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การชีุมนุมม่บทบาทท่�สำคัญด้านพื่ลิเมือง การเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม แลิะวัฒนธิ์รรมในทุกสังคม การชีุมนุม

สามารถก่อให้็เกิดการเปลิ่�ยนแปลิงทางสังคมในเชีิงบวก 

ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์ิมนุษยชีน ปกป้องพื่ื�นท่�ในการม่

ส่วนร่วมของพื่ลิเมือง พื่ัฒนาพื่ลิเมืองท่�ตัื�นตััวแลิะม่ข้อมูลิ

เพ่ื่ยงพื่อ แลิะสร้างความเข้มแขง็แก่ประชีาธิ์ปิไตัยแลิะการ

มส่่วนร่วม การชุีมนมุช่ีวยให้็ผู้คนแสดงความไม่พื่อใจ แบ่งปัน

ความคิดเห็น็ เผยข้อบกพื่ร่องในการปกครอง แลิะเรย่กร้อง

ความรับผิดชีอบแลิะการเย่ยวยาจากผู้ม่อำนาจ ห็น้าท่�

ดังกลิ่าวม่ความสำคัญอย่างยิ�งในกรณิ่ท่�ผลิประโยชีน์ของ

ประชีาชีนไม่ได้รับการปกป้องห็รือถูกลิะเลิย อย่างไรก็ด่ 

รฐับาลิทั�วโลิกมกัปฏิบิตััต่ิัอการชีมุนมุเสมอืนเป็นภาระท่�ต้ัอง

ควบคุมห็รือภยัคกุคามท่�ต้ัองปราบปราม

รายงาน “ประเทศไทย: ข้้อเรยีกร้องประชาธิปิไตยที�ไม่่ถูกู

รับฟััง” เป็นห็น่�งในรายงานจากชุีดรายงานการวิจัยใน

โครงการรณิรงค์ระดับโลิก #FreetoProtest ของเรา ซึ่่�งม่

จดุประสงค์เพื่ื�อคุม้ครองแลิะส่งเสรมิสทิธิ์ใินการชีมุนมุของ

ประชีาชีนอย่างสอดคล้ิองกบัห็ลิกัการด้านการคุม้ครองสทิธิ์ิ

มนษุยชีนในการชีมุนุมของ ARTICLE 19 รายงานฉบบัน่�

เป็นการศก่ษาว่า การชุีมนุมเพืื่�อเรย่กร้องประชีาธิิ์ปไตัยของ

เยาวชีนตัั�งแต่ัต้ันปี 2563 นั�นได้เกิดข่�นแลิะขยายไป

ทั�วประเทศไทยได้อย่างไร แลิะการชีมุนมุดงักล่ิาวต้ัองเผชีญิ

การควบคุมแลิะปราบปรามในระดับต่ัาง ๆ  รวมถง่แนวปฏิบิตััิ

ท่�เลืิอกปฏิิบัติัโดยเจ้าห็น้าท่�รัฐไทยอย่างไรบ้าง ผู้ชุีมนุม

มข่อ้เรย่กรอ้งห็ลิายประการ ไดแ้ก่ การปฏิริปูระบอบประชีา-

ธิ์ปิไตัยแลิะรฐัธิ์รรมนญู การยกเลิกิกฎห็มายห็มิ�นประมาท

พื่ระมห็า กษัตัริย์ แลิะการปฏิิรูปสถาบันกษัตัริย์อย่างเป็น

องค์รวม รานงานฉบับน่�ได้รวบรวมข้อมูลิจากการสัมภาษณ์ิ 

การสังเกตัการณ์ิโดยตัรง แลิะการทบทวนการรายงานข่าว

โดยสื�อแลิะรายงานอื�น ๆ ในช่ีวงระยะเวลิาระห็ว่างเดือน

กมุภาพื่นัธ์ิ์ 2563 ถง่เดือนธิ์นัวาคม 2564

บัทสรุปผู้้�บัริหาร

รายงานฉบับน่�พื่บว่า เจ้าห็น้าท่�รัฐไทยได้ใช้ีพื่.ร.บ. การ

ชีุมนุมสาธิ์ารณิะแลิะการประกาศสถานการณ์ิฉุกเฉินเพืื่�อ

ควบคุมการระบาดของโรคติัดเชืี�อไวรัสโคโรนา 2019 ในการ

จำกัดแลิะยับยั�งการชีุมนุมเพื่ื�อเร่ยกร้องประชีาธิ์ิปไตัย 

เจ้าห็น้าท่�รัฐได้ตั่ความแลิะบังคับใช้ีกฎห็มายในลัิกษณิะท่�

จำกัดการใช้ีสิทธิิ์ในการชุีมนุม แม้ว่ากรอบกฎห็มายของ

ประเทศไม่ได้ลิะเมดิสทิธิ์ดิงักล่ิาวกต็ัาม โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง 

เจ้าห็น้าท่�รัฐได้ม่การปราบปรามผู้วิพื่ากษ์วิจารณ์ิสถาบัน

กษัตัริย์แลิะผู้ชุีมนุมท่�แยกดินแดงในกรุงเทพื่มห็านครท่�

ส่วนให็ญ่มาจากครวัเรอืนท่�มร่ายได้ตั�ำ ทั�งรฐัแลิะกลุ่ิมพื่ลัิง

ทางสงัคมฝ่่ายอนรุกัษ์นยิมมกัพื่ยายามฉายภาพื่นกัชีมุนมุ

ท่�เร่ยกร้องประชีาธิิ์ปไตัยว่าเป็นภัยคุกคามต่ัอสถาบัน

กษัตัริย์แลิะชีาตัิ ทำให้็การชุีมนุมในประเด็นดังกล่ิาวต้ัอง

เผชีญิการปราบปราม ความรุนแรง การจับกมุ ส่วนแกนนำ

ผู้ชีุมนุมก็ถูกฟ้้องดำเนินคด่ด้วยข้อห็าต่ัาง ๆ ถูกปฏิิเสธิ์
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การประกันตัวั แลิะถูกคมุขงัระห็ว่างพื่จิารณิาคดซ่ึ่�ำแล้ิวซึ่�ำเล่ิา 

รวมถง่ต้ัองเผชิีญการข่มขูค่กุคามนอกกฎห็มายแลิะการถูก

ตัดิตัามโดยเจ้าห็น้าท่�รฐัอย่างไม่เป็นทางการ ขณิะเด่ยวกัน 

การชีุมนุมในประเด็นอื�นแลิะการชุีมนุมเพื่ื�อสนับสนุน
สถาบันกษัตัริย์กลัิบได้รับการปฏิิบัตัิอย่างประน่ประนอม
กว่ามาก

สรุุปข้้อเสนอแนะ

ARTICLE 19 มข่อ้เสนอแนะในการรบัประกนัวา่สทิธิ์ใินการ
ชีุมนุมในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครอง ดังตั่อไปน่�

สำ�หรุับรุัฐบ�ลข้องปรุะเทศไทย
เก่�ยวกับกรอบกฎห็มายแลิะการบังคับใชี้

• แก้ไขพื่.ร.บ. การชีุมนุมสาธิ์ารณิะแลิะกฎห็มายอื�น ๆ 
ท่� เ ก่�ยวข้องกับการใชี้สิทธิิ์ในการชีุมนุม เพืื่�อให็้
สอดคลิ้องกับมาตัรฐานด้านสิทธิ์ิมนุษยชีนระห็ว่าง
ประเทศ เช่ีน การกำห็นดให้็การแจ้งการชุีมนุมเป็นไป
เพืื่�อให็เ้จา้ห็นา้ท่�ท่�เก่�ยวขอ้งอำนวยความสะดวกให็แ้ก่
การชีุมนุมโดยสันติัเท่านั�น แลิะไม่ใชี่เพื่ื�อกำห็นด
เงื�อนไขในการทำกิจกรรมทางการเมือง

• เปิดเผยแลิะให้็การเข้าถ่งข้อมูลิเก่�ยวกับขั�นตัอนการ
แจ้งการชีุมนุม 

• ทำให้็การแจ้งการชีมุนมุสาธิ์ารณิะทางออนไลิน์สามารถ
เข้าถ่งได้ง่าย

เก่�ยวกับสถานการณิ์ฉุกเฉิน
• รบัประกนัว่า การเลิ่�ยงสทิธิ์ติัา่ง ๆ  ในชีว่งการประกาศ

สถานการณิ์ฉุกเฉินจะสอดคลิ้องกับมาตัรฐานด้าน
สิทธิ์ิมนุษยชีนระห็ว่างประเทศแลิะได้สัดส่วนกับ
สถานการณิ์

• ยุตัิการดำเนินคด่ข้อห็าลิะเมิดข้อกำห็นดแลิะคำสั�งท่�
ออกภายใตั้พื่.ร.ก. การบริห็ารราชีการในสถานการณิ์
ฉกุเฉนิกบับคุคลิทกุคนท่�เข้ารว่มการชุีมนมุ แลิะปลิอ่ย
บคุคลิท่�ถกูดำเนนิคดแ่ลิะคมุขงัจากเห็ตัเุดย่วกนัโดยทนัท่

เก่�ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่การใชี้สิทธิ์ิใน
การชีุมนุม

• อำนวยความสะดวกแก่การใชี้สิทธิ์ิในการชีุมนุม แลิะ
รบัประกนัวา่ ผูช้ีมุนมุสามารถใชีส้ทิธิ์ดิงักลิา่วไดอ้ยา่ง
ปลิอดภัย

• ยุตัิการติัดตัาม ข่มขู่ แลิะคุกคามผู้ชีุมนุม รวมถ่ง
สมาชิีกครอบครัวแลิะครัวเรือนของผู้ชุีมนุม ท่�ไม่
เห็มาะสมแลิะไม่ชีอบด้วยกฎห็มายทั�งห็มด

• คุ้มครองแลิะส่งเสริมสิทธิ์ิในการชีุมนุมของเยาวชีน
แลิะเด็ก

เก่�ยวกับการใช้ีกำลัิงกับผูชุ้ีมนมุ

• รบัประกนัว่า ผูท้่�รบัผดิชีอบต่ัอการใช้ีกำลิงักบัผูช้ีมุนมุ

อย่างเกินควรแลิะไม่ได้สัดส่วนจะถูกสืบสวน ทำโทษ

ทางวนิยั แลิะดำเนนิคดอ่ย่างเห็มาะสม

เก่�ยวกับการถกูตัต่ัราแลิะการเลิอืกปฏิบิตััิ

• รบัประกนัว่า ขบวนการเคลิื�อนไห็วทางการเมอืงทกุข

บวนการได้รับสิทธิ์ิในการชีุมนุมแลิะการแสดงออก

อย่างเท่าเทย่ม

• งดเว้นจากการแสดงความเห็็นเก่�ยวกับผู้ชีุมนุมต่ัอ

สาธิ์ารณิะในทางท่�เป็นการตั่ตัราผู้ชุีมนุมห็รือการใช้ี

สทิธิ์ใินการชุีมนมุของพื่วกเขา
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สำ�หรุบัเจ้�้หน�้ท่�ตำำ�รุวจ้และหนว่ยง�น
บงัคับัใช้ก้ฎหม�ยในปรุะเทศไทย

• ยุตัิแนวปฏิิบัตัิในการสลิายการชีุมนุมโดยสันตัิด้วย

กำลิังโดยทันท่ การดำเนินการใด ๆ เพื่ื�อปราบปราม

ผูช้ีมุนมุจะต้ัองเกดิข่�นเมื�อมค่วามจำเป็นอย่างเคร่งครัด

เท่านั�น แลิะควรปฏิบิติััตัามมาตัรฐานระห็ว่างประเทศ

ทั�งห็มดท่�เก่�ยวข้อง เช่ีน แนวปฏิบิตััด้ิานสทิธิ์มินษุยชีน

ของสห็ประชีาชีาตัว่ิาด้วยการใช้ีอาวธุิ์ท่�ม่ความร้ายแรง

ตั�ำในการบงัคบัใช้ีกฎห็มาย

• รับประกันว่า เจ้าห็น้าท่�บังคับใช้ีกฎห็มายได้รับการ

ฝึ่กอบรมเก่�ยวกับวธิิ์ใ่นการควบคมุฝ่งูชีนแลิะเก่�ยวกบั

ห็น้าท่�ในการอำนวยความสะดวกแก่การใช้ีสิทธิิ์ในการ

ชีมุนมุ

• รับประกันว่า เจ้าห็น้าท่�บังคับใช้ีกฎห็มายจะสามารถ

ถูกระบุตััวตันได้อย่างชีัดเจนตัลิอดเวลิาด้วยชีุด

เครื�องแบบ

• รบัประกนัว่า การใช้ีกำลิงัในการควบคมุการประท้วงจะ

เกดิข่�นเมื�อมค่วามจำเป็นอย่างเคร่งครดัเท่านั�นแลิะได้

สดัส่วนกบัสถานการณ์ิท่�เผชีญิ 

• รบัประกันว่า ผูท้่�รบัผดิชีอบต่ัอการใช้ีกำลิงัต่ัอผูชุ้ีมนมุ

อย่างเกนิควรแลิะไม่ได้สัดส่วนจะถูกตัรวจสอบ ทำโทษ

ทางวนิยั แลิะดำเนนิคดอ่ย่างเห็มาะสม

• ยตุักิารจบักมุแลิะการคมุขงับคุคลิเนื�องจากการใช้ีสทิธิ์ิ

ในการชุีมนมุโดยสนัตัเิพื่ย่งอย่างเดย่วโดยทนัท่
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ตัั�งแต่ัต้ันปี 2563 ประเทศไทยได้เห็็นการถือกำเนิดของ

ขบวนการณ์ิเร่ยกร้องประชีาธิ์ิปไตัยท่�ม่รูปแบบเป็นการ

จัดการชีุมนุมประท้วงมากมายทั�วประเทศ โดยส่วนให็ญ่

นำโดยนักกิจกรรมเยาวชีน การชุีมนุมท่�มักม่ขนาดให็ญ่ท่�

เกิดข่�นส่วนมากเป็นไปโดยสันตัิ โดยผู้ชีุมนุมม่การใช้ี

กิจกรรมเชีิงสัญลิักษณ์ิ เช่ีน ถือร่ม สัญลิักษณ์ินกพื่ิราบ 

แลิะแสงไฟ้ฉายจากโทรศัพื่ท์มือถือ ห็รือการนั�งไปกับพื่ื�น 

ขบวนการณิเ์ร่ยกร้องประชีาธิ์ปิไตัยของไทยมจ่ดุสนใจอยูท่่�

การปฏิิรูประบอบประชีาธิ์ิปไตัยแลิะรัฐธิ์รรมนูญเป็นห็ลิัก 

ซึ่่�งรวมถง่การปฏิริปูสถาบนักษตััรย์ิด้วย

ในปี 2557 กองทัพื่ไทยนำโดยพื่ลิเอกประยทุธ์ิ์ จนัทร์โอชีา 

ได้ทำการรัฐประห็ารเพืื่�อล้ิมรัฐบาลิท่�ได้รับการเลิือกตัั�งมา

ตัามระบอบประชีาธิิ์ปไตัย ในเดอืนกมุภาพื่นัธ์ิ์ 2563 ไม่ถ่ง

ห็น่�งปีห็นังจากการจัดการเลิือกตัั�งทั�วไปครั�งแรกห็ลัิงจาก

รฐัประห็าร ศาลิรฐัธิ์รรมนญูกไ็ด้ออกคำสั�งยบุพื่รรคอนาคตั

ให็ม่ ซึ่่�งเป็นพื่รรคการเมอืงท่�สนบัสนนุการปฏิิรปูแลิะตัั�งข่�น

เพื่่ยงไม่นานก่อนการเลิือกตัั�งครั�งดังกล่ิาว เห็ตุัการณ์ิน่�

ถอืเป็นผลิของความพื่ยายามอยา่งต่ัอเนื�องของนกัการเมอืง

ฝ่่ายอนุรักษ์นิยมในการตััดสิทธิ์ิทางการเมืองของหั็วห็น้า

พื่รรค (ศาลิรัฐธิ์รรมนูญได้ตััดสิทธิ์ิดังกล่ิาวด้วยเห็ตัุถือ

ห็ุน้สื�อ) แลิะยบุพื่รรค ห็น่�งในข้อกล่ิาวห็าต่ัอพื่รรคอนาคตัให็ม่ 

คอื พื่รรคมเ่ป้าห็มายล้ิมล้ิางสถาบันพื่ระมห็า กษตััรย์ิ

จ้ดุกำ�เนดิข้องข้บวนก�รุณ์เ์รุย่กรุอ้ง
ปรุะช้�ธิปิไตำย
ชีาวไทยห็ลิายคนมองว่าการยุบพื่รรคอนาคตัให็ม่เป็นความ

พื่ยายามในการห็ยดุความเปลิ่�ยนแปลิงท่�ก้าวห็น้าต่ัาง ๆ  ท่�

พื่รรคผลิักดัน คำตััดสินของศาลิรัฐธิ์รรมนูญสร้างความ

โกรธิ์เคอืงในห็มู่เยาวชีนไทย ห็ลิายคนเป็นผูม้ส่ทิธิ์อิอกเสย่ง

เลิือกตัั�งครั�งแรกแลิะสนับสนุนพื่รรคอนาคตัให็ม่ พื่วกเขา

รูส้ก่ไม่พื่อใจท่�เสย่งของพื่วกเขาไม่ได้รบัการเคารพื่ ดงันั�น 

1. บัทนำำา
และความเป็นำมา

นักกิจกรรมเยาวชีนจ่งได้เริ�มจัดการชุีมนุมประท้วงทั�ว

ประเทศ1  โดยผู้ชุีมนุมไม่เพ่ื่ยงแต่ัประท้วงคำสั�งยุบพื่รรค

อนาคตัให็ม่เท่านั�น แต่ัยังเรย่กร้องการปฏิริปูประชีาธิ์ปิไตัย

โดยทั�วไปด้วย

การแพื่ร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ทำให้็ขบวนการณ์ิ

เคลิื�อนไห็วห็ยุดชีะงักลิงเป็นเวลิาสองสามเดือน แต่ัห็ลิัง

กลิางปี 2563 การชุีมนมุประท้วงกเ็ริ�มให็ม่อก่ครั�ง การชีมุนมุ

ของขบวนการณ์ิเร่ยกร้องประชีาธิ์ิปไตัยสอดแทรกด้วย

ข้อเร่ยกร้องในการปฏิิรูปสถาบันกษัตัริย์ ซึ่่�งเป็นสถาบันท่�

ได้รบัความเคารพื่สงูสดุในสงัคมไทย การแสดงความคดิเห็น็

เชิีงวพิื่ากษ์วจิารณ์ิเก่�ยวกบัสถาบนักษตััรย์ินั�นผดิกฎห็มาย

ไทย โดยกฎห็มายท่�กำกบัการกระทำดงักล่ิาว ได้แก่ กฎห็มาย

ห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า กษัตัรย์ิ (มาตัรา 112 ของประมวลิ

กฎห็มายอาญา) แม้ว่ารัฐจะม่การปราบปรามการชีุมนุม

ประท้วงแลิะดำเนินคด่ทางกฎห็มายกับแกนนำการ

เคลืิ�อนไห็วห็ลิายคน ขบวนการณ์ิเรย่กร้องประชีาธิ์ปิไตัยก็

ยงัคงเติับโตัข่�นอย่างต่ัอเนื�อง

ขณิะท่�ขบวนการณ์ิเร่ยกร้องประชีาธิิ์ปไตัยเติับโตัข่�น 

ขบวนการณิ์คู่ขนานโดยเด็กนักเร่ยนชีั�นมัธิ์ยมศ่กษา

ตัอนปลิายก็ได้ก่อตััวข่�นเช่ีนกัน นักเร่ยนกลิุ่มน่�ตัั�งคำถาม

เก่�ยวกับระบบการศ่กษา การใช้ีอำนาจอย่างไม่เห็มาะสม 

ในโรงเร่ยน แลิะกฎระเบ่ยบท่�ไม่สอดคลิ้องกับห็ลิักสิทธิ์ิ

มนษุยชีนของโรงเรย่น แลิะต้ัองการนำเสนอข้อเรย่กร้องให้็

เกดิความยุตัธิิ์รรมแลิะประชีาธิ์ปิไตัย นอกเห็นอืจากเข้าร่วม

การชีุมนุมขนาดให็ญ่แล้ิว นักเร่ยนเห็ล่ิาน่�ยังจัดกิจกรรม

แฟ้ลิชีม็อบแลิะการประท้วงโดยใช้ีความคิดสร้างสรรค์อื�น ๆ  

ทั�งในรปูแบบออนไลิน์แลิะออฟ้ไลิน์แลิะในแลิะนอกโรงเรย่น 

ฝ่่ายบริห็ารแลิะบุคลิากรในบางโรงเร่ยนม่ท่าท่ท่�แข็งกร้าว

ตั่อกิจกรรมของนักเร่ยนแลิะม่มาตัรการในการทำโทษ

นักเร่ยนอย่างรนุแรง
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ขบวนการณ์ิเร่ยกร้องประชีาธิ์ิปไตัยท่�ถือกำเนิดข่�นในช่ีวง

ต้ันปี 2563 น่�ประกอบไปด้วยกลิุม่ต่ัาง ๆ  แลิะเครอืข่ายอย่าง

ห็ลิวมท่�ไม่มโ่ครงสร้างเป็นทางการ ห็น่�งในกลิุม่ท่�มบ่ทบาท

ห็ลิักในการจัดการชุีมนุมประท้วงขนาดให็ญ่ในพืื่�นท่�

กรุงเทพื่มห็านคร คือ กลุ่ิมคณิะราษฎร ซ่ึ่�งตัั�งข่�นในเดือน

สิงห็าคม 2563 แลิะเป็นเครือข่ายของกลิุ่มเร่ยกร้อง

ประชีาธิ์ปิไตัยจำนวนห็น่�ง กลิุม่เยาวชีนปลิดแอก ซึ่่�งได้ตัั�ง

แนวร่วมร่วมกบักลิุม่อื�น ๆ ในเดอืนกมุภาพื่นัธ์ิ์ 2564 ภาย

ใต้ัชีื�อย่อ REDEM (Restarting Democracy) แนวร่วม

ธิ์รรมศาสตัร์แลิะการชีุมนุม (นำโดยนักศ่กษานักกิจกรรม

มห็าวทิยาลิยัธิ์รรมศาสตัร์) แลิะกลิุม่ทะลุิฟ้้า ซึ่่�งตัั�งข่�นในปี 

2563 โดยนักศ่กษานักกิจกรรมท่�ทำงานกับชุีมชีนท่�ได้รับ

ผลิกระทบจากโครงการพื่ฒันาเป็นห็ลัิก ส่วนกลิุม่นกัเรย่น

เลิวเป็นกลิุ่มของนักเร่ยนชีั�นมัธิ์ยมศ่กษาตัอนปลิายท่�ให็ญ่

ท่�สุดท่�จัดการชีุมนุมในกรุงเทพื่มห็านคร ในบางกรณิ่ 

สมาชิีกแลิะแกนนำของกลิุม่ข้างต้ันอาจทับซ้ึ่อนกัน แลิะกลิุม่

เห็ล่ิาน่�ไม่มฐ่านสมาชีกิท่�ตัายตัวั

ในพื่ื�นท่�ต่ัางจังห็วัดนอกกรงุเทพื่มห็านคร นกัเร่ยนชีั�นมธัิ์ยม

ปลิายแลิะนักศ่กษามห็าวิทยาลิัยก็ม่เครือข่ายแลิะดำเนิน

กิจกรรมของตััวเอง กลิุ่มแลิะเครือข่ายในพื่ื�นท่�ได้จัดการ

ชีุมนุมย่อยในเกือบทุกจังห็วัดของประเทศไทย โดยอาจม่

ความสมัพื่นัธ์ิ์กบักลิุม่ในกรงุเทพื่มห็านคร ห็ลิายกลิุม่เร่ยก

ตัวัเองว่า กลิุม่ราษฎร ตัามด้วยชีื�อของจังห็วดันั�น ๆ แสดง

ถ่งการเห็็นด้วยกับข้อเร่ยกร้องห็ลัิกของกลิุ่มราษฎรใน

กรงุเทพื่มห็านคร อนัประกอบด้วยให้็นายกรฐัมนตัร่ลิาออก

จากตัำแห็น่ง การร่างรัฐธิ์รรมนูญฉบับให็ม่ แลิะการปฏิรูิป

สถาบนักษตััรย์ิ

ก�รุวิพ�กษ์์วจิ้�รุณ์ส์ถ�บนักษั์ตำริุย์
แม้ว่าการวิจารณ์ิสถาบันกษัตัริย์จะเป็นส่วนห็น่�งของการ

ชีุมนุมประท้วงตัั�งแต่ัต้ันปี 2563 แล้ิว แต่ัแกนนำการ

เคลิื�อนไห็วเพื่ิ�งจะเริ�มพื่ดูถง่ประเดน็เก่�ยวกบัสถาบนักษตััริย์

อย่างเปิดเผยแลิะนำเสนอข้อเรย่กร้องเพื่ื�อปฏิริปูสถาบนัเมื�อ

เดือนสงิห็าคม 2563 กลิุม่ทกุกลิุม่ดงัท่�กล่ิาวข้างต้ันได้มข้่อ

เรย่กร้องเก่�ยวกบัการปฏิรูิปสถาบันกษตััรย์ิ โดยแต่ัลิะกลุ่ิม

จะม่แนวทางท่�แตักต่ัางกันเลิ็กน้อย ยกตััวอย่างเช่ีน กลุ่ิม

คณิะราษฎรแลิะแนวร่วมธิ์รรมศาสตัร์แลิะการชีุมนุมได้

ขมวดข้อเรย่กร้องของกลุ่ิมออกมาเป็นข้อเร่ยกร้อง 10 ข้อ

เพืื่�อการปฏิริปูสถาบนักษตััรย์ิ2  พื่ร้อมวางกรอบการวพิื่ากษ์

วิจารณ์ิของกลิุ่มว่าเป็นความพื่ยายามในการห็าตัำแห็น่ง

แห่็งท่�ท่�เห็มาะสมสำห็รบัสถาบันกษัตัริย์ในสังคมไทย กลิุม่

ทะลิุฟ้้าได้ให้็ความสำคัญกับข้อเร่ยกร้องให้็นายกรัฐมนตัร่

พื่ลิเอก ประยทุธ์ิ์ จนัทร์โอชีา อดต่ัผูบั้ญชีาการทห็ารบกไทย

แลิะห็วัห็น้าคณิะรฐัประห็ารปี 2557 ลิาออกแลิะให้็ปล่ิอยตััว

นกัโทษการเมือง ส่วนการปฏิรูิปสถาบันมล่ิำดับความสำคัญ

รองลิงมา ในอ่กด้านห็น่�ง กลิุ่มเยาวชีนปลิดแอก/REDEM 

มกัแสดงการวพิื่ากษ์วจิารณ์ิสถาบนักษตััรย์ิท่�ตัรงไปตัรงมา

แลิะเข้มข้นกว่ากลุ่ิมอื�น ๆ  เมื�อ REDEM เปิดตัวักลิุม่ในเดอืน

กุมภาพื่ันธ์ิ์ 2564 กลุ่ิมได้แถลิงจุดยืนอย่างชีัดเจนในการ

สนับสนุนแนวคิดสังคมประชีาธิ์ิปไตัยแลิะม่การอ้างถ่งการ

ปกครองในรปูแบบสาธิ์ารณิรฐั กลิุม่ REDEM ระบใุนการ

รณิรงค์แรกของกลิุ่มเพื่ื�อ “สร้างประเทศให็ม่” ว่าตันเป็น

ขบวนการเคลิื�อนไห็วแบบไร้ผูน้ำ

ระห็ว่างเดือนสิงห็าคมถ่งตุัลิาคม 2564 ได้ม่การปะทะกัน

ระห็ว่างเจ้าห็น้าท่�ฝ่่ายความมั�นคงของรัฐไทยกับผู้ชุีมนุม

กลุ่ิมเล็ิก ๆ บรเิวณิแยกดินแดงในกรุงเทพื่มห็านคร ไม่ไกลิ

จากบ้านพื่ักนายกรัฐมนตัร่แลิะกรมทห็ารราบท่� 1 ซึ่่�งเป็น

ห็น่�งในกองกำลัิงรักษาความปลิอดภัยให้็แก่เชีื�อพื่ระวงศ์ ผู้

ท่�ม่ส่วนเก่�ยวข้องกับเห็ตัุการณ์ิการปะทะด้วยความรุนแรง

ท่�เกิดข่�นน่�ส่วนให็ญ่จะเป็นผู้ชีุมนุมท่�มาจากครอบครัวท่�ม่

รายได้ตั�ำกว่าผูช้ีมุนมุกลิุม่อื�น ๆ  แลิะไม่ได้ระบวุ่าเป็นสมาชีกิ

ของกลุ่ิมใด นอกจากนั�น ผูชุ้ีมนมุท่�แยกดินแดง3  ยงัไม่ได้ม่

ข้อเรย่กร้องเฉพื่าะตัวั เพื่ย่งแต่ัแสดงออกถง่ความคับข้องใจ

ต่ัอการแก้ปัญห็าทางเศรษฐกจิอนัเนื�องมาจากโรคโควดิ 19 

แลิะการปราบปรามขบวนการเคลิื�อนไห็วเพื่ื�อเร่ยกร้อง

ประชีาธิ์ปิไตัยของรัฐบาลิ
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ส่วนน่�จะเป็นการอธิ์บิายเก่�ยวกบักรอบกฎห็มายในประเทศไทย

แลิะการบังคับใช้ีกฎห็มายท่�เก่�ยวกับสิทธิิ์การชีุมนุม โดย

มุง่เน้นไปท่�พื่.ร.บ. การชีมุนมุสาธิ์ารณิะแลิะกฎห็มายอื�น ๆ  

ท่�ถูกใช้ีเพื่ื�อกำห็นดขอบเขตักิจกรรมท่�ได้รับอนุญาตัใน

การชีมุนมุ

สทิธิิ์ในการชุีมนุมอย่างสันติัได้รบัการคุม้ครองในรัฐธิ์รรมนูญ

แห่็งราชีอาณิาจักรไทย พื่.ศ. 2560 (มาตัรา 44) พื่.ร.บ. 

การชีุมนุมสาธิ์ารณิะ (พื่.ศ. 2558) เป็นเครื�องมือทาง

กฎห็มายห็ลัิกท่�ใช้ีในการกำกับการชุีมนุมสาธิ์ารณิะ โดย

ได้กำห็นดเงื�อนไขต่ัาง ๆ สำห็รับการชีมุนมุ เช่ีน ห้็ามการ

รวมตััวสาธิ์ารณิะในบางพื่ื�นท่�แลิะข้อจำกัดการใช้ีเครื�อง

ขยายเสย่งในการชีมุนมุ แม้ว่าพื่.ร.บ. การชีมุนมุสาธิ์ารณิะ

ของประเทศไทยจะไม่ถือเป็นการลิะเมิดสิทธิิ์ในการชีุมนุม

ในตััวมันเอง แต่ัห็ลิายครั�งเจ้าห็น้าท่�รัฐก็ได้ใช้ีกฎห็มาย

ดงักล่ิาวในการจำกดัสทิธิ์ขิองประชีาชีน นอกจากน่� รฐัไทย

ยงัได้ใช้ีพื่.ร.ก. การบรหิ็ารราชีการในสถานการณิฉ์กุเฉนิกบั

ผู้ชีุมนุมอย่างกว้างขวาง (ซึ่่�งออกเพืื่�อควบคุมการแพื่ร่

2. กรอบักฎหมาย 
 และการบัังคับัใช้�

ระบาดของโรคโควิด 19) รวมถ่งมาตัรา 112 แลิะ 116 

(ข้อห็าห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า กษตััรย์ิแลิะข้อห็ายยุงปลิกุปั�น

ตัามลิำดบั) ของประมวลิกฎห็มายอาญาของไทย4

พ.รุ.บ. ก�รุชุ้มนุมส�ธิ�รุณ์ะและ
ข้อ้กำ�หนดในก�รุแจ้ง้ก�รุชุ้มนุม

พื่.ร.บ. การชีุมนุมสาธิ์ารณิะกำห็นดให้็ผู้จัดการชีุมนุม

สาธิ์ารณิะต้ัองแจ้งการชีุมนุมต่ัอเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจในพื่ื�นท่�

เป็นเวลิาอย่างน้อย 24 ชีั�วโมงล่ิวงห็น้า โดยจะต้ัองระบุ

จดุประสงค์แลิะวันท่� เวลิา แลิะสถานท่�ในการจดัการชีมุนมุนั�น5 

การจัดการชีุมนุมโดยไม่ได้แจ้งเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจล่ิวงห็น้า

ถือเป็นความผดิตัามกฎห็มาย6

นกักิจกรรมบางคนได้ถูกดำเนนิคดด้่วยข้อห็าลิะเมดิพื่.ร.บ. 

การชุีมนุมสาธิ์ารณิะจากการไม่แจ้งการชุีมนุมต่ัอเจ้าห็น้าท่� 

รวมถ่งแม้แต่ัในกิจกรรมท่�ม่ผู้เข้าร่วมจำนวนน้อยแลิะ

กิจกรรมท่�ไม่ม่การปะทะกับเจ้าห็น้าท่� ยกตััวอย่างเช่ีน 

นกัศก่ษาสองราย พื่รษิฐ์ ชีวิารกัษ์แลิะเพื่ื�อนถกูตัดัสนิว่าม่
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ความผดิแลิะถกูปรบัคนลิะ 2,000 บาทจากการลิะเมดิพื่.ร.บ. 

การชีุมนุมสาธิ์ารณิะในเห็ตัุการณ์ิสองเห็ตัุการณ์ิ อันได้แก่ 

กจิกรรมห็น้าทำเนย่บรฐับาลิแลิะห็น้ากองบญัชีาการกองทพัื่

ไทย ซ่ึ่�งเป็นการเร่ยกร้องให้็นายกรฐัมนตัรล่ิาออกโดยการ

แสดงออกเชีงิสญัลิกัษณ์ิ7,8 นอกจากนกัศก่ษาทั�งสองคนน่�

แล้ิวกม็ผู่ช้ีมุนมุเพื่ย่งไม่ก่�คนเท่านั�นท่�เข้าร่วมกจิกรรมทั�งสอง

ข้อกำห็นดเก่�ยวกับการแจ้งการชุีมนุมถูกต่ัความอย่าง

กวา้งขวางครอบคลิมุผูท้่�เชีญิชีวนผูอื้�นให้็เข้าร่วมการชีมุนมุ

ด้วย มาตัรา 4 ของพื่.ร.บ.ฯ ฉบับน่�ได้นิยาม “ผู้จัดการ

ชีุมนุม” ว่าเป็น “ผู้ซึ่่�งเชีิญชีวนห็รือนัดให้็ผู้อื�นมาร่วมการ

ชีุมนุมสาธิ์ารณิะ” โดยมาตัราดังกล่ิาวยังถูกตั่ความรวม

บุคคลิท่�ทำการประกาศเก่�ยวกับการชีุมนุมในรูปแบบ

ออนไลิน์เพืื่�อเชิีญชีวนให้็ผูอ้ื�นด้วย ดงันั�น ผูท้่�โพื่สต์ัเก่�ยวกับ

การชีมุนมุท่�ผดิกฎห็มายไม่ว่าด้วยเห็ตัใุดกต็ัามอาจถกูถอืว่า

กระทำความผดิไปด้วย

ยกตััวอย่างเช่ีน น.ส. ชีลิธิ์ิชีา แจ้งเร็ว9 จากกลิุ่มฟ้้�นฟู้

ประชีาธิ์ปิไตัย ซ่ึ่�งเป็นเครอืข่ายของศลิิปินแลิะนกักจิกรรม 

ถูกกล่ิาวห็าว่าลิะเมิดพื่.ร.บ. การชีุมนุมสาธิ์ารณิะเพื่ราะ

ไม่ได้แจ้งเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจเก่�ยวกับกิจกรรมการชุีมนุม

ห็น้าเรือนจำพื่ิเศษกรุงเทพื่มห็านครเมื�อวันท่� 19 ตัุลิาคม 

2563 เพืื่�อเร่ยกร้องให้็ปล่ิอยผูต้้ัองขงัทางการเมืองท่�ถกูจบักมุ

สองสามวันก่อนห็น้านั�น ในวันท่�เกิดเห็ตัุการณิ์ ชีลิธิ์ิชีาได้

เผยแพื่ร่โปสเตัอร์กิจกรรมบนห็น้าเฟ้ซึ่บุ�กพื่ร้อมเข่ยนว่า 

“ไปเย่�ยมเพื่ื�อนของเราท่�เรอืนจำพื่เิศษกรงุเทพื่มห็านครวนั

น่�กนัเถอะ” โดยเธิ์ออ้างว่าเธิ์อไม่ใช่ีผูจั้ดกจิกรรมดงักล่ิาว10

อก่กรณิห่็น่�ง ในปี 2563 ประสทิธิ์ิ� ครุธิ์าโรจน์ นกักจิกรรม

นักศ่กษาจากจังห็วัดเชี่ยงให็ม่ ถูกดำเนินคด่ท่�ศาลิแขวง

เชีย่งให็ม่จากการโพื่สต์ัคำเชีญิให้็เข้าร่วมการชีมุนมุบนห็น้า

เฟ้ซึ่บุ�กของสมัชีชีาเสร่แห่็งมห็าวิทยาลัิยเช่ียงให็ม่เพื่ื�อ

ประชีาธิ์ปิไตัย ซึ่่�งประสทิธิ์ิ�เป็นสมาชีกิ ศาลิเห็็นว่า เนื�องจาก

ประสทิธิ์ิ�ยอมรบัว่าตันได้โพื่สต์ัคำเชิีญดงักล่ิาวบนห็น้าเฟ้ซึ่บุ�ก

ของกลิุม่ ไม่ใช่ีห็น้าเฟ้ซึ่บุ�กส่วนตัวั จง่ถอืได้ว่า ประสทิธิ์ิ�เป็น

ผู้จัดการชีุมนุม11 ประสิทธิ์ิ�ถูกตััดสินว่าม่ความผิดในข้อห็า

ไม่แจ้งการชีุมนุมต่ัอเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจล่ิวงห็น้าแลิะถูกปรับ

เป็นจำนวนเงนิ 9,000 บาท

ทางประสทิธิ์ิ�ยนืยนัว่าไม่ได้เป็นผูจ้ดัการชีมุนมุ แต่ัได้เพ่ื่ยง

เผยแพื่ร่ข้อมูลิเก่�ยวกับการชุีมนุมประท้วงท่�เพืื่�อนจัดข่�น

เท่านั�น ประสิทธิ์ิ�อ้างว่า ห็ากเขาเป็นผู้จัดการชีุมนุมจริง 

เขาจะโพื่สต์ัประกาศล่ิวงห็น้านานกว่านั�น ไม่ใชี่เพื่่ยงไม่ก่�

ชัี�วโมงก่อนเริ�มกจิกรรม12 ประสิทธิ์ิ�เป็นนกักิจกรรมท่�เป็นท่�

รู้จักด่ในจังห็วัดเชี่ยงให็ม่แลิะม่คด่ความตัิดตััวอยู่แล้ิว

จากการเข้าร่วมการชีุมนุมเมื�อปี 2561 เพื่ื�อเร่ยกร้องให้็ม่

การเลิอืกตัั�ง

ประสิทธิ์ิ�ยังถูกสอดส่องแลิะตัิดตัามอย่างไม่เป็นทางการ 

ส่วนให็ญ่โดยเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจนอกเครื�องแบบ เนื�องจากเขา

มบ่ทบาทในขบวนการณ์ิเคลิื�อนไห็วเพื่ื�อเรย่กร้องประชีาธิ์ปิไตัย

ทั�งในจังห็วดัเช่ียงให็ม่แลิะระดบัประเทศ ในคำแถลิงปิดคด่

ของจำเลิยต่ัอศาลิ ประสิทธิ์ิ�ได้เน้นถ่งลิักษณิะการเลิือก

ปฏิิบัตัิต่ัอเขาในคด่น่�ว่า เนื�องจาก “…ม่ผู้โพื่สต์ัข้อความ

ลิกัษณิะเช่ีนเดย่วกับจำเลิยอ่กจำนวนมาก แต่ัเจ้าพื่นักงาน

ตัำรวจใช้ีดุลิพื่ินจิในการเลิอืกท่�จะดำเนนิคดก่ับจำเลิยห็รือ

เพื่จสมชัีชีาเสรแ่ห่็งมห็าวทิยาลัิยเช่ียงให็ม่เพืื่�อประชีาธิิ์ปไตัย

เพ่ื่ยงผูเ้ดย่ว”

กระบวนการแจ้งการชุีมนมุยังมค่วามซัึ่บซ้ึ่อน แลิะเจ้าห็น้าท่�

ตัำรวจมักใช้ีประโยชีน์จากความสลัิบซึ่ับซึ่้อนดังกล่ิาว 

นกักจิกรรมทกุคนท่�เราได้สมัภาษณ์ิในการวจิยัชีิ�นน่�มค่วาม

เห็็นร่วมกันว่า กระบวนการแจ้งการชีุมนุมม่ความยุ่งยาก

เกินไป โดยผู้แจ้งการชีุมนุมจำเป็นต้ัองห็าท่�อยู่อ่เมลิของ

สถาน่ตัำรวจท่�เก่�ยวข้อง (ซึ่่�งอาจห็าไม่ได้ง่ายเสมอไป) 

เพืื่�อยื�นเอกสารการแจ้ง ห็รือสถาน่ตัำรวจบางแห่็งอาจ

กำห็นดให้็ยื�นเอกสารการแจ้งตัวัจรงิแทน13 ซึ่่�งกม็ค่วามยาก

ลิำบากโดยเฉพื่าะอย่างยิ�งในพื่ื�นท่�ชีนบทท่�สถาน่ตัำรวจอาจ

ตัั�งอยู่ห่็างไกลิ นกักิจกรรมจำนวน 7 คนท่�ให้็สมัภาษณ์ิเห็น็

ว่า การจ่ายค่าปรับจากการไม่แจ้งการชีุมนุมห็รือการถูก

ดำเนินคด่จากการไม่ปฏิิบัตัิตัามเงื�อนไขของตัำรวจนั�น

ง่ายกว่าการดำเนินการแจ้งเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจ นักกิจกรรม

ทกุคนท่�ให้็สมัภาษณ์ิระบวุ่า กลุ่ิมของตันเลิิกแจ้งเจ้าห็น้าท่�

ก่อนการจัดกิจกรรมแลิ้ว (อ่านตั่อในส่วนเก่�ยวกับการ

บังคับใชี้พื่.ร.บ. การชีุมนุมสาธิ์ารณิะในช่ีวงการประกาศ

สถานการณ์ิฉกุเฉนิ)

นกักิจกรรมจำนวน 6 คนจาก 7 คนท่�ให้็สมัภาษณ์ิในงาน

วจิยัชิี�นน่�แลิะได้แจ้งการชีมุนมุต่ัอเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจได้รายงาน

ว่า เจ้าห็น้าท่�ได้กำห็นดเงื�อนไขให้็ต้ัองปฏิบิตััติัาม เช่ีน จำกดั

เวลิา เงื�อนไขเก่�ยวกับสถานท่�ชุีมนุมแลิะห็ัวข้อท่�ผู้ชีุมนุม

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5260819
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สามารถพื่ดูได้ (ปกตัแิล้ิวตัำรวจจะขอให้็ผูช้ีมุนมุไม่พื่าดพิื่ง

