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FOR
TOMORROW
คู่่�มืือการจััดการการชุุมนุุมโดยสงบ
เพื่่�อความหวัังของพรุ่่�งนี้้�

ค�ำน�ำ
ต่่อให้้โลกจะร้้อน โควิิดจะระบาด ทุุกคนต้้องสวมหน้้ากากออกจากบ้้าน บรรษััทข้้ามชาติิจะร่ำำ��รวย รััฐบาลจะรัังแกประชาชน
ก็็ไม่่สามารถหยุุดยั้้ง� คนตััวเล็็กตััวน้อ้ ยทุุกเพศวััยให้้อยู่่�นิ่่ง� เฉยได้้ ดังั เช่่น เกรต้้าเด็็กหญิิงผู้ก้� ล้้าเริ่่ม� ต้้นถืือป้้ายเรีียกร้้องหน้้ารััฐสภาสวีีเดน
ให้้แก้้ไขปััญหาสภาวะโลกร้้อน  กลุ่่�มแม่่หญิิงที่่�เลยคััดค้้านเหมืืองแร่่ทองคำำ�รวมตััวกัันประท้้วงเรีียกร้้องสิิทธิิชุุมชน หรืือการชุุมนุุมให้้
หยุุดการคุุกคามทางเพศที่่�อเมริิกา (Me Too) จนมาถึึง #ให้้มันั จบที่่�รุ่่�นเรา  ถ้้อยคำำ�แสดงเจตจำำ�นงในการปิิดฉากกัับสิ่่ง� ที่่�ทนมาเนิ่่�นนาน
แต่่เหมืือนเป็็นการเริ่่�มต้้นของความหวัังอัันรำำ�ไรของคนรุ่่�นใหม่่กัับแฟลชม็็อบที่่�เรีียงรายกัันมาไม่่เว้้นวัันไม่่ทำำ�ให้้พวกเขาเหน็็ดเหนื่่�อย  
แม้้จะมีีความเสี่่�ยงว่่าอาจจะมีีคดีีความตามมาก็็ตาม  
เราไม่รูเ้ ลยว่าสถานการณ์ที่ท�ำให้คนรู้สกึ กดขีอ่ ยทู่ ั่วโลกจะท�ำให้เกิดการประท้วงอีกกี่รอ้ ยกีพ่ นั ครัง้ และน�ำไปสกู่ ารแก้ไขปัญหา
ได้หรือไม่ แต่ไม่ว่าผลจะออกมาแพ้หรือชนะ การชุมนุมควรจะเป็นทางปฏิบัติที่คนทุกคนมีสิทธิใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องและ
แสดงออก ที่จะต้องมีอยู่และจ�ำเป็นในทุกยุคสมัย    
ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน (UDHR) ได้้รัับรอง เสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบเป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐาน แอมเนสตี้้�
อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล ประเทศไทย มีีความตั้้ง� ใจในการส่่งเสริิมสิิทธิิเสรีีภาพการแสดงออกและการชุุมนุุม ซึ่ง่� ถืือว่่าเป็็นส่่วนประกอบสำำ�คัญ
ั
ในการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาและแก้้ไขปััญหาให้้กัับสัังคมและนำำ�ไปสู่่�การปกป้้องคุ้้�มครองสิิทธิิ  
แอมเนสตี้้� ประเทศไทย อยากให้้ทุกุ คนมีีความมั่่�นใจในการใช้้สิทิ ธิิเสรีีภาพของเขาในการชุุมนุุม  การจััดทำำ�คู่่�มือื การจััดการชุุมนุุม
ครั้้�งนี้้�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยในการขัับเคลื่่�อนการจััดการชุุมนุุมโดยสงบ ซึ่่�งมีีความรู้้�  หลัักการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน การวางแผน
การรณรงค์์โดยย่่อ การจััดการชุุมนุุม การเตรีียมตััว  การรัับมืือความเสี่่�ยงต่่าง ๆ เข้้าใจหน้้าที่่�และหลัักปฏิิบัติั ิของเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ และ
การดููแลเยีียวยาจิิตใจ ตลอดจนถึึงเครืือข่่ายหรืือองค์์กรที่่�สามารถติิดต่่อได้้  
นัับว่่าเป็็นการนำำ�เสนอข้้อมููลรอบด้้านและรวบรวมมาจากแหล่่งข้้อมููลและการสััมภาษณ์์ผู้้�มีีประสบการณ์์ด้้านต่่าง ๆ ในเวลา
อัันรวดเร็็วเพื่่�อตอบสนองสถานการณ์์
แน่่นอนว่่าคนสำำ�คััญสามารถประมวลและร่่างคู่่�มืืออย่่างนี้้�ได้้ต้้องมีี “อิินเนอร์์” อยู่่�พอควร ด้้วยความตั้้�งใจเกิินร้้อยและ
มีีประสบการณ์์การจััดการการชุุมนุุมมาก่่อน ชลธิิชา แจ้้งเร็็ว หรืือลููกเกด ผู้้�คิิดริิเริ่่�มอยากจะร่่างคู่่�มืืออยู่่�แล้้ว จึึงยิินดีีมาช่่วย
แอมเนสตี้้� ประเทศไทย ในการพััฒนาคู่่�มืือนี้้�   แอมเนสตี้้� ประเทศไทย มั่่�นใจในประสบการณ์์ของชลธิิชา ในการเป็็นนัักกิิจกรรม
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและประชาธิิปไตย โดยเธอเริ่่�มทำำ�งานเพื่่�อส่่งเสริิมเสรีีภาพในการแสดงออกและการชุุมนุุมในประเทศไทย
ตั้้�งแต่่ภายหลัังการทำำ�รััฐประหารของคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ (คสช.) 2557 และเปิิดกว้้างแสวงหาความรู้้�จากบุุคคล
หลากหลายรุ่่�นและประสบการณ์์  โดยบุุคคลที่่�มีีส่่วนสำำ�คััญในการช่่วยเติิมเนื้้�อหา และคำำ�แนะนำำ�ต่่าง ๆ อย่่างเต็็มที่่�คืือ
คุุณอานนท์์ ชวาลาวััณย์์ จากโครงการอิินเทอร์์เน็็ตเพื่่�อกฎหมายประชาชน (iLaw)
คุุณนารีี เจริิญผลพิิริิยะ นัักจััดอบรมสัันติิวิธีิ ี
คุุณคีีตนาฏ วรรณบวร ที่่�ปรึึกษาด้้านนโยบายสิิทธิิมนุุษยชน
คุุณกิิตติิชัยั งามชััยพิิสิิฐ นัักกิิจกรรมทางสัังคมและนัักจััดกระบวนการเรีียนรู้้�
ดร.จัันจิิรา สมบััติิพููนศิิริิ นัักวิิจััย สถาบัันเอเชีียศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และ Associate Fellow,
German Institute of Global and Area Studies.
คุุณวริิสรา มีีภาษณีี กลุ่่�มเพื่่�อนรัับฟััง กลุ่่�มอาสาสมััครซึ่�ง่ ทำำ�งานสนัับสนุุนทัักษะด้้านสัันติิวิธีิ ีแก่่นัักกิิจกรรม
และผู้้�ทำำ�งานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
คุุณดาราณีี ทองศิิริิ ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง กลุ่่�มเฟมิินิิสต้้า องค์์กรด้้านสิิทธิิความเท่่าเทีียมทางเพศ
ทีมงานแอมเนสตี้ ประเทศไทยทุกคนทีอ่ ยเู่ บือ้ งหลังการท�ำคมู่ อื ครัง้ นี้ตา่ งรอคอยให้คลอดออกมาเร็ว ๆ อย่างใจจดใจจ่อ ซึง่ ก็ได้
คุณสุภาภรณ์ อัษฎมงคล มาช่วยเป็นบรรณาธิการในโค้งสุดท้ายที่ถือว่าเป็นโค้งหักศอกมาก ๆ
แอมเนสตี้ ประเทศไทย ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านทีอ่ ยเู่ บือ้ งหลังการพัฒนาคมู่ อื เล่มนี้ และต้องขอบคุณพลังของคนทีก่ ล้าลุกขึน้ มา
ส่งเสียงเรียกร้องในสิทธิของคุณและจัดการชุมนุม  
ไม่่ว่่าคุุณจะเป็็นนัักเรีียนมััธยมที่่�ไม่่โอเคกัับการตััดผม กลุ่่�มแม่่หญิิงที่่�ทวงถามในสิิทธิิชุุมชน กลุ่่�มคนหลากหลายทางเพศ
คนหนุ่่�มสาวที่่�เรีียกร้้องประชาธิิปไตย หรืือใครก็็ตาม

“คุุณคืือความหวัังของวัันพรุ่่�งนี้้�”
ปิยนุช โคตรสาร
ผู้อ�ำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ความในใจของผู้เขียน
เพราะเสรีีภาพในการชุุมนุุมคืืออาวุุธที่่�มีีอานุุภาพของพลเมืืองอย่่างเรา
หากให้้คุุณหลัับตาแล้้วนึึกถึึงภาพที่่�คุุณเห็็นเมื่่�อพููดถึึง “การชุุมนุุม” คุุณจะนึึกถึึงอะไร?
…….
….
..
.
แน่่นอนว่่าภาพที่่�เราเห็็น คงแตกต่่างกัันออกไป บางคนอาจจะเห็็นภาพความวุ่่�นวาย ความขััดแย้้งทางการเมืืองของเสื้้อ�
สีีต่่าง ๆ บางคนอาจจะเห็็นภาพการปัักหลัักค้้างคืืนของชาวบ้้านที่่�เดิินทางจากต่่างจัังหวััดเข้้ามากดดัันรััฐบาลให้้แก้้ไขปััญหา
บางคนอาจจะเห็็นภาพความน่่ากลััวของการถููกกดขี่่� คุุกคาม ขััดขวางการชุุมนุุมโดยเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ
แต่่ฉัันเชื่่�อว่่าพวกเราอีีกหลาย ๆ คนเห็็นภาพ “ชััยชนะของประชาชน” ในการรวมพลัังชุุมนุุมบนท้้องถนนเพื่่�อ
เรีียกร้้องให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงและอนาคตที่่�ดีกี ว่่าเดิิม และชััยชนะก็็ได้้เกิิดขึ้้น� แล้้ว เช่่น การชุุมนุุมเรีียกร้้องเรื่่อ� งสิิทธิิพลเมืือง
ในสหรััฐอเมริิกา การชุุมนุุมเพื่่�อเรีียกร้้องเอกราชจากประเทศเจ้้าอาณานิิคม เป็็นต้้น
กล่่าวได้้ว่า่ “การชุุมนุุม” เป็็นเครื่่อ� งมืือในการสร้้างพื้้�นที่่�เพื่่�อการมีีส่ว่ นร่่วมทางการเมืืองและกำำ�หนดอนาคตของประเทศ
ที่่�นอกเหนืือจากการมีีส่่วนร่่วมผ่่านการหย่่อนบััตรเลืือกตั้้�ง นอกจากนั้้�นแล้้ว  การชุุมนุุม ยัังถููกหยิิบยกมาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือ
ชิ้้�นสำำ�คััญในการสร้้างแรงกดดัันและต่่อกรกัับผู้้�ที่่�มีีอำำ�นาจให้้รัับฟัังเสีียงของพวกเราบ้้าง
และด้้วยเหตุุผลนี้้� ดููเหมืือนว่่าผู้้�มีีอำำ�นาจของไทย โดยเฉพาะในยุุคเผด็็จการหลัังรััฐประหาร  2557 เองก็็จะรู้้�ซึ้้�งถึึง
พลัังอำำ�นาจของการชุุมนุุมรวมตััวกันั ของประชาชนกลุ่่�มใหญ่่ จึงึ พยายามลดทอนความชอบธรรมของการชุุมนุุม โดยใช้้ข้อ้ อ้้าง
เรื่่อ� งความมั่่น� คงสงบเรีียบร้้อยมาโจมตีีเรา การพยายามออกกฎหมายในการควบคุุมและสร้้างความยุ่่�งยากให้้แก่่การใช้้สิทิ ธิิใน
การชุุมนุุมของประชาชนอย่่าง พ.ร.บ. ชุุมนุุมสาธารณะ การพยายามใช้้กระบวนการนอกกฎหมายมาข่่มขู่่� คุกุ คาม กดดัันและ
ขััดขวางการชุุมนุุมของประชาชนการดำำ�เนิินคดีีฟ้อ้ งปิิดปาก เพื่่�อปิิดกั้้น� การแสดงออกของประชาชนที่่�ลุกุ ขึ้้น� มาชุุมนุุมประท้้วง
รััฐบาล นอกจากนั้้�นแล้้ว การจััดการชุุมนุุมยัังอาจเผชิิญหน้้ากัับความท้้าทายและการขััดขวางจากประชาชนที่่�เห็็นต่่างกัับเรา
ยิ่่ง� รััฐพยายามขััดขวางและจำำ�กัดั การใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุมของเรามากเท่่าไหร่่ ยิ่่ง� สะท้้อนให้้เห็็นว่่าการชุุมนุุมขนาดใหญ่่
ของประชาชนมีีพลัังในการสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงมากเท่่านั้้�น แม้้มัันอาจจะไม่่สำำ�เร็็จโดยง่่าย แต่่ฉัันเชื่่�อว่่า การเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�เราต้้องการจะเกิิดขึ้้�นแน่่นอน ฉััน- “ลููกเกด” ชลธิิชา แจ้้งเร็็ว เชื่่�อมั่่�นในพลัังของการชุุมนุุม และรู้้�ซึ้้�งถึึงความยากลำำ�บากใน
การใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุมในประเทศเรา จึึงได้้ร่่วมกัับแอมเนสตี้้� เพื่่�อพััฒนา คู่่�มืือการจััดการชุุมนุุมโดยสงบเพื่่�อวัันพรุ่่�งนี้้�
ขึ้้น� โดยพยายามรวบรวมข้้อมููลทั้้�งจากเอกสาร จากบทสััมภาษณ์์ผู้้�มีปี ระสบการณ์์ในการจััดชุุมนุุมและสัังเกตการณ์์ชุมุ นุุม ที่่�สำำ�คัญ
ั
คืือการถอดบทเรีียนการจััดการชุุมนุุมของตนเองในช่่วงที่่�ผ่่านมานัับแต่่รััฐประหาร 2557 เป็็นต้้นมา โดยหวัังว่่าคู่่�มืือนี้้�จะเป็็น
ไกด์์ไลน์์ที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้นในการจััดการชุุมนุุมอย่่างปลอดภััย ข้้อกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง การคุุกคามที่่�อาจพบเจอ
สิิทธิิเบื้้�องต้้นของเรา การรัับมืือต่่อสถานการณ์์ฉุุกเฉิินต่่าง ๆ
ฉัันหวัังที่่�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในฐานะคนตััวเล็็ก ๆ ที่่�จะส่่งเสริิมให้้ทุุกคนเชื่่�อมั่่�นในพลัังของประชาชน เชื่่�อมั่่�นในพลัังของ
การชุุมนุุมโดยสงบ และเชื่่�อมั่่�นว่่าอนาคตที่่�ดีีกว่่าเดิิมจะเกิิดขึ้้�นแน่่นอน
เพราะเสรีีภาพในการชุุมนุุมคืืออาวุุธที่่�มีีอานุุภาพของพลเมืืองอย่่างเรา
ชลธิิชา แจ้้งเร็็ว
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เสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบ
และหลัักการทางกฎหมาย

AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND

6

PROTEST FOR TOMORROW

อะไรหรืือคืือการชุุมนุุม
ไมนา คิิไอ (Maina Kiai) ผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วยสิิทธิิเสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบและการสมาคม
(UN Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association (SR FPAA))
ได้้ให้้นิิยามความหมายของ “การชุุมนุุม” ไว้้ว่่าหมายถึึง “การรวมตััวชั่่�วคราวในพื้้�นที่่�ส่่วนตััวหรืือพื้้�นที่่�สาธารณะ เพื่่�อ
เป้้าประสงค์์ที่่เ� ฉพาะเจาะจงได้้แก่่ การประท้้วง การชุุมนุุมภายใน การนััดหยุุดงาน การเดิินขบวน การเดิินรณรงค์์ หรือื การนั่่�ง
ประท้้วง1 จากข้้อความดัังกล่่าวจะเห็็นได้้ว่า่ “การชุุมนุุม” มีีความหมายรวมถึึงกิิจกรรมในหลายๆประเภทด้้วยกััน ไม่่ว่า่ จะเป็็น
1. การชุุมนุุมในลัักษณะที่่�มีีการเคลื่่�อนที่่� (เช่่น การเดิินชุุมนุุมพร้้อมการปราศรััย การขัับรถรณรงค์์) 2. การชุุมนุุมที่่�มีีการ
ค้้างคืืนหรืือตั้้�งเวทีีปราศรััย (เช่่น การชุุมนุุมทางการเมืืองเสื้้�อเหลืือง-เสื้้�อแดง, การชุุมนุุมคััดค้้านโครงการพััฒนาของรััฐ) และ
3. การชุุมนุุมระยะสั้้น� ที่่�เน้้นความรวดเร็็วและระยะสั้้น� หรืือที่่�เราเรีียกว่่า “แฟลชม็็อบ” ซึ่ง่� เป็็นกิิจกรรมที่่�ได้้รับั ความนิิยมอย่่าง
มากในปััจจุุบััน (เช่่น การรวมตััวทำำ�กิิจกรรมเชิิงสััญลัักษณ์์ ชููป้้ายข้้อความก่่อนแยกย้้าย) นอกจากนั้้�นแล้้ว การชุุมนุุมยัังหมาย
รวมถึึงการรวมตััวกันั ทางอิินเทอร์์เน็็ตหรือื การรวมตััวเพื่่�อประท้้วงทางออนไลน์์ ซึ่ง่� ต้้องได้้รับั การคุ้้�มครองอย่่างเต็็มที่่�ด้ว้ ยเช่่นกััน
กล่่าวโดยสรุุปคืือ การชุุมนุุม หมายถึึง การรวมตััวกันั ชุุมนุุมชั่่ว� คราวในรููปแบบใด ๆ โดยมีีเป้้าหมายร่่วมกัันเพื่่�อสื่่อ� สารประเด็็น
ของกลุ่่�มตนนั่่�นเอง ซึ่่�งมีีองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญของการชุุมนุุม 3 ประการ คืือ สถานะชั่่�วคราว (temporality), เป้้าประสงค์์
ในการชุุมนุุม (intentionality), เพื่่�อเป้้าหมายของการแสดงออกร่่วมกัันเพื่่�อส่่งสารบางอย่่าง  (purpose of a common
expression of a message) ต่่อบุุคคล, กลุ่่�ม, องค์์กร, หรืือสัังคมโดยทั่่�วไป 2
ชุุมนุุมนั้้�นสำำ�คััญไฉน
เสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบเป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานที่่�ได้้รัับการรัับรองจากปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน (UDHR)
อัันเป็็นธรรมนููญสากลว่่าด้้วยเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชน สิิทธิิและเสรีีภาพในการชุุมนุุมเป็็นหนึ่่�งในองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญของการ
มีีส่่วนร่่วมทางการเมืือง การมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาแก้้ไขปััญหา ตลอดจนกำำ�หนดทิิศทางอนาคตของสัังคม กล่่าวได้้ว่่า
ในการปกครองรููปแบบประชาธิิปไตย นอกจากการที่่�พลเมืืองสามารถมีีส่่วนร่่วมทางการเมืืองและสัังคมผ่่านการเลืือกตั้้�ง
แล้้วนั้้�น พลเมืืองยัังมีีสิิทธิิและเสรีีภาพในการวิิพากษ์์วิิจารณ์์และตรวจสอบการทำำ�งานของรััฐบาลผ่่านการใช้้สิิทธิิเสรีีภาพใน
การแสดงออกที่่�พลเมืืองทุุกคนมีีและได้้รัับการยอมรัับไว้้ในรััฐธรรมนููญกฎหมายสููงสุุดของประเทศ ซึ่่�งการชุุมนุุมนั้้�นถืือเป็็น
หนึ่่�งในรููปแบบของการใช้้สิิทธิิเสรีีภาพในการแสดงออกอัันเป็็นหััวใจสำำ�คััญของระบอบประชาธิิปไตยที่่�เข้้มแข็็ง
การชุุมนุุมได้้ถููกนำำ�มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการเคลื่่�อนไหวเพื่่�อเป้้าหมายทางการเมืือง ศาสนา เศรษฐกิิจ ความเหลื่่�อมล้ำำ��
ในสัังคม ตลอดจนปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมในหลายเหตุุการณ์์ด้้วยกััน เช่่น การเดิินขบวนเรีียกร้้องสิิทธิิพลเมืืองในสหรััฐอเมริิกา
การชุุมนุุมเพื่่�อเรีียกร้้องสิิทธิิสตรีี การชุุมนุุมต่่อต้้านเขื่่�อนแม่่วงก์์ในประเทศไทย การชุุมนุุมประท้้วงระบอบเผด็็จการ
นายพลมาร์์กอสในฟิิลิิปปิินส์์ปีี 1986 เป็็นต้้น
การชุุมนุุมโดยสงบและสัันติิมีแี นวโน้้มที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จได้้มากกว่่าการชุุมนุุมที่่�มีกี ารใช้้ความรุุนแรง เนื่่�องด้้วยการ
ชุุมนุุมที่่�มีกี ารใช้้ความรุุนแรงมัักจะทำำ�ให้้ประชาชนไม่่กล้้าเข้้าร่่วมเพราะกลััวความรุุนแรงและการสููญเสีีย อีีกทั้้�งการเคลื่่อ� นไหว
ที่่�มีีการใช้้ความรุุนแรงมัักจะต้้องทำำ�งานในลัักษณะลัับ(ใต้้ดิิน) ซึ่่�งทำำ�ให้้ประชาชนเข้้าร่่วมได้้ยาก รวมถึึงการที่่�รััฐยัังใช้้ความ
รุุนแรงเป็็นข้้ออ้้างในการกวาดล้้างการเคลื่่อ� นไหวในลัักษณะดัังกล่่าวอีีกด้้วย ในงานวิิจัยั ของเชโนเว็็ธและมาเรีีย สเตฟาน จาก
ศููนย์์นานาชาติิด้้านความขััดแย้้งแบบสัันติิ (International Center on Nonviolent Conflict) ในสหรััฐฯ ได้้แสดงให้้เห็็น
ว่่า การเคลื่่�อนไหวอย่่างสัันติิวิธีิ ีประสบความสำำ�เร็็จมากกว่่าการเคลื่่�อนไหวที่่�ใช้้ความรุุนแรงถึึงสองเท่่า “จำำ�นวนคนราว 3.5
เปอร์์เซ็็นต์์จากประชากรทั้้�งหมด ที่่�เข้้าร่่วมการชุุมนุุมอย่่างจริิงจััง จะสามารถสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงทางการเมืืองอย่่างมีี
นััยสำำ�คัญ
ั ได้้”3  ดัังนั้้�นการชุุมนุุมโดยสงบและสัันติิจึงึ สามารถเปิิดโอกาสให้้เราได้้รับั การสนัับสนุุนจากประชาชนทั่่�วไปในสัังคม
ได้้มากกว่่าการชุุมนุุมที่่�มีีการใช้้ความรุุนแรง

1 https://www.menarights.org/sites/default/files/2019-04/The%20right%20to%20peaceful%20assembly%20-%20Issues%20for%20consideration%20by%20
the%20Human%20Rights%20Committee.pdf  (หน้้า 4: เข้้าถึึงเมื่่�อวัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2563)
2 Human Rights Council, Resolution 22/10, “The promotion and protection of human rights in the context of peaceful protests” เผยแพร่่เมื่่�อวัันที่่� 21 March 2013
3 อ้้างอิิงจาก BBC, “เคล็็ดลัับการประท้้วง ต้้องระดมคนมากเท่่าไรจึึงเห็็นการเปลี่่ย� นแปลง” https://www.bbc.com/thai/international-48852287 (เข้้าถึึงเมื่่อ� วัันที่่� 12 พฤษภาคม 2563)
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เมื่่�อการชุุมนุุมโดยสงบมีีความสำำ�คััญในการสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง การมีีส่่วนร่่วมทางการเมืือง ตลอดจนการกดดััน
และเรีียกร้้องให้้สาธารณะเห็็นถึึงปััญหาของตน   เสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบจึึงเป็็นสิิทธิิที่่�ได้้รัับการยอมรัับในหลัักการ
สิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ และกฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ ดัังที่่�ปรากฏใน

การชุุมนุุมของนัักเรีียนเป็็นการยืืนยัันถึึงสิิทธิิมนุุษยชนอีีกทางหนึ่่�ง ในภาพเป็็นกิิจกรรมแจวเรืือ! ตามหาประชาธิิปไตย
โดยมีีข้้อเรีียกร้้องคืือ แก้้รััฐธรรมนููญ ยุุบสภาและหยุุดคุุกคามประชาชน เมื่่�อ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น.
ที่่�ลาน 70 ปีี โรงเรีียมเตรีียมอุุดมศึึกษา พญาไท  (ภาพจาก iLaw https://www.facebook.com/299528675550/
posts/10164191081585551/?d=n )
ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน
(UDHR)
ข้้อที่่�  19 ทุุกคนมีีสิิทธิิในอิิสรภาพแห่่งความเห็็น
และการแสดงออก  สิิทธิินี้้�รวมถึึงอิิสรภาพที่่�จะถืือเอา
ความเห็็นโดยปราศจากการแทรกแซงและที่่�จะแสวงหา
รัับและส่่งข้้อมููลข่่าวสาร  และความคิิดเห็็นไม่่ว่่าโดย
วิิธีีใด ๆ และโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงเขตแดน

AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND

กติิการะหว่่างประเทศ
ว่่าด้้วยสิิทธิพ
ิ ลเมืือง
ข้้อที่่�  21 สิิทธิิในการชุุมนุุมโดยสงบย่่อมได้้รัับการ
รัับรอง การจำำ�กััดการใช้้สิิทธิินี้้�จะกระทำำ�มิิได้้นอกจากจะ
กำำ�หนดโดยกฎหมายและเพีียงเท่่าที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับสัังคม
ประชาธิิปไตย เพื่่อ� ประโยชน์์แห่่งความมั่่�นคงของชาติิ หรืือ
ความปลอดภััย ความสงบเรีียบร้้อย การสาธารณสุุข หรืือ
ศีีลธรรมของประชาชนหรืือการคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ
ของบุุคคลอื่่�น
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ชุมนุมโดยสงบ : สิทธิของเรา
จากเอกสาร  The right to protest : Resource packet for staffs and members โดยองค์์กร  Amnesty
International ได้้ระบุุว่่า ในระหว่่างการจััดการชุุมนุุมโดยสงบของเรานั้้�น มีีหลัักการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การชุุมนุุมโดยสงบ ดัังนี้้�
1. เสรีีภาพในการแสดงออกและการชุุมนุุม (Freedom of Expression and Assembly) ทุุกคนมีีเสรีีภาพใน
การแสดงออกและเสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบ โดยปราศจากข่่มขู่่�  การใช้้กำำ�ลัังปราบปรามอย่่างรุุนแรงและเกิินจำำ�เป็็น
รวมถึึงปราศจากการข่่มขู่่�ว่่าจะดำำ�เนิินคดีีหรืือควบคุุมตััวโดยพลการ
2. สิิทธิิในการเข้้าถึึงการรัักษาพยาบาล (Right to medical assistance) เมื่่อ� คุุณได้้รับั บาดเจ็็บหรืือเจ็็บป่่วยระหว่่าง
การชุุมนุุม คุุณมีีสิิทธิิที่่�จะเข้้าถึึงการรัักษาพยาบาลในทัันทีี
3. สิิทธิิเสรีีภาพที่่�จะไม่่ถูกจั
ู บั กุุมและควบคุุมตััวโดยพลการ (Freedom from arbitrary arrest and detention)  
หากคุุณถููกจัับกุุม คุุณมีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับทราบว่่า คุุณถููกจัับกุุมด้้วยข้้อหาอะไร คุุณมีีสิิทธิิที่่�จะติิดต่่อญาติิและทนายความ และ
คุุณจะต้้องไม่่ถููกซ้้อมทรมานหรืือถููกปฏิิบัติั ิอย่่างไร้้ศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์
4. สิิทธิิในการฟ้้องร้้อง (Right to complain)  หากคุุณถููกละเมิิดสิิทธิิและเสรีีภาพจากการชุุมนุุมโดยสงบ คุุณมีีสิทิ ธิิ
ที่่�จะฟ้้องร้้องดำำ�เนิินคดีี โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนโดยเจ้้าหน้้าที่่�รัฐั จะต้้องถููกตรวจสอบอย่่างเต็็มที่่� โดยทัันทีี
และอย่่างเป็็นอิิสระ
5. เสรีีภาพจากการใช้้กำำ�ลัังปราบปรามอย่่างเกิินจำำ�เป็็น (Freedom from excessive use of force)
เมื่่�อประชาชนใช้้สิิทธิิเสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบ เจ้้าหน้้าที่่�รััฐต้้องหลีีกเลี่่�ยงการใช้้กำำ�ลััง ในกรณีีที่่�ไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้
(เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจต้้องปกป้้องตััวเองจากอัันตรายร้้ายแรง หรืือที่่�อาจถึึงแก่่ชีีวิิตได้้) เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจต้้องใช้้กำำ�ลัังในการ
ควบคุุมสถานการณ์์เท่่าที่่�จำำ�เป็็น ได้้สััดส่่วนและอยู่่�ภายใต้้กฎหมายเท่่านั้้�น4
6. การคุ้้�มครองสิิทธิิในเสรีีภาพการชุุมนุุม (Protection of the right to freedom of assembly) การบัังคัับใช้้
กฎหมายต้้องอำำ�นวยความสะดวกและไม่่จำำ�กัดั เสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบ หากคนกลุ่่�มน้้อย (minority) พยายามที่่�จะเปลี่่ย� น
การชุุมนุุมอย่่างสัันติิไปสู่่�การชุุมนุุมที่่�มีีการใช้้ความรุุนแรง เจ้้าหน้้าที่่�รััฐและการบัังคัับใช้้กฎหมายควรที่่�จะให้้การคุ้้�มครองผู้้�ที่่�
ชุุมนุุมอย่่างสัันติิ และต้้องไม่่ใช้้การกระทำำ�ที่่�เป็็นการใช้้ความรุุนแรงของคนกลุ่่�มน้้อย มาเป็็นข้้ออ้้างในการจำำ�กััดหรืือควบคุุม
การใช้้สิทิ ธิิของคนกลุ่่�มใหญ่่

4 อ่่านรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�เอกสาร The right to protest : Resource packet for staffs and members  โดยองค์์กร Amnesty International
https://www.amnestyusa.org/files/pdfs/protestresourcepacket_print.pdf
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บทบาทของรััฐต่่อสิิทธิิในการชุุมนุุมโดยสงบตามมาตรฐานสากล
The Human Rights Council ได้้ให้้การรัับรองสิิทธิิในการชุุมนุุมไว้้ว่่า “คนทุุกคนต้้องสามารถแสดงออกถึึงความเศร้้า
โศกและปณิิธาณของตนเองได้้ รวมทั้้�งผ่่านการชุุมนุุมสาธารณะ โดยต้้องไม่่ถููกทำำ�ให้้หวาดกลััวจากความเสี่่ย� งที่่�จะโดนคุุกคาม
ข่่มขู่่� ทำำ�ให้้บาดเจ็็บ คุุกคามทางเพศ ทุุบตีี จัับกุุมคุุมขัังโดยพลการ ทรมาน ฆ่่า หรืือถููกบัังคัับให้้สููญหาย”5
ดัังนั้้�นแล้้ว รััฐจึึงมีีหน้้าที่่�ในการส่่งเสริิมและปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน ป้้องกัันการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน และเรีียกร้้อง
ให้้มีีการส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมที่่�ปลอดภััยและเอื้้�ออำำ�นวยให้้ปััจเจกชนและกลุ่่�มต่่าง ๆ สามารถใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุม
โดยสงบ เสรีีภาพในการแสดงออก และเสรีีภาพในการสมาคม รวมถึึงให้้การรัับรองว่่า กฎหมายและกลไกภายในประเทศ
สอดคล้้องกัับพัันธะผููกพัันทางด้้านสิิทธิิมนุุษยชน 6
รััฐต้้องเคารพและคุ้้�มครองเสรีีภาพในการชุุมนุุม7 ดัังนี้้�
1. การอำำ�นวยความสะดวกในการชุุมนุุมและให้้การคุ้้�มครองการชุุมนุุมโดยสงบ  รััฐมีีหน้า้ ที่่�ในการอำำ�นวยความสะดวก
แก่่ประชาชน ตลอดจนให้้การคุ้้�มครองการใช้้สิิทธิิและเสรีีภาพในการชุุมนุุมของประชาชนทุุกคน
2. กฎหมายการชุุมนุุม  รััฐต้้องการัันตีีว่่ากฎหมายในประเทศจะให้้การรัับรองเสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบ กฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการชุุมนุุมต้้องมีีเนื้้�อหาที่่�ชััดเจนและสอดคล้้องกัับกฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนสากล ควรหลีีกเลี่่�ยงนโยบาย
การกระทำำ�หรืือขั้้�นตอนใด ๆ ที่่�เป็็นการขััดขวางทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายต้้องมีีข้้อสัันนิิษฐานว่่า
การใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุมเป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานที่่�สามารถกระทำำ�ได้้ นอกจากนั้้�นแล้้วการบัังคัับใช้้กฎหมายจะต้้องไม่่เป็็น
การเลืือกปฏิิบััติิ
3. ความได้้สััดส่่วน การจำำ�กััดเสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยหน่่วยงานรััฐต้้องได้้สััดส่่วน เหมาะสมกัับความจำำ�เป็็น
โดยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อเนื้้�อหาและสาระสำำ�คััญในการจััดการชุุมนุุมของประชาชน ตััวอย่่างของการปฏิิบััติิที่่�ไม่่ได้้สััดส่่วน
ของรััฐ เช่่นการออกข้้อกำำ�หนดห้้ามการชุุมนุุมในพื้้�นที่่�สาธารณะกลางเมืือง, การออกกฎหมายห้้ามการชุุมนุุมเกิินห้้าคน
ในสถานการณ์์ปกติิ เป็็นต้้น
4. การไม่่เลืือกปฏิิบััติิ เสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบ เป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานที่่�ทุุกคนได้้รัับอย่่างเท่่าเทีียมกััน รััฐจะต้้อง
ไม่่เลืือกปฏิิบััติิในการบัังคัับใช้้กฎหมายไม่่ว่่าจะเป็็นกลุ่่�มคนที่่�เห็็นด้้วยกัับรััฐหรืือต่่อต้้านรััฐ ตลอดจนรััฐต้้องอำำ�นวยความ
สะดวกในการชุุมนุุมให้้แก่่ทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมกััน
5. การบริิหารจััดการที่่�ดีีของรััฐ  รััฐต้้องมีีการกำำ�หนดให้้ชััดเจนถึึงหน่่วยงานที่่�ดููแลการชุุมนุุม ให้้
ความมั่่น� ใจว่่าประชาชนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�สำำ�คัญ
ั เกี่่ย� วกัับขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั แิ ละการบัังคัับใช้้กฎหมาย
ของรััฐได้้
6. ความรัับผิิดของหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล หน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลการชุุมนุุมต้้อง
ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย และต้้องรัับผิิดตามกระบวนการทางกฎหมายด้้วยเช่่นกััน หากเกิิดข้้อผิิดพลาดหรืือ
กระทำำ�การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนขึ้้�น

