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๑.  ที่มาและความสําคัญ

เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงในประเทศในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ ไดสราง
ความเสียหายอยางประมาณคามิไดสูประเทศไทย ท้ังยังสงผลกระทบตอทุกภาคสวนของสังคม และมีประเด็นขอสงสัย
ที่ยังไมสามารถคนหาและทําความจริงใหปรากฏเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ อันเปนที่ยอมรับของผูคนในสังคมไทยและ
นานาประเทศได ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหมีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) โดย
ให คอป. มีหนาที่สําคัญประการหนึ่งคือ “...๒) จัดใหมีการศึกษาวิจัย ทําความกระจางกับรากเหงาของปญหา ทั้งใน
ทางกฎหมาย การเมือง และประวัติศาสตรที่สงผลใหเกิดความแตกแยกและความรุนแรง” ซึ่ง คอป. ไดมอบหมายให
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ ที่ คอป. แตงตั้งขึ้นทําหนาที่นี้ คือ “ศึกษาวิจัยเพื่อ
สรางความกระจางเกี่ยวกับรากเหงาของปญหาทั้งในทางกฎหมาย การเมือง ประวัติศาสตร และดานอื่นที่สงผลใหเกิด
ความแตกแยกและความรุนแรง รวมทั้งการจัดใหมีเวทีสาธารณะ การประชุมเพื่อรับฟงขอมูลและความเห็น เสนอผล
การตรวจสอบและศึกษา ใหการศึกษากับสังคมเปนระยะๆ โดยเนนการมีสวนรวมของสาธารณชนที่เกี่ยวของ และ
หาแนวทางสูการสรางความปรองดองภายในประเทศ อันจะนําไปสูการอํานวยความยุติธรรม โดยใหการเยียวยา ฟนฟู
บุคคล สังคม องคกร และสถาบันที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงตามแนวทางความยุติธรรมในระยะ
เปลี่ยนผานและความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเพื่อสงเสริมใหเกิดความปรองดองในประเทศตอไป”

ในการนี้ คณะผูวิจัยไดรับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการใหทํา 
การศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพ่ือความปรองดอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและสังเคราะหขอมูล
ที่ไดจากผลงานวิจัยซึ่งไดทําการศึกษาปญหารากเหงาของความขัดแยงที่นําไปสูความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้ง ๕ ปจจัย คือ 

 ๑) โครงสรางอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันในสังคมไทย           
 ๒) ความรุนแรงทางการเมือง: พลวัตสังคมและวัฒนธรรมและแนวทางแกไข 
 ๓) กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณทางการเมืองท่ีมีความรุนแรง: ปญหาและแนวทางแกไข 
 ๔) การปฏิรูปองคการดานความม่ันคง 
 ๕) ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 
รวมทั้งประสบการณการจัดการความขัดแยงทั้งในและตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อเสนอแนวทางใหแกรัฐบาลและ

ผูเก่ียวของในการสรางความปรองดองใหแกสังคมตอไป 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
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๒.  วิธีการศึกษาวิจัยและแนวทางการดําเนินงาน

 ๒.๑ สังเคราะหองคความรูจากผลงานวิจัยทั้ง ๕ โครงการ คือ 
  ๑) โครงสรางอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันในสังคมไทย 
  ๒) ความรุนแรงทางการเมือง: พลวัตสังคมและวัฒนธรรมและแนวทางแกไข              
  ๓) กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณทางการเมืองท่ีมีความรุนแรง: ปญหาและแนวทางแกไข           
  ๔) การปฏิรูปองคการดานความม่ันคง 
  ๕) ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของ  
   กฎหมาย
 
 ๒.๒ สังเคราะหองคความรูที่เกี่ยวของ ไดแก 
  ๒.๒.๑ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 
   ๑) แนวคิดเร่ืองการจัดการความขัดแยง 
   ๒) แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสรางสันติภาพ (peace building) 
   ๓) แนวคิดเร่ือง Do No Harm   
   ๔) แนวคิดเร่ืองความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน (transitional justice) 
   ๕) แนวคิดเร่ืองความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) 
  ๒.๒.๒ ประสบการณการจัดการความขัดแยงในประเทศ
  ๒.๒.๓ กรณีศึกษาจากคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดอง (TRC) ใน ๕ ประเทศ   
จาก ๓ ทวีป ไดแก ประเทศแอฟริกาใต ประเทศศรีลังกา ประเทศไลบีเรีย ประเทศชิลี และประเทศติมอรเลสเต 
  ๒.๒.๔ ผลงานวิจัยของคณะอนุกรรมการฯ ใน คอป. จํานวน ๑๒ เร่ือง และ
  ๒.๒.๕ ผลงานวิจัยจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ จํานวน ๑๕ เร่ือง
 
 ๒.๓ จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เร่ือง “รากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพ่ือความปรองดอง” 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑ สํานักงาน คอป. และ
จัดการเสวนาทางวิชาการเร่ือง “รากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพ่ือความปรองดอง” เม่ือวันศุกรท่ี ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร
 
 ๒.๔ สรุป สังเคราะห วิเคราะหขอมูลรากเหงาของปญหาความขัดแยงสูทางออกเพ่ือการปรองดอง และ
นําเสนอรายงานตอ คอป.

๓.  การวิเคราะหผลการศึกษารากเหงาของปญหาความขัดแยงในสังคมไทย

 สังคมทุกสังคมยอมมีการเปล่ียนแปลงเปนภาวะปกติ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได และทุกคร้ัง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะนํามาซึ่งความขัดแยง และโดยตัวของความขัดแยงไมใชสิ่งเลวรายหรือผิดปกติแตอยางใด 
ในชวงของความเปลี่ยนแปลง สังคมจะมีวิธีการจัดการความขัดแยงเพื่อใหสังคมดํารงอยูและพัฒนากาวหนาตอไปได  
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 นอกจากน้ี ความขัดแยงยังมีขอดีในการชวยกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนา (แนวความคิดความ
ขัดแยงดาน human relations approach และ contemporary approach) แตเมื่อสังคมไมมีเครื่องมือ กลไกใน
การจัดการความขัดแยงที่มีประสิทธิภาพ ความขัดแยงอาจพัฒนาเปนความรุนแรงในสังคมที่อาจเปนอันตราย และ
สรางผลเสียตอสังคมได ซึ่งเมื่อเกิดความขัดแยงแลว สังคมอาจเลือกวิธีการจัดการความขัดแยงได ๒ แนวทาง คือ 
  ๑) แนวทางท่ีไมใชความรุนแรง (non-violence approach) หรือสันติวิธี  
  ๒) แนวทางท่ีใชความรุนแรง (violence approach) ท้ังน้ีเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตนตองการ

 ในการวิเคราะหรากเหงาความขัดแยงท่ีแปรเปล่ียนเปนความรุนแรงในคร้ังน้ี มุงศึกษาถึงรากเหงาของปญหา
ความขัดแยง ซึ่งมีธรรมชาติของการกอตัวในลักษณะของพัฒนาการ มีการผสมผสาน ไมสามารถมองแบบแยกสวน
เหตุปจจัยใดปจจัยหน่ึงไดโดยลําพัง นอกจากน้ี การวิเคราะหคร้ังน้ีใชกรอบการวิเคราะหความขัดแยง (confl ict analysis) 
๔ ระดับ ในการอธิบายการกอตัวของความขัดแยงและขยายตัวสูความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามลําดับ คือ 
  ๑) ความขัดแยงระดับบมเพาะ (latent tension) เปนความขัดแยงท่ีมีสาเหตุของความขัดแยง
เกิดข้ึนแตยังไมแสดงอาการของความขัดแยง สังคมยังไมรับรูถึงความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนและยังไมตระหนักวาเร่ืองดังกลาว
เปนปญหาอันจะนําไปสูความขัดแยง ความขัดแยงระดับดังกลาวเปนสถานการณความขัดแยงท่ียังอยูในวิสัยท่ีสามารถ
จัดการไดโดยใชวิธีการปองกัน (prevent) ไมใหความขัดแยงเกิดขึ้น 
  ๒) ความขัดแยงระดับปรากฏ (overt confl ict) เปนความขัดแยงท่ีมีอาการชัดเจนของความเปน
ปรปกษ หรือความไมลงรอยในสังคม ซ่ึงมีสาเหตุจากความไมเทาเทียมดานอํานาจ ความไมยุติธรรม และผลประโยชน 
เปนสถานการณความขัดแยงที่ยังอยูในวิสัยที่สามารถจัดการไดเชนกัน โดยการแกไขหรือยุติความขัดแยง (resolve) 
โดยใชคนกลางหรือใชอนุญาโตตุลาการเปนผูไกลเกลี่ย 
  ๓) ความขัดแยงระดับชวงชิงอํานาจ (power struggle) เปนความขัดแยงท่ีสรางความรูสึกตึงเครียด 
หรือเกิดการเผชิญหนาแยงชิงอํานาจระหวางสองฝาย เมื่อปญหาความขัดแยงขยายตัวและมีความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้น 
เปนสถานการณความขัดแยงท่ีจําเปนตองใชวิธีการบางอยางยับย้ังหรือพยายามรักษาระดับไมใหความขัดแยงเพ่ิมข้ึน 
(contain) โดยใชคนกลาง รวมถึงใชความพยายามในการจัดการความขัดแยงที่เขมขนยิ่งขึ้น 
  ๔) ความขัดแยงระดับรุนแรง (destructive violence) เปนภาวะที่ความขัดแยงพัฒนาไปสู
ความรุนแรง มีการปะทะ ใชกําลังในสังคม ซ่ึงเปนความรุนแรงทางตรง (direct violence) ความขัดแยงข้ันน้ีเปนระดับ
ความขัดแยงขั้นสูงสุดจนเกินกวาที่จะสามารถใชวิธีการจัดการความขัดแยงทั้ง ๓ วิธี อันไดแก วิธีการปองกันวิธีการ
แกไข และวิธีการยับยั้งหรือการรักษาระดับไมใหความขัดแยงเพิ่มขึ้นไดอีกตอไป ซึ่งความขัดแยงระดับนี้กอใหเกิด
ความรุนแรงและผลกระทบในทางเสียหายตามมาอยางไมอาจประมาณคาได จากระดับความขัดแยงท้ัง ๔ ระดับดังกลาว
จนถึงการเกิดความรุนแรงขึ้น การจัดการกับความขัดแยงและความรุนแรงจําเปนจะตองใชวิธีการที่แตกตางกัน หาก
เลือกวิธีการหรือเครื่องมือผิด จะไมสามารถแกปญหาความขัดแยงและความรุนแรงได เชน เมื่อความขัดแยงอยูใน
ระดับรุนแรงแลว การแกปญหารวมกัน หรือการเจรจาตอรอง ไมสามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดการความขัดแยง
ในขณะนั้นได ซึ่งจะทําไดเพียงการรักษาไมใหความขัดแยงรุนแรงมากขึ้นหรือไมใหขยายตัวกอน (contain) แลวจึงใช
มาตรการอื่นในการจัดการ เชน การใชการเจรจา การปรองดอง ในภายหลัง
 นอกจากน้ี การวิเคราะหคร้ังน้ียังใชบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณสําคัญๆ ท่ีเกิดข้ึน
แตละชวงเวลาตามเสนเวลา (time line) ที่เคลื่อนที่ไปมาประกอบในการอธิบายความสัมพันธระหวางประเด็นที่เปน 
รากเหงาปญหาความขัดแยง ไดแก ความแตกตางระหวางสังคมเมืองและชนบท ความแตกตางระหวางภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรม การครอบครองทรัพยากรท่ีไมเทาเทียม การกระจายรายไดไมเปนธรรม นโยบายและกลไก
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การจัดการของรัฐไมสามารถสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมได  และการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการ
ตามหลักนิติธรรมที่ไมเปนธรรม ซึ่งมีลักษณะบมเพาะเรื้อรังและมีความไมเทาเทียมกันกับโครงสรางความสัมพันธของ
สังคมไทยซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักที่คํ้ารั้วของความไมเทาเทียมกันเหลานี้ใหสามารถดํารงอยูได ประกอบกับปจจัยที่
เปนตัวตั้งเงื่อนไขใหพรอมเขาสูความรุนแรง (prompt mode) คือ ปจจัยตั้งตนหรือประเด็นพื้นฐานแหงความขัดแยง 
อันเปนจุดเปล่ียนสําคัญท่ีทําใหเกิดการเคล่ือนท่ีเปล่ียนแปลงโครงสรางสังคมไปจากดุลยภาพท่ีมีอยูเดิม ปจจัยดังกลาว
ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ และการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ และปจจัยที่เปนตัวกระตุนและแปรเปลี่ยนความขัดแยงใหเปนความรุนแรง ซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนขยายพลวัต
ความขัดแยง และเปนปจจัยจุดความขัดแยงและสนับสนุนทําใหไฟแหงความขัดแยงรุนแรงยังคงอยูตอไป ประกอบ
ดวย ความเขาใจระบบประชาธิปไตยที่แตกตางกัน การขยายตัวของสื่อการเมืองและสื่อบุคคล ความเคลือบแคลงใน
หลักนิติธรรม (rule of law) ของประเทศไทย ตุลาการภิวัฒน การตั้งขอกลาวหาที่รุนแรงเกินจริงของผูที่มีอํานาจรัฐ
ตอผูตอตาน การสรางการรับรูวากระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐาน การกระทําท่ีจาบจวงกระทบกระท่ัง
ตอสถาบัน สังคมขาดองคความรูในการจัดการความขัดแยงสงผลใหผูท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงใชวิธีการแกไข
ปญหาความขัดแยงดวยการทําใหเกิดความรุนแรง การใชทหารในการจัดการกับความขัดแยงซ่ึงนําไปสูการกระตุน
ใหเกิดความรุนแรงมากข้ึน การโฟนอินและการตอทอน้ําเล้ียงของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร (อดีตนายกรัฐมนตรี) 
นําไปสูการกอใหเกิดความรุนแรง การปวนทางวัฒนธรรมท่ีแสดงออกถึงความเกลียดชัง และตอกย้ําขอขัดแยงท่ี
มีอยูเดิม ความขัดแยงแบบเดิมพันสูง และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และประเด็น
การแกไขรัฐธรรมนูญ ท้ังน้ีสามารถสรุปการสังเคราะหความขัดแยงซ่ึงพัฒนาเปนความรุนแรงเหลาน้ีผานการ
วิเคราะหความขัดแยง (conflict analysis) แบบใชการวิเคราะหชวงเวลา (time line) ไดดังน้ี 
 
 ๓.๑ ระยะเริ่มแรกของความขัดแยง หรือระยะบมเพาะความขัดแยง (latent tension) ประกอบดวย 
๒ สวนสําคัญ คือ 
  ๓.๑.๑ ปจจัยท่ีเปนรากเหงาของปญหาความขัดแยง ในชวงท่ีความขัดแยงยังไมปรากฏอาการน้ัน 
ปจจัยที่เปนรากเหงาของความขัดแยง คือ ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวย ความแตกตางระหวางเมือง
และชนบทท่ีเมืองมีความเจริญและสวนแบงทางรายไดมากกวา ความแตกตางระหวางสังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ซึง่สังคมอุตสาหกรรมมีสัดสวนรายไดมากกวา แมจะมีขนาดเล็กกวาในดานของประชากรท่ีเก่ียวของก็ตามการครอบครอง
ทรัพยากรท่ีไมเปนธรรมของประเทศ ซ่ึงกลุมผูท่ีมีทรัพยากรมากกวาจะเปนคนสวนนอยของประเทศ เชน การถือครอง
ที่ดิน การกระจายรายไดท่ีไมเปนธรรมท่ีคนมีฐานะ หรือคนท่ีมีรายไดมากเปนกลุมคนท่ีมีจํานวนนอย ประกอบกับ
การกําหนดนโยบายของรัฐในการสรางความเปนธรรมทางสังคมหรือการกระจายรายได (หนาที่ดาน redistribution 
function) การบังคับใชกฎหมาย และการดําเนินการตามหลักนิติธรรมที่ไมเปนธรรม  
  ปจจัยเหลาน้ีเปนสวนท่ีทําใหสังคมมีการแบงคนออกเปนสองกลุม คือ กลุมผูปกครอง ซ่ึงเปนผูท่ีมี
บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมากกวา กับกลุมผูใตปกครอง ซ่ึงไดแกประชาชนท่ัวไปท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมดอยกวาและมีบทบาททางการเมืองนอยกวา ทั้งสองกลุมนี้สามารถอยูรวมกันได แมวาจะมีความเหลื่อมลํ้า
หรือความไมเทาเทียมกันของอํานาจตางๆ อยูก็ไมเกิดปญหาความขัดแยงหรือความรุนแรงแตประการใด เนื่องจากมี
ความสมดุลของความสัมพันธเชิงอํานาจ โดยกลไกท่ีกอใหเกิดความสมดุลของอํานาจเหลาน้ี ไดแก วัฒนธรรมการเมือง
แบบไพรฟา ระบบประชาธิปไตยครึ่งใบ และการจัดการของรัฐแบบรัฐสงเคราะห โดยจะกลาวในรายละเอียดตอไป 
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  ๓.๑.๒ โครงสรางทางสังคมท่ีทําหนาท่ีในการรักษาสมดุลทางอํานาจในสังคม จากปจจัยท่ีเปนรากเหงา
ของปญหาความขัดแยงขางตนเปรียบเสมือนสังคมไดบมเพาะเมล็ดพันธุแหงความขัดแยงที่รอเวลาปะทุเปน
ความขัดแยงในเวลาที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม ในขณะนั้นสังคมยังมีภูมิคุมกันทางสังคมของตนเองที่ชวยชะลอไมให
ความขัดแยงแปรเปลี่ยนเปนความรุนแรง ซึ่งกลไกที่ทําหนาที่ในการดูแลใหเกิดดุลยภาพในสังคม เปรียบเสมือนเสารั้ว 
๓ ประการ ซ่ึงยึดโยงใหร้ัวสามารถดํารงอยูได อันประกอบดวย วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยซ่ึงมีลักษณะเปนแบบ
ไพรฟา ทําใหประชาชนยอมตามการทํางานของฝายผูปกครอง ไมมีการเรียกรองจากรัฐ และระบบการเมืองการปกครอง
แบบประชาธิปไตยของไทยเปนแบบคร่ึงใบและการเมืองเปนการเมืองของชนช้ันนํา ซ่ึงมีการตอรองผลประโยชนระหวาง
กลุมชนช้ันนําไมใชประชาธิปไตยของพลเมือง รวมถึงการท่ีรัฐทําหนาท่ีแบบรัฐสงเคราะหท่ีคอยเขาไปชวยเหลือประชาชน
เมื่อมีความเดือดรอนหรือเมื่อมีการเรียกรองเปนคราวๆ ไป 
 
 ๓.๒ ระยะความขัดแยงปรากฏ (overt confl ict) ซ่ึงประกอบดวยปรากฏการณทางสังคม ๒ ประการ คือ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ และการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 แมวาสังคมจะมีดุลยภาพอยูไดแตการเปล่ียนแปลงในสังคมอันเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวัตนเปนภาวะท่ี
หลีกเล่ียงไมได ทําใหสังคมตองมีการปรับตัว การเปล่ียนแปลงในสังคมทําใหสังคมตองสรางดุลยภาพใหมใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กลไกเดิมที่เคยทําหนาที่เปนเสารั้วที่ทําใหสังคมเกิดดุลยภาพอยูไดนั้น กลับกลายเปนสิ่ง
ท่ีไมเหมาะสมกับสังคมสมัยใหม จึงตองมีการร้ือเสาร้ัวและสรางเสาร้ัวใหมข้ึนใหเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
กลไกท่ีเขามาทําหนาท่ีในการร้ือเสาร้ัวเดิมและสรางเสาร้ัวใหม ไดแก การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ และการเกิดข้ึน
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน 
 ปรากฏการณท้ังสองประการน้ีมีสวนสําคัญในการเปล่ียนแปลงสังคม กลาวคือ ทําใหเสาร้ัวท่ีมีอยูเดิมกรอน
ลงและไมสามารถทําหนาที่คํ้าจุนระบบความสัมพันธทางสังคมแบบเดิมไวได สงผลใหความขัดแยงที่มีรากเหงาแตเดิม
เร่ิมปรากฏอาการข้ึน ขณะเดียวกันก็ทําหนาท่ีสรางเสาร้ัวแหงดุลยภาพทางสังคมข้ึนใหม โดยปรากฏการณดังกลาว
แมจะเปนภาวะปกติของการเปลี่ยนแปลงและเปนการเปลี่ยนไปในทิศทางที่พึงจะเปนก็ตาม แตทั้งสองสวนดังกลาวก็
เปนตัวต้ังเง่ือนไขใหพรอมเขาสูความรุนแรงได โดยเฉพาะหากสังคมขาดความรูท่ีจะจัดการกับความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน
หรือเลือกใชวิธีการแกไขปญหาความขัดแยงดวยวิธีการใชความรุนแรง 
 การตั้งเงื่อนไขใหพรอมเขาสูความรุนแรงในสวนของการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ ไดแก การกระจาย
ความเจริญ ภูมิภาคสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจไดมากข้ึนทําใหประชาชนเกิดความรูสึกเทาเทียมและมีความสํานึก
แบบพลเมืองมากข้ึน กอใหเกิดผลกระทบตอเสาร้ัวของโครงสรางเดิมคือ ประชาชนเปล่ียนการเปนไพรฟา เปนพลเมือง
ประการหนึ่ง และการทําหนาที่ของรัฐแบบรัฐสงเคราะหถูกมองวาไมเหมาะสมอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ยังกอให
เกิดกลุมทุนใหม ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงในสังคม ในขณะท่ีการเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีสวนชวยในการสรางสํานึกความเปนพลเมือง ความตองการมีสวนรวมในสังคม กอใหเกิด
ผลกระทบที่ทําใหเสารั้วในเรื่องวัฒนธรรมแบบไพรฟา ประชาธิปไตยครึ่งใบและดุลอํานาจทางการเมือง ซึ่งเปน 
การตอรองผลประโยชนของกลุมผูปกครอง และการทําหนาท่ีของรัฐแบบรัฐสงเคราะหถูกต้ังคําถาม เสาร้ัวท้ังสามจึง
ถูกรื้อถอนเพื่อสรางกลไกใหมที่เหมาะสมขึ้นมาทําหนาที่แทน
 ผลจากการรื้อถอนดังกลาวกอใหเกิดกลุมทุนใหม และกลุมประชาชนที่มีความรูสึกเปนพลเมืองซึ่งเกิดเปน 
กลุมประชาชนรากหญาข้ึนในสังคม ในขณะเดียวกันการร้ือถอนหรือปรับโครงสรางสมดุลจากเสาร้ัวเดิมสูการสรางเสาร้ัว
ใหมน้ันนับเปนชวงเวลาท่ีเปราะบางของการสรางระบบใหม คือ ชวงท่ีระบบเดิมถูกร้ือถอนและระบบใหมยังไมสามารถ



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

VIIIVIII

จัดสรางข้ึนอยางแลวเสร็จทําใหสังคมขาดหลักยึด และขาดความสมดุลในสังคม ความขัดแยงจึงไดปรากฏอาการชัดเจน
ขึ้น ซึ่งหากสังคมสรางระบบใหมสําเร็จก็จะสามารถจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดและเขาสูระบบสมดุลใหมตอไป 
 อยางไรก็ตาม ในชวงการร้ือปรับระบบของสังคมไทยซ่ึงการสรางเสาร้ัวใหมยังไมแลวเสร็จ อันเปนชวงเวลา
เปราะบางดังกลาวไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเกิดปญหาสุญญากาศของสมดุลอํานาจทางสังคมขึ้น 
กลาวคือ ประชาชนระดับรากหญาเกิดปญหาในดานเศรษฐกิจ การครองชีพ และเปนชวงเวลาที่กลุมทุนใหมเกิดขึ้น 
พรอมกับนําเสนอนโยบายที่ตอบสนองตอความเปนอยูทางเศรษฐกิจแกประชาชนรากหญา ทําใหกลุมทุนใหมไดรับ
ชัยชนะในการเลือกต้ังและไดเขามามีอํานาจรัฐในการบริหารประเทศ ซ่ึงเม่ือกลุมน้ีเขามาจะมุงตอบสนองความตองการ
ของประชาชนรากหญาจนดูเสมือนหน่ึงเปนการแลกเปล่ียนผลประโยชนระหวางนโยบายประชานิยมท่ีมุงตอบสนอง
ความตองการของประชาชนรากหญากับชัยชนะในการเลือกตั้ง กลุมผูมีอํานาจรัฐในชวงนี้ ถูกกลาวหาในเรื่องของ
การคอรรัปชั่นและการแทรกแซงกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ขณะที่กลุมทุนเดิมที่ยังปรับตัวกับสถานการณ
การเปล่ียนแปลงดังกลาวไมทันจึงกลายเปนฝายท่ีไมไดถือครองอํานาจรัฐและเกิดการตอตานผูมีอํานาจรัฐข้ึนแทน 
 
 ๓.๓ ระยะความขัดแยงในระดับการชวงชิงอํานาจ (power struggle) และขั้นการเกิดความรุนแรง 
(violence) ในสวนของการชวงชิงอํานาจถึงการเกิดความรุนแรง เม่ือความขัดแยงปรากฏอาการข้ึน ไดเกิดสองกลุม
ที่มีความเปนปรปกษชัดเจนเขามาชวงชิงอํานาจรัฐ ในชวงเวลาดังกลาว ความขัดแยงไดพัฒนาอยางตอเนื่องจนเปน
ความรุนแรง ดังนั้นการพิจารณาความขัดแยงในระดับของการชวงชิงอํานาจจนเปลี่ยนเปนความรุนแรงหรือกระตุนให
เกิดความรุนแรงจึงตองพิจารณาควบคูกันไปเพ่ือใหเขาใจถึงความตอเน่ืองของพัฒนาการดังกลาว ในระยะท่ีความขัดแยง
เขาสูข้ันของการชวงชิงอํานาจและแปรเปล่ียนเปนความรุนแรง ไดมีปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนท่ีแปรเปล่ียนความขัดแยง
ไปสูความรุนแรงหลายประการดังนี้
  ๓.๓.๑ ความเขาใจระบบประชาธิปไตยที่แตกตางกัน (mind set) กลุมที่เชื่อวามีประชาธิปไตย
แบบที่จับตองได โดยมองวาประชาธิปไตยเปนเรื่องของเสียงขางมาก มีนโยบายที่ตอบสนองความตองการของคน
สวนใหญ กับกลุมท่ีเช่ือวาประชาธิปไตยเปนเร่ืองของความโปรงใส การตรวจสอบ ความเช่ือท่ีแตกตางของกลุมท้ังสอง
ดังกลาว ทําใหการนําประชาธิปไตยไปใชมีความแตกตางกันไปดวย
  ๓.๓.๒ ความกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสารและการเกิดข้ึนของส่ือการเมืองและส่ือสวนบุคคล 
ในชวงที่สังคมมีความขัดแยงข้ึน ส่ือซ่ึงทําหนาท่ีในการเสนอขอมูลในสังคมสวนใหญเปนส่ือรัฐและส่ือเอกชนท่ีรัฐสามารถ
ควบคุมได ส่ือเหลาน้ีจะไมนําเสนอขอมูลท่ีมาจากฝายตอตานผูท่ีมีอํานาจรัฐ หรือผูท่ีตอตานรัฐจะไมไดรับการนําเสนอ
ผานสื่อ ภาวะดังกลาวทําใหเกิดความตองการในหาแสวงหาทางออกขึ้น จึงไดเกิดสื่อการเมืองและสื่อสวนบุคคลที่เกิด
จากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ส่ือสองประการหลังน้ีไดเขามาทําหนาท่ีในการเผยแพรขอมูลของฝายตน และทําหนาท่ี
ในการสงผานขอมูลของฝายตนไปยังผูสนับสนุน ซึ่งรัฐไมสามารถควบคุมได การเกิดสื่อการเมืองจึงเปนปจจัยกระตุน
ใหความขัดแยงแปรเปลี่ยนเปนความรุนแรง ในระยะนี้จะเห็นวามีการประทวงอยางตอเนื่องและสงผลใหความขัดแยง
พัฒนาเปนความรุนแรง
  ๓.๓.๓ ความขัดแยงเปนความขัดแยงที่มีเดิมพันสูง จากรากเหงาของความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชวง
ป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔ กลาวคือ เปนเร่ืองของการไดมาซ่ึงอํานาจรัฐท่ีจะเขามาบริหารประเทศ และการสูญเสียผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจ ทําใหทั้งสองฝายไมพยายามหาทางประนีประนอม เกิดความตองการเอาชนะเพื่อผลประโยชนดังกลาว 
ทําใหเกิดแรงผลักที่จะนําไปสูความรุนแรง
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  ๓.๓.๔ การจัดการกับความขัดแยงและความรุนแรงโดยทหาร มาตรการท่ีผูมีอํานาจรัฐใชในการควบคุม
และดําเนินการกับผูเขารวมชุมนุม ไดแก ทหารซ่ึงขาดความชํานาญและความรู ในการดําเนินการกับประชาชนผูมาชุมนุม 
ท้ังน้ีเพราะทหารเปนหนวยงานท่ีถูกฝกข้ึนมาเพ่ือปราบปรามศัตรูผูรุกรานมากกวาท่ีจะเขามาดําเนินการกับผูชุมนุมท่ีมี
ความเชื่อหรืออุดมการณที่ตางกัน การขาดความรูความชํานาญและการมีคานิยมของหนวยงานที่ตองปราบปราม
ฝายตรงขามจึงเปนปจจัยกระตุนใหความรุนแรงขยายตัวมากยิ่งขึ้น (แมวาจะเกิดข้ึนโดยไมต้ังใจหรือมีเจตนาท่ีดีก็ตาม) 
แตผลก็ทําใหสถานการณความรุนแรงขยายตัวยิ่งขึ้นเนื่องจากฝายที่ตอตานรูสึกถึงการถูกปราบปราม (เขาลักษณะ 
Do No Harm ท่ีวัตถุประสงคของการเขามาดําเนินการดีแตผลท่ีเกิดตามมาไมดี)
  ๓.๓.๕ กลุมผูตอตานฝายท่ีมีอํานาจรัฐมีความพยายามหรือผลักดันใหเกิดความรุนแรง ความขัดแยง
ยกระดับเปนความรุนแรงและมีการขยายตัวมากขึ้น จากการที่ผูนําในการเรียกรอง (รวมทั้งรัฐ) เลือกใชวิธีการใช
ความรุนแรงในการแกปญหาความขัดแยง กลาวคือ ฝายที่ตอตานอํานาจรัฐจะพยายามผลักดันใหเกิดความรุนแรง
ผานการยั่วยุใหเกิดการปราบปรามจากรัฐ โดยมุงหวังชัยชนะเพราะเชื่อวาหากรัฐทําการปราบปรามจะถูกมองวาใช
ความรุนแรง อันทําใหฝายรัฐถูกโจมตีและไมสามารถอยูในตําแหนงได ขณะที่ฝายผูมีอํานาจรัฐจะเลือกอยูในตําแหนง
และปราบปรามผูชุมนุมมากกวาการเลือกลาออกโดยเช่ือวาหากลาออกจะเปนการแสดงถึงการยอมตามขอเรียกรอง
หรือเปนการยอมแพตอผูที่มากดดัน 
  ๓.๓.๖ การรัฐประหารเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เปนปจจัยหน่ึงท่ีกระตุนใหเกิดความรุนแรง 
ทั้งน้ีเพราะสังคมมีความเช่ือวาการรัฐประหารเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีไมปกติและไมเปนไปตามระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งทําใหเกิดการไมยอมรับขึ้น แมวาจะมีขออางที่วาหากไมทําการรัฐประหารอาจเกิดความรุนแรงที่มี
ความรุนแรงและความเสียหายมากกวาก็ตาม ในประเด็นนี้ถูกมองวาเปนการใชความรุนแรงเพื่อหยุดยั้งความรุนแรง
ซึ่งก็เปนการสรางความรุนแรงอยูดี อีกทั้งในกรณีนี้ไดนําไปสูการตั้งขอสงสัยตอการเปนนิติรัฐของประเทศดวย
  ๓.๓.๗ การเกิดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ถือเปนสาเหตุท่ีเปนปจจัย
กระตุนใหความขัดแยงแปรเปลี่ยนเปนความรุนแรงประการหนึ่ง ในประเด็นที่มักเปนขอถกเถียง  ไดแก เร่ืองของท่ีมา
ของรัฐธรรมนูญ ความตองการรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาใช รวมถึงการแกไขรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งประเด็นเหลานี้ลวนแตสงผลในการกระตุนใหเกิดความรุนแรงทั้งสิ้น
  ๓.๓.๘ การโฟนอิน และการตอทอน้ําเล้ียงของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ปรากฏการณดังกลาว
ทําใหฝายท่ีสนับสนุนพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร มีความทุมเทในการตอสูอยางเต็มท่ี ในขณะท่ีฝายท่ีตอตานเกิด
ความหวาดระแวง ไมไววางใจ ซ่ึงเปนการเติมเช้ือไฟในความขัดแยงและความรุนแรง 
 
 นอกจากนี้ยังมีปจจัยที ่เปนตัวกระตุ นใหเกิดความรุนแรงอีกหลายประการ เชน การที ่ฝายผู มีอํานาจ
ตั้งขอกลาวหารุนแรงเกินจริงแกกลุมผูตอตานอํานาจรัฐ ทําใหเกิดความรูสึกถึงความไมเปนธรรมที่ไดรับทําใหเกิด
การโกรธแคน การสรางการรับรูวากระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐาน การกลาวอางดังกลาวทําใหคนรูสึกวาไมไดรับ
ความเปนธรรมและเห็นวามีการเลือกปฏิบัติ การกลาวอางถึงสถาบัน ท้ังดานการอางถึงความจงรักภักดี และการกระทํา
ที่จาบจวงสถาบัน ซึ่งเปนประเด็นที่มีความออนไหวสูง การสรางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเกลียดชังผูที่ไมใชพวกโดย
ผานสื่อตางๆ 
 ปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนเหลาน้ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองหลังจากท่ีมีการรัฐประหาร ซ่ึงเปนประเด็นท่ีท้ังสองฝาย
ใชเปนขออางในการตอสูเพื่อชวงชิงอํานาจรัฐในการเขามาบริหารประเทศ และทําใหฝายผูที่มีอํานาจรัฐและกลุม
ผูสนับสนุน กับฝายที่ตอตานอํานาจรัฐและกลุมผูสนับสนุนผลัดกันเขามามีอํานาจรัฐ  ตลอดระยะเวลากวา ๕ ป โดย
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สลับกันเปนฝายที่มีอํานาจรัฐและฝายตอตาน และปจจัยที่เปนปจจัยกระตุนเหลานี้เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่เติมเขาไป
ในความขัดแยงและความรุนแรงใหยังคงอยูและขยายตัวตลอดชวงเวลาดังกลาว
 อาจกลาวโดยสรุปไดวา รากเหงาของความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยคร้ังน้ี อธิบายไดดวยความสัมพันธ
เชิงเหตุและผลระหวางรากเหงาปญหาความขัดแยงกับปจจัยท่ีเปนตัวต้ังเง่ือนไขใหพรอมเขาสูความรุนแรง (prompt 
mode) และปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนและแปรเปล่ียนความขัดแยงใหเปนความรุนแรง ท้ังน้ี รากเหงาปญหาความขัดแยง 
ไดแก ความแตกตางระหวางสังคมเมืองและชนบท ความแตกตางระหวางภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม 
การครอบครองทรัพยากรท่ีไมเทาเทียม การกระจายรายไดไมเปนธรรม นโยบายและกลไกการจัดการของรัฐไมสามารถ
สรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมได และการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการตามหลักนิติธรรมท่ีไมเปนธรรม 
ซึ่งทําใหเกิดชนชั้นในสังคมไทย ๒ ชนชั้น คือ ชนชั้นผูปกครองที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจ และชนชั้นผูอยูใตปกครอง 
 อยางไรก็ตาม สัมพันธภาพเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันดังกลาวยังคงทําหนาท่ีโยงยึดสังคมอยูตอไปได เน่ืองจาก
มีโครงสรางทางสังคมที่ทําหนาที่ในการรักษาสมดุลทางอํานาจในสังคม ๓ ประการ ไดแก วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบไทยๆ และความเชื่อเรื่องบุญกรรม การเมืองแบบประชาธิปไตยครึ่งใบและการตอรองอํานาจและผลประโยชนที่
ลงตัวในกลุมชนชั้นนํา และบทบาทของรัฐแบบรัฐสงเคราะหหรือรัฐจัดการ 
 ตอมา กระแสการพัฒนาไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงสําคัญ ๒ ประการ อันเปนปจจัยท่ีเปนตัวต้ังเง่ือนไข
ใหพรอมเขาสูความรุนแรง (prompt mode) คือ การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ และการเกิดข้ึนของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จากนั้นการตอสูชวงชิงอํานาจไดขยายตัวทวีความรุนแรงขึ้น 
วิกฤตอันเน่ืองมาจาก ปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนและแปรเปล่ียนความขัดแยงใหเปนความรุนแรงหลายประการ ไดแก 
การเกิดข้ึนของส่ือการเมืองและส่ือบุคคล กลุมผูตอตานฝายท่ีมีอํานาจรัฐจะมีความพยายามหรือผลักดันใหเกิดความรุนแรง 
การใชทหารในการจัดการความขัดแยงซ่ึงนําไปสูการกระตุนใหเกิดความรุนแรงมากข้ึน การโฟนอินและการตอทอน้ําเล้ียง
ของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร (อดีตนายกรัฐมนตรี) ซ่ึงนําไปสูการกอใหเกิดความรุนแรง ความเคลือบแคลงใน
หลักนิติธรรม (rule of law) ของประเทศไทย ตุลาการภิวัฒน การตั้งขอกลาวหาที่รุนแรงเกินจริงของผูที่มีอํานาจรัฐ
ตอผูตอตาน การสรางการรับรูวากระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐาน การกระทําที่จาบจวงกระทบกระทั่งตอสถาบัน 
การปวนทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเกลียดชังและตอกยํ้าขอขัดแยงที่มีอยูเดิม รวมทั้งการที่ความขัดแยงครั้งนี้
เปนความขัดแยงแบบเดิมพันสูง ประกอบกัน

๔. ขอเสนอแนวทางในการสรางความปรองดองของชาติ

 จากการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพ่ือความปรองดองในกรณีเหตุการณความไมสงบ
และความรุนแรงในประเทศไทยระหวางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ พบวา ความขัดแยงและความรุนแรง
ทางสังคมมีพัฒนาการในหลายระดับ จากระดับที่บมเพาะความขัดแยง (latent tension) พัฒนาไปสูความขัดแยง
ระดับปรากฏ (overt confl ict) ความขัดแยงระดับชวงชิงอํานาจ (power struggle) และกลายเปนความขัดแยง
ระดับรุนแรง (destructive violence) ในที่สุด โดยความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เปนความขัดแยงที่มีลักษณะ 
 ๑) ความขัดแยงในระดับรุนแรง (destructive violence) ที่ไมสามารถใชวิธีการจัดการความขัดแยง 
ไมวาจะเปนการแกไข ยับยั้ง หรือรักษาระดับความขัดแยงไมใหเพิ่มขึ้นได 
 ๒) ความขัดแยงระดับปรากฏ (overt confl ict) จนถึงระดับการชวงชิงอํานาจ (power struggle) แตยัง
ไมมีการใชความรุนแรง 
 ๓) ความขัดแยงในระดับบมเพาะความขัดแยง (latent tension) หรือความขัดแยงในระดับโครงสราง
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 ดังนั้น การแกไขปญหาความขัดแยงและความรุนแรงจึงมีหลากหลายวิธีการ ทั้งนี้ มีขอเสนอแนวทางใน
การสรางความปรองดองของชาติ ดังนี้ 
 
 ๔.๑ ขอเสนอเพื่อหยุดยั้งความรุนแรง 
 ขอเสนอเพ่ือหยุดย้ังความรุนแรง จึงเปนส่ิงท่ีพอจะกระทําไดในสถานการณความขัดแยงท่ีคูขัดแยงเลือกใช
ความรุนแรง (violence approach) เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตนตองการ โดยการหยุด หรือยับยั้งความรุนแรงนั้น 
เปนมาตรการที่มุงประสงคใหเกิดการยุติ หรือยับยั้งการใชกําลัง (freeze) เพื่อปองกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และ
ไมใหความขัดแยงขยายตัวออกไป ซึ่งประกอบดวยขอเสนอ ดังนี้
  ๔.๑.๑ กําหนดกฎระเบียบในการชุมนุม เพื่อการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช
ความรุนแรง และปองกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ ๓ โดยไมเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและ
การแสดงออกโดยสงบของประชาชน เพ่ือสงเสริมใหการชุมนุมหรือการเคล่ือนไหวทางการเมือง เปนการชุมนุมท่ีปราศจาก
การใชความรุนแรงโดยสิ้นเชิง ซึ่งอาจเริ่มจากการจัดเวทีในการกําหนดกติกาในการชุมนุมรวมกัน และสงเสริมใหกติกา
ดังกลาวกลายเปนบรรทัดฐานของสังคม เพื่อปองกันไมใหเกิดการอางเรื่องการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ แตมี 
การกระตุนใหเกิดความรุนแรงภายหลังตามมา และไมใหกระทบสิทธิของบุคคลที่ ๓ ซึ่งเปนสุจริตชน และอาจนําไปสู
การจัดทําพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะในอนาคต ซึ่งมีการกําหนดบทลงโทษผูที่ยุยงใหเกิดความรุนแรง หรือ
สรางความเสียหายใหแกรางกาย ชีวิต และทรัพยสินของบุคคลอื่น เพื่อใหการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นตองเปนไปโดยสงบ 
ไมกอใหเกิดความวุนวาย เดือดรอน หรือสงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทั่วไป 
อันจะเปนการแกไขปญหาการมุงประสงคใหเกิดความรุนแรงจากการชุมนุม ท้ังในการท่ีผูชุมนุมเปนผูเร่ิมใชความรุนแรง 
หรือยั่วยุใหเจาหนาที่ใชความรุนแรงในการปราบปราม 
  ๔.๑.๒ ไมควรใชอํานาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ มาเปนเครื่องมือในการแกไขสถานการณการชุมนุม
ทางการเมืองอีกตอไป เน่ืองจากความไมชัดเจนในการตีความ “สมควรแกเหตุ” หรือ “กรณีจําเปน” ซ่ึงสงผลใหเจาหนาท่ี
เลือกใชวิธีการรุนแรงตอผูชุมนุมได อยางไรก็ตาม หากมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการราย หรือการใชกําลัง
ประทุษรายตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของประชาชนก็อาจมีการพิจารณาใหประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อใช
อํานาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ได แตไมควรใชการอางผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
โดยการนํามาตรการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนมาตรการขั้น
สูงสุดในการระงับ ยับยั้งเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น และออกขอกําหนดตางๆ เพื่อจัดระเบียบการชุมนุมที่มุงไมใหเกิด
การใชความรุนแรง และคุมครองบุคคลภายนอกและนิติบุคคลจากการรบกวนของการชุมนุมหรือเดินขบวนเทานั้น
  ๔.๑.๓ ผูนําการชุมนุม และผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ผูควบคุมสถานการณ ควรแสดงออกถึง
เจตนารมณในการใชมาตรการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในทุกวิถีทาง และแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการชุมนุม และการใชมาตรการที่รุนแรงเกินกวาเหตุตั้งแตเริ่มการชุมนุม เนื่องจาก
การชุมนุมทางการเมืองในพ้ืนท่ีสาธารณะเปนการกระทําท่ีมีโอกาสกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลท่ี ๓ ซ่ึงไมเก่ียวของ
กับการชุมนุม และเกิดความเสียหายกับกลุมผูชุมนุมเองไดโดยงาย นอกจากนี้ การควบคุมกลุมผูชุมนุมโดยพนักงาน
เจาหนาท่ี ก็มีโอกาสท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอรางกาย ชีวิต และทรัพยสินของผูชุมนุม และบุคคลท่ี ๓ ได เชนกัน 
  ๔.๑.๔ สงเสริมใหกลุ มสายกลาง (moderate) ของกลุมเคลื่อนไหวทางการเมืองไดมีพื ้นที่ใน
การเคลื่อนไหวใหมากขึ้น โดยการเปดชองทางใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของฝายตางๆ ในพื้นที่สาธารณะให
มากข้ึน เพ่ือลดบทบาทของกลุมสุดโตงท่ีมุงประสงคใหเกิดความรุนแรง ท้ังในลักษณะท่ีผูชุมนุมเปนผูใชความรุนแรงเอง 
หรือในลักษณะท่ีเปนการสรางเง่ือนไขใหเจาหนาท่ีรัฐเลือกใชวิธีการรุนแรงตอผูชุมนุม เชน การปลุกระดมผูชุมนุมใหเกิด
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ความเคียดแคน หรือการยุยงใหมีการนําอาวุธหรือวัตถุส่ิงของท่ีสามารถดัดแปลงเปนอาวุธมาเตรียมตอสูกับเจาหนาท่ีรัฐ 
ทั้งโดยการประกาศในสถานที่ชุมนุมและการเผยแพรผานสื่อในเครือขาย ทั้งวิทยุชุมชน ทีวีดาวเทียม และสื่อบุคคล
ในเครือขายสังคมออนไลน
  ๔.๑.๕ สรางความเขาใจกับสาธารณชนวาความขัดแยงเปนธรรมชาติของสังคมท่ีมีความหลากหลาย 
แตความขัดแยงที่นําไปสูการใชความรุนแรงนั้นที่เปนสิ่งที่ยอมรับไมได เพื่อใหเกิดการสรางสังคมที่ปลอดความรุนแรง
ในทุกรูปแบบ แตเปดกวางตอความแตกตางหลากหลาย เพื่อยกระดับใหการไมใชความรุนแรงเปนวิถีทางเดียว 
ไมใชทางเลือก เพื่อใหการใชความรุนแรงเปนสิ่งตองหามในการเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมถึงสงเสริมการแสดงออก
ถึงความคิดเห็นทางการเมืองในเชิงสัญลักษณที่สรางสรรค และไมนําไปสูการใชความรุนแรง
 
 ๔.๒  ขอเสนอเพ่ือลดเง่ือนไขท่ีนําไปสูการใชความรุนแรง
 ขอเสนอเพ่ือลดเง่ือนไขท่ีนําไปสูการใชความรุนแรงจึงเปนขอเสนอท่ีมุงลดเหตุปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนให
ความขัดแยงแปรเปล่ียนเปนความรุนแรง รวมถึงการสรางบรรยากาศแหงความปรองดอง ซ่ึงประกอบดวยขอเสนอ ดังน้ี
  ๔.๒.๑ ยุติการเคล่ือนไหวของทุกฝายท่ีกอใหเกิดการย่ัวยุ โดยผูเก่ียวของทุกฝายควรงดเวนการกระทํา
ใดๆ ที่ทําใหผูคนรูสึกวาอยูในสังคมที่ไมเคารพกฎหมายและหลักนิติรัฐ อาทิ การใชมวลชนในการเรียกรองหรือกดดัน
รัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐ โดยใชวิธีการท่ีหม่ินเหมตอการละเมิดกฎหมายเปนเง่ือนไขหน่ึงท่ีทําใหเจาหนาท่ีเลือกใช
มาตรการที่อาจรุนแรงเกินกวาเหตุ และสงผลใหผูชุมนุมขาดความชอบธรรมในสายตาของสาธารณชน รวมถึงยุติ
การเคล่ือนไหวใดๆ ท่ีอาจถูกตีความไดวาเปนความพยายามท่ีจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอสถาบันพระมหากษัตริย 
เพ่ือลดเง่ือนไขท่ีนําไปสูการใชความรุนแรง 
  นอกจากน้ี พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ควรยุติการเคล่ือนไหวหรืองดรวมกิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการเคล่ือนไหวทางการเมือง หรืออาจทําใหถูกเขาใจไดวาเปนการพยายามผลักดันใหเกิดการกระทําท่ีเอ้ือประโยชน
ตอตนเอง เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความจริงใจในการสรางความปรองดอง และควรมีการประณามการเผยแพรขอมูล
ทีแ่สดงออกถึงความเกลียดชัง ย่ัวยุ และตอกย้ําขอขัดแยง รวมถึงการลดทอนความเปนมนุษยของผูอ่ืน (dehumanized) 
ของทุกฝาย และสนับสนุนใหมีการใชมาตรการทางสังคม (social sanction) และการควบคุมกันเองภายในกลุม 
(peer pressure) ในการตรวจสอบ ควบคุมการแสดงออกท่ีเปนการลดทอนความเปนมนุษยของผูอ่ืน (dehumanized) 
โดยเฉพาะในสื่อมวลชน และกลุมผูใชเครือขายสังคมออนไลน
  ๔.๒.๒ พิจารณาทบทวนการต้ังขอกลาวหาท่ีรุนแรงเกินจริง โดยหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
ควรพิจารณาแยกแยะหรือคัดกรองคดีที่จะสงฟองตอศาล ระหวางความผิดรายแรงตอชีวิตกับสิทธิในการแสดงออก
ทางการเมือง โดยอาจใหพนักงานอัยการเขามามีสวนรวมกับพนักงานสอบสวนในการพิจารณาไมดําเนินคดีในกรณีที่
ไมเปนประโยชนแกสาธารณะ  หรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ  หรือตอผลประโยชน
อันสําคัญของประเทศ เพ่ือท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการปรองดองบนพ้ืนฐานของการรักษากฎหมายของประเทศ
ในภาพรวม โดยอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาวากลุมใดจะถูกฟอง (prosecute) หรือไม และควรทบทวนการตั้ง
ขอหาตอกลุมเรียกรองทางการเมืองที่ดูรายแรงเกินกวาเหตุ เชน ขอหาการกอการราย โดยใหกล่ันกรองหรือพิจารณา
เปนรายกรณี ตามลักษณะหรือพฤติการณแหงคดี และเรงชี้แจงเหตุผลที่อาจจะเปนขอสงสัยของสาธารณชนในกรณี
การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการประกันตัวของผูตองหาในคดีที่เกี่ยวของกับการเมือง และตองหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ที่อาจจะทําใหเขาใจวากระบวนการยุติธรรมถูกแทรกแซงหรือถูกตัดตอน
  ๔.๒.๓ สรางความเขาใจเก่ียวกับการนํากระบวนการยุติธรรมในระยะเปล่ียนผานมาใช และเคร่ืองมือท่ี
ใชในกระบวนการยุติธรรมในระยะเปล่ียนผานไมวาจะเปนการส่ังไมฟองคดีท่ีไมเปนประโยชนสาธารณะ การนิรโทษกรรม 
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การอภัยโทษ และการลางมลทิน เพื่อใหสาธารณชนมีความเขาใจเหตุผลในการเลือกนําเครื่องมือที่ใชในกระบวนการ
ยุติธรรมในระยะเปล่ียนผานมาใช และไมถูกชักจูงโดยการใหขอมูลเพียงบางสวนเพ่ือใหสนับสนุนแนวทางท่ีเอ้ือประโยชน
ใหแกบุคคลบางกลุมเปนการเฉพาะ 
  สวนในระยะยาวควรมีการออกกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิในการชุมนุมสาธารณะ และเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นโดยไมกระทบสิทธิของบุคคลท่ี ๓ และกําหนดความรับผิดชอบของผูนําการชุมนุม และเจาหนาท่ี
รัฐที่เกี่ยวของกับการควบคุมการชุมนุม
  ๔.๒.๔ สงเสริมกิจกรรมการสรางความสมานฉันทจากระดับชุมชน เน่ืองจากการสรางความสมานฉันท
ในระดับสังคมเกิดขึ้นไดยาก โดยเฉพาะกรณีที่รัฐเปนคูกรณีกับประชาชน เนื่องจากความไมชัดเจนในตัวตนของรัฐวา
ผูนําของรัฐบาล หรือกลไกของรัฐที่เปนคูขัดแยง และกอใหเกิดความเสียหายตอประชาชนขึ้น และหากเกิดขึ้นไดก็
ตองใชระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนั้น จึงตองเริ่มตนจากการฟนฟูทุนทางสังคม โดยสงเสริมบทบาทของผูนําชุมชนใน
ระดับทองถิ่น ในการสรางความสมานฉันทตั้งแตระดับชุมชน และเปนตัวการในการเปลี่ยนแปลง (change agent) 
ทัศนคติ คานิยม และความเขาใจท่ีถูกตองของแนวทาง “สันติวิธี” ท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง และสงเสริมใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานบวกในชุมชนที่แสดงถึงความรวมมือของฝายตางๆ ที่เคยเปนคูขัดแยง เพื่อลดประเด็นที่นําไปสู
ความขัดแยงและความรุนแรง และนําไปสูการรื้อฟนเครือขายความสัมพันธแบบเพื่อนพองนองพี่ในระดับของแกนนํา
คูขัดแยง
  ๔.๒.๕ กําหนดมาตรการควบคุมส่ือมวลชน ส่ือการเมือง และส่ือบุคคล ไมใหเปนเคร่ืองมือใน
การผลิตซ้ําและกระตุนความรุนแรง จากการเผยแพร hate speech และ harmful information โดยเฉพาะส่ือ
การเมืองที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนทางการเมืองของกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุนทางการเมืองกลุมใดกลุมหนึ่ง อันนํา
ไปสูความสับสนแกประชาชนท่ัวไปในฐานะผูรับขอมูลขาวสาร รวมท้ังหลีกเล่ียงการสรางความขัดแยงใหม โดยนําเสนอ
ความคิดเห็นทางการเมืองจากฝายตางๆ อยางรอบดาน โดยสงเสริมใหภาคประชาสังคมรวมกันติดตามการปฏิบัติงานของ
สื่อมวลชนแลวนําเสนอไปยังองคกรวิชาชีพเม่ือมีการปฏิบัติงานท่ีมีการเบ่ียงเบนไปจากจรรยาบรรณของส่ือมวลชน 
หรือประกาศใหสาธารณชนรับทราบวามีส่ือมวลชนใดบางท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ควรมีการจัดทํา
ฐานขอมูลของส่ือมวลชนท่ีเปนตัวอยางท่ีดีในการปฏิบัติงานดวย นอกจากน้ี ยังควรมีการสรางแนวทางการปฏิบัติ
ที่ถูกตอง (code of conduct) ของสื่อการเมืองและสื่อบุคคล เพื่อไมใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่กระตุนใหเกิด
ความเกลียดชัง ความรุนแรง หรือเปนการลดทอนความเปนบุคคลของกลุมที่เปนคูขัดแยง
  ๔.๒.๖ สงเสริมใหส่ือมวลชนสรางการรับรู (perception) ใหประชาชนเขาใจสถานการณท่ีเปนจริง
อยางตรงไปตรงมา เน่ืองจากการรับรูขอมูลขาวสารผานส่ือการเมืองและส่ือบุคคลในสถานการณความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน
มักเปนการรับฟงขอมูลดานเดียว และอาจไมมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ซึ่งสงผลใหประชาชนบางสวนมี
ความเขาใจสถานการณที่คลาดเคลื่อนไปจากขอเท็จจริง และผูที่รับขอมูลจากสื่อการเมืองและสื่อบุคคลที่ตางกลุมกัน
ก็จะมีความเขาใจตอสถานการณท่ีแตกตางกันอยางมาก และควรมีการนําเสนอผลทางบวกท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ
ความรุนแรง เชน การปฏิรูปประเทศเพ่ือลดความเหล่ือมล้ํา การผลักดันกฎหมายควบคุมการชุมนุม กฎหมายภาษีท่ีดิน 
ฯลฯ และตองมีการเปดพื้นที่ใหประชาชนไดมีการสื่อสาร พูดคุย และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซึ่งกันและกันใหมากข้ึน 
เพ่ือใหผูท่ีมีความคิดเห็นไมตรงกันไดแสดงความคิดเห็นและรับฟงความเห็นท่ีแตกตางอันเปนชองทางในการนําไปสู
ความเขาใจรวมกันเพ่ือท่ีจะอยูในสังคมเดียวกันตอไปไดโดยไมตองใชความรุนแรงในการแกไขความขัดแยง รวมถึง
การพัฒนาทักษะการวิพากษวิจารณอยางสรางสรรค และการแสดงออกของแนวคิดทวนกระแสอยางสันติ เพ่ือยกระดับ
ไปสูการนําเสนอทางออกที่แตกตางไปจากกระแสหลักใหแกสังคม
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  ๔.๒.๗ สรางบรรยากาศแหงการปรองดองดวยการเปดพ้ืนท่ีใหทุกฝายไดมีโอกาสถกเถียงแลกเปล่ียน
ในวงกวางตอขอเสนอ ทางเลือก และความเปนไปไดตางๆ ในการสรางความปรองดองในชาติ เพราะการขาดพื้นที่
สาธารณะที่ทุกฝายสามารถเขามาแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไดโดยเสรี สงผลใหการสื่อสาร
และรับฟงขอมูลเกี่ยวกับขอเท็จจริงของสถานการณเปนการสื่อสารเฉพาะกลุมที่เปนขอมูลดานเดียว สงผลให
เกิดความแตกแยกระหวางกลุมมากข้ึนและนําไปสูการแบงข้ัว เลือกขาง โดยการเปดพ้ืนท่ีน้ันอาจใช 
   ๑) กระบวนการประชาเสวนา (public deliberation) หรือการรับฟงความเห็นของประชาชน
เปนการทั่วไป เพื่อถกเถียง และเสนอแนะหาทางออกรวมกัน
   ๒) การเสวนาหาทางออก (deliberative dialogue) โดยสนับสนุนใหกลุมองคกรตางๆ รวม
ตัวกันเปนกลุมผูขับเคลื่อนกระบวนการเพื่อหาขอสรุปประเด็นที่มีความเห็นรวมกัน (common denominator) และ
สรางการมีสวนรวมจากทุกกลุมที่เปนคูขัดแยง (parties to the conflict) เพื่อนําประเด็นที่มีความเห็นรวมกันที่ยุติ
แลวไปสูการแกไข และดําเนินกระบวนการซํ้าในประเด็นที่ยังไมยุติจนกระทั่งเกิดการปรองดองกัน
  ๔.๒.๘ รวบรวมเอกสารความรูเก่ียวกับหลักนิติธรรม และขอเสนอแนะในการสงเสริมหลักนิติธรรม
ใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรมของนักวิชาการ และหนวยงานตางๆ เพ่ือจัดทําเปนชุดความรูท่ีสามารถนําเผยแพรตอสาธารณชนใน
วงกวาง และจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจใน “หลักนิติธรรม” รวมกัน เน่ืองจากคูขัดแยงในเหตุการณความขัดแยงท่ีเกิด
ข้ึนตางมีการใหความหมายหลักนิติธรรมท่ีแตกตางกัน และตางกลาวหาฝายตรงขามวาละเมิดหลักนิติธรรม รวมถึงการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสถาบันทางการเมืองในหวงเวลาท่ีผานมาหลายคร้ังก็สรางความเคลือบแคลงสงสัยตอหลักนิติธรรมของ
ประเทศไทย นอกจากน้ี ควรมีการสรางกระบวนการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจใหเปนไปตาม “หลักนิติธรรม” เพ่ือ
ลดความเคลือบแคลงสงสัยกลุมตางๆ  ในสังคม เกี่ยวกับ “หลักนิติธรรม” ของประเทศไทย
  ๔.๒.๙ หัวหนาคณะรัฐบาลบริหารประเทศขณะเกิดสถานการณความรุนแรง แสดงการขอโทษ 
ขออภัยตอเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน แมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะมาจากการกระทําท่ีมีเจตนาสุจริต ในการมุงสราง
ความสงบเรียบรอย และรักษาความปลอดภัยใหแกประชาชนโดยรวมก็ตาม แตก็ถือไดวารัฐมีความบกพรอง ลาชา และ
ไมมีประสิทธิภาพในการควบคุม ขาดการเสริมสรางมาตรการควบคุมฝูงชนแบบไมใชความรุนแรงของฝายความมั่นคง
ตอพลเมืองของรัฐ
  ๔.๒.๑๐ จัดทําแผนและมาตรการควบคุมฝูงชนแบบไมใชความรุนแรง (non-violent measure) 
และการฝกอบรมความรูในการจัดการความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชนรวมถึงฝกทักษะ
ในการเจรจาตอรองโดยใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท รวมถึงมาตรการเชิงรับและเชิงรุกสําหรับการจัดการ และ
กําหนดแนวทาง และขั้นตอนที่ชัดเจนในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ควรยุติบทบาทของกองทัพในการเปน
ผูควบคุม และแกไขสถานการณการชุมนุมของประชาชน และในระยะยาวควรมีการปฏิรูปกลไกดานการรักษาความม่ันคง
ของประเทศใหมีบทบาทที่เหมาะสมกับสภาพสังคม และปญหาความมั่นคงในปจจุบัน
 
 ๔.๓ ขอเสนอในการแกไขปญหาระยะยาวเพื่อแกไขความขัดแยงในระดับบมเพาะความขัดแยง
 ขอเสนอในการแกไขปญหาระยะยาวเพ่ือแกไขความขัดแยงในระดับบมเพาะความขัดแยง จึงเปนขอเสนอท่ี
มุงเนนการแกไขรากเหงาของความขัดแยงที่เปนปญหาในสังคมไทย ซึ่งประกอบดวยขอเสนอ ดังนี้
  ๔.๓.๑ พัฒนาระบบ/กลไกการสนับสนุนใหคนยากจนสามารถเขาถึงการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรไดโดยไมจําเปนตองมีกรรมสิทธิ์ และกําหนดมาตรการจํากัดการถือครองทรัพยากรโดยไมใชประโยชน หรือ
เพื่อเก็งกําไร เพื่อลดการกระจุกตัวของการถือครองทรัพยากรที่เปนปจจัยการผลิต เชน ที่ดิน ทั้งนี้ ตองไมปลอยให
ระบบราชการและเหตุผลของทางการมาเปนอุปสรรคถวงและหยุดย้ังการเกิดข้ึนของโครงสรางอํานาจเพ่ือการปฏิรูป
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สังคมท่ีเสมอภาค เพ่ือแกไขปญหาพ้ืนฐานของสังคมท่ีเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดการบมเพาะความขัดแยงท่ีนําไปสูความรุนแรง 
โดยเฉพาะการกระจายรายไดท่ีไมเปนธรรมและการกระจุกตัวของผูถือครองทรัพยากรท่ีเปนปจจัยการผลิต ขณะเดียวกัน
รัฐควรเรงพัฒนานโยบายและแนวทางการจัดการไปสูการเปน “รัฐสวัสดิการ” ท่ีเหมาะสมกับสังคมไทยอยางเต็มรูปแบบ 
รวมถึงการมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่เนนการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรม (redistribution function) 
  นอกจากน้ี ในการสรางความเปนธรรมและลดการพ่ึงพิงอํานาจรัฐจะสามารถกระทําไดโดยการกระจาย
อํานาจการปกครองและการบริหารการจัดการอยางจริงจัง ดวยการสงเสริมใหหนวยงานในระดับทองถิ่นไดรับจัดสรร
งบประมาณในการบริหารทองถิ่นเพิ่มขึ้น เพื่อลดปญหาของความขัดแยงที่มีเดิมพันสูงและการแยงชิงกันเปนรัฐบาล
  ๔.๓.๒ ลดบทบาทในการกํากับและดําเนินนโยบายของรัฐบาลแบบรวมศูนยท้ังทางเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา สาธารณสุข โดยกระจายอํานาจในนโยบายเหลาน้ันใหชุมชนและประชาชนเปนผูริเร่ิมและดําเนิน
การ ปรับเปล่ียนกระบวนทัศนและกระบวนการบริหารงานของภาครัฐและระบบราชการ โดยมุงเนนการมีสวนรวม
ของประชาชน มุงเนนการพัฒนาฐานราก สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม ใหสามารถยืนหยัดและพ่ึงพาตนเอง
ได และสนับสนุนความคิดและการปฏิบัติท่ีมีชุมชนท้ังในเมืองและชนบทเปนจุดหมายและใหน้ําหนักแกความเสมอภาค 
เทาเทียมกันของประชาชน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ สงผลใหประชาชนปรับเปล่ียนความคาดหวัง
ตอบทบาทรัฐ และมีความตองการที่จะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะมากขึ้น ซึ่งจะเปนการสนับสนุนให
ระบบประชาธิปไตยมีความมั่นคง ปลอดจากการใชกําลังอํานาจนอกรัฐธรรมนูญมาแทรกแซง
  ๔.๓.๓ พัฒนาสถาบันทางการเมืองใหเขมแข็ง และสรางโครงสรางของอํานาจท่ีเอ้ือตอการพัฒนาท่ี
เสมอภาค มีสถาบันพรรคการเมืองที่เปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง มีอุดมการณและนโยบายที่เหมาะสม
ไมสุดข้ัวขางหน่ึงขางใดอันจะทําใหเกิดการขัดแยงแตกแยกกันข้ึนมาได และมีจุดมุงหมายเพ่ือการปฏิรูปสังคมอยางแทจริง 
และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน มุงเนนการพัฒนาฐานราก สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม ใหสามารถ
ยืนหยัดและพ่ึงพาตนเองได ซ่ึงจะเปนการสนับสนุนใหระบบประชาธิปไตยมีความม่ันคง ปลอดจากการใชกําลังอํานาจ
นอกรัฐธรรมนูญมาแทรกแซงดวยเชนกัน เนื่องจากสถาบันการเมืองที่ไมเขมแข็ง ไมสามารถเปนกลไกในการตอรองให
เกิดการจัดสรรผลประโยชนท่ีเปนธรรม และไมสามารถแกไขความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนได สงผลใหการนําเสนอขอเรียกรอง
ของประชาชนไมสามารถดําเนินการผานกลไกปกติ เชน พรรคการเมือง และรัฐสภา แตตองหันไปใชกระบวนการกดดัน
โดยตรงในการรวมกลุมชุมนุม หรือใชวิธีการแบบสุดโตงในรูปแบบอื่นๆ 
  ๔.๓.๔ เรงปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในฐานะกลไกบังคับใชกฎหมาย และกลไกรักษา
กฎกติกาของสังคม ใหสามารถดําเนินกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรม ท้ังในข้ันตอนการ
สอบสวนฟองรองดําเนินคดี การปฏิบัติตอผูกระทําผิดและผูถูกกลาวหา พัฒนากลไกการสงเสริมและปองกันการนํา
กระบวนการยุติธรรมไปใชในทางที่ผิด ปรับวิธีคิดในการลดทอนความเปนอาชญากรรม (decriminalization) และ
การลดทอนโทษทางอาญา (depenalization) ใหเหมาะสมกับสถานการณทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กําจัดกรณี
การไมตองรับโทษ (impunity) ใหหมดไป และจัดใหมีกลไกกระบวนการยุติธรรมในสถานการณพิเศษ รวมถึงการสงเสริม
หลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
ซ่ึงตองมีการสรางหลักประกันความอิสระในการแบงแยกอํานาจและการคุมครองผูพิพากษาในเร่ืองชีวิตและรางกายของ
ตุลาการ เพ่ือใหตุลาการเปนอิสระอยางแทจริงท้ังในเชิงสถาบัน และเชิงบุคคล รวมถึงอาจมีการสรางระบบคัดคานผูพิพากษา 
เพื่อเปนหลักประกันความเที่ยงธรรมของผูพิพากษา โดยผูพิพากษาที่จะตัดสินคดีจะตองไมมีผลประโยชนหรือสวนได
เสียในคดีใดๆ และจะตองไมมีอคติ และตองไมมีความเห็นลวงหนาใดๆ เกี่ยวกับคดีนั้นๆ หรือเกี่ยวกับคูกรณี คดีตางๆ 
จะตองถูกตัดสินอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง และขอกฎหมาย โดยปราศจากขอจํากัดใดๆ เพื่อสรางการยอมรับจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของได และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอเรื่อง “สองมาตรฐาน” 
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  ๔.๓.๕ ปฏิรูปกลไกดานการรักษาความมั่นคงของประเทศ ดวยการปรับแนวคิด จัดระบบงานทั้ง
องคาพยพ ไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน (กอ.รมน.) และกองทัพ โดยการออกแบบจัดทําแผนและมาตรการควบคุมฝูงชนแบบไมใชความรุนแรง (non-
violent measure) และการฝกอบรมความรูในการจัดการความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง ตลอดจนหลักสิทธิ
มนุษยชนรวมถึงฝกทักษะในการเจรจาตอรองโดยใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เพื่อไมใหมีการนํามาตรการที่
ไมสอดคลองกับสภาพปญหา และสงผลใหความขัดแยงขยายวงกวางออกไปมากยิ่งขึ้น มาใชในการแกไขปญหาใน
ลักษณะเดียวกันน้ีอีก รวมท้ังตองจัดใหมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับกองทัพในการพัฒนาและมีบทบาทท่ีเหมาะสมภายใต
สถานการณการเมืองแบบใหม 
 อน่ึง ในการจัดการกับปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคมจําเปนจะตองมีมาตรการท่ีชัดเจนในระยะยาวใน
ลักษณะของแผนที่ใชในการจัดการสถานการณในภาวะวิกฤต (crisis management) อาทิ มาตรการในการควบคุม
การชุมนุมของเจาหนาที่ ซึ่งควรมีขั้นตอนการปฏิบัติในลักษณะคูมือการปฏิบัติงาน มาตรการในการจัดการกรณีที่เกิด
เหตุจลาจลในพื้นที่ชุมนุม กรณีที่มีการปะทะระหวางเจาหนาที่กับกลุมผูชุมนุม กรณีการดูแลผูบาดเจ็บจากการชุมนุม
  ๔.๓.๖ สรางหลักประกันใหส่ือมวลชนมีเสรีภาพอยางแทจริง ภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และมิใหมีโครงสรางการเปนเจาของท่ีกอใหเกิดการควบคุมหรือแทรกแซงท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน และสนับสนุน
การจัดต้ังองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีปกปองสิทธิหนาท่ีและเสรีภาพในการทําหนาท่ีของส่ือมวลชนภายใตมาตรฐาน
จริยธรรมของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจนการบังคับการใหเปนไปตามจริยธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหสื่อมวลชนสามารถ
ใชเสรีภาพของตนไดภายใตการควบคุมกันเองตามมาตรฐานจริยธรรมของส่ือโดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคลใด 
นอกจากนี้ ควรกระตุนใหสังคมใชดุลพินิจในการเลือกรับขอมูลขาวสารจากสื่อหลายๆ ทาง และตรวจสอบซํ้าเกี่ยวกับ
ความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ
  ๔.๓.๗ เปดพื้นที่ใหประชาชนไดมีการสื่อสาร พูดคุย และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ใหมากข้ึน เพ่ือใหผูท่ีมีความคิดเห็นไมตรงกันไดแสดงความคิดเห็นและรับฟงความเห็นท่ีแตกตางอันเปนชองทางใน
การนําไปสูความเขาใจรวมกันเพ่ือท่ีจะอยูในสังคมเดียวกันตอไปได เน่ืองจากการเปดรับขอมูลขาวสารเฉพาะกลุมท่ี
ตนสนใจ สงผลใหการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อปลูกฝงความเชื่อของผูนําทางความคิด และยายขอเท็จจริงที่คลุมเครือ
ใหกลายเปนประเด็นโจมตีฝายตรงขามไดโดยงาย ซึ่งเปนเงื่อนไขที่เอื้อตอการแปรเปลี่ยนความขัดแยงไปสู
การใชความรุนแรง นอกจากน้ี ตองมีการสรางความเขาใจกับสังคมวา ความเช่ือท่ีแตกตางกันของกลุมตางๆ เก่ียว
กับประชาธิปไตยนั้น เปนเปาหมายท่ีเหมือนกัน เพียงแตมีวิธีการไปสูเปาหมายท่ีแตกตางกัน และความเขาใจเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยท่ีแตกตางกันของแตละกลุมก็ไมมีกลุมใดที่ถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมด หากแตเปนการเลือกมอง
ประชาธิปไตยเฉพาะสวนที่ตรงกับความชอบของฝายตน ซึ่งเปนความจริงเพียงสวนเดียว และปฏิเสธความจริง
ของฝายตรงขาม เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน และนําไปสูการสรางความเห็นพองในหลักการพ้ืนฐาน และรูป
แบบของระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยตองมีการดําเนินการควบคูไปกับการเผยแพรหลักการพื้นฐาน
สําคัญของประชาธิปไตย เชน หลักสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค และหลักธรรมาภิบาล อันไดแก หลักนิติธรรม (rule 
of laws) หลักคุณธรรม (ethics) ความโปรงใส (transparency) หลักการมีสวนรวม (participation) และ
หลักสํานึกรับผิดชอบ (accountability) ใหเปนความรูพ้ืนฐานของประชาชน รวมถึงสงเสริมคานิยมประชาธิปไตย
ในครอบครัว สถาบันการศึกษา และองคกรตางๆ ในสังคมใหมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเปนประชาธิปไตย และมี
ความอดทน อดกล้ัน เปดใจกวางตอความเห็นท่ีแตกตางหลากหลาย
  ๔.๓.๘ เสริมสรางความสามารถในการเขาถึง วิเคราะห ประเมิน และส่ือสารในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
สรางกระบวนการคิดในเชิงวิพากษ ทําใหประชาชนทุกคนเขาใจในศักยภาพและการทํางานของส่ือ มีทักษะในการเลือก
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รับสื่อ และสามารถปองกันตนเองจากการตกเปนเหยื่อหรือทําใหผูอื่นเปนเหยื่อโดยไมไดตั้งใจ รวมทั้งสามารถแสดง
ความคิดเห็นตอสื่อมวลชนไดอยางมีเหตุผล (media literacy) เพื่อลดความเขาใจที่คลุมเครือเกี่ยวกับสถานะของสื่อ
การเมือง และสื่อบุคคล สงผลใหประชาชนบางสวนใหคุณคากับสื่อดังกลาวในลักษณะเดียวกับสื่อมวลชน ทั้งที่สื่อ
การเมืองและสื่อบุคคลนั้น ไมมีการตรวจสอบ และควบคุมในลักษณะเดียวกันกับสื่อมวลชน และความนาเชื่อถือของ
ขอมูลในส่ือเหลาน้ีก็มีนอยกวาส่ือมวลชน ซ่ึงขอมูลท่ีส่ือมวลชนเผยแพรน้ันก็ยังไมครบถวน รอบดานอยางแทจริง และ
มักเปนการนําเสนอขอคิดเห็นของบุคคลมากกวาการนําเสนอขอเท็จจริง 
  ๔.๓.๙ ปรับพ้ืนฐานความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตย และหลักนิติธรรมของคนในสังคมให
ตรงกัน เน่ืองจากการมีฐานความเช่ือท่ีแตกตางกันอันเน่ืองมาจากความเขาใจระบบประชาธิปไตยท่ีแตกตางกันสงผลให
เกิดพฤติกรรมในลักษณะท่ีเปนการเลือกมองประชาธิปไตยเฉพาะสวนท่ีตรงกับความชอบของฝายตน ซ่ึงเปนความจริง
เพียงสวนเดียว และปฏิเสธความจริงของฝายตรงขาม รวมทั้งการมีความเขาใจที่แตกตางกันเกี่ยวกับหลักนิติธรรม 
ตุลาการภิวัฒน และการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดตอสถาบันพระมหากษัตริย ทําใหการหาจุดรวมใน
การแกไขปญหาความขัดแยงเปนไปไดยาก และพัฒนาไปสูความรุนแรงไดในที่สุด ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง
ที่จะตองทําใหคนในสังคมมีความเขาใจตรงกันในเร่ืองเหลาน้ีกอนท่ีจะพัฒนาประเทศในเร่ืองอ่ืนๆ ตอไปได





สารบัญ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร              หนา

บทที่ ๑ บทนํา          ๑

 ๑.  หลักการและเหตุผล        ๓
 ๒.  วัตถุประสงค         ๔
 ๓.  แนวทางการดําเนินงาน       ๔
 ๔.  ระยะเวลาดําเนินการ        ๕
 ๕.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา      ๕

บทที่ ๒ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ      ๗

 ๑.  แนวคิดเร่ืองการจัดการความขัดแยง      ๙
 ๒.  แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสรางสันติภาพ      ๒๐
 ๓.  แนวคิดเร่ือง Do No Harm       ๒๙
 ๔.  แนวคิดเร่ืองความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน     ๓๒
 ๕.  แนวคิดเร่ืองความยุติธรรมเชิงสมานฉันท     ๓๗
 ๖.  ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดจากงานวิจัย ๕ เร่ือง    ๔๕
 ๗.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ      ๖๑

บทที่ ๓ กรณีศึกษาประสบการณจากตางประเทศ     ๑๐๗

 ๑.  บทนํา         ๑๐๙
 ๒.  ลักษณะสําคัญของรากเหงาปญหาความขัดแยง     ๑๑๐
 ๓.  กรอบแนวทางการวิเคราะหรากเหงาปญหาเชิงทฤษฎี    ๑๑๑
 ๔.  สรุปกรณีศึกษา        ๑๑๓
 ๕.  บทวิเคราะหเปรียบเทียบ       ๑๑๖
 ๖.  บทสรุป         ๑๑๘

บทที่ ๔ ผลการสังเคราะหเหตุปจจัยที่เปนเงื่อนไขของความขัดแยง
  ในสังคมไทยและแนวทางการแกไข      ๑๒๒

 ๑.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ       ๑๒๔
 ๒.  กรณีศึกษาจากตางประเทศ       ๑๓๔



 ๓.   สรุปรากเหงาปญหา สาเหตุของความขัดแยง และผลกระทบจากเอกสาร
       และงานวิจัยจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ     ๑๓๖
 ๔.   สรุปรากเหงาปญหา สาเหตุของความขัดแยง และผลกระทบจากงานวิจัย
       ใน คอป.         ๑๓๗
 ๕.   สรุปรากเหงาปญหาและความขัดแยงจากงานวิจัย เร่ืองโครงสรางอํานาจ
       ท่ีไมเทาเทียมกันในสังคมไทย       ๑๓๘
 ๖.   สรุปรากเหงาปญหาและความขัดแยงจากงานวิจัย เร่ืองความรุนแรง
       ทางการเมือง: พลวัตสังคมและวัฒนธรรมและแนวทางแกไข   ๑๔๘
 ๗.   สรุปรากเหงาปญหาและความขัดแยงจากงานวิจัย เร่ืองกระบวนการยุติธรรม
       กับสถานการณทางการเมืองท่ีมีความรุนแรง: ปญหา และแนวทางแกไข  ๑๓๕
 ๘.   สรุปรากเหงาปญหาและความขัดแยงจากงานวิจัย เร่ืองการปฏิรูปองคการ          
       ดานความม่ันคง (Security Sector Reform)     ๑๕๗
 ๙.   สรุปรากเหงาปญหาและความขัดแยงจากงานวิจัย เร่ืองขอบเขตการใชเสรีภาพ
       ของส่ือมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย ๑๖๐
 ๑๐. ขอเสนอแนวทางการสรางความปรองดอง     ๑๖๓

บทที่ ๕  การวิเคราะหผลการศึกษารากเหงาของปญหา
   ความขัดแยงในสังคมไทย       ๑๗๘

 ๑.   รากเหงาปญหาความขัดแยง       ๑๘๐
 ๒.   ปจจัยท่ีเปนตัวต้ังเง่ือนไขใหพรอมเขาสูความรุนแรง (prompt mode)  ๑๘๓
 ๓.   ปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนและแปรเปล่ียนความขัดแยงใหเปนความรุนแรง  ๑๘๖

บทที่ ๖  ขอเสนอแนวทางในการสรางความปรองดองของชาติ   ๑๙๗

 ๑.   ขอเสนอเพ่ือหยุดย้ังความรุนแรง      ๑๙๙
 ๒.   ขอเสนอเพ่ือลดเง่ือนไขท่ีนําไปสูการใชความรุนแรง    ๒๐๑
 ๓.   ขอเสนอในการแกไขปญหาระยะยาวเพ่ือแกไขความขัดแยง
       ในระดับบมเพาะความขัดแยง       ๒๐๕

บรรณานุกรม          ๒๑๕

ภาคผนวก     ตารางสรุปขอเสนอแนวทางในการสรางความปรองดองของชาติ  ๒๒๓

รายนามคณะผูวิจัย         ๒๓๙



สารบัญภาพ                          หนา

       ภาพที ่
 ๑  ระดับและวิธีการจัดการความขัดแยง      ๑๓
 ๒  กระบวนการของความขัดแยง       ๑๕
 ๓  ระดับของการเปล่ียนแปลง       ๒๒
 ๔  แผนผังการเสริมสรางสันติภาพ       ๒๓
 ๕  ตัวแสดงและแนวทางการเสริมสรางสันติภาพของ Lederach   ๒๕
 ๖  กรอบการวิเคราะหรากเหงาปญหาความขัดแยง และการสรางแนวทาง
     การแกไข: กรณีเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงในประเทศไทย
     ระหวางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓     ๑๒๓
 ๗  กรอบการสังเคราะหรากเหงาของปญหาความขัดแยงในสังคมไทย   ๑๙๑





บทที่

บทนํา ๑
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๓

๑
บทที่

บทนํา

๑.  หลักการและเหตุผล
 
 เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงในประเทศในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ ได
สรางความเสียหายอยางประมาณคามิไดสูประเทศไทย ทั้งยังสงผลกระทบตอทุกภาคสวนของสังคม และมีประเด็น
ขอสงสัยที่ยังไมสามารถคนหาและทําความจริงใหปรากฏเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ อันเปนที่ยอมรับของผูคนในสังคม
ไทยและนานาประเทศได ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหมีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) 
โดยคณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งประธานกรรมการ คือ ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ซึ่งมีภารกิจหลักที่สําคัญคือ 
การตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ โดยให คอป. ดําเนินการตามแนวทาง ดังน้ี 
  ๑) ตรวจสอบและคนหาความจริงโดยเฉพาะอยางย่ิงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในชวงเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
  ๒) เยียวยา ฟนฟู บุคคล สังคม องคกร และสถาบันท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง 
  ๓) วางมาตรการเพ่ือลดความขัดแยงในสังคมไทยและปองกันมิใหเกิดความรุนแรงและความสูญเสีย
ขึ้นอีกในอนาคต 
 เพ่ือให คอป. สามารถดําเนินการตามแนวทางดังกลาวได ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงกําหนดอํานาจหนาที่ของ คอป. ดังตอไปนี้
  ๑) จัดทํารายงานความคืบหนาของการทํางานทุกรอบหกเดือน รวมทั้งรายงานสรุปผลและ
ขอเสนอแนะเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ เสนอตอคณะรัฐมนตรีและสาธารณชน
  ๒) จัดใหมีการศึกษาวิจัย ทําความกระจางกับรากเหงาของปญหา ทั้งในทางกฎหมาย การเมือง
และประวัติศาสตรที่สงผลใหเกิดความแตกแยกและความรุนแรง
  ๓) จัดใหมีเวทีสาธารณะ การประชุม เพ่ือรับฟงขอมูลและความเห็น เสนอผลการตรวจสอบและ
ศึกษา และใหการศึกษากับสังคมเปนระยะๆ โดยเนนการมีสวนรวมของสาธารณชนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ
  ๔) เสนอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี เพ่ือคุมครองบุคคลผูใหขอมูลรวมท้ัง
เยียวยา และชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
  ๕) เชิญผูแทนหนวยงานของรัฐและผูเก่ียวของ มาช้ีแจงขอเท็จจริงหรือใหจัดสงเอกสาร วัตถุ หรือ
ขอมูลมาเพื่อประกอบการพิจารณา
  ๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน มอบหมายหรือจางองคกร คณะบุคคล หรือบุคคล
ใหดําเนินการ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 จากอํานาจหนาท่ีดังกลาว คอป. จึงไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทาง
วิชาการ เพื่อใหทําหนาที่ในการศึกษาวิจัยเพื่อสรางความกระจางเกี่ยวกับรากเหงาของปญหาทั้งในทางกฎหมาย 
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๔

การเมือง ประวัติศาสตร และดานอื่นที่สงผลใหเกิดความแตกแยกและความรุนแรง รวมทั้งการจัดใหมีเวทีสาธารณะ 
การประชุมเพื่อรับฟงขอมูลและความเห็น เสนอผลการตรวจสอบและศึกษา ใหการศึกษากับสังคมเปนระยะๆ โดย
เนนการมีสวนรวมของสาธารณชนที่เกี่ยวของ และหาแนวทางสูการสรางความปรองดองภายในประเทศ อันจะนําไป
สูการอํานวยความยุติธรรม โดยใหการเยียวยา ฟนฟูบุคคล สังคม องคกร และสถาบันที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความรุนแรงตามแนวทางความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผานและความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเพ่ือสงเสริมให
เกิดความปรองดองในประเทศตอไป
 อยางไรก็ตาม การคนหาขอเท็จจริงของเหตุการณความรุนแรงดังกลาวน้ันมีปญหาและอุปสรรคหลายประการ 
โดยปญหาและอุปสรรคที่สําคัญที่สุดคือ ขอเท็จจริง (fact) บางอยางเกี่ยวกับเหตุการณไดสูญหายไปหรือไมสามารถ
เขาถึงขอเท็จจริงบางสวนได เนื่องจากขอจํากัดของการคนหาขอเท็จจริงในเชิงประจักษโดยใชพยานหลักฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร (forensic scientifi c) จึงจําเปนตองใชวิธีการอ่ืนๆ เขามาชวยในการหาขอเท็จจริงท่ีขาดหายไป อีกท้ัง
ทาง คอป. จําเปนจะตองตอบคําถามของสังคมเก่ียวกับรากเหงาหรือสาเหตุ (cause) ของความขัดแยงใหกระจางและชัดเจน 
จึงตองอาศัยการวิจัยมาสนับสนุนในการหาคําตอบวาประเด็นอะไรบางที่เปนรากเหงาหรือสาเหตุของเหตุการณ
ความรุนแรงคร้ังน้ัน และเม่ือไดทราบถึงรากเหงาหรือสาเหตุท่ีแทจริงแลว จึงจะสามารถใหขอเสนอแนะ (recommendation) 
เพ่ือเปนแนวทางในการสรางความปรองดองท้ังในระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติแกรัฐบาลตลอดจนผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายไดอยางเหมาะสมตอไป
 ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตน คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ 
จึงไดกําหนดใหมีการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพ่ือความปรองดอง เพ่ือรวบรวมขอมูล สังเคราะห
ประเด็นสาเหตุรากเหงาปญหาท่ีเปนชนวนของความขัดแยงในสังคม อันจะนําไปสูการเสนอแนวทางการสรางความปรองดอง
ในสังคมตอไป 

๒.  วัตถุประสงค

 ๒.๑ เพื่อศึกษาขอมูลที่ไดจากผลงานวิจัยซึ่งไดทําการศึกษาปญหารากเหงาของความขัดแยงที่นําไปสู
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทั้ง ๕ ปจจัย คือ 
  ๑) โครงสรางอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันในสังคมไทย           
  ๒) ความรุนแรงทางการเมือง: พลวัตสังคมและวัฒนธรรมและแนวทางแกไข 
  ๓) กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณทางการเมืองท่ีมีความรุนแรง: ปญหาและแนวทางแกไข 
  ๔) การปฏิรูปองคการดานความม่ันคง 
  ๕) ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของ  
   กฎหมาย และประสบการณการจัดการความขัดแยงในประเทศ
 
 ๒.๒ เพื่อเสนอแนวทางใหแกรัฐบาลและผูเกี่ยวของในการสรางความปรองดองใหแกสังคมตอไป 
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๕

๓. แนวทางการดําเนินงาน

 ๓.๑ การสังเคราะหองคความรูจากผลงานวิจัยท้ัง ๕ โครงการ คือ 
  ๑) โครงสรางอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันในสังคมไทย 
  ๒) ความรุนแรงทางการเมือง: พลวัตสังคมและวัฒนธรรมและแนวทางแกไข        
  ๓) กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณทางการเมืองท่ีมีความรุนแรง: ปญหาและแนวทางแกไข
             ๔) การปฏิรูปองคการดานความม่ันคง 
  ๕) ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
 
 ๓.๒ การสังเคราะหองคความรูที่เกี่ยวของ ไดแก ประสบการณการจัดการความขัดแยงในประเทศ
ผลงานวิจัยของคณะอนุกรรมการฯ ในสํานักงาน คอป. และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
 
 ๓.๓ การสรุป การสังเคราะห การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอรางรายงาน
 
 ๓.๔ การวิพากษรางรายงานและรับฟงขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
  ๓.๔.๑ การประชุมภายในคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ
  ๓.๔.๒ การนําเสนอรางรายงานและรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ และผูเก่ียวของ
 
 ๓.๕ การจัดทํารายงานเพ่ือเผยแพรขอมูลและนําเสนอคณะกรรมการ คอป.

๔.  ระยะเวลาดําเนินการ

 ๒๑๕ วัน (ระหวางวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕) 

๕.  ผลที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
 
 ไดขอเท็จจริงอันเปนมูลเหตุแหงปญหารากเหงาของความขัดแยงและความแตกตางทางความคิดในสังคมท่ี
นําไปสูการประทวง การใชกําลังและความรุนแรงในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ผานมา และเพื่อเสนอ
แนวทางใหแกรัฐบาลและผูเกี่ยวของในการสรางความปรองดองใหแกสังคมตอไป





บทที่

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ๒
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๙

 ในบทนี้จะประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนแรก เปนการทบทวนแนวคิดที ่เกี ่ยวของ และสวนที ่สอง 
เปนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สําหรับแนวคิดที่เกี่ยวของในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปดวยแนวคิดสําคัญๆ 
๕ แนวคิด ไดแก 
 ๑) แนวคิดเร่ืองการจัดการความขัดแยง 
 ๒) แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสรางสันติภาพ 
 ๓) แนวคิดเร่ือง Do No Harm 
 ๔) แนวคิดเร่ืองความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน 
 ๕) แนวคิดเร่ืองความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

 ซ่ึงในแตละแนวคิดมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

๑. แนวคิดเรื่องการจัดการความขัดแยง

 ความขัดแยงเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดในทุกระดับไมวาจะเปนระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม รัฐ จนถึงระดับ
โลก ดวยความแตกตางกันในดานเปาหมาย วิธีการ คานิยม วัฒนธรรม และเสนแบงเขตแดน อันจะนําไปสูการคิด 
ความรูสึก การกระทําตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกตางกัน ไมยอมใหกัน เกิดเปนความขัดแยงขึ้น และถาความขัดแยงนั้น
หาทางออกไมไดหรือไมไดรับการแกไขที่ถูกทางแลวจะกลายเปนขอพิพาท และนําไปสูความรุนแรง ซึ่งความรุนแรง
เปนไปไดตั้งแตการใชคําพูด ภาษาทาทาง จนถึงการลงมือทํารายกัน และในทายที่สุดแลวอาจกอใหเกิดความเสียหาย
หรือความสูญเสียตามมาทั้งทรัพยสิน เวลา ความรูสึก จนถึงอํานาจอธิปไตยก็อาจจะเปนไปได

 ๑.๑ ความหมายของความขัดแยง  
 Kriesberg (1973: 66) ใหความเห็นไววา ลักษณะความสัมพันธของคูกรณีมีสวนสําคัญในการกําหนด
ระดับความเขมขนของความขัดแยง โดยความสัมพันธท่ีไมเทาเทียมกันของอํานาจมีความเก่ียวพันกับขบวนการขัดแยง
ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุด ซึ่งระดับของอํานาจที่แตกตางกันเปนผลทําใหคูกรณีเริ่มตระหนักถึงความแตกตาง และ
ย่ิงทําใหมีการแสวงหาวิธีการเพ่ือใหไดมาซ่ึงความมีอํานาจ และเม่ือระดับของอํานาจย่ิงมีความแตกตางกันมากจนทําให
คู กรณีเริ ่มตระหนักถึงความแตกตางดังกลาวมากขึ้นแลว ในที่สุดก็จะทําใหมีการแสวงหาวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่ง
ความเทาเทียมกันหรือการพยายามยุติความขัดแยงน่ันเอง
 Filley (1975: 4) ไดเสนอแนวคิดไววา ความขัดแยงเปนกระบวนการทางสังคมซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือแตละฝายมี
จุดมุงหมายท่ีไมสามารถไปดวยกันได และมีคานิยมท่ีแตกตางกัน โดยความแตกตางน้ีมักเกิดจากการรับรูมากกวาท่ีจะ
เปนความแตกตางที่เกิดขึ้นจริงๆ

๒
บทที่

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
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๑๐

 Raven และ Rubin (1976: 433) ไดอธิบายไววา ความขัดแยง หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลท่ี
เกี่ยวของกับจุดมุงหมายหรือวิธีการ หรือทั้งสองอยางโดยเปนการพึ่งพาอาศัยกันในทางลบ หรือการที่แตละฝายไป
ดวยกันไมไดในเร่ืองท่ีเก่ียวกับความตองการซ่ึงอาจจะเปนความตองการจริงๆ หรือศักยภาพท่ีจะเกิดความตองการก็ตาม
 Webster Dictionary ไดอธิบายความหมายของคําวา ความขัดแยง (confl ict) มาจากรากศัพทภาษา
ละตินวา confl igere ซ่ึงหมายถึง การตอสู (fi ght) การทําสงคราม (warfare) ความไมลงรอยตอกันหรือการเขากันไมได 
(incompatible) ฝายตรงกันขาม (opposition) การไมถูกกันเมื่อความสนใจหรือความคิดหรือการกระทําไม
เหมือนกัน
 Neuman และ Bruehl (1982: 3) ไดกลาววา ความขัดแยงเปนสภาพท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีบุคคลสองฝายหรือ
มากกวาซึ่งตองทํางานพึ่งพาอาศัยกัน มีปฏิสัมพันธกัน มีความเห็นที่ไปดวยกันไมไดหรือไมสอดคลองกัน
 พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรต ิพ.ศ. ๒๕๓๐ ไดใหนิยามของคําวา ขัดแยง (ราชบัณฑิตสถาน, ๒๕๓๐: 
๘๐) หมายถึง ไมลงรอยกัน เมื่อแยกพิจารณาเปน ๒ คํา จะไดวาคําวา ขัด (ราชบัณฑิตสถาน, ๒๕๓๐: ๘๐) หมายถึง 
ไมทําตาม ฝาฝน ขืนไว แยงกัน ไมลงรอยกัน และคําวา แยง (ราชบัณฑิตสถาน, ๒๕๓๐: ๔๓๗) หมายถึง ไมลงรอย
เดียวกัน ตานไว ทานไว จึงสรุปไดวา ความขัดแยง หมายถึง สภาพความไมลงรอยกัน นั่นคือ การที่ทั้งสองฝายจะไม
ทําตามกันและยังมีการตานเอาไวอีกดวย
 Van Slyke (1999: 94) ไดแสดงทัศนะไววา ความขัดแยงเปนการแขงขันระหวางฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของกัน 
ซึ่งตางฝายตางมีความตองการ เปาหมายและความปรารถนา หรือความคิดที่เขากันไมได ทําใหตกลงกันไมได ทั้งนี้ขึ้น
อยูกับ ๓ ปจจัย ไดแก การแขงขันกัน (competition) การพ่ึงพากันและกัน (interdependence) และการรับรูท่ีเขา
กันไมได (perceived incompatibility) 
 วันชัย วัฒนศัพท (๒๕๔๗: ๖๘) ไดใหนิยามไววา ความขัดแยง หมายถึง ความไมลงรอยกัน หรือสภาวะท่ี
ไมเห็นพองตองกัน หรือความเปนปฏิปกษกันระหวางบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปโตแยงกันในประเด็นของคานิยมหรือ
เกิดการแขงขันกันในเรื่องของอํานาจ สถานภาพ เปาหมาย และการแยงชิงทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
 จุฑารัตน เอ้ืออํานวย (๒๕๕๔: ๖) ใหความหมายไววา ความขัดแยง คือ การท่ีแตละฝายตางมีความตองการ 
และความตองการของแตละฝายไปดวยกันไมได ไมวาจะเปนความตองการในสิ่งที่เปนเปาหมายเดียวกันอยางแทจริง
หรือเปนความตองการเพียงเพื่อแสดงศักยภาพวามีวิธีการไดมาซึ่งความตองการนั้นๆ ก็ตาม หรือเปนความสัมพันธ
ระหวางบุคคลท่ีเก่ียวของกับจุดมุงหมายหรือวิธีการหรือท้ังสองอยางแตเปนความสัมพันธทางลบท่ีมีตอกัน
 จากความหมายดังกลาวมา พอสรุปไดวา “ความขัดแยง” เปนความรูสึกนึกคิด หรือการกระทําท่ีขัดกันท้ัง
ภายในตนเอง ระหวางบุคคล และระหวางกลุม ไมวาจะเปนชุมชน สังคม ประเทศ ในเร่ืองความคิด ความเห็น ผลประโยชน 
มุมมอง คานิยม อํานาจ สถานภาพ ฯลฯ หรือแมแตขัดกับหลักกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติในสังคมนั้นๆ ซึ่งมีผล
ทําใหเกิดการแขงขัน หรือการทําลายกัน แตในทางกลับกันอาจจะทําใหมีผลในทางสรางสรรคก็ได

 ๑.๒ ลักษณะของความขัดแยง
 Morrison (1993: 141) ไดอธิบายไววาความขัดแยงมีลักษณะสําคัญ ๕ ประการ คือ 
  ๑. จะตองมีบุคคลอยางนอย ๒ คน หรือเปนกลุมท่ีมีการปฏิสัมพันธกัน
  ๒. ท้ังสองฝายมีเปาหมายตางกันหรือคานิยมไมตรงกัน หรือในเหตุการณเดียวกันแตท้ังสองฝายตาง
รับรูไมเหมือนกัน
  ๓. ในการปฏิสัมพันธกันนั้น ฝายหนึ่งพยายามใหอีกฝายหนึ่งแพ หรือพยายามลดความสําคัญลง 
หรือพยายามที่จะกดอีกฝายหนึ่ง เพื่อใหฝายตนชนะ
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๑๑

  ๔. ท้ังสองฝายประจันหนากันหรือเผชิญหนากันดวยการแสดงปฏิกิริยาตอตาน
  ๕. แตละฝายพยายามท่ีจะสรางความไมสมดุลข้ึน โดยพยายามใหฝายตนมีอํานาจมากกวาอีกฝายหน่ึง
 
 นอกจากน้ีแลวยังสามารถกลาวโดยสรุปวาความขัดแยงจะเกิดข้ึนจากลักษณะสําคัญ ๓ ประการ คือ
 ๑. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงทรัพยากรในท่ีน้ี หมายถึง วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต รวมถึงส่ิงท่ี
สามารถมองเห็นได และมองเห็นไมได เชน ทรัพยากร บุคคล เงิน วัสดุ ตําแหนงหนาท่ี เกียรติยศ และสถานภาพท่ี
ดํารงอยู
 ๒. ความขัดแยงอาจจะเกิดข้ึนไดจากบุคคลหรือกลุมคนแสวงหาทางท่ีจะควบคุมกิจการงานหรืออํานาจ 
ซึ่งเปนสมบัติของคนอื่นหรือกลุมอื่น ความขัดแยงนี้เปนผลมาจากการกาวกายในงานหรืออํานาจหนาที่ของบุคคลอื่น
 ๓. ความขัดแยงอาจเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุมบุคคลไมสามารถท่ีจะตกลงกันไดเก่ียวกับเปาหมายหรือวิธี
ในการทํางาน ตางคนตางก็มีเปาหมายและวิธีการ รวมถึงรูปแบบในการทํางานที่แตกตางกันออกไป ซึ่งเปาหมายและ
วิธีการดังกลาวนี้เปนสิ่งที่ไปดวยกันไมได

 ๑.๓ สาเหตุของความขัดแยง
 วันชัย วัฒนศัพท และคณะ (๒๕๔๕: ๗ – ๒๐) ไดแบงสาเหตุของความขัดแยงออกเปน ๕ ปจจัย ไดแก
  ๑. ปญหาความสัมพันธ 
  ปญหาความสัมพันธ หมายถึง ส่ิงท่ีเราเห็นหรือเขาไปเก่ียวของสัมพันธกับกลุมอ่ืนๆ ในสภาพของ
ความขัดแยงน้ันอาจจะทําใหลักษณะของกลุมเปล่ียนไปจากสาเหตุของประวัติของสัมพันธภาพ อารมณท่ีรุนแรง การรับรู
ที่ผิดพลาดและลักษณะตายตัว การส่ือสารท่ีไมดีหรือการส่ือสารท่ีบกพรอง พฤติกรรมท่ีไมสรางสรรคซ้ําแลวซ้ําอีก 
ทําใหเกิดปญหาความสัมพันธจนนําไปสูความขัดแยง
  ๒. คานิยมที่แตกตางกัน 
  คานิยมท่ีแตกตางกันเปนระบบของความเช่ือท่ีนําเราไปสูการตัดสินใจวาอะไรดีหรือเลว อะไรถูกหรือ
ผิด ซึ่งความแตกตางในคานิยมไมจําเปนที่จะกอใหเกิดความขัดแยงเสมอไป
  ๓. ปญหาดานขอมูล 
  ความขัดแยงอาจจะเกิดข้ึนเม่ือมีขอมูลมากหรือนอยเกินไปเก่ียวกับเร่ืองท่ีเราจะตองตัดสินใจ มีการแปล
ผลของขอมูลผิดพลาดและขอสรุปท่ีไมถูกตอง มีความเห็นท่ีแตกตางกันไปในขอมูลและวิธีการไดมาซ่ึงขอมูลท่ีแตกตาง
กันก็นําไปสูความขัดแยงได
  ๔. ปญหาโครงสราง 
  โครงสรางเปนส่ิงท่ีถูกกําหนดไวแลว ปญหาดานโครงสรางบางอยางจะเก่ียวของกับทรัพยากร กฎระเบียบ 
บทบาท ภูมิศาสตร ระยะเวลา กระบวนการและระบบราชการที่ใชอยู ซึ่งโครงสรางเหลานี้เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิด
ความขัดแยงขึ้น
  ๕. ความตองการหรือผลประโยชน 
  การแขงขันกันเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนหรือความตองการตางๆ ที่มีอยูไมจํากัดกับปริมาณของ
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดก็นําไปสูปญหาความขัดแยงได
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๑๒

 ท้ังน้ี อรุณ รักธรรม (๒๕๓๑: ๗๘๗ – ๘๙๖) ไดเสนอความเห็นวา สาเหตุของความขัดแยง มี ๖ ประการ 
ไดแก
  ๑. ความแตกตางกันในการรับรูขอมูลหรือขอเท็จจริง ทําใหเขาใจไปคนละดาน อันเปนสาเหตุทําให
การตัดสินใจและพฤติกรรมตางๆ แตกตางกันไปดวย
  ๒. เปาหมายหรือส่ิงท่ีตองการของคนในองคการแตกตางกันออกไป ทําใหคนเหลาน้ันเลือกวิธีปฏิบัติ
ที่แตกตางกัน ยังผลใหเกิดความขัดแยงในที่สุด
  ๓. คานิยมของคนในองคการแตกตางกัน ซ่ึงความแตกตางของคานิยมน้ี จะทําใหวิถีแหงความคิด 
ความเช่ือ และการปฏิบัติแตกตางกันออกไป หรือยากท่ีจะทําใหเกิดความกลมกลืนกัน อันจะนําไปสูความขัดแยงในท่ีสุด
  ๔. โครงสรางขององคการเปนเหตุนําไปสูความขัดแยง โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางแบบระบบ
ราชการ ท้ังน้ีเพราะการจัดโครงสรางขององคการอาจจะไปขัดกับความรูสึกหรือพฤติกรรมของคนบางพวกบางกลุมได 
เชน ในกรณีลําดับข้ันบังคับบัญชา อาจไปบ่ันทอนความเปนอิสระทางความคิดริเร่ิมของคน หรือการแบงงานกันทํา 
ทําใหคนตองจําเจอยูในงานท่ีมีขอบเขตจํากัด และนําไปสูการสรางอาณาจักรในองคการได หรือกรณีการเนนความลับ
ในทางราชการ ทําใหเกิดความแตกตางในขอเท็จจริงระหวางสมาชิก หรือการเนนกฎระเบียบทําใหสมาชิกรูสึกอึดอัด 
ไรอิสรภาพ เปนตน
  ๕. การเปล่ียนแปลง ไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลงท่ีตัวบุคคล โครงสราง หรือเปาหมายขององคการ
อาจจะนําไปสูความขัดแยงได ท้ังน้ีเพราะการเปล่ียนแปลงยอมกระทบตอการยอมรับและผลประโยชนของคนในองคการ 
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงยิ่งมีมากเทาไร โอกาสที่จะเกิดความขัดแยงก็มีมากขึ้นเทานั้น
  ๖. พฤติกรรมสวนบุคคล มีผลทําใหเกิดความขัดแยงในองคการ ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมของบุคคล
จะนําไปสูสัมพันธภาพในองคการ ดังน้ัน ถาพฤติกรรมของคนไมแตกตางกันมากนัก โอกาสเกิดความขัดแยงก็จะนอยลง

 ๑.๔  ระดับการขยายตัวของความขัดแยง
 วันชัย วัฒนศัพท (๒๕๔๕: ๕–๖) กลาวไววา การขยายตัวของความขัดแยง แบงไดออกเปน ๓ ระดับ ไดแก
  ๑. ความขัดแยงแฝงเรน (latent confl icts) เปนความขัดแยงท่ีมีอยูแตยังไมเกิดเต็มท่ีและยังไม
เปนการแบงแยกอยางชัดเจน คูกรณีอาจจะยังไมไดตระหนักวามีความขัดแยงเกิดขึ้น
  ๒. ความขัดแยงเร่ิมปรากฏ (emerging confl icts) เปนความขัดแยงท่ีเกือบจะปรากฏตัวออกมา 
เร่ิมเห็นวาใครเปนคูกรณี มีการระบุขอพิพาทใหรูกัน แตกระบวนการท่ีจะนําไปสูความรวมมือแกปญหาหรือการเจรจา
ตอรองยังไมเกิดขึ้น
  ๓. ความขัดแยงท่ีปรากฏชัดเจน (manifest confl icts) เปนกรณีท่ีความขัดแยงของคูพิพาทเกิด
ข้ึนและมีการโตตอบกันแลวอยางชัดเจนและอาจจะมีกระบวนการท่ีจะเขาไปจัดการกับกรณีพิพาทน้ันแลว คูกรณีอาจ
จะเขาไปสูกระบวนการเจรจาและหาทางออกหรืออาจถึงทางตันแลว
 
 นอกจากน้ี Ury (2000) ไดจัดระดับของการขยายตัวของความขัดแยงและวิธีการสําหรับการจัดการความขัดแยง
ไวดังน้ี
  ๑. ความขัดแยงระดับบมเพาะ (latent tension) มีสาเหตุจากความผิดหวัง ความยากจน และ
ความสัมพันธระหวางกัน โดยที่การจัดการความขัดแยงนั้นสามารถใชวิธีการปองกัน (prevent) ไมใหความขัดแยง
เกิดขึ้น
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๑๓

  ๒. ความขัดแยงระดับปรากฏ (overt confl ict) มีสาเหตุจากความไมเทาเทียมดานอํานาจ 
ความไมยุติธรรม การทะเลาะเบาะแวง การโตเถียงกัน การทํารายกัน และผลประโยชน โดยท่ีการจัดการความขัดแยง
นั้นสามารถใชวิธีการแกไขหรือยุติความขัดแยง (resolve) โดยใชคนกลางหรือใชอนุญาโตตุลาการเปนผูไกลเกลี่ย
  ๓. ความขัดแยงระดับชวงชิงอํานาจ (power struggle) มีสาเหตุจากการไมเอาใจใสและการไม
ปองกันปญหาความขัดแยง โดยท่ีการจัดการความขัดแยงน้ันสามารถใชวิธีการยับย้ังหรือพยายามรักษาระดับไมใหความ
ขัดแยงเพ่ิมข้ึน (contain) โดยใชคนกลางเปนผูช้ีขาด รวมถึงใชความพยายามในการจัดการความขัดแยง
 ๔. ความขัดแยงระดับรุนแรง (destructive violence) เปนระดับความขัดแยงข้ันสูงสุดจนเกินกวาท่ี
จะสามารถใชวิธีการจัดการความขัดแยงทั้ง ๓ วิธี อันไดแก วิธีการปองกัน (prevent) วิธีการแกไข (resolve) และวิธี
การยับยั้งหรือการรักษาระดับไมใหความขัดแยงเพิ่มขึ้น (contain) ไดอีกตอไป ซึ่งความขัดแยงระดับนี้จึงกอใหเกิด
ความรุนแรงและผลกระทบในทางเสียหายตามมา เชน สงคราม เปนตน

 ท้ังน้ีสามารถสรุประดับของการขยายตัวของความขัดแยงและวิธีการจัดการความขัดแยง ไดดังภาพท่ี ๑ 

ภาพที่ ๑ ระดับและวิธีการจัดการความขัดแยง

            

                 ท่ีมา: Urv.2000

 ๑.๕ กระบวนการของความขัดแยง
 ความขัดแยงเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนระหวางสองฝายหรือมากกวา ๒ ฝายข้ึนไป ซ่ึงคําวา ฝาย หมายถึง
บุคคลหรือองคการก็ได
 Filley (1975) ไดเสนอวากระบวนการของความขัดแยงวามี ๖ ขั้นตอน ไดแก 
  ๑.  สภาพกอนเกิดความขัดแยง (antecedent condition of confl ict/latent confl icts) เปน
ลักษณะของสภาพการณที่อาจปราศจากความขัดแยง แตจะนําไปสูการขัดแยง ซึ่งเปนผลมาจากความสัมพันธทาง
สังคม อันไดแก

ระดับของความขัดแยง วิธีการจัดการความขัดแยง

การชวงชิงอํานาจ (power struggle)

ความขัดแยงขั้นรุนแรง (destructive violence)

ความขัดแยงปรากฏ (overt confl ict)

บมเพาะความขัดแยง (latent tension)

รักษาระดับไมใหเพิ่มขึ้น (contain)

ยุติความขัดแยง (resolve)

ปองกันความขัดแยง (prevent)
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๑๔

     •  ลักษณะสวนบุคคล โดยมีบุคลิกลักษณะท่ีพรอมจะกอใหเกิดความขัดแยงกับผูอ่ืนอยูเสมอ เชน 
กาวราว มีอคติตอผูอื่น จูจี้จุกจิก ไมมีมนุษยสัมพันธ ไมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
     •    จุดมุงหมาย คานิยม วัตถุประสงค ท่ีแตกตางกัน
     •    ปญหาอุปสรรคในการส่ือสารหรือส่ือความหมาย
     •    ความจํากัดของทรัพยากร
     •   ลักษณะโครงสราง ประเภทองคกร เชน บรรยากาศในการทํางาน การแขงขันใหไดมาซ่ึงความสําเร็จ
  ๒. ความขัดแยงท่ีรับรูได (perceived confl ict) เปนการรับรูจากสภาพการณท่ีเกิดข้ึนของฝาย
ตางๆ วามีความขัดแยงเกิดขึ้น
  ๓. ความขัดแยงที่รูสึกได (felt confl ict) เปนความรูสึกของฝายตางๆ วาเกิดความขัดแยงขึ้น 
โดยอาจมีความรูสึกวาถูกคุกคาม ถูกเกลียดชัง กลัว หรือไมไววางใจ
  ๔. พฤติกรรมท่ีปรากฏชัด (manifest behavior) เปนพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกใหเห็นเม่ือรับรู
หรือรูสึกวามีความขัดแยงเกิดขึ้น โดยอาจแสดงความกาวราว การแขงขัน การโตเถียงหรือการแกปญหา
  ๕. การแกปญหาหรือการระงับปญหาความขัดแยง (confl ict resolution/suppression) เปน 
การทําใหความขัดแยงสิ้นสุดลง โดยอาจใหทุกฝายตกลงกัน หรือใหฝายหนึ่งฝายใดชนะไป
  ๖. ผลท่ีตามมาของความขัดแยงหรือผลจากการแกปญหา (confl ict aftermath) เปนผลท่ีเกิดข้ึน
ตามมาภายหลังจากการแกปญหาความขัดแยงแลว
 
 จากข้ันตอนดังกลาว สามารถสรุปเปนแผนภาพ ไดดังภาพท่ี ๒
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๑๕

สภาพกอนเกิดความขัดแยง/สภาพการณที่นําไปสูความขัดแยง
(antecedent condition of confl ict/latent confl icts)

ความขัดแยงที่รับรูได
(perceived confl ict)

ความขัดแยงที่รูสึกได 
(felt confl ict)

พฤติกรรมที่ปรากฏชัด
(manifest behavior)

การแกปญหาหรือการระงับความขัดแยง
(confl ict resolution/suppression)

ผลที่ตามมาของความขัดแยง
(confl ict aftermath)

ภาพที่ ๒  กระบวนการของความขัดแยง

       ท่ีมา: Marquis and Huston, 2003: 392

 ๑.๖ ผลของความขัดแยง

 ความขัดแยงมีท้ังแงดีและแงไมดี กลาวคือ ความขัดแยงอาจเปนไปในลักษณะในทางสรางสรรค (มีประโยชน) 
และในทางทําลาย (มีโทษ) ก็ไดข้ึนอยูกับวิธีการจัดการความขัดแยง ถาผลของความขัดแยงออกมาในทางบวก แสดงวา 
ความขัดแยงอยูในระดับท่ีเหมาะสมท่ีจะชวยกระตุนใหคนพยายามหาทางแกปญหา และพัฒนาระดับความคิดและจิตใจ
ใหมีขีดความสามารถท่ีทนตอแรงเสียดทานไดสูงย่ิงๆ ข้ึน กอใหเกิดประโยชนตอองคการและสังคมโดยรวม แตถาผลของ
ความขัดแยงออกมาในทางลบ แสดงวา ความขัดแยงอยูในระดับที่ไมเหมาะสม จะกอใหเกิดความรูสึกโกรธ เกลียดชัง 
อาฆาต พยาบาท และแสดงออกในรูปของพฤติกรรมกาวราว รุนแรง ในรูปแบบและวิธีการตางๆ ตามมา 
(วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์, ม.ป.ป.)
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๑๖

 ผลของความขัดแยง มี ๒ ลักษณะ คือ
  ๑. ความขัดแยงท่ีสงผลในทางบวก (positive consequences) ไดแก
   ๑.๑ นําไปสูการเปล่ียนแปลงในเชิงสรางสรรค
   ๑.๒ สามารถทําใหบุคลากรในองคการเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
   ๑.๓ ทําใหเกิดความคิดริเร่ิมใหมๆ
   ๑.๔  ทําใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปาหมายเดิมขององคการที่ไมสอดคลองกับ
ความเปนจริง
   ๑.๕ ทําใหเกิดแนวทางแกไขปญหาตางๆ ที่เปนประโยชนกับองคการหรือทําใหเกิดคุณภาพ
ในการตัดสินใจ
   ๑.๖ ทําใหลดความตึงเครียดในองคการไดหรือทําใหความสัมพันธของบุคคลในองคกรดีข้ึน
   ๑.๗ ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองคการดีข้ึน ยอมรับความแตกตางระหวาง
บุคคล รูจักการปรับตัว และการประสานงานรวมกัน
  ๒. ความขัดแยงท่ีสงผลในทางลบ (negative consequences) ไดแก
   ๒.๑  นําไปสูความตึงเครียดมากข้ึนหรือมีผลกระทบตอสุขภาพจิตของคนในองคการมากข้ึน
   ๒.๒  ทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรและเวลามากเกินไป
   ๒.๓  ทําใหเกิดการแบงเปนพรรคเปนพวกข้ึน ทําใหอีกฝายหน่ึงมีความรูสึกวาตนเองเปนฝายชนะ 
(winner) และอีกฝายหนึ่งรูสึกวาเปนผูแพ (loser) ลักษณะเชนนี้มีผลทําลายความสัมพันธของสมาชิกในองคการ 
ขาดการประสานงานกัน และไมมีความรวมมือรวมใจในการทํางาน ซึ่งมีผลตอประสิทธิผลขององคกรตามมาได
   ๒.๔  มุงจะเอาชนะกันมากกวาท่ีจะมองถึงผลกระทบตอเปาหมายขององคการโดยสวนรวม
   ๒.๕  นําไปสูความยุงเหยิงและไรซ่ึงเสถียรภาพขององคการ

 ๑.๗ แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยงและการจัดการความขัดแยง
 นักวิชาการไดแบงแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยงและการจัดการความขัดแยงออกเปน ๒ กลุมหลักๆ ไดแก 
๑) แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยงในกลุมของนักจิตวิทยา ๒) แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยงในกลุมของนักสังคมวิทยา
  ๑.๗.๑ แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยงในกลุมของนักจิตวิทยา จําแนกไดเปน ๓ แนวคิด ดังนี้
   ๑.๗.๑.๑ แนวคิดแบบดั้งเดิมหรือแนวคิดประเพณีนิยม (traditional perspective)
   แนวคิดน้ีเกิดข้ึนในชวง ค.ศ. ๑๙๓๐ – ๑๙๔๘ โดยแนวคิดน้ีมองวาความขัดแยงเปนส่ิงไมดี
และมีผลกระทบดานลบตอองคการและสังคมสวนรวมอยูเสมอ ดังนั ้น ในการจัดการความขัดแยงในลักษณะนี้ 
ผูนํา/ผูบริหารควรหลีกเลี่ยงถาหากเลี่ยงได และจะตองกําจัดความขัดแยงในลักษณะนี้ใหหมดไป ซึ่งกระทําไดโดย
การออกกฎหมาย กฎระเบียบควบคุมแบบเปนทางการ รวมท้ังใชกระบวนการบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวด รวดเร็ว และ
รุนแรง เพื่อที่จะทําใหความขัดแยงหมดไป แตในความจริงแลวถึงแมวากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด
อาจจะไมสามารถขจัดความขัดแยงใหหมดไปจากสังคมได ความขัดแยงก็ยังคงมีอยู
   ๑.๗.๑.๒ แนวคิดแบบพฤติกรรมศาสตรหรือดานมนุษยนิยม (behavioral or human 
relation perspective)
   แนวคิดน้ีเกิดข้ึนในชวง ค.ศ. ๑๙๔๐ – ๑๙๗๕ โดยแนวคิดน้ีมองวาความขัดแยงเปนส่ิงท่ีเกิด
ขึ้นตามธรรมชาติ ทุกองคการหรือสังคมจะตองเผชิญกับปญหาความขัดแยงอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได จึงควรยอมรับวา
เปนสวนหน่ึงขององคการหรือสังคม โดยท่ีปญหาความขัดแยงน้ันจะอยูในสังคมไดอยางไมสามารถถูกกําจัดใหหมดส้ินได 
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ดังนั้น วิธีการจัดการความขัดแยงนี้ ผูนํา/ผูบริหารไมควรหลบเลี่ยงที่จะเผชิญกับความขัดแยง แตควรหาทางลดและ
ควบคุมความขัดแยงใหเหมาะสม จะไดกระตุนพลังสรางสรรค หรือทําใหเกิดการโตแยงในกลุมตางๆ หรือทําใหเกิด
กลยุทธใหมๆ มาเพื่อแกไขความขัดแยงแบบนั้นๆ ได
   ๑.๗.๑.๓ แนวคิดสมัยใหม (emerging perspective/contemporary approach)  
   แนวคิดน้ีเกิดข้ึนในชวงตนศตวรรษ ๑๙๘๐ โดยแนวคิดน้ีสนับสนุนแนวคิดดานมนุษยนิยมและ
เช่ือวา องคการหรือสังคมท่ีมีความสามัคคี ความสงบสุข ความเงียบสงบ และมีความรวมมือ หากไมยอมรับปญหาท่ีเกิดข้ึน
จากความขัดแยงวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จะทําใหความรวมมือกับองคการหรือสังคมกลายเปนความเฉื่อยชา 
อยูเฉย และไมตอบสนองตอความตองการเพ่ือการเปล่ียนแปลง และการพัฒนาคิดคนส่ิงใหมๆ ดังน้ัน การจัดการ
ความขัดแยงในลักษณะน้ี ผูนํา/ผูบริหารควรรักษาระดับความขัดแยงภายในองคการหรือสังคมใหดํารงอยูในระดับต่ําสุด
ที่เพียงพอจะกระตุนใหองคการหรือสังคมเจริญเติบโตและสรางสรรคได
  ๑.๗.๒ แนวคิดเก่ียวกับความขัดแยงในกลุมของนักสังคมวิทยา มีสมมติฐานท่ีวา พฤติกรรมของ
สังคมสามารถเขาใจไดจากความขัดแยงระหวางกลุมตางๆ และบุคคลตางๆ เพราะการแขงขันในการเปนเจาของทรัพยากรท่ี
มีคาและหายาก ความขัดแยงเปนปรากฏการณที่มีอยูอยางแพรหลายทั่วไป ซึ่งมีแนวคิดที่สําคัญ ๓ แนวคิด ดังนี้
   ๑.๗.๒.๑ แนวคิดความขัดแยงของ Marx
   แนวคิดความขัดแยงของ Marx มีความเชื ่อวา การเปลี่ยนแปลงของทุกๆ สังคมเกิดจาก
ความสัมพันธของอํานาจการผลิต อันไดแก ท่ีดิน ทุน เทคโนโลยี และการจัดการดานแรงงาน กับความสัมพันธทางสังคม
ของการผลิต ซึ่งไดแก เจาของปจจัยการผลิต และผูใชแรงงาน โดยท่ีความขัดแยงเปนเคร่ืองมือในการเปล่ียนแปลง
หรือพัฒนาสังคม กลาวคือ ถาเศรษฐกิจดี คนก็มีความขัดแยงกันนอย แตถาหากเศรษฐกิจไมดี คนก็จะมีความขัดแยง
กันมาก ซึ่งความขัดแยงที่เกิดขึ้นมักจะเปนความขัดแยงระหวางชนชั้นเจาของปจจัยการผลิตกับชนชั้นผูใชแรงงาน
   ๑.๗.๒.๒ แนวคิดความขัดแยงของ Sills
   แนวคิดความขัดแยงของ Sills ไดอธิบายวา ความขัดแยงกอใหเกิดผลท้ังดานบวกและดานลบ 
ซึ่งความขัดแยงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม สามารถแกปญหาความแตกแยกและทําใหเกิด
ความสามัคคีภายในกลุมได เพราะในกลุมหน่ึงๆ ยอมมีท้ังความเปนมิตรและความเปนศัตรูอยูดวยกัน ดังน้ัน ความขัดแยง
จึงเปนตัวสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําใหเกิดการแบงกลุม ลดความเปนปรปกษตอกัน อันจะพัฒนา
ไปสูความรวมมือหรือทําใหเกิดความแปลกแยกก็ได
   ๑.๗.๒.๓ แนวคิดความขัดแยงของ Dahrendorf
   แนวคิดความขัดแยงของ Dahrendorf เสนอวา คุณลักษณะความขัดแยงมีลักษณะสอดคลอง
กับทุกสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้นทุกสังคมจึงเกิดความขัดแยงไดตลอดเวลา และความไม
เทาเทียมกันในสังคมนั้นเกิดจากความไมเทาเทียมกันในเรื่องสิทธิอํานาจ (authority) ซึ่งกลุมที่เกิดขึ้นภายในสังคม 
แบงออกเปน ๒ กลุม คือ กลุมท่ีมีสิทธิอํานาจ กับกลุมท่ีไมมีสิทธิอํานาจ ทําใหสังคมเกิดกลุมแบบไมสมบูรณข้ึน เพราะ
ตางฝายตางมีผลประโยชนแอบแฝงอยูเบ้ืองหลัง แตละฝายจึงพยายามรักษาผลประโยชนของฝายตนไว สวนระดับของ
ความรุนแรงจะมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับการจัดการและการประสานผลประโยชนของกลุมที่ครอบงํากลุมอื่น ทั้งนี้
ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมเปนผลมาจากความกดดันจากภายนอกโดยสังคมอ่ืนๆ โดยท่ีความขัดแยงสามารถควบคุม
ไดดวยการประนีประนอม 
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 ๑.๘ ความขัดแยงกับความรุนแรง
 ความขัดแยงเปนเร่ืองธรรมดาท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาท้ังในระดับครอบครัว ในระดับชุมชน ในระดับองคกร ใน
ระดับประเทศ และในระดับระหวางประเทศ และความขัดแยงอาจพัฒนาไปสูขอพิพาทท่ีนําไปสูความรุนแรงได จะเห็น
ไดวาเมื่อมนุษยหาทางออกไมไดก็จะใชความรุนแรง รุนแรงแมกับตัวเองที่บางทีหาทางออกของชีวิตไมได ก็ฆาตัวตาย
ในที่สุด เหตุการณที่ปรากฏอยูในสังคมไทยปจจุบัน พบวา มีปญหาความขัดแยงที่พัฒนาไปเปนขอพิพาทเฉพาะกรณี
ตางๆ มากมาย โดยเฉพาะความขัดแยงดานการเมืองท่ีนับวันจะมีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ท้ังในระดับประเทศ และระดับ
ทองถิ่นรวมถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ฉะนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองหาทางออกใหกับสังคมในทางสันติวิธี
 ท้ังน้ี ความรุนแรงและความรุนแรงทางการเมือง ไดมีผูใหความหมายไว ดังน้ี
 อนุช อาภาภิรม (๒๕๔๓) ไดกลาววา ความรุนแรง หมายถึง การใชกําลังคุกคามหรือทําราย เพ่ือควบคุม
หรือครอบครองบุคคลหรือทรัพยสิน
 องคการสหประชาชาติ (๒๕๔๔) เสนอไววา ความรุนแรง เปนการกระทําใดๆ ท่ีเปนเหตุหรือเปนส่ิงท่ีโนมนาว
ใหเกิดความทุกขทรมาน
 องคการอนามัยโลก (อางถึงใน สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ, ม.ป.ป.) นิยามวา ความรุนแรง 
หมายถึง การจงใจใชกําลังหรืออํานาจทางกายเพ่ือขมขูหรือกระทําตอตนเอง ตอผูอ่ืน ตอกลุมบุคคลหรือชุมชน ซ่ึงมีผล
ทําใหเกิดหรือมีแนวโนมท่ีจะมีผลใหเกิดการบาดเจ็บ ตาย หรือเปนอันตรายตอจิตใจ หรือเปนการยับย้ังการเจริญงอกงาม
หรือการกีดกันหรือปดกั้น ทําใหสูญเสียสิทธิบางประการ และขาดการไดรับในสิ่งที่สมควรจะไดรับ
 Nieburg (ม.ป.ป.) ไดใหนิยามของความรุนแรงทางการเมืองวา หมายถึง การกระทําท่ีกอใหเกิดการหยุด
ชะงัก การทําลายลาง หรือการทําใหผูอื่นตองเจ็บปวดเสียหาย ซึ่งผูกระทํามีจุดมุงหมายทางการเมืองและมีเปาหมาย
ที่จะทําลายบุคคลในวงการเมือง หรือทําลายสถาบันที่พัวพันกับการเมือง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ
ผูอ่ืนและทําใหสถานการณท่ีมีการตอรองทางการเมืองตองเปล่ียนรูปไป ซ่ึงจะทําใหมีผลกระทบตอระบบสังคมโดยรวม
 Gurr (ม.ป.ป.) ใหความหมายวา ความรุนแรงทางการเมือง หมายถึง การท่ีสมาชิกของสังคมการเมืองใช
กําลังเขาตอตานผูนําหรือตอตานรัฐบาลของตนอยางพรอมเพรียงกัน อาจหมายถึงการตอสูระหวางผูที่ดํารงตําแหนง
ทางการเมืองดวยกันเอง ระหวางผูนํากับกลุมการเมือง และระหวางกลุมการเมืองท่ีแยงชิงอํานาจกันเอง เปนปรากฏการณ
ที่เกี่ยวของกับการใชกําลัง หรือการขมขูวาจะใชกําลังเปนสําคัญ

 นอกจากน้ี ลักษณะของความรุนแรง แบงตามวิธีท่ีใชแสดงออกถึงความรุนแรงได ๔ รูปแบบ ไดแก
  ๑. ความรุนแรงทางรางกาย (physical violence) หมายถึง การไดรับบาดเจ็บโดยผูกระทําความรุนแรง
  ๒. ความรุนแรงทางเพศ (sexual violence) หมายถึง การกระทําใดๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใช
ผูถูกกระทําเปนเครื่องมือตอบสนองความตองการทางเพศของผูกระทํา
  ๓. ความรุนแรงทางจิตใจ (psychological violence) หมายถึง การทํารายจิตใจ ควบคุมบังคับ
อยางไมมีเหตุผล ทําใหไดรับความอับอาย รูสึกดอยคาหรือลดคุณคาความเปนมนุษย
  ๔. ความรุนแรงท่ีกอใหเกิดความสูญเสียหรือการละเลย/ทอดท้ิง (deprivation or neglect) หมายถึง 
การไมไดรับการดูแลเอาใจใสและคุมครองอยางเหมาะสมเพียงพอ รวมถึงการทอดทิ้งทางกาย  ไมเลี้ยงดู
 
 สําหรับ ความรุนแรงทางการเมือง มีลักษณะสําคัญสามารถสรุปไดดังน้ี
  ๑. ความรุนแรงสวนใหญกอใหเกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสิน เปนส่ิงท่ีขยายตัวจากการกระทํา 
ซ่ึงไมไดเปนลักษณะของการใชความรุนแรงต้ังแตเร่ิมตน เปนการกระทําในลักษณะการเรียกรองรวมกันธรรมดาซ่ึงมิได
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๑๙

เนนความรุนแรง เชน ความรุนแรงท่ีเกิดจากการชุมนุมประทวงหรือเดินขบวน ซ่ึงโดยลักษณะแลวไมใชเปนเร่ืองของ
ความรุนแรง ไมไดมีความตองการใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินแตอยางใด แตในบางคร้ังการชุมนุมประทวง
เหลานี้ไดขยายเปนรูปของการใชความรุนแรง เชน กลายเปนการกอจลาจล
  ๒. ความรุนแรงทางการเมืองน้ันมีเจาหนาท่ีของรัฐทําหนาท่ีปราบปราม เชน ตํารวจและทหาร มีสวน
เกี่ยวของอยางมาก แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรง ถามีคนเขารวมนอย เจาหนาท่ีของรัฐจะเขาไปเก่ียวของนอย 
แตไมไดหมายความวาถาขอบเขตของความรุนแรงมีมาก จะมีเจาหนาที่ของรัฐเขาไปเกี่ยวของมากขึ้น อีกทั้งบทบาท
ของเจาหนาที่ของรัฐก็มีสวนริเริ่มใหเกิดความรุนแรงดวยและเปนตัวกระทําในเรื่องความรุนแรงที่สําคัญทีเดียว เชน 
จากการปราบปรามผูชุมนุมประทวงโดยใชกําลัง และไมมีความยืดหยุน มักมีผลใหความรุนแรงขยายตัวกวางขวางข้ึน

 ท้ังน้ี ประเภทของความรุนแรง แบงตามแนวคิดของ Galtung ได ๓ ประเภท ไดแก
  ๑. ความรุนแรงทางตรง (direct violence) เปนปรากฏการณท่ีเห็นไดชัดเจนและคนท่ัวไปนาจะ
เห็นพองตองกันวาเปนความรุนแรง เพราะมีรองรอยปรากฏใหเห็นบนรางกายของมนุษยในรูปของบาดแผล เลือดเนื้อ 
และการสูญเสียชีวิต รวมทั้งความเสียหายตอวัตถุและทรัพยสินของผูคน
  ๒. ความรุนแรงเชิงโครงสราง (structural violence) หมายถึง โครงสรางท่ีทําใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวางคนท่ีมีตําแหนงแหงท่ีแตกตางกันในโครงสรางน้ัน ผูท่ีมีอํานาจมากกวาเอารัดเอาเปรียบผูท่ีมีอํานาจ
นอยกวาในกระบวนการปฏิสัมพันธและแลกเปลี่ยนระหวางกัน ความไมเทาเทียมกันในการแลกเปลี่ยนกระทบ
ความอยูรอดและความเปนอยูของผูที่เสียเปรียบในโครงสราง ทําใหคนเหลานี้ตองทนทุกขทรมานจากความยากจน
แรนแคน และความอดอยากขาดแคลนอาหาร ยารักษาโรคและบริการดานสุขภาพ นอกจากผลกระทบทางรางกาย
แลว ความรุนแรงเชิงโครงสรางยังมีผลตอจิตใจและจิตวิญญาณของผูคนในสังคม
  ๓. ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (cultural violence) เปนระบบความเช่ือท่ีคนในสังคมตองยอมรับได 
หรือยอมรับวัฒนธรรมในฐานะท่ีเปนกรอบความหมายท่ีคนใชในการทําความเขาใจตนเองและชีวิตทางสังคม  วัฒนธรรม
ใหความชอบธรรมกับความรุนแรงหลายรูปแบบ ทําใหปรากฏการณที่เปนความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิง
โครงสรางกลายเปนเรื่องยอมรับไดหรือเปนเรื่องถูกตอง หลายสิ่งหลายอยางที่ทําใหเกิดความทุกขยากทางกายและ
ทางใจใหกับคนในสังคมจึงไมถูกจัดหรือมองเห็นวาเปนความรุนแรง เชน การชกมวย ในความเขาใจของคนทั่วไป
การชกมวยไมนับวาเปนความรุนแรง แตเปนกีฬาท่ีเปนท่ียอมรับและมีผูสนใจติดตามมากมาย หรือความเช่ือท่ีวาผูท่ีมี
อํานาจมีสิทธิกระทําการใดๆ ก็ไดกับผูท่ีดอยกวา เปนตน

