
ACTLAB 1

เทคนิิคการออกแบบ 
งานิเคล่ื่�อนิไหวในิสถานิการณ์์ โควิด

กรณีีศึึกษากิจกรรม “ยืืนหยุืดขััง” และ CAR MOB เชีียืงใหม่

 
เรีียบเรีียงโดย อภิิญญา จารุีวััฒนชััยกุุล

https://actlab.protestista.com/during-covid19-act-idea/

“ยืืนหยืุดขัังและ CAR MOB นับเป็็นตััวอย่ืางหน่�งขัองการชุุมนุมเคลื�อนไหว 

ภายืใต้ัสถานการณ์์แพร่ระบาดขัองโควิด-19 และ พ.ร.ก. ฉุุกเฉิุนฯ ท่ี่�รัฐ 

ไม่สามารถเอาผิิดกับผ้้ิจััดชุุมนุมและมวลชุนผ้้ิเข้ัาร่วมได้”

เป้้าหมาย  ค้นหากลยุืที่ธ์์การเคลื�อนไหวที่างการเมืองในสภาวะการระบาดขัองเชืุ�อไวรัสโควิด-19 ท่ี่�ส่งผิล

สะเทืี่อนที่างสังคม ถอดบที่เร่ยืนจัากกรณ่์ยืืนหยุืดขัังและ CAR MOB จัังหวัดเชุ่ยืงใหม่

แนิวคิด การเคลื�อนไหวที่างการเมืองในสภาวะโรคระบาด ม่โจัที่ยื์สำาคัญคือจัะเคลื�อนไหวที่างการเมือง

พร้อมกับสื�อสารขั้อเร่ยืกร้องและสร้างแรงสั�นสะเที่ือนไป็ส่้สาธ์ารณ์ะ โดยืท่ี่�ยืังคงไว้ซ่ึ่�งความ

ระมัดระวัง ป้็องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดขัองเชืุ�อโควิด เพื�อมิให้รัฐสามารถเอาผิิดกับผ้้ิจััดชุุมนุม

และป็ระชุาชุนได้



ACTLAB2

หลัื่กการคิดแลื่ะออกแบบการชุุมนุิมเคล่ื่�อนิไหวในิสถานิการณ์์ โควิด
ภายืใต้ัสถานการณ์์วิกฤตัโควิด ร้ป็แบบการชุุมนุมป็ระท้ี่วงท่ี่�เป็็นการนัดรวมตััวในท่ี่�สาธ์ารณ์ะเป็็นไป็ได้

ยืากข่ั�นเนื�องจัากเส่�ยืงต่ัอการแพร่กระจัายืเชืุ�อไวรัส ขัณ์ะเด่ยืวกันยืังเผิชิุญกับข้ัอกฎหมายืทัี่�งป็ระกาศ พ.ร.ก. ฉุุก

เฉิุนฯ พ.ศ. 2548 ซ่ึ่�งป็ระกาศใชุ้ตัั�งแต่ัวันท่ี่� 26 ม่นาคม 2563 และต่ัอมาได้ขัยืายืระยืะเวลาการบังคับใชุ้ป็ระกาศ

สถานการณ์์ฉุุกเฉิุนเป็็นคราวท่ี่� 13 จันถ่งวันท่ี่� 30 กันยืายืน 2564 โดยืในข้ัอ 4  จัาก พ.ร.ก. ฉุบับดังกล่าว ห้ามจััด

กิจักรรมท่ี่�ม่ความเส่�ยืงหรือม่การรวมกลุ่มกันขัองบุคคลเพื�อลดความเส่�ยืงในการติัดต่ัอสัมผัิสกันท่ี่�สามารถแพร่

โรคได้ เว้นแต่ัเป็็นกรณ่์ได้รับอนุญาตัจัากผ้้ิว่าราชุการกรุงเที่พมหานคร หรือผ้้ิว่าราชุการจัังหวัด หรือพนักงาน

เจ้ัาหน้าท่ี่�ท่ี่�ได้รับมอบหมายืท่ี่�จัะพิจัารณ์าเพื�อให้เหมาะสมกับสถานการณ์์ในพื�นท่ี่�รับผิิดชุอบ โดยืกำาหนดจัำานวน

