
ความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ
ร่วม 10 ปีในสังคมไทย

หลายปีที่ผ่านมา “ความขัดแย้งทางการเมือง” ในสังคมไทย เป็นปรากฏการณ์ที่คนทัว่ไปเห็นและ
รู้สึกได้ชัดเจน ว่าเกิดการแบ่งฝักฝ่ายของประชาชนเป็นหลากหลายกลุ่มต่างความคิดทาง 
การเมอืง โดยเฉพาะระหวา่งกลุม่เสือ้เหลอืงและกลุม่เสือ้แดง เกดิการจลาจลทางการเมือง 3 ครัง้
ที่ถึงเลือดเนื้อและชีวิต คือในเดือนตุลาคม 2551 (ตาย 8 บาดเจ็บ 737)1 เดือนเมษายน 2552  
(ตาย 2 บาดเจ็บ 120)2 และเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 (ตาย 94 บาดเจ็บประมาณ 2,000)3 
ทัง้หมดนี้เป็นบาดแผลความขัดแย้งที่กว้างและลึกซ้ึง ทิ้งเป็นปมปัญหาส�าหรับสังคมไทยว่า เราจะ
ปรองดองความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองนี้ได้อย่างไร

36 สุขภาพคนไทย 2556
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พนัธมติรฯ กบัการตอ่ตา้น “ระบอบทกัษณิ” 
กำรชุมนุมของกลุ ่มผู ้ชุมนุมที่ไม่พอใจในกำร

บริหำรประเทศของอดีตนำยกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ 

ชินวัตร เริ่มเคลื่อนไหวในช่วงกลำงปี 2547 จำกกำร 

รวมตัวของกลุ ่มคนในนำม ‘กลุ ่มประชำชนเพื่อชำติ 

และรำชบัลลังก์’ ต่อเน่ืองด้วยกำรชุมนุมปรำศรัยทำง 

กำรเมอืงทีแ่พร่หลำยกว้ำงขวำงขึน้ในปีต่อมำ เพ่ือกดดนั

ให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ลำออกจำกต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี 

ด้วยมองว่ำ พ.ต.ท.ทักษิณ มีพฤติกรรมส่อไปทำงทุจริต

คอร์รัปชั่น4 เช่น กำรชนะคดีซุกหุ้นที่สังคมเคลือบแคลง 

กำรเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่ง

ทำงกำรเมือง กำรแทรกแซงศำล สือ่ และองค์กรอิสระ 

กำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ กำรทุจริตในโครงกำรก่อสร้ำง

สนำมบินสุวรรณภูมิ รวมทั้งกำรขำยหุ้นชินคอร์ปของ

ครอบครัวชินวัตรให้กับเทมำเส็ก โฮลดิ้งส์ กองทุนเพื่อ

กำรลงทุนของรัฐบำลสิงคโปร์ โดยอำศัยช่องโหว่ของ

กฎหมำยไม่ต้องเสียภำษี

กำรชมุนมุพฒันำไปสู ่‘กำรชมุนมุกูช้ำต’ิ ในนำม 

‘พันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตย (พธม.)’ ในปี 

2549 โดยมสีนธ ิลิม้ทองกลุ พล.ต.จ�ำลอง ศรเีมอืง พภิพ 

ธงไชย สมศักดิ์ โกศัยสุข และสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ 

เป็นแกนน�ำ และมีผู้ประสำนงำนคือ สุริยะใส กตะศิลำ 

ผู้ชมุนมุจะใส่เสือ้ “สเีหลอืง” เป็นสญัลกัษณ์ ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นคนเมืองมีฐำนะปำนกลำงไปจนถึงฐำนะดี และมี 

หลำกหลำยอำชีพ อำทิ นักวิชำกำร พนักงำนบริษัท 

ข้ำรำชกำร นิสิตนักศึกษำ ฯลฯ 

เมือ่กำรชมุนมุมทีท่ีำว่ำจะยดืเยือ้ยำวนำนและเกดิ

กระแสต่อตำ้นมำกขึ้นเรื่อยๆ นำยกฯทักษิณจึงประกำศ

ยุบสภำเมื่อ 24 กุมภำพันธ์ 2549 และก�ำหนดเลือกตั้ง

ใหม่ในวันที่ 2 เมษำยน 2549 ระหว่ำงนี้กำรชุมนุมของ

พธม. ยังคงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในสถำนที่ต่ำงๆ เช่น 

สนำมหลวง อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย สี่แยกสะพำน 

มฆัวำนรงัสรรค์ ข้ำงท�ำเนียบรฐับำล สนำมกฬีำแห่งชำติ 

หน้ำศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน เป็นต้น

แต่ในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ 3 พรรคฝ่ำยค้ำน  

คือพรรคประชำธิปัตย์ ชำติไทย และมหำชน ประกำศ 

คว�ำ่บำตรกำรเลอืกตัง้ ไม่ส่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ลงแข่งขนั 

พรรคไทยรกัไทยจงึได้รบัเสยีงข้ำงมำกท่วมท้นและจดัตัง้

รัฐบำล ท่ำมกลำงเสียงของผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือ

โนโหวต ในกำรเลอืกต้ังแบบบัญชรีำยชือ่ 9,051,706 คน 

(ร้อยละ 31.12) และในกำรเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตอีกจ�ำนวน 

9,610,874 คน (ร้อยละ 33.14) รวมทั้งกรณีกำรฉีกบัตร

เลือกตั้งเพื่อแสดงออกถึงอำรยะขัดขืน5

นับแต่นั้นมำ บรรยำกำศทำงกำรเมืองของ 

สังคมไทยก็คุกรุ่นทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นเรื่อยๆ ทั้งกำร

ไม่ยอมรบัผลกำรเลอืกตัง้ กำรฟ้องร้องต่อศำลรฐัธรรมนญู

ให้เพกิถอนผลกำรเลอืกตัง้ และกำรปะทะกนัย่อยๆ ระหว่ำง

ผู้ต่อต้ำนและสนับสนุนนำยกฯทักษิณ

กำรเคลือ่นไหวทำงกำรเมอืงของ พธม. เองก็ค่อยๆ 

พัฒนำจำกกำรเป็นแกนน�ำในกำรชุมนุมทำงกำรเมือง 

เสนอประเด็นกำรตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นสู่สำธำรณะ 

และให้เอำผิดผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสำธำรณะ โดยเฉพำะฝ่ำย

กำรเมือง ขณะเดยีวกนักเ็รยีกร้องให้เปลีย่นแปลงผูบ้รหิำร

ประเทศโดยใช้ช่องทำงมำตรำ 7 ของรัฐธรรมนูญ ด้วย

ทัศนะส�ำคัญท่ีว่ำ ควำมเลวร้ำยของสังคมกำรเมืองไทย

เกดิขึน้จำกนกักำรเมอืงและผูใ้ช้สทิธเิลอืกต้ังทีเ่หน็แก่เงนิ 

กำรเลือกตัง้จงึไม่ได้คัดกรองคนดมีคุีณธรรมจรยิธรรมเข้ำ

มำบริหำรประเทศ พธม. ได้ยกระดับไปสู่กำรต่อสู้เพ่ือ

เปล่ียนควำมคิดและโครงสร้ำงอ�ำนำจกำรเมือง ด้วยข้อ

เสนอ ‘กำรเมอืงใหม่’ ลดอ�ำนำจหน้ำทีข่องผูแ้ทนลง เพิม่

บทบำทและอ�ำนำจให้กบัประชำชนมำกขึน้ เสนอให้เพิม่

กระบวนกำรสรรหำผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง (แต่ง

ตั้ง) เป็นร้อยละ 70 และอีกร้อยละ 30 ใช้กำรเลือกตั้ง6 

ก่อนจะพัฒนำไปสู่กำรจัดตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ในเวลำ

ต่อมำ

รัฐประหาร 19 กันยายน 2549  
ถอยหลังเพื่อเดินหน้า!? 

หลังจำกกำรชุมนุมยืดเย้ือของ พธม. และ

บรรยำกำศทำงกำรเมืองท่ีหำทำงออกได้ยำก กำรเมือง

ระบบรัฐสภำไทยก็สะดุดลงอีกครั้งเ ม่ือคณะปฏิรูป 

กำรปกครองในระบอบประชำธปิไตย อนัมพีระมหำกษตัรย์ิ

375 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ
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ทรงเป็นประมุข (คปค.) น�ำโดย พล.อ. สนธิ บญุยรตักลิน  

เข้ำยึดอ�ำนำจจำกรัฐบำล เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2549 

และแต่งตั้งให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลำนนท์ องคมนตรี 

ขณะนัน้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนำยกรัฐมนตร ีเมือ่ 1 ตลุำคม 

2549 คปค. ก็เปลี่ยนสถำนะเป็นคณะมนตรีควำมมั่นคง

แห่งชำติ (คมช.)

