คู่่� มืือรัั บมืื อการถููกคุุ กคามที่่� บ้้าน
เรีียบเรีียงโดย ดวงทิิพย์์ ฆารฤทธิ์์�
https://actlab.protestista.com/handbook-for-dealing-with-home-harassment/

“หลัังรััฐประหาร 2557 เจ้้าหน้้าที่่�รััฐปรัับรููปแบบการกดดัันนัักกิิจกรรมนัักเคลื่่�อนไหว
โดยติิดตามไปถึึงบ้้าน ทั้้�งบ้้านเกิิดภููมิิลำำ�เนาทั้้�งที่่�อยู่่�ปััจจุุบันั เพื่่�อกดดัันครอบครััวพ่่อแม่่
ญาติิพี่่�น้้องและบีีบให้้นัักกิิจกรรมหยุุดเคลื่่�อนไหว งานชิ้้�นนี้้�จะช่่วยให้้นัักกิิจกรรมรู้้�วิิธีรัี ับมืือ
เมื่่�อเผชิิญเหตุุเหล่่านี้้�”
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เป้้ าหมาย
นัักกิิจกรรมรู้้�เท่่าทัันและสามารถรัับมืือกัับการถููกเจ้้าหน้้าที่่�รััฐคุุกคามที่่บ้� ้านในเบื้้�องต้้นได้้
แนวคิิ ด

เปิิดโปงพฤติิกรรมการคุุกคามของเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ และยืืนยัันสิิทธิิในการแสดงออกและการชุุมนุุม ภายใต้้
รััฐธรรมนููญที่่�รัับรองไว้้ และตามกติิกาสากลระหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง
(International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR)
ตัั วอย่่างพฤติิ กรรมการคุุ กคามของเจ้้ าหน้้ าที่่� รััฐ
และสิ่่�งที่่� เราพอจะรัั บมืื อได้้ เบื้้� องต้้ น

เมื่่� อเจ้้ าหน้้ าที่่� ไปหา
ที่่� บ้้านหรืือกรณีีที่่�
ถูู กเจ้้ าหน้้ าที่่� คุุกคาม
โดยตรงหรืือ
คุุ กคามที่่� บ้้าน

1.
2.
3.
4.

ให้้ถามชื่่�อ-สกุุล ยศ ตำำ�แหน่่ง สัังกััด ขอดููบััตรเจ้้าหน้้าที่่�เพื่่�อแสดงตััวตนทุุกครั้้�ง
ถ่่ายรููป หรืืออััดวิิดีีโอขณะพููดคุุย หรืือไลฟ์์ผ่่านเฟซบุ๊๊�ก ทุุกครั้้�ง
หลัังจากเจ้้าหน้้าที่่�กลัับแล้้วให้้เขีียนบัันทึึกเหตุุการณ์์ข้้อเท็็จจริิงของตััวเอง
ถ้้าเป็็นไปได้้ควรแจ้้งนัักข่่าว หรืือองค์์กรสิิทธิิเพื่่�อบัันทึึกข้้อมููลที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อ
รายงานต่่อสาธารณะ และเพื่่�อให้้สัังคมช่่วยจัับตา
บัั นทึึกเหตุุ การณ์์ /ข้้ อเท็็ จจริิง

ข้้อสัังเกตและข้้อมููลที่่�ต้้องบัันทึึกเกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์
1. ระบุุวัันเดืือนปีี ขณะเกิิดเหตุุ
2. เวลาที่่เ� จ้้าหน้้าที่่�มาถึึง ระยะเวลาที่่�เจ้้าหน้้าที่่�เข้้ามาพููดคุุยด้้วย และเวลาที่่�
เจ้้าหน้้าที่่�กลัับ
3. เจ้้าหน้้าที่่�มากี่่�คน ในเครื่่�องแบบที่่�คน นอกเครื่่�องแบบกี่่�คน ขอเบอร์์โทร
เจ้้าหน้้าที่่�เพื่่�อเช็็กข้้อมููลเพิ่่�มเติิมภายหลััง
4. สถานที่่�เกิิดเหตุุ
5. ยานพาหนะของเจ้้าหน้้าที่่�เป็็นพาหนะแบบไหน ประเภทรถ ยี่่�ห้้อรถ สีีรถ
มีีทะเบีียนไหม ถ้้ามีีข้้างหน้้ากัับข้้างหลัังติิดทะเบีียนเหมืือนกัันไหม กระจกดำำ�
ไหม มีีสััญลัักษณ์์อะไรติิดหรืือไม่่
6. เจ้้าหน้้าที่่�มาด้้วยเรื่่�องหรืือเหตุุผลอะไร
7. เจ้้าหน้้าที่่�แสดงตััวพร้้อมเอกสารหรืือไม่่ หากมีี เอกสารนั้้�นคืือเอกสารอะไร
(ถ่่ายรููปเอกสารไว้้)
8. เจ้้าหน้้าที่่�พกอาวุุธมาหรืือไม่่ หากมีีอาวุุธ อาวุุธนั้้�นคืืออะไร
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เมื่่� อเจ้้ าหน้้ าที่่� ไปที่่� บ้้าน
ของนัั กกิิ จกรรมและ
ถามครอบครัั วว่่ าลูู ก
ท่่ าน “อยู่่�ที่่� ไหน ทำำ �
อะไรอยู่่� มีีเบอร์์ ไหม
ช่่ วงนี้้� เคลื่่� อนไหวไหม
เคลื่่� อนไหวที่่� ไหน”

