เทคนิิ คการออกแบบ
งานเคลื่่� อนไหวในสถานการณ์์ โควิิ ด

กรณีี ศึึกษากิิ จกรรม “ยืื นหยุุ ดขัั ง” และ CAR MOB เชีี ยงใหม่่
เรีียบเรีียงโดย อภิิญญา จารุุวััฒนชััยกุุล
https://actlab.protestista.com/during-covid19-act-idea/

“ยืืนหยุุดขัังและ CAR MOB นัับเป็็นตััวอย่่างหนึ่่�งของการชุุมนุุมเคลื่่�อนไหว
ภายใต้้สถานการณ์์แพร่่ระบาดของโควิิด-19 และ พ.ร.ก. ฉุุกเฉิินฯ ที่่รั� ัฐ
ไม่่สามารถเอาผิิดกัับผู้้�จััดชุุมนุุมและมวลชนผู้้�เข้้าร่่วมได้้”
เป้้ าหมาย

ค้้นหากลยุุทธ์์การเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองในสภาวะการระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�ส่่งผล
สะเทืือนทางสัังคม ถอดบทเรีียนจากกรณีียืืนหยุุดขัังและ CAR MOB จัังหวััดเชีียงใหม่่

แนวคิิ ด

การเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองในสภาวะโรคระบาด มีีโจทย์์สำำ�คััญคืือจะเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง
พร้้อมกัับสื่่�อสารข้้อเรีียกร้้องและสร้้างแรงสั่่�นสะเทืือนไปสู่่�สาธารณะ โดยที่่�ยัังคงไว้้ซึ่่�งความ
ระมััดระวััง ป้้องกััน ควบคุุมการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด เพื่่�อมิิให้้รััฐสามารถเอาผิิดกัับผู้้�จััดชุุมนุุม
และประชาชนได้้
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หลัั กการคิิ ดและออกแบบการชุุ มนุุ มเคลื่่� อนไหวในสถานการณ์์ โควิิ ด
ภายใต้้สถานการณ์์วิิกฤตโควิิด รููปแบบการชุุมนุุมประท้้วงที่่�เป็็นการนััดรวมตััวในที่่�สาธารณะเป็็นไปได้้
ยากขึ้้�นเนื่่�องจากเสี่่�ยงต่่อการแพร่่กระจายเชื้้�อไวรััส ขณะเดีียวกัันยัังเผชิิญกัับข้้อกฎหมายทั้้�งประกาศ พ.ร.ก. ฉุุก
เฉิินฯ พ.ศ. 2548 ซึ่่�งประกาศใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 มีีนาคม 2563 และต่่อมาได้้ขยายระยะเวลาการบัังคัับใช้้ประกาศ
สถานการณ์์ฉุุกเฉิินเป็็นคราวที่่� 13 จนถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2564 โดยในข้้อ 4 จาก พ.ร.ก. ฉบัับดัังกล่่าว ห้้ามจััด
กิิจกรรมที่่�มีีความเสี่่�ยงหรืือมีีการรวมกลุ่่�มกัันของบุุคคลเพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการติิดต่่อสััมผััสกัันที่่�สามารถแพร่่
โรคได้้ เว้้นแต่่เป็็นกรณีีได้้รัับอนุุญาตจากผู้้�ว่่าราชการกรุุงเทพมหานคร หรืือผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด หรืือพนัักงาน
เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายที่่�จะพิิจารณาเพื่่�อให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ โดยกำำ�หนดจำำ�นวน
บุุคคลจำำ�แนกตามเขตพื้้�นที่่�สถานการณ์์ มีีการจำำ�แนกพื้้�นที่่�ควบคุุมสููงสุุด, เข้้มงวด ถึึงเป็็นพื้้�นที่่�เฝ้้าระวััง ซึ่่�ง
กำำ�หนดจำำ�นวนบุุคคลจำำ�แนกตามเขตพื้้�นที่่�สถานการณ์์ โดยห้้ามจััดกิิจกรรมตั้้�งแต่่จำำ�นวนรวมกัันมากกว่่า 5 คน
