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1. บทสรปุผู้บริหาร  

“ความหวงัและความฝันของพวกเราถกูปล้นไป แต่
ตอนน้ีเราออกมาชุมนุมประท้วงเพ่ือทวงคืนอนาคตของ
พวกเรา” 
ผูชุ้มนุมประทว้งเดก็ อายุ 15 ปี จากจงัหวดัขอนแกน่ ภาคอสีานของประเทศไทย  

 

 ประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เนื่องจากว่ารฐับาลไทยได้แสดงเจตจ านงและใหค้ ามัน่ในเวที
ระหว่างประเทศเรื่องการคุม้ครองเดก็ แต่กลบัปราบปรามการมสี่วนร่วมของเดก็ในการชุมนุมประท้วงครัง้ล่าสุด ความยอ้นแยง้
ดงักล่าวสะท้อนออกมาอย่างชดัเจนในกระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชนตามระยะ  (Universal Periodic Review 
หรอื UPR) ครัง้ที่ 3 ของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2564 ที่รฐับาลไทยไดเ้หน็ชอบกบัขอ้เสนอแนะส่วนใหญ่ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องสทิธิ
เดก็ อาท ิ“[ด าเนิน] มาตรการเพิม่เติมเพื่อเสรมิสร้างความเขม้แขง็เรื่องการคุม้ครองสทิธิเด็ก  […]1” “[ยดึมัน่] หลกัการสทิธิ
มนุษยชนส าหรบัการออกแบบและด าเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในประเดน็สทิธเิดก็ […] 2 และ “[ด าเนิน] มาตรการเพิม่เตมิเพื่อต่อสูก้บัความรุนแรงและการเลอืกปฏบิตัติ่อผูห้ญงิและเดก็ใน
ทุกรปูแบบ”3 
 
 ในขณะเดียวกนัรฐับาลกลบัเพยีง “รบัทราบ” ข้อเสนอแนะ UPR จ านวน 4 ข้อ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินคดีทาง
อาญาและการคุมขงัเดก็ที่ใช้สทิธิเสรภีาพในการแสดงออกและการชุมนุมประท้วงโดยสงบ4 ภายหลงักระบวนการ UPR มเิชล 
บาเชเลต์ (Michelle Bachelet) อดตีขา้หลวงใหญ่เพื่อสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ส่งหนังสอืถงึรฐับาลไทย โดยเน้นย ้า
ข้อกงัวลว่าม ี“บุคคลจ านวนมากรวมทัง้เด็ก ที่มสี่วนร่วมกบัการชุมนุมประท้วงโดยสงบตัง้แต่กรกฎาคม 2563 [ผู้ซึ่ง] ถูกตัง้
ข้อหา จับกุม และ คุมขัง รวมถึงข้อหาทางอาญาที่ร้ายแรง  อาทิ ยุยงปลุกปั ่น หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และ ฝ่าฝืน
พระราชบญัญตัวิ่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์และพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 

1 คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ (คณะมนตรสีทิธมินุษยชน),รายงานของคณะท างานว่าดว้ยกระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชน
ตามระยะ: ประเทศไทย, 21 ธนัวาคม 2564, เอกสารองคก์ารสหประชาชาต ิA/HRC/49/17, ขอ้เสนอแนะที ่51.158 (เตริก์เมนิสถาน). 
2 คณะมนตรสีทิธมินุษยชน, รายงานของคณะท างานว่าดว้ยกระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชนตามระยะ: ประเทศไทย, ขอ้เสนอแนะที ่
51.122: อนิโดนีเซยี (อา้งแลว้) 
3 คณะมนตรสีทิธมินุษยชน,รายงานของคณะท างานว่าดว้ยกระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชนตามระยะ: ประเทศไทย, ขอ้เสนอแนะที ่
51.143: อติาล ี(อา้งแลว้) 
4 คณะมนตรสีทิธมินุษยชน,รายงานของคณะท างานว่าดว้ยกระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชนตามระยะ: ประเทศไทย, ขอ้เสนอแนะที ่52.47, 
52.56, 52.63, และ 52.66: เมก็ซโิก, ฟินแลนด,์ ออสเตรยี, และ เดนมารก์ (อา้งแลว้) 
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(“พ.ร.ก.ฉุกเฉิน”) จากการใช้เสรภีาพขัน้พื้นฐานของพวกเขา”5 ขอ้ห่วงกงัวลดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าประเทศไทยไม่สามารถ
คุ้มครองกบัสทิธิเด็กในการชุมนุมประท้วงโดยสงบได้อย่างสมบูรณ์ แม้จะมพีนัธกรณีและเจตจ านงระหว่างประเทศด้านสทิธิ
มนุษยชนกต็าม 
 
 ขอทวงคืนอนาคตของพวกเรา (2566) เป็นรายงานที่ตรวจสอบความลกัลัน่ดงักล่าว โดยก าหนดประเด็นสทิธิ
มนุษยชนที่ส าคญัและอุปสรรคที่ขดัขวางเด็กจากการใช้สทิธิในการชุมนุมประท้วงโดยสงบอย่างเต็มที่ อีกทัง้ยงัวเิคราะห์ว่า
เพราะเหตุใดสถาบนัภายในประเทศทีม่ีภารกจิในการคุม้ครองเดก็จงึลม้เหลวทีจ่ะคุม้ครองสทิธเิหล่านี้ โดยเฉพาะในบรบิทของ
การชุมนุมประท้วงระหว่าง พ.ศ. 2563 – 2565 ในประเทศไทยที่น าโดยเดก็ รายงานฉบบันี้เขยีนเนื้อหาจากบทสมัภาษณ์เป็น
หลกั โดยได้ท าการสมัภาษณ์ผู้ชุมนุมประท้วงและนักกิจกรรมที่เป็นเด็กจากภูมภิาคต่างๆ ในประเทศไทย จ านวน 30 ราย 
เจ้าหน้าที่รฐัระดบัผูบ้รหิารที่เป็นผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง 4 แห่ง รวมไปถงึทนายความด้านสทิธมินุษยชนทีท่ า
คดอีาญาใหผู้ชุ้มนุมประทว้งที่เป็นเดก็ จ านวน   1 ราย รายงานฉบบันี้ยงัไดอ้ภปิรายเรื่องสทิธขิองเดก็ในการเขา้ร่วมการชุมนุม
ประทว้งโดยสนัตใินประเทศไทยภายใตบ้รบิทของกฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธมินุษยชนอกีดว้ย  

ข้อมูลพื้นฐาน 
 ยอ้นกลบัไปเมื่อ พ.ศ. 2563 คนรุ่นใหม่จ านวนหลายหมื่นคนได้ลงถนนในการชุมนุมประท้วงครัง้ใหญ่ เพื่อต่อต้าน
รฐับาลที่ถูกครอบง าโดยอทิธพิลของกองทพัภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีผูชุ้มนุมประท้วง
จ านวนมากเป็นเดก็นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปี จากประวตัศิาสตรก์ารเมอืงของประเทศไทยพบว่าบ่อยครัง้ที่
เยาวชนเป็นแนวหน้าในการท ากจิกรรมทางการเมอืง อย่างไรก็ตาม การชุมนุมประท้วงครัง้นี้ไม่เหมอืนการชุมนุมประท้วงใน
อดตีที่น าโดยนักศกึษามหาวทิยาลยั เนื่องจากการชุมนุมประทว้งนี้มแีรงขบัเคลื่อนส าคญัเป็นเดก็นักเรยีนมธัยมศกึษา ที่ยงัถอื
เป็นเดก็ตามนิยามของกฎหมาย  

 เดก็บางคนเรยีกรอ้งใหเ้กิดการปฏริูปทางการเมอืงอนัจะน าไปสู่การพฒันาประชาธปิไตย เดก็จ านวนมากประท้วง
ต่อต้านกฎระเบยีบโรงเรยีนที่เคร่งครดัและเรยีกรอ้งใหพ้ฒันาการศกึษาและปรบัปรุงความปลอดภยัในโรงเรยีน ในขณะที่มเีดก็
บางกลุ่มออกมาพดูเจาะจงเรื่องสทิธทิีเ่กี่ยวกบับางกลุ่ม รวมไปถงึสทิธขิองชนเผ่าพืน้เมอืง สทิธขิองผูท้ีม่คีวามหลากหลายทาง
เพศ และกลุ่มชาตพินัธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อย แม้ว่าผู้ชุมนุมประท้วงที่เป็นเด็กจะมขี้อเรยีกรอ้งที่แตกต่างกนัไป  แต่ต่างเหน็พอ้ง
ตอ้งกนัว่าการชุมนุมประทว้งโดยสงบคอืวธิกีารอนัชอบธรรมเพื่อใชแ้สดงออกและมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในประเดน็ทีก่ระทบ
ต่อสทิธมินุษยชนของพวกเขา 

 

การปราบปรามสิทธิเดก็ในการชุมนุมประท้วงโดยสงบ 
 การใชส้ทิธชิุมนุมประทว้งโดยสงบของเดก็ตอ้งแลกมากบัราคาทีต่อ้งจ่าย แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ไดบ้นัทกึการ
ละเมดิสทิธมินุษยชนในช่วง ก่อน ระหว่าง และ ภายหลงั ทีเ่ดก็เขา้ไปมสี่วนร่วมในการชุมนุมประทว้ง ดงัต่อไปนี้ 

• เจา้หน้าทีภ่าครฐัใชก้ลยุทธก์ดดนัทางออ้มไปยงัผูป้กครองเพื่อขม่ขวญัหรอืขดัขวางเดก็ไม่ใหเ้ขา้ร่วมการชุมนุม
ประท้วง บางกรณีเจ้าหน้าที่ได้เขา้แทรกแซงและท าใหเ้กดิความตงึเครยีดในครอบครวั เป็นผลใหบ้างครัง้เกดิ
ความรุนแรงในครอบครวักบัผูชุ้มนุมประทว้งทีเ่ป็นเดก็ 

• เจ้าหน้าที่ภาครฐัล้มเหลวทีจ่ะรบัรองความปลอดภยัของเดก็ในการชุมนุมประท้วง ปัญหาความไมป่ลอดภยัใน
ที่ชุมนุมนัน้พุ่งขึ้นสูงสุดอย่างน่ากงัวลท่ามกลางการเพิม่การปรามปรามการชุมนุมสาธารณะของเจ้าหน้าที่

 

5 ส านักขา้หลวงใหญ่เพื่อสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ, หนังสอืโดยขา้หลวงใหญ่เพื่อสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติถงึรฐัมนตรกีระทรวงการ
ต่างประเทศของประเทศไทย ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2565, ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/upr/wgsessions/39th/2022-07-
14/HC-Thailand.pdf 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/upr/wgsessions/39th/2022-07-14/HC-Thailand.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/upr/wgsessions/39th/2022-07-14/HC-Thailand.pdf
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ต ารวจในช่วงปี พ.ศ. 2564 การใช้ความรุนแรงบานปลายมากขึน้กระทัง่น าไปสู่การเสยีชวีติของ นายวาฤทธิ ์
สมน้อย เดก็ชายอายุ 15 ปี ที่ร่วมชุมนุมประท้วงทีแ่ยกดนิแดงในวนัที่ 16 สงิหาคม 2564 แอมเนสตี้ อนิเตอร์
เนชัน่แนล ยงัได้บนัทึกการจบักุมโดยใช้ความรุนแรงและการกักขงัโดยมชิอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งส่งผลให้ผู้
ชุมนุมประทว้งทีเ่ป็นเดก็ไดร้บัความเสีย่งต่อความแขง็แรงสมบูรณ์ทางกายภาพและจติใจของพวกเขา 

• มเีดก็เกอืบ 300 ราย ถูกตัง้ขอ้หาในคดอีาญาและคดแีพ่งเนื่องจากมสี่วนร่วมในการชุมนุมประท้วง และ/หรอื 
ใชส้ทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพในการแสดงออก ส่วนมากถูกตัง้ขอ้หาตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่ มนีาคม 
2563 ถงึ กนัยายน 2565 โดยอา้งว่าเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19  นอกจากนี้ ยงัมเีดก็ 
17 รายถูกตัง้ขอ้หาในคดหีมิน่พระบรมเดชานุภาพ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112) ซึ่งเป็นครัง้แรกใน
ประวตัศิาสตรข์องประเทศไทยทีท่างการใชก้ฎหมายนี้พุ่งเป้าไปทีผู่เ้หน็ต่างทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปี  

• เด็กมีข้อกังวลเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยที่ ออกแบบมาส าหรับเด็กแต่ไม่ได้ยึด
ผลประโยชน์สูงสุดของเดก็เป็นที่ตัง้ เป็นที่น่าสงัเกตว่า ในการสบืเสาะประวตัเิยาวชนของศูนย์ใหค้ าปรกึษา
ของศาลเยาวชนและครอบครวั มกัจะมีค าถามเป็นประจ าว่าเด็กเคยมีเพศสมัพนัธ์กับบุคคลเพศเดียวกนั
หรอืไม่ นักกิจกรรมเดก็ที่มคีวามหลากหลายทางเพศเห็นว่าค าถามดงักล่าวมนีัยว่าการรกัเพศเดียวกนัเป็น
ตวัชี้วดัเรื่อง “พฤตกิรรมเบี่ยงเบน” อกีประการหนึ่ง คอื มเีดก็บางส่วนชี้ใหเ้หน็เรื่องการขาดผูส้งัเกตการณ์ที่
เป็นอสิระระหว่างกระบวนการพจิารณาคดีในบางกรณี ซึ่งแมว้่าจะเป็นไปเพื่อคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของ
เดก็แต่กอ็าจลดทอนความโปร่งใสของกระบวนการพจิารณาคดีได ้

• แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ยงัไดบ้นัทกึกรณีทีเ่ดก็จ านวนมากถูกทางการขม่ขู่และสอดแนม เพื่อขม่ขวญัให้
หวาดกลัวที่จะเข้าร่วมชุมนุมประท้วง เจ้าหน้าที่ต ารวจทัง้นอกและในเครื่องแบบ และเจ้าหน้าที่ร ัฐจาก
หน่วยงาน   อื่นๆ ไดต้ดิตามผูชุ้มนุมประทว้งที่เป็นเดก็ทีอ่อกมาสนับสนุนประชาธปิไตยอยู่เป็นประจ า รวมถงึ
ตดิตามกจิกรรมทีบ่า้นดว้ย นอกจากนัน้แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ยงัไดบ้นัทกึกรณีของเดก็ชาตพินัธุท์ีเ่ป็น
ชนกลุ่มน้อยถูกขม่ขูโ่ดยตรงจากทางการ เนื่องจากเขา้ร่วมในการชุมนุมประทว้งโดยสงบ 

 

อปุสรรคในการเข้าถงึความยติุธรรม 
 ประเทศไทยมสีถาบนัและกลไกภายในประเทศที่ใช้คุ้มครองเด็กต่างๆ รวมถงึคณะกรรมการคุม้ครองเดก็แห่งชาติ 
ภายใต้การน าของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) และกลไกร้องเรยีนของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน (กสม.) และกระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) โดยหลกัแล้ว เดก็ที่ถูกละเมดิสทิธิในการชุมนุมประท้วงโดยสงบมสีทิธิที่จะ
ได้รบัความคุ้มครองภายใต้กลไกเหล่านี้ อย่างไรก็ดี มอียู่กรณีหนึ่งที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล บนัทึกว่ามกีารใช้อ านาจ
คุม้ครองเดก็ไปในทางที่มชิอบเพื่อป้องปรามสทิธขิองเดก็ในการชุมนุมประทว้งโดยสงบ ซึง่เป็นเหตุทีล่ดทอนความไวเ้นื้อเชื่อใจ
และความสมคัรใจของเดก็ทีจ่ะใชก้ลไกภายในประเทศเหล่านี้มากยิง่ขึน้ไปอกี 

 

กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้อง 
 ประเทศไทยในฐานะรฐัภาคขีองกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิพลเมอืงและสทิธิทางการเมอืง  (International 
Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention on the Rights of the 
Child หรอื CRC) มพีนัธกรณีตามกฎหมายทีจ่ะตอ้งประกนัสทิธใินการชุมนุมประทว้งโดยสงบของเดก็ รวมถงึสทิธอิื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
อาท ิสทิธทิี่จะมเีสรภีาพในการแสดงออก สทิธทิี่จะได้รบัการรบัฟัง และสทิธใินการมสี่วนร่วมในประเดน็ที่ส่งผลกระทบต่อชวีติ
เดก็ นอกจากนี้ เพื่อด าเนินการใหส้อดคล้องกบัขอ้ 3 ของ CRC ประเทศไทยต้องประกนัว่าการปฏิบตัติ่อเดก็ที่เขา้ร่วมชุมนุม
ประทว้ง รวมถงึการด าเนินการและการตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ จะตอ้งยดึผลประโยชน์สงูสุดของเดก็เป็นทีต่ ัง้เสมอ 
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 ประเทศไทยมพีนัธกรณีเชงิรุกที่จะคุม้ครองเดก็จากการละเมดิสทิธเิดก็ในบรบิทเรื่องการชุมนุมประทว้งโดยสงบและ
อ านวยความสะดวกให้เด็กได้เข้าถึงสิทธิเหล่านี้อย่างเต็มที่ พนัธกรณีดังกล่าวอาจหมายรวมถึงการยกเลิกข้อกฎหมายที่
ก าหนดให้กิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการชุมนุมประท้วงและการแสดงออกโดยเสรเีป็นความผดิตามกฎหมายอาญา การอ านวย
ความสะดวกในการชุมนุมสาธารณะเพื่อรบัรองว่าเดก็สามารถเขา้ร่วมไดอ้ย่างปลอดภยั การสรา้งกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็น
อสิระเพื่อตรวจสอบหน่วยงานของรฐัทีม่สี่วนร่วมในการออกนโยบายเกีย่วกบัการชุมนุมประทว้ง  การรบัเรื่องรอ้งเรยีนเกี่ยวกบั
การละเมดิสทิธเิดก็ในการชุมนุมประท้วงโดยสงบ และการจดัใหม้กีารเยยีวยาที่มปีระสทิธภิาพแก่ผูเ้สยีหายจากการถูกละเมดิ
สทิธมินุษยชน 
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2. ระเบียบวิธีวิจยั 

 เป็นเวลามากกว่าสองปีแล้วที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล ติดตามเฝ้าระวงัสถานการณ์ด้านสทิธมินุษยชนอย่าง
ใกล้ชิดท่ามกลางการชุมนุมประท้วงที่ขยายตวัทัว่ประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาข้อกงัวลด้านสทิธิมนุษยชนดงักล่าว แอมเนสตี้ 
อนิเตอร์เนชัน่แนล ได้ออกรายงานสองฉบบั ได้แก่ มคีนจบัตาดูอยู่จรงิ ๆ (2563) และ หน้าแสบรอ้นเหมอืนโดนไฟไหม้ (2564)  
ที่กล่าวถงึพื้นทีพ่ลเมอืงที่หดตวัลงและการปราบปรามผูท้ีเ่หน็ต่างอย่างต่อเนื่อง รวมถงึการชุมนุมประทว้งในช่วงเวลาดงักล่าว  
ขอทวงคนือนาคตของพวกเรา (2566) เป็นรายงานทีใ่หมุ้มมองใหม่ผ่านการพเิคราะหส์ถานการณ์ของเดก็ที่ใชส้ทิธใินการชุมนุม
ประท้วงโดยสงบโดยเฉพาะ รายงานฉบบันี้เป็นส่วนหนึ่งของงานรณรงค์ระดบัโลกของแอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล “ปกป้อง
สทิธใินการชุมนุมประทว้ง (Protect the Protest)” ทีเ่รยีกรอ้งใหร้ฐับาลประกนัว่าจะคุม้ครองผูชุ้มนุมประทว้งที่เขา้ร่วมโดยสงบ 
อกีทัง้ใหย้กเลกิอุปสรรคและขอ้จ ากดัที่ไม่จ าเป็นเพื่อทีพ่วกเขาจะสามารถเรยีกรอ้งใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงได้โดยสงบโดยไม่
ตอ้งถูกประหตัประหาร6  

 รายงานฉบบันี้ก าหนดนิยามของเดก็ตามอนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ (Convention on the Rights of the Child หรอื 
CRC) ว่า เป็นผูใ้ดก็ตามที่อายุต ่ากว่า 18 ปี 7 การใช้อายุเป็นเกณฑ์สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัคิุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ของ
ประเทศไทยที่ระบุว่า เดก็ หมายถงึ “บุคคลซึ่งมอีายุต ่ากว่าสบิแปดปีบรบิูรณ์ แต่ไม่รวมถงึผูท้ี่บรรลุนิตภิาวะด้วยการสมรส”8  
แอมเนสตี้ อนิเตอร์-เนชัน่แนล ตัง้ขอ้สงัเกตว่ากฎหมายอาญาของประเทศไทยได้แยกแยะความแตกต่างทางกฎหมายระหว่าง 
“เดก็” และ“เยาวชน” โดยค าว่าเดก็หมายถงึ บุคคลที่อายุมากกว่า 12 ปี แต่ไม่เกนิ 15 ปี ในขณะที่เยาวชน หมายถงึบุคคลที่
อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 18 ปี9  ทัง้นี้ เดก็และเยาวชนต่างกอ็ยู่ภายใตก้ระบวนการพจิารณาคดทีางอาญาทีแ่ตกต่างกนัไม่
มากนัก พวกเขาต่างถอืสทิธทิีจ่ะไดร้บัการคุม้ครองจากรฐัโดยเท่าเทยีมในฐานะทีเ่ป็น “เดก็”  

 รายงานฉบบันี้ได้ตรวจสอบกรณีศกึษาส าคญัอนัเป็นตวัอย่างที่ชีใ้หเ้หน็ถงึปัญหาเรื่องการด าเนินคดอีาญา การข่มขู่         
การสอดแนม และความรุนแรงทีก่ระท าต่อเดก็ทีเ่ขา้ร่วมการชุมนุมประทว้งระหวา่ง พ.ศ. 2563 – 2565 นอกจากนี้ รายงานยงัได้
วเิคราะหผ์ลกระทบจากการละเมดิสทิธมินุษยชนของผูชุ้มนุมประทว้งที่เป็นเดก็ที่เกีย่วเนื่องกบัสทิธติ่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมี
ส่วนร่วมในการชุมนุมประทว้ง รวมทัง้เสรภีาพในการชุมนุมประท้วงโดยสงบ เสรภีาพในการแสดงออก และสทิธทิี่จะได้รบัการ
รบัฟัง  

 การเขยีนรายงานฉบบันี้อาศยัการวจิยัเชิงคุณภาพเป็นหลกั โดยท าการวจิยัตัง้แต่มถิุนายน – พฤศจิกายน 2565 
วธิกีารทีใ่ชใ้นระเบยีบวจิยัมหีลายวธิ ีประกอบดว้ยการสมัภาษณ์ การทบทวนวรรณกรรมทางวชิาการ และการวจิยัขอ้มลูบนัทกึ
ดา้นสทิธมินุษยชนทีม่อียู่แลว้ ในช่วงกนัยายน – พฤศจกิายน 2565 แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ด าเนินการสมัภาษณ์แบบกึ่ง

 

6 แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล, “แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนลไดเ้ปิดตวัแคมเปญระดบัโลก “Protect the Protest” เพื่อปกป้องสทิธใินเสรภีาพการ
ชุมนุมทีก่ าลงัถูกคุกคามทัว่โลก,” กรกฎาคม 2565,  amnesty.or.th/latest/news/1018/ 
7 อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็, ขอ้ 1. 
8 ประเทศไทย, พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็, 2546 krisdika.go.th/librarian/get?sysid=833854&ext=htm, มาตรา 4  
9 ประเทศไทย, พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั, 2553, 
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysi 
d=764847&ext=pdf, มาตรา 4 
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https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysi%20%20d=764847&ext=pdf
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โครงสรา้งเชงิลกึกบัเดก็ 30 ราย ประกอบดว้ยผูห้ญงิ 9 ราย ผูช้าย 10 ราย และ ผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ 11 ราย จ านวน
นี้ครอบคลุมถงึเดก็จากชุมชนชนพืน้เมอืงกะเหรีย่ง จงัหวดัเพชรบุร ี1 ราย เดก็จากชุมชนพืน้เมอืงไทยใหญ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 
ราย และ เดก็จากชุมชนมลายมูุสลมิ จงัหวดัปัตตานี 1 ราย ผูใ้หส้มัภาษณ์ทุกรายเคยร่วมชุมนุมประท้วงและเคยถูกละเมดิสทิธิ
มนุษยชนเมื่อครัง้ที่เคยเป็นเด็ก อย่างไรก็ดี ผู้ให้สมัภาษณ์เป็นจ านวนมากนัน้อายุล่วงเลย 18 ปีมาแล้ว ณ เวลาที่ท าการ
สมัภาษณ์ มเีพยีงผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวนหนึ่งทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปี ณ เวลาที่ได้สมัภาษณ์ ทัง้นี้ เดก็ที่ใหส้มัภาษณ์นัน้อายุต ่าทีสุ่ด 
14 ปี และอายุมากทีสุ่ด 19 ปี 

 แอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล ยดึถอืกรอบคดิเรื่องอ านาจทบัซ้อน (intersectionality) ในการออกแบบงานวจิยัที่ใช้
ประกอบรายงานฉบบันี้ โดยเลอืกกลุ่มเดก็ที่มอีตัลกัษณ์แตกต่างหลากหลายส าหรบัการสมัภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านเพศสภาพ 
เพศวถิ ีเชื้อชาต ิชาตพินัธุ์ ชนพื้นเมอืง และพื้นเพด้านเศรษฐกจิสงัคม เรามกีารใช้ความพยายามเชงิรุกที่จะเน้นเรื่องราวและ
มุมมองของผู้ที่อยู่อาศัยนอกเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร อันหมายรวมถึงจังหวดัต่าง ๆ เช่น ปัตตานี ภูเก็ต พทัลุง 
เชยีงใหม ่เพชรบุร ีพษิณุโลก ชยัภูม ิขอนแก่น และ บุรรีมัย ์เป็นตน้ แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เลง็เหน็ความส าคญัทีจ่ะเน้น
ย ้าว่า สทิธเิสรภีาพในการชุมนุมประทว้งโดยสงบนับเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ส าหรบัเดก็ทีถู่กผลกัออกไปอยู่ชายขอบ เนื่องดว้ยการ
ชุมนุมประทว้งเป็นช่องทางหลกัในการทา้ทายประเดน็การเลอืกปฏบิตัแิละการกดีกนัส าหรบัพวกเขา 

 ตลอดกระบวนการเก็บและประมวลผลขอ้มูล แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล ยดึมาตรฐานจรยิธรรมอย่างเคร่งครดั         
โดยท างานเชงิรุกเพื่อขอความยนิยอมทีเ่สร ีเตม็ใจ และ ไดร้บัการแจง้ขอ้มลูก่อน จากผูท้ีใ่หส้มัภาษณ์ทุกราย หลกัเกณฑใ์นการ
ขอความยนิยอมขึน้อยู่กบัความสมคัรใจ ความเขา้ใจ และความสามารถของผูใ้หส้มัภาษณ์10  แอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล ได้
ใหค้ าอธบิายทีค่รอบคลุมและเหมาะสมกบัเดก็เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์และแนวทางการน าขอ้มลูมาใช ้อกี
ทัง้ยงัไดเ้สนอทางเลอืกทีม่อียู่เพื่อผูใ้หส้มัภาษณ์จะไดต้ดัสนิใจเกีย่วกบัระดบัของการใหค้วามยนิยอม11 ทัง้นี้ แอมเนสตี้ อนิเตอร์
เนชัน่แนล ไม่ได้ใหส้ิง่ของใดเพื่อจูงใจใหแ้ลกเปลี่ยนกบัการสมัภาษณ์เพื่อปกปิดอตัลกัษณ์ของเดก็ทีไ่ด้กล่าวถงึในรายงานและ
ป้องกนัการคุกคามตอบโตท้ีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จงึไดใ้ชน้ามแฝงกบัเดก็ทุกคนทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปี ณ 
เวลาที่มกีารตพีมิพ์รายงานนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ผูใ้หส้มัภาษณ์รอ้งขอเป็นการเฉพาะใหใ้ช้ชื่อจรงิ  หากเป็นเช่นนัน้ แอมเนสตี้ 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล กจ็ะใชเ้พยีงชื่อจรงิหรอืชื่อเล่นเท่านัน้ เพื่อรกัษาความเป็นส่วนตวัของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล ได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึง  
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กระทรวงยุตธิรรม (ยธ.) กระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) และกระทรวงพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) นอกจากนี้ แอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล ยงัได้พยายามหลายครัง้ที่จะขอเขา้พบ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (สตช.) อย่างเป็นทางการ แต่ สตช. ไม่สะดวกในช่วงเวลาที่ขอสมัภาษณ์ อกีทัง้ แอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
ยงัไม่สามารถเขา้พบกบักระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบการก าหนดกฎเกณฑ์เนื้อหาออนไลน์ 
ข้อสงัเกตส าคญั คอื แม้ว่าจะมหีน่วยงานรฐัมากมายที่ท างานเกี่ยวกบัการคุม้ครองเด็ก  แต่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล ได้
เลอืกสรรเฉพาะหน่วยงานส าคญัที่มหีน้าทีห่ลกัในประเดน็นี้ เนื่องจากมขีอ้จ ากดัดา้นทรพัยากร 