คมช. ชี้แจงเหตุผลของกำรรัฐประหำรว่ำ กำร

บริหำรรำชกำรของรัฐบำลก่อให้เกิดปัญหำขัดแย้งและ 

ยิง่ทวคีวำมรนุแรงมำกยิง่ขึน้ โดยเฉพำะกำรใช้อ�ำนำจใน

ทำงมิชอบ ทุจริตเชิงนโยบำยจำกผลประโยชน์ทับซ้อน  

กำรครอบง�ำองค์กรอสิระ แทรกแซงระบบกำรตรวจสอบ

ถ่วงดลุทำงกำรเมอืงตำมรฐัธรรมนญู ผดิพลำดเชิงนโยบำย

ทีน่�ำไปสูก่ำรละเมดิสทิธเิสรภีำพ บ่อนท�ำลำยควำมสำมคัคี 

ของคนในชำต ิและหมิน่เหม่ต่อกำรหมิน่พระบรมเดชำนุภำพ

แห่งองค์พระมหำกษัตริย7์

รฐัประหำรคร้ังน้ีสำมำรถยดึอ�ำนำจได้อย่ำงรำบรืน่ 

มปีระชำชนจ�ำนวนมำกออกมำสนับสนนุด้วยกำรน�ำดอก

กุหลำบและสิ่งของต่ำงๆ มำให้ทหำรที่ปฏิบัติหน้ำที่  

แม้สื่อมวลชนและนักวิชำกำรจ�ำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วย  

แต่เข้ำใจว่ำเป็นทำงออกสุดท้ำยทำงกำรเมือง ถงึทีส่ดุแล้ว 

แม้คนจ�ำนวนไม่น้อยจะคล้อยตำมว่ำ กำรยดึอ�ำนำจช่วย

หยุดระบอบทักษิณ และยุติควำมขัดแย้งที่มีแนวโน้มทวี

ควำมรุนแรงขึ้น แต่ผลพวงจำกรัฐประหำรก็ส่งผลเป็น

ควำมขัดแย้งต่อเน่ือง กลุม่ผูไ้ม่เห็นด้วยได้โต้แย้งประเดน็

ควำมชอบธรรมของกำรใช้อ�ำนำจของ คมช. ผ่ำนประกำศ 

คปก. 2 ฉบบั คอื ประกำศ คปก. ฉบบัที ่27 ทีร่ะบใุห้

มีผลย้อนหลัง หำกศำลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื่นที่ท�ำ

หน้ำทีศ่ำลรฐัธรรมนูญมคี�ำส่ังให้ยุบพรรคกำรเมอืงใด ให้

เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืง

นั้นเป็นเวลำ 5 ปี ซ่ึงต่อมำอัยกำรสูงสุดขอให้มีค�ำสั่ง 

ยุบพรรคพัฒนำชำติไทย พรรคแผ่นดินไทย และพรรค

ไทยรักไทย8

อกีฉบบัหนึง่คอื ประกำศ คปก. ฉบับท่ี 30 เร่ือง

กำรตรวจสอบกำรกระท�ำที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รัฐ 

มีกำรตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรกระท�ำท่ีก่อให้เกิด

ควำมเสียหำยแก่รัฐ (คตส.) เพื่อตรวจสอบเหตุทุจริต 

ในสัญญำสัมปทำน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำร 

รฐัวสิำหกจิ และหน่วยงำนอืน่ๆ กำรหลกีเลีย่งภำษอีำกร  

กำรร�่ำรวยผิดปกติในรัฐบำลชุดก่อน มีเรื่องเข้ำสู่กำร 

ตรวจสอบทั้งสิ้น 13 เรื่อง เช่น กำรจัดซื้อชุดอุปกรณ์

ตรวจสอบวัตถุระเบิด CTX ภำษีเงินได้เกี่ยวกับกำรซื้อ

ขำยหุ้น กำรออกสลำกพิเศษแบบเลขท้ำย 3 ตัวและ  

2 ตัว แอร์พอร์ตลิงค์ กำรจัดซื้อที่ดินของกองทุนฟื้นฟูฯ 

(ทีดิ่นรชัดำภิเษก) กรณีเงนิกูข้องธนำคำรเพือ่กำรส่งออก

และน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และกำรทจุรติ

ต้นกล้ำยำงพำรำ เป็นต้น9

ส่วนในทำงกำรเมอืง หลงัจำกทีส่ภำร่ำงรฐัธรรมนญู10 

ร่ำงรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ มกีำรลงมตรัิบ/ไม่รับร่ำงรัฐธรรมนญู 

โดยมีผูเ้หน็ชอบร้อยละ 56.69 ไม่เหน็ชอบร้อยละ 41.37 

จำกจ�ำนวนผู้ใช้สิทธิทั้งประเทศ ร้อยละ 57.6111 ก็มี 

กำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 เมื่อ 24 

สิงหำคม และให้มกีำรเลือกตัง้ทัว่ไปในวันที ่23 ธันวำคม 

2550 

เนือ้หำท่ีปรำกฏในรฐัธรรมนญู 2550 กลำยเป็นที่

ถกเถยีงทัง้ในทำงกำรเมอืงและทำงวชิำกำรอย่ำงกว้ำงขวำง 

ด้วยเหตท่ีุร่ำงขึน้เพือ่มุ่งอุดช่องโหว่ของรฐัธรรมนญู 2540 

โดยพยำยำมลดกำรผูกขำดและกำรใช้อ�ำนำจรัฐอย่ำง 

ไม่เป็นธรรม ท�ำให้กำรเมืองโปร่งใส มีคุณธรรมและ

จริยธรรม รวมทั้งสร้ำงระบบตรวจสอบที่เข้มแข็ง ซึ่งใน

อีกด้ำนหน่ึง บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2550 มีผลเป็น 

กำรลดอ�ำนำจของฝ่ำยกำรเมือง แต่เพิ่มอ�ำนำจให้กับ 

บำงสถำบนั เช่น กำรก�ำหนดให้ประธำนศำลรฐัธรรมนญู 

ประธำนศำลฎีกำ ประธำนศำลปกครองสูงสุด ประธำน

สภำผูแ้ทนรำษฎรและผูน้�ำฝ่ำยค้ำน เป็นคณะบคุคลสรรหำ

องค์กรอิสระ12

ในกำรเลือกตั้งใหม่ตำมรัฐธรรมนูญ 2550  

มีผู้มำใช้สิทธิมำกถึงเกือบ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้มีสิทธิ 

ออกเสียงทั้งหมด 44,002,593 คน นั่นคือมีผู้มำใช้สิทธิ

เลือกตั้งแบบสัดส่วน 32,792,246 คน (ร้อยละ 74.52)  

แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ 32,775,868 คน (ร้อยละ 74.49)13  

พรรคพลังประชำชน (หรือพรรคไทยรักไทยเดิม) ได้รับ 

คะแนนเสยีงมำกทีส่ดุ เป็นแกนน�ำในกำรจดัตัง้รฐับำลผสม 
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ร่วมกับพรรคชำติไทย พรรคเพือ่แผ่นดนิ พรรคมชัฌมิำ - 

ธิปไตย พรรครวมใจไทยชำตพิฒันำ และพรรคประชำรำช 

พรรคประชำธิปัตย์เป็นพรรคฝ่ำยค้ำน โดยมี สมัคร  

สนุทรเวช เป็นนำยกรฐัมนตรคีนที ่25 เมือ่ 6 กมุภำพนัธ์ 

2551

พ.ต.ท.ทักษิณ เดินทำงกลับประเทศเม่ือ 28 

กุมภำพันธ์ 2551 แต่หลังจำกเดินทำงไปกรุงปักกิ่งเพื่อ

ร่วมพิธีเปิดงำนโอลิมปิกฤดูร้อนในเดือนสิงหำคม 2551  

พ.ต.ท.ทักษิณ ก็ไม่ได้เดินทำงกลับประเทศไทยอีกเลย

จนถึงปัจจุบัน และในเดือนตุลำคมปีเดียวกัน ศำลฎีกำ 

แผนกคดอีำญำของผูด้�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมืองกต็ดัสิน