 ความรุนแรงทางการเมือง สามารถจําแนกประเภทไดออกเปน ๕ ประเภท ดังน้ี
  ๑. ความรุนแรงทางการเมืองท่ีมีสาเหตุมาจากความขัดแยงทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม
  ๒. ความรุนแรงทางเมืองท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือจะแบงแยกดินแดนหรือเพ่ือจะแยกตัวออกเปน
อิสระจากการปกครองของรัฐบาลกลาง
  ๓. ความรุนแรงทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับการปฏิวัติและความพยายามใชกําลังเพ่ือปราบปราม
และยุติการปฏิวัติ
  ๔. ความรุนแรงทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับการกระทํารัฐประหาร
  ๕.  ความรุนแรงทางการเมืองท่ีมีสาเหตุหลักมาจากปญหาทางการเมืองหรือมีสาเหตุเก่ียวของกับ
ผูนําทางการเมือง ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง บทบาทของนักศึกษา และปญหาเศรษฐกิจสังคม
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๒๐

 สวน ผลกระทบของความรุนแรง (จิราวรรณ ดีเหลือ, ม.ป.ป.) กอใหเกิดผลกระทบในหลายดาน ดังตอไปน้ี
  ๑. ดานรางกาย ไดแก ทําใหรางกายไดรับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ พิการ หรือเสียชีวิต
  ๒. ดานจิตใจ ไดแก เสียใจ ซึมเศรา รูสึกตนเองไรคุณคา โกรธ อับอาย เครียด วิตกกังวล ทําราย
ตนเอง หันมาใชความรุนแรงในการตอบโต ซึ่งบางคนอาจไมสนใจเรียนหนังสือ ประพฤติตัวประชดประชันโดยการใช
ยาเสพติด เที่ยวเตร หนีออกจากบาน ทําใหเสียอนาคต และนําความเสียใจมาสูบิดามารดา
  ๓. ดานสังคม ไดแก ทําใหสังคมสูญเสียทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล เปนอุปสรรค
ในการพัฒนาสังคม สงผลใหสังคมไมเจริญกาวหนา

 จากสถานการณความขัดแยงทางสังคมการเมืองในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ ท่ีมีการแบงฝาย
เปนสีตางๆ ทั้งในที่ทํางานหรือในครอบครัว เปนความแตกแยกทางความคิดในขั้นที่รุนแรงนับตั้งแตการทํารัฐประหาร
ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนมา ความขัดแยงไดกลายเปนความรุนแรงและมีการพัฒนายกระดับของความรุนแรงเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง สงผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิต ความเปนอยูของประชาชน และความมั่นคงทุกดานโดยเฉพาะ
สถาบันหลักของของชาตินั้น  สามารถกลาวโดยสรุปไดวา ปรากฏการณความขัดแยงดังกลาวจัดวาเปนความขัดแยง
ระดับที่สี่ คือ ความขัดแยงระดับรุนแรง (violence) ถือวาเปนระดับความขัดแยงขั้นสูงสุดเกินกวาที่จะสามารถ
จัดการความขัดแยงไดดวยวิธีการปองกันความขัดแยง (prevention) วิธีการยุติความขัดแยง (resolution) วิธีการ
ยับยั้งหรือวิธีการพยายามรักษาระดับไมใหความขัดแยงเพิ่มขึ้นไดตอไป (containment) แตทั้งนี้เมื่อเวลาผานไปชวง
หน่ึงระดับรุนแรงของสถานการณความขัดแยงก็อาจจะลดลงเปนเพียงความขัดแยงระดับชวงชิงอํานาจ (power struggle) 
ซึ่งสามารถจัดการไดดวยวิธีการยับยั้งหรือการพยายามรักษาระดับไมใหความขัดแยงเพิ่มขึ้นได (contain) โดยการใช
คนกลางเปนผูชี้ขาดหรือผูไกลเกลี่ย อันเปนที่มาของการจัดตั้ง “คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริง
เพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.)” ซึ่งเปนองคกรอิสระที่มีอํานาจชอบธรรมในการแสดงบทบาทและดําเนินภารกิจ
สําคัญๆ ของ “คนกลาง” เพื่อสงเสริมใหเกิดการปรองดองในประเทศตอไป

๒.  แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสรางสันติภาพ

 แนวคิดการเสริมสรางสันติภาพเปนที่รูจักครั้งแรกในป ค.ศ. ๑๙๗๕ จากบทความเรื่อง ๓ แนวทางสู
สันติภาพ: การรักษาสันติภาพ การทําใหเกิดสันติภาพ และการเสริมสรางสันติภาพ (Three Approaches to Peace: 
Peacekeeping Peacemaking and Peacebuilding) ของ Johan Galtung นักวิจัยสันติภาพยุคใหม โดย 
Galtung ไดนําเสนอโครงสรางการเสริมสรางสันติภาพเพื่อเปนแนวทางสูสันติภาพที่ยั่งยืน โดยการระบุถึงรากเหงา
ของความขัดแยงที่กอใหเกิดความรุนแรง ผานกิจกรรมสําหรับแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น ตามรูปแบบของสันติ
ศึกษาเพื่อนําไปสูการแปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแยงดวยสันติวิธี (United Nations, 2010)
 จนกระท่ังในป ค.ศ. ๑๙๙๒ การเสริมสรางสันติภาพไดรับการยอมรับอยางกวางขวางมากย่ิงข้ึน เม่ือเลขาธิการ
สหประชาชาติไดมีขอเรียกรอง “วาระสันติภาพ” (An Agenda for Peace) ที่ระบุวาสหประชาชาติและประชาคม
นานาชาติมีความรับผิดชอบตอการจัดการความขัดแยงรวมสมัยในรูปแบบของมาตรการทางการทูตในเชิงปองกัน 
(preventive diplomacy) การทําใหเกิดสันติภาพ (peacemaking) และการรักษาสันติภาพ (peacekeeping) สงผล
ใหแนวคิดการเสริมสรางสันติภาพเปนท่ีรูจักและนํามาใชในการจัดการความขัดแยงอยางแพรหลายในสังคมโลกยุค
ปจจุบัน
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๒๑

 ๒.๑ ความหมายของการเสริมสรางสันติภาพ
 United Nations (2010: 45) ใหนิยามวา การเสริมสรางสันติภาพ (peacebuilding) คือ การสราง
สันติภาพหลังความขัดแยง ที่เนนในการสนับสนุนสงเสริมขอตกลงสันติภาพใหมีความมั่นคง แข็งแรง เพื่อหลีกเลี่ยง
การหวนกลับไปสูความขัดแยงเดิม 
 Lederach (1997: 20) กลาววา การเสริมสรางสันติภาพ (peacebuilding) หมายถึง การประกอบสราง
สังคมที่มีพลวัตดวยการพิจารณากระบวนการทางสังคม จึงทําใหการเสริมสรางสันติภาพเปนมากกวาการฟนฟูหลัง
การเจรจาสันติภาพ แตกลับเปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับกระบวนการ แนวการวิเคราะหปญหา รวมถึงการเปลี่ยนผาน
ความขัดแยงไปสูความสัมพันธที่อยูบนรากฐานของสันติภาพที่ยั่งยืน
 Schirch (2004: 9) ใหนิยามของการเสริมสรางสันติภาพ ไววา การเสริมสรางสันติภาพ (peacebuilding) 
เปนแนวทางในการปองกัน ลด แปลงเปลี่ยนขับเคลื่อน และเยียวยาบุคคล ชุมชน และสังคม จากความขัดแยงในทุก
รูปแบบ โดยการสรางและพัฒนาความสัมพันธในสังคมทุกระดับ

 จากนิยามการเสริมสรางสันติภาพตามท่ีกลาวมาสรุปไดวา การเสริมสรางสันติภาพ เปนกระบวนการจัดการ
กับความขัดแยงที่เกิดขึ้น ทั้งกอน ระหวาง และหลังเหตุการณความรุนแรงในสังคมทุกระดับ โดยผานกิจกรรมที่มี
บทบาทในการปองกัน สงเสริม และสนับสนุน มิใหเกิดความรุนแรง เพ่ือผสานความแตกราว แปลงเปล่ียนขับเคล่ือน
ความขัดแยงดวยสันติวิธีเพื่อนําไปสูสันติภาพครั้งใหมที่ยั่งยืน 
 
 ๒.๒ หลักการเสริมสรางสันติภาพ
 สันติภาพจะเกิดข้ึนไดน้ันจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีกรอบยุทธศาสตรเพ่ือเปนแนวทางในการเสริมสราง
สันติภาพ โดยกุญแจสําคัญในการเสริมสรางสันติภาพตองเร่ิมจากการตัดสินใจวาอะไรคือส่ิงท่ีตองทํา โดยเปาหมายหลัก
ในการเสริมสรางสันติภาพก็เพื่อจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นดวยสันติวิธี ดวยการวิเคราะหถึงความขัดแยงที่เกิดขึ้น
โดยละเอียดและรอบคอบ ซึ่งตองทําความเขาใจถึงระดับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเปนหนทางนําไปสูการเกิด
ความรุนแรง ดังตอไปนี้ (ดูภาพที่ ๓)
  ๑. การเปล่ียนแปลงเชิงบุคคล (personal change) หมายรวมถึง การเกิดใหมของทัศนคติ พฤติกรรม 
และความรู
  ๒. การเปล่ียนแปลงเชิงความสัมพันธ (relational change) หมายรวมถึง การสรางสัมพันธภาพ
กับกลุมใหม
  ๓. การเปล่ียนแปลงเชิงวัฒนธรรม (cultural change) หมายรวมถึง การสงเสริมคานิยม ความเช่ือ
ที่มีสวนชวยสนับสนุนใหเกิดสันติภาพ
  ๔. การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสราง (structural change) หมายรวมถึง การกําเนิดสถาบัน นโยบาย 
หรือผูนํากลุมใหม
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๒๒

ภาพที่ ๓ ระดับของการเปลี่ยนแปลง

ที่มา: Schirch, Lisa, 2004: 68

 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ไมจําเปนเสมอไปวาตองเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังหมดภายในเวลาเดียวกัน บางคร้ัง
อาจเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับใดระดับหน่ึงหรือควบคูกันไป ฉะน้ันการเสริมสรางสันติภาพจึงตองทําความเขาใจถึง
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณจริง เพ่ือประโยชนในการแสวงหาแนวทางท่ีสามารถผสานความขัดแยง
ไดอยางถูกตอง

 ๒.๓  กระบวนการเสริมสรางสันติภาพ

 Schirch (2004: 25-27) ไดทําการศึกษากระบวนการเสริมสรางสันติภาพ โดยกลาววาวิถีทางในการเสริม
สรางสันติภาพสามารถแบงได ๔ ประเภท ดังภาพที่ ๔ 

การเปลี่ยนแปลง
เชิงบุคคล

การเปลี่ยนแปลง
เชิงความสัมพันธ

การเปลี่ยนแปลง
เชิงวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสราง
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๒๓

ภาพที่ ๔ แผนผังการเสริมสรางสันติภาพ

ที่มา: Schirch, 2004: 26

 จากภาพท่ี ๔ สามารถอธิบายไดดังน้ี
  ๑. การตอสูความขัดแยงโดยปราศจากความรุนแรง (waging confl ict nonviolently) ผูดําเนินการ
ดานสันติภาพแสวงหาแนวทางในการรับมือกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยไมใชความรุนแรง ดวยการคนหากลุมอํานาจ
ที่สามารถเขาถึงสถานการณความขัดแยงเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธ
  ๒. การลดความรุนแรงทางตรง (reducing direct violence) พยายามลดความรุนแรงทางตรง 
โดยมีเปาหมายเพื่อยับยั้งตัวผูกระทําความรุนแรง ปองกันและเยียวยาเหยื่อจากเหตุการณความรุนแรง จัดหาสถานที่
ปลอดภัยเพื่อดําเนินกิจกรรมการเสริมสรางสันติภาพ ซึ่งการกระทําตางๆ เหลานี้มีสวนชวยในการคนหารากเหงาของ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
  ๓. การแปลงเปล่ียนความสัมพันธ (transforming relationships) แทนท่ีความรุนแรงดวยสันติภาพ 
ตองเปล่ียนแปลงความสัมพันธ โดยการปรับเปล่ียนกระบวนการในการเขาถึงความเจ็บปวด เปล่ียนแปลงความขัดแยง 
ใหความยุติธรม เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดสรางแนวทางแกไขปญหาในระยะยาวท่ีตรงกับความตองการของตนเอง
  ๔. การเสริมสรางที่มีประสิทธิภาพ (building capacity) เสริมสรางสันติภาพในระยะยาว 
ใหความสําคัญในเร่ืองของความตองการและสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน สรางวิธีการปองกันความรุนแรงผานการศึกษา
และอบรม การเจรจาทางทหาร การวิจัยและประเมินผล เพ่ือกอรูปโครงสรางท่ีสามารถสงเสริมใหเกิดสันติภาพท่ีย่ังยืน

การตอสูความขัดแยงโดยปราศจาก
ความรุนแรง
 - การตักเตือนและสนับสนุน
 - การปฏิบัติโดยตรง
 - การปองกันโดยประชาชน

การลดความรุนแรงทางตรง
 - ระบบกฎหมายและความยุติธรรม
 - การชวยเหลืออยางมีมนุษยธรรม
 - การรักษาสันติภาพ
 - การแทรกแซงทางทหาร
 - ขอตกลงในการยุติความขัดแยง
 - เขตสันติภาพ
 - ระบบเตือนลวงหนา

การแปลงเปลี่ยนความสัมพันธ
 - การเยียวยา ฟนฟู
 - การแปลงเปล่ียนความขัดแยง
 - กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
 - กระบวนการยุติธรรมระยะเปล่ียนแปลง
 - ธรรมาภิบาลและการกําหนดนโยบาย

การเสริมสรางสันติภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
 - การฝกอบรมและใหการศึกษา
 - การพัฒนา
 - การเจรจาทางทหาร
 - การวิจัยและประเมินผล
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๒๔

  วิถีทางในการเสริมสรางสันติภาพ ท้ัง ๔ อยางน้ี จะตองดําเนินการในชวงเวลาเดียวกัน ตอเน่ือง และ
พึ่งพากันและกัน เพื่อประสิทธิภาพในการสรางเสริมสันติภาพที่ยั่งยืน

 ๒.๔ ตัวแสดงหลักในการเสริมสรางสันติภาพ
 ผูท่ีมีบทบาทในการเสริมสรางสันติภาพ (Schirch, 2004: 69-75) คือ ตัวแสดงหลักท่ีมีโอกาสและอํานาจ
ในการตัดสินใจเพ่ือลดทอนความรุนแรงท่ีเกิดจากความขัดแยง และสามารถเขาใจและเขาถึงความตองการพ้ืนฐานของ
การเสริมสรางสันติภาพ นอกจากนั้นสามารถสรางสรรคความคิดใหมๆ ใหกับบุคคลอื่นเพื่อรวมแกไขปญหาเพื่อเสริม
สรางสันติภาพ ซึ่งประกอบไปดวย 
  ๒.๔.๑ บุคคลภายใน (insiders) คือ บุคคลที่อยูในชุมชนที่มีความขัดแยง ถือวาเปนตัวแสดง
สําคัญที่มีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวในการเสริมสรางสันติภาพ เนื่องจากบุคคลเหลานี้มีความเขาใจอยางลึกซึ้งใน
วัฒนธรรมทองถิ่นของตน บริบทและสภาพแวดลอมของความขัดแยงที่เกิดขึ้น และทราบถึงทรัพยากรที่จะนําไปสู
สันติภาพ
  ๒.๔.๒ บุคคลภายนอก (outsiders) คือ บุคคลหรือองคกร ท่ีเขามามีสวนรวมในการเสริมสราง
สันติภาพ ไมวาจะเปนกลุมทางเศรษฐกิจ กลุมทางการเมือง โดยจะใหความชวยเหลือในการจัดหาแหลงเงินทุน และ
แนะนําวิธีการสงเสริมใหชุมชนนั้นเกิดสันติภาพ อีกทั้งชวยสนับสนุนการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงและเยียวยารักษา
ความเจ็บปวดอันเนื่องมาจากความขัดแยงที่เกิดขึ้นอีกดวย
  ๒.๔.๓ บุคคลท่ีมีความคิดไมรุนแรงและบุคคลท่ีมีความคิดรุนแรง (moderates and extremists) 
การเสริมสรางสันติภาพสามารถทําไดท้ังในชวงกอนเกิดความรุนแรง ชวงความรุนแรง และชวงหลังความรุนแรง ดังน้ัน
วิธีการหนึ่งที่เปนหนทางในการปองกันความขัดแยง คือ การที่มีผูนําที่มีความคิดไมรุนแรงคอยแสวงหาหนทางและ
สนับสนุนวิธีการตางๆ ที่จะสามารถปองกันมิใหเกิดความรุนแรงอันเนื่องมาจากความขัดแยงของคนในสังคม แตหาก
เกิดความรุนแรงขึ้นวิธีการในการเสริมสรางสันติภาพจําเปนที่จะตองมีบุคคลทั้ง ๒ ประเภท เพ่ือจะไดคนหาถึงตนตอ
ของสาเหตุความรุนแรงจากบุคคลท่ีมีความคิดรุนแรงและดําเนินการสรางสันติภาพโดยบุคคลท่ีมีความคิดไมรุนแรง
เพื่อนําไปสูการลดระดับของความรุนแรง
 
 นอกจากน้ีหากมองสังคมออกเปนลําดับช้ันตามแนวคิดของ Lederach ตัวแสดงหลักท่ีมีสวนเก่ียวของใน
การเสริมสรางสันติภาพท่ีเขามาจัดการความขัดแยงตามแนวทางในระดับของตน โดยจัดวางตามฐานของผูนํา แบงเปน 
๓ ประเภทใหญๆ ไดแก ผูนําระดับสูง กลาง และรากหญา ซึ่งสามารถอธิบายตามภาพที่ ๕ ดังนี้ 
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๒๕

ภาพที่ ๕ ตัวแสดงและแนวทางการเสริมสรางสันติภาพของ Lederach

ที่มา: International Association for Humanitarian Policy and Confl ict Research. 2008
 
 จากภาพท่ี ๕ สามารถอธิบายไดวา สวนยอดคือผูนําระดับสูง หมายถึง คนจํานวนนอยหรืออาจมีตัวแสดง
หลักเพียงตัวแสดงเดียว สวนกลางคือผูนําระดับกลาง หมายถึง บุคคลที่ไดรับความยอมรับจากสังคม และสวนลางคือ
ผูนําระดับรากหญาที่ครอบคลุมประชาชนจํานวนมาก ทั้งนี้ดานซายของพีระมิด คือ ประเภทของผูนําและภาคสังคม
ที่สังกัดอยู และดานขวา คือ แนวทางซึ่งเปนกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนความขัดแยงเพื่อเสริมสรางสันติภาพที่ผูนํา
แตละระดับอาจดําเนินการ สามารถอธิบายโดยละเอียดดังนี้ 

 ชั้นที่ ๑ ผูนําระดับสูง (top-level leaders) หมายถึง ผูนําที่มีบทบาทอยางชัดเจนในวิกฤตการณ
ความขัดแยง ไมวาจะเปนผูนําฝายทางการหรือฝายตอตาน เชน ผูนําทางการเมือง ทหาร ศาสนา หรือ ธุรกิจขนาดใหญ 
ที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน นอกจากนี้กลุมผูนําที่อยูบนยอดปรามิดนี้ยังถือวาตนเปนกระบอกเสียงของผูมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกต้ัง เปนกระบอกเสียงของผลประโยชนซ่ึงกอใหเกิดความขัดแยงและเปนผูแกไขความขัดแยงน้ันอีกดวย 
 แนวทางการเสริมสรางสันติภาพในชั้นนี้จะเปนแนวทางจากบนลงลาง โดยมองวาผูสรางสันติภาพที่เปน
คนกลางหรือผูไกลเกลี่ย คือ บุคคลผูทรงเกียรติ เปนบุคคลสาธารณะ ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือองคกร
ระหวางประเทศ หรือเปนตัวแสดงที่โดดเดนเพียงบุคคลเดียว โดยมีแนวทางในการเจรจาระหวางผูนําระดับสูงที่เปน
ตัวหลักของความขัดแยง ปฏิบัติหนาที่ในฐานะบุคคลที่สามวิ่งไปมาระหวางคูแขงทั้งสองฝาย โดยกระบวนการเจรจา
ระดับสูงที่เกิดขึ้นนั้นผูนําระดับสูงจะถูกระบุตัวและเชิญมาสูโตะเจรจา การเขาสูโตะเจรจาและการกําหนดวาระใน
การเจรจาจึงกลายเปนงานของผูสรางสันติภาพแทน โดยมีเปาหมายหลักเพื่อใหบรรลุขอตกลงในการเจรจาของผูนํา
ระดับสูงของทั้งสองฝาย
  

ประเภทของตัวแสดง

ชั้นที่ ๑ ผูนําระดับสูง
ทหาร/ นักการเมือง/ ผูนําศาสนา/
ผูนําที่โดดเดนชัดเจน

ชั้นที่ ๒ ผูนําระดับกลาง
ผูนําตามกลุมชาติพันธุ/
ผูนําศาสนา/ นักวิชาการ/
ผูนําดานมนุษยธรรม

ชั้นที่ ๓ ผูนําระดับรากหญา
ผูนําทองถิ่น/
ผูนํากลุม NGOs ในพื้นที่/
นักพัฒนาชุมชน/
เจาหนาท่ีสาธารณสุขในทองถ่ิน/
ผูนําคายอพยพ

- มุงเนนกระบวนการเจรจาในระดับสูง
- มุงขอตกลงหยุดยิง
- มีตัวกลางเดียว

- สัมมนาระดมความเห็นเพ่ือหาทาง
 แกปญหา
- ฝกอบรมการเจรจาหาทางออก
- คณะกรรมาธิการสันติภาพ
- คณะทํางานท่ีมาจากฝายคูขัดแยง
 บางสวน

- คณะกรรมการสันติภาพในทองถ่ิน
- การฝกอบรมชาวบานแบบรากหญา
- การลดอคติ
- การทํางานจิตวิทยาสังคม เชน การ
 เยียวยาบาดแผลจากสงคราม

แนวทางการเสริมสรางสันติภาพ

มาก

นอย

ผลกระทบของประชากร
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๒๖

 ชั้นที่ ๒ ผูนําระดับกลาง (middle-range leaders) หมายถึง ผูนําท่ีไดรับการนับหนาถือตาในแวดวง
ตางๆ ไมวาจะเปนการศึกษา สาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร เปนตน หรือกลุมเครือขาย สถาบันที่เกี่ยวของกับศาสนา 
วิชาการ องคกรสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรม หรืออาจเปนกลุมที่รวมตัวกันบนฐานของอัตลักษณรวมบางอยางที่มี
ความสําคัญตอความขัดแยง ซึ่งผูนําระดับกลางจะมีสายสัมพันธทั้งตอผูนําระดับสูงและผูนําระดับรากหญา โดยจะทํา
หนาที่ในตําแหนงบริหารภายในพื้นที่ความขัดแยงที่ยืดเยื้อ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูมีอํานาจ หรือโครงสราง
ทางการปกครองที่เปนทางการหรือขบวนการของฝายตอตาน
 แนวทางการเสริมสรางสันติภาพระดับกลาง วางอยูบนพ้ืนฐานความคิดของผูนําชุดหน่ึงซ่ึงมีรกรากท่ีมีอิทธิพล
ในการกําหนดความขัดแยงท่ีมีสวนสําคัญในการสรางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหบรรลุถึงการสรางเสริมสันติภาพไปสู
สันติภาพท่ีย่ังยืน โดยแนวทางระดับกลางชวยสรางความสัมพันธและโครงสรางทางทักษะเพ่ือค้ําจุนกระบวนการสราง
สันติภาพ โดยมีผูนําระดับกลางท่ีเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับเครือขายท่ีไดรับการพัฒนาใหมีบทบาท
ในการทํางานตัดขามเสนความขัดแยง โดยแนวทางระดับกลางมีกิจกรรมเสริมสรางสันติภาพหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแกปญหาท่ีมุงปรับเปล่ียนการรับรูและสรางความคิดใหมๆ ในหมูตัวแสดงท่ีใกลชิดกับ
การกําหนดนโยบาย โดยผานกิจกรรมการฝกอบรมเพ่ือแกไขความขัดแยง ฝกทักษะทางการแกไขความขัดแยงท่ี
สามารถนําไปสูการสรางทีมเครือขาย สถาบัน หรือจัดต้ังและพัฒนาคณะกรรมาธิการสันติภาพ ท่ีสามารถมีบทบาท
ในการสรางความประนีประนอมเชิงรุกในพ้ืนท่ีความขัดแยง
 ชั้นที่ ๓ ผูนําระดับรากหญา (grassroots leaders) หมายถึง มวลชนซ่ึงเปนฐานของสังคมท่ีตกอยูใน
สภาวะของความขัดแยงที่ยืดเยื้อ จําตองแสวงหาแนวทางในการอยูรอด ผูนําระดับรากหญา หมายรวมถึง ประชาชน
ที่เกี่ยวของกับชุมชนทองถิ่น สมาชิกองคกรเอกชน เจาหนาท่ีสาธารณสุข ผูนําคายผูล้ีภัย ซ่ึงเปนกลุมผูนําท่ีเขาใจถึง
ความกลัว ความอดอยากทุกขยากของประชาชนในทองถิ่นที่เผชิญกับความรุนแรง อีกทั้งเปนกลุมที่มีความรูเรื่อง
การเมืองทองถิ่นอยางเชี่ยวชาญ รูจักผูนําทองถิ่นในคณะรัฐบาลและฝายตรงขาม
 แนวทางการเสริมสรางสันติภาพระดับรากหญา เก่ียวโยงกับมวลชนหรือผูคนจํานวนมาก การแปรยุทธศาสตร
ในระดับนี้สูการปฏิบัติจึงเปนเรื่องที่ปฏิบัติไดยาก เนื่องจากยุทธศาสตรในระดับนี้เปนเพียงจุดติดตอกับมวลชนเทานั้น 
มิใชโครงการที่ครอบคลุมถึงกลุมของตนเอง ประกอบกับประชาชนจํานวนมากในกลุมนี้ซึ่งจมอยูกับความขัดแยงโดย
ไมไดรับการดูแลแกไข ตองดํารงตนอยูในมิติของการเอาตัวรอดในชีวิตประจําวัน จะมองวากระบวนการเสริมสราง
สันติภาพจึงเปนเรื่องไกลตัวไมสามารถเกิดขึ้นได แตสําหรับ Lederach แลว กลับมองเห็นความเปนไปไดของ
กระบวนการเสริมสรางสันติภาพจากลางขึ้นบน จากบทเรียนการจัดการความขัดแยงในหลายพื้นที่ เชน กรณีของ
โซมาเลีย โดยการจัดเวทีสันติภาพของปญญาชน ในป ค.ศ. ๑๙๙๐ การสัมมนาสรางสันติภาพของประเทศโมซัมบิก 
ในป ค.ศ. ๑๙๙๑ เปนตน โดยแรงกดดันตางๆ ที่เรียกรองใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นผุดขึ้นมาจากพลังของรากหญา 
สิ่งเหลานี้อาจกระทําผานกิจกรรมหลากหลายชนิดที่สรางสรรคขึ้นมาจากขางลางเอง (Lederach, 1997)

 ๒.๕ สภาพแวดลอมในการเสริมสรางสันติภาพ
 ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ีน้ันยอมมีเหตุปจจัยท่ีแตกตางกันไป เม่ือมีปจจัยท่ีแตกตางกันการแกไข
ปญหายอมแตกตางกันไป ดังนั้นกระบวนการเสริมสรางสันติภาพจึงตองวิเคราะหถึงความสําคัญของพื้นที่นั้นๆ จึงจะ
มีสวนสนับสนุนใหเกิดการสรางความสัมพันธอันดีในระหวางดําเนินการเสริมสรางสันติภาพ โดยตองตระหนักถึงบริบท
และสภาพแวดลอมของสถานที่ในการสงเสริมใหเกิดสันติภาพ ยกตัวอยางเชน หากกระบวนการเสริมสรางสันติภาพมี
เปาหมายที่เด็กและเยาวชน สถานที่ที่เหมาะสมในการดําเนินการ คือ สถานศึกษา/สนามกีฬา เปนตน
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๒๗

 ๒.๖ ชวงเวลากับการเสริมสรางสันติภาพ
 ความขัดแยงมีพลวัตในตัวของมันเอง ปรับเปลี่ยนไปตามเวลาและความเคลื่อนไหว เกิดขึ้นแลวดําเนินไป
จนถึงจุดคุกรุนแลวกลายเปนความรุนแรง หลังจากน้ันคอยๆ บรรเทาและสลายหายไป และบอยคร้ังท่ีสามารถปรากฏ
ข้ึนอีก การเสริมสรางสันติภาพเปนกระบวนการแสวงหาแนวทางในการปองกันและจัดการกับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน โดย
การเสริมสรางสันติภาพสามารถดําเนินได ๓ ชวง ดังนี้ (โยฮัน กัลตุง, ๒๕๕๐: ๑๑-๒๒)
  ๒.๖.๑ ชวงกอนความรุนแรง (pre-violence) เปนชวงท่ีความรุนแรงยังไมปรากฏ ความรุนแรง
ยังคงฝงรากลึกอยูในวัฒนธรรมที่ใหความชอบธรรมกับความรุนแรง หรืออาจอยูในโครงสรางของความรุนแรงที่ไมเปน
ธรรมในการจัดสรรและเขาถึงทรัพยากร การกดขี่ ขูดรีด หรืออาจอยูในผูกระทําความรุนแรงที่ฝกใฝในความรุนแรง
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ ชวงกอนเกิดความรุนแรงเปนชวงที่ตองใหความสําคัญ มิเพิกเฉยตอการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมและโครงสรางที่เกิดขึ้น โดยวิธีการเสริมสรางสันติภาพในชวงนี้จะเนนในการแกไขปญหา การฟนฟู และ
ความสมานฉันท ที่จะชวยปองกันการเกิดความขัดแยง ไมวาจะเปนการแสวงหาแนวทางในการลดทอนความรุนแรง
เชิงวัฒนธรรมผานการสอนของโรงเรียน ลด เลิกการสรางมายาคติการใชความรุนแรง เพ่ิมเติมวิธีการจัดการความขัดแยง
ที่สรางสรรค สมานฉันท และสันติวิธี อีกทั้งลดโครงสรางความรุนแรงโดยอาศัยอนุสัญญาตางๆ เชน อนุสัญญา
สิทธิมนุษยชนวาดวยการตอตานการกดข่ี การเอารัดเอาเปรียบ เปนตน
  ๒.๖.๒ ชวงความรุนแรง (violence) เปนชวงท่ีสืบตอมาจากชวงแรกท่ีเพิกเฉยตอความขัดแยง
ท่ีเกิดข้ึน  หรือการเปล่ียนแปลงจากความขัดแยงสูอภิความขัดแยง โดยไมสามารถปองกันหรือบรรเทาความขัดแยงมิให
เกิดความรุนแรงข้ึนได ซ่ึงอาจเปนผลมาจากความคับของใจท่ีเก็บกดไว ความเกลียดชังท่ีเปาหมายของตนถูกขัดขวาง 
ความตองการแกแคนดวยวิธีการท่ีรุนแรง ซ่ึงในท่ีสุดปจจัยตางๆ เหลาน้ีกอเกิดเปนความรุนแรงท่ีนํามาซ่ึงความสูญเสีย 
โดยวิธีการเสริมสรางสันติภาพสําหรับชวงความรุนแรง คือ การเขาถึงเหย่ือจากเหตุกาณความรุนแรงเพ่ือยายกลุมบุคคล
ดังกลาวออกจากพื้นที่ โดยรับการชวยเหลือจากองคกร หนวยงานทั้งในทองถิ่น ประเทศ และระหวางประเทศ ขณะท่ี
ตํารวจหรือผูรักษาสันติภาพตองหยุดย้ังการกระทําความรุนแรงของผูกระทําโดยใชวิธีการเขาแทรกแซงระหวางคูกรณีท่ี
มีความขัดแยงเพื่อหาทางยุติความรุนแรง และระดมผูเชี่ยวชาญทางการทหารและการใชความรุนแรงที่ฝกฝนทักษะ
ทางการตํารวจ สันติวิธี และการเจรจาไกลเกลี่ยเขาทําการชวยเหลือ
  ๒.๖.๓ ชวงหลังความรุนแรง (post-violence) การฟนฟูภายหลังความรุนแรง โดยการเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบทั้งทางกายภาพและจิตใจ การบูรณะ ฟนฟู และพัฒนาโครงสรางสันติภาพ แนวทางสันติวัฒนธรรม 
การสรางความสมานฉันทโดยการใหความชวยเหลือ/ชดใช การขอโทษ/การใหอภัย การจัดตั้งคณะกรรมการชําระ
ประวัติศาสตร/คณะกรรมการรับฟงและเปดเผยความจริง การประสานความรวมมือในการแกไข ฟนฟู เยียวยารวมกัน
ของทุกฝาย เพื่อแกไขอภิความขัดแยง แปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนความรุนแรงใหหมด ดวยการไมมองขามความรุนแรง
ในเชิงวัฒนธรรม โครงสราง และผูกระทํา ซึ่งเปนตนตอที่กอใหเกิดความขัดแยงที่อาจหวนกลับไปเปนภาวะกอน
ความรุนแรงอีกครั้ง

 ๒.๗ แนวทางในการเสริมสรางสันติภาพ  
 กลยุทธในการเสริมสรางสันติภาพตามแนวคิดของ Schirch มองวาหลักการพ้ืนฐานท่ีควรดําเนินการเพ่ือ
สรางเสริมสันติภาพมีดังตอไปนี้ (Schirch, 2004: 79-80)
  ๒.๗.๑ การเสริมสรางสันติภาพควรดําเนินการกับบุคคล องคกร หรือหนวยงานท่ีไดรับผลกระทบ 
โดยทําการประเมินรูปแบบและวิธีการใหความชวยเหลือและสรางเสริมสันติภาพท่ีเหมาะสมกับบุคคลหรือองคกร
เหลานั้น     
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๒๘

  ๒.๗.๒ การเสริมสรางสันติภาพตองวิเคราะหถึงความเปนพลวัตของความขัดแยงและความรุนแรง
และคนหาแหลงทรัพยากรท่ีนําไปสูสันติภาพ เพ่ือจะไดเลือกใชแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม
  ๒.๗.๓ แนวทางในการเสริมสรางสันติภาพตองทําใหบุคคลเขาใจและเขาถึงความตองการและสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของตนเองและผูอื่น
  ๒.๗.๔ แผนการดําเนินการเสริมสรางสันติภาพควรออกแบบมาเพ่ือยับย้ังการเกิดความขัดแยงใน
ระยะยาว
  ๒.๗.๕ การเสริมสรางสันติภาพพึงตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของบุคคล ความสัมพันธ วัฒนธรรม 
และระดับของโครงสรางอยูเสมอ
  ๒.๗.๖ การประสานความรวมมือกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของหลายฝาย เพ่ือรวมรับผิดชอบและจัดการ
ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่การเสริมสรางสันติภาพจะละเลยมิได
  ๒.๗.๗ การเสริมสรางสันติภาพพึงเคารพสิทธิของผูอื่น ใชอํานาจที่มีในทางท่ีสรางสรรคและเปน
ประโยชนตอสวนรวม และระมัดระวังการใชอํานาจของตนเองที่อาจสงผลใหเกิดความรุนแรงตอผูอื่น 
  ๒.๗.๘ การเสริมพลังใหกับปจจัยอื ่นๆ โดยเฉพาะทองถิ ่น จะมีสวนอยางมากในการสราง
ความแข็งแกรงใหแกการเสริมสรางสันติภาพ ทั ้งนี ้การเสริมสรางสันติภาพตองอยู บนพื ้นฐานการมีสวนรวม
ตามหลักประชาธิปไตยและการตัดสินใจดวยตนเอง
  ๒.๗.๙ ความเช่ือทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม สามารถเปนแหลงทรัพยากร
ที่มีคุณคาในการเสริมสรางสันติภาพไดเปนอยางดี
  ๒.๗.๑๐ การเสริมสรางสันติภาพดําเนินการดวยรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเรียนรูและติดตอใน
การดําเนินงาน หรือดําเนินการดวยการสานเสวนาเพื่อแกไขปญหาที่มีความซับซอน
 
 เหตุการณความความรุนแรงในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ อันเนื่องมาจากสถานการณ
ความขัดแยงของประเทศไทย ถือวาเปนเหตุการณที่เลยพนชวงความรุนแรงมาแลว การจัดการแกไขปญหาดวยสันติ
วิธีจึงควรหยิบยกมาพิจารณาเพ่ือแสวงหาแนวทางในการจัดการความขัดแยง การเสริมสรางสันติภาพเปนกระบวนการ
ท่ีมีสวนชวยใหสังคมไทยสามารถกาวขามความขัดแยงเพ่ือนําไปสูการปรองดองและสันติภาพท่ีย่ังยืนได หากดําเนินการ
ตามวิถีทางท่ีเหมาะสมกับสาเหตุของความขัดแยง โดยการเสริมสรางสันติภาพน้ันตองใหความสนใจกับการเปล่ียนแปลง
ความรุนแรงในระดับตางๆ ไมเฉพาะความรุนแรงทางตรงท่ีมีตัวบุคคลเปนผูกระทําความรุนแรงเทาน้ัน ยังมีตัวโครงสราง
ซ่ึงเปนท่ีมาของความรุนแรง และวัฒนธรรมความเช่ือท่ีสงเสริมพฤติกรรมท่ีรุนแรงท่ีควรไดรับการพิจารณาควบคูกันไป 
ซึ่งการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวตองอาศัยความรวมมือจากตัวแสดงหลักในการเสริมสรางสันติภาพ ไมวา
จะเปนผูนําของทั้งสองฝาย ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง และหนวยงาน/องคกรตางๆ ที่พรอมให
ความชวยเหลือทางการเงิน คําแนะนําปรึกษาเพ่ือเยียวยาผูไดรับผลกระทบท้ังหมดหลังจากผานเหตุการณความรุนแรง
ทั้งทางกายภาพและจิตใจ โดยเฉพาะการดึงมวลชนเขามามีสวนรวมในการเสริมสรางสันติภาพดวยการใหความรู 
ฝกอบรม และสรางจิตสํานึก เพ่ือใหมีความกลาในการแสดงความคิดเห็น ความตองการ สิทธิพ้ืนฐานท่ีตนเองพึงได
รับผานเวทีตางๆ ดวยสันติวิธี
 ถึงแมวาประเทศไทยไดผานพนชวงความรุนแรงมาแลวแตเหตุการณความขัดแยงยังสามารถกลับมาคุกรุน
ไดอีกครั้ง การแสวงหาแนวทางในการปองกันมิใหเกิดเหตุการณเชนเดิมอีก การเสริมสรางสันติภาพถือเปนอีกหนึ่ง
ทางเลือกในการนําพาประเทศไปสูสันติภาพ โดยการเลือกกิจกรรมเสริมสรางสันติภาพ ไมวาจะเปนการตอสูกับ
ความขัดแยงโดยสันติวิธี การลดความรุนแรงดวยการใหความชวยเหลืออยางมีมนุษยธรรม หรือการจัดทําโปรแกรม
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๒๙

เตือนภัยความขัดแยง อีกทั้งการแปลงเปลี่ยนความสัมพันธระหวางคูกรณี ดวยวิธีการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ 
การสรางความสมานฉันทตามหลักของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท การพัฒนาโครงการสันติภาพ ควบคูไปกับ
การใหความสําคัญกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสงเสริมการศึกษาและฝกอบรม เพื่อเสริมสรางแนวทางสูสันติภาพใหมี
ความมั่นคงและสามารถนําพาประเทศไปสูความปรองดองอยางแทจริง 

๓.  แนวคิดเรื่อง Do No Harm

 Do No Harm เร่ิมเปนท่ีรูจักในตนป ค.ศ. ๑๙๙๐ โดยสมาชิกขององคกรระหวางประเทศ องคกรพัฒนา
เอกชนทองถิ่นเพื่อประสานความรวมมือผานโครงการพลังทองถิ่นเพื่อสันติภาพ (the Local Capacities for Peace 
Project) หรือตอมารูจักในชื่อ โครงการ “Do No Harm” (DNH) ซึ่งถูกพัฒนาโดย Mary B. Anderson (CDA 
Collaborative Learning Projects, 2004)

 ๓.๑ ความหมายของ Do No Harm
 Anderson (1999) ใหนิยามของ Do No Harm ไววา Do No Harm เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับ
การปรับปรุงการวางแผนบรรเทาความขัดแยง การดําเนินกิจกรรม และแนวทางในการปองกันวิกฤตความรุนแรง ที่
ดําเนินการโดยองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ของทองถิ่นหรือระหวางประเทศ หนวยงานจากองคการสหประชาชาติ 
หรือหนวยงานรัฐ 
 CDA Collaborative Learning Projects (2004: 1) กลาววา Do No Harm คือ โครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือ
การเรียนรูเพ่ิมเติมถึงวิธีการใหความชวยเหลือในพ้ืนท่ีท่ีเกิดความขัดแยงผานการสรางปฏิสัมพันธกับความขัดแยงท่ี
ปรากฏ โดยบอยครั้งการใหความชวยเหลือถูกนํามาใชทั้งในทางที่ถูกและผิดโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับความขัดแยงเพื่อ
แสวงหาผลประโยชนทางการเมืองและทหาร  

 ๓.๒ วัตถุประสงคของ Do No Harm
 วัตถุประสงคของ Do No Harm คือ มุงพัฒนาและใหความชวยเหลืออยางมีมนุษยธรรมตอคนในทองถ่ิน
หรือบุคคลที่อยู ในเหตุการณ/พื ้นที ่ความขัดแยง อีกทั้งปลดปลอยบุคคลกลุมดังกลาวมิใหตกอยูในสถานการณ
ความขัดแยงท่ีเลวรายย่ิงกวาเดิม และสรางระบบทางเลือกในการจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนบนรากฐานของความขัดแยง 
(Anderson, 1999: 1)

 ๓.๓ เปาหมายของ Do No Harm
 Do No Harm มีเปาหมายเพื่อดําเนินการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณความขัดแยงโดย
การเสริมสรางปจจัยท่ีสนับสนุนในการแกปญหาโดยไมใชความรุนแรงและตอตานปจจัยท่ีทําใหความขัดแยงเลวรายข้ึน 
(Wellhungerhilfe, 2007: 8)

 ๓.๔ หลักการพื้นฐานของ Do No Harm
 การวางแผนดําเนินการตามแนวคิด Do No Harm ตองคํานึงถึงหลักการพื้นฐานดังตอไปนี้ (CDA 
Collaborative Learning Projects, 2004: 2) 
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๓๐

  ๓.๔.๑ Do No Harm สามารถนํามาใชไดทุกชวงของความรุนแรง ไมวาจะเปนชวงกอนเกิด
ความรุนแรง ชวงเกิดความรุนแรง และชวงหลังความรุนแรง โดยเนนเสริมสรางการประสานความรวมมือมากกวา
การแบงแยกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับความขัดแยงออกจากกัน
  ๓.๔.๒ Do No Harm สามารถระบุถึงผลกระทบท่ีสงผลใหความขัดแยงเปนไปในทิศทางท่ีเลวราย
ยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการใหความชวยเหลือโดยปราศจากการวิเคราะหถึงสภาพที่แทจริงของปญหา
  ๓.๔.๓ การใช Do No Harm ตองระมัดระวังเร่ืองความสัมพันธระหวางกลุมในระหวางปฏิบัติหนาท่ี 
และตองแสดงบทบาทของตนอยางมีสติ พรอมใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบไปพรอมๆ กัน
  ๓.๔.๔ การใช Do No Harm ตองแสดงใหเห็นถึงการเช่ือมตอระหวางกันในการตัดสินใจวางแผน 
ไมวาจะเปนสถานท่ีในการดําเนินงาน บุคคลท่ีตองใหความชวยเหลือ วิธีการดําเนินการตอผูรับความชวยเหลือ การติดตอ
กับผูนําทองถิ่น เปนตน
  ๓.๔.๕ การใช Do No Harm ตองจัดหาแหลงอางอิงเพื ่อพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้น
จากการใหความชวยเหลือในเหตุการณความขัดแยง โดยทําใหเกิดการมีปฏิสัมพันธใหมของเจาหนาท่ีกับการทํางาน
รวมกันกับคนในทองถิ่น
  ๓.๔.๖ Do No Harm ตองชวยใหสามารถวางแผนทางเลือกใหมเพ่ือรองรับกับเหตุการณท่ีเปนไป
ในทิศทางเลวราย

 ถึงแมบางคร้ังการดําเนินการของ Do No Harm อาจกอใหเกิดผลกระทบตอผูท่ีไดรับความเสียหายอยาง
หลีกเลี่ยงไมได แต Do No Harm ก็มีคุณประโยชนเชนกัน เนื่องจาก Do No Harm เปนเครื่องมือที่ชวยใหคนพบ
แนวทางที่ดีเพื่อประโยชนในการวางแผนดําเนินการและการใหความชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ๓.๕ ประโยชนของ Do No Harm
 ความขัดแยงเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดในทุกระดับ ดวยความแตกตางในดานตางๆ ไมวาจะเปนเปาหมาย คานิยม 
วัฒนธรรม ดวยความหลากหลายของเหตุปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยง การใหความชวยเหลือตามแนวคิด Do No 
Harm บางครั้งอาจไมสามารถยุติความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดในทุกกรณี แต Do No Harm จะเปนเครื่องมือที่ชวยให
ผูดําเนินการสามารถจัดการกับความซับซอนท่ีเกิดข้ึนในสถานการณความขัดแยงท่ีมีผลตอความสัมพันธระหวางกลุม 
โดยวิธีการของ Do No Harm สามารถระบุถึงปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยงเพื่อประโยชนในการคิดคนวิธีการให
ความชวยเหลือใหมท่ีแตกตางไปจากวิธีการจัดการความขัดแยงแบบเดิมๆ (CDA Collaborative Learning Projects, 
2004: 1)

 ๓.๖ Do No Harm กับสิทธิมนุษยชน
 กรอบการทํางานตามแนวคิด Do No Harm พัฒนามาจากการวิเคราะหและศึกษาผลกระทบของความขัดแยง 
ซึ่งไมไดพัฒนาและเชื่อมโยงกับหลักสิทธิมนุษยชนอยางชัดเจน ดังนั้น Do No Harm จึงไมใชเครื่องมือในการเรียกรอง
สิทธิมนุษยชน แตอยางไรก็ตามหลักการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนก็ไดถูกรวมเขาไปในกรอบการทํางานตามแนวคิด Do No 
Harm ดวยแลว โดยปรากฏอยางชัดเจนในสวนของการวิเคราะหเนื้อหา ซึ่งในมุมมองดานบวก สิทธิมนุษยชนจะ
ปรากฏข้ึนเม่ือคนหลายคนแบงปนผลประโยชนและประสบการณรวมกัน ซ่ึงสิทธิมนุษยชนจะแฝงอยูในวัฒนธรรม ระบบ
การเมือง การปกครอง และสถาบันท่ีใหความสําคัญกับการไมใชความรุนแรงในการแกไขปญหา สวนในมุมมองดานลบ 
ปจจัยตางๆ ขางตนจะทําใหเกิดการแบงแยก และไมทําใหเกิดสิทธิมนุษยชนในที่สุด
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 แมวาเร่ืองสิทธิมนุษยชนไมใชแนวคิดหลักของแนวคิด Do No Harm แตแนวคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนเปน
แนวคิดที่ดีและมีประสิทธิภาพที่จะนํามาใชในการพัฒนาแนวคิด Do No Harm ใหดียิ่งขึ้น

 ๓.๗ Do No Harm กับการเสริมสรางสันติภาพ

 กรอบการทํางานของแนวคิด Do No Harm ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือเตือนภัย ความขัดแยง 
(confl ict sensitivity tool) ไมใชเคร่ืองมือในการเสริมสรางสันติภาพ (peace building tool) แตกรอบการทํางาน
ของ Do No Harm ก็มีสวนที่เกี่ยวเนื่องกับการเสริมสรางสันติภาพ โดยการพัฒนา Do No Harm ไปสูการเสริมสราง
สันติภาพทําไดดังนี้
  ๑) ใหระลึกอยูเสมอวาสภาพแวดลอม และบริบททางสังคมมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูเสมอ
  ๒) พิจารณาสภาพแวดลอมและบริบททางสังคมน้ันผานมุมมองของ divider และ connector
  ๓) วิเคราะห  divider และ connector เปนประจําทุกสัปดาหในรูปแบบท่ีไมเปนทางการ
  ๔) มองหาโอกาสท่ีจะพัฒนาและประยุกตใช Do No Harm กับสถานการณความขัดแยงน้ัน
  ๕) ควรสราง connector ท่ีเปนบุคคลหรือหนวยงานท่ีมาจากสังคมหรือสถานกรณน้ัน อยาพยายาม
ที่จะสราง connector จากภายนอก

 ท้ังน้ีนักสันติภาพจะใช Do No Harm ในการสรางเสริมสันติภาพตามแนวทางตอไปน้ี
  ๑) ใชเปนเคร่ืองมือช้ินแรกในการวิเคราะหความขัดแยง
  ๒) ใชสําหรับทําแผนผังความขัดแยงและระบุผูมีสวนไดสวนเสีย
  ๓)  ใชเปนแนวทางสําหรับ divider
  ๔) ใชระบุพ้ืนท่ีท่ีนาสนใจ
  ๕) ใชสําหรับเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่มีผลตอพฤติกรรม โดยใหผูคนในสังคมไดรูจักและพัฒนา
ความสัมพันธกับผูอ่ืน
  ๖) เปนเคร่ืองมือในการอภิปรายท่ีสรางสรรคในการแบงปนปญหา
  ๗) ชวยใหผูคนมีแรงจูงใจในการเสริมสรางสันติภาพดวยตัวของเขาเอง โดยไมตองพ่ึงความชวยเหลือ
จากภายนอก
 
 กลาวโดยสรุป Do No Harm เปนวิธีการหน่ึงท่ีถูกนํามาใชกับเหตุการณความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน โดยการให
เจาหนาท่ีจากฝายตางๆ ไมวาจะเปนตัวแทนจากองคกรกลาง หนวยงานทหาร หนวยงานจากรัฐ เปนตน เพ่ือลงไป
ในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณความขัดแยง เพื่อใหความชวยเหลือในดานตางๆ อยางมีมนุษยธรรม และแสวงหาตนตอของ
สาเหตุปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือระดมความคิดเห็นจากหลายฝายในการวางแผนใหความชวยเหลือผูท่ีอยูใน
สถานที่ความขัดแยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งบางครั้งการที่มีหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกสถานการณนั้นลงไป
ใหความชวยเหลือโดยขาดประสบการณ ความรูความเขาใจอยางถองแท ในเร่ืองของประวัติศาสตร สภาพสังคม 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต รวมถึงสถานการณความตึงเครียดของผูคนในพ้ืนท่ี และการมี
มุมมอง ทัศนคติ ท่ีแตกตางไปจากกลุมคนดังกลาว บางคร้ังการลงพ้ืนท่ีใหความชวยเหลืออาจกลับกลายเปนการสราง
ความเจ็บปวด และตอกย้ําใหเหตุการณดังกลาวเลวรายย่ิงกวาท่ีเปนอยู ดังน้ันการใหตัวแทนตางๆ ลงพ้ืนท่ีความขัดแยง
เพ่ือใหความชวยเหลือและคล่ีคลายสถานการณดังกลาว บุคคลหรือหนวยงานท่ีจะเขาไปในพ้ืนท่ีน้ันจําเปนจะตองมี
ความเขาใจอยางลึกซ้ึงตอเร่ืองตางๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะ มีทัศนคติท่ีเปดกวางตอคนในพ้ืนท่ีโดยอาศัยการประสาน
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ความรวมมือจากทุกฝายท่ีมีสวนเก่ียวของกับความขัดแยง เพ่ือท่ีจะสามารถใหความชวยเหลือและคนหาสาเหตุเพ่ือ
แสวงหาแนวทางเยียวยา แกไข บรรเทาปญหาความขัดแยงน้ันลดลง มิใชกระตุนใหความขัดแยงน้ันเลวรายข้ึนไปกวา
เดิมโดยรูเทาไมถึงการณ
 
๔.  แนวคิดเรื่องความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน

 ความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน (transitional justice) เกิดข้ึนในปลายทศวรรษ ๑๙๘๐ เปนกระบวนการ
ท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในประเทศแถบลาตินอเมริกาและในยุโรปตะวันออก หลังจากเกิดเหตุการณ
ท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางกวางขวางจากระบอบการปกครองแบบเดิม เพ่ือใหมีความยุติธรรมเกิดข้ึนในภูมิภาค
เหลานี้ ซึ่งตอมาแนวคิดและการดําเนินกระบวนการนี้ไดแพรหลายและถูกนําไปใชในหลายๆ ประเทศที่มีความขัดแยง
อยางรุนแรง เชน อารเจนตินา ชิลี แอฟริกาใต เอลซัลวาดอร เฮติ ติมอรตะวันออก เปนตน ท้ังน้ีแนวคิดน้ีใหความสําคัญ
กับความทาทายในสังคมท่ีอยูในชวงเปล่ียนผาน เน่ืองจากกระบวนการเปล่ียนผานมีขอจํากัดมากมายท้ังขอจํากัดดาน
นโยบาย ขอจํากัดดานศักยภาพของรัฐบาล เชน ความออนแอของระบบยุติธรรม ปญหาคอรัปช่ัน ปญหาของกฎหมาย
หรือรัฐธรรมนูญและการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงขอจํากัดเหลาน้ีอาจเปนเง่ือนไขท่ีกอใหเกิดความขัดแยงในประเด็นใหมๆ ข้ึน
ตอไปได
 
 ๔.๑ ความหมาย
 ศูนยนานาชาติเพ่ือความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน (The International Center for Transitional 
Justice: ICTJ) (2004) ไดใหคํานิยามไววา ความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน เปนหลักความยุติธรรมในระยะท่ีตอบสนอง
ตอเหตุการณท่ีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางเปนระบบและรายแรง โดยการพยายามทําความเขาใจผูท่ีตกเปนเหย่ือ 
และการสงเสริมกลไกกับความเปนไปไดที่จะนําพาสังคมไปสูสันติภาพ การปรองดอง และความเปนประชาธิปไตย 
เพื่อใหสังคมเดินหนาตอไปโดยท่ีเหตุการณความรุนแรงไมยอนกลับมาอีกคร้ัง
 Greief (2010: 17) ไดใหคําจํากัดความไววา ความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน เปนขอบเขตของกระบวนการ
และกลไกที่มีความสัมพันธกับความพยายามของสังคมที่จะกาวขามสมัยของความผิดพลาดครั้งใหญหลวงในอดีต เพื่อ
ที่จะรับรองความรับผิดชอบ สนองตอบตอความยุติธรรม และบรรลุถึงการปรองดองตอไป
 Wikipedia (n.d.) ไดใหความหมายไววา ความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน หมายถึง ขอบเขตของวิธีการ
ที่รัฐอาจใชจัดการปญหากับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอดีต และรวมไปถึงวิธีการในทางตุลาการและมิใชตุลาการ 
 ประจักษ กองกีรติ (๒๕๕๓) ไดอธิบายวา ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน เปนคําที่ถูกนํามาใชอยาง
กวางขวางในวงการกฎหมายและวงการวิชาการ ซ่ึงหมายถึง การแสวงหาความยุติธรรมในสังคมประชาธิปไตยท่ีเพ่ิงพน
จากระบอบเผด็จการท่ีมีการใชความรุนแรงตอพลเมืองของตนเองอยางโหดราย โดยท่ีระดับของความรุนแรงจากระดับ
หนักสุด คือ การฆาลางเผาพันธุ มาจนถึงสงครามกลางเมือง การสังหารหมู การลอบสังหาร การทรมาน การคุมขัง
หนวงเหนี่ยวโดยผิดกฎหมายหรือการอุมหาย
 ภัควดี วีระภาสพงษ (๒๕๕๓) ไดใหคําจํากัดความไววา ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน หมายถึง 
การแสวงหาความยุติธรรมที่เกิดขึ้นควบคูไปกับการเปลี่ยนของระบอบการปกครอง
 กิตติพงษ กิตยารักษ (๒๕๕๓) ไดอธิบายวา ความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน เปนหลักความยุติธรรมใน
ระยะท่ีตอบสนองตอเหตุการณท่ีเกิดการละเมิดอยางเปนระบบและรายแรง โดยการพยายามทําความเขาใจผูท่ีตกเปน
เหย่ือ และการสงเสริมกลไกและความเปนไปไดท่ีจะนําพาสังคมไปสูสันติภาพ การปรองดอง และความเปนประชาธิปไตย 
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เพ่ือใหสังคมเดินหนาตอไปโดยท่ีเหตุการณความรุนแรงจะไมยอนกลับมาอีกคร้ัง กลาวคือ ความยุติธรรมในระยะเปล่ียน
ผานไมไดเปนเพียงรูปแบบพิเศษของความยุติธรรม แตเปนความยุติธรรมที่ถูกปรับใหเขากับสังคมที่อยูในชวงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลังจากที่ผานพนระยะเวลาที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางแพรหลาย
 จุฑารัตน เอื้ออํานวย (๒๕๕๓: ๘) ไดเสนอวา ความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน เปนแนวคิดท่ีใหความ
สําคัญกับความทาทายในสังคมท่ีอยูในชวงเปล่ียนผาน ไมวาจะเปนการเปล่ียนผานจาก “สงครามมาสูสันติภาพ” หรือ 
“ระบอบเผด็จการไปสูประชาธิปไตย” ก็ตาม โดยท่ีบริบทของการเปล่ียนผานมีความครอบคลุมในวงกวางไมวาจะเปน
มิติดานศีลธรรม กฎหมาย และวิกฤตทางการเมืองซ่ึงมีความทาทายในลักษณะเฉพาะเม่ือเปนกระบวนการท่ีตองดําเนินการ
เกี่ยวของกับอดีตที่มีความยุงยาก เนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนผานมีขอจํากัดอยูมากทั้งขอจํากัดทางดานนโยบาย 
ขอจํากัดดานศักยภาพของรัฐบาล เปนตน ซึ่งขอจํากัดตางๆ เหลานี้อาจจะประกอบไปดวยความออนแอของระบบ
ยุติธรรม ปญหาการคอรัปชั่น ความขัดแยงแตกแยกของคนในสังคม ปญหาของกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญรวมทั้ง
การบังคับใชกฎหมายที่สามารถพัฒนาเปนเงื่อนไขที่กอใหเกิดความขัดแยงประเด็นใหมๆ ที่ขัดหรือแยงกับกลไก
การจัดการปญหาตางๆ ท่ีมีอยูเดิม

 ๔.๒ กลไกท่ีใชหรือมาตรการของความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน
 Dugolli และ Agimi (2009: 7-14) ไดอธิบายถึงความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน มีการใชยุทธศาสตรท่ี
สําคัญๆ ๕ ประการ ดังนี้
  ๑. การดําเนินคดีทางอาญาผูกระทําผิด (criminal prosecutions) ในการดําเนินคดีทางอาญา
ผูกระทําผิดน้ัน มีการสอบสวนหาผูรับผิดชอบท่ีอยูเบ้ืองหลังหรือส่ังการใหมีการกระทํารุนแรงเกิดข้ึนอันเปนการละเมิด
ตอสิทธิมนุษยชนของคนในสังคม
  ๒. คณะกรรมการคนหาความจริง (truth commission) โดยท่ีคณะกรรมการคนหาความจริง
น้ันจะตองถูกต้ังข้ึนเปนคณะกรรมการระดับชาติ มีการแสวงหาความจริงและขอเท็จจริง เพ่ือตรวจสอบ คนหาความจริง 
และรายงานเงื่อนไขสําคัญอันเปนสาเหตุที่มาแหงความขัดแยงที่เกิดขึ้น
  ๓. การชดเชยเยียวยาตอเหยื่อ (reparations programs) สําหรับการชดเชยเยียวยาตอเหย่ือน้ัน 
มีการเยียวยาเหย่ือหรือผูเสียหายโดยตรงและโดยออมท้ังท่ีเกิดแกทรัพยสินและจิตใจผูคน โดยชดใชเยียวยาเปนเงิน วัตถุ 
สิ่งของ มาตรการทางภาษี และทางสัญลักษณโดยรัฐ รวมทั้งการขอโทษ ขออภัยอยางเปนทางการ
  ๔. การปฏิรูปดานความมั่นคงและระบบรักษาความปลอดภัย (security system reform) 
ท้ังน้ีการปฏิรูปดานความม่ันคงและระบบรักษาความปลอดภัย มีการปฏิรูปกองกําลังดานความม่ันคงทางทหาร ตํารวจ 
การยุติธรรม และสถาบันที่เกี่ยวของกับสถานการณในระยะเปลี่ยนผานใหเปนเครื่องมือและกลไกที่มีความรับผิดชอบ
ตอการใหบริการแกสาธารณชน
  ๕. บันทึกความทรงจําและจดหมายเหตุ (memorialization efforts) ในการบันทึกความทรงจํา
และจดหมายเหตุนั้น มีการสรางความทรงจําใหแกสาธารณชนเพื่อเตือนใจใหรําลึกถึงสถานการณความรุนแรง เหยื่อ
ความรุนแรง และความเสียหายของประเทศชาติในระยะเปล่ียนผานท่ีเกิดข้ึน ในรูปของอนุสรณสถาน จดหมายเหตุ ฯลฯ 
เพื่อปลุกจิตสํานึก สําเหนียกถึงหลักศีลธรรม และปองปรามการใชอํานาจโดยมิชอบของทุกฝายที่อาจเกิดซํ้าขึ้นอีกใน
อนาคต
 
 ประจักษ กองกีรติ (๒๕๕๓) อธิบายวา หลักการทางกฎหมายระหวางประเทศระบุวารัฐทุกรัฐมีหนาท่ีตอง
ชําระสะสางการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางและเปนระบบในขอบเขตประเทศของตน และเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคในการสรางความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน รัฐจึงมีภารกิจที่สําคัญ ๔ ประการ ไดแก 
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  ๑) การสืบสวนสอบสวน ดําเนินคดี และการลงโทษผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการกระทําผิด 
  ๒) การเปดเผยความจริงใหเหย่ือ ครอบครัวของเหย่ือ และสังคมโดยรวมทราบเก่ียวกับรายละเอียด
และสาเหตุของเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางเที่ยงตรง 
  ๓)  การใหความชวยเหลือท่ีเปนการเยียวยาและชดเชยใหกับเหย่ืออยางเหมาะสม 
  ๔) การคัดกรองเจาหนาท่ีท่ีมีประวัติเสียหายในการละเมิดสิทธิมนุษยชนออกจากหนวยงานของรัฐ 
และปฏิรูปหนวยงานความมั ่นคงใหปฏิบัติหนาที ่โดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ทั ้งนี ้กลไกหลักในการแสวงหา
ความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผานท่ีประเทศตางๆ นํามาใช มี ๖ ประการ ดังน้ี
  ๑. การดําเนินคดีทางอาญากับผูกระทําผิด เปนกลไกที่จําเปนและพึงปรารถนาในการสถาปนา
ความรับผิด ภายใตเงื่อนไขวาตองจัดใหมีการไตสวนและดําเนินคดีที่เที่ยงธรรม
  ๒. การแสวงหาความจริง โดยมีการตั้งคณะกรรมการคนหาความจริง (truth commission) ซึ่ง
ประเด็นสําคัญที่ควรคํานึงถึง คือ คณะกรรมการมีหนาที่บรรยายถึงขอเท็จจริงวาใครทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยางไร 
และวิเคราะหถึงสาเหตุที่มาที่ไป และการตัดสินเชิงคุณคาใหสังคมตระหนักวาการกระทําของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของไม
ถูกตองอยางไร เพ่ือเปนการสรางบรรทัดฐานสําหรับอนาคต รวมไปถึงการเปดโอกาสใหเหย่ือและญาติของเหย่ือมี
พื้นที่ในการบอกกลาวความทุกขรอนของพวกเขาใหสังคมไดรับรูดวย
  ๓. การชดเชยและเยียวยา ทําหนาที่สําคัญ ๓ ประการ ไดแก
   ประการแรก คือ การชวยเหลือเหยื่อของความรุนแรงใหสามารถดํารงชีวิตตอไปไดอยางเปน
ปกติ อยางนอยในแงที่เปนปจจัยพื้นฐาน
   ประการที ่สอง คือ การแสดงออกอยางเปนทางการวารัฐและสังคมไดตระหนักรับรู ถึง
ความเจ็บปวดสูญเสียท่ีไดรับของเหย่ือและญาติ ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนการบูรณาการทางสังคมใหคนคลายความรูสึกวา
ตนเองไมถูกเหลียวแล หรือถูกปลอยใหทุกขทรมานแตเพียงลําพัง เปนการเนนใหเห็นความสําคัญในเชิงนามธรรมที่
เปนเรื่องของสภาพจิตใจและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
   ประการที่สาม คือ หากมีการใชความรุนแรงอีกในอนาคต รัฐอาจจะมีความยับยั้งชั่งใจหรือ
ความรอบคอบในการตัดสินใจมากขึ้น เพราะการชดเชยชดใชเยียวยาสรางภาระรับผิดชอบตามมาอยางมากใหกับ
การกระทําดังกลาว
  ๔. การปฏิรูปสถาบัน และองคกรท่ีมีสวนทําใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอดีต เชน ตํารวจ 
ทหาร หนวยงานดานความมั่นคง และกลไกรัฐอื่นๆ โดยใชมาตรการเชิงปองกัน ไดแก การปลูกฝงหลักความคิดเรื่อง
สิทธิมนุษยชนใหกับเจาหนาที่รัฐ การอบรมหลักสากลในการสลายการชุมนุมใหกับเจาหนาที่รัฐ เปนตน
  ๕. การปลดคนและหามมิใหคนท่ีมีสวนเก่ียวของกับระบอบเกาเขามาดํารงตําแหนงในระบบ
ราชการ
  ๖. การนิรโทษกรรม เปนกลไกที่ประนีประนอมและมีปญหาใหโตแยงกันมากที่สุด ซึ่งสังคมที่
เลือกใชการนิรโทษกรรมมักจะใหเหตุผลวา ไมตองการดําเนินคดีกับใคร เนื่องจากเกรงวาจะทําใหสังคมแตกแยกหรือ
ทําใหฝายผูมีอํานาจในระบอบเกาไมพอใจจนกระทั่งกลับมายึดอํานาจ

 นอกจากน้ี กิตติพงษ กิตยารักษ (๒๕๕๓) ไดกลาวไววา หนทางที่จะนําไปสูการแกไขความขัดแยง อาจ
ดําเนินการไดในหลายวิธี ซึ่งจากประสบการณของตางประเทศ มาตรการหรือกลไกที่นํามาใชอาจจะเปนอยางหนึ่ง
อยางใดหรือหลายอยางขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับสถานการณของแตละประเทศ โดยมาตรการหรือกลไกที่นํามาใช 
มีดังตอไปนี้
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  ๑. การฟองรองดําเนินคดีกับผูกระทําผิด (criminal prosecutions) ซ่ึงมีสวนตองรับผิดชอบตอ
เหตุการณเลวรายที่เกิดขึ้น เปนองคประกอบประการหนึ่งที่จะปองกันไมใหเกิดเหตุการณความรุนแรงขึ้นอีก
  ๒. กระบวนการสรางความจริง (truth commissions) ท่ีไดจากการไตสวนสอบสวน (inquiry) 
คนหาความจริง (truth seeking) ในชวงเหตุการณที่เกิดขึ้นเพื่อเปดเผยความจริง ใหเหยื่อหรือครอบครัวของเหยื่อ
และสังคมโดยรวมไดทราบในรายละเอียดเหตุการณอยางถูกตองแทจริง และเปนการเปดพื้นที่ใหผูที่ไดรับผลกระทบ
ไดแสดงออก
  ๓. การใหความชวยเหลือ ชดเชย เยียวยา แกผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง 
(restoration programs) ทั้งทางดานจิตใจ รางกาย ทรัพยสิน รวมไปถึงการกลาวคําขอโทษจากคูขัดแยงอยางเปน
ทางการ
  ๔. กระบวนการท่ีทําใหสังคมยอมรับตระหนักรู และกระตุนใหเกิดจิตสํานึกในทางศีลธรรมถึง
เหตุการณความรุนแรงที่ผานมา (memorialization of victim) เพื่อที่จะไมใหเกิดเหตุการณซํ้ารอยขึ้นอีก โดยอาจจะ
เปนพิพิธภัณฑหรืออนุสรณแหงความทรงจํา
  ๕. กระบวนการปฏิรูปสถาบัน (institution reform) หนวยงานท่ีมีสวนรับผิดชอบตอการละเมิด
สิทธิมนุษยชน เชน กองทัพทหาร ตํารวจ ส่ือสารมวลชน กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ เปนตน เพ่ือท่ีจะปองกันไมให
หนวยงานหรือองคกรดังกลาวใชการปฏิบัติในรูปแบบเดิมที่อาจนําความรุนแรงกลับมาอีกครั้ง
  ๖. การทําใหสังคมขามผานปญหาความขัดแยง และกอใหเกิดความปรองดองสมานฉันทของคนใน
สังคม (reconciliation)

 ๔.๓ สาระสําคัญของประสบการณในประเทศตางๆ
 ประจักษ กองกีรต ิ(๒๕๕๓) ไดกลาวไววา ในหลายๆ ประเทศท่ัวโลกไดมีการนําเร่ืองกระบวนการยุติธรรม
ในระยะเปล่ียนผานมาใชในชวงสถานการณเปล่ียนผานทางการเมืองและสังคม ซ่ึงประสบการณของประเทศตางๆ น้ัน
สามารถเปนบทเรียนในการเรียนรู มีดังตอไปนี้
 ประสบการณจากประเทศในแถบยุโรปตะวันออก ไดแก ประเทศเยอรมันตะวันออก ฮังการี เชคโกสโลวาเกีย 
โรมาเนีย และโปแลนด ไดเกิดความรุนแรงเปนระยะเวลาที่ยาวนานหลายชั่วอายุคนภายใตการปกครองของพรรค
คอมมิวนิสต ทําใหผูที่มีสวนรวมกับรัฐในการใชความรุนแรงจึงมีจํานวนมาก เปนเพราะวารัฐใชกลไกการควบคุมทาง
สังคม ผานการสอดแนม การเซ็นเซอร และการควบคุมกันเอง โดยใหพลเมืองมาเปนสายสืบใหกับรัฐ ดังนั้น การนํา
ตัวผูกระทําผิดมาลงโทษจึงไมใชเรื่องงาย เพราะความรุนแรงเกิดขึ้นอยางเปนระบบตอเนื่องยาวนาน สําหรับรูปแบบ
ของความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผานท่ีเกิดข้ึนในยุโรปตะวันออกเปนรูปแบบท่ีมีปญหาและไมประสบความสําเร็จ 
เนื่องจากมีการดําเนินคดีกับเฉพาะผูนําบางคน กระบวนการดําเนินคดีไมไดยึดหลักการไตสวนอยางเครงครัด และ
หลักฐานที่ใชก็ไมหนักแนน ทําใหขาดความนาเชื่อถือ ทั้งนี้ลักษณะเดนของประสบการณในยุโรปตะวันออก คือ มี
มาตรการการลงโทษ น่ันก็คือ การออกกฎหมายหามมิใหคนท่ีเคยเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตหรือเคยใหความรวมมือ
กับตํารวจสืบราชการลับมีสิทธิรับราชการในตําแหนงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สําคัญ
 ประสบการณจากประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเกิดจากระบอบเผด็จการทหาร ซ่ึง
รูปแบบหลักของความรุนแรง คือ เจาหนาที่รัฐกระทําวิสามัญฆาตกรรม สังหารหมู ทรมาน และทําใหหายสาบสูญ 
โดยกระทําไปภายใตนโยบายการกําจัดศัตรูทางการเมืองของรัฐและนโยบายสรางความหวาดกลัวเพ่ือปกครอง 
ประเทศที่มีความโดดเดนในเรื่องการสถาปนาความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน ไดแก ประเทศอารเจนตินาและชิลี 
โดยท่ีประเทศอารเจนตินาเปนประเทศท่ีเปนตัวแบบหลักประเทศหน่ึงของโลก เน่ืองจากความยุติธรรมในระยะเปล่ียน
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ผานของประเทศอารเจนตินาซ่ึงผานวิกฤตการณในชวงของระบอบเผด็จการทหารมาสูระบอบประชาธิปไตย กลาวคือ 
มีการกวาดลางประชาชนที่มีความคิดเปนปฏิปกษตอรัฐบาล โดยการสรางวาทกรรม “ทฤษฎีสองปศาจ” ซึ่งเปนวาท
กรรมทางการเมืองท่ีสรางข้ึนเพ่ือชักนําใหประชาชนเช่ือวาการกวาดลางประชาชนของกองทัพในยุคเผด็จการทหารน้ัน
เกิดจากความจําเปนท่ีตองตอบโตตอการกอการรายของฝายซายและขบวนการติดอาวุธ จะเห็นไดวาเหตุการณดังกลาว
มีความตอเนื่อง มีการพลิกแพลง และมีการเอาจริงเอาจังจากทั้งภาครัฐและภาคสังคมในการสถาปนาความยุติธรรม
ใหเกิดข้ึน โดยไมยอมจํานนตอแรงกดดันจากกองทัพท่ีคัดคานกระบวนการสรางความยุติธรรม และท่ีสําคัญคือมีการใช
กลไกหลักทุกอยางเพื่อสถาปนาความยุติธรรม ไดแก         
 ๑) การต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริง ท่ีมีช่ือวา คณะกรรมการแหงชาติเพ่ือไตสวนกรณีท่ี
บุคคลถูกทําใหสาบสูญ (National Commission on the Disappearance of Persons) ใชอักษรยอจากช่ือในภาษา
สเปนวา CONADEP 
 ๒) การดําเนินคดีกับผูนําและเจาหนาท่ีรัฐระดับผูปฏิบัติงาน         
 ๓) การจายคาชดเชยใหกับเหย่ือ 
 ๔) การปฏิรูปหนวยงานดานความม่ันคง 
 สําหรับในประเทศชิลีเปนตัวอยางท่ีช้ีใหเห็นวารัฐบาลประชาธิปไตยเกิดใหมจําเปนตองเผชิญกับความยาก
ลําบากในการตัดสินใจเลือกระหวางการนิรโทษกรรมกับการนําตัวคนผิดมาลงโทษ เพราะกองทัพยังคงมีอํานาจสูงใน
ชวงของการเปล่ียนผาน และเน่ืองจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญท่ีรางต้ังแตสมัยทหารครองอํานาจชวยรักษาอํานาจของ
นายพลระดับสูงเอาไว อีกทั้งยังมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมในป ค.ศ. ๑๙๗๘ เพื่อลบลางความผิดทุกประการ
ของเจาหนาที่รัฐในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นกอนป ค.ศ. ๑๙๗๘ ดวย ซึ่งในที่สุดรัฐบาลชิลีเลือกที่จะใชการตั้ง
คณะกรรมการแสวงหาความจริง เพื่อสืบสวนสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นภายใตระยะเวลา ๑๗ ปของ
ยุคเผด็จการทหาร นอกจากนี้ยังมีความพยายามของหลายฝายที่จะดําเนินคดีกับนายพลออกุสโต ปโนเชต (Augusto 
Pinochet) ผูบัญชาการทหารบก ใหมีสวนรับผิดชอบตอการสังหาร การทรมาน และการลักพาตัวฝายคานทางการเมือง
จํานวนมากกวา ๓๐,๐๐๐ คนในชวงที่เขามีอํานาจ และในป ค.ศ. ๑๙๙๘ ที่ลอนดอนไดมีการจับกุม ปโนเชต เพราะมี
หมายจับของตํารวจสากลท่ีทางศาลสเปนไดย่ืนเอาไวโดยผูพิพากษาหัวกาวหนาชาวสเปนท่ีไดอางอิงกฎหมายสเปนท่ี
รองรับหลักการเรื่องเขตอํานาจสากล (universal jurisdiction) ซึ่งระบุวา อาชญากรรมบางชนิดเขาขายรายแรงตอ
มวลมนุษยชาติ ฉะนั้นไมวาเหตุการณจะเกิดขึ้น ณ ท่ีแหงใดในโลก ผูกระทําผิดสามารถถูกดําเนินคดีท่ีประเทศใดก็ได 
โดยไมจําเปนวาจะตองเปนประเทศของตนเอง แตทั้งนี้ ปโนเชต อางเหตุผลเรื่องสุขภาพไมเอื้ออํานวย ทางอังกฤษจึง
ไดตัดสินใจไมสงตัว ปโนเชต ใหศาลสเปนดําเนินคดี และไดกักตัวไวประมาณ ๒ ป จึงปลอยตัว ปโนเชต กลับชิลี และ
ทางศาลอาญาชิลีพยายามดําเนินคดีกับ ปโนเชต ในหลายขอหาทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ การคอรัปช่ัน 
แตไมประสบความสําเร็จในการนําตัวขึ้นศาลเพราะขอจํากัดทางกฎหมายและการเมืองภายในประเทศ และปโนเชต 
ไดเสียชีวิต ในป ค.ศ. ๒๐๐๖ ทําใหเหยื่อและครอบครัวของเหยื่อหมดโอกาสที่จะไดรับความยุติธรรม
 ประสบการณจากประเทศแอฟริกาใต เปนรูปแบบความรุนแรงที่ผสมกันทั้งแบบในลาตินอเมริกาและใน
ยุโรปตะวันออก เปนกรณีที่ซับซอนมาก จึงไดมีการตั้งกรรมการคนหาความจริง โดยเนนความจริงมากกวาการนําตัว
คนผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม และใหนิรโทษกรรมกับคนท่ีทําผิดแลกกับการรับสารภาพตอคณะกรรมการ
แสวงหาความจริง จะเห็นไดวา ประสบการณจากประเทศแอฟริกาใตเปนแบบประนีประนอม เพราะการเปลี่ยนผาน
สูระบอบประชาธิปไตยในแอฟริกาใตเกิดจากการประนีประนอมระหวางรัฐบาลของคนผิวขาวกับกองกําลังฝายตอตาน
รัฐบาลของคนผิวดํา โดยเงื่อนไขที่ใหเกิดกระบวนการปรองดองและคนหาความจริง คือ การยุติระบอบเผด็จการและ
รื้อฟนระบอบประชาธิปไตยผานการเลือกตั้งที่ผูนําทั้งสองฝายเจรจาตกลงรวมกัน ซึ่งทั้งสองฝายตระหนักรวมกันวา 
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การประหัตประหารฝายตรงขามไมใชทางออก และยังไดประยุกตใชความเช่ือแบบคริสเตียนในเร่ืองการไถบาปท่ีตนเอง
ทําลงไป โดยสารภาพความจริงตอพระผูเปนเจา
 ประสบการณจากอดีตประเทศในสหภาพยูโกสลาเวียและรวันดา โดยท่ีท้ังสองกรณีเกิดความรุนแรงในระดับ
ที่รายแรงที่สุด คือ การฆาลางเผาพันธุ รวมทั้งภาวะแตกสลายทางสังคมหลังความรุนแรงในทั้งสองประเทศ ทําใหทั้ง
สองประเทศไมมีศักยภาพและทรัพยากรเพียงพอในการสรางความยุติธรรมดวยตนเอง จึงนําไปสูการจัดตั้งศาลอาญา
ระหวางประเทศเปนกรณีพิเศษ โดยไดรับการสนับสนุนจากองคการสหประชาชาติ เพื่อนําตัวคนผิดในแตละกรณีมา
ลงโทษ และจากกรณีทั้งสองประเทศไดชี้ใหเห็นวาความจริงและความยุติธรรมสามารถไปดวยกันได และยังชี้ดวยวา 
การนําตัวคนผิดมาลงโทษไมไดเปนอุปสรรคตอการสรางความสมานฉันทและสันติภาพในสังคม เพราะสันติภาพท่ีย่ังยืน
กวา คือ สันติภาพท่ีมาพรอมกับหลักนิติรัฐและหลักสิทธิมนุษยชน

 ท้ังน้ีสามารถกลาวโดยสรุปไดวา สถานการณของความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผานของประเทศตางๆ ท่ีเคย
ประสบปญหามาแลวในอดีต เปนสถานการณที่มีความใกลเคียงหรือมีความสอดคลองกับสถานการณความขัดแยงใน
ข้ันรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยเม่ือเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยไดมีกลไกในการแกไขปญหาและใชรูปแบบ
ที่เหมือนกัน คือ การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริงขึ้น เพื่อทําหนาที่สําคัญ ๓ ประการ ไดแก 
 ๑) การคนหาความจริงและรายงานตอสาธารณะ 
 ๒) การเยียวยาสมานฉันท 
 ๓) การปองกันเหตุความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 สําหรับในบางประเทศท่ีสถานการณความรุนแรงส้ินสุดลงแลว ก็จะมีการพิจารณาถึงเร่ืองการนิรโทษกรรม 
ทั้งนี้การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งและการกําหนดเงื่อนไขตางๆ ในการทํางานของคณะกรรมการอิสระเหลานี้จะ
ตองใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบททางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของแตละประเทศนั้นๆ เปนสําคัญดวย

๕.  แนวคิดเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท

 ในชวงสามทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเคล่ือนไหวในสังคมโลกสงผลใหมีปรับเปล่ียนกระบวน วิธีคิดของ
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักไดเคล่ือนยายจากการใชกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเพียงรูปแบบเดียวสูการ
ใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการยุติขอพิพาทในทางอาญาบางประเภทดวยวิธีการที่นําไปสูผลลัพธแหง
ความสันติสุขยุติธรรมในสังคม โดยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกรูปแบบหนึ่งคือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
(restorative justice) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีนํามาใชในการยุติความขัดแยงหรือระงับขอพิพาทท่ีเช่ือวาการเยียวยาความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนโดยเฉพาะความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับเหย่ืออาชญากรรมจะทําใหเกิดความยุติธรรมและนํามาซ่ึงความสงบสุขใน
ชุมชนเพราะเหยื่ออาชญากรรมเปนบุคคลที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด

 ๕.๑ ความหมาย
 องคการสหประชาชาติ ไดกําหนดความหมายของคําวา การอํานวยความยุติธรรมท่ีตองการทําใหทุกฝายซ่ึง
ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมไดกลับคืนสูสภาพดีเชนเดิม อันเปนการสรางความสมานฉันทในสังคมเปนเปาหมาย
สุดทาย
 Zehr (1990: 181) ไดอธิบายวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนกระบวนการที่จะเขามาสราง
พันธะแหงความเปนธรรม โดยใหผูเสียหาย ผูกระทําความผิด และคนในชุมชนเขามาพบปะเจรจาเพ่ือหาขอยุติ ซ่ึงอาจ
จะทําโดยการชดใช สรางความสัมพันธใหมที่ดีตอกัน และการรับรองวาจะไมไปกอเรื่องที่ไมพึงประสงคขึ้นในอนาคต
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 Braithwaite (1998: 323-344) อธิบายวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท หมายถึง การบรรเทา
ความเสียหายแกเหยื่ออาชญากรรมใหกลับสูสภาพดีดังเดิม ทําใหเหยื่ออาชญากรรมเปนศูนยกลางของกระบวนการ
ยุติธรรม และในขณะเดียวกันก็บูรณาการผูกระทําผิดและสังคมเขาดวยกัน 
 Sharpe (1998) กลาววา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนแนวคิดท่ีมีรากฐานแตกตางจากการอํานวย
ความยุติธรรมเชิงแกแคนทดแทน โดยมุงใหความสําคัญกับส่ิงซ่ึงจําเปนตองไดรับการเยียวยา (สําหรับเหย่ืออาชญากรรม) 
สิ่งซึ่งควรแกไขปรับปรุง (สําหรับผูกระทําผิด) และสิ่งซึ่งควรเรียนรูเมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นในสังคม (สําหรับชุมชน)
 Umbreit (1998) มีความเห็นวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะเพิ่มบทบาทของผูเสียหายและ
สมาชิกในชุมชนโดยใหมีสวนรวมในระบบกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น ทั้งนี้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะนํา
ผู กระทําผิดมารับผิดชอบโดยตรงตอบุคคลและชุมชนที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิด มีการฟนฟู
ความเสียหายทางจิตใจและรางกายของผูเสียหาย และใหโอกาสบุคคลท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดมาพูดคุย เจรจา 
และแกปญหารวมกัน อันจะนํามาซึ่งความรูสึกปลอดภัยและความผาสุกของคนในชุมชน
 Marshall (1999: 5) ไดกลาววา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท หมายถึง กระบวนการซึ่งคูความ
ทุกฝายที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดมาพบกัน เพื่อรวมกันแกไขวาจะจัดการอยางไรกับการกระทําผิดที่ไดเกิดขึ้นและ
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
 Strang (อางถึงใน ณัฐวสา ฉัตรไพบูลย, ๒๕๕๐: ๖) ไดใหความเห็นไววา กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท หมายถึง กระบวนการยุติธรรมทางปฏิบัติที่ไมเปนทางการซึ่งกําหนดใหผูกระทําผิดรับผิดชอบในความผิด
ท่ีตนไดกระทําลงไปและชดใชแกผูเสียหายและชุมชน กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะมีผลในการฟนฟู ท้ังผูเสียหาย 
ชุมชน หรือแมแตผูกระทําผิดเอง
 กิตติพงษ กิตยารักษ (๒๕๔๕: ๔ – ๕) ไดอธิบายไววา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนการอํานวย
ความยุติธรรมที่มีเปาหมายใหทุกฝายที่ไดรับผลกระทบไดกลับคืนสูสภาพดีดังเดิม อันเปนกระบวนการที่สราง
ความสมานฉันททําใหเกิดการฟนฟูสัมพันธภาพระหวางเหยื่ออาชญากรรมและผูกระทําผิด โดยมีหลักการวา ควรเปน
กระบวนการท่ีไมเปนทางการ ใหผูเก่ียวของทุกฝายไดมาพบปะกันในบรรยากาศท่ีสงเสริมใหเกิดความปรองดอง สงเสริม
ใหผูกระทําผิดไดสํานึกผิด ไดชดใช และสงเสริมใหชุมชนไดมีโอกาสเขามามีสวนเก่ียวของ
 จุฑารัตน เอ้ืออํานวย (๒๕๔๘: ๔๗) กลาววา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท หมายถึง ปรัชญา แนวคิด 
และกระบวนวิธีปฏิบัติตอความขัดแยง พฤติกรรมไมพึงประสงคและอาชญากรรม โดยคํานึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและ
ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบเปนหลัก ซ่ึงกระบวนวิธีเชิงสมานฉันทจะสรางความตระหนักตอความขัดแยงหรือความเสียหาย 
เยียวยาความเสียหายและความสัมพันธของคูกรณี และสรางแผนความรับผิดชอบหรือขอตกลงในการนําไปสู
ความสมานฉันทในสังคม

 ๕.๒ เปาหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
 จุฑารัตน เอื้ออํานวย (๒๕๔๘) ไดอธิบายถึง เปาหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท มี ๓ 
ประการ คือ
  ๑. เพ่ือมอบการตัดสินใจหลักใหเปนของผูท่ีไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมมากท่ีสุด
  ๒. เพ่ือทํากระบวนการยุติธรรมใหเปนกระบวนการเยียวยามากข้ึนและพัฒนาไปสูอุดมคติท่ี
ตองการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติและกรอบความคิดของกระบวนการยุติธรรมใหมากขึ้น
  ๓. เพ่ือลดความเปนไปไดในการเกิดการกระทําความผิดซ้ําในอนาคต
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๓๙

 สําหรับการดําเนินการท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายได มี ๔ ประการ ไดแก
  ๑. ใหเหย่ืออาชญากรรมเขามามีสวนรวมในกระบวนการและมีความพอใจกับผลของการดําเนินการ
ตามกระบวนการนั้น
  ๒. ผูกระทําผิดเขาใจไดวาการกระทําของตนมีผลกระทบตอบุคคลอ่ืนอยางไรบางและมีความรับผิดชอบ
ตอการกระทํานั้น
  ๓. ผลท่ีไดจากกระบวนการน้ันจะชวยแกไขความเสียหายท่ีไดเกิดข้ึนและไดพิจารณาดูแลแกไข
สาเหตุท่ีทําใหเกิดการกระทําผิดน้ัน (โดยมีการจัดทําแผนในการแกไขการกระทําผิดแตละรายเปนการเฉพาะ ซ่ึงแตละ
แผนนั้นมีการจัดทําขึ้นเพื่อใหสอดคลองและสนองตอความตองการของเหยื่ออาชญากรรมและผูกระทําผิด)
  ๔. ทั้งเหยื่ออาชญากรรมและผูกระทําผิดตางไดรับความรูสึกวาสิ่งที่เลวรายไดสิ้นสุดลงแลว และ
ทั้งสองฝายไดกลับคืนเขาสูชุมชนและใชชีวิตไดอยางปกติสุข
 เดชา สังขวรรณ และคณะ (๒๕๕๐: ๓๐) กลาวไววา เปาหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท มี 
๕ ประการ คือ
  ๑. สนใจตอความตองการตามความจําเปนของเหยื่อ/ผูเสียหาย ทั้งดานวัตถุ สิ่งของ การเงิน 
อารมณ และสังคม (รวมทั้งใหความใกลชิดเปนการสวนตัวกับผูเสียหายที่อาจไดรับผลกระทบในทํานองเดียวกัน)
  ๒. ปองกันการกระทําผิดซ้ําโดยการบูรณาการผูกระทําผิดกับชุมชน
  ๓. เช่ือวาผูกระทําผิดสามารถรับผิดชอบการกระทําของตนได
  ๔. เสริมสรางการทํางานของชุมชนที่ใหการสนับสนุนในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด และเหยื่อ/
ผูเสียหาย และมีกิจกรรมเพ่ือการปองกันอาชญากรรม
  ๕. หาวิธีการเพ่ือเล่ียงการดําเนินคดีโดยผานกระบวนการยุติธรรมและการดําเนินการท่ีมีคาใชจาย
และลาชา

 ๕.๓ หลักการสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
 กิตติพงษ กิตยารักษ (๒๕๔๕: ๓) ไดกลาววา หลักการสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท มี ๓ 
ประการ คือ
  ๑. อาชญากรรม เปนท้ังการฝาฝนกฎหมาย (ตองเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษใหได) และกอให
เกิดความเสียหาย (เปนสิ่งที่เกิดขึ้นแทจริงและสงผลกระทบตอผูเสียหาย)
  ๒. กระบวนการยุติธรรมไมควรจะมุงเนนเพียงแตจับตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ แตควรจะเนน
การบรรเทาความเสียหายใหทุกฝายกลับคืนสูสภาพดีดังเดิมอีกดวย
  ๓. ในคดีอาญา รัฐไมควรผูกขาดการดําเนินการท่ีมุงเนนเร่ืองการลงโทษเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย
เพียงอยางเดียว แตควรเปดโอกาสใหกับผูเสียหายหรือเหยื่อ ผูกระทําความผิด และชุมชน ไดมีโอกาสรวมกันหา
ทางออกในการแกปญหาเหลานี้ดวย
 Roche (2003: 26 – 32) และจุฑารัตน เอ้ืออํานวย (๒๕๔๘) ไดอธิบายไววาหลักการเชิงคุณคาท่ีสามารถ
ทําใหเขาใจกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทดียิ่งขึ้น มี ๔ หลักการ ไดแก
  ๑. หลักบุคคลนิยม (personalism) กระบวนทัศนของแนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท จะมองวา 
“อาชญากรรมเปนการกระทําท่ีละเมิดตอบุคคลและสัมพันธภาพของบุคคลเปนลําดับแรก และจะเปนการฝาฝนกฎหมาย
เปนลําดับถัดมา” ท้ังน้ีควรทําความเขาใจอาชญากรรมวาเปนพฤติกรรมท่ีทํารายและลวงละเมิดตอผูคนอยางเปนรูปธรรม 
เพราะอาการบาดเจ็บและความรุนแรงท่ีไดรับจากอาชญากรรมน้ัน ทําใหผูเสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมตองทนทุกข
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๔๐

ทรมานทั้งกายและใจ และนําความทุกขยากเดือดรอนรวมถึงผลกระทบทั้งหลายไปสูครอบครัวของผูเสียหายและ
ผูกระทําผิดรวมทั้งชุมชนที่เกี่ยวของอีกดวย
 ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ควรใชหลักธรรมชาติของบุคคล น่ันคือ ควรมีการพิจารณาโดยสารัตถะ
แหงความเปนบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะของเหยื่ออาชญากรรมและผูกระทําผิด เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมมักจะ
ตอบสนองตออาชญากรรมดวยวิธีการทางกฎหมายและการใชบุคลากรผูประกอบวิชาชีพเขามาบริหารจัดการ ผูกระทําผิด
ไมไดถูกกลาวหาวาทํารายหรือทําใหเกิดอันตรายใดๆ ตอเหย่ืออาชญากรรม แตถูกกลาวหาวากระทําผิดตอกฎหมายใน
มาตราใดมาตราหน่ึง การดําเนินกระบวนการพิจารณาเกิดข้ึนโดยตํารวจและอัยการและในนามของรัฐมิใชโดยเหย่ือ 
อาชญากรรมหรือในนามของเหยื่ออาชญากรรม ถาผูกระทําผิดไดกระทําผิดจริงตามฟอง การพิพากษาจะถูกพิจารณา
โดยย่ีตอกหรือแนวคําพิพากษาฎีกาท่ีกระทํามากอนหนาน้ี และในการอุทธรณก็มิใชจะกระทําบนพ้ืนฐานของความรูสึก
ของเหย่ืออาชญากรรมตอคําพิพากษาศาลช้ันตน แตเปนการปองกันแกไขความผิดพลาดบกพรองของศาลช้ันตน ท้ังน้ี
ผลที่เกิดตามมาก็คือ ความเสียหายทางรางกายและจิตใจ สําหรับอารมณความรูสึกท่ีไดรับจากอาชญากรรมน้ันไมได
ถูกขจัดหรือระงับไปเพราะสิ่งเหลานั้นไมไดรับการใสใจคํานึงถึงอยางจริงจัง
 ๒. หลักการชดใชคาทําขวัญ (reparation) เปาหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในการ
จัดการกับอาชญากรรม คือ เพ่ือเยียวยาอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากอาชญากรรม ดังน้ัน กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
จึงเริ่มตนจากการรับรูอยางเปดเผยถึงอันตรายและความทุกขทรมานที่เหยื่ออาชญากรรมหรือผูเสียหายไดรับ และ
สิ่งท่ีจําเปนตองไดรับการเยียวยาน้ันข้ึนอยูกับสถานการณแวดลอมของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนแตละกรณีโดยเฉพาะ
ธรรมชาติของการสูญเสียและอาการบาดเจ็บเสียหายที่เหยื่ออาชญากรรมหรือผูเสียหายไดรับ รวมทั้งความรูสึกทาง
อารมณและจิตใจ ความรูสึกเสียเกียรติยศช่ือเสียง ความสงบสุข ความเช่ือม่ันในเพ่ือนมนุษย ความปลอดภัย อํานาจ
บารมี และความรูสึกมีคุณคาในตนเองที่ไมอาจมองเห็นได มากกวาใหความสนใจเพียงความเสียหายทางทรัพยสิน
และอาการบาดเจ็บทางรางกายเหยื่ออาชญากรรมเทานั้น
 ๓. การกลับคืนสูสังคม (reintegration) ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทน้ันมีการตอบสนองตอ
การกระทําความผิด กลาวคือ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีเปาหมายเพื่อเยียวยาความเสียหายของเหยื่อ
อาชญากรรมไปพรอมๆ กับประสานงานเพื่อใหผูกระทําผิดบูรณาการกลับคืนสูสังคมดวย ซึ่งเนนความสําคัญของการ
ผูกโยงผูกระทําผิดไวกับชุมชนทองถ่ินของตนอยางเขมแข็ง โดยเร่ิมตนจากการท่ีใหผูกระทําผิดไดตระหนักถึงส่ิงท่ีตนเอง
ไดกระทําผิดพลาดไป ซึ่งเขาก็ยังเปนสวนหนึ่งของชุมชนแตเปนสวนที่ทําผิดกฎหมาย และตามมาดวยการยอมรับ
บรรทัดฐานพฤติกรรมตามแบบที่ชุมชนยอมรับไดในเวลาตอมา พรอมกันนี้ผูกระทําผิดจะสามารถชวยตนเองใหกลับ
คืนสูสังคมไดดวยการแกไขชดใชความผิดพลาด โดยเปรียบเสมือนเปนการถอนสิ่งกระตุนความโกรธออกไปจากเหยื่อ
อาชญากรรมอันทําใหเกิดการยอมรับจากชุมชนอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
 ๔. การมีสวนรวม (participation) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสนับสนุนการมีสวนรวมของกลุม
ที่ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรม ซึ่งไดแก เหยื่ออาชญากรรมหรือผูเสียหาย ผูกระทําผิด และชุมชน เพื่อใหมีการ
แสวงหาทางออกตออาชญากรรมที่เกิดขึ้น โดยเปดโอกาสใหทุกฝายที่มีสวนไดเสียในการกระทําผิดไดมารวมกันเพื่อ
กระทําการแกไขปญหารวมกันวาจะจัดการอยางไรตอความผิดที่เกิดขึ้นแลว และจะจัดการอยางไรตอสิ่งที่ควรจะทํา
ตอไปในอนาคตซึ่งเปนการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น
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๔๑

 วันชัย รุจนวงศ (๒๕๔๗: ๕) ไดกลาวถึงหลักเกณฑสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ๕ 
ประการ คือ
  ๑. เนนท่ีความเสียหายและความตองการของผูเสียหายอันเปนผลตอเน่ืองมาจากความเสียหายท่ี
เกิดจากความเสียหายนั้น รวมทั้งความตองการของชุมชนและความตองการของผูกระทําผิด
  ๒. จัดการกําหนดภาระหนาท่ีในการแกไขซ่ึงเปนผลมาจากการทําใหเกิดความเสียน้ัน ซ่ึงไดแก ภาระ 
หนาที่ของผูกระทําผิด ภาระหนาที่ของชุมชนและสังคมในการแกไขเยียวยาความเสียหาย
  ๓. ใชกระบวนการเปดใหเขามามีสวนรวม และเปนกระบวนการท่ีทุกฝายมีสวนรวมมือในกระบวนการ
นั้น
  ๔. ใหทุกฝายท่ีมีสวนไดเสียในสถานการณน้ันเขามามีสวนเก่ียวของ รวมถึงผูเสียหาย ผูกระทําผิด 
สมาชิกของชุมชน และสังคม
  ๕. พยายามหาทางทําส่ิงท่ีเสียหายไป ใหกลับคืนดีดังเดิม
 
 สวน Zehr และ Mika (2003: 40 – 43) และกิตติพงษ กิตยารักษ (๒๕๕๓) เห็นสอดคลองกันวา หลักการ
สําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท มี ๓ ประการ คือ
  ๑. อาชญากรรมแทจริงแลว ไมเพียงแคเปนการฝาฝนกฎหมาย แตเปนสิ่งที่สงผลกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางบุคคลโดยตรง เนื่องจากในอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ผูที่มีสวนไดสวนเสียหลัก (key stakeholder) 
คือ ผูกระทําผิด ผูเสียหาย และชุมชนที่ไดรับผลกระทบ จึงจําเปนตองไดรับการบรรเทาความเสียหายและกลับคืน
สูสภาพดังดีเดิม
  ๒. การฝาฝนกฎหมายและสรางผลกระทบกับบุคคลอ่ืนน้ันกอใหเกิดหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
กลาวคือ มีการกอใหเกิดหนาที่และความรับผิดชอบ ๒ สวน ไดแก 
   ๑) หนาท่ี และ ความรับผิดชอบของผูกระทําผิดในการเยียวยาความเสียหายอยางดีท่ีสุดเทา
ที่จะทําได โดยใหผูเสียหายมีอํานาจในการรวมตัดสินใจ โดยท่ีเปดโอกาสใหผูกระทําผิดไดเขาใจถึงความเสียหายท่ีเกิด
ขึ้นจากอาชญากรรมที่ไดกอขึ้น และรวมกันหาทางออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบอยางเหมาะสม 
   ๒) หนาท่ีและความรับผิดชอบใหกับชุมชนในการใหความชวยเหลือเหย่ืออาชญากรรม รวมท้ัง 
สวัสดิภาพของสมาชิกอื่นๆ ในชุมชนเพื่อปองกันอาชญากรรม สรางชุมชนที่ปลอดภัยและสงบสุข โดยใหชุมชนมีหนา
ที่ในการติดตามใหผูกระทําผิดแสดงความรับผิดชอบตอความเสียหายที่กอขึ้น ปฏิบัติตามขอตกลงที่ทําไว ใหโอกาส
ผูกระทําผิดกลับตัวและกลับเขาสูสังคม
  ๓. การมุงเยียวยาและบรรเทาความเสียหายใหกลับคืนสูสภาพดีดังเดิม น่ันคือ การใหความสําคัญ
กับความปลอดภัยและคํานึงถึงความตองการของผูเสียหาย การใหโอกาสผูกระทําผิดและผูเสียหายไดพบปะพูดคุยและ
หาทางออกรวมกัน รวมท้ังตระหนักถึงความตองการและศักยภาพในการเยียวยาของผูกระทําผิด โดยชุมชนมีบทบาทสําคัญ
ในการระมัดระวังไมใหเกิดผลกระทบทางลบขึ้นอีกในการจัดการกับอาชญากรรมและการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม

 นอกจากน้ี เดชา สังขวรรณ และคณะ (๒๕๕๐: ๓๑ – ๓๒) ไดสรุปวา หลักการของกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท มี ๑๐ ประการ ไดแก
  ๑. อาชญากรรมกอใหเกิดความเสียหายตอเหยื่อ ชุมชน และตัวผูกระทําผิดเอง และตองสราง
ภาระหนาที่ในการกระทําสิ่งที่ถูกตอง



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๔๒

  ๒. คูความทุกฝายตองมีสวนในการแกไขปญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังเหย่ือ (ถาเหย่ือตองการ) 
ชุมชน และผูกระทําผิด
  ๓. ความเห็น/ทัศนะของเหย่ือเปนความเห็นหลักท่ีจะตัดสินวาจะแกไขผลรายของอาชญากรรม
อยางไร
  ๔. ความรับผิด (accountability) ของผูกระทําผิดแสดงใหเห็นโดยการยอมรับผิดชอบและแกไข
ผลรายจากอาชญากรรมอยางเปนรูปธรรม
  ๕. ชุมชนตองสรางความม่ันใจวา กฎหมายซ่ึงเปนบรรทัดฐานในการควบคุมพฤติกรรมของพลเมือง
น้ันใหความคุมครองทุกคนโดยเสมอภาคโดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเร่ืองวัฒนธรรมและภูมิหลังตางๆ ไมวาจะเปน
เช้ือชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ อายุ สถานภาพ ครอบครัว ความสามารถ และภูมิหลังอ่ืนๆ
  ๖. อาชญากรรมเปนการละเมิดตอบุคคลไมใชการละเมิดตอรัฐ ดังน้ัน รัฐจึงตองแกไขปญหาแตไมใช
เปนตัวหลัก (main player) ในการแกปญหา แตเปนความรับผิดชอบของผูกระทําผิดในการทําสิ่งที่ถูกตองตอเหยื่อ
และชุมชน ไมใชตอรัฐ
  ๗. การแกไขผลรายจากอาชญากรรมและการสรางความสัมพันธใหม (rebuild relationship) แทน
การลงโทษเปนจุดมุงหมายลําดับแรกของงานยุติธรรม การชดใชความเสียหายเปนกฎ (rule) ไมใชขอยกเวน
  ๘. การวัดผลตองดูวามีการแกไขผลรายจากอาชญากรรมอยางไร ไมใชดูวาการลงโทษใหไดรับ
ความทุกขทรมานอยางไร
  ๙. การควบคุมอาชญากรรมตองทําโดยชุมชนและสมาชิกในชุมชนเปนหลัก ระบบงานยุติธรรมมี
ความสําคัญนอยมาก เพราะระบบงานยุติธรรมจะทําไดก็ตอเมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นแลว
  ๑๐. ความรับผิดชอบของผูกระทําผิดจํากัดอยูเพียงแคทางเลือกของบุคคล (individual choice) 
สวนความรับผิดชอบของชุมชนรวมไปถึงเงื่อนไขใหเกิดอาชญากรรมขึ้น

 ๕.๔ สมมติฐานของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
 เดชา สังขวรรณ และคณะ (๒๕๕๐: ๓๓) ไดอธิบายวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทน้ันมีขอสมมติ
พื้นฐาน ดังตอไปนี้
  ๑. อาชญากรรมเกิดจากเง่ือนไขทางสังคมและความสัมพันธในชุมชน
  ๒. การปองกันอาชญากรรมขึ้นอยูกับความรับผิดชอบของชุมชน (ทั้งระดับทองถิ่นและระดับ
รัฐบาลในการกําหนดนโยบายสังคม) ในการแกไขปรับปรุงเงื่อนไขทางสังคมที่เปนสาเหตุของอาชญากรรม
  ๓. คู ความไมสามารถแกไขผลที่เกิดขึ ้นจากอาชญากรรมไดดวยตัวเอง โดยปราศจากการให
ความสนับสนุนจากผูที่เกี่ยวของ
  ๔. มาตรการกระบวนการยุติธรรมตองยืดหยุนได เพื่อใหความสามารถตอบสนองความตองการ
อยางเรงดวน ความตองการจําเปนของบุคคล และศักยภาพในการดําเนินการของแตละราย
  ๕. วัตถุประสงคเฉพาะของหนวยงานและวัตถุประสงครวมกันของหนวยงานพันธมิตรใน
กระบวนการยุติธรรมตางมีความจําเปนตองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
  ๖. หลักดุลยภาพในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงมีวัตถุประสงคเดียวตองไมถูกครอบงําโดยผูอ่ืน
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๔๓

 ๕.๕ ลักษณะและรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
 รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทวา สวนใหญจะมีลักษณะของการเจรจาไกลเกลี่ยระหวาง
คูกรณีหรือผูเก่ียวของท่ีมีประโยชนไดเสีย ซ่ึงแบงไดออกเปน ๔ รูปแบบ (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, ๒๕๔๘: ๑๒๑ – ๑๒๕;     
ยศวันต บริบูรณธนา และพรประภา แกลวกลา, ๒๕๕๓: ๑๕ – ๒๑) คือ
  ๑. การไกลเกล่ียเหย่ืออาชญากรรมและผูกระทําผิด (Victim Offender Mediation: VOM)
การไกลเกลี่ยหรือการประนอมขอพิพาทระหวางเหยื่ออาชญากรรมและผูกระทําผิด ประกอบดวยผูเขารวม ๓ ฝาย 
คือ เหยื่ออาชญากรรมหรือผูเสียหาย (victim) ผูกระทําผิด (offender) และคนกลาง (neutral mediator) ซึ่งอาจ
จะเปนเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมหรืออาสาสมัครที่ไดรับการอบรม โดยหลักการของการไกลเกลี่ยคือการนํา
ผูเสียหายและผูกระทําผิดไดพบปะกันในบรรยากาศที่ปลอดภัย เพื่อที่ทุกฝายไดพูดคุยเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้น 
พรอมกับคนกลางที่ผานการฝกอบรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูกระทําผิดไดแสดงความรับผิด (accountable) โดย
การชวยเหลือและชดใชความเสียหายจากอาชญากรรมตอผูเสียหาย ทั้งนี้ทุกฝายตองเขารวมดวยความสมัครใจและ
คนกลางตองไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียในคดีนั้น
  ในข้ันตอนท่ัวไปของการจัดการประนอมขอพิพาท แบงไดเปน ๓ ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนแรก คือ 
การสงตอคดี (case referral) จากกระบวนการยุติธรรมปกติเขาสูการไกลเกลี่ยระหวางคูกรณี ขั้นตอนที่สอง คือ 
การเตรียมความพรอม เพ่ือใหท้ังฝายผูเสียหายและผูกระทําผิดไดเขาใจวัตถุประสงคและกระบวนการจัดการประนอม
ขอพิพาท ในขณะท่ีคนกลางจะไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับคดี กําหนดการนัดหมาย และเตรียมความพรอมอ่ืนๆ สําหรับ
การจัดใหมีการพบปะพูดคุยขึ้น และขั้นตอนที่สาม คือ การไกลเกลี่ยตามกําหนดนัด โดยคนกลางคือผูดําเนินการพูด
คุย ซึ่งเนนการเปดโอกาสใหผูเสียหายไดอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรม ไดถามคําถามที่คับของใจ ใน
ขณะท่ีผูกระทําผิดมีโอกาสไดกลาวถึงสาเหตุของอาชญากรรมและไดแสดงความรับผิดชอบตอการกระทําท่ีตนกอข้ึน 
เพ่ือท่ีทุกฝายจะไดรวมกันหาทางออกและเกิดเปนขอตกลงรวมกัน ท้ังน้ีคนกลางไมมีหนาท่ีท่ีจะช้ีนําหรือเขาขางฝายใด
ฝายหนึ่ง จากนั้นจะตองรายงานสรุปและสงตอผูที่เกี่ยวของตอไป
  ท้ังน้ีการไกลเกล่ียระหวางผูเสียหายและผูกระทําผิด มี ๒ รูปแบบ ไดแก การไกลเกล่ียหรือการประนอม
ขอพิพาทโดยตรง (direct mediation) และการไกลเกล่ียหรือการประนอมขอพิพาทโดยออม (indirect mediation) 
โดยที่การไกลเกลี่ยโดยตรง หมายถึง การที่ผูเสียหายและผูกระทําผิดไดเผชิญหนากันเพื่อพูดคุยพรอมกับผูทําหนาท่ี
เปนคนกลาง สวนการไกลเกลี่ยโดยออม หมายถึง ผูเสียหายและผูกระทําผิดมิไดเผชิญหนากันโดยตรง แตคนกลาง
อาจทําหนาท่ีเปนส่ือกลางในการส่ือสารใหกับผูเสียหายและผูกระทําผิดถึงผลกระทบของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน 
เนื่องจากในบางคดี ผูเสียหายอาจจะอาย หรือกลัว หรือไมประสงคที่จะพบกับผูกระทําผิดโดยตรง หรือผูกระทําผิด
ไมสามารถพบผูเสียหายไดเนื่องจากถูกจําคุก
  ๒. การจัดประชุม (conferencing)
  โดยหลักการแลวการจัดประชุมนั้น ผูเขารวมในการประชุม ประกอบดวย ผูกระทําผิด ผูเสียหาย 
และชุมชน ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท สําหรับรูปแบบการจัดประชุมที่ใชกัน
อยูมี ๒ รูปแบบ ไดแก การประชุมกลุมครอบครัว (Family Group Conferencing: FGC) และการจัดประชุมโดย
เจาพนักงานตํารวจ (police-led community conferencing)
  ท้ังน้ีการประชุมกลุมครอบครัว โดยสวนมากมักใชในคดีเด็กและเยาวชน เปนการจัดประชุมในรูปแบบ
ที่ไมเปนทางการ มีผูดําเนินการประชุม (facilitator) ซึ่งมีบทบาทคลายกับบทบาทของคนกลางในการไกลเกลี่ยแต
อาจไมมากเทา และเนนทําหนาที่ที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมของทุกฝายอยางเหมาะสม ผูเขารวมในการประชุมจะ
ประกอบดวยผูดําเนินการประชุมหรือผูประสานงาน (facilitator/coordinator) ผูกระทําผิด (offender) ผูเสียหาย 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๔๔

(primary victim) และชุมชน (community) เปนหลัก โดยที่วัตถุประสงคของการประชุมกลุมครอบครัว คือ เพื่อนํา
ไปสูการฟนฟูสัมพันธภาพและขอตกลงรวมกันเก่ียวกับวิธีเยียวยาความเสียหายใหกับผูเสียหายอยางเหมาะสม และให
ผูกระทําผิดไดมีโอกาสแสดงความรับผิดชอบและชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ผลของการประชุมกลุมครอบครัว
อาจจะเปนขอตกลงท่ีออกมาในรูปแบบใดก็ได ต้ังแตคําขอโทษท่ีเปนลายลักษณอักษรหรือไมเปนลายลักษณอักษร ไป
จนถึงการชดเชยความเสียหายดวยเงินหรือวัตถุ สวนการจัดประชุมโดยเจาพนักงานตํารวจ เช่ือในทฤษฎีท่ีวา วิธีจัดการ
กับอาชญากรรมและพฤติกรรมการกระทําผิดอยางไดผลตองเนนการทําใหรูสึกละอาย (shaming) ตอความผิดท่ีบุคคล
ไดกระทําไป และสนับสนุนใหครอบครัวและชุมชนเปดโอกาสใหผูกระทําผิดกลับตัวและกลับคืนสูชุมชนอีกครั้ง ซึ่ง
การตําหนิตอพฤติกรรมการกระทําผิดแบงไดเปน ๒ ประเภท คือ การตําหนิท่ีทําใหเกิดการสรางตราบาปแกผูกระทําผิด 
(stigmatization) และการตําหนิที่ทําใหบุคคลนั้นเกิดความละอายตอสิ่งที่ไดกระทําลงไปโดยตําหนิที่การกระทําผิด 
มิใชผูกระทําผิด สิ่งที่สําคัญคือสังคมและครอบครัวพรอมที่จะใหอภัยแกผูกระทําผิดและใหไดกลับสูชุมชนอยางเดิม 
การจัดประชุมกลุมรูปแบบนี้ดําเนินการในชวงที่เจาหนาที่ตํารวจทําการตักเตือน (cautioning) ผูกระทําผิดกอนมี
การปลอยตัว และอาจมีการเพิ่มเงื่อนไขใหผูกระทําผิดปฏิบัติตามโดยการเขารวมประชุมกลุม
  ๓. การพิจารณาแบบลอมวง (sentencing circle)
  การพิจารณาแบบลอมวง (sentencing circle) หรือการพิพากษาโตะกลม (peace making circle) 
เปนการใหบุคคลท่ีเก่ียวของมาน่ังลอมวงเพ่ือพูดคุยถึงความขัดแยงและหาทางออกเพ่ือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
รูปแบบการพิจารณาแบบลอมวงมีลักษณะคลายกับการจัดการประชุมกลุม กลาวคือ ผูเขารวมในการลอมวงจะประกอบ
ดวยผูเสียหาย ผูกระทําผิด ครอบครัวหรือบุคคลใกลชิดของทั้งสองฝาย บุคลากรในหนวยงานบริการสังคม ผูที่อาศัย
อยูในชุมชนซึ่งมีสวนไดเสีย และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเปนผูดําเนินการพูดคุยใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
ทั้งน้ีผูเขารวมทุกคนจะตองน่ังลอมกันเปนวงกลมและทุกคนจะมีสิทธิไดพูดเพ่ือทําความเขาใจรวมกันในเหตุการณท่ี
เกิดขึ้น โดยรวมกันพิจารณาอยางรอบคอบในการวางแผนการพิพากษาที่เปนประโยชนแกทุกฝาย โดยที่การพิจารณา
แบบลอมวงมีจุดเดนน่ันก็คือมีความเปนไปไดท่ีนํามาปรับใชในคดีท่ีมีความรุนแรง (serious offences) เชน คดีทําราย
รางกาย คดียาเสพติด คดีความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีความเหมาะสมมากกวารูปแบบอื่น และยังเปนวิธีเชื่อม
ความสัมพันธระหวางกระบวนการยุติธรรมของรัฐกับชุมชนอีกดวย
  ๔. คณะกรรมการบูรณาการชุมชน (community reparation board)
  คณะกรรมการบูรณาการชุมชน เปนอีกรูปแบบหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ท่ีเนน
การใชศักยภาพชุมชนโดยนําชุมชนเขามามีสวนรวม เพื่อลดความขัดแยงและการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นใหกับ
ชุมชน และมีการทํางานที่เชื่อมโยงกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยตรงของชุมชนนั้น โดยที่คณะกรรมการ 
บูรณาการชุมชนจะประกอบดวยผูคนในชุมชน ผูกระทําผิด ผูเสียหาย ผูแทนจากกระบวนการยุติธรรม และบางครั้ง
อาจจะมีครอบครัวของผูกระทําผิดรวมอยูดวย ท้ังน้ีคณะกรรมการบูรณาการชุมชนมีหนาท่ีในการกําหนดมาตรการ
ลงโทษใหเปนท่ียอมรับรวมกันกับผูกระทําผิด มีการติดตามวาผูกระทําผิดทําตามเง่ือนไขท่ีลงโทษไวหรือไม และรายงานผล
ตอศาล

 ๕.๖ ขอจํากัดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
 เดชา สังขวรรณ และคณะ (๒๕๕๐: ๓๖) ไดกลาวถึงขอจํากัดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท มี 
๔ ประการ ดังนี้
  ๑. การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทข้ึนอยูกับความรวมมือดวยความสมัครใจ
เปนสําคัญ หากฝายใดฝายหน่ึงไมตองการใหความรวมมือควรใชวิธีการตามกระบวนการยุติธรรมของรัฐ (formal justice) 
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เพราะกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมไดเปนมาตรการที่ทดแทนกระบวนการยุติธรรมของรัฐ แตเปนทางเลือก
หนึ่งในการเลี่ยงการใชวิธีการตามกระบวนการยุติธรรมของรัฐ
  ๒. การมีสวนรวมของชุมชนวาชุมชนน้ันมีทรัพยากรและทักษะมากนอยเพียงใด ชุมชนบางชุมชน
ที่มีลักษณะตางคนตางอยู มีความแตกตางในเรื่องของวัฒนธรรม ความเชื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่งทัศนคติของชุมชน/
สังคมที่มีตอการกระทําผิดและคนที่กระทําผิด ก็อาจเปนอุปสรรคในการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
  ๓. การดํารงอยูของความไมเปนธรรมและความไมเสมอภาคในชุมชนและระหวางชุมชน ในขณะ
ท่ีชุมชนมีปญหาท่ีจะทําใหการทําหนาท่ีในการใหความชวยเหลือสนับสนุน (supportive) การเอ้ืออาทร (caring) และ
การควบคุม (control) นั้นมีขีดจํากัด ทั้งนี้การที่มีการแบงแยกทางสังคม (social division) ทําใหการรวมกันโดย
สมัครใจเปนไปไดยากและไมประสบความสําเร็จ ในเม่ือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจําเปนตองใหชุมชนมีบทบาท
สําคัญก็ตองใชชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับนโยบายสังคมจากกระบวนการยุติธรรมและในชุมชนนั้น ตองเปน
ชุมชนท่ีมีสวัสดิการสังคมท่ีดีท้ังในเร่ืองของการศึกษา ท่ีอยูอาศัย การพัฒนาชุมชน โอกาสในการประกอบอาชีพ สวัสดิการ
สังคมทั้งดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม
  ๔. สังคมน้ันมีปญหาในการควบคุมอาชญากรรมดวยวิธีเดิมหรือไม หากมาตรการเดิมท่ีใชอยูสามารถ
เอ้ือประโยชนสามารถสนองความตองการจําเปน (needs) แกเหย่ือ/ผูเสียหายได และมีความยุติธรรมอยางแทจริงแลว 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทก็ไมใชเรื่องจําเปน

 ท้ังน้ีสามารถกลาวโดยสรุปไดวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนกลไกหน่ึงท่ีรัฐและสังคมควรนํา
มาใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการเยียวยาและฟนฟูบุคคล สังคม องคกร และสถาบันที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทและความยุติธรรมทาง
สังคม เชนเดียวกันกับกลไกหน่ึงในเร่ืองความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน คือ การต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและ
คนหาความจริง ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหสังคมเกิดความปรองดองในประเทศตอไป

๖.  ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดจากงานวิจัย ๕ เรื่อง

 คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการไดสังเคราะหขอมูลจากการจัดเวทีรับฟง
ความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทั้งในสวนกลางและภูมิภาคและไดกําหนดใหมีการศึกษาวิจัยถึงมูลเหตุของปญหา
ความขัดแยงใน ๕ ประเด็น กลาวโดยสรุปไดดังนี้

 ๖.๑ โครงสรางอํานาจที่ไมเทาเทียมกันในสังคมไทย
  ๖.๑.๑ ทฤษฎีอํานาจของสํานักโพสตโมเดิรน
  แนวความคิดของมิเชล ฟูโกต วาดวยอํานาจ (Power: The Essential Works of Foucault 
1954-1984, Vol. 3) เสนอความคิดใหมวาดวยอํานาจโดยใหความสําคัญไปท่ีสัมพันธภาพ (relationship) กับการนิยาม
อํานาจวาดํารงอยูคูกับความรู (power-knowledge) เขาไมเนนความหมายอํานาจแบบเกาๆ ท่ีมองอํานาจวา
เปนการกดขี่หรือครอบงําอยางเดียว หากแตเสนอใหพิจารณาที่ผลิตภาพ (productivity) ของอํานาจ กลาวคือ 
ความสัมพันธทางอํานาจเปนสวนท่ีอยูภายในโครงสรางของการผลิตทางสังคมในระบบสมัยใหม และเช่ือมโยงกับโครงการ
ทั้งหลายที่เปนสวนถูกสรางขึ้นมาในเนื้อหาที่เปนสวนรวมของสังคมเอง อีกดานอํานาจที่วานี้ประกอบเปนอัตวิสัยโดย
ผานสัมพันธภาพทางอํานาจ (ผลกระทบของความสัมพันธทางอํานาจไมไดจํากัดอยูเพียงแคการกดขี่แตยังรวมไปถึง
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เจตนารมณท่ีจะสอน ท่ีจะบมเพาะ ท่ีจะประพฤติ ท่ีจะสรางใหเกิดรูปแบบของการตระหนักรูในตัวเองและอัตลักษณ
ทั้งหลาย) สรุปวาสิ่งสําคัญในการศึกษาอํานาจคือการพิจารณาในรูปแบบของอํานาจ วาผูมีอํานาจใชรูปแบบอะไรใน
การกดขี่หรือการครอบงํา เปนการวิเคราะหและทําความเขาใจอํานาจผานรูปแบบของอํานาจ
  แนวทางของฟูโกตจะมีประโยชนในการศึกษาและวิเคราะหสัมพันธภาพทางอํานาจในโครงสราง
สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน ที่ระบบเศรษฐกิจหลักเปนระบบทุนนิยม ทําใหบทบาทและการใชอํานาจของกลุมและ
ชนชั้นตางๆ ดําเนินไปในกรอบพัฒนาการของสังคมกระมพีแบบตะวันตกมากขึ้น อีกดานคืออิทธิพลของเทคโนโลยี
และส่ือสารสมัยใหมท้ังหลายไดมีสวนในการดัดแปลงและเปล่ียนภาวะของความเปนปจเจกบุคคลจากเดิมมาเปนแบบ
สมัยใหมและหลังสมัยใหมมากขึ้น  แนวการวิเคราะหแบบฟูโกตจึงมีประโยชนในดานนี้
  กลาวโดยสรุป ประเด็นใหญในการศึกษาเร่ืองอํานาจของสํานักโพสตโมเดิรน คือ การไมใหความสําคัญ
แกโครงสรางและสถาบันที่เคยใชอํานาจในการปกครองมากอนตามประเพณีของสังคมกอนสมัยใหมทั้งหลาย หากแต
ใหความสําคัญไปที่ความสัมพันธและอํานาจที่ไมเปนทางการตางๆ ที่ประชาชนใชและปฏิบัติกันอยูในชีวิตประจําวัน
  ๖.๑.๒ ทฤษฎีโครงสรางอํานาจของสํานักสังคม-มานุษยวิทยา
  การศึกษาในตางประเทศ งานศึกษาเร่ืองอํานาจทางสังคมท่ีเดนและเปนท่ีกลาวขวัญถึงมากในวงการ
วิชาการตะวันตกคืองานของไมเคิล มานนเรื่อง The Sources of Social Power ซึ่งเปนการตอยอดแนวทางและวิธี
วิทยาทั้งของมารกซและเว็บเบอร แหลงที่มาใหญๆ ของโครงสรางอํานาจในสังคมมาจาก ๔ แหง ไดแก 
   ๑) อํานาจทางอุดมการณ คือการสรางความหมายใหแกการปฏิบัติในชีวิตทางวัตถุและการผลิต  
แสดงออกในความเชื่อทางศาสนา ทางครอบครัวไปถึงทางการปกครอง  
   ๒) อํานาจทางเศรษฐกิจ ไดแกความสัมพันธและวงจรของการปฏิบัติทางการผลิตท้ังมวล แสดง 
ออกในการกอรูปทางชนชั้นของคนที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติทางการผลิตทั้งหลาย        
   ๓) อํานาจกองทัพ ไดแก อํานาจท่ีรวมศูนยในการใชกําลัง โดยปกติมักสัมพันธกับอาณาเขต
และพ้ืนท่ี อํานาจกองทัพน้ีมีสวนในการหนุนชวยการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการเมืองรวมถึงเศรษฐกิจดวย ท่ีสําคัญ
คือการรักษาอํานาจรัฐและชนชั้นนํา 
   ๔) อํานาจทางการเมืองแสดงออกในรัฐชาติและในการเมืองระหวางประเทศ ท่ีสําคัญคือระบบ
การเมืองในรัฐและการจัดการความสัมพันธระหวางเครือขายสังคมตางๆ  
  ทฤษฎีน้ีใหความสําคัญท่ีความสัมพันธระหวางเครือขายอํานาจท้ังหลาย และการอธิบายถึงบทบาท
และอิทธิพลของปจจัยที่มีผลในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาเร่ืองโครงสรางอํานาจในสังคมไทย จะพบวาการศึกษาในตะวันตกสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงไดลึกและ
ไกลกวาไทยมาก ที่สําคัญคือการที่ตะวันตกมีทฤษฎีและวิธีวิทยาที่ผานการศึกษาคนควาและพัฒนามาอยางตอเนื่อง 
และประการสุดทายคือการท่ีรัฐและระบบการเมืองและสังคมตะวันตกยังคงการพัฒนาและเปล่ียนแปลงท้ังหลายบน
พื้นฐานขององคความรูท่ีเปนสากลมาอยางตอเน่ืองและไมเบ่ียงเบนไปตามสถานการณหรืออํานาจรัฐท่ีมีการทําลาย
และสรางใหมอยูเนืองๆ ดังเชนในประเทศในโลกนอกตะวันตกทั้งหลาย
  ๖.๑.๓ ทฤษฎีความสัมพันธทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลง
  สํานักเศรษฐศาสตรการเมือง (political economy theory) ซ่ึงเปนแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร
อันเปนผลิตผลโดยตรงของพัฒนาการระบบทุนนิยม กลายเปนทฤษฎีที่มีอิทธิพลและชื่อเสียงมากเมื่อถูกนําไปใชใน
การช้ีนําการตอสูของชนช้ันกรรมกรในยุโรปในศตวรรษท่ี ๑๙ ท่ีผานมา อยางไรก็ตามแตละสํานักยอยของเศรษฐศาสตร
การเมืองก็มีแนวทางศึกษาและสมมติฐานที่หลากหลายในเรื่องธรรมชาติและลักษณะเดนของการเมือง เศรษฐกิจ
รวมไปถึงพลังพลวัตของสังคมและทําอยางไรพลวัตน้ีถึงนําไปสูการกอรูปของการจัดต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบ
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ตางๆ ทั้งหมดนี้นําไปสูขอสรุปและนัยสําคัญๆ ที่ตางกันสําหรับการวิเคราะหกระทั่งนําไปสูการนําเสนอนโยบายและ
การประเมินการปฏิบัติที่ตรงขามกันดวย
  ในอดีตนักวิชาการไทยเคยสรางการศึกษาระบบเศรษฐกิจสังคมไทยโดยวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร
การเมืองมาแลว  คืองานศึกษาของกลุมเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใต
การนําของ ศ.ดร.ฉัตรทิพย นาถสุภา นับต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ กลุมเศรษฐศาสตรการเมืองน้ีใหความสนใจ
ไปที่การคนหาและสรางคําอธิบายถึงการกอรูปทางสังคมของรัฐสยามไทย ตั ้งแตยุคสุโขทัยมาถึงรัตนโกสินทร 
แนวทางหลักจึงเปนวิธีวิทยาแบบประวัติศาสตรเชิงสถาบัน ตั้งคําถามตอความลมเหลวของการพัฒนาระบบทุนนิยม
ในสยามวามาจากสาเหตุปจจัยอะไร รูปแบบของสังคมไทยกอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงเรียก
วายุคกอนทุนนิยมอยางกวางๆ กระทั่งถึงยุคสมัยของการเปลี่ยนผานสําคัญยุคแรกคือสมัยตนรัตนโกสินทร โดยเฉพาะ
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ซ่ึงงานศึกษาเสนอวาระบบเศรษฐกิจ
การเมืองสยามกําลังเปลี่ยนผานเขาสูระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแลว โดยเฉพาะภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาริ่ง ซึ่งเปน
หลักหมายสําคัญและเปนปมเง่ือนในการวิวาทะวาผลของการทําสัญญาน้ีทําใหระบบเศรษฐกิจสยามเปนทุนนิยมหรือไม 
และระบบปกครองเปนกึ่งเมืองขึ้นหรือไม  อีกเหตุการณสําคัญท่ีเปนชนวนของการวิวาทะเชนกันไดแกการปฏิวัติ ใน
ป พ.ศ. ๒๔๗๕ วาทําใหสยามเปนประชาธิปไตยหรือไม เกิดชนชั้นนายทุนหรือไม
  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรของฉัตรทิพยเสนอวา แมไดมีการกอตัวขึ้นของชนชั้นนายทุนในการผลิตและ
การคล่ีคลายของระบบตลาดในระดับหน่ึงของสยาม อยางไรก็ตามพัฒนาการของชนช้ันนายทุนไทยและระบบทุนนิยม
ไทยไมประสบความสําเร็จในการยกระดับและนําพาระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศใหกาวรุดหนาไปได หากแตยังตกอยู
ภายใตการครอบงําและกํากับควบคุมโดยชนชั้นนํา ศักดินา ทําใหชนชั้นนายทุนไทยไมอาจมีอํานาจทางการเมืองเปน
ของตนเองอยางแทจริง
  สรุปคือพัฒนาการของทุนในสยามไมอาจเติบโตไดเพราะอํานาจและอิทธิพลของระบบศักดินา
ครอบงําเหนือกวา ทําใหพัฒนาการจากน้ันมาถึงปจจุบันคือหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ก็ยังดําเนิน
ไปในแบบเดิม ทําใหเศรษฐกิจและการเมืองสยามไทยไมอาจพัฒนาใหมีประสิทธิภาพได (Reynolds and Hong, 1983) 
หลังจากน้ันมาการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตรการเมืองก็ลดระดับและความเขมขนในการศึกษาวิเคราะหพัฒนาการของ
สังคมไทยยุคหลังๆ ตอมา  

 ๖.๒ ความรุนแรงทางการเมือง: พลวัตสังคมและวัฒนธรรมและแนวทางแกไข
 อานันท กาญจนพันธุ  ศึกษาชุมชนซ่ึงแสดงใหเห็นถึงโครงสรางของชุมชนไทย เร่ือง “หมูบานในสังคมไทย: 
ขอโตแยงทางความคิด” ท่ีช้ีใหเห็นวา หมูบานเปนหนวยของชุมชนท่ีมีโครงสรางการรวมตัวแบบหลวมๆ เน่ืองจากไมมี
ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันระหวางชาวบาน และการแสดงความผูกพันระหวางเครือญาติดวยกันเองก็มีอยูนอย ส่ิงท่ี
นาสนใจอันแสดงใหเห็นความสัมพันธกับสภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจคือ คนท่ีอยูอาศัยในหมูบานของไทยโดยท่ัวไป
มีฐานะยากจนซึ่งมีผลโดยตรงตอความสามารถในการใชเหตุผลไดนอย ทําใหวัฒนธรรมหลักของหมูบานถูกแสดงออก
ดวยการพึ่งพาโชคชะตาและการพนัน
 ประเด็นท่ีนาสนใจจากการศึกษาของอานันทในงานดังกลาวคือ การมองวาชาวบานท่ีอยูอาศัยในหนวยของ
ชุมชนที่เรียกวาหมูบานนั้น เปนกลุมคนที่ยังไมคุนเคยกับระบบเศรษฐกิจแบบใหมที่เนนการผลิตเพื่อการขาย เพราะ
คนในหมูบานไทยโดยทั่วไปยังติดอยูกับลักษณะการผลิตเพื่อการยังชีพมากกวา จนทําใหคนกลุมนี้กลายเปนกลุมที่
ดอยโอกาสในทางเศรษฐกิจในหลายโอกาส (อานันท กาญจนพันธุ อางถึงใน สันติสุข โสภณสิริ, ๒๕๔๔: ๑๑๔)
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 ขณะท่ีการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนของยุกติ มุกดาวิจิตร ไดสนับสนุนความคิดขางตนและช้ีใหเห็นอีกวาเม่ือ
จําแนกความเปนชาวบาน หรือคนชนบทท่ีดอยความเทาเทียมกับชนช้ันนําในสังคม ซ่ึงไดรับผลกระทบจากนโยบายของ
รัฐโดยตรงแลว คนกลุมดังกลาวยังถูกใชประโยชนเพ่ือสรางความชอบธรรมใหกับกลไกรัฐในยุคตางๆ เชน ชวงระหวาง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความเปนชาวบานไดถูกมาอางในฐานะราษฎรเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการยึด
อํานาจมาจากสถาบันกษัตริย โดยออกมาเปน “เคาโครงการเศรษฐกิจเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ”
 อยางไรก็ตาม การศึกษาตางๆ ขางตนลวนแตชี้ใหเห็นวาชุมชนชนบทและเมืองตางก็ไดรับผลกระทบจาก
การขยายอํานาจผานกลไกของรัฐอยางท่ีไมอาจเล่ียงได โดยขอสังเกตของ Akin Rabibhadana ระบุวาการขยายอํานาจ
รัฐสวนกลางไปยังทองถ่ินน้ัน มีผลตอการเปล่ียนแปลงโครงสรางเดิมของชุมชนใหแตกตางจากอดีต โดยถือเปนการลด
บทบาทของผูนําชุมชนแบบเดิมลงดวยการเพ่ิมบทบาทของผูนําชุมชนท่ีอิงตามโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
เขาไปแทน เชน กํานัน หรือผูใหญบานท่ีเปนผูนําชุมชนท่ีมาจากการแตงต้ังของรัฐจึงทําหนาท่ีเปนกลไกของรัฐในระดับ
ทองถิ่น โดยคนเหลานี้ไมไดทําหนาที่ในการตอบสนองหรืออิงกับฐานความตองการของชุมชนได เพราะมีบทบาทใน
การตอบสนองตอความตองการของรัฐมากกวา (Akin Rabibhadana, 1993 : 9)
 นัยดังกลาวยังสะทอนอีกวาเม่ืออํานาจการจัดการภายในชุมชนสูญหายไปใหกับอํานาจการจัดการของรัฐ
จากภายนอก ทําใหกลุมคนที่เขามาทําหนาที่ “ผูนําชุมชน” นั้นเปลี่ยนไปดวย โดยงานชิ้นเดียวกันนี้ไดแสดงใหเห็นวา
เมื่อผูนําชุมชนที่รัฐแตงตั้งขึ้นตามกฎหมาย เชน กํานัน ผูใหญบานไมไดเปนคนท่ีมาจากผูนําตามธรรมชาติเหมือนกอน 
แตกลายเปนพอคา กลุมทุนธุรกิจในทองถ่ิน โดยมีเหตุจูงใจจากความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ
ตางๆ จากสวนกลางท่ีเขามายังทองถ่ินไดอีกดวย (Akin Rabibhadana, 1993: 12) แสดงใหเห็นอํานาจของการจัดการ
แบบรัฐรวมศูนยไดวาทรงประสิทธิภาพตอชุมชนทองถิ่นไดเปนอยางดี
 ประเด็นเช่ือมโยงท่ีตามมา คือ ความไมเทาเทียมของคนในชุมชน ท่ีจะพบวาเม่ืออํานาจในการจัดการชุมชน
ถูกอางอิงอยูบนพื้นฐานของอํานาจรัฐ ทําใหคนที่เขาสูหรือใชอํานาจรัฐไดมีความไดเปรียบกวาคนที่ไมมีอํานาจจัดการ
ภายในชุมชน จนนําไปสูความแตกตางและกลายเปนเครื่องมือในการแบงแยกสถานภาพทางสังคมไปโดยปริยาย

