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คู่�านุ�า
	 ต่่อให้้โลกจะร้้อน	โควิิดจะร้ะบาด	ทุุกคนต้่องสวิมห้น้ากากออกจากบ้าน	บร้ร้ษััทุข้้ามชาติ่จะร้ำ�าร้วิย	รั้ฐบาลจะรั้งแกปร้ะชาชน	 
ก็ไม่สามาร้ถห้ยดุยั�งคนตั่วิเล็กตั่วิน้อยทุุกเพศวัิยให้้อย่นิ่�งเฉยได้	ดังเช่น	เกร้ต้่าเด็กห้ญิิงผู้่้กล้าเริ้�มต้่นถือป้ายเรี้ยกร้้องห้น้ารั้ฐสภาสวีิเดน
ให้้แก้ไข้ปัญิห้าสภาวิะโลกร้้อน	 	กลุ่มแม่ห้ญิิงทีุ�เลยคัดค้านเห้มืองแร่้ทุองคำาร้วิมตั่วิกันปร้ะทุ้วิงเรี้ยกร้้องสิทุธิิชุมชน	ห้รื้อการ้ชุมนุมให้้
ห้ยดุการ้คุกคามทุางเพศทีุ�อเมริ้กา	(Me	Too)	จนมาถึง	#ให้้มันจบทีุ�รุ่้นเร้า		ถ้อยคำาแสดงเจต่จำานงในการ้ปิดฉากกับสิ�งทีุ�ทุนมาเนิ�นนาน	 
แต่่เห้มือนเป็นการ้เริ้�มต้่นข้องควิามห้วัิงอันร้ำาไร้ข้องคนรุ่้นให้ม่กับแฟลชม็อบทีุ�เรี้ยงร้ายกันมาไม่เว้ินวัินไม่ทุำาให้้พวิกเข้าเห้น็ดเห้นื�อย		
แม้จะมีควิามเสี�ยงว่ิาอาจจะมีคดีควิามต่ามมาก็ต่าม		
	 เร้าไม่ร้่เ้ลยว่ิาสถานการ้ณ์ทีุ�ทุำาให้้คนร้่ส้กึกดขี้�อย่่ทัุ�วิโลกจะทุำาให้้เกดิการ้ปร้ะทุ้วิงอกีกี�ร้้อยกี�พนัครั้�ง	และนำาไปส่่การ้แก้ไข้ปัญิห้า
ได้ห้ร้ือไม่	 แต่่ไม่วิ่าผู้ลจะออกมาแพ้ห้ร้ือชนะ	 การ้ชุมนุมควิร้จะเป็นทุางปฏิบัต่ิทุี�คนทุุกคนมีสิทุธิิใช้เป็นเคร้ื�องมือในการ้เร้ียกร้้องและ
แสดงออก	ทุี�จะต่้องมีอย่่และจำาเป็นในทุุกยุคสมัย				
	 ปฏิญิญิาสากลวิ่าด้วิยสิทุธิิมนุษัยชน	 (UDHR)	 ได้รั้บร้อง	 เสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบเป็นสิทุธิิขั้�นพื�นฐาน	 แอมเนสตี่�	 
อินเต่อร้เ์นชั�นแนล	ปร้ะเทุศไทุย	มีควิามตั่�งใจในการ้สง่เสร้มิสิทุธิิเสร้ภีาพการ้แสดงออกและการ้ชมุนุม	ซึึ่�งถือว่ิาเป็นส่วินปร้ะกอบสำาคัญิ
ในการ้สร้้างการ้มีส่วินร่้วิมในการ้พัฒนาและแก้ไข้ปัญิห้าให้้กับสังคมและนำาไปส่่การ้ปกป้องคุ้มคร้องสิทุธิิ		
	 แอมเนสตี่�	ปร้ะเทุศไทุย	อยากให้้ทุุกคนมคีวิามมั�นใจในการ้ใช้สิทุธิิเสรี้ภาพข้องเข้าในการ้ชมุนุม		การ้จัดทุำาค่่มือการ้จดัการ้ชมุนุม
ครั้�งนี�จะเป็นส่วินห้นึ�งในการ้ช่วิยในการ้ขั้บเคลื�อนการ้จัดการ้ชุมนุมโดยสงบ	 ซึึ่�งมีควิามร้่้	 	 ห้ลักการ้ด้านสิทุธิิมนุษัยชน	 การ้วิางแผู้น
การ้ร้ณร้งค์โดยย่อ	 การ้จัดการ้ชุมนุม	 การ้เต่รี้ยมตั่วิ	 การ้รั้บมือควิามเสี�ยงต่่าง	 ๆ	 เข้้าใจห้น้าทีุ�และห้ลักปฏิบัติ่ข้องเจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐ	 และ 
การ้ด่แลเยียวิยาจิต่ใจ	ต่ลอดจนถึงเครื้อข่้ายห้รื้อองค์กร้ทีุ�สามาร้ถติ่ดต่่อได้		
	 นับว่ิาเป็นการ้นำาเสนอข้้อม่ลร้อบด้านและร้วิบร้วิมมาจากแห้ล่งข้้อม่ลและการ้สัมภาษัณ์ผู้่้มีปร้ะสบการ้ณ์ด้านต่่าง	 ๆ	 ในเวิลา 
อันร้วิดเร็้วิเพื�อต่อบสนองสถานการ้ณ์	
	 แน่นอนว่ิาคนสำาคัญิสามาร้ถปร้ะมวิลและร่้างค่่มืออย่างนี�ได้ต้่องมี	 “อินเนอร์้”	 อย่่พอควิร้	 ด้วิยควิามตั่�งใจเกินร้้อยและ
มีปร้ะสบการ้ณ์การ้จัดการ้การ้ชุมนุมมาก่อน	 ชลธิิชา	 แจ้งเร็้วิ	 ห้รื้อล่กเกด	 ผู้่้คิดริ้เริ้�มอยากจะร่้างค่่มืออย่่แล้วิ	 จึงยินดีมาช่วิย 
แอมเนสตี่�	 ปร้ะเทุศไทุย	 ในการ้พัฒนาค่่มือนี�	 	 แอมเนสตี่�	 ปร้ะเทุศไทุย	 มั�นใจในปร้ะสบการ้ณ์ข้องชลธิิชา	 ในการ้เป็นนักกิจกร้ร้ม 
ด้านสิทุธิิมนุษัยชนและปร้ะชาธิิปไต่ย	 โดยเธิอเริ้�มทุำางานเพื�อส่งเสริ้มเสรี้ภาพในการ้แสดงออกและการ้ชุมนุมในปร้ะเทุศไทุย	 
ตั่�งแต่่ภายห้ลังการ้ทุำารั้ฐปร้ะห้าร้ข้องคณะรั้กษัาควิามสงบแห่้งชาติ่	 (คสช.)	 2557	 และเปิดกว้ิางแสวิงห้าควิามร้่้จากบุคคล 
ห้ลากห้ลายรุ่้นและปร้ะสบการ้ณ์		โดยบุคคลทีุ�มีส่วินสำาคัญิในการ้ช่วิยเติ่มเนื�อห้า	และคำาแนะนำาต่่าง	ๆ	อย่างเต็่มทีุ�คือ
	 คุุณอานนท์์ ชวาลาวัณย์์ จากโคร้งการ้อินเทุอร์้เน็ต่เพื�อกฎห้มายปร้ะชาชน	(iLaw)	
	 คุุณนารีี เจริีญผลพิิริีย์ะ นักจัดอบร้มสันติ่วิิธีิ  
	 คุุณคีุตนาฏ วรีรีณบวรี ทีุ�ปรึ้กษัาด้านนโยบายสิทุธิิมนุษัยชน
	 คุุณกิิตติชัย์ งามชัย์พิิสิิฐ นักกิจกร้ร้มทุางสังคมและนักจัดกร้ะบวินการ้เรี้ยนร้่้ 
	 ดรี.จันจิรีา สิมบัติพูินศิิริี นักวิิจัย สถาบันเอเชียศึกษัา	จุฬาลงกร้ณ์มห้าวิิทุยาลัย และ Associate Fellow,	
	 German	Institute	of	Global	and	Area	Studies.	
	 คุุณวริีสิรีา มีภาษณี กลุ่มเพื�อนรั้บฟัง กลุ่มอาสาสมัคร้ซึึ่�งทุำางานสนับสนุนทัุกษัะด้านสันติ่วิิธีิแก่นักกิจกร้ร้ม
	 และผู้่้ทุำางานด้านสิทุธิิมนุษัยชน 
	 คุุณดารีาณี ท์องศิิริี ผู้่้ร่้วิมก่อตั่�ง กลุ่มเฟมินิสต้่า องค์กร้ด้านสิทุธิิควิามเทุ่าเทีุยมทุางเพศ 

	 ทุมีงานแอมเนสต่ี�	ปร้ะเทุศไทุยทุกุคนทุี�อย่เ่บื�องห้ลงัการ้ทุำาค่ม่อืคร้ั�งนี�ต่่างร้อคอยให้้คลอดออกมาเร้ว็ิ	ๆ 	อย่างใจจดใจจ่อ	ซึ่ึ�งกไ็ด้
คุณสุภาภร้ณ์	อัษัฎมงคล	มาช่วิยเป็นบร้ร้ณาธิิการ้ในโค้งสุดทุ้ายทุี�ถือวิ่าเป็นโค้งห้ักศอกมาก	ๆ	
	 แอมเนสตี่�	ปร้ะเทุศไทุย	ข้อข้อบคุณทุุก	ๆ 	ทุ่านทีุ�อย่เ่บื�องห้ลงัการ้พฒันาค่่มอืเล่มนี�	และต้่องข้อบคณุพลงัข้องคนทีุ�กล้าลกุขึ้�นมา
ส่งเสียงเร้ียกร้้องในสิทุธิิข้องคุณและจัดการ้ชุมนุม		
	 ไม่ว่ิาคุณจะเป็นนักเรี้ยนมัธิยมทีุ�ไม่โอเคกับการ้ตั่ดผู้ม	 กลุ่มแม่ห้ญิิงทีุ�ทุวิงถามในสิทุธิิชุมชน	 กลุ่มคนห้ลากห้ลายทุางเพศ	 
คนห้นุ่มสาวิทีุ�เรี้ยกร้้องปร้ะชาธิิปไต่ย	ห้รื้อใคร้ก็ต่าม	

“คุู่ณคืู่อคู่วามืหวังของวันุพื่รุ�งนุ้�”
 ปิย์นุช	โคุตรีสิารี

ผู้อ�านวย์กิารีแอมเนสิตี้	อินเตอรี์เนชั่นแนล	ปรีะเท์ศิไท์ย์



คู่วามืในุใจัของผ่้เข้ยนุ
	 เพร้าะเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมคืออาวุิธิทีุ�มีอานุภาพข้องพลเมืองอย่างเร้า
	 ห้ากให้้คุณห้ลับต่าแล้วินึกถึงภาพทีุ�คุณเห็้นเมื�อพ่ดถึง	“การ้ชุมนุม”	คุณจะนึกถึงอะไร้?	
	 …….
	 ….
	 ..
	 .
	 แน่นอนว่ิาภาพทีุ�เร้าเห็้น	คงแต่กต่่างกันออกไป	บางคนอาจจะเห็้นภาพควิามวุ่ินวิาย	ควิามขั้ดแยง้ทุางการ้เมืองข้องเสื�อ
สีต่่าง	ๆ	บางคนอาจจะเห็้นภาพการ้ปักห้ลักค้างคืนข้องชาวิบ้านทีุ�เดินทุางจากต่่างจังห้วัิดเข้้ามากดดันรั้ฐบาลให้้แก้ไข้ปัญิห้า	
บางคนอาจจะเห็้นภาพควิามน่ากลัวิข้องการ้ถ่กกดขี้�	คุกคาม	ขั้ดข้วิางการ้ชุมนุมโดยเจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐ	
	 แต่่ฉันเชื�อว่ิาพวิกเร้าอีกห้ลาย	 ๆ	 คนเห็้นภาพ	 “ชัยชนะข้องปร้ะชาชน”	 ในการ้ร้วิมพลังชุมนุมบนทุ้องถนนเพื�อ 
เรี้ยกร้้องให้้เกิดการ้เปลี�ยนแปลงและอนาคต่ทีุ�ดีกว่ิาเดิม	และชัยชนะก็ได้เกิดขึ้�นแล้วิ	เช่น	การ้ชุมนุมเรี้ยกร้้องเรื้�องสิทุธิิพลเมือง
ในสห้รั้ฐอเมริ้กา	การ้ชุมนุมเพื�อเรี้ยกร้้องเอกร้าชจากปร้ะเทุศเจ้าอาณานิคม	เป็นต้่น
	 กล่าวิได้ว่ิา	“กิารีชุมนุม”	เป็นเครื้�องมือในการ้สร้้างพื�นทีุ�เพื�อการ้มส่ีวินร้ว่ิมทุางการ้เมอืงและกำาห้นดอนาคต่ข้องปร้ะเทุศ
ทีุ�นอกเห้นือจากการ้มีส่วินร่้วิมผู่้านการ้ห้ย่อนบัต่ร้เลือกตั่�ง	 นอกจากนั�นแล้วิ	กิารีชุมนุม	 ยังถ่กห้ยิบยกมาใช้เป็นเครื้�องมือ 
ชิ�นสำาคัญิในการ้สร้้างแร้งกดดันและต่่อกร้กับผู้่้ทีุ�มีอำานาจให้้รั้บฟังเสียงข้องพวิกเร้าบ้าง
	 และด้วิยเห้ตุ่ผู้ลนี�	 ด่เห้มือนว่ิาผู้่้มีอำานาจข้องไทุย	 โดยเฉพาะในยุคเผู้ด็จการ้ห้ลังรั้ฐปร้ะห้าร้	 2557	 เองก็จะร้่้ซึึ่�งถึง 
พลังอำานาจข้องการ้ชุมนุมร้วิมตั่วิกันข้องปร้ะชาชนกลุ่มให้ญ่ิ	จึงพยายามลดทุอนควิามชอบธิร้ร้มข้องการ้ชุมนุม	โดยใช้ข้้ออ้าง
เรื้�องควิามมั�นคงสงบเรี้ยบร้้อยมาโจมตี่เร้า	การ้พยายามออกกฎห้มายในการ้ควิบคุมและสร้้างควิามยุง่ยากให้้แก่การ้ใช้สิทุธิิใน
การ้ชุมนุมข้องปร้ะชาชนอย่าง	พ.ร้.บ.	ชุมนุมสาธิาร้ณะ	การ้พยายามใช้กร้ะบวินการ้นอกกฎห้มายมาข่้มข่่้	คุกคาม	กดดันและ
ขั้ดข้วิางการ้ชุมนุมข้องปร้ะชาชนการ้ดำาเนินคดีฟ้องปิดปาก	เพื�อปิดกั�นการ้แสดงออกข้องปร้ะชาชนทีุ�ลุกขึ้�นมาชุมนุมปร้ะทุ้วิง
รั้ฐบาล	นอกจากนั�นแล้วิ	การ้จัดการ้ชุมนุมยังอาจเผู้ชิญิห้น้ากับควิามทุ้าทุายและการ้ขั้ดข้วิางจากปร้ะชาชนทีุ�เห็้นต่่างกับเร้า
	 ยิ�งรั้ฐพยายามขั้ดข้วิางและจำากัดการ้ใช้เสรี้ภาพในการ้ชุมนุมข้องเร้ามากเทุ่าไห้ร่้	ยิ�งสะทุ้อนให้้เห็้นว่ิาการ้ชุมนุมข้นาดให้ญ่ิ
ข้องปร้ะชาชนมีพลังในการ้สร้้างการ้เปลี�ยนแปลงมากเทุ่านั�น	แม้มันอาจจะไม่สำาเร็้จโดยง่าย	แต่่ฉันเชื�อว่ิา	การ้เปลี�ยนแปลง
ทีุ�เร้าต้่องการ้จะเกิดขึ้�นแน่นอน	ฉัน-	“ล่กเกด”	ชลธิิชา	แจ้งเร็้วิ	เชื�อมั�นในพลังข้องการ้ชุมนุม	และร้่้ซึึ่�งถึงควิามยากลำาบากใน
การ้ใช้เสรี้ภาพในการ้ชุมนุมในปร้ะเทุศเร้า	 จึงได้ร่้วิมกับแอมเนสตี่�	 เพื�อพัฒนา	 ค่่มือการ้จัดการ้ชุมนุมโดยสงบเพื�อวัินพรุ่้งนี�	 
ขึ้�น	โดยพยายามร้วิบร้วิมข้้อม่ลทัุ�งจากเอกสาร้	จากบทุสัมภาษัณ์ผู้่้มีปร้ะสบการ้ณ์ในการ้จัดชุมนุมและสังเกต่การ้ณ์ชุมนุม	ทีุ�สำาคัญิ
คือการ้ถอดบทุเรี้ยนการ้จัดการ้ชุมนุมข้องต่นเองในช่วิงทีุ�ผู่้านมานับแต่่รั้ฐปร้ะห้าร้	2557	เป็นต้่นมา	โดยห้วัิงว่ิาค่่มือนี�จะเป็น 
ไกด์ไลน์ทีุ�ให้้คำาแนะนำาเบื�องต้่นในการ้จัดการ้ชุมนุมอย่างปลอดภัย	 ข้้อกฎห้มายทีุ�เกี�ยวิข้้อง	 การ้คุกคามทีุ�อาจพบเจอ	 
สิทุธิิเบื�องต้่นข้องเร้า	การ้รั้บมือต่่อสถานการ้ณ์ฉุกเฉินต่่าง	ๆ	
	 ฉันห้วัิงทีุ�จะเป็นส่วินห้นึ�งในฐานะคนต่ัวิเล็ก	 ๆ	 ทีุ�จะส่งเสร้ิมให้้ทุุกคนเชื�อมั�นในพลังข้องปร้ะชาชน	 เชื�อมั�นในพลังข้อง 
การ้ชุมนุมโดยสงบ	และเชื�อมั�นว่ิาอนาคต่ทีุ�ดีกว่ิาเดิมจะเกิดขึ้�นแน่นอน
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อะไรหรือคืู่อการชุุมืนุุมื 
	 ไมนา	คิไอ	(Maina	Kiai)	 ผู้่้ร้ายงานพิเศษัแห่้งสห้ปร้ะชาชาติ่ว่ิาด้วิยสิทุธิิเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบและการ้สมาคม
	(UN	Special	Rapporteur	on	the	Rights	to	Freedom	of	Peaceful	Assembly	and	of	Association	(SR	FPAA))	
ได้ให้้นิยามควิามห้มายข้อง	 “การ้ชุมนุม”	 ไว้ิว่ิาห้มายถึง	 “การ้ร้วิมต่ัวิชั�วิคร้าวิในพื�นทีุ�ส่วินตั่วิห้รื้อพื�นทีุ�สาธิาร้ณะ	 เพื�อ
เป้าปร้ะสงค์ทีุ�เฉพาะเจาะจงได้แก่	การ้ปร้ะทุ้วิง	การ้ชุมนุมภายใน	การ้นัดห้ยุดงาน	การ้เดินข้บวิน	การ้เดินร้ณร้งค์	ห้รื้อการ้นั�ง
ปร้ะทุ้วิง1	จากข้้อควิามดังกล่าวิจะเห็้นได้ว่ิา	“การ้ชุมนุม”	มีควิามห้มายร้วิมถึงกิจกร้ร้มในห้ลายๆปร้ะเภทุด้วิยกัน	ไม่ว่ิาจะเป็น	
1.	 การ้ชุมนุมในลักษัณะทีุ�มีการ้เคลื�อนทีุ�	 (เช่น	 การ้เดินชุมนุมพร้้อมการ้ปร้าศร้ัย	 การ้ข้ับร้ถร้ณร้งค์)	 2.	 การ้ชุมนุมทีุ�มีการ้ 
ค้างคืนห้รื้อตั่�งเวิทีุปร้าศรั้ย	(เช่น	การ้ชุมนุมทุางการ้เมืองเสื�อเห้ลือง-เสื�อแดง,	การ้ชุมนุมคัดค้านโคร้งการ้พัฒนาข้องรั้ฐ)	และ 
3.	การ้ชมุนุมร้ะยะสั�นทีุ�เน้นควิามร้วิดเร็้วิและร้ะยะสั�นห้รื้อทีุ�เร้าเรี้ยกว่ิา	“แฟลชมอ็บ”	ซึึ่�งเป็นกิจกร้ร้มทีุ�ได้รั้บควิามนิยมอยา่ง
มากในปัจจุบัน	(เช่น	การ้ร้วิมตั่วิทุำากิจกร้ร้มเชิงสัญิลักษัณ์	ช่ป้ายข้้อควิามก่อนแยกย้าย)	นอกจากนั�นแล้วิ	การ้ชุมนุมยังห้มาย
ร้วิมถงึการ้ร้วิมต่วัิกันทุางอินเทุอร์้เน็ต่ห้ร้อืการ้ร้วิมต่วัิเพื�อปร้ะทุ้วิงทุางออนไลน	์ซึึ่�งต้่องได้รั้บการ้คุ้มคร้องอยา่งเต็่มทีุ�ด้วิยเช่นกัน	
กล่าวิโดยสรุ้ปคือ	การ้ชุมนุม	ห้มายถึง	การ้ร้วิมตั่วิกันชุมนุมชั�วิคร้าวิในร่้ปแบบใด	ๆ 	โดยมีเป้าห้มายร่้วิมกันเพื�อสื�อสาร้ปร้ะเด็น
ข้องกลุ่มต่นนั�นเอง	ซึึ่�งมีองค์ปร้ะกอบทีุ�สำาคัญิข้องการ้ชุมนุม	3	ปร้ะการ้	คือ	สถานะชั�วิคร้าวิ	(temporality),	 เป้าปร้ะสงค์
ในการ้ชุมนุม	(intentionality),	 เพื�อเป้าห้มายข้องการ้แสดงออกร่้วิมกันเพื�อส่งสาร้บางอย่าง		 (purpose	of	a	common	
expression	of	a	message)	ต่่อบุคคล,	กลุ่ม,	องค์กร้,	ห้รื้อสังคมโดยทัุ�วิไป2

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		(ห้น้า	4:	เข้้าถึงเมื�อวัินทีุ�	2	มิถุนายน	2563)
2	Human	Rights	Council,	Resolution	22/10,	“The	promotion	and	protection	of	human	rights	in	the	context	of	peaceful	protests”	เผู้ยแพร่้เมื�อวัินทีุ�	21	March	2013
3	อ้างอิงจาก	BBC,	“เคล็ดลับการ้ปร้ะทุ้วิง	ต้่องร้ะดมคนมากเทุ่าไร้จึงเห็้นการ้เปลี�ยนแปลง”	https://www.bbc.com/thai/international-48852287	(เข้้าถึงเมื�อวัินทีุ�	12	พฤษัภาคม	2563)

ชุุมืนุุมืนัุ�นุส�าคัู่ญไฉนุ 
	 เสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบเป็นสิทุธิิขั้�นพื�นฐานทีุ�ได้รั้บการ้รั้บร้องจากปฏิญิญิาสากลว่ิาด้วิยสิทุธิิมนุษัยชน	 (UDHR)	
อันเป็นธิร้ร้มน่ญิสากลว่ิาด้วิยเรื้�องสิทุธิิมนุษัยชน	 สิทุธิิและเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมเป็นห้นึ�งในองค์ปร้ะกอบทีุ�สำาคัญิข้องการ้
มีส่วินร่้วิมทุางการ้เมือง	 การ้มีส่วินร่้วิมในการ้พัฒนาแก้ไข้ปัญิห้า	 ต่ลอดจนกำาห้นดทิุศทุางอนาคต่ข้องสังคม	 กล่าวิได้ว่ิา
ในการ้ปกคร้องร่้ปแบบปร้ะชาธิิปไต่ย	 นอกจากการ้ทีุ�พลเมืองสามาร้ถมีส่วินร่้วิมทุางการ้เมืองและสังคมผู่้านการ้เลือกตั่�ง 
แล้วินั�น	พลเมืองยังมีสิทุธิิและเสรี้ภาพในการ้วิิพากษ์ัวิิจาร้ณ์และต่ร้วิจสอบการ้ทุำางานข้องรั้ฐบาลผู่้านการ้ใช้สิทุธิิเสรี้ภาพใน
การ้แสดงออกทีุ�พลเมืองทุุกคนมีและได้รั้บการ้ยอมรั้บไว้ิในรั้ฐธิร้ร้มน่ญิกฎห้มายส่งสุดข้องปร้ะเทุศ	 ซึึ่�งการ้ชุมนุมนั�นถือเป็น
ห้นึ�งในร่้ปแบบข้องการ้ใช้สิทุธิิเสรี้ภาพในการ้แสดงออกอันเป็นหั้วิใจสำาคัญิข้องร้ะบอบปร้ะชาธิิปไต่ยทีุ�เข้้มแข็้ง
	 การ้ชุมนุมได้ถ่กนำามาใช้เป็นเครื้�องมือในการ้เคลื�อนไห้วิเพื�อเป้าห้มายทุางการ้เมือง	ศาสนา	เศร้ษัฐกิจ	ควิามเห้ลื�อมลำ�า
ในสังคม	 ต่ลอดจนปัญิห้าสิ�งแวิดล้อมในห้ลายเห้ตุ่การ้ณ์ด้วิยกัน	 เช่น	 การ้เดินข้บวินเรี้ยกร้้องสิทุธิิพลเมืองในสห้รั้ฐอเมริ้กา
การ้ชุมนุมเพื�อเรี้ยกร้้องสิทุธิิสต่รี้	 การ้ชุมนุมต่่อต้่านเขื้�อนแม่วิงก์ในปร้ะเทุศไทุย	 การ้ชุมนุมปร้ะทุ้วิงร้ะบอบเผู้ด็จการ้ 
นายพลมาร์้กอสในฟิลิปปินส์ปี	1986	เป็นต้่น
	 การ้ชุมนุมโดยสงบและสันติ่มีแนวิโน้มทีุ�จะปร้ะสบควิามสำาเร็้จได้มากกว่ิาการ้ชุมนุมทีุ�มีการ้ใช้ควิามรุ้นแร้ง	เนื�องด้วิยการ้
ชุมนุมทีุ�มีการ้ใช้ควิามรุ้นแร้งมักจะทุำาให้้ปร้ะชาชนไม่กล้าเข้้าร่้วิมเพร้าะกลัวิควิามรุ้นแร้งและการ้ส่ญิเสีย	อีกทัุ�งการ้เคลื�อนไห้วิ
ทีุ�มีการ้ใช้ควิามรุ้นแร้งมักจะต่้องทุำางานในลักษัณะลับ(ใต่้ดิน)	 ซึึ่�งทุำาให้้ปร้ะชาชนเข้้าร้่วิมได้ยาก	 ร้วิมถึงการ้ทีุ�รั้ฐยังใช้ควิาม
รุ้นแร้งเป็นข้้ออ้างในการ้กวิาดล้างการ้เคลื�อนไห้วิในลักษัณะดังกล่าวิอีกด้วิย	ในงานวิิจัยข้องเชโนเว็ิธิและมาเรี้ย	สเต่ฟาน	จาก
ศ่นย์นานาชาติ่ด้านควิามขั้ดแย้งแบบสันติ่	(International	Center	on	Nonviolent	Conflict)	ในสห้รั้ฐฯ	ได้แสดงให้้เห็้น
ว่ิา	การ้เคลื�อนไห้วิอย่างสันติ่วิิธีิปร้ะสบควิามสำาเร็้จมากกว่ิาการ้เคลื�อนไห้วิทีุ�ใช้ควิามรุ้นแร้งถึงสองเทุ่า	 “จำานวินคนร้าวิ	3.5	
เปอร์้เซ็ึ่นต์่จากปร้ะชากร้ทัุ�งห้มด	 ทีุ�เข้้าร่้วิมการ้ชุมนุมอย่างจริ้งจัง	 จะสามาร้ถสร้้างควิามเปลี�ยนแปลงทุางการ้เมืองอย่างมี 
นัยสำาคัญิได้”3		ดังนั�นการ้ชุมนุมโดยสงบและสันติ่จึงสามาร้ถเปิดโอกาสให้้เร้าได้รั้บการ้สนับสนุนจากปร้ะชาชนทัุ�วิไปในสังคม
ได้มากกว่ิาการ้ชุมนุมทีุ�มีการ้ใช้ควิามรุ้นแร้ง