เรามีีสิิทธิิที่่�จะให้้ข้้อมููลหรืือไม่่ให้้ก็็ได้้เพราะเป็็นข้้อมููลส่่วนบุุคคล นัักกิิจกรรม
อาจจะใช้้วิิธีีอธิิบายกัับครอบครััวของตััวเอง หรืือแจ้้งครอบครััวถึึงหลัักการว่่า “เรามีี
สิิทธิิที่่�จะให้้ข้้อมููลหรืือไม่่ให้้ก็็ได้้เพราะเป็็นข้้อมููลส่่วนบุุคคล” เพื่่�อให้้ครอบครััวใช้้รัับมืือ
กัับเจ้้าหน้้าที่่�

เมื่่� อนัั กกิิ จกรรมถูู ก
ถ่่ ายรูู ป หรืือถูู กถ่่ าย
รูู ปหน้้ าบ้้ าน ถ่่ ายรูู ป
สมาชิิ กในครอบครัั ว
หรืือถ่่ ายวิิ ดีี โอขณะ
พูู ดคุุ ย

1. แจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�ว่่าไม่่อนุุญาติิให้้ถ่่ายรููปหรืืออััดวิิดีีโอ หรืือมีีสิิทธิิที่่�จะขอให้้เจ้้าหน้้าที่่�
ลบรููปเราได้้
2. และในกรณีีที่่�เจ้้าหน้้าที่่ตีี� เนีียนไม่่ยอมหยุุดถ่่ายให้้ถ่่ายรููปหรืือวิิดีีโอกลัับ หรืือไลฟ์์
รายงานสถานการณ์์ โดยให้้ถ่่ายให้้เห็็นบรรยากาศโดยรวมให้้ได้้มากที่่�สุุดเพื่่�อเป็็น
หลัักฐาน (**หากเป็็นไปได้้ให้้ถ่่ายรููปแนวนอน เนื่่�องจากจะสามารถส่่งให้้นัักข่่าว
นำำ�ไปทำำ�ข่่าวต่่อได้้ทัันทีี**)