 ๖.๓ กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณทางการเมืองที่มีความรุนแรง: ปญหาและแนวทางแกไข
  ๖.๓.๑ การบังคับใชกฎหมายที่เปนธรรมและเสมอภาค
  หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย (equality before law) คือ หลักการที่มนุษย ทุกคนมี
ความเทาเทียมกันและจะตองไดรับการปฏิบัติโดยรูปแบบเดียวกันภายใตกฎหมายเปนหลักการของนักปรัชญา
เสรีนิยมไดรับคํารับรองใน “คําประกาศสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองของฝรั่งเศสป ค.ศ. ๑๗๘๙ ในขอแรกที่กลาว
วา บุคคลเกิดและต้ังอยูอยางอิสระและเสมอภาคภายใตกฎหมาย” โดยปจจุบันไดมีการนํากฎหมายโดยเฉพาะกฎหมาย
อาญาไปใชผิดวัตถุประสงคที่จะแกไขปญหาความไมสงบของสังคมและคืนความสงบสุขสูสังคม กลาวคือ การใช
กฎหมายอาญาเปนเคร่ืองมือทางการเมืองเพ่ือโจมตีหรือจํากัดคูตอสูทางการเมือง ไดแก 
   ๑) การใชความผิดหม่ินประมาทหรือหม่ินพระบรมเดชานุภาพ มาตรา ๑๑๒  
   “ผูใดหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดราย พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท 
หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป” 
   ๒) การบีบบังคับเจาพนักงานดวยการดําเนินคดีอาญา มาตรา ๑๕๗ 
   “ผูใดเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายแก
ผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต หน่ึงปถึงสิบป หรือปรับต้ังแต
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือ ทั้งจําทั้งปรับ” เปนตน
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  เหตุใดจึงตองมีการบัญญัติเรื่องการลงโทษเจาพนักงานไวโดยเฉพาะ
  เน่ืองจากบุคคลซ่ึงเปนเจาพนักงานน้ันถูกกําหนดใหมีบทบาทในสังคมท่ีเหนือกวาบุคคลธรรมดาบาง
ประการ ซึ่งมีผลมาจากอํานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติและตองอยูในขอบเขตของกฎหมาย จึงตองมีการบัญญัติกฎหมาย
ขึ้นมาเพื่อคุมครองและควบคุมบุคคลผูเปนเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่
  ท้ังน้ีในการคุมครองเจาพนักงานจะตองมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจเจาพนักงานปฏิบัติการในหนาท่ี 
หากมีการตอสูขัดขวางเจาพนักงานผูปฏิบัติตามหนาที่ ผูกระทําตองรับโทษในความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงาน 
หรือ การทํารายเจาพนักงานผูปฏิบัติตามหนาท่ีมีผลใหผูกระทําความผิดตองรับโทษหนักข้ึน เปนตน ในขณะท่ีการควบคุม
เจาพนักงาน กฎหมายก็ไดบัญญัติข้ึนมาเพ่ือจํากัดขอบเขตการใชอํานาจของเจาพนักงานไมใหกระทําการเกินกรอบท่ี
กฎหมายกําหนดไว ซ่ึงการควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานน้ีไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๒ 
เร่ือง ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการจะเห็นไดวา เจาพนักงานน้ันเปนบุคคลท่ีกฎหมายกําหนดใหท้ังอํานาจ หนาท่ี
และความรับผิดในการปฏิบัติการ ซึ่งอาจไดรับทั้งคุณและโทษจากบทบัญญัติของกฎหมายจึงตองกระทําการดวย
ความระมัดระวัง และหากกระทําการนอกขอบเขตท่ีกฎหมายใหไว ก็มีมาตรการลงโทษเจาพนักงานไวเปนการเฉพาะ
ซึ่งมีบทลงโทษที่หนักยิ่งกวาบุคคลธรรมดาทั่วไป
  มาตราน้ีแยกการกระทําเปน ๒ ความผิด คือ
   ๑) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด
   คําวา “โดยมิชอบ” หมายความถึง โดยมิชอบดวยหนาท่ีซ่ึงเจาพนักงานมีอยูตามกฎหมาย ดังเชน 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๐๓/๒๕๒๑ ที่วินิจฉัยวา “การกระทําโดยมิชอบนั้น เฉพาะตามหนาที่ของเจาพนักงานนั้น
โดยตรงท่ีไดรับมอบใหมีหนาท่ีน้ันๆ ถาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติไมเก่ียวกับหนาท่ีของเจาพนักงานแลว ยอมไมมี
ความผิด”
   ถาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ ไมอยูในหนาท่ีหรืออยูในหนาท่ีแตเปนการกระทําท่ีชอบดวย
หนาที่โดยสุจริต ก็ไมเปนความผิด ดังนั้นถามีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกผูอื่นก็เปนการกระทําความผิดตามมาตรานี้
   องคประกอบของความผิดมาตราน้ีอยูท่ี มูลเหตุชักจูงใจ คือ “มีเจตนาพิเศษ” ท่ีตองการกระทํา
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ซึ่งรวมถึงความเสียหายในทุกๆ ดานโดยไมจํากัดเฉพาะความเสียหายที่เปน
ทรัพยสินเทานั้น เชน ความเสียหายแกชื่อเสียงหรือเสียหายแกเสรีภาพ เปนตน
   ตัวอยางเชน เจาพนักงานตํารวจจับผูที่กระทําผิดความฐานมีสุราผิดกฎหมายไวในครอบครอง 
แลวทํารายรางกายผูถูกจับกุม การทํารายนี้ไมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจขณะจับกุม แตเปนทํารายหลัง
การจับกุมแลว จึงไมมีความผิดฐานปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๙๒/๒๔๗๙) แตถา เปนพนักงาน
สอบสวน ในระหวางสอบสวนไปทํารายผูตองหาเพราะไมยอมรับสารภาพ เชนน้ี เปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เม่ือ
เกิดความเสียหายแกเขายอมมีความผิดตามมาตราน้ี (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๓๙๙/๒๕๐๘) หรือ เจาพนักงานมีหนาท่ี
ในการออกใบสุทธิจดเปลี่ยนแปลงขอความไมตรงกับความจริงและผิดระเบียบ เพื่อใหเขานําไปแสดงตอผูบังคับบัญชา
ในการขอบําเหน็จความชอบนั้น เปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายจึงมีความผิดตามมาตรานี้ 
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๗-๔๑๐/๒๕๐๙) เปนตน
   ๒) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต 
   คําวา “โดยทุจริต” ตามความหมายน้ี คือการใชอํานาจในหนาท่ีเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควร
ไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่นจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่นั้น และที่สําคัญคือ 
“ตองมีหนาที่” คือ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นตองอยูในหนาที่ ดังนั้นหากไมอยูในหนาที่หรืออยูในหนาที่แต
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๕๐

ทําโดยชอบและโดยสุจริต ก็ไมเปนความผิดตามมาตรานี้ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต สามารถ
พบไดในหลายกรณี เชน พนักงานท่ีดินไมโอนท่ีดินตามคําส่ังนายอําเภอ โดยทุจริตและอาจเสียหายแกผูอ่ืน (คําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๙๕๕/๒๕๑๒) เจาพนักงานเทศบาลมีหนาท่ีเก็บเงินลักเอาใบเสร็จเก็บคากระแสไฟฟาซ่ึงอยูในความดูแล
ของเจาหนาท่ีอีกผูหน่ึงไป เพ่ือไปเรียกเก็บคากระแสไฟฟาแลวเอาเปนประโยชนสวนตัวเสีย ถือวาเปนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยทุจริต (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๐๐/๒๕๐๓) หรือ นายตํารวจจับคนนําพลอยหนีภาษีไมนําสงดําเนินคดี เอาพลอย
ไวเสียเอง เปนการปฏิบัติและละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๖๗๗/๒๕๒๕)
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต มีลักษณะคลายคลึงกับการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
แตมีขอแตกตางอยูท่ีวาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบท่ีจะเปนความผิดไดน้ัน จะตองเปนการกระทํา
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หากการกระทํานั้นไมเกิดความเสียหายแลวยอมจะไมเปนความผิดตามมารา 
๑๕๗ ในขณะท่ีการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริตไมตองคํานึงถึงขอเท็จจริงวาการกระทําน้ันมีจุดมุงหมาย
ที่จะใหผูอื่นเสียหายหรือไม แมไมเกิดความเสียหายก็ยังคงถือวาเปนการกระทําความผิดได
  ๖.๓.๒ การคุมครองสิทธิของผูถูกดําเนินคดีอาญา
  หลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีมาจาก “หลักนิติรัฐ” ท่ีมีวัตถุประสงคในการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งตองพิจารรณาถึงมาตรการในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม (crime control) 
ดวย ท้ังน้ี แมวาการคุมครองสิทธิผูถูกดําเนินคดีอาญาไดรับการรับรองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในหลายมาตราแตในทางปฏิบัติยังขาดแนวทางท่ีเหมาะสมหลายประการจนทําให
เกิดปญหาในกระบวนการยุติธรรม กลาวคือ
   ๑) การปลอยตัวชั่วคราว ขอความตามพระราชบัญญัติ แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ กลาววา
   “มาตรา ๑๐๗ เม่ือไดรับคํารองใหปลอยช่ัวคราว ใหเจาพนักงานหรือศาลรีบส่ังอยางรวดเร็ว
และผูตองหาหรือจําเลยทุกคนพึงไดรับอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว โดยอาศัยหลักเกณฑตามท่ีบัญญัติไวใน มาตรา ๑๐๘ 
มาตรา ๑๐๘/๑ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ และ มาตรา ๑๑๓/๑
   คําส่ังใหปลอยช่ัวคราวตามวรรคหน่ึง ใหผูเก่ียวของดําเนินการตามคําส่ังดังกลาวโดยทันที”
   “มาตรา ๑๐๘ ในการวินิจฉัยคํารองขอใหปลอยช่ัวคราว ตองพิจารณาขอเหลาน้ีประกอบ
    (๑) ความหนักเบาแหงขอหา
    (๒) พยานหลักฐานท่ีปรากฏแลวมีเพียงใด
    (๓) พฤติการณตางๆ แหงคดีเปนอยางไร
    (๔) เช่ือถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด
    (๕) ผูตองหาหรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม
    (๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดจากการปลอยช่ัวคราวมีเพียงใดหรือไม
    (๗) ในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยตองขังตามหมายศาล ถามีคําคัดคานของพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ โจทก หรือผูเสียหาย แลวแตกรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได
   เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง เจาพนักงานซ่ึงมีอํานาจส่ังใหปลอยช่ัวคราวหรือ
ศาลอาจรับฟงขอเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจาพนักงานซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการน้ัน
เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคํารองดวยก็ได
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๕๑

   ในการอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว เจาพนักงานซ่ึงมีอํานาจส่ังใหปลอยช่ัวคราว หรือศาลจะกําหนด
เง่ือนไขเก่ียวกับท่ีอยูของผูท่ีถูกปลอยช่ัวคราว หรือกําหนดเง่ือนไขอ่ืนใดใหผูถูกปลอยช่ัวคราวปฏิบัติเพ่ือปองกันการหลบหนี
หรือเพื่อปองกันภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปลอยชั่วคราวก็ได”
   มาตรา ๒๘ ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปน มาตรา ๑๐๘/๑ แหง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
   “มาตรา ๑๐๘/๑ การส่ังไมใหปลอยช่ัวคราว จะกระทําไดตอเม่ือมีเหตุอันควรเช่ือเหตุใดเหตุ
หนึ่งดังตอไปนี้
    (๑) ผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนี
    (๒) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน
    (๓) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปกอเหตุอันตรายประการอ่ืน
    (๔) ผูรองขอประกันหรือหลักประกันไมนาเช่ือถือ
    (๕) การปลอยชั่วคราวจะเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความเสียหายตอการสอบสวนของ
เจาพนักงาน หรือการดําเนินคดีในศาล
   คําส่ังไมใหปลอยช่ัวคราวตองแสดงเหตุผล และตองแจงเหตุดังกลาวใหผูตองหาหรือจําเลยและ
ผูยื่นคํารองขอใหปลอยชั่วคราวทราบเปนหนังสือโดยเร็ว”
   ๒) การตีโซตรวน  ขอความตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙
   “มาตรา ๑๔  หามมิใหใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขังเวนแต
    (๑) เปนบุคคลท่ีนาจะทําอันตรายตอชีวิต หรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน
    (๒) เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตไมสมประกอบ อันอาจเปนภยันตรายตอผูอ่ืน
    (๓) เปนบุคคลท่ีนาจะพยายามหลบหนีการควบคุม 
    (๔) เม่ือถูกคุมตัวไปนอกเรือนจําเจาพนักงานผูมีหนาท่ีควบคุมเห็นเปนการสมควรท่ีจะตอง
ใชเคร่ืองพันธนาการ
    (๕) เม่ือรัฐมนตรีส่ังวาเปนการจําเปนตองใชเคร่ืองพันธนาการเน่ืองแตสภาพของเรือนจําหรือ
สภาพการณของทองถิ่น
   ภายใตบังคับอนุมาตรา (๔) และ (๕) แหงมาตราน้ี ใหพัสดีเปนเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจท่ีจะส่ังใหใช
เครื่องพันธนาการแกผูตองขังและที่จะเพิกถอนคําสั่งนั้น”  เปนตน

 ๖.๔ การปฏิรูปองคการดานความมั่นคง
  ๖.๔.๑ แนวคิดเรื่องการปฏิรูปภาคความมั่นคง
  สุรชาติ บํารุงสุข (๒๕๕๕: ๓๗) ไดกลาวถึงเหตุผลของการท่ีจะตองปฏิรูปกองทัพไววาสถานการณ
สงครามเย็นที่เกิดขึ้นหลังจากการยุติของสงครามโลกครั้งที่ ๒ นั้นถือไดวาเปนปจจัยและเงื่อนไขสําคัญที่กระทบกับ
กองทัพทั่วโลก ระเบียบโลกแบบสงครามเย็นที่เกิดจากการเผชิญหนาระหวางรัฐมหาอํานาจใหญ มีสวนโดยตรงตอ
การกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายทางทหารของรัฐตางๆและขณะเดียวกันก็มีสวนอยางมากตอการพัฒนากองทัพ
ทั่วโลกเชนกัน แมในปจจุบันสถานการณแบบสงครามเย็นจะสิ้นสุดลง แตกองทัพของหลายๆ ประเทศก็ยังคงมี
บทบาทในแบบเกาหรือบางกองทัพก็มีการผสมผสานภารกิจใหมๆ เขาไปรวมกันดวย
  ดังน้ัน หากสํารวจกองทัพท่ัวโลก จะพบวาทหารมีภารกิจหลักสําคัญท่ีคลายคลึงกันอยู ๕ ประการ คือ
   ๑) ปกปองเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดนของรัฐ
   ๒) บทบาทในการรักษาสันติภาพ ตลอดรวมถึงภารกิจในการบังคับใหเกิดสันติภาพ
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๕๒

   ๓) บทบาทในการชวยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ
   ๔) บทบาทในงานดานความมั่นคงภายใน อันไดแกการชวยเหลือรัฐบาลพลเรือนในการรักษา
ความสงบเรียบรอยภายใน
   ๕) มีสวนรวมในการสรางชาติ หรือบทบาทของทหารทางสังคม
  หากพิจารณาการปฏิรูปกองทัพในบริบททางการเมือง อาจกลาวไดวา เปนเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรง
กับกระบวนการสรางประชาธิปไตย ซ่ึงประเด็นน้ียังเก่ียวของกับความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมดานความม่ันคง
อีกดวย ภารกิจหลักของทุกกองทัพท่ัวโลกถูกบมเพาะภายใตแนวคิดท่ีไมแตกตางกันวา ทหารทุกคนมีหนาท่ีในการปกปอง
อธิปไตย เอกราชแหงรัฐ และบูรณภาพแหงดินแดน ดังจะเห็นไดวา ทุกประเทศจะมีคําเรียกขานดินแดนในลักษณะท่ี
คลายคลึงกัน เชน ประเทศเปน “มาตุภูมิ” หรือเปน “ปตุภูมิ” เปนตน ดังน้ัน ภารกิจในการปกปองประเทศจากภัย
คุกคามภายนอกเปนหนาที่หลักของกองทัพ ซึ่งการปกปองเชนนี้หากคิดในกรอบที่กวางขึ้นก็รวมถึงการปกปองสังคม
จากการคุกคามทางทหารของรัฐขาศึกอีกดวย
  แตในยุคหลังสงครามเย็น ภัยคุกคามตออธิปไตยของรัฐ มิใชจะปรากฏในรูปของการคุกคามของกองทัพ
ขาศึกในแบบเดิม หากแตปรากฏในรูปของ “ภัยคุกคามใหม” ซ่ึงเปนท้ังในเร่ืองของภัยคุกคามทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และธรรมชาติ ดังนั้น ผลของความเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามเชนนี้ ทําใหกองทัพในหลายๆ ประเทศตอง
ยอมรับเง่ือนไขของ “การปฏิรูปทหาร” และประกอบกับความเปนไปทางการเมืองของหลายประเทศก็เปล่ียนแปลงไป
ภายใตกระแสประชาธิปไตย ก็ยิ่งสงผลใหการปฏิรูปกองทัพมีความจําเปนมากยิ่งขึ้น หากพิจารณาในภาพรวมแลว 
จะพบวามีเหตุผลหลักรวมกันอยู ๓ ประการ ไดแก
   ๑) ปรับกองทัพใหอยูในกระบวนการสรางประชาธิปไตย
   การปฏิรูปน้ีมีวัตถุประสงค ๒ สวน คือ
    ๑.๑) ทําใหกองทัพเกิดความโปรงใส สามารถตรวจสอบได (accountability) ภายใตรัฐบาล
พลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง และลดเงื่อนไขที่กองทัพจะกลายเปนภัยคุกคามตอระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย
    ๑.๒) สรางสมดุลตอการใชทรัพยากรของชาติระหวางทรัพยากรเพ่ือการปองกันประเทศหรือ
ทรัพยากรทางทหาร ใหเกิดสัดสวนที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่จะใชเพื่อการพัฒนาทางสังคมในสวนอื่นๆ
   ๒) ปรับกองทัพใหเหมาะสมกับภัยคุกคามใหม
   การกําเนิดของสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรใหม หรืออีกนัยหนึ่งก็คือสภาพแวดลอมดาน
ความม่ันคงใหม จึงเปนสัญญาณโดยตรงถึงการปรับตัวของกองทัพ ซ่ึงในยุคสงครามเย็นน้ันไดถูกออกแบบเพ่ือการปองกัน
ประเทศจากภัยคุกคามทางทหารแบบเกา ฉะนั้น เพื่อใหทหารปฏิบัติภารกิจไดกับภัยคุกคามใหม การปฏิรูปเชนนี้มี
ประเด็นสําคัญ ๒ ประการคือ
    ๒.๑) ปรับขนาดของกองทัพและงบประมาณของกองทัพใหเหมาะสมกับเงื่อนไขของภัย
คุกคามใหม
    ๒.๒) ปรับบทบาทของกองทัพใหสามารถรองรับไดกับภารกิจใหมทางทหาร เชน ปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพหรือปฏิบัติการสันติภาพ หรือปฏิบัติการปราบปรามโจรสลัด เปนตน
    ๒.๓) ปรับบทบาทใหสอดรับกับโลกาภิวัตน
   ตองยอมรับวาความเปนโลกาภิวัตนคือปรากฏการณโลกไรพรมแดน หรือในอีกดานหนึ่งก็คือ 
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นไมไดถูกจํากัดดวยบริบทของเสนพรมแดนของรัฐอธิปไตยแบบเดิมอีกตอไป กลาวคือขอบเขต
ของอธิปไตยไมใชขอจํากัดในเรื่องกิจกรรมของบุคคล/องคกร กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีลักษณะ “ขามรัฐ”
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๕๓

   ภายใตความเปล่ียนแปลงเชนน้ี กองทัพไมไดปฏิบัติการอยูภายในบริบทของชาติตนเทาน้ัน แต
หลายคร้ังกองทัพมี “ปฏิบัติการผสม” รวมกับกองทัพของประเทศอ่ืนๆ เชน ปฏิบัติการผสมของกองกําลังจากชาติตางๆ 
ภายใตกฎบัตรสหประชาชาติ หรือปฏิบัติการผสมของกองกําลังรบจากประเทศตางๆ ที่เปนสมาชิกขององคกรสนธิ
สัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เปนตน
   ดังน้ัน เม่ือกองทัพตองปฏิบัติการผสมรวมกับกองกําลังของชาติอ่ืนๆ จึงมีความจําเปนตองปฏิรูป
เพื่อใหสอดรับกับสถานการณความมั่นคงใหม โดยมีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
    ๑) กองทัพจะตองเรียนรูถึงปฏิบัติการผสมที่กองทัพอาจจะตองอยูภายใตการควบคุมทาง
ยุทธการของกองทัพของชาติอื่น
    ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพทหารในภารกิจปฏิบัติการผสม และสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติ
การรวมกับกองทัพของชาติอ่ืนๆ ในเร่ืองดังตอไปน้ี ยุทโธปกรณ การฝก ภาษา ขอมูลขาวสาร ระบบบังคับบัญชาและ
ควบคุมที่กอใหเกิดขีดความสามารถในปฏิบัติการระหวางกองทัพ (interoperability) หากพิจารณาถึงตัวแบบของ 
กองทัพท่ีถูก “จัดใหม” เพ่ือรองรับบทบาทของปฏิบัติการผสม จะเห็นตัวอยางท่ีชัดเจน เชน กองพลนอยผสมท่ี ๑ 
เยอรมัน-เนเธอรแลนด กองพันผสมบอลติก กองพลนอยผสมโปแลนด-เดนมารก-เยอรมัน กองพันทหารชางผสม 
หรือกองพัน “TISA” (กองกําลังผสมระหวางสโลวาเกีย ฮังการี โรมาเนีย และยูเครน)
  นอกจากน้ี กองกําลังผสมเหลาน้ีสามารถเขาไปมีบทบาทไดโดยตรงในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ หรือ
ปฏิบัติการระหวางประเทศอื่นๆ ซึ่งปฏิบัติการเชนนี้มีวัตถุประสงคสําคัญ ไดแก
   ๑) เพ่ือปองกันความขัดแยงไมใหขยายตัว จนนําไปสูการไรเสถียรภาพของพ้ืนท่ีความขัดแยง ตลอด
รวมถึงการขยายปริมาณของผูอพยพจากภัยการสูรบ
   ๒) ปฏิบัติการเชนนี้จะชวยปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และชวยเหลือในการคุมครอง
ประชาชนจากภัยสงคราม
   ๓) ปฏิบัติการท่ีเกิดข้ึนในอีกดานหน่ึงจะเปนเคร่ืองมือของการฝกกําลังพลในสถานการณจริงให
คุนเคยกับเรื่องของปฏิบัติการผสม
  ส่ิงท่ีกลาวแลวในขางตนก็เพ่ือบงบอกถึงผลของความเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมดานความ
ม่ันคงท่ีทําใหในท่ีสุดแลว กองทัพของหลายประเทศจําเปนตองปฏิรูปตัวเอง ซ่ึงสวนหน่ึงก็เพ่ือรองรับตอความเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้น และในอีกดานหนึ่งก็เพื่อปรับตัวใหสอดรับกับกระบวนการสรางประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ 
ตองทําใหกองทัพทันสมัยกับยุคโลกาภิวัตนและทันเวลากับการสรางประชาธิปไตยในประเทศของตน 

 สุรชาติ บํารุงสุข (๒๕๕๕ : ๓๖) หลังจากการส้ินสุดของสงครามเย็นท่ีเร่ิมตนข้ึนจากการรวมชาติของ
เยอรมันในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๒ (ค.ศ.๑๙๘๙) น้ัน ไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิดในหลายๆ เร่ือง และ
หนึ่งในเรื่องเหลานี้ก็คือ “การปฏิรูปความมั่นคง” ที่แตเดิมนั้นอาจจะมีความหมายโดยตรงถึงการปฏิรูปกองทัพ 
(military reform) หรือการปฏิรูปดานการปองกันประเทศ (defense reform) แมเร่ืองเชนน้ีจะมีคําเรียกหลาย
ชื่อ รวมถึงการปรับเปลี่ยนดานการปองกันประเทศ (defense transformation) ก็ตาม แตสาระหลักแลวเปนเรื่อง
ของการปฏิรูปกองทัพ หรือการปฏิรูปดานกิจการทหารเปนประเด็นหลัก 
 ดังไดกลาวแลววา นัยสําคัญของการปฏิรูปกองทัพก็เพื่อมุงใหประเทศมีกองทัพที่เขมแข็งในดานการทหาร
และการปองกันประเทศ การปฏิรูปน้ีมีนัยทางการเมืองนอยกวานัยทางทหาร เพราะการกระทําดังกลาวน้ีไดมุงใหเกิด
เงื่อนไขทางการเมืองใหมในความสัมพันธระหวางกองทัพกับรัฐบาล
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๕๔

 ผลของความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรจากการยุติของสงครามเย็น ยังทําใหเกิดความคิด
ในการขยายกรอบของนิยาม ดังไดกลาวแลววา ในอดีตนั้น หนวยงานความมั่นคงที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นของ
การปฏิรูปนั้น มักจะเปนองคกรทหาร แตขอเสนอใหมภายใตแนวคิดเรื่อง “การปฏิรูปภาคความมั่นคง” (Security 
Sector Reform หรือที่ปจจุบันรูจักกันในชื่อจากตัวยอวา “SSR”)
 ในการศึกษาเร่ืองการปฏิรูปองคการดานความม่ันคง หรือ Security Sector Reform น้ันจําเปนตอง
ทําความเขาใจนิยามของคําวา “security sector” หรือ “ภาคความม่ันคง” ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว ภาคความม่ันคง (security 
sector) ในความหมายอยางแคบหมายถึงทหาร ตํารวจ หนวยขาวกรอง และหนวยงานลับในดานความม่ันคง (ตางจาก
แนวคิดเดิมที่เนนเฉพาะเรื่องทหารเทานั้น) แตหากจะกลาวใหครอบคลุมแลว ภาคความมั่นคงอาจจะรวมถึงสวนงาน
ตางๆ ทั้งที่เกี่ยวของโดยตรงและโดยออม ๘ สวนงาน ไดแก 
  ๑) กองทัพ 
  ๒) ตํารวจ
  ๓) หนวยงานขาวกรอง
  ๔) กระบวนการยุติธรรม
  ๕) งานราชทัณฑ
  ๖) สวนงานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณดานความม่ันคง
  ๗) ปญหาของสตรีท่ีเก่ียวของกับงานดานความม่ันคง 
  ๘) ในบางประเทศรวมถึงหนวยงานที่กํากับดูแลงานดานลดอาวุธ จํากัดอาวุธของประเทศ และ
การปรับลดกําลังพล ตลอดรวมถึงการบูรณาการกองกําลังติดอาวุธ
  ๖.๔.๒ ทหารกับการรับใชรัฐหรือประชาชน
  ในประเด็นเร่ืองทหารกับการรับใชรัฐหรือประชาชนน้ี มีนักวิชาการหลายทานไดใหความเห็นในหลายๆ 
ลักษณะ เชน S.E. Finer ในงาน The man on Horseback: the Role of the Military in Politics ไดเสนอ
ลักษณะเดนของทหารวามี ๕ ประการ ซึ่งคือความเปน “วิชาชีพ” ของทหาร (professionalism) ไดแก    
   ๑)  มีการบังคับบัญชาท่ีรวมศูนย (centralized command)      
   ๒) มีการบังคับบัญชาท่ีลดหล่ันเปนลําดับช้ัน (hierarchy) 
   ๓) มีระเบียบวินัย (discipline)           
   ๔) มีการติดตอส่ือสารภายในหนวยยอยตางๆ ในองคกร (intercommunication) 
   ๕) มีความสามัคคีรักหมูคณะ (esprit de corps) และมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได 
(Isolation and self-suffi ciency)
  ซ่ึง Finer เสนอวา ลักษณะเดนท้ัง ๕ ประการขององคกรทหารน้ี ทําใหทหารเปนองคกรจัดต้ังท่ีดี
ที่สุด เมื่อเทียบกับองคกรอื่นในสังคม และความเหนือกวาในการจัดองคกรนี้เอง ที่เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหทหารเขา
มามีบทบาททางการเมืองในประเทศกําลังพัฒนา และสํานึกของทหารทางดาน “วิชาชีพ” นี้เอง เปนสาเหตุที่นําไปสู
ความคิดของทหารที่วา ตนเปนผูรับใชรัฐ มิใชรับใชรัฐบาล (ชญานิน ปองกัน, ๒๕๕๓)
  พิชญ พงษสวัสด์ิ (๒๕๔๗) ไดสรุปความจากผลงานของสุรชาติ บํารุงสุข ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
การจัดการความสัมพันธระหวางทหารกับพลเรือนไววาเปนงานของนักวิชาการดานทหารกับการเมืองท่ีมีบทบาท
สําคัญในการนําเสนอความคิดวา การสรางสรรคประชาธิปไตยน้ันไมไดหมายถึงการตอตานทหาร และกีดกันทหารออก
จากการเมือง หากแตตองเปนเรื่องของการจัดความสัมพันธระหวางทหารกับการเมือง และมีความเขาใจในเรื่องความ
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๕๕

เช่ียวชาญของทหารเพ่ือเปนทางเลือกในการนําเสนอความเห็นทางดานการทหารและความม่ันคง ท้ังน้ีเพราะการ “ถอนตัว” 
ของทหารออกจากการเมืองในบางครั้งไมไดเปนหลักประกันวาทหารนั้นจะไมมีอิทธิพลทางการเมือง ดังนั้นสังคม
ประชาธิปไตยนั้นจําเปนตองมีทหารที่เขมแข็งและมีพลเรือนที่เขาใจทหาร รวมทั้งมีกรรมการในรัฐสภาที่เขาใจกิจการ
ทหาร และชี้ใหเห็นวาวิธีคิดที่วาทหารนั้นเปนองคกรที่เขมแข็ง ดังนั้นจึงเขามามีบทบาททางการเมืองไดนั้น ไมไดให
หลักประกันวาองคกรทหารจะสามารถสรางความยืดหยุนในทางการเมืองแตอยางใด
  เร่ืองของบทบาททางการเมืองของทหาร กับความเปนวิชาชีพของทหาร เปนประเด็นปญหาท่ีถกเถียง
กันมานาน ความเปนวิชาชีพของทหาร เปนประเด็นสําคัญที่ ฮันติงตันนํามาใชอธิบาย ความสัมพันธระหวางทหารกับ
พลเรือน โดยฮันติงตันเห็นวา ถาทหารมีความเปนวิชาชีพสูง ทหารจะยอมรับอํานาจทางการเมืองของฝายพลเรือนมาก
ข้ึน ขณะท่ีไฟเนอรเห็นวา ไมเปนความจริง เพราะคณะทหารในเยอรมันและญ่ีปุน ตางก็มีความเปนวิชาชีพสูง แตก็ยัง
แทรกแซงทางการเมืองในประเทศของตนสูงเชนกัน ไฟเนอรจึงเห็นวาความเปนวิชาชีพไมใชปจจัยหลักในการกําหนด
บทบาทของทหารในทางการเมือง แตปจจัยหลักนาจะอยูท่ีการท่ีคณะทหารมีความเช่ือและยอมรับหลักการท่ีนักการเมือง
พลเรือนจะมีอํานาจสูงสุดไดมากนอยเพียงไรตางหาก (ชญานิน ปองกัน, ๒๕๕๓)

 ขอสรุป
 ความสัมพันธระหวางการทหารและพลเรือนไดผสมผสานเปนแบบแผนทางสังคมและวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ยึดปฏิบัติแตกตางกันไปในหลายประเทศ ดังเชนกรณีประเทศไทยที่บทบาทของทหารหรือกองทัพในฐานะ
ที่เปนสวนหนึ่งของภาคความมั่นคงนั้น มีบทบาทในทางการเมืองมาอยางยาวนาน แมจะเปลี่ยนระบบการปกครอง
มากวา ๘๐ ปแลวก็ตาม สงผลใหเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไมวาจะ เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปนภายใตกระแส
ประชาธิปไตย ท่ีภาคประชาสังคมหรือพลเรือนเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากย่ิงข้ึน ความเปล่ียนแปลงของสภาวะ
แวดลอมดานความม่ันคงท่ีมีภัยคุกคามใหมๆ เชน การกอการราย รวมท้ังความเปนโลกาภิวัตนคือปรากฏการณโลกไร
พรมแดน ขอบเขตของอธิปไตยไมใชขอจํากัดในเร่ืองกิจกรรมของบุคคล/องคกร กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะ “ขามรัฐ” 
ทําใหกองทัพจึงตองมีการปรับเปล่ียนบทบาทใหสอดรับกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงใหทันสมัยกับยุคโลกาภิวัตน
และทันกับการสรางประชาธิปไตยในประเทศ
 แตเม่ือเกิดความไมสงบทางการเมืองหรือวิกฤตการณทางการเมือง ท่ีกลายเปนปญหาตอความม่ันคง หรือ
ระบอบการปกครองของประเทศ ทําใหกองทัพเขามาดําเนินการเพื่อใหเกิดความสงบเนื่องจากตีความไดวาเปนหนาที่
ในการรักษาความม่ันคงและระบอบการปกครองซ่ึงกองทัพสามารถกระทําได จึงทําใหบางคร้ังอาจจะดูเหมือนการปฏิบัติ
ของกองทัพมีบทบาทมากเกินกวาท่ีควรจะเปน ทําเกินหนาท่ีควรปฏิบัติ และอาจรวมถึงการปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด
ตามคําสั่งจนลืมคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม เชน การปราบปรามประชาชนจากการชุมนุม เหตุที่เปนเชนนี้อาจ
เน่ืองมาจากการท่ีกองทัพไทยยังขาดความเปน “วิชาชีพ” ของทหาร (professionalism) ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีลวนแลวแตกอให
เกิดปญหาในภาคความมั่นคงของไทยทั้งสิ้น
 การปฏิรูปกองทัพหรือการปฏิรูปความม่ันคงจึงมีความจําเปนท่ีจะนําไปสูสันติภาพและการสรางความเปน
ประชาธิปไตยที่แทจริง โดยความสัมพันธระหวางการเมือง การทหารและภาคประชาสังคมจะตองมีความสัมพันธที่
เหมาะสม ที่สําคัญที่สุดทุกฝายตองรูจักบทบาทหนาที่ของตนเองไมกาวกายความรับผิดชอบของฝายอื่นๆ ยึดหลัก
นิติธรรม นิติรัฐ จึงจะกอใหเกิดธรรมภิบาลในดานความมั่นคงและความชอบธรรมในรัฐได
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๕๖

 ๖.๕ ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
 ภายใตขอบเขตของโครงการศึกษาวิจัยเรื่องขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย มีดังน้ี
  ๖.๕.๑ ปรัชญาและแนวความคิดของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน เมื่อ
พิจารณาจากปรัชญาแนวคิดท่ีเก่ียวของกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชน จะพบวา เสรีภาพของ
ส่ือมวลชนในการแสดงความคิดเห็นเปนสิทธิมนุษยชน (human rights) และเปนหน่ึงในสิทธิข้ันพ้ืนฐาน (fundamental 
rights) ของประชาชน ซึ่งไดรับการรับรองและคุมครองทั้งในทางระหวางประเทศและโดยกฎหมายภายในของหลาย
ประเทศ แตอยางไรก็ตาม การคุมครองเสรีภาพดังกลาวมิไดหมายความวาสื่อมวลชนจะสามารถใชเสรีภาพนั้นไดโดย
ปราศจากขอบเขต หากแตการใชเสรีภาพดังกลาวตองอยูภายใตเงื่อนไขของกฎหมายและควบคูไปกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมอีกดวย
  กุลพล พลวัน (๒๕๒๙) เห็นวาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนและของประชาชน
เปนองคประกอบท่ีสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากส่ือมวลชนเปนผูทําหนาท่ีในการแสวงหาขอมูล
ขาวสารรวมท้ังความคิดเห็นตางๆ เสนอตอประชาชน เสรีภาพของส่ือมวลชนจึงมีความผูกพันกับเสรีภาพของประชาชน
ในการไดรับขอมูล
  Freedom House (2011) รัฐธรรมนูญของประเทศฝร่ังเศสกําหนดใหสถานภาพส่ือเปดอยางเสรี 
แตก็มีกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเพ่ือจํากัดเสรีภาพทางส่ือในทางปฏิบัติเสรีภาพทางขอมูลน้ันไมพึงไมถูกกระทบกระเทือน 
แตก็ยอมตองมีขอยกเวนเพื่อปกปองชื่อเสียง หรือสิทธิของบุคคลที่สาม
  Ken Asp (2007) เสนอวาส่ือมวลชนท่ีนําเสนอขาวสารน้ันควรจะนําเสนอ “ขอมูล (Information)” 
ท่ีจะชวยทําใหประชาชนมีเสรีภาพ และสามารถท่ีจะกรอบแนวความคิดเห็นไดดวยตนเองในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ “ประเด็น
ของผลกระทบท่ีมีตอสังคม (issues of consequence to society)” และหากส่ือมวลชนสามารถปฏิบัติเชนน้ีไดมาก
เทาใด ก็จะย่ิงทําใหส่ือมวลชนสามารถชวยเติมเต็มพ้ืนฐานของคุณคาของประชาธิปไตยและเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นไดมากเทานั้น ทั้งนี้ ในสวนของการนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นเห็นวาการนําเสนอขอมูลของสื่อมวลชนควรมี
การประเมิน ซึ่งประกอบไปดวย
   • ขอมูลท่ีเก่ียวของ คือ ขอมูลใดๆ ท่ีนําเสนอเก่ียวกับประเด็นท่ีเก่ียวของท้ังในแงเห็นดวย หรือ
คัดคานตอประเด็นนั้นๆ
   • ความหนาแนนของขอมูล คือ ความถ่ีของขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีถูกนําเสนอ
   • ความกวางของขอมูล คือ ความหลากหลายของขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีถูกนําเสนอ
   • ความลึกของขอมูล คือ การท่ีขอมูลสามารถทําใหผูรับสารสามารถตัดสินขอถกเถียงในขาวสาร
นั้นๆ ได เชน การนําเสนอเนื้อหาภายในบริบท การคาดเดาถึงผลกระทบของจุดยืนตอประเด็นของตนเอง หรือผูอื่นๆ
  ๖.๕.๒ หลักเกณฑเก่ียวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนตามกฎหมายของ
ไทยและตางประเทศที่มีผลใชบังคับในปจจุบัน
  กฎหมายไดกําหนดขอบเขตอันเปนการจํากัดการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนไวภายใตเหตุผล
ความจําเปนหลายประการซึ่งแตกตางกันไปในแตละประเทศ อยางไรก็ตาม การจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใต
เง่ือนไขใดๆ ก็ตามยอมตองดําเนินการโดยมีการตราเปนกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะเทาน้ัน ดังน้ี
  อรรถสิทธ์ิ ช่ืนสงวน (๒๕๒๘) กฎหมายส่ือสารมวลชนเปนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ “การคุมครอง” และ 
“การควบคุม” การใชสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนในกระบวนการส่ือสารมวลชนเพ่ือประโยชนสาธารณะ โดยอาจพิจารณา
การควบคุมไดสองลักษณะคือ การควบคุมผานองคกรหรือสถาบันและการควบคุมตัวบุคคลผูประกอบวิชาชีพ ดังน้ี
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๕๗

  ๑) การควบคุมผานองคกรหรือสถาบัน เปนกรณีท่ีมีกฎหมายรองรับองคกรหรือสถาบันส่ือมวลชนน้ัน
วาเปนองคกรหรือสถาบันท่ีชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงอาจเปนการต้ังโดยกฎหมายหรือจดทะเบียนขออนุญาตต้ังตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ซึ่งกฎหมายจะควบคุมนโยบายหรือวัตถุประสงคและการดําเนินการมิใหปฏิบัติในทางขัดตอบทบัญญัติ
ของกฎหมายหรือลวงสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น และหากฝาฝนก็จะมีมาตรการลงโทษองคกรหรือสถาบันนั้นหรือ
สภาพบังคับอื่นตอผูบริหารของสถาบันนั้น
  ๒) การควบคุมตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน เปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดคุณสมบัติตางๆ 
ของผูประกอบวิชาชีพน้ีหรือควบคุมข้ันตอนในการขออนุญาตประกอบวิชาชีพรวมท้ังบังคับใหปฏิบัติวิชาชีพโดย
ยึดถือหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ ซึ่งหากละเมิดตอกฎหมายหรือฝาฝนหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพก็อาจถูกลงโทษตาม
สภาพบังคับตามกฎหมายได
  สวนการคุมครองการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนน้ัน โดยเหตุท่ีส่ือมวลชนไดรับการยอมรับวาเปนกระจก
สะทอนปญหาของสังคม ภายใตบทบาทในการเสาะแสวงหาเรื่องราวตางๆ มานําเสนอตอประชาชนใหรับทราบเพื่อ
นําไปสูการแกไขปญหาตอไป ดังน้ัน สังคมจึงรับรองเสรีภาพเร่ืองน้ีของส่ือมวลชนในระดับหน่ึง ซ่ึงการยอมรับรองน้ีเอง
คือการคุมครองโดยกฎหมายซึ่งสามารถพิจารณาการใหความคุมครองทางกฎหมายแกสื่อมวลชนไดสองลักษณะ คือ
   ๑) การคุมครองดานองคกรหรือสถาบัน และการคุมครองตัวผูประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน คือ 
กรณีที่กฎหมายจะใหคุมครองการใชสิทธิเสรีภาพขององคกรหรือสถาบันนั้นๆ ในกรณีที่องคกรหรือสถาบันนั้นปฏิบัติ
หนาที่ของตนอยางถูกตองตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมและมีความนาเชื่อถือ หรือเห็นพองตองกันวาองคกรหรือ
สถาบันนั้นๆ ปฏิบัติหนาที่ของตนเพื่อประโยชนของสังคมสวนรวม
   ๒) การคุมครองตัวผูประกอบวิชาชีพ คือ กรณีท่ีกฎหมายใหความคุมครองเม่ือผูประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนไดปฏิบัติหนาที่ของตนไดถูกตองตามกฎหมาย สอดคลองกับหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ และเพื่อประโยชน
ของสังคม
  วรวิทย ฤทธิทิศ (๒๕๓๗) การพิจารณาวาสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนในการพูด 
การเขียน การพิมพ การโฆษณาเสนอขาววาจะมีผลสมบูรณเพียงใดนั้น ตองพิจารณาควบคูกันกับกฎหมายที่รัฐสภา
ไดตราออกมาวามีขอบเขตและเนื้อหาสาระที่เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพดังกลาวหรือไม เพราะหากกฎหมายที่ออกมา
โดยรัฐสภามีขอบเขตและเนื้อหาสาระที่เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนในการพูด การเขียน 
การพิมพ การโฆษณามากนอยเพียงใด ก็ยอมตองถือวาสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวมีขอบเขตและเน้ือหาสาระเพียงเทาน้ัน ซ่ึงเทากับวาสิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่ือมวลชนในการพูด การเขียน 
การพิมพ การโฆษณามีอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายนั่นเอง
  วนิดา แสงสารพันธ (๒๕๔๘) ผลการศึกษาวิจัยพบวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดกําหนดเพิ่มความคุมครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนขึ้นหลายประการ ไดแก สิทธิใน
การเขาถึงขอมูลขาวสาร และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น พรอมทั้งกําหนดหลักประกันการใชสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนไปพรอมๆ กัน อาทิ การใหความคุมครองแกคล่ืนความถ่ีท่ีใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
โทรคมนาคมใหเปนทรัพยากรการส่ือสารของชาติท่ีตองใชเพ่ือประโยชนสาธารณะ และรวมถึงการใหความคุมครองแก
ตัวผูประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนเปนกรณีพิเศษภายใตเง่ือนท่ีกฎหมายกําหนด อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเปนไปตามหลักการ
ปกครองโดยกฎหมายท่ีกําหนดใหการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคลจําตองมีขอบเขตของกฎหมายกํากับการใชอยูเสมอ 
รัฐในฐานะผูมีอํานาจปกครองยอมมีสิทธิโดยชอบธรรมในการกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือใหมีผลเปนการจํากัด
หรือควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนไดภายใตเหตุผลที่สําคัญสี่ประการ ไดแก เพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อคุมครองสิทธิสวนบุคคลหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น และเพื่อ
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ปองกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน อันเปนท่ีมาของมาตรการทางกฎหมายท่ีเปน
กลไกในการควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนท่ีกําหนดไวและในกฎหมายลําดับรองอ่ืนท้ังท่ีเปนกฎหมายพิเศษ
และกฎหมายที่มีผลใชบังคับทั่วไป
  วนิดา แสงสารพันธ (๒๕๕๔) แบงลักษณะของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับส่ือมวลชนออกเปนสองกลุมคือ
   ๑) กฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคในการคุมครองการใชเสรีภาพของส่ือมวลชน โดยจะถูกกําหนดใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๐) น้ัน” ไดใหความคุมครองการใชเสรีภาพ
ของส่ือมวลชนสามดาน คือ การใหความคุมครองแกเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชน การใหความคุมครอง
ตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และใหความคุมครองแกคลื่นความถี่ที่ใชเปนตัวกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
อันไดแก คลื่นวิทยุกระจายเสียงและคลื่นวิทยุโทรทัศน
   ๒) กฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคในการควบคุมการใชเสรีภาพของส่ือมวลชน ซ่ึงไมไดมีการกําหนด
ขึ้นเปนการเฉพาะหากแตกระจัดกระจายอยูในบทบัญญัติของกฎหมายในลําดับพระราชบัญญัติตางๆ ไดแก กรณี
ส่ือหนังสือพิมพน้ันจะตกอยูภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีส่ือวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนน้ันจะตกอยูภายใตเง่ือนไขของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ สวนกรณีความรับผิดตามกฎหมายของสื่อมวลชนนั้น เนื่องจากไมมีบทบัญญัติ
ท่ีกําหนดใหการกระทําของส่ือมวลชนในลักษณะหน่ึงลักษณะใดเปนความผิดไวเปนการเฉพาะ ดังน้ัน ความรับผิดของ
ส่ือมวลชนจึงเปนไปภายใตเง่ือนไขของกฎหมายท่ัวไปท่ีมีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน คือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กรณีความรับผิดเร่ืองละเมิด ประมวลกฎหมายอาญากรณีความรับผิดฐานหม่ินประมาท และความรับผิดอ่ืนตามท่ีกําหนด
ในกฎหมายลําดับพระราชบัญญัติอื่นเปนรายกรณี
  ๖.๕.๓ มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของส่ือมวลชนของไทยและตางประเทศท่ีมีผลใชบังคับ
ในปจจุบัน
  ดวยเหตุผลท่ีส่ือมวลชนเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการรับรูขอมูลขาวสารของ
ประชาชน เพราะฉะนั้น นอกเหนือจากการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนโดยบทบัญญัติของ
กฎหมายแลว ส่ือมวลชนยังอาจถูกจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนไดโดยมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของสื่อมวลชนเองอีกดวย อันถือไดวาเปนกลไกการควบคุมการประกอบวิชาชีพ โดยองคกรวิชาชีพที่จะดําเนินการ
ควบคุมกันเอง (self-regulation) ภายใตกรอบมาตรฐานจริยธรรมท่ีผูประกอบวิชาชีพไดกําหนดข้ึนเอง อันเปนมาตรฐาน
ขั้นตําของการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อใหการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนอยูภายในขอบเขตนั่นเอง
  สมาคมบรรณาธิการหนังสือพิมพอเมริกัน (American Society of Newspaper Editors) ได
ประกาศ “จรรยาบรรณหนังสือพิมพ” (The Cannons of Journalism) เพื่อเปนหลักการและมาตรฐานการปฏิบัติ
หนาที่ของสื่อมวลชน มีผลใหหนังสือพิมพในอเมริกาแตละรัฐตางกําหนดจรรยาบรรณของตนขึ้นมาเปนการเฉพาะ ซึ่ง
โดยสวนใหญจะมีขอกําหนดหลักตรงกันคือ
   ๑) มีความรับผิดชอบในหนาท่ี (responsibility) ไมใชเสรีภาพตามอําเภอใจ ไมแสวงหาประโยชน
สวนตัว และไมเสนอเนื้อหาที่ไรคุณคา
   ๒) มีเสรีภาพ (freedom of the press) ตองพิทักษปกปองและใชเสรีภาพในนามของ
สาธารณชน
   ๓) มีความเปนอิสระ (independence) ไมเปนทาสนายทุน อํานาจท่ีไมเปนธรรม และไมรับ
อามิสสินจางใดๆ
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   ๔) มีความจริงใจ ความสัตยจริง และยึดถือความถูกตอง (sincerity, truthfulness, accuracy) 
กลาวคือ มีความสุจริต ตรวจสอบขอเท็จจริงใหแนนอนเสียกอน
   ๕) มีความเท่ียงธรรม (impartiality) คือการเปนกลาง ไมเขาขางฝายใดฝายหน่ึง
   ๖) มีใจเปนนักกีฬา (fair play) ใหความเปนธรรมทุกฝายไดแสดงความเห็น ไมละเมิดสิทธิ
สวนบุคคล
   ๗) มีความนาเช่ือถือยกยอง (decency) ท้ังในเร่ืองภาษา ภาพ รูปแบบการจัดหนา เพ่ือสราง
ภูมิธรรมใหแกสาธารณชน 
  โดยขอกําหนดดังกลาว เปนท่ียอมรับและเปนแบบอยางของหลักจรรยาบรรณหนังสือพิมพท่ัวโลก
  ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (๒๕๕๓) เสนอวาบรรทัดฐานของส่ือน้ันตองมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคม
ท่ีเปนอยูและพัฒนาการของตัวส่ือ อีกท้ังสืบเน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและ
การใชส่ือท่ีหลากหลายมากข้ึน รวมถึงการใชส่ือใหมในการถายทอดขอมูลขาวสารในปจจุบัน ตลอดจนเพ่ือใหการสํารวจ
ในคร้ังน้ีสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยในปจจุบัน และทําการเพ่ิมลดและปรับทอนประเด็นภายใตกรอบแนวคิดเปน
สามมิติ โดยมีการเพ่ิมเติมประเด็นท่ีจําเปนเพ่ือความครบถวนสมบูรณ จนเปนท่ีมาของกรอบบรรทัดฐานของส่ือมวลชน
ไทย การวิจัยในสวนนี้จึงประกอบดวยกรอบบรรทัดฐานของสื่อมวลชนไทยทั้งหมด ๑๐ ประเด็นโดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
  ประเด็นที่หนึ่งและประเด็นที่สอง การนําเสนอขอมูล ความคิดเห็น และวัฒนธรรมที่มีความหลาก
หลาย (diversity of information, opinion, and culture) หมายถึง การนําเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลายใน
มิติตางๆ เชน การเมือง เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และอ่ืนๆ ซ่ึงหมายรวมถึงการนําเสนอเร่ืองราวหรือใหพ้ืนท่ีขาวท่ี
เกี่ยวของกับชนกลุมตางๆ ของสังคม
  ประเด็นท่ีสาม ความมีเสรีภาพของส่ือในการดําเนินงาน (freedom of publication) และ ความมี
เสรีภาพของประชาชนในการรับสื่อ (freedom of media consumption) หมายถึง การดําเนินงานของสื่อที่เปน
อิสระและปราศจากการแทรกแซงจากผูมีอํานาจ อีกท้ังประชาชนควรมีอิสระในการเปดรับส่ือและปราศจากการจํากัด
การเปดรับส่ือจากผูมีอํานาจ
  ประเด็นที่สี่ การนําเสนอขอมูลที่มีความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล (accuracy and 
credibility of information) หมายถึง การนําเสนอขอมูลตางๆ ท่ีถูกตองแมนยําและไมกอใหเกิดความคลาดเคล่ือน 
ซึ่งจะนําไปสูความนาเชื่อถือของขอมูล
  ประเด็นท่ีหา ความสามารถของส่ือ (competence of the media) หมายถึง ความสามารถของ
ส่ือในการดําเนินงาน ซ่ึงหมายรวมถึงความเช่ียวชาญและความสามารถในการดําเนินงานของส่ือมวลชนในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสาร
  ประเด็นท่ีหก ความรับผิดชอบและจริยธรรมของส่ือ (media responsibilities and morality) 
หมายถึง ความรับผิดชอบของสื่อในการนําเสนอขอมูลขาวสารตอสังคม ซึ่งนําไปสูประเด็นเรื่องจริยธรรมและจรรยา
บรรณในการดําเนินงาน
  ประเด็นท่ีเจ็ด การสนับสนุนระบบประชาธิปไตย (adequate support for the democratic political 
system) หมายถึง การสนับสนุนระบบประชาธิปไตยเน่ืองจากสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ดังน้ันเม่ือพิจารณาหนาท่ีของส่ือตามแนวคิดเร่ืองประโยชนของสวนรวม ส่ือมวลชนไทยจึงควรปฏิบัติหนาท่ีของตนเพ่ือ
สนับสนุนระบบการปกครองตางๆ ของสังคมเชนเดียวกัน
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  ประเด็นท่ีแปด คุณภาพของขอมูลท่ีปรากฏในส่ือ (quality of information and culture available 
to the public) หมายถึง คุณภาพของเนื้อหาที่สื่อนําเสนอ เนื่องจากคุณภาพของขอมูลที่ปรากฏในสื่อนั้นอาจกอ
ปญหาและความเสียหายแกสังคม สื่อจึงควรคํานึงถึงเนื้อหาที่เสนอตอสังคม
  ประเด็นท่ีเกา การหลีกเล่ียงความขัดแยงและความรุนแรงตอสังคมและบุคคลอ่ืน (avoiding harm 
and offence to society and individuals) หมายถึง การนําเสนอเน้ือหาและขอมูลขาวสารท่ีไมสรางความเสียหาย
ใหกับสังคมหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสังคม
  ประเด็นท่ีสิบ การรองเรียนส่ือ (reports and compliant) หมายถึง การท่ีสังคมหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งในสังคมมีชองทางในการรองเรียนในกรณีที่สื่อดําเนินงานไมเหมาะสม
  ๖.๕.๔ บทบาท อํานาจหนาที่ ตลอดจนแนวทางในการใชอํานาจขององคกรที่มีอํานาจตาม
กฎหมายในการควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
  โดยท่ีเสรีภาพของส่ือมวลชนน้ันเปนองคประกอบพ้ืนฐานของสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของ
ประชาชนอันจะสงผลใหประชาชนสามารถใชขอมูลขาวสารดังกลาวเพ่ือตัดสินใจเขามีสวนรวมทางการเมืองไดน้ัน 
เพราะฉะนั้น เพื่อใหการทําหนาที่ของสื่อมวลชนเปนไปภายใตเสรีภาพอยางแทจริงและไมถูกแทรกแซงจากฝายใด จึง
เปนท่ีมาของการกําหนดใหมีองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการกํากับดูแลการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนข้ึน
เปนการเฉพาะ 
  พิรงรอง รามสูต รณะนันทน (๒๕๔๖) แนวทางท่ีเหมาะสมในการกํากับดูแลเน้ือหาของส่ือโดยรัฐ
และองคกรวิชาชีพโดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อและสาธารณประโยชน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร
การเมือง และมิติในการกํากับดูแลเนื้อหาของ Independent Television Commission (ITC) ของประเทศอังกฤษ 
ผลการศึกษาไดขอเสนอแนะวา วัตถุประสงคในการกํากับดูแลเน้ือหาทางส่ือวิทยุโทรทัศนควรปรับเปล่ียนใหสอดคลอง
กับความเคลื่อนไหวทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง รูปแบบของกลไกกํากับดูแลจําเปนตองผสมผสานการออกกฎหมายและ
การลงโทษ กับการใหเปาประสงคและแรงจูงใจสาหรับผูประกอบกิจการทั้งรัฐ พาณิชย และประชาชน การกํากับ
ดูแลมาตรฐานของเนื้อหาใหเหมาะกับสังคมไทยควรแบงเปนสวนการพัฒนาระบบแบงประเภทเนื้อหา และกํากับดูแล
รวมกับผูประกอบการและนักวิชาชีพในอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศนผานการกํากับดูแลตนเองในแตละอุตสาหกรรม
สื่อ ควรมีความโปรงใสและตรวจสอบได
  สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย (๒๕๔๗) โดยการศึกษาวิจัยไดวิเคราะหแนวคิดทางทฤษฎีถึงความจําเปนใน
การกํากับดูแลโครงสรางสื่อวิทยุและโทรทัศน ทบทวนประสบการณในตางประเทศ และขอเสนอแนะเพื่อกํากับดูแล
โครงสรางส่ือวิทยุและโทรทัศนท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ผลการศึกษาพบขอเท็จจริงและขอเสนอสําคัญคือ ประเทศ
ไทยควรมีขอหามชาวตางชาติถือครองหุนสวนมากในกิจการวิทยุและโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก จํากัดจํานวนสถานี
วิทยุและโทรทัศนที่ผูประกอบการแตละสื่อถือครองไวไมใหสูงนัก ไมมีความจําเปนตองมีกฎเกณฑในการถือครองขาม
สื่อวิทยุโทรทัศนและสื่อหนังสือพิมพ ระบบการออกใบอนุญาตตองโปรงใส คํานึงถึงระยะเวลาที่คุมคาการลงทุน มี
เง่ือนไข การกํากับดูแลดานโครงสรางใบอนุญาต และควรมีมาตรการการปองกันการใชอํานาจเหนือตลาดอยางไมเปนธรรม 
เรงประกาศหลักเกณฑในการมีอํานาจเหนือตลาดและการควบรวมกิจการ พัฒนาความสามารถในการวิเคราะหการ
แขงขันในตลาดส่ือ และมีบทบัญญัติปองกันการแขงขันท่ีไมเปนธรรมสําหรับกิจการแพรภาพกระจายเสียงเปนการเฉพาะ
  พิรงรอง รามสูต รณะนันทน และนิธิมา คณานิธินันท (๒๕๔๗) นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
ขององคกร ตลอดจนกระบวนการตางๆ เกี่ยวกับการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตในตางประเทศและในประเทศไทย 
จากการศึกษาพบวา ประเทศตางๆ เชน สิงคโปร สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ไดใชกลไกการกํากับดูแลเน้ือหา
อินเทอรเน็ต อันประกอบดวยกฎหมาย มาตรการ บทลงโทษ การปดก้ันและการกล่ันกรองเน้ือหา กฎ กติกา มารยาท 
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สายดวน และการรูเทาทันสื่อ ผสมผสานกันในการกํากับดูแลในประเทศของตน สวนการกํากับดูแลอินเทอรเน็ตอยาง
เปนทางการในประเทศไทยเปนหนาท่ีของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในแงกฎหมายของไทย ยังไมมี
กฎหมายใดควบคุมเนื้อหาอินเทอรเน็ตโดยตรงออกมาบังคับใช จึงตองอาศัยกฎหมายที่มีอยูเดิมปรับใชเปนกรณีไป 
ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ตก็เร่ิมพยายามกํากับดูแลตนเองมากข้ึนเร่ือยๆ ในภาคสวนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
ท้ังภาคประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน เครือขายความรวมมือของนักกิจกรรมและนักวิชาการ กลุมผูปกครอง และ
เครือขายการศึกษา ตางแสดงความหวงใย ชวยสรางความตระหนักรู ความเขาใจในความเส่ียงจากเน้ือหาบนอินเทอรเน็ต 
และสงเสริมใหมีจรรยาบรรณในการใชอินเทอรเน็ต

 ขอสรุป
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีจะเห็นไดวาภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ สื่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไดตามเงื่อนไขและขอจํากัดที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว แต
ดวยการอางถึงการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยท่ียังขาดความเขาใจอยางแทจริงตอขอบเขตของเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นท่ีชอบดวยกฎหมาย จึงทําใหมีการนําส่ือมวลชนมาใชเปนกลไก หรือเคร่ืองมือในการสนับสนุน
ฐานความคิดทางการเมือง ไมวาจะเปนสื่อกระแสหลัก เชน โทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ และส่ือใหม อยางเครือขาย
สังคมออนไลน (social media network) เชน twitter facebook webboard website เน่ืองจากส่ือเปนกลไกท่ี
สําคัญท่ีมีผลตอการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ซ่ึงการนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนท่ีผานมาถูกต้ังคําถาม
ถึงจรรยาบรรณและความเปนวิชาชีพของส่ือมวลชน ในเร่ืองของความไมเปนกลาง มีการรายงานขาวท่ีไมเหมาะสม เชน 
การนําเสนอขาวท่ีเพ่ิมเติมความรุนแรงและสรางความแตกแยกในสังคมใหเพ่ิมข้ึน รวมท้ัง การใชส่ือออนไลนเปนพ้ืนท่ี
การโตตอบ ตอสู เพ่ือเอาชนะแนวคิดทางการเมืองโดยมีเน้ือหาท่ีรุนแรงกอใหเกิดความแตกแยกทางการเมือง ถึงแมวา
จะมีกฎหมายและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกท้ังองคกรท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมกํากับการใชเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อกระแสหลักแตอาจจะไมครอบคลุมสื่อใหมที่มีมากมายและเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

๗.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 ๗.๑ เอกสารและงานวิจัยจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
 ในการศึกษาวิจัยโครงการ “รากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพ่ือการปรองดอง” คณะวิจัยไดทําการศึกษา
งานวิจัยและสังเคราะหองคความรูจากหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถแบงเปน ๓ สวนหลัก ไดแก 
  ๑) สาเหตุของความขัดแยง 
  ๒) ผลกระทบท่ีเกิดจากความขัดแยง 
  ๓) แนวทางการแกไขปญหาความขัดแยง ดังรายละเอียดตอไปน้ี
  
  ๗.๑.๑ สาเหตุของความขัดแยง
  เสกสรรค ประเสริฐกุล (๒๕๕๒) ไดศึกษาเร่ือง การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพรวมของปญหาระบอบการเมืองการปกครองไทย โดยเนนศึกษาการเมืองภาคประชาชน
ในฐานะองคประกอบใหมของระบอบประชาธิปไตย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชทฤษฎีการเมืองและหลักรัฐศาสตร
ดานการเมืองเปรียบเทียบมาสังเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ และพิจารณาหาขอสรุปเก่ียวกับบทบาทฐานะ
ในเชิงหลักการและแนวโนมทิศทางในความเปนจริงของการเมืองภาคประชาชน ผลการศึกษาพบวาเง่ือนไขสําคัญประการ
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หน่ึงท่ีทําใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนไมปรากฏเปนจริงคือ ความยากจนและความเหล่ือมล้ําอยางสุดข้ัวในประเทศไทย 
แมวาในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ ระบอบการเมืองทุกระบอบจําเปนตองรักษาความชอบธรรมใหกับตัวเอง ดวยการ
แสดงความสามารถในการสรางความผาสุกใหผูอยูใตการปกครองไดมากกวาการเมืองในระบอบอ่ืน แตส่ิงท่ีระบอบ
ประชาธิปไตยไทยรับชวงมรดกมาจากระบอบอํานาจนิยมน้ัน โดยตัวของมันเองยังมีโครงสรางทางเศรษฐกิจสังคม
ที่เหล่ือมล้ํากันอยางสุดข้ัว ระหวางเมืองกับชนบท และระหวางคนรวยกับคนจน จนกอใหเกิดการแบงแยกหรือแบง
กลุมทางการเมือง
  ธีรยุทธ บุญมี (๒๕๕๓) วิเคราะหการเมืองไทยทามกลางความขัดแยงไววา วิกฤต การเมืองไทย
รุนแรง เพราะการไมยอมรับซ่ึงกันและกัน ซ่ึงท่ีรุนแรงท่ีสุดคือการไมยอมรับการดํารงอยูของอีกฝาย เพราะมองวาไมใช
ของจริง ไมตองสนใจจริงจัง เชน ฝายอนุรักษมองวา เส้ือแดงไมมีตัวตนเพราะถูกจางมา โงจึงถูกหลอกมา ไรการศึกษา
จึงถูกชักจูงโดยทักษิณ แตชาวรากหญาเสื้อแดงกลับมองวา ทักษิณมีบุญคุณลนเหลือ
  นอกจากน้ีระบบสังคมไทยยังสรางความเปนศูนยกลางข้ึนโดยยึดบุคคลเปนแกนกลาง จนศูนยกลาง
ของรัฐไมสามารถควบคุมได จนเกิดความเหล่ือมล้ําในเร่ืองรายได คุณภาพชีวิต อํานาจในการใชและควบคุมทรัพยากร
พื้นฐาน ตั้งแต ดิน นํ้า ลม ไฟ แรธาตุ ปาไม การส่ือสาร โครงสรางพ้ืนฐาน สุขภาพอนามัย ฯลฯ ข้ึนอยูกับวาผูใดได
ครองอํานาจ ตลอดจนคานิยมระหวางชนช้ันก็กอใหเกิดมุมมองตอการแบงพรรคแบงพวกของสังคมไทยเชนเดียวกัน 
กลาวคือ
  • ช้ันลาง ชอบความงาย สนุกสนาน รูสึกชีวิตไมเปนธรรม ชอบวัตถุจับตองได เนนการพ่ึงพา ชวยเหลือ
กัน ใจกวางใจนักเลง 
  • ช้ันสูง/กลาง ชอบระเบียบ กระบวนการ ความสงบเรียบรอย มารยาท ชีวิตเปนโอกาส ชองทาง
เปดกวาง ชอบนามธรรม เนนคุณธรรม ความดี (แตก็ชอบวัตถุ) เนนการพึ่งตนเอง ชวยตนเอง 
  นอกจากนี้คานิยมทางการเมืองยังสงผลใหเกิดความขัดแยงทางการเมือง เนื่องจากคนสองกลุมมี
ความคิดเห็นแตกตางกัน ดังนี้
  • ช้ันลาง ชอบผูนําวีรบุรุษ และนโยบายประชานิยม 
  • ช้ันสูง/กลาง ไมชอบทักษิณท่ีไมเคารพกติกา ไมชอบประชานิยม เพราะทําใหคนไมรับผิดชอบ
ตนเอง ชอบประชาธิปไตยคนดี (เพราะพวกเราเปนคนดี) หรือประชาธิปไตยดูได เผด็จการคนดีก็รับได 
  นฤมล ทับจุมพล (๒๕๕๓) ไดศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุของการชุมนุมของคนเส้ือแดงและคน
เส้ือเหลือง  พบวา ปรากฏการณการชุมนุมของคนเส้ือแดงและเส้ือเหลืองไมใชปญหาชนช้ัน แตภายใตการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทําใหเกิดชนช้ันทางเศรษฐกิจใหมๆ  ข้ึน เชน กลุมท่ีอยูนอกระบบประกันสังคม พวกวิน
มอเตอรไซครับจาง คนขายของตามตลาดนัด คนงานในไรออย คนงานในภาคเกษตรกรรม คนกลุมนี้อยูนอกระบบ
เศรษฐกิจปกติ ซ่ึงเปนฐานหลักของคนเส้ือแดง ตรงกันขามกับกลุมคนเส้ือเหลืองท่ีเปนกลุมในระบบและอดีตขาราชการ
  หากจะอธิบายปรากฏการณดังกลาวโดยละเอียด พบวา สาเหตุหน่ึงของปญหาท่ีนํามาสูปรากฏการณ
แบงฝกแบงฝายก็คือ รัฐบาลชุดนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไมตอบโจทยคนกลุมท่ีเปนฐานของเส้ือแดง กลาวคือ คนเส้ือแดง
แทบจะไมไดประโยชนกับโครงการทุกโครงการของรัฐบาลอภิสิทธิ์ โดยเฉพาะเช็ค ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งตอกยํ้าใหเห็นถึง
ความแตกตางมากข้ึน เพราะรัฐบาลเลือกชวยคนในระบบ นอกจากน้ีคนเส้ือแดงยังมองวารัฐบาลนายอภิสิทธ์ิใชการตัดสิน 
๒ มาตรฐาน ในการตัดสินการกระทําของคนเสื้อเหลืองและเสื้อแดง กลาวคือ คนเสื้อเหลืองทําอะไรก็ไมผิด 
  ฉะน้ันปรากฏการณเหลืองแดงจึงเปนภาพสะทอนของการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจไทยตอโครงสราง
ทางสังคมที่สงผลโดยตรงกับประชาชน
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  อภิชาต สถิตนิรามัย (๒๕๕๓) ไดทําการศึกษาเรื่อง ใครคือเสื้อแดง และอะไรเปนสาเหตุของ
ความคับของใจ โดยไดแยกการศึกษาออกเปน ๒ สวน คือ ๑) ใครคือเส้ือแดง และ ๒) อะไรเปนสาเหตุของความคับของใจ 
ซึ่งผลจากการสํารวจมีดังนี้
   ๑) ใครคือเส้ือแดง
   จากการประมวลผลการตอบแบบสอบถาม ๙๙ ชุด ที่ไดสุมจากหมูบานแหงหนึ่งในจังหวัด
นครปฐม (๗๓ ชุด) และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ (๒๖ ชุด) เม่ือตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ พบวาในแงของเศรษฐกิจสังคม คนเส้ือ
แดงประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง (นอกระบบ) รอยละ ๕๓ และ รอยละ ๙ ตามลําดับ
 ในแงรายได คนเสื้อแดงมีรายไดเฉลี่ย ๑๗,๐๓๔ บาทตอเดือน ซึ่งตองจัดวาคนเสื้อแดงคือ “ชนชั้นกลาง” 
ความยากจนในเชิงภาวะวิสัยของคนเส้ือแดงจึงไมนาจะใชสาเหตุหน่ึงของความขัดแยงทางการเมืองในปจจุบัน และเม่ือ
ใหผูตอบแบบสอบถามประเมินฐานะของตัวเอง พบวาคนเส้ือแดง รอยละ ๕๐ คิดวาตนเองมีฐานะปานกลาง นอกจากน้ี
คนเสื้อแดงถึงรอยละ ๘๑ ไดรับประโยชนโดยตรงจากโครงการ “ประชานิยม” ตางๆ ของรัฐบาลทักษิณ โดยเฉพาะ
โครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ซ่ึงขอมูลน้ีมีนัยวา คนเส้ือแดงสวนใหญไมไดทํางานในระบบท่ีมีการประกันสุขภาพ หรือ
ไมมีรายไดพอท่ีจะจายคาประกันสุขภาพได ซ่ึงสอดคลองกับอาชีพท่ีเราพบวาคนเส้ือแดงสวนใหญอยูในภาคการเกษตร
และภาคแรงงานนอกระบบ นอกจากนี้เรายังพบวาคนเสื้อแดงยังไดรับประโยชนโดยตรงจากโครงการ OTOP กองทุน
หมูบาน ธนาคารประชาชน การพักชําระหนี้และลดภาระหนี้เกษตรกร และโครงการเอื้ออาทรตางๆ
  ในเร่ืองทัศนคติเก่ียวกับความเหล่ือมล้ําทางรายได พบวา กลุมคนเส้ือแดงคิดวาชองวางระหวางคนรวย
กับคนจนไมหางมากและยังพอยอมรับได ผูวิจัยจึงสรุปวา ความคับของใจของคนเส้ือแดงไมไดอยูท่ีความเหล่ือมล้ํา
ทางรายได 
   ๒) อะไรคือความคับของใจของคนเส้ือแดง
   จากผลการสํารวจพบวา เหตุผลหลักในการสนับสนุนการเคล่ือนไหวของคนเส้ือแดงคือ      
    ๑) เพ่ือตอตานการรัฐประหาร การแทรกแซงทางการเมืองของทหาร (รอยละ ๒๘.๑๓)  
    ๒) ปญหาสองมาตรฐานและความอยุติธรรม (รอยละ ๒๘.๑๓) 
    ๓) การท่ีรัฐบาลอภิสิทธ์ิไมไดมาจากการเลือกต้ัง (รอยละ ๑๘.๗๕) สวนเหตุผลเร่ืองการ
แกปญหาความเหลื่อมลํ้าระหวางคนรวยกับคนจนนั้น กลุมตัวอยางไมไดเลือกใหเปนเหตุผลหลักของการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองเลย จึงอาจสรุปไดวา สาเหตุของความคับของใจของคนเส้ือแดง คือความไมเปนธรรมทางการเมืองมาก
ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ
  นอกจากน้ี อภิชาต สถิตนิรามัย ยังไดใหความเห็นเก่ียวกับความคับของใจของคนเส้ือแดงไวดังน้ี 
   ๑) ความยากจนความเหล่ือมล้ําเชิงอัตวิสัยไมนาจะเปนสาเหตุความคับของใจของคนเส้ือแดง 
เนื่องจากคนเสื้อแดงไมใชคนจนในแงรายได และจะเห็นไดวาความรูสึกที่วาชองวางระหวางคนจน-คนรวยที่เปนอยูสูง
มากจนรับไมได มีนอยในหมูคนเสื้อแดง 
   ๒) ความเหล่ือมล้ําและความยากจนท้ังในเชิงภาววิสัยและอัตวิสัยไมไดเปนท่ีมาของความ
คับของใจของคนเส้ือแดง 
   ๓) เน่ืองจากฐานะทางเศรษฐกิจของเส้ือแดงต่ํา หากเปรียบเทียบกับคนเส้ือเหลือง คนเส้ือแดง
จะมีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่ากวา ดังนั้นคนเสื้อแดงจึงเปนผูไดรับประโยชนโดยตรงจากโครงการประชานิยมมากกวาคน
เสื้อเหลือง ยิ่งไปกวานั้น เนื่องจากคนเสื้อแดงสวนใหญไมวาจะเปนเกษตรกรหรือแรงงานนอกภาคเกษตรจะเปนผูอยู
นอกระบบประกันสังคมอยางเปนทางการทุกประเภท ดังน้ันโครงการประชานิยมซ่ึงถูกออกแบบมาอยางต้ังใจเพ่ือเปน
หลักประกันทางสังคมใหแกแรงงานนอกระบบเหลาน้ี โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการรักษาพยาบาล ๓๐ บาท และกองทุน
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หมูบาน จึงตอบสนองความตองการของคนเหลานี้ไดดี ซึ่งในแงโครงการประชานิยม จึงอาจตีความไดวา รัฐไทยในยุค
ทักษิณไดสรางพระคุณผานโครงการประชานิยมกับชาวบาน หรือทําตัวเปนผู “อุปถัมภ” แทนผูอุปถัมภรายเล็ก รายใหญ
ที่กระจัดกระจายอยูท่ัวไปท้ังในเมืองและชนบท ซ่ึงท้ังหมดน้ีคือท่ีมาของความนิยมทางการเมืองของชาวเส้ือแดงตอ
ตัวอดีตนายกฯ ทักษิณ พรรคไทยรักไทย และพรรคอนุพันธของไทยรักไทย ในแงน้ีจึงตีความไดวา คนเส้ือแดงสูเพ่ือ
ปกปองนโยบายของพรรคไทยรักไทยท่ีเขาแตงต้ังใหเปนรัฐบาล กลาวอีกแบบคือ คนเส้ือแดงสูเพ่ือยืนยันความเทาเทียม
ทางการเมืองผานบัตรเลือกต้ัง จึงไมแปลกท่ีขอเรียกรองของคนเส้ือแดง คือ การยุบสภาใหมีการเลือกต้ังใหม กอนท่ีจะ
เกิดเหตุการณ “พฤษภาอํามหิต” ๕๓ 
  สุดทายแลวอภิชาต สถิตนิรามัย ไดสรุปไววา การอภิปรายท้ังหมดเปนเพียง “สมมติฐาน” ท่ีพอจะมีหลัก
ฐานรองรับบางเทาน้ัน เน่ืองจากขอบเขตของการศึกษาคร้ังน้ีคือหมูบานแหงหน่ึง จึงมิอาจอางไดวาการศึกษาคร้ังน้ีเปน
ตัวแทนของเสื้อแดงในขอบขายทั่วประเทศ ซึ่งจะตองทําการศึกษาตอไปอีกมาก

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (๒๕๕๔) ไดจัดทํา โครงการสํารวจ
ความเดือดรอนของผูรวมชุมนุมทางการเมืองและผูไดรับการเยียวยาเรงดวน มีวัตถุประสงคท่ีจะทําความเขาใจสภาพ
ความเดือดรอน สาเหตุ และแนวทางแกไขความเดือดรอนของทั้ง ๒ กลุมดังกลาว พบวา สาเหตุของการเขารวม
ชุมนุมทางการเมือง มีดังน้ี
   ๑) การประสบปญหาความยากจน สภาพเศรษฐกิจฝดเคือง ทําใหเกิดการมีหน้ีสินเร้ือรัง โดย
มีสาเหตุมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรและรับจางรายวัน ขาดอํานาจตอรองทาง การตลาด ทํานองเดียวกัน
กับอาชีพรับจางซึ่งมีคาจางตํ่าและปริมาณงานไมแนนอน ไดรับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจสังคม ทําให
ทั้ง ๒ กลุม มีรายไดต่ําและไมแนนอน เม่ือมีความจําเปนดานคาใชจายในการดํารงชีพ จึงนําไปสูภาวะหน้ีสินเร้ือรัง 
ตองการความชวยเหลือจากทุกแหลงที่มีโอกาส รวมถึงการเขารวมชุมนุมและถือโอกาสใชการเคลื่อนไหวทางการเมือง
เปนเวทีในการเรียกรองใหหนวยงานรัฐบาลเขาไปแกไขปญหา
   ๒) ความศรัทธาในอดีตนายกรัฐมนตรี (พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร) เน่ืองจากกลุมตัวอยาง
เห็นวาในชวงเวลาของการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนายกฯ ทักษิณ สามารถทําใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต 
จึงออกมาเรียกรองใหรัฐบาลชุดนี้กลับไปทําหนาที่อีกครั้ง
   ๓) ความตองการเรียกรองประชาธิปไตย ความเปนธรรมทางสังคม โดยกลุมตัวอยางมองวา 
การยึดอํานาจรัฐประหาร เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ สรางความไมเปนธรรมทางการเมือง สรางความเหล่ือมล้ํา
ทางสังคม และสงผลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  นอกจากน้ียังมีสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีทําใหมีการเคล่ือนไหวทางการเมืองอีก ดังน้ี ความไมพึงพอใจตอนโยบาย
ของพรรคประชาธิปตย ท่ีกลุมตัวอยางเห็นวาไมสามารถปฏิบัติไดจริงและไมสามารถเขาถึงกลุมคนรากหญาได การกลับมา
ของยาเสพติด การชักชวนกันไปชุมนุม วางจากการประกอบอาชีพ ไดไปเที่ยวกรุงเทพ และการเขาไปสังเกตการณใน
ฐานะนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับการเมือง
  พิชญา สุกใส (๒๕๕๔) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการความขัดแยงทางการเมืองไทย ระหวาง พ.ศ. 
๒๕๔๗ - ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสภาพการกอตัวและพัฒนาการของความขัดแยง ศึกษาแนวทาง
การจัดการความขัดแยงทางการเมืองระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๓ และศึกษาวิสัยทัศนเก่ียวกับแนวทางการจัดการ
ความขัดแยงทางการเมืองในอนาคต ซ่ึงผลการวิจัยในสวนของสาเหตุ  ความขัดแยงและรูปแบบของความขัดแยง พบวา 
   ๑) ความขัดแยงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุสําคัญจากการตองการอํานาจทางการเมือง
เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนโดยเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชั่นของนักการเมือง มีการทุจริตเพื่อใหบรรลุการเขาสูอํานาจ
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และเม่ือมีอํานาจก็นําไปใชในทางท่ีไมถูกตองในหลายๆ กรณี นอกจากน้ียังมีสาเหตุของปญหาความไมเทาเทียมในสังคม 
และประเด็นที่มีความออนไหวทางความรูสึกของประชาชนคือการนําสถาบันพระมหากษัตริยเขามาเกี่ยวของทาง 
การเมือง ซ่ึงจากปญหาเหลาน้ีไดขยายไปสูประเด็นทางการเมืองภาคประชาชนท่ีทําใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงในสังคม
   ๒) รูปแบบความขัดแยงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน พบวา มีในดานรูปแบบของผลประโยชนมาก
ท่ีสุด โดยสงผลมาจากความขัดแยงดานโครงสรางทางสังคมท่ีมีความแตกตางกัน ระหวางกลุมท่ีเปนผูท่ีใชแรงงาน กลุม
ชนชั้นกลาง และกลุมชนชั้นสูง และในสวนของดานคานิยม ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งซึ่งแตละกลุมนํามาเปนชนวนทําให
เกิดความรุนแรงคือประเด็นเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย สวนความขัดแยงในดานขอมูลและดานความสัมพันธ เน่ืองจาก
ปญหาดานความสัมพันธอาจแกไขไดงายจากการประสานผลประโยชนที่ลงตัว
  ท้ังน้ี พิชญา สุกใส ไดนําเสนอสวนท่ีเปนแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงไวดวย แตจะนําเสนอ
ในสวนของแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงตอไป

  สถาบันพระปกเกลา (๒๕๕๕) ไดทําการศึกษาเร่ือง การสรางความปรองดองแหงชาติ ซ่ึงมุงตอบ
คําถามของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ สภาผูแทนราษฎรวา 
“อะไรคือรากเหงาของความขัดแยงทางการเมืองที่เปนอยูในปจจุบัน และมีปจจัยหรือกระบวนการใดที่ทําใหคนใน
สังคมสามารถกลับมาอยูรวมกันไดอยางสันติ?” มีวัตถุประสงคเพื่อ           
   ๑) ประมวลและวิเคราะหปรากฏการณความขัดแยงในสังคมไทย สาเหตุ การจัดการและ
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
   ๒) ศึกษาเปรียบเทียบประสบการณในการแกปญหาความขัดแยงและการสรางความปรอง
ดองที่ประสบความสําเร็จของตางประเทศ 
   ๓) ศึกษาปจจัยในการเสริมสรางความปรองดองในบริบทตางๆ 
   ๔) จัดทําขอเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางความปรองดองแหงชาติ โดยการวิจัยเอกสาร 
(documentary research) การประมวลวิเคราะหขอมูลปรากฏการณความขัดแยงทางการเมืองในสังคมไทย การวิเคราะห
เปรียบเทียบกรณีศึกษา (case study research) การประยุกตใชเทคนิคเดลฟาย (delphi technique) และการระดม
ความคิดเห็นโดยการประชุมกลุม (focus group)
  ผลการศึกษาแบงออกเปน ๒ สวน คือ รากเหงาของความขัดแยงทางการเมืองไทย และขอเสนอ
กระบวนการสรางความปรองดองในชาติ
  รากเหงาของความขัดแยงทางการเมืองไทย พบวาปญหาสําคัญคือมุมมองท่ีแตกตางกันตอความเปน
ประชาธิปไตยของประเทศท่ีเก่ียวของกับระบบการจัดการอํานาจและทรัพยากรในสังคม ระหวางฝายหน่ึงท่ีใหน้ําหนัก
ตอการเลือกต้ังซ่ึงความชอบธรรมของผูบริหารประเทศอยูท่ี ‘เสียงขางมาก’ ของประชาชน กับอีกฝายหน่ึงท่ีใหน้ําหนัก
ตอ ‘คุณธรรมจริยธรรม’ ของผูบริหารประเทศมากกวาความเปนตัวแทนของคนสวนใหญ โดยทั้งสองมุมมองนี้ตางก็มี
ทั้งกลุมท่ีเช่ือม่ันอยางแรงกลาในมุมมองของตนกับกลุมท่ีอิงอยูกับความเช่ือน้ันเพ่ือแสวงหาและรักษาอํานาจตลอดจน
ผลประโยชนสวนตน ทั้งหมดไดสงผลใหความขัดแยงทางความคิดนี้มีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปญหาสําคัญที่กลาว
ไปแลวน้ีไดเกิดข้ึนทามกลางบริบทของปญหาพ้ืนฐานในสังคมไทย คือ ความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม อันเปน
เงื่อนไขที่ตอกยํ้าใหความแตกตางทางความคิดทางการเมืองกลับกลายเปนความแตกแยกและแหลมคมมากยิ่งขึ้น 
  สวนขอเสนอกระบวนการสรางความปรองดองในชาติจะกลาวในสวนของแนวทางการแกไขปญหา
ความขัดแยงตอไป
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  สํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (๒๕๕๕) ไดจัดทํารายงานตามท่ี
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ สภาผูแทนราษฎร ไดศึกษาถึง
แนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ ซ่ึงในการศึกษาสภาผูแทนราษฎรมีมติแตงต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน 
๓๘ คน โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมาธิการจํานวน ๑๗ ครั้ง และเชิญหนวยงาน องคกรจากภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการปรองดองมาใหขอมูลและความคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการ พบวา
เหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ มีสาเหตุมาจากปจจัยดังตอไปนี้
   ๑) คณะกรรมาธิการเห็นวาเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 
๒๕๕๓ ท่ีผานมา มีสาเหตุมาจากความขัดแยงทางการเมืองและเปนปญหาในเชิงโครงสรางท่ีเกิดจากการเมือง
การปกครอง ความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงทุกดานมีความออนแอ 
ขาดประสิทธิภาพและไมเปนไปตามหลักนิติธรรม จนนําไปสูการแกไขปญหาโดยการยึดอํานาจการปกครองเมื่อวันที่ 
๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ทําใหเกิดขอวิจารณเกี่ยวกับความสอดคลองกับหลักนิติธรรมของกลไกตางๆ ของรัฐ กฎหมาย 
การบังคับใชกฎหมายและกระบวนยุติธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังการยึดอํานาจดังกลาว เปนเหตุใหปญหาความขัดแยงที่
มีอยูแลวมีความซับซอนและเพิ่มปญหามากขึ้น
   ๒) คณะกรรมาธิการเห็นดวยกับความเห็นตามรายงานของ คอป.วาเหตุการณแหงความขัดแยง
จนนําไปสูความรุนแรงเมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ มิไดเกิดจากเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งโดยเฉพาะแต
เปนผลของการกระทําและเหตุการณหลายๆ คร้ัง ตอเน่ืองกันท่ีเปนปญหาความขัดแยง จนนําไปสูเหตุการณความรุนแรง 
ต้ังแตเหตุการณการชุมนุมของกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย เพ่ือขับไลรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 
เม่ือชวงประมาณปลายป พ.ศ. ๒๕๔๘ เหตุการณรัฐประหารเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เหตุการณการชุมนุมตอตาน
รัฐประหารของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ (นปก.) เหตุการณการชุมนุมของกลุมพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยเพี่อขับไลรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลนายสมชาย วงศสวัสดิ์ เหตุการณการชุมนุมของ
กลุมแนวประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) เม่ือเดือนเมษายน ๒๕๕๒ จนกระท่ังเกิดเหตุการณความรุนแรง
เมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓
  นอกจากน้ีคณะกรรมาธิการยังไดศึกษาถึงผลกระทบของความขัดแยงและแนวทางการแกไขปญหา
ความขัดแยง ซึ่งจะนําเสนอในสวนตอไป
  
  ๗.๑.๒ ผลกระทบของความขัดแยง
  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (๒๕๕๓) ไดรวบรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความไมสงบจาก
การชุมนุมทางการเมือง สรุปไดดังน้ี
   ๑) ผลกระทบดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว จากเหตุการณการชุมนุมที่ยืดเยื้อตั้งแตวัน
ที่ ๑๒ มีนาคม ถึง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยเฉพาะวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเกิดเหตุการณปะทะกันระหวาง
ผูชุมนุมกับเจาหนาที่รัฐ และตอเนื่องมาถึงวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเหตุการณกอวินาศภัยครั้งใหญ ไดสง
ผลกระทบดานเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสรุปไดดังนี้
   ๑.๑)  ผลกระทบดานการทองเท่ียว 
    ๑.๑.๑)  จํานวนนักทองเท่ียวลดลงในชวง ๒ เดือนหลังจากเกิดเหตุการณชุมนุม และกลับ
เพิ่มขึ้นมาอยางรวดเร็วในเดือนถัดมา โดยหลังจากเกิดเหตุการณในเดือนพฤษภาคม นักทองเที่ยวมีอัตราการหดตัว
คิดเปนรอยละ ๑๒.๙ เดือนมิถุนายนลดลงจากเดือนเดียวกันของปที่แลว คิดเปนรอยละ ๑.๑ มีอัตราเขาพักเฉลี่ยรอย
ละ ๔๐.๑ อยางไรก็ตามในเดือนกรกฎาคมจํานวนทักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว คิดเปนรอยละ ๑๔.๒
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    ๑.๑.๒)  แนวโนมการทองเท่ียวท้ังป พ.ศ. ๒๕๕๓ และป พ.ศ. ๒๕๕๔ หลังจากเหตุการณ
เร่ิมคล่ีคลายลงทําใหนักทองเท่ียวเร่ิมมีความม่ันใจท่ีจะเดินทางเขามาเท่ียวในประเทศไทย หนวยงานภาครัฐและภาค
เอกชนประมาณการวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวในป พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๑๔.๕-๑๕.๐ ลานคน สวนในป พ.ศ. 
๒๕๕๔ จะมีนักทองเที่ยวประมาณ ๑๕.๕ ลานคน สรางรายไดใหกับประเทศประมาณ ๖ แสนลานบาท
    ๑.๑.๓) ผลกระทบตอภาพลักษณดานความปลอดภัยของประเทศ จากเหตุการณตลอด
ชวงระยะเวลาท่ีมีการชุมนุม สงผลเสียดานภาพลักษณดานความปลอดภัยของประเทศเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจาก
มีจํานวนประเทศที่ประกาศแจงเตือนภัยการเดินทางเขาประเทศไทยสูงที่สุด ๕๒ ประเทศ
    ๑.๑.๔) กลุมท่ีไดรับผลกระทบจากการชุมนุม จากเหตุการณความไมสงบ สงผลกระทบ
ตอผูคนจํานวนมาก ท้ังกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงในพ้ืนท่ี เชน ธุรกิจโรงแรม โรงภาพยนตร อาคารพาณิชย ฯลฯ และ
กลุมที่ไดรับผลกระทบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก เชน นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ นักลงทุน ธุรกิจนําเที่ยว ฯลฯ
   ๑.๒) ผลกระทบจากการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค สมาคมผูประกอบการวิสาหกิจยาน
ราชประสงค ไดสรุปขอมูลเบื้องตนของผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ โดยแยกเปน ๓ กลุม คือ 
    ๑) กลุมโรงแรม มีผูประกอบการจํานวน ๕ ราย ตองปดดําเนินการเน่ืองจากเหตุการณ
ความไมสงบ 
    ๒) กลุมศูนยการคายานราชประสงค มีผูประกอบการคามากกวา ๒,๐๐๐ ราย ไดรับผล
กระทบ รัฐใหความชวยเหลือไปแลว ๔๔๔.๑ ลานบาท 
    ๓) กลุมผูทํางาน มีพนักงานท่ีถูกเลิกจาง ๘๐๐ คน และยังคงปฏิบัติงาน ๓๐,๖๖๑ ราย 
รัฐใหความชวยเหลือไปแลว ๔๑๗.๓ ลานบาท
   ๑.๓) ผลกระทบจากการวินาศภัยยานธุรกิจการคา ความเสียหายจากภาคธุรกิจการคา สามารถ 
แยกยอยออกเปน ๔ กลุม ดังนี้ 
    ๑) กลุมเซ็นทรัลเวิลด มีความเสียหายท้ังโรงแรม ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด และหางสรรพ
สินคาเซน  
    ๒) กลุมศูนยการคาสยามสแควร มีผูไดรับความเสียหาย ๖๕๐ ราย ความเสียหายประเมิน
เบื้องตนประมาณ ๑๓๕ ลานบาท 
    ๓) บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ประเมินความเสียหายเบื้องตนรวมรายไดของพนักงานแลว
ประมาณ ๑,๒๐๐ ลานบาท 
    ๔) หางสรรพสินคาเซ็นเตอรวัน มีรานคาแจงความเสียหายจํานวน ๓๕๑ ราย มูลคา
ความเสียหายรวมประมาณ ๓๖๐ ลานบาท
   ๑.๔) ผลกระทบตอธุรกิจสายการบินและการคมนาคม จากประกาศของกระทรวงการตางประเทศ
ของแตและประเทศวาประเทศไทยมีความเสี่ยงในการเดินทาง ทําใหมีผลกระทบตอเที่ยวบินประมาณ ๑๐๐ เที่ยวบิน 
สงผลใหสูญเสียรายไดประมาณ ๖๐๐ ลานบาท
   ๑.๕) ผลกระทบตอตลาดหลักทรัพย การปรับตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในไตรมาสที่ 
๒/๒๕๕๓ ทําใหประเทศไทยมีความแข็งแกรงของประเทศ ดัชนีราคาหุนปรับตัวเพ่ิมข้ึนจนแตะระดับสูงสุดท่ี ๘๑๒.๖๓ 
จุด ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ แตหลังจากน้ัน ราคาหุนไทยก็ตกลงอยางตอเน่ืองจนวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ดัชนีราคาปรับตัวลงที่ระดับตําสุดที่ระดับ ๗๒๐.๔๗ จุด 
  ๒) ผลกระทบดานสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการสํารวจอารมณทาง 
การเมืองของประชาชนเกี่ยวกับเหตุการณชุมนุมทางการเมือง จํานวน ๓ คร้ัง พบวา ประชาชนมีอารมณดานลบรูป
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แบบตางๆ ในอัตรารอยละ ๓๔.๓ ถึงรอยละ ๔๘.๔๘ โดยแนวโนมของอารมณที่เบื่อหนาย สลดใจ เศราใจ และกังวล
สับสน มีคาลดลงจากรอบการสํารวจที่ผานมา อยางไรก็ตาม ในภาพรวมของประชาชน มีแนวโนมปรับตัวตออารมณ
ทางการเมืองดีขึ้น ตองการระบายอารมณนอยลง รูสึกขัดแยงตอความรูสึกของตนเองนอยลง และขัดแยงกับสมาชิก
ในครอบครัวลดลง แมจะยังมีความคิดเห็นแตกตางกันในครอบครัวที่รอยละ ๒๓ ก็ตาม
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (๒๕๕๔) ไดจัดทํา โครงการสํารวจความ
เดือดรอนของผูรวมชุมนุมทางการเมืองและผูไดรับการเยียวยาเรงดวน มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจสภาพความ
เดือดรอน สาเหตุ และแนวทางการแกไขความเดือดรอนของประชาชนผูรวมชุมนุมทางการเมืองท่ีถูกสงตัวกลับภูมิลําเนา 
และประชาชนและเจาหนาที่ทหารผูไดรับการเยียวยาเรงดวนกรณีไดรับบาดเจ็บจากการชุมนุม โดยจัดการประชุม
กลุมยอยผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๓ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร 
เชียงราย เชียงใหม อุตรดิตถ ฉะเชิงเทรา และนครศรีธรรมราช เพ่ือศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแกไข
ปญหาจากการชุมนุมทางการเมือง พบวา ผูไดรับผลกระทบจากการชุมนุมแบงไดเปน ๓ กลุมใหญๆ ไดแก กลุมท่ี ๑ 
ผูเขารวมชุมชน แบงเปน ๒ กลุมยอย ไดแก ผูเขารวมชุมนุมดวยความสมัครใจ และผูเขารวมชุมนุมที่ถูกเกณฑไป 
กลุมที่ ๒ ผูท่ีไมไดเขารวมชุมนุมแตไดรับผลกระทบ กลุมท่ี ๓ เจาหนาท่ีทหาร ตํารวจ เจาหนาท่ีมูลนิธิ และพยาบาล
เขาปฏิบัติหนาท่ี โดยสามารถสรุปผลกระทบท่ีกลุมตัวอยางไดรับจากการชุมนุมทางการเมืองไดดังน้ี 
  ๑) ผูไดรับผลกระทบประสบปญหาเรื่องการไดรับบาดเจ็บจากการชุมนุมทางการเมือง ทั้งผูที่เขา
รวมชุมนุม และผูที่ไมไดเขารวมชุมนุมทางการเมือง สงผลใหไมสามารถประกอบอาชีพไดอยางปกติ
   ๒) ปญหาเร่ืองคาใชจายในการเขารับการรักษาตัวอยางตอเน่ือง เน่ืองจากผูไดรับผลกระทบท่ี
ไดรับบาดเจ็บจําเปนตองใชเงินจํานวนมากในการรักษาพยาบาล แตเงินที่ไดรับจากการชวยเหลือเยียวยาไมเพียงพอ 
ทําใหผูไดรับผลกระทบสวนใหญไมสามารถรักษาพยาบาลตอเนื่องจนหายบาดเจ็บได 
   ๓) ปญหาเร่ืองการเปนหน้ีนอกระบบ เน่ืองจากการไดรับบาดเจ็บและไมสามารถประกอบอาชีพ
ได ทําใหผูไดรับผลกระทบตองกูยืมเงินนอกระบบมาใชในชีวิตประจําวัน
   ๔) ปญหาความหวาดระแวงในการติดตามตัวเพ่ือดําเนินคดีจากหนวยงานของรัฐและการถูก
ตั้งขอกลาวหาเปนผูกอการราย ทําใหไมสามารถอาศัยอยูในที่อยูอาศัยของตนเองได ไมสามารถประกอบอาชีพและ
ทําธุรกรรมตางๆ ไดตามปกติ สงผลกระทบตอจิตใจและรายไดดวย
  ผลกระทบท้ังหมดลุกลามไปถึงบุคคลรอบขาง เชน บุตรมีผลการเรียนแยลง เน่ืองจากตองแบงเวลา
เรียนไปชวยครอบครัวหารายไดเพ่ือประทังครอบครัวและใชเปนคาเลาเรียนของตนเอง ญาติพ่ีนองตองมีหน้ีสิน เน่ืองจาก
ตองกูยืมเงินเพื่อไปรักษาพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ
  ดวงกมล สุจริตกุล ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ และสุพัฒนา สุขสวาง (๒๕๕๔) ไดทําการศึกษาเร่ือง 
การศึกษาวิกฤตการเมืองไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ในบริบทการเฝาระวังสุขภาพจิต มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนองคความรู
และงานวิจัยที่เกี่ยวของดานสุขภาพจิตในภาวะวิกฤต เพื่อศึกษาปญหาสุขภาพจิตในภาวะวิกฤต และเพื่อเฝาระวัง
ปญหาสุขภาพจิตของประชาชนจากเหตุการณวิกฤตการเมือง ซ่ึงผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับอารมณ
ทางการเมืองอยูในระดับปกติ คิดเปนรอยละ ๓๘.๒ รองลงมา อยูในระดับรุนแรงปานกลาง รอยละ ๓๕.๓ และระดับ
รุนแรง รอยละ ๒๔.๗ ตามลําดับ โดยมีความรูสึกตอสถานการณ ไดแก เบื่อหนาย ไมอยากรับรู รอยละ ๕๓.๐๓ รอง
ลงมา ไดแก สลดใจ เศราใจ หดหู รอยละ ๕๐.๐๙
  จากผลการวิจัยทําใหทราบอัตราและความชุกของปญหาสุขภาพจิตของประชาชนจากเหตุการณ
วิกฤตทางการเมือง และสามารถนําไปวางแผนในการสงเสริม ปองกันปญหาสุขภาพจิตจากเหตุการณวิกฤตตางๆ ได
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  สํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (๒๕๕๕) ไดจัดทํารายงานตามที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ สภาผูแทนราษฎร ไดศึกษาถึง
แนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ พบวา ผลของความขัดแยงทางการเมืองในสังคมไทย จากเหตุการณความ
รุนแรงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ ไดสรางความเสียหายใหเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความ
มั่นคงในระดับอันตรายสูงสุด ทําใหประเทศขาดความมั่นคงและสูญเสียอํานาจการแขงขัน ประกอบกับที่ประเทศไทย
เกิดอุทกภัยคร้ังใหญท่ีสรางความเสียหายอยางใหญหลวง กระทบกระเทือนตอขวัญและกําลังใจของคนในชาติอยางรุนแรง 
ดวยเหตุดังกลาวเม่ือถูกนํามารวมกับประเด็นความเส่ียงในทางการเมืองของประเทศทําใหนักลงทุนจากตางประเทศ 
(FDI) อาจพิจารณาเปล่ียนแปลงการลงทุนจากประเทศไทยไปยังประเทศเพ่ือนบานท่ีมีเสถียรภาพทางการเมืองและไมมี
เหตุการณความรุนแรง เชน ประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม ซ่ึงจะทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได
รับความเสียหายอยางมหาศาล นอกจากน้ียังเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในประเทศพมาซ่ึงจะมีผลตออนาคต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในโลกตะวันตกซ่ึงเปนคูคาและผูลงทุนรายสําคัญของ
ประเทศไทย ปจจัยสําคัญดังกลาวขางตนถือเปนความจําเปนอยางเรงดวนที่ประเทศไทยจะตองมีความปรองดองหัน
หนาเขาหากัน แปลงวิกฤตครั้งนี้ใหเปนโอกาสเพื่อฟนความสงบสุขและความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศท่ีมีตอชาติบานเมืองใหกลับคืนมา ประการสําคัญความขัดแยงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนกับคนใน
ชาติขณะนี้มาจากความแตกตางทางความคิดซึ่งลวนแตมีเจตนาดีตอชาติบานเมืองดวยกันทั้งสิ้น จึงจําเปนที่ประเทศ
ไทยจะตองยุติความขัดแยงและสรางความปรองดองใหเกิดขึ้นกับคนในชาติโดยเร็วที่สุด
  สําหรับขอเสนอในการสรางความปรองดองจะกลาวถึงในสวนของแนวทางการแกไขความขัดแยงตอไป
  
  ๗.๑.๓ แนวทางการแกไขความขัดแยง
  ศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน (๒๕๕๓) ไดทําการศึกษาเร่ือง เจรจา เจรจา เจรจา ทางออกของความขัดแยง
ในประเทศไทยจริงหรือไม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวาการเจรจาจะเปนทางออกของความขัดแยงในประเทศไทยไดจริง
หรือไม พบวา การเจรจาไมใชการเกลี้ยกลอม ตะลอม บังคับ ขูเข็ญ แตการเจรจาสามารถนํามาใชเปนทางออกของ
ความขัดแยงในประเทศไทยได โดยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ และการใหเหตุผลของคูกรณี เพราะถาคูกรณีไมสมัครใจที่
จะเขารวมเจรจา การเจรจาก็คงไมใชทางออกของความขัดแยง ดังนั้น การเปดใจรวมกันหาทางออกจึงเปนกุญแจหลัก
ของความสําเร็จคือ คูกรณีตองมีความจริงใจ เปดเผย แสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค และไมยึดในจุดยืน 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝายตองรวมกันระบุประเด็นปญหาใหชัดเจนวาคืออะไร ถาความขัดแยงมีความเก่ียวของกับกลุม
คนที่อยูนอกเหนือไปจากคูกรณี และขอตกลงหรือความยินยอมที่จะเกิดขึ้นมีความสําคัญและเกี่ยวของ ก็จําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองหาผูแทนของผูเกี่ยวของที่มีความชอบธรรมและมีอํานาจในการตัดสินใจดวย
  ดังน้ัน เพ่ือใหไดมาซ่ึงผูแทนในการเจรจาไกลเกล่ีย ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดตองมีอํานาจในการจัดการ
และกําหนดผูแทนของตนเอง หรือในกรณีของกลุมก็ควรมีการจัดการหาผูแทนในการเจรจา ไกลเกลี่ย โดยเฉพาะถา
เก่ียวของกับหลายฝาย จะตองมีภาคประชาสังคมท่ีเปนผูแทนอยูดวย เพ่ือนําเสนอความตองการของกลุม อาทิ คนจน 
ผูหญิง เด็ก ชนกลุมนอย เปนตน นอกจากน้ี ศุภณัฐยังไดเสนอวา การเจรจาจะเปนทางออกของความขัดแยงในประเทศ
ไทยได หากไดมีการพูดคุยตกลงเบื้องตนในกรอบวาจะไมมีการละเมิดคานิยมหรือคุณคาของคูกรณี ในกรณีของภาค
รัฐประเด็นในการเจรจาตองไมละเมิดกฎและระเบียบของหนวยงานน้ันๆ ดวย คูกรณีตองมีเหตุผลในการเจรจาไกลเกล่ีย 
เพราะคูกรณีจะไมเจรจาหากรูวาสามารถเรียกรองส่ิงท่ีตนเองตองการไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากคูกรณีอ่ืน 
ยกเวนมีแรงกดกันอยางสูงในดานศีลธรรมมาบีบบังคับ น่ันหมายความวา คูกรณีจะไมเจรจา หากพิจารณาแลวเห็นวา 
การไมตกลงเจรจาจะไดผลดีกวาขอตกลงที่เกิดจากการเจรจาไกลเกลี่ย และที่สาคัญความพึ่งพาอาศัยกันในเชิงอํานาจ 
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เพราะความสัมพันธทางอํานาจระหวางคูกรณีหากไมมีความเทาเทียมหรือแตกตางกันมากหรือมีการใชอํานาจในทาง
ที่ผิด ก็จะไปสูขอตกลงที่มาจากการบีบบังคับ ซึ่งไมใชการเจรจาไกลเกลี่ยที่พึงปรารถนา
  สุพัตรา จิตตเสถียร (๒๕๕๓) ไดศึกษาเรื่อง การแกไขปญหาความรุนแรงทางการเมืองของไทย: 
พบทางตันจริงหรือ? มีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาปจจัยท่ีทําใหเกิดความขัดแยงและเสนอทางออกในการแกไขปญหาความ
ขัดแยงในสังคมไทย พบวา ความขัดแยงทางการเมืองในระดับชุมชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในชวง พ.ศ. ๒๕๕๒ - 
๒๕๕๓ มีความสัมพันธกับความขัดแยงทางการเมืองในระดับประเทศ โดยมีปจจัย ๓ ประการ คือ 
   ๑. ความขัดแยงทางโครงสรางท่ีไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง 
   ๒. อํานาจเงินทุนท่ีมีสวนเช่ือมโยงกับนักการเมืองทองถ่ินและสายสัมพันธของหัวคะแนนอัน
ยึดโยงอยูไดเพราะผลประโยชนทางการเงิน 
   ๓. ผูนําชุมชน ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีมีความจงรักภักดีตอตัวบุคคลและนโยบายพรรคท่ีพวกเขาเคย
ไดรับประโยชน
  ท้ังน้ีผูวิจัยไดเสนอทางออกในการแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมไทย ดังตอไปน้ี
   ๑. ในภาวการณแกปญหาอยางเรงดวน เสนอใหมีการ “เจรจาตามแนวทางสานเสวนา” มิใช
การเจรจาตอรอง เพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการยุบสภา 
   ๒. ควรจัดต้ังรัฐบาลแหงชาติ (เฉพาะกิจ) เพ่ือรักษาการณ ชวงท่ีมีการจัดการเลือกต้ังใหม เพ่ือ
ลดความ “ไมไววางใจ” ของฝายที่ขัดแยงกันลงไป และองคกรกลาง เชน กกต. ตองจริงจัง ตอการจัดเลือกต้ังให
บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
   ๓. ควรมีการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของกับประเด็นสําคัญ คือ “ความสัมพันธปจจัยแหงความขัดแยง
ทางการเมืองไทย ในมิติของพลังชุมชนจากชนบท ตอการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเมืองการปกครองไทย” 
เพราะจากบทเรียนของความขัดแยงและการกอความรุนแรงในสังคมท่ีผานมาทําใหเห็นถึงความขัดแยงทางการเมือง
ไทยในระดับชาติท่ีมักเก่ียวของกับพลังการระดมคนของผูนําชุมชนอยางหลีกเล่ียงไมได จึงเสนอใหมีการศึกษาเปน “ทีม” 
จากนักวิชาการหลายๆ สาขา มาบูรณาการกัน
   ๔. ควรมีการถอดบทเรียนกระบวนการแกไขความขัดแยงทางการเมือง เพื่อการเรียนรูและ
หาทางปองกันความขัดแยงในอนาคต
   ๕. การปฏิรูปส่ือสารมวลชน จัดระเบียบส่ือใหมีจริยธรรมท่ีดีและมีความเปนกลางอยางแทจริง
   ๖. ทําใหการปฏิรูปการเมืองเปนวาระแหงชาติ โดยดําเนินการไปพรอมๆ กับการปฏิรูป
ระบบราชการ 
   ๗. การใชบทบาทของผูนําชุมชนในระดับทองถิ่น ในการสรางความสมานฉันทตั้งแตระดับ
ชุมชน และเปนตัวการในการเปลี่ยนแปลง (change agent) ทัศนคติ คานิยม และความเขาใจที่ถูกตองของแนวทาง 
“สันติวิธี” ซึ่งสามารถปฏิบัติไดจริง โดยความรวมมือกับกระทรวงยุติธรรม ในกระบวนการยุติธรรมชุมชน และผาน
ทางกรมการปกครอง ในการเจรจาไกลเกล่ียในระดับอําเภอ ตําบลและหมูบาน ท้ังน้ี เพ่ือสรางการเรียนรูถึง “บทเรียน
ความเสียหายจากการประทวงและการใชความรุนแรงจากอดีตที่ผานมา” 
  
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (๒๕๕๔) ไดจัดทํา โครงการสํารวจความ
เดือดรอนของผูรวมชุมนุมทางการเมืองและผูไดรับการเยียวยาเรงดวน มีวัตถุประสงคท่ีจะทําความเขาใจสภาพความ
เดือดรอน สาเหตุ และแนวทางแกไขความเดือดรอนของทั้ง ๒ กลุมดังกลาว ซ่ึงการสํารวจแบงเปน ๒ ระยะ คือ 
ระยะแรกสํารวจโดยการสัมภาษณตามแบบสอบถาม และระยะที่ ๒ สํารวจโดยการสัมภาษณเชิงลึกเปนกลุม 
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  ผลการสํารวจพบวา ความเดือดรอนที่สําคัญที่สุดนั้นเกี่ยวกับอาชีพและรายได สาเหตุมาจากการที่
ประชาชนท่ีรับการสํารวจสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรและรับจางรายวัน ขาดอํานาจตอรองทางการตลาด ทําใหท้ัง ๒ กลุม มี
รายไดตํ่าและไมแนนอน มีภาวะหนี้สินเรื้อรัง จึงนําไปสูการเขารวมชุมนุม 
  ดังน้ัน แนวทางแกไขระยะส้ัน คือ การสงเคราะหดานคาใชจายในการดํารงชีพ การสงเสริมอาชีพ 
และอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดเปนรายบุคคลหรือกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี แนวทางการแกไขระยะปานกลาง คือ การพัฒนา
ทักษะการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือการเกษตรทฤษฎีใหม พัฒนาความพรอมของการมีสวนรวมในการ
ปกครองระดับทองถิ่น การปองกันและการอพยพเขาเมืองใหญ และการปองกันปญหาระยะยาว คือ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาท่ีพัฒนาคุณภาพประชากร เพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชนเองใหมีความสามารถ
ท่ีจะกําหนดแนวทางการพัฒนาตนเองไดอยางย่ังยืน โดยไมมองขามทุนทางสังคม อยางไรก็ตาม การดําเนินการท้ังหมด
ตองดําเนินงานแบบบูรณาการจากหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ
  
  คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา (๒๕๕๔) ไดศึกษา
เรื่อง การละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ กรณีเหตุการณความรุนแรงจากการชุมนุมทาง 
การเมือง จนเปนเหตุใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตท่ีจังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีวัตถุประสงค
เพ่ือพิจารณาศึกษาวาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในเหตุการณความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนน้ันมีการดําเนินการท่ีเหมาะสมมากนอยเพียงใด การดําเนินการดังกลาวมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนผูชุมนุมหรือไม โดยเฉพาะอยางย่ิงในการท่ีจะพยายามรักษาสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนสวัสดิภาพ
ชีวิตของประชาชนตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดานกฎหมายและความยุติธรรม
  จากผลการศึกษาดังกลาว คณะกรรมาธิการฯ ไดจัดทําเปนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะ
กรรมาธิการฯ ตอแนวทางการดําเนินการ รวมทั้งขอเสนอเชิงนโยบายของคณะกรรมาธิการฯ ตอรัฐบาล เพื่อปองกัน
มิใหเกิดเหตุการณความรุนแรงขึ้นอีก ทั้งนี้เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุม ซึ่งไดมีบัญญัติ
รับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยคณะกรรมาธิการฯ มีขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะตอรัฐบาลดังนี้
  ๑. ดานกฎหมาย
   ๑.๑  การละเมิดสิทธิมนุษยชน
   จากเหตุการณ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึงขัดตอหลักปฏิบัติตามหลัก
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยใหการรับรองไวในขอ ๒๐ (๑) และขอ ๒๑ และขัดตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ ควรมีการดําเนินการ ดังนี้
    ๑) รัฐบาลควรรวบรวมขอเท็จจริงท่ีระบุชัดเจนถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากเหตุการณ 
๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ เพ่ือดําเนินการทางกฎหมายกับผูมีสวนเก่ียวของทุกระดับ และเปดเผยผลการดําเนินการให
สาธารณชนไดรับทราบ
    ๒) รัฐบาลควรวางมาตรการการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในประเด็น
สิทธิทางการเมืองของประชาชนใหชัดเจนเปนรูปธรรมและเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ
    ๓) รัฐบาลควรมีการตรวจสอบขอมูลขอเท็จจริงของผูชุมนุมวามีการดําเนินการชุมนุมเปน
ไปตามครรลองแหงกฎหมายหรือไม และเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนรับทราบ
    ๔) รัฐบาลควรมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรง และโดยออม
ตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นสิทธิทางการเมือง และดําเนินการตอกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใหเปนรูปธรรม
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    ๕) หนวยงานที่มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย ตองทบทวนการจัดซื้ออุปกรณในการ
ควบคุมฝูงชนและการใชอุปกรณดังกลาวที่ไมกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
   ๑.๒  การปฏิบัติการสลายการชุมนุมมีองคประกอบท่ีนาจะเปนการกระทําผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา ในหมวด ๒ ความผิดตอชีวิตและรางกาย ความผิดในฐานะเปนเจาพนักงานตามมาตรา ๑๕๗ คณะกรรมาธิการฯ มี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
    ๑) รัฐบาลควรรวบรวมขอมูลขอเท็จจริงจากผลการศึกษาตรวจสอบขอเท็จจริงขององคกร
ตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําผลที่ไดมาเรงรัดการดําเนินการทางกฎหมายตอผูที่กระทําผิดทั้งฝายการเมือง 
และเจาหนาที่ของรัฐ
    ๒)  รัฐบาลควรรายงานความกาวหนาในการดําเนินการทางกฎหมายใหสาธารณชนไดรับทราบ
    ๓) หนวยงานท่ีมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย ตองมีความรอบคอบในการตัดสินใจ
ตั้งแตการจัดซ้ืออุปกรณในการควบคุมฝูงชนและการใชอุปกรณดังกลาวท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
  ๒. ดานสังคม
   ๑) รัฐบาลควรติดตามตรวจสอบการเยียวยาและชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากเหตุการณ
สลายการชุมนุมใหเปนธรรมและเหมาะสม
   ๒) รัฐบาลควรดําเนินการเยียวยาและชวยเหลือผูไดรับความเสียหาย อยางตอเน่ืองดวยความ
รวดเร็ว และเปนธรรม รวมทั้งเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนรับทราบ
   ๓) องคกรอิสระที่มีหนาที่ตามรัฐธรรมนูญฯ ควรเขามามีสวนในการติดตามเพื่อใหเกิดความ
เปนธรรม โดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
   ๔)  รัฐบาลควรมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมี
ความรูและความเขาใจในเร่ืองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิทางการเมืองท่ีถูกตอง และการปฏิบัติท่ีไมขัดตอบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
  อีกท้ังจากผลการวิจัยมีขอเสนอเชิงนโยบาย ดังน้ี
   ๑. รัฐบาลควรเรงรัดใหมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและโครงสรางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจเปนอิสระจากภาคการเมือง และเพื่อใหการปฏิบัติ
หนาที่ของตํารวจเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนและประเทศชาติอยางแทจริง
   ๒. รัฐบาลควรกําหนดใหประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็นสิทธิทางการ
เมืองเปนวาระแหงชาติ เพื่อเปนการวางกรอบการปองกันปญหาการใชสิทธิทางการเมืองของประชาชนและการใช
ความรุนแรงของทุกฝายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
   ๓. รัฐบาลควรยึดม่ัน และปฏิบัติตามขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ีเก่ียวของรวมท้ัง
พันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยรวมเปนภาคี ในสวนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

  ธีรนันท นันทขวาง (๒๕๕๔) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความขัดแยง – สมานฉันท – บทวิเคราะหหนทาง
ปฏิบัติในการยุติความขัดแยงของสังคมไทย พบวิธีปฏิบัติเพื่อยุติความขัดแยงในสังคมไทย ๓ แนวทาง ดังนี้ 
   ๑) การใชความรุนแรงเพ่ือการสลายมวลชน 
   ๒) การใชวิธีเชิงสมานฉันท       
   ๓) การต้ังรัฐบาลแหงชาติ
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  ท้ังน้ีพบวาแนวทางท่ีสองเปนแนวทางท่ีคนในสังคมตองการใหเกิดมากท่ีสุด เพราะจะสามารถนําไปสู
การปฏิรูปสังคมอยางทั่วดานได โดยการดําเนินการตองเนนกระบวนการประนีประนอม และทุกภาคฝายจะตองเนน
ผลประโยชนสังคมสวนรวมเปนสําคัญ ฝายกองทัพควรเนนภารกิจดานความม่ันคงเปนหลัก ส่ือมวลชนก็ตองไมประกอบ
ภารกิจท่ีเนนดานผลประโยชน และผูมีสวนไดสวนเสียตองวางตัวเปนกลาง หากเปนเชนน้ีไดสังคมไทยจะสามารถคล่ีคลาย
จากปญหาความขัดแยงเฉพาะหนา โดยเริ่มกระบวนการพูดคุยเจรจาอยางสรางสรรค รวมมือกันเขาฟนฟูและเยียวยา
ใหกับผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความขัดแยง ซ่ึงหากสถานการณสามารถคล่ีคลายไปได จะนําไปสูการปฏิรูปสังคม
อยางทั่วดาน แตอยางไรก็ตามเสนทางนี้ยังตองเนนกระบวนการและวิธีการที่สามารถทําไดจริง โดยมีปจจัยตัดสินอยูท่ี
การดําเนินกลวิธีในการนําเอาพลังสันติของทุกฝายข้ึนมาเปนตัวนํา สุดทายแลวผูวิจัยเสนอวาหากคนไทยทุกคนสามารถหัน
หนาเขาหากันเพ่ือเจรจาและพูดคุยกันอยางมีเหตุมีผลโดยสันติก็จะสามารถขับเคล่ือนประเทศชาติใหกาวเดินไปขาง
หนาดวยความสามัคคี
  พิชญา สุกใส (๒๕๕๔) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการความขัดแยงทางการเมืองไทย ระหวาง พ.ศ. 
๒๕๔๗ - ๒๕๕๓ ซ่ึงผลการวิจัยในสวนของแนวทางการจัดการความขัดแยงทางการเมืองระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗ - 
๒๕๕๓ และวิสัยทัศนเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความขัดแยงทางการเมืองในอนาคต พบวา 
   ๑) ผูที่ทําหนาที่เปนผูบริหารประเทศ ทั้งฝายขาราชการการเมืองและขาราชการประจําตอง
รวมกันคิดหาวิธีดําเนินการท่ีทําใหการทุจริต ท้ังเร่ืองของการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการทุจริตในระหวาง
ขณะที่ดํารงตําแหนงเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ทางการเมืองของผูที่มีอํานาจมีความชัดเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบ
ได โดยอาจตองนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการบริหารใหมๆ มาใชในการบริหารจัดการ โดยตองมีฝายวิเคราะห 
และทําการวิจัยปญหารวมถึงการนําผลการวิเคราะหและวิจัยที่ไดนําไปปฏิบัติจริง ซึ่งอาจจะตองจัดตั้งหนวยงานใหม
ขึ้นเพื่อดูแลเฉพาะดาน โดยที่หนวยงานใหมไมไดมีความเกี่ยวของหรือขึ้นอยูภายใตอํานาจของหนวยงานราชการเดิม
ที่ทําหนาที่ตัดสิน เชน ปปช. หรือ กระบวนการยุติธรรม เพราะอาจทําใหเกิดปญหาในเร่ืองของบทบาท และหนาท่ี
ของหนวยงานนั้นๆ ขึ้นมาได
   ๒) ผูท่ีมีอํานาจฝายรัฐควรใหความสนใจปญหาของประชาชนทุกระดับช้ัน ต้ังแตชนช้ันสูงหรือ
กลาวไดวาเปนชนชั้นปกครองซึ่งมีฐานะทางสังคม รํ่ารวย มีมาตรฐานในการใชชีวิตระดับสูง หรือคนชั้นกลางซึ่งเปนผู
ที่เปนกําลังสวนใหญในการขับเคลื่อนประเทศ รวมถึงชนชั้นลางที่เปนผูใชแรงงานและเกษตรกร หรือที่เรียกตัวเองวา
เปนชนช้ันรากหญา ก็ลวนมีความสําคัญตอประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิง ประเทศไทยยังเปนประเทศท่ีมีรายไดจากการ
สงออกเกษตรกรรม ดังนั้น ฝายรัฐควรแกปญหาของทุกชนชั้น โดยที่การแกปญหานั้นๆ ของแตละกลุมโดยตองไมให
เกิดผลกระทบกันในระหวางชนชั้นหรืออาจสงผลกระทบตอกันนอยที่สุด ทั้งในดานปญหาความยุติธรรม ความเหลื่อม
ลํ้าทางสิทธิอํานาจในการมีสวนรวมของการปกครองประเทศ และนอกจากนี้ยังมีปญหาความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งปญหาทุกๆ ขอที่กลาวมา ตองไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพจากรัฐบาล ไมวารัฐบาลที่มาจากพรรคการเมือง
ใดก็ตาม นอกจากนี้ในสวนของดานคานิยม ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งซึ่งแตละกลุมนํามาเปนชนวนทําใหเกิดความรุนแรง
คือ ประเด็นเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริยน้ัน รัฐบาลควรแกไขโดยการประชาสัมพันธ ใหขอมูลท่ีมีความถูกตอง มีความ
เที่ยงตรงแกประชาชน โดยยึดหลักของความเปนจริง ซึ่งในสวนนี้ สื่อมวลชน ควรใชการสื่อสารที่มีจริยธรรม และมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ไมนําเสนอโดยใชอารมณ ความรูสึก หรือการตกอยูภายใตอํานาจของผูหน่ึงผูใดหรือฝายหน่ึง
ฝายใด
   ๓) วิธีการในการจัดการความขัดแยงท่ีเหมาะสมในการแกปญหาความขัดแยงของการเมือง
ไทยในปจจุบันมีการนําวิธีการหลายๆ วิธีออกมาใช ทั้งการเจรจา การใชกฎหมาย เชน การออก พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ของ
ทุกรัฐบาลในขณะนั้น แมกระทั่งมีผูที่พยายามจะไกลเกลี่ย แตก็ยังไมเปนผลสําเร็จ
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  พิชญา สุกใส มีขอเสนอแนะวา ตองใชวิธีการแกไขปญหาอยางบูรณาการ โดยทําหลายๆ วิธี แตตอง
ทําทุกองคายพของประเทศ โดยใชวิธีการจัดการความขัดแยงใหเหมาะสม โดยแยกความขัดแยงออกเปนกลุมๆ คือ กลุม
ฝายบริหารและกลุมประชาชน โดยวิเคราะหวิธีออกแบบกระบวนการแกปญหาแตละกลุม ซึ่งอาจตองใชวิธีการที่แตก
ตางกันออกไป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   ๔) พฤติกรรมในการจัดการความขัดแยงท่ีผานมา มีลักษณะพฤติกรรมเปนรูปแบบการเอาชนะ
กันของฝายตางๆ สวนรูปแบบการประนีประนอมไมสามารถจะนํามาใชได จึงสงผลใหความขัดแยงจึงไดขยายตัวลุกลาม 
จนกระทั่งถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ ก็ยังไมมีใครหรือฝายใดที่สามารถเขามาดําเนินการจัดการความขัดแยงทางการเมืองไทยให
เกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ
  พิชญา สุกใส มีขอเสนอแนะวา ผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีบริหารรัฐไมวาจะเปนฝายใดก็ตามควรตระหนัก
วา การบังคับเพื่อใหฝายรัฐไดมาซึ่งชัยชนะในการจัดการความขัดแยงนั้น ไมเคยทําไดอยางประสบความสําเร็จซึ่งตั้ง
แตในอดีตในท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน การออกกฎหมายเพ่ือการปราบปรามประชาชนน้ัน จะเห็นไดวามีแตทําใหเกิดความ
สูญเสีย และนํามาซึ่งความเสียหายตอประเทศไทยและในสายตาประชาคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของภาพ
ลักษณความเปนประชาธิปไตย และสงผลกระทบอยางรุนแรงในดานเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและเศรษฐกิจระหวาง 
ประเทศ และประชาชนฝายตางๆ ก็ควรเรียนรูถึงขอบเขตของการใชสิทธิในการชุมนุม ประทวงเพื่อเรียกรองความ
เปนธรรมและความยุติธรรมโดยอยูในกรอบของกฎหมาย และไมควรละเมิดในสิทธิของผูอ่ืน จนทําใหเกิดความเดือดรอน
ขึ้นในสังคม ซึ่งจะเปนเหตุใหฝายรัฐสามารถนํามาเปนเหตุผลในการใชความรุนแรงที่ฝายรัฐ ซึ่งไมวารัฐบาลที่มาจาก
ฝายใดก็ตาม มองวาอยูในกระบวนการของกฎหมายที่สามารถปฏิบัติได จึงนํามาใชในการจัดการแกไขสถานการณ
ความขัดแยงที่เกิดขึ้น
   ๕) ปญหาในดานความไววางใจในตัวบุคคลทําใหแตละฝายไมสามารถเจรจากันได ความขัดแยง
จึงไดขยายตัวลุกลาม จนทําใหไมสามารถนําวิธีการเดิมที่เคยใชแกไขความขัดแยงทางการเมืองไทยในอดีตที่ผานมา 
ปญหาความขัดแยงจึงยังคงอยู
   ๖) การนําสันติวิธีมาใชโดยยึดหลักของนิติธรรมและนิติรัฐ โดยเฉพาะอยางย่ิงการคํานึงถึงหลัก
ความยุติธรรม ความมีคุณธรรม และจริยธรรมของผูท่ีมีอํานาจท่ีจะดําเนินการแกไข เปนแนวทางในการแกไขปญหาความ
ขัดแยงทางการเมืองในปจจุบัน สงผลใหการจัดการความขัดแยงทางการเมืองไทย ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓ 
ประสบผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดสันติภาพอยางยั่งยืน
  พิชญา สุกใส ใหขอเสนอแนะวา ควรเปล่ียนวิธีการและพฤติกรรมในการจัดการความขัดแยงทาง 
การเมืองที่ผานมา โดยตองนํากลยุทธและระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหมๆ มาใชในการแกไขปญหาความขัดแยง
ทางการเมืองในครั้งนี้ รวมถึงการนําเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ทันสมัยมาประยุกตใชใหเหมาะสมอยางสรางสรรค 
นอกจากน้ีตองมีการประชาสัมพันธโดยส่ือมวลชนตองชวยในดานของการส่ือสารใหแกประชาชนพลเมืองไทยทุกคน
เพ่ือจะไดมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตองในเร่ืองของความเปนประชาธิปไตย ท้ังในดานสิทธิเสรีภาพ โดยเขาใจขอบเขต 
สิทธิพลเมือง และบทบาทหนาที่พลเมืองไทย ดังนั้นจึงตองมีการปลูกฝงสรางความรูความเขาใจในเรื่องประชาธิปไตย 
ในระบบการศึกษาท่ีถูกตองแกเยาวชนนักเรียน นิสิต นักศึกษาโดยการสนับสนุนจากรัฐบาล และตองใหประชาชนทุกๆ 
ฝาย รวมถึงนักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญดานความขัดแยงทางการเมือง และหนวยงานหลักที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
จัดการความขัดแยงคือ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรมไดเขามามีสวนรวมในการแกปญหา
ความขัดแยงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน และท่ีสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะทําใหการจัดการความขัดแยงประสบความสําเร็จไดน้ัน 
คณะผูที่จะเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการความขัดแยงในครั้งนี้ ตองเปนผูที่มีความตั้งใจจริงที่เห็นแกความสงบ
สุขของประเทศชาติบานเมืองอยางแทจริง โดยมิไดหวังอํานาจและผลประโยชนสวนตัวแอบแฝง จึงจะสามารถทําให
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การจัดการความขัดแยงทางการเมืองไทย ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๓ และในอนาคตภายหนาประสบผลสําเร็จได
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อสันติภาพที่จะเกิดขึ้นอยางยั่งยืน

  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (๒๕๕๔) ไดจัดทํา โครงการยุทธศาสตรสันติวิธีสําหรับสังคม
ไทยในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อนําเสนอเปนขอวินิจฉัยปญหาซึ่งจะเปนประโยชนตอการปองกันความรุนแรงในอนาคต
  ผลการวินิจฉัยปญหาของคณะทํางานยุทธศาสตรสันติวิธี พบวาเหตุที่ทําใหการชุมนุมประทวงของ 
นปช. และความพยายามของรัฐบาลที่จะตอบสนองตอการชุมนุมประทวงตองจบดวยความรุนแรง มาจากสาเหตุที่
สําคัญ คือ กระบวนการตัดสินใจของทั้งสองฝายมีปญหา ซึ่งเกิดจากปจจัยหลายอยางประกอบกัน โดยคณะทํางาน
ยุทธศาสตรสันติวิธีเห็นวา การตัดสินใจโดยเฉพาะสําหรับฝายรัฐในสถานการณขัดแยงท่ีฝงรากลึกเชนท่ีสังคมไทยเผชิญ
อยู ขึ้นกับความสามารถในการเชื่อมโยงงานขาวความมั่นคงเขากับภาพใหญของประเทศใหไดเขาใจวาสังคมไทยขณะ
นี้กําลังเปลี่ยนแปลงเปนอยางไร จากน้ันก็ตองพยายามทํางานดานขอมูลและการขาวชนิดท่ีไมใหความเช่ือบดบังความ
จริง เพราะอันตรายใหญหลวงยอมบังเกิดข้ึนกับสังคมหากฝายความม่ันคงมองไมเห็นความจริงในสังคมเพราะความเช่ือ
บางประการ นอกจากน้ันยังตองระมัดระวังตัวผูใชขาว เพราะแมขาวท่ีประมวลมาจะสอดคลองกับความเปนจริง เช่ือมโยง
กับความเปลี่ยนแปลงในภาพใหญของสังคม แตบางครั้งผูใชก็เลือกขาวเฉพาะที่ตอบสนองตอเปาหมายของตนเอง แต
ที่สําคัญท่ีสุดเห็นจะเปนกรอบความคิดท่ีผูตัดสินใจเลือกใชใหสังคมไดมีทางออกทางการเมืองซ่ึงนาจะเปนคําตอบของ
ความมั่นคงของสังคมไทยที่ยั่งยืนในอนาคต

