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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
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สวนที่ ๑ 
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สวนที่ ๒ 
วิธีการศึกษาวิจัยและแนวทางการดําเนินงาน     ๕
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 ระยะเร่ิมแรกของความขัดแยง หรือระยะบมเพาะ         ๑๕
  ความขัดแยง (latent tension)     
 ระยะความขัดแยงปรากฏ (overt confl ict)             ๒๐
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สาเหตุและรากเหงา

ของความขัดแยง

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
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สาเหตุและรากเหงาของความขัดแยง

ที่มาและความสําคัญ

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กําหนดใหมีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริง
เพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) โดยให คอป. มีหนาที่สําคัญ
ประการหนึ่งคือ “...๒) จัดใหมีการศึกษาวิจัยทําความกระจาง
กับรากเหงาของปญหา ท้ังในทางกฎหมาย การเมือง และ
ประวัติศาสตรท่ีสงผลใหเกิดความแตกแยกและความรุนแรง”
ซึ่ง คอป. ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัย
และกิจกรรมทางวิชาการ ที่ คอป. แตงตั้งขึ้นทําหนาที่ศึกษาวิจัย
เพ่ือสรางความกระจางเก่ียวกับรากเหงาของปญหาท้ังในทางกฎหมาย
การเมือง ประวัติศาสตร และดานอ่ืนท่ีสงผลใหเกิดความแตกแยก
และความรุนแรง รวมท้ัง การจัดใหมีเวทีสาธารณะ การประชุม

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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เพื่อรับฟงขอมูลและความเห็น  เสนอผลการตรวจสอบและศึกษา  ใหการศึกษา
กับสังคมเปนระยะๆ โดยเนนการมีสวนรวมของสาธารณชนท่ีเก่ียวของ และหา
แนวทางสูการสรางความปรองดองภายในประเทศ อันจะนําไปสูการอํานวย
ความยุติธรรม โดยใหการเยียวยา ฟนฟูบุคคล สังคม องคกร และสถาบัน
ทีไ่ดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงตามแนวทางความยุติธรรม
ในระยะเปล่ียนผานและความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเพ่ือสงเสริมใหเกิดความ
ปรองดองในประเทศตอไป
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วิธีการศึกษาวิจัยและ

แนวทางการดําเนินงาน

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
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 ๑. คอป. ไดดําเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะหสาเหตุ
และรากเหงาท่ีนําไปสูความขดแยงและเหตุการณความรุนแรง
ในเดือนเมษายน– พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยใชกิจกรรมทางวิชาการ 
เชน การประชุมเพ่ือรับฟงขอมูลและความคิดเห็นท้ังใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด การจัดเวทีสาธารณะ การเสนอ
ผลการศึกษาอยางตอเน่ือง เปนตน โดยเนนการมีสวนรวม
ของนักวิชาการ สาธารณชน และทุกภาคสวน อันเปนกระบวนการ
สําคัญในการรวบรวมขอมูลประเด็นปญหา รับฟงความคิดเห็น 
ศึกษาทฤษฎีท้ังของประเทศไทยและตางประเทศ เพ่ือวิเคราะห 
และจัดทํากรอบแนวคิดในการวิจัย ๕ เรื่อง ไดแก
  ๑.๑. โครงสรางอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันในสังคมไทย 
  ๑.๒. ความรุนแรงทางการเมือง : พลวัตสังคมและวัฒนธรรม
และแนวทางแกไข
  ๑.๓. กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณทางการเมือง
ที่มีความรุนแรง: ปญหาและแนวทางแกไข

วิธีการศึกษาวิจัยและ

แนวทางการดําเนินงาน

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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๔๐๑

 ความขัดแยงเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดในทุกระดับไมวาจะเปนระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม รัฐ จนถึงระดับโลก
ดวยความแตกตางกันในดานเปาหมาย วิธีการ คานิยม วัฒนธรรม อันจะนําไปสูการคิด ความรูสึก การกระทําตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง
แตกตางกัน ไมยอมใหกัน เกิดเปนความขัดแยงขึ้นและถาความขัดแยงนั้นหาทางออกไมไดหรือไมไดรับการแกไขที่ถูกทาง
แลวจะกลายเปนขอพิพาท และนําไปสูความรุนแรง ซึ่งความรุนแรงเปนไปได ตั้งแตการใชคําพูด ภาษาทาทาง จนถึงการ
ลงมือทํารายกัน และในทายท่ีสุดแลวอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียตามมาท้ังทรัพยสิน เวลา ความรูสึก 
จนถึงการสูญเสียอํานาจอธิปไตยก็อาจจะเปนไปได
  แนวคิดเร่ืองการจัดการความขัดแยง ไดศึกษาความหมายของความขัดแยง ลักษณะของความขัดแยง สาเหตุ
ของความขัดแยง ระดับการขยายตัวของความขัดแยง กระบวนการของความขัดแยง ผลของความขัดแยง
แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยงและการจัดการความขัดแยง และความขัดแยงกับความรุนแรง
 ๔๐๒ แนวคิดการเสริมสรางสันติภาพเปนท่ีรูจักคร้ังแรกในป ค.ศ. ๑๙๗๕ จากบทความเร่ืองสามแนวทางสูสันติภาพ: 
การรักษาสันติภาพ การทําใหเกิดสันติภาพ และการเสริมสรางสันติภาพ (Three Approaches to Peace: Peacekeeping
Peacemaking and Peacebuilding) ของ Johan Galtung นักวิจัยสันติภาพยุคใหม โดย Galtung  ไดนําเสนอโครงสราง
การเสริมสรางสันติภาพเพ่ือเปนแนวทางสูสันติภาพท่ีย่ังยืน โดยการระบุถึงรากเหงาของความขัดแยงท่ีกอใหเกิดความรุนแรง
ผานกิจกรรมสําหรับแกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน ตามรูปแบบของสันติศึกษาเพ่ือนําไปสูการแปลงเปล่ียนขับเคล่ือนความขัดแยง
ดวยสันติวิธี (United Nations, ๒๐๑๐)
  จนกระท่ังในป ค.ศ. ๑๙๙๒ การเสริมสรางสันติภาพไดรับการยอมรับอยางกวางขวางมากย่ิงข้ึน
เม่ือเลขาธิการสหประชาชาติไดมีขอเรียกรอง “วาระสันติภาพ” (An Agenda for Peace) ท่ีระบุวาสหประชาชาติ
และประชาคมนานาชาติมีความรับผิดชอบตอการจัดการความขัดแยงในรูปแบบของมาตรการทางการทูตในเชิงปองกัน 
(preventive diplomacy) การทําใหเกิดสันติภาพ (peacemaking) และการรักษาสันติภาพ (peacekeeping) สงผลให
แนวคิดการเสริมสรางสันติภาพเปนท่ีรูจักและนํามาใชในการจัดการความขัดแยงอยางแพรหลายในสังคมโลกยุคปจจุบัน

  ๑.๔ การปฏิรูปองคการดานความม่ันคง 
  ๑.๕ ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
 ๒. สังเคราะหองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยท้ัง ๕ เร่ืองและเอกสารทาง
วิชาการที่เกี่ยวของ ไดแก 
  ๒.๑ ผลงานวิจัยของคณะอนุกรรมการฯ ใน คอป. และหนวยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวของ 
  ๒.๒ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 
   ๑) แนวคิดเร่ืองการจัดการความขัดแยง๔๐๑  
   ๒) แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสรางสันติภาพ๔๐๒ (Peace 
Building) 
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๔๐๓

 Do no harm เร่ิมเปนท่ีรูจักในตนป ค.ศ.๑๙๙๐ โดยสมาชิกขององคกรระหวางประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน
ทองถิ่นเพื่อประสานความรวมมือผานโครงการพลังทองถิ่นเพื่อสันติภาพ (the Local Capacities for Peace Project) 
หรือตอมารูจักในชื่อ โครงการ“Do No Harm” (DNH) ซึ่งถูกพัฒนาโดย Mary B. Anderson (CDA Collaborative 
Learning Projects, ๒๐๐๔)
  โดยสรุป Do no harm เปนวิธีการหน่ึงท่ีถูกนํามาใชกับเหตุการณความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน โดยการใหเจาหนาท่ี
จากฝายตาง ๆ ไมวาจะเปนตัวแทนจากองคกรกลาง หนวยงานทหาร หนวยงานจากรัฐ ลงไปในพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุการณ
ความขัดแยง เพ่ือใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ  อยางมีมนุษยธรรม และแสวงหาตนตอของปญหา  ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน
โดยระดมความคิดเห็นจากหลายฝายเพ่ือการวางแผนใหความชวยเหลือผูท่ีอยูในสถานท่ีความขัดแยงไดอยางเหมาะสม
ทัง้น้ี หนวยงานตางๆ ตองมีประสบการณและความรูความเขาใจอยางถองแท ในเร่ืองของประวัติศาสตร สภาพสังคม วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต รวมถึงสถานการณความตึงเครียดของผูคนในพ้ืนท่ี โดยอาศัยการประสาน
ความรวมมือจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับความขัดแยง บรรเทาปญหาความขัดแยงนั้น มิใชกระตุนใหความขัดแยงนั้น
เลวรายขึ้นไปกวาเดิมโดยรูเทาไมถึงการณ
 ๔๐๔ ความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน เกิดข้ึนในปลายทศวรรษ ๑๙๘๐ เปนกระบวนการท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง หลังจากเกิดเหตุการณความรุนแรง หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางกวางขวาง เพ่ือใหมีความยุติธรรมเกิดข้ึน
ซึ่งแนวคิดและการดําเนินกระบวนการน้ีไดแพรหลายและถูกนําไปใชในหลายๆ ประเทศท่ีมีความขัดแยงอยางรุนแรง
เชน อารเจนตินา ชิลี แอฟริกาใต เอลซัลวาดอร เฮติติมอรตะวันออก เปนตน ท้ังน้ีแนวคิดน้ีใหความสําคัญกับความทาทาย
ในสังคมท่ีอยูในชวงเปล่ียนผาน เน่ืองจากกระบวนการเปล่ียนผานมีขอจํากัดมากมายท้ังขอจํากัดดานนโยบาย ดาน
ศักยภาพของรัฐบาล เชน ความออนแอของกระบวนการยุติธรรม ปญหาคอรัปช่ัน ปญหาของกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ
และการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงขอจํากัดเหลาน้ีอาจเปนเง่ือนไขท่ีกอใหเกิดความขัดแยงในประเด็นใหมๆ ข้ึนตอไปได
 ๔๐๕  ในชวงสามทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเคล่ือนไหวในสังคมโลกสงผลใหมีปรับเปล่ียนกระบวนวิธีคิด
ของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักไดเคล่ือนยายจากการใชกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเพียงรูปแบบเดียว
สูการใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการยุติขอพิพาทในทางอาญาบางประเภทดวยวิธีการท่ีนําไปสูผลลัพธแหง
ความสันติสุขยุติธรรมในสังคม โดยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกรูปแบบหน่ึงคือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
(Restorative Justice) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีนํามาใชในการยุติความขัดแยงหรือระงับขอพิพาทท่ีเช่ือวาการเยียวยา ความเสียหาย
ที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับเหย่ืออาชญากรรมจะทําใหเกิดความยุติธรรมและนํามาซ่ึงความสงบสุข
ในชุมชนเพราะเหยื่ออาชญากรรมเปนบุคคลที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด

   ๓) แนวคิดเร่ือง Do No Harm๔๐๓  

   ๔) แนวคิดเร่ืองความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน๔๐๔  

(Transitional Justice) 
   ๕) แนวคิดเร่ืองความยุติธรรมเชิงสมานฉันท๔๐๕  (Restorative
Justice) 
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  ๒.๓ ประสบการณการจัดการความขัดแยงภายในประเทศ
  ๒.๔ กรณีศึกษาจากคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการ
ปรองดอง (TRC) ใน ๕ ประเทศ จาก ๓ ทวีป ไดแก ประเทศแอฟริกาใต 
ประเทศศรีลังกา ประเทศไลบีเรีย ประเทศชิลี และประเทศติมอรเลสเต
 ๓. สรุป สังเคราะห วิเคราะหขอมูลรากเหงาของปญหาความขัดแยง
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การวิเคราะหรากเหงาของปญหา

ความขัดแยงในสังคมไทย

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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 สังคมทุกสังคมยอมมีการเปล่ียนแปลงเปนภาวะปกติ 
ซึ่งการเปล่ียนแปลงเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได และมักจะนํามา
ซึ่งความขัดแยง ดังนั้น ในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง สังคมจึงตอง
แสวงหาวิธีการในการจัดการความขัดแยงเพ่ือใหสังคมดํารงอยู
และพัฒนาตอไปได ความขัดแยงจึงไมใชส่ิงเลวรายหรือผิดปกติ
แตอยางใด อีกท้ัง ความขัดแยงยังมีขอดีในการชวยกระตุนใหเกิด
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาในสังคม๔๐๖  อยางไรก็ตาม หากสังคม
ไมมีกลไกในการจัดการความขัดแยงท่ีมีประสิทธิภาพ ความขัดแยง
อาจพัฒนาเปนความรุนแรงในสังคมท่ีอาจเปนอันตราย และสราง
ผลเสียตอสังคมได ซ่ึงเม่ือเกิดความขัดแยงแลว สังคมอาจเลือกวิธีการ
จัดการความขัดแยงได ๒ แนวทาง คือ ๑) แนวทางท่ีไมใช