บที่ท้ี่� 1 

เสร้ภาพื่ในุการชุุมืนุุมืโดยสงบ
และหลักการที่างกฎหมืาย
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	 เมื�อการ้ชุมนุมโดยสงบมีควิามสำาคัญิในการ้สร้้างการ้เปลี�ยนแปลง	 การ้มีส่วินร่้วิมทุางการ้เมือง	 ต่ลอดจนการ้กดดัน 
และเรี้ยกร้้องให้้สาธิาร้ณะเห็้นถึงปัญิห้าข้องต่น	 	 เสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบจึงเป็นสิทุธิิทีุ�ได้รั้บการ้ยอมรั้บในห้ลักการ้ 
สิทุธิิมนุษัยชนร้ะห้ว่ิางปร้ะเทุศ	และกฎห้มายสิทุธิิมนุษัยชนร้ะห้ว่ิางปร้ะเทุศ	ดังทีุ�ปร้ากฏใน

	 การ้ชุมนุมข้องนักเรี้ยนเป็นการ้ยืนยันถึงสิทุธิิมนุษัยชนอีกทุางห้นึ�ง	ในภาพเป็นกิจกร้ร้มแจวิเรื้อ!	ต่ามห้าปร้ะชาธิิปไต่ย
โดยมีข้้อเรี้ยกร้้องคือ	 แก้รั้ฐธิร้ร้มน่ญิ	 ยุบสภาและห้ยุดคุกคามปร้ะชาชน	 เมื�อ	 31	 กร้กฎาคม	 2563	 เวิลา	 14.30	 น. 
ทีุ�ลาน	 70	 ปี	 โร้งเรี้ยมเต่รี้ยมอุดมศึกษัา	 พญิาไทุ	 (ภาพจาก	 iLaw	 https://www.facebook.com/299528675550/
posts/10164191081585551/?d=n	)

ปฏิิญญาสากลว�าด้วยสิที่ธิมืนุุษยชุนุ
(UDHR) 

	 ข้้อท่ี์	 19	 ทุ์กิคุนมีสิิท์ธิิในอิสิรีภาพิแห่งคุวามเห็น
และกิารีแสิดงออกิ	 สิิท์ธิิน้ีรีวมถึึงอิสิรีภาพิท่ี์จะถ่ึอเอา
คุวามเห็นโดย์ปรีาศิจากิกิารีแท์รีกิแซงและท่ี์จะแสิวงหา
รัีบและส่ิงข้้อมูลข่้าวสิารี	 และคุวามคิุดเห็นไม่ว่าโดย์ 
วิธีิใด	ๆ	และโดย์ไม่คุ�านึงถึึงเข้ตแดน

กติิการะหว�างประเที่ศ
ว�าด้วยสิที่ธิพื่ลเมืือง

 ข้้อท่ี์	 21	 สิิท์ธิิในกิารีชุมนุมโดย์สิงบย่์อมได้รัีบกิารี
รัีบรีอง	 กิารีจ�ากิัดกิารีใช้สิิท์ธิิน้ีจะกิรีะท์�ามิได้นอกิจากิจะ
กิ�าหนดโดย์กิฎหมาย์และเพีิย์งเท่์าท่ี์จ�าเป็นสิ�าหรัีบสัิงคุม
ปรีะชาธิิปไตย์	เพ่่ิอปรีะโย์ชน์แห่งคุวามม่ันคุงข้องชาติ	หร่ีอ
คุวามปลอดภัย์	คุวามสิงบเรีีย์บร้ีอย์	กิารีสิาธิารีณสุิข้	หร่ีอ
ศีิลธิรีรีมข้องปรีะชาชนหร่ีอกิารีคุุ้มคุรีองสิิท์ธิิและเสิรีีภาพิ
ข้องบุคุคุลอ่่น
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4	อ่านร้ายละเอียดเพิ�มเติ่มได้ทีุ�เอกสาร้	The	right	to	protest	:	Resource	packet	for	staffs	and	members		โดยองค์กร้	Amnesty	International	
https://www.amnestyusa.org/files/pdfs/protestresourcepacket_print.pdf

ชุุมืนุุมืโดยสงบ : สิที่ธิของเรา
	 จากเอกสาร้	 The	 right	 to	 protest	 :	 Resource	 packet	 for	 staffs	 and	members	 โดยองค์กร้	 Amnesty	 
International	 ได้ร้ะบุว่ิา	 ในร้ะห้วิ่างการ้จัดการ้ชุมนุมโดยสงบข้องเร้านั�น	 มีห้ลักการ้ด้านสิทุธิิมนุษัยชน	 ทีุ�เกี�ยวิข้้องกับ 
การ้ชุมนุมโดยสงบ	ดังนี�
 1.	 เสิรีีภาพิในกิารีแสิดงออกิและกิารีชุมนุม (Freedom of Expression and Assembly) ทุุกคนมีเสรี้ภาพใน 
การ้แสดงออกและเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบ	 โดยปร้าศจากข่้มข่่้	 การ้ใช้กำาลังปร้าบปร้ามอย่างรุ้นแร้งและเกินจำาเป็น	 
ร้วิมถึงปร้าศจากการ้ข่้มข่่้ว่ิาจะดำาเนินคดีห้รื้อควิบคุมตั่วิโดยพลการ้
 2.	สิิท์ธิิในกิารีเข้้าถึึงกิารีรีกัิษาพิย์าบาล	(Right	to	medical	assistance)	เมื�อคุณได้รั้บบาดเจ็บห้รื้อเจ็บป่วิยร้ะห้ว่ิาง
การ้ชุมนุม	คุณมีสิทุธิิทีุ�จะเข้้าถึงการ้รั้กษัาพยาบาลในทัุนทีุ
	 3.	สิิท์ธิิเสิรีีภาพิท่ี์จะไม่ถูึกิจับกุิมและคุวบคุุมตัวโดย์พิลกิารี	(Freedom	from	arbitrary	arrest	and	detention)		
ห้ากคุณถ่กจับกุม	คุณมีสิทุธิิทีุ�จะได้รั้บทุร้าบว่ิา	คุณถ่กจับกุมด้วิยข้้อห้าอะไร้	คุณมีสิทุธิิทีุ�จะติ่ดต่่อญิาติ่และทุนายควิาม	และ
คุณจะต้่องไม่ถ่กซ้ึ่อมทุร้มานห้รื้อถ่กปฏิบัติ่อย่างไร้้ศักดิ�ศรี้ควิามเป็นมนุษัย์
 4.	สิิท์ธิิในกิารีฟ้้องร้ีอง	(Right	to	complain)		ห้ากคุณถ่กละเมิดสิทุธิิและเสรี้ภาพจากการ้ชุมนุมโดยสงบ	คุณมีสิทุธิิ
ทีุ�จะฟ้องร้้องดำาเนนิคดี	โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการ้ละเมดิสิทุธิิมนุษัยชนโดยเจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐจะต่อ้งถ่กต่ร้วิจสอบอยา่งเต่ม็ทีุ�	โดยทัุนทีุ	
และอย่างเป็นอิสร้ะ
 5.	 เสิรีีภาพิจากิกิารีใช้กิ�าลังปรีาบปรีามอย่์างเกิินจ�าเป็น	 (Freedom	 from	 excessive	 use	 of	 force)  
เมื�อปร้ะชาชนใช้สิทุธิิเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบ	 เจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐต้่องห้ลีกเลี�ยงการ้ใช้กำาลัง	 ในกร้ณีทีุ�ไม่สามาร้ถห้ลีกเลี�ยงได้
(เช่น	 เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจต้่องปกป้องตั่วิเองจากอันต่ร้ายร้้ายแร้ง	 ห้รื้อทีุ�อาจถึงแก่ชีวิิต่ได้)	 เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจต้่องใช้กำาลังในการ้
ควิบคุมสถานการ้ณ์เทุ่าทีุ�จำาเป็น	ได้สัดส่วินและอย่่ภายใต้่กฎห้มายเทุ่านั�น4

 6.	กิารีคุุ้มคุรีองสิิท์ธิิในเสิรีีภาพิกิารีชุมนุม	(Protection	of	the	right	to	freedom	of	assembly)	การ้บังคับใช้
กฎห้มายต้่องอำานวิยควิามสะดวิกและไม่จำากัดเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบ	ห้ากคนกลุ่มน้อย	(minority)	พยายามทีุ�จะเปลี�ยน
การ้ชุมนุมอย่างสันติ่ไปส่่การ้ชุมนุมทีุ�มีการ้ใช้ควิามรุ้นแร้ง	เจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐและการ้บังคับใช้กฎห้มายควิร้ทีุ�จะให้้การ้คุ้มคร้องผู้่้ทีุ�
ชุมนุมอย่างสันติ่	และต้่องไม่ใช้การ้กร้ะทุำาทีุ�เป็นการ้ใช้ควิามรุ้นแร้งข้องคนกลุ่มน้อย	มาเป็นข้้ออ้างในการ้จำากัดห้รื้อควิบคุม
การ้ใช้สิทุธิิข้องคนกลุ่มให้ญ่ิ
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บที่บาที่ของรัฐติ�อสิที่ธิในุการชุุมืนุุมืโดยสงบติามืมืาติรฐานุสากล
	 The	Human	Rights	Council	ได้ให้้การ้รั้บร้องสิทุธิิในการ้ชุมนุมไว้ิว่ิา	“คนทุุกคนต้่องสามาร้ถแสดงออกถึงควิามเศร้้า
โศกและปณธิิาณข้องต่นเองได	้ร้วิมทัุ�งผู่้านการ้ชมุนุมสาธิาร้ณะ	โดยต้่องไมถ่่กทุำาให้้ห้วิาดกลวัิจากควิามเสี�ยงทีุ�จะโดนคกุคาม	
ข่้มข่่้	ทุำาให้้บาดเจ็บ	คุกคามทุางเพศ	ทุุบตี่	จับกุมคุมขั้งโดยพลการ้	ทุร้มาน	ฆ่า	ห้รื้อถ่กบังคับให้้ส่ญิห้าย”5 
	 ดังน้ันแล้ว	รัีฐจึงมีหน้าท่ี์ในกิารีส่ิงเสิริีมและปกิป้องสิิท์ธิิมนุษย์ชน	ป้องกัินกิารีละเมิดสิิท์ธิิมนุษย์ชน	และเรีีย์กิร้ีอง
ให้มีกิารีส่ิงเสิริีมสิภาพิแวดล้อมท่ี์ปลอดภัย์และเอ้่ออ�านวย์ให้ปัจเจกิชนและกิลุ่มต่าง	ๆ 	สิามารีถึใช้เสิรีีภาพิในกิารีชุมนุม
โดย์สิงบ	เสิรีีภาพิในกิารีแสิดงออกิ	และเสิรีีภาพิในกิารีสิมาคุม	รีวมถึึงให้กิารีรัีบรีองว่า	กิฎหมาย์และกิลไกิภาย์ในปรีะเท์ศิ
สิอดคุล้องกัิบพัินธิะผูกิพัินท์างด้านสิิท์ธิิมนุษย์ชน6

รัฐต้ิองเคู่ารพื่และคุู้่มืคู่รองเสร้ภาพื่ในุการชุุมืนุุมื7 ดังนุ้� 
	 1.	กิารีอ�านวย์คุวามสิะดวกิในกิารีชุมนุมและให้กิารีคุุ้มคุรีองกิารีชุมนุมโดย์สิงบ		รั้ฐมีห้น้าทีุ�ในการ้อำานวิยควิามสะดวิก
แก่ปร้ะชาชน	ต่ลอดจนให้้การ้คุ้มคร้องการ้ใช้สิทุธิิและเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมข้องปร้ะชาชนทุุกคน
 2.	กิฎหมาย์กิารีชุมนุม		รั้ฐต้่องการั้นตี่ว่ิากฎห้มายในปร้ะเทุศจะให้้การ้รั้บร้องเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบ	กฎห้มาย
ทีุ�เกี�ยวิข้้องกับการ้ชุมนุมต้่องมีเนื�อห้าทีุ�ชัดเจนและสอดคล้องกับกฎห้มายสิทุธิิมนุษัยชนสากล	 ควิร้ห้ลีกเลี�ยงนโยบาย 
การ้กร้ะทุำาห้รื้อขั้�นต่อนใด	 ๆ	 ทีุ�เป็นการ้ขั้ดข้วิางทัุ�งทุางต่ร้งและทุางอ้อม	 ผู้่้บังคับใช้กฎห้มายต้่องมีข้้อสันนิษัฐานวิ่า	 
การ้ใช้เสรี้ภาพในการ้ชุมนุมเป็นสิทุธิิขั้�นพื�นฐานทีุ�สามาร้ถกร้ะทุำาได้	 นอกจากนั�นแล้วิการ้บังคับใช้กฎห้มายจะต่้องไม่เป็น 
การ้เลือกปฏิบัติ่	
 3.	 คุวามได้สัิดส่ิวน	 การ้จำากัดเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยห้น่วิยงานรั้ฐต้่องได้สัดส่วิน	 เห้มาะสมกับควิามจำาเป็น	 
โดยไม่ส่งผู้ลกร้ะทุบต่่อเนื�อห้าและสาร้ะสำาคัญิในการ้จัดการ้ชุมนุมข้องปร้ะชาชน	 ตั่วิอย่างข้องการ้ปฏิบัติ่ทีุ�ไม่ได้สัดส่วิน 
ข้องรั้ฐ	 เช่นกิารีออกิข้้อกิ�าหนดห้ามกิารีชุมนุมในพ้่ินท่ี์สิาธิารีณะกิลางเม่อง,	 กิารีออกิกิฎหมาย์ห้ามกิารีชุมนุมเกิินห้าคุน 
ในสิถึานกิารีณ์ปกิติ	เป็นต้น
 4.	 กิารีไม่เล่อกิปฏิบัติ	 เสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบ	 เป็นสิทุธิิขั้�นพื�นฐานทีุ�ทุุกคนได้รั้บอย่างเทุ่าเทีุยมกัน	 รัีฐจะต้อง
ไม่เล่อกิปฏิบัติในกิารีบังคัุบใช้กิฎหมาย์ไม่ว่าจะเป็นกิลุ่มคุนท่ี์เห็นด้วย์กัิบรัีฐหร่ีอต่อต้านรัีฐ	 ต่ลอดจนรั้ฐต้่องอำานวิยควิาม
สะดวิกในการ้ชุมนุมให้้แก่ทุุกคนอย่างเทุ่าเทีุยมกัน

การกำาหนดข้ั้�นตอนให้ประชาชนต้องขั้ออนุญาตชุมนุม
อาจเป็นข้ั้�นตอนท่ี่�ไม่จำาเป็นและเป็นการละเมิดการ
ใช้สิิที่ธิิในการชุมนุมขั้องประชาชน ด้งน้�นร้ฐไม่ควร
กำาหนดข้ั้�นตอนการขั้ออนุญาตเว้นแต่กรณ่ีจำาเป็นท่ี่�
เป็นการชุมนุมขั้นาดใหญ่หรือม่ความเส่ิ�ยงเท่ี่าน้�น

5	Human	Rights	Council,	Resolution	22/10,	“The	promotion	and	protection	of	human	rights	in	the	context	of	peaceful	protests”	เผู้ยแพร่้เมื�อวัินทีุ�	21	March	2013
6	อ้างอิงแล้วิ
7	อ้างอิง	https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)020-e	(ห้น้า7-9:	เข้้าถึงเมื�อวัินทีุ�	2	มิถุนายน	2563)

	 5.	กิารีบริีหารีจัดกิารีท่ี์ดีข้องรัีฐ		รั้ฐต้่องมีการ้กำาห้นดให้้ชัดเจนถึงห้น่วิยงานทีุ�ด่แลการ้ชุมนุม	ให้้
ควิามมั�นใจว่ิาปร้ะชาชนสามาร้ถเข้้าถึงข้้อม่ลทีุ�สำาคัญิเกี�ยวิกับขั้�นต่อนการ้ปฏิบัติ่และการ้บังคับใช้กฎห้มาย
ข้องรั้ฐได้
 6.	คุวามรัีบผิดข้องหน่วย์งานท่ี์กิ�ากัิบดูแล	ห้น่วิยงานทีุ�ทุำาห้น้าทีุ�ในการ้กำากับด่แลการ้ชุมนุมต้่อง
ปฏิบัติ่ต่ามกฎห้มาย	และต่อ้งรั้บผิู้ดต่ามกร้ะบวินการ้ทุางกฎห้มายด้วิยเช่นกัน	ห้ากเกดิข้้อผิู้ดพลาดห้ร้อื
กร้ะทุำาการ้ละเมิดสิทุธิิมนุษัยชนขึ้�น
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รัฐต้ิองอ�านุวยคู่วามืสะดวกแก�การชุุมืนุุมื8 
	 1.	 ในกร้ณีทีุ�เป็นการ้ชุมนุมโดยธิร้ร้มชาต่ิ	 (Spontaneous	 Protests)	 เกิดขึ้�นอย่างร้วิดเร็้วิ	 ทัุนทีุทัุนใดห้ลังจาก	 
Triggering	 event	 ซึึ่�งส่งผู้ลให้้การ้แจ้งการ้ชุมนุมเป็นขั้�นต่อนทีุ�ไม่สามาร้ถปฏิบัติ่ได้	 (Impracticable)	 โดยรั้ฐต้่องให้้ 
การ้คุ้มคร้องและอำานวิยควิามสะดวิกให้้แก่การ้ชุมนุมในลักษัณะนี�ด้วิยเช่นกัน
	 2.	 การ้ชุมนุมปร้ะทุ้วิงทีุ�จัดขึ้�นเพื�อแสดงออกถึงควิามไม่เห็้นด้วิยต่่อการ้ชุมนุมปร้ะทุ้วิงอื�นนั�น	 (Counter- 
Demonstrations)	จะต้่องได้รั้บการ้ยอมรั้บและคุ้มคร้องด้วิยกฎห้มาย
	 3.	รั้ฐต้่องให้้การ้รั้บร้องว่ิาการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะ	จะสามาร้ถเข้้าถึงการ้ใช้พื�นทีุ�สาธิาร้ณะได้อย่างถ่กต้่องต่ามกฎห้มาย	
	 4.	รั้ฐต้่องให้้การ้รั้บร้องว่ิาปร้ะชาชนสามาร้ถเข้้าถึงอินเทุอร์้เน็ต่และช่องทุางการ้ติ่ดต่่อสื�อสาร้อื�น	ๆ 	ทีุ�ใช้ในการ้เผู้ยแพร่้
ข้้อม่ล	ข่้าวิสาร้เกี�ยวิกับการ้ชุมนุม

	 นอกจากนั�นแล้วิ	 ห้นึ�งในเอกสาร้ชิ�นสำาคัญิทีุ�ได้ให้้ข้้อแนะนำาในการ้ปฏิบัติ่ว่ิาด้วิยการ้ทีุ�รั้ฐแต่่ละรั้ฐจะสามาร้ถ
จัดการ้การ้ชุมนุมต่ามมาต่ร้ฐานสิทุธิิมนุษัยชนสากลได้อย่างไร้บ้าง	 คือร้ายงานร่้วิมข้องไมนา	 คิไอและคริ้สต่อฟ	 
เฮยน์ส	ซึึ่�งเป็นอดีต่ผู้่้ต่ร้วิจการ้พิเศษัสห้ปร้ะชาชาติ่	ได้จัดทุำาขึ้�นเพื�อเสนอต่่อคณะมนต่รี้สิทุธิิมนุษัยชนแห่้งสห้ปร้ะชาชาติ่	
มีนาคม	2559	[A/HRC/31/66]	โดยร้ายงานดังกล่าวิได้นำาเสนอ	10	ห้ลักการ้เพื�อการ้จัดการ้ชุมนุมทีุ�ดี	ดังนี�

	 1.	รั้ฐพึงต้่องเคาร้พและรั้บร้องสิทุธิิทุุกด้านข้องบุคคลทีุ�เข้้าร่้วิมการ้ชุมนุม
	 2.	ทุุกคนมีสิทุธิิทีุ�จะเข้้าร่้วิมการ้ชุมนุมกันอย่างสงบ	โดยถือเป็นสิทุธิิทีุ�ไม่อาจเพิกถอนได้
	 3.	ข้้อจำากัดใด	ๆ	ทีุ�บังคับใช้กับการ้ชุมนุมทีุ�สงบ	ต้่องพึงอย่่ภายใต้่มาต่ร้ฐานสากลด้านสิทุธิิมนุษัยชน
	 4.	รั้ฐพึงอำานวิยให้้เกิดการ้ใช้สิทุธิิการ้ชุมนุมอย่างสงบ
	 5.	ห้้ามมีการ้ใช้กำาลังใด	ๆ	เว้ินเสียแต่่เป็นกร้ณีทีุ�ห้ลีกเลี�ยงไม่ได้จริ้ง	ๆ	และห้ากมีการ้ใช้กำาลังต้่องดำาเนินการ้
	 	 ให้้สอดคล้องกับกฎห้มายสิทุธิิมนุษัยชนร้ะห้ว่ิางปร้ะเทุศ
	 6.	คนทุุกคนมีสิทุธิิทีุ�จะสังเกต่	เฝู้าติ่ดต่าม	และบันทึุกการ้ชุมนุม
	 7.	การ้ร้วิบร้วิมข้้อม่ลบุคคลจะต้่องไม่เป็นการ้ก้าวิก่ายสิทุธิิส่วินบุคคลห้รื้อสิทุธิิอื�น	ๆ	โดยไม่ได้รั้บอนุญิาต่
	 8.	ทุุกคนมีสิทุธิิเข้้าถึงข้้อม่ลทีุ�เกี�ยวิกับการ้ชุมนุม
	 9.	ภาคธุิร้กิจมีควิามรั้บผิู้ดชอบทีุ�จะต้่องเคาร้พสิทุธิิมนุษัยชนในบริ้บทุข้องการ้ชุมนุม
	 10.	รั้ฐและองค์กร้ข้องรั้ฐพึงต้่องรั้บผิู้ดชอบต่่อการ้กร้ะทุำาใด	ๆ	ทีุ�เกี�ยวิข้้องกับการ้ชุมนุม

(สามาร้ถอ่านร้ายละเอียดเพิ�มเต่ิมได้ทุี�	เอกสาร้วิ่าด้วิย
ข้้อแนะนำาในการ้จัดการ้การ้ชุมนุมข้องอดีต่ผู้่้ร้ายงาน
พิเศษัแห้่งสห้ปร้ะชาชาต่ิ	 จัดทุำาข้ึ�นโดยฟอร้ั�ม-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	(เข้้าถึงเมื�อวิันทุี�	19	มิถุนายน	2563)
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เสร้ภาพื่การชุุมืนุุมืโดยสงบในุประเที่ศไที่ย
	 เสรี้ภาพในการ้ชมุนมุโดยสงบ	นอกจากจะได้รั้บการ้รั้บร้องต่ามห้ลกัการ้สทิุธิิมนษุัยชนสากลและกฎห้มายสทิุธิิมนษุัยชน
ร้ะห้วิ่างปร้ะเทุศแล้วินั�น	เสร้ีภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบยังได้ร้ับการ้ร้ับร้องโดยร้ัฐธิร้ร้มน่ญิแห้่งร้าชอาณาจักร้ไทุย	พ.ศ.	2560	
มาต่ร้า	44	

	 รั้ฐธิร้ร้มน่ญิแห่้งร้าชอาณาจักร้ไทุย	พ.ศ.	2560	แสดงให้้เห็้นอย่างชัดเจนว่ิาพลเมืองไทุยมีเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบ
และปร้าศจากอาวุิธิ	อยา่งไร้ก็ต่าม	การ้จำากัดการ้ใช้สิทุธิินี�จะกร้ะทุำามิได้	นอกจากจะกำาห้นดโดยกฎห้มายเพื�อรั้กษัาควิามมั�นคง
ข้องรั้ฐ	ควิามปลอดภัยสาธิาร้ณะ	ควิามสงบเรี้ยบร้้อยห้รื้อศีลธิร้ร้มอันดีข้องปร้ะชาชน	ห้รื้อเพื�อคุ้มคร้องสิทุธิิห้รื้อเสรี้ภาพข้อง
บุคคลอื�น	ซึึ่�งมาต่ร้าดังกล่าวิยงัคงมีควิามคลุมเครื้อและมีปัญิห้าในการ้ตี่ควิาม	เช่น	ควิามมั�นคงข้องรั้ฐมีควิามห้มายกว้ิางข้วิาง
เพียงใด	ควิามสงบเรี้ยบร้้อยห้รื้อศีลธิร้ร้มอันดีข้องปร้ะชาชนมีข้อบเข้ต่แค่ไห้น

สถานุการณ์การชุุมืนุุมืในุประเที่ศไที่ย 
	 แม้เสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบจะได้รั้บการ้รั้บร้องต่ามกฎห้มายสิทุธิิมนุษัยชนร้ะห้ว่ิางปร้ะเทุศและรั้ฐธิร้ร้มน่ญิ
แห่้งร้าชอาณาจักร้ไทุย	 พ.ศ.	 2560	 ดังกล่าวิข้้างต้่น	 แต่่เร้าพบว่ิา	 การ้ใช้เสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบในปร้ะเทุศไทุยยัง 
เผู้ชิญิห้น้ากับควิามทุ้าทุายและอุปสร้ร้คมาอย่างต่่อเนื�อง
	 ภายห้ลังการ้ร้ัฐปร้ะห้าร้เมื�อวัินทีุ�	 22	 พฤษัภาคม	 2557	 คณะร้ักษัาควิามสงบแห้่งชาติ่	 (คสช.)ได้มีการ้ปร้ะกาศและ
บังคับใช้กฎห้มายทีุ�เกี�ยวิข้้องกับการ้ชุมนุมห้ลายฉบับ	ได้แก่	การ้บังคับใช้คำาสั�งหั้วิห้น้าคณะรั้กษัาควิามสงบแห่้งชาติ่	ฉบับทีุ�	
3/2558	เรื้�องการ้ห้้ามชุมนุมทุางการ้เมืองตั่�งแต่่ห้้าคนขึ้�นไป	การ้ปร้ะกาศใช้พร้ะร้าชบัญิญัิติ่การ้ชุมนุมสาธิาร้ณะ	พ.ศ.	2558	
ซึึ่�งถ่กตั่�งคำาถามเรื้�องปัญิห้าในการ้ตี่ควิามตั่วิบทุกฎห้มายทีุ�คลุมเครื้อ	 และนำามาใช้ในการ้จำากัดเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบ
ข้องปร้ะชาชน	เป็นต้่น	นอกจากนั�นแล้วิ	ปร้ะมวิลกฎห้มายอาญิา	มาต่ร้า	116	(ยุยงปลุกปั�น)	พร้ะร้าชบัญิญัิติ่จร้าจร้ทุางบกฯ
พร้ะร้าชบัญิญัิติ่ควิามสะอาดฯ	ต่ลอดจนถึงข้้อห้าการ้ใช้เครื้�องข้ยายเสียงโดยไม่ได้รั้บอนุญิาต่	ก็ถ่กนำามาบังคับใช้เพื�อควิบคุม
การ้ชุมนุมข้องปร้ะชาชนอีกด้วิย	
	 เร้าพบว่ิา	นับตั่�งแต่่วัินทีุ�มีการ้ปร้ะกาศใช้พร้ะร้าชบัญิญัิติ่การ้ชุมนุมสาธิาร้ณะ	พ.ศ.	2558	เป็นต้่นมา	ในห้ลายครั้�งผู้่้จัด
ชุมนุม	ผู้่้เข้้าร่้วิมชุมนุม	ห้รื้อแม้แต่่ผู้่้สังเกต่การ้ณ์การ้ชุมนุมมักถ่กดำาเนินคดีควิามจากการ้ใช้สิทุธิิและเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมห้รื้อ
การ้ดำาเนินคดีเพื�อปิดปาก	จากการ้เก็บข้้อม่ลสถิติ่โดยศ่นยท์ุนายควิามเพื�อสิทุธิิมนุษัยชน	ร้ะห้ว่ิางวัินทีุ�มีการ้ปร้ะกาศใช้	พ.ร้.บ
ชุมนุมสาธิาร้ณะ	 ถึงวัินทีุ�	 16	 กร้กฎาคม	 2562	 (ซึึ่�งต่ร้งกับวัินทีุ�คณะรั้กษัาควิามสงบแห่้งชาติ่สิ�นสุดอำานาจต่ามรั้ฐธิร้ร้มน่ญิ	
เนื�องจากคณะรั้ฐมนต่รี้ชุดให้ม่เข้้ารั้บห้น้าทีุ�)	พบว่ิามีปร้ะชาชนทีุ�ถ่กดำาเนินคดีตั่�งข้้อกล่าวิห้าด้วิย	พร้บ.ชุมนุมสาธิาร้ณะ	อยา่ง
น้อยจำานวิน	276	คน	และอย่างน้อย	28	คนถ่กตั่�งข้้อกล่าวิห้าภายใต้่รั้ฐบาล	“คสช.2”9	ห้รื้อห้ลังจากการ้เลือกตั่�งนั�นเอง