ถง่สถาบนักษตััริย์) แลิะข้อจำกดัในการใช้ีเครื�องขยายเสย่ง 

อย่างไรก็ด ่พื่.ร.บ. การชุีมนมุสาธิ์ารณิะไม่ได้ให้็อำนาจแก่

เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจในการกระทำการดงักล่ิาว กฎห็มายเพ่ื่ยง

แต่ัอนญุาตัให้็เจ้าห็น้าท่�ขอให้็ผูจ้ดัการชีมุนมุต้ัองปรบัเปลิ่�ยน

แผนห็ากการชีมุนมุนั�นลิะเมดิมาตัรา 7 (ห้็ามจดัการชีมุนมุ

ในรัศม่ 150 เมตัรจากพื่ระราชีวัง ห็รือภายในพื่ื�นท่�ของ

รัฐสภา ทำเน่ยบรัฐบาลิ ซึ่่�งเป็นพื่ื�นท่�สำนักงานของนายก

รฐัมนตัร่แลิะรัฐมนตัร่ แลิะศาลิ) มาตัรา 8 (ห้็ามจัดการชุีมนุม

ท่�อาจกด่ขวางทางเขา้ออก ห็รอืรบกวนการปฏิบิตัังิานของ

สถานท่�ทำการห็น่วยงานของรัฐ สถาน่ขนส่งสาธิ์ารณิะ 

โรงเร่ยน ศาสนสถาน ห็รือสถานทูตั) ห็รือมาตัรา 15 

(ห็้ามใชี้เครื�องขยายเส่ยงในระห็ว่างเวลิาเท่�ยงคืนถ่งเวลิา 

06:00 น.) เท่านั�น

แม้ว่าผูจั้ดการชีมุนมุจะได้แจ้งการชีมุนมุต่ัอเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจ

ล่ิวงห็น้าแล้ิว นักกิจกรรมยังคงอาจถูกฟ้้องข้อห็าจากการ

ไม่ปฏิบัิติัตัามเงื�อนไขในการชุีมนุมท่�กำห็นด14 ยกตัวัอย่าง

เช่ีน ในกิจกรรมม็อบเฟ้สต์ัในเดือนพื่ฤศจิกายน 2563 

องค์กรท่�วางแผนจัดการชีุมนุมแต่ัลิะองค์กรจะต้ัองยื�น

เอกสารการแจ้งต่ัอเจ้าห็น้าท่�แยกกนั15 ก่อนถง่กำห็นดการ

การชีุมนุมเพื่่ยงไม่ก่�ชีั�วโมง เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจไทยได้ออก

แถลิงการณ์ิท่�ระบเุงื�อนไขให้็แต่ัลิะกลุ่ิมผูจ้ดัต้ัองปฏิบิตััติัาม 

เช่ีน สถานท่�ใดบ้างท่�สามารถให้็ผู้ชีุมนุมรวมตััวกันได้แลิะ

ข้อห้็ามไม่ให้็ผู้ชีุมนุมเข้าไปใกล้ิพื่ื�นท่�ห็น่วยงานของรัฐท่�

สำคัญ การใช้ีเครื�องขยายเส่ยงห็ลัิงเท่�ยงคืน การขัดขวาง

การจราจรในกรณิท่่�ม่รถพื่ยาบาลิในบรเิวณินั�น แลิะการใช้ี

ป้ายประท้วงท่�ห็มิ�นประมาทผูอื้�นห็รอืสร้างความวุน่วายใน

สังคม ภายห็ลัิง นายพื่ริษฐ์ ชีิวารักษ์ ห็น่�งในแกนนำการ

ชีุมนุม ถูกตัั�งข้อห็าลิะเมิดพื่.ร.ก. การบริห็ารราชีการใน

สถานการณ์ิฉุกเฉินท่�ออกมาในขณิะนั�นเพืื่�อควบคุมการ

ระบาดของโรคโควดิ 19 พื่นกังานอัยการอ้างว่านายพื่รษิฐ์

ไม่ได้ปฏิิบติััตัามมาตัรการเว้นระยะห่็างทางสงัคมห็รอืควบคมุ

โรคตัดิต่ัอ พื่ริษฐ์ยงัถกูตัั�งข้อห็ายยุงปลิกุปั�นแลิะห็มิ�นประมาท

พื่ระมห็า กษัตัริย์จากคำปราศรัยของเขาในวันเด่ยวกัน

อก่ด้วย16

โดยทั�วไปแล้ิว เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจจะขอให้็ผูช้ีมุนมุงดเว้นจาก

การพูื่ดถ่งสถาบันกษัตัริย์ในระห็ว่างการชุีมนุม17 โครงการ

อนิเทอร์เนต็ัเพืื่�อกฎห็มายประชีาชีน (iLaw) องค์กรพื่ฒันา

เอกชีนไทยท่�ทำงานด้านสทิธิ์มินษุยชีนได้ตัดิตัามแลิะบันทก่

ข้อมลูิเก่�ยวกบัการลิะเมดิสทิธิ์เิสรภ่าพื่ในการแสดงออกแลิะ

สิทธิิ์ทางการเมือง ได้รายงานว่า เมื�อกลิุ่มคณิะราษฎรใน

จงัห็วดัอดุรธิ์านแ่จ้งต่ัอเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจว่าต้ัองการจดักจิกรรม

เชิีงสญัลิกัษณ์ิเพื่ื�อประท้วงนายกรฐัมนตัร ่พื่ลิเอก ประยทุธ์ิ์ 

จนัทร์โอชีา ตัำรวจไดข้อให็ก้ลิุม่ลิงชีื�อในเอกสารเพื่ื�อยนืยัน

ว่า “ผูจั้ดแลิะผูชุ้ีมนมุจะไม่กล่ิาวพื่าดพื่งิถง่สถาบันพื่ระมห็า-

กษตััรย์ิแลิะไม่ก้าวล่ิวงห็รอืจาบจ้วงสถาบนัฯ แลิะต้ัองไม่ม่

ป้ายห็รือธิ์งในลัิกษณิะเด่ยวกัน»18 เช่ีนเด่ยวกัน เมื�อพื่าย 

(นามสมมติั) นักศ่กษามห็าวิทยาลัิยมหิ็ดลิท่�เป็นแกนนำ

กลิุม่ศาลิายาเพื่ื�อประชีาธิ์ปิไตัย ได้แจ้งการชีมุนมุท่�วางแผน

จะจัดในเดือนพื่ฤศจิกายน 2563 ต่ัอตัำรวจ ตัำรวจได้ให้็

อนุญาตัภายใต้ัเงื�อนไขว่า ผู้ชีุมนุมจะไม่ส่งเส่ยงอ่กท่ก

คร่กโครมแลิะงดเว้นจากการกระทำใด ๆ ท่�อาจขัดขวาง

การทำงานของเจ้าห็น้าท่� เนื�องจากการชุีมนมุวางแผนท่�จะ

จดัใกล้ิบริเวณิพื่ระราชีวงั19 ขณิะเดย่วกัน เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจ

ได้ไม่รบัแจ้งการชุีมนมุของพื่ายในอก่กิจกรรมห็น่�งในพื่ื�นท่�

เดย่วกนัในเดอืนเมษายน 2564 เนื�องจากการแพื่ร่ระบาด

ของโรคท่�รุนแรงข่�น

ในบางกรณิ่ การแจ้งการชุีมนุมล่ิวงห็น้าก็ถูกปฏิิเสธิ์ 

ยกตัวัอย่างเช่ีน ตัำรวจไม่รบัแจ้งการชุีมนมุห็น้าศาลิาว่าการ

กรุงเทพื่มห็านครโดยชีลิธิิ์ชีา แจ้งเร็ว โดยให้็เห็ตัุผลิว่า 

การชีุมนุมไม่อาจจัดข่�นในพื่ื�นท่�ราชีการได้เนื�องจากจะ

เป็นการรบกวนการทำงานของรัฐบาลิ ชีลิธิ์ิชีาไม่เห็็นด้วย

กบัการตัดัสนิใจดงักล่ิาวแลิะยนืยันว่า การชีมุนมุน่�จะจดัข่�น

ในวันห็ยุดสุดสัปดาห์็แลิะจะไม่เป็นการรบกวนการทำงาน

ของรฐับาลิ ชีลิธิ์ชิีากล่ิาวว่า เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจทราบดว่่า เห็ตัผุลิ

ในการไม่รับแจ้งนั�นฟั้งไม่ข่�น แต่ัก็ไม่สามารถอนุญาตัให้็ 

การชุีมนมุเกดิข่�นได้20

ห็ากเจ้าห็น้าท่�รฐัมองว่าการชุีมนมุไม่ควรได้รบัอนุญาตัห็รือ

ไม่ชีอบด้วยกฎห็มาย เจ้าห็น้าท่�จะมห่็น้าท่�ต้ัองแจ้งผูช้ีมุนมุ

ให้็ยุตัิห็รือปรับเปล่ิ�ยนเวลิาชีุมนุม (พื่.ร.บ. การชีุมนุม

สาธิ์ารณิะ มาตัรา 20) แต่ัในทางปฏิบัิตั ิ เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจ

ดำเนินการดังกล่ิาวโดยอ่านเงื�อนไขการชุีมนุมผ่านลิำโพื่ง

ในท่�ชีุมนุม ซึ่่�งเงื�อนไขนั�นได้กำห็นดข่�นตัั�งแต่ัขั�นตัอนการ

แจ้งการชีมุนมุแล้ิว ห็ลิายครั�ง ห็ากผูจ้ดัการชีมุนมุไม่ได้แจ้ง

https://prachatai.com/journal/2020/11/90425
https://tlhr2014.com/archives/25821
https://tlhr2014.com/archives/22309
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เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจล่ิวงห็น้า ห็รือห็ากการชุีมนุมถูกจัดข่�นใน

พื่ื�นท่�ควบคุมทางสาธิ์ารณิสุขภายใต้ัพื่.ร.ก. การบริห็าร

ราชีการในสถานการณ์ิฉุกเฉิน การประกาศของตัำรวจจะ

ระบุว่า การชีุมนุมนั�นลิะเมิดกฎห็มายท่�เก่�ยวข้อง แต่ัยัง

อนุญาตัให้็การชุีมนุมดำเนินต่ัอไป21 โดยทั�วไป ตัำรวจมัก

ไม่ได้พื่ยายามทำให้็แน่ใจว่าผู้ชีุมนุมได้รับข้อมูลิเก่�ยวกับ

เงื�อนไขเห็ล่ิานั�นแล้ิว ในการชุีมนุมขนาดเลิ็ก ตัำรวจมัก

ทำการประกาศผ่านโทรโข่ง ซึ่่�งได้ยินโดยเพื่่ยงคนไม่ก่�คน

โดยรอบเท่านั�น

ในช่ีวงการทำกจิกรรมประท้วงอดอาห็ารห็น้าศาลิอาญาเพื่ื�อ

เร่ยกร้องให้็ปล่ิอยตััวนักโทษการเมืองในเดือนพื่ฤษภาคม 

2564 ARTICLE 19 ได้สังเกตัว่า ตัำรวจได้ทำการประกาศ

โดยใช้ีเพื่ย่งกระดาษขนาด A4 ห็น่�งแผ่นท่�ระบรุายลิะเอ่ยด

พื่.ร.บ. ชีุมนุมสาธิ์ารณิะแลิะเงื�อนไขสำห็รับการชุีมนุม

เท่านั�น โดยได้แปะไว้ท่�ผนังของศาลิใกล้ิ ๆ กับสถานท่�

วางแผนการประชีุมพืู่ดคุยวงเลิ็กซึ่่�งเป็นส่วนห็น่�งของการ

ประท้วง

เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจม่ห็น้าท่�ปฏิิบัตัิตัามขั�นตัอนทางกฎห็มาย

ในการแจ้งเห็ตุัผลิว่าการชีุมนุมนั�นไม่ชีอบด้วยกฎห็มาย

เพื่ราะอะไร เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจจะสามารถขอคำสั�งจากศาลิ

แพ่ื่งเพื่ื�อยุตัิการชีุมนุมห็รือใช้ีกำลิังสลิายการชีุมนุมได้ก็

ต่ัอเมื�อผู้ชีุมนุมไม่ยอมปฏิิบัตัิตัามคำสั�งของเจ้าห็น้าท่�แล้ิว

เท่านั�น (มาตัรา 21 พื่.ร.บ. การชีมุนมุสาธิ์ารณิะ)

ก�รุใช้ก้ฎหม�ยอ่�นเพ่�อกำ�กบัดแูล
ก�รุชุ้มนมุส�ธิ�รุณ์ะ
นอกเห็นอืจากพื่.ร.บ. การชีมุนมุสาธิ์ารณิะแล้ิว ยงัปรากฏิ

ว่าเจ้าห็น้าท่�รัฐไทยม่การใช้ีกฎห็มายอื�นท่�ไม่เก่�ยวข้องเพื่ื�อ

จำกัดสิทธิ์ิในการชีุมนุม22 เช่ีน พื่.ร.บ. รักษาความสะอาด

แลิะความเป็นระเบ่ยบเร่ยบร้อยของบ้านเมือง23 พื่.ร.บ. 

ควบคุมการโฆษณิาโดยใช้ีเครื�องขยายเส่ยง24 แลิะพื่.ร.บ. 

การจราจรทางบก25 ห็ากนักกิจกรรมต้ัองการใช้ีเครื�อง

ขยายเสย่งในการชุีมนมุ นกักจิกรรมจะต้ัองขออนุญาตัจาก

สำนกังานเขตั/ท่�ว่าการอำเภอในพื่ื�นท่� พื่ร้อมได้รบัความเห็น็

ชีอบจากเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจท้องถิ�นก่อน ประสบการณ์ิของ

นกักจิกรรมบางคนท่�ถกูดำเนนิคดด้่วยข้อห็าตัามกฎห็มาย

ข้างต้ันสะท้อนถง่ข้อจำกดัท่�เคร่งครดัต่ัอสทิธิ์ใินการชีมุนมุ

ของประเทศไทย

ยกตัวัอย่างเช่ีน เมื�อวนัท่� 24 มถุินายน 2563 นกักจิกรรม

กลุ่ิมห็น่�งจัดการแสดงจำลิองเห็ตุัการณ์ิปฏิิวัตัิสยาม 

พื่.ศ. 2475 ในโอกาสครอบรอบ 88 ปี ภายห็ลิงั นกักจิกรรม

จำนวน 7 คนท่� เข้าร่วมในการจำลิองเห็ตัุการณ์ิถูก

ดำเนินคด่ในข้อห็าลิะเมิดพื่.ร.บ. รักษาความสะอาดแลิะ

ความเป็นระเบย่บเรย่บร้อยของบ้านเมอืง พื่.ร.บ. การจราจร

ทางบก แลิะมาตัรา 385 ของประมวลิกฎห็มายอาญาจาก

การกด่ขวางการจราจรสาธิ์ารณิะ นายอานนท์ นำภา ห็น่�งใน

นักกิจกรรมท่�เป็นผู้ปราศรัยห็ลิักในงาน ยังถูกตัั�งข้อห็าใช้ี

ระบบเสย่งโดยไม่ชีอบด้วยกฎห็มาย นกักิจกรรมแต่ัลิะคน

ต้ัองจ่ายค่าปรับเป็นจำนวน 1,000 บาทต่ัอคน

ข้อห็าท่�ตัั�งกับนักกิจกรรมกลิุ่มดังกล่ิาวดูเห็มือนว่าจะเป็น

เพื่ย่งข้ออ้างบงัห็น้า เห็ตักุารณ์ิน่�เกดิข่�นบนทางเท้าเป็นห็ลิกั

แลิะช่ีองทางเดินรถเพื่่ยงห็น่�งช่ีองทางบนถนนขนาดให็ญ่ 

โดยมจ่ำนวนผูเ้ข้าร่วมทั�งห็มดน้อยกว่า 100 คน นอกจาก

นั�น กจิกรรมยังสิ�นสดุ ณิ เวลิาประมาณิ 06:00 น. จง่แทบ

ไม่เป็นการกด่ขวางจราจรใด ๆ การปฏิวิตััใินปี 2475 นบั

เป็นจดุเปลิ่�ยนผ่านของประเทศไทยจากระบอบสมบรูณิาญา-

สิทธิ์ิราชีย์ไปเป็นระบอบราชีาธิ์ิปไตัยภายใต้ัรัฐธิ์รรมนูญ 

การเกิดข่�นของขบวนการณ์ิเรย่กร้องประชีาธิิ์ปไตัยท่�นำโดย

เยาวชีนในปี 2563 แลิะการวิพื่ากษ์วิจารณ์ิบทบาทของ

สถาบนักษตััรย์ิ โดยเฉพื่าะความคดิเห็น็ของกลิุม่คณิะราษฎร 

ได้ปลุิกความสนใจต่ัอการปฏิิวัตัิปี 2475 ข่�นมาอ่กครั�ง 

ในปี 2563 ศูนย์ทนายความเพื่ื�อสิทธิ์ิมนุษยชีนได้บันท่ก

เห็ตัุการณ์ิรำล่ิกการปฏิิวัตัิสยาม พื่.ศ. 2475 ท่�เผชิีญการ

ข่มขู่แลิะคุกคามจากเจ้าห็น้าท่�เป็นจำนวนอย่างน้อย 21 

เห็ตุัการณ์ิใน 15 จังห็วัด โดย 4 เห็ตุัการณ์ิต้ัองยกเลิิก

เนื�องจากแรงกดดันจากรัฐ26

ในอ่กเห็ตัุการณ์ิท่�จังห็วัดเชี่ยงให็ม่ กลุ่ิมนักกิจกรรมแลิะ

ศลิิปินท่�ได้ตัดิตัั�งแลิะจัดแสดงกระดาษทิชีชีูพิ่ื่มพ์ื่คล้ิายห็มาย

เรย่กคดม่าตัรา 112 บนต้ันไม้ทั�วเมอืงถูกตัั�งข้อห็าตัามพื่.ร.บ. 

รกัษาความสะอาดแลิะความเป็นระเบย่บเรย่บร้อยของบ้าน

เมอืงแลิะอาจต้ัองโทษปรับมากสุดถ่ง 5,000 บาทต่ัอคน27

แม้ว่าบทลิงโทษตัามกฎห็มายเห็ล่ิาน่�จะค่อนข้างเบา 

แต่ัข้อห็าดังกล่ิาวก็เป็นห็น่�งในกลิยุทธ์ิ์ท่�ตัำรวจใช้ีในการ

ควบคุมผู้ชีุมนุมแลิะสร้างความยากลิำบากแก่การเข้าร่วม

การชุีมนมุประท้วง28 ผูช้ีมุนมุท่�ถกูดำเนินคดจ่ะต้ัองรายงาน

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_4373695
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ตัวัท่�สถานต่ัำรวจในพื่ื�นท่�เพื่ื�อรบัทราบข้อห็าแลิะจ่ายค่าปรบั 

ซึ่่�งส่วนให็ญ่จะจ่ายด้วยเงนิบรจิาคของผูส้นบัสนนุ

ก�รุเล่�ยงและก�รุละเมดิสิทธิใินช้ว่ง
สถ�นก�รุณ์ฉ์ุกุเฉิุน
การชุีมนุมเร่ยกร้องประชีาธิิ์ปไตัยของประเทศไทยท่�ก่อตัวั

ข่�นตัั�งแต่ัปี 2563 ได้เริ�มข่�นในช่ีวงเวลิาเด่ยวกับการแพื่ร่

ระบาดของโรคโควดิ 19 แลิะจง่ทบัซ้ึ่อนกบัข้อจำกดัภายใต้ั

มาตัรการด้านสาธิ์ารณิสุข ในเดือนม่นาคม 2563 รัฐบาลิ

ไทยได้ประกาศสถานการณ์ิฉุกเฉินทั�วราชีอาณิาจักร

ตัามพื่.ร.ก. การบริห็ารราชีการในสถานการณ์ิฉุกเฉนิ โดย

ม่จุดประสงค์เพื่ื�อคุ้มครองสุขอนามัยของประชีาชีนในช่ีวง

การแพื่ร่ระบาด สถานการณ์ิฉกุเฉนิได้ยกเลิกิไปเมื�อเดอืน

มกราคม 2565 ทั�งน่� มาตัรา 3 ของพื่.ร.บ. การชีุมนุม

สาธิ์ารณิะกำห็นดว่า ในช่ีวงการประกาศสถานการณ์ิฉกุเฉนิ

ให้็ย่ดตัามกฎระเบ่ยบตัามประกาศสถานการณิ์ฉุกเฉิน

เป็นห็ลิกั

กฎห็มายระห็ว่างประเทศอนุญาตัให้็รัฐเล่ิ�ยงปฏิิบัตัิตัาม

พื่ันธิ์กรณิ่ด้านสิทธิ์ิมนุษยชีนบางประการในสถานการณ์ิ

ฉุกเฉินระดับชีาตัิ เช่ีน ด้านเสร่ภาพื่ในการแสดงออกแลิะ

การชีมุนมุโดยสันตั ิแลิะรัฐต้ัองแจ้งสห็ประชีาชีาติัถง่ความ

ตัั�งใจในการจำกดัสทิธิ์ดิงักล่ิาวอย่างเป็นทางการ29 อย่างไร

กด็ ่การเล่ิ�ยงนั�นจะต้ัองเป็นไปตัามห็ลัิกการด้านความจำเป็น

แลิะความได้สัดส่วนอย่างเคร่งครัด การจำกัดสิทธิิ์จะต้ัอง

เกิดข่�นเพืื่�อบรรลุิจุดประสงค์ท่�กำห็นดเท่านั�น แลิะจะต้ัอง

สมัพัื่นธ์ิ์กับความจำเป็นเฉพื่าะตัวัท่�เป็นฐานแห่็งการกระทำ

โดยตัรง30

การรวมตัวัสาธิ์ารณิะใด ๆ ในจำนวนมากกว่า 5 คนเป็นสิ�ง

ต้ัองห้็ามภายใต้ัการประกาศสถานการณ์ิฉกุเฉนิ ซึ่่�งยงัมผ่ลิ

บังคับใช้ีอยู่ขณิะท่�เข่ยนรายงานฉบับน่� ข้อกำห็นดท่�ออก

ตัามพื่.ร.ก. การบรหิ็ารราชีการในสถานการณ์ิฉกุเฉนิได้ระบุ

การกระทำต้ัองห้็ามในช่ีวงการแพื่ร่ระบาดของโรคโควิด 19 

เช่ีน “ห้็ามมใิห้็มก่ารชีมุนมุ การทำกจิกรรม ห็รอืการมั�วสมุ

กนั ณิ ท่�ใด ๆ ในสถานท่�แออัดห็รือกระทำการดงักล่ิาวอัน

เป็นการยยุงให้็เกดิความไม่สงบเรย่บร้อย ทั�งน่� ภายในเขตั

พื่ื�นท่�ท่�ห็วัห็น้าผูร้บัผดิชีอบในการแก้ไขสถานการณ์ิฉกุเฉนิ

ในส่วนท่�เก่�ยวกบัความมั�นคงประกาศกำห็นด”31 ช่ีวงเดย่ว

ท่�ได้รับการยกเว้นคือระห็ว่างวันท่� 1 สิงห็าคมถ่ง 24 

ธิ์ันวาคม 2563 ซึ่่�งม่จำนวนตััวเลิขผู้ติัดเชีื�อตั�ำ โดย

ข้อกำห็นดฯ ฉบับท่� 13 อนญุาตัให้็จดัการชุีมนมุสาธิ์ารณิะ

ตัั�งแต่ัวนัท่� 1 สงิห็าคม 2563 เป็นต้ันไปได้ โดยมเ่งื�อนไข

ว่าจะตั้องจัดมาตัรการทางสาธิ์ารณิสุขเพื่ื�อป้องกันการ

แพื่ร่ระบาดด้วย ข้อกำห็นดฯ ฉบบัท่� 15 ลิงวันท่� 25 ธิ์นัวาคม 

2563 ประกาศห้็ามการชุีมนุมสาธิ์ารณิะอ่กรอบเนื�องจาก

เกดิการแพื่ร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ระลิอกให็ม่ อย่างไรกด็่ 

ในช่ีวงเวลิาน่� รฐับาลิได้มก่ารประกาศบังคับใช้ีสถานการณ์ิ

ฉุกเฉินท่�ม่ความร้ายแรงในเขตัท้องท่�กรุงเทพื่มห็านคร

ระห็ว่างวนัท่� 15 - 22 ตัลุิาคม 2563 ซึ่่�งห้็ามจดัการชีมุนมุ

ประท้วงในกรุงเทพื่มห็านคร (อ่านต่ัอด้านล่ิาง)

กฎระเบย่บดงักล่ิาวเห็ล่ิาน่�ได้กลิายเป็นเครื�องมอืทางกฎห็มาย

ท่�สำคญัท่�รฐัใช้ีเพืื่�อดำเนนิคดกั่บผูชุ้ีมนมุ ศนูย์ทนายความ

เพื่ื�อสทิธิ์มินษุยชีนได้บันทก่ว่า ตัั�งแต่ัพื่ฤษภาคม 2563 ถง่ 

พื่ฤศจิกายน 2564 ม่ผู้ชุีมนุมท่�ถูกตัั�งข้อห็าลิะเมิดพื่.ร.ก. 

การบริห็ารราชีการในสถานการณ์ิฉกุเฉินเป็นจำนวนไม่ตั�ำกว่า 

1,367 คน (ตัวัเลิขดังกล่ิาวพุ่ื่งสูงข่�นไปถ่ง 1,808 คนในเดือน

เมษายน 2565)32 ข้อห็าข้างต้ันเป็นข้อห็าท่�เจ้าห็น้าท่�ใช้ีฟ้้อง

ผู้ชีุมนุมมากท่�สุดในช่ีวงเวลิาดังกล่ิาว ศูนย์ทนายฯ ยังได้

สังเกตัว่า คด่ลิะเมิดพื่.ร.ก. ฉุกเฉินส่วนให็ญ่ถูกพื่นักงาน

อยัการสั�งฟ้้อง โดยมเ่พื่ย่ง 4 คดเ่ท่านั�นจากจำนวนทั�งห็มด 

553 คด ่(ณิ เดอืนตัลุิาคม 2564) ท่�ไม่ถูกสั�งฟ้้อง

แม้จะม่การระบุว่าให็้ใชี้พื่.ร.ก. การบริห็ารราชีการใน

สถานการณิ์ฉุกเฉินแทนพื่.ร.บ. การชุีมนุมสาธิ์ารณิะ แต่ั

นกักจิกรรมห็ลิายรายก็ถกูตัั�งข้อห็าลิะเมดิกฎห็มายทั�งสอง

ฉบับพื่ร้อมกัน ศูนย์ทนายฯ รายงานว่า ม่คด่จำนวน

ไม่ตั�ำกว่า 36 คด่ท่�ประชีาชีนถูกตัั�งข้อห็าลิะเมิดทั�งพื่.ร.ก. 

ฉกุเฉินแลิะพื่.ร.บ. การชีมุนมุสาธิ์ารณิะ นกักิจกรรม 2 คน

ท่�ให้็สัมภาษณ์ิในงานวิจัยชิี�นน่�ถูกดำเนินคด่ด้วยกฎห็มาย

ทั�งสองฉบับจากการชุีมนมุท่�แต่ัลิะคนเข้าร่วมห็รอืเป็นผูจั้ด

นอกจากน่� พื่.ร.บ. โรคติัดต่ัอแลิะกฎระเบย่บอื�น ๆ ท่�ออก

ตัามพื่.ร.ก. การบริห็ารราชีการในสถานการณิ์ฉุกเฉินยัง

ถูกใช้ีเพืื่�อจำกัดสิทธิ์ิในการชีุมนุมแลิะเอาผิดผู้ชีุมนุมเพื่ิ�ม

เตัมิอก่ด้วย ยกตัวัอย่างเช่ีน ชีลิติัา บณัิฑุวุงศ์ นกัวชิีาการท่�

กล่ิาวปราศรยัในการชีมุนมุเมื�อเดอืนพื่ฤษภาคม 2564 “นทั” 

(นามสมมติั) นกัร้องท่�ได้ร้องเพื่ลิงท่�กจิกรรมเดย่วกัน แลิะ

บคุคลิอก่ 4 รายท่�มค่วามเก่�ยวข้องกบัการชีมุนมุถกูตัั�งข้อห็า

https://tlhr2014.com/archives/37550
https://tlhr2014.com/archives/31600
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ลิะเมดิพื่.ร.ก. ฉกุเฉนิแลิะพื่.ร.บ. โรคตัดิต่ัอ เนื�องจากไม่ได้

ใส่ห็น้ากากอนามยัขณิะกล่ิาวปราศรยัห็รอืทำการแสดง33

นอกจากการประกาศสถานการณ์ิฉกุเฉนิเพืื่�อรบัมอืกบัการ

แพื่ร่ระบาดแล้ิว รัฐบาลิยังได้ประกาศสถานการณ์ิฉุกเฉิน

ในเขตัพื่ื�นท่�กรุงเทพื่มห็านครเพื่ื�อรับมือกับการชีุมนุม 

ซ่ึ่�งรัฐบาลิได้อ้างว่าเป็นภัยคุกคามต่ัอความมั�นคงของชีาติั

แลิะความปลิอดภัยของสาธิ์ารณิชีน นายกรัฐมนตัร่ได้

ประกาศสถานการณ์ิฉุกเฉินท่�ม่ความร้ายแรงในเขตัพื่ื�นท่�

กรงุเทพื่มห็านครในเช้ีามดืของวันท่� 15 ตัลุิาคม 2563 การ

ดำเนินการดังกล่ิาวเป็นการตัอบโต้ัเห็ตุัการณ์ิในตัอนเย็น

ของวันท่� 14 ตัุลิาคม ท่�ม่กลิุ่มผู้ชีุมนุมตัะโกนโห่็ร้องใส่

รถยนต์ัพื่ระท่�นั�งของสมเดจ็พื่ระนางเจ้าฯ พื่ระบรมราชีนิ่34 

แลิะเป็นการเปิดโอกาสให้็แก่การสลิายการชุีมนุมของฝ่่าย

เร่ยกร้องประชีาธิ์ิปไตัยเป็นครั�งแรกตัั�งแต่ัเริ�มต้ันเมื�อต้ันปี 

2563 ก่อนห็น้าเห็ตักุารณ์ิดังกล่ิาวไม่มก่ารรายงานเก่�ยวกบั

ความรนุแรงจากฝั่�งผูชุ้ีมนมุห็รือการปะทะกนัระห็ว่างผูชุ้ีมนมุ

แลิะเจ้าห็น้าท่� โดยม่เพื่่ยงการรายงานการจับกุมแกนนำ

ผู้ชีุมนุม 4 คนท่�กำลิังเตัร่ยมการชีุมนุมดังกล่ิาวในบริเวณิ

อนุสาวรย์่ประชีาธิ์ปิไตัยในวนัท่� 13 ตัลุิาคมเท่านั�น

การประกาศสถานการณ์ิฉุกเฉินท่�ม่ความร้ายแรงในเขตั

กรงุเทพื่มห็านครเป็นการประกาศตัามมาตัรา 11 ของพื่.ร.ก. 

การบริห็ารราชีการในสถานการณ์ิฉุกเฉิน ซึ่่�งให้็อำนาจรัฐ

อย่างกว้างขวางในการลิะเว้นจากการคุม้ครองสิทธิ์มินุษยชีน

แลิะกระทำการดงัต่ัอไปน่�

จบักุมแลิะคุมขังบุคคลิท่�ต้ัองสงสัยว่าทำให้็เกิดห็รือปลุิกปั�น

ความวุน่วายในสถานการณ์ิฉุกเฉนิ

• เรย่กบุคคลิเพื่ื�อมาให้็การห็รอืแสดงห็ลิกัฐาน

• ย่ดอุปกรณ์ิสื�อสารแลิะวัตัถุอื�น ๆ ท่�เจ้าห็น้าท่�มองว่า

ผูช้ีมุนมุใช้ีในการชีมุนมุ

• ค้นห็รือรื�ออาคารก่อสร้างห็รอืสิ�งกด่ขวาง

• ห้็ามบคุคลิกระทำการใด ๆ  ตัามจำเป็นเพื่ื�อรกัษาความ

มั�นคงของชีาตัแิลิะของประชีาชีน แลิะ

• ปิดเส้นทางการจราจรตัามจำเป็น35

ในขณิะท่�ผู้ชุีมนุมวางแผนจัดการประท้วงท่�แยกปทุมวัน 

ซ่ึ่�งเป็นย่านศูนย์กลิางธิ์ุรกิจของกรุงเทพื่มห็านคร ในวันท่� 

16 แลิะ 18 ตัุลิาคม รัฐไทยได้ออกคำสั�งปิดถนน สถาน่

รถไฟ้ฟ้้า แลิะท่าเรือสาธิ์ารณิะในคลิองบริเวณิพื่ื�นท่�

จัดกิจกรรม36 เบื�องต้ันรัฐม่แผนท่�จะบังคับใช้ีสถานการณ์ิ

ฉกุเฉินท่�มค่วามร้ายแรงในเขตัพื่ื�นท่�กรุงเทพื่มห็านครจนถง่

วนัท่� 13 พื่ฤศจกิายน 2563 แต่ัสุดท้ายก็ถูกยกเลิกิไปเมื�อ

วนัท่� 22 ตัลุิาคม 256337

นอกจากนั�น ยงัมค่ำสั�งท่�ออกตัามการประกาศสถานการณ์ิ

ฉุกเฉินท่�ม่ความร้ายแรงในเขตัพื่ื�นท่�กรุงเทพื่มห็านครเพื่ื�อ

ควบคุมการรายงานข่าวเก่�ยวกับการประท้วง โดยคำสั�ง

ดงักล่ิาวได้กำห็นดให้็ตัั�งคณิะกรรมการพื่เิศษท่�มห่็น้าท่�ตัรวจ

สอบกรณิก่ารเผยแพื่ร่ “เนื�อห็าท่�ไม่เห็มาะสมแลิะเนื�อห็าอนั

ส่งกระทบต่ัอความมั�นคงของประเทศ” แลิะสง่ข้อมลูิให้็กบั

เจ้าห็น้าท่�ท่�เก่�ยวข้องเพืื่�อปิดกั�นสื�อท่�พื่บว่ามค่วามประพื่ฤติั

ไม่เห็มาะสม38 ทันท่ท่�ม่การออกคำสั�งดังกล่ิาว รัฐมนตัร่

ว่าการกระทรวงดจิทิลัิเพืื่�อเศรษฐกจิแลิะสงัคมได้แจ้งสื�อว่า 

ตันได้มอบอำนาจให้็รองปลัิดกระทรวงฯ ฟ้้องดำเนินคด่

ต่ัอผู้ใช้ีสื�อโซึ่เชี่ยลิแลิะสำนักข่าวจำนวน 300,000 ราย 

อย่างไรก็ด่ ในทางปฏิิบัตัิแล้ิว ผู้บัญชีาการทห็ารสูงสุด 

ผู้ม่ห็น้าท่�บังคับใช้ีสถานการณ์ิฉุกเฉิน ได้สั�งให้็คณิะ

กรรมการกจิการกระจายเสย่ง กจิการโทรทศัน์ แลิะกจิการ

โทรคมนาคมแห่็งชีาติัแลิะกระทรวงดิจทิลัิเพืื่�อเศรษฐกิจแลิะ

สงัคมระงับการเผยแพื่ร่ข้อมลูิของสำนักข่าวออนไลิน์เพื่ย่ง 

4 แห่็งเท่านั�น ได้แก่ วอยซ์์ทวี ีประชาไท เดอะร่พื่อร์ตัเตัอร์ 

แลิะเดอะสแตันดาร์ด โดยสำนักข่าวดังกล่ิาวล้ิวนม่การ

ถ่ายทอดสดการชุีมนุมแลิะถูกมองว่าเป็นผู้สนับสนุน

ขบวนการณ์ิเรย่กร้องประชีาธิิ์ปไตัย คำสั�งน่�ยังได้ปิดกั�นห็น้า

โซึ่เชีย่ลิของกลิุม่เยาวชีนปลิดแอกอก่ดว้ย ทั�งน่� กลุ่ิมเยาวชีน

ปลิดแอกเป็นกลิุ่มท่�เพื่ิ�งตัั�งข่�นให็ม่ แต่ัได้ม่การวิพื่ากษ์

วจิารณ์ิสถาบันกษัตัริย์อย่างเข้มข้น

https://www.bbc.com/thai/thailand-54596577
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ก�รุสล�ยก�รุช้มุนุมและก�รุใช้ ้“อ�วุธิ “ 
ท่�มค่ัว�มรุ้�ยแรุงตำำ��” 40

ห็ลัิงจากแนวร่วมธิ์รรมศาสตัร์แลิะการชีุมนุมประกาศ

ข้อเรย่กร้อง  ในเดอืนสงิห็าคม 2563 รฐักไ็ด้เริ�มปราบปราม

ขบวนการประท้วงอย่างเข้มข้นมากข่�น โดยจุดเปล่ิ�ยนอยู่

ระห็ว่างช่ีวงเย็นวนัท่� 14 ตัลุิาคม 2563 แลิะเช้ีามดืวนัท่� 15 

ตัลุิาคม 2563 ก่อนห็น้าช่ีวงเวลิาดังกล่ิาว แกนนำการชุีมนุม

บางคนแลิะผูท้่�เข้าร่วมการชีมุนมุจะถกูตัั�งข้อห็าลิะดำเนินคด่

ทางกฎห็มายเท่านั�น แต่ัไม่ม่การสลิายการชุีมนุมของ

ขบวนการณ์ิเร่ยกร้องประชีาธิ์ปิไตัยใด ๆ ในภาพื่รวม

ในวันท่� 14 ตัุลิาคม 2563 กลิุ่มเร่ยกร้องประชีาธิ์ิปไตัยได้

เดนิขบวนเพืื่�อไปประท้วงห็น้าทำเนย่บรัฐบาลิ ขณิะท่�ถนน

โดยรอบม่ประชีาชีนใส่เสื�อส่เห็ลิืองซึ่่�งเป็นสัญลิักษณ์ิของ

สนบัสนนุสถาบนักษตััรย์ิรวมตัวัอยูส่องข้างทางเพื่ื�อรบัเสดจ็

พื่ระบาทสมเด็จพื่ระเจ้าอยู่หั็วแลิะสมเด็จพื่ระนางเจ้าฯ 

พื่ระบรมราชีิน่ในการเสด็จพื่ระราชีดำเนินไปประกอบ

แมว้�่กำ�รุสล�ยกำ�รุชมุนมุและกำ�รุจุบักำมุ
และคกุำค�มท�งกำฎหม�ยตอ่นกัำกำจิุกำรุรุมจุะ
ไมใ่ชสิ่�งใหมใ่นรุฐับ�ลข้องน�ยกำรุฐัมนตรุี 
พลเอกำ ปรุะยุทธิ ์จุนัทรุโ์อช� แตท่�่ทขี้อง
รุฐัไทยตอ่กำ�รุชุมนมุตั�งแตป่ ี2563 
กำม็แีนวโนม้ในกำ�รุใช้คว�มรุนุแรุงและกำ�รุ
จุำ�กำดัสิทธิใินกำ�รุชุมนุมที�เข้้มข้้นม�กำข้ึ�น39 
รุะดับคว�มรุุนแรุงที�เพิ�มข้ึ�นสัมพันธิก์ำบั
กำ�รุเรุิ�มวพิ�กำษ์์วจิุ�รุณ์ส์ถ�บนักำษั์ตริุยแ์ละ
ข้อ้เรุยีกำรุอ้งเพ่�อกำ�รุปฏิริุปูสถ�บนักำษั์ตรุยิ์
ข้องข้บวนกำ�รุณ์เ์รีุยกำรุอ้งปรุะช�ธิปิไตย

3. ความรุนำแรง 
ต่่อผู้้�ชุ้มนำุมและ 
การสลายการชุ้มนำุม

https://prachatai.com/english/node/8709
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พื่ระราชีพื่ิธิ์่ทรงบำเพ็ื่ญพื่ระราชีกุศลิเนื�องในวันคล้ิายวัน

สวรรคตัพื่ระบาทสมเดจ็พื่ระเจ้าอยูหั่็ว รชัีกาลิท่� 9 ARTICLE 

19 ได้สังเกตัเห็็นว่าม่ชีายท่�ม่ลิักษณิะผมเกร่ยนอยู่ในกลิุ่ม

คนใส่เสื�อเห็ลิืองด้วย แลิะม่บางคนพื่กพื่าอุปกรณ์ิวิทยุ

สื�อสารชีนิดท่�เฉพื่าะผูบั้งคบัใช้ีกฎห็มายได้รับอนญุาตัให้็ใช้ี

เท่านั�น ก่อนการเดินขบวนได้มก่ารปะทะกันเล็ิกน้อยระห็ว่าง

ผูช้ีมุนมุแลิะผู้สนบัสนนุสถาบนักษตััรย์ิ แต่ัภายห็ลิงัขบวน

ของผูช้ีมุนมุได้เปลิ่�ยนเส้นทางเพื่ื�อเลิ่�ยงขบวนเสดจ็

อย่างไรก็ด่ กลิุ่มผู้ชีุมนุมได้พื่บกับรถยนต์ัพื่ระท่�นั�งของ

สมเด็จพื่ระนางเจ้าฯ พื่ระบรมราชีิน่ แลิะสมเด็จพื่ระเจ้า

ลิูกยาเธิ์อ เจ้าฟ้้าท่ปังกร รัศม่โชีตัิประทับ (รัชีทายาทโดย

สันนิษฐาน) โดยบังเอิญโดยไม่ได้รับแจ้งเก่�ยวกับเส้นทาง

ของขบวนเสด็จให้็ทราบล่ิวงห็น้า ผูช้ีมุนมุบางคนได้ตัะโกน

โห่็ร้องใส่รถยนต์ัคนัดงักล่ิาวโดยไม่ทราบว่าใครเป็นผูน้ั�งอยู่

ในยานพื่าห็นะ รัฐบาลิแลิะผู้สนับสนุนสถาบันกษัตัริย์ได้

ประณิามผูชุ้ีมนุมฝ่่ายเรย่กร้องประชีาธิิ์ปไตัยในทันทว่่าจงใจ

ประทุษร้ายพื่ระบรมราชีิน่แลิะเจ้าฟ้้าท่ปังกร ห็ลิังจากนั�น 

ผู้ชุีมนุมจำนวน 3 คนถูกตัั�งข้อห็าตัามมาตัรา 110 ของ

ประมวลิกฎห็มายอาญาท่�ว่าด้วยการประทุษร้ายพื่ระบรม

ราชิีน่ ซึ่่�งอาจถูกตััดสินจำคุกเป็นเวลิา 12 ถ่ง 20 ปี 

ภายห็ลัิงทั�งสามได้รบัการปล่ิอยตัวัชีั�วคราว

การชีมุนมุประท้วงดำเนนิต่ัอไปตัลิอดคนื โดยผูช้ีมุนมุบาง

รายได้ปักห็ลิกัอยูห่็น้าทำเนย่บรฐับาลิ ในช่ีวงเช้ีาของวนัท่� 

15 ตัุลิาคม 2563 นายกรัฐมนตัร่ได้ประกาศสถานการณ์ิ

ฉกุเฉนิท่�มค่วามร้ายแรงในเขตัพื่ื�นท่�กรงุเทพื่มห็านคร โดย

มผ่ลิบงัคบัใช้ีตัั�งแต่ัเวลิา 04:00 น. ของวนัเดย่วกนั รฐับาลิ

ได้อ้างเห็ตุัผลิเพืื่�อให้็ความชีอบธิ์รรมแก่การประกาศน่�ว่า 

ผู้ชุีมนุมได้ใช้ีความรุนแรงแลิะอาจเป็นภัยคุกคามต่ัอความ

มั�นคงของประเทศ

โดยที�ปรุ�กำฏิว�่มบีคุคลหล�ยกำลุม่ไดเ้ชญิชวน 
ปลกุำรุะดม และดำ�เนินกำ�รุใหม้กีำ�รุชมุนุม
ส�ธิ�รุณ์ะโดยไมช่อบดว้ยกำฎหม�ยว�่ดว้ยกำ�รุ
ชมุนมุส�ธิ�รุณ์ะข้ึ�นในกำรุงุเทพมห�นครุ โดยใช้
วธิิกีำ�รุและชอ่งท�งต�่ง ๆ กำอ่ใหเ้กำดิคว�มป่� น
ปว่นวุน่ว�ยและคว�มไม่สงบเรุยีบรุอ้ยข้อง
ปรุะช�ชน มกีำ�รุกำรุะทำ�ที�กำรุะทบตอ่ข้บวน