หากเจ้้ าหน้้ าที่่� แจ้้ งว่่ า
จะขอค้้ นบ้้ าน

1. มีีหมายศาลหรืือไม่่ ถ้้าไม่่มีีหมายจัับ ไม่่มีีหมายค้้น และไม่่มีีการระบุุเหตุุผลที่่�
ชััดเจนว่่า กำำ�ลัังดำำ�เนิินการใดๆ โดยอาศััยอำำ�นาจตามกฎหมายใด ให้้แจ้้งเจ้้า
หน้้าที่่�ว่่าไม่่สามารถเข้้าค้้นบ้้านได้้ หากจะค้้นต้้องมีีหมายศาลก่่อน หรืือเมื่่�อมีี
ความผิิดซึ่่�งหน้้ากระทำำ�ลงในที่่�รโหฐาน หรืือมีีเสีียงร้้องให้้ช่่วย หรืือมีีเสีียง หรืือ
มีีพฤติิการณ์์อื่่�นใดแสดงว่่ามีีเหตุุร้้ายเกิิดขึ้้�นในที่่�รโหฐาน เพราะตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 92 ห้้ามมิิให้้ค้้นในที่่�รโหฐาน โดยไม่่มีีหมายค้้น หรืือ
คำำ�สั่่�งของศาล
ดัังนั้้�น  เรามีีสิิทธิิที่่�จะไม่่ให้้เจ้้าหน้้าที่่�เข้้ามาในบริิเวณบ้้าน  หรืือมีีสิิทธิิที่่�
จะปฏิิเสธไม่่พููดคุุยด้้วยก็็ได้้ เพราะเป็็นพื้้�นที่่�ส่่วนบุุคคล  ไม่่ว่่าจะเป็็นบ้้านตาม
ภููมิิลำ�ำ เนาหรืือบ้้านเช่่าก็็ตาม และการปฏิิเสธดัังกล่่าวไม่่มีีความผิิดต่่อกฎหมายใด
จากนั้้�น รีีบโทรหาเพื่่�อนให้้มาอยู่่�ด้้วย และรีีบโทรแจ้้งทนายทัันทีี
2. ไลฟ์์รายงานสถานการณ์์ผ่่านช่่องทางสื่่�อต่่างๆ โดยให้้ถ่่ายให้้เห็็นบรรยากาศโดย
รวมให้้ได้้มากที่่สุ� ุดเพื่่�อเป็็นหลัักฐานและ พยายามตั้้�งคำำ�ถามถึึงสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น ณ
ขณะนั้้�นกัับเจ้้าหน้้าที่่� เช่่น มาค้้นบ้้านทำำ�ไม มีีหมายไหม มาจากสัังกััดไหนบ้้าง
ใช้้อำำ�นาจอะไรมาค้้น และแพนกล้้องไปที่่�ตััวเจ้้าหน้้าที่่�โดยเฉพาะหััวหน้้าตำำ�รวจ
ทหาร หรืือผู้้�นำำ�ทีีมมาตรวจค้้น เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่ต� อบคำำ�ถามต่่อสาธารณะ และ
เพื่่�อสัังคมช่่วยจัับตา
• ในกรณีีที่่�ไม่่สามารถไลฟ์์รายงานสถานการณ์์ได้้ ให้้ถ่่ายรููปหรืือถ่่ายวิิดีีโอสิ่่�งที่่�เกิิด
ขึ้้�นไว้้เป็็นหลัักฐาน
• ในกรณีีที่่�มีีหมายเรายืืนยัันว่่าการตรวจค้้นต้้องทำำ�ต่่อหน้้าเจ้้าของบ้้าน และควรนำำ�
คนใกล้้ชิิดมาเป็็นพยาน และต้้องค้้นในเวลากลางวัันเท่่านั้้�น
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เจ้้ าหน้้ าที่่� ขอถ่่ ายบัั ตร
ประชาชน

• ตามกฎหมายตำำ�รวจสามารถขอดููบััตรประชาชนของเราได้้และเราให้้ดููได้้เพื่่�อ
ยืืนยัันตััวตน แต่่ตำำ�รวจไม่่มีีสิิทธิิถ่่ายรููปบััตรประชาชนโดยพลการ โดยไม่่มีีเหตุุ
สงสััยตามสมควร เช่่น พกอาวุุธ และไม่่แจ้้งข้้อกล่่าวหาหรืือไม่่ดำำ�เนิินคดีี  กรณีีนี้้�
จะถืือว่่าเป็็นการยึึดเอาบััตรประชาชนไว้้โดยลุุแก่่อำำ�นาจ และมีีเจตนากลั่่�นแกล้้ง
ให้้ผู้้�เป็็นเจ้้าของบััตรได้้รัับความเดืือดร้้อนเสีียหาย การกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงาน
หรืือตำำ�รวจจึึงเป็็นความผิิดฐานเป็็นเจ้้าพนัักงานปฏิิบััติิหน้้าที่่�หรืือละเว้้นปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�โดยมิิชอบ เพื่่�อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ผู้้�เป็็นเจ้้าของบััตร ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157
• ดัังนั้้�น  เรามีีสิิทธิิที่่�จะปฏิิเสธไม่่ให้้ดููบััตรประชาชนได้้ถ้้าตำำ�รวจยศน้้อยกว่่าร้้อย
ตำำ�รวจตรีี และเรามีีสิิทธิิที่่�จะปฏิิเสธไม่่ให้้ถ่่ายบััตรประชาชนได้้

เจ้้ าหน้้ าที่่� ตำำ�รวจขอ
ตรวจบัั ตรประชาชน
ในที่่� ชุุมนุุม

• เจ้้าหน้้าที่่�ไม่่มีีสิิทธิิตรวจบััตรผู้้�ชุุมนุุมเพราะเสรีีภาพในการชุุมนุุมเป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�น
ฐาน จะทำำ�ได้้เมื่่�อ “มีีเหตุุ” เท่่านั้้�น เช่่น ผู้้�ชุุมนุุมพกอาวุุธ ดัังนั้้�นผู้้�ชุุมนุุมไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องแสดงบััตรประชาชนให้้เจ้้าหน้้าที่่ดู� ู เพราะการเก็็บข้้อมููลในบััตรประชาชนสุ่่�ม
เสี่่�ยงต่่อการนำำ�ไปสู่่�การคุุกคามอื่่น� ๆ ในอนาคต
ตำำ �แหน่่ งเจ้้ าหน้้ าที่่� ที่่�สามารถขอดูู บััตรประชาชนได้้