บุคคลจัำาแนกตัามเขัตัพื�นท่ี่�สถานการณ์์ ม่การจัำาแนกพื�นท่ี่�ควบคุมส้งสุด, เข้ัมงวด ถ่งเป็็นพื�นท่ี่�เฝ้้าระวัง ซ่ึ่�ง

กำาหนดจัำานวนบุคคลจัำาแนกตัามเขัตัพื�นท่ี่�สถานการณ์์ โดยืห้ามจััดกิจักรรมตัั�งแต่ัจัำานวนรวมกันมากกว่า 5 คน

ถ่งมากกว่า 150 คน 

ขัณ์ะท่ี่� พ.ร.บ. โรคติัดต่ัอฯ มาตัรา 34 (6) กระที่ำาการหรือดำาเนินการใดๆ ซ่ึ่�งอาจัก่อสภาวะท่ี่�ไม่ถ้ก

สุขัลักษณ์ะซ่ึ่�งอาจัเป็็นเหตุัให้โรคติัดต่ัออันตัรายืหรือโรคแพร่ระบาดออกไป็ ฝ่้าฝื้นหรือไม่ป็ฏิิบัติัตัามคำาสั�งขัอง

เจ้ัาพนักงานควบคุมโรคติัดต่ัอ โที่ษป็รับไม่เกิน 20,000 บาที่

ท่ี่ามกลางสถานการณ์์ดังกล่าวข้ัางต้ัน การออกแบบการชุุมนุมการเคลื�อนไหวบนท้ี่องถนนในสถานการณ์์

การแพร่ระบาดโควิด-19 ในลักษณ์ะขัองกิจักรรม ยืืนหยุืดขััง และ CAR MOB สามารถนำาลักษณ์ะร้ป็แบบขัอง

การจััดกิจักรรมท่ี่�ถ้กออกแบบเพื�อหล่กเล่�ยืงความเส่�ยืงในการติัดเชืุ�อโควิดและการถ้กตัั�งข้ัอหาฝ่้าฝื้น พ.ร.ก. ฉุุก

เฉิุนฯ จันถ่ง พ.ร.บ. โรคติัดต่ัอฯ

ยืืนหยืุดขััง เป็็นการแสดงออกเชิุงสัญลักษณ์์ด้วยืการยืืนสงบเป็็นเวลา 112 นาท่ี่ เพื�อเร่ยืกร้องให้ป็ล่อยื

เพื�อนเรา ป็ล่อยืนักโที่ษการเมือง คืนสิที่ธิ์ป็ระกันตััว ส่งเส่ยืงถ่งความไม่เป็็นธ์รรมในกลไกกระบวนการยุืติัธ์รรม

ไที่ยื ริเริ�มโดยืกลุ่มพลเมืองโต้ักลับและต่ัอมาได้ขัยืายืไป็ยืังจัังหวัดต่ัางๆ โดยืเฉุพาะเชุ่ยืงใหม่ท่ี่�จััดกิจักรรมยืืนหยืุด

ขัังมาอย่ืางต่ัอเนื�อง (ติัดตัามได้ท่ี่� https://www.facebook.com/wetheequalcitizen) 

ขัณ์ะท่ี่� CAR MOB เป็็นการแสดงออกถ่งการรวมตััวบนท้ี่องถนนด้วยืพาหนะรถยืนต์ั สมบัติั บุญงามอนงค์  

อธิ์บายืถ่งการออกแบบ CAR MOB ว่าเป็็นไป็เพื�อให้เกิดการสร้างแนวร่วมให้มากท่ี่�สุด โดยืสามารถแผ่ิขัยืายืออก

ไป็ในหลากหลายืพื�นท่ี่�และกลายืเป็็นม็อบในชุ่วิตัป็ระจัำาวันเพื�อขัับไล่รัฐบาลป็ระยืุที่ธ์์ 

CAR MOB ถือเป็็นวิธ่์การท่ี่�สร้างสรรค์บนพื�นฐานความป็ลอดภัยืขัองผ้้ิชุุมนุมในภาวะท่ี่�ม่โรคระบาดโค

วิด-19 ให้สามารถร่วมกิจักรรมขัับไล่รัฐบาลป็ระยืุที่ธ์์ได้โดยืท่ี่�ยืังรักษาระยืะห่างที่างสังคม และเปิ็ดกว้างสำาหรับ