ถึึงมากกว่่า 150 คน
ขณะที่่� พ.ร.บ. โรคติิดต่่อฯ มาตรา 34 (6) กระทำำ�การหรืือดำำ�เนิินการใดๆ ซึ่่�งอาจก่่อสภาวะที่่�ไม่่ถููก
สุุขลัักษณะซึ่่�งอาจเป็็นเหตุุให้้โรคติิดต่่ออัันตรายหรืือโรคแพร่่ระบาดออกไป ฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งของ
เจ้้าพนัักงานควบคุุมโรคติิดต่่อ โทษปรัับไม่่เกิิน 20,000 บาท
ท่่ามกลางสถานการณ์์ดัังกล่่าวข้้างต้้น การออกแบบการชุุมนุุมการเคลื่่�อนไหวบนท้้องถนนในสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดโควิิด-19 ในลัักษณะของกิิจกรรม ยืืนหยุุดขััง และ CAR MOB สามารถนำำ�ลัักษณะรููปแบบของ
การจััดกิิจกรรมที่่ถูู� กออกแบบเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความเสี่่ย� งในการติิดเชื้้�อโควิิดและการถููกตั้้�งข้้อหาฝ่่าฝืืน พ.ร.ก. ฉุุก
เฉิินฯ จนถึึง พ.ร.บ. โรคติิดต่่อฯ
ยืืนหยุุดขััง เป็็นการแสดงออกเชิิงสััญลัักษณ์์ด้้วยการยืืนสงบเป็็นเวลา 112 นาทีี เพื่่�อเรีียกร้้องให้้ปล่่อย
เพื่่�อนเรา ปล่่อยนัักโทษการเมืือง คืืนสิิทธิิประกัันตััว ส่่งเสีียงถึึงความไม่่เป็็นธรรมในกลไกกระบวนการยุุติิธรรม
ไทย ริิเริ่่�มโดยกลุ่่�มพลเมืืองโต้้กลัับและต่่อมาได้้ขยายไปยัังจัังหวััดต่่างๆ โดยเฉพาะเชีียงใหม่่ที่่�จััดกิิจกรรมยืืนหยุุด
ขัังมาอย่่างต่่อเนื่่�อง (ติิดตามได้้ที่่� https://www.facebook.com/wetheequalcitizen)
ขณะที่่� CAR MOB เป็็นการแสดงออกถึึงการรวมตััวบนท้้องถนนด้้วยพาหนะรถยนต์์ สมบััติิ บุุญงามอนงค์์
อธิิบายถึึงการออกแบบ CAR MOB ว่่าเป็็นไปเพื่่�อให้้เกิิดการสร้้างแนวร่่วมให้้มากที่่สุ� ุด โดยสามารถแผ่่ขยายออก
ไปในหลากหลายพื้้�นที่่�และกลายเป็็นม็็อบในชีีวิิตประจำำ�วัันเพื่่�อขัับไล่่รััฐบาลประยุุทธ์์
CAR MOB ถืือเป็็นวิิธีีการที่่�สร้้างสรรค์์บนพื้้�นฐานความปลอดภััยของผู้้�ชุุมนุุมในภาวะที่่มีี� โรคระบาดโค
วิิด-19 ให้้สามารถร่่วมกิิจกรรมขัับไล่่รััฐบาลประยุุทธ์์ได้้โดยที่่�ยัังรัักษาระยะห่่างทางสัังคม และเปิิดกว้้างสำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�สนใจที่่�มีีรถยนต์์เข้้ามาร่่วมขบวนได้้ง่่าย  โดยที่่�การเคลื่่�อนขบวนไปบนท้้องถนนนั้้�นเป็็นไปอย่่างเรีียบร้้อย
สนุุกสนานและยืืนยัันการต่่อสู้้�ตามแนวทางสัันติิวิิธีี ทำำ�ให้้ภาพที่่�ออกมากระตุ้้�นให้้มีีผู้้�สนใจเข้้าร่่วมและขยายไปยััง
หลายพื้้้��นที่่�ทั้้�งในกรุุงเทพฯ และต่่างจัังหวััด เกิิดขบวนคาร์์ม็็อบขึ้้�นมากมายหลายแห่่งทั่่�วประเทศ
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เทคนิิ คการจัั ดชุุ มนุุ มหรืือเคลื่่� อนไหวการเมืืองในสถานการณ์์ โควิิ ด
กรณีี ยืืนหยุุ ดขัั ง
ก่่ อนจัั ดชุุ มนุุ ม
1. เลืือกสถานที่่�เป็็นพื้้�นที่่�เปิิดโล่่งแจ้้ง ควรเป็็นพื้้�นที่่�ขนาดกว้้างไม่่แออััดในการจััดชุุมนุุม ปราศรััย หรืือแสดงข้้อ