ตามความในมาตรา ๒๓ แห่่งพระราชบััญญััติบัิ ัตรประจำำ�ตััวประชาชน พ.ศ.
๒๕๒๖ “เจ้้าพนัักงานตรวจบััตร” ที่่�เป็็นตำำ�รวจสามารถขอตรวจบััตรประชาชนใน
พื้้�นที่่�ทั่่�วไปได้้ ต้้องเป็็นตำ�ร
ำ วจยศตั้้�งแต่่ ร้้อยตำำ�รวจตรีี ขึ้้�นไป เท่่านั้้�น ส่่วนตำำ�รวจ
ชั้้�นประทวนจะขอดููบััตรประชาชนได้้ต้้องอยู่่�ที่่�ด่่านตรวจที่่�ถููกต้้องตามกฎหมาย
เท่่านั้้�น
เพราะฉะนั้้�นหากถููกขอตรวจบััตรประชาชน เราสามารถขอดููบััตรประจำำ�
ตััวตำำ�รวจว่่าเป็็นตำำ�รวจจริิงหรืือไม่่ และมีียศระดัับร้้อยตำำ�รวจตรีีขึ้้�นไปหรืือไม่่ โดย
เฉพาะตำำ�รวจนอกเครื่่�องแบบ
เมื่่� อเจ้้ าหน้้ าที่่� ขู่่�ว่่า
ไม่่ อยากให้้ เคลื่่� อนไหว
เพราะอาจถูู ก
ดำำ �เนิิ นคดีี
หากเจ้้ าหน้้ าที่่� ใช้้ วิิธีี
ให้้ เซ็็ น MOU หรืือ
เอกสารเพื่่� อให้้ หยุุ ด
เคลื่่� อนไหว
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• ให้้ยืืนยัันสิิทธิิว่่าประชาชนมีีสิิทธิิที่่�จะแสดงออกและชุุมนุุมได้้ตามกฎหมายภายใต้้
รััฐธรรมนููญรัับรองไว้้

• เรามีีสิิทธิิที่่�จะไม่่เซ็็นเอกสารนั้้�น หากเราไม่่เห็็นด้้วยหรืือไม่่ยอมรัับเงื่่�อนไข เพราะ
การไม่่เซ็็น Mou ก็็จะไม่่มีีผลต่่อเรา หรืือหากไม่่มั่่�นใจให้้แจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�ว่่า ขอ
ปรึึกษากัับทนายที่่�ไว้้วางใจก่่อน
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หากถูู กเจ้้ าหน้้ าที่่�
เชิิ ญไปดื่่� มกาแฟ
นอกสถานที่่� หรืือเจ้้ า
หน้้ าที่่� แจ้้ งว่่ าขอนัั ด
หรืือถูู กเชิิ ญขึ้้� นรถ
เพื่่� อพูู ดคุุ ยเกี่่� ยวกัั บ
การจัั ดกิิ จกรรม
หรืือเรื่่� องอื่่� นๆ

• เจ้้าหน้้าที่่�ไม่่มีีสิิทธิิมาหา หรืือเชิิญใครไปพููดคุุย โดยไม่่มีีหมาย ดัังนั้้�นเรามีีสิิทธิิที่จ่� ะ
ปฏิิเสธการไปดื่่�มกาแฟ
• ให้้โทรหาผู้้�ไว้้วางใจ เช่่น เพื่่�อนหรืือญาติิ หรืือโทรหาทนาย หรืือแจ้้งองค์์กรสิิทธิิ
ทัันทีี เพื่่�อให้้มีีคนรัับรู้้�ว่่ากำำ�ลัังเกิิดอะไรขึ้้�นกัับตััวเรา
• ในกรณีีที่่�ตััดสิินใจไปดื่่�มกาแฟ เราไม่่ควรขึ้้�นรถไปคัันเดีียวกัันกัับเจ้้าหน้้าที่่� ควรขึ้้�น
รถไปคนละคัันและต้้องมีีเพื่่�อนหรืือทนายไปด้้วยเพื่่�อเป็็นพยานว่่าเกิิดอะไรขึ้้�นกัับ
เราบ้้าง
• เรามีีสิิทธิิจะไม่่ให้้การใดๆ กัับเจ้้าหน้้าที่่ตำ� ำ�รวจ แม้้ว่่าเจ้้าหน้้าที่่จ� ะพยายามถาม
ก็็ตาม หรืือพููดคุุยได้้เท่่าที่่�เราอยากพููด เจ้้าหน้้าที่่�ไม่่มีีสิิทธิิที่่�จะบัังคัับให้้เราพููดหรืือ
ให้้การใดๆ ได้้ และหากถููกเจ้้าหน้้าที่่�ขู่่�หรืือบัังคัับให้้แจ้้งเจ้้าหน้้าที่่ว่่� า “จะให้้การก็็
ต่่อเมื่่�อมีีทนายที่่�เราไว้้วางใจอยู่่�ด้้วยเท่่านั้้�น”
• ในกรณีีที่่�เมื่่�อถููกควบคุุมตััวแล้้วเจ้้าหน้้าที่่�หาทนายมาให้้เพื่่�อให้้ครบองค์์ประกอบ
เรามีีสิิทธิิที่่�จะปฏิิเสธทนายที่่�เราไม่่ไว้้วางใจได้้ และยืืนยัันว่่าจะให้้การได้้ก็็ต่่อเมื่่�อ
ทนายที่่�เราติิดต่่อไว้้หรืือทนายที่่�เราไว้้ใจมา
• และเรามีีสิิทธิิที่่�จะไม่่ให้้เจ้้าหน้้าที่่�มาค้้นหรืือถืือหรืือยึึดมืือถืือก็็ได้้ ถ้้าไม่่มีีหมาย
ศาล