ผ้้ิท่ี่�สนใจัท่ี่�ม่รถยืนต์ัเข้ัามาร่วมขับวนได้ง่ายื โดยืท่ี่�การเคลื�อนขับวนไป็บนที่้องถนนนั�นเป็็นไป็อยื่างเร่ยืบร้อยื 

สนุกสนานและยืืนยัืนการต่ัอส้้ตัามแนวที่างสันติัวิธ่์ ที่ำาให้ภาพท่ี่�ออกมากระตุ้ันให้ม่ผ้้ิสนใจัเข้ัาร่วมและขัยืายืไป็ยืัง

หลายืพื�้นท่ี่�ทัี่�งในกรุงเที่พฯ และต่ัางจัังหวัด เกิดขับวนคาร์ม็อบข่ั�นมากมายืหลายืแห่งทัี่�วป็ระเที่ศ



ACTLAB 3

เทคนิิคการจััดชุุมนุิมหร่อเคล่ื่�อนิไหวการเม่องในิสถานิการณ์์ โควิด 
กรณี์ย่นิหยุดขััง

ก่อนจัดชุีมนุม
1. เลือกสถานท่ี่�เป็็นพื�นท่ี่�เปิ็ดโล่งแจ้ัง ควรเป็็นพื�นท่ี่�ขันาดกว้างไม่แออัดในการจััดชุุมนุม ป็ราศรัยื หรือแสดงข้ัอ

เร่ยืกร้อง 

2. ป็ระชุาสัมพันธ์์ถ่งมาตัรการป้็องกันการแพร่ระบาดผ่ิานสื�อออนไลน์

3. กำาหนดจัำานวนคนผ้้ิเข้ัาร่วมในพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่ขันาดจัำากัด พร้อมกับป็ระกาศผ่ิานสื�อและม่ป้็ายืแจ้ังบอก เชุ่น เข้ัาร่วม

กิจักรรมได้ไม่เกินรอบละ 15 คน ข่ั�นอยื้่กับพื�นท่ี่�ตัามคำาสั�ง พ.ร.ก. ฉุุกเฉิุนฯ ในการกำาหนดคนผ้้ิเข้ัาร่วมในแต่ัละ

ครั�ง 

4. แจ้ังเจ้ัาหน้าท่ี่�สาธ์ารณ์สุขัภายืในพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่การจััดชุุมนุม/กิจักรรม ขัอความร่วมมือให้ชุ่วยืด้แลผ้้ิเข้ัาร่วมตัาม

มาตัรการการป้็องกันแพร่ระบาดขัองโควิด 19  หากไม่ม่ ให้จััดท่ี่มอาสาด้แลมาตัรการป้็องกันโควิด 19 โดยืม่

การดำาเนินการตัามมาตัรการป้็องกันโควิด 19 อ่กทัี่�งจัะต้ัองม่การแสดงสัญลักษณ์์ขัองท่ี่มอาสาป้็องกันโควิด 19 

อยื่างชัุดเจัน    

ระหว่่างชุีมนุม
5. ม่การสแกนวัดไข้ัและอาการเส่�ยืงพร้อมกับวัดอุณ์หภ้มิผ้้ิเข้ัาร่วม

6. จััดจุัดล้างมือด้วยืสบ่้หรือแอลกอฮอล์ให้เพ่ยืงพอ

7. ให้ทุี่กคนสวมหน้ากากผ้ิาหรือหน้ากากอนามัยืตัลอดเวลา 

8. จััดระยืะนั�งหรือยืืนให้ห่างระหว่างบุคคลอยื่างน้อยื 1-2 เมตัร

9. ในกรณ่์การชุุมนุมท่ี่�ม่ความเส่�ยืงต่ัอการใชุ้แก๊สนำ�าตัา ให้ผ้้ิชุุมนุมสวมใส่หน้ากากท่ี่�สามารถป้็องกันโควิด 19 และ

แก๊สนำ�าตัาได้ เชุ่น 3M™ Particulate Respirator 9001V, 3M™ Particulate Respirator 8122, Sundström 

sr90-3, Sundström SR100, Sundström SR2001

10. จััดท่ี่มบันท่ี่กภาพ วิด่โอ ท่ี่�เป็็นไป็ตัามเงื�อนไขัขัองมาตัรการควบคุมโรคระบาด เชุ่น ผ้้ิเข้ัาร่วมชุุมนุมสวมใส่