เรีียกร้้อง
2. ประชาสััมพัันธ์์ถึึงมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดผ่่านสื่่�อออนไลน์์
3. กำำ�หนดจำำ�นวนคนผู้้�เข้้าร่่วมในพื้้�นที่่�ที่่�มีีขนาดจำำ�กััด พร้้อมกัับประกาศผ่่านสื่่�อและมีีป้้ายแจ้้งบอก เช่่น เข้้าร่่วม
กิิจกรรมได้้ไม่่เกิินรอบละ 15 คน ขึ้้�นอยู่่�กัับพื้้�นที่่�ตามคำำ�สั่่�ง พ.ร.ก. ฉุุกเฉิินฯ ในการกำำ�หนดคนผู้้�เข้้าร่่วมในแต่่ละ
ครั้้�ง
4. แจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขภายในพื้้�นที่่�ที่มีี่� การจััดชุุมนุุม/กิิจกรรม ขอความร่่วมมืือให้้ช่่วยดููแลผู้้�เข้้าร่่วมตาม
มาตรการการป้้องกัันแพร่่ระบาดของโควิิด 19 หากไม่่มีี ให้้จััดทีีมอาสาดููแลมาตรการป้้องกัันโควิิด 19 โดยมีี
การดำำ�เนิินการตามมาตรการป้้องกัันโควิิด 19 อีีกทั้้�งจะต้้องมีีการแสดงสััญลัักษณ์์ของทีีมอาสาป้้องกัันโควิิด 19
อย่่างชััดเจน
ระหว่่ างชุุ มนุุ ม
5. มีีการสแกนวััดไข้้และอาการเสี่่�ยงพร้้อมกัับวััดอุุณหภููมิิผู้้�เข้้าร่่วม
6. จััดจุุดล้้างมืือด้้วยสบู่่�หรืือแอลกอฮอล์์ให้้เพีียงพอ
7. ให้้ทุุกคนสวมหน้้ากากผ้้าหรืือหน้้ากากอนามััยตลอดเวลา
8. จััดระยะนั่่�งหรืือยืืนให้้ห่่างระหว่่างบุุคคลอย่่างน้้อย 1-2 เมตร
9. ในกรณีีการชุุมนุุมที่่มีี� ความเสี่่�ยงต่่อการใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตา ให้้ผู้้�ชุุมนุุมสวมใส่่หน้้ากากที่่�สามารถป้้องกัันโควิิด 19 และ
แก๊๊สน้ำำ��ตาได้้ เช่่น 3M™ Particulate Respirator 9001V, 3M™ Particulate Respirator 8122, Sundström
sr90-3, Sundström SR100, Sundström SR2001
10. จััดทีีมบัันทึึกภาพ วิิดีีโอ ที่่�เป็็นไปตามเงื่่�อนไขของมาตรการควบคุุมโรคระบาด เช่่น ผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุมสวมใส่่
หน้้ากากอนามััย มีีการเว้้นระยะห่่างของผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุมไม่่แออััด ภาพเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขเข้้ามาดููแล เอื้้�อ
อำำ�นวยผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุมให้้ปฏิิบััติิตามมาตรการควบคุุมโรคระบาด ภาพเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขกำำ�ลัังฉีีดสเปรย์์/เจล
แอลกอฮอล์์กัับผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุม
11. ผู้้�จััดประกาศให้้ผู้�เ้ ข้้าร่่วมชุุมนุุมดำำ�เนิินการตามมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดโควิิด 19 ผ่่านเครื่่�องขยายเสีียง
รถเครื่่�องเสีียง อยู่่�เป็็นระยะ หรืือมีีป้้ายแจ้้งถึึงมาตรการดัังกล่่าวภายในบริิเวณพื้้�นที่่�จััดชุุมนุุม

ข่่าวสดออนไลน์์. 5 หน้้ากากสุุดปััง ป้้องกัันทั้้�งโควิิด-19 ฝุ่่�น pm2.5 แก๊๊สน้ำำ�ต
� า. 15 ตุุลาคม 2563. [ระบบออนไลน์์] https://www.
