
ACTLAB 1

คู่่� มืือรัับมืือการัถู่กคุู่กคู่ามืท่ี่�บ้าน
 

เรีียบเรีียงโดย ดวงทิิพย์ ฆารีฤทิธิิ์�

https://actlab.protestista.com/handbook-for-dealing-with-home-harassment/

 

“หลัังรััฐปรัะหารั 2557 เจ้้าหน้้าท่ี่�รััฐปรัับรูัปแบบการักดดัน้นั้กกิจ้กรัรัมนั้กเคล่ั�อน้ไหว 

โดยติิดติามไปถึึงบ้าน้ ทัี่�งบ้าน้เกิดภููมิลัำาเน้าทัี่�งท่ี่�อยู�ปัจ้จุ้บัน้ เพ่ื่�อกดดัน้ครัอบครััวพื่�อแม� 

ญาติิพ่ื่�น้้องแลัะบ่บให้นั้กกิจ้กรัรัมหยุดเคล่ั�อน้ไหว งาน้ชิิ้�น้น่้�จ้ะชิ้�วยให้นั้กกิจ้กรัรัมรู้ัวิธ่ีรัับม่อ 

เม่�อเผชิิ้ญเหตุิเหลั�าน่้�”
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เป้้าหมืาย  
นั้กกิจ้กรัรัมรู้ัเที่�าทัี่น้แลัะสามารัถึรัับม่อกับการัถูึกเจ้้าหน้้าท่ี่�รััฐคุกคามท่ี่�บ้าน้ใน้เบ่�องต้ิน้ได้

แนวคิู่ด
เปิดโปงพื่ฤติิกรัรัมการัคุกคามของเจ้้าหน้้าท่ี่�รััฐ แลัะย่น้ยัน้สิที่ธิีใน้การัแสดงออกแลัะการัชุิ้มนุ้ม ภูายใต้ิ

รััฐธีรัรัมนู้ญท่ี่�รัับรัองไว้ แลัะติามกติิกาสากลัรัะหว�างปรัะเที่ศว�าด้วยสิที่ธิีพื่ลัเม่องแลัะสิที่ธิีที่างการัเม่อง 

(International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR)

ตััวอย�างพฤติักรัรัมืการัคุู่กคู่ามืของเจ้้าหน้าท่ี่� รััฐ 
และสิิ่�งท่ี่�เรัาพอจ้ะรัับมืือได้เบื�องต้ัน

เม่ื่�อเจ้้าหน้้าท่ี่� ไปหา
ท่ี่�บ้้าน้หร่ือกรืณ่ีท่ี่�

ถููกเจ้้าหน้้าท่ี่�คุุกคุามื่
โดยตรืงหร่ือ
คุุกคุามื่ท่ี่�บ้้าน้

1. ให้ถึามช่ิ้�อ-สกุลั ยศ ติำาแหน้�ง สังกัด ขอดูบัติรัเจ้้าหน้้าท่ี่�เพ่ื่�อแสดงตัิวติน้ทุี่กครัั�ง 

2. ถึ�ายรูัป หร่ัออัดวิด่โอขณะพูื่ดคุย หร่ัอไลัฟ์์ผ�าน้เฟ์ซบุ�ก ทุี่กครัั�ง

3. หลัังจ้ากเจ้้าหน้้าท่ี่�กลัับแล้ัวให้เข่ยน้บัน้ทึี่กเหตุิการัณ์ข้อเท็ี่จ้จ้ริังของตัิวเอง 

4. ถ้ึาเป็น้ไปได้ควรัแจ้้งนั้กข�าว หร่ัอองค์กรัสิที่ธิีเพ่ื่�อบัน้ทึี่กข้อมูลัท่ี่�เกิดขึ�น้ เพ่ื่�อ

รัายงาน้ติ�อสาธีารัณะ แลัะเพ่ื่�อให้สังคมชิ้�วยจั้บติา

บั้น้ทึี่กเหตุการืณ์ี/ข้้อเท็ี่จ้จ้ริืง
ข้อสังเกติแลัะข้อมูลัท่ี่�ต้ิองบัน้ทึี่กเก่�ยวกับเหตุิการัณ์

1. รัะบุวัน้เด่อน้ปี ขณะเกิดเหตุิ 

2. เวลัาท่ี่�เจ้้าหน้้าท่ี่�มาถึึง รัะยะเวลัาท่ี่�เจ้้าหน้้าท่ี่�เข้ามาพูื่ดคุยด้วย แลัะเวลัาท่ี่� 

เจ้้าหน้้าท่ี่�กลัับ

3. เจ้้าหน้้าท่ี่�มาก่�คน้ ใน้เคร่ั�องแบบท่ี่�คน้ น้อกเคร่ั�องแบบก่�คน้ ขอเบอร์ัโที่รั 

เจ้้าหน้้าท่ี่�เพ่ื่�อเช็ิ้กข้อมูลัเพิื่�มเติิมภูายหลััง

4. สถึาน้ท่ี่�เกิดเหตุิ

5. ยาน้พื่าหน้ะของเจ้้าหน้้าท่ี่�เป็น้พื่าหน้ะแบบไหน้ ปรัะเภูที่รัถึ ย่�ห้อรัถึ ส่รัถึ  

ม่ที่ะเบ่ยน้ไหม ถ้ึาม่ข้างหน้้ากับข้างหลัังติิดที่ะเบ่ยน้เหม่อน้กัน้ไหม กรัะจ้กดำา

ไหม ม่สัญลัักษณ์อะไรัติิดหร่ัอไม�

6. เจ้้าหน้้าท่ี่�มาด้วยเร่ั�องหร่ัอเหตุิผลัอะไรั

7. เจ้้าหน้้าท่ี่�แสดงตัิวพื่ร้ัอมเอกสารัหร่ัอไม� หากม่ เอกสารันั้�น้ค่อเอกสารัอะไรั  

