้ํามัน ปตท. เพ่ือขามไปดับไฟท่ีธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด ซึ่งอยูฝงตรงขาม โดยมีทิศทางการยิงมาจากซอยงามดูพลี
ซึ่งอยูนอกแนววางกําลังของเจาหนาท่ีทหารและเปนพ้ืนท่ีควบคุมของการด
ผูชุมนุมและคนชุดดํา๒๒๒ 
   ๔) ปรากฏภาพคนชุดดําซ่ึงปะปนอยูกับผูชุมนุมกําลังยิงอาวุธ
จากบริเวณตนซอยงามดูพลี ซ่ึงผูเช่ียวชาญดานอาวุธใหความเห็นวานาจะเปน
ลูกระเบิดเอ็ม ๗๙๒๒๓ และมีภาพคนชุดดําถืออาวุธปนเอ็ม ๑๖ ปะปนกับผูชุมนุม
อยูในบริเวณเดียวกัน นอกจากน้ียังพบวาการดผูชุมนุมสวนใหญแตงกายดวย
เสื้อสีดําหรือสีเขมและคนชุดดํายังมีวิทยุสื่อสารดวย 

 ๒๒๑ สัมภาษณผูสังเกตการณชุมนุมเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และบันทึกการลงพื้นที่ภาคสนาม ชุมชนบอนไก
 ๒๒๒ สัมภาษณผูสังเกตการณชุมนุม เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕  และบันทึกการลงพ้ืนท่ีภาคสนามชุมชนบอนไก
 ๒๒๓ ภาพขาว France 24
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   ๕) พบวามีชาวชุมชนบอนไกบางสวนไมพอใจกลุมผูชุมนุม  
ผูใหขอมูลเชื่อวาชาวชุมชนบางคนใชอาวุธตอตานผูชุมนุมดวย๒๒๔ 
 ๒.๓.๙.๗ ขอสังเกตเก่ียวกับเหตุการณความรุนแรงบริเวณสวนลุมพินี 
ถนนวิทยุ ถนนพระรามที่ ๔ - บอนไก
   ๑) มีคนชุดดําปะปนอยูกับผูชุมนุมและรวมปฏิบัติกับการด
ผูชุมนุมและผูชุมนุมบางคนอยูบนถนนพระรามท่ี ๔ และซอยตางๆ ซ่ึงสามารถ
เช่ือมตอไปถนนสารสินและส่ีแยกราชประสงคได เชน กํากับดูแลใหผูชุมนุมบางคน
ประกอบอาวุธประดิษฐ เชน ระเบิดปงปอง และระเบิดขวด เปนตน ทั้งยังมี
ภาพวีดิโอคนชุดดํามีอาวุธสงครามปรากฏตัวอยูในบริเวณเดียวกับผูชุมนุม 
โดยอาศัยสถานการณความวุนวายจากการตอบโตระหวางผูชุมนุมกับเจาหนาท่ี
และควันจากการเผายางเปนกําบังในการใชอาวุธสงครามโจมตีเจาหนาท่ี และ
สามารถใชเสนทางดังกลาว ลําเลียงสะเบียงอาหารและอ่ืนๆ เขาไปและออกมา
จากสี่แยกราชประสงคได 
 ๒) มีผูขนวัตถุอุปกรณจํานวนมาก เชน ไมไผปลายแหลม ยางรถยนต 
สิ่งที่ใชสําหรับประดิษฐเปนอาวุธ ระเบิดปงปอง ระเบิดเพลิง ระเบิดทอพีวีซี 
มาใหผูชุมนุมบนนถนนพระรามที่ ๔ 
 ๓) มีคนชุดดําอยูบริเวณสวนลุมพินี จากบทความของผูสื่อขาว Asia 
Times๒๒๕  ระบุพบคนชุดดําเคล่ือนไหวอยูในสวนลุมพินี นอกจากน้ีจากการ
ตรวจสอบพบวามีการใชอาวุธสงครามชนิดเคร่ืองยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ ยิงเขาใส

 ๒๒๔ พูดคุยกับนักกิจกรรมดานสันติวิธีซ่ึงอยูบริเวณบอนไก, สัมภาษณผูสังเกตสังเกตการณชุมนุม เม่ือวันท่ี ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ ,พล.ต.ท. อัมพร จารุจินดา ใหขอมูลวา “ทราบวามีผูเสียชีวิตจากกระสุนปนชาวบานในพื้นที่ดังกลาว” 
ใหขอมูลเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ ผูเชี่ยวชาญดานอาวุธใหขอมูลวา “ไดตรวจดูสภาพเศษกระสุนที่ตํารวจสงมา
ใหดู พบวา ๔ ภาพเปนเศษกระสุนอาวุธปนลูกกรด ซึ่งไมใชอาวุธที่ทหารใช”

 ๒๒๕ เคนเนธ ท็อดด รูอิซ และ โอลิวิเยร ซารบิล Unmasked: Thailand’s men in black, Asia Times Online, 
http://atimes.com/at...a/LE29Ae02.html ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓
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หลายพื้นที่ในบริเวณถนนสีลมและบริเวณพื้นที่รอบสวนลุมพินี เปนเหตุใหมี
ผูเสียชีวิต ๒ ราย และบาดเจ็บอีกเปนจํานวนมากดังที่ไดกลาวแลว

๒.๓.๑๐ เหตุการณบริเวณถนนราชปรารภ แยกสามเหล่ียมดินแดง 
และอนุสาวรียชัยสมรภูมิระหวางวันท่ี ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ๒.๓.๑๐.๑ เหตุการณความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ สามเหล่ียม
ดินแดง และอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ระหวางวันท่ี ๑๔ ถึง ๑๘ มีพลเรือนเสียชีวิต
จํานวน ๒๐ ราย๒๒๖  ในจํานวนน้ีมีเจาหนาท่ีอาสาสมัครพยาบาลโรงพยาบาลวชิระ
เสียชีวิต ๑ ราย๒๒๗  เด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป ๒ ราย๒๒๘  และมีผูไดรับบาดเจ็บ
จํานวนมาก ในจํานวนน้ีมีเจาหนาท่ีทหาร ๒ รายไดรับบาดเจ็บเล็กนอย
ถูกผูชุมนุมรุมทํารายและยึดอาวุธปนเอ็ม ๑๖ ไป ๒ กระบอกซ่ึงตอมาเจาหนาท่ี
สามารถตรวจยึดคืนมาได ๑ กระบอกจากภายในวัดปทุมวนารามเม่ือวันท่ี ๒๐ 
พฤษภาคม และมีเจาหนาท่ีทหารอีก ๑ รายบาดเจ็บจากกระสุนปนเฉ่ียวท่ีมือ
 ๒.๓.๑๐.๒ ความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ - สถานีรถไฟฟา
แอรพอรตลิงคราชปรารภ – แยกมักกะสัน - ประตูนํ้า
   ๑) เจาหนาท่ีทหารวางกําลังอยูบริเวณสถานีรถไฟฟา
แอรพอรตลิงค  ต้ังแตวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม โดยมีปนลูกซองกระสุนจริง/กระสุนยาง
 ๒๒๖ ผูเสียชีวิต ๒ รายเสียชีวิตจากการถูกยิงระหวางขับข่ีรถจักรยานยนตอยูบนทางยกระดับจตุรทิศบริเวณทางเบ่ียง
ลงมายังถนนราชปรารภ เสียชีวิตจากการถูกยิงระหวางขับรถจักรยานยนตชนอยูบนสะพานขามแยกสามเหล่ียมดินแดง
มุงหนาอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ๑ ราย เสียชีวิตจากการถูกยิงบริเวณปากซอยพหลโยธิน ๒/๑ ๑ ราย และอีก ๑ ราย เสียชีวิต
จากการถูกยิงขณะอยูบนระเบียงหองพักบนอาคาร The Complete Condo ชั้น ๒๗ ซึ่งอยูบนถนนราชปรารภ
 ๒๒๗ นายบุญท้ิง ปานศิลา เจาหนาท่ีพยาบาลจากโรงพยาบาลวชิระ เสียชีวิตจากการถูกยิงขณะปฏิบัติหนาท่ีอยูบริเวณ
ถนนราชปรารภ
 ๒๒๘ เด็กชายคุณากร ศรีสุวรรณ เสียชีวิตจากการถูกยิงขณะเดินอยูบริเวณสถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิงค
และเด็กชายสมาพันธ ศรีเทพ เสียชีวิตจากการถูกยิงขณะออกมาดูเหตุการณบริเวณถนนราชปรารภ
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และ ปลย.กระสุนจริง เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. มีคนราย
ยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ ใสสถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิงค ราชปรารภ ตอมาวันท่ี 
๑๔ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ ถึง ๒๒.๐๐ น. มีคนรายยิงลูกระเบิด ๗๙
จํานวนมากและจรวดอารพีจี ๑ ลูก มายังบริเวณสถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิงค 
และถนนราชปรารภบริเวณโรงแรมอินทรา ซ่ึงเปนบริเวณท่ีเจาหนาท่ีทหาร
ปฏิบัติหนาท่ีอยูแตไมมีผูไดรับบาดเจ็บ๒๒๙ ในชวงเวลาเดียวกันมีนักขาว
ชาวตางประเทศท่ีอยูในพ้ืนท่ีชุมนุมใหขอมูลวา พบเห็นกลุมคนชุดดําจํานวน ๓ คน
ปะปนอยูกับการด นปช.ท่ีบริเวณเต็นทภายในแนวกีดขวางของผูชุมนุม นปช. 
บนสะพานขามคลองแสนแสบ โดยชายชุดดําถือถุงขยะสีดําเขามาในเต็นท 
แลวมีคนหน่ึงถือเคร่ืองยิงลูกระเบิดชนิดเอ็ม ๗๙ เดินออกไปทางประตูน้ํา 
โดยบอกกับผูส่ือขาววา “ไปทํางาน” อีก ๒ นาทีตอมาก็มีเสียงปนดังข้ึนและ
ไดยินเสียงระเบิดจํานวนสองสามลูก และผูชุมนุมและการด นปช.ท่ีอยูในบริเวณน้ัน
ก็พากันโหรองและปรบมือดวยความดีใจ กลุมคนชุดดําดังกลาวสามารถเขา-ออก
พืน้ท่ีชุมนุมไดโดยไมมีการตรวจคน และยังใหขอมูลวาหน่ึงในกลุมคนชุดดําน้ัน
เปนท่ีรูจักในกลุมการด นปช. และผูชุมนุม และนาจะเก่ียวของกับ พล.ต.ขัตติยะ
สวัสดิผล ตอมาเวลาประมาณ ๒๓.๑๕ น.๒๓๐  มีการยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ บริเวณ
สามเหลี่ยมดินแดง ๑ นัด 
 ๒) ตลอดชวงเวลาปดลอมพ้ืนท่ีระหวางวันท่ี ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม 
มีคนรายยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ จํานวนมากบนถนนราชปรารภบริเวณประตูน้ํา
ถึงแยกมักกะสัน สวนใหญยิงในเวลากลางคืนขณะท่ีเจาหนาท่ีทหารอยูในท่ีกําบัง
ทั้งนี้ไมปรากฏวามีผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

 ๒๒๙ คําใหการของทหาร ในการประชุม Hearing ครั้งที่ ๘ “กรณีความรุนแรงบริเวณดินแดง-รางน้ํา-ราชปรารภ”
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 
 ๒๓๐ ผูสื่อขาวชาวตางประเทศ, สัมภาษณเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
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 ๓) เจาหนาท่ีทหารท่ีปฏิบัติการในพ้ืนท่ีใหขอมูลวาการยิงลูกระเบิด
เอ็ม ๗๙ ดังกลาวขางตน นาจะยิงมาจากถนนราชปรารภหรืออาคารตางๆ 
ดานทิศตะวันออกของถนนดังกลาวบริเวณประตูน้ํา ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีควบคุม
หรือเปนพื้นที่อิทธิพลของ นปช. ประชาชนที่อาศัยอยูในยานประตูนํ้าไดให
ขอเท็จจริงวา หลังจากท่ีเจาหนาท่ีทหารพยายามเขาไปควบคุมพ้ืนท่ีบนถนน
ราชปรารภ บริเวณหนาโรงแรมอินทรา ตลอดไปถึงสถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิงค
ในเวลากลางคืนจะมีกลุม “คนไมดี” ซ่ึงเปนลูกนองของผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ี 
ออกมาปฏิบัติการตามตรอกซอกซอยตางๆ ของถนนราชปรารภ โดยเฉพาะท่ี
อยูฝงตรงขามกับโรงแรมอินทรา เพ่ือกอกวนเจาหนาท่ี โดยมีคนชุดดํา 
“ถือปนยาว” คอยควบคุม ท้ังคนเหลาน้ันไดทุบไฟตามซอยตางๆ เพ่ือพราง
ไมใหเจาหนาที่เห็น 
   ๔) วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. เจาหนาท่ี
ทหารซ่ึงวางกําลังอยูท่ีบริเวณสถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิงคยิงเขาใสรถตู
ซึ่งวิ่งมาจากซอยแหงหนึ่งขางโรงแรมอินทรามุงหนามาทางที่ดานทหารที่อยู
ใตสถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิงค  เจาหนาท่ีใหสัญญาณใหหยุดแตไมยอมหยุด๒๓๑

ในเหตุการณดังกลาวมีผูท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงท่ีเกิดเหตุเสียชีวิต ๒ คน 
คือ นายพัน  คํากอง และเด็กชายคุณากร ศรีสุวรรณ สวนผูขับรถตูไดรับบาดเจ็บ
สาหัส  ผลการชันสูตรศพนายพัน  คํากอง พบเศษกระสุนเปนกระสุนปนความเร็วสูง
ขนาด ๕.๕๖ มม.๒๓๒  

 ๒๓๑ รายงานการสอบสวนชันสูตรพลิกศพท่ี ๕๕/๒๕๕๓ ปากคําพยานท่ี ๒ นายคมสันติ ทองมาก ผูส่ือขาว สํานักขาวเนช่ัน
 ๒๓๒ รายงานการตรวจพิสูจน กลุมงานตรวจอาวุธปนและเครื่องกระสุน กองพิสูจนหลักฐานกลาง สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ในสํานวนสอบสวนคดี นายพัน คํากอง สํานวนคดีชันสูตรพลิกศพที่ ๕๓/๒๕๕๓
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 ๒.๓.๑๐.๓ ความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ – สามเหล่ียมดินแดง 
   ๑) เจาหนาท่ีทหารวางกําลังอยูบริเวณสถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิงค 
ตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ตอมาในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม เนื่องจากเจาหนาที่
ทหารบริเวณแอรพอรตลิงค ถูกกดดันโดยผูชุมนุมจากสองทิศทางท้ังจาก
ประตูน้ําและสามเหล่ียมดินแดง ผูชุมนุมยึดรถน้ําของเจาหนาท่ีทหารบนถนน
ราชปรารภใกลแยกมักกะสัน และมีคนรายโจมตีเจาหนาท่ีดวยลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ 
เปนระยะๆ จึงมีการสงเจาหนาที่ทหารมาเสริมกําลังโดยเคลื่อนกําลังมาจาก
กองพันทหารราบท่ี ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค ถนนวิภาวดีรังสิต ถึงสามเหล่ียม
ดินแดง เแลวเขาไปในซอยทางดานซายของถนนราชปรารภ ทะลุออกมาบนถนน
ราชปรารภซอย ๒๐ บริเวณโรงแรม ออลซีซ่ันส จากน้ันจึงเดินถอยหลังเพ่ือไป
วางกําลังบริเวณสถานีบริการน้ํามัน เอสโซ บริเวณปากซอยรางน้ําและวางกําลัง
ควบคุมพ้ืนท่ีตอมาจากสถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิงค ราชปรารภ จนถึงสถานี
บริการน้ํามัน เอสโซ ปากซอยรางน้ํา และอยูจนถึงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม 
โดยในการเคล่ือนกําลังดังกลาว  พบวาเจาหนาท่ีทหารมีอาวุธปนลูกซอง
กระสุนยาง/กระสุนจริง และปลย. กระสุนจริง ระหวางการเคล่ือนกําลังบนถนน
ราชปรารภมีการเผชิญหนากับกลุมผูชุมนุม ในชวงวันดังกลาวผูชุมนุมอยูบริเวณ
สามเหล่ียมดินแดงบนถนนราชปรารภ ในซอยรางน้ํา และตามตรอกซอกซอย
ตลอดสองขางถนนราชปรารภ
     เจาหนาท่ีทหารไดติดปายเขตกระสุนจริงท่ีแนวลวดหนาม
บนถนนราชปรารภบริเวณประตูนํ้าเมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. 
   ๒) วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ผูชุมนุม
กลุมหน่ึงรุมทํารายและยึดอาวุธจากเจาหนาท่ีทหารท่ีพยายามมาเอารถน้ํา
ทีถู่กผูชุมนุมยึดไว โดยขับรถมาทางแยกสามเหล่ียมดินแดง ผูชุมนุมไดยึดอาวุธ
ประจํากายของเจาหนาท่ีเปนปนเอ็ม ๑๖ จํานวน ๒ กระบอก พรอมเคร่ืองกระสุน
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๑๐๐ นัด อยางไรก็ตามก็มีผูชุมนุมบางคนไดพยายามหามปรามและใหการ
ชวยเหลือเจาหนาท่ีท่ีบาดเจ็บดวย ตอมาอาวุธท่ีถูกผูชุมนุมยึดไปดังกลาว 
๑ กระบอก เจาหนาท่ีตํารวจตรวจยึดไดจากบริเวณภายในวัดปทุมวนาราม
ในวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม โดยซุกซอนอยูบริเวณใตทองรถหนาศาลาสินธุเสก๒๓๓  
   ๓) ระหวางการปดลอมของเจาหนาท่ีทหารท่ีบริเวณถนน
ราชปรารภจากหนาสถานีบริการน้ํามัน เอสโซ๒๓๔  ซอยรางน้ํามาทางดาน
สามเหล่ียมดินแดง ผูชุมนุมตอบโตดวยการใชส่ิงเทียมอาวุธ เชน หนังสต๊ิก 
ประทัดยักษ อาวุธประดิษฐเอง เชน ระเบิดเพลิง ระเบิดทอพีวีซี ระเบิดปงปอง
ผูชุมนุมบางคนใชอาวุธปนพก และเจาหนาท่ีทหารไดใชอาวุธ ปลย.กระสุนจริง
ยิงไปตามถนนราชปรารภในทิศทางสามเหล่ียมดินแดงซ่ึงมีผูชุมนุมอยู 
จากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุบนถนนราชปรารภโดยผูเช่ียวชาญอิสระ
นิติวิทยาศาสตรดานอาวุธและกระสุนปนจากตางประเทศ พบรอยกระสุน
จํานวนมากบนพ้ืนผิวคอนกรีตและโลหะ เชน ตามประตูรานคา เสาไฟฟา 
ปายอาคารสถานท่ี สะพานลอย กําแพงคอนกรีต ตูชุมสายโทรศัพท สวนใหญ
มีทิศทางการยิงมาจากแยกซอยรางน้ําทิศทางมุงสามเหล่ียมดินแดง ซ่ึงเปน
ทิศทางการยิงมาจากจุดท่ีเจาหนาท่ีทหารปฏิบัติการอยู๒๓๕  มีผูเสียชีวิตและ
บาดเจ็บจํานวนมากบนถนนราชปรารภจากแยกซอยรางน้ําถึงสามเหล่ียมดินแดง
อยางไรก็ตาม พบวามีรอยกระสุนบางรอยท่ียิงมาจากทิศทางตรงกันขาม
จากดานสามเหล่ียมดินแดงทิศทางมุงซอยรางน้ํา พยานหลักฐานท่ีพบสอดคลอง

 ๒๓๓ ไฟล PowerPoint ชื่อราชปรารภประตูนํ้า จากเจาหนาที่ทหาร
 ๒๓๔ ปจจุบันคือสถานีบริการนํ้ามัน คาลเท็กซ
 ๒๓๕ Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION FOR 
THE TRCT, June 21st 2012, page 30-37
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กับผลการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุบนถนนราชปรารภโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร
และกองพิสูจนหลักฐานกลาง๒๓๖  ท่ีพบรอยกระสุนจํานวนมากเช่ือวาเกิดจาก
กระสุนความเร็วสูงชนิด ๕.๕๖ มม. (.๒๒๓) โดยมีทิศทางการยิงจากซอยรางน้ํา
มุงหนาสามเหล่ียมดินแดง บางรอยมีทิศทางการยิงจากสามเหล่ียมดินแดง
มุงหนาซอยรางนํ้า และรอยกระสุนบริเวณริมถนนราชวิถีบริเวณสามเหลี่ยม
ดินแดงมีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภและ ๑ รอยมีทิศทางการยิง
ในทางตรงกันขามไปยังถนนราชปรารภ๒๓๗  
   ๔) วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ขณะเจาหนาท่ีทหารเคล่ือนกําลัง
ขึ้นมาตามถนนราชปรารภ พบวาเจาหนาที่ไดระดมยิงใสแนวเครื่องกีดขวาง
ทีเ่ปนกองยางรถยนตของผูชุมนุมซ่ีงอยูบริเวณหนาสถานีบริการน้ํามัน เชลล 
โดยยิงข้ึนไปตามถนนราชปรารภทิศทางมุงหนาสามเหล่ียมดินแดง ผูส่ือขาวไทย
คนหน่ึงซ่ึงบันทึกภาพวีดิโอเหตุการณไวไดถูกเจาหนาท่ีทหารขมขูไมใหถายภาพ
และขูจะยึดแผนบันทึกภาพ (memory card) เหตุการณความรุนแรงในบริเวณ
และชวงเวลาดังกลาวมีผูเสียชีวิต คือ นายชาญณรงค พลศรีลา และมีชางภาพ
สํานักขาวเนช่ันถูกยิงไดรับบาดเจ็บ รายละเอียดปรากฏตามขอ ๒.๓.๑๐.๔ 
(๔) สอดคลองกับขอมูลจากผูส่ือขาวชาวตางประเทศท่ีอยูในเหตุการณและ
ปากคําพยานในสํานวนของพนักงานสอบสวน๒๓๘ 

 ๒๓๖ กองพิสูจนหลักฐานกลางไมพบรอยกระสุนซ่ึงมีทิศทางการยิงมาจากสามเหล่ียมดินแดง เน่ืองจากมิไดตรวจ
คลุมพื้นที่ แตเปนการตรวจตามพยานชี้
 ๒๓๗ รายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหต กลุมงานตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สํานักตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร รายงานหมายเลขคดีที่ CSI-S-5210-041
 ๒๓๘ รายงานการสอบสวนคดีที่ ช.๖๕/๒๕๕๓, สํานักงานตํารวจแหงชาติ



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

176

 ๒.๓.๑๐.๔ ขอคนพบเก่ียวกับบางกรณีการเสียชีวิตและบาดเจ็บบริเวณ
ถนนราชปรารภ – มักกะสัน – สามเหลี่ยมดินแดง
   ๑) พบการเสียชีวิตหลายกรณีบนถนนราชปรารภระหวาง
สถานีบริการน้ํามัน เอสโซ ซอยรางน้ํา ถึง บริเวณหนาบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด
เชน กรณีการเสียชีวิตของนายกิตติพันธ ขันทอง นายบุญท้ิง ปานศิลา นาย
สมาพันธ ศรีเทพ นายอําพล ช่ืนสี นายชาญณรงค พลศรีลา และนายอุทัย 
อรอินทร โดยจากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุบริเวณท่ีผูเสียชีวิตถูกยิง โดยสถาบัน
นิติวิทยาศาสตและผูเช่ียวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตรดานอาวุธและกระสุนปน
จากตางประเทศพบรองรอยกระสุนซ่ึงเช่ือวาเกิดจากกระสุนความเร็วสูง
ขนาด ๕.๕๖ มม. มีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภดานซอยรางน้ํามุงหนา
สามเหล่ียมดินแดง ซ่ึงขณะเกิดเหตุน้ันเจาหนาท่ีทหารวางกําลังปฏิบัติการ
และควบคุมพ้ืนท่ีอยูบนถนนราชปรารภบริเวณหนาสถานีบริการน้ํามัน เอสโซ
ปากซอยรางนํ้าลงไปจนถึงแยกมักกะสันชวงระหวางซอย ๑๒ ถึง ๑๔ 
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 ๒๓๙ แผนท่ีประกอบรายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุท่ี CSI-S-5309-129 กลุมตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สํานักตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

ภาพท่ี ๑๑ แผนท่ีการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร 
แสดงบริเวณเกิดเหตุกรณีนายบุญท้ิง ปานศิลา ถูกยิงเสียชีวิตในตําแหนงท่ี ๑
ตามขอ ๒.๓.๑๐.๔ (๑) โดยตําแหนงท่ี ๒ ถึง ๖ ระบุจุดท่ีพบรอยกระสุนมีทิศทาง
การยิงมาจากถนนราชปรารภจากแยกถนนรางน้ํามุงหนาสามเหล่ียมดินแดง๒๓๙ 
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ภาพท่ี ๑๒ แผนท่ีการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร 
แสดงบริเวณที่นายสมาพันธ ศรีเทพ ถูกยิงเสียชีวิตในตําแหนงที่ ๕ ตามขอ 
๒.๓.๑๐.๔ (๑) และตําแหนงท่ี ๖ และ ๗ พบรอยกระสุนมีทิศทางการยิงมาจาก
ถนนราชปรารภจากแยกถนนรางนํ้ามุงหนาสามเหลี่ยมดินแดง๒๔๐ 
   ๒) กรณีการเสียชีวิตของนายธันวา วงศศิริ ซ่ึงถูกยิงบริเวณ
ทางเทาหนารานไทยสปา ดานถนนรางน้ํา ตรงขามสถานีบริการน้ํามัน เอสโซ 
จากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตและผูเช่ียวชาญอิสระ
นิติวิทยาศาสตรดานอาวุธและกระสุนปนจากตางประเทศ พบรอยกระสุน

 ๒๔๐ แผนท่ีประกอบรายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุท่ี CSI-S-5309-130 กลุมตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สํานักตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
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จํานวนมากบริเวณท่ีเกิดเหตุ โดยพบบนประตูเหล็กมวนของรานและบนตู
ชุมสายโทรศัพทหัวมุมถนนรางน้ําดานหนาราน โดยมีทิศทางการยิงมาจาก
ถนนราชปรารภเขาไปในถนนรางน้ํา ขณะน้ันเจาหนาท่ีทหารวางกําลังอยูบน
ถนนราชปรารภบริเวณหนาสถานีบริการนํ้ามัน เอสโซ ปากซอยรางนํ้าลงไป
ทางดานแยกมักกะสันชวงระหวางซอย ๑๒ ถึง ๑๔

ภาพท่ี ๑๓ แผนท่ีการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร แสดง
บริเวณท่ีนายธันวา วงศศิริ ถูกยิงเสียชีวิตในตําแหนงท่ี ๕ ตามขอ ๒.๓.๑๐.๔ (๒) 
และตําแหนงท่ี ๖ และ ๗ พบรอยกระสุนมีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภ
จากแยกถนนรางนํ้ามุงหนาสามเหลี่ยมดินแดง๒๔๑ 

 ๒๔๑ แผนที่ประกอบรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ CSI-S-๕๓๐๙-๑๒๘ กลุมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สํานัก
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
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ภาพที่ ๑๔ ภาพการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตรแสดง
จุดท่ีพนักงานสอบสวนแจงวาพบศพนายธันวา วงศศิริ ตามขอ ๒.๓.๑๐.๔ (๒) 
สอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณพนักงานรานไทยสปา ซ่ีงระบุวาจุดดังกลาว
มีผูถูกยิงเสียชีวิต ๑ คน และในตําแหนงหมายเลข ๑ และจุดท่ี ๒ ถึง ๔ คือ บานประตู
ทีพ่บรอยกระสุนมีทิศทางการยิงมาจากถนนราชปรารภเขาไปในถนนรางน้ํา๒๔๒   

 ๒๔๒ ภาพประกอบรายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ CSI-S-5309-128 กลุมตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สํานักตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
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ภาพท่ี ๑๕ ภาพจากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุโดยผูเช่ียวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตร
ดานอาวุธและกระสุนปนจากตางประเทศ แสดงจุดที่เกิดเหตุและวิถีกระสุน
สอดคลองกับผลการตรวจสอบของสถาบันนิติวิทยาศาสตรตามภาพท่ี ๑๔ 
(ลูกศรแสดงทิศทางจากที่กระสุนถูกยิงมา)๒๔๓ 

   ๓) กรณีการเสียชีวิตของนางสาวสัญธนา สรรพศรี เสียชีวิต
จากกระสุนความเร็วสูง และนายมนูญ ทาลาด เสียชีวิตจากกระสุนปนลูกโดด 
เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ถูกยิงขณะกําลังขับรถ
จักรยานยนตลงจากทางยกระดับจตุรทิศ เบ่ียงลงถนนราชปรารภ จากการตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร พบรอยกระสุนปน ๓ รอยเกิดจาก
การถูกยิงดวยกระสุนปนขนาด ๕.๕๖ มม. ยิงมาจากทางลงมาแยกมักกะสัน
ขึน้ไปบนสะพานยกระดับจตุรทิศ โดยในชวงเวลาดังกลาวพบวาเจาหนาท่ีทหาร
ตั้งดานอยูที่แยกมักกะสัน 
 ๒๔๓ Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION FOR 
THE TRCT, June  21st 2012, page 35
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ภาพท่ี ๑๖ แผนท่ีและภาพการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร 
แสดงบริเวณที่เชื่อวานางสาวสัญธนา สรรพศรี และนายมนูญ ทาลาดถูกยิง 
และบริเวณที่พบรอยกระสุน ตามขอ ๒.๓.๑๐.๔ (๓) โดยภาพลางถายจาก
ทางลงมาแยกมักกะสันข้ึนไปบนสะพานจตุรทิศ ระบุจุดท่ีพบรอยกระสุน๒๔๔ 

   ๔)  กรณีการไดรับบาดเจ็บของนายไชยวัฒน พุมพวง ชางภาพ
สํานักงานเนช่ัน ไดรับบาดเจ็บท่ีหัวเขาขางขวาจากกระสุนปนความเร็วสูง 
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. โดยในชวงเวลาดังกลาว

 ๒๔๔ แผนที่และภาพประกอบรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่ CSI-S-5309-131 กลุมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 
สํานักตรวจสอบสถานทีเกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร
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นายไชยวัฒนและส่ือมวลชนกลุมหน่ึงรายงานขาวอยูบริเวณทางเทาฝงตรงขาม
ของสถานีบริการน้ํามันเชลลหลังแนวกองยางท่ีผูชุมนุมนํามาใชเปนท่ีกําบัง๒๔๕

นายชัยวัฒน ใหขอเท็จจริงวาทหารเปนผูยิง โดยกอนหนาท่ีตนจะถูกยิง ไดยินเสียง
ปนจากทหารเปนชุดมาท่ีแนวกองยางหนาสถานีบริการน้ํามันเชลล  เปนชวงเวลา
เดียวกันกับท่ีนายชาญณรงค พลศรีลา ถูกยิง๒๔๖ ซ่ึงขณะเกิดเหตุน้ันเจาหนาท่ี
ทหารวางกําลังอยูบนถนนราชปรารภบริเวณหนาสถานีบริการน้ํามัน เอสโซ 
ปากซอยรางน้ําลงไปทางดานแยกมักกะสันชวงระหวางซอย ๑๒ ถึง ๑๔ 
  ๒.๓.๑๐.๕ ปฏิบัติการของคนชุดดํา 
    ๑) วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ ถึง ๒๒.๐๐ น.
มีคนรายยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ จํานวนมาก และอารพีจี ใสแนววางกําลังของ
เจาหนาท่ีทหารบริเวณถนนราชปรารภหนาโรงแรมอินทราถึงสถานีรถไฟฟา
แอรพอรตลิงคดังท่ีไดกลาวแลวในขอ ๒.๓.๑๐.๒ (๑)  เวลาประมาณ ๒๓.๑๕ น. 
มีการยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ บริเวณสามเหล่ียมดินแแดง ๑ นัด โดยตลอด
ชวงเวลาปดลอมพื้นที่ระหวางวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม มีการยิงเอ็ม ๗๙ 
จํานวนมาก สวนใหญบนถนนราชปรารภบริเวณประตูนํ้าถึงแยกมักกะสัน
    ๒) ชวงเวลาของการปดลอมพ้ืนท่ีระหวางวันท่ี ๑๔ ถึง 
๑๘ พฤษภาคม เช่ือวามีการปฏิบัติการของคนชุดดําโดยใชอาวุธปนสงคราม
ยิงเขาใสแนววางกําลังของเจาหนาท่ีทหาร โดยจากคําบอกเลาของเจาหนาท่ีทหาร
ในเหตุการณซ่ึงสอดคลองกับผลการตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุโดยผูเช่ียวชาญ
อิสระนิติวิทยาศาสตรดานอาวุธและกระสุนปนจากตางประเทศและสถาบัน
นิติวิทยาศาสตรพบรอยกระสุน ๒ รอยบนสะพานลอยคนขามบนถนนราชปรารภ
ใกลสถานีบริการน้ํามันเชลล เปนการยิงมาจากทิศทางสามเหล่ียมดินแดง
ซึ่งเปนพื้นที่ซี่งมีผูชุมนุมอยู  
 ๒๔๕ สัมภาษณผูสื่อขาวจาก ไทยพีบีเอส  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 ๒๔๖ นายชัยวัฒน พุมพวง สัมภาษณเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕
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  ๒.๓.๑๐.๖ ขอสังเกต
    ๑) มีผูขนวัตถุอุปกรณจํานวนมาก เชน ยางรถยนต ส่ิงท่ีใช
สําหรับประดิษฐเปนอาวุธ ระเบิดปงปอง ระเบิดเพลิง ระเบิดทอพีวีซี มาให
ผูชุมนุมบนนถนนราชปรารภ
    ๒) กรณีมีพลเรือนถูกยิงเสียชีวิตท่ีระเบียงหองพักบนช้ันท่ี ๒๗
อาคาร The Complete Condo บนถนนราชปรารภ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม
ถูกยิงดวยกระสุนความเร็วสูงทิศทางในแนวระดับเฉียงจากหนาไปหลังเล็กนอย
โดยมีความเปนไปไดวามีทิศทางการยิงมาจากอาคารสูงหรือท่ีสูงบริเวณดานซาย
ของตัวอาคาร A ของThe Complete Condo๒๔๗  ซ่ึงหัวหนาชางฝายอาคาร
มหานครยิปซ่ัม ซ่ึงเปนหน่ึงในอาคารบริเวณดังกลาวใหการวา ชวงเกิดเหตุไดรับ
มอบหมายใหดูแลความปลอดภัยภายนอกอาคาร ในชวงแรกของเหตุการณ
ฝายทหารใหผูไมมีสวนเก่ียวของออกจากอาคาร และเจาหนาท่ีทหารไดเขา
ตรวจสอบอาคารเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม แตไมพบสิ่งผิดปกต๒ิ๔๘ 

 ๒๔๗ รายงานผลการดําเนินการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ สํานักตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวง
ยุติธรรม หนา ๕
 ๒๔๘ เจาหนาท่ีทหารท่ีเขาตรวจสอบคือ พันโทสมพงษ ใจจา ผบ.ป.พัน ๑ และเจาหนาท่ีทหารจากจังหวัดลพบุรี
ขอมูลจากสํานวน DSI คดีนายเหิน ออนสา และนายธนากร ปยะผลดิเรก 
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ภาพท่ี ๑๗ ภาพจากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร 
แสดงบริเวณดานซายของอาคาร โดยถายจากระเบียงหองที่เกิดเหต๒ุ๔๙

   ๓) จากปากคําของผูท่ีอยูในเหตุการณเลาวา วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม
มีการยิงดวยอาวุธปนลงมาจากอาคารชีวาทัยใสผูชุมนุม เจาหนาท่ีตํารวจ 
และหนวยกูชีพท่ีอยูบนถนนราชปรารภดานสามเหล่ียมดินแดง เจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัยของโรงแรมเซ็นจูร่ีพารคใหปากคําตอพนักงานสอบสวน
ปรากฏในสํานวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษวา “เห็นชาย ๔ คนแตงกายคลายทหาร 
ถืออาวุธปนยาวข้ึนไปบนอาคารชีวาทัย ในวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา
ประมาณ ๑๖.๐๐ น. ๒๕๐” สอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณผูชุมนุมและ

 ๒๔๙ ภาพประกอบรายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหุต CSI-S-5309-132 กลุมตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สํานักตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
 ๒๕๐ ปากคํานายสมชาย อินทนิน หัวหนารักษาความปลอดภัยภายนอกอาคารของโรงแรมเซ็นจูร่ีพารค สํานวนสอบสวน
คดีพิเศษที่ ๓๐๖/๒๕๕๓ คดีนายเหิน ออนสา
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ประชาชนท่ีอยูในท่ีเกิดเหตุวามีกลุมติดอาวุธอยูบนอาคารชีวาทัย นอกจากน้ี
ในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม มีผูชุมนุมพยายามเขาไปเผาอาคารดังกลาวแตไมสําเร็จ
เพราะไมมีวัตถุติดไฟเนื่องจากอาคารอยูระหวางการกอสราง ในวันเดียวกัน 
ศอฉ.แถลงวามีคนชุดดําบนอาคารชีวาทัยตอสูกับเจาหนาท่ีทหาร ตอมาในวันท่ี
๒๐ พฤษภาคม หลังเหตุการณสงบ เจาหนาท่ีทหารข้ึนไปตรวจอาคารชีวาทัย 
พบระเบิดแสวงเคร่ืองและระเบิดปงปอง และตรวจอาคารโรงแรมเซ็นจูร่ีพารค
พบปลอกกระสุนปน๒๕๑ อยางไรก็ตามไมสามารถตรวจสอบไดแนชัดวากลุม
ติดอาวุธบนอาคารดังกลาวเปนฝายใด

๒.๓.๑๑ เหตุการณความรุนแรงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 ๒.๓.๑๑.๑  กอนเหตุการณการ “กระชับพ้ืนท่ี” ในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม 
ในชวงเย็นของวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พล.อ.เลิศรัตน รัตนวานิช ส.ว.สรรหา ไดนํา ส.ว. 
กลุมหน่ึงเขามาปรึกษากับแกนนํา นปช. ท่ีส่ีแยกราชประสงคเพ่ือหาทางยุติ
ความรุนแรง แตการเจรจาไมไดขอยุติ โดยรัฐบาลยืนยันวาจะเจรจาตอเม่ือ
แกนนําและผูชุมนุมยุติการชุมนุมกอน และใหแกนนําสงผูชุมนุมกลับบาน
ใหเรียบรอยแลวเขามอบตัวกับเจาหนาท่ีตํารวจ ขณะท่ีแกนนํา นปช. ช้ีแจงวา
นายกรัฐมนตรีไมเปดการเจรจาอีก
 ๒.๓.๑๑.๒ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กลุมผูชุมนุม นปช.ยังคงชุมนุม
ในพ้ืนท่ีบริเวณส่ีแยกราชประสงคและบริเวณใกลเคียง และบริเวณรอบนอกพ้ืนท่ี
การชุมนุมในจุดท่ีเจาหนาท่ีทหารต้ังดานปดลอมพ้ืนท่ีอยู  โดยยังคงปดก้ันเสนทาง
หามบุคคลเขาไปบริเวณพ้ืนท่ีแยกราชประสงคโดยเด็ดขาด แตสามารถใหผูรวม
ชุมนุมออกจากพ้ืนท่ีชุมนุมได  เจาหนาท่ีเร่ิมปรับกําลังเตรียมพรอมในเวลา ๐๓.๐๐ น.
เพ่ือดําเนินการตามมาตรการกระชับวงลอมเพ่ือสลายการชุมนุม โดยเร่ิมปฏิบัติการ