khaosod.co.th/lifestyle/news_5118002. ค้้นเมื่่�อ 7 กัันยายน 2564.
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หลัั งชุุ มนุุ ม
12. ในกรณีีถููกแจ้้งความหรืือถููกดำำ�เนิินคดีีให้้ติิดตามรายงานการติิดเชื้้�อโควิิด 19 ในท้้องที่่�นั้้�นๆ เพื่่�อหาหลัักฐาน
รองรัับว่่ามีีผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด 19 จากการเข้้าร่่วมชุุมนุุมครั้้�งนั้้�นๆ หรืือไม่่
ตัั วอย่่ างการจัั ดชุุ มนุุ มทางการเมืืองในช่่ วงสถานการณ์์ โควิิ ด 19
ยืื นหยุุ ดขัั ง
เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์โควิิด 19 ผู้้�เข้้าร่่วมทุุกคนจะมีีการใส่่แมส แต่่ละคนจะยืืนห่่างกัันขั้้�นต่ำำ�� 2 เมตร และ
ในแต่่ละพื้้�นที่่จ� ะมีีการยืืนรวมกัันไม่่เกิิน 20 คน
ตัั วอย่่ างวิิ ธีีการจัั ดกิิ จกรรมยืื นหยุุ ดขัั ง เมื่่� อวัั นที่่� 22 มีี นาคม 2564 จัั งหวัั ดเชีี ยงใหม่่

1. ผู้้�จััดนััดหมายเวลาและสถานที่่� เริ่่�มยืืน 17.00 น. ทุุกวััน จนกว่่าจะมีีการปล่่อยกลุ่่�มแกนนำำ�เรีียกร้้อง
ประชาธิิปไตย
2. ผู้้�เข้้าร่่วมจะมาเอาป้้ายที่่�อนุุสาวรีีย์์สามกษััตริย์ิ ์
3. กำำ�หนดจุุดยืืนให้้กัับผู้้�เข้้าร่่วม ได้้แก่่ อนุุสาวรีีย์์สามกษััตริิย์์, จวนผู้้�ว่่าเก่่า, เส้้นนิินมานเหมิินทร์์
4. มีีการใช้้มาตรการวััดอุุณหภููมิิ เช็็ดโปสเตอร์์ด้้วยกระดาษแอลกอฮอล์์ 75% ทุุกแผ่่น มีีเจลล้้างมืือวางให้้บริิการ
5. แต่่ละจุุดต้้องเว้้นระยะห่่างไม่่ต่ำำ��กว่่า 2 เมตร และไม่่เกิิน 20 คน/จุุด
6. มีีทีีมผู้้�จััดคอยนัับจำำ�นวนคนไม่่ให้้เกิิน 20 คน/จุุด ตาม พ.ร.ก.ฉุุกเฉิินควบคุุมโรคระบาด
7. ร่่วมยืืนถึึง 18.00 น. จากนั้้�นมีีการชููสามนิ้้�ว ประกาศปล่่อยเพื่่�อนเรา
8. ในทุุกวัันจะมีีการโพสผ่่านเฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ We, The People ว่่ามีีผู้้�เข้้าร่่วมกี่่�คน และมีีการใช้้มาตรการป้้องกััน
โควิิดระหว่่างการดำำ�เนิินกิิจกรรม

ภาพ: กิิจกรรม ยืืน หยุุด ขััง เชีียงใหม่่ จะมีีการวััดอุุณหภููมิิผู้้�เข้้าร่่วมก่่อนจััดกิิจกรรมและมีีการจำำ�กััดจำำ�นวนคนที่่�ยืืนในแต่่ละจุุด
และเว้้นระยะห่่างระหว่่างผู้�เ้ ข้้าร่่วมประมาณ 2 เมตร
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CAR MOB
CAR MOB มีีจุุดเริ่่�มต้้นจากไอเดีียของสมบััติิ บุุญงามอนงค์์ นัักกิิจกรรมที่่�พยายามคิิดค้้นรููปแบบการ