จ�ำคุก พ.ต.ท.ทักษิณ 2 ปี เนื่องจำกคดีทุจริตประมูล

ซื้อที่ดินรัชดำภิเษก 

รัฐบำลสมัครถูกต่อต้ำนจำกประชำชนส่วนหนึ่ง 

ท่ีไม่ยอมรบัผลกำรเลอืกตัง้ โดยเฉพำะ พธม. ทีเ่ริม่ชมุนุม

ขบัไล่รฐับำลอีกครัง้ เพรำะมองว่ำรฐับำลสมคัรเป็นนอมนิี 

ของ พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร14 มกีรณปีรำสำทเขำพระวหิำร 

และควำมพยำยำมแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนิรโทษกรรมให ้

แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ รวมทั้งเร่งรัดให้ตรวจสอบกรณีทุจริต

ต่ำงๆ ในสมัยรัฐบำลทักษิณ ต่อมำ ศำลรัฐธรรมนูญ

ตดัสนิให้สมคัรพ้นจำกต�ำแหน่งนำยกฯ จำกทีไ่ปเป็นพธิกีร

ในรำยกำรชิมไปบ่นไป และยกโขยง 6 โมงเช้ำ ซึ่งเป็น 

คุณสมบัติต้องห้ำม15 และมีสมชำย วงศ์สวัสดิ์ เข้ำมำ

ด�ำรงต�ำแหน่งนำยกฯสืบแทน 

พธม. ยังคงชุมนุมต่อต้ำนอย่ำงต่อเนื่องหลำย

ลกัษณะ เช่น บุกยึดสถำนวีทิยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

กรมประชำสมัพนัธ์ หรอืช่อง 11 (NBT) เม่ือ 26 สงิหำคม 

2551 บกุยดึสถำนทีร่ำชกำรส�ำคญัรวมทัง้ท�ำเนยีบรฐับำล 

และรฐัสภำ เมือ่ 7 ตลุำคม 2551 เพือ่มใิห้รฐับำลสมชำย

เข้ำไปแถลงนโยบำยได้ จนกระท่ังมกีำรปะทะกบัเจ้ำหน้ำที่

ต�ำรวจ มผีูบ้ำดเจบ็ 443 รำย เสยีชวีติ 2 รำย16 ต่อมำ

ได้เคลื่อนขบวนไปปิดล้อมสนำมบินดอนเมืองซึ่งรัฐบำล

ใช้เป็นท�ำเนียบรัฐบำลชั่วครำว และปิดล้อมสนำมบิน

สวุรรณภมูใินช่วงเดอืนพฤศจกิำยน 2551 กดดนัให้รัฐบำล

สมชำยลำออก

และเมื่อศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลัง

ประชำชน พรรคชำติไทย และพรรคมัชฌิมำธิปไตย  

ด้วยเหตุทุจริตกำรเลือกตั้ง17 กำรเมืองไทยก็พลิกขั้ว  

พรรคประชำธิปัตย์ที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับสอง 

กลับเป็นฝ่ำยจัดตั้งรัฐบำล ร่วมกับพรรคภูมิใจไทย  

พรรคชำติไทยพัฒนำ และพรรคเพื่อแผ่นดิน ทำ่มกลำง

เสียงไม่พอใจต่อกำรใช้อ�ำนำจศำลเข้ำแทรกแซงเพ่ือ 

หวังผลทำงกำรเมือง ที่เรียกว่ำ “ตุลำกำรภิวัฒน์”18

กลุ่มคนเสื้อแดง  
กับการต่อต้านอ�านาจนอกสภาฯ

เมือ่กำรเมอืงเปลีย่นข้ำง ฝ่ำยชมุนุมคัดค้ำนรัฐบำล

ก็เปลี่ยนจำกกลุ่มเสื้อเหลืองไปเป็นฝ่ำยกลุ่มเสื้อแดง

ที่จริง กำรเกิดขึ้นของกลุ ่มคนเสื้อแดงนั้น 

มีขึ้นก่อนหน้ำรัฐประหำร แต่เริ่มรวมตัวกันชัดเจนเพื่อ 

ต่อต้ำนกำรใช้อ�ำนำจนอกสภำฯ เข้ำแทรกแซงระบอบ

ประชำธปิไตย ในชือ่ แนวร่วมประชำธปิไตยขบัไล่เผดจ็กำร  

(นปก.) ต่อมำเปล่ียนชื่อเป็น แนวร่วมประชำธิปไตย 

ต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ (นปช.) ยกระดับเป็นพลัง 

ไม่เหน็ด้วยกบักระบวนกำรร่ำงรฐัธรรมนญูปี 2550 กำรใช้ 

อ�ำนำจนอกระบบท�ำรฐัประหำร19 โดยมีมวลชนของอดีต

นำยกทักษิณฯ เป็นฝ่ำยสนับสนุนส�ำคัญ

จำกผลวิจัยเบื้องต้นเรื่อง ‘ใครคือเสื้อเหลือง 

เสือ้แดง’ ของ อภชิำต ิสถตินริำมัย และคณะ พบว่ำ ใน

ภำพรวมแล้ว คนเสือ้แดงมแีนวโน้มเป็นเกษตรกร แรงงำน 

รับจ้ำงนอกระบบ คนเสือ้เหลอืงมอีำชีพรับรำชกำร รฐัวสิำหกจิ 

ค้ำขำย คนเสือ้เหลอืงมกีำรศกึษำสงูกว่ำคนเส้ือแดง โดย

คนเสือ้แดงได้ประโยชน์จำกประชำนยิมชดัเจน ทัง้โครงกำร  

30 บำทและกองทนุหมูบ้่ำน เพรำะอยูน่อกระบบประกนั

สงัคม รำยได้ไม่มัน่คง ผนัผวนตำมรำคำพชืผล โครงกำร 

ต่ำงๆ ของพรรคไทยรกัไทยจงึสอดคล้องกบัควำมต้องกำร 

ส่วนสำเหตุกำรร่วมประท้วงคือต่อต้ำนกำรเมืองที่ทหำร

แทรกแซง ปัญหำสองมำตรฐำนและควำมยตุธิรรม กำรที่

รัฐบำลอภิสิทธิ์ไม่ได้มำจำกเสียงข้ำงมำกในกำรเลือกต้ัง 

โดยทีปั่ญหำควำมเหลือ่มล�ำ้และควำมยำกจนไม่ใช่แรงจงูใจ

ส�ำคัญของกำรลุกขึ้นสู้20
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ยุกติ มุกดำวิจิตร หนึ่งในคณะนักวิจัย กล่ำวว่ำ 

ชนบทปัจจุบันเป็นตัวแบบชนชั้นกลำงรุ่นใหม่และเป็น

พลเมืองท่ีก�ำลังต่ืนตัว “...กลุ่มชนชั้นกลำงใหม่ที่เกิดขึ้น

เพื่อเรียกร้องสิทธิ...มำจำกชุมชนท้องถิ่น จำกเครือข่ำย

ทำงกำรเมืองแบบใหม่ ก้ำวพ้นชุมชนแบบเก่ำ มีแนว

ควำมคิดที่ถูกปลูกฝังจำกวิทยุชุมชน ปัญญำชนท้องถ่ิน 

ต่อยอดกบัปัญญำชนกรงุเทพฯทีใ่ห้ข้อมลูข่ำวสำรสูช่นบท

ในกำรต่อสูเ้พือ่เรยีกร้องประชำธปิไตยและสิง่ทีค่วรจะได้

รับมำกขึ้น มำกกว่ำกำรรอคอยไม่มีปำกเสียงเช่นเดิม 

และมองว่ำตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมทีม่สิีทธเิรียกร้อง”