 ๒๕๑ การประชุมคณะทํางานที่ ๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔
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ตัง้แตเวลา ๖.๐๐ น.ของเชาวันท่ี ๑๙ พฤษภาคมดังกลาว โดยเจาหนาท่ีตํารวจ
เร่ิมปดการจราจรบนถนนพระรามท่ี ๔ ถนนวิทยุ ถนนอังรีดูนังต และเจาหนาท่ี
ทหารเร่ิมเขาควบคุมพ้ืนท่ีสวนลุมพินีและพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยเคล่ือนกําลังจาก
แยกสะพานไทย-เบลเย่ียมไปตามแนวถนนวิทยุ จากหนาอาคารอ้ือจือเหลียง
เขาไปในสวนลุมฯ และจากแยกศาลาแดงเขาทําลายแนวก้ันของผูชุมนุมบริเวณ
ลานพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลท่ี ๖ โดยเคล่ือนกําลังไปบนถนนราชดําริ 
ถึงแยกราชดําริเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. จนกระท่ังแกนนํานปช. ประกาศยุติ
การชุมนุมเม่ือเวลา ๑๓.๒๐ น. ศอฉ. จึงมีคําส่ังใหเจาหนาท่ีทหารทุกหนวยหยุด
การปฏิบัติและเตรียมพรอมเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูชุมนุมท่ีตองการไปยัง
สนามกีฬาแหงชาติเพื่อเดินทางกลับภูมิลําเนา 
 ๒.๓.๑๑.๓ เหตุการณความรุนแรงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีผูเสียชีวิต
ทัง้หมด ๑๕ คน ซ่ึงเสียชีวิตบริเวณสวนลุมพินี-ถนนราชดําริ ๖ คนและเสียชีวิต
บริเวณถนนราชปรารภและสามเหลี่ยมดินแดง ๓ คน เสียชีวิตในเหตุการณ
วัดปทุมวนาราม ๖ คน นอกจากน้ียังมีการเผาอาคารสถานท่ีอีกหลายแหง
ในบริเวณขางตน รวมถึงบริเวณถนนพระรามที่ ๔-บอนไก
 ๒.๓.๑๑.๔ เหตุการณความรุนแรงบริเวณสวนลุมพินีและถนนราชดําริ 
   ๑) เหตุการณความรุนแรงบริเวณสวนลุมพินีและถนนราชดําริ
ในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม มีผูเสียชีวิตระหวางการกระชับพ้ืนท่ีบนถนนราชดําริ
ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ท้ังหมด ๖ ราย ในจํานวนน้ีมีเจาหนาท่ีทหาร ๑ ราย 
และชางภาพชาวอิตาลี ๑ ราย
   ๒) ในการสลายการชุมนุม โดยปฏิบัติการซ่ึง ศอฉ. เรียกวา 
“การกระชับพื้นที่” และอธิบายวาเปนการดําเนินการตามมาตรการปดลอม
สกัดก้ันกลุมผูชุมนุม สลายการชุมนุมบางสวน โดยการกระชับพ้ืนท่ีการชุมนุม
เพื่อขอคืนพื้นที่สวนลุมพินีและพื้นที่ตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลักดัน
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ใหผูชุมนุมออกจากพ้ืนท่ีและยุติการชุมนุม๒๕๒ เพ่ือไปข้ึนรถท่ีทาง ศอฉ. 
เตรียมไวท่ีสนามกีฬาแหงชาติ กลับภูมิลําเนา เจาหนาท่ีทหารเร่ิมปฏิบัติการ
ในชวงเชาตรูของวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ขณะท่ีกลุมผูชุมนุม นปช. ยังคงชุมนุมใน
พืน้ท่ีบริเวณส่ีแยกราชประสงค โดยบริเวณรอบนอกพ้ืนท่ีการชุมนุมเจาหนาท่ี
ทหารต้ังดานปดลอม ปดก้ันเสนทางหามบุคคลเขาไปในบริเวณพ้ืนท่ีแยก
ราชประสงคโดยเด็ดขาด แตสามารถใหผูชุมนุมออกจากพ้ืนท่ีได เจาหนาท่ีทหาร
เร่ิมปรับกําลังเตรียมพรอมในเวลา ๐๓.๐๐ น. เพ่ือดําเนินการตามมาตรการกระชับ
วงลอมเพ่ือสลายการชุมนุม  เวลา ๖.๐๐ น. ๒๕๓ เจาหนาท่ีทหารเร่ิมเขาควบคุม
พืน้ท่ีสวนลุมพินีและพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยเคล่ือนกําลังจากหนาอาคารอ้ือจือเหลียง
บนถนนพระราม ๔ เขาไปในสวนลุมพินีทางประตู ๓ หลังจากน้ันประมาณ 
๐๗.๐๐ น. เจาหนาท่ีทหารอีกหนวยเคล่ือนกําลังจากถนนวิทยุเขาสูถนนสารสิน 
และอีกหนวยเคล่ือนกําลังจากแยกศาลาแดงเขาทําลายแนวส่ิงกีดขวางท่ีทําจาก
ยางรถยนตของผูชุมนุมบริเวณแยกศาลาแดง แลวเคล่ือนกําลังไปบนถนน
ราชดําริ ถึงแยกราชดําริตัดถนนสารสินเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. จนกระทั่ง
หลังจากท่ีเแกนนํา นปช. ประกาศยุติการชุมนุมแลว  ศอฉ. จึงมีคําส่ังใหหยุด
การปฏิบัติเม่ือเวลา ๑๓.๒๐ น.๒๕๔  ซ่ึงในการปฏิบัติการดังกลาวไดมีการวางกําลัง
บนรางรถไฟฟา บีทีเอส ดานลานพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลท่ี ๖ บนสะพาน
ไทย – ญี่ปุน และสะพานไทย – เบลเยี่ยมดวย 

 ๒๕๒ การเขาใหขอมูลของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ตอ คอป. เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ และการเขาใหขอมูลของ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ตอคอป. เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
 ๒๕๓ เอกสาร ศอฉ. การรักษาความสงบเรียบรอยจากสถานการณการชุมนุมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
หนา ๓๕ และ ๔๕
 ๒๕๔ โดยเมื่อ นปช. ประกาศยุติการชุมนุม ศอฉ. ไดมีคําสั่งใหเจาหนาที่ทุกหนวยซึ่งปฏิบัติการขอคืนพื้นที่บริเวณ
สวนลุมพินี “หยุดการปฏิบัติและปรับกําลังเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีแนวปจจุบัน” ปรากฏตามคําส่ัง ศอฉ. ๑๔๐๗.๔๕/๗๒๖ ลงวันท่ี
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
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   ๓) พบวาผูชุมนุมไดวางระเบิดแสวงเคร่ืองไวตามแนวกีดขวางตางๆ
ของผูชุมนุม โดยการปฏิบัติการตามขอ ๒.๓.๑๑ .๔ (๒)  เจาหนาท่ีทหารใชรถยนต
สายพานลําเลียงหุมเกราะ ปนลูกซองและ ปลย. กระสุนจริงในการปฏิบัติหนาท่ี 
ระหวางท่ีเจาหนาท่ีทหารเคล่ือนกําลังข้ึนไปตามถนนราชดําริ มุงหนาแยก
ถนนสารสิน ซึ่งมีเต็นทของผูชุมนุมและสิ่งกีดขวางตางๆ ทั้งบนทางเทาและ
ผิวจราจร มีบังเกอรยางรถยนตของผูชุมนุมลุกไหมอยูบริเวณหนาอาคาร 
สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีการตอตานจากกลุมผูชุมนุมโดยใชส่ิงเทียมอาวุธ
และมีการปะทะกับคนชุดดําซ่ึงใชอาวุธ ปลย. และยิงลูกระเบิดโจมตีเจาหนาท่ี
ทหารท่ีเคล่ือนกําลังไป มีผูพบเห็นคนชุดดําอยูริมถนนใกลแทงคน้ําหนาอาคาร
สภากาชาดไทย เจาหนาท่ีทหารตอบโตดวยการยิงปนลูกซองและ ปลย.กระสุนจริง
ไปตามถนนราชดําริในทิศทางส่ีแยกราชประสงคซ่ึงมีผูชุมนุมและชายชุดดําอยู 
จากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุพบรอยกระสุนจํานวนมากบนตอมอรางรถไฟฟา
บีทีเอส และสองขางทาง โดยมีทิศทางการยิงตอบโตกัน รองรอยกระสุนสวนใหญ
มีทิศทางการยิงไปทางส่ีแยกราชประสงค เหตุการณในเชาวันดังกลาวมีผูไดรับ
บาดเจ็บหลายคนจากกระสุนปนความเร็วสูง ผูชุมนุม ๔ คน เสียชีวิต ชางภาพ
ชาวอิตาลีเสียชิวต ๑ คน ในการโจมตีเจาหนาท่ีทหารโดยชุดดําดวยลูกระเบิด เอ็ม ๗๙
ทําใหผูสื่อขาวชาวตางประเทศและเจาหนาที่ทหารไดรับบาดเจ็บ และทําให
เจาหนาท่ีทหารหน่ึงคนเสียชีวิต รวมแลวในเหตุการณในบริเวณและวันดังกลาว
มีผูเสียชีวิต ๖ คน
   ๔) กรณีผูชุมนุมท่ีถูกยิงเสียชีวิตจํานวน ๔ คน เหตุเกิดในชวงเวลา
ประมาณ ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐ น. คือ นายถวิล คํามูล ซึ่งถูกยิงบริเวณปายรถ
แท็กซ่ีอัจฉริยะฝงสวนลุมพินีซ่ึงอยูตรงขามอาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
โดยมีภาพผูชุมนุมท่ีเขาไปชวยเหลือพยายามใชโตะปองกันกระสุนโดยหัน
ดานกําบังไปทางสวนลุมพินีในลักษณะทาทางท่ีทําใหเขาใจไดวาเพ่ือกําบังกระสุน
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ทียิ่งมาจากสวนลุมพินี ๑๒๕๕  นายนรินทร ศรีชมภู ถูกยิงขณะอยูหนาอาคาร
คอนโดมิเนียมบานราชดําริ ใกลแยกราชดําริ-ถนนสารสิน จากภาพคลิปวีดิโอ
ประกอบกับรองรอยกระสุนท่ีปรากฏบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุมีทิศทางการยิง
มาจากศาลาแดง และมีผูเสียชีวิตอีกสองราย คือ นายธนโชติ ชุมเย็น ถูกยิง
เสียชีวิตบริเวณแยกราชดําริตัดถนนสารสิน ดานหลังสวนลุมพินี และผูเสียชีวิต
อีกรายเปนชายไมทราบช่ือซ่ึงไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวาถูกยิงเสียชีวิตเวลา
และตรงจุดใด แตพบศพบนถนนราชดําริบริเวณหนาอาคาร สก. โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ มีผูชุมนุมบาดเจ็บจํานวนหน่ึงจากการกระสุนปนความเร็วสูง 
อยางไรก็ตาม แมจะปรากฏรองรอยกระสุนท่ีมีทิศทางการยิงมาจากดาน
สี่แยกราชประสงคแตไมพบวามีผูเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการยิงดังกลาว 
และไมพบวามีเจาหนาท่ีทหารบาดเจ็บจากกระสุนปน ในชวงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ
ดังกลาว  เจาหนาท่ีทหารกําลังเคล่ือนกําลังไปบนถนนราชดําริจากแยกศาลาแดง
มุงหนาไปยังแยกราชดําริ-สารสิน อีกสวนหน่ึงยังคงปฏิบัติการอยูในสวนลุมพินี
โดยหนวยทหารท่ีปฏิบัติการในสวนลุมพินีใหขอเท็จจริงวาขณะเขาควบคุมพ้ืนท่ี
ในสวนลุมพินีไมมีการปะทะกับผูใด อยางไรก็ตาม ศอฉ. ช้ีแจงวา “เม่ือเวลา 
๑๐.๕๐ น. ฉก.ม.๓ ภายในสวนลุมพินีไดปะทะกับกองกําลังติดอาวุธนาน
ประมาณ ๓๐ นาที”๒๕๖

   ๕) ชวงเวลาประมาณ ๑๐.๕๘ น. ชางภาพชาวอิตาลี นายฟาบิโอ
โปเลงกี ถูกยิงเสียชีวิตขณะเดินบนถนนราชดําริจากดานแยกศาลาแดงผาน
แยกราชดําริ-สารสินมุงหนาไปทางแยกราชประสงคพรอมกับผูส่ือขาวอ่ืนๆ 
อีก ๒-๓ คน ขณะน้ันเจาหนาท่ีทหารกําลังปฏิบัติการอยูบนถนนราชดําริใกล

 ๒๕๕ ปรากฏตามภาพวีดิโอและภาพถายขณะที่ผูชุมนุมพยายามเขาไปชวยนายถวิล คํามูล
 ๒๕๖ เอกสาร ศอฉ. การรักษาความสงบเรียบรอยจากสถานการณการชุมนุมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
หนา ๔๕
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อาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยนายฟาบิโอถูกยิงบนถนนราชดําริ
ชิดเกาะกลางของชองทางจราจรท่ีมุงหนาแยกราชประสงคดานหนาอาคาร
ราชกรีฑาสโมสร และในขณะเดียวกันมีผูส่ือขาวตางประเทศอีก ๒ คน 
ทีเ่ดินไปพรอมกับนายฟาบิโอถูกยิงไดรับบาดเจ็บดวยเชนกัน๒๕๗  โดยนายฟาบิโอ
ถูกยิงเขาท่ีหลังดานขวา วิถีกระสุนจากหลังไปหนา ขวาไปซาย มีทิศทางการยิง
มาจากแยกศาลาแดงซ่ึงมีเจาหนาท่ีทหารปฏิบัติการอยู หลังจากท่ีนายฟาบิโอ
ถูกยิงลมลง ชายคนหน่ึงสวมหมวกนิรภัยสีดําและมีผาปดปาก แตงกายคลาย
นักขาว ไดเขามาหยิบกลองถายรูปของนายฟาบิโอไปในทันที ซ่ึงในชวงเวลาท่ี
นายฟาบิโอถูกยิงลมลงยังมีกลุมผูส่ือขาวกลุมใหญเดินตามมาดานหลัง และมี
เจาหนาท่ีทหารเคล่ือนมาพรอมกับผูส่ือขาวกลุมดังกลาว หลังจากเหตุการณน้ี
มีการปะทะกันระหวางเจาหนาที่และคนชุดดําเมื่อเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. 
จากการจําลองแนววิถีกระสุนปนบริเวณจุดท่ีเกิดเหตุ บนถนนราชดําริฝงขาเขา
แยกราชประสงคโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตรเห็นวามีความเปนไปไดท่ี
นายฟาบิโอ โปเลงกี ถูกลูกกระสุนปนยิงโดยมีทิศทางมาจากบริเวณระหวาง
แยกศาลาแดงถึงแยกราชดําริไปทางแยกราชประสงค 
  ๖) จากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุบนถนนราชดําริโดยสถาบัน
นิติวิทยาศาสต พบรอยกระสุนปนบริเวณริมถนนราชดําริฝงขาเขา (ไปแยก
ราชประสงค) และฝงขาออก (ไปแยกศาลาแดง) บริเวณหนาศูนยวิจัยโรคเอดส
สภากาชาดไทย และทางเขาสมาคมราชกรีฑาสโมสร (ประตู ๗) ไปจนถึงสวนลุมพินี
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยมีทิศทางการยิงมาจากระหวางแยกศาลาแดง
ไปทางแยกราชดําริและไปแยกราชประสงค๒๕๘  และพบรอยกระสุนบนเสาตอมอ
 ๒๕๗ นักขาวชาวอเมริกัน ซื่อนาย Bradley Cox และนักขาวชาวเนเธอรแลนด ชื่อ นาย Michel Mass 

 ๒๕๘ บันทึกขอความท่ี ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผลการดําเนินการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
จากเหตุการณขอคืนพ้ืนท่ีและกระชับพ้ืนท่ี วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร, หนา ๖
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รถไฟฟาบีทีเอส บริเวณเกาะกลางถนน ใกลแยกราชดําริ-สารสิน โดยมีทิศทาง
การยิงมาจากแยกราชประสงคแตไมสามารถยืนยันไดวาเปนลูกกระสุนปน
ชนิดใด๒๕๙ ประกอบกับภาพวีดิโอพบวาเจาหนาท่ีทหารบนถนนราชดําริ ใช ปลย.ยิง
ไปในทิศทางแยกราชประสงค ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของผูเช่ียวชาญอิสระ
นิติวิทยาศาสตรดานอาวุธและกระสุนปนจากตางประเทศ จากการตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุบนถนนราชดําริพบรอยกระสุนท่ีมีทิศทางการยิงมาจากดาน
แยกศาลาแดงมุงหนาแยกราชประสงคจํานวนมากกวาและรอยกระสุนบางรอย
มีทิศทางการยิงมาจากดานแยกราชประสงคไปทางศาลาแดง๒๖๐ 

 ๒๕๙ รายงานเลขท่ี ๒๘๐/๒๕๕๔ กลุมตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สํานักตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร

 ๒๖๐ รายงานเลขท่ี ๒๘๐/๒๕๕๔ กลุมตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สํานักตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
หนา ๕



สรุปเหตุการณความรุนแรง และการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น

193

  

ภาพท่ี ๑๘ ภาพโดยสังเขปจาก Google Earth ระบุจุดสีขาวคือบริเวณท่ีนาย
ฟาบิโอ โปเลงกี ถูกยิงเสียชีวิต จุดสีเขียวคือบริเวณท่ี สอ.อนุสิทธ์ิ จันทรแสนตอ
ถูกระเบิดเอ็ม ๗๙ เสียชีวิต (เพ่ิมจุดโดยผูเขียน) จุดสีน้ําเงินแสดงบริเวณท่ีพบ
รอยกระสุนมีทิศทางการยิงจากดานแยกราชประสงคมุงหนาแยกศาลาแดง 
และจุดสีแดงคือบริเวณท่ีพบรอยกระสุนมีทิศทางการยิงจากดานแยกศาลาแดง
มุงหนาแยกราชประสงค (ภาพโดยผูเช่ียวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตรดานอาวุธ
และกระสุนปนจากตางประเทศ๒๖๑ จํานวนจุดสะทอนสัดสวนเปรียบเทียบ
ปริมาณรอยกระสุนแตมิไดหมายถึงจํานวนรอยกระสุนที่พบ)

 ๒๖๑
 Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION FOR 

THE TRCT, June 21st 2012,page 40
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   ๗) เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. หลังจากท่ีแกนนํา นปช. ประกาศ
ยุติการชุมนุม คนชุดดํายิง ปลย.และลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ หลายลูกเขาใสเจาหนาท่ี
ทหารซ่ึงกําลังเคล่ือนมาจากศาลาแดงและหยุดอยูท่ีริมสวนลุมพินีตรงแยก
ราชดําริ-สารสินเพ่ือเขาไปตรวจคนอาคารบางกอกเคเบิล เปนผลใหเจาหนาท่ี
ทหารเสียชีวิต ๑ ราย คือ สอ.อนุสิทธ์ิ จันทรแสนตอ และบาดเจ็บสาหัส
อีกหลายราย และนักขาวตางประเทศชาวแคนาดาไดรับบาดเจ็บสาหัส ๑ ราย
โดยมีทิศทางการยิงมาจากถนนราชดําริเลยแยกราชดําริ-ถนนสารสินไปทาง
สี่แยกราชประสงค๒๖๒  ซ่ีงเปนพ้ืนท่ีของผูชุมนุม สําหรับผลการตรวจคน
อาคารบางกอกเคเบิลนั้น เจาหนาที่ไมพบวามีสิ่งผิดกฎหมาย
   ๘)  มีรายงานวาเวลาประมาณ ๑๐.๕๐ น. เช่ือวามีคนชุดดํา
ยิงปนสงครามเขาใสเจาหนาท่ีทหารซ่ึงปฏิบัติการอยูในสวนลุมพินีและ
เจาหนาท่ีทหารไดปะทะกับกองกําลังคนชุดดําในสวนลุมพินีเปนเวลานาน
ประมาณ ๓๐ นาท๒ี๖๓  และปรากฏภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณท่ีเจาหนาท่ี
ทหารบนถนนราชดําริเล็ง ปลย. เขาไปในสวนลุมพินีในลักษณะเตรียมพรอม
ทีจ่ะยิง กอนจะมีเจาหนาท่ีทหารคนอ่ืนพูดวาเปนเจาหนาท่ีทหารดวยกันท่ีอยู
ในสวนลุมพินี จึงมีการตะโกนบอกเจาหนาท่ีทหารในสวนลุมพินีใหหยุดยิง๒๖๔ 
นอกจากน้ียังปรากฏภาพคนชุดดําใชปนเอ็ม ๑๖ ยิงเขาไปในสวนลุมพินี
โดยเชื่อวาเปนภาพจากเหตุการณวันที่ ๑๙ พฤษภาคม๒๖๕  

 ๒๖๒ เจาหนาท่ีทหารซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในเหตุการณ เขาใหขอมูลกับ คอป. เม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒๖๓ เอกสาร ศอฉ. การรักษาความสงบเรียบรอยจากสถานการณการชุมนุมในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล หนา ๔๕
แตจากการสัมภาษณทหารท่ีปฏิบัติการในสวนลุมบอกวาไมมีการปะทะ อยางไรก็ตามเช่ือวามีการยิงออกมาจากในสวนลุมพินี
ในชวงเวลาดังกลาว และยังปรากฏภาพคนชุดดําใชอาวุธปนเล็กยาวยิงเขาไปในสวนลุมพินี โดยจากคําบอกเลาของผูส่ือขาว
ชาวชาติประเทศที่อยูในเหตุการณ เชื่อไดวาเปนชวงเวลาเดียวกันกับที่ทหารเขาควบคุมพื้นที่สวนลุมพินี
 ๒๖๔ ภาพวีดิโอ ชื่อไฟล 20100519 footage assult 2 นาทีที่ ๓ - ๔
 

๒๖๕
 ภาพขาว BBC และสัมภาษณผูสื่อขาวชาวตางประเทศ, สัมภาษณเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
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 ๒๖๖ สํานวนสอบสวนคดีพิเศษที่ ๓๐๖/๒๕๕๓, กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ สัมภาษณผูชุมนุมและผูสังเกตการณ
ชุมนุม เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
 ๒๖๗ พอ.บุรินทร ทองประไพ นายทหารพระธรรมนูญ กองพันทหารมา ท่ี ๓ รักษาพระองค เขาใหขอมูล
พรอมกับเจาหนาท่ีทหารซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในเหตุการณ ใหขอมูลวากรมสอบสวนคดีพิเศษบอกวาเปนกระสุนความเร็วสูง
สัมภาษณเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓

 ๒.๓.๑๑.๕ เหตุการณความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ – สามเหล่ียม
ดินแดง 
  สําหรับเหตุการณบริเวณถนนราชปรารภและแยกสามเหล่ียมดินแดง
เจาหนาท่ีทหารยังคงตรึงกําลังอยูในแนวท่ีต้ัง โดยในเหตุการณวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม
มีผูเสียชีวิตจากการถูกยิงบนถนนราชปรารภ ๒ ราย คือนางสาวประจวบ เจริญทิม
และนายปรัชญา แซโควท้ังสองรายถูกยิงดวยกระสุนความเร็วสูง มีผูเสียชีวิต
จากการถูกยิงท่ีบริเวณนอกจุดปะทะ ๑ ราย คือ นางสาววาสิณี เทพปาน เสียชีวิต
จากการถูกยิงดวยกระสุนความเร็วสูง เหตุเกิดท่ีหนาปากซอยพหลโยธิน ๒/๑ 
เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. โดยพยานในท่ีเกิดเหตุ
ตามสํานวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุวา กอนเกิดเหตุพบกลุมคน
ใสเส้ือสีดําประมาณไมถึง ๑๐ คน ว่ิงหลบอยูตามตอมอรางรถไฟฟา บีทีเอส และตนไม
บริเวณฝงตรงขามซอยพหลโยธิน ๒/๑ ไมพบวามีกลุมเจาหนาท่ีทหารหรือ
ตํารวจอยูบริเวณดังกลาว แตทราบวามีการต้ังดานทหารอยูบริเวณสนามเปา 
ติดกับสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕ หางจากซอยพลโยธิน ๒/๑ ประมาณ 
๕๐๐ เมตร และมีผูพบเห็นเจาหนาท่ีทหารวางกําลังอยูท่ีบนสถานีรถไฟฟา 
บีทีเอส อนุสาวรียชัยสมรภูมิในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม๒๖๖  
  ๒.๓.๑๑.๖ เหตุการณความรุนแรงบริเวณถนนพระรามท่ี ๔ – บอนไก
  บริเวณถนนพระรามท่ี ๔ – บอนไก วันท่ี ๑๙ พฤภคม เวลาประมาณ 
๑๒.๔๕ น. มีเจาหนาท่ีทหารนายหน่ึงถูกยิงดวยกระสุนความเร็วสูง๒๖๗  
ขณะข้ึนไปตรวจการบนอาคารโครงการบลิสสโฮเทล ออน เดอะพารค พระราม ๔
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ชัน้ ๒๗ ซ่ึงอยูระหวางการกอสราง๒๖๘  บริเวณตรงขามสนามมวยลุมพินี มีทิศทางยิง
มาจากพ้ืนท่ีนอกแนวปดลอมของเจาหนาท่ีไปทางดานจุดข้ึนลงทางดวน
พระราม ๔ ฝงใต๒๖๙  นอกจากน้ีในเชามืดของวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม เจาหนาท่ีทหาร
ไดข้ึนไปตรวจคนอาคารเค่ียนหงวนตรงแยกสารสิน – วิทยุ ไดควบคุมตัวชายฉกรรจ
ไดจํานวนหนึ่ง พรอมอุปกรณอาวุธประดิษฐและสิ่งเทียมอาวุธ หลังจากนั้น
จึงสงตัวใหเจาหนาที่ตํารวจตอไป
 ๒.๓.๑๑.๗ เหตุการณความรุนแรงบนถนนพระรามท่ี ๑
  สําหรับพ้ืนท่ีบนถนนพระรามท่ี ๑ ในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ดานแยก
ปทุมวันและสยามสแควร เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ศอฉ. มีคําส่ังใหเจาหนาท่ี
ทหารเคล่ือนกําลังบนถนนพระรามท่ี ๑ เพ่ือไปชวยอํานวยความสะดวกให
เจาหนาท่ีดับเพลิง โดยเคล่ือนกําลังจากแยกปทุมวันเขามาเพ่ือคุมครอง
หนวยดับเพลิงซ่ึงเพลิงกําลังไหมอยูท่ีโรงหนังสยาม  เม่ือเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.
แตถูกตอตานดวยอาวุธโดยคนชุดดํา๒๗๐  จึงลาถอยกลับไปและกลับเขามาใหม
ประมาณ ๑๗.๐๐ น. โดยเคล่ือนกําลังมาถึงสถานีรถไฟฟาบีทีเอสสยามและวาง
กําลังทหารชุดระวังปองกันอยูบนรางรถไฟฟา  บีทีเอสและบนสถานีสยาม๒๗๑ 
สวนดานเพลินจิต เวลา ๑๕.๓๐ น. ศอฉ. มีคําส่ังใหเจาหนาท่ีทหารท่ีประจําอยู
แยกเพลินจิตเคล่ือนกําลังมาแยกราชประสงค๒๗๒  เจาหนาท่ีทหารเคล่ือนกําลัง

 ๒๖๘ ปจจุบันคือโรงแรม THE AETUS
 ๒๖๙ บันทึกขอความท่ี ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผลการดําเนินการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
จากเหตุการณขอคืนพ้ืนท่ีและกระชับพ้ืนท่ี วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และวันท่ี ๑๙ พฤภาคม ๒๕๕๓ โดยสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร, หนา ๘
 ๒๗๐ เจาหนาท่ีตํารวจสันติบาลซ่ึงไดรับมอบหมายใหไปดูแลความปลอดภัยยานศูนยการคาสยามสแควร,
สัมภาษณเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 
 ๒๗๑ เอกสาร powerpoint ช่ือไฟล “การปฏิบัติการของเจาหนาท่ีในวันเกิดเหตุจากบรรยาย คอป ๒ จากหนวยรบพิเศษ”, 
บันทึกประชุม Hearing ครั้งที่ ๙ เร่ือง “กรณีการเสียชีวิต ๖ ศพ ท่ีวัดปทุมวนารามฯ” เม่ือวันอังคาร ท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔
 ๒๗๒ คําสั่ง ศอฉ. ที่ ๐๔๐๗.๔๕/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
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๒๗๓

 เจาหนาท่ีทหารซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในเหตุการณ, สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ท้ังน้ีขอมูลจากเจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัย และผูชุมนุมซ่ึงยังอยูบริเวณหนาเวทีท่ีแยกราชประสงค ใหขอมูลวา เจาหนาท่ีทหารเขามาจาก
ทางแยกเพลินจิตถึงแยกราชประสงคเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น., เขาใหขอมูลกับ คอป. ในการประชุม Hearing คร้ังท่ี ๑๒ 
“กรณีการเผาสถานที่ตาง ๆ ในกรุงเทพฯและตางจังหวัด” เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔
 ๒๗๔ อาสาสมัครผูประสานงานอิสระเพ่ือมนุษยธรรมและนักกิจกรรมดานสันติวิธีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอยูในบริเวณวัด
ปทุมวนาราม, สัมภาษณเมื่อวันที่ ๒ พฤษจิกายน ๒๕๕๓

มาถึงแยกราชประสงคเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.๒๗๓  และอีกไมนานก็ไดรับ
คําส่ังใหถอนกําลังกลับไปท่ีแยกเพลินจิตเน่ืองจากเหตุผลดานความปลอดภัย 
สําหรับหนวยทหารท่ีประจําอยู บนถนนราชปรารภใตสถานีรถไฟฟา
แอรพอรตลิงค  ไมไดมีการเคล่ือนกําลังเขามาท่ีบริเวณส่ีแยกราชประสงค
แตอยางใด โดยในขณะน้ันมีผูชุมนุมประมาณ ๔,๐๐๐ คนอยูในวัดปทุมวนาราม 

๒.๓.๑๒ เหตุการณบริเวณวัดปทุมวนาราม วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 ๒.๓.๑๒.๑ในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ศอฉ. ยอมประกาศให
วัดปทุมวนารามเปนเขตอภัยทานตามท่ีกลุมองคกรสันติวิธีเรียกรอง  และไดมี
การข้ึนปาย “เขตอภัยทาน” ในวัดปทุมวนาราม จุดประสงคหลักคือเพ่ือใชเปน
สถานท่ีพักและใหความปลอดภัยแกผูชุมนุมท่ีเปนเด็ก สตรีและผูสูงอายุ 
โดยผูชุมนุมบางสวนไดเขาไปใชพ้ืนท่ีภายในวัดปทุมวนารามระหวางการชุมนุม
และกอนวันท่ี ๑๙ พฤษภาคมแลว โดยในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม มีผูพบเห็น
ชายฉกรรจ แตงกายในชุดสีดําและลายพรางจํานวนหน่ึงอยูภายในวัด
ปทุมวนารามดวย๒๗๔  
 ๒.๓.๑๒.๒ ในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม หลังจากแกนนํา นปช. ประกาศยุติ
การชุมนุมในเวลาประมาณ ๑๓.๒๐ น. บริเวณเวทีแยกราชประสงคเต็มไปดวย
ความโกลาหล ทําใหผูชุมนุมบางสวนราว ๔,๐๐๐ คนไดทยอยเขาไปใชพื้นที่
ภายในวัดปทุมวนารามเปนท่ีหลบภัย ตอมาเม่ือเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.
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ขณะเจาหนาท่ีหนวยรบพิเศษเคล่ือนกําลังทางภาคพ้ืนดินจากแยกปทุมวัน
ไปโรงหนังสยามเพ่ือชวยคุมกันและอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาท่ีดับเพลิง
ซึ่งเพลิงกําลังไหมโรงหนังสยาม เกิดการยิงปะทะกับคนชุดดําจํานวนสองคน
บริเวณแยกเฉลิมเผา๒๗๕  หลังจากน้ันเจาหนาท่ีชุดดังกลาวจึงไดถอยกลับไป
วางกําลังท่ีสถานีรถไฟฟาสนามกีฬาแหงชาติ ตอมาเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.
จึงไดรับคําส่ังใหเคล่ือนกําลังมาบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอสสยามอีกคร้ัง 
โดยมีกําลังเพ่ิมเติมและไดเขาควบคุมพ้ืนท่ีชานชาลาท้ัง ๒ ช้ันของสถานีรถไฟฟา
บีทีเอสสยาม กอนเวลาดังกลาวอันเปน เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. เจาหนาท่ีตํารวจ
กองพิสูจนหลักฐานนายหน่ึงไดเห็น การดผูชุมนุมสองคนถือวัตถุชนิดหน่ึงโดยมี
ผาพันไว ซึ่งเจาหนาที่เชื่อวาเปนอาวุธปนยาว เดินบนทางเทาถนนอังรีดูนังต
ดานกองพิสูจนหลักฐาน เมื่อถึงแยกเฉลิมเผาไดเลี้ยวขวาไปทางกลุมผูชุมนุม 
และจากปากคําของนายตํารวจสันติบาลใหขอมูลวา ในชวงเวลาดังกลาว 
ขณะท่ีตนน่ังรถยนตผานสยามสแควรมาถนนอังรีดูนังต ขณะท่ีจะเขาประตู
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตรงขามกับรานโคคาสุก้ี ไดถูกคนรายยิงไลหลัง
มาจากแยกเฉลิมเผา โดยพื้นที่ดังกลาวกลุมผูชุมนุมไดตั้งเครื่องกีดขวางถนน
อังรีดูนังตจากฝงรานโคคาสุก้ีขามถนนไปยังหนากองบัญชาการสอบสวนกลาง
 ๒.๓.๑๒.๓ ชวงเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. มีเจาหนาท่ีทหาร ๗ คน วางกําลัง
อยูบนรางรถไฟฟาช้ัน ๑ ดานหนาวัดปทุมวนาราม และบนสถานีรถไฟฟาบีทีเอส
สยาม ๕ นาย ทุกนายถืออาวุธปนเอ็ม ๑๖ กระสุนจริง พบวาเจาหนาท่ีทหาร
เล็งและยิงลงไปในทิศทางวัดปทุมวนาราม จากการตรวจพื้นที่ของเจาหนาที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษบนรางรถไฟฟาช้ัน ๑ บริเวณเดียวกันพบปลอกกระสุนปน
ขนาด .๒๒๓ (๕.๕๖) จํานวน ๒ ปลอกยิงมาจากปนกระบอกเดียวกันและ

 ๒๗๕ เอกสาร powerpoint ช่ือไฟล “การปฎิบัติการของเจาหนาท่ีในวันเกิดเหตุจากบรรยาย คอป๒ จากหนวยรบพิเศษ”,
ประชุม Hearing ครั้งที่ ๙ “กรณีการเสียชีวิต ๖ ศพ ที่วัดปทุมวนารามฯ” เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔
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พบกระสุนชนิดเดียวกันอีกหน่ึงนัด นอกจากน้ีพระวัดปทุมวนารามช้ันผูใหญ
รูปหน่ึงแจงวา เห็นเจาหนาท่ีทหารอยูบนรางรถไฟฟาหลายคนและในชวงค่ํา
ไดยินเสียงปนดังข้ึนบริเวณหนาวัดจํานวนมาก และยังแจงวา มีการดผูชุมนุม 
ประมาณ ๗ คนขอเขามาซอนตัวอยูในกุฏิและฝากถุงเงินถุงใหญไวดวย๒๗๖  

ซึ่งตอมาไดมารับคืนไป
 ๒.๓.๑๒.๔  พบรอยกระสุนจํานวนมากบนพ้ืนถนนบริเวณประตูทางออก
และประตูทางเขาวัด เสาก้ัน (ร้ัว) ริมถนนพระราม ๑ และดานนอกของกําแพง
วัดปทุมวนาราม โดยมีทิศทางการยิงมาจากรางรถไฟฟาดานหนาวัดปทุมวนาราม
และรอยกระสุนบนผนังดานหลังศาลาสินธุเสก  โดยมีทิศทางการยิงมาจากบริเวณ
สะพานลอยตรงแยกเฉลิมเผา๒๗๗  ซ่ึงเปนบริเวณท่ีมีเจาหนาท่ีทหารปฏิบัติการอยู 
โดยมีความเปนไปไดสูงวาเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บบริเวณ
วัดปทุมวนาราม นอกจากน้ียังพบกระจกอาคารภายในวัด และรถท่ีจอดภายในวัด
ไดรับความเสียหายจากกระสุนปน 
 ๒.๓.๑๒.๕ เหตุการณความรุนแรงบริเวณวัดปทุมวนารามในวันท่ี ๑๙ 
พฤษภาคม ทําใหมีผูเสียชีวิต ๖ คน โดยถูกยิงบริเวณหนาประตูทางออกวัด
ปทุมวนาราม ๑ คน คือนายอัฐชัย ชุมจันทร ท่ีเหลือถูกยิงภายในวัดปทุมวนาราม
๕ คน ในจํานวนน้ี ๒ คนเปนอาสาสมัครหนวยพยาบาลคือ นางสาวกมลเกด อัคฮาด
และนายอัครเดช ขันแกวโดยนาจะถูกยิงบริเวณเต็นทพยาบาลในวัด บริเวณ
ประตูทางออกขณะเขาไปชวยเหลือผูบาดเจ็บ และอีก ๑ คน เปนอาสาสมัคร
หนวยกูภัยถูกยิงขณะเขาไปชวยเหลือผูบาดเจ็บ คือ นายมงคล เข็มทอง 
ทัง้หมดเสียชีวิตจากการถูกยิงดวยกระสุนความเร็วสูง โดยมีลําดับการเสียชีวิต
ดังตอไปนี้

 ๒๗๖ สัมภาษณพระ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยอนุกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริง
 ๒๗๗ รายงานการตรวจสถานทีเกิดเหตุที่ CSI-S-5305 – 126, กลุมงานตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ, สํานักตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุ, สถาบันนิติวิทยาศาสตร



