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ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน กรณีศึกษาประเทศไทย
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

AJAR	 เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชน	 มีส�านักงานท่ีกรุงจาการ์ตา	 ประเทศอินโดนีเซีย	 ท�างานเพื่อ
เสริมศักยภาพขององค์กรในระดับท้องถ่ินและในระดับชาติในการต่อต้านการลอยนวลพ้นผิดและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมท่ีเป็นพื้นฐานของความรับผิด	 ความยุติธรรม	 และความเต็มใจท่ีจะเรียนรู้
จากสาเหตุอันเป็นรากเหง้าของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	
โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรได้ที่	http://www.asia-ajar.org.

มÙÅ¹ิ¸ิ¼ÊÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃม ก่อต้ังในปี	 ๒๕๔๕	ท�างานส่งเสริมและปกป้องความยุติธรรม	และติดตาม
สอดส่องสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 โดยมีหลักปรัชญาและกิจกรรมมุ่งท่ีการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สิทธิมนุษยชนและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในสังคมอย่างย่ังยืน	 โดยเน้น
กลุ่มคนชายขอบ	ชนกลุ่มน้อย	คนไร้รัฐ	 แรงงานข้ามชาติและเหย่ือของความขัดแย้ง	 โดยสามารถ
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	https://voicefromthais.wordpress.com

เครือข่ายเอเซียเพื่อความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน	 (Transitional	 Justice	Asia	Network)	
เป็นเครอืข่ายขององค์กรสทิธมินุษยชนและองค์กรภาคประชาสงัคมของประเทศต่างๆ	ในเอเซยี	ท�างาน
ส่งเสริมการริเริ่มในการเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
ในภูมิภาคเอเซีย
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ใน	ช่วงท่ีประเทศต้องตกอยู ่ใน 	 ความมืดมิดภายใต้เผด็จการ
และความขัดแย้ง	การละเมิดสิทธิมนุษย
ชนอย่างร้ายแรงกว้างขวาง	 โดยท่ีความ
จริงจะถูกปิดบงัซ่อนเร้นและถูกบดิเบือน	
แม ้ หลั ง จากการ เปลี่ ยนผ ่ าน ไปสู ่
ประชาธิปไตยผู้กระท�าความผิดจ�านวน
มากยังมักได้รับการปกป้องให้ลอยนวล
พ้นผิด	 ในหลายกรณีพวกเขายังคงอยู่ 
ในอ�านาจและใช้อ�านาจในการบิดเบือน 
เรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	

สถาบันท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีในการ
ปกป้องคุม้ครองและส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพ
ของประชาชนก็อ่อนแอหรือพิกลพิการ	
ดังน้ันเพื่อท่ีจะสร้างประชาธิปไตยท่ีเสรี
และมีความรับผิดชอบจะต้องมีการ
สอบสวนและเผยแพร่ความจรงิว่าได้เกิด
อะไรขึ้นและต้องน�าตัวผู้กระท�าความผิด
เข้าสูก่ระบวนการยุติธรรม	ผูเ้สยีหายต้อง
ได้รับการช่วยเหลือและเชิดชู	 ท้ังต้องมี
การปฏิรูปกฎหมายและสถาบันต่างๆ	
เพื่อว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง 
ร้ายแรงกว้างขวางจะไม่เกิดขึ้นซ�้าอีก

กรอบความคิดเรื่องความเป็น
ธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญท่ีจะช่วยให้เกิดการจัดท�าและน�า
ยุทธศาสตร์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กับประวัติศาสตร์ของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรงกกว้างขวาง	โดย
ท่ัวไปสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบท่ี
ส�าคัญ	๔	ด้านคือ	การค้นหาความจริง	
การน�าผู ้กระท�าความผิดมาลงโทษ	 
การช่วยซ่อมสร้างชีวิตและศักดิศรีของ 
ผู้เสียหาย	(การชดใช้เยียวยา)	และการ
สร้างหลักประกันว่าการละเมิดสิทธิ์ 
เหล่าน้ันจะไม่เกิดข้ึนซ�้าอีก	 (การปฏิรูป
เชิงสถาบัน)	ปัจจัยต่างๆ	 เหล่าน้ันต่าง
เชื่อมโยงและส่งผลต่อกันและกัน	ดังนั้น
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพประการหน่ึงคือ	
การพิจารณาจากองค์รวมแล้วตามมา
ด้วยการพิจารณาจากด้านต่างๆ	เพื่อให้
เหมาะสมกับแต่ละบริบท	 เช่น	 การ
พจิารณาถึงความอ่อนไหวทางเพศสภาวะ	 
(Gender)	 มีความจ�าเป็นส�าหรับการ
ท�าความเข้าใจว่าการละเมิดสิทธิมนุษย์
ชนน้ันส่งผลท่ีแตกต่างกันอย่างไรต่อ 
ผู้หญิงและผู้ชาย	และท�าให้แน่ใจถึงการ
มีส่วนร่วมของผู ้ ท่ีด้อยโอกาสและคน 
ชายขอบด้วยเป็นต้น

Fact sheet on TRANSITIONAL JUSTICE
by Asia Justice and Rights (AJAR)  

and Cross Cultural Foundation (CrCF)

ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
โดยเครือข่ายเอเซียเพ่ือความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน  

ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
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TRUTH

ความจริง 

การละเมิดสทิธมินุษยชนท่ีเกิดข้ึน
อย่างร้ายแรงกว้างขวางน้ันมิใช่สิ่งท่ี 
เกิดข้ึนครัง้เดียวแล้วจบบรบูิรณ์ไปได้	แต่
มักจะเกิดข้ึนครั้งแล้วครั้งเล่าในสถานท่ี
เดียวกันเป็นวงจรของความรนุแรง	ปัจจัย
หลักท่ีท�าให้เกิดการละเมิดซ�้าแล้วซ�้าอีก
คือ	การปฏิเสธที่จะเผชิญหน้าอย่างกล้า
หาญและตรงไปตรงมากับความจริงของ
เหตุการณ์เกิดขึ้น	

การเปลี่ยนผ่านไปสู่การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยโดยตัวของมัน
เองไม่ได้ขจัดรากเหง้าและเหตุปัจจัยท่ี 
ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิชนอย่าง
ร้ายแรงกว้างขวางน้ันให้ยุติลง	 หรือ
สามารถคดิบัญชีเอากับผูก้ระท�าความผดิ
ท้ังทางตรงหรือทางอ้อมในวงจรของ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้	บุคคลดังกล่าว

ยังคงมีอ�านาจอยู่อย่างล้นเหลอื	จึงเป็นไป 
ไม่ได้ท่ีสงัคมจะท�าให้วงจรอุบาทยุติลงได้
โดยปราศจากการเผชิญหน้าและเรียนรู้
ความจริงว่าได้เกิดอะไรข้ึน	 ใครเป็นผู้
ต้องรับผิดชอบ	ผลกระทบต่อผู้เสียหาย	
รวมท้ังปัญหารากเหง้าของความรุนแรง 
ที่เกิดขึ้นด้วย

รัฐบาลและภาคประชาสังคม 
อาจมีวิธีการท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับการ
หาความจรงิของการละเมิดสทิธมินุษยชน 
อย ่ างร ้ ายแรงกว ้ างขวาง ท่ี เ กิด ข้ึน	 
การค้นหาความจริงอาจท�าได้ท้ังท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ	การค้นหา
ความจริงอย่างเป็นทางการอาจท�าโดย
คณะกรรมการตรวจสอบค้นหาความจรงิ
และการปรองดอง	หรือคณะกรรมการ
ค้นหาความจริง	 การสืบสวนโดยคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 การ
ค้นหาความจรงิ	การสบืสวนสอบสวนคดี
ทางอาญา	และคณะกรรมการสอบสวน
ที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล	เป็นต้น

Each truth commission is a unique institution, but their core 
activities usually include collecting statements from victims and  
witnesses, conducting thematic research, including gender and  
children analysis of violations including their causes and consequences,  
organizing public hearings and other awareness programs, and  
publishing a final report outlining findings and recommendations.๒

Guidance Note of the Secretary-General:  
United Nations Approach to Transitional Justice, 2010

คณะกรรมการตรวจสอบค้นหาความจริงในแต่ละชุดมีลักษณะเฉพาะของตน	
แต่กิจกรรมหลกัๆของคณะกรรมการเหล่าน้ัน	โดยปกติแล้ว	จะรวมถึงการเก็บรวบรวม
ค�าให้การของผู้เสียหายและพยาน	 รวมท้ังการท�าวิจัยเรื่องต่างๆ	การวิเคราะห์ถึง 
ความรุนแรงหรือการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นกับเด็กและในบริบททางเพศสภาวะ	รวมทั้ง
สาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน	การจัดให้มีการไต่สวนสาธารณะ	รวมท้ังโครงการสร้าง
ความตระหนักต่างๆ	การจัดพิมพ์รายงานสรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

จากบันทึกข้อชี้แนะของเลขาธิการ 
สหประชาชาติ	เรื่องความเป็นธรรมในระยเปลี่ยนผ่าน	๒๐๑๐	
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การค้นหาความจริงอย่างไม่เป็น
ทางการน้ัน	 รวมถึงการจดบันทึกการ
ละเมิดสทิธใินระดบัรากหญ้าของรายงาน
ของภาคประชาสงัคม	รายงานเชิงสบืสวน 
ของสือ่มวลชน	ภาพยนต์สารคดี	รายงาน
ของสถานีวิทยุ	และงานวิจัยทางวิชาการ	
ในบางสถานการณ์ท่ีรฐับาลไม่ด�าเนินการ	
ภาคประชาสงัคมอาจจัดต้ังคณะกรรมการ 
อย่างไม่เป็นทางการข้ึน	 การจัดศาล
จ�าลองหรือศาลประชาชน	 เช่น	 การ
ด�าเนินการท่ีกรงุโตเกียวเม่ือปี	ค.ศ.	๒๐๐๐	 
ท่ี มีการพิจารณาคดีการข ่มขืนสตรี
จ� านวนมากโดยทหารญี่ ปุ ่นในช ่วง
สงครามโลกครัง้ท่ี	๒ ท่ีเรยีกว่า	Comfort	 
Woman	 หรือศาลจ�าลองท่ีกรุงเฮก	
ประเทศเนเธอร์แลนด์	ในปี	ค.ศ.	๒๐๑๕ 
ท่ี มีการพิจารณาคดีการสั งหารหมู ่
ประชาชนท่ีเกิดข้ึนอย่างกว ้างขวาง
จ�านวนมากถึง	๕ แสนคนในประเทศ
อินโดนีเซียเมื่อปี	ค.ศ.	๑๙๖๕