หน้ากากอนามัยื ม่การเว้นระยืะห่างขัองผ้้ิเข้ัาร่วมชุุมนุมไม่แออัด ภาพเจ้ัาหน้าท่ี่�สาธ์ารณ์สุขัเข้ัามาด้แล เอื�อ

อำานวยืผ้้ิเข้ัาร่วมชุุมนุมให้ป็ฏิิบัติัตัามมาตัรการควบคุมโรคระบาด ภาพเจ้ัาหน้าท่ี่�สาธ์ารณ์สุขักำาลังฉุ่ดสเป็รยื์/เจัล

แอลกอฮอล์กับผ้้ิเข้ัาร่วมชุุมนุม 

11. ผ้้ิจััดป็ระกาศให้ผ้้ิเข้ัาร่วมชุุมนุมดำาเนินการตัามมาตัรการป้็องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ผ่ิานเครื�องขัยืายืเส่ยืง 

รถเครื�องเส่ยืง อยื้่เป็็นระยืะ หรือม่ป้็ายืแจ้ังถ่งมาตัรการดังกล่าวภายืในบริเวณ์พื�นท่ี่�จััดชุุมนุม

1 ข่ัาวสดออนไลน์. 5 หน้ากากสุดปั็ง ป้็องกันทัี่�งโควิด-19 ฝุ่้น pm2.5 แก๊สนำ�าตัา. 15 ตุัลาคม 2563. [ระบบออนไลน์] https://www.

khaosod.co.th/lifestyle/news_5118002. ค้นเมื�อ 7 กันยืายืน 2564.
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หลังชุีมนุม
12. ในกรณ่์ถ้กแจ้ังความหรือถ้กดำาเนินคด่ให้ติัดตัามรายืงานการติัดเชืุ�อโควิด 19 ในท้ี่องท่ี่�นั�นๆ เพื�อหาหลักฐาน

รองรับว่าม่ผ้้ิติัดเชืุ�อโควิด 19 จัากการเข้ัาร่วมชุุมนุมครั�งนั�นๆ หรือไม่

ตััวอย่างการจััดชุุมนุิมทางการเม่องในิชุ่วงสถานิการณ์์ โควิด 19

ยืืนหยุืดขััง
เนื�องด้วยืสถานการณ์์โควิด 19 ผ้้ิเข้ัาร่วมทุี่กคนจัะม่การใส่แมส แต่ัละคนจัะยืืนห่างกันขัั�นตัำ�า 2 เมตัร และ

ในแต่ัละพื�นท่ี่�จัะม่การยืืนรวมกันไม่เกิน 20 คน

ตััวอย่่างวิธีีการจััดกิจักรรมยื่นหยุ่ดขััง เมื�อวันทีี่�  22 มีนาคม  2564 จัังหวัดเชีีย่งใหม่ 

1. ผ้้ิจััดนัดหมายืเวลาและสถานท่ี่� เริ�มยืืน 17.00 น. ทุี่กวัน จันกว่าจัะม่การป็ล่อยืกลุ่มแกนนำาเร่ยืกร้อง

ป็ระชุาธิ์ป็ไตัยื

2. ผ้้ิเข้ัาร่วมจัะมาเอาป้็ายืท่ี่�อนุสาวร่ยื์สามกษัตัริยื์ 

3. กำาหนดจุัดยืืนให้กับผ้้ิเข้ัาร่วม ได้แก่ อนุสาวร่ยื์สามกษัตัริยื์, จัวนผ้้ิว่าเก่า, เส้นนินมานเหมินที่ร์

4. ม่การใชุ้มาตัรการวัดอุณ์หภ้มิ เช็ุดโป็สเตัอร์ด้วยืกระดาษแอลกอฮอล์ 75% ทุี่กแผ่ิน ม่เจัลล้างมือวางให้บริการ 

5. แต่ัละจุัดต้ัองเว้นระยืะห่างไม่ตัำ�ากว่า 2 เมตัร และไม่เกิน 20 คน/จุัด

6. ม่ท่ี่มผ้้ิจััดคอยืนับจัำานวนคนไม่ให้เกิน 20 คน/จุัด ตัาม พ.ร.ก.ฉุุกเฉิุนควบคุมโรคระบาด 