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

200

  ๑) นายสุวัน ศรีรักษา  เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปนบริเวณไหลซาย
ดานหนา ขนาด ๐.๗ x ๐.๕ ต่ําจากบา ๕ ซม. แผลทะลุปอด หัวใจ ตับ และ
ซีโ่ครง พบช้ินสวนโลหะคลายหัวกระสุนปนหุมทองแดง ๑ ช้ินคางอยูท่ีกลามเน้ือ
ชายโครงดานขวา เปนเศษกระสุนปนเล็กกลขนาด ๕.๕๖ ทิศจากซายไปขวา
บนลงลาง และหลังไปหนาเล็กนอย โดยถูกยิงท่ีบริเวณหนาหองน้ําท่ีกุฏิ
วัฒนา-ปราณี ดานหลังศาลาสินธุเศกติดกับกําแพงวัดดานหางสรรพสินคา
สยามพารากอน นอกจากน้ีเจาหนาท่ีตํารวจกองพิสูจนหลังฐานกลางไดพบ
เขมาปนบนมือของนายสุวัน  อยางไรก็ตามยอมรับวาเขมาท่ีตรวจพบอาจเกิดจาก
การปนเปอนภายหลังไดเน่ืองจากไมไดไปเก็บตัวอยางเขมาจากจุดท่ีเกิดเหตุ 
สวนสถาบันนิติวิทยาศาสตรซ่ึงไดตรวจศพบริเวณจุดเกิดเหตุทันทีในวันรุงข้ึน
ยืนยันวาไมพบเขมาปน นอกจากน้ียังพบรอบเลือดบริเวณใตตนไมดานหลัง
ศาลาสินธุเสกในจุดท่ีเจาหนาท่ีทหารใหปากคําวามีคนชุดดําอยูบนตนไม
กําลังยิงปนใสเจาหนาท่ีทหารจึงยิงปนตอบโตกลับไป ท้ังจากการสัมภาษณ
และตรวจสถานท่ีเกิดเหตุกับเจาหนาท่ีตํารวจช้ันผูใหญคนหน่ึงซ่ึงไดเขาไปใน
วัดปทุมวนารามเมื่อเชามืดของวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ใหขอมูลวาพบ
ปลอกกระสุนปนเอ็ม ๑๖ จํานวนหน่ึงตกอยูริมร้ัวดานในวัดบริเวณหนาศาลา
สินธุเสกและพบปนเอ็ม ๑๖ ถูกซอนไวในบริเวณใกลเคียง๒๗๘ 
  ๒) นายอัฐชัย ชุมจันทร เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปนทะลุบริเวณ
หลังดานซาย ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๕ ซม. ต่ําจากบา ๗ ซม. หางจากแนว
กลางตัว ๔ ซม. ทะลุบริเวณทรวงอกดานซายสวนบน ขนาด ๓.๔ x ๒.๓ 
กระสุนปนทําลายปอด ทิศทางจากหลักไปหนา แนวตรง แนวระดับ โดยถูกยิง
ที่บริเวณประตูทางออกดานนอกวัด

 ๒๗๘ สัมภาษณและลงพื้นที่วัดปทุมวนารามกับเจาหนาที่ตํารวจสันติบาลชั้นผูใหญ, วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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  ๓) นายมงคล เข็มทอง เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปนทะลุบริเวณ
ทรวงอกดานซาย ขนาด ๓.๒ x ๑ ซม. พบเศษทองแดงในเส้ือ เศษตะก่ัวเล็ก ๆ
ในหัวใจและปอด เปนเศษกระสุนปนเล็กกลขนาด ๕.๕๖ มม. โดยมีทิศทาง
จากซายไปขวา หนาไปหลัง และบนลงลาง กระสุนปนทําลายปอด หัวใจ และ
ตับ โดยถูกยิงขณะเขาไปชวยเหลือผูบาดเจ็บบริเวณประตูทางออกของวัด
  ๔) นายรพ สุขสถิตย เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนทะลุบริเวณ
ทรวงอกดานขวา ขนาด ๓.๕ x ๒. มม. ต่ําจากบา ๒๑ ซม. พบเศษทองแดง 
๒ ช้ินบริเวณข้ัวยึดลําไส เปนเศษกระสุนปนเล็กกลขนาด ๕.๕๖ มม. ทิศทาง
จากขวาไปซาย หนาไปหลัง บนลงลาง กระสุนปนทําลายปอดและตับ ถูกยิง
บริเวณประตูทางออก นอกจากน้ีเจาหนาท่ีตํารวจกองพิสูจนหลังฐานยังพบ
เขมาปนบนมือของนายรพ อยางไรก็ตามยอมรับวาเขมาท่ีตรวจพบอาจเกิดจาก
การปนเปอนภายหลังไดเนื่องจากไมไดไปเก็บตัวอยางเขมาจากจุดที่เกิดเหตุ 
สวนสถาบันนิติวิทยาศาสตรซ่ึงไดตรวจศพบริเวณจุดเกิดเหตุทันทีในวันรุงข้ึน 
ยืนยันวาไมพบเขมาปน 
  ๕) นางสาวกมลเกด อัคฮาด เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปนบริเวณ
หลังดานขวา ต่ําจากบา ๑๒ ซม. หางจากก่ึงกลาง ๑๐ ซม. ทะลุกลามเน้ือ
ดานหลังขวาข้ึนมาดานบน ทะลุผานฐานกะโหลกซีกซาย ทะลุสมองนอยและ
สมองใหญซีกซาย พบชิ้นสวนโลหะคางอยูในกะโหลกดานหนาขวา เปนเศษ
กระสุนปนเล็กกลขนาด ๕.๕๖ มม. ทิศทางจากลางข้ึนบน จากหลังไปหนา และขวา
ไปซาย กระสุนปนทําลายสมอง ถูกยิงบริเวณเต็นพยาบาลใกลประตูทางออก
  ๖) นายอัครเดช ขันแกว เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปน บาดแผล
ฉีกขาดบริเวณไหลขวาขนาด ๔.๕ x ๓ ซม. ทะลุเขาในชองปากบริเวณใบหนา
ดานขวาใตหู เปนเหตุใหเลือดออกใตเยื่อหุมสมองชั้นนอก เนื้อสมองชํ้าจาก
การถูกแรงกระแทก พบเศษตะก่ัวในชองปากและฐานกะโหลกศีรษะ และเศษ
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ของกระสุนปนทองแดงและตะกั่วบริเวณกระดูกกนกบจากบาดแผลผิวหนัง
ทะลุบริเวณกน เศษกระสุนเสียสภาพมากไมสามารถยืนยันขนาดและชนิดได 
ถูกยิงบริเวณเต็นทพยาบาลใกลประตูทางออก

 

ภาพท่ี ๑๙ แผนท่ีโดยโดยสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุในวัดปทุมวนาราม 
ระบุบริเวณผูเสียชีวิตถูกยิง จุดสีแดงคือผูเสียชีวิตท่ีเปนพลเรือนและจุดสีขาว
คือผูเสียชีวิตท่ีเปนอาสาสมัครพยาบาล/หนวยกูชีพ อางอิงจากขอมูลในสํานวน
ไตสวนชันสูตรพลิกศพ
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 ๒๗๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พระอาทิตยตกเวลาประมาณ ๑๘.๓๘ น.
 ๒๘๐ ภาพวีดิโอ ชื่อไฟล 20100519 footage assult 2 นาทีที่ ๒๗ - ๔๐

 ๒.๓.๑๒.๖ จุดท่ีสันนิษฐานวาผูเสียชีวิตถูกยิงท้ังบริเวณประตูทางออก
และดานหลังศาลาสินธุเศก เปนจุดท่ีสามารถยิงจากบริเวณท่ีทหารปรากฏตัว
อยูบนรางรถไฟฟาได แตมีขอสังเกตวา ชวงเวลาเกิดเหตุน้ันเปนเวลาหลัง 
๑๘.๐๐ น.๒๗๙  และในจุดเกิดเหตุมีตนไมใหญข้ึนปกคลุมอยู โดยเจาหนาท่ีทหาร
ใหขอเท็จจริงวามีการยิงตอบโตกันกับคนชุดดําในวัด 
 ๒.๓.๑๒.๗ พบรอยแตกกระเทาะคลายรอยกระสุนปนท่ีผนังคอนกรีต
และใตคานรางรถไฟฟาบีทีเอส ดานหนาวัดปทุมวนาราม จํานวน ๔ รอย 
โดยมีทิศทางการยิงข้ึนไปจากพ้ืนดานหนาหรือในวัดปทุมวนาราม แตเจาหนาท่ี
ตํารวจกองพิสูจนหลักฐานกลางแจงวาไมไดตรวจสอบวาเปนรอยกระสุนปน
หรือไมเน่ืองจากอยูสูงไมสามารถข้ึนไปตรวจได ซ่ึงหากเปนรอยกระสุนจริง
ก็มีความเปนไดวามีการยิงมาจากดานวัดปทุมวนารามไปยังกําแพงรางรถไฟฟา
ซึ่งมีทหารอยู
 ๒.๓.๑๒.๘ เจาหนาท่ีทหารใหขอมูลวา เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. บริเวณ
แยกเฉลิมเผา พบคนชุดดําถือปนเอ็ม ๑๖ ยิงใสเจาหนาท่ีแลวว่ิงไปทางวัด
ปทุมวนารามโดยว่ิงเลียบไปตามกําแพงวัด และปรากฎภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณ
ขณะเจาหนาท่ีทหารเคล่ือนกําลังไปบนถนนพระรามท่ี ๑ บริเวณใตสถานีรถไฟฟา
บีทีเอส สถานีสยาม ฝงสยามเซ็นเตอร โดยในวีดิโอเจาหนาท่ีทหารพูดวา 
พบผูมีอาวุธอยูบริเวณเสาตอมอรถไฟฟา ส่ังใหเจาหนาท่ีทหารคุมกัน เจาหนาท่ี
ทหารบางคนยิง ปลย.และแกสน้ําตา และมีเสียงปนดังอยูกวา ๑๐ นาที
ในภาพวีดิโอ๒๘๐  นอกจากน้ียังพบรอยกระสุนปนบนทางเดิน SkyWalk และ
ตอมอรถไฟฟาบีทีเอส ตรงแยกเฉลิมเผา ซ่ึงเปนบริเวณท่ีมีผูพบเห็นวามีคน
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ชุดดําอยู โดยมีทิศทางการยิงมาจากสถานีรถไฟฟาบีทีเอส สถานีสยาม๒๘๑  
ซึง่มีเจาหนาท่ีทหารอยู และพบรองรอยกระสุนปนท่ีสถานีรถไฟพาบีทีเอส สถานี
สยาม ช้ันท่ี ๑ ท่ีมีเจาหนาท่ีทหารอยู ประมาณ ๘ รอย โดยมีทิศทางการยิงมาจาก
ดานหนาสํานักงานตํารวจแหงชาติบริเวณแยกเฉลิมเผา๒๘๒  แสดงวามีการยิง
ตอบโตกันระหวางเจาหนาท่ีกับคนชุดดําจริง  นอกจากน้ีเจาหนาท่ีตํารวจ
ยังแจงวา ในตอนเชามืดของวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ตนไดไปตรวจสอบสถานท่ี
เกิดเหตุพบรอยเลือดของบุคคล ๒ คน บริเวณแยกเฉลิมเผาถูกลากเปนทางยาว
ไปตรงจุดกอนถึงประตูทางเขาของวัดปทุมวนาราม๒๘๓  ซ่ึงสอดคลองกับ
การตรวจสอบจากสถาบันนิติวิทยาศาสตรท่ีตรวจพบรอยเลือดบริเวณแยก
เฉลิมเผาเชนกัน
  ๒.๓.๑๒.๙ กอนหนาปฏิบัติการการกระชับพ้ืนท่ีของ ศอฉ.ในวันท่ี ๑๙ 
พฤษภาคม มีผูพบชายฉกรรจอยูในวัดปทุมวนารามและยังพบชายซ่ึงเปนท่ีรูจักกัน
วาเปนหัวหนาคนหน่ึงของการด นปช.๒๘๔   ในวัดดวย นอกจากน้ีเจาหนาท่ีตํารวจ
นายหน่ึงท่ีไดพบกับผูส่ือขาวสตรีชาวจีนจํานวน ๓ คนท่ีขอใหตนชวยพาออกมา
จากวัดปทุมวนารามในวันท่ี ๑๘ พฤษภาคมวา ท่ีไมประสงคจะอยูตอไปในวัด
ปทุมวนารามเพราะกลัว เนื่องจากเห็นวามีอาวุธอยูในวัด๒๘๕  

 ๒๘๑ รายงานท่ี ๑๒๐๗ (๑๒๐๙/๒๕๕๓) กลุมงานตรวจอาวุธปนและคร่ืองกระสุน กองพิสูจนหลักฐานกลาง สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ, หนา ๙ และประชุมกับกองพิสูจนหลักฐานกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
 ๒๘๒ รายงานท่ี ๑๒๐๗ (๑๒๐๙/๒๕๕๓) กลุมงานตรวจอาวุธปนและเคร่ืองกระสุน กองพิสูจนหลักฐานกลาง สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ, หนา ๙ และประชุมกับกองพิสูจนหลักฐานกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
 ๒๘๓ เจาหนาท่ีตํารวจสันติบาลช้ันผูใหญ, สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 ๒๘๔ นักกิจกรรมดานสันติวิธี, สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๒ พฤษจิกายน ๒๕๕๓ และนักวิชาการและนักกิจกรรมดานสันติวิธี,
เขาใหขอมูลเม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ และสัมภาษณเพ่ิมเติมทางโทรศัพทเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ใหขอมูลวา
พบชายซึ่งเปนที่รูจักกันในนาม “จายักษ” ซึ่งเปนหัวหนาอีกคนหนึ่งของกลุมการด นปช.
 ๒๘๕ เจาหนาท่ีตํารวจสันติบาลช้ันผูใหญ, สัมภาษณวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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 ๒๘๖ เจาหนาท่ีตํารวจสันติบาลช้ันผูใหญ, สัมภาษณวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 ๒๘๗ เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หนา ๒๒๕
 ๒๘๘ สรุปผลการดําเนินการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากเหตุการณขอคืนพ้ืนท่ี
และกระชับพ้ืนท่ีวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓, สถาบันนิติวิทยาศาสตร, หนา ๔ ระบุวา
เจาหนาท่ีตํารวจตรวจพบวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓, และบันทึกขอความท่ี ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผลการดําเนินการ
ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากเหตุการณขอคืนพ้ืนท่ีและกระชับพ้ืนท่ี วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร, หนา ๔ ไมระบุวันที่ตรวจพบ
 ๒๘๙ เจาหนาท่ีตํารวจสันติบาลช้ันผูใหญ, สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕, ศอฉ.เล็งชงครม.เคาะกม.ฉุกเฉิน-
ผงะตรวจใตฐานพระวัดปทุมฯพบอาวุธอื้อซา , มติชน, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓, 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1285073176&grpid=03

 ๒.๓.๑๒.๑๐ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม เจาหนาท่ีตํารวจตรวจท่ีเกิดเหตุพบ
ปนเอ็ม ๑๖ จํานวน ๑ กระบอก ใตรถกอลฟภายในวัดจอดอยูบริเวณศาลาสินธุเสก
ใกลกําแพงหนาวัด ตรวจสอบแลวพบวาปนเอ็ม ๑๖ กระบอกน้ีเปนปนท่ีผูชุมนุม
ยึดไปจากเจาหนาท่ีทหารบริเวณสามเหล่ียมดินแดงเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม๒๘๖

ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม เจาหนาท่ีทหารรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจทําการตรวจคน
พืน้ท่ีและอาคารภายในวัดปทุมวนาราม พบปนพกไทยประดิษฐ  จํานวน ๑ กระบอก
กระสุนปน ๗.๖๒ มม. จํานวน ๓๐๐ นัด แกสน้ําตา จํานวน ๒ ลูก ประทัดยักษ
และระเบิดปงปองจํานวนหน่ึง๒๘๗  นอกจากน้ีเจาหนาท่ีตํารวจยังตรวจพบ
อาวุธปนและเคร่ืองกระสุนหลายรายการซุกซอนอยูภายในสวนปา วัดปทุมวนาราม
เชน ปนเอ็ม ๑๖ จํานวนหน่ึงกระบอก กระสุนปนขนาด ๗.๖๒ มม. จํานวน ๒๗๘ นัด
ระเบิดขวางชนิดสังหารจํานวน ๔ ลูก และกระสุนปน .๒๒๓ (๕.๕๖ มม.) 
จํานวน ๒๑๒ นัด และกระสุนระเบิดเอ็ม ๗๙ ขนาด ๔๐ มม. จํานวน ๔ นัด๒๘๘  
โดยเจาหนาท่ีตํารวจท่ีตรวจพบอาวุธใหขอมูลวาไดรับขอมูลจากประชาชนคนหน่ึง
จึงเขาไปตรวจคนบริเวณสวนปา พบอาวุธหลายรายการดังกลาวขางตนและ
บัตรการด นปช.หน่ึงใบโดยอาวุธและส่ิงของดังกลาวถูกซุกซอนอยูใตฐาน
พระพุทธรูปขนาดใหญในสวนปาภายในวัดปทุมวนาราม๒๘๙ 
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 ๒.๓.๑๒.๑๑ มีขอสังเกตวา ผูชุมนุมซ่ึงเขาไปหลบอยูภายในวัดปทุมวนาราม
อยูในบรรยากาศแหงความหวาดกลัววาเจาหนาท่ีทหารจะเขามาปราบปราม
และเขนฆาผูชุมนุม ในขณะท่ีฝายเจาหนาท่ีทหารก็มีความหวาดระแวงวา 
ภายในวัดปทุมวนารามเปนท่ีซองสุมกองกําลังและอาวุธจํานวนมากของคนชุดดํา
ความหวาดกลัวและความหวาดระแวงดังกลาว ทําใหหนวยแพทย-พยาบาล
มีความยากลําบากในการลําเลียงและเขาไปรับผูไดรับบาดเจ็บออกจากวัด
ปทุมวนาราม ประกอบกับเวลาเกิดเหตุเปนเวลากลางคืนและบริเวณดังกลาว
อยูในความมืดเน่ืองจากไฟฟาถูกตัด ผูแทนหนวยแพทยซ่ึงเขาใหการชวยเหลือ
ลําเลียงผูบาดเจ็บออกจากวัดปทุมวนารามในคืนวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ใหขอมูล
วา “การเขาพ้ืนท่ีวัดปทุม ในวันท่ี ๑๙ ไดรับแจงทางโทรศัพทวามีคนบาดเจ็บ
คางอยู แตเม่ือเช็คพบวาเปนความจริง ผูชุมนุมมีความหวาดกลัววาตองฆา
ทั้งหมด ผูชุมนุมไดรับขอมูลวาตองฆาพันสองพันคนใหเข็ด...ในการเขาไปรับ
คนเจ็บ ตอนแรกก็ระแวง ทหารบอกวาในวัดมีอาวุธจํานวนมาก หากเขาไป
อาจโดนลูกหลง หรือโดนจับตัวเปนประกัน ขอไมใหเขาไป แตสุดทายเคลียรกัน
ไดวาตองรีบเอาคนเจ็บออกมา สุดทายไดรับอนุญาตใหเขาไปรับท่ีประตูวัด ดึก
และมืดสนิท ไมมีใครกลาขนคนมาประตู ขอใหเขาไปในวัด แตทหารก็กลัววา
จะถูกจับตัว สุดทายมีการแบกออกมาได”๒๙๐ 

๒.๓.๑๓. การเผาสถานที่ในกรุงเทพมหานคร
 ๒.๓.๑๓.๑ ระหวางการชุมนุมของกลุมนปช. ต้ังแตวันท่ี ๑๒ มีนาคม ถึง
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ อาคารตางๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครไดรับความเสียหาย
จากเพลิงไหมจํานวน ๓๗ แหง โดยเปนสถานท่ีราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ๓ แหง 

 ๒๙๐ การประชุมกลุมยอย บทบาทและการคุมครองหนวยแพทย - พยาบาล และหนวยบรรเทาสาธารณภัย วันท่ี ๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๕
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 ๒๙๑ ร.ต.อ.ปยะ รักสกุล เจาหนาที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เขาใหขอมูลเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔
 ๒๙๒ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและผูแทนหางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด เขาใหขอมูลเม่ือวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๔

คือ การไฟฟานครหลวง พระรามท่ี ๔  สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ปปส.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ๑๕ แหง 
คือ ประกอบไปดวยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดรับความเสียหาย ๗ แหง
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ๒ แหง ธนาคารนครหลวงไทย ๒ แหง ธนาคาร
กสิกรไทย ๑ แหง ธนาคารออมสิน ๑ แหง และธนาคารไทยพาณิชย ๑ แหง 
สถานประกอบธุรกิจของเอกชนนอกเหนือจากธนาคารพาณิชยอีก ๑๙ แหง
 ๒.๓.๑๓.๒ ต้ังแตวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม กอนหนาเหตุเพลิงไหมอาคาร
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด มีเหตุการณเพลิงไหมในจุดท่ีมีผูชุมนุมอยู โดยท่ี
บริเวณถนนราชปรารภและสามเหลี่ยมดินแดงมีเพลิงใหมอยางนอยจํานวน 
๕ จุด บริเวณถนนพระรามส่ี - บอนไกจํานวน ๒ จุด และหลังจากแกนนําประกาศ
ยุติการชุมนุมตอมาในชวงเย็นของวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม มีเพลิงไหมจํานวน
ไมนอยกวา ๓๐ จุด ท้ังบริเวณถนนราชปรารภ - สามเหล่ียมดินแดง ถนนพระราม ๔
บริเวณชุมชนบอนไก รวมถึงสถานีโทรทัศนชองสาม โรงภาพยนตรสยาม
และบริเวณใกลเคียงบนถนนพระรามท่ี ๑ อาคารรานคาบริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
และหางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขาราชดําริ
 ๒.๓.๑๓.๓ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลดเกิดเพลิงลุกไหมข้ึนหลังเวลา 
๑๔.๐๐ น.๒๙๑  โดยกอนเกิดเหตุเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. กลุมผูชุมนุมแตงกาย
ดวยเสื้อผาสีดํา คลุมศีรษะ ประมาณ ๒๐ คน บุกเขาไปในอาคารดานประตู
หางสรรพสินคาเซ็นดานถนนพระรามท่ี ๑๒๙๒  พรอมกับถังดับเพลิง โดยเจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัยหามไมใหเขา ผูชุมนุมจึงถอยออกไป และกลับเขามาอีกคร้ัง
เมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. โดยผูชุมนุมประมาณ ๒๐ คน พรอมหนังสติ๊ก 
ระเบิดขวดและระเบิดปงปอง เร่ิมจุดไฟเผาและโยนถังแกสเขาไปประมาณ 
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๑๐ ถัง๒๙๓ จากน้ันเกิดเสียงดังคลายระเบิดหลายคร้ังเม่ือเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.
เจาหนาท่ีของหางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลดจํานวน ๘ คนไดรับบาดเจ็บจาก
ระเบิด ซ่ึงเกิดจากระเบิดขวางสังหารซ่ึงเปนอาวุธสงคราม โดยเจาหนาท่ีรายหน่ึง
กลาววาคนขวางสวมใสเส้ือผาสีดําและสวมหมวกไหมพรมปดหนา๒๙๔  
หลังจากนั้น ไฟจึงลุกไหมอยางตอเนื่องมาจากดานหางสรรพสินคาเซ็น และ
ลามมาท่ีหางเซ็นทรัลเวิลด จนเม่ือเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. ของวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม
เจาหนาท่ีจึงสามารถเขาไปควบคุมเพลิงไวได 
 ๒.๓.๑๓.๔ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. เจาหนาท่ี
ทหารและตํารวจไดเขาตรวจอาคารหางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด พบผูเสียชีวิต
หน่ึงราย คือ นายกิตติพงษ สมสุข อยูในรานโทรศัพทมือถือโซน่ี อีริคสัน ช้ัน ๔
โซนซี ของอาคาร สาเหตุการเสียชีวิตเน่ืองจากสําลักควันและขาดอากาศหายใจ 
 ๒.๓.๑๓.๕ ปรากฏภาพบุคคลจํานวนหน่ึงอยูภายในอาคาร โดยเช่ือวา
เปนผูชุมนุม บางคนไดรับบาดเจ็บ และในภาพชุดเดียวกันปรากฏภาพพนักงาน
และพนักงานรักษาความปลอดภัยของหางอยูดวย โดยเชื่อวาเปนภาพที่ถาย
ในชวงบายถึงเย็นของวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
 ๒.๓.๑๓.๖ เจาหนาหนาท่ีทหารไดรับคําส่ังใหคุมครองหนวยดับเพลิง
เม่ือเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. แตไมสามารถเขาไปในพ้ืนท่ีไดเน่ืองจากตองผาน
บริเวณที่ยังมีการปะทะกันและมีสิ่งกีดขวางบนถนน 
  ๑) กรณีเพลิงไหมท่ีโรงหนังสยาม หนวยดับเพลิงเขามาถึงสถานี
รถไฟฟาบีทีเอส สยาม แตไมสามารถเขาไปในจุดท่ีเพลิงลุกไหม เน่ืองจากมีการ
ตอตานดวยปนสงครามจากคนชุดดํา จึงถอนกําลังกลับไปท่ีสนามกีฬาแหงชาติ
 และสามารถเขาไปควบคุมเพลิงไดในชวงเย็นแตเพลิงไดลุกไหมไปมากแลว

 ๒๙๓ หนวยรักษาความปลอดภัยของหางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด เขาใหขอมูลเม่ือวันท่ีเม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔
 ๒๙๔

 เจาหนาท่ีฝายอาคารเซ็นทรัลเวิลด สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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  ๒) กรณีเพลิงใหมหางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด หนวยดับเพลิง
ไมสามารถเขาไปในพ้ืนท่ีไดเน่ืองจากความไมปลอดภัยและมีส่ิงกีดขวาง 
เม่ือไดประสานไปทางผูบริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร จึงไดประสานกับ
เจาหนาท่ีทหารและตํารวจซ่ึงไดแนะนําใหเขาไปทางดานหลังหางสรรพสินคา
สยามพารากอน จึงสามารถเขาไปไดเมื่อเวลาประมาณ ๒๑.๑๐ น. 
  ๓) หนวยดับเพลิงซ่ึงอยูบริเวณเพลินจิตและในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไมสามารถเขาไปควบคุมเพลิงไดเน่ืองจากเจาหนาท่ีรายงานวาพ้ืนท่ียังไมมี
ความปลอดภัยและในเวลา ๒๑.๑๐ น. เจาหนาที่จึงสามารถเขาไปได
  ๔) ชวงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. รถดับเพลิงจํานวน ๑๖ คันเขา
ควบคุมเพลิงท่ีหางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด สามารถควบคุมเพลิงไดในเวลา
ประมาณ ๐๓.๐๐ น. ของวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
 ๒.๓.๑๓.๗  พบวาท้ังชวงกอนและระหวางการชุมนุมมีการปราศัยจาก
แกนนํา นปช. บางคน ปลุกเราใหผูชุมนุมทําการเผาอาคารสถานท่ีหลายคร้ัง เชน 
 - “ถาพวกคุณยึดอํานาจ พวกผมเผาท่ัวประเทศ เผาไปเลยพ่ีนอง 
ผมรับผิดชอบเอง แลวใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผม ถาคุณยึดอํานาจ เผา”
และ “ใครอยูใกลตรงไหนก็ตกใจตรงน้ัน เชนอยูใกลเซ็นทรัลเวิลก็ตกใจเซ็นทรัลเวิลด
ใกลเกษรก็ตกใจเกษร  ใกลพารากอนก็ตกใจพารากอน  ถาทหารหลายหม่ืนคนเขามา
คนหลายหมื่นคนเปนแสนตางคนตางวิ่ง ตางคนตางตกใจ ชนขาวของในหาง
เขาระเนระนาดไปหมด...แลวคนเส้ือแดงตกใจว่ิงชนของแพงเทาน้ันนะครับ”๒๙๕  
 - “พ่ีนองนัดกันคราวหนา ถารูวา เขาจะปราบปราม ไมตองเตรียมอะไรมาก
มาดวยกัน ขวดแกวคนละใบ มาเติมน้ํามันเอาขางหนา บรรจุใหได ๗๕ ซีซี 
ถึง ๑ ลิตร ถาเรามาหน่ึงลานคนในกรุงเทพมหานคร มีน้ํามันหน่ึงลานลิตร รับรองวา
กทม.เปนทะเลเพลิงอยางแนนอน”๒๙๖  

 ๒๙๕ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ๒๗ มกราคม และ ๘ เมษายน ๒๕๕๓
 ๒๙๖ อริสมันต พงษเรืองรอง ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓
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 - “นึกวายุทธวิธีแบบน้ีจะทําใหพ่ีนองแตกฉานซานเซ็นกลับบาน 
ไอเร่ืองแตกกลับบาน เปนไปได แตจะบอกใหรูไววา ไฟจะลุกทวมท่ัวตารางน้ิว
ของประเทศไทย”๒๙๗ 
 - “ขอใหเส้ือแดงซ่ึงอยูตางจังหวัด ฟงภารกิจดังตอไปน้ี ใหไปรวมตัวกัน
อยูท่ีศาลากลาง รอเวลาใหมีการปราบเม่ือไหร ตัดสินใจไดทันที ทุกจังหวัดใหไป
ศาลากลาง ฟงสัญญาณจากท่ีน่ี จอมืดเม่ือไหรแสดงวามีการปราบแลว พ่ีนอง
มีดุลพินิจจัดการไดทันที หางเซ็นทรัลเวิลดก็เชนเดียวกัน ไมตองไปกลัวอะไร
กับประชาชนเลย เพราะประชาชนท่ีเขามาชุมนุม ถาเขาคิดไมดีกับหางพวกคุณน่ี 
คุณปดหางคุณก็ฉิบหาย ถาคนคิดจะทําช่ัวกับพวกคุณ แตเรามาดี ไมมีปญหา
อะไรเลย”๒๙๘ 
 ๒.๓.๑๓.๘ สวนการชุมนุมคูขนานของนปช. เร่ิมตนข้ึนต้ังแตวันท่ี 
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ในพื้นที่หลายจังหวัด เชน ขอนแกน อุดรธานี เขียงใหม 
เชียงราย ลําปาง นาน อุบลราชธานี และนครสวรรค โดยมีการถายทอด
สัญญาณการออกอากาศของสถานีพีเพิลแชนแนล (พีทีวีหรือสถานีประชาชน) 
ซึง่รายงานสดการชุมนุมใหญจากกรุงเทพมหานคร และการถายทอดการโฟนอิน
ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไปยังเวทีปราศัยตามจังหวัดตางๆ ดวยการชุมนุม
คูขนานในตางจังหวัดดําเนินไปอยางตอเน่ือง โดยมีการเรียกระดมผูชุมนุม
และแจงถึงสถานการณการชุมนุมในกรุงเทพมหานครใหผูชุมนุมรับทราบ
ผานสถานีวิทยุชุมชนของกลุมผูสนับสนุน นปช. ในจังหวัดตางๆ ท้ังน้ีพบ
การปราศรัยในการชุมนุม นปช. ทั้งในกรุงเทพมหานคร ตางจังหวัด รวมถึง
การปราศรัยผานวีดิโอลิ้งคของ พ.ต.ท.ทักษิณ ในลักษณะที่เปนการชี้นําและ
สัง่การใหผูชุมนุมไปชุมนุมกันท่ีศาลากลางหากเกิดการปราบปรามผูชุมนุมท่ี

 ๒๙๗
 วีระ มุสิกพงษ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓

 ๒๙๘ จตุพร พรหมพันธุ ๓ เมษายน ๒๕๕๓
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กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พบวาผูชุมนุม นปช. 
ไดชุมนุมที่ศาลากลางหลายจังหวัด และเกิดเหตุการณเผาศาลากลางจังหวัด
ขอนแกน อุดรธานี อุบลราชธานี และมุกดาหาร และมีความพยายามเผาศาลา
กลางจังหวัดเขียงใหมน้ันแตโดนขัดขวางโดยเจาหนาท่ี แตมีการเผาบานของ
นายสุรชัย จงรักษ ปลัดจังหวัดเชียงใหมจนไดรับความเสียหายทั้งหลัง
 ๒.๓.๑๓.๙ ขอสังเกต
  ๑) ตอขอสังเกตท่ีวาเจาหนาท่ีทหารเผาหรือไมน้ัน ไมปรากฏพยาน
หลักฐานวาเจาหนาท่ีทหารเปนผูกระทําหรือเก่ียวของ โดยพบวามีการพยายาม
วางเพลิงและไฟเร่ิมไหมอาคารเซ็นทรัลเวิลดชวงเวลาหลัง ๑๔.๐๐ น. ไมนาน
หลังแกนนํา นปช.ประกาศยุติการชุมนุม ซ่ึงยังมีผูชุมนุมอยูในบริเวณแยก
ราชประสงคในชวงเวลาดังกลาว โดยไมมีการหามปรามหรือขัดขวางจากกลุม
ผูชุมนุมแตอยางใด โดยเกิดข้ึนกอนท่ีเจาหนาท่ีทหารหนวยแรกจะสามารถ
เคล่ือนจากแยกเพลินจิตเขาไปถึงแยกราชประสงคไดในเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.
แตไดรับคําส่ังใหถอนกําลังกลับทันทีเน่ืองดวยเหตุผลดานความปลอดภัย
ซึง่เจาหนาท่ีสามารถเขาควบคุมพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวไดในเวลาหลัง ๒๑.๐๐ น.
   ๒) ตอขอสังเกตท่ีวาการเผาสถานท่ีตางๆ เปนการวางแผนโดย นปช. 
หรือไม พบวาผูเก่ียวของบางสวนมีการเตรียมอุปกรณวางเพลิงและมีการ
วางเพลิงอยางมีการจัดต้ัง เชน การเผาศาลากลางขอนแกนมีกลุมบุคคลคลุมหนา
เขาไปเผาศาลากลาง  แตไมพบหลักฐานวามีความเก่ียวของโดยตรงกับแกนนํา นปช. 
การวางเพลิงบริเวณปากซอยงามดูพลี นาจะเก่ียวของกับการปฏิบัติการของ
คนชุดดํา การวางเพลิงศาลากลางและสถานท่ีในตางจังหวัดเชน อุบลราชธานี 
ขอนแกน อุดรธานี มุกดาหาร และเชียงใหม นาจะเกิดจากการยุยงโดยสถานี
วิทยุชุมชนบางแหง
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  ๓) ตอขอสังเกตท่ีวาการเผาสถานท่ีตางๆ เกิดจากภาวะจลาจล
อันเปนผลจากการปลุกเราในการปราศรัยระหวางการชุมนุมอันยาวนานและ
ความไมพอใจท่ีแกนนํายุติการชุมนุมหรือไมน้ัน พบวาสภาพการปลุกเราดังกลาว
เปนเง่ือนไขท่ีทําใหผูชุมนุมบางสวนพรอมท่ีจะกอความรุนแรง ดวยการเขาไปเผา
หรือรวมเผาอาคารสถานท่ีตางๆ ดังน้ันเม่ือมีผูชุมนุมหรือบางคนพยายามวางเพลิง
จะโดยเตรียมการมาหรือไมก็ตาม จึงมีผูรวมชุมนุมคนอ่ืนเขารวมปฏิบัติการดวย
เช่ือวาสภาพดังกลาวเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหสถานการณการวางเพลิงลุกลาม
และรุนแรงย่ิงข้ึน อยางไรก็ตามพบวา ในจุดเกิดเหตุบางแหง มีผูชุมนุมหรือ
ชาวชุมชนบางสวนเชน บริเวณบอนไกไดพยายามหามปรามและชวยกันดับเพลิง
แตถูกขัดขวางโดยผูชุมนุมอีกกลุมหน่ึงและบางกรณีมีการขัดขวางโดยคนชุดดํา
ที่ยิงปนเขาใสชาวชุมชนท่ีพยายามดับเพลิงเชนกรณีเพลิงไหมท่ีปากซอย
งามดูพลี ตรงขามชุมชนบอนไกเปนตน 
  ๔) พบศพผูเสียชีวิตในหางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด ๑ ราย เสียชีวิต
จากการสําลักควัน ๑ รายท่ีจังหวัดขอนแกน เสียชีวิตจากการถูกยิงขณะท่ี
พยายามบุกเขาไปในบานของอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรายหน่ึงซ่ึงนาจะ
ถูกหนวยรักษาความปลอดภัยยิง และ ๒ รายท่ีจังหวัดอุดรธานี เสียชีวิตจาก
ถูกยิงในบริเวณศาลากลางซึ่งกําลังเกิดเพลิงใหม โดยมีทิศทางการยิงมาจาก
บริเวณที่มีเจาหนาที่ปฏิบัติการอยู๒๙๙

  ๕) พบวามีผูถือโอกาสเขาไปฉกฉวยทรัพยสินในหางสรรพสินคา
เซ็นทรัลเวิลดและอาคารรานคาอ่ืนๆ เชน รานสะดวกซ้ือ และหางเซ็นเตอรวัน
เปนตน ซึ่งเปนเรื่องที่มักเกิดขึ้นเมื่อมีภาวะจลาจล

 ๒๙๙ รายงานคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการตรวจสอบคณะท่ี ๕ เหตุการณในจังหวัดขอนแกนและอุดรธานี หนา ๒๖
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พฤติการณของคนชุดดํา
ที่ ใช ความรุนแรงและอาวุธสงคราม 

โดยปรากฏตัวอยู ในพ้ืนท่ีชุมนุม

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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๒.๔.๑ เหตุการณความรุนแรงในวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒.๔.๑.๑ กอนท่ีเจาหนาท่ีทหารจะถูกโจมตีดวยระเบิด 
พบการปรากฏตัวและการใชอาวุธของคนชุดดํา เม่ือเวลาประมาณ 
๑๗.๓๐ น. มีผูส่ือขาวตางประเทศพบคนชุดดําจํานวน ๕ คน 
ถืออาวุธปนเล็กกลชนิดเอเค ๔๗ เอ็ม ๑๖ และเคร่ืองยิงระเบิดเอ็ม ๗๙
และปนพกในจํานวนน้ีมีผูใกลชิดกับ พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล 
(เสธ. แดง)๓๐๐  อยูดวย โดยพบบริเวณปากซอยหลังรานแมคโดนัลด
ทีเ่ช่ือมตอไปออกถนนตะนาวดานหลังอาคารของสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาล (ซอยหลังอาคารกองสลาก)  และหลังเกิดเหตุระเบิด
บริเวณถนนตะนาว และเวลาประมาณ ๒๐.๓๗ น. มีนักขาว

