
สาํหรับเผยแพร่ทันท ี
 

ประเทศไทย: สอบสวนการละเมิดสิทธ์ิมนุษยชนที่เช่ือมโยงกับความรุนแรงทาง

การเมือง 
ความล้มเหลวในการเอาผิดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความม่ันคงของรัฐบาลตอกยํา้ปัญหาการปล่อยให้คนผิดลอยนวล 
 
(กรุงเทพฯ, 3 พฤษภาคม 2554) – ฮิวแมนไรท์วอทช์กลา่วในรายงานฉบบัใหมท่ี่เผยแพร่ในวนันีว้า่ ยงัไมม่ีเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐบาลถกูดาํเนินคดีจากอาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความรุนแรงทางการเมือง ท่ีสร้างความเสยีหายแก่ประเทศไทย

เมื่อเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2553 ทัง้นี ้รัฐบาลความดําเนินการสอบสวนอยา่งไมเ่ข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ และ

โปร่งใส เพ่ือเอาผิดกบัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงของรัฐบาล และผู้ชมุนมุประท้วงท่ีก่ออาชญากรรม 

 
แบรด อดมัส์ ผู้ อํานวยการแผนกเอเชียของฮิวแมนไรท์วอทช์กลา่ววา่ “เห็นชดัๆ วา่ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงของรัฐบาลยงิ

ผู้ชมุนมุประท้วง สว่นกองกําลงัตดิอาวธุก็ยงิทหาร แตถ่ึงอยา่งนัน้ก็ยงัไมม่ีใครท่ีต้องรับผิด” “คนท่ีถกูสงัหาร และได้รับ

บาดเจ็บสมควรจะได้รับสิง่ท่ีดกีวา่นี ้รัฐบาลควรจะรับรองวา่ผู้ ท่ีใช้ความรุนแรง และละเมดิสทิธ์ิมนษุยชนจากทัง้สองฝ่าย

ต้องถกูสอบสวน และดําเนินคดีลงโทษ” 

 
รายงานความยาว 139 หน้า เร่ือง “จมดิ่งลงสูค่วามโกลาหล: การชมุนมุประท้วงของกลุม่เสือ้แดงในประเทศไทย ปี 

2553 และการปราบปรามโดยรัฐบาล” นําเสนอข้อมลูโดยละเอียดเก่ียวกบัความรุนแรง และการละเมิดสทิธ์ิมนษุยชน

จากการกระทําของทัง้สองฝ่าย ซึง่เกิดขึน้ระหวา่ง และภายหลงัจากการชมุนมุประท้วงครัง้ใหญ่ในกรุงเทพฯ และพืน้ท่ีสว่น

อ่ืนๆ ของประเทศไทย เมื่อปี 2553 รายงานฉบบันีอ้าศยัข้อมลูจากการสมัภาษณ์เหยื่อผู้ได้รับผลกระทบ, พยาน, ผู้ชมุนมุ

ประท้วง, นกัวชิาการ, ผู้สือ่ขา่ว, ทนายความ, นกัสทิธิมนษุยชน, สมาชิกรัฐสภา, เจ้าหน้าท่ีรัฐบาล, เจ้าหน้าท่ีฝ่ายความ

มัน่คง, ตาํรวจ และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องโดยตรงกบัความรุนแรงตา่งๆ จากทางฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายผู้ชมุนมุประท้วง รายงาน

ฉบบันีบ้นัทกึเหตกุารณ์สาํคญัๆ ท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงของรัฐบาลดาํเนินการโจมตีผู้ชมุนมุประท้วงจนทําให้เกิดการ

เสยีชีวติ และยงัได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบัการละเมิดสทิธ์ิมนษุยชนท่ีเกิดขึน้จากการกระทําของกองกําลงัติดอาวธุ ซึง่รู้จกั

กนัในช่ือ “คนชดุดํา” ท่ีเช่ือมโยงกบัแนวร่วมประชาธิปไตยตอ่ต้านเผด็จการแหง่ชาติ (นปช.) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “คนเสือ้

แดง” นอกจากนี ้รายงานฉบบันีย้งัอธิบายภมูิหลงัของวิกฤติการเมอืงท่ีเป็นชนวนนําไปสูก่ารชมุนมุประท้วง และจนถงึ