เสดจ็ุพรุะรุ�ชดำ�เนนิ มเีหตอุนัควรุเช่�อได้ว�่
มกีำ�รุกำรุะทำ�ที�มคีว�มรุนุแรุงกำรุะทบตอ่คว�ม
มั�นคงข้องรัุฐ คว�มปลอดภยัในชวีติหรุอ่
ทรุพัยสิ์นข้องรัุฐหรุอ่บคุคล อนัมใิชก่ำ�รุชมุนมุ
โดยสงบที�ไดรุ้บักำ�รุรุบัรุอง ต�มรุฐัธิรุรุมนญู
แหง่รุ�ช อ�ณ์�จุกัำรุไทย ทั�งยงักำรุะทบโดยตรุง
ตอ่สัมฤทธิผิู้ลข้องม�ตรุกำ�รุควบคมุกำ�รุรุะบ�ด
ข้องโรุคติดเช่�อไวรุสัโคโรุน� 2019 … [และ] ต่อ
คว�มมั�นคงท�งเศรุษ์ฐกำจิุข้องปรุะเทศที�อยูใ่น
ภ�วะเปรุ�ะบ�ง กำรุณ์จีุงึจุำ�เปน็อย�่งยิ�งที�จุะ
ตอ้งมมี�ตรุกำ�รุเรุง่ดว่นเพ่�อแกำไ้ข้กำรุณ์ดีงั
กำล�่วใหย้ตุไิดอ้ย�่งมปีรุะสิทธิภิ�พและทนัทว่งที
เพ่�อใหม้กีำ�รุปฏิบิตัติ�มกำฎหม�ยและรุกัำษ์�
คว�มสงบเรุยีบรุอ้ยและปรุะโยชนส่์วนรุวม41

https://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/2020/10/15/pm-orders-prosecution-of-protesters-who-blocked-royal-convoy/
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ห็ลิังจากม่การบังคับใช้ีประกาศสถานการณ์ิฉุกเฉินท่�ม่

ความร้ายแรงตัอนเช้ีามืดของวันท่� 15 ตัุลิาคม เจ้าห็น้าท่�

ตัำรวจก็ได้บกุเข้าไปในท่�ชีมุนุมแลิะจับกุมผูชุ้ีมนุมไม่ตั�ำกว่า 

20 คน รวมทั�งอานนท์ นำภาแลิะพื่ริษฐ์ ชีวิารกัษ์ แกนนำ

การชีมุนมุคนแรก ๆ  ท่�ม่การแสดงความเห็็นวพิื่ากษ์วิจารณ์ิ

สถาบันกษัตัริย์ ทั�งสองได้ถกูจับกุมแลิะนำตัวัออกจากสถาน

ท่�ชีุมนุมก่อนรุ่งสาง ส่วนปนัสยา สิทธิ์ิจิรวัฒนกุลิ แกนนำ

การชีุมนุมอ่กรายท่�ได้เร่ยกร้องให้็เกิดการปฏิิรูปสถาบัน

กษัตัรย์ิอย่างเปิดเผยเช่ีนกนักถ็กูจบักมุท่�โรงแรมไม่ไกลิจาก

สถานท่�ชีมุนมุในเวลิาประมาณิ 7 นาฬิิกา โดยเจ้าห็น้าท่�ให้็

เห็ตัผุลิว่า ปนัสยาได้กล่ิาวปราศรัยพื่าดพิื่งถง่สถาบันกษตััรย์ิ

ในการชุีมนมุเมื�อวนัท่� 10 สงิห็าคม 2563

ประสทิธิ์ิ� ครธุิ์าโรจน์ นกักจิกรรมนกัศก่ษาจากเชีย่งให็ม่ท่�

เดนิทางมาเข้าร่วมการชุีมนุมท่�กรุงเทพื่มห็านครก็ถกูจับกุม

ตัอนเช้ีามืดวันเดย่วกันเช่ีนกันห็น้าโรงแรมแห่็งห็น่�งห็ลัิงจาก

ประสทิธิ์ิ�ได้ออกมาจากสถานท่�ชีมุนมุ ห็มายจบัของประสทิธิ์ิ�

ออกจากจังห็วัดเชี่ยงให็ม่แลิะอ้างคำปราศรัยของประสิทธิ์ิ�

ได้พื่ดูในการชีมุนมุท่�นั�น เขาเล่ิาว่า

ตอนนั�นเปน็เวล�ตสี�มกำว�่ ๆ ผู้มกำำ�ลงันั�งแทกำ
ซี่ี�กำบัเพ่�อนอกีำสองคนเพ่�อกำลบัไปโรุงแรุมไป
อ�บนำ�� ตอนที�ถงึโรุงแรุมรุตันโกำสินทรุม์ี
เจุ�้หน�้ที�นอกำเครุ่�องแบบเกำ่อบ 20 คน
ย่นรุอผู้มที�หน้�โรุงแรุม รุถยนตส์องคนัข้อง
เจุ�้หน�้ที�กำไ็มม่สัีญลกัำษ์ณ์อ์ะไรุ ไมม่ตีรุ�ข้อง
ตำ�รุวจุเหมอ่นปกำต ิโชคดวี�่พอดหีนึ�งในเพ่�อน
ที�อยูด่ว้ยกัำนตอนนั�นเปน็นกัำข้�่ว จุงึไดม้กีำ�รุ
บนัทึกำและรุ�ยง�นเหตกุำ�รุณ์ต์ั�งแตต่น้ 
ผู้มถกูำนำ�ตวัไปยงับช.ตชด. … เรุ�ถงึที�นั�นตอน
ปรุะม�ณ์ตีสี� และเจุ้�หน�้ที�เพิ�งเรุิ�มตั�งโตะ๊และ
คอมพิวเตอรุเ์พ่�อบันทกึำกำ�รุจุบักำมุตอน
ปรุะม�ณ์เก้ำ�โมง เจุ�้หน�้ที�ไมไ่ดบ้อกำว�่ผู้ม
ตอ้งไปที�ไหนตอ่ แตผู่้มเด�ว�่น�่จุะเชยีงใหม่ 
เพรุ�ะหม�ยออกำม�จุ�กำเชียงใหม่

ประสิทธิิ์�แลิะอานนท์ถกูจับกุมเนื�องจากบทบาทในการชุีมนุม

ท่�จังห็วัดเช่ียงให็ม่ก่อนห็น้าน่�ในเดือนเด่ยวกัน ทั�งคู่ถูก

ตัั�งข้อห็าห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า กษัตัริย์จากคำปราศรัยใน

การชุีมนุมดังกล่ิาว วันต่ัอมา ทั�งคู่ถูกส่งตััวไปยังจังห็วัด

เชีย่งให็ม่ทางเฮลิคิอปเตัอร์แทนท่�จะเป็นทางรถตัูห้็รอืรถบสั

ตัามปกตั ิประสทิธิ์ิ�แลิะอานนท์ถูกคุมตัวัเป็นเวลิาประมาณิ

สองสปัดาห์็ก่อนได้รับการประกนัตัวั42

การสลิายการชีุมนุมในวันท่� 15 ตัุลิาคม 2563 นับเป็น

จดุเริ�มต้ันของการใช้ีความรนุแรงโดยฝ่่ายรฐัเพื่ื�อปราบปราม

การชุีมนมุเร่ยกร้องประชีาธิ์ปิไตัย ในวนัถัดมา นกักจิกรรม

เยาวชีนจำนวนมากได้รวมตัวักนัประท้วงการสลิายการชีมุนมุ

แลิะการจับกุมท่�เกิดข่�นในย่านศูนย์กลิางทางเศรษฐกิจของ

กรุงเทพื่มห็านคร รัฐม่การใช้ีป้นฉ่ดน�ำแรงดันสูง น�ำผสม

สารเคม่ แลิะแก�สน�ำตัากับผู้ชีุมนุม43 ผู้ชีุมนุม 2 รายแลิะ

ผูร้ายงานข่าว 1 รายท่�ให้็สมัภาษณ์ิในงานวิจยัชีิ�นน่�แลิะอยู่

ในสถานท่�เกดิเห็ตัไุด้ระบวุ่า ตันแทบไม่ได้ยนิการประกาศ

จากเจ้าห็น้าท่�ก่อนท่�จะใช้ีป้นฉด่น�ำแรงดนัสงู ขณิะเดย่วกนั 

“ปิงปอง”  (นามสมมตัิ) สามเณิรท่�อยู่บริเวณิแนวห็น้าของ

การชุีมนมุในวันนั�นกล่ิาวว่า ตันได้ยนิคำแจ้งเตืัอนของตัำรวจ

ท่�สั�งให้็ผูชุ้ีมนมุสลิายตัวัภายในสิบนาทก่่อนท่�จะใช้ีป้นฉด่น�ำ

แรงดันสูง44 ม่ผู้ชุีมนุมราวห็น่�งพัื่นคนเท่านั�นท่�สามารถ

ออกจากพืื่�นท่�ได้ทันภายในเวลิาท่�เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจกำห็นด

ก่อนการชีุมนุมดังกล่ิาว ห็น่วยงานบังคับใช้ีกฎห็มายของ

ไทยไม่ได้ใช้ีแก�สน�ำตัาห็รอืป้นฉด่น�ำแรงดนัสงูในการสลิาย

การชีมุนมุเป็นปกตั ิวธิิ์ก่ารดงักล่ิาวจะถกูนำมาใช้ีเป็นครั�งครา

ในอดต่ั แลิะใช้ีเฉพื่าะในการสลิายการชุีมนมุขนาดให็ญ่ด้วย

กำลัิงเท่านั�น เช่ีน การชุีมนมุของคนเสื�อแดงในเดือนเมษายน

แลิะพื่ฤษภาคม 2553 แลิะการชีุมนุมของคณิะกรรมการ

ประชีาชีนเพืื่�อการเปล่ิ�ยนแปลิงปฏิิรูปประเทศไทยให้็เป็น

ประชีาธิิ์ปไตัยท่�สมบูรณ์ิแบบอันมพ่ื่ระมห็า กษัตัริย์ทรงเป็น

ประมขุ (กปปส.) ในเดอืนธิ์นัวาคม 2556 แลิะพื่ฤษภาคม 

2557 ห็ลิังจากวันท่� 16 ตัุลิาคม 2563 แก�สน�ำตัาแลิะป้น

ฉ่ดน�ำแรงดันสูงก็กลิายเป็นเครื�องมือท่�เจ้าห็น้าท่�บังคับใช้ี

กฎห็มายนำไปใช้ีอย่างกว้างขวางในการสลิายการชุีมนมุ45

ในบางกรณิ ่เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจไทยมก่ารใช้ีป้นฉด่น�ำแรงดนัสงู

แลิะแก�สน�ำตัาห็ลิังจากผู้ชีุมนุมเพื่ิ�งเริ�มรวมตััวกันเป็นก

ลิุ่มให็ญ่เพ่ื่ยงไม่นาน ห็รือแม้แต่ัก่อนการรวมตััวห็รือ
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เดนิขบวน ในวนัท่� 8 พื่ฤศจกิายน 2563 ป้นฉด่น�ำแรงดนัสงู

ถูกใช้ีในช่ีวงต้ันของการชุีมนุมท่�ตัั�งใจจะเดินขบวนไปยัง

พื่ระบรมมห็าราชีวงั (ท่�ประทบัของพื่ระมห็า กษตััรย์ิในงาน

พื่ระราชีพิื่ธ่ิ์แลิะสถานท่�ท่องเท่�ยวท่�ม่ชีื�อเส่ยงมากท่�สุดใน

กรงุเทพื่มห็านคร) รองโฆษกสำนกังานตัำรวจแห่็งชีาตัอ้ิางว่า 

การดำเนนิการดงักล่ิาวเป็น “การฉด่ตัามยทุธิ์วธิิ์”่ ท่�จำเป็น

เพืื่�อเตัือนผู้ชีุมนุมไม่ให็้ลิ�ำแนวเขตัท่�กำห็นด รองโฆษกฯ 

ยงัระบุว่า การใช้ีกำลิงันั�นมค่วามชีอบธิ์รรมเพื่ราะผูจ้ดัการ

ชีมุนมุไม่ได้แจ้งการเดนิขบวนต่ัอเจ้าห็น้าท่�ล่ิวงห็น้าตัามพื่.ร.บ. 

การชุีมนุมสาธิ์ารณิะ การชุีมนุมประท้วงชีะงักชีั�วคราวก่อน

ท่�จะได้รับอนุญาตัให้็ดำเนินต่ัอไปจนถ่งแนวกั�นในรัศม่

ประมาณิ 500 เมตัรจากรั�วพื่ระบรมมห็าราชีวงั

เช่ีนเดย่วกนั ในวนัท่� 17 พื่ฤศจกิายน 2563 เมื�อผูช้ีมุนมุ

รวมตัวัชุีมนมุท่�รัฐสภาเพืื่�อแสดงความสนับสนุนต่ัอร่างแก้ไข

รฐัธิ์รรมนูญท่�สภานติิับญัญัตัจิะพื่จิารณิาในวันนั�น เจ้าห็น้าท่�

ตัำรวจม่การใช้ีแก�สน�ำตัาแลิะป้นฉ่ดน�ำแรงดันสูงเพืื่�อ

กำห็นดแนวเขตัพื่ื�นท่�ท่�ไม่อนุญาตัให้็ผูช้ีมุนมุรกุลิ�ำเข้าไป

นักกิจกรรมแลิะผู้เข้าร่วมชีุมนุมในกรุงเทพื่มห็านครท่�ให้็

สัมภาษณ์ิในงานวิจัยชิี�นน่�จำนวน 21 คนจากทั�งห็มด 28 

คนเคยเผชิีญป้นฉด่น�ำแรงดันสงูแลิะแก�สน�ำตัาในการชุีมนมุ 

โดยทั�งห็มดรายงานว่า บ่อยครั�งเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจไม่ได้แจ้ง

ผูช้ีมุนุมอย่างเห็มาะสมก่อนใช้ีอาวุธิ์ “ท่�มค่วามร้ายแรงตั�ำ” 

น่� เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจมักทำการแจ้งโดยใช้ีเครื�องขยายเส่ยง

ขนาดเลิก็ ซึ่่�งจะมเ่ฉพื่าะผู้ท่�อยูใ่กล้ิชีดิกับแนวกั�นของตัำรวจ

เท่านั�นท่�จะได้ยนิได้ห็รอืถกูเสย่งของผูช้ีมุนมุกลิบ ผูชุ้ีมนมุ

อ้างว่าการแจ้งเตืัอนล่ิวงห็น้าเก่�ยวกับการใช้ีแก�สน�ำตัามัก

จะกระทำเพื่่ยงไม่ก่�นาท่ก่อนการใช้ีจริงเท่านั�น ARTICLE 

19 ได้ตัั�งข้อสงัเกตัจากการทบทวนการถ่ายทอดสดการปะทะ

ท่�เกิดข่�นตัั�งแต่ัเดือนตัุลิาคม 2563 ถ่งสิงห็าคม 2564 

ห็ลิายชีิ�นว่า ระบบเส่ยงท่�เจ้าห็น้าท่�ใชี้ในการแจ้งเตัือน

เก่�ยวกบัการใช้ีอาวุธิ์ท่�มค่วามร้ายแรงตั�ำดงัพื่อท่�จะให้็ผูชุ้ีมนมุ

ท่�อยู่บริเวณิแถวห็น้าได้ยินเท่านั�น แลิะไปไม่ถ่งผู้ชุีมนุมท่�

อยูด้่านห็ลิงั

อาวุธิ์ “ท่�มค่วามร้ายแรงตั�ำ” ถกูนำมาใช้ีในการชุีมนุมถ่�ข่�น

ตัั�งแต่ัช่ีวงต้ันปี 2564 โดยเฉพื่าะในการชุีมนุมของกลิุ่ม 

REDEM ซึ่่�งมักจัดข่�นท่�สถานท่�ท่�ม่ความเก่�ยวข้องกับ

สถาบนักษตััริย์ เจ้าห็น้าท่�ใช้ีกระสนุยางเป็นครั�งแรกในวนัท่� 

28 กมุภาพัื่นธ์ิ์ 2564 ในช่ีวงท้ายของการชุีมนุมของ REDEM 

ในวันดังกล่ิาวม่ผู้ชุีมนุมจำนวน 23 คนถูกจับกุม รวมถ่ง

เยาวชีนอายุตั�ำกว่า 18 ปีจำนวน 4 คน การชุีมนุมของ 

REDEM จำนวน 5 ครั�งจาก 6 ครั�งตัั�งแต่ัเดือนกมุภาพื่นัธ์ิ์

ถง่สงิห็าคม 2564 จบลิงด้วยการสลิายการชุีมนมุท่�ใช้ีความ

รนุแรง46

นกัข่าวจำนวนอย่างน้อย 6 คนถกูกระสนุยางขณิะรายงาน

ข่าวเก่�ยวกบัการชีมุนมุของ REDEM ในวนัท่� 20 มน่าคม 

มน่กัข่าวท่�ถกูยิงด้วยกระสุนยางจำนวน 3 คน คนห็น่�งถูก

ยิงท่�ศ่รษะ คนห็น่�งถูกยิงท่�ต้ันขา ส่วนอ่กคนถูกยิงท่�ห็ลิัง

ขณิะกำลัิงวิ�งห็น่ตัำรวจท่�เคลิื�อนตััวเข้ามา47 ตัำรวจระบุว่า

ได้เลิง็กระสุนยางไปท่�ลิำตัวัส่วนล่ิาง โดยนกัข่าวรายแรกอาจ

กำลัิงก้มตััวห็ลิบห็ลัิงจากได้ยินการแจ้งเตืัอนของตัำรวจ 

กระสนุจง่ถูกท่�ศร่ษะ ศรายุธิ์ ตัั�งประเสรฐิ นกัข่าวท่�ถกูยงิท่�

ห็ลิงัรายงานว่า ตันถกูยงิด้วยกระสุนยางจำนวน 2 นดั โดย

โชีคด่ท่�นัดห็น่�งยิงโดนกระเป๋าสะพื่ายห็ลิัง ศรายุทธิ์ได้ใส่

ปลิอกแขนแลิะห็มวกท่�เขย่นว่า “สื�อมวลิชีลิ” อย่างชัีดเจน48

ระห็ว่างการปะทะในวันท่� 18 กรกฎาคม 2564 นักข่าว

จำนวนอ่ก 6 คนท่�ม่การแสดงตััวอย่างชีัดเจนว่าเป็น

ผูร้ายงานข่าวกถ็กูยงิด้วยกระสนุยาง เวบ็ไซึ่ต์ัข่าวประชาไท

รายงานว่า นักข่าว 2 คนในนั�นกล่ิาวว่า ตันไม่ได้ยิน

การแจ้งเตืัอนของตัำรวจก่อนท่�จะม่การยิงกระสุนยาง 

การยงิแลิะทำให้็นกัข่าวท่�แสดงตัวัอย่างชัีดเจนได้รบับาดเจบ็

ชี่�ให็้เห็็นว่า เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจไม่ได้ตั้องการใชี้กระสุนยาง

เพืื่�อห็ยุดภัยคุกคามซึ่่�งห็น้าห็รือห็ยุดผู้ชีุมนุมท่�ใช้ีความ

รุนแรงเพื่่ยงอย่างเด่ยว

ดังท่�เห็็นได้ชัีดจากการถ่ายทอดสดเห็ตัุการณ์ิเมื�อวันท่� 7 

สงิห็าคม 2564 จำนวนห็ลิายชิี�นว่า ในการเผชีญิห็น้าระห็ว่าง

กลิุ่มผู้ชีุมนุมกับตัำรวจควบคุมฝู่งชีนท่�แยกดินแดงนั�น 

เจ้าห็น้าท่�ไม่มก่ารยั�งมอืในการใช้ีอาวธุิ์ท่�ไม่ความร้ายแรงตั�ำ

กบัผูชุ้ีมนุมแต่ัอย่างใด ดงัท่�ได้ยนิจากคลิิปวิดโ่อถ่ายทอดสด 

ผู้บังคับบัญชีาของห็น่วยควบคุมฝู่งชีนได้ออกคำสั�งแก่

เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจว่า “ถ้าเขาเข้ามาในแนว อนุญาตัให้็ใช้ี

กระสนุยางได้นะครับ ถ้าเขาถอยกห็็ยดุยงิ”49 ทั�งน่� ผูช้ีมุนมุ

บางคนก็ม่การถือไม้ยาวห็รือปาระเบิดขวดใส่แนวของ

เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจเช่ีนเดย่วกัน

https://workpointtoday.com/rubber-bullets/
https://workpointtoday.com/rubber-bullets/
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2635677
https://prachatai.com/english/node/9348
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แม้ว่าในวันดังกล่ิาวเจ้าห็น้าท่�จะม่การอ้างถ่ง “ห็ลิักแห่็ง

ความได้สดัส่วน” แลิะเน้นย�ำว่าจะไม่มก่ารสลิายการชีมุนมุ 

แต่ัคำสั�งจากผูบ้งัคบับญัชีาในวนันั�นกลิบัเป็นการอนญุาตัให้็

เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจสามารถใช้ีกระสนุยางเพื่ื�อห็ยดุไม่ให้็ผูชุ้ีมนมุ

เข้าใกล้ิแนวกั�นของตัำรวจได้ กรณิ่ดังกล่ิาวยังเกิดข่�นใน

พื่ื�นท่�ท่�ไม่ใช่ีพื่ื�นท่�ควบคมุตัามพื่.ร.บ. การชีมุนมุสาธิ์ารณิะ

อก่ด้วย โดยเจ้าห็น้าท่�ได้กำห็นดพื่ื�นท่�ถนนท่�มุง่ไปสูบ้่านพัื่ก

นายกรัฐมนตัร่ภายในฐานทัพื่เป็นเขตัพื่ระราชีฐาน รองโฆษก

สำนักงานตัำรวจแห่็งชีาติัอ้างว่า การใช้ีกระสุนยางในงาน

ประชุีมแถลิงข่าวในวันดังกล่ิาว “เป็นการระงับ คงเป็นไป

ตัามสถานการณ์ิ ม่ภัยคุกคามมาทางใดก็ต้ัองใช้ีเพื่ื�อระงับ

ยบัยั�ง อย่างน้อยเป็นการป้องกนัตันเอง สองเป็นการป้องกนั

ไม่ให้็เกิดความวุ่นวายในวงกว้างข่�นไป”50 รองโฆษกฯ 

ยงัยนืยันว่า การใช้ีกระสุนยางนั�นเป็นการโต้ัตัอบความรุนแรง

ท่�เริ�มโดยผูช้ีมุนมุท่�ปาระเบดิขวดมายังเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจ

ในช่ีวงท่�กลิุม่ REDEM กำลัิงจะยุตักิารชุีมนุมในช่ีวงเดือน

สิงห็าคม 2564 ก็ม่ผู้ชีุมนุมอ่กกลิุ่มห็น่�งได้ก่อตััวข่�นมา

บริเวณิแยกดินแดง กรุงเทพื่มห็านคร แลิะม่การปะทะกับ

เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจเกือบจะรายวัน ซึ่่�งดำเนินไปจนถ่งเดือน

พื่ฤศจิกายน 2564 ตัำรวจฝ่่ายควบคุมฝู่งชีนม่การใช้ี

แก�สน�ำตัาแลิะกระสุนยางเพืื่�อสลิายการชุีมนุมในบริเวณิ

ดังกล่ิาวอย่างเป็นปกตัิ นอกจากนั�น ยังม่รายงานผู้ชีุมนุม

วยัรุน่ท่�กำลิงัข่�จกัรยานยนตัร์ผ่านสถานต่ัำรวจดนิแดงถกูยงิ

ท่�คอด้วยกระสุนจริง โดยจากวิถ่กระสุนน่าจะมาจากเจ้าห็น้าท่�

ตัำรวจท่�อยูห่็น้าสถาน่51 ทางตัำรวจได้ปฏิเิสธิ์การใช้ีกระสุน

จรงิกับผูชุ้ีมนมุในวนัดงักล่ิาว (16 สงิห็าคม) ผูช้ีมุนมุวยั 14 

ปคีนดังกล่ิาวเสย่ช่ีวติัในเวลิาต่ัอมาในช่ีวงปลิายเดือนตุัลิาคม

ห็ลิงัจากอยู่ในอาการณ์ิโคม่าเป็นเวลิา 2 เดือน 

ในปลิายเดอืนตัลุิาคม 2564 ศนูย์ทนายฯ รายงานว่า ตัั�งแต่ั

เดือนสิงห็าคม ตัำรวจม่การดำเนินการจับกุมผู้ชุีมนุมเป็น

จำนวน 753 ครั�ง (บางรายถูกจับมากกว่าห็น่�งครั�ง) 

การจับกมุดงักล่ิาวกว่าร้อยลิะ 80 เป็นกรณิท่่�เก่�ยวข้องกับ

การปะทะท่�แยกดนิแดง อย่างไรกด็ ่ตัำรวจไม่ได้ดำเนนิคด่

ทุกคด่ โดยได้ปล่ิอยประชีาชีนท่�ถูกจับกุมบางส่วนโดยไม่

ตัั�งข้อห็า ผูท้่�ถกูจบักมุยงัรวมถง่คนท่�เดนิผ่านบริเวณิชุีมนมุ

แลิะนกัข่าวท่�ไปรายงานสถานการณ์ิ แลิะมค่นจำนวนไม่ตั�ำ

กว่า 226 คนได้รับบาดเจ็บ

ห็น่วยงานด้านความมั�นคงท่�ถูกสั�งให้็ออกมาปฏิิบัตัิการใน

การชีมุนมุมาจากห็ลิายห็น่วยงาน บางครั�งสามารถดไูด้จาก

เครื�องแบบท่�ใส่ เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจนครบาลิจะเป็นฝ่่าย

สนับสนุนสถาบันกษัตัริย์ท่�ไปเฝ้่ารับเสด็จพื่ระบาทสมเด็จ

พื่ระเจ้าอยูห่็วัในวนั53 โดยในการประท้วงในคนืวนัดงักล่ิาว 

ARTICLE 19 ได้เห็น็ชีายเสื�อเห็ลิอืงตัั�งแนวกั�นแลิะพื่ยายาม

ล้ิอมรั�วรอบพื่ื�นท่�ท่�อนญุาตัให้็ผูชุ้ีมนมุอยู ่ ส่วนผูสั้�งการของ

กลิุม่ชีายเสื�อเห็ลิอืงอยูใ่นเครื�องแบบทห็าร

เช่ีนเด่ยวกนั ในการชีมุนมุเมื�อวนัท่� 8 พื่ฤศจกิายน 2563 

ARTICLE 19 กไ็ด้สงัเกตัเห็น็ชีายใส่เสื�อเห็ลิอืงยนือยูห่็ลัิง

แนวกั�นของเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจควบคุมฝู่งชีนขณิะท่�ผู้ชีุมนุม

เคลิื�อนตัวัเข้ามาใกล้ิ เจ้าห็น้าท่�ทห็ารท่�อยูใ่นเห็ตักุารณ์ิได้ให้็

สมัภาษณ์ิต่ัอสื�อในภายห็ลิงัว่ามก่ารใช้ีเจ้าห็น้าท่�ทห็ารนอก

เครื�องแบบห็ลัิงแนวตัำรวจในวันท่� 8 พื่ฤศจิกายนจริง 

เจ้าห็น้าท่�รายดังกล่ิาวอ้างว่า การดำเนินการดังกล่ิาวมค่วาม

จำเป็นในการป้องกันความเส่ยห็ายท่�อาจเกดิข่�น เนื�องจาก

ผู้ชีุมนุมม่ความแน่วแน่ท่�จะเดินขบวนไปยังพื่ระบรม-

มห็าราชีวังแลิะสถานท่�เชีงิสญัลิกัษณ์ิอื�น ๆ  ในบรเิวณิเดย่วกนั

แม้เราจะสามารถแยกแยะเจ้าห็น้าท่�นอกเครื�องแบบจากผม

ทรงทห็ารห็รือตัำแห็น่งท่�ยืนในการชีมุนมุได้ แต่ักไ็ม่สามารถ

บอกว่าได้ว่าเจ้าห็น้าท่�คนดังกล่ิาวเป็นทห็ารห็รือตัำรวจ 

การม่เจ้าห็น้าท่�ฝ่่ายความมั�นคงท่�ไม่ใส่เครื�องแบบสร้าง

ปัญห็าระห็ว่างการปะทะกันระห็ว่างเจ้าห็น้าท่�แลิะผู้ชีุมนุม 

Photo : Kan Sangtong, 
High-school students 
gathered in front of the 
Ministry of Education, 
Bangkok in protest at Thai 
education and authoritarian 
government, 5 September 
2020.

https://prachatai.com/english/node/9521
https://tlhr2014.com/archives/37202?fbclid=IwAR2mGI1DwROckEDZS-vU1SSiscvQHbf8Y3zMhlZm9KOiup3yKjqVzE50H4c
https://tlhr2014.com/archives/37202?fbclid=IwAR2mGI1DwROckEDZS-vU1SSiscvQHbf8Y3zMhlZm9KOiup3yKjqVzE50H4c
https://voicetv.co.th/read/zHeNXMlZo
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Photo : Goldenhearty, 
Anti-government  
protesters at the Democracy 
Monument, Bangkok,  
16 August 2020

ประกาศเงื�อนไขในการชุีมนุมสาธิ์ารณิะแก่ผู้ชีุมนุมแลิะ

เจรจาตักลิงกับผู้ชีุมนุมเก่�ยวกับรายลิะเอ่ยดในการจัดการ

การชุีมนุมในพื่ื�นท่�กรุงเทพื่มห็านคร ตัำรวจฝ่่ายควบคุมฝู่งชีน

จะเป็นห็น่วยงานท่�ออกมาปฏิบิตัักิารในการปะทะกบัผูชุ้ีมนมุ 

เวบ็ไซึ่ต์ัของกองบงัคบัการอารกัขาแลิะควบคมุฝ่งูชีนระบวุ่า 

ฝ่่ายควบคุมฝู่งชีนม่ห็น้าท่�ในการ “ป้องกันแลิะควบคุม

จลิาจลิแลิะการกระทำท่�อาจก่อความวุ่นวายในสังคม” 

อย่างไรกด็ ่ในทางปฏิบิตัั ิห็น่วยงานด้านความมั�นคงท่�เผชิีญ

ห็น้ากับผู้ชุีมนุมยังมาจากกองบัญชีาการตัำรวจตัระเวน

ชีายแดนแลิะห็น่วยอื�นๆ อ่กด้วย เช่ีนในกรณ่ิเห็ตัุการณ์ิ

ปะทะเมื�อวันท่� 7 สงิห็าคม 2564 ท่�บริเวณิแยกดินแดง ผู้

สั�งการในสถานท่�เกิดเห็ตัุได้ออกคำสั�งให้็ตัำรวจตัระเวน

ชีายแดนยิงกระสุนยางแลิะแก�สน�ำตัาต่ัอผู้ชุีมนุมอย่าง

เจาะจง52 ไม่ม่ข้อมูลิท่�ระบุชีัดว่า ห็น่วยสนับสนุนดังกล่ิาว

ได้รบัการฝึ่กอบรมในด้านการควบคมุฝ่งูชีนมาห็รือไม่

แม้ว่าห็น่วยงานด้านความมั�นคงท่�ออกมาปฏิิบตัักิารในการ

ชีุมนุมจะใส่ชีุดเครื�องแบบ แต่ัห็ลิายครั�งก็ม่เจ้าห็น้าท่�นอก

เครื�องแบบปะปนด้วย ซึ่่�งสร้างความสบัสนต่ัอผูช้ีมุนมุ รฐัม่

การใช้ีเจ้าห็น้าท่�นอกเครื�องแบบเป็นห็ลิักในการชุีมนุม

จำนวนอย่างน้อย 2 ครั�ง ในวันท่� 14 ตัลุิาคม 2563 เจ้าห็น้าท่�

ฝ่่ายความมั�นคงห็ลิายคนใส่เสื�อส่เห็ลิืองเช่ีนเด่ยวกับผู้

สนับสนุนสถาบันกษัตัริย์ท่�ไปเฝ้่ารับเสด็จพื่ระบาทสมเด็จ

พื่ระเจ้าอยูห่็วัในวนั53 โดยในการประท้วงในคนืวนัดงักล่ิาว 

ARTICLE 19 ได้เห็็นชีายเสื�อเห็ลิอืงตัั�งแนวกั�นแลิะพื่ยายาม

ล้ิอมรั�วรอบพื่ื�นท่�ท่�อนญุาตัให้็ผูช้ีมุนมุอยู ่ ส่วนผูส้ั�งการของ

กลุ่ิมชีายเสื�อเห็ลิอืงอยูใ่นเครื�องแบบทห็าร

เช่ีนเดย่วกนั ในการชีมุนมุเมื�อวนัท่� 8 พื่ฤศจกิายน 2563 

ARTICLE 19 กไ็ด้สงัเกตัเห็น็ชีายใส่เสื�อเห็ลิอืงยนือยูห่็ลัิง

แนวกั�นของเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจควบคุมฝู่งชีนขณิะท่�ผู้ชุีมนุม

เคลิื�อนตัวัเข้ามาใกล้ิ เจ้าห็น้าท่�ทห็ารท่�อยู่ในเห็ตักุารณ์ิได้ให้็

สมัภาษณ์ิต่ัอสื�อในภายห็ลิงัว่ามก่ารใช้ีเจ้าห็น้าท่�ทห็ารนอก

เครื�องแบบห็ลัิงแนวตัำรวจในวันท่� 8 พื่ฤศจิกายนจริง 

เจ้าห็น้าท่�รายดังกล่ิาวอ้างว่า การดำเนินการดังกล่ิาวมค่วาม

จำเป็นในการป้องกันความเสย่ห็ายท่�อาจเกิดข่�น เนื�องจาก

ผู้ชุีมนุมม่ความแน่วแน่ท่�จะเดินขบวนไปยังพื่ระบรม-

มห็าราชีวังแลิะสถานท่�เชิีงสัญลิกัษณ์ิอื�น ๆ  ในบรเิวณิเดย่วกนั

แม้เราจะสามารถแยกแยะเจ้าห็น้าท่�นอกเครื�องแบบจากผม

ทรงทห็ารห็รอืตัำแห็น่งท่�ยนืในการชีมุนมุได้ แต่ักไ็ม่สามารถ

บอกว่าได้ว่าเจ้าห็น้าท่�คนดังกล่ิาวเป็นทห็ารห็รือตัำรวจ 

การม่เจ้าห็น้าท่�ฝ่่ายความมั�นคงท่�ไม่ใส่เครื�องแบบสร้าง

ปัญห็าระห็ว่างการปะทะกันระห็ว่างเจ้าห็น้าท่�แลิะผู้ชีุมนุม 
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Photo : Kan Sangtong, 
Protesters in Bangkok the day 
before the 14 October 2020 mass 
demonstration, police crackdown, 
and arrest of multiple pro-democracy 
leaders and activists. 

โดยเฉพื่าะในการประเมินว่าใครเป็นผู้รับผิดชีอบต่ัอความ

รนุแรงท่�เกดิข่�น ในการชีมุนุมเมื�อวันท่� 28 กมุภาพื่นัธ์ิ์ 2564 

ท่�กรมทห็ารราบท่� 1 มห็าดเลิ็กราชีวัลิลิภรักษาพื่ระองค์ 

สื�อช่ีองต่ัาง ๆ  ได้รายงานว่าได้พื่บเห็น็เจ้าห็น้าท่�นอกเครื�องแบบ

ใสห่็มวกนริภยัสข่าวภายในพื่ื�นท่�ของกองทพัื่ รวมถง่ในห็มู่

ผูช้ีมุนมุ ดงันั�น จง่มก่ารตัั�งคำถามว่าเจ้าห็น้าท่�นอกเครื�องแบบ

ดังกลิ่าวเข้ามาเป็นผู้ยั�วยุก่อกวนห็รือไม่

ก�รุเลอ่กปฏิบิตัำติำอ่ผูู้ว้พิ�กษ์์วจิ้�รุณ์์
สถ�บนักษั์ตำรุยิ5์4

ผูช้ีมุนมุท่�มจ่ดุยนืวพิื่ากษ์วจิารณ์ิสถาบนักษตััรย์ิท่�ชีดัเจนยงั

ได้เผชีญิข้อจำกัดในการใช้ีสทิธิ์ใินการชุีมนุม รวมถง่ความ

รนุแรงจากห็น่วยงานด้านความมั�นคงมากกว่าผูชุ้ีมนมุกลิุม่

อื�น โดยเจ้าห็น้าท่�บงัคบัใช้ีกฎห็มายเริ�มมก่ารใช้ีแนวกั�นเพื่ื�อ

สกัดผู้ชีุมนุมในพื่ื�นท่�พื่ระบรมห็าราชีวังแลิะท่�อื�น ๆ ท่�ม่

ความสำคัญต่ัอสถาบันกษัตัริย์ในเขตักรุงเทพื่ มห็านคร

ตัั�งแต่ัปลิายปี 2563 เป็นต้ันมา

ในการชีมุนมุกว่า 20 ครั�งในเขตักรงุเทพื่มห็านครท่� ARTICLE 

19 ได้เข้าร่วมตัั�งแต่ัเดอืนพื่ฤศจิกายน 2563 ถง่พื่ฤศจิกายน 

2564 ARTICLE 19 ได้ตัั�งข้อสงัเกตัว่า เจ้าห็น้าท่�ใช้ีแนวกั�น

ท่�ทำมาจากลิวดห็นาม รถขนส่งสาธิ์ารณิะ ตัูค้อนเทนเนอร์ 

แลิะถังน�ำมันในการสกัดกั�นไม่ให้็ผู้ชีุมนุมเข้าใกล้ิสถานท่�

ท่�กำห็นดมากเกินไป55 เช่ีน พื่ระบรมห็าราชีวังแลิะเขตั

พื่ระราชีฐานอื�น ๆ กรมทห็ารราบท่� 1 มห็าดเลิก็ราชีวลัิลิภ

รักษาพื่ระองค์ (กรมทรารราบท่� 1 เป็นห็น่วยทห็ารรักษา

พื่ระองค์ท่�ถูกโอนถ่ายไปอยู่ภายใต้ัห็น่วยบัญชีาการถวาย

ความปลิอดภัยรักษาพื่ระองค์ในปี 2562) แลิะสำนักงาน

ทรพัื่ย์สนิพื่ระมห็า กษัตัริย์56

ตัูค้อนเทนเนอร์ยงัถูกใช้ีในการชุีมนมุของกลุ่ิม REDEM ท่�

จดัข่�นห็น้าสถานทูตัสวิตัเซึ่อร์แลินด์ในย่านศูนย์กลิางธุิ์รกิจ

ของกรงุเทพื่มห็านคร กลิยทุธ์ิ์ดงักล่ิาวไม่เพื่ย่งแต่ัเป็นการ

จำกัดสิทธิ์ิในการชีุมนุมเท่านั�น แต่ัยังรบกวนประชีาชีน

ทั�วไป ซึ่่�งอาจทำให้็ประชีาชีนต่ัอต้ัานผูชุ้ีมนมุได้

การชุีมนุมของ REDEM ซึ่่�งม่จุดยืนต่ัอสถาบันกษัตัริย์ท่�

แขง็กร้าวท่�สดุในห็มูก่ลิุม่เรย่กร้องประชีาธิ์ปิไตัยทั�งห็มด มกั

จะเผชิีญการสลิายการชีุมนุมด้วยความรุนแรงด้วย

แก�สน�ำตัาแลิะป้นฉ่ดน�ำแรงดันสูงจากเจ้าห็น้าท่�บังคับใช้ี

กฎห็มาย ขณิะท่�กลุ่ิมเร่ยกร้องประชีาธิ์ปิไตัยอื�น ๆ ท่�เรย่ก

ร้องให้็นายกรัฐมนตัร่ลิาออกจากตัำแห็น่งห็รือให้็ปล่ิอยตััว
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ท่�ทำมาจากลิวดห็นาม รถขนส่งสาธิ์ารณิะ ตัูค้อนเทนเนอร์ 

แลิะถังน�ำมันในการสกัดกั�นไม่ให้็ผู้ชุีมนุมเข้าใกล้ิสถานท่�

ท่�กำห็นดมากเกินไป55 เช่ีน พื่ระบรมห็าราชีวังแลิะเขตั

พื่ระราชีฐานอื�น ๆ กรมทห็ารราบท่� 1 มห็าดเลิก็ราชีวลัิลิภ

รักษาพื่ระองค์ (กรมทรารราบท่� 1 เป็นห็น่วยทห็ารรักษา

พื่ระองค์ท่�ถูกโอนถ่ายไปอยู่ภายใต้ัห็น่วยบัญชีาการถวาย

ความปลิอดภัยรักษาพื่ระองค์ในปี 2562) แลิะสำนักงาน

ทรพัื่ย์สินพื่ระมห็า กษตััรย์ิ56

ตัูค้อนเทนเนอร์ยงัถกูใช้ีในการชุีมนมุของกลิุม่ REDEM ท่�

จดัข่�นห็น้าสถานทูตัสวิตัเซึ่อร์แลินด์ในย่านศูนย์กลิางธุิ์รกิจ

ของกรงุเทพื่มห็านคร กลิยทุธ์ิ์ดงักล่ิาวไม่เพื่ย่งแต่ัเป็นการ

จำกัดสิทธิ์ิในการชีุมนุมเท่านั�น แต่ัยังรบกวนประชีาชีน

ทั�วไป ซึ่่�งอาจทำให้็ประชีาชีนต่ัอต้ัานผูชุ้ีมนมุได้

การชุีมนุมของ REDEM ซึ่่�งม่จุดยืนต่ัอสถาบันกษัตัริย์ท่�

แขง็กร้าวท่�สุดในห็มู่กลิุม่เร่ยกร้องประชีาธิ์ปิไตัยทั�งห็มด มกั

จะเผชิีญการสลิายการชีุมนุมด้วยความรุนแรงด้วย

แก�สน�ำตัาแลิะป้นฉ่ดน�ำแรงดันสูงจากเจ้าห็น้าท่�บังคับใช้ี

กฎห็มาย ขณิะท่�กลิุม่เรย่กร้องประชีาธิ์ปิไตัยอื�น ๆ ท่�เรย่ก

ร้องให้็นายกรัฐมนตัร่ลิาออกจากตัำแห็น่งห็รือให้็ปล่ิอยตััว

Photo : Chonlawut,
People’s Democratic Reform 
Committee (PDRC) protesters 
outside the parliament building, 
16 May 2014.