หลัั งเหตุุ การณ์์ ถููก
คุุ กคาม

• ให้้ติิดต่่อองค์์กรสิิทธิิฯ (เช่่น ศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน) เพื่่�อบัันทึึกเรื่่�อง
ราวที่่�เกิิดขึ้้�น และเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อบัันทึึกรายละเอีียดเหตุุการณ์์ เช่่น
ใคร ทำำ�อะไร ที่่�ไหน เมื่่�อไร แล้้วส่่งผลอย่่างไร และเขีียนวัันเดืือนปีี เวลา ที่่�เกิิด
เหตุุการณ์์ ลงเฟซบุ๊๊�กส่่วนตััว อิินสตาแกรม ทวิิตเตอร์์ หรืือให้้ข้้อมููลกัับนัักข่่าว
หรืืออื่่�นๆ
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
(THAI LAWYERS FOR HUMAN RIGHTS CENTER)
โทร/hotline: 092-2713172 หรืือ 096-7893173
https://web.facebook.com/lawyercenter2014
• กรณีีที่่�นัักข่่าวจะเขีียนรายงานสถานการณ์์ หากเรากัังวลเรื่่�องความปลอดภััยที่่จ� ะ
ตามมา เราสามารถแจ้้งนัักข่่าวได้้ว่่าขอให้้เปิิดเผยข้้อมููลเพีียงบางส่่วน หรืือเรา
สามรถขอให้้นัักข่่าวปกปิิดชื่่�อ นามสกุุลและใช้้นามสมมุุติิแทนได้้
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สิ่�่ งที่่� ควรทำำ �
ในกรณีีที่่�ถููกคุุกคามโดยตรงต้้องตั้้�งสติิเพื่่�อแก้้ไข
สถานการณ์์ตรงหน้้า และหากอยู่่�คนเดีียวให้้โทรหา
เพื่่�อนทัันทีีเพื่่�อให้้มีีคนอยู่่�ด้้วยหรืือให้้โทรแจ้้งทนายทัันทีี

สิ่�่ งที่่� ไม่่ควรทำำ �
ไม่่ควรเซ็็น MOU หรืือเอกสารต่่างๆ ที่่�เจ้้าหน้้าที่่�
บอกให้้ เซ็็ น หากไม่่มั่่� น ใจหรืือหากยัั ง ไม่่ได้้ อ่่ านราย
ละเอีียดอย่่างชััดเจน เพราะเรามีีสิิทธิิที่่�จะไม่่เซ็็น