 ในส่วนของการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินคดีอาญากบัผูชุ้มนุมประท้วงที่เป็นเด็ก  แอม
เนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ได้สมัภาษณ์ทนายความด้านสทิธมินุษยชนที่ท าคดใีหเ้ดก็หลายรายทีถู่กตัง้ขอ้หาคดอีาญา เนื่องจาก
เขา้ไปมสี่วนในการชุมนุมประท้วงโดยสงบ ทนายความที่ใหส้มัภาษณ์เป็นผูท้ างานคดเีกี่ยวกบัผูชุ้มนุมประท้วงที่เป็นเดก็ โดย
เป็นงานทีไ่ม่ไดร้บัค่าตอบแทน ณ ศูนยท์นายความเพื่อสทิธมินุษยชน (ศูนยท์นายฯ) องคก์รเอกชนทีไ่ม่แสวงหาผลก าไรทีต่ ัง้อยู่
กรุงเทพมหานคร ศูนยท์นายฯ ท าหน้าทีใ่หค้วามช่วยเหลอืทางกฎหมายและบนัทกึการละเมดิเสรภีาพในการแสดงออกและการ
ชุมนุมประทว้งโดยสนัตใินประเทศไทย  

 

10 นโยบายการใหค้วามยนิยอมโดยบอกกล่าวของแอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล, พฤษภาคม 2561, DOC 10/8305/2018 แฟ้มเอกสารอยู่กบัแอมเนสตี้  
อนิเตอรเ์นชัน่แนล. 
11 แนวทางการท าวจิยัทีส่มัภาษณ์เดก็, มนีาคม 2558, POL 40/1331/2015 แฟ้มเอกสารอยู่กบัแอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล. 
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 การสมัภาษณ์ทัง้หมดจดัท าเป็นภาษาไทยโดยนักวจิยัทีใ่ชภ้าษาไทยเป็นภาษาแม่ ในกรณีทีส่ามารถท าได ้แอมเนสตี้ 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล ได้ตรวจทานขอ้เทจ็จรงิในค าใหส้มัภาษณ์กบัเอกสารทีอ่งค์กรภาคประชาสงัคมท้องถิน่ไดบ้นัทกึไว้  รวมถงึ
รายงานขา่วและแหล่งทีม่าอื่นๆ ทีม่อียู่ 

 สุดทา้ยนี้ แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ขอขอบพระคุณเครอืขา่ยขององคก์รภาคประชาสงัคมทอ้งถิน่และนักกจิกรรม
ที่ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างส าคญัในการท างานวจิยัชิ้นนี้ ได้แก่ กลุ่มด้วยใจ กลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสทิธิมนุษยชน
ภาคใต้ และฟาห์เรนน์ นิยมเดชา นักกจิกรรม อกีทัง้ขอขอบพระคุณศูนย์ทนายฯ ที่ได้กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มลู
สถติแิละประสานงานกบัเดก็ผูใ้หส้มัภาษณ์บางส่วนดว้ย 
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3. ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 ยอ้นกลบัไปเมื่อ พ.ศ. 2563 คนรุ่นใหม่จ านวนหลายหมื่นคนลงถนนเพื่อชุมนุมประท้วงครัง้ใหญ่ต่อตา้นรฐับาลที่ถูก
น าโดยอทิธพิลของกองทพั ภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา “การชุมนุมแบบมอ็บฉับพลนั (Flash Mob)”  เริม่
ขึ้นโดยสงบตามวทิยาเขตของมหาวทิยาลยัและโรงเรยีนมธัยมศึกษาทัว่ประเทศ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ภายหลงัการยุบ
พรรคอนาคตใหม่ ซึง่เป็นพรรคฝ่ายคา้นที่ใหญ่เป็นล าดบัสามที่คนรุ่นใหม่นิยมชมชอบ12  จากนัน้ ขบวนชุมนุมประทว้งได้ขยาย
ตวัอย่างรวดเรว็ผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี โดยเฉพาะทวติเตอรท์ี่ผูชุ้มนุมประทว้งใช้แฮชแทก็ (hashtag) ที่ทุกคนสามารถเป็น
แกนน าไดใ้นการประสานงานเพื่อเรยีกการรวมตวั13  

 เมื่อวนัที่ 4 มิถุนายน 2563  วนัเฉลิม สัตย์ศกัด์ิสิทธ์ิ นักกิจกรรมวยั 37 ปี ถูกลักพาตัวไปจากกรุงพนมเปญ 
ประเทศกมัพชูา ซึ่งเป็นประเทศทีเ่ขาขอลีภ้ยั14 ก่อนหน้านี้ นายวนัเฉลมิ ถูกตัง้ขอ้หาต่างๆ ตาม พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ เนื่องจาก
ไดเ้ผยแพร่เนื้อหาทีต่่อตา้นรฐับาลในเฟซบุ๊ก ภายหลงัจากรฐัประหาร 2557 ในประเทศไทย วนัเฉลมิ ถูกกองทพัไทยเรยีกใหม้า
รายงานตวั ท าใหเ้ขาหลบหนีออกจากประเทศเพราะกลวัที่จะถูกประหตัประหาร หลงัจากหลบหนีเขา้ไปในประเทศกมัพชูาแล้ว 
กม็รีายงานว่าประเทศไทยได้ท าเรื่องรอ้งขอใหส้่งตวัเขาอย่างผูร้า้ยขา้มแดน15 การหายตวัไปของเขาจุดประกายใหเ้ยาวชนไทย
อยากชุมนุมประทว้งมากขึน้16 การต่อตา้นไดข้ยายตวัจนเกดิเป็นการรวมตวัของกลุ่มผูน้ าเยาวชนหลายกลุ่ม อาท ิเยาวชนปลด
แอก กลุ่มราษฎร แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เป็นต้น17 ส่วนนักศึกษาที่อยู่นอกกรุงเทพมหานครก็รวมตัวก่อตัง้
เครอืขา่ยระดบัจงัหวดัและภูมภิาคเพื่อแกไ้ขปัญหาในทอ้งถิน่ของตน อาท ิคณะนักศกึษาลา้นนา ภาคเหนือ, กลุ่มเดก็เปรต (เป็น

 

12 กนกรตัน์ เลศิชูสกุล, “The white ribbon movement: high school students in the 2020 Thai youth protests, (ขบวนการโบว์ขาว: นักเรยีน
มธัยมในการชุมนุมประท้วง 2563 ของเยาวชนไทย)” Critical Asian Studies: ปีที ่53, ฉบบัที ่2, 15 กุมภาพนัธ ์2564, 
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14672715.2021.1883452?journalCode=rcra20, หน้า 3 
13 Duncan McCargo, Disruptors’ dilemma? Thailand’s 2020 Gen Z protests (ทางแพร่งของตวัป่วน? การชุมนุมประทว้ง 2563 ในไทย โดยคนรุ่น 
Z) Critical Asian Studies: ปีที ่53, ฉบบัที ่2, 2 มนีาคม 2564, tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14672715.2021.1876522, หน้า 4. 
14 แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล, “Cambodia/Thailand: One year on, still no justice for Wanchalearm , (กมัพชูา/ไทย: ครบรอบหนึ่งปีแลว้ แต่วนั
เฉลมิยงัไม่ได้รบัความยุตธิรรม),” 4 มถุินายน 2564, amnesty.org/en/latest/press-release/2021/06/cambodiathailand-one-year-on-no-justice-
wanchalearm/  
15 Amnesty International, “Cambodia/Thailand: One year on, still no justice for Wanchalearm, (กมัพชูา/ไทย: ครบรอบหนึ่งปีแลว้ แต่วนัเฉลมิ
ยงัไม่ไดร้บัความยุตธิรรม)” (อา้งแล้ว)  
16 กนกรตัน์ เลศิชูสกุล, “The white ribbon movement: high school students in the 2020 Thai youth protests, (ขบวนการโบว์ขาว: นักเรยีน
มธัยมในการชุมนุมประท้วง 2563 ของเยาวชนไทย)”, หน้า 10. 
17 แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล, “หน้าแสบเหมอืนโดนไฟไหม”้: การใชก้ าลงัโดยมชิอบของต ารวจไทยระหว่างการชุมนุมโดยสนัต”ิ (ดชันี: ASA 
39/4356/2021, 2 กรกฎาคม 2564, amnesty.or.th/files/2016/2529/3012/Final.pdf, หน้า 15. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14672715.2021.1883452
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ค าพ้องเสียงย่อมาจากภาษาอังกฤษ  “PRED” หรือ People's Revolution for Equality and Democracy) จังหวัดสงขลา 
ภาคใต ้และภาคนีักเรยีนKKC จงัหวดัขอนแก่น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย18 
 ความขดัแยง้ระหว่างช่วงวยัเป็นหวัใจส าคญัของขบวนการชุมนุมประท้วง ผูชุ้มนุมประท้วงส่วนมากอายุต ่ากว่า 25 
ปี19 ที่เห็นได้ชัดมากไปกว่านัน้ คือ นักเรียนมธัยมศึกษาที่อายุต ่ากว่า 18 ปี ได้ร่วมชุมนุมประท้วงอย่างล้นหลาม แม้จาก
ประวตัศิาสตร์การเมอืงของประเทศไทยจะพบว่าบ่อยครัง้ที่เยาวชนเป็นแนวหน้าในการท ากจิกรรมทางการเมอืง แต่การชุมนุม
ประท้วงครัง้นี้ไม่เหมอืนการรวมตวัชุมนุมของมวลชนที่เคยน าโดยเพยีงนักศกึษามหาวทิยาลยัในอดตี แต่ผูเ้ขา้ชุมนุมประท้วง
จ านวนมหาศาลกลบัเป็นเดก็มธัยมศกึษาที่ยงัเป็น“เดก็” ตามนิยามของกฎหมาย ทัง้เดก็กลุ่มนี้ยงัเป็นหนึ่งในก าลงัขบัเคลื่อน
หลกัอกีดว้ย20 
 เด็กที่เข้าร่วมในการชุมนุมประท้วงมีข้อเรียกร้องที่หลากหลายแต่ล้วนเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อวถิีชีวติ  สิทธิ
มนุษยชน    และเสรภีาพของพวกเขา พวกเขาได้สนับสนุนขอ้เรยีกรอ้งหลกัของขบวนการชุมนุมประทว้งใหญ่ ทัง้ยงัเรยีกรอ้ง
ใหม้กีารร่างรฐัธรรมนูญใหม่ ยุบสภา และใหร้ฐัยุตกิารปราบปรามผูชุ้มนุมประทว้ง21 บา้งกพ็ดูถงึเรื่องความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปฏริูป
สถาบนักษตัรยิซ์ึง่ก่อนหน้านี้ถอืว่าเป็นเรื่องที่หา้มพดู เพราะการวจิารณ์ราชวงศเ์ป็นความผดิอาญาบทหนักตามกฎหมายหมิน่
พระบรมเดชานุภาพตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย  
 ในขณะที่เด็กจ านวนมากชุมนุมประท้วงโดยเจาะจงไปเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัสถานะความเป็นนักเรยีนมธัยมศึกษา 
ยกตวัอย่าง การชุมนุมประทว้งในโรงเรยีนหลายแห่งทีเ่น้นการเรยีกรอ้งใหย้กเลกิระเบยีบทีบ่งัคบัเครื่องแบบนักเรยีนและทรงผม 
การยุติความรุนแรงทางเพศ และการท าโทษทางร่างกายที่ครูกระท าต่อนักเรยีน  การก าจดัการทุจรติในโรงเรยีน และการ
ปรบัปรุงคุณภาพการศกึษา22 
 เมื่อเดือนสงิหาคม 2563 มนีักเรยีนอย่างน้อยใน 16 จงัหวดันอกกรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความเป็นน ้าหนึ่งใจ
เดยีวกนักบัผูชุ้มนุมประท้วงต่อตา้นรฐับาลในระหว่างการเขา้แถวตอนเช้า ด้วยการชูสามนิ้วซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของต่อตา้นทาง
การเมอืง23 มเีดก็จ านวนมากผูกโบว์สขีาวที่ผม เสื้อผา้ หรอื สิง่ของอื่นๆ เพื่อแสดงออกถงึการต่อตา้นเช่นเดยีวกนั24 การชุมนุม
ประท้วงที่โรงเรยีนด าเนินต่อเนื่องไปทัง้ปี แมว้่าจะต้องเจอครูลงโทษทัง้ทางกายและวนิัยก็ตาม25 เมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม 2563 
นักเรยีนทัว่ประเทศได้ร่วมท าการอารยะขดัขนืจนส าเรจ็ โดยปฏเิสธที่จะใส่เครื่องแบบที่โรงเรยีนบงัคบั เพื่อเรยีกรอ้งใหร้ฐับาล
ยกเลกิระเบยีบทีบ่งัคบัใหน้ักเรยีนตอ้งใส่ชุดเครื่องแบบ26  
 ต่อมาในปลายปี  2563  การชุมนุมประทว้งที่เดก็เขา้ร่วมเป็นส่วนใหญ่ได้ยุตไิป เนื่องจากมขีอ้ก าหนดมากขึน้ในการ
จ ากดัการท ากจิกรรมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควดิ19 ทว่า การชุมนุมของเดก็ประท้วงระลอกใหม่กลบัปะทุในช่วง

 

18 กนกรตัน์ เลศิชูสกุล, The Rise and dynamics of the 2020 youth movement in Thailand (ช่วงเฟือ่งฟูและพลวตัรของขบวนการเยาวชน 2563 
ในประเทศไทย), Heinrich-Böll-Stiftung, กุมภาพนัธ ์2565, eu.boell.org/sites/default/files/2022-
02/Thailand%202020%20youth%20movement_FINAL.pdf, หน้า 10. 
19  Duncan McCargo, Disruptors’ dilemma? Thailand’s 2020 Gen Z protests (ทางแพร่งของตวัป่วน? การชุมนุมประทว้ง 2563 ในไทย โดยคนรุ่น 
Z) Critical Asian Studies: ปีที ่53, ฉบบัที ่2, 2 มนีาคม 2564, tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14672715.2021.1876522, หน้า 1 
20 กนกรตัน์ เลศิชูสกุล, “The white ribbon movement: high school students in the 2020 Thai youth protests (ขบวนการโบวข์าว: นักเรยีน
มธัยมในการชุมนุมประท้วง 2563 ของเยาวชนไทย),” หน้า 3 (อา้งแลว้). 
21 “The white ribbon movement: high school students in the 2020 Thai youth protests (ขบวนการโบวข์าว: นักเรยีนมธัยมในการชุมนุม
ประทว้ง 2563 ของเยาวชนไทย),” หน้า 5 -8 (อา้งแลว้). 
22 “The white ribbon movement: high school students in the 2020 Thai youth protests (ขบวนการโบวข์าว: นักเรยีนมธัยมในการชุมนุม
ประทว้ง 2563 ของเยาวชนไทย),” หน้า 5-8 (อา้งแลว้). 
23 บบีซีไีทย, “ผกูโบวข์าวตา้นเผดจ็การ”: เมื่อนิยาม “ชาต”ิ ของเยาวชน กบั ผูใ้หญ่-ผูป้กครอง ไม่ตรงกนั, 18 สงิหาคม 2563, 
bbc.com/thai/thailand-53821787  
24 Bangkok Post, “Young begin to be heard (เริม่จะรบัฟังเสยีงคนหนุ่มสาว)” 23 สงิหาคม 2563, 
bangkokpost.com/thailand/politics/1972795/young-begin-to-be-heard. 
25 โปรดอ่าน, ตวัอย่าง, ศูนยท์นายความเพื่อสทิธมินุษยชน, “พ่อ นร.ทีถู่กหยกิเผย ลูกถูกกระท า แต่ถูกกลา่วหาว่าหลอกลวง ขณะ ร.ร.ยงัไม่ตดิต่อมา” 
24 สงิหาคม 2563, tlhr2014.com/archives/20727 และ ศูนย์ทนายความเพื่อสทิธมินุษยชน, “นร.ม.5 ขึน้เวท ี“นักเรยีนเลว” ถูกครูเรยีกพบ-โทรหาแม ่
พยายามใหร้บัปากจะไม่ขึน้อกี,” 10 กนัยายน 2563, tlhr2014.com/archives/21245  
26 มตชินสุดสปัดาห์, “สรุป #1ธนัวาบอกลาเครื่องแบบ จากแต่งไปรเวท สู่การคนืชุดนักเรยีนใหก้ระทรวงฯ”, 1 ธนัวาคม 2563, 
matichonweekly.com/hot-news/article_376196 
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เดอืนสงิหาคม - ตุลาคม 2564 ที่ดนิแดง ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนคนรายได้ต ่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร27 แต่การ
ชุมนุมประท้วงครัง้นี้ไม่เหมอืนกบัในพ.ศ. 2563 ซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนมากเป็นเด็กชนชัน้กลางที่ได้รบัการศึกษาอย่างดี เพราะผู้
ชุมนุมประทว้งส่วนใหญ่เป็นเดก็ยากจนทีจ่ าตอ้งออกจากโรงเรยีนตัง้แต่อายุยงัน้อยและปัจจุบนัท างานเป็นแรงงานนอกระบบใน
ภาคบรกิาร28 การชุมนุมประทว้งรายวนักนิเวลาไปสามเดอืน ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความคบัขอ้งใจทีม่ตี่อรฐับาลเรื่องแนวทางการ
จดัการโรคระบาดทีไ่ดส้รา้งผลกระทบในทางลบกบัวถิชีวีติของผูชุ้มนุมในฐานะทีเ่ป็นประชากรผูเ้ปราะบางทางเศรษฐกจิ29 
 ระหว่าง พ.ศ. 2563 - 2565 เดก็จ านวนมากชุมนุมประทว้งเพื่อเคลื่อนไหวบางประเดน็โดยเฉพาะ โดยไดแ้รงบนัดาล
ใจมาจากขบวนการชุมนุมประทว้งใหญ ่อกีทัง้ยงัรวมตวักนัในทีส่าธารณะเป็นประจ าภายในชุมชนของตน ในงานวจิยัชิน้นี้ แอม
เนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล พบว่าเด็กผู้ที่มคีวามหลากหลายทางเพศร่วมชุมนุมประท้วงเพื่อขบัเคลื่อนประเด็นสมรสเท่าเทยีม 
ส่วนเดก็ทีม่าจากกลุ่มชาตพินัธุไ์ดล้งถนนเพื่อประทว้งรฐัทีบ่งัคบัขบัไล่คนในชุมชนของเขาใหอ้อกจากที่ดนิบรรพบุรุษ ในขณะที่
คนหนุ่มสาวพรอ้มดว้ยเดก็มลายมูุสลมิรวมตวักนัครัง้ใหญ่ทีช่ายแดนใตต้ดิกบัมาเลเซยี เพื่อแสดงออกทางวฒันธรรมผ่านการใส่
ชุดทอ้งถิน่และอภปิรายเรื่องประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ 

 อย่างไรก็ตาม การใช้สทิธทิี่ชุมนุมประท้วงโดยสงบของเดก็ ๆ นัน้ กลบัมรีาคาที่จะต้องจ่าย เดก็ที่ไปชุมนุมประทว้ง   
และแสดงมุมมองที่รฐับาลไม่เหน็ชอบมกัจะถูกมองว่าอ่อนต่อโลกและไรค้วามสามารถที่จะใชเ้หตุผลเป็นตวัตดัสนิใจในการเขา้
ร่วมการชุมนุมสาธารณะ รฐับาลไทยไดแ้สดงวสิยัทศัน์ในทางลบต่อผูชุ้มนุมประทว้งทีเ่ป็นเดก็ออกมาหลายหน ตวัอย่างเช่น เมื่อ
ปี 2563 นายกรฐัมนตรไีดเ้มนิเฉยต่อขบวนการทีน่ าโดยเดก็ โดยอา้งว่ามเีดก็หลายคนถูก “บูลลี ่(ระราน)” ใหม้าเขา้ร่วมชุมนุม
ประทว้งต่อตา้นรฐับาล30  

 สองปีต่อมา รฐับาลยงัคงมีทัศนคติแบบเดิมและแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองเพยีงเล็กน้อยว่าจะเคารพ
เจตจ านงระหว่างประเทศด้านสทิธิมนุษยชนในการคุ้มครองสทิธิเด็กที่จะชุมนุมประท้วงโดยสงบ เป็นที่น่าสงัเกตว่าในเดอืน
มถิุนายน 2565 นายธนกร วงับุญคงชนะ โฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตร ี ไดแ้สดงใหเ้หน็มุมมองอย่างเป็นทางการว่าผูชุ้มนุม
ประทว้งทีเ่ป็นเดก็เป็นตวัปัญหาและแถลงเตอืนในนามของนายกรฐัมนตรวี่า 

 “อยากเตอืนสต ิ[ผูชุ้มนุมประท้วงทีเ่ป็นเดก็] ขอใหค้ดิถงึวนัขา้งหน้า คดิถงึพ่อแม่ผูป้กครอง และผูอ้ืน่ทีไ่ด้รบัความ
เดอืดรอ้นและไม่เกีย่วขอ้งด้วย [จากการกระท าของผูชุ้มนุมประท้วงทีเ่ป็นเดก็] เวลานี้ทุกคนควรหนัหน้ามาร่วมมอื
กนัฟ้ืนฟูประเทศหลงัโรคโควดิเริม่คลีค่ลายและแก้ไขปัญหาปากทอ้งทีม่าจากวกิฤตโิลก  ไม่ใช่เวลาทีค่วรสรา้งความ
วุ่นวายซ ้าเตมิโดยไม่จ าเป็น”31   

 บทต่อไปนี้จะแสดงใหเ้หน็ว่า ทศันคตแิบบ ‘พ่อปกครองลูก’ (กล่าวคอื ผูใ้หญ่รูด้ทีีสุ่ดและมอี านาจตดัสนิใจแทนเด็ก) 
เกี่ยวกบัเดก็ที่ออกมาใชส้ทิธใินการชุมนุมโดยสงบนัน้ กลายเป็นรากฐานของการละเมดิสทิธมินุษยชนต่อผูชุ้มนุมประท้วง และ
นักกจิกรรมทีเ่ป็นเดก็ ซึง่รวมไปถงึการท าใหก้จิกรรมการชุมนุมประทว้งและการแสดงออกอย่างเสรเีป็นความผดิทางอาญา การ
ขม่ขู ่สอดแนมตดิตาม และความลม้เหลวในการอ านวยความสะดวกใหเ้ดก็เขา้ร่วมชุมนุมและคุม้ครองจากความรุนแรง 

 

 

 

 

27 Al-Jazeera, “Battlefield Din Daeng: The Thai protesters with ‘nothing to lose’ (สมรภูมดินิแดง: เมื่อผูชุ้มนุมประทว้งชาวไทยไม่มอีะไรจะเสยี)” 
29 ตุลาคม 2564, aljazeera.com/news/2021/10/29/battlefield-din-daeng-the-thai-protesters-with-nothing-to-lose.  
28 กนกรตัน์ เลศิชูสกุล, The Rise and dynamics of the 2020 youth movement in Thailand (ช่วงเฟือ่งฟูและพลวตัรของขบวนการเยาวชน 2563 
ในประเทศไทย), หน้า 11-12 (อา้งแล้ว) 
29 กนกรตัน์ เลศิชูสกุล, The Rise and dynamics of the 2020 youth movement in Thailand (ช่วงเฟือ่งฟูและพลวตัรของขบวนการเยาวชน 2563 
ในประเทศไทย), หน้า 11-12 (อา้งแล้ว) 
30 บบีซีไีทย, “ผกูโบวข์าวตา้นเผดจ็การ”: เมื่อนิยาม “ชาต”ิ ของเยาวชน กบั ผูใ้หญ่-ผูป้กครอง ไม่ตรงกนั (อา้งแลว้) 
31 คมชดัลกึออนไลน์, “นายกรฐัมนตร"ี เตอืนสต ิวยัรุ่นร่วมมอ็บ ระวงัเสยีอนาคต” 12 มถุินายน 2565, komchadluek.net/news/518497. 

https://www.aljazeera.com/news/2021/10/29/battlefield-din-daeng-the-thai-protesters-with-nothing-to-lose
https://www.komchadluek.net/news/518497
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4. การปราบปรามสิทธิเดก็ใน 
การชุมนุมประท้วงโดยสงบ 

4.1 ความเช่ือมโยงระหว่างผู้ปกครอง คร ูและ รฐั  
  แมว้่าครอบครวัจะเป็นพืน้ที่อุปถมัภ์ค ้าจุนเดก็ แต่ก็อาจเป็นสถานที่ที่เกดิความรุนแรงส าหรบัเดก็บางคน แอมเนสตี้ 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล พบว่าบ่อยครัง้เดก็มขีอ้จ ากดับางประการในการเขา้ร่วมชุมนุมประทว้ง  เนื่องจากไม่ไดร้บัความยนิยอมจาก
ผู้ปกครอง อีกทัง้ในหลายกรณี เจ้าหน้าที่ภาครฐัอาศัยการกดดันทางอ้อมไปยงัผู้ปกครองของผู้ชุมนุมประท้วงที่เป็นเด็ก 
โดยเฉพาะเดก็ทีเ่ป็นแกนน า เพื่อท าใหเ้สยีก าลงัใจทีจ่ะเขา้ร่วมการชุมนุมประทว้ง 

 อนันา นักกจิกรรมเดก็วยั 17 ปี ที่รณรงค์เรื่องความเท่าเทยีมทางเพศและประชาธปิไตย เล่าว่าเจ้าหน้าที่กระทรวง 
ศึกษาธิการโทรหาและขอให้คุณแม่ของเธอช่วยพูดกับเธอให้เลิกเคลื่อนไหว หลงัจากที่เธอได้เข้าร่วมทวัร์ประวตัิศาสตร์ที่
เชื่อมโยงกบัขบวนการฝ่ายซ้ายของประเทศไทยที่เกาะรตันโกสนิทร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 256532  ต่อมา 
เมื่อวนัที่ 2 พฤษภาคม มเีจ้าหน้าที่ต ารวจนอกเครื่องแบบมาที่บ้านและน าตวัคุณตาของเธอไปยงัสถานที่ชุมนุมประท้วงที่
เครอืข่ายสทิธแิรงงานจดัขึน้ เพราะเขา้ใจผดิว่าเธอเขา้ร่วมในการชุมนุมประท้วงดงักล่าว อนันาใหข้อ้มูลว่าเจ้าหน้าที่รฐัตัง้ใจจะ
น าตวัคุณตามาใหพ้าตวัเธอกลบับา้นแต่ว่าเธอไม่ไดเ้ขา้ชุมนุมประทว้งในวนันัน้33 

 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล ยงัได้บันทึกกรณีความรุนแรงในครอบครวัต่างๆ ที่เกิดกับนักเรียนที่ท ากิจกรรม
เคลื่อนไหว ซึง่การกดดนัทางออ้มจากทางการมสี่วนท าใหเ้กดิความตงึเครยีดภายในครอบครวั34 

 

32 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัอนันา (ปกปิดชื่อสกุลเนื่องจากเหตุผลดา้นความปลอดภยั), เดก็ผู้ชุมนุมประทว้ง, 23 กนัยายน 2565, กรุงเทพมหานคร. 
33 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัอนันา, 23 กนัยายน 2565 (อา้งแลว้) 
34 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัสถาปัตย ์(ปกปิดนามสกุลเนื่องจากเหตุผลดา้นความปลอดภยั), เด็กผูชุ้มนุมประทว้ง, 1 ตุลาคม 2565, กรุงเทพมหานคร และ 
สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัภูม ิ(ปกปิดชื่อจรงิเนื่องจากเหตุผลดา้นความปลอดภยั), เดก็ผู้ชุมนุมประทว้ง, 11 ตุลาคม 2565, กรุงเทพมหานคร. 
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 สถานการณ์ของสถาปัตยไ์ม่ต่างไปจากเดก็หลายคนทีเ่ขา้ร่วมในขบวนการชุมนุมประทว้งระหว่าง พ.ศ. 2563 - 2565     
ภมูิิ เป็นนักกจิกรรมเดก็ทีถู่กตัง้ขอ้หาว่ากระท าผดิตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เนื่องจากร่วมชุมนุมประทว้งต่อตา้นรฐับาล เมื่อวนัที ่15 
ตุลาคม 2563 ซึ่งขณะนัน้อายุเพยีง 16 ปี36 เขาตดัสนิใจออกจากบ้านเพราะทะเลาะกบัพ่อแม่และถูกพ่อแม่ท ารา้ยจิตใจด้วย

 

35 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัสถาปัตย์, 1 ตุลาคม (อา้งแลว้). 
36 ศูนยท์นายความเพื่อสทิธมินุษยชน (ศูนย์ทนาย),” สัง่ฟ้องคด ี3 แกนน านร. เยาวชนชีอ้ยัการไม่ได้พจิารณาประเดน็ขอความเป็นธรรมที่รอ้งไป,” 28 
มกราคม 2564, tlhr2014.com/archives/25605. 