พฤติการณของคนชุดดํา

ที่ ใช ความรุนแรงและอาวุธสงคราม 

โดยปรากฏตัวอยู ในพ้ืนท่ีชุมนุม

 ๓๐๐ สัมภาษณผูสื่อขาวชาวตางประเทศ, เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ และ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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ชาวตางประเทศพบคนชุดดําถืออาวุธปนเอเค ๔๙ ในบริเวณเดียวกันและ
ไดถายภาพไวดวย และเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. มีผูพบเห็นรถตูสีขาวขนคน
ชุดดําสองสามคนพรอมอาวุธสงครามมาสงท่ีบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย
ประชาธิปไตยดานรานหนังสือเมืองโบราณและรานเมธาวาลัย (ศรแดง) 
โดยมีการด นปช. คอยหอมลอมเดินไปทางรานแมคโดนัลด และหามมิใหถายรูป
ขณะเดียวกันมีผูชุมนุมบางคนพูดวา “สงคนมาชวยแลว” และถูกการด นปช. 
หามไมใหพูด นอกจากน้ียังปรากฏภาพรถตูสีขาวในกลองวงจรปดระบุเวลา
ประมาณ ๒๐.๒๙ น. บริเวณใกลพ้ืนท่ีชุมนุม และหลังจากเหตุการณปะทะ 
เจาหนาท่ีทหารพบรถตูสีขาวซ่ึงมีกลุมคนชุดดํามีอาวุธสงครามโดยสารมาดวย
บริเวณวัดตรีทศเทพ และยังปรากฏภาพคนชุดดําถือเอ็ม ๗๙ ยืนอยูขางรถตู
สีขาวจอดอยูในบริเวณที่มีผูชุมนุมอยู 
 ๒.๔.๑.๒ ชวงท่ีมีการปะทะ (เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.) 
เจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวนของกองบัญชาการตํารวจนครบาลพบคนชุดดํา
จํานวน ๔ คน ถืออาวุธปนเอเค ๔๗ และปนเล็กยาวเดินออกมาจากถนนตะนาว
ฝงอนุสรณสถาน ๑๔ ตุลา เขาไปในกลุมผูชุมนุมท่ีบริเวณส่ีแยกคอกวัว เและไดยึด
อาวุธปนเอ็ม ๗๙ จากคนชุดดําท่ีบริเวณส่ีแยกคอกวัวฝงอนุสรณสถาน ๑๔ ตุลาฯ
ไดจํานวน ๑ กระบอก และปรากฏภาพคนชุดดําสองสามคนบริเวณส่ีแยกคอกวัว
หนาราน Burger King บริเวณปากซอยหลังอาคารกองสลาก ใชอาวุธปนสงคราม
ยิงไปในทิศทางท่ีทหารปฏิบัติหนาท่ีอยูบนถนนตะนาวและถนนขาวสาร และ
เช่ือวามีคนชุดดําท่ีปะปนอยูกับผูชุมนุมบริเวณส่ีแยกคอกวัวใชอาวุธปนเอเค ๔๗
ยิงไปยังส่ิงตองสงสัยวาเปนคนกําลังยิงปนสงครามอยูบนระเบียงช้ัน ๓ 
ของอาคารสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลท่ีบริเวณส่ีแยกคอกวัว๓๐๑  
 ๓๐๑ ตามที่ปรากฏภาพวีดิโอวามีผูซุมยิงจากระเบียงชั้น ๓ ของอาคารเกาสํานักงานกองสลากบริเวณส่ีแยกคอกวัว 
จากการตรวจสอบพบวานาจะเปนภาพของตนไม และท่ีปรากฏเปนเหมือนควันออกจากปลายกระบอกปนน้ัน จากการ
ตรวจสอบเปนฝุนของผนังปูนของอาคารที่แตกฟุงกระจายออกมาเมื่อถูกยิงดวยกระสุนปน เอเค ๔๗ 
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โดยบนถนนตะนาวยังพบรองรอยกระสุนยิงไปยังถนนตะนาวและถนนขาวสาร
ซึ่งมีเจาหนาท่ีทหารปฏิบัติการอยู โดยมีทิศทางการยิงมาจากส่ีแยกคอกวัว
และจากถนนตะนาวบริเวณหนาราน Burger King และพบรองรอยกระสุน
บนกําแพงอาคารดานนอกของระเบียงอาคารกองสลาก นอกจากน้ียังพบหลุม
ระเบิดบนถนนตะนาวโดยมีทิศทางการยิงมาจากสี่แยกคอกวัว๓๐๒  
 ๒.๔.๑.๓ กรณีการเสียชีวิตของพ.อ. รมเกลา ธุวธรรมนาเช่ือไดวาระเบิด
เอ็ม ๖๗  ถูกขวางออกมาจากในบริเวณบานหลังหน่ึงซ่ึงอยูตนถนนดินสอตรงขาม
กับโรงเรียนสตรีวิทยา ในบริเวณใกลเคียงกับจุดที่พบหลุมระเบิดซึ่งเปนจุดที่ 
พ.อ. รมเกลาถูกระเบิด๓๐๓  ผูดูแลบานระบุวากอนเกิดความรุนแรงมีผูชุมนุม
ปนขามร้ัวเขามาในบริเวณบานจากดานวงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตยหลายคน
แลวออกไปทางดานหลังบาน วันรุงข้ึนคือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓ ผูดูแลบาน
ไดพบโลหะรูปรางคลายกับภาพของกระเด่ืองของระเบิดขวางสังหารท่ีเจาหนาท่ี
กองพิสูจนหลักฐานใหดู จํานวนสองอันท่ีพ้ืนในบริเวณสนามของบาน และในเชา
วันเดียวกันน้ันไดมีชายสองคนอางวาเปนเจาหนาท่ีแตแตงกายชุดพลเรือน 
ขอเขามาตรวจภายบริเวณบานและเอาวัตถุดังกลาวไป 

 ๓๐๒ รายงานท่ี ๐๘๕๗(๐๘๒๒)/๒๕๕๓ กลุมงานตรวจอาวุธปนและเคร่ืองกระสุน กองพิสูจนหลักฐานกลาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ หนา ๙/๑๐ 
 ๓๐๓ จากการสัมภาษณผูดูแลบาน สัมภาษณเมื่อวันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ และรายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ
ที่ อ.๓๓๖/๒๕๕๓ กองพิสูจนหลักฐานกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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๒.๔.๒ เหตุการณความรุนแรงบริเวณถนนพระรามที่ ๔ – บอนไก 
และถนนราชปรารภ
 ๒.๔.๒.๑ ชวงเดือนเมษายน ถึงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีการยิง
เอ็ม ๗๙ จํานวนมากเขาใสหลายพ้ืนท่ีบริเวณถนนสีลมและรอบสวนลุมพินี 
เชน ยิงเขาใสผูชุมนุมกลุมคนรักสีลมในวันท่ี ๒๒ เมษายน แฟลตตํารวจและ
สถานีตํารวจนครบาลลุมพินี โดยมีความเปนไปไดสูงวามีทิศทางการยิงมาจาก
บริเวณสวนลุมพินี และหลังจากพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ถูกยิงในคืนวันท่ี ๑๓
พฤษภาคม มีผูส่ือขาวชาวตางประเทศพบเห็นชาย ๓ คน คนหน่ึงถืออาวุธสงคราม
อีก ๒ คนไปหยิบอาวุธปนสงครามจากถุงดําซ่ึงอยูบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย
รัชกาลท่ี ๖ โดยคนหน่ึงไดใชอาวุธดังกลาวยิงไปทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ๓๐๔

ทราบจากพนักงานสอบสวนวามีการจับกุมผูตองหาไดในภายหลังโดยให
การในช้ันสอบสวนวาเปนคนสนิทของเสธแดงและเปนผูใชอาวุธปนทราโว
ยิงไปท่ีโรงแรมดุสิตธานีและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณในเหตุการณดังกลาว๓๐๕

และระหวางท่ีทหารเขาควบคุมพ้ืนท่ีสวนลุมพินีในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม
มีการปะทะกับคนชุดดําในสวนลุมพินีเปนเวลานานประมาณ ๓๐ นาท๓ี๐๖

จึงเชื่อวานาจะมีคนชุดดําอยูภายในสวนลุมพิน๓ี๐๗

 ๓๐๔ ผูสื่อขาวตางประเทศ, สัมภาษณเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
 ๓๐๕ รายงานการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีพิเศษที่ ๑๘/๒๕๕๓ 
 ๓๐๖

 เอกสาร ศอฉ. การรักษาความสงบเรียบรอยจากสถานการณการชุมนุมในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล หนา ๕๕
แตจากการสัมภาษณทหารท่ีปฏิบัติการในสวนลุมพินีระบุบอกวาไมมีการปะทะ จึงมีความเปนไปไดวามีทหารหลายหนวย
ปฏิบัติหนาท่ีอยูในสวนลุมพินีในวันดังกลาว นอกจากน้ียังปรากฏภาพวีดิโอซ่ึงผูชุมนุมถืออุปกรณกําบังในลักษณะท่ีเปนการ
ปองกันกระสุนจากทิศทางสวนลุมพินีขณะเขาไปชวยนายถวิล คํามูล และยังปรากฏภาพวีดิโอจากระบุเปนภาพของสํานักขาว
BBC ปรากฏคนชุดดําใชอาวุธ ปลย. ยิงเขาไปในสวนลุมพินีโดยผูสื่อขาวชาวตางประเทศที่อยูในเหตุการณใหขอมูลวาเปน
เหตุการณวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 ๓๐๗ ประกอบกับบทความของผูส่ือขาวชาวตางประเทศซ่ึงเผยแพรใน Asia Time Online ซ่ึงระบุวามีคนชุดดําอยูใน
สวนลุมพินี อางอิงจาก เคนเนธ ท็อดด รูอิซ และ โอลิวิเยร ซารบิล Unmasked: Thailand’s men in black, Asia Times 
Online, http://atimes.com/at...a/LE๒๙Ae02.html ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
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 ๒.๔.๒.๒ เหตุการณความรุนแรงบริเวณถนนพระรามท่ี ๔ – บอนไก 
ชวงปดลอมพ้ืนท่ีระหวางวันท่ี ๑๔ ถึง ๑๘ พฤษภาคม มีผูพบเห็นกลุมคนชุดดํา
มีอาวุธปนสงครามและเครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ อยางนอย ๕ คน อางวา
เปนลูกนอง เสธ.แดง เคลื่อนไหวอยูภายในซอยตาง ๆ บริเวณชุมชนบอนไก
และซอยงามดูพลี โดยควบคุมการปฏิบัติการของการดผูชุมนุม โดยเช่ือไดวา
เปนกลุมท่ีใชอาวุธสงครามโจมตีเจาหนาท่ี และผูใหขอมูลพบเจาหนาท่ีตํารวจ
อยูในบริเวณนั้นดวย โดยเจาหนาที่ตํารวจดังกลาวหามมิใหชาวบานพูดเรื่อง
ชายชุดดําใหคนอื่นทราบ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม เวลาบาย มีการยิงเขาใส
ชาวชุมชนท่ีบริเวณหนาสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ขณะกําลังพยายามลากสาย
ฉีดน้ําจากสถานีบริการน้ํามัน ปตท. เพ่ือขามไปดับไฟท่ีธนาคารกสิกรไทย 
โดยยิงมาจากซอยงามดูพลีซ่ึงอยูนอกแนวปดลอมของเจาหนาท่ีทหารและ
เปนพ้ืนท่ีควบคุมของการดผูชุมนุมและคนชุดดํา นอกจากน้ียังปรากฏภาพ
คนชุดดํากําลังยิงวัตถุชนิดหน่ึงซ่ึงผูเช่ียวชาญใหความเห็นวานาจะเปนระเบิด
เอ็ม ๗๙ โดยคนชุดดําดังกลาวปะปนอยูกับผูชุมนุมในซอยงามดูพลี๓๐๘  
ถนนพระรามท่ี ๔ และภาพคนชุดดําถืออาวุธปนเอ็ม ๑๖ ปะปนอยูกับผูชุมนุม
อยูในบริเวณเดียวกัน ซ่ึงตลอดการชวงปดลอมพ้ืนท่ีระหวางวันท่ี ๑๔  ถึง ๑๘ 
พฤษภาคม มีการยิงปนสงครามและระเบิดเอ็ม ๗๙ จํานวนมากเขามายังแนวท่ีต้ัง
ของเจาหนาที่ทหาร๓๐๙   
 ๒.๔.๒.๓ ในเหตุการณความรุนแรงบริเวณถนนราชปรารภ-ดินแดง 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ ถึง ๒๒.๐๐ ทุม มีการยิง
ระเบิดเอ็ม ๗๙ และอารพีจี เขาใสแนววางกําลังของเจาหนาท่ีทหารบริเวณ

 ๓๐๘ ภาพจากสํานักขาว France ๒๔ และความเห็นของผูเชี่ยวชาญดานอาวุธ, จากการดูภาพวีดิโอ สัมภาษณเมื่อ
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
 ๓๐๙ ขอมูลจากการเขาใหขอมูลของกองทัพและการสัมภาษณเจาหนาที่ทหารซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในเหตุการณ
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ถนนราชปรารภหนาโรงแรมอินทราถึงแอรพอรตลิงคและในชวงเวลาเดียวกัน
มีนักขาวชาวตางประเทศพบเห็นกลุมชายชุดดําจํานวน ๓ คน ท่ีบริเวณเต็นท
ภายในแนวกีดขวางของผูชุมนุมบนสะพานขามคลองแสนแสบ ถือถุงขยะสีดํา
เขามาในเต็นท แลวมีคนหน่ึงถือเคร่ืองยิงระเบิดชนิดเอ็ม ๗๙ เดินออกไปทาง
ประตูน้ํา อีก ๒ นาทีตอมาก็มีเสียงปนดังข้ึนและไดยินเสียงระเบิดจํานวน
สองสามลูก ตามดวยเสียงโหรอง (เสียงเฮ) จากผูชุมนุม โดยกลุมคนชุดดําดังกลาว
สามารถเขา-ออกพ้ืนท่ีชุมนุมไดโดยไมมีการตรวจคน และยังใหขอมูลวา
หน่ึงในกลุมคนชุดดําน้ันเปนท่ีรูจักในกลุมการด นปช. และผูชุมนุม เปนอยางดี
และนาจะเก่ียวของกับเสธ.แดง ตอมาเวลาประมาณ ๒๓.๑๕ น. มีการยิงระเบิด
เอ็ม ๗๙ บริเวณสามเหล่ียมดินแดง ๑ นัด โดยตลอดชวงเวลาปดลอมพ้ืนท่ี
ระหวางวันท่ี ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม มีการยิงเอ็ม ๗๙ และอารพีจี จํานวนมาก
เขาใสเจาหนาท่ีทหารบริเวณประตูน้ําถึงแยกมักกะสัน  และเช่ือวามีการปฏิบัติการ
ของคนชุดดําโดยใชอาวุธปนยิงเขาใสแนววางกําลังของเจาหนาท่ีทหาร 
จากคําบอกเลาของเจาหนาท่ีทหารในเหตุการณซ่ึงสอดคลองกับผลการตรวจสอบ
สถานท่ีเกิดเหตุซ่ึงพบรอยกระสุน ๔ รอย บนสะพานร้ัวโลหะของสะพานลอย
คนขามบนถนนราชปรารภใกลสถานีบริการน้ํามันเชลลซ่ึงมีทิศทางการยิง
มาจากทางสามเหล่ียมดินแดงซ่ึงเปนพ้ืนท่ีซ่ึงมีผูชุมนุมอยูไปยังทิศทางส่ีแยก
มักกะสันซึ่งมีเจาหนาที่ทหารอยู
 ๒.๔.๒.๔ ระหวางการกระชับพ้ืนท่ีบนถนนราชดําริในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. หลังจากท่ีแกนนํา นปช. ประกาศยุติการชุมนุม
มีการยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ หลายลูกเขาใสเจาหนาที่ทหารซึ่งเคลื่อนมาจากแยก
ศาลาแดงและหยุดอยูที่ริมรั้วสวนลุมพินีตรงแยกราชดําริ-สารสิน โดยเชื่อวา
ยิงมาจากถนนราชดําริดานท่ีเลยแยกราชดําริตัดถนนสารสินไปทางส่ีแยก
ราชประสงค
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 ๒.๔.๒.๕ จากเหตุการณและการปฏิบัติการของคนชุดดําขางตนจึงเช่ือวา
มีคนชุดดําปะปนอยูกับกลุมผูชุมนุมและปฏิบัติการรวมกับการดผูชุมนุมบางสวน
และโดยการรูเห็นหรือสนับสนุนของแกนนํา นปช.บางคนโดยเฉพาะในเหตุการณ
วันท่ี ๑๐ เมษายน เหตุการณบนถนนพระรามท่ี ๔ – บอนไก และบนถนนราชปรารภ
โดยอาศัยสถานการณความวุนวายจากการตอบโตระหวางผูชุมนุมกับเจาหนาท่ี
และกลุมควันจากการเผายางเปนกําบังในการใชอาวุธสงครามโจมตีเจาหนาท่ี 

๒.๔.๓ พบวาเคยมีการปราศรัยบนเวทีในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เก่ียวกับ “กองกําลังไมทราบฝาย” ท่ีพรอมจะมาชวยผูชุมนุม ซ่ึงเปนหน่ึง
ในแกวสามประการของการตอสู คือ พรรคการเมือง มวลชน และกองกําลัง
โดยแกนนําการชุมนุมคนอ่ืนๆ ก็มิไดดําเนินการใดๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึงการปฏิเสธ
หรือการไมเห็นดวยกับพฤติกรรมการปราศรัยดังกลาวแตอยางใด แม นปช. 
จะประกาศวา พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ไมมีความเก่ียวของกับ นปช. แตบทบาท
ของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลซ่ึงเปนท่ีช่ืนชอบในกลุมผูชุมนุม และยังปรากฏวา
แกนนํา นปช. บางคนและการดสวนหน่ึงยังมีความสัมพันธกับ พล.ต.ขัตติยะ 
สวัสดิผลโดยท่ี พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ยังคงมีบทบาทอยางมากในการชุมนุม
ของ นปช. โดยเฉพาะบทบาทในกลุมการ นปช. โดย พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล
ไดพูดตอสาธารณะเก่ียวกับคนชุดดําหรือนักรบโรนินหลายคร้ังในทํานองวา
มาชวยผูชุมนุม ประกอบกับผูตองหาบางคนรับสารภาพในช้ันสอบสวนวา
ใชอาวุธสงครามและมีความเก่ียวของกับ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล รวมถึงการ
ปราศรัยในการชุมนุมของ นปช. ๑ คร้ัง โดยมีการพูดถึงแกวสามประการของ
การตอสู คือ พรรคการเมือง มวลชน และกองกําลังไมทราบฝาย ทั้งไดมีการ
บรรยายและใหสัมภาษณหลายคร้ังเก่ียวกับกองกําลังไมทราบฝายท้ังในส่ือหลัก
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และส่ือซ่ึงสนับสนุน นปช. ท้ังยังพบพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล เดินตรวจตรา
แนวกีดขวางและการด นปช.รอบพื้นที่ชุมนุมที่แยกราชประสงค โดยเฉพาะ
บริเวณศาลาแดงและแยกเฉลิมเผา 

๒.๔.๔ กอนและระหวางการชุมนุมนปช. มีการกอวินาศกรรมดวย
การวางหรือยิงลูกระเบิด และอาวุธปนสงครามตามสถานที่ตางๆ
ในกรุงเทพมหานคร และพ้ืนท่ีใกลเคียงจํานวนมาก รวมท้ังท่ีจังหวัดเชียงใหม
พฤติกรรมและลักษณะการปฏิบัติการนาจะเกิดจากกลุมคนกลุมเดียวกัน
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ขอคนพบเก่ียวกับพฤติการณ

การชุมนุม ระหวางเดือนมีนาคม 

ถึง พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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 ๒.๕.๑ การชุมนุมของ นปช. เปนการชุมนุมเรียกรองทางการเมือง
เพ่ือคัดคานการรัฐประหาร ตอตานการแทรกแซงทางการเมือง
โดยกลุมผูมีอํานาจนอกระบบท่ี นปช. เรียกวา “อํามาตย” และตอตาน
การกระทําอันเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมท่ี นปช. 
เรียกวา “สองมาตรฐาน” และปฏิเสธรัฐบาลภายใตการนําของ
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรคประชาธิปตย
โดยเรียกรองใหมีการยุบสภาผูแทนราษฎรเพ่ือจัดใหมีการเลือกต้ังใหม
เน่ืองจากผูชุมนุมเห็นวารัฐบาลเกิดจากการแทรกแซงของกองทัพ
และเปนผลพวงจากการรัฐประหารในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 
ซึง่ขัดตอหลักการประชาธิปไตย โดย นปช. ประกาศยึดม่ันในแนวทาง
การชุมนุมอยางสันติและปราศจากอาวุธ กอนการชุมนุมใหญท่ี
กรุงเทพมหานคร นปช. จัดเวทีชุมนุมในหลายจังหวัดเพ่ือเผยแพร

ขอคนพบเก่ียวกับพฤติการณ

การชุมนุมระหวางเดือนมีนาคม 

ถึง พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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แนวความคิดและแนวทางของ นปช. และเพ่ือระดมมวลชนใหเดินทางมารวม
ชุมนุมท่ีกรุงเทพฯ และเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ เวทีการชุมนุมท่ี
สะพานผานฟา นปช. แถลงการณอยางเปนทางการเรียกรองใหรัฐบางยุบสภา
ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง๓๑๐  หากรัฐบาลไมยอมตามขอเรียกรอง นปช. จะเดินขบวน
ทั่วกรุงเทพฯเพื่อกดดันรัฐบาล และพรอมตอสูเพื่อใหบรรลุขอเรียกรอง๓๑๑  
 ๒.๕.๒ การชุมนุมท่ีกรุงเทพฯ เร่ิมต้ังแตวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ท่ีบริเวณ
สะพานผานฟาลีลาศ บนถนนราชดําเนิน โดยมีพ้ืนท่ีชุมนุมทอดแนวยาว
ตามแนวถนนราชดําเนินต้ังแตแยกมิสกวัน แยกสะพานมัฆวานรังสรรค 
ถนนราชดําเนินกลาง วงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตย แยกคอกวัว ตลอดจนถึง
เชิงสะพานสมเด็จพระปนเกลาฝงพระนคร ครอบคลุมพ้ืนท่ีถนนราชดําเนิน
ทุกชองทาง จนกระท่ังวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๓ ผูชุมนุมบางสวนเร่ิมชุมนุมท่ีแยก
ราชประสงค๓๑๒ อีกแหงหน่ึง โดยประกาศวาจะชุมนุมอยู ๓ วัน ตอมาในวันท่ี ๔
เมษายน ๒๕๕๓ ไดประกาศวาจะปกหลักการชุมนุมที่แยกราชประสงคและ
สะพานผานฝาตอไปโดยไมมีกําหนด จนกวานายกรัฐมนตรีจะยุบสภาตามขอ
เรียกรองของการชุมนุม และในวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ ผูชุมนุมท้ังหมดจึง
ไดยายไปชุมนุมท่ีแยกราชประสงคเพียงท่ีเดียว โดยมีพ้ืนท่ีชุมนุมครอบคลุม
ถนนราชดําริทุกชองจราจร จากแยกศาลาแดงฝงลานพระรูปรัชการที่ ๖ ถึง
สะพานขามคลองแสนแสบกอนถึงแยกประตูน้ํา และครอบคลุมถนนพระราม ๑

 ๓๑๐ นปช.ประกาศ”สงครามไพร” ปลุกแดงสูใหหัวใจแตกดับ แถลงการณบีบยุบสภา ขีดเสนตายรอคําตอบรบ.
24ชม., http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1268541012&grpid=00&catid มติชน ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๕๓
 ๓๑๑ นปช. ขีดเสน ๒๔ ชม. ยุบสภา, http://www.thairath.co.th/today/view/70739, ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓
http://prachatai.com/journal/2010/03/28237 ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓, http://archive.voicetv.co.th/content/9697/
เสื้อแดงประกาศขอเรียกรองยุบสภาใน ๒๔ ชม.
 ๓๑๒ บริเวณส่ีแยกราชประสงคและบริเวณใกลเคียงเปนพ้ืนท่ีสําคัญทางเศษรฐกิจ เปนศูนยกลางการพาณิชย
และมีสถานทูตของหลายประเทศอยูในบริเวณนี้
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ทุกชองจราจร  จากแยกปทุมวันถึงแยกเพลินจิต  มีการสรางเวทีท่ีแยกราชประสงค
ผูชุมนุมต้ังเต็นทบนถนนตลอดแนวพ้ืนท่ีชุมนุม ท้ังน้ีการชุมนุมท่ีแยกราชประสงค
มีการจัดต้ังหนวยการดอยางเปนระบบและกําหนดพ้ืนท่ีชุมนุมท่ีชัดเจน
โดยในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ เร่ิมมีการสรางแนวกีดขวางจากยางรถยนต
และไมไผปลายแหลมบริเวณแยกศาลาแดง แยกชิดลม แยกปทุมวัน และสะพาน
ขามคลองแสนแสบ โดยมีจํานวนผูเขารวมชุมนุมรวมประมาณ ๘๐,๐๐๐ ถึง 
๑๐๐,๐๐๐ คน และมีการจัดหนวยรักษาความปลอดภัยหรือการดผูชุมนุม 
โดยมีการต้ังดานรอบตรวจอาวุธผูท่ีเขาออกพ้ืนท่ีชุมนุมเพ่ือปองกันไมให
บุคคลภายนอกนําอาวุธและส่ิงผิดกฎหมายเขาไปท้ังน้ีรายงานขาวระบุวามี
การดบางคนควบคุมตัวและทํารายบุคคลท่ีตนสงสัยวามีอาวุธ  ๓๑๓ แมบุคคลน้ัน
จะเปนเจาหนาที่รัฐที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ก็ตาม
 ๒.๕.๓ ระหวางการชุมนุม ผูชุมนุมบางสวนเคล่ือนขบวนดาวกระจาย
ไปตามสถานท่ีตางๆ เชน เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เคล่ือนขบวนไป
กองพลทหารราบที่ ๑๑ ตอมา เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เคลื่อนขบวน 
๘ จุดรอบพ้ืนท่ีชุมนุมบนถนนราชดําเนินเพ่ือไปกดดันเจาหนาท่ีทหารใหกลับ
กรมกอง เม่ือวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๕๓ เคล่ือนขบวนไปตามถนน ๑๑ สาย
รอบกรุงเทพฯ ท่ี ศอ.รส. ประกาศหาม เม่ือวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๓  เคล่ือนขบวน
แบบดาวกระจายไปยังอาคารศูนยราชการซ่ึงเปนท่ีทําการของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง และเม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เคล่ือนขบวน
ไปยังรัฐสภา นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมสะสมเลือดจากผูชุมนุมและนําไปเท
ยังสถานท่ีตาง ๆ  ประกอบกับการทําพิธีกรรมทางไสยศาสตรสาปแชง เชน 

 ๓๑๓ พนง.หางแจงความ ถูกทําราย การดนปช.รุมยํา, วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓, 
http://www.thairath.co.th/content/pol/78891, หนุมลามแจงความถูกการด-นปช.ทํารายรางกาย, วันท่ี ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๓,  http://news.sanook.com/923522/หนุมลามแจงความถูกการด-นปช.ทํารายรางกาย/, ขอมูลจากคุณสุนัย 
ผาสุข (Human Rights Watch)
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เมื่อระหวางวันที่ ๑๖ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ นําเลือดไปเทที่หนาประตู
ทําเนียบรัฐบาล พรรคประชาธิปตย และบานนายกรัฐมนตรี การเจาะเลือด
ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือสุขภาพของผูปวยหรือมีวัตถุประสงคเปนการรับ
บริจาคเลือดเพ่ือนําไปใชในทางการแพทย แตเปนการแสดงออกทางการเมือง
และการเจาะเลือดอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยตอผูชุมนุมท่ีเขารวม
กิจกรรมได การนําเลือดของผูชุมนุมไปเทยังสถานท่ีตางๆ ยังสงผลทางจิตวิทยา
ตอผูคนในสังคมใหรูสึกหวาดกลัวและเปนสัญลักษณของความรุนแรง ทั้งยัง
สรางความกังวลตอการจัดการดานสาธารณสุขท่ีตองปองกันไมใหเลือดท่ี
นําไปเทไหลเขาสูระบบนํ้าสาธารณะ๓๑๔ 
 ๒.๕.๔ การปราศรัยท่ีมีเน้ือหาสงเสริมความรุนแรง 
   พบวาในการชุมนุมของ นปช. กอนการชุมนุมใหญในวันท่ี 
๑๒ มีนาคม ทั้งในตางจังหวัดและกรุงเทพฯ มีการปราศรัยโดยแกนนํา นปช. 
บนเวทีหลายคร้ัง ท่ีมีลักษณะเปนการย่ัวยุ ช้ีนํา สงเสริมใหใชความรุนแรง
ตอเน่ืองมาจนถึงการชุมนุมระหวางเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๓ ก็ยัง
คงมีการปราศรัยในลักษณะดังกลาว โดยจากภาพวีดิโอการปราศรัยพบวา
ผูรวมชุมนุมสวนใหญยอมรับและแสดงอาการพึงพอใจกับเน้ือหาการปราศรัย
โดยการปรบมือ โหรองสนับสนุน โดยไมมีการแสดงทาทีคัดคานไมวาจาก
ผูเขารวมชุมนุมหรือผูปราศรัยคนอ่ืน และไมปรากฏวาแกนนําคนอ่ืนๆ ซ่ึงเปน
ผูจัดการและผูนําการชุมนุมไดพยายามดําเนินการใดๆ ท่ีเปนการคัดคานหรือ
ปองกันมิใหเกิดการกระทําดังกลาวข้ึนอีก  โดยพบการปราศรัยในลักษณะดังกลาว
ตามลําดับเวลาดังตอไปนี้ 

 ๓๑๔ แฉผลตรวจ ตย.เลือดเสื้อแดงพบเชื้อไวรัสรายแรง, หนังสือพิมพขาวสด, ๑ เมษายน ๒๕๕๓, 
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRJM01ERXdPRGt6TXc9PQ== 
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ตารางท่ี ๑ การปราศรัยท่ีมีลักษณะเปนการย่ัวยุ ช้ีนํา หรือสงเสริมใหใช
ความรุนแรง

เหตุการณ เนื้อหาการปราศรัย
นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ ปราศรัย 
ณ เวทีการชุมนุมของ นปช. ท่ี
เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
ระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๔ มกราคม 
๒๕๕๓๓๑๕

“ถาพวกคุณยึดอํานาจ พวกผมเผาท่ัว
ประเทศ เผาไปเลยพี่นอง ผมรับผิดชอบเอง 
แลวใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผม 
ถาคุณยึดอํานาจ เผา”

พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ปราศรัย
เม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ ณ 
เวทีการชุมนุมของ นปช. ท่ีเขา
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี

“ดังน้ันพอเดือนเมษา [ ๒๕๕๒] เราถึง
แตกทัพ....กาลเวลาผานมาจากเดือนเมษา...
ถึงเดือนตุลา เร่ิมมีนักรบดํา คือทหารพราน
เขามาท่ีเวทีท่ีสนามหลวง พอเดือนพฤศจิกา 
มาอีกครั้ง ไมใชการดธรรมดาที่คุณอารียเขา
จายเบ้ียเล้ียง...ขณะน้ีบูกับบุนมันมาชนกัน 
หมายความวา การท่ีตอสูวันน้ัน เราไมได
มีการตอสูดวยแกวสามประการ คือ พรรค 
แนวรวม กองกําลังติดอาวุธ เพราะวาเราสูกัน
คือการอหิงสา แตพอคุมไมอยู มันดิ้นไปเปน
จลาจล...ถึงเวลามาสุดทาย เกิดกองกําลัง
ติดอาวุธขึ้นมา มันครบแกวสามประการ 
มันพรอมรบแลว”

 ๓๑๕ อยางไรก็ตามไมพบขอมูลท่ีสามารถระบุวันท่ีท่ีแนนอนได โดยปรากฏตามภาพวีดิโอ และ อางอิงจาก “ณัฐวุฒิ” 
บอก ปชป.ปราศรัยราชประสงคใสรายปายสี ไมมีอะไรใหม, วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔, http://www.matichon.co.th/
news_detail.php?newsid=1308907501&grpid=๐๓&catid=&subcatid=, 



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

230

เหตุการณ เนื้อหาการปราศรัย
นายอริสมันต  พงษเรืองรอง 
ปราศรัยเม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๓  ท่ีหนากองบัญชาการ
กองทัพบก

“พี่นองนัดกันคราวหนา ถารูวา เขาจะปราบ
ปราม ไมตองเตรียมอะไรมาก มาดวยกัน ขวด
แกวคนละใบ มาเติมน้ํามันเอาขางหนา บรรจุ
ใหได ๗๕ ซีซี ถึง ๑ ลิตร ถาเรามาหน่ึงลาน
คนในกรุงเทพมหานคร มีน้ํามันหน่ึงลานลิตร 
รับรองวา กทม.เปนทะเลเพลิงอยางแนนอน”
“การสูของคนเส้ือแดงแบบงายๆ อยางน้ี 
บอกใหทหารไดรับทราบ บอกใหทหาร
สุนัขรับใชอํามาตยไดรู วา ถาคุณทําราย
คนเส้ือแดง แมเลือดหยดแตหยดเดียวน่ัน
หมายความวา กรุงเทพฯ จะเปนทะเลเพลิง
ทันที สวนตางจังหวัด จตุพร (พรหมพันธุ) 
ไดบอกแลว ใหรอฟงขาววา พ่ีนองท่ีอยูใน
ตางจังหวัด ไมไดมาไมเปนไร ถามีอะไรเกิด
ขึ้นทันทีรวมตัวกันท่ีศาลากลาง ไมตองรอ
เงื่อนไข จัดการใหราพณาสูรเหมือนกัน”
“สวนในกรุงเทพน้ีพ่ีนองฟงใหดีวา คร้ังหน่ึง
ตอนท่ีพฤษภาทมิฬ มันมียุทธวิธีท่ีจะเอา
ทหารมาปราบพี่นองประชาชน แตก็มีขบวน
มอเตอรไซครักชาติ ไดจัดการไฟเขียวไฟแดง
ตามส่ีแยกตางๆ เกิดเหตุชุลมุนวุนวาย รถติดกัน
ทัง้กรุงเทพ รถ … ท้ังรถยีเอ็มซี ไมสามารถสง
ทหารมาจัดการกับพ่ีนองประชาชนไดในคร้ังน้ัน
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คร้ังน้ีก็เหมือนกัน เราไมตองปฏิบัติใหมัน
ยุงยากจัดการส่ีแยกไฟแดงใหเรียบ รถใน
กรุงเทพมหานครชวยกันปลอยลมยางท้ัง 
๔ ลอใหมันติดท้ังกรุงเทพ อยากจะรูวารถ
ทหาร มึงจะเขามายังไง แลวถาทหารจะเขา
มาจริงๆ มันก็ตองเดินเทาเขามา ลองคิดดู
วา จะใชประชาชนใชทหารเทาไหร คํานวณ
ดูใหดี พ่ีนองไมตองใชอาวุธ พอเห็นทหารเดิน
เขามา เราเขาไปใกลๆ ๑ ตอ ๓ จัดการแลว
ก็มัดทหารเอาไว ยึดปนเอาไว ปฏิบัติตามน้ี
รับรองไดวา คนเส้ือแดงชนะพวกอํามาตย
อยางแนนอน”
“วันน้ีการตอสูเปนคร้ังสุดทาย ถาไมชนะ เปา
หมายคือคุก หรือไมก็ตายเทาน้ันพ่ีนอง ผม
ขอบอกขาวดีวา เดิมทีน้ัน คนเส้ือแดงมีเพียง
พรรคการเมือง และมวลชนเทานั้น แตวันนี้ 
แกวอีกประการหน่ึงท่ีเรารอ น่ันคือกองกําลัง
ไมทราบฝาย เขาพรอมสนับสนุน และปกปอง
คนเส้ือแดง และพรอมท่ีจะเปนปรปกษกับ
กองทัพ ถากองทัพทํารายประชาชน”
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นายอริสมันต พงษเรืองรอง 
ปราศรัยเม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม 
๒๕๕๓ ณ เวที นปช. จังหวัด
ขอนแกน

“พ่ีนองท่ีจะเดินทางเขาไปกรุงเทพฯ ดวยกัน 
เตรียมตัวใหพรอม อยางแรกคือ ๑ เส้ือผา 
ขาวปลา อาหารแหง และขวดแกว ๑ ขวด 
จํานวน ๑ ลานคน เราจะไปท่ีกรุงเทพฯ ขวด
ของเราน้ันไมตองใสน้ํามันไปจากขอนแกน 
ไปซื้อเอาที่กรุงเทพฯ คนละ ๑ ลิตร... ๑ ลิตร
เพ่ือตอรองกับนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ วา คุณ
จะคืนรัฐธรรมนูญ ๔๐ ใหกับคนเส้ือแดงหรือไม
๑ ลิตรน้ีเพ่ือบอกกับอํามาตยวา ถาคุณเขนฆา
คนเสื้อแดงเลือดตกยางออกสัก ๑ หยด น่ัน
หมายความวาคุณก็จะไมมีชีวิตอยูบนแผนดินน้ี
เหมือนกัน”

นายสุพร อัตถาวงศ (แรมโบ
อีสาน) ปราศรัยเม่ือวันท่ี ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๕๓ ณ เวทีชุมนุม 
นปช. จังหวัดอุดรธานี

“ถามีการปฏิบัติเม่ือไหร....สวนคนท่ีอยู
ตางจังหวัด แกนนําตามภูมิภาค ใหเปาหมาย
ศาลากลางทันที และแนนอนที่สุด เขาไปอยู
ศาลากลาง อากาศคืนน้ีท่ีอุดรฯ มันหนาวย่ิงนัก
มันจําเปนตองกอไฟผิงกันสักหนอย”
“นายชาตรี ธนาคารกรุงเทพ สมุนอํามาตย
ทั้งนั้นที่ใหเงินเลนงานพวกเรา”
“และจุดจบของอํามาตยเปรม ก็ไมตางจาก
ผูนําอิรัก ท่ีช่ือซัดดัม ฮุสเซน น่ันหมายความวา
จุดจบของอํามาตยเปรม ตองถูกแขวนคอ 
โดยประชาชน ท่ีตนมะขามทองสนามหลวง 
เพราะคุณทําลายชาติ ทําลายประชาชน และ
สั่งกองทัพเขนฆาประชาชน เปนครั้งที่ ๒”
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นายอริสมันต  พงษเรืองรอง 
ปราศรัยเม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม 
๒๕๕๓ ณ เวทีชุมนุม นปช. 
จังหวัดอุดรธานี

“คร้ังน้ีจะเปนการคิดบัญชีรัฐบาลทรราช
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และพวกอํามาตยเฒาท้ังหลาย
คุณไมตองมาบอกวาสถานท่ีสําคัญท่ีเขาจะไป
กอวินาศกรรม คุณไมตองไปปูดขาวบอกวา
สถานท่ีท่ีเปนศาสนสถานของพวกมุสลิม
โรงพยาบาลแลวก็ถนนราชวิถี สะพานขาม
แมน้ํา โรงพยาบาลศิริราช สนามบิน ทําเนียบ 
กระทรวงสําคัญๆ ธนาคารแหงประเทศไทย 
และธนาคารพาณิชย คายทหาร บานบุคคล
สําคัญ และศาลยุติธรรม และองคกรอิสระ 
คุณไมตองบอก ถาหากวาคุณใชความรุนแรง
กับคนเส้ือแดง รับรองวาไอส่ิงท่ีคุณพูดถึงน้ี
จะไมเหลืออยูในประเทศไทยอยางแนนอน”

นายอริสมันต  พงษเรืองรอง 
ปราศรัยเม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
๒๕๕๓ ณ เวทีสะพานผานฟา

“แตถาวันพรุงนี้อํามาตยยังคงอยู อภิสิทธิ์ไม
คืนอํานาจ เรื่องวันพรุงนี้จะเปนเรื่องของผม
คนเดียวลวนๆ วันน้ีประชาชนเสียเลือด พรุงน้ี
อํามาตยยังไมหยุด อภิสิทธ์ิยังไมยุบสภา กูจะไป
เอาเลือดมึงหัวมึงมาลางเทาใหได ไอเทพ 
ไอมารค ไอหนาหนา ไอใจหยาบชา ฟงใหดี 
วันน้ีประชาชนเสียเลือดนับลานซีซีขอใหคืน
ประชาธิปไตยใหพ้ืนปฐพี ใหคนท้ังแผนดิน ถา
วันพรุงนี้ยังไมสํานึกในประชาธิปไตยของคน
สวนใหญ จะขออนุญาตนําทัพไปบานนายก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีคนอ่ืนๆ ดวย ผมอยาก



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

234

เหตุการณ เนื้อหาการปราศรัย
ดูวาเลือดช่ัวในหัวมันจะแดงเขมเหมือนคน
เสื้อแดงในนี้หรือไม”

นายวีระ มุสิกพงษ ปราศรัยเมื่อ
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ เวที
สะพานผานฟาลีลาศ

“มึงจะทํารุนแรง มึงมาทํากะไอแกนนําน่ี ยืนรับ
มึงอยูทุกเวลานาที อยาใหพ่ีนองเขาเดือดรอน
แลวนึกวายุทธวิธีแบบน้ีจะทําใหพ่ีนองแตกสาน
ซานเซ็นกลับบาน ไอเร่ืองแตกกลับบาน 
เปนไปได แตจะบอกใหรูไววา ไฟจะลุกทวม
ทั่วตารางนิ้วของประเทศไทย”

