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แนวทางรัับมืือการัถููกคุุกคุามืในท่�ชุุมืนุมื 
เรีียบเรีียงโดย เตอร์ี

https://actlab.protestista.com/dealing-with-harassment-in-mob/

งานช้ิ้�นน้�มุ่่�งหวัังให้นักก้จกรรมุ่หรือประชิ้าชิ้นท้ี่�ไปร�วัมุ่ช่ิ้มุ่น่มุ่ร้้ทัี่กษะเบืื้�องต้้นในการรับื้มืุ่อการถู้กคุ่กคุามุ่

จากเจ้าหน้าท้ี่�รัฐในร้ปแบื้บื้ต้�างๆ  โดยยกตั้วัอย�างกรณ้ีนักก้จกรรมุ่ในภาคุอ้สานถู้กเจ้าหน้าท้ี่�รัฐคุ่กคุามุ่จาก

เหต่้การณ์ีดังน้�

(1)  กลุ่่�มุ่ดาวัด้น นักศึึกษามุ่หาว้ัที่ยาลัุ่ยขอนแก�นจำานวันกวั�า 10 คุนที่ำาก้จกรรมุ่เช้ิ้งสัญลัุ่กษณ์ีด้วัยการ

ช้ิ้ป้ายคัุดคุ้านรัฐประหารในวัันคุรบื้รอบื้ 1 ปีท้ี่�บื้ร้เวัณีอน่สาวัร้ย์ประชิ้าธ้ิปไต้ย จ.ขอนแก�น เมืุ่�อวัันท้ี่� 

22 พ.คุ. 2558 ฝ่่ายคุวัามุ่มัุ่�นคุงแลุ่ะที่หารจังหวััดขอนแก�นได้นำากำาลัุ่งเข้าเจรจาเพื�อให้ย่ต้้ก้จกรรมุ่ดัง

กลุ่�าวั แต้�การเจรจาไมุ่�เป็นผลุ่ ที่ำาให้ที่หารคุวับื้คุ่มุ่ตั้วันักศึึกษาทัี่�งหมุ่ดไปยังมุ่ณีฑลุ่ที่หารบื้กท้ี่� 23 คุ�าย

ศึร้พัชิ้ร้นที่ร์ แลุ่ะต้�อมุ่าเจ้าหน้าท้ี่�ได้คุวับื้คุ่มุ่ตั้วันักศึึกษาทัี่�ง 13 คุนไปท้ี่�สถูาน้ต้ำารวัจภ้ธิรเมืุ่องขอนแก�น

เพื�อรับื้ที่ราบื้ข้อหาคุวัามุ่ผ้ดต้ามุ่มุ่าต้รา 44 แห�งรัฐธิรรมุ่น้ญชัิ้�วัคุราวัโดยกลุ่�าวัหาวั�ามุ้่พฤต้้กรรมุ่

บื้�อนที่ำาลุ่ายคุวัามุ่สงบื้เร้ยบื้ร้อยหรือคุวัามุ่มัุ่�นคุงของชิ้าต้้ (อ�านเพ้�มุ่เต้้มุ่ https://prachatai.com/

journal/2015/05/59412)

(ทีี่�มาภาพ: ปรีะชาไที่)
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(2)  เมืุ่�อวัันท้ี่� 20 ก.พ. 2564 กลุ่่�มุ่ราษฎรโขงช้ิ้มุ้่ลุ่ กลุ่่�มุ่ขอนแก�นพอกันท้ี่ กลุ่่�มุ่คุณีะราษฎรขอนแก�น กลุ่่�มุ่

ดาวัด้น กลุ่่�มุ่ภาคุ้เคุรือข�ายนักเร้ยนขอนแก�น kkc รวัมุ่ทัี่�งกลุ่่�มุ่ผ้้ช่ิ้มุ่น่มุ่จากเคุรือข�ายต้�างๆ เต้ร้ยมุ่การ

เด้นขบื้วันประท้ี่วังรัฐบื้าลุ่ประย่ที่ธ์ิ แต้�ในระหวั�างการเต้ร้ยมุ่การนั�นเก้ดการปะที่ะกันระหวั�างเจ้า

หน้าท้ี่�ต้ำารวัจช่ิ้ดคุวับื้คุ่มุ่ฝ้่งชิ้นกับื้การ์ด wevo เนื�องจากกลุ่่�มุ่ผ้้ช่ิ้มุ่น่มุ่พยายามุ่ท้ี่�จะเด้นขบื้วันเต็้มุ่ท่ี่ก

ชิ้�องที่างการจราจร แต้�เจ้าหน้าท้ี่�ต้ำารวัจได้เจรจากับื้แกนนำาผ้้ช่ิ้มุ่น่มุ่ให้สามุ่ารถูเด้นขบื้วันได้หนึ�งชิ้�อง

ที่างเที่�านั�น ที่ำาให้กลุ่่�มุ่ผ้้ช่ิ้มุ่น่มุ่ไมุ่�พอใจเก้ดการปะที่ะกัน โดยผ้้ช่ิ้มุ่น่มุ่แย�งโลุ่�ต้ำารวัจแลุ่ะใช้ิ้ส้สเปรย์พ�น

ใส�โลุ่�ต้ำารวัจเพื�อหวัังเปิดที่าง (อ�านเพ้�มุ่เต้้มุ่ https://tlhr2014.com/archives/27321)

(3)  การจัดก้จกรรมุ่ “พ้ดเพื�อเสร้ภาพ: รัฐธิรรมุ่น้ญกับื้คุนอ้สาน” ท้ี่�อาคุารจต่้รมุ่่ข อ่ที่ยานเกษต้ร 

คุณีะเกษต้รศึาสต้ร์ มุ่หาว้ัที่ยาลัุ่ยขอนแก�น จัดโดยกลุ่่�มุ่พลุ่เมืุ่องคุนร่�นใหมุ่�แลุ่ะขบื้วันการ

ประชิ้าธ้ิปไต้ยใหมุ่�ภาคุอ้สาน ท้ี่มุ่ผ้้จัดงานแลุ่ะว้ัที่ยากรจำานวันกวั�า 10 คุนถู้กดำาเน้นคุด้ในข้อหา

ฝ่่าฝื่นแลุ่ะร�วัมุ่กันมัุ่�วัส่มุ่หรือช่ิ้มุ่น่มุ่ที่างการเมืุ่องท้ี่�มุ้่จำานวันตั้�งแต้� 5 คุนขึ�นไป อันเป็นการฝ่่าฝื่นคุำา

สั�งหัวัหน้าคุณีะรักษาคุวัามุ่สงบื้แห�งชิ้าต้้ ฉบัื้บื้ท้ี่� 3/2558  ซึึ่�งคุด้น้�เก้ดขึ�นในชิ้�วังรณีรงค์ุโหวัต้โน

รัฐธิรรมุ่น้ญ 60 (ด้ live ก้จกรรมุ่ได้ท้ี่� https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_

permalink&v=10153790716271699)