ขณะนีว้ิกฤติการเมืองดงักลา่วก็ยงัคงดําเนินอยู ่

 
ฮิวแมนไรท์วอทช์กลา่ววา่ สาเหตท่ีุทําให้มกีารเสยีชีวติ และบาดเจ็บจํานวนมากนัน้สว่นหนึง่เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ความมัน่คงของรัฐบาลใช้กําลงัขัน้รุนแรงถึงเสยีชีวิตในลกัษณะท่ีเกินความจําเป็น และปราศจากเหตอุนัควร โดยท่ีสะพาน

ผา่นฟ้า ทหารบางนายท่ีมีปืน M16 และ TAR21 ยิงกระสนุจริงใสผู่้ชมุนมุประท้วง ทหารบางคนก็ยิงกระสนุยางจาก

ปืนลกูซองใสผู่้ชมุนมุประท้วงตรงๆ จนทําให้ได้รับบาดเจ็บอยา่งรุนแรง สว่นในปฏิบตัิการสลายการชมุนมุประท้วงท่ีราช

ประสงค์ กองทพับกใช้พลซุม่ยงิในการยงิผู้ ท่ีลว่งลํา้เข้าไปในเขต “ห้ามเข้า” ระหวา่งแนวของผู้ชมุนมุประท้วงกลุม่ นปช. 

และแนวของทหาร รวมทัง้ผู้ ท่ีขว้างปาก้อนหิน และสิง่ของตา่งๆ ใสท่หาร นอกจากนี ้ในบางครัง้ ทหารยงัได้ยิงเข้าใสฝ่งูชน

ในกลุม่ผู้ชมุนมุประท้วง 

 



ผู้ชมุนมุประท้วงรายหนึง่เลา่ให้ฮิวแมนไรท์วอทช์ฟังวา่ “ทหารยิงทกุคนท่ีเคลือ่นไหว” “ผมเห็นผู้ชายสองคนถกูทหารยิง 

ขณะท่ีพวกเขาพยายามจะออกมาจากท่ีซอ่น และวิง่ไปหาท่ีปลอดภยั ผมเช่ือวา่ คนจํานวนมากเสยีชีวิต เพราะหนว่ยกู้ ชีพ 

และรถพยาบาลไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้ามาในวดัปทมุจนกระทัง่เกือบเท่ียงคืน” 

 
ขณะท่ีทางการไทยยงัไมไ่ด้เปิดเผยผลการวเิคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์อยา่งสมบรูณ์เก่ียวกบับาดแผลของผู้ ท่ีเสยีชีวติ

ระหวา่งวนัท่ี 14 ถึง 19 พฤษภาคม การตรวจสอบเหตกุารณ์ในช่วงเวลาดงักลา่วโดยฮิวแมนไรท์วอทช์บง่ชีว้า่ การท่ีมีผู้

ชมุนมุประท้วงท่ีปราศจากอาวธุ, อาสาสมคัรกู้ ชีพ และผู้ ท่ีไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการชมุนมุประท้วงหลายคนถกูสงัหารด้วย

การยงิกระสนุปืนเข้าท่ีศีรษะหนึง่นดันัน้ แสดงให้เห็นวา่ มีการใช้พลซุม่ยิง และกล้องเลง็กําลงัสงู ทัง้นี ้ในชว่งเย็นของวนัท่ี 

13 พฤษภาคม พลตรีขตัติยะ สวสัดิผล ผู้สนบัสนนุกลุม่คนเสือ้แดง และอ้างวา่กระทําการตา่งๆ ในนามของอดีต

นายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร ถกูลอบสงัหารด้วยการยิงท่ีศีรษะขณะกําลงัให้สมัภาษณ์ผู้สือ่ขา่ว 

 
เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม รัฐบาลไทยระดมกําลงัพลจากหนว่ยทหารปกติ และหนว่ยรบพิเศษ ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากรถ

สายพานลาํเลยีงพลหุ้มเกราะ เพ่ือสลายแนวเคร่ืองกีดขวางของกลุม่ นปช. รอบๆ พืน้ท่ีชมุนมุประท้วงราชประสงค์ ทหาร

บางนายยงิกระสนุจริงใสผู่้ชมุนมุประท้วงท่ีปราศจากอาวธุ, อาสาสมคัรกู้ ชีพ และผู้สือ่ขา่วท่ีอยูห่ลงัแนวเคร่ืองกีดขวาง