นายจตุพร พรหมพันธุ  ปราศรัย
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ ณ 
เวทีแยกราชประสงค

“ขอใหเส้ือแดงซ่ึงอยูตางจังหวัด ฟงภารกิจดัง
ตอไปน้ี ใหไปรวมตัวกันอยูท่ีศาลากลาง รอ
เวลาใหมีการปราบเม่ือไหร ตัดสินใจไดทันที 
ทุกจังหวัดใหไปศาลากลาง ฟงสัญญาณจาก
ที่นี่ จอมืดเม่ือไหรแสดงวามีการปราบแลว 
พี่นองมีดุลพินิจจัดการไดทันที” และ “หาง
เซ็นทรัลเวิลดก็เชนเดียวกัน ไมตองไปกลัว
อะไรกับประชาชนเลย เพราะประชาชนท่ี
เขามาชุมนุม ถาเขาคิดไมดีกับหางพวกคุณน่ี 
คุณปดหางคุณก็ฉิบหาย ถาคนคิดจะทําช่ัว
กับพวกคุณ แตเรามาดี ไมมีปญหาอะไรเลย”

นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ ปราศรัยเม่ือ
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ณ เวที
แยกราชประสงค 

“ใครก็ตามที่คิดบาๆ จะเขามา สี่ทิศทางใหดู
ชัยภูมิบาง เพราะขางๆ เปนหางสรรพสินคา 
ซึง่ไมใชของผม เปนของคนรวยเขา ถาผูชุมนุม
กําลังหลับอยูดีๆ มาสลายการชุมนุมอาจจะ
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ตกใจว่ิงทะลุกระจกหาง ใครรับผิดชอบ เพราะ
มีทั้งเซ็นทรัลเวิลด พารากอน เกษรพลาซา ก็
ตองว่ิงหาท่ีกําบัง อาจจะขับรถเขาไปขางใน
ดวยเพราะวาตกใจ ถาผมเปนเจาของหางจะ
โทรไปหา พล.อ.อนุพงษ (เผาจินดา) วาอยามา
เพราะถามา ฉิบหายแน”  และ “นอนๆ อยูดีๆ 
ตูม เซ็นทรัลเวิลด ดื้อๆ เลย ตูม เกสรฯ ตูม
พารากอน อยางน้ันเลยฮะ อุปนิสัยน่ี แลวเวลา
ตกใจเนี่ย วิ่งเขาไปในหางเนี่ย หางเขาก็เปน
คอนกรีตนะฮะ เปนปูนใหญๆ ทีนี้ ผมนี่ เวลา
ตกใจยังไงผมจะไมว่ิงชนปูนครับ สวนใหญเวลา
ตกใจผมว่ิงเขาหากระจก แลวพอว่ิงเขาหา
กระจกน่ี  ผมไมใชจะชนกระจกไปเร่ือยๆ นะครับ
ผมไมใชนางเอกเร่ืองทวิภพน่ีครับ โดดเขา
กระจกได เพราะฉะน้ันผม เวลาตกอกตกใจ มัน
วิง่ไปเฉยๆ ไมไดครับ มีหินติดไมติดมือไปดวย
ผมขวางไปเร่ือยไมรูเปนอะไร แลวผมดูๆ
คนเส้ือแดงก็ข้ีตกใจกันเปนแสนนะผมวาเน่ีย 
และผมดูอาการแลวเน่ีย พฤติกรรมในการ
ตกใจไมเหมือนกันดวยนะ คือมักจะบอกวา
ใครอยูใกลตรงไหนก็ตกใจตรงน้ัน เชนอยูใกล
เซ็นทรัลเวิลก็ตกใจเซ็นทรัลเวิล ใกลเกษรก็ตกใจ
เกษร ใกลพารากอนก็ตกใจพารากอน ถาทหาร
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พารากอนก็ตกใจพารากอน ถาทหารหลาย
หม่ืนคนเขามา คนหลานหม่ืนคนเปนแสน
ตางคนตางว่ิง ตางคนตางตกใจ ชนขาวของใน
หางเขาระเนระนาดไปหมด แลวคนเสื้อแดง
ตกใจวิ่งชนของแพงเทานั้นนะครับ”

นายอริสมันต พงษเรืองรอง 
ปราศรัยเม่ือวันท่ี ๘ เมษายน 
๒๕๕๓ ณ เวทีชุมนุมราชประสงค

นายอริสมันต พงษเรืองรอง ปราศรัยขู
สื่อมวลชนท่ีเขาขางรัฐบาล ท้ัง นสพ.และ
โทรทัศน หากไมเปนกลาง ถาเส้ือแดงชนะ 
จะตามไปเอาคืน โดยเฉพาะชองทีวี ๓ ๕ ๗ 
โมเดิรนไนท และ NBT๓๑๖

นายสุพร อัตถาวงศ (แรมโบ
อีสาน) ปราศรัยเม่ือวันที ๖ 
เมษายน ๒๕๕๓ ณ เวทีแยกราช
ประสงค

นายสุพร อัตถาวงศ (แรมโบอีสาน) ปราศรัย
สัง่เส้ือแดงตางจังหวัด เขายึด - เผาศาลากลาง
จังหวัด และที่วาการอําเภอ หากมีการสลาย
การชุมนุม ท่ีแยกราชประสงค ล่ันใชยุทธการ
ผึ้งแตกรัง๓๑๗

นายจตุพร พรหมพันธุ ปราศรัย
เม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ณ 
เวทีราชประสงค

นายจตุพร กลาววา ถามีการขนทหารมาฆา
ประชาชนทางรถไฟฟาจะทําใหรถไฟตกราง
ทันที และเจาหนาท่ีคนไหนท่ีขับรถมาสง
ทหารก็จะใหคนเสื้อแดงไปจับ๓๑๘

 ๓๑๖
 จับตาสถานการณ “เส้ือแดงชุมนุม”, วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๓, http://www.thairath.co.th/content/

pol/75561

 
๓๑๗

 จับตาสถานการณ “เส้ือแดงชุมนุม”, วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๕๓, http://www.thairath.co.th/content/
pol/75142

 ๓๑๘ BTS ปดใหบริการตลอดเสนทาง วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓, http://traffic.longdo.com/node/19
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ปรากฏวาเม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ ผูชุมนุม
บางคนนํายางรถยนตไปวางไวบนชานชาลา
รถไฟฟาบีทีเอส บริเวณสถานีชิดลม และมีการ
หันกลองซีซีทีวี บนชานชาลาและสถานีชิดลม
ไปในทิศทางท่ีทําใหไมสามารถบันทึกภาพได 
เหตุการณดังกลาวทําใหรถไฟฟาบีทีเอส ตอง
หยุดใหบริการ๓๑๙

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร VDO 
Link มายังเวทีสะพานผานฟา 
(VDO ไมระบุวันที่ จากภาพการ
แถลงขาวโดย ศอฉ.) 

“ใหพ่ีนองตางจังหวัดไปท่ีศาลากลาง กทม.
ผมอยากฝากบอกคนเส้ือแดงท่ัวประเทศ อีก
คร้ังหน่ึงวา ถามีอะไรเกิดข้ึนรุนแรงกับพ่ีนอง
คนเส้ือแดงท่ีกรุงเทพฯ พ่ีนองเส้ือแดงตาง
จังหวัดไปที่ศาลากลางกันใหเต็มที่”

 ๓๑๙
 ประมวลเหตุการณแดงขูวางยางลอรถขวางรางรถไฟฟา, วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓, 

http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRJM๐1qTTFNemN3T๐E9PQ==

   การปราศรัยท่ีมีเน้ือหาเสริมความรุนแรงโดยเฉพาะอยางย่ิง
การปราศรัยในเรื่องการเผาอาคารสถานที่ดังกลาวมานี้อาจเขาขายเปนการ
กระทําความผิดกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๕ บัญญัติวา 
   “มาตรา ๘๕ ผูใดโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลท่ัวไป
ใหกระทําความผิด และความผิดน้ันมีกําหนดโทษไมต่ํากวาหกเดือน 
ผูน้ันตองระวางโทษก่ึงหน่ึงของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน
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   ถาไดมีการกระทําความผิด เพราะเหตุท่ีไดมีการโฆษณา
หรือประกาศตามความในวรรคแรก ผูโฆษณาหรือประกาศตองรับโทษ
เสมือนเปนตัวการ”
   อยางไรก็ตาม เทาท่ี คอป. สดับตรับฟงมาน้ัน กระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศก็หาไดดําเนินการใดๆ กับการกระทําดังกลาวมานี้ไม 
   จะอยางไรก็ตาม คอป. เห็นวาขอน้ีเปนเหตุผลประกอบ
ประการหน่ึงท่ีแสดงวา การชุมนุมของ นปช. หาใชเปนการชุมนุมโดยสงบ
แตอยางใดไม

๒.๕.๕ พฤติการณการใชความรุนแรงในระหวางการชุมนุม
 การชุมนุมของ นปช. ระหวางวันท่ี ๑๒ มีนาคม ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
กลาวไดวาการชุมนุมชวงเดือนมีนาคม จนกระท่ังตนเดือนเมษายนกอน
เหตุการณวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ โดยท่ัวไปแลวไมพบพฤติการณท่ีเปนการ
ใชความรุนแรง แมจะเกิดการกระทบกระท่ังกันบางระหวางกลุมผูชุมนุม นปช. 
กับเจาหนาที่ หรือกับกลุมอื่นที่คัดคาน นปช. ในระหวางการดาวกระจายไป
ตามสถานท่ีตางๆ แตเหตุการณก็มิไดบานปลายเปนการปะทะรุนแรงจนมี
ผูเสียชีวิต ท้ังน้ีการชุมนุมในท่ีต้ังและการเคล่ือนขบวนดาวกระจายไปตาม
สถานท่ีตางๆ พบพฤติการณท่ีมีการใชความรุนแรงหลายคร้ังในการชุมนุม 
ทั้งในกรณีท่ีผูชุมนุมเปนผูเร่ิมใชความรุนแรงกอนและกรณีผูเขารวมชุมนุม
ขัดขวางหรือตอบโตการกระทําของฝายตรงขามโดยใชความรุนแรงและอาวุธ 
เชนในเหตุการณดังตอไปน้ี  
 ๒.๕.๕.๑ เหตุการณท่ีนายขวัญชัย ไพรพนา นําผูชุมนุมบุกเขาไปใน
อาคารศูนยราชการซ่ึงเปนท่ีทําการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ในวันที่ ๕ เมษายน เหตุการณที่ นายอริสมันต พงษเรืองรอง นําผูชุมนุมบุก
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เขาไปในบริเวณรัฐสภา โดยผูชุมนุมบางคนเขาไปในอาคารรัฐสภา ทําให นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตองหลบออกจากรัฐสภา เน่ืองจากหว่ันเกรง
ความไมปลอดภัย ในเหตุการณดังกลาวการดและผูชุมนุมบางคนรุมทําราย
และปลดอาวุธของเจาหนาที่ สารวัตรทหาร (ส.ห.) ที่ประจําการอยูที่รัฐสภา 
หลังจากเหตุการณ นปช. แถลงขาววาการกระทําดังกลาวไมใชมติของแกนนํา๓๒๐

และเหตุการณท่ีผูชุมนุมบุกเขาไปในสถานีดาวเทียมไทยคม อําเภอลาดหลุมแกว
จังหวัดปทุมธานี จนเกิดการปะทะกับเจาหนาท่ีทหารโดยผูชุมนุมใชส่ิงเทียมอาวุธ
ระเบิดเพลิง ผูชุมนุมบางคนรุมทํารายและแสดงพฤติกรรมเหยียดหยามศักด์ิศรี
เจาหนาท่ีทหาร โดยในเหตุการณขางตนพบวา มีการปราศรัยโดยผูนําการชุมนุม
ในลักษณะท่ีเปนการช้ีนําและปลุกเราใหผูชุมนุมฝาแนวก้ันของเจาหนาท่ี
เพ่ือเขาไปในสถานท่ีราชการและเอกชน ในบางเหตุการณมีการปราศรัยยุยง
ใหผูชุมนุมใชกําลัง เขาขัดขวางหรือตอบโตเจาหนาท่ี และมีการประทุษราย
เจาหนาท่ี เชน เหตุการณบุกเขาไปในบริเวณรัฐสภาและสถานีดาวเทียมไทยคม
ซึ่งในกรณีการบุกเขาไปในบริเวณรัฐสภานั้น นปช. แถลงขาวภายหลังวาการ
บุกรัฐสภาไมใชมติแกนนําและอาจทบทวนบทบาท นายอริสมันต พงษเรืองรอง
แตไมปรากฏวามีการดําเนินการอยางใดท่ีแสดงใหเห็นวาเปนการทบทวน
บทบาทของ นายอริสมันต พงษเรืองรองหรือแกนนําคนอ่ืนท่ีมีแนวโนม
ใชความรุนแรงแตอยางใด 
 ๒.๕.๕.๒ เหตุการณความรุนแรงในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 
   ๑) แมการชุมนุมบริเวณเวทีปราศรัยหลักท่ีสะพานผานฟาจะ
ดําเนินไปโดยสงบ แตมีหลายเหตุการณในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ท่ีผูชุมนุม
มีพฤติการณท่ีเปนการใชความรุนแรง ตอสูขัดขวาง และประทุษรายเจาหนาท่ี 

 ๓๒๐
 “จตุพร” ระบุบุกสภา ไลลา “สุเทพ” ไมใชมติแกนนําเสื้อแดง สืบคนจาก 

http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/41930.html เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
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เชน การท่ี นายขวัญชัย ไพรพนา นําผูชุมนุมไปปดลอมประตูสํานักงานกอง
บัญชาการกองทัพภาคท่ี ๑ ซ่ึงเปนการปลุกเราและย่ัวยุผูชุมนุมใหตอตาน
ขัดขวางเจาหนาท่ี เม่ือเจาหนาท่ีทหารพรอมโล กระบอง แกสน้ําตา อาวุธ
ปนลูกซองและปนเล็กกลเขามาสลายการชุมนุมบริเวณสะพานมัฆวานในชวงบาย
และระหวางเจาหนาท่ีทหารเขาควบคุมพ้ืนท่ีถนนตะนาวและถนนดินสอ
ในชวงเย็นและชวงค่ํา  โดยบนถนนตะนาวและถนนขาวสาร  มีผูชุมนุมจํานวนมาก
ไดเขารวมในการชุลมุนตอสู โดยใชส่ิงเทียมอาวุธและอาวุธประดิษฐ 
เชน  ระเบิดเพลิง  เขาทํารายเจาหนาท่ีทหาร  บางคนใชอาวุธมีดและปนไมทราบชนิด
สวนบนถนนดินสอในชวงเย็นไมปรากฏวามีการปะทะกันอยางรุนแรง 
จนกระท่ังหลังจากเจาหนาท่ีทหารถูกโจมตีดวยระเบิดและอาวุธปนสงคราม
โดยคนชุดดํา ทําใหเหตุการณทวีความรุนแรงข้ึนท้ังบริเวณถนนตะนาวและ
ถนนดินสอ เจาหนาท่ีทหารเร่ิมใชอาวุธ ปลย. ยิงมาในทิศทางท่ีผูชุมนุมอยู 
และผูชุมนุมยังคงตอบโตดวยสิ่งเทียมอาวุธและระเบิดเพลิง นอกจากนี้ ยังมี
การปราศรัยย่ัวยุใหผูชุมนุมตอตานเจาหนาท่ีทหารและประกาศใหระดมกันไป
ชวยผูชุมนุมในจุดปะทะ แมในขณะท่ีเกิดความรุนแรงและมีผูเสียชีวิตแลว ก็ยังคง
ปราศรัยปลุกเราในลักษณะดังกลาวตอไป๓๒๑  และไมปรากฎวาแกนนําบนเวที
ไดหามการกระทําอันเปนการย่ัวยุดังกลาว หามการกระทํารุนแรงของผูชุมนุม
ตอหรือตอบโตเจาหนาท่ี หรือเตือนใหผูชุมนุมถอยหางจากจุดปะทะแตอยางใด๓๒๒ 

 ๓๒๑
 ปรากฏตามบันทึกวีดิโอการปราศรัยท่ีเวทีสะพานผานฟาในวันท่ี ๑๐ เมษายน ระบุเวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น. 

โดยมีผูปราศรัย คือ นายสุพร อัตถาวงศ (แรมโบอีสาน) นายอริสมันต พงษเรืองรอง, รายงานคณะทํางานท่ี ๒, ขอมูลเอกสาร
และจากการสัมภาษณทหารและบันทึกการสัมภาษณผูท่ีใหขอมูลกับคอป.ระบุวาแกนนําท่ีไปปรากฏตัวบนถนน
ราชดําเนินในชวงที่มีการปะทะ คือ นายขวัญชัย ไพรพณา นายยศวริศ ชูกลอม (เจง ดอกจิก) นายอริสมันต พงษเรืองรอง
และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

 
๓๒๒

 จนกระท่ังนายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือเดินทางมาถึงและประกาศใหผูชุมนุมถอยกลับมายังเวทีปราศรัยเม่ือประมาณ
เวลาหลัง ๒๑.๐๐ น.
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   ๒) ขณะท่ีเจาหนาท่ีกําลังถอนกําลังและนําสงทหารท่ีบาดเจ็บ
ไปโรงพยาบาล ผูชุมนุมไดเขาปดลอมทางถอยของเจาหนาท่ีท้ังบนถนนดินสอ
และถนนตะนาว และรุมทํารายทหาร โดยเฉพาะทหารท่ีบาดเจ็บ ทหารหลายคน
ตองหลบซอนตัวอยูตามบานประชาชนและสถานท่ีตาง ๆ  บริเวณน้ัน บางตองเปล่ียน
ใสชุดพลเรือน อยางไรก็ตาม ในเหตุการณเดียวกันผูชุมนุมบางคนไดพยายาม
หามปรามและใหการชวยเหลือเจาหนาท่ีท่ีบาดเจ็บ นอกจากน้ี ผูชุมนุมบางสวน
ไดพยายามเขาไปในโรงพยาบาลวชิระ ซ่ึงรับผูชุมนุมและทหารท่ีบาดเจ็บไว
จํานวนหน่ึง  เหตุการณในลักษณะดังกลาว  ทําใหทหารซ่ึงรักษาตัวอยูท่ีโรงพยาบาล
ตองเปล่ียนไปใสชุดพลเรือนหรือถูกนําตัวไปซอนไว  เน่ืองจากเกรงวาจะถูกทําราย
และตองเรงยายเจาหนาท่ีทหารท่ีบาดเจ็บบางสวนออกไปรักษาท่ีอ่ืน ท้ังยังพบวา
หลังจากการปะทะบริเวณถนนดินสอสงบลง เจาหนาท่ีทหารท่ีออกจากรถ
สายพานหุมเกราะยังถูกผูชุมนุมรุมทํารายและควบคุมตัวไปท่ีเวทีของผูชุมนุม
ที่สะพานผานฟา๓๒๓ ผูชุมนุมบางคนยังบุกเขาไปโรงพยาบาลวชิระเพ่ือ
คนหาศพผูเสียชีวิต โดยแกนนําไดปราศรัยบนเวทีใหผูชุมนุมติดตามไปยัง
โรงพยาบาลเพ่ือตามหาศพผูเสียชีวิตเพราะเกรงวาทหารจะแยงศพ๓๒๔ 
 ๓) นอกจากน้ี แกนนําและผูชุมนุมบางคนไดทําการยึดอาวุธเจาหนาท่ี
ทหารโดยไดนําไปกองรวมกันไวท่ีเวทีปราศรัยเพ่ือทําการแถลงขาว และยัง
บังคับควบคุมตัวเจาหนาท่ีทหารเพ่ือมาแถลงขาวท่ีเวทีปราศรัย เหตุการณ
ดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นถึงพฤติการณของแกนนําบางคนและผูชุมนุม
จํานวนมากท่ีมิไดเปนการชุมนุมโดยสงบ และเม่ือมีผูเร่ิมใชความรุนแรง 
เหตุการณไดบานปลายและไตระดับสูการชุลมุนตอสูและการจลาจล 
โดยมีผูชุมนุมจํานวนมากเขารวมในการตอสูและการจลาจลน้ัน สาเหตุสําคัญ

 ๓๒๓
 

 
๓๒๔

 ปรากฏตามภาพวีดิโอการปราศรัยของ นายสุพร อัตถาวงศ (แรมโบอีสาน) ระบุเวลาตามภาพประมาณ ๒๐.๔๐ น.
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อีกประการของเหตุการณความรุนแรงในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ คือ การ
ปฏิบัติการของเจาหนาท่ีทหารโดยมีและใชอาวุธสงคราม และการใชเฮลิคอปเตอร
ทิ้งแกสน้ําตาในพ้ืนท่ีชุมนุม อันเปนการเราอารมณของผูชุมนุมใหโกรธแคน
และเช่ือวาทหารจะทํารายผูชุมนุม และปฏิบัติการของคนชุดดําซ่ึงเปนตัวแปร
สําคัญในการกระตุนใหเกินความรุนแรงยิ่งขึ้น
 ๔) ขอสังเกตประการหน่ึงเก่ียวกับพฤติการณในเหตุการณวันท่ี ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๓ คือ มีบุคคลนําวัสดุมาปดคลุมกลองวงจรปดหรือหันกลอง
ในบริเวณพื้นที่ชุมนุมไปในทิศทางที่ไมสามารถบันทึกภาพเหตุการณได โดย
บุคคลดังกลาวและผูชุมนุมบางคนสวมผาปกปดใบหนา  ในลักษณะเดียวกับ
การแตงกายของคนชุดดําที่ปรากฏในภาพเหตุการณ  
 ๒.๕.๕.๓ ชวงการปดลอมพ้ืนท่ีระหวางวันท่ี ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ และระหวางการกระชับพ้ืนท่ีของเจาหนาท่ีทหารในวันท่ี ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
   ๑) ตลอดชวงเวลาของการปดลอมพ้ืนท่ีระหวางวันท่ี ๑๓ 
ถึง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เมื่อเจาหนาที่ทหารใชปนลูกซองกระสุนยางและ
กระสุนจริง และ ปลย. กระสุนจริงในการเขาควบคุมพ้ืนท่ีและในการปดลอม
พื้นที่บนถนนพระรามที่ ๔ – บอนไก และถนนราชปรารภ – แยกมักกะสัน – 
ถนนรางน้ํา พบวา มีการรวมตัวกันของผูชุมนุมนอกแนวปดลอมของเจาหนาท่ี
บนถนนพระรามท่ี ๔ – บอนไก และบนถนนราชปรารภ - สามเหล่ียมดินแดง 
โดยผูชุมนุมพยายามท่ีจะทําลายการปดลอมและกอกวนเจาหนาท่ี โดยการ
ใชส่ิงเทียมอาวุธ เชน บ้ังไฟ ประทัดยักษ หนังสต๊ิก และอาวุธประดิษฐ เชน 
ระเบิดทอพีวีซีขางในบรรจุเศษวัสดุแหลมคม ระเบิดปงปอง ระเบิดเพลิง และ
ปนพกส้ัน ตอบโตเจาหนาท่ี ตลอดจนเม่ือเจาหนาท่ีทหารเขาควบคุมพ้ืนท่ี
บนถนนราชดําริในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พบผูชุมนุมใชสิ่งเทียมอาวุธ
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และอาวุธประดิษฐตอบโตเจาหนาท่ีทหาร ท้ังยังสรางสรางแนวกําบังจากยาง
รถยนตและจุดไฟเผาเพ่ือใหมีควันปกคลุมอยูตลอดเวลาต้ังแตวันท่ี ๑๔ – ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยใหเหตุผลวาเพื่ออําพรางตัวจากการยิงของเจาหนาที่
ทหาร นอกจากน้ียังมีการขนวัตถุอุปกรณจํานวนมาก เชน ยางรถยนต ส่ิงท่ีใช
สําหรับประดิษฐเปนอาวุธ ระเบิดปงปอง ระเบิดเพลิง ระเบิดทอพีวีซี มาให
ผูชุมนุมบริเวณถนนพระรามที่ ๔ และถนนราชปรารภ และยังพบวาผูชุมนุม
บางคนท่ีบริเวณแยกสามเหล่ียมดินแดงทํารายและยึดอาวุธจากเจาหนาท่ี
ทหารในวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ บางคนไดทุบทําลายและเผาอาคาร
สถานที่ตาง ๆ  บริเวณนอกแนวปดลอม เชน รานสะดวกซ้ือ ธนาคาร การเผา
ยางรถยนตจนลุกลามไปติดอาคารขางเคียง การเผาทําลายรถยนต และการ
เข็นรถน้ํามันออกมาบนถนนพระรามท่ี ๔ พฤติการณขางตนเปนการกอ
ภยันตรายตอสาธารณะและสรางความหวาดกลัวเปนอยางย่ิงตอสาธารณชน 
ทําใหหว่ันวิตกวาจะเกิดความไมปลอดภัยตอชีวิต รางกาย และทรัพยสิน 
เปนสถานการณท่ีเขาสูภาวะจลาจลสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยสาธารณะ และไมใชการชุมนุมโดยสงบ นอกจากน้ี มีขอสังเกต
วา ผูชุมนุมบางคนสวมผาปกปดใบหนา มีการใชวัสดุคลุมกลองวงจรปดเพื่อ
ไมใหถายภาพได และมีการทุบทําลายหลอดไฟในบริเวณพ้ืนท่ีชุมนุม๓๒๖  
ซึง่พฤติการณในลักษณะดังกลาวเปนการทําลายความไววางใจของสาธารณชน
และเจาหนาท่ี ซ่ึงโดยทางปฏิบัติท่ัวไปแลวจะนํามาสูความเช่ือของสาธารณชน
และเจาหนาที่วาผูชุมนุมจะใชความรุนแรง
 ๒) สาเหตุสําคัญอีกประการของความรุนแรงและการตอบโตกันดวย
อาวุธระหวางการปดลอมพ้ืนท่ีบริเวณถนนพระรามท่ี ๔ – บอนไก ถนนราชปรารภ-

 
๓๒๖

 รายละเอียดปรากฏตามภาพเหตุการณในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓, จากการสัมภาษณผูส่ือขาวและผูสังเกตการณ

การชุมนุมและตามที่ปรากฏในรายงานเฉพาะกรณี
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ดินแดง และระหวางการกระชับพ้ืนบนถนนราชดําริ คือปฏิบัติการของคนชุด
ดําที่อาศัยเหตุการณความวุนวายใชอาวุธสงครามโจมตีเจาหนาที่ทหาร และ
การท่ีเจาหนาท่ีทหารใชอาวุธสงครามและกระสุนจริงในการปฏิบัติหนาท่ี 
นอกจากจะเปนการสรางความหวาดกลัวและเปนอันตรายตอผูอยูอาศัยและ
ผูชุมนุม ยังเปนการสรางความโกรธแคนในกลุมผูชุมนุมทําใหเกิดการตอบโต
เจาหนาท่ีทหารรุนแรงข้ึน และการโจมตีของคนชุดดําจากนอกแนวปดลอม
ของเจาหนาท่ีทหาร ประกอบกับควันจากการเผายางรถยนตโดยผูชุมนุม
ทําใหเจาหนาท่ีทหารไมสามารถตรวจการณไดอยางชัดเจน เปนสถานการณท่ี
สรางความวิตกกังวลและความเครียดใหเจาหนาท่ีทหาร ซ่ึงอาจสงผลกระทบ
ตอการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎการใชกําลังและอาวุธดังจะไดกลาวตอไปในบท
วิเคราะหการควบคุมฝูงชน การใชกําลังและอาวุธโดยเจาหนาที่

๒.๕.๖ การยึดอาวุธจากเจาหนาที่โดยผูชุมนุม
 ๒.๕.๖.๑ เหตุการณยึดอาวุธจากเจาหนาท่ีตํารวจรัฐสภาเม่ือวันท่ี ๗ 
เมษายน ๒๕๕๓  และเหตุการณยึดอาวุธซ่ึงเก็บไวบนรถของเจาหนาท่ีทหาร
ในระหวางเหตุการณท่ีสถานท่ีดาวเทียมไทยคม อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ 
 ๒.๕.๖.๒ เหตุการณวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. 
ผูชุมนุมนําโดย นายยศวริศ ชูกลอม (เจง ดอกจิก) ซ่ึงเปนแกนนํา นปช. คนหน่ึง 
เขายึดอาวุธของเจาหนาท่ีทหารเปนปนลูกซอง ๓๕ กระบอก พรอมกระสุนยาง 
๑,๑๕๒ นัด  ปลย.  ชนิดทราโว จํานวน ๑๒ กระบอก พรอมกระสุนจริง ๗๐๐ นัด 
และยุทโธปกรณอื่นๆ อีกจํานวนหนึ่ง บนสะพานสมเด็จพระปนเกลา พบวา
อาวุธดังกลาวท้ังหมดทางราชการยังไมไดรับคืน นอกจากน้ี ยังพบวาผูชุมนุม
ไดยึดอาวุธของทหารซึ่งอยูบริเวณถนนรอบทําเนียบรัฐบาล ถนนดินสอ และ
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วงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตย เปน ปลย.  ๑ กระบอก  ปลย.  ชนิดเอ็ม ๑๖ จํานวน 
๙ กระบอก และชนิดทราโว ๑๓ กระบอก ปนลูกซอง ๑๑ กระบอก และปนพกส้ัน
ขนาด .๔๕ จํานวน ๑ กระบอก และยุทโธปกรณอ่ืน ๆ  อีกจํานวนหน่ึง ปรากฏวา
อาวุธท้ังหมดดังกลาวขางตน ทางราชการไดรับปนคืนมาเพียง ๓ กระบอก 
คือ  ปลย.  ชนิดเอ็ม ๑๖ จํานวน ๑ กระบอก ยึดคืนไดเม่ือวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓
จากการตรวจคนโรงแรมเอสซีปารคในวันท่ีไปจับนายอริสมันต พงษเรืองรอง
และ  ปลย.  ชนิดทราโว ๑ กระบอกยึดไดพรอมกับการจับกุม นายเมธี อมรวุฒิกุล 
เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ และอีกกระบอก พรอมกระสุนจํานวนมาก ยึดคืน
ไดเม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จากการตรวจคนโรงแรมสวัสดีหลังสวนอินท 
ใกลสี่แยกราชประสงค ซึ่งเชื่อวาเปนที่พักของแกนนํา นปช. บางคน 
 ๒.๕.๖.๓ เหตุการณรุมทํารายและยึดอาวุธจากเจาหนาท่ีทหารบริเวณ
แยกสามเหล่ียมดินแดงในวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ โดยไดยึดอาวุธ ปลย.  
ชนิดเอ็ม ๑๖ จํานวน ๒ กระบอก ตอมาอาวุธดังกลาว ๑ กระบอก ถูกตรวจยึดได
โดยเจาหนาที่จากบริเวณวัดปทุมวนารามในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 ๒.๕.๖.๔ นอกจากน้ี ยังพบวามีการวางระเบิดแสวงเคร่ืองไวตามแนวกีดขวาง
ของพ้ืนท่ีชุมนุม และภายหลังเหตุการณตรวจพบอาวุธประดิษฐ อาวุธพาณิชย 
อาวุธสงครามจํานวนมากในพ้ืนท่ีชุมนุม ท้ังมีการปรากฏตัวและการปฏิบัติการ
ของคนชุดดําทั้งในพื้นที่ชุมนุมและพื้นที่ใกลเคียงดังที่ไดกลาวมาแลว

๒.๕.๗ พฤติกรรมคุกคามหนวยแพทยพยาบาลและสื่อมวลชน 
 ๒.๕.๗.๑ เหตุการณในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. 
นายพายัพ ปนเกตุ หน่ึงในแกนนํา นปช. ไดนําการด นปช. และผูชุมนุมจํานวน
ประมาณ ๕๐๐ คนไปปดลอมหนาประตูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และเขาไป
ตรวจคนในโรงพยาบาลฯ โดยใหเหตุผลวามีทหารแอบซอนอยูบนอาคาร
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โรงพยาบาลฯ เหตุการณดังกลาวสรางความต่ืนตระหนกและความตึงเครียด
ใหแกผูปวย ญาติ และบุคลาการของโรงพยาบาลเปนอยางมาก จนตองเรงขนยาย
ผูปวยไปท่ีอ่ืน จน นปช. ออกมาแถลงขาวขอโทษตอการกระทําดังกลาว ซ่ึงการ
ออกมาแถลงขาวขอโทษ ถือเปนการกระทําท่ีแสดงใหเห็นวา พฤติการณดังกลาว
ไมเปนท่ียอมรับและขัดตอแนวทางการชุมนุมท่ีตองการดําเนินไปอยางสันติ 
ในขณะท่ีผูชุมนุมสวนใหญยังคงชุมนุมโดยสงบ และมิไดเขารวมในการกระทํา
ดังกลาว กรณีเชนน้ีเปนความรับผิดชอบของผูจัดการชุมนุมท่ีตองดูแลใหการชุมนุม
ดําเนินไปโดยสงบ หากสงสัยวามีบุคคลผูไมประสงคดีท่ีอาจเขามาสรางความรุนแรง
อันจะเปนการทําลายความสงบของการชุมนุมหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูชุมนุม
แกนนําซ่ึงเปนผูจัดการชุมนุมและผูเขารวมชุมนุมตองใหความรวมมือกับเจาหนาท่ี
รัฐในการยับย้ังการกระทําดังกลาว ไมใชดําเนินการเสียเองเชนในกรณีน้ีอันเปน
การกระทําที่ผิดกฎหมาย
 ๒.๕.๗.๒ ผูชุมนุมและการดผูชุมนุมบางคนมีพฤติกรรมคุกคามผูส่ือขาว
เชน เหตุการณวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓ มีการปราศรัยบนเวทีโจมตีการทํางาน
ของส่ือมวลชนวาส่ือมวลชนไทยเสนอขาวบิดเบือน รับใชอํามาตย และใหออกไป
จากพื้นที่ชุมนุม การดผูชุมนุมบางคนมีพฤติกรรมคุกคามสื่อมวลชน และยัง
เกิดเหตุการณทุบทําลายกระจกรถถายทอดสดของสถานีโทรทัศนชอง ๓ 
เหตุการณดังกลาวทําใหส่ือมวลชนหลายสํานักเกิดความรูสึกไมปลอดภัย 
ตอมา ในเย็นวันเดียวกัน นายวีระ มุสิกพงษ ปราศรัยช้ีแจงและเรียกรองใหผูชุมนุม
อํานวยความสะดวกกับส่ือมวลชน๓๒๗  การแถลงขาวเม่ือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๓
ขมขูวาจะบุกเขาไปในสถานีโทรทัศนชอง ๑๑ เพราะนําเสนอขาวใสรายผูชุมนุม

 
๓๒๗

 อางอิงจาก http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2280:---

2553&catid=24:media-center-surveillance-threats&Itemid=24 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
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และการแถลงขาวทาใหส่ือมวลชนตามไปตรวจคนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
มีการคุกคาม และเพงเล็งตอการต้ังคําถามของนักขาวรายหน่ึงระหวางการ
แถลงขาวในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ และเหตุการณผูชุมนุมลอมรถขาวของ
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ ท่ีบริเวณสวนลุมพินีเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๓๓๒๘ เหตุการณคุกคามส่ือมวลชนท่ีทําขาวอยูในวัดปทุมวนารามเม่ือวันท่ี
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓  และการไลนักขาวออกจากพ้ืนท่ีสามเหล่ียมดินแดง
เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นอกจากน้ี เหตุการณอ่ืน ๆ  ท่ีทําใหผูส่ือขาว
ภาคสนามเกิดความกังวลใจ คือ กรณีการดผูชุมนุมใหส่ือมวลชนท่ีทําขาวการชุมนุม
ลงทะเบียนรับปลอกแขนท่ีมีขอความ “ยุบสภา” เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน 
หรือในการแถลงขาวของ นปช. ท่ีมีการตอสายไปยังเคร่ืองขยายเสียงบนเวที
ทําใหสื่อมวลชนถูกเพงเล็งในการถามคําถามระหวางการแถลงขาว ทําใหไม
สามารถทําหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ และเกิดความหว่ันเกรงวาอาจเกิดความ
ไมปลอดภัย๓๒๙  นอกจากน้ีผูชุมนุมบางรายบุกเขาไปและเผาอาคารสถานี
โทรทัศนชอง ๓ ซ่ึงในขณะน้ันมีพนักงานอยูในอาคารถึง ๒๐๐ คน และเผา
สถานีโทรทัศนชอง ๑๑ ขอนแกน เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ท้ังน้ี 
สาเหตุประการหน่ึงของพฤติกรรมดังกลาว คือ ผูชุมนุมเห็นวาส่ือปฏิบัติหนาท่ี
ไมเปนกลาง โดยผูชุมนุมจํานวนมากมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันน้ี สวนหน่ึง
เกิดจากการปราศรัยบนเวทีซ่ึงมีการโจมตีส่ือไทยหลายสํานัก ท้ังโทรทัศนและ

 
๓๒๘

 อางอิงจาก แถลงการณรวมองคกรวิชาชีพส่ือมวลชน เร่ือง ขอเรียกรองใหแกนนําผูชุมนุมดูแลสวัสดิภาพและ

ความปลอดภัยใหกับผูสื่อขาว, สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, 

http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1647:2010-05-18-11-25-

44&catid=24:media-center-surveillance-threats&Itemid=24 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

 
๓๒๙

 อางอิงจาก รายงานสถานการณส่ือ กุมภาพันธ – กันยายน ๒๕๕๓,สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย, 

http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2280:---2553catid=24:media-

center-surveillance-threats&Itemid=24 และขอมูลจากการประชุม Focus Group เร่ืองเสรีภาพส่ือเม่ือวันท่ี ๓๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕
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หนังสือพิมพ อันเปนสาเหตุสําคัญประการหน่ึง เปนการเราอารมณใหผูชุมนุม
บางคนมีพฤติกรรมท่ีเปนการคุกคามส่ือ กรณีเชนน้ีแกนนําซ่ึงเปนผูจัดการ
ชุมนุมมีหนาท่ีตองปองปรามการกระทําดังกลาวเพ่ือใหส่ือสามารถทํางานได
อยางเปนอิสระโดยไมถูกคุกคามหรือแทรกแซงเหตุการณ

๒.๕.๘ พฤติการณการทําลายทรัพยสินของราชการและเอกชน 
 ๒.๕.๘.๑ เหตุการณวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ผูชุมนุมทําลายยุทโธปกรณ
และยานพาหนะของเจาหนาท่ีทหาร โดยการเผาทําลายและถอดช้ินสวน
ทัง้รถสายพานลําเลียงและรถบรรทุกท่ีอยูบนสะพานสมเด็จพระปนเกลาและ
ที่อยูบนถนนดินสอในเหตุการณวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 
 ๒.๕.๘.๒ เหตุการณทําลายทรัพยสินและเอกสารของราชการในหลาย
เหตุการณ เชน การเผาทําลายรถประจําทางบนถนนวิทยุ การเผาทําลายรถ
ของเจาหนาท่ีทหารบนถนนราชปรารภ-สามเหล่ียมดินแดง การทุบทําลาย
และเผาอาคารสถานที่ตาง ๆ เชน รานคา รานสะดวกซ้ือ ธนาคารบนถนน
พระรามที่ ๔ – บอนไก และถนนราชปรารภ – ดินแดง ระหวางวันท่ี ๑๔ ถึง 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓  