รูัปแบบการัคุุกคุามืจากเจ้าหน้ารััฐและการัรัับมืือท่�เกิดข้ึ้�นในท่� ชุุมืนุมื
1. ถููกเจ้้าหน้้าท่ี่�ท้ี่�งใน้และน้อกเคร่ื่�องแบบ ติิดติามบ้น้ทึี่กภาพและวิิด่โอใน้ขณะท่ี่�เข้าร่ื่วิมการื่ชุุมนุ้ม  

โดยปกต้้ในการช่ิ้มุ่น่มุ่  เจ้าหน้าท้ี่�ทัี่�งในแลุ่ะนอกเคุรื�องแบื้บื้จะกำาลัุ่งกระจายตั้วัอย้�ทัี่�วับื้ร้เวัณีท้ี่�ช่ิ้มุ่น่มุ่  ซึึ่�ง

มัุ่กมุ้่พฤต้้กรรมุ่แอบื้บัื้นทึี่กภาพแลุ่ะว้ัด้โอในท้ี่�ช่ิ้มุ่น่มุ่  โดยจะมุ้่ลัุ่กษณีะของการยกกลุ้่องว้ัด้โอหรือโที่รศัึพท์ี่มืุ่อถืูอ

ขึ�นถู�าย  อาจจะถู�ายภายมุ่่มุ่กว้ัางเพื�อให้เห็นบื้รรยากาศึโดยรอบื้ของการช่ิ้มุ่น่มุ่  หรืออาจจะถู�ายเฉพาะเจาะจงไป

ท้ี่�ใบื้หน้าของบ่ื้คุคุลุ่  โดยเฉพาะกับื้ท้ี่มุ่ผ้้จัดช่ิ้มุ่น่มุ่  แกนนำา  บ่ื้คุคุลุ่สาธิารณีะ  หรือบ่ื้คุคุลุ่ท้ี่�ที่างเจ้าหน้าท้ี่�ให้คุวัามุ่

สนใจเป็นพ้เศึษ รวัมุ่ทัี่�งผ้้ร�วัมุ่ช่ิ้มุ่น่มุ่หน้าใหมุ่�ๆ ด้วัย

การื่ร้ื่บม่อ  เมืุ่�อเราสังเกต้เห็นวั�ามุ้่เจ้าหน้าท้ี่�กำาลัุ่งที่ำาการบัื้นทึี่กภาพหรือว้ัด้โอเราอย้�  หรืออาจจะเป็นการ

บัื้นทึี่กภาพหรือว้ัด้โอบ่ื้คุคุลุ่อื�นท้ี่�มุ่าร�วัมุ่ช่ิ้มุ่น่มุ่ เราสามุ่ารถูเข้าไปถูามุ่หรือแจ้งรายลุ่ะเอ้ยดได้วั�า 

•  บ่ื้คุคุลุ่ดังกลุ่�าวัเป็นใคุร มุ่าจากหน�วัยงานไหน?  กำาลัุ่งที่ำาการบัื้นทึี่กร้ปหรือว้ัด้โออย้�หรือไมุ่�?

•  แจ้งวั�าการบัื้นทึี่กภาพแลุ่ะว้ัด้โอโดยไมุ่�ได้รับื้คุวัามุ่ย้นยอมุ่ถืูอวั�าเป็นการลุ่ะเมุ้่ดส้ที่ธ้ิส�วันบ่ื้คุคุลุ่  โดย

เฉพาะการถู�ายภาพเจาะจงใบื้หน้า

•  แจ้งวั�าต้้องการให้ลุ่บื้ร้ปแลุ่ะว้ัด้โอท้ี่�ที่ำาการบัื้นทึี่กไว้ั

•  ถู�ายภาพหรือคุลุ้่ปบัื้นทึี่กใบื้หน้าเจ้าหน้าท้ี่�ผ้้นั�นกลัุ่บื้เพื�อใช้ิ้เป็นหลัุ่กฐานในภายหลัุ่ง

ในหลุ่ายกรณ้ีเจ้าหน้าท้ี่�นอกเคุรื�องแบื้บื้มัุ่กจะอ้างวั�าต้นเองเป็นสื�อมุ่วัลุ่ชิ้น  นักข�าวัหรือเจ้าหน้าท้ี่�ภาคุ

สนามุ่ของสำานักข�าวัต้�างๆ  ในกรณ้ีน้�เราสามุ่ารถูท้ี่�จะขอชืิ้�อสำานักข�าวั  ขอชืิ้�อ-นามุ่สก่ลุ่  ขอด้บัื้ต้รประจำาตั้วัสื�อได้  

ในกรณ้ีท้ี่�เจ้าหน้าท้ี่�คุนดังกลุ่�าวัไมุ่�สามุ่ารถูมุ้่หลัุ่กฐานยืนยันตั้วัต้นวั�าเป็นนักข�าวั  หรืออาจมุ้่บัื้ต้รประจำาตั้วันักข�าวั

จร้ง แต้�ถู้าเราไมุ่�สะดวักใจเราก็สามุ่ารถูท้ี่�จะไมุ่�อน่ญาต้ให้บัื้นทึี่กภาพแลุ่ะว้ัด้โอแลุ่ะขอให้ลุ่บื้ร้ปแลุ่ะว้ัด้โอท้ี่�ที่ำาการ

บัื้นทึี่กไปแลุ้่วัได้



ACTLAB 3

2. ถููกเจ้้าหน้้าท่ี่�ท้ี่�งใน้และน้อกเคร่ื่�องแบบ เข้ามาพูดคุย สอบถูามข้อมูลส่วิน้ต้ิวิ ข่มขู่ว่ิาที่ำาผิิดกฎหมาย ขอ

ดูและถู่ายรูื่ปบ้ติรื่ปรื่ะจ้ำาต้ิวิปรื่ะชุาชุน้หร่ื่อบ้ติรื่ปรื่ะจ้ำาต้ิวิอ่�น้ๆ

ในบื้างคุรั�งเจ้าหน้าท้ี่�ในเคุรื�องแบื้บื้มัุ่กจะเข้ามุ่าพ้ดคุ่ยสอบื้ถูามุ่ผ้้ช่ิ้มุ่น่มุ่วั�ามุ่าจากไหน  ที่ำาไมุ่มุ่าร�วัมุ่ช่ิ้มุ่น่มุ่ 

ร้้ไหมุ่วั�าการช่ิ้มุ่น่มุ่อาจมุ้่การที่ำาผ้ดกฎหมุ่าย หรืออาจจะเป็นการถูามุ่แบื้บื้หยั�งเช้ิ้งเพื�อขอข้อมุ้่ลุ่ส�วันตั้วั  เชิ้�น  เป็น

นักศึึกษาจร้งไหมุ่ เป็นคุนในพื�นท้ี่�จร้งไหมุ่ เป็นคุนไที่ยจร้งหรือเปลุ่�า เพื�อให้เราให้ข้อมุ้่ลุ่หรือแสดงหลัุ่กฐานยืนยัน

ตั้วัต้น เชิ้�น บัื้ต้รประจำาตั้วัต้�างๆ  เมืุ่�อมุ้่การแสดงบัื้ต้รยืนยันตั้วัต้นเจ้าหน้าท้ี่�ก็จะขอถู�ายร้ปบัื้ต้รเอาไว้ั

