
 
อัพเดทสถานการณ์คุกคามประชาชน เดือนพฤษภาคม 2565 

เดือนพฤษภาคม มีการชุมนุมอย่างน้อย 52 ครั้ง มากกว่าเดือนเมษายน แต่ยังไม่มีการชุมนุมขนาดใหญ่ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก  แต่ความ
เคลื่อนไหวเรื่องการดำเนินคดีทางการเมืองและการคุกคามประชาชนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในเดือนนี้ มีประชาชนอย่างน้อย 37 ราย ถูกคุกคาม
จากสาเหตุต่างๆ ดังนี้  
การคุกคามในช่วงที่บุคคลสำคัญลงพื้นที่ 
 ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม มีกำหนดการของรัชกาลที่ 10 ในการเสด็จที่ จ.หนองบัวลำภู ทำให้มีการติดตามคุกคามนักกิจกรรมหลายรายในที่ 
จ.อุดรธานี และ จ.หนองบัวลำภู ครั้งนี้ นักกิจกรรมกลุ่มดึงดิน และกลุ่มอุดรพอกันที เร่ิมถูกติดตามตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม แม้ว่านักกิจกรรมกลุ่ม
นั้นจะไม่ทรายถึงการเสด็จมาก่อน และไม่มีความคิดที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างนั้นเลย เพชร (นามสมมติ) สมาชิกกลุ่มดึงดิน เล่าว่า ตำรวจมี
ความพยายามค้นหาข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่ ของก้อย (นามสมมติ) โดยโทรไปหาแม่ของเธอ และกดดันอาจารย์สถานศึกษาให้โทรไปสอบถามพ่อของก้อยเร่ืองที่
อยู่ปัจจุบัน ซ่ึงอาจารย์คนดังกล่าวได้ปิดบังข้อมูลของตำรวจที่โทรมาไว้ ทำให้ก้อยรู้สึกกังวลและไม่สบายใจ กูล (นามสมมติ) กล่าวว่า มีตำรวจมาติดตาม
เฟสบุ๊ค และโทรไปสอบถามสถาบันภาษาที่เขาเรียนอยู่เพื่อสอบถามข้อมูล โดยตำรวจได้บอกผู้อำนวยการสถาบันว่าเขาเป็นภัยความมั่นคงของชาติด้วย 
หลังจากนั้น ยังมีการไปติดตามกูลที่บ้านอีก  
 ในส่วนของกลุ่มอุดรพอกันที มีนักกิจกรรมอย่างน้อย 4 ราย ได้แก่ ศรี (นามสมมติ) นักเรียนอายุ 18 ปี ให้ข้อมูลว่า มีตำรวจ เดินทางไปที่
บ้านของเธอและแจ้งว่า ตำรวจไม่ได้มาทำอะไรหรอก แค่ยังตามอยู่ และจะรายงานกับผู้บังคับบัญชาว่าศรีไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรในช่วงนี้ อีกทั้งยังมีญาติที่
รู้จักกับตำรวจโทรมาเตือนให้ศรีระวังเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมือง และบอกด้วยว่า ช่วงนี้ศรีกำลังถูกติดตาม แม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในช่วงที่มี
การเสด็จ ก็ยังมีเจ้าหน้าที่โทรสอบถามติดตามถึงพิกัดที่อยู่ กี้ (นามสมมติ) นักเรียนอายุ 18 ปี ถูกตำรวจโทรติดตามตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2565 
โดยตำรวจโทรหาย่า สอบถามว่ากี้อยู่ที่ไหน และจะทำกิจกรรมอะไรหรือไม่ ก่อนจะหยุดโทรในช่วงหลังวันที่ 24 พ.ค. 2565 นอกจากนี้ ยังมีนะโม (นาม
สมมติ) และบุ๊ค (นามสมมติ) ที่ถูกเจ้าหน้าที่โทรติดตามถามถึงที่อยู่ระหว่างมีขบวนเสด็จอีกด้วย1 
 รุต สมาชิกกลุ่มตีนไก่ปฏิวัติ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นร่างกาย และกระเป๋า บริเวณอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา และถูกนำตัวออกจากพื้นที่ 