9	อ้างอิง	iLaw,	‘New	Normal’	ทุางกฎห้มายแบบผิู้ดๆ	ผู้ลพวิงจากเวิลา	“6	ปี	คสช.”	https://ilaw.or.th/node/5665	(เข้้าถึงเมื�อวัินทีุ�	18	มิถุนายน	2563)

“บุคู่คู่ลย�อมืม้ืเสร้ภาพื่ในุการชุุมืนุุมืโดยสงบและปราศจัากอาวุธ การจั�ากัด
เสร้ภาพื่ติามืวรรคู่หนุ่�งจัะกระที่�ามิืได้ เว้นุแติ�โดยอาศัยอ�านุาจัติามืบที่บัญญัติิ
แห�งกฎหมืายท้ี่�ติราข่�นุเพืื่�อรักษาคู่วามืมัื�นุคู่งของรัฐ คู่วามืปลอดภัย
สาธารณะ คู่วามืสงบเร้ยบร้อยหรือศ้ลธรรมือันุด้ของประชุาชุนุ หรือเพืื่�อ
คุู้่มืคู่รองสิที่ธิหรือเสร้ภาพื่ของบุคู่คู่ลอื�นุ”



13PROTEST FOR TOMORROW AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND

	 นอกจากการ้บังคับใช้กฎห้มายเพื�อจำากัดและควิบคุมเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมแล้วิเจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐยงัใช้เทุคนิคนอกกร้ะบวินการ้
ทุางกฎห้มายเพื�อควิบคุมการ้ชุมนุมข้องปร้ะชาชนห้ลายวิิธีิการ้ด้วิยกัน	เช่น	การ้พยายามข่้มข่่้	คุกคาม	กดดันผู้่้เข้้าร่้วิมชุมนุม
การ้ปิดกั�น	 ขั้ดข้วิางสถานทีุ�จัดการ้ชุมนุมร้วิมถึงการ้เดินข้บวิน	การ้ใช้กร้ะบวินการ้เจร้จาต่่อร้อง	เป็นต้่น	ในข้ณะทีุ�ปร้ะชาชน
ด้วิยกัน	ในบางสถานการ้ณ์	การ้จัดการ้ชุมนุมอาจเผู้ชิญิห้น้ากับการ้คุกคาม	การ้โจมตี่และขั้ดข้วิางจากปร้ะชาชนทีุ�เห็้นต่่างจาก
เร้าด้วิย	เช่น	ร้ะห้ว่ิางการ้ชุมนุมมีผู้่้เห็้นต่่างเข้้ามาโจมตี่	ยั�วิยุให้้เกิดการ้ใช้ควิามรุ้นแร้ง	เป็นต้่น	
	 ในการ้ชุมนุมอาจจะมีเจ้าห้น้ารั้ฐจากห้ลายห้น่วิยงานมาด่แลการ้ชุมนุม	แต่่ในค่่มือเล่มนี�จะมีการ้อ้างอิงถึงเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจ		
ต่ามบริ้บทุในปร้ะเทุศไทุย	ซึึ่�งส่วินให้ญ่ิเจ้าห้น้าทีุ�ทีุ�เข้้ามาด่แลการ้ชุมนุมมักจะเป็นเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจ

ตัิวอย�างร่ปแบบการคุู่กคู่ามืการใชุ้สิที่ธิและเสร้ภาพื่ในุการชุุมืนุุมื

ภาพก ลุ่ม ผู้่้ คั ด ค้ าน โร้ ง ไฟ ฟ้ า ถ่ าน หิ้นกร้ะ บี�	 
ปร้ะมาณ	 50	 คน	 ได้ชุมนุมค้างคืนบริ้เวิณทุำาเนียบ
รั้ฐบาลเมื�อวัินทีุ�	18	กุมภาพันธ์ิ	2560	ต่่อมาเจ้าห้น้าทีุ�
ต่ำาร้วิจควิบคุมตั่วิแกนนำา	3	ร้ายออกจากพื�นทีุ�	ส่วิน
มวิลชนทีุ�เห้ลือเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจได้แจ้งให้้ออกจาก
พื�นทีุ�	โดยมีการ้จัดร้ถเพื�อส่งผู้่้ชุมนุมกลับภ่มิลำาเนา10

	10	อ้างอิง,บ้านเมือง	“ม็อบต้่านถ่านหิ้นกร้ะบี�ปักห้ลักทุำาเนียบฯ”	(https://www.banmuang.co.th/news/politic/74861)	(เข้้าถึงเมื�อวัินทีุ�	25	มิถุนายน	2563)

กิารีคุุกิคุามโดย์เจ้าหน้าท่ี์รัีฐ
1.	การ้ดำาเนินคดีฟ้องร้้องเพื�อปิดปาก	(SLAPP	:	Strategic	
Lawsuit	Against	Public	Participation)
2.	การ้ขั้ดข้วิาง	คุกคาม	ต่ร้วิจค้นอุปกร้ณ์	ค้นตั่วิผู้่้ชุมนุม	
3.	การ้บังคับใช้กฎห้มายทีุ�ไม่เป็นธิร้ร้มข้องเจ้าห้น้าทีุ�
4.	 ห้ลังชุมนุม	 เจ้าห้น้าทีุ�ไปคุกคาม	 กดดันผู้่้จัดและผู้่้เข้้า
ร่้วิมชุมนุม
5.	ถ่กแทุร้กแซึ่ง	ปิดกั�นการ้จัดชุมนุม

กิารีคุุกิคุามโดย์คูุ่ขั้ดแย้์งหร่ีอปรีะชาชนท่ี์เห็นต่าง
1.	 IO	 การ้ล่าแม่มดบนโลกออนไลน์	 เพื�อโจมตี่การ้ชุมนุม
ข้องเร้า
2.	ร้ะห้ว่ิางการ้ชุมนุม	ถ่กค่่ขั้ดแย้งห้รื้อปร้ะชาชนทีุ�เห็้นต่่าง
ใช้ควิามรุ้นแร้งห้รื้อยุยงให้้เกิดการ้ใช้ควิามรุ้นแร้ง
3.	ร้ะห้วิา่งการ้ชมุนุม	มีการ้ต่ะโกนดา่ทุอ	ยั�วิย	ุการ้แทุร้กแซึ่ง
การ้จัดกิจกร้ร้มข้องเร้า	โดยปร้ะชาชนทีุ�เห็้นต่่าง

ภาพื่เหตุิการณ์ตัิวอย�างการคุู่กคู่ามืและคู่วบคุู่มืการชุุมืนุุมืท้ี่�เคู่ยเกิดข่�นุ  

ภาพภายห้ลังจากทีุ�เจ้าห้น้าทีุ�ทุห้าร้สั�งยกเลิกการ้จัดกิจกร้ร้มเสวินา	 
“สันติ่ภาพปาต่านีทุำาไมต้่องปร้ะชาชน?”	ทีุ�มห้าวิิทุยาลัยร้าชภัฎยะลา
จัดโดยสห้พันธ์ินิสิต่นักศึกษัานักเรี้ยนและเยาวิชนปาต่านี	(PerMAS)	
เมื�อวัินทีุ�	 13	 กุมภาพันธ์ิ	 2559	 เจ้าห้น้าทีุ�ใช้การ้กดดันผู่้านผู้่้บริ้ห้าร้
มห้าวิิทุยาลัยให้้ยกเลิกการ้จัดกิจกร้ร้มดังกล่าวิและข่่้ว่ิาจะสั�งพัก 
การ้เรี้ยนแกนนำานักศึกษัา	(ภาพโดย	Freevoice)
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ภาพเห้ตุ่การ้ณ์เมื�อวัินทีุ�	 10	 มีนาคม 
2560	 กลุ่มอนุรั้กษ์ัลำาเซึ่บาย	 จังห้วัิด
ยโสธิร้	 และเครื้อข่้ายอนุรั้กษ์ัลำาเซึ่บาย
จังห้วัิดอำานาจเจริ้ญิ	 พยายามเข้้าร่้วิม
เวิทีุรั้บฟังควิามคิดเห็้นครั้�งทีุ�	 2	 ข้อง
โร้งงานนำ�าต่าล	 และโร้งไฟฟ้าชีวิมวิล
บริ้ษััทุ	 มิต่ร้ผู้ล	จำากัด	 แต่่ถ่กเจ้าห้น้าทีุ�
รั้ฐขั้ดข้วิางไม่ให้้เข้้าร่้วิมเวิทีุ	 (ภาพโดย	
ข้บวินการ้อีสานให้ม่)

ภาพเห้ต่กุาร้ณ์วัินทีุ�	10-12	กันยายน	2562	เวิทีุรั้บฟัง
ควิามเห็้น	(ค.1)	โคร้งการ้โร้งงานนำ�าต่าลและโร้งไฟฟ้า
ชีวิมวิล	 อำาเภอบ้านไผู่้	 จังห้วัิดข้อนแก่น	 ปร้ะชาชน
และนักศึกษัาทีุ�ไม่เห็้นด้วิยต่่อโคร้งการ้ดังกล่าวิ	 
ถ่กเจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐกีดกันไม่ให้้เข้้าร่้วิมเวิทีุรั้บฟัง	 (ภาพ
โดยข้บวินการ้อีสานให้ม่)
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บที่ท้ี่� 2 

การรณรงค์ู่อย�างม้ืยุที่ธศาสติร์
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	 “การ้ชุมนุมโดยสงบ”	แม้จะเป็นเครื้�องมือสำาคัญิอย่างห้นึ�งทีุ�ปร้ะชาชนสามาร้ถนำามาใช้เพื�อแสดงออกถึงควิามไม่พอใจ	
เพื�อเรี้ยกร้้องควิามต้่องการ้	ห้รื้อเพื�อสร้้างการ้เปลี�ยนแปลงทุางสังคมได้	แต่่ในห้ลายครั้�ง	การ้บร้ร้ลุถึงเป้าห้มายทีุ�เร้าต้่องการ้
อาจจะใช้เวิลานาน	ห้รื้อการ้จัดการ้ชุมนุมเพียงห้นึ�งครั้�งอาจมีพลังไม่เพียงพอในการ้บร้ร้ลุเป้าห้มาย	 ดังนั�นจึงจำาเป็นอย่างยิ�ง
ทีุ�เร้าจะต้่องให้้ควิามสำาคัญิกับการ้ร้ณร้งค์	(Campaign)	ทีุ�มีเป้าห้มาย	มียุทุธิศาสต่ร์้ทีุ�ชัดเจน	
	 นักกิจกร้ร้ม	นักเคลื�อนไห้วิ	มักจะคุ้นเคยกับคำาว่ิา	“การ้ร้ณร้งค์”	(Campaign)	แต่่ห้ลายครั้�งเร้าอาจจะเกิดควิามสับสน
ว่ิา	อะไร้คือการ้ร้ณร้งค์	และการ้ชุมนุมข้องเร้านั�นเทุ่ากับการ้ร้ณร้งค์ห้รื้อไม่	?

คู่วามืหมืายของการรณรงค์ู่
	 “การ้ร้ณร้งค์”	 (Campaign)	 คือ	 กร้ะบวินการ้ทีุ�มีเป้าห้มายและกร้อบร้ะยะเวิลาทีุ�ชัดเจน	 เพื�อสร้้างการ้เปลี�ยนแปลง
ทุางสังคมในปร้ะเด็นต่่าง	 ๆ	 ผู่้านการ้สื�อสาร้เพื�อสร้้างควิามต่ร้ะห้นัก	 โน้มน้าวิใจ	 และกร้ะตุ้่นให้้กลุ่มเป้าห้มายกร้ะทุำาการ้ 
บางอย่างยกตั่วิอย่างเช่นการ้ชุมนุม	 ร่้วิมกันเขี้ยนจดห้มาย	 ห้รื้อทุำางานกับรั้ฐบาล	 และภาคส่วินต่่าง	 ๆ	 ห้รื้อเปลี�ยนทัุศนคติ่	
ห้รื้อเปลี�ยนพฤติ่กร้ร้มต่ามวัิต่ถุปร้ะสงค์ทีุ�กำาห้นดไว้ิอย่างชัดเจน11 

การรณรงค์ู่เชิุงยุที่ธศาสติร์ คืู่อ เราต้ิองร้่ว�าแคู่มืเปญจัะนุ�าพื่าเราไปส่�อะไร

เช็ุคู่ลิสต์ิแคู่มืเปญท้ี่�ม้ืยุที่ธศาสติร์ 
	 •	 เป็นกร้ะบวินการ้	 (Process)	 ไม่ใช่แค่การ้จัดกิจกร้ร้ม	 (Event)	อย่์า	 !	ออกแบบกิจกร้ร้มก่อนวิางแผู้นยุทุธิศาสต่ร์้
และเป้าห้มายข้องแคมเปญิ
	 •	 ต้่องมีเป้าห้มายทีุ�ต้่องการ้เปลี�ยนแปลงชัดเจน	เป็นขั้�นต่อน	มีเห้ตุ่และผู้ล
	 •	 ต้่องเพื�อบร้ร้ลุผู้ลลัพธ์ิทีุ�วิางไว้ิ	ไม่ใช่แค่สร้้างควิามต่ร้ะห้นักร้่้ข้องปัญิห้าทีุ�เกิดขึ้�น
	 •	 วิางยทุุธิศาสต่ร้บ์นการ้วิิเคร้าะห้ข้์้อม่ลและสถานการ้ณอ์ยา่งมีเห้ตุ่และผู้ล	ไม่ใช่การ้มโนถงึสถานการ้ณโ์ดยไมมี่ข้้อม่ล
ห้รื้อไม่ได้ต่ร้วิจสอบข้้อม่ล
	 •	 ต้่องเป็นการ้เลือกวิิธีิการ้และใช้ทุรั้พยากร้ทีุ�มี	 เพื�อสร้้างการ้เปลี�ยนแปลงให้้ได้มากทีุ�สุด	 ไม่ใช่การ้ใช้ทุรั้พยากร้ทีุ�มี
อย่างจำากัด	ลงไปกับงานทีุ�ไม่เกิด	Impact	ใด	ๆ
	 •	 การ้จัดกิจกร้ร้ม	การ้นัดชุมนุม	เป็นห้นึ�งในวิิธีิการ้ทีุ�ทุำาได้	จากอีกห้ลาย	ๆ	ร่้ปแบบกิจกร้ร้ม	ดังนั�นควิามแปลกให้ม่	
ควิามคิดสร้้างสร้ร้ค์จะช่วิยทุำาให้้แคมเปญิข้องเร้าน่าสนใจมากขึ้�น
	 •	 สำาห้รั้บนักร้ณร้งค์	ไม่มีสิ�งทีุ�เรี้ยกว่ิา	“สาธิาร้ณะ”	ดงันั�นต้่องชัดเจนว่ิาเร้าจะสื�อสาร้กับใคร้และต้่องการ้ให้้เข้าทุำาอะไร้
	 •	 กำาห้นดข้้อควิามห้ลักและเนื�อห้าแคมเปญิให้้ชัดเจน
	 •	 แคมเปญิออฟไลน์	กับ	แคมเปญิออนไลน์	เมื�อมาพร้้อมกันจะช่วิยทุำาให้้เร้าสื�อสาร้ได้มากขึ้�น
	 จากควิามห้มายข้องคำาว่ิา	“การ้ร้ณร้งค์”	ทีุ�กล่าวิมา	จะเห็้นว่ิาการ้ร้ณร้งค์ให้้ควิามสำาคัญิต่่อการ้ทุำางานด้านการ้สื�อสาร้
อย่างเป็นร้ะบบ	 เป็นกร้ะบวินการ้ทีุ�มีเป้าห้มายและยุทุธิศาสต่ร์้ทีุ�ชัดเจน	 ซึึ่�งในการ้ทุำาแคมเปญิข้องเร้านั�น	 อาจจะปร้ะกอบ
ไปด้วิยกิจกร้ร้มย่อยห้ลายกิจกร้ร้มเพื�อให้้บร้ร้ลุเป้าห้มายทีุ�ต้่องการ้	ซึึ่�ง	“การ้ร้ณร้งค์	ไม่เทุ่ากับ	การ้จัดการ้ชุมนุม/กิจกร้ร้ม”	 
แต่่การ้จัดการ้ชุมนุมนั�นอาจจะเป็นห้นึ�งในวิิธีิการ้ห้รื้อกิจกร้ร้มทีุ�เป็นส่วินปร้ะกอบข้องการ้ร้ณร้งค์ข้องเร้า	

11	https://www.amnesty.org/download/Documents/POL4077642018ENGLISH.PDF
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ขั�นุติอนุในุการวางแผนุการรณรงค์ู่
	 การ้วิางแผู้นการ้ร้ณร้งค์	มีขั้�นต่อนในการ้ออกแบบวิางแผู้นโดยย่อ	ดังนี�	12

1.	Problem	statement	:	กิ�าหนดปัญหา	รู้ีว่าจะเปล่ีย์นแปลงอะไรี
	 ในขั้�นนี�เร้าต่้องวิิเคร้าะห้์และทุำาควิามเข้้าใจปัญิห้าทีุ�ต้่องการ้สร้้างควิามเปลี�ยนแปลงให้้ลึกซึึ่�ง	 เพื�อทีุ�เร้าจะสามาร้ถ 
วิางเป้าห้มายและวัิต่ถุปร้ะสงค์ข้องแคมเปญิได้อย่างชัดเจนและสมเห้ตุ่สมผู้ล
	 •	 เร้าต้่องการ้ร้ณร้งค์ปร้ะเด็นอะไร้
	 •	 ปัญิห้าห้รื้อสถานการ้ณ์คืออะไร้
	 •	 ทุำาไมเร้าต้่องแก้ไข้ปัญิห้า		ถ้าไม่ทุำาจะเกิดอะไร้ขึ้�น
	 •	 ใคร้คือกลุ่มทีุ�ได้รั้บผู้ลกร้ะทุบ	และใคร้คือกลุ่มทีุ�มีอิทุธิิพลในการ้เปลี�ยนแปลงปัญิห้านี�
2.	Goal	and	Objective	:	เป้าหมาย์ชัด	วัตถุึปรีะสิงค์ุสิมาร์ีท์	(SMART)	
	 ในการ้ร้ณร้งค์แบบมียุทุธิศาสต่ร์้นั�น	ควิร้เริ้�มต้่นจากการ้มีเป้าห้มาย(ภาพฝัูนห้รื้ออุดมคติ่)ทีุ�ชัดเจนและมีวัิต่ถุปร้ะสงค์
ทีุ�	SMART	ซึึ่�งเป็นคำาย่อจากภาษัาอังกฤษั	5	คำา	ดังต่่อไปนี�
	 •	 S	–	Specific	:	เฉพาะเจาะจง
	 •	 M	–	Measurable	:	วัิดผู้ลได้
	 •	 A	–	Achievable		:	ทุำาสำาเร็้จได้
	 •	 R	–	Realistic	:	ทุำาได้จริ้ง
	 •	 T	–	Timely	:	มีกร้อบเวิลาทีุ�ชัดเจน
3.	Target	audience	and	key	influencing	strategies	:	กิ�าหนดกิลุ่มเป้าหมาย์และกิลุ่มท่ี์มีอิท์ธิิพิลต่อกิารีรีณรีงค์ุ
  

	 ในการ้ทุำาแคมเปญิเร้าต้่องร้่้ว่ิาใคร้คือผู้่้ทีุ�สนับสนุนเร้า	ห้รื้อใคร้คือผู้่้ทีุ�ขั้ดข้วิางการ้เปลี�ยนแปลงข้องเร้า	จากนั�นจึงทุำาการ้
วิิเคร้าะห์้และเลือกกลุ่มเป้าห้มาย(ผู้่้รั้บสาร้)	ทีุ�จะช่วิยให้้วัิต่ถุปร้ะสงค์ข้องการ้ร้ณร้งค์สำาเร็้จลุล่วิงไปได้	โดยสามาร้ถใช้สายรุ้้ง
พันธิมิต่ร้เป็นเครื้�องมือในการ้ช่วิยวิิเคร้าะห์้กลุ่มเป้าห้มายในการ้ร้ณร้งค์	13

4.	Core	messages	:	ใจคุวามหลักิข้องแคุมเปญต้องชัดเจน	สิร้ีางสิรีรีค์ุ	โดนใจกิลุ่มเป้าหมาย์
	 เมื�อเร้าวิิเคร้าะห์้กลุ่มเป้าห้มายแล้วิ	 ขั้�นต่่อไปคือการ้ออกแบบข้้อควิามทีุ�เร้าต้่องการ้สื�อสาร้ไปยังกลุ่มเป้าห้มาย	 
ให้้มีควิามชัดเจน	สร้้างสร้ร้ค์	และโดนใจ	โดยมีองค์ปร้ะกอบคือ
	 •	 เร้า/กลุ่มข้องเร้า	คือใคร้	
	 •	 เร้าจะเล่าเรื้�องอะไร้	
	 •	 กลุ่มเป้าห้มายข้องเร้าสนใจห้รื้อให้้ควิามสำาคัญิกับปร้ะเด็นใดในเรื้�องทีุ�เร้าอยากจะเล่า
	 •	 เร้าอาจจะมีเรื้�องเล่ามากมาย	 แต่่ในการ้ทุำาแคมเปญิ	 ให้้ลองคิดว่ิา	 ถ้าเร้าจะต้่องสื�อสาร้แคมเปญิข้องเร้าถึง 
กลุ่มเป้าห้มายในห้นึ�งปร้ะโยค	ปร้ะโยคนั�นคืออะไร้	?

12	ค่่มือร้ณร้งค์และนักกิจกร้ร้ม	(Activism	and	Campaign	Toolkit)	แอมเนสตี่�	ปร้ะเทุศไทุย	อย่่ในร้ะห้ว่ิางจัดพิมพ์
13	อ่านร้ายละเอียดได้ทีุ�	https://beautifultrouble.org/principle/shift-the-spectrum-of-allies/
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	 •	 เมื�อได้ใจควิามห้ลักในการ้สื�อสาร้แล้วิ	 ต้่องคิดต่่อไปว่ิา	 แล้วิเร้าจะสื�อสาร้ข้้อควิามนั�นต่่อกลุ่มเป้าห้มายข้องเร้า	 
ผู่้านทุางช่องทุางไห้น	(Social	Media,	กิจกร้ร้มชุมนุม,	กิจกร้ร้มเชิงสัญิลักษัณ์	ห้รื้ออื�น	ๆ )	จากนั�นเลือก	Mood	and	Tone	
ในการ้เล่าเรื้�องข้องเร้าให้้เห้มาะสมต่่อกลุ่มเป้าห้มาย
5.	Tactics	and	activities	:	ยุ์ท์ธิวิธีิและกิิจกิรีรีมต้องสิอดคุล้องต่อเป้าหมาย์รีณรีงค์ุ
	 ควิร้ออกแบบยุทุธิวิิธีิ	เทุคนิคห้รื้อกิจกร้ร้มทีุ�สามาร้ถช่วิยให้้เร้าได้ถ่ายทุอดข้้อควิามในการ้ร้ณร้งค์ไปยังกลุ่มเป้าห้มาย
ได้ต่ร้งจุด	การ้เลือกใช้ยทุุธิวิิธีิห้รื้อกิจกร้ร้มร่้ปแบบต่่าง	ๆ 	ต้่องคำานึงถึงควิามเห้มาะสมในการ้ชว่ิยโน้มน้าวิใจแก่กลุ่มเป้าห้มาย
ข้องเร้า	ปร้ะเมินทุรั้พยากร้ทีุ�เร้ามีและปร้ะเมินควิามเสี�ยงทีุ�อาจเกิดขึ้�น
6.	Action	plan	&	timeline	&	Budget	:	วางแผนกิารีท์�างาน	กิรีอบเวลาและท์รัีพิย์ากิรีในกิารีท์�างาน
	 ในขั้�นต่อนนี�คือการ้กำาห้นดร้ายละเอียดข้องแต่่ละกิจกร้ร้ม	กร้อบร้ะยะเวิลาในการ้ทุำางาน	ร้วิมถึงปร้ะเมินเรื้�องทุรั้พยากร้
ต่่าง	ๆ 	ทีุ�จำาเป็นในการ้ร้ณร้งค์ข้องเร้า	เช่น	การ้แบ่งบทุบาทุห้น้าทีุ�ทีุมงาน	งบปร้ะมาณ	การ้ร้ะดมควิามช่วิยเห้ลือจากเครื้อข่้าย	
สิ�งข้องทีุ�ต้่องใช้	เป็นต้่น	นอกจากนั�นแล้วิ	ในการ้กำาห้นดร้ะยะเวิลาในการ้ทุำางานร้ณร้งค์	เร้าต้่องไม่ลืมวิิเคร้าะห์้สถานการ้ณ์
ทุางการ้เมืองและสถานการ้ณ์ทุางสังคมในช่วิงเวิลานั�น	ๆ	และอย่าลืมวิางแผู้นสำาร้องในการ้ทุำางานร้ณร้งค์

ตัิวอย�างการจััดการชุุมืนุุมืในุร่ปแบบติ�าง ๆ  
  

ภาพกิจกร้ร้มการ้ชุมนุมเพื�อฉายโฮโลแกร้มอ่านปร้ะกาศคณะร้าษัฎร้	 ในกิจกร้ร้ม	 “ลบยังไงก็ไม่ลืม”	 คร้บร้อบ	 88	 ปี 
วัินเปลี�ยนแปลงการ้ปกคร้อง	กิจกร้ร้มดังกล่าวิมีผู้่้เข้้าร่้วิมชุมนุมปร้ะมาณ	200	คน	จัดขึ้�นเมื�อวัินทีุ�	24	มิถุนายน	2563	ณ	
อนุสาวิรี้ย์ปร้ะชาธิิปไต่ย	จัดโดยกลุ่มฟ้�นฟ่ปร้ะชาธิิปไต่ยและเครื้อข่้าย	(ภาพโดย	ชลธิิชา	แจ้งเร็้วิ)