7. ร่วมยืืนถ่ง 18.00 น. จัากนั�นม่การชุ้สามนิ�ว  ป็ระกาศป็ล่อยืเพื�อนเรา 

8. ในทุี่กวันจัะม่การโพสผ่ิานเฟซึ่บุ๊กแฟนเพจั We, The People ว่าม่ผ้้ิเข้ัาร่วมก่�คน และม่การใชุ้มาตัรการป้็องกัน

โควิดระหว่างการดำาเนินกิจักรรม 

ภิาพ: กิุจกุรีรีม ยืน หยุด ขััง เชีัยงใหม่ จะมีกุารีวััดอุณหภูิมิผูู้�เขั�าร่ีวัมกุ่อนจัดกิุจกุรีรีมและมีกุารีจำากัุดจำานวันคนทีี่�ยืนในแต่่ละจุด  

และเวั�นรีะยะห่างรีะหว่ัางผูู้�เขั�าร่ีวัมปรีะมาณ 2 เมต่รี
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CAR MOB นับเป็็นพื�นท่ี่�ป็ลอดภัยืทัี่�งผ้้ิเข้ัาร่วมและผ้้ิจััดเนื�องจัากต่ัางคนต่ัางอยื้่ในรถตันเองโดยืท่ี่�ผ้้ิเข้ัาร่วม

ชุุมนุมยัืงคงสามารถแสดงสัญลักษณ์์ที่างการเมืองผ่ิานป้็ายืท่ี่�ติัดรอบรถ การชุ้สามนิ�ว การบ่บแตัร เปิ็ดไฟฉุุกเฉิุน

ร้ป็แบบการจััดกิจักรรมดังกล่าวที่ำาให้ผ้้ิชุุมนุมคลายืความกังวลเรื�องการระบาดขัองเชืุ�อไวรัสและยัืง

สามารถเข้ัาร่วมชุุมนุมที่างการเมืองขัับไล่รัฐบาลได้ ซ่ึ่�งที่ำาให้ Car Mob ได้รับความนิยืมเป็็นอยื่างมากในก

รุงเที่พฯ ม่การจััดกิจักรรมอยื่างต่ัอเนื�องตัั�งแต่ัเดือนกรกฏิาคมถ่งเดือนสิงหาคมกระจัายืไป็ในจัังหวัดต่ัางๆ ทัี่�ว

ป็ระเที่ศ โดยืท่ี่�จัังหวัดเชุ่ยืงใหม่ม่การจััด CAR MOB ครั�งแรก ในวันท่ี่� 18 กรกฎาคม 2564 ซ่ึ่�งม่รถท่ี่�ร่วมขับวน

ยืาวกว่า 3 กิโลเมตัร 

ตััวอย่่างวิธีีการจััด  CAR MOB ด่วนนครพิิงค์ เมื�อวันทีี่�  18 กรกฏาคม 2564 จัังหวัดเชีีย่งใหม่ 

1. จััดป็ระชุุมระดมความคิด ขัองกลุ่มคน เครือข่ัายื ผ้้ิสนใจัในการขัับไล่รัฐบาล จัากนั�นแบ่งบที่บาที่ หน้าท่ี่�การ

ที่ำางาน

2. สร้างกลุ่มป็ระสานงานที่างระบบออนไลน์ 

3. จััดป็ระชุุมสรุป็แผินงานเตัร่ยืมความพร้อมในการชุุมนุมที่างการเมืองในสถานการณ์์โควิด-19 

4. เกิดแผินงานเตัร่ยืมความพร้อม “CAR MOB”

• ให้ผ้้ิเข้ัาร่วมใชุ้ยืานพาหนะในการแสดงออก ก่อกวน เพื�อขัับไล่รัฐบาล

• จััดเตัร่ยืมรถนำาขับวน (รถโมบายื, รถตุ๊ักตุ๊ัก), รถเสบ่ยืง, รถเครื�องเส่ยืง, รถแห่ แสดงสัญลักษณ์์ 

พร้อมกับวางลำาดับก่อน – หลัง ในการป็ล่อยืรถออกจัากศาลากลางจัังหวัดเชุ่ยืงใหม่ถ่งอนุสาวร่ยื์