ส�วันเจ้าหน้าท้ี่�นอกเคุรื�องแบื้บื้มัุ่กจะใช้ิ้ว้ัธ้ิเข้าไปต้้สน้ที่กับื้ผ้้ร�วัมุ่ช่ิ้มุ่น่มุ่หน้าใหมุ่�  ให้ร้้สึกวั�าเป็นผ้้ท้ี่�มุ่าร�วัมุ่

ช่ิ้มุ่น่มุ่เหมืุ่อนกัน  แลุ้่วัมัุ่กจะสอบื้ถูามุ่ข้อมุ้่ลุ่ต้�างๆ  เชิ้�น  เป็นใคุร  มุ่าจากไหน  มุ่าด้วัยกันก้�คุน  คุ้ดเห็นอย�างไรกับื้

การช่ิ้มุ่น่มุ่หรือกับื้ข้อเร้ยกร้อง

การื่ร้ื่บม่อ ในกรณ้ีเจ้าหน้าท้ี่�ในเคุรื�องแบื้บื้เข้ามุ่าพ้ดคุ่ย สอบื้ถูามุ่ข้อมุ้่ลุ่ ขอข้อมุ้่ลุ่ส�วันตั้วัต้�างๆ เรามุ้่ส้ที่ธ้ิท้ี่�

จะไมุ่�ต้อบื้คุำาถูามุ่หรือให้ข้อมุ้่ลุ่ใดๆ พร้อมุ่กับื้แจ้งเจ้าหน้าท้ี่�วั�า

•  การช่ิ้มุ่น่มุ่เป็นส้ที่ธ้ิขั�นพื�นฐาน  คุนท้ี่�สนใจหรือสนับื้สน่นข้อเร้ยกร้องของการช่ิ้มุ่น่มุ่สามุ่ารถูเข้าร�วัมุ่

ได้  

•  ยืนยันวั�าเราไมุ่�ได้ที่ำาผ้ดกฎหมุ่าย ไมุ่�จำาเป็นต้้องให้ข้อมุ้่ลุ่ หรือแสดงหลัุ่กฐานยืนยันตั้วัต้น

ในกรณ้ีบ่ื้คุคุลุ่ท้ี่�เราสงสัยวั�าจะเป็นเจ้าหน้าท้ี่�นอกเคุรื�องแบื้บื้เข้าไปต้้สน้ที่ พ้ดคุ่ย สอบื้ถูามุ่ข้อมุ้่ลุ่  เราอาจ

จะต้้องประเมุ้่นจากลัุ่กษณีะร้ปลัุ่กษณ์ีภายนอกก�อนเป็นอันดับื้แรก

วิิธ่ีส้งเกติ  เจ้าหน้าท้ี่�นอกเคุรื�องแบื้บื้มัุ่กจะมุ้่ลัุ่กษณีะการแต้�งตั้วัเฉพาะตั้วั  เชิ้�น  หัวัเกร้ยนสามุ่ด้าน    ใส�

หมุ่วักแก๊ป  ใส�แวั�นต้าดำา ชิ้ายเสื�อเหน็บื้ในกางเกง  ใส�รองเท้ี่าผ้าใบื้ ชิ้าร์ต้มืุ่อถืูอกับื้แบื้ต้สำารองต้ลุ่อดเวัลุ่า  ถู้ามุ้่

องค์ุประกอบื้ส้�อย�างขึ�นไปให้ตั้�งข้อสังเกต้ไว้ัก�อนวั�าอาจเป็นเจ้าหน้าท้ี่�นอกเคุรื�องแบื้บื้

ลัุ่กษณีะการพ้ดคุ่ยหรือสอบื้ถูามุ่จะเป็นลัุ่กษณีะคุำาถูามุ่เพื�อเก็บื้ข้อมุ้่ลุ่    เชิ้�น  มุ่าจากไหน มุ่าก้�คุน  คุ้ดเห็น

อย�างไรกับื้แกนนำา คุ้ดเห็นอย�างไรกับื้ข้อเร้ยกร้อง  คุ้ดเห็นอย�างไรกับื้รัฐบื้าลุ่ เป็นต้้น

•  เราสามุ่ารถูหลุ้่กเลุ้่�ยงการพ้ดคุ่ย ไมุ่�ต้อบื้คุำาถูามุ่ได้ เมืุ่�อร้้สึกไมุ่�ปลุ่อดภัย

•  อาจจะสอบื้ถูามุ่หรือแจ้งท้ี่มุ่ผ้้จัดช่ิ้มุ่น่มุ่หรือคุนคุนรอบื้ข้างวั�าบ่ื้คุคุลุ่ดังกลุ่�าวัมุ้่ลัุ่กษณีะไมุ่�น�าไว้ั

วัางใจ มุ้่พฤต้้กรรมุ่น�าสงสัยวั�าจะเป็นเจ้าหน้าท้ี่�นอกเคุรื�องแบื้บื้

•  ถู�ายภาพหรือคุลุ้่ปบัื้นทึี่กใบื้หน้าเจ้าหน้าท้ี่�ผ้้นั�นกลัุ่บื้ เพื�อใช้ิ้เป็นหลัุ่กฐานในภายหลัุ่ง

3. ถููกเจ้้าหน้้าท่ี่�ติรื่วิจ้ยึดว้ิสดุอุปกรื่ณ์ท่ี่�ใชุ้ใน้การื่จ้้ดกิจ้กรื่รื่มใน้ท่ี่�ชุุมนุ้ม เชุ่น้ ป้ายข้อควิาม  ธีงส้ญล้กษณ์ 

เคร่ื่�องขยายเส่ยง ฯลฯ

ปัจจ่บัื้นผ้้ช่ิ้มุ่น่มุ่มัุ่กจะเต้ร้ยมุ่ป้ายข้อคุวัามุ่ต้�างๆ  ไปเองเพื�อไปช้ิ้หรือตั้�งไว้ัท้ี่�ช่ิ้มุ่น่มุ่อันเป็นส�วันหนึ�งของการ

แสดงออกที่างคุวัามุ่คุ้ด  ในการช่ิ้มุ่น่มุ่ท้ี่�มุ้่ผ้้เข้าร�วัมุ่จำานวันมุ่ากจนก้นพื�นท้ี่�เป็นบื้ร้เวัณีกว้ัาง  ผ้้ช่ิ้มุ่น่มุ่จากหลุ่าก

หลุ่ายกลุ่่�มุ่มัุ่กจะนำาเอาอ่ปกรณ์ีไปร�วัมุ่จัดงานในลัุ่กษณีะของกลุ่่�มุ่ย�อย  เวัท้ี่ย�อย  หรือเวัท้ี่เช้ิ้งประเด็นในบื้ร้เวัณี

ท้ี่�ห�างไกลุ่จากเวัท้ี่ใหญ�  เจ้าหน้าท้ี่�มัุ่กจะเด้นต้รวัจด้ข้อคุวัามุ่ในป้าย  ถู้าพบื้ข้อคุวัามุ่ใดท้ี่�มุ้่ลัุ่กษณีะเข้าข�ายในการ