นักโทษการเมืองแต่ัไม่เน้นย�ำประเด็นการปฏิิรูปสถาบัน

กษัตัริย์ส่วนมากกลิับไม่ต้ัองเผชีิญกับการสลิายการชีุมนุม

ด้วยความรุนแรง

ความรุนแรงท่�เกดิข่�นเมื�อวนัท่� 28 กมุภาพื่นัธ์ิ์แลิะ 7 สงิห็าคม 

2564 แลิะการปะทะกนัเกอืบจะรายวนัระห็ว่างผูช้ีมุนมุกบั

ตัำรวจท่�แยกดนิแดงในช่ีวงเดอืนสงิห็าคมถง่ตัลุิาคม 2564 

ได้แสดงให้็เห็็นถ่งความอ่อนไห็วของเจ้าห็น้าท่�รัฐต่ัอการ

วพิื่ากษ์วจิารณ์ิสถาบันกษตััรย์ิ เป้าห็มายของการชีมุนมุของ 

REDEM ในวันท่� 28 กุมภาพื่ันธ์ิ์คือบ้านพื่ักของนายก

รัฐมนตัร่ พื่ลิเอก ประยุทธ์ิ์ จันทร์โอชีา ซึ่่�งอยู่ใกล้ิกับแยก

ดินแดง แลิะถือเป็นการชีุมนุมท่�บริเวณิแยกดินแดงเป็น

ครั�งแรก57 การวางแผนจัดชีุมนุมท่�ม่เป้าห็มายคือพื่ลิเอก 

ประยุทธ์ิ์ท่�บริเวณิดังกล่ิาวจ่งเป็นตััวเลิือกท่�สมเห็ตัุสมผลิ 

อย่างไรก็ตัาม กรมทห็ารราบท่� 1 ซึ่่�งเป็นพืื่�นท่�ท่�บ้านพัื่ก

นายกรัฐมนตัร่ตัั�งอยูน่ั�นมส่ถานะทางกฎห็มายพิื่เศษ โดยใน

เดอืนกรกฏิาคม 2562 รฐับาลิได้ออกพื่ระราชีกฤษฎก่าเพื่ื�อ

ถอนสถานะของกรมทห็ารราบท่� 1 ในฐานะสาธิ์ารณิสมบตััิ58 

แลิะในเดอืนกนัยายน 2562 กรมทห็ารราบท่� 1 ถกูโอนถ่าย

ไปอยู่ภายใต้ัห็น่วยบัญชีาการถวายความปลิอดภัยรักษา

พื่ระองค์59

ในการชุีมนุมเมื�อวันท่� 28 กุมภาพัื่นธ์ิ์ ARTICLE 19 ได้

ตัั�งข้อสังเกตัว่าม่เจ้าห็น้าท่�ภายในเขตักรมทห็ารราบท่� 1 

ประกาศผ่านลิำโพื่งว่าพื่ื�นท่�ดงักล่ิาวเป็นเขตัพื่ระราชีฐาน60 

โดยมาตัรา 7 ของพื่.ร.บ. การชุีมนุมสาธิ์ารณิะกำห็นด

ห้็ามจัดการชีุมนุมสาธิ์ารณิะในรัศม่ 150 เมตัรจากเขตั

พื่ระราชีฐาน การท่�พื่.ร.บ.ฯ ระบถุ่งสถาบนักษตััรย์ิชี่�ให้็เห็น็

ว่า พื่ื�นท่�ดังกล่ิาวไม่สามารถเข้าออกได้ตัามอำเภอใจแลิะ

ควรปฏิบิตััด้ิวยความเคารพื่อย่างสูงยิ�ง

การชุีมนมุอื�น ๆ  ท่�ไม่ได้เร่ยกร้องการปฏิรูิปสถาบนักษัตัรย์ิ

ห็รอืจดัท่�สถานท่�ท่�ไม่เก่�ยวข้องกับสถาบันฯ แลิะการชีมุนมุ

ท่�ม่เป้าห็มายไม่เชืี�อมโยงกับขบวนการณ์ิเร่ยกร้องประชีา-

ธิ์ิปไตัยโดยตัรงมักไม่ถูกการปราบปรามด้วยความรุนแรง 

ยกตััวอย่างเช่ีน ในเดือนสิงห็าคมแลิะกันยายน 2564 

ซึ่่�งเป็นช่ีวงท่�การแพื่ร่ระบาดของโรคโควิด 19 มค่วามรุนแรง 
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ได้มก่ารประท้วงรูปแบบให็ม่เกิดข่�นท่�เร่ยกว่า “คาร์ม็อบ” กจิ

กรรมคาร์ม็อบเป็นการเคลิื�อนขบวนประท้วงด้วยรถยนต์ั

เพื่ื�อให้็ผู้ชุีมนุมสามารถเข้าร่วมได้อย่างปลิอดภัยในพื่ื�นท่�

รถยนต์ัส่วนตััวของตันเอง ผู้เข้าร่วมแต่ัลิะคนอาจติัดป้าย

ประท้วงบนตััวรถห็รือเปิดไฟ้ห็น้าห็รือใช้ีการบ่บแตัรเพื่ื�อ

แสดงตัวัเป็นส่วนห็น่�งของการชุีมนมุ กจิกรรมคาร์ม็อบเรย่ก

ร้องให้็นายกรัฐมนตัร่ลิาออกจากตัำแห็น่งเนื�องจากความ

ล้ิมเห็ลิวในการจัดการกับปัญห็าของโรคโควิด 19 แลิะการ

จดัสรรวคัซึ่น่อย่างเห็มาะสม ผูช้ีมุนมุยนืยนัท่�จะห็ลิก่เลิ่�ยง

พื่ื�นท่� “เปราะบาง” (พื่ื�นท่�ท่�เก่�ยวข้องกบัสถาบนักษตััริย์) แลิะ

สามารถยุตัขิบวนกิจกรรมในเขตัพื่ื�นท่�กรุงเทพื่มห็านครแลิะ

ปรมิณิฑุลิโดยไม่มก่ารปะทะกบัเจ้าห็น้าท่�ได้ด้วยดเ่สมอ

ARTICLE 19 ได้ร่วมสงัเกตัการณ์ิกจิกรรมคาร์มอ็บจำนวน 

3 กิจกรรม โดยไม่ม่ครั�งใดเลิยท่�เห็็นการปฏิิบัติัการของ

ตัำรวจควบคุมฝู่งชีนห็รือเจ้าห็น้าท่�ฝ่่ายความมั�นคงอื�น ๆ 

จำนวนมาก เว้นแต่ับริเวณิห็น่วยงานรัฐบางแห่็งท่�อยู่บน

เส้นทางของกจิกรรม อย่างไรกด่็ กอ็าจมผู่ช้ีมุนมุบางกลิุม่ท่�ไป

รวมตัวักันท่�แยกดินแดงภายห็ลัิงกิจกรรมคาร์มอ็บแต่ัลิะครั�ง 

ซึ่่�งเป็นพื่ื�นท่�ท่�มก่ารปะทะกบัตัำรวจ

เช่ีนเด่ยวกัน กิจกรรมยืน ห็ยุด ขัง ซึ่่�งเป็นกิจกรรมท่�

ผูเ้ข้าร่วมยืนนิ�ง ๆ  เป็นเวลิา 112 นาทห่็รือ 1.12 ชีั�วโมงห็น้า

ศาลิฎ่กาเพืื่�อประท้วงคำตััดสินของศาลิในการคุมขังนัก

กิจกรรมทางการเมืองในคด่มาตัรา 112 ของประมวลิ

กฎห็มายอาญา (กฎห็มายห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า กษัตัริย์) 

ก็ไม่เผชิีญความรุนแรงกับตัำรวจ ผู้ชุีมนุมในกิจกรรม

ดังกล่ิาวสามารถจัดกิจกรรมได้รายวันเป็นเวลิาประมาณิ

ห็น่�งเดือนคร่�งตัั�งแต่ัมน่าคมถง่พื่ฤษภาคม 2564 แลิะอก่กว่า

สามเดือนตัั�งแต่ัสิงห็าคม 2564 ถ่งมกราคม 2565 โดย

ไม่ต้ัองเผชิีญการสลิายการชุีมนุมโดยตัำรวจ61 โดยตัำรวจ

อาจม่การขอให้็ระงับห็รือย้ายกิจกรรมไปยังพื่ื�นท่�ใกล้ิเค่ยง

ในบางวนั เช่ีน ในวนัท่�มข่บวนเสดจ็ผ่านบรเิวณิดงักล่ิาว

เราสามารถเห็็นแนวโน้มท่�คล้ิายคลิ่งกันน่�ในการชีุมนุม

ลิกัษณิะเดย่วกนัในพื่ื�นท่�อื�นของกรงุเทพื่มห็านครแลิะจงัห็วดั

อื�น ๆ นายบารม ่ชียัรัตัน์ ห็น่�งในผูจั้ดห็ลิกัของกิจกรรมยนื 

ห็ยุด ขังในกรุงเทพื่มห็านคร เชีื�อว่า กิจกรรมน่�ไม่ถูก

ปราบปรามเนื�องจากไม่มก่ารเคลิื�อนขบวนไปยังสถานท่�อื�น62 

ห็รอืไม่มก่ารปราศรัยทางการเมืองใด ๆ  นอกจากน่� กจิกรรม

ยนื ห็ยดุ ขงัส่วนให็ญ่มผู่เ้ข้าร่วมจำนวนไม่มากจำนวนไม่ถง่ 

30 คน

แม้ว่ากจิกรรมยืน ห็ยดุ ขงัจะไม่ได้นำไปสูก่ารตัอบโต้ัด้วย

ความรุนแรง แต่ัผูจ้ดัห็ลิกัแลิะผูเ้ข้าร่วมบางคนรวมถง่ญาติั

ของนักโทษการเมืองท่�มาเข้าร่วมกิจกรรมในบางวันนั�น

กลิบัถูกตัั�งข้อห็าลิะเมิดมาตัรการควบคุมโควิด 19 ท่�ออก

ตัามพื่.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ห็น่�งในผู้ชุีมนุมท่� ARTICLE 19 

สัมภาษณ์ิในงานวิจัยชิี�นน่�ก็ถูกตัั�งข้อห็าจากการเข้าร่วม

กจิกรรมดงักล่ิาวเช่ีนเดย่วกัน แม้ว่าผูช้ีมุนมุคนดังกล่ิาวจะ

ไม่ได้เป็นผู้จัด แต่ัเป็นเพื่่ยงผู้เข้าร่วมเกือบทุกวันเท่านั�น 

นอกจากนั�น ผู้ให้็สัมภาษณ์ิยังไม่ได้กล่ิาวปราศรัยใด ๆ 

ในขณิะทำกิจกรรม แต่ัเคยถูกตัั�งข้อห็าจากการเข้าร่วม

ชีมุนมุเร่ยกร้องประชีาธิ์ปิไตัยในปี 2561 แลิะ 2562 จง่เป็น

ท่�รู้จกัดใ่นห็มูเ่จ้าห็น้าท่�ฝ่่ายความมั�นคง

ห็รือกรณิ่ตััวอย่างอ่กห็น่�งกรณิ่ ได้แก่ ผู้ชีุมนุมท่�ปักห็ลิัก

ค้างคืนใกล้ิ ๆ  ทำเนย่บรฐับาลิท่�ถูกปฏิบัิตัด้ิวยความรนุแรง 

โดยสาเห็ตุัน่ามาจากข้อเร่ยกร้องเก่�ยวกับสถาบันกษัตัริย์ 

กลุ่ิมทะลิฟุ้้าได้จดักจิกรรมเดนิขบวนจากจงัห็วดันครราชีสม่า

ในภาคตัะวนัออกเฉย่งเห็นอืของประเทศไทยไปยงักรุงเทพื่-

มห็านครเป็นเวลิาทั�งสิน 17 วนัแลิะระยะทาง 247 กโิลิเมตัร

ในช่ีวงเดือนกุมภาพื่ันธ์ิ์ถ่งม่นาคม 2564 กิจกรรมน่�ม่

ข้อเร่ยกร้อง 4 ข้อ ได้แก่ การแก้รัฐธิ์รรมนูญ การปฏิิรูป

สถาบันกษัตัริย์ การยกเลิกิกฎห็มายห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า

https://thestandard.co/nattawut-saikua-host-car-mob-one-more-29-august/
https://tlhr2014.com/archives/35495v
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กษตััรย์ิ แลิะการปล่ิอยตัวันักโทษการเมอืง กลิุม่ทะลุิฟ้้าได้

ปักห็ลิกัตัั�ง “ห็มูบ้่าน” ข้างทำเนย่บรฐับาลิห็ลิงัสิ�นสดุการเดนิ

ขบวนตัั�งแต่ัวนัท่� 13 ถง่ 28 มน่าคม เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจได้บกุ

สลิายห็มูบ้่านในตัอนเช้ีามืดของวันท่� 28 ม่นาคม โดยมก่าร

รายงานว่า เจ้าห็น้าท่�ได้ประกาศเตืัอนเป็นเวลิาเพื่ย่ง 3 นาท่

ก่อนเริ�มทำการจับกุมเท่านั�น ซึ่่�งไม่เพื่่ยงพื่อสำห็รับให้็ผู้

ชีมุนุมปฏิบิตััติัาม ผูช้ีมุนมุห็ลิายคงยังคงนอนห็ลัิบอยู ่ทำให้็

มผู่ช้ีมุนมุจำนวน 68 ถกูจบักมุตัวัในท่�สดุ63

ก่อนห็น้านั�นในเดอืนธิ์นัวาคม 2563 ผูช้ีมุนมุอก่กลิุม่ห็น่�งได้

ปักห็ลัิกในบรเิวณิเดย่วกนักบักลิุม่ทะลิฟุ้้า แต่ัเจ้าห็น้าท่�ไม่

ได้พื่ยายามสลิายกลิุ่มดังกล่ิาว ผู้ชีุมนุมกลุ่ิมน่�เป็นสมาชิีก

ชีมุชีนชีาวประมงท่�ออกมาประท้วงข้อเสนอในการสรา้งนคิม

อตุัสาห็กรรมจะนะในบริเวณิชุีมชีนของตัน (จังห็วัดสงขลิา

ทางภาคใต้ัของประเทศไทย) ชีาวประมงท่�มาชีมุนมุประท้วง

ได้รบัอนญุาตัให้็ปักห็นกัข้างทำเนย่บรฐับาลิเป็นเวลิา 4 วนั

โดยไม่ม่การสลิายการชีุมนุม แม้เจ้าห็น้าท่�ม่การตัิดตัั�งตัู้

คอนเทนเนอร์ในพื่ื�นท่�เพื่ื�อป้องกันไม่ให้็ผู้ชีุมนุมเข้าใกล้ิ

ทำเน่ยบรัฐบาลิมากเกินไป แต่ับุคคลิของรัฐในตัำแห็น่ง

อาวุโสห็ลิายคน เช่ีน รองรัฐมนตัร่ว่าการกระทรวงเกษตัร

แลิะสห็กรณ์ิแลิะรองผู้บัญชีาการตัำรวจนครบาลิ กต้็ัองการ

พื่บปะพื่ดูคยุกบัผูชุ้ีมนมุกลิุม่ดงักล่ิาว โดยผูชุ้ีมนมุยอมยตุัิ

การชีุมนุมห็ลิังจากเจ้าห็น้าท่�ได้ให้็คำสัญญาท่�จะชีะลิอ

โครงการนิคมอตุัสาห็กรรมจะนะไปก่อน64

ในวนัท่� 7 ถ่ง 16 มน่าคม 2564 ห็น่�งสัปดาห์็ก่อนกลิุม่ทะลุิ

ฟ้้าไปปักห็ลัิกท่�ทำเนย่บรฐับาลิ กม็ผู่ชุ้ีมนมุอ่กกลิุม่ท่�ต่ัอต้ัาน

การไล่ิท่�ชีมุชีนุกะเห็ร่�ยงท่�อาศยัอยูใ่นพื่ื�นท่�อทุยานแห่็งชีาตัิ

แก่งกระจานท่�ปักห็ลัิกชีุมนุมประท้วงข้างทำเน่ยบรัฐบาลิ

เช่ีนเด่ยวกัน รองรัฐมนตัร่ว่าการกระทรวงเกษตัรแลิะ

สห็กรณ์ิได้เข้าพื่บกับผูช้ีมุนมุ ห็ลิงัจากนั�นรฐับาลิก็ได้ตักลิง

ท่�จะตัั�งคณิะกรรมการเพื่ื�อดแูลิปัญห็าดงักล่ิาว ผูชุ้ีมนมุจง่ได้

ยตุักิารชีมุนมุแลิะเดนิทางกลิบับ้านไป นอกจากนั�น ในวนั

เดย่วกบัการสลิายการชุีมนมุท่�ห็มูบ้่านทะลุิฟ้้า กม็ก่จิกรรม

ส่งเสริมการเล่ินสเก็ตับอร์ดท่�อยู่ห่็างออกไป 4 กม. แลิะม่

ผู้เข้าร่วมกว่า 300 คนรวมถ่งผู้ม่ชีื�อเส่ยงแลิะนักการเมือง 

แต่ัเจ้าห็น้าท่�กลิับไม่ม่การดำเนินคด่กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ดงักล่ิาวในข้อห็าฝ่่าฝ้่นพื่.ร.ก. ฉกุเฉนิฯ ซึ่่�งเป็นเห็ตัผุลิท่�ถกู

อ้างในการจับกุมสมาชิีกของกลุ่ิมทะลุิฟ้้าในสัปดาห์็ต่ัอมา

การสลิายการชุีมนุมของกลิุ่มทะลุิฟ้้าแลิะกลิุ่มอื�น ๆ ท่�

วพิื่ากษ์วจิารณ์ิสถาบนักษตััรย์ิ ซึ่่�งบางครั�งเป็นไปด้วยความ

รนุแรง แลิะการท่�เจ้าห็น้าท่�พื่ร้อมท่�จะเจรจากับผูชุ้ีมนุมกลิุม่

อื�น ๆ ท่�เร่ยกร้องประเด็นท่� “เปราะบาง” น้อยกว่าห็รือ

ประเด็นท่�ไม่ใช่ีเรื�องการเมืองอย่างตัรงไปตัรงมามากกว่านั�น 

แสดงให้็เห็น็ถ่งรูปแบบการเลืิอกปฏิบิตััขิองเจ้าห็น้าท่�รฐัตัาม

จดุยนืของผูชุ้ีมนมุต่ัอสถาบนักษัตัริย์65

Photo : Teera Noisakran,
] Anti-government protest-
ers fashion their own shields 
to protect themselves from 
the rubber bullets used by riot 
police, Din Daeng, Bangkok, 
7 August 2021.
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4. การจับัักมุและดำำาเนิำนำคดำี

เจ้าห็น้าท่�รัฐไทยม่การใช้ีการดำเนินคด่เชีิงยุทธิ์ศาสตัร์กับ

แกนนำการชีมุนมุ66 ตัำรวจนครบาลิได้เปิดเผยว่า ระห็ว่าง

เดอืนกรกฎาคม 2563 จนถง่ตัลุิาคม 2564 มค่ดท่่�เก่�ยวข้อง

กับการชีุมนุมในเขตัพื่ื�นท่�กรุงเทพื่มห็านครจำนวนทั�งสิ�น 

728 คด่ โดยม่คด่ท่�สอบสวนเสร็จสิ�นแลิะส่งต่ัอไปให้็

พื่นกังานอัยการสั�งฟ้้องแล้ิว 341 คด่ แลิะคดท่่�อยูร่ะห็ว่าง

ดำเนินการสอบสวน 387 คด่ จากการติัดตัามของศูนย์

ทนายฯ พื่บว่าม่จำนวนการดำเนนิคดท่ั�วประเทศไทยตัั�งแต่ั

วนัท่� 18 กรกฏิาคม 2563 ถง่ 31 ธิ์นัวาคม 2565 ทั�งสิ�น 

3,337 ครั�งกบัประชีาชีนจำนวน 1,751 คนใน 957 คด ่โดย

ในจำนวนคนท่�ถูกดำเนนิคด่น่�เป็นนกักจิกรรมแลิะผูชุ้ีมนมุ

ท่�อายตุั�ำกว่า 18 ปี 272 คน

นักกิจกรรมไทยได้ตัั�งกองทุนราษฎรประสงค์เพื่ื�อรับเงิน

บรจิาคเพื่ื�อใช้ีในการสนบัสนนุประชีาชีนท่�ถกูดำเนนิคดจ่าก

การเข้าร่วมการชีมุนมุทางการเมืองแลิะการใช้ีสทิธิิ์เสรภ่าพื่

ในการแสดงออก ชีลิติัา บณัิฑุวุงศ์ ห็น่�งในนักวชิีาการท่�เป็น

บคุคลิห็ลิกัในการดแูลิจดัการกองทนุฯ ได้ประเมนิว่า ในช่ีวง

ปี 2563 – 2564 กองทุนได้ใช้ีเงินประมาณิ 39 – 40 ล้ิาน

บาทเพืื่�อเป็นห็ลิกัประกนัในการประกนัตัวั67

ก�รุฟ้อ้งข้อ้ห�เพิ�มเตำมิ

นอกจากการไม่ให้็ประกันตััวแล้ิว (ดูส่วนท่� 5) อ่กกลิยุทธ์ิ์

ห็น่�งท่�ตัำรวจแลิะฝ่่ายตัลุิาการนำมาใช้ีกบัแกนนำผูช้ีมุนมุท่�

สำคญัคอืการฟ้้องข้อห็าเพิื่�มเตัมิ บางกรณ่ิเป็นการฟ้้องจาก

คด่เก่า ๆ ห็รือฟ้้องก่อนห็น้าท่�แกนนำนั�น ๆ จะได้รับการ

ปล่ิอยตััว เพืื่�อให้็แกนนำต้ัองใช้ีเวลิาอยู่ในเรือนจำนานข่�น 

ยกตััวอย่างเช่ีน ในเดือนตัุลิาคม 2563 ในวันท่�พื่ริษฐ์ 

ชีวิารักษ์ ภาณิพุื่งศ์ จาดนอก แลิะปนัสยา สทิธิ์จิริวฒันกลุิ

ได้รับการประกันตััวแลิะปล่ิอยตััวชัี�วคราวจากเรือนจำ 

เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจจากอ่กสถาน่ห็น่�งก็ได้นำห็มายจับมาขอ

อายดัตัวัทั�งสามคนในข้อห็าเพื่ิ�มเตัมิจากความผดิท่�เกดิข่�น

ในพืื่�นท่�ของสถานดั่งกล่ิาวแลิะนำไปคุมขงัต่ัอ

https://www.voicetv.co.th/read/CGZr9F7cj?fbclid=IwAR0cD0KqnRBPEdmvV2yARYi_7eEfVy4B1EpAMuOHQzkCIf6c5QkPRvYGsdQ
https://tlhr2014.com/archives/39482
https://www.bbc.com/thai/thailand-54748228
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อานนท์ นำภาถูกจับกมุตัวัในการชุีมนมุท่�กรงุเทพื่มห็านคร

ในวันท่� 15 ตัุลิาคม 2563 โดยม่เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจจาก

สภ.เมืองเชี่ยงให็ม่เป็นผู้ฟ้้องจากการกล่ิาวปราศรัยห็น่�ง

เดือนก่อนห็น้านั�น อานนท์ถูกนำตััวจากกรุงเทพื่ฯ  ไป

เชี่ยงให็ม่ด้วยเฮลิิคอปเตัอร์ ห็ลิังจากท่�อานนท์ได้รับการ

ประกันตัวัจากเรือนจำจงัห็วดัเชีย่งให็ม่ในวนัท่� 27 ตัลุิาคม

แล้ิว ตัำรวจจากสน. ชีนะสงครามในกรุงเทพื่มห็านครก็ได้

เดนิทางไปยงัเชีย่งให็ม่เพื่ื�ออายดัตััวอานนท์ด้วยข้อห็าจาก

การปราศรัยในการชีุมนุมวันท่� 19 กันยายน ห็ลิังจากนั�น 

อานนท์จ่งถูกนำตััวกลิับมายังกรุงเทพื่มห็านครทางรถตัู ้

ความมานะพื่ยายามของเจา้ห็น้าท่�ตัำรวจสน. ชีนะสงคราม

แลิะสภ. เช่ียงให็ม่ในการเดินทางข้ามจังห็วัดเพืื่�อคุมตััว

อานนท์ รวมถ่งการจัดวธิิ์ก่ารเดินทางแบบพิื่เศษ ชี่�ให้็เห็น็

ว่า ตัำรวจใส่ใจในคดเ่ห็ล่ิาน่�มากกว่าแค่การลิะเมดิกฎห็มาย

โดยทั�วไป ศาลิในกรุงเทพื่ฯ ปฏิเิสธิ์คำร้องขอประกันตัวัของ

อานนท์ โดยอ้างว่าอานนท์ “อาจไปก่อให้็เกดิความวุน่วาย

ต่ัอบ้านเมืองข่�นอ่ก” แต่ัในท้ายท่�สุด อานนท์ก็ได้รับการ

ประกันตัวัแลิะปล่ิอยตัวัชีั�วคราว

ไม่นานมาน่�เมื�อวนัท่� 10 สงิห็าคม 2564 ในขณิะท่�อานนท์

เข้ารายงานตััวในข้อห็าจากการชีุมนุมในวันท่� 3 สิงห็าคม 

ได้ม่ตัำรวจจากอ่กสถาน่ห็น่�งเข้ามาแลิะแจ้งข้อห็าเพื่ิ�มเตัิม

กบัอานนท์จากการปราศรัยในวันท่� 24 มถินุายน อานนท์

ได้รับการประกันตััวในท่�สุดในช่ีวงปลิายเดือนกุมภาพื่ันธ์ิ์ 

รวมเวลิาท่�อานนท์ถูกคุมขังระห็ว่างการพิื่จารณิาคด่เป็น

เวลิาเกอืบ 7 เดือน ศาลิยงัได้กำห็นดเงื�อนไขในการประกัน

ตัวัห็ลิายข้อนอกเห็นือเงินประกนั เช่ีน ห้็ามอานนท์เข้าร่วม

กิจกรรมใด ๆ ท่�อาจกระทบต่ัอภาพื่ลิักษณ์ิของสถาบัน

กษัตัริย์แลิะศาลิ ก่อกวนกระบวนการพื่ิจารณิาคด่ ยุยง

ประชีาชีนให้็เข้าร่วมชุีมนมุทางสื�อโซึ่เช่ียลิ ห็รอืเข้าร่วมการ

ชีุมนุมท่�ก่อความวุ่นวาย อานนท์ยังถูกห้็ามไม่ให้็ออกจาก

ท่�พื่ักในเวลิากลิางคืนห็ากไม่ม่ความจำเป็น ต้ัองใส่กำไลิ

ตัดิตัามตัวัท่�ข้อเท้า แลิะไม่สามารถออกนอกประเทศได้

อก่กรณิท่่�คล้ิายคลิง่กนัคอื ในวนัท่� 27 ตัลุิาคม 2564 เบน

จา อะปัญ นักกิจกรรมนักศ่กษาอ่กรายท่�กำลิังถูกคุมขังท่�

ทัณิฑุสถานห็ญิงกลิางในกรุงเทพื่มห็านครด้วยข้อห็าห็มิ�น

ประมาทพื่ระมห็า กษตััรย์ิกม็ต่ัำรวจจากจงัห็วดันครราชีสม่า

ทางภาคตัะวนัออกเฉย่งเห็นอืของประเทศไทยมาเข้าเย่�ยม 

เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจได้แจ้งข้อห็าลิะเมิดพื่.ร.ก. ฉกุเฉินฯ กบัเบน

จาเพิื่�มเตัมิจากการชุีมนมุท่�จงัห็วดัดงักล่ิาว

นอกจากนั�นยงัมก่รณ่ิท่�ตัำรวจแจ้งข้อกล่ิาวห็ากบับคุคลิผดิ

คน ยกตัวัอย่างเช่ีน เมื�อศวิญัชีล่ิ วธิิ์ญเสร่วฒัน์แลิะพื่วกถูก

ตัั�งข้อห็าตัามพื่.ร.บ. รักษาความสะอาดแลิะความเป็น

ระเบย่บเรย่บร้อยของบ้านเมอืงจากการติัดตัั�งม้วนกระดาษ

ทิชีชู่ีท่�พิื่มพ์ื่ลิายเห็มือนห็มายเร่ยกข้อห็ามาตัรา 112 ท่�

ต้ันไม้ตัามถนนในจังห็วัดเช่ียงให็ม่ ห็น่�งในเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจ

ได้ฟ้้องข้อห็ากับบุคคลิท่�ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย68

รุปูแบบก�รุคุักคั�มด้วยก�รุฟ้อ้ง
ดำ�เนนิคัดท่�งกฎหม�ย

การฟ้้องดำเนินคด่ทางกฎห็มายสร้างบรรยากาศความ

ห็วาดกลิัวต่ัอผู้ชีุมนุม69 ผู้ท่�ถูกฟ้้องต้ัองใช้ีเวลิาแลิะ

ทรพัื่ยากรจำนวนมากกับระบบยุตัธิิ์รรมทางอาญา บางคด่

ถูกฟ้้องในจังห็วัดท่�อยู่ห่็างไกลิจากท่�พัื่กของผู้ชีุมนุม ซึ่่�ง

ห็มายความว่า ผู้ชีุมนุมบางรายต้ัองเดินทางเป็นระยะทาง

ไกลิเพื่ื�อไปตัามนดัห็มายของเจ้าห็น้าท่� นอกจากน่� ผูช้ีมุนมุ

ท่�ถูกฟ้้องยงัไม่สามารถทำงานบางประเภทได้ เนื�องจากงาน

บางตัำแห็น่งกำห็นดว่าผู้สมัครต้ัองไม่เคยถูกฟ้้องห็รือถูก

ตััดสินว่าม่ความผิดมาก่อน ผู้ชีุมนุมยังไม่ได้รับอนุญาตัให้็

เดินทางไปต่ัางประเทศอ่กด้วย ม่ผู้ชีุมนุมรายห็น่�งท่�ถูกตัั�ง

ข้อกล่ิาวห็าห็ลิายข้อจากการเข้าร่วมการชีุมนุมของกลิุ่ม

ราษฎรในปี 2563 แลิะต้ัองการต่ัออายหุ็นงัสือเดนิทางในปี 

2564 แต่ัไม่สามารถทำได้ โดยได้รับการอธิ์บิายว่า ตัำรวจ

จากสถาน่ท่�ตัั�งข้อห็าลิะเมิดพื่.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ได้ขอให้็

กระทรวงการต่ัางประเทศยกเลิกิห็นงัสอืเดินทางของเธิ์อไป70 

ประสิทธิ์ิ� ครุธิ์าโรจน์ ผู้ชุีมนุมอ่กรายก็ได้วางแผนไปเย่�ยม

พ่ื่อท่�ฮ่องกงแต่ักไ็ม่สามารถไปได้เนื�องจากมข้่อห็าตัดิตัวัอยู่71

ผูช้ีมุนมุท่�ให้็การสมัภาษณ์ิในรายงานฉบบัน่�ห็ลิายรายกล่ิาวว่า 

พื่วกเขาลิดการทำกิจกรรมลิงระยะห็น่�งเนื�องจากภาระ

ทางคด ่ยกตัวัอย่างเช่ีน ประสทิธิ์ิ� ครธุิ์าโรจน์ กล่ิาวว่าตัน

รู้ส่กห็มดกำลิังใจในการทำกิจกรรมห็ลิังจากถูกคุมขังเป็น

เวลิาประมาณิห็น่�งสัปดาห์็ ประสิทธิ์ิ�เล่ิาว่า ช่ีวงเวลิาท่�ถูก

คุมขังเป็นช่ีวงเวลิาท่�ยากลิำบากในฐานะท่�เขาเป็นคนรัก

เพื่ศเดย่วกนั เขาไม่มั�นใจว่าผูต้้ัองขงัคนอื�นจะปฏิบิตัักิบัเขา

อย่างไร เขาไม่ได้มบ่ทบาทเป็นผูน้ำในกจิกรรมทางการเมอืง

ใด ๆ  ระยะห็น่�งห็ลิงัจากเห็ตักุารณ์ิดงักล่ิาว โดยเขากล่ิาวว่า

https://www.bbc.com/thai/thailand-54702093
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ปกำตฉิุนัเปน็คนที�คอ่นข้�้งคดิบวกำ 
ฉุนัเตม็ไปดว้ยพลงัง�นบวกำ แตท่ี�นั�น 
[ในเรุอ่นจุำ�] ฉัุนรุูสึ้กำคอ่นข้�้งซี่มึเศรุ�้ 
ฉุนัเสียคว�มสุข้ไปหมดเลย มนัทำ�ใหฉุ้นัหดหู่ 
ฉุนัเหน็ตวัเองฆ่�่ตวัต�ย ฉุนัเหน็ตวัเองใช้
ผู้�้เชด็ตวัพันรุอบคอตวัเอง ข้ึ�นไปเหยยีบ
บนถังข้ยะ และก็ำเตะถงัข้ยะออกำไป 
สมองข้องฉัุนทำ�ง�นไมป่กำต ิฉุนัไมอ่ย�กำ
มคีว�มคิดแบบนั�น และฉุนักำลวัม�กำ แตม่นั
เปน็อะไรุที�ฉุนัควบคมุไมไ่ด ้ฉุนัทนไมไ่ด้
และกำอ็ย�กำพบนกัำจุติวทิย�73

จุรุงิ ๆ แลว้มนักำค็อ่นข้�้งสะเทอ่นใจุอยู ่ผู้ม
ตอ้งพักำจุ�กำกำ�รุปรุ�ศรัุยบนเวทเีปน็เวล�
เดอ่นกำว่� แมผู้้มจุะเข้�้รุ่วมกำ�รุชมุนมุอยู่
กำต็�ม ผู้มรุูสึ้กำเหมอ่นไมใ่ชค่นเดมิ ผู้มรุูว้�่
ถ�้ผู้มขึ้�นเวท ีผู้มจุะไม่ส�ม�รุถจุดักำ�รุ
คว�มคดิและส่�อส�รุออกำม�ในแบบที�เคย
ทำ�ได ้อย�่งไรุกำด็ ีผู้มกำพ็ย�ย�มตั�งสตอิยู7่2

ปนดัดา ศริิมาศกลุิ นกักจิกรรมจากกลิุม่ทะลิฟุ้้า ได้เผชีญิ

ภาวะซึ่ม่เศร้ารนุแรงห็ลิงัจากการถกูคมุขงัเป็นเวลิา 19 วนั

ในเดอืนสงิห็าคม 2564 เจ้าห็น้าท่�เลิอืกท่�จะคมุขงัปนัดดาไว้

ท่�ทัณิฑุสถานบำบัดพื่ิเศษห็ญิงแทนท่�จะเป็นเรือนจำปกตัิ 

แม้ว่าตัวัเธิ์อเองจะไม่ใช้ีคนติัดยา แลิะเนื�องจากปนัดดาเป็น

ผูต้้ัองขังการเมืองห็ญิงเพื่ย่งคนเดย่วแลิะมก่ารใช้ีมาตัรการ

กกัตัวัในช่ีวงการแพื่ร่ระบาดของโควดิ 19 ในระยะเวลิาดงั

กล่ิาว ปนดัดาจ่งถกูขงัด่�ยวตัลิอดเวลิาท่�อยูท่่�นั�น โดยปนดัดา

ได้รบัอนุญาตัให้็พื่บกับทนายได้เท่านั�น ห้็ามผูเ้ข้าเย่�ยมคน

อื�น ๆ เข้าพื่บ ปนดัดาเล่ิาประสบการณ์ิการถกูคมุขงัว่า

ปนัดดาต้ัองใช้ีเวลิาห็ลิายเดือนห็ลัิงจากการถูกคุมขังเพืื่�อ

รับการสนับสนุนในการเย่ยวยาก่อนท่�จะสามารถม่ชี่วิตัท่�

ปกติัได้ อย่างไรก็ด ่ภายห็ลัิงปนัดดาก็ได้กลัิบไปทำกิจกรรม

การเมืองอ่ก เพื่ราะเธิ์อ “ไม่ต้ัองการให้็คนอื�นประสบกับ

สิ�งท่�ฉนัต้ัองเผชิีญ”

ปนัดดาได้รับการประกันตััวในท่�สุดเช่ีนเด่ยวกันผู้ชุีมนุม

ส่วนให็ญ่ ศูนย์ทนายฯ ได้รายงานว่า ในชี่วงปลิายเดือน

มกราคม 2564 มป่ระชีาชีนอย่างน้อย 18 คน รวมเยาวชีน 

1 คนท่�ถกูคมุขงัจากการมส่่วนร่วมในการชีมุนมุทางการเมอืง

ระห็ว่างปี 2563 – 2564 จำนวนดงักล่ิาวถอืว่าลิดลิงมาจาก

รายงานของศนูย์ทนายฯ ฉบบัก่อนห็น้าในวันท่� 8 ธิ์นัวาคม 

2564 ซึ่่�งม่ผู้ชุีมนุมท่�ถูกคุมขังจำนวนอย่างน้อย 26 คน 

ณิ วนัท่� 4 มน่าคม 2565 ผูชุ้ีมนมุท่�ถกูคุมขงัทั�งห็มดกไ็ดร้บั

การประกันตััว

ก�รุจ้บักมุเพ่�อสกดักั�น

นอกเห็นือจากการจับกุมในท่�ชีุมนุมแล้ิว เจ้าห็น้าท่�รัฐไทย

ยังม่การจับกุมสมาชีิกของกลิุ่มท่�รัฐจับตัามอง แกนนำ

ขบวนการณ์ิ แลิะผูจั้ดห็าอุปกรณ์ิสำห็รบัการชุีมนมุล่ิวงห็น้า

ก่อนการชีุมนุม74 ตัำรวจยังม่การตัิดเครื�องแอบฟั้งแลิะย่ด

ยานพื่าห็นะท่�คิดว่าจะถูกใช้ีในการชุีมนมุอ่กด้วย

ยกตัวัอย่างเช่ีน วนัท่� 24 พื่ฤศจกิายน 2563 ห็น่�งวนัก่อน

วนัท่�กลิุม่ราษฎรวางแผนจะจัดการชีมุนมุในกรงุเทพื่มห็านคร 

ปิยรัฐ จงเทพื่ แกนนำกลิุ่ม WeVolunteer (WEVO) ซึ่่�ง

ให้็การสนบัสนนุแลิะจดัห็าอาสาสมคัรรกัษาความปลิอดภยั

ให้็แก่ขบวนการณ์ิเร่ยกร้องประชีาธิิ์ปไตัย ถูกคุมตััวด้วย

ข้อกล่ิาวห็ายุยงปลุิกปั�นตัามมาตัรา 116 ของประมวลิ

กฎห็มายอาญาแลิะข้อห็าลิะเมิดพื่.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ 

ความผิดทางคอมพื่วิเตัอร์ โดยเจ้าห็น้าท่�อ้างถ่งคำปราศรยั

ของปิยรัฐในการชีุมนุมท่�จังห็วัดอุบลิราชีธิ์าน่ในเดือน

สงิห็าคม 2563 ตัำรวจได้ขอฝ่ากขงัจากศาลิ แต่ัศาลิปฏิเิสธิ์

คำขอในวนัห็ลิงัการชุีมนมุวนัท่� 25 พื่ฤศจกิายน

https://tlhr2014.com/archives/37675
https://tlhr2014.com/archives/37675
https://tlhr2014.com/archives/37675
https://tlhr2014.com/archives/37675
https://www.prachachat.net/politics/news-562753
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ในวนัท่� 6 ม่นาคม 2564 สมาชีกิกลิุม่ WEVO 18 คนถกู

จบักมุในห้็างสรรพื่สินค้าขณิะท่�กำลิงัทานอาห็ารในช่ีวงเวลิา

เดย่วกบัการชุีมนุมของ REDEM ท่�กำลัิงจดัข่�นท่�ศาลิอาญา

ซึ่่�งห่็างออกไป 2-3 กม. เจ้าห็น้าท่�ตัดิอาวธุิ์กว่า 20 คนได้

เข้าจูโ่จทสมาชิีก WEVO เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจรายงานว่าได้พื่บ

แลิะย่ดเสื�อเกราะกันกระสุน แลิะอ้างว่าผู้ท่�ถูกจับกุมเป็น 

“สมาชีกิของกลิุม่ท่�รวมตัวักนัเพื่ื�อก่อความวุน่วายแลิะทำร้าย

เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจในการชีมุนมุ”

ครั�งห็น่�งเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจนอกเครื�องแบบได้ห็ยุดรถตัู้ของ 