ดงักลา่ว ฮิวแมนไรท์วอทช์พบวา่ ทหารยิงประชาชนเสยีชีวิตอยา่งน้อยสีค่นภายใน หรือบริเวณใกล้ๆ กบัวดัปทมุวนาราม 

ซึง่ผู้ชมุนมุประท้วงนบัพนัคนเข้ามาอาศยัหลบภยัภายหลงัจากท่ีแกนนําของพวกเขายอมจํานนตอ่เจ้าหน้าท่ี โดยหนึง่ใน

จํานวนผู้ ท่ีเสยีชีวิตนัน้มีอาสาสมคัรกู้ ชีพ ซึง่ถกูยิงขณะท่ีกําลงัพยาบาลผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บรวมอยูด้่วย 

 
แกนนําการชมุนมุประท้วงหลายคน และสมาชิกจํานวนมากของกลุม่ นปช. ถกูตัง้ข้อหาอาญาท่ีร้ายแรง และกําลงัอยู่

ระหวา่งการถกูดาํเนินคดี แตเ่จ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงของรัฐบาลท่ีถกูพาดพิงวา่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธ์ิกลบั

ยงัไมต้่องรับผิดใดๆ ฮิวแมนไรท์วอทช์กลา่ววา่ ความล้มเหลวในการเอาผิดกบับคุคลท่ีมอิีทธิพลในขัว้การเมืองฝ่ายตา่งๆ 

นัน้ยงัไมไ่ด้รับการแก้ไขอยา่งจริงจงั ทําให้ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการถกูละเมิดสทิธ์ิเช่ือวา่ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงของ

รัฐบาลอยูเ่หนือกฎหมาย 

 
แบรด อดมัส์กลา่ววา่ “แกนนํา นปช. ถกูตัง้ข้อหาวา่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงไปแล้ว แตถ่งึแม้รัฐบาลจะให้สญัญาวา่จะเอา

ผิดกบัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงด้วย จนถึงขณะนีย้งัไมม่ีทหาร หรือตํารวจซกันายท่ีถกูดาํเนินคดี” “สภาพเช่นนีเ้น้นให้เกิด

ความเข้าใจในหมูป่ระชาชนไทยวา่ ตาชัง่ของกระบวนการยตุธิรรมนัน้ไมเ่ป็นกลาง” 

 
กองกําลงัตดิอาวธุท่ีสนบัสนนุกลุม่ นปช. ได้โจมตีทําร้ายตาํรวจ และทหารจนเสยีชีวิต เมื่อวนัท่ี 10 เมษายน ทหารท่ี

พยายามบกุเข้าสลายคา่ยของกลุม่ นปช.ท่ีสะพานผา่นฟ้าเผชิญหน้ากบักลุม่ติดอาวธุ “คนชดุดํา” ซึง่เป็นกองกําลงัท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบักลุม่ นปช. โดยมีอาวธุครบมือ และมกีารประสานงานกนัเป็นอยา่งดี กลุม่ติดอาวธุ “คนชดุดํา” ยงิปืน 

M16 และ AK47 ใสท่หาร รวมทัง้ยงัใช้เคร่ืองยงิระเบิด M79 และระเบิดมือ M67 อีกด้วย ทหารท่ีเสยีชีวิตเป็นราย

แรกๆ ในเหตกุารณ์ดงักลา่ว คือ พนัเอกร่มเกล้า ธุวธรรม ซึง่เป็นเป้าของการโจมตีด้วยระเบิด 

 
ระหวา่งวนัท่ี 14 ถึง 19 พฤษภาคม ผู้ชมุนมุประท้วงออกมาตอ่สู้อยา่งซึง่ๆ หน้ากบัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงท่ีปิดล้อม

ราชประสงค์ โดยมีการเผายาง, ขว้างระเบิดเพลงิ, ยิงหนงัสติ๊ก และใช้ระเบิดท่ีทําขึน้เอง ซึง่มหีลายครัง้ท่ีกองกําลงั “คนชดุ

ดํา” ซึง่มีอาวธุดีกวา่ และมกีารเคลือ่นไหวท่ีรวดเร็วได้ออกมาตอ่สู้ ร่วมกนักบัผู้ชมุนมุประท้วงด้วย 