  สถาบันพระปกเกลา (๒๕๕๕) ไดทําการศึกษาเร่ือง การสรางความปรองดองแหงชาต ิ ซ่ึงมุงตอบ
คําถามของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ สภาผูแทนราษฎรวา 
“อะไรคือรากเหงาของความขัดแยงทางการเมืองท่ีเปนอยูในปจจุบัน และมีปจจัยหรือกระบวนการใดท่ีทําใหคนในสังคม
สามารถกลับมาอยูรวมกันไดอยางสันติ?”
  ผลการศึกษาแบงออกเปน ๒ สวน คือ รากเหงาของความขัดแยงทางการเมืองไทย และ ขอเสนอ
กระบวนการสรางความปรองดองในชาติ
  สําหรับขอเสนอกระบวนการสรางความปรองดองในชาติมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
  ความแตกแยกทางความคิดอยางกวางขวางในสังคมไทยท่ียืดเย้ือยาวนาน สะทอนใหเห็นความจริงท่ี
วาไมมีความคิดเห็นของฝายใดที่ถูกหรือผิดไปเสียทั้งหมด ทามกลางสภาวะความขัดแยงในปจจุบันที่แตละฝายยังคง
ยึดมั่นอยูในจุดยืน (position) ของตนเอง สิ่งที่ตองริเริ่มดําเนินการโดยเร็วคือการสรางบรรยากาศแหงการปรองดอง
ดวยการเปดพื้นที่ใหทุกฝายไดมีโอกาสถกเถียงแลกเปลี่ยนในวงกวาง ตอขอเสนอ ทางเลือก และความเปนไปไดตางๆ 
ในการสรางความปรองดองในชาติ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจระหวางกันมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหแตละฝายสามารถ
กาวออกจากจุดยืนที่แตกตางกันมาสูจุดรวมที่จะนําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติได
  ดวยเหตุน้ี ขอเสนอท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของซ่ึงยังคงมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน
อยูนั้น จึงมีลักษณะเปนทางเลือกที่ยังมิใชคําตอบสุดทาย โดยขอใหทุกฝายใหความรวมมือในการสรางความปรองดอง
บนพื้นฐานของความจริงจังและจริงใจดวยกระบวนการพูดคุย (dialogue) ใน ๒ ระดับ คือ 
  ๑)  ระดับตัวแทนทางการเมืองและกลุมผูมีสวนไดเสียโดยตรง 
  ๒) ระดับประชาชนในพ้ืนท่ีในลักษณะของ “เวทีประเทศไทย” ซ่ึงจะทําใหสังคมไดรวมกันแสวงหา
ทางออกตอความขัดแยงทางการเมืองปจจุบัน และออกแบบภาพอนาคตของประชาธิปไตยไทย ตลอดจนกติกาทาง 
การเมืองที่ยอมรับไดรวมกัน
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  ท้ังน้ี เน้ือหาสาระของการพูดคุยแลกเปล่ียน ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการปรองดองน้ัน มีอยางนอย 
๖ ประเด็น โดยแบงเปนระยะส้ัน ๔ ประเด็นเพ่ือทําใหความแตกแยกและบาดแผลท่ีเกิดข้ึนกับสังคมและปจเจกบุคคล
กลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว และระยะยาว ๒ ประเด็นเพ่ือปองกันความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความแตกตางของ
มุมมองตอประชาธิปไตย และเปนการวางรากฐานของประเทศสูอนาคต
  ในระยะสั้น มีประเด็นที่สังคมควรตองพิจารณารวมกัน ดังตอไปนี้
  ๑) การจัดการกับความจริงของเหตุการณรุนแรงท่ีนํามาซ่ึงความสูญเสีย โดยการสนับสนุนสงเสริม
บทบาทของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) ใหดําเนินการคนหา
ความจริงใหแลวเสร็จภายใน ๖ เดือน และควรเปดเผยขอเท็จจริงของเหตุการณโดยไมระบุตัวบุคคลในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมกับสถานการณและบริบททางสังคม โดยวัตถุประสงคของการเปดเผยนั้นจะตองเปนไปเพื่อใหสังคมเรียนรู
บทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีตและปองกันมิใหเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นอีกในอนาคต
  ๒) การใหอภัยแกการกระทําท่ีเก่ียวของผานกระบวนการนิรโทษกรรมคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกับการชุมนุม
ทางการเมืองโดยรวมถึงกลุมผูชุมนุมทุกฝาย เจาหนาที่รัฐและผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการ
รักษาความสงบเรียบรอย โดยมีความเปนไปไดอยางนอย ๒ ทางเลือก

   ทางเลือกที่หนึ่ง ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกับการชุมนุมทางการเมือง
ท้ังหมด ทุกประเภท ท้ังคดีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และคดีอาญาที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง อาทิ การทําลายทรัพยสินของรัฐหรือเอกชน หรือการทําใหเกิดอันตราย
แกรางกายและชีวิต
   ทางเลือกที่สอง ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกับการชุมนุมทางการเมือง
เฉพาะคดีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เทานั้น โดย
คดีอาญาที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง เชน การทําลายทรัพยสินของรัฐหรือเอกชน หรือการทําใหเกิดอันตรายแก
รางกายและชีวิต จะไมไดรับการยกเวน
  ทั้งนี้ ทั้งสองทางเลือก ใหยกเวนกรณีความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย โดยใหกรณี
ดังกลาวดําเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมและนิติประเพณี
  ๓) การเสริมสรางความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรมใหเปนไปตามหลักนิติธรรมและเปนการลด
เง่ือนไขของขอกลาวอางวาไมไดรับความเปนธรรมในสวนของการดําเนินการกับผูถูกกลาวหาโดยกระบวนการตรวจ
สอบของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) โดยมีความเปนไปไดอยางนอย 
๓ ทางเลือก
   ทางเลือกท่ีหน่ึง ดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาดวยกระบวนการยุติธรรมตามปกติท่ีมีอยู โดยให
เฉพาะผลการพิจารณาของ คตส. ส้ินผลลง และโอนคดีท้ังหมดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง
ชาติ (ป.ป.ช.) ดําเนินการใหม แตไมกระทบถึงคดีที่ถึงที่สุดแลว
   ทางเลือกท่ีสอง ใหเพิกถอนผลทางกฎหมายท่ีดําเนินการโดย คตส. ท้ังหมด และใหดําเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรมปกติ โดยใหถือวาคดีดังกลาวไมขาดอายุความ
   ทางเลือกที่สาม ใหเพิกถอนผลทางกฎหมายท่ีดําเนินการโดย คตส. ท้ังหมด และไมนําคดีท่ี
อยูระหวางกระบวนการและที่ตัดสินไปแลวมาพิจารณาใหมอีกครั้ง
  ท้ังน้ี ไมวาจะเปนทางเลือกใด จะตองไมมีการฟองรอง คตส. ในเวลาตอมา เน่ืองจากถือวาการกระทํา
ของ คตส. เปนไปตามหนาที่ที่กําหนดไวในขณะนั้น
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  ๔) การกําหนดกติกาทางการเมืองรวมกัน ซ่ึงอาจรวมถึงการแกไขกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ โดย
ทุกฝายท่ีเก่ียวของควรพิจารณาหาขอสรุปรวมกันตอประเด็นท่ีอาจจะถูกมองวาขัดตอหลักนิติธรรมและความเปน
ประชาธิปไตย และตองหลีกเลี่ยงการสราง “ความยุติธรรมของผูชนะ” ในแงที่ผูมีอํานาจรัฐเปนผูตัดสินชี้ขาดโดยไม
ฟงเสียงที่เห็นตาง อนึ่ง ประเด็นที่ตองพิจารณาอาจรวมถึงการถวงดุลอํานาจระหวางฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และ
องคกรอิสระ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การตรวจสอบองคกรอิสระ การไดมาซ่ึงบุคคลท่ีเขาดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือการยุบพรรคการเมือง 
  
  ในระยะยาว มีประเด็นที่สังคมควรตองพิจารณารวมกัน ดังตอไปนี้
  ๑) การออกแบบภาพอนาคตของการปกครองระบอบประชาธิปไตยไทยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ซึ่งเปนหลักการที่ทุกฝายยอมรับและยึดถือรวมกัน โดยการเปดพื้นที่ใหมีการพูดคุยกันถึงลักษณะความ
เปนประชาธิปไตยของไทยที่คนในสังคมยังมีความเห็นแตกตางกันอยู อันถือเปนปญหาใจกลางของความขัดแยงทาง 
การเมืองไทยในปจจุบัน ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดความเห็นพองในหลักการและกติกาทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยไทย
  ๒) การวางรากฐานของประเทศเพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคม โดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองการ
ลดความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม และการเสริมสรางวัฒนธรรมความเปนพลเมืองและความทนกันได (tolerance) 
ในการอยูรวมกันบนความแตกตาง

  ท้ังน้ี ทุกฝายจะตองรวมกันสรางบรรยากาศแหงการปรองดอง โดยรัฐบาลควร ๑) แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองชัดเจน รวมท้ังมีแนวทางท่ีเปนรูปธรรมท่ีจะสรางความปรองดองในชาติโดยเร็ว  ๒) สรางความตระหนัก
แกสังคมใหทุกภาคสวนเห็นความสําคัญของการสรางความปรองดองในชาติ และ ๓) มีคําอธิบายตอเหตุการณความ
รุนแรงที่เกิดขึ้น และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงทั้งในรูปของตัวเงินและความรูสึก อาทิ การ
ใหเกียรติผูสูญเสียทุกฝาย หรือการสรางสัญลักษณเพ่ือเปนท่ีรําลึกถึงบทเรียนตอเหตุการณทางการเมืองของสังคมไทย
  ในสวนของผูเก่ียวของน้ัน 
  ๑) ทุกฝายควรงดเวนการกระทําใดๆ ท่ีทําใหผูคนรูสึกวาอยูในสังคมท่ีไมเคารพกฎหมายและหลัก
นิติรัฐ อาทิ การใชมวลชนในการเรียกรองหรือกดดันดวยวิธีการอันผิดกฎหมาย 
  ๒) ควรลดความหวาดระแวงระหวางกลุมตางๆ ในสังคม โดยยุติการเคล่ือนไหวใดๆ ท่ีอาจถูกตีความ
ไดวาเปนความพยายามที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสถาบันพระมหากษัตริย 
  ๓) ส่ือมวลชนควรสนับสนุนกระบวนการสรางความปรองดองและหลีกเล่ียงการสรางความขัดแยง
ใหมโดยนําเสนอความคิดเห็นทางการเมืองจากฝายตางๆ อยางรอบดาน 
  ๔) สังคมไมควรร้ือฟนเอาผิดกับการทํารัฐประหารท่ีผานมาในอดีตและตองหามาตรการในการ
ปองกันมิใหเกิดการรัฐประหารอีกในอนาคต พรอมท้ังกําหนดโทษของการกระทําดังกลาวไวในประมวลกฎหมายอาญา
  
  อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังท่ีกลาวมาจะประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยปจจัยสําคัญอยางนอย ๓ 
ประการ คือ 
  ๑) เจตจํานงทางการเมืองของผูมีอํานาจรัฐท่ีจะสรางความปรองดองโดยคํานึงถึงประโยชนของ
สวนรวมเปนสําคัญ 
  ๒) กระบวนการสรางความปรองดองจะตองมีพ้ืนท่ีใหกับกลุมผูมีสวนไดเสียโดยตรงและประชาชน
จากทุกภาคสวนในสังคมไทยไดมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตอทางออกและแนวทางปองกันมิใหความขัดแยง
กลับกลายเปนความรุนแรงในอนาคต 
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  ๓) ปญหาใจกลางซ่ึงเปนเหตุแหงความขัดแยงจะตองไดรับการแกไขและแปรเปล่ียนเปนพลังใน
การพัฒนาประชาธิปไตยที่พึงปรารถนาของประเทศไทย
  อน่ึง คณะผูวิจัยของสถาบันพระปกเกลามีขอเสนอแนะใหคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ สภาผูแทนราษฎร ริเร่ิมกระบวนการพูดคุยรวมกันเพ่ือใหไดขอสรุปเบ้ืองตน
โดยไมใชเสียงขางมากในการตัดสิน หลังจากนั้นจึงขยายผลการพูดคุยสูพรรคการเมืองของตน กลุมผูสนับสนุน และ
สังคมใหญ เพื่อใหผูคนทั้งสังคมที่ไมวาจะมีความเห็นทางการเมืองแบบใด เกิดความตระหนักวา สังคมไทยจะปรอง
ดองกันไดก็ตอเมื่อทุกฝายไดมีสวนรวมในการถกเถียงถึงความเปนไปไดตางๆ ผานกระบวนการพูดคุยที่สามารถนํามา
ซึ่งทางออกที่ยอมรับไดรวมกัน
  กลาวโดยสรุปแลว การท่ีกระบวนการสรางความปรองดองในชาติจะบรรลุเปาหมายไดน้ัน ทุกฝายท่ี
เก่ียวของจะตองกาวขามไปใหไกลกวาการถกเถียงกันเพียงแคในขอกฎหมาย กลาวคือ ตองพิจารณาใหกวางและลึกลง
ถึงเหตุแหงความขัดแยง คํานึงถึงมิติความสัมพันธระหวางกลุมพลังตางๆ ในสังคม รวมถึงการมีกระบวนการในการ
แกไขปญหาและสรางความปรองดองที่ทุกฝายในสังคมใหการยอมรับ ภายใตบรรยากาศของความเปนประชาธิปไตย
ที่ทําใหทุกฝายรูสึกวามีบทบาทและพื้นที่ในการเสวนาถกเถียงถึงภาพอนาคตของประเทศ อันเปนเสมือนหลักหมุด
ปลายทางที่ทุกฝายจะรวมเดินทางไปภายใตกติกาที่สังคมเห็นพองตองกัน
  
  สํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (๒๕๕๕) ไดจัดทํารายงานตามท่ี
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ สภาผูแทนราษฎร ไดศึกษาถึงแนวทาง
การสรางความปรองดองแหงชาติ มีขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาความขัดแยงดังนี้
  ๑) คณะกรรมาธิการเห็นวาเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองคร้ังน้ีแตกตางจากเหตุการณ
ความขัดแยงทางการเมืองในอดีตท่ีผานมา เน่ืองจากคร้ังน้ีเปนความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชนท่ีแสดงออก
โดยการแบงออกเปนกลุมเปนสี จึงตองแกไขปญหาความขัดแยงท่ีรากเหงาของปญหาควบคูไปกับการสรางกระบวนการ
ปรองดองสมานฉันทเพ่ือขจัดความทุกขความไมสบายใจของคนในชาติ โดยรวมกันแสวงหาทางออกใหกับประเทศเพ่ือให
เกิดความเขาใจรวมกันและปองกันไมใหเกิดความรุนแรงและความเสียหายซําอีกในอนาคต ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตอง
บริหารความขัดแยงดวยความระมัดระวัง นอกจากน้ีคณะกรรมาธิการยังพบวาการสรางกระบวนการปรองดองในประเทศ
ไทยมีความแตกตางกับตางประเทศที่เหตุการณความรุนแรงไดยุติลงแลวจึงเกิดกระบวนการปรองดอง แตในกรณีของ
ประเทศไทยเปนการสรางความปรองดองในขณะท่ีคูกรณีและสาเหตุแหงความขัดแยงยังคงดํารงอยูซ่ึงอาจเกิดการ
เผชิญหนาที่นําไปสูเหตุการณความรุนแรงไดอีกตลอดเวลา การสรางความปรองดองของสังคมไทยจึงตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกฝายที่จะตองรวมกันนําพาประเทศกาวขามความขัดแยงในครั้งนี้ไปใหได
  ๒) คณะกรรมาธิการพบวาประเด็นท่ีออนไหวอันอาจนําไปสูการเผชิญหนาของผูคนในสังคมและ
นําไปสูเหตุการณความรุนแรงไดในที่สุดในขณะนี้ประกอบดวย 
   (๑) ประเด็นที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริย โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวของกับการแกไขมาตรา 
๑๑๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา    
   (๒) ประเด็นการแกไขรัฐธรรมนูญ 
   (๓) ประเด็นการปรองดองโดยเฉพาะการนิรโทษกรรมแกผูท่ีเก่ียวของ 
  จึงจําเปนท่ีทุกฝายจะตองมีความระมัดระวังในการนําเสนอประเด็นดังกลาวขางตน เพ่ือปองกันมิให
เกิดเหตุการณความขัดแยงอันอาจนําไปสูความรุนแรงไดอีก นอกจากน้ียังมีประเด็นท่ีเก่ียวของกับการไตสวนหาสาเหตุ
การเสียชีวิตของประชาชนในเหตุการณความรุนแรงเม่ือเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ ท่ีอาจนําไปสูการเผชิญหนา
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ระหวางประชาชนกับกองทัพและประเด็นท่ีเก่ียวของกับการชดเชยเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุความรุนแรง
ทางการเมือง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีหลายฝายวิพากษวิจารณวาเปนจํานวนเงิน
ชดเชยเยียวยาท่ีสูงเกินไป รวมถึงผูท่ีสมควรไดรับการชดเชยเยียวยา นอกจากน้ียังมีประเด็นการเยียวยาพ่ีนองประชาชน
ท่ีไดรับความเสียหายจากเหตุการณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต หากรัฐบาลไมสามารถทําความเขาใจหรือสรางกระบวนการ
ใหเปนที่ยอมรับจากสังคมได จะกลายเปนประเด็นความขัดแยงใหมของสังคมในที่สุด
  ๓) ทุกภาคสวนของสังคมตางตองการใหประเทศไทยยุติความขัดแยงและสรางความปรองดอง
สมานฉันทโดยเร็วท่ีสุด ประกอบดวยประชาชนท่ัวไปดังปรากฏตามผลสํารวจของทุกสํานักโพลท่ีตางตองการใหประเทศ
ชาติเกิดความปรองดองดวยกันท้ังส้ิน ภาคธุรกิจท้ังในและตางประเทศรวมท้ังฝายความม่ันคงตางตองการใหประเทศชาติ
ยุติความขัดแยงและสรางความปรองดองใหเกิดข้ึนโดยเร็วท่ีสุด ในสวนของรัฐบาลท้ังชุดกอนหนาและชุดปจจุบันก็ลวน
ตองการใหประเทศชาติเกิดความปรองดอง ดังปรากฏจากการที่รัฐบาลชุดกอนนี้ไดแตงตั้ง คอป. ทําหนาที่ตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพ่ือนําไปสูการสรางความปรองดองแหงชาติและรัฐบาลชุดปจจุบันก็ไดให คอป. ทําหนาท่ีดังกลาว
นี้ตอไปท้ังยังไดแถลงเร่ืองการสรางความปรองดองสมานฉันทเปนนโยบายเรงดวนท่ีรัฐบาลจะตองดําเนินการในปแรก
ตอรัฐสภาไว ในสวนภาคการเมืองโดยสภาผูแทนราษฎรก็ตองการใหประเทศชาติเกิดความปรองดองจึงไดแตงตั้งให
คณะกรรมาธิการชุดนี้ใหทําการพิจารณาศึกษาหาแนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ
  ๔) คณะกรรมาธิการพิจารณารายงานวิจัยของสถาบันพระปกเกลาแลวเห็นดวยกับขอเสนอใน
การสรางความปรองดองแหงชาติ โดยมีขอสังเกตและความเห็นตอรายงานของสถาบันพระปกเกลา ดังนี้ 
   (๑) คณะกรรมาธิการเห็นดวยกับรายงานของสถาบันพระปกเกลาท่ีใหมีการนิรโทษกรรม
ความผิดท่ีเก่ียวเน่ืองกับการชุมนุมทางการเมือง โดยไมรวมกรณีความผิดท่ีเก่ียวเน่ืองกับสถาบันพระมหากษัตริยเน่ืองจาก
เปนคดีที่มีความละเอียดออนตอความรูสึก งายตอการเปนบอเกิดแหงความขัดแยงในอนาคตประการสําคัญองค
พระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได อีกทั้งยังทรงอยูเหนือความขัดแยง
ทางการเมือง ความผิดสวนนี้จึงควรเขาสูกระบวนการยุติธรรมตามปกติและไมควรถือเปนความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ชุมนุมทางการเมือง 
   (๒) ปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูการสรางความปรองดองแหงชาติตามท่ีทุกฝายในสังคมมีความ
ประสงครวมกันที่จะใหเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนั้น 
  คณะกรรมาธิการเห็นดวยกับผลศึกษาของสถาบันพระปกเกลาวาจะตองเร่ิมตนดวยการสราง
บรรยากาศแหงการปรองดองดวยการเปดพ้ืนท่ีใหทุกฝายไดมีโอกาสถกเถียงในมุมกวางเพ่ือใหเกิดความเขาใจตอกัน
มากขึ้น โดยอาศัยกระบวนการพูดคุยใน ๒ ระดับ คือ 
   ๑) ระดับตัวแทนทางการเมืองและกลุมผูมีสวนไดเสียโดยตรง 
   ๒) ระดับประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือเปดพ้ืนท่ีใหทุกภาคสวนในสังคมไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองรวมกัน
  ท้ังน้ีคณะกรรมาธิการมีความคิดเห็นวาปจจัยสําคัญท่ีจะนําพาประเทศชาติกาวขามความขัดแยงคร้ัง
น้ีไปสูความปรองดองคือการใชหลักเมตตาธรรมดวยการใหอภัยซ่ึงกันและกัน แตจะตองอยูบนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม
ดวยการคืนความถูกตองและความชอบธรรมใหกับทุกฝายท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความขัดแยงทางการเมือง 
อันเปนไปตามนิติประเพณีท่ีประเทศไทยและนานาประเทศใชเปนเคร่ืองมือในการยุติความขัดแยงจึงจะทําใหเกิดการ
ยอมรับจากทุกฝายและนําไปสูความปรองดองไดในที่สุด ซึ่งแนวทางดังกลาวคือแนวทางที่คณะกรรมาธิการชุดนี้จะใช
ในการสรางความปรองดองแหงชาติ คณะกรรมาธิการจึงเรียกรองใหทุกฝายไดรวมกันสรางบรรยากาศแหงความปรองดอง 
ระมัดระวังท่ีจะไมกระทําการใดท่ีอาจกระทบกระเทือนถึงบรรยากาศการปรองดองของประเทศ ทุกฝายในสังคมจะตอง
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รวมมือกันบริหารความขัดแยงใหอยูในกรอบของสันติวิธี เคารพในความเห็นตางและไมใชความรุนแรงในการแกไขปญหา
การยุติความขัดแยงและสรางความปรองดองใหเกิดข้ึนจึงเปนเร่ืองเรงดวนและเปนปญหาของทุกคนในสังคมท่ีลวนมี
บทบาทสําคัญในการนําพาประเทศชาติไปสูความปรองดองดวยกันท้ังส้ินเพ่ือใหสังคมไทยไดกลับคืนสูสังคมแหงการ
รักสงบ มีความเอ้ืออาทรตอกัน รูรักสามัคคีและเปนสังคมท่ีมีเมตตาธรรมท่ีพรอมจะใหอภัยซ่ึงกันและกันอันเปนคุณธรรม
ประจําชาติมาชานาน เพื่อความผาสุกและความเจริญของชาติบานเมืองอันเปนที่ปรารถนาของทุกคนในชาติตอไป

  ท้ังน้ีกลาวโดยสรุปไดวา จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีไดทําการ
ศึกษาและนําเสนอสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงที่เกี่ยวของกับเหตุการณความไมสงบ
ในชุมนุมทางการเมืองทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้ง ๑๕ เรื่อง แบงเปน
  ผลงานวิจัยท่ีกลาวถึงปจจัยหรือสาเหตุ จํานวน ๘ เร่ือง
  ผลงานวิจัยท่ีกลาวถึงผลกระทบและการเยียวยา จํานวน ๔ เร่ือง
  ผลงานท่ีกลาวถึงแนวทางการสรางความปรองดอง จํานวน ๙ เร่ือง
  ซึ่งในแตละเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน จึงจะชวยทําใหทราบถึงวาความขัดแยงเกิดจาก
สาเหตุหรือปจจัยใด มีผลกระทบเกิดขึ้นอยางไร มีการเยียวยาโดยผานชองทางใด และมีแนวทางแกไขปญหาหรือ
ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆ ตอความขัดแยงอยางไรบาง ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
  ๑. สาเหตุของความขัดแยง พบวา สาเหตุของความขัดแยงทางการเมือง มีดังนี้
   ๑.๑   เพ่ือตอตานการรัฐประหาร การแทรกแซงทางการเมืองของทหาร
   ๑.๒  ปญหาสองมาตรฐานและความอยุติธรรมของรัฐบาลชุดนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ จนทําให
ประชาชนตองการที่จะเรียกรองประชาธิปไตยและความเปนธรรมทางสังคม
   ๑.๓  การท่ีรัฐบาลชุดนายอภิสิทธ์ิไมไดมาจากการเลือกต้ัง และนโยบายของรัฐบาลชุดน้ีไมสามารถ
เขาถึงกลุมคนรากหญาได
   ๑.๔ ความเหล่ือมล้ําในเร่ืองรายได คุณภาพชีวิต อํานาจในการใชและควบคุมทรัพยากรพ้ืนฐาน 
ตลอดจนคานิยมระหวางชนชั้น
   ๑.๕  ความศรัทธาในอดีตนายกรัฐมนตรี (พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร)
   ๑.๖  ความขัดแยงทางการเมืองและปญหาในเชิงโครงสรางท่ีเกิดจากการเมืองการปกครอง 
ความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงทุกดานมีความออนแอ ขาดประสิทธิภาพ 
และไมเปนไปตามหลักนิติธรรม
  นอกจากน้ีจากการทบทวนวรรณกรรมยังพบวามีสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีเปนสาเหตุของความขัดแยงทางการ
เมืองอีก  ไดแก การกลับมาของยาเสพติด การชักชวนกันไปชุมนุม การวางจากการประกอบอาชีพ การไดไปเท่ียว
กรุงเทพฯ และการเขาไปสังเกตการณในฐานะนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับการเมือง

  ๒. ผลกระทบของความขัดแยง
  ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบตอผูเขารวมในเหตุการณความขัดแยง ผูประสบพบเห็น และผูอาศัย
อยูบริเวณที่เกิดเหตุการณ ทั้งทางดานจิตใจ โดยเฉพาะการมีความหวาดระแวง ความเศรา สลดหดหูจากเหตุการณท่ี
เกิดขึ้น และทางกายภาพ โดยเฉพาะในดานการเงินและการประกอบอาชีพ รวมถึงสงผลกระทบระดับประเทศ ไดแก 
ผลกระทบดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว กลาวคือ เหตุการณท่ีเกิดข้ึน ทําใหตางประเทศไมวางใจสงผลใหนักทองเท่ียว
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ลดลง ธุรกิจการทองเที่ยวซบเซา สถานประกอบการที่อยูในบริเวณสถานที่ชุมนุมตองปดดําเนินการ พนักงานถูกเลิก
จาง หุนไทยตกลงอยางตอเนื่อง และนักลงทุนจากตางประเทศ (FDI) เปลี่ยนแปลงการลงทุนจากประเทศไทยไปยัง
ประเทศเพื่อนบานที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและไมมีเหตุการณความรุนแรง

  ๓. แนวทางการแกไขปญหาความขัดแยง พบวา เอกสารและงานวิจัยทุกชิ้นที่ไดทําการทบทวน
วรรณกรรมไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงวา ควรจะสรางความปรองดองและความสมานฉันท โดยการ
ดําเนินการตองเนนกระบวนการประนีประนอม การเจรจาไกลเกล่ีย และผลประโยชนสังคมสวนรวมเปนสําคัญ เพราะ
จะสามารถนําไปสูการปฏิรูปสังคมอยางทั่วดานได
  
 ท้ังน้ีเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาวเปนผลการศึกษาและขอเสนอแนะของภาครัฐและนักวิชาการ
บางสวนเทาน้ัน ซ่ึงสามารถนําไปเปนแนวทางในการวิเคราะหหารากเหงาปญหาความขัดแยง และนําไปสรางแนวทาง
การแกไข เพื่อนําไปสูการสรางความปรองดองของชาติตอไป
 ๗.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวของภายใน คอป.
 ในสวนของการศึกษาคร้ังน้ีไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือศึกษาวามีปจจัยหรือสาเหตุอะไรบางท่ีกอ
ใหเกิดความขัดแยง ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแยงมีดานไหน อยางไร มีการเยียวยาแตละดานอยางไรบาง รวมถึง
แนวทางการแกไขปญหาหรือขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆ อะไรบาง ที่จะสามารถนําไปปฏิบัติไดทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยท่ีผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของภายใน คอป. ท่ีจัดวาเปนงานวิจัยท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีจํานวน 
๑๒ เรื่อง ไดแก 
 ๑. การศึกษาประเด็นท่ีมีความเห็นรวมกันในทรรศนะผูเก่ียวของ: จากความขัดแยงสูทางออกวิกฤตการณ
บานเมือง 
 ๒. การระดมความเห็นเพ่ือเยียวยาผลกระทบจากภาวะวิกฤตการณสูความปรองดองแหงชาติ 
 ๓. โครงสรางอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันในสังคมไทย 
 ๔. การปฏิรูปองคการดานความม่ันคง 
 ๕. ความรุนแรงทางการเมือง: พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมและแนวทางแกไข 
 ๖. กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณทางการเมืองท่ีมีความรุนแรง: ปญหาและแนวทางการแกไข 
 ๗. ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 
 ๘. การเยียวยา: สูการพัฒนาเพ่ือสังคมท่ีมีสุขภาวะ 
 ๙. การเย่ียมเยียนผูปฏิบัติงานรักษาความสงบในเหตุการณความไมสงบทางการเมือง 
 ๑๐. การติดตามฟนฟูผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในการชุมนุมทางการเมือง: ชุมชน
บอนไกและชุมชนพระเจน 
 ๑๑. การกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง 
 ๑๒. การสํารวจและบันทึกคําบอกเลาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงใน
ประเทศไทยเพื่อการเยียวยาและการปรองดองทางสังคมตามแนวทาง คอป. 

 ซ่ึงแตละเร่ืองมีรายละเอียดดังน้ี
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  ๗.๒.๑ สาเหตุของความขัดแยง
  เม่ือพิจารณาสวนท่ีเปนปจจัยหรือสาเหตุของความขัดแยง มีจํานวน ๗ เร่ือง ไดแก 
   ๑) การศึกษาประเด็นท่ีมีความเห็นรวมกันในทรรศนะผูเก่ียวของ: จากความขัดแยงสูทางออก
วิกฤตการณบานเมือง  
   ๒) การระดมความเห็นเพ่ือเยียวยาผลกระทบจากภาวะวิกฤตการณสูความปรองดองแหงชาติ   
   ๓) โครงสรางอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันในสังคมไทย 
   ๔) การปฏิรูปองคการดานความม่ันคง 
   ๕) ความรุนแรงทางการเมือง: พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมและแนวทางแกไข 
   ๖) กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณทางการเมืองที่มีความรุนแรง: ปญหาและแนวทาง
การแกไข 
   ๗) ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมาย 
  ซ่ึงแตละเร่ืองสามารถสรุปไดดังน้ี
  จุฑารัตน เอ้ืออํานวย และคณะ (๒๕๕๔) ไดทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาประเด็นท่ีมีความเห็นรวมกัน
ในทรรศนะผูเกี่ยวของ: จากความขัดแยงสูทางออกวิกฤตการณบานเมือง ภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการ
อิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นและ
ทรรศนะหลากหลายจากผูเก่ียวของเก่ียวกับปญหาความขัดแยงและแนวทางแกไขซ่ึงเปนทางออกจากวิกฤตการณให
แกบานเมือง และเพื่อวิเคราะห สังเคราะห และจัดทําขอเสนอประเด็นที่มีความเห็นรวมกัน ทางเลือก ทางออก และ
แนวทางการกาวขามวิกฤตการณจากมุมมองผูใหขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของ ทั้งในทางลับและเปดเผย เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ทั้งนี้แนวคิดที่ใชในการศึกษามี ๔ แนวคิด ไดแก แนวความคิดเร่ืองความขัดแยงและการจัดการความขัดแยง 
แนวความคิดความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน แนวความคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท และแนวความคิด
เกี่ยวกับประเด็นที่มีความเห็นรวมกัน การเก็บขอมูลทําไดโดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูเกี่ยวของสําคัญฝาย
ตางๆ ในวิกฤตปญหาความขัดแยงของสังคมไทย และการจัดประชุมกลุม สวนการประมวลผลขอมูล วิเคราะห และ
สังเคราะหประเด็นที่มีความเห็นรวมหรือแตกตางกัน ผลกระทบ ขอวิจารณ ทางเลือก ทางออก และแนวทางการกาว
ขามวิกฤตการณจากมุมมองผูใหขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของ โดยวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา และใชแนวความคิดความยุติธรรม
ในระยะเปลี่ยนผานเปนโครงสรางในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ การนําเสนอจะนําเสนอในรูปของขอเสนอประเด็นที่มี
ความเห็นรวมกันในทรรศนะผูเกี่ยวของ และขอเสนอแนะอื่นๆ
  ผลการศึกษา พบวา ประเด็นท่ีมีความเห็นรวมกันในทรรศนะผูเก่ียวของ ในประเด็นสาระสําคัญท่ี
เกี่ยวกับรากเหงาของปญหาความขัดแยงหรือสาเหตุของความขัดแยง เห็นวา มี ๕ ปจจัยท่ีเปนองคประกอบสําคัญท่ี
สามารถรวมกันอธิบายสาเหตุปจจัยอันเปนรากเหงาของปญหาความรุนแรงท่ีมีลักษณะเร้ือรังและท่ีเกิดข้ึนเปนคร้ัง
คราวในสังคมไทย นั่นก็คือ
  ๑. โครงสรางทางการเมือง ไดแก โครงสรางสถาบันทางการเมือง ระบบการเมือง และนักการเมือง
  ๒. ส่ือมวลชน ไดแก ส่ือท่ีทําหนาท่ีในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล ส่ือท่ีทําหนาท่ีเผยแพร
ชุดความคิดหรือปลุกระดมใหมวลชนเกิดความเห็นใจ
  ๓. กระบวนการยุติธรรม ไดแก การปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมท่ีไมเปนประชาธิปไตย ความรูสึก
วา มีสองมาตรฐานทางกระบวนการยุติธรรม การตั้งขอหาหรือจับกุมโดยขาดความรับผิดชอบ
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  ๔. โครงสรางทางสังคม ไดแก ความไมเปนธรรม ความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจของชนช้ันปกครอง
กับประชาชนรวมถึงกลุมนายทุน การแยงชิงทรัพยากร ระบบการศึกษา
  ๕. ทหารหรือกองทัพ ไดแก บทบาทของทหาร วัฒนธรรมหรือแนวคิดของทหารไทย

  เดชา สังขวรรณ และคณะ (๒๕๕๕) ไดทําการศึกษาเรื่อง การระดมความเห็นเพื่อการเยียวยา
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตการณสูการปรองดองแหงชาติ ภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ
คนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) มีวัตถุประสงคเพื่อประมวลผลและประเมินมาตรการการเยียวยา
และฟนฟูบุคคล สังคม องคกร และสถาบันที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทและความยุติธรรมทางสังคม เพ่ือสงเสริมใหเกิดการปรองดองในประเทศ และ
เพื่อหาแนวทางการเยียวยาและฟนฟูบุคคล สังคม องคกร และสถาบันที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทและความยุติธรรมทางสังคม เพื่อสงเสริมให
เกิดการปรองดองในประเทศ รวมถึงเพ่ือวางมาตรการลดความขัดแยงในสังคมไทยและปองกันมิใหเกิดเหตุความรุนแรง
และความสูญเสียขึ้นอีกในอนาคต เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งนี้แนวทางและหลักการการดําเนินงาน คือ ความเปน
อิสระและความเปนกลาง การรับฟงความคิดเห็นอยางอิสระและปราศจากอคติ ระบบการตรวจสอบโดยประชาชน 
ความสัมพันธกับระบบยุติธรรมของประเทศ หลักความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน แนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
และความยุติธรรมทางสังคม การเก็บรวบรวมขอมูลทําไดโดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อระดมความเห็น กลุมเปาหมาย 
ไดแก ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม สมาคม พรรคการเมือง องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรเครือขาย
ตางๆ และชุมชนตางๆ ที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและในระดับภูมิภาค 
ไดแก จังหวัดลําปาง จังหวัดสงขลา และจังหวัดอุดรธานี
  ผลการศึกษา พบวา จากการจัดเวทีประชาคมระดมความเห็นเพื่อเยียวยาผลกระทบจากภาวะ
วิกฤตการณสูการปรองดองแหงชาติ สามารถสรุปประเด็นขอเสนอที่ไดรับ ๕ ประเด็น ดังนี้
  ๑. คูขัดแยงในสังคมไทย สามารถจําแนกไดออกเปน ๔ คู ไดแก 
   ๑) หนวยงานราชการกับภาคประชาชน 
   ๒) นายทุนกับภาคประชาชน 
   ๓) ผูนําชุมชนกับภาคประชาชน 
   ๔) องคกรชาวบานหรือองคกรชุมชนกับการเช่ือมโยงกับหนวยงานอ่ืนๆ
  ๒. ศักยภาพและกิจกรรมชุมชน: เครื่องมือในการปองกัน บรรเทาปญหาความขัดแยง กลาวคือ 
ความขัดแยงทางการเมืองในครัวเรือน หมูบาน หรือชุมชนนั้นมีเกิดขึ้นบาง แตเปนไปในลักษณะไมรุนแรงมากนัก 
เนื่องดวยในชุมชนมีกระบวนการจัดการและสรางความสัมพันธ ความรวมมือของคนในชุมชน โดยหลีกเลี่ยงการ
สนทนาในเรื่องความคิดเห็นทางการเมือง และทํากิจกรรมอื่นๆ
  ๓. กลไกราชการ: ตัวขัดขวางความเขมแข็งของชุมชน กลาวคือ ระบบของงบประมาณในกลไก
การดําเนินงานทางราชการเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลในการขัดขวางการพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน
  ๔. สงครามส่ือทางการเมืองในสังคมไทย จากสถานการณความขัดแยง ทําใหเกิดความพยายาม
ในการเผยแพรแนวคิด ทัศนคติทางการเมือง และจุดยืนของกลุม มีผลอยางมากในการปลุกเราและกระตุนใหเกิด
ความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น สังคมตองมีการสรางภูมิคุมกัน โดยใหตระหนักรูวาการใชสื่อในการโฆษณาชวนเชื่อนั้น 
แตกตางจากการใชสื่อเพื่อการสื่อสารอยางไร เพื่อใหประชาชนสามารถมีวิจารณญาณในการเลือกรับสื่อ
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  ๕. กระบวนการยุติธรรม: กลไกแหงการปรองดอง เน่ืองจากกระบวนการยุติธรรมสามารถเปนท้ัง
กลไกแหงการปรองดองและสาเหตุหน่ึงของการเกิดความขัดแยงในสังคมได ดังน้ัน หากกระบวนการยุติธรรมยังมีเร่ือง
ของความไมเทาเทียมกัน หรือการบังคับใชกฎหมายสามารถทําไดกับคนบางกลุมเทานั้น จะสงผลใหเกิดความกดดัน
และอาจเปนแรงบีบคั้นอยางหนึ่งในการกอใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรงขึ้นในสังคมได

  ธเนศ อาภรณสุวรรณ และคณะ (๒๕๕๕) ไดทําการศึกษาเร่ือง โครงสรางอํานาจท่ีไมเทาเทียมกัน
ในสังคมไทย ภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ 
(คอป.) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสภาพปญหา และที่มาหรือรากเหงาในเชิงลึกของความขัดแยงที่นําไปสูความ
รุนแรงที่ไดเกิดขึ้น และเพื่อสรางทฤษฎีและมโนทัศนในเรื่องโครงสรางอํานาจในสังคมไทย โดยศึกษาลักษณะทั่วไป
เปรียบเทียบกับตางประเทศ อันจะนําไปสูความเขาใจในปญหาและสามารถคนหาแนวทางแกไขความขัดแยงในเชิง
โครงสรางอํานาจที่เปนลักษณะเฉพาะได รวมถึงเพื่อนําเสนอวิธีการและแนวทางในการศึกษาวิจัยปญหาเชิงโครงสราง
อํานาจ อันจะนําไปสูการสรางองคความรูของตนเองในเรื่องอํานาจและความขัดแยง ซึ่งเปนเงื่อนไขอันหนึ่งของการ
สรางความปรองดองในสังคมและในประเทศตอไป เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งแนวคิดที่ใชในการศึกษา คือ ทฤษฎี
เครือขายอํานาจทางสังคม และแนวทางการศึกษาผูกระทําการที่มีจุดมุงหมาย การเก็บรวบรวมขอมูลทําไดโดยการ
รวบรวมจากเอกสารรายงานการศึกษา รายงานการวิจัย รายงานการสํารวจ เอกสารการวิจัย บทความในหนังสือหรือ
ตํารา บทความในวารสาร และสื่อสิ่งตีพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของกับอํานาจในสังคมไทยและตางประเทศ และขอมูลภาค
สนามจากนักวิจัยจากทองถิ่น และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทั้งนักวิชาการไทยและตางประเทศในประเด็นความเปน
มาของอํานาจในสังคมไทยและตางประเทศ 
  ผลการศึกษา พบวา เหตุปจจัยแหงความขัดแยงในสังคมไทย เปนผลมาจากปญหาโครงสรางอํานาจ
ทางสังคมที่ไมเทาเทียมกันที่มีเครือขายหลักๆ ๔ เครือขาย คือ 
   ๑) อุดมการณ (ideology) 
   ๒) การเมือง (politics) 
   ๓) ทหาร (military) 
   ๔) เศรษฐกิจ (economics) หรือ IMEP 
  ท้ังน้ีปจจัยเชิงโครงสรางท่ีสําคัญและนํามาสูการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและสังคมอยางกวางขวาง
และกระทั่งนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงยิ่งขึ้นนั้น ประกอบดวย ๔ ปจจัย ไดแก โครงสรางทางเศรษฐกิจและการเมือง     
การเปล่ียนแปลงในจิตสํานึกทางการเมืองของพลเมือง การกอรูปของพลังทางสังคมในชนบท/เมือง และอุดมการณกับ
โครงสรางอํานาจทางสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไดเกิดขึ้นในสังคมไทยไมใชแคการเปลี่ยนแปลงที่พื้นผิวเทานั้น หาก
แตเปนพลังที่กําลังเปลี่ยนรูปสังคมทั้งหมด โดยการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสรางนั้น ประกอบดวย ๔ สวน คือ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมือง 
และโครงสรางที่เหนี่ยวรั้งการเปลี่ยนแปลง สวนประเด็นเหตุการณที่นําไปสูความขัดแยงและวิกฤตทางการเมือง มี ๒ 
ประเด็น คือ ระบอบทักษิณ และการเขารวมขบวนการประทวงตอตานและตอสูกับรัฐบาลอยางไมกลัวตายของมวลชน
อันมหาศาลทั้งในเมืองและตางจังหวัด
  สําหรับขอเสนอเชิงนโยบาย มี ๓ ขอ ไดแก 
   ๑) ระบบการเมืองประชาธิปไตยท่ีมีสวนรวม คือ การสนับสนุนใหระบบประชาธิปไตยมีความ
มั่นคงปลอดจากการใชอํานาจนอกรัฐธรรมนูญมาแทรกแซง 
   ๒) อุดมการณเชิงบวก คือ การสนับสนุนความคิดและการปฏิบัติท่ีมีชุมชนท้ังในเมืองและชนบท
เปนจุดหมาย โดยที่ชุมชนตองอิงและมีปฏิสัมพันธกับระบบโลกภิวัตน 
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   ๓) การสรางสถาบันเพ่ือนําการพัฒนาอยางย่ังยืนและเทาเทียม โดยท่ีการสรางโครงสรางของ
อํานาจที่เอื้อตอการพัฒนาที่เสมอและยั่งยืนเปนองคประกอบที่สําคัญของกระบวนการในการสรางสถาบันดังกลาว

  สุริชัย หวันแกว และคณะ (๒๕๕๕) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความรุนแรงทางการเมือง: พลวัตทาง
สังคมและวัฒนธรรมและแนวทางแกไข ภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริง
เพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเขาใจพลวัตดานสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงอัตลักษณ
ของกลุมสังคมการเมืองท่ีเก่ียวของในความรุนแรงทางการเมืองของไทยปจจุบัน และเพ่ือศึกษาสภาพความแตกแยก
และความสัมพันธระหวางกลุมสังคมการเมืองและแนวทางในระยะเปล่ียนผาน รวมถึงเพ่ือศึกษาแนวทางการแกไขความ
รุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยโดยพิจารณาจากโครงสรางทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนหลักการ
เปนธรรมและความม่ันคงรวมกัน อีกท้ังเพ่ือการศึกษาและเสนอแนวทางการปองกันความรุนแรงทางการเมืองในอนาคต 
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งนี้แนวคิดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แนวคิดเรื่องการแปรเปลี่ยนความขัดแยง การเก็บ
รวบรวมขอมูลทําไดโดยการรวบรวมจากเอกสารรายงานการศึกษา รายงานการวิจัย รายงานการสํารวจ เอกสารการ
วิจัย บทความในหนังสือหรือตํารา บทความในวารสาร และสื่อสิ่งตีพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงสรางทางสังคม 
ความเหล่ือมล้ําและความสัมพันธระหวางเมืองกับชนบท ความขัดแยงและพลวัตของการเมืองอัตลักษณในบริบท
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม รวมถึงมีการจัดเสวนาผูเชี่ยวชาญ การสัมภาษณเชิงลึก และการเสวนากลุมยอย
  ผลการศึกษา พบวา เหตุปจจัยแหงความขัดแยงในสังคมไทย นั่นก็คือ ความชอบธรรม และความ
ไววางใจ เปนปญหาท่ีหลีกเล่ียงยากในการพัฒนาประชาธิปไตย เน่ืองจากคูขัดแยงท้ังสองฝายตางเรียกรองประชาธิปไตย 
แตหยิบคนละปญหามาโตแยงกัน สวนความเขมขนและการคล่ีคลายของความขัดแยงและสีเส้ือ พบวา กลุมคนเส้ือแดง 
มีการรวมตัวภายใตพรรคการเมืองมากขึ้น เชน การกอต้ังหมูบานเส้ือแดงท้ังในภาคเหนือและภาคอีสาน ซ่ึงกลุมเส้ือ
แดงไมไดมีอัตลักษณหยุดนิ่งตายตัว 
  แตเคล่ือนไหวเปนกลุมแดงหลายเฉดสี เชน แดงวิชาการ แดงพรรคการเมือง แดงชาวบาน ขณะท่ี
กลุมคนเส้ือเหลือง ภายหลังท่ีแกนนําจัดต้ังพรรคการเมืองแตทิศทางความเห็นในการดําเนินงานไมสอดคลองกันระหวาง
ผูนํา ทําใหมวลชนคนเสื้อเหลืองมีการกระจายตัวและสลายกลุมไปพอสมควร แตก็ยังมีกลุมที่มี  อัตลักษณชัดเจนโดย
ไมยึดโยงกับสีเสื้อ ไดแก กลุมสนับสนุนประชาธิปตย และกลุมสนับสนุนสถาบันกษัตริย สําหรับเงื่อนไขความขัดแยง
ทางสังคมวัฒนธรรมอันนําไปสูความรุนแรง ก็คือ ความรูสึกเหล่ือมล้ําต่ําสูงและการเรียกรองความยุติธรรมในแตละมิติ
ที่เพิ่มมากขึ้น การจัดแบงชนชั้นและทุนอยางใหมในโลกาภิวัตน ความรูสึกตออํานาจทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป 
นอกจากน้ีแลวปจจัยยกระดับใหความขัดแยงข้ึนสูความรุนแรงหรือเง่ือนไขหนุนเสริมท่ีทําใหความขัดแยงกลายเปน
ความรุนแรง มี ๕ เงื่อนไข ไดแก 
   ๑) ความขัดแยงแบบเดิมพันสูง เน่ืองจากลักษณะความขัดแยงเปนแบบผูชนะกินรวบ 
   ๒) ความโกรธแคนเกลียดชังแยกข้ัวผานส่ือ ท้ังน้ีอารมณความรูสึกพ้ืนฐานทางการเมืองน้ัน
เกิดจากการสราง เผยแพร และผลิตซํ้าจากสื่อทุกชนิด โดยเฉพาะเวทีประทวงของแตละฝายและสื่อเครือขายสังคม 
   ๓) สถาบันหลักๆ ไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมไดรับการยอมรับจากทุกฝาย
มากเพียงพอ เนื่องจากทุกสถาบันถูกผลักหรือถูกคลางแคลงใจวาอยูขางใดขางหนึ่งของขั้วขัดแยง 
   ๔) หลักการสําคัญๆ ท่ีกํากับการอยูรวมในสังคมถูกทําลายลงอยางตอเน่ือง เชน หลักการเชิง
คุณคา หลักการเชิงวิธีการ และหลักสากลบางประการ ในเรื่องการจํากัดความเสียหายเมื่อไมสามารถเลี่ยงสงคราม
หรือความรุนแรงได 
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   ๕) กลุมท่ีมีศักยภาพในการใชความรุนแรง โดยเฉพาะกลุมท่ียังไมเคยมีประสบการณในเหตุการณ
ความรุนแรงมากอน รวมถึงระบบการควบคุมกํากับอาวุธสงครามและอาวุธขนาดเล็กของรัฐไทยยังไมมีประสิทธิภาพมาก
เพียงพอ และสุดทายคือตัวปวนหรือมือท่ีสามหรือผูสรางสถานการณท่ีไมเคยทราบไดอยางชัดเจนวาอยูฝายใด มาจาก
ไหน เปนตัวการสําคัญที่ทําใหความขัดแยงในสภาวะปกติกลายเปนความขัดแยงที่ลอแหลมสุมเสี่ยง หรือความขัดแยง
ที่วิกฤตกลายเปนการระเบิดขึ้นของความรุนแรง ก็อาจเปนไปได
  ขอเสนอในการแกไขปญหา กลาวคือ เง่ือนไขเบ้ืองตนสําหรับการแกปญหา น่ันคือ ความไววางใจ
ในสังคม อันไดแก 
   ๑) ทุนทางสังคม โดยท่ีทุนทางสังคมอาจจะถูกฟนฟูใหมไดและพ้ืนท่ีท่ีมีองคกรภาคประชาสังคม
เขมแข็งมีโอกาสต้ังตัวไดใหมโดยมีจุดยืนทางการเมืองท่ีเปนเหตุเปนผลมากกวาอารมณความรูสึก 
   ๒) ความทนกันได เปนเร่ืองของบรรยากาศและทาทีรวมไปถึงจิตสํานึกในความเปนประชาธิปไตย 
ควรจะตองรักษาบรรยากาศไมใหเกิดความรูสึกถูกคุกคามหรือไมมั่นคงในชีวิต 
   ๓) สันติวิธี กลาวคือ การเปล่ียนแปลงความขัดแยงคือการยกระดับใหการไมใชความรุนแรงเปน
วิถีทางเดียว เพราะวาเมื่อความรุนแรงเกิดขึ้น ความสูญเสียก็จะเกิดขึ้นดวย สงผลใหสังคมขาดความเชื่อมั่นในระบบที่
เปนอยู ซึ่งเชื่อวาสันติวิธีทํางานได 
   ๔) การยึดเหนี่ยวกันทางสังคม ความเปนพวกเดียวกันควรจะเปนพวกเดียวกันทั้งสังคมโดย
ไมมีการเลือกปฏิบัติ ทําใหคนในสังคมมีความรูสึกวามีชะตาชีวิตรวมกันและมีความเปนสวนหนึ่งสวนเดียวกันในสังคม

  ปกปอง ศรีสนิท และคณะ (๒๕๕๕) ไดทําการศึกษาเร่ือง กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณ
ทางการเมืองที่มีความรุนแรง: ปญหาและแนวทางแกไข ภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ
คนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสาเหตุของปญหาความขัดแยงทางการ
เมืองท่ีมีความรุนแรงอันเน่ืองมาจากกระบวนการยุติธรรมท้ังทางมหาชนและทางอาญา และเสนอแนวทางในการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ เพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงท่ีมีสาเหตุจากปญหาในกระบวนการยุติธรรม และปองกัน
เหตุการณความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งนี้แนวคิดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
แนวคิดวาดวยการบังคับใชกฎหมาย อันไดแก หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย หลักนิติรัฐ หลักความไดสัดสวน 
วัตถุประสงคกฎหมายอาญา หลักความเปนอิสระของตุลาการและกลไกในการใหประกันความเปนอิสระ หลักการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การรวบรวมขอมูลทําไดโดยการรวบรวมเอกสารและทางปฏิบัติ ไดแก รายงาน
การศึกษา รายงานการวิจัย รายงานการสํารวจ เอกสารการวิจัย บทความในหนังสือหรือตํารา บทความในวารสาร 
และสื่อสิ่งตีพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางมหาชนและทางอาญา 
  ผลการศึกษา พบวา แนวคิดวาดวยการบังคับใชกฎหมาย มี ๕ แนวคิด ไดแก 
   ๑) หลักความเสมอภาคตอดานกฎหมาย คือ หลักการท่ีทําใหทุกคนมีความเทาเทียมกันและ
จะตองไดรับการปฏิบัติโดยรูปแบบแบบเดียวกันภายใตกฎหมาย ท้ังน้ีหลักความเสมอภาคตอดานกฎหมายมีการตีความ
เปนสองนัยยะ นั่นคือ ความเสมอภาคทางวิธีการ และความเสมอภาคในทางเปาหมาย
   ๒) หลักนิติรัฐ เปนหลักการในการบังคับใชกฎหมายของประเทศท่ีมีระบบกฎหมาย โดยหลัก
การแลวหลักนิติรัฐมีอยู ๓ หลัก ไดแก หลักขอท่ีหน่ึงคือการกระทําของฝายบริหารจะตองชอบดวยกฎหมายท่ีถูกตรา
ขึ้นโดยฝายนิติบัญญัติ หลักการขอที่สองคือกฎหมายที่ฝายนิติบัญญัติตราขึ้น จะตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ เปนลําดับ
ซ่ึงกันและกัน และหลักขอท่ีสามคือการควบคุมมิใหฝายบริหารกระทําการท่ีขัดตอกฎหมายหรือการควบคุมไมใหกฎหมาย
ขัดตอรัฐธรรมนูญก็ดี จะตองเปนหนาที่ของฝายตุลาการ ซึ่งเปนอิสระและปราศจากการแทรกแซง 
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   ๓) หลักความไดสัดสวน โดยใหเปรียบเทียบกันระหวางวัตถุประสงคและวิธีการ กลาวคือ จะ
ตองเปนวัตถุประสงคที่ดี เปนประโยชนตอประเทศ และวิธีการที่ใชก็ตองเปนวิธีการที่ชอบดวย และตองไดสัดสวนกับ
ประโยชนที่สังคมจะไดรับดวย 
   ๔) หลักความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม เปน ๒ หลักการที่ศาลควรยึดถือไว กลาวคือ 
หลักความเปนอิสระ มีท้ังความเปนอิสระในเชิงสถาบันและความเปนอิสระเชิงบุคคล สวนหลักความเท่ียงธรรม มีหลัก
อยูวาผูพิพากษาที่ตัดสินคดีจะตองไมมีผลประโยชนใดๆ ที่ไมชอบดวยกฎหมายเกี่ยวของกับการตัดสินคดีความนั้นๆ 
ผูพิพากษาท่ีจะตัดสินคดีจะตองปราศจากอคติ ไมตัดสินคดีดวยความรัก เกลียด กลัว และผูพิพากษาจะตองไมมีความ
คิดเห็นลวงหนาเกี่ยวกับคดีหรือคูกรณีในคดีนั้นๆ 
   ๕) หลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปนการสรางสมดุลระหวางการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  ขอเสนอในการแกไข มี ๒ สวน คือ ในระยะยาว มี ๒ ประการ ไดแก 
   ๑) การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางมหาชน มี ๒ ประเด็น คือ การปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกี่ยวกับสถาบันการเมือง และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
   ๒) การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มี ๓ ประเด็น ไดแก 
    (๑) การใชกฎหมายอาญาผิดวัตถุประสงค คือ มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๑๒ แหง
ประมวลกฎหมายอาญา 
    (๒)  การต้ังขอหาท่ีรุนแรงกวาเปนจริง 
    (๓) การปลอยตัวช่ัวคราว ในระยะส้ันหรือเฉพาะหนา คือ การใชกระบวนการยุติธรรมใน
ระยะเปลี่ยนผาน เพื่อทําใหสถานการณความรุนแรงกลายเปนความสงบ 
  สําหรับในเร่ืองของลักษณะการกําหนดความผิดทางอาญามี ๔ ลักษณะ คือ 
   ๑) เปนความผิดท่ีกฎหมายกําหนด 
   ๒) มีการกระทําของบุคคล 
   ๓) มีการลงโทษ 
   ๔) มีประวัติวามีคนถูกลงโทษ 
  ในการยกเลิกกฎหมายคือการยกเลิกขอที่หนึ่งออกไป เมื่อยกเลิกกฎหมายไป ก็ไมมีการกระทําผิด
กฎหมายนั้น ในการนิรโทษกรรมคือการยกเลิกขอที่สอง คือความผิดมีอยู แตเราออกกฎหมายบอกวาการกระทํานั้น
ไมเปนความผิดอีก ในการอภัยโทษคือยกเลิกอันที่สาม คือกฎหมายมีอยู การกระทํามีอยู แตขึ้นอยูกับประมุขของรัฐ
ในการใหอภัยโทษแกผูที่ตองคําพิพากษาถึงที่สุด จนกระทั่งผูที่ถูกควบคุมตัวโดยรัฐ ประมุขของรัฐสามารถอภัยโทษ
ได แลวก็ถูกปลอยตัวออกไป และในการลางมลทิน มีทั้ง ๓ ขออยูแลว แตเปนการลางประวัติวาคนน้ันเคยตองโทษ 
เพื่อใหคนนั้นสามารถกลับไปใชชีวิตเหมือนเดิม ไมตองมีประวัติที่จะสามารถถูกเพิ่มโทษไดอีกในภายหลัง นอกจากนี้
ยังมีขอเสนอตอราง พ.ร.บ.ปรองดอง ท่ีเห็นวา ราง พ.ร.บ.ปรองดอง เปนกระบวนการท่ีเรงรัดมากเกินไป ไมสอดคลอง
กับข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน ดังน้ัน การใชมาตรการในกระบวนการยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน 
ไมวาจะเปนการส่ังไมฟองคดีท่ีไมเปนประโยชนตอสาธารณะ การนิรโทษกรรม และการอภัยโทษ ควรท่ีจะกระทําภายหลัง
นาจะเปนทางออกที่ดีกวา

  สุภณิดา พวงผกา และคณะ (๒๕๕๕) ไดทําการศึกษาเร่ือง การปฏิรูปองคการดานความม่ันคง 
ภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) มี
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๘๘

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาททหารในการรักษาความมั่นคงภายในจากอดีตถึงปจจุบัน และเพื่อศึกษาบทบาทของ
รัฐสภาและภาคประชาสังคมตอกองทัพไทยในบริบทประชาธิปไตย รวมถึงเพ่ือศึกษาการประยุกตใช Security Sector 
Reform (SSR) ในตางประเทศ และกรณีโครงสรางกองทัพหรือระบบการจัดหาแบบรวมการของกองทัพตางประเทศ 
อีกทั้งเพื่อนําเสนอแนวทางการประยุกตใช SSR กับกองทัพไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งนี้แนวคิดที่ใชในการ
ศึกษาครั้งนี้ คือ แนวความคิดเรื่องการปฏิรูปภาคความมั่นคง การเก็บรวบรวมขอมูลทําไดโดยการรวบรวมเอกสารที่
เปนรายงานการศึกษา รายงานการวิจัย รายงานการสํารวจ เอกสารการวิจัย บทความในหนังสือหรือตํารา บทความ
ในวารสาร และสื่อสิ่งตีพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงภายใน และบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการรักษาความมั่นคง โดยมีการคัดเลือกประเทศตนแบบและเชิญผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาใหขอมูล 
  ผลการศึกษา พบวา องคประกอบภาคความมั่นคง มี ๔ องคประกอบ ไดแก 
   ๑) กลุมท่ีมีอํานาจและเคร่ืองมือในการใชกําลัง 
   ๒) สถาบันและองคกรท่ีทําหนาท่ีในการติดตามและบริหารจัดการภาคความม่ันคง 
   ๓) โครงสรางท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบสําหรับการดํารงไวซ่ึงนิติธรรมของรัฐ 
   ๔) ตัวแสดงท่ีไมใชรัฐ 
  โดยท่ีขอจํากัดของกองทัพไทย มี ๔ ประการ คือ 
   ๑) อุดมการณของกองทัพไมสอดคลองกับบริบทปจจุบัน 
   ๒) โครงสรางกองทัพขาดเอกภาพไมมีการบูรณาการ 
   ๓) ใชงบประมาณสูงและมีโอกาสทุจริตจากการใชงบประมาณไดงาย 
   ๔) ขาดความเปนวิชาชีพของทหาร 
  สวนของบทบาทของรัฐสภาตอกองทัพไทยในบริบทประชาธิปไตย คือ การกํากับดูแลในเชิงนโยบายโดย
อาศัยกลไกการตรวจสอบในสภา แตก็ยังคงมีขอจํากัดในอํานาจในการยั้บยั้ง และการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม
กับกองทัพไทยในบริบทประชาธิปไตย พิจารณาไดจากสิทธิในการตรวจสอบกิจการดานความม่ันคงของภาคประชาสังคม
วาสามารถทําไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงทําไดยาก ดังน้ัน ภาคประชาสังคมควรรวมมือกับภาคสวนอ่ืนๆ โดยเฉพาะส่ือมวลชน
ในการติดตามตรวจสอบกิจการดานความมั่นคง สําหรับการประยุกตใช Security Sector Reform หรือ SSR กับ
กองทัพไทย นั้น จะเห็นไดวา บทบาทของกองทัพไทย ยังคงเปนไปในลักษณะของการปฏิบัติการดานความมั่นคงและ
งานดานการพัฒนา ควรมีการปรับเปลี่ยนอุดมการณใหสอดคลองกับบริบทในปจจุบัน โดยเฉพาะบริบทของความเปน
ประชาธิปไตย จากเดิมคือ พิทักษชาติ ศาสน กษัตริย ไปสูการพิทักษความมั่นคงของชาติ 
  ผลความสําเร็จของการปฏิรูปความมั่นคง จะเปนการสรางหลักประกันทั้งทางการเมืองและความ
มั่นคงใน ๔ ประเด็น ดังนี้ 
   ๑) กองกําลังติดอาวุธภายในรัฐ จะไมเปนปจจัยบอนทําลายเสถียรภาพ หรือกลายเปนปจจัย
ที่คุกคามตอสันติภาพ 
   ๒) การปฏิรูปจะเปนปจจัยในการลด และ/หรือยุติการติดสินบนและการคอรรัปช่ันในวงการ
ความมั่นคง 
   ๓) การปฏิรูปจะมีสวนอยางสําคัญตอการปรับเปล่ียนโครงสรางท่ีทําใหองคกรความม่ันคงมี
ความชอบธรรม ความนาเชื่อถือ และไดรับความไววางใจจากสาธารณชน แตถาหากการปฏิรูปกระทําไดอยางไมพอ
เพียงและไมทันการแลว ก็จะสงผลใหการจัดสรรและการใชงบประมาณดานความมั่นคงผิดทิศผิดทาง และผลอยาง
สําคัญก็คือจะทําใหเกิดขอจํากัดในกระบวนการทางการเมืองหลังความขัดแยง จนอาจกลายเปนอุปสรรคตอการสราง
สันติภาพและประชาธิปไตยของสังคมในอนาคต
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๘๙

  ผลของการปฏิรูปความม่ันคงในระยะยาว มี ๕ ประการ ไดแก 
   ๑) การนําไปสูแนวคิดเร่ือง “การควบคุมโดยพลเรือน” (civilian control) ตอองคกรทหาร
และหนวยงานความมั่นคงตางๆ 
   ๒) ความสามารถผูกโยงกับการปรับเปล่ียนท้ังทางกายภาพและทางเทคนิคขององคกรความ
มั่นคง 
   ๓) ความเก่ียวของในเร่ืองของการจัดหาและการบริหารจัดการดานงบประมาณดานความ
มั่นคง ซึ่งเปนทั้งเรื่องของงบประมาณทหาร หรืองบประมาณดานการขาว เปนตน 
   ๔) บทบาทขององคกรทางสังคมในการตรวจสอบและติดตามโครงการและนโยบายดานความ
มั่นคงและดานการทหารของประเทศ 
   ๕) แมจะเปนเร่ืองใหมสําหรับสังคมไทย แตก็เปนสวนหน่ึงของกระแสในเวทีโลกท่ีอาจจะกลาว
ไดวา การปฏิรูปภาคความม่ันคงเปนหน่ึงประเด็นของกระแสโลกาภิวัตนปจจุบัน เพราะในทางหลักการแลวเปนท่ีเช่ือกัน
วา การปฏิรูปภาคความมั่นคงคือคําตอบของสังคมหลังความขัดแยง และเปนกุญแจสําคัญของการเดินทางสูสันติภาพ
และประชาธิปไตยในอนาคต

  วนิดา แสงสารพันธ และคณะ (๒๕๕๕) ไดทําการศึกษาเร่ือง ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชน
ในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย ภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอบเขตการใชเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของสื่อมวลชนตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตลอดจนที่
กําหนดไวในกฎหมายอ่ืนท่ีมีผลใชบังคับในปจจุบัน และศึกษาหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดการใชเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนตลอดจนบทลงโทษตอการกระทําที่ฝาฝนหลักเกณฑดังกลาว และเพื่อศึกษา
บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของส่ือมวลชน 
ตลอดจนแนวทางในการใชอํานาจหนาท่ีดังกลาวเพ่ือกํากับดูแลการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และไมขัดตอกฎหมาย อีกท้ังเพ่ือศึกษากลไกในการควบคุมกันเองของส่ือมวลชนภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจนแนวทางในการควบคุมกันเองอยางมีประสิทธิภาพ และยังเพื่ออธิบายขอบเขตการใชเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของส่ือมวลชนท่ีจะไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติของกฎหมายและไมขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
และเสนอแนะแนวทางการแกไขเพ่ือใหการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนเปนไปภายใตกรอบท่ีกฎหมายกําหนดและไมขัด
ตอจรรยาบรรณวิชาชีพ อันจะสงผลใหสื่อมวลชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี เปนทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งนี้แนวคิดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แนวความคิด ปรัชญา ของเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของสื่อมวลชน ตลอดจนหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายและบทบาทอํานาจหนาที่ตลอดจนแนวทางใน
การใชอํานาจขององคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมกํากับการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน และแนวความคิด 
ปรัชญา ตลอดจนหลักเกณฑท่ีกําหนดของมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของส่ือมวลชน การเก็บรวบรวมขอมูล ในสวน
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการจัดใหมีการสัมมนากลุมยอยจากผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และการสัมภาษณเชิงลึกจากนักวิชาการและ
ผูประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชาชนท่ัวไปท่ีติดตามส่ือท่ีเสนอขอมูลเก่ียวกับ
การเมือง ในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัด ไดแก เชียงใหม ขอนแกน นครศรีธรรมราช ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร จํานวน ๔๐๐ คน
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๙๐

  ผลการศึกษา มี ๓ สวน ไดแก 
  สวนแรก เปนความคิดเห็นจากผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พบวา มี ๗ ประการ คือ 
   ๑) การเกิดข้ึนของ “ส่ือเพ่ือการเมือง” โดยเฉพาะเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม หรือวิทยุชุมชนท่ีมี
การนําเสนอขอมูลขาวสารเพ่ือประโยชนทางการเมืองของกลุมการเมืองกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะน้ัน กอใหเกิดความ
สับสนแกประชาชนและผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนดวยกันเอง 
   ๒) กระบวนการนําเสนอซ้ําท่ีเกิดข้ึนนานนับเดือนและขอมูลท่ีมีลักษณะแหลมคมและทวี
ความเขมขนและรุนแรงมากข้ึนตามสถานการณทางการเมืองท่ีแหลมคมมากข้ึนเร่ือยๆ เปนสาเหตุท่ีนําไปสูการกําหนด
ความคิดของประชาชนผูอาน ผูฟง ผูชม และนําไปสูความรุนแรงในที่สุด 
   ๓) การถายทอดสดเวทีการชุมนุม ขอความท่ีปราศรัยบนเวทีของส่ือมวลชนบางกลุมสงผลโดยตรง
ตอเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น        
   ๔) การใชเสรีภาพของส่ือมวลชนควรจะมีลักษณะแตกตางกันระหวางภาวะปกติกับภาวะท่ี
บานเมืองอยูภายใตความวุนวาย เพื่อสรางดุลยภาพใหเกิดขึ้นในสังคมไทย 
   ๕) ส่ือหนังสือพิมพไมไดรับผลกระทบจากการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ไมถูกจํากัดเสรีภาพ
ในการเสนอขอมูลขาวสาร โดยที่สื่อหนังสือพิมพไดทําหนาที่ของตนภายใตเสรีภาพที่กฎหมายรับรองไว ไมมีการ
แทรกแซงจากภาครัฐ ในสวนของผูสื่อขาวหรือสื่อมวลชนที่ทํางานภาคสนาม การประกาศสถานการณฉุกเฉินไมสงผล
กระทบตอการรายงานขาว แตก็ยังมีการใชสัมพันธภาพสวนตัวเพื่อผลประโยชนทางการเมือง 
   ๖) โครงสรางความเปนเจาของส่ือมวลชนมีผลอยางสําคัญตอเน้ือหาของขอมูลขาวสารท่ี
ปรากฏผานส่ือมวลชนและสงผลตอความคิดและทัศนคติของประชาชนผูรับขอมูลขาวสารในการตัดสินใจเขารวม
ชุมนุมทางการเมือง 
   ๗) การควบคุมกันเองโดยปราศจากอํานาจตามกฎหมายสงผลใหเกิดปญหา 
  สวนท่ีสอง เปนความคิดเห็นของนักวิชาการดานนิเทศศาสตรและนิติศาสตร พบวา มี ๖ ประการ คือ 
   ๑) การใหคําจํากัดความคําวา “ส่ือมวลชน” ยังไมปรากฏคํานิยามเก่ียวกับส่ือมวลชนในกฎหมาย
ไทย และยังไมเคยมีคําพิพากษาของศาลใดที่ใหคํานิยามความเปนสื่อมวลชนไว ดังนั้น การพิจารณาวาสื่อมวลชนคือ
อะไร จึงตองพิจารณาจากความหมายในเชิงเนื้อหาโดยอาศัยทฤษฎีทางนิเทศศาสตรเปนพื้นฐานของการอธิบาย 
   ๒) การแสดงความคิดเห็นในลักษณะ Hate Speech เปนการแสดงความคิดเห็นที่ขัดตอ
รัฐธรรมนูญและตองหามตามกฎหมาย การที่สื่อมวลชนนําขอความในลักษณะดังกลาวมาเผยแพรตอก็ยอมมีความผิด
ในลักษณะเดียวกันดวย 
   ๓) โครงสรางความเปนเจาของส่ือมวลชน สงผลใหการนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชน
ขาดความหลากหลาย ไมครบถวนรอบดาน 
   ๔) กลไกการควบคุมกันเองบนพ้ืนฐานของความสมัครใจในการเขาเปนสมาชิก ไมสามารถกํากับ
ดูแลการนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนใหเปนไปภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณไดอยางแนนอน ตองมีกระบวนการ
อื่นเขามาเสริมโดยเฉพาะกระบวนการดานกฎหมายเพื่อใหการกํากับดูแลนั้นเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง 
   ๕) การแกไขกลไกการควบคุมกันเอง ตองกําหนดใหอํานาจแกองคกรวิชาชีพในการบังคับให
เปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณของคน ซึ่งองคกรเหลานี้จะมีอํานาจไดตองมีกฎหมายใหอํานาจเทานั้น 
   ๖) ปญหาท่ีเกิดจากการใชเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชน มิใชปญหาท่ี
เกิดจากกฎหมาย แตเปนปญหาที่เกิดจากการใชบังคับกฎหมายและความรูความเขาใจของประชาชน 
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  สวนที่สาม เปนความคิดเห็นของประชาชน พบวา มี ๓ ประการ คือ 
   ๑) การทําหนาท่ีของส่ือมวลชนภายใตความรับผิดชอบตอสังคมมีคะแนนต่ําท่ีสุด ซ่ึงสะทอนให
เห็นถึงความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนที่มีตอประชาชน 
   ๒) ความนาเช่ือถือของขาวท่ีปรากฏผานส่ือ ๓ อันดับ ไดแก โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ 
สวนบทบาทที่สื่อมวลชนที่ไดคะแนนตํ่าที่สุด ๕ อันดับ ไดแก การนําเสนอขาวสารท่ีเท่ียงตรง/ยุติธรรม/ตรงไปตรงมา 
การนําเสนอขาวสารโดยคํานึงถึงสิทธิความเปนสวนตัวของผูท่ีตกเปนขาว การนําเสนอขาวอยางมีมาตรฐานทางจริยธรรม 
การเปนตัวกลางในการชวยประสานขอขัดแยงในสังคม และการนําเสนอขาวอยางมีความรับผิดชอบ (ตํ่าที่สุดอันดับที่ 
๕) ตามลําดับ 
   ๓) มาตรฐานจรรยาบรรณของส่ือมวลชน จากคะแนนความพึงพอใจในการทําหนาท่ีของ
สือ่มวลชนท่ีไดคะแนนต่ําท่ีสุด ๕ อันดับ ไดแก ดานการนําเสนอขาวสารท่ีเท่ียงตรง/ยุติธรรม/ตรงไปตรงมา ดานการ นํา
เสนอขาวสารโดยคํานึงถึงสิทธิความเปนสวนตัวของผูท่ีตกเปนขาว ดานมาตรฐานทางจริยธรรม ดานการเปนตัวกลางใน
การชวยประสานขอขัดแยงในสังคม และดานความรับผิดชอบ (ตํ่าที่สุดอันดับที่ ๕) ตามลําดับ
  ขอเสนอแนะ มี ๒ สวน ไดแก 
  ขอเสนอตอรัฐในฐานะท่ีเปนผูกําหนดนโยบายการบริหาร มี ๕ ขอ คือ 
   ๑) การสนับสนุนใหมีการจัดต้ังองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีปกปองสิทธิหนาท่ีและเสรีภาพในการ
ทําหนาท่ีของส่ือมวลชนภายใตมาตรฐานจริยธรรมภายใตสภาวิชาชีพส่ือมวลชนซ่ึงเปนการจัดต้ังโดยอาศัยบทบัญญัติ
ของกฎหมาย 
   ๒) การแกปญหาในเชิงโครงสรางความเปนเจาของส่ือมวลชนโดยการคุมครองโครงสรางการ
ประกอบกิจการสื่อมวลชนใหเสรีอยางแทจริง และกําหนดแยกระหวางผูลงทุนในกิจการสื่อมวลชน ผูบริหาร และ
กองบรรณาธิการใหออกจากกันอยางเด็ดขาด ซึ่งเปนแนวทางในการทําใหสื่อมวลชนมีความเปนอิสระในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารอยางแทจริง 
   ๓) การบังคับใชกฎหมาย ในกรณีของส่ือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน กฎหมายกําหนด
ให กสทช. เปนผูกํากับดูแล โดยกําหนดใหมีอํานาจในการส่ังใหระงับการออกอากาศและดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง 
รวมถึงการสั่งใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามที่สมควร หรือพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตได สวนกรณีของ
หนังสือพิมพ กฎหมายมิไดกําหนดอํานาจในการกํากับเน้ือหาของหนังสือพิมพไว จึงข้ึนอยูภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณ
ขององคกรวิชาชีพ และการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายจึงตองดําเนินการตามกฎหมายท่ัวไปคือประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยและประมวลกฎหมาอาญา เพ่ือใหเกิดความตระหนักและรับรูถึงการกระทําตางๆ ท่ีละเมิดตอกฎหมาย
วาเปนความผิดและจะตองรับโทษที่กฎหมายกําหนด 
   ๔) รัฐตองหาชองทางในการเปดพ้ืนท่ีใหประชาชนไดมีการส่ือสาร พูดคุย และแลกเปล่ียนขอคิด
เห็นซึ่งกันและกันใหมากขึ้น อันจะนําไปสูความเขาใจรวมกันเพื่อที่จะอยูในสังคมเดียวกันตอไปได 
   ๕) รัฐตองเรงใหความรูแกประชาชนถึงสถานะความเปนส่ือมวลชนท่ีแทจริง สิทธิหนาท่ีเสรีภาพ 
บทบาทและความรับผิดชอบที่สื่อมวลชนมีตอสังคมและประชาชนเพื่อใหเกิดการเรียนรู และเลือกรับขอมูลขาวสาร
ตลอดจนรูเทาทันสื่อมวลชน 
  ขอเสนอตอองคกรวิชาชีพส่ือมวลชน มี ๔ ขอ คือ 
   ๑) กลไกท่ีจะเปนหลักประกันเสรีภาพของส่ือมวลชนโดยรัฐจะตองสนับสนุนใหเกิด “สหภาพ 
แรงงานส่ือมวลชน” เพ่ือใหเปนองคกรท่ีมีบทบาทในการคุมครองเสรีภาพของผูปฏิบัติงานในองคกรส่ือ ปองกันมิให
ถูกแทรกแซงการทําหนาที่ ปกปองคุมครองผลประโยชนของผูปฏิบัติงาน รวมไปถึงคุมครองเสรีภาพของผูปฏิบัติงาน 
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และสหภาพแรงงานฯ ควรจะรวมตัวเปนสหภาพนักขาวเพื่อทําหนาที่ในการปกปองผลประโยชนของผูปฏิบัติงานใน
องคกรสื่อในภาพรวม 
   ๒) เมื่อสื่อมวลชนใดปฏิบัติหนาที่โดยละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณ องคกรวิชาชีพจะตอง
ดําเนินการอยางจริงจังภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณของตน อีกทั้งตองสื่อสารกับประชาชนใหรับรูถึงการกระทําและ
ผลของการกระทํานั้น เพื่อสรางความเชื่อมั่นในสื่อมวลชนในฐานะที่เปนสถาบันหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย 
   ๓) องคกรวิชาชีพตองใหความรูแกประชาชนวาการกระทําในลักษณะใดเปนการละเมิด
มาตรฐานจรรยาบรรณและสามารถรองเรียนได กระบวนการในการรองเรียน กระบวนการในการตรวจสอบ สอบสวน 
ตลอดจนทําคําวินิจฉัยขององคกรวิชาชีพ และเปดใหมีการตรวจสอบ ความโปรงใส และประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 
   ๔) การดําเนินการฝกอบรม การใหความรูแกส่ือมวลชน การจัดทําคูมือการรายงานขาวสาร
ในสถานการณความขัดแยง เพื่อเปนแนวทางแกสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารที่มีความออนไหวใหเปนไป
โดยไมกอใหเกิดการสนับสนุนใหเกิดความรุนแรงมากขึ้น
  
  ๗.๒.๒ ผลกระทบของความขัดแยง

  เม่ือพิจารณาสวนท่ีเปนผลกระทบของความขัดแยง มีจํานวน ๕ เร่ือง ไดแก 
   ๑) การเยียวยา: สูการพัฒนาเพ่ือสังคมท่ีมีสุขภาวะ 
   ๒) การเย่ียมเยียนผูปฏิบัติงานรักษาความสงบในเหตุการณความไมสงบทางการเมือง 
   ๓) การติดตามฟนฟูผูท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในการชุมนุมทางการเมือง: 
ชุมชนบอนไกและชุมชนพระเจน 
   ๔) การกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ความรุนแรง 
   ๕) การสํารวจและบันทึกคําบอกเลาผู ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบและ
ความรุนแรงในประเทศไทยเพื่อการเยียวยาและการปรองดองทางสังคมตามแนวทาง คอป. 
  ซ่ึงแตละเร่ืองสามารถสรุปไดดังน้ี
  ประเทือง ชวยเกลี้ยง และคณะ (๒๕๕๔) ไดทําการศึกษาเร่ือง การเยียวยา: สูการพัฒนาเพ่ือสังคม
ท่ีมีสุขภาวะ ภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) 
มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงขอมูล ปญหา ความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบ
ท้ังทางตรงและทางออมโดยกระบวนการเขาถึง เขาใจ เยียวยา ท้ังในระดับบุคคล กลุม และชุมชน เพ่ือสรางกระบวนการ
มีสวนรวมในการพัฒนาและแกปญหาของสังคม โดยการเปดพื้นที่ทางสังคมเพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติรวมกัน โดย
การจัดทําโครงการพัฒนาท่ีมาจากความตองการของผูไดรับผลกระทบฯ เพ่ือสนับสนุน สงเสริมกลไกท่ีมีอยูเดิมในระดับ
ครอบครัว ชุมชน และทองถิ่นใหมีบทบาทในการแกปญหาและปองกันความรุนแรงในรูปแบบของการสงเสริมใหเกิด
อาสาสมัครเยียวยาเพื่อความสมานฉันท (อยส.) และเพื่อสนับสนุนใหเกิดเครือขายความรวมมือของภาคีทุกภาคสวน
ในการรณรงค สรางความเขาใจ และรวมกันกําหนดบทบาทท่ีเหมาะสมในการมีสวนรวมในการพัฒนาและแกปญหา
ของตนเอง ชุมชน ทองถิ่น และสังคม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งนี้แนวคิดหลักที่ใชในการศึกษาคือ แนวทาง
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ในสวนของการเก็บรวบรวมขอมูลทําไดโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการลงพื้นที่พบผู
ไดรับผลกระทบเฉพาะกรณีท่ีไมตองเปดเผยตัว กลุมเปาหมายในการศึกษาคร้ังน้ีคือ บุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากความ
รุนแรง ครอบครัวของผูไดรับผลกระทบฯ แกนนํากลุม ผูนําชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัด ไดแก จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดเลย
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  ผลการศึกษา พบวา สาเหตุของปญหาท่ีเปนรากเหงาของความขัดแยงอันนําไปสูการเขารวมชุมนุม
ของประชาชนจนนํามาซึ่งวิกฤตการณและความรุนแรง จนสงผลใหเกิดความเสียหาย ตาย บาดเจ็บ พิการ และความ
เสียหายอื่นๆ นั้น นั่นคือ ความไมเปนธรรมทางสังคม และการดําเนินการตางๆ ของภาครัฐขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายและโครงการตางๆ ของภาครัฐโดยตรง โดยที่ความไมเปนธรรมทาง
สังคม ไดแก นโยบายของรัฐที่ไมเปนธรรม การปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกันของหนวยงานภาครัฐ สวนลักษณะของความ
เสียหายที่เกิดขึ้นมีทั้งทางรางกาย จิตใจ ทรัพยสิน และการสูญเสียอิสรภาพเน่ืองจากถูกคุมขัง รวมถึงผูท่ียังหลบหนี
หมายจับ สําหรับผูไดรับผลกระทบฯ มีหลายกลุม ไดแก ผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ ผูถูกจับกุม ผูไดรับผลกระทบฯ ทาง
จิตใจอันเนื่องมาจากญาติหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ และพิการไมสามารถดํารงชีวิตตามปกติได 
ในจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษมีผูไดรับผลกระทบฯ จํานวน ๕๘ ราย จําแนกเปนผูเสียชีวิต ๑๒ ราย ผูไดรับ
บาดเจ็บ ๑๙ ราย ผูถูกจับกุม ๒๗ ราย และผูที่ทรัพยสินไดรับความเสียหาย ๑ ราย การเยียวยาสวนใหญไดรับการ
เยียวยาจากหนวยภาครัฐ ไดแก สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงมนุษย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ สํานักพระราชวัง และกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
นอกจากนี้ยังมีการเยียวยาจากองคกรอื่นๆ ไดแก ศูนยสงเสริมและพัฒนาสิทธิผูหญิง อิมพีเรียล (ลาดพราว) พรรค
เพื่อไทย และ ส.ส.ในพื้นที่ ทั้งนี้มีความตองการใหชวยเหลือเยียวยาเพิ่มเติม ไดแก ให คอป. ดําเนินการชวยเหลือ
เร่ืองการประกันตัวของผูตองหาท่ีศาลยังไมอนุญาตใหประกันตัว ใหมีมาตรการชวยเหลือเยียวครอบครัวของผูเสียชีวิต
และผูไดรับบาดเจ็บอยางยั่งยืน เชน การจัดต้ังกองทุน ใหดําเนินการเจรจากับผูเก่ียวของใหระงับหมายจับในกรณีผูท่ี
ยังหลบหนีการจับกุม ใหดําเนินการชดเชยคาเสียหายแกผูถูกจับกุมที่ศาลยกฟอง ให คอป. เสนอรัฐบาลใหจัดตั้ง
องคกรอิสระที่มีหนาที่ในการเยียวยาโดยตรง สําหรับการจัดตั้งอาสาสมัครเยียวยาเพื่อความสมานฉันท (อยส.) นั้น 
ประกอบดวย แกนนําชุมชน ๓๐ คน แกนนํา นปช. ๕ คน ญาติผูไดรับผลกระทบ ๓ คน ซ่ึงมีบทบาทในการเยียวยา 
คือ การลงเย่ียมเยียนครอบครัวผูตองขังท่ีศาลไมใหประกันตัว รับฟงปญหาและความยากลําบากของครอบครัว การให
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกญาติผูไดรับผลกระทบ การประสานงานกับผูไดรับผลกระทบและญาติผูไดรับผลกระทบ
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลผูที่ตองการการเยียวยา การเยี่ยมผูตองขังที่ปวยและใหความชวยเหลือเบื้องตนแกญาติผูปวย       
  ขอเสนอแนะ ในการดําเนินการเยียวยาและปองกันความรุนแรงมี ๒ ระยะ คือ 
  ระยะแรก เปนการเยียวยาเบื้องตนแกผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงที่บาดเจ็บ ครอบครัวของ
ผูเสียชีวิต ผูถูกคุมขัง ผูหลบหนี และผูที่ทรัพยสินเสียหาย 
  ระยะยาว ไดแก ควรมีการจัดต้ังกองทุนในการเยียวยาและการประกันตัว ควรสนับสนุนใหมีกระบวนการ
ของอาสาสมัครทางสังคมอยางเปนทางการ เพราะสามารถเขาถึงผูไดรับผลกระทบในพื้นที่ไดครอบคลุมกวาเจาหนาที่
ของรัฐ ควรมีการเยียวยาทางจิตใจโดยใชชองทางส่ือท่ีสรางสรรค ควรมีการนําขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเสนอตอสาธารณชน
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนซ่ึงกระบวนการส่ือสารตองมีความชัดเจนและหลีกเล่ียงการท่ีจะถูกนําขอมูลไปขยายผลเพ่ือ
หวังผลดานใดดานหนึ่งได 
  ในกรณีของจังหวัดเลย สถานการณความขัดแยงที่เกิดขึ้นเปนความขัดแยงระหวางประชาชนกับ
เจาหนาท่ีของรัฐ ไดแก ปญหาการทําเหมืองทองคํา ปญหาการขอสัมปทานบัตรทําเหมืองทองแดงและเหมืองเหล็ก 
ปญหาเหมืองเหล็ก ปญหาการขุดแรเถ่ือน และปญหาการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาภูคอ
ภูกระแต จนทําใหมีการเขารวมชุมนุมในเหตุการณชุมนุมของกลุม นปช. เนื่องจากตองการใหแกปญหาดังกลาว ซึ่ง
จํานวนผูที่ไดรับผลกระทบกรณีการปกเขตแนวรักษาพันธุสัตวปาภูคอภูกระแตใน ๓ ตําบล มีจํานวน ๑๔๓ ครอบครัว 
ทั้งนี้กลไกในการแกปญหาในพื้นที่คือ การรับฟงปญหาและความตองการในการแกไขปญหาของประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบจากนโยบายของรัฐ โดยที่แกนนําในพื้นที่เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน การแกไขปญหารวมกับภาค
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ประชาสังคม สวนความตองการชวยเหลือเยียวยา คือ ให คอป. เขารับฟงปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนและ
หนวยงานภาครัฐ และรับขอเสนอในการแกไขปญหาท่ีประชาชนไดเสนอตอหนวยงานตางๆ รวมท้ังให คอป. ประสาน
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดเวทีเพ่ือรวมกันหาทางออกในการแกปญหา ประสานสงตอคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  สดใส คุมทรัพยอนันต และคณะ (๒๕๕๔) ไดทําการศึกษาเร่ือง การเย่ียมเยียนผูปฏิบัติงานรักษา
ความสงบในเหตุการณความไมสงบทางการเมือง ภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหา
ความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) มีวัตถุประสงคเพื่อเยี่ยมเยียนผูปฏิบัติงานรักษาความสงบในเหตุการณ
ความไมสงบทางการเมือง และเพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตและผลกระทบทางจิตใจของผูปฏิบัติงานรักษาความสงบใน
เหตุการณความไมสงบทางการเมือง รวมถึงศึกษาผลการดูแลสุขภาพจิตผูปฏิบัติงานรักษาความสงบในเหตุการณความ
ไมสงบทางการเมือง เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ทั้งนี้ไดมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ๒ สวน ไดแก ปญหาสุขภาพ
จิตในภาวะวิกฤต และการดูแลปญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากความไมสงบทางการเมือง โดยที่ปญหาสุขภาพจิตในภาวะ
วิกฤต ประกอบดวย ภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติ ปจจัยเสี่ยงหลังเกิดภัยพิบัติ และปญหาสุขภาพจิตในภาวะวิกฤต สวน
การดูแลปญหาสุขภาพจิตท่ีเกิดความไมสงบทางการเมือง ประกอบดวย ภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณวินาศภัย 
การชวยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต และการเยียวยาจิตใจ 
  การเก็บขอมูลของการศึกษาคร้ังน้ีมีการใชเคร่ืองมือ ๒ แบบ คือ ชุดแบบประเมินคัดกรองสุขภาพจิต
ผูใหญ และแบบประเมินวิเคราะหความเครียดดวยตนเองของกรมสุขภาพจิต โดยที่ชุดแบบประเมินคัดกรองสุขภาพ
จิตผูใหญ ประกอบดวย แบบประเมินผลกระทบทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณวิกฤต-๑๘ (pisces-18) แบบประเมิน
ความคิด ความรูสึก พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผูประสบภัยหลังไดรับผลกระทบ (PTSD Screening Test) และแบบ
รายงาน peer review ซึ่งเปนแบบบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมขอมูลรายละเอียดของผูที่มีความเสี่ยงหรือมีปญหา
สุขภาพจิต กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ผูปฏิบัติงานรักษาความสงบในเหตุการณความไมสงบทางการเมือง ตั้งแต
ชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ ท่ีประจําการอยูในหนวยงานทหารเรือท่ีฐานทัพเรือกรุงเทพฯ คายมหาเจษฎา
ราษฎรเจา ฐานทัพเรือสัตหีบ สังกัดกองทัพเรือ และทหารบกที่กรมทหารราบที่ ๑๑ สังกัดกองทัพบก จํานวนรวม 
๓๐๐ คน
  ผลการศึกษา  พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมด ๓๒๖ คน สวนใหญเปนทหารเรือ มีอายุระหวาง 
๒๑ – ๓๐ ป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานท่ีปฏิบัติงานขณะเกิดเหตุการณ คือ
โรงพยาบาลศิริราช ความรูสึกตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนคือมีความรูสึกต่ืนเตน โกรธ เศรา เสียใจ สงสาร การจัดการกับ
ความรูสึกนั้นคือเฉยๆ เนื่องจากทําตามหนาที่ และไมตองการความชวยเหลืออื่นๆ ภายหลังปฏิบัติงาน เมื่อทําการ
ประเมินภาวะสุขภาพจิตผูปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีภาวะสุขภาพจิตอยูในระดับปกติ และเมื่อทําการ
คัดกรองผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับปกติ รวมทั้งเมื่อ
ทําการประเมินผลกระทบทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณวิกฤต พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับปกติ หลังจาก
ประเมินสุขภาพแลว พบวา มี ๒๖ รายที่มีปญหาสุขภาพจิต ซึ่งปญหาที่พบ สวนใหญเปนปญหาการเมืองมากที่สุด 
รองลงมาไดแก ปญหาการทํางาน และปญหาสวนตัว โดยมีการใหการปรึกษา (counseling) ซึ่งผลการดูแลสุขภาพ
จิต พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเครียดอยูในระดับปกติ

  พวงทอง เครือมังกร และคณะ (๒๕๕๕) ไดทําการศึกษาเรื่อง การติดตามเยียวยา ฟนฟู ผูไดรับผล
กระทบจากเหตุการณความไมสงบในการชุมนุมทางการเมือง: ชุมชนบอนไกและชุมชนพระเจน ภายใตการสนับสนุน
ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) มีวัตถุประสงคเพ่ือเย่ียมเยียน
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ติดตามการเยียวยา ฟนฟูผูที่ไดรับผลกระทบ เพื่อประเมินสุขภาวะทางจิตใจ และเพ่ือพัฒนากลไกในการใหความชวย
เหลือ เยียวยา ฟนฟู เปนทั้งการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูล ในสวนการวิจัยเชิง
สํารวจ ใชเคร่ืองมือแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดจัดใหมีการกลุม
ประคับประคอง (group support) กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบในการชุมนุมทางการเมือง ในชุมชน ๒ แหงของเขตปทุมวัน ไดแก ชุมชนบอนไก และชุมชนพระเจน 
เนื่องจากเปนชุมชนที่อยูในละแวกที่มีการชุมนุม จํานวน ๘๐ รายสําหรับการประเมินสุขภาวะจิต และ ๔๐ ราย
สําหรับกลุมประคับประคอง
  ผลการศึกษา พบวา การติดตามเยียวยา ฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในชุมชน
เคหะบอนไก ชุมชนพัฒนาบอนไก ชุมชนซอยพระเจน ชุมชนซอยกุหลาบแดง และชุมชนซอยโปโล ไดมีการจัด
กิจกรรม ๔ รูปแบบ ดังนี้
  ๑. การจัดประชุมภาคีเครือขาย
การจัดประชุมภาคีเครือขายไดมีการประชุมรวมกับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จํานวน ๕ หนวยงาน 
ไดแก 
   ๑) ศูนยบริการสาธารณสุข ๑๖ ลุมพินี 
   ๒) สํานักงานเขตปทุมวัน       
   ๓) กองสรางเสริมสุขภาพ กลุมงานสุขภาพจิต สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
   ๔) ศูนยสงเสริมและพัฒนาสิทธิสตรี 
   ๕) อาสาสมัครชุมชน 
  มีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหทราบถึงปญหาและความตองการของผูไดรับผลกระทบ ท้ังน้ีปญหาสวนใหญ 
คือ ปญหาเศรษฐกิจ ซ่ึงผูไดรับผลกระทบมีความคาดหวังมากในเร่ืองเงินชดเชยหรือแนวทางการชวยเหลือเยียวยาท่ีเปน
รูปธรรมชัดเจน
  ๒.   การประเมินสุขภาวะจิตเปนรายบุคคล
  การประเมินสุขภาวะจิตเปนรายบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อทราบระดับและสาเหตุความเครียดของ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบท้ัง ๕ ชุมชน จํานวน ๑๐๖ ราย พบวา กลุมเปาหมายสวนใหญ
มีความเครียดอยูในระดับปกติ (รอยละ ๕๑.๘๙) รองลงมาคือ มีความเครียดสูงกวาปกติเล็กนอย (รอยละ ๑๗.๙๒) มี
ความเครียดปานกลาง (รอยละ ๑๒.๒๖) มีระดับความเครียดมาก (๗.๕๕) และมีผูที่ไมแนใจหรือไมเขาใจคําถาม 
(รอยละ ๑๐.๓๘) ทั้งนี้ปญหาที่สงผลใหเกิดปญหาสุขภาพจิตมากที่สุด คือ ปญหาเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสวนใหญ
ประกอบอาชีพคาขาย รับจางทั่วไป และพนักงานบริษัท/หางราน ซึ่งในชวงเหตุการณความรุนแรงไมสามารถออกไป
ประกอบอาชีพได ทําใหขาดรายไดและเปนหนี้นอกระบบ นอกจากนี้ปญหาดานสุขภาพที่ยังคงมีอยู คือ ความหวาด
กลัวตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ความโกรธที่ทําใหเกิดความเดือดรอน ความเสียใจที่ตองสูญเสียสมาชิกในครอบครัวหรือ
หัวหนาครอบครัวตองพิการทุพพลภาพ สวนปญหาดานสุขภาพกาย ไดแก ควันไฟจากเหตุการณความรุนแรงสงผล
กระทบตอโรคเร้ือรังท่ีเปนอยู และปญหาดานท่ีอยูอาศัย คือ ท่ีอยูอาศัยไดรับความเสียหายจากควันไฟ และกระสุนปน
  วิธีการจัดการปญหาสุขภาพจิตใชวิธีการปรึกษาสมาชิกในครอบครัวและผูนําชุมชน/อาสาสมัคร
สาธารณสุข หรือเขารวมกลุมพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณในการแกไขปญหาโดยมีการสนับสนุนใหกําลังใจซ่ึงกันและ
กัน ใชหลักศาสนา หลักธรรมะ และพลังเขมแข็งของชุมชนเขามาชวยเหลือแกไขปญหา 
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  สําหรับความตองการใหชวยเหลือเยียวยา มีความตองการ ๓ ดาน คือ 
   ๑) ดานเศรษฐกิจการเงิน ตองการใหชดเชยรายไดท่ีสูญเสียไป ชวยเหลือทุนหรือจัดหาสถาน
ที่ประกอบอาชีพ 
   ๒) ดานจิตใจ ตองการใหเยียวยาฟนฟูจิตใจอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะผูท่ีพิการทุพพลภาพและ
สูญเสียสมาชิกในครอบครัว ๓) ดานที่อยูอาศัย ตองการใหซอมแซมที่อยูอาศัยและทรัพยสินที่เสียหาย
  ๓. การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและเยียวยาจิตใจเปนกรณีพิเศษ
  การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและเยียวยาจิตใจเปนกรณีพิเศษ มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเยียวยาจิตใจ
เปนกรณีพิเศษใหกับผูที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ซึ่งมี ๒ ราย คือ
   ๑) นายฐานุทัศน อัศวสิริม่ันคง (เปนอัมพาตทอนลาง เน่ืองจากบริเวณสันหลังถูกกระสุนปน) 
มีปญหา ๒ ดาน คือ ปญหาสุขภาพกายซ่ึงตองอยูในความดูแลของแพทย พรอมดวยการชวยเหลืออุปกรณการแพทย
และยาพิเศษที่นอกเหนือจากสิทธิประกันสุขภาพ รวมทั้งคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล และปญหา
สุขภาพจิตและปญหาเศรษฐกิจ มีความเครียดและวิตกกังวลที่ไมสามารถชวยเหลือตนเอง มีความกังวลเปนหวงบุตร
ที่กําลังศึกษาอยู ทั้งนี้วิธีการเยียวยาจิตใจ โดยใหพูดคุยเพ่ือระบายความเครียด ความคับของใจ และปญหาตางๆ เพ่ือ
ใหรูสึกผอนคลาย รวมทั้งใหคนหาศักยภาพของครอบครัว คือ ความรัก ความเขาใจ และความเขมแข็ง เห็นคุณคา
ของตนเอง ชื่นชมใหกําลังใจ เพื่อใหมีพลังชีวิตที่เขมแข็งในการดําเนินชีวิตตอไป
   ๒) นางนารี แสนประเสริฐศรี (มีปญหาสุขภาพจิต เน่ืองจากสูญเสียบุตรชายท่ีเปนอาสาสมัคร
มูลนิธิปอเต็กต๊ึง ถูกยิงขณะเขาไปชวยเหลือผูบาดเจ็บในเหตุการณฯ) มีปญหาสุขภาพจิตจากการสูญเสียบุตรชาย ตองการ
ใหรัฐตรวจสอบความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของบุตรชายและนําผูกระทําผิดมาลงโทษ ทั้งนี้วิธีการเยียวยาจิตใจ โดย
ใหเลาเหตุการณและระบายความในใจเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด และนําแนะใหพิจารณาถึงผลกระทบของปญหาที่
จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว และใหทําใจยอมรับความเปนจริงในเหตุการณที่ผานมาซึ่งไมสามารถแกไขได
  ๔. การจัดกลุมประคับประคอง
  การจัดกลุมประคับประคอง มีวัตถุประสงคเพ่ือมุงใหกําลังใจและประคับประคองอารมณและความ
รูสึกของสมาชิกกลุมใหตระหนักในคุณคาของตนเอง พรอมที่จะเผชิญและแกไขปญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณรวมกันใหเกิดความรูสึกรวมกัน ทั้ง ๕ ชุมชน จํานวน ๙๑ ราย 
  ซ่ึงปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย มี ๔ ดาน ไดแก 
   ๑) ปญหาดานสุขภาพจิต ยังคงมีความรูสึกหวาดกลัวตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน มีความรูสึกคับแคน
ใจกับความสูญเสียตางๆ และความแตกแยกท่ีเกิดข้ึน มีความวิตกกังวลกับปญหาสุขภาพกายอันเน่ืองมาจากเหตุการณ
ความรุนแรง 
   ๒) ปญหาดานเศรษฐกิจจากการสูญเสียรายได ไมสามารถประกอบอาชีพไดและมีหน้ีสินนอก
ระบบ ตองการใหชดเชยรายไดและทรัพยสินที่สูญเสียไป รวมทั้งปญหาเรื่องที่อยูอาศัยที่ไดรับความเสียหายและการ
เวนคืนท่ีดิน โดยเฉพาะชุมชนซอยพระเจนท่ีบานเรือนไดรับความเสียหายมาก เน่ืองจากอยูในบริเวณท่ีเจาหนาท่ีทหาร
เขามาดําเนินการ ตองการใหซอมแซมท่ีอยูอาศัย สวนการเวนคืนท่ีดิน เน่ืองจากพ้ืนท่ีชุมชนเปนทรัพยสินสวนพระมหา
กษัตริย ตองการใหเจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเขามาใหขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับการเวนคืนท่ีดิน  
   ๓) ปญหาการไมไดรับความชวยเหลืออยางท่ัวถึงหรือเทาเทียมกัน และหนวยงานภาครัฐไมมี
ความชัดเจนในการชวยเหลือเยียวยา 
   ๔) ปญหาความแตกตางและความขัดแยงในเร่ืองทัศนคติทางการเมืองท้ังในระดับบุคคล 
ชุมชน ผูนําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข โดยเฉพาะชุมชนซอยโปโล ชุมชนพัฒนาบอนไก และชุมชนซอยพระเจน 
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ท้ังน้ีวิธีการจัดการปญหาตางๆ ใชวิธีการจัดการปญหากันเอง โดยรวมมือกันแกไขปญหา มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 
จัดเวรยามดูแลกัน นําหลักธรรมมาใชในการแกไขปญหา จัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่มีปญหาทางการเงิน มี
การ เตรียมความพรอมกอนท่ีเหตุการณจะรุนแรง
  ผลของการเขารวมกลุมประคับประคอง พบวา สมาชิกสวนใหญรูสึกดี รูสึกสบายใจท่ีไดพูดคุยระบาย
ความทุกขความคับของใจ ไดรวมรับฟงปญหา ความคิดเห็น และประสบการณของคนอ่ืน ทําใหไมรูสึกโดดเด่ียว มีความ
เห็นใจกันมากข้ึนแมจะมีทัศนคติทางการเมืองท่ีตางกัน เขาใจกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐมากข้ึน มีความรูสึก
ตองการใหความสามัคคีและความปรองดองกลับมา
  ปญหาอุปสรรคในการขอรับบริการและความตองการชวยเหลือเยียวยา จะเห็นไดวา การใหความ
ชวยเหลือยังไมเปนระบบและไมเปนเอกภาพ ไมมีหนวยงานหลักรับผิดชอบโดยตรง หนวยงานตางยื่นมือเขาไปให
ความชวยเหลือโดยไมไดคํานึงถึงขอมูลปญหาความตองการ ท้ังในรูปวัตถุ ส่ิงของ เงินทอง และจิตใจ ไมมีการประสานงาน
ทั้งในระดับพื้นที่และหนวยงานที่เขาไปใหความชวยเหลือ และไมมีการติดตามประเมินผล
  รูปแบบข้ันตอนในการพัฒนากลไกในการใหความชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู ตามการจัดบริการสังคม
ใหกับผูประสบภัยพิบัติรายแรง มี ๕ ขั้นตอน ไดแก 
   ๑) การเตรียมความพรอม เพ่ือรองรับการจัดบริการชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู เม่ือเกิดเหตุการณ
ความรุนแรง 
   ๒) การจัดบริการชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู ในภาวะฉุกเฉิน 
   ๓) การจัดบริการชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู ในระยะยาว 
   ๔) การจัดการปองกันและลดผลกระทบ 
   ๕) การติดตามประเมินผล 

  ท้ังน้ีหนวยงานทุกภาคสวนควรรวมมือกันดําเนินงานตามลําดับ ดังน้ี 
   ๑) การรวบรวมขอมูล ใหติดตอประสานงานกับเจาของพ้ืนท่ีหรือผูนําชุมชน เพ่ือขอรับทราบ
ขอมูล 
   ๒) การประเมินสถานการณ ใหประเมินจากขอมูลท่ีไดจากการประสานเจาของพ้ืนท่ี/ผูนําชุมชน 
วาสถานการณขณะนั้นเปนอยางไร รายแรงมากนอยเพียงใด ประชาชนไดรับผลกระทบอยางไรและมีความตองการให
ชวยเหลือดานใด โดยใหมีการจัดลําดับความเรงดวนของปญหา 
   ๓) การวางแผนใหความชวยเหลือท้ังในระยะวิกฤต/เฉพาะหนา และระยะยาว 
   ๔) การดําเนินงาน หลังจากที่ไดมีการประเมินสถานการณจากขอมูลที่ไดรับ มีการวางแผน
รวมกันแลว หนวยงานที่ไดรับมอบหมายหนาที่หรือรับผิดชอบลงมือปฏิบัติงานไดทันที 
   ๕) การติดตามผลการดําเนินงานใหความชวยเหลือ ตองติดตามผลวาตรงกับวัตถุประสงคหรือ
บรรลุเปาหมายที่วางไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานอยางไร 
   ๖) การสกัดองคความรูในการใหความชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟูจิตใจ จากการดําเนินงานที่
ปฏิบัติลุลวงไปแลว 
   ๗) รูปแบบการชวยเหลือตองเปนระบบ ครอบคลุม ชัดเจน มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบ
และอางอิงได
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  นิฤมน รัตนะรัต และคณะ (๒๕๕๕) ไดทําการศึกษาเร่ือง การกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง ภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหา
ความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมสอดคลองตามหลักการ
เยียวยาสากล สรางความพึงพอใจใหกับผูเสียหาย ผูที่ไดรับผลกระทบ และเหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย และ
เพ่ือจัดทําเปนคูมือภาคปฏิบัติซ่ึงประกอบดวยระบบ แนวทาง และหลักเกณฑการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ความรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีมาตรฐาน เปนรูปธรรม สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และเหมาะสมกับ
บริบทในประเทศไทย เปนการวิจัยเชิงเอกสาร 
  ท้ังน้ีแนวคิดท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความรุนแรง ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรมเชิงวิพากษ แนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรม
เปล่ียนผาน และแนวคิดเก่ียวกับการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง การรวบรวมขอมูลทําไดโดย
การรวบรวมเอกสารที่เปนรายงานการศึกษา รายงานการวิจัย รายงานการสํารวจ เอกสารการวิจัย บทความใน
หนังสือหรือตํารา บทความในวารสาร และสื่อสิ่งตีพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของกับเหตุการณความรุนแรงในตางประเทศ 
และเหตุการณความรุนแรงกรณีตางๆ ภายในประเทศ รวมถึงการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
  ผลการศึกษา พบวา แนวทางและหลักเกณฑการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง 
สามารถสรุปไดดังนี้
   ๑. การกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการเยียวยาความเสียหายแกผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความรุนแรง ควรออกเปน “ระเบียบปฏิบัติวาดวยการเยียวยาความเสียหายแกผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ความรุนแรง” และควรใหสอดคลองกับการกําหนดมาตรการการเยียวยาทั้งในรูปแบบของการเยียวยาดวยจํานวนเงิน
และการเยียวยาอื่นๆ ที่มิใชจํานวนเงิน เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช
   ๒. องคกรผูมีอํานาจพิจารณาการจายเงินเยียวยา ควรกําหนดใหมี “คณะกรรมการชวยเหลือ
เยียวยา” ขึ้น เพื่อใหมีอํานาจและหนาที่ในการรับคําขอและพิจารณาคําขอตามวัตถุประสงคการชวยเหลือเยียวยา
ผูเสียหายจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองเปนการเฉพาะ
   ๓. ประเภทของการเยียวยา แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก การชวยเหลือเยียวยาเปน
จํานวนเงิน และการชวยเหลือเยียวยามิใชจํานวนเงิน
   ๔. ผูมีสิทธิยื่นคําขอเยียวยาความเสียหาย ไดแก ผูท่ีไดรับความเสียหายท้ังทางรางกาย จิตใจ 
ทรัพยสิน และเสรีภาพจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองนับต้ังแตเดือนเมษายน ๒๕๕๓ เปนตนมา และในกรณี
ที่ผูไดรับความเสียหายถึงแกความตาย จะใหสิทธิแกสามี ภริยา บุพการี ผูสืบสันดาน บุตรบุญธรรม และผูที่ตองพึ่งพา
ผูไดรับความเสียหายดังกลาว 
  ท้ังน้ีประเภทของเงินชวยเหลือเยียวยา มี ๑๐ ประเภท ไดแก 
   ๑)  เงินชวยเหลือกรณีถึงแกความตาย 
   ๒)  เงินชวยจัดการศพ 
   ๓)  เงินคารักษาพยาบาล 
   ๔)  เงินคาขาดรายไดระหวางบาดเจ็บ 
   ๕)  เงินฟนฟูสมรรถภาพ 
   ๖)  เงินคาทดแทนทุพพลภาพ 
   ๗)  เงินทุนการศึกษา 
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   ๘)  เงินคาขาดไรการอุปการะ 
   ๙)  เงินชดเชยเสรีภาพ 
   ๑๐)  เงินชดเชยทรัพยสิน
   ๕. วิธีการยื่นคําขอเยียวยา โดยผูมีสิทธิยื่นคําขอเยียวยาความเสียหายใหยื่นคําขอเยียวยา
ตามแบบฟอรมที่กําหนด พรอมดวยขอมูลที่เกี่ยวของ
   ๖. การพิจารณาจายเงินเยียวยา เม่ือไดรับคําขอเยียวยาจากผูมีสิทธิย่ืนคําขอแลว คณะกรรมการ
ชวยเหลือเยียวยาดําเนินการพิจารณาแบบฟอรมคําขอและเอกสารที่เกี่ยวของ ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแตวัน
รับคําขอ โดยพิจารณาตามเง่ือนไขวาเปนผูท่ีไดรับความเสียหายจากเหตุการณความรุนแรงดังกลาว
   ๗. รูปแบบการดําเนินการเยียวยา มี ๓ รูปแบบ ไดแก 
    ๑) การชวยเหลือเบ้ืองตน        
    ๒) การชวยเหลือทางการเงินระยะส้ัน 
    ๓) การชวยเหลือทางการเงินระยะยาว
   ๘. มาตรการเยียวยาอื่นๆ ประกอบดวย มาตรการเยียวยาในเชิงสัญลักษณ และมาตรการ
เยียวยาทางชุมชน
  ขอเสนอแนะ ในการจัดทําแนวทางและหลักเกณฑการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความ
รุนแรง มี ๔ ขอ ไดแก 
   ๑) ควรกําหนดใหมีการจัดทํารายงานแนวทางและหลักเกณฑการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความรุนแรงที่เปนหลักสากล โดยศึกษาแนวทางจากนานาชาติ พรอมทั้งคูมือภาคปฏิบัติ 
   ๒) ควรกําหนดใหมีมาตรการเยียวยาในอนาคต 
   ๓) ควรกําหนดบทบาทของรัฐในเชิงรุก 
   ๔) ควรกําหนดมาตรการปองกัน
  เดชา สังขวรรณ และคณะ (๒๕๕๕) ไดทําการศึกษาเร่ือง การสํารวจและบันทึกคําบอกเลาผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงในประเทศไทยเพ่ือการเยียวยาและการปรองดองทางสังคม
ตามแนวทาง คอป. ภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แหงชาติ (คอป.) มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับเหตุการณ ผลกระทบ และขอเสนอ 
ตลอดจนบันทึกถอยคํา (Statement Taking) ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
ระหวางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ ตามแนวทางยุติธรรมระยะเปลี่ยนผาน (transitional justice) และเพื่อ
รับฟงปญหา ความตองการเยียวยา รับรูอารมณความรูสึกของผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบและ ความ
รุนแรงฯ ตามแนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) อีกทั้งเพื่อเปดพื้นที่การสื่อสารระหวางฝายตางๆ 
ในเหตุการณ และระหวางผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงฯ กับสาธารณชน อันเปน
พื้นที่เปดโอกาสของการขอโทษและใหอภัย ผานทาง คอป. เปนทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  การเก็บรวบรวมขอมูลทําไดโดยใชเคร่ืองมือ คือ แบบบันทึกคําบอกเลา โดยท่ีแบบบันทึกท่ีใชในการ
ศึกษาครั้งนี้ ไดพัฒนามาจาก Statement-Taking Form ของ TRC ในตางประเทศ จํานวน ๓ ประเทศ ไดแก 
   ๑) Truth, Justice and Reconciliation Commission: Kenya  
   ๒) Truth and Reconciliation Commission for East Timor: Timor Leste 
   ๓) The Truth and Reconciliation Commission: Sierra Leone 
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  กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ผูท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงฯ ใน
ระหวางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวนรวม ๑,๕๖๓ ราย (ขอมูล ณ วันท่ี 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
  
  ๗.๒.๓ แนวทางแกไขความขัดแยง
  เม่ือพิจารณาสวนท่ีเปนแนวทางแกไขความขัดแยงหรือแนวทางการสรางความปรองดอง มีจํานวน ๒ 
เร่ือง ไดแก 
  ๑) การศึกษาประเด็นที่มีความเห็นรวมกันในทรรศนะผูเกี่ยวของ: จากความขัดแยงสูทางออก
วิกฤตการณบานเมือง 
  ๒) การระดมความเห็นเพ่ือเยียวยาผลกระทบจากภาวะวิกฤตการณสูความปรองดองแหงชาติ ซ่ึง
แตละเรื่องสรุปไดดังนี้

  จุฑารัตน เอ้ืออํานวย และคณะ (๒๕๕๔) ไดทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาประเด็นท่ีมีความเห็นรวมกัน
ในทรรศนะผูเก่ียวของ: จากความขัดแยงสูทางออกวิกฤตการณบานเมือง ภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นและทรรศนะ
หลากหลายจากผูเก่ียวของเก่ียวกับปญหาความขัดแยงและแนวทางแกไขซ่ึงเปนทางออกจากวิกฤตการณใหแกบาน
เมือง และเพื่อวิเคราะห สังเคราะห และจัดทําขอเสนอประเด็นที่มีความเห็นรวมกัน ทางเลือก ทางออก และแนวทาง
การกาวขามวิกฤตการณจากมุมมองผูใหขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของ ทั้งในทางลับและเปดเผย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ท้ังน้ีแนวคิดท่ีใชในการศึกษามี ๔ แนวคิด ไดแก แนวความคิดเร่ืองความขัดแยงและการจัดการความขัดแยง แนวความ
คิดความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน แนวความคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท และแนวความคิดเกี่ยวกับ
ประเด็นที่มีความเห็นรวมกัน การเก็บขอมูลทําไดโดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูเกี่ยวของสําคัญฝายตางๆ ใน
วิกฤตปญหาความขัดแยงของสังคมไทย และการจัดประชุมกลุม สวนการประมวลผลขอมูล วิเคราะห และสังเคราะห
ประเด็นที่มีความเห็นรวมหรือแตกตางกัน ผลกระทบ ขอวิจารณ ทางเลือก ทางออก และแนวทางการกาวขาม
วิกฤตการณจากมุมมองผูใหขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของ โดยวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา และใชแนวความคิดความยุติธรรมใน
ระยะเปล่ียนผานเปนโครงสรางในการวิเคราะหขอมูลคร้ังน้ี การนําเสนอจะนําเสนอในรูปของขอเสนอประเด็นท่ีมีความ
เห็นรวมกันในทรรศนะผูเกี่ยวของ และขอเสนอแนะอื่นๆ
  ผลการศึกษา พบวา ประเด็นท่ีมีความเห็นรวมกันในทรรศนะผูเก่ียวของ ในประเด็นสาระสําคัญท่ี
เกี่ยวกับแนวทางการสรางความปรองดอง มีดังนี้
   ๑. แนวทางการแกไขวิกฤตการณบานเมือง เห็นวา ควรจะตองมีขอเสนอแนะตอหนวยงานตางๆ 
โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรองดองที่ตองเรงดําเนินการในระยะสั้น และขอเสนอแนะเพื่อการปรองดองในระยะยาว
   ๒. ทางออกจากปญหาความขัดแยง เปนประเด็นท่ีมีความเห็นรวมกันและสอดคลองในทิศทาง
เดียวกันอยางเปนเอกฉันท ไดแก การนิรโทษกรรม กลาวคือ ตองเกิดหลังจากเหตุการณสงบ ความรูสึกวาคนที่ทําผิด 
ตระหนักรูวาตนเองผิด รูวาตองรับผิดชอบ และไดรับผิดชอบมาระยะหนึ่งแลว ก็จะมีการใหอภัย ซึ่งกลุมที่ควรใหการ
นิรโทษกรรม คือ กลุมนักโทษคดีการเมืองที่ไดรับการพิพากษาวามีความผิดและรับโทษมาระยะหนึ่งแลว และกลุม
ผูตองหาในคดีที่จับกุมโดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ แตไมไดเปนผูกอเหตุรุนแรงอันสงผลตอรางกาย ชีวิต 
รวมถึงการทําลายทรัพยสินของสาธารณะ
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   ๓. แนวทางแกไขวิกฤตบานเมืองท่ีมีความเห็นแตกตางกัน ไดแก การควบคุมตัวแกนนําสําคัญ 
ซ่ึงฝายความม่ันคงและเจาหนาท่ีระดับทองถ่ินในสวนภูมิภาคมีความเห็นแตกตางจากฝายอ่ืนๆ โดยมีความเห็นวา การท่ี
คนที่กอความวุนวายบนเวทีถูกจับ ไมไดมีเสรีภาพยอมดีกวา รวมทั้งควรมีการควบคุมตัวผูจัดรายการวิทยุเสื้อแดงคน
สําคัญของทุกจังหวัดไวกอน เนื่องจากรัฐยังไมมีกลไก กฎหมาย หรือมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมวิทยุชุมชน
อยางเขมแข็ง เพียงพอ และเหมาะสม และกลไกระดับจังหวัดไมสามารถรับมือกับปญหาความรุนแรงที่ใชคลื่นความถี่
เปนอาวุธได
  เม่ือวิเคราะหปจจัยท่ีกอใหเกิดวิกฤตการณความขัดแยง โดยเฉพาะความรุนแรงในเดือนเมษายน ถึง
พฤษภาคม ๒๕๕๓ พบวา วิกฤตการณความขัดแยง เกิดจาก ๒ ปจจัยหลัก คือ ปจจัยพ้ืนฐาน และปจจัยกระตุน 
โดยท่ีปจจัยพ้ืนฐานซ่ึงเปนเง่ือนไขจําเปน ไดแก ปญหาโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม บทบาทส่ือมวลชน 
การเสื่อมศรัทธาตอหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม และบทบาททางการเมืองของกองทัพ และปจจัยกระตุนซึ่ง
เปนเงื่อนไขเพียงพอ ไดแก การเคลื่อนไหวของ พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร การกระทําที่จาบจวงกระทบกระทั่งตอ
สถาบัน และการกลาวหากลุมผูชุมนุมที่เปนคูกรณีของรัฐโดยไมมีหลักฐานที่ชัดแจง นอกจากนี้ยังมีประเด็นขอคนพบ
ที่นาสนใจ ไดแก ประเด็นลักษณะรวมของแบบแผนการชุมนุม ประเด็นรากเหงาของปญหากับพ้ืนผิวของปญหา และ
ประเด็นปญหาความขัดแยงในระดับจังหวัด ในสวนของขอเสนอแนะ ไดมีการใหขอเสนอแนะตอภาคสวนตางๆ ไดแก 
รัฐและหนวยงานความมั่นคง ฝายนิติบัญญัติและพรรคการเมือง สื่อมวลชน กลุมเคลื่อนไหวทางการเมือง และ คอป.