PROSECUTIONS

การด�าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�าผิด

ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติน้ัน	
การท่ีบรรดาผู้น�าประเทศตัดสินใจท่ีจะ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย ่างร ้ายแรง 
กว้างขวาง	 ก็เพราะม่ันใจว่าพวกเขาจะ
ไม่ถูกด�าเนินการในทางกฎหมายต่อ
อาชญากรรมท่ีเขาก่อข้ึน	 การปล่อยให้
คนผิดลอยนวลพ้นผิดกลายเป็นปัจจัยท่ี
ส�าคัญท่ีท�าให้การละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรงเกิดข้ึนซ�้าแล้วซ�้าอีกใน
หลายๆ	ที่	 การด�าเนินคดีทางอาญาต่อ 
ผู ้ท่ีต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรง	หมายรวมถึงการ
ด�าเนินคดีผู ้ ท่ีละเมิดกฎหมายอาญา
ระหว่างประเทศน้ันมีส่วนส�าคัญในการ
ท�าให้การ	 ก่ออาชญากรรมละเมิดสิทธิ

มนุษยชนลดลง	 และเป็นการส่งเสริม 
หลกันิติธรรม/นิติรฐัให้กลบัมามีความน่า 
เช่ือถืออีกครัง้	รวมท้ังเป็นการส่งสัญญาณ 
ท่ีส�าคัญให้กับสังคมโดยเฉพาะชนช้ันน�า	
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายความม่ันคงและประชาชน
ท่ัวไปว่าทุกคนจะถูกด�าเนินคดีอย่างเสมอ
หน้ากัน	 ถ้าได้มีส่วนร่วมในการกระท�า
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

อาชญากรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รา้ยแรงกวา้งขวางตามกฎหมายอาญา
ระหว่างประเทศที่ส�าคัญได้แก่ :-

๑.	อาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ ์ :	 
คือการกระท�าอาชญากรรมท่ีมีเจตนาท่ี
จะท�าลายท้ังหมดหรือส่วนใดส่วนหน่ึง
ของกลุ่มชนชาติ	ชาติพันธุ์	เชื้อชาติหรือ
กลุม่ศาสนา	การกระท�าเหล่าน้ันไม่จ�ากัด
อยู่แต่เฉพาะ	การฆาตกรรม	การท�าร้าย
ร่างกายหรอืจิตใจอย่างร้ายแรง	การพราก 
เด็กไปเสียจากครอบครัวโดยการบังคับ	
หรอืมาตรการอ่ืนใดท่ีน�ามาใช้โดยเจตนา
ท่ีจะกีดกันไม่ให้มีการเกิดในกลุม่ชนชาติ	
ชาติพันธุ์	เชื้อชาติหรือกลุ่มศาสนา 

๒.	อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ:	
เป็นการกระท�าอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน
อย่างกว้างขวางหรืออย่างเป็นระบบต่อ
กลุม่ประชากรท่ีเป็นพลเรอืน	การกระท�า
เหล่าน้ันไม่จ�ากัดอยู ่แต่เฉพาะ	 การ
ฆาตกรรม	การควบคุมตัว	การทรมาน	
การข่มขืนกระท�าช�าเรา	การบังคบัให้เป็น
ทาสบ�าเรอกาม	และการบังคบัให้สูญหาย 

๓. อาชญากรรมสงคราม:	 เป็น 
การกระท�าอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในภาวะ
ท่ีมีความขัดแย้งทางอาวุธ	 ซึ่งเป็นการ
ละเมิดกฎหมายและจารีตประเพณีของ
การท�าสงคราม	 การกระท�าเหล่าน้ัน 
ไม่จ�ากัดอยู ่แต่เฉพาะการฆาตกรรม	
หมายรวมถึงการตัดอวัยวะ	การทรมาน	
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การปฏบัิติอย่างไร้มนุษยธรรม	การข่มขืน
กระท�าช�าเรา	และการเอาคนลงเป็นทาส 

๔.	อาชญากรรมรุกราน:	เป็นการ
วางแผน	 เตรียมการ	 ริเริ่ม	 และการใช้
ก�าลังอาวุธโดยรัฐใดรัฐหน่ึงต่ออธิปไตย	
อาณาเขต	 หรือความเป็นอิสระในทาง 
การเมืองของอีกรัฐหน่ึง	หรือในลักษณะ
ท่ีไม ่สอดคล ้องกับกฎบัตรองค ์การ
สหประชาชาติ	 ผู้ท่ีจะก่ออาชญากรรม
ลกัษณะน้ีซึง่อาจรวมถึงประมุขของรฐัจะ
ต้องเป็นผูท่ี้มีอ�านาจควบคมุทางการเมือง
และทางทหารของรัฐนั้นนั้น 

ผู้ก่ออาชญากรรมเหล่าน้ีอาจจะ
ถูกด�าเนินคดีได้ท้ังโดยศาลอาญาระหว่าง
ประเทศ	ศาลผสมระหว่างประเทศและ
ในประเทศนั้น	หรือโดยศาลในประเทศ	

ศาลอาญาระหว่างประเทศ	(ICC)	
เป็นศาลอาญาระหว่างประเทศท่ีต้ังอย่าง
ถาวร	อยู่ท่ีกรงุเฮก	ประเทศเนเธอร์แลนด์	
จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี	๒๐๐๒ ภายหลังจากที่
ประเทศต่างๆ	๑๒๐ ประเทศได้ลงนาม
ในธรรมนญูกรุงโรมทีใ่ห้จัดตั้งศาลอาญา
ระหว่างประเทศนี้ขึ้น	ก่อนที่จะมีการตั้ง
ศาลอาญาระหว่างนี้	ได้มีการจัดตั้งศาล
เฉพาะกิจข้ึนมาสองแห่งคือ	ศาลอาญา
ระหว่างประเทศส�าหรับอดีตยูโกสลาเวีย	
(ICTY)	และศาลอาญาระหว่างประเทศ
ส�าหรับรวันดา	 (ICTR)	 ซึ่งจัดตั้งขึ้น 
โดยมติของคณะมนตรีความม่ันคงแห่ง
สหประชาชาติ ศาลอาญาระหว่างประเทศ	 
(ICC)	 มีเขตอ�านาจเหนืออาชญากรรม
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในอาณาเขตของรัฐ
ภาคธีรรมนูญกรงุโรม	และภายใต้เงือ่นไข
บางประการ	 ท่ีเกิดข้ึนในอาณาเขตของ
ประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีด้วย

อ�านาจหน้าท่ีของศาลอาญาระหว่าง 
ประเทศรวมทั้งหลักการที่ส�าคัญ	มีดังนี้	

• เป็นศาลทดแทน:	 กล่าวคือ
ศาลอาญาระหว่างประเทศจะ
ท�าหน้าท่ีก็ต่อเม่ือรฐัหน่ึงๆ	น้ัน
ไม่เต็มใจ	 (unwilling)	หรือ 
ไม่สามารถ	 (unable)	ที่จะ
สืบสวนสอบสวนและฟ้องร้อง
ด�าเนินคดผีูก้ระท�าผดิอาชญา-
กรรมทั้งสี่ดังกล่าวข้างต้น 

• ไม่ด�าเนินคดีความผดิย้อนหลงั:	 
กล่าวคอืมีอ�านาจหน้าท่ีในการ
พจิารณาคดีเฉพาะอาชญากรรม 
ท่ีเกิดข้ึนหลังจากการจัดต้ัง
ศาลในปี	๒๐๐๒	หรือส�าหรับ
รัฐท่ีเข้าร่วมศาลในภายหลัง	
คืออาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
รฐัภาคไีด้ให้สตัยาบันธรรมนูญ
กรุงโรมแล้ว.

• เข้าเป็นภาคด้ีวยความสมัครใจ:	 
อ�านาจหน้าท่ีของศาลอาญา
ระหว่างประเทศจะมีเฉพาะต่อ
ประเทศท่ีสมัครใจเข้าเป็นภาคี
ของธรรมนูญกรุงโรม	 แต่ก็มี
ข้อยกเว้นกฎดังกล่าวน้ีเช่นกัน	
หากในภาวะการณ์ท่ีแน่นอน
หน่ึง	 คณะมนตรีความม่ันคง
แห่งสหประชาชาติอาจขอให้
ศาลอาญาระหว่างประเทศ
ท� า ก า ร สื บ ส วนสอบส วน
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน	 แม้ว่า
ประเทศท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับ
อาชญากรรมดังกล่าวจะไม่ได้
เป็นภาคีของธรรมนูญกรุงโรม
ก็ตาม	อย่างไรก็ตาม	ในกรณี
ดงักล่าว	ประเทศสมาชิกถาวร
ของคณะมนตรีความม่ันคง
ประเทศใดประเทศหน่ึง	ได้แก่	
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สหรัฐอเมริกา	รัสเซีย	จีน	สห
ราชอาณาจักร	หรือฝรั่งเศส	ก็
อาจใช้สิทธิยับย้ังมติดังกล่าว
ได้	 ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ ่านมา	
สมาชิกถาวรของคณะมนตรี
ความม่ันคงหน่ึงหรือมากกว่า
หน่ึงประเทศ	 ได้ใช้สิทธิยับย้ัง
ไม ่ให ้มีการด�าเนินคดีกรณี
ละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง
บางคดีแล้ว	

ศาลผสมระหว่างประเทศและใน
ประเทศ	คอืศาลท่ีมีท้ังผูพิ้พากษา	อัยการ
และพนักงานสอบสวนระหว่างประเทศ	
ร่วมกับของประเทศน้ัน	ยกตัวอย่างเช่น
ศาลพิเศษส�าหรับเซียรา	 ลีโอน	 ศาล
พิเศษในกรณีกัมพูชาศาลพิเศษส�าหรับ
เลบานอนและศาลพเิศษในติมอร์ตะวันออก 