(ถึ�ายรูัปเอกสารัไว้)

8. เจ้้าหน้้าท่ี่�พื่กอาวุธีมาหร่ัอไม� หากม่อาวุธี อาวุธีนั้�น้ค่ออะไรั
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เม่ื่�อเจ้้าหน้้าท่ี่� ไปท่ี่� บ้้าน้
ข้องนั้กกิจ้กรืรืมื่และ
ถูามื่คุรือบ้คุรัืวว่าลูก
ท่ี่าน้ “อยู่ท่ี่� ไหน้ ที่ำา

อะไรือยู่ ม่ื่เบ้อร์ื ไหมื่ 
ช่่วงน่้� เคุล่�อน้ไหวไหมื่ 

เคุล่�อน้ไหวท่ี่� ไหน้”

เรัาม่สิที่ธิีท่ี่�จ้ะให้ข้อมูลัหร่ัอไม�ให้ก็ได้เพื่รัาะเป็น้ข้อมูลัส�วน้บุคคลั นั้กกิจ้กรัรัม

อาจ้จ้ะใช้ิ้วิธ่ีอธิีบายกับครัอบครััวของตัิวเอง หร่ัอแจ้้งครัอบครััวถึึงหลัักการัว�า “เรัาม่

สิที่ธิีท่ี่�จ้ะให้ข้อมูลัหร่ัอไม�ให้ก็ได้เพื่รัาะเป็น้ข้อมูลัส�วน้บุคคลั” เพ่ื่�อให้ครัอบครััวใช้ิ้รัับม่อ

กับเจ้้าหน้้าท่ี่�

เม่ื่�อนั้กกิจ้กรืรืมื่ถููก
ถู่ายรูืป หร่ือถููกถู่าย
รูืปหน้้าบ้้าน้ ถู่ายรูืป
สมื่าชิ่กใน้คุรือบ้คุรัืว
หร่ือถู่ายวิด่โอข้ณีะ

พููดคุุย

1. แจ้้งเจ้้าหน้้าท่ี่�ว�าไม�อนุ้ญาติิให้ถึ�ายรูัปหร่ัออัดวิด่โอ หร่ัอม่สิที่ธิีท่ี่�จ้ะขอให้เจ้้าหน้้าท่ี่�

ลับรูัปเรัาได้

2. แลัะใน้กรัณ่ท่ี่�เจ้้าหน้้าท่ี่�ต่ิเน่้ยน้ไม�ยอมหยุดถึ�ายให้ถึ�ายรูัปหร่ัอวิด่โอกลัับ หร่ัอไลัฟ์์

รัายงาน้สถึาน้การัณ์ โดยให้ถึ�ายให้เห็น้บรัรัยากาศโดยรัวมให้ได้มากท่ี่�สุดเพ่ื่�อเป็น้

หลัักฐาน้ (**หากเป็น้ไปได้ให้ถึ�ายรูัปแน้วน้อน้ เน่้�องจ้ากจ้ะสามารัถึส�งให้นั้กข�าว

น้ำาไปที่ำาข�าวติ�อได้ทัี่น้ท่ี่**)

หากเจ้้าหน้้าท่ี่�แจ้้งว่า
จ้ะข้อคุ้น้บ้้าน้

1. ม่หมายศาลัหร่ัอไม� ถ้ึาไม�ม่หมายจั้บ ไม�ม่หมายค้น้ แลัะไม�ม่การัรัะบุเหตุิผลัท่ี่�

ชัิ้ดเจ้น้ว�า กำาลัังดำาเนิ้น้การัใดๆ โดยอาศัยอำาน้าจ้ติามกฎหมายใด ให้แจ้้งเจ้้า

หน้้าท่ี่�ว�าไม�สามารัถึเข้าค้น้บ้าน้ได้ หากจ้ะค้น้ต้ิองม่หมายศาลัก�อน้ หร่ัอเม่�อม่

ความผิดซึ�งหน้้ากรัะที่ำาลังใน้ท่ี่�รัโหฐาน้ หร่ัอม่เส่ยงร้ัองให้ชิ้�วย หร่ัอม่เส่ยง หร่ัอ

ม่พื่ฤติิการัณ์อ่�น้ใดแสดงว�าม่เหตุิร้ัายเกิดขึ�น้ใน้ท่ี่�รัโหฐาน้ เพื่รัาะตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 92 ห้ามมิให้ค้้นในท่ี่�รโหฐาน โดยไม่ม่หมายค้้น หรือ

ค้ำาส่ั่�งของศาล 

ดังนั้�น้ เรัาม่สิที่ธิีท่ี่�จ้ะไม�ให้เจ้้าหน้้าท่ี่�เข้ามาใน้บริัเวณบ้าน้ หร่ัอม่สิที่ธิีท่ี่�

จ้ะปฏิิเสธีไม�พูื่ดคุยด้วยก็ได้ เพื่รัาะเป็น้พ่ื่�น้ท่ี่�ส�วน้บุคคลั ไม�ว�าจ้ะเป็น้บ้าน้ติาม

ภููมิลัำาเน้าหร่ัอบ้าน้เชิ้�าก็ติาม แลัะการัปฏิิเสธีดังกลั�าวไม�ม่ความผิดติ�อกฎหมายใด 

จ้ากนั้�น้ ร่ับโที่รัหาเพ่ื่�อน้ให้มาอยู�ด้วย แลัะร่ับโที่รัแจ้้งที่น้ายทัี่น้ท่ี่

