แนวทางรัั บมืื อการถูู กคุุ กคามในที่่� ชุุมนุุม
เรีียบเรีียงโดย เตอร์์
https://actlab.protestista.com/dealing-with-harassment-in-mob/

(ที่่�มาภาพ: ประชาไท)

งานชิ้้�นนี้้�มุ่่�งหวัังให้้นัักกิิจกรรมหรืือประชาชนที่่�ไปร่่วมชุุมนุุมรู้้�ทัักษะเบื้้�องต้้นในการรัับมืือการถููกคุุกคาม
จากเจ้้าหน้้าที่่�รััฐในรููปแบบต่่างๆ โดยยกตััวอย่่างกรณีีนัักกิิจกรรมในภาคอีีสานถููกเจ้้าหน้้าที่่�รััฐคุุกคามจาก
เหตุุการณ์์ดัังนี้้�
(1) กลุ่่�มดาวดิิน นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยขอนแก่่นจำำ�นวนกว่่า 10 คนทำำ�กิิจกรรมเชิิงสััญลัักษณ์์ด้้วยการ
ชููป้้ายคััดค้้านรััฐประหารในวัันครบรอบ 1 ปีีที่่�บริิเวณอนุุสาวรีีย์์ประชาธิปิ ไตย จ.ขอนแก่่น เมื่่�อวัันที่่�
22 พ.ค. 2558 ฝ่่ายความมั่่�นคงและทหารจัังหวััดขอนแก่่นได้้นำ�กำ
ำ ำ�ลัังเข้้าเจรจาเพื่่�อให้้ยุุติิกิิจกรรมดััง
กล่่าว แต่่การเจรจาไม่่เป็็นผล ทำำ�ให้้ทหารควบคุุมตััวนัักศึึกษาทั้้�งหมดไปยัังมณฑลทหารบกที่�่ 23 ค่่าย
ศรีีพััชริินทร์์ และต่่อมาเจ้้าหน้้าที่่�ได้้ควบคุุมตััวนัักศึึกษาทั้้�ง 13 คนไปที่่�สถานีีตำำ�รวจภููธรเมืืองขอนแก่่น
เพื่่�อรัับทราบข้้อหาความผิิดตามมาตรา 44 แห่่งรััฐธรรมนููญชั่่�วคราวโดยกล่่าวหาว่่ามีีพฤติิกรรม
บ่่อนทำำ�ลายความสงบเรีียบร้้อยหรืือความมั่่�นคงของชาติิ (อ่่านเพิ่่�มเติิม https://prachatai.com/
journal/2015/05/59412)
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(2) เมื่่�อวัันที่่� 20 ก.พ. 2564 กลุ่่ม� ราษฎรโขงชีีมููล กลุ่่ม� ขอนแก่่นพอกัันทีี กลุ่่มคณ
� ะราษฎรขอนแก่่น กลุ่่�ม
ดาวดิิน กลุ่่ม� ภาคีีเครืือข่่ายนัักเรีียนขอนแก่่น kkc รวมทั้้�งกลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมจากเครืือข่่ายต่่างๆ เตรีียมการ
เดิินขบวนประท้้วงรััฐบาลประยุุทธ์์ แต่่ในระหว่่างการเตรีียมการนั้้�นเกิิดการปะทะกัันระหว่่างเจ้้า
หน้้าที่่�ตำำ�รวจชุุดควบคุุมฝููงชนกัับการ์์ด wevo เนื่่�องจากกลุ่่มผู้
� ้�ชุุมนุุมพยายามที่�จ่ ะเดิินขบวนเต็็มทุุก
ช่่องทางการจราจร แต่่เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจได้้เจรจากัับแกนนำำ�ผู้้�ชุุมนุุมให้้สามารถเดิินขบวนได้้หนึ่่�งช่่อง
ทางเท่่านั้้�น ทำำ�ให้้กลุ่่มผู้
� ้�ชุุมนุุมไม่่พอใจเกิิดการปะทะกััน โดยผู้้�ชุุมนุุมแย่่งโล่่ตำำ�รวจและใช้้สีีสเปรย์์พ่่น
ใส่่โล่่ตำำ�รวจเพื่่�อหวัังเปิิดทาง (อ่่านเพิ่่�มเติิม https://tlhr2014.com/archives/27321)
(3) การจััดกิิจกรรม “พููดเพื่่�อเสรีีภาพ: รััฐธรรมนููญกัับคนอีีสาน” ที่�อ่ าคารจตุุรมุุข อุุทยานเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น จััดโดยกลุ่่ม� พลเมืืองคนรุ่่�นใหม่่และขบวนการ
ประชาธิิปไตยใหม่่ภาคอีีสาน ทีีมผู้้�จััดงานและวิิทยากรจำำ�นวนกว่่า 10 คนถููกดำำ�เนิินคดีีในข้้อหา
ฝ่่าฝืืนและร่่วมกัันมั่่�วสุุมหรืือชุุมนุุมทางการเมืืองที่�มีีจำ
่ ำ�นวนตั้้�งแต่่ 5 คนขึ้้�นไป อัันเป็็นการฝ่่าฝืืนคำำ�
สั่่�งหััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 3/2558  ซึ่่�งคดีีนี้้�เกิิดขึ้้�นในช่่วงรณรงค์์โหวตโน