7.	Risk	assessment	and	mitigation	 :	กิารีปรีะเมินคุวาม
เส่ีิย์งและวางแผนรัีบม่อ
	 ในทุุก	 ๆ	 การ้ร้ณร้งค์เพื�อสร้้างการ้เปลี�ยนแปลงทุาง
สังคมจำาเป็นต้่องให้้ควิามสำาคัญิต่่อการ้ปร้ะเมินควิามเสี�ยง
และการ้วิางแผู้นควิามปลอดภัยทัุ�งทุางด้านกายภาพ	 ด้าน
ดิจิทัุล	 และสุข้ภาพจิต่ใจ	 โดยสามาร้ถอ่านร้ายละเอียดได้ใน 
บทุทีุ�	3	นอกจากนั�นแล้วิ	ในส่วินนี�ยังเป็นการ้ปร้ะเมินควิามพร้้อม
ห้รื้อศักยภาพในการ้ทุำางานข้องทีุมงานเร้าด้วิย
8.	Monitoring	&	Evaluation	:	กิารีติดตามและปรีะเมินผล
	 ในการ้ทุำางานร้ณร้งค์	 เร้าต้่องวิางแผู้นขั้�นต่อนติ่ดต่าม 
การ้ทุำางานและวิิธีิการ้ปร้ะเมนิผู้ล	ซึึ่�งห้มายร้วิมถงึควิามสำาเร็้จและ
การ้ถอดบทุเรี้ยนควิามผิู้ดพลาด	 ควิร้มีการ้ติ่ดต่ามและปร้ะเมิน
ผู้ลภายห้ลังการ้จัดกิจกร้ร้มแต่่ละครั้�ง	 และภายห้ลังเสร็้จสิ�น 
การ้ทุำางานร้ณร้งค์
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ภาพิกิิจกิรีรีมเม่่อวันท่ี์	 24	 มกิรีาคุม 
2562	 กลุ่มฮักบ้านเกิดต่.เมืองเพีย 
อ.บ้านไผู้่	 จ.ข้อนแก่น	 และเคร้ือข่้าย 
ผู้่้มีส่วินได้เสีย	ร้วิมตั่วิกันเข้้ายื�นห้นังสือ
สอบถาม ข้้อ ม่ล โคร้งการ้ โร้งงาน 
นำ�าต่าลมิต่ร้ผู้ลและโร้งไฟฟ้าชีวิมวิลต่่อ 
นายอำาเภอบ้านไผู่้	 จ.ข้อนแก่น	 (ภาพ
โดย	ข้บวินการ้อีสานให้ม่)

เ ม่่อวันท่ี์	 7	 มิถุึนาย์น	 2561	 กลุ่มคนอยากเลือก
ตั่�งทีุ� ถ่กดำาเนินคดีจากการ้ชุมนุมคร้บร้อบสี� ปีคสช.	 
(คดี	 UN62)	 ได้จัดกิจกร้ร้มใส่ชุดมาสคอต่ซึุ่ปเปอร์้ฮีโร้ส์	
พร้้อมทัุ�งเดินข้บวินไปร้ายงานตั่วิทีุ�	สน	นางเลิ�ง	(ภาพโดย	 
The	Standard)	14

ภาพกิจกร้ร้มการ้เดินข้บวินร้ณร้งค์วัินงานทีุ�มีคุณค่า	จาก
อนุสาวิรี้ยป์ร้ะชาธิิปไต่ยถึงทุำาเนียบรั้ฐบาล	เพื�อยื�นห้นังสือ
ต่่อนายกรั้ฐมนต่รี้เรี้ยกร้้องการ้จ้างงานทีุ�เป็นธิร้ร้ม	จัดโดย
กลุ่มสห้ภาพแร้งงาน	เมื�อวัินทีุ�	7	ตุ่ลาคม	2562	(ภาพโดย
ชลธิิชา	แจ้งเร็้วิ)

14	อ้างอิงร่้ปภาพ,	The	Standard	“คนอยากเลือกตั่�งเดินเทุ้ามอบตั่วิ	สน.นางเลิ�ง	พร้้้อมเดินข้บวินเรี้ยกร้้้องการ้เลืือกตั่�ง”	https://thestandard.co/startuppeopleth-walkiing-
to-surrender-at-nang-loeng-police-station/	(เข้้้าถึึงเมื�่อวััินทีุ�่	28	มิถุนายน	2563)
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บที่ที่้� 3 

การประเมิืนุคู่วามืเส้�ยง
และการวางแผนุคู่วามืปลอดภัย

ในุการชุุมืนุุมื
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	 เมื�อการ้ใช้สิทุธิิและเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบนั�นอาจนำามาซึึ่�งควิามเสี�ยงในการ้ถ่กคุกคาม	กีดกัน	ขั้ดข้วิางและละเมิด
สิทุธิิมนุษัยชน	 เร้าจึงมีควิามจำาเป็นอย่างยิ�งในการ้ให้้ควิามสำาคัญิกับการ้ปร้ะเมินควิามเสี�ยงตั่�งแต่่ในชั�นข้องการ้ออกแบบ
กิจกร้ร้ม	

แนุวคิู่ดเรื�องคู่วามืปลอดภัยและการรักษาคู่วามืปลอดภัย
		 ควิามปลอดภัยและการ้รั้กษัาควิามปลอดภัย	 แม้ฟังด่แล้วิอาจจะมีควิามห้มายทีุ�คล้ายคลึงกัน	 แต่่สองคำานี�มีควิาม 
แต่กต่่างกันอย่่	 ควิามปลอดภัย	 (Safety)	 ห้มายถึงสภาวิะทีุ�เร้าร้่้สึกปลอดภัย	 ร้่้สึกมั�นคง	 ไม่ถ่กกดดัน/คุกคาม	 ในข้ณะทีุ� 
การ้รั้กษัาควิามปลอดภัย	(Security)	เป็นวิิธีิการ้ทีุ�เร้าสร้้างควิามปลอดภัยขึ้�นมา	เช่น	ในข้ณะทีุ�ฝูนกำาลังต่กห้นักนั�น	เร้าไม่ต้่องการ้
เปียกฝูน	การ้ทีุ�เร้าไม่เปียกฝูนจึงเป็นควิามปลอดภัยข้องเร้า	และเร้าเลือกวิิธีิการ้ป้องกันฝูนด้วิยการ้กางร่้ม	นั�นห้มายควิามว่ิา	 
การ้กางร่้มคือ	 การ้รั้กษัาควิามปลอดภัยข้องเร้า	 ในข้ณะทีุ�เพื�อนข้องเร้าอาจจะเลือกวิิธิีการ้ป้องกันฝูนด้วิยวิิธีิการ้อื�น	ๆ 	 
(ใส่เสื�อกันฝูน)	
	 นั�นห้มายควิามว่ิาวิิธีิการ้ในการ้รั้กษัาควิามปลอดภัยอาจมีได้ห้ลายวิิธีิ	 ซึึ่�งขึ้�นอย่่กับปัจจัยทีุ�แต่กต่่างกัน	 การ้ทุำาควิาม
เข้้าใจเรื้�องแนวิคิดควิามปลอดภัยและการ้รั้กษัาควิามปลอดภัยจึงเป็นเรื้�องสำาคัญิ	 ทีุ�ทุำาให้้เร้าสามาร้ถปร้ะเมินควิามเสี�ยงได้
อย่างร้อบด้านมากขึ้�น	และสามาร้ถเลือกวิิธีิการ้รั้กษัาควิามปลอดภัยทีุ�เห้มาะกับสถานการ้ณ์และตั่วิเร้าได้ดีทีุ�สุด
	 แนวิคิดสำาคัญิทีุ�เกี�ยวิกับการ้รั้กษัาควิามปลอดภัย	(Security)	ทีุ�สำาคัญิ	ได้แก่

Security	=	กิารีรัีกิษาคุวามปลอดภัย์
Safety	=	คุวามปลอดภัย์

	 1.	 การ้รั้กษัาควิามปลอดภยัมีห้ลายวิิธีิการ้	และไม่มีส่ต่ร้การ้รั้กษัาควิาม
ปลอดภัยใดทีุ�ต่ายตั่วิห้รื้อสมบ่ร้ณ์แบบทีุ�สุด	 วิิธีิการ้รั้กษัาควิามปลอดภัยทีุ�เร้า
เลือกใช้อาจจะเห้มาะสมกบัเร้าแคเ่พียงในช่วิงสถานการ้ณนี์�เทุ่านั�น	ดังนั�นแต่่ละ
คนจึงจำาเป็นทีุ�จะต้่องเลือกใช้วิิธีิการ้รั้กษัาควิามปลอดภัยให้้เห้มาะสมกับตั่วิเอง
และเห้มาะสมกับแต่่ละสถานการ้ณ์
	 2.	 การ้รั้กษัาควิามปลอดภัยจำาเป็นต้่องให้้ควิามสำาคัญิกับควิามรั้บผิู้ด
ชอบร้่วิมกัน	 (Collective	 Responsibility)	 ห้มายควิามวิ่า	 การ้ร้ักษัาควิาม
ปลอดภัยต้่องเป็นเรื้�องข้องทุุกคนในกลุ่ม	 องค์กร้	 ห้รื้อคร้อบคร้ัวิ	 เพร้าะห้าก
คนใดคนห้นึ�งไม่ให้้ควิามสำาคัญิกับการ้ด่แลควิามปลอดภัย	อาจทุำาให้้เพื�อนร่้วิม
กลุ่ม	องค์กร้	คนอื�น	ๆ	ต่กอย่่ในควิามเสี�ยงด้วิย
	 3.	 เมื�อเร้าวิางแผู้นเรื้�องการ้รั้กษัาควิามปลอดภัย	จำาเป็นทีุ�จะต้่องให้้ควิาม
สำาคัญิกับการ้รั้กษัาควิามปลอดภัยในทุุก	ๆ 	มิติ่	ทัุ�งควิามปลอดภัยทุางกายภาพ
ควิามปลอดภัยทุางดิจิทัุล	และควิามปลอดภัยทุางสุข้ภาพจิต่	(Mental	Health	
and	Well	Being)	เร้าเรี้ยกการ้รั้กษัาควิามปลอดภัยทัุ�งสามมิต่ริ้วิมกันว่ิา	“การ้
รั้กษัาควิามปลอดภัยแบบองค์ร้วิม”	(Holistic	Security)



22AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND PROTEST FOR TOMORROW

15	อ่านคำาสั�งหั้วิห้น้าคณะรั้กษัาควิามสงบแห่้งชาติ่	ทีุ�	3/2558	ได้ทีุ�		https://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order3-2558.pdf	

	 นอกจากการ้ร้ักษัาควิามปลอดภัยในทุุกมิต่ิแล้วิ	 ยังต่้องคำานึงถึงควิามปลอดภัยในทุุกร้ะดับ	 ไม่วิ่าจะเป็นร้ะดับ
ปัจเจกบุคคล	ร้ะดับคร้อบคร้ัวิ	และร้ะดับกลุ่ม/องค์กร้
	 โดยในร้ะดับปัจเจกบุคคลนั�น	เร้าจะพบว่ิาร้ะดับควิามเสี�ยงข้องแต่่ละคนแต่กต่่างกัน	จึงต้่องสร้้างแผู้นควิามปลอดภัยทีุ�
เห้มาะสมแต่่ละบุคคลไป
	 ในร้ะดับถัดมาควิร้พิจาร้ณาถึงควิามปลอดภัยร้ะดับคร้อบครั้วิ	 	 เนื�องจากพบว่ิาคร้อบครั้วิข้องนักกิจกร้ร้มด้านสิทุธิิมนุษัยชน
มักต่กเป็นเป้าห้มายข้องการ้ถ่กคุกคาม	จึงจำาเป็นต้่องมีมาต่ร้การ้รั้กษัาควิามปลอดภัยสำาห้รั้บคร้อบครั้วิข้องเร้าด้วิย
	 ส่วินในร้ะดับสุดทุ้ายแต่่ก็มีควิามสำาคัญิไม่น้อย	นั�นคือร้ะดับกลุ่ม/องค์กร้	จำาเป็นต้่องทุำาให้้ทุุกคนในกลุ่มห้รื้อองค์กร้ให้้
ควิามสำาคัญิและปฏิบัติ่ต่ามในการ้รั้กษัาควิามปลอดภัย	นอกจากนั�นแล้วิ	ห้ากต้่องทุำางานร่้วิมกับเครื้อข่้าย/กลุ่มอื�น	ๆ 	ควิร้จะ
วิางข้้อต่กลงในการ้ด่แลด้านควิามปลอดภัยร่้วิมกัน

การประเมิืนุคู่วามืเส้�ยง
	 การ้ทุำางานร้ณร้งค์ด้านสิทุธิิมนุษัยชนในห้ลาย	ๆ	ครั้�ง	เป็นการ้ทุำางานร้ณร้งค์ในสถานการ้ณ์อันซัึ่บซ้ึ่อน	มีควิามทุ้าทุาย	
ข้้อจำากัด	มีผู้่้เกี�ยวิข้้องห้ลายฝู่ายทัุ�งผู้่้ทีุ�เห็้นด้วิยกับการ้ทุำางานข้องเร้าและผู้่้ทีุ�ไม่เห็้นด้วิย/ต่่อต้่านการ้ทุำางานร้ณร้งค์ข้องเร้า	ซึึ่�ง
อาจส่งผู้ลให้้ผู้่้ทีุ�ทุำางานเพื�อสร้้างการ้เปลี�ยนแปลงทุางสังคมต่กอย่่ในสถานการ้ณ์ทีุ�มีควิามเสี�ยงอันอาจจะส่งผู้ลให้้เกิดอันต่ร้าย
ต่่อต่นเอง	 คร้อบครั้วิ	 ห้รื้อชุมชนได้	 ดังนั�นการ้ทุำางานร้ณร้งค์ด้านสิทุธิิมนุษัยชนจึงมีควิามสำาคัญิอย่างยิ�งในการ้ปร้ะเมิน 
ควิามเสี�ยงและวิางแผู้นรั้บมือกับควิามเสี�ยงทีุ�อาจจะเกิดขึ้�น
 
	 คุวามเส่ีิย์ง	ห้มายถึง	เห้ตุ่การ้ณ์ห้รื้อสถานการ้ณ์ทีุ�อาจเกิดขึ้�นและส่งผู้ลให้้เกิดอันต่ร้ายในมิติ่ต่่าง	ๆ 	ควิามเสี�ยงมีพลวัิต่
สามาร้ถเปลี�ยนแปลงได้ขึ้�นอย่่กับเงื�อนไข้	 เวิลาและปัจจัยห้ลายอย่าง	 เช่น	 บริ้บทุทุางการ้เมือง	 บริ้บทุทุางสังคม	 ช่วิงเวิลา 
ทีุ�เกิดขึ้�น	เงื�อนไข้ควิามเปร้าะบางและศักยภาพส่วินบุคคล	เป็นต้่น	
	 กล่าวิได้ว่ิา	ควิามเสี�ยงทีุ�เกิดขึ้�นในช่วิงเวิลานี�ก็มีควิามแต่กต่่างกับควิามเสี�ยงทีุ�อาจจะเกิดขึ้�นในอนาคต่
	 ห้รื้อ	 ผู้่้ทีุ�ทุำางานร้ณร้งค์ด้านสิทุธิิมนุษัยชน	 2	 คนต่กอย่่ในสถานการ้ณ์อันต่ร้ายทีุ�เห้มือนกัน	 แต่่ว่ิาทัุ�งสองคนอาจจะมี
ควิามเสี�ยงทีุ�แต่กต่่างกัน	เนื�องจากแต่่ละคนมีเงื�อนไข้ส่วินบุคคลทีุ�ไม่เห้มือนกัน	เช่น	ศักยภาพห้รื้อจุดเปร้าะบางทีุ�แต่กต่่างกัน	
เป็นต้่น
 ตัวอย่์างเช่น	เมื�อห้้าปีก่อน	การ้จัดการ้ชุมนุมทุางการ้เมืองข้องนักกิจกร้ร้มนักศึกษัาไทุยเป็นเรื้�องทีุ�ยากลำาบาก	มีควิาม
เสี�ยงทีุ�อาจเกิดขึ้�นจากการ้ชุมนุม	 เนื�องจากในข้ณะนั�นปร้ะเทุศไทุยอย่ภ่ายใต้่รั้ฐบาลทีุ�มคีวิามเป็นเผู้ด็จการ้	 ไม่เคาร้พห้ลักการ้ 
ด้านสิทุธิิและเสรี้ภาพข้องปร้ะชาชน	และมีการ้บังคับใช้กฎห้มายทีุ�ห้้ามการ้ชุมนุมทุางการ้เมืองตั่�งแต่่ห้้าคนขึ้�นไป	แต่่ในปัจจุบัน
ภายห้ลังการ้ลือกตั่�ง	24		มีนาคม	2562	การ้จัดการ้ชุมนุมทุางการ้เมอืงข้องนักกิจกร้ร้มนักศึกษัา	สามาร้ถทุำาได้มากขึ้�นกว่ิาแต่่
ก่อน	มีควิามเสี�ยงทีุ�ลดน้อยลง	เนื�องจากมีการ้ยกเลิกการ้บังคับใช้กฎห้มายทีุ�ห้้ามการ้ชุมนุมทุางการ้เมืองตั่�งแต่่ห้้าคนขึ้�นไป	15  
	 ดังนั�น	 จึงจำาเป็นอย่างยิ�งทีุ�เร้าจะต้่องทุำาควิามเข้้าใจและปร้ะเมินควิามเสี�ยง	 (Risk	 Assessment)	 อย่างสมำ�าเสมอ
ซึึ่�งขึ้�นอย่่กับเงื�อนไข้ทีุ�แต่กต่่างกันออกไป	 เพื�อวิางแผู้นรั้บมือและคุ้มคร้องด้านควิามปลอดภัยให้้เห้มาะสมกับแต่่ละคน	 
และแต่่ละสถานการ้ณ์ด้วิย
	 ในกิารีปรีะเมินคุวามเส่ีิย์ง	(Risk	Assessment)	สำาห้รั้บผู้่้ทีุ�ทุำางานด้านสิทุธิิมนุษัยชนนั�น	เร้าจำาเป็นทีุ�จะต้่องทุำาควิาม
เข้้าใจถึงภัยคุกคามทีุ�เกิดขึ้�น	 ทุรั้พยากร้/ศักยภาพทีุ�เร้ามี	 และจุดอ่อนทีุ�เร้าต้่องแก้ไข้	 เพื�อปร้ะเมินและลดร้ะดับควิามเสี�ยง 
ข้องเร้า	มาทุำาควิามร้่้จักควิามห้มายข้องคำาเห้ล่านี�กัน

กิารีปรีะเมินคุวามเส่ีิย์ง	(Risk	Assessment)	คุ่อ	กิารีปรีะเมิน	กิารีวิเคุรีาะห์คุวามเส่ีิย์งท่ี์อาจเกิิดข้ึ้น

NOTE
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	 ภัย์คุุกิคุาม	(Threat) 16		ห้มายถึง	ภัยอันต่ร้ายห้รื้อการ้คุกคามทีุ�เกิดขึ้�น	อันส่งผู้ลทุางลบต่่อร้า่งกาย	จิต่ใจ	ห้รื้อทุรั้พย์สิน
ภัยคุกคามทีุ�เกิดขึ้�นกับคนทุำางานด้านสิทุธิิมนุษัยชนอาจเกิดจากการ้กร้ะทุำาโดยเจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐห้รื้ออาจเกิดจากค่่ขั้ดแย้งห้รื้อ
ปร้ะชาชนทีุ�เห็้นต่่างกับเร้า	เช่น	การ้ถ่กดำาเนินคดีจากการ้จัดการ้ชุมนุม	การ้ถ่กเจ้าห้น้าทีุ�เฝู้าจับต่าห้รื้อติ่ดต่ามภายห้ลังจาก
เข้้าร่้วิมการ้ชุมนุม	การ้ถ่กล่าแม่มดห้รื้อถ่กโจมตี่ในโซึ่เชียลมีเดียห้ลังจากเข้้าร่้วิมการ้ชุมนุม	เป็นต้่น	การ้วิิเคร้าะห์้ภัยคุกคาม
นั�น	เร้าจำาเป็นทีุ�จะต้่องทุำาควิามเข้้าใจถึงลักษัณะข้องภัยคุกคาม	เพื�อให้้เร้าวิิเคร้าะห์้ได้อย่างทัุ�วิถึง	ดังนี�
 •	ภัย์คุุกิคุามท์างตรีง	(Direct	threat)	ห้มายถึง	ภัยคุกคามทีุ�เกิดขึ้�นกับเร้าโดยต่ร้ง	เช่น	การ้ทีุ�เร้าถ่กเจ้าห้น้าทีุ�ข่้มข่่้ 
ไม่ให้้เข้้าร่้วิมกิจกร้ร้มชุมนุม	การ้ทีุ�เร้าถ่กดำาเนินคดีตั่�งข้้อกล่าวิห้าจากการ้ชุมนุม	เป็นต้่น
 •	ภัย์คุุกิคุามท์างอ้อม	(Indirect	threat)	ห้มายถึง	ภัยทีุ�เป็นสัญิญิาณข้องการ้คุกคามโดยอ้อม	อันห้วัิงผู้ลด้านลบต่่อ
ตั่วิเร้า	เช่น	การ้ทีุ�เจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐเริ้�มดำาเนินคดีตั่�งข้้อกล่าวิห้ากับนักเคลื�อนไห้วิด้านสิทุธิิมนุษัยชนทีุ�ทุำางานในปร้ะเด็นเดียวิกับเร้า	
การ้ทีุ�เจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐติ่ดต่ามเพื�อนร่้วิมงานข้องเร้า	เป็นต้่น
 •	บริีบท์	(Context)	ห้มายถึง	สถานการ้ณ์	บริ้บทุทุางสังคม	บริ้บทุทุางการ้เมืองในข้ณะนั�นทีุ�อาจส่งผู้ลต่่อการ้คุกคาม
และควิามเสี�ยงข้องเร้า	เช่น	การ้ปร้ะกาศใช้กฎห้มายทีุ�ควิบคุมเสรี้ภาพในการ้แสดงออก	การ้ทุำารั้ฐปร้ะห้าร้	เป็นต้่น
	 การ้วิิเคร้าะห์้ภัยคุกคาม	มีปัจจัยทีุ�เกี�ยวิข้้อง	ดังนี�
 1.	Fact			พิจาร้ณาข้้อเท็ุจจริ้งทีุ�เกิดขึ้�นในปัจจุบัน	โดยการ้ต่อบคำาถาม	ใคร้	ทุำาอะไร้	ทีุ�ไห้น	เมื�อไร้	อย่างไร้
 2.	Who		วิิเคร้าะห์้แห้ล่งทีุ�มาข้องการ้คุกคาม	ว่ิาใคร้จะเป็นคนคุกคาม	ห้รื้อมีส่วินได้เสียกับการ้คุกคามทีุ�เกิดขึ้�น
 3.	Why		ปร้ะเมินเป้าห้มาย/วัิต่ถุปร้ะสงค์ข้องการ้คุกคาม	ทุำาไมการ้คุกคามถึงเกิดขึ้�น	ณ	ต่อนนี�
	 4.	Intensivity		ปร้ะเมินร่้ปแบบและแนวิโน้มข้องการ้คุกคาม	เช่น	ควิามถี�และควิามรุ้นแร้งข้องการ้คุกคาม
 5.	Realistic		คือการ้ปร้ะเมินควิามเป็นจริ้งเพื�อห้าข้้อสรุ้ปถึง	ควิามเป็นไปได้ข้องการ้คุกคามในลักษัณะนั�น	ๆ
	 ในห้ลายสถานการ้ณ์	 นักเคลื�อนไห้วิด้านสิทุธิิมนุษัยชนอาจจะไม่สามาร้ถควิบคุมภัยคุกคามทีุ�เกิดขึ้�นได้	 อย่างไร้ก็ต่าม	
การ้ทุำาควิามเข้้าใจต่่อภัยคุกคาม	เพื�อลดช่องโห้ว่ิและเพิ�มศักยภาพในการ้ด่แลด้านควิามปลอดภัย	เป็นห้นึ�งในวิิธีิการ้สำาคัญิทีุ�
ช่วิยให้้เร้าลดควิามเสี�ยงทีุ�อาจเกิดขึ้�นได้

	 จุดเปรีาะบาง	(Vulnerability)	ห้มายถึง	 จุดอ่อน	ช่องโห้ว่ิอันเป็นปัจจัยทีุ�ทุำาให้้เร้าอาจได้รั้บผู้ลกร้ะทุบด้านลบห้รื้อ
ควิามส่ญิเสียในร่้ปแบบต่่าง	 ๆ	 จุดเปร้าะบางข้องแต่่ละคนห้รื้อแต่่ละกลุ่ม	 องค์กร้	 ย่อมมีควิามแต่กต่่างกันออกไป	 และ 
จุดเปร้าะบางนั�นสามาร้ถเปลี�ยนแปลงไปได้ต่ลอดเวิลา	 อย่างไร้ก็ต่าม	 จุดเปร้าะบางข้องทุีมงานห้นึ�งคน	 อาจส่งผู้ลให้้เกิด 
ผู้ลกร้ะทุบและควิามเสี�ยงต่่อทีุมงานทุุกคนห้รื้อองค์กร้ข้องเร้า	ดังนั�น	การ้ทุำาควิามเข้้าใจถึงจุดเปร้าะบาง	การ้วิางแผู้นพัฒนา	
แก้ไข้	ลดช่องโห้ว่ิ/จุดเปร้าะบางข้องเร้านั�น	จึงเป็นห้นึ�งในวิิธีิการ้สำาคัญิในการ้ลดควิามเสี�ยงทีุ�อาจเกิดขึ้�น
 ต้วอย่าง ในการประเมิินความิเส่ี่�ยงของการจััดชุุมินุมิของนักกิจักรรมินักศึึกษากลุุ่�มิหนึ�ง เราพบจุัดเปราะบางหรือ 
ชุ�องโหว�อันอาจัสี่�งผลุ่ต่�อความิเส่ี่�ยงแก�นักกิจักรรมิกลุุ่�มิน่� เชุ�น การขาดความิเข้าใจัในกฎหมิายท่ี่�เก่�ยวข้องกับการชุุมินุมิ  
การจััดชุุมินุมิในสี่ถานท่ี่�ท่ี่�แออัด ยากต่�อการควบคุมิมิวลุ่ชุนแลุ่ะการชุุมินุมิ เป็นต้่น ซึึ่�งนักกิจักรรมินักศึึกษากลุุ่�มิน่�จัำาเป็น 
อย�างยิ�งท่ี่�จัะต้่องลุ่ดหรือแก้ไขจุัดเปราะบางหรือชุ�องโหว�เหลุ่�าน่� 

	 ศัิกิย์ภาพิ	 (Capacity)	ห้มายถึง	 จุดแข็้งและทุรั้พยากร้ทีุ�เร้ามีห้รื้อสามาร้ถเข้้าถึงได้เพื�อให้้การ้รั้บมือต่่อผู้ลกร้ะทุบ 
ด้านลบเป็นไปอย่างมีปร้ะสิทุธิิภาพมากขึ้�น	 การ้มีศักยภาพช่วิยให้้เร้าสามาร้ถลดร้ะดับควิามเสี�ยงทีุ�อาจเกิดขึ้�นได้	 ดังนั�นจึง
จำาเป็นอย่างยิ�งทีุ�เร้าจะต้่องร้่้ถึงศักยภาพข้องตั่วิเร้าเองและองค์กร้ข้องเร้า	 เพื�อห้ามาต่ร้การ้ในการ้พัฒนาศักยภาพข้องเร้าให้้
เพิ�มขึ้�น
 ต้วอย่าง ในการประเมิินความิเส่ี่�ยงของการจััดการชุุมินุมิของนักกิจักรรมินักศึึกษากลุุ่�มิหนึ�ง เราพบศัึกยภาพในการ
ดูแลุ่ความิปลุ่อดภัยแลุ่ะลุ่ดระดับความิเส่ี่�ยงภัยอันต่รายท่ี่�อาจัเกิดขึ�น เชุ�น การม่ิเครือข�ายให้ความิชุ�วยเหลืุ่อด้านกฎหมิายท่ี่�
สี่ามิารถให้คำาแนะนำาเก่�ยวกับการจััดการชุุมินุมิได้ การม่ิเครือข�ายท่ี่�สี่ามิารถจััดอบรมิด้านสัี่นติ่วิธ่ีแลุ่ะการปราศึรัยได้ เป็นต้่น 
ซึึ่�งนักกิจักรรมินักศึึกษากลุุ่�มิน่�สี่ามิารถพัฒนา/สี่�งเสี่ริมิศัึกยภาพ จุัดแข็งเหลุ่�าน่�

16		Enrique	Eguren	and	Marie	Caraj.	“ค่่มือคุ้มคร้องผู้่้พิทัุกษ์ัสิทุธิิมนุษัยชนฉบับให้ม่”	จัดพิมพ์โดยองค์กร้	Protection	International,	พิมพ์ครั้�งทีุ�	1,	2551
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NOTE

	 กล่าวิโดยสรุ้ป	การ้ปร้ะเมินและลดควิามเสี�ยง	เร้าจำาเป็นต้่องเข้้าใจภัยคุกคามทีุ�เกิดขึ้�น	ห้าวิิธีิลดจุดเปร้าะบางห้รื้อ
ช่องโห้ว่ิทีุ�อาจถ่กใช้ในการ้คุกคาม	และการ้พัฒนาจุดแข็้งทีุ�เร้ามีอย่่เพื�อรั้บมือต่่อภัยคุกคามทีุ�เกิดขึ้�น
	 เมื�อพ่ดถึงการ้ปร้ะเมินควิามเสี�ยง	ห้นึ�งในตั่วิอย่างทีุ�มักถ่กห้ยิบยกขึ้�นมาอธิิบายเป็นปร้ะจำาคือ	“เมื�อฝูนต่ก”

	 ในกิารีปรีะเมินคุวามเส่ีิย์ง	 เรีาต้องไม่ล่มท่ี์จะคุ�านึงถึึงกิารี
ปรีะเมินสิถึานกิารีณ์และสิภาพิแวดล้อมท่ี์เก่ีิย์วข้้องกัิบกิารีท์�างาน	
เช่น	สิถึานกิารีณ์ท์างกิารีเม่อง	สิภาพิเศิรีษฐกิิจและสัิงคุมในข้ณะน้ัน	
เป็นต้น
 ต้วอย่าง การจััดชุุมินุมิในชุ�วงท่ี่�ม่ิการแพร�ระบาดของไวรสัี่โควดิ-19 
ต้่องประเมิินสี่ถานการณ์์การแพร�ระบาดของไวรัสี่ มิาต่รการรับมืิอของ
รัฐ แลุ่ะทัี่ศึนคติ่ของประชุาชุนต่�อการชุุมินุมิรวมิตั่วในชุ�วงโควิด เมืิ�อเรา
ประเมิินแลุ้่ว จัะที่ำาให้เราสี่ามิารถออกแบบกิจักรรมิแลุ่ะวางแผนความิ
ปลุ่อดภัยได้เหมิาะสี่มิกับสี่ถานการณ์์มิากขึ�น

	 ในข้ณะทีุ�ทุ้องฟ้ากำาลังมืดครึ้�มด้วิยเมฆฝูน(ภัยคุกคามทีุ�เกิดขึ้�น)	 นักศึกษัาสองคนกำาลังคิดและกังวิลว่ิาอาจจะ 
เปียกฝูนร้ะห้ว่ิางการ้เดินทุาง(การ้ปร้ะเมินควิามเสี�ยง)	 โดยนักศึกษัาคนแร้กลืมพกร่้มห้รื้อเสื�อกันฝูนมา	 (จุดเปร้าะบาง)	 
ในข้ณะทีุ�นักศึกษัาคนทีุ�สองพกร่้มและเสื�อกันฝูนมาด้วิย(ศักยภาพ)	 ดังนั�น	 แม้ในสถานการ้ณ์เดียวิกัน	 แต่่นักศึกษัา 
คนแร้กมีควิามเสี�ยงทีุ�จะเปียกฝูนมากกว่ิานักศึกษัาคนทีุ�สอง
	 เมื�อการ้ใช้สิทุธิิและเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบ	 อาจทุำาให้้เร้าต่กอย่่ในสถานการ้ณ์ทีุ�มีควิามเสี�ยงห้รื้อภัยอันต่ร้าย
ดังนั�นการ้ปร้ะเมินควิามเสี�ยงจึงมีควิามสำาคัญิในการ้ช่วิยให้้เร้าสามาร้ถวิางแผู้นด่แลควิามปลอดภัยในการ้ชุมนุมได้อย่างมี
ปร้ะสิทุธิิภาพมากขึ้�น

 
สิูตรีกิารีปรีะเมินคุวามเสิี่ย์ง
ควิามเสี�ยง			=			ภัยคุกคาม	x	จุดเปร้าะบาง

																			 	 ศักยภาพ

ลดจุดเปร้าะบาง เพิ�มศักยภาพ

ภาพโดย:	เอกภพ	สิทุธิิวิร้ร้ณธินะ
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สถานุการณ์ท้ี่�อาจัเกิดข่�นุในุระหว�างการชุุมืนุุมื  

1.	ข้ั้นตอนกิารีรัีบม่อกิารีชุมนุมข้องเจ้าหน้าท่ี์ต�ารีวจ 17

	 ข้ั้นตอนท่ี์	1	ข้ั้นเตรีีย์มกิารี	ห้ลังจากเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจทุร้าบเรื้�องการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะแล้วินั�น	จะดำาเนินการ้ด้านการ้ข่้าวิ
ร้วิบร้วิมข่้าวิสาร้พื�นฐานทีุ�จำาเป็นเกี�ยวิกับการ้ชุมนุม	ร้วิมถึงการ้ห้าข่้าวิสาร้เกี�ยวิกับแกนนำาผู้่้จัดชุมนุม	ผู้่้สนับสนุน	เครื้อข่้าย
และเจร้จาต่่อร้องกับแกนนำาจัดการ้ชุมนุม	 เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจจะจัดตั่�งศ่นย์ปฏิบัติ่การ้เพื�อเต่ร้ียมการ้ควิบคุมอำานวิยการ้ร้ักษัา
ควิามสงบเรี้ยบร้้อยในการ้ชุมนุม	 เต่รี้ยมแผู้นในการ้อำานวิยควิามสะดวิกแก่สาธิาร้ณะ	 จัดเต่รี้ยมพื�นทีุ�การ้ชุมนุมให้้ปลอดภัย
และสะดวิกต่่อการ้ใช้งานข้องผู้่้อื�น	ดำาเนินการ้ปร้ะชาสัมพันธ์ิให้้ทุร้าบเกี�ยวิกับการ้ชุมนุม	เป็นต้่น
	 ข้ั้นตอนท่ี์	2	 ข้ั้นกิารีเผชิญเหตุ	ข้ณะทีุ�มีการ้ชุมนุม	เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจจะให้้ต่ำาร้วิจทุ้องทีุ�เป็นผู้่้ด่แลด้านควิามปลอดภัย	
รั้กษัาควิามปลอดภัยให้้แก่สถานทีุ�และบุคคลสำาคัญิ	ชี�แจงทุำาควิามเข้้าใจต่่อผู้่้ชุมนุมให้้ทุร้าบถึงข้อบเข้ต่ข้องการ้ใช้สิทุธิิเสรี้ภาพ
ในการ้ชุมนุมต่ามกฎห้มาย	อำานวิยการ้ด้านการ้เจร้จาไกล่เกลี�ยร้ะห้ว่ิางผู้่้ชุมนุมและห้น่วิยงานทีุ�เกี�ยวิข้้องกับข้้อเรี้ยกร้้องข้อง
ผู้่้ชุมนุม	ดำาเนินการ้เจร้จากับผู้่้ชุมนุมและแกนนำา	ร้วิบร้วิมข้้อเท็ุจจริ้งห้รื้อพยานห้ลักฐานเพื�อบังคับใช้กฎห้มาย	และป้องกัน
การ้เกิดเห้ตุ่แทุร้กซ้ึ่อนห้รื้อการ้ก่อเห้ตุ่ร้้ายในพื�นทีุ�การ้ชุมนุมและใกล้เคียง
	 ข้ั้นตอนท่ี์	3 ข้ั้นกิารีใช้กิ�าลังเข้้าคุล่ีคุลาย์สิถึานกิารีณ์
		 	 3.1	กิารีใช้กิ�าลังเข้้าคุล่ีคุลาย์สิถึานกิารีณ์ข้องเจ้าพินักิงานดูแลกิารีชุมนุมสิาธิารีณะ	
	 	 •	แจ้งให้้ผู้่้ชุมนุมยุติ่การ้ชุมนุม
	 	 •	ห้ากผู้่้ชุมนุมไม่ปฏิบัติ่ต่าม	ให้้ปร้ะกาศกำาห้นดพื�นทีุ�การ้ชุมนุมและปริ้มณฑลเป็นพื�นทีุ�ควิบคุม	ปร้ะกาศให้้ผู้่้ชุมนุม
ออกจากพื�นทีุ�การ้ชุมนุมต่ามร้ะยะเวิลาทีุ�กำาห้นด	และห้้ามบุคคลใดเข้้าพื�นทีุ�การ้ชุมนุมโดยไม่ได้รั้บอนุญิาต่
	 	 •	ห้ากคร้บเวิลาทีุ�กำาห้นด	แต่่ยังมีผู้่้ชุมนุมอย่่ในพื�นทีุ�		ให้้ถือว่ิาผู้่้นั�นกร้ะทุำาควิามผิู้ดซึึ่�งห้น้า	ให้้ดำาเนินการ้จากเบาไป
ห้าห้นักเพื�อยุติ่การ้ชุมนุม(ห้ากสามาร้ถทุำาได้)	
	 	 •	ในกร้ณีทีุ�ผู้่้ชุมนุมไม่ปฏิบัติ่ต่ามคำาสั�งผู้่้ด่แลการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะให้้เลิกการ้ชุมนุม	ต่ามมาต่ร้า	21	แห่้ง	พ.ร้.บ.ชุมนุม
สาธิาร้ณะ	และอย่่ร้ะห้ว่ิางร้้องข้อต่่อศาลข้อให้้ยกเลิกการ้ชุมนุม	ห้ากมีควิามจำาเป็นต้่องคุ้มคร้องควิามสะดวิกข้องปร้ะชาชน	
ห้รื้อคุ้มคร้องการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะ
						 	 3.2	กิารีใช้กิ�าลังเข้้าคุล่ีคุลาย์สิถึานกิารีณ์ข้องผู้คุวบคุุมสิถึานกิารีณ์
	 	 •	 เมื�อพ้นร้ะยะเวิลาปร้ะกาศให้้ผู้่้ชุมนุมออกจากพื�นทีุ�ชุมนุม	 ให้้เจ้าห้น้าทีุ�ดำาเนินการ้เลิกชุมนุมต่ามคำาสั�งศาล	 และ 
ใช้ยุทุธิวิิธีิต่ามควิามจำาเป็นและห้ลักการ้ใช้กำาลัง
	 	 •	และอาจมีการ้ปร้ะกาศใช้กฎห้มายควิามมั�นคงเฉพาะเพื�อรั้กษัาควิามสงบ
 ข้ั้นตอนท่ี์	4	 ข้ั้นกิารีฟ้้�นฟู้	 (หลังกิารีชุมนุม)	ดำาเนินการ้จัดส่งผู้่้บาดเจ็บ	 ฟ้�นฟ่เยียวิยา	 ช่วิยเห้ลือผู้่้ทีุ�ได้รั้บผู้ลกร้ะทุบ	
บังคับใช้กฎห้มายต่่อผู้่้กร้ะทุำาผิู้ด	ร้้องข้อให้้เอกชนห้รื้อห้น่วิยงานรั้ฐส่งข้้อม่ล	พยานห้ลักฐานทุางคดีและสรุ้ปบทุเรี้ยนต่่อไป

ต้วอย่างเครื�องมือในการปฏิิบ้ัติการเพืื่�อควบัคุมการชุมนุมขั้องเจ้าหน้าท่ี่�ตำารวจ
• การใช้แก๊สินำ�าตาในการสิลายการชุมนุม เมืิ�อถูกแก๊สี่นำ�าต่า มัิกจัะม่ิอาการนำ�าต่าไหลุ่ 
เคืองต่า มิองไมิ�ชัุดเจัน อาเจ่ัยน หากสัี่มิผัสี่มิากอาจัถึงขั�นต่าบอดได้
• การใช้สิเปรย์พื่ริกไที่ย เมืิ�อถูกสี่เปรย์พริกไที่ย จัะที่ำาให้แสี่บต่า/เคืองต่าจันมิอง 
ไมิ�เห็นเป็นเวลุ่า 30-45 นาท่ี่ หายใจัแลุ่ะพูดได้ยากลุ่ำาบาก
• การใช้กระสุินยาง หากถูกยิงบริเวณ์ท้ี่องหรือลุ่ำาตั่วจัะที่ำาให้จุัก หากถูกยิงบริเวณ์
กระดูกอาจัที่ำาให้กระดูกหัก หรือในกรณ่์ร้ายแรง หากถูกยิงเข้าบริเวณ์กะโหลุ่กศ่ึรษะ
อาจัที่ำาให้กะโหลุ่กร้าวจันก�อให้เกิดอันต่รายถึงชุ่วิต่ได้
• การใช้เครื�อง LRAD (เครื�องขยายเส่ี่ยงระยะไกลุ่) ความิดังจัากเครื�อง LRAD น่�อาจั
ที่ำาให้ผู้ท่ี่�อยู�ในระยะของเส่ี่ยง เกิดอาการปวดแก้วหู คลืุ่�นไส้ี่ อาเจ่ัยน หากฝืืนที่นอยู�
ในบริเวณ์นั�นนาน ๆ โดยไมิ�ม่ิเครื�องป้องกัน อาจัสี่�งผลุ่กระที่บต่�อประสี่าที่การได้ยิน
ชัุ�วคราวหรือถาวรได้
• การใช้อาวุธิร้ายแรงในการเข้ั้าสิลายการชุมนุม ซึึ่�งในกรณ่์น่�จัะนำามิาซึ่ึ�งความิ 
สูี่ญเส่ี่ย แลุ่ะอันต่รายถึงชุ่วิต่

17	อ้างอิง,แผู้นการ้ด่แลการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะต่ามพร้ะร้าชบัญิญัิติ่การ้ชุมนุมสาธิาร้ณะ	พ.ศ.2558,	สำานักงานต่ำาร้วิจแห่้งชาติ่แห่้งชาติ่	http://demonstration.police.go.th/plan.pdf		
(เข้้าถึงเมื�อวัินทีุ�	21	มิถุนายน	2563)
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2.	มาตรีกิารีกิารีรัีบม่อและคุวบคุุมกิารีชุมนุมข้องเจ้าหน้าท่ี์ต�ารีวจ
	 ในงานวิิจัย	 “ควิบคุมห้รื้อคุ้มคร้อง”	 มาต่ร้การ้รั้บมือผู้่้ชุมนุมข้องต่ำาร้วิจและการ้เมืองข้องควิามชอบธิร้ร้ม	 โดย	 
ดร้.จนัจิร้า	สมบติั่พ่นศิริ้	ได้ศึกษัาควิามสมัพันธ์ิร้ะห้วิา่งเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจและผู้่ชุ้มนุม	และศกึษัามาต่ร้การ้การ้ร้บัมือผู้่้ชุมนุมข้อง
เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจ	ซึึ่�งในงานวิิจัยชิ�นนี�	ได้ศึกษัาปร้ะวัิติ่ศาสต่ร์้การ้ควิบคุมฝู่งชนในปร้ะเทุศไทุย	พบว่ิาการ้รั้บมือผู้่้ชมุนุมก่อนห้น้า	
พ.ศ.2535	นั�น	เน้นการ้ปร้าบปร้ามการ้จลาจลห้รื้อกลุ่มคนทีุ�ทุ้าทุายอำานาจรั้ฐบาล	เช่น	การ้ทีุ�ห้น่วิยงานควิามมั�นคงตั่�งกองกำาลัง
ปร้ะชาชน	โดยปล่กฝัูงแนวิคิดรั้กชาติ่	และให้้กองกำาลังปร้ะชาชนดังกล่าวิเป็นห้นึ�งในเครื้�องมือในการ้ปร้าบปร้ามปร้ะชาชนทีุ�
เห็้นต่่างจากร้ฐั	ห้รื้อถ่กมองวิา่เป็นภัยควิามมั�นคงแห่้งรั้ฐ	เช่น	กร้ณีกลุ่มล่กเสือชาวิบ้าน	ซึึ่�งก่อตั่�งโดย	พล.ต่.ทุ.สมควิร้	ห้ร้กุิล	18	

ต่่อมามาต่ร้การ้ในการ้รั้บมือการ้ชุมนุมได้เปลี�ยนแปลงไปภายห้ลงัการ้ปร้ะทุ้วิงในปี	พ.ศ.2535	โดยมีควิามพยายามในการ้ห้ลีก
เลี�ยงและจำากัดควิามรุ้นแร้งถึงชีวิิต่	เนื�องจากแนวิคิดเรื้�องสิทุธิิในการ้ชุมนุมได้ถ่กห้ยบิยกมาพ่ดถึงมากขึ้�น	ร่้ปแบบในการ้ควิบคุม
ห้รื้อรั้บมือการ้ชุมนุมในช่วิงนี�	ได้แก่	การ้เน้นรั้กษัาพื�นทีุ�สำาคัญิ	พื�นทีุ�เชิงสัญิลักษัณ์และการ้จำากัดจำานวินผู้่้เข้้าร่้วิมชุมนุมโดยการ้
วิางเครื้�องกีดข้วิางห้รื้อการ้ใช้กำาลังพลเจ้าห้น้าทีุ�ตั่�งแถวิสกัด		การ้ใช้มาต่ร้การ้ทุางกฎห้มายและการ้จับกุมแกนนำาการ้ชุมนุม	 
การ้แสดงกำาลังแต่่ไม่ใช้กำาลัง	 มาต่ร้การ้ในการ้อำานวิยควิามสะดวิกข้องห้น่วิยงานร้ัฐ	 เช่นห้น่วิยงานข้องกรุ้งเทุพมห้านคร้ได้
จัดห้าห้้องนำ�าเคลื�อนทีุ�	 นำ�า	 ไฟฟ้า	 มุมซัึ่กล้างให้้แก่ผู้่้ชุมนุมข้องสมัชชาคนจนเมื�อปี	 254019	 มาต่ร้การ้ในการ้เจร้จาไกล่เกลี�ย
โดยมีเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจทุำาห้น้าทีุ�เป็นคนกลางร้ะห้ว่ิางปร้ะชาชนผู้่้ชุมนุมและห้น่วิยงานรั้ฐทีุ�เกี�ยวิข้้องกับเรื้�องร้้องเรี้ยน	เป็นต้่น
	 ต่่อมาเมื�อมีการ้ชุมนุมข้องคณะกร้ร้มการ้ปร้ะชาชนเพื�อการ้เปลี�ยนแปลงปฏิร่้ปปร้ะเทุศไทุยให้้เป็นปร้ะชาธิิปไต่ย
ทีุ�สมบ่ร้ณ์แบบอันมีพร้ะมห้ากษััต่ริ้ย์ทุร้งเป็นปร้ะมุข้	 (กปปส.)	 ในปี	 2557	 ร่้ปแบบในการ้ร้ับมือข้องเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจต่่อ 
การ้ชุมนุมดังกล่าวิได้เปลี�ยนแปลงไป	ซึึ่�งสามาร้ถแบ่งได้เป็นสามส่วิน	คือ
 1.	 มาตรีกิารีกิารีเจรีจา	 ปร้ะกอบด้วิยการ้เจร้จานอกพื�นทีุ�ชุมนุม	 โดยมีนายต่ำาร้วิจห้ร้ือตั่วิแทุนร้ัฐบาลร้่วิมเจร้จากับ 
แกนนำาการ้ชุมนุมทีุ�มีอำานาจในการ้ตั่ดสินใจทิุศทุางการ้ชุมนุม	และเจร้จาในพื�นทีุ�ชุมนุมซึึ่�งมุ่งเน้นการ้ต่่อร้องเรื้�องการ้จัดการ้
ชุมนุมต่่าง	ๆ	20

	 2.	เคุร่่ีองม่อท์างกิฎหมาย์		ห้รื้อการ้บังคับใช้กฎห้มาย	เพื�อจำากัดลักษัณะข้องกิจกร้ร้มและพื�นทีุ�การ้ชุมนุมปร้ะทุ้วิง	
 3.	 มาตรีกิารีคุวบคุุมฝููงชน	 เป็นห้นึ�งในลักษัณะเด่นข้องการ้ควิบคุมฝู่งชนในขั้�นนี�คือการ้สร้้างร้ะยะห่้างร้ะห้ว่ิาง 
ผู้่้ชุมนุมและเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจ	ซึึ่�งการ้สร้้างร้ะยะห้า่งดังกล่าวิสัมพันธ์ิกับร้ะดับการ้ใช้อุปกร้ณ์ในการ้ควิบคุมฝู่งชน	โดยคำานึงถึง 
ห้ลักสี�ปร้ะการ้คือ	 1.)	 ห้ลักแห่้งควิามจำาเป็น	 2.)	 ห้ากจำาเป็นต้่องใช้กำาลังเพร้าะไม่สามาร้ถห้ลีกเลี�ยงได้	 ต้่องเลือกใช้ให้้ 
เห้มาะสมกับภัยอันต่ร้ายทีุ�คุกคาม	3.)	ห้ลักแห่้งควิามถ่กต้่องต่ามกฎห้มาย	และ	4.)	ห้ลักควิามรั้บผิู้ดชอบ 21

18	ดร้.จันจิร้า	สมบัติ่พ่นศิริ้	“ควิบคุมห้รื้อคุ้มคร้อง?	มาต่ร้การ้รั้บมือผู้่้ชุมนุมข้องต่ำาร้วิจ	และการ้เมืองข้องควิามชอบธิร้ร้ม”	
พิมพ์ครั้�งแร้ก	2562,	สำานักพิมพ์มห้าวิิทุยาลัยธิร้ร้มศาสต่ร์้,ปทุุมธิานี	(ห้น้า	68)
19	อ้างอิงแล้วิ	ห้น้า	85
20	อ้างอิงแล้วิ	ห้น้า	232
21	อ้างอิงแล้วิ	ห้น้า	241
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ส่วินห้นึ�งข้องบร้ร้ยากาศการ้ชุมนุมเร้ียกร้้องปร้ะชาธิิปไต่ย	 เกิดการ้ผู้ลักดันกันร้ะห้วิ่างกลุ่มผู้่้ชุมนุมกับเจ้าห้น้าทุี�ต่ำาร้วิจ	
จัดโดยกลุ่มเยาวิชนปลดแอก	เมื�อ	18	กร้กฎาคม	2563	ทุี�อนุสาวิร้ีย์ปร้ะชาธิิปไต่ย	(ภาพจากกลุ่มRealframe	Alumni	
https://www.facebook.com/realframefanpage/photos/pcb.2946488428795916/2946469085464517)

3	.สิถึานกิารีณ์กิารีชุลมุนท์ี่อาจเกิิดข้ึ้นรีะหว่างกิารีชุมนุม
	 •	เกิดการ้ปะทุะร้ะห้ว่ิางเจ้าห้น้าทีุ�กับผู้่้ชุมนุม
	 •	มีการ้ใช้อาวุิธิจากฝู่ายใดฝู่ายห้นึ�ง
	 •	แกนนำาควิบคุมมวิลชนไม่ได้	จนเกิดการ้ชุลมุน
	 •	คนเห้ยียบกันเองในช่วิงทีุ�มีการ้ชุลมุน
	 •	เกิดการ้ชุลมุนห้รื้อกิจกร้ร้มนอกแผู้นทีุ�จัดเต่รี้ยมไว้ิ	มีผู้่้ปร้าศรั้ยนอกคิวิ	
	 		เนื�อห้าไม่สอดคล้องกับข้้อเสนอข้องกลุ่มและสุ่มเสี�ยงต่่อการ้ละเมิดกฎห้มาย
	 •	มีเสียงร้ะเบิด	เสียงป้นเกิดขึ้�นโดยไม่ทุร้าบแห้ล่งทีุ�มา
	 •	มีผู้่้ชุมนุมได้รั้บบาดเจ็บจากการ้ปะทุะ	ห้รื้อผู้่้ชุมนุมเกิดอาการ้เจ็บป่วิยร้ะห้ว่ิางการ้ชุมนุม
	 •	มีบุคคลทีุ�สามมายั�วิยุให้้เกิดการ้ใช้ควิามรุ้นแร้ง
	 •	เกิดข่้าวิลือร้ะห้ว่ิางการ้ชุมนุม	จนเกิดควิามเข้้าใจผิู้ด	และนำาไปส่่สถานการ้ณ์ชุลมุนต่ามมา
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การวางแผนุการที่�างานุและการแบ�งบที่บาที่หนุ้าท้ี่�
	 ห้ลังจากปร้ะเมินควิามเสี�ยงแล้วิ	 ทีุมงานต้่องยอมรั้บและทุำาควิามเข้้าใจควิามเสี�ยงทีุ�อาจเกิดขึ้�นให้้ชัดเจนร่้วิมกัน	 
จากนั�นวิางแผู้นการ้ทุำางานและการ้ด่แลควิามปลอดภัย	 อย่างไร้ก็ต่าม	 เร้าจำาเป็นต้่องเข้้าใจและคำานึงต่ลอดเวิลาวิ่า	 
แต่่ละคนย่อมมีควิามเสี�ยงและวิิธีิการ้รั้บมือต่่อการ้คุกคามทีุ�แต่กต่่างกัน
	 เมื�อทีุมงานออกแบบกิจกร้ร้มทีุ�ต้่องการ้จัดแล้วิ	ขั้�นต่อนต่่อไปทีุ�สำาคัญิคือการ้วิางแผู้นการ้ทุำางานโดยคำานึงถึงเงื�อนไข้
ข้องควิามเสี�ยงทีุ�อาจเกิดขึ้�น	การ้จัดกิจกร้ร้มในร่้ปแบบต่่าง	ๆ	นั�น	เร้าอาจจำาเป็นต้่องปร้ะเมินถึงเรื้�องควิามปลอดภัย	ควิาม
เห้มาะสมข้องกิจกร้ร้มในการ้ใช้เป็นเครื้�องมือเพื�อถ่ายทุอดข้้อควิามและควิามต้่องการ้ข้องเร้าแก่สังคม	ซึึ่�งสามาร้ถปร้ะเมิน
และวิางแผู้นการ้ทุำากิจกร้ร้มผู่้านการ้ตั่�งคำาถามและห้าคำาต่อบร่้วิมกันในทีุมงาน	
	 ค่่มือ	 “Direct	 Action	 Handbook”	 ซึึ่�งมีการ้เรี้ยบเรี้ยงและแปลเป็นภาษัาไทุยโดยภัควิดี	 วีิร้ะภาสพงษ์ั	 
ได้นำาเสนอเทุคนิคในการ้รั้บมือควิามรุ้นแร้งในกร้ณีต่่าง	ๆ	ไว้ิอย่างน่าสนใจ	22	โดยข้อนำามาสรุ้ปเพื�อชวินทุุกคนเช็คลิสต์่และ
เรี้ยนร้่้ตั่วิอย่างทีุ�เคยเกิดขึ้�นมาแล้วิ	ไปพร้้อม	ๆ	กัน	ดังนี�

เช็ค็ลิิสต์์ รายการ รายลิะเอีียด Note

กำาห้นดเป้าห้มายและกลุ่ม
เป้าห้มาย

กำาห้นดเป้าห้มายและข้้อเรี้ยกร้้องทีุ�เร้าต่้องการ้จาก
กิจกร้ร้มนี�	 และกำาห้นดกลุ่มเป้าห้มายทีุ�เร้าต้่องการ้
สื�อสาร้กับพวิกเข้าให้้ชัดเจน

ตั่ วิอย่ า ง ข้้ อ เ รี้ ยก ร้้ อ ง ทีุ�
ชัดเจน	เช่น	“เลือกตั่�งภายใน
ปี	2561”