ว้ัจารณ์ีนายกรัฐมุ่นต้ร้  ว้ัจารณ์ีการดำาเน้นงานของรัฐบื้าลุ่  ว้ัจารณ์ีสถูาบัื้นกษัต้ร้ย์    เจ้าหน้าท้ี่�มัุ่กจะขอคุวัามุ่ร�วัมุ่

มืุ่อให้เก็บื้ป้ายดังกลุ่�าวั โดยอ้างวั�าป้ายดังกลุ่�าวัมุ้่ข้อคุวัามุ่ท้ี่�เข้าข�ายผ้ดกฎหมุ่าย  แลุ่ะมัุ่กจะอ้างวั�านายไมุ่�สบื้ายใจ
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หรือข้างบื้นสั�งมุ่า  เมืุ่�อเจ้าของป้ายไมุ่�ย้นยอมุ่เก็บื้ เจ้าหน้าท้ี่�ก็มัุ่กจะยึดเก็บื้ป้ายดังกลุ่�าวัไป ในบื้างกรณ้ีก็จะมุ้่การ

ยื�อย่ดกันระหวั�างเจ้าหน้าท้ี่�กับื้เจ้าของป้าย  ซึึ่�งหากเก้ดเหต่้การณ์ียื�อกันขึ�นเจ้าหน้าท้ี่�ก็มัุ่กอ้างวั�าผ้้ช่ิ้มุ่นมุ่กำาลัุ่งขัด

ขวัางการปฏ้ิบัื้ต้้หน้าท้ี่�ของเจ้าพนักงาน

การื่ร้ื่บม่อ    เมืุ่�อเจ้าหน้าท้ี่�ข�มุ่ข้�วั�าอ่ปกรณ์ีต้�างๆ  ท้ี่�ใช้ิ้ในการช่ิ้มุ่น่มุ่เข้าข�ายผ้ดกฎหมุ่ายแลุ่ะจะที่ำาการยึด

อ่ปกรณ์ีไป เราสามุ่ารถูท้ี่�จะเจรจาต้�อรองแลุ่ะรับื้มืุ่อเบืื้�องต้้นดังน้�

•  เราสามุ่ารถูยืนยันได้วั�า  ข้อคุวัามุ่ในป้ายเป็นข้อเท็ี่จจร้งท้ี่�เก้ดขึ�นจร้ง  เมืุ่�อเป็นข้อเท็ี่จจร้งก็ไมุ่�ผ้ด

กฎหมุ่าย

•  เราสามุ่ารถูยืนยันได้วั�าเราว้ัจารณี์โดยส่จร้ต้  โดยเฉพาะนายกรัฐมุ่นต้ร้หรือรัฐบื้าลุ่ในฐานะที่้�เป็น

บ่ื้คุคุลุ่สาธิารณีะหรือเป็นเจ้าหน้าท้ี่�รัฐต้้องสามุ่ารถูว้ัจารณี์แลุ่ะต้รวัจสอบื้ได้  หรือแมุ้่แต้�สถูาบื้ัน

กษัต้ร้ย์ก็ต้้องว้ัจารณ์ีได้ เพื�อให้เก้ดการเปลุ้่�ยนแปลุ่งแลุ่ะเป็นท้ี่�รักของประชิ้าชิ้น

•  ถู้าเจ้าหน้าท้ี่�จะยึดเอาป้ายข้อคุวัามุ่ไป  ก็อาจจะต้้องถูามุ่วั�าป้ายหรือข้อคุวัามุ่ดังกลุ่�าวัผ้ดกฎหมุ่าย

อย�างไร มุ้่เอกสารหรือหมุ่ายสำาหรับื้การต้รวัจยึดหรือไมุ่�  เป็นเจ้าหน้าท้ี่�จากหน�วัยไหน

•  อ้กว้ัธ้ิคืุอยอมุ่เก็บื้ป้ายดังกลุ่�าวั รอให้เจ้าหน้าท้ี่�ไปคุ�อยนำาออกมุ่าช้ิ้ใหมุ่� 

4. การื่ถููกควิบคุมต้ิวิไปดำาเนิ้น้คด่ท่ี่�สถูาน่้ติำารื่วิจ้ หร่ื่อถููกควิบคุมต้ิวิ ก้กข้งหน่้วิงเหน่้�ยวิ ปกปิดท่ี่�อยู่

แมุ้่จะเป็นการช่ิ้มุ่น่มุ่โดยสันต้้ ปราศึจากคุวัามุ่ร่นแรง เป็นก้จกรรมุ่ท้ี่�แสดงออกเช้ิ้งสัญลัุ่กษณ์ี มุ้่เพ้ยงการช้ิ้

ป้ายผ้า  การช้ิ้สามุ่น้�วั  ผ้้เข้าร�วัมุ่จำานวันไมุ่�มุ่าก  แต้�ในหลุ่ายคุรั�งเจ้าหน้าท้ี่�ก็ใช้ิ้กำาลัุ่งเข้าคุวับื้คุ่มุ่ตั้วัแกนนำาหรือผ้้จัด 

กรณ้ีท้ี่�ขอนแก�น การคุวับื้คุ่มุ่ตั้วัผ้้จัดก้จกรรมุ่ในวัันคุรบื้รอบื้ 1 ปีรัฐประหารจำานวัน  7 คุน  เป็นการคุวับื้คุ่มุ่ตั้วั

โดยไมุ่�มุ้่หมุ่ายจับื้ แลุ่ะในชิ้�วังแรกนำาไปคุวับื้คุ่มุ่ตั้วัท้ี่�คุ�ายที่หาร หลัุ่งจากนั�นจึงนำามุ่าดำาเน้นคุด้ท้ี่�สถูาน้ต้ำารวัจ

การื่ร้ื่บม่อ  เมืุ่�อถู้กเจ้าหน้าท้ี่�คุวับื้คุ่มุ่ตั้วัเราจะต้้องที่ราบื้วั�าการคุวับื้คุ่มุ่ตั้วัน้�ชิ้อบื้ด้วัยกฎหมุ่ายหรือไมุ่�  แลุ่ะ

พยายามุ่ต้้ดต้�อองค์ุกรส้ที่ธ้ิหรือที่นายคุวัามุ่ ดังน้�

•  พ้ดคุ่ยสอบื้ถูามุ่กับื้เจ้าหน้าท้ี่�วั�าคุวับื้คุ่มุ่ตั้วัด้วัยข้อกลุ่�าวัหาใด มุ้่หมุ่ายเร้ยกหรือหมุ่ายจับื้หรือไมุ่�  ช่ิ้ด

จับื้ก่มุ่เป็นเจ้าหน้าท้ี่�จากสังกัดไหน ใคุรเป็นหัวัหน้าช่ิ้ดจับื้ก่มุ่

•  ในกรณ้ีท้ี่�มุ้่การคุวับื้คุ่มุ่ตั้วัโดยเร็วั  หรือใช้ิ้กำาลัุ่งคุวับื้คุ่มุ่ตั้วั  โดยไมุ่�มุ้่โอกาสได้เจรจาพ้ดคุ่ย  ให้เรา

ต้ะโกนแจ้งชืิ้�อนามุ่สก่ลุ่ แจ้งกลุ่่�มุ่หรือสังกัดของผ้้ถู้กคุวับื้คุ่มุ่ตั้วัให้กับื้ผ้้ช่ิ้มุ่น่มุ่ท้ี่�อย้�รอบื้ข้าง