รััฐธรรมนููญ 60 (ดูู live กิิจกรรมได้้ที่�่ https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_
permalink&v=10153790716271699)
รูู ปแบบการคุุ กคามจากเจ้้ าหน้้ ารัั ฐและการรัั บมืื อที่่� เกิิ ดขึ้้� นในที่่� ชุุมนุุม
1. ถููกเจ้้าหน้้าที่่ทั้� ้�งในและนอกเครื่่�องแบบ ติิดตามบัันทึึกภาพและวิิดีีโอในขณะที่่�เข้้าร่่วมการชุุมนุุม
โดยปกติิในการชุุมนุุม  เจ้้าหน้้าที่่�ทั้้�งในและนอกเครื่่�องแบบจะกำำ�ลัังกระจายตััวอยู่่�ทั่่�วบริิเวณที่่�ชุุมนุุม  ซึ่่�ง
มัักมีีพฤติิกรรมแอบบัันทึึกภาพและวิิดีีโอในที่่�ชุุมนุุม  โดยจะมีีลัักษณะของการยกกล้้องวิิดีีโอหรืือโทรศััพท์์มืือถืือ
ขึ้้�นถ่่าย อาจจะถ่่ายภายมุุมกว้้างเพื่่�อให้้เห็็นบรรยากาศโดยรอบของการชุุมนุุม  หรืืออาจจะถ่่ายเฉพาะเจาะจงไป
ที่่�ใบหน้้าของบุุคคล  โดยเฉพาะกัับทีีมผู้�จั้ ัดชุุมนุุม  แกนนำำ� บุุคคลสาธารณะ หรืือบุุคคลที่่�ทางเจ้้าหน้้าที่่�ให้้ความ
สนใจเป็็นพิิเศษ รวมทั้้�งผู้้�ร่่วมชุุมนุุมหน้้าใหม่่ๆ ด้้วย
การรัับมืือ เมื่่�อเราสัังเกตเห็็นว่่ามีีเจ้้าหน้้าที่�กำ่ ำ�ลัังทำำ�การบัันทึึกภาพหรืือวิิดีีโอเราอยู่่� หรืืออาจจะเป็็นการ
บัันทึึกภาพหรืือวิิดีีโอบุุคคลอื่่�นที่่�มาร่่วมชุุมนุุม เราสามารถเข้้าไปถามหรืือแจ้้งรายละเอีียดได้้ว่่า
• บุุคคลดัังกล่่าวเป็็นใคร มาจากหน่่วยงานไหน?  กำำ�ลัังทำำ�การบัันทึึกรููปหรืือวิิดีีโออยู่่�หรืือไม่่?
• แจ้้งว่่าการบัันทึึกภาพและวิิดีีโอโดยไม่่ได้้รัับความยิินยอมถืือว่่าเป็็นการละเมิิดสิิทธิิส่่วนบุุคคล  โดย
เฉพาะการถ่่ายภาพเจาะจงใบหน้้า
• แจ้้งว่่าต้้องการให้้ลบรููปและวิิดีีโอที่่�ทำำ�การบัันทึึกไว้้
• ถ่่ายภาพหรืือคลิิปบัันทึึกใบหน้้าเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�นั้้�นกลัับเพื่่�อใช้้เป็็นหลัักฐานในภายหลััง
ในหลายกรณีีเจ้้าหน้้าที่่�นอกเครื่่�องแบบมัักจะอ้้างว่่าตนเองเป็็นสื่่�อมวลชน นัักข่่าวหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ภาค
สนามของสำำ�นัักข่่าวต่่างๆ ในกรณีีนี้้�เราสามารถที่�จ่ ะขอชื่่�อสำำ�นัักข่่าว  ขอชื่่�อ-นามสกุุล  ขอดููบััตรประจำำ�ตัวสื่่
ั �อได้้  
ในกรณีีที่่�เจ้้าหน้้าที่่�คนดัังกล่่าวไม่่สามารถมีีหลัักฐานยืืนยัันตััวตนว่่าเป็็นนัักข่่าว  หรืืออาจมีีบััตรประจำำ�ตัวนั
ั ักข่่าว
จริิง แต่่ถ้้าเราไม่่สะดวกใจเราก็็สามารถที่่�จะไม่่อนุุญาตให้้บัันทึึกภาพและวิิดีีโอและขอให้้ลบรููปและวิิดีีโอที่�ทำ่ ำ�การ
บัันทึึกไปแล้้วได้้
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2. ถููกเจ้้าหน้้าที่่ทั้� ้�งในและนอกเครื่่�องแบบ เข้้ามาพููดคุุย สอบถามข้้อมููลส่่วนตััว ข่่มขู่่�ว่่าทำำ�ผิิดกฎหมาย ขอ
ดููและถ่่ายรููปบััตรประจำำ�ตััวประชาชนหรืือบััตรประจำำ�ตััวอื่่�นๆ
ในบางครั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�ในเครื่่�องแบบมัักจะเข้้ามาพููดคุุยสอบถามผู้้�ชุุมนุุมว่่ามาจากไหน ทำำ�ไมมาร่่วมชุุมนุุม 
รู้้�ไหมว่่าการชุุมนุุมอาจมีีการทำำ�ผิิดกฎหมาย หรืืออาจจะเป็็นการถามแบบหยั่่�งเชิิงเพื่่�อขอข้้อมููลส่่วนตััว  เช่่น เป็็น