 



ระหวา่งวนัท่ี 23 ถึง 29 เมษายน การ์ดท่ีมีอาวธุของกลุม่ นปช. บกุเข้าตรวจค้นโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ทกุคืน โดยอ้าง

วา่ เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลให้ท่ีพกัพิงกบัทหาร และกลุม่ผู้สนบัสนนุรัฐบาล จนทําให้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ต้องย้าย

ผู้ ป่วย และปิดการบริการชัว่คราว นอกจากนี ้แกนนํา และผู้ชมุนมุประท้วงกลุม่ นปช. บางคนแสดงปฏิกิริยาท่ีก้าวร้าวตอ่

ผู้สือ่ขา่ว ซึง่พวกเขากลา่วหาวา่ วิพากษ์วจิารณ์การชมุนมุประท้วง หรือมีทา่ทีเข้าข้างรัฐบาล 

 
แกนนํากลุม่ นปช. มีสว่นสง่เสริมให้เกิดความรุนแรงขึน้ด้วยคาํปราศรัยท่ีมเีนือ้หายัว่ยใุห้ผู้ชมุนมุประท้วงก่อจลาจล, 

วางเพลงิ และปล้มสะดม แกนนํากลุม่ นปช. ยยุงให้ผู้สนบัสนนุของตนทําให้กรุงเทพฯ กลายเป็น “ทะเลเพลงิ” ถ้าหาก

ทหารพยายามสลายการชมุนมุประท้วง ซึง่ก็ปรากฏวา่ กลุม่ท่ีสนบัสนนุ นปช. ปฏิบตัิตามคําสัง่ดงักลา่ว โดยโจมตีอาคาร, 

ธนาคาร, ห้างสรรพสนิค้า และธุรกิจตา่งๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัรัฐบาล หรือฝ่ายท่ีตอ่ต้านทกัษิณ ซึง่รวมถงึตลาดหลกัทรัพย์, 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และอาคารมาลนีนท์ท่ีเป็นท่ีตัง้ของสถานีโทรทศัน์ช่องสาม เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม ในวนันัน้ 

ผู้สนบัสนนุกลุม่ นปช. สถานท่ีราชการในจงัหวดัขอนแก่น, อบุลราชธานี, อดุรธานี และมกุดาหาร ความเสยีหายท่ีเกิดขึน้

จากการโจมตีเหลา่นัน้มีมลูคา่สงูนบัพนัล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 
แบรด อดมัส์กลา่ววา่ “ไมว่า่พวกเขาจะมีประเด็นท่ีเป็นความเจ็บปวดอะไร และถกูรัฐบาลปฏิบตัิตอ่อยา่งไร แตค่วาม

รับผิดชอบของสมาชิกกลุม่ นปช. ตอ่อาชญากรรมท่ีเกิดขึน้นัน้ควรท่ีจะถกูนําเข้าสูก่ระบวนการยตุิธรรมด้วย” “แกนนํากลุม่ 

นปช. ควรจะเข้าใจวา่ พวกเขาไมส่ามารถอ้างตวัวา่เป็นขบวนการสนัติวิธีได้เมือ่มีการใช้ความรุนแรง” 

 
นบัตัง้แตท่ี่มีการบงัคบัใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉินเมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2553 รัฐบาลได้

ใช้อํานาจฉกุเฉินกกัขงัผู้ ต้องสงสยันบัร้อยคนโดยไมม่ีการตัง้ข้อหานานถึง 30 วนั ในสถานท่ีท่ีไมใ่ช่ท่ีควบคมุตวัอยา่งเป็น

ทางการ ซึง่ไมม่ีมาตรการสาํหรับป้องกนัการละเมดิสทิธิจดัไว้อยา่งเพียงพอ นอกจากนีรั้ฐบาลยงัได้เรียกตวันกัการเมือง, 

อดีตข้าราชการ, นกัธุรกิจ, นกัเคลือ่นไหว, นกัวิชาการ และผู้ดําเนินรายการวิทยมุาสอบสวน อายดับญัชีธนาคารของ

เอกชน และบริษัทตา่งๆ  รวมทัง้ยงัได้ควบคมุตวับคุคลบางคนไว้ในสถานท่ีท่ีควบคมุโดยทหาร สมาชิกกลุม่ นปช. ท่ีถกู