การวิเคราะหรากเหงาของปญหา

ความขัดแยงในสังคมไทย

 
๔๐๖

 แนวความคิดความขัดแยงดาน Human Relations Approach และ Contemporary Approach

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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๔๐๗

 กรอบการวิเคราะหความขัดแยง ๔ ระดับ ดังกลาวไดแก 
  ๑) ความขัดแยงระดับบมเพาะ (Latent Tension) เปนความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนโดยท่ียังไมแสดงอาการของ
ความขัดแยง สังคมยังไมรับรูถึงความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนและยังไมตระหนักวาเร่ืองดังกลาวเปนปญหาอันจะนําไปสูความขัดแยง
ความขัดแยงระดับนี้ยังอยูในวิสัยที่สามารถใชวิธีการปองกันไมใหความขัดแยงเกิดขึ้น 
  ๒) ความขัดแยงระดับปรากฏ (Overt Conflict) เปนความขัดแยงท่ีมีอาการชัดเจนของความเปนปรปกษ
หรือความไมลงรอยในสังคม ซ่ึงมีสาเหตุจากความไมเทาเทียมดานอํานาจ ความไมยุติธรรม และผลประโยชน เปนสถานการณ
ความขัดแยงที่ยังอยูในวิสัยที่สามารถจัดการไดโดยการแกไขหรือยุติความขัดแยง  โดยใชคนกลางหรือใชอนุญาโตตุลาการ
เปนผูไกลเกลี่ย 
  ๓) ความขัดแยงระดับชวงชิงอํานาจ (Power Struggle) เปนความขัดแยงท่ีสรางความรูสึกตึงเครียด 
หรือเกิดการเผชิญหนาแยงชิงอํานาจระหวางสองฝาย เม่ือปญหาความขัดแยงขยายตัวและมีความตึงเครียดเพ่ิมสูงข้ึน
เปนสถานการณความขัดแยงท่ีจําเปนตองใชวิธีการบางอยางเพ่ือยับย้ังหรือรักษาระดับไมใหความขัดแยงเพ่ิมข้ึน 
โดยใชคนกลาง รวมถึงใชความพยายามในการจัดการความขัดแยงที่เขมขนยิ่งขึ้น 
  ๔) ความขัดแยงระดับรุนแรง (Destructive Violence) เปนภาวะท่ีความขัดแยงพัฒนาไปสูความรุนแรง
มีการปะทะ ใชกําลังในสังคมซ่ึงเปนความรุนแรงทางตรง (direct violence) ความขัดแยงข้ันน้ีเปนระดับความขัดแยง
ขั้นสูงสุดจนเกินกวาท่ีจะใชวิธีการจัดการความขัดแยงท้ัง ๓ วิธี อันไดแก วิธีการปองกัน วิธีการแกไข และวิธีการยับย้ัง
หรือการรักษาระดับไม ให ความขัดแยงเพ่ิมข้ึนได  อีกต อไป ซ่ึงความขัดแยงระดับน้ีก อให เกิดความรุนแรง
และผลเสียอยางมิอาจประมาณคาได
  จากระดับความขัดแยงท้ัง ๔ ระดับดังกลาว จนถึงการเกิดความรุนแรงข้ึน การจัดการกับความขัดแยงและ
ความรุนแรงจําเปนจะตองใชวิธีการที่แตกตางกัน หากเลือกวิธีการหรือเครื่องมือผิดอาจไมสามารถแกปญหาความขัดแยง
และความรุนแรงได เชน เม่ือความขัดแยงอยูในระดับรุนแรงแลว การเจรจาตอรอง อาจไมสามารถจัดการความขัดแยง
ในขณะนั้นได แตทําไดเพียงปองกันไมใหความขัดแยงรุนแรงมากขึ้นหรือขยายตัวแลวจึงใชมาตรการอื่นๆ ในภายหลัง

ความรุนแรง (Non-Violence Approach) หรือสันติวิธี และ ๒) แนวทาง
ทีใ่ชความรุนแรง (Violence Approach) เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตนตองการ
 ในการวิเคราะหรากเหงาความขัดแยงท่ีแปรเปล่ียนเปนความรุนแรง
ในคร้ังน้ี มุงศึกษาถึงรากเหงาของปญหาความขัดแยง ซ่ึงมีธรรมชาติของการกอตัว
ในลักษณะที่มีการผสมผสานกันในหลายเหตุปจจัย โดยไมสามารถมองแบบ
แยกเหตุปจจัยใดปจจัยหน่ึงไดโดยลําพัง นอกจากน้ี ในการวิเคราะหไดใช
กรอบการวิเคราะหความขัดแยง (Conflict Analysis) ๔ ระดับ๔๐๗ ในการ
อธิบายการกอตัวของความขัดแยงและขยายตัวสูความรุนแรงเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 
 นอกจากน้ี ในการวิเคราะหยังใชบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และเหตุการณสําคัญๆ ท่ีเกิดข้ึนแตละชวงเวลาตามเสนเวลา (Timeline) 
มาประกอบในการอธิบายความสัมพันธในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
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  ๓.๓.๑ ระยะเร่ิมแรกของความขัดแยง หรือระยะบมเพาะ