นัักศึึกษาจริิงไหม เป็็นคนในพื้้�นที่่�จริิงไหม เป็็นคนไทยจริิงหรืือเปล่่า เพื่่�อให้้เราให้้ข้้อมููลหรืือแสดงหลัักฐานยืืนยััน
ตััวตน เช่่น บััตรประจำำ�ตััวต่่างๆ  เมื่่�อมีีการแสดงบััตรยืืนยัันตััวตนเจ้้าหน้้าที่่�ก็็จะขอถ่่ายรููปบััตรเอาไว้้
ส่่วนเจ้้าหน้้าที่่�นอกเครื่่�องแบบมัักจะใช้้วิิธีีเข้้าไปตีีสนิิทกัับผู้้�ร่่วมชุุมนุุมหน้้าใหม่่  ให้้รู้้�สึึกว่่าเป็็นผู้้�ที่่�มาร่่วม
ชุุมนุุมเหมืือนกััน แล้้วมัักจะสอบถามข้้อมููลต่่างๆ เช่่น เป็็นใคร มาจากไหน มาด้้วยกัันกี่่�คน คิิดเห็็นอย่่างไรกัับ
การชุุมนุุมหรืือกัับข้้อเรีียกร้้อง
การรัับมืือ ในกรณีีเจ้้าหน้้าที่่�ในเครื่่�องแบบเข้้ามาพููดคุุย สอบถามข้้อมููล ขอข้้อมููลส่่วนตััวต่่างๆ เรามีีสิิทธิิที่่�
จะไม่่ตอบคำำ�ถามหรืือให้้ข้้อมููลใดๆ พร้้อมกัับแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�ว่่า
• การชุุมนุุมเป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐาน คนที่�ส่ นใจหรืือสนัับสนุุนข้้อเรีียกร้้องของการชุุมนุุมสามารถเข้้าร่่วม
ได้้  
• ยืืนยัันว่่าเราไม่่ได้้ทำำ�ผิิดกฎหมาย ไม่่จำำ�เป็็นต้้องให้้ข้้อมููล หรืือแสดงหลัักฐานยืืนยัันตััวตน
ในกรณีีบุุคคลที่่�เราสงสััยว่่าจะเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�นอกเครื่่�องแบบเข้้าไปตีีสนิิท พููดคุุย สอบถามข้้อมููล  เราอาจ
จะต้้องประเมิินจากลัักษณะรููปลัักษณ์์ภายนอกก่่อนเป็็นอัันดัับแรก
วิิธีีสัังเกต เจ้้าหน้้าที่่�นอกเครื่่�องแบบมัักจะมีีลัักษณะการแต่่งตััวเฉพาะตััว  เช่่น หััวเกรีียนสามด้้าน   ใส่่
หมวกแก๊๊ป  ใส่่แว่่นตาดำำ� ชายเสื้้�อเหน็็บในกางเกง  ใส่่รองเท้้าผ้้าใบ ชาร์์ตมืือถืือกัับแบตสำำ�รองตลอดเวลา ถ้้ามีี
องค์์ประกอบสี่่�อย่่างขึ้้�นไปให้้ตั้้�งข้้อสัังเกตไว้้ก่่อนว่่าอาจเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�นอกเครื่่�องแบบ
ลัักษณะการพููดคุุยหรืือสอบถามจะเป็็นลัักษณะคำำ�ถามเพื่่�อเก็็บข้้อมููล   เช่่น มาจากไหน มากี่่�คน คิิดเห็็น
อย่่างไรกัับแกนนำำ� คิิดเห็็นอย่่างไรกัับข้้อเรีียกร้้อง  คิิดเห็็นอย่่างไรกัับรััฐบาล เป็็นต้้น
• เราสามารถหลีีกเลี่่�ยงการพููดคุุย ไม่่ตอบคำำ�ถามได้้ เมื่่�อรู้้�สึึกไม่่ปลอดภััย
• อาจจะสอบถามหรืือแจ้้งทีีมผู้้�จััดชุุมนุุมหรืือคนคนรอบข้้างว่่าบุุคคลดัังกล่่าวมีีลัักษณะไม่่น่่าไว้้
วางใจ มีีพฤติิกรรมน่่าสงสััยว่่าจะเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�นอกเครื่่�องแบบ
• ถ่่ายภาพหรืือคลิิปบัันทึึกใบหน้้าเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�นั้้�นกลัับ เพื่่�อใช้้เป็็นหลัักฐานในภายหลััง
3. ถููกเจ้้าหน้้าที่่ตรวจยึ
�
ึดวััสดุุอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในการจััดกิิจกรรมในที่่�ชุุมนุุม เช่่น ป้้ายข้้อความ ธงสััญลัักษณ์์
เครื่่�องขยายเสีียง ฯลฯ
ปััจจุุบัันผู้้�ชุุมนุุมมัักจะเตรีียมป้้ายข้้อความต่่างๆ ไปเองเพื่่�อไปชููหรืือตั้้�งไว้้ที่่�ชุุมนุุมอัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการ
แสดงออกทางความคิิด ในการชุุมนุุมที่่�มีีผู้้�เข้้าร่่วมจำำ�นวนมากจนกิินพื้้�นที่่�เป็็นบริิเวณกว้้าง ผู้้�ชุุมนุุมจากหลาก
หลายกลุ่่มมั
� ักจะนำำ�เอาอุุปกรณ์์ไปร่่วมจััดงานในลัักษณะของกลุ่่มย่่
� อย เวทีีย่่อย หรืือเวทีีเชิิงประเด็็นในบริิเวณ
ที่่�ห่่างไกลจากเวทีีใหญ่่  เจ้้าหน้้าที่่�มัักจะเดิินตรวจดููข้้อความในป้้าย ถ้้าพบข้้อความใดที่�มีีลั
่ ักษณะเข้้าข่่ายในการ
วิิจารณ์์นายกรััฐมนตรีี วิิจารณ์์การดำำ�เนิินงานของรััฐบาล วิิจารณ์์สถาบัันกษััตริิย์์   เจ้้าหน้้าที่่�มัักจะขอความร่่วม
มืือให้้เก็็บป้้ายดัังกล่่าว โดยอ้้างว่่าป้้ายดัังกล่่าวมีีข้้อความที่่�เข้้าข่่ายผิิดกฎหมาย  และมัักจะอ้้างว่่านายไม่่สบายใจ
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หรืือข้้างบนสั่่�งมา  เมื่่�อเจ้้าของป้้ายไม่่ยิินยอมเก็็บ เจ้้าหน้้าที่่�ก็มั็ ักจะยึึดเก็็บป้้ายดัังกล่่าวไป ในบางกรณีีก็็จะมีีการ
ยื้้�อยุุดกัันระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�กัับเจ้้าของป้้าย ซึ่่�งหากเกิิดเหตุุการณ์์ยื้้�อกัันขึ้้�นเจ้้าหน้้าที่่�ก็มั็ ักอ้้างว่่าผู้้�ชุุมนมกำำ�ลัังขััด
ขวางการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของเจ้้าพนัักงาน
การรัับมืือ   เมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�ข่่มขู่่�ว่่าอุุปกรณ์์ต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการชุุมนุุมเข้้าข่่ายผิิดกฎหมายและจะทำำ�การยึึด
อุุปกรณ์์ไป เราสามารถที่่�จะเจรจาต่่อรองและรัับมืือเบื้�อ้ งต้้นดัังนี้้�
• เราสามารถยืืนยัันได้้ว่่า ข้้อความในป้้ายเป็็นข้้อเท็็จจริิงที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง เมื่่�อเป็็นข้้อเท็็จจริิงก็็ไม่่ผิิด
กฎหมาย
• เราสามารถยืืนยัันได้้ว่่าเราวิิจารณ์์โดยสุุจริิต โดยเฉพาะนายกรััฐมนตรีีหรืือรััฐบาลในฐานะที่่�เป็็น
บุุคคลสาธารณะหรืือเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�รััฐต้้องสามารถวิิจารณ์์และตรวจสอบได้้ หรืือแม้้แต่่สถาบััน
กษััตริิย์์ก็็ต้้องวิิจารณ์์ได้้ เพื่่�อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงและเป็็นที่�รั่ ักของประชาชน
• ถ้้าเจ้้าหน้้าที่่�จะยึึดเอาป้้ายข้้อความไป ก็็อาจจะต้้องถามว่่าป้้ายหรืือข้้อความดัังกล่่าวผิิดกฎหมาย
อย่่างไร มีีเอกสารหรืือหมายสำำ�หรัับการตรวจยึึดหรืือไม่่  เป็็นเจ้้าหน้้าที่�จ่ ากหน่่วยไหน
• อีีกวิิธีีคืือยอมเก็็บป้้ายดัังกล่่าว รอให้้เจ้้าหน้้าที่�ไ่ ปค่่อยนำำ�ออกมาชููใหม่่ 
4. การถููกควบคุุมตััวไปดำำ�เนิินคดีีที่่�สถานีีตำำ�รวจ หรืือถููกควบคุุมตััว กัักขัังหน่่วงเหนี่่�ยว ปกปิิดที่่�อยู่่�
แม้้จะเป็็นการชุุมนุุมโดยสัันติิ ปราศจากความรุุนแรง เป็็นกิิจกรรมที่่�แสดงออกเชิิงสััญลัักษณ์์ มีีเพีียงการชูู
ป้้ายผ้้า การชููสามนิ้้�ว ผู้�เ้ ข้้าร่่วมจำำ�นวนไม่่มาก แต่่ในหลายครั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�ก็็ใช้้กำ�ลั
ำ ังเข้้าควบคุุมตััวแกนนำำ�หรืือผู้้�จััด
กรณีีที่�ข่ อนแก่่น การควบคุุมตััวผู้้�จััดกิิจกรรมในวัันครบรอบ 1 ปีีรััฐประหารจำำ�นวน  7 คน  เป็็นการควบคุุมตััว