ควบคมุตวัรายงานให้ฮิวแมนไรท์วอทช์ฟังวา่ พวกเข้าถกูซ้อมทรมาน และบงัคบัให้รับสารภาพ, ถกูจบักมุ และควบคมุตวั

โดยพลการ และถกูนําตวัไปไว้ในสถานท่ีควบคมุตวัท่ีมคีวามแออดั 

 
รายงานฉบบันีย้งัให้รายละเอียดเก่ียวกบัการเซ็นเซอร์ และการใช้ข้อหาทางอาญาเพ่ือบัน่ทอนเสรีภาพของสือ่มวลชน และ

เสรีภาพในการแสดงออก รัฐบาลให้อํานาจท่ีกว้างขวางของพระราชกําหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉกุเฉินปิด

หน้าเว็บไซต์มากกวา่ 1,000 หน้า, ปิดสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม และสถานีโทรทศัน์ออนไลน์, ปิดสิง่พิมพ์ และปิด

วิทยชุมุชนมากกวา่ 40 สถานี ซึง่เป้าหมายของการดาํเนินการดงักลา่วสว่นใหญ่ถือวา่มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบักลุม่ผู้

ชมุนมุประท้วง ทัง้นี ้ถงึแม้จะมีการยกเลกิสถานการณ์ฉกุเฉินไปเมื่อเดือนธนัวาคม แตรั่ฐบาลก็ยงัคงใช้พระราชบญัญตัวิา่

ด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานภุาพเพ่ือเซ็นเซอร์อินเตอร์เน็ต และดาํเนินคดี

ลงโทษผู้คดัค้านรัฐบาล ซึง่มีสว่นเก่ียวข้องกบักลุม่ นปช. 

 
แบรด อดมัส์กลา่ววา่ “รัฐบาลบัน่ทอนข้ออ้างของตนเองท่ีบอกวา่เคารพสทิธ์ิ เมื่อได้ทําการเซ็นเซอร์ความคิดเห็นทางการ

เมืองอยา่งกว้างขวาง” “การปิดกัน้เสรีภาพในการแสดงออกอยา่งเสรีเป็นอปุสรรคร้ายแรงท่ีขดัขวางโอกาสท่ีจะมีการฟืน้ฟู

สทิธิมนษุยชน และประชาธิปไตยในประเทศไทย” 

 
ปากคาํบางส่วนจากรายงานเร่ือง “จมดิ่งลงสู่ความโกลาหล 



“เราพบวา่ พืน้ท่ีบริเวณด้านหน้า และด้านข้างของรัฐสภามีผู้ชมุนมุประท้วงรวมตวัอยูก่นัแนน่เตม็ไปหมด แตไ่มม่ีสญัญาณ

ของความรุนแรงเลย...แตส่ถานการณ์เปลีย่นแปลงไปราวบา่ยโมง เมื่ออริสมนัต์ [พงษ์เรืองรอง] มาถึง และใช้เวลาไมถ่งึ 

10 นาทีปลกุระดม และสัง่ผู้ชมุนมุประท้วงให้บกุฝ่าประตรัูว้ด้านหน้าของรับสภา เพ่ือ “ไลล่า่” [รองนายกรัฐมนตรี] สเุทพ 

[เทือกสบุรรณ]” 

– ผู้สงัเกตการณ์จากกลุม่สนัติวธีิเลา่ถงึเหตกุารณ์ท่ีกลุม่ นปช. บกุเข้าไปในรัฐสภาเมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2553 

 
“แล้วทหารก็ยิงแก๊สนํา้ตาใสก่ลุม่คนเสือ้แดง...ผู้ชมุนมุประท้วงเร่ิมร้องขอให้ทหารอยา่เข้าโจมท่ีคา่ยของพวกเขา...ผมได้ยิน

เสยีงปืนหลายนดั...ทหารและกลุม่คนเสือ้แดงเร่ิมตอ่สู้กนัอีกครัง้นานประมาณ 30 นาที ทหารยิงกระสนุยางใสผู่้ชมุนมุ

ประท้วง และยิงปืน M16 ขึน้ฟ้า...ทหารยงัได้เลง็ปืน M16 เข้ามาท่ีกลุม่คน...และทนัใดนัน้ ผมก็ถกูยงิท่ีขา”  