ศาลในประเทศ:	อาจพจิารณาคดี
อาชญากรรมระหว ่างประเทศท้ังสี่ 
ดังกล่าวข้างต้นด้วย	หากอาชญากรรม
เหล่าน้ันเป ็นความผิดตามกฎหมาย 
ของประเทศตนด้วย	 ตัวอย่างได้แก่
อินโดนีเซีย	 และบังคลาเทศ	 ท่ีได้ตรา
กฎหมายในประเทศและจัดต้ังศาลใน
ประ เทศ ข้ึน เพื่ อ ท่ี จ ะพิ จ า รณาคดี
อาชญากรรมที่ร้ายแรง

ข้อดีบางประการของศาลระหว่าง
ประเทศคือ	มีความเชี่ยวชาญสูงในด้าน
กฎหมาย	 และมีความเป็นภาวะวิสัย	
อย่างไรก็ตามการด�าเนินงานมีค่าใช้จ่าย
สงูมากและด�าเนินคดใีนสถานท่ีท่ีห่างไกล 
จากผู้ที่ถูกละเมิด	ซึ่งมีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องเรียนรู้เรื่องราวท่ีเกิดข้ึน	 ส่วนศาล
ผสมและศาลในประเทศสามารถท่ีจะ
ด�าเนินคดี	ณ	สถานที่ที่อาชญากรรมนั้น
เกิดขึ้น	และสามารถให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนเกี่ยวข้องได้มากกว่า	ทั้งค่าใช้จ่าย
ไม่สูงนัก	อย่างไรก็ตาม	ศาลในประเทศ

มักจะต้องต่อสู้กับอิทธิพลทางการเมือง	
ท้ังศักยภาพของระบบการอ�านวยความ
ยุติธรรมยังต�า่	ไม่เพียงพอท่ีจะด�าเนินคดี
อาชญากรรมระหว่างประเทศท่ีมีความ
ซับซ้อนได้

เขตสากลของศาล	คอือ�านาจของ
รัฐต่างๆท่ีจะฟ้องร้องด�าเนินคดีต่อผู ้
กระท�าผดิร้ายแรงไม่ว่าจะเกิดข้ึน	ณ	ท่ีใด	 
หรือต่อใคร	รัฐที่มีกฎหมายของประเทศ
ท่ีให้ศาลมีเขตอ�านาจสากลสามารถท่ีจะ
จับกุมและฟ้องร้องด�าเนินคดีผูต้้องหาว่า
เป็นผู้กระท�าผิดได้	 แม้ว่าการกระท�าผิด
น้ันจะเกิดข้ึนนอกเขตแดนของประเทศ
นั้นก็ตาม	

REPARATIONS

การชดใช้เยียวยา 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
กว้างขวางรุนแรง	และการปกครองโดย
ระบอบอ�านาจนิยมเป็นเวลาหลายๆ	ป	ี
ได้ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ประชาชนเสียหาย	การท่ีจะฟื้นฟูความ
สัมพันธ์กลับมาได้รัฐบาลจะต้องส่งสาร
แสดงออกถึงความห่วงใยและยอมรับผิด
ท่ีรัฐล้มเหลวในการท�าหน้าท่ีอันส�าคัญ
ของรัฐในการปกป้องคุ้มครองประชาชน
ของตนจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ี
ร้ายแรงกว้างขวาง	สิ่งน้ีเป็นสิ่งท่ีส�าคัญ
มากย่ิงข้ึน	ในกรณท่ีีเจ้าหน้าท่ีรฐัเข้าไปมี
ส่วนเก่ียวข้องโดยเป็นผู้ละเมิดเสียเอง	
กุญแจส�าคัญในการท�าหน้าที่นี้ของรัฐคือ	
การด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ช่วยบูรณะผู้เสียหายและครอบครัวหรือ
ชดใช้เยียวยาพวกเขา
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โครงการท่ีจัดให้ส�าหรับการชดใช้
เยียวยา	อาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้	

•	 ค่าชดเชย	 ความสูญเสียหรือ
เสียหายต ่อชี วิตของเหย่ือ 
ผู้เสียหาย

•	 การท�าให้กลับสู่สถานเดิม	คือ
ความช่วยเหลือท่ีจะให้เหย่ือ
สามารถกลับไปสู่สถานดังเดิม
เช่นเดียวกับก่อนท่ีจะมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น	

•	 การฟื้นฟูเยียวยา	 ซึ่งรวมถึง
การจัดให้มีการรักษาพยาบาล	
การเยียวยาทางด้านจิตใจ	การ 
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย	
และการให้บริการทางสังคม 
อื่นๆ

•	 การท�าให้พึงพอใจ	 ซึ่งหมาย
รวมถึงการยอมรับรู ้ในความ
เศร้าโศก	และการร�าลึก	

•	 การปฏริปูอย่างได้ผล	เพือ่เป็น
หลกัประกันเหย่ือว่า	เหตุการณ์ 
อันเลวร้ายน้ันจะไม่เกิดซ�า้รอย

การชดใช้เยียวยาอาจหมายถึง	ใน
ด้านวัตถุ	 ในเชิงสัญลักษณ์	 การชดเชย
เยียวยาต่อบุคคล	หรือต่อกลุ่มคน

•	 การชดใช้เยียวยาด้านวัตถุ 
รวมท้ังการจ่ายเงนิ	การให้เงนิ
บ�านาญ	การจัดให้มีการรักษา
พยาบาลฟรี	 ทุนการศึกษา	
การอบรมอาชีพ	 หรือแม้แต่
การให้สินเชื่อขนาดย่อม

•	 การเยียวยาเชิงสัญลักษณ์	นั้น
แสดงให้เห็นว่าสาธารณะชน

ยอมรับรู้ในประสบการณ์ท่ีเลว
ร้ายของเหยื่อ	 โดยอาจรวมถึง
การสร้างอนุสรสถานเพือ่ระลกึ
ถึง	การตั้งชื่อสาธารณะสถาน
เพือ่ร�าลกึถึง	การขอโทษโดยรฐั
และ	ผู้ละเมิด	 รวมทั้งการจัด
ให้มีวันร�าลกึถึงเหตุการณ์น้ันๆ	

•	 การชดใช ้ เ ยี ย วยา บุคคล 
เป็นการรบัรูถึ้งความเจ็บปวดท่ี
เกิดข้ึนต่อผู ้เหย่ือผู ้เสียหาย 
เป ็นรายบุคคลและจัดให้มี 
การชดใช้เยียวยาโดยให้สิทธิ
ประโยชน์ทางสังคมและทาง
เศรษฐกิจแก่พวกเขา.	

•	 การชดใช้เยียวยาเป็นกลุ ่ม 
เป็นการจัดให้มีสิทธิประโยชน์
แก่กลุ ่มประชาชนท่ีได้รับผล 
กระทบจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในลักษณะเป็นกลุ่ม
ของบุคคลท่ีประสบชะตากรรม
ในลักษณะเดียวกัน	

โครงการชดใช้เยียวยาจะต้องให้
เหย่ือเข้ามามีส่วนร่วมและมีลักษณะ 
เป ็นการเสริมสร ้างพลังของพวกเขา	 
ซึ่งไม่ใช่แค่การให้สิทธิประโยชน์โดยท่ี
ไม่มีการยอมรับความจริงว่ามีเหตุการณ์
ละเมิดสิทธิเกิดข้ึนจริง	 รัฐมีพันธกรณี
ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะจัดให้
มีการชดใช้เยียวยา		อย่างไรก็ตามหาก
รัฐล้มเหลวท่ีจะปฏิบัติตามพันธกรณ ี
ดงักลา่ว	ภาคประชาสงัคมกอ็าจจะริเริ่ม
ท่ีจะจัดให้มีโครงการชดใช้เยียวยาใน
ระดับชุมชนเพือ่ท่ีจะแสวงหาการยอมรบั
และความช่วยเหลอืต่อเหย่ือผูเ้สยีหายได้
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GUARANTEES OF  
NON-REPETITION  
(INSTITUTIONAL REFORM) 

การประกันว่าจะไม่เกิดการละเมิด 
ซ�้าอีก (การปฏิรูปเชิงสถาบัน)

องค์ประกอบสามเรื่องของความ
ยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านไปของหลัก
การของความเป็นธรรมในระยะเปลีย่นผ่าน 
คือ	การค้นหาความจริงของการละเมิด
สิทธิมนุษยชน	 การฟ้องร้องด�าเนินคดี 
ผูล้ะเมิด	และการชดใช้เยียวยาเหย่ือของ
การละเมิด	 เป็นการด�าเนินการต่อเรื่อง
ราวท่ีได้เกิดข้ึนแล้วในอดีต	องค์ประกอบ
ที่สี่เน้นที่การปฏิรูปเชิงสถาบัน	 ซึ่งเป็น
เรือ่งท่ีเก่ียวกับอนาคต	การเปิดเผยความ
จรงิเก่ียวกับเรือ่งราวท่ีเกิดข้ึนในอดีต	จะ
ต้องถูกน�ามาใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิรูป
เชิงกฎหมายและสถาบันท่ีจ�าเป็น	 เพื่อ 
ท่ีจะประกันว่า	การละเมิดสทิธมินุษยชน
อย่างร้ายแรง	 ท้ังต่อบุคค	 หรือชุมชน	 
จะไม่เกิดซ�้าอีก

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันเป็น
สิ่งจ�าเป็นเพื่อประกันว่าการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจะไม่เกิดซ�้าอีกนั้น	ย่อมขึ้นอยู่
กับบริบทต่างๆ	 สถาบันหรือระบบท่ีมี
ความจ�าเป็นที่จะต้องปฏิรูป	อาทิเช่น

• รัฐธรรมนูญและกฎหมาย	
• หน่วยงานด้านความม่ันคง	เช่น	 

กองทัพ	ต�ารวจ	และหน่วยงาน
ข่าวกรอง

• สถาบันการศึกษา
• ระบบการเมือง	
• สถาบันตุลาการ
• สื่อมวลชน	เป็นต้น

มีความจ�าเป็นต้องผลักดัน	 โดย
ห้ามไม่ให้ผู้มีส่วนร่วมในการกระท�าผิด
ด�ารงต�าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะอีกต่อไป	
ขัน้ตอนต่างๆทีข่จัดการเลือกปฏิบตัหิรือ
อคติท่ีมีต่อผู้ท่ีได้ถูกกดข่ีข่มเหงเป็นการ
เสรมิสร้างรากฐานให้แก่การสร้างสงัคมใหม่ 
ที่ทุกคนมีเสรีภาพและความเสมอภาค

Notes 

1. Guidance Note of the 
Secretary-General: United Nations 
Approach to Transitional Justice 
(“Guidance Note”), 2010, p. 2, 
https://www.un.org/ruleoflaw/files/
TJ_Guidance_Note_March_2010 
FINAL.pdf. 