•  ในระหวั�างการถู้กคุวับื้คุ่มุ่ตั้วัให้ยืนยันส้ที่ธ้ิในการขอที่นายคุวัามุ่  แจ้งญาต้้  แจ้งเพื�อน  แจ้งองค์ุกร

ส้ที่ธ้ิมุ่น่ษยชิ้น แจ้งสำานักข�าวั

•  ผ้้ถู้กคุวับื้คุ่มุ่ตั้วัมุ้่ส้ที่ธ้ิท้ี่�จะไมุ่�ต้อบื้คุำาถูามุ่  ไมุ่�ให้การใดๆ  แลุ่ะไมุ่�ต้้องลุ่งนามุ่ในเอกสารต้�างๆ  ใน

ระหวั�างรอที่นายคุวัามุ่ ไมุ่�ลุ่งนามุ่ในเอกสารใดๆ จนกวั�าที่นายจะมุ่าถึูง

5. การื่ถููกเจ้้าหน้้าท่ี่�ที่ำาร้ื่ายร่ื่างกายใน้ท่ี่�ชุุมนุ้ม

การช่ิ้มุ่น่มุ่ในบื้างกรณ้ีสถูานการณ์ีอาจจะนำาไปส้�การปะที่ะกันระหวั�างผ้้ช่ิ้มุ่น่มุ่กับื้เจ้าหน้าท้ี่� เชิ้�น ในกรณ้ีท้ี่�

เจ้าหน้าท้ี่�มุ้่การกระชัิ้บื้พื�นท้ี่�หรือสกัดการเคุลืุ่�อนท้ี่�ของการช่ิ้มุ่น่มุ่  เจ้าหน้าท้ี่�กับื้ผ้้ช่ิ้มุ่น่มุ่มัุ่กจะมุ้่การตั้�งแถูวัตั้�งแนวั

เผช้ิ้ญหน้าระยะประช้ิ้ดตั้วั    บื้างคุรั�งในชิ้�วังจังหวัะช่ิ้ลุ่มุ่่น  ผ้้ช่ิ้มุ่น่มุ่อาจได้รับื้บื้าดเจ็บื้จากอ่ปกรณ์ีของเจ้าหน้าท้ี่� 

เชิ้�น โลุ่� กระบื้อง รองเท้ี่า เป็นต้้น ทัี่�งโดยตั้�งใจแลุ่ะไมุ่�ตั้�งใจ
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การื่ร้ื่บม่อ  เมืุ่�อผ้้ช่ิ้มุ่น่มุ่ได้รับื้บื้าดเจ็บื้จากการกระที่ำาของเจ้าหน้าท้ี่�ในระหวั�างการช่ิ้มุ่น่มุ่  ผ้้ได้รับื้บื้าดเจ็บื้

สามุ่ารถูรับื้มืุ่อเบืื้�องต้้นกับื้สถูานการณ์ีดังน้�

•  เมืุ่�อเจ้าหน้าท้ี่�รัฐใช้ิ้คุวัามุ่ร่นแรง  มุ้่การที่ำาร้ายร�างกายเก้ดขึ�น  ให้พยายามุ่สื�อสารกับื้เพื�อนหรือคุน

รอบื้ข้างได้รับื้ร้้ เชิ้�นต้ะโกนวั�า “ได้รับื้บื้าดเจ็บื้” หรือ “โดนเจ้าหน้าท้ี่�ที่ำาร้าย”

•  พยายามุ่บัื้นทึี่กภาพแลุ่ะว้ัด้โอไว้ั  หรือร้องขอให้คุนรอบื้ข้างชิ้�วัยบัื้นทึี่กทัี่�งในมุ่่มุ่เจาะแลุ่ะกว้ัางเพื�อ

ไว้ัใช้ิ้เป็นหลัุ่กฐาน

•  ในกรณ้ีท้ี่�มุ้่การที่ำาร้ายร�างกายจนได้รับื้บื้าดเจ็บื้  ให้ผ้้บื้าดเจ็บื้ไปต้รวัจร�างกายเพื�อขอใบื้รับื้รอง

แพที่ย์  พร้อมุ่ทัี่�งไปลุ่งบัื้นทึี่กประจำาวัันท้ี่�สถูาน้ต้ำารวัจไว้ัเป็นหลัุ่กฐาน 

แนวคิุดหรืัอข้ึ้อกฎหมืายท่�เก่�ยวข้ึ้องกับเสร่ัภาพในการัแสดงออก (Freedom 
of Expression) เสร่ัภาพในการัพูด (Freedom of Speech) และการัชุุมืนุมื
สาธารัณะ

แน้วิคิดหรื่่อข้อกฎหมายที่่�เก่�ยวิข้อง รื่ายละเอ่ยด

ปฏิ้ญญาสากลุ่วั�าด้วัยส้ที่ธิ้มุ่น่ษยชิ้น 

(Universal Declaration of Hu-

man Rights) หรือ UDHR 

ข้อ 19 ระบื้่วั�า “ที่่กคุนมุ่้ส้ที่ธิ้ในอ้สรภาพแห�งคุวัามุ่เห็นแลุ่ะการแสดงออก

รวัมุ่ที่ั�งอ้สรภาพในอันที่้�จะถูือเอาคุวัามุ่เห็นโดยปราศึจากการแที่รกแซึ่ง 

แสวังหา รับื้ แลุ่ะส�งข้อมุ่้ลุ่ข�าวัสารต้ลุ่อดจนข้อคุ้ดผ�านสื�อใด โดยไมุ่�คุำานึงถูึง

พรมุ่แดน”

กต้้การะหวั�างประเที่ศึวั�าด้วัยส้ที่ธิ้

พลุ่เมุ่ืองแลุ่ะส้ที่ธิ้ที่างการเมุ่ือง (In-

ternational Covenant on Civil 

and Political Rights) หรือ ICCPR  

ซึ่ึ�งประเที่ศึไที่ยเข้าเป็นภาคุ้ของสนธิ้

สัญญาน้�โดยการภาคุยาน่วััต้้เมุ่ื�อวััน

ที่้� 29 ต้่ลุ่าคุมุ่ พ.ศึ. 2539 แลุ่ะมุ่้ผลุ่

บื้ังคุับื้ใชิ้้กับื้ไที่ยเมุ่ื�อวัันที่้� 29 มุ่กราคุมุ่ 

พ.ศึ. 2540

ข้อที่้� 21 ระบื้่วั�า “ส้ที่ธิ้ในการชิ้่มุ่น่มุ่โดยสงบื้ย�อมุ่ได้รับื้การรับื้รอง การจำากัด

การใชิ้้ส้ที่ธิ้น้�จะกระที่ำามุ่้ได้นอกจากจะกำาหนดโดยกฎหมุ่ายแลุ่ะเพ้ยงเที่�าที่้�

จำาเป็นสำาหรับื้สังคุมุ่ประชิ้าธิ้ปไต้ย เพื�อประโยชิ้น์แห�งคุวัามุ่มุ่ั�นคุงของชิ้าต้้ 