หมายเหตุ : นักกิจกรรมควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกและการชุมนุมเพื่อใช้
ในการโต้แย้งเจ้าหน้าที่ได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่อ้างข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตัั วอย่่างการถูู กคุุ กคามที่่� บ้้านและการรัั บมืื อของนัั กกิิ จกรรม
กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ถููกติิดตาม: หลัังรััฐประหาร 2557 คนที่่�ถููกเจ้้าหน้้าที่่�ติิดตามไปที่่บ้� ้านส่่วนใหญ่่มัักเป็็น
นัักกิิจกรรมและคนที่่�เคลื่่�อนไหวทางการเมืือง ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือกลุ่่�มดาวดิินเป็็นกลุ่่�มแรกๆ ที่่ถู� ูกเจ้้า
หน้้าที่่�คุุกคามติิดตามตััวหลัังจากออกมาเคลื่่�อนไหวต่่อต้้านรััฐประหารจนนำำ�ไปสู่่�การถููกดำำ�เนิินคดีีในข้้อหาขััดขืืน
คำำ�สั่่�ง คสช. ที่่� 3/2558 “ห้้ามชุุมนุุมหรืือมั่่�วสุุมทางการเมืืองตั้้�งแต่่ 5 คนขึ้้�นไป” และคดีีอื่่�นๆ
เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ติิดตาม: มีีทั้้�งในและนอกเครื่่�องแบบ ทั้้�งทหารและตำำ�รวจ
ลัักษณะการติิดตาม: เจ้้าหน้้าที่่จ� ะไปหาผู้้�นำำ�หมู่่�บ้้านก่่อน เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ผู้้�ใหญ่่บ้้าน อสม. อบต. หรืือประชาชนในหมู่่�บ้้าน ด้้วยการนำำ�ชื่่�อหรืือรููปไปถามหาในหมู่่�บ้้าน เว้้นแต่่เจ้้าหน้้าที่่�
รู้้�จัักบ้้านอยู่่�แล้้วก็็จะมุ่่�งเป้้าไปที่่�บ้้านของนัักกิิจกรรมคนนั้้�นโดยตรง
ท่่าทีีของเจ้้าหน้้าที่่�ในการติิดตาม: ภานุุพงศ์์ ศรีีธนานุุวุุฒน์์ หรืือไนท์์ดาวดิิน กล่่าวว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�มา
ติิดตามที่่�บ้้านมีีท่่าทีีเป็็นมิิตรในการถามว่่า “ไนท์์อยู่่�ไหน ทำำ�อะไรอยู่่�” แต่่ก็็มีีการข่่มขู่่�ว่่า “อย่่าเพิ่่�งเคลื่่�อนไหวให้้
ดููการทำำ�งานของ คสช. ไปก่่อนเดี๋๋�ยวจะเรีียนไม่่จบ”
ในช่่วงที่่�ภานุุพงศ์์ไม่่อยู่่�บ้้านเจ้้าหน้้าที่่�จะถามครอบครััวของเขาเรื่่�องคดีีความทางการเมืือง เช่่น “ไนท์์
เคลื่่�อนไหวอะไรบ้้าง ตอนนี้้�มีีคดีีความอยู่่�ศาลนััดสืืบพยาน ช่่วงนี้้�ไนท์์ไปชุุมนุุมไหม มีีเบอร์์ไนท์์ไหม” ทั้้�งที่่�
ครอบครััวของเขารู้้�เรื่่�องคดีีและการเคลื่่�อนไหวของเขาอยู่่�แล้้วจึึงไม่่มีีความจำำ�เป็็นเลยที่่�เจ้้าหน้้าที่่�จะต้้องมา
ติิดตามและพููดเรื่่�องคดีีความที่่�บ้้านอีีก เนื่่�องจากมีีใบนััดคดีีความที่่�ชััดเจนอยู่่�แล้้ว ดัังนั้้�นการมาบ้้านและพููดถึึงคดีี
ความของเขาต่่อครอบครััวสื่่�อให้้เห็็นว่่า เจ้้าหน้้าที่่ต้� ้องการข่่มขู่่�เพื่่�อให้้ครอบครััวเกิิดความกัังวลต่่อการเคลื่่�อนไหว
ของเขา
พฤติิกรรมการคุุกคามของเจ้้าหน้้าที่่�: นอกจากการข่่มขู่่�ครอบครััวแล้้วเจ้้าหน้้าที่่ยั� ังมีีพฤติิกรรมนำำ�รููป
ถ่่ายหรืือชื่่�อของนัักกิิจกรรมไปถามหากัับคนในชุุมชน การมาหาที่่บ้� ้านเพื่่�อสอบถามเรื่่�องการใช้้ชีีวิิต นิิสััย การ
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เรีียนหรืือการเคลื่่�อนไหว ใช้้คำำ�พููดเชิิงข่่มขู่่�ว่่า “ไม่่เคลื่่�อนไหวได้้ไหมช่่วงนี้้� ถ้้าเคลื่่�อนไหวอาจถููกดำำ�เนิินคดีี” “ถ้้า
เคลื่่�อนไหวเดี๋๋�ยวเรีียนไม่่จบ จบแล้้วหางานยากไม่่มีีงานทำำ�” รวมถึึงมีีการถ่่ายรููปหน้้าบ้้าน ถ่่ายรููปสมาชิิกใน
ครอบครััว อััดวิิดีีโอในการพููดคุุยและขอเบอร์์โทร บ่่อยๆ
ความรู้้�สึึกต่่อการถููกคุุกคาม: ภานุุพงศ์์เล่่าว่่าในช่่วงแรกๆ ที่่�มีีเจ้้าหน้้าที่่�ติิดตามไปที่่�บ้้าน เขาทราบเรื่่�อง
จากครอบครััวที่่�โทรมาบอกว่่ามีีเจ้้าหน้้าที่่�ไปหาที่่�บ้้าน และครอบครััวถามเขาว่่าไปทำำ�อะไรมา ทำำ�ให้้ครอบครััว
ตกใจที่่�เห็็นตำำ�รวจและทหารมาหาที่่�บ้้าน รวมถึึงครอบครััวเกิิดความกัังวลเรื่่�องความปลอดภััยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องคดีีที่่�
อาจจะเกิิดขึ้้�น
ด้้านความรู้้�สึึกของภานุุพงศ์์ เขาไม่่ได้้รู้้�สึึกกลััว แต่่รู้้�สึึกโกรธที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ติิดตามไปที่่�บ้้าน เนื่่�องจากเป็็นห่่วง
ความรู้้�สึึกของครอบครััวรวมถึึงเป็็นห่่วงเรื่่�องความปลอดภััยของครอบครััว
การรัั บมืื อกัั บการถูู กคุุ กคามที่่� บ้้าน
ในกรณีีถููกเจ้้าหน้้าที่่�ติิดตามหรืือคุุกคามโดยใช้้คำ�พู