2. Guidance Note, p. 8. 

3. These are the crimes 
over which the International 
Criminal Court has jurisdiction. 
See Rome Statute of the Interna-
tional Criminal Court, 1998,  
http://legal.un.org/icc/statute/99_
corr/cstatute.htm.

4. Guidance Note, pp.8-9.
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ความเป็นธรรมในระยะเปลี ่ยนผ่าน กรณ
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ที่มาของโครงการ

Asia Justice and Rights (AJAR) 
เครือข่ายเอเซียเพื่อความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน	

เครอืข่ายเอเซยีเพือ่ความเป็นธรรมในระยะเปลีย่นผ่านส่งเสรมิความรเิริม่ในการ
เรยีนรูแ้ละการสร้างองค์ความรูเ้ก่ียวกับความเป็นธรรมในระยะเปลีย่นผ่านในภมิูภาค
เอเซีย

AJAR	 เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชน	 มีส�านักงานท่ีกรุงจาการ์ตา	 ประเทศ
อินโดนีเซีย	ท�างานเพื่อเสริมศักยภาพขององค์กรในระดับท้องถ่ินและในระดับชาติ 
ในการต่อต้านการลอยนวลพ้นผิดและเสริมสร้างวัฒนธรรมท่ีเป็นพื้นฐานของความ 
รับผิด	ความยุติธรรม	 และความเต็มใจท่ีจะเรียนรู้จากสาเหตุอันเป็นรากเหง้าของ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	 โดยสามารถ 
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรได้ที่	http://www.asia-ajar.org.

ในประเทศไทยAJAR	ท�างานร่วมกับมูลนิธผิสานวัฒนธรรม	มูลนิธฯิ	ก่อต้ังข้ึน
ในปี	 ๒๕๔๕	 ท�างานส่งเสริมและปกป้องความยุติธรรม	 และติดตามสอดส่อง
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 โดยมีหลักปรัชญาและกิจกรรมมุ่งท่ี 
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สทิธมินุษยชนและการปฏริปูกระบวนการยุติธรรมในสงัคม 
อย่างยั่งยืน	โดยเน้นกลุ่มคนชายขอบ	รวมทั้งชนกลุ่มน้อย	คนไร้รัฐ	แรงงานข้ามชาติ
และเหยื่อของความขัดแย้ง	 โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี	https://voicefrom 
thais.wordpress.com
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ตั้ ง แต ่ป ี	 ๒๕๔๘	 เป ็นต ้นมา	 
	 ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างต่อเน่ือง 
จากการแตกแยกทางความคิดและ 
การต่อสู ้ช ่วงชิงอ�านาจทางการเมือง 
ในหมู่ชนช้ันปกครอง	 การต่อต้านทาง 
การเมืองท่ีมีต ่อรัฐบาลและนโยบาย	
ท�าให้ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะของ 
การแบ่งข้ัวแบ่งฝ่าย	ขาดความไว้วางใจ
และเกิดการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรง
ระหว่างรัฐกับประชาชน	 และในหมู่
ประชาชนด้วยกันเอง	ประเทศชาติต้อง
เสียหายจากวังวนของการใช้อ�านาจรัฐ
โดยมิชอบ	การต่อต้าน	การปฏิบัติการ
ทางทหารท่ีรุนแรง	 การรัฐประหารโดย
กองทัพ	การทุจรติคอรปัช่ัน	การฟ้องร้อง
ด�าเนินคดี	 และการจัดท�ารัฐธรรมนูญ 
ซ�้าแล้วซ�้าอีก

ความรุนแรงที่เกิดขึ้น	ไม่เพียงแต่
ได้สร้างความเจ็บปวดขมข่ืนท้ังในด้าน
ร่างกายและจิตใจของผูท่ี้เก่ียวข้องเท่าน้ัน	
แต่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมในระยะ
ยาว	ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อความม่ันคง
ของมนุษย์ด้วย	 ดังน้ันหากความขัดแย้ง
ยังคงด�าเนินต่อไปโดยไม่ได้รับการแก้ไข	
ก็มีความเป็นไปได้สูงท่ีสังคมไทยจะ 
ไม่สามารถฟ้ืนฟคูวามสงบสขุ	และบรรลุ
การพัฒนาที่ควรจะเป็นได้ในอนาคต

ความขัดแย้งดังกล ่าวข ้างต ้น 
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต	๑๓๓	คน	บาดเจ็บ 
กว่า	๒,๐๐๐	ราย	มีผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย 
กว่า	๓,๐๐๐	ราย	มีผู้ถูกฟ้องร้องด�าเนิน 
คดอีาญากว่า	๑,๘๘๓	คน	โดยท้ังรฐัและ
กลุม่อ�านาจนอกรฐั	(non	state	actors)	 
เป็นผู้รับผิดชอบในผลกระทบดังกล่าว	
ซึ่งบาดแผลดังกล่าวท�าให้ความขัดแย้ง
ทางการเมืองและความรนุแรงยังคงด�าเนิน 
ต่อไปและเลวร้ายยิ่งขึ้น

นอกจากน้ัน	 ประเทศไทยก�าลัง
เผชิญกับความขัดแย้งทางด้านอาวุธ	 
ซึ่งมีรากเหง้ามาต้ังแต่ศตวรรษท่ี	 ๑๙	
จากการก่อความไม่สงบเพื่อแบ่งแยกดิน
แดนโดยกลุม่ชนเช้ือสายมลายูในภมิูภาค
ปัตตานีในภาคใต้ของประเทศ	 ปัญหา 
ดังกล่าวสลับซับซ้อนย่ิงข้ึนจากการท่ี
ความรุนแรงทวีย่ิงข้ึนต้ังแต่ปี	 ๒๕๔๗	
โดยมีการใช้อาวุธปืนและระเบิดเกิดข้ึน
เป็นประจ�าวนั	ท�าให้มผีู้เสียชวีติแล้วกว่า	
๖,๕๐๐	ราย	และบาดเจ็บกว่า	๑๐,๐๐๐	คน

สถานการณ์ของภาคประชาสังคม

เม่ือไม่นานมาน้ี	 ขบวนการทาง
สังคมและสื่อมวลชนไทย	 ได้พยายาม
ช่วยกันสร้างพ้ืนท่ีทางการเมืองเพ่ือให้มี
การพูดคุยถกเถียงกันในเรื่องนโยบาย
สาธารณะข้ึนมาอีกครั้ง	 ท ่ามกลาง 
ความหลากหลายของภาคประชาสังคม 
ในประเทศไทย	 เครือข่ายการกระจาย 
อ�านาจท่ีท�างานเก่ียวข้องกับประเด็นท่ี
หลากหลายยังคงมีกิจกรรมอย่างแข็งขัน
ตลอดเวลา	แต่การให้ภาคประชาสังคม
เข้าไปเก่ียวข้องถูกจ�ากัดลงอย่างมาก 
ภายหลังจากการรัฐประหารโดยกองทัพ
ในปี	๒๕๕๗	ซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดความ
ขัดแย้งแบ่งข้ัวในเรื่องอุมการณ์ทาง 
การเมืองนั้น	เครือข่ายภาคประชาสังคม
ในระดับรากหญ้ามีความเข้มแข็งเป็น
อย่างมากในการผลกัดันให้มีการคุม้ครอง
สิทธิของชุมชนโดยเฉพาะเ ก่ียวกับ 
การแบ่งปันทรัพยากร

ตัวอย่างของอ�านาจและความ 
เป็นเอกภาพของขบวนการภาคประชา
สังคมมีความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงต ่อ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัด
ท�ารัฐธรรมนูญ	๒๕๔๐	ความส�าเร็จใน
ประเด็นส�าคญัของเรอืงน้ีคอื	การเปลีย่นผนั 
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จ ากก า ร เ มื อ ง ข อ ง ชน ช้ั นน� า ไ ปสู ่
ประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participatory Democracy)  
เน่ืองจากองค์กรประชาธิปไตยท่ีน�าโดย
เอ็นจีโอ	 ได้ผลักดันจนเกิดรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชนขึ้น	โดยในชั้นแรก	คณะ
กรรมการท่ีเกิดจาก	 ๑๕	 องค์กรและ 
เครือข่ายท่ีผลักดันเรื่องประชาธิปไตย	
เช่น	 เครือข่ายผู ้หญิงกับรัฐธรรมนูญ	
สหพันธ์นิสิต

นักศึกษาแห่งประเทศไทย	องค์กร
ด้านแรงงาน	กลุม่ธุรกิจเพือ่ประชาธปิไตย	
สภาหอการค้า	และกลุ่มองค์กรประชาธปิ
ไตยอื่นๆ	รวมพลังกันได้ถึง	๓๐	องค์กร
ในเดือนธันวาคม	๒๕๓๙	โดยขบวนการ
น้ีพุง่เป้าไปท่ีความต้องการของประชาชน
ในการมีส่วนร่วม	และการเสรมิสร้างพลงั	
โดยเฉพาะอย่างย่ิงแก่ประชาชนในระดับ
รากหญ้า	 ได้ก่อต้ังคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนข้ึน	 มีการ
รณรงค์ต่อสาธารณะคู่ขนานไปกับสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ	โดยมีกิจกรรมบางอย่าง	
ท่ีท�าโดยการประสานงานกับสภาร่าง
รัฐธรรมนูญด้วย	 ส�าหรับในภาคใต้ของ
ประเทศ	องค์การภาคประชาสงัคม	และ
เอ็นจีโอ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ ่มสตรี	
และกลุ ่มท่ีได้จัดต้ัง	 “สภาประชาชน 
(People	Council)”	ขึ้น	มีส่วนเช่นกัน
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นท่ี 
ดังกล่าว