๒.๕.๙ การชุมนุมของ นปช. เปนการชุมนุมขนาดใหญและเปนการชุมนุม
ที่ยาวนานซึ่งสงผลกระทบตอสาธารณะอยางมาก 
 ๒.๕.๙.๑ นปช. เร่ิมการชุมนุมท่ีกรุงเทพมหานคร ต้ังแตวันท่ี ๑๒ มีนาคม
๒๕๕๓ และเริ่มชุมนุมที่แยกราชประสงคในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ คูขนาน
ไปกับการชุมนุมท่ีถนนราชดําเนินโดยมีพ้ืนท่ีการชุมนุมดังท่ีไดกลาวมาแลว
ในขอ ๔.๑ โดยการชุมนุมท่ีแยกราชประสงคเปนการยกระดับความเขมขน
ของการชุมนุมเพ่ือกดดันรัฐบาลใหยุบสภาโดยเร็ว เน่ืองจากพ้ืนท่ีบริเวณ
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แยกราชประสงค ถนนพระราม ๑ และถนนราชดําริ เปนยานเศรษฐกิจสําคัญ 
ประกอบไปดวยหางสรรพสินคา ผูคารายใหญ รายยอย และมีประชาชน
ทํามาหาเล้ียงชีพอยูในบริเวณดังกลาวเปนจํานวนมาก เดิม นปช. เร่ิมการชุมนุม
ทีแ่ยกราชประสงคเม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๓ โดยประกาศจะชุมนุมอยู ๓ วัน
แตในวันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๓  นปช. ประกาศปกหลักการชุมนุมท่ีแยกราชประสงค
จนกวารัฐบาลจะประกาศยุบสภา การปกหลักชุมนุมและยึดพ้ืนท่ีจราจรแยก
ราชประสงค ถนนพระรามท่ี ๑ และถนนราชดําริ เปนเวลานาน โดยไมมีกําหนด
วาจะยุติลงเม่ือใด ไมเพียงแตสรางภาระความเดือดรอนแกสาธารณชนท่ีตอง
สัญจรไปมา แตยังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจเปนอยางมาก เปนมูลคาถึง 
๑๑,๒๗๕ ลานบาท และมีผูประกอบการไดรับผลกระทบถึง ๒,๐๘๘ ราย๓๓๐  
ในจํานวนน้ีมีท้ังผูประกอบการรายใหญ เชน โรงแรม ศูนยการคา และ
ผูประกอบการยอยกวาพันราย นอกจากน้ียังสงผลกระทบตอการทํามาหาได
ของลูกจางรายวัน แผงคา และผูคารายยอยจํานวนมากท่ีตองขาดรายไดในแตละวัน
และยังสงผลกระทบตอพนักงานหลายหม่ืนคน ประชาชนท่ัวไปผูอยูอาศัย
ในชุมชนยานราชประสงค และบริเวณใกลเคียง เชน ผูอยูอาศัย พนักงาน 
ผูประกอบการ และผูคาบนถนนสีลม รวมทั้งสถานทูตประเทศตางๆ เปนตน 
นอกจากน้ียังสงผลกระทบอยางมากตอการจราจร ไมเพียงแตบนถนนพระรามท่ี ๑ 
และถนนราชดําริท่ีมีการชุมนุม แตยังสงผลกระทบถึงการจราจรในเสนทาง
ตอเนื่อง เชน ถนนพระรามท่ี ๔ ถนนวิทยุ ถนนสุขุมวิท  ถนนสีลม ถนนสาทร 
ถนนเพชรบุรี และถนนพหลโยธิน องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) 
ตองประกาศยุติการเดินรถประจําทางหลายสายใน ๑๗ เสนทาง๓๓๑  

 
๓๓๐

 นายกผูประกอบการราชประสงค ช้ีสูญ ๓ หม่ืนลาน เรงแผนฟนฟูดึงคนไทย-เทศ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274802089&grpid=03

 
๓๓๑

 ขสมก.หยุดเดินรถ๑๗เสนทาง-เรือแสนแสบไมเพิ่มเที่ยว, กรุงเทพธุรกิจออนไลน, ๓ เมษายน ๒๕๕๓ 
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20100403/108546/ขสมก.หยุดเดินรถ ๑๗ 
เสนทาง-เรือแสนแสบไมเพิ่มเที่ยว.html
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 ๒.๕.๙.๒ ตอประเด็นดังกลาวน้ี ศาลแพงมีคําวินิจฉัยตามคดีหมายเลขดํา
ที่ ร.๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ วาการชุมนุมท่ีแยกราชประสงค 
“เปนการปดก้ันกีดขวางการใชเสนทางคมนาคมและการใชยานพาหนะของ
ประชาชนโดยท่ัวไป สงผลกระทบตอธุรกิจสําคัญ เกิดความเดือดรอนเสียหาย
ตอการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตปกติสุขของประชาชน เปนการจํากัด
เสรีภาพในการเดินทางของประชาชนท่ีใชเสนทางสาธารณะ  สรางความเดือดรอน
แกประชาชน  กระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  เปนการใชสิทธิเสรีภาพ
ในการชุมนุมเกินกวาขอบเขตท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๓ อันเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย” 
และคําวินิจฉัยในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๔๓๓/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓
วา “การชุมนุมในท่ีสาธารณะบริเวณส่ีแยกราชประสงค ครอบคลุมพ้ืนท่ีต้ังแต
ถนนราชดําริถึงแยกศาลาแดง และถนนพระราม ๑ ถึงหางสรรพสินคาสยาม
พารากอน อันเปนการปดก้ันกีดขวางการใชเสนทางคมนาคม และการใช
ยานพาหนะของประชาชนโดยท่ัวไป ยอมสงผลกระทบตอธุรกิจสําคัญ 
เกิดความเดือดรอนเสียหายตอการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตปกติสุข
ของประชาชน เปนการจํากัดเสรีภาพในการเดินทางและสรางความเดือดรอน
แกประชาชน สงผลกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร จึงมีเหตุจําเปน
ทีจํ่าเลยท้ังสอง (นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี) ตองใชมาตรการขอคืน
พื้นที่หรือที่โจทกเรียกวาเปนการสลายการชุมนุมได ทั้งนี้เพื่อใหสังคมกลับสู
สภาวะปกติและเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชน” โดยหากจะมีการสลาย
การชุมนุม ใหดําเนินการเทาท่ีจําเปน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม มีลําดับ
ขั้นตอนตามหลักสากล๓๓๒  

 
๓๓๒

 คําสั่งคํารองขอคุมครองชั่วคราวฉุกเฉิน คดีหมายเลขดําที่ ๑๔๓๓/๒๕๕๓
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 ๒.๕.๙.๓  นอกจากน้ีพฤติกรรมของการชุมนุมท่ีผูชุมนุมบุกและเคล่ือนขบวน
เชน ขบวนรถจัรยานยนตจํานวนมาก ไปตามสถานท่ีตางๆ ตรวจคนอาคาร
สถานท่ีและรถยนตท้ังรถยนตสวนตัวและรถยนตสาธารณะ และความรุนแรง
ที่เกิดข้ึนจากผูชุมนุมบางกลุมโดยท่ีแกนนําในการชุมนุมไมไดหามปราม  
แตกลับปราศรัยในทํานองย่ัวยุและสงเสริม ไดสรางความรูสึกหวาดกลัว 
และความรูสึกไมปลอดภัยตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินและความเปนสวนตัว
ในเคหสถานในหมูประชาชนเปนอยางมาก
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การใชกําลังและอาวุธ
ในการควบคุมฝูงชน

และการสลายการชุมนุม

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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๒.๖.๑ ศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) 
มีคําสั่งปฏิบัติการที่ ๑/๕๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ 
กําหนดวิธีการปฏิบัติการควบคุมฝูงชน ดังน้ี ๑) กระทําจากเบา
ไปหาหนัก พอสมควรเเกเหตุ มีการเเจงเตือนกอน ๒) ตองเปนไป
ตามหลักสากล หลักเเหงการเคารพสิทธิมนุษยชน เคารพเเละคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ๓) ตองอดทนอดกลั้นอยางถึงที่สุด ไมใช
ความรุนเเรงท่ีอาจจะนําไปสูการสูญเสียชีวิต ทรัพยสินของประชาชน
๔) ใหพึงระลึกอยูเสมอวาผูชุมนุมคือคนไทยดวยกัน๓๓๓  โดยไดกําหนด
กฎการใชกําลังเปนเอกสารผนวกประกอบคําส่ังปฎิบัติการท่ี ๑/๕๓ 
ลงวันที่ ๗ เมษายน โดย ศอฉ. กําหนดข้ันตอนการปฎิบัติการเปน

การใชกําลังและอาวุธ
ในการควบคุมฝูงชน

และการสลายการชุมนุม

 
๓๓๓

 เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หนา ๗๘

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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แนวทางใหทุกหนวยยึดถือ นําไปใชในการปฎิบัติภารกิจการรักษาความสงบ
เรียบรอยอยางเครงครัดดังน้ี 
 ๑. ความมุงหมาย ๑) เพ่ือเปนแนวทางการใชกําลังในการรักษาความสงบ
เรียบรอยใหบรรลุภารกิจท่ีไดรับมอบหมายภายใตกรอบของกฎหมายเปนไป
ตามหลักสากลและสอดคลองกับแนวทางของนานาอารยประเทศ ๒) เพ่ือให
การปฎิบัติงานของเจาหนาท่ีเปนไปดวยความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ๓) เพ่ือปองกันการใชกําลังหรือการปฎิบัติการท่ีเกินกวาเหตุ
และปองกันหรือหลีกเล่ียงการสูญเสียท่ีจะเกิดแกเจาหนาท่ี ๔) เพ่ือปองกันมิให
เกิดอันตรายหรือความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของพลเรือนเกินความจําเปน
อันเนื่องมาจากการปฎิบัติการของเจาหนาที่
 ๒. ข้ันตอนในการใชอาวุธ และเคร่ืองมือไวตามผนวก ค ขอ ๒ ดังน้ี 
๑) การเจรจากับกลุมแกนนําและขอความรวมมือใหชุมนุมโดยสงบไมกระทํา
ผิดกฎหมาย ๒) หากไมยินยอมใหประชาสัมพันธ แจงดวยเคร่ืองเสียง ๓) เม่ือมี
การชุมนุมโดยไมสงบใหใชมาตรการกดดันจากเบาไปหาหนัก ตามข้ันตอนดังน้ี
   (๑) จัดรูปขบวนเจาหนาท่ีประกอบอุปกรณโล และกระบอง
เพื่อแสดงกําลัง
   (๒)  แจงเตือนผูชุมนุม  ทราบถึงข้ันตอนการปฎิบัติของเจาหนาท่ี
วาจะมีการใชกําลัง
   (๓) การใชโล
   (๔) การใชน้ําฉีด/ใชคล่ืนเสียง
   (๕) การใชแกสน้ําตา
   (๖) การใชกระบอง
   (๗) การใชกระสุนยางท่ียิงจากปนลูกซอง
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   นอกจากน้ันยังระบุวิธีการท่ีเหมาะสม จุดตัดสินใจ และขอหาม
ไวชัดเจน เชน หามไมใหใชโลทุบตี หรือ ใชสันโลผลักดันผูชุมนุม การฉีดน้ํา
ใหฉีดลงพ้ืนดานหนาผูชุมนุมกอนเปนการเตือน ใหฉีดน้ําใสบริเวณรางกาย
สวนลาง ไมฉีดไปโดยอวัยวะท่ีบอบบาง เชน ดวงตาและศีรษะ การใชแกสน้ําตา
ใหใชชนิดขวางใหตกหางจากฝูงชนในระยะเหมาะสมไมใหโดนตัวบุคคล การใช
กระบองตองไมตีบริเวณศีรษะ ตนคอ ใบหนา การยิงกระสุนยางจะยิงก็ตอเม่ือ
ผูชุมนุมมีทาทีคุกคามตอชีวิตเจาหนาท่ีหรือประชาชน ใหยิงสวนลางของรางกาย
ไมยิงในระยะใกลกวา ๒๐ เมตร และมีคําแนะนําใหเพ่ิมความระมัดระวังตอง
ไมทําใหผูหญิง เด็ก คนชรา ไดรับบาดเจ็บ ในกรณีท่ีพบเห็นผูบาดเจ็บตองทํา
การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บและสงไปรักษาพยาบาลทันที ท้ังน้ี ในกฎการใชกําลัง
ไดระบุผูมีอํานาจส่ังการปฎิบัติตามข้ันตอนไวเปนการชัดเจนแนนอน 
เชน การกดดันจากเบาไปหาหนัก ๗ ข้ันตอน อยูในอํานาจการส่ังการของ ผบ.
เหตุการณพ้ืนท่ี สวนข้ันตอนในการใชแกสน้ําตา การใชกระบอง การใชกระสุนยาง
จะตองไดรับอนุมัติจาก ผอ.ศอฉ. ทุกครั้ง”๓๓๔  

๒.๖.๒  นอกจากน้ี ศอฉ. ยังไดกําหนดมาตรการเพ่ือเปนแนวทาง
ปฏิบัติของเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชกําลังไว ๗ ขอ คือ ๑) การช้ีแจง
ทําความเขาใจ ๒) แสดงกําลังใหเห็นวาเจาหนาท่ีมีความพรอม ๓) ผลักดันดวยโล
๔) การใชน้ําฉีด ๕) การใชเคร่ืองขยายเสียง ๖) การใชแกสน้ําตา กระบอง 
๗) การยิงกระสุนยางจากปนลูกซอง และเมื่อมีเหตุอันจะตองใชกระสุนจริง 
ศอฉ. ก็มีเกณฑการใชกระสุนซ่ึงกําหนดใหกระทําใน ๓ กรณีคือ ๑) การยิงขมขวัญ
ขึ้นฟา ๒) ยิงตอเปาหมายเมื่อสามารถตรวจสอบไดวามีกลุมกอการราย หรือ

 
๓๓๔

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



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

258

กลุมผูชุมนุมคนหน่ึงคนใดถืออาวุธรายแรง อาวุธสงคราม ลูกระเบิดท่ีจะสามารถ
ทํารายเจาหนาที่ทหาร ตํารวจ และประชาชนผูบริสุทธิ์ เเละ ๓) การยิงเพื่อ
ปองกันชีวิตของเจาหนาท่ีเม่ือจะถูกทํารายถึงแกชีวิตและไมสามารถจะหลีกเล่ียง
เปนอยางอื่นได อยางไรก็ตามการใชปนของเจาหนาที่ไดกําหนดอยางชัดเจน
วาจะตองยิงทีละนัด จะไมมีการยิงเปนชุดหรือยิงแบบอัตโนมัติโดยเด็ดขาด
และจะไมมีการใชอาวุธท่ีรายเเรงกวาอาวุธประจํากายนอกไปจากท่ีกําหนด๓๓๕  

๒.๖.๓ สําหรับการปฏิบัติการในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ ช้ีเเจงวา การใชอาวุธ “ในข้ันท่ี ๑ จะเปนการเเจงเตือนดวยวาจา
ดวยภาษาท่ีเขาใจงายเปนจํานวน ๓ คร้ัง เพ่ือใหผูกอเหตุหยุดการกระทําดังกลาว
สําหรับข้ันท่ี ๒ เปนการยิงเตือนข้ึนฟาหรือในทิศทางท่ีปลอดภัย เเละข้ันท่ี ๓ 
จะใชอาวุธตามหลักเกณฑเเละเง่ือนไขในการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย
เเละสมควรเเกเหตุตามหลักสากล โดยเปนการยิงท่ีไมมุงประสงคใหผูกอเหตุ
เปนอันตรายถึงชีวิต ท้ังน้ีเจาหนาท่ีสามารถขามข้ันตอนการปฏิบัติได 
หากประสบภัยคุกคามเเละภยันตรายท่ีใกลจะมาถึงเเละเปนอันตรายตอชีวิตตนเอง
เเละประชาชนผูบริสุทธ์ิ” โดยติดอาวุธกองรอยละประมาณ ๑๐ กระบอก๓๓๖

ตอมาคําส่ังเพ่ิมเติมสําหรับวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ หลังเวลา ๒๐.๓๐ น. 
ใหเจาหนาท่ีทหารใชอุปกรณควบคุมฝูงชนตามข้ันตอนเเละใชอาวุธเฉพาะในกรณี
ทีจํ่าเปนเพ่ือปองกันตนเองเเละประชาชน โดยมีหลักการดังน้ี “๔.๓.๑) ใชอาวุธ
ทําการยิงเม่ือปรากฏภัยคุกคามชัดเจน หรือกลุมติดอาวุธท่ีมีทีทาคุกคามตอชีวิต
ของเจาหนาท่ีหรือประชาชนผูบริสุทธ์ิ ๔.๓.๒) การใชอาวุธ ใหดําเนินการ

 
๓๓๕

 เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หนา ๑๗๖

 ๓๓๖ เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หนา ๙๐
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โดยสมควรเเกเหตุ เเละไมมุงประสงคตอชีวิตของเปาหมาย ดังน้ันจึงใหเล็งสวนลาง
ของรางกาย (ต้ังเเตเขาลงมา) ยับย้ังการกระทําของกลุมติดอาวุธ ซ่ึงมีทาทีคุกคาม
ตอชีวิตของเจาหนาท่ี เเละประชาชนผูบริสุทธ์ิ รวมท้ัง หามใชอาวุธตอกลุมเปาหมาย
ที่เปนผูหญิงเเละเด็ก”๓๓๗ 

๒.๖.๔ การปรับเปล่ียนนโยบายของ ศอฉ. หลังเหตุการณ ๑๐ เมษายน 
๒๕๕๓ ภายหลังจากการปรากฏตัวของชายชุดดําเเละความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ตอเจาหนาที่ทหาร ศอฉ. จึงปรับเปลี่ยนนโยบายโดยมีสาระสําคัญดังนี้
 ๒.๖.๔.๑ ในวันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓ ศอฉ. มีคําส่ังจากรองนรม./ ผอ. 
ศอฉ./ ผูกํากับการปฏิบัติงาน ถึงผูรับปฏิบัติวา “จึงใหหนวยพิจารณาใชปน
ลูกซอง ซ่ึงเปนอาวุธท่ีไมรายเเรงและสามารถควบคุมการยิงได ในการปองกัน
ตนเองของเจาหนาท่ีเเละประชาชนผูบริสุทธ์ิ” เน่ืองจาก “มีกลุมติดอาวุธแฝงตัว
เขามาในท่ีชุมนุม” โดยกําหนดหลักเกณฑการใชการใชอาวุธดังน้ี “๑) ใชอาวุธ
ทําการยิงเม่ือปรากฏภัยคุกคาม หรือกลุมติดอาวุธท่ีมีทาทีคุกคามตอชีวิตของ
เจาหนาท่ีหรือประชาชนผูบริสุทธ์ิ ๒) ใหใชอาวุธตอเปาหมายตามขอ ๒.๒ 
ในระยะ ๓๐-๕๐ เมตร  ท้ังน้ีเพ่ือเปนการควบคุมวิถีกระสุนและควบคุมความเสียหาย
ทีจ่ะเกิดข้ึน ใหสมควรเเกเหตุเเละหามใชอาวุธตอเปาหมายท่ีเปนผูหญิงเเละเด็ก
๓) การใชอาวุธใหดําเนินการโดยไมมุงประสงคตอชีวิตของเปาหมาย ดังน้ันจึง
ใหเล็งสวนลางของรางกาย (ต้ังเเตเขาลงมา) เพ่ือระงับ ยับย้ัง การกระทําของกลุม
ติดอาวุธซ่ึงมีทาทีคุกคามตอชีวิตของเจาหนาท่ีหรือประชาชนผูบริสุทธ์ิ”๓๓๘ 

 
๓๓๗

 เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หนา ๑๑๒

 ๓๓๘ คําสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓
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 ๒.๖.๔.๒ รักษาระยะหางระหวางเเนวการวางกําลังของเจาหนาท่ีเเละ
กลุมผูชุมนุมอยางนอย ๑๕๐ เมตรในขั้นตน เเละวางเเนวเครื่องกีดขวางเพื่อ
ปองกันการเผชิญหนาโดยตรง หากมีผูกีดขวางใหทําตาม คําส่ังศอฉ. ท่ี ๑/๕๓ 
เเละใหใชเสื้อเกราะเเละมีที่กําบังปองกัน๓๓๙ 
 ๒.๖.๔.๓ “สําหรับการปองกันกลุมติดอาวุธใชอาวุธระยะไกล/อาวุธ
วิถีโคง ยิงเขาใสเจาหนาท่ีหรือยิงเขาใสกลุมผูชุมนุมเเละปายความผิดใหเจาหนาท่ี
ใหจัดกําลังเขาควบคุมท่ีสูงขมโดยรอบ เพ่ือเฝาตรวจ/เเจงเตือน เเละระงับ ยับย้ัง
การกระทําดังกลาว”๓๔๐ 
 ๒.๖.๔.๔ คําส่ังท่ี กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ กําหนดใหกองทัพภาค ๑ เเละ
กองกําลังรักษาความสงบ กองทัพภาค ๑ ต้ังดานตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด 
จุดเฝาระวังบนทางดวน ทางพิเศษรวมกับตํารวจ โดยใหกองกําลังตํารวจ 
“พิจารณาจัดกําลังรวมปฏิบัติหนาท่ีกับ ทภ. ๑/ กกล. รส. ทภ. ๑ ตามขอ ๒.๒.๑
เม่ือไดรับการประสาน”๓๔๑  เเละ “กําลังพลทุกนายสามารถใช ปลย. หรือ ปพ.
ในการปองกันตนเองหรือตอบโตกลุมคนรายได โดยยึดเเนวทางการใชอาวุธ
ตามท่ี ศอฉ. ไดกําหนดไวอยางเครงครัด ใหกําลังพลทุกนายสวมเส้ือเกราะ 
เเละมีที่กําบังสําหรับการปองกันตนเอง”๓๔๒  
 ๒.๖.๔.๕ คําส่ังท่ี กห ๐๔๐๗.๔๕/๘๖ ระบุให “ ๒.๑ จัดเจาหนาท่ีตํารวจ
รวมกับกองกําลังทหาร...ในการเฝาตรวจพ้ืนท่ีสูงขมทุกจุด (กําลังตํารวจจุดละ

 
๓๓๙

 คําส่ัง ศอฉ. ท่ี กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ อางถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หนา ๑๒๐-๑๒๑

 
๓๔๐

 คําสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๖๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓

 
๓๔๑

 คําส่ัง ศอฉ. ท่ี กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ อางถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หนา ๑๒๐-๑๒๑

อยางไรก็ตาม คอป. ไมไดรับขอมูลในรายละเอียดวาไดมีการวางกําลังไวบนท่ีสูงขมในจุดใดบาง แตจากการตรวจสอบพบวามี

การวางกําลังบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอสศาลาแดง สถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิงค ช้ันสองของสนามมวยลุมพินี สะพานลอย

คนขามบนถนนพระราม ๔ หนาอาคารอื้อจื่อเหลียง อาคารชาญอิสระ และอาคารซีพีทาวเวอร เปนตน

 
๓๔๒

 คําส่ัง ศอฉ. ท่ี กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ อางถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หนา ๑๒๐-๑๒๑
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หน่ึงหมู) โดยรอบ บก. ศอฉ. ในรัศมีประมาณ ๔๐๐ เมตร เพ่ือปองกันกลุมคนราย
ใชอาวุธระยะไกล/ อาวุธวิถีโคงยิงเขาใส บก. ศอฉ. ท้ังน้ีใหพรอมปฏิบัติต้ังเเต 
๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. เปนตนไป”๓๔๓ 
 ๒.๖.๔.๖ คําส่ังท่ี กห ๐๔๐๗.๔๕/๑๑๓ ลงวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ 
ระบุใหมีการต้ังดานตรวจหลัก/ดานตรวจเขมเเข็ง ในพ้ืนท่ีท่ีศอฉ.กําหนด ท้ังน้ี 
“๒.๑.๓ ใหจัดเตรียมอุปกรณควบคุมฝูงชน ตามขั้นตอนของกฎการใชกําลัง 
ไดแก แกสนํ้าตาแบบขวางเเละรถฉีดนํ้าใหพรอมใชงาน ณ บริเวณดานตรวจ 
๒.๑.๔ ใหกําลังพลทุกนาย ท่ีปฏิบัติหนาท่ีบริเวณดานตรวจพกพาอาวุธประจํากาย
พรอมกระสุนท่ีเพียงพอตอการปองกันตนเอง และการระวังปองกันท่ี
ดานตรวจ”๓๔๔  
 ๒.๖.๔.๗ ขอยกเวนการปฏิบัติตามข้ันตอนการใชกําลัง ไดเเก ในการ
รักษาความปลอดภัยสถานท่ีสําคัญเเละ/หรือดานตรวจเขมเเข็ง ใหกําหนด
เเนวหามผานเด็ดขาดเเละทําเคร่ืองหมายใหผูชุมนุมทราบ “การใชอาวุธ
สามารถดําเนินการไดทันทีในกรณีท่ีจําเปนเม่ือมีการบุกรุกเเนวหามผาน
เด็ดขาดท่ีกําหนดไว”๓๔๕  โดยกําหนดใหมีการเตือนดวยวาจาเพ่ือใหผูกอเหตุ
หยุดการกระทําดังกลาว ยกเวนเจาหนาที่ถูกลอบยิงหรือถูกลอบทํารายดวย
อาวุธกอน ใหใชอาวุธโตตอบ/ ปองกันตนเองไดทันที ตอมาใหยิงเตือนขึ้นฟา
หรือในทิศทางท่ีปลอดภัย ข้ันสุดทายจึงใหใชอาวุธตามความจําเปนเพ่ือ
ปองกันตนเองหรือผูอ่ืนหรือทรัพยสิน โดยสมควรเเกเหตุ๓๔๖  ตอมาใน คําส่ัง
กห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ ไดเพ่ิมคําส่ัง

 
๓๔๓

 คําสั่ง ศอฉ. ที่ กห ๐๔๕๗.๔๕/๘๕ อางถึงในเอกสารชี้เเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หนา ๑๒๒

 
๓๔๔

 คําส่ัง ศอฉ. ท่ี กห ๐๔๕๗.๔๕/๑๑๓  อางถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หนา ๑๒๔

 
๓๔๕

 คําส่ัง ศอฉ. ท่ี กห ๐๔๕๗.๔๕/๑๑๓  อางถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หนา ๑๒๔

 
๓๔๖

 คําส่ัง ศอฉ. ท่ี กห ๐๔๕๗.๔๕/๑๑๓  อางถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หนา ๑๒๕
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โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติเฉพาะเหตุการณในกรณีผูชุมนุมพยายามท่ีจะ
บุกรุกเขามาในที่ตั้งหนวยเเละสถานที่สําคัญที่ ศอฉ. กําหนด และไดเพิ่มเติม
รายละเอียดปฏิบัติโดยใหเจาหนาท่ีสามารถใชโลและไมพลองยาวเพ่ือตานทาน
ผูบุกรุก และเม่ือมีแนวโนมจะตานทานไมอยูใหใชการฉีดน้ําและ/หรือคล่ืนเสียงได 
แตถาผูชุมนุมยังสามารถปนร้ัว/เคร่ืองกีดขวาง/ฝาแนวหามผานเด็ดขาด
เขามาได หากผูบุกรุกมีจํานวนนอยและไมมีอาวุธ ใหเขาทําการจับกุม 
หากมีจํานวนมาก ใหใชแกสน้ําตา กระบอง กระสุนยาง และยิงเตือนตามลําดับ 
และเม่ือปฏิบัติตามข้ันตอนแลว ผูชุมนุมยังคงบุกรุกเขามาจนอาจกอใหเกิด
อันตราย ใหเจาหนาท่ีสามารถใชอาวุธตามสมควรแกเหตุ โดยการใชกระสุนจริง
จากปนลูกซอง และ ปลย. ตามลําดับ ท้ังน้ีหากผูบุกรุกมีอาวุธ เชน มีด ปน วัตถุ
ระเบิด ฯลฯ และฝาแนวหามผานเด็ดขาดเขามาได เจาหนาท่ีสามารถขาม
ขั้นตอนการใชแกสนํ้าตา กระบอง หรือกระสุนยาง ไปสูการใชกระสุนจริงได
โดยในการใชอาวุธกระสุนจริง ท้ังสองกรณี ผูมีอํานาจตกลงใจส่ังการ คือ ผบ.
หนวยท่ีรับผิดชอบสถานท่ีน้ันหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย๓๔๗  ดังน้ัน คําส่ังดังกลาว
จึงเปนการอนุญาตใหเจาหนาท่ีทหารสามารถขามข้ันตอน และสามารถใช
กระสุนจริง “หากผูบุกรุกมีอาวุธ เชน มีด ปน วัตถุระเบิด ฯลฯ เเละฝาเเนว
หามผานเด็ดขาดเขามาไดใหเจาหนาที่สามารถขามขั้นตอนการใชแกสนํ้าตา 
กระบอง หรือกระสุนยาง ไปสูการใชกระสุนจริงได โดยในการใชอาวุธกระสุนจริง
ทั้งสองกรณี ผูมีอํานาจตัดสินใจส่ังการคือผูบัญชาการหนวยท่ีรับผิดชอบ
สถานที่นั้นหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

 
๓๔๗

 คําส่ัง ศอฉ. ท่ี กห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ อางถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, 
หนา ๑๓๑
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 ๒.๖.๔.๘ ศอฉ. ออกคําส่ังท่ี กห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ ลงวันท่ี 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๓  ใหเพ่ิม “เจาหนัาท่ีทําการปฐมพยาบาลผูกอเหตุตามหลัก
มนุษยธรรม ภายหลังจากที่สามารถควบคุมสถานการณไดเเลว”๓๔๘  
 ๒.๖.๔.๙ แนวทางปฏิบัติการเฉพาะกรณีตาม คําส่ัง กห ๐๔๗๐๗.๔๕
/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓  ไดเพ่ิมคําส่ังและแนวทางปฏิบัติ
ในการใชกําลังและอาวุธดังนี้
   ๑) พบผูตองสงสัยท่ีไมยอมใหตรวจคน/ จับกุมเเละกําลังหลบหนี
ใหทําการยิงเตือน, ติดตาม เเละสกัดจับ รวมท้ัง ใชอาวุธตามหลักเกณฑการปองกัน
โดยชอบดวยกฎหมาย เเละสมควรเเกเหตุ
   ๒) พบความผิดซ่ึงหนาในลักษณะผูกอเหตุเตรียมใชอาวุธ/
วัตถุระเบิด เจาหนาท่ีสามารถใชอาวุธประจํากายเล็งไปยังผูกอเหตุได เเละถา
ผูกอเหตุพยายามหลบหนีใหใชเทคนิคการตอสูระยะประชิด, การยิงเตือน 
เเละการใชอาวุธยิงในจุดท่ีไมสําคัญชองรางกาย เพ่ือหยุดการเคล่ือนท่ีของ
ผูกอเหตุตามลําดับ
   ๓) พบความผิดซ่ึงหนาในลักษณะผูกอเหตุใชอาวุธยิงใส
เจาหนาท่ี หรือใชอาวุธ/วัตถุระเบิดตอท่ีต้ังหนวยเเละสถานท่ีสําคัญท่ีศอฉ. 
กําหนด “ไดกําหนดใหเจาหนาท่ีสามารถใชอาวุธยิงผูกอเหตุ เพ่ือหยุดย้ังการ
ปฏิบัติได เเตหากผูกอเหตุอยูปะปนกับผูชุมนุมจนอาจทําใหการใชอาวุธของ
เจาหนาท่ี เปนอันตรายตอประชาชนผูบริสุทธ์ิ ใหงดเวนการปฏิบัติ  ยกเวนในกรณี
ทีห่นวยไดจัดเตรียมพลเเมนปน (Marksmanship) ท่ีมีขีดความสามารถเพียงพอ
ใหทําการยิงเพ่ือหยุดย้ังการกอเหตุได นอกจากน้ี หากหนวยพบเปาหมายเเต

 
๓๔๘

 คําส่ัง ศอฉ. ท่ี กห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ อางถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, 

หนา ๑๓๑
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ไมสามารถทําการยิงได เชน เปาหมายหลบอยูในท่ีกําบัง ฯลฯ หนวยสามารถ
รองขอการสนับสนุนพลซุมยิง (Sniper) จาก ศอฉ. ได ”๓๔๙  

๒.๖.๕ พบอุปกรณควบคุมฝูงชนและอาวุธที่ใชในปฏิบัติการของ
เจาหนาท่ีดังตอไปน้ี ๑) อุปกรณปราบจลาจลท่ัวไป ไดแก โล กระบอง 
เครื่องปองกันตัว แกสนํ้าตา รถฉีดนํ้า เครื่องสงคลื่นเสียงความถี่สูง L-RAD 
๒) อุปกรณปราบจลาจลจําพวกอาวุธ ไดเเก ปนลูกซองเเละกระสุนยาง กระสุน
ปนลูกซองเบอร ๑๒ (ลูกเกา)๓๕๐ ๓) อาวุธประจําหนวยสําหรับนายสิบเเละ
นายทหารสัญญาบัตร ไดแก ปลย.๓๕๑  เชน เอ็ม  ๑๖ รุนตางๆ ปนเล็กกล ทารโว
TAR ๒๑ ปนเล็กกล เอ็ช เค ๓๓ ปนคารบิน เอ็ม ๔ ท้ังหมดใชกระสุนขนาด 
๕.๕๖ x ๔๕ มม. นาโต ปนพกส้ัน ๔) อาวุธประจําหนวยสําหรับพลเเมนปน
(Marksmen)๓๕๒  ไดแก ปลย. เอ็ม ๑๖ พรอมกลองเล็ง ๕) อาวุธอ่ืนๆ ท่ี
ผูเช่ียวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตรดานอาวุธและกระสุนปนจากตางประเทศ

 
๓๔๙

 คําส่ังท่ี กห ๐๔๗๐๗.๔๕/๔๕ (สยก.)/๑๓๐ อางถึงในเอกสารช้ีเเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ, หนา 
๑๓๑-๑๓๒

 
๓๕๐

 เอกสาร “การแบงประเภทอาวุธท่ีใชในกองทัพบก” พล.อ.ดาวพงษ รัตนสุวรรณ รอง ผบ.ทบ. มอบให คอป. 
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓, หนา ๑, ๑๐ - ๑๑

 ๓๕๑ เอกสาร “การแบงประเภทอาวุธท่ีใชในกองทัพบก” พล.อ.ดาวพงษ รัตนสุวรรณ รอง ผบ.ทบ. มอบให คอป. 
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

 
๓๕๒ 

เอกสาร “การแบงประเภทอาวุธที่ใชในกองทัพบก” พล.อ.ดาวพงษ รัตนสุวรรณ รอบ ผบ.ทบ. มอบให คอป. 
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ประกอบกับ คําสั่ง ศอฉ. ที่ กห. ๐๔๐๗.๔๕ (สยก.)/๑๓๐  ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๓ 
อางถึงในเอกสารชี้เเจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ หนา ๑๓๒ ระบุอนุญาตใหมีการใชพลแมนปนและพลซุมยิง
ในกรณีจําเปนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในคําสั่งดังที่ไดกลาวมาแลว
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ตรวจพบภาพถายและภาพวีดิโอท่ีบันทึกระหวางชวงเหตุการณความรุนแรง๓๕๓

ไดเเก ปนซุมยิงชนิด SR-๒๕ ใชกระสุนขนาด ๗.๖๒ x ๕๑ มม. นาโต  ปลย.  
เอ็ม ๑  Garand  ปลย. ซุมยิง SSG 3000 ใชกระสุนขนาด ๗.๖๒ x ๕๑ มม. 
นาโต๓๕๔  

๒.๖.๖  ปรากฏการเบิกจายเคร่ืองกระสุนเพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการ
ของ ศอฉ. ดังนี้ 

ภาพที่ ๒๐ อัตราสวนกระสุนประเภทตางๆ เบิกสนับสนุน ศอฉ.๓๕๕

 
๓๕๔

 Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, Overview of the weapons sighted during the protests, 
เอกสารประกอบ FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION FOR THE TRCT, June 21st 2012

 
๓๕๕

 บัญชีสรุปรายการ สป.๕ สนับสนุน ศอฉ. หนวย คส.สพ.ทบ. ลงนามตรวจถูกตองโดย ร.อ.พิสัย ศรีกําเนิด หน.ตอนควบคุม

สป.๕ คส.สพ.ทบ. ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕, เอกสารใหไวกับ คอป. จากพ.ต.อ.สืบศักดิ์ พันธุสุระ ผบ.ตร.นครบาล ๖, 
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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 จากแผนภูมิขางตนกระสุนท่ีเบิกสนับสนุน ศอฉ. มีกระสุนเปลาเพียง
รอยละ ๒ ประกอบกับรายงานอาวุธท่ีสูญหายในเหตุการณเม่ือวันท่ี ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๓ หลายรายการเเสดงใหเห็นการจัดเตรียมอุปกรณและอาวุธ
ซึง่นําไปดวยในการปฏิบัติการสลายการชุมนุม เชน รถถังติดปนกล ๕๙ ขนาด 
๑๒.๗ มม. พรอมกระสุนเเละวัตถุระเบิด กปตอ. ๑๒.๗ มม. ๕๐๐ - ๖๐๐ นัด๓๕๖

ซึง่เปนอาวุธท่ีมีไวใชในการสงคราม มิใชการควบคุมหรือสลายฝูงชน ท้ังการนํา
อาวุธสงครามไปดวยยังเปนการเราอารมณผูชุมนุมดังท่ีไดกลาวมาแลวและ
ทําใหควบคุมสถานการณไดยากยิ่งขึ้นเมื่ออาวุธจํานวนมากถูกผูชุมนุมยึดไป
นอกจากน้ี ศอฉ. ยังอนุมัติใหใชกระสุนจริงไดโดยมีเง่ือนไขตามท่ีไดกลาวมาแลว
ขางตน สอดคลองกับการตรวจสอบภาพถายและภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณ
ที่ปรากฏตอสาธารณะ เชน ภาพขาวจากสื่อมวลชนทั้งไทยและตางประเทศ 
โดยผูเช่ียวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตรดานอาวุธและกระสุนปนจากตางประเทศ
พบวามีภาพใดเลยท่ีมีการติดอุปกรณชวยคัดปลอกกระสุนเปลา (Blank Firing 
Adapter) ท่ีสามารถสังเกตไดไวกับปน๓๕๗ ประกอบกับภาพปลอกกระสุนปน
ทีคั่ดออกจากลํากลอง ซ่ึงผูเช่ียวชาญอิสระฯ ตรวจสอบพบวาเปนปลอกกระสุนจริง
ทั้งยังพบภาพท่ีเเสดงใหเห็นวามีการติดอุปกรณพิเศษเพ่ือชวยในการเล็ง
ระยะไกลและชวยในการยิงกระสุนจริง เชน อุปกรณเก็บเสียงและกลองเล็ง
ระยะไกล ซ่ึงอุปกรณเหลาน้ันเปนอุปกรณท่ีชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
เเละเพ่ือหวังผลในการปฏิบัติการ ซ่ึงไมมีความจําเปนและไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการนํามาใชกับ ปลย. กระสุนเปลาที่ไมมีหัวกระสุน  ดังน้ัน 
จึงเชื่อไดวา ปลย. สวนใหญใชกระสุนจริง

 
๓๕๖

 การเขาใหขอมูลของเจาหนาที่ทหารกองพันทหารมาที่ ๓ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕

 
๓๕๗

 Fabiano RIVA and Matthieu GLARDON, FORENSIC FIREARMS & BALLISTICS EXAMINATION FOR THE 
TRCT, June 21st 2012, page 10



สรุปเหตุการณความรุนแรง และการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น