อย่ำงไรก็ตำม ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ำมศรี ศึกษำ

ขบวนกำรเส้ือแดงในเชียงใหม่ชี้ว่ำ ขบวนกำรเส้ือแดงมี

ควำมสลับซบัซ้อนและประกอบไปด้วยกลุม่คนหลำยสถำนะ 

หลำกควำมคิดทำงกำรเมือง ยำกที่จะก�ำหนดด้วยเส้น

แบ่งทำงเศรษฐกจิ หรอืกระทัง่ควำมต่ำงระหว่ำงเมืองและ

ชนบท เฉพำะในเชียงใหม่จังหวัดเดียวพบว่ำ เงื่อนไข

ทำงเศรษฐกิจไม่ได้เป็นเหตผุลส�ำคญัท่ีชำวบ้ำนเข้ำมำร่วม 

แต่กำรรวมตัวมีพหุลักษณ์ของเหตุผล และผูกสัมพันธ์

กลุม่ชนชัน้ต่ำงๆ ทีเ่ข้ำมำร่วมกนัสร้ำงขบวนกำร บำงกลุ่ม

เป็นเหตุผลทำงกำรเมืองหรืออุดมกำรณ์ บำงกลุ่มเป็น

เหตุผลทำงเศรษฐกิจ21

ส่ิงท่ีค้นพบนี้ สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์ของ 

นักวิชำกำรหลำยคน ได้แก่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ อรรถจักร 

สัตยำนุรักษ์ ท่ีเสนอเรื่องแนวคิดชนชั้นกลำงระดับล่ำง 

ในเมืองและชนบท ขณะที่ ผำสุก พงษ์ไพจิตร และ 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬำร เรียกว่ำ เป็นกลุ่มผสมกัน

ระหว่ำงกลุ่มที่คัดค้ำนรัฐประหำรกับมวลชนผู้สนับสนุน

ทักษิณ เกษียร เตชะพีระ มองว่ำเป็นแนวร่วมระหว่ำง 

ชนชัน้รำกหญ้ำและชนชัน้นำยทนุใหญ่ และชำร์ลส์ คำยส์ 

(Charles Keyes) นกัวชิำกำรไทยศกึษำ เรยีกชำวชนบท

ทีเ่ข้ำร่วมว่ำเป็น “กลุม่คนชนบทผูเ้หน็โลกกว้ำง” (cosmo - 

 politan villagers) เป็นต้น22

รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
กับสงกรานต์เลือด

กำรขึ้นสู่ต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีของอภิสิทธิ์  

เวชชำชีวะ เมื่อเดือนธันวำคม 2551 ถูกตั้งค�ำถำมถึง

ควำมชอบธรรมในฐำนะที่ไม่ได้เป็นพรรคเสียงข้ำงมำก 

ที่จัดตั้งรัฐบำลตำมมำรยำททำงกำรเมือง แต่ได้รับกำร

สนบัสนนุจำกอ�ำนำจนอกสภำฯ ต่ำงๆ ท่ีกดดนัให้พรรค 

ร่วมรฐับำลสนบัสนนุ แลกกบักำรจดัสรรต�ำแหน่งในกระทรวง 

ส�ำคัญให้ เช่น กระทรวงมหำดไทย กระทรวงพำณิชย์ 

http://www.rsunews.net/
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กระทรวงคมนำคม กระทรวงเกษตร กระทรวงพลังงำน 

จนได้รับฉำยำ “ครม. ต่ำงตอบแทน”23 หลำยกรณีจึงมี

ปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรผลกัดนันโยบำยหรอืแก้ไขปัญหำ 

เช่น กรณสีนิค้ำรำคำแพง ค่ำครองชพีสงูขึน้ ทีต้่องประสำน

ไปยงัพรรคภมูใิจไทยซึง่ดแูลกระทรวงพำณชิย์ หรือกรณี

ปรำสำทพระวหิำร ทีถ่กูกดดนัจำก พธม. ซึง่ส่งผลกระทบ

ต่อกำรด�ำเนนินโยบำยต่ำงประเทศ และปัญหำคอร์รปัชัน่ 

ทีพ่รรคร่วมรฐับำลถูกตัง้ค�ำถำมในหลำยโครงกำร แต่พรรค

ประชำธิปัตย์ก็ไม่สำมำรถท�ำอะไรได้ 

ด้วยเหตุผลข้ำงต้น รวมทั้งทัศนะที่เชื่อมโยง

เหตกุำรณ์นบัแต่รฐับำลทกัษณิทีม่ำจำกกำรเลอืกต้ังถกูทหำร

ท�ำรฐัประหำร ร่ำงรฐัธรรมนญูใหม่ พรรคพลังประชำชน

ได้เสยีงข้ำงมำกจำกกำรเลอืกตัง้ ตัง้รฐับำลกถ็กูศำล รธน.

ตัดสินให้นำยกฯ สมัคร ขำดคุณสมบัติ เมื่อเปลี่ยนเป็น

นำยกฯ สมชำย ก็ถูก พธม. ต่อต้ำน และล้มไปเพรำะ

ค�ำตดัสินยุบพรรคพลังประชำชนของศำล รธน. อกี รฐับำล

เสยีงข้ำงมำกทีเ่ลอืกเข้ำไปในสภำฯ จงึถกูล้มเสมอมำ เสมอืน

ไม่เคำรพในกติกำประชำธิปไตยและไม่ยอมรบัมตมิหำชน 

ขณะท่ีนำยกฯ อภิสิทธ์ินั้น ถูกมองว่ำจัดตั้งรัฐบำลแบบ

ผิดมำรยำททำงกำรเมอืง เนือ่งจำกไม่ได้รบัเสยีงข้ำงมำก 

และได้รบักำรสนบัสนนุจำกอ�ำนำจนอกสภำฯ เหล่ำนีเ้ป็น

เหตุผลให้กลุ่มคนเสื้อแดงชุมนุมต่อต้ำนรัฐบำลอภิสิทธิ์ 

กำรชุมนุมเพื่อแสดงควำมไม่พอใจทำงกำรเมือง

ของกลุม่คนเสือ้แดงเกดิข้ึนประปรำยภำยหลงัรฐัประหำร 

มเีหตกุำรณ์ปะทะกบั พธม. บ้ำงในช่วงรัฐบำลสมัคร และ

รฐับำลสมชำย จนมทีัง้ผูบ้ำดเจบ็และเสยีชีวิต กำรชุมนมุ

เริ่มปะทุรุนแรงขึ้นในช่วงปลำยมีนำคม - กลำงเมษำยน 

2552 ที ่นปช. บกุเข้ำไปในทีป่ระชมุสดุยอดผูน้�ำอำเซยีน

ท่ีพัทยำจนต้องล้มเลิกกำรประชุม และต่อเนื่องด้วย 

กำรชุมนุมเรียกร้องให้ พล.อ.เปรม ติณสูลำนนท์ และ

องคมนตรีอีก 2 คน รวมทั้งนำยกฯ อภิสิทธิ์ลำออก 

กลำยเป็นกำรต่อสู้ระหว่ำงผู้ที่เรียกตนเองว่ำ “มวลชน

ประชำธิปไตย” กับ “ฝ่ำยเผด็จกำรอ�ำมำตยำธิปไตย”24 

จบลงด้วยกำรท่ีรัฐบำลประกำศภำวะฉุกเฉินเพื่อควบคุม

สถำนกำรณ์ มีกำรสลำยกำรชุมนุมด้วยก�ำลังทหำร  

มีผู้บำดเจ็บกว่ำ 120 คน25 แกนน�ำ 3 คน คือ วีระ 

มุสิกพงศ์ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และ นพ.เหวง โตจิรำกำร 

ถูกควบคุมตัว

กลุม่คนเสือ้แดงเริม่ชมุนมุอกีครัง้ในเดอืนมนีำคม 

2553 เรยีกร้องให้รฐับำลยบุสภำและเลอืกตัง้ใหม่ รฐับำล 

อภิสิทธิ์จึงพยำยำมใช้มำตรกำรหลำยอย่ำงเพื่อยับยั้ง 

กลุ่มผู้ชุมนุมมิให้เดินทำงเข้ำมำยังกรุงเทพมหำนคร ทั้ง 

กำรเข้มงวดกบัสือ่ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะทำงอนิเทอร์เนต็ สถำนี 

โทรทัศน์ และสถำนีวิทยุชุมชน ประกำศใช้ พ.ร.บ. 