หรือคุวัามุ่ปลุ่อดภัย คุวัามุ่สงบื้เร้ยบื้ร้อย การสาธิารณีส่ข หรือศึ้ลุ่ธิรรมุ่ของ

ประชิ้าชิ้นหรือการคุ่้มุ่คุรองส้ที่ธิ้แลุ่ะเสร้ภาพของบื้่คุคุลุ่อื�น”

รัฐธิรรมุ่น้ญแห�งราชิ้อาณีาจักรไที่ย 

พ่ที่ธิศึักราชิ้ 2560

มุ่าต้รา 44 ระบื้่วั�า “บื้่คุคุลุ่ย�อมุ่มุ่้เสร้ภาพในการชิ้่มุ่น่มุ่โดยสงบื้แลุ่ะ

ปราศึจากอาวั่ธิ การจำากัดเสร้ภาพดังกลุ่�าวัจะกระที่ำาไมุ่�ได้ เวั้นแต้�โดยอาศึัย

อำานาจต้ามุ่บื้ที่บื้ัญญัต้้แห�งกฎหมุ่ายที่้�ต้ราขึ�นเพื�อรักษาคุวัามุ่มุ่ั�นคุงของ

รัฐ คุวัามุ่ปลุ่อดภัยสาธิารณีะ คุวัามุ่สงบื้เร้ยบื้ร้อยหรือศึ้ลุ่ธิรรมุ่อันด้ของ

ประชิ้าชิ้น หรือเพื�อคุ่้มุ่คุรองส้ที่ธิ้หรือเสร้ภาพของบื้่คุคุลุ่อื�น”
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แน้วิคิดหรื่่อข้อกฎหมายที่่�เก่�ยวิข้อง รื่ายละเอ่ยด

พระราชิ้บื้ัญญัต้้การชิ้่มุ่น่มุ่สาธิารณีะ 

พ.ศึ. 2558

มุ่าต้รา 4 ระบื้่วั�า “การชิ้่มุ่น่มุ่สาธิารณีะ หมุ่ายคุวัามุ่วั�า การชิ้่มุ่น่มุ่ของ

บื้่คุคุลุ่ในที่้�สาธิารณีะ เพื�อเร้ยกร้อง สนับื้สน่น คุัดคุ้าน หรือแสดงคุวัามุ่คุ้ด

เห็นในเรื�องใดเรื�องหนึ�งโดยแสดงออกต้�อประชิ้าชิ้นที่ั�วัไป แลุ่ะบื้่คุคุลุ่อื�น

สามุ่ารถูร�วัมุ่การชิ้่มุ่น่มุ่ได้ ไมุ่�วั�าการชิ้่มุ่น่มุ่นั�นจะมุ่้การเด้นขบื้วันหรือเคุลุ่ื�อน

ย้ายด้วัยหรือไมุ่�”  

มุ่าต้รา 10 ระบื้่วั�า “ผ้้ใดประสงคุ์จะจัดการชิ้่มุ่น่มุ่สาธิารณีะให้แจ้งการ

ชิ้่มุ่น่มุ่ต้�อผ้้รับื้แจ้งก�อนเร้�มุ่การชิ้่มุ่น่มุ่ไมุ่�น้อยกวั�า 24 ชิ้ั�วัโมุ่ง ให้ถูือวั�าผ้้เชิ้้ญ

ชิ้วันหรือนัดให้ผ้้อื�นมุ่าร�วัมุ่ชิ้่มุ่น่มุ่ในวััน เวัลุ่า แลุ่ะสถูานที่้�ที่้�กำาหนดไมุ่�วั�าจะ

ด้วัยวั้ธิ้การใดๆ รวัมุ่ที่ั�งผ้้ขออน่ญาต้ใชิ้้สถูานที่้� หรือเคุรื�องขยายเส้ยง หรือ

ขอให้ที่างราชิ้การอำานวัยคุวัามุ่สะดวักในการชิ้่มุ่น่มุ่เป็นผ้้ประสงคุ์จะจัดการ

ชิ้่มุ่น่มุ่สาธิารณีะต้ามุ่วัรรคุหนึ�ง”

มุ่าต้รา 19 ระบื้่วั�า “ให้เจ้าพนักงานด้แลุ่การชิ้่มุ่น่มุ่สาธิารณีะมุ่้อำานาจหน้าที่้� 

(1) อำานวัยคุวัามุ่สะดวักแก�ประชิ้าชิ้นที่้�จะใชิ้้ที่้�สาธิารณีะอันเป็นสถูานที่้�

ชิ้่มุ่น่มุ่รักษาคุวัามุ่ปลุ่อดภัย (2) อำานวัยคุวัามุ่สะดวัก หรือบื้รรเที่าเหต้่เดือด

ร้อนรำาคุาญแก�ผ้้อื�นซึ่ึ�งอย้�ในบื้ร้เวัณีใกลุ่้เคุ้ยงกับื้สถูานที่้�ชิ้่มุ่น่มุ่ (3) รักษา

คุวัามุ่ปลุ่อดภัยหรืออำานวัยคุวัามุ่สะดวักแก�ผ้้ชิ้่มุ่น่มุ่ในสถูานที่้�ชิ้่มุ่น่มุ่ (4) 

อำานวัยคุวัามุ่สะดวักในการจราจรแลุ่ะการขนส�งสาธิารณีะในบื้ร้เวัณีที่้�มุ่้การ

ชิ้่มุ่น่มุ่แลุ่ะบื้ร้เวัณีใกลุ่้เคุ้ยงเพื�อให้ประชิ้าชิ้นได้รับื้ผลุ่กระที่บื้จากการชิ้่มุ่น่มุ่

น้อยที่้�ส่ด แลุ่ะ(5) กำาหนดเงื�อนไขหรือมุ่้คุำาสั�งให้ผ้้จัดการชิ้่มุ่น่มุ่ ผ้้ชิ้่มุ่น่มุ่ 

หรือผ้้อย้�ภายในสถูานที่้�ชิ้่มุ่น่มุ่ต้้องปฏิ้บื้ัต้้ต้ามุ่เพื�อประโยชิ้น์ในการปฏิ้บื้ัต้้

หน้าที่้�”

รูัปแบบการัคุุกคุามืและการัรัับมืือเบื�องต้้น

รืู่ปแบบการื่คุกคาม การื่รื่้บม่อเบ่�องติ้น้

1.  เจ้าหน้าท้ี่�ทัี่�งในแลุ่ะนอกเคุรื�อง

แบื้บื้ ต้้ดต้ามุ่บื้ันที่ึกภาพแลุ่ะ

วั้ด้โอในขณีะที่้�เข้าร�วัมุ่การ

ชิ้่มุ่น่มุ่

เราสามุ่ารถูเข้าไปสอบื้ถูามุ่หรือแจ้งรายลุ่ะเอ้ยดได้วั�า 

•  บื้่คุคุลุ่ดังกลุ่�าวัเป็นใคุร?  มุ่าจากหน�วัยงานไหน?  กำาลุ่ังที่ำาการบื้ันที่ึกร้ป

หรือวั้ด้โออย้�หรือไมุ่�?