ชุุมนุุมทางการเมืืองขณะที่่ยั� ังมีีการระบาดของโควิิด-19 โดยสมบััติิได้้โพสต์์ข้้อความผ่่านเฟซบุ๊๊�กเพื่่�อเชิิญชวน ให้้
เกิิด Car Mob ไล่่รััฐบาลประยุุทธ์์ ในวัันที่่� 28 มิิถุุนายน 2564 เนื้้�อความว่่า

Car Mob ชวนกัันเปิิดไฟขัับรถสััก 500 คััน พอผ่่านทำำ�เนีียบรััฐบาล
ก็็กดแตรไล่่ประยุุทธ์์ ไม่่ผิิดกฎหมาย ไม่่เสี่่�ยงโควิิด ไล่่แมร่่งทุุกวััน
CAR MOB นัับเป็็นพื้้�นที่่�ปลอดภััยทั้้�งผู้้�เข้้าร่่วมและผู้้�จััดเนื่่�องจากต่่างคนต่่างอยู่่�ในรถตนเองโดยที่่ผู้� ้�เข้้าร่่วม
ชุุมนุุมยัังคงสามารถแสดงสััญลัักษณ์์ทางการเมืืองผ่่านป้้ายที่่�ติิดรอบรถ การชููสามนิ้้�ว การบีีบแตร เปิิดไฟฉุุกเฉิิน
รููปแบบการจััดกิิจกรรมดัังกล่่าวทำำ�ให้้ผู้้�ชุุมนุุมคลายความกัังวลเรื่่�องการระบาดของเชื้้�อไวรััสและยััง
สามารถเข้้าร่่วมชุุมนุุมทางการเมืืองขัับไล่่รััฐบาลได้้ ซึ่่�งทำำ�ให้้ Car Mob ได้้รัับความนิิยมเป็็นอย่่างมากในก
รุุงเทพฯ มีีการจััดกิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่เดืือนกรกฏาคมถึึงเดืือนสิิงหาคมกระจายไปในจัังหวััดต่่างๆ ทั่่�ว
ประเทศ โดยที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่มีีการจััด CAR MOB ครั้้�งแรก ในวัันที่่� 18 กรกฎาคม 2564 ซึ่่�งมีีรถที่่�ร่่วมขบวน
ยาวกว่่า 3 กิิโลเมตร
ตัั วอย่่ างวิิ ธีีการจัั ด CAR MOB ด่่ วนนครพิิ งค์์ เมื่่� อวัั นที่่� 18 กรกฏาคม 2564 จัั งหวัั ดเชีี ยงใหม่่

1. จััดประชุุมระดมความคิิด ของกลุ่่�มคน เครืือข่่าย ผู้้�สนใจในการขัับไล่่รััฐบาล จากนั้้�นแบ่่งบทบาท หน้้าที่่�การ
ทำำ�งาน
2. สร้้างกลุ่่�มประสานงานทางระบบออนไลน์์
3. จััดประชุุมสรุุปแผนงานเตรีียมความพร้้อมในการชุุมนุุมทางการเมืืองในสถานการณ์์โควิิด-19
4. เกิิดแผนงานเตรีียมความพร้้อม “CAR MOB”
• ให้้ผู้้�เข้้าร่่วมใช้้ยานพาหนะในการแสดงออก ก่่อกวน เพื่่�อขัับไล่่รััฐบาล
• จััดเตรีียมรถนำำ�ขบวน (รถโมบาย, รถตุ๊๊�กตุ๊๊�ก), รถเสบีียง, รถเครื่่�องเสีียง, รถแห่่ แสดงสััญลัักษณ์์
พร้้อมกัับวางลำำ�ดัับก่่อน – หลััง ในการปล่่อยรถออกจากศาลากลางจัังหวััดเชีียงใหม่่ถึึงอนุุสาวรีีย์์
สามกษััตริิย์์
• กำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่� ระหว่่างการจััดกิิจกรรมตามความเหมาะสม เช่่น ผู้้�ประกาศบนรถโมบาย, ผู้้�
ปราศรััย, ผู้้�ดููแลขบวนรถ, กองเสบีียง-สวััสดิิการ