โดยแจ้งว่าจะพารุตไป สน. เมื่อเคลียร์ว่ารุตมาทำธุระกับเพื่อนจริงๆ ก็ยังมีตำรวจขับรถตามมา เพราะได้รับคำสั่งมาจาก “นาย” ว่า ไม่อยากให้รุตคลาด

สายตา ซ่ึงเขาคาดว่า น่าจะเป็นเพราะมีขบวนเสด็จ และกิจกรรมพับหยุดขังของกลุ่มมังกรปฏิวัติในวันดังกล่าว2 

 มีรายงานว่า กลุ่มราษฎรเชียงราย ถูกตำรวจกดดันให้ออกจากร้านอาหาร ซ่ึงเป็นร้านเดียวกันกับที่พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณจะเข้ามา
รับประทานอาหารในร้านเดียวกัน โดยอ้างว่าการรวมกลุ่มทานอาหารเป็นการชุมนุม ซ่ึงไม่มีการขออนุญาตชุมนุมตามกฎหมาย ทำให้กลุ่มราษฎรเชียงราย
ต้องย้ายไปร้านอื่น นอกจากนั้น สมาชิกหลายรายได้พบเห็นว่าหลังกลับไปยังบ้านพักแล้วมีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ มาจอดอยู่
บริเวณหน้าบ้านพักของพวกเขาจนกระทั่งช่วงเย็นของวันดังกล่าว3 
การคุกคามขณะทำกิจกรรมทางการเมอืง 
 ในเดือนนี้ มีการจัดเวทีเปิดวิสัยทัศน์ ผู้สมัคร ผู้ว่าฯกทม.กับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน "กรุงเทพ เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" แต่สำนักงาน

เขตปทุมวันไม่อนุญาตให้จัด แม้ว่าทางผู้จัดจะได้รับอนุญาตจากหอศิลป์ อันเป็นสถานที่จัดกิจกรรม และสน.ปทุมวันเพื่อใช้เครื่องขยายเสียงแล้วก็ตาม ทำ

ให้ต้องย้ายไปจัดสถานที่ปิดแทน โดยทางเขตอ้างว่า อ้างห่วงการใช้เครื่องขยายเสียง และมาตรการป้องกันโควิดคนดูจาก BTS ทั้งๆที่ผู้จัดเสนอมาตรการ

ไปแล้ว4 นักกิจกรรมและคนเสื้อแดงขอนแก่น นัดหมายทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุสลายชุมนุม 19 พ.ค. 2553 ที่วัดอดุลยาราม แต่กลับมี

ตำรวจ 2 นายพร้อมเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบไม่ทราบสังกัดมาเฝ้าสังเกตการณ์ตั้งแต่ก่อนเริ่มกิจกรรม ตำรวจยังสั่งห้ามนักกิจกรรมถ่ายรูปตนเอง แต่ไป

บอกพระให้ถ่ายรูปนักกิจกรรมที่มาทำบุญด้วย5 ในส่วนของการจัดกิจกรรมของกลุ่มอื่น ไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มมังกรปฏิวัติ นัดชุมนุมพับนกเพื่อเรียกร้อง
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อิสรภาพให้ผู้ต้องขังทางการเมือง6 และกลุ่มราษฎรขอนแก่น ที่จัดกิจกรรมเดินต้านรัฐประหาร เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี รัฐประหารในประเทศไทย7 

ล้วนมีการขัดขวางจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการปิดกั้นบริเวณชุมนุม หรือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบเข้าสังเกตการณ์ 

นอกจากการจัดกิจกรรม ยังมีกรณีที่ประชาชนถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 10 ราย หนึ่งในนั้นมีนักเรียนหญิง 1 ราย เธอถูกครูชายคน

หนึ่งดึงตัวออกมา ระหว่างเข้าไปหารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงข้อเรียกร้องเร่ืองเสรีทรงผม8 วารียา โรจนมุกดา ถูกชายหัวเกรียน 3 คน ปีน

รั้วเข้าบ้านยามวิกาล อ้างเป็นตํารวจแวะมาทักทาย วันถัดมา มีชายหัวเกรียน 2 คน นั่งประชิดตัวเธอในรถตู้สาธารณะ สอบถามว่า เธอจะจัดชุมนุมที่