ควำมมั่นคงในพื้นที่ชุมนุม และตั้งศูนย์อ�ำนวยกำรรักษำ

ควำมสงบเรยีบร้อย (ศอ.รส.) โดยใช้กรมทหำรรำบที ่11 

เป็นฐำนบัญชำกำร 

แต่กำรชุมนุมก็ยังคงด�ำเนินต่อไปในหลำยพื้นที ่

และหลำยลักษณะ มีกำรรวบรวมเลือดไปเทที่หน้ำประตู

ท�ำเนียบรัฐบำล หน้ำท่ีท�ำกำรพรรคประชำธิปัตย์ และ 

หน้ำบ้ำนพักนำยกฯ อภสิทิธิ ์มเีหตยุงิระเบดิในกรงุเทพฯ

หลำยจุด และมกีำรเจรจำระหว่ำงรฐับำลกบัผูช้มุนมุ แต่ 

ล้มเหลวเพรำะรัฐบำลต้องกำรยุบสภำภำยใน 9 เดือน 

ส่วนกลุ่มคนเสื้อแดงให้ยุบสภำภำยใน 15 วัน สุดท้ำย

ไม่สำมำรถตกลงอะไรกันได้

สถำนกำรณ์เร่ิมทวคีวำมตงึเครียดมำกขึน้ เมือ่มี

กำรชุมนุมที่บริเวณสะพำนผ่ำนฟ้ำ สี่แยกรำชประสงค์  

และมเีหตกุำรณ์ปิดสถำนดีำวเทียมไทยคมทีล่ำดหลมุแก้ว 

วันที่ 9 เมษำยน 2553 ผู้ชุมนุมได้เข้ำขัดขวำงและท�ำ 

กำรปลดอำวธุทหำร และมหีลกัฐำนปรำกฏในหลำยกรณี

ว่ำฝ่ำยผูช้มุนมุมกีำรสะสมอำวธุ ฝึกและใช้อำวธุสงครำม 

ท�ำให้รัฐบำลอ้ำงควำมชอบธรรมประกำศสถำนกำรณ์ 

ฉุกเฉิน ห้ำมชุมนุมทำงกำรเมืองเกินกว่ำ 5 คนขึ้นไป 

และส่ังสลำยกำรชมุนมุบรเิวณสะพำนผ่ำนฟ้ำ ด้วยยทุธกำร 

“ขอคืนพื้นที่” ในวันที่ 10 เมษำยน ท�ำให้มีผู้เสียชีวิต  

27 รำย เป็นพลเรือน 22 รำย (ในจ�ำนวนนี้มีช่ำงภำพ

ชำวญี่ปุ่นเสียชีวิตด้วยหนึ่งคน) ทหำร 5 นำย26 

เดือนต ่อมำมีกำร “ขอคืนพื้นที่ ” บริเวณ 

รำชประสงค์โดยรอบ ด้วยรถหุ้มเกรำะและพลแม่นปืน27 

มีกำรประกำศเขตใช้กระสุนจริง ท�ำให้มีเจ้ำหน้ำที่รัฐ  

415 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ
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เจ้ำหน้ำทีห่น่วยกู้ภัย นกัข่ำว และผูช้มุนุมเสยีชวีติตัง้แต่

เริ่มชุมนุม 12 มีนำคม - 19 พฤษภำคม 2553 รวม 94 

ศพ28 ควำมขดัแย้งระหว่ำงสองฝ่ำยจงึยิง่ยำกเกนิเยยีวยำ

เหตกุำรณ์ควำมรนุแรงเมือ่เดอืนเมษำยน - พฤษภำคม 

2553 ตดิอนัดบัข่ำวส�ำคญัระดบัโลก ส�ำนกัข่ำวซเีอน็เอน็ 

ยกกรณม็ีอบเสือ้แดงในไทยเป็นอนัดบั 1 สดุยอดเหตกุำรณ์

เปล่ียนแปลงโลก29 นติยสำรไทม์จดัให้กำรชมุนมุใหญ่ของ 

เสือ้แดงตดิอนัดบั 10 ของสบิข่ำวเด่นทัว่โลกในปี 255330 

หนงัสอืพมิพ์สเตรทไทมส์ของสงิคโปร์รำยงำนว่ำ หัวหน้ำ 

คณะนักวิจัยด้ำนเศรษฐกิจจำกธนำคำร HSBC ฮ่องกง 

ระบุว่ำเหตุจลำจลในเดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2553  

คอื ภำพสะท้อนควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองที่เลวร้ำยและ

สร้ำงควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจให้กับไทยมำกที่สุด 

ในรอบ 20 ป3ี1

สงครามปรองดอง 

หลงัเหตุกำรณ์สลำยกำรชมุนุม สงัคมไทยบอบช�ำ้

อย่ำงหนัก ประชำชนแตกแยกรุนแรงอย่ำงไม่คำดคิด  

ต่อมำแม้รฐับำลได้ตัง้คณะกรรมกำร 2 ชดุ ตำมข้อเสนอ

ของภำคประชำสังคม คือ คณะกรรมกำรปฏิรูป และ

คณะกรรมกำรสมัชชำปฏริปู รวมทัง้ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำร

อสิระตรวจสอบและค้นหำควำมจริงเพือ่กำรปรองดองแห่ง

ชำติ (คอป.) และต่อมำได้ยุบสภำเลือกตั้งใหม่ก็ตำม 

ควำมขัดแย้งไม่ได้สลำยไปเหมือนกำรชุมนุม หลำยภำค

ส่วนจึงช่วยกันเสนอมำตรกำรสร้ำงควำมปรองดองเพื่อ

เยียวยำบำดแผลและคืนควำมสงบสุขให้บ้ำนเมือง ดังนี้

(1)	ข้อเสนอจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปและ 

คณะกรรมกำรสมัชชำปฏิรูป

บคุคลสองคนทีเ่คยได้รบัควำมเคำรพเชือ่ถอืจำก

สังคมอย่ำงกว้ำงขวำง คือ อำนันท์ ปันยำรชุน อดีต

นำยกรัฐมนตรี และนำยแพทย์ประเวศ วะสี ตอบรับค�ำ

เชญิจำกรฐับำลอภสิทิธิ ์เป็นประธำนคณะกรรมกำรปฏริปู 

(คปร.) และประธำนคณะกรรมกำรสมชัชำปฏริปู (คสป.) 

ตำมล�ำดับ 

คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) จัดท�ำรำยงำน 

“แนวทำงกำรปฏริปูประเทศไทย ข้อเสนอต่อพรรคกำรเมอืง

และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” ข้อเสนอหลักระบุว่ำต้นเหตุของ

ปัญหำท่ีเกิดขึ้นในบ้ำนเมืองมำจำกโครงสร้ำงควำม 

อยุติธรรมทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม ส่งผลให้

เกิดสภำวะเหลือ่มล�ำ้หรอืควำมไม่เท่ำเทยีมกันในทกุด้ำน 

อ�ำนำจต่อรองของผูค้นต่ำงๆ ในสงัคม ทีจ่ะปกป้องสทิธิ 

เสรภีำพ หรอืบรรลคุวำมเท่ำเทยีมกนัเป็นไปได้ยำก เป็น 

ควำมรนุแรงทีส่งัคมไทยก�ำลงัเผชญิอยู ่“ควำมเหลีอ่มล�ำ้

อย่ำงสดุขัว้ในทกุด้ำนเป็นปัญหำเชงิโครงสร้ำงทีเ่ป็นแกน

กลำง” อันก่อให้เกิดปัญหำเชิงโครงสร้ำงด้ำนอื่นๆ ตำม

มำอกีมำก กำรปฏริปูจงึควรจดักำรกบัปัญหำนีเ้ป็นหลกั32

คณะกรรมการสมชัชาปฏริปู (คสป.) ใช้แนวทำง

เดียวกับกำรขบัเคลือ่นกำรปฏิรปูระบบสขุภำพ เป็นกลไก

ท�ำงำน รวบรวมข้อมูล รบัฟังควำมคดิเหน็ของประชำชน 

เพื่อวิเครำะห์และสังเครำะห์เป็นนโยบำยอย่ำงเป็นระบบ 

ตำมรูปแบบของกำรจัดสมัชชำ นพ.ประเวศ วะสี กล่ำว

ว่ำคณะกรรมกำรชุดนีไ้ม่ใช่คณะกรรมกำรปรองดอง ไม่ใช่

แก้ปัญหำ แต่เป็นกำรท�ำสิ่งใหม่ด้วยกำรมองไปข้ำงหน้ำ 

เพื่อสร้ำงอนำคตประเทศไทย แก้ปัญหำควำมอยุติธรรม

และควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม33 

ผลกำรประชุมสมัชชำปฏิรูปครั้งที่ 1 มีข้อเสนอ

เชงินโยบำยต่อรฐับำล 8 เรือ่ง พร้อมเอกสำรรำยละเอยีด 

แนบ ได้แก่ (1) ให้มกีำรปฏริปูกำรจดัสรรทรพัยำกรทีด่นิ

อย่ำงเป็นธรรมและย่ังยืน (2) ให้มีกำรปฏิรูปโครงสร้ำง 

กำรจัดกำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ง (3) คืนควำม 

เป ็นธรรมให้แก่ประชำชนกรณีท่ีดินและทรัพยำกร  

(4) ปฏิรูประบบประกันสังคมเพื่อควำมเป็นธรรม  

(5) สร้ำงระบบหลกัประกนัในกำรด�ำรงชพีและระบบสังคม

ทีส่ร้ำงเสรมิสขุภำวะแก่ผูส้งูอำยุ (6) สร้ำงสงัคมทีค่นไทย 

อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (7) ปฏิรูปกำรกระจำยอ�ำนำจเพื่อ