โดยไม่่มีีหมายจัับ และในช่่วงแรกนำำ�ไปควบคุุมตััวที่่�ค่่ายทหาร หลัังจากนั้้�นจึึงนำำ�มาดำำ�เนิินคดีีที่่�สถานีีตำำ�รวจ
การรัับมืือ เมื่่�อถููกเจ้้าหน้้าที่่�ควบคุุมตััวเราจะต้้องทราบว่่าการควบคุุมตััวนี้้�ชอบด้้วยกฎหมายหรืือไม่่  และ
พยายามติิดต่่อองค์์กรสิิทธิิหรืือทนายความ ดัังนี้้�
• พููดคุุยสอบถามกัับเจ้้าหน้้าที่่�ว่่าควบคุุมตััวด้้วยข้้อกล่่าวหาใด มีีหมายเรีียกหรืือหมายจัับหรืือไม่่  ชุุด
จัับกุุมเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�จากสัังกััดไหน ใครเป็็นหััวหน้้าชุุดจัับกุุม
• ในกรณีีที่่�มีีการควบคุุมตััวโดยเร็็ว  หรืือใช้้กำ�ลั
ำ ังควบคุุมตััว  โดยไม่่มีีโอกาสได้้เจรจาพููดคุุย ให้้เรา
ตะโกนแจ้้งชื่่�อนามสกุุล แจ้้งกลุ่่�มหรืือสัังกััดของผู้้�ถูกู ควบคุุมตััวให้้กับผู้
ั ้�ชุุมนุุมที่�อ่ ยู่่�รอบข้้าง
• ในระหว่่างการถููกควบคุุมตััวให้้ยืืนยัันสิิทธิิในการขอทนายความ  แจ้้งญาติิ  แจ้้งเพื่่�อน แจ้้งองค์์กร
สิิทธิิมนุุษยชน แจ้้งสำำ�นัักข่่าว
• ผู้้�ถููกควบคุุมตััวมีีสิิทธิิที่่�จะไม่่ตอบคำำ�ถาม  ไม่่ให้้การใดๆ และไม่่ต้้องลงนามในเอกสารต่่างๆ ใน
ระหว่่างรอทนายความ ไม่่ลงนามในเอกสารใดๆ จนกว่่าทนายจะมาถึึง
5. การถููกเจ้้าหน้้าที่่ทำ� ำ�ร้้ายร่่างกายในที่่�ชุุมนุุม
การชุุมนุุมในบางกรณีีสถานการณ์์อาจจะนำำ�ไปสู่่�การปะทะกัันระหว่่างผู้้�ชุุมนุุมกับั เจ้้าหน้้าที่�่ เช่่น ในกรณีีที่�่
เจ้้าหน้้าที่�มีี่ การกระชัับพื้้�นที่่�หรืือสกััดการเคลื่่�อนที่่�ของการชุุมนุุม  เจ้้าหน้้าที่่�กับผู้
ั ้�ชุุมนุุมมัักจะมีีการตั้้�งแถวตั้้�งแนว
เผชิิญหน้้าระยะประชิิดตััว  บางครั้้�งในช่่วงจัังหวะชุุลมุุน ผู้้�ชุุมนุุมอาจได้้รับบ
ั าดเจ็็บจากอุุปกรณ์์ของเจ้้าหน้้าที่่�
เช่่น โล่่ กระบอง รองเท้้า เป็็นต้้น ทั้้�งโดยตั้้�งใจและไม่่ตั้้�งใจ
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การรัับมืือ เมื่่�อผู้้�ชุุมนุุมได้้รัับบาดเจ็็บจากการกระทำำ�ของเจ้้าหน้้าที่�ใ่ นระหว่่างการชุุมนุุม ผู้้�ได้้รัับบาดเจ็็บ
สามารถรัับมืือเบื้้�องต้้นกัับสถานการณ์์ดัังนี้้�
• เมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�รััฐใช้้ความรุุนแรง มีีการทำำ�ร้้ายร่่างกายเกิิดขึ้้�น ให้้พยายามสื่่�อสารกัับเพื่่�อนหรืือคน
รอบข้้างได้้รับรู้
ั ้� เช่่นตะโกนว่่า “ได้้รับบ
ั าดเจ็็บ” หรืือ “โดนเจ้้าหน้้าที่่�ทำ�ร้
ำ ้าย”
• พยายามบัันทึึกภาพและวิิดีีโอไว้้ หรืือร้้องขอให้้คนรอบข้้างช่่วยบัันทึึกทั้้�งในมุุมเจาะและกว้้างเพื่่�อ
ไว้้ใช้้เป็็นหลัักฐาน
• ในกรณีีที่่�มีีการทำำ�ร้้ายร่่างกายจนได้้รับบ
ั าดเจ็็บ  ให้้ผู้้�บาดเจ็็บไปตรวจร่่างกายเพื่่�อขอใบรัับรอง
แพทย์์  พร้้อมทั้้�งไปลงบัันทึึกประจำำ�วัันที่่�สถานีีตำำ�รวจไว้้เป็็นหลัักฐาน
แนวคิิ ดหรืื อข้้ อกฎหมายที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บเสรีีภาพในการแสดงออก (Freedom
of Expression) เสรีีภาพในการพูู ด (Freedom of Speech) และการชุุ มนุุม
สาธารณะ
แนวคิดหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) หรือ UDHR