 กรณีศึกษาท่ี 1: การใช้ความรนุแรงในครอบครวักบัผู้ชุมนุมประท้วงท่ีเป็น
เดก็ 
 

สถาปัตย ์เริม่ท ากจิกรรมเมื่อ พ.ศ. 2563 ขณะยงัเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายที่จงัหวดัปัตตานี ชายแดนใต้
ของประเทศไทย เขาเรยีกรอ้งใหม้กีารปฏริูปทัง้ระบบการศกึษาและสถาบนัทางการเมอืง เขาเล่าประสบการณ์เมื่อครัง้
อายุ 17 ปี ตอนทีเ่ขา้ร่วมการชุมนุมประทว้งฝัง่ประชาธปิไตยอย่างกระตอืรอืรน้   

“[เมือ่วนัที ่10 ธนัวาคม 2563] มตี ารวจประมาณ 5 - 6 นาย มาหาผมทีร่า้นกาแฟบอกว่าไม่ใหท้ ากิจกรรมในช่วงทีใ่น
หลวงจะเสดจ็มาทีปั่ตตานีในวนัที ่18 ธนัวาคม พวกเขาพูดข่มขู่ว่า ‘ใหอ้ยู่ห่างๆ หรอืไม่งัน้ก็จะเสยีอสิรภาพ’ เจ้าหน้าที ่
ต ารวจเคยบนัทกึคลิปวดิีโอครัง้หนึง่ ตอนทีผ่มปราศรยัในทีชุ่มนุมและส่งวดิโีอใหแ้ม่ แล้วบอกแม่ว่าใหม้าพูดกบัผมให้
หยุดท ากจิกรรม หลงัจากทีค่รอบครวัผมทราบว่าผมเขา้ร่วมในขบวนการชุมนุมประทว้ง เราก็เริม่มปีากเสยีงกนัเยอะขึ้น 
จากนัน้พ่อแม่กเ็ริม่ท ารา้ยร่างกายและกดดนัผมดว้ยวธิกีารยดึค่าขนมและโทรศพัทม์อืถอืของผม ผมเลยตอ้งหนีออกจาก
บา้นและไปอยู่กบัเพือ่น”  

ปัจจุบนั สถาปัตยไ์ดพุ้่งความสนใจไปท างานทีส่ภานักศกึษามหาวทิยาลยัแทนที่จะท ากจิกรรมทางการเมอืงต่อไป เขาตัง้
ขอ้สงัเกตว่าในตอนนี้เขาท าได้เพยีงมสี่วนร่วมในการชุมนุมประท้วงอย่างจ ากดัเพราะว่ายงัต้องพึง่พาครอบครวัทางดา้น
การเงนิ35 
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ค าพดูอยู่บ่อยครัง้ เพราะพ่อแม่ไม่เหน็ดว้ยอย่างมากที่เขาเขา้ไปมสี่วนร่วมในการชุมนุมประทว้ง37 ตัง้แต่ พ.ศ. 2563 เป็นตน้มา 
เขาจงึจ าเป็นตอ้งออกจากโรงเรยีนและเริม่ท างานเพื่อเลีย้งดูตนเองและท ากจิกรรมต่อไป 38  

 

“พ่อแม่ของผมตดัขาดความช่วยเหลือทางการเงินทนัทีท่ี
ผมออกจากบ้าน ชีวิตของผมตกต ่าลงนิดหน่อย ผม
ร้องไห้เยอะมากเพราะว่าเครียด ผมยงัเดก็มากและกไ็ม่รู้
จะหนัหน้าไปหาใครเพ่ือขอความช่วยเหลือ ผมต้องออก
จากโรงเรียนเพราะว่าไม่มีเวลาไปโรงเรียน ผมต้อง
จดัการปัญหาส่วนตวัมากมาย [รวมถึงเรื่องงานและเรื่อง
กิจกรรมด้วย]” 

ภูม ินักกจิกรรมเดก็ทีถู่กตัง้ขอ้หาตามพ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพราะเขา้ร่วมชุมนุมประทว้ง เมื่อวนัที ่15 ตุลาคม 2563 ในขณะทีอ่ายุ 
16 ปี 

 

 ความรุนแรงในครอบครวัส่งผลใหเ้ดก็สองราย ที่แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนลขอสมัภาษณ์นัน้ ต้องออกจากบา้นไป 
ข้อมูลที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล ได้บนัทึกยงัสอดคล้องกับรายงานสื่อหลายฉบบัในประเด็นที่คล้ายคลึงกนัว่าเด็กถูก
ผูป้กครองท ารา้ยร่างกายและต้องออกจากบ้านหลงัจากที่ได้เขา้ร่วมชุมนุมประท้วง39 กรณีศกึษาเหล่านี้แสดงใหเ้หน็ว่าเดก็ถูก
ลงโทษซ ้าซ้อนจากทัง้รฐัและผูป้กครอง เพยีงเพราะเขา้ร่วมชุมนุมประท้วงโดยสงบ อย่างที่ภูมติ้องยุตกิารเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
เพราะไม่ไดร้บัเงนิสนับสนุนจากพ่อแม่ 

 นอกจากพ่อแม่แลว้ ครูและผูม้อี านาจในโรงเรยีนก็มสี่วนในการบัน่ทอนก าลงัใจไม่ใหเ้ดก็เขา้ร่วมการชุมนุมประทว้ง 
เบลล์ นักกจิกรรมที่จงัหวดัพทัลุง ภาคใต้ของประเทศไทย ใหข้อ้มูลกบัแอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล ว่าตอนที่อายุ 16 ปี เขา
เริม่งานรณรงค์ต่อต้านระเบยีบโรงเรยีนที่เคร่งครดัเรื่องเสรภีาพในการแสดงออกของนักเรยีน ครูได้ขู่ว่าจะหกัคะแนนหรอืท า
โทษทางร่างกาย40 เมื่อวนัที ่21 สงิหาคม 2563 นักเรยีนหญงิรายหนึ่งจากจงัหวดัรอ้ยเอด็ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย อ้างว่าถูกครูหยกิ เพราะว่าผูกโบว์สขีาวที่ผม ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของทางการเมอืงส าหรบัการต่อต้านรฐับาล41 เมื่อวนัที่ 5 
กนัยายน 2563 มรีายงานว่าครูจากโรงเรยีนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร ตดิต่อนักกจิกรรมเดก็และพ่อแม่เพื่อขอใหเ้ดก็สญัญา
ว่าจะไม่เขา้ร่วมชุมนุมประท้วงอกีในอนาคต  หลงัจากได้ปราศรยัที่การชุมนุมประท้วงของกลุ่ม “นักเรียนเลว” ซึ่งเป็นกลุ่ม

 

37 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัภูม,ิ 11 ตุลาคม (อา้งแลว้). 
38 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัภูม,ิ 11 ตุลาคม (อา้งแลว้). 
39 โปรดอ่าน, ตวัอย่าง, Decode Plus, “ทุกแรงฟาดทีพ่่อลงมอื บา้นกไ็ม่เหมอืนเดมิ…พืน้ที่ปลอดภยัอยู่ตรงไหนของสงัคมทีบ่ดิเบี้ยว,” 18 ธนัวาคม 
2563,  decode.plus/20201207/?fbclid=IwAR3DN3iP0QhKpLF4jeqsOR6U1zMYKCI83 และ The 101 World, “‘ยาก-ล าบาก-แต่ไม่นึกเสยีใจที่
ออกมา’ ฟังเสยีง 3 เยาวชนทีไ่รบ้า้นเพราะการเมอืง”, 21 ตุลาคม 2564, the101.world/how-protest-affect-the-life-of-youth/  
40 สมัภาษณ์ทางโทรศพัทก์บัเบลล ์(ปกปิดชื่อสกุลเนื่องจากเหตุผลดา้นความปลอดภยั), เดก็ผูชุ้มนุมประทว้ง, 11 ตุลาคม 2565, กรุงเทพมหานคร. 
41 ศูนยท์นาย, “พ่อ นร.ที่ถูกหยกิเผย ลูกถูกกระท า แต่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวง ขณะ ร.ร.ยงัไม่ตดิต่อมา” 24 สงิหาคม 2563, 
tlhr2014.com/archives/20727  

https://decode.plus/20201207/?fbclid=IwAR3DN3iP0QhKpLF4jeqsOR6U1zMYKCI83
https://www.the101.world/how-protest-affect-the-life-of-youth/
https://tlhr2014.com/archives/20727


 

 “ขอทวงคืนอนาคตของพวกเรา”  
สทิธเิดก็ทีจ่ะชุมนุมประทว้งโดยสนัตใินประเทศไทย  
แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล  18 

การเมอืงทีม่เีดก็เป็นแกนน า42 ภทัรพร นักกจิกรรมหญงิรกัหญงิที่จงัหวดัภูเกต็ ไดเ้ล่าใหแ้อมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟังว่าครู
ขอใหเ้ลกิลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ประธานนักเรยีนเพราะมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัขบวนการชุมนุมประทว้ง43  

 แอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนลยงัได้บนัทกึกรณีที่ครูที่โรงเรยีนร่วมมอืกบัเจ้าหน้าที่ภาครฐัเพื่อส่งมอบขอ้มูลส่วนตวั
ของ       ผูชุ้มนุมประท้วงที่เป็นเดก็ใหห้น่วยงานที่ใช้บงัคบักฎหมาย แซนด์ นักเรยีนและนักกจิกรรมที่นิยามตนเองว่าเป็นเค
วยีร์ ถูกตัง้ขอ้หาตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินเป็นจ านวนทัง้สิน้ 11 คด ีซึ่งล้วนแล้วเป็นเหตุจากการเขา้ร่วมชุมนุมประท้วงโดยสงบ เธอ
บอกว่ามเีจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ทราบหน่วยงานในจงัหวดัชยัภูมมิาหาครูของเธอเพื่อขอขอ้มูลส่วนบุคคลรวมถงึชื่อเธอ ชื่อพ่อแม่
ของเธอ และที่อยู่ของเธอ เธอยงัได้ขอ้มูลว่าโรงเรยีนได้ส่งมอบข้อมูลดงักล่าวให้ทางการเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว “หนูคดิว่าการ
กระท าแบบนี้เป็นการคุกคามหนูในฐานะที่เป็นนักกจิกรรม”44 มรีายงานอกีกรณีที่จงัหวดัพทัลุงว่า นักเรยีนมธัยมศกึษาปีที่ 4 
ถูกครเูรยีกใหเ้ขา้พบฝ่ายปกครอง เพื่อใหม้าพดูคุยกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจนอกเครื่องแบบ หลงัจากทีไ่ดเ้ผยแพร่เนื้อหาในเฟซบุ๊กที่
เชญิชวนใหค้นมาร่วมชุมนุมประท้วงต่อต้านรฐับาลเมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 256345 เจ้าหน้าที่ยงับอกด้วยว่าการไปร่วมชุมนุม
ประท้วงเป็นเรื่องผดิกฎหมายและควรจะคดิทบทวนก่อนเข้าร่วม นอกจากนี้ยงัขอใหล้บเนื้อหาและข่มขู่ว่าเป็นความผดิตาม 
พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์ศูนย์ทนายฯ รายงานอกีว่าในระหว่างการพดูคุยครไูด้ร่วมมอืกบัทางการเพื่อข่มขวญัสรา้งความหวาดกลวั
ใหเ้ธอไม่กลา้เขา้ร่วมชุมนุมประทว้งต่อไป 

4.2 ความปลอดภยัของเดก็ในการชมุนุมประท้วง   
  แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ตดิตามสถานการณ์ความปลอดภยัและสวสัดภิาพของเดก็ในการชุมนุมประทว้งอย่าง
ใกลช้ดิตัง้แต่ พ.ศ. 2563  ขอ้ห่วงกงัวลเรื่องความปลอดภยัพุ่งขึน้สงูสุดใน พ.ศ. 2564 เนื่องจากเจา้หน้าทีต่ ารวจปราบปรามการ
ชุมนุมประท้วงมากขึน้ สถานการณ์ความรุนแรงบานปลายยิง่ขึน้ กระทัง่น าไปสู่การเสยีชวีติของเยาวชนชายอายุ 15 ปี และมี
เด็กที่เข้าร่วมชุมนุมประท้วงได้รบับาดเจ็บสาหสัอีก 2 ราย ระหว่างการปราบปรามการชุมนุมประท้วง ในวนัที่ 16 สงิหาคม 
2564 

 

42 ศูนยท์นาย, “นร.ม.5 ขึน้เวท ี“นักเรยีนเลว” ถูกครูเรยีกพบ-โทรหาแม่ พยายามใหร้บัปากจะไม่ขึน้อกี” 10 กนัยายน 2020, 
tlhr2014.com/archives/21245. 
43 สมัภาษณ์ทางโทรศพัทก์บัภทัรพร (ปกปิดชื่อสกุลเนื่องจากเหตุผลดา้นความปลอดภยั), เดก็ผูชุ้มนุมประทว้ง, 11 ตุลาคม 2565, กรุงเทพมหานคร. 
46 ศูนยท์นาย, “#มอ็บ16สงิหา จบักุม 13 ราย เป็นเยาวชน 5 ราย คนส่งพซิซ่า-คนส่งของก็ถูกจบั แมไ้ม่ได้ชุมนุม ก่อนศาลใหป้ระกนัตวั” 17 สงิหาคม 
2564, tlhr2014.com/archives/33565. 
47 เดลนิิวส,์ “‘มอ็บทะลุฟ้า’ ปะทะตร. เดอืดยงิแก๊สน ้าตากดดนั ประกาศยุติชุมนุม” 16 สงิหาคม 2564, dailynews.co.th/news/167021/. 
 

 กรณีศึกษาท่ี 2: การเสียชีวิตของผู้ชุมนุมประท้วง อายุ 15 ปี 

เมื่อวนัที่ 16 สงิหาคม 2564 กลุ่มทะลุฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มหลกัที่เคลื่อนไหวเรื่องประชาธปิไตย ได้จดัการเดนิขบวนอย่าง
สนัติ จากอนุเสาวรยี์ชยัสมรภูมไิปยงับ้านพกั พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเพื่อเรยีกร้องให้นายกรฐัมนตรี
ลาออก เพราะรฐับาลล้มเหลวในการจดัการวกิฤตการณ์โควดิ-1946 ต่อมาการเดินขบวนสิ้นสุดลงประมาณ 17:50 น. เหตุ
เพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจควบคุมฝูงชนใช้แก๊สน ้าตาและเครื่องฉีดน ้าแรงดนัสูงยงิสลายการชุมนุมประท้วง47 หลงัจากนัน้ ผู้
ชุมนุมประท้วงบางส่วนได้กลบัมารวมกลุ่มกันอีกครัง้ที่บรเิวณใกล้แยกดินแดงจนสุดท้ายปะทะกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่าง
รุนแรง ขณะเกดิเหตุ กลุ่มแพทยอ์าสา “DNA” รายงานว่ามเีดก็อายุ 14 – 16 ปีจ านวนมากถูกเจา้หน้าทีย่งิดว้ยกระสุนยาง48 

นอกจากนี้ยงัมผีูชุ้มนุมประท้วงสามคน ที่อายุ 14 15 และ 16 ปี ถูกยงิด้วยกระสุนจรงิ ที่ด้านนอกของสถานีต ารวจดินแดง 
กรุงเทพมหานคร โดยมกีารกล่าวอา้งว่าเป็นฝีมอืของบุคคลทีไ่ม่ไดเ้ป็นฝ่ายรฐั49 ส่งผลใหผู้เ้ขา้ร่วมชุมนุมประทว้งรายหนึ่ง คอื 
วาฤทธ์ิ สมน้อย อายุ 15 ปี จากจงัหวดัสมุทรปราการ ไดร้บับาดเจบ็ทีค่อและเป็นอมัพาตรวม 72 วนั ก่อนจะเสยีชวีติในวนัที ่
28 ตุลาคม 256450 ในขณะนัน้ แอมเนสตึ้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ไดเ้รยีกรอ้งใหร้ฐัไทยสบืสวนสอบสวนการใชอ้าวุธปืนโดยมชิอบ
ด้วยกฎหมายกบัเดก็ในที่ชุมนุมประท้วงโดยทนัทแีละเน้นย ้าว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจมีพนัธกรณีที่จะ“คุม้ครองสทิธขิองผู้ชุมนุม
ประทว้งทีเ่ขา้ร่วมโดยสงบเพื่อปกป้องพวกเขาไม่ใหบุ้คคลทีส่ามเขา้มาแทรกแซงหรอืยัว่ยุใหเ้กดิความรุนแรง””51         

เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2564 กองบญัชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) ไดแ้ถลงผลการจบักุมผูต้อ้งสงสยัทีย่งิวาฤทธิ5์2 น่าสงัเกต
ว่าผูต้อ้งสงสยัเป็นบุคคลทีส่าม มใิช่เจา้หน้าทีต่ ารวจ หลงัจากทีส่ถานีต ารวจดนิแดงไดต้ัง้ขอ้หากบับุคคลดงักล่าวและส่งคดใีห้

https://tlhr2014.com/archives/21245
https://tlhr2014.com/archives/33565
https://www.dailynews.co.th/news/167021/
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46 ศูนยท์นาย, “#มอ็บ16สงิหา จบักุม 13 ราย เป็นเยาวชน 5 ราย คนส่งพซิซ่า-คนส่งของก็ถูกจบั แมไ้ม่ได้ชุมนุม ก่อนศาลใหป้ระกนัตวั” 17 สงิหาคม 
2564, tlhr2014.com/archives/33565. 
47 เดลนิิวส,์ “‘มอ็บทะลุฟ้า’ ปะทะตร. เดอืดยงิแก๊สน ้าตากดดนั ประกาศยุติชุมนุม” 16 สงิหาคม 2564, dailynews.co.th/news/167021/. 
48 บบีซีไีทย, “มอ็บ 16 สงิหา: ตร. ยนืยนัไม่ได้ใชก้ระสุนจรงิ หลงัวยัรุ่นชายถูกยงิเจบ็สาหสัทีส่ามเหลีย่มดนิแดง” 16 สงิหาคม 2564, 
bbc.com/thai/thailand-58236137  
49 แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล, รายงานประจ า ปี 2564/65 แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล: สถานการณ์สทิธมินุษยชนทัว่โลก (ดชันี: POL 
10/4870/2022), amnesty.org/en/documents/pol10/4870/2022/th, หน้า 27 – 28. 
50 แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล, “แอมเนสตี้แถลงหลงัเยาวชนที่ถูกยงิทีส่ามเหลีย่มดนิแดงเสยีชวีติ ย ้าตอ้งน าผูก้่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมาย,” 28 
ตุลาคม 2021, amnesty.or.th/en/latest/news/963/. 
51 แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล, “แอมเนสตี้แถลงหลงัเยาวชนที่ถูกยงิทีส่ามเหลีย่มดนิแดงเสยีชวีติ ย ้าตอ้งน าผูก้่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมาย,” (อา้ง
แลว้). 
52 ไทยรฐัพลสั, “1 ปี ยงิ วาฤทธิ ์สมน้อย หน้า สน.ดนิแดง ความยุตธิรรมเดนิทางชา้กว่ากระสุน” 16 สงิหาคม 2565, 
plus.thairath.co.th/topic/speak/101960  
53 ไทยรฐัพลสั, “1 ปี ยงิ วาฤทธิ ์สมน้อย หน้า สน.ดนิแดง ความยุตธิรรมเดนิทางชา้กว่ากระสุน” (อา้งแลว้) 
54 ไทยรฐัพลสั, “1 ปี ยงิ วาฤทธิ ์สมน้อย หน้า สน.ดนิแดง ความยุตธิรรมเดนิทางชา้กว่ากระสุน” (อา้งแลว้) 
55 The Matter, “1 ปี คด ี‘วาฤทธิ’์ เดก็ 15 ปี ถูกยงิเสยีชวีติหน้า สน.ดนิแดง รวบแลว้ 1 ราย อกีรายอยู่ระหว่างตามตวั.” 16 สงิหาคม 2565, 
facebook.com/thematterco/posts/3275929465955766. 

ส านักงานอยัการสูงสุด (อสส.) ไปเมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2564 พนักงานอยัการได้รอ้งขอพยานหลกัฐานเพิม่เตมิจากต ารวจ 
แต่ต ารวจกลบัลม้เหลวซ ้าแลว้ซ ้าเล่าทีจ่ะด าเนินการตามค าขอ ทัง้ทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้เตอืนอย่างน้อย 5 ครัง้ภายใน 6 เดอืน53 

หลังจากที่คดีด าเนินไปอย่างล่าช้า เมื่อวนัที่ 21 มิถุนายน 2565 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล จึงท าหนังสือถึง บช.น. 
เรยีกรอ้งใหร้่วมมอืกบั อสส. ทนัท ีโดยใหน้ าส่งขอ้มูลที่จ าเป็นเพื่อประกอบการท าค าสัง่ฟ้องในคดี ต่อมา เมื่อเดอืนสงิหาคม 
2565 อสส. ได้มีฟ้องผู้ต้องสงสยั รวม 6 ข้อหา รวมทัง้ฆ่าผู้อื่นและมีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 54 
ทางการไดเ้ปิดเผยว่าในคดนีี้มผีูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งมากกว่าหนึ่งคนเป็นอย่างน้อยแต่ยงัไม่ถูกตัง้ขอ้หา55 
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 “ขอทวงคืนอนาคตของพวกเรา”  
สทิธเิดก็ทีจ่ะชุมนุมประทว้งโดยสนัตใินประเทศไทย  
แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล  20 

 แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล บนัทกึขอ้กงัวลดา้นความปลอดภยัต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัขิองเจ้าหน้าที่ภาครฐั
ทีก่ระท าต่อเดก็ระหว่างการจบักุมและควบคุมตวั ศูนยท์นายไดบ้นัทกึเหตุการณ์ระหว่าง พ.ศ. 2563 – 2565 ว่ามกีารจบักุมเดก็
โดยไม่แสดงหมายจบัจากศาล 51 ครัง้ และมกีารจบักุม 7 ครัง้ทีม่หีมายศาลทีอ่อกโดยศาลเยาวชนและครอบครวั56 เดก็อายุน้อย
ที่สุดที่ถูกจับกุมในระหว่างการชุมนุมประท้วงมอีายุเพียงอายุ 11 ปีเท่านัน้57 คุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์ ทนายความด้านสิทธิ
มนุษยชน เปิดเผยว่ารฐัมหีน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องใช้ความระมดัระวงัในการด าเนินการจบักุมเดก็และต้องงดเวน้จากการ
ปฏบิตัติ่อเดก็อย่างทารุณ58 อย่างไรก็ตาม เธอเคยท าคดใีหลู้กความที่อายุต ่ากว่า 18 ปี หลายคนที่เคยเผชญิกบัการปฏิบตัิที่
ทารุณโดยเจา้หน้าทีต่ ารวจ อาท ิการใชก้ระสุนยาง การทุบต ีและการใชเ้ครื่องมอืพนัธนาการระหว่างการจบักุมโดยเฉพาะเดก็ที่
เขา้ร่วมชุมนุมประทว้งทีแ่ยกดนิแดง 
 ขอ้มูลจากทนายคุม้เกลา้สอดคลอ้งกบัการบนัทกึคดขีอง แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ในคดหีนึ่งที่ใชก้ าลงัเกนิกว่า
เหตุระหว่างการด าเนินงานของต ารวจในที่ชุมนุมประท้วงและการปฏิบัติที่ทารุณระหว่างจับกุมนักกิจกรรมเด็ก วนัที่ 28 
กุมภาพนัธ์ 2564 ประมาณ 21.00 น. สายน ้า นักกจิกรรมเพื่อประชาธปิไตย อายุ 17 ปีในขณะนัน้ ได้ไปร่วมชุมนุมประท้วงที่
หน้ากองพนัทหารราบที ่1 ซึง่เป็นฐานทพัทหารทีม่กีองพนัส าคญัสามแห่ง ตัง้อยู่ทีก่รุงเทพมหานคร สายน ้าใหส้มัภาษณ์กบัแอม
เนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล ว่าเขาถูกยงิด้วยกระสุนยางสองครัง้ ขณะก าลงัช่วยเหลือผู้ชุมนุมประท้วงคนอื่นที่ได้รบับาดเจ็บ
ระหว่างการปราบปรามของต ารวจ59   
 สายน ้าเล่าใหแ้อมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนลฟังว่า “หลงัจากทีผ่มถูกยงิ ผมกพ็ยายามจะวิง่หนีแต่ต ารวจควบคุมฝงูชน
เข้ามาดกัทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั เขาจบัผมไว้และกดให้ลงไปทีพ่ื้น  ผมจ าได้ว่าเขาเตะผมและใช้อะไรก็ไม่รู้ทีแ่ขง็เหมอืน
กระบองหรอืดา้มปืนมาทุบตผีม เขาคน้ตวัผมไปทัว่ทัง้ตวัและเอาสายเคเบิ้ลมามดัผมไว ้ และกเ็ตะผมต่อ” สายน ้ายงัเล่าใหฟั้งว่า 
ไม่มกีารแจ้งอธบิายเรื่องสทิธติามกฎหมายขณะท าการจบักุม60 หลงัจากนัน้เขาถูกน าตวัไปที่สถานีต ารวจสุทธสิารและถูกขงัไว้
ตลอดทัง้คนื ทัง้ที่ได้รบับาดเจบ็จากกระสุนยางและการจบักุมทีใ่ช้ความรุนแรง สายน ้าได้พบแพทย์ในเชา้วนัถดัมาหลงัจากถูก
คุมขงัเป็นเวลาหลายชัว่โมง 