2. ไลัฟ์์รัายงาน้สถึาน้การัณ์ผ�าน้ชิ้�องที่างส่�อติ�างๆ  โดยให้ถึ�ายให้เห็น้บรัรัยากาศโดย

รัวมให้ได้มากท่ี่�สุดเพ่ื่�อเป็น้หลัักฐาน้แลัะ พื่ยายามตัิ�งคำาถึามถึึงสิ�งท่ี่�เกิดขึ�น้ ณ 

ขณะนั้�น้กับเจ้้าหน้้าท่ี่� เชิ้�น้ มาค้น้บ้าน้ที่ำาไม ม่หมายไหม มาจ้ากสังกัดไหน้บ้าง 

ใช้ิ้อำาน้าจ้อะไรัมาค้น้ แลัะแพื่น้กล้ัองไปท่ี่�ตัิวเจ้้าหน้้าท่ี่�โดยเฉพื่าะหัวหน้้าติำารัวจ้ 

ที่หารั หร่ัอผู้น้ำาท่ี่มมาติรัวจ้ค้น้ เพ่ื่�อให้เจ้้าหน้้าท่ี่�ติอบคำาถึามติ�อสาธีารัณะ แลัะ

เพ่ื่�อสังคมชิ้�วยจั้บติา

• ใน้กรัณ่ท่ี่�ไม�สามารัถึไลัฟ์์รัายงาน้สถึาน้การัณ์ได้ ให้ถึ�ายรูัปหร่ัอถึ�ายวิด่โอสิ�งท่ี่�เกิด

ขึ�น้ไว้เป็น้หลัักฐาน้

• ใน้กรัณ่ท่ี่�ม่หมายเรัาย่น้ยัน้ว�าการัติรัวจ้ค้น้ต้ิองที่ำาติ�อหน้้าเจ้้าของบ้าน้ แลัะควรัน้ำา

คน้ใกล้ัชิิ้ดมาเป็น้พื่ยาน้ แลัะต้ิองค้น้ใน้เวลัากลัางวัน้เที่�านั้�น้
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เจ้้าหน้้าท่ี่�ข้อถู่ายบั้ตรื
ปรืะช่าช่น้

• ติามกฎหมายติำารัวจ้สามารัถึขอดูบัติรัปรัะชิ้าชิ้น้ของเรัาได้แลัะเรัาให้ดูได้เพ่ื่�อ

ย่น้ยัน้ตัิวติน้ แติ�ติำารัวจ้ไม�ม่สิที่ธิีถึ�ายรูัปบัติรัปรัะชิ้าชิ้น้โดยพื่ลัการั โดยไม�ม่เหตุิ

สงสัยติามสมควรั เชิ้�น้ พื่กอาวุธี แลัะไม�แจ้้งข้อกลั�าวหาหร่ัอไม�ดำาเนิ้น้คด่ กรัณ่น่้�

จ้ะถ่ึอว�าเป็น้การัยึดเอาบัติรัปรัะชิ้าชิ้น้ไว้โดยลุัแก�อำาน้าจ้ แลัะม่เจ้ติน้ากลัั�น้แกล้ัง

ให้ผู้เป็น้เจ้้าของบัติรัได้รัับความเด่อดรั้อน้เส่ยหาย การักรัะที่ำาของเจ้้าพื่น้ักงาน้

หร่ัอติำารัวจ้จึ้งเป็น้ความผิดฐาน้เป็น้เจ้้าพื่นั้กงาน้ปฏิิบัติิหน้้าท่ี่�หร่ัอลัะเว้น้ปฏิิบัติิ

หน้้าท่ี่�โดยมิชิ้อบ เพ่ื่�อให้เกิดความเส่ยหายแก�ผู้เป็น้เจ้้าของบัติรั ติามปรัะมวลั

กฎหมายอาญามาติรัา 157 

• ดังนั้�น้ เรัาม่สิที่ธิีท่ี่�จ้ะปฏิิเสธีไม�ให้ดูบัติรัปรัะชิ้าชิ้น้ได้ถ้ึาติำารัวจ้ยศน้้อยกว�าร้ัอย

ติำารัวจ้ติร่ั แลัะเรัาม่สิที่ธิีท่ี่�จ้ะปฏิิเสธีไม�ให้ถึ�ายบัติรัปรัะชิ้าชิ้น้ได้

เจ้้าหน้้าท่ี่�ตำารืวจ้ข้อ
ตรืวจ้บั้ตรืปรืะช่าช่น้

ใน้ท่ี่� ชุ่มื่นุ้มื่

• เจ้้าหน้้าท่ี่�ไม�ม่สิที่ธิีติรัวจ้บัติรัผู้ชุิ้มนุ้มเพื่รัาะเสร่ัภูาพื่ใน้การัชิุ้มนุ้มเป็น้สิที่ธิีขั�น้พ่ื่�น้

ฐาน้ จ้ะที่ำาได้เม่�อ “ม่เหตุิ” เที่�านั้�น้ เชิ้�น้ ผู้ชุิ้มนุ้มพื่กอาวุธี  ดังนั้�น้ผู้ชุิ้มนุ้มไม�จ้ำาเป็น้

ต้ิองแสดงบัติรัปรัะชิ้าชิ้น้ให้เจ้้าหน้้าท่ี่�ดู เพื่รัาะการัเก็บข้อมูลัใน้บัติรัปรัะชิ้าชิ้น้สุ�ม

เส่�ยงติ�อการัน้ำาไปสู�การัคุกคามอ่�น้ๆ ใน้อน้าคติ

ตำาแหน่้งเจ้้าหน้้าท่ี่� ท่ี่�สามื่ารืถูข้อดูบั้ตรืปรืะช่าช่น้ได้

ติามความใน้มาติรัา ๒๓ แห�งพื่รัะรัาชิ้บัญญัติิบัติรัปรัะจ้ำาตัิวปรัะชิ้าชิ้น้ พื่.ศ. 