ความขัดแยง (Latent Tension)       
    ๓.๓.๑.๑ ปจจัยท่ีเปนรากเหงาของปญหาความขัดแยง 
ในชวงท่ีความขัดแยงยังไมปรากฏอาการน้ัน รากเหงาของปญหาความขัดแยง
เปนปจจัยท่ีโยงใยสัมพันธกันอยางซับซอน ไมมีมูลเหตุใดเพียงลําพังท่ีจะสามารถ
อธิบายวาทําไมสังคมจึงเผชิญกับความขัดแยงรุนแรงหรือสะทอนความไมม่ันคง
ทางการเมืองไดดีท่ีสุด เน่ืองจากความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนน้ันมีการกอตัวบมเพาะ
และปะทุเปนวงจรที่ตอเนื่องยาวนาน และมีปจจัยที่หลากหลาย ซึ่งสามารถ
สรุปไดวาสังคมไทยในอดีตมีความไมเทาเทียมกันเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจ
และสังคมมาโดยตลอด โดยมีปจจัยที่สําคัญ คือ
     (๑) ความแตกตางระหวางสังคมเมืองและชนบท 
ที่มีการกระจายความเจริญอยางไมเปนธรรม โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและความเจริญในทุกๆ ดาน ในขณะที่ชนบท
เปนพ้ืนท่ีหางไกลความเจริญท่ีรัฐไมสามารถตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐาน
ไดอยางเพียงพอ  ดังจะเห็นไดจากสัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  (GDP)
ของกรุงเทพมหานครและเมืองใหญที่มีมากกวาในชนบท 
     (๒) ความแตกตางระหวางภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรม ท่ีมีสัดสวนของรายไดแตกตางกันมาก แรงงานในภาค
เกษตรกรรมซ่ึงอยูในสวนภูมิภาค มีจํานวนรอยละ ๔๐ ของแรงงานท้ังหมด 
แตมีรายไดคิดเปนสัดสวนเพียงประมาณรอยละ ๑๐ ของ GDP ในขณะท่ี
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีรายไดประมาณรอยละ ๓๓ ของ GDP กลับมีแรงงาน
อยูในภาคอุตสาหกรรมเพียงรอยละ ๑๙ ของแรงงานท้ังประเทศ ผูท่ีอยู
ในภาคเกษตรกรรมซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของประเทศจึงเปนกลุมท่ีมีฐานะ
ยากจนและอาศัยอยูในชนบท ในขณะท่ีผูท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
ผูเปนนายทุนที่อาศัยอยูในเมืองเปนกลุมที่มีฐานะดีกวา
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     (๓) การครอบครองทรัพยากรท่ีไม  เท า เ ทียม 
โดยเฉพาะการครอบครองปจจัยการผลิตซ่ึงนายทุนเปนผูครองอํานาจในการซ้ือ
ในขณะท่ีคนชนบทและเกษตรกรสวนใหญมีความยากจนและไมไดเปนเจาของ
ปจจัยการผลิตโดยเฉพาะท่ีดินทํากินในประเทศท่ีสวนใหญเปนของนายทุน
ซึง่เปนคนสวนนอย เพียงประมาณรอยละ ๑๐ ของประชากรเปนเจาของท่ีดิน
มากกวาคนละ ๑๐๐ ไร ในขณะท่ีคนอีกรอยละ ๙๐ ถือครองท่ีดินไมเกินคนละ 
๑ ไร นอกจากน้ี ท่ีดินประมาณรอยละ ๗๐ ถูกท้ิงรางไมไดใชประโยชน หรือใช
ประโยชนไมเต็มท่ี เน่ืองจากเจาของท่ีดินสวนใหญถือครองท่ีดินเพ่ือเก็งกําไร 
     (๔) การกระจายรายไดไมเปนธรรม จากความเจริญ
ทีก่ระจุกตัวอยูแตในเมืองและความเหล่ือมล้ําทางรายไดของภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรม ทําใหความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจอยูกับคนเมืองซ่ึงเปน
คนสวนนอยของประเทศ โดยกลุมประชากร ๑ ใน ๕ ท่ีมีรายไดสูงสุดของประเทศ
มีรายไดรวมกันมากกวารอยละ ๕๐ ของรายไดรวมของประชากรท้ังหมด 
ในขณะท่ีกลุมประชากร ๑ ใน ๕ ท่ีมีรายไดต่ําท่ีสุด มีรายไดรวมกันเพียงรอยละ
๓.๘๔ ของรายไดรวมท้ังประเทศเทาน้ัน ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา กลุมคนรวยท่ีสุด
มีรายไดมากกวากลุมคนจนที่สุด ประมาณ ๑๓ เทา
     (๕) นโยบายและกลไกการจัดการของรัฐไมสามารถ
สรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมได โครงสรางและระบบภาษีไมสามารถ
กระจายความม่ังค่ังจากคนรวยไปสูคนจนได ทําใหชองวางระหวางคนรวย
กับคนจนเพิ่มมากขึ้น ถึงแมวาเศรษฐกิจมีการเติบโตในระดับสูง แตชองวาง
ระหวางชนช้ันทางสังคมกลับย่ิงหางมากข้ึน พรอมๆ กับท่ีการดําเนินนโยบายรัฐ
มีสองมาตรฐานหรือมากกวา  และกฎหมายท่ีเอ้ือประโยชนแกคนรวย  ทําใหชองวาง
ระหวางชนช้ันทางสังคมเหลาน้ีสรางความเหล่ือมล้ําในทางเศรษฐกิจ
และความเหล่ือมล้ําของโอกาสในการเขาถึงบริการพ้ืนฐานของรัฐ เชน บริการ
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สาธารณสุข และการศึกษา ท่ีทําใหความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจย่ิงเพ่ิมมากข้ึน
อีกดวย 
     (๖) การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีไมสอดคลองกับหลักนิติธรรม รากเหงาของปญหาดานกฎหมาย
และการบังคับใชกฎหมาย โดยกระบวนการยุติธรรมเปนปญหาท่ีเกิดจาก
ความคับของใจ เม่ือระบบการเมืองมีปญหาและมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล
หลายชุด รวมท้ังมีการรัฐประหารหลายคร้ัง ทําใหเกิดความเคลือบแคลงใจ
ในกระบวนการบังคับใชกฎหมายท่ียอมรับคําส่ังของคณะปฏิวัติในฐานะ
ผูทรงอํานาจรัฐวาถูกตอง และบางฝายไมยอมรับกติกาสังคมท่ีมีอยูในการจัดการ
ความขัดแยง ความขัดแยงจึงลุกลามบานปลายและเกิดความรุนแรงข้ึน 
ทายท่ีสุดจึงนําไปสูกระบวนการตุลาการภิวัฒนซ่ึงทําใหเปนท่ีถกเถียงวิพากษ
วิจารณในเวลาตอมา
      กฎหมายเปนกลไกการควบคุมทางสังคมท่ีเปน
ทางการซ่ึงมีผลตอการสรางพฤติกรรม หรือควบคุมทางสังคมท่ีนอยท่ีสุด 
ตางจากกลไกทางวัฒนธรรมซ่ึงเปนกลไกท่ีมีอํานาจมากและมีอิทธิพลมากกวา
กฎหมาย โดยเปนกฎเกณฑแบบไมเปนทางการ เชน การต้ังขอรังเกียจทางสังคม
(social sanction) แตในสังคมไทยพบวา กลไกดังกลาวยังไมเขมแข็งพอท่ีจะ
ทําใหคนในสังคมตระหนัก และเกรงกลัวท่ีจะทําพฤติกรรมไมพึงประสงค
      จากลักษณะท้ัง ๖ ประการดังกลาว ทําใหเกิดความ
ไมเทาเทียมกันเชิงโครงสรางในสังคม สงผลใหสังคมไทยมีชนช้ันอยู ๒ ชนช้ัน 
ไดแก ชนช้ันผูปกครองท่ีมีอํานาจทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนผูถือครองปจจัยการผลิต
และมีอํานาจทางการเมือง กับชนช้ันผูอยูใตปกครอง หรือประชาชนท่ีดอยโอกาส
ในลักษณะของสัมพันธภาพเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน โดยลักษณะที่ไม
เทาเทียมกันน้ีทําใหเกิดความขัดแยงในสังคม แตความขัดแยงเหลาน้ี
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ไมปรากฏอาการและไมแสดงออกถึงความรุนแรง  เพราะสังคมยังคงมีดุลยภาพ
ระหวางชนช้ันท้ังสองอยู เน่ืองจากมีโครงสรางทางสังคมท่ีทําหนาท่ีในการ
รักษาสมดุลทางอํานาจในสังคมทามกลางพลวัตที่เกิดขึ้นในสังคม 
    ๓.๓.๑.๒  โครงสรางทางสังคมท่ีทําหนาท่ีในการรักษาสมดุล
ทางอํานาจในสังคม จากปจจัยท่ีเปนรากเหงาของปญหาความขัดแยงขางตน
เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุแหงความขัดแยงท่ีรอเวลาปะทุในเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยสังคมมีกลไกท่ีชวยชะลอไมใหความขัดแยงแปรเปล่ียนเปนความรุนแรง 
กลไกดังกลาว คือ 
     (๑) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทยๆ และความเช่ือ
เร่ืองบุญกรรม  สังคมไทยในอดีตมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา  (Subject-
Political Culture) คือ วัฒนธรรมท่ีผูอยูใตการปกครองมักอยูในฐานะผูรอรับ
ผลประโยชนทางการเมือง โดยไมเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองในการเสนอ
ความตองการของตนเองตอระบบ โดยเห็นวาตนเองไมมีอิทธิพลใดๆ ตอกลุม
ผูปกครอง ซึ่งลักษณะเหลานี้ทําใหกลุมผูอยูใตการปกครองในสังคมไทยไมมี
บทบาทในการเรียกรองและยอมตามอํานาจรัฐ  ดังน้ัน ปญหาความไมเทาเทียมกัน
หรือความเหล่ือมล้ําในสังคมไทย จึงไมปรากฏอาการท่ีทําใหเกิดการเรียกรอง
ตอรัฐซ่ึงนําไปสูการเปล่ียนแปลง ทําใหชนช้ันท่ีเสียเปรียบไมคอยเรียกรอง
หรืออางสิทธิใด ๆ กับชนชั้นผูปกครอง ประกอบกับความเชื่อเรื่องบุญกรรม
ทําใหประชาชนมีวิธีคิดแบบยอมจํานน และไมโตแยงตอความไมยุติธรรม
ทางสังคมในประเด็นตาง ๆ
     (๒) การเมืองแบบ “ประชาธิปไตยคร่ึงใบ” และ
การตอรองอํานาจและผลประโยชนท่ีลงตัวในกลุมชนช้ันนํา ในยุคหน่ึง
ของประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยคร่ึงใบ  และมีการตอรองอํานาจ
และผลประโยชนในกลุมชนช้ันนํา ทําใหประชาชนมีความรูสึกวาตนเองไมใช
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เจาของอํานาจอยางแทจริง เน่ืองจากไมมีสิทธิเสรีภาพอยางเต็มท่ี และไมมี
การรวมตัวกันเพ่ือเรียกรองสิทธิตางๆ ทําใหการปกครองเปนเร่ืองของการตอรอง
อํานาจเฉพาะกลุมชนช้ันนํา  ซ่ึงประกอบดวย ทหาร ขาราชการ นักการเมือง 
และกลุมนายทุน ซ่ึงเปนไปในลักษณะเอ้ือประโยชนตอกัน  ถึงแมจะมีความขัดแยง
และแยงชิงอํานาจระหวางทหาร ขาราชการ นักการเมือง โดยมีนายทุน
เปนผูสนับสนุน แตความรุนแรงก็ไมไดปะทุขึ้นอยางเห็นไดชัด ความขัดแยง
จึงเปนท่ีตกลงกันไดหากผลประโยชนลงตัว หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา การเมือง
เปนเรื่องของชนชั้นนํา (Elite) ไมใชเรื่องของประชาชน
     (๓) บทบาทของรัฐเปนแบบรัฐสงเคราะหหรือรัฐจัดการ
รัฐยังคงรวมศูนยอํานาจการจัดการ การใหบริการสาธารณะ หรือสวัสดิการสังคม
ในขณะท่ีประชาชนยังไมตระหนักถึงศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ท้ังในระดับ
ปจเจก และระดับชุมชน บทบาทของรัฐจึงเปน “ผูให” ในขณะท่ีประชาชนเปน
“ผูขอ” และอยูรวมกันไดโดยไมเกิดประเด็นความขัดแยงท่ีรุนแรง ซ่ึงลักษณะ
เหลาน้ีทําใหประชาชนท่ีเดือดรอนมักรวมตัวกันเพ่ือเรียกรองตอรัฐเปนรายกรณี
รัฐก็จะแกปญหาให และปญหาก็จะหมดไปเฉพาะกรณีน้ันๆ เชน การเรียกรอง
เร่ืองปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร ปญหาราคาน้ํามัน ปญหาคาครองชีพ 
ซึ่งเปนการเรียกรองปญหาในรายกรณี ไมไดเปนการเรียกรองเชิงโครงสราง
      โครงสรางท้ัง ๓ ประการน้ีเปรียบเสมือนเสาร้ัว
ที่ทําหนาท่ีค้ําจุนโครงสรางของสังคมใหมีดุลยภาพอยูได โดยไมทําใหความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนขยายตัวไปสูความรุนแรง แมในอดีตสังคมไทยจะมีความขัดแยง
เกิดข้ึนตลอดเวลา แตมักจะเปนความขัดแยงเฉพาะประเด็นหรือรายกรณี 
ไมใชความขัดแยงในเชิงของโครงสรางของระบบ จึงไมทําใหระบบตองลม
หรือพังทลายลงไป เน่ืองจากยังมีเสาร้ัวท่ีเหลือทําหนาท่ีค้ํายันระบบของสังคม
ใหสามารถดํารงอยูได แมจะคลอนแคลนก็ตาม นอกจากน้ี สังคมมักมีแนวทาง
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หรือภูมิปญญาท่ีจะแกไขปญหาดังกลาวได รวมท้ังยังอาจแกไขโดยการตกลง
กันภายในกลุมชนชั้นนําดวยกันเอง 
     อยางไรก็ตาม โครงสรางเหลาน้ีสามารถสราง
ดุลอํานาจในสังคมไดในชวงระยะเวลาหน่ึงเทาน้ัน  เน่ืองจากสังคมมีลักษณะ
เปนพลวัต จึงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญคือ
กระแสโลกาภิวัฒนซ่ึงกระตุนใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเมือง
แบบประชาธิปไตย ทําใหมีการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ การกระจาย
ความเจริญ และการปรับตัวสูระบอบประชาธิปไตยโดยมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  การเปล่ียนแปลงดังกลาว
แสดงถึงการปรับตัวของสังคมใหสอดคลองกับโลกาภิวัตน และกระทบตอ
สมดุลอํานาจทางสังคมท่ีอาจเหมาะสมในชวงเวลาน้ัน แตไมเหมาะสมกับสังคม
สมัยใหมที่เจริญกาวหนาและเปลี่ยนแปลงไป เชน การพัฒนาไปสูความเปน
ประชาธิปไตยซ่ึงตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนมากข้ึน ทําใหประชาชน
เร่ิมเขามามีบทบาทสําคัญในฐานะท่ีเปนเจาของอํานาจอธิปไตยย่ิงข้ึน
การสรางดุลยภาพแบบเดิมโดยใชกลไก ๓ ประการขางตน จึงไมสามารถสราง
สมดุลไดอยางมีประสิทธิภาพอีกตอไป
      เม่ือสังคมไมสามารถจัดการความขัดแยง ไดอยาง
เหมาะสม เม่ือมีปจจัยอ่ืนเปนตัวกระตุน ประกอบกับกลไกการแกไขปญหา
ความขัดแยงที่ดอยประสิทธิภาพ ความขัดแยงจึงยกระดับไปสูความรุนแรง

 ๓.๓.๒ ระยะความขัดแยงปรากฏ (Overt Conflict) 
  เม่ือสังคมพัฒนาสูยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงท้ังทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทําใหสังคมไทยเกิดการปรับตัวคร้ังสําคัญ 
อันสงผลกระทบตอโครงสรางเดิมในสังคม และผันแปรความขัดแยงท่ีมีอยูเดิม
ไปสูความรุนแรง หากมีเหตุปจจัยและตัวกระตุนเขามาเสริม ซ่ึงปจจัยเหลาน้ี ไดแก
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   ๓.๓.๒.๑ การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ จากการท่ี
ประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบขนานใหญ  โดยมีการประกาศใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ทําใหประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางจากเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง
ไปสูการเกษตรกรรมเชิงพาณิชย มีการเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม
สูสังคมอุตสาหกรรม  เกิดการเคล่ือนยายทุน แรงงาน และการกระจายความเจริญ
ไปยังสวนภูมิภาค มีการยายฐานการผลิตออกจากกรุงเทพมหานครไปยัง
จังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะในภาคกลางและภาคตะวันออก เชน การเติบโตของ
เศรษฐกิจในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard)
 แตการยายฐานการผลิตดังกลาวยังไมไดกระจายไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ 
     การปรับเปล่ียนโครงสรางดังกลาวสงผลใหพ้ืนท่ีชนบท
เร่ิมมีความสําคัญมากข้ึน และเกิดการ “สะสมทุน” ในชนบทตามแบบทุนนิยม
สมัยใหม เชน ท่ีดิน เคร่ืองจักร และสินคาทุนอ่ืนๆ รวมท้ัง การสะสมทุนผาน
“การออม” ประเภทตางๆ เพ่ือระดมทุนไปใชในการผลิตท่ีเปนผลมาจาก
ขยายตัวของโครงการประชานิยม เชน โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน 
โครงการธนาคารประชาชน โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือ OTOP 
และโครงการพัฒนาหมูบานและชุมชน (SML) ของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ตลอดจนโครงการในลักษณะเดียวกันของรัฐบาลตอ ๆ  มา   ซ่ึงมีผลตอการเติบโต
ของการผลิตในชนบท และเพ่ิมโอกาสการจางงานและโอกาสทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ
ประกอบกับการเพ่ิมรายจายของงบประมาณท่ีกระจายไปสูองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และการเพ่ิมสัดสวนของรายไดนอกภาคเกษตรกรรมของครัวเรือน
ทัว่ประเทศท่ีสูงถึงรอยละ ๖๐ ของรายไดรวมของครัวเรือน โดยเฉพาะสัดสวน
รายไดนอกภาคเกษตรกรรมของครัวเรือนในภาคตะวันออกฉียงเหนือน้ันสูงถึง
รอยละ ๘๐ ของรายไดรวมของครัวเรือน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอ 
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“การสะสมทุน” ในชนบท และสงผลตอการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจชนบท
เปนอันมาก 
     การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจเหลาน้ี
ทําใหประชาชนสามารถพ่ึงตนเองไดมากข้ึนในทางเศรษฐกิจ ความรูสึก
ที่ประชาชนตองการความเทาเทียมทําใหเกิดสํานึกความเปน “พลเมือง” 
มากกวาเปนผูใตปกครองท่ีรอคําส่ังจากรัฐเพียงฝายเดียว อีกท้ังยังสงผลกระทบ
ตอวัฒนธรรมแบบไพรฟาท่ีมีอยูแตเดิม และโครงสรางประชาธิปไตยแบบคร่ึงใบ
รวมถึงการเปล่ียนบทบาทรัฐ แบบรัฐจัดการหรือรัฐสงเคราะหมาเปนการจัดการ
แบบรัฐสวัสดิการ (Welfare State) ซ่ึงมองวาส่ิงท่ีรัฐใหเปนสิทธิอันพึงไดของ
ประชาชนมากกวาการสงเคราะห 
     การเปล่ียนแปลงทางโครงสรางเศรษฐกิจดังกลาว
ทําใหประเทศไทยเขาสูยุคทุนนิยมอยางเต็มรูปแบบ กอใหเกิด “กลุมทุนใหม”
เชน ธุรกิจกลุมโทรคมนาคม ส่ือสารมวลชน และบันเทิง ซ่ึงมีการขยายตัว
มากกวา “กลุมทุนเกา” เชน กลุมธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน กลุมธุรกิจ
คาปลีก และกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญ เชน ปูนซีเมนต ยานยนตและช้ินสวน
ซึ่งถือครองอํานาจทางเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองเดิม นอกจากน้ี
การท่ีประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําให
มีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรมากข้ึน ทําใหวัฒนธรรมแบบไพรฟา
คอย ๆ  เลือนหายไป และเกิดวัฒนธรรมแบบ “ปจเจกชน” หรือแนวคิดแบบ
“เสรีนิยม” ท่ีบุคคลมีความเช่ือม่ันในศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองไดโดย
ไมรองขอ หรือเปนผูรอรับจากฝายรัฐ
   ๓.๓.๒.๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ซึ่งเกิดขึ้นสืบเนื่องจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองเมื่อเดือน
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พฤษภาคม ๒๕๓๕๔๐๘  และเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีมาจากการรับฟงเสียง
ของประชาชนโดยถือไดวาเปน “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”  อยางแทจริง 
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดมีการปฏิรูปการเมืองเกิดข้ึนเปนคร้ังแรก  โดยเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและการตรวจสอบอํานาจรัฐเพ่ิมข้ึน
เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในระบอบการเมือง  โดยใหมีวุฒิสภามาจากการเลือกต้ัง
มีองคกรอิสระและองคกรตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงการปรับปรุงโครงสราง
ทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ พรอมกับมีการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมควบคูกันไปดวย นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว
ยังสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมท้ัง รับรองสิทธิ
ความเปนพลเมือง ทําใหเกิดแนวคิด “ความเปนพลเมือง” วาประชาชน
เปนเจาของอํานาจทางการเมือง ทําใหการปกครองแบบรวมศูนยคอยๆ ปรับเปล่ียน
ไปสูการกระจายอํานาจมากข้ึน  ประชาชนและชุมชนเร่ิมมีบทบาททางการเมือง
และตระหนักในความเทาเทียมกันมากข้ึน ทําใหวัฒนธรรมแบบไพรฟา
และรัฐแบบสงเคราะหเกิดการส่ันคลอน  และทําใหปญหารากเหงาความขัดแยง
ทีแ่ตเดิมไมปรากฏอาการ  เร่ิมแสดงอาการชัดเจนข้ึน  และกาวเขาสูความขัดแยง
ระดับปรากฏ ดวยเหตุดังกลาว คอป. จึงถือเอารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับน้ีเปนจุดเร่ิมตนของการศึกษาสาเหตุและรากเหงาท่ีนําไปสูความรุนแรง
ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
     จากการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
การเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญ  แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทําให

 
๔๐๘

 เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองเม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ เกิดจากประชาชนสวนหน่ึงออกมาเคล่ือนไหว
ประทวงรัฐบาลท่ีสืบทอดอํานาจมาจากคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) หลังจากน้ันชนช้ันกลางมีบทบาท
ทางการเมืองมากข้ึน และตองการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ลดอํานาจของระบอบอํามาตยาธิปไตยและ
ทหารท่ีมักแทรกแซงการเมืองดวยการรัฐประหาร โดยเรียกรองใหนายกรัฐมนตรี ตองมาจากการเลือกต้ัง ประธานสภาผูแทน
ราษฎรตองเปนประธานรัฐสภา และลดอํานาจวุฒิสมาชิก จนเกิดกระแสการปฏิรูปการเมือง อันนําไปสูการเรียกรองใหแกไข
รัฐธรรมนูญและเกิดสภารางรัฐธรรมนูญขึ้น
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ประชาชนสวนใหญสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจและรับรูถึงสิทธิความเปน
พลเมืองของตนไดมากข้ึน จึงเกิดปรากฏการณการเรียกรองสิทธิตางๆ   จากรัฐ
และเกิดการรวมกลุมในลักษณะของ “ประชาชนระดับรากหญา” ท่ีต่ืนตัว
และตองการมีสวนรวมทางการเมืองในลักษณะของกลุมเคล่ือนไหวทางการเมือง
(Political Movement) มากยิ่งขึ้น
      กลุมทุนใหมและประชาชนระดับรากหญาไดมี
การเช่ือมโยงระหวางกันโดยผานการนําเสนอนโยบายประชานิยมของรัฐบาล
ที่ตอบสนองความตองการของประชาชนกลุมรากหญาและอาศัยประชาชน
กลุมรากหญาเปนฐานเสียงสําคัญ เพ่ือใหกลุมทุนใหมไดมาซ่ึงอํานาจรัฐ 
(กลุมทุนใหมใหประชานิยมแกรากหญา รากหญาตอบแทนดวยคะแนนเสียง)
การเช่ือมโยงดังกลาวทําใหกลุมทุนใหมไดรับชัยชนะในการเลือกต้ังในป พ.ศ. 
๒๕๔๔๔๐๙ และไดจัดต้ังรัฐบาลในการบริหารประเทศ๔๑๐ ซึ่งแสดงถึงการ

 
๔๐๙

 เม่ือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลใชบังคับและเม่ือใกลจะมีการเลือกต้ังใหม
ไดเกิดการรวมตัวกันของกลุมการเมืองตางๆ รวมทั้งการจัดตั้งพรรคไทยรักไทย โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนผูกอตั้ง 
และมีผูเขารวมและสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีเปนนักธุรกิจ นักการเมือง ขาราชการ และบุคคลจากหลากหลายอาชีพท่ีไดรับ
การยอมรับในสังคม รวมท้ังมีกระบวนการกําหนดนโยบายโดยการทําวิจัย สํารวจความคิดเห็น และเนนการตลาด ซ่ึงเปนมิติใหม
ของพรรคการเมืองท่ีนําแนวคิดการบริหารจัดการ มาใชนําในการหาเสียงทางการเมือง ในขณะท่ีพรรคการเมืองเดิม
หรือพรรคการเมืองอ่ืนมีการปรับตัวเพ่ือรองรับกลไกหรือกติการใหมตามรัฐธรรมนูญเพ่ือใหชนะการเลือกต้ังไดไมดีเทากับ
พรรคไทยรักไทย
 ๔๑๐ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ พรรคไทยรักไทยไดชูนโยบาย “คิดใหม 
ทําใหม” ในขณะน้ีพรรคประชาธิปตยซ่ึงเปนพรรคแกนนําในการจัดต้ังรัฐบาลเดิมไดชูนโยบาย “ไมเลือกเรา เขามาแน”  แต
ผลการเลือกต้ังปรากฏวาพรรคไทยรักไทยไดรับชัยชนะอยางถลมทลาย และเปนผูนําในการจัดต้ังรัฐบาลผสม โดยมี พ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี
  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดจัดต้ังรัฐบาลบริหารประเทศ โดยยุบรวมพรรคการเมืองท่ีมีขนาดเล็กกวา เชน พรรค
ความหวังใหม พรรคเสรีธรรม เขาดวยกันทําใหพรรคไทยรักไทยมีเสียงในสภาจํานวน ๒๙๔ เสียง ตอมาภายหลัง 
มีการยุบรวมพรรคชาติพัฒนาเขาดวยอีกทําใหพรรคไทยรักไทยมี ส.ส. ๓๑๙ คน เม่ือไปรวมกับพรรคชาติไทย ๒๔ คน
และพรรคความหวังใหมท่ีเหลืออีก ๑ คน ทําใหฝายรัฐบาลมีเสียงในสภามากถึง ๓๔๔ เสียง คุมอํานาจอยางเบ็ดเสร็จ
ในขณะที่พรรคประชาธิปตยซึ่งเปนฝายคาน มี ส.ส. เพียง ๑๒๘ คน ในการมีเสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในสภาผูแทนราษฎร 
ทําใหรัฐบาลพรรคเพ่ือไทย ถูกกลาวหาวาเปน “เผด็จการรัฐสภา” หรือ “เผด็จการเสียงขางมาก” ในการออกกฎหมายและ
บริหารประเทศในเวลาตอมา ขณะท่ีองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคกรอ่ืนๆ ตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงวุฒิสภาไมสามารถ
ทําหนาท่ีตรวจสอบถวงดุลไดอยางเต็มท่ีเน่ืองจากปญหาการแทรกแซงทางการเมือง โดยเฉพาะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึง
มีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในคดีตกเปนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดตามรัฐธรรมนูญ
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เขามามีอํานาจรัฐแบบเต็มตัว และเม่ือเขามาบริหารประเทศแลวจึงไดมี
การนําเสนอนโยบายประชานิยม๔๑๑  อยางเต็มท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนรากหญาในฐานะท่ีเปนฐานคะแนนเสียงสําคัญท่ีทําใหไดรับชัยชนะ
และนําไปสูการสรางความนิยมและศรัทธาในตัวผูนําจากการดําเนินนโยบาย
และแนวทางในการบริหารดังกลาว
      อาจกลาวโดยสรุปไดวา การเปล่ียนแปลงดังกลาว
ทําใหประชาชนในสังคมหรือกลุมผูอยูใตปกครองเดิมเกิดความรูสึกถึง
ความเทาเทียมและรูถึงสิทธิความเปนพลเมือง รวมท้ังมีการเรียกรองสิทธิตางๆ
ที่พึงไดจากรัฐ และยังนําไปสูการเกิด “กลุมทุนใหม” ซ่ึงมีความขัดแยงกับ 
“กลุมทุนเกา” เกิด “แนวคิดแบบเสรีนิยมและแนวคิดความเปนพลเมือง” 
ซึง่ตรงขามกับ “วัฒนธรรมแบบไพรฟา” เกิด “ประชาชนระดับรากหญา” 
ซึ่งขัดแยงกับ “ชนชั้นนํา” เหลาน้ีทําใหสังคมเกิดความขัดแยงและการตอสู
แยงชิงทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และชนชั้นทางสังคม 
      อยางไรก็ตาม ความเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนภาวะ
การปรับตัวทางสังคม ซ่ึงสรางความเทาเทียมกันทางสังคม และความเปน
พลเมืองท่ีเหมาะสมกับสังคมในยุคโลกาภิวัตน ในขณะท่ีความเช่ือในวัฒนธรรม
แบบไพรฟายังคงมีอยู จึงเกิดการปะทะกันระหวางความเช่ือดังกลาวเปนระยะๆ 
      ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาว ประเทศไทยเผชิญ
กับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการชะงักงันในการพัฒนาอยูระยะหน่ึง 
ชวงเวลาดังกลาวทําใหกลุมทุนใหมภายใตการสนับสนุนของประชาชนรากหญา
เขามามีอํานาจในการบริหารประเทศ และดําเนินนโยบายประชานิยม จนเกิด

 
๔๑๑

 รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดนํานโยบายประชานิยมท่ีในการหาเสียงมาแปลงเปนนโยบายรัฐบาล
และมีการปฏิบัติอยางจริงจัง เชน การพักหน้ีเกษตรกรรายยอย การจัดต้ังกองทุนหมูบาน โครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค
และโครงการเอ้ืออาทร เปนตน รวมท้ังนํารูปแบบวิธีการทางองคกรธุรกิจมาใชในบริหารราชการ เชน  การกําหนดใหมีผูวาซีอีโอ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน 
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ระบอบทักษิโณมิกส มีปญหาการคอรรัปช่ันเชิงนโยบายอยางกวางขวาง 
รวมถึงการเกิดคดีซุกหุน กระแสความไมพอใจรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
ไดกอใหเกิด “กลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย” ข้ึน และใชประเด็น
เหลานี้เรียกรอง อันนําไปสูการสรางปมความขัดแยงที่รุนแรงและเรื้อรัง
     การพัฒนาเทคโนโลยีดานการส่ือสารสงผลใหมีผูท่ีเขามา
เปนส่ือมวลชนท่ีเปนส่ือทางเลือก เชน เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และวิทยุชุมชน
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว เพราะทําไดงาย ลงทุนนอย ซ่ึงส่ือทางเลือกเหลาน้ี
บางชองทางเปนส่ือมวลชนท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือประโยชนทางการเมืองของกลุม
การเมืองหรือเปนผูสนับสนุนทางการเมืองกลุมใดกลุมหน่ึง อันนําไปสูขอกลาวหา
ที่วาการนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นไมใชการเสนอขาวของ “สื่อแท” แตเปน 
“สื่อเทียม” ซึ่งเปน “สื่อการเมือง” ที่สรางความสับสนแกประชาชนทั่วไป
ในฐานะผูรับขอมูลขาวสาร นอกจากน้ี พัฒนาการของ “ส่ือใหม” ทีเ่ปนเครือขาย
ทางสังคม (Social Network) สงผลใหประชาชนมีชองทางในการส่ือสารแบบ
สองทาง (Two-Way Communication) อยางเสรี  ประชาชนท่ัวไปจึงสามารถ
เปนท้ังผูรับสารและผูสงสาร หรือเรียกไดวาเปน “ส่ือบุคคล” ซ่ึง “ส่ือบุคคล”
เหลาน้ี ถูกนํามาใชเพ่ือประโยชนทางการเมืองของกลุมการเมืองหรือผู
สนับสนุนทางการเมืองกลุมใดกลุมหนึ่งเชนกัน 
     เม่ือความขัดแยงเร่ิมปรากฏข้ึน ส่ือมวลชนเปนปจจัย
กระตุน ตลอดจนขยายระดับความรุนแรงของความขัดแยง เน่ืองจากส่ือ
กระแสหลักเปนส่ือท่ีควบคุมโดยรัฐ ทําใหขอมูลท่ีนําเสนอสูสาธารณะเปนขอมูล
ดานเดียวท่ีสนับสนุนภาครัฐ  ในขณะท่ีประเด็นทางลบของรัฐบาลไมถูกนําเสนอ
ลักษณะเชนน้ีจึงเอ้ือให “ส่ือการเมือง” ทําหนาท่ีเปนเคร่ืองมือในการเรียกรอง
ของฝายตางๆ ในลักษณะของการสรางภาพเสมือนจริงทางโทรทัศน (Reality 
Show/Reality TV) ซึ่งสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทําให
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ประชาชนผูท่ีรับส่ือสามารถมีสวนรวมเปนผูแสดงและเปนผูใหขาวผานชองทางตางๆ
เชน การสงขอความส้ันแสดงความคิดเห็น (sms) ซ่ึงมีลักษณะเปนการส่ือสาร
แบบสองทาง ทําใหประชาชนมีสวนรวมกับส่ือไดมากข้ึน สงผลใหเกิดเครือขาย
ความสัมพันธทางสังคมขนานใหญในทุกระดับ  กระบวนการเหลาน้ีทําใหผูรับส่ือ
ที่เดิมรับส่ือเพียงฝายเดียวปรับเปล่ียนบทบาทมาเปนผูท่ีมีสวนรวมในการ
สื่อสารไดท้ังสองทาง คือ เปนผูรับและผูสง นอกจากน้ียังมีส่ือทางเลือก
และสื่อบุคคล เชน Social Network วิทยุชุมชน ท่ีรัฐไมสามารถควบคุมได 
โดยอาจเปนสื่อที่เลือกขางทางการเมือง
      ปจจัยดังกลาวไดกระตุนใหความขัดแยงขยายวงกวาง
ออกไป โดยยังมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเปนตัวกระตุนและแปรเปล่ียนความขัดแยงใหเปน
ความรุนแรงซึ่งจะไดกลาวตอไป