“ฟิ้ล์ิม” (นามสมมุตั)ิ โฆษกของกลิุม่ WEVO แลิะขอค้นรถ

ขณิะท่�ฟิ้ล์ิมกำลิงัเดนิทางไปร่วมชีมุนมุ เจ้าห็น้าท่�พื่ยายาม

ย่ดรถตัู้คันดังกลิ่าวโดยอ้างว่ารถถูกใช้ีเพืื่�อขนวัตัถุผิด

กฎห็มาย สิ�งท่�ตัำรวจพื่บในรถตัูคั้นนั�นคอืห็ุน่จำลิองสำห็รับ

ใช้ีในการชีมุนมุ ฟิ้ล์ิมเชืี�อว่า ตัำรวจปล่ิอยตัวัเขาไป เนื�องจาก

เขาได้ทำการถ่ายทอดเห็ตัุการณิ์สดบนเฟ้ซึ่บุ�ก75 ในวัน

เด่ยวกัน ห้็องเช่ีาท่�กลิุม่ WEVO ใช้ีเก็บอปุกรณ์ิแลิะสิ�งของ

ต่ัาง ๆ  กถ็กูค้นเช่ีนเด่ยวกัน ส่วนเจ้าของอาคารก็ถกูควบคุม

ตัวัชีั�วคราว เห็ตุัการณ์ิในลัิกษณิะเดย่วกันเกิดข่�นในวันท่� 16 

สงิห็าคม 2564 เจ้าห็น้าท่�ทั�งในแลิะนอกเครื�องแบบกว่า 10 

นายพื่ยายามเข้าบกุค้นบ้านท่�นกักจิกรรมทะลิฟุ้้าอาศยัอยู่ 

โดยแสดงห็มายค้นสำห็รบัรถยนต์ัท่�ใช้ีในการชีมุนมุท่�ผ่านมา

เท่านั�น ทั�งน่� กลิุ่มทะลุิฟ้้าได้วางแผนท่�จะจัดการชุีมนุม

ในเยน็วนันั�น

ก�รุจ้บักมุและคัมุข้งัตำ�มพลก�รุ
และไมเ่หม�ะสม

ประกาศแลิะคำสั�งต่ัาง ๆ ท่�ออกมาในช่ีวงสถานการณ์ิ

ฉุกเฉินได้กำห็นดเงื�อนไขทางกฎห็มายท่�ให้็เจ้าห็น้าท่�

สามารถจบักมุแลิะคุมขงับคุคลิได้ตัามอำเภอใจ ในช่ีวงการ

ประกาศสถานการณ์ิฉุกเฉินท่�ม่ความร้ายแรงในเขตัพื่ื�นท่�

กรุงเทพื่มห็านครในเดือนตุัลิาคม 2563 รัฐบาลิได้ออก

ประกาศ 2 ฉบบัท่�อนญุาตัให้็เจ้าห็น้าท่�สามารถจบักมุห็รอื

คุมตััวบุคคลิต้ัองสงสัยห็รือผู้สนับสนุนห็รือผู้ ส่งเสริม 

การชุีมนุมท่�จัดข่�นในพื่ื�นท่�ของกองทัพื่ห็รือตัำรวจนอก

กรงุเทพื่มห็านคร แลิะเจา้ห็น้าท่�อนญุาตัให้็เพ่ื่ยงทนายความ

เข้าเย่�ยมผูต้้ัองขังเท่านั�น76

ไม่ก่�วนัต่ัอมา รฐับาลิได้ออกประกาศอก่ฉบบัซึ่่�งระบมุาตัรการ

ท่�ไม่สอดคล้ิองกับห็ลิักสิทธิ์ิมนุษยชีน ยกตััวอย่างเช่ีน 

ประกาศอนญุาตัให้็มก่ารคุมขงับุคคลิเป็นเวลิา 7 วนัก่อนท่�

จะนำไปตัวัไปศาลิ ซึ่่�งสามารถขยายเวลิาได้อก่ครั�งลิะ 7 วนั

จนถง่สงูสดุ 30 วนั ขณิะท่�ประมวลิกฎห็มายอาญาโดยปกตัิ

ให้็อำนาจตัำรวจในการคมุขงัมากสดุเพื่ย่ง 48 ชีั�วโมงเท่านั�น 

นอกจากน่� มาตัรการภายใต้ัสถานการณ์ิฉกุเฉินยงัอนญุาตั

ให้็เจ้าห็น้าท่�ออกห็มายเร่ยกบุคคลิให้็ไปรายงานตััวกับ

เจ้าห็น้าท่�ในเวลิากลิางคืนในกรณิ่ท่�เป็นข้อห็าร้ายแรง77 

ตัำรวจสามารถห้็ามไม่ให้็ยานพื่าห็นะใด ๆ ท่�ตัำรวจต้ัอง

สงสยัว่าจะถูกนำไปใช้ีในการชีมุนมุ เช่ีน ยานพื่าห็นะท่�ถกู

ดดัแปลิงเพืื่�อใช้ีเป็นเวท ่ระบบเสย่ง ห็รอืเครื�องปั�นไฟ้ ห็รอื

เป็นห้็องน�ำเคลืิ�อนท่� ห็รอืเพืื่�อขนย้ายสิ�งของแลิะผลิติัภัณิฑ์ุ

สำห็รบัผูชุ้ีมนมุ เข้าพืื่�นท่�ควบคุม78

แม้ว่าสถานการณ์ิฉุกเฉินท่�ม่ความร้ายแรงในเขตัพื่ื�นท่�

กรงุเทพื่มห็านครจะถกูยกเลิกิไปเมื�อวนัท่� 22 ตัลุิาคม 2563 

เจ้าห็น้าท่�รฐัไทยยงัคงนำผูช้ีมุนมุไปคมุขงัในสถานต่ัำรวจท่�

ไม่ใช่ีเจ้าของท้องท่� ซึ่่�งขดักบัประมวลิกฎห็มายวธิิ์พิ่ื่จารณิา

ความอาญา มาตัรา 83 แลิะ 84 กำห็นดให็บ้คุคลิท่�ถกูจบักมุ

ต้ัองถูกนำตัวัไปท่�สถานต่ัำรวจในท้องท่�ทนัทเ่พืื่�อดำเนนิตัาม

ขั�นตัอนท่�กำห็นด รฐับาลิไทยได้ใช้ีพื่ื�นท่�ของกองบัญชีาการ

ตัำรวจตัระเวนชีายแดนภาค 1 ในจังห็วัดปทุมธิ์าน่ในเขตั

ปริมณิฑุลิแลิะกองบัญชีาการตัำรวจปราบปรามยาเสพื่ตัิด

เป็นสถานท่�คุมขังผู้ชีุมนุมห็ลิายตั่อห็ลิายครั�ง จากการ

ตัดิตัามของศูนย์ทนายฯ มผู่ช้ีมุนมุท่�ถกูคมุขงัท่�กองบัญชีาการ

ตัำรวจตัระเวนชีายแดนภาค 1 ห็น่�งวันก่อนการประกาศ

สถานการณ์ิฉุกเฉินท่�ม่ความร้ายแรงในเขตัพืื่�นท่�กรุงเทพื่-

มห็านครในวนัท่� 15 ตัลุิาคม 2563 เป็นจำนวน 21 คน ม่

ผูช้ีมุนมุท่�ถกูคมุขงัในช่ีวงสถานการณ์ิฉกุเฉนิจำนวน 56 คน 

แลิะม่ผู้ชุีมนุมท่�ถูกคุมขังท่�กองบัญชีาการตัำรวจตัระเวน

ชีายแดนภาค 1 ห็รือกองบัญชีาการตัำรวจปราบปราม

https://www.facebook.com/Prachatai/posts/10158497083896699
https://www.facebook.com/thalufah/videos/366435611756124
https://tlhr2014.com/archives/25919
https://tlhr2014.com/archives/25919
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ยาเสพื่ติัดระห็ว่างวนัท่� 22 ตัลุิาคม 2563 จนถง่ 3 สงิห็าคม 

2564 ซึ่่�งอยูน่อกสถานการณ์ิฉกุเฉินท่�มค่วามร้ายแรงในเขตั

พื่ื�นท่�กรุงเทพื่มห็านคร เป็นจำนวนไม่ตั�ำกว่า 256 คน 

ผู้ชีุมนุมท่�ถูกคุมขังไว้ในสถานท่�ดังกล่ิาวมักถูกนำตััวไปยัง

ศาลิภายใน 1-2 วนัก่อนจะได้รบัการประกนัตัวั (ห็ากศาลิม่

คำสั�งอนญุาตั)

แม้ว่าการใช้ีสถานท่�คุมขังเฉพื่าะห็น้าเช่ีนน่�อาจไม่ถือ

เป็นการลิะเมดิสทิธิ์มินษุยชีนในตััวของมนัเอง แต่ัการกระทำ

ดงักล่ิาวทำให้็การเข้าถง่ตัวัผูถู้กคุมขังเป็นไปได้ยาก เพื่ราะ

ขาดความชัีดเจนว่าผูชุ้ีมนุมท่�ถกูจับกมุนั�นจะถูกนำตัวัไปท่�

ใด79 ในบางกรณิเ่ยาวชีนท่�ถกูจบักมุในการชีมุนมุทะลิแุก�ส

อาจถกูพื่าไปท่�กองบญัชีาการตัำรวจปราบปรามยาเสพื่ติัด

ห็รอืสถานต่ัำรวจในท้องท่� คุม้เกล้ิา ส่งสมบรูณ์ิ ทนายความ

ของศูนย์ทนายฯ ตัั�งข้อสังเกตัว่า การปฏิิบัตัิเช่ีนน่�ทำให้็

ทนายแลิะผูป้กครองของเยาวชีนไม่ทราบตัำแห็น่งของผูถ้กู

จบักมุในทันท ่ด้วยเห็ตุัดงักล่ิาว เยาวชีนบางคนจง่ได้ยอมรับ

ข้อห็าก่อนท่�จะได้พืู่ดคุยกับทนายห็รือผู้ปกครอง บางครั�ง

เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจก็ไม่ได้ปฏิิบัตัิตัามกระบวนการยุตัิธิ์รรม

สำห็รับเยาวชีน80

การจบักมุผู้ชีมุนมุเช่ีนน่�ในช่ีวงนอกการประกาศสถานการณ์ิ

ฉุกเฉินถือว่าผิดกฎห็มายแลิะเป็นไปโดยพื่ลิการ พื่ื�นท่�

ของกองบญัชีาการตัำรวจตัระเวนชีายแดนภาค 1 ไม่สามารถ

เข้าถ่งได้โดยรถโดยสารสาธิ์ารณิะ แลิะนอกเห็นือจากทนาย

แล้ิวก็ม่เพ่ื่ยงอาจารย์ของนักศ่กษาท่�ถูกจับกุมห็รือนักการ

เมืองท่�เสนอตััวใช้ีตัำแห็น่งเป็นห็ลัิกประกันเท่านั�นท่�ได้รับ

อนุญาตัให้็เข้าเย่�ยมผู้คุมขัง81,82 ปนัดดา ศิริมาศกุลิ จาก

กลิุ่มทะลิุฟ้้าท่�ถูกจับกุมในชี่วงเชี้าของวันท่� 28 ม่นาคม 

2564 ขณิะท่�ตัำรวจเข้าบุกห็มู่บ้านทะลิุฟ้้า ได้ถูกนำตััวไป

กองบัญชีาการตัำรวจตัระเวนชีายแดน ปนัดดารายงานว่า 

แม้ว่าตัำรวจจะปฏิิบัตัิกับเธิ์อด่ระห็ว่างการคุมขัง แต่ั

โทรศัพื่ท์มือถือของเธิ์อถูกย่ดแลิะเธิ์อไม่ได้รับอนุญาตัให็้

ตัิดตั่อทนายห็รือครอบครัว กองบัญชีาการตัำรวจตัระเวน

ชีายแดนภาค 1 ไม่ม่ห้็องคุมขัง ดังนั�น ผู้ชีุมนุมทั�งชีาย

แลิะห็ญิงจ่งตั้องนอนค้างคืนรวมกันในห็้องประชีุม83

ผูชุ้ีมนมุจำนวน 3 คนท่�ให้็สมัภาษณ์ิกับ ARTICLE 19 เป็น

ห็น่�งในทั�งห็มด 32 คนท่�ถกูจบักมุในเย็นวนัเดย่วกันแลิะถูก

นำตัวัไปยังกองบัญชีาการตัำรวจปราบปรามยาเสพื่ตัดิ ซึ่่�ง

มส่ถานท่�คมุขงัท่�ปกตัใิช้ีในการคมุขงัผูต้้ัองห็าในคดเ่ก่�ยวกบั

ยาเสพื่ตัดิ ผูช้ีมุนมุกลิุม่ดงักล่ิาวใช้ีเวลิาห็น่�งคนืในเรอืนจำ

โดยแยกชีายห็ญงิ ก่อนท่�จะถกูพื่าตัวัไปยงัศาลิในวนัรุง่ข่�น 

ทั�งห็มดถูกตัั�งข้อห็าลิะเมิดสถานการณ์ิฉุกเฉิน พื่.ร.บ. 

โรคตัิดต่ัอ พื่.ร.บ. จราจรทางบก แลิะพื่.ร.บ. ควบคุมการ

โฆษณิาโดยใช้ีเครื�องขยายเสย่ง ก่อนท่�จะได้รบัการปล่ิอยตัวั

ชัี�วคราว
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5. กฎหมายหมิ�นำประมาท 
พระมหา กษััต่ริย์ การคุมขััง
ระหว่างการพิจัารณาคดำี
และการไม่ให�ประกันำต่ัว

ก�รุวิพ�กษ์์วจิ้�รุณ์ส์ถ�บนักษั์ตำริุยไ์ทย

การวพิื่ากษ์วิจารณ์ิสถาบนักษตััรย์ิเป็นความผดิทางอาญา

ในประเทศไทย สถาบันกษัตัริย์ถือเป็นสถาบันห็ลิักของ

ประเทศอย่างเป็นทางการ ผู้ปกป้องสถาบันฯ จ่งมองการ

วิจารณ์ิกษัตัริย์ซึ่่�งเป็นบุคคลิท่�เป็นตััวแทนของสถาบันว่า

เป็นภยัคกุคามต่ัอชีาตัิ

ในปี 2561 เจ้าห็น้าท่�รฐัไทยได้ประกาศอย่างชีดัเจนว่าจะไม่

ดำเนินคด่บุคคลิด้วยข้อห็าห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า กษัตัริย์

ตัามมาตัรา 112 ของประมวลิกฎห็มายอาญา ซึ่่�งถือเป็น

ห็น่�งในบทบัญญตััเิก่�ยวกับความผิดต่ัอองค์พื่ระมห็า กษัตัรย์ิ

ท่�เข้มงวดท่�สดุในโลิก อย่างไรก็ด ่สองปีห็ลิงัจากท่�รัฐไทยใช้ี

แนวทางไม่ฟ้้องคดด้่วยมาตัรา 112 รฐับาลิกไ็ด้เริ�มใช้ีข้อห็า

ดงักล่ิาวในการดำเนินคดกั่บผูชุ้ีมนมุอก่ครั�งในปี 2563 ซึ่่�ง

ตัรงกับช่ีวงการเกิดข่�นของขบวนการณ์ิเรย่กร้องประชีาธิิ์ปไตัย84 

แกนนำขบวนการณ์ิเร่ยกร้องประชีาธิ์ิปไตัยห็ลิายคนถูก

จับกุมแลิะคุมขังด้วยข้อห็าน่�ซึ่�ำแล้ิวซึ่�ำเล่ิา โดยสถิตัิล่ิาสุด

เผยว่า ในช่ีวงเดอืนกรกฎาคม 2563 ถ่งเมษายน 2565 นั�น

ม่การฟ้้องดำเนินคด่ด้วยข้อห็าน่�จำนวน 204 ครั�งกับผู้

ชีมุนมุ 190 คน

เจ้าห็น้าท่�ยังใช้ีมาตัรา 112 เพืื่�อจำกัดผู้เห็็นต่ัางทางการ

เมอืงท่�ออกมาพื่ดูวพิื่ากษ์วจิารณ์ิรฐับาลิแต่ัไม่ได้พื่าดพื่งิถง่

สถาบนักษัตัรย์ิห็รอืเรย่กร้องการปฏิริปูสถาบนัอย่างชัีดเจน 

ยกตัวัอย่างเช่ีน ในวันท่� 20 มกราคม 2563 กระทรวงดิจทิลัิ

เพืื่�อเศรษฐกจิแลิะสงัคมได้ยื�นฟ้้องข้อห็ามาตัรา 112 ต่ัอนาย

ธิ์นาธิ์ร จ่งรุ่งเรืองกิจ อด่ตัห็ัวห็น้าพื่รรคอนาคตัให็ม่ ซึ่่�ง

ปัจจบุนัถูกยบุพื่รรคไปแล้ิว จากการวพิื่ากษ์วจิารณ์ิบทบาท

ของบริษัทสยามไบโอไซึ่เอนซ์ึ่ในการผลิิตัวัคซึ่่นป้องกันโค

วดิ 19 แอสตัราเซึ่เนกาในประเทศไทย อน่�ง บริษทัสยามไบ

โอไซึ่เอนซ์ึ่ม่พื่ระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ห็ัวเป็นผู้ถือห็ุ้นเกือบ

ทั�งห็มด

ในอ่กกรณ่ิห็น่�ง เมื�อวนัท่� 29 พื่ฤศจกิายน 2563 พื่มิพ์ื่สริิ 
เพื่ชีรน��ารอบ ท่�ปร่กษาของ ARTICLE 19 แลิะนกัปกป้อง

https://tlhr2014.com/en/archives/43623
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2021/03/2021.03.04-A19-112-Briefing-final.pd
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2021/03/2021.03.04-A19-112-Briefing-final.pd
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สิทธิ์ิมนุษยชีนชีาวไทย ได้กล่ิาวปราศรัยโดยพืู่ดถ่งความ

ไม่สอดคล้ิองของกฎห็มายห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า กษัตัริย์

ของไทยกับกฎห็มายระห็ว่างประเทศ ในคำปราศรัยพิื่มพ์ื่

สิริได้อ้างข้อความจากแถลิงการณ์ิของนายเดวิด เคย์ 

ผู้รายงานพิื่เศษแห่็งองค์การสห็ประชีาชีาติัด้านสิทธิิ์

เสรภ่าพื่ในการชีมุนมุแลิะเสรภ่าพื่ในการสมาคม มาโดยตัรง 

ซึ่่�งระบวุ่า กฎห็มายห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า กษตััรย์ิไม่มท่่�ยนื

ในประเทศประชีาธิิ์ปไตัย พื่มิพ์ื่สริถิกูฟ้้องข้อห็ามาตัรา 112 

ของประมวลิกฎห็มายอาญา เอกสารคดท่่�พื่นกังานอัยการ

สั�งฟ้้องระบวุ่า มลูิฟ้้องของคดน่่�คอืความคดิเห็น็ของพื่มิพ์ื่สริิ

ต่ัอความเป็นมาของกฎห็มายห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า กษัตัรย์ิ

แลิะการอ้างคำพื่ดูของนายเดวดิ เคย์ ทั�งสองกรณิท่่�กล่ิาว

มาสะท้อนความพื่ยายามของเจ้าห็น้าท่�รฐัไทยในการจัดการ

ผู้วิพื่ากษ์วิจารณ์ิรัฐบาลิแลิะผู้สนับสนุนขบวนการณ์ิเร่ยก

ร้องประชีาธิิ์ปไตัยโดยใช้ีข้อห็าความผิดทางอาญาตัามมาตัรา 

112 เป็นข้ออ้าง85

ก�รุคุัมข้งักอ่นก�รุพิจ้�รุณ์�คัด่ 
และก�รุไม่ใหป้รุะกนัตำวั

โดยทั�วไปตัามห็ลิกักฎห็มายระห็ว่างประเทศแลิะมาตัรฐาน

ระห็ว่างประเทศ เช่ีน กฎห็มายเก่�ยวกับสิทธิ์ิเสร่ภาพื่แลิะ

ห็ลิกัสนันษิฐานว่าบรสิทุธ์ิ์จนกว่าจะได้รบัการพื่สิจูน์ บคุคลิ

ท่�ถูกกล่ิาวห็าว่าม่ความผิดทางอาญาไม่ควรถูกคุมขังก่อน

การพื่ิจารณิาคด่ ห็ากรัฐตั้องการคุมขังบุคคลิก่อนการ

พื่ิจารณิาคด่ รฐัต้ัองระบุเห็ตุัผลิรองรับซึ่่�งถูกกำห็นดเอาไว้

อย่างจำกัดแลิะเคร่งครัด เช่ีน บุคคลินั�นม่แนวโน้มสูงท่�จะ

กระทำความผิดร้ายแรงห็รือเป็นภัยคุกคามต่ัอความสงบ

เรย่บร้อยของสังคมห็ากได้กบัการปล่ิอยตัวั ดงัท่�ได้กล่ิาวไป

ในส่วนท่� 4 ตัำรวจได้ให้็การประกันตััวแลิะปล่ิอยตััวผู้ต้ัองห็า

แลิะจำเลิยส่วนให็ญ่ในคด่ท่�เก่�ยวข้องกบัการชีมุนมุชีั�วคราว 

อย่างไรก็ด ่ศาลิอาญามักไม่ให้็สิทธิิ์ในการประกันตััวแก่แกน

นำการชุีมนุมท่�สำคัญท่�โดนฟ้้องข้อห็าห็มิ�นประมาท

พื่ระมห็า กษตััริย์ กรณ่ิดังกล่ิาวเป็นอ่กตััวอย่างของการเลืิอก

ปฏิบิตััต่ิัอผูช้ีมุนมุท่�เรย่กร้องการปฏิรูิปสถาบันกษตััรย์ิ86

ปนัสยา สิทธิ์ิจิรวัฒนกุลิ แลิะพื่ริษฐ์ ชี่วารักษ์ นักศ่กษา

มห็าวิทยาลิยัธิ์รรมศาสตัร์ แลิะอานนท์ นำภา ทนายความ

ด้านสิทธิ์ิมนุษยชีน เป็นสามแกนนำขบวนการณ์ิแลิะเป็น 

กลิุ่มแรกท่�ออกมากล่ิาวปราศรัยวิพื่ากษ์วิจารณ์ิสถาบัน

กษตััริย์ในการชุีมนุม87 ในขณิะท่�เขย่น นกักิจกรรมทั�งสาม

ต่ัางเผชีญิข้อห็าห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า กษัตัรย์ิ ยยุงปลิกุปั�น 

แลิะลิะเมิดพื่.ร.บ. ชีุมนุมสาธิ์ารณิะ สถานการณ์ิฉุกเฉิน 

แลิะอื�น ๆ ในห็ลิายคด ่พื่รษิฐ์แลิะอานนท์ถูกจับกมุในเดอืน

กุมภาพื่ันธ์ิ์ 2564 ส่วนปนัสยาถูกจับกุมในเดือนม่นาคม 

2564 ด้วยข้อห็าห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า กษัตัริย์ ห็ลิงัจากได้

กล่ิาวปราศรัยในการชีุมนุมเมื�อวันท่� 19 กันยายน 2563 

ทั�งสามถูกปฏิิเสธิ์คำร้องขอประกันตััวห็ลิายครั�งแลิะจ่ง

ถกูคุมขงัก่อนการพิื่จารณิาคด่ 

นอกจากน่� ยงัมน่กักิจกรรมอ่ก 4 รายท่�ถูกจับกุมแลิะคมุขงั

ด้วยข้อห็าเดย่วกัน ซึ่่�งห็ลัิงจากข่าวเก่�ยวกบัการแพื่ร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 ในเรือนจำท่�ทั�งส่�อยูห่็ลุิดออกมาสูส่าธิ์ารณิะ

ในช่ีวงกลิางปี 2564 ปนสัยา พื่รษิฐ์ แลิะอานนท์จ่งได้ประกนั

ตััวในท่�สุด ทั�งน่� ปนัสยาถูกคุมขังทั�งห็มด 59 วัน พื่ริษฐ์ 

91 วนั แลิะอานนท์ 113 วนั ในช่ีวงท่�อยูใ่นเรือนจำ คำร้อง

ขอประกนัตัวัของพื่รษิฐ์ถกูศาลิปฏิเิสธิ์ถง่ 9 ครั�ง แลิะพื่รษิฐ์

ได้อดอาห็ารเป็นเวลิา 57 วนัเพืื่�อประท้วงการไม่ได้รบัสทิธิ์ิ

ในการเข้าถง่กระบวนการอันควร ทั�งสามถูกคมุขงัก่อนการ

พื่จิารณิาคดอ่่กครั�งในเดือนสงิห็าคม 2564 ด้วยข้อห็าอื�น

โดยรวมแล้ิว พื่รษิฐ์ ช่ีวารักษ์โดนฟ้้องข้อห็าห็มิ�นประมาท

พื่ระมห็า กษัตัริย์จำนวนทั�งห็มด 23 คด่จากการกล่ิาว

ปราศรยัในกิจกรรมชุีมนมุต่ัาง ๆ รวม 23 กจิกรรม ในขณิะ

ท่�เข่ยนรายงานฉบับน่� พื่นักงานอัยการได้สั�งฟ้้องคด่ของ

พื่รษิฐ์ไปแล้ิวทั�งห็มด 7 คด ่(จากการชุีมนมุ 7 ครั�ง) โดยศาลิ

ได้ออกคำสั�งอนญุาตัฝ่ากขงัในอก่สามคดท่่�พื่นกังานอยังาน

ยงัไม่ได้สั�งฟ้้อง พื่รษิฐ์ถูกจับกุมก่อนการพิื่จารณิาคดต่ัั�งแต่ั

วนัท่� 9 สงิห็าคม 2564 จนถ่งวนัท่�ได้รบัการปล่ิอยตัวัชัี�วคราว

ในวันท่� 24 กุมภาพัื่นธ์ิ์ 2565 อานนท์โดนฟ้้องข้อห็า

ห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า กษตััริย์ทั�งห็มด 14 คด ่โดยม ่6 คด่

ท่�พื่นกังานอัยการสั�งฟ้้องแล้ิวแลิะม ่4 คดท่่�ยังไม่ได้สั�งฟ้้อง

แต่ัศาลิอนญุาตัฝ่ากขงั อานนท์ถกูคุมขงัก่อนการพื่จิารณิา

คดต่ัั�งแต่ัวันท่� 11 สงิห็าคม 2564 แลิะได้รับการประกันตัวั

ในวันท่� 22 กุมภาพื่ันธ์ิ์ 2565 คด่ห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า-

กษตััรย์ิเป็นข้อห็าเพื่ิ�มเตัมิท่�ปนสัยา พื่รษิฐ์ แลิะอานนท์ต้ัอง

เผชีญินอกเห็นือจากข้อห็าอื�น ๆ  อก่มากมายภายใต้ักฎห็มาย

อื�นท่�เก่�ยวข้องกับการชีุมนุมสาธิ์ารณิะดังท่�ได้กล่ิาวไปแล้ิว

ก่อนห็น้าน่�ในรายงานฉบับน่�88

ศาลิอาญาได้พื่ยายามให้็เห็ตัผุลิต่ัอการปฏิเิสธิ์สทิธิ์ใินการได้

รับการประกันตััวว่า จำเลิยอาจจะ “กระทำความผิดเดิม” 

https://www.article19.org/resources/thailand-sedition-lese-majeste-charges-against-protesters-proliferate/
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ซึ่�ำอก่ห็ากได้รบัการปล่ิอยตัวั ยกตัวัอย่างเข่น ในการปฏิเิสธิ์

คำร้องขอการประกนัตัวัของพื่ริษฐ์ ศาลิให้็เห็ตุัผลิว่า พื่ริษฐ์ 

“อาจก่อให้็เกิดความเส่ยห็ายห็รือความวุ่นวายข่�นแลิะ

ส่งผลิกระทบเป็นวงกว้าง … [จำเลิย] ข่�นปราศรัยด้วย

ถ้อยคำท่�นำมาซึ่่�งความเสื�อมเส่ยสู่สถาบนัพื่ระมห็า กษตััรย์ิ 

อันเป็นท่�เทิดทูนแลิะเคารพื่สักการะ … [การปราศรัยใน

อนาคตัจะ] กระทบกระเทือนจิตัใจของปวงชีนชีาวไทย

ผู้จงรักภักด่อย่างไม่เกรงกลัิวต่ัอกฎห็มาย แลิะม่ลัิกษณิะ

ชีักนำประชีาชีนให้็ล่ิวงลิะเมิดต่ัอกฎห็มายของแผ่นดิน» 

ส่วนการปฏิเิสธิ์คำร้องขอการประกันตัวัของปนัสยาในวันท่� 

22 พื่ฤศจิกายน 2564 ศาลิอ้างว่า ปนัสยาได้โพื่สต์ับนสื�อโซึ่

เชีย่ลิเพื่ื�อเชีญิชีวนผูค้นให้็มาเข้าร่วมการชีมุนมุแลิะชีกัชีวน

ให้็แต่ังกายส่ดำในวันท่� 28 กรกฎาคม ซ่ึ่�งเป็นวันเฉลิิม

พื่ระชีนมพื่รรษาของพื่ระบาทสมเดจ็พื่ระเจ้าอยูหั่็ว ศาลิเห็น็

ว่า การกระทำดังกล่ิาวเป็นการห็มิ�นประมาทสถาบนัฯ แลิะ

ปนัสยามแ่นวโน้มจะกระทำความผิดดังกล่ิาวอก่ห็ากได้รบั

การปล่ิอยตัวั

ในวนัท่� 30 พื่ฤศจิกายน 2564 ปนัสยาได้รับการประกนัตัวั

แลิะปล่ิอยตััวชีั�วคราวเพืื่�อเข้าสอบท่�มห็าวิทยาลัิย โดยปนัสยา

ได้รบัคำสั�งให้็กลิบัมายงัเรอืนจำในวนัท่� 12 มกราคม 2565 

ซึ่่�งภายห็ลัิงถูกขยายออกไปเป็นวันท่� 16 มิถุนายน 2565 

ศาลิได้กำห็นดเงื�อนไขสำห็รับการปล่ิอยตััวของปนัสยา โดย

ห้็ามปนสัยาเข้าร่วมกจิกรรมใด ๆ  ท่�จาบจ้วงสถาบนักษตััรย์ิ 

ห็รอืการชุีมนมุท่�ก่อให้็เกดิความวุน่วายในสังคม ห้็ามปนัส

ยาออกจากบ้านยกเว้นในกรณิฉุ่กเฉนิ เพื่ื�อไปเรย่น ห็รอืไป

ทำธิ์ุระเก่�ยวกับศาลิ นอกจากนั�น ปนัสยายังต้ัองใส่กำไลิ

ตัดิตัามตัวัท่�ข้อเท้าอก่ด้วย ศาลิยงัตัั�งอาจารย์ของปนสัยาท่�

มห็าวิทยาลิยัธิ์รรมศาสตัร์ท่านห็น่�งเป็น “ผูก้ำกับดแูลิ” เธิ์อ

ในระห็ว่างการประกนัตัวั ARTICLE 19 ได้รบัข้อมลูิจากชี

ลิติัา บณัิฑุวุงศ์ นกัวชิีาการจากมห็าวทิยาลิยัเกษตัรศาสตัร์

ท่�ช่ีวยยื�นประกนัตัวันกัศ่กษานกักจิกรรมอ่กรายว่า “ผูก้ำกบั

ดแูลิ” น่�จะต้ัองพื่บกับนกักิจกรรมท่�ได้รับการประกันตัวัทุก

เดือนแลิะส่งรูปถ่ายร่วมกันต่ัอศาลิเพืื่�อเป็นห็ลัิกฐานว่า

นกักจิกรรมคนดังกล่ิาวไม่ได้ห็ลิบห็น่

การคมุขงันกักจิกรรมท่�เรย่กร้องประชีาธิ์ปิไตัยส่วนให็ญ่จะ

เป็นการคุมขังก่อนห็รือระห็ว่างการพิื่จารณิาคด่ ส่วนมาก

จะก่อน89 จนถ่งปัจจุบันม่คด่เก่�ยวกับการชีุมนุมเพื่่ยงห็น่�ง

คด่เท่านั�นท่�เป็นการจำคุกห็ลิังศาลิพิื่พื่ากษาว่าม่ความ

ผดิ90คดท่่�ดำเนินไปถง่ขั�นคำตัดัสินของศาลิ คอื คด่ลิะเมิด

อำนาจศาลิโดยมจ่ำเลิยในคด ่คอื เบนจา อะปัญ แลิะ “นัท” 

(นามสมมตั)ิ ศาลิได้พื่พิื่ากษาจำคุกทั�งสองเป็นเวลิา 6 เดอืน

แลิะ 4 เดือนในเดือนพื่ฤศจิกายน 2564 ตัามลิำดับ 

เห็ตัุเกิดจากทั�งคู่ได้ไปประท้วงห็น้าศาลิอาญาในวันท่� 29 

เมษายน 2564 เพื่ื�อเรย่กร้องให้็ปล่ิอยตัวันกัโทษการเมอืง 

ศาลิชีั�นต้ันได้อนญุาตัปล่ิอยตัวันทัชีั�วคราวระห็ว่างขั�นตัอน

การอทุธิ์รณ์ิห็ลิงัจากนทัได้วางเงนิประกันจำนวน 50,000 บาท 

ส่วนเบนจาไม่ได้รับการปล่ิอยตััว ทั�งน่� ในขณิะท่�ศาลิออก

คำพิื่พื่ากษาออกมานั�น เบนจาได้ถกูคุมขังก่อนการพิื่จารณิา

คดม่าแล้ิวแลิะไม่ได้รบัการประกนัตัวัตัั�งแต่ัต้ันเดอืนตัลุิาคม 

2564 ในคด่ห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า กษัตัริย์อ่กคด่ห็น่�ง 

สดุท้าย เบนจาได้รับประกนัตัวัในวันท่� 12 มกราคม 2565 

โดยมเ่งื�อนไขท่�คล้ิายคลิง่กบัปนัสยา แต่ัม่การเรย่กเงินประกนั

เป็นจำนวน 100,000 บาท

การใช้ีกำไลิข้อเท้า (EM) เป็นแนวทางให็ม่ของศาลิยุตัธิิ์รรม

เพื่ื�อใช้ีแทนการเร่ยกเงินประกนั อย่างไรกด็ ่ทั�งปนัสยาแลิะ

เบนจากลิับต้ัองทั�งใส่กำไลิ EM แลิะปฏิิบัตัิตัามเงื�อนไข

สำห็รบัการประกนัตัวัท่�กล่ิาวไปข้างต้ัน โดยในกรณิข่องเบน

จายังต้ัองวางเงินประกนัเป็นจำนวนค่อนข้างมากอก่ด้วย91

แม้ว่าผู้ชุีมนุมสำคัญในบางคดจ่ะได้รับสิทธิิ์ในการประกันตัวั 

แต่ัการปฏิิเสธิ์การประกันตััวแลิะการกำห็นดเงื�อนไขการ

ประกันตััวเพื่ิ�มเตัิมสำห็รับนักกิจกรรมการเมืองบางราย 

โดยเฉพื่าะผูท่้�โดนฟ้้องข้อห็าห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า กษัตัรย์ิ 

ชี่�ให้็เห็็นถ่งการเลิือกปฏิิบัตัิต่ัอนักกิจกรรมดังกล่ิาว92 

นอกจากน่� การคุมขังก่อนการพื่ิจารณิาคด่แลิะการไม่ให้็

ประกันตััวยังอาจกระทบต่ัอสิทธิ์ิของผู้ต้ัองห็าในแง่การ

บรหิ็ารงานยตุัธิิ์รรม การไม่ให้็การประกนัตัวัแลิะการคมุขงั

ต่ัอเนื�อง โดยเฉพื่าะในช่ีวงการบังคับใช้ีมาตัรการป้องกัน

โควิด 19 ในเรือนจำเป็นการจำกัดโอกาสแก่จำเลิยในการ

พื่ดูคุยแลิะวางแผนการต่ัอสูค้ดก่บัทนายความ ทนายความ

ของศูนย์ทนายฯ ได้เล่ิาว่า ในช่ีวงสถานการณ์ิโรคระบาด

รนุแรง ทนายความไม่สามารถเข้าเย่�ยมผูต้้ัองขังในเรือนจำ

แบบต่ัอห็น้าได้ โดยสามารถพูื่ดคุยทางออนไลิน์เท่านั�น 

ซึ่่�งปกตัิแล้ิวจะพูื่ดคุยผ่านแอปพื่ลิิเคชัีนไลิน์แลิะม่กำห็นด

เวลิา 20 ถ่ง 30 นาทใ่นแต่ัลิะรอบ แลิะบางครั�งอนิเทอร์เน็ตั

ของทางเรือนจำก็ม่ปัญห็า93 ด้วยเห็ตัุน่� ผู้ชุีมนุมจ่งม่เวลิา

วางแผนการต่ัอสูค้ดกั่บทนายความไม่เพ่ื่ยงพื่อ

https://freedom.ilaw.or.th/node/906
https://tlhr2014.com/archives/38074
https://tlhr2014.com/archives/38074
https://tlhr2014.com/archives/38433
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6. การคุกคามนำักกิจักรรม 
และแกนำนำำาการชุ้มนำุม:  
การต่ิดำต่ามและการ “เขั�าเยี�ยม”

นอกจากผู้ชีุมนุมจะต้ัองเผชีิญความรุนแรงแลิะการดำเนิน

คดท่างกฎห็มายแล้ิว ยงัมร่ายงานว่าผูช้ีมุนมุถกูคกุคามทั�ง

ก่อนแลิะห็ลิังการชีุมนุม องค์กร iLaw ได้ทำการรวบรวม

ข้อมลูิแลิะรายงานว่า แกนนำการชีมุนุมอย่างน้อย 79 คน

ถกูคุกคามด้วยวธิิ์น่อกกฎห็มายภายห็ลัิงห็น่�งในการชีมุนุม

ให็ญ่ครั�งให็ญ่ท่�สุด ซึ่่�งจัดข่�นในวันท่� 18 กรกฎาคม 2563 

เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจ ทห็าร แลิะเจ้าห็น้าท่�รฐัอื�น ๆ ได้เข้าเย่�ยม

ผู้ชีุมนุมแลิะแกนนำการชุีมนุมท่�บ้านพื่ักเพืื่�อข่มขู่94 โดย

ส่วนมากเป็นนกัเรย่นแลิะนกัศก่ษา

นกักิจกรรมจำนวน 15 คนจาก 20 คนท่�ให้็สมัภาษณ์ิในงาน

วจิยัชีิ�นน่�รายงานว่า ตันได้รบัการเย่�ยมเยย่นจากเจ้าห็น้าท่�

ตัำรวจห็รอืทห็ารท่�ส่วนให็ญ่เป็นเจ้าห็น้าท่�นอกเครื�องแบบ

ท่�บ้านห็รือมห็าวิทยาลิัย โดยปกตัิเจ้าห็น้าท่�จะเดินทาง

ไปยังท่�พื่ักตัามทะเบ่ยนบ้านแลิะมักจะไปเพื่ื�อเตัือนไม่ให้็

บคุคลิดังกลิ่าวทำกิจกรรมการเมืองอ่ก เจ้าห็น้าท่�ได้ตัิดตั่อ

นกักจิกรรมทั�ง 15 คนทั�งแบบต่ัอห็น้าห็รอืทางโทรศพัื่ท์ แลิะ

สอบถามท่�อยู่จากพื่วกเขาห็รอืพื่ดูเป็นนยัว่าทราบว่าพื่วกเขา

อยูท่่�ใด นกักจิกรรม 4 คนรายงานว่าถกูตัดิตัามโดยรถยนต์ั

อย่างน้อยห็น่�งครั�งห็ลัิงจากออกจากท่�ชุีมนมุ

แกนนำการชีุมนุมรายห็น่�งเพิื่�งได้รับทราบจากพื่นักงาน

รักษาความปลิอดภัยของต่ักท่�พัื่กอาศัยไม่นานมาน่�ว่า 

ตัำรวจได้เข้ามาท่�ตัก่บ่อยครั�งในปีท่�ผ่านมาเพื่ื�อตัรวจสอบว่า

ผู้ชุีมนุมรายดังกล่ิาวยังคงอาศัยอยู่ท่�นั�นห็รือไม่ ตัำรวจยัง

ไปเย่�ยมคุณิแม่ของเธิ์อท่�อาศัยอยู่ในย่านชีานเมืองอ่กย่าน

ห็น่�งเป็นประจำอ่กด้วย95 นักกิจกรรมอ่กรายรายงานว่า 

ตันถกูเจ้าห็น้าท่�ฝ่่ายความมั�นคงเข้าเย่�ยมท่�บ้านเป็นประจำ 

นกักจิกรรมคนน่�ได้เข้าร่วมการชีมุนมุเรย่กร้องประชีาธิ์ปิไตัย

ห็ลิายครั�ง แต่ัไม่เคยกล่ิาวปราศรยัในการชีมุนมุ อย่างไรกด็่ 

เธิ์อถูกจับกุมแลิะดำเนินคด่ในปี 2561 ขณิะชีุมนุมเพื่ื�อ

เร่ยกร้องให้็จดัการเลิอืกตัั�ง เธิ์อจง่เป็นท่�รู้จักดใ่นห็มูเ่จ้าห็น้าท่�

https://freedom.ilaw.or.th/node/836?fbclid=IwAR1R_ZtvMQvavhgAcHhlQRRoA8Wa8gCzbUjPEMTDugoay31toIFamWSka9A
https://freedom.ilaw.or.th/node/836?fbclid=IwAR1R_ZtvMQvavhgAcHhlQRRoA8Wa8gCzbUjPEMTDugoay31toIFamWSka9A
https://freedom.ilaw.or.th/node/836?fbclid=IwAR1R_ZtvMQvavhgAcHhlQRRoA8Wa8gCzbUjPEMTDugoay31toIFamWSka9A
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ในพื่ื�นท่� แม้ว่านกักจิกรรมคนดงักล่ิาวจะไม่รูส้ก่ถกูคกุคาม

จากการเย่�ยมเย่ยนของเจ้าห็น้าท่� แต่ัมันก็ทำให้็เธิ์อรู้ส่ก

ไม่สบายใจ เพื่ราะทำให้็ภาพื่ลัิกษณ์ิของเธิ์อในสายตัาของ

ครอบครวัแลิะเพื่ื�อนบ้านเสย่

‘นัท’ นักร้องท่�ได้ทำการแสดงในการชีุมนุมเร่ยกร้อง

ประชีาธิ์ิปไตัยห็ลิายครั�ง แต่ัไม่เคยกล่ิาวปราศรัยทางการ

เมือง ก็พื่บว่า ตันถูกเจ้าห็น้าท่�นอกเครื�องแบบติัดตัามอยู่

เป็นประจำ โดยเจ้าห็น้าท่�บางคนได้แนะนำตััวกับนัท

โดยตัรงว่าเป็นเจ้าห็น้าท่�

คัว�มเข้ม้งวดในช่้วง 
เสดจ็้พรุะรุ�ช้ดำ�เนนิ

การติัดตัามแลิะคุกคามก่อนการชุีมนมุทวค่วามเข้มขน้มาก

ข่�นในช่ีวงก่อนการเสด็จพื่ระราชีดำเนิน โดยเฉพื่าะของ

พื่ระบาทสมเด็จพื่ระเจ้าอยูห่็วั ห็รอืการเย่�ยมเยย่นของนายก

รฐัมนตัรใ่นพื่ื�นท่�ห็น่�ง ๆ โดยการคกุคามอาจเป็นการเย่�ยม

บ้านของนกักจิกรรม การโทรศพัื่ท์ห็าเพื่ื�อสอบถามว่ามใ่คร

จะจดัห็รอืเข้าร่วมการประท้วงห็รอืไม่ แลิะการติัดตัามตัวั

เมื�อพื่ระบาทสมเด็จพื่ระเจ้าอยู่หั็วเสด็จพื่ระราชีดำเนินไป

จงัห็วัดเชีย่งให็ม่ในปี 2563 แลิะ 2564 เจ้าห็น้าท่�ได้เข้าเย่�ยม

ห็รอืตัดิตัามนักกจิกรรมแลิะอาจารย์มห็าวทิยาลิยัท่�สนบัสนนุ

ขบวนการณ์ิเรย่กร้องประชีาธิ์ปิไตัย ในเดือนตัลุิาคม 2563 

เมื�อพื่ระบาทสมเด็จพื่ระเจ้าอยู่หั็วเสร็จพื่ระราชีดำเนินไป

จังห็วัดอุบลิราชีธิ์าน่เนื�องในพิื่ธิ์่ทางศาสนา ศูน์ทนายฯ 

รายงานว่า ตัำรวจเข้าเย่�ยมบ้านของนกักจิกรรมห็ลิายคนใน

จงัห็วัด รวมถ่งนกักิจกรรมในพืื่�นท่�ท่�ให้็สมัภาษณ์ิในรายงาน

ฉบับน่�ด้วย96 ศูนย์ทนายรายงานว่า ห็ลัิงจากนั�นในเดือน

ธิ์นัวาคม 2563 ก่อนพื่ระบาทสมเดจ็พื่ระเจ้าอยูห่็วัจะเสดจ็

พื่ระราชีดำเนินไปยังจังห็วัดเชี่ยงให็ม่เพืื่�อพื่ระราชีทาน

ปรญิญาบตััรแก่นกัศก่ษาของมห็าวทิยาลิยัต่ัาง ๆ  ในจงัห็วดั 

กม็ก่รณิท่่�นกักจิกรรมท่�เรย่กร้องประชีาธิิ์ปไตัยแลิะอาจารย์

มห็าวิทยาลิัยในจังห็วัดถูกเจ้าห็น้าท่�รัฐเข้าเย่�ยมห็รือ

โทรศพัื่ทห์็า เพืื่�อปรามไม่ให้็ทำกิจกรรมทางการเมืองในช่ีวง

เวลิาดงักล่ิาวเป็นจำนวนอย่างน้อย 30 ครั�ง

ระห็ว่างการเสด็จของสมเด็จพื่ระกนิษฐาธิ์ิราชีเจ้า กรม

สมเด็จพื่ระเทพื่รัตันราชีสุดาฯ สยามบรมราชีกุมาร ่เพืื่�อไป

พื่ระราชีทานปริญญาบัตัรท่�มห็าวิทยาลิัยขอนแก่นแลิะ

มห็าวิทยาลิัยอุบลิราชีธิ์าน่ในภาคตัะวันออกเฉ่ยงเห็นือใน

เดอืนธิ์นัวาคม 2563 มส่มาชิีกกลุ่ิมเร่ยกร้องประชีาธิ์ปิไตัย

ในพื่ื�นท่�รายงานเก่�ยวกับการเข้าเย่�ยมโดยเจ้าห็น้าท่�รัฐใน

ลิกัษณิะเดย่วกัน97 เรายังได้รบัการรายงานเก่�ยวกบัการเข้า

พื่บนกักจิกรรมของตัำรวจก่อนการเสดจ็ของเชืี�อพื่ระวงศ์ใน

พื่ื�นท่�จงัห็วดัอื�น ๆ เช่ีนน่�ตัลิอดปี 256498 ในเดือนมน่าคม 

2564 ศิวัญชีลิ่ วิธิ์ญเสร่วัฒน์ ห็รือท่�เป็นท่�รู้จักกันในนาม 

“รามิลิ” เล่ิาว่า ตัำรวจได้เข้าพื่บเขาแลิะเพืื่�อนร่วมมห็าวิทยาลัิย

ของเขาท่�มห็าวิทยาลิัยในคืนก่อนการเสด็จของพื่ระบาท

สมเด็จพื่ระเจ้าอยูหั่็ว ในวันต่ัอมา ผูบ้ริห็ารแลิะอาจารย์จาก

คณิะวิจิตัรศิลิป์ มห็าวิทยาลัิยเช่ียงให็ม่จำนวนห็น่�งได้

พื่ยายามยด่งานศิลิปะท่�นกัศก่ษาประดิษฐ์ รวมทั�งงานศิลิปะ

จัดวางท่�นักกิจกรรมนักศ่กษาได้ใช้ีในการชีุมนุมทางการ

เมอืงด้วย99

https://tlhr2014.com/archives/23941
https://tlhr2014.com/archives/23941
https://tlhr2014.com/archives/23941
https://tlhr2014.com/archives/22456
https://tlhr2014.com/archives/23941
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กลวิธิใ่นก�รุตำดิตำ�ม