การกำำ�หนดขั้้�นตอนให้้ประชาชนต้้องขออนุุญาตชุุมนุุม
อาจเป็็นขั้้�นตอนที่่�ไม่่จำ�ำ เป็็นและเป็็นการละเมิิดการ
ใช้้สิิทธิิในการชุุมนุุมของประชาชน ดัังนั้้�นรััฐไม่่ควร
กำำ�หนดขั้้�นตอนการขออนุุญาตเว้้นแต่่กรณีีจำำ�เป็็นที่่�
เป็็นการชุุมนุุมขนาดใหญ่่หรืือมีีความเสี่่�ยงเท่่านั้้�น

5 Human Rights Council, Resolution 22/10, “The promotion and protection of human rights in the context of peaceful protests” เผยแพร่่เมื่่�อวัันที่่� 21 March 2013
6 อ้้างอิิงแล้้ว
7 อ้้างอิิง https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)020-e (หน้้า7-9: เข้้าถึึงเมื่่�อวัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2563)
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รััฐต้้องอำำ�นวยความสะดวกแก่่การชุุมนุุม8
1. ในกรณีีที่่�เป็็นการชุุมนุุมโดยธรรมชาติิ (Spontaneous Protests) เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว ทัันทีีทัันใดหลัังจาก
Triggering event ซึ่่�งส่่งผลให้้การแจ้้งการชุุมนุุมเป็็นขั้้�นตอนที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิได้้ (Impracticable) โดยรััฐต้้องให้้
การคุ้้�มครองและอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่การชุุมนุุมในลัักษณะนี้้�ด้้วยเช่่นกััน
2. การชุุ ม นุุ ม ประท้้ ว งที่่� จัั ด ขึ้้� น เพื่่� อ แสดงออกถึึ ง ความไม่่ เ ห็็ น ด้้ ว ยต่่ อ การชุุ ม นุุ ม ประท้้ ว งอื่่� น นั้้� น (CounterDemonstrations) จะต้้องได้้รัับการยอมรัับและคุ้้�มครองด้้วยกฎหมาย
3. รััฐต้้องให้้การรัับรองว่่าการชุุมนุุมสาธารณะ จะสามารถเข้้าถึึงการใช้้พื้้�นที่่�สาธารณะได้้อย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย
4. รััฐต้้องให้้การรัับรองว่่าประชาชนสามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตและช่่องทางการติิดต่่อสื่่อ� สารอื่่�น ๆ ที่่�ใช้้ในการเผยแพร่่
ข้้อมููล ข่่าวสารเกี่่�ยวกัับการชุุมนุุม
นอกจากนั้้�นแล้้ว หนึ่่�งในเอกสารชิ้้�นสำำ�คััญที่่�ได้้ให้้ข้้อแนะนำำ�ในการปฏิิบััติิว่่าด้้วยการที่่�รััฐแต่่ละรััฐจะสามารถ
จััดการการชุุมนุุมตามมาตรฐานสิิทธิิมนุุษยชนสากลได้้อย่่างไรบ้้าง คืือรายงานร่่วมของไมนา คิิไอและคริิสตอฟ
เฮยน์์ส ซึ่ง่� เป็็นอดีีตผู้้�ตรวจการพิิเศษสหประชาชาติิ ได้้จัดั ทำำ�ขึ้้น� เพื่่�อเสนอต่่อคณะมนตรีีสิทิ ธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ
มีีนาคม 2559 [A/HRC/31/66] โดยรายงานดัังกล่่าวได้้นำ�ำ เสนอ 10 หลัักการเพื่่�อการจััดการชุุมนุุมที่่�ดีี ดัังนี้้�
1. รััฐพึึงต้้องเคารพและรัับรองสิิทธิิทุุกด้้านของบุุคคลที่่�เข้้าร่่วมการชุุมนุุม
2. ทุุกคนมีีสิิทธิิที่่�จะเข้้าร่่วมการชุุมนุุมกัันอย่่างสงบ โดยถืือเป็็นสิิทธิิที่่�ไม่่อาจเพิิกถอนได้้
3. ข้้อจำำ�กััดใด ๆ ที่่�บัังคัับใช้้กัับการชุุมนุุมที่่�สงบ ต้้องพึึงอยู่่�ภายใต้้มาตรฐานสากลด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
4. รััฐพึึงอำำ�นวยให้้เกิิดการใช้้สิิทธิิการชุุมนุุมอย่่างสงบ
5. ห้้ามมีีการใช้้กำ�ลั
ำ ังใด ๆ เว้้นเสีียแต่่เป็็นกรณีีที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้จริิง ๆ และหากมีีการใช้้กำำ�ลัังต้้องดำำ�เนิินการ
ให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ
6. คนทุุกคนมีีสิิทธิิที่่�จะสัังเกต เฝ้้าติิดตาม และบัันทึึกการชุุมนุุม
7. การรวบรวมข้้อมููลบุุคคลจะต้้องไม่่เป็็นการก้้าวก่่ายสิิทธิิส่่วนบุุคคลหรืือสิิทธิิอื่่�น ๆ โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
8. ทุุกคนมีีสิิทธิิเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับการชุุมนุุม
9. ภาคธุุรกิิจมีีความรัับผิิดชอบที่่�จะต้้องเคารพสิิทธิิมนุุษยชนในบริิบทของการชุุมนุุม
10. รััฐและองค์์กรของรััฐพึึงต้้องรัับผิิดชอบต่่อการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการชุุมนุุม

(สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารว่าด้วย
ข้อแนะน�ำในการจัดการการชุมนุมของอดีตผู้รายงาน
พิเศษแห่งสหประชาชาติ จัดท�ำขึ้นโดยฟอรั่ม-เอเชีย
https://www.forum-asia.org/?p=30745)
8 Facilitating peaceful Protests, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, January 2014,  https://www.geneva-academy.ch/
joomlatools-files/docman-files/Facilitating%20Peaceful%20Protests%20.pdf (เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563)
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เสรีภาพการชุมนุมโดยสงบในประเทศไทย
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ นอกจากจะได้รบั การรับรองตามหลักการสิทธมิ นุษยชนสากลและกฎหมายสิทธมิ นุษยชน
ระหว่างประเทศแล้วนั้น เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบยังได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มาตรา 44

“บุุคคลย่่อมมีีเสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบและปราศจากอาวุุธ การจำำ�กััด
เสรีีภาพตามวรรคหนึ่่ง� จะกระทำำ�มิิได้้ เว้้นแต่่โดยอาศััยอำำ�นาจตามบทบััญญััติิ
แห่่งกฎหมายที่่� ต ราขึ้้� น เพื่่� อ รัั ก ษาความมั่่� นค งของรัั ฐ ความปลอดภัั ย
สาธารณะ ความสงบเรีียบร้้อยหรืือศีีลธรรมอัันดีีของประชาชน หรืือเพื่่�อ
คุ้้�มครองสิิทธิิหรืือเสรีีภาพของบุุคคลอื่่�น”
รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ. 2560 แสดงให้้เห็็นอย่่างชััดเจนว่่าพลเมืืองไทยมีีเสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุุธ อย่่างไรก็็ตาม การจำำ�กัดั การใช้้สิทิ ธิินี้้จ� ะกระทำำ�มิไิ ด้้ นอกจากจะกำำ�หนดโดยกฎหมายเพื่่�อรัักษาความมั่่น� คง
ของรััฐ ความปลอดภััยสาธารณะ ความสงบเรีียบร้้อยหรืือศีีลธรรมอัันดีีของประชาชน หรืือเพื่่�อคุ้้�มครองสิิทธิิหรือื เสรีีภาพของ
บุุคคลอื่่น� ซึ่ง่� มาตราดัังกล่่าวยัังคงมีีความคลุุมเครืือและมีีปัญห
ั าในการตีีความ เช่่น ความมั่่น� คงของรััฐมีีความหมายกว้้างขวาง
เพีียงใด ความสงบเรีียบร้้อยหรืือศีีลธรรมอัันดีีของประชาชนมีีขอบเขตแค่่ไหน
สถานการณ์์การชุุมนุุมในประเทศไทย
แม้้เสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบจะได้้รัับการรัับรองตามกฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศและรััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ. 2560 ดัังกล่่าวข้้างต้้น แต่่เราพบว่่า การใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบในประเทศไทยยััง
เผชิิญหน้้ากัับความท้้าทายและอุุปสรรคมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ภายหลัังการรััฐประหารเมื่่�อวัันที่่� 22 พฤษภาคม 2557 คณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ (คสช.)ได้้มีีการประกาศและ
บัังคัับใช้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการชุุมนุุมหลายฉบัับ ได้้แก่่ การบัังคัับใช้้คำำ�สั่่�งหััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ฉบัับที่่�
3/2558 เรื่่�องการห้้ามชุุมนุุมทางการเมืืองตั้้�งแต่่ห้้าคนขึ้้�นไป การประกาศใช้้พระราชบััญญััติิการชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
ซึ่่�งถููกตั้้�งคำำ�ถามเรื่่�องปััญหาในการตีีความตััวบทกฎหมายที่่�คลุุมเครืือ และนำำ�มาใช้้ในการจำำ�กััดเสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบ
ของประชาชน เป็็นต้้น นอกจากนั้้�นแล้้ว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 (ยุุยงปลุุกปั่่�น) พระราชบััญญััติิจราจรทางบกฯ
พระราชบััญญััติิความสะอาดฯ ตลอดจนถึึงข้้อหาการใช้้เครื่่�องขยายเสีียงโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต ก็็ถููกนำำ�มาบัังคัับใช้้เพื่่�อควบคุุม
การชุุมนุุมของประชาชนอีีกด้้วย
เราพบว่่า นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�มีีการประกาศใช้้พระราชบััญญััติิการชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เป็็นต้้นมา ในหลายครั้้�งผู้้�จััด
ชุุมนุุม ผู้เ้� ข้้าร่่วมชุุมนุุม หรืือแม้้แต่่ผู้้�สังั เกตการณ์์การชุุมนุุมมัักถููกดำำ�เนิินคดีีความจากการใช้้สิทิ ธิิและเสรีีภาพในการชุุมนุุมหรืือ
การดำำ�เนิินคดีีเพื่่�อปิิดปาก จากการเก็็บข้้อมููลสถิิติโิ ดยศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน ระหว่่างวัันที่่�มีกี ารประกาศใช้้ พ.ร.บ
ชุุมนุุมสาธารณะ ถึึงวัันที่่� 16 กรกฎาคม 2562 (ซึ่่�งตรงกัับวัันที่่�คณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิสิ้้�นสุุดอำำ�นาจตามรััฐธรรมนููญ 
เนื่่�องจากคณะรััฐมนตรีีชุดุ ใหม่่เข้้ารัับหน้้าที่่�) พบว่่ามีีประชาชนที่่�ถููกดำำ�เนิินคดีีตั้้ง� ข้้อกล่่าวหาด้้วย พรบ.ชุุมนุุมสาธารณะ อย่่าง
น้้อยจำำ�นวน 276 คน และอย่่างน้้อย 28 คนถููกตั้้�งข้้อกล่่าวหาภายใต้้รััฐบาล “คสช.2”9 หรืือหลัังจากการเลืือกตั้้�งนั่่�นเอง
9 อ้้างอิิง iLaw, ‘New Normal’ ทางกฎหมายแบบผิิดๆ ผลพวงจากเวลา “6 ปีี คสช.” https://ilaw.or.th/node/5665 (เข้้าถึึงเมื่่�อวัันที่่� 18 มิิถุุนายน 2563)
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นอกจากการบัังคัับใช้้กฎหมายเพื่่�อจำำ�กัดั และควบคุุมเสรีีภาพในการชุุมนุุมแล้้วเจ้้าหน้้าที่่�รัฐั ยัังใช้้เทคนิิคนอกกระบวนการ
ทางกฎหมายเพื่่�อควบคุุมการชุุมนุุมของประชาชนหลายวิิธีีการด้้วยกััน เช่่น การพยายามข่่มขู่่� คุุกคาม กดดัันผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุม
การปิิดกั้้�น ขััดขวางสถานที่่�จััดการชุุมนุุมรวมถึึงการเดิินขบวน การใช้้กระบวนการเจรจาต่่อรอง เป็็นต้้น ในขณะที่่�ประชาชน
ด้้วยกััน ในบางสถานการณ์์ การจััดการชุุมนุุมอาจเผชิิญหน้า้ กัับการคุุกคาม การโจมตีีและขััดขวางจากประชาชนที่่�เห็็นต่่างจาก
เราด้้วย เช่่น ระหว่่างการชุุมนุุมมีีผู้เ้� ห็็นต่่างเข้้ามาโจมตีี ยั่่�วยุุให้้เกิิดการใช้้ความรุุนแรง เป็็นต้้น
ในการชุุมนุุมอาจจะมีีเจ้้าหน้้ารััฐจากหลายหน่่วยงานมาดููแลการชุุมนุุม แต่่ในคู่่�มือื เล่่มนี้้�จะมีีการอ้้างอิิงถึึงเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ  
ตามบริิบทในประเทศไทย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เข้้ามาดููแลการชุุมนุุมมัักจะเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ตำ�รว
ำ จ
ตััวอย่่างรููปแบบการคุุกคามการใช้้สิิทธิิและเสรีีภาพในการชุุมนุุม
การคุุกคามโดยเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ
1. การดำำ�เนิินคดีีฟ้้องร้้องเพื่่�อปิิดปาก (SLAPP : Strategic
Lawsuit Against Public Participation)
2. การขััดขวาง คุุกคาม ตรวจค้้นอุุปกรณ์์ ค้้นตััวผู้้�ชุุมนุุม
3. การบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�ไม่่เป็็นธรรมของเจ้้าหน้้าที่่�
4. หลัังชุุมนุุม เจ้้าหน้้าที่่�ไปคุุกคาม กดดัันผู้้�จััดและผู้้�เข้้า
ร่่วมชุุมนุุม
5. ถููกแทรกแซง ปิิดกั้้�นการจััดชุุมนุุม

การคุุกคามโดยคู่่�ขััดแย้้งหรืือประชาชนที่่�เห็็นต่่าง
1. IO การล่่าแม่่มดบนโลกออนไลน์์ เพื่่�อโจมตีีการชุุมนุุม
ของเรา
2. ระหว่่างการชุุมนุุม ถููกคู่่�ขััดแย้้งหรืือประชาชนที่่�เห็็นต่่าง
ใช้้ความรุุนแรงหรืือยุุยงให้้เกิิดการใช้้ความรุุนแรง
3. ระหว่่างการชุุมนุุม มีีการตะโกนด่่าทอ ยั่่�วยุุ การแทรกแซง
การจััดกิิจกรรมของเรา โดยประชาชนที่่�เห็็นต่่าง

ภาพเหตุุการณ์์ตััวอย่่างการคุุกคามและควบคุุมการชุุมนุุมที่่�เคยเกิิดขึ้้�น

ภาพกลุ่่�มผู้้�คัั ด ค้้ า นโรงไฟฟ้้ า ถ่่ า นหิิ น กระบี่่�
ประมาณ 50 คน ได้้ชุุมนุุมค้้างคืืนบริิเวณทำำ�เนีียบ
รััฐบาลเมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2560 ต่่อมาเจ้้าหน้้าที่่�
ตำำ�รวจควบคุุมตััวแกนนำำ� 3 รายออกจากพื้้�นที่่� ส่่วน
มวลชนที่่�เหลืือเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจได้้แจ้้งให้้ออกจาก
พื้้�นที่่� โดยมีีการจััดรถเพื่่�อส่่งผู้้�ชุมุ นุุมกลัับภููมิิลำำ�เนา10

ภาพภายหลัังจากที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ทหารสั่่�งยกเลิิกการจััดกิิจกรรมเสวนา
“สัันติิภาพปาตานีีทำำ�ไมต้้องประชาชน?” ที่่�มหาวิิทยาลััยราชภััฎยะลา
จััดโดยสหพัันธ์์นิิสิิตนัักศึึกษานัักเรีียนและเยาวชนปาตานีี (PerMAS)
เมื่่�อวัันที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์ 2559 เจ้้าหน้้าที่่�ใช้้การกดดัันผ่่านผู้้�บริิหาร
มหาวิิทยาลััยให้้ยกเลิิกการจััดกิิจกรรมดัังกล่่าวและขู่่�ว่่าจะสั่่�งพััก
การเรีียนแกนนำำ�นัักศึึกษา (ภาพโดย Freevoice)
10 อ้้างอิิง,บ้้านเมืือง “ม็็อบต้้านถ่่านหิินกระบี่่�ปักั หลัักทำำ�เนีียบฯ” (https://www.banmuang.co.th/news/politic/74861) (เข้้าถึึงเมื่่อ� วัันที่่� 25 มิิถุนุ ายน 2563)
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ภาพเหตุุการณ์์เมื่่�อวัันที่่� 10 มีีนาคม
2560 กลุ่่�มอนุุรัักษ์์ลำำ�เซบาย จัังหวััด
ยโสธร  และเครืือข่่ายอนุุรัักษ์์ลำำ�เซบาย
จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ  พยายามเข้้าร่่วม
เวทีีรัับฟัังความคิิดเห็็นครั้้�งที่่� 2 ของ
โรงงานน้ำำ��ตาล และโรงไฟฟ้้าชีีวมวล
บริิษััท มิตรผ
ิ ล จำำ�กััด แต่่ถููกเจ้้าหน้้าที่่�
รััฐขััดขวางไม่่ให้้เข้้าร่่วมเวทีี (ภาพโดย
ขบวนการอีีสานใหม่่)

ภาพเหตุุการณ์์วันั ที่่� 10-12 กัันยายน 2562 เวทีีรับั ฟััง
ความเห็็น (ค.1) โครงการโรงงานน้ำำ��ตาลและโรงไฟฟ้้า
ชีีวมวล อำำ�เภอบ้้านไผ่่ จัังหวััดขอนแก่่น ประชาชน
และนัั ก ศึึ ก ษาที่่� ไ ม่่ เ ห็็ น ด้้ ว ยต่่ อ โครงการดัั ง กล่่ า ว 
ถููกเจ้้าหน้้าที่่�รััฐกีีดกัันไม่่ให้้เข้้าร่่วมเวทีีรัับฟััง (ภาพ
โดยขบวนการอีีสานใหม่่)

AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND

14

PROTEST FOR TOMORROW

บทที่่� 2

การรณรงค์์อย่่างมีียุุทธศาสตร์์
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“การชุุมนุุมโดยสงบ” แม้้จะเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งที่่�ประชาชนสามารถนำำ�มาใช้้เพื่่�อแสดงออกถึึงความไม่่พอใจ
เพื่่�อเรีียกร้้องความต้้องการ หรืือเพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมได้้ แต่่ในหลายครั้้�ง การบรรลุุถึึงเป้้าหมายที่่�เราต้้องการ
อาจจะใช้้เวลานาน หรืือการจััดการชุุมนุุมเพีียงหนึ่่�งครั้้�งอาจมีีพลัังไม่่เพีียงพอในการบรรลุุเป้้าหมาย ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง
ที่่�เราจะต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับการรณรงค์์ (Campaign) ที่่�มีีเป้้าหมาย มีียุุทธศาสตร์์ที่่�ชััดเจน
นัักกิิจกรรม นัักเคลื่่�อนไหว มัักจะคุ้้�นเคยกัับคำำ�ว่่า “การรณรงค์์” (Campaign) แต่่หลายครั้้�งเราอาจจะเกิิดความสัับสน
ว่่า อะไรคืือการรณรงค์์ และการชุุมนุุมของเรานั้้�นเท่่ากัับการรณรงค์์หรืือไม่่ ?

ความหมายของการรณรงค์์
“การรณรงค์์” (Campaign) คืือ กระบวนการที่่�มีีเป้้าหมายและกรอบระยะเวลาที่่�ชััดเจน เพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
ทางสัังคมในประเด็็นต่่าง ๆ ผ่่านการสื่่�อสารเพื่่�อสร้้างความตระหนััก โน้้มน้้าวใจ และกระตุ้้�นให้้กลุ่่�มเป้้าหมายกระทำำ�การ
บางอย่่างยกตััวอย่่างเช่่นการชุุมนุุม ร่่วมกัันเขีียนจดหมาย หรืือทำำ�งานกัับรััฐบาล และภาคส่่วนต่่าง ๆ หรืือเปลี่่�ยนทััศนคติิ
หรืือเปลี่่�ยนพฤติิกรรมตามวััตถุุประสงค์์ที่่�กำ�ห
ำ นดไว้้อย่่างชััดเจน11
การรณรงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ คืือ เราต้้องรู้้�ว่่าแคมเปญจะนำำ�พาเราไปสู่่�อะไร
เช็็คลิิสต์์แคมเปญที่่�มีียุุทธศาสตร์์
• เป็็นกระบวนการ (Process) ไม่่ใช่่แค่่การจััดกิิจกรรม (Event) อย่่า ! ออกแบบกิิจกรรมก่่อนวางแผนยุุทธศาสตร์์
และเป้้าหมายของแคมเปญ
• ต้้องมีีเป้้าหมายที่่�ต้้องการเปลี่่�ยนแปลงชััดเจน เป็็นขั้้�นตอน มีีเหตุุและผล
• ต้้องเพื่่�อบรรลุุผลลััพธ์์ที่่�วางไว้้ ไม่่ใช่่แค่่สร้้างความตระหนัักรู้้�ของปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
• วางยุุทธศาสตร์์บนการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลและสถานการณ์์อย่่างมีีเหตุุและผล ไม่่ใช่่การมโนถึึงสถานการณ์์โดยไม่่มีข้ี อ้ มููล
หรืือไม่่ได้้ตรวจสอบข้้อมููล
• ต้้องเป็็นการเลืือกวิิธีีการและใช้้ทรััพยากรที่่�มีี เพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงให้้ได้้มากที่่�สุุด ไม่่ใช่่การใช้้ทรััพยากรที่่�มีี
อย่่างจำำ�กััด ลงไปกัับงานที่่�ไม่่เกิิด Impact ใด ๆ
• การจััดกิิจกรรม การนััดชุุมนุุม เป็็นหนึ่่�งในวิิธีีการที่่�ทำำ�ได้้ จากอีีกหลาย ๆ รููปแบบกิิจกรรม ดัังนั้้�นความแปลกใหม่่
ความคิิดสร้้างสรรค์์จะช่่วยทำำ�ให้้แคมเปญของเราน่่าสนใจมากขึ้้�น
• สำำ�หรับั นัักรณรงค์์ ไม่่มีสิ่่ี ง� ที่่�เรีียกว่่า “สาธารณะ” ดัังนั้้�นต้้องชััดเจนว่่าเราจะสื่่อ� สารกัับใครและต้้องการให้้เขาทำำ�อะไร
• กำำ�หนดข้้อความหลัักและเนื้้�อหาแคมเปญให้้ชััดเจน
• แคมเปญออฟไลน์์ กัับ แคมเปญออนไลน์์ เมื่่�อมาพร้้อมกัันจะช่่วยทำำ�ให้้เราสื่่�อสารได้้มากขึ้้�น
จากความหมายของคำำ�ว่่า “การรณรงค์์” ที่่�กล่่าวมา จะเห็็นว่่าการรณรงค์์ให้้ความสำำ�คััญต่่อการทำำ�งานด้้านการสื่่�อสาร
อย่่างเป็็นระบบ เป็็นกระบวนการที่่�มีีเป้้าหมายและยุุทธศาสตร์์ที่่�ชััดเจน ซึ่่�งในการทำำ�แคมเปญของเรานั้้�น อาจจะประกอบ
ไปด้้วยกิิจกรรมย่่อยหลายกิิจกรรมเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�ต้้องการ ซึ่่�ง “การรณรงค์์ ไม่่เท่่ากัับ การจััดการชุุมนุุม/กิิจกรรม”
แต่่การจััดการชุุมนุุมนั้้�นอาจจะเป็็นหนึ่่�งในวิิธีีการหรืือกิิจกรรมที่่�เป็็นส่่วนประกอบของการรณรงค์์ของเรา
11 https://www.amnesty.org/download/Documents/POL4077642018ENGLISH.PDF
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ขั้้�นตอนในการวางแผนการรณรงค์์
การวางแผนการรณรงค์์ มีีขั้้�นตอนในการออกแบบวางแผนโดยย่่อ ดัังนี้้� 12
1. Problem statement : กำำ�หนดปััญหา รู้้�ว่่าจะเปลี่่�ยนแปลงอะไร
ในขั้้�นนี้้�เราต้้องวิิเคราะห์์และทำำ�ความเข้้าใจปััญหาที่่�ต้้องการสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงให้้ลึึกซึ้้�ง เพื่่�อที่่�เราจะสามารถ
วางเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์ของแคมเปญได้้อย่่างชััดเจนและสมเหตุุสมผล
• เราต้้องการรณรงค์์ประเด็็นอะไร
• ปััญหาหรืือสถานการณ์์คืืออะไร
• ทำำ�ไมเราต้้องแก้้ไขปััญหา  ถ้้าไม่่ทำำ�จะเกิิดอะไรขึ้้�น
• ใครคืือกลุ่่�มที่่�ได้้รัับผลกระทบ และใครคืือกลุ่่�มที่่�มีีอิิทธิิพลในการเปลี่่�ยนแปลงปััญหานี้้�
2. Goal and Objective : เป้้าหมายชััด วััตถุุประสงค์์สมาร์์ท (SMART)
ในการรณรงค์์แบบมีียุุทธศาสตร์์นั้้�น ควรเริ่่�มต้้นจากการมีีเป้้าหมาย(ภาพฝัันหรืืออุุดมคติิ)ที่่�ชััดเจนและมีีวััตถุุประสงค์์
ที่่� SMART ซึ่่�งเป็็นคำำ�ย่่อจากภาษาอัังกฤษ 5 คำำ� ดัังต่่อไปนี้้�
• S – Specific : เฉพาะเจาะจง
• M – Measurable : วััดผลได้้
• A – Achievable  : ทำำ�สำำ�เร็็จได้้
• R – Realistic : ทำำ�ได้้จริิง
• T – Timely : มีีกรอบเวลาที่่�ชััดเจน
3. Target audience and key influencing strategies : กำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายและกลุ่่�มที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการรณรงค์์

ในการทำำ�แคมเปญเราต้้องรู้้�ว่า่ ใครคืือผู้้�ที่่ส� นัับสนุุนเรา หรืือใครคืือผู้้�ที่่ขั� ดั ขวางการเปลี่่ย� นแปลงของเรา จากนั้้�นจึึงทำำ�การ
วิิเคราะห์์และเลืือกกลุ่่�มเป้้าหมาย(ผู้้�รับั สาร) ที่่�จะช่่วยให้้วัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ของการรณรงค์์สำำ�เร็็จลุุล่ว่ งไปได้้ โดยสามารถใช้้สายรุ้้�ง
พัันธมิิตรเป็็นเครื่่�องมืือในการช่่วยวิิเคราะห์์กลุ่่�มเป้้าหมายในการรณรงค์์ 13
4. Core messages : ใจความหลัักของแคมเปญต้้องชััดเจน สร้้างสรรค์์ โดนใจกลุ่่�มเป้้าหมาย
เมื่่�อเราวิิเคราะห์์กลุ่่�มเป้้าหมายแล้้ว ขั้้�นต่่อไปคืือการออกแบบข้้อความที่่�เราต้้องการสื่่�อสารไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมาย
ให้้มีีความชััดเจน สร้้างสรรค์์ และโดนใจ โดยมีีองค์์ประกอบคืือ
• เรา/กลุ่่�มของเรา คืือใคร 
• เราจะเล่่าเรื่่�องอะไร 
• กลุ่่�มเป้้าหมายของเราสนใจหรืือให้้ความสำำ�คััญกัับประเด็็นใดในเรื่่�องที่่�เราอยากจะเล่่า
• เราอาจจะมีีเรื่่�องเล่่ามากมาย แต่่ในการทำำ�แคมเปญ  ให้้ลองคิิดว่่า ถ้้าเราจะต้้องสื่่�อสารแคมเปญของเราถึึง
กลุ่่�มเป้้าหมายในหนึ่่�งประโยค ประโยคนั้้�นคืืออะไร ?
12 คู่่�มืือรณรงค์์และนัักกิิจกรรม (Activism and Campaign Toolkit) แอมเนสตี้้� ประเทศไทย อยู่่�ในระหว่่างจััดพิิมพ์์
13 อ่่านรายละเอีียดได้้ที่่� https://beautifultrouble.org/principle/shift-the-spectrum-of-allies/
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• เมื่่�อได้้ใจความหลัักในการสื่่�อสารแล้้ว ต้้องคิิดต่่อไปว่่า แล้้วเราจะสื่่�อสารข้้อความนั้้�นต่่อกลุ่่�มเป้้าหมายของเรา
ผ่่านทางช่่องทางไหน (Social Media, กิิจกรรมชุุมนุุม, กิิจกรรมเชิิงสััญลัักษณ์์ หรืืออื่่�น ๆ) จากนั้้�นเลืือก Mood and Tone
ในการเล่่าเรื่่�องของเราให้้เหมาะสมต่่อกลุ่่�มเป้้าหมาย
5. Tactics and activities : ยุุทธวิิธีีและกิิจกรรมต้้องสอดคล้้องต่่อเป้้าหมายรณรงค์์
ควรออกแบบยุุทธวิิธีี เทคนิิคหรืือกิิจกรรมที่่�สามารถช่่วยให้้เราได้้ถ่่ายทอดข้้อความในการรณรงค์์ไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมาย
ได้้ตรงจุุด การเลืือกใช้้ยุทธ
ุ วิิธีหรื
ี อื กิิจกรรมรููปแบบต่่าง ๆ ต้้องคำำ�นึงึ ถึึงความเหมาะสมในการช่่วยโน้้มน้้าวใจแก่่กลุ่่�มเป้้าหมาย
ของเรา ประเมิินทรััพยากรที่่�เรามีีและประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
6. Action plan & timeline & Budget : วางแผนการทำำ�งาน กรอบเวลาและทรััพยากรในการทำำ�งาน
ในขั้้น� ตอนนี้้�คือื การกำำ�หนดรายละเอีียดของแต่่ละกิิจกรรม กรอบระยะเวลาในการทำำ�งาน รวมถึึงประเมิินเรื่่อ� งทรััพยากร
ต่่าง ๆ ที่่�จำำ�เป็็นในการรณรงค์์ของเรา เช่่น การแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�ทีมี งาน งบประมาณ การระดมความช่่วยเหลืือจากเครืือข่่าย
สิ่่�งของที่่�ต้้องใช้้ เป็็นต้้น นอกจากนั้้�นแล้้ว ในการกำำ�หนดระยะเวลาในการทำำ�งานรณรงค์์ เราต้้องไม่่ลืืมวิิเคราะห์์สถานการณ์์
ทางการเมืืองและสถานการณ์์ทางสัังคมในช่่วงเวลานั้้�น ๆ และอย่่าลืืมวางแผนสำำ�รองในการทำำ�งานรณรงค์์
7. Risk assessment and mitigation : การประเมิินความ
เสี่่�ยงและวางแผนรัับมืือ
ในทุุ ก ๆ การรณรงค์์ เ พื่่� อ สร้้ า งการเปลี่่� ย นแปลงทาง
สัั ง คมจำำ� เป็็ น ต้้ อ งให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ต่่ อ การประเมิิ น ความเสี่่� ย ง
และการวางแผนความปลอดภัั ย ทั้้� ง ทางด้้ า นกายภาพ ด้้ า น
ดิิ จิิ ทัั ล และสุุ ข ภาพจิิ ตใจ โดยสามารถอ่่ านรายละเอีี ย ดได้้ ใน
บทที่่� 3 นอกจากนั้้�นแล้้ว ในส่่วนนี้้�ยัังเป็็นการประเมิินความพร้้อม
หรืือศัักยภาพในการทำำ�งานของทีีมงานเราด้้วย
8. Monitoring & Evaluation : การติิดตามและประเมิินผล
ในการทำำ� งานรณรงค์์ เราต้้ อ งวางแผนขั้้� น ตอนติิ ด ตาม
การทำำ�งานและวิิธีกี ารประเมิินผล ซึ่ง่� หมายรวมถึึงความสำำ�เร็็จและ
การถอดบทเรีียนความผิิดพลาด ควรมีีการติิดตามและประเมิิน
ผลภายหลัั ง การจัั ด กิิ จ กรรมแต่่ ล ะครั้้� ง และภายหลัั ง เสร็็ จ สิ้้� น
การทำำ�งานรณรงค์์
ตััวอย่่างการจััดการชุุมนุุมในรููปแบบต่่าง ๆ

ภาพกิิจกรรมการชุุมนุุมเพื่่�อฉายโฮโลแกรมอ่่านประกาศคณะราษฎร  ในกิิจกรรม “ลบยัังไงก็็ไม่่ลืืม” ครบรอบ 88 ปีี
วัันเปลี่่�ยนแปลงการปกครอง กิิจกรรมดัังกล่่าวมีีผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุมประมาณ 200 คน จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 24 มิิถุุนายน 2563 ณ
อนุุสาวรีีย์์ประชาธิิปไตย จััดโดยกลุ่่�มฟื้้�นฟููประชาธิิปไตยและเครืือข่่าย (ภาพโดย ชลธิิชา แจ้้งเร็็ว)
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ภาพกิิจกรรมเมื่่�อวัันที่่�  24 มกราคม
2562 กลุ่่�มฮัั ก บ้้ า นเกิิ ด ต.เมืื อ งเพีี ย
อ.บ้้านไผ่่ จ.ขอนแก่่น และเครืือข่่าย
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมตััวกัันเข้้ายื่่�นหนัังสืือ
สอบถามข้้ อ มููลโครงการโรงงาน
น้ำำ��ตาลมิิตรผลและโรงไฟฟ้้าชีีวมวลต่่อ
นายอำำ�เภอบ้้านไผ่่ จ.ขอนแก่่น (ภาพ
โดย ขบวนการอีีสานใหม่่)

เมื่่� อ วัั น ที่่�  7 มิิ ถุุ น ายน 2561 กลุ่่�มคนอยากเลืื อ ก
ตั้้� ง ที่่� ถูู กดำำ� เนิิ น คดีี จ ากการชุุ ม นุุ ม ครบรอบสี่่� ปีี ค สช.
(คดีี UN62) ได้้จััดกิิจกรรมใส่่ชุุดมาสคอตซุุปเปอร์์ฮีีโรส์์
พร้้อมทั้้�งเดิินขบวนไปรายงานตััวที่่� สน นางเลิ้้�ง (ภาพโดย
The Standard) 14
ภาพกิิจกรรมการเดิินขบวนรณรงค์์วัันงานที่่�มีีคุุณค่่า จาก
อนุุสาวรีีย์ป์ ระชาธิิปไตยถึึงทำำ�เนีียบรััฐบาล เพื่่�อยื่่น� หนัังสืือ
ต่่อนายกรััฐมนตรีีเรีียกร้้องการจ้้างงานที่่�เป็็นธรรม จััดโดย
กลุ่่�มสหภาพแรงงาน เมื่่�อวัันที่่� 7 ตุุลาคม 2562 (ภาพโดย
ชลธิิชา แจ้้งเร็็ว)
14 อ้้างอิิงรููปภาพ, The Standard “คนอยากเลืือกตั้้�งเดิินเท้้ามอบตััว สน.นางเลิ้้�ง พร้้้�อมเดิินขบวนเรีียกร้้้�องการเลืืื�อกตั้้�ง” https://thestandard.co/startuppeopleth-walkiingto-surrender-at-nang-loeng-police-station/ (เข้้้�าถึึึ�งเมื่่่�อวััั�นที่่่�� 28 มิิถุุนายน 2563)
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บทที่ 3