๒๕๒๖ “เจ้้าพื่นั้กงาน้ติรัวจ้บัติรั” ท่ี่�เป็น้ติำารัวจ้สามารัถึขอติรัวจ้บัติรัปรัะชิ้าชิ้น้ใน้

พ่ื่�น้ท่ี่�ทัี่�วไปได้ ต้ิองเป็น้ติำารัวจ้ยศตัิ�งแติ� ร้ัอยติำารัวจ้ติร่ั ขึ�น้ไป เที่�านั้�น้ ส�วน้ติำารัวจ้

ชัิ้�น้ปรัะที่วน้จ้ะขอดูบัติรัปรัะชิ้าชิ้น้ได้ต้ิองอยู�ท่ี่�ด�าน้ติรัวจ้ท่ี่�ถูึกต้ิองติามกฎหมาย

เที่�านั้�น้

เพื่รัาะฉะนั้�น้หากถูึกขอติรัวจ้บัติรัปรัะชิ้าชิ้น้ เรัาสามารัถึขอดูบัติรัปรัะจ้ำา

ตัิวติำารัวจ้ว�าเป็น้ติำารัวจ้จ้ริังหร่ัอไม� แลัะม่ยศรัะดับร้ัอยติำารัวจ้ติร่ัขึ�น้ไปหร่ัอไม� โดย

เฉพื่าะติำารัวจ้น้อกเคร่ั�องแบบ

เม่ื่�อเจ้้าหน้้าท่ี่� ขู่้ว่า 
ไม่ื่อยากให้เคุล่�อน้ไหว

เพูรืาะอาจ้ถููก 
ดำาเนิ้น้คุด่ 

• ให้ย่น้ยัน้สิที่ธิีว�าปรัะชิ้าชิ้น้ม่สิที่ธิีท่ี่�จ้ะแสดงออกแลัะชิุ้มนุ้มได้ติามกฎหมายภูายใติ้

รััฐธีรัรัมนู้ญรัับรัองไว้

หากเจ้้าหน้้าท่ี่� ใช้่วิธ่ี
ให้เซ็็น้ MOU หร่ือ

เอกสารืเพู่�อให้หยุด
เคุล่�อน้ไหว

• เรัาม่สิที่ธิีท่ี่�จ้ะไม�เซ็น้เอกสารันั้�น้ หากเรัาไม�เห็น้ด้วยหร่ัอไม�ยอมรัับเง่�อน้ไข เพื่รัาะ

การัไม�เซ็น้ Mou ก็จ้ะไม�ม่ผลัติ�อเรัา หร่ัอหากไม�มั�น้ใจ้ให้แจ้้งเจ้้าหน้้าท่ี่�ว�า ขอ

ปรึักษากับที่น้ายท่ี่�ไว้วางใจ้ก�อน้
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หากถููกเจ้้าหน้้าท่ี่�  
เชิ่ญไปด่�มื่กาแฟ 

น้อกสถูาน้ท่ี่�  หร่ือเจ้้า
หน้้าท่ี่�แจ้้งว่าข้อนั้ด 
หร่ือถููกเชิ่ญขึ้�น้รืถู  
เพู่�อพููดคุุยเก่�ยวกับ้

การืจั้ดกิจ้กรืรืมื่  
หร่ือเร่ื�องอ่�น้ๆ 

• เจ้้าหน้้าท่ี่�ไม�ม่สิที่ธิีมาหา หร่ัอเชิิ้ญใครัไปพูื่ดคุย โดยไม�ม่หมาย ดังนั้�น้เรัาม่สิที่ธิีท่ี่�จ้ะ

ปฏิิเสธีการัไปด่�มกาแฟ์

• ให้โที่รัหาผู้ไว้วางใจ้ เชิ้�น้ เพ่ื่�อน้หร่ัอญาติิ หร่ัอโที่รัหาที่น้าย หร่ัอแจ้้งองค์กรัสิที่ธิี

ทัี่น้ท่ี่ เพ่ื่�อให้ม่คน้รัับรู้ัว�ากำาลัังเกิดอะไรัขึ�น้กับตัิวเรัา 

• ใน้กรัณ่ท่ี่�ตัิดสิน้ใจ้ไปด่�มกาแฟ์ เรัาไม�ควรัขึ�น้รัถึไปคัน้เด่ยวกัน้กับเจ้้าหน้้าท่ี่� ควรัขึ�น้

รัถึไปคน้ลัะคัน้แลัะต้ิองม่เพ่ื่�อน้หร่ัอที่น้ายไปด้วยเพ่ื่�อเป็น้พื่ยาน้ว�าเกิดอะไรัขึ�น้กับ

เรัาบ้าง 

• เรัาม่สิที่ธิีจ้ะไม�ให้การัใดๆ กับเจ้้าหน้้าท่ี่�ติำารัวจ้ แม้ว�าเจ้้าหน้้าท่ี่�จ้ะพื่ยายามถึาม

ก็ติาม หร่ัอพูื่ดคุยได้เที่�าท่ี่�เรัาอยากพูื่ด เจ้้าหน้้าท่ี่�ไม�ม่สิที่ธิีท่ี่�จ้ะบังคับให้เรัาพูื่ดหร่ัอ

ให้การัใดๆ ได้  แลัะหากถูึกเจ้้าหน้้าท่ี่�ขู�หร่ัอบังคับให้แจ้้งเจ้้าหน้้าท่ี่�ว�า “จ้ะให้การัก็

ติ�อเม่�อม่ที่น้ายท่ี่�เรัาไว้วางใจ้อยู�ด้วยเที่�านั้�น้”