กำาห้นดร่้ปแบบการ้ชุมนุม เป็นการ้กำาห้นดร่้ปแบการ้ชุมนุมข้องเร้า	เช่น	ชุมนุม
ตั่�งเวิทีุปร้าศรั้ย	 ชุมนุมเดินข้บวิน	 ชุมนุมแฟลชม็อบ
เป็นต้่น

22	สามาร้ถอ่านค่่มือ	“Direct	Action	Handbook”	ฉบับภาษัาอังกฤษัได้ทีุ�	http://organizingforpower.org/wp-content/uploads/2009/03/da_handbook.pdf	
และฉบับทีุ�มีการ้เรี้ยบเรี้ยงเป็นภาษัาไทุยโดยภัควิดี	 วีิร้ะภาสพงษั์	 ได้ทีุ�	 https://www.facebook.com/notes/ภัควิดี-วีิร้ะภาสพงษั์/การ้วิางแผู้นปฏิบัติ่การ้-1/321107258100201/	
,	 https://www.facebook.com/notes/ภัควิดี-วีิร้ะภาสพงษ์ั/การ้วิางแผู้นปฏิบัติ่การ้-2/321173611426899/	 ,	 https://www.facebook.com/notes/ภัควิดี-วีิร้ะภาสพงษ์ั/การ้
วิางแผู้นปฏิบัติ่การ้-3/321174394760154/
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กำาห้นดร่้ปแบบการ้ชุมนุม เร้ามีทุรั้พยากร้และควิามพร้้อมมากน้อยเพียงใดใน
การ้จัดกิจกร้ร้มร่้ปแบบนี�

เช่น	 งบปร้ะมาณ	 อุปกร้ณ์
เคร้ือข่้ายและการ้ร้ะดม 
ทีุมงาน

วิางแผู้นร้ายละเอียด
กิจกร้ร้มและการ้ทุำาไทุม์ไลน์
กิจกร้ร้ม

-	วิางแผู้นร้ายละเอียดไทุม์ไลน์ในการ้จัดกิจกร้ร้มข้อง
เร้า	เวิลาเริ้�ม-จบกิจกร้ร้ม	และผู้่้รั้บผิู้ดชอบ	
-	 ทุบทุวินว่ิากิจกร้ร้มทีุ�เร้าจัดมีควิามสนุกสนาน	
สร้้างสร้ร้ค์	เห้มาะสม/คุ้มค่าไห้ม	จุดพีคคือช่วิงเวิลา
ไห้นทีุ�ต้่องการ้ให้้นักข่้าวิทุำาข่้าวิห้รื้อให้้ผู้่้เข้้าร่้วิมพึง
พอใจ	 และควิร้กำาห้นดผู้่้ให้้สัมภาษัณ์นักข่้าวิพร้้อม
เนื�อห้าการ้สัมภาษัณ์ไว้ิล่วิงห้น้า

Note	 : 	 ทีุมงานทุุกคน
ควิร้ศึ กษัาร้ายละ เอี ยด
ข้องกิจกร้ร้มและไทุม์ไลน์
กิจกร้ร้ม

การ้ปร้าศรั้ยและเวิทีุ ห้ากมีการ้ตั่�งเวิทีุปร้าศรั้ย	ควิร้แบ่งบทุบาทุห้น้าทีุ�ทัุ�ง
ผู้่้คุมเวิทีุ	 ผู้่้ปร้าศรั้ยและกำาห้นดข้้อต่กลงถึงเนื�อห้า/
ปร้ะเด็นทีุ�ใช้ในการ้ปร้าศรั้ย

เทุคนิค	 ผู้่้ปร้าศรั้ยแต่่ละคน
มีสไต่ล์การ้ปร้าศร้ยัทีุ�ต่่างกัน	
จึงควิร้จัดลำาดับให้้เห้มาะสม
กับแต่่ละคน

สถานทีุ�ปฏิบัติ่การ้ -	 เลือกสถานทีุ�จัดกิจกร้ร้มทีุ�เห้มาะสมห้รื้อเชื�อมโยง
กับกลุ่มเป้าห้มาย	และร่้ปแบบกิจกร้ร้ม
-	ทุำาการ้ศึกษัาข้้อม่ลเบื�องต้่นเกี�ยวิกับสถานทีุ�นั�น	ๆ
	 เช่น	 รั้ฐห้รื้อเอกชนเป็นผู้่้ด่แลสถานทีุ�	 สถานทีุ�จัด
กิจกร้ร้มเข้้าข้า่ยกฎห้มายต่ามพ.ร้.บ.ชมุนุมสาธิาร้ณะ
	มาต่ร้าใดห้รื้อไม่	
-	สถานทีุ�จัดกิจกร้ร้มง่ายต่่อการ้ด่แลควิามปลอดภัย
ในร้ะห้ว่ิางชุมนุมห้รื้อไม่	
-เร้าควิร้ทุำาการ้สำาร้วิจและทุำาแผู้นผัู้งสถานทีุ�จัด
กิจกร้ร้ม	 (เส้นทุางโดยร้อบพื�นทีุ�จัดกิจกร้ร้ม	 เส้นทุาง
เดินทุางกลับบ้าน	 สถานทีุ�สำาคัญิกร้ณีเกิดการ้ 
บาดเจ็บ	 ร้ายละเอียด	 เช่นปร้ะต่่/ทุางเข้้า-ออกข้อง
สถานทีุ�	 มุมอับและจุดเปลี�ยวิ	 และจัดสร้ร้แบ่งโซึ่น
ในการ้จัดกิจกร้ร้ม/ตั่�งเวิทีุทีุ�ง่ายต่่อการ้ด่แลเรื้�อง
ควิามปลอดภัย)		

สถานทีุ�ทีุ�มักใช้จัดกิจกร้ร้ม
ในกรุ้งเทุพ	 เช่น	 อนุสาวิรี้ย์
ปร้ะชาธิิปไต่ย	 อนุสาวิรี้ย์
ชัยสมร้ภ่มิ	ลานห้นา้ห้อศิลป์
กทุม.	 อนุสร้ณ์สถาน	 14	
ตุ่ลา	 เป็นต้่น	 อย่างไร้ก็ต่าม
จำาเป็นต้่องต่ร้วิจสอบเรื้�อง
ข้้อกฎห้มายเบื�องต้่นด้วิย

วัิสดุอุปกร้ณ์ทีุ�ต้่องใช้ -	จัดเต่รี้ยมอุปกร้ณ์ทีุ�จำาเป็นต้่องใช้	
-	วิางร้ะบบในการ้ด่แลรั้บผิู้ดชอบอุปกร้ณ์เห้ล่านี�

เช่น	ป้ายข้้อควิาม	ธิง	เครื้�อง
เสียง	 (แม้บางกิจกร้ร้มอาจ
ไม่มีการ้ปร้าศรั้ยแต่่ห้าก
เร้าปร้ะเมินว่ิาจำาเป็นต้่อง
ควิบคุมสถานการ้ณ์	 ก็ควิร้
เต่รี้ยมเครื้�องเสียงเพื�อไว้ิใช้
ในกร้ณีจำาเป็นด้วิย)
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การ้วิางแผู้นสำาร้องและ
รั้บมือสถานการ้ณ์ฉุกเฉิน

ในการ้จัดกิจกร้ร้มและการ้ชุมนุม	 ห้ลายครั้�งมัก
จะเกิดสถานการ้ณ์ทีุ�ไม่เป็นไปต่ามแผู้นทีุ�วิางไว้ิ 
ในห้ลาย	 ๆ	 ครั้�ง	 เร้าไม่สามาร้ถเรี้ยกปร้ะชุมเพื�อห้า
ฉันทุามต่ิในการ้แก้ไข้สถานการ้ณ์ฉุกเฉินร่้วิมกับ 
ทีุมงานทุุกคนในร้ะห้ว่ิางการ้ชุมนุมได้	 จึงมีควิาม
จำาเป็นอย่างยิ�งทีุ�เร้าจะต้่องกำาห้นดเงื�อนไข้และ
โคร้งสร้้างการ้ตั่ดสินใจ/สร้้างฉันทุามติ่ร่้วิมกันใน
กร้ณีฉุกเฉิน	
-	ก่อนการ้เริ้�มจัดกิจกร้ร้มห้รื้อการ้ชุมนุม	ทีุมงานทุุก
คนควิร้ปร้ะชุม	 วิางแผู้นสำาร้อง	 และสร้้างข้้อต่กลง
ร่้วิมกันว่ิาจะมีขี้ดจำากัดห้รื้อเพดานในการ้เคลื�อนไห้วิ
และการ้รั้บมืออย่างไร้บ้าง	
-	 การ้วิางแผู้นสำาร้องทีุ�สามาร้ถทุำาได้	 โดยการ้
ปร้ะเมินควิามเสี�ยงและคำานึงถึงสถานการ้ณ์ทีุ�แย่
ทีุ�สุดทีุ�อาจเกิดขึ้�น	(worst	case	scenario)	
-	 เมื�อเกิดสถานการ้ณ์เฉพาะห้น้าขึ้�น	 ในห้ลายครั้�ง
เร้าไม่สามาร้ถเรี้ยกปร้ะชุมทีุมงานทุุกคนได้	แต่่ห้าก
ก่อนการ้ชุมนุม	 เร้ามีการ้กำาห้นดโคร้งสร้้างอำานาจ
ในการ้ต่ัดสินใจ	 ห้ร้ือทีุมอำานวิยการ้ในการ้ต่ัดสินใจ
กร้ณีฉุกเฉินไว้ิได้	 ซึึ่�งทุำาห้น้าทีุ�ห้ลักในการ้ด่ภาพร้วิม
กิจกร้ร้ม	 (ห้รื้อทีุ�คุ้นเคยในชื�อ	 ทีุมวิอร์้ร่้ม	 อาจจะ
เป็นกลุ่มตั่วิแทุนจากทีุมงานฝู่ายต่่าง	 ๆ)	 และสร้้าง
แนวิทุาง	 ข้้อต่กลงห้รื้อเพดานในการ้ตั่ดสินใจเบื�อง
ต้่นให้้แก่ทีุมอำานวิยการ้ในการ้ต่ัดสินใจกร้ณีฉุกเฉิน
ได้	 โดยทีุมงานนี�จะเรี้ยกปร้ะชุมและตั่ดสินใจแก้
ปัญิห้าเฉพาะห้นา้บนพื�นฐานข้้อต่กลงร้ว่ิมกนัทีุ�สร้้าง
ขึ้�นก่อนการ้ชุมนุม	ทัุ�งนี�โคร้งสร้้างในการ้ตั่ดสินใจจะ
ต้่องมีลักษัณะกร้ะจายอำานาจ	ร้วิมถึงกร้ะจายข้้อม่ล
และแผู้นรั้บมือในสถานการ้ณ์ต่่าง	ๆ	ด้วิย

ก ร้ ณี ตั่ วิ อ ย่ า ง ข้ อ ง ก า ร้
ปร้ะเมินสถานการ้ณ์ทีุ�แย่
ทีุ�สุดทีุ�อาจเกิดขึ้�นร้ะห้วิ่าง
การ้ชุมนุม	 โดยกลุ่มคน
อยากเลือกตั่�ง	 (UN	 62)	
ทีุมงานคนอยากเลือกตั่�ง
ได้วิางแผู้นการ้ชุมนุมและ
การ้เดินข้บวินร้ณร้งค์การ้
เลือกตั่�งจากมห้าวิิทุยาลัย
ธิร้ร้มศาสต่ร์้ไปยังทุำาเนียบ
รั้ฐบาล	 แ ต่่ เ มื� อปร้ะ ชุม
ทีุ ม ง า น แ ล ะ ป ร้ ะ เ มิ น
ส ถ า น ก า ร้ ณ์ ทีุ� แ ย่ ทีุ� สุ ด
(worst	 case	 scenario)	
เร้าปร้ะเมินว่ิาเจ้าห้น้าทีุ�
อาจสกัดกั�นโดยการ้ปิดรั้�วิ
ปร้ะต่่มห้าวิิทุยาลัยไม่ให้้เร้า
เดินข้บวินได้สำาเร็้จ	และเจ้า
ห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจใช้กำาลังในการ้
เข้้ายุติ่การ้ชุมนุม

ก ร้ ณี ตั่ วิ อ ย่ า ง ข้ อ ง ก า ร้
วิางแผู้นสำาร้อง	ในเวิทีุรั้บฟัง
ควิามเห็้นโคร้งการ้โร้งงาน
นำ�าต่าลและโร้งไฟฟ้าชีวิมวิล	
อ.บ้านไผู่้	 จ.ข้อนแก่น	 เมื�อ
วัินทีุ�	10-12	กันยายน	2562	
เจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐขั้ดข้วิางไม่ให้้
ชาวิบ้านเข้้าร่้วิมเวิทีุ	 ชาวิ
บ้านจึงร้วิมตั่วิกันชุมนุมจัด
เวิทีุค่่ข้นานดังกล่าวิ	 เพื�อให้้
ข้้อม่ลเกี�ยวิกับโคร้งการ้ดัง
กล่าวิบนร้ถกร้ะจายเสียง
ข้นาดให้ญ่ิ
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การ้รั้บมือกับสถานการ้ณ์ 
ต่่าง	ๆ	ห้ลังจบการ้ชุมนุม

เร้าจำาเป็นอย่างยิ�งทีุ�จะต้่องให้้ควิามสำาคัญิต่่อการ้
ด่แลด้านควิามปลอดภัยและวิางแผู้นรั้บมือต่่อ
สถานการ้ณ์ต่่าง	ๆ 	ห้ลังจบกิจกร้ร้ม	เช่น	การ้เดินทุาง
กลับบ้าน	ร้ะบบเช็คเรื้�องควิามปลอดภัยและการ้ถ่ก
คุกคามห้ลังจากแยกย้าย	 การ้ถ่กดักทุำาร้้ายร่้างกาย
การ้วิางแผู้นให้้ควิามช่วิยเห้ลือกร้ณีถ่กดำาเนินคดี 
ห้รื้อถ่กล่าแม่มดทุางออนไลน์	เป็นต้่น	

ตั่วิอย่างข้องสถานการ้ณ์
ทีุ�นักกิจกร้ร้มอาจพบห้ลัง
จากจัดการ้ชุมนุม	คือ	กร้ณี
ทีุ�นายสิร้วิิชญ์ิ	เสรี้ธิิวัิฒน์	นัก
กิจกร้ร้มเคลื�อนไห้วิทุางการ้
เมือง	 ถ่กกลุ่มคนไม่ทุร้าบ
จำานวินดักทุำาร้้ายร่้างกาย
ห้ลังจากทีุ�นายสิร้วิิชญ์ิได้จัด
กิจกร้ร้มตั่�งโต๊่ะล่าร้ายชื�อ
เรี้ยกร้้องให้้	 ส.วิ.	 งดออก
เสียงเลือกนายกร้ัฐมนต่รี้				
เห้ตุ่การ้ณ์ดังกล่าวิเกิดขึ้�น
เมื�อวัินทีุ�	2	มิถุนายน	2562	
ดังนั�นจึงจำาเป็นอย่างยิ�ง	 ทีุ�
เร้าจะต้่องให้้ควิามสำาคัญิกับ
การ้ด่แลควิามปลอดภัยห้ลัง
จบการ้ชุมนุมด้วิย

การ้จัดตั่�งทีุมงาน ในการ้จัดกิจกร้ร้มแต่่ละครั้�งนั�นมีควิามจำาเป็นอย่าง
ยิ�งทีุ�เร้าจะต่้องให้้ควิามสำาคัญิต่่อการ้จัดตั่�งทีุมงาน
ทีุ�มีควิามเห้มาะสม	 มีปร้ะสิทุธิิภาพต่ามร่้ปแบบ
กิจกร้ร้มและมีการ้ปร้ะเมินควิามเสี�ยงข้องทีุมงาน
ร่้วิมกัน	 เร้าควิร้มีข้้อม่ลพื�นฐานทีุ�จำาเป็นข้องทีุมงาน	
สำาห้รั้บสถานการ้ณ์ทีุ�จำาเป็น	(เช่น	การ้ถ่กดำาเนินคดี
	การ้ถ่กคุกคาม	อุ้มห้าย	ห้รื้อการ้ถ่กทุำาร้้ายร่้างกาย
ได้รั้บบาดเจ็บ	เป็นต้่น)	และอย่าลืมสร้้างสัญิลักษัณ์
แสดงตั่วิต่นการ้เป็นทีุมงานทีุ�ใช้ร่้วิมกัน

Note	:	การ้จดัตั่�งทีุมงานนั�น
ขึ้�นอย่่กับร่้ปแบบกิจกร้ร้มทีุ�
เร้าจัดขึ้�นและการ้ปร้ะเมิน
สถานการ้ณ์ข้องเร้า
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เช็ุคู่ลิสต์ิการจััดตัิ�งท้ี่มืงานุ :  เมืื�อม้ืท้ี่มืงานุแล้ว อย�าลืมืวางโคู่รงสร้างการตัิดสินุใจั

ต์ำาแหน่่ง ภาระงาน่ (รายลิะเอีียด) ผู้้�รบัผิู้ดช็อีบ

ทีุมอำานวิยการ้ใน
การ้ตั่ดสินใจกร้ณี
ฉุกเฉิน	(ทีุมวิอร์้ร่้ม)

เป็นทีุมงานทีุ�จะด่แลภาพร้วิมและต่ัดสินใจในกร้ณีฉุกเฉินร้ะห้ว่ิางการ้จัดกิจกร้ร้ม	
ดังนั�นการ้เลือกตั่วิแทุนในการ้ทุำาห้น้าทีุ�นี�จึงมีควิามสำาคัญิอย่างยิ�ง	นอกจากนั�นแล้วิ
การ้ตั่ดสินใจกร้ณีฉุกเฉินใด	ๆ 	ควิร้วิางอย่่บนพื�นฐานข้้อต่กลงและการ้ปร้ะเมินควิาม
เสี�ยงร่้วิมกันข้องทีุมงานก่อนการ้ชุมนุม

ทีุมเจร้จา ในร้ะห้วิา่งการ้จดักิจกร้ร้มห้ร้อืการ้ชมุนุม	จำาเปน็จะต่อ้งมีทีุมเจร้จาและวิางต่วัิบุคคล
ทีุ�จะทุำาห้น้าทีุ�ในการ้เจร้จากับเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจ	เจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐ	ห้รื้อบุคคลกลุ่มต่่าง	ๆ
	ทีุ�อาจจะขั้ดข้วิางการ้จัดกิจกร้ร้มข้องเร้า	ในการ้เจร้จากับเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจนั�น	 เร้า
จำาเป็นทีุ�จะต้่องร้่้กฎห้มายและสิทุธิิเบื�องต้่นทีุ�เกี�ยวิข้้องกับการ้จัดกิจกร้ร้มห้รื้อชุมนุม	
เร้าต้่องเต่รี้ยมข้้อม่ลว่ิาใคร้คือเจ้าห้น้าทีุ�ทีุ�รั้บผิู้ดชอบการ้จัดกิจกร้ร้มข้องเร้าและมีขั้�น
ต่อนการ้ทุำางานอยา่งไร้บ้าง	การ้เจร้จาคือการ้สร้้างข้้อต่่อร้องข้องทัุ�งสองฝู่าย	ดังนั�น
การ้สร้้างข้้อต่กลงใด	ๆ	กับเจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐนั�น	ควิร้วิางอย่่บนพื�นฐานห้รื้อเงื�อนไข้ทีุ�ทีุม
งานข้องเร้าต่กลงกันไว้ิ

ทีุมด่แลด้าน
ควิามปลอดภัย
(ทีุมการ์้ด)

เป็นทีุมงานทีุ�ทุำาห้น้าทีุ�ในการ้ด่แลควิามปลอดภัยในการ้จัดกิจกร้ร้ม	มักทุำางานร่้วิม
กับทีุมเจร้จา	 ทีุมนี�อาจเรี้ยกอีกอย่างห้นึ�งว่ิา	 “ทีุมการ์้ด”	 ในสถานการ้ณ์ปกติ่	 ทีุม
ด่แลด้านควิามปลอดภัยจำาเป็นต้่องด่แลควิามสงบเรี้ยบร้้อย	 ต่ร้วิจต่ร้าบุคคลน่า
สงสัยโดยอาจจะแทุร้กซึึ่มไปกับผู้่้เข้้าร่้วิมชุมนุม	 ด่แลด้านการ้จร้าจร้ห้ากมีการ้เดิน
ข้บวิน	 ควิบคุมพื�นทีุ�ร้อบการ้ชุมนุมร้วิมถึงพื�นทีุ�ทีุ�ใช้ในการ้ทุำางาน/ปร้ะชุมข้อง 
ทีุมงาน	 (เช่น	 การ้ควิบคุมไม่ให้้บุคคลอื�นเข้้ามาในพื�นทีุ� เวิทีุปร้าศรั้ยห้รื้อ 
กองอำานวิยการ้)	ในสถานการ้ณ์ฉุกเฉิน	ทีุมการ์้ดต้่องทุำาห้น้าทีุ�ควิบคุมสถานการ้ณ์
ไม่ให้้เกดิการ้ใช้ควิามร้นุแร้ง	ดังนั�นจึงจำาเปน็ทีุ�จะต้่องมีควิามชดัเจน	จดัสัญิลักษัณ์ทีุ�
บ่งชี�ว่ิาเป็นทีุมการ์้ด	 (สามาร้ถปร้ะชาสัมพันธ์ิให้้ปร้ะชาชนรั้บทุร้าบว่ิาห้ากเกิดเห้ตุ่
อันต่ร้ายให้้ติ่ดต่่อ	 รั้บฟังบุคคลทีุ�มีสัญิลักษัณ์นี�)	 ทีุมการ์้ดควิร้มีควิามร้่้ควิามเข้้าใจ
ในเรื้�องสันติ่วิิธีิเบื�องต้่น	และควิร้ร้ะลึกไว้ิเสมอว่ิา	การ้ชุมนุมข้องเร้าต้่องไม่มีการ้ใช้
ควิามรุ้นแร้ง	 ไม่พกพาอาวุิธิในพื�นทีุ�ชุมนุม	 นอกจากนั�นแล้วิอย่าลืมสังเกต่และจด
บันทึุกการ้คุกคามต่่าง	ๆ	ทีุ�อาจเกิดขึ้�นร้ะห้ว่ิางชุมนุม	
     ตัวอย่์าง	 การ้จัดทุำาทีุมด่แลควิามปลอดภัย	 (ทีุมการ์้ด)	 โดยกลุ่มคนอยาก 
เลือกตั่�ง	 ก่อนการ้จัดชุมนุมเรี้ยกร้้องให้้มีการ้เลือกตั่�ง	 ทีุมงานได้มีการ้เชิญิชวินให้้ 
ผู้่้ทีุ�เคยเข้้าร่้วิมกิจกร้ร้มกับทีุมงานเป็นปร้ะจำามาทุำาห้น้าทีุ�เป็นส่วินห้นึ�งข้องทีุมด่แล
ควิามปลอดภยั	โดยได้จัดอบร้มเรื้�องสันติ่วิิธีิและจัดเต่รี้ยมเสื�อกั�กทีุ�สกรี้นข้้อควิามว่ิา
สันติ่วิิธีิให้้แก่ทีุมงาน	 ซึึ่�งในวัินทีุ�จัดการ้ชุมนุม	 กลุ่มคนเห้ล่านี�ได้มีบทุบาทุสำาคัญิใน
การ้ช่วิยควิบคุมไม่ให้้เกิดการ้ปะทุะร้ะห้ว่ิางผู้่้ชุมนุมและเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจ

ทีุมด่แลด้านเวิทีุ
และกิจกร้ร้ม

เป็นทีุมทีุ�ทุำาห้น้าทีุ�ในการ้ด่แลเวิทีุและกิจกร้ร้มต่่าง	ๆ	โดยกำาห้นดผู้่้ดำาเนินร้ายการ้
ให้้ชัดเจน	ควิร้มีการ้กำาห้นดบุคคลทีุ�ทุำาห้น้าทีุ�ในการ้คุมเวิทีุ/คุมสคริ้ปต์่เวิทีุ	คือ	การ้
คัดกร้องผู้่้ทีุ�จะขึ้�นปร้าศรั้ยห้รื้อการ้แสดงบนเวิทีุ	 กำาห้นดปร้ะเด็นในการ้ปร้าศรั้ย
ให้้ชัดเจน	จัดคิวิเวิทีุและแจ้ง	อัพเดต่สถานการ้ณ์ต่่าง	ๆ	ทีุ�จำาเป็นให้้ผู้่้เข้้าร่้วิมทุร้าบ	 
ทีุมเวิทีุจำาเปน็ทีุ�จะต้่องปร้ะเมนิอาร้มณข์้องผู้่เ้ข้้าร่้วิมและฝูา่ยต่ร้งข้้าม	เพื�อห้าวิิธีิการ้
สื�อสาร้ทีุ�จะช่วิยลดสถานการ้ณ์อันนำาไปส่่ควิามรุ้นแร้งได้
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ทีุมสวัิสดิการ้ เป็นทีุมงานทีุ�ทุำาห้น้าทีุ�ในการ้บริ้การ้/ให้้ควิามช่วิยเห้ลือห้รื้ออำานวิยควิามสะดวิก
แก่ผู้่้เข้้าร่้วิมชุมนุม	 เช่น	 การ้ด่แลเรื้�องอาห้าร้และนำ�า	 (ควิร้มีการ้ลงทุะเบียนรั้บ
อาห้าร้บร้ิจาคเพื�อป้องกันการ้ใส่ยาพิษัในอาห้าร้)	 การ้จัดการ้เรื้�องควิามสะอาด 
การ้ด่แลเรื้�องเครื้�องเสียงและไฟฟ้าในบริ้เวิณพื�นทีุ�ชุมนุมให้้เพียงพอต่่อการ้ด่แล
ควิามปลอดภัย	 การ้จัดเต่รี้ยมและแจกจ่ายอุปกร้ณ์ทีุ�ต้่องใช้ในการ้ชุมนุม	 ร้วิมถึง
การ้จดัสร้ร้เรื้�องสถานทีุ�จัดกิจกร้ร้มให้้เห้มาะสมต่่อการ้ร้กัษัาควิามปลอดภยั	เป็นต้่น	
       ตัวอย่์าง	ผู้่้เขี้ยนมีโอกาสได้สัมภาษัณ์แลกเปลี�ยนปร้ะสบการ้ณ์ในการ้จัดการ้
ชุมนุมเมื�อช่วิงปี	 2553	23	 พบว่ิา	 มีกร้ณีทีุ�ทุางผู้่้จัดชุมนุมเปิดรั้บบริ้จาคอาห้าร้ 
เครื้�องดื�มจากสาธิาร้ณะ	 มีผู้่้นำาอาห้าร้มาบร้ิจาคจำานวินมาก	 ในข้ณะทีุ�ทุางทีุม
สวัิสดิการ้ไมไ่ด้จัดการ้เรื้�องการ้ลงทุะเบยีนและต่ร้วิจสอบสิ�งข้องจากผู้่ทีุ้�นำามาบร้จิาค
	เกิดกร้ณีอาห้าร้ปนเป้�อนด้วิยยา/สาร้เคมี	เมื�อทีุมงานนำาไปแจกจ่ายให้้แก่ผู้่้เข้้าร่้วิม
ชุมนุมรั้บปร้ะทุาน	จึงทุำาให้้มีห้ลายคนทีุ�มีอาการ้ทุ้องเสียอย่างรุ้นแร้ง

ทีุมพยาบาล ทุำาห้น้าทีุ�ในการ้ปฐมพยาบาลเบื�องต้่นให้้แก่ทีุมงานและผู้่้เข้้าร่้วิมชุมนุมทีุ�ได้รั้บบาด
เจ็บห้รื้อเจ็บป่วิย	 พร้้อมกันนี�ทีุมพยาบาลยังทุำาห้น้าทีุ�ในการ้ปร้ะสานงานร่้วิมกับ
ห้น่วิยพยาบาลข้องโร้งพยาบาลห้รื้อห้น่วิยก้่ภัยด้วิย