สามกษัตัริยื์

• กำาหนดบที่บาที่หน้าท่ี่� ระหว่างการจััดกิจักรรมตัามความเหมาะสม เชุ่น ผ้้ิป็ระกาศบนรถโมบายื, ผ้้ิ

ป็ราศรัยื, ผ้้ิด้แลขับวนรถ, กองเสบ่ยืง-สวัสดิการ 

• ที่ำาแผินท่ี่� CAR MOB รอบค้เมืองด้านในจัังหวัดเชุ่ยืงใหม่

• ป็ระเมินความเส่�ยืงในสถานการณ์์ โควิด-19 นำาไป็ส่้การเตัร่ยืมหน้ากากอนามัยื, เจัลล้างมือ, 

ป็ระสานงานกับสาธ์ารณ์สุขัท้ี่องถิ�น, กำาหนดให้ผ้้ิเข้ัาร่วมชุุมนุม นั�ง-ยืืน กระจัายืตััวระหว่างชุุมนุม

CAR MOB
CAR MOB ม่จุัดเริ�มต้ันจัากไอเด่ยืขัองสมบัติั บุญงามอนงค์ นักกิจักรรมท่ี่�พยืายืามคิดค้นร้ป็แบบการ

ชุุมนุมที่างการเมืองขัณ์ะท่ี่�ยืังม่การระบาดขัองโควิด-19 โดยืสมบัติัได้โพสต์ัข้ัอความผ่ิานเฟซึ่บุ๊กเพื�อเชิุญชุวน ให้

เกิด Car Mob ไล่รัฐบาลป็ระยืุที่ธ์์ ในวันท่ี่� 28 มิถุนายืน 2564 เนื�อความว่า

Car Mob ชัวันกัุนเปิดไฟขัับรีถสัักุ 500 คัน พอผู่้านที่ำาเนียบรัีฐบาล 

ก็ุกุดแต่รีไล่ปรีะยุที่ธ์์ ไม่ผิู้ดกุฎหมาย ไม่เสีั�ยงโควิัด ไล่แมร่ีงทุี่กุวััน
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ภิาพ: กิุจกุรีรีม CAR MOB ด่วันนครีพิงค์ วัันทีี่� 18 กุรีกุฏาคม 2564 จังหวััดเชีัยงใหม่ มีกุารีเวั�นรีะยะห่างขัองผูู้�เขั�าร่ีวัมชุัมนุม 

และมีกุารีแจ�งเจ�าหน�าทีี่�สัาธ์ารีณสุัขัให�เขั�ามาดูแลผูู้�เขั�าร่ีวัมชุัมนุมต่ามมาต่รีกุารีป้องกัุนโควิัด-19
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ภิาพ: ป้ายกุำาหนดจำานวันผูู้�เขั�าร่ีวัมที่ำากิุจกุรีรีมชุัมนุม 

ทีี่�มาภิาพ:  LPCM NEWS

ภิาพ: กุารีปรีะชัาสััมพันธ์์ผู่้านสืั�อถึงมาต่รีกุารีป้องกัุนกุารีแพร่ีรีะบาดผู่้านสืั�อออนไลน์

ทีี่�มาภิาพ: (ซ้�าย) เพจ จอมที่องปลดแอกุ จ๋อมต่องบ่ที่น, (ขัวัา) เพจ ลำาพูนปลดแอกุ
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ตััวอย่างการจััดการชุุมนุิมซ่ึ่�งถูกแจ้ังความฝ่่าฝื่นิ พ.ร.ก. ฉุุกเฉิุนิฯ  
แต่ัอัยการมีคำาสั�งไม่ฟ้้อง เน่ิ�องจัากมีลัื่กษณ์ะการชุุมนุิมเป็้นิไป้ตัาม 
มาตัรการป้้องกันิโควิด-19 

จัากรายืงานข่ัาวขัองศ้นยื์ที่นายืความเพื�อสิที่ธิ์มนุษยืชุน เมื�อวันท่ี่� 25 เมษายืน 2564 อัยืการม่คำาสั�งไม่ฟ้อง

ข้ัอหาฝ่้าฝื้นข้ัอกำาหนดตัาม พ.ร.ก.ฉุุกเฉิุนฯ จัากกรณ่์การชุุมนุม #ลำาป็างรวมการเฉุพาะกิจั วันท่ี่� 26 กรกฎาคม 