นอกจากการเข้าเย่�ยมแล้ิว เจ้าห็น้าท่�รัฐยังใช้ีกลิวิธิ์่อื�น ๆ 

ประกอบ ศร่ไพื่ร นนทร ่นกัสห็ภาพื่แรงงานแลิะผูเ้ข้าร่วม

ขบวนการณ์ิเร่ยกร้องประชีาธิ์ปิไตัย รายงานว่าได้พื่บอปุกรณ์ิ

ตัดิตัามระบบ GPS ในรถยนต์ัของเธิ์อในช่ีวงต้ันปี 2563100 

ปิยรัฐ จงเทพื่ แกนนำกลิุ่ม WEVO ได้โพื่สตั์เฟ้ซึ่บุ�กว่าพื่บ

อปุกรณ์ิติัดตัามระบบ GPS ใต้ัรถยนต์ัขณิะนำรถไปเข้าอู่101

ในเดือนสิงห็าคม 2564 นักการเมืองจากพื่รรคก้าวไกลิ 

(พื่รรคฝ่่ายค้านห็ลัิก) ได้นำเสนอเอกสารข้อมลูิลิบั “watchlist” 

ท่�ห็ลิุดออกมา ซึ่่�งระบุรายชีื�อนักการเมืองแลิะนักกิจกรรม

ทางการเมอืงจำนวน 183 คนแลิะจดัทำข่�นโดยกองบงัคบัการ

ตัำรวจตัรวจคนเข้าเมือง102 เอกสาร watchlist ยังรวมถ่ง

นกักจิกรรมจำนวน 8 จาก 20 คนท่�ให้็สัมภาษณ์ิในงานวิจยั

ชีิ�นน่�ด้วย พื่รรคก้าวไกลิยังนำเสนอรายชีื�อห็ลุิดของ

นักกิจกรรมในต่ัางจังห็วัดท่�เจ้าห็น้าท่�ท้องถิ�นตัิดตัามแลิะ

กล่ิาวว่าทุกจังห็วดัจะม่เอกสารเช่ีนน่� โดยเอกสารดังกล่ิาว

น่าจะเป็นของกองทัพื่103 เอกสารชีิ�นท่�สองยังม่ชีื�อของ

ขวญัขา้ว ตัั�งประเสรฐิ นกัเรย่นมธัิ์ยมปลิายแลิะนกักจิกรรม

จากจังห็วัดขอนแก่นท่�ได้ให้็สมัภาษณ์ิในงานวจิยัชีิ�นน่�ด้วย 

นอกจากน่� ยงัมก่ารรายงานว่า เจ้าห็น้าท่�ท้องถิ�นมก่ารพื่ดู

ถ่งเอกสาร watchlist ขณิะเข้าพื่บนกักจิกรรมในบางจงัห็วดั104

การคกุคามบางกรณิยั่งเกิดข่�นโดยไม่ทราบผู้กระทำ “พื่าย” 

นกัศก่ษามห็าวทิยาลิยัมห็ดิลิท่�เป็นแกนนำกลิุม่ศาลิายาเพื่ื�อ

ประชีาธิ์ปิไตัย รายงานว่ามจ่ดห็มายไม่ทราบผูส่้งส่งมาห็า

คณุิพ่ื่อท่�บ้านเช่ีาของคุณิพ่ื่อ (ไม่ใช่ีบ้านตัามทะเบย่นบ้าน) 

โดยจดห็มายม่เนื�อห็าข่มขู่ว่าเธิ์ออาจถูกจับกุมจากการทำ

กจิกรรมทางการเมอืง105 ชีมุาพื่ร แต่ังเกลิ่�ยง สมาชีกิกลุ่ิมเฟ้

มนิสิต์ัปลิดแอก รายงานว่า สมาชีกิกลุ่ิมบางคนโดยเฉพื่าะ

ท่�เป็นนักเร่ยนมัธิ์ยมปลิายได้รับจดห็มายในลัิกษณิะ

เด่ยวกัน โดยจดห็มายถูกพื่ิมพ์ื่มาในรูปแบบท่�เห็มือนกัน

แลิะระบุข้อความท่�คล้ิายคลิ่งกันว่า เด็ก ๆ กำลิังทำร้าย

ประเทศ ทั�ง ๆ ท่�ควรจะทำห็น้าท่�ปกป้องสถาบันกษัตัรย์ิ106 

จดห็มายเห็ล่ิาน่�ถกูส่งไปยงัท่�อยู่ของผูป้กครองของนกักจิกรรม 

ซึ่่�งเป็นข้อมูลิท่�มเ่พ่ื่ยงเจ้าห็น้าท่�รัฐเท่านั�นท่�จะทราบ

ในบางกรณิ ่ความพื่ยายามในการขม่ขูค่กุคามยงัทำให้็นกั

กจิกรรมต้ัองยกเลิิกการชุีมนมุไป เช่ีน กจิกรรมคาร์มอ็บใน

จงัห็วัดพิื่ษณิโุลิกท่�วางแผนจัดในวนัท่� 7 สงิห็าคม 2564 ต้ัอง

ถูกยกเลิิกเพื่ราะเจ้าห็น้าท่�ได้เร่ยกแลิะปรามผู้จัดอย่าง

ไม่เป็นทางการไม่ก่�วนัก่อนห็น้าวนัจดักจิกรรม107 ห็รอืผูชุ้ีมนมุ

ในเขตัธิ์นบรุ่ของกรุงเทพื่มห็านครรายงานว่า ตัำรวจบังคบั

ให้็เขาลิบโพื่สต์ัเก่�ยวกับกิจกรรมคาร์ม็อบท่�กำลัิงจะจัดข่�น

ในพืื่�นท่�

https://tlhr2014.com/archives/32790
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7. การอธิิบัายลักษัณะผู้้�ชุ้มนำุม 
อย่างไม่ถู้กต่�อง 
และการใช้�ภาษัาที�ต่ีต่รา

โดยทั�วไปแล้ิว การประท้วงไม่ใชี่สิ�งท่�จะถูกตั่ตัราใน

ประเทศไทย แต่ัเป็นการวิพื่ากษ์วิจารณ์ิสถาบันกษัตัริย์ท่�

เป็นแนวทางของบุคคลิในขบวนการณ์ิเร่ยกร้องประชีาธิิ์ปไตัย

ห็ลิายคนต่ัางห็ากท่�เป็นตััวกำห็นดการรับรู้สาธิ์ารณิะของ

ขบวนการณ์ิเคลิื�อนไห็วแลิะท่าทข่องรัฐ การรับรู้สาธิ์ารณิะ

แลิะมุมมองของรัฐต่ัอผู้ชุีมนุมท่�เร่ยกร้องประชีาธิ์ิปไตัยนั�น

ได้นำไปสูก่ารลิะเมิดสทิธิ์ใินการชุีมนมุ เนื�องจากทั�งสองปัจจยั

เป็นฐานในการสลิายการชีุมนุม การใช้ีความรุนแรง แลิะ

การชีมุนมุตัอบโต้ัท่�เกดิข่�น108

ก�รุกล่�วห�เรุ่�องก�รุใช้ค้ัว�มรุนุแรุง
โดยปรุ�ศจ้�กมลู

ห็ลิงัจากการปะทะได้ยกระดับความรุนแรงข่�นห็ลัิงภายห็ลัิง

เดือนสิงห็าคม 2563 แลิะม่การใช้ีกระสุนยางกับผู้ชุีมนุม

ตัั�งแต่ัเดอืนกมุภาพื่นัธ์ิ์ 2564 เป็นต้ันมา เจ้าห็น้าท่�รฐัไทย

ก็ได้เริ�มอ้างถ่งความรุนแรงในการชีุมนุมแลิะพืู่ดคลุิมว่า

ผูช้ีมุนมุทกุคนใช้ีความรนุแรง

ยกตััวอย่างเช่ีน ในปี 2563 พื่ลิเอก อภิรัชีต์ั คงสมพื่งษ์ 
อดต่ัผูบั้ญชีาการทห็ารบกไทย ได้กล่ิาวในคำแถลิงถง่เสย่ง
ของเยาวชีนท่�วพิื่ากษ์วจิารณ์ิสถาบันกษัตัรย์ิเพิื่�มข่�นว่าเป็น 
“คนชีังชีาตัิ”109 คำสั�งฟ้้องของพื่นักงานอัยการในคด่ของ
พื่รษิฐ์ ช่ีวารักษ์จากการกล่ิาวปราศรัยในกจิกรรมมอ็บเฟ้ส
ต์ัในเดอืนพื่ฤศจกิายน 2563 กส็ะท้อนถง่แนวคดิเด่ยวกนั110 
พื่ริษฐ์ถกูดำเนนิคดจ่ากการกล่ิาวปราศรยัท่�พื่นักงานอยัการ
เห็็นว่า “ม่เจตันาบิดเบือนใส่ร้ายกษัตัริย์รัชีกาลิท่� 10 
อนัเปน็การปลุิกปั�น ยยุง ส่งเสริมประชีาชีน เพืื่�อให้็เกิดความ
ปั�นป่วนห็รือกระด้างกระเดื�องในห็มู่ประชีาชีน” คำสั�งฟ้้อง
นั�นอ้างว่า คนท่�ฟั้งปราศรัยของพื่ริษฐ์ “อาจเกิดความ
เคลิือบแคลิงสงสัยในการปกครองระบอบประชีาธิ์ิปไตัย
อนัมพ่ื่ระมห็า กษตััรย์ิทรงเป็นประมขุ ถง่ขนาดท่�จะไปชุีมนมุ 
ประท้วง ขูเ่ขญ็ ห็รอืบงัคบั กดดันให้็รฐับาลิแลิะรัฐสภา แลิะ
ขู่เข็ญห็รือบังคับให้็กษัตัริย์ให้็อยู่ภายใต้ัประชีาชีน อันจะ
ก่อให้็เกิดความไม่สงบในราชีอาณิาจักร แลิะท�าให้็ประชีาชีน
เสื�อมศรัทธิ์า ไม่เคารพื่ สกัการะอนัเป็นความผดิต่ัอพื่ระมห็า-

กษัตัริย์”111
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ในวันท่� 10 พื่ฤศจิกายน 2564 ศาลิรัฐธิ์รรมนูญได้ออก

คำวนิจิฉยัท่�ให้็ความชีอบธิ์รรมแก่มมุมองท่�ขดักบัข้อเรย่กร้อง

ของขบวนการณ์ิประชีาธิิ์ปไตัย โดยศาลิเห็น็ว่า “ข้อเรย่กร้อง 

10 ข้อ” ของแนวร่วมธิ์รรมศาสตัร์แลิะการชุีมนมุเพื่ื�อปฏิริปู

สถาบันกษัตัริย์นั�นขัดต่ัอรัฐธิ์รรมนูญ ในกรณ่ิน่� พื่ลิเมือง

รายห็น่�งได้ยื�นคำร้องต่ัอศาลิรัฐธิ์รรมนญู เพื่ื�อขอให้็พื่จิารณิา

วินิจฉัยว่าข้อเร่ยกร้องดังกล่ิาวเป็นการรณิรงค์ล้ิมล้ิางการ

ปกครองระบอบประชีาธิ์ิปไตัยอันม่พื่ระมห็า กษัตัริย์ทรง

เป็นประมุข ศาลิรัฐธิ์รรมนูญวินิจฉัยว่า คำปราศรัยแลิะ

ข้อเร่ยกร้องของแกนนำทั�งสามคน ได้แก่ อานนท์ นำภา 

ทนายความด้านสิทธิิ์มนษุยชีน ภาณุิพื่งศ์ จาดนอก นกัศก่ษา

มห็าวิทยาลิัยรามคำแห็ง แลิะปนัสยา สิทธิ์ิจิรวัฒนกุลิ 

นกัศก่ษามห็าวทิยาลิยัธิ์รรมศาสตัร์ นั�นเป็น

“การใช้ีสิทธิ์ิแลิะเสร่ภาพื่ […] เพื่ื�อล้ิมล้ิางการปกครองใน

ระบอบประชีาธิ์ปิไตัยอนัม่พื่ระมห็า กษตััรย์ิเป็นประมขุตัาม

รฐัธิ์รรมนูญ มาตัรา 49 วรรคห็น่�ง แม้เห็ตุัการณ์ิตัามคำร้อง

ผ่านพ้ื่นไปแล้ิว แต่ัห็ากยังคงให้็ [แกนนำการชุีมนมุทั�งสาม] 

รวมทั�งกลิุม่ในลัิกษณิะองค์กรเครือข่ายกระทำการดังกล่ิาว

ต่ัอไป ย่อมไม่ไกลิเกนิเห็ตัทุ่�จะนำไปสูก่ารล้ิมล้ิางการปกครอง

ระบอบประชีาธิิ์ปไตัยอันม่พื่ระมห็า กษัตัริย์เป็นประมุข 

รัฐธิ์รรมนูญ มาตัรา 49 วรรคสอง ให้็ศาลิรัฐธิ์รรมนูญ

ม่อำนาจสั�งการให้็เลิิกการกระทำดังกล่ิาวท่�จะเกิดข่�นอ่ก

ในอนาคตัได้”112

โดยสรุป เจ้าห็น้าท่�มองว่าข้อเร่ยกร้องเพืื่�อปฏิิรูปสถาบัน

กษัตัริย์ซึ่่�งเป็นหั็วใจสำคัญของผู้เข้าร่วมขบวนการณ์ิ

เรย่กร้องประชีาธิ์ปิไตัยตัั�งแต่ัปี 2563 เป็นการรณิรงค์ล้ิมล้ิาง

การปกครองระบอบประชีาธิ์ปิไตัยอนัมพ่ื่ระมห็า กษตััรย์ิทรง

เป็นประมขุ ด้วยเห็ตันุ่� แกนนำการชีมุนมุทั�งสามคนอาจต้ัอง

โทษประห็ารช่ีวิตัห็รือจำคุกตัลิอดช่ีวิตัตัามข้อห็าล้ิมล้ิาง

การปกครองมาตัรา 113 ของประมวลิกฎห็มายอาญา ใน

ขณิะท่�ศาลิรัฐธิ์รรมนูญได้ออกคำวินจิฉยัออกมานั�น ปนัสยา 

อานนท์ แลิะภาณิุพื่งศ์ได้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอยู่แลิ้วใน

คด่ห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า กษัตัริย์จากการกล่ิาวปราศรัย

สาธิ์ารณิะ

นอกจากน่� กองบัญชีาการตัำรวจนครบาลิ ซึ่่�งเป็นห็น่วย

รบัผดิชีอบห็ลัิกในการจัดการกับผูชุ้ีมนมุในกรุงเทพื่มห็านคร 

กไ็ดพ้ื่ดูถง่ความรนุแรงจากฝั่�งของผูชุ้ีมนมุห็ลิายครั�งในการ

ประชีมุแถลิงข่าวท่�จดัข่�นระห็ว่างเดอืนกมุภาพื่นัธ์ิ์ถ่งกนัยายน 

2564 โดยเฉพื่าะในการปะทะกบักลุ่ิมทะลิแุก�ส ซึ่่�งกลิายเปน็

ปรากฏิการณ์ิปกติัในช่ีวงเดือนสิงห็าคม 2564 เจ้าห็น้าท่�

ยืนยันว่าม่บันท่กว่าผู้ชีุมนุมใช้ีป้นแลิะวัตัถุระเบิดตัั�งแต่ั

ก่อนห็น้าน่�แล้ิว โดยผู้ชีุมนุมม่ความพื่ร้อมในการใช้ีอาวุธิ์

ดงักล่ิาวแลิะได้ทำลิายสาธิ์ารณิสมบัตัแิลิะทำร้ายเจ้าห็น้าท่�

ตัำรวจ113 ดงันั�น ในมมุมองของตัำรวจ การประท้วงท่�เกดิข่�น

จ่งไม่ถือเป็นการเป็นการชีุมนุมโดยสันตัิแลิะจำเป็นต้ัอง

แทรกแซึ่งเพืื่�อรกัษาความระเบย่บเร่ยบร้อยของบ้านเมอืง

ในช่ีวงต้ันเดอืนพื่ฤษภาคม 2564 ตัำรวจประกาศว่า เนื�องจาก

ความรุนแรงแลิะความกังวลิเก่�ยวกับการแพื่ร่ระบาดของโรค 

จ่งอาจม่การปรับเปล่ิ�ยนนโยบายเพื่ื�อ “สกัดกั�นผู้ชีุมนุม

ตัั�งแต่ัเริ�มต้ันรวมตัวัท่�สถานท่�ท่�กำห็นด”

https://voicetv.co.th/read/afXtCJbn3
https://thestandard.co/police-arrest-4-redem-protesters-next-time-intercept-since-they-start-gathering/
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ก�รุใช้ถ้อ้ยคัำ�ในเชิ้งลบ 
และกรุะตำุน้อ�รุมณ์์

เรายังสามารถเห็็นผลิของการใช้ีถ้อยคำในเชิีงลิบแลิะ

กระตัุน้อารมณ์ิโดยรฐัเก่�ยวกบัการชีมุนมุท่�พื่ดูถง่สญัลิกัษณ์ิ

สถาบันกษัตัริย์ในการสลิายการชุีมนุมของ REDEM/

เยาวชีนปลิดแอกในวันท่� 7 สิงห็าคม 2564 ซึ่่�งตัั�งใจจะ

เดนิขบวนไปยังพื่ระบรมมห็าราชีวัง ก่อนการชุีมนุมดังกล่ิาว 

กลิุ่มแลิะนักการเมืองฝ่่ายอนุรักษ์นิยมได้ม่การแถลิงต่ัอ

สาธิ์ารณิะห็ลิายครั�งว่า ไม่เห็็นด้วยกับการชีุมนุม เพื่ราะ 

“การเคลิื�อนไปพื่ระบรมมห็าราชีวังยังเป็นการจาบจ้วง 

กา้วลิว่งท่�มบิงัควร ดงันั�น สิ�งท่�กำลัิงคิดคนไทยส่วนให็ญ่ไม่

ยอมเดด็ขาด” กลิุม่สนบัสนนุสถาบนักษตััริย์บางกลุ่ิมได้ขูว่่า 

ห็ากผูช้ีมุนมุรกุลิ�ำเข้าไปในเขตัพื่ระราชีฐาน ทางกลิุม่ “คง

มิอาจอยู่เฉยห็รือปล่ิอยให้็กระทำได้โดยสะดวก” แลิะจะ

เตัรย่มพื่ร้อม “เพื่ื�อใช้ีสทิธิ์แิลิะห็น้าท่�พื่ลิเมืองในการปกป้อง

สถาบนัห็ลิกัของชีาตัทินัท ่อย่างเดด็ขาด ”

รองผู้บังคับการตัำรวจนครบาลิประกาศว่า ทางตัำรวจได้

เตัรย่มกำลัิงอย่างน้อย 5,700 นาย เพืื่�อรับมือการชุีมนุมวันท่� 

7 ส.ค. ท่�มองว่าอาจเกิดความรุนแรงข่�น ในวันดังกล่ิาว 

เจ้าห็น้าท่�ใช้ีตัูค้อนเทนเนอร์เป็นแนวกั�นเพื่ื�อปิดถนนท่�มุง่ไป

ยงัพื่ระบรมมห็าราชีวัง แลิะเริ�มใช้ีแก�สน�ำตัากบัผู้ชุีมนมุก่อน

ท่�ผู้ชุีมนุมจะรวมตััวกันครบ114 ดังท่�กล่ิาวไปในส่วนท่� 3 

กิจกรรมในวันดังกล่ิาวจบลิงด้วยการสลิายการชุีมนุม

อย่างรนุแรงนำโดยตัำรวจนครบาลิแลิะตัำรวจควบคมุฝ่งูชีน

เช่ีนเดย่วกัน ศาลิอาญาได้ออกแถลิงการณ์ิพื่ร้อมมาตัรการ

ท่�สื�อว่าผูช้ีมุนมุเป็นผูก่้อความวุน่วายแลิะรบกวนความเปน็

ระเบย่บเรย่บร้อยของบ้านเมอืง115 ผูช้ีมุนมุมก่ารจดักจิกรรม

ห็น้าศาลิอาญาเพื่ื�อเร่ยกร้องความยุตัิธิ์รรมแก่นักกิจกรรม

ท่�ถูกจุบกุมห็รือคุมขัง ในเดือนพื่ฤษภาคม 2564 กลิุ่ม 

REDEM ได้จัดการชุีมนุมห็น้าศาลิอาญาเพืื่�อเร่ยกร้องให้็

ปล่ิอยตััวนักต้ัองขังทางการเมือง โดยม่ผู้ชุีมนุมบางรายท่�

สาดสท่่�ป้ายแลิะรั�วของศาลิแลิะยงัมก่ารปะทะกบัตัำรวจด้วย 

ศาลิอาญาแสดงท่าทต่ัอบโต้ัโดยการออกข้อกำห็นดศาลิอาญา

ว่าด้วยการรักษาความสงบเร่ยบร้อยในบริเวณิศาลิอาญา 

ซึ่่�งห้็ามส่งเสย่งดงัห็รอืสร้างความก่อกวนทั�งในห้็องพื่จิารณิา

คด่แลิะภายในพื่ื�นท่�ศาลิ กฎระเบ่ยบดังกล่ิาวยังห้็ามการ

ถ่ายภาพื่ ถ่ายทอดสด ห็รือใช้ีระบบเครื�องขยายเส่ยงใน

บริเวณิรอบศาลิอ่กด้วย116 โดยศาลิม่การอ่านข้อกำห็นด

ดังกล่ิาวผ่านระบบลิำโพื่งของศาลิภายในห้็องพิื่จารณิาคด่

ในระห็ว่างการพิื่จารณิาคดข่องนกักิจกรรมการเมอืง

สำนกังานศาลิยตุัธิิ์รรมออกมาประณิามผูช้ีมุนมุ โดยอา้งว่า 

การกระทำของผูชุ้ีมนุม “ถือไม่ได้ว่าเป็นการแสดงความคิด

เห็็นในระบอบประชีาธิ์ปิไตัย” แต่ัเป็นความพื่ยายามในการ

ใช้ีความรุนแรงเพืื่�อแทรกแซึ่งคำตัดัสนิของศาลิ

https://mgronline.com/politics/detail/9640000077011
https://mgronline.com/politics/detail/9640000077011
https://voicetv.co.th/read/mSMOoxf4o
https://www.khaosod.co.th/politics/news_6549497
https://www.facebook.com/121882511847085/posts/784575182244478/
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ก�รุข่้มขู้น่กัเรุย่นมธัิยมศึกษ์�

การรับรู้สาธิ์ารณิะต่ัอการวิพื่ากษ์วิจารณ์ิสถาบันกษัตัริย์

ของขบวนการณ์ิเคลิื�อนไห็วยังสะท้อนออกมาในท่าท่ของ

ฝ่่ายบริห็ารโรงเร่ยนต่ัอกิจกรรมการชุีมนุมของนักเร่ยน

มธัิ์ยมปลิาย

ดังท่�กล่ิาวไป ในระยะแรกของการชุีมนุมของนักเร่ยนชัี�น

มธัิ์ยมศก่ษาในปี 2563 ฝ่่ายบรหิ็ารของโรงเรย่นห็ลิายแห่็ง

ได้แสดงออกชัีดเจนว่าไม่สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง

ของนกัเรย่น โรงเรย่นบดนิทรเดชีา (สงิห์็ สงิห็เสน)่ นนทบรุ่ 

ในเขตัปริมณิฑุลิของกรุงเทพื่มห็านคร ได้ออกประกาศ

สาธิ์ารณิะว่า โรงเร่ยน “ไม่ม่นโยบายแลิะไม่ม่การส่งเสริม

กิจกรรมใด ๆ ท่�ส่อเจตันาให้็เกิดความขัดแย้งกับระบอบ

ประชีาธิิ์ปไตัยอันม่พื่ระมห็า กษัตัริย์ทรงเป็นประมุขห็รือ

ก่อให้็เกิดความไม่สงบทางสังคม ดงันั�น เพืื่�อเป็นการธิ์ำรง

รักษาไว้ซึ่่�งสังคมประชีาธิ์ิปไตัยในโรงเร่ยนแห่็งรัฐ […] 

โรงเร่ยนไม่อนุญาตัให็้ใช้ีพื่ื�นท่� […] เพื่ื�อการชุีมนุมห็รือ

แสดงออกใด ๆ ”117

ในเดอืนสงิห็าคม 2563 เพื่ย่งไม่ก่�เดอืนห็ลัิงการชีมุนมุของ

เยาวชีนได้เริ�มต้ันข่�น iLaw ได้บันท่กว่าม่การคุกคาม

นกัเรย่นท่�ออกไปชุีมนุมโดยโรงเร่ยนเป็นอย่างน้อย 34 กรณิ ่

ศูนย์ทนายฯ ได้ริเริ�มแบบสำรวจท่�ให้็นักเร่ยนสามารถส่ง

กรณิก่ารคกุคามท่�เผชีญิ โดยศูนย์ทนายฯ สามารถรวบรวม

กรณิท่ั�งห็มดกว่า 103 กรณิภ่ายในเวลิา 3 วนั โดยเป็นทั�ง

การร้องเร่ยนผ่านแบบสอบถามแลิะจากการติัดตัามข่าว 

กรณ่ิท่�ได้รับประกอบด้วยกรณ่ิท่�บุคลิากรของโรงเร่ยน

ทำโทษแลิะคกุคามนกัเร่ยนท่�เข้าร่วมการชีมุนมุแลิะกรณิท่่�

โรงเร่ยนอนุญาตัให้็เจ้าห็น้าท่�ตัำรวจตัิดตัามแลิะถ่ายรูป

กจิกรรมของนักเรย่นภายในโรงเรย่น118 ขวัญข้าว ตัั�งประเสริฐ 

นกักจิกรรมนกัเรย่นจากจงัห็วดัขอนแก่น ยงัได้รายงานว่า 

ครูของเขาบางคนพืู่ดจาไม่ด่เก่�ยวกับกลิุ่มของเขา เช่ีน 

บอกว่านักกิจกรรมนักเร่ยนไม่รักชีาติัแลิะจาบจ้วงสถาบัน

กษัตัริย์119

ก�รุช้มุนุมตำอบโต้ำโดยฝ่่�ยสนบัสนนุ
สถ�บนักษั์ตำรุยิแ์ละก�รุโจ้มต่ำรูุปแบบอ่�น ๆ

ตัั�งแต่ัช่ีวงกลิางปี 2563 กลิุ่มนิยมสถาบันกษัตัริย์ได้เริ�ม

รวมตัวักันเพืื่�อแสดงการสนับสนุนสถาบันกษัตัริย์ แม้ว่าบาง

กลิุ่มจะจัดการชีุมนุมเป็นแบบครั�งเด่ยว แต่ัก็ม่การชีุมนุม

อย่างน้อย 5 ครั�งท่�จัดข่�นเพื่ื�อเผชีิญห็น้ากับขบวนการณ์ิ

เรย่กร้องประชีาธิ์ปิไตัยโดยตัรง แลิะมก่ารปะทะกนัเกดิข่�น

ระห็ว่างสองกลิุม่ในการชีมุนมุบางการชีมุนมุ ดงัท่�กล่ิาวไป

ข้างต้ัน ฝ่่ายสนบัสนนุสถาบนักษตััรย์ิได้จดัการชีมุนมุเพื่ื�อ

ตัอบโต้ัการชีุมนุมของกลิุ่มเร่ยกร้องประชีาธิ์ิปไตัยระห็ว่าง

วันท่� 14 – 15 ตัุลิาคม 2563 ARTICLE 19 ได้ตัั�งข้อสังเกตั

ว่า ในวันท่� 14 ตัลุิาคม 2563 เจ้าห็น้าท่�ไม่ได้พื่ยายามแยก

สองกลิุ่มออกจากกัน ขณิะท่�การนำเจ้าห็น้าท่�ฝ่่ายความ

มั�นคงท่�ใส่เสื�อส่เห็ลิืองมาปฏิิบัตัิการทำให้็แยกเจ้าห็น้าท่�

บังคับใช้ีกฎห็มายออกจากพื่ลิเมืองท่�สนับสนุนสถาบัน

กษัตัริย์ได้ยาก

https://freedom.ilaw.or.th/node/843
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ในวนัท่� 21 ตัลุิาคม ฝ่่ายสนบัสนนุสถาบนักษตััรย์ิได้รวมตัวั

เพืื่�อ “แสดงพื่ลิงัความรกัต่ัอชีาติั ศาสนา พื่ระมห็า กษตััริย์” 

ท่�มห็าวทิยาลิยัรามคำแห็ง เพื่ื�อโต้ัตัอบท่�เครอืข่ายรามคำแห็ง

เพืื่�อประชีาธิิ์ปไตัยท่�ได้ประกาศว่าจะจัดการชุีมนุมในตัอนเช้ีา

ของวันเด่ยวกัน iLaw ได้รายงานจากในเห็ตุัการณ์ิว่าม่

เจ้าห็น้าท่�ปฏิบัิตักิารอยูใ่นพื่ื�นท่�เพื่ย่ง 10 นายเท่านั�น แม้จะ

ม่แนวโน้มท่�จะปะทะกันสูง ในบริเวณิเด่ยวกันน่�ในเดือน

ธิ์นัวาคม 2556 ผูชุ้ีมนมุฝ่่ายสนบัสนุนสถาบนักษตััรย์ิกไ็ด้

โจมต่ัผู้ชุีมนุมของกลิุ่มแนวร่วมประชีาธิิ์ปไตัยต่ัอต้ัาน

เผดจ็การแห่็งชีาตัอิยา่งรนุแรง ซึ่่�งทำให้็ม่คนเส่ยช่ีวติั 5 คน120 

ในปี 2563 ผู้สนับสนุนสถาบันกษัตัริย์ท่�สวมใส่เสื�อเห็ลืิอง

ได้ทำร้ายร่างกายผูช้ีมุนมุ โดยเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจไม่ม่การห้็าม

ปราม121 นกัศก่ษารายห็น่�งได้รับบาดเจ็บจากการปะทะ โดย

ผู้ชีุมนุมฝ่่ายเร่ยกร้องประชีาธิ์ิปไตัยได้แจ้งเห็ตัุการณ์ิต่ัอ

สถาน่ตัำรวจท้องท่�แลิะเร่ยกร้องให้็ดำเนินการกับผู้กระทำ

ความผดิ สองสัปดาห์็ต่ัอมา ตัำรวจได้เรย่กผูก้ระทำความ

ผิดมารายงานตััว โดยเจ้าตััวให้็การปฏิิเสธิ์ทุกข้อกล่ิาวห็า 

ปัจจุบนัคดน่่�ไม่ม่ความคืบห็น้าใด ๆ  เพื่ิ�มเติัม แม้ว่าจะมเ่ทป

บนัทก่ภาพื่เคลิื�อนไห็วของเห็ตุัการณ์ิความรุนแรงดังกล่ิาว

อย่างชัีดเจนกต็ัาม

เห็ตักุารณ์ิการปะทะด้วยความรนุแรงอก่เห็ตักุารณ์ิห็น่�งเกดิ

ข่�นระห็ว่างสองกลิุ่มในวันท่� 17 พื่ฤศจิกายน 2563 ท่�

ทำเน่ยบรัฐสภา ในวันดังกล่ิาว กลุ่ิมผู้สนับสนุนสถาบัน

กษตััริย์จำนวน 2 กลิุม่ได้แจ้งเจ้าห็น้าท่�ว่าจะจดัการเดนิขบวน 

ขณิะท่�กลิุม่ราษฎรไม่ได้แจ้ง แต่ัได้ประกาศเก่�ยวกบัแผนใน

การชีุมนุมต่ัอสาธิ์ารณิะ กองบัญชีาการตัำรวจนครบาลิได้

ออกคำสั�งพื่เิศษห้็ามชีมุนุมรอบทำเนย่บรัฐสภาในรัศม ่50 

เมตัรแลิะได้ตัั�งแนวกั�นไว้ โดยทางตัำรวจอ้างว่าผูชุ้ีมนมุของ

กลุ่ิมราษฎรพื่ยายามบุกทะลิวงผ่านแนวกั�นเพื่ื�อเข้าไปชีิด

อาคารรัฐสภา จง่จำเป็นต้ัองใช้ีแก�สน�ำตัากับผูชุ้ีมนุม “แดน” 

(นามสมมติั) ห็น่�งในผูช้ีมุนมุกลิุม่ราษฎรท่�อยูใ่นเห็ตักุารณ์ิ

กล่ิาวว่า ตัำรวจใช้ีแก�สน�ำตัาห็นักมากในวันดังกล่ิาว เมื�อ

เท่ยบกับเห็ตุัการณ์ิอ่กอย่างน้อย 3 เห็ตุัการณ์ิท่�เขาเคย

เผชีญิกบัแก�สน�ำตัามาก่อนห็น้าน่� เขากล่ิาวว่า “ผมไม่แน่ใจ

ว่าทางตัำรวจประกาศล่ิวงห็น้าว่าจะใช้ีแก�สน�ำตัาก่�ครั�ง 

ผมได้ยินการแจ้งเตัอืนเพ่ื่ยงแค่ครั�งแรกเท่านั�น ห็ลิงัจากนั�น 

[แก�สน�ำตัา] กเ็ข้ามาไม่ห็ยดุ ผมไม่ทราบว่ามาจากทศิทาง

ไห็น ห็รอืตัำรวจอยูท่่�จดุไห็น”122

ดูเห็มือนว่าเจ้าห็น้าท่�จะม่ความพื่ยายามในการยับยั�งการ

ปะทะระห็ว่างกลิุม่สนบัสนนุสถาบนักษตััรย์ิแลิะกลิุม่ราษฎร

ในวนัท่� 17 พื่ฤศจกิายน 2563 น้อยลิงไปอ่ก ผูช้ีมุนมุกลิุม่

ราษฎรรายห็น่�งท่�เข้าร่วมการชุีมนุมในวันดังกล่ิาวได้สงัเกตั

เห็น็ว่า เจ้าห็น้าท่�พื่ยายามทำเครื�องห็มายแบ่งเขตัพื่ื�นท่�ให้็

ผู้ชีุมนุมแตั่ลิะกลิุ่มทำกิจกรรม อย่างไรก็ด่ แม้ว่าจะม่การ

จัดสรรเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจมาปฏิิบัตัิการจำนวนมากในพื่ื�นท่�

แลิะมก่ารแจ้งการชีมุนมุล่ิวงห็น้าแล้ิว แต่ัเจ้าห็น้าท่�กไ็ม่ได้

ควบคุมการปะทะ ผู้สื�อข่าวบางรายท่�อยู่ในเห็ตุัการณ์ิได้

เล่ิาว่า กลิุ่มทั�งสองได้ขว้างปาขวด แท่งเห็ลิ็กแลิะไม้ แลิะ

ระเบิดขวดใส่กนัแลิะกัน มค่นท่�ได้รบับาดเจ็บจากการปะทะ

ทั�งห็มด 55 คน รวมเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจ 2 นาย แลิะมผู่ชุ้ีมนมุ

จำนวน 5 คนทั�งจากฝ่่ายสนับสนนุสถาบนักษัตัรย์ิแลิะฝ่่าย

เร่ยกร้องประชีาธิ์ปิไตัยแลิะเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจ 1 นายถกูยงิ

ห็ลิังจากนั�น ตัำรวจยืนยันว่าม่ผู้ท่�ถูกกระสุนป้นจำนวน 

2 ราย โดยไม่สามารถระบุได้ว่ากระสุนมาจากทิศทางใด 

https://freedom.ilaw.or.th/node/857
https://mgronline.com/crime/detail/9630000116307
https://www.bbc.com/thai/Thailand-54969594
https://prachatai.com/journal/2020/11/90488
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000119028
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แม้ว่าทางตัำรวจจะได้เน้นย�ำว่าจะดำเนินคด่อาญากับผู้ใด

ก็ตัามท่�ทำผิดกฎห็มายไม่ว่าเจ้าห็น้าท่�จะได้รับแจ้งอย่าง

ถกูต้ัองล่ิวงห็น้าห็รอืไม่ แต่ัตัำรวจกไ็ด้ตัั�งข้อกล่ิาวห็ากบัแต่ั

เพื่ย่งผูช้ีมุนมุจากกลิุม่ราษฎรเท่านั�น123

ผู้ ให้็สัมภาษณ์ิในงานวิจัยฉบับน่�รายอื�นก็ได้รายงาน

ประสบการณ์ิท่�คล้ิายคลิง่กนัเก่�ยวกบัการท่�ตัำรวจเพื่กิเฉย

ต่ัอการยับยั�งการปะทะกันกับกลิุ่มต่ัอต้ัาน “จริงใจ ใจจริง” 

(นามสมมติั) นกักจิกรรมกลิุม่เฟ้มินสิต์ัปลิดแอก ได้เล่ิาถง่

การชีมุนมุในจงัห็วัดสงขลิาท่�กลิุม่สนบัสนนุสถาบนักษตััริย์

ได้เข้าไปใกล้ิผูช้ีมุนุมแลิะเปิดเพื่ลิงของฝ่่ายอนุรกัษ์นยิมด้วย

เสย่งอนัดงั จริงใจกล่ิาวว่า ผูชุ้ีมนมุฝ่่ายเร่ยกร้องประชีาธิิ์ปไตัย

ได้แจ้งเจ้าห็น้าท่�ตัำรวจไป ซึ่่�งเจ้าห็น้าท่�ได้ให้็คำสัญญา

ว่าจะดำเนินการ แต่ัสุดท้ายเจ้าห็น้าท่�ก็ไม่ได้ดำเนินการ

แต่ัอย่างใด แลิะยังไม่อนุญาตัให้็ผู้ชีุมนุมแจ้งเรื�องตั่อ

เจ้าพื่นักงานในระดบัสงูข่�นอก่ด้วย124

ฝ่่ายอนุรักษ์นยิมแลิะนิยมสถาบันกษัตัริย์ได้พื่ยายามระบุตัวั 

กลัิ�นแกล้ิง ห็รือแม้แต่ัฟ้้องดำเนนิคดต่่ัอผูช้ีมุนมุฝ่่ายเร่ยกร้อง

ประชีาธิ์ิปไตัย นักวิชีาการสองรายท่�ให็้สัมภาษณิ์ในงาน

วิจัยฉบับน่�ท่�ชี่วยยื�นประกันตััวนักกิจกรรมฝ่่ายเร่ยกร้อง

ประชีาธิ์ิปไตัยรายงานว่า ตันได้ตักเป็นเป้าห็มายของการ 

กลิั�นแกลิ้งบนอินเทอร์เน็ตัห็รือได้รับจดห็มายข่มขู่ท่�ไม่

ปรากฏิชีื�อผู้ส่ง125 ในเดือนเมษายน 2564 ปลิัดกระทรวง

การอุดมศ่กษา วิทยาศาสตัร์ วิจัยแลิะนวัตักรรมได้ออก

จดห็มายถ่งมห็าวิทยาลัิยสองแห่็งท่�ม่อาจารย์ท่�ชี่วยยื�น

ประกันตััวนักกิจกรรมนักศ่กษา โดยขอให้็มห็าวิทยาลัิย

ดำเนินการทางวินัยกับอาจารย์ดังกลิ่าว จดห็มายระบุว่า 

อาจารย์ดงักล่ิาวให้็การสนับสนนุแก่นกัศ่กษาท่� “มพ่ื่ฤตักิารณ์ิ

จาบจ้วงสถาบันพื่ระมห็า กษัตัริย์”

ผูส้นบัสนนุสถาบนักษตััรย์ิบางรายได้ฟ้้องดำเนนิคด่ผูช้ีมุนมุ

ในข้อห็าห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า กษัตัรย์ิ126 กลุ่ิมนยิมกษตััรย์ิ

ท่�ใช้ีชีื�อว่า “ศูนย์ช่ีวยเห็ลิือด้านกฎห็มายผู้ถูกล่ิวงลิะเมิด 

bully ทางสงัคมออนไลิน์” ท่�อธิ์บิายในห็น้าเพื่จเฟ้ซึ่บุ�กของ

กลิุม่ว่าเป็นกลิุม่ท่� “ให้็คำปรก่ษาทางกฎห็มายผูถ้กูล่ิวงลิะเมดิ 

Bully ทางสังคมออนไลิน์ ได้ถูกตัั�งข่�นเพืื่�อการน่�โดยเฉพื่าะ 

กลิุม่ได้เชีญิชีวนประชีาชีนให้็รายงานโพื่สต์ัโซึ่เช่ียลิท่�คดิว่า

เป็นการจาบจ้วงสถาบนักษตััรย์ิ แน่งน้อย อศัวกติัตักิร แลิะ

นายนพื่ดลิ พื่รห็มภาสิตั สองในผู้ก่อตัั�งห็ลัิกของกลิุ่ม 

ได้อธิ์บิายในการสมัภาษณ์ิว่า สมาชีกิกลุ่ิมทั�วประเทศมก่าร

รวบรวมข้อมลูิเก่�ยวกบัผูต้้ัองห็าคดห่็มิ�นประมาทพื่ระมห็า-

กษตััริย์แลิะแจ้งความต่ัอสถานต่ัำรวจท่�ตัั�งอยูห่่็างไกลิจากท่�

ท่�บคุคลิผูน้ั�นพื่กัอาศยั เพื่ื�อสร้างความยากลิำบากแกบ่คุคลิ

นั�นในการท่�จะต้ัองเดินทางไปรายงานตัวักับตัำรวจ

กลิุ่มน่�แลิะผู้สนับสนุนสถาบันกษัตัริย์คนอื�น ๆ ยังได้สร้าง

แผนท่�บน Google Maps ท่�ระบตุัำแห็น่งของผูใ้ช้ีโซึ่เชีย่ลิ

กว่า 500 รายท่�พื่วกเขาเชีื�อว่าลิะเมิดมาตัรา 112 ของ

ประมวลิกฎห็มายอาญา ภายห็ลัิง Google ได้ลิบห็น้าแผนท่�

ดงักล่ิาวไป ห็ลิงัจากกลุ่ิมดงักล่ิาวถกูตัั�งข่�นเพ่ื่ยงห็น่�งเดือน 

ศูนย์ทนายฯ ได้รับรายงานว่าม่คนท่�ตักเป็นเห็ยื�อของ

การโจมตั่ของฝ่่ายปกป้องสถาบันกษัตัริย์ถ่ง 62 คน

https://www.bbc.com/thai/thailand-54987179
https://prachatai.com/journal/2021/04/92791
https://www.facebook.com/THCVC2020
https://www.youtube.com/watch?v=isy7ZHq-qgI&t=481s
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2140279/google-takes-down-maps-targeting-hundreds-of-thais-accused-of-opposing-king?fbclid=IwAR2xVAgvoZ05owrFNMh2iui0p2GoPqGl6j_Y1dfUBkr8ICiUjqc6yXbLrEw
https://tlhr2014.com/archives/31324
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8. บัทสรุปและขั�อเสนำอแนำะ