• ทำำ�แผนที่่� CAR MOB รอบคููเมืืองด้้านในจัังหวััดเชีียงใหม่่
• ประเมิินความเสี่่�ยงในสถานการณ์์ โควิิด-19 นำำ�ไปสู่่�การเตรีียมหน้้ากากอนามััย, เจลล้้างมืือ,
ประสานงานกัับสาธารณสุุขท้้องถิ่่�น, กำำ�หนดให้้ผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุม นั่่�ง-ยืืน กระจายตััวระหว่่างชุุมนุุม
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ภาพ: กิิจกรรม CAR MOB ด่่วนนครพิิงค์์ วัันที่่� 18 กรกฏาคม 2564 จัังหวััดเชีียงใหม่่ มีีการเว้้นระยะห่่างของผู้�เ้ ข้้าร่่วมชุุมนุุม
และมีีการแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขให้้เข้้ามาดููแลผู้�เ้ ข้้าร่่วมชุุมนุุมตามมาตรการป้้องกัันโควิิด-19
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ภาพ: การประชาสััมพัันธ์์ผ่่านสื่่�อถึึงมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดผ่่านสื่่�อออนไลน์์
ที่่�มาภาพ: (ซ้้าย) เพจ จอมทองปลดแอก จ๋๋อมตองบ่่ทน, (ขวา) เพจ ลำำ�พููนปลดแอก

ภาพ: ป้้ายกำำ�หนดจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมทำำ�กิิจกรรมชุุมนุุม
ที่่�มาภาพ: LPCM NEWS
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ตัั วอย่่ างการจัั ดการชุุ มนุุ มซึ่่� งถูู กแจ้้ งความฝ่่ าฝืื น พ.ร.ก. ฉุุ กเฉิิ นฯ
แต่่ อััยการมีี คำำ�สั่่� งไม่่ ฟ้้อง เนื่่� องจากมีี ลัักษณะการชุุ มนุุ มเป็็ นไปตาม
มาตรการป้้ องกัั นโควิิ ด-19
จากรายงานข่่าวของศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน เมื่่�อวัันที่่� 25 เมษายน 2564 อััยการมีีคำำ�สั่่�งไม่่ฟ้้อง
ข้้อหาฝ่่าฝืืนข้้อกำำ�หนดตาม พ.ร.ก.ฉุุกเฉิินฯ จากกรณีีการชุุมนุุม #ลำำ�ปางรวมการเฉพาะกิิจ วัันที่่� 26 กรกฎาคม
2563 ซึ่่�งจััดขึ้้�นบริิเวณสวนสาธารณะห้้าแยกหอนาฬิิกา อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดลำำ�ปาง
“พิิจารณาแล้้ว จากพยานหลัักฐานรููปถ่่ายสถานที่่�เกิิดเหตุุบริิเวณข่่วงนคร ห้้าแยกหอนาฬิิกา ซึ่่�ง
เป็็นสวนสาธารณะ มีีลัักษณะเป็็นลานกว้้าง โล่่งแจ้้ง ไม่่มีีลัักษณะเป็็นสถานที่่�แออััด อัันจะมีีลัักษณะที่่�
เสี่่�ยงต่่อการแพร่่เชื้้�อโรคไวรััสโคโรนา 2019 ซึ่่�งเป็็นโรคติิดต่่อที่่�กํําลัังระบาดอยู่่�ในประเทศไทยในช่่วงเวลา
เกิิดเหตุุแต่่อย่่างใด
“อีีกทั้้�งมีีภาพถ่่ายของผู้้�ที่่�มาร่่วมชุุมนุุมส่่วนใหญ่่มีีการป้้องกัันโรคติิดต่่อ ด้้วยการสวมใส่่หน้้ากาก