นครพนมเหรอ จัดที่ไหน เมื่อไหร่ และเธอจะไปทำอะไรที่มุกดาหาร ก่อนลงรถโดยมีทหารมารับไป ซ่ึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอรู้สึกกังวลใจ จึงได้เข้า

แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้9 ยศสุนทร รัตตประดิษฐ์ นักศึกษาและนักกิจกรรมทางการเมือง ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยว่าเขาถูกตั้งเรื่องฝ่า

ฝืนวินัยนักศึกษา จากกรณีร่วมถือป้ายปริญญาศักดินา บริเวณหน้าหอประชุม ก่อนงานรับปริญญา10 วรวรรณ แซ่อ้ึง (ป้าเป้า) ถูกเค ร้อยล้าน ตบหน้า

บริเวณสกายวอล์ค ปทุมวัน ขณะที่เธอกำลังทำกิจกรรมทางการเมือง11 ทราย เจ้าของทวิตเตอร์แอคเคาท์ Thumboon888 เปิดเผยว่า ถูกตำรวจหา้ม

ไม่ให้แจกข้าวให้คนไร้บ้านเพราะมีขบวนเสด็จอีกฝั่ง แล้วสั่งให้ถ่ายป้ายทะเบียนรถเธอ บอกว่าคนไร้บ้านก่อความเดือดร้อน และเธอทำไม่เป็นระเบียบ12 

ในงานรับปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีรายงานว่ามีผู้ถูกคุกคามจากการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองอย่างน้อย 5 ราย บัณฑิต
คนหนึ่งได้พยายามแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในประเด็นยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 โดยจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยมี
เสรีภาพในการแสดงออกหรือไม่” ที่บริเวณใกล้ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย ก่อนจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยด้วย แต่ไม่มีการควบคุมตัว มีผู้เดินทางมา
ร่วมงานรับปริญญาโดยสวมเสื้อยืดมีข้อความ “ยกเลิก 112 ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์” ซึ่งเมื่อมาถึงที่ทางเข้ามหาวิทยาลัย ก็ได้ถูกกักตัวไว้ เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยมาบอกให้เปลี่ยนเส้ือก่อน และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายนายเข้ามาถ่ายรูป สอบถามข้อมูลส่วนตัว รวมถึงได้มีการขอตรวจค้นกระเป๋าด้วย 
อย่างไรก็ตาม เขาปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือ จึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามหาวิทยาลัย เมื่อเขาออกจากบริเวณนั้นแล้ว ยังมีกลุ่มชายสวมเสื้อสีเหลืองหลาย
คนที่พกวิทยุสื่อสาร คาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร ได้ขับรถจักรยานยนต์ติดตามมาด้วย 

ในวันที่ 28 พฤษภาคม มีประชาชนรายหนี่งถูกห้ามไม่เข้าไปยังภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย เนื่องจากสวมใส่เสื้อยืดที่มีข้อความว่า “ทะลุฟ้า” 
และมีการแจ้งจากนักกิจกรรมเด็ก อายุ 13 ปี ว่าในวันที่ 27 พฤษภาคม ได้มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบตามไปเฝ้าเธอถึงที่หน้าโรงเรียนด้วยโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ในวันที่ 28 เอง ก็มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจำนวนหนึ่งไปติดตามและเฝ้าถึงที่พัก ระหว่างเดินทาง เธอสังเกตได้ว่ามีรถกระบะ 4 ประตูสีดำขับ
ติดตามอยู่ตลอด เมื่อเดินทางมาถึงหน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่ติดตามมาก็ตะโกนให้ตำรวจที่บริเวณจุดคัดกรองทำการ
ตรวจบัตรประชาชนของเธอ ทำให้เธอถูกเจ้าหน้าที่หญงิล็อคตัวไว้ จากนั้นได้มีบุคคลที่ระบุว่าเป็นกรรมการบัณฑิตเข้ามาพูดคุยกับนักกิจกรรมเด็ก โดยใน
การพูดคุยได้มีทางเลือกให้คือ การเปลี่ยนเสื้อผ้าที่มีข้อความ “ยกเลิก 112” ออก แล้วจึงเข้าไปภายในงานได้ หรือหากไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าก็ต้องกลับ
ออกไป แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ วันที่ 29 พฤษภาคม เธอได้ไปร่วมงานรับปริญญาอีกครั้ง โดยในครั้งนี้เธอได้ชูป้ายที่มีข้อความว่า “ปริญญาศักดินา” 
และ “หยุดผลิตซ้ำพิธีกรรมศักดินา #ปริญญาศักดินา” ก่อนจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามายึดป้ายไป และพยายามเจรจาให้เธออยู่ห่างจากหอประชุม 