2563 ซ่ึ่�งจััดข่ั�นบริเวณ์สวนสาธ์ารณ์ะห้าแยืกหอนาฬิิกา อำาเภอเมือง จัังหวัดลำาป็าง 

“พิจัารณ์าแล้ว จัากพยืานหลักฐานร้ป็ถ่ายืสถานท่ี่�เกิดเหตุับริเวณ์ข่ัวงนคร ห้าแยืกหอนาฬิิกา ซ่ึ่�ง

เป็็นสวนสาธ์ารณ์ะ ม่ลักษณ์ะเป็็นลานกว้าง โล่งแจ้ัง ไม่ม่ลักษณ์ะเป็็นสถานท่ี่�แออัด อันจัะม่ลักษณ์ะท่ี่�

เส่�ยืงต่ัอการแพร่เชืุ�อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึ่�งเป็็นโรคติัดต่ัอท่ี่�กำาลังระบาดอยื้่ในป็ระเที่ศไที่ยืในชุ่วงเวลา

เกิดเหตุัแต่ัอยื่างใด

“อ่กทัี่�งม่ภาพถ่ายืขัองผ้้ิท่ี่�มาร่วมชุุมนุมส่วนใหญ่ม่การป้็องกันโรคติัดต่ัอ ด้วยืการสวมใส่หน้ากาก

อนามัยื ยืืนและนั�งกระจัายืกันตัามจุัดต่ัางๆ ไม่ม่ลักษณ์ะแออัด ท่ี่�เบ่ยืดเส่ยืดใกล้ชิุดกันแต่ัป็ระการใด และ

ในการชุุมนุมม่การป็ระสานกับเจ้ัาหน้าท่ี่�จััดกิจักรรมในระยืะเวลาท่ี่�ไม่นาน เนื�อหาป็ราศรัยืส่วนใหญ่โจัมต่ั

การบริหารงานขัองรัฐบาล ม่การแสดงความคิดเห็นที่างการเมืองซ่ึ่�งเป็็นสิที่ธิ์เสร่ภาพ ท่ี่�ม่การรับรองไว้ใน

รัฐธ์รรมน้ญ ไม่ม่ข้ัอเท็ี่จัจัริงหรือพยืานหลักฐานใดท่ี่�ชัุดว่าม่การยืุยืงป็ลุกปั็�น หรือกระที่ำาการใดๆ เพื�อให้

เกิดความไม่สงบเร่ยืบร้อยืในบ้านเมืองแต่ัอยื่างใด

“เมื�อพิจัารณ์าจัาก รายืงานหรือสถิติัผ้้ิติัดเชืุ�อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในท้ี่องท่ี่�จัังหวัด

ลำาป็าง ตัามหนังสือขัอง ศาลากลางจัังหวัดลำาป็างท่ี่� ลป็ 0032/23631 ลงวันท่ี่� 17 พฤศจิักายืน 2563 

(เหตุัในคด่เกิดข่ั�นเมื�อวันท่ี่� 26 กรกฎาคม 2563) ไม่พบผ้้ิติัดเชืุ�อไวรัสโคโรนา 2019 ในท้ี่องท่ี่�จัังหวัดลำาป็าง

แต่ัอยื่างใด”

(คำาสั�งไม่ฟ้องขัองพนักงานอัยืการผ้้ิถ้กดำาเนินคด่ฐานฝ่้าฝื้น พ.ร.ก. ฉุุกเฉิุนฯ จัากการชุุมนุมที่างการเมือง)

ทัี่�งน่� จัากกรณ่์ตััวอยื่าง “ยืืนหยุืดขััง” และ “CAR MOB ด่วนนครพิงค์” ท่ี่�จัังหวัดเชุ่ยืงใหม่ ซ่ึ่�งม่ลักษณ์ะ

การใชุ้มาตัรการป้็องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ค่อนข้ัางเคร่งครัด โดยืปั็จัจุับันยืังไม่ม่การดำาเนินคด่ฐานฝ่้าฝื้น 