ำ ูดข่่มขู่่�เพื่่�อให้้เราหยุุดเคลื่่�อนไหว เช่่น “ไม่่เคลื่่�อนไหว
ได้้ไหมช่่วงนี้้� ถ้้าเคลื่่�อนไหวอาจถููกดำำ�เนิินคดีี” “ถ้้าเคลื่่�อนไหวเดี๋๋�ยวเรีียนไม่จ่ บ จบแล้้วหางานยากไม่่มีีงาน
ทำำ�” ให้้เราบอกเจ้้าหน้้าที่่�ว่่า “การเคลื่่�อนไหวหรืือการชุุมนุมุ เป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของประชาชนที่่�ถููกรัับรองไว้้ใน
รััฐธรรมนููญและถููกรัับรองไว้้ในปฏิิญญาสากลระหว่่างประเทศที่่�ประเทศไทยเป็็นภาคีี และเจ้้าหน้้าที่่�ต้้องปฏิิบััติิ
ตาม”
กรณีีถููกเจ้้าหน้้าที่่คุ� ุกคามที่่บ้� ้านอย่่างภานุุพงศ์์หลัังจากเจ้้าหน้้าที่่�ไปตามหาภานุุพงศ์์ที่่�บ้้านในครั้้�งแรก เขา
รัับมืือกัับเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวด้้วยการเช็็กความรู้้�สึึกของคนในความครััวก่่อน และพยายามอธิิบายให้้ครอบครััว
ทราบว่่าสิ่่�งที่่�เจ้้าหน้้าที่่�กระทำำ�ถืือเป็็นการคุุกคามตััวเขาเพื่่�อข่่มขู่่�ทำำ�ให้้เกิิดความกัังวล
ทำำ�ให้้กลััวและหยุุด
เคลื่่�อนไหว
นอกจากนี้้�ภานุุพงศ์์ยัังได้้อธิิบายให้้คนในครอบครััวตระหนัักว่่าเรามีีสิิทธิิที่่�จะไม่่ให้้ข้้อมููล หรืือมีีสิิทธิิที่จ่� ะ
ไม่่อนุุญาตให้้เจ้้าหน้้าที่่�ถ่่ายรููปหรืืออััดวิิดีีโอ ในกรณีีที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ไปติิดตามถึึงที่่�บ้้าน ครอบครััวมีีสิิทธิิที่่�จะไม่่ให้้เจ้้า
หน้้าที่่�เข้้าไปในบ้้านเนื่่�องจากเป็็นพื้้�นที่่�ส่่วนบุุคคล และหากจะมีีการค้้นบ้้านจะต้้องมีีหมายศาลก่่อนเท่่านั้้�น
รวมถึึงให้้โทรแจ้้งเขาทุุกครั้้�งที่่�เจ้้าหน้้าที่่�มาหา และให้้ถ่่ายรููปหรืืออััดวิิดีีโอไว้้แล้้วส่่งมาให้้เขาทัันทีีเพื่่�อตีีแผ่่
เรื่่�องดัังกล่่าวให้้อยู่่�ในที่่�สว่่าง เพื่่�อให้้สัังคมช่่วยจัับตาและประณามการกระทำำ�ของเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ
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ข้้ อควรปฏิิ บััติิหลัั งเผชิิ ญเหตุุ การณ์์ ถููกคุุ กคาม
1. โพสต์์เรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อบัันทึึกรายละเอีียดของเหตุุการณ์์ลงเฟซบุ๊๊�กหรืือสื่่�อต่่างๆ เพื่่�อให้้สัังคมร่่วมกัับจัับตา
การกระทำำ�ของเจ้้าหน้้าที่่�
2. ติิดต่่อองค์์กรสิิทธิิเพื่่�อแจ้้งเรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�น เช่่น ศููนย์์ทนายสิิทธิิมนุุษยชน หรืือองค์์กรสิิทธิิต่่างๆ ที่่�เราสามารถ
ติิดต่่อได้้
3. พููดคุุยกัับเพื่่�อนในกลุ่่�มเพื่่�อแชร์์เรื่่�องราวที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อให้้ตััวเองผ่่อนคลายและเพื่่�อหาวิิธีรัี ับมืือในครั้้�งต่่อไป
ความกลััวของเจ้้าหน้้าที่่�: สิ่่�งที่่�เจ้้าหน้้าที่่�รู้้�สึึกกลััวคืือการถููกขอชื่่�อ ยศ ตำำ�แหน่่ง สัังกััด หรืือ การถููกถ่่าย
รููป หรืืออััดวิิดีีโอเพื่่�อเผยแพร่่สู่่�สาธารณะขณะมีีพฤติิกรรมการคุุกคามหรืือขณะพููดคุุยกัับนัักกิิจกรรม เพราะหาก
มีีการเผยแพร่่เรื่่�องราวสู่่�สาธารณะอาจเกิิดกระแสตีีกลัับจากสัังคมซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อหน้้าที่่�การงานของเจ้้า
หน้้าที่่�คนนั้้�น
ปรากฏการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับครอบครััว: หลัังจากที่่�ภานุุพงศ์์ได้้อธิิบายให้้ครอบครััวเข้้าใจการเคลื่่�อนไหว
และขั้้�นตอนของคดีีความ รวมถึึงวิิธีกี ารรัับมืือกัับเจ้้าหน้้าที่่�แล้้ว ปรากฏว่่าครอบครััวรู้้�สึึกผ่่อนคลายขึ้้�น แต่่ในช่่วง
แรกๆ ที่่�เขายัังเป็็นนัักศึึกษาครอบครััวยัังมีีความกัังวลบ้้างเรื่่�องความปลอดภััย แต่่เขาได้้ใช้้วิิธีีการเช็็กความรู้้�สึึก
กัับคนในครอบครััวและค่่อยๆ อธิิบาย จนปััจจุุบัันครอบครััวของเขาเริ่่�มเข้้าใจและไม่่ได้้มีีความกัังวลใจต่่อการ
เคลื่่�อนไหวของเขา รวมถึึงสามารถรัับมืือกัับเจ้้าหน้้าที่่�ได้้เองโดยอััตโนมััติิ เช่่น ไม่่ให้้ข้้อมููลใดๆ ของภานุุพงศ์์แก่่
เจ้้าหน้้าที่่� ถ่่ายรููปหรืืออััดวิิดีีโอเมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�มาที่่บ้� ้านแล้้วส่่งให้้ภานุุพงศ์์ทุุกครั้้�ง เป็็นต้้น
ขอขอบคุุณผู้้�ให้้สััมภาษณ์์: ภานุุพงศ์์ ศรีีธนานุุวุุฒน์์ หรืือ “ไนท์์ ดาวดิิน”, อาคม ศรีีบุุตรตะ สมาชิิกกลุ่่�ม
ดาวดิิน
อ้้างอิิง:
ข้้อมููลเอกสารจาก : ศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน
•