สถานการณ์ของเหยื่อ

เหย่ือบางราย	หรือญาติของพวก
เขา	 ได้จัดต้ังเครือข่ายหรือจัดต้ังเป็น
มูลนิธเิพือ่ผลักดันให้ได้รบัความยุติธรรม	
ตัวอย่างเช่น	 จากเหตุการณ์	 “พฤษภา
ทมิฬ”	 ในปี	 ๒๕๓๕	 หรือการสลาย 
การชุมนุมโดยก�าลังทหารในปี	 ๒๕๕๓	

เป็นแรงผลักดันให้ก่อต้ังขบวนการหรือ
เครือข่ายเรียกร้องความยุติธรรมและ	
ความรับผิดชอบของรัฐบาล	 มีการน�า
เหย่ือบางรายเข้าสูช่่องทางท่ีเป็นทางการ
เช่น	คณะกรรมการอิสระค้นหาความจรงิ
เพื่อการปรองดองแห่งชาติ	 (คอป.)	
ส�าหรับความขัดแย้งในระดับชาติและ
คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉนัท์
แห่งชาติ	 (กอส.)	 ส�าหรับความขัดแย้ง 
ในภาคใต้	เป็นต้น

ส�าหรับในภาคใต้	 นอกจากจะมี
การจ่ายเงนิชดเชยความเสยีหายแก่เหย่ือ
ตามโครงการท่ีจัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะแล้ว	
เหย่ือบางคนยังได ้ จัด ต้ังมูลนิธิ เพื่อ 
ช่วยเหลอืเหย่ือรายอ่ืนๆ	มหาวิทยาลยัใน
ภูมิภาคดังกล่าว	 ได้พัฒนาฐานข้อมูล
เหย่ือของความรนุแรง	ท่ีได้บันทึกเหตุการณ์ 
ความรุนแรงไว้ด้วย	 โดยหน่วยงานภาค
รัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ	 สามารถเข้าถึง
ข้อมูลเหล่าน้ันได้เช่นเดียวกัน	 ซึ่งนับว่า
เป็นประโยชน์อย่างย่ิง	 องค์กรสตรีก็ได้
รวบรวมเสียงเรียกร้องต้องการของเหย่ือ
และเผยแพร่ออกไปสูส่งัคมในรปูของหนัง
สื่อ	 สิ่งพิมพ์	 การกระจายเสียงทางวิทยุ	
เพื่อเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้ท่ียังรอดชีวิต	
มูลนิธิบางแห่ง	 ท�างานกับหน่วยงาน 
ภาครัฐด้านสาธารณะสุข	 เพื่อติดตาม
พัฒนาการและส่งเสริมให้มีการจัดต้ัง
ศูนย์ฟื้นฟูเหยื่อของความรุนแรงขึ้น

การด�าเนินการเกีย่วกับความเป็นธรรม 
ในระยะเปลี่ยนผ่านในอดีต

ในช่วงสบิกว่าปีท่ีผ่านมา	ภาคส่วน 
ต่างๆ	 ในสังคมเช่นองค์กรเอกชน	และ
วิชาการ	 ได้ศึกษาเก่ียวกับรากเหง้าของ
ความขัดแย้งพร้อมท้ังมีข้อเสนอแนะใน
การสร้างความปรองดอง	แต่น่าเสียดาย
ท่ีประสบการณ์และความรู้ท่ีได้รวบรวม
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น�าเสนอน้ัน	ไม่ได้ถูกน�าไปใช้ในการสร้าง
ความเข้าใจย่ิงข้ึนในสังคมหรือเพ่ือให้ 
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

การด�าเนินการของภาครัฐ

ในช่วงกว่าสบิปีท่ีผ่านมา	สงัคมไทย 
เริ่มคุ้มเคยกับความคิดท่ีจะจัดต้ังคณะ
กรรมการเพื่อติดตามสอดส่องเหตุการณ์
ความรนุแรง	เช่นคณะกรรมการสอบสวน	
คณะกรรมการค้นหาความจริง	 ซึ่งมี 
ข้อเสนอแนะมากมายในการสร้างความ
ปรองดอง

ห น่ึงในคณะกรรมการ ท่ี เป ็น 
ท่ีรู ้ จักกันคือ	 คณะกรรมการอิสระ 
ตรวจสอบค้นหาความจริงเพื่อความ
ปรองดองแห่งชาติ	หรอื	คอป.	ท่ีได้จัดต้ัง 
ข้ึนในฐานะท่ีเป็นองค์กรอิสระ	 โดย
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 โดยให้มี
อ�านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบค้นหา
ความจริงเก่ียวกับเหตุการณ์การชุมนุม
ต่อต้านรัฐบาลและการสลายการชุมนุม
ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม	๒๕๕๓	
คณะกรรมการได้จัดต้ังคณะอนุกรรมการ
ขึ้นมาห้าคณะเพื่อการดังกล่าว	คือ

ฝ่ายบรหิารจัดการ	ตรวจสอบค้นหา
ความจริง	 เยียวยา	 วิจัยรากเหง้าของ
ปัญหา	 และยุทธศาสตร์/ข้อเสนอแนะ 
ในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความ
รุนแรงเช่นนั้นอีก	เหยื่อของความรุนแรง
และฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจ�านวนมากไม ่
เช่ือม่ันใน	 คอป.	 เน่ืองจากแต่งต้ังข้ึน	
โดยฝ่ายบริหารคือระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรี

หลังจากเหตุการณ์ความรุนแรง
กรณีมัสยิดกรือเซะในภาคใต้ของไทยใน
ปี	๒๕๔๗	รฐับาลก็ได้จัดต้ังคณะกรรมการ 
อิสระข้ึนมาชุดหน่ึงเพือสืบสวนกรณี
สงัหารหมู่ผูต้้องสงสยัว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธ 

ท่ีอยู่ในในมัสยิด	การเคลือ่นไหวท่ีส�าคญั
ของรัฐบาลเกิดข้ึนในปี	 ๒๕๔๙	 เม่ือ 
ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด	 พลเอกสุรยุทธ์	 จุลานนท์	 
ท่ีได้ปฏิญานตนข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรี	 
ได้ออกอากาศกล่าวค�าขอโทษชาวมุสลิม
มลายูปัตตานี	โดยยอมรบัว่าปัญหาความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนใต้ 
ในอดีตเป็นความผดิของรฐัเป็นส่วนใหญ่	
และในช่วงดังกล่าว	 ก็ได้มีการเปิดให้มี
การเจรจาอย่างไม่เปิดเผยระหว่างตัวแทน 
ของรฐับาลและตัวแทนของกลุม่ติดอาวุธ

การด�าเนินการ 
ของภาคประชาสังคม

องค ์กรภาคประชาสังคมก็ได ้
ด�าเนินการสบืสวนหาความจรงิด้วยตนเอง 
ควบคู่ไปกับการด�าเนินการของทางการ	
ท้ังโดยการติดตามสอดส่องการด�าเนินการ 
และตรวจสอบข้อมูลของกลไกท่ีเป็น
ทางการดังกล่าว	 เช ่น	 ศูนย์ข ้อมูล
ประชาชน	 (People’s	 Information	
Center)	 ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการและ
อาสาสมัครซึ่งได้ด�าเนินการตรวจสอบ
หาความจริงด้วยตนเองคู ่ขนานไปกับ	
คอป.	และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในเหตุการณ์ความรุนแรงในปี	
๒๕๕๓	 โดยได้จัดท�ารายงานท่ีรวมสิ่ง 
ท่ีค้นพบและข้อเสนอแนะด้วยเช่นกัน	 
อีกตัวอย่างหน่ึงได้แก่การวิจัยเก่ียวกับ
การเยียวยาผลกระทบท่ีมีต่อสังคม	 โดย
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา	
มหาวิทยาลัยมหิดล

ยิ่งไปกว่านั้น	ตัวแทนภาคประชา
สังคมยังได้รับการแต่งต้ังให้อยู่ในบาง
โครงการเก่ียวกับความเป็นธรรมในระยะ
เปล่ียนผ่าน	 เช่น	 ในคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ	 องค์กรภาคประชาสังคม 
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บางแห่งได้ท�างานประสานงานกับรฐับาล
อย่างใกล้ชิด	 เช่น	 มูลนิธิในจังหวัด
ชายแดนใต้เพื่อร ่วมมือกับรัฐบาลใน
การน�านโยบายใหม่เพื่อจัดต้ังศูนย์ฟื้นฟู
เหยื่อของการทรมานเป็นต้น

ส่ิงท้าทายในอนาคต  
บทเรียนและข้อสรุป

ส่ิงท้าทาย

ส�าหรับจังหวัดชายแดนใต้ของ
ประเทศไทย	สิ่งท้าทายเร่งด่วนคือ	การ
ท�าความเข ้าใจเรื่องความเป็นธรรม 
ในระยะเปลี่ยนผ่านให้แก่ประชาชน	สิ่ง
ท้าทายอีกประการหน่ึงคือ	 การก�าหนด
บทบาทของหุ้นส่วนซึ่งจะท�าให้พวกเขา
สามารถท่ีจะท�างานเรื่องความเป็นธรรม
ในระยะเปลี่ยนผ่านได้อย่างเข้มข้นและ
รอบด้านย่ิงข้ึน	สิง่ท้าทายในระยะยาวคอื
การกล่าวถึงการขาดความเข้าใจเก่ียวกับ
เรื่องการด�าเนินคดีต่อผู้ละเมิดสิทธิ	การ
ตรวจสอบ	และปัญหาผู้ละเมิดลอยนวล
พ้นผิด	 และการพัฒนาหนทางท่ีจะ
ป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงข้ึนอีก	สิ่ง
ท้าทายอีกประการหน่ึงคอืเรือ่งท่ีเก่ียวกับ
ว่าจะใช้กลไกความเป็นธรรมในระยะ
เปลี่ยนผ่านอย่างไรเพื่อประโยชนใน
กระบวนการสันติภาพท่ีก�าลังด�าเนินอยู่
โ ดย ไม ่ ก ่ อ ให ้ เ กิ ดผล เสี ยหายต ่ อ
กระบวนการนั้น

บทเรียนส�าคัญๆ

๑.	การมีส่วนร่วมของประชาชน	
กระบวนการท่ีจริงใจและร่วม
ส่วนมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง 
ในการสร ้างความรู ้สึกของ 
การเป็นเจ้าของระหว่างหุ้นส่วน 
ต่างๆ