  เดชา สังขวรรณ และคณะ (๒๕๕๕) ไดทําการศึกษาเร่ือง การระดมความเห็นเพ่ือการเยียวยาผล
กระทบจากภาวะวิกฤตการณสูการปรองดองแหงชาติ ภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหา
ความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) มีวัตถุประสงคเพื่อประมวลผลและประเมินมาตรการการเยียวยาและ
ฟนฟูบุคคล สังคม องคกร และสถาบันที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทและความยุติธรรมทางสังคม เพ่ือสงเสริมใหเกิดการปรองดองในประเทศ และ
เพื่อหาแนวทางการเยียวยาและฟนฟูบุคคล สังคม องคกร และสถาบันที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทและความยุติธรรมทางสังคม เพื่อสงเสริมให
เกิดการปรองดองในประเทศ รวมถึงเพ่ือวางมาตรการลดความขัดแยงในสังคมไทยและปองกันมิใหเกิดเหตุความรุนแรง
และความสูญเสียขึ้นอีกในอนาคต เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งนี้แนวคิดที่ใชในการศึกษาคือ แนวทางความยุติธรรม
เชิงสมานฉันทและความยุติธรรมทางสังคม การเก็บรวบรวมขอมูลทําไดโดยการจัดเวทีประชาคมเพ่ือระดมความเห็น 
กลุมเปาหมาย ไดแก ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม สมาคม พรรคการเมือง องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน 
องคกรเครือขายตางๆ และชุมชนตางๆ ที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ในระดับภูมิภาค ไดแก จังหวัดลําปาง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุรินทร
  ผลการศึกษา พบวา จากการจัดเวทีประชาคมระดมความเห็นเพื่อเยียวยาผลกระทบจากภาวะ
วิกฤตการณสูการปรองดองแหงชาติ สามารถสรุปประเด็นขอเสนอท่ีไดรับเก่ียวกับแนวทางในการแกไข ฟนฟู ผลกระทบ
จากภาวะวิกฤตการณสูการปรองดองแหงชาติ มี ๒ ประเด็น ดังนี้
  ๑. ขอเสนอแนะตอแนวทางการเยียวยา ฟนฟู และปองกันความรุนแรง มี ๕ ขอ ไดแก
   ๑) รัฐควรตองดําเนินการเยียวยา ฟนฟู ผูท่ีไดรับผลกระทบตอไปเพ่ือใหผูท่ีไดรับผลกระทบ
ดังกลาวไดรับการเยียวยาและฟนฟูใหมีชีวิตและความเปนอยูท่ีดีและครอบคลุมอยางนอยถึงระดับกอนท่ีจะเกิดความ
เสียหาย
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   ๒) การชดเชยและตอบแทนความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนกับชีวิต รางกาย จิตใจ และโอกาสอันมีผล
มาจากเหตุการณความรุนแรง การชดเชยและตอบแทนความเสียหายดังกลาว รัฐควรดําเนินการโดยการประมาณการ
สูญเสียในทางเศรษฐกิจและโอกาสของผูที่ไดรับผลกระทบ
   ๓) การฟนฟูสมรรถภาพภายหลังการเยียวยา ไดแก การติดตามดูแล ฟนฟูสภาพรางกายและ
จิตใจที่ผานการเยียวยา โดยควรจัดใหมีระบบการใหบริการติดตามดูแลที่เหมาะสมทั้งดานการแพทย กฎหมาย รวม
ถึงการบริการสังคมดานอื่นๆ ตามความจําเปนและความเหมาะสมแกผูที่ไดรับผลกระทบในแตละราย และควรมีการ
ติดตามอยางตอเนื่องไมใชเฉพาะแคเพียงหนึ่งปหรือสองปเทานั้น 
แตควรจะมีการติดตามดูแลไปจนกวาจะสามารถเยียวยาและฟนฟูสภาพจิตใจของผูเสียหายไดในระดับท่ีเหมาะสม 
จนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ
   ๔) รัฐบาลควรขยายขอบเขตการเยียวยาและฟนฟูผูท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความ
รุนแรงในระดับพื้นที่ ชุมชน รวมทั้งสังคมในภาพรวมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่และชุมชนที่เปนแหลงที่อยูอาศัย
และยานการคาที่ไดรับผลกระทบจากการชุมนุม และเหตุการณความรุนแรง ซึ่งควรไดรับการเยียวยาและฟนฟู
สถานภาพเชนเดียวกันกับผูที่ไดรับผลกระทบในรายบุคคลดวย
   ๕) ทุกภาคสวนควรจัดใหมีการเสริมสรางขวัญกําลังใจและความม่ันใจใหแกผูท่ีไดรับผล
กระทบใหเกิดความรูสึกปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสินของตนเองในอนาคต และเสริมสรางเพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาเหตุการณความรุนแรงเชนน้ีจะไมเกิดข้ึนซ้ํารอยอีก อีกท้ังควรใหผูท่ีไดรับผลกระทบและผูท่ีเก่ียวของไดรับรู
ขอเท็จจริงในเหตุการณท่ีเกิดข้ึน และตองไดรับการขออภัยหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจท้ังในการแสดงออกและใน
เชิงสัญลักษณจากฝายท่ีรับผิดชอบตอเหตุการณ
  ๒. ขอเสนอแนะตอแนวทางการปองกันความรุนแรงซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต มี ๖ ขอ คือ
   ๑) การสรางบรรยากาศการพูดคุยกันเพ่ือเปนการขับเคล่ือนการอยูรวมกันในอนาคต
   ๒) การสรางความเทาเทียมในสังคม
   ๓) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับการสรางความปรองดองและการปองกันเหตุการณ
ความรุนแรงซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต
   ๔) การสรางฐานความคิดของความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน และการอยูรวมกันบนความ
แตกตางหลากหลาย
   ๕) การปฏิรูปสถาบันท่ีมีความรับผิดชอบตการละเมิดสิทธิมนุษยชน
   ๖) การสรางเครือขายความรวมมือในการปองกันความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต

  ท้ังน้ีกลาวโดยสรุปไดวา จากการสังเคราะหผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของภายใน คอป. ท้ังในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพท่ีเก่ียวของกับเหตุการณความไมสงบในชุมนุมทางการเมืองท้ัง ๑๒ เร่ือง มีดังน้ี
   ผลงานวิจัยท่ีกลาวถึงปจจัยหรือสาเหตุ จํานวน ๗ เร่ือง
   ผลงานวิจัยท่ีกลาวถึงผลกระทบและการเยียวยา จํานวน ๕ เร่ือง
   ผลงานท่ีกลาวถึงแนวทางการสรางความปรองดอง จํานวน ๒ เร่ือง
  
  ซึ่งในแตละเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน จึงจะชวยทําใหทราบถึงวาความขัดแยงเกิดจาก
สาเหตุหรือปจจัยใด มีผลกระทบเกิดขึ้นอยางไร มีการเยียวยาโดยผานชองทางใด และมีแนวทางแกไขปญหาหรือ
ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆ ตอความขัดแยงอยางไรบาง ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
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  ๑. สาเหตุหรือปจจัยหรือรากเหงาของความขัดแยง
  สาเหตุหรือปจจัยหรือรากเหงาของความขัดแยงในท่ีน้ี หมายถึง องคประกอบสําคัญหรือปจจัยท่ี
รวมกันอธิบายสาเหตุปจจัยอันเปนรากเหงาของปญหาความรุนแรงท่ีมีลักษณะเร้ือรังและท่ีเกิดข้ึนเปนคร้ังคราวใน
สังคมไทย ผลการสังเคราะหจากรายงานผลวิจัยในคร้ังน้ี พบวา มี ๕ ปจจัย ไดแก โครงสรางทางการเมือง ประกอบดวย 
โครงสรางสถาบันทางการเมือง ระบบการเมือง และนักการเมือง การไมยอมรับในกฎกติกาและความเปนประชาธิปไตย 
กระบวนการตางๆ ของภาครัฐขาดการตรวจสอบถวงดุลโดยประชาชนและการมีสวนรวมของประชาชน ส่ือมวลชน 
กลาวคือ การนําเสนอขาว ซึ่งสื่อมวลชนถูกควบคุมดวยกลไกทางการเมืองและระบบทุน ทําใหไมสามารถนาํเสนอขาว
ที่ตรงไปตรงมาได ซึ่งแบงได ๒ ส่ือ คือ ส่ือท่ีทําหนาท่ีในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล ส่ือท่ีทําหนาท่ีเผยแพร
ชุดความคิดหรือปลุกระดมใหมวลชนเกิดความเห็นใจ กระบวนการยุติธรรม ก็คือ ความไมเปนธรรมของกระบวนการ
ยุติธรรมและผูบังคับใชกฎหมาย ความรูสึกวามีสองมาตรฐานหรือหลายมาตรฐานทางกระบวนการยุติธรรม การต้ังขอหา
หรือจับกุมโดยขาดความรับผิดชอบ โครงสรางทางสังคม ประกอบดวย ความไมเปนธรรม ความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจ
ของชนชั้นปกครองกับประชาชนรวมถึงกลุมนายทุน การแยงชิงทรัพยากร ระบบการศึกษา คานิยมและวัฒนธรรมใน
ทางการเมืองท่ีใชสิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขตและตามท่ีกฎหมายกําหนด การไมปฏิบัติตามกฎกติกาไมมีจิตสํานึกและ
จิตวิญญาณประชาธิปไตย ทหารหรือกองทัพ นั่นก็คือ บทบาทของทหาร วัฒนธรรมหรือแนวคิดของทหารไทย
  ๒. ผลกระทบที่ไดรับจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง
  ผลกระทบท่ีไดรับจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง หมายถึง ลักษณะของความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนมีท้ังทางรางกาย จิตใจ ทรัพยสิน และสังคม ท้ังน้ีผูไดรับผลกระทบฯ ไดแก ผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ ผูถูกจับกุม 
ผูไดรับผลกระทบทางจิตใจอันเนื่องมาจากญาติหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ และพิการไมสามารถ
ดํารงชีวิตตามปกติได ผลการสังเคราะหจากรายงานผลวิจัยในคร้ังน้ี พบวา ผลกระทบทางดานรางกาย ไดแก การ
มีผูเสียชีวิตหรือการสูญเสียสมาชิกในครอบครัว มีผูบาดเจ็บและผูทุพพลภาพ จากเหตุการณความรุนแรง ผลกระทบ
ทางดานจิตใจ น่ันก็คือ ปญหาทางดานสุขภาพจิต ไดแก ความรูสึกตึงเครียด ต่ืนตระหนก หวาดกลัว วิตกกังวล โกรธ 
คับของใจ เสียใจ ความรูสึกกลัวความไมปลอดภัย ความรูสึกไมแนใจหรือไมม่ันใจในการใหความชวยเหลือของรัฐบาล 
ผลกระทบทางดานทรัพยสินหรือเศรษฐกิจ ไดแก การสูญเสียทรัพยสิน เชน อสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย สถาน
ประกอบการถูกเผาทําลายหรือเกิดความเสียหาย ไมสามารถทําการคาขายไดตามปกติ หรือการสูญหายของสินคา
หรืออุปกรณการคา หรือความเสียหายท่ีเกิดจากการถูกตัดน้ําตัดไฟหรือถูกลักขโมย และการขาดรายไดจากการ
ประกอบอาชีพหรือการถูกเลิกจาง ผลกระทบทางสังคม ไดแก การลดหรือประหยัดการใชจายอันเนื่องจากความรูสึก
ตื่นตระหนก หวาดกลัว วิตกกังวล ความรูสึกกลัวความไมปลอดภัย รายไดจากทองเที่ยวลดลง สงผลตอดุลบัญชีเดิน
สะพัด ทําใหกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
  ๓. การเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง
  การเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง หมายถึง การชดเชยความสูญเสีย
ท่ีเกิดข้ึนใหกับผูท่ีไดรับผลกระทบเพ่ือใหกลับคืนสูสภาพเดิมมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ท้ังในลักษณะท่ีเปนตัวเงิน และ
ไมเปนตัวเงิน ผลการสังเคราะหจากรายงานผลวิจัยในครั้งนี้ พบวา การเยียวยาทางดานรางกาย ควรที่จะไดรับการ
ดูแลรักษา เยียวยา ฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายใหกลับคืนหรือใกลเคียงกับภาวะปกติ ควบคูไปกับการเยียวยาฟนฟู
สภาพจิตใจ เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคมตอไปได โดยรัฐอาจเขามาชวยเหลือเก่ียวกับคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
การจายคาชดเชยจาการขาดรายได การอบรมการฝกอาชีพ การจัดตั้งองคกรเยียวยาเพื่อใหเขามาดูแลในระยะยาว 
การเยียวยาทางดานจิตใจ ควรจะไดรับการบําบัดเยียวยาฟนฟูสภาพจิตใจโดยแพทย นักจิตวิทยา นักสังคม สงเคราะห 
ฯลฯ อยางถูกวิธี และควรมีแนวทางในการติดตามเพ่ือชวยเหลือใหการบําบัดฟนฟูอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุม
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บุคคลท่ีมีความเส่ียงท่ีจะทําการฆาตัวตาย การเยียวยาทางดานทรัพยสิน ภาครัฐไดมีการใหความชวยเหลือเยียวยาในรูป
ของตัวเงินและไมเปนตัวเงินผานทางหนวยงานตางๆ ของรัฐในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการเยียวยาในรูปไมเปนตัวเงิน 
เชน มาตรการทางภาษี มาตรการชวยเหลือเร่ืองคาเชา การจัดหาสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีสําหรับทําการคา การผอนปรนคา
สาธารณูปโภค การใหคําปรึกษาและการใหการชวยเหลือทางดานกฎหมาย
  ๔. แนวทางแกไขปญหาหรือขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆ ตอความขัดแยง
  แนวทางแกไขปญหาหรือขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอ่ืนๆ ตอความขัดแยงในท่ีน้ี หมายถึง มาตรการ
ในการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาและปองกันความขัดแยงหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงขอเสนอแนะ
ตอทุกภาคสวนของสังคมไทย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสงเสริมใหเกิดการปรองดองในประเทศ ผลการ
สังเคราะหจากรายงานผลวิจัยในครั้งนี้ พบวา แนวทางในการสรางความปรองดอง แบงออกเปน ๓ ระดับ ไดแก
  
  ๔.๑ แนวทางการสรางความปรองดองในระดับบุคคลและชุมชน มีดังนี้
   ๔.๑.๑ การพัฒนาระเบียบวินัยและหนาท่ีของตนเอง โดยมุงเนนใหเคารพกฎกติกา กฎหมาย
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และตองเลิกความเห็นแกตัว รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และรับฟงขาวสาร
ตางๆ อยางมีสติ อีกทั้งการยอมรับในความแตกตางหลากหลายและอยูทามกลางความแตกตางหลากหลายไดโดยที่ไม
ใชความรุนแรง
   ๔.๑.๒ การรวมตัวของชาวบานหรือคนในชุมชนหรือประชาชน เพ่ือใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู 
ตลอดจนไดมีการพูดคุย เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการสรางกิจกรรมรวมกันเพื่อใหผูกพันและรอยรัดให
เกิดความสามัคคีกัน รวมถึงการมีกิจกรรมท่ีมุงเนนการปลูกจิตสํานึกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือยกระดับและพัฒนา
จิตใจของตนเองใหมีสติและใชเหตุผลไตรตรองกอนที่จะทําอะไรลงไป เพื่อประโยชนของชาติบานเมือง
   ๔.๑.๓ การใชสิทธิและเสรีภาพบนหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายและเพ่ือประโยชนสุขของสังคม
ไมใชเพื่อตนเองหรือกลุมของตน รวมถึงใหประชาชนไดเลือกผูแทนของตนเองโดยไมผานพรรคการเมือง เพื่อจะเปน
ตัวแทนจริงๆ ที่จะสามารถเขาใจในสภาพปญหา และแกไขไดอยางถูกทาง และเปนปากเสียงของชาวบานได
   ๔.๑.๔ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางความปรองดองและความสมานฉันท
ในสังคม
   ๔.๑.๕ ชุมชนตองแกดวยชุมชนเอง โดยหันหนาคุยกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เม่ือเพ่ือนใน
ชุมชนประสบปญหาก็ควรมีการพูดคุยกัน คนในชุมชนตองมีความสามัคคีแมจะมีความขัดแยงแบงแยกทางความคิด 
แตอยาแตกความสามัคคีของคนในชุมชน

  ๔.๒ แนวทางการสรางความปรองดองในระดับสังคม มีดังนี้
   ๔.๒.๑ พรรคการเมืองทุกพรรครวมกันจัดทําขอตกลงวาจะชวยกันลดเงื่อนไขความรุนแรงได
อยางไร เพ่ือสรางบรรยากาศของการปรองดอง และตัดความสัมพันธระหวางพรรคการเมือง มวลชนและขบวนการ
ตอสูที่มุงแตใชความรุนแรง ความวุนวาย หรือกอเหตุจลาจล รวมทั้งตัดสัมพันธกับบุคคลที่มีแนวคิดโนมเอียงในการ
ลมลางสถาบันพระมหากษัตริย
   ๔.๒.๒ อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ยุติบทบาททางการเมือง และยุติการใหการสนับสนุน
การเคลื่อนไหว ตลอดจนตัดสัมพันธกับผูที่มีแนวคิดลมลางสถาบันพระมหากษัตริย และปลอยใหการเคลื่อนไหวทาง 
การเมืองเปนไปตามวิถีทางการเลือกตั้ง
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   ๔.๒.๓ กลุมคนเส้ือแดงหรือแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ตองยุติ
การกระทําท่ีจาบจวงหรือกระทบกระท่ังสถาบันพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันอันเปนท่ีเคารพเทิดทูนของคนสวนใหญ
ในประเทศ โดยเฉพาะท่ีเห็นวาเปนการเกินเลยการใชสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีของไทย และแกนนําควรออกมาแสดงออกอยางพรอมเพรียงกันวาไมเห็นดวยกับการใชความรุนแรง ไมควรวางเฉย
แลวปลอยใหผูสนับสนุนดําเนินการกันไปเอง
   ๔.๒.๔ สื่อมวลชนควรหยุดการวิเคราะหและนําเสนอขาวในลักษณะของการทาทายเนื่องจาก
จะเปนการทําลายบรรยากาศของการสรางความปรองดอง และควรเพิ่มบทบาทในการสรางการรับรู (perception) 
ใหกับประชาชนเพื่อจะไดเขาใจสถานการณที่เปนจริงอยางตรงไปตรงมา
   ๔.๒.๕ สื่อมวลชนตองเปนเวทีในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็น
อยางสรางสรรคของคนในสังคมโดยอิสระ ตรงไปตรงมา และคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมเปนสําคัญ และเปด
พื้นที่ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางครบถวน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนอยาง
แทจริง

  ๔.๓ แนวทางการสรางความปรองดองในระดับประเทศ มีดังนี้
   ๔.๓.๑ รัฐบาลควรเรงรัดใชมาตรการปฏิบัติตอผูไดรับผลกระทบกลุมตางๆ เพ่ือเยียวยา ชดใช
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการชุมนุมและการสลายการชุมนุม ท้ังการเยียวยาทางรางกายและจิตใจ รวมถึงการเยียวยา
ทางการเมือง ทางกฎหมาย ทางจิตวิทยาสังคม ฯลฯ
   ๔.๓.๒ รัฐบาลควรใหความสําคัญตอมาตรการปฏิบัติตอส่ือ เชน การควบคุมส่ือ การปดสถานี
วิทยุชุมชน และเว็บไซตตางๆ โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ทั้งนี้ควรมีการกําหนดกฎหมายที่เหมาะสมออก
มาเพื่อควบคุมวิทยุชุมชน ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน (social media) โดยเร็ว
   ๔.๓.๓ รัฐบาลควรเรงเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผูเสียชีวิต ผูไดรับบาดเจ็บ และความสูญเสียอ่ืนๆ 
ท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณการชุมนุม โดยช้ีแจงรายละเอียดของขอกลาวหาตอผูชุมนุม และความคืบหนาในการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงในการใชกําลังสลายการชุมนุม และเหตุการณจลาจลที่เกิดขึ้นภายหลังการสลายการชุมนุม รวมทั้งควรใหมี
การประกันตัวผูชุมนุมที่ถูกควบคุมตัว เพื่อแสดงความจริงใจที่จะสรางความปรองดอง
   ๔.๓.๔ หัวหนาคณะรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีที่ไดบริหารประเทศขณะเกิดสถานการณความ
รุนแรง ควรมีการแสดงออกโดยการขอโทษ ขออภัย ตอเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น เนื่องจากรัฐมีความบกพรอง 
ลาชา และไมมีประสิทธิภาพในการควบคุม รวมถึงขาดการเสริมสรางมาตรการควบคุมฝูงชนแบบไมใชความรุนแรงของ
ฝายความมั่นคงตอพลเมืองของรัฐ ไมวาพลเมืองนั้นจะมีความคิด ความเชื่อ หรือชาติพันธุใดๆ รัฐจึงไมอาจปฏิเสธ
ไดวา กลไกที่ใชความรุนแรงดังกลาวทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน และความรูสึกของประชาชน
อยางมาก ซึ่งการกระทําดังกลาวเพียงพอและเหมาะสมที่ประชาชนจะตองไดรับคําขอโทษ และประชาชนสมควรที่จะ
ไดรับคําขอโทษหรือการแสดงความรับผิดชอบของผูนําประเทศในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งจะเปนแบบอยางที่ดีในการแสดง
วัฒนธรรมความรับผิดชอบทางการเมืองใหเกิดขึ้นในสังคม
   ๔.๓.๕ รัฐบาลควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการจัดทําบันทึกความทรงจําหรือจดหมายเหตุ 
(memorialization efforts) หรือมีการสรางสัญลักษณความทรงจําใหแกสาธารณชน เพ่ือเตือนใจใหรําลึกถึงสถานการณ
ความรุนแรง เหยื่อของความรุนแรง และความเสียหายของประเทศชาติในระยะเปลี่ยนผานที่เกิดขึ้น อาจจะเปนในรูป
ของอนุสรณสถาน จดหมายเหตุ การต้ังช่ือถนน การกําหนดวันสําคัญใน การรําลึกถึงเหตุการณ ฯลฯ เพ่ือปลุกจิตสํานึก 
สําเหนียกถึงหลักศีลธรรม ระลึกถึงการชดใชเยียวยา และปองปรามการใชอํานาจโดยมิชอบของทุกฝายที่อาจเกิดซํ้า
ขึ้นอีกในอนาคต รวมท้ังหากมีการขอโทษ การขออภัยท่ีมีสวนรวมทําใหเกิดความรุนแรงของจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ
กับเหตุการณ เพื่อเปนการขออภัยแกสังคมตอกรณีดังกลาว ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน และแสดง
ถึงความพรอมที่จะใหอภัยตอกันดวย
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   ๔.๓.๖ รัฐควรมีมาตรการทางกฎหมาย หรือนโยบายท่ีลดความเหล่ือมล้ําทางสังคมในรูปแบบ
ตางๆ ท่ีมุงแกไขปญหาเศรษฐกิจของประชาชน และสรางแนวทางในการเขาถึงความเปนธรรมทางสังคม เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน อันจะนําไปสูความเทาเทียมกัน ท้ังน้ีเพราะวาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนมีรากเหงา
ปญหาเชิงลึกมาจากฐานรากของสังคม คือ ระดับโครงสรางทางสังคมและทางการเมือง ที่มีความเหลื่อมลํ้า การไมได
รับความเปนธรรมทางสังคม จึงทําใหมีการเคลื่อนไหวเรียกรองของ “การเมืองภาคประชน” ที่มีตอ “ผูมีอํานาจ” ซึ่ง
หมายถึง รัฐบาล กลุมผลประโยชนที่ครองอํานาจดั้งเดิม และการปฏิเสธโครงสรางและกลไกการจัดการแบงสรรผล
ประโยชนตามแบบธรรมเนียมแบบแผนของกลุมอํานาจดังกลาว และมีการแสดงพฤติกรรมหมูในการละเมิดกฎหมาย
และบรรทัดฐานทางสังคม โดยมีการขยายขอมูล รวมทั้งอารมณ ความรูสึก ดวยการสื่อสารสูกลุมเครือขายในลักษณะ
ของการเสนอขอเท็จจริงที่มีลักษณะเปนความจริงเพียงบางสวน (partial truth) นั่นก็คือ เลือกเสนอเฉพาะสวนที่เปน
ประโยชนตอกลุมหรือพรรคพวกของตน
  ๔.๓.๗ รัฐควรพัฒนาคุณภาพของการศึกษาใหเกิดความรูจริง มีเหตุมีผลจริง ปลูกฝงใหรูถึงแกนแท 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมีความรูเรื่องประชาธิปไตยควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม
  ๔.๓.๘ รัฐโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการศึกษาขอมูลเก่ียวกับการกอตัว การเกิดข้ึนของการเมือง
ภาคประชาชนกลุมตางๆ ในสวนภูมิภาค โครงสรางและพัฒนาการความสัมพันธระหวางกลุมกับทาทีของรัฐและสังคม 
เพ่ือเปนประโยชนในการกําหนดมาตรการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนตามแนวทางท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศตอไป
  ๔.๓.๙ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมตองเครงครัดในมาตรการปฏิบัติตอผูถูกจับกุมกอนและ
หลังเขาสูกระบวนพิจารณาคดีของศาลที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐ ตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อลดปญหาการ
ขยายผลการกลาวอาง “ยุติธรรมสองมาตรฐาน”
  ๔.๓.๑๐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมควรทบทวนการต้ังขอหาตอกลุมเรียกรองทางการเมืองท่ี
ดูรายแรงเกินเหตุ เชน ขอหาการกอการราย โดยใหกล่ันกรองหรือพิจารณาเปนกรณีๆ ไปตามลักษณะหรือพฤติการณ
แหงคดี และเรงชี้แจงเหตุผลที่อาจจะเปนขอสงสัยของสาธารณชนในกรณีการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการประกัน
ตัวของผูตองหาในคดีท่ีเก่ียวของกับการเมือง และตองหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีอาจจะทําใหเขาใจวากระบวนการยุติธรรม
ถูกแทรกแซงหรือถูกตัดตอน
   ๔.๓.๑๑ รัฐสภาควรเขามามีบทบาทในกรณีท่ีจะตองตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีความสําคัญและมีความ
เห็นขัดแยงกันของหลายฝายใหดําเนินการลงประชามติในเร่ืองน้ันๆ เพ่ือเปนทางออกอันจะเปนท่ียอมรับของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ
   ๔.๓.๑๒ รัฐสภาควรพิจารณาดําเนินการแกไขรัฐธรรมนูญในมาตราท่ีหลายฝายเห็นพองตองกัน
วาจําเปนตองมีการแกไขเพื่อปองกันการผูกขาดของพรรคการเมือง
   ๔.๓.๑๓ รัฐสภาควรพิจารณาออกกฎหมายนิรโทษกรรมใหกับผูตองหาคดีการเมืองซ่ึงอาจแบง
ออกเปนกลุมตางๆ คือ กลุมนักโทษคดีการเมืองที่ไดรับการพิพากษาวามีความผิดและรับโทษมาระยะหนึ่งแลว และ
กลุมผูตองหาในคดีที่จับกุมโดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แตไมไดเปนผูกอเหตุรุนแรงอันสงผลตอรางกาย ชีวิต 
รวมถึงการทําลายทรัพยสินของสาธารณะ
   ๔.๓.๑๔ กองทัพควรดําเนินการปฏิรูปกองทัพเพ่ือใหตอบสนองงานดานความม่ันคงของประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ปลูกฝงใหรักและใหมีภารกิจในการปกปองรัฐธรรมนูญเปนภารกิจสําคัญในลําดับแรกๆ และ
ไมควรเขามายุงเก่ียวกับทางการเมืองในลักษณะของการทํารัฐประหารอีกเน่ืองจากจะทําใหประเทศไมสามารถเดิน
หนาทางประชาธิปไตยได
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บทที่

กรณีศึกษาประสบการณจากตางประเทศ

 จากบทความการทบทวนวรรณกรรมเชิงเปรียบเทียบของ UNDP โดย Samuel Gbaydee Doe (2012) 
ผูเช่ียวชาญดานการจัดการความขัดแยง ไดใหความรวมมือสนับสนุนงาน คอป. อยางดีย่ิง และไดทําการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดอง (truth commissions หรือ TRC) 
จากกรณีศึกษาประเทศตางๆ ซึ่งคณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง (TRC) เหลานั้น ไดมีบทบาทหนาที่
สําคัญในระยะเปลี่ยนผานแหงสังคมของตนอยางมาก การศึกษาเปรียบเทียบครั้งนี้พบสาระสําคัญ ดังนี้

๑.  บทนํา
 
 สังคมในชวงแหงการเปล่ียนผานมีภาระหนักอยางหน่ึงท่ีตองทํางานรวมกัน คือ การไกลเกล่ียเร่ืองราวในอดีต
เพ่ือสรางความม่ันคงในอนาคตจากสถานการณปจจุบัน ภายหลังสงครามเย็นส้ินสุดลงรวมท้ังการเพ่ิมข้ึนของขอขัดแยง
ตางๆ ภายในสังคม คณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง (TRC) นับเปนกลไกสําคัญที่ไดรับความนิยมเพื่อ
มีสวนชวยสงเสริมใหสังคมกาวไปถึงเปาหมาย ในการรื้อฟนเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต คณะกรรมการคนหาความจริง
เพื่อการปรองดอง (TRC) พยายามแยกสาเหตุที่มีความสัมพันธใกลชิดกับการตรวจสอบขอเท็จจริงออกจากรากเหงา
ปญหาความขัดแยงที่ปรากฏในสังคมวงกวาง รากเหงาปญหาความขัดแยงนั้นเปนปจจัยที่หยั่งรากลึกและถูกสรางขึ้น
ภายใตเงื่อนไขเชิงลบตอสถานการณท่ีมีการไตรตรองไวลวงหนาแลววาจะเกิดข้ึน
 ในกระบวนการวิเคราะหรากเหงาปญหาความขัดแยงของคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดอง 
(TRC) เพื่อคนหาและทําความเขาใจตอสิ่งที่เกิดขึ้นวา ทําไมจึงเกิดความขัดแยง มิใชคนหาวามีอะไรเกิดขึ้น เพื่อวาง
รากฐานสันติภาพใหมีความมั่นคง Joseph Montville กลาววา กลไกการทํางานของคณะกรรมการคนหาความจริง
เพื่อการปรองดอง (TRC) ไมควรมุงเปาเพื่อเปดเผยความจริงของเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเพียงอยางเดียว แตควร
เปนกลไกที่ทําหนาที่เชื่อมโยงขอเท็จจริงตางๆ เพื่อมุงสูสันติภาพที่ยั่งยืน อีกทั้งควรใหความสําคัญกับการวิเคราะห
ประวัติศาสตรความขัดแยงรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของจากหลายๆ ภาคสวน เพื่อกระตุนใหสังคมยอมรับและตระหนักวา
ทุกฝายมีความรับผิดชอบตามหลักศีลธรรมตอบาดแผลทางประวัติศาสตรรวมกัน สิ่งสําคัญมากกวานั้น คือ หากคณะ
กรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง (TRC) ทํางานไดตามเปาหมายหลักที่กําหนดไวจะเปนเหมือนหลักยึด
สําคัญที่เชื่อถือได สงตอใหสังคมไดตัดสินใจเปลี่ยนโฉมหนาประวัติศาสตรที่ยึดในหลักนิติธรรม มีประชาธิปไตย และ
เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังน้ัน หากคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดอง (TRC) ใหความสําคัญกับมูลเหตุ
ของความขัดแยงจะมีสวนชวยสงเสริมใหสามารถเขาถึงการแปรเปล่ียนในเชิงการเมืองและวัฒนธรรมไดดีย่ิงข้ึน 
(Mamdani, 2001: 272-273)
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๒.  ลักษณะสําคัญของรากเหงาปญหาความขัดแยง
 
 ในการพิจารณาเชิงเปรียบเทียบ รากเหงาปญหาความขัดแยง มีลักษณะสําคัญ ๒ ประการ คือ 

 ๒.๑ ความซับซอนโยงใยกับการตีความเรื่องราวตางๆ ในอดีตซึ่งไมใชขอเท็จจริง 
 ดังท่ี Giordano ต้ังขอสังเกตไววา “ผูใดก็ตามท่ีจะทําการร้ือฟนเหตุการณในอดีตจะตองยอมรับและพอใจ
กับการไดขอมูลจากรองรอยที่เหลือไว” และเสริมวา “เรื่องราวของอดีตนั้นถูกบิดเบือนไว การที่จะทําความเขาใจ
เรื่องราวที่แทจริงจึงไมใชเรื่องงาย” (the past is yellowed thus barely decipherable manuscript from 
which one tries to draw some meaning)

 ๒.๒ จุดมุงหมายในการแสวงหารองรอยในอดีตเปนไปเพ่ือการสรางความหมายสําหรับปจจุบันและ
อนาคต
 ผูตีความรากเหงาปญหาความขัดแยงมักตีความโดยผานมุมมองบางอยางท่ีต้ังไวดวยกรอบแนวคิดเฉพาะ
เจาะจงบางอยาง (pre-selected lens) ท่ีนํามาใชพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิดเหตุการณในชวงเวลา - สถานท่ีหน่ึงๆ 
ซ่ึงการเลือกกรอบแนวคิดแบบเฉพาะเจาะจงน้ีมีแนวโนมท่ีจะไดรับอิทธิพลจากหลายปจจัย รวมถึงเหตุผลที่อยูเบื้องหลัง
การมอบหมายหนาที่นี้แกคณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง (TRC) 
 จากสถานการณทางการเมืองในปจจุบัน ไมวาฝายใดจะเปนผูมีอํานาจและไดเปรียบก็ตาม แตความสามารถ 
ความเปนอิสระ เปาประสงค ตลอดจนการมีความรูสึกมั่นคงและปลอดภัย จึงจะสามารถนําคณะกรรมการคนหา
ความจริงเพื่อการปรองดอง (TRC) ไปสูความเปนอิสระและความเปนกลางในการทํางานได
 ไมวาปจจัยใดท่ีสงผลตอการเลือกกรอบแนวคิดทฤษฎีในการศึกษารากเหงาปญหาความขัดแยงก็ตาม การเลือก
เพียงทฤษฎีหน่ึงมาใชอธิบายมูลเหตุของความขัดแยงทางสังคมท่ีแผขยายออกไปนับวาเปนขอจํากัดอยางย่ิง และจําเปน
ตองรับรูวา นอกจากมูลเหตุที่ถูกบันทึกไวอยางเปนทางการแลว อาจมีรูปแบบความเขาใจและการตีความในสังคมอีก
มากท่ีถูกนํามาใชประกอบการศึกษารากเหงาดังกลาวน้ี ย่ิงการตีความอยางไมเปนทางการมีอิทธิพลและนาเช่ือถือมาก
เพียงใด การตีความมูลเหตุของความขัดแยงทางสังคมอยางเปนทางการยอมมีประสิทธิภาพที่จะสรางการยอมรับรวม
กันของสังคมลดนอยลง ทั้งนี้ยังรวมถึงอํานาจที่กอใหเกิดการสรางความหมายรวมกันในอนาคตดวย สิ่งที่สําคัญที่สุดก็
คือ คณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง (TRC) ถูกออกแบบมาอยางเปนทางการเพื่อทําใหประวัติศาสตร
ในอดีตปรากฏข้ึนอยางชัดเจน และรับผิดชอบในการสรางความม่ันใจวาหลักการท่ีนํามาประยุกตใชน้ันจะนําไปสูความ
ถูกตองแมนยําและไดรับการยอมรับในวงกวางมากที่สุด
 ในบทความน้ีเปนการสํารวจโดยสังเขป และเปรียบเทียบแนวคิดในการวิเคราะหมูลเหตุท่ีเปนรากเหงาปญหา
ความขัดแยง รวมทั้งตัวอยางผลการทํางานของคณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง (TRC) ๕ แหงที่
คัดเลือกมาจาก ๓ ทวีป อันไดแก คณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดอง (TRC) ของแอฟริกาใต ชิลี ศรีลังกา 
ไลบีเรีย และติมอรเลสเต โดยจะนําเสนอระเบียบวิธีท่ีนํามาใชและมูลเหตุท่ีถูกระบุไวโดยคณะกรรมการคนหาความจริง
เพื่อการปรองดอง (TRC) ชุดตางๆ และใหผูอานไดเปนคนหาขอสรุปถึงระดับความเปนอิสระและความเขมแข็งทาง
จริยธรรมของคณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง (TRC) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลการทํางาน
ดังกลาวตอสังคมในชวงแหงการเปล่ียนผานของประเทศเหลาน้ัน โดยนําเสนอผานทฤษฎีตางๆ ท่ีคณะกรรมการคนหา
ความจริงเพื่อการปรองดอง (TRC) เหลานั้นนําไปประยุกตใชในการทํางานของตนเปนลําดับแรก
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๓.  กรอบแนวทางการวิเคราะหรากเหงาปญหาเชิงทฤษฎี 

 ทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะหปญหาความขัดแยงทั้งในระดับที่ปรากฏและไมปรากฏใหเห็น กลาวถึงมูลเหตุ
สําคัญ ๕ ประการ ท่ีจะกลาวถึงในท่ีน้ี ไดแก มูลเหตุจากความตองการ (needs) ความโลภ (greed) อัตลักษณ 
(identity) การแปลงเปลี่ยน (transformative) และผลกระทบลนไหล (spillover theory) กลาวคือ

 ๓.๑ ขอวินิจฉัยวาความขัดแยงมีมูลเหตุจากความตองการ (need thesis)
 Azar (1990) กลาววา ความขัดแยงเปนผลสืบเน่ืองจากภาวะขาดการเขาถึงทรัพยากรท่ีสรางความพึงพอใจ
ตอความตองการดานความมั่นคง การพัฒนา การเมือง และอัตลักษณ ภาวะขาดซึ่งสิ่งที่ตองการหรือการถูกกีดกันนี้ 
นําไปสูความเดือดรอนและคับของใจ (grievances) และกอนท่ีภาวะน้ีจะเกิดข้ึน จะปรากฏสองปจจัยท่ีสามารถเปน 
ตนกําเนิดการเคลื่อนที่ของความรุนแรง คือ 
  ๑) มีภาวะการขาดส่ิงท่ีตองการ/การถูกกีดกันเกิดข้ึน (ไมใหไดรับส่ิงท่ีตองการ) มีลักษณะเชิงสัมพันธ 
คือ เปนภาวะที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันกับที่คนอีกกลุมหนึ่งกลับมีอภิสิทธิ์ที่จะเขาถึงสิ่งที่ตอบสนองความตองการของ
ตนได 
  ๒) มีภาวะการขาดแคลนทรัพยากรของผูถูกกีดกันที่จะแสวงหาการชดเชยเกิดขึ้น ซึ่งหมายถึง 
การไมมีสถาบันหรือกลไกใดที่จะสื่อสารความตองการของผูถูกกีดกัน (ผูมีอํานาจจัดสรรทรัพยากร) ซึ่งนําไปสูความไม
พอใจและความรุนแรงระดับมวลชนในที่สุด Frances Stewart นําแนวคิดความขัดแยงอันมีมูลเหตุจากความตองการ
นี้ไปขยายผลตอ โดยขยายผลรวมกับเรื่องความไมเทาเทียมกันในแนวราบ (horizontal inequalities) โดยนิยามวา 
ภาวการณดังกลาวเปนการมีอยูของความไมเทาเทียมกันทามกลางกลุมอัตลักษณ (Stewart, 2010: 4) และไดตั้ง
สมมติฐานวา ความขัดแยงที่รุนแรงมักจะเกิดขึ้นในสถานการณที่ไมเทาเทียมกันในสถานะทางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม และวัฒนธรรม

 ๓.๒ ขอวินิจฉัยวาความขัดแยงมีมูลเหตุจากความโลภ (greed thesis)
 Paul Collier and Anke Hoeffl er (1998) ไมยอมรับแนวคิดเรื่องความคับของใจ (grievances) 
โดยกลาววา ความโลภตางหากที่เปนตัวแปรสําคัญในการอธิบายถึงความขัดแยงที่เกิดขึ้นในยุคนี้ ผูเสนอแนวคิดทั้งคู 
ไดเรียกรองให “...ลืมขออาง (ของความโลภ) ทางการเมืองและวัฒนธรรมไปเสีย แตใหพุงเปาไปที่ความโลภของผูนํา
ทางการเมืองและผูนําทหารที่แกงแยงกันจับจองและใชรัฐเปนเครื่องมือเพื่อสนองกิเลสของตน”

 ๓.๓ ขอวินิจฉัยวาความขัดแยงมีมูลเหตุจากอัตลักษณ (identity thesis)
 ไมวาจะเปนเพราะความโลภหรือความคับแคนใจ กลุมเคล่ือนไหวท่ีกอใหเกิดความรุนแรงมักจะมีท่ีมาจาก
อัตลักษณบางรูปแบบ บางคนกลาววาการโตแยงเร่ืองความรุนแรงเปนเร่ืองท่ีทําไดงายถาเปนกรณีของอัตลักษณด้ังเดิม
ในระหวางกลุมคนท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะในสังคมแบบพหุชาติพันธุ Esman อธิบายถึงอัตลักษณด้ังเดิม คือ “ความเปน
ปกแผนที่วางอยูบนคุณลักษณะบางประการที่สืบตอกันมา เชน การมีวัฒนธรรมรวมกัน ระบบความเช่ือและแบบแผน
ปฏิบัติอยางเดียวกัน…” (Esman, 2004: 19) ในมุมมองของสํานักรากเหงาดั้งเดิม (primordialist) เช่ือวา ชาติเกิด
ขึ้นมากอนยุคสมัยใหม เพราะวาเกิดจากรากฐานทางชาติพันธุและสัญลักษณ อัตลักษณทางชาติพันธุเปนรูปแบบ
หนึ่งของอัตลักษณที่มีอํานาจสูงสุดที่จะจุดชนวนและสืบตอความรุนแรงระหวางกลุมชน แตสํานักผูเลนมืออาชีพ 
(instrumentalist) มองขามเรื่องนี้โดยชี้วา อัตลักษณเปนผลผลิตของสังคม ที่ถูกสรางขึ้นและเพิ่มจํานวนขึ้นไดโดยไม



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๑๑๒

เก่ียวของกับองคประกอบทางพันธุกรรม เพราะส่ิงน้ันเปนแรงจูงใจท่ีจะใหไดมาซ่ึงขอไดเปรียบในการควบคุมทรัพยากร 
ไมใชเรื่องการรักษาเกียรติภูมิของกลุม ซึ่งเปนตัวผลักดันใหผูนําทางการเมืองสรางและปลุกระดมอัตลักษณกลุมขึ้นมา 
และยังเปนสิ่งที่ผลักดันใหคนทั่วไปยอมตายเพื่อเหตุบางอยางที่ถูกทําใหเชื่อวาเปนเชนนั้น โดยไมใชเรื่องที่มีมาแตเดิม 
แตเปนเพราะอํานาจของอุดมการณ ผูคิดคน และการสรางความเชื่อใหกลายเปนความเชื่อมั่นอยางแรงกลา

 ๓.๔ ขอวินิจฉัยวาความขัดแยงมีมูลเหตุจากการแปลงเปลี่ยน (transformative thesis)
 แนวคิดน้ีอางวาความขัดแยงท่ีรุนแรงเปนผลของสถานการณท่ีสังคมแสดงออกถึงการเปล่ียนแปลงพ้ืนฐาน
หลายอยาง ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางและกระบวนการทางสังคม รวมถึงความสัมพันธเชิงอํานาจ 
การเขาถึงและควบคุมทรัพยากร และสถาบัน ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้อาจเปนผลมาจากความเสื่อมถอย
ของโครงสรางทางสังคม หรือเปนผลลัพธของโครงสรางภายใตแรงกดดันที่จะปรับตัวใหเทาทันกับการแปลงเปลี่ยน
ทางสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว

 ๓.๕ ขอวินิจฉัยวาความขัดแยงมีมูลเหตุจากสถานการณผลกระทบลนไหล (spillover effect thesis)
 แนวคิดนี้เปลี่ยนจุดสนใจไปจากสังคมที่กําลังคนหารากเหงาปญหาความขัดแยง แตมองออกไปสูภายนอก
สังคมแทน โดยมุงหาสาเหตุของความขัดแยงภายในสังคมท่ีนอกเหนือไปจากความขัดแยงท่ีรุนแรงของประเทศเพ่ือนบาน 
การคัดคานของมหาอํานาจโดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงสงครามเย็นหรือชวงท่ีมีการแผขยายของอุดมการณขามเขตแดน
ประเทศ แนวคิดนี้ตั้งสมมติฐานวา สังคมดํารงอยูอยางสงบจนกระทั่งมีแรงผลักดันอันเปนผลกระทบจากภายนอกเขา
มาบั่นทอนความสงบสุขที่มีอยู ตัวอยางเชนที่ Musah (2003: 167) กลาววา “…ปฏิกิริยาระหวางรัฐบาลที่ขาด
ความรับผิดชอบ การครอบครองทรัพยากรโดยไมชอบธรรม และความละโมบขององคกรขามชาติ” บางก็กลาวโทษ
ตอองคกรดานการเงินระหวางประเทศ เปนตน Mbembe (2001: 79) ชี้ใหเห็นถึงความเกี่ยวโยงของตนเหตุระหวาง 
“การผอนคลายกฎระเบียบและการใหความสําคัญกับตลาดเปนอันดับหน่ึง” ทางหน่ึง กับ “...ความรุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึนและ
การเพ่ิมข้ึนของทหารรับจาง (private military) ทหารพลเรือน (paramilitary) หรือองคกรดานตุลาการ” ในประเทศ
กําลังพัฒนาซึ่งมีความสัมพันธกัน
 อาจกลาวไดวา รากเหงาปญหาความขัดแยงเปนปจจัยท่ีโยงใยสัมพันธกันอยางซับซอน ไมมีมูลเหตุใดเพียง
ลําพังท่ีจะสามารถอธิบายไดดีท่ีสุดวา ทําไมสังคมจึงเผชิญกับความขัดแยงท่ีรุนแรงหรือสะทอนความไมม่ันคงทางการเมือง 
ทฤษฎีเก่ียวกับสาเหตุของความขัดแยงท้ังหมดลวนสะทอนอยูในความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนรวมสมัย การวิเคราะหมูลเหตุได
อยางมีประสิทธิภาพจึงตองอธิบายถึงปฏิสัมพันธหรือสัมพันธภาพของเหตุปจจัยท่ีกอใหเกิดความขัดแยงตางๆ โดยถาม
คําถามสําคัญ ดังนี้
  ๑) มูลเหตุใดท่ีนําไปสุจุดแตกหักของความขัดแยงท่ีรุนแรงในสังคม (What confl uence of root 
causes account for the breaking point for violent confl ict in a society?) 
  ๒) ปจจัยใดบางท่ีเปนตัวต้ังเง่ือนไข (Which of the factors shape the conditions?)
  ๓) อะไรท่ีเปนแรงขับเคล่ือนพลวัตของความขัดแยง (Which generate the dynamics?)
  ๔) อะไรคือปจจัยกระตุนท่ีทําใหเกิดความขัดแยง (Which make the factors combustible?)  
  ๕) อะไรท่ีสนับสนุน และกระตุนใหไฟแหงสงครามยังคงอยูตอไป (Which trigger and sustain 
the fl ame of war?)
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๔.  สรุปกรณีศึกษา
 
 Samuel Gbaydee Doe อธิบายถึงบทบาทและการทํางานในเชิงเปรียบเทียบของคณะกรรมการคนหา
ความจริงเพื่อการปรองดอง (TRC) ใน ๕ ประเทศ จาก ๓ ทวีป ดังนี้

 ๔.๑ ประเทศแอฟริกาใต 
 คณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อความปรองดองของแอฟริกาใต (The South African Truth and 
Reconciliation Commission - SATRC) มีบทบาทในการประนีประนอมระหวางกลุมท่ีชอบทําสงคราม ถึงแมจะมี
ขอบเขตอํานาจเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องนิรโทษกรรมก็ตาม นับวาเปนอํานาจหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งของ 
SATRC โดย SATRC มีอํานาจหนาท่ี คือ
  ๑) ทําการบันทึกอยางละเอียดถึงธรรมชาติ ขอบเขต และสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
เกิดขึ้นในแอฟริกาใต ระหวางป ค.ศ. ๑๙๖๐ – ๑๙๙๔ 
  ๒) รวบรวมเอกสารหลักฐานเก่ียวกับบริบทท่ีกอใหเกิดความรุนแรง 
  ๓) ระบุตัวบุคคล สถาบัน องคกร พรรคการเมือง ฯลฯ ท่ีตองรับผิดชอบตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  ๔) จัดเวทีสาธารณะใหแกเหย่ือท่ีถูกละเมิดสิทธิไดแสดงออกถึงความตองการและความรูสึกเพ่ือ
เปดโอกาสใหเรียกคืนศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยกลับคืนมา 
  ๕) ใหขอเสนอแนะแกรัฐบาลถึงวิธีการปองกันเหตุความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
อนาคต 
  ๖) ใหขอเสนอแนะแกรัฐบาลถึงวิธีการท่ีควรนํามาปรับใชในการเยียวยาและการฟนฟูเหย่ือจาก
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  ๗) พิจารณาการนิรโทษกรรมแกผูกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนรายบุคคลไป 
 
 ในการสรรหาคณะกรรมการเพ่ือดํารงตําแหนง สังคมเขามามีบทบาทอยางมาก เร่ิมต้ังแตการแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนง การพิจารณาไตรตรอง กระบวนการยับยั้ง และการมีสวนรวมขององคกรภาคประชาสังคมในทุกๆ ขั้นตอน 
การมีสวนรวมของสังคมในวงกวางเชนน้ี สงเสริมใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนทําใหคณะกรรมการ
คนหาความจริงเพื่อความปรองดองของแอฟริกาใตสามารถทําการตรวจสอบหนวยงานไดมากกวารัฐ 
 ถึงแมวา SATRC จะมีขอบเขตอํานาจมาก แตคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือความปรองดองของแอฟริกาใต 
ไดมุงเนนไปที่การวิเคราะหรากเหงาปญหาในบริบทของการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากกวาบริบทของความขัดแยง โดย
พยายามมุงความสนใจไปที่คําถามพื้นฐานที่วา บุคคล สถาบัน ชุมชน และสังคมเขารวมหรือตกอยูในสถานการณที่
นาสะพรึงกลัวมาเปนระยะเวลานานไดอยางไร หรือสิ่งที่นากลัวในธรรมชาติของสังคมแอฟริกาใตคืออะไร 
 นอกจากน้ี SATRC ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการตรวจสอบและใหความสําคัญกับสาเหตุเชิงสถาบัน (focused 
on institutional causes) และมีการกลาววา การแบงแยกสีผิวที่เกิดขึ้นถูกกําหนดมาจากกฎหมายและนโยบาย 
โดยมี The White Afrikaner Reformed Church เปนผูกําหนดการตัดสินทางศีลธรรม สวนโบสถของกลุมผิวสีก็ทํา
เปนมองไมเห็นการแบงแยกสีผิวที่เกิดขึ้น หรือการใชขออางเชิงศาสนาตัดสินการติดอาวุธของ African National 
Congress (ANC) นอกจากนี้ภาคเอกชนยังมีบทบาทในการแผขยายการแบงแยกสีผิวในเชิงธุรกิจเพื่อแสวงหากําไร
และผลประโยชน จากมุมมองนี้ทําใหเห็นวาความโลภไดผลักดันใหภาคเอกชนเมินเฉยตอเรื่องการแบงแยกสีผิว และ
ในกรณีสวนใหญก็สนับสนุนความเลวรายของมัน
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๑๑๔

 ๔.๒ ประเทศศรีลังกา

 คณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือความปรองดองของศรีลังกา (The Lessons Learnt and Reconciliation 
Commission of Sri Lanka - SL-LLRC) มีอํานาจในการดําเนินการทบทวนถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงวันที่ 
๒๑ กุมภาพันธ ๒๐๐๒ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๐๐๙ ซ่ึงแตกตางไปจากคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือความปรองดอง
ของแอฟริกาใต โดย SL-LLRC มีอํานาจหนาที่ ดังนี้  
  ๑) คนหาความจริงและสภาพแวดลอมที่ทําใหขอตกลงหยุดยิง (Ceasefi re Agreement=CFA) 
ระหวางรัฐบาลและกลุมพยัคฆทมิฬอีแลม (Liberation Tigers of Tamil Ealam (LTTE)) เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ 
๒๐๐๒ ลมเหลว 
  ๒) จําแนกบุคคล กลุม หรือสถาบันที่รับผิดชอบโดยตรงตอความลมเหลวในการสรางสันติภาพ 
  ๓) เขียนบทเรียนเพื่อสันติภาพในอนาคต 
  ๔) ใหขอเสนอแนะเพื ่อปองกันความรุนแรงในอนาคต และสงเสริมความสามัคคีและสราง
ความปรองดองในชาติ 

 นอกจากนั้น SL-LLRC ยังเปนสวนหนึ่งของขอตกลงสันติภาพ และแตงตั้งจากประธานาธิบดีที่ประสบ
ความสําเร็จในการปราบปรามกลุมตอตานตางๆ ซึ่งตางไปจากการแตงตั้งคณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อความ
ปรองดองของแอฟริกาใต 
 แมวา SL-LLRC จะมีขอกําหนดการทํางานท่ีจํากัด คือ ตรวจสอบรายละเอียดความลมเหลวของสันติภาพ
เพียงเทานั้น แต LLRC ของศรีลังกา ไดกําหนดขั้นตอนหลักๆ เพื่อติดตามความขัดแยงในประเทศศรีลังกา ซึ่งสงผล
ใหเกิดความซบเซาทางเศรษฐกิจ การรับรูในเรื่องการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากนโยบายพิเศษ รวมทั้งความลมเหลว
ในการดําเนินงานตามนโยบายท่ีไดรับการออกแบบมาเพ่ือแกไขความเลวรายของนโยบายกอนหนาน้ี และซอมแซม
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับสังคม SL-LLRC ไดเนนย้ําถึงขอบกพรองของนโยบายท่ีออกมา วามีสวนทําใหเกิดความคับของใจ
จากการถูกกีดกันทางการเมืองและเศรษฐกิจของกลุมทมิฬ
 นอกจากน้ัน ความลมเหลวจากการหารือคร้ังสําคัญในเร่ืองระดับการปกครองตนเองทางการเมืองของกลุม
ทมิฬซึ่งเปนผูนําในจังหวัดทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหาทางออกไมได โดย SL-LLRC กลาว
วากลุมทมิฬเลือกใชความรุนแรงเปนทางออกในที่สุด อยางไรก็ตาม SL-LLRC ไดประณามการเคลื่อนไหวของกลุม
ทมิฬในหลายๆ ครั้ง เนื่องจากทําใหโอกาสในการสรางสันติภาพตองหยุดชะงักไปหลายครั้ง ในระหวางที่ขอตกลงหยุด
ยิงกําลังจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ ๒๐๐๒ ประกอบกับการเขามามีสวนรวมของกลุม Sinhala ที่เปนกลุมผูนํา
ทางการเมืองซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งของความไมมั่นคง 
 อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นสําคัญตอไปอีกวา SL-LLRC ท่ีแตงต้ังข้ึนโดยรัฐบาลศรีลังกาท่ีมีอํานาจในขณะ
นั้นเพื่อติดตามและคนหาขอเท็จจริง กลาวคือ เมื่อป ค.ศ. ๑๙๙๔ SL-LLRC ไดรับการแตงตั้งโดยประธานาธิบดีที่
มีชื่อเสียงที่สุด ซึ่งทําให SL-LLRC มีความโดดเดนอยางมาก จนกระทั่งหมดวาระในป  ค.ศ. ๑๙๙๘ ถือวา SL-LLRC 
เปนคณะกรรมการท่ีมีวาระการทํางานยาวนานท่ีสุดชุดหน่ึงเม่ือเทียบกับคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือความปรองดอง
ของประเทศอื่นๆ จากรายงานป ค.ศ. ๑๙๙๘ SL-LLRC ไดใหรายละเอียดถึงประวัติศาสตรอันโหดรายจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยรัฐตอกลุมทมิฬ จากรายงานมีกรณีการบังคับใหหายสาบสูญถึง ๗,๒๓๙ กรณี ที่กระทําโดยรัฐ หรือ
ผูแทนของรัฐท่ีตองออกมารับผิดชอบตอผลแหงการกระทํา SL-LLRC ไดเขียนถึงความเช่ือมโยงบางอยางจากการละเมิด
อยางเปนระบบหรือทําลายความเช่ือถือตอสาธารณชน ทําใหกลุมทมิฬยากท่ีจะเช่ือถือในขอตกลงสันติภาพใดๆ ท่ีจะมี
การตกลงในหลายปตอมา
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๑๑๕

 ๔.๓ ประเทศไลบีเรีย 

 คณะกรรมการคนหาความจริงและการปรองดองของไลบีเรีย (L-TRC) ถูกจัดต้ังข้ึนหลังจากผานเหตุการณ
การทารุณกรรม การทําลายสถาบันและระบบสังคมอยางโหดรายในไลบีเรียไปแลว ๑๔ ป สงครามครั้งนั้นสงผลให
มีผูเสียชีวิตกวา ๓๐๐,๐๐๐ คน จากจํานวนประชากรไมนอยกวา ๓ ลานคน 
 ภายหลังสงครามส้ินสุด รัฐบาลไลบีเรียและกลุมกบฏไดลงนามในขอตกลงสันติภาพ (Comprehensive Peace 
Agreement (CPA)) ซึ่งสวนหนึ่งของขอตกลงระบุวา ผูนําของฝายตางๆ มีขอตกลงรวมกันที่จะกอตั้งคณะกรรมการ
คนหาความจริงและการปรองดองขึ้น เพื่อ “...คนหาความจริงผานการเสวนาสาธารณะที่จะกลาวถึงลักษณะโดย
ธรรมชาติ สาเหตุและผลพวงจากความขัดแยงในประเทศ” โดยมุงที่จะสนับสนุนสันติภาพ ความยุติธรรม และ
การปรองดอง 
 พระราชบัญญัติคนหาความจริงและการปรองดองไดกําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการวิจัย เพื่อบันทึก
คําบอกเลาจากผูไดรับผลกระทบและพยานในเหตุการณ และจัดเสวนาสาธารณะ โดยมุงที่จะจัดทํา “บันทึกทาง
ประวัติศาสตรของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการคุกคามกฎหมายมนุษยธรรมนานาชาติอันเก่ียวกับความขัดแยงท่ี
ใชอาวุธ” พระราชบัญญัติดังกลาวยังไดกําหนดขั้นตอนเฉพาะสําหรับการคัดเลือกคณะกรรมการ รวมทั้งการสรรหา
ตัวแทนจากกลุมตางๆ ของสังคม และผูที่ไดการสนับสนุนจาก UN โดยคณะกรรมการ ๒ คน จากท้ังหมด ๗ คน ตอง
มาจากประชาคมนานาชาติ
 จากการสรรหาคณะกรรมการท่ีมาจากหลายภาคสวน และการประสานความรวมมือจากหลายฝายทําใหเกิด
มุมมองตอตนเหตุของปญหาท่ีหลากหลาย โดย L-TRC ระบุวา ความยากจน การรวมศูนยอํานาจบริหารไวท่ีสวนกลาง
มากเกินไป การขาดกลไกในการแกไขขอพิพาทอยางมีประสิทธิภาพ การเมืองสองระบบ ระบบสังคมและกฎหมาย 
ประเด็นเรื่องชาติพันธุ การยึดมั่นในระบบอุปถัมภ การเลือกปฏิบัติตอสตรี การเขาถึงการกระจายรายไดและถือครอง
ที่ดิน ความไมกระจางในประวัติศาสตรของประเทศ ประเด็นเรื่องอัตลักษณ ความลมสลายของโครงสรางครอบครัว 
ลวนเปนรากเหงาของสงครามกลางเมืองในไลบีเรียทั้งสิ้น

 ๔.๔ ประเทศชิลี

 คณะกรรมการคนหาความจริงและการปรองดองของชิลี (the National Commission for Truth and 
Reconciliation) แตงต้ังโดยประธานาธิบดี Patricio Aylwin เพ่ือสอบสวนขอกลาวหาในเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กรณีที่ทําใหมีผูเสียชีวิตและผูสูญหายในชวงการปกครองโดยทหารของ นายพล Pinochet จากการวิจัยเอกสารของ
คณะกรรมการคนหาความจริงและการปรองดองของชิลี นําไปสูการคนพบถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทหาร และ
การใชอํานาจรัฐจนเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๗๓ ชวงที่ Pinochet ครองอํานาจ ในรายงานระบุวา
สงครามกลางเมืองเม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ค.ศ. ๑๙๗๓ ไดทําใหเกิดผลเสียหายแกระบบการเมืองของประเทศชิลี รวมท้ัง
หลักการ โครงสราง สถาบัน อุดมคติ และความรูสึกรวมตอความเปนชาติ
 คณะกรรมการคนหาความจริงและการปรองดองของชิลี กลาวโทษวาสงครามเย็นไดแพรกระจายแนวคิด
เร่ืองความรุนแรงในละตินอเมริกา โดยเฉพาะสงครามเย็นในประเทศคิวบาซ่ึงเปนสาเหตุความขัดแยงในชิลี คณะกรรมการ
คนหาความจริงและการปรองดองของชิลี แยงวา การปฎิวัติในคิวบาท่ีขามเขตแดน ระหวางคิวบา-โซเวียตเปนการตอบโต
ปฏิบัติการของอเมริกาเหนือที่กระจายตัวไปทั่วละตินอเมริกา
 แนวคิดท่ีรุนแรงและฝกใฝฝายหน่ึงฝายใดเชนน้ี ไดนําไปสูสงครามกลางเมืองในป ค.ศ. ๑๙๗๓ และทําให
ทหารเขายึดครองอํานาจโดยการอางวาจะคืนกฎหมายและความสงบเรียบรอยสูรัฐ กอนที่ทหารจะขึ้นครองอํานาจ 
คณะกรรมการคนหาความจริงและการปรองดองของชิลี ไดกลาววา ทหารชิลีน้ันเปนทหารมืออาชีพและไมของเก่ียวกับ
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๑๑๖

การเมือง ในความพยายามท่ีจะคืนกฎหมายและความสงบเรียบรอยสูสังคม ฝายทหารไดเลือกใชความรุนแรงเปนเคร่ืองมือ
เพ่ือทําใหบุคคลและกลุมตางๆ ท่ีไมเห็นดวยเงียบหายไป รวมท้ังการบังคับใหสูญหาย การลงโทษประหารชีวิตและจําคุก 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่กลาวมานั้นดําเนินไปอยางเปนระบบในวงกวาง

 ๔.๕ ประเทศติมอรเลสเต 
 รายงานของคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองของประเทศติมอรเลสเต ไดมาจากการคนควา
จากขอมูลเอกสารและการสัมภาษณประชาชนทั่วประเทศ โดยมุงเนนไปที่การบันทึกประวัติศาสตรทางการเมืองของ
ประเทศที่เปนรากเหงาของความรุนแรง ซึ่งเขียนใหเห็นถึงประวัติศาสตรที่ไลเรียงตามเสนเวลา เร่ิมต้ังแตการตอสูเพ่ือ
อิสรภาพของประเทศจากการเปนอาณานิคมของโปรตุเกส และการปกครองของประเทศอินโดนีเซียในเวลาตอมา 
คณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดองของติมอรเลสเต ระบุวา แทนที่จะชวยใหติมอรเลสเตสรางชาติ แต
การเขามารุกรานของจักรวรรดิไดทําลายการประกอบสรางของพหุชาติพันธุผานนโยบายการปกครองทางออม 
 ยอนกลับไปในป ค.ศ. ๑๖๔๒ เม่ือโปรตุเกสไดทําลายระบบ liurai (การปกครองของกลุมชาติพันธุ) เพ่ือจะ
ควบคุมเขตแดนตางๆ โดยอนุญาตให liurai มีอํานาจเพียงเฉพาะในบางทองถิ่นเทานั้นเพื่อแลกเปลี่ยนความภักดีตอ
โปรตุเกส ตอมาโปรตุเกสไดใหอาวุธกับกลุม liurai เพื่อปองกันตนเองจากกลุมที่มารุกรานชุมชน และจาก liurai กลุม
อื่นๆ คณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดองของติมอรเลสเต ระบุวา ในเวลาที่โปรตุเกสให liurai ตอสูกันก็
เพื่อเปนการรักษาดุลอํานาจ เมื่อความตองการอิสรภาพไดกอตัวขึ้น กลุมติดอาวุธ liurai หันหลังใหโปรตุเกสและเริ่ม
ตอสูกันเองเพื่อแยงชิงการควบคุมดินแดน
 การขยายวงกวางของความรุนแรงระหวาง liurais ดําเนินมาถึงจุดส้ินสุดเม่ือเกิดสงครามกลางเมืองในชวง
เดือนสิงหาคม – กันยายน ค.ศ. ๑๙๗๕ ซ่ึงเปนการบอนทําลายความเปนหน่ึงเดียวในการเรียกรองอิสรภาพ และกลายเปน
ขออางที่ทําใหอินโดนีเซียเขามารุกรานติมอรเลสเตเพื่อที่จะคืนกฎหมายและสรางความสงบเรียบรอยแกติมอรเลสเต 
คณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองของติมอรเลสเต ระบุวา การรุกรานของอินโดนีเซียน้ันไมไดอยูบนพ้ืนฐาน
ของมนุษยธรรมที่จะสรางกฎหมายและความสงบเรียบรอย แตเปนการทําไปตามความฝนของผูนําบางคนมากกวาท่ีจะ
สรางสิ่งที่เรียกวา “อินโดนีเซียที่ยิ่งใหญ” ซึ่งมาจากยุคทองของจักรวรรดิ Sriwijaya และ Majapahit ซึ่งเคยปกครอง
หมูเกาะในภูมิภาคทั้งหมด

๕.  บทวิเคราะหเปรียบเทียบ
 
 กรณีท่ีกลาวมาขางตน ไดแสดงใหเห็นวา TRC ของท้ัง ๕ ประเทศ มีการตัดสินใจบนฐานคติท่ียอมรับแนวทาง
และมีจุดเนนสําคัญที่แตกตางกัน ภายใตขอบเขตการเมือง ความเปนจริงของทรัพยากร และผลประโยชน การทํางาน
ของ TRC ทั้ง ๕ คณะกรรมการ ที่ไดกลาวถึงขางตน อธิบายไดดังนี้

 ๕.๑ อํานาจหนาท่ี

 คณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองจาก ๕ ประเทศ นับวาคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือ
การปรองดองของแอฟริกาใตมีขอบเขตอํานาจหนาที่กวางที่สุดและเปนที่ยอมรับของสาธารณชนอยางมาก ตามดวย
คณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดองของไลบีเรีย ซึ่งคณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดองของ
ทั้งสองประเทศลวนกอตั้งจากขอตกลงเพื่อสันติภาพ และมีความแตกตางของขอบเขตอํานาจในการคนหาความจริง
ตามบริบทที่พวกเขาทํางานอยู โดยในแอฟริกาใตนั้นอํานาจจะเปลี่ยนมือจากการปกครองโดยกลุมชนผิวขาวมาสูกลุม
ที่ใหญกวาคือชาวผิวสี ในขณะที่ไลบีเรียมีการกระจายอํานาจมากกวาทําใหไมสามารถระบุกลุมหลักที่จะใชอํานาจได



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๑๑๗

 ๕.๒ กระบวนการทํางาน
 คณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองของแอฟริกาใต ชิลี และติมอรเลสเต มีกระบวนการทํางาน
ท่ีทําใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน โดยในกรณีของแอฟริกาใต คือ จุดส้ินสุดของลัทธิเหยียดสีผิวซ่ึงแตเดิมมีรัฐบาล
ท่ีนําโดยชาวผิวขาว ในกรณีของชิลี คือ การส้ินสุดการปกครองโดยทหาร สวนติมอรเลสเต คือ การส้ินสุดการปกครอง
ของอินโดนิเซีย จุดสิ้นสุดเหลานี้สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากในประเทศ ในระหวางที่คณะกรรมการคนหา
ความจริงเพื่อการปรองดองของไลบีเรียและศรีลังกาเกิดขึ้นนั้นกําลังอยูในชวงหลังสงคราม ความรูสึกถึงการเปลี่ยน
โฉมหนายอมมีนอยกวาในหมูประชากร สิ่งเหลานี้ลวนมีผลกระทบอยางมากตอการจัดทํารายงานของคณะกรรมการ
คนหาความจริงเพื่อการปรองดองในการระบุถึงรากเหงาปญหาความขัดแยง

 ๕.๓ การสนับสนุนการทํางาน
 คณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดองของแอฟริกาใตไดรับการสนับสนุนที่ดีเมื่อเทียบกับ
คณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดองของประเทศอื่น โดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณและกําลังบุคลากร 
คณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองของแอฟริกาใตมาจากคนในชาติอยางแทจริง ในสวนของคณะกรรมการ
คนหาความจริงเพ่ือการปรองดองของศรีลังกาก็มีความใกลเคียงในแงของบุคลากรและทรัพยากร แมจะมีขอดีท่ีเห็นได
ชัดเจนแตคณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดองของแอฟริกาใต ชิลี และศรีลังกา ที่ใหความสําคัญกับการ
วิเคราะหถึงสาเหตุของรากเหงาปญหาความขัดแยงในขอบเขตท่ีจํากัดเม่ือเทียบกับคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือ
การปรองดองของไลบีเรีย และติมอรเลสเต

 ๕.๔ จุดเนนของการวิเคราะหหาสาเหตุรากเหงาปญหาความขัดแยง
 คณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองของแอฟริกาใตน้ันมุงเนนท่ีจะวิเคราะหหาสาเหตุรากเหงา
ของปญหาเฉพาะประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งทําใหผลของการวิเคราะหรากเหงาปญหานั้น มุงไปที่วา ใครมี
สวนรวมในการเหยียดสีผิวมากกวาการวิเคราะหหาสาเหตุวาส่ิงใดในสังคมท่ีทําใหเกิดอาชญากรรมจากการเหยียดสีผิว 
มุมมองท่ีจํากัดของการวิเคราะหน้ีไดบอนทําลายการคนหาคําตอบของคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรอง
ดองของแอฟริกาใต ตอคําถามพื้นฐานที่วา “สิ่งใดในธรรมชาติของสังคมแอฟริกาใตที่สามารถทําใหเกิดอาชญากรรม
จากเหยียดสีผิวและการมีมุมมองทางเดียวของสังคม?”
 ขณะที่คณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดองของชิลี เนนไปที่การหาสาเหตุของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนซ่ึงทําใหเกิดการเสียชีวิตและหายสาบสูญ สวนคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองของไลบีเรียน้ัน 
แมวาจะมีโครงสรางและวิธีการหาความจริงมาจากคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองของแอฟริกาใต 
แตคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองของไลบีเรียทํางานหลังจากท่ีเกิดสงครามกลางเมืองและมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และประวัติศาสตรในสังคม ที่หลอเลี้ยง
ใหความขัดแยงดํารงอยูเปนระยะเวลานาน

 ๕.๕ กระบวนการทํางานเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุรากเหงาปญหาความขัดแยง
 คณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองของไลบีเรียสามารถทํางานไดครอบคลุมมากกวาการวิเคราะห
หาสาเหตุรากเหงาปญหาความขัดแยงเมื่อเทียบกับอีก ๔ ประเทศ ในเร่ืองการระบุและการวิเคราะหถึงสาเหตุของ
ความขัดแยง โดยคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองของไลบีเรียใชวิธีการวิเคราะหรากเหงาปญหาจาก
ผูมีสวนไดเสียหลายฝายเปนวิธีการหลัก มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมากกวา ๓๐๐ ครั้ง การประชุมกลุมยอย และ
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สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ซึ่งการนําผูมีสวนไดเสียหลายฝายมาชวยในการคนหารากเหงาปญหาชวยทําใหชองวางของการ
ตีความวาอะไรคือปญหาระหวางรัฐกับฝายที่ไมใชรัฐแคบลง อีกทั้งการสรางความหมายรวมกันมีสวนชวยขัดเกลาและ
บมเพาะเมล็ดพันธุใหเหมาะสมสําหรับการเจรจาและการปรองดอง รวมไปถึงชวยสรางความรูสึกเปนเจาของรวมกันและ
สรางความชอบธรรมข้ึนมาใหมในหมูสาธารณชน ในสวนคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองของแอฟริกาใต
มีวิธีการที่ใกลเคียงกับคณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดองของไลบีเรีย โดยใชวิธีการจัดใหผูมีสวนไดเสียมี
สวนรวมในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา ซ่ึงเนนการทําประชาพิจารณและการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเปนหลัก สวนคณะ
กรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองของชิลีและศรีลังกาเนนหนักในการวิจัยจากเอกสาร ท้ังน้ีในฐานะท่ีเปนคณะ
กรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง (TRC) ตางมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกิดความสามัคคีเพื่อนําไปสู
การปรองดองของชาติ และตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชาชนผูมีสวนไดเสียและจิตสํานึกในความเปนเจาของซ่ึงมี
สวนสําคัญตอความสําเร็จอยางยิ่ง

 ๕.๖ รายงานของคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ
 แมวาขอจํากัดในการวิเคราะหจะมีนัยสําคัญตอการทําความเขาใจอยางลึกซ้ึงในบริบทท่ีกวางข้ึนก็ตาม 
รายงานของคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองของชิลี เม่ือเปรียบเทียบกับรายงานของประเทศอ่ืนๆ แลว
มีผลการดําเนินงานสูงสุด เนื่องดวย Chilean Corporation for Reparation and Reconciliation ของชิลี เปน
ตัวอยางท่ีดี ท่ีมีความกาวหนาในการเยียวยาความยุติธรรมและการปรองดอง ในขณะท่ีคณะกรรมการคนหาความจริง
เพ่ือการปรองดองของแอฟริกาใตแมจะไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากสาธารณชนแตก็ไดรับการตอบรับเพียง
เล็กนอยจากขอเสนอแนะของพวกเขา สวนขอเสนอแนะของคณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดองของ
ไลบีเรียและศรีลังกาก็มีระดับผลการดําเนินงานที่จํากัด
 คณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองท้ังของชิลีและแอฟริกาใต มีสวนสําคัญตอการแนะนําและ
สงเสริมวัฒนธรรมท่ีมาจากรากฐานเร่ืองสิทธิในสังคมของตน โดยคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองของ
ชิลีไมไดรับผลสืบเนื่องจากการยกเวนโทษ ในขณะที่เหยื่อและชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงใน
แอฟริกาใตจะตองผิดหวังตอไปเน่ืองจากขาดการสืบสวนคนหาความจริงเร่ืองผลกระทบในกรณีเดียวกับการยกเวนโทษ
อยางไรก็ตามจะตองมีการจับตามองเรื่องนี้ตอไปในประเทศศรีลังกาและไลบีเรียเชนเดียวกัน 

๖.  บทสรุป
 
 การวิเคราะหรากเหงาปญหาความขัดแยงเปนหนาท่ีสําคัญประการหน่ึงของคณะกรรมการคนหาความจริง
เพื่อการปรองดอง แตจากขอมูลที่ปรากฏมีคณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดองเพียงไมกี่แหงเทานั้นที่ได
ทุมเวลาในการวิเคราะหปจจัยตางๆ ในมุมกวางนอกเหนือจากขอบเขตการตรวจสอบและคนหาขอเท็จจริง และขอจํากัด
ในความเขาใจปญหาอยางลึกซ้ึงเปนอีกหน่ึงเง่ือนไขในการไปสูสันติภาพท่ียั่งยืน 
 การวิเคราะหมูลเหตุของความขัดแยงโดยอาศัยขอมูลจากหลักฐานเอกสารเพียงอยางเดียว โดยปราศจาก
การรวบรวมขอคิดเห็นจากหลายๆ ฝาย ถือวาเปนการทําลายการสรางความหมายรวมกัน ซ่ึงจะสงผลตอการวิเคราะห
รากเหงาปญหาความขัดแยง โดยการเขาใจและเขาถึงรากเหงาปญหาความขัดแยงอยางลึกซึ้งนับวายังเปนสิ่งใหมที่
กระบวนการทํางานของคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองตองใหเนนไปท่ีความเขมแข็งทางกฎหมายใน
ชวงระยะเปล่ียนผาน และใหความสําคัญตอมิติดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซ่ึงนับวาเปนแนวทางมุงสูสันติภาพ
ที่ยั่งยืน 
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๑๑๙

 จากกรณีศึกษาประสบการณการทํางานของคณะกรรมการคนหาความจริงเพ่ือการปรองดอง ในตางประเทศ
ดังกลาวขางตน จะไดนําประเด็นสําคัญไปใชประกอบการวิเคราะหรากเหงาปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ในบทตอไป

Liurai อันที่จริงแลวหมายถึง ผูปกครองในความเชื่อของชาวติมอร คือ การบริหารหรือการปกครอง
โดยกษัตริยผูมีอํานาจในการปกครองทางออม และเม่ือโปรตุเกสเขามาไดทําลายระบบ Liurai เพ่ือให
บรรลุเปาหมายการปกครองของโปรตุเกส





บทที่
ผลการสังเคราะหขอมูล เหตุปจจัยที่เปนเงื่อนไขของ

ความขัดแยงในสังคมไทยและแนวทางการแกไข ๔
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๔
บทที่

ผลการสังเคราะหขอมูล เหตุปจจัยที่เปนเงื่อนไขของ
ความขัดแยงในสังคมไทยและแนวทางการแกไข

 การสังเคราะหขอมูลจากการศึกษาวิจัย ๕ เร่ือง ไดแก 
  ๑) โครงสรางอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันในสังคมไทย 
  ๒) ความรุนแรงทางการเมือง: พลวัตสังคมและวัฒนธรรมและแนวทางแกไข 
  ๓) กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณทางการเมืองท่ีมีความรุนแรง: ปญหาและแนวทางแกไข  
  ๔) การปฏิรูปองคการดานความม่ันคง 
  ๕) ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมาย ประกอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ (บทที่ ๒) รวมทั้ง การสํารวจ
ประสบการณจากกรณีศึกษาในตางประเทศ (บทที่ ๓) 
 สามารถสรุปเหตุปจจัยท่ีเปนเง่ือนไขของความขัดแยงในสังคม กรณีเหตุการณความไมสงบและความรุนแรง
ในประเทศไทยระหวางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ และกําหนดเปนกรอบการวิเคราะหรากเหงาปญหา
ความขัดแยงเพื่อนําไปสูแนวทางการแกไข ดังนี้

ภาพที่ ๖ กรอบการวิเคราะหรากเหงาปญหาความขัดแยง และการสรางแนวทางการแกไข: 
กรณีเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงในประเทศไทย ระหวางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓

ที่มา: คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ คอป., ๒๕๕๕

๑๒๓
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 จากกรอบการวิเคราะหรากเหงาปญหาความขัดแยง และการสรางแนวทางการแกไข: กรณีเหตุการณ
ความไมสงบและความรุนแรงในประเทศไทยระหวางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ สามารถสรุปและสังเคราะห
สาระสําคัญของแตละประเด็น ไดดังนี้

๑.  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ

 จากสถานการณความขัดแยงทางสังคมการเมืองในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ ท่ีมีการแบงฝาย
เปนสีตางๆ ทั้งในที่ทํางานหรือในครอบครัว เปนความแตกแยกทางความคิดในขั้นที่รุนแรงนับตั้งแตการทํารัฐประหาร
ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนมา ความขัดแยงไดกลายเปนความรุนแรงและมีการพัฒนายกระดับของความรุนแรงเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง สงผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิตความเปนอยูของประชาชน และความมั่นคงทุกดานโดยเฉพาะ
สถาบันหลักของของชาตินั้น สามารถอธิบายไดดวยแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของโดยสังเขป ดังนี้

 ๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยงและความรุนแรง (confl ict and violence)  
 ความขัดแยงเปนปรากฏการณปกติวิสัยท่ีเกิดข้ึนในทุกสังคม จําแนกไดเปน ๓ แนวทาง คือ
  ๑) แนวคิดสมัยดั้งเดิม (traditional approach) สันนิษฐานวา ความขัดแยงเปนส่ิงไมดี และมี
ผลกระทบดานลบตอองคการและสังคมสวนรวม ผูนําจะตองจัดการความขัดแยงดวยการกําจัดใหหมดไป หรือหลีกเล่ียง
ความขัดแยงลักษณะน้ี ซ่ึงกระทําไดดวยการออกกฎหมาย กฎระเบียบควบคุมแบบเปนทางการ รวมท้ังใชกระบวนการ
บังคับใชกฎหมายที่เขมงวด รวดเร็ว และรุนแรง 
  ๒) แนวคิดดานมนุษยนิยม (human relations approach) เช่ือวาความขัดแยงเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติ และสังคมทุกสังคมจะตองเผชิญกับปญหาความขัดแยงอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ผูคนในสังคมจึงควร
ยอมรับความขัดแยงวาเปนสวนหน่ึงของสังคมโดยปริยาย และความขัดแยงท่ีดํารงอยูน้ันยังอาจจะมีประโยชนตอสังคม
ไดบางในบางเวลาและสถานการณ 
  ๓) แนวคิดสมัยใหม (contemporary approach) แนวความคิดสมัยใหมใหการสนับสนุน
ความขัดแยงบนรากฐานท่ีวาสังคมท่ีมีความสงบสุข สามัคคี อาจนํามาซ่ึงความเฉ่ือยชา หากไมยอมรับปญหาความขัดแยง
ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ไมตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง และไมพัฒนาคิดคนส่ิงใหมๆ ดังน้ันผูนําจึงควรรักษาระดับ
ความขัดแยงภายในสังคมใหดํารงอยูในระดับตํ่าสุด เพียงพอที่จะกระตุนสังคมใหเจริญเติบโตและสรางสรรคได

 นอกจากนี้ ความขัดแยงยังมีระดับของการขยายตัวและวิธีการจัดการความขัดแยงแตละระดับ ดังที่ 
Ury (2000) อธิบายไว คือ
  ๑. ความขัดแยงระดับบมเพาะ (latent tension) มีสาเหตุจากความผิดหวัง ความยากจน และ
ความสัมพันธระหวางกัน โดยที่การจัดการความขัดแยงนั้นสามารถใชวิธีการปองกัน (prevent) ไมใหความขัดแยง
เกิดขึ้น
  ๒. ความขัดแยงระดับปรากฏ (overt confl ict) มีสาเหตุจากความไมเทาเทียมดานอํานาจ 
ความไมยุติธรรม การทะเลาะเบาะแวง การโตเถียงกัน การทํารายกัน และผลประโยชน โดยท่ีการจัดการความขัดแยง
นั้นสามารถใชวิธีการแกไขหรือยุติความขัดแยง (resolve) โดยใชคนกลางหรือใชอนุญาโตตุลาการเปนผูไกลเกลี่ย
  ๓. ความขัดแยงระดับชวงชิงอํานาจ (power struggle) มีสาเหตุจากการไมเอาใจใสและการไม
ปองกันปญหาความขัดแยง โดยที่การจัดการความขัดแยงนั้นสามารถใชวิธีการยับยั้งหรือพยายามรักษาระดับไมให
ความขัดแยงเพิ่มขึ้น (contain) โดยใชคนกลางเปนผูชี้ขาด รวมถึงใชความพยายามในการจัดการความขัดแยง

๑๒๔
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๑๒๕

  ๔. ความขัดแยงระดับรุนแรง (destructive violence) เปนระดับความขัดแยงข้ันสูงสุดจนเกิน
กวาท่ีจะสามารถใชวิธีการจัดการความขัดแยงท้ัง ๓ วิธี อันไดแก วิธีการปองกัน (prevent) วิธีการแกไข (resolve) 
และวิธีการยับย้ังหรือการรักษาระดับไมใหความขัดแยงเพ่ิมข้ึน (contain) ไดอีกตอไป ซ่ึงความขัดแยงระดับน้ีจึงกอให
เกิดความรุนแรงและผลกระทบในทางเสียหายตามมา เชน สงคราม เปนตน

 อยางไรก็ตาม Gultung แบง ประเภทของความรุนแรง ออกเปน
  ๑. ความรุนแรงทางตรง (direct violence) เปนปรากฏการณที่เห็นไดชัดเจนและคนทั่วไป
เห็นพองตองกันวาเปนความรุนแรง เพราะมีรองรอยปรากฏใหเห็นบนรางกายของมนุษยในรูปของบาดแผล เลือดเน้ือ 
และการสูญเสียชีวิต รวมทั้งความเสียหายตอวัตถุและทรัพยสินของผูคน
  ๒. ความรุนแรงเชิงโครงสราง (structural violence) หมายถึง โครงสรางท่ีทําใหเกิดความได
เปรียบเสียเปรียบระหวางคนที่มีตําแหนงแหงที่แตกตางกันในโครงสรางนั้น ผูที่มีอํานาจมากกวาเอารัดเอาเปรียบผูที่
มีอํานาจนอยกวาในกระบวนการปฏิสัมพันธและแลกเปล่ียนระหวางกัน ความไมเทาเทียมกันในการแลกเปล่ียนกระทบ
ความอยูรอดและความเปนอยูของผูที่เสียเปรียบในโครงสราง ทําใหคนเหลานี้ตองทนทุกขทรมานจากความยากจน
แรนแคน และความอดอยากขาดแคลนอาหาร ยารักษาโรคและบริการดานสุขภาพ นอกจากผลกระทบทางรางกาย
แลว ความรุนแรงเชิงโครงสรางยังมีผลตอจิตใจและจิตวิญญาณของผูคนในสังคม
  ๓. ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (cultural violence) เปนระบบความเช่ือ ท่ีคนในสังคมตองยอมรับ
ได หรือยอมรับวัฒนธรรมในฐานะท่ีเปนกรอบความหมายท่ีคนใชในการทําความเขาใจตนเองและชีวิตทางสังคมวัฒนธรรม 
ใหความชอบธรรมกับความรุนแรงหลายรูปแบบ ทําใหปรากฏการณที่เปนความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิง
โครงสรางกลายเปนเรื่องยอมรับไดหรือเปนเรื่องถูกตอง หลายสิ่งหลายอยางที่ทําใหเกิดความทุกขยากทางกายและ
ทางใจใหกับคนในสังคมจึงไมถูกจัดหรือมองเห็นวาเปนความรุนแรง เชน การชกมวย ในความเขาใจของคนทั่วไป
การชกมวยไมนับวาเปนความรุนแรง แตเปนกีฬาที่เปนที่ยอมรับและมีผูสนใจติดตามมากมาย หรือความเชื่อที่วาผูที่
มีอํานาจมีสิทธิกระทําการใดๆ ก็ไดกับผูท่ีดอยกวา เปนตน 

 สวน ความรุนแรงทางการเมือง หมายถึง การท่ีสมาชิกของสังคมการเมืองใชกําลังเขาตอตานผูนําหรือตอ
ตานรัฐบาลของตนอยางพรอมเพรียงกัน อาจหมายถึงการตอสูระหวางผูท่ีดํารงตําแหนงทางการเมืองดวยกันเอง ระหวาง
ผูนํากับกลุมการเมือง และระหวางกลุมการเมืองที่แยงชิงอํานาจกันเอง เปนปรากฏการณที่เกี่ยวของกับการใชกําลัง 
หรือการขมขูวาจะใชกําลังเปนสําคัญ Gurr (nd) ความรุนแรงทางการเมือง มีลักษณะสําคัญ คือ
  ๑. ความรุนแรงสวนใหญกอใหเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน เปนสิ่งที ่ขยายตัวจาก
การกระทําซึ่งไมไดเปนลักษณะของการใชความรุนแรงตั้งแตเริ่มตน เปนการกระทําในลักษณะการเรียกรองรวมกัน
ธรรมดาซึ่งมิไดเนนความรุนแรง เชน ความรุนแรงที่เกิดจากการชุมนุมประทวงหรือเดินขบวน ซึ่งโดยลักษณะแลว
ไมใชเปนเร่ืองของความรุนแรง ไมไดมีความตองการใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินแตอยางใด แตในบางคร้ัง
การชุมนุมประทวงเหลาน้ีไดขยายเปนรูปของการใชความรุนแรง เชน กลายเปนการกอจลาจล
  ๒. ความรุนแรงทางการเมือง มีเจาหนาท่ีของรัฐทําหนาท่ีปราบปราม เชน ตํารวจและทหาร มีสวน
เกี่ยวของอยางมาก แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรง ถามีคนเขารวมนอย เจาหนาท่ีของรัฐจะเขาไปเก่ียวของนอย 
แตไมไดหมายความวาถาขอบเขตของความรุนแรงมีมาก จะมีเจาหนาที่ของรัฐเขาไปเกี่ยวของมากขึ้น อีกทั้งบทบาท
ของเจาหนาที่ของรัฐก็มีสวนริเริ่มใหเกิดความรุนแรงดวยและเปนตัวกระทําในเรื่องความรุนแรงที่สําคัญทีเดียว เชน 
จากการปราบปรามผูชุมนุมประทวงโดยใชกําลัง และไมมีความยืดหยุน มักมีผลใหความรุนแรงขยายตัวกวางขวางขึ้น



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๑๒๖

 ความรุนแรงทางการเมือง จําแนกประเภทออกเปน ๕ ประเภท ดังนี้
  ๑. ความรุนแรงทางการเมืองท่ีมีสาเหตุมาจากความขัดแยงทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม
  ๒. ความรุนแรงทางการเมืองท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือจะแบงแยกดินแดนหรือเพ่ือจะแยกตัวออกเปน
อิสระจากการปกครองของรัฐบาลกลาง
  ๓. ความรุนแรงทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับการปฏิวัติและความพยายามใชกําลังเพ่ือปราบปราม
และยุติการปฏิวัติ
  ๔. ความรุนแรงทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับการกระทํารัฐประหาร
  ๕. ความรุนแรงทางการเมืองท่ีมีสาเหตุหลักมาจากปญหาทางการเมืองหรือมีสาเหตุเก่ียวของกับ
ผูนําทางการเมือง ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง บทบาทของนักศึกษา และปญหาเศรษฐกิจสังคม

 จากสถานการณความขัดแยงทางสังคมการเมืองในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ ท่ีมีการแบงฝาย
เปนสีตางๆ ทั้งในที่ทํางานหรือในครอบครัว เปนความแตกแยกทางความคิดในขั้นที่รุนแรงนับตั้งแตการทํารัฐประหาร
ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนมา ความขัดแยงไดกลายเปนความรุนแรงและมีการพัฒนายกระดับของความรุนแรงเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง สงผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิต ความเปนอยูของประชาชน และความมั่นคงทุกดานโดยเฉพาะ
สถาบันหลักของของชาตินั้น  สามารถกลาวโดยสรุปไดวา ปรากฏการณความขัดแยงดังกลาวจัดวาเปนความขัดแยง
ระดับรุนแรง (destructive violence) เกินกวาที่จะสามารถจัดการความขัดแยงไดดวยวิธีการปองกันความขัดแยง 
(prevent) วิธีการยุติความขัดแยง (resolve) วิธีการยับยั้งหรือวิธีการพยายามรักษาระดับไมใหความขัดแยงเพิ่มขึ้น
ไดตอไป (contain) แตทั้งนี้เมื่อเวลาผานไปชวงหนึ่งระดับรุนแรงของสถานการณความขัดแยงก็อาจจะลดลงเปนเพียง
ความขัดแยงระดับชวงชิงอํานาจ (power struggle) ซ่ึงสามารถจัดการไดดวยวิธีการยับย้ังหรือการพยายามรักษาระดับ
ไมใหความขัดแยงเพิ่มขึ้นได (contain) โดยการใชคนกลางเปนผูชี้ขาดหรือผูไกลเกลี่ย อันเปนที่มาของการจัดตั้ง 
“คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.)” ซ่ึงเปนองคกรอิสระท่ีมีอํานาจ
ชอบธรรมในการแสดงบทบาทและดําเนินภารกิจสําคัญๆ ของ “คนกลาง” เพ่ือสงเสริมใหเกิดการปรองดองในประเทศ
ตอไป

 ๑.๒ แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสรางสันติภาพ (peacebuilding and peacemaking) 
 ความขัดแยงมีลักษณะเปนพลวัตในตัวเอง ปรับเปล่ียนไปตามเวลาและความเคล่ือนไหว เกิดข้ึนแลวดําเนิน
ไปจนถึงจุดคุกรุนแลวกลายเปนความรุนแรง หลังจากนั้นคอยๆ บรรเทาและสลายหายไป และบอยครั้งที่สามารถ
ปรากฏขึ้นอีก การเสริมสรางสันติภาพเปนกระบวนการแสวงหาแนวทางในการปองกันและจัดการกับความรุนแรงที่
เกิดขึ้น โดย Johan Galtung (2550: 11-22) อธิบายวา การเสริมสรางสันติภาพสามารถดําเนินได ๓ ชวง ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ชวงกอนความรุนแรง (pre-violence) เปนชวงท่ีความรุนแรงยังไมปรากฏ ความรุนแรง
ยังคงฝงรากลึกอยูในวัฒนธรรมที่ใหความชอบธรรมกับความรุนแรง หรืออาจอยูในโครงสรางของความรุนแรงที่ไม
เปนธรรมในการจัดสรรและเขาถึงทรัพยากร การกดข่ี ขูดรีด หรืออาจอยูในผูกระทําความรุนแรงท่ีฝกใฝในความรุนแรง
เพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจ ชวงกอนเกิดความรุนแรงเปนชวงท่ีตองใหความสําคัญ มิเพิกเฉยตอการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม
และโครงสรางท่ีเกิดข้ึน โดยวิธีการเสริมสรางสันติภาพในชวงน้ีจะเนนในการแกไขปญหา การฟนฟู และความสมานฉันท 
ที่จะชวยปองกันการเกิดความขัดแยง ไมวาจะเปนการแสวงหาแนวทางในการลดทอนความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมผาน
การสอนของโรงเรียน ลด เลิกการสรางมายาคติการใชความรุนแรง เพิ่มเติมวิธีการจัดการความขัดแยงที่สรางสรรค 
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สมานฉันท และสันติวิธี อีกท้ังลดโครงสรางความรุนแรงโดยอาศัยอนุสัญญาตางๆ เชน อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนวาดวย
การตอตานการกดขี่ การเอารัดเอาเปรียบ เปนตน
  ๑.๒.๒ ชวงความรุนแรง (violence) เปนชวงท่ีสืบตอมาจากชวงแรกท่ีเพิกเฉยตอความขัดแยงท่ี
เกิดขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงจากความขัดแยงสูอภิความขัดแยง โดยไมสามารถปองกันหรือบรรเทาความขัดแยงมิให
เกิดความรุนแรงขึ้นได ซึ่งอาจเปนผลมาจากความคับของใจที่เก็บกดไว ความเกลียดชังที่เปาหมายของตนถูกขัดขวาง 
ความตองการแกแคนดวยวิธีการท่ีรุนแรง ซ่ึงในท่ีสุดปจจัยตางๆ เหลาน้ีกอเกิดเปนความรุนแรงท่ีนํามาซ่ึงความสูญเสีย 
โดยวิธีการเสริมสรางสันติภาพสําหรับชวงความรุนแรง คือ การเขาถึงเหย่ือจากเหตุการณความรุนแรงเพ่ือยายกลุมบุคคล
ดังกลาวออกจากพื้นที่ โดยรับการชวยเหลือจากองคกร หนวยงานทั้งในทองถิ่น ประเทศ และระหวางประเทศ ขณะ
ที่ตํารวจหรือผูรักษาสันติภาพตองหยุดยั้งการกระทําความรุนแรงของผูกระทําโดยใชวิธีการเขาแทรกแซงระหวาง
คูกรณีที่มีความขัดแยงเพื่อหาทางยุติความรุนแรง และระดมผูเชี่ยวชาญทางการทหารและการใชความรุนแรงที่ฝกฝน
ทักษะ ทางการตํารวจ สันติวิธี และการเจรจาไกลเกลี่ยเขาทําการชวยเหลือ 
  ๑.๒.๓ ชวงหลังความรุนแรง (post-violence) เปนชวงการฟนฟูภายหลังความรุนแรง โดย
การเยียวยาผูไดรับผลกระทบท้ังทางกายภาพและจิตใจ การบูรณะ ฟนฟู และพัฒนาโครงสรางสันติภาพ แนวทาง
สันติวัฒนธรรม การสรางความสมานฉันทโดยการใหความชวยเหลือ/ชดใช การขอโทษ/การใหอภัย การจัดตั้งคณะ
กรรมการชําระประวัติศาสตร/คณะกรรมการรับฟงและเปดเผยความจริง การประสานความรวมมือในการแกไข ฟนฟู 
เยียวยารวมกันของทุกฝาย เพ่ือแกไขอภิความขัดแยงแปลงเปล่ียนขับเคล่ือนความรุนแรงใหหมดไปดวยการไมมองขาม
ความรุนแรงในเชิงวัฒนธรรม โครงสราง และผูกระทํา ซึ่งเปนตนตอที่กอใหเกิดความขัดแยงที่อาจหวนกลับไปเปน
ภาวะกอนความรุนแรงอีกคร้ัง
 สวน วิถีทางในการเสริมสรางสันติภาพ ตามแนวคิดของ Schirch (2004: 25-27) คือ
  ๑. การตอสู ความขัดแยงโดยปราศจากความรุนแรง (waging confl ict nonviolently)  
ผูดําเนินการดานสันติภาพแสวงหาแนวทางในการรับมือกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยไมใชความรุนแรง ดวยการคนหา
กลุมอํานาจที่สามารถเขาถึงสถานการณความขัดแยงเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธ
  ๒. การลดความรุนแรงทางตรง (reducing direct violence) พยายามลดความรุนแรงทางตรง 
โดยมีเปาหมายเพื่อยับยั้งตัวผูกระทําความรุนแรง ปองกันและเยียวยาเหยื่อจากเหตุการณ ความรุนแรง จัดหาสถานที่
ปลอดภัยเพื่อดําเนินกิจกรรมการเสริมสรางสันติภาพ ซึ่งการกระทําตางๆ เหลานี้มีสวนชวยในการคนหารากเหงาของ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
  ๓. การแปลงเปลี่ยนความสัมพันธ (transforming relationships) แทนที่ความรุนแรงดวย
สันติภาพ ตองเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการเขาถึงความเจ็บปวด เปลี่ยนแปลง
ความขัดแยง ใหความยุติธรม เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดสรางแนวทางแกไขปญหาในระยะยาวท่ีตรงกับความตองการ
ของตนเอง
  ๔. การเสริมสรางที่มีประสิทธิภาพ (building capacity) เสริมสรางสันติภาพในระยะยาว ให
ความสําคัญในเร่ืองของความตองการและสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน สรางวิธีการปองกันความรุนแรงผานการศึกษา
และอบรม การเจรจาทางทหาร การวิจัยและประเมินผล เพ่ือกอรูปโครงสรางท่ีสามารถสงเสริมใหเกิดสันติภาพท่ีย่ังยืน
 วิถีทางในการเสริมสรางสันติภาพ ท้ัง ๔ อยางน้ี จะตองดําเนินการในชวงเวลาเดียวกัน ตอเน่ือง และพ่ึงพา
กันและกัน เพื่อประสิทธิภาพในการสรางเสริมสันติภาพที่ยั่งยืน
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๑๒๘

 แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสรางสันติภาพ จัดวาเปนกระบวนการที่มีสวนชวยใหสังคมไทยสามารถกาวขาม
ความขัดแยงเพื่อนําไปสูการปรองดองและสันติภาพที่ยั่งยืนได หากดําเนินการตามวิถีทางที่เหมาะสมกับสาเหตุของ
ความขัดแยง โดยการเสริมสรางสันติภาพน้ันตองใหความสนใจกับการเปล่ียนแปลงความรุนแรงในระดับตางๆ ไมเฉพาะ
ความรุนแรงทางตรงที่มีตัวบุคคลเปนผูกระทําความรุนแรงเทานั้น ยังมีตัวโครงสรางซึ่งเปนที่มาของความรุนแรง และ
วัฒนธรรมความเช่ือท่ีสงเสริมพฤติกรรมท่ีรุนแรงท่ีควรไดรับการพิจารณาควบคูกันไป ซ่ึงการดําเนินการตามกระบวนการ
ดังกลาวตองอาศัยความรวมมือจากตัวแสดงหลักในการเสริมสรางสันติภาพ ไมวาจะเปนผูนําของทั้งสองฝาย ผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง และหนวยงาน/องคกรตางๆ ที่พรอมใหความชวยเหลือทางการเงิน คําแนะนํา
ปรึกษาเพื่อเยียวยาผูไดรับผลกระทบทั้งหมดหลังจากผานเหตุการณความรุนแรงทั้งทางกายภาพและจิตใจ โดยเฉพาะ
การดึงมวลชนเขามามีสวนรวมในการเสริมสรางสันติภาพดวยการใหความรู ฝกอบรม และสรางจิตสํานึก เพื่อใหมี
ความกลาในการแสดงความคิดเห็น ความตองการสิทธิพ้ืนฐานท่ีตนเองพึงไดรับผานเวทีตางๆ ดวยสันติวิธี

 ๑.๓ แนวคิดเรื่อง Do No Harm

 แนวคิด Do No Harm เปนเคร่ืองมือสําคัญในการวางแผนบรรเทาความขัดแยง การดําเนินกิจกรรม และ
แนวทางในการปองกันวิกฤตความรุนแรงท่ีดําเนินการโดยองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ของทองถ่ินหรือระหวางประเทศ 
หนวยงานจากองคการสหประชาชาติ หรือหนวยงานรัฐ (Anderson, 1999: 1) มีวัตถุประสงคเพื่อ มุงพัฒนาและให
ความชวยเหลืออยางมีมนุษยธรรมตอคนในทองถ่ินหรือบุคคลท่ีอยูในเหตุการณหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยง อีกท้ังปลดปลอย
บุคคลกลุมดังกลาวมิใหตกอยูในสถานการณความขัดแยงท่ีเลวรายย่ิงกวาเดิม และสรางระบบทางเลือกในการจัดการกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นบนรากฐานของความขัดแยง 
 
 อยางไรก็ตาม การวางแผนดําเนินการตามแนวคิดและแนวทาง Do No Harm ตองคํานึงถึงหลักการพ้ืนฐาน
ที่สําคัญ คือ (CDA Collaborative Learning Projects, 2004: 2) 
  ๑. Do No Harm สามารถนํามาใชไดทุกชวงของความรุนแรง ไมวาจะเปนชวงกอนเกิดความรุนแรง 
ชวงเกิดความรุนแรง และชวงหลังความรุนแรง โดยเนนเสริมสรางการประสานความรวมมือมากกวาการแบงแยกผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับความขัดแยงออกจากกัน
  ๒. Do No Harm สามารถระบุถึงผลกระทบท่ีสงผลใหความขัดแยงเปนไปในทิศทางท่ีเลวรายย่ิง
ขึ้น อันเนื่องมาจากการใหความชวยเหลือโดยปราศจากการวิเคราะหถึงสภาพที่แทจริงของปญหา
  ๓. การใช Do No Harm ตองระมัดระวังเร่ืองความสัมพันธระหวางกลุมในระหวางปฏิบัติหนาท่ี 
และตองแสดงบทบาทของตนอยางมีสติ พรอมใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบไปพรอมๆ กัน
  ๔. การใช Do No Harm ตองแสดงใหเห็นถึงการเช่ือมตอระหวางกันในการตัดสินใจวางแผน ไมวา
จะเปนสถานที่ในการดําเนินงาน บุคคลที่ตองใหความชวยเหลือ วิธีการดําเนินการตอผูรับความชวยเหลือ การติดตอ
กับผูนําทองถิ่น เปนตน
  ๕. การใช Do No Harm ตองจัดหาแหลงอางอิงเพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการให
ความชวยเหลือในเหตุการณความขัดแยง โดยทําใหเกิดการมีปฏิสัมพันธใหมของเจาหนาที่กับการทํางานรวมกันกับ
คนในทองถิ่น
  ๖. Do No Harm ตองชวยใหสามารถวางแผนทางเลือกใหมเพ่ือรองรับกับเหตุการณท่ีเปนไปใน
ทิศทางเลวราย
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๑๒๙

 ถึงแมบางคร้ังการดําเนินการของ Do No Harm อาจกอใหเกิดผลกระทบตอผูท่ีไดรับความเสียหายอยาง
หลีกเลี่ยงไมได แต Do No Harm ก็มีคุณประโยชนเชนกัน เนื่องจาก Do No Harm เปนเครื่องมือที่ชวยใหคนพบ
แนวทางที่ดีเพื่อประโยชนในการวางแผนดําเนินการและการใหความชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ

 กรอบการทํางานของแนวคิด Do No Harm ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือเตือนภัยความขัดแยง (confl ict 
sensitivity tool) ไมใชเครื่องมือในการเสริมสรางสันติภาพ (peacebuilding tool) แตกรอบการทํางานของแนวคิด 
Do No Harm ก็มีสวนที่เกี่ยวเนื่องกับการเสริมสรางสันติภาพ โดยการพัฒนา Do No Harm ไปสูการเสริมสราง
สันติภาพทําไดดังนี้ 
  ๑. ใหระลึกอยูเสมอวาสภาพแวดลอม และบริบททางสังคมมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูเสมอ
  ๒. พิจารณาสภาพแวดลอมและบริบททางสังคมน้ันผานมุมมองของ divider และ connector
  ๓. วิเคราะห  divider และ connector เปนประจําทุกสัปดาหในรูปแบบท่ีไมเปนทางการ
  ๔. มองหาโอกาสท่ีจะพัฒนาและประยุกตใช Do No Harm กับสถานการณความขัดแยงน้ัน
  ๕. ควรสราง connector ท่ีเปนบุคคลหรือหนวยงานท่ีมาจากสังคมหรือสถานกรณน้ัน อยาพยายาม
ที่จะสราง connector จากภายนอก

 ท้ังน้ีนักสันติภาพจะใช Do No Harm ในการสรางเสริมสันติภาพตามแนวทางตอไปน้ี
  ๑. ใชเปนเคร่ืองมือช้ินแรกในการวิเคราะหความขัดแยง
  ๒. ใชสําหรับทําแผนผังความขัดแยงและระบุผูมีสวนไดสวนเสีย
  ๓. ใชเปนแนวทางสําหรับ divider
  ๔. ใชระบุพ้ืนท่ีท่ีนาสนใจ
  ๕. ใชสําหรับเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่มีผลตอพฤติกรรม โดยใหผูคนในสังคมไดรูจักและพัฒนา
ความสัมพันธกับผูอ่ืน
  ๖. เปนเคร่ืองมือในการอภิปรายท่ีสรางสรรคในการแบงปนปญหา
  ๗. ชวยใหผูคนมีแรงจูงใจในการเสริมสรางสันติภาพดวยตัวของเขาเอง โดยไมตองพ่ึงความชวยเหลือ
จากภายนอก

 กลาวโดยสรุป Do No Harm เปนวิธีการหน่ึงท่ีถูกนํามาใชกับเหตุการณความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน  โดยการให
เจาหนาท่ีจากฝายตางๆ ไมวาจะเปนตัวแทนจากองคกรกลาง หนวยงานทหาร หนวยงานจากรัฐ เปนตน เพ่ือลงไปใน
พื้นที่ที่เกิดเหตุการณความขัดแยง เพื่อใหความชวยเหลือในดานตางๆ อยางมีมนุษยธรรม และแสวงหาตนตอของ
สาเหตุปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือระดมความคิดเห็นจากหลายฝายในการวางแผนใหความชวยเหลือผูท่ีอยูใน
สถานที่ความขัดแยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งบางครั้งการที่มีหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกสถานการณนั้นลงไป
ใหความชวยเหลือ โดยขาดประสบการณ ความรูความเขาใจอยางถองแท ในเรื่องของประวัติศาสตร สภาพสังคม 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต รวมถึงสถานการณความตึงเครียดของผูคนในพ้ืนท่ี และการมี
มุมมอง ทัศนคติ ท่ีแตกตางไปจากกลุมคนดังกลาว บางคร้ังการลงพ้ืนท่ีใหความชวยเหลืออาจกลับกลายเปนการสราง  
ความเจ็บปวด และตอกยาํใหเหตุการณดังกลาวเลวรายย่ิงกวาท่ีเปนอยู ดังน้ันการใหตัวแทนตางๆ ลงพ้ืนท่ีความขัดแยง
เพื่อใหความชวยเหลือและคลี่คลายสถานการณดังกลาว บุคคลหรือหนวยงานที่จะเขาไปในพื้นที่นั้นจําเปนจะตองมี
ความเขาใจอยางลึกซึ้งตอเรื่องตางๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ มีทัศนคติที่เปดกวางตอคนในพื้นที่โดยอาศัยการประสาน
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๑๓๐

ความรวมมือจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับความขัดแยง เพื่อที่จะสามารถใหความชวยเหลือและคนหาสาเหตุเพื่อ
แสวงหาแนวทางเยียวยา แกไข บรรเทาปญหา ความขัดแยงนั้นลดลง มิใชกระตุนใหความขัดแยงนั้นเลวรายขึ้นไป
กวาเดิมโดยรูเทาไมถึงการณ
 ถึงแมวาประเทศไทยไดผานพนชวงความรุนแรงมาแลวแตเหตุการณความขัดแยงยังสามารถกลับมาคุกรุน
ไดอีกครั้ง การแสวงหาแนวทางในการปองกันมิใหเกิดเหตุการณเชนเดิมอีก การเสริมสรางสันติภาพถือเปนอีกหนึ่ง
ทางเลือกในการนําพาประเทศไปสูสันติภาพ โดยการเลือกกิจกรรมเสริมสรางสันติภาพ ไมวาจะเปนการตอสูกับ
ความขัดแยงโดยสันติวิธี การลดความรุนแรงดวยการใหความชวยเหลืออยางมีมนุษยธรรม หรือการจัดทําโปรแกรม
เตือนภัยความขัดแยง อีกทั้งการแปลงเปลี่ยนความสัมพันธระหวางคูกรณี ดวยวิธีการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ 
การสรางความสมานฉันทตามหลักของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท การพัฒนาโครงการสันติภาพ ควบคูไปกับ
การใหความสําคัญกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสงเสริมการศึกษาและฝกอบรม เพื่อเสริมสรางแนวทางสูสันติภาพให
มีความม่ันคงและสามารถนําพาประเทศไปสูความปรองดองอยางแทจริง 

 ๑.๔ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน (transitional justice)
 กิตติพงษ กิตยารักษ (๒๕๕๓) ไดอธิบายวา ความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผานเปนหลักความยุติธรรมใน
ระยะที่ตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดการละเมิดอยางเปนระบบและรายแรง โดยการพยายามทําความเขาใจผูที่ตก
เปนเหยื่อ และการสงเสริมกลไกและความเปนไปไดที่จะนําพาสังคมไปสูสันติภาพ การปรองดอง และความเปน
ประชาธิปไตย เพ่ือใหสังคมเดินหนาตอไปโดยท่ีเหตุการณความรุนแรงจะไมยอนกลับมาอีกคร้ัง กลาวคือ ความยุติธรรม
ในระยะเปล่ียนผานไมไดเปนเพียงรูปแบบพิเศษของความยุติธรรม แตเปนความยุติธรรมท่ีถูกปรับใหเขากับสังคมท่ีอยู
ในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ผานพนระยะเวลาที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางแพรหลาย

 อยางไรก็ตาม หนทางท่ีจะนําไปสูการแกไขความขัดแยง อาจดําเนินการไดในหลายวิธี ซ่ึงจากประสบการณ
ของตางประเทศ มาตรการหรือกลไกที่นํามาใชอาจจะเปนอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางขึ้นอยูกับความเหมาะสม
กับสถานการณของแตละประเทศ โดยมาตรการหรือกลไกที่นํามาใช มีดังตอไปนี้
  ๑. การฟองรองดําเนินคดีกับผูกระทําผิด (criminal prosecutions) ซ่ึงมีสวนตองรับผิดชอบตอ
เหตุการณเลวรายที่เกิดขึ้น เปนองคประกอบประการหนึ่งที่จะปองกันไมใหเกิดเหตุการณความรุนแรงขึ้นอีก
  ๒. กระบวนการสรางความจริง (truth commissions) ท่ีไดจากการไตสวนสอบสวน (inquiry) 
คนหาความจริง (truth seeking) ในชวงเหตุการณที่เกิดขึ้นเพื่อเปดเผยความจริง ใหเหยื่อหรือครอบครัวของเหยื่อ
และสังคมโดยรวมไดทราบในรายละเอียดเหตุการณอยางถูกตองแทจริง และเปนการเปดพื้นที่ใหผูที่ไดรับผลกระทบ
ไดแสดงออก
  ๓. การใหความชวยเหลือ ชดเชย เยียวยา แกผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง 
(restoration programs) ทั้งทางดานจิตใจ รางกาย ทรัพยสิน รวมไปถึงการกลาวคําขอโทษจาก คูขัดแยงอยางเปน
ทางการ
  ๔. กระบวนการที่ทําใหสังคมยอมรับตระหนักรู และกระตุนใหเกิดจิตสํานึกในทางศีลธรรมถึง
เหตุการณความรุนแรงที่ผานมา (memorialization of victim) เพ่ือท่ีจะไมใหเกิดเหตุการณซํารอยข้ึนอีก โดยอาจ
จะเปนพิพิธภัณฑหรืออนุสรณแหงความทรงจํา
  ๕. กระบวนการปฏิรูปสถาบัน (institution reform) หนวยงานท่ีมีสวนรับผิดชอบตอการละเมิด
สิทธิมนุษยชน เชน กองทัพทหาร ตํารวจ ส่ือสารมวลชน กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ เปนตน เพ่ือท่ีจะปองกันไมให
หนวยงานหรือองคกรดังกลาวใชการปฏิบัติในรูปแบบเดิมที่อาจนําความรุนแรงกลับมาอีกครั้ง
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๑๓๑

  ๖. การทําใหสังคมขามผานปญหาความขัดแยง และกอใหเกิดความปรองดองสมานฉันทของ
คนในสังคม (reconciliation)

 ๑.๕ แนวคิดเร่ืองความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice)
 กิตติพงษ กิตยารักษ (๒๕๔๕: ๔ – ๕) อธิบายวา กระบวนการยุติธรรมเชิงฉันท เปนการอํานวยความยุติธรรม
ท่ีมีเปาหมายใหทุกฝายท่ีไดรับผลกระทบไดกลับคืนสูสภาพดีดังเดิม อันเปนกระบวนการท่ีสรางความสมานฉันททําใหเกิด 
การฟนฟูสัมพันธภาพระหวางเหยื่ออาชญากรรมและผูกระทําผิด โดยมีหลักการวา ควรเปนกระบวนการที่ไมเปน
ทางการใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดมาพบปะกันในบรรยากาศที่สงเสริมใหเกิดความปรองดอง สงเสริมใหผูกระทําผิดได
สํานึกผิด ไดชดใช และสงเสริมใหชุมชนไดมีโอกาสเขามามีสวนเกี่ยวของ
 การดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีเปาหมายสําคัญ (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, ๒๕๔๘) คือ
  ๑. เปดโอกาสใหเหย่ือเขามามีสวนรวมในกระบวนการและมีความพอใจกับผลของการดําเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้น
  ๒. ผูกระทําเกิดความเขาใจวาการกระทําของตนมีผลกระทบตอบุคคลอื่นอยางไรบาง และมี
การแสดงความรับผิดชอบตอการกระทํานั้น
  ๓. ผลท่ีไดจากการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะชวยแกไขความเสียหายท่ีไดเกิด
ขึ้นแลว และไดพิจารณาดูแลแกไขสาเหตุที่ทําใหเกิดการกระทํานั้น (โดยมีการจัดทําแผนในการแกไขผูกระทําแตละ
รายเปนการเฉพาะ ซ่ึงแตละแผนน้ันมีการจัดทําข้ึนเพ่ือใหสอดคลองและสนองตอความตองการของเหย่ือและผูกระทํา)
  ๔. ทั้งเหยื่อและผูกระทําตางไดรับความรูสึกวาสิ่งที่เลวรายไดสิ้นสุดลงแลว และทั้งสองฝายได
กลับคืนเขาสูชุมชนและใชชีวิตไดอยางปกติสุข

 อยางไรก็ตาม ลักษณะและรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีนิยมใชกันมากและจะกลาวถึง
ในที่นี้ คือ
 การไกลเกลี่ยเหยื่อและผูกระทําผิด  (Victim Offender Mediation: VOM)
 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทรูปแบบน้ีประกอบดวยผูเขารวมประชุม ๓ ฝาย คือ เหย่ือหรือผูเสียหาย 
(victim) ผูกระทําผิด (offender) และคนกลาง (neutral mediator) โดยหลักการของการไกลเกลี่ย คือการนําเหยื่อ
และผูกระทําผิดมาพบปะกันในบรรยากาศที่ปลอดภัย เพื่อที่ทุกฝายไดพูดคุยเกี่ยวกับการกระทําที่เกิดขึ้น ซึ่งจัดขึ้น
โดยคนกลางที่ผานการฝกอบรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูกระทําไดแสดงความรับผิด (accountable) โดยการชวย
เหลือและชดใชความเสียหายตอเหยื่อ ทั้งนี้ทุกฝายตองเขารวมดวยความสมัครใจและคนกลางตองไมเปนผูมีสวนได
สวนเสียในเรื่องนั้น
 ท้ังน้ีการไกลเกล่ียระหวางเหย่ือและผูกระทํา มี ๒ รูปแบบ (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, ๒๕๔๘: ๑๒๑ – ๑๒๕) 
ไดแก การไกลเกลี่ยหรือการประนอมขอพิพาทโดยตรง (direct mediation) และการไกลเกลี่ยหรือการประนอมขอ
พิพาทโดยออม (indirect mediation) โดยที่การไกลเกลี่ยโดยตรง หมายถึง การที่เหยื่อและผูกระทําไดเผชิญหนากัน
เพ่ือพูดคุยพรอมกับผูทําหนาท่ีเปนคนกลาง สวนการไกลเกล่ียโดยออม หมายถึง การท่ีเหย่ือและผูกระทํามิไดเผชิญหนา
กันโดยตรง แตคนกลางอาจทําหนาที่เปนสื่อกลางในการสื่อสารใหกับเหยื่อและผูกระทําถึงผลกระทบของการกระทํา
ที่เกิดขึ้น เนื่องจากในบางคดี เหยื่ออาจจะกลัวหรือไมประสงคที่จะพบกับผูกระทําโดยตรง หรือผูกระทําไมสามารถ
พบเหยื่อไดเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง
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๑๓๒

 จากการสํารวจแนวคิดเร่ืองความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผานและแนวคิดเร่ืองความยุติธรรม เชิงสมานฉันท 
อาจกลาวโดยสรุปไดวา สถานการณของความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผานของประเทศตางๆ ที่เคยประสบปญหามา
แลวในอดีต เปนสถานการณท่ีมีความใกลเคียงหรือมีความสอดคลองกับสถานการณความขัดแยงในข้ันรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมไทยเมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยไดมีกลไกในการแกไขปญหาและใชรูปแบบที่เหมือนกัน คือ 
การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคนหาความจริงขึ้น เพื่อทําหนาที่สําคัญ ๓ ประการ ไดแก 
  ๑) การคนหาความจริงและรายงานตอสาธารณะ 
  ๒) การเยียวยาสมานฉันท 
  ๓) การปองกันเหตุความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 สําหรับในบางประเทศท่ีสถานการณความรุนแรงส้ินสุดลงแลวก็จะมีการพิจารณาถึงเร่ืองการนิรโทษกรรม 
ทั้งนี้การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งและการกําหนดเงื่อนไขตางๆ ในการทํางานของคณะกรรมการอิสระเหลานี้จะ
ตองใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบททางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของแตละประเทศนั้นๆ เปนสําคัญดวย 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ในฐานะที่เปนกลไกการจัดการความขัดแยงแบบไมใชความรุนแรงจึงเปนกลไก
หนึ่งที่รัฐและสังคมควรนํามาใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการเยียวยาและฟนฟูบุคคล สังคม องคกร และสถาบันที่
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงท้ังในระยะส้ันและระยะยาวตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทและ
ความยุติธรรมทางสังคม ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหสังคมเกิดความปรองดองในประเทศตอไป
 
 ๑.๖ แนวทางการวิเคราะหรากเหงาปญหาเชิงทฤษฎี UNDP โดย Samuel Doe (2012) ผูเชี่ยวชาญ
ดานการจัดการความขัดแยง ไดเสนอแนวทางการวิเคราะหมูลเหตุรากเหงาปญหาความขัดแยง ๕ แนวทางสําคัญๆ ดังน้ี
  ๑.๖.๑ ขอวินิจฉัยวาความขัดแยงมีมูลเหตุจากความตองการ (need thesis) Azar (1990) 
กลาววา ความขัดแยงเปนผลสืบเนื่องจากภาวะขาดการเขาถึงทรัพยากรที่สรางความพึงพอใจตอความตองการดาน
ความม่ันคง การพัฒนา การเมือง และอัตลักษณ ภาวะขาดซ่ึงส่ิงท่ีตองการหรือการ ถูกกีดกันน้ี นําไปสูความเดือดรอน
และคับของใจ (grievances) และกอนท่ีภาวะน้ีจะเกิดข้ึน จะปรากฏสองปจจัยท่ีสามารถเปนตนกําเนิดการเคล่ือนท่ี
ของความรุนแรง คือ 
  ๑) มีภาวะการขาดสิ่งที่ตองการ/การถูกกีดกันเกิดขึ้น (ไมใหไดรับสิ่งที่ตองการ) มีลักษณะเชิง
สัมพันธ คือ เปนภาวะท่ีเกิดข้ึนในขณะเดียวกันกับท่ีคนอีกกลุมหน่ึงกลับมีอภิสิทธ์ิท่ีจะเขาถึงส่ิงท่ีตอบสนองความตองการ
ของตนได 
  ๒) มีภาวะการขาดแคลนทรัพยากรของผูถูกกีดกันที่จะแสวงหาการชดเชยเกิดขึ้น ซึ่งหมาย
ถึง การไมมีสถาบันหรือกลไกใดท่ีจะส่ือสารความตองการของผูถูกกีดกัน (ผูมีอํานาจจัดสรรทรัพยากร) ซ่ึงนําไปสู
ความไมพอใจและความรุนแรงระดับมวลชนในท่ีสุด 
  Frances Stewart นําแนวคิดความขัดแยงอันมีมูลเหตุจากความตองการน้ีไปขยายผลตอ โดยขยายผล
รวมกับเรื่องความไมเทาเทียมกันในแนวราบ (horizontal inequalities) โดยนิยามวา ภาวะการณดังกลาวเปนการมี
อยูของความไมเทาเทียมกันทามกลางกลุมอัตลักษณ (Stewart, 2010: 4) และไดต้ังสมมติฐานวา ความขัดแยงท่ีรุนแรงมัก
จะเกิดขึ้นในสถานการณที่ไมเทาเทียมกันในสถานะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
  ๑.๖.๒ ขอวินิจฉัยวาความขัดแยงมีมูลเหตุจากความโลภ (greed thesis) Paul Collier and 
Anke Hoeffl er (1998) ไมยอมรับแนวคิดเร่ืองความคับของใจ (grievances) โดยกลาววา ความโลภตางหากท่ีเปน
ตัวแปรสําคัญในการอธิบายถึงความขัดแยงที่เกิดขึ้นในยุคนี้ ผูเสนอแนวคิดทั้งคู ไดเรียกรองให “..ลืมขออาง (ของ
ความโลภ) ทางการเมืองและวัฒนธรรมไปเสีย แตใหพุงเปาไปที่ความโลภของผูนําทางการเมืองและผูนําทหารที่
แกงแยงกันจับจองและใชรัฐเปนเครื่องมือเพื่อสนองกิเลสของตน”
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  ๑.๖.๓ ขอวินิจฉัยวาความขัดแยงมีมูลเหตุจากอัตลักษณ (identity thesis) ไมวาจะเปนเพราะ
ความโลภหรือความคับแคนใจ กลุมเคล่ือนไหวท่ีกอใหเกิดความรุนแรงมักจะมีท่ีมาจากอัตลักษณบางรูปแบบ บางคน
กลาววาการโตแยงเร่ืองความรุนแรงเปนเร่ืองท่ีทําไดงายถาเปนกรณีของอัตลักษณด้ังเดิมในระหวางกลุมคนท่ีหลากหลาย 
โดยเฉพาะในสังคมแบบพหุชาติพันธุ Esman อธิบายถึงอัตลักษณดั้งเดิม คือ “ความเปนปกแผนที่วางอยูบน
คุณลักษณะบางประการที่สืบตอกันมา เชน การมีวัฒนธรรมรวมกัน ระบบความเชื่อและแบบแผนปฏิบัติอยาง
เดียวกัน…” (Esman, 2004: 19) ในมุมมองของสํานักรากเหงาดั้งเดิม (primordialist) เช่ือวา ชาติเกิดข้ึนมากอนยุค
สมัยใหม เพราะวาเกิดจากรากฐานทางชาติพันธุและสัญลักษณ อัตลักษณทางชาติพันธุเปนรูปแบบหน่ึงของอัตลักษณที่
มีอํานาจสูงสุดที่จะจุดชนวนและสืบตอความรุนแรงระหวางกลุมชน แตสํานักผูเลนมืออาชีพ (instrumentalist) 
มองขามเร่ืองน้ีโดย ช้ีวา อัตลักษณเปนผลผลิตของสังคมท่ีถูกสรางข้ึนและเพ่ิมจํานวนข้ึนไดโดยไมเก่ียวของกับองคประกอบ
ทางพันธุกรรม เพราะสิ่งนั้นเปนแรงจูงใจที่จะใหไดมาซึ่งขอไดเปรียบในการควบคุมทรัพยากร ไมใชเรื่องการรักษา
เกียรติภูมิของกลุม ซึ่งเปนตัวผลักดันใหผูนําทางการเมืองสรางและปลุกระดมอัตลักษณกลุมขึ้นมา และยังเปน
สิ่งที่ผลักดันใหคนทั่วไปยอมตายเพื่อเหตุบางอยางที่ถูกทําใหเชื่อวาเปนเชนนั้น โดยไมใชเรื่องที่มีมาแตเดิม แตเปน
เพราะอํานาจของอุดมการณ ผูคิดคน และการสรางความเช่ือใหกลายเปนความเช่ือม่ันอยางแรงกลา
  ๑.๖.๔ ขอวินิจฉัยวาความขัดแยงมีมูลเหตุจากการแปลงเปล่ียน (transformative thesis) แนวคิด
นี้อางวา ความขัดแยงที่รุนแรงเปนผลของสถานการณที่สังคมแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานหลายอยาง ไมวา
จะเปนการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางและกระบวนการทางสังคม รวมถึงความสัมพันธเชิงอํานาจ การเขาถึงและควบคุม
ทรัพยากร และสถาบัน ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้อาจเปนผลมาจากความเสื่อมถอยของโครงสรางทางสังคม 
หรือเปนผลลัพธของโครงสรางภายใตแรงกดดันท่ีจะปรับตัวใหเทาทันกับการแปลงเปล่ียนทางสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
  ๑.๖.๕ ขอวินิจฉัยวาความขัดแยงมีมูลเหตุจากสถานการณผลกระทบลนไหล (spillover effect 
thesis) แนวคิดนี้เปลี่ยนจุดสนใจไปจากสังคมที่กําลังคนหารากเหงาปญหาความขัดแยง แตมองออกไปสูภายนอก
สังคมแทน โดยมุงหาสาเหตุของความขัดแยงภายในสังคมท่ีนอกเหนือไปจากความขัดแยงท่ีรุนแรงของประเทศเพ่ือนบาน 
การคัดคานของมหาอํานาจโดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงสงครามเย็นหรือชวงท่ีมีการแผขยายของอุดมการณขามเขตแดน
ประเทศ แนวคิดนี้ตั้งสมมติฐานวา สังคมดํารงอยูอยางสงบจนกระทั่งมีแรงผลักดันอันเปนผลกระทบจากภายนอกเขา
มาบั่นทอนความสงบสุขที่มีอยู ตัวอยางเชนที่ Musah (2003: 167) กลาววา “…ปฏิกิริยาระหวางรัฐบาลที่ขาด
ความรับผิดชอบ การครอบครองทรัพยากรโดยไมชอบธรรม และความละโมบขององคกรขามชาติ” บางก็กลาวโทษ
ตอองคกรดานการเงินระหวางประเทศ เปนตน Mbembe (2001: 79) ชี้ใหเห็นถึงความเกี่ยวโยงของตนเหตุระหวาง 
“การผอนคลายกฎระเบียบและการใหความสําคัญกับตลาดเปนอันดับหน่ึง” ทางหน่ึง กับ “...ความรุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึนและ
การเพ่ิมข้ึนของทหารรับจาง (private military) ทหารพลเรือน (paramilitary) หรือองคกรดานตุลาการ” ในประเทศ
กําลังพัฒนาซึ่งมีความสัมพันธกัน

 อาจกลาวไดวา รากเหงาปญหาความขัดแยงเปนปจจัยท่ีโยงใยสัมพันธกันอยางซับซอน ไมมีมูลเหตุใดเพียง
ลําพังที่จะสามารถอธิบายไดดีที่สุดวา ทําไมสังคมจึงเผชิญกับความขัดแยงที่รุนแรงหรือสะทอนความไมมั่นคงทาง 
การเมือง ทฤษฎีเก่ียวกับสาเหตุของความขัดแยงท้ังหมดลวนสะทอนอยูในความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนรวมสมัย การวิเคราะห
มูลเหตุไดอยางมีประสิทธิภาพจึงตองอธิบายถึงปฏิสัมพันธหรือสัมพันธภาพของเหตุปจจัยท่ีกอใหเกิดความขัดแยง
ตางๆ โดยถามคําถามสําคัญ คือ
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  ๑) มูลเหตุใดท่ีนําไปสุจุดแตกหักของความขัดแยงท่ีรุนแรงในสังคม (What confl uence of root 
causes account for the breaking point for violent confl ict in a society?) 
  ๒) ปจจัยใดบางท่ีเปนตัวต้ังเง่ือนไข (Which of the factors shape the conditions?)
  ๓) อะไรท่ีเปนแรงขับเคล่ือนพลวัตของความขัดแยง (Which generate the dynamics?)
  ๔) อะไรท่ีทําใหปจจัยกระตุนใหเกิดความขัดแยง (Which make the factors combustible?)  
  ๕) อะไรท่ีสนับสนุน และกระตุนใหไฟแหงสงครามยังคงอยูตอไป (Which trigger and sustain 
the fl ame of war?)

๒.  กรณีศึกษาจากตางประเทศ

 UNDP โดย Samual Doe ไดวิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทการทํางานของ TRC ใน ๕ ประเทศ คือ 
ประเทศแอฟริกาใต ศรีลังกา ไลบีเรีย ชิลี และติมอรเลสเต กลาวโดยสรุปไดวา

 ๒.๑ อํานาจหนาที่
 TRC ของแอฟริกาใตมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีกวางท่ีสุดและเปนท่ียอมรับของสาธารณชนอยางมาก ตามดวย 
TRC ของไลบีเรีย ซึ่ง TRC ของทั้งสองประเทศลวนกอตั้งจากขอตกลงเพื่อสันติภาพ และมีความแตกตางของขอบเขต
อํานาจในการคนหาความจริงตามบริบทท่ีพวกเขาทํางานอยู โดยในแอฟริกาใตน้ันอํานาจจะเปล่ียนมือจากการปกครอง
โดยกลุมชนผิวขาวมาสูกลุมท่ีใหญกวาคือชาวผิวสี ในขณะท่ีไลบีเรียมีการกระจายอํานาจมากกวาทําใหไมสามารถระบุ
กลุมหลักที่จะใชอํานาจได

 ๒.๒ กระบวนการทํางาน
 กระบวนการทํางานของ TRC ในแอฟริกาใต ชิลี และติมอรเลสเต มีกระบวนการทํางานที่ทําใหเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยในกรณีของแอฟริกาใต คือ จุดสิ้นสุดของลัทธิเหยียดสีผิวซึ่งแตเดิมมีรัฐบาลที่นําโดย
ชาวผิวขาว ในกรณีของชิลี คือ การสิ้นสุดการปกครองโดยทหาร สวนติมอรเลสเต คือ การสิ้นสุดการปกครองของ
อินโดนิเซีย จุดสิ้นสุดเหลานี้สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากในประเทศ ในระหวางที่ TRC ของไลบีเรียและ
ศรีลังกาเกิดข้ึนน้ันกําลังอยูในชวงหลังสงคราม ความรูสึกถึงการเปล่ียนโฉมหนายอมมีนอยกวาในหมูประชากร ส่ิงเหลาน้ี
ลวนมีผลกระทบอยางมากตอการจัดทํารายงานของ TRC ในการระบุถึงรากเหงาปญหาความขัดแยง

 ๒.๓ การสนับสนุนทํางาน
 TRC ของแอฟริกาใตไดรับการสนับสนุนท่ีดีเม่ือเทียบกับท่ีอ่ืน โดยเฉพาะในเร่ืองงบประมาณและกําลังบุคลากร 
และ TRC เองก็มาจากคนในชาติอยางแทจริง สวน TRC ของศรีลังกาก็มีความใกลเคียงในแงของบุคลากรและทรัพยากร 
แมจะมีขอดีที่เห็นไดชัดเจนแต TRC ของแอฟริกาใต ชิลี และศรีลังกา  กลับใหความสําคัญกับการวิเคราะหถึงสาเหตุ
ของรากเหงาปญหาความขัดแยงในขอบเขตที่จํากัดเมื่อเทียบกับ TRC ของไลบีเรีย และติมอรเลสเต 

 ๒.๔ จุดเนนของการวิเคราะหหาสาเหตุรากเหงาปญหา
 TRC ของแอฟริกาใตนั้นมุงเนนที่จะวิเคราะหหาสาเหตุรากเหงาของปญหาเฉพาะประเด็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงทําใหผลของการวิเคราะหรากเหงาปญหาน้ัน มุงไปท่ีวา ใครมีสวนรวมในการเหยียดสีผิวมากกวาการวิเคราะห
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หาสาเหตุวาส่ิงใดในสังคมท่ีทําใหเกิดอาชญากรรมจากการเหยียดสีผิว มุมมองท่ีจํากัดของการวิเคราะหน้ีไดบอนทําลาย
การคนหาคําตอบของ TRC ในแอฟริกาใต ตอคําถามพ้ืนฐานท่ีวา “ส่ิงใดในธรรมชาติของสังคมแอฟริกาใตท่ีสามารถ
ทําใหเกิดอาชญากรรมจากเหยียดสีผิวและการมีมุมมองทางเดียวของสังคม?”
 ขณะที่ TRC ของชิลี เนนไปที่การหาสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งทําใหเกิดการเสียชีวิตและ
หายสาบสูญ สวน TRC ของไลบีเรียนั้น แมวาจะมีโครงสรางและวิธีการหาความจริงมาจาก TRC ของแอฟริกาใต แต 
TRC ของไลบีเรียทํางานหลังจากท่ีเกิดสงครามกลางเมืองและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือการตรวจสอบเง่ือนไขทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และประวัติศาสตรในสังคม ที่หลอเลี้ยงใหความขัดแยงดํารงอยูเปนระยะเวลานาน

 ๒.๕ กระบวนการทํางานเพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุรากเหงา
 TRC ของไลบีเรียสามารถทํางานไดครอบคลุมมากกวาการวิเคราะหหาสาเหตุรากเหงาปญหาความขัดแยง
เม่ือเทียบกับอีก ๔ ประเทศ ในเร่ืองการระบุและการวิเคราะหถึงสาเหตุของความขัดแยง โดย TRC ของไลบีเรียใชวิธีการ
วิเคราะหรากเหงาปญหาจากผูมีสวนไดเสียหลายฝายเปนวิธีการหลัก มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมากกวา ๓๐๐ คร้ัง 
การประชุมกลุมยอย และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ซึ่งการนําผูมีสวนไดเสียหลายฝายมาชวยในการคนหารากเหงาปญหา
ชวยทําใหชองวางของการตีความวาอะไรคือปญหาระหวางรัฐกับฝายท่ีไมใชรัฐแคบลง อีกท้ังการสรางความหมายรวมกัน
มีสวนชวยขัดเกลาและบมเพาะเมล็ดพันธุใหเหมาะสมสําหรับการเจรจาและการปรองดอง รวมไปถึงชวยสรางความรูสึก
เปนเจาของรวมกันและสรางความชอบธรรมขึ้นมาใหมในหมูสาธารณชน ในสวน TRC ของแอฟริกาใตมีวิธีการที่
ใกลเคียงกับไลบีเรีย โดยใชวิธีการจัดใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา ซึ่งเนนการทํา
ประชาพิจารณและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเปนหลัก สวน TRC ของชิลีและศรีลังกาเนนหนักในการวิจัยจากเอกสาร 
ทั้งนี้ในฐานะที่เปนคณะกรรมการคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง (TRC) ตางมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกิด
ความสามัคคีเพ่ือนําไปสูการปรองดองของชาติ และตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชาชนผูมีสวนไดเสียและจิตสํานึก
ในความเปนเจาของซึ่งมีสวนสําคัญตอความสําเร็จอยางยิ่ง

 ๒.๖ รายงานของ TRC
 แมวาขอจํากัดในการวิเคราะหจะมีนัยสําคัญตอการทําความเขาใจอยางลึกซ้ึงในบริบทท่ีกวางข้ึนก็ตาม 
รายงานของ TRC ของชิลี เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานของประเทศอื่นๆ แลวมีผลการดําเนินงานสูงสุด เนื่องดวย 
Chilean Corporation for Reparation and Reconciliation ของชิลี เปนตัวอยางท่ีดี ท่ีมีความกาวหนาในการเยียวยา
ความยุติธรรมและการปรองดอง ในขณะท่ี TRC ของแอฟริกาใตแมจะไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากสาธารณชน
แตก็ไดรับการตอบรับเพียงเล็กนอยจากขอเสนอแนะของพวกแอฟริกาใต สวนขอเสนอแนะของ TRC ในไลบีเรียและ
ศรีลังกาก็มีระดับผลการดําเนินงานที่จํากัด
 TRC ของชิลีและแอฟริกาใต มีสวนสําคัญตอการแนะนําและสงเสริมวัฒนธรรมท่ีมาจากรากฐานเร่ืองสิทธิ
ในสังคมของตน โดย TRC ของชิลีไมไดรับผลสืบเนื่องจากการยกเวนโทษ ในขณะที่เหยื่อและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความรุนแรงในแอฟริกาใตจะตองผิดหวังตอไปเน่ืองจากขาดการสืบสวนคนหาความจริงเร่ืองผลกระทบ
ในกรณีเดียวกันจากการยกเวนโทษ อยางไรก็ตามจะตองมีการจับตามองเรื่องนี้ตอไปในประเทศศรีลังกาและไลบีเรีย
เชนเดียวกัน
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๓.  สรุปรากเหงาปญหา สาเหตุของความขัดแยง และผลกระทบจากเอกสารและงานวิจัยจากหนวย
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ไดทําการศึกษาและนําเสนอสาเหตุ 
ผลกระทบ และแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงท่ีเก่ียวของกับเหตุการณความไมสงบในชุมนุมทางการเมืองท้ังใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท้ัง ๑๕ เร่ือง แบงเปน 
  ผลงานวิจัยท่ีกลาวถึงปจจัยหรือสาเหตุ จํานวน ๘ เร่ือง 
  ผลงานวิจัยท่ีกลาวถึงผลกระทบและการเยียวยา จํานวน ๔ เร่ือง 
  ผลงานท่ีกลาวถึงแนวทางการสรางความปรองดอง จํานวน ๙ เร่ือง 
 ซ่ึงในแตละเร่ืองมีความเก่ียวเน่ืองและเช่ือมโยงกัน จึงจะชวยทําใหทราบวาความขัดแยงเกิดจากสาเหตุหรือ
ปจจัยใด มีผลกระทบเกิดขึ้นอยางไร มีการเยียวยาโดยผานชองทางใด และมีแนวทางแกไขปญหาหรือขอเสนอแนะ
หรือความคิดเห็นอื่นๆ ตอความขัดแยงอยางไรบาง ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

 ๓.๑ สาเหตุของความขัดแยง พบวา สาเหตุของความขัดแยงทางการเมือง มีดังนี้
  ๓.๑.๑ เพ่ือตอตานการรัฐประหาร การแทรกแซงทางการเมืองของทหาร
  ๓.๑.๒ ปญหาสองมาตรฐานและความอยุติธรรมของรัฐบาลชุด นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ จนทําให
ประชาชนตองการที่จะเรียกรองประชาธิปไตยและความเปนธรรมทางสังคม
  ๓.๑.๓ การท่ีรัฐบาลชุดนายอภิสิทธ์ิไมไดมาจากการเลือกต้ัง และนโยบายของรัฐบาลชุดน้ีไมสามารถ
เขาถึงกลุมคนรากหญาได
  ๓.๑.๔ ความเหล่ือมล้ําในเร่ืองรายได คุณภาพชีวิต อํานาจในการใชและควบคุมทรัพยากรพ้ืนฐาน 
ตลอดจนคานิยมระหวางชนชั้น
  ๓.๑.๕ ความศรัทธาในอดีตนายกรัฐมนตรี (พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร)
  ๓.๑.๖ ความขัดแยงทางการเมืองและปญหาในเชิงโครงสรางท่ีเกิดจากการเมืองการปกครอง 
ความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงทุกดานมีความออนแอ ขาดประสิทธิภาพ 
และไมเปนไปตามหลักนิติธรรม

 นอกจากน้ีจากการทบทวนวรรณกรรมยังพบวามีสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีเปนสาเหตุของความขัดแยงทางการเมืองอีก 
ไดแก การกลับมาของยาเสพติด การชักชวนกันไปชุมนุม การวางจากการประกอบอาชีพ การไดไปเที่ยวกรุงเทพฯ 
และการเขาไปสังเกตการณในฐานะนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับการเมือง

 ๓.๒ ผลกระทบของความขัดแยง
 ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบตอผูเขารวมในเหตุการณความขัดแยง ผูประสบพบเห็น และผูอาศัยอยู
บริเวณที่เกิดเหตุการณ ทั้งทางดานจิตใจ โดยเฉพาะการมีความหวาดระแวง ความเศรา สลดหดหูจากเหตุการณท่ีเกิด
ขึ้น และทางกายภาพ โดยเฉพาะในดานการเงินและการประกอบอาชีพ รวมถึงสงผลกระทบระดับประเทศ ไดแก 
ผลกระทบดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว กลาวคือ เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหตางประเทศไมวางใจสงผลใหนักทองเท่ียว
ลดลง ธุรกิจการทองเที่ยวซบเซา และกระทบกับสถานประกอบการที่อยูในบริเวณสถานที่ชุมนุมตองปดดําเนินการ 
พนักงานถูกเลิกจาง หุนไทยตกลงอยางตอเนื่อง และนักลงทุนจากตางประเทศ (FDI) เปลี่ยนแปลงการลงทุนจาก
ประเทศไทยไปยังประเทศ  เพื่อนบานที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและไมมีเหตุการณความรุนแรง
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๔.  สรุปรากเหงาปญหา สาเหตุของความขัดแยง และผลกระทบจากงานวิจัยใน คอป.