อกีหนึ่งกรณีที่คล้ายคลงึกนั คอื มรีายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้กุญแจมอืพลาสตกิหรอืสายเคเบิ้ลไทร์เพื่อควบคุมตวัผู้
ชุมนุมประท้วงอายุ 12 ปี ระหว่างการปราบปรามของต ารวจในการชุมนุมประท้วงต่อต้านรฐับาล  บรเิวณใกล้แยกดนิแดง เมื่อ
วนัที ่13 กรกฎาคม 2564.61 ภายหลงัไดต้ัง้ขอ้หาว่าเดก็กระท าความผดิตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
 มาตรา 69 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั  (“พ.ร.บ.ศาล
เยาวชน”) หา้มมใิหใ้ช ้“เครื่องพนัธนาการ” ในการจบักุมเดก็ไม่ว่ากรณีใดๆ เวน้แต่มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่อนัมอิาจหลกีเลี่ยงได้
เพื่อป้องกนัการหลบหนีหรอืเพื่อความปลอดภยัของเดก็ผูถู้กจบัหรอืบุคคลอื่น62 กฎหมายยงัก าหนดใหเ้จา้พนักงานผูจ้บัแจง้ต่อ
เดก็ถงึเหตุผลในการจบักุมและแจง้ขอ้กล่าวหา รวมทัง้สทิธติามกฎหมายใหท้ราบ จากการบนัทกึขอ้มลูของ แอมเนสตี้ อนิเตอร์
เนชัน่แนล จะเหน็ไดว้่าเจา้หน้าทีต่ ารวจไม่ไดด้ าเนินการจบักุมสายน ้าตามกระบวนการดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

56 ศูนยท์นาย, “‘วนัเยาวชนแห่งชาต’ิ ทีม่เีดก็เยาวชนไม่น้อยกว่า 183 คน ถูกจบักุม-ด าเนินคดทีางการเมอืง,” 20 กนัยายน 2564, 
tlhr2014.com/archives/35347. 
57 ศูนยท์นาย, “จบักุม-รุมท ารา้ย บุกคน้ยามดกึ ภาพจ ารุนแรง หลงั คฝ. ท ารา้ยปชช. ปิดกัน้สื่อ จบัเดก็ 10-13 ปี” 9 ตุลาคม 2564, 
tlhr2014.com/archives/36302. 
58 สมัภาษณ์ทางโทรศพัทก์บัคุม้เกลา้ ส่งสมบูรณ์, ทนายความดา้นสทิธมินุษยชน, 11 พฤศจกิายน 2565, กรุงเทพมหานคร 
59 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัสายน ้า (ปกปิดชื่อสกุลเนื่องจากเหตุผลดา้นความปลอดภยั), เดก็ผู้ชุมนุมประท้วง, 21 กนัยายน 2565, กรุงเทพมหานคร  
60 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัสายน ้า, 21 กนัยายน 2565 (อา้งแลว้) 
61 ศูนยท์นาย, ““เอยี” เดก็แสบมาดทะเลน้ขวญัใจชาวมอ็บวยั 12 ปี กบั 2 คดกีารเมอืงทีม่โีทษจ าคุกสงูสุด 4 ปี” 18 พฤษภาคม 2565, 
tlhr2014.com/archives/43762.  
62 พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั, 2010, มาตรา 69, ย่อหน้า 3 (อา้งแล้ว) 
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https://tlhr2014.com/archives/43762
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4.3 เมื่อสิทธิเดก็ในการชุมนุมประท้วงโดยสงบถกูท าให้เป็น
อาชญากรรม 
 ศูนยท์นายฯ รายงานว่ามเีดก็อย่างน้อย 283 ราย ถูกตัง้ขอ้หารวม 210 คด ีจากการแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง
หรอืเขา้ร่วมการชุมนุมประท้วง ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 - 3 ตุลาคม 256569 172 คด ีจากทัง้หมด 210 คด ียงัเป็นคดทีี่อยู่
ระหว่างการพจิารณา โดยที่ส่วนใหญ่เป็นข้อหาทางอาญา เป็นที่น่าสงัเกตว่าเด็กจ านวน 241 ราย ถูกตัง้ข้อหาตาม พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบนัยกเลิกไปแล้ว ในอดีตเคยมผีลบงัคบัใช้ผ่านการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนานมากกว่า 2 ปี ตัง้แต่ 26 
มนีาคม 2563 – 30 กนัยายน 2565 โดยรฐับาลไทยอา้งว่าจ าเป็นเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19  ทางการ

 

63 ศูนยท์นาย, “สัง่ฟ้องคด ีม.112 สองเยาวชนอายุ 16 ปี เหตุแสดงออกต่อพระบรมฉายาลกัษณ์ใน #มอ็บ20มนีา64 ก่อนศาลใหป้ระกนั” 18 พฤษภาคม 
2565, tlhr2014.com/archives/43795. 
64 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัโป๊ยเซยีน (ปกปิดชื่อจรงิเนื่องจากเหตุผลดา้นความปลอดภยั), เดก็ผูชุ้มนุมประทว้ง, 29 กนัยายน 2565, กรุงเทพมหานคร. 
65 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัคุม้เกลา้ ส่งสมบูรณ์, 11 พฤศจกิายน 2565 (อา้งแลว้) 
66 คณะมนตรสีทิธมินุษยชน, “รายงานของคณะท างานว่าดว้ยการคุมขงัโดยพลการ,” 24 ธนัวาคม 2555, เอกสารองคก์ารสหประชาชาติ A/HRC/22/44, 
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/189/35/PDF/G1218935.pdf?OpenElement. 
67 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัโป๊ยเซยีน, 29 กนัยายน 2565 (อา้งแล้ว) 
68 หมวด 7 ของพ.ร.บ.เยาวชน ของประเทศไทย ใหเ้ดก็ทีก่ระท าผดิกฎหมายสามารถเลอืกใช้ "มาตรการพเิศษ" ทีเ่บีย่งเบนคด ีโดยใหเ้ขา้รบัแผนบ าบดั
ฟ้ืนฟูแทนการถูกพจิารณาคดแีละมปีระวตัอิาชญากรรม โปรดอ่าน รายละเอยีดเพิม่เตมิใน ขอ้ 4.4: “กระบวนการยุตธิรรมของเดก็ – แต่เพื่อผลประโยชน์
สงูสุดของใคร?” 
69 ศูนยท์นาย, “สถิตเิยาวชนถูกด าเนินคดจีากการแสดงออกและการชุมนุม ปี 2563-2565” 3 ตุลาคม 2565, tlhr2014.com/archives/24941  

 กรณีศึกษาท่ี 3: การควบคมุตวัท่ีมิชอบด้วยกฎหมายและสร้างบาดแผลทาง
จิตใจให้กบัผู้ชุมนุมประท้วงท่ีเป็นเดก็ 

อีกเหตุการณ์หนึ่ง คือ เด็กอายุ 14 ปี และ เด็กอายุ 15 ปี ถูกจับกุมในเวลากลางคืน หลังจากที่ได้ร่วมชุมนุมประท้วง
วพิากษ์วจิารณ์รฐับาลและสถาบนักษตัรยิ์ เมื่อวนัที่ 20 มนีาคม 256463 โป๊ยเซียน นักกจิกรรมผูท้ี่มคีวามหลากหลายทาง
เพศ ซึง่ขณะนัน้อายุ 14 ปี ใหข้อ้มลูกบั แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนลว่า “หลงัจากชุมนุมประทว้งเสรจ็ เพือ่นหนูกบัหนูกข็ึ้น
แทก็ซีก่ลบับา้น มเีจา้หน้าทีต่ ารวจขีม่อเตอรไ์ซคม์าหยุดเราเอาไวเ้พราะเหน็ว่าเราก าลงัจะกลบั แลว้เจา้หน้าทีต่ ารวจกข็ึ้นมา
บนรถด้วย เขาบอกหนูว่าเดี๋ยวจะพาตวัพวกหนูไปทีส่ถานีต ารวจพญาไท แต่สุดท้ายกลบัพาเราไปทีก่องบงัคบัการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ภาค 1  (บก.ตชด.ภาค 1) จงัหวดัปทุมธานี พวกหนูถูกน าตวัไปไวใ้นหอ้งทีร่วมกบัผูชุ้มนุมประท้วงทีเ่ป็น
ผูใ้หญ่ทีใ่ชท้ าการสบืสวนสอบสวน” 64 ภายหลงัจากการสบืสวนสอบสวน เจา้หน้าทีต่ ารวจแจง้ว่าโป๊ยเซยีนถูกตัง้ขอ้หาหมิน่
ประมาทกษตัรยิ์ ตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา ทนายความด้านสทิธมินุษยชน คุม้เกล้า เหน็ว่าทางการควรแยก
เดก็ออกจากผูใ้หญ่และน าตวัเดก็ไปยงัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเรื่องการสบืสวนสอบสวนทีม่อี านาจในทอ้งทีท่ีจ่บักุมตวั การคุม
ขงัตวัเอาไวท้ี่ บก.ตชด.ภาค 1 จงึเป็นการคุมขงัโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไทย65 ส่วนตามกฎหมายจารตีประเพณีระหว่าง
ประเทศแล้ว ถอืว่าเป็นการคุมขงั “โดยพลการ” เนื่องจากผูชุ้มนุมประท้วงที่เป็นเด็กถูกจบัเพยีงเพราะใช้สทิธิที่จะชุมนุม
ประทว้งโดยสงบ ซึง่ไดร้บัการรบัรองไวใ้นขอ้ 20 ของปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนได้เท่านัน้66 

 “ตอนทีเ่ขาแจ้งว่าหนูโดนคดี โลกของหนูเหมอืนแตกสลายไปเลย ตอนนัน้หนูรอ้งไหแ้ละเสยีศูนยไ์ปหลายเดอืน หนูเอาแต่
โทษตวัเองว่าเป็นเพราะเขา้ร่วมชุมนุมประทว้ง จนถงึตอนนี้เวลาทีม่อีะไรมาสะกดิใหห้นูนึกถงึเหตุการณ์ในคนืนัน้ หนูจะเริม่
รูส้กึเจบ็อยู่ในอกและรอ้งไหอ้อกมา” โป๊ยเซยีนกล่าว67 สุดท้าย โป๊ยเซยีนตดัสนิใจเขา้กระบวนการพเิศษที่เบีย่งเบนคดอีอก
จากกระบวนการยุตธิรรมเพื่อยุตคิดคีวามทางอาญา68 อย่างไรก็ตาม ความทรงจ าที่เป็นบาดแผลยงัคงกลบัมาหลอกหลอน 
เธอกล่าวว่า “หนูรูส้กึว่าความฝันในอนาคตของหนูดบัสลายไปแลว้ และหนูคงไม่อาจจะกลบัมาเป็นคนเดมิก่อนหน้าที่จะพบ
เจออะไรแบบนี้ได”้ 
 

https://tlhr2014.com/archives/43795
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/189/35/PDF/G1218935.pdf?OpenElement
https://tlhr2014.com/archives/24941
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ยงัไดใ้ชอ้ านาจกวา้งขวางตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อก าหนดเงื่อนไขทีเ่กนิความจ าเป็นและไม่ไดส้ดัส่วนเพื่อจ ากดัสทิธใินการชุมนุม
โดยสงบ70 ทัง้นี้ การฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี และ/หรอืปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบาท71   

 

70 แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล และ องคก์รอื่น ๆ, “เจา้หน้าทีร่ฐัไทยตอ้งยุตกิารด าเนินคดภีายใตพ้ระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน” (ดชันี: ASA 39/6190/2022), 8 พฤศจกิายน 2565, amnesty.or.th/latest/news/1052/. 
71 พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน, 2548, web.krisdika.go.th/data/document/ext810/810259_0001.pdf 
krisdika.go.th/librarian/get?sysid=457954&ext=pdf, มาตรา 18. 
72 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัแซนด,์ 5 ตุลาคม 2565 (อา้งแลว้). 
73 ศูนยท์นาย, “ยกฟ้อง! “แซน” นร.ภูเขยีว คด ีพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ชุมนุมเรยีกรอ้ง ตร.ขอโทษ ศาลเยาวชนชยัภูมชิี ้จ าเลยไม่ใช่ผูจ้ดั ไม่มหีน้าทีข่ออนุญาต 
– ชุมนุมในทีโ่ล่ง ไม่แพร่โควดิ” 26 ตุลาคม 2565, tlhr2014.com/archives/49943. 

 กรณีศึกษาท่ี 4: นักกิจกรรมถกูตัง้ข้อหาตามกฎหมายท่ีปัจจบุนัยกเลิกไป
แล้ว 

แซนด์ นักเรยีนและนักกิจกรรมที่นิยามตวัเองว่าเป็นเควยีร์ อายุ 17 ปีอยู่ที่ภูเขยีว อ าเภอชนบทในจงัหวดัชยัภูมิ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เธอเริม่สนใจประเด็นการเมอืงและสงัคมภายหลงัได้เรยีนรูเ้กี่ยวกบัผลกระทบทาง
สิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากโรงงานน ้าตาลในละแวกบ้าน พออายุได้ 14 ปี เธอก็เริม่เขา้ร่วมกจิกรรมที่เกีย่วขอ้งกบัสทิธใินที่ดนิใน
ภูมภิาคของเธอ เพื่อศึกษาเพิม่เติมเกี่ยวกบัการละเมดิสทิธิมนุษยชนที่คล้ายคลงึกบัสถานการณ์บ้านเกิด ต่อมาใน พ.ศ. 
2563 แซนด์เริ่มเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในประเด็นต่างๆ ตัง้แต่ประชาธิปไตยไปจนถึงการศึกษา “ทุกอย่างมคีวาม
เกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงกนั เราสามารถพดูถงึปัญหาเชงิโครงสรา้งทัง้หมดในเวลาเดยีวกนัได”้ เธอกล่าวกบั แอมเนสตี้ อนิเตอร์
เนชัน่แนล72 

ในเดือนมกราคม 2564 แซนด์สมคัรเข้า “ค่ายราษฎรออนทัวร์” ซึ่งจัดโดยกลุ่ม อันมีสามญัชนเป็นประมุข (Unme of 
Anarchy) ค่ายดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพื่อน าคนรุ่นใหม่มาลงพื้นที่เพื่อเรยีนรูเ้กี่ยวกบัประเดน็สทิธมินุษยชนในอ าเภอวงัสะ
พุง จงัหวดัเลย ที่มกีารท าเหมอืงแร่ทองค า แต่เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งวนัก่อนที่จะได้ลงพื้นที่ มเีจ้าหน้าที่
ต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรภูเขยีวมาหาแซนด์และนักเรยีนอีก 2 ราย ที่สมคัรไปค่ายที่บ้าน ในขณะที่ครูที่โรงเรยีนของ
แซนด์ได้เรยีกพบพ่อแม่ของเด็กที่อยากจะไปค่ายดังกล่าวและบัน่ทอนก าลงัใจพ่อแม่ที่จะอนุญาตให้ลูกของตนเข้าร่วม
กจิกรรม 

ส่งผลให ้เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 แซนด์ไปร่วมชุมนุมประท้วงที่หน้าสถานีต ารวจภูธรภูเขยีว เพื่อเรยีกรอ้งใหค้รูและ
เจ้าหน้าที่ต ารวจขอโทษที่ขม่ขูน่ักเรยีนและท าใหห้มดก าลงัใจทีจ่ะเขา้ร่วม “ค่ายราษฎรออนทวัร์” แซนด์จงึถูกตัง้ขอ้หาและ
ต่อมาถูกสัง่ฟ้องตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กล่าวหาว่า “มัว่สุมในลกัษณะเสีย่งต่อการแพร่โรคในพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัสูง” ต่อมา เมื่อวนัที่ 
1 ตุลาคม ได้มกีารยกเลกิการใช้บงัคบั พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทัว่ประเทศเพื่อควบคุมสถานการณ์โรคโควดิ-19 หลงัจากนัน้ไม่นาน 
วนัที่ 25 ตุลาคม ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัชยัภูมไิด้ยกฟ้องโดยใหเ้หตุผลว่ากจิกรรมที่แซนด์ท าไปยงัไม่ถงึขนาด
เสีย่งต่อการแพร่โรคในวงกวา้ง”73 

แมว้่าศาลจะยกค าฟ้องในคดนีี้แต่แซนดม์คีดคีงคา้งอื่นๆ อกี 9 คด ีทีเ่ธอถกูตัง้ขอ้หาตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทีถู่กยกเลกิไปแลว้
เนื่องจากไดเ้ขา้ร่วมชุมนุมประทว้งตัง้แต่ พ.ศ. 2563 – 2565 

https://www.amnesty.or.th/latest/news/1052/
http://web.krisdika.go.th/data/document/ext810/810259_0001.pdf
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=457954&ext=pdf
https://tlhr2014.com/archives/49943
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 กฎหมายอาญาอีกตวัที่ใช้เพื่อพุ่งเป้าจัดการกับเด็กในการชุมนุมประท้วงคอืกฎหมายหมิน่พระบรมเดชานุภาพ 
(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112) ทีบ่ญัญตัวิ่า “ผูใ้ดหมิน่ประมาท ดูหมิน่ หรอืแสดงความอาฆาตมาดรา้ยพระมหากษตัรยิ์ 
พระราชนิี รชัทายาท หรอืผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 3 ปีถงึ 15 ปี” 74 แอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่
แนล ไดแ้สดงขอ้ห่วงกงัวลในหลายกรณีอยู่เป็นประจ าเกีย่วกบัการใชก้ฎหมายหมิน่ประมาทกษตัรยิ์เพื่อลงโทษและจ าคุกบุคคล
ที่แสดงเสรภีาพในความคดิเหน็โดยสงบ รวมถงึค าพพิากษาของศาลเมื่อ พ.ศ. 2564 ที่จ าคุก “อญัชญั” อดตีขา้ราชการ เป็น
ระยะเวลา 87 ปี เนื่องจากไดเ้ผยแพร่คลปิในรายการทอลก์โชวอ์อนไลน์ทีม่กีารแสดงความคดิเหน็ทีห่มิน่ประมาทกษตัรยิ7์5 

 จากการสงัเกตการณ์ในช่วง 2 ปีที ่ผ่านมา แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เหน็ว่าการน าคดหีมิน่ประมาทกษตัรยิม์าใช้
จดัการกบัผูชุ้มนุมประท้วงรวมถงึเดก็เพิม่สูงขึน้ จงึเป็นเรื่องส าคญัที่จะเน้นย ้าว่านับเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ของประเทศ
ไทยที่ทางการใช้กฎหมายหมิน่ประมาทกษตัรยิ์กบัเดก็ นับแต่เดอืนพฤศจกิายน 2565 มเีดก็จ านวน 17 รายที่ถูกตัง้ขอ้หาตาม
กฎหมายนี้ โดยพนักงานอยัการมคี าสัง่ฟ้องไปแลว้ 11 คด ีปัจจุบนัม ี3 คดทีี่ยงัอยู่ในระหว่างการสบืสวนสอบสวน ในขณะทีค่ดี
อื่นยุตลิงไปเนื่องจากจ าเลยที่เป็นเดก็ยนิยอมที่จะเขา้กระบวนการพเิศษที่เบี่ยงเบนคดอีอกจากกระบวนการยุตธิรรมแทนทีจ่ะ
ต่อสูค้ด7ี6 

 

74 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา, ความผดิต่อองคพ์ระมหากษตัรยิ ์พระราชนิี รชัทายาท และผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค์ (มาตรา 107-112) 
ประมวลกฎหมายอาญา, krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf. 
75 โปรดอ่าน แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล, “ประเทศไทย: การลงโทษจ าคุก 87  ปีในความผดิฐานหมิน่พระบรมเดชานุภาพ เป็นอตัราโทษสงูสุดทีเ่คยมี
มา” 19 มกราคม 2565, amnesty.org/en/latest/news/2021/01/thailand-87-prison-sentence-lese-majeste-2/ และ แอมเนสตี้ อนิเตอร ์
เนชัน่แนล, “Thailand: Record lèse-majesté sentences highlight growing extremes of repression in Thailand (ประเทศไทย: บนัทกึโทษจ าคุกคดี
หมิน่พระบรมเดชานุภาพแสดงใหเ้หน็การปราบปรามทีสุ่ดโต่งในประเทศไทย) ”, 7 สงิหาคม 2558, 
amnesty.org/en/documents/asa39/2253/2015/en/. 
76 ศูนยท์นายฯ, สถิตเิยาวชนถูกด าเนินคดจีากการแสดงออกและการชุมนุม ปี 2563-65, 31 ธนัวาคม 2564, tlhr2014.com/archives/24941  

 

ภาพวาดแสดงใหเ้หน็ถงึแซนดข์ณะก าลงัศกึษากฏหมายไทยเพือ่เตรยีมตวัส าหรบัการไปขึ้นศาล / 
© Amnesty International / Summer Panadd 

https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/01/thailand-87-prison-sentence-lese-majeste-2/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/2253/2015/en/
https://tlhr2014.com/archives/24941
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สทิธเิดก็ทีจ่ะชุมนุมประทว้งโดยสนัตใินประเทศไทย  
แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล  25 

 มเีดก็อย่างน้อย 3 คน ที่ถูกตัง้ขอ้หายุยงปลุกปัน่ตามมาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญา77 ที่บญัญตัวิ่า “ผูใ้ด
กระท าใหป้รากฏแก่ประชาชนดว้ยวาจา หนังสอืหรอืวธิอีื่นใดอนั มใิช่เป็นการกระท าภายในความมุ่งหมายแห่งรฐัธรรมนูญ หรอื
มใิช่เพื่อแสดงความคดิเหน็หรอืตชิมโดยสุจรติ 

 (1) เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในกฎหมายแผ่นดนิหรอืรฐับาล โดยใชก้ าลงัขม่ขนืใจ หรอืใชก้ าลงัประทุษรา้ย 

 (2) เพื่อใหเ้กดิความปัน่ป่วนหรอืกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถงึขนาดที่จะก่อความไม่สนัตขิึน้ในราชอาณาจกัร 
หรอื 

 (3) เพื่อใหป้ระชาชนล่วงละเมดิกฎหมายแผ่นดนิ”78  
 
 ผูก้ระท าผดิฐานยุยงปลุกปัน่ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิเจด็ปี 
 
 มเีดก็จ านวนมากแสดงความคดิเหน็ผ่านทางออนไลน์ที่วจิารณ์รฐับาลและถูกตัง้ขอ้หาตาม มาตรา 14 ของ พ.ร.บ.
คอมพวิเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมอืปิดกัน้ทางดิจทิลัในประเทศไทยให้เขม้งวดมากขึน้  โดยบญัญตัเิหตุของขอ้หาใหค้ลุมเครอืและ
กวา้งขวาง ท าใหร้ฐับาลใช้เป็นช่องทางการด าเนินคดกีบั “ขอ้มูลคอมพวิเตอร์อนัเป็นเทจ็” ที่ “โดยประการที่น่าจะเกดิความ
เสยีหายแก่บุคคลที่สามหรอืสาธารณะ” หรอื “โดยประการที่น่าจะเกิดความเสยีหายต่อการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของ
ประเทศหรอืก่อใหเ้กดิความตื่นตระหนกแก่ประชาชน”79 เนื่องจากขบวนการชุมนุมประท้วงจดัตัง้ผ่านช่องทางโซเซยีลมีเดีย 
เดก็บางคนใช้โซเซยีลมเีดยีอย่างแขง็ขนัเพื่อเผยแพร่ความคดิเหน็หรอืแลกเปลี่ยนข่าวสารกบัเพื่อน ท าใหบ้างครัง้ตกเป็นเป้า
การด าเนินคดทีางอาญาจากกจิกรรมออนไลน์ 
 

 

77 บนัทกึขอ้มลูภายในของแอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
78 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา, ความผดิต่อความมัน่คงของรฐัภายในราชอาณาจกั(มาตรา 113 – 118) ประมวลกฎหมายอาญา, 
krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf  
79 เครอืขา่ยพลเมอืงเน็ต, “พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ 2560 ไทย-องักฤษ Thailand’s Computer-related Crime Act 2017 bilingual” 25, มกราคม 2560, 
thainetizen.org/docs/cybercrime-act-2017/. 
80 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัธนพฒัน์ กาเพง็ หรอื “ปูน”, เดก็ผูชุ้มนุมประทว้ง, 10 ตุลาคม 2565, กรุงเทพมหานคร. 

 กรณีศึกษาท่ี 5: “ความผิดอาญาอย่างเดียวของผม คือ การท่ีผมมีความคิด
เหน็” 

 ธนพัฒน์ กาเพ็ง หรือ “ปูน” เป็นนักกิจกรรมผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจากกลุ่มทะลุฟ้าที่เคลื่อนไหวทาง
ประชาธปิไตย เขามาจากจงัหวดักาญจนบุรี ภาคตะวนัตกของประเทศไทยที่บรเิวณชายแดนไทยพม่า ยอ้นกลบัไปเมื่อปี 
2563 ปูนอายุ 17 ปี เขาเดนิทางมาที่กรุงเทพมหานครบ้างเพื่อร่วมชุมนุมประท้วงใหม้กีารปฏริูปด้านการศกึษาและพฒันา
ประชาธปิไตย “ผมเคยเป็น ‘นักเรยีนด’ี ทีข่ยนัเรยีนและท าตามค าสัง่ของครู แต่หลงัจากทีร่ฐับาลชุดนี้เขา้มากุมอ านาจ ผม
เริม่ตัง้ค าถามเกีย่วกบัความชอบธรรมของรฐับาล ผมสงสยัว่าประชาชนรบัได้อย่างไรทีว่่าทหารยดึอ านาจและยงัคงอยู่ใน
อ านาจต่อเนือ่งอกีหลายปี นีค่อืสาเหตุว่าท าไมผมถงึไดเ้ริม่มาร่วมชุมนุมประทว้ง”80 

ปนูเป็นผูใ้ชโ้ซเชยีลมเีดยีตวัยง รวมถงึใชเ้ฟซบุ๊กเพื่ออ่านขา่วและแบ่งปันขอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัการเมอืง เมื่อเดอืนตุลาคม 2564 
เขาถูกตัง้ข้อหาหมิน่ประมาทกษัติรย์ ตามมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา และน าเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ซึ่ง
ขอ้มูลคอมพวิเตอรท์ี่เป็นความผดิเกีย่วกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร ตามมาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ เพราะเขา
ได้เผยแพร่ 8 โพสต์ จากกลุ่ม   เฟซบุ๊ก Royalist Marketplace ที่มสีมาชกิวจิารณ์ราชวงศแ์ละมโีพสต์เกี่ยวกบักษตัรยิแ์ละ
การท ารา้ยร่างกายผูล้ี้ภยัทางการเมอืงชาวไทย ในขณะที่แชร์โพสต์นัน้เขาอายุ 17 ปี “ความผดิอย่างเดยีวของผมคอื การที่
ผมมคีวามคดิเหน็” ปนูกล่าว  

ในคดีนี้ ปูนถูกฟ้องที่จงัหวดันราธิวาสซึ่งเป็นหนึ่งในจงัหวดัชายแดนใต้สุดที่บรเิวณชายแดนไทย -มาเลเซยี ปูนบอกแอม
เนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ว่าเขาตอ้งเดนิทางเป็นระยะเวลาถงึ 18 ชัว่โมง เพื่อรายงานตวักบัสถานีต ารวจสุไหงโกลก จงัหวดั

https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf
https://thainetizen.org/docs/cybercrime-act-2017/
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 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล ตัง้ข้อสงัเกตว่าข้อมูลสถิติตามที่กล่าวมาอาจจะมไิด้สะท้อนภาพรวมทัง้หมดของ
จ านวนเด็กที่ถูกตัง้ข้อหาทางอาญาเนื่องจากการใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมประท้วงโดยสงบและเสรีภาพในการ
แสดงออก เพราะขอบเขตการบนัทกึขอ้มูลของศูนย์ทนายฯ จ ากดัเฉพาะการประท้วงที่เรยีกรอ้งใหม้กีารพฒันาประชาธปิไตย
และปฏริูปสถาบนัทางการเมอืงเท่านัน้ แอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล ยงัได้บนัทกึกรณีของผูชุ้มนุมประท้วงที่เป็นเดก็ชาวชน
พื้นเมอืงที่ถูกตัง้ขอ้หาว่าฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เนื่องจากเข้าร่วมในการชุมนุมประท้วงเรื่องสทิธิในที่ดินท ากินของชนพื้นเมอืง
กะเหรีย่งอกีดว้ย 

 

 

81 Prachatai English, “Indigenous Karen villagers arrested after returning to ancestral land (ชาวบา้นชาวกะเหรีย่งพืน้เมอืงถูกจบักุมหลงัจาก
กลบัไปทีด่นิของบรรพบุรุษ),” 6 มนีาคม 2564,  prachatai.com/english/node/9104. 
82 สมัภาษณ์ทางโทรศพัทก์บัจนัทร ์ตน้น ้าเพชร, เดก็ผู้ชุมนุมประท้วง, 29 กนัยายน 2565, กรุงเทพมหานคร 

นราธวิาส ต่อมาศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดันราธวิาสอนุญาตใหย้า้ยการพจิารณาคดไีปยงัศาลเยาวชนและครอบครวัที่
กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นจงัหวดัทีป่นูอยู่ในปัจจุบนั การพจิารณาคดขีองปนูจะเริม่ขึน้ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2566 

 กรณีศึกษาท่ี 6: นักกิจกรรมเดก็ชาวพื้นเมืองท่ีปกป้องสิทธิชุมชน  

จนัทร ์ต้นน ้าเพชร  เป็นนักกจิกรรมชนเผ่าพืน้เมอืงชาวปกาเกอะญอจากหมู่บ้านบางกลอย จงัหวดัเพชรบุร ีในอดตีชุมชน
ของเธอเคยอยู่อาศยัทีก่ลุ่มป่าแก่งกระจานโดยด ารงชวีติดว้ยการท าไร่หมุนเวยีน ต่อมาชุมชนถูกบงัคบัขบัไล่และใหโ้ยกย้าย
ไปยงัที่ดนิบรเิวณใหม่ที่ไม่สามารถด ารงวถิชีวีติดัง้เดมิต่อไป ความพยายามที่จะกลบัไปยงัผนืดนิของบรรพบุรุษส่งผลใหร้ฐั
ใชก้ าลงัโดยไม่จ าเป็นและเกนิกว่าเหตุ ใชก้ระบวนการยุตธิรรมทางอาญาไปในไปในทางทีม่ชิอบ รวมถงึการจบักุมและฆ่านัก
ปกป้องสทิธมินุษยชน ทัง้ยงัตัง้ขอ้หากบัผูท้ีต่อ้งการจะกลบัไปยงัผนืดนิเดมิ81 

ตอนที่จนัทร์อายุ 17 ปี เธอพร้อมด้วยนักกิจกรรมจากเครอืข่ายที่ดินและชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอยได้ยดึสีแ่ยกนางเลิ้งที่
กรุงเทพมหานคร ตัง้แต่ปลายมกราคม – ตน้กุมภาพนัธ ์2565 จนัทรบ์อกกบัแอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ว่าเธอร่วมชุมนุม
ประท้วงเพราะมเีพยีงไม่กี่คนในชุมชนของเธอทีพ่อพดูภาษาไทยได้และเธอตอ้งการจะเป็นกระบอกเสยีงใหค้นของเธอ เพื่อ
เรยีกรอ้งใหร้ฐัรบัรองสทิธชินพื้นเมอืง “หนูอยากที่จะมชีวีติเหมอืนเดก็คนอื่นที่ไปโรงเรยีน ที่ได้เรยีนหนังสอื แต่ตอนนี้วถิี
ชวีติของคนในชุมชนเป็นเรื่องทีต่อ้งมาก่อน” เธอกล่าว82 

ต่อมาจนัทร์ถูกตัง้ขอ้หาว่าฝ่าฝืนมาตรา 9 และมาตรา 11 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่หา้มการชุมนุมประท้วง ปัจจุบนัคดขีองเธอยงัคง
คา้งอยู่ที่ชัน้ไต่สวน ระหว่างที่ใหส้มัภาษณ์กบัแอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล จนัทร์หวนคดิถงึประสบการณ์ในกระบวนการ
ยุตธิรรมทางอาญาของเดก็ “หนูเบลอไปหมด มหีลายอย่างทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจหรอืเจ้าหน้าทีศ่าลพูแล้วหนูไม่ค่อยจะเขา้ใจ
เท่าไร แมว้่าหนูเขา้ใจภาษาไทย แต่จะดกีว่าถ้าจะมคีนทีพู่ดภาษาของหนู (ภาษาปกาเกอะญอ) มาช่วยใหห้นูเขา้ใจว่าเกดิ
อะไรขึ้น” 

https://prachatai.com/english/node/9104
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4.4 กระบวนการยุติธรรมของเดก็ – แต่ผลประโยชน์สูงสุดของใคร ? 

 ตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิมนุษยชน บุคคลที่ใช้สทิธิที่จะมเีสรภีาพในการชุมนุมประท้วงโดยสงบ
จะตอ้งไดร้บัความคุม้ครองและไม่ถูกด าเนินคดอีาญาหรอืตอ้งไม่อยู่ภายใตก้ารแทรกแซงกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบใดกต็าม แต่บทที่กล่าวมาแลว้ชี้ใหเ้หน็ว่าเดก็หลายรอ้ยรายยงัคงถูกตัง้ขอ้หาในทางคดอีาญา จากการมสี่วนร่วมใน
การชุมนุมประทว้งโดยสงบ 
 
 ในประเทศไทย หากเด็กได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ก็จะได้รบัการปฏิบัติตามวิธีพิจารณาความที่
ออกแบบขึน้มาส าหรบัเดก็โดยเฉพาะ  วธิพีจิารณาความอาญาส าหรบัเดก็มวีตัถุประสงค์เพื่อใหโ้อกาสเดก็ที่ท าผดิกฎหมายได้
ฟ้ืนฟู ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม และ กลบัคนืสู่สงัคมโดยทีไ่ม่ก่อเหตุซ ้า83 เป็นทีส่งัเกตไดว้่าหมวด 7 ของ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ ให้
เด็กเข้าสู่การปรบัพฤติกรรมที่เรยีกว่า “มาตรการพเิศษแทนการด าเนินคดีอาญาส าหรบัเด็ก” กล่าวคอื เด็กสามารถเข้าสู่
กระบวนการพเิศษทีเ่บีย่งเบนคดอีอกจากกระบวนการยุตธิรรมแทนทีจ่ะตอ้งมาต่อสูค้ดแีละมปีระวตัอิาชญากรตดิตวั เดก็บางคน 
เช่น โป๊ยเซยีนซึง่ไดร้บัการพดูถงึในกรณีศกึษาที ่2 ของรายงานฉบบันี้นัน้ ไดเ้ลอืกทีจ่ะเขา้สู่มาตรการดงักล่าวเพื่อทีจ่ะไม่ต้องมี
ประวตัิทางคดีอาญา อย่างไรก็ดี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล มีจุดยืนว่า ภาครฐัไม่ควรจ าเป็นต้องใช้การแทรกแซงทาง
กระบวนการยุตธิรรมทางอาญาดว้ยซ ้า หากเดก็เพยีงแค่ใชส้ทิธทิีไ่ดร้บัการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายระหว่างประเทศ 
 
 นอกจากนี้ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนฯ ยงัได้สะท้อนวธิกีารดงักล่าวและอา้งหลายครัง้ว่า การตดัสนิใจและการด าเนินการ
ในกระบวนวธิพีจิารณาความอาญาตอ้งน าไปสู่ผลลพัธ์ที่เป็นไปตาม “หลกัผลประโยชน์สงูสุดของเดก็หรอืเยาวชน” ทีเ่กีย่วขอ้ง
ในคดี84 แต่ทว่า แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล ยงัพบว่ามหีลายกรณีที่วธิีพจิารณาความที่มอียู่ไม่ได้ช่วยประกนัสทิธิในการ
พจิารณาคดอีย่างเป็นธรรมและสทิธทิีจ่ะไม่ถูกเลอืกปฏบิตัิของผูชุ้มนุมประทว้งทีเ่ป็นเดก็ได้ 
 
 ยกตวัอย่าง ในขัน้ตอนการไต่สวนคด ีผูชุ้มนุมประทว้งที่เป็นเดก็จะถูกน าตวัไปคุมขงัที่สถานพนิิจเพื่อสบืเสาะประวตัิ
เยาวชน มาตรา 82 ของ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ ระบุว่าใหพ้นักงานคุมประพฤตทิีส่ถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ตอ้งท า
รายงานเกี่ยวกบัสาเหตุแห่งการกระท าความผดิของเด็กแล้วจึงส่งความเหน็แนะน านัน้ไปยงัพนักงานสอบสวนหรอืพนักงาน
อัยการแล้วแต่กรณี รายงานจะถูกส่งมายงัศาลด้วยหากเป็นกรณีที่มีมูลว่าเด็กกระท าผดิ นอกจากนี้ เด็กจะต้องนัดพบกบั
นักจติวทิยาที่ศูนยใ์หค้ าปรกึษาของศาลเยาวชนและครอบครวัเพื่อประเมนิสถานการณ์ส่วนตวัและครอบครวัรวมถงึการเตรยีม
ตวัทีจ่ะเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟู85 
 
 โดยหลกัแลว้ กระบวนการพจิารณาในกระบวนการยุตธิรรมเดก็จะเป็นภาพสะทอ้นถงึความพยายามในทางบวกที่จะ
คุม้ครองสทิธเิดก็ แต่แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ไดบ้นัทกึหลายคดทีีพ่บความผดิปกตขิองระบบยุตธิรรมส าหรบัเดก็ เป็นทีน่่า
สงัเกตว่าเดก็ 12 รายที่แอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล สมัภาษณ์ได้พูดถงึการสบืเสาะประวตัเิยาวชนที่มคี าถามที่ไม่ได้ค านึงถงึ

 

83 ปพนธรี ์ธรีะพนัธ์, “แนวทางการพฒันาการเบีย่งเบนคดใีนชัน้สอบสวนทีเ่ดก็และเยาวชนเป็นผูก้ระท าความผดิ,” วารสารนิตศิาสตร,์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ปีที ่47(2), มถุินายน 2561, so05.tci-thaijo.org/index.php/tulawjournal/article/view/196263/136429, หน้า 370 – 371. 
84 โปรดอ่าน, ตวัอย่าง, ประเทศไทย, พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั, 2553, มาตรา 31 ศาลมี
ดุลพนิิจทีจ่ะขอการสนับสนุนจากนักจติวทิยา แพทย ์หรอื นักสงัคมสงเคราะหท์ีท่ างานเพื่อเดก็ใหเ้ขา้มามสี่วนร่วมในคดอีาญา และ มาตรา 75 ศาลมี
อ านาจประเมนิว่าจ าเป็นจะตอ้งคุมขงัเดก็หรอืไม่  
85 ศูนยท์นาย, “ส่องขัน้ตอนคดเียาวชน: เมื่อเยาวชนที่ถูกด าเนินคดทีางการเมอืง มแีนวโน้มมภีาระ-ถูกละเมดิมากกว่าผูใ้หญ่” 28 มถุินายน 2565, 
https://tlhr2014.com/archives/31315. 
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ความละเอยีดอ่อนเรื่องเพศ กา้วก่าย และไม่เกีย่วขอ้ง รวมทัง้สอบถามว่าเคยมเีพศสมัพนัธก์บับุคคลทีม่เีพศเดยีวกนัหรอืไม่และ
บ่อยแค่ไหน ค าถามดงักล่าวท าใหเ้ดก็หลายคนรูส้กึคบัขอ้งใจที่จะเขา้สู่การด าเนินคดอีาญาโดยเฉพาะเดก็ทีร่ะบุว่าตนเองเป็นผู้
ทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ 
 
 

 

86 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบั ธนกร “เพชร” ภริะบนั, เดก็ผู้ชุมนุมประท้วง, 4 ตุลาคม 2565, กรุงเทพมหานคร. 
87 ประชาไท, “‘เพชร’ ธนกร รบัทราบขอ้หา ม.112 จากกรณีปราศรยัทีน่นทบุรเีมื่อ 10 ก.ย. 63” 9 กนัยายน 2564, 
prachatai.com/journal/2021/09/94911. 
88 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบั ธนกร “เพชร” ภริะบนั (อา้งแลว้) 
89 แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย, “การตดัสนิใหเ้ยาวชนนักกจิกรรมมคีวามผดิฐานหมิน่ประมาทกษตัรยิ์ เป็นบรรทดัฐานทีน่่ากงัวล,” 23 
พฤศจกิายน 2565, amnesty.or.th/latest/news/1057. 

 กรณีศึกษาท่ี 7: นักกิจกรรมเดก็ท่ีมีความหลากหลายทางเพศเข้าสู่การ
พิจารณาคดีหม่ินประมาทกษตัริย ์

ธนกร “เพชร” ภิระบนั เป็นนักปกป้องสทิธมินุษยชนเดก็ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศที่ถูกตัง้ขอ้หาหมิน่ประมาทกษตัรยิ์ 
3 คดแีละฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เนื่องจากเขา้ร่วมในการชุมนุมประทว้งตัง้แต่ พ.ศ. 2563 – 2565 อกี 2 คด ีขณะทีม่อีายุเพยีง 
17 ปี86 ระหว่างการชุมนุมประทว้งเพชรได้ปราศรยัเกี่ยวกบัสทิธขิองผูม้คีวามหลากหลายทางเพศและความส าคญัของการ
ปฏริปูสถาบนักษตัรยิ8์7  
 
เพชรเล่าใหแ้อมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟังเรื่องประสบการณ์ทีไ่ด้พบนักจติวทิยาที่ศูนยใ์หค้ าปรกึษาของศาลเยาวชนและ
ครอบครวักลางว่า88 “พอถงึเวลานัดกบันักจติวทิยา เขากข็อใหห้นูกรอกแบบฟอรม์ทีม่คี าถามเยอะแยะ มคี าถามหนึง่ถามว่า
หนูเคยมเีพศสมัพนัธก์บับุคคลเพศเดยีวกนัหรอืไม่  หนูไม่เขา้ใจว่ารสนิยมทางเพศของหนูเกีย่วขอ้งอะไรกบัการพจิารณาคดี 
ค าถามแบบนี้เหมอืนชี้น าว่าการเป็นบุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศเป็นเรือ่งผดิปกติ นักจติวทิยายงัไดต้ดิต่อกบัหนูทาง
ไลน์ [แอปพลเิคชนัเพือ่ใชส้่งขอ้ความเพือ่การสือ่สาร] เป็นประจ า บางครัง้เขาก็จะพยายามบัน่ทอนก าลงัใจไม่ใหห้นูเขา้ร่วม
ชุมนุมประท้วงอีกในอนาคต หรือไม่ก็จะพูดให้หนูยอมรบัสารภาพและเข้ากระบวนการพิเศษทีเ่บีย่งเบนคดี” ขณะให้
สมัภาษณ์กบั      แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพชรระบุว่ากระบวนการที่ก้าวก่ายเช่นนี้กระทบต่อความเชื่อมัน่ของเขาที่มี
ต่อกระบวนการยุตธิรรม 
 
เพชรเป็นเดก็อายุต ่ากว่า 18 คนแรกทีถู่กตดัสนิว่ามคีวามผดิในขอ้หาหมิน่ประมาทกษตัรยิ์ เมื่อวนัที่ 22 พฤศจกิายน 2565 
ศาลเยาวชนและครอบครวักลางมีค าพพิากษาว่าเพชรมีความผดิตามกฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามที่ได้ปราศรยั
เรยีกร้องให้มกีารปฏิรูปสถาบนักษัตรยิ์ที่การชุมนุมประท้วงบรเิวณวงเวยีนใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 6 ธนัวาคม 
2563 ศาลลงโทษเพชรใหเ้ขา้รบั “การฝึกอบรม” ทีศู่นยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชน กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
กระทรวงยุตธิรรมหรอืที่อื่นๆ ตามแต่ที่ศาลจะก าหนด ค าพพิากษาระบุว่าเพชรจะตอ้งถูกน าตวัไปที่สถานที่ควบคุมตวัอย่าง
เป็นทางการเพื่อรบัการฝึกอบรม ก าหนดขัน้ต ่า 1 ปี 6 เดอืน ขัน้สงูไม่เกนิ 3 ปี  ตามมาตรา 143 ของ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและ
ครอบครวัใหศ้าลก าหนดระยะเวลาขัน้ต ่าและขัน้สูงของการอบรมได้ อกีทัง้ศาลจะปล่อยตวัเดก็เมื่อใดในระหว่างช่วงเวลานัน้
ก็ได้ แอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล มขีอ้ห่วงกงัวลว่าศาลอาจจะสรา้ง “บรรทดัฐานทางกฎหมายที่น่ากงัวล” และก่อใหเ้กดิ 
“บรรยากาศความกลวัใหก้บัคนหนุ่มสาวทัว่ประเทศทีอ่าจตอ้งการแสดงออกหรอืเขา้ร่วมชุมนุมประทว้งโดยสงบ”89 
 
เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2565 ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดันนทบุรพีพิากษาว่า เพชรมคีวามผดิในอกีขอ้หาตามกฎหมาย
หมิน่ประมาทกษตัรยิ์ โดยเป็นคดทีี่เริม่มาจากการปราศรยั ณ ท่าน ้านนทบุรเีมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2563 เพชรถูกตดัสนิให้

https://prachatai.com/journal/2021/09/94911
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 ประเด็นส าคัญอีกประการที่นักกิจกรรมเด็กยกขึ้นมาพูดคุยกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล คือ การขาดผู้
สงัเกตการณ์ทีเ่ป็นอสิระในหอ้งพจิารณาคด ีโดยเฉพาะเดก็ทีเ่ขา้สู่การพจิารณาคดอีาญาทีร่า้ยแรง เช่น คดหีมิน่ประมาทกษตัรยิ์ 
คดยีุยงปลุกปัน่ เป็นต้น ซึ่งแมว้่าการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของเดก็จะมกัถูกน ามาใชเ้ป็นเหตุผลในการพจิารณาคดีทางลบั 
แต่ผูชุ้มนุมประทว้งที่เป็นเดก็กงัวลใจว่าอาจลดทอนความโปร่งใสของกระบวนการศาลและไม่อาจท าใหห้ลกัผลประโยชน์สงูสุด
ของเดก็บรรลุผลได ้
 
 ปัจจุบัน สายน ้าถูกตัง้ข้อหาหมิ่นประมาทกษัตรยิ์ 2 คดี จากการเข้าร่วมแสดงแฟชัน่โชว์ล้อเลียน เมื่อวนัที่ 29 
ตุลาคม 2563 และการชุมนุมประท้วงเมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม 2564 พูดถงึขอ้กงัวลระหว่างใหส้มัภาษณ์กบัแอมเนสตี้ อนิเตอร์
เนชัน่แนลว่า91 
 

“กระบวนการ [ทางอาญา] ไม่เป็นมติรส าหรบัพวกเราที่เป็น
เด็ก หลายครัง้แล้วที่ผมขอผ่านทนายให้ศาลอนุญาตให้น า
บุคคลที่ผมไว้วางใจ ไม่ว่าจะจากสถานเอกอคัรราชทูตหรือ
องคก์รดา้นสทิธมินุษยชนมาสงัเกตการณ์คดเีพือ่ความโปรง่ใส

 

90 ศูนยท์นายความเพื่อสทิธมินุษยชน, ““Petch” Thanakorn sentenced to 3 years in prison for violating the lèse-majesté law but court 
suspended the sentence and required “Petch” to enter a probation plan “ 23 ธนัวาคม 2565, https://tlhr2014.com/en/archives/51777.  
91 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัสายน ้า, 21 กนัยายน 2565 (อา้งแลว้) 

จ าคุกเป็นเวลา 3 ปี แต่ศาลลดโทษใหเ้หลอื 1 ปี 6 เดอืนและสัง่ใหร้อลงอาญา 2 ปี โดยมเีงื่อนไขว่าเพชรจะตอ้งเขา้รบัการคุม
ประพฤตใินช่วงเวลาดงักล่าว90 
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แต่ศาลชอบอ้างว่าการพจิารณาคดีเป็นการลบัเป็นประโยชน์
สงูสดุส าหรบัเดก็อยา่งพวกเรา” 
สายน ้า นักกจิกรรมเดก็จากกรุงเทพมหานคร 

 เพชร นักปกป้องสทิธมินุษยชนผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ เรยีกรอ้งอย่างเดยีวกนัใหศ้าลอนุญาตให้องคก์รดา้น
สทิธมินุษยชนและสถานเอกอคัรราชทูตร่วมสงัเกตการณ์ ตราบเท่าที่เดก็ที่ถูกด าเนินคดรีูส้กึสะดวกใจและใหค้วามยนิยอมที่
ไดร้บัการบอกกล่าวกบัผูส้งัเกตการณ์92 
 มาตรา 108 ตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ ระบใุหก้ารพจิารณาคดเียาวชนและครอบครวัตอ้งกระท าเป็นการลบัและเฉพาะ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัคดเีท่านัน้จงึมสีทิธเิขา้ฟังการพจิารณาคดไีด้ อาท ิพ่อ แม ่พยาน และ เจา้หน้าทีร่ฐั ใหเ้ขา้ในหอ้งพจิารณา
คดไีด ้อย่างไรกต็าม กฎหมายยงัใหศ้าลใช้ดุลพนิิจที่จะอนุญาตให ้“บุคคลอื่นทีศ่าลเหน็สมควรอนุญาต” เขา้สงัเกตการณ์คดไีด้ 
แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ไดท้ าหนังสอืขอเขา้สงัเกตการณ์คดขีองเพชรทีศ่าลเยาวชนและครอบครวั จงัหวดันนทบุร ีแต่ศาล
ใช้ดุลพนิิจทางกฎหมายยกค าร้อง โดยให้เหตุผลว่ากฎหมายก าหนดให้การพจิารณาคดที าเป็นการลบั ตามมาตรา 108 ของ 
พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ93 

4.5 การขม่ขู่และการสอดแนม  
 แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล พบว่าทางการใช้กลยุทธ์ในการขม่ขู่และสอดแนม เพื่อสรา้งความกลวัและบรรยากาศ
ความกลัวต่อผู้ชุมนุมประท้วงที่เป็นเด็ก จะได้บัน่ทอนก าลังใจในการเข้าร่วมชุมนุมประท้วง เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 2564  
พรรคฝ่ายคา้นก้าวไกลได้เผยแพร่เอกสารหลุด“บญัชทีี่ตอ้งเฝ้าระวงั” ที่ประกอบด้วยรายชื่อและขอ้มูลส่วนบุคคลรวมถงึบญัชี
โซเชยีลมเีดยีของ 183 ราย ทีถู่กต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงตดิตามเฝ้าระวงั ในรายชื่อดงักล่าวมเีดก็รวมอยู่ดว้ยอย่างน้อย 4 ราย94 
ทัง้นี้ ชื่อและขอ้มลูส่วนบุคคลของพวกเขาถูกเกบ็เป็นความลบัเนื่องจากมขีอ้ห่วงกงัวลเรื่องความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยั 
 ขอ้มลูจากศูนยท์นายฯ รายงานว่าระหว่างเดอืนมกราคม 2564 - พฤศจกิายน 2565 มผีูชุ้มนุมประทว้งทีเ่ป็นเดก็ฝ่าย
ประชาธปิไตยอย่างน้อย 59 ราย ที่ตกเป็นเป้าของกลยุทธ์ “การคุกคาม” 95 บ่อยครัง้ที่เจ้าหน้าที่ภาครฐัเขา้คุกคามด้วยการใช้
วาจาข่มขู่ว่าจะด าเนินการทางกฎหมายหากร่วมชุมนุมประท้วง หลายครัง้ที่มกีารสอดแนมผูชุ้มนุมประท้วงที่เป็นเดก็ว่าได้ไป
ชุมนุมประท้วงหรอืไม่และมกีารกระท าอย่างอื่นหรอืแสดงความคดิเหน็ในช่องทางออนไลน์อย่างกระตอืรอืรน้หรอืไม่  ผูชุ้มนุม
ประท้วงที่เป็นเดก็จะถูกตดิตามเฝ้าระวงัอย่างใกลช้ดิจากรฐัก่อนหน้าทีจ่ะมเีหตุการณ์ส าคญัหรอืมกีารเดนิทางของเจ้าหน้าทีร่ฐั
รวมถงึสมาชกิราชวงศด์ว้ย96 
 มหีลายกรณีที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนลบนัทึกไว้ว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจหรอืเจ้าหน้าที่รฐัอื่นๆ ได้เฝ้าระวงัและ
ตดิตามเดก็ โดยเขา้หาสมาชกิในครอบครวัและครหูรอืไปเยีย่มที่บ้านเพื่อ “ขอขอ้มลู” อย่างไรกต็าม บางครัง้เจ้าหน้าทีร่ฐัก็เข้า
หาเดก็โดยตรงเพื่อขม่ขูไ่ม่ใหเ้ขา้ร่วมชุมนุมประทว้งหรอืรวมตวัทางสาธารณะอื่นๆ ทีม่องว่าเป็นภยัต่อรฐับาล 

 

92 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบั ธนกร “เพชร” ภริะบนั (อา้งแลว้)  
93 ศาลเยาวชนและครอบครวั จงัหวดันนทบุร,ี หนังสอื ศย. 301/009 (อ)/ 767 ส่งถงึแอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล, ประเทศไทย, 25 ตุลาคม 2565, แฟ้ม
เอกสารอยู่กบัแอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล อย่างไรกด็ ีแอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนลถอืว่าเป็นการส าคญัทีจ่ะตอ้งระบุว่า หลงัจากทีแ่อมเนสตี้ อนิเตอร์
เนชัน่แนลได้รบัจดหมายฉบบันี้ในเดอืนตุลาคม 2565 ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดันนทบุรไีดอ้นุญาตให้ผูแ้ทนจากหน่วยงานสทิธมินุษยชน 2 
องคก์รเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การอ่านค าพพิากษาในคดขีองเพชร วนัที ่22 ธนัวาคม 2565 
94 รงัสมินัต์ โรม, [หลุดเอกสารจบัตาบุคคล 183 รายชื่อจากรฐั มชีื่อ 4 แกนน าพรรคกา้วไกลดว้ย สรุปว่าคนที่ไม่สยบต่อรฐับาลเป็นภยัความมัน่คงไป
แลว้?], 9 สงิหาคม 2564, facebook.com/rangsimanrome/photos/a.212258439530811/751334312289885/?type=3 
95 ศูนยท์นายฯ บนัทกึขอ้มลูว่าเดก็ถูกขม่ขูแ่ละสอดแนม จ านวน 39 และ 20 ในพ.ศ.2564 และ 2565, ตามล าดบั โปรดอ่าน ศูนยท์นาย,”รอบปี 2564 มี
ประชาชนถูกจนท.รฐัตดิตามคุกคามไม่น้อยกว่า 291 ราย” 29 ธนัวาคม 2564, tlhr2014.com/archives/39259 and ศูนยท์นาย, “ช่วง ก.ย. – ต.ค. 65 
ยอดผูถู้กคุกคามทะยานสงูถงึ 56 ราย รวมเยาวชน เหตุบุคคลส าคญัลงพื้นทีย่งัเป็นปัจจยัหลกั” 11 พฤศจกิายน 2565, tlhr2014.com/archives/50461  
96 ศูนยท์นายฯ,”รอบปี 2564 มปีระชาชนถูกจนท.รฐัตดิตามคุกคามไม่น้อยกว่า 291 ราย” (อา้งแลว้) 

https://www.facebook.com/rangsimanrome/photos/a.212258439530811/751334312289885/?type=3
https://tlhr2014.com/archives/39259
https://tlhr2014.com/archives/50461


 

 “ขอทวงคืนอนาคตของพวกเรา”  
สทิธเิดก็ทีจ่ะชุมนุมประทว้งโดยสนัตใินประเทศไทย  
แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล  31 

 

 

 

97 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัพอช, เดก็ผู้ชุมนุมประทว้ง, 6 ตุลาคม 2565, กรุงเทพมหานคร. 