๒.	การให้อภยัเป็นสิง่ท่ีเกิดได้ยาก
หากประชาชนไม่อาจเข้าใจได้
ถึงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด	
โดยจะไม่สามารถก้าวพ้นจาก
อดีตและก้าวไปข้างหน้าได้
หากไม ่ มีการแก ้ ไขป ัจ จัย 
อันเป็นรากเหง้าของปัญหา

๓.	สิง่ท้าทายประการหน่ึงคอื	การ
ก�าหนดว่าจะใช้ความเป็นธรรม
ในระยะเปลี่ยนผ่านโดยไม่ก่อ
ให้เกิดปัญหาซับซ้อนข้ึนได้
อย่างไร	เราสามารถเรยีนรูจ้าก
ประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคว่าได้
จัดการเรื่องน้ีได้อย่างไร	 ท้ังน้ี
เพราะแต่ละประเทศ	ไม่ได้ใช้
แบบแผนเดียวกันในเรือ่งความ
เป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

๔.	การมีข้อเสนอแนะท่ีครบถ้วน
ชุดหน่ึงเป็นเรื่องท่ีดี	 แต่หาก 
ไม ่ได ้แปลเป ็นการกระท�า	
กระบวนการก็ล้มเหลว	และผู้
ทีม่สี่วนในการท�าข้อเสนอแนะ
ก็จะขาดความ เ ช่ื อ ถื อ ใน
กระบวนการ

๕.	การรัฐประหารโดยกองทัพใน 
ปี	๒๕๔๙	และ	๒๕๕๗	ท�าให้
กระบวนการของทางการหยุด
ชะงักและท�าให ้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งย่ิงข้ึน	 บทบาท
ของกองทัพ	 ท้ังในระดับชาติ
และในจังหวัดชายแดนใต้	แม้
ท�าให้เกิดความสงบบางส่วน	
แต่ในขณะเดียวกันก็ท�าให้การ
พัฒนาประชาธิปไตยมีความ
ซับซ้อนย่ิงข้ึน	 และล้มเหลว 
ในการแก้ปัญหาข้อข้องใจหรอื
การร้องเรียนในอดีต
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๖.	เ น่ื อ ง จ ากก า ร ข าดก า ร มี 
ส่วนร่วมในงานของรัฐบาล	
ภาคประชาสังคมจึงไม่ได้ช่วย
ทางการในเรือ่งความเป็นธรรม
ในระยะเปลี่ยนผ่านเท่าท่ีควร	
ท�าให้ขาดโอกาสไปอย่างน่า
เสียดาย	ส่วนหนึ่ง	ก็เนื่องจาก
ก า ร ข าด เ ส รี ภ าพ ในก า ร
แสดงออก	การชุมนุม	และการ
สมาคม	รวมทั้งการจ�ากัดสิทธิ
เสรีภาพอ่ืนๆ	 ซึ่งเป็นปัจจัย 

ท่ี ส� า คั ญอย ่ า ง ย่ิ ง ส� า ห รั บ
กระบวนการในการสานเสวนา
และรบัฟัง	อันเป็นปัจจัยส�าคญั
ของความเป็นธรรมในระยะ
เปลี่ยนผ่าน	 ในขณะดียวกัน	
การท่ีภาคประชาสังคมขาด
ความเช่ือม่ันในรัฐบาล	 ก็เป็น
อุปสรรคในการเข้าไปมีส่วน
ร่วม	แม้ในโครงการท่ีพยายาม
แสวงหาความจริง	เช่น	คอป.	
เป็นต้น

เหตุการณ์

๒๕๔๘ หลังจากท่ีได้บริหารงานมาห้าปี	 รวมท้ังการได้รับชัยชนะอย่าง 
ถล่มทลายในการเลอืกต้ังอีกครัง้หน่ึงพนัต�ารวจโททักษณิ	ชินวัตร	
ต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างหนักจาก	กลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย	 (พธม.)	 ท่ีลงท้องถนนชุมนุมประท้วง	 
โดยทักษิณ	 ชินวัตร	 ถูกกล่าวหาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน	และ 
ไม่เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์

มกราคม 
๒๕๔๙

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีไม่นาน	พันต�ารวจโท
ทักษณิ	ชิวัตร	ได้ขายหุ้นของครอบครวัท่ีมีอยู่ในบรษิทัโทรคมนาคม	
ชินคอร์ปอเรชั่น	ให้แก่บริษัทเทมาเซ็คโฮลดิ้ง	โดยในการขายหุ้น
ดังกล่าว	 ได้รับผลประโยชน์จากการยกเว้นภาษีจ�านวนมหาศาล	
ประเด็นดังกล่าวได้กระตุ้นให้กลุ่มชาตินิยมจัดเข้าร่วมต่อต้าน
รัฐบาล

เมษายน	 
๒๕๕๙

พันต�ารวจโททักษิณ	 ชินวัตร	 ได้จัดให้มีการเลือกต้ังอีกครั้ง	 
โดยเล็งเห็นว่าจะได้รับการสนับสนุนจากมวลชนในชนบทและ 
คนงานท่ียากจนในเมือง	 ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูความชอบธรรม 
ของตน	อย่างไรก็ตามพรรคประชาธปัิตย์	ได้บอยคอตการเลอืกต้ัง	 
ท�าให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าพิพากษาให้ผลของการเลือกต้ังเป็น
โมฆะ
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กันยายน	 
๒๕๔๙

ขณะท่ีพันต�ารวจโท	 ทักษิณ	 ชินวัตรอยู่ในนครนิวยอร์คเพื่อ
ปราศรัยต่อท่ีประชุมสมัชชาใหญ่	 สหประชาชาติ	 ผู้บัญชาการ
ทหารบกไทยได้ก่อการรัฐประหารโดยปราศจากการต่อต้าน	
กองทัพได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี	๒๕๔๐	ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดที่ประเทศเคยมีมา	เมื่อ	พธม.	เห็น
ว่าการเคลื่อนไหวของตนบรรลุเป้าหมายแล้ว	 จึงได้ยุบตัวเองใน
วันที่	๒๑	กันยายน	พลเอก	สุรยุทธ์	จุลานนท์	อดีตผู้บัญชาการ
ทหารบกและสมาชิกของคณะองคมนตรีท่ีทรงอ�านาจ	 ได้เป็น
นายกรัฐมนตรีชั่วคราว

๒๕๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าพิพากษาห้ามพรรคไทยรักไทยไม่ให้ท�า 
กิจกรรมทางการเมืองเป็นระยะเวลาห้าปีโดยอ้างว่าโกงการเลอืกต้ัง	
และในค�าพิพากษาเดียวกันน้ัน	 ก็ได้ห้ามผู้บริหารพรรคจ�านวน	
๑๑๑	 คน	 ด้วยเช ่นกัน	 หลังจากการรัฐประหารหน่ึงป	ี 
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างโดยการหนุนหลังของกองทัพ	ผ่านการ
รับรองโดยประชามติอย่างเฉียดฉิว	 กลุ่มประชาชนท่ีสนับสนุน 
พันต�ารวจโททักษิณ	 ชินวัตร	 ลงคะแนนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ	
ท�าให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงการแตกแยกทางการเมืองระหว่าง 
กลุ่มคนเสื้อแดงและกลุ่มคนเสื้อเหลือง

ธันวาคม	
๒๕๕๐	

พรรคพลงัประชาชน	ซึง่เป็นพรรคท่ีเกิดใหม่จากพรรคไทยรกัไทย
ของกลุ ่มพันต�ารวจโททักษิณ	 ชินวัตร	 ได้รับชัยชนะในการ 
เลือกตั้งทั่วไป

กุมภาพันธ์	
๒๕๕๑	

หลังจากการเลือกต้ัง ท่ัวไป	 ผู ้ ได ้รับเลือกต้ังจากพรรค 
พลังประชาชนของพันต�ารวจโททักษิณ	 ชินวัตร	 คือนายสมัคร	
สุนทรเวช	ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี	โดยมีนโยบาย
ที่ชัดเจนที่จะนิรโทษกรรมให้แก่นักการเมืองทั้ง	๑๑๑	คน	ซึ่งถูก
ห้ามท�ากิจกรรมทางการเมืองต้ังแต่ปี	 ๒๕๕๐	 ในขณะเดียวกัน 
พันต�ารวจโท	ทักษิณ	ชินวัตรก็ได้เดินทางกลับมาประเทศไทย

สิงหาคม	
๒๕๕๐	

พันต�ารวจโท	ทักษณิ	ชินวัตรและภรรยาเดินทางออกนอกประเทศ
เพื่อไปร่วมงานกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศจีน	และถูกตั้งข้อหาทุจริต
หลงัจากน้ันก็ไม่ได้เดินทางกลบัมาประเทศไทยอีกเลย	กลุม่	พธม.	
เริ่มผลักดันเพื่อโค่นรัฐบาลท่ีพวกเขากล่าวหาว่าเป็นตัวแทน 
ของพันต�ารวจโททักษิณ	ชินวัตรให้พ้นจากต�าแหน่ง
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กันยายน	
๒๕๕๐	

นายสมัคร	สนุทรเวช	ต้องพ้นจากต�าแหน่งนายกรฐัมนตรเีน่ืองจาก
ถูกกล่าวหาว่ารับเงินจ�านวนหน่ึงซึ่งเป็นเพียงเงินจ�านวนเล็กน้อย
จากการสาธิตการท�ากับข้าวในรายการทีวีโชว์	 น้องเขยของ 
พันต�ารวจโททักษิณ	ชินวัตร	คือนายสมชาย	วงศ์สวัสดิ์	ซึ่งเคย
เป็น	ข้าราชการระดับสูงได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี	