 ในสวนของการศึกษาคร้ังน้ีไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือศึกษาวามีปจจัยหรือสาเหตุอะไรบางท่ีกอ
ใหเกิดความขัดแยง ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแยงมีดานไหน อยางไร มีการเยียวยาแตละดานอยางไรบาง รวมถึง
แนวทางการแกไขปญหาหรือขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆ อะไรบาง ที่จะสามารถนําไปปฏิบัติไดทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยท่ีผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของภายใน คอป. ท่ีจัดวาเปนงานวิจัยท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีจํานวน 
๑๒ เรื่อง โดยเปนผลงานวิจัยที่กลาวถึงปจจัยหรือสาเหตุ จํานวน ๗ เรื่อง ผลงานวิจัยที่กลาวถึงผลกระทบและ
การเยียวยา จํานวน ๕ เร่ือง และผลงานท่ีกลาวถึงแนวทางการสรางความปรองดอง จํานวน ๒ เร่ือง ซ่ึงในแตละเร่ือง
มีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน จึงจะชวยทําใหทราบถึงวาความขัดแยงเกิดจากสาเหตุหรือปจจัยใด มีผลกระทบ
เกิดขึ้นอยางไร มีการเยียวยาโดยผานชองทางใด และมีแนวทางแกไขปญหาหรือขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอ่ืนๆ 
ตอความขัดแยงอยางไรบาง ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

 ๔.๒ สาเหตุหรือปจจัยหรือรากเหงาของความขัดแยง
 สาเหตุหรือปจจัยหรือรากเหงาของความขัดแยงในที่นี้ หมายถึง องคประกอบสําคัญหรือปจจัยที่รวมกัน
อธิบายสาเหตุปจจัยอันเปนรากเหงาของปญหาความรุนแรงที่มีลักษณะเรื้อรังและที่เกิดขึ้นเปน ครั้งคราวในสังคมไทย 
ผลการสังเคราะหจากรายงานผลวิจัยในครั้งนี้ พบวา มี ๕ ปจจัย ไดแก             
  ๑) โครงสรางทางการเมือง ประกอบดวย โครงสรางสถาบันทางการเมือง ระบบการเมือง และ
นักการเมือง การไมยอมรับในกฎกติกาและความเปนประชาธิปไตย กระบวนการตางๆ ของภาครัฐขาดการตรวจสอบ
ถวงดุลโดยประชาชนและการมีสวนรวมของประชาชน 
  ๒) สื่อมวลชน กลาวคือ การนําเสนอขาว ซึ่งสื่อมวลชนถูกควบคุมดวยกลไกทางการเมืองและ
ระบบทุน ทําใหไมสามารถนําเสนอขาวท่ีตรงไปตรงมาได ซ่ึงแบงได ๒ ส่ือ คือ ส่ือท่ีทําหนาท่ีในการตรวจสอบการทํางาน
ของรัฐบาล และสื่อที่ทําหนาที่เผยแพรชุดความคิดหรือปลุกระดมใหมวลชนเกิดความเห็นใจ 
  ๓) กระบวนการยุติธรรม ก็คือ ความไมเปนธรรมของกระบวนการยุติธรรมและผู บังคับใช
กฎหมาย ความรูสึกวามีสองมาตรฐานหรือหลายมาตรฐานทางกระบวนการยุติธรรม การตั้งขอหาหรือจับกุมโดยขาด
ความรับผิดชอบ 
  ๔) โครงสรางทางสังคม ประกอบดวย ความไมเปนธรรม ความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจของชนช้ัน
ปกครองกับประชาชนรวมถึงกลุมนายทุน การแยงชิงทรัพยากร ระบบการศึกษา คานิยมและวัฒนธรรมในทางการเมือง
ที่ใชสิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขตและตามที่กฎหมายกําหนด การไมปฏิบัติตามกฎกติกาไมมีจิตสํานึกและจิตวิญญาณ
ประชาธิปไตย 
  ๕) ทหารหรือกองทัพ น่ันก็คือ บทบาทของทหาร วัฒนธรรมหรือแนวคิดของทหารไทย

 ๔.๒ ผลกระทบท่ีไดรับจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง
 ผลกระทบท่ีไดรับจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง หมายถึง ลักษณะของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีท้ัง
ทางรางกาย จิตใจ ทรัพยสิน และสังคม ท้ังน้ีผูไดรับผลกระทบฯ ไดแก ผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ ผูถูกจับกุม ผูไดรับผลก
ระทบฯ ทางจิตใจอันเน่ืองมาจากญาติหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ และพิการไมสามารถดํารงชีวิตตาม
ปกติได ผลการสังเคราะหจากรายงานผลวิจัยในครั้งนี้ พบวา ผลกระทบทางดานรางกาย ไดแก การมีผูเสียชีวิตหรือ
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การสูญเสียสมาชิกในครอบครัว มีผูบาดเจ็บและผูทุพพลภาพ จากเหตุการณความรุนแรง ผลกระทบทางดานจติใจ 
นัน่ก็คือ ปญหาทางดานสุขภาพจิต ไดแก ความรูสึกตึงเครียด ต่ืนตระหนก หวาดกลัว วิตกกังวล โกรธ คับของใจ เสียใจ 
ความรูสึกกลัวความไมปลอดภัย ความรูสึกไมแนใจหรือไมม่ันใจในการใหความชวยเหลือของรัฐบาล ผลกระทบทางดาน
ทรัพยสินหรือเศรษฐกิจ ไดแก การสูญเสียทรัพยสิน เชน อสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย สถานประกอบการ ถูกเผา
ทําลายหรือเกิดความเสียหาย ไมสามารถทําการคาขายไดตามปกติ หรือการสูญหายของสินคาหรืออุปกรณการคา หรือ
ความเสียหายท่ีเกิดจากการถูกตัดน้ําตัดไฟหรือถูกลักขโมย และการขาดรายไดจากการประกอบอาชีพหรือการ
ถูกเลิกจาง ผลกระทบทางสังคม ไดแก การลดหรือประหยัดการใชจาย อันเน่ืองจากความรูสึกต่ืนตระหนก หวาดกลัว วิตก
กังวล ความรูสึกกลัวความไมปลอดภัย รายไดจากทองเที่ยวลดลง สงผลตอดุลบัญชีเดินสะพัด ทําใหกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ

 ๔.๓ การเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง
 การเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง หมายถึง การชดเชยความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นใหกับผูที่ไดรับผลกระทบเพื่อใหกลับคืนสูสภาพเดิมมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ทั้งในลักษณะที่ไมเปนตัวเงิน 
และเปนตัวเงิน ผลการสังเคราะหจากรายงานผลวิจัยในคร้ังน้ี พบวา การเยียวยาทางดานรางกาย ควรท่ีจะไดรับการดูแล
รักษา เยียวยา ฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายใหกลับคืนหรือใกลเคียงกับภาวะปกติ ควบคูไปกับการเยียวยาฟนฟู
สภาพจิตใจ เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคมตอไปได โดยรัฐอาจเขามาชวยเหลือเกี่ยวกับคาใชจายในการรักษา
พยาบาล การจายคาชดเชยจาการขาดรายได การอบรมการฝกอาชีพ การจัดต้ังองคกรเยียวยาเพ่ือใหเขามาดูแลในระยะ
ยาว การเยียวยาทางดานจิตใจ ควรจะไดรับการบําบัดเยียวยาฟนฟูสภาพจิตใจโดยแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห 
ฯลฯ อยางถูกวิธี และควรมีแนวทางในการติดตามเพื่อชวยเหลือใหการบําบัดฟนฟูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง      
กลุมบุคคลท่ีมีความเส่ียงท่ีจะทําการฆาตัวตาย การเยียวยาทางดานทรัพยสิน ภาครัฐไดมีการใหความชวยเหลือเยียวยา
ในรูปของตัวเงินและไมเปนตัวเงินผานทางหนวยงานตางๆ ของรัฐในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการเยียวยาในรูปของไมใช
ตัวเงิน เชน มาตรการทางภาษี มาตรการชวยเหลือเร่ืองคาเชา การจัดหาสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีสําหรับทําการคา การผอนปรน
คาสาธารณูปโภค การใหคําปรึกษาและการใหการชวยเหลือทางดานกฎหมาย

๕.  สรุปรากเหงาปญหาและความขัดแยงจากงานวิจัย เรื่องโครงสรางอํานาจที่ไมเทาเทียมกันใน
สังคมไทย โดย ธเนศ อาภรณสุวรรณ และคณะ (๒๕๕๕)

 งานศึกษาวิจัยเร่ืองดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี

 ๕.๑ เหตุปจจัยแหงความขัดแยงในสังคมไทย
 ความขัดแยงท่ีเกิดในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ เปนความขัดแยงท่ีมีรากเหงาจากหลายปจจัย
และปฏิสัมพันธระหวางปจจัยเหลานั้นที่ไดนําไปสูความขัดแยงทั้งที่รุนแรงและไมรุนแรง มูลเหตุหนึ่งที่ทําใหปญหา
ความขัดแยงทางสังคมและการเมืองไมสามารถคลี่คลายไปสูทางออกที่เปนสันติไดนั้น มีสวนที่เปนผลมาจากปญหา
โครงสรางอํานาจทางสังคมที่ไมเทาเทียมกัน จึงสรุปไดวาเครือขายหลักๆ ที่นําไปสูอํานาจ (โครงสรางทางอํานาจ) มี 
๔ เครือขาย คือ 
  ๑) อุดมการณ (ideology)             
  ๒) การเมือง (politics) 
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  ๓) ทหาร (military) 
  ๔) เศรษฐกิจ (economics)  
  
 หรือสรุปยอเปน IMEP

 จากการศึกษาและวิจัย พบวาปจจัยเชิงโครงสรางท่ีสําคัญและนํามาสูการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและสังคม
อยางกวางขวางและกระทั่งนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงยิ่งขึ้นนั้น ประกอบดวย
 
 ๕.๑.๑ โครงสรางทางเศรษฐกิจและการเมือง 
 นับแตคล่ืนโลกาภิวัตนลูกแรกๆ พัดเขามายังสังคมไทยในป พ.ศ. ๒๕๒๓ จากน้ันระบบเศรษฐกิจไทยได
เติบใหญ เกิดความหลากหลายทางเศรษฐกิจการเกษตรและแหลงที่มาของรายไดใหมๆ การขยายตัวของสินเชื่อใน
ชนบทและการขยายตัวของเมืองและโอกาสทางการตลาดใหมๆ มีผลตอการเติบโตของชนชั้นกลางระดับลางและผูนํา
ทางธุรกิจรุนใหม โดยผาน “การสะสมทุน” ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญตอการเจริญเติบโตและความหลากหลายของเศรษฐกิจ
การเกษตร โดยท่ัวไป “การสะสมทุน” หมายถึง การรวบรวมปจจัยการผลิตหรือวัตถุอ่ืนๆ เพ่ือผลิตซ้ํามูลคาของ
ทรัพยสิน หรือสรางทรัพยสินใหมๆ  “ทุน” ในการผลิต หมายถึงสินทรัพยท่ีถูกลงทุนโดยผูลงทุนคาดวาจะไดรับผลตอบแทน
ในรูปมูลคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผูลงทุนคาดวาจะไดรับกําไรหรือคาเชาหรืออัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นๆ ที่ไดรับ
นั่นเอง
 “การสะสมทุน” ในชนบทกระทําโดยการพัฒนา “ทุน” เพ่ือการผลิตในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
ในชนบท โดยการ “สะสมทุน” ในวิถีการผลิตแบบทุนนิยมสมัยใหม เชน ท่ีดิน เคร่ืองจักรและสินคาทุนอ่ืนๆ รวมท้ัง
สะสมทุนโดยผาน “การออม” ประเภทตางๆ เพื่อระดมทุนใชในการผลิตนั่นเอง กระบวนการสะสมทุน ซึ่งเกิดขึ้นใน
ชนบทอยางขนานใหญ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเศรษฐกิจชนบทสูเมือง ไดเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการสูภูมิภาคตางๆ การขยายตัวของโครงการประชานิยมของรัฐบาลพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร และหลังจากน้ันซ่ึงมีผลตอการเติบโตของการผลิตในชนบทและเพ่ิมโอกาสการจางงานและโอกาสทาง
เศรษฐกิจอ่ืนๆ (เชน โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน โครงการธนาคารประชาชน โครงการ OTOP และ SML) ประกอบกับ
การเพ่ิมของรายจายของงบประมาณท่ีกระจายสูทองถ่ินไปสู อบต. น่ันเอง และความสําคัญเพ่ิมข้ึนของรายไดนอกภาค
เกษตรกรรม เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอ “การสะสมทุน” ในชนบทและสงผลตอการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจชนบทเปนอันมาก
 
 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจชนบทขางตนไมไดเกิดจากนโยบายของรัฐบาลชุดพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 
(๒๕๔๔ - ๒๕๔๙) แตฝายเดียว หากแตเกิดจากพัฒนาการเศรษฐกิจของไทยในรอบกวา  สองทศวรรษท่ีผานมา โดย
เกิดจาก “การสะสมทุน” ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งโอกาสของ “ตลาด” ที่ขยายตัวที่กอใหเกิดกลุมคนใหมๆ ของนอก
ภาคเกษตรกรรมนั่นเอง แตไมอาจปฏิเสธไดวาภายใตรัฐบาลชุดพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร นโยบายของรัฐบาลเรง
สนองตอบขอเรียกรองของกลุมคนเหลานี้ไดอยางดี
 
 อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงในโครงสรางระบบเศรษฐกิจการเมืองดังกลาวไมไดทําใหประชาชนสวนใหญ
ไดรับดอกผลและประโยชนจากการเติบโตเหลาน้ันอยางเต็มท่ีและเปนธรรม เม่ือพิจารณาถึงปญหาการกระจายรายได
และผลประโยชน ก็เห็นชัดเจนวาโครงสรางอํานาจทางการเมืองยังไมไดตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของพลังการผลิต
และความสัมพันธทางการผลิตใหมๆ  อยางท่ีควรจะเปน การศึกษาในเร่ืองการกระจายรายไดจึงพบวาไทยยังเปนประเทศ
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ที่มีความไมเปนธรรมอยางสูง นอกจากปญหาความเปนธรรมในการกระจายรายได ปญหาของความเหลื่อมลํ้าเรื่อง
ความเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการสาธารณะ เชน สุขภาพ การศึกษา รวมท้ังการเขาถึงทรัพยากรเพ่ือดํารงชีพโดย
เฉพาะในชนบทก็เปนปญหาใหญ ทรัพยากรธรรมชาติในชนบทไดถดถอยลงไปเรื่อยๆ ทั้งที่ดินทํากิน ปาไม และระบบ
นิเวศนตางๆ ปญหาของการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติไดเช่ือมโยงกับปญหาความเหล่ือมล้ําทางรายได และปญหา
ทางสังคมอื่นๆ ตามมา

 ๕.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงในจิตสํานึกทางการเมืองของพลเมือง

 จากมิติของโครงสรางเศรษฐกิจการเมืองและการสรางความเหล่ือมล้ําทางสังคม จึงวิเคราะหไดวาโครงสราง
และความสัมพันธทางอํานาจท่ีกอใหเกิดความเหล่ือมล้ํากอน จากน้ันจึงจะอธิบายวาทําไมผูคนท่ีทนอยูกับความเหล่ือมล้ํา
มาไดเน่ินนานจึงไดแปรเปล่ียนความรูสึกนึกคิดไปจนกระท่ังไมสามารถจะทนกับความเหล่ือมล้ําอีกตอไป โดยพิจารณา
เปน ๓ ประเด็น ไดแก 
  ๑. โครงสรางอํานาจในระบอบประชาธิปไตยคร่ึงใบ 
  ๒. ความเปล่ียนแปลงท่ีส่ันคลอนโครงสรางอํานาจและอุดมการณในทศวรรษ ๒๕๔๐ 
  ๓. การเคล่ือนไหวของประชาชนภายใตโครงสรางของความเหล่ือมล้ํา

 ระบบ “ประชาธิปไตยคร่ึงใบ” เปนโครงสรางอํานาจทางการเมืองในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท 
ในทางการเมือง หมายถึง การบรรลุเสถียรภาพทางการเมืองระดับหนึ่ง หมายถึง สภาวะที่ “การเมือง” ถูกทําใหเปน
ระบบระเบียบที่กลุมอํานาจในสังคมสามารถหมายรูไดวากลุมของตนจะดํารงอยู ณ ตําแหนงแหงท่ีใด และจะไดหรือ
เสียอะไรในเงื่อนไขใด ระบบการเมืองที่ถูกสรางใหมีเสถียรภาพจะทําใหกลุมอํานาจทุกกลุมยอมรับตําแหนงแหงที่และ
ผลได/ผลเสียตางๆ ของตน และที่สําคัญจะทําใหสามารถคาดการณและมีปฏิบัติการทางสังคมการเมืองไปในอนาคต
ได นี่เปนหนทางและความคาดหวังในระบบประชาธิปไตย
 
 โครงสรางอํานาจทางการเมืองในยุครัฐบาลพลเอกเปรมฯ จึงวางอยูบนการประนีประนอมและการตอรอง
ระหวางกลุมพลังอํานาจตางๆ ตลอดเวลา จนไดดุลยภาพและเสถียรภาพทางการเมืองระดับหนึ่ง ที่สําคัญสําหรับ
การรักษาดุลอํานาจนี้คือการที่สถาบันทหาร ซึ่งถูกลดบทบาทและฐานะนําในระบบประชาธิปไตยหลังการ
ปฏิวัติ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ แมจะสามารถกลับมายึดอํานาจรัฐไดอีกในป  พ.ศ. ๒๕๑๙ แตก็ไมสามารถสถาปนาอํานาจ
รวบยอดแบบเผด็จการหรืออํานาจนิยมในรัฐบาลได จําตองผอนคลายใหแกการกลับไปหาระบบรัฐสภาและการ
เลือกตั้งผานพรรคการเมืองอีกตอไป เง่ือนไขอันแรกของการสรางเสถียรภาพทางการเมือง ไดแก การท่ีสถาบันทหารยอมรับ
ในบทบาทและอํานาจจํากัดทางการเมืองของตน ทําใหยอมรับในการมีสวนรวมของนักการเมืองพลเรือนได การสถาปนา
อํานาจนําผาน “วิกฤตหลัง พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๙” จึงเปนการประสานกันของอํานาจหลายฝาย ไดแก ระบบราชการ
และกองทัพ โดยการนําของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ที่ไดแบงปนอํานาจบางสวนใหแกนักธุรกิจ ซึ่งเห็นไดจาก
การตั้ง “คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)” และการเปดใหกลุมองคกรเอกชนนอกราชการแสดงความ
เห็นเชิงนโยบายไดมากข้ึน ท้ังน้ีรวมไปถึงกลุมองคกรนักพัฒนาเอกชนและประชาชนท่ัวไปดวย แมจะยังมีขอบเขตจํากัด
อยูบางก็ตาม แตก็เปนการเปดพ้ืนท่ีและยอมรับการมีสวนรวมทางการเมืองของพลเมืองมากข้ึน ภายใตระบบการเลือกต้ัง
ท่ัวไป สถาบันทหารจําเปนตองแบงอํานาจสวนหน่ึงใหแกพรรคการเมืองท่ีอิงอยูกับประชาชน นําไปสูการจัดต้ังรัฐบาลท่ีเปน
แบบผสมของพรรคการเมืองหลายพรรค โดยท่ีทุกพรรคยอมยกตําแหนงนายกรัฐมนตรีใหแกผูนํากองทัพโดยดุษฎี เพ่ือ
จัดสรรปนสวนอํานาจในรัฐบาลนี้ใหแกทุกพรรค จึงตองมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีบอยครั้ง ระบอบของอํานาจ
ที่ตองประสานกันระหวางหลายฝายน้ีจึงเรียกกันวา “ระบอบประชาธิปไตยคร่ึงใบ”
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 การปรับเปล่ียนฐานอํานาจจากระบบราชการมาสูผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง สงผลในทางท่ีส่ันคลอน “ระบบ” 
ของอํานาจในระบอบประชาธิปไตยคร่ึงใบเปนอยางมาก พรอมกันน้ันการสรางความชอบธรรมในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีเนนประชาชนมากข้ึน ไดกอใหเกิดความอึดอัดคับของใจในกลุมชนช้ันนําทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมทั้งหลายที่เคยประสานกันเพื่อถือครองอํานาจรวมกันตลอดเวลาหลายทศวรรษที่ผานมา

 ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนไดมีการเปล่ียนแปลงข้ึนใหมในบางสวน แตเดิมน้ันรัฐ “สงเคราะห” 
หรือเปนผู “ให” แกราษฎรเปนหลัก ในยุคของรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร แมวาการ “ให” ในรูปโครงการ 
“เอื้ออาทร” ตางๆ จะยังคงมีอยู แตก็เริ่มมีการสรางนโยบายที่รัฐใหบริการแกประชาชนในฐานะที่เปน “พลเมือง” 
โดยพลเมืองมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะไดในสิ่งเหลานั้น เชน นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค เปนตน ประชาชนในฐานะ
พลเมืองจึงไดรับบริการตางๆ อยางมีศักด์ิศรีมากข้ึน ตรงน้ีสามารถเปรียบเทียบความคิดจิตใจของคนชนบทกับคนเมือง
ช้ันกลางไดวามีทัศนะและความรูสึกตอนโยบายประชานิยมท่ีตรงขามกัน คนช้ันกลางรุนท่ีเติบโตมาพรอมกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่การเมืองมีเสถียรภาพอยางมากในระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ ทําใหชนชั้นกลางได
ประโยชนโดยตรงจากเสถียรภาพทางการเมืองและจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคอนขางมาก ในชวงทศวรรษ 
๒๕๔๐ คนกลุมน้ีจึงกลายมาเปนฐานพลังท่ีสําคัญในการตอสูเพ่ือรักษาระบอบประชาธิปไตยคร่ึงใบ โดยเฉพาะอยางย่ิง
การสนับสนุนการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เพื่อโคนลมรัฐบาลของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ดังนั้นกลุม
ประชาชนในภาคเหนือและอีสานท่ีเคยใหการสนับสนุนและเลือกพรรคไทยรักไทยจึงรวมตัวกันเขาทําการเคล่ือนไหว
ตอสูเรียกรองการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เขาเขาใจอยางไมกลัวเกรง พรอมกับแสดงถึงทาทีและทัศนะของ
ความเปนอิสระ เปนพลเมืองและเจาของอํานาจอธิปไตยของประเทศ

 ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไดสงผลใหคนจํานวนมากในสังคมไทยท่ีคร้ังหน่ึงเคยยินยอม 
ยอมรับ และสยบยอมกับความสัมพันธทางสังคมและความสัมพันธทางอํานาจท่ีไมเทาเทียมกัน ไมสามารถท่ีจะยอมรับ
และอยูกับความไมเทาเทียมกันอีกตอไป 

 ๕.๑.๓ การกอรูปของพลังทางสังคมในชนบท/เมือง
 ความเปล่ียนแปลงและการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญในชวง ๒๐ ปท่ีผานมา ไดดึงเอาคนสวนใหญของ
สังคมไทยเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบธุรกิจหรือเศรษฐกิจเพ่ือขายจนเกือบหมดส้ิน ดังท่ีกลาวไวกอนหนาน้ีวาสังคมชาวนา
ที่ทําการผลิตและมีความสัมพันธทางสังคมแบบ “ชาวนา” ไมเหลืออยูแลวในสังคมไทย การดํารงชีวิตอยูในระบบ
เศรษฐกิจแบบพาณิชย ไดสงผลอยางนอย ๕ ดานดวยกัน
 ดานแรก ความสํานึกในศักยภาพหรือทักษะเฉพาะดานของตนเองในการดําเนินชีวิตทางเศรษฐกิจ 
ทักษะสวนตัวนี้จะอยูในระดับธุรกิจระดับไหน ใหญ กลาง เล็ก ก็ลวนแลวแตเปนพลังของสํานึกในศักยภาพของบุคคล
อยางเต็มเปยม
 ดานท่ีสอง การจินตนาการเช่ือมตอระหวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนเองเขากับสวนรวมหรือสังคมมากข้ึน 
สายใยแหงจินตนาการเชื่อมตอตนเองกับสังคมเชนนี้ ยอมทําใหพวกเขาสํานึกไดอยางแจมชัดถึงความเทาเทียมกันใน
ฐานะพลเมืองที่ทํางานในระบบเศรษฐกิจของสังคมไทย
 ดานท่ีสาม การแบกรับความเส่ียงของการดําเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจดวยตนเอง การเขาสูระบบ
เศรษฐกิจแบบใหมตองแบกรับความเสี่ยงตามลําพัง ไมวาจะเปนความเสี่ยงในการประกอบการหรือความเสี่ยงใน
การดํารงชีวิต เชน เร่ืองสุขภาพ ดังน้ันคนท่ีอยูในระบบเศรษฐกิจแบบใหมน้ีตองการใหรัฐเขามาชวยรับภาระความเส่ียงน้ี



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๑๔๒

ในฐานะพลเมืองท่ีเทาเทียมกัน เพ่ือท่ีพวกเขาจะไดดํารงชีวิตดําเนินธุรกิจตางๆ ไดอยางสบายใจมากข้ึน เดิมน้ัน พวกเขา
ตองแบกรับความเส่ียงทุกดานดวยตนเองในขณะท่ีขาราชการไดรับความชวยเหลือจากรัฐในเร่ืองน้ีสูงมาก ชาวบานในฐานะ
ท่ีกลายมาเปนสวนหน่ึงของจักรกลทางเศรษฐกิจแบบใหมจึงเรียกรองรัฐใหเขามามีบทบาทในเร่ืองน้ีมากข้ึน การท่ีตอง
แบกรับความเส่ียงดวยตนเองเชนน้ีไดกลายเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญท่ีทําใหคนจํานวนมากกาวเขามาสูการเคล่ือนไหว
ทางการเมือง แมแตผูนําของการเคล่ือนไหวของกลุมคนเส้ือแดง ก็ไดกลาวไววาการเคล่ือนไหวทางการเมืองของตนเร่ิม
จากการมองวาการรัฐประหารน้ันสงผลกระทบตอการทองเท่ียวของเชียงใหม จึงสรางความเดือดรอนใหแก ผูประกอบการ
และคนทํางานในภาคการทองเที่ยวจํานวนมาก 
 ดานท่ีส่ี การจัดต้ังองคกรหรือเครือขายท่ีมีลักษณะความสัมพันธท่ีเสมอภาคมากข้ึน การทํางานในระบบ
เศรษฐกิจแบบใหม ไดทําใหเกิดการจัดต้ังองคกรหรือเครือขายอีกลักษณะหน่ึงท่ีมีความสัมพันธเชิงเสมอภาคและรวมมือ
กัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองทองถิ่นที่ทําใหชาวบานสามารถเขาไปมีบทบาทในหนวยการปกครอง
อยางเทาเทียมกันมากข้ึน การจัดต้ังองคกรหรือเครือขายท่ีมีลักษณะความสัมพันธเสมอภาคน้ีไดทําใหชาวบานมองยอน
กลับไปในอดีตที่พวกเขาเคยมีชีวิตอยูภายใตองคกรที่ไมเสมอภาคและมีลําดับชั้นที่ชัดเจน และพบวาชีวิตของพวกเขา
ดีข้ึนเม่ืออยูในองคกรลักษณะใหม การจัดต้ังองคกรหรือเครือขายท่ีมีความเสมอภาคมากข้ึนของชาวบานในปจจุบันมี ๒ 
รูปแบบ ไดแก การสรางเครือขายในระบบการผลิตที่ไมเปนทางการ และ การสรางเครือขายที่เปนทางการ
 ดานท่ีหา ความสามารถในการสรางความเทาเทียมกันในการบริโภค พบวาทุกครัวเรือนมีรูปแบบการบริโภค
สินคาเครื่องใชไฟฟาคลายคลึงกับคนในเขตเมือง ยกเวนเครื่องปรับอากาศเทานั้นที่ยังมีไมมากนัก อํานาจการบริโภค
ที่ไมแตกตางกันเชนนี้สอดคลองกับการศึกษาของชารล คายส (Charles Keyes) ที่นําเสนอภาพความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจของชาวบานหนองตื่น จังหวัดมหาสารคามวา ชาวบานมิไดเขาไปมีสวนรวมทางเศรษฐกิจเฉพาะในเมือง
เทานั้น หากแตกาวขามไปทํางานในระดับโลก การตัดผานเสนแบงชนบท เมือง กับโลกเชนนี้ ทําใหพวกเขามิไดเปน
ชาวบานที่ยังคงทํานาตามความเขาใจของคนในเมือง หากแตเปน “คนมีความรูเกี่ยวกับโลก” (cosmopolitans) ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนมุมมองของชาวบานที่มีตอชีวิต โลก และการเมืองไดเปนอยางดี

 จะเห็นไดวา ความเปล่ียนแปลงสําคัญท้ังหาประการท่ีกลาวขางตน ไดสงผลใหชาวบานเกิดความสํานึกวา
ตนเองในฐานะปจเจกบุคคลมีสวนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของชาติบนฐานความสัมพันธท่ีเทาเทียมกัน 
ขณะเดียวกันก็ตองการการปกปองของรัฐจากความเสี่ยงตางๆ อยางเทาเทียมกับคนอื่นๆ ในสังคม ความสํานึกเชนนี้
ไดประกอบกันทําใหเกิดความหวังท่ีจะสรางชีวิตของตนใหกาวหนามากย่ิงข้ึนดวยศักยภาพของตนและเครือขายท่ีตน
มีสวนรวม ขณะเดียวกันก็มี “หลังพิง” ที่ชวยลดความเสี่ยงดวยการบริการและการควบคุมกลไกทางสังคมจากภาครัฐ
ความสํานึกตอตัวตนเองและความสัมพันธทางสังคมที่กอเกิดขึ้นในชวงปจจุบันเชนนี้ ไดกลายเปนฐานของการคิดและ
รูสึกแบบใหมที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ทําใหคนจํานวนมากในสังคมไทยไดเริ่มทบทวนและอธิบายระบบความสัมพันธ
แบบเดิมที่ตนคุนเคยและอยูรวมมาเนิ่นนานดวย “สายตา” ใหม ความไมเทาเทียมในเรื่องตางๆ ที่ตนเองเคยไดรับ
จากการบริการ แตเดิม จะเปนเร่ืองท่ียอมรับไดดวยคําอธิบายท่ีวา “เพราะเรามันจน” หรือ “เพราะเรามันเปนชาวบาน” 
ซึ่งคําอธิบายเชนนี้มาจากมรดกทางความคิดหลายประการ เชน ความคิดเร่ืองบุญ-กรรมตามทัศนะของศาสนาพุทธ 
การดํารงอยูในระบบอุปถัมภมาเน่ินนานจนยอมรับความไมเทาเทียมกันวาเปนเร่ืองปกติธรรมดาหรือเปนธรรมชาติของ
สังคมไทย การอยูในระบบความคิดที่อธิบายรัฐดวยทฤษฏีองคาพยพ ตลอดจนการมี “โลก” หรือ “พื้นที่” ของ
ชาวบานเองที่แยกออกจาก “พื้นที่” ของรัฐเปนสวนใหญ นานๆ ครั้งเทานั้นที่ชาวบานจะเผชิญหนากับรัฐ แตเมื่อคน
จํานวนมากในชนบทหรือชาวบานทั่วไปเริ่มเกิดความสํานึกแบบใหม ก็เริ่มหลุดพนออกจากกรอบการอธิบายความไม
เทาเทียมแบบเดิม 
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 กลาวโดยสรุป ไดเกิดการเมืองของประชาชนรากหญา และกลายเปนตัวแปรสําคัญของโครงสรางอํานาจ
ในสังคมไทย การเมืองของประชาชนรากหญากําเนิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคม ซ่ึงนํามาสูการเติบโต
ของสํานึกทางการเมือง การเปล่ียนแปลงท้ังมวลภายใตการพัฒนา ไดทําใหเกิดกลุมมวลชนท่ีต่ืนตัวและตองการมีสวนรวม
กําหนดชีวิตตนเอง ฝายหนึ่งคือขบวนการคนเสื้อแดง ที่มีมวลชนจํานวนมากที่อาจวัดไดจากความนิยมที่มีตอพรรค
เพื่อไทย ในฝายนี้เราพบวาไดเกิดคนกลุมใหมที่มีบทบาทสําคัญเปนแกนนําในทองถิ่น ซึ่งเปนประชาชนธรรมดาสามัญ
ท่ีเราเรียกวา “ผูประกอบการทางการเมือง” ซ่ึงกลายเปนตัวจักรผลักดันขบวนการคนเส้ือแดงในภาคอีสานและภาคเหนือ
ใหขยายตัวอยางกวางขวาง และคนกลุมน้ีจะมีบทบาทสําคัญย่ิงตอการเมืองไทยในอนาคต สวนอีกฝายหน่ึงคือขบวนการ
มวลชนฝายอนุรักษนิยม ซึ่งมีแกนนําคือกลุมนักกิจกรรมทางสังคม ทั้งสองกลุมแสดงใหเห็นสภาวะที่ประชาชนตื่นตัว
ทางการเมือง การเมืองไทยแตกตางไปจากเดิมที่ถูกกําหนดโดยชนชั้นนํา และดึงใหมวลชนเขามาเปนฐานสนับสนุน 
แตปจจุบันชาวบานไดตื่นตัวที่จะเขามามีสวนรวม พวกเขามองเห็น เขาใจ และไมยอมรับโครงสรางอํานาจสังคมและ
อํานาจที่ไมเทาทียมที่ทําใหพวกเขาเสียเปรียบ และไดเกิดการรับรูและเรียนรูวา พวกเขาก็มีสิทธิอันชอบธรรมท่ีจะ
มีสวนรวมในการผลักดันสังคมไปในทิศทางท่ีพวกเขาไดรับผลประโยชนและไดรับความเปนธรรม ท้ังหมดน้ีทําใหเห็นภาพ
ของความหลากหลายทางการเมืองในทองถิ่นทามกลางและภายหลังวิกฤตทางการเมืองใหญเปนตนมา

 ๕.๑.๔ อุดมการณกับโครงสรางอํานาจทางสังคม
 ในการพิจารณาทางการเปล่ียนแปลงของสังคม บทบาทและอิทธิพลของอุดมการณ ไดแก การท่ีชวยสราง
ความชอบธรรมใหแกชนชั้นปกครอง สรางระเบียบสังคมใหดําเนินไปได ดวยการแปรเปลี่ยนความรูสึกเชิงลบของผูถูก
ปกครองใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกับของผูปกครอง และในขณะเดียวกันก็สรางความเปนเอกภาพภายในกลุมผูนําและผูมี
อํานาจทั้งหลายใหเขามาอยูรวมกันไดในเงื่อนไขเวลาหนึ่งที่แนนอน เพื่อไมใหสังคมตองเผชิญกับความขัดแยงและ
การแตกแยกตลอดเวลา จนไมสามารถพัฒนาและนําการเปลี่ยนแปลงไปสูทิศทางอันมีอนาคตได 

 ในการศึกษาบทบาทและฐานะของอํานาจทางอุดมการณและวัฒนธรรม พิจารณาวาอุดมการณและองคความรู
ถูกใชอยางไร ในเร่ืองอะไร ไปบรรลุจุดหมายอะไร กํากับการปฏิบัติและการพัฒนาของอํานาจทางสังคมแบบไหนและ
อยางไร กลาวโดยรวม องคกรและสถาบันทางเศรษฐกิจ การทหารและการเมืองสามารถสรางและรักษาอํานาจของ
ตนไวได จําเปนตองอาศัยเครื่องมือทางอุดมการณและความรูในรูปแบบตางๆ มาชวยสรางการยอมรับและการทําให
ประชาชนมีคานิยมและความคิดในแนวทางของโครงสรางอํานาจน้ันๆ ไมเชนน้ันรัฐก็จะตองใชกําลังเขาบังคับอยูตลอดเวลา      
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสุดวิสัยของรัฐบาลในการปกครอง ปรากฏการณของการบังคับใชกฎหมายและระบบยุติธรรมเขามาจัดการ
และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองท่ีผานมา แสดงใหเห็นวาพลังและความชอบธรรมของความคิดความเช่ือและ
อุดมการณท่ีเคยใชมาน้ันบัดน้ีเร่ิมเส่ือมคลายและมีการวิพากษวิจารณมาตรฐานของความเปนธรรมในทุกๆ เร่ืองมากข้ึน 
ดังน้ันกลุมคน สถาบัน และชนช้ันท่ีมีอํานาจนําในสังคมจึงใหความสําคัญอยางสูงแกอํานาจทางอุดมการณและความคิด

 กลาวไดวาในชวงของความขัดแยงทางการเมืองท่ีผานมา ไดเกิดการแขงขันชวงชิงอํานาจระหวางกลุมผนึก
อํานาจ ๒ ฝาย ฝายหน่ึงคือ กลุมอํานาจเกา หรืออาจเรียกวา “กลุมอนุรักษนิยม” ซ่ึงมีฐานะเปนกลุมประวัติศาสตร 
(historical bloc) ฝายนี้มีแกนกลางคือ “พระมหากษัตริยเชิงเครือขาย” (network monarchy) อันเปนเครือขาย
ทางการเมืองของบรรดาชนชั้นนําผูนิยมระบอบกษัตริย เครือขายมีอุดมการณอนุรักษนิยมทางการเมืองโดยพื้นฐาน 
เครือขายน้ีเร่ิมเขมแข็งและมีบทบาทมากข้ึนนับจากตนทศวรรษ ๒๕๓๐ และมีบทบาทแทรกแซงการเมืองอยางแข็งขัน
มาโดยตลอด อุดมการณหลักคือ “ราชาชาตินิยม” ซึ่งเปนอุดมการณชาตินิยมที่มีสถาบันกษัตริยผูทรงอัจฉริยภาพ
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เปนศูนยกลาง ท่ียึดโยงคําอธิบายความกาวหนาของสังคมไทยท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต แมวาอุดมการณเครือขาย
กษัตริยจะเริ่มถูกวิพากษวิจารณทางการเมืองเปนลําดับ โดยเฉพาะในชวงรัฐบาลชุดพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร     
แตอุดมการณน้ีกลับฟนความเขมแข็งอีกคร้ัง ในบริบทความขัดแยงทางการเมืองท่ีเกิดขบวนการเคล่ือนไหวขับไลทักษิณ 
และไดเกิดกลุมการเมืองท่ีชวยใหพระมหากษัตริยเชิงเครือขายไดรับความนิยมทางการเมืองมากข้ึนอีก คือ กลุมพันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (พธม.) กลุมน้ีมีส่ือสารมวลชนท่ีทันสมัย และมีกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเน่ือง จึงปลุก
ขบวนการ ultra-royalist ขึ้นอยางกวางขวาง กลุมนี้เคลื่อนไหวขับไลทักษิณในป พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ ในฐานะ
ผูประสงคดีตอราชบัลลังก และหลังจากนั้นพวกเขายังใชประเด็นชาตินิยมเปนเครื่องมือเคลื่อนไหวทางการเมืองอยาง
ตอเนื่อง 

 สวนกลุมอํานาจใหมนําโดยพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ซ่ึงเขาสูอํานาจในฐานะกลุมทุนโลกาภิวัตน และไดรับ
การสนับสนุนจากกลุมทุนไทยอื่นๆ ในฐานะนักธุรกิจรุนใหมที่จะเขามากอบกูวิกฤตเศรษฐกิจ (กอนที่กลุมทุนเหลานี้
จะแยกตัวในภายหลัง) การเขาสูอํานาจยังไดรับคะแนนนิยมจากนโยบายประชานิยม และประการสําคัญพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร เขาสูอํานาจโดยอาศัยวาทกรรมประชาธิปไตย ดังที่การเขาสูอํานาจการเมืองของพรรคไทยรักไทย
มาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ไดรับการยอมรับวาเปนประชาธิปไตยมากที่สุด และ
การเขาสูอํานาจก็มาจากการไดรับคะแนนนิยมในการเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎรอยางถลมทลาย ในชวงตอมา 
ชวงภายหลังจากรัฐบาลทักษิณถูกรัฐประหารในป พ.ศ. ๒๕๔๙ เกิดการตอสูของขบวนการคนเส้ือแดง ซ่ึงมีความเช่ือมโยง
กับพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร การเคล่ือนไหวทางการเมืองของคนเส้ือแดงก็อาศัยวาทกรรมประชาธิปไตยเปนฐานของ
การเคล่ือนไหวอยางสําคัญ ท่ีนาสังเกตจากการจัดต้ังและเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุมการเมืองสําคัญดังกลาว จะเห็น
ปรากฏการณใหมท่ีเกิดข้ึน น่ันคือการท่ีวาทกรรมประชาธิปไตยอยางเต็มใบไดรับการตอบรับและชูเปนคําขวัญในการตอสู
ของขบวนการคนเสื้อแดงและพรรคเพื่อไทย หมายความวาอุดมการณประชาธิปไตยแบบเต็มใบไมใชอุดมการณของ
คนชั้นกลางและนักวิชาการนักธุรกิจอยางท่ีเคยเช่ือๆ กันมาอีกตอไป หากแตบัดน้ีบรรดามวลชนคนช้ันกลางระดับลางใน
ภูมิภาคตางหากที่เปนคนตระหนักรูและรับวิญญาณของประชาธิปไตยเต็มใบ การเปลี่ยนแปลงในทางอุดมการณ
ดังกลาวจึงมีนัยอันสําคัญตออนาคตของการจัดวางและเสนอหนทางในการคล่ีคลายวิกฤตความรุนแรงทางการเมือง

 นอกจากน้ีความเปล่ียนแปลงท่ีไดเกิดข้ึนในสังคมไทยไมใชแคการเปล่ียนแปลงท่ีพ้ืนผิวเทาน้ันหากแตเปน
พลังท่ีกําลังเปล่ียนรูปสังคมท้ังหมด ในการทําความเขาใจสังคมไทยโดยรวมเสนอใหศึกษา การเปล่ียนแปลงระดับโครงสราง 
๔ สวนดวยกัน ไดแก การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางสังคม การเปล่ียนแปลง 
โครงสรางทางการเมือง และโครงสรางที่เหนี่ยวรั้งการเปลี่ยนแปลง
 ๑) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ
 การพัฒนาเศรษฐกิจสูประเทศอุตสาหกรรมท่ีผานมาในชวง ๓๐ ป ไดกอใหเกิดการขยายตัวของภาคการผลิต
ไมเปนทางการ ที่ทําหนาที่หลอเลี้ยงภาคการผลิตที่เปนทางการ กลุมคนที่อยูในภาคการผลิตนี้มีสัดสวนถึงรอยละ ๖๕ 
ของกําลังแรงงานท้ังประเทศ การขยายตัวของภาคการผลิตไมเปนทางการในเขตพ้ืนท่ีของเมืองเกิดข้ึนเปนทางเลือกและ
การสรางสรรคของคนในชนบทท่ีไมสามารถจะยังชีพบนฐานการผลิตภาคเกษตรกรรมไดอีกตอไป และตองเขามาทํางาน
ในเมือง ซึ่งสงผลใหสังคมชาวนาสูญสลายไปจนหมดสิ้น
 คนกลุมใหมในสังคมน้ีมีรายไดโดยเฉล่ียของพวกเขาสูงกวาเสนระดับความยากจนแบบเดิม คนกลุมน้ีจึงทําให
เกิดการขยายตัวของการบริโภคออกไปอยางกวางขวาง ซึ่งมีผลทําใหเศรษฐกิจภายในขยายตัวตามไปดวย พรอมกัน
นั้น พวกเขาก็ไดสรางความฝนรวมกัน ที่จะเลื่อนฐานะขึ้นมาสูชนชั้นกลาง 
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 แตพวกเขาตองพบกับความผันผวนตลอดเวลา เพราะไมมีความแนนอนและความม่ันคงในการประกอบอาชีพ
การผลิตไมเปนทางการ ดังนั้น พวกเขาจึงตองการการสนับสนุนจากรัฐ รวมทั้งโอกาสในการเขาถึงการบริการของรัฐ 
เพ่ือท่ีจะชวยใหลดความเส่ียงในชีวิตประจําวัน ซ่ึงพวกเขาไมเคยไดรับท้ังการสนับสนุนและโอกาสจากรัฐบาลกอนหนาน้ี
เลย จนกระทั่งถึงรัฐบาลชุดพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร จึงทําใหคนกลุมใหมในสังคมไทยกลุมนี้ศรัทธา และสนับสนุน
อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
 ๒) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม

 การขยายตัวของคนกลุมใหมในสังคมไทย ซ่ึงการประกอบอาชีพตองอาศัยทักษะและเครือขายแบบใหม จึง
ทําใหพวกเขาไดรวมกันเปล่ียนแปลงโครงสรางความสัมพันธทางสังคม จากเดิมท่ีคนในชนบทตองพ่ึงพิงอยูภายใตระบบ
อุปถัมภของคนในเมืองหรือคนในชนบทที่มีสายสัมพันธกับผูมีอํานาจในเมือง คนกลุมนี้ไดสรางเครือขายแนวระนาบ
ขึ้นมาระหวางพวกเขาดวยกัน ในขณะเดียวกัน ก็ไดเริ่มสรางความสัมพันธที่เสมอภาคมากขึ้นกับคนในเมือง 
 แมวาระบบอุปถัมภจะถูกใชในความสัมพันธทางสังคมอยู แตก็ไมใชระบบแบบเดิม เพราะเร่ิมเปนความสัมพันธ
แลกเปล่ียนเชิงพาณิชยมากข้ึน ซ่ึงหมายความวา ความสํานึกในระบบอุปถัมภน้ันเร่ิมส้ันลงและเปนการแลกเปล่ียนเฉพาะ
เร่ืองมากข้ึน เม่ือแลกเปล่ียนกันแลวก็ไมจําเปนตองรักษาความจงรักภักดีอีกตอไป เครือขายแนวระนาบท่ีขยายตัวมาก 
และการใชทักษะสวนตัวในการประกอบอาชีพ ไดทําใหความสํานึกในความสามารถของตนในฐานะปจเจกชนเพ่ิม
มากขึ้น จนกลาวไดวาพวกเขาเองสํานึกวาการเลื่อนฐานะดวยศักยภาพของตนเองนั้นเกิดขึ้นได หากไดรับโอกาสใน
การเขาถึงทรัพยากรของรัฐอยางเทาเทียมกัน พรอมกันนั้นอํานาจในการบริโภคที่ขยับมาใกลเคียงกันมากขึ้น ยิ่งทําให
พวกเขามองไมเห็นความแตกตางของคนบนฐานของศักยภาพสวนตนอีกตอไป
 ๓) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมือง

 ความเปล่ียนแปลงโครงสรางทางการเมืองพิจารณาไดในสองระดับ ระดับแรก ไดแก การปรับเปล่ียนรูปแบบ
รัฐในสมัยของทักษิณ ชินวัตร ระดับที่สอง ไดแก จังหวะของการเปลี่ยนอํานาจทางวัฒนธรรม
 การปรับเปล่ียนรูปแบบรัฐในสมัยทักษิณ ชินวัตร ไดแก การขยายตัวของรัฐทางดานบริการ โดยท่ีทักษิณได
ขยายบทบาทของรัฐในการแบงสรรทรัพยากรลงสูคนกลุมใหมน้ีมากท่ีสุด ไมวาจะเปนการเขาไปชวยแบกรับความเส่ียง
ของชีวิตทางดานสาธารณสุข รวมทั้งการเปดโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรของรัฐกวางขวางมากขึ้น
 แรกเร่ิมความต้ังใจในการปรับเปล่ียนบทบาทรัฐทางดานการบริการของทักษิณเปนเพียงความตองการชวงชิง
คะแนนเสียงจากมวลชนคนกลุมใหมจากพรรคประชาธิปตยเทาน้ัน แตเม่ือพบวาการขยายบทบาทรัฐเชนน้ี ทําใหตนเอง
ไดรับความศรัทธามากข้ึน จึงทําใหมุงเนนมากข้ึนในการใหทรัพยากร แกคนกลุมน้ี ซ่ึงสงผลกระทบของชนช้ันนําท่ีเปน
ผูกุมอํานาจทางวัฒนธรรมอยู
 ผลกระทบตออํานาจวัฒนธรรมน้ันเห็นไดชัดเจนมาก เพราะสังคมไทยกําลังตกอยูในจังหวะของการเปล่ียน
อํานาจทางวัฒนธรรม เมื่อทักษิณเริ่มไดรับความศรัทธาจากคนกลุมใหมในสังคมมากขึ้น คนกลุมอื่นๆ ในสังคมไทย
เร่ิมตนระแวงวาทักษิณกําลังจะรวบอํานาจเบ็ดเสร็จจากอํานาจเศรษฐกิจมาสูอํานาจทางการเมืองและกําลังกาวเขาสู
อํานาจทางวัฒนธรรม ซึ่งสังคมไทยสมัยใหมตั้งแต ยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท ไดสรางระบบประสานอํานาจ
ระหวางอํานาจการเมืองและเศรษฐกิจและยกอํานาจวัฒนธรรมไวสูงกวาอํานาจอื่นๆ
 ความกังวลตอการกาวลวงอํานาจวัฒนธรรมจึงไดปะทุข้ึนมา การพุงเปาโจมตีทักษิณในขอหากาวลวงสถาบัน
พระมหากษัตริยจึงแรงมากขึ้นๆ และขยายเปาออกไปสูกลุมคนที่ศรัทธาทักษิณดวย
 ๔) โครงสรางที่เหนี่ยวรั้งการเปลี่ยนแปลง

 ความขัดแยงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจากการท่ีคนกลุมใหมไดเกิดข้ึน และตองการพ้ืนท่ีทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น แตขณะเดียวกันคนอีกหลายกลุมกลับไมสามารถที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงนี้ได 
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ทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ คนหลายกลุมนี้ก็ไดถักสานกันเปนเครือขายในการตอตานและเหนี่ยวรั้งความเปลี่ยนแปลง 
เครือขายท่ีถูกถักสานข้ึนมาน้ีมีพลังสําคัญอยางใหญหลวง และจะสามารถดึงสังคมไทยใหกาวพนจากบวงความขัดแยง
น้ีได หากเครือขายน้ีสามารถเขาใจและยอมรับในความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย
 กลาวไดวา ฐานของเครือขายน้ี ไดแก กลุมคนช้ันกลางท่ีเติบโตมาในทศวรรษ ๒๕๐๐ ซ่ึงไดตอสูด้ินรนสรางตัว
ขึ้นมาในชวงของการพัฒนาในสมัยสฤษด์ิและถนอม จํานวนไมนอยไดสรางมายาคติเร่ืองตระกูลของตนหอบเส่ือผืน
หมอนใบมาสรางตนเอง และพวกเขาก็ไดลงแรงลงทุนในการศึกษามาตลอด ไมวาจะเปนสวนตัวหรือของลูกหลาน 
พวกเขาจึงรูสึกสํานึกถึงความเหนือกวาท่ีเกิดจากน้ําพักน้ําแรงของตนและบรรพบุรุษ ขณะเดียวกันก็ไดปลูกฝงถึงการมอง
คนอ่ืนท่ีไมสามารถกาวข้ึนอยางพวกเขาดวยสาเหตุอุปนิสัยสวนตัว เชน ข้ีเกียจ ข้ีเหลา เลนการพนัน เปนตน พวกเขาจึง
รูสึกอึดอัดเมื่อรัฐใหโอกาสแกคนกลุมใหมขึ้นเทาเทียมอยางเสมอภาคมากขึ้น
 พรอมกันนั้น คนกลุมนี้ไดรับรูและซึมซาบถึงอํานาจทางวัฒนธรรมที่ดํารงอยูในสังคมไทยผานทางสื่อตางๆ 
มายาวนานกวาคนกลุมท่ีกลาวถึงขางตนกอนหนาน้ี การเรียกกลุมตนเองวา “ลูกจีน กูชาติ” จึงมีความหมายควบรวมกัน
ระหวางความสํานึกบุญคุณท่ีไดมาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร และความสํานึกถึงภารกิจของคนท่ีเหนือกวา จึงไมนาแปลกใจ
อันใด ที่คนกลุมนี้ไดเขารวมในขบวนการตอตานทักษิณดวยขอกลาวหาไมจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
 นอกจากน้ันแลว ชนช้ันนําทางเศรษฐกิจและการเมืองของสังคมรุนกอนหนาทักษิณก็เปนอีกกลุมหน่ึงท่ีเติบโต
ขึ้นมาพรอมกับเสถียรภาพทางการเมืองภายใตพระราชอํานาจนําของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งไดเชื่อมตอกับ
บางสวนของระบบราชการท่ีถูกปลูกฝงใหเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็เปนสวนสําคัญในการเขารวม
กับคนสองกลุมทํางานเปนเครือขายในการตอตานทักษิณ
 กลุมชนช้ันนําทางวัฒนธรรมก็รูดีวาอํานาจทางวัฒนธรรมน้ันจําเปนท่ีจะตองมีศูนยกลางเพียงหน่ึงเดียว 
หากมีความศรัทธามากกวาหนึ่งศูนย ก็ยอมหมายถึงอํานาจทางวัฒนธรรมเดิมก็จะลดลง จึงทําใหเกิดการเคลื่อนไหว
ของชนช้ันนําทางวัฒนธรรมผานตัวแทนหลายกลุมในการถักประสานเครือขายข้ึนมาเพ่ือยุติการเถลิงอํานาจของ
ทักษิณ
 ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางเครือขายท่ีเกิดข้ึนกับคนกลุมใหมไมไดเกิดข้ึนในมิติทางเศรษฐกิจแทๆ เพราะ
หากคนกลุมใหมสามารถมีอํานาจการบริโภคเพ่ิมข้ึน ก็ยอมสงผลดีใหแกคนกลุมเกา หากมีการจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนท่ี
ชนบทมากขึ้น ก็สงผลตอการคาขายของคนกลุมนี้อยางแนนอน
 แตความขัดแยงเกิดข้ึนในบริบททางเศรษฐกิจ-วัฒนธรรมเพราะความเสมอภาคกับคนท่ีชนช้ันกลางคิดวา 
“ไมขยัน กินแตเหลา เลนแตการพนัน ”ยอมเปนส่ิงท่ีรับไมได ขณะเดียวกันความเสมอภาคน้ีจะนํามาซ่ึงการทบกระเทือน
กับอํานาจวัฒนธรรมแลว พวกเขายิ่งทนไมไดมากขึ้นไปอีก 
 ความขัดแยงในสังคมไทยเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีกอใหเกิดคนกลุมใหมข้ึนในสังคมไทย 
และคนกลุมนี้ไดโอกาสในการเพิ่มพื้นที่ของการเขาถึงทรัพยากรจากรัฐบาลชุด พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร แตขณะ
เดียวกันชนช้ันนําเดิมและชนช้ันกลางรุนเกากลับมองไมเห็นและไมสามารถท่ีจะ “ดูดซับ” คนกลุมใหมน้ีใหกาวเขามา
รวมเปนสังคมชนชั้นกลางได เนื่องจากวาโครงสรางทางอํานาจแบบเดิมนั้นไมสามารถที่จะปลอยใหทักษิณเปนผูชักนํา
ใหคนกลุมใหมมีพ้ืนท่ีมากข้ึนได เพราะจะกระทบกระเทือนกับรากฐานอํานาจทางวัฒนธรรม ภาวะชะงักงันทางการเมือง
ประชาธิปไตยอันจะกอใหเกิดความขัดแยงเชนนี้จะดําเนินตอไปอีกชวงเวลาหนึ่ง เพื่อที่รอเวลาใหแกการปรับตัวของ
ชนชั้นนําที่จะตองยอมรับพื้นที่ทางการเมืองของคนกลุมใหม ความเขาใจความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากปฏิ
สัมพันธระหวางโครงสราง/ความเปล่ียนแปลงของโครงสราง และความเปล่ียนแปลงของผูคนท่ีเปน “ผูปฏิบัติการณ” 
แตละกลุมในสังคมไทยนาจะเอ้ืออํานวยใหแกการมองเห็นซ่ึงกันและกันและนาจะเอ้ือใหมองเห็นทางออกจากปญหา
ความขัดแยงไดมากขึ้น
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 ๕.๒ เหตุการณที่นําไปสูความขัดแยงและวิกฤตทางการเมือง
 วิกฤตทางการเมืองในป พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ซ่ึงจบลงดวยการใชกําลังและความรุนแรงในการจัดการกับ
การประทวงและเดินขบวนตอตานรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ โดยภาพรวมของปญหาและวิกฤตทางการเมืองมีความเปนมา
จาก “ระบอบทักษิณ” คือระบบเศรษฐกิจที่ทักษิณนํามาใชในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศที่เรียกวา 
“ทักษิโณมิกส” (Thaksinomics) คือแนวคิดและวิธีการสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ แตไมเดินตามแนวและกรอบของ
เสรีนิยมใหม (neoliberal) ที่กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดวางใหรัฐบาลชุดนายชวน หลีกภัย ปฏิบัติตาม
ในโมเดลของเสรีนิยมใหมนั้น  การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาจากการท่ีใหตลาดดําเนินไปดวยดี การท่ีระบบตลาด
จะเดินไปไดก็ดวยการท่ีปลอยใหตลาดทํางานไปตามลําพังใน “สภาวะธรรมชาติ” โดยบทบาทของรัฐบาลอยูท่ีการสราง
กฎหมายและสถาบันที่เอื้อตอการดําเนินงานของตลาด ทักษิโณมิกสเปล่ียนจากแนวทางขางบนน้ีมาสูหนทางของลัทธิ
การพัฒนามากกวา กลาวคือเพื่อจะทําใหไลกวดทันเศรษฐกิจที่ไปกอนแลว รัฐบาลจําเปนตองมีบทบาทในการปกปอง
และสงเสริมบริษัทและภาคธุรกิจบางแหงใหสามารถกาวพนขอจํากัดและความเสียเปรียบของตนในการแขงขันกับ
เศรษฐกิจท่ีกาวหนากวา น่ันคือการท่ีรัฐบาลทักษิณใหความสําคัญอยางมากแกตัวเลขของความเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศหรือ GDP ทักษิณต้ังเปาใหไทยหลุดจากการเปนหน้ีกองทุนการเงินระหวางประเทศในไมกี่ป แลว
จากนั้นจะตองมีตัวเลขของการผลิตในระดับของประเทศกาวหนาทั้งหลาย คําถามคือทําไมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมในไทยถึงนํามาสูความขัดแยงและวิกฤตทางการเมืองได
 
 ประเด็นตอมาท่ีนาสนใจในความขัดแยงทางการเมืองคร้ังน้ีคือการเขารวมขบวนการประทวงตอตานและ
ตอสูกับรัฐบาลอยางไมกลัวตายของมวลชนอันมหาศาลท้ังในเมืองและตางจังหวัด ท่ีผานมาการเคล่ือนไหวประทวงและ
ชุมนุมของชาวบานกลุมตางๆมักมีจุดหมายเพ่ือผลประโยชนท่ีแนนอนในเร่ืองปญหาเศรษฐกิจและความไมเปนธรรม
จากการใชอํานาจของเจาหนาที่บานเมือง แตคราวนี้การชุมนุมของกลุมคนจากเสื้อเหลืองถึงเสื้อแดง ไมไดเรียกรอง
เพียงแคจุดหมายและผลประโยชนเฉพาะหนา หากแตไดยกระดับการเรียกรองไปสูจุดหมายทางการเมือง เชน การให
นายกรัฐมนตรีลาออก ใหรัฐบาลออกไป ใหมีการเลือกตั้งทั่วไปใหม กลาวโดยรวมคือการตอสูถึงปญหาใจกลางของ
อํานาจการเมืองเลย นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและผูนํารัฐบาลมาเปนฝายตน เปนการโคนลมอํานาจรัฐบาล 
เพราะการเคล่ือนไหวตอสูไดดําเนินไปบนการใชกําลังและกฎเกณฑนอกรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพ่ือบีบบังคับให
ฝายรัฐบาลตองยอมแพ ท่ีนาสนใจอีกประการคือการใชกําลังและวิธีการนอกหรือเหนือรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ัวไป
ในการยึดและโคนลมรัฐบาลนั้น ที่ผานมาเปนเอกสิทธิ์และอภิสิทธิ์ของชนชั้นนําเทานั้นที่จะทําไดและกลาที่จะทํา 
คนชั้นลางและชั้นกลางทั่วไปที่ไมมีอํานาจและฐานะรองรับไมอาจคิดฝนและหาญกลาที่จะทําถึงขั้นนี้ได เพราะโอกาส
และความเปนไปไดท่ีจะชวงชิงแลวรักษาอํานาจน้ันไวกับตัวเองน้ันเปนเร่ืองท่ียากเกินกวาพละกําลังและฐานทาง
สังคมของพวกเขาจะรองรับได พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในลักษณะและขบวนการของประชาชนในการตอสู
ทางการเมืองระดับชาติดังกลาวจึงเปนประเด็นท่ีสําคัญในการทําความเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงท่ีไดเกิดข้ึนใน
โครงสรางอํานาจของสังคมไทยในทศวรรษที่ผานมา
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๑๔๘

๖.  สรุปรากเหงาปญหาและความขัดแยงจากงานวิจัย เร่ืองความรุนแรงทางการเมือง: พลวัตสังคม
และวัฒนธรรมและแนวทางแกไข  โดย สุริชัย หวันแกว และคณะ (๒๕๕๕)

 งานศึกษาวิจัยเร่ืองดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

 ๖.๑ เหตุปจจัยแหงความขัดแยงในสังคมไทย
 การเมืองไทยเปนเรื่องของพวกพอง และการสืบตําแหนงทางเครือญาติและสายสัมพันธเชิงธุรกิจอุปถัมภ 
กอนหนาน้ีความขัดแยงระหวางพรรคการเมืองไมไดชัดเจน รุนแรง หรือตองการเอาชนะกันอยางถอนราก แตความขัดแยง
นับจากเกิดวิกฤตการเมืองรุนแรงนั้น เปนความขัดแยงที่กระจายตัวกวางในกลุมประชาชน มีความตองการเอาชนะ
คะคานกันอยางถึงที่สุด โดยมีพรรคการเมืองหนุนนํา และกอนหนานี้อีกเชนกันที่การเคลื่อนไหวภาคประชาชนเคย
ขับเคล่ือนเพ่ือเรียกรองเชิงประเด็น เปนคูขัดแยงระหวางประชาชนกับรัฐ แตภายหลังการขับเคล่ือนไดเปล่ียนเปนคูขัดแยง
ระหวางประชาชนดวยกันเอง ขัดแยงกันระหวางมวลชนสองฝายและพรรคการเมืองสองขั้ว
 
 ความขัดแยงขยายตัวเขมขนจนแทบจะหาตนตอไมพบ จึงตองยอนกลับไปพิจารณาถึงเหตุท่ีมาของความขัดแยง
วาเกิดจากประเด็นใด โดยไลเรียงตามสถานการณทางการเมือง ที่สําคัญความขัดแยงมีลักษณะเปนพลวัตเชนเดียวกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง จึงมีทั้งชวงเวลาที่ขัดแยงเขมขน และคลี่คลายไป รวมถึงอาจกลับมาขัดแยง
รอบใหมได 
 
 ความขัดแยงเร่ิมเกิดในชวงสังคมการเมืองไทยระบอบทักษิณ (๒๕๔๖ - ๒๕๔๙) แมวานโยบายประชานิยม
จะถูกใจประชาชนรากหญาในชนบท ซึ่งกลายเปนฐานเสียงของพรรคไทยรักไทยอยางเหนียวแนนเชนกัน แตเกิด
การตั้งคําถามและขอกังขาจากสังคม เรื่องความชอบธรรมในการใชอํานาจ และเอื้อประโยชนพวกพอง สังคมอยูใน
ภาวะไมไววางใจสูง จึงเปนท่ีมาของขอกลาวหา “คอรัปช่ันเชิงนโยบาย” และ “เผด็จการเสียงขางมาก” เกิดการรวมตัวกัน
เพ่ือ “ตอตานทักษิณ” “ไมเอาทักษิณ” และตองการลม “ระบอบทักษิณ” ของกลุมพันธมิตรกูชาติ (พันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย) การเริ่มใชสีในการแบงฝาย เกิดพลังมวลชน “สีเหลือง” โดยมีกลุมทหารและพรรคประชา
ธิปตยสนับสนุน (เชนประเด็นนายกพระราชทาน) ขณะเดียวกันก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวของฝายสนับสนุนทักษิณเชนกัน
 
 หลังการรัฐประหารในเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ความขัดแยงเร่ิมวิกฤต ประชาชนต้ังคําถามตอกระบวนการ
ไดมาซึ่งอํานาจที่ขาดความชอบธรรม โดยเฉพาะหลังการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
และการต้ังรัฐบาลในคายทหารของพรรคประชาธิปตย ประชาชนไมไวใจพลังอํานาจนอกรัฐธรรมนูญ จึงเกิดการรวมตัว
ของขั้วการเมืองตรงขามเพื่อตอตานความไมชอบธรรมในการใชอํานาจ (กรณีอดีตนายกสมัคร) ตุลาการภิวัฒน (สั่ง
ยุบพรรค และตัดสิทธิทางการเมือง) และไมเอาเผด็จการทหาร พรรคพลังประชาชน (ไทยรักไทยเดิม) สนับสนุนขับ
เคลื่อนและเรียกรองการเลือกตั้ง มีการริเริ่มใชสีเสื้อ “สีแดง” และความเปน “ไพร” ในการนิยามตนเอง (และนิยาม
อีกฝายวาเปน “อํามาตย”) และรวมตัวกันในชื่อ “แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.)” เกิด
การชุมนุมของมวลชนอยางตอเนื่องทั้งในกรุงเทพ และตางจังหวัด (จนภายหลังขยายตัวเปนความรุนแรงและมี
การปราบปรามมวลชนสองครั้ง คือเดือนเมษายน ๒๕๕๒ และเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓) 
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 ชองวางระหวางความชอบธรรมและความไววางใจ ยังเปนปญหาท่ีหลีกเล่ียงยากในการพัฒนาประชาธิปไตย 
คูขัดแยงสองฝายตางเรียกรองประชาธิปไตย แตทําไมจึงขัดแยงกัน นั่นเพราะเลือกหยิบ  คนละปญหามาโตแยงกัน
 
 ปญหาความไมไววางใจ (distrust) เกิดต้ังแตสมัยทักษิณ เร่ือยมาจนปจจุบัน ท้ังเร่ืองคอรัปช่ัน เอ้ือประโยชน
พวกพอง คดโกงขายชาติ (และมีเรื่องลมเจาบาง) ซึ่งยังคงเปนปญหาไมวารัฐบาลพรรคไหนมีอํานาจ เพราะยังไมมี
กลไกหรือสถาบันใดมาตรวจสอบถวงดุลอยางเปนกลางแทจริง และกลุมเสื ้อเหลืองมีเหตุผลที่อยู บนโจทยเรื ่อง
ความไมไววางใจ (distrust) มาขับไลทักษิณและเครือขาย จนกลายเปนประเด็นขัดแยง

 สวนกลุมเส้ือแดงมีเหตุผลบนโจทยเร่ืองความชอบธรรม (legitimacy) เนนย้ําขัดแยงกับพรรคประชาธิปตย
เร่ืองการไดมาซ่ึงอํานาจอยางไรความชอบธรรม (ไมไดรับเสียงขางมาก ไมเคารพกติกาและต้ังรัฐบาลโดยสลับข้ัวการเมือง) 
และความไมเปนธรรมจากการใชอํานาจที่กระทําตอทักษิณและเครือขาย

 โดยสรุปคือเปนความขัดแยงแบงข้ัว ดวยการหยิบยกปญหาจากคนละมุมในเร่ืองเดียวกันท้ังความชอบธรรม
และความไววางใจ ตางจําเปนทั้งคูสําหรับระบอบประชาธิปไตยที่จะเดินหนาตอไป

 ๖.๒ ความเขมขนและการคลี่คลายของความขัดแยง และสีเสื้อ

 แมการกอตัวของอัตลักษณสีเส้ือจะชัดเจนและแบงฝายขัดแยงกันมาหลายป มีความเขมขนและขยายตัวไป
ในทุกหนวยทางสังคม แตเมื่อสถานการณทางการเมืองแปรเปลี่ยน (หลังการเลือกตั้งและมีรัฐบาลยิ่งลักษณ) กลุมคน
เส้ือแดงท่ีผานเหตุรุนแรงมาไมไดกระจัดกระจายอยางท่ีคิด แตกลับรวมตัวกันภายใตพรรคการเมืองมากข้ึน เชน การกอต้ัง
หมูบานเส้ือแดงท้ังในภาคเหนือและอีสาน อยางไรก็ดี กลุมเส้ือแดงไมไดมีอัตลักษณหยุดน่ิงตายตัว แตกลับเคล่ือนไหว
กลายเปนกลุมแดงหลายเฉดท่ีมีการแบงเปน แดงวิชาการ หรือ Red Intellectual ซ่ึงเปนกลุมนักวิชาการท้ังในภาคกลาง
และภาคเหนือ แดงพรรคการเมือง คือพรรคเพ่ือไทยและเครือขาย และกลุมสุดทายคือ แดงชาวบาน กลุมน้ีมีอัตลักษณ
โดดเดนเรื่อง “รักทักษิณ” และมีความใกลชิดกับกลุมแดงพรรคการเมือง นอกจากนี้ยังมีกลุมแกนนอนหรือกลุม
วันอาทิตยสีแดง ท่ีเปนกลุมช้ันกลางเมืองในกรุงเทพฯ โดยแตละกลุมท่ีกลาวน้ีตางมีกิจกรรม และแนวคิดท่ีแตกยอยไป
อีกมาก เชน บางกลุมเรียกรองประชาธิปไตยเปนหลัก บางกลุมเรียกรองความเปนธรรมใหทักษิณ บางกลุมไมเอาทักษิณ 
เปนตน ดังนั้น การอธิบายอัตลักษณของคนเสื้อแดงจึงไมสามารถนิยามไดดวยคําอธิบายชุดเดียว 
 
 สวนกลุมคนเส้ือเหลือง ภายหลังท่ีแกนนําจัดต้ังพรรคการเมืองแตไมประสบความสําเร็จในการเลนการเมือง
ในกติกา อีกทั้งยังมีทิศทางความเห็นในการดําเนินงานที่ไมสอดคลองกันระหวางกลุมนํา ทําใหมวลชนคนเสื้อเหลืองมี
การกระจายตัว และสลายกลุมไปพอสมควร แตกลุมที่ยังมีอัตลักษณเห็นชัด ซึ่งไมยึดโยงกับ “สีเสื้อ” อีกตอไป คือ
กลุมสนับสนุนประชาธิปตย และโดยเฉพาะกลุมสนับสนุนสถาบันกษัตริย

 อยางไรก็ดี เช้ือชนวนของความขัดแยงยังดํารงอยู เม่ือมีการเคล่ือนไหวทางความคิดของกลุม “นิติราษฎร” 
คือ เรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย ซึ่งมีกลุมคูขัดแยงกับประเด็นนี้ชัดเจนและไมสามารถยอมกันได กลุมนี้บางสวน
คลายตัวมาจากกลุมเสื้อเหลือง และกลุมอื่นๆ เชน กลุมเส้ือหลากสี หรืออาจเรียกรวมวากลุม hyper loyalist (จงรัก
ภักดีสุดโตง) ความขัดแยงนี้จะเปนการแบงขั้วอีกแบบกลายเปนกลุมเอาเจา และไมเอาเจา ซึ่งเปนประเด็นขัดแยงที่
ตองเฝาระวัง เพราะมีการใชประเด็นดังกลาวเปนเครื่องมือทางการเมือง สุมเสี่ยงเกิดความขัดแยงเขมขนขึ้นอีก
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 ๖.๓ เง่ือนไขความขัดแยงทางสังคมวัฒนธรรมอันนําไปสูความรุนแรง
 เพ่ือใหเขาใจพลวัตของความขัดแยงน้ัน จะตองเขาใจรากฐานของสภาพสังคมไทยท่ีเปนประหน่ึงเช้ือเพลิง
รอการจุดติด อันไดแก ความรูสึกเหลื่อมลํ้าตํ่าสูงและการเรียกรองความยุติธรรมในแตละมิติที่เพิ่มมากขึ้น การจัดแบง
ชนชั้นและทุนอยางใหมในโลกาภิวัตน ความรูสึกตออํานาจทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอารัมภบทกลาวใหเห็น
ความพัวพันมากกวาแยกเปนประเด็นที่ตัดขาดกันอยางชัดเจน

 แตแรกน้ัน การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในชวงสองถึงสามทศวรรษท่ีผานมาอันเปนไปตาม
แนวทางการพัฒนาอยางเสรีนิยมใหมอันกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีชนช้ันและความเปนธรรมทางสังคม การศึกษา
ในระยะหลังน้ันเสนอวากลุมคนเส้ือแดงแมจะมีอัตลักษณอันหลากหลายแตก็ประกอบดวยชนช้ันกลางระดับลางเปน
สวนใหญ อาทิ กลุมแรงงาน เกษตรกรผูประกอบการ อนึ่งกลุม  เส้ือเหลืองสวนหลักเปนชนช้ันกลางอีกประเภท อาทิ 
พนักงานองคการขนาดใหญ ผูประกอบการธุรกิจสวนตัวรายยอย ในการพัฒนานี้ทําใหความเสี่ยงและความไมมั่นคง
เพ่ิมมากข้ึน ชองวางทางรายไดเพ่ิม มากข้ึน การเขามาของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรไดเขามาเก้ือหนุนดวยการเสริมสวัสดิการ
ขั้นพื้นฐาน เชน สามสิบบาทรักษาทุกโรค ตอบสนองความรูสึกเหล่ือมล้ําท่ีระดับลางดวยนโยบายประชานิยม อีกยัง
แปลงระบบราชการจากท่ีทําตัวประหน่ึงนายเหนือประชาชนใหกลายเปนผูใหบริการซ่ึงตอบสนองความรูสึกนอยเน้ือ
ตํา่ใจไดดีและทําใหประชาชนรูสึกไดถึงความเปนเจาของอํานาจ อีกท้ังพรรคการเมืองยังสานเครือขายตรงเขาหาประชาชน 
แตในขณะเดียวกันทุนโลกาภิวัตนก็ผูกพันกับการเมืองจนยากตรวจสอบอันนําไปสูการ ขับไลรัฐบาลโดยกลุมคนเส้ือเหลือง
ดวยขอหาโกงและขายชาติ ซึ่งตามมาดวยรัฐประหาร ทําใหกลุมคนระดับลางและชนชั้นกลางระดับลางรูสึกถูกปลน
อํานาจและความเปนธรรมไปอันเปนที่มาของขบวนการเสื้อแดง 

 ท้ังน้ี การชุมนุมของคนเส้ือแดงเพ่ือใหรัฐบาลชุดนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ยุบสภาน้ัน นอกจากสะทอนมิติ
ทางการเมืองแลวยังสะทอนความเหล่ือมล้ํา อันแสดงผานสภาพภูมิศาสตรทางเศรษฐกิจของเมืองท่ีวาการยึดพ้ืนท่ี
ราชประสงคและสยามสแควรอยางยืดเย้ือน้ันคือ การสรางความติดขัดตอระบบการบริโภคทางวัฒนธรรมของชนช้ัน
กลางในเมือง อีกวาแนวปะทะกับทหารน้ัน เกิดคอนไปทางชุมชนแออัดในยานคลองเตยและดินแดง ผสมโรงดวย
การปลนรานคาและเผาธนาคาร และการกอกวนของวัยรุนท่ีขาดโอกาสในชีวิต โดยสรุป ความรูสึกตออํานาจและ
ความเปนธรรมท่ีแตกตางกัน เปนฐานสําหรับกอรางพลวัตสูความรุนแรง

 ๖.๔ ปจจัยยกระดับใหความขัดแยงขึ้นสูความรุนแรง
 ความขัดแยงทางการเมืองของไทยกลายสภาพไปเปนความรุนแรง เน่ืองจากปจจัยตางๆท่ีในสภาวะการเมือง
ปกติ สามารถชวยรองรับหรือดูดซับความตึงตัวของความขัดแยงไมสามารถทํางานได ในขณะเดียวกัน ความขัดแยง
ครั้งนี้ก็มีเงื่อนไขหนุนเสริมหลายประการที่ทําใหความขัดแยงกลายเปน ความรุนแรงได ดังนี้

  ๖.๔.๑ ความขัดแยงแบบเดิมพันสูง: ความขัดแยงครั้งนี้เปนความขัดแยงยืดเยื้อ (protracted 
confl ict) เม่ือความขัดแยงดําเนินไป เดิมพันแพชนะย่ิงสูงข้ึนเร่ือยๆ ลักษณะความขัดแยงเปนแบบผูชนะกินรวบจน
แตละฝายรูสึกแพไมได เพราะมีตนทุนที่จะสูญเสียเปนจํานวนมาก และจะตองถูกแกแคนเอาคืนอยางถึงรากถึงโคน
จากฝายผูชนะ การระดมสรรพกําลังและมวลชนกลายเปนแบบทุมสุดตัว (หมดหนาตัก) ขอเรียกรองของแตละฝาย
เปนไปในลักษณะไมใหทางเลือกหรือประนีประนอมรอมชอมกันแตอยางใด ประเด็นความขัดแยงขยายตัว (spiral) 
ไปอยางไมหยุดยั้ง มีการเปดประเด็นความขัดแยงใหมๆ อยางตอเนื่อง จนสาเหตุตั้งตนหรือประเด็นพื้นฐานแหง
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ความขัดแยงถูกหลงลืมไป การโจมตีพฤติกรรมการเผชิญความขัดแยงและความช่ัวรายเลวทรามสุดข้ัวของฝายตรงขาม 
กลายเปนยุทธวิธีหลักในการระดมมวลชนและดํารงความชอบธรรมและความดีงามถูกตองสมบูรณของฝายตน

  ๖.๔.๒ ความโกรธแคนเกลียดชังแยกขั้วผานสื่อ: มีการสราง เผยแพร และผลิตซ้ําอารมณโกรธ
แคนเกลียดชังทางการเมือง ผานเวทีประทวง ส่ือของกลุมประทวง ส่ือเกาและส่ือใหม การส่ือสารของสังคมไทย
พัฒนามาถึงระดับท่ีส่ือทุกชนิด (โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ดาวเทียม เคเบิลทีวี วิทยุชุมชน สมารทโฟน อินเทอรเน็ต 
เว็บบอรด เว็บบล็อค เฟสบุค ยูทูบ ทวิตเตอร ฯลฯ) ถักทอเช่ือมโยงกันและกันเปนด่ัง “ผืนผาส่ือสาร” ผืนเดียวกัน 
สารหรือความเห็นทางการเมืองใดๆ สามารถไหลเวียนผานส่ือทุกชนิดไดอยางไรรอยตะเข็บ อารมณโกรธแคนเกลียดชัง
สามารถแพรกระจายไดอยางรวดเร็วชนิดไฟลามทุง 
  ๑) ในสถานการณประทวง เวทีประทวงของแตละฝาย กลายเปนศูนยกลางของการผลิตอารมณ
โกรธแคนเกลียดชัง แพรผานสื่อของกลุมประทวงเอง และผานสื่อกระแสหลักที่มาทําขาวออกทั่วประเทศ 
  ๒) ส่ือใหมท่ีโดดเดนในแงการส่ือสารสองทางและมีลักษณะเปนเครือขายสังคม ย่ิงทําใหสารเชิง
อารมณถูกหมุนวนซํ้าตอกยํ้าความหนักหนวงจากคนหนึ่งสูคนหนึ่งในกลุมคนที่ “คิดเหมือนกัน” กลายเปนความจริง
แทแนนอน จนทําใหกระแสโกรธเกลียดอีกฝายท่ีคิดตางออกไป โหมกระหน่ําใสกัน ด่ังทะเลคล่ัง ความคิดเห็นท่ีแตกตาง
หลากหลายถูกผลักไปอยูขางใดขางหน่ึง อารมณท่ีหลอเล้ียงกันไปมาผานผืนผาขนาดใหญไรรอยตะเข็บของส่ือชนิดตางๆ 
กลายเปน “อารมณความรูสึกพ้ืนฐานทางการเมือง” ของท้ังสังคม ทําใหพรอมใชความรุนแรงกันไดตลอดเวลา รอเพียง
เงื่อนไขสุกงอมในขณะเดียวกัน
  ๓) หลังความรุนแรงผานไป อารมณพ้ืนฐานเหลาน้ี ก็เปนอุปสรรคขวางก้ันไมใหความขัดแยงสามารถ
คลายตัวและคืนดีกันไดงายๆ และย่ิงถูกตอกย้ําโหมกระพือใหเกลียดกันมากย่ิงข้ึนไปอีก ทุกฝายตางเห็นฝายอ่ืนๆ 
เปนปญหา ไมสามารถมองเห็นวาฝายตนเองมีสวนในการสรางปญหาเชนกัน บรรยากาศทางการเมืองไมนําไปสู
การลดราวาศอก มองเห็นความผิดพลาดบางประการของฝายตน และความมีเหตุมีผลบางระดับของฝายอื่นๆ บาง

  ๖.๔.๓ สถาบันหลักๆ ไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไดรับการยอมรับจากทุก
ฝายมากเพียงพอท่ีจะหาทางออก/เหน่ียวร้ัง/หาทางผอนคลายความตึงเครียดได นับต้ังแต สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 
ศาลอาญา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง พรรคการเมือง สถาบันกษัตริยและองคมนตรี คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สถาบันวิชาการ สถาบันสื่อมวลชน ฯลฯ วิธีการในการแกไขความขัดแยงแบบเดิมของ
สังคมไทย คือ ใชคนกลาง ไมสามารถใชไดอีกตอไป ทุกสถาบันถูกผลักหรือถูกคลางแคลงใจวาอยูขางใดขางหน่ึงของ
ขั้วขัดแยง
 
  ๖.๔.๔ หลักการสําคัญๆ ที่กํากับการอยูรวมกันในสังคม ถูกทําลายลงอยางตอเนื่อง  อาทิ
   ๑) ตัวอยางของหลักการเชิงคุณคา เชน ขันติธรรม/ความทนกันได ไมไดถูกเขาใจในฐานะ
การยอมทนมีพ้ืนท่ีใหกับความเห็นท่ีแตกตางจากฝายตน โดยแมไมชอบใจแตก็ไมเกลียดชัง ตรงกันขาม หลักความทนกันได
ถูกเขาใจเปน “จําทน” ทําใหรูสึกเหมือนเปนผูออนแอ ดังนั้น จึงเลือกวิธีที่รูสึกวา “เขมแข็ง” กวา คือ ใชความรุนแรง
แมจะตองสูญเสีย แตก็ถือเปนการกระทําในฐานะ “ผูกลา”
   ๒) ตัวอยางของหลักการเชิงวิธีการ เชน การเผชิญความขัดแยงโดยสันติวิธี ยังไมไดรับความเขาใจ
อยางหนักแนนมากเพียงพอท่ีจะ “ปองกัน” ความรุนแรงทําไดเพียง “บรรเทา” ความรุนแรง เน่ืองจากแตละฝายตางเห็นวา
ฝายตนเหนือกวาและสามารถชนะไดดวยกําลัง เมื่อความขัดแยงยกระดับมากขึ้น เดิมพันแพชนะมีสูงขึ้น วิธีการที่
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ชอบธรรมถูกลดความสําคัญลง หลักสันติวิธีถูกปฏิเสธดวยเช่ือวาไมสามารถนําไปสูเปาหมายท่ีตองการได หรือบางกรณี
หลักสันติวิธีถูกใชอยางงดเวนขอปฏิบัติบางประการมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใหสามารถไปใหถึงยังเปาหมายของฝายตน
เปนสําคัญ
   ๓) นอกจากน้ี หลักสากลบางประการ เร่ืองการจํากัดความเสียหายเม่ือไมสามารถเล่ียงสงคราม
หรือความรุนแรงได เชน งดเวนไมโจมตีสถานท่ีอยางโรงพยาบาล ไมทํารายอาสาสมัครหนวยแพทย/พยาบาลฉุกเฉิน/
หนวยกาชาด ไมทํารายส่ือมวลชน หลีกเล่ียงการนําผูหญิงหรือเด็กมาอยูในแนวปะทะ เปนตน ท้ังจากเหตุการณการบุก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ หรือเหตุการณท่ีอาสาสมัครทีมแพทยฉุกเฉิน ถูกทําราย เปนตน หลักน้ีถูกละเมิดหรือทําลายลงไป
ในความขัดแยงครั ้งนี ้ดวยเชนกัน แมจะเขาใจไดวาเปนเพราะขาดความไวเนื ้อเชื ่อใจในกันและกันของคูขัดแยง 
แตการละเมิดหลักการเหลาน้ีก็เทากับย่ิงเปนตัวขยายวงความโกรธแคนของผูเก่ียวของมากข้ึนไปอีก
 
  ๖.๔.๕ กลุมที่มีศักยภาพในการใชความรุนแรง 
   ๑) กลุมท่ีมีศักยภาพในการใชความรุนแรง มีท้ังท่ีอยูในฝายกองทัพ ฝายผูประทวง (ทุกสี) ซ่ึง
มักมีทหาร/ตํารวจนอกเครื่องแบบสายเหยี่ยวที่แฝงตัวอยูในแตละกลุมกองกําลังประชาชน ในบรรดากลุมคนเหลานี้ 
กลุมคนท่ีมีความสําคัญในการกอใหเกิดความรุนแรง คือ กลุมท่ียังไมเคยมีประสบการณในเหตุการณความรุนแรงมากอน 
ไมวาจะเปนในสนามรบจริงหรือเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองในอดีต แตเพ่ิงไดมีบทบาทเก่ียวของกับความขัดแยง
ทางการเมืองในครั้งนี้ ทั้งในฐานะผูดูแลความสงบเรียบรอยของบานเมือง หรือในฐานะผูมีจิตสํานึกทางการเมือง 
ยอมเสียสละเพื่ออุดมการณและความดีงามอันสูงสง
   ๒) ในขณะเดียวกัน ระบบการควบคุมกํากับอาวุธสงครามและอาวุธขนาดเล็ก ของรัฐไทยยังไมมี
ประสิทธิภาพมากเพียงพอ ทําใหอาวุธหลายชนิดสามารถเล็ดรอดออกไปจากคลังสรรพาวุธสูกองกําลังฝายตางๆ ได
   ๓) อีกปจจัยหน่ึงท่ีเปนไปได คือ ตัวปวน (spoiler) มือท่ีสาม หรือผูสรางสถานการณ ท่ีไมเคย
ทราบไดอยางชัดเจนและเปนทางการวาอยูฝายใด มาจากไหน ปจจัยน้ีมักเปนตัวการสําคัญท่ีทําใหเหตุการณความขัดแยง
ในสภาวะปกติ กลายเปนความขัดแยงที่ลอแหลมสุมเสี่ยง และจากความขัดแยงที่วิกฤตกลายเปนการระเบิดขึ้นของ
ความรุนแรงได ไมวาความรุนแรงที่อาจมีขึ้นนั้นเกิดจากฝายรัฐ หรือฝายประชาชนก็ตามที

 เมื่อความขัดแยงเคลื่อนตัวไป เหตุการณความรุนแรงแตละครั้ง รวมถึงพฤติกรรมของแตละฝายถูกสั่งสม
เปนความรูสึก/ภาพลักษณเชิงลบในจิตใจของแตละฝาย ย่ิงไมมีสถาบันหลักๆ ใดสามารถดูดซับบรรเทาความตึงเครียด
ของความขัดแยงได หลักการสําคัญๆ ที่จะชวยปองกันความรุนแรงถูกทําลายไปอยางตอเนื่อง ในขณะที่ลักษณะ
ความขัดแยงมีเดิมพันสูงข้ึนเร่ือยๆ พรอมกันไปกับการหลอเล้ียงอารมณความเกลียดกันทางการเมืองผานส่ือชนิดตางๆ 
ความไววางใจในกันและกันลดลงเหลือเพียงนอยนิด หนทางการเผชิญความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรงคอยๆ ตีบตันลง 
ทางเลือกในการใชความรุนแรงเขาจัดการปญหากลายเปนทางเลือกหลักที่ทุกฝายใช ดวยเชื่อมั่นวาสามารถเอาชนะได 
จึงทําใหกลุมท่ีมีศักยภาพในการใชความรุนแรงของทุกฝายมีบทบาทหลักในการจัดการความขัดแยง และนําไปสูเหตุการณ
ความรุนแรงในแตละรอบที่เกิดขึ้นมาในความขัดแยงทางการเมืองของไทยชวงหลายปมานี้



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๑๕๓

๗.  สรุปรากเหงาปญหาและความขัดแยงจากงานวิจยั เร่ืองกระบวนการยุติธรรมกับสถานการณทาง 
การเมืองท่ีมีความรุนแรง: ปญหา และแนวทางแกไข  โดย ปกปอง ศรีสนิท และคณะ (๒๕๕๕) (ขอมูล ณ วันท่ี 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)

 งานศึกษาวิจัยเร่ืองดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

 โครงสรางหลักท่ีทําหนาท่ีเปนกลไกจัดการความขัดแยงทางสังคมและสรางความเปนธรรมทางสังคมท่ี
สอดคลองกับหลักนิติธรรมและหลักสากล คือ กลไกของกระบวนการยุติธรรม อยางไรก็ตามแนวคิดวาดวยการบังคับใช
กฎหมายของกระบวนการยุติธรรมไทยในบางคร้ังบางลักษณะถูกต้ังขอสงสัยวาไมเปนไปตามหลักสากล ถูกแทรกแซง 
และไมเปนไปตามกระบวนการท่ีควรจะเปนและเปนรากเหงาของความขัดแยงท่ีนําไปสูความรุนแรงทางการเมือง 
บางกรณีเปนสาเหตุหลัก บางกรณีไมใชสาเหตุหลัก แตก็เปนเชื้อไฟที่ไปสุมใหสถานการณรุนแรงจึงเปนมูลเหตุของ
ความจําเปนในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางมหาชน และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเน่ืองจาก 
ระบบทั้งสองอยางนี้ คือสิ่งที่สรางความรุนแรงทางการเมืองเพื่อจะทําใหกระบวนการยุติธรรมเปนอยางที่ควรจะเปน
ตามหลักสากล แตแนนอนวาในเหตุการณเฉพาะหนา ถาใชกระบวนการยุติธรรมปกติก็อาจจะนําไปสูการขัดของหรือ
การติดขัดบางประการ ทําใหคนไมสามารถออกจากความขัดแยงและไปสูสันติภาพได ซ่ึงระบบและกลไกเหลาน้ีใชหลักการ 
สําคัญๆ ทางกฎหมาย ตามที่ ปกปอง ศรีสนิท และคณะ (๒๕๕๕) อธิบายไว คือ

 ๗.๑ หลักความเสมอภาค
 หลักความเสมอภาคตอดานกฎหมาย มีตัวอยางหลายเรื่อง มีการตั้งขอสังเกตหลายๆ อยางในเรื่องของ
การเลือกปฏิบัติ เร่ืองของสองมาตรฐาน แตจริงๆ แลวหลักความเสมอภาคตอดานกฎหมายคือหลักการท่ีทําใหทุกคน
มีความเทาเทียมกัน และจะตองไดรับการปฏิบัติโดยรูปแบบแบบเดียวกันภายใตกฎหมาย อยางไรก็ดี หลักความเสมอภาค
ตอดานกฎหมายก็ถูกตีความเปนสองนัย คือ ความเสมอภาคทางวิธีการ คือคนจะตองไดรับการปฏิบัติโดยวิธีการแบบ
เดียวกัน และความเสมอภาคในทางเปาหมายวาการปฏิบัติอาจจะแตกตางกันได เพื่อบรรลุเปาหมายใหสังคม
มีความเสมอภาคกัน 
 สําหรับความเสมอภาคในทางวิธีการ กลุมประเทศท่ีนิยมใชกันมากคือกลุมประเทศท่ีเปนทุนนิยมอยางสุดโตง 
คือไมวาคนรวยคนจนจะปฏิบัติเหมือนกัน แตความเสมอภาคทางวิธีการมันนําไปสูความเหล่ือมล้ําทางสังคมเพราะพ้ืนฐาน
ของคนไมเทากัน ความสามารถในการเขาถึงเศรษฐกิจไดตางกัน จึงมีการเสนอเรื่องความเสมอภาคทางเปาหมายขึ้น 
นั่นคือการปฏิบัติกับคนดอยโอกาส การปฏิบัติกับกลุมคนบางคนที่ไมสามารถเขาถึงทรัพยากรได และนําไปสูการสราง
ความเทาเทียมกันในสังคมก็เปนความเสมอภาคที่รับไดเหมือนกัน 

 ๗.๒ หลักนิติรัฐ
 หลักนิติรัฐเปนหลักการในการบังคับใชกฎหมายของประเทศท่ีมีระบบกฎหมาย ตามหลักนิติรัฐมีอยู ๓ หลัก
เทานั้น ไดแก 
 หลักขอที่หนึ่ง คือ การกระทําของฝายบริหารจะตองชอบดวยกฎหมายที่ถูกตราขึ้นโดยฝายนิติบัญญัติ  
 หลักขอที่สอง คือ กฎหมายที่ฝายนิติบัญญัติตราขึ้น จะตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ เปนลําดับซึ่งกันและกัน 
 ทายที่สุด คือ การควบคุมมิใหฝายบริหารกระทําการท่ีขัดตอกฎหมายหรือการควบคุมไมใหกฎหมายขัดตอ
รัฐธรรมนูญก็ดี จะตองเปนหนาที่ของฝายตุลาการ ซึ่งเปนอิสระและปราศจากการแทรกแซง 
 ตรงน้ีคือหลักนิติรัฐท่ีควรท่ีจะพยายามสรางทําใหเกิดข้ึนในสังคมไทย 
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 ๗.๓ หลักความไดสัดสวน

 หลักความไดสัดสวน ความพยายามเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการบังคับใชกฎหมายใหดีท่ีสุด ความพยายาม
กระทําในทุกวิถีทางหรือการใชวิถีทางอะไรก็ไดเพื่อใหบรรลุวิถีทางนั้น แตสภาพบังคับทางกฎหมายในเรื่องความได
สัดสวนไมไดตอบอยางนั้น คือเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ดี การกระทําจะตองไดสัดสวนดวย ฉะนั้น เราจะเปรียบเทียบ
อยูสองอยาง คือวัตถุประสงค เปนวัตถุประสงคที่ดี เปนประโยชนตอประเทศ แตวิธีการที่ใชก็ตองเปนวิธีการที่ชอบ
ดวย และตองไดสัดสวนกับประโยชนที่สังคมจะไดรับดวย
 ประเด็นตอไปคือประเด็นเร่ืองของวัตถุประสงคของกฎหมายอาญา สมมติฐานก็คือเร่ืองกฎหมายอาญาของ
ไทยในปจจุบัน ไมวาจะเปนสารบัญญัติหรือการบังคับใชกฎหมาย ถูกตั้งขอสันนิษฐานวามีการใชกฎหมายอาญาผิด
วัตถุประสงค เพราะวัตถุประสงคจริงๆ ของกฎหมายอาญานั้นก็เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน แกไข
ปญหาความไมสงบสุข และคืนความสงบสุขกลับสูสังคม แตในปจจุบันไดนํากฎหมายอาญามาใชหลายๆ เร่ืองไปเพ่ือ
ประโยชนสวนตนและพยายามจะเอากฎหมายอาญามาดําเนินคดีเพื่อเรียกรองประโยชนสวนตน เปนตน

 ๗.๔ หลักความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม

 หลักความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม และกลไกการใหอิสระและความเท่ียงธรรมของกระบวนการยุติธรรม
โดยเฉพาะในชั้นตุลาการ คําถามก็คือวาศาลควรจะเปนอยางไร ศาลท่ีจะมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีในประเทศควรจะ
ตองยึดมั่นในสองหลัก หลักที่หนึ่งคือหลักความเปนอิสระ (independence) หลักที่สองคือหลักความเที่ยงธรรม 
(impartiality) สองหลักนี้ไมเหมือนกัน แตเปนสองหลักการที่ศาลควรยึดถือไว
 
 หลักท่ีหน่ึงคือ หลักความเปนอิสระ น้ัน สามารถแยกไดเปนความเปนอิสระไดในเชิงสถาบันและความเปน
อิสระเชิงบุคคล ความเปนอิสระในเชิงสถาบันหมายความวาศาลตองเปนอิสระทั้งในการพิพากษาคดีและการบริหาร
จัดการองคกรจากอํานาจบริหารหรือฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารหรือฝายนิติบัญญัติจะเขาแทรกแซงการทํางานของศาล
ไมได ซึ่งในประเทศไทยมีการปฏิรูปองคกรศาลมาเปนเวลานานแลว และแยกศาลออกมาจากฝายบริหารและฝาย
นิติบัญญัติมานานพอสมควรแลว เพราะฉะน้ัน ลักษณะปจจุบันในเร่ืองความเปนอิสระเชิงสถาบันจึงมีความสอดคลอง
กับหลักสากล
 แตในเรื่องความเปนอิสระในเชิงบุคคลนั้น แมองคกรตุลาการอิสระแลว แตถาผูพิพากษาที่ตัดสินคดีแตละ
คนถูกคุกคาม ถูกแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอก และอาจจะกลาวไดวาองคกรตุลาการจะเปนอิสระได เพราะฉะนั้น 
กลไกการประกันความเปนอิสระท้ังในเชิงองคกรและเชิงบุคคลก็คือการแบงแยกอํานาจใหองคกรตุลาการเปนอิสระ
ในเชิงองคกร และการคุมครองผูพิพากษาในเรื่องชีวิตและรางกาย ซึ่งในบางประเทศก็จะมี Marshall คือหนวยงานที่
คุมครองผูพิพากษาเพื่อใหรูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไมใชวาจะตัดสินคดีแลวก็มีกลุมคนมาปดลอมเพื่อขมขู
ตางๆ นานา 

 สําหรับ หลักความเท่ียงธรรม (impartiality) มีหลักอยูวา หน่ึงคือผูพิพากษาท่ีตัดสินคดีจะตองไมมีผลประโยชน
ใดๆ ท่ีไมชอบดวยกฎหมายเก่ียวของกับการตัดสินคดีความน้ันๆ สองคือผูพิพากษาท่ีจะตัดสินคดีจะตองปราศจากอคติ 
ไมตัดสินคดีดวยความรัก เกลียด กลัว และประการสุดทายคือผูพิพากษาจะตองไมมีความคิดเห็นลวงหนาเกี่ยวกับคดี
หรือคูกรณีในคดีนั้นๆ ถาผูพิพากษาทานใดเขาไปรูเห็นลวงหนาเกี่ยวกับคดีไปแลว ความเที่ยงธรรมจะไมมีอีกตอไป 
เพราะไดเห็นเหตุการณแลวและตัดสินลวงหนาไปแลว จึงเปนการยากที่จะเปลี่ยนความคิด ดวยเหตุนี้ หลักความ
เที่ยงธรรมจะตองคงไว ตุลาการท่ีทําหนาท่ีไตสวนคดีใดจะไมสามารถข้ึนน่ังบัลลังกช้ีขาดตัดสินคดีน้ันๆ ได เน่ืองจาก
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เขาจะขาดความเท่ียงธรรมในเชิงระบบไป กลไกท่ีทําใหเกิดความเท่ียงธรรมคือระบบคัดคานผูพิพากษา ซ่ึงประเทศไทย
มีอยูแลว สามารถคัดคานศาลที่ไมมีความเที่ยงธรรมได

 ๗.๕ หลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 หลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปนเร่ืองการสรางสมดุลระหวางการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทุกประเทศในโลกจะยืนอยูบนพื้นฐานสมดุลของสองสิ่งนี้ 
ถาเนนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมมากเกินไป แนนอนวาสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จะหมดไปดวย แต
ถามีการใหสิทธิเสรีภาพมาก แนนอนวาการปองกันอาชญากรรมก็จะมีปญหาเชนเดียวกัน ดังนั้น ในแตละประเทศก็
ถือวาการสรางสมดุลระหวางสองส่ิงน้ีและถือเปนปญหาสําคัญท่ีสุดเชนเดียวกันกับหลักการของประเทศไทยท่ียึดม่ัน
ในสิ่งนี้ แตในขณะเดียวกันหากสถานการณที่มีความแตกตางกัน สมดุลของสองสิ่งนี้ก็ไมเหมือนกัน ซึ่งในสถานการณ
ปกติประเทศอาจจะใหสิทธิเสรีภาพกับประชาชนอยางมาก แตแนนอนท่ีสุดในสถานการณฉุกเฉินมันก็อาจจะลดนอยลง 
แตไมอาจที่จะสูญเสียไปเลย สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ไมอาจสูญเสียไดเลยคือรัฐจะทรมานคนไมได จะอุมบุคคล
ใหหายไปจากกระบวนการยุติธรรมไมได

 อยางไรก็ตาม ในสวนของปจจัยที่เปนตัวกระตุนและแปรเปลี่ยนความขัดแยงใหเปนความรุนแรง
นั้น ปกปอง ศรีสนิท (๒๕๕๕) อธิบายตอไปวา ปจจัยเหลาน้ี ไดแก

 ๗.๖ การยุบพรรคการเมือง
 การยุบพรรคการเมืองและการพิจารณาตัดสิทธิทางการเมือง ปจจุบันมีรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๗ สรุปสาระ
สําคัญไดก็คือ ถากรรมการบริหารพรรคคนหน่ึงไปซ้ือเสียงหรือทําใหการเลือกต้ังไมบริสุทธ์ิยุติธรรมจะนําไปสูการยุบพรรค
ทั้งหมด และการยุบพรรคทั้งหมดแลวก็จะนําไปสูการตัดสิทธิของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ซึ่ง
หลักการนี้ถูกตั้งขอสังเกตวาเปนวิธีการที่ไมไดสัดสวนเลย คือเมื่อมีคนหนึ่งกระทําความผิดแตตองรวมกันรับผิดชอบ
ดวยกันหมด แตสาเหตุที่รัฐธรรมนูญใชหลักการนี้ เพราะวาผูรางรัฐธรรมนูญตองการใชยาแรง แตอยางไรก็ดีในเรื่อง
การตรวจสอบและอํานาจการบริหารประเทศเปนส่ิงท่ีขัดแยงกันเสมอและควรท่ีจะตองพยายามจะสรางสมดุล กลาวคือ 
ถาอํานาจในการบริหารประเทศเปนเสียงขางมากที่เด็ดขาดก็จะมีประสิทธิภาพดีมากในการบริหารประเทศ ระบบ
ตรวจสอบก็จะออนแอทันที แตเมื่อใดก็ตามที่เราพยายามสรางระบบตรวจสอบที่ดีมาก แนนอนวาประสิทธิภาพใน
การบริหารประเทศจะลดลง รัฐธรรมนูญขอนี้ตองการจะสรางสมดุล แตตอนนี้ไดมีการตั้งคําถามขึ้นวาเกิดการไมได
สัดสวนและรุนแรงเกินไปหรือไม

 ๗.๗ การชุมนุมทางการเมืองภายใตหลักรัฐธรรมนูญ
 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึน
และเปนที่ถกเถียงมากที่สุดในสถานการณการเมืองที่มีความรุนแรง คือเรื่องการชุมนุมทางการเมืองภายใตหลัก
รัฐธรรมนูญ ซึ่งสามารถที่จะยืนยันหลักนี้วาเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองมีอยูในประเทศไทยและจะตองมีอยู แต
ประเด็นท่ีเกิดข้ึนของประเทศไทยคือการขาดกฎหมายในการจัดระเบียบการชุมนุม ท่ีประกอบดวยขอกําหนดวาชุมนุม
อยางไรถูกตอง ชุมนุมอยางไรที่รัฐจะตองเขามาจัดการ ดังนั้น ขอเสนอที่จะนําไปสูการแกไขปญหาคือประเทศไทยมี
รัฐธรรมนูญที่ใหเสรีภาพในการแสดงออกอยูแลว แตสิ่งที่ตองการคือกฎหมายในการเขามาจัดระเบียบการชุมนุมเพื่อ
ใหสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชนกับความสงบเรียบรอยของรัฐอยูในระดับที่สมดุล และทุกคนจะ
เขาใจเรื่องสิทธิเสรีภาพที่ตรงกัน



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๑๕๖

 ๗.๘ การใชกฎหมายอาญาผิดวัตถุประสงค
 การใชกฎหมายอาญาผิดวัตถุประสงคน้ันเปนประเด็นท่ีมีปญหามากเน่ืองดวยกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาเปนทั้งตนเหตุของปญหาและเปนทั้งสวนเติมใหปญหาลุกลามยิ่งขึ้นไป โดยหลักการของการบังคับใชกฎหมาย
อาญาเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน แตกลับมีการหยิบนํากฎหมายอาญามาเพื่อกลั่นแกลงทางการเมือง
เพื่อเรียกรองวัตถุประสงคสวนตน การใชคดีอาญาเพื่อดําเนินคดีทางการเมืองนั้นมีกรณีตัวอยางอยูสองเรื่อง คือ กรณี
มาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา ๑๑๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา

  ๗.๘.๑ มาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา
  ความผิดตามมาตรา ๑๕๗ คือความผิดฐานเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
โทษทางอาญาคือถูกจําคุกไมเกินสิบป ซ่ึงปจจุบันโทษทางอาญาไดถูกนํามาใชอยางขยายความ และทําลายระบบบริหาร
ราชการแผนดิน ทําลายขวัญและกําลังใจของเจาหนาท่ี และมีการใชมาตรา ๑๕๗ ไปขูเจาหนาท่ีใหทําตามท่ีตนตองการ 
ยกตัวอยางจากสถานการณที่มีการชุมนุมของคนเสื้อสีหนึ่ง ในการปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ตํารวจมีหนาที่ในการควบคุม
การชุมนุมของกลุมคนดังกลาวที่กําลังจะทําผิดกฎหมาย และใชสิทธิเสรีภาพเกินกวาขอบเขตของรัฐธรรมนูญ ซึ่งใน
ขณะที่เจาหนาที่ตํารวจกําลังจะเขาไปใชกําลังเขาไปบังคับปราบปรามการชุมนุม คนกลุมนั้นบอกทันทีวาตํารวจปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบ เพราะเขากําลังใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แลวกลาวอางใชมาตรา ๑๕๗ ไปดําเนินการฟองเจาหนาท่ีตํารวจ 
และเจาหนาที่ตํารวจอาจเปนผูตองโทษ
  แตในขณะเดียวกันในกลุมคนอีกกลุมหน่ึงซ่ึงเปนฝายตรงขามกัน กลาววาการท่ีเจาหนาท่ีตํารวจลังเล
และไมยอมเขาจับกุมนั้นเพราะกลัวถูกฟอง เจาหนาท่ีตํารวจกําลังละเวนจากการปฏิบัติหนาท่ี ก็เขามาตรา ๑๕๗ อีก 
ก็จะดําเนินการฟองดําเนินคดีกับเจาหนาท่ีตํารวจ ดังน้ันเจาหนาท่ีตํารวจจึงตกอยูในสถานการณท่ีไมสามารถดําเนินการ
อะไรไดเลย และไดลุกลามไปยังกิจการของการบริหารราชการแผนดินในประเด็นอ่ืนๆ เชน การรับรองผลการเลือกต้ัง 
ของ ก.ก.ต. คําสั่งของฝายปกครองคําสั่งอนุมัติ อนุญาต ก็จะมีสองฝาย ฝายที่ไดประโยชนกับอีกฝายที่เสียประโยชน
มาฟอง ๑๕๗ กันทันที 
  ขอเสนอแนวทางการแกไข คือ ไมควรขยายความ มาตรา ๑๕๗ อยางนั้นโดยพิจารณาการที่
เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติน้ันตองประกอบดวยสองปจจัย เจาหนาท่ีทุจริตและเจาหนาท่ีไมไดทุจริต แตมี
มูลเหตุจูงใจพิเศษ เชน จะกล่ันแกลงบุคคล นอกจากน้ีในประเด็นเร่ืองการเมืองยังเปดโอกาสใหปจเจกชนไปฟอง มาตรา 
๑๕๗ ตอศาล ทําใหเจาพนักงานตองหยุดปฏิบัติหนาที่ อันนี้เปนปญหาสําคัญ มาตรา ๑๕๗ ควรสงวนไวใหพนักงาน
สอบสวน อัยการ เปนผูฟองเทานั้น

  ๗.๘.๒ มาตรา ๑๑๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา
  มาตรา ๑๑๒ ตามประมวลกฎหมายอาญาคือความผิดเร่ืองการดูหม่ินพระมหากษัตริย ประเด็นใน
ปจจุบันคือวาความจําเปนของมาตรา ๑๑๒ และควรมีการลงโทษผูกระทําผิดตามมาตรา ๑๑๒ หรือไมนั้นสําหรับใน
สังคมไทยมีพัฒนาการ มีบริบททางสังคมไมเหมือนตางประเทศ การกระทําผิดตามมาตรา ๑๑๒ ซึ่งนําไปสูการสราง
ความแตกแยกในสังคม ยกตัวอยางในตางประเทศอาจจะบอกวาทําไมจึงสามารถพูดจาอะไรอันเก่ียวกับประธานาธิบดี 
ไมเห็นมีความผิดอะไรเลย คําตอบคือพัฒนาการทางสังคมไมเหมือนกันตางหาก ซ่ึงจะมีการจํากัดเสรีภาพในการแสดง
ความเห็นตามบริบทของเขาเชนกัน เชน ถาไปพูดใหเกิดความแตกแยกในเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา หรือพูดดวยคําพูด
เทานั้น แตทําใหประเทศแตกแยก ตางประเทศเขาก็ลงโทษจําคุกในทางอาญาเชนกัน ดังนั้น ความจําเปนตามมาตรา 
๑๑๒ ในสังคมไทยจึงมีความจําเปนตามบริบทของสังคม
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๑๕๗

  แตในสวนของการบังคับใชกฎหมายของไทยซึ่งมีการนําเอามาตรา ๑๑๒ ไปใชเพื่อกลั่นแกลงกัน
ทางการเมือง เพ่ือประโยชนสวนตนน้ัน 
  ขอเสนอแนวทางในการแกไข คือ การมุงเนนไปท่ีวิธีการบังคับใชกฎหมายโดยเม่ือมีการกลาวโทษ
ใครวาไดกระทําความผิดมาตรา ๑๑๒ พนักงานอัยการตองเขามารับทราบคํากลาวโทษแตตน พนักงานอัยการจะเปน
ผูประเมินความเสียหายวาความเสียหายมากหรือนอยอยางไร ถาเสียหายมาก พนักงานอัยการก็ดําเนินคดีไดเลย แต
ถาไมเสียหายตอสาธารณะ เปนเรื่องสวนตัวมาก ดําเนินคดีไปก็ไมเปนประโยชนสาธารณะก็สามารถที่จะไมดําเนินคดี
เลยตั้งแตตนได

 ๗.๙ การตั้งขอหาที่รุนแรงกวาเปนจริง
 ในเหตุการณท่ีมีการชุมนุมโดยไมชอบดวยกฎหมายน้ันไดนําไปสูการต้ังขอหาวากอการราย ซ่ึงปนการต้ังขอ
กลาวหาที่รุนแรงเกินจริง เปนเหตุทําใหเกิดความโกรธแคน และรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม

 ๗.๑๐ การปลอยตัวชั่วคราว
 การปลอยตัวช่ัวคราวก็เปนปญหาในกระบวนการยุติธรรมของไทย ปจจุบัน พนักงานสอบสวน อัยการ และ
ศาลจะใหประกันตัวและปลอยช่ัวคราวโดยดูท่ีเงินและหลักประกันเปนหลัก เปนการสรางความเหล่ือมล้ําทางสังคมอยาง
ยิ่ง เพราะคนมีเงิน พอเอาเงินมาวาง ก็ไดปลอยตัวกลับบานชั่วคราว คนมีเงิน ศาลเรียกหลักประกัน แตมีแนวโนมวา
จะหลบหนี วิธีการของศาลคือเรียกหลักประกันเพิ่ม คนมีเงินก็เอาเงินวาง กลับบาน แลวก็หนี ในขณะที่คนไมมีเงิน 
ไมมีพฤติกรรมวาจะหลบหนี พอถูกต้ังขอกลาวหา ศาลเรียกหลักประกัน เขาไมมีเงินจาย จุดหมายปลายทางคือเรือนจํา 
ทั้งที่เขาไดรับการสันนิษฐานวาเปน ผูบริสุทธิ์ ฉะนั้น กระบวนการยุติธรรมยังมีในการเรียกหลักประกัน และปญหาใน
การปลอยตัวชั่วคราว 

๘. สรุปรากเหงาปญหาและความขัดแยงจากงานวิจัย เรื่องการปฏิรูปองคการดานความมั่นคง 
(Security Sector Reform) โดย สุภณิดา พวงผกา และคณะ (๒๕๕๕) (ขอมูล  ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)

 งานศึกษาวิจัยเร่ืองดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

 ๘.๑ ปญหาเก่ียวกับการจัดการดานความม่ันคง
 เม่ือกลาวถึงองคประกอบภาคความม่ันคง อธิบายไดวาประกอบดวยสวนสําคัญๆ ดังน้ี

  ๘.๑.๑ กลุมที่มีอํานาจและเครื่องมือในการใชกําลัง ไดแก ทหาร (ในรูปแบบตางๆ) ตํารวจ 
กองกําลังก่ึงทหาร หนวยงานลับ
  ๘.๑.๒ สถาบันและองคกรที่ทําหนาที่ในการติดตามและบริหารจัดการภาคความมั่นคง ไดแก 
กระทรวงตางๆ รัฐสภา
  ๘.๑.๓ โครงสรางที่มีหนาที่รับผิดชอบสําหรับการดํารงไวซึ่งนิติธรรมของรัฐ ไดแก กระทรวง
ยุติธรรม ศาล ราชทัณฑ คณะกรรมการดานสิทธิมนุษยชน ตลอดรวมถึงกลไกความยุติธรรมในรูปแบบตางๆ
  ๘.๑.๔ ตัวแสดงที่ไมใชรัฐ ในบางกรณี ภาคความม่ันคงของบางประเทศอาจจะรวมถึง ตัวแสดงท่ี
ไมใชรัฐ ซึ่งเปนกองกําลังติดอาวุธตอตานรัฐบาล หรือบริษัททหารรับจาง อันเปนตัวแสดงที่กําลังมีบทบาทมากขึ้นใน
โลกปจจุบัน เปนตน
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๑๕๘

 ปญหาเก่ียวกับการจัดการดานความม่ันคง สวนหน่ึงเกิดจากองคประกอบท้ัง ๔ ประการดังกลาวไมสามารถ
ทําหนาที่สอดประสานเปนหนึ่งเดียวกันเพื่อทําใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยแกรัฐและสังคม ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นจาก
เหตุปจจัยหลายประการ คือ

 ๘.๒ ปญหาการจัดโครงสรางของกองทัพไทย
 กองบัญชาการกองทัพไทยเปนหนวยบังคับบัญชาหลักโดยมีกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เปน
หนวยใตบังคับบัญชา ตามมาตรา ๑๗ ของพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให
กองทัพไทยมีสวนราชการ ดังตอไปนี้ คือ ๑) กองบัญชาการกองทัพไทย ๒) กองทัพบก ๓) กองทัพเรือ ๔) กองทัพ
อากาศ และ ๕) สวนราชการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
 ขอเท็จจริงพบวา โครงสรางกองทัพไทยมีขนาดใหญ กองทัพมี ๓ เหลาทัพท่ีมีการจัดหนวยงานภายใน แผนงาน 
โครงการ และทรัพยากรของตนเอง และมีความซํ้าซอนกันสูง ผูบัญชาการกองทัพไทย ไมสามารถสั่งการผูบัญชาการ
เหลาทัพไดจริง และกองทัพบกเปนหนวยงานท่ีมีกําลังพล งบประมาณ ขอบเขตพ้ืนท่ีและทรงอิทธิพลมากท่ีสุดใน
บรรดา ๓ เหลาทัพ จากการท่ีท้ัง ๓ เหลาทัพสามารถท่ีจะเสนองบประมาณและบริหารทรัพยากรไดดวยตนเอง ทําให
เกิดความซ้ําซอนในการจัดต้ังหนวยงาน การวางแผนงานโครงการ จึงสงผลใหการใชงบประมาณของกองทัพไมมี
ประสิทธิภาพ

 ๘.๓ ปญหาความเปนวิชาชีพของทหารไทย
  ๘.๓.๑ การบังคับบัญชาไมสามารถรวมศูนยไดอยางแทจริงตามโครงสราง ผูบัญชาการเหลาทัพมี
อํานาจสูงกวาผูบัญชาการกองทัพไทย และมีสิทธิสั่งการเหลาทัพของตนเองได
  ๘.๓.๒ การบังคับบัญชาท่ีลดหล่ันเปนลําดับช้ัน แมกองทัพทัพไทยจะมีสายการบังคับบัญชาท่ีลดหล่ัน
ตามลําดับชั้น ในประเด็นนี้ พบวา ประเทศไทยขาดการพิจารณาใหคุณใหโทษตามผลงานอยางแทจริง บอยครั้งที่
ภาคการเมืองใชอํานาจของตนเองในการแตงต้ังโยกยายนายทหาร เพ่ือเปนกลไกในการรักษาอํานาจและความม่ันคง ซ่ึง
อาจหมายถึง การแตงตั้งโดยอาศัยความใกลชิดสวนตัว จนทําใหเกิดกรณีการกาวกระโดดไมไดเกิดจากประสบการณ
และความเหมาะสมกับตําแหนง นอกจากนี้แนวคิดเรื่องรุน เหลา ที่ยังคงมีอยูในกองทัพ ก็เปนอีกสวนหนึ่งที่ทําใหสาย
การบังคับบัญชาใหเหลาทัพไมเขมแข็งเทาที่ควร
  ๘.๓.๓ การมีระเบียบวินัย เร่ิมกลายเปนปญหามากข้ึนเหตุผลหน่ึงมาจากการท่ีกองทัพมีโครงสราง
ขนาดใหญ การควบคุมดูแลไมสามารถทําไดอยางท่ัวถึง การควบคุมตามสายการบังคับบัญชาซ่ึงเปนวิธีการของกองทัพ
ไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหพบเหตุการณทหาร นอกแถว ที่มีการปฏิบัติตนผิดระเบียบวินัยมากขึ้น
  ๘.๓.๔ การติดตอส่ือสารภายในหนวยงานยอยตางๆ ในองคการ ปญหาของกองทัพไทย คือ การท่ี
กองทัพมีโครงสรางใหญ การสื่อสารระหวางหนวยงานตองกระทําอยางเปนทางการ ซึ่งอาจะเกิดความลาชา จึงตองมี
การใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการพัฒนาระบบการส่ือสารภายในกองทัพเพ่ือใหเกิดการเช่ือมโยงระหวางหนวยทหาร
ขนาดเล็กจนถึงกองบัญชาการกองทัพไทย โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการเช่ือมโยงขอมูลระหวางกองทัพซ่ึงในปจจุบัน
ยังไมสามารถทําไดครอบคลุมทุกหนวยงานที่สังกัดกองทัพ
  ๘.๓.๕ ความสามารถในการพ่ึงตนเองของกองทัพ (isolation and self-suffi ciency) ซ่ึงจาก
โครงสรางกองทัพท่ีขาดการบูรณาการ ทําใหการใชงบประมาณขาดประสิทธิภาพส้ินเปลือง ขาดการรวมมือกันระหวาง
เหลาทัพเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารการลดภาระดานงบประมาณจึงไมสามารถเกิดขึ้นได
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๑๕๙

 ๘.๔ ขอจํากัดของกองทัพไทย
  ๘.๔.๑ อุดมการณของกองทัพไมสอดคลองกับบริบทปจจุบัน คือไมสามารถปรับเปล่ียนอุดมการณ
ใหสอดคลองกับสถานการณภัยคุกคามใหมในปจจุบัน การนิยามภัยคุกคามไมสอดคลองกับสถานการณจริง การแกปญหา
กลายเปนการเพิ่มปญหา
  ๘.๔.๒ โครงสรางกองทัพขาดเอกภาพไมมีการบูรณาการ จะเห็นไดวาเน่ืองจากโครงสรางกองทัพ 
มีขนาดใหญ ซํ้าซอนและขาดการบูรณาการ ทําใหการใชทรัพยากรไมมีประสิทธิภาพ ขาดเอกภาพและการพิจารณา
อยางรอบดาน
  ๘.๔.๓ ใชงบประมาณสูงและมีโอกาสทุจริตจากการใชงบประมาณไดงาย กระบวนการจัดหา
ยุทโธปกรณ มีข้ันตอนท่ีสําคัญ และเก่ียวพันกับงบประมาณจํานวนมหาศาล เม่ือแตละเหลาทัพสามารถดําเนินการ
อนุมัติงบประมาณไดเอง กอปรกับการควบคุมจากฝายการเมืองยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร การตรวจสอบจาก
ภาคประชาสังคมยังมีบทบาทนอยจึงเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณและเกิดการทุจริตคอรัปชั่นไดงาย
  ๘.๔.๔ ขาดความเปนวิชาชีพของทหาร การเมืองเขาแทรกแซงไดงาย เน่ืองจากเปนผลจากโครงสราง
กองทัพไทยที่ไมสามารถบูรณาการไดอยางแทจริง 

 ๘.๕ บทบาทของรัฐสภาตอกองทัพไทยในบริบทประชาธิปไตย
 บทบาทของรัฐสภาตอกองทัพไทยท่ีชัดเจนท่ีสุด คือ การกํากับดูแลในเชิงนโยบายโดยอาศัยกลไกการตรวจสอบ
ในสภา เชน 
  ๑) การต้ังคณะกรรมาธิการ เพ่ือติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและนําเสนอขอมูลสําคัญตอสภา 
  ๒) การรับฟงขอมูล (hearing) และการเรียกสอบถามขอมูลท่ีสําคัญ เชน การเขาช้ีแจงกรณีการจัดซ้ือ 
GT200 ของกองทัพบก เปนตน 
  ๓) การต้ังกระทูถามของรัฐสภาตอฝายบริหาร      
  ๔) การตรวจสอบงบประมาณ 
  ๕) การผานความเห็นชอบในการปฏิบัติงานทางการทหารในตางประเทศ
  จากการศึกษาวิจัย พบวาแมรัฐสภาจะมีอํานาจในการตรวจสอบโดยวิธีการตางๆ แตยังคงมีขอจํากัด 
เชน กรณีกรรมาธิการการทหารไทย มีสิทธิอํานาจในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกองทัพ แตไมมีอํานาจ
ในการยับยั้งการดําเนินงานของกองทัพ โดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณ การแตงตั้ง ผูบัญชาการทหาร หรืองานขาว
กรอง อีกทั้งในการแตงตั้งกรรมาธิการของรัฐสภา บางพรรคการเมืองยังคงใชหลักคิดตางตอบแทน ระบบโควตา หรือ
การแบงสัดสวน โดยไมใหความสําคัญกับความรูความเขาใจในบริบททางทหารของผูที่จะเขามาปฏิบัติงาน จึงทําให
กรรมาธิการไมเขมแข็งพอที่จะตรวจสอบกองทัพได ขอเท็จจริงอีกประการหนึ่ง คือ การปฏิบัติงานทางการทหาร ใน
ตางประเทศตองผานความเห็นชอบจากสภา แตในทางปฏิบัติพบวา หากเปนการสงกําลังไปปฏิบัติกิจการดานพลเรือน
กองทัพสามารถพิจารณาสงกําลังเองไดโดยไมผานสภา เนื่องจากไมใชการสง “กําลังรบ” (combat unit)
 ๘.๖ บทบาทของภาคประชาสังคมตอกองทัพไทยในบริบทประชาธิปไตย
 การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมกับกองทัพไทย พิจารณาไดจากสิทธิในการตรวจสอบกิจการดานความม่ันคง
ของภาคประชาสังคมวาสามารถทําไดมากนอยในระดับใด โดยในเชิงทฤษฎีการตรวจสอบจากภาคประชาชนเปนสิ่งที่
สามารถกระทําไดตามหลัก ธรรมาภิบาล (good governance) แตจากการศึกษาวิจัยพบวา การตรวจสอบในกิจการ
ของกองทัพโดยภาคประชาสังคมทําไดยาก กรณีที่สามารถดําเนินการได เชน กรณีการปฏิบัติตอชาวโรฮิงญา กรณี
การจัดซ้ือ GT200 และกรณีจัดซ้ือบอลลูนของกองทัพบก เปนตน ซ่ึงจะเห็นไดวาการตรวจสอบจากภาคประชาสังคมไมได
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๑๖๐

เกิดจากประชาชนฝายเดียว แตเกิดขึ้นไดจากการที่สื่อมวลชนหยิบยกประเด็นการนําเสนอขาวและประชาชนในสังคม
ใหความสนใจติดตามจนกลายเปนการตรวจสอบในที่สุด 

๙.  สรุปรากเหงาปญหาและความขัดแยงจากงานวิจัย เรื่องขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
ในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย  โดย วนิดา แสงสารพันธ และคณะ (๒๕๕๕)

 งานศึกษาวิจัยเร่ืองดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี
 การนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนในสถานการณความขัดแยงจําเปนจะตองแตกตางจากการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารในชวงปกติ ซ่ึงส่ือมวลชนจําเปนท่ีจะตองใชเสรีภาพอยางระมัดระวังมากข้ึนและมีความรับผิดชอบมากข้ึน 
ผลจากการศึกษา พบวาการนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนเปนสาเหตุหน่ึงท่ีกอใหเกิดความรุนแรงทางการเมือง
และสงผลใหสถานการณความรุนแรงทางการเมืองทวีความรุนแรงมากขึ้นตามความแหลมคมของสถานการณใน
ขณะน้ัน ท้ังน้ีเน่ืองจากรากเหงาของปญหาของสังคมไทยหลายประการถูกสะทอนผานส่ือมวลชนท่ีเปนเสมือนตัวกลาง
ในการสะทอนเรื่องราวสูความรับรูของประชาชน ภายใตความหลากหลายของชองทางในการรับรูขอมูลขาวสาร 
ความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้นสงผลใหขอมูลขาวสารที่ไปสูความรับรูของประชาชนมี
ความเร็วและหลากหลายชองทาง ภายใตเงื่อนไขเหลานี้นําไปสูปญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของขอมูลขาวสารและ
ปญหาความชอบดวยกฎหมายของขอมูลขาวสาร อยางไรก็ตาม แมจะปฏิเสธไมไดวาองคกรสื่อมวลชนของไทยเองก็มี
ปญหาในตัวเอง หากแตปญหาภายในขององคกรสื่อมวลชนนั้นกลับปรากฏชัดเจนและมีผลกระทบตอการรับรูขอมูล
ขาวสารของประชาชนในชวงเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองนั้นเอง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนที่นําไปสูความรุนแรงทางการเมืองไดหลายลักษณะ ดังนี้

 ๙.๑ การเกิดขึ้นของเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และวิทยุชุมชน จํานวนมาก
 เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และวิทยุชุมชน เปนส่ือท่ีสามารถประกอบกิจการไดงาย ลงทุนนอย ตามพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสื่อมวลชนเหลานี้บางชองทางเปนสื่อมวลชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนทาง 
การเมืองของกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุนทางการเมืองกลุมใดกลุมหน่ึงนําไปสูขอกลาวหาท่ีวาการนําเสนอขาวสาร
นั้นไมใชการเสนอขาวของ “สื่อแท” หรือเปน “สื่อเทียม” อันเปน “สื่อเพื่อการเมือง” ซึ่งนําไปสูความสับสนแก
ประชาชนทั่วไปในฐานะผูรับขอมูลขาวสาร

 ๙.๒ การผลิตซาทางความคิดของสื่อขยายผลและกระตุนใหเกิดความรุนแรง
 ส่ือมวลชนหลายสํานักและบุคคลหรือกลุมบุคคลหลายกลุมไดนําผลคําส่ังของศาลปกครอง ในคําส่ังคํารองท่ี 
๑๔๗/๒๕๔๙ ที่พิพากษาใหความคุมครองชั่วคราวแกสถานีโทรทัศน ASTV ใหสามารถออกอากาศไดตอไป โดยนําผล
คําพิพากษานั้นไปเผยแพรตอเพียงบางสวน ทั้งมิไดใหขอมูลหรือแสดงเหตุผลที่ศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาอยาง
ครบถวนแตอยางใด อันกอใหเกิดความเขาใจผิดแกสาธารณชนตอประเด็นและเหตุผลของศาลที่ไดพิพากษาคุมครอง
ชั่วคราวใหแกการออกอากาศของสถานีโทรทัศน ASTV และเมื่อมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรอนแรง
และนําไปสูการใชอํานาจของรัฐในการออกคําสั่งการปดชองทางการสื่อสารอื่น สถานการณความวุนวายทางการเมือง
ของไทย ทวีความรุนแรงมากข้ึนโดยเฉพาะภายหลังจากท่ีรัฐไดใชกําลังทหารเขาควบคุมสถานีดาวเทียมไทยคมและส่ังปด
สถานีโทรทัศน PTV
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๑๖๑

 ๙.๓ การใชสื่อมวลชนในหลายชองทางเพื่อประโยชนทางการเมือง
 โดยกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุนทางการเมืองไดนําส่ือมวลชนไปเปนเคร่ืองมือในการใหขอมูลขาวสารของ
ตนตอประชาชน สงผลใหส่ือมวลชนมิไดมีสถานะเปนผูสังเกตการณแลวนําขอมูลมารายงานตอประชาชนเทาน้ัน หากแต
ส่ือมวลชนกลายเปนผูเลนเสียเองในความขัดแยงทางการเมืองน้ัน อันสงผลใหสถานการณทางการเมืองทวีความรุนแรง
มากขึ้น

 ๙.๔ การใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนด
 ไมวาจะเปนการส่ือความหมายโดยผานการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา ตลอดจนการส่ือความหมาย
ในรูปแบบกิจกรรมเชิงสัญลักษณ โดยกิจกรรมเหลาน้ีไดรับการถายทอดตอไปยังประชาชนผานส่ือมวลชนชองทางตางๆ 
ซํ้าไปมานานนับเดือน เชน หนังสือพิมพนําขอความท่ีปราศรัยโจมตีกลุมการเมืองฝายตรงขามมาตีพิมพเผยแพร 
ตลอดจนสัมภาษณความเห็นของนักการเมืองท่ีท้ังเห็นดวยและไมเห็นดวยประกอบส่ือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนนําขอความและภาพถายท่ีปรากฏในหนังสือพิมพมาอานใหประชาชนฟงในรายการของตนประกอบการนําเสนอ
ขาวในเรื่องดังกลาว ขณะเดียวกันก็ยังมีชองทางในการใหประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยสงขอความสั้น (SMS) เพื่อ
แสดงความคิดเห็นในรายการ ซ่ึงฝายท่ีเห็นดวยก็สงขอความท่ีมีเน้ือหาสนับสนุนกิจกรรมหรือการกระทําน้ันๆ ขณะผูท่ี
ไมเห็นดวยก็จะใชถอยคํารุนแรง ดาทอ และแสดงความไมเห็นดวยหรืออาฆาตมาดรายตอกันผานขอความส้ันดังกลาว ซ่ึง
ปรากฏสูสายตาของประชาชนผานส่ือมวลชนน่ันเอง ในขณะท่ีผูส่ือขาวไมเพียงแตนําเสนอขอเท็จจริงของเหตุการณนั้น
เทาน้ัน หากแตมีการแสดง “ความคิดเห็น” ของตนประกอบในการเสนอขาวอีกดวย ขณะท่ีมีส่ือมวลชนจํานวน
นอยเทาน้ันท่ีพยายามนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเปน “ขอเท็จจริง” (fact) ตอประชาชน ทามกลางสถานการณของส่ือ
กระแสหลักแบบนี้
 ส่ือมวลชนท่ีถูกจัดต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคทางการเมืองก็ดําเนินการในลักษณะท่ีไมแตกตางกัน  แตมีเน้ือหา
ที่รุนแรงมากขึ้น กลาวคือ ทั้งกรณีเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม หรือวิทยุชุมชนที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทางการเมือง
ยังทําการถายทอดออกอากาศเวทีการชุมนุมตลอดจนการปราศรัยขอความท่ีมีลักษณะย่ัวยุและโจมตีกันไปมาของ
กลุมบุคคลตางๆ บนเวทีปราศรัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งยังใหขอมูลทางการเมืองบนพื้นฐานความเชื่อและรสนิยม
ทางการเมืองของตนไปสูความรับรูของประชาชน กระบวนการเหลานี้เกิดขึ้นนานนับเดือนและขอมูลลักษณะแบบนี้
จะมีลักษณะท่ีแหลมคมและทวีความเขมขนและรุนแรงมากข้ึนตามสถานการณทางการเมืองท่ีแหลมคมมากข้ึนเร่ือยๆ 
การนําเสนอขอมูลขาวสารเหลานี้ผานสื่อมวลชนซําไปมาเปนเวลานานนับเดือน

 ๙.๕ การถายทอดสดเวทีการชุมนุมและขอความที่ปราศรัยบนเวทีการชุมนุมตลอด ๒๔ ชั่วโมง ของ
สื่อมวลชนบางกลุม สงผลโดยตรงตอเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น
 เน่ืองจากมีการใช “วาทกรรม” ทางการเมืองท่ีมีลักษณะ hate speech หรือ propaganda หรือเปนการใช
ภาษาท่ีมีการปลุกเราและกระตุนการมีสวนรวมเพ่ือใหประชาชนออกมาชุมนุมเพ่ิมข้ึน ท้ังยังมีการใชภาพสดของกิจกรรม
ทางการเมืองบางกิจกรรมออกอากาศเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการระดมคนมารวมชุมนุมถูกถายทอดผานส่ือมวลชนและ
ตัวกลางอื่นซําไปมานานนับเดือน

 ๙.๖ ปญหาในการควบคุมสื่อ
 กฎหมายท่ีเก่ียวของในกรณีของหนังสือพิมพน้ัน พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให
รัฐมีอํานาจเพียงเปนผูรับจดแจงการพิมพกอนประกอบกิจการ สวนในการควบคุมส่ือส่ิงพิมพน้ันกฎหมายกําหนดให
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เปนอํานาจของ “ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ” โดยมีอํานาจแตเพียงการควบคุมส่ิงพิมพท่ีส่ังเขาหรือนําเขาเพ่ือเผยแพร
ในราชอาณาจักรกรณีที่มีเนื้อหาตองหามตามกฎหมายเทานั้น สวนกรณีของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหเปนอํานาจของ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคมแหง
ชาติ” หรือ “กสทช.” ซึ่งในขณะนั้นยังอยูในกระบวนการสรรหายังไมแลวเสร็จ จึงเปนภาวะสุญญากาศที่ยังไมมีผูที่มี
อํานาจกํากับดูแลการประกอบกิจการตามกฎหมายสงผลใหในชวงท่ีผานมาจึงเกิดปรากฏการณของการประกอบกิจการ
ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีตลอดจนวิทยุชุมชนเกิดข้ึนใหมเปนจํานวนมากโดยปราศจากการควบคุม ท้ังการประกอบกิจการ
และการควบคุมเนื้อหาของขอมูลขาวสารเหลานั้น

 ๙.๗ การคุกคามสื่อ
 การคุกคามการทํางานของส่ือสารมวลชนท้ังจากกลุมประชาชนผูชุมนุมหรือผูสนับสนุนทางการเมืองของ
กลุมการเมืองกลุมหนึ่งกลุมใดและจากนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพลทางการเมืองทั้งโดยทางตรงและทางออม อันสงผล
ใหส่ือมวลชนไมกลานําเสนอขอมูลท่ีครบถวนรอบดานหรือเล่ียงในการนําเสนอขอมูลขาวสารในบางเร่ืองเพ่ือหลีกเล่ียง
ปญหาที่อาจตามมาภายหลัง

 ๙.๘ ปญหาโครงสรางความเปนเจาของส่ือมวลชนท่ีกระทบตอความเปนอิสระในการทํางานของ
สื่อมวลชน
 โครงสรางความเปนเจาของส่ือมวลชนกระทบตอความเปนอิสระในการทํางานของส่ือมวลชน ตลอดจนการท่ี
ส่ือมวลชนขาดหลักประกันในการทําหนาท่ีของตนท่ีสงผลตอเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสาร ท้ังกรณีส่ือมวลชนท่ี
เปนพนักงานของรัฐและสื่อมวลชนที่ทํางานในองคการเอกชน