เสรมิสร้ำงและพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรตนเองของชมุชน

ท้องถิ่น สรำ้งควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล�้ำใน

สงัคม (8) ศลิปวฒันธรรมกบักำรสร้ำงสรรค์และเยยีวยำ

สังคม34

42 สุขภาพคนไทย 2556
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(2) ร่าง พ.ร.บ.ปรองดองและกฎหมายนิรโทษ

กรรมเพื่อแก้ความขัดแย้ง

หลงัจากชนะการเลอืกตัง้ในปี 2554 รฐับาลพรรค

เพือ่ไทยพยายามผลกัดนัระเบยีบวาระปรองดองแห่งชาติ  

โดยเสนอร่าง พ.ร.บ.ปรองดองต่อรัฐสภา (ดูล้อมกรอบ) 

จนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อ 

มุง่ลบล้างความผิดอดตีนายกฯ ทักษณิ เกดิความขดัแย้ง

วุน่วายในสภาฯ ระหว่างฝ่ายค้านกบัฝ่ายรฐับาลจนกลาย 

เป็นสงครามปรองดอง นอกสภาฯ ก็มีทั้งเสียงคัดค้าน

และสนับสนุนตามความแตกต่างทางความคิด สิ่งที่ 

น่าสนใจคอื ข้อเสนอให้ออกกฎหมายนริโทษกรรมประชาชน 

ท่ีต้องคดหีรอืถูกจบักุมคมุขัง อนัเนือ่งมาจากคดกีารเมอืง

ตั้งแต่ปี 2549 โดย 4 กลุ่มคือ (1) กลุ่มนิติราษฎร์  

เสนอให้กฎหมายนริโทษกรรมเป็นส่วนหนึง่ของการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ ให้นิรโทษกรรมผู้ชุมนุมทุกฝ่ายและแกนน�า 

แต่ไม่นิรโทษกรรมให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ และมีคณะ 

กรรมการขจดัความขดัแย้งขึน้มาเป็นผูพ้จิารณา (2) นปช. 

เสนอให้ออกเป็นพระราชก�าหนด นิรโทษกรรมผู้ชุมนุม

ทกุฝ่าย แต่ไม่ครอบคลมุแกนน�าและเจ้าหน้าทีร่ฐัทกุระดบั  

(3) คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสรมิหลกันติธิรรม

แห่งชาติ (คอ.นธ.) ที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ตั้งขึ้น เสนอให้

ออกเป็นพระราชบัญญัติ โดยนิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุม 

ทุกฝ่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติ ยกเว้นแกนน�า

และเจ้าหน้าทีร่ฐัระดบัสัง่การ และ (4) ข้อเสนอของเจรญิ  

จรรย์โกมล ทีเ่ชิญตัวแทนของกลุม่เสือ้เหลอืงและเสือ้แดง

มาร่วมหารอื และเสนอความเหน็ต่อทัง้พรรคประชาธปัิตย์

และพรรคเพือ่ไทย โดยให้ออกเป็นร่าง พ.ร.บ.นริโทษกรรม  

และร่าง พ.ร.บ.บรรเทาความขัดแย้ง เป็นการแบ่ง 

การนิรโทษกรรมระหว่างผู้ร่วมชุมนุมและแกนน�า35

(3) แนวทางการสร้างความปรองดองของสถาบนั

พระปกเกล้า

ข้อเสนอที่ถูกกล่าวถึงและได้รับความส�าคัญเป็น 

อย่างมากอันหนึ่งคือ แนวทางการสร้างความปรองดอง

ของสถาบนัพระปกเกล้า เป็นข้อเสนอทีด่จูะเข้าทางรฐับาล 

ในเรื่องของการนิรโทษกรรม และยกเลิกคดีความที่ 

ทางคณะกรรมการตรวจสอบการกระท�าที่ก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ด�าเนินการไว้ จนอภิสิทธ์ิ 

เวชชาชีวะ ผูน้�าฝ่ายค้าน ส่งจดหมาย 3 ฉบบัถงึ บวรศกัดิ์  

อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะ 

ผู้วิจัย ให้ทบทวนรายงาน36 รวมทั้งการโต้แย้งด้วยวาจา

ในวงเสวนาของสถาบนัพระปกเกล้าและกรรมาธกิารวสิามัญ

ปรองดอง 

อภสิทิธิแ์ละพรรคประชาธปัิตย์ โต้แย้งในประเด็น 

ความผิดพลาดคลาดเคล่ือน การข้ามข้อเท็จจริงและ

เหตุการณ์ส�าคัญในช่วง “ทักษิณเรืองอ�านาจ” เมื่อปี 

2544 - 2549 เช่น การแทรกแซงตุลาการในคดีซุกหุ้น  

การท�าลายระบบนิติรัฐ แทรกแซงองค์กรอิสระ ทุจริต 

เชงินโยบาย ฆ่าตดัตอนยาเสพตดิ ความรนุแรงในภาคใต้ 

กรณีกรือเซะ - ตากใบ การกล่าวถึงเหตุผลในการ 

ท�ารัฐประหารไม่ครบถ้วน การพยายามอธิบายเหตุผล 

การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง แต่ไม่อธิบายในส่วนของ 

พธม. เป็นต้น

แต่ประเด็นที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วย 

มากที่สุดคือ การนิรโทษกรรมและล้มเลิกคดีที่ คตส. 

ด�าเนินการ รวมถึงการที่ตัวรายงานละเลย ไม่กล่าวถึง

ข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ชุมนุมของคนเสื้อแดง เดือน

เมษายน 2552 และระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 

2553 อย่างครบถ้วน ไม่ว่ากรณล้ีมประชมุอาเซยีนทีพ่ทัยา 

กรณี “คนชุดด�า” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553 หรือ 

เหตุการณ์เผาห้างสรรพสินค้าเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 

2553 จึงถูกวิพากษ์ว่าเป็นการเสนอทางปรองดองจาก

ฝ่ายเดียว

(4) ข้อเสนอจากคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ

และค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)

คณะกรรมการอสิระตรวจสอบและค้นหาความจรงิ

เพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. มีคณิต ณ นคร  

เป็นประธาน ตัง้ขึน้โดยมตคิณะรฐัมนตร ีสมยัรฐับาลอภสิทิธิ์ 

เมือ่วนัที ่6 มถินุายน 2553 เพือ่ตรวจหาข้อมลู หลกัฐาน  

เอกสาร ในเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในช่วงเดือน

เมษายน - พฤษภาคม 2553 เป็นครัง้แรกทีม่คีณะกรรมการ

435 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ
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อสิระอย่ำงเป็นทำงกำร ท�ำงำนเตม็เวลำ ได้รบังบประมำณ