ตุลาคม 
๒๕๕๐	

กลุ่ม	พธม.ได้ชุมนุมประท้วงและปิดล้อมอาคารรัฐสภา	 ตัดไฟ	
และกักตัวสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภาจ�านวน	๓๐๐	คน	
ในขณะท่ีรัฐบาล	นายสมชาย	 วงศ์สวัสด์ิก�าลังแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา	โดยนายสมชาย	วงศ์สวัสดิ์	ต้องปีนรั้วหลบหนีออกมาได้	
และได้ย้ายส�านักนายกรัฐมนตรีมาไว้ท่ีสนามบินดอนเมือง	 และ
นายสมชาย	 วงศ์สวัสด์ิได้ให้ต�ารวจมีอ�านาจในการใช้ก�าลังต่อ 
ผูชุ้มนุม	ผูชุ้มนุมจ�านวนมาก	รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีต�ารวจได้รบับาดเจ็บ	 
มีผู ้ชุมนุมสองคนเสียชีวิต	 ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถได้เสด็จไปร่วมในพิธีศพผู้ชุมนุมที่เสียชีวิต

พฤศจิกายน	
๒๕๕๐

กลุม่	พธม.	ได้เดินขบวนไปท่ีสนามบินสวุรรณภมิูแล้วเข้ายึดครอง
พืน้ท่ีในสนามบิน	ท�าให้ต้องปิดสนามบินเป็นเวลาแปดวัน	ซึง่มีผล
ให้มีผู้โดยสารตกค้างประมาณ	๓๐๐,๐๐๐	คน	และส่งผลกระทบ
ต่อการเดินทางในภูมิภาค

ธันวาคม	
๒๕๕๐

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรรคพลังประชาชนมีความผิดในการ
เลือกต้ัง	 จึงมีพิพากษาให้ยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมือง
กรรมการบรหิารพรรคเป็นเวลาห้าปี	ท�าให้รฐับาลของนายสมชาย	
วงศ์สวัสดิ์ต้องยุติลง	 และกลุ่มพันธมิตรได้เลิกการยึดสนามบิน	
โดยนายอภิสิทธิ	 เวชชาชีวะ	ผู้น�าฝ่ายค้าน	ได้จัดตั้งรัฐบาลผสม	
โดยการสนับสนุนของกลุม่การเมืองท่ีเคยร่วมรฐับาลกับพันต�ารวจ
โททักษณิ	ชินวัตร	โดยนายอภสิทิธ	ิเวชชาชีวะเป็นนายกรฐัมนตรี
คนที่สามภายในระยะเวลาเพียงสามเดือน

มีนาคม-
เมษายน	
๒๕๕๑

กลุ่มคนเสื้อแดงท่ีสนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ	 ชินวัตร 
ได้ระดมมวลชนชุมนุมคัดค้านรัฐบาล	 ในวันท่ี	 ๘	 เมษายน	 
ผู้ชุมนุมหลายหม่ืนคนได้เข้าล้อมท�าเนียบรัฐบาลและเรียกร้อง 
ให้โค่นรัฐบาลอมาตยาธิปไตย	 ซึ่งถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงทาง 
การเมือง	 กลุ่มชนช้ันน�าและกลุ่มอนุรักษ์นิยมได้แปลความว่า
เป็นการใช้ถ้อยค�าท่ีต่อต้านพระมหากษัตริย์	 กลุ่มคนเสื้อแดง 
ได้เรียกร้องให้ยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ทันที	
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กุมภาพันธ์	 
๒๕๕๓	

ในการอ่านค�าพิพากษาท่ีใช้เวลาถึงแปดช่ัวโมง	ศาลได้ตัดสินให้
พันต�ารวจโททักษิณ	 ชินวัตร	 มีความผิดรวมห้ากระทงความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น	 โดยศาลได้เปิดเผยว่าครอบครัวของ
พันต�ารวจโททักษิณ	ชินวัตรร�่ารวยขึ้นผิดปกติโดยเพิ่มขึ้นถึง	๑.๔	
พนัล้านดอลล่าร์	และปกปิดทรพัย์สนิดงักล่าวพนัต�ารวจโททักษณิ	
ชินวัตรกล่าวว่าเงินของตนถูก	”ปล้น”	ไป

มีนาคม- 
พฤษภาคม 
๒๕๕๓

กลุ่มคนเสื้อแดงหลายหม่ืนคนท่ีได้ชุมนุมกันเป็นเวลาหลายเดือน	
ส่งผลให้ใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นอัมพาต	โดยได้เรียกร้องให้
นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชวีะ	ลาออกและจดัให้มีการเลือกตัง้
ใหม่	 การพยายามท่ีจะสลายการชุมนุมเม่ือวันท่ี	 ๑๐	 เมษายน	 
ก่อให้เกิดการชุลมุนต่อสูกั้นส่งผลให้นายทหารยศพนัเอก	ผูส้ือ่ข่าว
ต่างประเทศรายหนึ่งและคนอื่นๆอีกหลายคนเสียชีวิต

๓	พฤษภาคม	
๒๕๕๓

นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ได้ประกาศโรดแมปในการสร้างความ
ปรองดองและจะจัดให้มีการเลือกต้ังในวันท่ี	 ๑๔	พฤศจิกายน	
ก่อนท่ีจะครบวาระ	 วันรุ่งข้ึนแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ	
(นปช.)	 คัดค้าน	 โดยแย้งว่าผู ้ท่ีก�าหนดวันเลือกต้ังควรเป็น 
คณะกรรมการการเลอืกต้ังไม่ใช่นายกรฐัมนตร	ียังผลให้ความหวัง
สุดท้ายในการปรองดองต้องสลายลง

๑๙	
พฤษภาคม	
๒๕๕๓	

กองก�าลังของรัฐบาลได้เข้ารื้อถอนเครื่องกีดขวางเพื่อสลาย 
การชุมนุมยังผลให้ในสัปดาห์น้ันมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มข้ึนเป็น	 
๙๑	 ราย	ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน	กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงได้สลาย 
ตัวไปและรัฐบาลได้จัดรถส่งผู้ชุมนุมกลับภูมิล�าเนา

กรกฎาคม	 
๒๕๕๔

พรรคเพื่อไทยของพันต�ารวจโททักษิณ	ชินวัตร	ชนะการเลือกตั้ง
อย่างถล่มทลาย	 และนางสาวย่ิงลักษณ์	 ชินวัตร	น้องสาวของ 
พันต�ารวจโททักษิณ	 ชิณวัตร	 ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก 
ของไทย

ตุลาคม	 
๒๕๕๔

รัฐบาลได้ด�าเนินนโยบายในโครงการประกันราคาข้าวเพื่อ 
ช่วยเหลอืชาวนา	โดยโครงการซือ้ข้าวจากชาวนาในราคาท่ีสงูกว่า
ท้องตลาด	 ท�าให้รัฐบาลมีข้าวตกค้างขายไม่ได้อยู่ในโกดัง 
หลายล้านตัน

มิถุนายน	 
๒๕๕๕

มีการต่อต้านรฐับาลมากย่ิงข้ึนเม่ือพรรครฐับาลพยายามท่ีจะผ่าน
ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเพ่ือปูทางให้พนัต�ารวจโททักษณิ	ชินวัตร	
เดินทางกลับประเทศได้	 มีการปิดล้อมรัฐสภาเพ่ือไม่ให้พิจารณา
ร่างกฎหมายดังกล่าว	โดยประเดน็ดังกล่าว	ท�าให้กลุม่ชนช้ันกลาง
โกรธแค้นรัฐบาลอย่างยิ่ง
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พฤศจิกายน	
๒๕๕๕

ต�ารวจได้เข้าสลายการชุมนมุของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทีม่ีประมาณ	
๑๐,๐๐๐	 คน	 ในกรุงเทพมหานครท่ีเรียกร้องให้โค่นล้มรัฐบาล 
ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร

เมษายน	 
๒๕๕๖

ศาลรัฐธรรมนูญขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย	
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เกิดจากการรัฐประหาร

พฤศจิกายน	
๒๕๕๖

อดีตรัฐมนตรีและรองประธานพรรคประชาธิปัตย์	 นายสุเทพ	 
เทือกสุบรรณซึ่งเป็นบุคคลส�าคัญท้ังในวิกฤติการณ์ท่ีพัทยาและ 
การสลายการชุมนุมของ	นปช.	 ในปี	๒๕๕๓	 ในขณะท่ีตนเป็น
รัฐบาล	 ได้จัดต้ังคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข	(กปปส.)	และได้จ่ายแจกนกหวีดส�าหรบัผูชุ้มนุมแทน
ตีนตบและมือตบ	ผูชุ้มนุมนับร้อยๆคนได้เป่านกหวีดบนท้องถนน	
สร้างกระแสมวลชนในการต่อต้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม

ธันวาคม	 
๒๕๕๗	

นายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์	 ชินวัตร	ปฏิเสธข้อเรียกร้องให้ลาออก	
แต่ได้ประกาศให้มีการเลือกต้ังก่อนครบวาระ	 ในวันท่ี	 ๑๔	
กุมภาพันธ์	๒๕๕๔

กุมภาพันธ์	
๒๕๕๗

คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระกษตัรย์ิทรงเป็นประมุข	(กปปส.)	
ขัดขวางการเลือกต้ังท่ัวไปโดยใช้กลุ่มผู้ชุมนุมปิดก้ันทางเข้าออก
หน่วยเลือกต้ัง	ประชนไทยจ�านวนมากรู้สึกผิดหวังท่ีไม่สามารถ
เลือกต้ังได้	 น�าไปสู ่การปะทะกันท่ีหน่วยเลือกต้ังบางแห่ง	 
ศาลรัฐธรรมนูญประกาศให้การเลือกต้ังเป็นโมฆะ	 ในขณะท่ี 
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระกษตัรย์ิทรงเป็นประมุข	(กปปส.)	
ยังคงชุมนุมประท้วงต่อไป	 รวมท้ังได้ยึดอาคารหน่วยราชการ 
ในศูนย์ราชการ

พฤษภาคม	 
๒๕๕๗

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าพิพากษาให้นายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์	 
ชินวัตร	 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเน่ืองจากข้อกล่าวหาว่าโยกย้าย
เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ	 เพื่อปูทางให้ญาติของตน 
ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	โดยรัฐมนตรีอีก	๙	คน	ก็
ถูกพพิากษาให้ขาดคณุสมบัติด้วย	แต่รฐับาลยังคงอ้างรฐัธรรมนูญ
เพือ่เป็นรฐับาลต่อไปแม้ไม่สามารถบรหิารประเทศได้แล้ว	พลเอก
ประยุทธ์	จันทร์โอชา	ผูบั้ญชาการทหารบก	ประกาศกฎอัยการศึก	 
และยึดอ�านาจโดยการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญ
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มิถุนายน	 
๒๕๕๗

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล	ทรงให้ความเห็นชอบต่อ	
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	และประกาศใช้รฐัธรรมนูญ
ฉบับช่ัวคราวท่ีจัดท�าโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 
ที่ให้อ�านาจกองทัพอย่างเบ็ดเสร็จ

สิงหาคม	 
๒๕๕๗

พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ซึ่งเคยเป็นนายทหารเสือราชินี	 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

มีนาคม	 
๒๕๕๘

นายกรัฐมนตรีประยุทธ์	จันทร์โอชา	ยกเลิกกฎอัยการศึก	แต่ยัง
คงปกครองประเทศต่อไปโดยใช้ประกาศหรอืค�าสัง่ของ	คณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ	(คสช.)

