
 
 

อัพเดทการละเมดิสิทธิเด็ก ในการชุมนมุและการแสดงออก 
ในช่วงปี 2563-2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 

สถานการณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2564  

• จับกุม/ดำเนินคดี 
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีการชุมนุมเกิดขึ้นทั่วประเทศอย่างน้อย 105 ครั้ง ไม่มีการสลายการชุม แต่มีการปิดกั้นเส้นทางพื้นที่

การชุมนุมอย่างน้อย 3 ครั้ง การชุมนุมในนามกลุ่มทะลุแก๊สลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม ทำให้การจับกุมเด็กและเยาวชนในที่
ชุมนุมลดลงตามไปด้วย ภาพรวมสถานการณ์จึงเป็นการออกหมายเรียกเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาย้อนหลังต่อผู้ชุมนุม ทำให้ในเดือนพฤศจิกายน 
2564 มีเด็กถูกดำเนินคดีอย่างน้อย 16 คนใน 13 คดี  

มีการจับกุมเยาวชนอายุ 17 ปี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 บริเวณถนนพระราม 9 เขาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นตัว และพาไป
สถานีตำรวจแม้ว่าจะไม่พบของผิดกฎหมายใดๆ อีกทั้งยังถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมั่วสุม สร้างความวุ่นวาย และปาวัตถุระเบิด เขาให้การปฏิเสธ
และกล่าวว่า ตนเพียงขับรถส่งอาหารเข้ามาแถวนี้เท่านั้น เยาวชนรายนี้ถูกคุมขังที่ สน.ดินแดง 1 คืน ก่อนที่จะได้รับการประกันตัวในวันถัดมา 
วางเงินประกัน 20,000 บาท 

 

• คดีสั่งฟ้องในเดือนพฤศจิกายน  
- 26 พ.ย. 2564 ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 3 ยื่น

ฟ้องเด็กอายุ 17 ปี 2 คน ในข้อหา “หมิ่นประมาทกษัตริย์” ตามมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา จากกิจกรรม #ใครๆก็
ใส่ครอปท็อป ไปเดินสยามพารากอน เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 นับเป็นการฟ้องคดีเยาวชนที่แสดงออกทางการเมืองคดีที่ 9 โดย
เป็นการฟ้องด้วยมาตรา 112 คดีที่ 4 ทั้งยังเป็นคดีที่เยาวชนอายุ17 ปี หนึ่งในผู้ต้องหาถูกฟ้องด้วยมาตรา 112 เป็นครั้งที่ 2  
 

• ไม่ได้รับการประกันตัว/ประกันตัวภายหลัง 
ในเดือนนี้มีเด็กถูกส่งตัวเข้าสถานพินิจ และไม่ได้รับการประกันตัว 2 คน  
- เยาวชนชายอายุ 16 ปี ยังไม่ได้รับการประกันตัวจากการถูกควบคุมตัวตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2564 รวม 69 วัน (นับถึงวันที่ 1 

ธันวาคม 2564 ) 
- เด็กหญิงอายุ 13 ปี ยังไม่ได้รับการประกันตัว โดยผู้ปกครองเป็นผู้ถอนประกัน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รวม 13 วัน (นับ

ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ) 
 

• ได้รับบาดเจ็บ 
 มีเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากการสลายการชุมนุมและจับกุมอย่างน้อยจำนวน 3 คน ดังนี้ 

- วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีเด็กได้รับบาดเจ็บไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งหมดอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเกิดจากเหตุโดนจับกุมจากการปา
ประทัดในวันลอยกระทง เด็กหนึ่งคนให้ข้อมูลว่าพวกเขาถูกตำรวจกระทืบและทุบตี มีการเอาลูกระเบิดปิงปองยัดใส่ปากของเขา
ทำท่าทางเหมือนจะจุดประทัดด้วย ทั้ง 3 คนลงบันทึกประจำวันและมีผู้ปกครองมารับ โดยที่ไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆ 
 

• การละเมิดสิทธิเด็กระหว่างการจับกุมและหลังการจับกุม 
- วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เยาวชนอายุ 17 ปี เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมจากการถูกจับกุมระหว่างการชุมนุมในเดือนสิงหาคม มีการ

ยึดโทรศัพท์มือถือของเด็กในระหว่างการจับกุมโดยเพิ่งได้รับโทรศัพท์มือถือกลับคืนในวันดังกล่าว 
- วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เยาวชนอายุ 17 ปีถูกตำรวจคุกคามถึงบ้านที่อาศัย จากกรณีโดนแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายเจ้า

พนักงาน 



 

• ภาพรวมสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงการเริ่มดำเนินคดีเด็ก ในปี 2563 จนถึงปัจจุบัน 
ตั้งแต่เริ่มมีการดำเนินดีเด็กและเยาวชนในช่วงปี 2563 ถึงพฤศจิกายน 2564 เด็กถูกดำเนินคดีไปแล้วอย่างน้อย 274 คน 172 คดี โดยแบ่ง
ตามข้อกล่าวหา ดังนี้ 

o ข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จำนวน 289 คด ี
o ข้อกล่าวหาหมิ่นกษัตริย์ 13 คน จำนวน 23 คดี แบ่งเป็น ประชาชนทั่วไปเป็นผูก้ล่าวหา 8 คดีและ เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กล่าวหา 15 

คด ี
o ข้อกล่าวหา ต่อสู้ขัดขวางฯ โดยมีอาวุธ /ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 140 จำนวน 61 คดี 
o ข้อกล่าวหามั่วสุมตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215  จำนวน 158 คด ี
o ข้อกล่าวหาไม่เลิกตามคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 216 จำนวน 91 คด ี
o ข้อกล่าวหาทำรายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 296 ประกอบมาตรา 289 จำนวน 18 คดี 
o ข้อกล่าวหา ทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358 จำนวน 32 คด ี
o ข้อกล่าวหากีดขวางทางสาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 385 จำนวน 15 คด ี
o ข้อกล่าวหากระทำความผิดฐานฝ่าฝืน พ.ร.บ.โรคติดต่อ จำนวน 36 คด ี
o เด็กอย่างน้อย 9 คนถูกตั้งข้อกล่าวหาวางเพลิงเผาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 217  
o เด็กอย่างน้อย 21 คนถูกตั้งข้อกล่าวหามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง 
o เด็กอย่างน้อย 2 คนถูกตั้งข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร 

 

 

 

 