“มืือใหม่่หััดม็็อบ”: คู่่�มืือว่่าด้้วยการรัับมืือทางกฎหมาย เมื่่�อเจอการปิิดกั้้�น/คุุกคามการชุุมนุุม

•

เช็็กลิิสต์์! สิ่่�งที่่�ต้้องสัังเกตและจดบัันทึึกเมื่่�อถููกเจ้้าหน้้าที่่�รััฐคุุกคาม

ข้้อมููลเอกสารจาก : iLaw
•

ถ้้าตำำ�รวจมาเยี่่�ยมบ้้าน ต้้องทำำ�ยัังไง?

•

คำำ�สั่่�งกระทรวงมหาดไทย ที่่� ๑๔๙๖/๒๕๖๑ เรื่่�อง แต่่งตั้้�งเจ้้าพนัักงานตรวจบััตร

หมายเหตุุ: งานชิ้้�นนี้้�เป็็นหนึ่่�งในผลงานจากโครงการสกััดความรู้้�การเคลื่่�อนไหวเพื่่�อประชาธิิปไตยในไทย จััดโดย Act
Lab เมื่่�อ ส.ค.-ก.ย. 2654 โดยมุ่่�งหวัังว่่าผลงานชุุดนี้้�จะเป็็นฐานข้้อมููลให้้กัับขบวนการเคลื่่�อนไหวเพื่่�อประชาธิิปไตยใน
ไทยต่่อไป
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