พฤษภาคม	 
๒๕๕๘

อดีตนายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์	 ชินวัตร	 ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี 
ต่อศาลในข้อหาประมาทเลินเล่อในโครงการประกันราคาข้าว 
ตามนโยบายของรัฐบาลโดยอาจถูกพิพากษาให้จ�าคุกถึง	๑๐	ปี

สิงหาคม	 
๒๕๕๘

มีการวางระเบิดที่ศาลพระพรหม	เอราวัณ	เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต
รวม	๑๐	ราย

กุมภาพันธ์- 
มีนาคม	 
๒๕๕๙

มีการจ�ากัดเสรีภาพในการอภิปรายและถกเถียงกันในทาง
สาธารณะเก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญ	 วันท่ี	 ๒๗	 กุมภาพันธ์	 การ
สัมมนาเก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญ	 ท่ีจัดโดย	 iLaw	ซึ่งเป็นองค์กร
สิทธิมนุษยชนแห่งหน่ึงถูกระงับ	หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจาก	
สถานีต�ารวจนครบาลลุมพินีได้เตือนว่า	 เป็นการชุมนุมในทาง 
การเมืองที่ฝ่าฝืนค�าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	
ที่	๓/๒๕๕๘	ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินกว่าห้าคน

มิถุนายน-
กรกฎาคม	 
๒๕๕๙

มีการตระเตรยีมการลงประชามติรบัรองร่างรฐัธรรมนูญท่ีจะมีข้ึน
ในวันท่ี	๗	สงิหาคม	คณะกรรมการการเลอืกต้ังอนุญาตให้องค์กร
สงัเกตการณ์เลอืกต้ังสองแห่ง	(Asia	Network	for	Free	Election- 
ANFREL	และ	The	Asia	Foundation)	เข้าสังเกตการณ์การลง
ประชามติได้	แต่ปฏิเสธไม่ให้องค์กรสังเกตการณ์การเลือกตั้งอื่น
ในประเทศเข้าสงัเกตการณ์	มีกลุม่”ขบวนการประชาธปิไตยใหม่”	
ได้รณรงค์	“เหตุผลเจ็ดประการท่ีไม่รบัร่างรฐัธรรมนูญ”	ท่ามกลาง
ความพยายามในการปราบปรามการ	“vote	no”	โดยรัฐบาล

สิงหาคม	 
๒๕๕๙

รัฐธรรมนูญท่ีจัดท�าและเสนอโดยกองทัพผ่านการรับรองโดย
ประชามติ	 การลงคะแนนเป็นก้าวหน่ึงของหนทางท่ีจะน�าไปสู ่
การเลือกต้ังซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 อ้างว่าจะ
ให้มีขึ้นในปลายปี	๒๕๖๐
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กันยายน	 
๒๕๕๙

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)ได้ออกประกาศว่า
บรรดาคดีเก่ียวกับความม่ันคงท่ีเกิดข้ึนใหม่	 จะไม่ต้องพิจารณา
โดยศาลทหาร	 โดยให้ศาลยุติธรรมเป็นผู ้มีอ�านาจพิจารณา	
ประกาศดังกล่าว	 เป็นการยุติการด�าเนินคดีโดยศาลทหาร 
ต่อพลเรือนท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดเก่ียวกับความม่ันคง	
ดูหม่ินพระมหากษัตริย์	 ซึ่งได้ใช้หลังจากการยึดอ�านาจโดยคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	ภายหลงัรฐัประหารในปี	๒๕๕๗	
ส�านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการ
ด�าเนินคดีต่อผู้ถูกจับกุมและต้ังข้อหาว่ากระท�าผิดเน่ืองจากใช้
เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น	และการชุมนุม	ซึ่งเป็น
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

กันยายน- 
ตุลาคม	 
๒๕๕๙

คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ย่ืนร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ	(พรป.)	ว่าด้วยพรรคการเมืองเพื่อให้คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญพิจารณา	 ตามร่าง	 พรป.	 ได้ให้อ�านาจศาล
รัฐธรรมนูญในการปลดกรรมการพรรคการเมืองหรือผู้น�าพรรค 
หากพบว่ามีความผิดในการได้มาซึ่งอ�านาจโดยวิธีการท่ีไม่ชอบ
ด้วยรฐัธรรมนูญ	ร่างกฎหมายดังกล่าว	ยังอนุญาตให้นายทะเบียน
พรรคการเมือง	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลอืกต้ัง	
มีค�าสั่งห้ามผู้สมัครและผู้ลงคะแนนเลือกต้ังท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 
เก่ียวกับการเลือกต้ัง	 ยินยอมให้ผู ้ท่ีมิใช่สมาชิกพรรคเข้ามา 
มีอิทธิพลในพรรค	 หรือไม่เสนอนโยบายต่อคณะกรรมการ 
การเลอืกต้ังก่อนท่ีจะเสนอต่อสาธารณะ	โดยตัดสิทธ	ิไม่ให้เลอืกต้ัง 
หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาห้าปี

ตุลาคม	
๒๕๕๙

ในพิธีร�าลึกเน่ืองในวาระครบรอบ	 ๔๐	 ปี	 ของการสังหารหมู่
นักศึกษาประชาชน	๑๐๐	คน	ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	โดย
ทหารและกลุ่มติดอาวุธ	 ในเหตุการณ์	 ๖	 ตุลา	๒๕๑๙	บนเวที
อภิปรายเรื่องการลอยนวลพ้นผิด	 (impunity)	 และความส�าคัญ
ของขบวนการนักศึกษาท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	และมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์	 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้เน้นเรื่องความเป็นธรรมใน
ระยะเปลี่ยนผ่านในประเทศไทย	ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้เน้นถึง 
การขาดไร้ซึ่งการเข้าถึงความยุติธรรมและการเยียวยาเหย่ือ 
ของการละเมิดและครอบครัว	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลฯ	เสด็จสวรรคต
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พฤศจิกายน	
๒๕๕๙

สภานิติบัญญัติแห่งชาติและพรรคการเมืองคัดค้านร่าง	พ.ร.ป.	
พรรคการเมืองท่ีก�าหนดให้มีโทษประหารชีวิตนักการเมือง 
ท่ีเก่ียวข้องกับการซื้อขายต�าแหน่ง	 โดยโต้แย้งว่า	 ข้อก�าหนด 
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติระหว่าง
ประเทศ

มกราคม	
๒๕๖๐

สมาชิกสภานิติบัญญติัแห่งชาติ	(สนช.)	ระบุว่าอาจเลือ่นการเลอืก
ต้ังออกไปอีกจนถึงเดือนเมษายน	๒๕๖๑	 เพื่อให้มีเวลาในการ 
จัดท�าร่าง	พ.ร.ป.	ตามรฐัธรรมนูญ	อย่างไรก็ตาม	เจ้าหน้าท่ีระดบั
สูง	 รวมท้ังนายกรัฐมนตรี	 และรองนายกรัฐมนตรี	 สัญญาว่า
โรดแมปในการเลือกตั้งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง	แม้จะมีการต้อง
ล่าช้าออกไปเน่ืองจากการสวรรคตของในหลวง	 ตามโรดแมป	
ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งภายในปี	๒๕๖๐

กุมภาพันธ์	
๒๕๖๐

ในวันท่ี	 ๗	 กุมภาพันธ์	 รัฐบาลได้จัดท�าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
เสรจ็สิน้	และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการบรหิารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรูป	ประเทศ	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง	(ป.ย.ป.)	ภายใต้นายกรัฐมนตรี	รัฐบาล
ยังได้จัดต้ังคณะกรรมการเตรยีมการสร้างความสามัคคปีรองดอง
ด้วยโดยมีรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร	 วงษ์สุวรรณเป็น
ประธาน	 ประกอบด้วยนายทหารและเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาล	 
คณะกรรมการมีแผนการท่ีจะพบกับพรรคการเมือง	ภาคประชา
สังคม	 และนักวิชาการเพื่อถกเถียงเก่ียวกับหนทางและความ 
มุ่งมั่นในการสร้างความปรองดองในทางการเมือง	รัฐบาลได้แจ้ง
ส�านักงานข้าหลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติว่า	คณะ
กรรมการจะไม่พิจารณาเรื่องการนิรโทษกรรมให้แก่คดีการเมือง	
เน่ืองจากควรเป็นเรื่องของรัฐบาลชุดต่อไปท่ีจะตัดสินใจมากกว่า	
ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ฯ	 ได้ขอร้องให้รัฐบาลปลดปล่อยผู้ท่ีถูก 
คุมขังเนื่องจากได้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	 และ 
ยุติการด�าเนินคดีนักต่อสูเ้พือ่สทิธมินุษยชน	ก่อนท่ีจะมีการทบทวน
รายงานต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	สหประชาชาติ
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เหตุการณ์

เมษายน	
๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญ	๒๕๖๐	
ซึ่งถือเป็นฉบับที่	 ๒๐	นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัย
รัชการที่	๗	มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระ
มหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ	 ในปี	๒๔๗๕	คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ	จะต้องจัดท�ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรวม	
๑๐	ฉบับ	ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน	๒๕๖๐	และสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)	 จะพิจารณาภายในเดือนมกราคม	
๒๕๖๑	หลงัจากน้ันจะใช้เวลา	๑๕๐	วันในการรณรงค์หาเสยีงและ
เลือกต้ัง	 ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีการเลือกต้ังกลางปี	 ๒๕๖๑	 หรือ 
ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปี	๒๕๖๑
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