ประสบการณิ์ของขบวนการณิ์เร่ยกร้องประชีาธิ์ิปไตัย
ในช่ีวงปี 2563 ถ่ง 2564 ชี่�ให้็เห็็นถ่งการปิดกั�นแลิะ
การลิะเมิดสิทธิ์ิในการชีุมนุมอย่างรุนแรงในประเทศไทย 
ขบวนการณิเ์รย่กรอ้งประชีาธิ์ปิไตัยตัอ้งเผชีญิความรนุแรง 
การฟ้้องดำเนนิคดท่างกฎห็มาย การคกุคามด้วยกระบวนการ
ยตุัธิิ์รรม แลิะการข่มขูรู่ปแบบอื�น ๆ  ตัอ่ผูชุ้ีมนุมแลิะแกนนำ 
โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�ง ประชีาชีนท่�เรย่กรอ้งประชีาธิ์ปิไตัยแลิะ
แสดงความเห็็นวิพื่ากษ์วิจารณ์ิสถาบันกษัตัริย์ได้ประสบ
ข้อจำกัดตั่อการใชี้สิทธิ์ิในการชีุมนุมมากกว่ากลิุ่มอื�น ท่าท่
ของรัฐไทยตั่อการชีุมนุมแสดงให็้เห็็นว่า กลิุ่มท่�ม่จุดยืนตั่อ
ต้ัานสถาบนักษตััริย์ห็รอืสนบัสนุนการปฏิิรปูสถาบนักษตััรย์ิ
ถูกเลิือกปฏิิบัติัในแง่ของการใช้ีเสร่ภาพื่ในการแสดงออก
แลิะสิทธิ์ิในการชีุมนุมโดยสันตัิ

การโต้ัตัอบของรัฐไทยต่ัอขบวนการณ์ิเรย่กร้องประชีาธิิ์ปไตัย
ในปี 2563 – 2564 เป็นการลิะเมิดสิทธิิ์ในการชุีมนุมทั�งก่อน 
ระห็ว่าง แลิะห็ลิงัจากการชีมุนมุ การลิะเมดิก่อนการชีมุนมุ
ประกอบด้วยเงื�อนไขต่ัาง ๆ แลิะกฎระเบย่บในการแจ้งการ
ชีุมนุมตัามพื่.ร.บ. การชีุมนุมสาธิ์ารณิะ ซ่ึ่�งจำกัดความ
สามารถในการชุีมนมุ ส่วนในด้านสทิธิ์ใินการชีมุนมุโดยสนัตัิ
ซึ่่�งได้รบัการคุ้มครองในรฐัธิ์รรมนญูนั�น รฐัไทยกไ็ด้ตัค่วาม
แลิะบังคับใช้ีพื่.ร.บ. การชุีมนุมสาธิ์ารณิะแลิะกฎห็มายอื�น ๆ  
ในทางท่�เป็นการจำกดัสิทธิ์ใินการชุีมนมุ

เงื�อนไขเก่�ยวกับการแจ้งการชีุมนุมได้ถูกใช้ีเพื่ื�อกำห็นด
เงื�อนไขสำห็รับการชีุมนุมแลิะดำเนินคด่ผู้ชีุมนุมในกรณ่ิ
ไม่แจ้งห็รือปฏิบัิติัตัามเงื�อนไขท่�กำห็นด แทนท่�จะเป็นการ
แจ้งเจ้าห็น้าท่�เพื่ื�อให้็อำนวยความสะดวกแก่การชีุมนุม 
เจ้าห็น้าท่�รัฐยังใช้ีกฎห็มายอื�น ๆ ในการดำเนินคด่ต่ัอ
ผูช้ีมุนมุในกรณิท่่�เจ้าห็น้าท่�มองว่าผูช้ีมุนมุรบกวนความเป็น
ระเบ่ยบเร่ยบร้อย เช่ีน การใช้ีเครื�องขยายเส่ยงในท่�
สาธิ์ารณิะ การวางอปุกรณ์ิในการชีมุนมุบนถนน ห็รือการ
ขดัขวางทางจราจร ในห็ลิายกรณิท่่�ถกูรวบรวมมาในรายงาน
ฉบับน่�ชี่�ให้็เห็็นว่า รัฐไทยประสบความล้ิมเห็ลิวในการ
อำนวยความสะดวกแลิะรับประกันการใช้ีสทิธิ์ใินการชุีมนมุ

อย่างสันตัิ

ในช่ีวงเกบ็ข้อมลูิงานวจิยัในปี 2563 – 2564 การใช้ีกำลิงั
โดยเจ้าห็น้าท่�รัฐในการสลิายการชีุมนุมมักไม่ได้สัดส่วน 
ในห็ลิายกรณ่ิท่�เจ้าห็น้าท่�ใช้ีอาวุธิ์ท่�มค่วามร้ายแรงตั�ำ กไ็ม่ได้
มก่ารดำเนนิมาตัรการท่�เพ่ื่ยงพื่อเพื่ื�อรบัประกนัว่าผูช้ีมุนมุ
ได้รับการแจ้งเตืัอนถ่งการใช้ีอาวุธิ์ดงักล่ิาว

การสลิายการชีมุนมุด้วยความรนุแรงมกัทวค่วามรนุแรงข่�น
ตัามกระแสการวิพื่ากษ์วิจารณ์ิสถาบันพื่ระมห็า กษัตัริย์ 
โดยรฐัอ้างว่ามาตัรการท่�ใช้ีมค่วามจำเป็นต่ัอการควบคมุการ
แพื่ร่ระบาดของโรคโควิด 19 แลิะปกป้องความมั�นคงของ
ชีาตัิแลิะสถาบันกษัตัริย์ เราได้เห็็นห็ลัิกฐานท่�ชีัดเจน
เก่�ยวกับการใช้ีกฎห็มายอย่างพื่ลิการแลิะเลืิอกปฏิิบัตัิกับ
ผูชุ้ีมนมุท่�เร่ยกร้องประชีาธิ์ปิไตัย ส่วนการชุีมนมุท่�เป็นการ
สนับสนุนรัฐบาลิห็รือสถาบันกษัตัริย์ในช่ีวงปี 2563 – 64 
กลัิบแทบไม่ถูกแตัะต้ัองห็รือถูกดำเนินคด่เพ่ื่ยงเลิ็กน้อย
เท่านั�น การชีมุนมุประท้วงในประเดน็ท่�ไม่เก่�ยวข้องกไ็ด้รบั
การผ่อนปรนมากกว่า นอกจากน่� รัฐยังไม่ได้ให้็ความ
คุม้ครองท่�เพื่ย่งพื่อแก่ผูช้ีมุนมุท่�เรย่กร้องประชีาธิ์ปิไตัยจาก
การรวมตััวเพืื่�อโต้ัตัอบของฝั่�งสนับสนุนสถาบันกษัตัริย์ 
ดงัท่�เห็น็ได้จากการปะทะระห็วา่งสองกลิุม่ในกจิกรรมชีมุนมุ
บางครั�ง แลิะการฟ้้องดำเนินคดด้่วยข้อห็าตัามมาตัรา 112 
โดยกลุ่ิมปกป้องสถาบันกษัตัริย์ต่ัอผู้ชุีมนุมท่�เร่ยกร้อง
ประชีาธิ์ปิไตัย

ห็ลิงัจากการชุีมนุมมักมก่ารดำเนินคดท่างกฎห็มายกับแกน
นำสำคญัเพืื่�อคุกคามผูช้ีมุนมุแลิะเพิื่�มต้ันทนุของการไปร่วม
ชีมุนมุ ซึ่่�งนำไปสูก่ารลิะเมิดสทิธิ์ใินการได้รบัการพิื่จารณิา
คดอ่ย่างเป็นธิ์รรมแลิะสทิธิ์ใินการชีมุนมุ โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง 
แกนนำการชีมุนมุเพื่ื�อเรย่กร้องประชีาธิ์ปิไตัยยงัถกูปฏิเิสธิ์
การประกันตัวัซึ่�ำแลิว้ซึ่�ำเล่ิาแลิะถกูคมุขงักอ่นการพิื่จารณิา
คด ่ทนายความประสบข้อจำกดัจากมาตัรการในการปอ้งกนั
โรคโควิด 19 ในการเข้าเย่�ยมผู้ชีุมนุมท่�ถูกคุมขัง อัน
ห็มายความว่า ผู้ชีุมนุมไม่สามารถห็ารือกับทนายเพืื่�อ
เตัร่ยมการต่ัอสู้คด่ได้อย่างเพ่ื่ยงพื่อ นักกิจกรรมยังถูก
ตัิดตัามแลิะถูกคุกคามด้วยวิธิ์่นอกกฎห็มายแลิะนอก
กระบวนยุตัธิิ์รรมเป็นส่วนให็ญ่
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มาตัรการต่ัาง ๆ ท่�ออกภายใต้ัการประกาศสถานการณ์ิ

ฉกุเฉนิในช่ีวงการแพื่ร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ยงัเป็นการ

จำกดัสทิธิ์ใินการชุีมนมุต่ัอไปอก่ รฐัอาจเล่ิ�ยงการให้็เสร่ภาพื่

ในการเคลิื�อนไห็วแลิะจำกัดสิทธิ์ิในการชีุมนุมโดยสันตัิ

ในช่ีวงสถานการณ์ิฉุกเฉินได้เพืื่�อรักษาความเป็นระเบ่ยบ

เรย่บร้อยของบ้านเมืองแลิะความมั�นคงของชีาติัได้ (กติักา

ระห็ว่างประเทศว่าด้วยสิทธิิ์พื่ลิเมืองแลิะสิทธิิ์ทางการเมือง 

ข้อ 21) แต่ัการเลิ่�ยงพื่ันธิ์กรณ่ิดังกล่ิาวจะต้ัองเป็นไปตัาม

เงื�อนไขท่�เคร่งครัดของห็ลัิกแห่็งความได้สัดส่วน ซึ่่�งการ

ดำเนินการของประเทศไทยขดักบัห็ลิกัดงักล่ิาว

การพืุ่่งเป้าจำกัดการชีุมนุมบางประเภท การฟ้้องข้อห็า

ผู้ชีมุนุมซึ่�ำซ้ึ่อนด้วยทั�งมาตัรการภายใต้ัสถานการณ์ิฉกุเฉนิ

แลิะพื่.ร.บ. การชุีมนุมสาธิ์ารณิะ แลิะการดำเนินคด่กับ

เฉพื่าะผู้จัดการชุีมนุมทางการเมือง โดยลิะเว้นผู้จัดการ

ชีุมนุมสาธิ์ารณิะประเภทอื�นในชี่วงท่�ม่การแพื่ร่ระบาดของ

โรคโควดิ 19 ในระดบัตั�ำ ล้ิวนเป็นปัจจยัท่�ชี่�ให้็เห็น็ถ่งการ

เลิอืกปฏิบิติััต่ัอกลิุม่ท่�มจ่ดุยนืวพิื่ากษ์วจิารณ์ิสถาบนักษตััรย์ิ

ทั�งสิ�น

ข้อ้เสนอแนะ

ARTICLE 19 ขอนำเสนอข้อเสนอแนะดังต่ัอไปน่� เพื่ื�อรับ

ประกันว่า สิทธิ์ิในการชีุมนุมในประเทศไทยจะได้รับการ

เคารพื่แลิะคุม้ครอง

สำ�หรุบัรัุฐบ�ลข้องปรุะเทศไทย
เก่�ยวกบักรอบกฎห็มายแลิะการบังคบัใช้ี

• แก้ไขพื่.ร.บ. การชีุมนุมสาธิ์ารณิะแลิะกฎห็มายอื�น ๆ 

ท่� เ ก่�ยวข้องกับการใชี้สิทธิิ์ในการชีุมนุม เพืื่�อให็้

สอดคลิ้องกับมาตัรฐานด้านสิทธิ์ิมนุษยชีนระห็ว่าง

ประเทศ

• ยกเลิิกข้อบังคับในการแจ้งการชุีมนุมล่ิวงห็น้า 

กระบวนการแจ้งการชีุมนุมควรม่ไว้เพืื่�อให็้เจ้าห็น้าท่�

ท่�เก่�ยวข้องสามารถอำนวยความสะดวกการชีุมนุม

โดยสันตัิได้เท่านั�น แลิะรับประกันว่า เจ้าห็น้าท่�ท่�

เก่�ยวข้องจะไม่ใช้ีข้อกำห็นดในการแจ้งการชุีมนุม

เพื่ื�อตัั�งเงื�อนไขในการทำกิจกรรมชุีมนุมนอกเห็นือ

ขอบเขตักฎห็มาย ห็รอืตัั�งเงื�อนไขท่�ขดัขวางการชุีมนมุ

ของผู้ชุีมนุม รวมถ่งรับประกันว่า เจ้าห็น้าท่�จะไม่ใชี้

การไม่แจ้งความประสงค์ในการจัดการชีุมนุมเป็น

เห็ตัุผลิในการตััดสินว่าการเข้าร่วมการชุีมนุมนั�น

ผิดกฎห็มาย

• เปิดเผยแลิะให้็การเข้าถ่งข้อมลูิเก่�ยวกบัขั�นตัอนการแจ้ง

การชีุมนุม

• ทำให้็การแจ้งการชีมุนมุสาธิ์ารณิะทางออนไลิน์สามารถ

เข้าถ่งได้ง่าย ฝึ่กอบรมแลิะให้็ความรู้แก่ห็น่วยงานรัฐ

ท่�เก่�ยวข้องเพื่ื�อให้็สามารถดูแลิระบบแจ้งการชีุมนุม

ออนไลิน์ได้อย่างมป่ระสทิธิ์ภิาพื่

เก่�ยวกับสถานการณ์ิฉกุเฉนิ

• รบัประกนัว่า การเลิ่�ยงสทิธิ์ต่ิัาง ๆ ในช่ีวงการประกาศ

สถานการณ์ิฉกุเฉนิจะสอดคล้ิองกบัมาตัรฐานด้านสทิธิ์ิ

มนษุยชีนระห็ว่างประเทศแลิะได้สดัส่วนกับสถานการณ์ิ

• ยุตัิการดำเนินคด่ข้อห็าลิะเมิดข้อกำห็นดแลิะคำสั�งท่�

ออกภายใต้ัพื่.ร.ก. การบรหิ็ารราชีการในสถานการณ์ิ

ฉกุเฉนิกบับคุคลิทกุคนท่�เข้าร่วมการชุีมนมุ แลิะปล่ิอย

บุคคลิท่�ถูกดำเนินคด่แลิะคุมขังจากเห็ตัุเด่ยวกัน

โดยทนัท่

เก่�ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่การใช้ีสิทธิ์ิ

ในการชีมุนมุ

• อำนวยความสะดวกแก่การใชี้สิทธิ์ิในการชีุมนุม แลิะ

รบัประกนัวา่ ผูช้ีมุนมุสามารถใชีส้ทิธิ์ดิงักลิา่วไดอ้ยา่ง

ปลิอดภัย รวมถ่งการจัดห็าสถานท่�ปลิอดภัยในการ

ชีุมนุมแลิะคุ้มครองความปลิอดภัยของผู้ชีุมนุมจาก

บุคคลิท่�สาม

• ยุตัิการตัิดตัาม ข่มขู่ แลิะคุกคามผู้ชีุมนุม รวมถ่ง

สมาชิีกครอบครัวแลิะครัวเรือนของผูชุ้ีมนุม ท่�ไม่เห็มาะ

สมแลิะไม่ชีอบด้วยกฎห็มายทั�งห็มด

• คุ้มครองแลิะส่งเสริมสิทธิ์ิในการชีุมนุมของเยาวชีน

แลิะเด็ก บุคลิากรในโรงเร่ยนต้ัองยุตัิการดำเนินการ

ทางวินัยกับเยาวชีนท่�เข้าร่วมชุีมนุมทั�งภายในแลิะ

ภายนอกโรงเร่ยน

• ประณิามการใช้ีความรุนแรง การจับกุมโดยพื่ลิการ 

การคกุคามทางกระบวนการยุตัิธิ์รรม แลิะการลิะเมิด

สิทธิ์ิมนุษยชีนท่�ร้ายแรงอื�น ๆ ท่�ไม่ได้สัดส่วนแลิะมาก

เกินควรอย่างเป็นทางการแลิะเปิดเผย แลิะแสดงให้็

เห็็นอย่างชัีดเจนว่า การกระทำข้างต้ันเป็นสิ�งต้ัองห้็าม

แลิะจะไม่ถูกเพิื่กเฉยในทุกกรณ่ิ
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เก่�ยวกบัการใช้ีกำลิงักบัผูช้ีมุนมุ

• รบัประกันว่า ตัำรวจแลิะเจ้าห็น้าท่�บริการรักษาความ

ปลิอดภัยอื�น ๆ ท่�กำกับดูแลิการชุีมนุมห็รือปฏิิบัตัิ

ห็น้าท่�ในการบังคับใช้ีกฎห็มายจะไม่ใช่ีกำลัิงเกินควร

แลิะปฏิิบัติัตัามห็ลัิกปฏิิบัตัิสำห็รับเจ้าห็น้าท่�บังคับใช้ี

กฎห็มายแลิะห็ลิักการพื่ื�นฐานว่าด้วยการใช้ีกำลิัง

แลิะอาวุธิ์โดยเจ้าห็น้าท่�บงัคบัใช้ีกฎห็มายขององค์การ

สห็ประชีาชีาติัอย่างเต็ัมท่� เจ้าห็น้าท่�แลิะห็น่วยงานรัฐ

ทุกคนแลิะทุกองค์กรควรออกคำสั�งอย่างชีัดเจนว่า 

การใช้ีกำลิงัจะต้ัองเป็นไปด้วยความจำเป็นแลิะได้สดัส่วน

กับภัยคุกคามท่�เกิดข่�นแลิะภัยคุกคามซึ่่�งห็น้าอย่าง

เคร่งครัด แลิะการใช้ีกำลิังโดยไม่จำเป็นแลิะเกินควร

จะถูกทำโทษ

• รบัประกนัว่า การร้องเรย่นเก่�ยวกบัการใช้ีกำลิงัเกนิควร

โดยเจ้าห็น้าท่�ฝ่่ายความมั�นคงห็รือบังคับใช้ีกฎห็มาย

ในการชุีมนมุจะได้รับการตัรวจสอบโดยทันท ่ลิะเอย่ด 

แลิะเป็นกลิาง แลิะผลิลิพัื่ธ์ิ์จากการตัรวจสอบจะได้รบั

การเปิดเผยโดยไม่รอชี้า แลิะผู้ต้ัองห็าในการกระทำ 

ความผิดจะถูกเอาผิดด้วยกระบวนการท่�เป็นธิ์รรม

โดยทนัท่

• รบัประกนัว่าจะยตุักิารจบักมุใด ๆ ท่�มเ่ห็ตัมุาจากการ

ใช้ีสทิธิ์เิสรภ่าพื่ในการชีมุนมุเพื่ย่งอย่างเด่ยวโดยทนัท่ 

แลิะปล่ิอยผูท้่�ถกูคมุขงัด้วยเห็ตัเุดย่วกนัโดยทนัท่

เก่�ยวกบัการถกูตัต่ัราแลิะการเลิอืกปฏิบิตััิ

• รับประกันว่า ขบวนการเคลิื�อนไห็วทางการเมืองทุกข

บวนการณ์ิได้รับสิทธิิ์ในการชุีมนุมแลิะการแสดงออก

อย่างเท่าเท่ยม

• งดเว้นจากการแสดงความเห็็นเก่�ยวกับผู้ชีุมนุมต่ัอ

สาธิ์ารณิะในทางท่�เป็นการต่ัตัราผู้ชุีมนุมห็รือการใช้ี

สิทธิิ์ในการชีุมนุมของพื่วกเขา ห็รือท่�อาจจะขัดขวาง

สิทธิ์ิในการชีุมนุมห็รือทำให้็ผู้ชีุมนุมตักอยู่ในอันตัราย 

เช่ีน การแสดงภาพื่การชีุมนุมห็รือผู้ชุีมนุมว่าเป็นภัย

คกุคามต่ัอชีาตัิ

สำ�หรุบัเจ้�้หน�้ท่�ตำำ�รุวจ้และหนว่ยง�น
บงัคับัใช้ก้ฎหม�ยในปรุะเทศไทย

• ปฏิิบัตัิการปราบปรามผู้ชุีมนุมจะต้ัองเกิดข่�นเมื�อม่

ความจำเป็นอย่างเคร่งครัดเท่านั�น เชี่น เมื�อผู้ชีุมนุม

เป็นภยัคกุคามแลิะอาจทำร้ายผูอื้�น แลิะจะต้ัองปฏิบิตััิ

ตัามมาตัรฐานระห็ว่างประเทศท่�เก่�ยวข้องทกุมาตัรฐาน 

เช่ีน แนวปฏิิบัตัิด้านสิทธิ์ิมนุยชีนของสห็ประชีาชีาตัิ

ว่าด้วยการใช้ีอาวธุิ์ท่�มค่วามร้ายแรงตั�ำในการบงัคับใช้ี

กฎห็มาย

• รับประกันว่า เจ้าห็น้าท่�บังคับใช้ีกฎห็มายทุกคนท่�

ม่ห็น้าท่�กำกับดูแลิการชุีมนุมจะได้รับการฝึ่กอบรม

เก่�ยวกบัวธิิ์ก่ารควบคมุฝ่งูชีน การลิดระดบัความรนุแรง 

แลิะห็น้าท่�ในการอำนวยความสะดวกแก่การใช้ีสทิธิ์ใิน

การชุีมนมุอย่างเต็ัมท่�

• รับประกันว่า เจ้าห็น้าท่�บังคับใชี้กฎห็มายทุกคนท่�

เก่�ยวข้องกับการกำกับดูแลิการชีุมนุมจะสามารถถูก

ระบตุัวัตันได้อย่างชีดัเจนตัลิอดเวลิาด้วยชีดุเครื�องแบบ

• รบัประกนัว่า ผูท้่�รับผิดชีอบต่ัอการใช้ีกำลัิงต่ัอผูช้ีมุนมุ

อย่างเกนิควรแลิะไม่ได้สดัส่วนจะถกูตัรวจสอบ ทำโทษ

ทางวินัย แลิะดำเนินคด่อย่างเห็มาะสม รวมถ่งการ

ดำเนนิคดท่างอาญา ห็ากจำเป็น

• ยตุักิารจบักมุแลิะการคมุขงับคุคลิเนื�องจากการใช้ีสทิธิ์ิ

ในการชุีมนุมโดยสันตัิเพ่ื่ยงอย่างเด่ยวโดยทันท่ แลิะ

ปล่ิอยผูท้่�ยงัถูกคุมขงัด้วยเห็ตุัเดย่วกันโดยทนัท่

• รับประกันว่าจะไม่ม่ใครถูกพื่รากเสร่ภาพื่ เว้นแต่ั

เป็นการกระทำโดยสอดคลิ้องกับกระบวนการทาง

กฎห็มายท่�กำห็นดแลิะกฎห็มายระห็ว่างประเทศ

• ยุตัิการข่มขู่แลิะคุกคามแกนนำการชุีมนุม ผู้จัด 

นักกิจกรรม แลิะผู้เข้าร่วม รวมถ่งนักปกป้องสิทธิ์ิ

มนษุยชีนโดยทนัท่

สำ�หรุบัฝ่่�ยตำลุ�ก�รุข้องปรุะเทศไทย
• ดำเนินขั�นตัอนเพืื่�อยุตัิการดำเนินคด่ทางอาญาต่ัอ

แกนนำการชีมุนมุ ผูจั้ด นกักจิกรรม แลิะผูเ้ข้าร่วม แลิะ

นกัปกป้องสิทธิ์มินษุยชีนโดยทนัท่

• รับประกันว่า ผู้เส่ยห็ายจากการใช้ีความรุนแรงโดย

ตัำรวจจะสามารถเข้าถง่กลิไกยุตัธิิ์รรมแลิะการเย่ยวยา
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สถานท่�ชุีมนมุในกรุงเทพื่มห็านคร ผูชุ้ีมนมุทั�ง 14 คนท่�ให้็

สัมภาษณ์ิต่ัางได้เข้าร่วมการชีุมนุมเป็นจำนวนอย่างน้อย 

5 ครั�งตัั�งแต่ัช่ีวงต้ันปี 2563

เราได้ใช้ีนามสมมติัสำห็รับผู้ชุีมนุมแลิะนักกิจกรรมทุกคน

เพื่ื�อปกป้องตััวตันของพื่วกเขา เว้นแตั่ผู้ชีุมนุมห็รือนัก

กิจกรรมนั�น ๆ ได้ให้็ความยินยอมในการใช้ีชีื�อจริงแก่ 

ARTICLE 19 อย่างเฉพื่าะเจาะจงแลิ้ว

นอกจากน่� ARTICLE 19 ยงัได้สมัภาษณ์ิผูเ้ชี่�ยวชีาญจำนวน 

5 คนเพืื่�อให้็ได้ข้อมูลิเชีิงลิ่กเพื่ิ�มเตัิมเก่�ยวกับสถานการณ์ิ 

ได้แก่ ตัวัแทนจากองค์กรพื่ฒันาเอกชีนด้านสิทธิ์มินษุยชีน 

2 คน ผูท้ำงานด้านสื�อ 1 คน ทนายความด้านสทิธิ์มินษุยชีน 

1 คน แลิะนกัวิชีาการท่�ให้็การสนับสนนุผูชุ้ีมนมุอก่ 1 คน

ARTICLE 19 ยังได้เข้าร่วมแลิะสังเกตัการณ์ิการชีุมนุม

เรย่กร้องประชีาธิ์ปิไตัยประมาณิ 30 การชีมุนมุในกรงุเทพื่-

มห็านครแลิะนครปฐมในปี 2563 แลิะ 2564 โดยมก่ารชุีมนมุ

ต่ัอต้ัานเกดิข่�นเป็นอย่างน้อย 3 ครั�ง ซึ่่�งเป็นโอกาสท่�ดใ่นการ

สงัเกตัการณ์ิวิธิ์ป่ฏิบิตััขิองเจ้าห็น้าท่�ต่ัอกลุ่ิมผูชุ้ีมนมุต่ัาง ๆ 

ARTICLE 19 ยังได้เข้าร่วมการอ่านคำสั�งศาลิต่ัอคำร้อง

การขอประกนัตัวันกักจิกรรมท่�ศาลิอาญาห็ลิายครั�งอ่กด้วย

การวิจัยสำห็รับรายงานฉบับน่�ให้็ความสำคัญกับสิทธิ์ิใน

การชุีมนุมของขบวนการเร่ยกร้องประชีาธิิ์ปไตัยของไทย 

ซึ่่�งได้ม่วิวัฒนาการมาตัั�งแต่ัต้ันปี 2563 บริบทสำห็รับการ

วเิคราะห์็คือการวพิื่ากษ์วจิารณ์ิสถาบนัพื่ระมห็ากษตััรย์ิไทย

ท่�เพื่ิ�มข่�น แลิะการจำกัดสิทธิ์ิในการชีุมนุมโดยเฉพื่าะ

การชีมุนมุท่�วพิื่ากษ์วจิารณ์ิสถาบนัพื่ระมห็ากษตััรย์ิ

ARTICLE 19 ได้ทำการวิจัยสำห็รับรายงานฉบับน่�ตัั�งแต่ั

เดือนสิงห็าคมถ่งธิ์ันวาคม 2564 รวมถ่งร่วมสังเกตัการณ์ิ

การชุีมนุมระห็ว่างปี 2020 กับ 2021 โดยการวิจัยได้

ประกอบด้วยการทบทวนการรายงานเก่�ยวกับการชุีมนุม

จากสื�อสำนกัข่าว องค์กรพื่ฒันาเอกชีน นกัข่าวพื่ลิเมือง แลิะ

การถ่ายทอดสดเห็ตุัการณ์ิชีมุนมุจากพื่ื�นท่�ในช่ีวงระยะเวลิา

ตัั�งแต่ัเดอืนกมุภาพื่นัธ์ิ์ 2563 จนถง่ธิ์นัวาคม 2564 การวจิยั

เอกสารส่วนให็ญ่จะใช้ีเอกสารภาษาไทย ซึ่่�งให้็ข้อมูลิเก่�ยวกับ

ขบวนการณ์ิเรย่กร้องประชีาธิ์ปิไตัยท่�ลิะเอย่ดท่�สดุ

ARTICLE 19 ได้ทำการสัมภาษณ์ินักกิจกรรมท่�เร่ยกร้อง

ประชีาธิ์ปิไตัยจำนวน 20 คนจากกลุ่ิมตัา่ง ๆ  ท่�จดัการชีมุนมุ

ในกรุงเทพื่มห็านคร เช่ียงให็ม่ ขอนแก่น สงขลิา แลิะ

อุบลิราชีธิ์าน่ แลิะผู้ชุีมนุมจำนวน 14 คนท่�เข้าร่วมการ

ชีมุนมุในกรงุเทพื่มห็านคร การสมัภาษณ์ินกักจิกรรมแต่ัลิะ

คนใช้ีเวลิาประมาณิห็น่�งชีั�วโมงแลิะเป็นรูปแบบออนไลิน์ 

ส่วนการสมัภาษณ์ิผูช้ีมุนมุจะเป็นทั�งรปูแบบออนไลิน์แลิะท่�
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 1 การชีุมนุมในชี่วงตั้นส่วนให็ญ่จัดข่�นภายในรั�วมห็าวิทยาลิัย เนื�องจากพื่.ร.บ. การชีุมนุมสาธิ์ารณิะไม่ครอบคลิุมพื่ื�นท่�มห็าวิทยาลิัย

2 https://ilaw.or.th/node/5779.

 3 กลิุ่มอื�น ๆ เร่ยกผู้ชีุมนุมกลิุ่มน่�ว่ากลิุ่ม “ทะลิุแก�ส” เนื�องจากแก�สน�ำตัาท่�ตัำรวจใชี้กับพื่วกเขา

 4 ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ใชี้กฎห็มายเก่�ยวกับความเร่ยบร้อยของบ้านเมืองอย่างไม่ถูกตั้อง คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น เคนยาแลิะตัู

น่เซึ่่ย ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 5 มาตัรา 10 พื่.ร.บ. การชีุมนุมสาธิ์ารณิะ

 6 มาตัรา 14 พื่.ร.บ. การชีุมนุมสาธิ์ารณิะ

 7 ในวันท่� 2 กุมภาพื่ันธิ์์ นักศ่กษา 2 รายแลิะคนอื�น ๆ เดินทางไปยังทำเน่ยบรัฐบาลิเพื่ื�อเร่ยกร้องให็้นายกรัฐมนตัร่ลิาออก ในกิจกรรม ผู้เข้าร่วมได้นำ “พื่ริกเกลิือ” 

ไปแขวนไว้ท่�รั�วทำเน่ยบเพื่ื�อแสดงออกเชีิงสัญลิักษณิ์: โพสต์ทูเดย์, ศาลิสั�งปรับ2 พื่ัน “เพื่นกวิน-บอลิ” ฝ่่าฝ่้น พื่.ร.บ.ชีุมนุมสาธิ์ารณิะ, 21 สิงห็าคม 2563 

 8 ในวันท่� 20 กุมภาพื่ันธิ์์ 2562 นักศ่กษา 2 รายแลิะเพื่ื�อนอ่กคนห็น่�งไปร้องเพื่ลิงประท้วงห็น้ากองบัญชีาการกองทัพื่บก แลิะแสดงออกเชีิงสัญลิักษณิ์เพื่ื�อ “สอน” 

ความรู้ประวัตัิศาสตัร์ให็้กับผบ.ทบ.: วอยซ์์ทีวี, ศาลิปรับ ‘เพื่นกวิน พื่ริษฐ์›-’บอลิ ธิ์นวัฒน์’ นักกิจกรรมทางการเมือง เป็นเงิน 2,000 บาท คด่เปิดเพื่ลิง ‘ประเทศกูม่’ 

ห็น้ากองทัพื่บก ค้าน ผบ.ทบ.ท่�เคยแนะนำให็้เปิดเพื่ลิง ‘ห็นักแผ่นดิน’, 28 ตัุลิาคม 2562

 9 เราได้ใชี้นามสมมตัิสำห็รบัผู้ชีมุนมุแลิะนกักิจกรรมทกุคน (ในเครื�องห็มายคำพื่ดู) เพื่ื�อปกปอ้งตััวตันของพื่วกเขา เวน้แตั่ผูช้ีุมนุมห็รอืนักกิจกรรมนั�น ๆ  ไดใ้ห็้ความ

ยินยอมในการใชี้ชีื�อจริงแก่ ARTICLE 19 อย่างเฉพื่าะเจาะจงแลิ้ว

 10 ชีลิธิ์ิชีา แจ้งเร็ว, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 4 กันยายน 2564

 11 ศูนย์ทนายความเพื่ื�อสิทธิ์ิมนุษยชีนได้รายงานเก่�ยวกับคด่น่�แลิะคด่ในลิักษณิะเด่ยวกันอื�น ๆ ของศูนย์ฯ, ศาลิปรับ 9 พื่ันบาท คด่ “เจมส์ ประสิทธิ์ิ� ชีุมนุมไม่ถอย

ไม่ทน ชี่�แค่โพื่สตั์ชีวนก็เข้าข่ายผู้จัด, 5 พื่ฤศจิกายน 2563 

 12 ประสิทธิ์ิ� ครุธิ์าโรจน์, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 23 กันยายน 2564

 13 ชีลิธิ์ิชีา แจ้งเร็ว, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 4 กันยายน 2564

 14 ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ม่การคุกคาม ข่มขู่ จับกุม แลิะคุมขังผู้ชีุมนุม คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น บราซึ่ิลิ เคนยา โปแลินด์ แลิะตัู

น่เซึ่่ย ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 15 “ม็อบเฟ้สตั์” เป็นการประท้วงรูปแบบห็น่�งท่�เกิดข่�นในปี 2563 ม่ลิักษณิะคลิ้ายงานเทศกาลิ เชี่น ม่กิจกรรมทางศิลิปะแลิะความคิดสร้างสรรค์

 16 พื่ริษฐ์ถูกฟ้้องข้อห็ากว่า 40 คด่ในเวลิาสองปีท่�ผ่านมาจากการชีุมนุม 16 ครั�งแลิะโพื่สตั์เฟ้ซึ่บุ�กจำนวนห็น่�ง

 17 ประเทศไทยไม่ใช่ีประเทศเด่ยวท่�ม่การรับรู้เก่�ยวกับการปฏิิบัตัิท่�แตักต่ัางโดยรัฐ คุณิสามารถอ่านสถานการณ์ิของประเทศอื�น เช่ีน เคนยา โปแลินด์ แลิะตูัน่เซ่ึ่ย 

ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 18 ดูรายงานของ iLaw ทางเฟ้ซึ่บุ�ค วันท่� 24 ตัุลิาคม 2563

 19 “พื่าย”, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 3 ตัุลิาคม 2564

 20 ชีลิธิ์ิชีา แจ้งเร็ว, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 4 กันยายน 2564

 21 สามารถอ่านรายงานรวบรวมข้อมูลิเก่�ยวกับแนวปฏิิบัตัิเชี่นน่�ได้จาก iLaw, วิเคราะห็์คำประกาศตัำรวจ อ้างพื่.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่ื�อคุมโรค แตั่สั�งห็้ามชีุมนุมเพื่ื�อ ‘คุม

ม็อบ’, 2564; แลิะดู ประชาไท, ม็อบเฟ้ส-ผู้ห็ญิงปลิดแอก-นักเร่ยนเลิว ชีุมนุมอนุสาวร่ย์ประชีาธิ์ิปไตัย ชีูแก้รัฐธิ์รรมนูญ, 14 พื่ฤศจิกายน 2563; ม่ติชน, ตัำรวจอ่าน

ประกาศ กิจกรรม ‘เปิดท้ายวันศุกร์ ลิุกไลิ่เผด็จการ’ ผิดกฎห็มาย เส่�ยงแพื่ร่โควิด, 2 กรกฎาคม 2564; ม่ติชน, ตัำรวจอ่านประกาศ ผู้ชีุมนุมส่งเส่ยงไลิ่ ลิั�น ‘กาก่’ คือ
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ส่ข่�ข้าประชีาชีน, 3 สิงห็าคม 2564.

 22 ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ใชี้กฎห็มายเก่�ยวกับความเร่ยบร้อยของบ้านเมืองอย่างไม่ถูกตั้อง คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น เคนยาแลิะ

ตัูน่เซึ่่ย ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 23 กฎห็มายน่�อาจถูกใชี้กับผู้ชีุมนุมท่�แปะโปสเตัอร์ในท่�สาธิ์ารณิะ

 24 กฎห็มายน่�อาจถูกใชี้กับผู้ชีุมนุมท่�ใชี้ลิำโพื่งในท่�สาธิ์ารณิะ

 25 กฎห็มายน่�อาจถูกใชี้กับผู้ชีุมนุมท่�ทำกิจกรรมบนถนนแลิะก่ดขวางการจราจร

 26 ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ม่การคุกคาม ข่มขู่ จับกุม แลิะคุมขังผู้ชีุมนุม คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น บราซึ่ิลิ เคนยา โปแลินด์ แลิะตัู

น่เซึ่่ย ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 27 ศิวัญชีลิ่ วิธิ์ญเสร่วัฒน์, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 21 กันยายน 2564. มาตัรา 12 ของพื่.ร.บ. รักษาความสะอาดแลิะความเป็นระเบ่ยบเร่ยบร้อยของบ้านเมืองห็้ามการ

ทำเครื�องห็มายห็รือวาดห็รือพื่่นส่ท่�ตั้นไม้ในท่�สาธิ์ารณิะ

 28 ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ม่การดำเนินคด่กับชีุมนุม คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น เคนยาแลิะโปแลินด์ ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 

19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 29 ประเทศไทยไดแ้จง้สห็ประชีาชีาตัอิยา่งเปน็ทางการถ่งความตัั�งใจท่�จะเลิ่�ยงสทิธิ์บิางประการภายใตัก้ารประกาศสถานการณิฉุ์กเฉนิแลิว้ในวนัท่� 5 มถินุายน 2563 

 30 ขอ้ท่� 4 ของกตักิาระห็วา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิ์พิื่ลิเมอืงแลิะสทิธิ์ทิางการเมอืง; ความเห็น็ทั�วไป ฉบบัท่� 34 วา่ดว้ยมาตัรา 19 ของกตักิาระห็วา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธิ์ิ

พื่ลิเมืองแลิะสิทธิ์ิทางการเมือง. แลิะดูคณิะกรรมการสิทธิ์ิมนุษยชีน, แถลิงการณิ์ว่าด้วยการเลิ่�ยงพื่ันธิ์กรณิ่ตัามกตัิกาฯ ในชี่วงการแพื่ร่ระบาดของโรคโควิด 19.

 31 ข้อกำห็นดออกตัามความในมาตัรา 9 แห็่งพื่ระราชีกำห็นดการบริห็ารราชีการในสถานการณิ์ฉุกเฉิน พื่.ศ. 2548 (ฉบับท่� 25 )13 ม่นาคม 2563. ข้อกำห็นดท่�ออก

มาห็ลิังจากนั�นตัามการขยายการประกาศสถานการณิ์ฉุกเฉินลิ้วนม่เนื�อห็าเห็มือนกัน ยกเว้นในข้อกำห็นด ฉบับท่� 13

 32 ศนูย์ทนายความเพืื่�อนสิทธิิ์มนุษยชีน, พื่ฤศจิกายน 64: ยอดผูถู้กดำเนินคดก่ารเมืองรวม 1,684 คน ในจำนวน 957 คด,่ 4 ธิ์นัวาคม 2564; แลิะดู ศนูย์ทนายความ

เพื่ื�อนสิทธิ์ิมนุษยชีน, เมษายน 65: ยอดรวมผู้ถูกดำเนินคด่ทางการเมืองเพื่ิ�มเป็น 1,808 คน คด่ ม.112 ทะลิุไป 204 คด่แลิ้ว.

 33 สัมภาษณิ์ชีลิิตัา บัณิฑุุวงศ์ แลิะ “นัท” วันท่� 9 แลิะ 23 ตัุลิาคม 2564 ตัามลิำดับ

 34 ดูเพื่ิ�มเตัิมในส่วนท่� 3 เก่�ยวกับการสลิายการชีุมนุม

 35 ประกาศ ตัามมาตัรา 11 แห็่งพื่ระราชีกำห็นดการบริห็ารราชีการในสถานการณิ์ฉุกเฉิน พื่.ศ. 2548

 36 คำสั�งห็ัวห็น้าผู้รับผิดชีอบในการแก้ไขสถานการณิ์ฉุกเฉินท่�ม่ความร้ายแรง ท่� 2563/2 เรื�อง ห็้ามการใชี้เส้นทางคมนาคม อาคาร ห็รือสถานท่�, 16 ตัุลิาคม 2563; 

คำสั�งห็ัวห็น้าผู้รับผิดชีอบในการแก้ไขสถานการณิ์ฉุกเฉินท่�ม่ความร้ายแรง ท่� 2563/9 เรื�อง ห็้ามการใชี้เส้นทางคมนาคม อาคาร ห็รือสถานท่�, 18 ตัุลิาคม 2563; คำ

สั�งห็ัวห็น้าผู้รับผิดชีอบในการแก้ไขสถานการณิ์ฉุกเฉินท่�ม่ความร้ายแรง ท่� 2563/10 เรื�อง ห็้ามการใชี้เส้นทางคมนาคม อาคาร ห็รือสถานท่�, 18 ตัุลิาคม 2563.

 37 ประกาศสถานการณิ์ฉุกเฉินท่�ม่ความร้ายแรงในเขตัท้องท่�กรุงเทพื่มห็านคร (ฉบับท่� 16 )2 ตัุลิาคม 2563; ประกาศเรื�อง ยกเลิิกประกาศสถานการณิ์ฉุกเฉินท่�ม่

ความร้ายแรงในเขตัท้องท่�กรุงเทพื่มห็านคร ประกาศ ข้อกำห็นด แลิะคำสั�งท่�เก่�ยวข้อง, 22 ตัุลิาคม 2563.