ข้อ 19 ระบุว่า “ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก
รวมทั้งอิสรภาพในอันที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
แสวงหา รับ และส่งข้อมูลข่าวสารตลอดจนข้อคิดผ่านสื่อใด โดยไม่คำ�นึงถึง
พรมแดน”
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ข้อที่ 21 ระบุว่า “สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง การจำ�กัด
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (In- การใช้สิทธินี้จะกระทำ�มิได้นอกจากจะกำ�หนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่
ternational Covenant on Civil จำ�เป็นสำ�หรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ 
and Political Rights) หรือ ICCPR   หรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของ
ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของสนธิ ประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น”
สัญญานี้โดยการภาคยานุวัติเมื่อวัน
ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 และมีผล
บังคับใช้กับไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 
พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 44 ระบุว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
พุทธศักราช 2560
ปราศจากอาวุธ การจำ�กัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำ�ไม่ได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของ
รัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น”

ACTLAB

5

แนวคิดหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. 2558

มาตรา 4 ระบุว่า “การชุมนุมสาธารณะ หมายความว่า การชุมนุมของ
บุคคลในที่สาธารณะ เพื่อเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิด
เห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป และบุคคลอื่น
สามารถร่วมการชุมนุมได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อน
ย้ายด้วยหรือไม่”  
มาตรา 10 ระบุว่า “ผู้ใดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะให้แจ้งการ
ชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ให้ถือว่าผู้เชิญ
ชวนหรือนัดให้ผู้อื่นมาร่วมชุมนุมในวัน เวลา และสถานที่ที่กำ�หนดไม่ว่าจะ
ด้วยวิธีการใดๆ รวมทั้งผู้ขออนุญาตใช้สถานที่ หรือเครื่องขยายเสียง หรือ
ขอให้ทางราชการอำ�นวยความสะดวกในการชุมนุมเป็นผู้ประสงค์จะจัดการ
ชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่ง”
มาตรา 19 ระบุว่า “ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอำ�นาจหน้าที่ 
(1) อำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะอันเป็นสถานที่
ชุมนุมรักษาความปลอดภัย (2) อำ�นวยความสะดวก หรือบรรเทาเหตุเดือด
ร้อนรำ�คาญแก่ผู้อื่นซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุม (3) รักษา
ความปลอดภัยหรืออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุมในสถานที่ชุมนุม (4)
อำ�นวยความสะดวกในการจราจรและการขนส่งสาธารณะในบริเวณที่มีการ
ชุมนุมและบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
น้อยที่สุด และ(5) กำ�หนดเงื่อนไขหรือมีคำ�สั่งให้ผู้จัดการชุมนุม ผู้ชุมนุม 
หรือผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุมต้องปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่”