พ.ร.ก. ฉุุกเฉิุนฯ ขัณ์ะเด่ยืวกันการชุุมนุมท่ี่�ม่การแจ้ังความฝ่้าฝื้น พ.ร.ก.ฉุุกเฉิุนฯ กรณ่์ชุุมนุม “ลำาป็างรวมการ

เฉุพาะกิจั” ซ่ึ่�งม่คำาสั�งไม่ฟ้องคด่ขัองพนักงานอัยืการ เนื�องด้วยืพยืานหลักฐานท่ี่�เข้ัาข่ัายืการชุุมนุมท่ี่�ไม่ม่/ม่ความ

เส่�ยืงน้อยื ซ่ึ่�งม่หลักฐานแสดงถ่งผ้้ิเข้ัาร่วมชุุมนุมม่การป็ฏิิบัติัตัามมาตัรการป้็องกันโควิด-19 

จัากทัี่�ง 3 กรณ่์ตััวอยื่างท่ี่�เกิดข่ั�นจัริงในชุ่วงสถานการณ์์การแพร่ระบาดขัองไวรัสโควิดน่�จัะพบว่าการ

ชุุมนุมเคลื�อนไหวเร่ยืกร้องบนท้ี่องถนนยืังคงเป็็นไป็ได้แม้จัะเผิชิุญข้ัอจัำากัดต่ัางๆ แต่ัก็ยืังคงรักษาความป็ลอดภัยื

ในการแพร่กระจัายืขัองเชืุ�อไวรัสโควิด-19 และยัืงลดความเส่�ยืงต่ัอการถ้กดำาเนินคด่ฝ่้าฝื้น พ.ร.ก. ฉุุกเฉิุนฯ ได้อ่ก

ด้วยื 
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อ้างอิง 
Karoonp Chetpayark. ยืืนหยุืดขััง 112 นาท่ี่ เหตุัผิลขัองการยืืนเพื�อให้ป็ล่อยืเพื�อนเรา และที่วงความยุืติัธ์รรมหน้าศาลฎ่กา. 6 เมษายืน 

2564. https://thematter.co/social/stand-for-112-minutes/139983. ค้นเมื�อ 5 กันยืายืน 2564

‘บก.ลายืจุัด’ เดินหน้าป็ลุกคาร์ม็อบ 15 สิงหา ชุ่�อย่ืาติัดกับดักความรุนแรง. สำานักข่ัาวสยืามรัฐ. 11 สิงหาคม 2564. https://siamrath.

co.th/n/270550

บก.ลายืจุัดผุิดไอเด่ยืทัี่วร์ยืุคโควิด จััดคาร์ม็อบ ขัับรถชุมที่ำาเน่ยืบ-บ่บแตัรไล่ป็ระยืุที่ธ์์. Brightttv. 29 มิถุนายืน 2564. https://www.

brighttv.co.th/news/politics/organize-carmob. ค้นเมื�อ 16 กันยืายืน 2564

5 หน้ากากสุดปั็ง ป้็องกันทัี่�งโควิด-19 ฝุ่้น pm2.5 แก๊สนำ�าตัา. ข่ัาวสดออนไลน์. 15 ตุัลาคม 2563. https://www.khaosod.co.th/

lifestyle/news_5118002. ค้นเมื�อ 7 กันยืายืน 2564.

ศ้นยื์ที่นายืความสิที่ธิ์มนุษยืชุน. เปิ็ดคำาสั�งไม่ฟ้องคด่ พ.ร.ก. ฉุุกเฉิุนฯ ลำาป็าง ชุ่�ชุุมนุมพื�นท่ี่�โล่งแจ้ัง ผ้้ิชุุมนุมสวมหน้ากาก ไม่พบการติัดเชืุ�อ

ไวรัส. 2564. https://tlhr2014.com/archives/28755?fbclid=IwAR05X94OByFiunZ-gmR77gYpyUIrZckbkUzCBcTW4krnkZ5

sLU44p0BjvS0. ค้นเมื�อ 23 สิงหาคม 2564. 

“สมาคมนักกฎหมายืสิที่ธิ์มนุษยืชุน ชุ่� ‘คาร์ม็อบ’ เป็็นเสร่ภาพ ไม่ขััด รธ์น.-ร้องรัฐเลิกใชุ้ กม.ปิ็ดป็ากป็ระชุาชุน”. ป็ระชุาไที่, 28 กันยืายืน 
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