– วินยั ดิษฐจร ชา่งภาพ ซึง่ถกูยงิท่ีขาในพืน้ท่ีการปะทะเมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2553 

 
“คนเสือ้แดงกําลงัผลกัแนวออกไป...ทหารใช้แก๊สนํา้แต ่แตล่มพดัย้อนแก๊สกลบัมาหาพวกเขา...แล้วทหารก็เร่ิมยงิปืนขึน้ฟ้า 

และตอ่มาพวกเขาก็ถกูโจมตีด้วยระเบิด พวกเขาลา่ถอย และนําตวัทหารท่ีบาดเจ็บไปด้วย และเพ่ือคุ้มกนัผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บ 

พวกเขายงิตอบโต้กลบัไป พวกคนชดุดาํอยูท่างด้านหน้าของพวกเขา กําลงัลงมือโจมตี...นายทหารท่ีเป็นผู้บงัคบับญัชา 

[พนัเอกร่มเกล้า] อยูท่ี่ด้านหน้าตอนท่ีเขาถกูสงัหาร...พวกเขามีทหารท่ีได้รับบาดเจ็บอยา่งน้อย 30 นาย  

– โอลเิวอร์ ซาร์บิล ช่างภาพชาวฝร่ังเศส ซึง่เห็นเหตกุารณ์การปะทะท่ีทําให้มีผู้ เสยีชีวิตเมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2553  

 
“พวกเขาเป็นอดีตทหาร บางคนก็ยงัรับราชการอยู ่พวกเขาบางคนเป็นพลร่ม และมีอยา่งน้อยหนึง่คนท่ีเป็นมาจาก

กองทพัเรือ พวกเขามีปืน AR15, TAR21, M16, AK47...พวกเขาบอกผมวา่ งานของพวกเขาคือการคุ้มครองผู้

ชมุนมุประท้วงคนเสือ้แดง แตง่านจริงๆ ของพวกเขาคือการเขยา่ขวญัทหาร...พวกเขาปฏิบติการสว่นใหญ่ในเวลากลางคืน 

แตบ่างครัง้ก็ลงมือตอนกลางวนัด้วย”  

– ผู้สือ่ขา่วตา่งชาติอธิบายประสบการณ์เก่ียวกบัคนชดุดาํ 

 
“ผมกําลงัถ่ายรูปอยูก่บัทหารท่ีถนนวิทย.ุ..แล้วผมก็วิง่ทางฝ่ังกลุม่คนเสือ้แดง...ระหวา่งท่ีผมกําลงัวิง่ข้ามถนน ผมก็ถกูยิงท่ี

ข้อมือ ผมวิ่งตอ่ไปจนในท่ีสดุก็ไปเจอกบัคนท่ีถกูยงิอีกคนหนึง่ ซึง่เขากําลงัโบกผ้าขนหนสูขีาว ขณะท่ีผมกําลงัก้มลง ผมก็

ถกูยงิอีกครัง้เข้าท่ีขา...เทา่ท่ีผมรู้ กระสนุทกุนดัมาจากฝ่ังของทหาร การ์ดของกลุม่คนเสือ้แดงคนหนึง่วิ่งข้ามถนนมา เขา

คว้าแขนผม ตอ่มาเขาบอกผมวา่ ฉนัถกูยิงอีกนดัท่ีด้านข้างของลาํตวัขณะท่ีเขากําลงัลากตวัผมออกมา” 

– เนลสนั แรนด์ ผู้สือ่ขา่วชาวแคนาดา อธิบายวา่เขาถกูยงิอยา่งไร เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2553 ภายหลงัจากท่ีทหาร

บงัคบัใช้พืน้ท่ี “กระสนุจริง” ในบางสว่นของกรุงเทพฯ 

 
“ปฏิบตัิการทัง้หมดนัน้ไมม่ีประสทิธิภาพ เราเห็นทหารเกณฑ์ท่ีมีทา่ทีหวาดกลวัระดมยงิเข้าใสเ่ต๊นท์ในสวนลมุพินีโดย

ปราศจากการควบคมุ ไมม่กีารสัง่การ และควบคมุในระดบัท่ีคณุคาดหวงัจะเห็นในปฏิบตัิการลกัษณะนี.้..เมื่อผมอยูก่บั