ทีุมสื�อสาร้และ
ปร้ะชาสัมพันธ์ิ

ทุำาห้น้าทีุ�ในการ้ปร้ะชาสัมพันธ์ิ	ถ่ายภาพ	ไลฟ์กิจกร้ร้มและอัพเดต่สถานการ้ณ์ฉุกเฉิน
ลงโซึ่เชียลมีเดีย	ร้วิมถึงการ้ทุำาห้น้าทีุ�ปร้ะสานงานกับนักข่้าวิและการ้ให้้สัมภาษัณ์	ให้้
ข้้อม่ลต่่าง	ๆ	ด้วิย	ในข้ณะทีุ�เกิดสถานการ้ณ์ฉุกเฉิน	เช่น	เจ้าห้น้าทีุ�กำาลังจับกุมแกน
นำา	ห้รื้อการ้ขั้ดข้วิางการ้ทุำากิจกร้ร้มโดยเจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐ	เป็นต้่น	การ้ไลฟ์	(เฟซึ่บุ๊กห้รื้อ
โซึ่เชียลมีเดียอื�น	ๆ )	เพื�อนำาเสนอสถานการ้ณ์การ้ละเมิดนั�น	ๆ 	แบบปัจจุบันทัุนด่วิน
ต่่อสาธิาร้ณะ	 จะช่วิยทุำาให้้เห้ตุ่การ้ณ์ดังกล่าวิอย่่ในสายต่าข้องการ้ต่ร้วิจสอบและ
ติ่ดต่ามจากสาธิาร้ณะ	 ซึึ่�งทุำาให้้เจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐต้่องร้ะมัดร้ะวัิงพฤติ่กร้ร้มการ้ใช้ควิาม
รุ้นแร้งห้รื้อการ้ละเมิดสิทุธิิและเสรี้ภาพข้องปร้ะชาชนมากขึ้�น
								ตัวอย่์าง	เมื�อช่วิงปี	2563	กลุ่มคนรั้กษ์ับ้านเกิด	จ.เลย	ได้จัดงานร้ำาลึก	6	ปี	
วัินข้นแร่้เถื�อน	แต่่ได้มีเจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐอ้าง	พ.ร้.ก.ฉุกเฉิน	ห้้ามจัดกิจกร้ร้มโดยอ้างการ้
แพร้่ร้ะบาดข้องไวิรั้สโควิิด-19	 ชาวิบ้านจึงรั้บมือด้วิยการ้ช่วิยกันกร้ะจายข่้าวิลง
เฟซึ่บุ๊กเพื�อฟ้องสังคมว่ิามีเจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐฉวิยโอกาสใช้	 พ.ร้.ก.ฉุกเฉิน	 คุกคามและ
ลิดร้อนสิทุธิิเสรี้ภาพข้องปร้ะชาชน	ในข้ณะทีุ�ชาวิบ้านมีมาต่ร้การ้ป้องกันโควิิดอยา่ง
ดี	(เว้ินร้ะยะห่้าง	วัิดไข้้	เจลล้างมือ)	ห้ลังจากทีุ�เห้ตุ่การ้ณ์ดังกล่าวิกร้ะจายไปทัุ�วิใน
โซึ่เชียลมีเดีย	เจ้าห้น้าทีุ�จึงยอมให้้ชาวิบ้านจัดกิจกร้ร้มได้

	23	ผู้่้เขี้ยนข้อสงวินการ้เปิดเผู้ยชื�อผู้่้ให้้สัมภาษัณ์เพื�อควิามปลอดภัย



34AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND PROTEST FOR TOMORROW

การวางแผนุคู่วามืปลอดภัยที่างกายภาพื่ 
	 ในการ้ชุมนุมแต่่ละครั้�ง	ทีุมงานทุุกคนจำาเป็นต้่องปร้ะเมินควิามเสี�ยงและวิางแผู้นควิามปลอดภัยในทุางกายภาพ	ดิจิทัุล	
และสภาพจติ่ใจข้องต่นเอง	ต่ามทีุ�ได้กล่าวิไปเบื�องต้่นแล้วิว่ิา	การ้ปร้ะเมนิควิามเสี�ยงและวิางแผู้นควิามปลอดภยัข้องแต่่ละคน
มีเงื�อนไข้ทีุ�แต่กต่่างกัน	(เช่น	จุดอ่อน	ศักยภาพข้องแต่่ละคน	บริ้บทุทุางการ้เมือง	สังคมในช่วิงเวิลานั�น	ๆ	เป็นต้่น)	กล่าวิได้
ว่ิา	“ไม่มีแผู้นควิามปลอดภัยใดทีุ�สมบ่ร้ณ์แบบเห้มาะสมสำาห้รั้บทุุกคน”	ดังนั�น	ในค่่มือฉบับนี�	จึงจะนำาเสนอร้ายการ้เช็คลิสต์่	
เพื�อเป็นแนวิทุางให้้แต่่ละคนได้วิางแผู้นควิามปลอดภัยทีุ�เห้มาะสมกับตั่วิเอง

เช็ุคู่ลิสต์ิคู่วามืปลอดภัยที่างกายภาพื่เบื�องต้ินุส�าหรับการชุุมืนุุมื 
 	 คุวรีแต่งตัวให้ท์ะมัดท์ะแมง	เสื�อผู้้าแข้นยาวิ	กางเกงข้ายาวิ	ร้องเทุ้าผู้้าใบ	ห้มวิก		โดยอาจจะใส่เสื�อผู้้าบางแต่่ห้ลายชิ�น
เพร้าะเร้าสามาร้ถถอดได้ห้ากปนเป้�อนสาร้เคมี
	 เตรีีย์มอุปกิรีณ์ท่ี์จ�าเป็น	เช่น	ยาปร้ะจำาตั่วิ	นำ�า	ข้นมทีุ�ให้้พลังงาน	ห้มวิก	แว่ินต่า	เป็นต้่น	อย่าพกสิ�งข้องมีค่า	อาวุิธิ	ห้รื้อ
แอลกอฮอล์	เข้้าร่้วิมชุมนุม	อีกทัุ�ง	ไม่ควิร้พกพาเอกสาร้การ้ปร้ะชุมห้รื้อเอกสาร้	ป้ายผู้้าใด	ๆ	ทีุ�มีข้้อควิามเสี�ยงและข้้อม่ลลับ
ทีุ�อาจส่งผู้ลต่่อควิามปลอดภัยข้องทีุมงาน
	 ศึิกิษาแผนท่ี์	สิถึานท่ี์สิ�าคัุญในบริีเวณพ้่ินท่ี์กิารีชุมนุม	เช่น	โร้งพยาบาล	สถานีต่ำาร้วิจ	เป็นต้่น	ศึกษัาสถานทีุ�เสี�ยงร้อบ
พื�นทีุ�การ้ชุมนุม	ห้รื้อสถานทีุ�ทีุ�เร้าสามาร้ถห้ลบภัยได้ชั�วิคร้าวิ	ห้ากเกิดเห้ตุ่การ้ณ์ควิามรุ้นแร้ง	และวิางแผู้นการ้เดนิทุางไป-กลับ
ให้้เรี้ยบร้้อย	ก่อนการ้เดนิทุางเข้้าร้ว่ิมการ้ชมุนุม	ควิร้อพัเดต่กบัทีุมงานและคร้อบคร้วัิถึงร้ายละเอยีดการ้เดนิทุางข้องเร้า	และ
ไม่ควิร้เดินทุางเพียงคนเดียวิ	โดยเฉพาะอย่างยิ�งในเวิลากลางคืน
 กิารีวางแผนรีะบบบดัด้ีในกิารีคุอย์ชว่ย์เหล่อดูแลกัินตลอดกิารีปฏิบัติงาน	โดยให้้มั�นใจว่ิาแต่่ละทีุมร้่้จักบัดดี�และข้้อม่ล
เบื�องต้่นทีุ�จำาเป็นข้องบัดดี�	เช่น	โร้คปร้ะจำาตั่วิ	ชื�อ-สกุล	บุคคลติ่ดต่่อกร้ณีเกิดเห้ตุ่ฉุกเฉิน	เป็นต้่น
  กิารีเตรีีย์มคุวามพิรี้อมด้านสุิข้ภาพิรี่างกิาย์	 โดยเร้าควิร้พกนำ�าและข้นมข้บเคี�ยวิทีุ�รั้บปร้ะทุานได้ง่ายและให้้
พลังงาน	 ในกร้ณีทีุ�มีโร้คปร้ะจำาตั่วิห้รื้อเจ็บป่วิย	ควิร้แจ้งให้้ทีุมงานทุร้าบล่วิงห้น้า	ห้รื้อทุำาสายรั้ดข้้อมือทีุ�ร้ะบุโร้คปร้ะจำาตั่วิ/ 
อาการ้เจ็บป่วิยไว้ิ	เพื�อให้้แพทุย์ให้้ควิามช่วิยเห้ลือได้ร้วิดเร็้วิขึ้�น
	 เตรีีย์มช่องท์างติดต่อท่ี์สิ�าคัุญเผ่่อกิรีณีฉุุกิเฉิุน	 เช่น	 เบอร์้โทุร้ศัพท์ุข้องญิาติ่	 เพื�อนสนิทุ	ห้รื้อทุนายควิามทีุ�เร้าไว้ิใจได้	
สำาห้รั้บกร้ณีฉุกเฉินห้ากถ่กเจ้าห้น้าทีุ�ควิบคุมตั่วิห้รื้อได้รั้บบาดเจ็บร้ะห้ว่ิางการ้ชุมนุม	เพื�อให้้สามาร้ถติ่ดต่่อรั้บควิามช่วิยเห้ลือ
ได้ทัุนทุ่วิงทีุ
	 เตรีีย์มกิารีรัีบม่อหากิเกิิดเหตุกิารีณ์คุุกิคุามหร่ีอคุวามรุีนแรีงใด	ๆ	พร้้อมกันนี�ควิร้ศึกษัาเรื้�องกฎห้มายและสิทุธิิเบื�อง
ต้่นทีุ�จำาเป็น	เพื�อให้้สามาร้ถรั้บมือกับสถานการ้ณ์ต่่าง	ๆ	เช่น	เจ้าห้น้าทีุ�ค้นตั่วิ	ถ่กควิบคุมตั่วิ	เป็นต้่น
	 ให้คุวามสิ�าคัุญกัิบคุวามปลอดภัย์	ทัุ�งก่อนการ้ชุมนุม	ร้ะห้ว่ิางการ้ชุมนุม	และห้ลังการ้ชุมนุม
	 ท่ี์สิ�าคัุญ	 ก่อนการ้เข้้าร่้วิมการ้ชุมนุมห้รื้อกิจกร้ร้มใด	 ๆ	 ควิร้เต่รี้ยมร่้างกายให้้แข็้งแร้งพร้้อมรั้บทุุกสถานการ้ณ์	 เช่น	 
พักผู่้อนให้้เต็่มทีุ�	รั้บปร้ะทุานอาห้าร้และดื�มนำ�าให้้เพียงพอ	เป็นต้่น

รีะบบบัดด้ี	 คือ	 การ้จัดกลุ่มคน	 2-3	 คน	 (แล้วิแต่่ควิามเห้มาะสม)	 
ในการ้ทุำาห้นา้ทีุ�ร่้วิมกนัและด่แลกนัต่ลอดชว่ิงปฏบัิติ่การ้	การ้ใช้ร้ะบบ
นี�	เพื�อเป็นห้ลักปร้ะกันว่ิาทุุกคนในทีุมจะได้รั้บการ้ด่แล	โดยบัดดี�ต้่องร้่้
ข้้อม่ลทีุ�จำาเป็นข้องบัดดี�	(ชื�อจริ้ง	เบอร์้ติ่ดต่่อ	ญิาติ่	โร้คปร้ะจำาตั่วิ)	ต่ร้วิจ
สอบว่ิาบัดดี�ยงัเกาะกลุ่มอย่	่คอยให้้ควิามช่วิยเห้ลือห้ากบัดดี�ได้รั้บบาด
เจ็บห้รื้อเกิดอาการ้วิิต่กกังวิลและติ่ดต่ามอัพเดต่การ้เดินทุางข้องบัดดี�
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การวางแผนุคู่วามืปลอดภัยที่างดิจิัทัี่ลและสิที่ธิเบื�องต้ินุที่างดิจิัทัี่ล 
	 ในปัจจุบันเทุคโนโลยีดิจิทัุลและโซึ่เชียลมีเดียได้เข้้ามามีบทุบาทุในการ้จัดกิจกร้ร้มและการ้ชุมนุมมากขึ้�น	 ทัุ�งในด้าน
การ้ต่ิดต่่อสื�อสาร้	 การ้ร้ณร้งค์และปร้ะชาสัมพันธ์ิกิจกร้ร้ม	 การ้ถ่ายทุอดห้ร้ือนำาเสนอข้้อม่ลและข้้อเรี้ยกร้้อง	 อย่างไร้ก็ต่าม 
การ้ใช้โซึ่เชียลมีเดียและเทุคโนโลยีดิจิทุัลในการ้ทุำางานเคลื�อนไห้วิด้านสิทุธิิมนุษัยชน	 จำาเป็นต้่องคำานึงถึงการ้วิางแผู้นด่แล
ควิามปลอดภัยทุางดิจิทัุล	(Digital	Security)	ด้วิยเช่นกัน	

เช็ุคู่ลิสต์ิคู่วามืปลอดภัยที่างดิจิัทัี่ลเบื�องต้ินุส�าหรับการชุุมืนุุมื 
 •	ต้ังรีหัสิผ่านโท์รีศัิพิท์์ม่อถ่ึอ/โซเชีย์ลมีเดีย์ให้ย์ากิ	ยาวิ	และไม่เชื�อมโยงกับข้้อม่ลส่วินตั่วิข้องเร้า	เพื�อป้องกันการ้แฮค
ข้้อม่ล
 • คุุย์เร่่ีองเส่ีิย์งในโปรีแกิรีมท่ี์ปลอดภัย์	(มีการ้เข้้าร้หั้ส	end-to-end	:	Encryption)	เช่น	Signal	(ใช้ง่าย	เพียงบันทึุก
เบอร์้โทุร้เพื�อนลงโทุร้ศัพท์ุมือถือ	ก็คุยได้เลย)
 • ต้ังคุ่าคุวามเป็นส่ิวนตัวในโท์รีศัิพิท์์ม่อถ่ึอและเบรีาเซอร์ี	 (browser)	 ปิดโลเคชั�นเมื�อไม่ใช้	 ลบกิจกร้ร้มห้รื้อ 
การ้ค้นห้าในเบร้าเซึ่อร์้
 •	 ใช้	 Tor	 browser	 และ	 VPN	 ท่ี์ไว้ใจได้	 เช่น	 Tunnelbear	 ใช้ได้ทัุ�งคอมพิวิเต่อร์้	 แมคบุ๊ค	 โทุร้ศัพท์ุมือถือร้ะบบ 
แอนดร้อยด์	และไอโอเอส	(iOS)
 • อย่์ากิดลิงค์ุท่ี์ส่ิงมาให้ม่ัว	ๆ	 เพร้าะอาจเป็น	Phishing	 link	 ทีุ�ส่งมาเพื�อแฮคโซึ่เชียลมีเดียข้องเร้า	ห้รื้อข้โมยข้้อม่ล 
ส่วินตั่วิ	เรื้�องนี�แอดมินเพจจำาเป็นต้่องใส่ใจมาก	ๆ
 • ก่ิอนมาชุมนุม	 ควิร้ลบข้้อควิามสุ่มเสี�ยงในโทุร้ศัพท์ุมือถือ	 ชาร์้จแบต่เต่อรี้�ให้้เรี้ยบร้้อย	 ตั่�งล็อคห้น้าจอและตั่�งค่า 
ปิดการ้โชว์ิข้้อควิามแจ้งเตื่อน	 ข้อแนะนำาให้้ตั่�งค่าล็อคห้น้าจอโทุร้ศัพท์ุมือถือด้วิยร้หั้ส	 PIN	 แทุนการ้สแกนลายนิ�วิมือห้รื้อ
ใบห้น้า	เพื�อป้องกันในกร้ณีเจ้าห้น้าทีุ�บังคับจับนิ�วิมือข้องคุณมาปลดล็อคโดยคุณไม่ยินยอม
  •	 ในบางกิารีชุมนุม	 อาจถ่กตั่ดสัญิญิาณโทุร้ศัพท์ุมือถือ	 ห้รื้อไม่มีสัญิญิาณเพร้าะมีผู้่้ใช้งานเป็นจำานวินมาก	 ดังนั�น 
ลองดาวิน์โห้ลดแอพลิเคชั�นทีุ�ใช้ติ่ดต่่อกันได้แม้ไม่มีสัญิญิาณโทุร้ศัพท์ุมือถือ	เช่น	Bridgefy	(ควิร้ดาวิน์โห้ลด	ทุดลองใช้	และ
แลกเปลี�ยนคอนแทุคกับทีุมงานก่อนจัดชุมนุม)
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การวางแผนุด่แลสุขภาพื่จิัติใจั (Mental Security and well-being)
	 การ้ด่แลสุข้ภาพจิต่ใจให้้พร้้อมรั้บกับสถานการ้ณ์ทีุ�อาจเกิดขึ้�นในร้ะห้ว่ิางห้รื้อห้ลังจากการ้เข้้าร่้วิมกิจกร้ร้มและการ้ชุมนุม
นั�นเป็นสิ�งทีุ�จำาเป็นอย่างยิ�ง	

เท์คุนิคุในกิารีเช็คุสุิข้ภาพิจิตใจก่ิอนกิารีเข้้าร่ีวมกิารีชุมนุม
	 1.	ลองถามและทุบทุวินกับตั่วิเองว่ิาเร้าต้่องการ้เข้้าร่้วิมการ้ชุมนุมเพื�อเป้าห้มายอะไร้	เป็นการ้สร้้างควิามเชื�อมั�นให้้ต่นเอง
	 2.	ห้ลังจากทีุ�ปร้ะเมินควิามเสี�ยงแล้วิ	ให้้สื�อสาร้กับเพื�อนและทีุมงานว่ิาจุดไห้นคือเพดานควิามเสี�ยงทีุ�เร้าสามาร้ถแบกรั้บได้
	 3.	 ลองต่ร้วิจสอบควิามร้่้สึก	 อาร้มณ์	 ควิามกังวิล	 ควิามเครี้ยดห้รื้อควิามกดดันทีุ�เร้ามี	 เพื�อทุำาควิามเข้้าใจสภาพจิต่ใจข้อง
ตั่วิเอง	 และพยายามเช็คสัญิญิาณจากควิามร้่้สึก	 ควิามเครี้ยดข้องเร้าทีุ�อาจเกิดขึ้�นร้ะห้ว่ิางการ้เข้้าร่้วิมกิจกร้ร้ม	 ตั่วิอย่างเช่น	 
ห้ากเร้าร้่้สึกกลัวิ	 กังวิลเรื้�องการ้ถ่กเจ้าห้น้าทีุ�จับกุม	 ยิ�งเร้าเคร้ียดและกังวิล	 เร้าจะมีอาการ้มือสั�น	 ใจสั�นจนควิบคุมตั่วิเองไม่อย่่	 
ดังนั�นห้ากเร้าทุำาควิามเข้้าใจตั่วิเองในจุดนี�	 เมื�อเกิดสถานการ้ณ์ทีุ�เริ้�มมีสัญิญิาณควิามเครี้ยดดังกล่าวิในร้ะห้ว่ิางทีุ�เร้าจัดกิจกร้ร้ม	
เร้าก็จะสามาร้ถสื�อสาร้และข้อควิามช่วิยเห้ลือจากเพื�อน	ๆ	ได้
	 4.	ทีุ�สำาคัญิคือ	การ้เต่รี้ยมควิามพร้้อมด้านร่้างกาย	เพร้าะเมื�อร่้างกายเจ็บป่วิยก็จะส่งผู้ลต่่อสุข้ภาพจิต่ใจข้องเร้าด้วิยเช่นกัน

เท์คุนิคุกิารีดูแลสุิข้ภาพิจิตใจรีะหว่างกิารีเข้้าร่ีวมกิารีชุมนุม
		 1.	ด่แลร่้างกายให้้พร้้อมรั้บทุุกสถานการ้ณ์เสมอ	รั้บปร้ะทุานอาห้าร้และดื�มนำ�าอย่างเพียงพอ
	 2.	 สังเกต่สัญิญิาณควิามร้่้สึก	 อาร้มณ์	 ควิามกังวิล	 ควิามเครี้ยดข้องตั่วิเองเป็นร้ะยะ	 ห้ากเริ้�มร้่้สึกไม่สบายใจให้้สื�อสาร้ 
กับทีุมงาน	บุคคลทีุ�เร้าไว้ิใจ	ห้รื้อบัดดี�ข้องเร้า
	 3.	 ห้ากเร้าร้่้สึกไม่สบายใจ	 โมโห้	 กังวิลห้รื้อเครี้ยดมาก	 เช่น	 มีอาการ้มือสั�น	 ใจสั�น	 ห่้แว่ิวิ	 เป็นต้่น	 ให้้สื�อสาร้กับทีุม	 และ 
พาตั่วิเองออกมาอย่่ในทีุ�ทีุ�สงบ	 ห้ายใจเข้้าลึก	 ๆ	 ดื�มนำ�า	 ข้ยับร่้างกายเพื�อให้้ร้่้สึกปลดปล่อยอาร้มณ์ควิามร้่้สึก	 แล้วิลองทุบทุวิน
อาร้มณ์	ควิามต้่องการ้ข้องตั่วิเอง	ห้รื้อร้ะบายกับบุคคลทีุ�เร้าไว้ิวิางใจ	เมื�อร้่้สึกดีขึ้�นจึงค่อยกลับมาร่้วิมการ้ชุมนุม	ถ้ายังไม่ห้ายให้้
ออกจากพื�นทีุ�การ้ชุมนุมไปอย่่ในพื�นทีุ�ทีุ�ปลอดภัยและให้้ควิามช่วิยเห้ลือทีุมจากทีุ�นั�นแทุน
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บที่ที่้� 4 

พื่ระราชุบัญญัติิ
การชุุมืนุุมืสาธารณะ 2558 
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	 แม้เสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบจะได้ร้ับการ้รั้บร้องและคุ้มคร้องไว้ิในรั้ฐธิร้ร้มน่ญิแห่้งร้าชอาณาจักร้ไทุย	 พ.ศ.	 2560	
อย่างไร้ก็ต่าม	 ยังคงมีการ้บังคับใช้กฎห้มายทีุ�ใช้ในการ้จัดการ้และควิบคุมการ้ชุมนุมข้องปร้ะชาชน	 ซึึ่�งกฎห้มายทีุ�เกี�ยวิข้้อง
กับสิทุธิิการ้ชุมนุมทีุ�สำาคัญิข้องไทุย	ได้แก่	พร้ะร้าชบัญิญัิติ่การ้ชุมนุมสาธิาร้ณะ	2558	(พ.ร้.บ.ชุมนุมสาธิาร้ณะ)	ดังนั�นเมื�อเร้า
ต้่องการ้จัดการ้ชุมนุม	จึงจำาเป็นอย่างยิ�งทีุ�จะต้่องทุำาควิามเข้้าใจกฎห้มายฉบับนี�อย่างละเอียดถี�ถ้วิน

ขอบเขติ พื่.ร.บ.ชุุมืนุุมืสาธารณะ 
	 พ.ร้.บ.ชุมนุมสาธิาร้ณะ	เป็นกฎห้มายทีุ�ว่ิาด้วิยข้อบเข้ต่และห้น้าทีุ�การ้จัดการ้การ้ชุมนุมโดยปร้ะชาชน	และอำานาจห้น้าทีุ�
ต่ำาร้วิจในการ้ด่แลและอำานวิยควิามสะดวิกในการ้ใช้สิทุธิิและเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมข้องปร้ะชาชน		กฎห้มายฉบับนี�ปร้ะกาศใช้
เมื�อวัินทีุ�	13	สิงห้าคม	พ.ศ.2558	ซึึ่�งปร้ะเทุศไทุยอย่่ภายใต้่การ้ปกคร้องในร้ะบอบเผู้ด็จการ้ทุห้าร้	นำาโดยคณะรั้กษัาควิามสงบ
แห่้งชาติ่	
	 ตามกิฎหมาย์น้ี	 “กิารีชุมนุมสิาธิารีณะ”	 คุ่อ	 กิารีชุมนุมข้องบุคุคุลในท่ี์สิาธิารีณะเพิ่่อเรีีย์กิร้ีอง	 สินับสินุน	 คัุดคุ้าน
หร่ีอแสิดงคุวามคุิดเห็นในเร่่ีองใดเร่่ีองหน่ึงโดย์แสิดงออกิต่อปรีะชาชนท่ั์วไป	 และบุคุคุลอ่่นสิามารีถึรี่วมกิารีชุมนุมน้ันได้	
ไม่ว่ากิารีชุมนุมน้ันจะมีกิารีเดินข้บวนหร่ีอเคุล่่อนย้์าย์ด้วย์หร่ีอไม่	 (จะสัิงเกิตว่าไม่มีกิารีกิ�าหนดจ�านวนผู้เข้้าร่ีวมข้ั้นต�่าไว้	
กิารีกิรีะท์�าข้องบุคุคุลแม้เพีิย์งคุนเดีย์วก็ิเข้้าข่้าย์เป็นกิารีชุมนุมหากิคุรีบองค์ุปรีะกิอบ)
	 และให้คุวามหมาย์ข้องคุ�าว่า	 “ท่ี์สิาธิารีณะ”	 คุ่อ	 ท่ี์ดินหร่ีอส่ิิงปลูกิสิร้ีางอันเป็นท์รัีพิย์์สิินข้องแผ่นดิน	 ปรีะชาชน 
มีคุวามชอบธิรีรีมท่ี์จะเข้้าไปได้	รีวมตลอดท้ั์งท์างหลวงและท์างสิาธิารีณะ 23

ขั�นุติอนุการจััดการชุุมืนุุมืสาธารณะ 24
	 เมื�อต้่องการ้จัดกิจกร้ร้มห้รื้อการ้ชุมนุมใด	 ๆ	 ขั้�นแร้กข้องการ้พิจาร้ณาปร้ะเด็นทุางกฎห้มายทีุ�เกี�ยวิข้้องกับการ้ชุมนุม	 
มีขั้�นต่อนดังนี�

เพื่ราะเสิร่ภาพื่ในการชุมนุมโดยสิงบั
เ ป็นห ล้กการ ท่ี่� ไ ด้ ร้ บัการกา ร้น ต่
ไว้ในกฎหมายระหว่างประเที่ศและ
ร้ฐธิรรมนูญขั้องไที่ย พื่.ร.บั.ชุมนุม
สิาธิารณีะ จึงม่ขึั้�นเพืื่�ออำานวยความ
สิะดวกและความปลอดภ้ยในการ
ชุมนุม ด้งน้�นเจ้าหน้าท่ี่�ตำารวจไม่ม่สิิที่ธิิ 
ห้ามชุมนุม

23	ดาวิน์โห้ลดพร้ะร้าชบัญิญัิติ่การ้ชุมนุมสาธิาร้ณะ	2558	ฉบับเต็่มได้ทีุ�	http://demonstration.police.go.th/law140758.pdf
24	 อ่านร้ายละเอียดค่่มือปร้ะชาชนว่ิาด้วิยการ้ใช้เสรี้ภาพในการ้ชุมนุม	 ต่ามพร้ะร้าชบัญิญัิติ่การ้ชุมนุมสาธิาร้ณะ	 พ.ศ.2558	 ได้ทีุ�	 https://www.ilaw.or.th/sites/default/files/ 
-Final-forWebsite.pdf	(เข้้าถึงเมื�อวัินทีุ�	20	พฤษัภาคม	2563)