ต่อมา ในช่วงเวลาบ่ายของวันที่ 29 พ.ค. คณะกรรมการบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้าห้ามชลธิศ โชตสวัสดิ์ และกลุ่มเพื่อนซ่ึง
ได้แก่ รุ้ง ปนัสยา และเบนจา อะปัญ ไม่ให้ถ่ายรูปกับป้ายกระดาษที่มีข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า สุขภาพ (สวัสดิการ ความดี ความรอด ความสุข) 
ของประชาชนควรเป็นกฎหมายสูงสุด  

นอกเหนือจากงานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์แล้ว อีกฝากหนึ่งที่ถนนราชดำเนินบริเวณด้านหน้าที่ทำการ
สหประชาชาติ เชิงสะพานมัฆวานฯ ได้มีประชาชนปักหลักชุมนุมเพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการรวมกลุ่ม โดยทางเพจ  NPO No Bill ได้รายงานว่า 

 
6 iLaw FX, 2 พฤษภาคม 2565, สืบค้นจาก https://twitter.com/iLawFX/status/1521059916714151936 
7 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 22 พฤษภาคม 2565, สืบค้นจาก https://twitter.com/TLHR2014/status/1528205589209178112 witter.com 
8 Friendstalk, 10 พฤษภาคม 2565, สืบค้นจาก https://twitter.com/friendstalk4/status/1523858353595641856?s=25&t=2Yz8NlW5XSBXvYyzwG- 
9 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 3 พฤษภาคม 2565, นักกิจกรรม “นครพนมสิบ่ทน” แจ้ง ตร.ลงประจำวันเป็นหลักฐาน หลังชายหัวเกรียนปีนรั้วเข้าบ้านยามวิกาล-นั่งประชิดในรถตู้สาธารณะ 
10 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 11 พฤษภาคม 2565, สืบค้นจาก https://twitter.com/TLHR2014/status/1524308937243504640 
11 ส ห า ย ข ่ า ว ส ำ น ั ก ร า ษ ฎ ร ,  10 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2565, ส ื บ ค ้ น จ า ก  https://twitter.com/opol9 9 9 / status/1 5 2 3 9 5 9 5 9 8 6 5 4 2 5 5 1 0 4 ?s=2 5 &t=2 Yz8 NlW5 XSBXvYyzwG-
cNg&fbclid=IwAR2ZdG2eDinX8Uw3eEwc_LWebQhQ7yyZpXdzTN1iKJmPl8dciJlkZ5cmcP8 
12 Thumboon888, 28 พฤษภาคม 2565, สืบค้นจาก https://twitter.com/thamboon888/status/1530519436930625536?s=25&t=G4DR5bPnBVPLc18mc-
5yaA&fbclid=IwAR1EpWu81kkAtX8Dikhs0ww0foWq4RcoLvH0n5Oohd-OZdFF69rUDvD2Ck4 

https://www.facebook.com/nonpobill
https://twitter.com/opol999/status/1523959598654255104?s=25&t=2Yz8NlW5XSBXvYyzwG-cNg&fbclid=IwAR2ZdG2eDinX8Uw3eEwc_LWebQhQ7yyZpXdzTN1iKJmPl8dciJlkZ5cmcP8%20ร้อยล้าน#ป้าเป้า #ม็อบ10พฤษภา65 https://t.co/iZ8nf5RyGx
https://twitter.com/opol999/status/1523959598654255104?s=25&t=2Yz8NlW5XSBXvYyzwG-cNg&fbclid=IwAR2ZdG2eDinX8Uw3eEwc_LWebQhQ7yyZpXdzTN1iKJmPl8dciJlkZ5cmcP8%20ร้อยล้าน#ป้าเป้า #ม็อบ10พฤษภา65 https://t.co/iZ8nf5RyGx