 กรณีศึกษาท่ี 8: การสอดแนมและติดตามเฝ้าระวงันักกิจกรรมท่ีเป็นเดก็ 

แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ไดบ้นัทกึกรณีของ พอช นักกจิกรรมผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ วยั 16 ปี ทีถู่กตดิตามโดย
เจา้หน้าทีต่ ารวจเป็นระยะเวลานาน 
 
“ตอนแรกทีรู่ต้วัว่าผมถูกตดิตามโดยเจ้าหน้าทีน่อกเครือ่งแบบ คอื วนัที ่1 พฤษภาคม 2565 ตอนนัน้ผมก าลงัเข้าร่วมชุมนุม
ประท้วงเรือ่งสทิธแิรงงาน ใกล้กบัหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พอผมก าลงัเดนิจะไปทีส่ถานีรถไฟฟ้า ผมสงัเกตเหน็
ว่ามผีูช้ายคนหนึง่ตามผมไปทุกทีแ่ละใชโ้ทรศพัท์ของเขาถ่ายรปูผมไป 2-3 รปู พอผมลงจากรถไฟฟ้า ผมพยายามจะวิง่หนีแต่เขา
ก็ตามผมมาจนถึงทีบ่้าน สุดท้าย ผมก็เลยเผชิญหน้ากบัเขาแล้วถามว่าตามผมมาท าไม เขาบอกว่าเขาแค่จะช่วยดูแลความ
ปลอดภยัใหผ้ม ผมพยายามถามว่าเขามาจากหน่วยงานไหน เขากไ็ม่ยอมบอกผม” 97 

 
พอชเล่าใหฟั้งอกีว่าเจา้หน้าทีย่งัคงตดิตามเขาต่อไป โดยมาแถวทีบ่า้นของเขาและสอบถามขอ้มลูของเขาจากเพื่อนบา้น เมื่อวนัที ่ 
3 พฤษภาคม 2565 พอชเหน็ว่ามเีจ้าหน้าทีใ่นเครื่องแบบ 2 ราย และบางส่วนเป็นเจา้หน้าที่นอกเครื่องแบบได้ตามเขาไปตอนที่
เขาก าลงัจะออกจากบ้านในตอนเยน็ จากทีไ่ดพ้ดูคุยกบัเจ้าหน้าที่เหล่านัน้ ท าใหพ้อชทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสถานีต ารวจบาง
นา 
 
บางครัง้ก็มเีจ้าหน้าที่ 2 - 3 นาย มาดกัรอเขาที่โรงเรยีนและตามไปจนถงึตอนหลงัเลกิเรยีนด้วย พอชบอกว่าการถูกสอดแนม
อย่างต่อเนื่องเช่นนี้ท าให้อกสัน่ขวญัแขวน นอนไม่หลบั และเครยีด เขาจึงจ าเป็นต้องออกจากบ้าน เพื่อที่จะหลบเลี่ยงไม่ให้
ทางการเจอตวัและฟ้ืนฟูจากปัญหาสุขภาพจติทีเ่กดิจากการถูกสอดแนม  

 
ภาพวาดแสดงใหเ้หน็เหตุการณ์ทีพ่อชถูกเจา้หน้าทีต่ ารวจนอกเครือ่งแบบตดิตามระหว่างการชุมนุมประทว้ง / 
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 อีกกรณีที่คล้ายกบัพอช คอื ชมพู่ นักกิจกรรมเด็กวยั 13 ปี อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งกบัแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชัน่แนล ว่าเธอถูกทางการตดิตามไปทัว่ ตัง้แต่เริม่ท ากจิกรรมเมื่อเดอืนมนีาคม 2565 “มเีจา้หน้าทีน่อกเครื่องแบบประมาณ 3 
- 4 ราย มาทีบ่า้นหนูเป็นประจ าและมานัง่แถวนัน้เพื่อเฝ้าดูตดิตามกจิกรรมของหนู มอียู่คร ัง้หนึ่งหนูเขา้ไปหาพวกเขาตรงๆ เพื่อ
ขอพูดคุยด้วย เขาบอกว่าเขามาจากสถานีต ารวจตลิง่ชนั”98 ชมพู่พูดตลกกลบเกลื่อนว่า “ตอนแรกหนูก็กลวันะแต่ตอนนี้รูส้กึ
เป็นเหมอืนพวกคนดงัทีม่ผีูต้ดิตามเยอะแยะ” เธอกล่าวเพิม่เตมิ “การทีท่างการตดิตามเฝ้าระวงัหนูอยู่บ่อยครัง้ท าใหห้นูรูส้กึไม่
ปลอดภยัและกงัวล แต่ยิง่ท าแบบนี้มากเท่าไหร่ หนูยิง่อยากทีจ่ะออกมาชุมนุมประท้วงมากขึน้เท่านัน้ มนัท าใหห้นูอยากสูม้าก
ขึน้กว่าเดมิดว้ยซ ้า” 
 
ขอ้สงัเกตส าคญัคอืการคุกคามและสอดแนมไม่ไดเ้กดิขึน้กบัผูชุ้มนุมประทว้งฝ่ายประชาธปิไตยเท่านัน้ แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่
แนล ไดข้อ้มลูว่าเดก็ชายขอบทีใ่ชพ้ืน้ทีก่ารชุมนุมสาธารณะเพื่อเป็นกระบอกเสยีงและถกประเดน็ในชุมชนกเ็ผชญิกบัปัญหา
เดยีวกนันี้ 
 

 
 แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ยงัไดบ้นัทกึการคุกคามเดก็ทีใ่ชส้ทิธทิี่จะมเีสรภีาพในการแสดงออกในภาคใตท้ีบ่รเิวณ
ชายแดนไทย - มาเลเซีย สาหร่าย เด็กผู้หญิงอายุ 17 ปี จากจงัหวดัปัตตานี ได้ร่วมชุมนุมกับหนุ่มสาวชาวมลายูมุสลิมใน
จงัหวดันราธวิาสเมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิายน 2565 การชุมนุมเป็นไปโดยสงบโดยมชีาวมลายมูุสลมิใส่ชุดทอ้งถิน่ตามประเพณีและ
มาพบปะเพื่อสรา้งเครอืขา่ยรวมถงึศกึษาเกีย่วกบัประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ อย่างไรกด็ ี2 วนัต่อมา สาหร่ายไดร้บัขอ้ความเสยีงผ่าน
ทางขอ้ความเฟซบุ๊ก (Messenger) จากผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นในหมู่บา้นของเธอบอกว่าเขาไดร้บัค าสัง่จากฝ่ายปกครองของอ าเภอให้
หาตวัคนที่เขา้ร่วมการชุมนุม100 สาหร่ายใหข้อ้มูลว่าผูช้่วยผูใ้หญ่บ้านตอ้งการท าใหค้นกลวัและขม่ขวญัก าลงัใจไม่ใหเ้ขา้ร่วมใน
การชุมนุม 
 การละเมดิสทิธมินุษยชนรวมถงึการทรมานและการกระท าอื่นที่ทารุณเป็นปัญหารุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทยทีป่ระชากรส่วนมากเป็นชาวมลายมูุสลมิ โดยมปัีญหาเรื่องการก่อความไม่สงบต่อตา้นรฐัไทยโดยกลุ่มชาตพินัธุ์
ทีร่วมตวัเป็นปึกแผ่นโดยศาสนา101 ทางการยงัไดท้ าประวตัทิางเชือ้ชาตขิองชาวมาเลย์มุสลมิในภูมภิาค มหีลายครัง้ทีเ่จ้าหน้าที่
ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายก าหนดตวัผูต้อ้งสงสยัโดยใชบ้ทสนันิษฐานทีเ่ลอืกปฏบิตัติ่อกลุ่มชาตพินัธุแ์ละศาสนา102 ตัง้แต่ พ.ศ. 2547 ที่

 

98 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัชมพ ู(ปกปิดชื่อจรงิเนื่องจากเหตุผลดา้นความปลอดภยั), เดก็ผู้ชุมนุมประทว้ง, 19 ตุลาคม 2565, กรุงเทพมหานคร. 
99 สมัภาษณ์ทางโทรศพัทก์บัอร (ปกปิดชื่อจรงิเนื่องจากเหตุผลดา้นความปลอดภยั), เดก็ผู้ชุมนุมประทว้ง, 12 ตุลาคม 2565. 
100 สมัภาษณ์ทางโทรศพัทก์บัสาหร่าย, เดก็ผูชุ้มนุมประทว้ง, 30 กนัยายน 2565. 
101 แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล, ประเทศไทย : การทรมานในระหว่าง การปราบปราม การก่อความไม่สนัต ิในภาคใต,้ 13 มกราคม 2552, ดชันี ASA 
39/001/2009,  amnesty.or.th/files/1315/5444/0043/ai_torture_report_in_thailand_2009_2.pdf. 
102 คณะกรรรมการว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาติ, ขอ้สงัเกตเชงิสรุป: ประเทศไทย, 10 กุมภาพนัธ ์2565 เอกสารองคก์ารสหประชาชาติ 
CERD/C/THA/CO/4-8, documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/254/66/PDF/G2225466.pdf?OpenElement, ย่อหน้า 19 – 20. 

 กรณีศึกษาท่ี 9: ไร้รฐัไร้สญัชาติแต่ไม่ไร้สิทธิไร้เสียง 

อร เด็กหญิงไร้รฐัไร้สญัชาตชิาวไทยใหญ่วยั 17 ปี อาศยัอยู่ที่จงัหวดัเชยีงใหม่ เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2565 เธอร่วมการ
ชุมนุมสาธารณะทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่เพื่ออภปิรายสถานการณ์แรงงานขา้มชาตใินบรบิทโรคโควดิ-19 99 ระหว่างการสมัมนา มี
เจา้หน้าทีจ่ากส านักงานเทศบาลนครเชยีงใหม่และเจา้หน้าทีต่ ารวจไม่ทราบหน่วยงานเขา้มาขอพบผูจ้ดังาน 
 
พวกเขาบอกว่าอรเป็นบุคคลผดิกฎหมายและไม่ควรมีส่วนร่วมในการชุมนุม  มูลนิธิไม่แสวงก าไรที่ดูแลอรได้เจรจากบั
ทางการและอธบิายว่าอรอยู่ระหว่างกระบวนการขอสญัชาตไิทย 
 
“พวกเขาอาจจะไม่อยากใหห้นูพูดเกี่ยวกบัเรื่องไรร้ฐัไรส้ญัชาตใินประเทศไทยก็เลยพยายามจะหยุดหนูและเอาหนูออกไป
จากทีชุ่มนุม” อรกล่าว 

https://www.amnesty.or.th/files/1315/5444/0043/ai_torture_report_in_thailand_2009_2.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/254/66/PDF/G2225466.pdf?OpenElement
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ชายแดนใตเ้กดิเหตุการณ์ความไม่สงบทางชาตพินัธุแ์ละศาสนา กท็ าใหบ้่อยครัง้ทีช่าวมลายมูสุลมิถูกเหมารวมว่าเป็นผูก้่อความ
ไม่สงบทีใ่ชค้วามรุนแรง103 การก าหนดตวัผูต้อ้งสงสยัโดยอาศยัเชือ้ชาตไิดส้ะทอ้นออกมาในวธิกีารทีท่างการใชค้วบคุมดูแลการ
ชุมนุมสาธารณะโดยสงบในภูมภิาคตามที่แอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล ได้บนัทกึรายละเอยีดไวข้า้งบน ฉะนัน้จงึขดัขวางการ
เขา้ถงึสทิธอิย่างเตม็ทีข่องสทิธทิีจ่ะชุมนุมโดยสงบของเดก็ชาวมลายมูุสลมิดว้ย 

 

103 Chanatip Tatiyakaroonwong and Nasra Moumin, “Fact Sheet: Racial Profiling (สรุปขอ้เทจ็จรงิ: การท าประวตัิทางเชือ้ชาต)ิ,” มูลนิธผิสาน
วฒันธรรม, ธนัวาคม 2562, voicefromthais.files.wordpress.com/2019/12/fact-sheet_racial-profiling.pdf. 

https://voicefromthais.files.wordpress.com/2019/12/fact-sheet_racial-profiling.pdf
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5. อปุสรรคในการเข้าถึง 
ความยติุธรรม 

“หนูแค่อยากให้พวกเขาหยุดเพิกเฉยต่อเราเพียงเพราะ
เราเป็นเดก็ เสียงของเดก็มีความส าคญั เราไว้ใจรฐับาล
ไม่ได้ จนกว่าเขาจะเร่ิมท่ีจะฟังรบัพวกเรา” 
เฟิรน์ ผูชุ้มนุมประทว้งวยั 17 ปี จากกรุงเทพมหานคร ถูกตัง้ขอ้หาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เนื่องจากร่วมชุมนุมประทว้ง เมื่อ
วนัที ่16 สงิหาคม 2564104 

 
 แมว้่าจะมกีลไกภายในประเทศทีใ่ชคุ้ม้ครองเดก็อยู่แลว้ แต่แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล กลบัพบว่ากลไกดงักล่าวยงั
ไม่สามารถแก้ไขความเดอืดรอ้นได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในเรื่องการใช้สทิธทิี่จะชุมนุมประท้วงโดยสงบของผูชุ้มนุมประท้วงที่
เป็นเดก็ ในทางตรงกนัขา้ม ทางการไม่เพยีงแต่ล้มเหลวที่จะอ านวยความสะดวกใหเ้ดก็เขา้มามสี่วนร่วมในการชุมนุมประทว้ง 
แต่กลบัใชอ้ านาจเพื่อปราบปรามผูท้ีเ่หน็ต่างหรอืสรา้งบรรยากาศความกลวัในนามของความคุม้ครองเดก็ ฉะนัน้ จงึท าใหเ้ดก็ไม่
ไวเ้นื้อเชื่อใจและเหน็ว่ากลไกเหล่านัน้เป็นอุปสรรคมากกว่าช่องทางทีจ่ะเขา้ถงึความยุตธิรรม 

 นอกจากนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะเน้นย ้าว่ากลไกการคุม้ครองเด็กภายในประเทศไม่มี
อ านาจหน้าที่ที่จะแทรกแซงการตัดสินใจของฝ่ายบังคบัใช้กฎหมายและหน่วยงานศาล จึงมีขอบเขตจ ากดัเฉพาะการดูแล
เกี่ยวกบัเรื่องการขม่ขู่ การสอดแนม และรูปแบบความรุนแรงอื่นๆ ที่กระท าต่อผูชุ้มนุมประท้วงที่เป็นเดก็ หน้าที่ของของกลไก
เหล่านี้ถูกจ ากดั จงึไม่สามารถแก้ไขการละเมดิสทิธมินุษยชนที่เป็นผลมาจากการด าเนินคดอีาญากบัผูชุ้มนุมประทว้งที่เป็นเดก็ 
รวมถงึการน าเดก็ร่วมการชุมนุมประทว้งเขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมทางอาญาในรปูแบบอื่นๆ ดว้ย 

5.1 กลไกภายในประเทศท่ีใช้คุ้มครองเดก็ 
 หน่วยงานหลกัของรฐับาลที่รบัผดิชอบเรื่องการคุม้ครองเดก็ในประเทศไทย คอื กระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย์ (พม.) พม. มอี านาจหน้าที่ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 ที่คุม้ครองเดก็ที่มคีวามเปราะบาง 
เช่น เดก็ไรบ้้าน เดก็ที่พ่อแม่แยกทางกนั เดก็ที่มฐีานะยากจน เดก็พกิาร เดก็ที่ได้รบัการปฏบิตัอิย่างทารุณหรอืเดก็ที่เสีย่งทีจ่ะ

 

 104 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัเฟิรน์, เดก็ผูชุ้มนุมประทว้ง, 6 ตุลาคม 2565, กรุงเทพมหานคร. 
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กระท าผดิกฎหมาย โดยกฎหมายบญัญตัใิหม้ ี“คณะกรรมการคุม้ครองเดก็แห่งชาติ” ภายใตก้ารน าโดย พม.105 คณะกรรมการ
มหีน้าที่เสนอความเหน็เกี่ยวกบันโยบาย แผนงาน การจดัสรรงบประมาณ และมาตรการในการสงเคราะห์คุม้ครองสวสัดภิาพ
และส่งเสรมิความประพฤติเด็ก มาตรา 20 ของ พ.ร.บ. ดงักล่าวยงัใหม้คีณะกรรมการคุ้มครองเดก็จงัหวดัเพื่อด าเนินงานเชิง
ปฏบิตักิารอย่างเช่นสอบสวนขอ้กล่าวหาเรื่องการปฏบิตัติ่อเดก็โดยมชิอบหรอืตดิตามความกา้วหน้าของงานคุม้ครองเดก็106 
 
 ตามขอ้มูลที่แอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล ได้รบัจากการสมัภาษณ์ผูแ้ทนจากพม.นัน้ พ.ร.บ.คุม้ครองเดก็ ยงัขยาย
ความคุม้ครองไปยงัเดก็ทีป่ระสบกบัความรุนแรงเนื่องจากกจิกรรมชุมนุมประทว้งดว้ย107 ทัง้นี้เดก็สามารถส่งเรื่องรอ้งเรยีนไปที่ 
พม. ได ้หากมปีระสบการณ์ถูกเจา้หน้าทีร่ฐัคุกคามหรอืขม่ขู ่อนัมเีหตุจากการมสี่วนร่วมในการชุมนุมประทว้ง108 “อย่างไรกต็าม 
“เด็กจะต้องใช้สทิธิโดยชอบธรรมโดยไม่กระทบสิทธิของผู้อื่น” หนึ่งในผู้แทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนในกระทรวง
กล่าว109 
 
 แม้ว่าประเทศไทยจะม ีพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ก็ตาม แต่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล พบว่ากฎหมายนี้ไม่ถูกน ามา
บงัคบัใชเ้พื่อคุม้ครองเดก็ในการชุมนุมประทว้งอย่างมปีระสทิธภิาพ โดย พม. ไดก้ล่าวว่างานของ พม. ทีผ่่านมาเน้นไปเรื่องของ 
“การซ่อมสรา้งความสมัพนัธ์ที่บอบช ้าและเสรมิสรา้งความเขา้ใจระหว่างเดก็กบัพ่อแม่” หากเป็นกรณีที่ผูชุ้มนุมประท้วงที่เป็น
เดก็มปัีญหากบัทีบ่า้น ทัง้นี้ พม. แจง้กบัแอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนลว่า กระทรวงยงัไม่เคยไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนว่ามเีดก็ตอ้งการ
ความคุม้ครอง เนื่องจากเป็นตกเป็นเป้าจากการมสี่วนร่วมในการชุมนุมประทว้งแต่อย่างใด110 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานราชการส าคญัที่ตามกฎหมายแล้วมีหน้าที่รบัรองความ
ปลอดภยัของเดก็ที่เขา้ร่วมการชุมนุมประทว้งภายในสถานศกึษา ใน พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน
ออกหนังสอืเวยีนหลายฉบบัสัง่ให้สถาบนัการศึกษายนืหยดัสทิธิของเด็กที่จะชุมนุมประท้วงและแสดงออก โดยได้รบัความ
คุม้ครองตามพระราชบญัญตักิารชุมนุมสาธารณะและอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ (CRC)111 ขณะเดยีวกนั ผูบ้รหิารโรงเรยีนจะต้อง
หา้มไม่ใหค้นนอกเขา้มาร่วมชุมนุมประทว้งเพื่อความปลอดภยัของนักเรยีน 
 
 ตามทีแ่อมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ไดส้มัภาษณ์ผูแ้ทนจากศธ. เดก็สามารถส่งเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการละเมดิสทิธิ
ที่จะมเีสรภีาพในการชุมนุมประท้วงโดยสนัตทิี่โรงเรยีนไปยงั “ศูนย์ความปลอดภยั กระทรวงศกึษาธกิาร” ที่สรา้งขึน้มาเพื่อ
รบัรองความปลอดภยัของนักเรยีน112  อย่างไรก็ตาม ผูแ้ทนของกระทรวงกล่าวกบัแอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล บอกว่ายงัไม่
เคยไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบันักเรยีนทีเ่ผชญิกบัความรุนแรงเนื่องจากเขา้ร่วมชุมนุมประทว้ง113 
 
 เดก็ทีเ่คยประสบกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนสามารถส่งเรื่องรอ้งเรยีนไปยงัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) ได้ ตามมาตรา 247 ของรฐัธรรมนูญ ปี 2560 กสม.มหีน้าที่ “ตรวจสอบและรายงานขอ้เทจ็จรงิที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการ
ละเมดิสทิธมินุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกนัหรอืแก้ไขการละเมดิ
สิทธิมนุษยชน รวมทัง้การเยียวยาผู้ได้รบัความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน” 114 ไม่มีเด็กที่ให้ส ัมภาษณ์เพื่อ
ประกอบการท าวจิยัครัง้นี้รายงานว่าได้ใชก้ลไกรอ้งเรยีนกรณีการละเมดิสทิธมินุษยชนรายกรณี โดยเนื่องจากหลายรายแจง้ว่า 

 

105 ประเทศไทย, พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็, 2546, krisdika.go.th/librarian/get?sysid=833854&ext=htm, มาตรา 7.  
106 ประเทศไทย, พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็, 2546, krisdika.go.th/librarian/get?sysid=833854&ext=htm, มาตรา 20. 
107 เขา้พบตวัต่อตวักบัผูแ้ทนจากพม.ทีม่าจากกรมกจิการเดก็และเยาวชน, 21 ตุลาคม 2565 กรุงเทพมหานคร 
108 เขา้พบตวัต่อตวักบัผูแ้ทนจากพม.ทีม่าจากกรมกจิการเดก็และเยาวชน, (อา้งแลว้) 
109 เขา้พบตวัต่อตวักบัผูแ้ทนจากพม.ทีม่าจากกรมกจิการเดก็และเยาวชน (อา้งแล้ว) 
110 เขา้พบตวัต่อตวักบัผูแ้ทนจากพม.ทีม่าจากกรมกจิการเดก็และเยาวชน, (อา้งแลว้) 
111 ศูนยท์นายฯ, “สทิธเิดก็อยู่ไหน? เมื่อถูกคุกคามจากโรงเรยีน” 19 สงิหาคม 2563, tlhr2014.com/archives/20482. 
112 เขา้พบตวัต่อตวักบักระทรวงศกึษาธกิาร, 1 พฤศจกิายน 2565 กรุงเทพมหานคร. 
113 เขา้พบตวัต่อตวักบักระทรวงศกึษาธกิาร, 1 พฤศจกิายน 2565 กรุงเทพมหานคร. 
114 ประเทศไทย, รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย, krisdika.go.th/librarian/get?sysid=774606&ext=pdf, มาตรา 247. 

https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=833854&ext=htm
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=833854&ext=htm
https://tlhr2014.com/archives/20482
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=774606&ext=pdf
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ไม่ทราบเกี่ยวกบักลไกดงักล่าวหรอืยงัขาดความเชื่อใจ อย่างไรก็ด ีกสม.ได้ใหข้อ้มลูกบัแอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ว่า กสม.
ไดด้ าเนินการตดิตามบางกรณีเกีย่วกบัการคุกคามและขม่ขูน่ักกจิกรรมเดก็ และไดด้ าเนินการสอบสวนการละเมดิสทิธมินุษยชน
ระหว่างการชุมนุมระหว่างปี 2564 และ 2565 ซึง่มเีดก็เขา้ร่วมเป็นจ านวนมาก115 
 
 ในช่วงที่สถานการณ์การชุมนุมประท้วงที่น าโดยเยาวชนในประเทศไทยก าลังขยายตวัเป็นวงกว้างนัน้ กสม. ได้
ด าเนินการเชงิบวกในการสบืสวนสอบสวนการละเมดิสทิธใินการชุมนุมอย่างสงบ และจดังานประชุมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัง้
ทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อใหม้กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัในหวัขอ้สทิธมินุษยชนของเดก็ในทีชุ่มนุม116 อกีทัง้ เมื่อวนัที่ 
10 กนัยายน 2564 กสม. ไดอ้อกชุดขอ้เสนอแนะเรื่องการคุม้ครองเดก็ในการชุมนุมประทว้งโดยเฉพาะที่เกีย่วขอ้งกบัการชุมนุม
ประทว้งทีแ่ยกดนิแดน117 กสม.แนะน าใหห้น่วยงานรฐับาลที่เกี่ยวขอ้งปรกึษาหารอืกบัเดก็ทีร่่วมชุมนุมประทว้งและเปิดพื้นที่ให้
มกีารแสดงออกเพื่อใชส้ทิธโิดยสงบ พฒันาจรรยาบรรณในการปฏบิตัติ่อเดก็ทีอ่ยู่ในการชุมนุมประทว้ง จดัอบรมการควบคุมฝูง
ชนในที่ชุมนุมประท้วงที่มเีดก็เขา้ร่วม ป้องกนัการเผยแพร่ขอ้มลูส่วนตวัของเดก็ผ่านช่องทางออนไลน์รวมทัง้การระรานทางไซ
เบอร์ และประกนัความปลอดภยัของผูชุ้มนุมประท้วงโดยสงบ รวมถึงแยกผูก้่อความรุนแรงออกไป118 โดยหน่วยงานรฐับาล
ดงักล่าวหมายรวมถงึส านักงานต ารวจแห่งชาต ิกระทรวงยุตธิรรม กระทรวงพม. และกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม   

5.2 การคุ้มครองเดก็ท่ีบิดเบีย้ว    
 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล เชื่อว่าอ านาจการคุ้มครองเด็กถูกน าไปใช้เพื่อกดทบัมากกว่าคุ้มครองสทิธิในการมี
เสรภีาพในการแสดงออกและชุมนุมประทว้งโดยสงบ 
 
 เมื่อวนัที ่15 เมษายน 2565 นักกจิกรรมเดก็ 3 ราย รวมถงึอนันาและนักกจิกรรมวยั 13 ปี และวยั 17 ปี ถูกลากและ
อุ้มออกจากรา้นอาหารที่อนุสาวรยี์ประชาธปิไตยโดยต ารวจหญิง เพราะราชวงศ์มหีมายก าหนดการที่จะเสดจ็พระราชด าเนิน
ผ่านบรเิวณนัน้ เจ้าหน้าที่รฐัที่มสี่วนร่วมในการกระท าดงักล่าวประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ต ารวจประมาณ 20 - 30 นาย และ
เจ้าหน้าที่จาก พม. โดยนักกจิกรรมทัง้สามถูกน าตวัไปที่อาคารของ พม. ก่อนจะถูกยา้ยไปคุมตวัที่สโมสรต ารวจ ถนนวภิาวดี
รงัสติ กรุงเทพมหานคร ประมาณ 5 ชัว่โมงครึง่ ต่อมาจงึไดร้บัการปล่อยตวัในตอนเยน็โดยไม่มกีารตัง้ขอ้หา119 

 

115 เขา้พบตวัต่อตวักบัคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ, 11 มกราคม 2566, กรุงเทพมหานคร. 
116 เขา้พบตวัต่อตวักบัคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ, 11 มกราคม 2566, กรุงเทพมหานคร (อา้งแลว้) 
117 ประชาไท, “กสม. ชงขอ้เสนอถงึ สตช.-ยธ.-พม. แกปั้ญหาละเมดิสทิธเิดก็ร่วมชุมนุมและเปิดพืน้ทีเ่จรจาทีป่ลอดภยั” 10 กนัยายน 2564, 
prachatai.com/journal/2021/09/94937.  
118 ประชาไท, “กสม. ชงขอ้เสนอถงึ สตช.-ยธ.-พม. แกปั้ญหาละเมดิสทิธเิดก็ร่วมชุมนุมและเปิดพืน้ทีเ่จรจาทีป่ลอดภยั” (อา้งแล้ว)  
119  ศูนยท์นายฯ, “ควบคุมตวั 3 เดก็-เยาวชน ขณะกนิแมค อา้งมพีฤตกิารณ์ก่อกวน #ขบวนเสดจ็ อกีดา้นสกดั “มงักรปฏวิตั”ิ รบัเสดจ็ 1 ในผูชุ้มนุมถูก 
ตร.ท ารา้ยจนฟันบิน่-แว่นแตก” 4 April 2565 tlhr2014.com/archives/42539.  

https://prachatai.com/journal/2021/09/94937
https://tlhr2014.com/archives/42539
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ภาพวาดแสดงใหเ้หน็เหตุการณ์ทีอ่นันาถูกเจา้หน้าทีต่ ารวจหญงิน าตวัออกจากรา้นอาหารบรเิวณอนุสาวรยีป์ระชาธปิไตย / 