ทหารในสวนตรงบริเวณแนวรัว้ พวกเขายงิใสค่นท่ีอยูใ่นสวน...สวนกลายเป็นเขตท่ียิงได้อยา่งอิสระ ทหารเคลือ่นท่ีไปพร้อม

กบัยิงปืนของพวกเขาตามแนวถนนวิทย ุและถนนพระรามสี”่     

– นกัวิเคราะห์ทางทหารชาวตา่งชาติ ซึง่ได้ติดตามทหารไประหวา่งปฏิบตัิการสลายการชมุนมุ เมือ่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 

2553 
 



“พวกเราหลายคนเข้ามาซอ่นในวดัปทมุ แกนนําบอกพวกเราวา่วดัเป็นเขตปลอดภยั...ประมาณหกโมงเย็น ผมได้ยินเสยีง

ปืนดงัมาจากทางด้านหน้าของวดั และผมเห็นคนวิง่เข้ามาทางผม...ก่อนท่ีผมจะทําอะไร ผมก็ถกูยิงเข้าท่ีขาซ้าย และท่ี

หน้าอก กระสนุทะลขุาผม ทหารยิงทกุคนท่ีเคลือ่นไหว ผมเห็นผู้ชายสองคนถกูทหารยิง ขณะท่ีพวกเขาพยายามจะออกมา

จากท่ีซอ่น และวิ่งไปหาท่ีปลอดภยั ผมเช่ือวา่ คนจํานวนมากเสยีชีวิต เพราะหนว่ยกู้ ชีพ และรถพยาบาลไมไ่ด้รับอนญุาต

ให้เข้ามาในวดัปทมุจนกระทัง่เกือบเท่ียงคืน ผมเห็นชายหนุม่คนหนึง่ทรมานจากบาดแผลท่ีถกูยิงนานประมาณ 45 นาที

ก่อนท่ีเขาจะเสยีชีวติ พวกเราบางคนพยายามคลานออกจากท่ีซอ่นเพ่ือไปช่วยเหลอืคนท่ีได้รับบาดเจ็บ และนําศพของ

ผู้ เสยีชีวติออกมา แตพ่วกเราก็ถกูทหารยิงใส”่ 

– ณรงศกัดิ์ สงิห์แม ผู้ชมุนมุประท้วงกลุม่ นปช. ซึง่ถกูยงิ และได้รับบาดเจ็บในวดัปทมุวนาราม เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 

2553   
 
“ผู้ชมุนมุประท้วง และกองกําลงัคนชดุดาํประมาณ 50 คน ทบุกระจกหน้าตา่งบกุเข้ามา พวกเขาบางคนเข้าไปในลาน

จอดรถใต้ดิน พวกเขาปล้นสะดมร้านค้า ปล้นสะดมรถยนต์ในลานจอดรถ ตอ่มาพวกเขาจดุไฟโดยใช้ระเบิดเพลงิ พวกเขา

บางคนพยายามระเบิดถงัแก๊ส...มื่อพวกเรารู้วา่เรามคีนน้อยกวา่ และพวกท่ีบกุเข้ามาปล้นสะดม และกองกําลงัคนชดุดาํมี

อาวธุ พวกเราจงึตดัสนิใจลา่ถอย...คนของผมบางคนท่ีลานจอดรถใต้ดินพยายามตอ่สู้  แตพ่วกเขาถกูโจมตีด้วยระเบิด และ

ปืน” 

– ไพรวรรณ รุนนอก ยามรักษาความปลอดภยัของเซ็นทรัลเวิลด์ เลา่ถึงเหตกุารณ์ท่ีห้างสรรพสนิค้าถกูปล้นสะดม และ

วางเพลงิ เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2553 

 
อ่านรายงานเร่ือง “จมดิ่งลงสู่ความโกลาหล: การชุมนุมประท้วงของกลุ่มเสือ้แดงในประเทศไทย ปี 2553 และ

การปราบปรามโดยรัฐบาล” ได้ที่: http://www.hrw.org/node/98416 
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บรัสเซลส์, รีด โบรดี (ภาษาองักฤษ, ภาษาฝร่ังเศส, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตเุกส): +32-2-737-1489 หรือ 

+32-498-625786 (โทรศพัท์เคลือ่นท่ี) หรือ brodyr@hrw.org  
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