การประเมิินความเสี่่�ยง
และการวางแผนความปลอดภััย
ในการชุุมนุุม
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เมื่่อ� การใช้้สิทิ ธิิและเสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบนั้้�นอาจนำำ�มาซึ่ง่� ความเสี่่ย� งในการถููกคุุกคาม กีีดกััน ขััดขวางและละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชน เราจึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งในการให้้ความสำำ�คััญกัับการประเมิินความเสี่่�ยงตั้้�งแต่่ในชั้้�นของการออกแบบ
กิิจกรรม
แนวคิิดเรื่่�องความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััย
ความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััย แม้้ฟัังดููแล้้วอาจจะมีีความหมายที่่�คล้้ายคลึึงกััน แต่่สองคำำ�นี้้�มีีความ
แตกต่่างกัันอยู่่�  ความปลอดภััย (Safety) หมายถึึงสภาวะที่่�เรารู้้�สึึกปลอดภััย รู้้�สึึกมั่่�นคง ไม่่ถููกกดดััน/คุุกคาม ในขณะที่่�
การรัักษาความปลอดภััย (Security) เป็็นวิิธีกี ารที่่�เราสร้้างความปลอดภััยขึ้้น� มา เช่่น ในขณะที่่�ฝนกำำ�ลังั ตกหนัักนั้้�น เราไม่่ต้อ้ งการ
เปีียกฝน การที่่�เราไม่่เปีียกฝนจึึงเป็็นความปลอดภััยของเรา และเราเลืือกวิิธีกี ารป้้องกัันฝนด้้วยการกางร่่ม นั่่�นหมายความว่่า
การกางร่่มคืือ การรัักษาความปลอดภััยของเรา ในขณะที่่�เพื่่�อนของเราอาจจะเลืือกวิิธีีการป้้องกัันฝนด้้วยวิิธีีการอื่่�น ๆ
(ใส่่เสื้้�อกัันฝน)
นั่่�นหมายความว่่าวิิธีีการในการรัักษาความปลอดภััยอาจมีีได้้หลายวิิธีี ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยที่่�แตกต่่างกััน การทำำ�ความ
เข้้าใจเรื่่�องแนวคิิดความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััยจึึงเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ ที่่�ทำ�ำ ให้้เราสามารถประเมิินความเสี่่�ยงได้้
อย่่างรอบด้้านมากขึ้้�น และสามารถเลืือกวิิธีีการรัักษาความปลอดภััยที่่�เหมาะกัับสถานการณ์์และตััวเราได้้ดีีที่่�สุุด
แนวคิิดสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับการรัักษาความปลอดภััย (Security) ที่่�สำำ�คัญ 
ั ได้้แก่่
Security = การรัักษาความปลอดภััย
Safety = ความปลอดภััย

PROTEST FOR TOMORROW

1. การรัักษาความปลอดภััยมีีหลายวิิธีกี าร และไม่่มีสููตร
ี การรัักษาความ
ปลอดภััยใดที่่�ตายตััวหรืือสมบููรณ์์แบบที่่�สุุด วิิธีีการรัักษาความปลอดภััยที่่�เรา
เลืือกใช้้อาจจะเหมาะสมกัับเราแค่่เพีียงในช่่วงสถานการณ์์นี้้เ� ท่่านั้้�น ดัังนั้้�นแต่่ละ
คนจึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องเลืือกใช้้วิธีิ กี ารรัักษาความปลอดภััยให้้เหมาะสมกัับตััวเอง
และเหมาะสมกัับแต่่ละสถานการณ์์
2. การรัักษาความปลอดภััยจำำ�เป็็นต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับความรัับผิิด
ชอบร่่วมกััน (Collective Responsibility) หมายความว่่า การรัักษาความ
ปลอดภััยต้้องเป็็นเรื่่�องของทุุกคนในกลุ่่�ม องค์์กร หรืือครอบครััว  เพราะหาก
คนใดคนหนึ่่�งไม่่ให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั การดููแลความปลอดภััย อาจทำำ�ให้้เพื่่�อนร่่วม
กลุ่่�ม องค์์กร คนอื่่�น ๆ ตกอยู่่�ในความเสี่่�ยงด้้วย
3. เมื่่อ� เราวางแผนเรื่่อ� งการรัักษาความปลอดภััย จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องให้้ความ
สำำ�คัญกั
ั บั การรัักษาความปลอดภััยในทุุก ๆ มิิติ ทั้้
ิ ง� ความปลอดภััยทางกายภาพ
ความปลอดภััยทางดิิจิทัิ ลั และความปลอดภััยทางสุุขภาพจิิต (Mental Health
and Well Being) เราเรีียกการรัักษาความปลอดภััยทั้้�งสามมิิติรว
ิ มกัันว่่า “การ
รัักษาความปลอดภััยแบบองค์์รวม” (Holistic Security)
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นอกจากการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติแล้ว  ยังต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับ
ปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว และระดับกลุ่ม/องค์กร
โดยในระดัับปััจเจกบุุคคลนั้้�น เราจะพบว่่าระดัับความเสี่่�ยงของแต่่ละคนแตกต่่างกััน จึึงต้้องสร้้างแผนความปลอดภััยที่่�
เหมาะสมแต่่ละบุุคคลไป
ในระดัับถััดมาควรพิิจารณาถึึงความปลอดภััยระดัับครอบครััว   เนื่่�องจากพบว่่าครอบครััวของนัักกิิจกรรมด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
มัักตกเป็็นเป้้าหมายของการถููกคุุกคาม จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีมาตรการรัักษาความปลอดภััยสำำ�หรัับครอบครััวของเราด้้วย
ส่่วนในระดัับสุุดท้้ายแต่่ก็มี็ ีความสำำ�คััญไม่่น้้อย นั่่�นคืือระดัับกลุ่่�ม/องค์์กร จำำ�เป็็นต้้องทำำ�ให้้ทุุกคนในกลุ่่�มหรืือองค์์กรให้้
ความสำำ�คัญ
ั และปฏิิบัติั ติ ามในการรัักษาความปลอดภััย นอกจากนั้้�นแล้้ว หากต้้องทำำ�งานร่่วมกัับเครืือข่่าย/กลุ่่�มอื่่น� ๆ ควรจะ
วางข้้อตกลงในการดููแลด้้านความปลอดภััยร่่วมกััน
การประเมิินความเสี่่�ยง
การทำำ�งานรณรงค์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในหลาย ๆ ครั้้�ง เป็็นการทำำ�งานรณรงค์์ในสถานการณ์์อัันซัับซ้้อน มีีความท้้าทาย
ข้้อจำำ�กัดั  มีีผู้เ้� กี่่ย� วข้้องหลายฝ่่ายทั้้�งผู้้�ที่่เ� ห็็นด้้วยกัับการทำำ�งานของเราและผู้้�ที่่ไ� ม่่เห็็นด้้วย/ต่่อต้้านการทำำ�งานรณรงค์์ของเรา ซึ่่ง�
อาจส่่งผลให้้ผู้้�ที่่ทำ� ำ�งานเพื่่�อสร้้างการเปลี่่ย� นแปลงทางสัังคมตกอยู่่ใ� นสถานการณ์์ที่่มี� คี วามเสี่่ย� งอัันอาจจะส่่งผลให้้เกิิดอัันตราย
ต่่อตนเอง ครอบครััว หรืือชุุมชนได้้ ดัังนั้้�นการทำำ�งานรณรงค์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนจึึงมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการประเมิิน
ความเสี่่�ยงและวางแผนรัับมืือกัับความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
ความเสี่่�ยง หมายถึึง เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและส่่งผลให้้เกิิดอัันตรายในมิิติิต่่าง ๆ ความเสี่่�ยงมีีพลวััต
สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับเงื่่�อนไข  เวลาและปััจจััยหลายอย่่าง เช่่น บริิบททางการเมืือง บริิบททางสัังคม ช่่วงเวลา
ที่่�เกิิดขึ้้�น เงื่่�อนไขความเปราะบางและศัักยภาพส่่วนบุุคคล เป็็นต้้น
กล่่าวได้้ว่่า ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงเวลานี้้�ก็มี็ ีความแตกต่่างกัับความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
หรืือ ผู้้�ที่่�ทำำ�งานรณรงค์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน 2 คนตกอยู่่�ในสถานการณ์์อัันตรายที่่�เหมืือนกััน แต่่ว่่าทั้้�งสองคนอาจจะมีี
ความเสี่่�ยงที่่�แตกต่่างกััน เนื่่�องจากแต่่ละคนมีีเงื่่�อนไขส่่วนบุุคคลที่่�ไม่่เหมืือนกััน เช่่น ศัักยภาพหรืือจุุดเปราะบางที่่�แตกต่่างกััน
เป็็นต้้น
ตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อห้้าปีีก่่อน การจััดการชุุมนุุมทางการเมืืองของนัักกิิจกรรมนัักศึึกษาไทยเป็็นเรื่่�องที่่�ยากลำำ�บาก มีีความ
เสี่่ย� งที่่�อาจเกิิดขึ้้น� จากการชุุมนุุม เนื่่�องจากในขณะนั้้�นประเทศไทยอยู่่ภ� ายใต้้รัฐั บาลที่่�มีคี วามเป็็นเผด็็จการ  ไม่่เคารพหลัักการ
ด้้านสิิทธิิและเสรีีภาพของประชาชน และมีีการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�ห้า้ มการชุุมนุุมทางการเมืืองตั้้ง� แต่่ห้า้ คนขึ้้น� ไป แต่่ในปััจจุุบันั
ภายหลัังการลืือกตั้้ง� 24  มีีนาคม 2562 การจััดการชุุมนุุมทางการเมืืองของนัักกิิจกรรมนัักศึึกษา สามารถทำำ�ได้้มากขึ้้น� กว่่าแต่่
ก่่อน มีีความเสี่่�ยงที่่�ลดน้้อยลง เนื่่�องจากมีีการยกเลิิกการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�ห้้ามการชุุมนุุมทางการเมืืองตั้้�งแต่่ห้้าคนขึ้้�นไป 15
ดัังนั้้�น จึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�เราจะต้้องทำำ�ความเข้้าใจและประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Assessment) อย่่างสม่ำำ��เสมอ
ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับเงื่่�อนไขที่่�แตกต่่างกัันออกไป เพื่่�อวางแผนรัับมืือและคุ้้�มครองด้้านความปลอดภััยให้้เหมาะสมกัับแต่่ละคน
และแต่่ละสถานการณ์์ด้้วย
ในการประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Assessment) สำำ�หรับั ผู้้�ที่่�ทำำ�งานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนนั้้�น เราจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องทำำ�ความ
เข้้าใจถึึงภััยคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้�น ทรััพยากร/ศัักยภาพที่่�เรามีี และจุุดอ่่อนที่่�เราต้้องแก้้ไข  เพื่่�อประเมิินและลดระดัับความเสี่่�ยง
ของเรา มาทำำ�ความรู้้�จัักความหมายของคำำ�เหล่่านี้้�กััน

NOTE
การประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Assessment) คืือ การประเมิิน การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

15 อ่่านคำำ�สั่่�งหััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ที่่� 3/2558 ได้้ที่่�  https://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order3-2558.pdf
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ภััยคุุกคาม (Threat) 16  หมายถึึง ภััยอัันตรายหรืือการคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้น�  อัันส่่งผลทางลบต่่อร่่างกาย จิิตใจ หรืือทรััพย์์สินิ
ภััยคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้�นกัับคนทำำ�งานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอาจเกิิดจากการกระทำำ�โดยเจ้้าหน้้าที่่�รััฐหรืืออาจเกิิดจากคู่่�ขััดแย้้งหรืือ
ประชาชนที่่�เห็็นต่่างกัับเรา เช่่น การถููกดำำ�เนิินคดีีจากการจััดการชุุมนุุม การถููกเจ้้าหน้้าที่่�เฝ้้าจัับตาหรืือติิดตามภายหลัังจาก
เข้้าร่่วมการชุุมนุุม การถููกล่่าแม่่มดหรืือถููกโจมตีีในโซเชีียลมีีเดีียหลัังจากเข้้าร่่วมการชุุมนุุม เป็็นต้้น การวิิเคราะห์์ภััยคุุกคาม
นั้้�น เราจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องทำำ�ความเข้้าใจถึึงลัักษณะของภััยคุุกคาม เพื่่�อให้้เราวิิเคราะห์์ได้้อย่่างทั่่�วถึึง ดัังนี้้�
• ภััยคุุกคามทางตรง (Direct threat) หมายถึึง ภััยคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้�นกัับเราโดยตรง เช่่น การที่่�เราถููกเจ้้าหน้้าที่่�ข่่มขู่่�
ไม่่ให้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมชุุมนุุม การที่่�เราถููกดำำ�เนิินคดีีตั้้�งข้้อกล่่าวหาจากการชุุมนุุม เป็็นต้้น
• ภััยคุุกคามทางอ้้อม (Indirect threat) หมายถึึง ภััยที่่�เป็็นสััญญาณของการคุุกคามโดยอ้้อม อัันหวัังผลด้้านลบต่่อ
ตััวเรา เช่่น การที่่�เจ้้าหน้้าที่่�รัฐั เริ่่ม� ดำำ�เนิินคดีีตั้้ง� ข้้อกล่่าวหากัับนัักเคลื่่อ� นไหวด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ทำำ�งานในประเด็็นเดีียวกัับเรา
การที่่�เจ้้าหน้้าที่่�รััฐติิดตามเพื่่�อนร่่วมงานของเรา เป็็นต้้น
• บริิบท (Context) หมายถึึง สถานการณ์์ บริิบททางสัังคม บริิบททางการเมืืองในขณะนั้้�นที่่�อาจส่่งผลต่่อการคุุกคาม
และความเสี่่�ยงของเรา เช่่น การประกาศใช้้กฎหมายที่่�ควบคุุมเสรีีภาพในการแสดงออก การทำำ�รััฐประหาร เป็็นต้้น
การวิิเคราะห์์ภััยคุุกคาม มีีปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
1. Fact   พิิจารณาข้้อเท็็จจริิงที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน โดยการตอบคำำ�ถาม ใคร ทำำ�อะไร ที่่�ไหน เมื่่�อไร อย่่างไร
2. Who  วิิเคราะห์์แหล่่งที่่�มาของการคุุกคาม ว่่าใครจะเป็็นคนคุุกคาม หรืือมีีส่่วนได้้เสีียกัับการคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้�น
3. Why ประเมิินเป้้าหมาย/วััตถุุประสงค์์ของการคุุกคาม ทำำ�ไมการคุุกคามถึึงเกิิดขึ้้�น ณ ตอนนี้้�
4. Intensivity  ประเมิินรููปแบบและแนวโน้้มของการคุุกคาม เช่่น ความถี่่�และความรุุนแรงของการคุุกคาม
5. Realistic  คืือการประเมิินความเป็็นจริิงเพื่่�อหาข้้อสรุุปถึึง ความเป็็นไปได้้ของการคุุกคามในลัักษณะนั้้�น ๆ
ในหลายสถานการณ์์ นัักเคลื่่�อนไหวด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอาจจะไม่่สามารถควบคุุมภััยคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ อย่่างไรก็็ตาม
การทำำ�ความเข้้าใจต่่อภััยคุุกคาม เพื่่�อลดช่่องโหว่่และเพิ่่�มศัักยภาพในการดููแลด้้านความปลอดภััย เป็็นหนึ่่�งในวิิธีีการสำำ�คััญที่่�
ช่่วยให้้เราลดความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
จุุดเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึึง จุุดอ่่อน ช่่องโหว่่อัันเป็็นปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เราอาจได้้รัับผลกระทบด้้านลบหรืือ
ความสููญเสีียในรููปแบบต่่าง ๆ จุุดเปราะบางของแต่่ละคนหรืือแต่่ละกลุ่่�ม องค์์กร ย่่อมมีีความแตกต่่างกัันออกไป และ
จุุดเปราะบางนั้้�นสามารถเปลี่่�ยนแปลงไปได้้ตลอดเวลา อย่่างไรก็็ตาม จุุดเปราะบางของทีีมงานหนึ่่�งคน อาจส่่งผลให้้เกิิด
ผลกระทบและความเสี่่�ยงต่่อทีีมงานทุุกคนหรืือองค์์กรของเรา ดัังนั้้�น การทำำ�ความเข้้าใจถึึงจุุดเปราะบาง การวางแผนพััฒนา
แก้้ไข ลดช่่องโหว่่/จุุดเปราะบางของเรานั้้�น จึึงเป็็นหนึ่่�งในวิิธีีการสำำ�คััญในการลดความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
	ตััวอย่่าง ในการประเมิินความเสี่่�ยงของการจััดชุุมนุุมของนัักกิิจกรรมนัักศึึกษากลุ่่�มหนึ่่�ง เราพบจุุดเปราะบางหรืือ
ช่่องโหว่่อัันอาจส่่งผลต่่อความเสี่่�ยงแก่่นัักกิิจกรรมกลุ่่�มนี้้� เช่่น การขาดความเข้้าใจในกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการชุุมนุุม
การจััดชุุมนุุมในสถานที่่�ที่่�แออััด ยากต่่อการควบคุุมมวลชนและการชุุมนุุม เป็็นต้้น ซึ่่�งนัักกิิจกรรมนัักศึึกษากลุ่่�มนี้้�จำำ�เป็็น
อย่่างยิ่่�งที่่จ� ะต้้องลดหรืือแก้้ไขจุุดเปราะบางหรืือช่่องโหว่่เหล่่านี้้�
ศัักยภาพ  (Capacity) หมายถึึง จุุดแข็็งและทรััพยากรที่่�เรามีีหรืือสามารถเข้้าถึึงได้้เพื่่�อให้้การรัับมืือต่่อผลกระทบ
ด้้านลบเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น การมีีศัักยภาพช่่วยให้้เราสามารถลดระดัับความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ ดัังนั้้�นจึึง
จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�เราจะต้้องรู้้�ถึึงศัักยภาพของตััวเราเองและองค์์กรของเรา เพื่่�อหามาตรการในการพััฒนาศัักยภาพของเราให้้
เพิ่่�มขึ้้�น
	ตััวอย่่าง ในการประเมิินความเสี่่�ยงของการจััดการชุุมนุุมของนัักกิิจกรรมนัักศึึกษากลุ่่�มหนึ่่�ง เราพบศัักยภาพในการ
ดููแลความปลอดภััยและลดระดัับความเสี่่�ยงภััยอัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น เช่่น การมีีเครืือข่่ายให้้ความช่่วยเหลืือด้้านกฎหมายที่่�
สามารถให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับการจััดการชุุมนุมุ ได้้ การมีีเครืือข่่ายที่่�สามารถจััดอบรมด้้านสัันติิวิิธีีและการปราศรััยได้้ เป็็นต้้น
ซึ่่�งนัักกิิจกรรมนัักศึึกษากลุ่่�มนี้้�สามารถพััฒนา/ส่่งเสริิมศัักยภาพ จุุดแข็็งเหล่่านี้้�

16  Enrique Eguren and Marie Caraj. “คู่่�มืือคุ้้�มครองผู้้�พิิทัักษ์์สิทิ ธิิมนุุษยชนฉบัับใหม่่” จััดพิิมพ์์โดยองค์์กร Protection International, พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 1, 2551
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กล่่าวโดยสรุุป การประเมิินและลดความเสี่่�ยง เราจำำ�เป็็นต้้องเข้้าใจภััยคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้�น หาวิิธีีลดจุุดเปราะบางหรืือ
ช่่องโหว่่ที่่�อาจถููกใช้้ในการคุุกคาม และการพััฒนาจุุดแข็็งที่่�เรามีีอยู่่�เพื่่�อรัับมืือต่่อภััยคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้�น
เมื่่�อพููดถึึงการประเมิินความเสี่่�ยง หนึ่่�งในตััวอย่่างที่่�มัักถููกหยิิบยกขึ้้�นมาอธิิบายเป็็นประจำำ�คืือ “เมื่่�อฝนตก”

ภาพโดย: เอกภพ สิิทธิิวรรณธนะ

ลดจุุดเปราะบาง

เพิ่่�มศัักยภาพ

ในขณะที่่� ท้้ อ งฟ้้ า กำำ�ลัั ง มืื ด ครึ้้� ม ด้้ ว ยเมฆฝน(ภัั ย คุุ ก คามที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ) นัั ก ศึึ ก ษาสองคนกำำ�ลัั ง คิิ ด และกัั ง วลว่่ า อาจจะ
เปีียกฝนระหว่่างการเดิินทาง(การประเมิินความเสี่่�ยง) โดยนัักศึึกษาคนแรกลืืมพกร่่มหรืือเสื้้�อกัันฝนมา (จุุดเปราะบาง)
ในขณะที่่�นัักศึึกษาคนที่่�สองพกร่่มและเสื้้�อกัันฝนมาด้้วย(ศัักยภาพ) ดัังนั้้�น แม้้ในสถานการณ์์เดีียวกััน แต่่นัักศึึกษา
คนแรกมีีความเสี่่�ยงที่่�จะเปีียกฝนมากกว่่านัักศึึกษาคนที่่�สอง
เมื่่�อการใช้้สิิทธิิและเสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบ อาจทำำ�ให้้เราตกอยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�มีีความเสี่่�ยงหรืือภััยอัันตราย
ดัังนั้้�นการประเมิินความเสี่่�ยงจึึงมีีความสำำ�คััญในการช่่วยให้้เราสามารถวางแผนดููแลความปลอดภััยในการชุุมนุุมได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
สูตรการประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง   =   ภัยคุกคาม x จุดเปราะบาง
                  
ศัักยภาพ
NOTE
ในการประเมิิ น ความเสี่่�ยง เราต้้ อ งไม่่ ลืื มที่่�จะคำำ�นึึ ง ถึึ ง การ
ประเมิินสถานการณ์์และสภาพแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน
เช่่น สถานการณ์์ทางการเมืือง สภาพเศรษฐกิิจและสัังคมในขณะนั้้�น
เป็็นต้้น
	ตััวอย่่าง การจััดชุุมนุมุ ในช่่วงที่่มีี� การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19
ต้้องประเมิินสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส มาตรการรัับมืือของ
รััฐ และทััศนคติิของประชาชนต่่อการชุุมนุมุ รวมตััวในช่่วงโควิิด เมื่่�อเรา
ประเมิินแล้้ว จะทำำ�ให้้เราสามารถออกแบบกิิจกรรมและวางแผนความ
ปลอดภััยได้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์มากขึ้้�น
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สถานการณ์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในระหว่่างการชุุมนุุม
1. ขั้้�นตอนการรัับมืือการชุุมนุุมของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ 17
ขั้้�นตอนที่่� 1 ขั้้�นเตรีียมการ หลัังจากเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจทราบเรื่่อ� งการชุุมนุุมสาธารณะแล้้วนั้้น� จะดำำ�เนิินการด้้านการข่่าว
รวบรวมข่่าวสารพื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นเกี่่�ยวกัับการชุุมนุุม รวมถึึงการหาข่่าวสารเกี่่�ยวกัับแกนนำำ�ผู้้�จััดชุุมนุุม ผู้้�สนัับสนุุน เครืือข่่าย
และเจรจาต่่อรองกัับแกนนำำ�จััดการชุุมนุุม เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจจะจััดตั้้�งศููนย์์ปฏิิบััติิการเพื่่�อเตรีียมการควบคุุมอำำ�นวยการรัักษา
ความสงบเรีียบร้้อยในการชุุมนุุม เตรีียมแผนในการอำำ�นวยความสะดวกแก่่สาธารณะ จััดเตรีียมพื้้�นที่่�การชุุมนุุมให้้ปลอดภััย
และสะดวกต่่อการใช้้งานของผู้้�อื่่�น ดำำ�เนิินการประชาสััมพัันธ์์ให้้ทราบเกี่่�ยวกัับการชุุมนุุม เป็็นต้้น
ขั้้�นตอนที่่� 2 ขั้้�นการเผชิิญเหตุุ ขณะที่่�มีีการชุุมนุุม เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจจะให้้ตำำ�รวจท้้องที่่�เป็็นผู้้�ดููแลด้้านความปลอดภััย
รัักษาความปลอดภััยให้้แก่่สถานที่่�และบุุคคลสำำ�คัญ ชี้้
ั แ� จงทำำ�ความเข้้าใจต่่อผู้้�ชุมุ นุุมให้้ทราบถึึงขอบเขตของการใช้้สิทิ ธิิเสรีีภาพ
ในการชุุมนุุมตามกฎหมาย อำำ�นวยการด้้านการเจรจาไกล่่เกลี่่�ยระหว่่างผู้้�ชุุมนุุมและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อเรีียกร้้องของ
ผู้้�ชุุมนุุม ดำำ�เนิินการเจรจากัับผู้้�ชุุมนุุมและแกนนำำ� รวบรวมข้้อเท็็จจริิงหรืือพยานหลัักฐานเพื่่�อบัังคัับใช้้กฎหมาย และป้้องกััน
การเกิิดเหตุุแทรกซ้้อนหรืือการก่่อเหตุุร้้ายในพื้้�นที่่�การชุุมนุุมและใกล้้เคีียง
ขั้้�นตอนที่่� 3 ขั้้�นการใช้้กำำ�ลัังเข้้าคลี่่�คลายสถานการณ์์
3.1 การใช้้กำำ�ลัังเข้้าคลี่่�คลายสถานการณ์์ของเจ้้าพนัักงานดููแลการชุุมนุุมสาธารณะ
• แจ้้งให้้ผู้้�ชุุมนุุมยุุติิการชุุมนุุม
• หากผู้้�ชุุมนุุมไม่่ปฏิิบััติิตาม ให้้ประกาศกำำ�หนดพื้้�นที่่�การชุุมนุุมและปริิมณฑลเป็็นพื้้�นที่่�ควบคุุม ประกาศให้้ผู้้�ชุุมนุุม
ออกจากพื้้�นที่่�การชุุมนุุมตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนด และห้้ามบุุคคลใดเข้้าพื้้�นที่่�การชุุมนุุมโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
• หากครบเวลาที่่�กำำ�หนด แต่่ยัังมีีผู้้�ชุุมนุุมอยู่่�ในพื้้�นที่่�  ให้้ถืือว่่าผู้้�นั้้�นกระทำำ�ความผิิดซึ่่�งหน้้า ให้้ดำำ�เนิินการจากเบาไป
หาหนัักเพื่่�อยุุติิการชุุมนุุม(หากสามารถทำำ�ได้้)
• ในกรณีีที่่ผู้� ้�ชุมุ นุุมไม่่ปฏิิบัติั ติ ามคำำ�สั่่ง� ผู้้�ดููแลการชุุมนุุมสาธารณะให้้เลิิกการชุุมนุุม ตามมาตรา 21 แห่่ง พ.ร.บ.ชุุมนุุม
สาธารณะ และอยู่่�ระหว่่างร้้องขอต่่อศาลขอให้้ยกเลิิกการชุุมนุุม หากมีีความจำำ�เป็็นต้้องคุ้้�มครองความสะดวกของประชาชน
หรืือคุ้้�มครองการชุุมนุุมสาธารณะ
      3.2 การใช้้กำำ�ลัังเข้้าคลี่่�คลายสถานการณ์์ของผู้้�ควบคุุมสถานการณ์์
• เมื่่�อพ้้นระยะเวลาประกาศให้้ผู้้�ชุุมนุุมออกจากพื้้�นที่่�ชุุมนุุม ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการเลิิกชุุมนุุมตามคำำ�สั่่�งศาล และ
ใช้้ยุุทธวิิธีีตามความจำำ�เป็็นและหลัักการใช้้กำ�ลั
ำ ัง
• และอาจมีีการประกาศใช้้กฎหมายความมั่่�นคงเฉพาะเพื่่�อรัักษาความสงบ
ขั้้�นตอนที่่� 4 ขั้้�นการฟื้้�นฟูู (หลัังการชุุมนุุม) ดำำ�เนิินการจััดส่่งผู้้�บาดเจ็็บ ฟื้้�นฟููเยีียวยา ช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
บัังคัับใช้้กฎหมายต่่อผู้้�กระทำำ�ผิิด ร้้องขอให้้เอกชนหรืือหน่่วยงานรััฐส่่งข้้อมููล พยานหลัักฐานทางคดีีและสรุุปบทเรีียนต่่อไป
ตััวอย่่างเครื่่�องมืือในการปฏิิบััติิการเพื่่�อควบคุุมการชุุมนุุมของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
• การใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตาในการสลายการชุุมนุุม เมื่่อ� ถููกแก๊๊สน้ำำ��ตา มัักจะมีีอาการน้ำำ��ตาไหล
เคืืองตา มองไม่่ชััดเจน อาเจีียน หากสััมผััสมากอาจถึึงขั้้�นตาบอดได้้
• การใช้้สเปรย์์พริิกไทย เมื่่�อถููกสเปรย์์พริิกไทย จะทำำ�ให้้แสบตา/เคืืองตาจนมอง
ไม่่เห็็นเป็็นเวลา 30-45 นาทีี หายใจและพููดได้้ยากลำำ�บาก
• การใช้้กระสุุนยาง หากถููกยิิงบริิเวณท้้องหรืือลำำ�ตััวจะทำำ�ให้้จุุก หากถููกยิิงบริิเวณ
กระดููกอาจทำำ�ให้้กระดููกหััก หรืือในกรณีีร้้ายแรง หากถููกยิิงเข้้าบริิเวณกะโหลกศีีรษะ
อาจทำำ�ให้้กะโหลกร้้าวจนก่่อให้้เกิิดอัันตรายถึึงชีีวิิตได้้
• การใช้้เครื่่�อง LRAD (เครื่่�องขยายเสีียงระยะไกล) ความดัังจากเครื่่�อง LRAD นี้้�อาจ
ทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�อยู่่�ในระยะของเสีียง เกิิดอาการปวดแก้้วหูู คลื่่�นไส้้ อาเจีียน หากฝืืนทนอยู่่�
ในบริิเวณนั้้�นนาน ๆ โดยไม่่มีีเครื่่�องป้้องกััน อาจส่่งผลกระทบต่่อประสาทการได้้ยิิน
ชั่่�วคราวหรืือถาวรได้้
• การใช้้อาวุุธร้้ายแรงในการเข้้าสลายการชุุมนุุม ซึ่่�งในกรณีีนี้้�จะนำำ�มาซึ่่�งความ
สููญเสีีย และอัันตรายถึึงชีีวิิต
17 อ้้างอิิง,แผนการดููแลการชุุมนุุมสาธารณะตามพระราชบััญญัติั ิการชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ.2558, สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิแห่่งชาติิ http://demonstration.police.go.th/plan.pdf  
(เข้้าถึึงเมื่่�อวัันที่่� 21 มิิถุุนายน 2563)
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2. มาตรการการรัับมืือและควบคุุมการชุุมนุุมของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
ในงานวิิจััย “ควบคุุมหรืือคุ้้�มครอง” มาตรการรัับมืือผู้้�ชุุมนุุมของตำำ�รวจและการเมืืองของความชอบธรรม โดย
ดร.จัันจิิรา สมบััติพููิ นศิิริิ ได้้ศึกึ ษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจและผู้้�ชุมุ นุุม และศึึกษามาตรการการรัับมืือผู้้�ชุมุ นุุมของ
เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ ซึ่ง่� ในงานวิิจัยั ชิ้้น� นี้้� ได้้ศึกึ ษาประวััติศิ าสตร์์การควบคุุมฝูงู ชนในประเทศไทย พบว่่าการรัับมืือผู้้�ชุมุ นุุมก่่อนหน้้า
พ.ศ.2535 นั้้�น เน้้นการปราบปรามการจลาจลหรืือกลุ่่�มคนที่่�ท้า้ ทายอำำ�นาจรััฐบาล เช่่น การที่่�หน่ว่ ยงานความมั่่น� คงตั้้ง� กองกำำ�ลังั
ประชาชน โดยปลููกฝัังแนวคิิดรัักชาติิ และให้้กองกำำ�ลังั ประชาชนดัังกล่่าวเป็็นหนึ่่�งในเครื่่อ� งมืือในการปราบปรามประชาชนที่่�
เห็็นต่่างจากรััฐ หรืือถููกมองว่่าเป็็นภััยความมั่่�นคงแห่่งรััฐ เช่่น กรณีีกลุ่่�มลููกเสืือชาวบ้้าน ซึ่่ง� ก่่อตั้้ง� โดย พล.ต.ท.สมควร หริิกุลุ 18
ต่่อมามาตรการในการรัับมืือการชุุมนุุมได้้เปลี่่ย� นแปลงไปภายหลัังการประท้้วงในปีี พ.ศ.2535 โดยมีีความพยายามในการหลีีก
เลี่่ย� งและจำำ�กัดั ความรุุนแรงถึึงชีีวิต 
ิ เนื่่�องจากแนวคิิดเรื่่อ� งสิิทธิิในการชุุมนุุมได้้ถููกหยิิบยกมาพููดถึึงมากขึ้้น�  รููปแบบในการควบคุุม
หรืือรัับมืือการชุุมนุุมในช่่วงนี้้� ได้้แก่่ การเน้้นรัักษาพื้้�นที่่�สำำ�คัญ พื้้
ั น� ที่่�เชิิงสััญลักั ษณ์์และการจำำ�กัดั จำำ�นวนผู้เ้� ข้้าร่่วมชุุมนุุมโดยการ
วางเครื่่�องกีีดขวางหรืือการใช้้กำ�ลั
ำ ังพลเจ้้าหน้้าที่่�ตั้้�งแถวสกััด  การใช้้มาตรการทางกฎหมายและการจัับกุุมแกนนำำ�การชุุมนุุม
การแสดงกำำ�ลัังแต่่ไม่่ใช้้กำำ�ลััง มาตรการในการอำำ�นวยความสะดวกของหน่่วยงานรััฐ เช่่นหน่่วยงานของกรุุงเทพมหานครได้้
จััดหาห้้องน้ำำ��เคลื่่�อนที่่� น้ำำ��  ไฟฟ้้า มุุมซัักล้้างให้้แก่่ผู้้�ชุุมนุุมของสมััชชาคนจนเมื่่�อปีี 254019 มาตรการในการเจรจาไกล่่เกลี่่�ย
โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจทำำ�หน้้าที่่�เป็็นคนกลางระหว่่างประชาชนผู้้�ชุุมนุุมและหน่่วยงานรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องร้้องเรีียน เป็็นต้้น
ต่่อมาเมื่่�อมีีการชุุมนุุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงปฏิิรููปประเทศไทยให้้เป็็นประชาธิิปไตย
ที่่�สมบููรณ์์แบบอัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข  (กปปส.) ในปีี 2557 รููปแบบในการรัับมืือของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจต่่อ
การชุุมนุุมดัังกล่่าวได้้เปลี่่�ยนแปลงไป ซึ่่�งสามารถแบ่่งได้้เป็็นสามส่่วน คืือ
1. มาตรการการเจรจา ประกอบด้้วยการเจรจานอกพื้้�นที่่�ชุุมนุุม โดยมีีนายตำำ�รวจหรืือตััวแทนรััฐบาลร่่วมเจรจากัับ
แกนนำำ�การชุุมนุุมที่่�มีอำี ำ�นาจในการตััดสิินใจทิิศทางการชุุมนุุม และเจรจาในพื้้�นที่่�ชุุมนุุมซึ่่�งมุ่่�งเน้้นการต่่อรองเรื่่�องการจััดการ
ชุุมนุุมต่่าง ๆ 20
2. เครื่่�องมืือทางกฎหมาย  หรืือการบัังคัับใช้้กฎหมาย เพื่่�อจำำ�กััดลัักษณะของกิิจกรรมและพื้้�นที่่�การชุุมนุุมประท้้วง
3. มาตรการควบคุุมฝููงชน เป็็นหนึ่่�งในลัักษณะเด่่นของการควบคุุมฝููงชนในขั้้�นนี้้�คืือการสร้้างระยะห่่างระหว่่าง
ผู้้�ชุมุ นุุมและเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ ซึ่ง่� การสร้้างระยะห่่างดัังกล่่าวสััมพัันธ์์กับั ระดัับการใช้้อุปุ กรณ์์ในการควบคุุมฝููงชน โดยคำำ�นึงึ ถึึง
หลัักสี่่�ประการคืือ 1.) หลัักแห่่งความจำำ�เป็็น 2.) หากจำำ�เป็็นต้้องใช้้กำำ�ลัังเพราะไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้ ต้้องเลืือกใช้้ให้้
เหมาะสมกัับภััยอัันตรายที่่�คุุกคาม 3.) หลัักแห่่งความถููกต้้องตามกฎหมาย และ 4.) หลัักความรัับผิิดชอบ 21