© Amnesty International / Summer Panadd 
 
 อนันาบอกกบัแอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล ว่า “ส าหรบัหนูแลว้ ประสบการณ์แบบนี้ท าใหห้นูสงสยัอย่างมากจรงิๆ  
เรือ่งความเป็นกลางของ พม. เขามหีน้าทีใ่นการคุม้ครองเดก็แต่ท าไมเขาถงึไม่คุม้ครองพวกเรานะ” 120 
 
 พม.บอกกบัแอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล ว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงเพยีงแต่ท าตามอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง
เดก็ทีจ่ะป้องปราม “เดก็ทีเ่สีย่ง” ต่อการกระท าผดิกฎหมาย 121 เมื่อแอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล สอบถามเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์
ที ่พม. ใชป้ระเมนิ “ความเสีย่ง”กระทรวงตอบว่าไม่ไดม้หีลกัเกณฑท์ีช่ดัเจน เพยีงแต่ส่วนมากจะท าตามทีต่ ารวจแนะน า122  
 
 มาตรา 30 (2) พ.ร.บ.คุม้ครองเดก็ ระบุว่า พนักงานเจา้หน้าทีม่อี านาจตามกฎหมายทีจ่ะกกัตวัเดก็และซกัประวตัทิี่
ส านักงานนานไม่เกนิ 12 ชัว่โมง หากเหน็ว่าเดก็ตอ้งการ “การสงเคราะหห์รอืคุม้ครองสวสัดภิาพ” 123  อย่างไรกด็ ี เหตุการณ์นี้
ชีใ้หเ้หน็ว่าทางการชงิใชอ้ านาจการคุม้ครองเดก็เพื่อขดัขวางการใชเ้สรภีาพในการแสดงออกและชุมนุมโดยสงบโดยอา้งชื่อของ
การใหค้วามคุม้ครองเดก็  
 
 อกีตวัอย่างหนึ่ง หลงัจากการชุมนุมประทว้งทีแ่ยกดนิแดง เมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2564 ส านักงานต ารวจแห่งชาตขิูว่่า
จะเอาผดิกบัพ่อแม่ของผูชุ้มนุมประท้วง โดยอาศยัอ านาจตาม พ.ร.บ.คุม้ครองเดก็ ที่ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 3 เดอืน และ/หรอื
ปรบัไม่เกนิ 30,000 บาท124 แมแ้อมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จะยงัไม่เคยได้รบัขอ้มูลว่าทางการไดบ้งัคบัใชก้ฎหมายนี้จรงิเพื่อ
ด าเนินคดกีบัพ่อแม่ แต่การประกาศเช่นนัน้เป็นการกดดนัพ่อแม่ให้บัน่ทอนก าลงัใจของลูกในการใช้สทิธทิี่จะมเีสรภีาพในการ
ชุมนุมโดยสงบ 

 

120 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบัอนันา, 23 กนัยายน 2565 (อา้งแลว้) 
121 เขา้พบตวัต่อตวักบัผูแ้ทนจากพม.ทีม่าจากกรมกจิการเดก็และเยาวชน, (อา้งแลว้) 
122 เขา้พบตวัต่อตวักบัผูแ้ทนจากพม.ทีม่าจากกรมกจิการเดก็และเยาวชน, (อา้งแลว้) 
123 ประเทศไทย, พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็, 2546 krisdika.go.th/librarian/get?sysid=833854&ext=htm, มาตรา 30 (2) 
124 กรุงเทพธุรกจิ, “เอาผดิ 'ผูป้กครอง' ปล่อยเดก็ร่วมมอ็บดนิแดง คุก 3 เดอืน ปรบั 3 หมื่น” 23 สงิหาคม 2564, 
bangkokbiznews.com/politics/956173. 
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5.3 “เราไว้ใจเขาไม่ได้ จนกวา่เขาจะรบัฟังเรา”  
 จากการสมัภาษณ์เดก็ของแอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล พบว่าไม่มเีดก็คนใดเลยทีเ่คยพึง่พากลไกภายในประเทศที่มี
อยู่ ดว้ยการส่งเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการด าเนินคดอีาญา การคุกคาม การสอดแนม และความรุนแรงทีพ่วกเขาเผชญิเพราะเข้า
ร่วมชุมนุมประท้วง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนล ยืนยนัได้ว่าหน่วยงานรฐับาลที่กล่าวมายงัไม่เคยจัดการเรื่องร้องเรยีน
รายบุคคลที่เกี่ยวกบัสทิธเิด็กที่ในการชุมนุมประท้วงโดยสงบ เหตุผลหลกั คอื ความไม่ไวเ้นื้อเชื่อใจเรื่องความเป็นอสิระและ
ความประสทิธภิาพของกลไก 
 
 “หน่วยงานรฐัทีคุ่ม้ครองเดก็จ าเป็นจะตอ้งแสดงเจตนาอย่างแท้จรงิว่าจะคุม้ครองพวกเรา หยุดช่วยใหเ้กดิการละเมดิ
สทิธมินุษยชนกบัผูชุ้มนุมประท้วงทีเ่ป็นเดก็โดยอ้างชือ่ว่าเป็นการคุม้ครองพวกเรา ถ้าเขาท าอย่างนัน้ บางทเีดก็อาจจะไวเ้นื้อ
เชือ่ใจสถาบนัเหล่านี้มากขึ้นกไ็ด้” น้อย ผูชุ้มนุมประทว้งวยั 15 ปี กล่าว125 
 
 เพชร นักปกป้องสทิธมินุษยชนผูท้ี่มคีวามหลากหลายทางเพศ แสดงความคบัข้องใจที่หน่วยงานของรฐัล้มเหลวใน
การเฝ้าระวงัตดิตามอย่างแขง็ขนัและเขา้หาเดก็ที่โดนคดอีาญา เพราะร่วมกจิกรรมการชุมนุมประทว้ง “หน่วยงานรฐับาลพวกนี้
ไม่เคยสนใจปัญหาของเรา เขาไม่เคยมาตรวจสอบหรอืสอบถามว่าการพจิารณาคดขีองเราเป็นอย่างไรบ้าง หนูรูส้กึว่าเขาไม่มี
วนัทีจ่ะคุม้ครองหนูจากความรุนแรงของรฐัได”้ 126 
 
 “หนูเคยได้ยนิเกีย่วกบัองค์กรเหล่านี้มาก่อนแต่ก็ยงัคงไม่ใช้กลไกเหล่านี้  เพราะหนูไม่แน่ใจว่าจะเชือ่ใจพวกเขาได้สกัเท่าไหร่ 
หนูก็แค่อยากให้เขาท าตามหน้าทีใ่หจ้รงิจงัมากกว่านี้ ท าตามหน้าทีข่องคุณทีต่้องคุ้มครองพวกเรา” ภทัรพร นักกิจกรรมที่
จงัหวดัภูเกต็ เธอถูกตัง้ขอ้หาตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อครัง้ทีเ่ธออายุ 17 ปี หลงัจากทีเ่ขา้ร่วมการชุมนุมประทว้งใหญ“่Car mob” 
เมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ผู้ชุมนุมประท้วงจึงปิดถนนและขับรถยนต์หรือ
มอเตอรไ์ซคไ์ปยงัสถานทีท่ีก่ าหนดไวด้ว้ยกนั127 

 

125 สมัภาษณ์ทางโทรศพัทก์บัน้อย (ปกปิดชื่อสกุลเนื่องจากเหตุผลดา้นความปลอดภยั), เดก็ผูชุ้มนุมประทว้ง, 10 ตุลาคม 2565. 
126 สมัภาษณ์ตวัต่อตวักบั ธนกร “เพชร” ภริะบนั (อา้งแลว้) 
127 สมัภาษณ์ทางโทรศพัทก์บัภทัรพร (ปกปิดชื่อสกุลเนื่องจากเหตุผลดา้นความปลอดภยั), เดก็ผูชุ้มนุมประทว้ง, 11 ตุลาคม 2565. 
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6. กฎหมายระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนท่ี
เก่ียวข้อง  

 ตามกฎหมายส่วนใหญ่ เดก็จะไม่สามารถบรรลุนิตภิาวะอย่างสมบูรณ์เฉกเช่นผูใ้หญ่และยงัขาดอ านาจทางการเมอืง
หรอืความเป็นตวัแทนในโครงสรา้งรฐัตามแบบดัง้เดมิ128 แต่เนื่องจากสถานะเฉพาะบางประการของเดก็ สทิธทิีจ่ะมสี่วนร่วมกบั
การชุมนุมประท้วงจงึค่อยๆ ได้รบัการรบัรองอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ คณะกรรมการว่าดว้ย
สทิธเิดก็แห่งสหประชาชาติ (คณะกรรมการ CRC) ได้กล่าวว่าเดก็ “อาจจะมสีทิธทิี่เพิม่ระดบัมากขึน้ในการร่วมชุมนุมประท้วง
โดยสงบเพราะโดยทัว่ไปแล้วเดก็ไม่สามารถเลอืกตัง้ได้ ด้วยเหตุนี้ การชุมนุมประท้วงโดยสงบจึงเป็นเครื่องมอืที่จะน ามาซึ่ง
ความเปลีย่นแปลง” 129 

6.1 สิทธิเดก็ท่ีจะชุมนุมประท้วงโดยสงบตามกฎหมายระหว่างประเทศ   
 สทิธิเด็กตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านสทิธิมนุษยชนที่จะมเีสรภีาพในการชุมนุมประท้วงโดยสงบอยู่ภายใต้
สนธิสญัญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหลักสองฉบับ ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) และ อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the 
Rights of the Child หรอื CRC) ทีป่ระเทศไทยเป็นรฐัภาค ีขอ้ 21 ICCPR รบัรองสทิธใิหทุ้กคนโดยไม่เลอืกปฏบิตัใิหม้เีสรภีาพใน
การชุมนุมประทว้งโดยสนัต ิส่วนขอ้ 15 CRC กไ็ดส้ะทอ้นหลกัการนี้เช่นเดยีวกนั โดยยนืยนัว่ารฐัภาคจีะตอ้งรบัรองสทิธขิองเดก็
ที่จะมเีสรภีาพในการชุมนุมประท้วงโดยสงบทัง้สองขอ้อาจจะมขีอ้ยกเวน้แต่จะต้องเป็นไปโดย “สอดคล้องกบักฎหมายและที่
จ าเป็นส าหรบัสงัคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์ของความมัน่คงแห่งชาติ หรือความปลอดภัยของประชาชน ความสนัติ
เรยีบรอ้ย ความคุม้ครองดา้นสาธารณสุข หรอืศลีธรรม หรอืการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอื่น” 130 
 

 

128 Anita Danka, “The Right of Children to be Heard through Peaceful Protests (สทิธเิดก็ทีจ่ะไดร้บัการรบัฟังผ่านการชุมนุมประทว้งโดยสงบ)” 
ส านักพมิพม์หาวทิยาลยัCambridge, 24 มกราคม 2563, cambridge.org/core/books/abs/european-yearbook-on-human-rights-2019/right-of-
children-to-be-heard-through-peaceful-protests/0F7FC2A7DFAB93E02400E76BFB40604C, หน้า 408. 
129 คณะกรรมการCRC, ความเหน็ต่อร่างความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที ่37 ฉบบัแก้ไขของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ ขอ้ 21 (สทิธทิีจ่ะ
ชุมนุมประท้วงโดยสงบ) ภายใตก้ตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง, เอกสารองคก์ารสหประชาชาติ 
ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle21/EXPERTS_CRC.pdf, หน้า 4 
130 อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ (CRC), ขอ้ 15 (2). 

https://www.cambridge.org/core/books/abs/european-yearbook-on-human-rights-2019/right-of-children-to-be-heard-through-peaceful-protests/0F7FC2A7DFAB93E02400E76BFB40604C
https://www.cambridge.org/core/books/abs/european-yearbook-on-human-rights-2019/right-of-children-to-be-heard-through-peaceful-protests/0F7FC2A7DFAB93E02400E76BFB40604C
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle21/EXPERTS_CRC.pdf
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 เสรภีาพในการแสดงออกเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัของการใชส้ทิธทิี่จะมเีสรภีาพในการชุมนุมประทว้งโดยสงบอย่างเต็มที่ 
หมายรวมถงึสทิธทิีจ่ะแสวงหา ไดร้บั หรอื ถ่ายทอดขอ้มลูขา่วสารและความคดิทุกลกัษณะ ตามทีไ่ดร้บัรองในขอ้ 19 ICCPR และ
ข้อ 13 CRC คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมคีวามเห็นทัว่ไป ล าดบัที่ 34 เรื่องเสรภีาพในการมแีละแสดง
ความเหน็ ว่า “การท ารา้ย การขม่ขู ่หรอืการตตีราแก่บุคคล รวมถงึการจบักุม การกกัขงั การไต่สวนในศาล หรอืการจ าคุกใครก็
ตามเนื่องจากความเห็นที่บุคคลนัน้มี ถือเป็นการละเมิด ข้อ 19 วรรค 1 [ICCPR]”131 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติตอบสนองเรื่องการบงัคบัใช้กฎหมายหมิน่พระบรมเดชานุภาพและหลกักฎหมายลกัษณะเดียวกนัทัว่โลกว่า 
บุคคลสาธารณะทุกคนรวมทัง้ผู้ที่มอี านาจสูงสุดทางการเมอืง  เช่น ประมุขแห่งรฐัและรฐับาล “ย่อมสามารถถูกวพิากษ์และ
คดัคา้นทางการเมอืงไดอ้ย่างชอบธรรม”132 ฉะนัน้ เดก็ทีว่จิารณ์หรอืกระท าการไปในทางทีเ่หน็ต่างทางการเมอืงอย่างสงบ จงึไม่
ควรตกอยู่ภายใตก้ารแทรกแซงกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 
 
 สทิธิเด็กในการชุมนุมประท้วงโดยสงบเชื่อมโยงใกล้ชิดกบัสทิธิที่จะได้รบัการรบัฟังและสทิธิในการมสี่วนร่วมกบั
ประเดน็ที่เกี่ยวกบัชวีติของพวกเขา (ขอ้ 12 CRC) แอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล ขอเน้นย ้าจุดยนืของคณะกรรมการ CRC ว่า 
“ความจรงิแล้ว เด็กก็คอืผู้ที่ยงัอ่อนเยาว์มากหรอือยู่ในสถานการณ์เปราะบาง (อาทิ มคีวามพกิาร เป็นกลุ่มน้อย หรอืเป็น
แรงงานข้ามชาติ ฯลฯ)  แต่ทัง้นี้ก็ไม่อาจเพกิถอนสทิธิของเขาหรอืเธอที่มสีิทธิในการแสดงมุมมองของตน และไม่อาจที่จะ
ลดทอนน ้าหนักของมุมมองของเดก็ในการก าหนดเรื่องหลกัผลประโยชน์สงูสุดของเขาหรอืเธอได้133 ตามสทิธทิี่จะได้รบัการรบั
ฟัง ประเทศไทยที่เป็นรฐัภาคขีอง CRC ต้องรบัรองว่าเดก็สามารถที่จะผลติและแสดงมุมมองโดยเสรใีนทุกประเดน็ทีก่ระทบต่อ
ชีวิตของพวกเขา ทางการไทยจึงมีพนัธกรณีที่จะต้องให้น ้าหนักกับมุมมองของเด็กให้สอดคล้องกับวิวฒันาการด้านขีด
ความสามารถ โดยเฉพาะเมื่อน าเรื่องผลประโยชน์สงูสุดของพวกเขามาพจิารณา 
 
 ขอ้ 2 CRC ยงัรบัรองใหเ้ดก็ทุกคนไดอุ้ปโภคสทิธติามทีอ่นุสญัญาไดร้บัรอง “โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัไิม่ว่าชนิด
ใดๆ” รวมถงึทีเ่กีย่วเนื่องกบัการชุมนุมประทว้งโดยสงบดว้ย  ผูร้ายงานพเิศษแห่งสหประชาชาตดิ้านสทิธทิี่จะมเีสรภีาพในการ
ชุมนุมประทว้งโดยสงบและเสรภีาพในการสมาคม และผูร้ายงานพเิศษแห่งสหประชาชาตดิา้นการสงัหารนอกกฎหมาย โดยรวบ
รดั หรอืโดยพลการ ไดย้ ้าถงึหลกัการทีอ่า้งถงึในรายงานร่วมเรื่องการจดัการการชุมนุมประทว้ง เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพนัธ ์2559 
ว่า           “ควรพยายามมากขึน้เป็นพเิศษเพื่อประกนัว่าจะมกีารคุม้ครองที่เท่าเทยีมและทรงประสทิธภิาพใหก้บัสทิธขิองกลุ่ม
ต่างๆ หรอืบุคคลที่เคยมปีระสบการณ์ถูกเลือกปฏิบตัิ ซึ่งรวมไปถึงผู้หญิง เด็ก และคนหนุ่มสาว ผู้พกิาร คนที่ไม่ใช่คนชาติ 
(รวมถงึผูข้อลีภ้ยัและผูล้ีภ้ยั) สมาชกิของชนกลุ่มน้อยทางชาตพินัธุแ์ละศาสนา ผูพ้ลดัถิน่ คนทีม่ภีาวะผวิเผอืก ชนพืน้เมอืง และ
บุคคลที่ถูกเลอืกปฏบิตับินพื้นฐานของรสนิยมทางเพศหรอือตัลกัษณ์ทางเพศของพวกเขา […] ”134 ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึง
ตอ้งน ามาตรการต่างๆ ไปปฏบิตัเิพื่อปกป้องเดก็ทีม่าจากชุมชนพืน้เมอืงหรอืชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ทีถู่กลงโทษ เนื่องจากใชส้ทิธโิดย
ชอบธรรมในการเขา้ร่วมชุมนุมประทว้ง 
 
 อกีประการทีส่ าคญัอย่างยิง่ คอื ขอ้ 3 (1) CRC ก าหนดใหร้ฐัภาคจีะตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรกในการพจิารณา  
"ผลประโยชน์สงูสุดของเดก็" อยู่เสมอในทุกการกระท า รวมถงึการด าเนินการที่เกีย่วขอ้งกบัการมสี่วนร่วมของเดก็ในการชุมนุม
ประทว้งดว้ย135 อย่างไรกด็ ีคณะกรรมการ CRC ตัง้ขอ้สงัเกตในความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที ่13 (2554) เกีย่วกบัสทิธใินการคุม้ครอง

 

131 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที ่34: ขอ้ 19: เสรภีาพในการมแีละแสดงความเหน็. 12 กนัยายน 2011, 
เอกสารองคก์ารสหประชาชาต ิCCPR/C/GC/34, ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf, ย่อหน้า 9. 
132 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที ่34: ขอ้ 19: เสรภีาพในการมแีละแสดงความเหน็.,ย่อหน้า 38. 
133 คณะกรรมการCRC, ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที่ 14 (2556) เรื่อง สทิธเิดก็ทีป่ระโยชน์สงูสุดของเขาหรอืเธอจะถูกพจิารณาเป็นล าดบัแรก (ขอ้ 3 ย่อหน้า 
1), 29 พฤษภาคม 2556, เอกสารองคก์ารสหประชาชาติ CRC/C/GC/14, ย่อหน้า 54. 
134 คณะมนตรสีทิธมินุษยชน, รายงานร่วมเรื่องจดัการชุมนุมประท้วงใหเ้หมาะสม ระหว่างผูร้ายงานพเิศษแห่งสหประชาชาตดิา้นสทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพใน
การชุมนุมประท้วงโดยสงบและเสรภีาพในการสมาคม และ ผูร้ายงานพเิศษแห่งสหประชาชาตดิา้นการสงัหารนอกกฎหมาย โดยรวบรดั หรอืโดยพลการ, 
4 กุมภาพนัธ ์2559, เอกสารองคก์ารสหประชาชาติ A/HRC/31/66, documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/018/13/PDF/G1601813.pdf?OpenElement. 
135 อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ (CRC), ขอ้ 3 (1). 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/018/13/PDF/G1601813.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/018/13/PDF/G1601813.pdf?OpenElement
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จากความรุนแรงทุกรปูแบบว่า “การตดัสนิของผูใ้หญ่เกีย่วกบัผลประโยชน์สงูสุดของเดก็ไม่อาจอยู่เหนือพนัธกรณีในการเคารพ
สทิธทิัง้หมดของเดก็ภายใต้ [CRC]”136 ภายใต้ขอ้ 3 (1) รฐัภาคมีพีนัธกรณีสามประการ ได้แก่ (1) รบัรองว่าผลประโยชน์สูงสุด
ของเดก็จะ “ถูกน ามาบูรณาการอย่างเหมาะสมและน าไปปรบัใช้อย่างสม ่าเสมอในทุกการด าเนินการของสถาบนัของรฐั” (2) 
รบัรองว่าการตดัสนิใจของศาลและฝ่ายบรหิาร ตลอดจนนโยบายและการบญัญตักิฎหมายทีเ่กีย่วเนื่องกบัเดก็นัน้มกีารพจิารณา
ผลประโยชน์สูงสุดของเดก็มาเป็นล าดบัแรก และ (3) รบัประกนัว่าผลประโยชน์ของเดก็จะได้รบัการประเมนิและน ามาพจิารณา
เป็นแกนหลกัล าดบัแรกในการตดัสนิใจรวมถงึการด าเนินการของภาคเอกชน […]”137 
 
 ในการปฏบิตัติามพนัธกรณีของรฐัตามขอ้ 3 (1) CRC รฐัภาคจีะต้องไม่ละเวน้หรอืล้มเหลวที่จะด าเนินการใดๆ ที่ท า
ใหผ้ลประโยชน์สงูสุดของเดก็สมัฤทธิผ์ล138 ในทางกลบักนั สถาบนัของรฐัตอ้งรบัประกนัเพิม่เตมิว่าหลกัการของ "ผลประโยชน์
สงูสุดของเดก็" จะไม่ถูกใชโ้ดยมชิอบเพื่ออ้างเป็นเหตุผลว่าการปฏบิตั ิ "ทีข่ดัแยง้กบัศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องเดก็และสทิธิใน
ความสมบูรณ์ของร่างกาย"139 เป็นเรื่องทีถู่กตอ้ง การตคีวามใดๆ ในหลกัการนี้ตอ้งสอดรบักบัสทิธทิี่ CRC รบัรองไว1้40 

6.2 สิทธิเดก็ในกระบวนการยติุธรรมส าหรบัเดก็ 
 ตามกฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ ไม่ควรมบีุคคลใดเลยรวมทัง้เดก็ทีจ่ะถูกตัง้ขอ้หา ถูกด าเนินคด ีหรอืถูก
ลงโทษเพราะการชุมนุมประท้วงโดยสงบ อย่างไรก็ตาม หากเดก็กระท าการอนัขดัต่อฐานความผดิที่ได้รบัการรบัรองไวภ้ายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศ ขอ้ 40 (1) ตาม CRC ก าหนดว่าเดก็จะตอ้ง “ไดร้บัการปฏบิตัติ่อในลกัษณะที ่
สอดคลอ้งกบัการส่งเสรมิความส านึกในศกัดิศ์รแีละคุณค่าของเดก็ ซึง่จะเสรมิความเคารพของเดก็ต่อสทิธมินุษยชนและเสรภีาพ
ขัน้พื้นฐานของผู้อืน่ และในลกัษณะทีต่้องค านึงถงึอายุของเด็กและความปรารถนาทีจ่ะส่งเสรมิการกลบัคนืสู่สงัคมและการมี
บทบาทเชงิสรา้งสรรคข์องเดก็ในสงัคม” 141  

 โดยเฉพาะอย่างยิง่ เดก็มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองใหไ้ดร้บัการปฏบิตัแิละพจิารณาคดอีย่างเป็นธรรม ตามขอ้ 14 
ของ ICCPR และ ขอ้ 40 (2) (ข) (3) ของ CRC ตวัอย่าง เดก็ทุกคน (ทัง้ยงัหมายถงึผูป้กครองของพวกเขา ถา้เหมาะสม) ควรไดร้บั
แจ้งในทนัทแีละโดยตรงเกี่ยวกบัขอ้หาที่ถูกด าเนินคดี142 ทางการควรช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจเรื่องขอ้หา ทางเลอืก และกระบวนการ 
ดว้ยการอธบิายดว้ยวาจาในภาษาทีเ่ดก็เขา้ใจได1้43 รฐัตอ้งประกนัว่าจะคุม้ครองสทิธเิหล่านี้ใหก้บัผูท้ีข่ดัขอ้งเรื่องการสื่อสารดว้ย 
ตวัอย่างเช่น ควรจดัให้มกีารแปลภาษาในทุกขัน้ตอนของกระบวนการให้กับเด็กที่ไม่สามารถพูดภาษาเดียวกนักบัที่ใช้ใน
กระบวนการยุตธิรรม โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย144 

 

136 คณะกรรมการCRC, ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที่ 13 (2554) เรื่อง สทิธเิดก็ทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ, 18 เมษายน 2554, 
เอกสารองคก์ารสหประชาชาต ิCRC/C/GC/13, ย่อหน้า 61. 
137 คณะกรรมการCRC,  ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที ่14 (2556) เรื่อง สทิธเิดก็ทีป่ระโยชน์สงูสุดของเขาหรอืเธอจะถูกพจิารณาเป็นล าดบัแรก (ขอ้ 3 ย่อหน้า 
1),  
ย่อหน้า 14 (อา้งแลว้). 
138 คณะกรรมการCRC,  ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที ่14 (2556) เรื่อง สทิธเิดก็ทีป่ระโยชน์สงูสุดของเขาหรอืเธอจะถูกพจิารณาเป็นล าดบัแรก (ขอ้ 3 ย่อหน้า 
1),  
ย่อหน้า 18 (อา้งแลว้). 
139 คณะกรรมการCRC, ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที่ 13 (2554) เรื่อง สทิธเิดก็ทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ, ย่อหน้า 61 (อา้งแลว้). 
140 คณะกรรมการCRC, ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที่ 14 (2556) เรื่อง สทิธเิดก็ทีป่ระโยชน์สงูสุดของเขาหรอืเธอจะถูกพจิารณาเป็นล าดบัแรก (ขอ้ 3 ย่อหน้า 
1),  
ย่อหน้า 51 (อา้งแลว้). 
141 CRC, ขอ้ 40 (1). 
142 คณะกรรมการCRC, ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที่ 24 (2562) เรื่อง สทิธเิดก็ในกระบวนการยุติธรรมส าหรบัเดก็, 18 กนัยายน 2562, เอกสารองคก์าร
สหประชาชาต ิCRC/C/GC/24, ย่อหน้า 47 - 48 
143 คณะกรรมการCRC, ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที่ 24 (2562) เรื่อง สทิธเิดก็ในกระบวนการยุติธรรมส าหรบัเดก็ (อา้งแลว้) 
144 คณะกรรมการCRC, ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที่ 24 (2562) เรื่อง สทิธเิดก็ในกระบวนการยุติธรรมส าหรบัเดก็, ย่อหน้า 64 (อา้งแล้ว) 
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 ปัจจุบนันี้ ประเทศไทยให้ความส าคญัเรื่องการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมและการบ าบดัฟ้ืนฟูเด็กที่เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมแทนวิธีการลงโทษ  ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทัว่ไปตามมาตรฐานขัน้ต ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหาร
กระบวนการยุตธิรรมทางอาญาส าหรบัเยาวชน ("กฎปักกิง่")145 อย่างไรกต็าม กลไกภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ส าหรบักระบวนการ
ยุติธรรมของเด็ก เช่น บริการให้ค าปรึกษาในสถานพนิิจหรอืศาลเยาวชนและครอบครวั  ก็ควรด าเนินการให้สอดคล้องกบั
กฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิมนุษยชน ที่ส าคญัยิง่ไปกว่านัน้คอืใหย้ดึโยงผลประโยชน์สูงสุดของเดก็ทุก
คนทีม่ภีูมหิลงัทีแ่ตกต่างหลากหลาย ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที ่24 (2562) ของคณะกรรมการ CRC เรื่องสทิธเิดก็ในกระบวนการ
ยุตธิรรมของเดก็ ระบุว่ารฐัมพีนัธกรณีทีต่อ้งจดัใหม้ ี“การอบรมผูป้ระกอบวชิาชพีในกระบวนการยุตธิรรมเดก็อย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ” เพื่อประกนัสทิธเิหล่านี้146 ที่ส าคญั คณะกรรมการ CRC ได้ยนืยนัความส าคญัของการปกป้องเดก็จากการถูกเลอืก
ปฏบิตัใินระบอบยุตธิรรมและปกป้อง “เดก็ทีถู่กเลอืกปฏบิตั ิดว้ยเหตุเรื่องรสนิยมทางเพศหรอือตัลกัษณ์ทางเพศ” 147 