• ใน้กรัณ่ท่ี่�เม่�อถูึกควบคุมตัิวแล้ัวเจ้้าหน้้าท่ี่�หาที่น้ายมาให้เพ่ื่�อให้ครับองค์ปรัะกอบ 

เรัาม่สิที่ธิีท่ี่�จ้ะปฏิิเสธีที่น้ายท่ี่�เรัาไม�ไว้วางใจ้ได้ แลัะย่น้ยัน้ว�าจ้ะให้การัได้ก็ติ�อเม่�อ

ที่น้ายท่ี่�เรัาติิดติ�อไว้หร่ัอที่น้ายท่ี่�เรัาไว้ใจ้มา

• แลัะเรัาม่สิที่ธิีท่ี่�จ้ะไม�ให้เจ้้าหน้้าท่ี่�มาค้น้หร่ัอถ่ึอหร่ัอยึดม่อถ่ึอก็ได้ ถ้ึาไม�ม่หมาย

ศาลั

หลังเหตุการืณ์ีถููก
คุุกคุามื่

• ให้ติิดติ�อองค์กรัสิที่ธิีฯ (เชิ้�น้ ศูน้ย์ที่น้ายความเพ่ื่�อสิที่ธิีมนุ้ษยชิ้น้) เพ่ื่�อบัน้ทึี่กเร่ั�อง

รัาวท่ี่�เกิดขึ�น้ แลัะเปิดเผยข้อมูลัท่ี่�เกิดขึ�น้เพ่ื่�อบัน้ทึี่กรัายลัะเอ่ยดเหตุิการัณ์  เชิ้�น้ 

ใครั ที่ำาอะไรั ท่ี่�ไหน้ เม่�อไรั แล้ัวส�งผลัอย�างไรั แลัะเข่ยน้วัน้เด่อน้ปี เวลัา ท่ี่�เกิด

เหตุิการัณ์  ลังเฟ์ซบุ�กส�วน้ตัิว อิน้สติาแกรัม ที่วิติเติอร์ั หร่ัอให้ข้อมูลักับนั้กข�าว 

หร่ัออ่�น้ๆ

ศูนย์ที่นายค้วามเพื�อสั่ิที่ธิมนุษยชน 

(THAI LAWYERS FOR HUMAN RIGHTS CENTER)

โที่รั/hotline: 092-2713172 หร่ัอ 096-7893173

https://web.facebook.com/lawyercenter2014

• กรัณ่ท่ี่�นั้กข�าวจ้ะเข่ยน้รัายงาน้สถึาน้การัณ์ หากเรัากังวลัเร่ั�องความปลัอดภัูยท่ี่�จ้ะ

ติามมา เรัาสามารัถึแจ้้งนั้กข�าวได้ว�าขอให้เปิดเผยข้อมูลัเพ่ื่ยงบางส�วน้ หร่ัอเรัา

สามรัถึขอให้นั้กข�าวปกปิดช่ิ้�อ น้ามสกุลัแลัะใช้ิ้น้ามสมมุติิแที่น้ได้
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สิิ่�งท่ี่�คู่วรัที่ำา
ใน้กรัณ่ท่ี่�ถูึกคุกคามโดยติรังต้ิองตัิ�งสติิเพ่ื่�อแก้ไข

สถึาน้การัณ์ติรังหน้้า แลัะหากอยู�คน้เด่ยวให้โที่รัหา

เพ่ื่�อน้ทัี่น้ท่ี่เพ่ื่�อให้ม่คน้อยู�ด้วยหร่ัอให้โที่รัแจ้้งที่น้ายทัี่น้ท่ี่ 

สิิ่�งท่ี่� ไมื�คู่วรัที่ำา 
ไม�ควรัเซ็น้ MOU หร่ัอเอกสารัติ�างๆ ท่ี่�เจ้้าหน้้าท่ี่� 

บอกให้เซ็น้หากไม�มั�น้ใจ้หร่ัอหากยังไม�ได้อ�าน้รัาย

ลัะเอ่ยดอย�างชัิ้ดเจ้น้ เพื่รัาะเรัาม่สิที่ธิีท่ี่�จ้ะไม�เซ็น้ 

หมายเหตุ : น้ักกิจ้กรัรัมควรัศึกษาข้อมูลัเก่�ยวกับข้อกฎหมายที่่�เก่�ยวข้องกับการัแสดงออกแลัะการัชิุ้มนุ้มเพื่่�อใชิ้้

ใน้การัโติ้แย้งเจ้้าหน้้าที่่�ได้ หากเกิดเหติุการัณ์ที่่�เจ้้าหน้้าที่่�อ้างข้อกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง

ตััวอย�างการัถู่กคุู่กคู่ามืท่ี่�บ้านและการัรัับมืือของนักกิจ้กรัรัมื

กลุ่มเป้าหมายท่ี่�ถููกติดตาม: หลัังรััฐปรัะหารั ๒๕๕7 คน้ท่ี่�ถูึกเจ้้าหน้้าท่ี่�ติิดติามไปท่ี่�บ้าน้ส�วน้ใหญ�มักเป็น้

นั้กกิจ้กรัรัมแลัะคน้ท่ี่�เคล่ั�อน้ไหวที่างการัเม่อง ใน้ภูาคติะวัน้ออกเฉ่ยงเหน่้อกลุั�มดาวดิน้เป็น้กลุั�มแรักๆ ท่ี่�ถูึกเจ้้า

หน้้าท่ี่�คุกคามติิดติามตัิวหลัังจ้ากออกมาเคล่ั�อน้ไหวติ�อต้ิาน้รััฐปรัะหารัจ้น้น้ำาไปสู�การัถูึกดำาเนิ้น้คด่ใน้ข้อหาขัดข่น้