18 ดร.จัันจิิรา สมบััติิพููนศิิริิ “ควบคุุมหรืือคุ้้�มครอง? มาตรการรัับมืือผู้้�ชุุมนุุมของตำำ�รวจ และการเมืืองของความชอบธรรม”
พิิมพ์์ครั้้�งแรก 2562, สำำ�นัักพิิมพ์์มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์,ปทุุมธานีี (หน้้า 68)
19 อ้้างอิิงแล้้ว หน้้า 85
20 อ้้างอิิงแล้้ว หน้้า 232
21 อ้้างอิิงแล้้ว หน้้า 241
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3 .สถานการณ์การชุลมุนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการชุมนุม
• เกิิดการปะทะระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�กัับผู้้�ชุุมนุุม
• มีีการใช้้อาวุุธจากฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�ง
• แกนนำำ�ควบคุุมมวลชนไม่่ได้้ จนเกิิดการชุุลมุุน
• คนเหยีียบกัันเองในช่่วงที่่�มีีการชุุลมุุน
• เกิิดการชุุลมุุนหรืือกิิจกรรมนอกแผนที่่�จััดเตรีียมไว้้ มีีผู้้�ปราศรััยนอกคิิว 
  เนื้้�อหาไม่่สอดคล้้องกัับข้้อเสนอของกลุ่่�มและสุ่่�มเสี่่�ยงต่่อการละเมิิดกฎหมาย
• มีีเสีียงระเบิิด เสีียงปืืนเกิิดขึ้้�นโดยไม่่ทราบแหล่่งที่่�มา
• มีีผู้้�ชุุมนุุมได้้รัับบาดเจ็็บจากการปะทะ หรืือผู้้�ชุุมนุุมเกิิดอาการเจ็็บป่่วยระหว่่างการชุุมนุุม
• มีีบุุคคลที่่�สามมายั่่�วยุุให้้เกิิดการใช้้ความรุุนแรง
• เกิิดข่่าวลืือระหว่่างการชุุมนุุม จนเกิิดความเข้้าใจผิิด และนำำ�ไปสู่่�สถานการณ์์ชุุลมุุนตามมา

ส่วนหนึ่งของบรรยากาศการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย เกิดการผลักดันกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
จัดโดยกลุ่มเยาวชนปลดแอก เมื่อ 18 กรกฎาคม 2563 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (ภาพจากกลุ่มRealframe Alumni
https://www.facebook.com/realframefanpage/photos/pcb.2946488428795916/2946469085464517)
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การวางแผนการทำำ�งานและการแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�
หลัังจากประเมิินความเสี่่�ยงแล้้ว ทีีมงานต้้องยอมรัับและทำำ�ความเข้้าใจความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นให้้ชััดเจนร่่วมกััน
จากนั้้�นวางแผนการทำำ�งานและการดููแลความปลอดภััย อย่่างไรก็็ตาม เราจำำ�เป็็นต้้องเข้้าใจและคำำ�นึึงตลอดเวลาว่่า
แต่่ละคนย่่อมมีีความเสี่่�ยงและวิิธีีการรัับมืือต่่อการคุุกคามที่่�แตกต่่างกััน
เมื่่�อทีีมงานออกแบบกิิจกรรมที่่�ต้้องการจััดแล้้ว ขั้้�นตอนต่่อไปที่่�สำำ�คััญคืือการวางแผนการทำำ�งานโดยคำำ�นึึงถึึงเงื่่�อนไข
ของความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น การจััดกิิจกรรมในรููปแบบต่่าง ๆ นั้้�น เราอาจจำำ�เป็็นต้้องประเมิินถึึงเรื่่�องความปลอดภััย ความ
เหมาะสมของกิิจกรรมในการใช้้เป็็นเครื่่�องมืือเพื่่�อถ่่ายทอดข้้อความและความต้้องการของเราแก่่สัังคม ซึ่่�งสามารถประเมิิน
และวางแผนการทำำ�กิิจกรรมผ่่านการตั้้�งคำำ�ถามและหาคำำ�ตอบร่่วมกัันในทีีมงาน
คู่่�มืื อ “Direct Action Handbook” ซึ่่� ง มีี ก ารเรีี ย บเรีี ย งและแปลเป็็ น ภาษาไทยโดยภัั ค วดีี  วีี ร ะภาสพงษ์์
ได้้นำำ�เสนอเทคนิิคในการรัับมืือความรุุนแรงในกรณีีต่่าง ๆ ไว้้อย่่างน่่าสนใจ 22 โดยขอนำำ�มาสรุุปเพื่่�อชวนทุุกคนเช็็คลิิสต์์และ
เรีียนรู้้�ตััวอย่่างที่่�เคยเกิิดขึ้้�นมาแล้้ว ไปพร้้อม ๆ กััน ดัังนี้้�
เช็็คลิิสต์์

รายการ

รายละเอีียด

Note

กำำ�ห นดเป้้ า หมายและกลุ่่�ม กำำ�หนดเป้้าหมายและข้้อเรีียกร้้องที่่�เราต้้องการจาก ตัั ว อย่่ า งข้้ อ เรีี ย กร้้ อ งที่่�
เป้้าหมาย
กิิจกรรมนี้้� และกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เราต้้องการ ชััดเจน เช่่น “เลืือกตั้้ง� ภายใน
สื่่�อสารกัับพวกเขาให้้ชััดเจน
ปีี 2561”
กำำ�หนดรููปแบบการชุุมนุุม เป็็นการกำำ�หนดรููปแบการชุุมนุุมของเรา เช่่น ชุุมนุุม
ตั้้�งเวทีีปราศรััย ชุุมนุุมเดิินขบวน ชุุมนุุมแฟลชม็็อบ
เป็็นต้้น
22 สามารถอ่่านคู่่�มืือ “Direct Action Handbook” ฉบัับภาษาอัังกฤษได้้ที่่� http://organizingforpower.org/wp-content/uploads/2009/03/da_handbook.pdf
และฉบัับที่่�มีีการเรีียบเรีียงเป็็นภาษาไทยโดยภััควดีี วีีระภาสพงษ์์ ได้้ที่่� https://www.facebook.com/notes/ภััควดีี-วีีระภาสพงษ์์/การวางแผนปฏิิบััติิการ-1/321107258100201/
, https://www.facebook.com/notes/ภััควดีี-วีีระภาสพงษ์์/การวางแผนปฏิิบััติิการ-2/321173611426899/ , https://www.facebook.com/notes/ภััควดีี-วีีระภาสพงษ์์/การ
วางแผนปฏิิบััติิการ-3/321174394760154/
AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND
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กำำ�หนดรููปแบบการชุุมนุุม

เรามีีทรััพยากรและความพร้้อมมากน้้อยเพีียงใดใน เช่่น งบประมาณ อุุปกรณ์์
การจััดกิิจกรรมรููปแบบนี้้�
เครืื อ ข่่ า ยและการระดม
ทีีมงาน
วางแผนรายละเอีียด
- วางแผนรายละเอีียดไทม์์ไลน์์ในการจััดกิิจกรรมของ Note : ทีี ม งานทุุ ก คน
กิิจกรรมและการทำำ�ไทม์์ไลน์์ เรา เวลาเริ่่�ม-จบกิิจกรรม และผู้้�รัับผิิดชอบ
ควรศึึ ก ษารายละเอีี ย ด
กิิจกรรม
- ทบทวนว่่ า กิิ จ กรรมที่่� เราจัั ด มีี ค วามสนุุ ก สนาน ของกิิ จ กรรมและไทม์์ ไ ลน์์
สร้้างสรรค์์ เหมาะสม/คุ้้�มค่่าไหม จุุดพีีคคืือช่่วงเวลา กิิจกรรม
ไหนที่่�ต้้องการให้้นัักข่่าวทำำ�ข่่าวหรืือให้้ผู้้�เข้้าร่่วมพึึง
พอใจ และควรกำำ�หนดผู้้�ให้้สััมภาษณ์์นัักข่่าวพร้้อม
เนื้้�อหาการสััมภาษณ์์ไว้้ล่่วงหน้้า
การปราศรััยและเวทีี
หากมีีการตั้้�งเวทีีปราศรััย ควรแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�ทั้้�ง เทคนิิค ผู้้�ปราศรััยแต่่ละคน
ผู้้�คุุมเวทีี ผู้้�ปราศรััยและกำำ�หนดข้้อตกลงถึึงเนื้้�อหา/ มีีสไตล์์การปราศรััยที่่�ต่า่ งกััน
ประเด็็นที่่�ใช้้ในการปราศรััย
จึึงควรจััดลำำ�ดับั ให้้เหมาะสม
กัับแต่่ละคน
สถานที่่�ปฏิิบััติิการ
- เลืือกสถานที่่�จััดกิิจกรรมที่่�เหมาะสมหรืือเชื่่�อมโยง สถานที่่�ที่่�มัักใช้้จััดกิิจกรรม
กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย และรููปแบบกิิจกรรม
ในกรุุงเทพ เช่่น อนุุสาวรีีย์์
- ทำำ�การศึึกษาข้้อมููลเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสถานที่่�นั้้�น ๆ ประชาธิิ ป ไตย อนุุ ส าวรีี ย์์
เช่่น รััฐหรืือเอกชนเป็็นผู้้�ดููแลสถานที่่� สถานที่่�จััด ชััยสมรภููมิิ ลานหน้้าหอศิิลป์์
กิิจกรรมเข้้าข่่ายกฎหมายตามพ.ร.บ.ชุุมนุุมสาธารณะ กทม. อนุุ ส รณ์์ ส ถาน 14
มาตราใดหรืือไม่่
ตุุลา เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม
- สถานที่่�จััดกิิจกรรมง่่ายต่่อการดููแลความปลอดภััย จำำ�เป็็นต้้องตรวจสอบเรื่่�อง
ในระหว่่างชุุมนุุมหรืือไม่่
ข้้อกฎหมายเบื้้�องต้้นด้้วย
-เราควรทำำ� การสำำ�รว จและทำำ� แผนผัั ง สถานที่่� จัั ด
กิิจกรรม (เส้้นทางโดยรอบพื้้�นที่่�จัดั กิิจกรรม เส้้นทาง
เดิิ น ทางกลัั บ บ้้ า น สถานที่่� สำำ�คัั ญ กรณีี เ กิิ ด การ
บาดเจ็็บ รายละเอีียด เช่่นประตูู/ทางเข้้า-ออกของ
สถานที่่� มุุมอัับและจุุดเปลี่่�ยว  และจััดสรรแบ่่งโซน
ในการจััดกิิจกรรม/ตั้้�งเวทีีที่่�ง่่ายต่่อการดููแลเรื่่�อง
ความปลอดภััย)  
วััสดุุอุุปกรณ์์ที่่�ต้้องใช้้
- จััดเตรีียมอุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้
เช่่น ป้้ายข้้อความ ธง เครื่่�อง
- วางระบบในการดููแลรัับผิิดชอบอุุปกรณ์์เหล่่านี้้� เสีียง (แม้้บางกิิจกรรมอาจ
ไม่่ มีี ก ารปราศรัั ย แต่่ ห าก
เราประเมิิ น ว่่ า จำำ� เป็็ น ต้้ อ ง
ควบคุุมสถานการณ์์ ก็็ควร
เตรีียมเครื่่�องเสีียงเพื่่�อไว้้ใช้้
ในกรณีีจำำ�เป็็นด้้วย)
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การวางแผนสำำ�รองและ
รัับมืือสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน

AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND

ในการจัั ด กิิ จ กรรมและการชุุ ม นุุ ม  หลายครั้้� ง มัั ก
จะเกิิ ด สถานการณ์์ ที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ไปตามแผนที่่� ว างไว้้
ในหลาย ๆ ครั้้�ง เราไม่่สามารถเรีียกประชุุมเพื่่�อหา
ฉัั นทามติิ ในการแก้้ ไขสถานการณ์์ฉุุกเฉิิ นร่่ วมกัั บ
ทีีมงานทุุกคนในระหว่่างการชุุมนุุมได้้ จึึงมีีความ
จำำ� เป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง ที่่� เราจะต้้ อ งกำำ�ห นดเงื่่� อ นไขและ
โครงสร้้างการตััดสิินใจ/สร้้างฉัันทามติิร่่วมกัันใน
กรณีีฉุุกเฉิิน
- ก่่อนการเริ่่�มจััดกิิจกรรมหรืือการชุุมนุุม ทีีมงานทุุก
คนควรประชุุม วางแผนสำำ�รอง และสร้้างข้้อตกลง
ร่่วมกัันว่่าจะมีีขีดี จำำ�กัดั หรืือเพดานในการเคลื่่อ� นไหว
และการรัับมืืออย่่างไรบ้้าง
- การวางแผนสำำ�ร องที่่� ส ามารถทำำ� ได้้ โดยการ
ประเมิินความเสี่่�ยงและคำำ�นึึงถึึงสถานการณ์์ที่่�แย่่
ที่่�สุุดที่่�อาจเกิิดขึ้้�น (worst case scenario)
- เมื่่�อเกิิดสถานการณ์์เฉพาะหน้้าขึ้้�น ในหลายครั้้�ง
เราไม่่สามารถเรีียกประชุุมทีีมงานทุุกคนได้้ แต่่หาก
ก่่อนการชุุมนุุม เรามีีการกำำ�หนดโครงสร้้างอำำ�นาจ
ในการตััดสิินใจ หรืือทีีมอำำ�นวยการในการตััดสิินใจ
กรณีีฉุุกเฉิินไว้้ได้้ ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�หลัักในการดููภาพรวม
กิิจกรรม (หรืือที่่�คุ้้�นเคยในชื่่�อ ทีีมวอร์์รููม อาจจะ
เป็็นกลุ่่�มตััวแทนจากทีีมงานฝ่่ายต่่าง ๆ) และสร้้าง
แนวทาง ข้้อตกลงหรืือเพดานในการตััดสิินใจเบื้้�อง
ต้้นให้้แก่่ทีีมอำำ�นวยการในการตััดสิินใจกรณีีฉุุกเฉิิน
ได้้ โดยทีีมงานนี้้�จะเรีียกประชุุมและตััดสิินใจแก้้
ปััญหาเฉพาะหน้้าบนพื้้�นฐานข้้อตกลงร่่วมกัันที่่�สร้้าง
ขึ้้น� ก่่อนการชุุมนุุม ทั้้�งนี้้�โครงสร้้างในการตััดสิินใจจะ
ต้้องมีีลักั ษณะกระจายอำำ�นาจ รวมถึึงกระจายข้้อมููล
และแผนรัับมืือในสถานการณ์์ต่่าง ๆ ด้้วย
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ก รณีี ตัั ว อ ย่่ า ง ข อ ง ก า ร
ประเมิิ น สถานการณ์์ ที่่� แ ย่่
ที่่�สุุดที่่� อาจเกิิ ดขึ้้� นระหว่่ าง
การชุุ ม นุุ ม โดยกลุ่่�มคน
อยากเลืื อ กตั้้� ง (UN 62)
ทีี ม งานคนอยากเลืื อ กตั้้� ง
ได้้ ว างแผนการชุุ ม นุุ ม และ
การเดิิ น ขบวนรณรงค์์ ก าร
เลืื อ กตั้้� ง จากมหาวิิ ท ยาลัั ย
ธรรมศาสตร์์ไปยัังทำำ�เนีียบ
รัั ฐ บาล แต่่ เ มื่่� อ ประชุุ ม
ทีี ม ง า น แ ล ะ ป ร ะ เ มิิ น
ส ถ า น ก า รณ์์ ที่่� แ ย่่ ที่่� สุุ ด
(worst case scenario)
เราประเมิิ น ว่่ า เจ้้ า หน้้ า ที่่�
อาจสกััดกั้้�นโดยการปิิดรั้้� ว
ประตููมหาวิิทยาลััยไม่่ให้้เรา
เดิินขบวนได้้สำำ�เร็็จ และเจ้้า
หน้้าที่่�ตำำ�รวจใช้้กำำ�ลัังในการ
เข้้ายุุติิการชุุมนุุม
ก รณีี ตัั ว อ ย่่ า ง ข อ ง ก า ร
วางแผนสำำ�รอง ในเวทีีรับั ฟััง
ความเห็็นโครงการโรงงาน
น้ำำ��ตาลและโรงไฟฟ้้าชีีวมวล
อ.บ้้านไผ่่ จ.ขอนแก่่น เมื่่�อ
วัันที่่� 10-12 กัันยายน 2562
เจ้้าหน้้าที่่�รััฐขััดขวางไม่่ให้้
ชาวบ้้ า นเข้้ า ร่่ ว มเวทีี ชาว
บ้้านจึึงรวมตััวกัันชุุมนุุมจััด
เวทีีคู่่�ขนานดัังกล่่าว  เพื่่�อให้้
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับโครงการดััง
กล่่ า วบนรถกระจายเสีี ย ง
ขนาดใหญ่่
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การรัับมืือกัับสถานการณ์์
ต่่าง ๆ หลัังจบการชุุมนุุม

เราจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องให้้ความสำำ�คััญต่่อการ
ดููแลด้้ า นความปลอดภัั ย และวางแผนรัั บ มืื อ ต่่ อ
สถานการณ์์ต่า่ ง ๆ หลัังจบกิิจกรรม เช่่น การเดิินทาง
กลัับบ้้าน ระบบเช็็คเรื่่�องความปลอดภััยและการถููก
คุุกคามหลัังจากแยกย้้าย การถููกดัักทำำ�ร้้ายร่่างกาย
การวางแผนให้้ความช่่วยเหลืือกรณีีถููกดำำ�เนิินคดีี
หรืือถููกล่่าแม่่มดทางออนไลน์์ เป็็นต้้น

การจััดตั้้�งทีีมงาน

ในการจััดกิิจกรรมแต่่ละครั้้�งนั้้�นมีีความจำำ�เป็็นอย่่าง
ยิ่่�งที่่�เราจะต้้องให้้ความสำำ�คััญต่่อการจััดตั้้�งทีีมงาน
ที่่� มีี ค วามเหมาะสม มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพตามรููปแบบ
กิิจกรรมและมีีการประเมิินความเสี่่�ยงของทีีมงาน
ร่่วมกััน เราควรมีีข้้อมููลพื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นของทีีมงาน
สำำ�หรัับสถานการณ์์ที่่�จำ�ำ เป็็น (เช่่น การถููกดำำ�เนิินคดีี
การถููกคุุกคาม อุ้้�มหาย หรืือการถููกทำำ�ร้้ายร่่างกาย
ได้้รัับบาดเจ็็บ เป็็นต้้น) และอย่่าลืืมสร้้างสััญลัักษณ์์
แสดงตััวตนการเป็็นทีีมงานที่่�ใช้้ร่่วมกััน
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ตัั ว อย่่ า งของสถานการณ์์
ที่่� นัั ก กิิ จ กรรมอาจพบหลัั ง
จากจััดการชุุมนุุม คืือ กรณีี
ที่่�นายสิิรวิิชญ์์ เสรีีธิวัิ ฒ
ั น์์ นักั
กิิจกรรมเคลื่่�อนไหวทางการ
เมืื อ ง ถููกกลุ่่�มคนไม่่ ทร าบ
จำำ� นวนดัั ก ทำำ� ร้้ า ยร่่ า งกาย
หลัังจากที่่�นายสิิรวิิชญ์์ได้้จััด
กิิ จ กรรมตั้้� ง โต๊๊ ะ ล่่ า รายชื่่� อ
เรีี ย กร้้ องให้้ ส.ว. งดออก
เสีี ย งเลืื อ กนายกรัั ฐ มนตรีี    
เหตุุ ก ารณ์์ ดัั ง กล่่ า วเกิิ ด ขึ้้� น
เมื่่�อวัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2562
ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง ที่่�
เราจะต้้องให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั
การดููแลความปลอดภััยหลััง
จบการชุุมนุุมด้้วย
Note : การจััดตั้้ง� ทีีมงานนั้้�น
ขึ้้�นอยู่่�กัับรููปแบบกิิจกรรมที่่�
เราจััดขึ้้�นและการประเมิิน
สถานการณ์์ของเรา
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เช็็คลิิสต์์การจััดตั้้�งทีีมงาน : เมื่่�อมีีทีีมงานแล้้ว อย่่าลืืมวางโครงสร้้างการตััดสิินใจ
ตำำ�แหน่่ง

ภาระงาน (รายละเอีียด)

ผู้้�รับั ผิิดชอบ

ทีีมอำำ�นวยการใน เป็็นทีีมงานที่่�จะดููแลภาพรวมและตััดสิินใจในกรณีีฉุุกเฉิินระหว่่างการจััดกิิจกรรม
การตััดสิินใจกรณีี ดัังนั้้�นการเลืือกตััวแทนในการทำำ�หน้า้ ที่่�นี้้�จึงึ มีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� นอกจากนั้้�นแล้้ว
ฉุุกเฉิิน (ทีีมวอร์์รููม) การตััดสิินใจกรณีีฉุกุ เฉิินใด ๆ ควรวางอยู่่บ� นพื้้�นฐานข้้อตกลงและการประเมิินความ
เสี่่�ยงร่่วมกัันของทีีมงานก่่อนการชุุมนุุม
ทีีมเจรจา
ในระหว่่างการจััดกิิจกรรมหรืือการชุุมนุุม จำำ�เป็็นจะต้้องมีีทีมี เจรจาและวางตััวบุคุ คล
ที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�ในการเจรจากัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำ�รว
ำ จ เจ้้าหน้้าที่่�รััฐ หรืือบุุคคลกลุ่่�มต่่าง ๆ
 ที่่�อาจจะขััดขวางการจััดกิิจกรรมของเรา ในการเจรจากัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจนั้้�น เรา
จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องรู้้�กฎหมายและสิิทธิิเบื้้�องต้้นที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการจััดกิิจกรรมหรืือชุุมนุุม
เราต้้องเตรีียมข้้อมููลว่่าใครคืือเจ้้าหน้้าที่่�ที่่รั� บั ผิิดชอบการจััดกิิจกรรมของเราและมีีขั้้น�
ตอนการทำำ�งานอย่่างไรบ้้าง การเจรจาคืือการสร้้างข้้อต่่อรองของทั้้�งสองฝ่่าย ดัังนั้้�น
การสร้้างข้้อตกลงใด ๆ กัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐนั้้�น ควรวางอยู่่�บนพื้้�นฐานหรืือเงื่่�อนไขที่่�ทีีม
งานของเราตกลงกัันไว้้
ทีีมดููแลด้้าน
เป็็นทีีมงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการดููแลความปลอดภััยในการจััดกิิจกรรม มัักทำำ�งานร่่วม
ความปลอดภััย กัับทีีมเจรจา ทีีมนี้้�อาจเรีียกอีีกอย่่างหนึ่่�งว่่า “ทีีมการ์์ด” ในสถานการณ์์ปกติิ ทีีม
(ทีีมการ์์ด)
ดููแลด้้านความปลอดภััยจำำ�เป็็นต้้องดููแลความสงบเรีียบร้้อย ตรวจตราบุุคคลน่่า
สงสััยโดยอาจจะแทรกซึึมไปกัับผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุม ดููแลด้้านการจราจรหากมีีการเดิิน
ขบวน ควบคุุมพื้้�นที่่�รอบการชุุมนุุมรวมถึึงพื้้�นที่่�ที่่�ใช้้ในการทำำ�งาน/ประชุุมของ
ทีี ม งาน (เช่่ น การควบคุุ ม ไม่่ ใ ห้้ บุุ ค คลอื่่� น เข้้ า มาในพื้้� น ที่่� เ วทีี ป ราศรัั ย หรืื อ
กองอำำ�นวยการ) ในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน ทีีมการ์์ดต้้องทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมสถานการณ์์
ไม่่ให้้เกิิดการใช้้ความรุุนแรง ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีความชััดเจน จััดสััญลักั ษณ์์ที่่�
บ่่งชี้้�ว่่าเป็็นทีีมการ์์ด (สามารถประชาสััมพัันธ์์ให้้ประชาชนรัับทราบว่่าหากเกิิดเหตุุ
อัันตรายให้้ติิดต่่อ รัับฟัังบุุคคลที่่�มีีสััญลัักษณ์์นี้้�) ทีีมการ์์ดควรมีีความรู้้�ความเข้้าใจ
ในเรื่่�องสัันติิวิิธีีเบื้้�องต้้น และควรระลึึกไว้้เสมอว่่า การชุุมนุุมของเราต้้องไม่่มีีการใช้้
ความรุุนแรง ไม่่พกพาอาวุุธในพื้้�นที่่�ชุุมนุุม นอกจากนั้้�นแล้้วอย่่าลืืมสัังเกตและจด
บัันทึึกการคุุกคามต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นระหว่่างชุุมนุุม
ตััวอย่่าง การจััดทำำ�ทีีมดููแลความปลอดภััย (ทีีมการ์์ด) โดยกลุ่่�มคนอยาก
เลืือกตั้้�ง ก่่อนการจััดชุุมนุุมเรีียกร้้องให้้มีีการเลืือกตั้้�ง ทีีมงานได้้มีีการเชิิญชวนให้้
ผู้้�ที่่เ� คยเข้้าร่่วมกิิจกรรมกัับทีีมงานเป็็นประจำำ�มาทำำ�หน้า้ ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของทีีมดููแล
ความปลอดภััย โดยได้้จัดั อบรมเรื่่อ� งสัันติิวิธีิ แี ละจััดเตรีียมเสื้้อ� กั๊๊ก� ที่่�สกรีีนข้้อความว่่า
สัันติิวิิธีีให้้แก่่ทีีมงาน ซึ่่�งในวัันที่่�จััดการชุุมนุุม กลุ่่�มคนเหล่่านี้้�ได้้มีีบทบาทสำำ�คััญใน
การช่่วยควบคุุมไม่่ให้้เกิิดการปะทะระหว่่างผู้้�ชุุมนุุมและเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
ทีี ม ดููแลด้้ า นเวทีี เป็็นทีีมที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการดููแลเวทีีและกิิจกรรมต่่าง ๆ โดยกำำ�หนดผู้้�ดำำ�เนิินรายการ
และกิิจกรรม
ให้้ชัดั เจน ควรมีีการกำำ�หนดบุุคคลที่่�ทำำ�หน้า้ ที่่�ในการคุุมเวทีี/คุุมสคริิปต์์เวทีี คือื การ
คััดกรองผู้้�ที่่�จะขึ้้�นปราศรััยหรืือการแสดงบนเวทีี กำำ�หนดประเด็็นในการปราศรััย
ให้้ชััดเจน จััดคิิวเวทีีและแจ้้ง อััพเดตสถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�จำ�ำ เป็็นให้้ผู้เ้� ข้้าร่่วมทราบ
ทีีมเวทีีจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องประเมิินอารมณ์์ของผู้เ้� ข้้าร่่วมและฝ่่ายตรงข้้าม เพื่่�อหาวิิธีกี าร
สื่่�อสารที่่�จะช่่วยลดสถานการณ์์อัันนำำ�ไปสู่่�ความรุุนแรงได้้
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ทีีมสวััสดิิการ

ทีีมพยาบาล

ทีีมสื่่�อสารและ
ประชาสััมพัันธ์์

เป็็นทีีมงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการบริิการ/ให้้ความช่่วยเหลืือหรืืออำำ�นวยความสะดวก
แก่่ผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุม เช่่น การดููแลเรื่่�องอาหารและน้ำำ��  (ควรมีีการลงทะเบีียนรัับ
อาหารบริิจาคเพื่่�อป้้องกัันการใส่่ยาพิิษในอาหาร) การจััดการเรื่่�องความสะอาด
การดููแลเรื่่�องเครื่่�องเสีียงและไฟฟ้้าในบริิเวณพื้้�นที่่�ชุุมนุุมให้้เพีียงพอต่่อการดููแล
ความปลอดภััย การจััดเตรีียมและแจกจ่่ายอุุปกรณ์์ที่่�ต้้องใช้้ในการชุุมนุุม รวมถึึง
การจััดสรรเรื่่อ� งสถานที่่�จัดั กิิจกรรมให้้เหมาะสมต่่อการรัักษาความปลอดภััย เป็็นต้้น
ตััวอย่่าง ผู้้�เขีียนมีีโอกาสได้้สััมภาษณ์์แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ในการจััดการ
ชุุมนุุมเมื่่�อช่่วงปีี 2553 23 พบว่่า มีีกรณีีที่่�ทางผู้้�จััดชุุมนุุมเปิิดรัับบริิจาคอาหาร
เครื่่�องดื่่�มจากสาธารณะ มีีผู้้�นำำ�อาหารมาบริิจาคจำำ�นวนมาก ในขณะที่่�ทางทีีม
สวััสดิิการไม่่ได้้จัดั การเรื่่อ� งการลงทะเบีียนและตรวจสอบสิ่่ง� ของจากผู้้�ที่่นำ� ำ�มาบริิจาค
เกิิดกรณีีอาหารปนเปื้้�อนด้้วยยา/สารเคมีี เมื่่�อทีีมงานนำำ�ไปแจกจ่่ายให้้แก่่ผู้้�เข้้าร่่วม
ชุุมนุุมรัับประทาน จึึงทำำ�ให้้มีหี ลายคนที่่�มีีอาการท้้องเสีียอย่่างรุุนแรง
ทำำ�หน้า้ ที่่�ในการปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้นให้้แก่่ทีมี งานและผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุมที่่�ได้้รับั บาด
เจ็็บหรืือเจ็็บป่่วย พร้้อมกัันนี้้�ทีีมพยาบาลยัังทำำ�หน้้าที่่�ในการประสานงานร่่วมกัับ
หน่่วยพยาบาลของโรงพยาบาลหรืือหน่่วยกู้้�ภััยด้้วย
ทำำ�หน้า้ ที่่�ในการประชาสััมพัันธ์์ ถ่า่ ยภาพ ไลฟ์์กิจิ กรรมและอััพเดตสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน
ลงโซเชีียลมีีเดีีย รวมถึึงการทำำ�หน้า้ ที่่�ประสานงานกัับนัักข่่าวและการให้้สัมั ภาษณ์์ ให้้
ข้้อมููลต่่าง ๆ ด้้วย ในขณะที่่�เกิิดสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�กำำ�ลัังจัับกุุมแกน
นำำ� หรือื การขััดขวางการทำำ�กิจิ กรรมโดยเจ้้าหน้้าที่่�รัฐั เป็็นต้้น การไลฟ์์ (เฟซบุ๊๊�กหรืือ
โซเชีียลมีีเดีียอื่่�น ๆ) เพื่่�อนำำ�เสนอสถานการณ์์การละเมิิดนั้้�น ๆ แบบปััจจุุบัันทัันด่่วน
ต่่อสาธารณะ จะช่่วยทำำ�ให้้เหตุุการณ์์ดัังกล่่าวอยู่่�ในสายตาของการตรวจสอบและ
ติิดตามจากสาธารณะ ซึ่่�งทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�รััฐต้้องระมััดระวัังพฤติิกรรมการใช้้ความ
รุุนแรงหรืือการละเมิิดสิิทธิิและเสรีีภาพของประชาชนมากขึ้้�น
        ตััวอย่่าง เมื่่�อช่่วงปีี 2563 กลุ่่�มคนรัักษ์์บ้้านเกิิด จ.เลย ได้้จััดงานรำำ�ลึึก 6 ปีี
วัันขนแร่่เถื่่�อน แต่่ได้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�รััฐอ้้าง พ.ร.ก.ฉุุกเฉิิน ห้้ามจััดกิิจกรรมโดยอ้้างการ
แพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ชาวบ้้านจึึงรัับมืือด้้วยการช่่วยกัันกระจายข่่าวลง
เฟซบุ๊๊�กเพื่่�อฟ้้องสัังคมว่่ามีีเจ้้าหน้้าที่่�รััฐฉวยโอกาสใช้้ พ.ร.ก.ฉุุกเฉิิน คุุกคามและ
ลิิดรอนสิิทธิิเสรีีภาพของประชาชน ในขณะที่่�ชาวบ้้านมีีมาตรการป้้องกัันโควิิดอย่่าง
ดีี (เว้้นระยะห่่าง วััดไข้้ เจลล้้างมืือ) หลัังจากที่่�เหตุุการณ์์ดัังกล่่าวกระจายไปทั่่�วใน
โซเชีียลมีีเดีีย เจ้้าหน้้าที่่�จึึงยอมให้้ชาวบ้้านจััดกิิจกรรมได้้

23 ผู้เ้� ขีียนขอสงวนการเปิิดเผยชื่่�อผู้้�ให้้สััมภาษณ์์เพื่่�อความปลอดภััย
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การวางแผนความปลอดภััยทางกายภาพ
ในการชุุมนุุมแต่่ละครั้้ง�  ทีีมงานทุุกคนจำำ�เป็็นต้้องประเมิินความเสี่่ย� งและวางแผนความปลอดภััยในทางกายภาพ ดิิจิทัิ ลั
และสภาพจิิตใจของตนเอง ตามที่่�ได้้กล่่าวไปเบื้้�องต้้นแล้้วว่า่ การประเมิินความเสี่่ย� งและวางแผนความปลอดภััยของแต่่ละคน
มีีเงื่่�อนไขที่่�แตกต่่างกััน (เช่่น จุุดอ่่อน ศัักยภาพของแต่่ละคน บริิบททางการเมืือง สัังคมในช่่วงเวลานั้้�น ๆ เป็็นต้้น) กล่่าวได้้
ว่่า “ไม่่มีีแผนความปลอดภััยใดที่่�สมบููรณ์์แบบเหมาะสมสำำ�หรัับทุุกคน” ดัังนั้้�น ในคู่่�มืือฉบัับนี้้� จึึงจะนำำ�เสนอรายการเช็็คลิิสต์์
เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้แต่่ละคนได้้วางแผนความปลอดภััยที่่�เหมาะสมกัับตััวเอง
เช็็คลิิสต์์ความปลอดภััยทางกายภาพเบื้้�องต้้นสำำ�หรัับการชุุมนุุม
ควรแต่่งตััวให้้ทะมััดทะแมง เสื้้�อผ้้าแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้้าผ้้าใบ หมวก  โดยอาจจะใส่่เสื้้�อผ้้าบางแต่่หลายชิ้้�น
เพราะเราสามารถถอดได้้หากปนเปื้้�อนสารเคมีี
เตรีียมอุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็น เช่่น ยาประจำำ�ตััว น้ำำ�� ขนมที่่�ให้้พลัังงาน หมวก แว่่นตา เป็็นต้้น อย่่าพกสิ่่�งของมีีค่่า อาวุุธ หรืือ
แอลกอฮอล์์ เข้้าร่่วมชุุมนุุม อีีกทั้้�ง ไม่่ควรพกพาเอกสารการประชุุมหรืือเอกสาร ป้้ายผ้้าใด ๆ ที่่�มีีข้้อความเสี่่�ยงและข้้อมููลลัับ
ที่่�อาจส่่งผลต่่อความปลอดภััยของทีีมงาน
ศึึกษาแผนที่่� สถานที่่�สำำ�คััญในบริิเวณพื้้�นที่่�การชุุมนุุม เช่่น โรงพยาบาล สถานีีตำำ�รวจ เป็็นต้้น ศึึกษาสถานที่่�เสี่่�ยงรอบ
พื้้�นที่่�การชุุมนุุม หรืือสถานที่่�ที่่เ� ราสามารถหลบภััยได้้ชั่่ว� คราว หากเกิิดเหตุุการณ์์ความรุุนแรง และวางแผนการเดิินทางไป-กลัับ
ให้้เรีียบร้้อย ก่่อนการเดิินทางเข้้าร่่วมการชุุมนุุม ควรอััพเดตกัับทีีมงานและครอบครััวถึงึ รายละเอีียดการเดิินทางของเรา และ
ไม่่ควรเดิินทางเพีียงคนเดีียว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในเวลากลางคืืน
การวางแผนระบบบััดดี้้�ในการคอยช่่วยเหลืือดููแลกัันตลอดการปฏิิบัติั งิ าน โดยให้้มั่่น� ใจว่่าแต่่ละทีีมรู้้�จักั บััดดี้้แ� ละข้้อมููล
เบื้้�องต้้นที่่�จำำ�เป็็นของบััดดี้้� เช่่น โรคประจำำ�ตััว ชื่่�อ-สกุุล บุุคคลติิดต่่อกรณีีเกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน เป็็นต้้น
การเตรีี ย มความพร้้ อ มด้้ า นสุุ ข ภาพร่่ า งกาย โดยเราควรพกน้ำำ�� และขนมขบเคี้้� ย วที่่� รัั บ ประทานได้้ ง่่ า ยและให้้
พลัังงาน ในกรณีีที่่�มีีโรคประจำำ�ตััวหรืือเจ็็บป่่วย ควรแจ้้งให้้ทีีมงานทราบล่่วงหน้้า หรืือทำำ�สายรััดข้้อมืือที่่�ระบุุโรคประจำำ�ตััว/
อาการเจ็็บป่่วยไว้้ เพื่่�อให้้แพทย์์ให้้ความช่่วยเหลืือได้้รวดเร็็วขึ้้�น
เตรีียมช่่องทางติิดต่่อที่่�สำำ�คััญเผื่่�อกรณีีฉุุกเฉิิน เช่่น เบอร์์โทรศััพท์์ของญาติิ เพื่่�อนสนิิท หรืือทนายความที่่�เราไว้้ใจได้้
สำำ�หรับั กรณีีฉุกุ เฉิินหากถููกเจ้้าหน้้าที่่�ควบคุุมตััวหรือื ได้้รับั บาดเจ็็บระหว่่างการชุุมนุุม เพื่่�อให้้สามารถติิดต่่อรัับความช่่วยเหลืือ
ได้้ทัันท่่วงทีี
เตรีียมการรัับมืือหากเกิิดเหตุุการณ์์คุุกคามหรืือความรุุนแรงใด ๆ พร้้อมกัันนี้้�ควรศึึกษาเรื่่�องกฎหมายและสิิทธิิเบื้้�อง
ต้้นที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อให้้สามารถรัับมืือกัับสถานการณ์์ต่่าง ๆ เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�ค้้นตััว ถููกควบคุุมตััว เป็็นต้้น
ให้้ความสำำ�คััญกัับความปลอดภััย ทั้้�งก่่อนการชุุมนุุม ระหว่่างการชุุมนุุม และหลัังการชุุมนุุม
ที่่�สำำ�คััญ ก่่อนการเข้้าร่่วมการชุุมนุุมหรืือกิิจกรรมใด ๆ ควรเตรีียมร่่างกายให้้แข็็งแรงพร้้อมรัับทุุกสถานการณ์์ เช่่น
พัักผ่่อนให้้เต็็มที่่� รัับประทานอาหารและดื่่�มน้ำำ��ให้้เพีียงพอ เป็็นต้้น