 

 ตาม ขอ้ 12 (2) ของ CRC เดก็ที่อายุเกนิเกณฑ์ก าหนดขัน้ต ่าของความรบัผดิชอบทางอาญามสีทิธทิี่จะได้รบัการรบั
ฟังและมสี่วนร่วมในกระบวนการยุตธิรรม รวมถงึในระหว่างการพจิารณาคดใีนศาล โดยแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเสร1ี48 ความ
คดิเหน็ของเดก็ควรไดร้บัการเคารพและน าไปปฏบิตัใินทุกขัน้ตอนของกระบวนการยุตธิรรมของเดก็149เพื่อประกนัสทิธดิงักล่าว 
รฐัต้องรบัรองให้มกีารใช้ภาษา เครื่องแต่งกาย และบรเิวณของพื้นที่สมัภาษณ์และศาลที่เหมาะสมกบัเด็ก ตลอดจนใหม้กีาร
สนับสนุนจากผูใ้หญ่ทีเ่หมาะสม150  

 คณะกรรมการกล่าวย ้าหลายครัง้ว่าการพจิารณาคดขีองเดก็ควร "พจิารณาทางลบั" เพื่อเคารพความเป็นส่วนตวัของ
เด็กอย่างเต็มที่ 151 อย่างไรก็ตาม กรณีดงักล่าวอาจจะมขี้อยกเว้นได้โดยเคร่งครดั  หากมกีารระบุอย่างชดัเจนในกฎหมาย
ภายในประเทศและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สงูสุดของเดก็152 หากพเิคราะห์หลกัการเรื่องสทิธทิี่จะไดร้บัการรบัฟังดงัที่ได้กล่าว
มาขา้งตน้ ศาลมดีุลยพนิิจทีจ่ะอนุญาตใหม้กีารสงัเกตการณ์ในศาลได้โดยเคร่งครดั โดยอนุญาตใหผู้ใ้หญ่ทีเ่หมาะสมเขา้ได ้หาก
ผูก้ระท าความผดิทีเ่ป็นเดก็ใหค้วามยนิยอม โดยอสิระ ล่วงหน้า และไดร้บัการบอกกล่าว ตราบเท่าทีเ่ดก็เชื่อว่าการเขา้รบัฟังคดี
ของบุคคลดงักล่าวในหอ้งพจิารณาคดนีัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของเดก็ 

6.3 พนัธกรณีเชิงรกุของรฐั 
 แมว้่ากฎหมายระหว่างประเทศดา้นสทิธมินุษยชนจะรบัรองเดก็ว่ามวีวิฒันาการดา้นขดีความสามารถทีจ่ะแสดงความ
คดิเหน็และร่วมตดัสนิใจ แต่ในขณะเดยีวกนักต็ระหนักเรื่องความเปราะบางและความเสีย่งที่จะใชส้ทิธใินการชุมนุมประทว้งโดย
สงบ ดงันัน้ รฐัจึงไม่เพยีงแต่ถูกห้ามมใิห้ละเมิดสทิธิเด็กในการชุมนุมประท้วงโดยสงบเท่านัน้ แต่ยงัมพีนัธกรณีเชิงรุกทาง
กฎหมายทีจ่ะปกป้องเดก็จากการละเมดิสทิธใินการชุมนุมประทว้งโดยสงบ รวมทัง้อ านวยความสะดวกใหเ้ดก็ไดใ้ชส้ทิธดิงักล่าว
อย่างสมบูรณ์อกีดว้ย 
 
 เพื่อปฏบิตัติามพนัธกรณีนี้ รฐัควรขจดัขอ้จ ากดัที่เป็นอุปสรรคในการใช้สทิธใินการชุมนุมประท้วงโดยสงบของเด็ก 
ตวัอย่าง รฐัควรแก้ไขหรอืยกเลิกกฎหมายที่ห้ามเด็กเข้าร่วมในการชุมนุมประท้วงหรอืให้การแสดงออกเป็นความผดิอาญา 
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  หากพิจารณาในบริบทของประเทศไทย 

 

145 มาตรฐานขัน้ต ่าของสหประชาชาตว่ิาด้วยการบรหิารกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาส าหรบัเยาวชน, ย่อหน้า 1.2 - 1.3. 
146 คณะกรรมการCRC, ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที่ 24 (2562) เรื่อง สทิธเิดก็ในกระบวนการยุติธรรมส าหรบัเดก็, ย่อหน้า 39 (อา้งแล้ว) 
147 คณะกรรมการCRC, ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที่ 24 (2562) เรื่อง สทิธเิดก็ในกระบวนการยุติธรรมส าหรบัเดก็, ย่อหน้า 40 (อา้งแล้ว) 
148 คณะกรรมการCRC, ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที่ 12 (2562) เรื่อง สทิธขิองเดก็ทีจ่ะได้รบัการรบัฟัง, 20 กรกฎาคม 2562, เอกสารองคก์ารสหประชาชาติ 
CRC/C/GC/12, ย่อหน้า 57. 
149 คณะกรรมการCRC, ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที่ 12 (2562) เรื่อง สทิธขิองเดก็ทีจ่ะได้รบัการรบัฟัง (อา้งแลว้) 
150 คณะกรรมการCRC, ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที่ 24 (2562) เรื่อง  สทิธเิดก็ในกระบวนการยุติธรรมส าหรบัเดก็, ย่อหน้า 46 (อา้งแล้ว) 
151 โปรดอ่าน ตวัอย่าง CRC, ขอ้ 40 (2) (ข) (7) ทีถู่กขยายความโดย คณะกรรมการCRC, ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที ่12 (2562) เรื่อง สทิธขิองเดก็ทีจ่ะไดร้บั
การรบัฟัง, ย่อหน้า 61 และ คณะกรรมการCRC, ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที ่24 (2562) เรื่อง สทิธเิดก็ในกระบวนการยุตธิรรมส าหรบัเดก็, ย่อหน้า 66 
152 คณะกรรมการCRC, ความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที่ 12 (2562) เรื่อง สทิธขิองเดก็ทีจ่ะได้รบัการรบัฟัง, ย่อหน้า 61 (อา้งแล้ว) 
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กฎหมายดงักล่าวอาจรวมถงึขอ้บทตามกฎหมายอาญาที่พุ่งเป้าไปยงัผู้ประท้วงที่เป็นเดก็  เช่น กฎหมายหมิน่พระบรมเดชานุ
ภาพ กฎหมายหา้มการยุยงปลุกปัน่ หรอื พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์ส่วนเดก็ทีเ่ผชญิความรุนแรงเนื่องจากการชุมนุมสาธารณะ ไม่ว่า
จะถูกกระท าโดยรฐัหรอืผูท้ีไ่ม่ใช่รฐักค็วรไดร้บัความคุม้ครองอย่างแขง็ขนัจากรฐัเช่นกนั153 
 
 ยิง่ไปกว่านี้ เป็นเรื่องส าคญัที่รฐัจะจดัตัง้หน่วยงานก ากบัดูแลที่เป็นอสิระและโปร่งใสที่สามารถสอบสวนการละเมดิ
และใหก้ารเยยีวยาแก่ผูชุ้มนุมประท้วงที่เป็นเดก็ คณะกรรมการ CRC มขีอ้เสนอแนะว่ารฐัควร “จดัใหม้กีลไกเพื่อรอ้งเรยีนการ
ละเมดิสทิธเิดก็ในการชุมนุมประท้วงโดยสงบ ใหค้วามช่วยเหลอื อกีทัง้รบัประกนัการเยยีวยาที่มปีระสทิธิภาพจากกรณีที่ถูก
ละเมดิสทิธ”ิ 154คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ ระบุในความเหน็ทัว่ไปล าดบัที่ 37 ว่า “รฐัภาคจีะต้องประกนั
การก ากบัดูแลที่เป็นอสิระและโปร่งใสของทุกองคก์รที่เกี่ยวขอ้งกบัการชุมนุมประทว้งโดยสงบ รวมไปถงึการเขา้ถงึการเยยีวยา
ทีม่ปีระสทิธภิาพโดยทนัททีีค่รอบคลุมถงึการเยยีวยาทางศาล หรอืสถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิโดยใหพ้จิารณาไปถงึการยนื
หยดัสทิธนิัน้ทัง้ก่อน ระหว่าง และภายหลงัการชุมนุม” 
 
 คณะกรรมการ CRC ยงัได้ชี้แนะเพิม่เตมิว่าเจ้าหน้าที่ของรฐัควรได้รบัการฝึกอบรมอย่างเพยีงพอในเรื่องสทิธเิดก็ใน
การชุมนุมสาธารณะ ที่ส าคญั การจดัการการชุมนุมสาธารณะโดยหน่วยงานที่บงัคบัใช้กฎหมายควรค านึงถงึสทิธิเด็กในทุก
ขัน้ตอนของการวางแผนและการตดัสนิใจ การฝึกอบรมดงักล่าวควรช่วยใหเ้จา้หน้าที่สามารถใหค้วามคุม้ครองและอ านวยความ
สะดวกใหเ้ดก็ไดร้บัสทิธอิย่างเตม็ทีใ่นการเขา้ร่วมการชุมนุมประทว้งโดยสงบ 
 
 
 
 
 
 

 

153 คณะกรรมการCRC, ความเหน็ต่อร่างความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที ่37 ฉบบัแก้ไขของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ ขอ้ 21 (สทิธทิีจ่ะ
ชุมนุมประท้วงโดยสนัต)ิ ภายใตก้ตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง, หน้า 6 (อา้งแลว้) 
154 คณะกรรมการCRC, ความเหน็ต่อร่างความเหน็ทัว่ไป ล าดบัที ่37 ฉบบัแก้ไขของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ ขอ้ 21 (สทิธทิีจ่ะ
ชุมนุมประท้วงโดยสงบ) ภายใตก้ตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง, เอกสารองคก์ารสหประชาชาติ, หน้า 6 (อา้งแลว้)   
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7. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 

 ในช่วง พ.ศ. 2563 - 2565 ทางการไทยเหน็ว่าผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมประท้วงที่เป็นเดก็เป็น “ตวัก่อปัญหา” และใช้วธิกีาร
ต่างๆ เพื่อปราบปรามสทิธเิดก็ในการชุมนุมประทว้ง แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล พบว่ามเีดก็ตกเป็นเป้าทัง้ ก่อน ระหว่าง และ
ภายหลงั  การมสี่วนร่วมในการชุมนุมประท้วง ก่อนการชุมนุมประท้วงพวกเขาถูกกดดนัจากทางการและพ่อแม่ใหอ้ยู่ห่างจาก
การชุมนุมประทว้ง ส่วนในขณะประทว้งกม็หีลายครัง้ทีพ่วกเขาเสีย่งทีจ่ะตกอยู่ในความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิง่ในระหว่างการ
ปราบปรามของต ารวจ เดก็หลายคนถูกตัง้ขอ้หาเนื่องจากเข้าไปเกี่ยวขอ้งกบัการชุมนุมประท้วงโดยสงบ รวมถงึขอ้หาอาญา
ร้ายแรงที่อาจให้โทษจ าคุกสูงมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรบัเด็กก็ไม่ได้เป็นไปตามหลกั
ผลประโยชน์สงูสุดของเดก็และคุม้ครองไม่ใหเ้ดก็ถูกละเมดิสทิธใินการชุมนุมประทว้งโดยสงบเสมอไป แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่
แนล ยงัไดบ้นัทกึหลายกรณีทีร่ฐัขม่ขูแ่ละสอดแนมนักกจิกรรมเดก็ดว้ย 

 สถาบนัภายในของประเทศไทยที่มอียู่ยงัไม่อาจท าหน้าทีคุ่ม้ครองเดก็ใหร้อดพน้จากการละเมดิสทิธมินุษยชนเหล่านี้
ได ้ซ ้ายงัไม่ไดใ้หก้ารเยยีวยาทีม่ปีระสทิธภิาพ ตามทีไ่ดเ้หน็ในตวัอย่างมากมายในรายงานฉบบันี้ แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
ยงัได้บนัทกึเหตุการณ์หนึ่งที่อ านาจการคุม้ครองเดก็ถูกใช้โดยทางการเพื่อควบคุมสทิธเิดก็ในการชุมนุมประท้วงโดยสงบ ทัง้นี้ 
เดก็หลายคนทีใ่หส้มัภาษณ์กบัแอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ไม่ไวเ้นื้อเชื่อใจกลไกของรฐับาลทีท่ าหน้าทีคุ่ม้ครองเดก็ 

 ขอ้คน้พบเหล่านี้สะท้อนว่าประเทศไทยไม่ได้ท าตามพนัธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธมินุษยชนอย่างสมบูรณ์ที่
จะเคารพ คุม้ครองและเตมิเตม็สทิธเิดก็ในการชุมนุมประทว้ง เพื่อเสนอประเดน็ส าคญัในรายงานนี้ แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล
ไดจ้ดัท าขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ไปยงัรฐับาลไทย รวมถงึหน่วยงานทีใ่ชบ้งัคบักฎหมายทัง้หมด กระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย์ กระทรวงศกึษาธิการ และ คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยควรน าขอ้เสนอแนะไปปฏิบัตโิดยไม่
ล่าชา้ เพื่อรบัรองความมปีระสทิธภิาพของการคุม้ครองสทิธเิดก็ในการชุมนุมประทว้งโดยสงบในประเทศไทย 

7.1 ข้อเสนอแนะต่อรฐับาลไทย 

• รบัรองใหม้วีธิปีฏบิตัริะดบัชาตทิี่สอดคลอ้งกบัการคุม้ครอง การเคารพ และเตมิเตม็ซึง่สทิธขิองเดก็ที่เกี่ยวขอ้ง
ที่จะช่วยให้เด็กๆ สามารถเข้าร่วมชุมนุมโดยสงบ โดยสอดคล้องกบักฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 

• รบัรองว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บงัคบักฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งได้รบัการอบรมเรื่องสทิธิเด็กในการชุมนุม
ประทว้งโดยสงบ 

• แทนที่จะจ ากัดสทิธิเด็กโดยไม่มคีวามจ าเป็น ให้รบัรองว่าเด็กที่จะได้รบัความคุ้มครองอย่างก้าวหน้าจาก
ภยนัตรายทีเ่กดิจากการชุมนุมสาธารณะผ่านกลไกทีเ่หมาะสมและปรบัปรุงใหม่  
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• แก้ไขหรอืยกเลกิมาตราที่สร้างปัญหาทางกฎหมายที่ตัง้เป้าไวใ้ช้กบักลุ่มผูชุ้มนุมประท้วงโดยสงบที่เป็นเด็ก 

รวมถงึกฎหมายหมิน่ประมาทกษตัรยิิ์ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112) กฎหมายหา้มการยุยงปลุกปัน่ 

(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116) พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ อกีทัง้พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ หากมกีารแก้ไข
กฎหมาย ก็ควรมบีทบญัญตัป้ิองกนัการละเมดิสทิธเิดก็ในการชุมนุมโดยสงบที่อาจเกดิขึน้ได้และใหส้อดคลอ้ง
กบักฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธมินุษยชน 

• จดัใหม้กีารเยยีวยาที่มปีระสทิธภิาพใหก้บัผูชุ้มนุมประท้วงที่เป็นเดก็ที่เป็นผูเ้สยีหายจากการใชก้ าลงัที่มชิอบ
ดว้ยกฎหมายหรอืการคุกคาม การขม่ขู ่และการสอดแนม ทีก่ระท าโดยเจา้หน้าทีร่ฐัผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 

• ยกเลกิการด าเนินคดอีาญากบัผูชุ้มนุมประทว้งที่เป็นเดก็ทีถู่กตัง้ขอ้หาจากการมีส่วนร่วมในการชุมนุมประท้วง 
โดยสงบหรอืการแสดงสทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพในการแสดงออก 

7.2 ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้บงัคบักฎหมายทัง้หมด  

• คุม้ครองเดก็ที่แสดงออกซึง่สทิธขิองพวกเขาในการชุมนุมประท้วงโดยสงบ รวมถงึอ านวยความสะดวกใหเ้ดก็
ไดใ้ชส้ทิธขิองพวกเขาอย่างเตม็ที ่

• งดเวน้การจบักุมและการด าเนินคดกีบัเดก็ทีเ่ขา้ร่วมชุมนุมประทว้งโดยสงบ 

• รบัรองว่าผูชุ้มนุมประทว้งจะไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศดา้นสทิธิ
มนุษยชน  

• หากมเีดก็บางคนมเีหตุอนัควรสงสยัว่าก่อความรุนแรง ควรด าเนินการกบัเดก็ตามกระบวนการยุตธิรรมส าหรบั
เด็กที่สอดรับกับมาตรฐานสากล รวมถึงหลักการที่ว่าให้การจับกุมและคุมขังเป็นวิธีการสุดท้ายในการ
ด าเนินการกบัผูชุ้มนุมประทว้งทีเ่ป็นเดก็และใหเ้ป็นช่วงเวลาทีส่ ัน้ทีสุ่ด 

• สบืสวนสอบสวนและด าเนินคดตีามกฎหมายกบัเจา้หน้าทีผู่ใ้ชบ้งัคบักฎหมายทีต่อ้งรบัผดิเรื่องการใชก้ าลงัโดย
มชิอบดว้ยกฎหมาย รวมถงึการคุกคาม การขม่ขู ่และการสอดแนมผูชุ้มนุมประทว้งทีเ่ป็นเดก็โดยผดิกฎหมาย 
ตามมาตรฐานสากลดา้นการพจิารณาคดอีย่างเป็นธรรม 

• จดัใหม้กีารอบรมและระเบียบการที่เหมาะสมใหก้บัเจ้าหน้าที่ทัง้หมดที่ท างานกบัผูชุ้มนุมประท้วงที่เป็นเด็ก
โดยใหส้อดรบักบัมาตรฐานระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธมินุษยชน 

• งดเวน้การใช ้พ.ร.บ.คุม้ครองเดก็ เพื่อตัง้ขอ้หากบัพ่อแม่เนื่องจากบุตรหลานเขา้ร่วมชุมนุมประทว้ง 

7.3 ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

• ใหค้ณะกรรมการคุ้มครองเดก็กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุม้ครองเดก็จงัหวดั ตามมาตรา 20 พ.ร.บ. 
คุม้ครองเดก็ สบืสวนขอ้กล่าวหาเรื่องการปฏบิตัทิารุณที่กระท าโดยเจ้าหน้าทีร่ฐัหรอืบุคคลทีไ่ม่ใช่เจ้าหน้าที่รฐั
กบัเดก็ทีร่่วมชุมนุมประทว้ง โดยใหด้ าเนินการอย่างทนัท่วงทแีละมปีระสทิธภิาพ 

• สนับสนุนทางการเงนิและใหท้ีอ่ยู่อาศยักบัเดก็ทีป่ระสบกบัความรุนแรงในครอบครวัเนื่องจากการมสี่วนร่วมใน
การชุมนุมประทว้งและด าเนินคดกีบัพ่อแม่ทีใ่ชค้วามรุนแรง 

• จดัใหม้ชี่องทางส าหรบัรายงานเรื่องการปฏบิตัโิดยทารุณและความรุนแรงภายในครอบครวัส าหรบัเดก็ที่มสี่วน
ร่วมในการชุมนุมประทว้ง โดยเป็นช่องทางที่เดก็เขา้ใจและเขา้ถงึไดง้่าย จะตอ้งใหช้่องทางเหล่านี้ประกนัเรื่อง
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การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและขอ้มูลส่วนบุคคลของเดก็ที่รายงานเหตุการณ์การละเมดิสทิธิ เพื่อป้องกนั
การโตก้ลบัทีอ่าจเกดิขึน้ 

• จดักิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้กบัครอบครวัที่มเีด็กเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงโดยสงบเพื่อช่วยเหลือ
พฒันาบทบาทของครอบครวัเรื่องการคุม้ครองและการสรา้งพลงัใหเ้ดก็  

• หา้มใชก้ลไกการคุม้ครองเดก็เพื่อขม่ขวญัก าลงัใจหรอืขดัขวางเดก็ไม่ใหเ้ขา้ร่วมชุมนุมโดยสงบ และใหส้บืสวน
กรณีการใชอ้ านาจการคุม้ครองเดก็โดยมชิอบ อนัเป็นการละเมดิสทิธทิีเ่ดก็ทีจ่ะมเีสรภีาพในการชุมนุมโดยสงบ 

• ประกนัว่าจะมกีารรบัผดิ โดยจดัใหม้กีารสบืสวนสอบสวน อกีทัง้ด าเนินการทางวนิัยและกฎหมายกบัเจ้าหน้าที่
กระทรวงทีล่ะเมดิสทิธเิดก็ทีเ่ขา้ร่วมชุมนุมโดยสงบ  

7.4 ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการ 

• รเิริม่ใหม้กีารศกึษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมอืงเพื่อประกนัว่า เดก็ พ่อแม่ และ ครู จะได้ตระหนักรบัทราบว่า
เดก็มสีทิธทิีจ่ะเขา้ร่วมในการชุมนุมประทว้งโดยสงบ รวมถงึน าเรื่องการส่งเสรมิสทิธเิดก็ในการชุมนุมประท้วง
โดยสงบเขา้ไปรวมในหลกัสตูรบงัคบัของโรงเรยีนดว้ย   

• รบัรองว่าจะมกีารศกึษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมอืงใหเ้ดก็ตระหนักเรื่องความเสีย่งในการร่วมชุมนุมประทว้ง
โดยสงบ โดยเฉพาะที่ว่าอาจเกิดความรุนแรงในการชุมนุมประท้วงขึ้นได้ เพื่อแจ้งให้เด็กได้ทราบข้อมูล
ประกอบการตดัสนิใจว่าจะเขา้ร่วมหรอืไม่ 

• ขยายการท างานออกไปมากยิง่ขึน้เพื่อสรา้งความตระหนักรูเ้กีย่วกบักลไกรบัเรื่องรอ้งเรยีนทีก่ระทรวงมอียู ่

• รบัรองว่าจะมคีวามรบัผดิ รวมถงึการสอบสวนที่ละเอยีดรอบคอบและด าเนินการทัง้ในทางวนิัยและกฎหมาย
อื่นๆ กบัเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ครูอาจารย์ และผูม้อี านาจในโรงเรยีนที่ละเมดิสทิธเิดก็ในการชุมนุมประทว้ง
โดยสงบ 

7.5 ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

• ใหท้ าการสอบสวนแต่ละกรณีของผูชุ้มนุมประท้วงที่เป็นเดก็ที่ประสบกบัการถูกด าเนินคดอีาญา การใช้ก าลงั
โดยมชิอบดว้ยกฎหมายหรอืการคุกคาม การข่มขู่ และการสอดแนมโดยผูท้ี่มอี านาจใชบ้งัคบัใชก้ฎหมาย โดย
ให้กสม.น าข้อมูลดงักล่าวมาใช้เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อการแก้ไขประเด็นสิทธิ
มนุษยชนทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนื่อง 

• ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการติดตามเฝ้าระวงัในเชิงรุกและประเมินข้อเสนอแนะที่เคยน าเสนอไปยงั
หน่วยงานรฐับาลอื่นๆ เรื่องสทิธิเด็กในการชุมนุมประท้วงโดยสงบและรบัรองว่าจะเปิดเผยผลลพัธ์นัน้ต่อ
สาธารณะและใหส้าธารณะเขา้ถงึได้ 

• สรา้งความตระหนักรูเ้พื่อใหเ้ดก็รบัทราบว่ามกีลไกการยื่นเรื่องรอ้งเรยีนต่อ กสม. 
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ภาคผนวก ก: จดหมายตอบ
กลบัจากหน่วยงานภาครฐั    

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนลมองว่า รฐับาลไทยเป็นภาคีส าคญัในการร่วมมอืเพื่อให้ประเทศไทยสามารถด าเนินการตาม
พนัธกรณีสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศในประเดน็ของสทิธขิองเดก็ในการร่วมชุมนุมโดยสงบ รายงานวจิยัฉบบันี้มุ่งหมายเป็น
สะพานทีจ่ะช่วยใหแ้อมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนลไดม้โีอกาสพดูคุยแลกเปลีย่นอย่างเปิดเผยและสรา้งสรรคก์บัหน่วยงานภาครฐัที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหาสทิธมินุษยชนทีด่ าเนินมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อช่วยสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัการคุม้ครองเดก็ที่เขา้
ร่วมการชุมนุมโดยสงบ หลงัจากงานวจิยัชิน้นี้เสรจ็สิ้น แอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนลได้ส่งจดหมายถงึหน่วยงานภาครฐั 6 แห่ง 
ซึง่ประกอบไปดว้ยส านักงานนายกรฐัมนตร ีส านักงานต ารวจแห่งชาต ิกระทรวงยุตธิรรม กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ และคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ จดหมายของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนลระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกบัข้อค้นพบจากงานวจิยัครัง้นี้ รวมไปถึงข้อเสนอแนะเฉพาะเจาะจงส าหรบัแต่ละหน่วยงาน  นอกจากนี้ 
จดหมายฉบบันี้ยงัเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครฐัได้ให้ค าอธิบายและข้อมูลเพิม่เติมเกี่ย วกบับทบาทของหน่วยงานในการ
คุม้ครองสทิธขิองเดก็ในการร่วมชุมนุมโดยสงบ และ/หรอืค ามัน่ในการด าเนินการใดๆทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเป็นทางการ  

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนลได้รบัการตอบรบัจากหน่วยงาน 3 แห่ง ประกอบไปด้วยส านักงานนายกรฐัมนตรี กระทรวง
ยุตธิรรม และคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนลได้แปลจดหมายตอบรบัของแต่ละองคก์รเป็น
ภาษาองักฤษและไดแ้นบเอกสารดงักล่าวไวใ้นภาคผนวกนี้  
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ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี 
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กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ข้อมูลในการติดต่อ ร่วมพดูคยุกบัเรา 
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แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
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“ขอทวงคืนอนาคตของพวก
เรา” 
สิทธิเดก็ในการชุมนุมประท้วงโดยสงบในประเทศ
ไทย 
 

 

     ขอทวงคืนอนาคตของพวกเรา เป็นรายงานทีต่รวจสอบประเดน็สทิธมินุษยชนทีส่ าคญัและอุปสรรคทีข่ดัขวางไม่ให้
เด็กได้อุปโภคสิทธิอย่างเต็มที่ในการชุมนุมประท้วงโดยสงบ ภายใต้บริบทเรื่องการชุมนุมประท้วงทัว่ประเทศไทย 
ระหว่าง พ.ศ. 2563 - 2565 แอมเนสตี้ อนิเตอร์เนชัน่แนล พบว่าเดก็ยงัคงประสบกบัปัญหาการถูกด าเนินคดอีาญา การ
ถูกขม่ขู ่การถูกสอดแนม และความรุนแรงในรปูแบบอื่นทีเ่ป็นผลพวงมาจากการมสี่วนร่วมในการชุมนุมประทว้ง ในขณะ
ที่กลไกการคุม้ครองเดก็ภายในประเทศยงัคงไรป้ระสทิธภิาพและขาดความเป็นอสิระในการด าเนินงานที่จะยนืหยดัสทิธิ
ของเดก็ในการชุมนุมประทว้งโดยสงบ 

 

     สืบเนื่องจากข้อค้นพบเหล่านี้ รฐับาลไทยจะต้องพยายามมากยิ่งขึ้น เพื่อปกป้องเด็กในการชุมนุมประท้วงและ
เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กฎหมาย กลไก และสถาบนัภายในประเทศ ทัง้นี้ เพื่อประกนัความยุติธรรม จดัให้มกีาร
เยยีวยา และส่งเสรมิสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและเอือ้อ านวยใหเ้ดก็สามารถใชส้ทิธใินการชุมนุมประทว้งโดยสงบที่สอด
รบักบักฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศดา้นสทิธมินุษยชน 

 