คำาสั�ง คสชิ้. ท่ี่� ๓/๒๕๕8 “ห้ามชุิ้มนุ้มหร่ัอมั�วสุมที่างการัเม่องตัิ�งแติ� ๕  คน้ขึ�น้ไป” แลัะคด่อ่�น้ๆ

เจ้้าหน้าท่ี่�ผูู้้ติดตาม: ม่ทัี่�งใน้แลัะน้อกเคร่ั�องแบบ ทัี่�งที่หารัแลัะติำารัวจ้

ล่กษณะการติดตาม: เจ้้าหน้้าท่ี่�จ้ะไปหาผู้น้ำาหมู�บ้าน้ก�อน้ เชิ้�น้ เจ้้าหน้้าท่ี่�องค์กรัปกครัองส�วน้ท้ี่องถิึ�น้ 

ผู้ใหญ�บ้าน้ อสม. อบติ. หร่ัอปรัะชิ้าชิ้น้ใน้หมู�บ้าน้ ด้วยการัน้ำาช่ิ้�อหร่ัอรูัปไปถึามหาใน้หมู�บ้าน้ เว้น้แติ�เจ้้าหน้้าท่ี่�

รู้ัจั้กบ้าน้อยู�แล้ัวก็จ้ะมุ�งเป้าไปท่ี่�บ้าน้ของนั้กกิจ้กรัรัมคน้นั้�น้โดยติรัง

ท่ี่าท่ี่ของเจ้้าหน้าท่ี่�ในการติดตาม: ภูานุ้พื่งศ์ ศร่ัธีน้านุ้วุฒน์้ หร่ัอไน้ท์ี่ดาวดิน้ กลั�าวว�าเจ้้าหน้้าท่ี่�ท่ี่�มา

ติิดติามท่ี่�บ้าน้ม่ที่�าท่ี่เป็น้มิติรัใน้การัถึามว�า “ไนท์ิอย่�ไหน ทิำาอะไรีอย่�” แติ�ก็ม่การัข�มขู�ว�า “อย�าเพิ�งเคล่ื่�อนไหวให้

ด่การีทิำางานของ คสช. ไปก�อนเดี�ยวจะเรีียนไม่�จบ”

ใน้ชิ้�วงท่ี่�ภูานุ้พื่งศ์ไม�อยู�บ้าน้เจ้้าหน้้าท่ี่�จ้ะถึามครัอบครััวของเขาเร่ั�องคด่ความที่างการัเม่อง เชิ้�น้ “ไนท์ิ

เคล่ื่�อนไหวอะไรีบ้าง ตอนนี�มี่คดีความ่อย่�ศาลื่นัดส่บพยาน ช�วงนี�ไนท์ิไปชุม่นุม่ไหม่ มี่เบอร์ีไนท์ิไหม่” ทัี่�งท่ี่�

ครัอบครััวของเขารู้ัเร่ั�องคด่แลัะการัเคลั่�อน้ไหวของเขาอยู�แล้ัวจึ้งไม�ม่ความจ้ำาเป็น้เลัยท่ี่�เจ้้าหน้้าท่ี่�จ้ะติ้องมา

ติิดติามแลัะพูื่ดเร่ั�องคด่ความท่ี่�บ้าน้อ่ก เน่้�องจ้ากม่ใบนั้ดคด่ความท่ี่�ชัิ้ดเจ้น้อยู�แล้ัว ดังนั้�น้การัมาบ้าน้แลัะพูื่ดถึึงคด่

ความของเขาติ�อครัอบครััวส่�อให้เห็น้ว�า เจ้้าหน้้าท่ี่�ต้ิองการัข�มขู�เพ่ื่�อให้ครัอบครััวเกิดความกังวลัติ�อการัเคล่ั�อน้ไหว

ของเขา

พฤติกรรมการคุ้กค้ามของเจ้้าหน้าท่ี่�: น้อกจ้ากการัข�มขู�ครัอบครััวแล้ัวเจ้้าหน้้าท่ี่�ยังม่พื่ฤติิกรัรัมน้ำารูัป

ถึ�ายหร่ัอช่ิ้�อของนั้กกิจ้กรัรัมไปถึามหากับคน้ใน้ชุิ้มชิ้น้ การัมาหาท่ี่�บ้าน้เพ่ื่�อสอบถึามเร่ั�องการัใช้ิ้ช่ิ้วิติ นิ้สัย การั
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เร่ัยน้หร่ัอการัเคล่ั�อน้ไหว ใช้ิ้คำาพูื่ดเชิิ้งข�มขู�ว�า “ไม่�เคล่ื่�อนไหวได้ไหม่ช�วงนี� ถ้้าเคล่ื่�อนไหวอาจถ่้กดำาเนินคดี” “ถ้้า

เคล่ื่�อนไหวเดี�ยวเรีียนไม่�จบ จบแล้ื่วหางานยากไม่�มี่งานทิำา” รัวมถึึงม่การัถึ�ายรูัปหน้้าบ้าน้ ถึ�ายรูัปสมาชิิ้กใน้

ครัอบครััว อัดวิด่โอใน้การัพูื่ดคุยแลัะขอเบอร์ัโที่รั บ�อยๆ

ค้วามรู้สึั่กต่อการถููกคุ้กค้าม: ภูานุ้พื่งศ์เลั�าว�าใน้ชิ้�วงแรักๆ ท่ี่�ม่เจ้้าหน้้าท่ี่�ติิดติามไปท่ี่�บ้าน้ เขาที่รัาบเร่ั�อง