อนามััย ยืืนและนั่่�งกระจายกัันตามจุุดต่่างๆ ไม่่มีีลัักษณะแออััด ที่่�เบีียดเสีียดใกล้้ชิิดกัันแต่่ประการใด และ
ในการชุุมนุุมมีีการประสานกัับเจ้้าหน้้าที่่�จััดกิิจกรรมในระยะเวลาที่่�ไม่่นาน เนื้้�อหาปราศรััยส่่วนใหญ่่โจมตีี
การบริิหารงานของรััฐบาล มีีการแสดงความคิิดเห็็นทางการเมืืองซึ่่�งเป็็นสิิทธิิเสรีีภาพ ที่่มีี� การรัับรองไว้้ใน
รััฐธรรมนููญ ไม่่มีีข้้อเท็็จจริิงหรืือพยานหลัักฐานใดที่่�ชััดว่่ามีีการยุุยงปลุุกปั่่�น หรืือกระทํําการใดๆ เพื่่�อให้้
เกิิดความไม่่สงบเรีียบร้้อยในบ้้านเมืืองแต่่อย่่างใด
“เมื่่�อพิิจารณาจาก รายงานหรืือสถิิติิผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หรืือโรคโควิิด 19 ในท้้องที่่�จัังหวััด
ลํําปาง ตามหนัังสืือของ ศาลากลางจัังหวััดลํําปางที่่� ลป 0032/23631 ลงวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 2563
(เหตุุในคดีีเกิิดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 26 กรกฎาคม 2563) ไม่่พบผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ในท้้องที่่�จัังหวััดลํําปาง
แต่่อย่่างใด”
(คำำ�สั่่�งไม่่ฟ้้องของพนัักงานอััยการผู้้�ถููกดำำ�เนิินคดีีฐานฝ่่าฝืืน พ.ร.ก. ฉุุกเฉิินฯ จากการชุุมนุุมทางการเมืือง)
ทั้้�งนี้้� จากกรณีีตััวอย่่าง “ยืืนหยุุดขััง” และ “CAR MOB ด่่วนนครพิิงค์์” ที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่ ซึ่่�งมีีลัักษณะ
การใช้้มาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดโควิิด-19 ค่่อนข้้างเคร่่งครััด โดยปััจจุุบัันยัังไม่่มีีการดำำ�เนิินคดีีฐานฝ่่าฝืืน
พ.ร.ก. ฉุุกเฉิินฯ ขณะเดีียวกัันการชุุมนุุมที่่�มีีการแจ้้งความฝ่่าฝืืน พ.ร.ก.ฉุุกเฉิินฯ กรณีีชุุมนุุม “ลำำ�ปางรวมการ
เฉพาะกิิจ” ซึ่่�งมีีคำำ�สั่่�งไม่่ฟ้้องคดีีของพนัักงานอััยการ เนื่่�องด้้วยพยานหลัักฐานที่่�เข้้าข่่ายการชุุมนุุมที่่�ไม่่มีี/มีีความ
เสี่่�ยงน้้อย ซึ่่�งมีีหลัักฐานแสดงถึึงผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุมมีีการปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันโควิิด-19
จากทั้้�ง 3 กรณีีตััวอย่่างที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิดนี้้�จะพบว่่าการ
ชุุมนุุมเคลื่่�อนไหวเรีียกร้้องบนท้้องถนนยัังคงเป็็นไปได้้แม้้จะเผชิิญข้้อจำำ�กััดต่่างๆ แต่่ก็็ยัังคงรัักษาความปลอดภััย