 ๙.๙ ปญหาการละเมิดตอมาตรฐานจรรยาบรรณและการควบคุม
 ปญหาการกํากับดูแลกันเองภายใตความสมัครใจ และการละเมิดตอมาตรฐานจรรยาบรรณและปญหา
การบังคับการใหเปนไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณโดยองคการวิชาชีพซ่ึงมีสถานะในทางกฎหมายเปนเพียงสถาบัน
วิชาชีพที่อยูในรูปของสมาคม ชมรม หรือมูลนิธิ ในขณะที่หลายองคกรมิไดมีสถานะใดๆ ทางกฎหมายเนื่องจากมิไดมี
การจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หากแตเปนเพียงการรวมตัวกันของผูประกอบ
วิชาชีพภายใตความสมัครใจเทาน้ัน เพราะฉะน้ัน จึงไมมีอํานาจในการลงโทษ (sanction) ผูประกอบวิชาชีพท่ีกระทําการ
ขัดตอมาตรฐานจรรยาบรรณที่ไดรวมกันกําหนดขึ้น เนื่องจากองคกรเอกชนเหลานี้มิใชสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพที่ไดรับอํานาจตามกฎหมาย

 
 ๙.๑๐ ปญหาการบังคับใชกฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพและลาชามีผลตอการทํางานของสื่อมวลชน
 กรณีมีการฟองรองดําเนินคดีเก่ียวกับการกระทําของส่ือมวลชนท่ีละเมิดตอกฎหมาย หรือกรณีท่ีส่ือมวลชน
ถูกกระทําละเมิดหรือมีการทํารายรางกายส่ือมวลชนหรือคุกคามส่ือมวลชนในหลายรูปแบบและเกิดข้ึนหลายคร้ัง 
หากแตเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถดําเนินการใดๆ ได
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 ๙.๑๑ ปญหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานะ บทบาทหนาที่ ขอบเขตการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
ตามกฎหมาย
 ความรูความเขาใจเก่ียวกับสถานะ บทบาทหนาท่ี ขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนตามกฎหมายท้ัง
ของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและประชาชน สงผลใหสื่อมวลชนใชเสรีภาพเกินขอบเขตที่กําหนด อีกทั้งประชาชน
ผูรับขอมูลขาวสารขาดความรูความเขาใจท่ีเพียงพอและมิอาจเลือกรับหรือบริโภคขอมูลขาวสารจากส่ือมวลชนได
อยางถูกตองเหมาะสม

 อาจกลาวโดยสรุปไดวา รากเหงาปญหาความขัดแยง จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวจะเปนขอมูลต้ังตน
ในการวิเคราะหสําหรับบทที่ ๕ ตอไป

๑๐.  ขอเสนอแนวทางการสรางความปรองดอง

 จากการสังเคราะหขอเสนอแนวทางการสรางความปรองดองจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ และจากงานวิจัยทั้ง 
๕ เรื่อง พบประเด็นขอเสนอที่สําคัญๆ ดังนี้

 ๑๐.๑ ขอเสนอจากเอกสารและงานวิจัยจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
 ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบตอผูเขารวมในเหตุการณความขัดแยง ผูประสบพบเห็น และผูอาศัยอยู
บริเวณที่เกิดเหตุการณ ทั้งทางดานจิตใจ โดยเฉพาะการมีความหวาดระแวง ความเศรา สลด หดหูจากเหตุการณที่
เกิดขึ้น และทางกายภาพ โดยเฉพาะในดานการเงินและการประกอบอาชีพ รวมถึงสงผลกระทบระดับประเทศ ไดแก 
ผลกระทบดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว กลาวคือ เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหตางประเทศไมวางใจสงผลใหนักทองเท่ียว
ลดลง ธุรกิจการทองเท่ียวซบเซา สถานประกอบการท่ีอยูในบริเวณสถานท่ีชุมนุมตองปดดําเนินการ พนักงานถูกเลิกจาง 
หุนไทยตกลงอยางตอเน่ือง และนักลงทุนจากตางประเทศ (FDI) เปล่ียนแปลงการลงทุนจากประเทศไทยไปยังประเทศ
เพื่อนบานที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและไมมีเหตุการณความรุนแรง
 ดังน้ัน ขอเสนอแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงจากงานวิจัยของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของจึงมุงตรง
สูประเด็นท่ีวา ควรจะสรางความปรองดองและความสมานฉันท โดยการดําเนินการตองเนนกระบวนการประนีประนอม 
การเจรจาไกลเกล่ีย และผลประโยชนสังคมสวนรวมเปนสําคัญ เพราะจะสามารถนําไปสูการปฏิรูปสังคมอยางท่ัวดานได

 ๑๐.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของภายใน คอป.
 จากการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของใน คอป. มีขอเสนอแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยง ดังน้ี
  ๑๐.๒.๑ แนวทางการสรางความปรองดองในระดับบุคคลและชุมชน มีดังน้ี
   ๑) การพัฒนาระเบียบวินัยและหนาท่ีของตนเอง โดยมุงเนนใหเคารพกฎกติกา กฎหมายและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และตองเลิกความเห็นแกตัว รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และรับฟงขาวสาร
ตางๆ อยางมีสติ อีกทั้งการยอมรับในความแตกตางหลากหลายและอยูทามกลางความแตกตางหลากหลายไดโดยที่ไม
ใชความรุนแรง
   ๒) การรวมตัวของชาวบานหรือคนในชุมชนหรือประชาชน เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ตลอดจนไดมีการพูดคุย เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการสรางกิจกรรมรวมกันเพื่อใหผูกพันและรอยรัดให
เกิดความสามัคคีกัน รวมถึงการมีกิจกรรมที่มุงเนนการปลูกจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกระดับและ
พัฒนาจิตใจของตนเองใหมีสติและใชเหตุผลไตรตรองกอนที่จะทําอะไรลงไป เพื่อประโยชนของชาติบานเมือง
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   ๓) การใชสิทธิและเสรีภาพบนหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายและเพ่ือประโยชนสุขของสังคม
ไมใชเพื่อตนเองหรือกลุมของตน รวมถึงใหประชาชนไดเลือกผูแทนของตนเองโดยไมผานพรรคการเมือง เพื่อจะเปน
ตัวแทนจริงๆ ที่จะสามารถเขาใจในสภาพปญหา และแกไขไดอยางถูกทาง และเปนปากเสียงของชาวบานได
   ๔) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางความปรองดองและความสมานฉันทใน
สังคม
   ๕) ชุมชนตองแกดวยชุมชนเอง โดยหันหนาคุยกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เม่ือเพ่ือนในชุมชน
ประสบปญหาก็ควรมีการพูดคุยกัน คนในชุมชนตองมีความสามัคคีแมจะมีความขัดแยงแบงแยกทางความคิด 
แตอยาแตกความสามัคคีของคนในชุมชน

  ๑๐.๒.๒ แนวทางการสรางความปรองดองในระดับสังคม มีดังน้ี
   ๑) พรรคการเมืองทุกพรรครวมกันจัดทําขอตกลงวาจะชวยกันลดเง่ือนไขความรุนแรงได
อยางไร เพ่ือสรางบรรยากาศของการปรองดอง และตัดความสัมพันธระหวางพรรคการเมือง มวลชนและขบวนการ
ตอสูที่มุ งแตใชความรุนแรง ความวุนวาย หรือกอเหตุจลาจล รวมทั้งตัดสัมพันธกับบุคคลที่มีแนวคิดโนมเอียงใน
การลมลางสถาบันพระมหากษัตริย
   ๒) อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ยุติบทบาททางการเมือง และยุติการใหการสนับสนุน
การเคลื่อนไหว ตลอดจนตัดสัมพันธกับผูที่มีแนวคิดลมลางสถาบันพระมหากษัตริย และปลอยใหการเคลื่อนไหว
การเมืองเปนไปตามวิถีทางการเลือกตั้ง
   ๓) กลุมคนเสื้อแดงหรือแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ตองยุติ
การกระทําท่ีจาบจวงหรือกระทบกระท่ังสถาบันพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันอันเปนท่ีเคารพเทิดทูนของคนสวนใหญ
ในประเทศ โดยเฉพาะที่เห็นวาเปนการเกินเลยการใชสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามวัฒนธรรมประเพณี
อันดีของไทย และแกนนําควรออกมาแสดงออกอยางพรอมเพรียงกันวาไมเห็นดวยกับการใชความรุนแรง ไมควรวางเฉย
แลวปลอยใหผูสนับสนุนดําเนินการกันไปเอง
   ๔) ส่ือมวลชนควรหยุดการวิเคราะหและนําเสนอขาวในลักษณะของการทาทายเน่ืองจากจะ
เปนการทําลายบรรยากาศของการสรางความปรองดอง และควรเพิ่มบทบาทในการสรางการรับรู (perception) ให
กับประชาชนเพื่อจะไดเขาใจสถานการณที่เปนจริงอยางตรงไปตรงมา
   ๕) ส่ือมวลชนตองเปนเวทีในการส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค
ของคนในสังคมโดยอิสระ ตรงไปตรงมา และคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมเปนสําคัญ และเปดพื้นที่ใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางครบถวน เพื่อใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง

  ๑๐.๒.๓ แนวทางการสรางความปรองดองในระดับประเทศ มีดังน้ี
   ๑) รัฐบาลควรเรงรัดใชมาตรการปฏิบัติตอผูไดรับผลกระทบกลุมตางๆ เพื่อเยียวยา ชดใช
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการชุมนุมและการสลายการชุมนุม ท้ังการเยียวยาทางรางกายและจิตใจ รวมถึงการเยียวยา
ทางการเมือง ทางกฎหมาย ทางจิตวิทยาสังคม ฯลฯ
   ๒) รัฐบาลควรใหความสําคัญตอมาตรการปฏิบัติตอส่ือ เชน การควบคุมส่ือ การปดสถานีวิทยุ
ชุมชน และเว็บไซตตางๆ โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ท้ังน้ีควรมีการกําหนดกฎหมายท่ีเหมาะสมออกมาเพ่ือ
ควบคุมวิทยุชุมชน ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน (social media) โดยเร็ว
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   ๓) รัฐบาลควรเรงเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูเสียชีวิต ผูไดรับบาดเจ็บ และความสูญเสียอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นจากเหตุการณการชุมนุม โดยชี้แจงรายละเอียดของขอกลาวหาตอผูชุมนุม และความคืบหนาในการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงในการใชกําลังสลายการชุมนุม และเหตุการณจลาจลที่เกิดขึ้นภายหลังการสลายการชุมนุม รวมทั้งควรให
มีการประกันตัวผูชุมนุมที่ถูกควบคุมตัว เพื่อแสดงความจริงใจที่จะสรางความปรองดอง
   ๔) หัวหนาคณะรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีท่ีไดบริหารประเทศขณะเกิดสถานการณ ความรุนแรง 
ควรมีการแสดงออกโดยการขอโทษ ขออภัย ตอเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น เนื่องจากรัฐมีความบกพรอง ลาชา 
และไมมีประสิทธิภาพในการควบคุม รวมถึงขาดการเสริมสรางมาตรการควบคุมฝูงชนแบบไมใชความรุนแรงของฝาย
ความมั่นคงตอพลเมืองของรัฐ ไมวาพลเมืองนั้นจะมีความคิด ความเชื่อ หรือชาติพันธุใดๆ รัฐจึงไมอาจปฏิเสธไดวา 
กลไกที่ใชความรุนแรงดังกลาวทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน และความรูสึกของประชาชนอยาง
มาก ซึ่งการกระทําดังกลาวเพียงพอและเหมาะสมที่ประชาชนจะตองไดรับคําขอโทษ และประชาชนสมควรที่จะได
รับคําขอโทษหรือการแสดงความรับผิดชอบของผูนําประเทศในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งจะเปนแบบอยางที่ดีในการแสดง
วัฒนธรรมความรับผิดชอบทาง การเมืองใหเกิดขึ้นในสังคม
   ๕) รัฐบาลควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการจัดทําบันทึกความทรงจําหรือจดหมายเหตุ 
(memorialization efforts) หรือมีการสรางสัญลักษณความทรงจําใหแกสาธารณชน เพื่อเตือนใจใหรําลึกถึง
สถานการณความรุนแรง เหย่ือของความรุนแรง และความเสียหายของประเทศชาติในระยะเปล่ียนผานท่ีเกิดข้ึน อาจจะ
เปนในรูปของอนุสรณสถาน จดหมายเหตุ การตั้งชื่อถนน การกําหนดวันสําคัญในการรําลึกถึงเหตุการณ ฯลฯ เพื่อ
ปลุกจิตสํานึก สําเหนียกถึงหลักศีลธรรม ระลึกถึงการชดใชเยียวยา และปองปรามการใชอํานาจโดยมิชอบของทุกฝาย
ที่อาจเกิดซําขึ้นอีกในอนาคต รวมทั้งหากมีการขอโทษ การขออภัยที่มีสวนรวมทําใหเกิดความรุนแรงของจากทุกฝาย
ที่เกี่ยวของกับเหตุการณ เพื่อเปนการขออภัยแกสังคมตอกรณีดังกลาว ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน 
และแสดงถึงความพรอมที่จะใหอภัยตอกันดวย
   ๖) รัฐควรมีมาตรการทางกฎหมาย หรือนโยบายท่ีลดความเหล่ือมล้ําทางสังคมในรูปแบบตางๆ 
ทีมุ่งแกไขปญหาเศรษฐกิจของประชาชน และสรางแนวทางในการเขาถึงความเปนธรรมทางสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน อันจะนําไปสูความเทาเทียมกัน ท้ังน้ีเพราะวาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนมีรากเหงาปญหาเชิงลึก
มาจากฐานรากของสังคม คือ ระดับโครงสรางทางสังคมและทางการเมืองท่ีมีความเหล่ือมล้ํา การไมไดรับความเปนธรรม
ทางสังคม จึงทําใหมีการเคล่ือนไหวเรียกรองของ “การเมืองภาคประชน” ท่ีมีตอ “ผูมีอํานาจ” ซ่ึงหมายถึง รัฐบาล 
กลุมผลประโยชนที่ครองอํานาจดั้งเดิม และการปฏิเสธโครงสรางและกลไกการจัดการแบงสรรผลประโยชนตามแบบ
ธรรมเนียมแบบแผนของกลุมอํานาจดังกลาว และมีการแสดงพฤติกรรมหมูในการละเมิดกฎหมายและบรรทัดฐานทาง
สังคม โดยมีการขยายขอมูล รวมท้ังอารมณ ความรูสึก ดวยการส่ือสารสูกลุมเครือขายในลักษณะของการเสนอ
ขอเท็จจริงที่มีลักษณะเปนความจริงเพียงบางสวน (partial truth) นั่นก็คือ เลือกเสนอเฉพาะสวนที่เปนประโยชนตอ
กลุมหรือพรรคพวกของตน
   ๗) รัฐควรพัฒนาคุณภาพของการศึกษาใหเกิดความรูจริง มีเหตุมีผลจริง ปลูกฝงใหรูถึงแกนแท 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมีความรูเรื่องประชาธิปไตยควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม
   ๘) รัฐโดยหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการกอตัว การเกิดขึ้นของ
การเมืองภาคประชาชนกลุมตางๆ ในสวนภูมิภาค โครงสรางและพัฒนาการความสัมพันธระหวางกลุมกับทาทีของรัฐ
และสังคม เพื่อเปนประโยชนในการกําหนดมาตรการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนตามแนวทางที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศตอไป
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   ๙) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมตองเครงครัดในมาตรการปฏิบัติตอผูถูกจับกุมกอน
และหลังเขาสูกระบวนพิจารณาคดีของศาลท่ีอยูในความรับผิดชอบของรัฐ ตามหลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือลดปญหาการขยาย
ผลการกลาวอาง “ยุติธรรมสองมาตรฐาน”
   ๑๐) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมควรทบทวนการต้ังขอหาตอกลุมเรียกรองทางการเมือง
ที่ดูรายแรงเกินเหตุ เชน ขอหาการกอการราย โดยใหกลั่นกรองหรือพิจารณาเปนกรณีๆ ไปตามลักษณะหรือ
พฤติการณแหงคดี และเรงชี้แจงเหตุผลที่อาจจะเปนขอสงสัยของสาธารณชนในกรณีการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมี
การประกันตัวของผูตองหาในคดีท่ีเก่ียวของกับการเมือง และตองหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีอาจจะทําใหเขาใจวากระบวนการ
ยุติธรรมถูกแทรกแซงหรือถูกตัดตอน
   ๑๑) รัฐสภาควรเขามามีบทบาทในกรณีที่จะตองตัดสินใจในเรื่องที่มีความสําคัญและมี
ความเห็นขัดแยงกันของหลายฝายใหดําเนินการลงประชามติในเรื่องนั้นๆ เพื่อเปนทางออกอันจะเปนที่ยอมรับของ
ทุกฝายที่เกี่ยวของ
   ๑๒) รัฐสภาควรพิจารณาดําเนินการแกไขรัฐธรรมนูญในมาตราท่ีหลายฝายเห็นพองตองกันวา
จําเปนตองมีการแกไขเพื่อปองกันการผูกขาดของพรรคการเมือง
   ๑๓) รัฐสภาควรพิจารณาออกกฎหมายนิรโทษกรรมใหกับผูตองหาคดีการเมืองซ่ึงอาจแบง
ออกเปนกลุมตางๆ คือ กลุมนักโทษคดีการเมืองท่ีไดรับการพิพากษาวามีความผิดและรับโทษมาระยะหน่ึงแลว และกลุม
ผูตองหาในคดีที่จับกุมโดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แตไมไดเปนผูกอเหตุรุนแรงอันสงผลตอรางกาย ชีวิต 
รวมถึงการทําลายทรัพยสินของสาธารณะ
   ๑๔) กองทัพควรดําเนินการปฏิรูปกองทัพเพ่ือใหตอบสนองงานดานความม่ันคงของประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ปลูกฝงใหรักและใหมีภารกิจในการปกปองรัฐธรรมนูญเปนภารกิจสําคัญในลําดับแรกๆ และ
ไมควรเขามายุงเก่ียวกับทางการเมืองในลักษณะของการทํารัฐประหารอีกเน่ืองจากจะทําใหประเทศไมสามารถเดิน
หนาทางประชาธิปไตยได

 ๑๐.๓ ขอเสนอแนวทางการปรองดองจากงานวิจัยเรื่องโครงสรางอํานาจที่ไมเทาเทียมกันในสังคมไทย

 งานศึกษาวิจัยเร่ืองดังกลาวเสนอแนวทางการปรองดองของสังคมไวดังน้ี
  ๑๐.๓.๑ ระบบการเมืองประชาธิปไตยท่ีมีสวนรวม คือการสนับสนุนใหระบบประชาธิปไตยมีความม่ันคง
ปลอดจากการใชกําลังอํานาจนอกรัฐธรรมนูญมาแทรกแซงอีก จากนั้นเปดพื้นที่และใหโอกาสทางการเมืองแกคน
จํานวนมากในทุกทองถิ่น ไดเขามามีสวนรวมทั้งทางตรงและทางออมอยางเต็มที่ ที่ผานมาแสดงวาการเลือกตั้งท่ัวไป
ไดเปนเครื่องมืออันสําคัญในการใหความชอบธรรมแกพรรคการเมืองเขาไปจัดตั้งรัฐบาล จึงไมควรที่รัฐและกลุมคน
สถาบันอํานาจอื่นๆจะปฏิเสธและบิดเบือนวิธีการดังกลาว ดวยเหตุผลทางเทคนิคทางกฎหมายหรืออื่นๆ ไปทําลาย
ความชอบธรรมดังกลาวในระยะยาวการเลือกต้ังจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีชาวบานผูเสียเปรียบจะสามารถใชพลังของ
พวกเขาในการเขามารวมการตัดสินใจในการใชอํานาจสําคัญทางการเมืองน้ี กระบวนการประชาธิปไตยท่ีมีสวนรวมของ
ประชาชนจะชวยสรางและพัฒนาพลเมืองผูมีความตระหนักรู ตื่นตัวและมีเหตุผลของประเทศขึ้นมา เมื่อนั้นระบอบ
ประชาธิปไตยจะมีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ ดวยการที่ปจจัยภายในของระบบคือประชาชนนั้นมีความพรอม
ทางการเมือง
  ๑๐.๓.๒ อุดมการณชุมชนเชิงบวก คือการสนับสนุนความคิดและการปฏิบัติท่ีมีชุมชนท้ังในเมืองและ
ชนบทเปนจุดหมาย ไมใชอุดมการณเพอฝน หากแตใหดําเนินไปบนความเปนจริง ที่ชุมชนตองอิงและมีปฏิสัมพันธกับ
ระบบโลกาภิวัตน ไมใชอิงกับรัฐชาติไทยในจินตนาการเดิมๆ หรือรัฐราชการและสถาบันกษัตริย หากแตเปนอุดมการณ
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ที่มองไปขางหนา ท่ีใหน้ําหนักแกความเสมอภาคเทาเทียมกันของประชาชนท้ังปวง เพ่ือสรางความเปนอิสระทาง
ความคิดและเปนตัวของตัวเอง อุดมการณนี้จึงใหความสําคัญแกความเปนอิสระของปจเจกบุคคลดวย ไมเรียกรองให
ทําเพ่ือสังคมแตฝายเดียว หากควรใหน้ําหนักกับการพัฒนาศึกษาคุณภาพของบุคคลดวย ในระยะยาวคือการลดบทบาท
ในการกํากับและดําเนินนโยบายของรัฐบาลแบบรวมศูนยดังท่ีไดกระทํามา ในทุกนโยบายท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
สาธารณสุข หากแตจะเปนการกระจายอํานาจในนโยบายเหลาน้ันใหชุมชนและประชาชนเปนผูริเร่ิมและดําเนินการ 
  ๑๐.๓.๓ การสรางสถาบันเพื่อนําการพัฒนาอยางยั ่งยืนและเทาเทียม ระบบการเมืองไทย
ขาดสถาบัน เชน พรรคการเมืองและรัฐบาลท่ีมีอุดมการณในการปฏิรูปสังคมและสรางระบบสวัสดิการอยางแทจริง 
การมีรัฐที่เปนอํามาตยาธิปไตย (อํานาจกองทัพกับระบบราชการ) ทําใหไมมีพรรคการเมืองและความสามารถในการ
บริหารนโยบายปฏิรูปสังคมที่มุงความเทาเทียมของพลเมืองเกิดขึ้นมา ในชวงที่คลายอํานาจทหาร มีการเลือกตั้ง ก็
นําไปสูการเกิดเจาพอมาเฟยและผูมีอิทธิพลทองถิ่น พรรคการเมืองจึงไมเคยเปนตัวแทนประชาชนอยางแทจริงได ใน
ระยะหลังโครงการปฏิรูปทั้งหลายในชนบทมาจากการสนับสนุนของผูมีอิทธิพลและจากนักพัฒนาเอกชน (NGOs) 
ทั้งสองกลุมน้ีไมสามารถใหการสนับสนุนในทางสถาบันไดพอท่ีจะเปนหลักประกันวานโยบายปฏิรูปสังคมจะไดรับ
การนําไปปฏิบัติและตอเนื่องไดจริงๆ
  โดยเฉพาะหลังจากการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และการโคนลมรัฐบาลชุดพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร กับพรรคไทยรักไทย ซ่ึงประสบความสําเร็จในการนําเสนอนโยบาย “ประชานิยม” แมพรรคไทยรักไทย
หรือตอมาคือพรรคเพ่ือไทยยังไมสามารถเรียกวาเปนพรรคท่ีเปนสถาบันของประชาชนอยางแทจริงได แตก็ไดนําเสนอ
และปฏิบัตินโยบายหลายอยางท่ีนําไปสูการสรางสวัสดิการและปฏิรูปสังคมท่ีตองการใหลงไปถึงประชาชนคนช้ันลาง
อยางกวางและจริงจังมากท่ีสุดในประวัติศาสตรของการปกครองไทยยุคใหม การทําลายและหักลางรัฐบาล พรรคและ
นโยบายเพ่ือคนจนดังกลาว นําไปสูการประทวงตอตานและเดินขบวนของมวลชนจากชนบท ในขณะท่ีมวลชนในเมือง
อีกฝายก็เคล่ือนไหวสนับสนุนฝายตอตานทักษิณและพรรคของเขา นําไปสูการเผชิญหนากันระหวางกลุมพลังการเมือง
ตรงขามกัน เกิดความรุนแรงและใชกําลังในการปราบปรามตามมา การปลอยใหเกิด “การเมืองบนทองถนน” จึงไม
เปนผลดีตอการสรางนโยบายเพื่อคนจน กลับจะเปนการทําลายโอกาสและการสรางสถาบันทางการเมืองที่เอื้อตอ
การปฏิรูปสังคมใหเสมอภาคอยางจริงจัง
  กระบวนการในการสรางสถาบันดังกลาวตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง ที่สําคัญคือการสราง
โครงสรางของอํานาจที่เอื้อตอการพัฒนาที่เสมอภาคและยั่งยืน ไดแก การมีสถาบันพรรคการเมืองที่เปนตัวแทนของ
ประชาชนอยางแทจริง มีโครงสรางและอุดมการณเพื่อการปฏิรูปสังคมอยางแทจริง ไมใชเปนของผูนําหรือผูมีอิทธิพล
บางกลุมบางพวกเทานั้น นอกจากการมีสถาบันพรรคการเมืองแลว การดําเนินงานของรัฐก็สําคัญเพราะรัฐไทยที่ผาน
มาทําหนาที่ในการกํากับและแทรกแซงนโยบายสังคมมาโดยตลอด ทําอยางไรที่จะทําใหรัฐที่เปนคุณพอนี้ทําหนาที่ใน
การประสานงานและชวยผลักดันใหการดําเนินนโยบายปฏิรูปสังคมสามารถกาวไปไดอยางเปนเอกภาพตามสมควร 
อยาใหระบบราชการและเหตุผลของทางการมาเปนอุปสรรคถวงและหยุดยั้งการเกิดขึ้นของโครงสรางอํานาจเพื่อ
การปฏิรูปสังคมท่ีเสมอภาค สุดทายคือการสรางอุดมการณและนโยบายท่ีเหมาะสมไมสุดข้ัวขางหน่ึงขางใดอันจะทําให
เกิดการขัดแยงแตกแยกกันข้ึนมาได จะเรียกวานโยบายปฏิรูปสังคมแบบละมุนละมอมก็ได ในการสรางโครงสรางดังกลาว 
นําหนักอยูที่การระดมการมีสวนรวมทางสังคมของประชาชนและการใหมีการแขงขันอยางเปดเผย ไมไดเนนหนักไปที่
อํานาจการเมืองหรือการมีรัฐธรรมนูญที่เขียนระบุเรื่องการปฏิรูปมากนอยเทาไร ไมใหความสําคัญแกตัวผูนําหรือ
กลุมพลังการเมืองอันใดเปนการพิเศษ หากเสนอวาการสรางโครงสรางใหมน้ีเปนภารกิจของประชาชนทุกคนท่ีตระหนักรู
และสามารถเขารวมกระบวนการได จึงเปนการสรางและผลักดันและปฏิบัติโดยประชาชนเพื ่อสวัสดิการและ
ความเทาเทียมกันของประชาชนกันเอง
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 ๑๐.๔ ขอเสนอแนวทางการปรองดองจากงานวิจัยเร่ืองความรุนแรงทางการเมือง: พลวัตทางสังคมและ
วัฒนธรรมและแนวทางแกไข
 งานศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวไดเสนอแนวทางการปรองดองของสังคมไววา  ประเด็นสําคัญสําหรับสังคมไทย
คือความสามารถท่ีจะควบคุมไมใหความขัดแยงมีความรุนแรงท่ีอาจกอใหเกิดความสูญเสียเกินกวาจะเยียวยา การหลีกเล่ียง
ไมใหความขัดแยงพัฒนาไปสูการใชความรุนแรงในการแกไขปญหาตองอาศัยการเรียนรูท่ีจะชวยใหสามารถขามพน 
และแปลงเปลี่ยนความขัดแยง (confl ict transformation) เพ่ือใหสังคมไปสูสถานภาพใหมท่ีมีความสามารถรับมือ
กับความขัดแยงได การแปลงเปลี่ยนความขัดแยงหมายรวมถึงการปรับความสัมพันธทางอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน 
การสถาปนาความยุติธรรมในหลายๆ ดาน รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับการอยูรวมกัน 
ซ่ึงมีผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคูขัดแยงเพ่ือมุงไปสูการไมใชความรุนแรงเปนวิธีการไปสูทางออก ความขัดแยง
เปนการสรางสรรคไดหากวิธีการไปสูเปาหมายนั้นไมไดมาจากการบังคับ แตเปนความเห็นพองตองกันของฝายตางๆ 
โดยยึดหลักความเปนธรรมทางสังคมเปนพื้นฐาน 
 การศึกษาเก่ียวกับการทํางานของประชาธิปไตยในสภาวะท่ีมีความตึงเครียดทางการเมืองสะทอนใหเห็น
ปญหาสองประการ คือ ความชอบธรรม และ ความไววางใจ โดยท่ัวไประบบเสรีนิยมประชาธิปไตยใหความสําคัญกับ
ความชอบธรรมซึ่งเนนไปที่กระบวนการไดมาซึ่งตัวแทน และ ที่มาของอํานาจทางการเมืองเปนสําคัญ แตการที่ระบบ
การเมืองจะทํางานไดตองการมากกวาความชอบธรรม กลาวคือองคกรทางการเมือง และผูแทนราษฎร ตองไดรับ
ความไววางจากประชาชน และ จากองคกรทางการเมืองดวยกันเอง เพ่ือท่ีจะสามารถแสวงหาความรวมมือและผลักดัน
นโยบายได ความไววางใจเปนความเชื่อตามหลักการที่วาผูแทนและองคกรทางสังคมและการเมืองจะทํางานเพื่อ
ประโยชนของสวนรวม ในอีกดานหน่ึงของการเมืองท่ีขาดความไววางใจคือความหวาดระแวงการแสดงออกของประชาชน 
หรือการไมไวใจประชาชนดวยการสูญเสียความไววางใจอาจะมีผลส่ันคลอนความชอบธรรมทางการเมืองไดในท่ีสุด 
ความตกตําของระดับความไววางใจอาจเปนพลังทัดทานที่สําคัญตอประชาธิปไตยและเสถียรภาพทางการเมือง 
 ความไววางใจในสังคมเปนเงื่อนไขเบื้องตนสําหรับการแกปญหา การศึกษานี้ไดสํารวจเงื่อนไขสําคัญบาง
ประการที่เกี่ยวของกับความไววางใจทางสังคมโดยเฉพาะเงื่อนไขภายในสังคมที่อาจเอื้อตอการสรางความไววางใจ 
อันไดแก ทุนทางสังคม ความทนกันได สันติวิธี และ การยึดเหนี่ยวกันทางสังคม 
  ๑) ทุนทางสังคม ความแตกแยกทางสังคมที่เปนผลจากความขัดแยงทางการเมืองทําใหทุนทาง
สังคมอันไดแก ความสัมพันธในรูปแบบเครือขาย หรือ ความรวมมือระหวางบุคคลหรือภาคสวนตางๆ เพื่อพัฒนา
สังคมถดถอยลง กรณีปญหาการเมืองในประเทศไทยนาจะเปนตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นดานลบของทุนทางสังคม อันไดแก 
การใชเครือขายเพ่ือสนับสนุนฝายตน และเปนปฏิปกษกับฝายตรงกันขามโดยไมไดคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกสังคมโดยรวม 
นอกจากนั้นทุนทางสังคมตามประเพณี และผูนําทางศีลธรรม (moral authority) ไมสามารถทํางานไดในสภาพ
การแบงฝาย และการเปลี่ยนแปลงคุณคาทางสังคม แมจะมีความคาดหวังโดยทั่วไปที่สถาบันประเพณี และศาสนา 
จะเขามามีบทบาทในการลดเง่ือนไขท่ีความขัดแยงท่ีจะนําไปสูความรุนแรง โดยเฉพาะอยางย่ิงสถาบันพระมหากษัตริย
ที่ถูกคาดหวังอยางมาก แตก็เปนความคาดหวังที่แตกตางระหวางฝายตางๆ พลังของการแยกขางไดผนวกเอาสถาบัน
พระมหากษัตริยเขาไปเปนสวนหนึ่งของความขัดแยงดวย 
 ขอสังเกตท่ีสําคัญคือ ความแตกแยกเปนฝกฝายสงผลใหพ้ืนท่ีท่ีเปนการเมืองภาคประชาชนหดตัวลงอยางมาก 
นอกจากน้ันการท่ีขบวนการภาคประชาชนถูกดูดซับเขาไปในการขับเคล่ือนของพรรคการเมือง ในขบวนการตอสูขัดแยง 
บทบาทภาคประชาชนในการตรวจสอบนโยบายจึงมีอุปสรรค อันเนื่องจากการเมืองเลือกขาง จึงไมสามารถเปน
พื้นที่ที่จะทําใหเกิดการแลกเปล่ียนระหวางความคิดเห็นท่ีแตกตางไดในชวงท่ีผานมา
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๑๖๙

  แมวาทุนทางสังคมถูกกระทบกระเทือน และไมสามารถทําหนาที่ลดความรุนแรงจากความขัดแยง
ตามที่อาจจะมีการคาดหวัง แตคณะวิจัยคนพบความริเริ่มในทองถิ่นบางแหง ที่ไดขามพนการเมืองเรื่องการแบงฝาย
ไปแลว และสามารถทํางานสรางสรรคเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว บทเรียนที่นาสนใจที่ทําใหเกิดความเปนไปได 
คือ พื้นที่ดังกลาวมีภาคประชาสังคมที่มีประสบการณการทํางานเพื่อสังคมมาอยางยาวนาน แมจะมีการเลือกจุดยืน
ทางการเมือง แตสามารถวิเคราะหปญหาวิกฤตการเมือง และแสวงหาหนทางไปสูการปฏิรูปการเมืองและลงมือทํางาน
รวมกันได ที่สําคัญคือมีคนกลางเปนผูเปดพื้นที่และสนับสนุนการริเริ่มทํางานรวมกัน ศักยภาพเหลานี้กําลังรอการคน
พบในหลายๆ แหงในประเทศไทย
  ในทางตรงกันขาม การร้ือฟนเครือขายความสัมพันธแบบเพ่ือนพองนองพ่ีในระดับของแกนนําคูขัดแยง 
ยังอาจจะมีอุปสรรค เนื่องจากไมสามารถแสดงจุดยืนเรื่องความรวมมือกับฝายตรงขามไดอยางเปดเผย เพราะอาจถูก
ตอตานจากมวลชนที่ตองการเห็นชัยชนะของกลุม และแกนนําอื่นๆ ที่ยังยึดติดอยูกับจุดยืนของฝายตน 
  โดยสรุปทุนทางสังคมถูกฟนฟูข้ึนใหมได และพ้ืนท่ีท่ีมีองคกรภาคประชาสังคมเขมแข็งมีโอกาสต้ังตัว
ไดใหมโดยมีจุดยืนทางการเมืองที่เปนเหตุเปนผลมากกวาอารมณความรูสึก ทําใหความแตกตางแมจะยังคงอยูแตไม
พัฒนาไปสูการแบงฝาย 
  ๒) สันติวิธี  สันติวิธีเปนวิธีการตอสูโดยไมใชความรุนแรง ซึ่งนาจะถูกใชโดยหรือมีความหมายตอ
คูขัดแยงมากกวาสวนอื่นๆ อยางไรก็ดีการสงเสริมแนวทางสันติวิธีจะชวยปองกันใหสังคมสวนอื่นไมตกลงไปในกับดัก
ของการใชความรุนแรงดวยคําถามสําคัญคือ เหตุใดสันติวิธีทํางานไมไดในสถานการณความรุนแรงที่ผานมา และพลัง
ของสันติวิธีอยูท่ีไหน การระดมความคิดเห็นของนักสันติวิธีท่ีเปนนักปฏิบัติและนักคิดพบวา สันติวิธีในระดับยุทธศาสตร
เปนตัวกําหนดที่สําคัญกวา เนื่องจากประชาชนไมมีศักยภาพทําลายลาง และประสบการณของนักปฏิบัติสะทอนให
เห็นวาผูชุมนุมประทวงของท้ังสองฝายไมตองการทํารายฝายตรงขาม รายงานการวิเคราะหของคณะทํางานยุทธศาสตร
สันติวิธีก็สะทอนใหเห็นวาปญหาอยูที่การตัดสินใจระดับผูนําในชวงคับขัน นอกจากนั้นแลวอุปสรรคของสันติวิธี
คือการเผชิญกับโจทยความรุนแรงทางโครงสรางในสังคม และการปลุกระดมใหเกิดความเกลียดชัง การแบงฝายท่ี
ทําใหคนที่ไมสังกัดฝายใดไมมีที่จะยืน และทํางานไมได ความคาดหวังตอนักสันติวิธีที่ไดมีการวิพากษวิจารณกัน
ทั่วไปไมสอดคลองกับความเปนจริง เน่ืองจากนักสันติวิธีไมไดรับการยอมรับหากไมเสนอทางออกไปในแนวทางของ
ฝายตนซึ่งทําใหฝายตนสูญเสียความชอบธรรม แมวานักสันติวิธีที่ทํางานเบื้องหลังใหเกิดการเจรจาตอรอง แตก็ไม
สามารถเขาใจถึงกลไกการตัดสินใจของแตละฝายทําใหเปนที่เชื่อไดวา แกนนําของแตละฝายไมไดมีอิสระในการตัดสิน
ใจทําใหแตละฝายไมอาจคาดเดา ดังน้ันจึงไมมีความเช่ือม่ันในกระบวนการพูดคุย ประสบการณในระดับน้ีอาจจะเปนเร่ือง
ใหมสําหรับสังคมไทยท่ีตองการการเรียนรูเพ่ิมข้ึน
  อยางไรก็ดีนักสันติวิธีเช่ือม่ันวา เม่ือความรุนแรงเกิดข้ึนและมีผลกระทบกวางขวาง และในเวลาเดียวกัน
ก็ไมมีหลักประกันของการบรรลุเปาหมาย การใชความรุนแรงจึงเปนสิ่งที่ผูที่อยูในความขัดแยงตระหนักแลววาไมเปน
ผลดี และคนในสังคมก็เห็นแลววาไมชอบธรรม ขณะเดียวกันปรากฏการณของ “กลุมแกนนอน” ท่ีปรากฏตัวหลังการ
ปราบปรามผูชุมนุมประทวง ไดใชปฏิบัติการเชิงสัญลักษณ แสดงใหเห็นวาสันติวิธีทํางานได สามารถสื่อสารความทุกข
ได นอกจากนั้นยังไดพบการประกาศตัวเปนกลุมสันติวิธีในสื่อสมัยใหม อาสาสมัครสันติอาสาสักขีพยาน กลุมเพื่อน
รับฟง (ผูไดรับความสูญเสีย) อาจกลาวไดวาแมจะเกิดวิกฤตความรุนแรงขึ้น แตก็ไมมีชวงไหนที่สันติวิธีขยายตัวมาก
เทากับชวงนี้ 
  การแปลงเปล่ียนความขัดแยงคือการยกระดับใหการไมใชความรุนแรงเปนวิถีทางเดียว ไมใชทางเลือก 
เพราะเมื่อไรเกิดความรุนแรง ความสูญเสียจะเกิดขึ้น สงผลใหสังคมขาดความเชื่อมั่นในระบบที่เปนอยู การสถาปนา
การไมใชความรุนแรงใหเปนวัฒนธรรมหลักของสังคม เปนงานระยะยาว ตองการการทํางานอยางตอเนื่อง และตอง
อาศัยประสบการณจริง และการแลกเปลี่ยนบทเรียนจึงจะเชื่อวาสันติวิธีทํางานได 
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  การทํางานในระดับยุทธศาสตรเพ่ือใหเกิดการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพในระหวางการเผชิญหนา
กันระหวางคูขัดแยงเปนเรื่องสําคัญ ขณะเดียวกันประชาชนควรมีทักษะการเผชิญหนากับความขัดแยงที่สรางสรรค
  ๓) ความทนกันได (tolerance) เปนคุณคาพ้ืนฐานข้ันตําสุดของการอยูรวมกันบนความแตกตาง 
แตก็มักถูกมองขามในระบบเสรีประชาธิปไตยที่พัฒนามาทีหลังเชนสังคมไทย พัฒนาการประชาธิปไตยไทยเนนหนัก
เร่ืองข้ันตอนและกลไกทางการเมืองขณะท่ีจิตวิญญาณ ความทนกันไดหรือความใจกวางทางการเมืองไมไดเรียกรองให
คนที่มีความแตกตางกันตองมีความรัก ความสามัคคี แตเรียกรองใหยอมรับหรือเคารพในสิทธิในการแสดงออก หรือมี
ตัวตนในสังคมของคนที่ตนเองไมชอบหรือเห็นตาง การขาดซึ่งคุณคาของความใจกวางนี้เปดโอกาสใหปฏิกิริยาของ
แตละฝายที่ขัดแยงกันนําไปสูความเกลียดชัง และการปดกั้นความคิดเห็นหรือการดํารงอยูของคนที่ตางออกไป
  ความทนกันไดมีความยืดหยุน และปรับเปล่ียนข้ึนลงไปไดตามสภาพของสังคมและการเมือง เง่ือนไข
ที่สําคัญคือ ความรูสึกถูกคุกคาม ถาฝายใดฝายหนึ่งรูสึกถูกคุกคาม ระดับความทนกันไดจะลดตํ่าลงหรือปดลง และใน
ทางเลวรายคือการขจัดฝายตรงขาม ปรากฏการณในลักษณะน้ีเกิดข้ึนนับคร้ังไมถวนนับแตการลมเวทีการปราศรัยของ
ฝายตรงขาม การทํารายรางกาย และในระดับชาติคือการปดก้ันการแสดงออกความคิดเห็น ท่ีมาของการปดก้ันสัมพันธ
กับความคิดเห็นท่ีสอไปในทางคุกคาม ดังน้ันคุณภาพของการแสดงความคิดเห็นมีผลโดยตรงตอการยอมรับไดของ
แตละฝาย นอกจากน้ีการแสดงความคิดเห็นบางเร่ืองยังมีความละเอียดออนตอความรูสึกถูกคุกคามไดงาย เง่ือนไข
เร่ืองกาลเทศะจึงเปนองคประกอบสําคัญ การวิจารณอยางสรางสรรคเปนคุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับยกระดับความทนกันได 
การสํารวจความคิดเห็นเร่ืองความทนกันไดในชวงกอนท่ีจะเกิดความรุนแรงทางการเมืองสะทอนวากลุมตัวอยางคนไทย  
ไมมีความอดทนตอความคิดเห็นแบบสุดขั้วมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับความแตกตางเรื่องอื่นๆ
  ความทนกันไดเปนเร่ืองของบรรยากาศและทาที รวมไปถึงจิตสํานึกในความเปนประชาธิปไตย นอกเหนือ
จากสิทธิเสรีภาพแลว ภราดรภาพก็เปนองคประกอบสําคัญของสํานึกประชาธิปไตยที่ถูกมองขามไป สังคมไทยในชวง
การเปลี่ยนแปลงตองรักษาบรรยากาศไมใหเกิดความรูสึกถูกคุกคามหรือไมมั่นคงในชีวิต ดังนั้นการสื่อสารให
เกิดความกลัวและการสรางความเกลียดชังไมเปนผลดีตอฝายหน่ึงฝายใด เพราะจะทําใหอีกฝายเดินออกจากการแก
ปญหารวมกันไปสูการยึดเอาตนเองเปนใหญ
  ๔) ความยึดเหน่ียวทางสังคม ความเปนพวกเดียวกันหากจะเปนประโยชนก็ควรจะเปนพวกเดียวกัน
ทั้งสังคม โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ความยึดเหนี่ยวทางสังคมหมายถึงการมีเยื่อใย เห็นอกเห็นใจกันโดยเฉพาะในยาม
วิกฤต แตความยึดเหน่ียวทางสังคมจะตกต่ําเม่ือสังคมมีความเหล่ือมล้ํากันมากเกินไป  ทําใหคนในสังคมไมมีชะตาชีวิต
รวมกัน และอยูในสภาพที่ความอยูรอดของคนกลุมหนึ่งอาจหมายถึงความสูญเสียของอีกกลุม ความเปนสวนหนึ่งสวน
เดียวกันในสังคม ขึ้นอยูกับความรูสึกถึงความเปนเจาของหรือเปนสวนหนึ่งของระบบ

  โดยท่ัวไปการท่ีกลุมตางๆ ไดรับการดูแลเร่ืองสวัสดิการและความเปนอยูอยางเสมอภาคเทียมกันจะ
ชวยใหเกิดความยึดเหนี่ยวกันทางสังคมโดยปริยาย หลักประกันความเสอมภาคกันทางกฎหมาย สิทธิและการมีสวน
รวมทางการเมือง ชวยทําใหคนรูสึกเปนเจาของสังคมและประเทศรวมกัน 

 ๑๐.๕ ขอเสนอแนวทางการปรองดองจากงานวิจัยเร่ืองกระบวนการยุติธรรมกับสถานการณทางการ
เมืองที่มีความรุนแรง: ปญหาและแนวทางแกไข
 งานศึกษาวิจัยเร่ืองดังกลาวเสนอแนวทางการปรองดองของสังคมไวดังน้ี



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๑๗๑

  ๑๐.๕.๑ ขอเสนอตอกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน
  การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางมหาชนและทางอาญาเปนการปฏิรูประยะยาว แตในระยะส้ัน
เฉพาะหนาอาจจะเกิดขอขัดของบางประการที่จะตองสรางความปรองดองรวมกัน จากการศึกษาเรื่องกระบวนการ
ยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน พบวามีขั้นตอนอยูสี่ขอ และตองดําเนินการเปนขั้นตอนแบบนี้เพื่อทําให
สถานการณความรุนแรงกลายเปนความสงบ ประกอบดวย ขั้นตอนที่ ๑ การแสวงหาความจริง เราตองแสวงหา
ความจริงวาใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร และนําไปสูการแสวงหาความจริงวาใครกระทําความผิด ขั้นตอนที่ ๒  คือ 
ดําเนินคดี เมื่อดําเนินคดีแลวตองมีการเยียวยาผูเสียหายใน ขั้นตอนที่ ๓ และเม่ือเยียวยาแลวก็ตองมีวิธีการปองกัน
ไมใหเกิดขึ้นอีก ซึ่งก็คือ ขั้นตอนที่ ๔ การปฏิรูปองคกรท่ีถาวร เคร่ืองมือท่ีใชในกระบวนการยุติธรรมในระยะเปล่ียน
ผานก็คือการสั่งไมฟองในคดีท่ีไมเกิดประโยชนตอสาธารณะ การส่ังไมฟองคดีของพนักงานอัยการท่ีไมเปนประโยชนตอ
สาธารณะก็คือเปนคดีท่ีมีความผิดเกิดข้ึนจริง แตอัยการประเมินแลววาดําเนินคดีไปแลวประโยชนสาธารณะย่ิงเสีย
หาย อยางนี้คือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการใชในระยะเปลี่ยนผาน มาตราที่ ๒๑ – ๒๒ วรรคสองก็เปนเรื่องการไมฟอง
คดีที่ไมเปนประโยชนตอสาธารณะ นอกจากน้ีก็มีการนําเร่ืองของนิรโทษกรรม อภัยโทษ และลางมลทินก็ถูกนํามาใช
เปนเครื่องมือเพื่อปลดล็อคดวย
  การนิรโทษกรรม การกําหนดความผิดทางอาญามีลักษณะสี่ประการ อันที่หนึ่งคือเปนความผิดที่
กฎหมายกําหนด สองคือมีการกระทําของบุคคล สามคือมีการลงโทษ และสี่คือมีประวัติวามีคนถูกลงโทษ การยกเลิก
กฎหมายคือ การยกเลิกขอที่หนึ่งออกไป เมื่อยกเลิกกฎหมายไป ก็ไมมีการกระทําผิดกฎหมายนั้น การนิรโทษกรรมคือ
การยกเลิกขอที่สอง คือความผิดมีอยู แตเราออกกฎหมายบอกวา  การกระทําน้ันไมเปนความผิดอีก การอภัยโทษคือ
การยกเลิกอันที่สาม กลาวคือกฎหมายมีอยู การกระทํามีอยู แตขึ้นอยูกับประมุขของรัฐในการใหอภัยโทษแกผูที่ตอง
คําพิพากษาถึงที่สุดจนกระทั่งผูที่ถูกควบคุมตัวโดยรัฐ ประมุขของรัฐสามารถอภัยโทษได แลวก็ถูกปลอยตัวออกไป ใน
สวนสุดทายคือการลางมลทิน มีทั้งสามขออยู แตเปนการลางประวัติวาคนนั้นเคยตองโทษ เพื่อใหคนนั้นสามารถ
กลับไปใชชีวิตเหมือนเดิม ไมตองมีประวัติที่จะสามารถถูกเพิ่มโทษไดอีกในภายหลัง

  ๑๐.๕.๒ ขอเสนอตอราง พ.ร.บ. ปรองดอง 
  ราง พ.ร.บ. ปรองดองมีอยูหลายฉบับแตหลักสาระสําคัญก็คือเพ่ือเปนการนิรโทษกรรมใหแกผูชุมนุม
ทางการเมืองและผูท่ีปราบปรามการชุมนุม สวนท่ีสองคือเพ่ือยกเลิกการดําเนินคดีท่ีเก่ียวกับการรัฐประหาร เชน 
การยกเลิกกระบวนการท้ังหลายในเร่ืองของ ค.ต.ส. และการฟองผูกระทําผิดท้ังหลาย ขอเสนอคือ ราง พ.ร.บ. ปรองดอง 
เปนกระบวนการท่ีเรงรัดมากเกินไป ไมสอดคลองกับข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมในระยะเปล่ียนผานท่ีตองการ
คนหาความจริงใหปรากฏ การดําเนินคดี และอาจจะกระทบตอการเยียวยาผูเสียหาย ท้ังยังไมมีการปองกันเหตุใน
อนาคตดวย ผูที่กระทําความผิดวันนี้แลวจะบอกวาจะใชสภาออกกฎหมายยกเลิกความผิดนี้ไปเลย อันนี้เร็วไป จึงควร
ตองมีการคนหาความจริง เยียวยาผูเสียหาย ดําเนินคดีกับผูกระทําผิด และใชมาตรการในกระบวนการยุติธรรมชวง
เปล่ียนผาน ไมวาจะเปนการส่ังไมฟองคดีท่ีไมเปนประโยชนตอสาธารณะ การนิรโทษกรรมและอภัยโทษในภายหลัง 
นาจะเปนทางออกที่ดีกวา คืออยาเรงรัด คอยๆ ทําไปตามหลักการ นอกจากนี้ การยกเลิกการดําเนินคดีที่เกี่ยวของกับ
การรัฐประหารและกลับไปใชหลักนิติธรรม อาจจะนําไปสูสภาวะที่ไมอาจดําเนินคดีไดอีก จะกลายเปนหามดําเนินคดี
ซํ้าสอง คดีเดิมดําเนินไปแลว ถูกยกเลิกมา พอจะดําเนินคดี ก็จะกลายเปนขอตอสูของจําเลยทันทีวาถูกดําเนินคดีสอง
ครั้ง
  ทายท่ีสุดคือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไมวาจะในระยะยาวหรือการปฏิรูปในลักษณะการใช
กระบวนการในระยะเปล่ียนผานก็ควรจะถูกกระทําไปพรอมกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเปนการปองกันไม
ใหเกิดสถานการณความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
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๑๗๒

 ๑๐.๖ ขอเสนอแนวทางการปรองดองจากงานวิจัยเรื่องการปฏิรูปองคการดานความมั่นคง
 งานศึกษาวิจัยเร่ืองดังกลาวเสนอแนวทางการปรองดองของสังคมไวดังน้ี

  ๑๐.๖.๑ การปรับกระบวนทัศนกองทัพไทย  บทบาทของกองทัพไทยยังคงเปนไปในลักษณะของ
การปฏิบัติการดานความม่ันคงและงานดานการพัฒนา โดยมีการแบงแยกงานดานความม่ันคงออกจากการพัฒนาและ
มีหนวยปฏิบัติการท่ีมีหนาท่ีเฉพาะดาน (กอ.รมน. และ ศอ.บต.) โดยมีเปาหมายเพ่ือความเปนอยูท่ีดีข้ึน (well being) 
ซึ่งสะทอนถึงอุดมการณของกองทัพที่ยังคงมองวาปญหาดานความมั่นคงมีปจจัยจากภายนอกเปนสําคัญ (external 
force/ external problem) เชน การเรียกรองประชาธิปไตยแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) 
วิทยุชุมชน people chanel  แกนนํา นปช.  การหามออกอากาศ ปดสถานีจับกุมแกนนํา และ Human Security vs 
Well Being
  กลาวโดยสรุป คือ ทหารมีความผูกพันอุดมการณด้ังเดิมมากเกินไป เนนการปกปองระบบการปกครอง
มากกวาความม่ันคงของชาติ การปฏิบัติการของทหารไมสามารถการแกปญหาท่ีมีความสลับซับซอนมากข้ึนไปสูเปาหมาย
เพื่อความมั่นคงของมนุษย
  แนวทางแกไข คือ การปรับเปล่ียนอุดมการณใหสอดคลองกับบริบทในปจจุบัน โดยเฉพาะในบริบท
ของความเปนประชาธิปไตย จากพิทักษชาติ ศาสน กษัตริย ไปสูการพิทักษความมั่นคงของชาติ

  ๑๐.๖.๒ การปฎิรูปองคกรดานความม่ันคง แนวคิดใหมกาวไปสูการคิดถึงการปฏิรูปท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ภาคความมั่นคงในขอบเขตที่กวางขวาง คือ ครอบคลุมทั้งในเรื่องของกลุม องคกร และโครงสรางของสวนงานตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการใชกําลังของรัฐ แนวคิดในการปฏิรูปนี้สวนหนึ่งเกิดจากปญหาที่เกิดกับการเมืองในอดีต อันเปนผล
จากการที่ทหาร ตํารวจ หนวยขาวกรอง และหนวยงานลับ มักจะมีอํานาจอยางมาก โดยเฉพาะในบางครั้งอํานาจของ
หนวยงานเหลานี้อาจจะอยู “เหนือกฎหมาย”
  บอยครั้งที่กองทัพที่มีบทบาทอยางมากกลายเปนปจจัยของความไรเสถียรภาพ การใชงบประมาณ
เปนจํานวนมากจนเกิดความไมสมดุลในสัดสวนงบประมาณของประเทศ การปฏิรูปความมั่นคงจึงเปนความหวังที่จะ
เปล่ียนทิศทางของนโยบายดังกลาว โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับประเทศในภาวะหลังความขัดแยงใหญหรือหลังสงคราม
แลว การปฏิรูปภาคความมั่นคงจะเปนกุญแจสําคัญของการสรางเสถียรภาพทางการเมือง และที่สําคัญก็คือจะเปน
หนทางของการสราง “การเมืองใหม” ของประเทศ
  ความสําเร็จของการปฏิรูปความม่ันคงจะเปนการสรางหลักประกันท้ังทางการเมืองและความม่ันคง
ในประเด็นดังตอไปนี้
   ๑. กองกําลังติดอาวุธภายในรัฐ จะไมเปนปจจัยบอนทําลายเสถียรภาพ หรือกลายเปนปจจัย
ที่คุกคามตอสันติภาพ
   ๒. การปฏิรูปจะเปนปจจัยในการลด และ/หรือยุติการติดสินบนและการคอรรัปช่ันในวงการ
ความมั่นคง
   ๓. การปฏิรูปจะมีสวนอยางสําคัญตอการปรับเปล่ียนโครงสรางท่ีทําใหองคกรความม่ันคงมี
ความชอบธรรม ความนาเชื่อถือ และไดรับความไววางใจจากสาธารณชน
   ๔. หากการปฏิรูปกระทําไดอยางไมพอเพียงและไมทันการแลว ก็จะสงผลใหการจัดสรรและ
การใชงบประมาณดานความมั่นคงผิดทิศผิดทาง และผลอยางสําคัญก็คือจะทําใหเกิดขอจํากัดในกระบวนการทางการ
เมืองหลังความขัดแยง จนอาจกลายเปนอุปสรรคตอการสรางสันติภาพและประชาธิปไตยของสังคมในอนาคต
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๑๗๓

  ผลของการปฏิรูปความมั่นคงในระยะยาว คือ
   ๑. นําไปสูแนวคิดเร่ือง “การควบคุมโดยพลเรือน” (civilian control) ตอองคกรทหารและ
หนวยงานความมั่นคงตางๆ
   ๒. สามารถผูกโยงกับการปรับเปล่ียนท้ังทางกายภาพและทางเทคนิคขององคกรความม่ันคง 
ตัวอยางเชน การปฏิรูปโครงสรางของหนวยงานความมั่นคง การปรับลดจํานวนกําลังพลทหาร การจัดหายุทโธปกรณ
ของกองทัพ เปนตน
   ๓. เก่ียวของในเร่ืองของการจัดหาและการบริหารจัดการดานงบประมาณดานความม่ันคง ซ่ึงเปน
ทั้งเรื่องของงบประมาณทหาร หรืองบประมาณดานการขาว เปนตน
   ๔. เก่ียวของกับบทบาทขององคกรทางสังคมในการตรวจสอบและติดตามโครงการและ
นโยบายดานความมั่นคงและดานการทหารของประเทศ
   ๕. แมจะเปนเร่ืองใหมสําหรับสังคมไทย แตก็เปนสวนหน่ึงของกระแสในเวทีโลกท่ีอาจจะกลาว
ไดวา การปฏิรูปภาคความมั่นคงเปนหนึ่งประเด็นของกระแสโลกาภิวัตนปจจุบัน เพราะในทางหลักการแลวเปนที่เชื่อ
กันวา การปฏิรูปภาคความม่ันคงคือคําตอบของสังคมหลังความขัดแยง และเปนกุญแจสําคัญของการเดินทางสูสันติภาพ
และประชาธิปไตยในอนาคต

 ๑๐.๗ ขอเสนอแนวทางการปรองดองจากงานวิจัยเร่ืองขอบเขตการใชเสรีภาพของส่ือมวลชนใน
การนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
 งานศึกษาวิจัยเร่ืองดังกลาวเสนอแนวทางการปรองดองของสังคมไวดังน้ี
 ถึงแมวาส่ือมวลชนเองมิไดเปนรากเหงาของปญหาความขัดแยงของสังคมไทยในวิกฤตการณทางการเมืองท่ี
ผานมา หากแตปญหารากเหงาความขัดแยงท่ีรุนแรงในสังคมไทยถูกถายทอดผานส่ือมวลชนไปสูความรับรูของประชาชน
ในฐานะที่สื่อมวลชนเปนตัวกลาง อีกทั้งความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความทันสมัยของชองทางการสื่อสาร 
ความรวดเร็วของการนําเสนอขอมูลขาวสาร ประกอบกับกระบวนการบังคับใชกฎหมายไมเกิดผลและกระบวนการ
กํากับดูแลของส่ือมวลชนยังเปนปญหา เหลาน้ีสงผลใหการนําเสนอขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนมีสวนท่ีทําใหสถานการณ
ความขัดแยงนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้น และโดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๕ กําหนดรับรองและใหความ
คุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไมวาจะเปนเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา หรือ
เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันดวยวิธีการอื่นใด ซึ่งสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองแหง
สหประชาชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แมส่ือมวลชนจะไดรับความคุมครองในการใชสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญเปนการเฉพาะก็ตามแตมิไดหมายความวา ส่ือมวลชนจะสามารถใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวโดยปราศจาก
ขอบเขตหรือปราศจากการควบคุมแตอยางใด โดยจะพบวากฎหมายไดกําหนดขอยกเวนอันเปนการจํากัดขอบเขต
การใชสิทธิดังกลาวไวในวรรค ๒ ของมาตรา ๔๕ กลาวคือการใชสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนน้ัน อาจถูกจํากัดไดโดย
จะตองปรากฏวามีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะวาสามารถจํากัดได โดยในการตรากฎหมายมาเพ่ือจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนจะสามารถกระทําไดหากเขาเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีผลโดยตรงตอการตรา
กฎหมายของฝายนิติบัญญัติ การใชบังคับของฝายบริหารและการตีความกฎหมายของฝายตุลาการ 
 อยางไรก็ตาม การดําเนินการเพ่ือใหเจตนารมณของมาตรา ๔๕ บรรลุความมุงหมายได นอกจากจําตองมี
มาตรการในทางกฎหมายที่ชัดเจนแลว ยังจําเปนที่จะตองอาศัยกลไกหรือมาตรการอื่นๆ เขามาเสริม เพราะฉะน้ัน 
การดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นมิอาจดําเนินการไดโดยองคกรสื่อมวลชนเพียงลําพัง หากแตตองอาศัยความรวม
มือจากทุกภาคสวนในสังคมรวมกันแกไขปญหา ดังจะเห็นไดจากผลกระทบที่เกิดจากเสรีภาพของสื่อมวลชนหรือเกิด
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๑๗๔

จากการทําหนาท่ีของส่ือมวลชนน้ันจะสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนและรัฐ ดังน้ันเพ่ือใหการแกไขปญหาดังกลาว 
เห็นควรที่จะกําหนดประเด็นขอเสนอเหลานั้นตอผูเกี่ยวของโดยตรงในสองระดับคือ ขอเสนอตอรัฐ และขอเสนอตอ
องคกรวิชาชีพ ดังนี้
  ๑๐.๗.๑ ขอเสนอตอรัฐ
  ภายใตขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพปญหาประกอบกับการวิเคราะหสถานการณดังท่ีกลาวมาแลว การแกไข
ปญหาของส่ือมวลชนไมอาจกระทําไดโดยลําพังบุคคลหน่ึงบุคคลใด หากแตจําตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐซ่ึงในกรณี
น้ีคือ รัฐบาลในฐานะท่ีเปนผูกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินเพ่ือผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาโดยการดําเนินการ
ในเรื่องดังตอไปนี้
   ๑) สนับสนุนใหมีการจัดต้ังองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีปกปองสิทธิหนาท่ีและเสรีภาพในการทํา
หนาท่ีของส่ือมวลชนภายใตมาตรฐานจริยธรรมภายใตสภาวิชาชีพส่ือมวลชน ซ่ึงเปนการจัดต้ังโดยอาศัยบทบัญญัติของ
กฎหมาย โดยมีองคประกอบของกรรมการสภาวิชาชีพมาจากสื่อมวลชนดวยกันเอง เพื่อ  ทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐาน
จริยธรรม กระบวนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการตามจริยธรรมตลอดจนการบังคับการใหเปนไปตามจริยธรรม 
ทั้งน้ีเพ่ือใหส่ือมวลชนสามารถใชเสรีภาพของตนไดภายใตการควบคุมกันเองตามมาตรฐานจริยธรรมของส่ือโดยไมถูก
แทรกแซงจากบุคคลใด
   ๒) แนวทางในการทําใหส่ือมวลชนมีความเปนอิสระในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางแทจริง 
ปญหาที่ตองไดรับการแกไขคือ ปญหาในเชิงโครงสรางความเปนเจาของสื่อมวลชนที่จะตองคุมครองโครงสราง
การประกอบกิจการส่ือมวลชนใหเสรีอยางแทจริงมิใหมีการควบคุมหรือแทรกแซงท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังยังจะ
ตองกําหนดแยกระหวางผูลงทุนในกิจการส่ือสารมวลชน ผูบริหาร กับกองบรรณาธิการออกจากกันอยางเด็ดขาด ท้ังน้ี 
เพ่ือใหกองบรรณาธิการมี editorial freedom ซ่ึงการแยกระหวางผูลงทุนกับผูบริหารจะทําใหเกิดความชัดเจนระหวาง
ผูลงทุนกับผูบริหาร และมิใหผูบริหารกิจการกับเจาของเปนบุคคลคนเดียวกัน สวนกรณีการแยกระหวางผูบริหารกับ
กองบรรณาธิการเพื่อให กองบรรณาธิการมี editorial freedom ที่แทจริง และสามารถใชเสรีภาพภายใตมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพไดโดยไมตกอยูในอาณัติของผูบริหารหรือเจาของกิจการซึ่งตองหามตามรัฐธรรมนูญ
   ๓) กรณีปญหาเก่ียวกับการใชบังคับกฎหมายน้ัน โดยท่ีสวนหน่ึงของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเปน
กรณีการนําเสนอขอมูลขาวสารผานส่ือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของ กสทช. 
เปนผูกํากับดูแล โดยกําหนดใหมีอํานาจในการสั่งใหระงับการออกอากาศและดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงในกรณี
ดังกลาวทันที และหากสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาวเกิดจากการละเลยของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กฎหมาย กําหนดใหมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามที่สมควรหรืออาจพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ได กรณีที่พบวาเนื้อหาของรายการที่ออกอากาศมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ คือ เนื้อหาสาระที่กอใหเกิด
การลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง
ของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบ
ตอการใหเกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรงอันเปนถอยคําเดียวกับท่ีกําหนดไว
มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงเปนอํานาจของ กสทช. ท่ีจะตองเรงกําหนดรายละเอียดเง่ือนไข
การกํากับดูแลตามกฎหมาย และดําเนินการใชบังคับกฎหมายอยางจริงจังภายใตอํานาจท่ีกฎหมายมอบใหโดยผานระบบ
ใบอนุญาตนั่นเอง
   สวนกรณีหนังสือพิมพ โดยท่ีกฎหมายมิไดกําหนดอํานาจในการกํากับเน้ือหาของหนังสือพิมพได 
ดังน้ัน การกระทําของหนังสือพิมพท่ีเปนการละเมิดตอกฎหมายนอกจากจะตกอยูภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณซ่ึงเปน
หนาท่ีขององคการวิชาชีพแลว การบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายจึงจะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ัวไปคือ ประมวล



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๑๗๕

กฎหมายแพงและพาณิชยและประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งกรณีนี้หากผูเสียหายไดแจงความดําเนินคดีแลว เจาหนาท่ี
ของรัฐจําตองเรงดําเนินการเพื่อใหกระบวนการสอบสวน สงฟอง และนําคดีเขาสูการพิจารณาของศาลโดยทันทีเพื่อ
เปนการเริ่มตนกระบวนการยุติธรรม และทายที่สุดศาลซึ่งเปนฝายตุลาการจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาพิพากษาใหเปน
ไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อใหสังคมเกิดความตระหนักและรับรูถึงการกระทําตางๆ ที่ละเมิดตอกฎหมายวาเปน
ความผิดและจะตองรับโทษที่กฎหมายกําหนด
   ๔) รัฐจําตองแสวงหาชองทางในการเปดพื้นที่ใหประชาชนไดมีการสื่อสารและพูดคุยและ
แลกเปล่ียนขอคิดเห็นซ่ึงกันและกันใหมากข้ึน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวน้ีจะเปนชองทางใหผูท่ีมีความคิดเห็นไมตรงกัน
ไดแสดงความคิดเห็นและรับฟงความเห็นท่ีแตกตางอันเปนชองทางในการนําไปสูความเขาใจรวมกันเพ่ือท่ีจะอยูใน
สังคมเดียวกันตอไปได
   ๕) รัฐตองเรงใหความรูแกประชาชนถึงสถานะความเปนส่ือมวลชนท่ีแทจริง สิทธิหนาท่ี เสรีภาพ
บทบาทและความรับผิดชอบท่ีส่ือมวลชนมีตอสังคมและตอประชาชนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและเลือกท่ีรับขอมูลขาวสาร
ตลอดจนรูเทาทันสื่อมวลชน เพราะหากการกระทําเชนนั้นเกิดจากเจาของหรือผูบริหารสื่อประสงคจะใหเปนเชนนั้น
เพื่อผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง กรณีเชนนี้ ยอมเทากับเปนการกระทําที่ไมใหความเคารพตอผูรับสื่อ ซึ่งจะนํามาสู
ความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีตอสื่อนั้นๆ และเปนแรงผลักดันการตัดสินใจมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอันจะ
กอใหเกิดการควบคุมสื่อมวลชนจากภาคประชาชนตอไป และในระยะยาวรัฐจําเปนตองสงเสริมใหมีการจัดตั้งสมาคม
คุมครองผูบริโภคส่ือเขามาทําหนาท่ีในการควบคุมตรวจสอบอีกทางหน่ึงเพ่ือคุมครองประชาชนในฐานะผูบริโภคอีกดวย

  ๑๐.๗.๒ ขอเสนอตอองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน
   ๑) โดยท่ีส่ือมวลชนในปจจุบันท้ังส่ือท่ีเปนพนักงานของรัฐหรือลูกจางของเอกชน ท่ีอยูภายใต
เง่ือนไขเก่ียวกับสภาพการจาง ประกอบกับการทําหนาท่ีของส่ือมวลชนมิไดมีผลเปนการเฉพาะตัวของผูประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนเทานั้น หากแตยังสงผลกระทบโดยตรงตอความคิดเห็นรวมกันของสังคมอีกดวย ภายใตความสําคัญเชนนี้
เห็นวากลไกท่ีจะเปนหลักประกันเสรีภาพของส่ือมวลชนท่ีสําคัญนอกเหนือจากการจัดต้ังสภาวิชาชีพส่ือมวลชนท่ีเปน
อิสระแลว เห็นควรท่ีรัฐจะตองสนับสนุนใหเกิด “สหภาพแรงงานส่ือมวลชน” เพ่ือใหเปนองคกรท่ีมีบทบาทในการคุมครอง
เสรีภาพของผูปฏิบัติงานในองคกรที่มีบทบาทในการคุมครองเสรีภาพของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อ ซึ่งการที่จะรับรอง
ใหเสรีภาพของส่ือมวลชนท่ีไดรับรองไวเกิดประสิทธิภาพจริง นอกจากจะตองมีกลไกทางกฎหมายและกลไกทางจริยธรรม
จะตองชัดเจนแลว เพื่อปองกันมิใหถูกแทรกแซงทําหนาที่ภายใตสภาพการจาง ผูปฏิบัติงานสื่อแตละองคกรควรท่ี
จะรวมกันจัดตั้งสหภาพแรงงานของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อเพื่อเปนองคกรในการปกปองคุมครองผลประโยชนของ
ผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อจากการกระทําของนายจาง รวมไปถึงการคุมครองเสรีภาพของผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อที่
อาจไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจากนายจางหรือผูบังคับบัญชาไดอีกดวย 
  นอกจากการรวมตัวกันเปนสหภาพแรงงานของผูปฏิบัติงานในองคกรส่ือแตละองคกรแลว สหภาพแรงงาน
ของแตละองคกรควรจะรวมตัวกันในนามของสหภาพนักขาวเพ่ือทําหนาท่ีในการปกปองผลประโยชนของผูปฏิบัติงาน
ในองคกรสื่อในภาพรวมดวย ดังตัวอยางสหภาพนักขาวของประเทศเยอรมันที่มีหนาที่ในการใหความคุมครองทาง
กฎหมายในขอพิพาทแรงงาน เชน การใหคําปรึกษากฎหมาย ใหความชวยเหลือและความสนับสนุนในการดําเนินคดี
ในช้ันศาล ใหคําปรึกษาทางกฎหมายในการทําสัญญาจาง การเสียภาษี การทําประกันสังคม ใหการสนับสนุนทางการเงิน
ในการนัดหยุดงาน ตลอดจนเปนตัวแทนเจรจาทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เปนตน
   ๒) กรณีที่สื่อมวลชนใดปฏิบัติหนาที่โดยละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณ องคกรวิชาชีพจะตอง
ดําเนินการอยางจริงจังภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณของตนท้ังตองส่ือสารกับประชาชนใหรับรูถึงการกระทําและผล
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๑๗๖

ของการกระทํานั้น ทั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อมั่นในสื่อมวลชนในฐานะที่เปนสถาบันหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย และ
ลบลางความเชื่อเดิมของประชาชนที่มีตอสื่อมวลชนที่วา “แมลงวันยอม ไมตอมแมลงวัน”
   ๓) องคกรวิชาชีพจําเปนตองใหความรูแกประชาชนวาการกระทําในลักษณะใดเปนการละเมิด
มาตรฐานจรรยาบรรณและสามารถรองเรียนได กระบวนการในการรองเรียน กระบวนการในการตรวจสอบ สอบสวน 
ตลอดจนทําคําวินิจฉัยขององคการวิชาชีพ เพื่อเปนการเปดชองทางการตรวจสอบหรือรองเรียนการกระทําที่ละเมิด
ตอมาตรฐานจรรยาบรรณใหมีความโปรงใสและประชาชนสามารถเขาถึงไดงายและทายท่ีสุดเม่ือไดดําเนินการดังกลาว
แลวจําตองสื่อสารกลับไปที่สังคม เพื่อนําเสนอผลของการดําเนินการขององคการวิชาชีพมีเรื่องใด และผลคําวินิจฉัย
เปนอยางไรเพื่อใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน
   ๔) การดําเนินการฝกอบรมและใหความรูแกส่ือมวลชนตลอดจนการจัดทําคูมือการรายงาน
ขาวสารในสถานการณความขัดแยงเพ่ือเปนแนวทางแกส่ือมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีมีความออนไหวให
เปนไปโดยไมกอใหเกิดการสนับสนุนใหเกิดความรุนแรงมากขึ้น

  อยางไรก็ตาม การสังเคราะหขอมูลจากงานวิจัยท้ัง ๕ เร่ืองของคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัย
และกิจกรรมทางวิชาการ ดังกลาว ยังสามารถนํามาวิเคราะห จัดระบบความสัมพันธไดในอีกลักษณะหน่ึง คือลักษณะ
ที่กลาวถึงเหตุปจจัยที่นําไปสูผล คือปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเปนลูกโซ ทําให
เห็นภาพรากเหงาปญหาที่นําไปสูความขัดแยงรุนแรงตามลําดับ ดังจะไดกลาวถึงในบทตอไป
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๑๗๙

 สังคมทุกสังคมยอมมีการเปล่ียนแปลงเปนภาวะปกติ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได และทุกคร้ัง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะนํามาซึ่งความขัดแยง และโดยตัวของความขัดแยงไมใชสิ่งเลวรายหรือผิดปกติแตอยางใด 
ในชวงของการเปลี่ยนแปลง สังคมจะมีวิธีการจัดการความขัดแยงเพื่อใหสังคมดํารงอยูและพัฒนากาวหนาตอไปได 
นอกจากนี้ความขัดแยงยังมีขอดีในการชวยกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา (แนวความคิดความขัดแยงดาน 
human relations approach และ contemporary approach) แตเมื่อสังคมไมมีเครื่องมือ กลไกในการจัดการ
ความขัดแยงที่มีประสิทธิภาพ ความขัดแยงอาจพัฒนาเปนความรุนแรงในสังคมที่อาจเปนอันตราย และสรางผลเสีย
ตอสังคมได ซึ่งเมื่อเกิดความขัดแยงแลว สังคมอาจเลือกวิธีการจัดการความขัดแยงได ๒ แนวทาง คือ 
  ๑) แนวทางท่ีไมใชความรุนแรง (non-violence approach) หรือสันติวิธี 
  ๒) แนวทางท่ีใชความรุนแรง (violence approach) 
 ท้ังน้ีเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตนตองการ
 ในการวิเคราะหรากเหงาความขัดแยงท่ีแปรเปล่ียนเปนความรุนแรงในคร้ังน้ี มุงศึกษาถึงรากเหงาของปญหา
ความขัดแยง ซ่ึงมีธรรมชาติของการกอตัวในลักษณะของพัฒนาการ มีการผสมผสาน ไมสามารถมองแบบแยกสวนเหตุ
ปจจัยใดปจจัยหน่ึงไดโดยลําพัง นอกจากน้ี การวิเคราะหคร้ังน้ี ใชกรอบ การวิเคราะหความขัดแยง (confl ict analysis) 
๔ ระดับ ในการอธิบายการกอตัวของความขัดแยงและขยายตัวสูความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามลําดับ คือ 
  ๑) ความขัดแยงระดับบมเพาะ (latent tension) เปนความขัดแยงท่ีมีสาเหตุของความขัดแยง
เกิดข้ึนแตยังไมแสดงอาการของความขัดแยง สังคมยังไมรับรูถึงความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนและยังไมตระหนักวาเร่ืองดังกลาว
เปนปญหาอันจะนําไปสูความขัดแยง ความขัดแยงระดับดังกลาวเปนสถานการณความขัดแยงท่ียังอยูในวิสัยท่ีสามารถ
จัดการไดโดยใชวิธีการปองกัน (prevent) ไมใหความขัดแยงเกิดขึ้น 
  ๒) ความขัดแยงระดับปรากฏ (overt confl ict) เปนความขัดแยงท่ีมีอาการชัดเจนของความเปน
ปรปกษ หรือความไมลงรอยในสังคม ซ่ึงมีสาเหตุจากความไมเทาเทียมดานอํานาจ ความไมยุติธรรม และผลประโยชน 
เปนสถานการณความขัดแยงที่ยังอยูในวิสัยที่สามารถจัดการไดเชนกัน โดยการแกไขหรือยุติความขัดแยง (resolve) 
โดยใชคนกลางหรือใชอนุญาโตตุลาการเปนผูไกลเกลี่ย 
  ๓) ความขัดแยงระดับชวงชิงอํานาจ (power struggle) เปนความขัดแยงท่ีสรางความรูสึกตึงเครียด 
หรือเกิดการเผชิญหนาแยงชิงอํานาจระหวางสองฝาย เมื่อปญหาความขัดแยงขยายตัวและมีความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้น 
เปนสถานการณความขัดแยงท่ีจําเปนตองใชวิธีการบางอยางยับย้ังหรือพยายามรักษาระดับไมใหความขัดแยงเพ่ิมข้ึน 
(contain) โดยใชคนกลาง รวมถึงใชความพยายามในการจัดการความขัดแยงที่เขมขนยิ่งขึ้น     
  ๔) ความขัดแยงระดับรุนแรง (destructive violence) เปนภาวะที่ความขัดแยงพัฒนาไปสู
ความรุนแรง มีการปะทะ ใชกําลังในสังคม ซ่ึงเปนความรุนแรงทางตรง (direct violence) ความขัดแยงข้ันน้ีเปนระดับ
ความขัดแยงขั้นสูงสุดจนเกินกวาที่จะสามารถใชวิธีการจัดการความขัดแยงทั้ง ๓ วิธี อันไดแก วิธีการปองกัน วิธีการ
แกไข และวิธีการยับยั้งหรือการรักษาระดับไมใหความขัดแยงเพิ่มขึ้นไดอีกตอไป ซึ่งความขัดแยงระดับนี้กอใหเกิด
ความรุนแรงและผลกระทบในทางเสียหายตามมาอยางไมอาจประมาณคาได 

๕
บทที่

การวิเคราะหผลการศึกษารากเหงาของปญหา
ความขัดแยงในสังคมไทย
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 จากระดับความขัดแยงท้ัง ๔ ระดับดังกลาวจนถึงการเกิดความรุนแรงข้ึน การจัดการกับความขัดแยงและ
ความรุนแรงจําเปนจะตองใชวิธีการท่ีแตกตางกัน หากเลือกวิธีการหรือเคร่ืองมือผิด จะไมสามารถแกปญหาความขัดแยง
และความรุนแรงได เชน เมื่อความขัดแยงอยูในระดับรุนแรงแลว การแกปญหารวมกัน หรือการเจรจาตอรอง ไม
สามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดการความขัดแยงในขณะนั้นได ซึ่งจะทําไดเพียงการรักษาไมใหความขัดแยงรุนแรง
มากขึ้นหรือไมใหขยายตัวกอน (contain) แลวจึงใชมาตรการอื่นในการจัดการ เชน การใชการเจรจา การปรองดอง 
ในภายหลัง
 นอกจากน้ี การวิเคราะหคร้ังน้ียังใชบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณสําคัญๆ ท่ีเกิดข้ึน
แตละชวงเวลาตามเสนเวลา (time line) ที่เคลื่อนที่ไปมาประกอบในการอธิบายความสัมพันธระหวางประเด็นที่เปน 
รากเหงาปญหาความขัดแยง ซ่ึงมีลักษณะบมเพาะเร้ือรังและมีความไมเทาเทียมกันกับโครงสรางความสัมพันธของสังคม
ไทยซ่ึงเปรียบเสมือนเสาหลักท่ีค้ําร้ัวของความไมเทาเทียมกันเหลาน้ีใหสามารถดํารงอยูได ประกอบกับปจจัยท่ีเปน
ตัวต้ังเง่ือนไขใหพรอมเขาสูความรุนแรง (prompt mode) คือ ปจจัยต้ังตนหรือประเด็นพ้ืนฐานแหงความขัดแยง 
อันเปนจุดเปล่ียนสําคัญท่ีทําใหเกิดการเคล่ือนท่ีเปล่ียนแปลงโครงสรางสังคมไปจากดุลยภาพท่ีมีอยูเดิม และปจจัยท่ีเปน
ตัวกระตุนและแปรเปล่ียนความขัดแยงใหเปนความรุนแรง ซ่ึงเปนแรงขับเคล่ือนขยายพลวัตความขัดแยง และเปนปจจัย
จุดความขัดแยงและสนับสนุนทําใหไฟแหงความขัดแยงรุนแรงยังคงอยูตอไป 
 ผลจากการวิเคราะหรากเหงาปญหาความขัดแยง ประกอบรวมกับปจจัยที่เปนตัวตั้งเงื่อนไขใหพรอมเขา
สูความรุนแรง (prompt mode) และปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนและแปรเปล่ียนความขัดแยงใหเปนความรุนแรงในสังคมไทย 
อธิบายไดดังนี้

๑.  รากเหงาปญหาความขัดแยง

 รากเหงาปญหาความขัดแยงเปนปจจัยท่ีโยงใยสัมพันธกันอยางซับซอน ไมมีมูลเหตุใดเพียงลําพังท่ีจะสามารถ
อธิบายวาทําไมสังคมจึงเผชิญกับความขัดแยงรุนแรงหรือสะทอนความไมมั่นคงทางการเมืองไดดีที่สุด เนื่องจาก
ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนน้ัน มีการกอตัว บมเพาะ และปะทุเปนวงจรท่ีตอเน่ืองยาวนาน และมีตัวแสดงท่ีหลากหลาย ซ่ึง
สามารถสรุปไดวาสังคมไทยในอดีตมีความไมเทาเทียมกันเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด โดยสาเหตุ
หลักของความไมเทาเทียมกันดังกลาวเกิดจากปจจัยท่ีสําคัญ คือ

 ๑.๑ ความแตกตางระหวางสังคมเมืองและชนบท ท่ีมีการกระจายความเจริญอยางไมเปนธรรม โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเมืองหลวงนั้นไดชื่อวาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและความเจริญในทุกๆ ดาน ในขณะที่
ชนบทเปนพื้นที่หางไกลความเจริญ ประชาชนลวนยากจนและไมสามารถตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานไดอยาง
เพียงพอ โดยจะเห็นไดจากสัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ของกรุงเทพมหานครและเมืองใหญจะมี
สัดสวนใน GDP มากกวาในชนบท เชน ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ กรุงเทพมหานครมีสัดสวนใน GDP ถึง ๑ ใน ๓ ของ
ประเทศ ซึ่งจะเห็นวาเมืองมีสัดสวนของรายไดที่สูงกวา และเปนกลุมฐานทางเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

 ๑.๒ ความแตกตางระหวางภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ท่ีมีสัดสวนของรายไดแตกตางกันมาก 
แรงงานในภาคเกษตรกรรมคิดเปนรอยละ ๔๐ ของกําลังแรงงานของประเทศยังอยูในสวนภูมิภาค และมีอาชีพ
เกษตรกรรม แตมีรายไดคิดเปนสัดสวนเพียงประมาณรอยละ ๑๐ ของ GDP ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่มีรายได
ประมาณรอยละ ๓๓ ของ GDP กลับมีแรงงานอยูในภาคอุตสาหกรรมเพียงรอยละ ๑๙ ของกําลังแรงงานของ
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ประเทศ นั่นคือ ผูที่อยูในภาคเกษตรกรรมซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศ เปนกลุมที่มีฐานะยากจนและอาศัย
อยูในชนบท ในขณะที่ผูที่อยูในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผูเปนนายทุนที่อาศัยอยูในเมืองเปนกลุมที่มีฐานะดีกวา

 ๑.๓ การครอบครองทรัพยากรที่ไมเทาเทียม โดยเฉพาะการครอบครองปจจัยการผลิตซึ่งนายทุนเปน
ผูถือครองอํานาจในการซ้ือ ในขณะท่ีคนชนบท เกษตรกรมีความยากจนและไมไดเปนเจาของปจจัยการผลิต โดยเฉพาะ
ที่ดินทํากินในประเทศนั้น สวนใหญเปนของนายทุนซึ่งเปนคนสวนนอย ประมาณเพียงรอยละ ๑๐ ของประชากรเปน
เจาของท่ีดินมากกวาคนละ ๑๐๐ ไร ในขณะท่ีคนอีกรอยละ ๙๐ ถือครองท่ีดินไมเกินคนละ ๑ ไร นอกจากน้ี ท่ีดิน
ประมาณรอยละ ๗๐ ถูกทิ้งรางไมไดใชประโยชน หรือใชประโยชนไมเต็มที่ เนื่องจากเจาของที่ดินสวนใหญถือครอง
ที่ดินเพื่อเก็งกําไร 

 ๑.๔ การกระจายรายไดไมเปนธรรม จากความเจริญท่ีกระจุกตัวอยูแตในเมืองและความเหล่ือมล้ําทาง
รายไดของภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ทําใหความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจอยูกับคนเมืองซ่ึงเปนคนสวนนอย
ของประเทศ โดยกลุมประชากร ๑ ใน ๕ ท่ีมีรายไดสูงสุดของประเทศไทย  มีรายไดรวมกันมากกวารอยละ ๕๐ ของ
รายไดประชากรทั้งประเทศ ในขณะที่กลุมประชากร ๑ ใน ๕ ท่ีมีรายไดต่ําท่ีสุด มีรายไดรวมกันเพียงรอยละ ๓.๘๔ 
ของรายไดรวมทั้งประเทศ นั่นคือ กลุมคนรวยที่สุดมีรายไดมากกวากลุมคนจนที่สุด ประมาณ ๑๓ เทา

 ๑.๕ นโยบายและกลไกการจัดการของรัฐไมสามารถสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมได ชองวาง
ระหวางคนรวยกับคนจนเพิ่มมากขึ้น โครงสรางและระบบภาษีไมสามารถกระจายความมั่งคั่งจากคนรวยไปสูคนจนได 
ในขณะที่กฎหมายเอื้อประโยชนแกคนรวย เศรษฐกิจมีการเติบโตในระดับสูง แตชองวางระหวางชนชั้นทางสังคมยิ่ง
หางมากข้ึน พรอมๆ กับท่ีการดําเนินนโยบายรัฐมีสองมาตรฐานหรือมากกวา ซ่ึงชองวางระหวางชนช้ันทางสังคมเหลาน้ี 
นอกจากสรางความเหลื่อมลํ้าในทางเศรษฐกิจแลว ยังสรางความเหลื่อมลํ้าของโอกาสในการเขาถึงบริการพื้นฐานของ
รัฐ เชน บริการสาธารณสุข และการศึกษา ท่ีทําใหความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจย่ิงเพ่ิมมากข้ึนอีกดวย (วงจร “โง จน 
เจ็บ”)

 ๑.๖ การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการตามหลักนิติธรรมที่ไมเปนธรรม รากเหงาของปญหา
ดานกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย โดยกระบวนการยุติธรรมเปนปญหาที่เกิดจากความคับของใจอันเนื่องมาจาก
วิถีวัฒนธรรมในการควบคุมสังคมและวิธีการจัดการความขัดแยงภายใตบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทยมีการเปล่ียนแปลง
จากเดิมไปเปนรูปแบบที่ใชอยูในขณะนี้ กลาวคือ อํานาจของผูปกครองถูกนํามาผูกโยงกับกฎหมายบานเมืองที่ให
ความสําคัญกับรัฐ ขณะเดียวกันอํานาจทางการเมืองถอยหางจากกระบวนการทางวัฒนธรรม โดยนําการปกครองโดย
กฎหมาย (rule of law) มาใชแทนระบบความสัมพันธแบบเดิม ตอมาเมื่อระบบการเมืองมีปญหามีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลหลายชุด รวมท้ังมีการปฏิวัติรัฐประหารหลายคร้ัง ทําใหเกิดความเคลือบแคลงใจในกระบวนการบังคับใชกฎหมายที่
ยอมรับคําสั่งของคณะปฏิวัติในฐานะผูทรงอํานาจรัฐวาถูกตอง และบางฝายเกิดการไมยอมรับกติกาสังคมที่มีอยูใน
การจัดการความขัดแยง ความขัดแยงจึงแพรขยายและรุนแรงขึ้น ทายที่สุดจึงนําไปสูกระบวนการตุลาการภิวัฒน
ซึ่งทําใหเปนที่ถกเถียงวิพากษวิจารณในเวลาตอมา
 กฎหมายเปนกลไกการควบคุมทางสังคมท่ีเปนทางการซ่ึงมีผลตอการสรางพฤติกรรม หรือควบคุมทางสังคม
ที่นอยที่สุด ทั้งนี้กลไกที่มีอํานาจมาก คือกลไกทางวัฒนธรรม กฎเกณฑแบบไมเปนทางการ ซึ่งมีอิทธิพลมากกวา
กฎหมาย เชน การต้ังรังเกียจทางสังคม (social sanction) แตในสังคมไทยพบวา กลไกดังกลาวยังไมเขมแข็งพอท่ีจะ
ทําใหคนในสังคมตระหนัก และเกรงกลัวที่จะทําพฤติกรรมไมพึงประสงค
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 จากลักษณะท้ัง ๖ ประการดังกลาว ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันเชิงโครงสรางในสังคม สงผลใหสังคมไทย
มีชนช้ันอยู ๒ ชนช้ัน ไดแก ชนช้ันผูปกครองท่ีมีอํานาจทางเศรษฐกิจ เปนผูถือครองปจจัย การผลิตและมีอํานาจ
ทางการเมือง กับ ชนชั้นผูอยูใตปกครอง หรือประชาชนที่เสียเปรียบ ดอยโอกาส ซึ่งเปนสัมพันธภาพเชิงอํานาจที่ไม
เทาเทียมกัน โดยลักษณะท่ีไมเทาเทียมกันน้ีทําใหมีความขัดแยงข้ึนภายในสังคม แตความขัดแยงเหลาน้ีไมปรากฏอาการ
และไมแสดงออกถึงความรุนแรง เพราะสังคมยังคงมีดุลยภาพระหวางชนช้ันท้ังสองอยู เน่ืองจากมี โครงสรางทางสังคมท่ี
ทําหนาท่ีในการรักษาสมดุลทางอํานาจในสังคม ทามกลางพลวัตท่ีเกิดข้ึนในสังคม โครงสรางดังกลาวทําหนาท่ีใน
การกําหนดกติกาและประนีประนอมรวมกัน ซ่ึงเปรียบเสมือนเสาหลักท่ีค้ําร้ัวของความไมเทาเทียมกันเหลาน้ีใหสามารถ
ดํารงอยูได โครงสรางดังกลาวประกอบดวย
 ๑) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทยๆ และความเช่ือเร่ืองบุญกรรม สังคมไทยในอดีตมีวัฒนธรรมทาง 
การเมืองแบบไพรฟา (subject-political culture) คือ วัฒนธรรมที่ผูใตปกครองหรือ  ผูอยูภายใตปกครองมักจะอยู
ในฐานะผูรอรับผลประโยชนทางการเมือง โดยไมเขาไปมีสวนรวมทาง การเมืองในการเสนอความตองการของตนเอง
ตอระบบ โดยเห็นวาตนเองไมมีอิทธิพลใดๆ ตอระบบกลุมผูใตปกครองจะยอมรับในอํานาจรัฐ (พฤทธิสาณ ชุมพล, 
ม.ร.ว., ๒๕๕๓: ๑๐๒) ซ่ึงลักษณะเหลาน้ี ทําใหกลุมผูอยูใตปกครองในสังคมไทย ไมมีบทบาทในการเรียกรองและ
ยอมตามอํานาจรัฐ ดังนั้นปญหาความไมเทาเทียมกันหรือความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทย จึงไมไดถูกทําใหปรากฏอาการ
หรือทําใหเกิดการเรียกรองตอรัฐซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลง ทําใหชนชั้นที่เสียเปรียบไมคอยเรียกรองหรืออางสิทธิใดๆ 
กับชนช้ันผูปกครอง ประกอบกับความเช่ือเร่ืองบุญกรรมทําใหประชาชนมีวิธีคิดแบบยอมจํานน และไมโตแยงตอความ
ไมยุติธรรมทางสังคมในประเด็นตางๆ
 ๒) การเมืองแบบ “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” และการตอรองอํานาจและผลประโยชนที่ลงตัวในกลุม
ชนชั้นนํา ในยุคหน่ึงของไทยมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยคร่ึงใบ และมีการตอรองอํานาจและผลประโยช
ในกลุมชนชั้นนํา ซึ่งประชาธิปไตยแบบครึ่งใบทําใหประชาชนมีความรูสึกวาตนเองไมไดเปนพลเมืองและไมไดรวมตัว
กันเพื่อเรียกรองสิทธิตางๆ เนื่องจากสิทธิเสรีภาพยังไมมีอยางเต็มที่ ทําใหการปกครองเปนเรื่องของการตอรองอํานาจ
เฉพาะภายในกลุมชนชั้นนํา ซึ่งประกอบดวย ทหาร ขาราชการ นักการเมือง และกลุมนายทุน ซึ่งเปนไปในลักษณะ
เอื้อประโยชนตอกัน ถึงแมจะมีความขัดแยงและแยงชิงอํานาจไปมาระหวางขาราชการ นักการเมือง โดยมีนายทุน
เปนผูสนับสนุน แตความรุนแรงก็ไมไดปะทุข้ึนอยางเห็นไดชัด ความขัดแยงจึงเปนท่ีตกลงกันไดบนฐานของผลประโยชนท่ี
ลงตัว หรือ    กลาวอีกนัยหนึ่งวา การเมืองเปนเรื่องของชนชั้นนํา (elite) ไมใชของพลเมือง
 ๓) บทบาทของรัฐเปนแบบรัฐสงเคราะหหรือรัฐจัดการ รัฐยังคงรวมศูนยอํานาจการจัดการ การใหบริการ
สาธารณะ หรือสวัสดิการสังคม รัฐยังเปนผูจัดให ในขณะที่ประชาชนยังไมตระหนักถึงศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
ทั้งในระดับปจเจก และระดับชุมชน บทบาทของรัฐจึงเปน “ผูให” ในขณะที่ประชาชนเปน “ผูขอ” และอยูรวมกันได
โดยไมเกิดประเด็นความขัดแยงที่รุนแรง ซึ่งลักษณะเหลานี้ทําใหเมื่อประชาชนมีความเดือดรอนจะมีการรวมตัวกัน
เพ่ือเรียกรองตอรัฐเปนรายกรณี รัฐก็จะเขามาแกปญหาเฉพาะเร่ืองน้ันๆ ให และปญหาก็จะหมดไป เชน การเรียกรอง
เร่ืองปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร ปญหาราคานํามัน ปญหาคาครองชีพ ซ่ึงเปนการเรียกรองปญหาในรายกรณี 
ไมไดเปนการเรียกรองเชิงโครงสราง

 โครงสรางหลักท้ัง ๓ ประการน้ีเปรียบเสมือนเสาร้ัวท่ีทําหนาท่ีค้ําโครงสรางของสังคมใหมีดุลยภาพอยูได 
โดยไมทําใหความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนขยายตัวไปสูความรุนแรง แมในอดีตสังคมไทยจะมีความขัดแยงเกิดข้ึนตลอดเวลา 
แตความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนมักจะเปนความขัดแยงเฉพาะประเด็นหรือรายกรณีไมใชความขัดแยงในเชิงของโครงสราง
ของระบบ กลาวคือ เปนความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในเสาร้ัวตนใดตนหน่ึงท่ีทําหนาท่ีในการค้ํายันดุลยภาพของโครงสราง
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ใหญเทาน้ัน จึงไมทําใหระบบตองโคนลมหรือพังทลายลงไป เน่ืองจากยังมีเสาร้ัวอีก ๒ ตนทําหนาท่ีในการค้ํายัน
ระบบของสังคมใหสามารถดํารงอยูไดแมจะมีภาวะคลอนแคลนก็ตาม และเม่ือเกิดปญหาในเสาร้ัวตนใดสังคมจะมี
แนวทางหรือภูมิปญญาท่ีจะแกไขปญหา เชน กรณีคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ หรือ รสช. เปนกรณีความขัดแยง
ที่เกิดข้ึนในเสาร้ัวของประชาธิปไตยคร่ึงใบกับการตอรองผลประโยชนหรือดุลอํานาจระหวางกลุมชนช้ันนํา (ทหาร 
กลุมทุน ชนช้ันนําทางสังคม ขาราชการ ฯลฯ) และเม่ือเกิดปญหาก็จะมีการตกลงกันในกลุมน้ี ซ่ึงเปนการแกปญหา
เฉพาะกลุม เม่ือตกลงกันไดปญหาก็หมดไป ในกลุมก็จะมีการซอมเสาร้ัวใหคงอยูตอไป ในขณะท่ีเสาร้ัวของระบบ
ประชาธิปไตยคร่ึงใบและดุลอํานาจมีปญหา เสาร้ัวอ่ืนๆ คือ ระบบวัฒนธรรมการเมืองแบบไทยและบทบาทของรัฐ
แบบรัฐสงเคราะหก็จะยังทําหนาที่คํ้ายันระบบอยูไมใหเกิดการโคนลมหรือพังทลายของระบบใหญ
 
 สภาพสังคมดังกลาวกับเสาร้ัวท้ังสามสามารถสรางดุลอํานาจในสังคมไดในชวงระยะเวลาหน่ึง แตเน่ืองจาก
สังคมเปนพลวัต มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ การเกิดขึ้นของกระแสการพัฒนา
เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ และการเมืองแบบประชาธิปไตย จึงทําใหมีการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ 
โดยมีการกระจายความเจริญ และมีการปรับตัวสูระบบประชาธิปไตย โดยมีการนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาใช สภาพการณดังกลาวจึงทําใหดูเสมือนหนึ่งมีการรื้อเสารั้วทั้งสามเพื่อสรางเสารั้วใหมสําหรับ
เปนรากฐานของสังคมที่มีความเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน
 
 ซ่ึงอาจกลาวไดวาการเปล่ียนแปลงท้ังสองลักษณะดังกลาวเปนการแสดงถึงการปรับตัวของสังคมให
สอดคลองกับความเปนโลกาภิวัตนตามกระแสสังคมโลก ทําใหสมดุลอํานาจทางสังคมที่เหมาะสมในชวงเวลานั้นอาจ
ไมเหมาะสมกับสังคมสมัยใหมที่เจริญกาวหนา การสรางดุลยภาพแบบเดิมโดยใชเสารั้วสามประการขางตน จึงไม
สามารถทําหนาท่ีในการสรางสมดุลไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอันเปน 
การเปลี่ยนแปลงปกติสําหรับการสรางเสารั้วแหงดุลยภาพใหม ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงรื้อถอนเสารั้วเดิม ซึ่ง
ปรากฏการณดังกลาวอาจนําไปสูการเกิดความขัดแยงในสังคม และเมื่อสังคมไมสามารถจัดการความขัดแยงไดอยาง
เหมาะสม จึงอาจเปลี่ยนแปลงไปสูความรุนแรง โดยเฉพาะเมื่อมีปจจัยอื่นเปนตัวกระตุน ตลอดจนมีกลไกการแกไข
ปญหาที่ดอยประสิทธิภาพ จึงสงเสริมใหเกิดการนําพาความขัดแยงไปสูความรุนแรง
 
 ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองท้ังสองประการ จึงมีสวนเปนปจจัยท่ีเปนตัวต้ังเง่ือนไข
ใหพรอมเขาสูความรุนแรง (prompt mode) ดังที่จะกลาวถึงตอไป

๒.  ปจจัยที่เปนตัวตั้งเงื่อนไขใหพรอมเขาสูความรุนแรง (prompt mode)
 
 เมื่อสังคมพัฒนากาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทําให
สังคมไทยเกิดการปรับตัวคร้ังสําคัญ อันสงผลใหกระทบตอโครงสรางความสมดุลของระบบเดิมในสังคม และพรอมท่ีจะ
ผันแปรความขัดแยงที่สะสมอยูเดิมไปสูความรุนแรง หากมีเหตุปจจัยและตัวกระตุนเขามาเสริม ซึ่งปจจัยเหลานี้ 
ไดแก

 ๒.๑ การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ จากการท่ีประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยสังเกต
ไดจากการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยมีการพัฒนาเศรษฐกิจ
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แบบขนานใหญ ทําใหประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางจากเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองไปสูการเกษตรกรรมเชิง
พาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสูสังคมอุตสาหกรรม เกิดการเคลื่อนยายทุน แรงงาน การกระจาย
ความเจริญไปยังสวนภูมิภาค มีการยายฐานการผลิตออกจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลางและภาค
ตะวันออก และการเติบโตของเศรษฐกิจในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก (eastern seaboard) ซึ่งเห็น
ไดจากผลผลิตของกรุงเทพมหานครมีสัดสวนใน GDP ลดลงอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๒ กรุงเทพมหานครมี
สัดสวนใน GDP เหลือ ๑ ใน ๔ ของประเทศ จากเดิมในป พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่ีมีสัดสวน GDP ๑ ใน ๓ ของประเทศ 
เปนตน แตการยายฐานการผลิตดังกลาวยังไมไดกระจายไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเห็นไดจากการที่ผลผลิตของ
กรุงเทพมหานครและภาคกลางยังคงมีสัดสวนถึง รอยละ ๗๑.๒ ของผลผลิตรวมท้ังประเทศ อยางไรก็ตาม การปรับเปล่ียน
โครงสรางดังกลาว สงผลใหพื้นที่ชนบทเริ่มมีความสําคัญมากขึ้น และเกิดการ “สะสมทุน” ในชนบทตามแบบทุนนิยม
สมัยใหม เชน ท่ีดิน เคร่ืองจักร และสินคาทุนอ่ืนๆ รวมท้ัง การสะสมทุนโดยผาน “การออม” ประเภทตางๆ เพ่ือ
ระดมทุนไปใชในการผลิต ที่เปนผลมาจากขยายตัวของโครงการประชานิยม เชน โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน 
โครงการธนาคารประชาชน โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือ OTOP และโครงการพัฒนาหมูบานและชุมชน 
(SML) ของรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ตลอดจนโครงการในลักษณะเดียวกันของรัฐบาลตอๆ มาหลังจากนั้น 
ซึ่งมีผลตอการเติบโตของการผลิตในชนบทและเพิ่มโอกาสการจางงานและโอกาสทางเศรษฐกิจอื่นๆ ประกอบกับ
การเพิ่มรายจายของงบประมาณที่กระจายไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเพิ่มสัดสวนของรายไดนอก
ภาคเกษตรกรรมของครัวเรือนทั่วประเทศที่สูงถึงรอยละ ๖๐ ของรายไดรวมของครัวเรือน และสัดสวนรายไดนอก
ภาคเกษตรกรรมของครัวเรือนในภาคตะวันออกฉียงเหนือนั้นสูงถึงรอยละ ๘๐ ของรายไดรวมของครัวเรือน ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอ“การสะสมทุน” ในชนบทและสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจชนบทเปนอันมาก 

 การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจเหลาน้ีทําใหเกิดภาวะท่ีประชาชนสามารถพ่ึงตนเองไดมากข้ึนใน
ทางเศรษฐกิจ ความรูสึกที่ประชาชนตองการความเทาเทียมจึงเกิดขึ้น มีสํานึกความเปน “พลเมือง” มากกวาเปนผูใต
ปกครองที่รอคําสั่งจากรัฐเพียงฝายเดียว อีกทั้งยังสงผลกระทบตอวัฒนธรรมแบบไพรฟาที่มีอยูแตเดิมและโครงสราง
ประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ รวมถึงการเปลี่ยนบทบาทรัฐแบบรัฐจัดการหรือรัฐสงเคราะหมาเปนการจัดการแบบรัฐ
สวัสดิการ (state welfare) ซึ่งมองวาสิ่งที่รัฐใหเปนสิทธิอันพึงไดของประชาชนมากกวาการสงเคราะห 
 
 การเปล่ียนแปลงทางโครงสรางเศรษฐกิจดังกลาวทําใหประเทศไทยเขาสูยุคทุนนิยมอยางเต็มรูปแบบ กอให
เกิด “กลุมทุนใหม” เชน ธุรกิจกลุมโทรคมนาคม ส่ือสารมวลชน และบันเทิง ซ่ึงมีการขยายตัวอยางมากจนแซงหนา 
“กลุมทุนเกา” เชน กลุมธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน กลุมธุรกิจ คาปลีก และกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญ เชน 
ปูนซีเมนต ยานยนตและชิ้นสวน ซึ่งถือครองอํานาจทางเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองเดิม นอกจากนี้การที่
ประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรมากขึ้น ทําให
วัฒนธรรมแบบไพรฟาคอยๆ เลือนหายไป และเกิดวัฒนธรรมแบบ “ปจเจกชน” หรือแนวคิดแบบ “เสรีนิยม” ท่ีบุคคล
มีความเชื่อมั่นในศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองไดโดยไมรองขอ หรือเปนผูรอรับจากฝายรัฐ

 ๒.๒ การเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ที่มาจากการรับฟงเสียงของประชาชน ถือไดวาเปน “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” อยางแทจริง โดยมีการบัญญัติและ
รับรองสิทธิความเปนพลเมืองไว ทําใหเกิดแนวคิด “ความเปนพลเมือง” วาประชาชนเปนเจาของอํานาจทางการเมือง 
ทําใหการปกครองแบบรวมศูนยแบบเดิมคอยๆ ปรับเปลี่ยนสูการกระจายอํานาจมากขึ้น ประชาชน ชุมชน มีบทบาท
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ทางการเมืองและตระหนักในความเทาเทียมกันมากข้ึน ทําใหวัฒนธรรมแบบไพรฟา และรัฐแบบสงเคราะห เกิดการส่ันคลอน
และไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพเชนเดิม การท่ีโครงสรางเหลาน้ีไมสามารถทําหนาท่ีได (dysfunction) 
ทําใหปญหารากเหงาความขัดแยงท่ีไมปรากฏอาการแตเดิมเร่ิมแสดงอาการชัดเจนข้ึน และกาวเขาสูความขัดแยงระดับ
ปรากฏ (overt confl ict)

 จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทําใหประชาชนสวนใหญสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ และรับรูถึงสิทธิความเปนพลเมืองของ
ตนไดมากขึ้น จึงเกิดปรากฏการณการเรียกรองสิทธิตางๆ จากรัฐ และเกิดการรวมกลุมในลักษณะของ “ประชาชน
ระดับรากหญา” ที่ตื่นตัวและตองการมีสวนรวมทางการเมือง ในลักษณะของกลุมเคลื่อนไหวทางการเมือง (political 
movement) มากยิ่งขึ้น

 การเกิดข้ึนของกลุมทุนใหมและประชาชนระดับรากหญาไดมีการเช่ือมโยงระหวางกันโดยผาน การนําเสนอ
นโยบายประชานิยมที่ตอบสนองความตองการของประชาชนกลุมรากหญา และอาศัยประชาชนกลุมรากหญาเปน
ฐานเสียงสําคัญ เพื่อใหกลุมทุนใหมไดมาซึ่งอํานาจรัฐ (กลุมทุนใหมใหประชานิยมแกรากหญา รากหญาตอบแทนดวย
คะแนนเสียง) การเชื่อมโยงดังกลาวทําใหกลุมทุนใหมไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งในป พ.ศ. ๒๕๔๔ และไดจัดตั้ง
รัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งเปน    การแสดงถึงการเขามามีอํานาจรัฐแบบเต็มตัว และเม่ือเขามาบริหารประเทศ
แลวจึงไดมีการนําเสนอนโยบายประชานิยมอยางเต็มท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนรากหญาในฐานะท่ี
เปนฐานคะแนนเสียงสําคัญที่ทําใหไดรับชัยชนะและนําไปสูการสรางความนิยมและศรัทธาในตัวผูนํา จากการดําเนิน
นโยบายและแนวทางในการบริหารดังกลาว

 อาจกลาวโดยสรุปไดวา การเปล่ียนแปลงดังกลาวขางตนทําใหประชาชนในสังคมหรือกลุมผูอยูใตปกครอง
เดิมเกิดความรูสึกถึงความเทาเทียมและรูถึงสิทธิความเปนพลเมือง รวมทั้งมีการเรียกรองสิทธิตางๆ ที่พึงไดจากรัฐ 
นอกจากน้ีในการเปล่ียนแปลงดังกลาวยังนําไปสูการเกิด “กลุมทุนใหม” ซ่ึงมีความขัดแยงกับ “กลุมทุนเกา” เกิด “แนวคิด
แบบเสรีนิยมและแนวคิดความเปนพลเมือง” ซ่ึงตรงขามกับ “วัฒนธรรมแบบไพรฟา” เกิด “ประชาชนระดับรากหญา” 
ซ่ึงขัดแยงกับ “ชนช้ันนํา” เหลาน้ีทําใหสังคมเกิดความขัดแยงและการตอสูแยงชิงท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และ
ชนชั้นทางสังคม ซึ่งจะไดกลาวตอไป

 อยางไรก็ตาม ความเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนภาวะการปรับตัวทางสังคม ซ่ึงสรางความเทาเทียมกันทางสังคม 
และความเปนพลเมือง อันเปนการสรางเสารั้วใหมที่เหมาะสมกับสังคมในยุคโลกาภิวัตน ในขณะที่เสารั้วใหมยังไม
สามารถลงหลักปกฐานไดอยางแข็งแรงในสังคม กลาวคือ ในเชิงวัฒนธรรม ความเชื่อในวัฒนธรรมแบบไพรฟายังคง
มีอยูในขณะท่ีวัฒนธรรมแบบพลเมืองยังอยูในชวงกอรางสรางตัว จึงเกิดการปะทะกันระหวางความเช่ือดังกลาวเปนระยะๆ 
ซึ่งเปนความเชื่อที่หยั่งรากลึกในระดับกระบวนทัศน (paradigm) ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาว ประเทศไทยเผชิญ
กับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหการสรางเสารั้วไมสามารถดําเนินตอไปได เกิดการชะงักงันในการพัฒนาอยูระยะหนึ่ง 
ชวงเวลาดังกลาวทําใหกลุมทุนใหมภายใตการสนับสนุนของประชาชนรากหญาเขามามีอํานาจรัฐในการบริหารประเทศ 
และมีการดําเนินนโยบายประชานิยม เกิดระบอบทักษิโณมิกส มีปญหาการคอรรัปชั่นเชิงนโยบายอยางกวางขวาง 
รวมถึงการเกิดคดีซุกหุน จึงเปนเหตุใหเกิด “กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ขึ้น และใชเรื่องเหลานี้เปน
ประเด็นในการเรียกรอง อันนําไปสูการสรางปมความขัดแยงรุนแรงเรื้อรัง
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 การพัฒนาทางเทคโนโลยีดานการส่ือสารสงผลใหมีผูท่ีเขามาเปนส่ือมวลชนท่ีเปนส่ือทางเลือก เชน เคเบิลทีวี 
ทีวีดาวเทียม และวิทยุชุมชน เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะทําไดงาย ลงทุนนอย ซึ่งสื่อทางเลือกเหลานี้บางชองทาง
เปนส่ือมวลชนท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือประโยชนทางการเมืองของกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุนทางการเมืองกลุมใดกลุมหน่ึง
นําไปสูขอกลาวหาที่วาการนําเสนอขาวสารนั้นไมใชการเสนอขาวของ “สื่อแท” หรือเปน “สื่อเทียม” อันเปน “สื่อ
การเมือง” นําไปสูความสับสนแกประชาชนทั่วไปในฐานะผูรับขอมูลขาวสาร นอกจากนี้ พัฒนาการของ “สื่อใหม” ที่
เปนเครือขายทางสังคม (social network) สงผลใหประชาชนมีชองทางในการส่ือสารแบบสองทางอยางเสรี  ประชาชน
ทั่วไปจึงสามารถเปนทั้งผูรับสารและผูสงสาร หรือเรียกไดวาเปน “สื่อบุคคล” ซึ่ง “สื่อบุคคล” เหลานี้ ก็ถูกนํามาใช
เพื่อประโยชนทางการเมืองของกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุนทางการเมืองกลุมใดกลุมหนึ่งเชนกัน 

 เม่ือความขัดแยงเร่ิมปรากฏอาการข้ึน สวนสําคัญท่ีทําใหความขัดแยงขยายตัวข้ึนหรือลดระดับความรุนแรงลง
คือ ส่ือมวลชน ซ่ึงในกรณีน้ี ส่ือมวลชนเปนปจจัยกระตุน ตลอดจนขยายระดับความรุนแรงของความขัดแยง เน่ืองจาก
ส่ือกระแสหลักเปนส่ือท่ีควบคุมโดยรัฐ ทําใหขอมูลท่ีนําเสนอสูสาธารณะเปนขอมูลดานเดียวท่ีสนับสนุนภาครัฐ ในขณะท่ี
ประเด็นทางลบของรัฐบาลไมถูกนําเสนอ ลักษณะเชนนี้จึงเอื้อให “สื่อการเมือง” เกิดขึ้นมาเพื่อทําหนาที่เปนเครื่อง
มือในการเรียกรองของฝายตางๆ ในลักษณะของการสรางภาพเสมือนจริงทางโทรทัศน (reality show/reality TV) 
ซึ่งเปนสวนสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทําใหประชาชนผูที่รับสื่อสามารถมีสวนรวมเปนผูเสดง เปนผู
ใหขาวผานชองทางตางๆ เชน การสงขอความสั้นแสดงความคิดเห็น (sms) ซึ่งมีลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง 
(two-way communication) ทําใหประชาชนมีสวนรวมกับสื่อไดมากขึ้น สงผลใหเกิดเครือขายความสัมพันธทาง
สังคมขนานใหญในทุกระดับ กระบวนการเหลานี้ทําใหผูรับสื่อที่รับสื่อฝายเดียวปรับเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูที่สามารถ
มีสวนรวมในการส่ือสารไดท้ังสองทาง คือ การเปนผูรับและผูสง นอกจากน้ียังมีส่ือทางเลือกและส่ือบุคคล เชน social 
network วิทยุชุมชน ที่รัฐไมสามารถควบคุมได   สื่อเหลานี้เปนสื่อที่เลือกขางทางการเมือง

 ปจจัยท้ังสองสวนท่ีกลาวมาขางตนน้ีเปนปจจัยกระตุนใหเกิดความขัดแยงท่ีขยายวงกวางออกไป อยางไรก็ดี 
ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่เปนตัวกระตุนและแปรเปลี่ยนความขัดแยงใหเปนความรุนแรงซึ่งจะไดกลาวตอไป

๓. ปจจัยที่เปนตัวกระตุนและแปรเปลี่ยนความขัดแยงใหเปนความรุนแรง

 ขณะท่ีความขัดแยงเกิดข้ึนในสังคม ไดมีการดําเนินการของฝายตางๆ ท่ีแปรเปล่ียนความขัดแยง ดวยการขับเคล่ือน
ขยายความขัดแยงทําใหเกิดความรุนแรง ประกอบดวย

 ๓.๑ ความเขาใจระบบประชาธิปไตยที่แตกตางกัน หลังจากเกิดความขัดแยงในสังคมในลักษณะแบงสี 
สังคมไดแบงกลุมออกเปน ๒ กลุมอยางชัดเจน ความขัดแยงประเด็นหน่ึงท่ีท้ังสองกลุมหยิบยกข้ึนกลาวถึงคือ ชุดความคิด
ความเขาใจและการรับรูระบบประชาธิปไตยที่แตกตางกัน (mind set) ของทั้งสองกลุม อันไดแก 
  ๑) กลุมท่ีเช่ือวามีประชาธิปไตยแบบท่ีจับตองได โดยมองวาประชาธิปไตยเปนเร่ืองของเสียงขางมาก 
มีนโยบายที่ตอบสนองความตองการของคนสวนใหญ ซึ่งเห็นวาถาไดรับเลือกตั้งมาจะมีอํานาจสิทธิขาดในการบริหาร
ประเทศ 
  ๒) กลุมท่ีเช่ือวาประชาธิปไตยเปนเร่ืองของความโปรงใส และการถูกตรวจสอบ ความเช่ือท่ีแตกตาง
ของกลุมทั้งสองดังกลาว ทําใหการนําประชาธิปไตยไปใชมีความแตกตางกันไปดวย กลาวคือ ฝายเสื้อแดงเชื่อวา



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๑๘๗

ประชาธิปไตยสามารถจับตองได รัฐบาลตองมีนโยบายท่ีตอบสนองความตองการประชาชนรากหญา สงผลใหเกิดรัฐบาล
เสียงขางมากที่มาจากการเลือกตั้ง และอางสิทธิการเปนตัวแทนของประชาชนอันเปนความชอบธรรมตามหลักการ
เสียงขางมากในระบอบประชาธิปไตย แมจะมีการคอรรัปชั่นบางก็ไมเปนไร ในขณะที่ฝายเสื้อเหลืองมีความเชื่อวา
ประชาธิปไตยที่ถูกตองตองมีความชอบธรรม ปราศจากการคอรรัปชั่น มีความโปรงใส ตรวจสอบได และผูมีอํานาจรัฐ
ตองพรอมท่ีจะถูกตรวจสอบตลอดเวลา (accountability) หลักการน้ีนําไปสูความตองการในการตรวจสอบการทํางาน
ของรัฐบาล ซึ่งการมีฐานความเชื่อที่ตางกันทั้งสองฝายเปนการเลือกมองประชาธิปไตยเฉพาะสวนที่ตรงกับความชอบ
ของฝายตน ซึ่งเปนความจริงเพียงสวนเดียว และปฏิเสธความจริงของฝายตรงขาม ทําใหการหาจุดรวมในการแกไข
ปญหาความขัดแยงเปนไปไดยาก และพัฒนาไปสูความรุนแรงไดในที่สุด

 ๓.๒ การขยายตัวของสื่อการเมืองและสื่อบุคคล ท่ีมีบทบาทในการเผยแพรขอมูล ตลอดจนความคิด
เห็นเฉพาะในสวนที่สนับสนุนฝายตนและตอตานฝายตรงขาม สื่อเหลานี้รัฐไมสามารถควบคุมได โดยสื่อแตละฝายจะ
ทําหนาที่ผลิตและขยายภาพความดีของฝายตนใหใหญกวาปกติ แตลดขนาดภาพความผิดพลาด หรือขอบกพรองของ
ฝายตนใหเล็กกวาปกติ ในขณะเดียวกันก็ลดขนาดภาพความดีของฝายตรงขามใหเล็กกวาปกติ และขยายภาพ
ความผิดพลาดของฝายตรงขามใหใหญกวาปกติ ซ่ึงการเผยแพรขอมูลขาวสารผานส่ือการเมืองและส่ือบุคคลเหลาน้ี 
เปนการเผยแพรขอมูลโดยท่ีไมมีกลไกกล่ันกรอง ตรวจสอบใดๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ หรือการตรวจสอบควบคุมกันเอง 
ดังนั้น การเผยแพรขอมูลในลักษณะการโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) หรือการเผยแพร hate speech จึงทําได
งาย และขอมูลเหลานั้นก็ถูกนําไปเผยแพรซํ้าในวงกวางโดยการสงขอมูลตอๆ กัน (sharing) ผานสื่อบุคคลทั้งที่เปน
เครือขายสังคม และเว็บบอรดตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
 
 ปจจัยหน่ึงท่ีสนับสนุนใหส่ือการเมืองและส่ือบุคคลเหลาน้ีไดรับความนิยม เน่ืองจากการควบคุมส่ือมวลชน
โดยรัฐ และกระบวนการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน ซึ่งสงผลใหสื่อมวลชนไมสามารถนําเสนอขอมูลขาวสาร
อยางครบถวน รอบดาน ตรงไปตรงมา เม่ือมีส่ือทางเลือกท่ีสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารไดโดยเสรีเกิดข้ึน ก็ทําใหขอมูล
ที่ไมเคยถูกเผยแพร กลับถูกนํามาเปดเผย และแพรกระจายไปในวงกวางไดงาย โดยท่ีรัฐบาลไมสามารถเขามาแทรกแซง 
หรือควบคุมไดมากนัก หรืออาจเรียกไดวาเปนชองทางการสื่อสารที่ปลอดจากรัฐ ประชาชนสามารถเลือกรับหรือไม
รับเนื้อหาขอมูลขาวสารตามที่ตนตองการไดโดยเสรี ซึ่งกลุมเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มุงประสงคใหเกิดความรุนแรงก็
อาศัยเง่ือนไขท่ีเกิดจากความอยากรูอยากเห็นขอมูลขาวสารท่ีเคยถูกปดก้ันจากภาครัฐในการนําส่ือการเมืองและส่ือ
บุคคลมาใชเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ หรือปลุกระดมดวยเชนกัน

 ๓.๓ การรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เม่ือสังคมเกิดความขัดแยงข้ึนจนอาจนําไปสูความรุนแรง 
ทําใหกองทัพใชเปนขออางในการทํารัฐประหาร โดยมีเหตุผลหลัก ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ประกาศ คปค.) ฉบับที่ ๑ คือ การทุจริตผลประโยชนทับซอน 
การใชอํานาจในทางมิชอบ การละเมิดจริยธรรมคุณธรรมของผูนําประเทศ การแทรกแซงระบบการตรวจสอบทางการเมือง
ตามรัฐธรรมนูญ ซึ ่งเปนการกอใหเกิดปญหาความขัดแยงของคนในชาติ ตลอดจนมีการกระทําที ่หมิ ่นเหมตอ
การหม่ินพระบรมเดชานุภาพแหงองคพระมหากษัตริย การรัฐประหารดังกลาวถือเปนการเขามาของพลังท่ีอยูนอกระบอบ
ประชาธิปไตยปกติ ทําใหเกิดความรูสึกตอตาน หรือคนในสังคมบางกลุมไมเห็นดวย สถานการณดังกลาวเปนการแสดงถึง
ความลาหลังของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในสังคม และเกิดคําถามท่ีทาทายตอหลักนิติธรรม หรือนิติรัฐท่ี
เชื่อวา การใชกําลังเขามาทําหนาที่ในการยึดอํานาจการบริหารประเทศเปนสิ่งที่ไมชอบ ในขณะที่คนอีกกลุมหนึ่งมี
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๑๘๘

ความเช่ือวาผูท่ีทํารัฐประหารสําเร็จมีสถานะเปนรัฏฐาธิปตยท่ีมีความชอบธรรม ปรากฏการณดังกลาวจึงถือเปนตัวกระตุน
หลักที่กอใหเกิดความขัดแยงในเวลาตอมา

 ๓.๔ ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรม (rule of law) ของประเทศไทย จากกรณีคําวินิจฉัยคดี “ซุกหุน” 
ของศาลรัฐธรรมนูญในป พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ๒ คน ลงมติวาคดีดังกลาวไมอยูในอํานาจของศาล
รัฐธรรมนูญ ผนวกกับการลงมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก ๖ คน ท่ีวินิจฉัยวา พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ไมได
กระทําผิดในขอกลาวหา “ซุกหุน” แลวสรุปเปนคําวินิจฉัยช้ีขาดยกฟอง ตลอดจนกรณีประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ประกาศ คปค.) ฉบับที่ ๒๗ ที่เพิ่มโทษเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังของกรรมการบริหารพรรคการเมืองท่ีถูกยุบ และ ประกาศ คปค. ฉบับท่ี ๓๐ ท่ีแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
การกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) ขึ้นมาทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐบาลพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งทําใหเกิดการโตเถียงในสังคมเกี่ยวกับความชอบธรรมของคณะรัฐประหาร ความชอบธรรมใน
การออกกฎหมายยอนหลัง การตั้งปฏิปกษมาสอบสวน และการนิรโทษกรรมตามมาตรา ๓๐๙ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ท่ีระบุวา ใหการกระทําใดๆ ท่ีรับรองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมถึงกรณีปญหาอื่นๆ เชน กรณีการฆา
ตัดตอนในการดําเนินนโยบายประกาศสงครามยาเสพติด การแทรกแซงองคกรอิสระ การมีผลประโยชนทับซอน 
(confl ict of interest) ของฝายบริหาร และการท่ีเจาพนักงานท่ีไมตองรับผิดท้ังทางแพงและอาญในการใชอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเปนประเด็นที่มีการถกเถียงเกี่ยวกับความสอดคลองกับหลักนิติธรรมมาอยาง
ตอเนื่อง
 
 ขอถกเถียงเร่ืองหลักนิติธรรมในสังคมไทยท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง คือ การท่ีนักกฎหมายยอมรับประกาศ
คณะปฏิวัติในฐานะกฎหมาย เนื่องจากสังคมมีการพัฒนาแนวคิดที่วากฎหมายคือคําสั่งของผูมีอํานาจ เมื่อใครมี
อํานาจรัฐจะสั่งอยางไรก็ได ทั้งๆ ที่กฎหมายตองมีเนื้อหาสาระที่เปนธรรมตามธรรมชาติ ปกปองผลประโยชนของคน
สวนใหญ และมีกระบวนการออกกฎหมายที่ชอบธรรม มิใชแคคําสั่งของผูมีอํานาจ อีกทั้งกฎหมายตองเปนใหญเหนือ
กฎท่ีคนๆ เดียวเขียนข้ึน หรือกฎหมูท่ีคนต้ังข้ึน และมิใชแคเพียงกฎหมายคือกฎเกณฑท่ีออกโดยรัฐาธิปตยเพ่ือใชบังคับ 
เมื่อออกมาเชนนั้นนักกฎหมายก็รับไปใชโดยไมตองสนใจวากฎหมายที่ออกมามีเนื้อหาชอบธรรมหรือไม กฎหมายจึง
กลายเปนเครื่องมือของผูที่มีอาวุธ หรือกลุมทุนนิยม ถากฎหมายออกมาเอื้อเศรษฐกิจเชิงทุนนิยม นักกฎหมายจะ
กลายสภาพเปนเครื่องมือรับใชกลุมทุนโดยไมรูตัว

 ๓.๕ ตุลาการภิวัฒน เมื่อโครงสรางการถวงดุลอํานาจระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญัญัติเสียดุลไป 
กลาวคือ ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติเปนฝายเดียวกัน เนื่องจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) เปนผูเลือกนายก
รัฐมนตรีและมาจากพรรคเดียวกัน ฝายตุลาการจึงเขามามีบทบาทมากขึ้นในการถวงดุลอํานาจ ทําใหเกิดขอวิพากษ
วิจารณในลักษณะท่ีไมยอมรับกลไกของกระบวนการยุติธรรม และนําไปสูการโจมตีบทบาทดังกลาว ทําใหสังคมมีสภาพ
ที่เสมือนหนึ่งขาดผูรักษากติกาที่เปนกลางในสถานการณเชนนี้
 ๓.๖ การตั้งขอกลาวหาที่รุนแรงเกินจริงของผูที่มีอํานาจรัฐตอผูตอตาน โดยเฉพาะการต้ังขอกลาวหา
กอการรายกับกลุมผูชุมนุม และการควบคุมตัวผูชุมนุมในขอหาละเมิดคําสั่งตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ทําใหเกิดการตอตานและความอาฆาตที่นําไปสูความรุนแรงมากขึ้น และเนื่องจาก
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ขอกลาวหากอการรายดังกลาวเปนคดีอุกฉกรรจทําใหการประกันตัวเปนไปไดยาก (ขอกลาวหาไมไดสัดสวนกันกับ
การกระทํา) จึงเปนการสรางความรูสึกคับของใจวาไมไดรับความเปนธรรมใหเกิดขึ้น อันนําไปสูความคับแคนใจ 
ความอาฆาต เปนผลใหเกิดความเกลียดชัง กาวราวรุนแรงตามมามากย่ิงข้ึน

 ๓.๗ การสรางการรับรูวากระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐาน มีการกลาวอางวา มีความพยายามใน
การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมท้ังในดานการบังคับใชกฎหมาย และการทําหนาท่ีขององคกรอิสระ ทําใหเกิดความรูสึก
วาไมไดรับความเปนธรรม เชน กรณีท่ีมีผูถูกกลาวหาในคดีเดียวกันของท้ังสองฝาย แตฝายหน่ึงไดรับการประกันตัว ใน
ขณะท่ีอีกฝายหน่ึงถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจําเปนจํานวนมาก จึงทําใหถูกนําไปขยายผล และโจมตีวามีการเลือกปฏิบัติ
หรือสองมาตรฐานเกิดข้ึน

 ๓.๘ การกระทําท่ีจาบจวงกระทบกระท่ังตอสถาบัน มีความพยายามท่ีจะทําใหสถาบันเปนแคสัญลักษณ 
ซึ่งสรางใหเกิดความขัดแยงหรือความรุนแรงไดงาย เนื่องจากเปนประเด็นที่มีความออนไหว อีกทั้งยังมีการผลิตชุด
ความคิดที่วาสถาบันองคมนตรีเขามาแทรกแซงทางการเมืองและขยายผลอยางกวางขวาง และนํามาซึ่งการตอสูและ
การกระทบกระทั่งระหวางฝายที่มีความเห็นแตกตางกันในสังคม รวมทั้ง การนําเอามาตรา ๑๑๒ ไปใชเพื่อกลั่นแกลง
กันทางการเมืองเพื่อประโยชนสวนตน ซึ่งนําไปสูการสรางความความแตกแยกในสังคม

 ๓.๙ สังคมขาดองคความรูในการจัดการความขัดแยง สงผลใหผูที่เกี่ยวของกับความขัดแยงใชวิธีการ
แกไขปญหาความขัดแยงดวยการทําใหเกิดความรุนแรง กลาวคือ กลุมผูตอตานฝายที่มีอํานาจรัฐมุงที่จะยั่วยุใหเกิด
ความรุนแรง ทั้งนี้เพราะเชื่อวาหากเกิดความรุนแรงแลวรัฐจะใชกําลังในการปราบปรามเพื่อใหฝายตรงขามแพ ซึ่ง
ในกรณีดังกลาวนี้ทั้งสองฝายจะถือวาหากฝายใดใชกําลังกอนฝายนั้นเปนผูแพ เชน การเดินขบวนยั่วยุใหรัฐใช
กําลังปราบเปนความรุนแรงชนิดหน่ึง ในขณะท่ีฝายผูมีอํานาจรัฐตองการรักษาอํานาจ จึงมักจะเลือกใชการปราบปราม 
หรือสลายการชุมนุมเรียกรองโดยวิธีการท่ีรุนแรงท้ังส้ิน เชน การปฏิวัติรัฐประหาร โดยอางวาดําเนินการเพ่ือปองกัน
การขยายตัวของความรุนแรง ปรากฏการณดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการขาดองคความรูทางสังคมท่ีนํามาใชในการ
จัดการความขัดแยง อันจะปองกันการนําไปสูการใชความรุนแรง

 ๓.๑๐ การใชทหารในการจัดการกับความขัดแยงซึ่งนําไปสูการกระตุนใหเกิดความรุนแรงมากขึ้น ท้ังน้ี
เพราะทหารมีบทบาทในการปองกันประเทศ โดยมีหนาที่ปราบอริราชศัตรูของประเทศ แตกลุมผูตอตานฝายอํานาจ
รัฐหรือกลุมผูชุมนุมมิใชอริราชศัตรู ประกอบกับทหารมิไดมีการฝกฝนในการจัดการควบคุมการชุมนุม ฉะนั้น การใช
ทหารในการจัดการความขัดแยงลักษณะเชนนี้จึงเปนการกระตุนใหเกิดการใชความรุนแรง (Do No Harm)

 ๓.๑๑ การโฟนอินและการตอทอนํ้าเลี้ยงของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร (อดีตนายกรัฐมนตรี) นําไป
สูการกอใหเกิดความรุนแรง โดยกลุมผูสนับสนุนจะเกิดความฮึกเหิม แตในขณะเดียวกันกลุมตรงขามเกิดความรูสึกตอตาน 
และไมไววางใจ

 ๓.๑๒ การปวนทางวัฒนธรรมท่ีแสดงออกถึงความเกลียดชัง และตอกย้ําขอขัดแยงท่ีมีอยูเดิม เชน 
พรรคเพ่ือไทยกลายเปนพรรคเผาไทย พรรคประชาธิปปตยกลายเปนพรรคประชาวิบัติ เปนตน รวมท้ังมี hate speech 
และ harmful information ที่แสดงถึงความเกลียดชัง ยั่วยุ เปนอันตราย แบงพรรคแบงพวก และมีความจริงเพียง
บางสวนเปนตัวตอกยํ้า ขยายความขัดแยงใหราวลึก
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 ๓.๑๓ ความขัดแยงแบบเดิมพันสูง ลักษณะความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเปนแบบผูชนะกินรวบจนแตละฝายรูสึก
แพไมได เพราะมีตนทุนที่จะสูญเสียเปนจํานวนมาก และจะตองถูกแกแคนเอาคืนอยางถึงรากถึงโคนจากฝายผูชนะ 
รวมทั้งเมื่อความขัดแยงดําเนินไป เดิมพันแพชนะก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงนํามาสูการระดมสรรพกําลังและมวลชนแบบ
ทุมสุดตัว (หมดหนาตัก) และนําเสนอขอเรียกรองในลักษณะไมใหทางเลือกหรือประนีประนอมรอมชอมกับฝายที่เปน
คูขัดแยงแตอยางใด ประเด็นความขัดแยงจึงขยายตัว (spiral) ออกไปอยางไมหยุดยั้ง มีการเปดประเด็นความขัดแยง
ใหมๆ  อยางตอเน่ือง จนสาเหตุต้ังตนหรือประเด็นพ้ืนฐานแหงความขัดแยงถูกหลงลืมไป การโจมตีพฤติกรรม การเผชิญ
ความขัดแยงและความช่ัวรายเลวทรามสุดข้ัวของฝายตรงขามถูกนํามาใชเปนยุทธวิธีหลักในการระดมมวลชนและ
ดํารงความชอบธรรมและความดีงามถูกตองสมบูรณของฝายตน ซึ่งเห็นไดชัดเจนจากการเจรจาเพื่อความปรองดอง
ระหวางรัฐบาลและแกนนํากลุมผูชุมนุมท่ีลมเหลวเน่ืองจากการแสดงทาทีในลักษณะดังกลาวของท้ังสองฝาย