267

๒.๖.๗ การปฏิบัติการ การใชกําลังและอาวุธของเจาหนาที่
 ๒.๖.๗.๑ การปฏิบัติการของเจาหนาท่ีระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม
๒๕๕๓ โดยในชวงแรกของเหตุการณระหวางการชุมนุมในชวงเดือนมีนาคม
จนกระทั่งกอนเหตุการณวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เมื่อมีการเผชิญหนากับ
ผูชุมนุมในบางเหตุการณพบวาเจาหนาท่ีตัดสินใจถอนกําลังออกจากท่ีต้ัง
โดยไมมีการปะทะ เชน เหตุการณเม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ผูชุมนุม
เคล่ือนขบวนไปกดดันเจาหนาท่ีทหารตามจุดวางกําลังตาง ๆ ใกลท่ีชุมนุม
ที่ถนนราชดําเนิน และเหตุการณบริเวณถนนราชดําริเม่ือวันท่ี ๖ เมษายน
๒๕๕๓  สวนในเหตุการณท่ีเจาหนาท่ีใชกําลังในการเขาควบคุมฝูงชนในเหตุการณ
วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๓ เม่ือผูชุมนุมเคล่ือนขบวนไปท่ีสถานีดาวเทียมไทยคม
เพ่ือเรียกรองใหนําสัญญาณพีเพิลแชนแนลกลับข้ึนออกอากาศและพยายามบุก
เขาไปในบริเวณสถานีฯ จนเกิดการปะทะกับเจาหนาท่ีทหารซ่ึงใชการฉีดน้ํา
โล กระบอง แกสน้ําตา ปนลูกซองกระสุนยาง ขณะท่ีผูชุมนุมใชส่ิงเทียมอาวุธ
เชน ไม เหล็กแหลม กอนหิน และระเบิดเพลิง ท้ังน้ีเจาหนาท่ีทหารไดนําอาวุธ
ปนสงครามพรอมกระสุนจริงไปดวยโดยเก็บไวในรถแยกระหวางปนเเละกระสุน
แตเจาหนาท่ีทหารช้ีเเจงวาไดรับคําส่ังจาก ศอฉ. หามไมใหใชอาวุธตอผูชุมนุม
โดยเด็ดขาด สวนอาวุธท่ีนําไปน้ันเปนการนําไปเผ่ือกรณีฉุกเฉิน โดยอาวุธดังกลาว
ถูกผูชุมนุมยึดและนําแสดงตอส่ือมวลชนกอนจะคืนอาวุธท้ังหมดแกเจาหนาท่ี
ตํารวจในวันเดียวกัน ทายท่ีสุดเจาหนาท่ีทหารถอนกําลังออกจากพ้ืนท่ี จากการ
สัมภาษณเจาหนาท่ีหลายคนพบวาภาพเหตุการณดังกลาวท่ีผูชุมนุมบางคน
รุมทํารายเจาหนาท่ีทหารและปฏิบัติตอเจาหนาท่ีในลักษณะท่ีเปนการเหยียดหยาม
ศักดิ์ศรีซึ่งเผยแพรในสื่อทั่วไปกอใหเกิดความรูสึกสะเทือนใจในหมูทหาร 



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

268

 ๒.๖.๗.๒ เหตุการณวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ (รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานขอคนพบเฉพาะกรณี)
   ๑) ในชวงบายเม่ือผูชุมนุมเคล่ือนขบวนเขามาปดลอมหนา
กองทัพภาคท่ี ๑ จนเกิดการปะทะกับเจาหนาท่ีทหารซ่ึงออกมาผลักดันเพ่ือให
ผูชุมนุมกลับไปท่ีสะพานผานฟา โดยชวงเเรกเจาหนาท่ีทหารใชแกสน้ําตาและ
ปนลูกซองกระสุนยาง ตอมาพบเจาหนาที่ทหารใชอาวุธปนลูกซองยิงไปทาง
ผูชุมนุม เจาหนาท่ีทหารหลายคนใช ปลย. กระสุนจริงยิงข้ึนฟา ชวงเวลาดังกลาว
ไมพบวาผูชุมนุมมีอาวุธหรือมีบุคคลอื่นซึ่งมีอาวุธปะปนอยู  
   ๒) บริเวณถนนตะนาว – ส่ีแยกคอกวัว เจาหนาท่ีทหารพรอม
โลและกระบองต้ังแถวผลักดันผูชุมนุมมาตามถนนตะนาวถึงบริเวณส่ีแยก
คอกวัวและวางกําลังอยูบนถนนขาวสารและถนนตะนาวเผชิญหนากับกลุม
ผูชุมนุมที่อยูบริเวณสี่แยกคอกวัว และบนถนนดินสอ เจาหนาท่ีทหารพรอม
รถสายพานลําเลียงหุมเกราะ  เคล่ือนกําลังมาถึงบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย
ประชาธิปไตย เผชิญหนากับผูชุมนุมซ่ึงอยูบริเวณอนุสาวรียฯ โดยในการ
เคล่ือนกําลังผลักดันผูชุมนุม เจาหนาท่ีทหารแถวหนามีโล กระบอง ปนลูกซอง
ทหารแถวหลังมี ปลย. บนถนนตะนาวมีการปะทะกับผูชุมนุมซ่ึงใชส่ิงเทียมอาวุธ
และระเบิดเพลิง  มีเจาหนาท่ีบางคนถูกทํารายดวยอาวุธมีดและปนพก  ระหวางน้ัน 
มีเฮลิคอปเตอรสองลําบินวนอยูเหนือผูชุมนุมบริเวณถนนราชดําเนินและสะพาน
ผานฟา และท้ิงแกสน้ําตาลงมายังกลุมผูชุมนุม เเละอีกลําหน่ึงโปรยใบปลิว
ประกาศใหผูชุมนุมออกจากพื้นที่เนื่องจากเจาหนาที่ทหารกําลังจะยึดพื้นที่ 
   ๓)  เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. เจาหนาท่ีทหารถูกโจมตีดวยระเบิด
และปรากฏชายชุดดําอยูปะปนกับผูชุมนุมบริเวณสี่แยกคอกวัวยิง ปลย. ไป
ในทิศทางท่ีมีเจาหนาท่ีปฏิบัติการอยู  จากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุโดยกองพิสูจน
หลักฐานกลาง พบรองรอยระเบิดเอ็ม ๗๙ มีทิศทางการยิงมาจากส่ีแยกคอกวัว
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และรองรอยกระสุนจํานวนหน่ึงมีทิศทางการยิงจากส่ีแยกคอกวัวไปยังถนน
ขาวสารและถนนถนนตะนาวซ่ึงมีเจาหนาท่ีปฏิบัติการอยู พบรองรอยกระสุน
จํานวนมากมีทิศทางการยิงจากถนนขาวสารและถนนตะนาวดานวงเวียน
วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งมีเจาหนาที่ทหารปฏิบัติการอยู ไปยังสี่แยกคอกวัวซึ่งมี
ผูชุมนุมและคนชุดดําปรากฏตัวอยูปะปนกับผูชุมนุม โดยมีระดับการยิงท้ังใน
แนวเฉียงข้ึนและแนวระนาบ ตอมา ศอฉ. มีคําส่ังท่ี กห ๐๗๐๔.๔๕/๕๙ ลงวันท่ี 
๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ระบุวาจากกรณีคนรายใชอาวุธยิงใสเจาหนาท่ีเเละประชาชน
ผูบริสุทธ์ิ . . . จึงใหกําลังของทุกหนวยรักษาเเนว ณ ท่ีม่ันปจจุบัน ต้ังเเต ๑๐ เมษายน
๒๕๕๓ เวลา ๒๐.๓๐ น. เเละพิจารณาใชอุปกรณควบคุมฝูงชนตามข้ันตอน 
รวมท้ังใชอาวุธเฉพาะในกรณีท่ีจําเปน เพ่ือปองกันตนเองเเละประชาชน
ผูบริสุทธิ์”๓๕๘ 

   ๔) เวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น. บริเวณถนนดินสอ เกิดการ
กระทบกระท่ังกันโดยผูชุมนุมไดขวางปาแกสน้ําตาและส่ิงของใสเจาหนาท่ีทหาร
สวนเจาหนาท่ีใชโล กระบอง ปนลูกซอง และใช ปลย. ยิงข้ึนฟาและยิงไปท่ีปก
ของอนุสาวรียประชาธิปไตย ตอมามีระเบิดลูกแรกตกใสกลุมทหารระดับ
ผูบังคับบัญชาท่ีกําลังประชุมเพ่ือถอนกําลังกันอยูเม่ือเวลา ๒๐.๔๔.๕๗ น. 
และลูกท่ีระเบิดตรงจุดท่ีใกลกันในเวลา ๒๐.๔๕.๓๑ น. ทําใหเจาหนาท่ีทหาร
เสียชีวิต ๔ คน เจาหนาท่ีทหารสวนใหญจึงตองถอนกําลังและนําเจาหนาท่ี
ทหารท่ีบาดเจ็บถอยไปทางสะพานเฉลิมวันชาติ ระหวางน้ันจากการตรวจสอบภาพ
วีดิโอและจากปากคําพยานซ่ึงเปนผูชุมนุมและผูส่ือขาวตางประเทศ พบเจาหนาท่ี
ทหารบางคนบนถนนดินสอดานสะพานเฉลิมวันชาติ ใช ปลย.  ยิงมาทางดานวงเวียน
อนุสาวรียประชาธิปไตยซ่ึงมีผูชุมนุมอยู สอดคลองกับผลการตรวจสถานท่ี

 
๓๕๘

 เอกสารชี้แจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หนา ๑๑๒
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เกิดเหตุของกองพิสูจนหลักฐานกลางและสถาบันนิติวิทยาศาสตร พบรองรอย
กระสุนท่ียิงมาในลักษณะดังกลาวเฉพาะบนถนนดินสอท้ังหมด ๑๒๐ รอย
ยืนยันไดวาเปนรอยจากกระสุนปนท้ังส้ิน ๑๑๔ รอย  โดย ๔๒ รอยอยูในระดับ
ตํา่กวา ๑๗๐ ซม. แตไมพบรองรอยกระสุนท่ียิงไปในทิศทางกลับกันแตอยางใด
ทั้งน้ี ศอฉ. ช้ีแจงภาพดังกลาววาเปนการยิงคุมครองเจาหนาท่ีทหารคนอ่ืน
ขณะถอนกําลัง 
   ๕) จากขอเท็จจริงขางตนพบวาเจาหนาท่ีทหารนําอาวุธปน
สงครามและกระสุนจริงไปปฏิบัติหนาท่ีดวย และหลังเหตุการณระเบิด  เจาหนาท่ี
ทหารใชอาวุธดังกลาวยิงมาในทิศทางท่ีมีผูชุมนุมอยู สอดคลองกับรองรอย
กระสุนปนจํานวนมากท่ียิงมาจากทิศทางท่ีเจาหนาท่ีทหารปฏิบัติการอยูดังท่ี
ไดกลาวมาแลว และผูชุมนุมยังพบปลอกกระสุนขนาด ๕.๕๖ x ๕๖ มม. 
ซึง่ใชกับปนเอ็ม ๑๖ หรือทราโวในพ้ืนท่ีดังกลาว นอกจากน้ียังพบปลอกกระสุน
ขนาด .๔๕ (๑๑ มม.) ของปนพก และปลอกกระสุนขนาด ๗.๖๒ x .๕๑ มม. 
(NATO) ซึ่งใชกับอาวุธปน Sniper Rifle SR-๒๕๓๕๙  
 ๒.๖.๗.๓ ปฏิบัติการของเจาหนาท่ีในการปดลอมพ้ืนท่ีระหวางวันท่ี 
๑๓-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานขอคนพบเฉพาะ
กรณี)
   ๑) กอนการสลายการชุมนุมไมนาน มีความพยายามเจรจา
ระหวางรัฐบาลเเละเเกนนํา นปช. เพ่ือยุติการชุมนุม โดยใหมีการยุบสภาเเละ
เลือกต้ังใหม เเตการเจรจาไมประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากไมสามารถตกลง
ระยะเวลาท่ีรัฐบาลจะกําหนดใหมีการยุบสภาเเละเลือกต้ังได (รายละเอียด
ปรากฏตามขอเท็จจริงเก่ียวกับการเจรจา)  ระหวางน้ันมีการวางกําลังเจาหนาท่ี

 
๓๕๙

 ความเห็นของผูเช่ียวชาญจากการตรวจสอบภาพถายปลอกกระสุนปนท่ีผูชุมนุมเก็บไดเช่ือวาพบในท่ีเกิดเหตุ

ในเหตุการณวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓



สรุปเหตุการณความรุนแรง และการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น

271

ทหารในบริเวณรอบนอกพ้ืนท่ีการชุมนุมท่ีส่ีแยกราชประสงค รวมท้ังบนพ้ืนท่ีสูง
ขมรอบราชประสงค ท้ังยังมีคําส่ัง ศอฉ. ใหหนวยปฏิบัติการเตรียมพลเเมนปน
เเละ ศอฉ. จัดพลซุมยิงสําหรับกรณีพบผูกอเหตุดวย รายละเอียดปรากฏตามท่ี
ไดกลาวแลวในขอ ๕.๔ ตอมา ศอฉ. ไดมีคําสั่งใหเจาหนาที่วางกําลังเพิ่มเติม
เพ่ือปดลอมพ้ืนท่ีชุมนุมของ นปช. ต้ังแตเวลา ๑๙.๐๐ น. ของวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม
๒๕๕๓ และมีคําส่ังใหตัดสาธารณูปโภคและขนสงสาธารณะทุกชนิดต้ังแต
เวลา ๑๘.๐๐ น. เปนตนไป เปนมาตรการสกัดก้ันการเขาไปในพ้ืนท่ีชุมนุม
และเพ่ือกดดันใหผูชุมนุมยุติการชุมนุม ขณะเดียวกันตลอดชวงเวลาของการ
ปดลอมพื้นที่ตั้งแตคืนวันที่ ๑๓ ถึง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีการชุมนุมยอย
ในพ้ืนท่ีตางๆ นอกแนวปดลอมของเจาหนาท่ี โดยเฉพาะตามแนวถนน
พระราม ๔ บริเวณชุมชนบอนไก ถนนวิทยุ และตามแนวถนนราชปรารภถึง
สามเหลี่ยมดินแดงและอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
   ๒) ระหวางการเขาควบคุมพ้ืนท่ีและตลอดชวงการปดลอม
พืน้ท่ีพบวาเจาหนาท่ีทหารใชปนลูกซองกระสุนยางและกระสุนจริงและ ปลย. 
กระสุนจริงในการปฏิบัติหนาท่ี โดยในวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พบวา
เจาหนาท่ีทหารบริเวณถนนพระราม ๔ ใชโลและกระบองดวย โดย ศอฉ. มีคําส่ัง
ใหเจาหนาที่วางแนวกําลังหางจากผูชุมนุมประมาณ ๑๕๐ เมตร๓๖๐  และมี
การติดปายเขตกระสุนจริงในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดย ศอฉ. ช้ีแจงวา
ไมไดมีคําส่ังดังกลาว แตเจาหนาท่ีดําเนินการเอง เพ่ือเตือนไมใหผูชุมนุมและ

 
๓๖๐

 คําส่ังกําหนดแนวทางมาตรการปองกันตนเองของเจาหนาท่ีในระหวางการปฏิบัติ เน่ืองมาจากเหตุการณเม่ือ

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเจาหนาที่ถูกกลุมติดอาวุธ/ชายชุดดําใชอาวุธระยะไกล/อาวุธวิถีโคงยิงใสแนววางกาลังของ

เจาหนาท่ี โดยใหรักษาระยะหางระหวางผูชุมนุมกับเจาหนาท่ี ประมาณ ๑๕๐ เมตร และวางเคร่ืองกีดขวางปองกันการ

เผชิญหนากันโดยตรง รวมทั้งจัดกําลังเขาควบคุมพื้นที่สูงขมโดยรอบที่ตั้ง ตามคําสั่งวิทยุ รอง.นรม./ผอ.ศอฉ./ผูกํากับการ

ปฏิบัติงานฯ ลับ-ดวนภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๖๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓ ลงนามโดย 

ผบ.ทบ./ผช.ผอ.ศอฉ.(๓)
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ประชาชนเขามา ขณะเดียวกันตลอดชวงเวลาของการปดลอมพื้นที่ ผูชุมนุม
พยายามท่ีจะทําลายการปดลอมและกอกวนเจาหนาท่ีโดยใชส่ิงเทียมอาวุธ 
เชน บ้ังไฟ ประทัดยักษ หนังสต๊ิก และอาวุธประดิษฐ เชน ระเบิดทอพีวีซีขางใน
บรรจุเศษวัสดุแหลมคม ระเบิดปงปอง ระเบิดเพลิง บางคนใชปนพกส้ัน ตอบโต
เจาหนาท่ี และผูชุมนุมยังสรางแนวกําบังจากยางรถยนตและจุดไฟเผา
เพ่ือใหมีควันปกคลุมอยูตลอดเวลา  นอกจากน้ียังปรากฏปฏิบัติการของกลุมคน
ชุดดําซึ่งใชอาวุธปนสงครามและระเบิดโจมตีเจาหนาที่  
   ๓) ระหวางการเขาควบคุมพ้ืนท่ีบนถนนวิทยุในวันท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีการใช ปลย. กระสุนจริงยิงเขาไปในสวนลุมพินีและยิง
ไปทางแยกสารสินซึ่งมีผูชุมนุมอยู๓๖๑ โดยปรากฏวามีผูถูกยิงไดรับบาดเจ็บ
บริเวณถนนวิทยุ เชนเดียวกันกับบริเวณถนนพระราม ๔ – บอนไก โดยระหวาง
การเขาควบคุมและการปดลอมพ้ืนท่ี  เจาหนาท่ีใชปนลูกซองและ ปลย. กระสุนจริง
บางคนใชปนติดลํากลอง โดยติดปายเขตกระสุนจริง ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ เพ่ือเตือนไมใหผูชุมนุมและประชาชนเขามาในเขตดังกลาว นอกจากน้ี
ยังมีการวางกําลังพลแมนปนบนช้ันสองของอาคารหนาสนามมวยลุมพินี 
เจาหนาท่ีใชอาวุธปนลูกซองและ ปลย. ท้ังยิงข้ึนฟา ยิงแนวต่ํา และยิงไป
ในแนวระนาบในทิศทางท่ีมีผูชุมนุมอยู  จากการตรวจสอบโดยสถาบันนิติ
วิทยาศาสตรและกองพิสูจนหลักฐานกลาง พบรอยกระสุนจํานวนมากบนถนน
พระราม ๔ - บอนไก ถึงใตทางดวนพระราม ๔ โดยมีทิศทางการยิงมาจาก
ถนนพระราม ๔ ดานสะพานไทย-เบลเย่ียม๓๖๒  จากการวิเคราะหภาพถาย
ของสํานักขาวตางประเทศ ถายท่ีบริเวณถนนพระราม ๔ – บอนไก  โดยผูเช่ียวชาญ

 
๓๖๑

 จากภาพวีดิโอบันทึกเหตุการณและภาพถายท่ีปรากฏ ประกอบกับรองรอยกระสุนบนถนนพระราม ๔ - บอนไก

 
๓๖๒

 ประชุมกับกองพิสูจนหลักฐานกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
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อิสระนิติวิทยาศาสตรดานอาวุธและกระสุนปนจากตางประเทศระบุวาเปน
ภาพที่เจาหนาที่ทหารใช ปลย. กระสุนจริง
   ๔) การปดลอมพ้ืนท่ีบนถนนราชปรารภ เจาหนาท่ีทหารวาง
กําลังอยูบริเวณสถานีรถไฟฟาแอรพอรตล้ิง ต้ังแตวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
โดยมีปนลูกซองกระสุนจริง/กระสุนยางและ ปลย. กระสุนจริง  มีการยิงปนเอ็ม ๗๙
จํานวนมากท่ีถนนราชปรารภบริเวณประตูน้ําถึงแยกมักกะสัน สวนใหญ
ยิงในเวลากลางคืนขณะเจาหนาท่ีทหารอยูในท่ีกําบัง เหตุการณวันท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. เจาหนาท่ีทหารซ่ึงวางกําลังอยู
ที่บริเวณสถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิ้ง ยิงเขาใสรถตูซึ่งวิ่งมาจากซอยแหงหนึ่ง
ขางโรงแรมอินทรามุงหนามาทางท่ีดานทหารใตสถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิงค 
หลังจากเจาหนาท่ีใหสัญญาณใหหยุดแตไมยอมหยุด๓๖๓  ในเหตุการณดังกลาว
มีผูท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงท่ีเกิดเหตุเสียชีวิต ๒ คน คือ นายพัน คํากอง และ
เด็กชายคุณากร ศรีสุวรรณ สวนผูขับรถไดรับบาดเจ็บสาหัส ผลการชันสูตรศพ
นายพัน คํากอง พบเศษกระสุนเปน กระสุนปนขนาด ๕.๕๖ มม.๓๖๔

ผลการตรวจพิสูจนเปรียบเทียบกระสุนของกลางไมสามารถระบุไดวา
ยิงมาจากปนที่เจาหนาที่ทหารสงมอบใหตรวจ๓๖๕  
   ๕) ตอมาเม่ือเวลาประมาณ ๑๓.๕๐ ของวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๓  เจาหนาท่ีทหารท่ีมาเสริมกําลัง เคล่ือนกําลังมาจากกองพันทหารราบท่ี ๑
มหาดเล็กรักษาพระองค ถนนวิภาวดีรังสิต ถึงสามเหล่ียมดินแดง เเละวางกําลัง
บริเวณสถานีบริการน้ํามันเอสโซ บริเวณปากซอยรางน้ํา และวางกําลังอยูจนถึง

 
๓๖๓

 รายงานการสอบสวนชันสูตรพลิกศพท่ี ๕๕/๒๕๕๓ ปากคําพยานท่ี ๒ นายคมสันติ ทองมาก ผูส่ือขาว สนข. เนช่ัน

 
๓๖๔

 รายงานการตรวจพิสูจน กลุมงานตรวจอาวุธปนและเคร่ืองกระสุน กองพิสูจนหลักฐานกลาง สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ในสํานวนสอบสวนคดี นายพัน คํากอง

 
๓๖๕

 รายงานการสอบสวนคดีชันสูตรท่ี ๕๗/๒๕๕๓ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 
แผนที่ ๒๘
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วันท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  พบวา เจาหนาท่ีทหารมีอาวุธปนลูกซองกระสุนยาง/
กระสุนจริง และ ปลย. กระสุนจริง ระหวางการเคล่ือนกําลังบนถนนราชปรารภ
มีการเผชิญหนากับผูชุมนุม จากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุบนถนนราชปรารภ
โดยผูเช่ียวชาญอิสระนิติวิทยาศาสตรดานอาวุธและกระสุนปนจากตางประเทศ
พบรอยกระสุนจํานวนมากบนพ้ืนผิวคอนกรีตและโลหะ เชน ตามประตูรานคา
เสาไฟฟา ปายสถานท่ี สะพานลอย กําแพงคอนกรีต ตูชุมสายโทรศัพท สวนใหญ
มีทิศทางการยิงมาจากแยกซอยรางน้ํามุงหนาสามเหล่ียมดินแดง ซ่ึงเปน
ทิศทางจากจุดท่ีเจาหนาท่ีทหารปฏิบัติการอยู  และมีรอยกระสุนบางรอยท่ียิง
มาจากทิศทางตรงกันขาม จากสามเหล่ียมดินแดงมุงหนาซอยรางน้ํา สอดคลอง
กับผลการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุของสถาบันนิติวิทยาศาสตรบนถนนราชปรารภ
พบรอยกระสุนจํานวนมากเช่ือวาเกิดจากกระสุนชนิด ๕.๕๖ มม. (.๒๒๓)  
มีทิศทางการยิงจากซอยรางน้ํามุงหนาสามเหล่ียมดินแดง  บางรอยมีทิศทางการยิง
จากสามเหล่ียมดินแดงมุงหนาซอยรางน้ํา๓๖๖  พบกรณีการเสียชีวิตหลายราย
บนถนนราชปรารภระหวางสถานีบริการนํ้ามันเอสโซ ซอยรางนํ้า ถึงบริเวณ
หนาบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด (กอนถึงแยกสามเหล่ียมดินแดง) เชน นาย
กิตติพันธ ขันทอง นายบุญท้ิง ปานศิลา นายสมาพันธ ศรีเทพ นายอําพล ช่ืนสี
นายชาญณรงค  พลศรีลา  และนายอุทัย อรอินทร  (รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ขอคนพบเฉพาะกรณี)
   ๖) ระหวางการปฏิบัติการของเจาหนาท่ีทหาร พบการตอตาน
จากการปฏิบัติการของคนชุดดําที่ยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ หลายลูก ระเบิดอารพีจี 
บริเวณแอรพอรตลิงค เเละมีปากคําของผูที่อยูในเหตุการณเลาวา วันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีการยิงปนลงมาจากอาคารชีวาทัยใสผูชุมนุม เจาหนาท่ี

 
๓๖๖

 รายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหต กลุมงานตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สํานักตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ สถาบัน

นิติวิทยาศาสตร รายงานหมายเลขคดีที่ CSI-S-5210-041
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ตํารวจ และหนวยกูชีพท่ีอยูบนถนนราชปรารภ๓๖๗  อยางไรก็ตามไมสามารถ
ตรวจสอบไดแนชัดวาเปนกลุมติดอาวุธฝายใด
 ๒.๖.๗.๔ ปฏิบัติการสลายการชุมนุมบริเวณสวนลุมพินีและถนนราชดําริ
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
   ๑) เจาหนาท่ีทหารต้ังดานปดลอมพ้ืนท่ี  โดยยังคงปดก้ันเสนทาง
หามบุคคลเขาไปบริเวณพ้ืนท่ีแยกราชประสงคโดยเด็ดขาด แตสามารถใหผูชุมนุม
ออกจากพ้ืนท่ีได   และเร่ิมปรับกําลังเตรียมพรอมในเวลา  ๐๓.๐๐  น.  เพ่ือดําเนินการ
ตามมาตรการกระชับวงลอมเพ่ือสลายการชุมนุมต้ังแตเวลา ๖.๐๐ น.  โดยกองกําลัง
ตํารวจเร่ิมปดการจราจรบนถนนพระราม ๔  ถนนวิทยุ  ถนนอังรีดูนังต  และกองกําลัง
ทหารเร่ิมเขาควบคุมพ้ืนท่ีสวนลุมพินีและพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยเคล่ือนกําลังจาก
แยกสะพานไทย-เบลเย่ียมไปตามแนวถนนวิทยุ จากหนาอาคารอ้ือจือเหลียง
เขาไปในสวนลุมพินี และจากแยกศาลาแดงเขาทําลายแนวก้ันของผูชุมนุม
บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลท่ี ๖ การปฏิบัติการดังกลาวไดมีการ
วางกําลังบนรางรถไฟฟาบีทีเอส ดานลานพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ ๖ 
บนสะพานไทย – ญ่ีปุน และสะพานไทย – เบลเย่ียมดวย จนกระท่ังหลังจากท่ี
แกนนํา นปช. ประกาศยุติการชุมนุม ศอฉ. จึงมีคําส่ังใหหยุดการปฏิบัติ
เมื่อเวลา ๑๓.๒๐ น.๓๖๘ 

   ๒) พบวามีการวางระเบิดแสวงเคร่ืองไวตามแนวกีดขวางตางๆ
ของผูชุมนุม โดยเจาหนาท่ีทหารใชรถสายพานหุมเกราะ ปนลูกซองและ ปลย. 
กระสุนจริงในการปฏิบัติหนาท่ี  มีการตอตานจากกลุมผูชุมนุมโดยใชส่ิงเทียมอาวุธ

 
๓๖๗

 สัมภาษณผูชุมนุมท่ีอยูในเหตุการณ, สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และภาพวีดิโอเหตุการณ
บนถนนราชปรารภ

 
๓๒๘

 โดยเม่ือ นปช. ประกาศยุติการชุมนุม ศอฉ. ไดมีคําส่ังใหเจาหนาท่ีทุกหนวยซ่ึงปฏิบัติการขอคืนพ้ืนท่ีบริเวณ
สวนลุมพินี “หยุดการปฏิบัติและปรับกําลังเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีแนวปจจุบัน” ปรากฏตามคําส่ัง ศอฉ. ๑๔๐๗.๔๕/๗๒๖ 
ลงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓.
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และมีการปะทะกับคนชุดดําซ่ึงใชอาวุธ ปลย. และระเบิดโจมตีเจาหนาท่ีทหาร
เจาหนาท่ีทหารตอบโตดวยการยิงปนลูกซองและ ปลย. กระสุนจริงไปตามถนน
ราชดําริในทิศทางส่ีแยกราชประสงคซ่ึงมีผูชุมนุมและชายชุดดําอยู และจากการ
ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุพบรอยกระสุนจํานวนมากบนตอมอรางรถไฟฟาและ
สองขางทาง โดยมีทิศทางการยิงตอบโตกัน รองรอยกระสุนสวนใหญมีทิศทาง
การยิงไปทางส่ีแยกราชประสงค เหตุการณดังกลาวมีผูชุมนุมและผูส่ือขาว
ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากกระสุนปน ในจํานวนน้ีรวมถึงชางภาพชาวอิตาลี
๑ คนซ่ึงเสียชีวิตจากกระสุนปน (รายละเอียดปรากฏตามรายงานขอคนพบ
เฉพาะกรณี)
   ๓) เวลาประมาณ ๑๐.๕๐ น เช่ือวามีคนชุดดํายิงปนสงคราม
เขาใสเจาหนาท่ีทหารซ่ึงปฏิบัติการอยูในสวนลุมพินีและเจาหนาท่ีทหารไดปะทะ
กับกองกําลังคนชุดดําในสวนลุมพินีเปนเวลานานประมาณ ๓๐ นาที๓๖๙  
และเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. คนชุดดํายิง ปลย. และระเบิดเอ็ม ๗๙ หลายลูก
เขาใสเจาหนาท่ีทหารซ่ึงเคล่ือนมาจากศาลาแดงและหยุดอยูท่ีริมสวนลุมพินี
ตรงแยกราชดําริ-สารสิน เพ่ือเขาไปตรวจคนอาคารบางกอกเคเบิล เปนผลให
เจาหนาท่ีทหารเสียชีวิต ๑ คน และมีผูไดรับบาดเจ็บสาหัสอีกหลายราย 
ทั้งเจาหนาที่ทหารและนักขาวตางประเทศชาวแคนาดา ๑ คน โดยมีทิศทาง
การยิงมาจากถนนราชดําริเลยแยกราชดําริ-ถนนสารสินไปทางส่ีแยก
ราชประสงค ซี่งเปนพื้นที่ของผูชุมนุม 

 
๓๖๙

 เอกสาร ศอฉ. การรักษาความสงบเรียบรอยจากสถานการณการชุมนุมในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล หนา ๔๕

แตจากการสัมภาษณทหารท่ีปฏิบัติการในสวนลุมบอกวาไมมีการปะทะ อยางไรก็ตาม เช่ือวามีการยิงออกมาจากใน

สวนลุมพินีในชวงเวลาดังกลาว และยังปรากฏภาพคนชุดดําใชอาวุธปนเล็กยาวยิงเขาไปในสวนลุมพินี โดยจากคําบอกเลา

ของผูส่ือขาวชาวชาติประเทศท่ีอยูในเหตุการณ เช่ือไดวาเปนชวงเวลาเดียวกันกับท่ีทหารเขาควบคุมพ้ืนท่ีสวนลุมพินี

 
๓๗๐

 คําส่ัง ศอฉ. ท่ี กห ๐๔๐๗.๔๕/๗๓๑ ลงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
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   ๔) บริเวณถนนพระรามท่ี ๑ ดานเพลินจิต เวลา ๑๕.๓๐ น. 
ศอฉ.๓๗๐ มีคําส่ังใหเจาหนาท่ีทหารท่ีประจําอยูแยกเพลินจิต เคล่ือนกําลังไป
แยกราชประสงค ถึงแยกราชประสงคเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.๓๗๑  และ
อีกไมนานก็ไดรับคําส่ังใหถอนกําลังกลับไปท่ีแยกเพลินจิต เน่ืองจากเหตุผล
ดานความปลอดภัย สําหรับหนวยทหารท่ีประจําอยูบนถนนราชปรารภใต
สถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิงค ไมไดมีการเคล่ือนกําลังเขามาท่ีบริเวณส่ีแยก
ราชประสงค 
 ๒.๖.๗.๕ ปฏิบัติการบริเวณถนนพระราม ๑ เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ และเหตุการณบริเวณวัดปทุมวนาราม (รายละเอียดปรากฏตามผล
การตรวจสอบขอเท็จจริงเฉพาะกรณี)
   ๑) วัดปทุมวนารามไดรับการประกาศเปนเขตอภัยทานต้ังแต
วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จุดประสงคหลักคือเพ่ือใชเปนสถานท่ีพักและให
ความปลอดภัยแกผูชุมนุมที่เปนเด็ก สตรี และผูสูงอายุ โดยผูชุมนุมบางสวน
ไดเขาไปใชพ้ืนท่ีภายในวัดปทุมวนารามกอนวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓๓๗๒  

ในเหตุการณวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม เม่ือเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. บริเวณถนน
พระราม ๑ ศอฉ. มีคําส่ังใหเจาหนาท่ีทหารเคล่ือนเพ่ือไปชวยอํานวยความสะดวก

 
๓๗๐

 คําส่ัง ศอฉ. ท่ี กห ๐๔๐๗.๔๕/๗๓๑ ลงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

 
๓๗๑

 ส.อ.กิตติพงษ สืบสาย ใหสัมภาษณเม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ สวนนางผุสดี งามขํา ผูชุมนุมซ่ึงยังอยูในบริเวณ
ดังกลาวและพนักงานรักษาความปลอดภัยของเซ็นทรัลเวิลด เขาใหขอมูลกับ คอป. ในการประชุม   Hearing คร้ังท่ี ๑๒ “กรณี
การเผาสถานท่ีตาง ๆ  ในกรุงเทพฯและตางจังหวัด” เม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ โดยใหขอมูลวาเจาหนาท่ีทหารเคล่ือนกําลัง
มาถึงแยกราชประสงคเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.