ระบบบััดดี้้� คืือ การจััดกลุ่่�มคน 2-3 คน (แล้้วแต่่ความเหมาะสม)
ในการทำำ�หน้า้ ที่่�ร่ว่ มกัันและดููแลกัันตลอดช่่วงปฏิิบัติั กิ าร การใช้้ระบบ
นี้้� เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันว่่าทุุกคนในทีีมจะได้้รับั การดููแล โดยบััดดี้้ต้� อ้ งรู้้�
ข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นของบััดดี้้� (ชื่่อ� จริิง เบอร์์ติดิ ต่่อ ญาติิ โรคประจำำ�ตัวั ) ตรวจ
สอบว่่าบััดดี้้ยั� งั เกาะกลุ่่�มอยู่่� คอยให้้ความช่่วยเหลืือหากบััดดี้้ไ� ด้้รับั บาด
เจ็็บหรืือเกิิดอาการวิิตกกัังวลและติิดตามอััพเดตการเดิินทางของบััดดี้้�
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การวางแผนความปลอดภััยทางดิิจิิทััลและสิิทธิิเบื้้�องต้้นทางดิิจิิทััล
ในปััจจุุบัันเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและโซเชีียลมีีเดีียได้้เข้้ามามีีบทบาทในการจััดกิิจกรรมและการชุุมนุุมมากขึ้้�น ทั้้�งในด้้าน
การติิดต่่อสื่่�อสาร  การรณรงค์์และประชาสััมพัันธ์์กิิจกรรม การถ่่ายทอดหรืือนำำ�เสนอข้้อมููลและข้้อเรีียกร้้อง อย่่างไรก็็ตาม
การใช้้โซเชีียลมีีเดีียและเทคโนโลยีีดิิจิิทััลในการทำำ�งานเคลื่่�อนไหวด้้านสิิทธิิมนุุษยชน จำำ�เป็็นต้้องคำำ�นึึงถึึงการวางแผนดููแล
ความปลอดภััยทางดิิจิทัิ ัล (Digital Security) ด้้วยเช่่นกััน
เช็็คลิิสต์์ความปลอดภััยทางดิิจิทั
ิ ัลเบื้้�องต้้นสำำ�หรัับการชุุมนุุม
• ตั้้�งรหััสผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือ/โซเชีียลมีีเดีียให้้ยาก ยาว และไม่่เชื่่�อมโยงกัับข้้อมููลส่่วนตััวของเรา เพื่่�อป้้องกัันการแฮค
ข้้อมููล
• คุุยเรื่่�องเสี่่�ยงในโปรแกรมที่่�ปลอดภััย (มีีการเข้้ารหััส end-to-end : Encryption) เช่่น Signal (ใช้้ง่่าย เพีียงบัันทึึก
เบอร์์โทรเพื่่�อนลงโทรศััพท์์มืือถืือ ก็็คุุยได้้เลย)
• ตั้้�งค่่าความเป็็นส่่วนตััวในโทรศััพท์์มืือถืือและเบราเซอร์์ (browser) ปิิดโลเคชั่่�นเมื่่�อไม่่ใช้้ ลบกิิจกรรมหรืือ
การค้้นหาในเบราเซอร์์
• ใช้้ Tor browser และ VPN ที่่�ไว้้ใจได้้ เช่่น Tunnelbear ใช้้ได้้ทั้้�งคอมพิิวเตอร์์ แมคบุ๊๊�ค โทรศััพท์์มืือถืือระบบ
แอนดรอยด์์ และไอโอเอส (iOS)
• อย่่ากดลิิงค์์ที่่�ส่่งมาให้้มั่่�ว ๆ เพราะอาจเป็็น Phishing link ที่่�ส่่งมาเพื่่�อแฮคโซเชีียลมีีเดีียของเรา หรืือขโมยข้้อมููล
ส่่วนตััว เรื่่�องนี้้�แอดมิินเพจจำำ�เป็็นต้้องใส่่ใจมาก ๆ
• ก่่อนมาชุุมนุุม ควรลบข้้อความสุ่่�มเสี่่�ยงในโทรศััพท์์มืือถืือ ชาร์์จแบตเตอรี่่�ให้้เรีียบร้้อย ตั้้�งล็็อคหน้้าจอและตั้้�งค่่า
ปิิดการโชว์์ข้้อความแจ้้งเตืือน ขอแนะนำำ�ให้้ตั้้�งค่่าล็็อคหน้้าจอโทรศััพท์์มืือถืือด้้วยรหััส PIN แทนการสแกนลายนิ้้�วมืือหรืือ
ใบหน้้า เพื่่�อป้้องกัันในกรณีีเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับจัับนิ้้�วมืือของคุุณมาปลดล็็อคโดยคุุณไม่่ยิินยอม
• ในบางการชุุมนุุม อาจถููกตััดสััญญาณโทรศััพท์์มืือถืือ หรืือไม่่มีีสััญญาณเพราะมีีผู้้�ใช้้งานเป็็นจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�น
ลองดาวน์์โหลดแอพลิิเคชั่่�นที่่�ใช้้ติิดต่่อกัันได้้แม้้ไม่่มีีสััญญาณโทรศััพท์์มืือถืือ เช่่น Bridgefy (ควรดาวน์์โหลด ทดลองใช้้ และ
แลกเปลี่่�ยนคอนแทคกัับทีีมงานก่่อนจััดชุุมนุุม)
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การวางแผนดููแลสุุขภาพจิิตใจ (Mental Security and well-being)
การดููแลสุุขภาพจิิตใจให้้พร้้อมรัับกัับสถานการณ์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในระหว่่างหรืือหลัังจากการเข้้าร่่วมกิิจกรรมและการชุุมนุุม
นั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง
เทคนิิคในการเช็็คสุุขภาพจิิตใจก่่อนการเข้้าร่่วมการชุุมนุุม
1. ลองถามและทบทวนกัับตััวเองว่่าเราต้้องการเข้้าร่่วมการชุุมนุุมเพื่่�อเป้้าหมายอะไร เป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้ตนเอง
2. หลัังจากที่่�ประเมิินความเสี่่�ยงแล้้ว ให้้สื่่�อสารกัับเพื่่�อนและทีีมงานว่่าจุุดไหนคืือเพดานความเสี่่�ยงที่่�เราสามารถแบกรัับได้้
3. ลองตรวจสอบความรู้้�สึึก อารมณ์์ ความกัังวล ความเครีียดหรืือความกดดัันที่่�เรามีี เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจสภาพจิิตใจของ
ตััวเอง และพยายามเช็็คสััญญาณจากความรู้้�สึึก ความเครีียดของเราที่่�อาจเกิิดขึ้้�นระหว่่างการเข้้าร่่วมกิิจกรรม ตััวอย่่างเช่่น
หากเรารู้้�สึึกกลััว กัังวลเรื่่�องการถููกเจ้้าหน้้าที่่�จัับกุุม ยิ่่�งเราเครีียดและกัังวล เราจะมีีอาการมืือสั่่�น ใจสั่่�นจนควบคุุมตััวเองไม่่อยู่่� 
ดัังนั้้�นหากเราทำำ�ความเข้้าใจตััวเองในจุุดนี้้� เมื่่�อเกิิดสถานการณ์์ที่่�เริ่่�มมีีสััญญาณความเครีียดดัังกล่่าวในระหว่่างที่่�เราจััดกิิจกรรม
เราก็็จะสามารถสื่่�อสารและขอความช่่วยเหลืือจากเพื่่�อน ๆ ได้้
4. ที่่�สำำ�คััญคืือ การเตรีียมความพร้้อมด้้านร่่างกาย เพราะเมื่่�อร่่างกายเจ็็บป่่วยก็็จะส่่งผลต่่อสุุขภาพจิิตใจของเราด้้วยเช่่นกััน
เทคนิิคการดููแลสุุขภาพจิิตใจระหว่่างการเข้้าร่่วมการชุุมนุุม
1. ดููแลร่่างกายให้้พร้้อมรัับทุุกสถานการณ์์เสมอ รัับประทานอาหารและดื่่�มน้ำำ��อย่่างเพีียงพอ
2. สัังเกตสััญญาณความรู้้�สึึก อารมณ์์ ความกัังวล ความเครีียดของตััวเองเป็็นระยะ หากเริ่่�มรู้้�สึึกไม่่สบายใจให้้สื่่�อสาร
กัับทีีมงาน บุุคคลที่่�เราไว้้ใจ หรืือบััดดี้้�ของเรา
3. หากเรารู้้�สึึกไม่่สบายใจ โมโห กัังวลหรืือเครีียดมาก เช่่น มีีอาการมืือสั่่�น ใจสั่่�น หููแว่่ว  เป็็นต้้น ให้้สื่่�อสารกัับทีีม และ
พาตััวเองออกมาอยู่่�ในที่่�ที่่�สงบ หายใจเข้้าลึึก ๆ ดื่่�มน้ำำ�� ขยัับร่่างกายเพื่่�อให้้รู้้�สึึกปลดปล่่อยอารมณ์์ความรู้้�สึึก แล้้วลองทบทวน
อารมณ์์ ความต้้องการของตััวเอง หรืือระบายกัับบุุคคลที่่�เราไว้้วางใจ เมื่่�อรู้้�สึึกดีีขึ้้�นจึึงค่่อยกลัับมาร่่วมการชุุมนุุม ถ้้ายัังไม่่หายให้้
ออกจากพื้้�นที่่�การชุุมนุุมไปอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�ปลอดภััยและให้้ความช่่วยเหลืือทีีมจากที่่�นั่่�นแทน
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บทที่ 4

พระราชบััญญััติิ
การชุุมนุุมสาธารณะ 2558
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แม้้เสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบจะได้้รัับการรัับรองและคุ้้�มครองไว้้ในรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ. 2560
อย่่างไรก็็ตาม ยัังคงมีีการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�ใช้้ในการจััดการและควบคุุมการชุุมนุุมของประชาชน ซึ่่�งกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับสิิทธิิการชุุมนุุมที่่�สำำ�คััญของไทย ได้้แก่่ พระราชบััญญััติิการชุุมนุุมสาธารณะ 2558 (พ.ร.บ.ชุุมนุุมสาธารณะ) ดัังนั้้�นเมื่่�อเรา
ต้้องการจััดการชุุมนุุม จึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องทำำ�ความเข้้าใจกฎหมายฉบัับนี้้�อย่่างละเอีียดถี่่�ถ้้วน
ขอบเขต พ.ร.บ.ชุุมนุุมสาธารณะ
พ.ร.บ.ชุุมนุุมสาธารณะ เป็็นกฎหมายที่่�ว่า่ ด้้วยขอบเขตและหน้้าที่่�การจััดการการชุุมนุุมโดยประชาชน และอำำ�นาจหน้้าที่่�
ตำำ�รวจในการดููแลและอำำ�นวยความสะดวกในการใช้้สิิทธิิและเสรีีภาพในการชุุมนุุมของประชาชน  กฎหมายฉบัับนี้้�ประกาศใช้้
เมื่่�อวัันที่่� 13 สิิงหาคม พ.ศ.2558 ซึ่่�งประเทศไทยอยู่่�ภายใต้้การปกครองในระบอบเผด็็จการทหาร นำำ�โดยคณะรัักษาความสงบ
แห่่งชาติิ
ตามกฎหมายนี้้�  “การชุุมนุุมสาธารณะ” คืือ การชุุมนุุมของบุุคคลในที่่�สาธารณะเพื่่�อเรีียกร้้อง สนัับสนุุน คััดค้้าน
หรืือแสดงความคิิดเห็็นในเรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�งโดยแสดงออกต่่อประชาชนทั่่�วไป และบุุคคลอื่่�นสามารถร่่วมการชุุมนุุมนั้้�นได้้
ไม่่ว่่าการชุุมนุุมนั้้�นจะมีีการเดิินขบวนหรืือเคลื่่�อนย้้ายด้้วยหรืือไม่่ (จะสัังเกตว่่าไม่่มีีการกำำ�หนดจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมขั้้�นต่ำำ��ไว้้
การกระทำำ�ของบุุคคลแม้้เพีียงคนเดีียวก็็เข้้าข่่ายเป็็นการชุุมนุุมหากครบองค์์ประกอบ)
และให้้ความหมายของคำำ�ว่่า “ที่่�สาธารณะ” คืือ ที่่�ดิินหรืือสิ่่�งปลููกสร้้างอัันเป็็นทรััพย์์สิินของแผ่่นดิิน ประชาชน
มีีความชอบธรรมที่่�จะเข้้าไปได้้ รวมตลอดทั้้�งทางหลวงและทางสาธารณะ 23
ขั้้�นตอนการจััดการชุุมนุุมสาธารณะ 24
เมื่่�อต้้องการจััดกิิจกรรมหรืือการชุุมนุุมใด ๆ ขั้้�นแรกของการพิิจารณาประเด็็นทางกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการชุุมนุุม
มีีขั้้�นตอนดัังนี้้�

NOTE
เพราะเสรีีภาพในการชุุ ม นุุ ม โดยสงบ
เป็็ น หลัักการที่่� ไ ด้้ รัับ การการัันตีี
ไว้้ ใ นกฎหมายระหว่่ า งประเทศและ
รััฐธรรมนูู ญ ของไทย พ.ร.บ.ชุุ ม นุุ ม
สาธารณะ จึึ ง มีีขึ้้� น เพื่่� อ อำำ� นวยความ
สะดวกและความปลอดภััยในการ
ชุุมนุุม ดัังนั้้�นเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจไม่่มีีสิิทธิิ
ห้้ามชุุมนุุม
23 ดาวน์์โหลดพระราชบััญญัติั ิการชุุมนุุมสาธารณะ 2558 ฉบัับเต็็มได้้ที่่� http://demonstration.police.go.th/law140758.pdf
24 อ่่านรายละเอีียดคู่่�มืือประชาชนว่่าด้้วยการใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุม ตามพระราชบััญญััติิการชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ได้้ที่่� https://www.ilaw.or.th/sites/default/files/
-Final-forWebsite.pdf (เข้้าถึึงเมื่่�อวัันที่่� 20 พฤษภาคม 2563)
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ขั้้�นที่�่ 1 พิิจารณาว่่าการชุุมนุุมของเราเข้้าองค์์ประกอบหรืือไม่่
พ.ร.บ.ชุุมนุุมสาธารณะ กำำ�หนดองค์์ประกอบของการชุุมนุุมสาธารณะไว้้ดัังนี้้�
• เป็็นการชุุมนุุมในที่่�สาธารณะ
• เป็็นการชุุมนุุมที่่�เรีียกร้้อง สนัับสนุุน คััดค้้าน แสดงความเห็็น
• บุุคคลทั่่�วไปสามารถเข้้าร่่วมการชุุมนุุมได้้
ถึึ ง แม้้ ว่่ า หนึ่่� ง ในประเด็็ น สำำ�คัั ญข องพ.ร.บ.ชุุ ม นุุ ม สาธารณะคืื อ “เมื่่� อ ประชาชนต้้ อ งการจัั ด การชุุ ม นุุ ม  ต้้ อ งแจ้้ ง
การชุุมนุุมต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจล่่วงหน้้า” (โดยผู้้�รับั แจ้้งตามกฎหมายคืือผู้้�กำำ�กับั สถานีีตำำ�รวจที่่�รับั ผิิดชอบท้้องที่่�จัดั การชุุมนุุม หากการชุุมนุุมเกิิดขึ้้�นเกี่่�ยวพัันหลายท้้องที่่�ให้้แจ้้งเพีียงท้้องที่่�เดีียว) อย่่างไรก็็ตาม พ.ร.บ.ชุุมนุุมสาธารณะ ได้้กำำ�หนดไว้้ว่่าการ
ชุุมนุุมสาธารณะบางประเภทไม่่เข้้าข่่ายเป็็นการชุุมนุุมตามกฎหมายนี้้� จึึงไม่่ต้้องไปแจ้้งการชุุมนุุม กิิจกรรมประเภทต่่าง ๆ
ดัังกล่่าว ได้้แก่่
• การชุุมนุุมในงานพระราชพิิธีี รััฐพิิธีี
• การชุุมนุุมทางศาสนาหรืือประเพณีีท้้องถิ่่�น
• การจััดแสดงมหรสพ กีีฬา ท่่องเที่่�ยว การค้้า
• การชุุมนุุมในสถานศึึกษา
• การชุุมนุุมหาเสีียงเลืือกตั้้�ง หรืือการชุุมนุุมที่่�
เกิิดระหว่่างประกาศสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน หรืือ
กฎอััยการศึึก
• เวทีีเสวนาทางวิิชาการ
กิิจกรรมต่่าง ๆ เหล่่านี้้�ไม่่เข้้าข่่ายตาม พ.ร.บ.ชุุมนุุม
สาธารณะ 2558 ดัังนั้้�นจึึงไม่่ต้้องแจ้้งการชุุมนุุม
หมายเหตุุ ทั้้�งนี้้�หากการชุุมนุุมที่่�เกิิดขึ้้�นเข้้าข่่ายเป็็นการชุุมนุุมสาธารณะแต่่ผู้้�จััดไม่่ไป
แจ้้งการชุุมนุุม จะมีีโทษปรัับไม่่เกิิน 10,000 บาท แต่่ไม่่มีีโทษจำำ�คุุก

ขั้้�นที่�่ 2 พิิจารณาสถานที่่�จััดชุุมนุุม
ใน พ.ร.บ.ชุุมนุุมสาธารณะ กำำ�หนดพื้้�นที่่�ในการห้้ามจััดการชุุมนุุม และเงื่่�อนไขในการจััดการชุุมนุุมในบางพื้้�นที่่� ซึ่่�งมีี
ข้้อแตกต่่างกััน และมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
สถานที่่�ที่่�ไม่่ได้้ห้้ามจััด แต่่มีีเงื่่�อนไข
ห้้ามกีีดขวางทางหรืือรบกวนการใช้้งาน
1. สถานที่่�ทำำ�การหน่่วยงานรััฐ
2. สนามบิิน ท่่าเรืือ สถานีีรถไฟ สถานีีขนส่่ง
สาธารณะ
3. โรงพยาบาล สถานศึึกษา ศาสนสถาน
4. สถานทููต สถานกงสุุล ที่่�ทำำ�การองค์์กร
ระหว่่างประเทศ
5. สถานที่่�อื่่�น ตามรััฐมนตรีีประกาศ

สถานที่่�ห้้ามจััดการชุุมนุุม
1. ภายในรััศมีี 150 เมตร  จากพระบรม
มหาราชวัังและสถานที่่�ประทัับของเจ้้านาย
ชั้้�นสมเด็็จเจ้้าฟ้้าขึ้้�นไป
2. ภายในพื้้�นที่่�ของรััฐสภา ทำำ�เนีียบรััฐบาล
ศาลทุุกศาลเว้้นแต่่มีีการจััดพื้้�นที่่�ไว้้ให้้
3. ภายในรััศมีีไม่่เกิิน 50 เมตร รอบรััฐสภา
ทำำ�เนีียบรััฐบาล ศาล (เฉพาะกรณีีที่่มี� ปี ระกาศ)
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ขั้้�นที่่� 3 การแจ้้งการชุุมนุุม และเทคนิิคที่่�จำำ�เป็็น
หลัังจากที่่�เราพิิจารณาแล้้วว่่ากิิจกรรมหรืือการชุุมนุุมของเรานั้้�นเข้้าเงื่่�อนไขตามพ.ร.บ.ชุุมนุุมสาธารณะ (เช็็คจาก
ขั้้�นที่่� 1) และสถานที่่�ที่่�ใช้้ในการจััดการชุุมนุุมนั้้�นไม่่เข้้าเงื่่�อนไขสถานที่่�ห้้ามจััดการชุุมนุุม (เช็็คจากขั้้�นที่่� 2) ขั้้�นตอนต่่อไปคืือ
การแจ้้งการชุุมนุุม
เมื่่�อมีีการชุุมนุุมใครคืือเจ้้าพนัักงานดููแลการชุุมนุุมสาธารณะ
• กรณีีที่่มีี� การชุุมนุมส
ุ าธารณะในท้้องที่่เ� ดีียว หััวหน้้าสถานีีตำำ�รวจ
แห่่งท้้องที่่ที่� มีี่� การชุุมนุมส
ุ าธารณะเป็็นเจ้้าพนัักงานดููแลการชุุมนุมุ
สาธารณะ
• กรณีีมีีการชุุมนุุมสาธารณะที่่�ต่่อเนื่่�องหลายพื้้�นที่่� ผู้้�บัังคัับการ
หรืือผู้้�บััญชาการตำำ�รวจซึ่ง่� รัับผิิดชอบพื้้�นที่่ก� ารชุุมนุมุ แล้้วแต่ก่ รณีี
เป็็นเจ้้าพนัักงานดููแลการชุุมนุมส
ุ าธารณะ

ใคร : ผู้้�แจ้้งการชุุมนุุม
1. แจ้้งการชุุมนุุมไม่่น้้อยกว่่า
24 ชั่่�วโมงนัับจากเวลาเริ่่�มการ
ชุุมนุุม ที่่�สถานีีตำำ�รวจในพื้้�นที่่�
ที่่�จััดกิิจกรรม หรืือทางอีีเมล
แฟกซ์์

ข้้อสัังเกตเบื้้�องต้้นที่่�ควรรู้้�
1. ควรแจ้้งการชุุมนุุมล่่วงหน้้า
อย่่ า งน้้ อ ย 3-7 วัั น เผื่่� อ เวลา
สำำ�หรัับการแก้้ไขการชุุมนุุม/การ
ยื่่�นอุุทธรณ์์
2. อย่่าลืืมเก็็บสำำ�เนาเอกสารแจ้้ง
การชุุมนุุมไว้้
3. หากเราแจ้้ ง การชุุ ม นุุ ม ทาง
อีีเมล/แฟกซ์์ ต้้องตรวจสอบให้้
ดีีว่่าตำำ�รวจได้้รัับหนัังสืือหรืือไม่่
และเก็็บหลัักฐานไว้้
4.หากแจ้้งการชุุมนุุมไม่่ทััน 24
ชั่่�วโมง สามารถไปยื่่�นขอผ่่อนผััน
ได้้ ต่่อผู้้�บัังคัับการตำำ�รวจในพื้้�นที่่�
โดยตรง (ในกรุุงเทพให้้ยื่่�นต่่อผู้้�
บัังคัับการตำำ�รวจนครบาล, ใน
จัังหวััดอื่่�นให้้ยื่่�นต่่อผู้้�บัังคัับการ
ตำำ�รวจภููธรจัังหวััด)
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ใคร : เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
2. เมื่่�อแจ้้งการชุุมนุุมเสร็็จแล้้ว
 ตำำ�รวจจากสถานีีตำ�รว
ำ จนั้้�น ๆ
จะส่่งหนัังสืือสรุุปสาระสำำ�คััญ
การชุุมนุุมกลัับมาให้้เรา ภายใน
24 ชั่่�วโมง

ข้้อสัังเกตเบื้้�องต้้นที่่�ควรรู้้�
1. หากการชุุมนุุมของเรามีีการ
เดิินขบวนซึ่่�งคาบเกี่่�ยวกัับพื้้�นที่่�
หลายสถานีีตำำ�รวจ เราสามารถ
แจ้้งการชุุมนุุมได้้ที่่�สถานีีตำำ�รวจ
เดีียว หลัังจากนั้้�นให้้เป็็นหน้้าที่่�
ของตำำ�รวจในการประสานงาน
แต่่ละท้้องที่่�เอง
2. การเดิิ นขบวนนั้้� นสามารถ
ทำำ� ได้้ แต่่ ต้้ อ งแจ้้ ง เจ้้ า หน้้ า ที่่�
ตำำ�รวจล่่วงหน้้ าและไม่่ เคลื่่� อน
ย้้ า ยการชุุ ม นุุ ม ระหว่่ า งเวลา
18.00 – 06.00 น. ของวัันรุ่่�งขึ้้น�
เว้้ น แต่่ ไ ด้้ รัั บ อนุุ ญ าตจากเจ้้ า
หน้้าที่่�ตำำ�รวจที่่�ดููแลรัับผิิดชอบ
การชุุมนุุม

40

ใคร : ผู้้�แจ้้งการชุุมนุุม
3. ตรวจสอบเงื่่�อนไขจากหนัังสืือ
สรุุปสาระสำำ�คััญการชุุมนุุมให้้
ละเอีียดถี่่�ถ้้วน