•  แจ้งวั�าการบื้ันที่ึกภาพแลุ่ะวั้ด้โอโดยไมุ่�ได้รับื้คุวัามุ่ย้นยอมุ่ถูือวั�าเป็นการ

ลุ่ะเมุ่้ดส้ที่ธิ้ส�วันบื้่คุคุลุ่ โดยเฉพาะการถู�ายแบื้บื้เจาะจงใบื้หน้า

•  แจ้งวั�าต้้องการให้ลุ่บื้ร้ปแลุ่ะวั้ด้โอที่้�ที่ำาการบื้ันที่ึกไวั้

•  ถู�ายภาพหรือคุลุ่้ปบื้ันที่ึกใบื้หน้าเจ้าหน้าที่้�ผ้้นั�นกลุ่ับื้ เพื�อใชิ้้เป็นหลุ่ักฐาน

ในภายหลุ่ัง
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รืู่ปแบบการื่คุกคาม การื่รื่้บม่อเบ่�องติ้น้

2.  เจ้าหน้าท้ี่�ทัี่�งในแลุ่ะนอกเคุรื�อง

แบื้บื้ เข้ามุ่าพ้ดคุ่ย สอบื้ถูามุ่

ข้อมุ้่ลุ่ส�วันตั้วั ข�มุ่ข้�วั�าที่ำาผ้ด

กฎหมุ่าย ขอด้แลุ่ะถู�ายร้ปบัื้ต้ร

ประจำาตั้วัประชิ้าชิ้นหรือบัื้ต้ร

ประจำาตั้วัอื�นๆ

เรามุ่้ส้ที่ธิ้ที่้�จะไมุ่�ต้อบื้คุำาถูามุ่หรือให้ข้อมุ่้ลุ่ใดๆ พร้อมุ่กับื้แจ้งเจ้าหน้าที่้�กลุ่ับื้

ไปวั�า

•  แจ้งกลุ่ับื้ไปวั�าการชิ้่มุ่น่มุ่เป็นส้ที่ธิ้ขั�นพื�นฐาน คุนที่้�สนใจหรือสนับื้สน่น

ข้อเร้ยกร้องของการชิ้่มุ่น่มุ่สามุ่ารถูเข้าร�วัมุ่ได้  

•  ยืนยันวั�าเราไมุ่�ได้ที่ำาผ้ดกฎหมุ่าย ไมุ่�จำาเป็นต้้องให้ข้อมุ่้ลุ่ หรือแสดงหลุ่ัก

ฐานยืนยันต้ัวั

แลุ่ะในกรณี้ บื้่คุคุลุ่ที่้�เราสงสัยวั�าจะเป็นเจ้าหน้าที่้�นอกเคุรื�องแบื้บื้  เข้าไป

ต้้สน้ที่  พ้ดคุ่ย สอบื้ถูามุ่ข้อมุ่้ลุ่ เราสามุ่ารถูที่้�จะ 

•  เราสามุ่ารถูหลุ่้กเลุ่้�ยงการพ้ดคุ่ย ไมุ่�ต้อบื้คุำาถูามุ่ได้ เมุ่ื�อร้้สึกไมุ่�ปลุ่อดภัย

•  อาจจะสอบื้ถูามุ่หรือแจ้งที่้มุ่ผ้้จัดการชิ้่มุ่น่มุ่หรือคุนคุนรอบื้ข้าง วั�าบื้่คุคุลุ่

ดังกลุ่�าวัมุ่้ลุ่ักษณีะไมุ่�น�าไวั้วัางใจ มุ่้พฤต้้กรรมุ่น�าสงสัยวั�าจะเป็นเจ้า

หน้าที่้�นอกเคุรื�องแบื้บื้

3.  เจ้าหน้าท้ี่�ต้รวัจยึดวััสด่อ่ปกรณ์ี

ท้ี่�ใช้ิ้ในการจัดก้จกรรมุ่ในท้ี่�

ช่ิ้มุ่น่มุ่  เชิ้�น ป้ายข้อคุวัามุ่  ธิง

สัญลัุ่กษณ์ี เคุรื�องขยายเส้ยง 

ฯลุ่ฯ

เราสามุ่ารถูที่้�จะเจราต้�อรองแลุ่ะรับื้มุ่ือเบื้ื�องต้้นดังน้�เราสามุ่ารถูยืนยันได้วั�า 

ข้อคุวัามุ่ในป้ายเป็นข้อเที่็จจร้งที่้�เก้ดขึ�นจร้ง   

•  เมุ่ื�อเป็นข้อเที่็จจร้งก็ไมุ่�ผ้ดกฎหมุ่าย

•  เราสามุ่ารถูยืนยันได้วั�า เราวั้จารณี์โดยส่จร้ต้  โดยเฉพาะนายกรัฐมุ่นต้ร้

หรือรัฐบื้าลุ่ในฐานะที่้�เป็นบื้่คุคุลุ่สาธิารณีะหรือเป็นเจ้าหน้าที่้�รัฐต้้อง

สามุ่ารถูวั้จารณี์แลุ่ะต้รวัจสอบื้ได้ หรือแมุ่้แต้�สถูาบื้ันกษัต้ร้ย์ก็ต้้อง

วั้จารณี์ได้ เพื�อให้เก้ดการเปลุ่้�ยนแปลุ่งแลุ่ะเป็นที่้�รักของประชิ้าชิ้น

•  ถู้าเจ้าหน้าที่้�จะยึดเอาป้ายข้อคุวัามุ่ไป ก็อาจจะต้้องถูามุ่วั�า ป้ายหรือ

ข้อคุวัามุ่ดังกลุ่�าวั ผ้ดกฎหมุ่ายอย�างไร  มุ่้เอกสารหรือหมุ่ายสำาหรับื้การ

ต้รวัจยึดหรือไมุ่�  เป็นเจ้าหน้าที่้�จากหน�วัยไหน

•  อ้กวั้ธิ้คุือการยอมุ่เก็บื้ป้ายดังกลุ่�าวัไวั้ก�อน รอให้เจ้าหน้าที่้�ไปแลุ่้วั คุ�อย

นำาออกมุ่าชิ้้ใหมุ่�

4.  เจ้าหน้าท้ี่�คุวับื้คุ่มุ่ตั้วัไปดำาเน้น

คุด้ท้ี่�สถูาน้ต้ำารวัจ หรือถู้ก

คุวับื้คุ่มุ่ตั้วั กักขังหน�วังเหน้�ยวั 

ปกปิดท้ี่�อย้�

เมุ่ื�อถู้กเจ้าหน้าที่้�คุวับื้คุ่มุ่ต้ัวั  เราจะต้้องที่ราบื้วั�าการคุวับื้คุ่มุ่ต้ัวัน้� ชิ้อบื้ด้วัย

กฎหมุ่ายหรือไมุ่� แลุ่ะพยายามุ่ต้้ดต้�อองคุ์กรส้ที่ธิ้หรือที่นายคุวัามุ่ ดังน้�

•  พ้ดคุ่ยสอบื้ถูามุ่กับื้เจ้าหน้าที่้�วั�า  คุวับื้คุ่มุ่ต้ัวัด้วัยข้อกลุ่�าวัหาใด มุ่้หมุ่าย