 ๓.๓.๓ ระยะความขัดแยงในระดับการชวงชิงอํานาจ (Power 
Struggle) และการเกิดความรุนแรง (violence)
  เม่ือความขัดแยงปรากฏ ไดเกิดสองกลุมท่ีเปนปรปกษกันอยางชัดเจน
เขามาชวงชิงอํานาจรัฐ ในระยะท่ีความขัดแยงเขาสูข้ันของการชวงชิงอํานาจ
และแปรเปล่ียนเปนความรุนแรง ไดมีปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนใหแปรเปล่ียน
ความขัดแยงไปสูความรุนแรงหลายประการ ดังนี้
   ๓.๓.๓.๑ ความเขาใจระบบประชาธิปไตยท่ีแตกตางกัน 
หลังจากเกิดความขัดแยงในสังคมในลักษณะแบงสี สังคมไดแบงกลุมออกเปน
๒ กลุมอยางชัดเจน ความขัดแยงประเด็นหน่ึงท่ีท้ังสองกลุมหยิบยกข้ึนกลาวถึง
คือ ความเขาใจและการรับรูระบบประชาธิปไตยท่ีแตกตางกันของท้ังสองกลุม
อันไดแก 
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     (๑) กลุมท่ีเช่ือวามีประชาธิปไตยแบบท่ีจับตองได 
โดยมองวาประชาธิปไตยเปนเร่ืองของเสียงขางมาก มีนโยบายท่ีตอบสนอง
ความตองการของคนสวนใหญ ซ่ึงเห็นวาถาไดรับเลือกต้ังจะมีอํานาจสิทธิขาด
ในการบริหารประเทศ ไดแก “กลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ
แหงชาติ (นปช.)”๔๑๒ ท่ีเช่ือวา รัฐบาลตองมีนโยบายท่ีตอบสนองความตองการ
ประชาชนรากหญา สงผลใหเกิดรัฐบาลเสียงขางมากท่ีมาจากการเลือกต้ัง 
และอางสิทธิการเปนตัวแทนของประชาชนอันเปนความชอบธรรมตามหลัก
การเสียงขางมากในระบอบประชาธิปไตย แมจะมีการคอรรัปชั่นบางก็ตาม
     (๒) กลุมท่ีเช่ือวาประชาธิปไตยเปนเร่ืองของความ
โปรงใส และการถูกตรวจสอบ ความเช่ือท่ีแตกตางของกลุมท้ังสองดังกลาว
ทําใหการนําประชาธิปไตยไปใชมีความแตกตางกัน ไดแก “พันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย๔๑๓” มีความเช่ือวาประชาธิปไตยท่ีถูกตอง ตองมีความ

 
๔๑๒

 ๑. เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ มีการจัดต้ัง “เวทีประชาธิปไตย ขับไลเผด็จการ” ชุมนุมใหญท่ีสนามหลวง และมีการจัดต้ัง
“องคกรแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ (นปก.)” ขึ้น เพื่อขับไลคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) 
   ๒. ภายหลังผลประชามติสวนใหญเห็นชอบรับรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ 
(นปก.) ไดเปล่ียนช่ือเปน“แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.)” เพ่ือทําหนาท่ีเคล่ือนไหวทาง
การเมืองตอ โดยใชสัญลักษณ “เส้ือแดง” ชุมนุมทางการเมือง โดยมีประชาชนจํานวนมากเขารวม ท้ังจากประชาชนท่ีนิยม 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นโยบายพรรคไทยรักไทยโดยท่ัวไปและประชาชนท่ีมีจุดยืนตอตานการรัฐประหาร 
โดยมีแกนนําภาคประชาชนและแกนนําจากสมาชิกพรรคไทยรักไทยเดิม เปนแกนนําการเคลื่อนไหว
   ๓. หลังจากการสลายการชุมนุมเม่ือเดือนเมษายน ๒๕๕๒ นปช. ไดสรุปบทเรียนการเคล่ือนไหว โดยปรับ
โครงสรางองคกรใหมเปน “แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) แดงท้ังแผนดิน” เพ่ือการดําเนินงาน
และการเคล่ือนไหวท่ีเปนเอกภาพย่ิงข้ึน มีการจัดต้ังโรงเรียน นปช. อบรมผูปฏิบัติงานในระดับจังหวัด และมีการฝกการด นปช. 
อยางเปนระบบ 

 ๔๑๓ นายสนธิ ล้ิมทองกุล ไดจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรข้ึนในพ้ืนท่ีสาธารณะและถายทอดรายการออกส่ือ
ในเครือผูจัดการ ท้ังวิทยุโทรทัศนและเว็บไซต โดยไดรับการตอบรับจากประชาชนท่ีไมพอใจ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จํานวนมาก 
ทําใหเกิดแนวรวมตอตาน “ระบอบทักษิณ” และจัดต้ัง “พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย” ขึน้ในวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ 
รวมกับเครือขายภาคประชาชนตางๆ เพ่ือเรียกรองให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตําแหนง และเปดโปง
ความไมชอบธรรมและวาระซอนเรนของรัฐบาล จากปมปญหาพฤติกรรมการซุกหุนรอบ ๒ ในการขายหุนบริษัทชินคอรปอเรช่ัน
กวา ๗๓,๐๐๐ ลานบาท ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอกลาวหาพฤติการณท่ีกระทบกับสถาบันพระมหากษัตริย 
การคอรรัปช่ันเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอน ซ่ึงทําใหเกิดการเคล่ือนไหวตอตานรัฐบาล โดยการนําของพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย และใชสัญลักษณ “เสื้อเหลือง” ในการชุมนุม
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ชอบธรรม ปราศจากการคอรรัปช่ัน มีความโปรงใส ตรวจสอบได และผูมี
อํานาจรัฐตองพรอมท่ีจะถูกตรวจสอบตลอดเวลา (Accountability) 
หลักการน้ีนําไปสูความตองการในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล การมีฐาน
ความเช่ือท่ีตางกันเชนน้ีเปนการเลือกมองประชาธิปไตยเฉพาะสวนท่ีตรงกับ
ความเห็นของฝายตน ซึ่งเปนความจริงเพียงสวนเดียว และปฏิเสธความจริง
ของฝายตรงขาม ทําใหหาจุดรวมในการแกไขปญหาความขัดแยงไดยาก 
และพัฒนาไปสูความรุนแรงไดในที่สุด
   ๓.๓.๓.๒ การขยายตัวของส่ือการเมืองและส่ือบุคคล 
ทีมี่บทบาทในการเผยแพรขอมูล  ตลอดจนความคิดเห็นเฉพาะในสวนท่ีสนับสนุน
ฝายตนและตอตานฝายตรงขาม ส่ือเหลาน้ีรัฐไมสามารถควบคุมได โดยส่ือ
แตละฝายจะทําหนาท่ีผลิตและขยายภาพความดีของฝายตนใหใหญกวาปกติ
แตลดขนาดภาพความผิดพลาด หรือขอบกพรองของฝายตนใหเล็กกวาปกติ
ในขณะเดียวกันก็ลดขนาดภาพความดีของฝายตรงขามใหเล็กกวาปกติ 
และขยายภาพความผิดพลาดของฝายตรงขามใหใหญกวาปกติ ซ่ึงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารผานส่ือการเมืองและส่ือบุคคลเหลาน้ี เปนการเผยแพรขอมูล
โดยท่ีไมมีกลไกกล่ันกรองหรือตรวจสอบใดๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ หรือการตรวจสอบ
ควบคุมกันเอง ดังน้ัน การเผยแพรขอมูลในลักษณะการโฆษณาชวนเช่ือ 
(Propaganda) หรือการเผยแพรถอยคําท่ีทําใหเกิดความเกลียดชัง (Hate 
Speech) จึงทําไดงาย และขอมูลเหลาน้ันก็ถูกนําไปเผยแพรซ้ําในวงกวาง
โดยการสงขอมูลตอๆ กัน (Sharing) ผานสื่อบุคคลทั้งที่เปนเครือขายสังคม 
และเว็บบอรดตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
     เม่ือมีส่ือทางเลือกท่ีสามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร
ไดโดยเสรีเกิดข้ึน ก็ทําใหขอมูลท่ีไมเคยถูกเผยแพร กลับถูกนํามาเปดเผย 
และแพรกระจายไปในวงกวางไดงาย โดยท่ีรัฐบาลไมสามารถแทรกแซงหรือควบคุม



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

30

ไดมากนัก หรืออาจเรียกไดวาเปนชองทางการส่ือสารท่ีปลอดจากรัฐ ประชาชน
สามารถเลือกรับหรือไมรับเน้ือหาขอมูลขาวสารตามท่ีตนตองการไดโดยเสรี
ซึ่งกลุมเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีมุงประสงคใหเกิดความรุนแรงก็อาศัย
ความอยากรูอยากเห็นขอมูลขาวสารท่ีเคยถูกปดก้ันจากภาครัฐมาใชเพ่ือ
โฆษณาชวนเชื่อ หรือปลุกระดมดวยเชนกัน
   ๓.๓.๓.๓ การรัฐประหารเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙๔๑๔ 

คณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข (คปค.) ไดกระทําการ “รัฐประหาร” ยึดอํานาจการปกครอง
ของรัฐบาลท่ีมี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีรักษาการ ในระหวาง
ทีเ่ดินทางไปราชการตางประเทศ โดยมี พล.อ. สนธิ บุณยรัตกลิน ผูบัญชาการ
ทหารบกเปนหัวหนา 
     แมการรัฐประหารดังกลาวจะไดรับการสนับสนุน
จากประชาชนบางสวน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครท่ีเบ่ือหนายตอปญหา
ความวุนวายทางการเมือง อันเน่ืองมาจากการบริหารราชการของรัฐบาล 

 
๔๑๔

 ๑. คณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ไดประกาศยกเลิก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สงผลใหคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดเกาถูกยกเลิก
และไดต้ังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญข้ึนมาใหมจํานวน ๙ คน นอกจากน้ียังไดออกประกาศคณะปฏิวัติและคําส่ังท้ังส้ิน
๓๗ ฉบับ รวมถึงประกาศแตงต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ข้ึนใหมจํานวน ๕ คน คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) จํานวน ๙ คน และคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) 
จํานวน ๑๒ คน ซ่ึงเปนคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือตรวจสอบปญหาการทุจริตคอรัปช่ันของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
   ๒. คปค. ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และจัดต้ังรัฐบาล
ชัว่คราวข้ึนโดยมี พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี เปนนายกรัฐมนตรี โดยไดเปล่ียนช่ือ คปค. เปนคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ 
(คมช.) และแตงต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ สนช. ไดผานกฎหมายถึง ๗๐ ฉบับ
ซึง่บางฉบับมีผลเปนการเพ่ิมอํานาจใหแกทหาร เชน พระราชบัญญัติจัดระเบียบขาราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
เพ่ือปองกันไมใหการเมืองเขามาแทรกแซงกองทัพ พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทีใ่หบทบาทและอํานาจอยางกวางขวางแก  กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ท่ีมีกองทัพบก
เปนแกนนํา  และกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งยังคงใชบังคับอยูจนถึงปจจุบัน
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พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร และการเลือกต้ังท่ีผานมา โดยไมเห็นหนทางอ่ืนท่ีจะ
แกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว แตการรัฐประหารเปนปจจัยหน่ึงท่ีกระตุนใหเกิด
ความรุนแรง ท้ังน้ีเพราะสังคมมีความเช่ือวาการรัฐประหารเปนกระบวนการ
เปล่ียนแปลงท่ีไมปกติและไมเปนไปตามระบอบประชาธิปไตยซ่ึงทําใหเกิด
การไมยอมรับข้ึน แมวาจะมีขออางวาหากไมทําการรัฐประหารอาจเกิดความ
รุนแรงท่ีมีความรุนแรงและความเสียหายมากกวาก็ตาม ประเด็นน้ีสะทอน
ใหเห็นถึงการใชความรุนแรงเพ่ือหยุดย้ังความรุนแรงซ่ึงก็เปนการสรางความ
รุนแรงอยูดี อีกท้ังยังนําไปสูการต้ังขอสงสัยตอความเปนนิติรัฐของประเทศ 
จากบทบาทของทหารท่ีเขามาแทรกแซงการเมืองในประเทศไทย อยางชัดเจน 
อันสงผลลบตอพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
   ๓.๓.๓.๔ ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรม (Rule of Law) 
ของประเทศไทย จากกรณีคําวินิจฉัยคดี “ซุกหุน”๔๑๕  ของศาลรัฐธรรมนูญ
ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๒ คน ลงมติวาคดีดังกลาวไมอยู
ในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ  ผนวกกับการลงมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อีก ๖ คนท่ีวินิจฉัยวา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไมไดกระทําผิดในขอกลาวหา “ซุกหุน”
ทําให พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดตอไป และเปน