ข้้อสัังเกตเบื้้�องต้้นที่่�ควรรู้้�
1. กรณีี พ บว่่ า ตำำ�รว จต้้ อ งการให้้ เ รา
เปลี่่� ย นแปลงสถานที่่� จัั ด ชุุ ม นุุ ม หรืื อ
แก้้ ไ ขการชุุ ม นุุ ม  หากเราไม่่ เ ห็็ น ด้้ ว ย
สามารถยื่่� น อุุ ทธรณ์์ คำำ�สั่่� ง ดัั ง กล่่ า วต่่ อ
ผู้้�บัังคัับบััญชาเหนืือขึ้้�นไปหนึ่่�งขั้้�นได้้โดย
ตำำ�รวจจะต้้องแจ้้งผลภายใน 24 ชั่่�วโมง
แต่่หากยัังไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงคำำ�สั่่�ง เรา
สามารถยื่่น� ฟ้้องร้้องต่่อศาล เพื่่�อเพิิกถอนคำำ�
สั่่�งดัังกล่่าว โดยสามารถติิดต่่อทนายความ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนได้้
2. แต่่ ถ้้ า เอกสารสรุุ ป สาระสำำ�คัั ญ การ
ชุุมนุุมไม่่บอกให้้เราย้้ายสถานที่่�หรืือแก้้ไข
การชุุมนุุม ก็็แปลว่่า การแจ้้งการชุุมนุุม
เรีียบร้้อย ฉลุุย รอเรีียกรวมพลชาวม็็อบ
ได้้เลย
3. อย่่ า ลืื ม  ตำำ�รว จไม่่ มีี อำำ� นาจมาห้้ า ม
ข้้อความในป้้ายผ้้าใด ๆ ในการชุุมนุุมหรืือ
ปราศรััย โดยอ้้าง พ.ร.บ.ชุุมนุุมสาธารณะ
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การแจ้้งการชุุมนุุมโดยละเอีียดสำำ�หรัับมืือใหม่่
• เราสามารถแจ้้งชุุมนุุมทางอีีเมล แฟกซ์์ได้้ แต่่ถ้้าไม่่รู้้�ช่่องทางติิดต่่อ สามารถเดิินทางไปแจ้้งชุุมนุุมที่่�โรงพัักได้้เลย
• เมื่่�อเราได้้สถานที่่�ชุุมนุุมแล้้วให้้ตรวจสอบว่่าสถานที่่�นั้้�นอยู่่�ในเขตพื้้�นที่่�ความรัับผิิดชอบของโรงพัักใด จากนั้้�นศึึกษา
เส้้นทางการเดิินทางไปโรงพััก
• ดาวน์์ โ หลดเอกสารแจ้้ ง การชุุ ม นุุ ม สาธารณะ (เสิิ ร์์ ช ในกููเกิ้้� ล ว่่ า “แบบฟอร์์ ม แจ้้ ง การชุุ ม นุุ ม สาธารณะ”)
http://demonstration.police.go.th/form.pdf  กรอกเอกสารให้้เรีียบร้้อย
• เดิินทางไปแจ้้งการชุุมนุุมที่่�โรงพัักพร้้อมใบแจ้้งการชุุมนุุมที่่�กรอกข้้อมููลเรีียบร้้อยแล้้ว  โดยเดิินเข้้าไปหาคุุณตำำ�รวจ
แล้้วบอกว่่า “มาแจ้้งการชุุมนุุมค่่ะ” อย่่าลืืม เราไม่่ได้้ไปขอจััดชุุมนุุม ตำำ�รวจไม่่มีีสิิทธิิบอกว่่า “ไม่่อนุุญาตให้้จััดชุุมนุุม”
• เมื่่�อเราเดิินขึ้้�นไปแจ้้งชุุมนุุมที่่�โรงพััก ตำำ�รวจต้้องรัับเอกสารแจ้้งการชุุมนุุมของเรา พร้้อมกัับส่่งหนัังสืือตอบกลัับ
(หนัังสืือสรุุปสาระการชุุมนุุม) มาให้้เรา ภายใน 24 ชั่่�วโมงหลัังจากที่่�เราแจ้้ง
• เก็็บหลัักฐานยืืนยัันว่่าเราได้้มาแจ้้งการชุุมนุุมแล้้ว ถ่่ายรููปตอนแจ้้งชุุมนุุม ถ่่ายรููปใบแจ้้งการชุุมนุุมของเราเก็็บไว้้
• กรณีีที่่�มีีการเคลื่่�อนย้้ายเดิินขบวน ศึึกษาเส้้นทางเดิินขบวนของเราให้้ดีี ตรวจสอบช่่วงเวลาในการเดิินขบวนตาม
กฎหมาย (ไม่่เคลื่่�อนย้้ายการชุุมนุุมระหว่่างเวลา 18.00 – 06.00 น. ของวัันรุ่่�งขึ้้�น เว้้นแต่่ได้้รัับอนุุญาตจากเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
ที่่�ดููแลรัับผิิดชอบการชุุมนุุม)
เทคนิิคในการกรอกแบบฟอร์์มแจ้้งการชุุมนุุม
การแจ้้งการชุุมนุุม เราสามารถดาวน์์โหลดไฟล์์แจ้้งการชุุมนุุมได้้ที่่� http://demonstration.police.go.th/form.pdf  
หรืือเสิิร์์ชใน Google ว่่า “แบบฟอร์์มแจ้้งการชุุมนุุม
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ขั้้�นที่�่ 4 อำำ�นาจหน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
นอกจาก พ.ร.บ. ชุุมนุุมสาธารณะ จะกำำ�หนดหน้้าที่่�ของประชาชนในการใช้้สิิทธิิและเสรีีภาพในการชุุมนุุมแล้้วนั้้�น
กฎหมายฉบัับนี้้�ยังั ได้้กำ�ห
ำ นดอำำ�นาจหน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�ตำ�รว
ำ จไว้้ด้้วย อย่่างไรก็็ตาม หลัังจากการบัังคัับใช้้กฎหมายฉบัับนี้้� เรา
พบว่่า บ่่อยครั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจยัังขาดความรู้้�ความเข้้าใจในกฎหมายดัังกล่่าว นอกจากนั้้�นแล้้วยัังพบกรณีีที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
ใช้้อำำ�นาจตามกฎหมายฉบัับนี้้�โดยมิิชอบ เพื่่�อขััดขวางการใช้้สิิทธิิและเสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบของประชาชนดัังนั้้�นจึึงมีี
ความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�เราจะต้้องทำำ�ความเข้้าใจถึึงอำำ�นาจหน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจตามพระราชบััญญััติิฉบัับนี้้� เพื่่�อป้้องกััน
การที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจใช้้อำำ�นาจมิิชอบและเกิินขอบเขตของกฎหมาย
ใน มาตรา 19 ของพ.ร.บ.ชุุมนุุมสาธารณะ  ระบุุถึึงอำำ�นาจหน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจไว้้ ดัังนี้้�
1. อำำ�นวยความสะดวกแก่่ประชาชนที่่�จะใช้้ที่่�สาธารณะซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�การชุุมนุุม
2. รัักษาความปลอดภััย อำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�อื่่�นซึ่่�งอยู่่�ในบริิเวณใกล้้พื้้�นที่่�ชุุมนุุม
3. รัักษาความปลอดภััย อำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ชุุมนุุม
4. อำำ�นวยความสะดวกด้้านการจราจรและการขนส่่งสาธารณะ
5. กำำ�หนดเงื่่�อนไขหรืือมีีคำำ�สั่่�งให้้ผู้้�ชุุมนุุมปฏิิบัติั ิตาม แต่่ต้้องเป็็นไปเพื่่�อ 4 ข้้อด้้านบนเท่่านั้้�น
ดัังนั้้�นตำำ�รวจไม่่มีีสิิทธิิอ้้างกฎหมายตามมาตรา 19 เพื่่�อกำำ�หนด จำำ�กััดควบคุุมเนื้้�อหาและข้้อความ
ในป้้ายผ้้าของเรา
และในมาตรา 20 ยัังได้้ระบุุว่่า ในช่่วงเวลาก่่อน ระหว่่าง หลัังการชุุมนุุม ตำำ�รวจมีีหน้้าที่่�ประชาสััมพัันธ์์เป็็นระยะเพื่่�อให้้
ประชาชนทราบถึึงสถานที่่�และเวลาในการจััดชุุมนุุม เพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�เรื่่�องเส้้นทางจราจร และที่่�สำำ�คััญเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจอาจ
มีีคำำ�สั่่�งให้้ปิิดและปรัับเส้้นทางจราจรชั่่�วคราวได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเวลาที่่�มีีการเคลื่่�อนย้้ายขบวน นั่่�นหมายความว่่า
ตามพระราชบััญญััติิฉบัับนี้้�ไม่่ได้้ห้้ามการเดิินขบวนหรืือเคลื่่�อนย้้ายขบวนบนท้้องถนน เพีียงแต่่ต้้องเป็็นไปตามกฎหมายคืือ
ไม่่เคลื่่อ� นย้้ายการชุุมนุุมระหว่่างเวลา 18.00 – 06.00 น. ของวัันรุ่่�งขึ้้น� เว้้นแต่่ได้้รับั อนุุญาตจากเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจที่่�ดููแลรัับผิิดชอบ
การชุุมนุุม
NOTE
ในพ.ร.บ.ชุุมนุุมสาธาณะ ผู้้�จััดการชุุมนุุมคืือใคร ?
“ผู้้�จััดการชุุมนุุม” หมายความว่่า ผู้้�จััดให้้มีีการชุุมนุุมสาธารณะ
และให้้หมายความรวมถึึงผู้้�ประสงค์์ จะจััดการชุุมนุุมสาธารณะ
และผู้้� ซึ่่� ง เชิิ ญ ชวนหรืื อ นััดให้้ ผู้้�อื่่� น มาร่่ ว มการชุุ ม นุุ ม สาธารณะ
โดยแสดงออกหรืือมีีพฤติิการณ์์ทํําให้้ผู้้�อื่่�นเข้้าใจว่่าตนเป็็นผู้้�จััดหรืือ
ร่่วมจััดให้้มีีการชุุมนุุมนั้้�น
หมายเหตุุ การโพสต์์ข้้อความบนสื่่�อโซเชีียลว่่าจะไปชุุมนุุมหรืือชวน
เพื่่�อนไปร่่วมชุุมนุุม ไม่่ถืือว่่าเป็็นการกระทำำ�ในฐานะผู้้�จััดการชุุมนุุม
แต่่เจ้้าหน้้าที่่�อาจใช้้เป็็นเหตุุในการตั้้�งข้้อกล่่าวหา
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ผู้้�จััดการชุุมนุุมควรประชาสััมพัันธ์์
(ทั้้� ง ก่่ อ นและระหว่่ า งการชุุ ม นุุ ม )
ถึึงรายละเอีียดการชุุมนุุมและหน้้าที่่�
ของผู้้�ชุุมนุุม เช่่น การไม่่ใช้้ความ
รุุนแรง หรืือหากอยู่่�ในช่่วงที่่�มีีการ
แพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ให้้
ผู้้�จััดการชุุมนุุมประชาสััมพัันธ์์ถึึง
มาตรการในการป้้องกัันโรคติิดต่่อ
(การใส่่ ม าสก์์ การเว้้ น ระยะห่่ า ง
การจััดเตรีียมเจลล้้างมืือและวััดไข้้)
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ขั้้�นที่�่ 5 หน้้าที่่�ของผู้้�จััดการชุุมนุุมและผู้้�ชุุมนุุม
หน้้าที่่�ของผู้้�จััดการชุุมนุุม
มาตรา 15 ของพ.ร.บ.ชุุมนุุมสาธารณะ  กำำ�หนดหน้้าที่่�ของผู้้�จััดการชุุมนุุมไว้้ดัังนี้้�
• หน้้าที่่�ของผู้้�จััดการชุุมนุุม คืือ ดููแลการชุุมนุุมให้้สงบ เรีียบร้้อย ปราศจากอาวุุธ
• ดููแลรัับผิิดชอบการชุุมนุุมไม่่ให้้ขัดั ขวางเกิินสมควรต่่อประชาชนที่่�จะใช้้ที่่ส� าธารณะ รวมถึึงดููแลให้้ผู้้�ชุมุ นุุมปฏิิบัติั ติ าม
มาตรา 16 (หน้้าที่่�ของผู้้�ชุุมนุุม)
• แจ้้งให้้ผู้้�ชุุมนุุมทราบถึึงหน้้าที่่�ของผู้้�ชุุมนุุม (ดููข้้อถััดไป) และเงื่่�อนไขการชุุมนุุมจากตำำ�รวจ
• ให้้ความร่่วมมืือกัับตำำ�รวจ แต่่อย่่าลืืมว่่าตำำ�รวจมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�อะไรบ้้าง
• ไม่่ยุุยงส่่งเสริิมให้้ผู้้�ชุุมนุุมไม่่ปฏิิบััติติ ามหน้้าที่่�ของผู้้�ชุุมนุุมตามมาตรา 16 (หน้้าที่่�ของผู้้�ชุุมนุุม)
• ไม่่ใช้้เครื่่�องเสีียงระหว่่างเวลา 24.00 น. ถึึงเวลา 06.00 น. ของวัันรุ่่�งขึ้้�น
• ไม่่ใช้้เครื่่�องขยายเสีียงที่่�มีีระดัับเสีียงเกิินตามประกาศที่่�ผู้้�บััญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิกำำ�หนดไว้้
หน้้าที่่�ของผู้้�ชุุมนุุม
มาตรา 16 ของพ.ร.บ.ชุุมนุุมสาธารณะ กำำ�หนดหน้้าที่่�ของผู้้�ชุุมนุุมไว้้ดัังนี้้�
• ไม่่สร้้างความเดืือดร้้อน/ไม่่สะดวกแก่่ประชาชนที่่�จะใช้้ที่่�สาธารณะอัันเป็็นที่่�ชุุมนุุมหรืือทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นได้้รัับความ
เดืือดร้้อนเกิินควร
• ไม่่ปิิดบัังหรืืออำำ�พรางตนโดยจงใจให้้ระบุุตััวตนไม่่ได้้   แต่่การใส่่หน้้ากากเพื่่�อป้้องกัันโรคระบาดและฝุ่่�น PM2.5
สามารถทำำ�ได้้
• ไม่่พกพาอาวุุธ ดอกไม้้เพลิิง สิ่่�งเทีียมอาวุุธ
• ไม่่บุุกรุุก ทำำ�ลายสถานที่่� สิ่่�งของ คน หรืือใช้้ความรุุนแรง
• ไม่่ทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นกลััวว่่าจะเกิิดอัันตรายต่่อชีีวิต ร่
ิ ่างกาย ทรััพย์์สิิน หรืือเสรีีภาพ
• ไม่่ใช้้กำำ�ลัังประทุุษร้้ายหรืือขู่่�เข็็ญผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุมหรืือผู้้�อื่่�น
• ไม่่ขััดขวางการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ของเจ้้าพนัักงานดููแลการชุุมนุุม (เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ)
• ไม่่เดิินขบวนหรืือเคลื่่�อนย้้ายการชุุมนุุมระหว่่างเวลา 18.00 – 06.00 น. ของวัันรุ่่�งขึ้้�น เว้้นแต่่ได้้รัับอนุุญาต
• ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข/คำำ�สั่่�งของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจที่่�ดููแลการชุุมนุุมสาธารณะ
ขั้้�นที่�่ 6 สรุุปประเด็็นสำำ�คััญอื่่�น ๆ
• การชุุมนุุมของเราต้้องเป็็นการชุุมนุุมโดยสงบ ปราศจากอาวุุธ
• ถ้้าจะมีีการเคลื่่�อนขบวนหรืือเคลื่่�อนย้้ายการชุุมนุุม ต้้องแจ้้งล่่วงหน้้าต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
• ผู้้�ชุุมนุุมต้้องเลิิกการชุุมนุุมตามที่่�แจ้้งการชุุมนุุมไว้้
• ถ้้ามีีการใช้้เครื่่�องขยายเสีียง ให้้ติิดต่่อขอใช้้เครื่่�องขยายเสีียงเพื่่�อการโฆษณาที่่�สำำ�นัักงานเขตในพื้้�นที่่�ที่่�จััดการชุุมนุุม
(เรีียนรู้้�เรื่่�องการขอใช้้เครื่่�องขยายเสีียงได้้ในหััวข้้อถััดไป)
• กรณีีที่่�เป็็นการชุุมนุุมที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย เจ้้าพนัักงานดููแลการชุุมนุุมประกาศให้้แก้้ไขการชุุมนุุม แต่่ผู้้�จััดการ
ชุุมนุุมไม่่แก้้ไข เจ้้าพนัักงานดููแลการชุุมนุุมสาธารณะ(ตำำ�รวจผู้้�รัับผิิดชอบการชุุมนุุม) ต้้องร้้องต่่อศาลแพ่่งหรืือศาลจัังหวััดให้้
มีีคำำ�สั่่ง� ให้้เลิิกการชุุมนุุม หากศาลสั่่ง� ยกคำำ�ร้้อง ผู้้�จัดั การชุุมนุุมสามารถจััดชุุมนุุมต่่อได้้ แต่่หากศาลสั่่ง� ให้้เลิิกการชุุมนุุม ตำำ�รวจ
ต้้องประกาศให้้ผู้้�ชุมุ นุุมทราบ หากผู้้�ชุมุ นุุมไม่่ยกเลิิกการชุุมนุุมตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนด เจ้้าพนัักงานดููแลการชุุมนุุมสาธารณะ
จะประกาศพื้้�นที่่�ควบคุุม (ให้้ผู้้�ชุุมนุุมออกจากพื้้�นที่่�/บุุคคลภายนอกห้้ามเข้้าพื้้�นที่่�)
• อ่่านบทกำำ�หนดโทษตาม พ.ร.บ.ชุุมนุุมสาธารณะให้้ละเอีียดถี่่�ถ้้วน ตาม มาตรา 27-35
• อย่่าลืืม นอกจาก พ.ร.บ. ชุุมนุุมสาธารณะ แล้้ว ยังั มีีกฎหมายอื่่น� ๆ ที่่�อาจเกี่่ย� วข้้องกัับการชุุมนุุมของเรา (อ่่านเพิ่่�มเติิม
ในบทถััดไป)

PROTEST FOR TOMORROW

43

AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND

บทที่ 5

กฎหมายอื่่�น ๆ
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ดัังที่่�เกริ่่�นไว้้ในเนื้้�อหาบทก่่อนหน้้านี้้�แล้้วว่่า นอกจากพระราชบััญญััติิการชุุมนุุมสาธารณะ 2558 ยัังมีีกฎหมายและ
ประกาศอีีกหลายฉบัับที่่�เจ้้าหน้้าที่่�รัฐั อาจนำำ�มาใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือในการควบคุุมและจำำ�กัดั สิิทธิิเสรีีภาพในการชุุมนุุมของประชาชน
ดัังเช่่น กรณีีของกลุ่่�มคนอยากเลืือกตั้้�ง (คดีี UN 62) จััดกิิจกรรมเรีียกร้้องการเลืือกตั้้�งในวัันที่่� 21-22 พฤษภาคม 2561 ต่่อ
มาถููกดำำ�เนิินคดีีด้้วยข้้อหายุุยงปลุุกปั่่�นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ข้้อหามั่่�วสุุมตั้้�งแต่่ 10 คนขึ้้�นไปหรืือกระทำำ�
การให้้เกิิดความวุ่่�นวายในบ้้านเมืือง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 และข้้อหาขััดคำำ�สั่่�งหััวหน้้า คสช. ที่่� 3/2558
ร่่วมกัันมั่่�วสุุมหรืือชุุมนุุมทางการเมืืองเกิิน 5 คนขึ้้�นไป 25 ซึ่่�งคดีีนี้้�ได้้สะท้้อนตััวอย่่างของการนำำ�กฎหมายมาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือใน
การควบคุุมการชุุมนุุม ดัังนั้้�นจึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องทำำ�ความเข้้าใจและเรีียนรู้้�กฎหมายที่่�อาจเกี่่�ยวข้้องกัับการชุุมนุุม
เช็็คลิิสต์์กฎหมายและประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการชุุมนุุม
พระราชบััญญััติิจราจรทางบก พ.ศ.2522
มาตรา 108 ห้้ามมิิให้้ผู้้�ใดเดิินแถว เดิินเป็็นขบวนแห่่หรืือเดิินเป็็นขบวนใด ๆ ในลัักษณะที่่�เป็็นการกีีดขวางการจราจร 
เว้้นแต่่
(1) เป็็นแถวทหารหรืือตำำ�รวจ ที่่�มีีผู้้�ควบคุุมตามระเบีียบแบบแผน
(2) แถวหรืือขบวนแห่่หรืือขบวนใด ๆ ที่่�เจ้้าพนัักงานจราจรได้้อนุุญาต  และปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�เจ้้าพนัักงานจราจร
กำำ�หนด
หมายเหตุุ มีีโทษปรัับไม่่เกิินห้้าร้้อยบาท
พระราชบััญญััติิควบคุุมการโฆษณาโดยใช้้เครื่่�องขยายเสีียง พ.ศ.2493
การใช้้เครื่่�องขยายเสีียงโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตมีีโทษปรัับไม่่เกิินสองร้้อยบาท (มาตรา 9)
พระราชบััญญััติิรัักษาความสะอาดและความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยของบ้้านเมืือง พ.ศ.2535
การโฆษณาด้้วยการปิิด ทิ้้�ง หรืือโปรยแผ่่นประกาศหรืือใบปลิิวในที่่�สาธารณะ จะกระทำำ�ได้้ต่อ่ เมื่่อ� ได้้รับั หนัังสืืออนุุญาต
จากเจ้้าพนัักงานท้้องถิ่่�น หรืือพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� มีีโทษปรัับไม่่เกิินห้้าพัันบาท (มาตรา 10, มาตรา 56)
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 116 ผู้้�ใดกระทำำ�ให้้ปรากฏแก่่ประชาชนด้้วยวาจา หนัังสืือ หรืือวิิธีีอื่่�นใด อัันไม่่ใช่่เป็็นการกระทำำ�ภายในความ
มุ่่�งหมายแห่่งรััฐธรรมนููญ หรืือไม่่ใช่่เพื่่�อแสดงความคิิดเห็็นโดยสุุจริิต
(1) เพื่่�อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในกฎหมายแผ่่นดิินหรืือรััฐบาล โดยใช้้กำำ�ลัังข่่มขืืนใจ หรืือใช้้กำำ�ลัังประทุุษร้้าย
(2) เพื่่�อให้้เกิิดความปั่่�นป่่วน หรืือกระด้้างกระเดื่่อ� งในหมู่่ป� ระชาชน ถึึงขนาดที่่�จะก่่อความไม่่สงบขึ้้น� ในราชอาณาจัักร 
หรืือ
(3) เพื่่�อให้้ประชาชน ล่่วงละเมิิดกฎหมายแผ่่นดิิน ต้้องระวางโทษจำำ�คุุกไม่่เกิินเจ็็ดปีี”
มาตรา 136 ผู้้�ใดดููหมิ่่�นเจ้้าพนัักงานซึ่่ง� กระทำำ�การตามหน้้าที่่� หรือื เพราะได้้กระทำำ�การตามหน้้าที่่� ต้อ้ งระวางโทษจำำ�คุกุ
ไม่่เกิินหนึ่่�งปีี หรืือปรัับไม่่เกิินสองพัันบาทหรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
มาตรา 138  ผู้ใ้� ดต่่อสู้้� หรืือขััดขวางเจ้้าพนัักงานหรืือผู้้�ซึ่ง่� ต้้องช่่วยเจ้้าพนัักงานตามกฎหมายในการปฏิิบัติั กิ ารตามหน้้าที่่�
ต้้องระวางโทษจำำ�คุุกไม่่เกิินหนึ่่�งปีี หรืือปรัับไม่่เกิินสองหมื่่�นบาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
ถ้้าการต่่อสู้้�หรืือขััดขวางนั้้�น ได้้กระทำำ�โดยใช้้กำำ�ลัังประทุุษร้้ายหรืือขู่่�เข็็ญว่่าจะใช้้กำำ�ลัังประทุุษร้้าย ผู้้�กระทำำ�ต้้องระวาง
โทษจำำ�คุุกไม่่เกิินสองปีี หรืือปรัับไม่่เกิินสี่่�หมื่่�นบาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ

25 อ่่านรายละเอีียดกรณีีดัังกล่่าวเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�, BBC, ชุุมนุุม “คนอยากเลืือกตั้้�ง”: ยููเอ็็น-ฮิิวแมนไรท์์วอทช์์ เรีียกร้้องให้้ปล่่อยตััวแกนนำำ�ทัันทีี
https://www.bbc.com/thai/thailand-44206045 (เข้้าถึึงเมื่่�อวัันที่่� 20 พฤษภาคม 2563)
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มาตรา 215  ผู้้�ใดมั่่วสุ
� มุ กัันตั้้ง� แต่่สิบิ คนขึ้้น� ไป ใช้้กำำ�ลังั ประทุุษร้้าย ขู่่เ� ข็็ญว่า่ จะใช้้กำำ�ลังั ประทุุษร้้าย หรืือกระทำำ�การอย่่าง
หนึ่่�งอย่่างใดให้้เกิิดการวุ่่�นวายขึ้้�นในบ้้านเมืือง ต้้องระวางโทษจำำ�คุุกไม่่เกิินหกเดืือน หรืือปรัับไม่่เกิินหนึ่่�งหมื่่�นบาท หรืือทั้้�งจำำ�
ทั้้�งปรัับ
ถ้้าผู้ก้� ระทำำ�ความผิิดคนหนึ่่�งคนใดมีีอาวุุธ บรรดาผู้้�ที่่�กระทำำ�ความผิิด ต้้องระวางโทษจำำ�คุุกไม่่เกิินสองปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน
สี่่�หมื่่�นบาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
ถ้้าผู้้�กระทำำ�ความผิิดเป็็นหััวหน้้า หรืือเป็็นผู้้�มีีหน้้าที่่�สั่่�งการในการกระทำำ�ความผิิดนั้้�น ต้้องระวางโทษจำำ�คุุกไม่่เกิินห้้าปีี
หรืือปรัับไม่่เกิินหนึ่่�งแสนบาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
มาตรา 216 เมื่่�อเจ้้าพนัักงานสั่่�งผู้้�ที่่�มั่่�วสุุม เพื่่�อกระทำำ�ความผิิดตามมาตรา 215 ให้้เลิิกไป ผู้้�ใดไม่่เลิิก ต้้องระวางโทษ
จำำ�คุุกไม่่เกิินสามปีี ปรัับไม่่เกิินหกหมื่่�นบาทหรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ   
มาตรา 358  ผู้้�ใดทำำ�ให้้เสีียหาย ทำำ�ลาย ทำำ�ให้้เสื่่�อมค่่าหรืือทำำ�ให้้ไร้้ประโยชน์์ ซึ่่�งทรััพย์์ของผู้้�อื่่�นหรืือผู้้�อื่่�นเป็็นเจ้้าของ
รวมอยู่่�ด้้วย ผู้้�นั้้�นกระทำำ�ความผิิดฐานทำำ�ให้้เสีียทรััพย์์ ต้้องระวางโทษจำำ�คุุกไม่่เกิินสามปีี หรืือปรัับไม่่เกิินหกหมื่่�นบาท หรืือ
ทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
มาตรา 364  ผู้้�ใดโดยไม่่มีีเหตุุอัันสมควร เข้้าไปหรืือซ่่อนตััวอยู่่�ในเคหสถาน อาคารเก็็บรัักษาทรััพย์์หรืือสำำ�นัักงานใน
ความครอบครองของผู้้�อื่่�น หรืือไม่่ยอมออกไปจากสถานที่่�เช่่นว่่านั้้�นเมื่่�อผู้้�มีีสิิทธิิที่่�จะห้้ามมิิให้้เข้้าไปได้้ไล่่ให้้ออก ต้้องระวาง
โทษจำำ�คุุกไม่่เกิินหนึ่่�งปีี หรืือปรัับไม่่เกิินสองหมื่่�นบาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
ประกาศอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการชุุมนุุมแต่่ไม่่มีีบทลงโทษ
1. ประกาศสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ เรื่่�องการกำำ�หนดระดัับเสีียงของเครื่่�องขยายเสีียงที่่�ใช้้ในการชุุมนุุม พ.ศ.2558
: เพื่่�อไม่่ให้้เป็็นอัันตรายต่่อสุุขอนามััยของผู้้�ชุุมนุุมและไม่่เป็็นการรบกวนหรืือก่่อความเดืือดร้้อนรำำ�คาญแก่่ผู้้�อื่่�น ค่่าระดัับ
ความเสีียงสููงสุุดไม่่เกิิน 115 เดซิิเบลเอ ค่่าระดัับเสีียงเฉลี่่�ยยี่่�สิิบสี่่�ชั่่�วโมงไม่่เกิิน 70 เดซิิเบลเอ โดยให้้กำำ�หนดเสีียงรบกวน
เท่่ากัับ 10 เดซิิเบลเอ 26
2. ประกาศสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี เรื่่�องเครื่่�องมืือควบคุุมฝููงชนในการชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ.2558 : เพื่่�อให้้การชุุมนุุม
สาธารณะเป็็นไปด้้วยความสงบเรีียบร้้อย ไม่่กระทบต่่อความมั่่�นคงของชาติิ ความปลอดภััยสาธารณะ ตลอดจนสุุขอนามััย
ของประชาชนและไม่่กระทบสิิทธิิและเสรีีภาพและศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ของผู้้�อื่่�น เจ้้าหน้้าที่่�อาจเลืือกใช้้เครื่่�องมืือควบคุุม
ฝููงชนได้้ตามข้้อ 1 ของประกาศสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี เรื่่�องเครื่่�องมืือควบคุุมฝููงชนในการชุุมนุุมสาธารณะ 27
3. ประกาศสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี เรื่่�องกำำ�หนดวิิธีีการชุุมนุุมสาธารณะ : การจััดการชุุมนุุมสาธารณะไม่่ต้้องมีีการขอ
อนุุญาต  แต่่ต้้องแจ้้งการชุุมนุุมสาธารณะนั้้�นต่่อผู้้�รัับแจ้้งตามกฎหมาย ซึ่่�งในประกาศสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีฉบัับนี้้�ได้้ระบุุ
รายละเอีียดวิิธีีการแจ้้งการชุุมนุุมสาธารณะไว้้ 28
กรณีีหมิ่่�นประมาท
หมิ่่�นประมาทในทางแพ่่ง
ประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ มาตรา 423 บััญญััติิว่่า
“ผู้้�ใดกล่่าวหรืือไขข่่าวแพร่่หลายซึ่่�งข้้อความอัันฝ่่าฝืืนต่่อความจริิง เป็็นที่่�เสีียหายแก่่ชื่่�อเสีียงหรืือเกีียรติิคุุณของบุุคคล
อื่่น� ก็็ดี หรื
ี อื เป็็นที่่�เสีียหายแก่่ทางทำำ�มาหาได้้ หรือื ทางเจริิญของเขาโดยประการอื่่�นก็็ดี ท่
ี า่ นว่่าผู้้�นั้้น� จะต้้องใช้้ค่า่ สิินไหมทดแทน
แก่่เขาเพื่่�อความเสีียหายอย่่างใด ๆ อัันเกิิดแต่่การนั้้�น แม้้ทั้้�งเมื่่�อตนมิิได้้รู้้�ว่่าข้้อความนั้้�นไม่่จริิงแต่่หากควรจะรู้้�ได้้
      ผู้้�ใดส่่งข่่าวสารอัันตนมิิได้้รู้้�ว่่าเป็็นความไม่่จริิง หากว่่าตนเองหรืือผู้้�รัับข่่าวสารนั้้�น มีีทางได้้เสีียโดยชอบในการนั้้�น
ด้้วยแล้้ว ท่่านว่่าเพีียงที่่�ส่่งข่่าวสารเช่่นนั้้�น หาทำำ�ให้้ผู้้�นั้้�นต้้องรัับผิิดชดใช้้ค่่าสิินไหมทดแทนไม่่”
หมิ่่�นประมาทในทางอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 บััญญัติั ิว่่า
“ผู้ใ้� ดใส่่ความผู้้�อื่่น� ต่่อบุุคคลที่่�สามโดยประการที่่�น่า่ จะทำำ�ให้้ผู้้�อื่่น� นั้้�นเสีียชื่่อ� เสีียง ถููกดููหมิ่่�น หรืือถููกเกลีียดชััง ผู้้�นั้้น� กระทำำ�
ความผิิดฐานหมิ่่�นประมาท ต้้องระวางโทษจำำ�คุุกไม่่เกิินหนึ่่�งปีี หรืือปรัับไม่่เกิินสองหมื่่�นบาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ”
26 อ่่านรายละเอีียดประกาศดัังกล่่าวได้้ที่่� http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/236/24.PDF
27 เครื่่�องมืือชนิิดใดบ้้างที่่�เจ้้าหน้้าที่่�อาจนำำ�มาใช้้ในการควบคุุมฝููงชน สามารถเข้้าไปอ่่านรายละเอีียดได้้ที่่� http://demonstration.police.go.th/law02.pdf
28 รายละเอีียดการแจ้้งการชุุมนุุมสาธารณะ สามารถเข้้าไปอ่่านได้้ที่่� http://demonstration.police.go.th/law01.pdf
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 บััญญัติั ิว่่า
“ถ้้าความผิิดฐานหมิ่่�นประมาทได้้กระทำำ�โดยการโฆษณาด้้วยเอกสาร  ภาพวาด ภาพระบายสีี ภาพยนตร์์ ภาพหรืือ
ตััวอัักษรที่่�ทำำ�ให้้ปรากฏไม่่ว่่าด้้วยวิิธีีใด ๆ แผ่่นเสีียง หรืือสิ่่�งบัันทึึกเสีียง บัันทึึกภาพ หรืือบัันทึึกอัักษรกระทำำ�โดยการ
กระจายเสีียง หรืือการกระจายภาพ หรืือโดยกระทำำ�การป่่าวประกาศด้้วยวิิธีีการอื่่�นใด ผู้้�กระทำำ�ต้้องระวางโทษจำำ�คุุกไม่่เกิิน
สองปีี และปรัับไม่่เกิินสองแสนบาท”  
ดููหมิ่่�นซึ่่�งหน้้า
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 บััญญัติั ิว่่า
“ผู้้�ใดดููหมิ่่�นผู้้�อื่่�นซึ่่�งหน้้าหรืือด้้วยการโฆษณา ต้้องระวางโทษจำำ�คุุกไม่่เกิินหนึ่่�งเดืือน หรืือปรัับไม่่เกิินหนึ่่�งพัันบาท หรืือ
ทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ”
ระเบีียบมหาวิิทยาลััย/สถาบัันการศึึกษา
แม้้การจััดการชุุมนุุมในสถาบัันการศึึกษาจะสามารถทำำ�ได้้โดยที่่�ผู้้�จัดั การชุุมนุุมไม่่ต้อ้ งไปแจ้้งการชุุมนุุมตาม พ.ร.บ.ชุุมนุุม
สาธารณะ   แต่่นักั เรีียนนัักศึึกษาอาจพบความท้้าทายเมื่่อ� คุุณครูู อาจารย์์ ผู้้�บริิหารสถาบัันการศึึกษาอ้้างระเบีียบมหาวิิทยาลััย
หรืือโรงเรีียนนั้้�น ๆ มาควบคุุมหรืือห้้ามการจััดการชุุมนุุมในสถาบัันการศึึกษา ซึ่่�งแท้้จริิงแล้้วการกระทำำ�ดัังกล่่าวของผู้้�บริิหาร
อาจขััดต่่อรััฐธรรมนููญ ซึ่่ง� เป็็นกฎหมายสููงสุุดของประเทศที่่�รับั รองสิิทธิิในการชุุมนุุมไว้้  โดยในระบบกฎหมายไทย มีีหลัักการ
ที่่�สำำ�คััญประการหนึ่่�งว่่า “กฎหมายที่่�มีีลำำ�ดัับต่ำำ��กว่่าต้้องไม่่ขััดต่่อกฎหมายที่่�มีีลำำ�ดัับสููงกว่่า” สำำ�หรัับลำำ�ดัับชั้้�นของกฎหมาย
มีีดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่� 1 รััฐธรรมนููญ (กฎหมายสููงสุุดในการปกครองประเทศ)
ลำำ�ดัับที่่� 2 พระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญ
ลำำ�ดัับที่่� 3 พระราชบััญญััติิ
ลำำ�ดัับที่่� 4 พระราชกำำ�หนด
ลำำ�ดัับที่่� 5 พระราชกฤษฎีีกา
ลำำ�ดัับที่่� 6 กฎกระทรวง
ลำำ�ดัับที่่� 7 กฎหมายที่่�ตราโดยองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ในส่่วนของระเบีียบกระทรวงหรืือระเบีียบมหาวิิทยาลััยนั้้�น จััดว่่าอยู่่�ในลำำ�ดัับที่่� 6 ซึ่่�งเป็็นกฎหมายที่่�ต่ำำ��กว่่ารััฐธรรมนููญ
เมื่่อ� รััฐธรรมนููญ พ.ศ. 2560 อัันเป็็นกฎหมายสููงสุุดในการปกครองประเทศได้้รับั รองสิิทธิิในการชุุมนุุมโดยสงบไว้้ในมาตรา 44
ของรััฐธรรมนููญ ดัังนั้้�นแล้้วระเบีียบมหาวิิทยาลััยต้้องไม่่ขััดต่่อสิิทธิิและเสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบของประชาชน
พระราชกำำ�หนดการบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุุกเฉิิน)
สาระสำำ�คััญของ พ.ร.ก.ฉุุกเฉิิน ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการชุุมนุุม มีีอยู่่�ด้้วยกัันหลายมาตรา ซึ่่�งพอสรุุปได้้ดัังนี้้�
มาตรา 9 เพื่่�อแก้้ไขสถานการณ์์ฉุุกเฉิินให้้ยุุติิลงได้้โดยเร็็ว ให้้นายกรััฐมนตรีีมีีอำ�ำ นาจออกข้้อกำำ�หนด เช่่น ห้้ามมิิให้้มีี
การชุุมนุุมหรืือมั่่วสุ
� มุ กััน ณ ที่่�ใด ๆ หรืือกระทำำ�การใดอัันเป็็นการยุุยงให้้เกิิดความไม่่สงบเรีียบร้้อย อีีกทั้้�งห้้ามการเสนอข่่าวหรืือ
ทำำ�ให้้แพร่่หลายสื่่�ออื่่�นใดที่่�มีีข้้อความอัันอาจทำำ�ให้้ประชาชนเกิิดความหวาดกลััวหรืือเจตนาบิิดเบืือนข้้อมููลข่่าวสารทำำ�ให้้เกิิด
ความเข้้าใจผิิดในสถานการณ์์ฉุุกเฉิินจนกระทบต่่อความมั่่�นคงของรััฐหรืือความสงบเรีียบร้้อย
มาตรา 11 นายกรััฐมนตรีีมีอำี ำ�นาจประกาศให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�มีอำี ำ�นาจจัับกุุมและควบคุุมตััวบุคุ คลที่่�สงสััยว่่าจะเป็็น
ผู้้�ร่่วมกระทำำ�การให้้เกิิดสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน ออกคำำ�สั่่�งเรีียกให้้บุุคคลใดมารายงานตััวต่่อพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�หรืือมาให้้ถ้้อยคำำ�
หรืือส่่งมอบเอกสารหรืือหลัักฐานใดที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน และมีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�งให้้ใช้้กำำ�ลัังทหารเพื่่�อช่่วย
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยปกครองหรืือตำำ�รวจระงัับเหตุุการณ์์ร้า้ ยแรงหรืือควบคุุมสถานการณ์์ให้้เกิิดความสงบโดยด่่วน (การใช้้อำำ�นาจตาม
มาตรานี้้�จะต้้องมีีการประกาศสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินที่่�มีคี วามร้้ายแรงเสีียก่่อน หากเป็็นการประกาศสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินธรรมดา
จะไม่่สามารถออกข้้อกำำ�หนดโดยอ้้างความตามมาตรา 11 ได้้)
มาตรา 17 กำำ�หนดให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�เช่่นเดีียวกัับพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ตามพระราชกำำ�หนดนี้้�ไม่่
ต้้องรัับผิิดชอบทั้้�งทางแพ่่ง ทางอาญาหรืือทางวิินัยั เนื่่�องจากการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ในการระงัับหรืือป้้องกัันการกระทำำ�ผิดิ กฎหมาย
มาตรา 18 ผู้้�ใดฝ่่าฝืืนข้้อกำำ�หนด ประกาศหรืือคำำ�สั่่�ง ที่่�ออกตามพ.ร.ก.ฉุุกเฉิินฯ ต้้องระวางโทษจำำ�คุุกไม่่เกิินสองปีีหรืือ
ปรัับไม่่เกิินสี่่�หมื่่�นบาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
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สิิทธิิของเราและอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของตำำ�รวจ ที่่�จำำ�เป็็นต้้องรู้้�
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ในระหว่่างที่่�เรากำำ�ลังั จััดการชุุมนุุมหรืือเข้้าร่่วมการชุุมนุุมอยู่่�นั้้น� เราอาจพบกัับสถานการณ์์ที่่ถูู� กเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจคุุกคาม
หรืือปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�เกิินขอบเขตที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้ ดังั นั้้�น การที่่�เราเข้้าใจเรื่่อ� งสิิทธิิของเราเบื้้�องต้้นและขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจในสถานการณ์์ต่่าง ๆ ระหว่่างการชุุมนุุมจึึงเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญที่่�ช่่วยให้้เราสามารถดููแลตััวเองและรัับมืือกัับ
สถานการณ์์นั้้�น ๆ ได้้ สถานการณ์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น มีีดัังนี้้�
ตำำ�รวจขอตรวจ และถ่่ายรููปบััตรประชาชน ?
ในระหว่่างที่่�เรากำำ�ลัังเข้้าร่่วมการชุุมนุุมนั้้�น หลาย ๆ ครั้้�งมัักถููกเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจทั้้�งในและนอกเครื่่�องแบบเข้้ามา
พููดคุุยและเรีียกตรวจบััตรประชาชน ในบางกรณีีเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจอาจขอยึึดหรืือถ่่ายรููปบััตรประชาชนของเราไว้้ โดยอ้้างเรื่่อ� ง
ความปลอดภััย ซึ่่�งเราอาจจะสงสััยว่่า เจ้้าหน้้าที่่�สามารถทำำ�อย่่างนั้้�นได้้หรืือไม่่ ดัังนั้้�นมาดููเรื่่�องข้้อกฎหมายเบื้้�องต้้นกััน
พ.ร.บ.บััตรประจำำ�ตััวประชาชน พ.ศ.2526 กำำ�หนดให้้คนไทยมีีบััตรประชาชน และในมาตรา 17 ได้้กำำ�หนดว่่า
“ผู้้�ถืือบััตรหรืือใบรัับหรืือใบแทนใบรัับซึ่่�งมีีอายุุตั้้�งแต่่สิิบห้้าปีีขึ้้�นไป ผู้้�ใดไม่่สามารถแสดงบััตรหรืือใบรัับหรืือใบแทนใบรัับ
เมื่่�อเจ้้าพนัักงานตรวจบััตรขอตรวจ ต้้องระวางโทษปรัับไม่่เกิินสองร้้อยบาท”
หมายความว่่า หาก “เจ้้าพนัักงานตรวจบััตร” เรีียกดููบััตรประชาชนของเรา เราจึึงแสดงบััตรให้้ตรวจ ซึ่่ง� ในคำำ�สั่่ง� กระทรวง
มหาดไทยที่่� 1496/2561 เรื่่�อง แต่่งตั้้�งเจ้้าพนัักงานตรวจบััตร ได้้ระบุุให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจเป็็นเจ้้าพนัักงานตรวจบััตร แต่่ไม่่ใช่่
เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจทุุกคนจะเป็็นเจ้้าพนัักงานตรวจบััตรได้้ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. กรณีีเจ้้าหน้้าที่่�ตำ�รว
ำ จเรีียกตรวจบััตรประชาชนในด่่านตรวจตามกฎหมาย >>> ตำำ�รวจชั้้น� ประทวนสามารถเรีียกดููได้้
2. กรณีีที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจเรีียกตรวจบััตรในพื้้�นที่่�ทั่่�วไป >>> ต้้องมีียศ “ร้้อยตำำ�รวจตรีี” ขึ้้�นไปเท่่านั้้�น
นอกจากนั้้�นแล้้ว  ในพ.ร.บ.บััตรประจำำ�ตััวประชาชน พ.ศ.2526 ยัังไม่่ได้้กล่่าวถึึงหรืือให้้อำ�ำ นาจเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจในการ
ยึึดหรืือถ่่ายรููปบััตรประจำำ�ตัวั ประชาชน ดัังนั้้�นหากเราถููกเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจทั้้�งในและนอกเครื่่อ� งแบบเรีียกตรวจบััตรประชาชน
ให้้เราสอบถาม/เรีียกดููชื่่�อและยศของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจในบััตรประจำำ�ตััวของเขาให้้แน่่ชััดก่่อนว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ไม่่ได้้ใช้้อำำ�นาจ
เกิินขอบเขตของกฎหมายที่่�กำำ�หนดให้้ และหากเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจขอยึึดหรืือถ่่ายรููปบััตรประจำำ�ตัวั ประชาชน เราสามารถปฏิิเสธ
ได้้ทัันทีี 29
หมายเหตุุ การเรีียกตรวจบััตรประจำำ�ตััวประชาชน ไม่่ใช่่การขอตรวจค้้น
ตำำ�รวจขอค้้นข้้อมููลในโทรศััพท์์มืือถืือ ?
ในระหว่่ า งเข้้ า ร่่ ว มการชุุ ม นุุ ม เราอาจพบกรณีี ที่่� เ จ้้ า หน้้ า ที่่� ตำำ�รว จ
ขอค้้ น โทรศัั พ ท์์ มืื อ ถืื อ ของเรา โดยอ้้ า งเรื่่� อ งต้้ อ งการตรวจสอบการกระทำำ�ที่่�
ผิิดกฎหมาย เป็็นต้้น เราจำำ�เป็็นต้้องรู้้�สิิทธิิเบื้้�องต้้น ดัังนี้้�
สิิทธิิเบื้้�องต้้นทางดิิจิทัิ ัลที่่�ควรรู้้�
1. การโพสต์์หรืือแชร์์ไม่่ใช่่ความผิิดซึ่่�งหน้้า หากเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจต้้องการ
จัับกุุม ต้้องมีีหมายศาล
2. หากเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจต้้องการค้้นที่่�พัักเพื่่�อค้้นข้้อมููลในโทรศััพท์์มืือถืือ
ต้้องมีีหมายศาล มีีพยาน ทำำ�เวลากลางวััน และขอบัันทึึกการตรวจค้้นเก็็บไว้้
3. การที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ตำ�รว
ำ จทำำ�การคััดลอกข้้อมููล ส่่งข้้อมููล ล็็อกอิินเข้้าระบบ
ขอรหััสผ่่าน ยึึดอุุปกรณ์์ ต้อ้ งมีีหมายศาลเท่่านั้้�น
4. การยึึดอุุปกรณ์์ใด ๆ เจ้้าหน้้าที่่�ตำ�รว
ำ จสามารถยึึดได้้ไม่่เกิิน 30 วััน และ
ขยายได้้สููงสุุดไม่่เกิิน 60 วััน เท่่านั้้�น
5. หากเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจต้้องการคััดลอกข้้อมููลจากอุุปกรณ์์ของเรา อย่่าลืืม
ทำำ�สำำ�เนาและมีีพยานอยู่่�ด้้วย
6. หากเราถููกล่่ า แม่่ ม ดทางโซเชีี ย ลมีี เ ดีี ย ให้้ เ ก็็ บ หลัั ก ฐานและติิ ด ต่่ อ
ทนายความ/องค์์กรสิิทธิิมนุุษยชน