จ้ากครัอบครััวท่ี่�โที่รัมาบอกว�าม่เจ้้าหน้้าท่ี่�ไปหาท่ี่�บ้าน้ แลัะครัอบครััวถึามเขาว�าไปที่ำาอะไรัมา ที่ำาให้ครัอบครััว

ติกใจ้ท่ี่�เห็น้ติำารัวจ้แลัะที่หารัมาหาท่ี่�บ้าน้ รัวมถึึงครัอบครััวเกิดความกังวลัเร่ั�องความปลัอดภัูยเก่�ยวกับเร่ั�องคด่ท่ี่�

อาจ้จ้ะเกิดขึ�น้ 

ด้าน้ความรู้ัสึกของภูานุ้พื่งศ์ เขาไม�ได้รู้ัสึกกลััว แติ�รู้ัสึกโกรัธีท่ี่�เจ้้าหน้้าท่ี่�ติิดติามไปท่ี่�บ้าน้ เน่้�องจ้ากเป็น้ห�วง

ความรู้ัสึกของครัอบครััวรัวมถึึงเป็น้ห�วงเร่ั�องความปลัอดภัูยของครัอบครััว

การัรัับมืือกับการัถู่กคุู่กคู่ามืท่ี่�บ้าน

ใน้กรัณ่ถูึกเจ้้าหน้้าท่ี่�ติิดติามหร่ัอคุกคามโดยใช้ิ้คำาพูื่ดข�มขู�เพ่ื่�อให้เรัาหยุดเคล่ั�อน้ไหว เชิ้�น้ “ไม่�เคล่ื่�อนไหว

ได้ไหม่ช�วงนี� ถ้้าเคล่ื่�อนไหวอาจถ่้กดำาเนินคดี” “ถ้้าเคล่ื่�อนไหวเดี�ยวเรีียนไม่�จบ จบแล้ื่วหางานยากไม่�มี่งาน

ทิำา” ให้เรัาบอกเจ้้าหน้้าท่ี่�ว�า “การีเคล่ื่�อนไหวหร่ีอการีชุม่นุม่เป็นสิทิธิิ์ขั�นพ่�นฐานของปรีะชาชนทีิ�ถ่้กรัีบรีองไว้ใน

รัีฐธิ์รีรีม่น่ญแลื่ะถ่้กรัีบรีองไว้ในปฏิิญญาสากลื่รีะหว�างปรีะเทิศทีิ�ปรีะเทิศไทิยเป็นภาคี แลื่ะเจ้าหน้าทีิ�ต้องปฏิิบัติ

ตาม่”

กรัณ่ถูึกเจ้้าหน้้าท่ี่�คุกคามท่ี่�บ้าน้อย�างภูานุ้พื่งศ์หลัังจ้ากเจ้้าหน้้าท่ี่�ไปติามหาภูานุ้พื่งศ์ท่ี่�บ้าน้ใน้ครัั�งแรัก เขา

รัับม่อกับเหตุิการัณ์ดังกลั�าวด้วยการัเช็ิ้กความรู้ัสึกของคน้ใน้ความครััวก�อน้ แลัะพื่ยายามอธิีบายให้ครัอบครััว

ที่รัาบว�าสิ�งท่ี่�เจ้้าหน้้าท่ี่�กรัะที่ำาถ่ึอเป็น้การัคุกคามตัิวเขาเพ่ื่�อข�มขู�ที่ำาให้เกิดความกังวลั ที่ำาให้กลััวแลัะหยุด

เคล่ั�อน้ไหว

น้อกจ้ากน่้�ภูานุ้พื่งศ์ยังได้อธิีบายให้คน้ใน้ครัอบครััวติรัะหนั้กว�าเรัาม่สิที่ธิีท่ี่�จ้ะไม�ให้ข้อมูลั หร่ัอม่สิที่ธิีท่ี่�จ้ะ

ไม�อนุ้ญาติให้เจ้้าหน้้าท่ี่�ถึ�ายรูัปหร่ัออัดวิด่โอ ใน้กรัณ่ท่ี่�เจ้้าหน้้าท่ี่�ไปติิดติามถึึงท่ี่�บ้าน้ ครัอบครััวม่สิที่ธิีท่ี่�จ้ะไม�ให้เจ้้า

หน้้าท่ี่�เข้าไปใน้บ้าน้เน่้�องจ้ากเป็น้พ่ื่�น้ท่ี่�ส�วน้บุคคลั แลัะหากจ้ะม่การัค้น้บ้าน้จ้ะต้ิองม่หมายศาลัก�อน้เที่�านั้�น้

รัวมถึึงให้โที่รัแจ้้งเขาทุี่กครัั�งท่ี่�เจ้้าหน้้าท่ี่�มาหา แลัะให้ถึ�ายรูัปหร่ัออัดวิด่โอไว้แล้ัวส�งมาให้เขาทัี่น้ท่ี่เพ่ื่�อต่ิแผ�

เร่ั�องดังกลั�าวให้อยู�ใน้ท่ี่�สว�าง เพ่ื่�อให้สังคมชิ้�วยจั้บติาแลัะปรัะณามการักรัะที่ำาของเจ้้าหน้้าท่ี่�รััฐ
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ข้อคู่วรัป้ฏิิบัติัหลังเผชิิญเหตุัการัณ์์ถู่กคุู่กคู่ามื

1. โพื่สต์ิเร่ั�องท่ี่�เกิดขึ�น้เพ่ื่�อบัน้ทึี่กรัายลัะเอ่ยดของเหตุิการัณ์ลังเฟ์ซบุ�กหร่ัอส่�อติ�างๆ เพ่ื่�อให้สังคมรั�วมกับจั้บติา