 
๔๑๕

คดีน้ีเปนคดีท่ีคณะกรรมการปองกันและปรามปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดย่ืนคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยช้ีขาดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙๕ กรณี 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสาร อันประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ ในชวงท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี 
  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อางวาการไมไดย่ืนบัญชีทรัพยสินดังกลาวเปนเพราะตนและภริยามีทรัพยสินมาก 
ยากแกการกรอกแบบฟอรมและเกิดจากความไมรู และไมเขาใจในแบบฟอรมและคําอธิบายการกรอกตามหลักเกณฑ
ของ ป.ป.ช. และไดยืนยันวาเปนเพราะความบกพรองมิใชความจงใจ  ในขณะท่ีคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ใหการวา การแสดง
รายการทรัพยสินของตนน้ันไดใหเลขานุการสวนตัวเปนผูจัดทํา โดยตนไมทราบวาเลขานุการไมไดแจงหุนเหลาน้ันไวในบัญชี
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เหตุการณสําคัญท่ีสนับสนุนให พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีความชอบธรรม
ในการบริหารประเทศ๔๑๖ 
     ตลอดจนกรณีประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ประกาศคปค.) 
ฉบับท่ี ๒๗๔๑๗ ท่ีเพ่ิมโทษเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองท่ีถูกยุบ และ ประกาศ คปค. ฉบับท่ี ๓๐ ท่ีแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) ขึ้นมาทําหนาที่
ตรวจสอบการทุจริตที่เกิดขึ้นในชวงรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งทําให
เกิดการโตเถียงในสังคมเก่ียวกับความชอบธรรมของคณะรัฐประหาร 

 ๔๑๖
 อยางไรก็ตาม มีการวิพากษวิจารณเน่ืองจาก มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวน ๗ คน ไดวินิจฉัย

วา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดทําการซุกหุนจริงในขณะท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวนเพียง ๖ คน วินิจฉัย
วา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไมไดกระทําผิดในขอกลาวหา แตศาลรัฐธรรมนูญกลับนําเอาคะแนนเสียงอีก ๒ เสียงของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญท่ีเคยลงมติวาคดีไมอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญแตไมไดวินิจฉัยช้ีขาดในเน้ือหาของคดีเขาไปบวกรวม
กับคะแนนเสียง ๖ เสียงท่ีวินิจฉัยวา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไมไดกระทําผิดในขอกลาวหาวา แลวศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัย
ชีข้าดยกฟอง เปนการปฏิบัติท่ีผิดหลักกฎหมายโดยแท  ซ่ึงในการวินิจฉัยคดีไมวาของศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลใด ๆ  ก็ตาม ศาล
ตองต้ังประเด็นประการแรกวาคดีท่ีศาลจะวินิจฉัยช้ีขาดน้ัน อยูในอํานาจของศาลหรือไม อันเปนประเด็นในเร่ืองเง่ือนไขให
อํานาจดําเนินคดี (Prerequisite for Prosecution) ซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ีตองพิจารณากอน (Prerequisite) และหากศาลเห็นวา
คดีอยูในอํานาจของศาลแลว ประเด็นท่ีตองวินิจฉัยตอไปคือ ผูถูกกลาวหาไดกระทําตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม อันเปน

ประเด็นในเนื้อหาของคดี

 
๔๑๗

 ประกาศ คปค. ฉบับท่ี ๒๗ กําหนดใหกฎหมายวาดวยพรรคการเมืองยังคงบังคับใชตอไป และกําหนดใหเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังของกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนด ๕ ป  อันเปนการกําหนดโทษใหมเพ่ิมข้ึนจากเดิม เน่ืองจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑ กําหนดเพียงวาหากพรรคการเมืองใดถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ใหยุบพรรค ผูซ่ึงเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมืองท่ีถูกยุบ ไมอาจจัดต้ังหรือมีสวนรวมในการจัดต้ัง
พรรคการเมืองใหม หรือไมอาจเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองอ่ืนใดไดภายใน ๕ ปนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ยุบพรรคการเมืองเทาน้ัน และโดยหลักแลวหากไมมีการกําหนดเปนอยางอ่ืน กฎหมายยอมมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ีประกาศ
กฎหมายฉบับน้ัน การใชกฎหมายยอนหลังไปเปนผลรายแกบุคคลไมสามารถทําได เพราะบุคคลจําเปนท่ีจะตองทราบผลราย
จากการกระทําของตนในขณะท่ีกระทําการน้ัน แตประกาศ คปค. ฉบับดังกลาวกลับกําหนดใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
ของกรรมการบริหารพรรคหากพบวามีการกระทําตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑ แมวาจะเปนการกระทํากอนที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับก็ตาม (ศาลรัฐธรรมนูญไดนําประกาศ
ฉบับดังกลาวมาวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย 
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา ในคําวินิจฉัยที่ ๑-๒/๒๕๕๐ และคําวินิจฉัยที่ ๓-๕/๒๕๕๐)
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ความชอบธรรมในการออกกฎหมายยอนหลัง การต้ังบุคคลท่ีมีลักษณะเปนปฏิปกษ
มาสอบสวน และการนิรโทษกรรมตามมาตรา ๓๐๙ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ท่ีระบุวา ใหการกระทําใดๆ ท่ีรับรอง
ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๙ ชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ 
     นอกจากน้ียังรวมถึงกรณีปญหาอ่ืนๆ เชน กรณีการฆา
ตัดตอนในการดําเนินนโยบายประกาศสงครามยาเสพติด๔๑๘  การแทรกแซง
องคกรอิสระ การมีผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ของฝายบริหาร๔๑๙

และการท่ีเจาพนักงานท่ีไมตองรับผิดท้ังทางแพง ทางอาญา และทางวินัย
ในการใชอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงเปนประเด็นท่ีมีการถกเถียงเก่ียวกับความสอดคลองกับ
หลักนิติธรรมมาอยางตอเนื่อง๔๒๐ 

 ๔๑๘ รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามผูคายาเสพติดอยางรุนแรง สามารถทําลายเครือขายการคายาเสพติด
และควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติด แตถูกวิพากษวิจารณวาเพราะทําใหมีผูเสียชีวิตกวา ๒,๐๐๐ ราย จากการ
ฆาตัดตอนเพ่ือไมใหสืบสวนไปถึงผูบงการรายใหญ และเปนการตัดตอนกระบวนการยุติธรรม นอกจากน้ียังมีการ

วิสามัญฆาตกรรมผูบริสุทธิ์และมิไดเกี่ยวของกับยาเสพติด

 
๔๑๙

 รัฐบาลมีนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเขาตลาดหลักทรัพยและขายหุนบางสวนใหเอกชน เพ่ือดําเนินตาม
นโยบายการเปดเสรีทางการลงทุนและการคาตามกระแสโลกาภิวัตน ดึงดูดใหชาวตางชาติเขามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น
ทําใหเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโต เพ่ือจะลดรายจายของรัฐบาลในการตองไปกูหรือค้ําประกันใหรัฐวิสาหกิจน้ันๆ 
และรัฐวิสาหกิจจะไดปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยรัฐบาลไดผลักดันใหมีการแปรรูป
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)  และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจน้ีไดถูกวิพากษวิจารณในหลายประเด็น เชน การผลักดันใหมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ทีมี่ผลกําไรดีอยูแลว ท้ังท่ีรัฐบาลใหเหตุผลวาเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงควรเลือกแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ทีข่าดทุนและการบริหารงานไมคอยมีประสิทธิภาพมากกวา นอกจากน้ี ยังมีการกระจายหุนท่ีไมเปนธรรม เน่ืองจากภายหลัง
การเปดจองเพียง ๑ นาที ปรากฏวาหุนท่ีเตรียมจัดสรรใหประชาชนท่ัวไปถูกจองหมดแลว โดยปรากฏวาคนไทยท่ีไดสิทธิซ้ือหุน
จองมากที่สุด ๒๐ อันดับแรกลวนเปนตระกูลนักการเมืองที่มีอํานาจในรัฐบาล
  อยางไรก็ดี สําหรับกรณีการแปรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาคดี
หมายเลขแดงท่ี ฟ. ๕/๒๕๔๙ ใหพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และพระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๔๘  ไมชอบดวยกฎหมาย
 ๔๒๐

แมจะมีเง่ือนไขวาตองเปนการกระทําท่ีสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกินสมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปน
แตเม่ือมีการนํามาตรการตามพระราชกําหนดดังกลาวมาใช ก็สงผลใหเจาหนาท่ีเลือกใชวิธีการท่ีรุนแรงตอผูชุมนุมได 
เนื่องจากความไมชัดเจนในการตีความคําวา “สมควรแกเหตุ” หรือ “กรณีจําเปน”
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     ขอถกเถียงเร่ืองหลักนิติธรรมในสังคมไทยท่ีสําคัญ
อีกประการหน่ึง คือ การท่ีนักกฎหมายยอมรับประกาศคณะปฏิวัติในฐานะ
กฎหมาย เน่ืองจากสังคมมีการพัฒนาแนวคิดท่ีวากฎหมายคือคําส่ังของผูมีอํานาจ
เม่ือใครมีอํานาจรัฐจะส่ังอยางไรก็ได  ท้ังๆ ท่ีกฎหมายตองมีเน้ือหาสาระท่ีเปนธรรม
ตามธรรมชาติ ปกปองผลประโยชนของคนสวนใหญ และมีกระบวนการ
ออกกฎหมายท่ีชอบธรรม มิใชแคคําส่ังของผูมีอํานาจ อีกท้ังกฎหมายตองเปนใหญ
เหนือกฎท่ีคนๆ เดียวเขียนข้ึน หรือกฎหมูท่ีคนต้ังข้ึน และมิใชแคเพียงกฎเกณฑ
ทีอ่อกโดยรัฐาธิปตยเพ่ือใชบังคับ เพราะหากเปนเชนน้ัน นักกฎหมายก็จะรับไปใช
โดยไมสนใจวากฎหมายท่ีออกมามีเน้ือหาชอบธรรมหรือไม กฎหมายจึงกลายเปน
เครื่องมือของผูที่มีอาวุธ หรือกลุมทุนนิยม ถากฎหมายออกมาเอื้อเศรษฐกิจ
เชิงทุนนิยม นักกฎหมายจะกลายสภาพเปนเคร่ืองมือรับใชกลุมทุนโดยไมรูตัว
  ๓.๓.๓.๕ ตุลาการภิวัฒน๔๒๑ เม่ือโครงสรางการถวงดุลอํานาจ
ระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญัญัติเสียดุลไป กลาวคือ ฝายบริหารและ

 
๔๒๑ 

กรณีตัวอยางของตุลาการภิวัฒนไดแก
  ๑. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ตัดสินยุบพรรคการเมือง ๔ พรรค คือ  พรรคไทยรักไทย
พรรคแผนดินไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคประชาธิปไตยกาวหนา โดยเพิกถอนสิทธิการเลือกต้ังกรรมการบริหารพรรค
ทั้ง ๔ พรรคเปนเวลา ๕ ป ตามประกาศ คปค. ท่ีกําหนดใหกรณีท่ีมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองใดใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
ของกรรมการบริหารพรรค ๕ ป โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติตัดสินไมยุบพรรคประชาธิปตย
  ๒. ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยท่ี ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ ในกรณีท่ีนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เปนพิธีกร
รายการ ชิมไปบนไป และ ยกโขยงหกโมงเชา โดยมีมติเปนเอกฉันทวากรณีดังกลาวเขาขายเปนลูกจางบริษัทเอกชน 
ซึ่งเปนคุณสมบัติตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ และเม่ือความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหน่ึง (๗) จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีท้ังคณะ
พนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๐ วรรคหน่ึง (๑๐)  โดยการวินิจฉัยคดีน้ี 
ศาลอาศัยนิยามของลูกจางตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงมีความหมายกวางกวา
คําวาลูกจางในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายวาดวยแรงงาน และประมวลรัษฎากร การตีความเชนน้ี
ถูกวิพากษวิจารณวาเปนการตีความท่ีกวางเกินไปและไมสอดคลองกับหลักการขัดกันแหงผลประโยชนซ่ึงจะตองเปน
การรับผลประโยชนจากบุคคลใดๆ ท่ีมีอิทธิพลมากเพียงพอท่ีจะสงผลกระทบตอการตัดสินใจท่ีจะกระทําการหรือไมกระทําการ
ในตําแหนงหนาท่ีการงานของตน เพ่ือเอ้ือผลประโยชนสวนตัวอันเปนการกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและเปนการใช
อํานาจรัฐไปโดยมิชอบ
  ๓. ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาคดีการทุจริตการเลือกต้ัง ตัดสินยุบพรรคการเมือง ๓ พรรค คือพรรคพลังประชาชน
พรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาธิปไตย จึงทําใหนายสมชาย วงศสวัสด์ิ รักษาการหัวหนาพรรคพลังประชาชน
พนจากตําแหนงไปโดยปริยาย พรอมกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค ๕ ป
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ฝายนิติบัญญัติเปนฝายเดียวกัน เน่ืองจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) 
เปนผูเลือกนายกรัฐมนตรีและมาจากพรรคเดียวกัน ฝายตุลาการจึงเขามา
มีบทบาทมากข้ึนในการถวงดุลอํานาจ ทําใหเกิดขอวิพากษวิจารณในลักษณะ
ทีไ่มยอมรับกลไกของกระบวนการยุติธรรม และนําไปสูการโจมตีบทบาทดังกลาว
ทําใหสังคมมีสภาพท่ีเสมือนหน่ึงขาดผูรักษากติกาท่ีเปนกลางในสถานการณ
ความขัดแยงเชนนี้
  ๓.๓.๓.๖ การแทรกแซงองคกรอิสระ ซ่ึงมีทําหนาท่ีเปนกลไกตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ ตั้งแตป ๒๕๔๐ เปนตนมา กลับไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
องคกรอิสระตางๆ ถูกวิพากษวิจารณวามีการแทรกแซงจากฝายการเมือง  ๔๒๒