จำกรัฐบำล เข้ำมำรับผิดชอบงำนสะสำงควำมจริงของ 

เหตกุำรณ์ควำมรนุแรงทำงกำรเมอืง และแม้เปลีย่นรฐับำล 

คอป. ก็ยังคงได้รับกำรสนับสนุนให้ท�ำงำนจนจบภำรกิจ

ตำมเวลำ 2 ปีที่ตั้งไว้ 

คอป. แถลงข้อมูลในรำยงำนฉบับเต็มเมื่อวันที่ 

17 กนัยำยน 2555 ช้ีชัดถงึบทบำท “คนชุดด�ำ” ในกลุ่ม 

ผู้ชมุนมุเส้ือแดง เป็นหลกัฐำนว่ำกำรชมุนมุมไิด้เป็นไปโดย

สงบ และปรำศจำกอำวธุ37 น�ำมำสู่กำรวจิำรณ์อย่ำงหนกั  

ทั้งในแง่ควำมสมบูรณ์ของเอกสำรหลักฐำน เช่น อ้ำงถึง

ภำพถ่ำย คลิปภำพ แต่ไม่มีตัวอย่ำงแสดง รำยงำนให ้

น�ำ้หนกัเป็นพเิศษกบัแถลงกำรณ์ของ ศอฉ. ค�ำให้สมัภำษณ์

ของหน่วยรำชกำร และเอกสำรของรฐับำล กำรเน้นย�ำ้เรือ่ง 

ชำยชดุด�ำประกอบกำรตำยในทกุจดุ แสดงนัยว่ำสถำนกำรณ์

ควำมรุนแรงเกิดจำกชำยชุดด�ำจนเจ้ำหน้ำที่ต้องใช้ก�ำลัง

เขำ้ควบคุมสถำนกำรณ์ กำรชุมนุมของคนเสื้อแดงไม่ได้ 

เป็นไปโดยสันติวิธี และเป็นสิทธิชอบธรรมให้เจ้ำหน้ำที่

ใช้ควำมรุนแรง38

นอกจำกนี้ ในรำยงำนไม่ระบุประเด็นส�ำคัญว่ำ

ใครคือคู่ขัดแย้ง บำงจุดในรำยงำน คอป. แสดงนัยว่ำคู่ 

ขัดแย้งมีเพียงพรรคไทยรักไทย/พลังประชำชน/เพื่อไทย  

กบัพรรคประชำธปัิตย์ โดยทีก่ลุม่อืน่ๆ เช่น กลุม่มวลชน 

(รวมท้ังกองทพั ศำล และองคมนตร)ี เป็นเพยีงผูส้นบัสนนุ 

ที่มีเป้ำหมำยเพียงแค่ให้พรรคกำรเมืองท่ีตนสนับสนุน 

ได้เป็นรัฐบำล ไม่มีเป้ำหมำยอื่นใดของตัวเอง คอป.  

ไม่มองว่ำกองทพั ศำล และองคมนตร ีเป็นหุน้ส่วนหลกั

ในควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองที่ผ่ำนมำ39 จนคณิต ณ 

นคร ประธำน คอป. ต้องออกมำยอมรับว่ำ “รำยงำน

ของเรำไม่สมบูรณ์”40

ส�ำหรบัข้อเสนอเพือ่สร้ำงควำมปรองดองนัน้ คอป. 

เน้นให้ทกุฝ่ำยน�ำ “เครือ่งมอืในกำรสร้ำงควำมปรองดอง” 

มำใช ้โดยกำรพดูคยุ ถกเถยีง เพือ่หำขอ้ยุตทิีย่อมรบัได้

ร่วมกนั ไม่ว่ำจะเป็นกำรแก้ไขรฐัธรรมนญู 2550 กำรตรำ

กฎหมำยเพื่อควบคุมกำรชุมนุม และกำรนิรโทษกรรม  

ซึง่ต้องครอบคลมุรำยละเอียดในกำรก�ำหนดควำมผดิและ 

เงื่อนไขในกำรนิรโทษกรรม และหำทำงออกที่เหมำะสม 

แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรกระท�ำท่ีไม่สอดคล้องกับ

หลกันิตธิรรม เพือ่ลดควำมรูส้กึคลำงแคลงและสร้ำงควำม 

เชื่อมั่นในหลักนิติธรรมและกระบวนกำรยุติธรรมของ

ประเทศไทยอีกครั้ง เช่น กำรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 

กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองที่ถูกยุบ และกำรแต่งตั้ง 

คตส. มำตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจของรฐับำล พ.ต.ท.ทกัษิณ  

ชนิวตัร ซึง่มกีำรวพิำกษ์วจิำรณ์ในประเดน็กำรออกกฎหมำย

ย้อนหลังและกำรตั้งปฏิปักษ์มำสอบสวน41

(5)	 ข้อเสนอจำกศูนย์ข้อมูลประชำชนผู้ได้รับ 

ผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชมุนมุ	เมษำยน	-	พฤษภำคม	

53	(ศปช.)

ศูนย์ข้อมูลประชำชนผู ้ได้รับผลกระทบจำก 

กำรสลำยกำรชุมนุม เมษำยน - พฤษภำคม 53 (ศปช.) 

เป็นคณะท�ำงำนภำคประชำสังคม เกิดจำกคนหนุ่มสำว 

ทีส่นใจกำรเมอืงและนกัวชิำกำร รวมตวักนัท�ำงำนสบืหำ

ควำมจรงิเกีย่วกบัควำมรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในลกัษณะคู่ขนำน 

กบักำรท�ำงำนของ คอป. กำรเกดิขึน้ของ ศปช. นบัเป็น 

กำร “คำนอ�ำนำจ” ของ คอป. ต่อกำรสถำปนำควำมจรงิ

ของเหตกุำรณ์ เมษำยน - พฤษภำคม 2553 ไม่ให้รำยงำน

ของ คอป. กลำยเป็น “ควำมจริงเพียงชุดเดียว” ของ

ประวัติศำสตร์กำรเมืองไทย และแน่นอนว่ำ ศปช. ได้

ผลสรุปออกมำแตกต่ำงจำก คอป. ในหลำยประเด็น 

รำยงำน ศปช. มีเจตนำให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของกลุ่มผู ้ชุมนุมและ 

เหตุกำรณ์ โดยน�ำเสนอรำยละเอียดกำรเสียชีวิตของผู้

ชุมนุมแต่ละคน ไม่ได้เสนอแบบภำพรวมเหมือน คอป.  

ท�ำให้เห็นมิติและบริบทต่ำงๆ ของเหตุกำรณ์ที่ลึกและ

ชดัเจน อกีทัง้ยงัแสดงภำพนิง่และคลปิภำพประกอบ ซึง่ 

เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้เป็นหลกัฐำนประกอบคด ีรำยงำน

เสนอให้พิสูจน์ควำมจริงและน�ำผู้กระท�ำผิดมำลงโทษ 

ในทุกกำรกระท�ำที่เป็นกำรละเมิดกฎหมำย ไม่วำ่จะเป็น 

กำรกระท�ำจำกชำยชุดด�ำ รัฐบำล และศอฉ. เพื่อเป็น

ฐำนของกำรลดควำมขัดแย้งและน�ำไปสู่วำระปรองดอง

ในอนำคต

44 สุขภาพคนไทย 2556
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การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

นับตั้งแต่สถำนกำรณ์สงกรำนต์เลือด ปี 2553 

กลุ่มเสื้อแดงยังคงขับเคลื่อนเรียกร้องควำมเป็นธรรม 

ให้กบัผูเ้สียชีวิตและด�ำเนนิคดกีบัรัฐบำลอภสิทิธิ ์และเมือ่

รัฐบำลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งหลังชัยชนะ 

ในกำรเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยในปี 2554 ก็ได้สร้ำง

รูปธรรมในกำรลดควำมขัดแย้งคือ กำรเยียวยำทำง 

กำรเงินให้กับกลุ่มคนทุกสี นับเป็นบรรทัดฐำนใหม่ทำง 

กำรเมืองในสังคมไทยที่มีกำรเยียวยำเป็นเงินจ�ำนวน 

รำยละ 7.5 ล้ำนบำทส�ำหรับผู้เสียชีวิตจำกควำมรุนแรง

กำรเมืองตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2553 รวมทั้งเหตุกำรณ์ 

ไม่สงบในภำคใต้ เพรำะหำกมองย้อนไปไม่ว่ำจะเป็น

เหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม 2516, 6 ตุลำคม 2519, 

พฤษภำคม 2535 ไม่มีกำรเยียวยำด้วยเงินจ�ำนวนสูง

ขนำดนี้ 

พรรคประชำธิปัตย์ได้คัดค้ำนและย่ืนค�ำร้องให้ 

ศำลปกครองไต่สวนฉุกเฉินว่ำมติ ครม.นี้ไม่ชอบด้วย

กฎหมำย เลือกปฏบัิตอิย่ำงไม่เป็นธรรม เป็นกำรเยยีวยำ

บุคคลที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ำกระท�ำควำมผิดหรือไม่ และยัง 

เรียกร้องให้ชดเชยเยียวยำเหตุกำรณ์รุนแรงในอดีตอื่นๆ 

ด้วย42 แต่ศำลปกครองมีมติไม่รับค�ำร้อง

หนทางสู่การปรองดองบนความเห็นต่าง: 
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์?