การักรัะที่ำาของเจ้้าหน้้าท่ี่�

2. ติิดติ�อองค์กรัสิที่ธิีเพ่ื่�อแจ้้งเร่ั�องท่ี่�เกิดขึ�น้ เชิ้�น้ ศูน้ย์ที่น้ายสิที่ธิีมนุ้ษยชิ้น้ หร่ัอองค์กรัสิที่ธิีติ�างๆ ท่ี่�เรัาสามารัถึ

ติิดติ�อได้

3. พูื่ดคุยกับเพ่ื่�อน้ใน้กลุั�มเพ่ื่�อแชิ้ร์ัเร่ั�องรัาวท่ี่�เกิดขึ�น้ เพ่ื่�อให้ตัิวเองผ�อน้คลัายแลัะเพ่ื่�อหาวิธ่ีรัับม่อใน้ครัั�งติ�อไป

ค้วามกล่วของเจ้้าหน้าท่ี่�: สิ�งท่ี่�เจ้้าหน้้าท่ี่�รู้ัสึกกลััวค่อการัถูึกขอช่ิ้�อ ยศ ติำาแหน้�ง สังกัด หร่ัอ การัถูึกถึ�าย

รูัป หร่ัออัดวิด่โอเพ่ื่�อเผยแพื่รั�สู�สาธีารัณะขณะม่พื่ฤติิกรัรัมการัคุกคามหร่ัอขณะพูื่ดคุยกับนั้กกิจ้กรัรัม เพื่รัาะหาก

ม่การัเผยแพื่รั�เร่ั�องรัาวสู�สาธีารัณะอาจ้เกิดกรัะแสต่ิกลัับจ้ากสังคมซึ�งจ้ะส�งผลักรัะที่บติ�อหน้้าท่ี่�การังาน้ของเจ้้า

หน้้าท่ี่�คน้นั้�น้

ปรากฏการณ์ท่ี่�เกิดขึ�นก่บค้รอบค้ร่ว: หลัังจ้ากท่ี่�ภูานุ้พื่งศ์ได้อธิีบายให้ครัอบครััวเข้าใจ้การัเคล่ั�อน้ไหว

แลัะขั�น้ติอน้ของคด่ความ รัวมถึึงวิธ่ีการัรัับม่อกับเจ้้าหน้้าท่ี่�แล้ัว ปรัากฏิว�าครัอบครััวรู้ัสึกผ�อน้คลัายขึ�น้ แติ�ใน้ชิ้�วง

แรักๆ ท่ี่�เขายังเป็น้นั้กศึกษาครัอบครััวยังม่ความกังวลับ้างเร่ั�องความปลัอดภัูย แติ�เขาได้ใช้ิ้วิธ่ีการัเช็ิ้กความรู้ัสึก

กับคน้ใน้ครัอบครััวแลัะค�อยๆ อธิีบาย จ้น้ปัจ้จุ้บัน้ครัอบครััวของเขาเริั�มเข้าใจ้แลัะไม�ได้ม่ความกังวลัใจ้ติ�อการั

เคล่ั�อน้ไหวของเขา รัวมถึึงสามารัถึรัับม่อกับเจ้้าหน้้าท่ี่�ได้เองโดยอัติโน้มัติิ เชิ้�น้ ไม�ให้ข้อมูลัใดๆ ของภูานุ้พื่งศ์แก�

เจ้้าหน้้าท่ี่� ถึ�ายรูัปหร่ัออัดวิด่โอเม่�อเจ้้าหน้้าท่ี่�มาท่ี่�บ้าน้แล้ัวส�งให้ภูานุ้พื่งศ์ทุี่กครัั�ง เป็น้ต้ิน้

ขอขอบคุณผู้ให้สัมภูาษณ์: ภูานุ้พื่งศ์ ศร่ัธีน้านุ้วุฒน์้ หร่ัอ “ไน้ท์ี่ ดาวดิน้”, อาคม ศร่ับุติรัติะ สมาชิิ้กกลุั�ม

ดาวดิน้

อ้างอิง:

ข้อมูลเอกสั่ารจ้าก : ศูนย์ที่นายค้วามเพื�อสิั่ที่ธิมนุษยชน 

• “ม่อใหม�หัดม็อบ”: คู�ม่อว�าด้วยการัรัับม่อที่างกฎหมาย เม่�อเจ้อการัปิดกั�น้/คุกคามการัชุิ้มนุ้ม

• เช็ิ้กลิัสต์ิ! สิ�งท่ี่�ต้ิองสังเกติแลัะจ้ดบัน้ทึี่กเม่�อถูึกเจ้้าหน้้าท่ี่�รััฐคุกคาม

ข้อมูลเอกสั่ารจ้าก : iLaw 

• ถ้ึาติำารัวจ้มาเย่�ยมบ้าน้ ต้ิองที่ำายังไง?

• คำาสั�งกรัะที่รัวงมหาดไที่ย ท่ี่� ๑๔๙๖/๒๕๖๑ เร่ั�อง แติ�งตัิ�งเจ้้าพื่นั้กงาน้ติรัวจ้บัติรั

หมายเหตุ: งาน้ชิิ้�น้น่้�เป็น้หนึ้�งใน้ผลังาน้จ้ากโครังการัสกัดความรู้ัการัเคล่ั�อน้ไหวเพ่ื่�อปรัะชิ้าธิีปไติยใน้ไที่ย จั้ดโดย Act 

Lab เม่�อ ส.ค.-ก.ย. ๒๖๕๔ โดยมุ�งหวังว�าผลังาน้ชุิ้ดน่้�จ้ะเป็น้ฐาน้ข้อมูลัให้กับขบวน้การัเคล่ั�อน้ไหวเพ่ื่�อปรัะชิ้าธิีปไติยใน้

ไที่ยติ�อไป