รูู ปแบบการคุุ กคามและการรัั บมืื อเบื้้� องต้้ น
รูปแบบการคุกคาม

การรับมือเบื้องต้น

1. เจ้้าหน้้าที่่�ทั้้�งในและนอกเครื่่�อง เราสามารถเข้าไปสอบถามหรือแจ้งรายละเอียดได้ว่า
แบบ ติดตามบันทึกภาพและ • บุคคลดังกล่าวเป็นใคร?  มาจากหน่วยงานไหน?  กำ�ลังทำ�การบันทึกรูป
วิดีโอในขณะที่เข้าร่วมการ
หรือวีดีโออยู่หรือไม่?
ชุมนุม
• แจ้งว่าการบันทึกภาพและวีดีโอโดยไม่ได้รับความยินยอมถือว่าเป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยเฉพาะการถ่ายแบบเจาะจงใบหน้า
• แจ้งว่าต้องการให้ลบรูปและวีดีโอที่ทำ�การบันทึกไว้
• ถ่ายภาพหรือคลิปบันทึกใบหน้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกลับ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ในภายหลัง
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รูปแบบการคุกคาม

การรับมือเบื้องต้น

2. เจ้้าหน้้าที่่�ทั้้�งในและนอกเครื่่�อง
แบบ เข้้ามาพููดคุุย สอบถาม
ข้้อมููลส่่วนตััว ข่่มขู่่�ว่่าทำำ�ผิิด
กฎหมาย ขอดููและถ่่ายรููปบััตร
ประจำำ�ตััวประชาชนหรืือบััตร
ประจำำ�ตััวอื่่�นๆ

เรามีสิทธิที่จะไม่ตอบคำ�ถามหรือให้ข้อมูลใดๆ พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่กลับ
ไปว่า
• แจ้งกลับไปว่าการชุมนุมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน คนที่สนใจหรือสนับสนุน
ข้อเรียกร้องของการชุมนุมสามารถเข้าร่วมได้  
• ยืนยันว่าเราไม่ได้ทำ�ผิดกฎหมาย ไม่จำ�เป็นต้องให้ข้อมูล หรือแสดงหลัก
ฐานยืนยันตัว

3. เจ้้าหน้้าที่่�ตรวจยึึดวััสดุุอุุปกรณ์์
ที่่�ใช้้ในการจััดกิิจกรรมในที่่�
ชุุมนุุม  เช่่น ป้้ายข้้อความ  ธง
สััญลัักษณ์์ เครื่่�องขยายเสีียง
ฯลฯ

4. เจ้้าหน้้าที่่�ควบคุุมตััวไปดำำ�เนิิน
คดีีที่่�สถานีีตำำ�รวจ หรืือถููก
ควบคุุมตััว กัักขัังหน่่วงเหนี่่�ยว 
ปกปิิดที่่�อยู่่�

ACTLAB

และในกรณี บุคคลที่เราสงสัยว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ  เข้าไป
ตีสนิท  พูดคุย สอบถามข้อมูล เราสามารถที่จะ
• เราสามารถหลีกเลี่ยงการพูดคุย ไม่ตอบคำ�ถามได้ เมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัย
• อาจจะสอบถามหรือแจ้งทีมผู้จัดการชุมนุมหรือคนคนรอบข้าง ว่าบุคคล
ดังกล่าวมีลักษณะไม่น่าไว้วางใจ มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะเป็นเจ้า
หน้าที่นอกเครื่องแบบ
เราสามารถที่จะเจราต่อรองและรับมือเบื้องต้นดังนี้เราสามารถยืนยันได้ว่า
ข้อความในป้ายเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง   
• เมื่อเป็นข้อเท็จจริงก็ไม่ผิดกฎหมาย
• เราสามารถยืนยันได้ว่า เราวิจารณ์โดยสุจริต  โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐบาลในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้อง
สามารถวิจารณ์และตรวจสอบได้ หรือแม้แต่สถาบันกษัตริย์ก็ต้อง
วิจารณ์ได้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่รักของประชาชน
• ถ้าเจ้าหน้าที่จะยึดเอาป้ายข้อความไป ก็อาจจะต้องถามว่า ป้ายหรือ
ข้อความดังกล่าว ผิดกฎหมายอย่างไร  มีเอกสารหรือหมายสำ�หรับการ
ตรวจยึดหรือไม่  เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยไหน
• อีกวิธีคือการยอมเก็บป้ายดังกล่าวไว้ก่อน รอให้เจ้าหน้าที่ไปแล้ว ค่อย
นำ�ออกมาชูใหม่
เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว  เราจะต้องทราบว่าการควบคุมตัวนี้ ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ และพยายามติดต่อองค์กรสิทธิหรือทนายความ ดังนี้
• พูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ว่า  ควบคุมตัวด้วยข้อกล่าวหาใด มีหมาย
เรียกหรือหมายจับหรือไม่  ชุดจับกุมเป็นเจ้าหน้าที่จากสังกัดไหน  ใคร
เป็นหัวหน้าชุดจับกุม
• ในกรณีที่มีการควบคุมตัวโดยเร็ว หรือใช้กำ�ลังควบคุมตัว โดยไม่มี
โอกาสได้เจรจาพูดคุย ให้เราตะโกนแจ้งชื่อ นามสกุล แจ้งกลุ่มหรือ
สังกัด ของผู้ถูกควบคุมตัวให้กับผู้ชุมนุมที่อยู่รอบข้าง
• ในระหว่างการถูกควบคุมตัว ให้ยืนยันสิทธิ์ในการขอทนายความ  แจ้ง
ญาติ  แจ้งเพื่อน  แจ้งองค์กรสิทธิมนุษยชน  แจ้งสำ�นักข่าว 
• ผู้ถูกควบคุมตัวมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำ�ถาม ไม่ให้การใดๆ และไม่ต้องลง
นามในเอกสารต่างๆ ในระหว่างรอทนายความ
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รูปแบบการคุกคาม

การรับมือเบื้องต้น

5. เจ้้าหน้้าที่่�ทำำ�ร้้ายร่่างกายขณะที่่� เมื่อผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บจากการกระทำ�ของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการชุมนุม 
อยู่่�ในที่่�ชุุมนุุม
ผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถรับมือเบื้องต้นกับสถานการณ์ดังนี้
• เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรง มีการทำ�ร้ายร่างกายเกิดขึ้น  ให้พยาม
ยามสื่อสารกับเพื่อนหรือคนรอบข้างได้รับรู้ เช่น ตะโกนว่า... “ได้รับ
บาดเจ็บ” หรือ “โดนเจ้าหน้าที่ทำ�ร้าย”  
• พยายามบันทึกภาพและวิดีโอไว้ หรือร้องขอให้คนรอบข้างช่วยบันทึก  
ทั้งในมุมเจาะและกว้าง เพื่อไว้ใช้เป็นหลักฐาน
• ในกรณีที่มีการทำ�ร้ายร่างกาย จนได้รับบาดเจ็บ ให้ผู้บาดเจ็บไปตรวจ
ร่างกาย เพื่อขอใบรับรองแพทย์  พร้อมทั้งไปลงบันทึกประจำ�วันที่
สถานีตำ�รวจไว้เป็นหลักฐาน
หมายเหตุ ในทุกรูปแบบการคุกคาม ให้ผู้ถูกคุกคาม บันทึกรายละเอียดสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งให้ละเอียด ระบุ
พฤติการณ์การคุกคาม วันเวลา สถานที่  เก็บหลักฐานที่น่าเชื่อถือ รูปภาพ วิดีโอและพยานในที่เกิดเหตุ
สิ่�่ งที่่� ควรทำำ �:
• ผู้้�ชุุมนุุมต้้องยืืนยัันสิิทธิิในการแสดงออกในที่่�ชุุมนุุม 
• ปฏิิเสธการให้้ความร่่วมมืือกัับเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�มาคุุกคาม  เช่่น ไม่่ให้้ข้้อมููลส่่วนตััว  ปฏิิเสธการถููก
บัันทึึกภาพและวิิดีีโอ เลี่่�ยงที่่�จะตอบคำำ�ถามใดๆ
• เรามีีสิิทธิิในการขอทราบชื่่�อ ตำำ�แหน่่ง สัังกััดของเจ้้าหน้้าที่่� เพราะพวกเขาอยู่่�ในระหว่่างปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�
• จดจำำ�รายละเอีียด ลัักษณะบุุคลิิก การแต่่งกาย ข้้อความระหว่่างสนทนา และถ้้ามีีโอกาสก็็จด
บัันทึึกไว้้ทัันทีี
• เมื่่�อถููกข่่มขู่่�หรืือควบคุุมตััวให้้แจ้้งองค์์กรสิิทธิิมนุุษยชน
สิ่�่ งที่่� ไม่่ ควรทำำ �:
แสดงความหวาดกลััว ยิินยอมให้้ข้้อมููลส่่วนตััว ให้้บััตรประชาชน กระทั่่�งให้้มืือถืือแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ

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