เมือ่ผ่ำนควำมขดัแย้งรนุแรง สงัคมไทยกเ็ริม่ปรบั 

ตวัเอง เริม่มเีสยีงพดูดงัขึน้จำกหลำยฝ่ำยถงึควำมพยำยำม

ที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมเห็นท่ีแตกต่ำงกัน ดังควำมเห็น 

ของ พล.อ.เปรม ตณิสลูำนนท์ ทีว่่ำ “ควำมคิดทีแ่ตกต่ำง

ไม่ใช่ปัญหำที่จะต้องมำเป็นศัตรูกัน ควำมเห็นแตกต่ำง 

ไม่ได้หมำยถงึว่ำเรำจะแตกแยกกนั ท�ำงำนร่วมกนัไม่ได้”43 

หรอืเสยีงจำกพรรคประชำธปัิตย์ทีร่ะบวุ่ำ ปีใหม่นี ้(2556)  

จะก้ำวข้ำม พ.ต.ท.ทกัษณิ ท�ำให้นกัวเิครำะห์สถำนกำรณ์

ต่ำงมองว่ำหำกทั้งสองฝ่ำยก้ำวข้ำมเร่ืองควำมรักและ 

ควำมเกลียดทักษิณไปได้ ควำมขัดแย้งก็น่ำจะจบลงได้

ไม่ยำกนัก44

ด้ำนนักวิชำกำรอย่ำงนิธิ เอียวศรีวงศ์ ก็เห็นว่ำ 

“การเมืองมวลชน” เปลี่ยนแปลงไป คือ “…ทั้งกลุ่ม

เหลืองและแดง ค่อยๆ พฒันำเจตจ�ำนงอสิระของตนเอง 

ขึ้น จนผู้อยู ่เบื้องหลังก�ำกับควบคุมยำกขึ้นทุกที...”45 

“การเมอืงมวลชน” เป็นอิสระมำกข้ึน และสขุมุคัมภรีภำพ 

มำกขึ้นในกำรเคลื่อนไหว กำรชุมนุมตลอดปีที่ผ่ำนมำ 

ไม่น�ำไปสูว่กิฤตทิำงกำรเมอืง ต่ำงฝ่ำยต่ำงใช้สือ่ของตนเอง 

ในกำรโต้เถียงกัน ด้วยเหตุผลบ้ำง ด้วยอำรมณ์บำ้ง แต่

กไ็ม่ปะทกุลำยเป็นกำรยกพวกตกีนัหรอืจลำจลกลำงเมือง  

ทั้งสองฝ่ำยรู้แล้วว่ำไม่มีฝ่ำยใดจะชนะอีกฝ่ำยหนึ่งได ้

เดด็ขำด ดงันีแ้ล้ว กำรพบปะเพือ่แลกเปลีย่นควำมเหน็กนั 

ระหว่ำงมวลชนของสองฝำ่ยจึงอำจเกิดขึ้นได้

455 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ
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กำรสร้ำง “กตกิำ” ประชำธปิไตย “แบบเตม็ใบ” 

จึงน่ำจะเป็นทำงออกหนึ่งในกำรลดควำมขัดแย้งได้  

ดังโครงกำรวิจัยชื่อ “เปรียบเทียบกำรสร้ำงสันติภำพ” 

ของมหำวิทยำลัยแห่งชำติออสเตรเลีย ท่ีใช้อินโดนีเซีย

เป็นประเทศตัวอย่ำง เพรำะเต็มไปด้วยควำมขัดแย้งกัน

ทำงเชือ้ชำต ิศำสนำ กำรแย่งชงิทรพัยำกร กำรแบ่งแยก

ดินแดน แต่ก็กลับดีขึ้นมำได้ก็ด้วยประชำธิปไตยแบบ 

เตม็ใบ เงือ่นไขส�ำคญัของกำรสร้ำงสนัตภิำพในโครงสร้ำง

ใหญ่ที่ท�ำให้สถำนกำรณ์ขัดแย้งดีขึ้น ได้แก่ กำรลด 

กำรแทรกแซงและอ�ำนำจของกองทัพลง สื่อที่ต้องเสรี 

แนวทางในร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ 4 ฉบับ 

ควำมพยำยำมเสนอ ร่ำง พ.ร.บ.ว่ำด้วยควำมปรองดองแห่งชำติ ได้ถูกน�ำเสนอเข้ำสภำผู้แทนรำษฎร 

ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2555 รวมทั้งหมด 4 ร่ำง 3 แนวทำง ดังนี้ 

(1)	ทุกคนจะได้รับกำรนิรโทษกรรม (รำ่ง พ.ร.บ. ของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตประธำน คมช. 

ที่ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบำลร่วมเสนอ 35 คน และร่ำงของ สำมำรถ แก้วมีชัย และ ส.ส.เพื่อไทย ที่ร่วมลงชื่อ 

50 คน) คือ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรชุมนุมทำงกำรเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 กันยำยน 2548 จนถึงวันที่ 10 

พฤษภำคม 2554 ไม่มีควำมผิดจำกกระท�ำที่เกิดขึ้น หำกคดีดังกล่ำวอยู่ในชั้นศำลแล้วก็ให้ระงับกำรสอบสวน

และพ้นคดีไป ผู้ที่ถูกศำลตัดสินว่ำมีควำมผิดไปแล้วก็ให้ถือว่ำไม่เคยต้องค�ำพิพำกษำ ส่วนผู้ท่ีรับโทษอยู่ก็ให้

ปล่อยตัว และให้ผู้เสียหำยสำมำรถฟ้องร้องทำงแพ่งได้

(2)	ทุกคนจะได้รับกำรนิรโทษกรรม	แต่ผู้ที่ได้รับนิรโทษกรรมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ	ทั้งสิ้น	

(ร่ำง พ.ร.บ. ของนิยม วรปัญญำ ส.ส. บัญชีรำยชื่อพรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ 22 คน) มีทั้งหมด 5 มำตรำ 

เนื้อหำส�ำคัญคือ ให้นิรโทษกรรมผู้ถูกกระท�ำ ผู้กระท�ำ รวมทั้งคนที่ได้รับผลกระทบหลังเหตุกำรณ์รัฐประหำร 

19 กันยำยน 2549 ที่น่ำสนใจก็คือ มำตรำ 3 ให้นิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำรัฐประหำร รวมทั้งบุคคล 

หรือองค์กร ที่ท�ำตำมค�ำสั่ง คมช. แต่ผู้เสียหำยไม่สำมำรถฟ้องร้องทำงแพ่งได้

(3)	นิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรชุมนุมทำงกำรเมือง	ยกเว้นผู้กระท�ำควำมผิดในฐำนก่อกำรร้ำย	

และควำมผดิต่อชวีติ (ร่ำง พ.ร.บ. ของณฐัวฒิุ ใสยเกือ้ และ ส.ส. 74 คน) ขณะเดยีวกนักย็กเลกิคดทีีเ่ก่ียวข้อง

กับกำรท�ำรัฐประหำร และให้ผู้เสียหำยสำมำรถฟ้องร้องทำงแพ่งได้ 

จนถึงเดือนกุมภำพันธ์ 2556 ร่ำง พ.ร.บ. ทั้งหมดนี้ยังคงค้ำงอยู่ในสภำ สอดคล้องกับกระแสสังคม 

ที่ยังไม่พร้อมปรองดอง และยังคำใจกับเหตุกำรณ์ที่ผ่ำนมำจนยำกที่จะหันหน้ำเปิดรับกำรปรองดองโดยสนิทใจ

ที่มำ: ‘พ.ร.บ.นิรโทษกรรม’ เข้ำสภำฯ ท�ำกำรเมือง จ่อเดินถึงจุดตำย รัฐบำลเพื่อไทย!?. 12 มีนำคม 2556. ไทยรัฐ.

และยุติธรรม และต้องมีผู้น�ำของกำรสร้ำงสันติภำพที่มี

ประสิทธิภำพจริง46 

แม้ตวัอย่างเหล่านีช้ีว่้า การจดัการกบัความขดัแย้ง

ในสังคมไทยเริ่มมีความหวังจะเป็นจริงได้บ้างแล้ว แต่

ทว่า ความพยายามในการสร้างความปรองดองด้วยการ

ออกกฎหมายนิรโทษกรรม ยังคงไม่มีทางออกที่ทุกฝ่าย

เหน็ด้วย สงัคมไทยจงึยงัมเีส้นทางเดนิอกียาวไกลในการ

คลี่ปมความขัดแย้ง เพื่อน�าไปสู ่การอยู ่ร ่วมกันบน 

ความแตกต่างทางความคิดได้อย่างสันติ 

46 สุขภาพคนไทย 2556
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