ในการแพร่่กระจายของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 และยัังลดความเสี่่�ยงต่่อการถููกดำำ�เนิินคดีีฝ่่าฝืืน พ.ร.ก. ฉุุกเฉิินฯ ได้้อีีก
ด้้วย
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อ้้ างอิิ ง

Karoonp Chetpayark. ยืืนหยุุดขััง 112 นาทีี เหตุุผลของการยืืนเพื่่�อให้้ปล่่อยเพื่่�อนเรา และทวงความยุุติิธรรมหน้้าศาลฎีีกา. 6 เมษายน
2564. https://thematter.co/social/stand-for-112-minutes/139983. ค้้นเมื่่�อ 5 กัันยายน 2564
‘บก.ลายจุุด’ เดิินหน้้าปลุุกคาร์์ม็็อบ 15 สิิงหา ชี้้�อย่่าติิดกัับดัักความรุุนแรง. สำำ�นัักข่่าวสยามรััฐ. 11 สิิงหาคม 2564. https://siamrath.
co.th/n/270550
บก.ลายจุุดผุุดไอเดีียทััวร์์ยุุคโควิิด จััดคาร์์ม็็อบ ขัับรถชมทำำ�เนีียบ-บีีบแตรไล่่ประยุุทธ์์. Brightttv. 29 มิิถุุนายน 2564. https://www.
brighttv.co.th/news/politics/organize-carmob. ค้้นเมื่่�อ 16 กัันยายน 2564
5 หน้้ากากสุุดปััง ป้้องกัันทั้้�งโควิิด-19 ฝุ่่�น pm2.5 แก๊๊สน้ำำ��ตา. ข่่าวสดออนไลน์์. 15 ตุุลาคม 2563. https://www.khaosod.co.th/
lifestyle/news_5118002. ค้้นเมื่่�อ 7 กัันยายน 2564.
ศููนย์์ทนายความสิิทธิิมนุุษยชน. เปิิดคำำ�สั่่�งไม่่ฟ้้องคดีี พ.ร.ก. ฉุุกเฉิินฯ ลำำ�ปาง ชี้้�ชุุมนุุมพื้้�นที่่�โล่่งแจ้้ง ผู้้�ชุุมนุุมสวมหน้้ากาก ไม่่พบการติิดเชื้้�อ
ไวรััส. 2564. https://tlhr2014.com/archives/28755?fbclid=IwAR05X94OByFiunZ-gmR77gYpyUIrZckbkUzCBcTW4krnkZ5
sLU44p0BjvS0. ค้้นเมื่่�อ 23 สิิงหาคม 2564.
“สมาคมนัักกฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน ชี้้� ‘คาร์์ม็็อบ’ เป็็นเสรีีภาพ ไม่่ขััด รธน.-ร้้องรััฐเลิิกใช้้ กม.ปิิดปากประชาชน”. ประชาไท, 28 กัันยายน
2564. https://prachatai.com/journal/2021/09/95202

ขอขอบคุุณผู้้�ให้้สััมภาษณ์์:นพพล อาชามาส และ พิิฆเนศ ประวััง เจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิ
มนุุษยชน
หมายเหตุุ: งานชิ้้�นนี้้�เป็็นหนึ่่�งในผลงานจากโครงการสกััดความรู้้�การเคลื่่�อนไหวเพื่่�อประชาธิิปไตยในไทย
จััดโดย Act Lab เมื่่�อ ส.ค.-ก.ย. 2654 โดยมุ่่�งหวัังว่่าผลงานชุุดนี้้�จะเป็็นฐานข้้อมููลให้้กัับขบวนการเคลื่่�อนไหวเพื่่�อ
ประชาธิิปไตยในไทยต่่อไป
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