29 อ้้างอิิง, iLaw, “ห้้ามถ่่ายรููป ห้้ามยึึดบััตร ไม่่ใช่่ตำำ�รวจทุุกคนที่่�จะขอดููบััตรประชาชนได้้”  https://freedom.ilaw.or.th/node/799  (เข้้าถึึงเมื่่�อวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2563)
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ตำำ�รวจเชิิญเราไปที่่�โรงพัักต้้องทำำ�อย่่างไร ?
หากในกรณีีที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจเชิิญตััวเราหรืือเพื่่�อนไปที่่�โรงพััก ให้้ปฏิิบััติิเบื้้�องต้้น ดัังนี้้�
1. หากเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจจะควบคุุมตััว  เราต้้องสอบถามข้้อมููล ขอดููบััตรประจำำ�ตััวเจ้้าหน้้าที่่�และสัังกััดของเจ้้าหน้้าที่่�
ตำำ�รวจ และขอให้้มีีพยานที่่�ไว้้ใจได้้อยู่่�ในเหตุุการณ์์
2. จากนั้้�นให้้สอบถามรายละเอีียดว่่าแจ้้งข้้อหาอะไร จะพาเราไปที่่�ไหน พาไปเพื่่�ออะไร หากเป็็นการเชิิญไปโดยไม่่มีกี าร
แจ้้งข้้อกล่่าวหา เรามีีสิิทธิิที่่�จะปฏิิเสธ
3. หากเจ้้าหน้้าที่่�ตำ�รว
ำ จจะควบคุุมตััว ให้้รีีบแจ้้งญาติิ เพื่่�อน บุุคคลที่่�ไว้้ใจได้้ และทนายทราบโดยด่่วน เรามีีสิิทธิิที่่�จะใช้้
โทรศััพท์์เพื่่�อติิดต่่อญาติิ ทนายความหรืือบุุคคลที่่�เราไว้้ใจได้้
4. เมื่่�อเราถููกควบคุุมตััวมาที่่�สถานีีตำำ�รวจ ไม่่ควรให้้การใด ๆ หากไม่่มีีทนายความที่่�เราไว้้ใจได้้ ที่่�สำำ�คัญก่
ั ่อนลงชื่่�อใด ๆ
ให้้อ่่านเอกสารให้้ชััดเจนก่่อนทุุกครั้้�ง
ถ้้าตำำ�รวจขอค้้นตััว ?
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการค้้นตััวคืือ ตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา มาตรา 93 ซึ่่�งกำำ�หนดไว้้ว่่า
“ห้้ามมิิให้้ทำำ�การค้้นบุุคคลใดในที่่�สาธารณสถาน เว้้นแต่่ พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจเป็็นผู้้�ค้น้ ในเมื่่อ� มีีเหตุุอันั ควรสงสััยว่่า
บุุคคลนั้้�นมีีสิ่่�งของในความครอบครอง เพื่่�อจะใช้้ในการกระทำำ�ความผิิด หรืือซึ่่�งได้้มาโดยการกระทำำ�ความผิิดหรืือซึ่่�งมีีไว้้
เป็็นความผิิด” อย่่างไรก็็ตาม ในระหว่่างเข้้าร่่วมการชุุมนุุม เราอาจตกอยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�ถููกเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจเรีียกค้้นตััว 
ดัังนั้้�นให้้เราปฏิิบััติิตััวเบื้้�องต้้น ดัังนี้้�
1. กรณีีที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจเรีียกค้้นตััวในพื้้�นที่่�การชุุมนุุม ให้้เราสอบถามและขอดููบััตรประจำำ�ตััวตำำ�รวจ เพื่่�อตรวจสอบ
ยศ ชื่่�อ สัังกััด และบัันทึึกข้้อมููลไว้้
2. สอบถามถึึงสาเหตุุในการขอค้้นตััว เนื่่�องจากการค้้นตััวในที่่�สาธารณะนั้้�นสามารถทำำ�ได้้เมื่่�อมีีเหตุุอัันควรสงสััยว่่าเรา
มีีสิ่่�งของในครอบครองเพื่่�อใช้้ทำำ�ความผิิดหรืือได้้มาโดยความผิิด หรืือมีีไว้้เป็็นความผิิด
3. หากเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจค้้นตััว  ให้้เราขอพยานที่่�เราไว้้ใจได้้เข้้าร่่วมสัังเกตการณ์์และบัันทึึกรายละเอีียดเหตุุการณ์์ไว้้
เราต้้องปฏิิเสธการค้้นตััวในที่่�รโหฐาน
4. ในขณะที่่�เจ้้าพนัักงานตำำ�รวจปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่� เช่่น การค้้น หรืือจัับกุุม เราสามารถถ่่ายรููป หรืือคลิิปเพื่่�อบัันทึึกเหตุุการณ์์
ไว้้ได้้ ไม่่เป็็นการละเมิิดสิิทธิิ และไม่่ผิิดกฎหมายแต่่อย่่างใด
5. หากเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจจัับหรืือค้้นตััวโดยไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย โดยไม่่มีีเหตุุอัันควร ถืือว่่าเป็็นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยมิิ
ชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่่�งเราสามารถฟ้้องร้้องได้้ด้้วย
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หากถููกเจ้้าหน้้าที่่�คุุกคาม พููดแซวส่่อเสีียดเรื่่�องเพศ ?
เราพบว่่า มีีกรณีีที่่�นัักกิิจกรรมหญิิงและ LGBT ถููกเจ้้าหน้้าที่่�รััฐพููดจาแซว ส่่อเสีียดเรื่่�องเพศในระหว่่างการชุุมนุุม30
พฤติิกรรมดัังกล่่าวทำำ�ให้้นักั กิิจกรรมรู้้�สึกึ ถึึงการถููกคุุกคามและเกิิดความไม่่ปลอดภััยในระหว่่างการเข้้าร่่วมกิิจกรรมการชุุมนุุม
โดยการคุุกคามทางเพศที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�น มีีหลายระดัับด้้วยกััน คืือ
1. การคุุกคามโดยใช้้คำำ�พููดส่่อเสีียด/แซวเรื่่�องเพศ รููปร่่างหน้้าตา 2. การใช้้สายตาจัับจ้้องส่่วนต่่าง ๆ ของร่่างกายจน
ทำำ�ให้้นัักกิิจกรรมรู้้�สึึกไม่่ปลอดภััย และ 3. การลููบคลำำ� จัับเนื้้�อต้้องตััวนัักกิิจกรรม เป็็นต้้น ซึ่่�งการรัับมืือกัับสถานการณ์์การ
คุุกคามในแต่่ละระดัับและแต่่ละบุุคคล อาจจะมีีวิธีิ ีการที่่�แตกต่่างกัันออกไป ไม่่มีีสููตรสำำ�เร็็จรููปในการรัับมืือ แต่่ประการหนึ่่�ง
ที่่�สำำ�คััญคืือ เราควรทำำ�การประเมิิน ศึึกษาถึึงเจตนาหรืือปััจจััยที่่�ส่่งผลให้้เจ้้าหน้้าที่่�แสดงพฤติิกรรมเหล่่านี้้�ออกมา เป้้าหมาย
ของพฤติิกรรมเหล่่านี้้�เพื่่�ออะไร  โดยมีีข้้อสัันนิิษฐานได้้ว่่าอาจเป็็นเทคนิิคที่่�ทำำ�ให้้เรารู้้�สึึกกลััว  ไม่่สบายใจ หวาดระแวง หรืือ
อาจเป็็นพฤติิกรรมที่่�เป็็นลัักษณะนิิสัยั เฉพาะตนของเขา การทำำ�ความเข้้าใจถึึงเจตนาเบื้้�องหลัังพฤติิกรรมเหล่่านี้้� จะช่่วยทำำ�ให้้
เราสามารถหามาตรการรัับมืือได้้ง่่ายขึ้้�น
ผู้้�เขีียนขอยกตััวอย่่างจากประสบการณ์์ที่่�เคยถููกเจ้้าหน้้าที่่�ตำ�รว
ำ จนอกเครื่่�องแบบใช้้คำำ�พููดส่่อเสีียดเรื่่�องเพศ ดัังนี้้�
1. สููดหายใจเข้้าลึึก ๆ เพื่่�อควบคุุมอารมณ์์ทั้้�งความกลััว ความโกรธที่่�เกิิดขึ้้�นในขณะที่่�เราถููกเจ้้าหน้้าที่่�คุุกคามทางเพศ
2. บอกกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจด้้วยสีีหน้า้ และน้ำำ��เสีียงที่่�จริิงจัังว่่า เราไม่่พอใจกัับพฤติิกรรมของเขา และต้้องการให้้เขาหยุุด
3. บอกบััดดี้้� เพื่่�อนร่่วมทีีมที่่�เราไว้้วางใจ แล้้วพาตััวเองออกมาจากบริิเวณนั้้�น เพื่่�อให้้ตััวเองใจเย็็นลง
4. อาจจะมีีการประสานกัับทีีมงานฝ่่ายเจรจา เพื่่�อให้้เกิิดการพาเจ้้าหน้้าที่่�คนนั้้�นออกไปจากพื้้�นที่่�ชุุมนุุม นอกจากนั้้�น
แล้้วฝ่่ายเวทีีอาจจะเข้้ามามีีบทบาทในการช่่วยประชาสััมพัันธ์์ให้้ทุุกคนช่่วยกัันดููแลสอดส่่องความปลอดภััยและพฤติิกรรม
ไม่่พึึงประสงค์์ในสถานที่่�ชุุมนุุมของเรา
5. อย่่าโทษตััวเอง เพราะมัันไม่่ใช่่ความผิิดของเรา และคอยบอกตััวเองเสมอ ๆ ว่่า การกระทำำ�นั้้�น ๆ ไม่่สามารถทำำ�ลาย
เราได้้
6. บัันทึึกเหตุุการณ์์การคุุกคาม อััพเดตสถานการณ์์ให้้องค์์กรด้้านสิิทธิิมนุุษยชน และทีีมงานทุุกคนรัับทราบการคุุกคาม
ในลัักษณะนี้้� เพื่่�อช่่วยกัันหามาตรการรัับมืือและรณรงค์์ไม่่ให้้เกิิดเหตุุการณ์์แบบนี้้�กัับผู้้�อื่่�น ในบางกรณีีอาจประเมิินเรื่่�อง
การบอกสื่่�อสาธารณะ
7. หลัังจากเหตุุการณ์์ดังั กล่่าว หากเราเกิิดผลกระทบทางด้้านจิิตใจ ให้้ติดิ ต่่อขอรัับคำำ�ปรึึกษาจากผู้เ้� ชี่่ย� วชาญหรืือบุุคคล
ที่่�เราไว้้วางใจได้้
อย่่างไรก็็ตาม ในกรณีีที่่�ระดัับการคุุกคามมากขึ้้�น เช่่น การลููบคลำำ� จัับเนื้้�อต้้องตััวนัักกิิจกรรม เป็็นต้้น เราจำำ�เป็็นที่่�จะ
ต้้องมีีวิิธีีการรัับมืือที่่�แตกต่่างกัันออกไป เช่่น การพิิจารณาเรื่่�องการฟ้้องร้้องดำำ�เนิินคดีีกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจผู้้�กระทำำ�  เป็็นต้้น
ซึ่่�งนัักกิิจกรรมสามารถติิดต่่อขอรัับความช่่วยเหลืือจากหน่่วยงานและองค์์กรด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตามลิิสต์์ใน
รายชื่่�อองค์์กรในภาคผนวก

30 อ่่านรายละเอีียด นัักกิิจกรรมหญิิงเปิิดเผยประสบการณ์์การถููกเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจนอกเครื่่�องแบบใช้้คำำ�พููดส่่อเสีียดเรื่่�องเพศได้้ที่่�,ประชาไท “#3 เข้้มแข็็งไม่่พอ ก็็เป็็นนัักกิิจกรรมไม่่ได้้
คำำ�ตอบต่่อการถููกคุุกคามทางเพศ ?”  https://prachatai.com/journal/2020/05/87875 (เข้้าถึึงเมื่่�อวัันที่่� 20 มิิถุุนายน 2563)
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เทคนิิคการดููแลความปลอดภััย
ในระหว่่างชุุมนุุม
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แม้้การชุุมนุุมจะเป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานที่่�เราสามารถใช้้เป็็นการแสดงออกถึึงความคิิดทางการเมืือง และนำำ�เสนอประเด็็น
ต่่าง ๆ ดัังได้้กล่่าวมาแล้้วในบทก่่อนหน้้านี้้� อย่่างไรก็็ตาม การชุุมนุุมร่่วมกัันของคนหมู่่ม� ากก็็มีปี ระเด็็นที่่�เราควรให้้ความสำำ�คัญ
ั
ไม่่ยิ่่ง� หย่่อนกว่่าประเด็็นเรีียกร้้อง ก็็คือื เรื่่อ� งของความปลอดภััยในระหว่่างชุุมนุุม ซึ่่ง� ในบทนี้้�จะนำำ�เสนอเนื้้�อหาเกี่่ย� วกัับเทคนิิค
ในการเจรจากัับตำำ�รวจ การควบคุุมอารมณ์์เพื่่�อป้้องกัันการปะทะ เทคนิิคการรัับมืือกรณีีเกิิดความรุุนแรง เป็็นต้้น
แนวคิิดและเทคนิิคในการเจรจากัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
บทบาทการทำำ�หน้้าที่่�เจรจากัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ อาทิิ ตำ�รว
ำ จหรืือทหาร เป็็นหนึ่่�งในบทบาทที่่�มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการ
จััดกิิจกรรมหรืือชุุมนุุม ซึ่่�งการทำำ�หน้้าที่่�ในการเจรจากัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐนั้้�น เราจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องรู้้�ถึึงเป้้าหมายในการเจรจากัับ
เจ้้าหน้้าที่่�ว่่าทำำ�เพื่่�ออะไร  สามารถแบ่่งประเภทการเจรจาเบื้้�องต้้นได้้ดัังนี้้�
1. การเจรจาเพื่่�อต่่อรอง (Negotiation)  เป็็นการเจรจาเพื่่�อแลกเปลี่่ย� นผลประโยชน์์หรือื ความต้้องการของทั้้�งสองฝ่่าย
ซึ่ง่� ในหลายครั้้ง� ความต้้องการของเราและเจ้้าหน้้าที่่�มักั จะขััดแย้้งกััน เช่่น นัักกิิจกรรมต้้องการต่่อรองเพื่่�อให้้สามารถจััดกิิจกรรม
ได้้ ในขณะที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจพยายามเจรจาให้้เราเปลี่่�ยนสถานที่่�ในการจััดกิิจกรรม
2. การเจรจาเพื่่�อผ่่อนหนัักให้้เป็็นเบา  เป็็นการเจรจาเพื่่�อผ่่อนหรืือพยายามคลี่่ค� ลายสถานการณ์์คับั ขัันหรืือยากลำำ�บาก
ให้้มีีแนวโน้้มที่่�ดีีขึ้้�น เช่่น หากเราวางแผนกิิจกรรมระหว่่างการชุุมนุุมไว้้ว่่าต้้องการปราศรััย อ่่านแถลงการณ์์ แต่่เจ้้าหน้้าที่่�
ไม่่ต้้องการให้้เราดำำ�เนิินการใด ๆ เลย เราอาจเจรจาเพื่่�อผ่่อนหนัักให้้เป็็นเบาด้้วยการเจรจาให้้มีีเพีียงการอ่่านแถลงการณ์์
ข้้อเรีียกร้้องต่่อหน้้าสื่่อ� มวลชนเท่่านั้้�น ซึ่่ง� แม้้เราจะไม่่สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมได้้ตามเป้้าหมาย แต่่อย่่างน้้อยเราสามารถเจรจา
ผ่่อนหนัักให้้เป็็นเบา เพื่่�อให้้สามารถนำำ�เสนอข้้อเรีียกร้้องของกลุ่่�มออกสู่่�สาธารณะได้้ เป็็นต้้น
3. การเจรจาเพื่่�อถ่่วงเวลา  ในหลายกรณีีการเจรจานั้้�นเป็็นไปมิิใช่่เพื่่�อการสร้้างข้้อตกลงร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจดัังกรณีี
ข้้างต้้น แต่่การเจรจานั้้�นเป็็นไปเพื่่�อวััตถุปุ ระสงค์์ในการถ่่วงเวลาให้้ในระหว่่างที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจกำำ�ลังั สาละวนเจรจากัับเรานั้้�น
ทีีมงานของเราสามารถปฏิิบััติิการอย่่างอื่่�นได้้ ซึ่่�งวิิธีีการนี้้�มัักถููกนำำ�มาใช้้กัับกิิจกรรมที่่�ใช้้เวลาไม่่นานในการเคลื่่�อนไหว
เทคนิิคในการเจรจาเบื้้�องต้้น
1. กำำ�หนดบุุคคลที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการเจรจาที่่�ชััดเจน ซึ่่�งอาจจะมีีมากกว่่าหนึ่่�งคน และควรมีีการแบ่่งบทบาทกัันและกััน
ในทีีมเจรจา เช่่น เทคนิิคตำำ�รวจดีี-ตำำ�รวจร้้าย
2. ทีีมเจรจาควรรู้้�กฎหมายและสิิทธิิเบื้้�องต้้น โดยในกรณีีที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจอ้้างข้้อกฎหมายแล้้วเราไม่่มั่่�นใจ ให้้เรา
ขอตรวจเช็็คข้้อกฎหมายนั้้�น ๆ ก่่อน
3. การเจรจาควรวางอยู่่�บนข้้อตกลงร่่วมกัันของทีีมงาน ซึ่่�งควรมีีการกำำ�หนดเพดานในการสร้้างข้้อตกลงกัับเจ้้าหน้้าที่่�
ตำำ�รวจไว้้ตั้้�งแต่่ก่่อนเริ่่�มการชุุมนุุม
4. ไม่่ควรเจรจาในสถานที่่�ที่่�ลัับตา เพื่่�อความปลอดภััยของทีีมเจรจา พยายามเจรจาในพื้้�นที่่�ที่่�เรารู้้�สึึกปลอดภััยมากพอ
5. การเจรจาควรเป็็นไปด้้วยความใจเย็็น สุุขุุม รอบคอบ เจรจาบนความไว้้วางใจกััน เช่่น หากเจรจาตกลงกัันไว้้แบบนี้้�
ก็็ควรเป็็นไปตามนั้้�น  
เทคนิิคในการควบคุุมอารมณ์์การชุุมนุุมเพื่่�อป้้องกัันการปะทะเบื้้�องต้้น
• ทำำ�ความเข้้าใจ ประกาศเน้้นย้ำำ��ผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุมและเจ้้าหน้้าที่่�รัฐั ว่่า “เรามาชุุมนุุมอย่่างสัันติิ” เพื่่�อเป็็นการชี้้�แจงเจตจำำ�นง
ในการชุุมนุุมของเรา โดยพยายามเน้้นย้ำำ��ผ่่านเวทีีปราศรััยของเราอย่่างเสมอ
• ผู้้�จััดชุุมนุุม จััดให้้มีีการตรวจอาวุุธ วััตถุุไม่่พึึงประสงค์์ โดยเราอาจจััดการตรวจค้้นอาวุุธร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อป้้องกัันในกรณีีที่่�มีีเจ้้าหน้้าที่่�นอกเครื่่�องแบบพกพาอาวุุธเข้้ามาด้้วย
• หากเกิิดกระแสข่่าวลืือ เรื่่�องการใช้้กำ�ลั
ำ ังเข้้าปราบปราม ให้้ตรวจสอบข่่าวให้้ดีี แล้้วพยายามประกาศบนเวทีีถึึงวิิธีีการ
รัับมืือของเรา เช่่น เน้้นย้ำำ��เรื่่�องสัันติิวิิธีี การให้้ผู้้�ชุุมนุุมนั่่�งลงเพื่่�อให้้เกิิดความสงบ ไม่่แตกตื่่�น หรืืออาจจะร้้องเพลงร่่วมกัันเพื่่�อ
ควบคุุมสถานการณ์์
•  ในกรณีีที่่เ� ริ่่ม� เกิิดการปะทะ เวทีีการปราศรััยจะต้้องทำำ�หน้า้ ที่่�ในการประกาศอััพเดตและควบคุุมสถานการณ์์ ให้้ชัดั เจน
ต่่อผู้้�ชุุมนุุม ดัังนั้้�นเครื่่�องเสีียงที่่�ดัังและมีีประสิิทธิิภาพจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างมาก
• พยายามสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ระดัับปฏิิบััติิการ  ไม่่ยั่่�วยุุหรืือสร้้างความเกลีียดชััง อัันก่่อให้้เกิิดการใช้้
ความรุุนแรงได้้
• การนั่่�ง เป็็นหนึ่่�งในเทคนิิคที่่�มัักถููกนำำ�มาใช้้ในการควบคุุมสถานการณ์์การชุุมนุุม ในกรณีีที่่�มีีความชุุลมุุน
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เมื่่�อการเผชิิญหน้้ากำำ�ลัังเริ่่�มขึ้้�น
ในกรณีีที่่�เรากำำ�ลัังตกอยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�การเผชิิญหน้้าหรืือการปะทะกัันกำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นนั้้�น ให้้ลองใช้้วิิธีีรัับมืือเบื้้�องต้้น
ดัังนี้้�
1. ตั้้�งสติิ  หายใจเข้้าลึึก ๆ เพื่่�อตั้้�งสติิให้้ได้้เร็็วที่่�สุุด ขั้้�นตอนนี้้� เป็็นขั้้�นตอนแรก ๆ ที่่�สำำ�คััญมาก เพราะในสถานการณ์์จริิง
เราอาจตกใจ กัังวล กลััวจนขาดสติิ และไม่่สามารถรัับมืือกัับเหตุุการณ์์ตรงหน้้าได้้
2. มองหาเพื่่�อนทีีมงานหรืือบััดดี้้�   หากพบเห็็นทีีมงานรู้้�สึึกกลััวหรืือขาดกำำ�ลัังใจให้้รีีบเข้้าให้้ความช่่วยเหลืือและให้้
กำำ�ลัังใจกัันและกััน หากพบเห็็นทีีมงานโมโหและเริ่่�มใช้้ความรุุนแรง ให้้รีีบเข้้าห้้ามปรามและอธิิบายถึึงผลเสีียของการใช้้
ความรุุนแรง ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เราถููกโจมตีีด้้วยความรุุนแรงกลัับมาได้้
3. ควบคุุมอารมณ์์มวลชน ประเมิินสถานการณ์์และพยายามหาวิิธีีการต่่อต้้านความรุุนแรงนั้้�น ๆ ด้้วยวิิธีีการที่่�สัันติิวิิธีี
เช่่น การนั่่�งลง การร้้องเพลง การเคลื่่อ� นไหวอย่่างช้้า ๆ การใช้้อารมณ์์ขันั เป็็นต้้น จากนั้้�นพยายามสื่่อ� สารกัับฝ่่ายตรงข้้ามด้้วย
ท่่าทีีที่่�เป็็นมิิตร อธิิบายถึึงเหตุุผลที่่�เรามาทำำ�กิิจกรรม อย่่าตอบโต้้กลัับด้้วยคำำ�หยาบคาย หรืือถ้้อยคำำ�ลดทอนคุุณค่่าความเป็็น
มนุุษย์์ของเขา เพราะจะยิ่่�งทำำ�ให้้ความรุุนแรงขยายมากยิ่่�งขึ้้�นจนควบคุุมได้้ยาก
ตััวอย่่างเทคนิิคที่่�ใช้้ในการควบคุุมมวลชน ในระหว่่างที่่�มีีการชุุมนุุมของกลุ่่�มคนอยากเลืือกตั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 21-22
พฤษภาคม 2561 ณ บริิเวณมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ในครั้้�งนั้้�นเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจได้้ตั้้�งแถวปิิดกั้้�นการเดิินขบวนของ
ผู้้�ชุุมนุุมที่่�ต้้องการเคลื่่�อนขบวนไปยัังทำำ�เนีียบรััฐบาล การปิิดกั้้�นในครั้้�งนั้้�น ทำำ�ให้้เกิิดการปะทะอารมณ์์ระหว่่างผู้้�ชุุมนุุม
กัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ นัักกิิจกรรมนัักศึึกษาส่่วนหนึ่่�งจึึงได้้เข้้ามาเชิิญชวนให้้ผู้้�ชุมุ นุุมนั่่�งลง ร้้องเพลงและเต้้นเพลงคุุกกี้้เ� สี่่ย� งทาย
ไปด้้วยกััน ซึ่่�งการนั่่�งลงและร้้องเพลงช่่วยทำำ�ให้้อารมณ์์โกรธเกรี้้�ยวลดลงได้้มาก
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เทคนิิคการรัับมืือกรณีีเกิิดการปะทะ/ความรุุนแรง
จากคู่่�มืือ “Direct Action Handbook” 31  ซึ่่�งมีีการแปลเป็็นภาษาไทยโดยภััควดีี วีรี ะภาสพงษ์์ ได้้นำำ�เสนอเทคนิิคใน
การรัับมืือความรุุนแรงในกรณีีต่่าง ๆ ไว้้อย่่างน่่าสนใจ โดยสาระสำำ�คััญสรุุปได้้ดัังนี้้�
1. กระบอง
เมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจยกกระบองขึ้้�นเพื่่�อใช้้ในการโจมตีีเรา เราควรหัันหลัังให้้และพยายามใช้้สััมภาระที่่�เรามีีเพื่่�อรัับ
แรงกระแทก เช่่น กระเป๋๋า ป้้ายผ้้า เป็็นต้้น พยายามป้้องกัันศีีรษะโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งท้้ายทอยและขมัับ หากเราถููกทำำ�ร้้าย
จนล้้มลง ให้้รีีบขดตััวเหมืือนทารก แล้้วพยายามปกป้้องศีีรษะ ท้้องและอวััยวะเพศไว้้ เมื่่�อมีีโอกาสให้้ตััดสิินใจหนีีออกมาจาก
บริิเวณนั้้�น และขอความช่่วยเหลืือจากแพทย์์/พยาบาลหากได้้รัับบาดเจ็็บ
2. กระสุุนยาง
เมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจเริ่่�มใช้้กระสุุนยางในการสลายการชุุมนุุม เราต้้องหัันหลัังเพื่่�อป้้องกัันใบหน้้า ลำำ�คอและช่่วงท้้อง
ในระหว่่างที่่�มีกี ารโจมตีีด้ว้ ยกระสุุนยาง ห้้ามนั่่�งลงกัับพื้้�นเด็็ดขาด เพราะตำำ�รวจมัักจะยิิงกระสุุนยางลงต่ำำ��โดยเล็็งไปที่่�เท้้าและ
ขาดัังนั้้�นหากเรานั่่�งลงจะยิ่่�งทำำ�ให้้มีีโอกาสบาดเจ็็บได้้ง่่ายขึ้้�น แม้้กระสุุนยางจััดเป็็นอาวุุธที่่�เป็็นอัันตรายไม่่ถึึงชีีวิิต  แต่่ก็็อาจ
ทำำ�ให้้บาดเจ็็บสาหััสได้้เช่่นกััน
3. สุุนััข
เมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจใช้้สุุนััขในการเข้้าสลายการชุุมนุุม เราต้้องเก็็บมืือแขนขาของเรา พยายามอย่่ายื่่�นออกไป เพราะ
สุุนััขอาจกััดได้้ อย่่ามองที่่�สุุนััข  แต่่ให้้สบตากัับตำำ�รวจที่่�จููงสุุนััขแทน  พููดกัับเขาด้้วยน้ำำ��เสีียงชััดเจน บอกให้้เขาดึึงสุุนััขไว้้
ลดความยาวของสายจููงหรืือเอาสุุนััขกลัับไปเก็็บไว้้ในรถ ฯลฯ
4. แก๊๊สน้ำำ��ตาและสเปรย์์พริิกไทย 
แก๊๊สน้ำำ��ตาและสเปรย์์พริิกไทยเป็็นหนึ่่�งในอาวุุธที่่�มัักถููกเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจนำำ�มาใช้้ในการสลายการชุุมนุุม หลัังจากที่่�เรา
ประเมิินความเสี่่ย� งแล้้วพบว่่ามีีความเสี่่ย� งที่่�จะเกิิดการใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตาและสเปรย์์พริิกไทยในระหว่่างการชุุมนุุม เราควรวางแผน
รัับมืือ ดัังนี้้�

31 สามารถอ่่านคู่่�มืือ “Direct Action Handbook” ฉบัับภาษาอัังกฤษได้้ที่่� http://organizingforpower.org/wp-content/uploads/2009/03/da_handbook.pdf
และฉบัับที่่�มีีการเรีียบเรีียงเป็็นภาษาไทยโดยภััควดีี วีีระภาสพงษ์์ ได้้ที่่� https://www.facebook.com/notes/ภััควดีี-วีีระภาสพงษ์์/การวางแผนปฏิิบััติิการ
-1/321107258100201/ , https://www.facebook.com/notes/ภััควดีี-วีีระภาสพงษ์์/การวางแผนปฏิิบััติิการ-2/321173611426899/ , https://www.facebook.com/
notes/ภััควดีี-วีีระภาสพงษ์์/การวางแผนปฏิิบััติิการ-3/321174394760154/
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การเตรีียมตััวรัับมืือกัับแก๊๊สน้ำำ��ตาและสเปรย์์พริิกไทย 
• ก่่อนการเข้้าร่่วมชุุมนุุมที่่�มีีความเสี่่�ยงในการใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตาและสเปรย์์พริิกไทย ควรอาบน้ำำ��ด้้วยสบู่่�ที่่�ไม่่มีีน้ำำ��หอม
ไม่่ใช้้วาสลีีน ครีีมกัันแดดแบบออยล์์หรืือครีีมมอยเจอร์์ไรเซอร์์ใด ๆ บนผิิวหนััง เพราะแก๊๊สน้ำำ��ตาละลายในไขมัันและน้ำำ��มััน
เมื่่�อมัันจัับกัับสารเคมีีจะทำำ�ให้้อาการแสบไหม้้รุุนแรงมากขึ้้�น หากต้้องการใช้้ครีีมกัันแดดให้้ใช้้แบบน้ำำ�� แทน
• การแต่่งกาย ควรสวมใส่่เสื้้�อผ้้ากัันน้ำำ��  ใส่่เสื้้�อผ้้าที่่�ปกปิิดผิิวหนััง เตรีียมแว่่นตาแบบกัันลมสำำ�หรัับปกปิิดสายตาจาก
แก๊๊สน้ำำ��ตา อย่่าใส่่คอนแทคเลนส์์ เนื่่�องจากคอนแทคเลนส์์จะดัักสารเคมีีไว้้ใต้้ตา ส่่งผลให้้แสบไหม้้ดวงตา จึึงควรใช้้แว่่นสายตา
ไว้้แทน
• เตรีียมน้ำำ��สะอาดไว้้ใช้้ในการล้้างตาเมื่่�อโดนแก๊๊สน้ำำ��ตา
• ผู้้�ที่่�มีีโรคหอบหืืด ผู้้�หญิิงตั้้�งครรภ์์ มารดาที่่�กำำ�ลัังให้้นมบุุตรไม่่ควรอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�มีีพิิษ ถ้้าทำำ�ได้้ ควรออกไป
ให้้พ้้นจากบริิเวณที่่�จะมีีการยิิงแก๊๊สน้ำำ�ต
� าหรืือสเปรย์์พริิกไทย
การปฏิิบััติิตััวเมื่่�อถููกแก๊๊สน้ำำ��ตาและสเปรย์์พริิกไทย
• เมื่่�อเราถููกโจมตีีด้้วยแก๊๊สน้ำำ��ตาหรืือสเปรย์์พริิกไทย ให้้ตั้้�งสติิ
• อย่่าจัับใบหน้้าหรืือขยี้้�ตา เพราะสารเคมีีที่่�ติิดมืืออาจปนเปื้้�อนเข้้าตาได้้ แล้้วออกไปยัังบริิเวณที่่�มีีอากาศบริิสุุทธิ์์� โดย
พยายามหัันหน้้าเข้้ากระแสลม กางแขนออก เดิินไปมา สะบััดผงเคมีีที่่�อาจติิดตามเนื้้�อตััวออก เพื่่�อให้้อากาศบริิสุุทธิ์์�พััดพา
สารเคมีีออกไป
• พยายามสั่่�งน้ำำ��มููกให้้สารเคมีีออกมา ใช้้น้ำำ��ดื่่�มที่่�พกไว้้ล้้างตาและกลั้้�วคอ โดยพยายามเอีียงหน้้าตอนล้้างตาเพื่่�อให้้
น้ำำ��ไหลออกจากใบหน้้า อย่่าให้้น้ำำ��ไหลเข้้าจมููก ผิิวหนัังและเสื้้�อผ้้า หากบัังเอิิญใส่่คอนแทคเลนส์์อยู่่� ต้้องเอาออกโดยทัันทีี
มิิฉะนั้้�นนััยน์์ตาอาจอัักเสบขั้้�นร้้ายแรงได้้ คอนแทคเลนส์์ที่่�ปนเปื้้�อนสารเคมีีแล้้ว ไม่่ควรนำำ�กลัับมาใช้้อีีก
• หากมีีเสื้้�อผ้้าที่่�สะอาด ควรเปลี่่�ยนเสื้้�อผ้้า หรืือหากสวมใส่่เสื้้�อผ้้าหลายชั้้�นให้้ถอดเสื้้�อผ้้าชั้้�นนอกที่่�เปื้้�อนสารเคมีีออก
แล้้วเก็็บผ้้าที่่�เปื้้�อนสารเคมีีลงในถุุง ปิิดปากถุุงให้้สนิิท
• ในกรณีีที่่อุ� ณ
ุ หภููมิิร่า่ งกายสููงขึ้้น� เช่่น จากการวิ่่�งหรืือความตื่่น� ตกใจ อาการระคายเคืืองจะเพิ่่�มขึ้้น�
ตามไปด้้วย เนื่่�องจากมีีเหงื่่�อมากขึ้้�น ซึ่่�งจะทำำ�ให้้สารเคมีีละลายซึึมเข้้าร่่างกายได้้มากขึ้้�น ให้้พยายาม
ล้้างตััวด้้วยน้ำำ��เย็็น ป้้องกัันไม่่ให้้สารเคมีีแทรกซึึมลงไปในผิิวหนััง
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การรัับมืือและดููแลความปลอดภััย
หลัังจบการชุุมนุุม/กิิจกรรม
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หลัังจบจากการเข้้าร่่วมกิิจกรรมหรืือการชุุมนุุม เราอาจพบกัับสถานการณ์์การคุุกคาม ความเครีียด หรืืออารมณ์์
ความรู้้�สึึกที่่�ตกค้้างจากการเข้้าร่่วมกิิจกรรมนั้้�น ๆ ซึ่่�งสถานการณ์์ดัังกล่่าว ได้้แก่่
กรณีีถููกข่่มขู่่�คุุกคามทางออนไลน์์
ในบางครั้้�ง หลัังจบกิิจกรรมการชุุมนุุม ทีีมงานหรืือผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุมอาจถููกคุุกคาม/กลั่่�นแกล้้งทางออนไลน์์โดยกลุ่่�มคน
ที่่�เห็็นต่่าง (หรืือที่่�เราเรีียกว่่า การล่่าแม่่มด) ซึ่่�งอาจเริ่่�มจากการอ้้างว่่าเป้้าหมาย(นัักกิิจกรรม)ละเมิิดคุุณค่่าของสัังคม (เช่่น
ล้้มเจ้้า ก่่อความวุ่่�นวาย) การบิิดเบืือนข้้อเท็็จจริิง และการใช้้สื่่�อมวลชนหรืือพื้้�นที่่�โซเชีียลมีีเดีียในการปลุุกปั่่�นกระแส
ความเกลีียดชัังต่่อตััวเป้้าหมาย
รููปแบบการคุุกคามทางออนไลน์์ เกิิดขึ้้�นได้้หลายลัักษณะด้้วยกััน อาทิิ 1.การเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลของเรา (เบอร์์
โทรศััพท์์ ที่่�อยู่่�) ลงในโซเชีียลมีีเดีีย เพื่่�อให้้เกิิดการคุุกคาม 2.การกลั่่�นแกล้้งทางออนไลน์์ด้ว้ ยการล้้อเลีียน (Cyber Bullying)
3.การข่่มขู่่� ขู่่�ฆ่่า การใช้้เฮทสปีีช การยุุยงให้้เกิิดการใช้้ความรุุนแรงทางกายภาพกัับเรา เป็็นต้้น การทำำ�ความเข้้าใจถึึงรููปแบบ
การคุุกคามทางออนไลน์์ดัังกล่่าว จะช่่วยให้้เราสามารถประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นว่่ามีีแนวโน้้มที่่�จะขยายรููปแบบความ
รุุนแรงอย่่างไรบ้้าง และวางแผนรัับมืือสถานการณ์์ดัังกล่่าวได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ตััวอย่่างเช่่น กรณีีของนางสาวสิิริินทร์์ มุ่่�งเจริิญ 32 นัักกิิจกรรมนัักศึึกษาหญิิงด้้านสิิทธิิความเท่่าเทีียมทางเพศและสิิทธิิ
ทางการเมืือง หลัังจากที่่�จััดกิิจกรรมชุุมนุุม ได้้ถููกผู้้�ใช้้โซเชีียลมีีเดีีย (ทวิิตเตอร์์และเฟซบุ๊๊�ก) นำำ�รููปภาพและข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของนางสาวสิิริินทร์์ไปโพสต์์ คอมเมนท์์และแชร์์ด้้วยข้้อความที่่�มีีเนื้้�อหาคุุกคามทางเพศ สร้้างความเกลีียดชััง ยุุยงให้้เกิิดการ
ใช้้ความรุุนแรงและการกลั่่�นแกล้้งทางออนไลน์์
จากการพููดคุุยเบื้้�องต้้นกัับนางสาวสิิริินทร์์ ถึึงวิิธีีการรัับมืือหลัังจากที่่�ตนถููกล่่าแม่่มด เธอกล่่าวว่่า “ตอนที่่�เกิิดเรื่่�อง
ปิิดโซเชีียลมีีเดีียทุุกอย่่าง เพื่่�อเป็็นการรัักษาสภาพจิิตใจของตััวเอง และป้้องกัันไม่่ให้้มีกี ารขุุดคุ้้�ยข้้อมููลด้้วย ทำำ�การปรึึกษาพี่่� ๆ
ที่่�สนิิท รวมถึึงพี่่� ๆ ที่่�ทำำ�งาน NGO รวมถึึงทนายความ โดยฝากให้้เพื่่�อน ๆ ช่่วยรวบรวมหลัักฐานทางคดีีไว้้ให้้ เพราะเราอาจ
จะเข้้าไปอ่่านตอนนั้้�นไม่่ไหว และพยายามไม่่ตามข่่าวเกี่่�ยวกัับตััวเองสัักระยะ โฟกััสที่่�เรื่่�องอื่่�น ใช้้เวลาอยู่่�กัับเพื่่�อน ๆ”
จากคำำ�สััมภาษณ์์ด้้านบนนั้้�น เราสามารถแบ่่งประเภทการดููแลความปลอดภััยได้้ 3 ระดัับ คืือ การดููแลความปลอดภััย
ทางกายภาพ การดููแลความปลอดภััยทางดิิจิทัิ ัล และการดููแลความปลอดภััยทางสุุขภาพจิิตใจ โดยแต่่ละกรณีีและลัักษณะ
การคุุกคามอาจจะมีีวิิธีีการรัับมืือที่่�แตกต่่างกัันออกไป ขึ้้�นอยู่่�กัับการประเมิินความเสี่่�ยงของแต่่ละคน ผู้้�เขีียนจึึงขอแชร์์เพีียง
ประสบการณ์์ในการดููแลความปลอดภััยเบื้้�องต้้น ดัังนี้้�
1. การดููแลความปลอดภััยทางกายภาพ  หากมีีการเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลของเราต่่อสาธารณะ เช่่น รููปภาพ ที่่�อยู่่�
เป็็นต้้น เราอาจจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องให้้ความระมััดระวัังเรื่่�องการเดิินทาง การอยู่่�ในที่่�สาธารณะที่่�อาจมีีผู้้�คนจำำ�เราได้้ หรืือหาก
ในกรณีีร้้ายแรงอาจจำำ�เป็็นต้้องย้้ายที่่�พัักชั่่�วคราว โดยในกรณีีของนางสาวสิิริินทร์์ซึ่่�งเคยถููกล่่าแม่่มด โดยการเผยแพร่่รููปถ่่าย
พร้้อมทั้้�งใช้้ถ้้อยคำำ�ล้้อเลีียนและยั่่�วยุุให้้เกิิดความรุุนแรงต่่อเธอนั้้�น เธอเลืือกที่่�จะปลอมตััวในขณะที่่�เธอจำำ�เป็็นต้้องออกไปทำำ�
ธุุระสำำ�คััญนอกที่่�พััก เป็็นต้้น
2. การดููแลความปลอดภััยทางดิิจิทัิ ัล หากเราถููกล่่าแม่่มดหรืือถููกโจมตีีทางออนไลน์์นั้้�น เราอาจจะรัับมืือเบื้้�องต้้นด้้วย
การเปลี่่�ยนรหััสผ่่านบััญชีีโซเชีียลมีีเดีียเพื่่�อป้้องกัันการแฮคข้้อมููล การตั้้�งค่่าความเป็็นส่่วนตััวในบััญชีีโซเชีียลมีีเดีียของเรา
จััดการเคลีียร์์ข้อ้ ความที่่�สุ่่�มเสี่่ย� งอัันอาจส่่งผลให้้เกิิดความรุุนแรงต่่อเราง่่ายขึ้้น� (ข้้อมููลส่่วนบุุคคล ที่่�อยู่่� เบอร์์โทรศััพท์์ รููปถ่่าย)
3. การดููแลความปลอดภััยทางสุุขภาพจิิต เมื่่�อเราตกอยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�ถููกคุุกคามทางออนไลน์์นั้้�น อาจส่่งผลต่่อ
สุุขภาพจิิตของเรา ทั้้�งสภาวะเครีียด วิิตกกัังวล ตื่่�นตระหนก ซึึมเศร้้า เป็็นต้้น ซึ่่�งเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวขึ้้�น เราควรติิดต่่อ
บุุคคลที่่�เราสามารถไว้้วางใจได้้ พยายามอย่่าเปิิดอ่่านข้้อความที่่�คุุกคามและโจมตีีเราเพราะอาจจะยิ่่�งทำำ�ให้้เรารู้้�สึึกย่ำำ��แย่่
มากขึ้้�น งดเว้้นการโต้้กลัับด้้วยถ้้อยคำำ�รุุนแรงเพราะจะยิ่่�งทำำ�ให้้สถานการณ์์ขยายมากขึ้้�น หากจำำ�เป็็น เราควรติิดต่่อขอรัับ
ความช่่วยเหลืือจากผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสุุขภาพจิิต
นอกจากนั้้�นแล้้ว สำำ�นัักข่่าวประชาไท 33 ได้้นำำ�เสนอข้้อมููลการเอาตััวรอดหรืือการรัับมืือเบื้้�องต้้นกัับสถานการณ์์ที่่�เรา
ถููกล่่าแม่่มดไว้้อย่่างน่่าสนใจ ดัังนี้้�
32 ผู้้�เขีียนสััมภาษณ์์สิิริินทร์์ มุ่่�งเจริิญ เมื่่�อวัันที่่� 4 มิิถุุนายน 2563 และสามารถอ่่านรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ในแถลงการณ์์ต่่อกรณีีของสิิริินทร์์ มุ่่�งเจริิญ ทางเฟซบุ๊๊�กเพจ :
Thaiconsent (https://www.facebook.com/thaiconsent/photos/a.214163315771244/839709169883319/?type=3&theater)
33 สามารถอ่่านรายละเอีียดและบทสััมภาษณ์์ประสบการณ์์ถููกล่่าแม่่มดของจีีรนุุช เปรมชััยพร ได้้ทางสำำ�นัักข่่าวประชาไท ในรายการใต้้โต๊๊ะนัักข่่าว EP13 : แม่่มดไม่่มีีจริิง
https://m.youtube.com/watch?v=8l4lMVXTZMc&fbclid=IwAR3_0BWOQ0nJfXF4u60jUzsQP1vuxjhWhardzy4UVGf_2o9icJoJuLZtYhs&t=9s
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1. การตั้้� ง ค่่ า ความเป็็ น ส่่ ว นตัั ว ในโซเชีี ย ลมีี เ ดีี ย ในกรณีี ที่่� มีี ข้้ อ ผิิ ด พลาดเกิิ ด ขึ้้� น แล้้ วหรืื อ เราถููกโจมตีี / คุุ ก คาม
ทางออนไลน์์แล้้ว
2. พิิสููจน์์ ชี้้�แจงข้้อเท็็จจริิงเพื่่�อทุุเลากระแสในสัังคม รวมถึึงการยืืนยัันว่่าเราไม่่ได้้ละเมิิดคุุณค่่าของสัังคม
3. เราอาจพิิจารณาวิิธีกี ารรัับมืือผ่่านช่่องทางกระบวนการทางกฎหมาย เช่่น การลงบัันทึึกประจำำ�วันั การดำำ�เนิินคดีีกับั
ผู้้�ที่่บิ� ดิ เบืือนข้้อเท็็จจริิงด้้วยข้้อหาหมิ่่�นประมาท หรืือการขอคุ้้�มครองพยานจากหน่่วยงานรััฐ เป็็นต้้น ในขั้้น� ตอนนี้้� เราสามารถ
ติิดต่่อขอรัับความช่่วยเหลืือหรืือคำำ�ปรึึกษาแนะนำำ�จากองค์์กรสิิทธิิมนุุษยชนและองค์์กรด้้านกฎหมายที่่�ไว้้วางใจได้้
นอกจากนั้้�นแล้้วเรายัังสามารถรายงานการคุุกคามดัังกล่่าวไปยััง Social Media Platform ได้้ โดยเฉพาะทวิิตเตอร์์
ซึ่่�งในปััจจุุบัันมีีนโยบายในการควบคุุมและจััดการกัับปััญหาด้้าน Bullying ที่่�ค่่อนข้้างเข้้มแข็็ง
เทคนิิคการเก็็บหลัักฐานทางคดีีความ หากเราถููกล่่าแม่่มดทางออนไลน์์ ในกรณีีที่่�เราตััดสิินใจดำำ�เนิินคดีีทางกฎหมาย
1. เราต้้องเก็็บหลัักฐาน บัันทึึกข้้อมููล ภาพ คลิิปหรืือข้้อความต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการละเมิิดหรืือการคุุกคาม(ล่่าแม่่มด)
ต่่อตััวเราในฐานะโจทก์์ หรือื เราสามารถยืืนยัันได้้ว่า่ โพสต์์นั้้น� ๆ ตั้้�งใจที่่�จะหมายถึึงตััวเรา และเก็็บบัันทึึกข้้อมููลส่่วนบุุคคลของ
ผู้้�กระทำำ�ความผิิด โดยให้้สามารถยืืนยัันได้้ว่่าบััญชีีโซเชีียลมีีเดีียที่่�โพสต์์หรืือคอมเมนท์์คุุกคามเรา เป็็นบุุคคลเดีียวกัันจริิง
2. การเก็็บหลัักฐาน ให้้บันั ทึึก URL โพสต์์ที่่แ� สดงถึึงการกระทำำ�ความผิิด พร้้อมลงวััน/เดืือน/ปีีที่่เ� ราบัันทึึกของโพสต์์นั้้น� ๆ ด้้วย
เพื่่�อเป็็นการยืืนยัันว่่ามีีโพสต์์ดังั กล่่าวอยู่่ใ� นระบบคอมพิิวเตอร์์จริิง ไม่่ใช่่เพีียงภาพที่่�อาจถููกแย้้งว่่ามีีการตััดต่่อ หรืือเราอาจจะ
ถ่่ายวิิดีโี อหน้้าจอคอมพิิวเตอร์์ในระหว่่างที่่�เรากำำ�ลังั เข้้าไปตรวจสอบโพสต์์ที่่มี� ข้ี อ้ ความคุุกคามเรา โดยบัันทึึกวิิดีโี อให้้เห็็น URL

กรณีีถููกดำำ�เนิินคดีี
ในบางครั้้�งผู้้�จััดกิิจกรรมหรืือผู้้�เข้้าร่่วมอาจถููกเจ้้า
หน้้าที่่�ตำำ�รวจดำำ�เนิินคดีีตามมาในภายหลัังจากการเสร็็จ
สิ้้น� การชุุมนุุมหากเราได้้รับั หมายเรีียกหรืือถููกดำำ�เนิินคดีี
ความ มีีวิิธีีรัับมืือเบื้้�องต้้น ดัังนี้้�
1. เมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจนำำ�หมายเรีียกมาให้้เข้้า
รายงานตััวเพื่่�อรัับทราบข้้อกล่่าวหา ให้้เราตรวจเช็็คชื่่�อ
ว่่าถููกต้้องไหม และตรวจสอบรายละเอีียดการแจ้้งข้้อหา
อะไร หมายดัังกล่่าวมาจากสถานีีตำำ�รวจใด
2. เมื่่�อได้้รัับหมายเรีียกแล้้ว  พยายามตั้้�งสติิ จาก
นั้้�นให้้ติิดต่่อบุุคคลที่่�เราไว้้ใจและทนายความ เพื่่�อขอคำำ�
ปรึึกษาเบื้้�องต้้น
3. ปรึึกษาหารืือกัับทีีมงานถึึงวิิธีกี ารรัับมืือและการ
สนัับสนุุนให้้ความช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน
4. หากไม่่สะดวกไปพบกัับเจ้้าหน้้าที่่�ในวัันที่่�ออก
หมายเรีียก เรามีีสิิทธิิขอเลื่่�อนวัันได้้ โดยเจ้้าหน้้าที่่�จะ
สามารถขอศาลออกหมายจัับเราได้้เฉพาะกรณีีที่่�ออก
หมายเรีียกสองครั้้�งแล้้วเราไม่่ไปพบและไม่่ได้้แจ้้งเหตุุ
ขััดข้้อง
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กรณีีเจ้้าหน้้าที่่�บุุกไปที่่�บ้้านเพื่่�อกดดััน โดยไม่่มีีหมายศาล
นัักกิิจกรรมและประชาชนบางคนต้้องเผชิิญหน้า้ กัับการถููกเจ้้าหน้้าที่่�รัฐั เช่่น ตำำ�รวจ ทหาร เป็็นต้้น บุุกไปที่่�บ้า้ นพัักเพื่่�อ
สอบถามข้้อมููล หรืือข่่มขู่่�คุุกคามไม่่ให้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมทางการเมืืองหรืือการชุุมนุุมใด ๆ ซึ่่�งวิิธีีรัับมืือเบื้้�องต้้นในกรณีีดัังกล่่าว 
ได้้แก่่
1 .หากเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจมาขอพบ เราต้้องสอบถามข้้อมููล ขอดููบััตรประจำำ�ตัวั เจ้้าหน้้าที่่�และสัังกััดของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
2. สอบถามรายละเอีียดว่่าต้้องการเข้้าพบหรืือพููดคุุยด้้วยสาเหตุุอะไร 
3. ไม่่ควรให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตำ�รว
ำ จเข้้ามาในบ้้านพััก และควรมีีพยานหรืือบุุคคลที่่�ไว้้ใจได้้อยู่่�ในเหตุุการณ์์
4. หากเจ้้าหน้้าที่่�มาที่่�บ้้านพััก โดยไม่่มีีหมายศาล เรามีีสิิทธิิปฏิิเสธการพบหรืือการพููดคุุย
5. บัันทึึกเหตุุการณ์์ ถ่า่ ยภาพหรืือคลิิป เพื่่�อเก็็บไว้้เป็็นหลัักฐาน และประสานงานกัับองค์์กรสิิทธิิมนุุษยชนหรืือทนายความ
ที่่�ไว้้ใจ

การดููแลความสะอาด
ในพื้้�นที่่�ชุุมนุุม
หลัังจากที่่�เราจััดกิิจกรรมเสร็็จสิ้้น�
ตามแผนที่่�วางไว้้แล้้วนั้้�น ต้้องไม่่ลืืมที่่�
จะตรวจสอบพื้้�นที่่�ที่่�ใช้้จััดกิิจกรรมว่่ามีี
ความเสีียหายหรืือสกปรกหรืือไม่่ หากมีี
เราควรทำำ�ความสะอาดให้้เรีียบร้้อยก่่อน
เดิินทางกลัับ ทั้้�งนี้้� นอกจากจะเป็็นการ
ปฏิิบััติิตามกฎหมายแล้้ว ยัังเป็็นการ
สร้้างความน่่าเชื่่�อถืือและภาพลัักษณ์์ที่่�
ดีีของเราต่่อสาธารณะอีีกด้้วย เป็็นการ
หลีี กเลี่่� ย งไม่่ ให้้ บุุคคลฝ่่ ายตรงข้้ามใช้้
เป็็นข้้ออ้้างในการโจมตีีการจััดกิิจกรรม
ของเรา
หนึ่่� ง ในเทคนิิ ค ง่่ า ย ๆ ในการ
ดููแลความสะอาดในพื้้�นที่่�จััดการชุุมนุุม
คืือ การประกาศเชิิญชวนให้้ผู้้�เข้้าร่่วม
กิิ จ กรรมช่่ ว ยกัั น รัั ก ษาความสะอาด
ในระหว่่างจััดกิิจกรรม และเก็็บขยะ
ทำำ�ความสะอาดก่่อนเดิินทางกลัับที่่�พััก
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หลัังจบชุุมนุุม จัับกลุ่่�ม
กลัับบ้้านอย่่างปลอดภััย
หลัังจบจากการจััดกิิจกรรม เรา
ต้้องไม่่ลืืมที่่�จะให้้ความสำำ�คััญกัับการ
ดููแลความปลอดภัั ย ในขณะเดิิ น ทาง
กลัับบ้้าน โดยควรศึึกษาและวางแผน
เส้้ น ทางการเดิิ น ทางก่่ อ นเข้้ า ร่่ ว ม
กิิจกรรมให้้เรีียบร้้อย ไม่่ควรเดิินทาง
กลัั บ บ้้ า นคนเดีี ย ว หรืื อ ใช้้ เ ส้้ น ทางที่่�
เปลี่่�ยว สร้้างระบบเช็็คอิิน-เช็็คเอาท์์กัับ
ทีีมงาน ด้้วยการอััพเดตการเคลื่่�อนไหว
และการเดิินทางของเราให้้ทีีมงานได้้
รัับทราบเป็็นระยะ
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เคลีียร์์ใจให้้สงบ
หลัังพัักรบการชุุมนุุม
หลัังจากที่่�เราเข้้าร่่วมการชุุมนุุม
แล้้ วนั้้� น เราอาจจะมีี อ ารมณ์์ ความ
รู้้�สึึ ก หรืื อ ภาวะเครีี ย ดซึ่่� ง ตกค้้ า งจาก
เหตุุ การณ์์ นั้้� น ๆ เช่่ น การมีี อารมณ์์
เกรี้้� ย วกราด นอนไม่่ หลัั บ  รู้้�สึึ ก เศร้้ า
กัังวลและไม่่ปลอดภััย เป็็นต้้น ดัังนั้้�น
เราจึึงควรให้้ความสำำ�คััญกัับการสำำ�รวจ
ความรู้้�สึึกและอารมณ์์ของตนเอง เพื่่�อ
หาวิิธีีการจััดการและรัับมืือให้้เรารู้้�สึึก
สบายใจขึ้้� น ซึ่่� ง มีี เ ทคนิิ ค ที่่� ส ามารถ
จััดการตนเองเบื้้�องต้้นได้้หลายรููปแบบ
เช่่น การดื่่�มน้ำำ��/อาหารที่่�เราชอบ การ
ทำำ�ความสะอาดร่่างกาย การพัักผ่่อน
ให้้เพีียงพอ ทำำ�กิิจกรรมที่่�เราชอบ การ
ระบายกัับบุุคคลที่่�เราไว้้วางใจ แต่่หาก
ยัั ง ไม่่ ดีี ขึ้้� น ให้้ เ ราปรึึ ก ษากัั บ ทีี ม งาน
และเข้้ า รัั บ คำำ� ปรึึ ก ษาช่่ ว ยเหลืื อ จาก
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
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บทส่่งท้้าย
เราจะไปทางไหนกััน
ผู้เ้� ขีียนได้้มีโี อกาสแลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็นและประสบการณ์์ในการถอดบทเรีียนภายหลัังการจััดกิิจกรรมชุุมนุุมร่่วมกัับ
กิิตติิชััย งามชััยพิิสิิฐ นัักกิิจกรรมทางสัังคมและนัักจััดกระบวนการเรีียนรู้้� ได้้ให้้ข้้อมููลขั้้�นตอนการสรุุปบทเรีียนแบบง่่าย ๆ ที่่�
น่่าสนใจ ไว้้ดัังนี้้�
1. ทบทวนความรู้้�สึึกของทีีมงานแต่่ละคน บอกเล่่าความรู้้�สึกึ ของตนเองต่่องานที่่�ผ่า่ นมา ซึ่ง่� ในขั้้น� ตอนนี้้�เป็็นการสำำ�รวจ
ความรู้้�สึึกนึึกคิิดเพื่่�อนร่่วมงานของเราเบื้้�องต้้น ที่่�จะเริ่่�มสรุุปบทเรีียนในขั้้�นตอนถััดไป
2. ทบทวนเป้้าหมายเดิิมของกิิจกรรมที่่�ทีมี งานของเราตั้้ง� ไว้้ ช่ว่ ยกัันประเมิินอย่่างเป็็นรููปธรรม เช่่น มีีผู้เ้� ข้้าร่่วมกิิจกรรม
กี่่�คน มีีปฏิิกิิริิยาจากคู่่�กรณีี กลุ่่�มเป้้าหมาย หรืือจากสื่่�ออย่่างไรบ้้าง
3. ร่่วมกัันประเมิินว่่า “อะไรคืือสิ่่�งที่่�เราทำำ�ไว้้ดีีแล้้ว?” เกิิดอะไรขึ้้�น และเกิิดขึ้้�นเพราะอะไร  เพื่่�อเก็็บไว้้ทำำ�ต่่อไปใน
ครั้้�งหน้้า
4. ร่่วมกัันประเมิินว่่า “อะไรที่่�เราควรร่่วมกัันปรัับปรุุง?” เกิิดอะไรขึ้้�น และเกิิดขึ้้น� เพราะอะไร เพื่่�อเก็็บไว้้ปรัับปรุุงแก้้ไข
ต่่อไป
5. ร่่วมกัันประเมิินและมองถึึงกิิจกรรมการเคลื่่�อนไหวของเราในอนาคตว่่า “หากเราจะทำำ�งานเคลื่่�อนไหวในลัักษณะ
นี้้�อีีกครั้้�ง เราจะทำำ�อะไร ที่่�จะช่่วยให้้ดีีขึ้้�นกว่่าเดิิม?” การตอบคำำ�ถามนี้้�จะช่่วยให้้เราทบทวนและเห็็นถึึงสิ่่�งที่่�เราอาจหลงลืืม
ไป สิ่่�งที่่�เรามองข้้ามไป
6. ร่่วมกัันมองหาว่่ามีีอะไรที่่�พอจะให้้ได้้ร่่วมกัันเฉลิิมฉลองบ้้าง
ในขณะเดีียวกััน กรณีีหลัังจบจากการจััดกิิจกรรมหรืือการชุุมนุุมขนาดใหญ่่ ที่่�มีีผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุมทำำ�กิิจกรรมกัับเรา
จำำ�นวนมาก หลายคนอาจตั้้�งคำำ�ถามว่่า “แล้้วเราจะไปยัังไงต่่อ?” หรืือ “เราประสบความสำำ�เร็็จแล้้วหรืือยััง?”
สิ่่�งหนึ่่�งที่่�เราในฐานะผู้้�จััดกิิจกรรม อาจจะต้้องกลัับมาทำำ�ความเข้้าใจและทบทวนคืือ “เป้้าหมายความเปลี่่�ยนแปลงที่่�
เราต้้องการจากการทำำ�กิิจกรรมคืืออะไร?” และเราต้้องไม่่หลงลืืมว่่า การชุุมนุุมหรืือม็็อบนั้้�นเป็็นเพีียงหนึ่่�งในเครื่่�องมืือหรืือ
วิิธีีการที่่�ช่่วยให้้เราสามารถสร้้างแรงกดดััน เรีียกร้้องถึึงความเปลี่่�ยนแปลงได้้ แต่่การชุุมนุุมหรืือม็็อบไม่่ใช่่เป้้าหมายสุุดท้้ายที่่�
เราต้้องการ 
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ดัังนั้้�นแล้้ว  เราและทีีมงานควรช่่วยกัันทบทวนและตรวจสอบว่่า “หลัังจากการชุุมนุุมแล้้ว เราจะเดิินทางไปใน
ทิิศทางไหน เพื่่�อไปให้้ถึึงเป้้าหมายความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เราต้้องการ” นั่่�นหมายความว่่า การวางแผนงานและยุุทธศาสตร์์
การทำำ�งานหลัังจากกิิจกรรมก็็มีีความสำำ�คััญไม่่แพ้้ขั้้�นตอนที่่�เราออกแบบตััวกิิจกรรมตั้้�งแต่่แรกเริ่่�ม
หนึ่่�งในคำำ�ถามสำำ�คััญที่่�มัักถููกหยิิบยกมาพููดถึึง คืือ แล้้วเราจะพััฒนาจากม็็อบขนาดใหญ่่ไปสู่่�ขบวนการเคลื่่�อนไหวทาง
สัังคมที่่�เข้้มแข็็งและประสบความสำำ�เร็็จได้้อย่่างไร? ในที่่�นี้้�จะขอหยิิบยกบางประเด็็นมาแลกเปลี่่�ยนต่่อคำำ�ถามด้้านบน เช่่น
1. แสดงออกให้้ชััดเจนว่่าเราต้้องการเปลี่่�ยนแปลงอะไร? ควรระบุุให้้ชััดเจนและเฉพาะเจาะจง ข้้อเสนอภาพฝัันที่่�เรา
ต้้องการคืืออะไร เพราะการพููดแค่่ว่่าเราไม่่ชอบอะไร อาจจะไม่่เพีียงพอที่่�จะโน้้มน้้าวให้้ผู้ค้� นเข้้าร่่วมขบวนการเคลื่่�อนไหวกัับ
เราได้้
2. กำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายและทำำ�งานเพื่่�อขยายแนวร่่วมในการสร้้างความเปลี่่ย� นแปลงไปพร้้อม ๆ กัับเรา เพราะแน่่นอน
ว่่าการสร้้างความเปลี่่�ยนแปลง เราต้้องการความสนัับสนุุนจากผู้้�คนหลายฝ่่าย นอกจากนั้้�น ต้้องไม่่ลืืมที่่�จะทำำ�งานเพื่่�อรัักษา
แนวร่่วมของเราด้้วย เพราะในหลายครั้้�ง นอกจากการที่่�ประชาชนได้้รัับข้้อมููล/ความรู้้�ในการตััดสิินใจเข้้าร่่วมการชุุมนุุมแล้้ว
นั้้�น หลายครั้้�งอารมณ์์ความรู้้�สึึก(ความไม่่พอใจ โกรธ  ความหวััง) ก็็เป็็นหนึ่่�งในปััจจััยที่่�ดึึงให้้ผู้้�คนเข้้าร่่วมการชุุมนุุมกัับเรา
ดัังนั้้�นเราจึึงจำำ�เป็็นต้้องสนัับสนุุนการทำำ�งานเรื่่�องความรู้้�  เพื่่�อส่่งเสริิมเรื่่�องความถููกต้้องชอบธรรมในการเคลื่่�อนไหวประเด็็น
ดัังกล่่าว รวมถึึงต้้องชี้้�ให้้เห็็นถึึงความเป็็นไปได้้ในการสร้้างความเปลี่่�ยนแปลง
3. หลัั ง จากได้้ รัั บ ชัั ย ชนะการเปลี่่� ย นแปลงที่่� เราต้้ อ งการแล้้ ว  งานที่่� ท้้ า ทายต่่ อ ไปคืื อ เราจะรัั ก ษาชัั ย ชนะและ
ความเปลี่่�ยนแปลงนี้้�ไว้้ได้้อย่่างไร?
ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นประเด็็นที่่�ทีีมงานต้้องร่่วมกัันพิิจารณาใคร่่ครวญ  เพื่่�อให้้การทำำ�งานเพื่่�อสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงของเรา
ไม่่สููญเปล่่า ทั้้�งนี้้�เพื่่�อความเติิบโตของผู้้�ร่่วมปฏิิบััติิงานและประเด็็นเคลื่่�อนไหวของเราไปพร้้อมกััน
AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND

62

PROTEST FOR TOMORROW

ภาคผนวก
ช่่องทางติิดต่่อที่�สำำ�คั
่
ัญ
ชื่่�อองค์์กร

การให้้ความช่่วยเหลืือ/สนัับสนุุน

ช่่องทางติิดต่่อ

โครงการอิินเทอร์์เน็็ตเพื่่�อกฎหมาย
ประชาชน (iLaw)

ให้้ คำำ� แนะนำำ�ด้้ า นกฎหมายเบื้้� อ งต้้ น E-mail : ilaw@ilaw.or.th
บัั น ทึึ ก ข้้ อ มููลการจำำ�กัั ด เสรีี ภ าพการ โทร : 02-0027878
แสดงออกเพื่่�อการรณรงค์์สาธารณะ Facebook : @ilaw

ศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน
(TLHR)

ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านคดีีความจากการ E-mail : tlhr@tlhr2014.com
ใช้้สิิทธิิและเสรีีภาพของประชาชน
โทร : 092-271-3172, 096-789-3173

Amnesty International Thailand กลุ่่�มคนที่่�รวมตััวกันั เพื่่�อรณรงค์์ ปกป้้อง
และส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน เรีียกร้้อง
ความยุุติธรร
ิ มให้้กับั คนที่่�ถููกละเมิิดสิิทธิิ
ร่่วมมืือกัับรััฐเพื่่�อผลัักดัันกฎหมายและ
นโยบายที่่�คุ้้�มครอง ไปจนถึึงสร้้างความ
เข้้าใจด้้านสิิทธิิมนุุษยชนให้้กัับเยาวชน
และคนในสัังคม
กลุ่่�มฟื้้�น
เป็็นองค์์กรที่่�ทำำ�งานเพื่่�อสนัับสนุุนและ
ให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืื อ ด้้ า นสุุ ข ภาพจิิ ต ใจ
และ well-being ของนัักกิิจกรรม

เว็็บไซต์์: www.amnesty.or.th
Facebook: www.facebook.com/
AmnestyThailand
Twitter: https://twitter.com
/AmnestyThailand
Facebook: Full Yin Women
Well-being Center ฟื้้�นความสุุข
ของผู้้�หญิิง

กลุ่่�มการเมืืองหลัังบ้้าน

สนัั บ สนุุ น และให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืื อ Facebook: การเมืืองหลัังบ้้าน
ด้้านสุุขภาพจิิตใจและwell being ของ (Backyard Politics)
นัักกิิจกรรม

กลุ่่�มฟื้้�นฟููประชาธิิปไตย 
(Democracy Restroration
Group: DRG)

สนัั บ สนุุ น การจัั ด กิิ จ กรรมและการ Facebook: กลุ่่�มฟื้้�นฟููประชาธิิปไตย
ชุุ ม นุุ ม ว่่ า ด้้ ว ยสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนและ (DRG)
ประชาธิิปไตย
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คู่่�มืือการจััดการชุุมนุุมโดยสงบ เพื่่�อความหวัังของพรุ่่�งนี้้�
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ผู้้�เขีียน: ชลธิิชา แจ้้งเร็็ว
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