 ๓.๑๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และประเด็นการแกไขรัฐธรรมนูญ 
เปนปจจัยที่กระตุนใหความขัดแยงแปรเปลี่ยนเปนความรุนแรง โดยในประเด็นของรัฐธรรมนูญนี้เริ่มตั้งแตการที่คน
บางสวนยังใหความสําคัญกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
คนกลุมนี้จะมีทัศนคติในทางลบตอรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ และเมื่อมีสภาเขามาทําหนาที่ก็มีการเรียกรองใหมี
การแกไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากบางสวนมองวารัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ มีปญหาหลายประการ คือ การตรวจสอบ
อํานาจศาลซ่ึงอํานาจศาลตรวจสอบไมได ขณะท่ีอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารมีการถูกตรวจสอบ ปญหาการแกไข
ปญหาสาธารณะทําไมไดเน่ืองจากการใหอํานาจกับทองถ่ินมากกวาอํานาจรัฐบาล เชน การทํา fl ood way ทําไดยาก 
ปญหามาตรา ๑๙๐ การดําเนินการในเร่ืองตางประเทศตองผานกลไกของสภาทําใหรัฐบาลทํางานไมได ปญหาเร่ือง
การยุบพรรคตามมาตรา ๒๓๗ ซ่ึงไมเปนไปตามหลักนิติธรรม ปญหาอํานาจและบทบาทขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ที่มีบทบาทมากเกินไป ปญหาที่มาของวุฒิสมาชิกในสวนที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง และปญหามาตรา ๓๐๙ ที่ระบุ
เร่ืองการนิรโทษกรรมใหคณะรัฐประหาร ซ่ึงปญหาเหลาน้ีทําใหมีความพยายามในการแกไขรัฐธรรมนูญและทําใหเกิด
การตอตานจากฝายที่ไมเห็นดวยอันนําไปสูการขยายผลของความขัดแยงใหเปนความรุนแรงขึ้นมา 

 จากสภาพของรากเหงาของปญหาความขัดแยงจนกระท่ังความขัดแยงพัฒนาไปสูความรุนแรงในสังคมน้ัน 
ปจจัยเหลาน้ีจะมีความถักทอเช่ือมโยงกันและสงผลกระตุนซ้ํากันและกัน ความรุนแรงไมไดเกิดจากปจจัยใดปจจัยหน่ึง
ในลักษณะปจจัยเดี่ยว และจะมีลักษณะที่เปนองครวม (ซึ่งเกิดจากการผสมผสานปจจัยหลายๆ ดาน) ที่ถึงพรอมหรือ
มาประชุมพรอมกัน มีความสลับซับซอน (ปจจัยเหลาน้ีถักทอเช่ือมโยงกันแบบแยกไมออก) และมีความเปนพลวัต 
(มีลักษณะเคล่ือนท่ีและเปรียบเสมือนการหลอมรวมทางเคมีท่ีมีการทําปฏิกิริยาระหวางกันอยูตลอดเวลา) และหากพิจารณา
ในลักษณะน้ีเราสามารถสรุปการสังเคราะหความขัดแยงซ่ึงพัฒนาเปนความรุนแรงเหลาน้ีผานกรอบการวิเคราะห
ความขัดแยง (conflict analysis) แบบใชการวิเคราะหชวงเวลา (time line) ไดดังภาพที่ ๗
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 จากภาพที่ ๗ จะชวยใหเห็นถึงความเช่ือมโยงและเปนสาเหตุซ่ึงกันและกันของปจจัยตางๆ จนนําไปสูการ
พัฒนาความขัดแยงจนเปนความรุนแรง กลาวคือ 
  ๑. ในระยะเร่ิมแรกของความขัดแยง หรือระยะบมเพาะความขัดแยง (latent tension) (ดูภาพ
ที่ ๗ หมายเลข ๑) ประกอบดวย ๒ สวนสําคัญ คือ 
   ๑.๑  ปจจัยท่ีเปนรากเหงาของปญหาความขัดแยง ในชวงท่ีความขัดแยงยังไมปรากฏอาการ
นั้น ปจจัยที่เปนรากเหงาของความขัดแยง คือ ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวย ความแตกตางระหวาง
เมืองและชนบทท่ีเมืองมีความเจริญและสวนแบงทางรายไดมากกวา ความแตกตางระหวางสังคมเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ซึ่งสังคมอุตสาหกรรมมีสัดสวนรายไดมากกวา แมจะมีขนาดเล็กกวาในดานของประชากรที่เกี่ยวของ
ก็ตาม การครอบครองทรัพยากรท่ีไมเปนธรรมของประเทศ ซ่ึงกลุมผูท่ีมีทรัพยากรมากกวาจะเปนคนสวนนอยของ
ประเทศ เชน การถือครองท่ีดิน การกระจายรายไดท่ีไมเปนธรรมท่ีคนมีฐานะหรือคนท่ีมีรายไดมากเปนกลุมคนท่ีมี
จํานวนนอย ประกอบกับการกําหนดนโยบายของรัฐในการสรางความเปนธรรมทางสังคมหรือการกระจายรายได 
(หนาที่ดาน redistribution function) การบังคับใชกฎหมาย และการดําเนินการตามหลักนิติธรรมที่ไมเปนธรรม  
   ปจจัยเหลาน้ีเปนสวนท่ีทําใหสังคมมีการแบงคนออกเปนสองกลุม คือ กลุมผูปกครอง ซ่ึงเปน
ผูที่มีบทบาททางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมากกวา กับกลุมผูใตปกครอง ซึ่งไดแกประชาชนทั่วไป ที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมดอยกวาและมีบทบาททางการเมืองนอยกวา ท้ังสองกลุมน้ีสามารถอยูรวมกันได แมวาจะมี
ความเหล่ือมล้ําหรือความไมเทาเทียมกันของอํานาจตางๆ อยูก็ไมเกิดปญหาความขัดแยงหรือความรุนแรงแตประการใด 
เน่ืองจากมีความสมดุลของความสัมพันธเชิงอํานาจ โดยกลไกท่ีกอใหเกิดความสมดุลของอํานาจเหลาน้ี ไดแก วัฒนธรรม
การเมืองแบบไพรฟา ระบบประชาธิปไตยคร่ึงใบ และการจัดการของรัฐแบบรัฐสงเคราะห โดยจะกลาวในรายละเอียด
ตอไป 
   ๑.๒  โครงสรางทางสังคมที่ทําหนาที่ในการรักษาสมดุลทางอํานาจในสังคม จากปจจัยที่
เปนรากเหงาของปญหาความขัดแยงขางตนเปรียบเสมือนสังคมไดบมเพาะเมล็ดพันธุแหงความขัดแยงท่ีรอเวลาปะทุ
เปนความขัดแยงในเวลาที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม ในขณะนั้นสังคมยังมีภูมิคุมกันทางสังคมของตนเองที่ชวยชะลอไม
ใหความขัดแยงแปรเปล่ียนเปนความรุนแรง ซ่ึงกลไกท่ีทําหนาท่ีในการดูแลใหเกิดดุลยภาพในสังคม เปรียบเสมือนเสาร้ัว 
๓ ประการ ซ่ึงยึดโยงใหร้ัวสามารถดํารงอยูได อันประกอบดวย วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยซ่ึงมีลักษณะเปนแบบ
ไพรฟา ทําใหประชาชนยอมตามการทํางานของฝายผูปกครอง ไมมีการเรียกรองจากรัฐ และระบบการเมืองการปกครอง
แบบประชาธิปไตยของไทยเปนแบบคร่ึงใบและการเมืองเปนการเมืองของชนช้ันนํา ซ่ึงมีการตอรองผลประโยชนระหวาง
กลุมชนช้ันนําไมใชประชาธิปไตยของพลเมือง รวมถึงการท่ีรัฐทําหนาท่ีแบบรัฐสงเคราะหท่ีคอยเขาไปชวยเหลือประชาชน
เม่ือมีความเดือดรอนหรือเม่ือมีการเรียกรองเปนคราวๆ ไป (ดูภาพท่ี ๗ หมายเลข ๒ ในสวนของรากเหงาของปญหา
ความขัดแยง (latent tension)) 

  ๒. ระยะความขัดแยงปรากฏ (overt confl ict) (ดูภาพท่ี ๗ หมายเลข ๓ ในสวนของความขัดแยง
ในระยะปรากฏ (overt confl ict)) ซ่ึงประกอบดวยปรากฏการณทางสังคม ๒ ประการ คือ การเปล่ียนแปลงโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ และการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
  แมวาสังคมจะมีดุลยภาพอยูไดแตการเปล่ียนแปลงในสังคมอันเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวัตนเปน
ภาวะที่หลีกเลี่ยงไมได ทําใหสังคมตองมีการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงในสังคมทําใหสังคมตองสรางดุลยภาพใหมให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน กลไกเดิมท่ีเคยทําหนาท่ีเปนเสาร้ัวท่ีทําใหสังคมเกิดดุลยภาพอยูไดน้ัน กลับกลาย
เปนสิ่งที่ไมเหมาะสมกับสังคมสมัยใหม จึงตองมีการรื้อเสารั้วและสรางเสารั้วใหมขึ้นใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๑๙๒



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๑๙๓

เปล่ียนแปลงไป กลไกท่ีเขามาทําหนาท่ีในการร้ือเสาร้ัวเดิมและสรางเสาร้ัวใหม ไดแก การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ 
และการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน 
 
 ปรากฏการณท้ังสองประการน้ีมีสวนสําคัญในการเปล่ียนแปลงสังคม กลาวคือ ทําใหเสาร้ัวท่ีมีอยูเดิมกรอน
ลงและไมสามารถทําหนาที่คํ้าจุนระบบความสัมพันธทางสังคมแบบเดิมไวได สงผลใหความขัดแยงที่มีรากเหงาแตเดิม
เร่ิมปรากฏอาการข้ึน ขณะเดียวกันก็ทําหนาท่ีสรางเสาร้ัวแหงดุลยภาพทางสังคมข้ึนใหม โดยปรากฏการณดังกลาว
แมจะเปนภาวะปกติของการเปลี่ยนแปลงและเปนการเปลี่ยนไปในทิศทางที่พึงจะเปนก็ตาม แตทั้งสองสวนดังกลาวก็
เปนตัวต้ังเง่ือนไขใหพรอมเขาสูความรุนแรงได โดยเฉพาะหากสังคมขาดความรูท่ีจะจัดการกับความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน
หรือเลือกใชวิธีการแกไขปญหาความขัดแยงดวยวิธีการใชความรุนแรง 
 
 การต้ังเง่ือนไขใหพรอมเขาสูความรุนแรงในสวนของการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ ไดแก  การกระจาย
ความเจริญ ภูมิภาคสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจไดมากข้ึนทําใหประชาชนเกิดความรูสึกเทาเทียมและมีความสํานึก
แบบพลเมืองมากข้ึน กอใหเกิดผลกระทบตอเสาร้ัวของโครงสรางเดิมคือ ประชาชนเปล่ียนการเปนไพรฟา เปนพลเมือง
ประการหนึ่ง และการทําหนาที่ของรัฐแบบรัฐสงเคราะหถูกมองวาไมเหมาะสมอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ยังกอให
เกิดกลุมทุนใหม ซึ่งเปนกลุมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงในสังคม (ดูภาพที่ ๗ หมายเลข ๔) ในขณะท่ีการเกิดข้ึนของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีสวนชวยในการสรางสํานึกความเปนพลเมือง ความตองการ
มีสวนรวมในสังคม กอใหเกิดผลกระทบท่ีทําใหเสาร้ัวในเร่ืองวัฒนธรรมแบบไพรฟา ประชาธิปไตยคร่ึงใบและดุลอํานาจ
ทางการเมือง ซ่ึงเปนการตอรองผลประโยชนของกลุมผูปกครอง และการทําหนาท่ีของรัฐแบบรัฐสงเคราะหถูกต้ังคําถาม 
เสารั้วทั้งสามจึงถูกรื้อถอนเพื่อสรางกลไกใหมที่เหมาะสมขึ้นมาทําหนาที่แทน

 ผลจากการรื้อถอนดังกลาวกอใหเกิดกลุมทุนใหม และกลุมประชาชนที่มีความรูสึกเปนพลเมืองซึ่งเกิดเปน 
กลุมประชาชนรากหญาขึ้นในสังคม (ดูภาพที่ ๗ หมายเลข ๔) ในขณะเดียวกันการร้ือถอนหรือปรับโครงสรางสมดุล
จากเสาร้ัวเดิมสูการสรางเสาร้ัวใหมน้ันนับเปนชวงเวลาท่ีเปราะบางของการสรางระบบใหม คือ ชวงท่ีระบบเดิมถูกร้ือถอน
และระบบใหมยังไมสามารถจัดสรางข้ึนอยางแลวเสร็จทําใหสังคมขาดหลักยึด และขาดความสมดุลในสังคม ความขัดแยง
จึงไดปรากฏอาการชัดเจนขึ้น ซึ่งหากสังคมสรางระบบใหมสําเร็จก็จะสามารถจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดและ
เขาสูระบบสมดุลใหมตอไป 

 อยางไรก็ตาม ในชวงการร้ือปรับระบบของสังคมไทยซ่ึงการสรางเสาร้ัวใหมยังไมแลวเสร็จ อันเปนชวงเวลา
เปราะบางดังกลาวไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดูภาพที่ ๗ หมายเลข ๕) จึงเกิดปญหาสุญญากาศของ
สมดุลอํานาจทางสังคมข้ึน กลาวคือ ประชาชนระดับรากหญาเกิดปญหาในดานเศรษฐกิจ การครองชีพ และเปนชวงเวลา
ท่ีกลุมทุนใหมเกิดข้ึน พรอมกับนําเสนอนโยบายท่ีตอบสนองตอความเปนอยูทางเศรษฐกิจแกประชาชนรากหญา ทําให
กลุมทุนใหมไดรับชัยชนะในการเลือกต้ังและไดเขามามีอํานาจรัฐในการบริหารประเทศ ซ่ึงเม่ือกลุมน้ีเขามาจะมุงตอบสนอง
ความตองการของประชาชน รากหญาจนดูเสมือนหนึ่งเปนการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางนโยบายประชานิยมที่
มุงตอบสนองความตองการของประชาชนรากหญากับชัยชนะในการเลือกตั้ง กลุมผูมีอํานาจรัฐในชวงนี้ ถูกกลาวหา
ในเรื่องของการคอรรัปชั่นและการแทรกแซงกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ขณะที่กลุมทุนเดิมที่ยังปรับตัวกับ
สถานการณการเปล่ียนแปลงดังกลาวไมทันจึงกลายเปนฝายท่ีไมไดถือครองอํานาจรัฐและเกิดการตอตานผูมีอํานาจ
รัฐขึ้นแทน (ดูภาพที่ ๗ หมายเลข ๖)



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๑๙๔

  ๓. ระยะความขัดแยงในระดับการชวงชิงอํานาจ (power struggle) และข้ันการเกิดความรุนแรง 
(violence) (ดูภาพที่ ๗ ในสวนของการชวงชิงอํานาจจนถึงการเกิดความรุนแรง) เม่ือความขัดแยงปรากฏอาการข้ึน 
ไดเกิดสองกลุมที่มีความเปนปรปกษชัดเจนเขามาชวงชิงอํานาจรัฐ ในชวงเวลาดังกลาว ความขัดแยงไดพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองจนเปนความรุนแรง ดังน้ันการพิจารณาความขัดแยงในระดับของการชวงชิงอํานาจจนเปล่ียนเปนความรุนแรง
หรือกระตุนใหเกิดความรุนแรงจึงตองพิจารณาควบคูกันไปเพ่ือใหเขาใจถึงความตอเน่ืองของพัฒนาการดังกลาว ในระยะ
ที่ความขัดแยงเขาสูขั้นของการชวงชิงอํานาจและแปรเปลี่ยนเปนความรุนแรง ไดมีปจจัยที่เปนตัวกระตุนที่แปรเปลี่ยน
ความขัดแยงไปสูความรุนแรงหลายประการดังนี้
   ๓.๑  ความเขาใจระบบประชาธิปไตยท่ีแตกตางกัน (mind set) กลุมท่ีเช่ือวามีประชาธิปไตย
แบบท่ีจับตองได โดยมองวาประชาธิปไตยเปนเร่ืองของเสียงขางมาก มีนโยบายท่ีตอบสนองความตองการของคนสวนใหญ 
กับกลุมที่เชื่อวาประชาธิปไตยเปนเรื่องของความโปรงใส การตรวจสอบ ความเชื่อที่แตกตางของกลุมทั้งสองดังกลาว 
ทําใหการนําประชาธิปไตยไปใชมีความแตกตางกันไปดวย (ดูภาพที่ ๗ หมายเลข ๗)
   ๓.๒  ความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารและการเกิดขึ้นของสื่อการเมืองและสื่อ
สวนบุคคล (ดูภาพที่ ๗ หมายเลข ๘) ในชวงที่สังคมมีความขัดแยงขึ้น สื่อซึ่งทําหนาที่ในการเสนอขอมูลในสังคม
สวนใหญเปนส่ือรัฐและส่ือเอกชนท่ีรัฐสามารถควบคุมได ส่ือเหลาน้ีจะไมนําเสนอขอมูลท่ีมาจากฝายตอตานผูท่ีมีอํานาจ
รัฐ หรือผูที่ตอตานรัฐจะไมไดรับการนําเสนอผานสื่อ ภาวะดังกลาวทําใหเกิดความตองการในหาแสวงหาทางออกขึ้น 
จึงไดเกิดส่ือการเมืองและส่ือสวนบุคคลท่ีเกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ส่ือสองประการหลังน้ีไดเขามาทําหนาท่ี
ในการเผยแพรขอมูลของฝายตน และทําหนาท่ีในการสงผานขอมูลของฝายตนไปยังผูสนับสนุน ซ่ึงรัฐไมสามารถควบคุม
ได การเกิดส่ือการเมืองจึงเปนปจจัยกระตุนใหความขัดแยงแปรเปล่ียนเปนความรุนแรง ในระยะน้ีจะเห็นวามีการประทวง
อยางตอเน่ืองและสงผลใหความขัดแยงพัฒนาเปนความรุนแรง
   ๓.๓  ความขัดแยงเปนความขัดแยงท่ีมีเดิมพันสูง จากรากเหงาของความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนใน
ชวงป พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔ กลาวคือ เปนเร่ืองของการไดมาซ่ึงอํานาจรัฐท่ีจะเขามาบริหารประเทศ และการสูญเสีย
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ทําใหท้ังสองฝายไมพยายามหาทางประนีประนอม เกิดความตองการเอาชนะเพ่ือผลประโยชน
ดังกลาว ทําใหเกิดแรงผลักที่จะนําไปสูความรุนแรง (ดูภาพที่ ๗ หมายเลข ๙)
   ๓.๔  การจัดการกับความขัดแยงและความรุนแรงโดยทหาร  มาตรการท่ีผูมีอํานาจรัฐใชใน
การควบคุมและดําเนินการกับผูเขารวมชุมชน ไดแก ทหารซ่ึงขาดความชํานาญและความรูในการดําเนินการกับประชาชนผู
มาชุมนุม ท้ังน้ีเพราะทหารเปนหนวยงานท่ีถูกฝกข้ึนมาเพ่ือปราบปรามศัตรูผูรุกรานมากกวาท่ีจะเขามาดําเนินการกับผู
ชุมนุมที่มีความเชื่อหรืออุดมการณที่ตางกัน การขาดความรูความชํานาญและการมีคานิยมของหนวยงานที่ตอง
ปราบปรามฝายตรงขามจึงเปนปจจัยกระตุนใหความรุนแรงขยายตัวมากย่ิงข้ึน (แมวาจะเกิดข้ึนโดยไมต้ังใจหรือมีเจตนาที่
ดีก็ตาม) แตผลก็ทําใหสถานการณความรุนแรงขยายตัวยิ่งขึ้นเนื่องจากฝายที่ตอตานรูสึกถึงการถูกปราบปราม 
(เขาลักษณะ Do No Harm ท่ีวัตถุประสงคของการเขามาดําเนินการดีแตผลท่ีเกิดตามมาไมดี) (ดูภาพท่ี ๗ หมายเลข ๑๐)
   ๓.๕  กลุมผูตอตานฝายท่ีมีอํานาจรัฐมีความพยายามหรือผลักดันใหเกิดความรุนแรง       
ความขัดแยงยกระดับเปนความรุนแรงและมีการขยายตัวมากขึ้น จากการที่ผูนําในการเรียกรอง (รวมทั้งรัฐ) เลือกใช
วิธีการใชความรุนแรงในการแกปญหาความขัดแยง กลาวคือ ฝายท่ีตอตานอํานาจรัฐจะพยายามผลักดันใหเกิดความรุนแรง
ผานการยั่วยุใหเกิดการปราบปรามจากรัฐ โดยมุงหวังชัยชนะเพราะเชื่อวาหากรัฐทําการปราบปรามจะถูกมองวา
ใชความรุนแรง อันทําใหฝายรัฐถูกโจมตีและไมสามารถอยูในตําแหนงได ขณะท่ีฝายผูมีอํานาจรัฐจะเลือกอยูในตําแหนงและ
ปราบปรามผูชุมนุมมากกวาการเลือกลาออกโดยเช่ือวาหากลาออกจะเปนการแสดงถึงการยอมตามขอเรียกรองหรือ
เปนการยอมแพตอผูที่มากดดัน (ดูภาพที่ ๗ หมายเลข ๑๑)
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   ๓.๖  การรัฐประหารเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙  เปนปจจัยหน่ึงท่ีกระตุนใหเกิดความรุนแรง 
ท้ังน้ีเพราะสังคมมีความเช่ือวาการรัฐประหารเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีไมปกติและไมเปนไปตามระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งทําใหเกิดการไมยอมรับขึ้น แมวาจะมีขออางที่วาหากไมทําการรัฐประหารอาจเกิดความรุนแรงที่มี
ความรุนแรงและความเสียหายมากกวาก็ตาม ในประเด็นนี้ถูกมองวาเปนการใชความรุนแรงเพื่อหยุดยั้งความรุนแรง
ซึ่งก็เปนการสรางความรุนแรงอยูดี อีกทั้งในกรณีนี้ไดนําไปสูการตั้งขอสงสัยตอการเปนนิติรัฐของประเทศดวย 
(ดูภาพที่ ๗ หมายเลข ๑๒)
   ๓.๗  การเกิดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ถือเปนสาเหตุท่ีเปน
ปจจัยกระตุนใหความขัดแยงแปรเปล่ียนเปนความรุนแรงประการหน่ึง ในประเด็นท่ีมักเปนขอถกเถียง  ไดแก เร่ืองของ
ที่มาของรัฐธรรมนูญ ความตองการรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาใช รวมถึงการแกไข
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงประเด็นเหลาน้ีลวนแตสงผลในการกระตุนใหเกิดความรุนแรง
ทั้งสิ้น
   ๓.๘  การโฟนอิน และการตอทอน้ําเล้ียงของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปรากฏการณ 
ดังกลาวทําใหฝายท่ีสนับสนุนพันตํารวจโททักษิณมีความทุมเทในการตอสูอยางเต็มท่ี ในขณะท่ีฝายท่ีตอตาน
เกิดความหวาดระแวง ไมไววางใจ ซ่ึงเปนการเติมเช้ือไฟในความขัดแยงและความรุนแรง (ดูภาพท่ี ๗ หมายเลข ๑๓)

  นอกจากน้ียังมีปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนใหเกิดความรุนแรงอีกหลายประการ เชน การท่ีฝายผูมีอํานาจ
ตั้งขอกลาวหารุนแรงเกินจริงแกกลุมผูตอตานอํานาจรัฐ ทําใหเกิดความรูสึกถึงความไมเปนธรรมที่ไดรับทําใหเกิด
การโกรธแคน การสรางการรับรูวากระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐาน การกลาวอางดังกลาวทําใหคนรูสึกวาไมได
รับความเปนธรรมและเห็นวามีการเลือกปฏิบัติ การกลาวอางถึงสถาบัน ทั้งดานการอางถึงความจงรักภักดี และ
การกระทําที่จาบจวงสถาบัน ซึ่งเปนประเด็นที่มีความออนไหวสูง การสรางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเกลียดชัง
ผูที่ไมใชพวก โดยผานส่ือตางๆ (ดูภาพท่ี ๗ หมายเลข ๑๓) 
  ปจจัยที่เปนตัวกระตุนเหลานี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่องหลังจากที่มีการรัฐประหาร ซึ่งเปนประเด็นที่ทั้ง
สองฝายใชเปนขออางในการตอสูเพื่อชวงชิงอํานาจรัฐในการเขามาบริหารประเทศ และทําใหฝายผูที่มีอํานาจรัฐและ
กลุมผูสนับสนุน กับฝายที่ตอตานอํานาจรัฐและกลุมผูสนับสนุนผลัดกันเขามามีอํานาจรัฐ  ตลอดระยะเวลากวา ๕ ป 
โดยสลับกันเปนฝายที่มีอํานาจรัฐและฝายตอตาน และปจจัยที่เปนปจจัยกระตุนเหลานี้เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่เติม
เขาไปในความขัดแยงและความรุนแรงใหยังคงอยูและขยายตัวตลอดชวงเวลาดังกลาว
  
  อาจกลาวโดยสรุปไดวา รากเหงาของความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครั้งนี ้ อธิบายไดดวย
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวาง รากเหงาปญหาความขัดแยง กับปจจัยที่เปนตัวตั ้งเงื ่อนไขใหพรอมเขาสู
ความรุนแรง (prompt mode) และปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนและแปรเปล่ียนความขัดแยงใหเปนความรุนแรง ท้ังน้ี รากเหงา
ปญหาความขัดแยง ไดแก ความแตกตางระหวางสังคมเมืองและชนบท ความแตกตางระหวางภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม การครอบครองทรัพยากรที่ไมเทาเทียม  การกระจายรายไดไมเปนธรรม นโยบายและกลไก
การจัดการของรัฐไมสามารถสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมได และการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการ
ตามหลักนิติธรรมท่ีไมเปนธรรม ซ่ึงทําใหเกิดชนช้ันในสังคมไทย ๒ ชนช้ัน คือ ชนช้ันผูปกครองท่ีมีอํานาจทางเศรษฐกิจ 
และชนชั้นผูอยูใตปกครอง 
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 อยางไรก็ตาม สัมพันธภาพเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันดังกลาวยังคงทําหนาท่ีโยงยึดสังคมอยูตอไปไดเน่ืองจาก
มีโครงสรางทางสังคมที่ทําหนาที่ในการรักษาสมดุลทางอํานาจในสังคม ๓ ประการ ไดแก วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบไทยๆ และความเชื่อเรื่องบุญกรรม การเมืองแบบประชาธิปไตยครึ่งใบและการตอรองอํานาจและผลประโยชนที่
ลงตัวในกลุมชนชั้นนํา และบทบาทของรัฐแบบรัฐสงเคราะหหรือรัฐจัดการ 
 ตอมา กระแสการพัฒนาไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงสําคัญ ๒ ประการ อันเปนปจจัยใดท่ีเปนตัวต้ังเง่ือนไข
ใหพรอมเขาสูความรุนแรง (prompt mode) คือ การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ และการเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จากนั้น การตอสูชวงชิงอํานาจไดขยายตัวทวีความรุนแรงขึ้น วิกฤตอัน
เนื่องมาจาก ปจจัยที่เปนตัวกระตุนและแปรเปลี่ยนความขัดแยงใหเปนความรุนแรงหลายประการ ไดแก การเกิดขึ้น
ของส่ือการเมืองและส่ือบุคคล กลุมผูตอตานฝายท่ีมีอํานาจรัฐจะมีความพยายามหรือผลักดันใหเกิดความรุนแรง 
การใชทหารในการจัดการความขัดแยงซึ่งนําไปสูการกระตุนใหเกิดความรุนแรงมากขึ้น การโฟนอินและการตอทอนํ้า
เลี้ยงของ     พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนําไปสูการกอใหเกิดความรุนแรง ความเคลือบแคลง
ในหลักนิติธรรม (rule of law) ของประเทศไทย ตุลาการภิวัฒน การตั้งขอกลาวหาที่รุนแรงเกินจริงของผูที่มีอํานาจ
รัฐตอผูตอตาน การสรางการรับรูวากระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐาน การกระทําท่ีจาบจวงกระทบกระท่ังตอสถาบัน 
การปวนทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเกลียดชังและตอกยํ้าขอขัดแยงที่มีอยูเดิม รวมทั้งการที่ความขัดแยงครั้งนี้
เปนความขัดแยงแบบเดิมพันสูงประกอบกัน
 
 ผลการวิเคราะหปรากฏการณดังกลาว นําไปสูขอเสนอแนวทางการสรางความปรองดองทางสังคมซ่ึงจะกลาวถึง
ในบทตอไป

ขอ ๑.๑ – ๑.๔ วิเคราะหโดยใชฐานขอมูลจากงานวิจัยของ ธเนศ อาภรณสุวรรณ และคณะ, 
โครงสรางอํานาจที่ไมเทาเทียมกันในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการอิสระตรวจ
สอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ, ๒๕๕๕.
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๑๙๙

๖
บทที่

ขอเสนอแนวทาง
ในการสรางความปรองดองของชาติ

 จากการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพ่ือความปรองดองในกรณีเหตุการณความไมสงบ
และความรุนแรงในประเทศไทยระหวางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ พบวา ความขัดแยงและความรุนแรงทาง
สังคมมีพัฒนาการในหลายระดับ จากระดับที่บมเพาะความขัดแยง (latent tension) พัฒนาไปสูความขัดแยงระดับ
ปรากฏ (overt confl ict) ความขัดแยงระดับชวงชิงอํานาจ (power struggle) และกลายเปนความขัดแยงระดับ
รุนแรง (destructive violence) ในท่ีสุด โดยความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในคร้ังน้ีเปนความขัดแยงท่ีมีลักษณะ ๓ สวนดวยกัน 
ดังนี้

 สวนที่ ๑ คือ ความขัดแยงในระดับรุนแรง (destructive violence) ที่ไมสามารถใชวิธีการจัดการ
ความขัดแยง ไมวาจะเปนการแกไข ยับย้ัง หรือรักษาระดับความขัดแยงไมใหเพ่ิมข้ึนได แตวิธีการแกไขปญหาความขัดแยง
ในระดับนี้ที่ทําไดคือ การหยุด หรือยับยั้งการใชกําลัง (freeze) เพื่อปองกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และไมให
ความขัดแยงขยายตัวออกไป

 สวนที่ ๒ ความขัดแยงระดับปรากฏ (overt confl ict) จนถึงระดับการชวงชิงอํานาจ (power struggle) 
แตยังไมมีการใชความรุนแรง วิธีการแกไขปญหาความขัดแยงในระดับนี้ที่ทําไดคือ การลดเงื่อนไขของความขัดแยงที่
นําไปสูการใชความรุนแรง (ชักฟนออกจากไฟ) โดยยุติการกระทําใดๆ ท่ีถูกนําไปกลาวอางไดวาเปนการย่ัวยุ หรือกระตุน
ใหความขัดแยงขยายตัวมากยิ่งขึ้น 

 สวนที่ ๓ ความขัดแยงในระดับบมเพาะความขัดแยง (latent tension) ซ่ึงเปนความขัดแยงท่ียังสามารถ
ปองกันความขัดแยงได (prevent) โดยการแกไขปญหาพื้นฐานของสังคมที่กอใหเกิดความไมเปนธรรม ซึ่งเปน 
การแกปญหาความขัดแยงในระดับโครงสราง

 ดังนั้น การแกไขปญหาความขัดแยงและความรุนแรงจึงมีหลากหลายวิธีการ ทั้งนี้ มีขอเสนอแนวทางใน
การสรางความปรองดองของชาติ ดังนี้ 

๑.  ขอเสนอเพื่อหยุดยั้งความรุนแรง 

 สถานการณความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยขณะน้ี เปนความขัดแยงท่ีพัฒนาไปสูความรุนแรง มีการปะทะ 
ใชกําลังในสังคม ซ่ึงเปนความรุนแรงทางตรง (direct violence) ความขัดแยงข้ันน้ีเปนระดับความขัดแยงข้ันสูงสุด
จนเกินกวาที่จะสามารถใชวิธีการจัดการความขัดแยงทั้ง ๓ วิธี อันไดแก วิธีการปองกัน วิธีการแกไข และวิธีการยับย้ัง
หรือการรักษาระดับไมใหความขัดแยงเพ่ิมข้ึนไดอีกตอไป ซ่ึงความขัดแยงระดับน้ีกอใหเกิดความรุนแรงและผลกระทบ
ในทางเสียหายตามมาอยางไมอาจประมาณคาได 
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 ขอเสนอเพ่ือหยุดย้ังความรุนแรง จึงเปนส่ิงท่ีพอจะกระทําไดในสถานการณความขัดแยงท่ีคูขัดแยงเลือกใช
ความรุนแรง (violence approach) เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตนตองการ โดยการหยุด หรือยับยั้งความรุนแรงนั้น 
เปนมาตรการที่มุงประสงคใหเกิดการยุติ หรือยับยั้งการใชกําลัง (freeze) เพื่อปองกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และ
ไมใหความขัดแยงขยายตัวออกไป ซึ่งประกอบดวยขอเสนอ ดังนี้

 ๑.๑ การชุมนุมทางการเมืองที่มุงประสงคใหเกิดความรุนแรง ท้ังการท่ีผูชุมนุมเปนผูเร่ิมใชความรุนแรง 
หรือยั่วยุใหเจาหนาที่ใชความรุนแรงในการปราบปราม เปนการกระทําที่สรางความเสียหายอยางใหญหลวง และใน
ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะท่ีเปนการรับรองสิทธิของผูชุมนุมให
สามารถใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกไดอยางเต็มท่ีโดยไมกระทบตอสิทธิของผูอ่ืน และเปนกรอบการปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาท่ีรัฐในการอํานวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัย และกํากับการชุมนุมใหเปนไปโดยสงบ เรียบรอย
 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี ้ คือ ใหมีการสงเสริมใหการชุมนุมหรือการเคล่ือนไหวทางการเมือง เปนการชุมนุม
ท่ีปราศจากการใชความรุนแรงโดยส้ินเชิง ซ่ึงอาจเร่ิมจากการจัดเวทีในการกําหนดกติกาในการชุมนุมรวมกัน และสงเสริม
ใหกติกาดังกลาวกลายเปนบรรทัดฐานของสังคม เพื่อปองกันไมใหเกิดการอางเรื่องการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ 
แตมีการกระตุนใหเกิดความรุนแรงภายหลังตามมา และไมใหกระทบสิทธิของบุคคลที่ ๓ ซ่ึงเปนสุจริตชน และอาจนํา
ไปสูการจัดระเบียบการชุมนุมในการกําหนดเปนกฎระเบียบในการชุมนุม หรือพระราชบัญญัติควบคุมการชุมนุมใน
อนาคต ทั้งนี้ การจัดระเบียบการชุมนุมดังกลาว ตองมีวัตถุประสงคเพื่อการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การใชความรุนแรง และปองกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ี ๓ โดยไมเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม
และการแสดงออกโดยสงบของประชาชน โดยอาจนําตัวอยางในตางประเทศมาเทียบเคียง เชน ประเทศอังกฤษท่ีมี
กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน และรายละเอียดในการจัดการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน (Pubic Order 
Act 1986) ซึ่งใหอํานาจหัวหนาตํารวจในทองที่กําหนดเงื่อนไขเพื่อความสงบเรียบรอยของการชุมนุม และออกคําสั่ง
หามการกระทําที่เห็นวาอาจนําไปสูความวุนวายในบานเมืองได

 ๑.๒ การนํามาตรการตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มา
ใชในการแกไขสถานการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึนจากการชุมนุมทางการเมือง เปนการดําเนินการท่ีไมสอดคลองกับ
สภาพการและไมสอดคลองกับเจตนารมณของ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ที่ใหอํานาจแกนายกรัฐมนตรีในการออกคําสั่งใหใช
กําลังทหารเพ่ือชวยเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือตํารวจระงับเหตุการณรายแรง เชน การกอการราย ซ่ึง พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ 
ใหอํานาจแกเจาหนาท่ีในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลท่ีตองสงสัยไดเม่ือไดรับอนุญาตจากศาล นอกจากน้ี พนักงาน
เจาหนาท่ีตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ไมตองรับผิดท้ังทางแพง ทางอาญา ทางวินัย เน่ืองจากปฏิบัติหนาท่ีในการระงับหรือ
ปองกันการกระทําผิดกฎหมาย แมจะมีการระบุเง่ือนไขวาตองเปนการกระทําท่ีสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกินสมควร
แกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปน แตเมื่อนํามาตรการตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ มาใชในการควบคุมสถานการณความไม
สงบท่ีเกิดข้ึนจากการชุมนุมทางการเมืองก็สงผลใหเจาหนาท่ีเลือกใชวิธีการรุนแรงตอผูชุมนุมได เน่ืองจากความไมชัดเจน
ในการตีความ “สมควรแกเหตุ” หรือ “กรณีจําเปน” นอกจากนี้ การประกาศใช พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ยังสงผลใหมี
การควบคุมตัวผูตองสงสัยท่ีไมใชแกนนําของกลุมผูชุมนุมเปนจํานวนมาก ซ่ึงนําไปสูการเกิดความรูสึกวามีการต้ังขอหา
ที่รุนแรงเกินความเปนจริง 
 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี ้ คือ ใหนํามาตรการตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนมาตรการข้ันสูงสุดในการระงับ ยับย้ังเหตุรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน และออกขอกําหนดตางๆ เพ่ือจัดระเบียบ
การชุมนุมที่มุงไมใหเกิดการใชความรุนแรง และคุมครองบุคคลภายนอกและนิติบุคคลจากการรบกวนของการชุมนุม
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หรือเดินขบวนเทานั้น และไมควรใชอํานาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ มาเปนเครื่องมือในการแกไขสถานการณการชุมนุม
ทางการเมืองอีกตอไป อยางไรก็ตาม หากมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการราย หรือการใชกําลังประทุษราย
ตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของประชาชนก็อาจมีการพิจารณาใหประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อใชอํานาจตาม 
พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ได แตไมควรใชการอางผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน

 ๑.๓ การชุมนุมทางการเมืองในพ้ืนท่ีสาธารณะเปนการกระทําท่ีมีโอกาสกอใหเกิดความเสียหายตอ
บุคคลท่ี ๓ ซ่ึงไมเก่ียวของกับการชุมนุม และเกิดความเสียหายกับกลุมผูชุมนุมเองไดโดยงาย นอกจากน้ี การควบคุม
กลุมผูชุมนุมโดยพนักงานเจาหนาที่ ก็มีโอกาสที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอรางกาย ชีวิต และทรัพยสินของผูชุมนุม 
และบุคคลที่ ๓ ได เชนกัน 
 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี้ คือ ใหผูนําการชุมนุม และผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ผูควบคุมสถานการณ 
ควรแสดงออกถึงเจตนารมณในการใชมาตรการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในทุกวิถีทาง และแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการชุมนุม และการใชมาตรการท่ีรุนแรงเกินกวาเหตุต้ังแตเร่ิมการชุมนุม 

 ๑.๔ ในกลุมผูชุมนุมมักมีแกนนําบางสวนท่ีมุงประสงคใหเกิดการใชความรุนแรง ท้ังในลักษณะท่ีผูชุมนุม
เปนผูใชความรุนแรงเอง หรือในลักษณะที่เปนการสรางเงื่อนไขใหเจาหนาที่รัฐเลือกใชวิธีการรุนแรงตอผูชุมนุม เชน 
การปลุกระดมผูชุมนุมใหเกิดความเคียดแคน หรือการยุยงใหมีการนําอาวุธหรือวัตถุ ส่ิงของท่ีสามารถดัดแปลงเปนอาวุธ
มาเตรียมตอสูกับเจาหนาที่รัฐ ทั้งโดยการประกาศในสถานที่ชุมนุมและการเผยแพรผานสื่อในเครือขาย ทั้งวิทยุชุมชน 
ทีวีดาวเทียม และสื่อบุคคลในเครือขายสังคมออนไลน
 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี ้ คือ ใหสงเสริมกลุมที่มีความเห็นกลางๆ (moderate) ของกลุมเคลื่อนไหว
ทางการเมืองไดมีพ้ืนท่ีในการเคล่ือนไหวใหมากข้ึน โดยการเปดชองทางใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของฝายตางๆ 
ในพื้นที่สาธารณะใหมากขึ้น เพื่อลดบทบาทของกลุมสุดโตงที่มุงประสงคใหเกิดความรุนแรง และสรางความเขาใจกับ
สาธารณชนวาความขัดแยงเปนธรรมชาติของสังคมที่มีความหลากหลาย แตความขัดแยงที่นําไปสูการใชความรุนแรง
นั้นที่เปนสิ่งที่ยอมรับไมได เพื่อใหเกิดการสรางสังคมที่ปลอดความรุนแรงในทุกรูปแบบ แตเปดกวางตอความแตกตาง
หลากหลาย เพื่อยกระดับใหการไมใชความรุนแรงเปนวิถีทางเดียว ไมใชทางเลือก เพื่อใหการใชความรุนแรงเปน
สิ่งตองหามในการเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมถึงสงเสริมการแสดงออกถึงความคิดเห็นทางการเมืองในเชิงสัญลักษณ
ที่สรางสรรค และไมนําไปสูการใชความรุนแรง

๒.  ขอเสนอเพื่อลดเงื่อนไขที่นําไปสูการใชความรุนแรง

 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสงผลกระทบตอโครงสรางความสมดุลของระบบเดิม
ในสังคม และพรอมที่จะผันแปรความขัดแยงระดับปรากฏ (overt confl ict) ท่ีเปนความขัดแยงท่ีมีอาการชัดเจนของ
ความเปนปกรปกษ หรือความไมลงรอยในสังคม ซึ่งมีสาเหตุจากความไมเทาเทียมดานอํานาจ ความไมยุติธรรม และ
ผลประโยชน และความขัดแยงระดับชวงชิงอํานาจ (power struggle) ที่เปนความขัดแยงที่สรางความรูสึกตึงเครียด 
หรือเกิดการเผชิญหนาแยงชิงอํานาจระหวางสองฝาย ไปสูการใชความรุนแรง หากมีเหตุปจจัยและตัวกระตุนเขา
มาเสริม
 ขอเสนอเพ่ือลดเง่ือนไขท่ีนําไปสูการใชความรุนแรงจึงเปนขอเสนอท่ีมุงลดเหตุปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนให
ความขัดแยงแปรเปล่ียนเปนความรุนแรง รวมถึงการสรางบรรยากาศแหงความปรองดอง ซ่ึงประกอบดวยขอเสนอ ดังน้ี
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๒๐๒

 ๒.๑ การเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาลโดยใชวิธีการที่หมิ่นเหมตอการละเมิดกฎหมาย เปนเงื่อนไขหนึ่ง
ที่ทําใหเจาหนาที่เลือกใชมาตรการที่อาจรุนแรงเกินกวาเหตุ และสงผลใหผูชุมนุมขาดความชอบธรรมในสายตาของ
สาธารณชน 
 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี ้ คือ ใหยุติการเคล่ือนไหวของทุกฝายท่ีกอใหเกิดการย่ัวยุ โดยผูเก่ียวของทุกฝาย
ควรงดเวนการกระทําใดๆ ที่ทําใหผูคนรูสึกวาอยูในสังคมที่ไมเคารพกฎหมายและหลักนิติรัฐ อาทิ การใชมวลชนใน
การเรียกรองหรือกดดันดวยวิธีการอันผิด และยุติการเคลื่อนไหวใดๆ ที่อาจถูกตีความไดวาเปนความพยายามที่จะกอ
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอสถาบันพระมหากษัตริย เพ่ือลดเง่ือนไขท่ีนําไปสูการใชความรุนแรง และพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร ควรยุติการเคลื่อนไหวหรืองดรวมกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง หรืออาจ
ทําใหถูกเขาใจไดวาเปนการพยายามผลักดันใหเกิดการกระทําท่ีเอ้ือประโยชนตอตนเอง เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความ
จริงใจในการสรางความปรองดอง นอกจากน้ี ควรมีการประณามการเผยแพรขอมูลท่ีแสดงออกถึงความเกลียดชัง ย่ัวยุ 
และตอกยํ้าขอขัดแยง รวมถึง การลดทอนความเปนมนุษยของผูอื่น (dehumanized) ของทุกฝาย และสนับสนุนให
มีการใชมาตรการทางสังคม (social sanction) และการควบคุมกันเองภายในกลุม (peer pressure) ในการตรวจสอบ 
ควบคุมการแสดงออกท่ีเปนการลดทอนความเปนมนุษยของผูอ่ืน (dehumanized) โดยเฉพาะในส่ือมวลชน และ
กลุมผูใชเครือขายสังคมออนไลน 

 ๒.๒ การใช พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เปนเครื่องมือในการควบคุม แกไขสถานการณการชุมนุมทางการเมือง 
สงผลใหมีการควบคุมตัวผู ตองสงสัยโดยตั้งขอกลาวหาในลักษณะเดียวกับควบคุมตัวผู ตองสงสัยที่เกี ่ยวของ
กับการกอการราย สงผลใหมีการมองวาเปนการต้ังขอกลาวหาท่ีรุนแรงเกินจริง และเปนการใชอํานาจเกินความจําเปน 
 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี้ คือ ใหมีการทบทวนการตั้งขอกลาวหาที่รุนแรงเกินจริง โดยหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมควรพิจารณาแยกแยะหรือคัดกรองคดีท่ีจะสงฟองตอศาล ระหวางความผิดรายแรงตอชีวิตกับสิทธิ
ในการแสดงออกทางการเมือง โดยอาจใหพนักงานอัยการเขามามีสวนรวมกับพนักงานสอบสวนในการพิจารณาไม
ดําเนินคดีในกรณีท่ีไมเปนประโยชนแกสาธารณะ หรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติ  หรือ
ตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ เพื่อที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการปรองดองบนพื้นฐานของการรักษา
กฎหมายของประเทศในภาพรวม โดยอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาวากลุมใดจะถูกฟอง (prosecute) หรือไม และ
ควรทบทวนการต้ังขอหาตอกลุมเรียกรองทางการเมืองท่ีดูรายแรงเกินกวาเหตุ เชน ขอหาการกอการราย โดยใหกล่ันกรอง
หรือพิจารณาเปนรายกรณี ตามลักษณะหรือพฤติการณแหงคดี และเรงช้ีแจงเหตุผลท่ีอาจจะเปนขอสงสัยของสาธารณชน
ในกรณีการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการประกันตัวของผูตองหาในคดีที่เกี่ยวของกับการเมือง และตองหลีก
เลี่ยงพฤติกรรมท่ีอาจจะทําใหเขาใจวากระบวนการยุติธรรมถูกแทรกแซงหรือถูกตัดตอน 
 นอกจากน้ี ตองมีการสรางความเขาใจเก่ียวกับการนํากระบวนการยุติธรรมในระยะเปล่ียนผานมาใช และ
เคร่ืองมือท่ีใชในกระบวนการยุติธรรมในระยะเปล่ียนผานไมวาจะเปนการส่ังไมฟองคดีท่ีไมเปนประโยชนสาธารณะ 
การนิรโทษกรรม การอภัยโทษ และการลางมลทิน เพื่อใหสาธารณชนมีความเขาใจเหตุผลในการเลือกนําเครื่องมือที่
ใชในกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผานมาใช และไมถูกชักจูงโดยการใหขอมูลเพียงบางสวนเพื่อใหสนับสนุน
แนวทางท่ีเอ้ือประโยชนใหแกบุคคลบางกลุมเปนการเฉพาะ สวนในระยะยาวควรมีการออกกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิ
ในการชุมนุมสาธารณะ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยไมกระทบสิทธิของบุคคลท่ี ๓ และกําหนดความรับผิดชอบ
ของผูนําการชุมนุม และเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของกับการควบคุมการชุมนุม รวมถึงกําหนดบทลงโทษผูที่ยุยงใหเกิด
ความรุนแรง หรือสรางความเสียหายใหแกรางกาย ชีวิต และทรัพยสินของบุคคลอื่น เพื่อใหการชุมนุมที่จะเกิดขึ้น
ตองเปนไปโดยสงบ ไมกอใหเกิดความวุนวาย เดือดรอน หรือสงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนทั่วไป
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๒๐๓

 ๒.๓ การสรางความสมานฉันทในระดับสังคมเกิดข้ึนไดยาก โดยเฉพาะกรณีท่ีรัฐเปนคูกรณีกับประชาชน  
เน่ืองจากความไมชัดเจนในตัวตนของรัฐวาผูนําของรัฐบาล หรือกลไกของรัฐท่ีเปนคูขัดแยง และกอใหเกิดความเสียหาย
ตอประชาชนขึ้น และหากเกิดขึ้นไดก็ตองใชระยะเวลาที่ยาวนาน 
 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี ้ คือ ใหมีการสรางความสมานฉันทจากระดับชุมชน โดยฟนฟูทุนทางสังคม โดย
สงเสริมบทบาทของผูนําชุมชนในระดับทองถิ่น ในการสรางความสมานฉันทตั้งแตระดับชุมชน และเปนตัวการใน
การเปลี่ยนแปลง (change agent) ทัศนคติ คานิยม และความเขาใจที่ถูกตองของแนวทาง “สันติวิธี” ที่สามารถ
ปฏิบัติไดจริง และสงเสริมใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานบวกในชุมชนท่ีแสดงถึงความรวมมือของฝายตางๆ ท่ีเคย
เปนคูขัดแยง เพื่อลดประเด็นที่นําไปสูความขัดแยงและความรุนแรง และนําไปสูการรื้อฟนเครือขายความสัมพันธ
แบบเพื่อนพองนองพี่ในระดับของแกนนําคูขัดแยง

 ๒.๔ ส่ือมวลชน ส่ือการเมือง และส่ือบุคคล ลวนแตมีบทบาทในการผลิตซ้ําและกระตุนใหเกิดความรุนแรง
จากการเผยแพร hate speech และ harmful information โดยเฉพาะสื่อการเมืองที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนทางการ
เมืองของกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุนทางการเมืองกลุมใดกลุมหนึ่ง อันนําไปสูความสับสนแกประชาชนทั่วไปใน
ฐานะผูรับขอมูลขาวสาร นอกจากนี้ พัฒนาการของ “สื่อใหม” ที่เปนเครือขายทางสังคม (social network) สงผล
ใหประชาชนมีชองทางในการส่ือสารแบบสองทางอยางเสรี ประชาชนท่ัวไปจึงสามารถเปนท้ังผูรับสารและผูสงสาร 
หรือเรียกไดวาเปน “สื่อบุคคล” ซึ่ง “สื่อบุคคล” เหลานี้ ก็ถูกนํามาใชเพื่อประโยชนทางการเมืองของกลุมการเมือง
หรือผูสนับสนุนทางการเมืองกลุมใดกลุมหนึ่งเชนกัน
 ขอเสนอสําหรับประเด็นน้ี คือ ใหมีการควบคุมส่ือมวลชนไมใหเปนเคร่ืองมือในการผลิตซ้ําและกระตุน
ความรุนแรง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสรางความขัดแยงใหมโดยนําเสนอความคิดเห็นทางการเมืองจากฝายตางๆ อยาง
รอบดาน โดยสงเสริมใหภาคประชาสังคมรวมกันติดตามการปฏิบัติงานของส่ือมวลชนแลวนําเสนอไปยังองคกรวิชาชีพ
เม่ือมีการปฏิบัติงานท่ีมีการเบ่ียงเบนไปจากจรรยาบรรณของส่ือมวลชน หรือประกาศใหสาธารณชนรับทราบวามี
สื่อมวลชนใดบางท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ควรมีการจัดทําฐานขอมูลของส่ือมวลชนท่ีเปนตัวอยาง
ที่ดีในการปฏิบัติงานดวย นอกจากนี้ ยังควรมีการสรางแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง (code of conduct) ของสื่อ
การเมืองและส่ือบุคคล เพ่ือไมใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีกระตุนใหเกิดความเกลียดชัง ความรุนแรง หรือเปน 
การลดทอนความเปนบุคคลของกลุมที่เปนคูขัดแยง 

 ๒.๕ การรับรูขอมูลขาวสารผานส่ือการเมืองและส่ือบุคคลในสถานการณความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน มักเปน 
การรับฟงขอมูลดานเดียว และอาจไมมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ซึ ่งสงผลใหประชาชนบางสวนมี
ความเขาใจสถานการณท่ีคลาดเคล่ือนไปจากขอเท็จจริง และผูท่ีรับขอมูลจากส่ือการเมืองและส่ือบุคคลท่ีตางกลุมกัน
ก็จะมีความเขาใจตอสถานการณที่แตกตางกันอยางมาก 
 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี ้ คือ ใหมีการสงเสริมใหส่ือมวลชนสรางการรับรู (perception) ใหประชาชน
เขาใจสถานการณท่ีเปนจริงอยางตรงไปตรงมา และนําเสนอผลทางบวกท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณความรุนแรง เชน 
การปฏิรูปประเทศเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า การผลักดันกฎหมายควบคุมการชุมนุม กฎหมายภาษีที่ดิน ฯลฯ และตอง
มีการเปดพ้ืนท่ีใหประชาชนไดมีการส่ือสาร พูดคุย และแลกเปล่ียนขอคิดเห็นซ่ึงกันและกันใหมากข้ึน เพ่ือใหผูท่ี
มีความคิดเห็นไมตรงกันไดแสดงความคิดเห็นและรับฟงความเห็นท่ีแตกตางอันเปนชองทางในการนําไปสูความเขาใจ
รวมกันเพื่อทีจ่ะอยูในสังคมเดียวกันตอไปไดโดยไมตองใชความรุนแรงในการแกไขความขัดแยง รวมถึงการพัฒนาทักษะ
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การวิพากษวิจารณอยางสรางสรรค และการแสดงออกของแนวคิดทวนกระแสอยางสันติ เพ่ือยกระดับไปสูการนํา
เสนอทางออกที่แตกตางไปจากกระแสหลักใหแกสังคม
 
 ๒.๖ การขาดพื้นที่สาธารณะที่ทุกฝายสามารถเขามาแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนขอมูลขาว
สารไดโดยเสร ี สงผลใหการส่ือสารและรับฟงขอมูลเก่ียวกับขอเท็จจริงของสถานการณเปนการส่ือสารเฉพาะกลุมท่ี
เปนขอมูลดานเดียว สงผลใหเกิดความแตกแยกระหวางกลุมมากขึ้นและนําไปสูการแบงขั้ว เลือกขาง 
 ขอเสนอสําหรับประเด็นน้ี คือ ใหสรางบรรยากาศแหงการปรองดองดวยการเปดพ้ืนท่ีใหทุกฝายไดมีโอกาส
ถกเถียงแลกเปลี่ยนในวงกวาง ตอขอเสนอ ทางเลือก และความเปนไปไดตางๆ ในการสรางความปรองดองในชาติ 
โดยใช 
  ๑) กระบวนการประชาเสวนา (public deliberation) หรือการรับฟงความเห็นของประชาชน
เปนการทั่วไป เพื่อถกเถียง และเสนอแนะหาทางออกรวมกัน  
  ๒) การเสวนาหาทางออก (deliberative dialogue) โดยสนับสนุนใหกลุมองคกรตางๆ รวมตัว
กันเปนกลุมผูขับเคลื่อนกระบวนการเพื่อหาขอสรุปประเด็นที่มีความเห็นรวมกัน (common denominator) และ
สรางการมีสวนรวมจากทุกกลุมที่เปนคูขัดแยง (parties to the conflict) เพื่อนําประเด็นที่มีความเห็นรวมกันที่ยุติ
แลวไปสูการแกไข และดําเนินกระบวนการซ้ําในประเด็นท่ียังไมยุติจนกระท่ังเกิดการปรองดองกัน และสนับสนุนให
มีกิจกรรมปลูกจิตสํานึกรวมกันในการสรางการยอมรับในความแตกตางหลากหลายและการอยูรวมกันโดยปราศจาก
ความรุนแรง เชน คนในสังคมตองมีกติการวมกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน และใชชีวิตอยูรวมกันได 

 ๒.๗ คูขัดแยงในเหตุการณความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนตางมีการใหความหมายหลักนิติธรรมท่ีแตกตางกัน 
และตางกลาวหาฝายตรงขามวาละเมิดหลักนิติธรรม รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ของสถาบันทางการเมืองในหวงเวลา
ที่ผานมาหลายครั้งก็สรางความเคลือบแคลงสงสัยตอหลักนิติธรรมของประเทศไทย 
 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี้ คือ ใหมีการรวบรวมเอกสารความรูเกี่ยวกับหลักนิติธรรม และขอเสนอแนะใน
การสงเสริมหลักนิติธรรมใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรมของนักวิชาการ และหนวยงานตางๆ เพ่ือจัดทําเปนชุดความรูท่ีสามารถ
นําเผยแพรตอสาธารณชนในวงกวาง และจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจใน “หลักนิติธรรม” รวมกัน และสราง
กระบวนการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจใหเปนไปตาม “หลักนิติธรรม” เพื่อลดความเคลือบแคลงสงสัยกลุม
ตางๆ  ในสังคมเกี่ยวกับ “หลักนิติธรรม” ของประเทศไทย โดยการจัดกระบวนการประชาเสวนาเพื่อเปดพื้นที่ใหมี
การถกเถียงและทําความเขาใจ “หลักนิติธรรม” รวมกัน ซึ่งจะเปนการเสริมสรางศักยภาพของภาคประชาสังคมใน
การตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจของฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการไปดวยในตัว 

 ๒.๘ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปราบปรามกลุมผูชุมนุม แมจะเกิดข้ึนจากเจตนาท่ีสุจริต ในการมุง
สรางความสงบเรียบรอย และรักษาความปลอดภัยใหแกประชาชนโดยรวม ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไมตองรับผิดทั้งใน
ทางแพง ทางอาญา และทางวินัย  
 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี้ คือ ใหหัวหนาคณะรัฐบาลบริหารประเทศขณะเกิดสถานการณความรุนแรง
แสดงการขอโทษ ขออภัยตอเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากการกระทําของรัฐ เนื่องจากรัฐมีความบกพรอง ลาชา และไมมีประสิทธิภาพในการควบคุม/ขาดการเสริมสราง
มาตรการควบคุมฝูงชนแบบไมใชความรุนแรงของฝายความม่ันคงตอพลเมืองของรัฐ และจัดทําแผนและมาตรการควบคุม
ฝูงชนแบบไมใชความรุนแรง (non-violent measure) ตลอดจนจัดการฝกอบรมความรูในการจัดการความขัดแยงโดยไม
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ใชความรุนแรง รวมท้ังหลักสิทธิมนุษยชน และการฝกทักษะในการเจรจาตอรองโดยใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
ทั้งนี้ ควรยุติบทบาทของกองทัพในการเปนผูควบคุมและแกไขสถานการณการชุมนุมของประชาชน และในระยะยาว
ควรมีการปฏิรูปกลไกดานการรักษาความมั่นคงของประเทศใหมีบทบาทที่เหมาะสมกับสภาพสังคม และปญหา
ความมั่นคงในปจจุบัน
 นอกจากนี้ ในการควบคุมการชุมนุมจะตองมีทั้งมาตรการเชิงรับและเชิงรุกสําหรับการจัดการ กําหนด
แนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น เชน การดูแลผูบาดเจ็บในพื้นที่ชุมนุม โดยใหนําสง
ผูบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลท่ีหางไกลจากบริเวณพ้ืนท่ีชุมนุมกอน เพ่ือใหโรงพยาบาลท่ีใกลพ้ืนท่ีการชุมนุมสามารถรองรับ
ผูไดรับบาดเจ็บจากการชุมนุมไดมากข้ึน ตลอดจนการจัดสถานท่ีจอดรถพยาบาลในบริเวณใกลเคียงกับพ้ืนท่ีการชุมนุม
เพื่อใหสามารถเขามาใหการชวยเหลือไดทันทวงที เปนตน
 อน่ึง ในการควบคุมการชุมนุมควรสรางความเขาใจใหกับผูท่ีเก่ียวของถึงความแตกตางระหวางความรุนแรง
ที่กระทําโดยรัฐ (state violence) และความรุนแรงที่กระทําโดยประชาชน (civilian violence) ซึ่งทั้งสองกรณีถือ
เปนความรุนแรงและผูที่เกี่ยวของตองรับผิดชอบตอผลของความรุนแรงที่เกิดขึ้น กลาวคือ รัฐ (รัฐบาล และ ศอฉ.) ซึ่ง
มีหนาที่ในการดําเนินการควบคุมการชุมนุม ดังนั้นจึงตองแสดงความรับผิดชอบ (accountable) ในสิ่งที่ตนกระทํา 
ในขณะที่ผูนําการชุมนุมตองมีความรับผิดชอบตอคนที่มาชุมนุม (accountability) และรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นจาก
การชุมนุม เพื่อไมใหเกิด “วัฒนธรรมการลอยนวล” (impunity) จากการกระทําที่กอใหเกิดผลเสียหายนั้น

๓.  ขอเสนอในการแกไขปญหาระยะยาวเพื่อแกไขความขัดแยงในระดับบมเพาะความขัดแยง

 รากเหงาปญหาความขัดแยงเปนปจจัยที่โยงใยสัมพันธกันอยางซับซอน โดยความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้นมี
การกอตัว บมเพาะ และปะทุเปนวงจรท่ีตอเน่ืองยาวนาน รวมท้ังมีตัวแสดงท่ีหลากหลาย ซ่ึงเปนความขัดแยงในระดับ
บมเพาะความขัดแยง (latent tension) ที่มีทั้งประเด็นปญหาที่สังคมยังรับรูถึงความขัดแยงที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ยังไมรู
วาเปนปญหาอันจะนําไปสูความขัดแยง ซ่ึงสวนใหญเปนปญหาความไมเทาเทียมกันเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม
 ขอเสนอในการแกไขปญหาระยะยาวเพ่ือแกไขความขัดแยงในระดับบมเพาะความขัดแยง จึงเปนขอเสนอท่ี
มุงเนนการแกไขรากเหงาของความขัดแยงที่เปนปญหาในสังคมไทย ซึ่งประกอบดวยขอเสนอ ดังนี้

 ๓.๑ ปญหาพื้นฐานของสังคมเปนปจจัยที่กอใหเกิดการบมเพาะความขัดแยงที่นําไปสูความรุนแรง  
 โดยเฉพาะการกระจายรายไดท่ีไมเปนธรรมและการกระจุกตัวของผูถือครองทรัพยากรท่ีเปนปจจัยการผลิต 
 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี ้ คือ ใหรัฐบาลเรงแกไขปญหาพ้ืนฐานของสังคม โดยการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตในระยะยาว มุงเนนใหการศึกษาแกประชาชนและสรางโอกาสทางการศึกษาใหเทาเทียมกัน สรางความรู 
ความเขาใจทางการเมืองเพื่อใหประชาชนรูเทาทันนักการเมือง และใหความสําคัญกับชุมชนทองถิ่นของตนเอง อีกทั้ง
ควรพัฒนาระบบ/กลไกสนับสนุนใหคนยากจนสามารถเขาถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรไดโดยไมจําเปนตองมี
กรรมสิทธ์ิ และกําหนดมาตรการจํากัดการถือครองทรัพยากรโดยไมใชประโยชน หรือเพ่ือเก็งกําไร เพ่ือลดการกระจุกตัว
ของการถือครองทรัพยากรท่ีเปนปจจัยการผลิต เชน ท่ีดิน ท้ังน้ีตองไมปลอยใหระบบราชการและเหตุผลของทางการมา
เปนอุปสรรคและหยุดยั้งการเกิดขึ้นของโครงสรางอํานาจเพื่อการปฏิรูปสังคมที่เสมอภาค 
 ขณะเดียวกันรัฐควรเรงพัฒนานโยบายและแนวทางการจัดการไปสูการเปน “รัฐสวัสดิการ” ที่เหมาะสม
กับสังคมไทยอยางเต็มรูปแบบ รวมถึงการมีนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีเนนการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรม (redistribution 
function) 
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๒๐๖

 นอกจากนี้ ในการสรางความเปนธรรมและลดการพึ่งพิงอํานาจรัฐจะสามารถกระทําไดโดยการกระจาย
อํานาจการปกครองและการบริหารการจัดการอยางจริงจัง ดวยการสงเสริมใหหนวยงานในระดับทองถ่ินไดรับจัดสรร
งบประมาณในการบริหารทองถ่ินเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดปญหาของความขัดแยงท่ีมีเดิมพันสูงและการแยงชิงกันเปนรัฐบาล

 ๓.๒ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ สงผลใหประชาชนปรับเปล่ียนความคาดหวังตอบทบาท
ของรัฐ และมีความตองการที่จะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะมากขึ้น 
 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี ้ คือ ใหมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนและกระบวนการบริหารงานของภาครัฐ
และระบบราชการ โดยมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน การพัฒนาฐานราก สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม 
ใหสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได ซึ่งจะเปนการสนับสนุนใหระบบประชาธิปไตยมีความมั่นคง ปลอดจากการใช
กําลังอํานาจนอกรัฐธรรมนูญมาแทรกแซง และลดบทบาทในการกํากับและดําเนินนโยบายของรัฐบาลแบบรวมศูนย
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข โดยเนนการกระจายอํานาจใหชุมชนและประชาชนเปนผูริเร่ิมและ
ดําเนินการ สนับสนุนความคิดและการปฏิบัติท่ีมีชุมชนท้ังในเมืองและชนบทเปนจุดหมายและใหน้ําหนักแกความเสมอภาค
เทาเทียมกันของประชาชน

 ๓.๓ สถาบันการเมืองท่ีไมเขมแข็ง และไมสามารถเปนกลไกในการตอรองใหเกิดการจัดสรรผลประโยชน
ที่เปนธรรม รวมทั้งไมสามารถแกไขความขัดแยงที่เกิดขึ้นได สงผลใหการนําเสนอขอเรียกรองของประชาชนไม
สามารถดําเนินการผานกลไกปกติ เชน พรรคการเมือง และรัฐสภา แตตองใชกระบวนการกดดันโดยตรงในการรวม
กลุมชุมนุม หรือใชวิธีการแบบสุดโตงในรูปแบบอ่ืนๆ เชน การประทวงบนทองถนนหรือพ้ืนท่ีสาธารณะ อันเปนการสราง
ความเดือดรอนใหแกสังคม
 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี ้ คือ ใหพัฒนาสถาบันทางการเมืองใหเขมแข็ง และสรางโครงสรางของอํานาจท่ี
เอื้อตอการพัฒนาที่เสมอภาค มีสถาบันพรรคการเมืองที่เปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง มีอุดมการณและ
นโยบายที่เหมาะสม ไมสุดขั้วขางหนึ่งขางใดอันจะทําใหเกิดการขัดแยงแตกแยกกันขึ้นมาได และมีจุดมุงหมายเพื่อ
การปฏิรูปสังคมอยางแทจริง ไมใชเปนของผูนําหรือผูมีอิทธิพลบางกลุมบางพวก และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
มุงเนนการพัฒนาฐานราก สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม ใหสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได ซึ ่งจะ
เปนการสนับสนุนใหระบบประชาธิปไตยมีความม่ันคง ปลอดจากการใชกําลังอํานาจนอกรัฐธรรมนูญมาแทรกแซงดวยเชนกัน

 ๓.๔ กระบวนการบังคับใชกฎหมาย และการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ในสวนที่เกี่ยวของ
กับความขัดแยงทางการเมืองที่ผานมาไมสามารถสรางการยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของได และนําไปสูการสราง
การรับรูเรื่อง “สองมาตรฐาน”  
 ขอเสนอสําหรับประเด็นน้ี คือ ใหเรงปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในฐานะกลไกบังคับใชกฎหมาย 
และกลไกรักษากฎกติกาของสังคม ใหสามารถดําเนินกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรม 
ท้ังในข้ันตอนการสอบสวนฟองรองดําเนินคดี การปฏิบัติตอผูกระทําผิดและผูถูกกลาวหา พัฒนากลไกการสงเสริมและ
ปองกันการนํากระบวนการยุติธรรมไปใชในทางท่ีผิด นําวิธีคิดในการลดทอนความเปนอาชญากรรม (decriminalization)  
และการลดทอนโทษทางอาญา (depenalization) มาใชใหเหมาะสมกับสถานการณทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป กําจัด
กรณีการไมตองรับโทษ (impunity) ใหหมดไป ตลอดจนจัดใหมีกลไกกระบวนการยุติธรรมในสถานการณพิเศษ และ
สงเสริมหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย และตองมีการสรางหลักประกันความอิสระในการแบงแยกอํานาจและการคุมครองชีวิตและรางกาย
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๒๐๗

ของตุลาการ เพื่อใหตุลาการเปนอิสระอยางแทจริงทั้งในเชิงสถาบัน และเชิงบุคคล โดยความเปนอิสระเชิงสถาบัน 
หมายถึง ศาลตองเปนอิสระทั้งทางการพิพากษาคดีและการบริหารจัดการองคกรจากอํานาจบริหาร หรืออํานาจ
นิติบัญญัติ ฝายบริหารหรือฝายนิติบัญญัติจะเขาแทรกแซงการทําหนาที่ขององคกรฝายตุลาการไมได สวนความเปน
อิสระเชิงบุคคล หมายถึง การที่ผูพิพากษาแตละคนที่รับภาระตัดสินคดีใดจะตองไมถูกคุกคาม แทรกแซงรายบุคคล
จากการทําหนาท่ีน้ัน รวมถึงอาจมีการสรางระบบคัดคานผูพิพากษา เพ่ือเปนหลักประกันความเท่ียงธรรมของผูพิพากษา 
โดยผูพิพากษาที่จะตัดสินคดีจะตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในคดีใดๆ และจะตองไมมีอคติรวมทั้งความเห็น
ลวงหนาใดๆ เกี่ยวกับคดีนั้นๆ หรือเกี่ยวกับคูกรณี และคดีตางๆ จะตองถูกตัดสินอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง และ
ขอกฎหมายโดยปราศจากขอจํากัดใดๆ

 ๓.๕ การปฏิบัติงานขององคกรดานความมั่นคงในการปองกัน และแกไขสถานการณความขัดแยง
ทางการเมือง ที่นําไปสูความรุนแรงยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการที่องคกรดานความมั่นคง
ยังมีมุมมองตอสถานการณท่ีเกิดข้ึนในลักษณะเดียวกันกับภัยคุกคามท่ีมาจากนอกประเทศในชวงสงครามเย็น ซ่ึงสงผล
ใหมาตรการที่เลือกใชไมสอดคลองกับสภาพปญหาในปจจุบัน และกลับสงผลใหความขัดแยงขยายวงกวางออกไปมาก
ยิ่งขึ้น 
 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี ้ คือ ใหปฏิรูปกลไกดานการรักษาความม่ันคงของประเทศ ดวยการปรับแนวคิด 
จัดระบบงานทั้งองคาพยพ ไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และกองทัพ โดยการออกแบบจัดทําแผนและมาตรการควบคุมฝูงชนแบบไมใช
ความรุนแรง (non-violent measure) และการฝกอบรมความรูในการจัดการความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง 
ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชนรวมถึงฝกทักษะในการเจรจาตอรองโดยใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
 นอกจากน้ี ในสวนของกองทัพ ซ่ึงเดิมเคยมีบทบาททางการเมืองและเขามาแกไขปญหาสําคัญของประเทศ
ในหลายคร้ังภายใตโครงสรางและความเช่ือแบบเดิม เม่ือมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางและความเช่ือตางๆ บทบาทของ 
กองทัพจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหมีความสอดคลองกับสถานการณใหม จึงจําเปนตองจัดใหมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
สําหรับกองทัพในการพัฒนาและมีบทบาทที่เหมาะสมภายใตสถานการณการเมืองแบบใหม
 อน่ึง ในการจัดการกับปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคมจําเปนจะตองมีมาตรการท่ีชัดเจนในระยะยาวใน
ลักษณะของแผนท่ีใชในการจัดการในสถานการณในภาวะวิกฤต (crisis management) อาทิ มาตรการในการควบคุม
การชุมนุมของเจาหนาท่ี ซ่ึงควรมีข้ันตอนการปฏิบัติในลักษณะคูมือการปฏิบัติงาน มาตรการในการจัดการกรณีท่ีเกิด
เหตุจลาจลในพื้นที่ชุมนุม กรณีที่มีการปะทะระหวางเจาหนาที่กับกลุมผูชุมนุม กรณีการดูแลผูบาดเจ็บจากการชุมนุม

 ๓.๖ ส่ือมวลชนท่ีถูกควบคุมภายใตกลไกภาครัฐ และการควบคุมกันเองของส่ือมวลชนเอกชน ภายใต
เงื่อนไขดานการอยูรอดทางธุรกิจสงผลใหสื่อมวลชนไมมีเสรีภาพในการนําเสนอขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมา 
 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี้ คือ ใหมีการสรางหลักประกันใหสื่อมวลชนมีเสรีภาพอยางแทจริง ภายใต
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ และมิใหมีโครงสรางการเปนเจาของท่ีกอใหเกิดการควบคุมหรือแทรกแซงท้ังจากภาครัฐ
และภาคเอกชน และสนับสนุนการจัดต้ังองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีปกปองสิทธิหนาท่ีและเสรีภาพในการทําหนาท่ีของ
สื่อมวลชนภายใตมาตรฐานจริยธรรมของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจนการบังคับการใหเปนไปตามจริยธรรม ทั้งนี้ 
เพ่ือใหส่ือมวลชนสามารถใชเสรีภาพของตนไดภายใตการควบคุมกันเองตามมาตรฐานจริยธรรมของส่ือโดยไมถูก
แทรกแซงจากบุคคลใด



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๒๐๘

 นอกจากน้ี ควรกระตุนใหสังคมใชดุลพินิจในการเลือกรับขอมูลขาวสารจากส่ือหลายๆ ทาง และตรวจสอบ
ซํ้าเกี่ยวกับความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ

 ๓.๗ การเปดรับขอมูลขาวสารเฉพาะกลุมที่ตนสนใจ สงผลใหการโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือปลูกฝงความเช่ือ
ของผูนําทางความคิด และยายขอเท็จจริงท่ีคลุมเครือใหกลายเปนประเด็นโจมตีฝายตรงขามไดโดยงาย ซ่ึงเปนเง่ือนไข
ที่เอื้อตอการแปรเปลี่ยนความขัดแยงไปสูการใชความรุนแรง 
 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี้ คือ ใหมีการเปดพื้นที่ใหประชาชนไดมีการสื่อสาร พูดคุย และแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นซ่ึงกันและกันใหมากข้ึน เพ่ือใหผูท่ีมีความคิดเห็นไมตรงกันไดแสดงความคิดเห็นและรับฟงความเห็นท่ีแตกตาง
อันเปนชองทางในการนําไปสูความเขาใจรวมกันเพื่อที่จะอยูในสังคมเดียวกันตอไปได นอกจากนี้ ตองมีการสราง
ความเขาใจกับสังคมวา ความเชื่อที่แตกตางกันของกลุมตางๆ เกี่ยวกับประชาธิปไตยนั้นเปนเปาหมายที่เหมือนกัน 
เพียงแตมีวิธีการไปสูเปาหมายท่ีแตกตางกัน และความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตยท่ีแตกตางกันของแตละกลุมก็ไมมี
กลุมใดท่ีถูกท้ังหมด หรือผิดท้ังหมด หากแตเปนการเลือกมองประชาธิปไตยเฉพาะสวนท่ีตรงกับความชอบของฝายตน 
ซ่ึงเปนความจริงเพียงสวนเดียว และปฏิเสธความจริงของฝายตรงขาม เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน และนําไปสู
การสรางความเห็นพองในหลักการพื้นฐาน และรูปแบบของระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยตองมี
การดําเนินการควบคูไปกับการเผยแพรหลักการพ้ืนฐานสําคัญของประชาธิปไตย เชน หลักสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค 
และหลักธรรมาภิบาล อันไดแก หลักนิติธรรม (rule of laws) หลักคุณธรรม (ethics) ความโปรงใส (transparency) 
หลักการมีสวนรวม (participation) และหลักสํานึกรับผิดชอบ (accountability) (จากดัชนีวัดธรรมาภิบาลของ
สถาบันพระปกเกลา) ใหเปนความรูพื้นฐานของประชาชน รวมถึงสงเสริมคานิยมประชาธิปไตยในครอบครัว สถาบัน
การศึกษา และองคกรตางๆ ในสังคมใหมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเปนประชาธิปไตย และมีความอดทน อดกล้ัน 
เปดใจกวางตอความเห็นที่แตกตางหลากหลาย

 ๓.๘ ความคลุมเครือในสถานะของสื่อการเมือง และสื่อบุคคล สงผลใหประชาชนบางสวนใหคุณคากับ
ส่ือดังกลาวในลักษณะเดียวกับส่ือมวลชน ท้ังท่ีส่ือการเมืองและส่ือบุคคลน้ันไมมีการตรวจสอบ และควบคุมในลักษณะ
เดียวกันกับส่ือมวลชน และความนาเช่ือถือของขอมูลในส่ือเหลาน้ีก็มีนอยกวาส่ือมวลชน ซ่ึงขอมูลท่ีส่ือมวลชนเผยแพร
น้ันก็ยังไมครบถวนรอบดานอยางแทจริง และมักเปนการนําเสนอขอคิดเห็นของบุคคลมากกวาการนําเสนอขอเท็จจริง 
 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี้ คือ การเสริมสรางความสามารถในการเขาถึง วิเคราะห ประเมิน และสื่อสารใน
รูปแบบที่หลากหลาย สรางกระบวนการคิดในเชิงวิพากษ ทําใหประชาชนทุกคนเขาใจในศักยภาพและการทํางานของ
สื่อ มีทักษะในการเลือกรับสื่อ และสามารถปองกันตนเองจากการตกเปนเหยื่อหรือทําใหผูอื่นเปนเหยื่อโดยไมไดตั้งใจ 
รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นตอสื่อมวลชนไดอยางมีเหตุผล (media literacy)

 ๓.๙ การมีฐานความเช่ือท่ีตางกันท้ังสองฝายอันเน่ืองมาจากความเขาใจระบบประชาธิปไตยท่ีแตกตางกัน
สงผลใหเกิดพฤติกรรมในลักษณะที่เปนการเลือกมองประชาธิปไตยเฉพาะสวนที่ตรงกับความชอบของฝายตน ซึ่งเปน
ความจริงเพียงสวนเดียว และปฏิเสธความจริงของฝายตรงขาม ทําใหการหาจุดรวมในการแกไขปญหาความขัดแยง
เปนไปไดยาก และพัฒนาไปสูความรุนแรงไดในที่สุด รวมทั้ง การที่ทุกฝายพยายามกลาวอางเรื่องหลักนิติธรรมโดยมี
ความเขาใจเก่ียวกับหลักนิติธรรมท่ีแตกตางกันจึงเปนเร่ืองสําคัญอยางย่ิงท่ีจะตองปรับพ้ืนฐานความรูความเขาใจ
คนในสังคมใหตรงกันในเรื่องเหลานี้กอนพัฒนาประเทศในเรื่องอื่นๆ ตอไป
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 ขอเสนอสําหรับประเด็นนี ้คือ ควรเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรมวาหมายถึง 
  ๑) การกระทําขององคกรของรัฐฝายบริหารจะตองชอบดวยกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยฝายนิติบัญญัติ         
  ๒) กฎหมายท่ีฝายนิติบัญญัติไดตราข้ึนจะตองชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
  ๓) การควบคุมไมใหการกระทําของฝายบริหารขัดตอกฎหมายก็ดี การควบคุมไมใหกฎหมายขัดตอ
รัฐธรรมนูญก็ดี จะตองเปนอํานาจหนาที่ขององคกรของรัฐฝายตุลาการซึ่งมีความเปนอิสระ และสรางความเขาใจกับ
สังคมวา ตุลาการภิวัฒน หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ของฝายตุลาการที่จะระงับความขัดแยงที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจกระทํา
โดยการตีความกฎหมายใหม หรือตัดสินคดีความใหเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานเดิม เพื่อคลี่คลายปญหาขอขัดแยง 
และเพื่อถวงดุลอํานาจกับฝายบริหารและนิติบัญญัติ โดยพิจารณาถึงความยุติธรรมในสังคมเปนหลัก
 นอกจากน้ี ควรสนับสนุนใหคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย ดําเนินการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนากฎหมาย 
และกลไกการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดตอสถาบันพระมหากษัตริยโดยภาคสวนตางๆ เพื่อใหมี
มุมมองที่หลากหลาย และเปดเวทีใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางกวางขวาง เพื่อแสวงหาแนวทางที่ดีที่สุดใน
การแกไขปญหาการนํากฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดตอสถาบันพระมหากษัตริยมาใชเปนเครื่องมือใน
การตอสูทางการเมือง หรือกลั่นแกลงผูอื่น 
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ในการสรางความปรองดองของชาติ
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๒๒๓

ขอเสนอแนวทางในการสรางความปรองดองของชาติ         ตารางสรุป

ปญหารากเหงา/ปจจัยเงื่อนไข
ที่กอใหเกิดความรุนแรง ขอเสนอแนะ

๑. ปจจัยที่เปนตัวกระตุนและแปรเปลี่ยนความขัดแยงใหเปนความรุนแรง

 ๑.๑  ความเขาใจระบบประชาธิปไตยท่ี
แตกตางกัน (mind set) ของท้ังสองกลุมอัน
ไดแก ๑) กลุมที่เชื่อวามีประชาธิปไตยแบบ
ที่จับตองได โดยมองวาประชาธิปไตยเปน
เร่ืองของเสียงขางมาก มีนโยบายท่ีตอบสนอง
ความตองการของคนสวนใหญ ซึ่งเห็นวาถา
ไดรับเลือกตั้งมาจะมีอํานาจสิทธิขาดใน
การบริหารประเทศ กับ ๒) กลุมที่เชื่อวา
ประชาธิปไตยเปนเร่ืองของความโปรงใส และ
ผูมีอํานาจรัฐตองพรอมท่ีจะถูกตรวจสอบ
ตลอดเวลา (accountability) รัฐบาล

ระยะสั้น
 ๑) สรางความเขาใจกับสังคมวา ความเช่ือท่ีแตกตาง
กันของกลุมตางๆ เก่ียวกับประชาธิปไตยน้ัน เปนเปาหมาย
เหมือนกันแตมีวิธีการไปสูเปาหมายที่แตกตางกัน และ
ความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตยท่ีแตกตางกันของแตละ
กลุมก็ไมมีกลุมใดที่ถูกทั้งหมด หรือผิดทั้งหมด หากแต
เปนการเลือกมองประชาธิปไตยเฉพาะสวนท่ีตรงกับ
ความชอบของฝายตน ซ่ึงเปนความจริงเพียงสวนเดียว และ
ปฏิเสธความจริงของฝายตรงขาม
 ๒) เปดพ้ืนท่ีใหมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกับลักษณะความเปนประชาธิปไตยแตกตางกัน 
เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน และนําไปสูการสราง
ความเห็นพองในหลักการพ้ืนฐาน และรูปแบบของระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทย

ระยะปานกลาง
 เผยแพรหลักการพ้ืนฐานสําคัญของประชาธิปไตย 
เชน หลักสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค และหลัก
ธรรมาภิบาล อันไดแก หลักนิติธรรม (rule of laws) 
หลักคุณธรรม (ethics) ความโปรงใส (transparency) 
หลักการมีสวนรวม (participation) และหลักสํานึก
รับผิดชอบ (accountability) (จากดัชนีวัดธรรมาภิบาลของ
สถาบันพระปกเกลา) ใหเปนความรูพ้ืนฐานของประชาชน

ระยะยาว
 สงเสริมคานิยมประชาธิปไตยในครอบครัว สถาบัน
การศึกษา และองคกรตางๆ ในสังคมใหมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความเปนประชาธิปไตย และมีความอดทน      
อดกลั้น เปดใจกวางตอความเห็นที่แตกตางหลากหลาย
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๒๒๔

 ปญหารากเหงา/ปจจัยเงื่อนไข
ที่กอใหเกิดความรุนแรง ขอเสนอแนะ

 ๑.๒ การเผยแพร ข อม ูล ตลอดจน 
ความคิดเห็นเฉพาะในสวนที่สนับสนุน
ฝายตนและตอตานฝายตรงขามผาน
สื่อทางการเมืองและสื่อบุคคล ในลักษณะ
การโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) หรือ
การเผยแพร hate speech

 ๑.๓ ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรม 
(rule of law) ของประเทศไทย นับต้ังแต
กรณีค ําว ิน ิจฉ ัยคดี “ซุกหุ น” ของศาล
รัฐธรรมนูญในป พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีการฆา
ตัดตอนในสงครามยาเสพติด การแทรกแซง
องคกรอิสระ การมีผลประโยชนทับซอน 

ระยะสั้น
 สงเสริมใหส่ือมวลชนสรางการรับรู (perception) 
ใหประชาชนเขาใจสถานการณท่ีเปนจริงอยางตรงไปตรง
มา และนําเสนอผลทางบวกท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ
ความรุนแรง เชน การปฏิรูปประเทศเพ่ือลดความเหล่ือมล้ํา 
การผลักดันกฎหมายควบคุมการชุมนุม กฎหมายภาษีท่ีดิน ฯลฯ 

ระยะปานกลาง
 เปดพื้นที่ใหประชาชนไดมีการสื่อสาร พูดคุย และ
แลกเปล่ียนขอคิดเห็นซ่ึงกันและกันใหมากข้ึน เพ่ือใหผูท่ีมี
ความคิดเห็นไมตรงกันไดแสดงความคิดเห็นและรับฟง
ความเห็นที่แตกตางอันเปนชองทางในการนําไปสู
ความเขาใจรวมกันเพื่อที่จะอยูในสังคมเดียวกันตอไปได 
และสนับสนุนใหมีกิจกรรมปลูกจิตสํานึกรวมกันในการ
สรางการยอมรับในความแตกตางหลากหลายและการอยู
รวมกันโดยปราศจากความรุนแรง เชน คนในสังคมตองมี
กติการวมกัน ยอมรับซ่ึงกันและกัน และใชชีวิตอยูรวมกันได

ระยะยาว
เสริมสรางความสามารถในการเขาถึง วิเคราะห ประเมิน 
และส่ือสารในรูปแบบท่ีหลากหลาย สรางกระบวนการคิด
ในเชิงวิพากษ ทําใหประชาชนทุกคนเขาใจในศักยภาพและ
การทํางานของส่ือ มีทักษะในการเลือกรับส่ือ และสามารถ
ปองกันตนเองจากการตกเปนเหย่ือหรือทําใหผูอ่ืนเปน
เหย่ือโดยไมไดต้ังใจ รวมท้ังสามารถแสดงความคิดเห็นตอ
ส่ือมวลชนไดอยางมีเหตุผล (media literacy)

ระยะสั้น
 สรางความเขาใจเก่ียวกับหลักนิติธรรมวาหมายถึง 
 ๑) การกระทําขององคกรของรัฐฝายบริหารจะตอง
ชอบดวยกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยฝายนิติบัญญัติ
 ๒) กฎหมายที่ฝายนิติบัญญัติไดตราขึ้นจะตองชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ
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๒๒๕

ปญหารากเหงา/ปจจัยเงื่อนไข
ที่กอใหเกิดความรุนแรง ขอเสนอแนะ

(confl ict of interest) ของฝายบริหาร 
กรณีประกาศ คปค. ฉบับที่ ๒๗ ที่เพิ่มโทษ
เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองที่ถูกยุบ และประกาศ คปค. 
ฉบับที ่  ๓๐ ที ่แต งต ั ้ ง (คตส.) มาจนถึง
การประกาศใช พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เพ่ือควบคุม
และสลายการชุมนุมในป พ.ศ. ๒๕๕๓

 ๑.๔ ตุลาการภิวัฒน ในการท่ีฝายตุลาการ
จึงเขามามีบทบาทมากข้ึนในการถวงดุล 
อํานาจฝายบริหารและนิติบัญญัติท่ีมาจาก
พรรคเดียวกัน ทําใหเกิดขอวิพากษวิจารณ
ในลักษณะไมยอมรับกลไกของกระบวนการ
ยุติธรรมและนําไปสูการโจมตีการแสดง
บทบาทดังกลาว

 ๓) การควบคุมไมใหกระทําของฝายบริหารขัดตอ
กฎหมายก็ดี การควบคุมไมใหกฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญ
ก็ดี จะตองเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรของรัฐฝายตุลาการ
ซึ่งมีความเปนอิสระ

ระยะปานกลาง
 จัดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจใน “หลักนิติธรรม” 
รวมกันของสังคม และสรางกระบวนการตรวจสอบและ
ถวงดุลการใชอํานาจใหเปนไปตาม “หลักนิติธรรม” เพ่ือ
ลดความเคลือบแคลงสงสัยกลุมตางๆ  ในสังคม เก่ียวกับ 
“หลักนิติธรรม” ของประเทศไทย โดยการจัดกระบวนการ
ประชาเสวนาเพื ่อเปดพื ้นที ่ใหมีการถกเถียง และทํา 
ความเขาใจ “หลักนิติธรรม” รวมกัน ซ่ึงจะเปนการเสริม
สรางศักยภาพของภาคประชาสังคมในการตรวจสอบและ
ถวงดุลการใชอํานาจของฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ 
และฝายตุลาการไปดวยในตัว

ระยะยาว
 รวบรวม เอกสารความรูเก่ียวกับหลักนิติธรรม และ
ขอเสนอแนะในการสงเสริมหลักนิติธรรมใหเกิดผลท่ีเปน
รูปธรรมของนักวิชาการ และหนวยงานตางๆ เพื่อจัดทํา
เปนชุดความรูที่สามารถนําเผยแพรตอสาธารณชนใน
วงกวาง

ระยะสั้น
 สรางความเขาใจกับสังคมวา ตุลาการภิวัฒน หมายถึง 
การปฏิบัติหนาท่ีของฝายตุลาการท่ีจะระงับความขัดแยง 
ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจกระทําโดยการตีความกฎหมายใหม หรือ
ตัดสินคดีความใหเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานเดิม เพื่อ
คล่ีคลายปญหาขอขัดแยง และเพ่ือถวงดุลอํานาจกับฝาย
บริหารและนิติบัญญัติ โดยพิจารณาถึงความยุติธรรมใน
สังคมเปนหลัก
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๒๒๖

ปญหารากเหงา/ปจจัยเงื่อนไข
ที่กอใหเกิดความรุนแรง ขอเสนอแนะ

 ๑.๕ การต้ังขอกลาวหาท่ีรุนแรงเกินจริง
ของผูท่ีมีอํานาจรัฐตอผูตอตานโดยเฉพาะ
การต้ังขอหากอการรายกับกลุมผูชุมนุม และ
การควบคุมตัวผูชุมนุมในขอหาละเมิดคําส่ัง
ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เนื่องจากขอกลาวหา
กอการรายดังกลาวเปนคดีอุกฉกรรจทําให
การประกันตัวเปนไปไดยาก (ขอกลาวหาไม
ไดสัดสวนกันกับการกระทํา) จึงเปนการสราง
ความรูสึกคับของใจวาไมไดรับความเปน
ธรรมใหเกิดขึ้น อันนําไปสูความคับแคนใจ 
กาวราวรุนแรงตามมามากยิ่งขึ้น

ระยะปานกลาง
 สรางหลักประกันความอิสระในการแบงแยกอํานาจ
และการคุมครองผูพิพากษาในเรื่องชีวิต รางกายของ
ตุลาการ เพื่อตุลาการเปนอิสระอยางแทจริงทั้งในเชิง
สถาบัน และเชิงบุคคล โดยความเปนอิสระเชิงสถาบัน 
หมายถึง ศาลตองเปนอิสระทั้งทางการพิพากษาคดีและ
การบริหารจัดการองคกรจากอํานาจบริหาร หรืออํานาจ
นิติบัญญัติ  ฝายบริหารหรือฝายนิติบัญญัติจะเขาแทรกแซง
การทําหนาท่ีขององคกรฝายตุลาการไมได สวนความเปน
อิสระเชิงบุคคล หมายถึง การที่ผู พิพากษาแตละคนที่
รับภาระตัดสินคดีใดจะตองไมถูกคุกคาม แทรกแซง
รายบุคคลจากการทําหนาท่ีน้ัน

ระยะยาว
 สรางระบบคัดคานผูพิพากษา เพื่อเปนหลักประกัน
ความเท่ียงธรรมของผูพิพากษา โดยผูพิพากษาท่ีจะตัดสิน
คดีจะตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในคดีใดๆ   
และจะตองไมมีอคติ  และตองไมมีความเห็นลวงหนาใดๆ
เก่ียวกับคดีน้ันๆ หรือเก่ียวกับคูกรณี คดีตางๆ จะตองถูก
ตัดสินอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง และขอกฎหมาย โดย
ปราศจากขอจํากัดใดๆ

ระยะสั้น
 ๑) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมควรพิจารณา
แยกแยะหรือคัดกรองคดีที่จะสงฟองตอศาล ระหวาง
ความผิดรายแรงตอชีวิตกับสิทธิในการแสดงออก
ทางการเมือง เพื่อที ่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การปรองดองบนพ้ืนฐานของการรักษากฎหมายของ
ประเทศในภาพรวม 
 ๒) พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาวากลุม
ใดจะถูกฟอง (prosecute) หรือไม และควรทบทวน
การต้ังขอหาตอกลุมเรียกรองทางการเมืองท่ีดูรายแรงเกินกวา
เหตุ เชน ขอหาการกอการราย โดยใหกลั่นกรองหรือ



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๒๒๗

ปญหารากเหงา/ปจจัยเงื่อนไข
ที่กอใหเกิดความรุนแรง ขอเสนอแนะ

พิจารณาเปนรายกรณี ตามลักษณะหรือพฤติการณแหงคดี 
 ๓) สรางความเขาใจเกี ่ยวกับการนํากระบวนการ
ยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผานมาใช และเครื่องมือที่ใช
ในกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผานไมวาจะ
เปนการสั ่งไมฟองคดีที ่ไมเปนประโยชนสาธารณะ 
การนิรโทษกรรม การอภัยโทษ และการลางมลทิน

ระยะปานกลาง
 ๑)  ไมควรนํา พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ มาใชเปนเคร่ืองมือใน
การควบคุมสถานการณการชุมนุมทางการเมืองอีกตอไป
โดยพระราชบัญญัต ิการร ักษาความมั ่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ควรเปนมาตรการขั้นสูงสุด
ในการระงับ ยับยั้งเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น และออก
ขอกําหนดตางๆ เพ่ือจัดระเบียบการชุมนุมท่ีมุงไมใหเกิด
การใชความรุนแรง และคุมครองบุคคลภายนอกและ
นิติบุคคลจากการรบกวนของการชุมนุมหรือเดินขบวน
เทานั้น แสดงออกถึงเจตนารมณในการใชมาตรการ
ปองกันความเสียหาย
 ๒)  เลือกนําเคร่ืองมือท่ีใชในกระบวนการยุติธรรมใน
ระยะเปลี่ยนผานมาใชอยางเหมาะสมกับเงื่อนไข และ
สถานการณ

ระยะยาว
 ออกกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิในการชุมนุมสาธารณะ 
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยไมกระทบ
สิทธิของบุคคลที่ ๓ และกําหนดความรับผิดชอบของ
ผูนําการชุมนุม และเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของกับการควบคุม
การชุมนุม รวมถึงกําหนดบทลงโทษผูที ่ยุงยงใหเกิด
ความรุนแรง หรือสรางความเสียหายใหแกรางกาย ชีวิต 
และทรัพยสินของบุคคลอ่ืน เพ่ือใหการชุมนุมท่ีจะเกิดข้ึน
ตองเปนไปโดยสงบ ไมกอใหเกิดความวุนวาย เดือดรอน 
หรือสงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สินของประชาชนทั่วไป



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๒๒๘

ปญหารากเหงา/ปจจัยเงื่อนไข
ที่กอใหเกิดความรุนแรง ขอเสนอแนะ

ระยะสั้น
 เรงช้ีแจงเหตุผลท่ีอาจจะเปนขอสงสัยของสาธารณชน
ในกรณีการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการประกันตัว
ของผูตองหาในคดีที่เกี่ยวของกับการเมือง และตองหลีก
เล่ียงพฤติกรรมท่ีอาจจะทําใหเขาใจวากระบวนการ
ยุติธรรมถูกแทรกแซงหรือถูกตัดตอน

ระยะปานกลาง
 สรางความเขาใจเก่ียวกับการนิรโทษกรรม การอภัยโทษ 
และการลางมลทินใหแกสาธารณะ เพื ่อใหเห ็นถึง
ความแตกตางของวัตถุประสงค และผลที่เกิดขึ ้นจาก
กระบวนการแตละอยาง ซึ่งจะทําใหประชาชนสามารถ
เลือกสนับสนุนแนวทางการนําวิธีการตางๆ ขางตนมาใชได
อยางเหมาะสมและไมถูกชักจูงโดยการใหขอมูลเพียง
บางสวนเพ่ือใหสนับสนุนแนวทางท่ีเอ้ือประโยชนใหแก
บุคคลบางกลุมเปนการเฉพาะ 

ระยะยาว
 ๑) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในฐานะ
กลไกบังคับใชกฎหมาย และกลไกรักษากฎกติกาของสังคม
ใหสามารถดําเนินกระบวนการยุติธรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรม ท้ังในข้ันตอนการสอบสวน
ฟองรองดําเนินคดี การปฏิบัติตอผูกระทําผิดและผูถูกกลาวหา   
 ๒) พัฒนากลไกการสงเสร ิมและปองกันการนํา
กระบวนการยุติธรรมไปใชในทางที ่ผิด ปรับวิธีคิดใน
การลดทอนความเปนอาชญากรรม (decriminalization) 
และการลดทอนโทษทางอาญา (depenalization) ให
เหมาะสมกับสถาการณทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป กําจัด
กรณีการไมตองรับโทษ (impunity) ใหหมดไป 
 ๓) จัดใหมีกลไกกระบวนการยุติธรรมในสถานการณ
พิเศษ 
 ๔) ส งเสร ิมหลักการค ุ มครองส ิทธ ิมน ุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการปฏิบัติตอผูกระทําผิด

 ๑.๖ การสรางการรับรูวากระบวนการ
ยุติธรรมมีสองมาตรฐาน มีการกลาวอางวา 
มีความพยายามในการแทรกแซงกระบวนการ
ยุติธรรมท้ังในดานการบังคับใชกฎหมาย 
และการทําหนาที่ขององคกรอิสระ ทําให
เกิดความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม 
เชน กรณีท่ีมีผูถูกกลาวหาในคดีเดียวกันของ
ท้ังสองฝาย แตฝายหน่ึงไดรับการประกันตัว 
ในขณะท่ีอีกฝายหน่ึงถูกควบคุมตัวอยูใน
เรือนจําเปนจํานวนมาก จึงทําใหถูกนําไป
ขยายผล และโจมตีวามีการเลือกปฏิบัติหรือ
สองมาตรฐานเกิดขึ้น



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๒๒๙

ปญหารากเหงา/ปจจัยเงื่อนไข
ที่กอใหเกิดความรุนแรง ขอเสนอแนะ

โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

ระยะสั้น
 ผูเก่ียวของทุกฝายควรงดเวนการกระทําใดๆ ท่ีทําให
ผูคนรูสึกวาอยูในสังคมท่ีไมเคารพกฎหมายและหลักนิติ
รัฐ อาทิ การใชมวลชนในการเรียกรองหรือกดดันดวยวิธีการ 
อันผิด และยุติการเคลื่อนไหวใดๆ ที่อาจถูกตีความไดวา
เปนความพยายามท่ีจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอ
สถาบันพระมหากษัตริย

ระยะปานกลาง
 ทบทวนวิธีการบังคับใชกฎหมายที่เกี ่ยวของกับ
การกระทําผิดตอสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อหลีกเลี่ยง
การนํากฎหมายดังกลาว ไปใชเปนเครื่องมือในการตอสู
ทางการเมือง และควรใหพนักงานอัยการมีสวนรวมกับ
พนักงานสอบสวนในการพิจารณาไมดําเนินคดีในกรณีท่ี
ไมเปนประโยชนแกสาธารณะ  หรือจะมีผลกระทบ
ตอความปลอดภัยหรือความมั ่นคงของชาติ  หรือตอ
ผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ  

ระยะยาว
 สนับสนุนใหม ีกระบวนการศึกษาวิจ ัยเก ี ่ยวกับ
การพัฒนากฎหมาย และกลไกการบังคับใชกฎหมายที่
เก่ียวของกับการกระทําผิดตอสถาบันพระมหากษัตริย
โดยภาคสวนตางๆ เพื่อใหมีมุมมองที่หลากหลาย และ
เปดเวทีให เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยาง
กวางขวาง เพื่อแสวงหาแนวทางที่ดีที ่สุดในการแกไข
ปญหาการนํากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระทําผิดตอ
สถาบันพระมหากษัตริยมาใชเปนเคร่ืองมือในการตอสู
ทางการเมือง หรือกลั่นแกลงผูอื่น

 ๑.๗ การกระทําท่ีจาบจวง กระทบกระท่ัง
ตอสถาบัน มีการผลิตชุดความคิดท่ีวาสถาบัน
องคมนตรีเขามาแทรกแซงทางการเมือง
และขยายผลอยางกวางขวาง และนํามาซึ่ง
การตอสูและการกระทบกระท่ังระหวางฝาย
ที ่มีความเห็นแตกตางกันในสังคม และมี
ความพยายามท่ีจะทําใหสถาบันเปนแค
สัญลักษณ ซึ่งสรางใหเกิดความขัดแยงหรือ
ความรุนแรงไดงาย



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๒๓๐

ปญหารากเหงา/ปจจัยเงื่อนไข
ที่กอใหเกิดความรุนแรง ขอเสนอแนะ

ระยะสั้น
 สรางความเขาใจกับสาธารณชนวาความขัดแยงเปน
ธรรมชาติของสังคมท่ีมีความหลากหลาย แตความขัดแยง
ที่นําไปสูการใชความรุนแรงน้ันท่ีเปนส่ิงท่ียอมรับไมได 
เพ่ือใหเกิดการสรางสังคมท่ีปลอดความรุนแรงในทุกรูป
แบบ แตเปดกวางตอความแตกตางหลากหลาย

ระยะปานกลาง
 เสริมสรางทักษะการเรียนรูอยูรวมกันอยางสันติ ไมใช
ความรุนแรงแกปญหา

ระยะยาว
 ยกระดับใหการไมใชความรุนแรงเปนวิถีทางเดียว 
ไมใชทางเลือก เพื่อใหการใชความรุนแรงเปนสิ่งตองหาม
ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง และสนับสนุนใหกลุ ม
สายกลาง (moderate) ของกลุมเคล่ือนไหวทางการเมือง
มีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น

ระยะสั้น
 ๑) ห ัวหน าคณะร ัฐบาลบร ิหารประเทศขณะ
เกิดสถานการณความรุนแรง ก็ควรแสดงการขอโทษ 
ขออภัยตอเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น เนื่องจากรัฐมี
ความบกพรอง ลาชา และไมมีประสิทธิภาพในการควบคุม/
ขาดการเสริมสรางมาตรการควบคุมฝูงชนแบบไมใช
ความรุนแรงของฝายความมั่นคงตอพลเมืองของรัฐ
 ๒) ยุติบทบาทของกองทัพในการเปนผูควบคุม และ
แกไขสถานการณการชุมนุมของประชาชน 

ระยะปานกลาง
 จัดทําแผนและมาตรการควบคุมฝูงชนแบบไมใช
ความรุนแรง (non-violent measure) และการฝกอบรม
ความรูในการจัดการความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง 
ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชนรวมถึงฝกทักษะในการเจรจา

 ๑.๘ สังคมขาดองคความรูในการจัดการ
ความข ัดแย ง ส งผลให ผ ู ท ี ่ เก ี ่ยวข องก ับ
ความขัดแยงใชวิธีการแกไขปญหาความขัดแยง
ดวยการทําใหเกิดความรุนแรง กลาวคือ กลุม
ผูตอตานฝายท่ีมีอํานาจรัฐมุงท่ีจะย่ัวยุใหเกิด
ความรุนแรง ทั ้งน ี ้ เพราะเช ื ่อว าหากเกิด
ความรุนแรงแลวรัฐจะใชกําลังในการปราบปราม
เพื่อใหฝายตรงขามแพ ซึ่งในกรณีดังกลาวนี้
ทั้งสองฝายจะถือวาหากฝายใดใชกําลังกอน
ฝายน้ันเปนผูแพ เชน การเดินขบวนย่ัวยุใหรัฐ
ใชกําลังปราบ เปนความรุนแรงชนิดหนึ ่ง 
ในขณะท่ีฝายผูมีอํานาจรัฐตองการรักษา
อํานาจ จึงมักจะเลือกใชการปราบปราม หรือ
สลายการชุมนุมเรียกรองโดยวิธีที ่รุนแรง
ทั้งสิ้น เชน การปฏิวัติรัฐประหาร โดยอางวา
ดําเนินการเพื่อปองกันการขยายตัวของ
ความรุนแรง

 ๑.๙ การใชทหารในการจัดการกับ
ความขัดแยงนําไปสูการกระตุนให เกิด
ความรุนแรงมากขึ ้น ทั ้งน ี ้ เพราะทหารมี
บทบาทในการปองกันประเทศ โดยมีหนาที่
ปราบอริราชศัตรูของประเทศ แตกลุมผูตอตาน
ฝายอํานาจรัฐหรือกลุมผูชุมนุมมิใชอริราชศัตรู 
ประกอบกับทหารมิไดมีการฝกฝนในการจัดการ
ควบคุมการชุมนุม ฉะนั ้น การใชทหารใน
การจัดการความขัดแยงลักษณะเชนน้ีจึง
เปนการกระตุนใหเกิดการใชความรุนแรง 
(do no harm)



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๒๓๑

 ปญหารากเหงา/ปจจัยเงื่อนไข
ที่กอใหเกิดความรุนแรง ขอเสนอแนะ

ตอรองโดยใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท

ระยะยาว
 ปฏิรูปกลไกดานการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
ดวยการปรับแนวคิด จัดระบบงานทั้งองคาพยพ ไดแก 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) สภาความม่ันคงแหงชาติ 
(สมช.) กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.) 
และกองทัพใหมีบทบาทที่เหมาะสมกับสภาพสังคม และ
ปญหาความมั่นคงในปจจุบัน

ระยะสั้น
 พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ควรยุติการเคลื่อนไหว
หรืองดรวมกิจกรรมใดๆ ที่เกี ่ยวของกับการเคลื่อนไหว
ทางการเมือง หรืออาจทําใหถูกเขาใจไดวาเปนการพยายาม
ผลักดันใหเกิดการกระทําท่ีเอ้ือประโยชนตอตัวพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร เพื่อเปนการแสดงออกถึงความจริงใจใน
การสรางความปรองดอง

ระยะสั้น
 ๑) ประณามการเผยแพรข อมูลท่ีแสดงออกถึง
ความเกลียดชัง ย่ัวยุ และตอกย้ําขอขัดแยง รวมถึง 
การลดทอนความเปนมนุษยของผูอ่ืน (dehumanized) 
ของทุกฝาย
 ๒) สงเสริมการแสดงออกเชิงสัญลักษณท่ีสรางสรรค 
และไมนําไปสูการใชความรุนแรง 

ระยะปานกลาง
 สนับสนุนใหมีการใชมาตรการทางสังคม (social 
sanction) และการควบคุมกันเองภายในกลุม (peer 
pressure) ในการตรวจสอบ ควบคุมการแสดงออกที่เปน 
การลดทอนความเปนมนุษยของผูอื่น (dehumanized) 
โดยเฉพาะในสื ่อมวลชน และกลุ มผู ใชเครือขายสังคม
ออนไลน

 ๑.๑๐ การโฟนอินและการต อท อ
นํ้าเล้ียงของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 
กลุม ผู สนับสนุนจะเกิดความฮึกเหิม แต
ในขณะเดียวกันกลุมตรงขามเกิดความรูสึก
ตอตาน และไมไววางใจ

 
 ๑.๑๑ การปวนทางวัฒนธรรมท่ีแสดงออก
ถึงความเกลียดชัง และตอกยํ้าขอขัดแยงที่มี
อยูเดิม เชน พรรคเพ่ือไทยกลายเปนพรรค
เผาไทย พรรคประชาธิปตยกลายเปนพรรค
ประชาวิบัติ  เปนตน รวมท้ังมี hate speech 
และ harmful information ที่แสดงถึง
ความเกลียดชัง ย่ัวยุ เปนอันตราย แบงพรรค
แบงพวก และมีความจริงเพียงบางสวนเปน
ตัวตอกยํ้า ขยายความขัดแยงใหราวลึก



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๒๓๒

ปญหารากเหงา/ปจจัยเงื่อนไข
ที่กอใหเกิดความรุนแรง ขอเสนอแนะ

ระยะยาว
 พัฒนาทักษะการวิพากษวิจารณอยางสรางสรรค และ
การแสดงออกของแนวคิดทวนกระแสอยางสันติ เพื่อยก
ระดับการปวนทางวัฒนธรรมจากการเสียดสีไปสูการนําเสนอ
ทางออกที่แตกตางไปจากกระแสหลักใหแกสังคม

ระยะสั้น
 ๑) สรางความตระหนักใหผูที่อยูในความขัดแยงเห็น
วาการใชความรุนแรงไมเปนผลดีกับผูท่ีใชความรุนแรง 
และไมสามารถนําไปสูผลที่ตองการได รวมทั้ง คนทั่วไป
ในสังคมก็เห็นวาการใชความรุนแรงเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
เปนวิธีการที่ไมชอบธรรม
 ๒) สรางบรรยากาศแหงการปรองดองดวยการเปด
พื้นท่ีใหทุกฝายไดมีโอกาสถกเถียงแลกเปล่ียนในวงกวาง 
ตอขอเสนอ ทางเลือก และความเปนไปไดตางๆ ในการสราง
ความปรองดองในชาติ โดยใชกระบวนการประชาเสวนา 
(public deliberation) หรือการรับฟงความเห็นของ
ประชาชนเปนการทั่วไป เพื่อถกเถียง และเสนอแนะหา
ทางออกรวมกัน  

ระยะปานกลาง
 สรางกระบวนการเสวนาหาทางออก (deliberative 
dialogue) โดยสนับสนุนใหกลุมองคกรตางๆ รวมตัวกัน
เปนกลุมผูขับเคล่ือนกระบวนการเพ่ือหาขอสรุปประเด็น
ที่มีความเห็นรวมกัน (common denominator) และ
สรางการมีสวนรวมจากทุกกลุมท่ีเปนคูขัดแยง (parties to 
the confl ict) เพ่ือนําประเด็นท่ีมีความเห็นรวมกันท่ียุติ
แลวไปสูการแกไข และดําเนินกระบวนการซําในประเด็น
ที่ยังไมยุติจนกระทั่งเกิดการปรองดองกัน

ระยะยาว
 ฟนฟูทุนทางสังคม โดยสงเสริมบทบาทของผูนําชุมชน
ในระดับทองถิ่น ในการสรางความสมานฉันทตั้งแตระดับ

 ๑.๑๒ ความขัดแยงแบบเดิมพันสูง ลักษณะ
ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเปนแบบผูชนะกินรวบ
จนแตละฝายรูสึกแพไมได เพราะมีตนทุนท่ีจะ
สูญเสียเปนจํานวนมาก และจะตองถูกแกแคน
เอาคืนอยางถึงรากถึงโคนจากฝายผูชนะ 
รวมทั้งเมื่อความขัดแยงดําเนินไป เดิมพัน
แพชนะก็ย่ิงสูงข้ึนเร่ือยๆ จึงนํามาสูการระดม
สรรพกําลังและมวลชนแบบทุมสุดตัว (หมด
หนาตัก) และนําเสนอขอเรียกรองในลักษณะ
ไมใหทางเลือกหรือประนีประนอมรอมชอม
กับฝายที่เปนคูขัดแยงแตอยางใด ประเด็น
ความขัดแยงจึงขยายตัว (spiral) ออกไปอยาง
ไมหยุดย้ัง มีการเปดประเด็นความขัดแยงใหมๆ  
อยางตอเนื่อง จนสาเหตุตั้งตนหรือประเด็น
พื้นฐานแหงความขัดแยงถูกหลงลืมไป



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๒๓๓

   ปญหารากเหงา/ปจจัยเงื่อนไข
ที่กอใหเกิดความรุนแรง ขอเสนอแนะ

ชุมชน และเปนตัวการในการเปล่ียนแปลง (change agent) 
ทัศนคติ คานิยม และความเขาใจที่ถูกตองของแนวทาง 
“สันติวิธี” ที ่สามารถปฏิบัติไดจริง และสงเสริมใหมี
การเผยแพรขอมูลขาวสารดานบวกในชุมชนท่ีแสดงถึง
ความรวมมือของฝายตางๆ ที่เคยเปนคูขัดแยง เพื่อลด
ประเด็นที ่นําไปสู ความขัดแยงและความรุนแรง และ
นําไปสูการร้ือฟนเครือขายความสัมพันธแบบเพ่ือนพอง
นองพี่ในระดับของแกนนําคูขัดแยง

ระยะสั้น
 ๑) ระงับการดําเนินการเพื่อผลักดันใหเกิดการแกไข
รัฐธรรมนูญอยางเรงดวน เนื่องจากมีฝายที่มองวายังไมมี
ความจําเปนในการเรงแกไขรัฐธรรมนูญในจํานวนท่ีมาก
พอสมควร และสาธารณชนยังไมไดรับขอมูลอยางครบถวน 
รอบดานวามีปญหาใดบางท่ีนํามาสูการผลักดันใหเกิด
การแกไขรัฐธรรมนูญ และขอเสนอในการขอแกไขรัฐธรรมนูญ
นั้น สามารถนําไปสูการแกไขปญหาที่กลาวอางไดจริง
หรือไม
 ๒) สรางความเขาใจกับสาธารณะวา การแกไข
รัฐธรรมนูญสามารถกระทําไดตามความเหมาะสมกับ
สถานการณท่ีเปล่ียนแปลงของสังคม โดยการแกไขเพ่ิมเติม
จะตองเปนไปตามวิธีการที่รัฐธรรมนูญนั้นบัญญัติไว

ระยะปานกลาง
 เปดเวทีใหมีการถกเถียง อภิปรายเก่ียวกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
และการใชอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญวามีปญหา
อยางไร และควรมีการปรับปรุงแกไขอยางไร เพื่อให
สาธารณชนไดรับขอมูลจากมุมมองที่หลากหลาย และ
สามารถพิจารณาขอดี-ขอเสียไดอยางรอบคอบกอนท่ีจะ
มีกระบวนการประชามติเพ่ือรับรองการแกไขรัฐธรรมนูญ 
และ/หรือรับรองรางรัฐธรรมนูญฉบับแกไขท่ีอาจมีการจัดทํา
ขึ้นในอนาคต

 ๑.๑๓ การใหอํานาจฝายตุลาการกาวลวง
ไปมีอํานาจนิติบัญญัติ (มาตรา ๑๓๘ (๓) 
และมาตรา ๑๓๔ (๒)) และอํานาจบริหาร 
(มาตรา ๖๘) รวมถึงอํานาจในการคัดสรร
สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
สงผลใหเกิดการกาวกายทางอํานาจของ
สถาบันที่เปนผูใชอํานาจอธิปไตย รวมทั้ง 
การกําหนดมาตรการปองกันการซ้ือเสียง
โดยใหมีการยุบพรรคการเมือง (มาตรา ๒๓๗) 
ก็ถูกวิพากษวิจารณวาเปนการกําหนดบท
ลงโทษท่ีไมไดสัดสวนกับการกระทําผิด 
และไมมีประโยชนตอการปองกันการซ้ือ
เสียงไดจริง
 อยางไรก็ตาม เม่ือมีการเคล่ือนไหวเพ่ือ
สนับสนุนใหมีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
ก็ถูกฝายท่ีไมเห็นดวยวิพากษวิจารณวามี
เจตนาไมบริสุทธิ์ โดยมุงหวังใหคดีทั้งปวง
ของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร และครอบครัว 
ถูกระงับโดยไมตองดําเนินการตอ



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๒๓๔

ปญหารากเหงา/ปจจัยเงื่อนไข
ที่กอใหเกิดความรุนแรง ขอเสนอแนะ

ระยะยาว
 เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับรัฐธรรมนูญให
แกประชาชนทั ่วไป ทั ้งในเนื ้อหา และนัยสําคัญตอ
การบริหารประเทศของรัฐบาลรวมถึงการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน

ระยะสั้น
 ลดบทบาทในการกํากับและดําเนินนโยบายของ
รัฐบาลแบบรวมศูนยท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
สาธารณสุข โดยกระจายอํานาจในนโยบายเหลาน้ันให
ชุมชนและประชาชนเปนผูริเร่ิมและดําเนินการ สนับสนุน
ความคิดและการปฏิบัติท่ีมีชุมชนท้ังในเมืองและชนบท
เปนจุดหมายและใหน้ําหนักแกความเสมอภาคเทาเทียม
กันของประชาชน

ระยะปานกลาง
 สรางสถาบันเพื่อนําการพัฒนาอยางยั ่งยืนและ
เทาเทียม เชน พรรคการเมืองและรัฐบาลท่ีมีอุดมการณ
ในการปฏิรูปสังคมและสรางระบบสวัสดิการอยาง
แทจริง และไมใหระบบราชการและเหตุผลของทางการมา
เปนอุปสรรคถวงและหยุดย้ังการเกิดข้ึนของโครงสราง
อํานาจเพื่อการปฏิรูปสังคมที่เสมอภาค

ระยะยาว
 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน มุงเนนการพัฒนา
ฐานราก สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม ใหสามารถ
ยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได ซึ่งจะเปนการสนับสนุนให
ระบบประชาธิปไตยมีความม่ันคง ปลอดจากการใชกําลัง
อํานาจนอกรัฐธรรมนูญมาแทรกแซง

๒. ปจจัยที่เปนตัวตั้งเงื่อนไขใหพรอมเขาสูความรุนแรง (prompt mode)

 ๒.๑ การเปลี ่ยนแปลงโครงสรางทาง
เศรษฐกิจที่กอใหเกิด “กลุมทุนใหม” เชน 
ธุรกิจกลุมโทรคมนาคม สื่อสารมวลชน และ
บันเทิง ซ่ึงมีการขยายตัวอยางมากจนแซงหนา 
“กลุมทุนเกา” เชน กลุมธนาคารพาณิชย 
สถาบันการเงิน กลุมธุรกิจ คาปลีก และกลุม
อุตสาหกรรมท่ีสําคัญ เชน ปูนซีเมนต ยานยนต
และช้ินสวน ซ่ึงถือครองอํานาจทางเศรษฐกิจ 
และการเมืองการปกครองเดิม ควบคู กับ
การเปล่ียนแปลงทางสังคมในการเกิดสํานึก
ความเปน “พลเมือง” การเปลี่ยนบทบาท
รัฐแบบรัฐจัดการหรือรัฐสงเคราะหมาเปน 
การจัดการแบบรัฐสวัสดิการ (state welfare)



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๒๓๕

   ปญหารากเหงา/ปจจัยเงื่อนไข
ที่กอใหเกิดความรุนแรง ขอเสนอแนะ

ระยะปานกลาง
 สงเสริมแนวทางสันติวิธีในการเคลื่อนไหวเพื่อ
เรียกรองสิทธิ โดยเฉพาะการตัดสินใจระดับผูนําในชวง
คับขัน เพื่อชวยปองกันไมใหความขัดแยงนําไปสูการใช
ความรุนแรง 

ระยะสั้น
 สราง code of conduct ของส่ือการเมืองและส่ือ
บุคคล เพื่อไมใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่กระตุน
ใหเกิดความเกลียดชัง ความรุนแรง หรือเปนการลดทอน
ความเปนบุคคลของกลุมที่เปนคูขัดแยง

ระยะปานกลาง
 ส  ง เสร ิมใหภาคประชาสังคมรวมกันติดตาม
การปฏิบัติงานของส่ือมวลชนแลวนําเสนอไปยังองคกร
วิชาชีพเม่ือมีการปฏิบัติงานท่ีมีการเบ่ียงเบนไปจาก
จรรยาบรรณของส่ือมวลชน หรือประกาศใหสาธารณชน
รับทราบวามีส่ือมวลชนใดบางท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสม 
ในขณะเดียวกันก็ควรมีการจัดทําฐานขอมูลของ
สื่อมวลชนที่เปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงานดวย

ระยะยาว
 สรางหลักประกันให ส่ือมวลชนมีเสรีภาพอยาง
แทจริง ภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ และมิให
มีโครงสรางการเปนเจาของท่ีกอใหเกิดการควบคุมหรือ
แทรกแซงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และสนับสนุน
การจัดต้ังองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีปกปองสิทธิหนาท่ี
และเสรีภาพในการทําหนาท่ีของส่ือมวลชนภายใต
มาตรฐานจริยธรรมของสภาวิชาชีพส่ือมวลชน ตลอดจน
การบังคับการใหเปนไปตามจริยธรรม ทั ้งนี ้ เพื ่อให
สื ่อมวลชนสามารถใชเสรีภาพของตนไดภายใตการ
ควบคุมกันเองตามมาตรฐานจริยธรรมของส่ือโดยไมถูก
แทรกแซงจากบุคคลใด

 ๒.๒ ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจากการเรียกรอง
สิทธิตางๆ จากรัฐ และการรวมกลุมในลักษณะ
ของประชาชนระดับรากหญาท่ีต่ืนตัวและ
ตองการมีสวนรวมทางการเมือง ภายหลังจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐

 ๒.๓ การพัฒนาทางเทคโนโลยีดาน
การ ส่ือสารส งผล ให มี ผู ท่ี เข ามา เป น
ส่ือมวลชนท่ีเปนส่ือทางเลือก เชน เคเบิลทีวี 
ทีวีดาวเทียม และวิทยุชุมชน เพิ่มมากขึ้น
อยางรวดเร็ว เพราะทําไดงาย ลงทุนนอย 
ซึ่งส่ือทางเลือกเหลาน้ีบางชองทางเปน
สื่อมวลชนท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือประโยชนทาง 
การเมืองของกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุน
ทางการเมืองกลุ มใดกลุ มหนึ ่งน ําไปสู
ขอกลาวหาท่ีวาการนําเสนอขาวสารน้ัน
ไมใชการเสนอขาวของ “สื่อแท” หรือเปน 
“สื่อเทียม” อันหรือเปน “สื่อการเมือง” 
อันนําไปสูความสับสนแกประชาชนท่ัวไป
ในฐานะผู ร ับขอมูลขาวสาร นอกจากนี ้ 
พัฒนาการของ “สื่อใหม” ที่เปนเครือขาย
ทางสังคม (social network) สงผลให
ประชาชนมีชองทางในการส่ือสารแบบสอง
ทางอยางเสรี  ประชาชนทั่วไปจึงสามารถ
เปนท้ังผูรับสารและผูสงสาร หรือเรียกไดวา 
เปน “สื่อบุคคล” ซึ่ง “สื่อบุคคล” เหลานี้ 
ก็ถูกนํามาใชเพ่ือประโยชนทางการเมือง
ของกลุมการเมืองหรือผูสนับสนุนทางการเมือง
กลุมใดกลุมหนึ่งเชนกัน 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๒๓๖

  ปญหารากเหงา/ปจจัยเงื่อนไข
ที่กอใหเกิดความรุนแรง ขอเสนอแนะ

ระยะปานกลาง
 พัฒนาสถาบันทางการเมืองใหเขมแข็ง และสราง
โครงสรางของอํานาจที่เอื้อตอการพัฒนาที่เสมอภาค มี
สถาบันพรรคการเมืองท่ีเปนตัวแทนของประชาชนอยาง
แทจริง มีอุดมการณและนโยบายที่เหมาะสมไมสุดขั้ว
ขางหน่ึงขางใดอันจะทําใหเกิดการขัดแยงแตกแยกกัน
ข้ึนมาได และมีจุดมุงหมายเพ่ือการปฏิรูปสังคมอยางแท 
จริง ไมใชเปนของผูนําหรือผูมีอิทธิพลบางกลุมบางพวก

ระยะยาว
 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาว มุงเนน
ใหการศึกษาแกประชาชนและสรางโอกาสทางการศึกษา
ใหเทาเทียมกัน สรางความรู ความเขาใจทางการเมือง
เพ่ือใหประชาชนรูเทาทันนักการเมือง และใหความสําคัญ
กับชุมชนทองถิ่นของตนเอง

ระยะสั้น/ระยะปานกลาง/ระยะยาว
-

ระยะสั้น
 พัฒนาระบบ/กลการสนับสนุนใหคนยากจนสามารถ
เขาถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรไดโดยไมจําเปน
ตองมีกรรมสิทธิ์ 

ระยะปานกลาง
 กําหนดมาตรการจํากัดการถือครองทรัพยากรโดยไม

๓. รากเหงาปญหาความขัดแยง

 ๓.๑. ความแตกตางระหวางสังคมเมือง
และชนบท ที่มีการกระจายความเจริญอยาง
ไมเปนธรรม กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ
จะมีสัดสวนใน GDP มากกวาในชนบท

 ๓.๒ ความแตกต  า ง ระหว  า งภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมผูท่ีอยู
ในภาคเกษตรกรรมซ่ึงเปนประชากรสวน
ใหญของประเทศ เปนกลุมที่มีฐานะยากจน
และอาศัยอยูในชนบท ในขณะที่ผู ที ่อยู ใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผูเปนนายทุนที่
อาศัยอยูในเมืองเปนกลุมที่มีฐานะดีกวา

 ๓.๓ การครอบครองทรัพยากรที ่ไม 
เทาเทียมโดยเฉพาะการครอบครองท่ีดิน ซ่ึง
เปนปจจัยการผลิตสําคัญ แตที่ดินสวนใหญ
เปนของนายทุนซ่ึงเปนคนสวนนอย ประมาณ
เพียงรอยละ ๑๐ ของประชากรเปนเจาของ
ที่ดินมากกวาคนละ ๑๐๐ ไร ในขณะท่ีคน
อีกรอยละ ๙๐ ถือครองท่ีดินไมเกินคนละ ๑ ไร 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยรากเหงาของความขัดแยงสูทางออกเพื่อความปรองดอง
คณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ

๒๓๗

 ปญหารากเหงา/ปจจัยเงื่อนไข
ที่กอใหเกิดความรุนแรง ขอเสนอแนะ

นอกจากนี้ ที่ดินประมาณรอยละ ๗๐ ถูก
ทิ้งรางไมไดใชประโยชน หรือใชประโยชน
ไมเต็มที่ เนื ่องจากเจาของที่ดินสวนใหญ
ถือครองที่ดินเพื่อเก็งกําไร

 ๓.๔ การกระจายรายไดไมเปนธรรม 
จากความเจริญท่ีกระจุกตัวอยูแตในเมือง
และความเหล่ือมล้ําทางรายไดของภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ทําให
ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจอยูกับคนเมืองซ่ึง
เปนคนสวนนอยของประเทศ โดยกลุม
ประชากร ๑ ใน ๕ ท่ีมีรายไดสูงสุดของ
ประเทศไทย  มีรายไดรวมกันมากกวารอยละ 
๕๐ ของรายไดประชากรทั้งประเทศ ใน
ขณะที่กลุมประชากร ๑ ใน ๕ ท่ีมีรายได
ตํา่ท่ีสุด มีรายไดรวมกันเพียงรอยละ ๓.๘๔ 
ของรายไดรวมท้ังประเทศ น่ันคือ กลุมคน 
รวยท่ีสุดมีรายไดมากกวากลุมคนจนท่ีสุด 
ประมาณ ๑๓ เทา

 ๓.๕ นโยบายและกลไกการจัดการของ
รัฐไมสามารถสรางความเปนธรรมใหเกิด
ขึ้นในสังคมได ชองวางระหวางคนรวยกับ
คนจนเพ่ิมมากข้ึน โครงสรางและระบบ
ภาษีไมสามารถกระจายความม่ังค่ังจาก
คนรวยไปสูคนจนได ในขณะท่ีกฎหมาย
เอ้ือประโยชนแกคนรวย เศรษฐกิจมีการเติบโต
ในระดับสูง แตชองวางระหวางชนช้ันทาง
สังคมย่ิงหางมากข้ึน พรอมๆ กับท่ีการดําเนิน
นโยบายรัฐมีสองมาตรฐานหรือมากกวา 
ซึ่งชองวางระหวางชนช้ันทางสังคมเหลา
นี้ นอกจากสรางความเหล่ือมล้ําในทาง
เศรษฐกิจแลว ยังสรางความเหลื่อมลํ้าของ

ใชประโยชน หรือเพ่ือเก็งกําไร เพ่ือลดการกระจุกตัวของ
การถือครองทรัพยากรที่เปนปจจัยการผลิต เชน ที่ดิน

ระยะสั้น/ระยะปานกลาง/ระยะยาว
-

ระยะสั้น/ระยะปานกลาง/ระยะยาว
-
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๒๓๘

 ปญหารากเหงา/ปจจัยเงื่อนไข
ที่กอใหเกิดความรุนแรง ขอเสนอแนะ

โอกาสในการเขาถึงบริการพ้ืนฐานของรัฐ 
เชน บริการสาธารณสุข และการศึกษา ท่ี
ทําใหความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจย่ิงเพ่ิม
มากขึ้นอีกดวย (วงจร “โง จน เจ็บ”)

 ๓.๖ การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการ
ตามหลักนิติธรรมที่ไมเปนธรรม เปนปญหา
ที่เกิดจากความคับของใจอันเน่ืองมาจากวิถี
วัฒนธรรมในการควบคุมสังคมและวิธีการ
จัดการความขัดแยงภายใตบริบทของสังคม
วัฒนธรรมไทยมีการเปล่ียนแปลงจากเดิม
ไปเปนรูปแบบที่ใชอยู ในขณะนี้ กลาวคือ 
อํานาจของผูปกครองถูกนํามาผูกโยงกับ
กฎหมายบานเมืองท่ีใหความสําคัญกับรัฐ 
ขณะเดียวกันอํานาจทาง การเมืองถอยหาง
จากกระบวนการทางวัฒนธรรม โดยนํา
การปกครองโดยกฎหมาย (rule of law) 
มาใชแทนระบบความสัมพันธแบบเดิม ตอมา
เม่ือระบบการเมืองมีปญหามีการเปล่ียนแปลง
รัฐบาลหลายชุด รวมท้ังมีการปฏิวัติรัฐประหาร
หลายครั้ง ทําใหเกิดความเคลือบแคลงใจใน
กระบวนการบังคับใชกฎหมายท่ียอมรับคําส่ัง
ของคณะปฏิวัติในฐานะผูทรงอํานาจรัฐวา
ถูกตอง และบางฝายเกิดการไมยอมรับกติกา
สังคมท่ีมีอยูในการจัดการความขัดแยง 
ความขัดแยงจึงแพรขยายและรุนแรงข้ึน 
ทายท่ีสุดจึงนําไปสูกระบวนการตุลาการ
ภิวัฒนซ่ึงทําใหเปนท่ีถกเถียงวิพากษวิจารณ
ในเวลาตอมา

ระยะสั้น
 สรางความเขาใจเก่ียวกับการนิรโทษกรรม การอภัยโทษ 
และการล างมลทินให แก สาธารณะ เพ ื ่อให เห ็นถ ึง
ความแตกตางของวัตถุประสงค และผลที่เกิดขึ ้นจาก
กระบวนการแตละอยาง ซึ่งจะทําใหประชาชนสามารถ
เลือกสนับสนุนแนวทางการนําวิธีการตางๆ ขางตนมาใชได
อยางเหมาะสมและไมถูกชักจูงโดยการใหขอมูลเพียง
บางสวนเพ่ือใหสนับสนุนแนวทางท่ีเอ้ือประโยชนใหแก
บุคคลบางกลุมเปนการเฉพาะ
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๒๓๙

คณะผูวิจัย

๑. รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน เอื้ออํานวย   หัวหนาโครงการ
 คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๒. รองศาสตราจารยวันชัย มีชาติ    นักวิจัย
 คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๓. นางสาววิชชุตา อิสรานุวรรธน    นักวิจัยและผูประสานงานโครงการ
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงาน คอป.

๔. นายมนินธ สุทธิวัฒนานิติ     ผูชวยนักวิจัย
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๕. นางสาวอัจฉรียา ธิรศริโชติ    ผูชวยนักวิจัย
 นักวิจัยอิสระ

๖. นายนันทวัฒธ สุรชัยธีรโชติ    ผูชวยนักวิจัย
 นักวิจัยอิสระ

๗. นางสาวนันทรพัช ไชยอัครพงศ    ผูชวยนักวิจัย
 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา 
 (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 
 คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาโครงการ

๑. ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล   ประธานคณะอนุกรรมการ                  
        ดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทาวิชาการ

๒. Mr. Samuel Gbaydee Doe     ผูเช่ียวชาญดานการจัดการความขัดแยง
        โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP)

คณะผูประสานงานฝาย คอป.

ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ 
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.)  

รายนามคณะผูวิจัย