ทําใหปฏิบัติหนาท่ีอยางไมโปรงใสและไมเปนกลาง โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลปกครอง คณะกรรมการการเลือกต้ัง๔๒๓ และคณะกรรมการปองกัน

 
๔๒๒ 

สาเหตุท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีทําใหองคกรเหลาน้ีถูกกลาวหาวามีการแทรกแซงมาจากกระบวนการสรรหาบุคคล
เพ่ือดํารงตําแหนงในองคกร เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดใหผูแทน
ของพรรคการเมืองเปนกรรมการสรรหา ซ่ึงปรากฏวา ผูแทนจากพรรคการเมืองสวนใหญมาจากพรรครวมรัฐบาลท้ังส้ิน
ทําใหผูแทนของพรรคการเมืองสามารถปฏิเสธบุคคลท่ีพรรคการเมืองไมพึงประสงคได นอกจากน้ีวุฒิสภาซ่ึงมีหนาท่ีคัดเลือก
บุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงในองคกรเหลาน้ีมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทําใหฝายการเมือง
เขามามีอิทธิพลตอวุฒิสภาได ดังน้ัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดเปล่ียนหลักการสําคัญ
ในการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ โดยลดสัดสวนของนักการเมือง เพ่ิมจํานวนของฝายตุลาการในองคประกอบของ
คณะกรรมการสรรหา และลดอํานาจของวุฒิสภาใหมีหนาท่ีเพียงใหความเห็นชอบบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาสงรายช่ือ
มาเทาน้ัน อยางไรก็ตาม การแกไขกระบวนการสรรหาโดยใหองคกรตุลาการมีบทบาทมากข้ึน ประกอบกับการตัดสินคดีหลายคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง ทําใหองคกรตุลาการถูกมองวามีบทบาทมากข้ึนในการแกไขปญหาความขัดแยง
ทางการเมือง และใชอํานาจตุลาการเพื่อผลประโยชนทางการเมือง อันทําใหเกิดขอถกเถียงเรื่องตุลาการภิวัฒนมากยิ่งขึ้น
 ๔๒๓ คณะกรรมการการเลือกต้ังชุด พล.ต.อ.วาสนา เพ่ิมลาภ จัดใหมีการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๔๙ โดยจัดคูหา
เลือกตั้ง หันหลังใหกรรมการเลือกตั้งและประชาชนทั่วไป และการจัดใหมีการเลือกตั้งซอมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ 
ซึ่งตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดมี คําวินิจฉัยท่ี ๙/๒๕๔๙ วินิจฉัยวาการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ตลอดจน
การเลือกต้ังท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเลือกต้ังดังกลาว เปนกระบวนการจัดการเลือกต้ังท่ีมิชอบดวยรัฐธรรมนูญมาต้ังแตเร่ิมตน
กระบวนการ และศาลปกครองกลางไดมี คําพิพากษาท่ี ๖๐๗-๖๐๘/๒๕๔๙ ใหการเลือกต้ังในคร้ังน้ีไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน
หลังจากนั้น ศาลอาญาจําคุกคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งสามคนไดแก พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ นายปริญญา นาคฉัตรีย 
และนายวีระชัย  แนวบุญเนียร ๔ ป โดยไมรอลงอาญา ในความผิดฐานปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ จากกรณีท่ีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังจัดการเลือกต้ังใหมเม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ โดยไมมีอํานาจ และเอ้ือประโยชนใหกับพรรคไทยรักไทย พรอมท้ัง
พิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง ๓ คน มีกําหนดคนละ ๑๐ ป มีผลใหตองพนจากตําแหนง
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และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จนกลายเปนสาเหตุประการหนึ่งที่นําไป
สูความขัดแยงทางการเมืองในเวลาตอมา
   ๓.๓.๓.๗ การต้ังขอกลาวหาท่ีรุนแรงเกินจริงของผูท่ีมีอํานาจ
รัฐตอผูตอตาน โดยเฉพาะการตั้งขอกลาวหาการกอการรายกับกลุมผูชุมนุม 
และการควบคุมตัวผูชุมนุมในขอหาละเมิดคําส่ังตามพระราชกําหนดกําหนด
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ทําใหเกิดการตอตาน
และความอาฆาตแคนท่ีนําไปสูความรุนแรงมากข้ึน และเน่ืองจากขอกลาวหา
การกอการรายเปนคดีอุกฉกรรจทําใหการประกันตัวเปนไปไดยาก (ขอกลาวหา
ไมไดสัดสวนกันกับการกระทํา) จึงเปนการสรางความคับของใจวาไมไดรับ
ความเปนธรรม อันนําไปสูความเกลียดชังและความกาวราวรุนแรงมากขึ้น
   ๓.๓.๓.๘ การสรางการรับรูวากระบวนการยุติธรรมมีสอง
มาตรฐาน มีการกลาวอางวามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมทั้งในดาน
การบังคับใชกฎหมาย และการทําหนาท่ีขององคกรอิสระ ทําใหเกิดความ
เคลือบแคลงตอหลักนิติธรรม และความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมจาก
กระบวนการยุติธรรม เชน กรณีท่ีมีผูถูกกลาวหาในคดีเดียวกันของท้ังสองฝาย
แตฝายหน่ึงไดรับการประกันตัว ในขณะท่ีอีกฝายหน่ึงถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจํา
เปนจํานวนมาก ทําใหถูกนําไปขยายผล และโจมตีวามีการเลือกปฏิบัติหรือ
สองมาตรฐานเกิดขึ้น
   ๓.๓.๓.๙ การกลาวอางสถาบันพระมหากษัตริยเพ่ือประโยชน
ทางการเมืองของผูท่ีมีสวนเก่ียวของในความขัดแยง ซ่ึงไมตองการสูญเสีย
อํานาจหรือผลประโยชนจากการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน จึงพยายาม
รักษาสถานภาพ (status quo) ของตนโดยการกลาวอางสถาบันพระมหากษัตริย
หรือดึงสถาบันพระมหากษัตริยมาเปนประเด็นในทางการเมืองเพ่ือสราง
ความชอบธรรมจากมวลชนในการเคล่ือนไหวทางการเมืองของตน ทําให
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ปญหาทางการเมืองลุกลามบานปลาย จนเกิดความแตกแยกของประชาชน 
รวมท้ังมีการกระทําในลักษณะท่ีจาบจวงหรือกระทบกระท่ังตอสถาบัน 
และการใชกฎหมายหม่ินสถาบันพระมหากษัตริยเปนเคร่ืองมือในการกําจัด
ศัตรูทางการเมือง โดยการโจมตีฝายตรงขามวาไมจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย และสรางความชอบธรรมใหแกฝายตนเองวามีจุดมุงหมาย
เพ่ือการปกปองสถาบันพระมหากษัตริย สงผลใหผูท่ีไดรับผลกระทบเกิดความ
คับแคนใจ และสงผลรายตอสถาบันพระมหากษัตริย จึงมีความพยายามท่ี
จะทําใหสถาบันเปนแคสัญลักษณ  ซ่ึงสรางความขัดแยงหรือความรุนแรงไดงาย
เน่ืองจากเปนประเด็นท่ีมีความออนไหว รวมท้ังมีการผลิตชุดความคิดท่ีวา
สถาบันองคมนตรีเขามาแทรกแซงทางการเมืองและขยายผลอยางกวางขวาง 
อันนํามาซ่ึงการตอสูและการกระทบกระท่ังระหวางฝายท่ีมีความเห็นแตก
ตางกันในสังคม 
   ๓.๓.๓.๑๐ สังคมขาดองคความรูในการจัดการความขัดแยง
และสันติวิธีสงผลใหผูท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงใชวิธีการแกไขปญหาความ
ขัดแยงดวยความรุนแรง กลาวคือ กลุมผูตอตานฝายท่ีมีอํานาจรัฐมุงท่ีจะย่ัวยุ
ใหเกิดความรุนแรง เพราะเช่ือวาหากเกิดความรุนแรงแลวรัฐจะใชกําลัง
ในการปราบปรามเพ่ือใหฝายตรงขามแพ โดยท้ังสองฝายจะถือวาฝายใดท่ีใช
กําลังกอนเปนผูแพ เชน การเดินขบวนย่ัวยุใหรัฐใชกําลังปราบปราม ในขณะท่ี
ฝายผูมีอํานาจรัฐตองการรักษาอํานาจ จึงมักจะเลือกใชการปราบปราม หรือ
สลายการชุมนุมดวยวิธีการท่ีรุนแรง โดยอางวาดําเนินการเพ่ือปองกันการ
ขยายตัวของความรุนแรง ปรากฏการณดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการขาด
องคความรูทางสังคมที่นํามาใชในการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี อันจะ
ปองกันมิใหใชความรุนแรง
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   ๓.๓.๓.๑๑ การใชทหารจัดการกับความขัดแยง มาตรการท่ี
ผูมีอํานาจรัฐใชในการควบคุมและดําเนินการกับผูเขารวมชุมชนท้ังในเหตุการณ
การชุมนุมเม่ือเดือนเมษายน ๒๕๕๒  และระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
๒๕๕๓ ไมสอดคลองกับบทบาททหารท่ีถูกฝกข้ึนมาเพ่ือปราบปรามศัตรู
ผูรุกรานมากกวาท่ีจะดําเนินการกับผูชุมนุมซ่ึงมีความเช่ือหรืออุดมการณ
ทีต่างกัน การขาดความรูความชํานาญและการมีคานิยมของหนวยงานท่ีตอง
ปราบปรามฝายตรงขามจึงเปนปจจัยท่ีกระตุนใหความรุนแรงขยายตัวมากย่ิงข้ึน 
   ๓.๓.๓.๑๒ การโฟนอินของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (อดีตนายก
รัฐมนตรี)๔๒๔  สงผลใหกลุมผูสนับสนุนจะเกิดความฮึกเหิม แตในขณะเดียวกัน
กลุมตรงขามเกิดความรูสึกตอตานและไมไววางใจ
   ๓.๓.๓.๑๓ การปวนทางวัฒนธรรมท่ีแสดงออกถึงความ
เกลียดชัง และตอกย้ําขอขัดแยงท่ีมีอยูเดิม เชน พรรคเพ่ือไทยกลายเปน
พรรคเผาไทย พรรคประชาธิปปตยกลายเปนพรรคประชาวิบัติ เปนตน 
รวมท้ังมีการแสดงออกท่ีแสดงถึงความเกลียดชัง ย่ัวยุใหเกิดความแตกแยก     
แบงพรรคแบงพวก โดยใชความจริงเพียงบางสวนเปนตัวตอกย้ําเพ่ือขยาย
ความขัดแยงใหราวลึก 