 
๓๗๒

 เม่ือเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. เจาหนาท่ีตํารวจกองพิสูจนหลักฐานนายหน่ึงไดเห็น การดผูชุมนุมสองคนถือวัตถุ
ชนิดหน่ึงโดยมีผาพันไว ซ่ึงเจาหนาท่ีเช่ือวาเปนอาวุธปนยาว เดินบนทางเทาถนนอังรีดูนังตดานกองพิสูจนหลักฐาน 
เม่ือถึงแยกเฉลิมเผาจึงเล้ียวขวาไปทางกลุมผูชุมนุม และจากปากคําของนายตํารวจสันติบาลใหขอมูลวา ในชวงเวลาดังกลาว
ขณะที่นั่งรถยนตผานสยามแสควรมาถนนอังรีดูนังต จะเขาประตูสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตรงขามกับรานโคคาสุกี้ ไดถูก
คนรายยิงไลหลังมาจากแยกเฉลิมเผา
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ใหเจาหนาท่ีดับเพลิง  เพ่ือคุมครองหนวยดับเพลิงซ่ึงเพลิงกําลังไหมอยูท่ีโรงหนัง
สยาม แตถูกตอตานดวยอาวุธโดยคนชุดดํา จึงลาถอยกลับไป และกลับเขามาใหม
ประมาณ ๑๗.๓๐ น. เคลื่อนกําลังมาถึงสถานีรถไฟฟาบีทีเอสสยาม และวาง
กําลังทหารชุดระวังปองกันอยูบนรางรถไฟฟาบีทีเอส และบนชานชาลาช้ัน ๒
ของสถานีรถไฟฟาบีทีเอสสยาม๓๗๓ พบวาเม่ือเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. 
มีเจาหนาท่ีทหาร ๗ คน วางกําลังอยูบนรางรถไฟฟาช้ัน ๑ ดานหนาวัด
ปทุมวนาราม และบนสถานีรถไฟฟาบีทีเอสสยาม ๕ คน ทุกนายถืออาวุธปน
เอ็ม ๑๖ กระสุนจริง พบวาเจาหนาท่ีทหารเล็งและยิงลงไปในทิศทางวัด
ปทุมวนาราม บนรางรถไฟฟาช้ัน ๑ และบริเวณเดียวกันพบปลอกกระสุนปน
ขนาด. ๕.๕๖ (.๒๒๓) จํานวน ๒ ปลอกยิงมาจากปนกระบอกเดียวกันและ
พบกระสุนชนิดเดียวกันอีกหน่ึงนัด๓๗๔  ท้ังยังพบรอยกระสุนจํานวนมากบน
พื้นถนนบริเวณประตูทางออก ประตูทางเขา เสากั้น (รั้ว) ริมถนนพระราม ๑
และดานนอกของกําแพงวัดปทุมวนาราม  โดยมีทิศทางการยิงมาจากรางรถไฟฟา
ดานหนาวัดปทุมวนาราม และรอยกระสุนบนผนังดานหลังศาลาสินธุเสก โดยมี
ทิศทางการยิงมาจากบริเวณสะพานลอยตรงแยกเฉลิมเผา๓๗๕  ซ่ึงเปนบริเวณ
ทีมี่เจาหนาท่ีทหารปฏิบัติการอยู  โดยมีความเปนไปไดสูงวาเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต
และไดรับบาดเจ็บบริเวณวัดปทุมวนาราม  นอกจากน้ี  ยังพบกระจกอาคารภายในวัด
และรถท่ีจอดภายในวัดไดรับความเสียหายจากกระสุนปน โดยเหตุการณบริเวณ

 
๓๗๓

 กองพันรบพิเศษท่ี ๑ กรมรบพิเศษท่ี ๓ จากจังหวัดลพบุรี

 
๓๗๔

 บันทึกขอความท่ี ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผลกํารดําเนินกํารตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยาน
หลักฐานจากเหตุการณขอคืนพ้ืนท่ีและกระชับพ้ืนท่ี วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดย
สถาบันนิติวิทยาศาสตร, หนา ๓

 
๓๗๕

 รายงานการตรวจสถานทีเกิดเหตุท่ี CSI-S-๕๓๐๕ – ๑๒๖, กลุมงานตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ สํานักตรวจสอบ
สถานท่ีเกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร
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วัดปทุมวนารามมีผูเสียชีวิต ๖ คน โดยถูกยิงบริเวณหนาประตูทางออกวัด
ปทุมวนาราม ๑ คน คือ นายอัฐชัย ชุมจันทร ท่ีเหลือถูกยิงภายในวัดปทุมวนาราม ๕ คน
    ๒) เจาหนาท่ีทหารใหขอเท็จจริงวามีการยิงตอบโตกัน
กับคนชุดดํา โดยมีผูพบเห็นคนชุดดําบริเวณแยกเฉลิมเผา ซ่ึงพบรองรอย
กระสุนบริเวณดังกลาว โดยมีทิศทางการยิงมาจากสถานีรถไฟฟาบีทีเอส 
สถานีสยาม ซ่ึงมีเจาหนาท่ีอยู และพบรองรอยกระสุนปนท่ีสถานีรถไฟฟาบีทีเอส
สยาม  ช้ัน ๑  จํานวน  ๘  รอย  โดยมีทิศทางการยิงมาจากหนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ
บริเวณแยกเฉลิมเผา๓๗๖ แสดงวามีการยิงตอบโตกันจริง นอกจากน้ีเจาหนาท่ี
ตํารวจยังแจงวาในตอนเชามืดของวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ไดไปตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุพบรอยเลือดของบุคคล ๒ คนบริเวณแยกเฉลิมเผา ถูกลาก
เปนทางยาวไปกอนถึงประตูทางเขาของวัดปทุมวนาราม๓๗๗  ซ่ึงสอดคลอง
กับการตรวจสอบจากสถาบันนิติวิทยาศาสตรท่ีตรวจพบรอยเลือดบริเวณแยก
เฉลิมเผา ตอมาวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจาหนาท่ีตํารวจซ่ึงเขาไปตรวจ
ที่เกิดเหตุใหขอมูลวาพบปลอกกระสุนปนเอ็ม ๑๖ จํานวนหน่ึงตกอยูริมร้ัว
ในดานวัดบริเวณหนาศาลาสินธุเสก และพบปนเอ็ม ๑๖ จํานวน ๑ กระบอก 
ใตรถกอลฟภายในวัดจอดอยูบริเวณศาลาสินธุเสกใกลกําแพงหนาวัด  ตรวจสอบ
แลวพบวาปนเอ็ม ๑๖ กระบอกน้ี เปนปนท่ีผูชุมนุมยึดจากเจาหนาท่ีทหาร
บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓๓๗๘  ในวันท่ี ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจาหนาท่ีทําการตรวจคนพ้ืนท่ีและอาคารภายในวัด

 
๓๗๖

 รายงานท่ี ๑๒๐๗ (๑๒๐๙/๒๕๕๓) กลุมงานตรวจอาวุธปนและคร่ืองกระสุน กองพิสูจนหลักฐานกลาง สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ, หนา ๙ และประชุมกับกองพิสูจนหลักฐานกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
๓๗๗

 เจาหนาท่ีตํารวจสันติบาลช้ันผูใหญ, สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 
๓๗๘

 รายงานการสอบสวนคดีพิเศษท่ี ๒๔๙/๒๕๕๓ แผนท่ี ๕ พล.ต.ท. ตรีทศ รณฤทธิวิชัย ใหสัมภาษณเม่ือวันท่ี
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕, และ “ตร.พบปนเอ็ม๑๖ ซุกวัดปทุมฯ ถูกปลนท่ีดินแดง”, ไทยรัฐ, 
http://www.thairath.co.th/content/region/86062
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ปทุมวนาราม พบปนพกไทยประดิษฐ จํานวน ๑ กระบอก กระสุนปน ๗.๖๒ มม. 
จํานวน ๓๐๐ นัด แกสน้ําตา จํานวน ๒ ลูก ประทัดยักษและระเบิดปงปอง
จํานวนหน่ึง๓๗๙ และในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ หลังจากเจาหนาท่ีตํารวจไดรับ
ขอมูลจากประชาชนคนหน่ึง จึงเขาไปตรวจคนบริเวณสวนปาภายในวัดปทุม
วนาราม พบอาวุธสงคราม เคร่ืองกระสุนปนหลายรายการ และบัตรการดนปช. 
๑ ใบ โดยส่ิงของดังกลาวซุกซอนอยูใตฐานพระพุทธรูปขนาดใหญในสวนปา 
เชน ปนเอ็ม ๑๖ จํานวนหน่ึงกระบอก กระสุนปนขนาด ๗.๖๒ มม. จํานวน 
๒๗๘ นัด ระเบิดขวางชนิดสังหารจํานวน ๔ ลูก และกระสุนปน .๒๒๓ (๕.๕๖ มม.)
จํานวน ๒๑๒ นัด และกระสุนระเบิดเอ็ม ๗๙ ขนาด ๔๐ มม. จํานวน ๔ นัด๓๘๐ 

 
๓๗๙

 เอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

 
๓๘๐

 สัมภาษณ พล.ต.ท. ตรีทศ รณฤทธิวิชัย เม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕, รายละเอียดอาวุธท่ีตรวจพบ
ปรากฏตามสรุปผลการดําเนินการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากเหตุการณขอคืนพ้ืนท่ีและ
กระชับพ้ืนท่ีวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓, สถาบันนิติวิทยาศาสตร, หนา ๔ ระบุวาเจาหนาท่ี
ตํารวจตรวจพบวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓, และบันทึกขอความท่ี ยธ ๑๐๐๙/๑๓๘๕, สรุปผลการดําเนินการตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากเหตุการณขอคืนพ้ืนท่ีและกระชับพ้ืนท่ี วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 
และวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร, หนา ๔ ไมระบุวันท่ีตรวจพบ
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ตารางที่ ๒ ภาพรวมการใชกําลังควบคุมเเละการสลายการชุมนุม 
ระหวางเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๓
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กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการปฏิบัติ
ที่แตกตางจากมาตรฐาน

และกฎการใชกําลัง

การใชกําลังและอาวุธ
โดยเคารพตอสิทธิใน
ชีวิต ลดความสูญเสีย 
การบาดเจ็บ ตลอดจน
รักษาชีวิตมนุษย๓๘๑  
ทัง้ชีวิตของทหารท่ีออก
ปฏิบัติภารกิจ ชี วิต
ประชาชนท่ัวไป และ
ชีวิตของผูเขารวมชุมนุม
ดวย”๓๘๒

คําส่ังเเละการจัดหนวย
พ ย า บ า ล ต า ม ห ลั ก
มนุษยธรรม

คําส่ังศอฉ.ใหใชกําลัง
เ พี ย ง เ พ่ื อการระ งับ 
ยับย้ังเหตุ มิใหใชกําลัง
โดยมุงหมายชีวิต

การปฏิบัติของเจาหนาท่ี
ในบางกรณีมีการเขาไป
ใหความชวยเหลือผูได
รับบาดเจ็บ นําสง
โรงพยาบาล๓๘๓

หลายกรณีมีการใชกระสุน
จ ริ ง ยิ ง ใน เ เนวระนาบ
ใน ทิศทาง ท่ี มี ผู  ชุ ม นุม
ดั ง ท่ี ไ ด  ก ล  า ว ม าแล  ว
ใน ร าย ง านข  อค  นพบ
เฉพาะกรณี อยางไรก็ตาม
มีขอสังเกตวาเหตุการณ
วันท่ี ๑๐ เมษายน หลังจาก
เจ าหนาท่ีถูกโจมตีด วย
ระเบิด เปนการปฏิบัติ
ในสถานการณคับขันโดย
ปราศจากผูบังคับบัญชา
เน่ืองจากหลายคนไดรับ
บาดเจ็บและเสียชีวิต

 
๓๘๑

 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials

 
๓๘๒

 คําพิพากษาคดีหมายเลขดําท่ี ๕๙๗๑/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๓๐๒/๒๕๕๔  
<http://prachatai.com/journal/2012/05/40664>

 
๓๘๓

 เชน กรณีนายชัยวัฒน พุมพวง ชางภาพสํานักขาวเนช่ัน และ นางสาวสรรธนา สรรพศรี ซ่ึงถูกยิงบนทาง
ยกระดับจตุรทิศ เปนตน ซ่ึงเจาหนาท่ีทหารไดเขาใหการชวยเหลือและนําสงโรงพยาบาล
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กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
และกฎการใชกําลัง

กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการปฏิบัติ
ที่แตกตางจากมาตรฐาน

และกฎการใชกําลัง

พบกรณี ท่ี เจ  าหน า ท่ี
ตํารวจมีการประสานงาน
กั บ ห น  ว ย บ ร ร เ ท า 
สาธารณภัยในการเขา
ให การช วยเหลือผู  ท่ี
บาดเจ็บ๓๘๔

พบกรณีการใช กระสุน
ยางท่ีใกลเกินกวาระยะท่ี
กําหนดเเละยิงเหนือเขา 
ทําใหเกิดการบาดเจ็บรุน
เเรงเเละมีผูพิการจากการ
ถูกกระสุนยางที่ดวงตา

การขาดการประสานงาน
เทาท่ีควรกับหนวยงานท่ีให
การชวยเหลือดานมนุษยธรรม
ทั้งการประสานงานเร่ือง
แผนปฏิบัติการคุมครอง
ความปลอดภัยในการเขา
พื้นที๓่๘๕ อีกท้ังยังมีความ
ไมไววางใจในบุคคลากรและ
ยานพาหนะของหนวยแพทย
วาอาจเปนฝายตรงขาม

 
๓๘๔

 เชน กรณีท่ี พล.ต.ท. วิชัย สังฆประไพ พรอมหนวยกูชีพพยายามเขาใหการชวยเหลือผูบาดเจ็บบนถนนราชปรารภ

 
๓๘๕

 ความเห็นจากการประชุม Focus Group เก่ียวกับบทบาทและการใหความคุมครองหนวยแพทย พยาบาล 
และหนวยบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
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กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
และกฎการใชกําลัง

กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการปฏิบัติ
ที่แตกตางจากมาตรฐาน

และกฎการใชกําลัง

ซึ่ง ทํา ให หน  วยแพทย 
พ ย า บ า ล แ ล ะ ห น  ว ย
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติ
งานไดยากย่ิงข้ึนและพบ
กรณีท่ีหน วยแพทย  ถูก
คุกคาม๓๘๖

การเเยกเเยะเปาหมาย
ในการควบคุมฝูงชน
เเละการใชกําลัง

การเเยกเเยะระหวาง
ผูชุมนุมท่ีใชความรุนเเรง
กับไมใชความรุนเเรง เเละ
จัดการอยางเหมาะสม

ศอฉ. ระบุใหเเยกเเยะ
ผูท่ีกระทําผิดเเละเปนภัย
ตอเจาหนาท่ีกับผู  อ่ืน
ทั้ ง ยั ง กํ าหนด ให  ใช 
มาตรการการจัดการท่ี
สงผลกระทบขางเคียง
ตอผูเก่ียวของนอย เชน 
การตอสูระยะประชิด  
การใชพลเเมนปนในการ
จัดการผูมีอาวุธท่ีเเฝงอยู
ในกลุมผูชุมนุมปกติ

ในการสลายการชุมนุม
พบการใชปนลูกซอง และ  
ปลย. กระสุนจริงยิงในเเนว
ระนาบในทิศทางท่ีมีผูชุมนุม
อยูโดยท่ัวไป โดยการปฏิบัติ
ดังกลาว เจาหนาท่ีอธิบาย
วาเปนการตอบโตคนชุดดํา
ซึ่งใชอาวุธสงครามโจมตี
เจาหนาท่ี

 
๓๘๖

 พบรายงานวาเจาหนาท่ีทหารคุกคามอาสาสมัครหนวยบรรเทาสาธารณภัยท่ีซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ – 
บอนไก แมแสดงวาเปนหนวยพยาบาลโดยสวมใสเคร่ืองแบบและมีสัญลักษณของหนวยงาน, อางอิงจากการประชุมกลุมยอย
เร่ือง บทบาทและการคุมครอง หนวยแพทย-พยาบาล และหนวยบรรเทาสาธารณภัย วันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประชาไท
“ปากคํา ‘หนวยกูภัย’ : Q: “ยิงทําไม นี่รถพยาบาล?” A: “ก็พวกมึงขวางกู””
http://prachatai.com/journal/2010/05/29681 ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓
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กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการ
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กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการปฏิบัติ
ที่แตกตางจากมาตรฐาน

และกฎการใชกําลัง

การระงับปฏิบัติการตอ
ผู  ชุ ม นุ ม ท่ี มี อ า วุ ธ 
ห า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ น้ั น
จะส  งผลกระทบต อ
ประชาชนผูบริสุทธ์ิหรือ
ผู  ชุมนุมท่ีใช เสรีภาพ
โดยสงบ

ศอฉ. ไดกําหนดให
เจ าหนาท่ีสามารถใช
อาวุธยิงผูกอเหตุ เพ่ือ
หยุดย้ังการปฏิบัติได เเต
หากผูกอเหตุอยูปะปน
กับผูชุมนุมจนอาจทําให
การใชอาวุธของเจาหนาท่ี
เปนอันตรายตอประชาชน
ผูบริสุทธ์ิ ให “งดเวน” 
การปฏิบัติ

จากการตรวจสถานที่
เ กิดเหตุโดยกองพิสูจน 
หลักฐานกลาง สถาบันนิติ
วิทยาศาสตรและผูเช่ียวชาญ
อิสระนิติวิทยาศาสตรดาน
อาวุธและกระสุนปนจาก
ตางประเทศ  พบรอยกระสุน
สวนใหญ มีทิศทางการยิง
จากดานท่ีเจาหนาท่ีทหาร
ปฏิบัติการหรือวางกําลัง
อยู๓๘๗ มายังบริเวณท่ีมี
ผูชุมนุมและพลเรือนท่ีไมใช
ผูชุมนุมอยู๓๘๘ ซ่ึงไดรับ
บาด เ จ็บและ เ สี ย ชี วิ ต
จํานวนมากอยูในบริเวณ
ดังกลาว ท้ังน้ีจากสํานวนคดี

 
๓๘๗

 บางพ้ืนท่ีมีรอยกระสุนท่ีมีทิศทางการยิงในทางตรงกันขาม โดยมาจากดานท่ีมีผูชุมนุมอยู คือ บนถนนราชปรารภ
ถนนพระราม ๔ – บอนไก ถนนราชดําริ และถนนตะนาว จากเหตุการณวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซ่ึงในบริเวณถนนพระราม ๔ –
บอนไก ถนนราชดําริ และถนนตะนาว พบวาเปนพื้นที่ซึ่งมีคนชุดดําอยูปะปนกับผูชุมนุม

 
๓๘๘

 เชนบนถนนราชปรารภและถนนพระราม ๔ - บอนไก
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กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการ
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กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการปฏิบัติ
ที่แตกตางจากมาตรฐาน

และกฎการใชกําลัง

ไตสวนชันสูตรศพของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และคํารอง
ของอัยการ ไมพบขอมูลวา
ผูเสียชีวิตมีอาวุธ

วิ ธี ก า ร ค ว บ คุ ม ฝู ง ช น
ของเจาหนาท่ีบางวิธีไม
เหมาะสมและเป นการ
เราอารมณผู ชุมนุมและ
เห ตุ ก า รณ  ใ ห  มี ค ว าม
ตึงเครียดมากย่ิงข้ึน เชน 
การโปรยแกสน้ําตาลงมา
จากเฮลิคอปเตอร และ
การนําอาวุธสงครามมา
ดวยในการปฏิบัติ
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การใชกําลังและอาวุธ

กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
และกฎการใชกําลัง

กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการปฏิบัติ
ที่แตกตางจากมาตรฐาน

และกฎการใชกําลัง

การใชกําลังและอาวุธ 
ตองกระทําโดยพอ
สมควรเเกเหตุ

คําสั่งของ ศอฉ.ใหมีการ
ใชกําลังและอาวุธโดย
สมควรแก  เหตุ เ พ่ือ
ปองกันตนเอง อันตราย
ที่ใกลจะมาถึงตอชีวิต
ของ เจ  าหน  า ท่ี ห รื อ
ประชาชนผูบริสุทธ์ิ  เชน 
เม่ือพบผู  ท่ี มีอาวุธท่ีมี
ทาทีคุกคามตอชีวิตของ
เจาหนาท่ีหรือประชาชน
ผูบริสุทธิ์ 

การใชอาวุธใหดําเนิน
การเพียงเพ่ือการระงับ 
ยับย้ังเหตุ มิใหใชกําลัง
โดยมุงหมายชีวิต

คําส่ัง ศอฉ. ใหใชปนลูกซอง
ทีมี่อานุภาพรุนแรงนอย
กวา ปลย. เเละในการใช

ในการสลายการชุมนุมพบ
การใชปนลูกซอง และ ปลย. 
กระสุนจริงยิงในเเนวระนาบ
ในทิศทางท่ีมีผู ชุมนุมอยู
โดยทั่วไป  โดยการปฏิบัติ
ดังกลาว เจาหนาท่ีอธิบายวา
เปนการตอบโตคนชุดดํา
ซึ่งใชอาวุธสงครามโจมตี
เจาหนาท่ี

จากการตรวจสถานที่
เ กิดเหตุโดยกองพิสูจน 
หลักฐานกลาง สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร และผูเช่ียวชาญ
อิสระนิติวิทยาศาสตรดาน
อาวุธและกระสุนปนจาก
ตางประเทศ พบรอยกระสุน
สวนใหญ มีทิศทางการยิง
จากดานที่เจาหนาที่ทหาร
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การชุมนุมการสลาย
การชุมนุม และกฎ

การใชกําลังและอาวุธ

กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
และกฎการใชกําลัง

กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการปฏิบัติ
ที่แตกตางจากมาตรฐาน

และกฎการใชกําลัง

อาวุธใหยิงกลุมติดอาวุธ
ระดับตั้งเเตเขาลงมา

เ ห ตุ ก า ร ณ  ท่ี ส ถ า นี
ดาวเทียมไทยคม 
เจาหนาท่ีทหารปะทะ
กับผูชุมนุมท่ีใชส่ิงเทียม
อาวุธและอาวุธประดิษฐ 
เชน ระเบิดเพลิง ทําราย
เจาหนาท่ี ขณะท่ีเจาหนาท่ี
ทหารใชอุปกรณควบคุม
ฝูงชน เชน รถฉีดน้ํา โล 
กระบอง แกสน้ําตา และ
ปนลูกซองกระสุนยาง 
โดยไมพบวามีการใชกําลัง
หรืออาวุธท่ีรุนแรงในการ
ควบคุมฝูงชน และผูบังคับ
บัญชายังมีคําส่ังหามมิให

ปฏิบัติการหรือวางกําลัง
อยู๓๘๙ มายังบริเวณที่มี
ผู  ชุมนุมและพลเรือนท่ี
ไมใชผูชุมนุมอยู๓๙๐ ซีง่ไดรับ
บาด เ จ็บและ เ สี ย ชี วิ ต
จํานวนมากอยูในบริเวณ
ดังกลาว ท้ังน้ีจากสํานวนคดี
ชันสูตรศพของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และคํารองของ
อัยการ ไมพบขอมูลวา
ผูเสียชีวิตมีอาวุธหรือเปน
ภัยรายเเรงตอเจาหนาที่

คําส่ัง ศอฉ. หลังเหตุการณ
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 
ซึ่งมีการปรับยุทธวิธี โดยมี
คําส่ังอนุญาตใหขามข้ันตอน 

 
๓๘๙

 บางพ้ืนท่ีมีรอยกระสุนท่ีมีทิศทางการยิงในทางตรงกันขาม โดยมาจากดานท่ีมีผูชุมนุมอยู คือ บนถนนราชปรารภ
ถนนพระรามท่ี ๔ – บอนไก ถนนราชดําริ และถนนตะนาว จากเหตุการณวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซ่ึงในบริเวณถนนพระรามท่ี ๔ –
บอนไก ถนนราชดําริ และถนนตะนาว พบวาเปนพื้นที่ซึ่งมีคนชุดดําอยูปะปนกับผูชุมนุม

 
๓๙๐

 เชนบนถนนราชปรารภและถนนพระรามท่ี ๔ - บอนไก
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การชุมนุมการสลาย
การชุมนุม และกฎ

การใชกําลังและอาวุธ

กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
และกฎการใชกําลัง

กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการปฏิบัติ
ที่แตกตางจากมาตรฐาน

และกฎการใชกําลัง

ใชอาวุธตอผูชุมนุมโดย
เด็ดขาด

การปฏิบัติจากเบาไปหา
หนักไดในบางกรณี๓๙๑ 
เชน ในกรณีท่ีมีผู บุกรุก
แนวห ามผ  านเ ด็ดขาด
ของเจาหนาท่ี โดยหาก
ผูบุกรุกมีอาวุธ เชน มีด ปน
วัตถุระเบิด ฯลฯ๓๙๒

พบวามีผู ได  รับบาดเจ็บ
จํานวนมากในบริเวณนอก
แนวปดลอมของเจาหนาท่ี 
โดยไดรับบาดเจ็บบริเวณ
สวนของรางกายท่ีสูงกวา
ระดับเขา เชน บาดเจ็บ
ที่ดวงตา ใบหนา ชวงอก 
และทอง

 
๓๙๑

 คําส่ัง ศอฉ. ท่ี กห ๐๔๐๗.๔๕ (สยก.)/๑๓๐ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ อางถึงในเอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หนา ๑๓๑ 

 
๓๙๒

 คําส่ัง ศอฉ. ท่ี กห ๐๔๐๗.๔๕ (สยก.)/๑๓๐ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ อางถึงในเอกสารช้ีแจง คอป. ของ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หนา ๑๓๑ 
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กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
และกฎการใชกําลัง

กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการปฏิบัติ
ที่แตกตางจากมาตรฐาน

และกฎการใชกําลัง

พบกรณีที่เจาหนาที่ไม
สามารถควบคุมผลกระทบ
จากการใชอาวุธ ในกรณี
ที่เจาหนาท่ีพยายามยับย้ัง
ผูท่ีตองสงสัยวาเปนภัยได 
ทําใหบุคคลอื่น ๆ ที่มิได
เก่ียวของไดรับผลกระทบ 
เชน กรณีการใช ปลย. ยิงเพ่ือ
หยุดรถตู  ท่ี ว่ิงฝ าด านท่ี
ใตสถานีแอรพอรตลิงค
ราชปรารภ ซึ่งมีพลเรือนที่
อยูในบริเวณดังกลาวถูกยิง
เสียชีวิต ๒ คน

การเตือนกอนการใช
กําลัง 

ศอฉ.กําหนดเจาหนาท่ี
ตองประกาศใชชัดเจน
กอนการใชกําลัง หากใช
อาวุธจะตองเตือน ๓ คร้ัง
ยกเวนเหตุสุดวิสัยท่ีเปน
อันตรายตอเจาหนาท่ี
หรือผูอ่ืน ศอฉ.ใชการเตือน

ในกรณีท่ีมีผู  บุกรุกแนว
หามผานเด็ดขาดของเจา
หนาท่ี โดยหากผูบุกรุกมี
อาวุธ เชน มีด ปน วัตถุ
ระเบิด ฯลฯ และฝาแนว
หามผานเขามาได 
เจาหนาท่ีสามารถขาม
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๒.๖.๘ เปนท่ีนาสังเกตวา เม่ือทาง ศอฉ. ไดมอบหมายภารกิจใหแกเจาหนาท่ี
ปฏิบัติการแลว จากการสอบถามผูนําระดับสูงของ ศอฉ. ท้ังท่ีเปนฝาย
การเมือง และผูนํากองทัพ ปรากฎวาไมมีการติดตามตรวจสอบประเมินผล
การปฏิบัติการโดยวิธีอื่น นอกจากรายงานตามสายงานของผูใตบังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันเทาน้ัน ท้ังๆท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานยาวนานเกือบ
สองเดือน ตั้งแตตนเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ สําหรับ
ระบบงานขาวกรองของทางราชการแทบจะไมมีสวนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของ ศอฉ.และเจาหนาท่ีไดเลย ผูนําของ ศอฉ.บางคนและหัวหนาชุดปฏิบัติการ
ในพ้ืนท่ี ตองพ่ึงพาการหาขาวของตนเอง ย่ิงไปกวาน้ัน ขาวท่ีเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดรับจากผูบังคับบัญชาใน ศอฉ. บางคร้ังยังไมตรงกับ
ความจริง และอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดหรือวิตกกังวลเกินสมควรแก
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติการอยูในพ้ืนท่ีอีกดวย เชน การแจงจํานวนคนชุดดําท่ีจะ
เขาโจมตีกอกวนเจาหนาท่ีในจํานวนท่ีเกินจริงเปนอยางมาก เปนตน

มาตรฐานการควบคุม
การชุมนุมการสลาย
การชุมนุม และกฎ

การใชกําลังและอาวุธ

กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
และกฎการใชกําลัง

กฎการใชกําลัง คําสั่ง
ของ ศอฉ. และการปฏิบัติ
ที่แตกตางจากมาตรฐาน

และกฎการใชกําลัง

พื้นที่หามเขาผาน
สื่อมวลชน การให
เจาหนาท่ีประกาศเตือน
ทางโทรโขงกอนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการใชแกสน้ําตา 
กระบอง หรือกระสุนยาง 
ไปสูการใชกระสุนจริงได 
โดยมี ผบ.หนวยหรือผูไดรับ
มอบหมายเปนผูมีอํานาจ
สั่งการ๓๙๓

 
๓๙๓

 คําส่ัง ศอฉ. ท่ี กห ๐๔๐๗.๔๕ (สยก.)/๑๓๐ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ อางถึงในเอกสารช้ีแจง คอป. ของนายสุเทพ
เทือกสุบรรณ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕, หนา ๑๓๑ 

ด 
บ



สรุปเหตุการณความรุนแรง และการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น

291

ขอคนพบเก่ียวกับกรณีผูสูญหาย 

การซอมทรมาน และการขมขืน

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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๒.๗.๑ กรณีผูสูญหายระหวางเหตุการณความรุนแรง
ทางการเมืองชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
 โดย คอป. ไดรับเร่ืองรองเรียนกรณีผูสูญหาย ๑ คน คือ 
นายอดิลักษณ อินสันเทียะ อายุ ๒๔ ป ภูมิลําเนาอยูท่ี อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนางสาวสมมาตร ชวยพิมาย
มารดาของนายอดิลักษณ เขาใหขอมูลกับ คอป. เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม
๒๕๕๕ วา นายอดิลักษณหายตัวไปต้ังแตวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๓
โดยมีความเช่ือวานายอดิลักษณไปรวมชุมนุม นปช. กับเพ่ือน 
อยางไรก็ตาม เพ่ือนคนท่ีไปดวยกันไดกลับบานมาหมดแลว แต
นายอดิลักษณไมไดกลับมาดวย โดยตนไดรองเรียนไปยังพรรคเพ่ือไทย
มูลนิธิกระจกเงา และไดรับความชวยเหลือจากศูนยขอมูลประชาชน
ผูไดรับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. ๕๓ (ศปช.)
ทัง้น้ีมูลนิธิกระจกเงารายงานจํานวนผูสูญหาย ณ วันท่ี ๗ มิถุนายน 

ขอคนพบเก่ียวกับกรณีผูสูญหาย 

การซอมทรมาน และการขมขืน 

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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๒๕๕๓ โดยไดรับเร่ืองรองเรียนจํานวน ๗๔ คน ยังติดตามไมพบจํานวน 
๕๑ คน๓๙๔ ทัง้น้ี จากการตรวจสอบกับมูลนิธิกระจกเงาและศูนยขอมูลประชาชน
ผูไดรับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. ๕๓ ถึงขอมูล 
ณ เดือนสิงหาคม พบวาไดพบบุคคลตามรายช่ือแลวหลายคนและยังเหลือผูสูญหาย
ที่ติดตามไมพบอีกจํานวน ๓ คน

๒.๗.๒ กรณีการซอมทรมานเก่ียวกับเหตุการณความรุนแรง
ทางการเมืองเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดย คอป. ไดรับรายงาน
กรณีการซอมทรมานจํานวน ๒ กรณี
 ๒.๗.๒.๑ กรณี นายกฤษณะ ธัญชัยพงศ แกนนํานักศึกษากลุมเสรี
ปญญาชน ซ่ึงรวมเคล่ือนไหวชุมนุมกับ นปช. และตนเคยข้ึนเวทีปราศรัย
ของ นปช. นายกฤษณะใหขอมูลกับ คอป. วาถูกซอมทรมานพรอมกับเพื่อน
นักศึกษาและเยาวชนอายุต่ํากวา ๑๘ ป (นักเรียนมัธยม) อีก ๒ คน โดยเจาหนาท่ี
ทหารขณะเดินทางออกจากพ้ืนท่ีชุมนุมเม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
นายกฤษณะใหขอมูลวาระหวางเดินทางกลับจากแยกราชประสงค  โดยออกจาก
แยกราชประสงคมาดวยรถจักรยานยนตมาถึงแยกปทุมวันซ่ึงจอดรถยนตไว 
แลวจึงขับรถยนตมาถึงซอยจุฬาฯ ๑๒ หลังสนามศุภชลาศัย เวลาประมาณ 
๑๙.๐๐ น. พบดานของเจาหนาท่ีทหาร เจาหนาท่ีทหารไดมัดมือตนไพลหลัง 
ใหนั่งคุกเขา หันหนาเขาหากําแพง และปดตา เจาหนาท่ีทหารซักถามวาในท่ี
ชุมนุมแกนนําอยูท่ีไหน ใครอยูท่ีไหน มีอาวุธซอนท่ีไหน หัวหนาซุมอยูจุดใดบาง
ตนตอบไปวาไมทราบ เพราะเพ่ิงมารวมชุมนุม โดยขณะท่ีสอบถาม ตนถูกเตะ 
และถูกปดตาโดยมีปนจออยู เพ่ือนอีกสองคนถูกปดตาเชนเดียวกัน หลังจากน้ัน

 
๓๙๔

 หายลึกลับเหตุการเมือง แจงหายแลว ๗๔ ราย, ไทยรัฐ, ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
http://www.thairath.co.th/content/pol/88061
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ยี่สิบนาทีจึงเปดตา และสอบถามเชนเดิมหลายคร้ัง นอกจากน้ียังถูกทุบตี
และถูกขูวาหากไมบอกเด๋ียวจะเจอขาโหด หลังจากน้ันมีคนน่ังรถกระบะมา
สอง-สามคน ใสชุดทหารหรือชุดสีดําสวมโมง ตนถูกชายดังกลาวเตะและบีบคอ
จนหายใจไมออกจึงปลอย คนเหลานั้นใชนํ้ามันราดแลวแกลงจอไฟแชคเพื่อ
ขูวาจะเผา และตนถูกฟาดดวยแส เพื่อใหตอบคําถาม และมีการพูดวาจะทํา
เหมือนกับสามจังหวัดภาคใตดวย ตนและเพ่ือนอยูบริเวณดังกลาวโดยถูกซักถาม
ประมาณ ๑ ช่ัวโมง หลังจากน้ันจึงมีนักขาวมาสัมภาษณ แตไมไดแจงนักขาว
วาถูกซอมทรมาน  ขณะท่ีนักขาวมามีคนเอาของมากองขางหนาทําเปนของกลาง
มีสนับมือและหนังสต๊ิกซ่ึงถูกอางวาเปนของตน โดยถูกควบคุมตัวอยูประมาณ 
๓ ช่ัวโมงกอนเจาหนาท่ีตํารวจมานําตัวไปท่ี สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน 
โดยไมไดรับอนุญาตใหปรึกษาทนายความและไมไดรับอนุญาตใหติดตอญาติ
ถูกควบคุมตัวอยูท่ีสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันจนถึงเชาวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ จึงถูกนําตัวมายังศาลแขวงปทุมวัน สวนเยาวชน ๑ คนถูกนําตัวไปศาล
เยาวชนฯ๓๙๕  โดยนายกฤษณะและเพ่ือนนักศึกษาถูกดําเนินคดีขอหาฝาฝน
ขอกําหนด ประกาศ หรือคําส่ังตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานกาณฉุกเฉิน ๒๕๔๘ และในวันเดียวกันศาลช้ันตนตัดสินลงโทษจําคุก ๑ ป
 โดยศาลมิไดสอบถามใดๆ ตอมาศาลอุทธรณลดโทษจําคุกเหลือ ๖ เดือน๓๙๖   

 ๒.๗.๒.๒ กรณีมีรายงานขาววามีการซอมทรมานผูตองหาในเหตุการณ
เผาศาลากลางจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดมุกดาหาร๓๙๗ จากการตรวจสอบ

 
๓๙๕

 นายกฤษณะ ธัญชัยพงษ เขาใหขอมูลกับ คอป. เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕

 
๓๙๖

 เปดใจเหย่ือสลายชุมนุมแดงท้ัง”โหด-หิน-อยุติธรรม” ถึงขอเรียกรองตอรัฐบาล”ย่ิงลักษณ”ในการเยียวยา , 
มติชนทีวี, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ http://www.matichon.co.th/play_clip.php?newsid=1313668033

 
๓๙๗

 เปดใจเหย่ือสลายชุมนุมแดงท้ัง”โหด-หิน-อยุติธรรม” ถึงขอเรียกรองตอรัฐบาล”ย่ิงลักษณ”ในการเยียวยา, 
มติชนทีวี, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ http://www.matichon.co.th/play_clip.php?newsid=1313668033
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พบวา ผูตองหาถูกควบคุมตัวตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยควบคุมตัวไวในรถบรรทุกผูตองหา 
ซึง่จากการตรวจสอบพบวา เปนกรณีการควบคุมตัวตามพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งมาตรา ๑๑ หามมิใหควบคุมตัวไวที่
สถานีตํารวจ แตไมไดมีการจัดเตรียมสถานที่ควบคุมตัวอื่นไว อยางไรก็ตาม
การนําไปควบคุมตัวไวในรถบรรทุกผูตองหา เปนการกระทําท่ีขัดตอ
เจตนารมณของพระราชกําหนดฯ ซ่ึงหามไมใหปฏิบัติตอผูถูกควบคุมตัวใน
ลักษณะเปนผูกระทําความผิด และการกระทําดังกลาวยังเปนการละเมิด
ศักดิ์ศรีของผูถูกควบคุมตัว 

๒.๗.๓ กรณีการขมขืน ระหวางเหตุการณเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓
 โดย คอป. ไดรับรายงานกรณีผูชุมนุมถูกทํารายรางกายและขมขืน
โดยจากการสัมภาษณเหย่ือผูถูกขมขืน ไดความวาเปนผูเขารวมชุมนุม
โดยมีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพฯ เขารวมชุมนุมต้ังแตชวงการชุมนุมบนถนน
ราชดําเนิน และไดรับบาดเจ็บเล็กนอยจากแกสน้ําตาและถูกทุบตีในเหตุการณ
วันที่ ๑๐ เมษายน ตอมาไดมาชุมนุมที่แยกราชประสงค จนกระทั่งวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ไดเดินทางออกจากแยกราชประสงคเพ่ือกลับบาน
โดยน่ังรถจักรยานยนตออกมาทางแยกปทุมวัน ใกลๆ หางสรรพสินคา
มาบุญครอง แลวเดินมุ งหนาออกไปทางดานของเจ าหนาท่ีทหาร 
โดยเจาหนาท่ีทหารไดขอตรวจคนกระเปา และไดยึดรูป พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล 
และบัตร นปช. ไว แตไมพบส่ิงผิดกฎหมายใดๆ แตทหารไมปลอยตัวกลับบาน 
ประกอบกับเปนชวงเวลาค่ําแลว ตนจึงโมโหและดาเจาหนาท่ีทหาร จึงถูก
เจาหนาท่ีทหารควบคุมตัวไปไวหลังปายรถประจําทาง แตก็ยังไมปลอยตัว 
ตนจึงดาเจาหนาท่ีทหารอีกรอบ จึงถูกนําตัวไปไวขางอาคารมหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตอุเทนถวายแลวเจาหนาท่ีทหาร ๕ – ๗ คน 
ซึง่เปนเจาหนาท่ีทหารประจําดานทางเขาออกศูนยการคา รุมทํารายรางกายตน
ดวยการตอยทอง จนตนสลบหมดสติไป ฟนข้ึนมาอีกคร้ังในคืนวันเดียวกัน
พบวากางเกงในถูกดึงลงไปอยูท่ีขา เส้ือและเส้ือในถูกถอดออก และมีน้ําอสุจิ
เปรอะเปอนบริเวณขาและชองคลอด มดลูกไหลออกมานอกชองคลอด 
ใบหนามีรอยฟกซ้ํา เจ็บรอบๆ ศีรษะ และหนาอกเปนรอยช้ํา  แตไมเห็นวามีใคร
เฝาอยูแลว เหตุเกิดเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ตนจึงว่ิงออกมาทาง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและเรียกรถตุกๆ สามลอใหไปสงท่ีสนามหลวง 
ตอมาตนไดเดินทางไปท่ีพรรคเพ่ือไทยเพ่ือรองเรียนขอความชวยเหลือ
และพรรคไดใหการดพาตนไปแจงความรองทุกขกับเจาหนาท่ีตํารวจ
ที่สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน พนักงานสอบสวนจึงสงตนไปตรวจรางกาย
ที่โรงพยาบาลกลาง๓๙๘ 

 พนักงานสอบสวนเขาใหขอมูลเพ่ิมเติมความวา ผลการตรวจชันสูตร
บาดแผล พบคราบอสุจิท้ังภายในชองคลอดและภายนอกชองคลอด แตไม
สามารถระบุเวลาการมีเพศสัมพันธได แตโดยปกติแลวจะไมสามารถตรวจพบ
ไดหากมีเกินกวา ๗๒ ช่ัวโมง บริเวณสถานท่ีเกิดเหตุมีดานตรวจของเจาหนาท่ี
ทหารอยูติดกับซอยจุฬา ๑๒ และแยกเจริญผล ผูเสียหายคนน้ีเดินมาเจอดาน
ทหารท่ีหัวมุมถนนตรงขามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตอุเทนถวาย โดนเจาหนาที่ทหารซึ่งแตงเครื่องแบบและมีปนทําการ
ตรวจคน และผูเสียหายมีการดาทอเจาหนาท่ีทหารตามเหตุการณท่ีกลาวขางตน
ตอมามีบุคคลกลุมหน่ึงแตงกายคลายทหารสวมชุดลายพรางแตไมมีปน
คนกลุมน้ีเขาไปเจรจากับเจาหนาท่ีทหารท่ีดาน และนําผูเสียหายเดินออกมา

 
๓๙๘

 บันทึกคําบอกเลา (Statement Taking) เลขที่ 1010001
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ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย แลวจึง
โดนทํารายรางกายจนหมดสติ ผูเสียหายตื่นมาพบตนเองนอนอยูขางอาคาร
ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตอุเทนถวาย ซึ่งอยูติดกับรั้วจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เลยจากดาน
ของเจาหนาที่ทหารออกมาประมาณ ๑๐๐ เมตร คดีนี้เจาหนาที่ตํารวจไมได
ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุทันที แตผูเสียหายนําช้ีสถานท่ีเกิดเหตุหลังเหตุการณ
สงบลงแลวประมาณ ๑ เดือน ผลการสอบสวนเช่ือวาถูกขมขืนจริง และได
สรุปสํานวนสงพนักงานอัยการแลว โดยไดสเก็ตภาพผูตองหาและออกหมายจับ
แลว แตยังไมสามารถจับกุมตัวได นอกจากน้ี พนักงานสอบสวนไดขอความรวมมือ
ไปยังเจาหนาท่ีทหาร เพ่ือขอใหนําตัวเจาหนาท่ีประจําดานมาใหผูเสียหายช้ีตัว 
โดยไดทําหนังสือไปท่ีผูบัญชาการทหารบก  แตไมไดรับการตอบกลับแตอยางใด
จึงไมทราบวามีเจาหนาที่ทหารผูใดปฏิบัติหนาที่อยูบริเวณดังกลาว๓๙๙  
 ท้ังน้ี ผูเสียหายไดรองเรียนเพ่ือขอรับการเยียวยาไปยังกระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย โดยไดรับแจงวา ไมสามารถเยียวยากรณี
ถูกขมขืนได จึงเยียวยาเปนกรณีบาดเจ็บเล็กนอย และไดยื่นเรื่องขอเยียวยา
ผูเสียหายในคดีอาญาไวกับกรมคุมครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
ผูเสียหายยังใหขอมูลวา หลังเหตุการณท่ีตนถูกขมขืนไดรับรายงานขาวใน
หนังสือพิมพหลายฉบับ มีบุคคลคอยติดตามและถูกดักทําราย ซึ่งผูเสียหาย
เช่ือวานาจะเปนคนเดียวกับท่ีขมขืนตน โดยไดไปแจงความรองทุกขไวกับ
พนักงานสอบสวนดวย๔๐๐ 

 

 
 

๓๙๙
 การเขาใหขอมูลของ พ.ต.ท.รุงโรจน พุทธิยาวัฒน พนักงานสอบสวนคดี วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

 
๔๐๐

 บันทึกคําบอกเลา (Statement Taking) เลขที่ ๑๐๑๐๐๐๑
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