ในวันที่ 26 พ.ค. ได้ปรากฏว่ามีตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเจรจา “ขอคืนพื้นที่” จากกลุ่มผู้ชุมนุม และทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีความพยายามที่จะ
ยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุนนุมที่หน้า UN ด้วย เหตุเพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเส้นทางเสด็จไปงานรับปริญญาในช่วงระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม13 
การคุกคามโดยไม่ทราบสาเหต ุ

 มีประชาชนอย่างน้อย 8 ราย รวมถึงสื่อที่ถูกคุกคามโดยไม่ทราบสาเหตุ ในจำนวนนี้มีนักกิจกรรมเยาวชนรวมอยู่ด้วย อันนา สมาชิกกลุ่ม
นักเรียนเลว อายุ 16 ปี ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบคุกคามและติดตามสอดส่อง ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน-15 พฤษภาคม โดยการกระทำของเจ้าหน้าที่มี
หลากหลายรูปแบบ ทั้งการจับกุมแบบกะทันหันโดยไม่มีหมายใดๆ ตามกฎหมาย , การสอดส่องเพื่อถามไถ่ถึงการเคลื่อนไหวในแต่ละวัน ตลอดจนการ
เลี้ยงอาหารและไปรับไปส่งตามสถานที่ต่างๆ14 พอช นักกิจกรรมอายุ 17 ปี ถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบตามคุกคามต่อเนื่องถึงบ้านมากกว่า 8 ครั้ง 
หลังเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองในฐานะมวลชน เมื่อปี 2563 – 2564 โดยการตามคุกคามครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ส่วน
ใหญ่เป็นการติดตามถ่ายรูปและคลิปวิดีโอ ตลอดจนการสอดส่องและเฝ้าบ้านที่ตนอยู่กับครอบครัว โดยพอชกล่าวว่า พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่สร้างความ
กังวลและหวาดกลัวให้กับตนและครอบครัวเป็นอย่างมาก15 
 ทองแสง ไชยแก้ว สมาชิกกลุ่มอุตรดิตถ์ปลดแอก ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าเป็นสายตรวจ เข้ามาติดตามถ่ายรูปถึงที่บ้าน และยังมีการถา่ย

ป้ายทะเบียนรถ จึงขอให้ลบรูปออกทั้งหมด เจ้าตัวเผยการกระทำลับๆล่อๆ ทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่รัฐ16 ‘ไอซ์’ ธนกฤต 

(สงวนนามสกุล) ‘เหลา’ ปิยมิตร (สงวนนามสกุล) นักกิจกรรมในจังหวัดนครสวรรค์ ถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ ควบคุมตัวไปยังสถานีตำรวจภธูร

เมืองนครสวรรค์ โดยไม่มีการแสดงหมายเรียก หรือหมายจับ แต่แจ้งว่า ‘เชิญไปพูดคุยกัน’ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อตามหาแอดมินเพจเฟซบุ๊ก “มังกร

ปฏิวัติ” ทั้งสองคนถูกนำตัวไปที่ สภ. โดยที่ไม่มีทนาย และถูกยึดโทรศัพท์ไปตรวจสอบ เจ้าหน้าที่อ้างว่า "นี่ไม่ใช่การคุกคาม"17 

 นอกจากนี้ ยังมีกรณีสื่อมวลชนถูกคุกคาม ได้แก่ เพจ Live Real สื่ออิสระที่รายงานสถานการณ์เคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์ระบุว่ายังมี

บุคคลคล้ายจนท.รัฐนอกเครื่องแบบ คอยมาติดตามถ่ายรูปที่อยู่และยานพาหนะที่บ้านตามทะเบียนอยู่เป็นระยะ แม้แอดมินยืนยันว่าไม่ได้อยู่ ที่ดังกลา่ว

แล้ว18 และยังมีสื่อมวลชนหลายคนที่ถูกเฝ้าระวังและจับตามอง ไม่ว่าจะเป็น กุ้ย ประชาไท หรือสื่ออิสระอย่างช่องลุงดร เกตุเผือก, สาวน้อยช่องกระ