 
๔๒๔

 เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๑ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กลับเขาประเทศคร้ังแรกต้ังแตถูกยึดอํานาจ
เม่ือเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ภายหลังพรรคพลังประชาชนชนะการเลือกต้ังและไดจัดต้ังรัฐบาล โดยไดเดินทางไปยังศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือรายงานตัวในคดีทุจริตท่ีดินยานถนนรัชดาภิเษก และรายงานตัว
ตออัยการสูงสุดในคดีปกปดโครงสรางผูถือหุนบริษัท เอสซี แอสเซท จํากัด (มหาชน) แตไดเดินทางออกนอกประเทศอีกคร้ัง
ระหวางท่ีกําลังมีการดําเนินคดีทุจริตท่ีดินยานถนนรัชดาภิเษก  โดยไมไปรายงานตัวตอศาลในคดีดังกลาวเม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ 
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   ๓.๓.๓.๑๔ ความขัดแยงแบบเดิมพันสูง๔๒๕  ลักษณะความขัดแยง
ทีเ่กิดข้ึนเปนแบบผูชนะกินรวบ จนแตละฝายรูสึกแพไมได เพราะมีตนทุนท่ีจะ
สูญเสียเปนจํานวนมาก และจะตองถูกแกแคนเอาคืนอยางถึงรากถึงโคนจาก
ฝายผูชนะ นอกจากน้ี เม่ือความขัดแยงดําเนินไป การเดิมพันแพชนะก็ย่ิงสูงข้ึน
เร่ือยๆ จึงนํามาสูการระดมสรรพกําลังและมวลชนแบบทุมสุดตัว และนําเสนอ
ขอเรียกรองในลักษณะท่ีไมใหทางเลือกหรือประนีประนอมรอมชอมกับฝาย
ที่เปนคูขัดแยงแตอยางใด ประเด็นความขัดแยงจึงขยายตัวออกไปอยาง
ไมหยุดย้ัง มีการเปดประเด็นความขัดแยงใหมๆ  อยางตอเน่ือง จนสาเหตุต้ังตน
หรือประเด็นพ้ืนฐานแหงความขัดแยงถูกหลงลืมไป การโจมตีพฤติกรรม 

 ๔๒๕ ๑. กรณีการชุมนุมของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
  - เพ่ือตอตานรัฐบาลท่ีมี นายสมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีนโยบายท่ีจะแกไขรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่เปนผลพวงจากการรัฐประหาร โดยชุนนุมกันบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค 
และตอมาไดยกระดับการชุมนุมเปนการขับไลรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ออกแถลงการณโคนลมระบอบทักษิณ ไลรัฐบาล
อันธพาลหุนเชิด รวมทั้งเคลื่อนขบวนเขายึดทําเนียบรัฐบาลไดสําเร็จ รวมถึงสถานที่ราชการหลายแหง และสถานีโทรทัศน
แหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ (เอ็นบีที)
  - เพ่ือเรียกรองให นายสมชาย วงศสวัสด์ิ และคณะรัฐบาลลาออกจากตําแหนงทันทีและไมมีเง่ือนไข
โดยนํากําลังเขาปดลอมรัฐสภาเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แตเม่ือการประชุมรัฐสภาถูกเล่ือนออกไป จึงเคล่ือนขบวน
ไปปดทาอากาศยานดอนเมืองท่ีรัฐบาลใชเปนทําเนียบรัฐบาลช่ัวคราว ตอมาจึงเคล่ือนขบวนไปทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เพื่อกดดันรัฐบาล
  ๒. กรณีแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.)
  - เดือนมกราคม ๒๕๕๒ ไดอางความไมชอบธรรมในการจัดต้ังรัฐบาลท่ีมีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  
เปนนายกรัฐมนตรี เปนประเด็นในการชุมนุมตอตานรัฐบาล โดยจัดงาน “แดงท้ังแผนดิน” ข้ึนท่ีสนามหลวง และเคล่ือนขบวน
ไปยังทําเนียบรัฐบาล โดยเรียกรอง ๔ ขอ คือ ๑) ใหมีการดําเนินคดีกับพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย 
๒) ใหปลดนายกษิต ภิรมย ออกจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ๓) ใหนํารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กลับมาใช และ ๔) ใหรัฐบาลยุบสภา
  - วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๒ กลุมผูชุมนุม นปช. นําโดยนายอริสมันต พงศเรืองรอง เคล่ือนขบวนสูโรงแรม
รอยัล คลิฟ บีช รีสอรท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนสถานท่ีจัดการประชุมสุดยอดผูนํากลุมประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน เพ่ือตอตานนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และเกิดการปะทะกับกลุม
คนเส้ือน้ําเงินซ่ึงออกมาชุมนุมขัดขวางกลุมคนเส้ือแดง แตนายอริสมันต พงศเรืองรอง  แกนนํา นปช. นํากลุมผูชุมนุม
บุกเขาไปในโรงแรมฯ จนทําใหท่ีประชุมอาเซียนไมสามารถดําเนินการประชุมได รัฐบาลรวมกับท่ีประชุมอาเซียนจึงได
ประกาศเล่ือนการประชุมออกไป และรัฐบาลประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในเขตพ้ืนท่ีเมืองพัทยาและ
จังหวัดชลบุรี จนกระทั่งผูนําประเทศตางๆ ไดเดินทางกลับโดยปลอดภัย รัฐบาลจึงไดยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉิน
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การเผชิญความขัดแยงและความช่ัวรายเลวทรามสุดข้ัวของฝายตรงขามถูก
นํามาใชเปนยุทธวิธีหลักในการระดมมวลชนและดํารงความชอบธรรมและ
ความดีงามถูกตองของฝายตน ซ่ึงเห็นไดอยางชัดเจนจากการเจรจาเพ่ือความ
ปรองดองระหวางรัฐบาลและแกนนํากลุมผูชุมนุมท่ีลมเหลวเน่ืองจากการ
แสดงทาทีในลักษณะดังกลาวของทั้งสองฝาย
    นอกจากน้ี กลุมผูตอตานฝายท่ีมีอํานาจรัฐมีความ
พยายามหรือผลักดันใหเกิดความรุนแรง  ความขัดแยงจึงยกระดับเปนความรุนแรง
และขยายตัวมากข้ึนจากการท่ีผูนําในการเรียกรอง และรัฐเองเลือกใชวิธีการ
ที่รุนแรงในการแกไขปญหาความขัดแยง กลาวคือ ฝายท่ีตอตานอํานาจรัฐ
พยายามผลักดันใหเกิดความรุนแรงผานการย่ัวยุใหเกิดการปราบปรามจากรัฐ
โดยมุงหวังชัยชนะเพราะเช่ือวาหากรัฐทําการปราบปรามจะถูกมองวาใชความ
รุนแรง อันจะทําใหฝายรัฐถูกโจมตีและไมสามารถอยูในตําแหนงได ขณะท่ี
ฝายผูมีอํานาจรัฐเลือกอยูในตําแหนงและปราบปรามผูชุมนุมมากกวาการลาออก
โดยเช่ือวาการลาออกจากตําแหนงเปนการแสดงถึงการยอมตามขอเรียกรอง
หรือเปนการยอมแพตอผูชุมนุมที่มากดดัน 
   ๓.๓.๓.๑๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐๔๒๖  และประเด็นการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เปนปจจัยท่ีกระตุน

 
๔๒๖

 สภารางรัฐธรรมนูญภายใตการแตงต้ังของคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ (คมช.) ไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพ่ือทําประชามติ แตมีกลุมพลเมืองภิวัฒน นําโดย นายสมบัติ บุญงามอนงค ไดรณรงค “แดงไมรับ” ท่ีสนามหลวง 
โดยใชสัญลักษณสีแดงในการเคล่ือนไหวรณรงคไมรับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.๒๕๕๐ 
ในการลงคะแนนเพื่อทําประชามติ 
  ในชวงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ เครือขาย ๑๙ กันยาตานรัฐประหาร กลุมพลเมืองภิวัฒน  กลุมแนวรวมประชาธิปไตย
ตอตานเผด็จการ (นปก.) กลุมอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย และกลุมตางๆ ไดรวมกันรณรงคใหประชาชนลงประชามติ
ไมรับรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ตามจุดตางๆ ทั่วกรุงเทพฯ
  อย างไรก็ดี ได  มีการลงประชามติร างรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ 
โดยผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบจํานวน ๑๔,๗๒๗,๓๐๖ คน และไมเห็นชอบจํานวน ๑๐,๗๔๗,๔๔๑ คน 
และไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
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ใหความขัดแยงแปรเปล่ียนเปนความรุนแรง โดยประเด็นของรัฐธรรมนูญน้ี
เร่ิมต้ังแตการท่ีคนบางสวนยังใหความสําคัญกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน คนกลุมน้ีจะมีทัศนคติ
ในทางลบตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเม่ือ
มีสภาเขามาทําหนาท่ีก็มีการเรียกรองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญเน่ืองจาก
บางสวนวิพากษวิจารณวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มีปญหาหลายประการ คือ การตรวจสอบอํานาจศาลซ่ึงไมสามารถกระทําได
ขณะท่ีอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารมีการถูกตรวจสอบ  ปญหาการแกไข
ปญหาสาธารณะทําไมไดเน่ืองจากการใหอํานาจกับทองถ่ินมากกวาอํานาจ
รัฐบาล ปญหามาตรา ๑๙๐ ท่ีทําใหการดําเนินการในเร่ืองหนังสือสัญญา
และพันธกรณีกับตางประเทศตองผานกลไกของสภาทําใหรัฐบาลทํางานไมได 
ปญหาเร่ืองการยุบพรรคตามมาตรา ๒๓๗ ซ่ึงไมเปนไปตามหลักนิติธรรม 
ปญหาอํานาจและบทบาทขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีมีบทบาทมากเกินไป
ปญหาท่ีมาของวุฒิสมาชิกในสวนท่ีไมไดมาจากการเลือกต้ัง และปญหามาตรา ๓๐๙ 
ทีร่ะบุเร่ืองการนิรโทษกรรมใหคณะปฏิวัติ ซ่ึงปญหาเหลาน้ีทําใหมีความพยายาม
ในการแกไขรัฐธรรมนูญและเกิดการตอตานจากฝายท่ีไมเห็นดวยอันนําไปสู
การขยายผลของความขัดแยงใหเปนความรุนแรง 
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 จากสภาพของรากเหงาของปญหาความขัดแยงจนกระท่ัง
ความขัดแยงพัฒนาไปสูความรุนแรงในสังคมน้ัน ปจจัยเหลาน้ีจะมี
ความเชื่อมโยงกันและสงผลกระตุนซํ้ากันและกัน ความรุนแรงจึง
ไมไดเกิดจากปจจัยใดปจจัยหนึ่ง และจะมีลักษณะที่เปนองครวม 
ซึง่เกิดจากการผสมผสานปจจัยหลายๆดานท่ีมีความสลับซับซอน 
เน่ืองจากปจจัยเหลาน้ีเช่ือมโยงกันแบบแยกไมออก และมีความเปน
พลวัตอยูตลอดเวลา
 รากเหงาของปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในชวงท่ีผานมา
จึงสะทอนใหเห็นวาวิกฤต ความขัดแยงและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ น้ัน แมจะดู
เสมือนวาเปนความขัดแยงระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ียึดม่ัน
ในอุดมการณแตกตางกันเทาน้ัน แตแทจริงแลวความขัดแยง
ที่เกิดข้ึนไดหย่ังรากลึกถึงปญหาในระดับโครงสรางข้ันพ้ืนฐาน

สรุป

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

46

ทางเศรษฐกิจ สังคม ชนชั้น และการเมืองของประเทศ โดยความขัดแยงนั้น
เดิมอาจเร่ิมจากความขัดแยงระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลซ่ึงมีความแตกตาง
ทางแนวคิดและอุดมการณอยางชัดเจน และมีความหวาดระแวงตอการผลักดัน
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมของฝายใดฝายหน่ึงวาจะสงผลกระทบตอ
ผลประโยชนหรืออํานาจท่ีเคยมีอยูเดิม ทําใหเกิดการตอตานการเปล่ียนแปลง 
เพื่อรักษาสถานะเดิมของตนไวมิใหเปลี่ยนแปลง (Status Quo) 
 ความขัดแยงระหวางบุคคลและกลุมบุคคลในลักษณะดังกลาว 
เมื่อประกอบกับสภาพปญหาเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Structures) ความเหล่ือมล้ําระหวางชนช้ันในสังคม การเขาแทรกแซง
ทางการเมืองของทหารดวยการรัฐประหาร การใชส่ือเปนเคร่ืองมือในการ
ขยายผลความขัดแยง และความออนแอของกลไกในระบอบประชาธิปไตย
และกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงขอวิพากษวิจารณเก่ียวกับความ
สอดคลองกับหลักนิติธรรมของกลไกของรัฐตางๆ ทําใหเห็นไดวาแทจริงแลว
วิกฤตความขัดแยงในประเทศไทยน้ันเกิดจากรากเหงาของปญหาท่ีโยงใยกัน
อยางซับซอน ไมมีมูลเหตุใดเพียงลําพังท่ีจะสามารถอธิบายปญหาความขัดแยงได
 ปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนเหลาน้ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองหลังจากท่ีมีการ
รัฐประหาร ซึ่งเปนประเด็นที่ทั้งสองฝายใชเปนขออางในการตอสูเพื่อชวงชิง
อํานาจรัฐในการเขามาบริหารประเทศ และทําใหฝายผูท่ีมีอํานาจรัฐและกลุม
ผูสนับสนุน กับฝายท่ีตอตานอํานาจรัฐและกลุมผูสนับสนุนผลัดกันเขามา
มีอํานาจรัฐ ตลอดระยะเวลากวา ๕ ป โดยสลับกันเปนฝายท่ีมีอํานาจรัฐ
และฝายตอตาน และปจจัยเหลาน้ีเปรียบเสมือนเช้ือเพลิงท่ีเติมเขาไปใน
ความขัดแยงและความรุนแรงใหยังคงอยูและขยายตัวตลอดชวงเวลาดังกลาว
มาจนถึงปจจุบัน
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