 38 คำสั�งหั็วห็น้าผูรั้บผิดชีอบในการแก้ไขสถานการณิฉ์กุเฉนิท่�มค่วามร้ายแรง ท่� 2563/13 เรื�องแตัง่ตัั�งคณิะกรรมการบริห็ารจัดการสื�อแลิะข้อมูลิข่าวสารในสถานการณ์ิ

ฉุกเฉินท่�ม่ความร้ายแรง, 18 ตัุลิาคม 2563. ความเห็็นทั�วไป ฉบับท่� 34 ของกตัิการะห็ว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ์ิพื่ลิเมืองแลิะสิทธิ์ิทางการเมืองระบุว่า รัฐไม่สามารถ

ใชี้ข้อจำกัดดังกลิ่าวกับสื�อได้ “39. รัฐภาค่ควรจัดการให็้กรอบด้านนิตัิบัญญัตัิแลิะบริห็ารท่�กำกับสื�อสารมวลิชีนสอดคลิ้องกับบทบัญญัตัิในวรรค 3 […] การปฏิิเสธิ์ไม่

อนุญาตัให็้ตั่พื่ิมพื่์ห็นังสือพื่ิมพื่์แลิะสื�อสิ�งพื่ิมพื่์อื�น ๆ ยกเว้นในสถานการณิ์พื่ิเศษท่�ม่การใชี้บังคับวรรค 3 ถือว่าไม่สอดคลิ้องกับมาตัรา 19 สถานการณิ์ดังกลิ่าวจะไม่

เคยรวมการห็้ามสื�อสิ�งพื่ิมพื่์บางสื�อ เว้นแตั่จะม่การห็้ามตั่พื่ิมพื่์เนื�อห็าบางอย่างท่�ไม่สามารถแยกออกมาได้เท่านั�นอย่างชีอบธิ์รรมตัามวรรค 3 เท่านั�น”

 39 ในการชีุมนุมเพื่ื�อเร่ยกร้องให็้ม่การจัดการเลิือกตัั�งในปี 2561 แลิะ 2562 ผู้ชีุมนุมแลิะแกนนำจำนวน 130 คนถูกดำเนินคด่ทางกฎห็มาย โดยเป็นการฟ้้องข้อห็า

ตัามพื่.ร.บ. การชุีมนุมสาธิ์ารณิะ ยยุงปลุิกปั�น แลิะลิะเมิดคำสั�งคสชี.เป็นห็ลัิก แกนนำการชุีมนุมห็ลิายคนถูกฟ้อ้งห็ลิายคดจ่ากกิจกรรมชุีมนุมคนลิะท่� โดยกระบวนการ

สืบพื่ยานจะม่ข่�นในปี 2564. ดู ศูนย์ทนายความเพืื่�อสิทธิ์ิมนุษยชีน, เช็ีคคด่คนอยากเลืิอกตัั�งก่อนเปิดสภาฯ: เขาแลิะเธิ์ออยู่ตัรงไห็นในกระบวนการยุตัิธิ์รรม, 20 

พื่ฤษภาคม 2562. 

 40 ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ม่การใชี้กำลิังเกินควรกับผู้ชีุมนุม คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น บราซึ่ิลิ เคนยา แลิะตัูน่เซึ่่ย ได้ในงานวิจัย

ของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

https://www.matichon.co.th/politics/news_2865394
http://article19.org/
http://article19.org/
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.194.2020-Eng.pdf
https://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/iccprt.pdfvil-and-political-rights
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatementEN.pdf
https://tlhr2014.com/archives/38584
https://tlhr2014.com/archives/38584
https://tlhr2014.com/archives/38584
https://tlhr2014.com/archives/38584
https://tlhr2014.com/archives/38584
https://tlhr2014.com/archives/38584
https://tlhr2014.com/archives/38584
https://tlhr2014.com/archives/38584
https://tlhr2014.com/archives/38584
https://tlhr2014.com/archives/43253
https://tlhr2014.com/archives/12440
https://tlhr2014.com/archives/12440
https://tlhr2014.com/archives/12440
http://article19.org/


47

 41 การประกาศสถานการณิ์ฉุกเฉินท่�ม่ความร้ายแรงในเขตัพื่ื�นท่�กรุงเทพื่มห็านคร, 15 ตัุลิาคม 2563

 42 ประสิทธิ์ิ� ครุธิ์าโรจน์, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 23 กันยายน 2564

 43 ดูไทม์ไลิน์ของเห็ตัุการณิ์วันท่� 16 ตัุลิาคม 2563 ได้ท่� BBC News Thai, เกาะตัิดเห็ตัุสลิายการชีุมนุม ‘คณิะราษฎร’” ท่�แยกปทุมวัน, 17 ตัุลิาคม 2563.

 44 “ปิงปอง”, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 23 กันยายน 2564

 45 อ่านรายงานอย่างลิะเอ่ยดเก่�ยวกับการใชี้แก�สน�ำตัาโดยตัำรวจไทยกับผู้ชีุมนุมในวันท่� 16 ตัุลิาคม 8 พื่ฤศจิกายน แลิะ 17 พื่ฤศนิกายน 2563 แลิะ 28 กุมภาพื่ันธิ์์ 

2564 ได้ท่� แอมเนสตั่� อินเตัอร์เนชีั�นแนลิ, Thailand: “My face burned as if on fire”: Unlawful use of force by Thailand’s police during public assemblies, 

2564

 46 28 กุมภาพื่ันธิ์์ท่�กรมทห็ารราบท่� 1: ดูการรายงานโดยชี่อง Thai Rath Online; 20 ม่นาคมท่�สนามห็ลิวงใกลิ้กับพื่ระบรมมห็าราชีวัง; 2 พื่ฤษภาคมท่�ศาลิอาญา: ดู

การรายงานโดยชี่อง Thai Rath Online; 18 กรกฎาคมท่�ทำเน่ยบรัฐบาลิ: ดูการรายงานโดยชี่อง Friends Talk; 7 สิงห็าคมท่�กรมทห็ารราบท่� 1: ดูการรายงานโดย

ชี่อง Friends Talk. การชีุมนุมวันท่� 6 ม่นาคม 2564 ท่�ศาลิอาญาไม่ม่การสลิายการชีุมนุม แตั่ม่นักกิจกรรมจากกลิุ่ม WEVO บางคนถูกจับกุมในบริเวณิใกลิ้เค่ยง

ก่อนการชีุมนุม 

 47 ศรายุธิ์ ตัั�งประเสริฐ นักข่าวประชาไท, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 23 พื่ฤศจิกายน 2564 

 48 ศรายุธิ์ ตัั�งประเสริฐ นักข่าวประชาไท, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 23 พื่ฤศจิกายน 2564 

 49 ‘ถ้าเขาเข้ามาในแนว อนุญาตัให็้ใชี้กระสุนยางได้นะครับ ถ้าเขาถอยก็ห็ยุดยิง ใชี้ลิูกฟ้อร์มตัอบโตั้ ใชี้กระสุนยางได้ เลิ็งเป้าแลิ้วยิง ให็้ยิงตั�ำๆท่�ลิำตััวเข้าไว้’, บันท่ก

โดยนกัวจิยัจากการถา่ยทอดสดเห็ตักุารณิช์ีมุนมุในวนัท่� 7 สงิห็าคม 2564. แลิะด ูhttps://www.youtube.com/watch?v=jmrF6Ute5Ys; https://www.youtube.com/

watch?v=ujakQGj5u_8; https://www.youtube.com/watch?v=JexTzHfw-VU; แลิะบทความรายงานอย่างลิะเอ่ยดโดย BBC News Thai, ชีุมนุม 7 ส.ค. : ‘เยาวชีน

ปลิดแอก’ ยุตัิการชีุมนุม ห็ลิัง ตัร. ยิงแก�สน�ำตัา-กระสุนยางใส่ 2 ชีม, 7 สิงห็าคม 2564.

 50 การสัมภาษณิ์พื่.ตั.อ.กฤษณิะ พื่ัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตัำรวจแห็่งชีาตัิ ในการถ่ายทอดสดของชี่องไทยพื่่บ่เอส, 7 สิงห็าคม 2564, https://www.youtube.

com/watch?v=jmrF6Ute5Ys. โดยห็ลิกัเวลิายงิกระสนุยางห็รอืใชีอุ้ปกรณิอ์ะไรก็แลิว้แต่ัเพื่ื�อเปน็การระงบั คงเปน็ไปตัามสถานการณ์ิ มภ่ยัคกุคามมาทางใดกต็ัอ้งใชี้

เพื่ื�อระงับยับยั�ง อย่างน้อยเป็นการป้องกันตันเอง สองเป็นการป้องกันไม่ให็้เกิดความวุ่นวายในวงกว้างข่�นไป

 51 ดูรายงานโดย PPTV HD 36 นาท่ท่� 12.18 

 52 ข้อสังเกตัการณิ์จากการถ่ายทอดสดห็ลิายชีิ�นในวันดังกลิ่าว

 53 ข้อสังเกตัส่วนตััวระห็ว่างการชีุมนุม, 14 ตัุลิาคม 2563

 54 ประเทศไทยไม่ใช่ีประเทศเด่ยวท่�ม่การรับรู้เก่�ยวกับการปฏิิบัตัิท่�แตักต่ัางโดยรัฐ คุณิสามารถอ่านสถานการณ์ิของประเทศอื�น เช่ีน เคนยา โปแลินด์ แลิะตูัน่เซ่ึ่ย 

ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 55 BBC News Thai, ชีุมนุม 8 พื่.ย.: กลิุ่มราษฎรตัั�งตัู้ไปรษณิ่ย์จำลิองใกลิ้พื่ระบรมมห็าราชีวัง ส่ง ‘ราษฎรสาส์น’ ถ่งรัชีกาลิท่� 8 ,10 พื่ฤศจิกายน 2563. ตัำรวจใชี้

รถเมลิ์ในการปิดถนนใกลิ้พื่ระบรมมห็าราชีวังระห็ว่างการชีุมนุมวันท่� 8 พื่ฤศจิกายน 2563 ซึ่่�งม่การทำกิจกรรมเชีิงสัญลิักษณิ์เพื่ื�อ “ส่งจดห็มายห็าพื่ระมห็า กษัตัริย์”

 56 ยกตััวอย่างเชี่น วันท่� 25 พื่ฤศจิกายน 2563; ดู สปริงนิวส์, ปราการตัู้คอนเทนเนอร์ รอบสำนักงานทรัพื่ย์สินฯ, 25 พื่ฤศจิกายน 2563.

 57 ก่อนห็น้าน่� ในวันท่� 29 พื่ฤศจิกายน 2563 กลิุ่มราษฎรได้วางแผนจัดการชีุมนุมท่�บริเวณิดังกลิ่าว แตั่ได้เปลิ่�ยนไปยังพื่ื�นท่�ของกองทัพื่อ่กท่�ในนาท่สุดท้ายแทน ซึ่่�ง

เก่�ยวข้องกับห็น่วยทห็ารรักษาพื่ระองค์เชี่นกัน เพื่ื�อสับขาห็ลิอกเจ้าห็น้าท่�

 58 พื่ระราชีกฤษฎก่าถอนสภาพื่การเปน็สาธิ์ารณิสมบัติัของแผ่นดนิท่�ใชีเ้พืื่�อประโยชีน์ของแผ่นดนิ โดยเฉพื่าะของท่�ราชีพัื่สดใุนทอ้งท่�แขวงถนนนครไชียศร ่เขตัดุสติั 

แลิะแขวงสามเสนใน เขตัพื่ญาไท กรุงเทพื่มห็านคร พื่.ศ. 2562

 59 พื่ระราชีกำห็นดโอนอัตัรากำลัิงพื่ลิแลิะงบประมาณิบางสว่นของกองทพัื่บก กองทพัื่ไทย กระทรวงกลิาโห็มไปเปน็ของห็นว่ยบัญชีาการถวายความปลิอดภยัรกัษา

พื่ระองค์ ซึ่่�งเป็นส่วนราชีการในพื่ระองค์ พื่.ศ. 2562

 60 แลิะดู Voice Online, วิวัฒนาการ ‘มินเน่ยน’ ป้อมปราการ ห็น้าค่าย ‘ราบ 1 - ราบ 5 ’11 ม่นาคม 2564. คำว่า “มินเน่ยน” ถูกใชี้เพื่ื�อเร่ยกเจ้าห็น้าท่�บังคับใชี้

กฎห็มายนอกเครื�องแบบ เนื�องจากเสื�อสเ่ห็ลืิอง (สญัลิกัษณิข์องการสนบัสนนุสถาบันกษัตัรยิ)์ แลิะทรงผมเกรย่น (ทรงบงัคบัของเจา้ห็นา้ท่�บังคบัใชีก้ฎห็มาย) ทำให็้

ดูเห็มือนตััวการ์ตัูน “มินเน่ยน” จากภาพื่ยนตัร์ของสห็รัฐอเมริกาเรื�อง Despicable Me

https://www.bbc.com/thai/live/thailand-54508182
https://www.bbc.com/thai/live/thailand-54508182
https://www.bbc.com/thai/live/thailand-54508182
https://www.bbc.com/thai/live/thailand-54508182
https://www.bbc.com/thai/live/thailand-54508182
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/4356/2021/en/
https://www.youtube.com/watch?v=VEQ7E_Kz6fA
https://youtu.be/1m3_-ZMe35c
https://youtu.be/ZkAUsgD1nZM
https://www.youtube.com/watch?v=Sa_O3eZvxpU%5D
https://www.youtube.com/watch?v=jmrF6Ute5Ys
https://www.youtube.com/watch?v=ujakQGj5u_8
https://www.youtube.com/watch?v=ujakQGj5u_8
https://www.youtube.com/watch?v=JexTzHfw-VU
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.bbc.com/thai/thailand-58125952
https://www.youtube.com/watch?v=jmrF6Ute5Ys
https://www.youtube.com/watch?v=jmrF6Ute5Ys
https://www.youtube.com/watch?v=gvKku6_PNtk
http://article19.org/
https://www.bbc.com/thai/thailand-54863898
https://www.bbc.com/thai/thailand-54863898
https://www.bbc.com/thai/thailand-54863898
https://www.bbc.com/thai/thailand-54863898
https://www.bbc.com/thai/thailand-54863898
https://www.bbc.com/thai/thailand-54863898
https://www.bbc.com/thai/thailand-54863898
https://www.bbc.com/thai/thailand-54863898
https://www.bbc.com/thai/thailand-54863898
https://www.bbc.com/thai/thailand-54863898
https://www.bbc.com/thai/thailand-54863898
https://www.bbc.com/thai/thailand-54863898
https://www.bbc.com/thai/thailand-54863898
https://www.bbc.com/thai/thailand-54863898
https://www.bbc.com/thai/thailand-54863898
https://www.springnews.co.th/news/802740
https://www.springnews.co.th/news/802740
https://www.springnews.co.th/news/802740
https://voicetv.co.th/read/zHeNXMlZo
https://voicetv.co.th/read/zHeNXMlZo
https://voicetv.co.th/read/zHeNXMlZo
https://voicetv.co.th/read/zHeNXMlZo
https://voicetv.co.th/read/zHeNXMlZo
https://voicetv.co.th/read/zHeNXMlZo
https://voicetv.co.th/read/zHeNXMlZo
https://voicetv.co.th/read/zHeNXMlZo
https://voicetv.co.th/read/zHeNXMlZo
https://voicetv.co.th/read/zHeNXMlZo
https://voicetv.co.th/read/zHeNXMlZo
https://voicetv.co.th/read/zHeNXMlZo
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 61 กิจกรรมดังกลิ่าวดำเนินตั่อไปเกือบทุกวันจนถ่งชี่วงกลิางเดือนธิ์ันวาคม 2564 เป็นอย่างน้อย

 62 บารม่ ชีัยรัตัน์, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 15 พื่ฤศจิกายน 2564 

 63 ปนัดดา ศิริมาสกุลิ, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 4 ตัุลิาคม 2564

 64 ไทยโพื่สตั์, ม็อบจะนะห็น้าทำเน่ยบฯยอมถอย! ‘ธิ์รรมนัส’เคลิ่ยร์เองสั�งชีะลิอโครงการ, 14 ธิ์ันวาคม 2563. อย่างไรก็ด่ เมื�อชีาวบ้านจะนะทำการชีุมนุมประท้วงอ่ก

รอบในเดือนธิ์ันวาคม 2564 ตัำรวจได้เข้าสลิายการชุีมนุมในคืนแรกท่�ผู้ชีุมนุมเริ�มปักห็ลิักห็น้าทำเน่ยบรัฐบาลิ ทำให้็ม่ผู้ชีุมนุมท่�ถูกจับกุมแลิะฟ้้องข้อห็าลิะเมิด

สถานการณิ์ฉุกเฉิน 37 คน. ดู เห็ตัุการณิ์การจับกุมจากคลิิปวิด่โอท่�อัดโดย “สมชีาย” (นามสมมตัิ) ห็น่�งในแกนนำขบวนการณิ์ นาท่ท่� 13:00.

 65 ประเทศไทยไม่ใช่ีประเทศเด่ยวท่�ม่การรับรู้เก่�ยวกับการปฏิิบัตัิท่�แตักต่ัางโดยรัฐ คุณิสามารถอ่านสถานการณ์ิของประเทศอื�น เช่ีน เคนยา โปแลินด์ แลิะตูัน่เซ่ึ่ย 

ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 66 ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ม่การดำเนินคด่กับชีุมนุม คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น เคนยาแลิะโปแลินด์ ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 

19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 67 ชีลิิตัา บัณิฑุุวงศ์, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 31 มกราคม 2565

 68 “เบลิ” (นามสมมตัิ), สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 21 กันยายน 2564

 69 ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ม่บรรยากาศความห็วาดกลิัวท่�เกิดจากรัฐ คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น บราซึ่ิลิ เคนยา แลิะโปแลินด์ ได้ใน

งานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 70 สุวรรณิา ตัาลิเห็ลิ็ก, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 29 ธิ์ันวาคม 2564

 71 ประสิทธิ์ิ� ครุธิ์าโรจน์, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 23 กันยายน 2564

 72 ประสิทธิ์ิ� ครุธิ์าโรจน์, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 23 กันยายน 2564

 73 ปนัดดา ศิริมาสกุลิ, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 4 ตัุลิาคม 2564

 74 ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ม่การคุกคาม ข่มขู่ จับกุม แลิะคุมขังผู้ชีุมนุม คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น บราซึ่ิลิ เคนยา โปแลินด์ แลิะตัู

น่เซึ่่ย ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 75 “ฟ้ิลิ์ม”, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 4 กันยายน 2564

 76 ประกาศห็ัวห็น้าผู้รับผิดชีอบในการแก้ไขสถานการณิ์ฉุกเฉินท่�ม่ความร้ายแรง ท่� 2563/1 เรื�อง กำห็นดสถานท่�ควบคุม, 15 ตัุลิาคม 2563; แลิะประกาศห็ัวห็น้า

ผู้รับผิดชีอบในการแก้ไขสถานการณิ์ฉุกเฉินท่�ม่ความร้ายแรง ท่� 2563/6 เรื�อง กำห็นดสถานท่�ควบคุมเพื่ิ�มเตัิม, 17 ตัุลิาคม 2563.

 77 คำสั�งห็ัวห็น้าผู้รับผิดชีอบในการแก้ไขสถานการณิ์ฉุกเฉินท่�ม่ความร้ายแรง ท่� 2563/15 เรื�อง การปฏิิบัตัิในการร้องขอจับกุมแลิะควบคุมตััวบุคคลิ การออกคำสั�ง

เร่ยกบุคคลิห็รือส่งมอบเอกสารห็ลิักฐาน แลิะการออกคำสั�งตัรวจค้นของพื่นักงานเจ้าห็น้าท่� ตัามมาตัรา 11 แห็่งพื่ระราชีกำห็นดการบริห็ารราชีการในสถานการณิ์

ฉุกเฉิน พื่.ศ. 19 ,2548 ตัุลิาคม 2563.

 78 ประกาศห็ัวห็น้าผู้รับผิดชีอบในการแก้ไขสถานการณิ์ฉุกเฉินท่�ม่ความร้ายแรง ท่� 2563/2 เรื�อง ห็้ามนำยานพื่าห็นะบางประเภทแลิะสิ�งของเข้าพื่ื�นท่�ควบคุม, 15 

ตัุลิาคม 2563. 

 79 ขอ้ 17 ของอนสุญัญาระห็วา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองบคุคลิทกุคนจากการห็ายสาบสญูโดยถกูบงัคบักำห็นดให็ร้ฐัตัอ้ง “รบัประกนัวา่บคุคลิท่�ถกูลิดิรอนเสรภ่าพื่

จะตัอ้งถูกกักกนัในสถานท่�ซึ่่�งไดร้บัการยอมรบัแลิะตัรวจตัราอยา่งเปน็ทางการเทา่นั�น” (ผูเ้ข่ยนเพิื่�มการเนน้ย�ำเอง) สถานคมุขังเฉพื่าะห็นา้อาจมองไดว้า่เปน็ “สถาน

ท่�ซึ่่�งได้รบัการยอมรับแลิะตัรวจตัราอย่างเป็นทางการ” เนื�องจากสถานท่�ดังกลิ่าวถูกกำห็นดโดยประกาศท่�ออกตัามพื่.ร.ก. การบรหิ็ารราชีการในสถานการณิ์ฉุกเฉิน 

ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ม่การคุกคาม ข่มขู่ จับกุม แลิะคุมขังผู้ชีุมนุม คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น บราซึ่ิลิ เคนยา โปแลินด์ แลิะตัูน่

เซึ่่ย ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 80 คุ้มเกลิ้า ส่งสมบูรณิ์, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 14 ธิ์ันวาคม 2564

 81 ในวันท่� 15 ตัุลิาคม 2564 ห็ลิังจากการสลิายการชีุมนุมในวันนั�น ARTICLE 19 ก็ได้ไปท่�กองบังคับการตัำรวจตัระเวนชีายแดนภาค 1 เพื่ื�อยืนยันท่�อยู่ของผู้ชีุมนุม 

โดยท่�ทางเข้าม่เจ้าห็น้าท่�ถืออาวุธิ์ครบมือขวางอยู่แลิะม่ตััวแทนสื�อรออยู่ข้างนอก ผู้วิจัยไม่ได้รับอนุญาตัให็้เข้าไปข้างใน
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https://www.thaipost.net/main/detail/86811
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 82 การสัมภาษณิ์อาจารย์มห็าวิทยาลิัยธิ์รรมศาสตัร์ท่�ได้ยื�นประกันตััวให็้กับนักศ่กษาในชีั�นเร่ยนบ่อยครั�ง

 83 ปนัดดา ศิริมาสกุลิ, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 4 ตัุลิาคม 2564. ดู ภาพื่ถ่ายน่� ท่�ถ่ายโดยนักการเมืองท่�ได้รับอนุญาตัให็้เข้าไปเย่�ยมผู้ชีุมนุมท่�ถูกจับกุมในนั�น

 84 แลิะดู ARTICLE 19, Breaking the silence: Thailand’s renewed use of lèse-majesté charges, ม่นาคม 2564.

 85 ประเทศไทยไม่ใช่ีประเทศเด่ยวท่�ม่การรับรู้เก่�ยวกับการปฏิิบัตัิท่�แตักต่ัางโดยรัฐ คุณิสามารถอ่านสถานการณ์ิของประเทศอื�น เช่ีน เคนยา โปแลินด์ แลิะตูัน่เซ่ึ่ย 

ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 86 อ้างแลิ้ว

 87 คุณิสามารถอ่านคำอธิ์ิบายเก่�ยวกับบทบาทของแตั่ลิะคนในการวิพื่ากษ์วิจารณิ์สถาบันกษัตัริย์ในห็มู่ชีาวไทยได้ใน Phaholtap and David Streckfuss, ‘The ten 

demands that shook Thailand’, New Mandala, September 2020; Laignee Barron, ‘“I think our goal is worthy for everyone in Thailand”: Meet the lawyer 

trying to reform the Thai monarchy’, Time, September 2020. 

 88 รวบรวมจากศูนย์ทนายความเพื่ื�อสิทธิ์ิมนุษยชีน, สถิตัิผู้ถูกดำเนินคด่มาตัรา 112 “ห็มิ�นประมาทกษัตัริย์” ปี 16 ,652563 ธิ์ันวาคม 2563, ปรับปรุงข้อมูลิวัในนท่� 

30 มกราคม 2565; แลิะ ศนูยท์นายความเพืื่�อสทิธิ์มินษุยชีน, สถิตัผิูถ้กูคมุขังทางการเมืองในระห็ว่างต่ัอสู้คด,่ 11 ธิ์นัวาคม 2563, ปรับปรุงขอ้มลูิวใันนท่� 30 มกราคม 

2565

 89 ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ม่การคุกคาม ข่มขู่ จับกุม แลิะคุมขังผู้ชีุมนุม คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น บราซึ่ิลิ เคนยา โปแลินด์ แลิะตัู

น่เซึ่่ย ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 90 คำพื่ิพื่ากษาในคด่เก่�ยวกับการประท้วงอื�น ๆ เป็นการสั�งปรับห็รือรอลิงอาญา มิใชี่การสั�งจำคุก.

 91 ชีลิิตัา บัณิฑุุวงศ์, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 15 ธิ์ันวาคม 2564

 92 ประเทศไทยไม่ใช่ีประเทศเด่ยวท่�ม่การรับรู้เก่�ยวกับการปฏิิบัตัิท่�แตักต่ัางโดยรัฐ คุณิสามารถอ่านสถานการณ์ิของประเทศอื�น เช่ีน เคนยา โปแลินด์ แลิะตูัน่เซ่ึ่ย 

ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 93 ดู เชี่น รายงานการพืู่ดคุยระห็ว่างทนายความแลิะนักกิจกรรมทางการเมืองทางออนไลิน์ใน ประชาไท, ทนายเผยเย่�ยมลิูกความเรือนจำรังสิตัแสนวิบาก คุยกลิาง

แจง้ เนตัช้ีา สายแลินไม่พื่อ แถมติัดโควิดทั�งทนายทั�งลูิกความ, 17 สงิห็าคม 2564; ศนูย์ทนายความเพืื่�อสิทธิิ์มนุษยชีน, บนัทก่เย่�ยมเบนจา อะปัญ: ‘แล้ิวพื่อสิ�งต่ัางๆ 

มันห็ายไป เลิยไม่รู้ว่าตั้องทำอะไร’, 12 ตัุลิาคม 2564; ศูนย์ทนายความเพื่ื�อสิทธิ์ิมนุษยชีน, เย่�ยม(เกือบ)ทิพื่ย์ คุณิม่เวลิาเพื่่ยงสิบนาท่ในการเย่�ยม: บันท่กเย่�ยมเบน

จาท่�สั�นท่�สุด, 16 ตัุลิาคม 2564.

 94 ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ม่การคุกคาม ข่มขู่ จับกุม แลิะคุมขังผู้ชีุมนุม คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น บราซึ่ิลิ เคนยา โปแลินด์ แลิะตัู

น่เซึ่่ย ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 95 แกนนำการชีุมนุม, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 30 ตัุลิาคม 2564 

 96 เสาวน่ย์ ตัร่รัตัน์ อเลิกซึ่านเดอร์, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 20 พื่ฤศจิกายน 2564

 97 โพื่สตั์เฟ้ซึ่บ่กของกลิุ่มขอนแก่นพื่อกันท่ วันท่� 12 ธิ์ันวาคมม 2563; แลิะรายงานของ Isaan Record เก่�ยวกับการมาเย่�ยมเย่ยนของนักกิจกรรมนักศ่กษาจากกลิุ่ม

อุบลิปลิดแอก, ดูได้จากโพื่สตั์เฟ้ซึ่บุ�กของ Isaan Record วันท่� 14 ธิ์ันวาคม 2563

 98 ด ูเชีน่ ศนูยท์นายความเพื่ื�อสทิธิ์มินุษยชีน, นอกเครื�องแบบตัดิตัามประชีาชีนในสกลินคร 4 ราย อา้งเปน็ ‘บคุคลิเฝ่า้ระวงั’ ถอืวสิาสะเขา้บ้านโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตั, 

12 พื่ฤษภาคม 2564, สำห็รับคด่ในจังห็วัดสกลินคร; นร.-นศ.-นักกิจกรรมร้อยเอ็ด 9 คน ‘ถูกปราบจัดกิจกรรม-ห็้ามออกนอกบ้าน’ ก่อนพื่ระเทพื่ฯ เด็จเปิดห็อโห็วด 

20 ,101 พื่ฤษภาคม 2564, สำห็รับคด่ในจังห็วัดร้อยเอ็ด; แลิะ ตัร.ลิ้อมบ้านนักกิจกรรม Korat Movement ทั�งคืนทั�งวันก่อนพื่ระเทพื่ฯ เสด็จ ทั�งไปสั�งแม่ห็้ามนัก

กิจกรรมออกจากบ้าน อ้างกลิัวก่อเห็ตัุเผาซึุ่้ม-ทำลิายขบวนเสด็จ, 26 พื่ฤศจิกายน 2564, สำห็รับคด่ในจังห็วัดนครราชีส่มา

 99 ตั่อมา พื่ลิเมืองรายห็น่�งได้แจ้งความกับตัำรวจว่า รามิลิได้ลิะเมิดพื่.ร.บ. ธิ์ง เนื�องจากธิ์งท่�เขาใช้ีในงานศิลิปะไม่ม่ส่น�ำเงินท่�สื�อถ่งพื่ระมห็า กษัตัริย์ ห็ลิังจากนั�น 

ตัำรวจได้เพื่ิ�มข้อห็าห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า กษัตัริย์จากคำท่�ผู้ชีุมนุมเข่ยนบนงานศิลิปะของเราในการชีุมนุมก่อนห็น้า. ศิวัญชีลิ่ วิธิ์ญเสร่วัฒน์, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 21 

กันยายน 2564 

 100 ศร่ไพื่ นนทร่, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 14 กันยายน 2564 

 101 โพื่สตั์เฟ้ซึ่บุ�กของปิยรัฐ จงเทพื่ วันท่� 20 พื่ฤศจิกายน 2563 
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 102 ดู iLaw, ‘Watchlist’, เมื�อรัฐข่�นบัญชี่จับตัาประชีาชีนท่�ตั่อตั้าน, 31 สิงห็าคม 2564. คุณิสามารถดูรายชีื�อท่�ม่การปิดข้อมูลิบางส่วนได้ท่�น่� 

 103 ดู การนำเสนอของพื่รรคก้าวไกลิในการอธิ์ิปรายไม่ไว้วางใจ ท่�เวลิา 1 ชีม. 8 นาท่ ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ม่การคุกคาม ข่มขู่ จับกุม แลิะคุมขังผู้ชีุมนุม 

คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น บราซึ่ิลิ เคนยา โปแลินด์ แลิะตัูน่เซึ่่ย ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านราย

ลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา).

 104 ด ูเชีน่ ศนูยท์นายความเพื่ื�อสทิธิ์มินษุยชีน, นอกเครื�องแบบตัดิตัามประชีาชีนในสกลินคร 4 ราย อา้งเปน็ ‘บคุคลิเฝ่า้ระวงั’ ถอืวสิาสะเขา้บา้นโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตั, 

12 พื่ฤศภาคม 2564; นร.ม.6 เชี่ยงราย ถูกตัร.คุกคามถ่ง รร. อ้างอยู่ในรายชีื�อบุคคลิเฝ่้าระวัง 40 กว่าราย เกรงเดินทางร่วมชีุมนุมกรุงเทพื่, 19 กุมภาพื่ันธิ์์ 2564 

 105 “พื่าย”, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 3 ตัุลิาคม 2564

 106 ชีุมาพื่ร แตั่งเกลิ่�ยง, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 15 กันยายน 2564 

 107 โพื่สตัเ์ฟ้ซึ่บุ�กของ PLK Brainstorm ผูจั้ดกจิกรรมคารม์อ็บ พื่ษิณิโุลิก วนัท่� 5 สงิห็าคม 2564. แลิะด ูศนูยท์นายความเพื่ื�อสทิธิ์มินษุยชีน, 2 ผูจ้ดัคารม็์อบพื่ษิณิโุลิก 

ถูกตัำรวจตัามคุกคาม จนตั้องประกาศเลิื�อนกิจกรรมไม่ม่กำห็นด, 9 สิงห็าคม 2564. 

 108 ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ม่คำอธิ์ิบายท่�ตั่ตัราบุคคลิ คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น บราซึ่ิลิ เคนยา โปแลินด์ แลิะตัูน่เซึ่่ย ได้ในงานวิจัย

ของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 109 ในขณิะท่�ออกแถลิงการณิ์ พื่ลิเอก อภิรัชีตั์ ดำรงตัำแห็น่งผู้บัญชีาการทห็ารบก. ไทยพื่่บ่เอส, ‘Gen Apirat: Army chief with strong political views’, 3 กันยายน 

2563.

 110 กิจกรรมการชีุมนุมประท้วงท่�ถูกออกแบบเป็นเทศกาลิกิจกรรมท่�เก่�ยวข้องกับประเด็นทางสังคม จัดข่�นบนถนนส่ลิม กรุงเทพื่มห็านคร.

 111 ศาลิอาญา คด่ห็มายเลิขดำท่� 2564/286 ลิงวันท่� 9 ก.พื่. 2564, อ้างในศูนย์ทนายความเพื่ื�อสิทธิ์ิมนุษยชีน, คด่112 - พื่.ร.ก.ฉุกเฉินฯ MobFest 14 พื่ฤศจิกาpo. 

 112 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/080/T_0022.PDF. มาตัรา 49 ของรัฐธิ์รรมนูญ พื่.ศ. 2560 อนุญาตัให็้บุคคลิท่�เชีื�อว่าผู้อื�นกำลิังลิ้มลิ้าง

การปกครองระบอบประชีาธิ์ปิไตัยอนัม่พื่ระมห็า กษตััริยท์รงเปน็ประมุขสามารถร้องต่ัออยัการสงูสดุเพืื่�อรอ้งขอให้็ศาลิรัฐธิ์รรมนญูวนิจิฉยัสั�งการให้็เลิกิการกระท�าดงั

กลิ่าวได้

 113 ดู เชี่น การประชีุมแถลิงข่าวในวันท่� 14 กุมภาพื่ันธิ์์ 2564 เก่�ยวกับการชีุมนุมของกลิุ่มเยาวชีนปลิดแอกเมื�อวันท่� 13 กุมภาพื่ันธิ์์ 2564 (นาท่ท่� 1.45); การประชีุม

แถลิงข่าวเก่�ยวกับการชีุมนุมของกลิุ่มทะลิุฟ้้าเมื�อวันท่� 13 สิงห็าคม 2564; การประชีุมแถลิงข่าวในวันท่� 13 กันยายน 2564 เก่�ยวกับการปะทะกับกลิุ่มทะลิุแก�สเมื�อ

วันท่� 12 กันยายน 2564 (นาท่ท่� 3.10 เป็นตั้นไป). แลิะดู Manager Online, ตัำรวจจัดกำลิัง 14 กองร้อยคุมม็อบ REDEM, 28 กุมภาพื่ันธิ์์ 2564; การประชีุมแถลิง

ข่าววันท่� 7 สิงห็าคม 2564; การประชีุมแถลิงข่าววันท่� 10 สิงห็าคม 2564 เก่�ยวกับการชีุมนุมของกลิุ่มแนวร่วมธิ์รรมศาสตัร์ฯ เมื�อวันท่� 10 สิงห็าคม 2564 ซึ่่�งตัำรวจ

อ้างว่า ผู้ชีุมนุมท่�เผาห็ุ่นรัฐมนตัร่แลิะสาดส่ไปท่�สัญลิักษณิ์ของกลิุ่มคิงเพื่าเวอร์ (กลิุ่มบริษัทค้าปลิ่กท่องเท่�ยวของไทย) ได้ทำลิายทรัพื่ย์สินของเอกชีนแลิะโจมจ่เจ้า

ห็น้าท่�ตัำรวจ.

 114 “พื่าย”, สมัภาษณ์ิเมื�อวันท่� 3 ตัลุิาคม 2564; ด ูการรายงานด้วยคลิิปวิดโ่อจากท่�เกิดเห็ตุัแลิะลิำดับเห็ตุัการณ์ิของวันดังกล่ิาวท่� The Standard, สรุปชุีมนุม #ม็อบ7สงิ

ห็า แก�สน�ำตัา กระสุนยาง แลิะปฏิิบัตัิการสลิายการชีุมนุมตัลิอดทั�งวัน, 7 สิงห็าคม 2564. ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ม่การใชี้กำลิังเกินควรกับผู้ชีุมนุม คุณิ

สามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น บราซึ่ิลิ เคนยา แลิะตัูน่เซึ่่ย ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้า

เว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 115 ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ม่คำอธิ์ิบายท่�ตั่ตัราบุคคลิ คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น บราซึ่ิลิ เคนยา โปแลินด์ แลิะตัูน่เซึ่่ย ได้ในงานวิจัย

ของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 116 ข้อกำห็นดศาลิอาญาว่าด้วยการรักษาความสงบเร่ยบร้อยในบริเวณิศาลิอาญา. 17 ม่นาคม 2564. ตัั�งแตั่ตั้นปี 2564 นักวิจัยของ ARTICLE 19 ได้สังเกตัเห็็น

มาตัรการด้านความปลิอดภัยในพื่ื�นท่�ศาลิท่�เคร่งครัดข่�นในวันท่�ม่การพื่ิจารณิาคด่ท่�เก่�ยวกับการแสดงออกทางการเมือง โดยจะม่การคัดกรองผู้มาเย่�ยม แลิะเฉพื่าะ

ผู้ท่�เก่�ยวข้องกัยคด่โดยตัรงเท่านั�น เชี่น ทนายความห็รือผู้ยื�นประกัน ท่�จะได้รับอนุญาตัให็้เข้าในอาคารได้ ตั่างจากในวันอื�น ๆ ท่�ประชีาชีนทั�วไปสามารถเข้าอาคาร

ศาลิได้อย่างอิสระ

 117 การประกาศโรงเร่ยนบดินทรเดชีา, 17 สิงห็าคม 2563

 118 ศูนย์ทนายความเพื่ื�อสิทธิ์ิมนุษยชีน, นักเร่ยนชีูสามนิ�ว-ตัิดโบว์ขาว 3 วันร้องเร่ยนถูกคุกคาม-ปิดกั�น 103 กรณิ่, 21 สิงห็าคม 2563. ดูตััวอย่างรายงานสื�อเก่�ยว

กับการทำโทษนักเร่ยนท่�จัดการชีุมนุมเชีิงสัญลิักษณิ์โดยโรงเร่ยนใน Manager Online, โผลิ่อ่ก! ครูทำโทษนักเร่ยนชีู 3 นิ�วท่�กระบ่� อ้างเข้าใจผิด, 20 สิงห็าคม 2563. 

ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ม่การคุกคาม ข่มขู่ จับกุม แลิะคุมขังผู้ชีุมนุม คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น บราซึ่ิลิ เคนยา โปแลินด์ แลิะตัูน่

เซึ่่ย ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา) 
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 119 ขวัญข้าว ตัั�งประเสริฐ, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 21 กันยายน 2564 

 120 Posttoday, สรุปเห็ตัปุะทะม.รามเสย่ช่ีวติั5ไมม่ส่ไนเปอร,์ 7 December 2013. Many members of the former United Front of Democracy against Dictatorship 

joined the pro-democracy movement in 21–2020.

 121 ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ม่การรับรู้เก่�ยวกับการปฏิิบัตัิท่�แตักตั่างโดยรัฐ คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น เคนยา โปแลินด์ แลิะตัูน่เซึ่่ย 

ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 122 ผู้ชีุมนุม, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 25 ตัุลิาคม 2564

 123 ประเทศไทยไม่ใชี่ประเทศเด่ยวท่�ม่การรับรู้เก่�ยวกับการปฏิิบัตัิท่�แตักตั่างโดยรัฐ คุณิสามารถอ่านสถานการณิ์ของประเทศอื�น เชี่น เคนยา โปแลินด์ แลิะตัูน่เซึ่่ย 

ได้ในงานวิจัยของ ARTICLE 19 ท่�จะเผยแพื่ร่ตัลิอดปี 2565 น่� (อ่านรายลิะเอ่ยดได้ในห็น้าเว็บไซึ่ตั์ของเรา)

 124 ‘จริงใจ ใจจริง’, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 20 กันยายน 2563 

 125 ชีลิิตัา บัณิฑุุวงศ์, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 23 ตัุลิาคม 2564; อดิศร จันทรสุข, สัมภาษณิ์เมื�อวันท่� 12 พื่ฤศจิกายน 2564 

 126 ในประเทศไทย บุคคลิทั�วไปสามารถฟ้้องข้อห็าห็มิ�นประมาทพื่ระมห็า กษัตัริย์ตั่อบุคคลิอื�นได้

https://www.posttoday.com/social/general/263491
https://www.posttoday.com/social/general/263491
https://www.posttoday.com/social/general/263491
https://www.posttoday.com/social/general/263491
https://www.posttoday.com/social/general/263491
https://www.posttoday.com/social/general/263491
http://article19.org/
http://article19.org/


52

www.article19.org

http://www.article19.org

	สารบัญ
	บทสรุปผู้บริหาร

	สรุปข้อเสนอแนะ
	สำหรับรัฐบาลของประเทศไทย
	สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย
	1. บทนำ

	จุดกำเนิดของขบวนการณ์เรียกร้องประชาธิปไตย
	และความเป็นมา

	การวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์
	2. กรอบกฎหมาย
	และการบังคับใช้

	การใช้กฎหมายอื่นเพื่อกำกับดูแลการชุมนุมสาธารณะ
	การเลี่ยงและการละเมิดสิทธิในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน
	3. ความรุนแรง
ต่อผู้ชุมนุมและ
การสลายการชุมนุม

	การสลายการชุมนุมและการใช้ “อาวุธ “ ที่มีความร้ายแรงต่ำ” 
	4. การจับกุมและดำเนินคดี

	การฟ้องข้อหาเพิ่มเติม
	รูปแบบการคุกคามด้วยการฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมาย
	การจับกุมเพื่อสกัดกั้น
	การจับกุมและคุมขังตามพลการและไม่เหมาะสม
	5. กฎหมายหมิ่นประมาท
พระมหากษัตริย์ การคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี
	และการไม่ให้ประกันตัว

	การวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ไทย
	การคุมขังก่อนการพิจารณาคดี
และการไม่ให้ประกันตัว
	6. การคุกคามนักกิจกรรม
และแกนนำการชุมนุม: 
การติดตามและการ “เข้าเยี่ยม”

	ความเข้มงวดในช่วง
เสด็จพระราชดำเนิน
	กลวิธีในการติดตาม
	7. การอธิบายลักษณะผู้ชุมนุม
อย่างไม่ถูกต้อง
และการใช้ภาษาที่ตีตรา

	การกล่าวหาเรื่องการใช้ความรุนแรงโดยปราศจากมูล
	การใช้ถ้อยคำในเชิงลบ
และกระตุ้นอารมณ์
	การข่มขู่นักเรียนมัธยมศึกษา
	การชุมนุมตอบโต้โดยฝ่ายสนับสนุนสถาบันกษัตริย์และการโจมตีรูปแบบอื่น ๆ
	8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	ข้อเสนอแนะ
	สำหรับรัฐบาลของประเทศไทย
	สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย
	สำหรับฝ่ายตุลาการของประเทศไทย
	ภาคผนวก: ระเบียบวิธีวิจัย
	อ้างอิง