เทยแม่ลูกอ่อนและศักดินาเสื้อแดง, โบ๊ท ช่อง Friendstalk และโอปอ ช่องสำนักข่าวราษฎร19 

แนวโน้มการคุกคามในเดือนมิถุนายน 

จากข้อมูลเดือนพฤษภาคม พบว่า การคุกคามเกิดขึ้นมากที่สุดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงพระราชทานปริญญาบัตร โดยไม่ได้คุกคามแค่

บณัฑิตที่ทำโพลในงาน เพื่อนแกนนำที่นำป้ายมาถือ แต่คุกคามประชาชนทั่วไปที่มาเข้าร่วมงานด้วย เพียงแค่สวมเส้ือ ‘ยกเลิก 112’ ทำให้เห็นว่าประเด็น

เร่ืองสถาบันยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวของเจ้าหน้าที่รัฐ 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการคุกคามเด็กและเยาวชน พบว่า ในเดือนนี้ มีการคุกคามนักกิจกรรมเด็กอายุ 13 ปี และมีการคุกคามนักกิจกรรม
เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เช่นกรณีของอันนา ที่ถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 1 เดือน ในขณะที่สื่อมวลชนหลายคนก็ถูกจับตามอง ดังนั้น จึงสามารถ
ประเมินแนวโน้มการคุกคามในเดือนมิถุนายนได้ว่าจะยังคงเพิ่มสูงขึ้น การจัดกิจกรรมทางการเมืองโดยนักกิจกรรมกลุ่มเล็กๆหรือแม้แต่จะมีผู้จัดกิจกรรม
เพียงคนเดียวก็ตาม จะถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าผู้จัดกิจกรรมคนนั้นจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรา 112 คาดว่าการ
คุกคามที่เพิ่มขึ้นนี้ อาจมีสาเหตุมาจากการชุมนุมที่ลดลง ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังพลมาใช้ในการคุกคามนักกิจกรรม เพื่อป้องกันก ารจัดกิจกรรม

ทางการเมืองในอนาคต   
 

 
13 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 31 พฤษภาคม 2565, ภาพรวมการ “ห้าม” ไม่ให้แสดงออกทางการเมือง ช่วงงานรับปริญญา มธ. ท่าพระจันทร์ 
14 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 18 พฤษภาคม 2565, “อันนา” เยาวชนอายุ 16 ปี ถูก นคบ. ติดตามต่อเนื่องหนึ่งเดือนเต็ม หลังรณรงค์เรียกร้องสิทธินักเรียนและมีชื่อติดอยู่ในบุคคลเฝ้าระวังพิเศษ 
15 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 11 พฤษภาคม 2565, เยาวชนอายุ 17 ปี โดน ตร.นอกเครื่องแบบ ตามคุกคามถึงบ้านต่อเนื่องกว่า 8 ครั้ง ตลอดอาทิตย ์
16 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 3 พฤษภาคม 2565, สมาชิก ‘อุตรดิตถ์ปลดแอก’ ถูกตร.เข้าถ่ายรูปบ้าน-ทะเบียนรถ บ่ายเบี่ยงอ้างเป็นสายตรวจ ก่อนพบมาถ่ายบ้านหลังเดียว 
17 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 27 พฤษภาคม 2565, ไร้หมายเรียก-หมายจับ ตร.คุมตัว 2 นักกิจกรรมนครสวรรค์ ไปสอบปากคำโดยไม่มีทนาย-ค้นโทรศัพท์ อ้าง ‘นี่ไม่ใช่การคุกคาม’ 
18 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 7 พฤษภาคม 2565, สืบค้นจาก https://twitter.com/TLHR2014/status/1522834186662719491 
19 คณะราษเปซ, 22 พฤษภาคม 2565, สืบค้นจาก https://twitter.com/thepeoplespaces/status/1528063745003401216?s=25&t=AYKLOXo8r0O92deM-
3llLQ&fbclid=IwAR1T2luIBsiNwKr0iPmTWU5oVa-x-ZKPkm948BmE1djanFZWLJGKK0-A_vY 