เร้ยกหรือหมุ่ายจับื้หรือไมุ่�  ชิ้่ดจับื้ก่มุ่เป็นเจ้าหน้าที่้�จากสังกัดไหน  ใคุร

เป็นหัวัหน้าชิ้่ดจับื้ก่มุ่

•  ในกรณี้ที่้�มุ่้การคุวับื้คุ่มุ่ต้ัวัโดยเร็วั หรือใชิ้้กำาลุ่ังคุวับื้คุ่มุ่ต้ัวั โดยไมุ่�มุ่้

โอกาสได้เจรจาพ้ดคุ่ย ให้เราต้ะโกนแจ้งชิ้ื�อ นามุ่สก่ลุ่ แจ้งกลุ่่�มุ่หรือ

สังกัด ของผ้้ถู้กคุวับื้คุ่มุ่ต้ัวัให้กับื้ผ้้ชิ้่มุ่น่มุ่ที่้�อย้�รอบื้ข้าง

•  ในระหวั�างการถู้กคุวับื้คุ่มุ่ต้ัวั ให้ยืนยันส้ที่ธิ้์ในการขอที่นายคุวัามุ่  แจ้ง

ญาต้้  แจ้งเพื�อน  แจ้งองคุ์กรส้ที่ธิ้มุ่น่ษยชิ้น  แจ้งสำานักข�าวั 

•  ผ้้ถู้กคุวับื้คุ่มุ่ต้ัวัมุ่้ส้ที่ธิ้์ที่้�จะไมุ่�ต้อบื้คุำาถูามุ่ ไมุ่�ให้การใดๆ แลุ่ะไมุ่�ต้้องลุ่ง

นามุ่ในเอกสารต้�างๆ ในระหวั�างรอที่นายคุวัามุ่
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5.  เจ้าหน้าท้ี่�ที่ำาร้ายร�างกายขณีะท้ี่�

อย้�ในท้ี่�ช่ิ้มุ่น่มุ่

เมุ่ื�อผ้้ชิ้่มุ่น่มุ่ได้รับื้บื้าดเจ็บื้จากการกระที่ำาของเจ้าหน้าที่้�ในระหวั�างการชิ้่มุ่น่มุ่ 

ผ้้ได้รับื้บื้าดเจ็บื้สามุ่ารถูรับื้มุ่ือเบื้ื�องต้้นกับื้สถูานการณี์ดังน้�

•  เมุ่ื�อเจ้าหน้าที่้�รัฐใชิ้้คุวัามุ่ร่นแรง มุ่้การที่ำาร้ายร�างกายเก้ดขึ�น  ให้พยามุ่

ยามุ่สื�อสารกับื้เพื�อนหรือคุนรอบื้ข้างได้รับื้ร้้ เชิ้�น ต้ะโกนวั�า... “ได้รับื้

บื้าดเจ็บื้” หรือ “โดนเจ้าหน้าที่้�ที่ำาร้าย”  

•  พยายามุ่บื้ันที่ึกภาพแลุ่ะวั้ด้โอไวั้ หรือร้องขอให้คุนรอบื้ข้างชิ้�วัยบื้ันที่ึก  

ที่ั�งในมุ่่มุ่เจาะแลุ่ะกวั้าง เพื�อไวั้ใชิ้้เป็นหลุ่ักฐาน

•  ในกรณี้ที่้�มุ่้การที่ำาร้ายร�างกาย จนได้รับื้บื้าดเจ็บื้ ให้ผ้้บื้าดเจ็บื้ไปต้รวัจ

ร�างกาย เพื�อขอใบื้รับื้รองแพที่ย์  พร้อมุ่ที่ั�งไปลุ่งบื้ันที่ึกประจำาวัันที่้�

สถูาน้ต้ำารวัจไวั้เป็นหลุ่ักฐาน

หมายเหติุ ในที่่กร้ปแบื้บื้การคุ่กคุามุ่ ให้ผ้้ถู้กคุ่กคุามุ่ บื้ันที่ึกรายลุ่ะเอ้ยดส้�งที่้�เก้ดขึ�นในแต้�ลุ่ะคุรั�งให้ลุ่ะเอ้ยด ระบื้่

พฤต้้การณี์การคุ่กคุามุ่ วัันเวัลุ่า สถูานที่้�  เก็บื้หลุ่ักฐานที่้�น�าเชิ้ื�อถูือ ร้ปภาพ วั้ด้โอแลุ่ะพยานในที่้�เก้ดเหต้่

ส่ิ่� งท่ี่�ควรที่ำ�:  
•  ผ้้ช่ิ้มุ่น่มุ่ต้้องยืนยันส้ที่ธ้ิในการแสดงออกในท้ี่�ช่ิ้มุ่น่มุ่ 

•  ปฏ้ิเสธิการให้คุวัามุ่ร�วัมุ่มืุ่อกับื้เจ้าหน้าท้ี่�ท้ี่�มุ่าคุ่กคุามุ่  เชิ้�น  ไมุ่�ให้ข้อมุ้่ลุ่ส�วันตั้วั  ปฏ้ิเสธิการถู้ก

บัื้นทึี่กภาพแลุ่ะว้ัด้โอ เลุ้่�ยงท้ี่�จะต้อบื้คุำาถูามุ่ใดๆ

•  เรามุ้่ส้ที่ธ้ิในการขอที่ราบื้ชืิ้�อ ต้ำาแหน�ง สังกัดของเจ้าหน้าท้ี่� เพราะพวักเขาอย้�ในระหวั�างปฏ้ิบัื้ต้้

หน้าท้ี่�

•  จดจำารายลุ่ะเอ้ยด ลัุ่กษณีะบ่ื้คุลุ้่ก การแต้�งกาย ข้อคุวัามุ่ระหวั�างสนที่นา แลุ่ะถู้ามุ้่โอกาสก็จด

บัื้นทึี่กไว้ัทัี่นท้ี่

•  เมืุ่�อถู้กข�มุ่ข้�หรือคุวับื้คุ่มุ่ตั้วัให้แจ้งองค์ุกรส้ที่ธ้ิมุ่น่ษยชิ้น

ส่ิ่� งท่ี่� ไม่่ควรที่ำ�:
แสดงคุวัามุ่หวัาดกลัุ่วั ย้นยอมุ่ให้ข้อมุ้่ลุ่ส�วันตั้วั ให้บัื้ต้รประชิ้าชิ้น กระทัี่�งให้มืุ่อถืูอแก�เจ้าหน้าท้ี่�ต้ำารวัจ

หมายเหตุิ:  งานช้ิ้�นน้�เป็นหนึ�งในผลุ่งานจากโคุรงการสกัดคุวัามุ่ร้้การเคุลืุ่�อนไหวัเพื�อประชิ้าธ้ิปไต้ยในไที่ย 

จัดโดย Act Lab เมืุ่�อ ส.คุ.-ก.ย. 2654 โดยมุ่่�งหวัังวั�าผลุ่งานช่ิ้ดน้�จะเป็นฐานข้อมุ้่ลุ่ให้กับื้ขบื้วันการเคุลืุ่�อนไหวัเพื�อ

ประชิ้าธ้ิปไต้ยในไที่ยต้�อไป