NOTE
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ขั�นุท้ี่� 1 พิื่จัารณาว�าการชุุมืนุุมืของเราเข้าองค์ู่ประกอบหรือไมื�
พ.ร้.บ.ชุมนุมสาธิาร้ณะ	กำาห้นดองค์ปร้ะกอบข้องการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะไว้ิดังนี�
	 •	 เป็นการ้ชุมนุมในทีุ�สาธิาร้ณะ
	 •	 เป็นการ้ชุมนุมทีุ�เรี้ยกร้้อง	สนับสนุน	คัดค้าน	แสดงควิามเห็้น
	 •	 บุคคลทัุ�วิไปสามาร้ถเข้้าร่้วิมการ้ชุมนุมได้
	 ถึงแม้ว่ิาห้นึ�งในปร้ะเด็นสำาคัญิข้องพ.ร้.บ.ชุมนุมสาธิาร้ณะคือ“เมื�อปร้ะชาชนต้่องการ้จัดการ้ชุมนุม	 ต้่องแจ้ง 
การ้ชุมนุมต่่อเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจล่วิงห้น้า”	(โดยผู้่้รั้บแจ้งต่ามกฎห้มายคือผู้่้กำากับสถานีต่ำาร้วิจทีุ�รั้บผิู้ดชอบทุ้องทีุ�จัดการ้ชุมนุม	-	 
ห้ากการ้ชุมนุมเกิดขึ้�นเกี�ยวิพันห้ลายทุ้องทีุ�ให้้แจ้งเพียงทุ้องทีุ�เดียวิ)	อย่างไร้ก็ต่าม	พ.ร้.บ.ชุมนุมสาธิาร้ณะ	ได้กำาห้นดไว้ิว่ิาการ้
ชุมนุมสาธิาร้ณะบางปร้ะเภทุไม่เข้้าข่้ายเป็นการ้ชุมนุมต่ามกฎห้มายนี�	 จึงไม่ต้่องไปแจ้งการ้ชุมนุม	 กิจกร้ร้มปร้ะเภทุต่่าง	 ๆ	 
ดังกล่าวิ	ได้แก่

•	การ้ชุมนุมในงานพร้ะร้าชพิธีิ	รั้ฐพิธีิ
•	การ้ชุมนุมทุางศาสนาห้รื้อปร้ะเพณีทุ้องถิ�น
•	การ้จัดแสดงมห้ร้สพ	กีฬา	ทุ่องเทีุ�ยวิ	การ้ค้า
•	การ้ชุมนุมในสถานศึกษัา	
•	การ้ชุมนุมห้าเสียงเลือกตั่�ง	ห้รื้อการ้ชุมนุมทีุ�
เกิดร้ะห้ว่ิางปร้ะกาศสถานการ้ณ์ฉุกเฉิน	ห้รื้อ
กฎอัยการ้ศึก
•	เวิทีุเสวินาทุางวิิชาการ้

กิจกร้ร้มต่่าง	ๆ	เห้ล่านี�ไม่เข้้าข่้ายต่าม	พ.ร้.บ.ชุมนุม
สาธิาร้ณะ	2558	ดังนั�นจึงไม่ต้่องแจ้งการ้ชุมนุม

หมาย์เหตุ	ทัุ�งนี�ห้ากการ้ชุมนุมทีุ�เกิดขึ้�นเข้้าข่้ายเป็นการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะแต่่ผู้่้จัดไม่ไป
แจ้งการ้ชุมนุม	จะมีโทุษัปรั้บไม่เกิน	10,000	บาทุ	แต่่ไม่มีโทุษัจำาคุก

ขั�นุท้ี่� 2 พิื่จัารณาสถานุท้ี่�จััดชุุมืนุุมื
	 ใน	 พ.ร้.บ.ชุมนุมสาธิาร้ณะ	 กำาห้นดพื�นทีุ�ในการ้ห้้ามจัดการ้ชุมนุม	 และเงื�อนไข้ในการ้จัดการ้ชุมนุมในบางพื�นทีุ�	 ซึึ่�งมี 
ข้้อแต่กต่่างกัน	และมีร้ายละเอียด	ดังนี�

สิถึานท่ี์ห้ามจัดกิารีชุมนุม
1.	 ภายในรั้ศมี	 150	 เมต่ร้	 จากพร้ะบร้ม
มห้าร้าชวิังและสถานทีุ�ปร้ะทัุบข้องเจ้านาย
ชั�นสมเด็จเจ้าฟ้าขึ้�นไป
2.	 ภายในพื�นทีุ�ข้องรั้ฐสภา	 ทุำาเนียบรั้ฐบาล	
ศาลทุุกศาลเว้ินแต่่มีการ้จัดพื�นทีุ�ไว้ิให้้
3.	ภายในรั้ศมีไม่เกิน	50	เมต่ร้	ร้อบรั้ฐสภา
ทุำาเนียบรั้ฐบาล	ศาล	(เฉพาะกร้ณีทีุ�มีปร้ะกาศ)

สิถึานท่ี์ท่ี์ไม่ได้ห้ามจัด	แต่มีเง่่อนไข้ 
ห้ามกีิดข้วางท์างหร่ีอรีบกิวนกิารีใช้งาน
1.	สถานทีุ�ทุำาการ้ห้น่วิยงานรั้ฐ
2.	สนามบิน	ทุ่าเรื้อ	สถานีร้ถไฟ	สถานีข้นส่ง
สาธิาร้ณะ
3.	โร้งพยาบาล	สถานศึกษัา	ศาสนสถาน
4.	 สถานทุ่ต่	สถานกงสุล	 ทีุ�ทุำาการ้องค์กร้
ร้ะห้ว่ิางปร้ะเทุศ
5.	สถานทีุ�อื�น	ต่ามรั้ฐมนต่รี้ปร้ะกาศ
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ขั�นุท้ี่� 3 การแจ้ังการชุุมืนุุมื และเที่คู่นิุคู่ท้ี่�จั�าเป็นุ
	 ห้ลังจากทีุ�เร้าพิจาร้ณาแล้วิว่ิากิจกร้ร้มห้รื้อการ้ชุมนุมข้องเร้านั�นเข้้าเงื�อนไข้ต่ามพ.ร้.บ.ชุมนุมสาธิาร้ณะ	 (เช็คจาก 
ขั้�นทีุ�	1)	และสถานทีุ�ทีุ�ใช้ในการ้จัดการ้ชุมนุมนั�นไม่เข้้าเงื�อนไข้สถานทีุ�ห้้ามจัดการ้ชุมนุม	 (เช็คจากขั้�นทีุ�	2)	 ขั้�นต่อนต่่อไปคือ
การ้แจ้งการ้ชุมนุม

เมื�อม่การชุมนุมใครคือเจ้าพื่น้กงานดูแลการชุมนุมสิาธิารณีะ
• กรณ่์ท่ี่�ม่ิการชุุมินุมิสี่าธีารณ์ะในที่อ้งท่ี่�เด่ยว หัวหน้าสี่ถาน่ต่ำารวจั
แห�งท้ี่องท่ี่�ท่ี่�ม่ิการชุุมินุมิสี่าธีารณ์ะเปน็เจ้ัาพนักงานดูแลุ่การชุุมินุมิ
สี่าธีารณ์ะ
• กรณ่์ม่ิการชุุมินุมิสี่าธีารณ์ะท่ี่�ต่�อเนื�องหลุ่ายพื�นท่ี่� ผู้บังคับการ
หรือผู้บัญชุาการต่ำารวจัซึ่ึ�งรับผิดชุอบพื�นท่ี่�การชุุมินุมิ แลุ้่วแต่�กรณ่์ 
เป็นเจ้ัาพนักงานดูแลุ่การชุุมินุมิสี่าธีารณ์ะ

ใคุรี	:	ผู้แจ้งกิารีชุมนุม
1.	แจ้งการ้ชุมนุมไม่น้อยกว่ิา

	24	ชั�วิโมงนับจากเวิลาเริ้�มการ้
ชุมนุม	ทีุ�สถานีต่ำาร้วิจในพื�นทีุ�
ทีุ�จัดกิจกร้ร้ม	ห้รื้อทุางอีเมล

	แฟกซ์ึ่

ใคุรี	:	เจ้าหน้าท่ี์ต�ารีวจ
2.	เมื�อแจ้งการ้ชุมนุมเสร็้จแล้วิ
	ต่ำาร้วิจจากสถานีต่ำาร้วิจนั�น	ๆ
	จะส่งห้นังสือสรุ้ปสาร้ะสำาคัญิ
การ้ชุมนุมกลับมาให้้เร้า	ภายใน

	24	ชั�วิโมง

ใคุรี	:	ผู้แจ้งกิารีชุมนุม
3.	ต่ร้วิจสอบเงื�อนไข้จากห้นังสือ
สรุ้ปสาร้ะสำาคัญิการ้ชุมนุมให้้

ละเอียดถี�ถ้วิน

ข้้อสัิงเกิตเบ้่องต้นท่ี์คุวรีรู้ี
1.	 ควิร้แจ้งการ้ชุมนุมล่วิงห้น้า
อย่างน้อย	 3-7	 วัิน	 เผืู้�อเวิลา
สำาห้รั้บการ้แก้ไข้การ้ชุมนุม/การ้
ยื�นอุทุธิร้ณ์
2.	อย่าลืมเก็บสำาเนาเอกสาร้แจ้ง
การ้ชุมนุมไว้ิ
3.	 ห้ากเร้าแจ้งการ้ชุมนุมทุาง
อีเมล/แฟกซ์ึ่	 ต้่องต่ร้วิจสอบให้้
ดีว่ิาต่ำาร้วิจได้รั้บห้นังสือห้รื้อไม่
และเก็บห้ลักฐานไว้ิ
4.ห้ากแจ้งการ้ชุมนุมไม่ทัุน	 24	
ชั�วิโมง	สามาร้ถไปยื�นข้อผู่้อนผัู้น
ได้	ต่่อผู้่้บังคับการ้ต่ำาร้วิจในพื�นทีุ�
โดยต่ร้ง	(ในกรุ้งเทุพให้้ยื�นต่่อผู้่้
บังคับการ้ต่ำาร้วิจนคร้บาล,	 ใน
จังห้วัิดอื�นให้้ยื�นต่่อผู้่้บังคับการ้
ต่ำาร้วิจภ่ธิร้จังห้วัิด)

ข้้อสัิงเกิตเบ้่องต้นท่ี์คุวรีรู้ี
1.	 ห้ากการ้ชุมนุมข้องเร้ามีการ้
เดินข้บวินซึึ่�งคาบเกี�ยวิกับพื�นทีุ�
ห้ลายสถานีต่ำาร้วิจ	 เร้าสามาร้ถ
แจ้งการ้ชุมนุมได้ทีุ�สถานีต่ำาร้วิจ
เดียวิ	 ห้ลังจากนั�นให้้เป็นห้น้าทีุ�
ข้องต่ำาร้วิจในการ้ปร้ะสานงาน
แต่่ละทุ้องทีุ�เอง
2.	 การ้เดินข้บวินนั�นสามาร้ถ
ทุำาได้	 แต่่ต้่องแจ้งเจ้าห้น้าทีุ�
ต่ำาร้วิจล่วิงห้น้าและไม่เคลื�อน
ย้ายการ้ชุมนุมร้ะห้ว่ิางเวิลา 
18.00	–	06.00	น.	ข้องวัินรุ่้งขึ้�น
เว้ินแต่่ได้รั้บอนุญิาต่จากเจ้า
ห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจทีุ�ด่แลรั้บผิู้ดชอบ
การ้ชุมนุม

ข้้อสัิงเกิตเบ้่องต้นท่ี์คุวรีรู้ี
1.	 กร้ณีพบว่ิาต่ำาร้วิจต้่องการ้ให้้ เร้า
เป ลี� ยนแปลงสถานทีุ� จั ด ชุม นุมห้ รื้อ
แก้ไข้การ้ชุมนุม	 ห้ากเร้าไม่เห็้นด้วิย
สามาร้ถยื�นอุทุธิร้ณ์คำาสั� ง ดังกล่าวิต่่อ 
ผู้่้บังคับบัญิชาเห้นือขึ้�นไปห้นึ�งขั้�นได้โดย
ต่ำาร้วิจจะต้่องแจ้งผู้ลภายใน	 24	 ชั�วิโมง	
แต่่ห้ากยังไม่มีการ้เปลี�ยนแปลงคำาสั�ง	 เร้า
สามาร้ถยื�นฟ้องร้้องต่่อศาล	เพื�อเพิกถอนคำา
สั�งดังกล่าวิ	โดยสามาร้ถติ่ดต่่อทุนายควิาม
ด้านสิทุธิิมนุษัยชนได้
2.	 แต่่ถ้าเอกสาร้สรุ้ปสาร้ะสำาคัญิการ้
ชุมนุมไม่บอกให้้เร้าย้ายสถานทีุ�ห้รื้อแก้ไข้
การ้ชุมนุม	 ก็แปลว่ิา	 การ้แจ้งการ้ชุมนุม
เรี้ยบร้้อย	 ฉลุย	 ร้อเรี้ยกร้วิมพลชาวิม็อบ
ได้เลย
3.	 อย่าลืม	 ต่ำาร้วิจไม่มีอำานาจมาห้้าม
ข้้อควิามในป้ายผู้้าใด	ๆ	ในการ้ชุมนุมห้รื้อ
ปร้าศรั้ย	โดยอ้าง	พ.ร้.บ.ชุมนุมสาธิาร้ณะ
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การแจ้ังการชุุมืนุุมืโดยละเอ้ยดส�าหรับมืือใหมื�
	 •	 เร้าสามาร้ถแจ้งชุมนุมทุางอีเมล	แฟกซ์ึ่ได้	แต่่ถ้าไม่ร้่้ช่องทุางติ่ดต่่อ	สามาร้ถเดินทุางไปแจ้งชุมนุมทีุ�โร้งพักได้เลย
	 •	 เมื�อเร้าได้สถานทีุ�ชุมนุมแล้วิให้้ต่ร้วิจสอบว่ิาสถานทีุ�นั�นอย่่ในเข้ต่พื�นทีุ�ควิามรั้บผิู้ดชอบข้องโร้งพักใด	 จากนั�นศึกษัา
เส้นทุางการ้เดินทุางไปโร้งพัก
	 •	 ดาวิน์โห้ลดเอกสาร้แจ้งการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะ	 (เสิร์้ชในก่เกิ�ลว่ิา	 “แบบฟอร์้มแจ้งการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะ”)	 
http://demonstration.police.go.th/form.pdf		กร้อกเอกสาร้ให้้เรี้ยบร้้อย
	 •	 เดินทุางไปแจ้งการ้ชุมนุมทีุ�โร้งพักพร้้อมใบแจ้งการ้ชุมนุมทีุ�กร้อกข้้อม่ลเรี้ยบร้้อยแล้วิ	 โดยเดินเข้้าไปห้าคุณต่ำาร้วิจ
แล้วิบอกว่ิา	“มาแจ้งการ้ชุมนุมค่ะ”	อย่าลืม	เร้าไม่ได้ไปข้อจัดชุมนุม	ต่ำาร้วิจไม่มีสิทุธิิบอกว่ิา	“ไม่อนุญิาต่ให้้จัดชุมนุม”
	 •	 เมื�อเร้าเดินขึ้�นไปแจ้งชุมนุมทีุ�โร้งพัก	 ต่ำาร้วิจต่้องรั้บเอกสาร้แจ้งการ้ชุมนุมข้องเร้า	 พร้้อมกับส่งห้นังสือต่อบกลับ	 
(ห้นังสือสรุ้ปสาร้ะการ้ชุมนุม)	มาให้้เร้า	ภายใน	24	ชั�วิโมงห้ลังจากทีุ�เร้าแจ้ง	
	 •	 เก็บห้ลักฐานยืนยันว่ิาเร้าได้มาแจ้งการ้ชุมนุมแล้วิ	ถ่ายร่้ปต่อนแจ้งชุมนุม	ถ่ายร่้ปใบแจ้งการ้ชุมนุมข้องเร้าเก็บไว้ิ
	 •	 กร้ณีทีุ�มีการ้เคลื�อนย้ายเดินข้บวิน	 ศึกษัาเส้นทุางเดินข้บวินข้องเร้าให้้ดี	 ต่ร้วิจสอบช่วิงเวิลาในการ้เดินข้บวินต่าม
กฎห้มาย	(ไม่เคลื�อนย้ายการ้ชุมนุมร้ะห้ว่ิางเวิลา	18.00	–	06.00	น.	ข้องวัินรุ่้งขึ้�น	เว้ินแต่่ได้รั้บอนุญิาต่จากเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจ
ทีุ�ด่แลรั้บผิู้ดชอบการ้ชุมนุม)

เที่คู่นิุคู่ในุการกรอกแบบฟอร์มืแจ้ังการชุุมืนุุมื
	 การ้แจ้งการ้ชุมนุม	เร้าสามาร้ถดาวิน์โห้ลดไฟล์แจ้งการ้ชุมนุมได้ทีุ�	http://demonstration.police.go.th/form.pdf		
ห้รื้อเสิร์้ชใน	Google	ว่ิา	“แบบฟอร์้มแจ้งการ้ชุมนุม
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	 และในมาต่ร้า	20	ยังได้ร้ะบุว่ิา	ในช่วิงเวิลาก่อน	ร้ะห้ว่ิาง	ห้ลังการ้ชุมนุม	ต่ำาร้วิจมีห้น้าทีุ�ปร้ะชาสัมพันธ์ิเป็นร้ะยะเพื�อให้้
ปร้ะชาชนทุร้าบถึงสถานทีุ�และเวิลาในการ้จัดชุมนุม	เพื�อให้้คำาแนะนำาเรื้�องเส้นทุางจร้าจร้	และทีุ�สำาคัญิเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจอาจ 
มีคำาสั�งให้้ปิดและปรั้บเส้นทุางจร้าจร้ชั�วิคร้าวิได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งเวิลาทีุ�มีการ้เคลื�อนย้ายข้บวิน	 นั�นห้มายควิามว่ิา	 
ต่ามพร้ะร้าชบัญิญัิติ่ฉบับนี�ไม่ได้ห้้ามการ้เดินข้บวินห้รื้อเคลื�อนย้ายข้บวินบนทุ้องถนน	 เพียงแต่่ต้่องเป็นไปต่ามกฎห้มายคือ 
ไม่เคลื�อนย้ายการ้ชุมนุมร้ะห้ว่ิางเวิลา	18.00	–	06.00	น.	ข้องวัินรุ่้งขึ้�น	เว้ินแต่่ได้รั้บอนุญิาต่จากเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจทีุ�ด่แลรั้บผิู้ดชอบ 
การ้ชุมนุม

ในพื่.ร.บั.ชุมนุมสิาธิาณีะ ผูู้้จ้ดการชุมนุมคือใคร ?
 “ผูู้้จ้ดการชุมนุม” หมายความว่า ผูู้้จ้ดให้ม่การชุมนุมสิาธิารณีะ
และให้หมายความรวมถึึงผูู้้ประสิงค์ จะจ้ดการชุมนุมสิาธิารณีะ
และผูู้้ซึึ่�งเชิญชวนหรือน้ดให้ผูู้้อื�นมาร่วมการชุมนุมสิาธิารณีะ 
โดยแสิดงออกหรือม่พื่ฤติการณ์ีที่ำาให้ผูู้้อื�นเข้ั้าใจว่าตนเป็นผูู้้จ้ดหรือ
ร่วมจ้ดให้ม่การชุมนุมน้�น
หมายเหตุ การโพสี่ต์่ข้อความิบนสืี่�อโซึ่เชุ่ยลุ่ว�าจัะไปชุุมินุมิหรือชุวน
เพื�อนไปร�วมิชุุมินุมิ ไมิ�ถือว�าเป็นการกระที่ำาในฐานะผู้จััดการชุุมินุมิ  
แต่�เจ้ัาหน้าท่ี่�อาจัใชุ้เป็นเหตุ่ในการตั่�งข้อกลุ่�าวหา

ผูู้้จ้ดการชุมนุมควรประชาส้ิมพ้ื่นธ์ิ
(ท้ี่�งก่อนและระหว่างการชุมนุม) 
ถึึงรายละเอ่ยดการชุมนุมและหน้าท่ี่�
ขั้องผูู้้ชุมนุม เช่น การไม่ใช้ความ
รุนแรง หรือหากอยู่ในช่วงท่ี่�ม่การ
แพื่ร่ระบัาดขั้องไวร้สิโควิด-19 ให้
ผูู้้จ้ดการชุมนุมประชาส้ิมพ้ื่นธ์ิถึึง
มาตรการในการป้องก้นโรคติดต่อ  
(การใส่ิมาสิก์ การเว้นระยะห่าง  
การจ้ดเตร่ยมเจลล้างมือและว้ดไข้ั้)

NOTE

ขั�นุท้ี่� 4 อ�านุาจัหนุ้าท้ี่�ของเจ้ัาหนุ้าท้ี่�ติ�ารวจั
	 นอกจาก	 พ.ร้.บ.	 ชุมนุมสาธิาร้ณะ	 จะกำาห้นดห้น้าทีุ�ข้องปร้ะชาชนในการ้ใช้สิทุธิิและเสร้ีภาพในการ้ชุมนุมแล้วินั�น	
กฎห้มายฉบับนี�ยงัได้กำาห้นดอำานาจห้น้าทีุ�ข้องเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจไว้ิด้วิย	อยา่งไร้ก็ต่าม	ห้ลังจากการ้บังคับใช้กฎห้มายฉบับนี�	เร้า
พบว่ิา	บ่อยครั้�งเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจยังข้าดควิามร้่้ควิามเข้้าใจในกฎห้มายดังกล่าวิ	นอกจากนั�นแล้วิยังพบกร้ณีทีุ�เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจ
ใช้อำานาจต่ามกฎห้มายฉบับนี�โดยมิชอบ	 เพื�อขั้ดข้วิางการ้ใช้สิทุธิิและเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบข้องปร้ะชาชนดังนั�นจึงมี
ควิามจำาเป็นอย่างยิ�งทีุ�เร้าจะต้่องทุำาควิามเข้้าใจถึงอำานาจห้น้าทีุ�ข้องเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจต่ามพร้ะร้าชบัญิญัิติ่ฉบับนี�	 เพื�อป้องกัน
การ้ทีุ�เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจใช้อำานาจมิชอบและเกินข้อบเข้ต่ข้องกฎห้มาย
	 ใน	มาต่ร้า	19	ข้องพ.ร้.บ.ชุมนุมสาธิาร้ณะ		ร้ะบุถึงอำานาจห้น้าทีุ�ข้องเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจไว้ิ	ดังนี�
	 1.	อ�านวย์คุวามสิะดวกิแก่ิปรีะชาชนท่ี์จะใช้ท่ี์สิาธิารีณะซ่ึงเป็นพ้่ินท่ี์กิารีชุมนุม
	 2.	รัีกิษาคุวามปลอดภัย์	อ�านวย์คุวามสิะดวกิแก่ิผู้อ่่นซ่ึงอยู่์ในบริีเวณใกิล้พ้่ินท่ี์ชุมนุม
	 3.	รัีกิษาคุวามปลอดภัย์	อ�านวย์คุวามสิะดวกิแก่ิผู้ชุมนุม
		 4.	อ�านวย์คุวามสิะดวกิด้านกิารีจรีาจรีและกิารีข้นส่ิงสิาธิารีณะ
		 5.	กิ�าหนดเง่่อนไข้หร่ีอมีคุ�าส่ัิงให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตาม	แต่ต้องเป็นไปเพ่่ิอ	4	ข้้อด้านบนเท่์าน้ัน

ด้งน้�นตำารวจไม่ม่สิิที่ธิิอ้างกฎหมายตามมาตรา 19 เพืื่�อกำาหนด จำาก้ดควบัคุมเนื�อหาและข้ั้อความ
ในป้ายผู้้าขั้องเรา
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ขั�นุท้ี่� 5 หนุ้าท้ี่�ของผ้่จััดการชุุมืนุุมืและผ้่ชุุมืนุุมื
หน้าท่ี์ข้องผู้จัดกิารีชุมนุม
มาต่ร้า	15	ข้องพ.ร้.บ.ชุมนุมสาธิาร้ณะ		กำาห้นดห้น้าทีุ�ข้องผู้่้จัดการ้ชุมนุมไว้ิดังนี�
	 •	 ห้น้าทีุ�ข้องผู้่้จัดการ้ชุมนุม	คือ	ด่แลการ้ชุมนุมให้้สงบ	เรี้ยบร้้อย	ปร้าศจากอาวุิธิ
	 •	 ด่แลรั้บผิู้ดชอบการ้ชมุนุมไม่ให้้ขั้ดข้วิางเกินสมควิร้ต่่อปร้ะชาชนทีุ�จะใช้ทีุ�สาธิาร้ณะ	ร้วิมถงึด่แลให้้ผู้่้ชุมนุมปฏิบัติ่ต่าม
มาต่ร้า	16	(ห้น้าทีุ�ข้องผู้่้ชุมนุม)
	 •	 แจ้งให้้ผู้่้ชุมนุมทุร้าบถึงห้น้าทีุ�ข้องผู้่้ชุมนุม	(ด่ข้้อถัดไป)	และเงื�อนไข้การ้ชุมนุมจากต่ำาร้วิจ
	 •	 ให้้ควิามร่้วิมมือกับต่ำาร้วิจ	แต่่อย่าลืมว่ิาต่ำาร้วิจมีอำานาจห้น้าทีุ�อะไร้บ้าง	
	 •	 ไม่ยุยงส่งเสริ้มให้้ผู้่้ชุมนุมไม่ปฏิบัติ่ต่ามห้น้าทีุ�ข้องผู้่้ชุมนุมต่ามมาต่ร้า	16	(ห้น้าทีุ�ข้องผู้่้ชุมนุม)
	 •	 ไม่ใช้เครื้�องเสียงร้ะห้ว่ิางเวิลา	24.00	น.	ถึงเวิลา	06.00	น.	ข้องวัินรุ่้งขึ้�น
	 •	 ไม่ใช้เครื้�องข้ยายเสียงทีุ�มีร้ะดับเสียงเกินต่ามปร้ะกาศทีุ�ผู้่้บัญิชาการ้ต่ำาร้วิจแห่้งชาติ่กำาห้นดไว้ิ

หน้าท่ี์ข้องผู้ชุมนุม
มาต่ร้า	16	ข้องพ.ร้.บ.ชุมนุมสาธิาร้ณะ	กำาห้นดห้น้าทีุ�ข้องผู้่้ชุมนุมไว้ิดังนี�
	 •	 ไม่สร้้างควิามเดือดร้้อน/ไม่สะดวิกแก่ปร้ะชาชนทีุ�จะใช้ทีุ�สาธิาร้ณะอันเป็นทีุ�ชุมนุมห้รื้อทุำาให้้ผู้่้อื�นได้รั้บควิาม 
เดือดร้้อนเกินควิร้
	 •	 ไม่ปิดบังห้รื้ออำาพร้างต่นโดยจงใจให้้ร้ะบุตั่วิต่นไม่ได้	 	 แต่่การ้ใส่ห้น้ากากเพื�อป้องกันโร้คร้ะบาดและฝุู่น	 PM2.5	
สามาร้ถทุำาได้
	 •	 ไม่พกพาอาวุิธิ	ดอกไม้เพลิง	สิ�งเทีุยมอาวุิธิ
	 •	 ไม่บุกรุ้ก	ทุำาลายสถานทีุ�	สิ�งข้อง	คน	ห้รื้อใช้ควิามรุ้นแร้ง
	 •	 ไม่ทุำาให้้ผู้่้อื�นกลัวิว่ิาจะเกิดอันต่ร้ายต่่อชีวิิต่	ร่้างกาย	ทุรั้พย์สิน	ห้รื้อเสรี้ภาพ
	 •	 ไม่ใช้กำาลังปร้ะทุุษัร้้ายห้รื้อข่่้เข็้ญิผู้่้เข้้าร่้วิมชุมนุมห้รื้อผู้่้อื�น
	 •	 ไม่ขั้ดข้วิางการ้ปฏิบัติ่ห้น้าทีุ�ข้องเจ้าพนักงานด่แลการ้ชุมนุม	(เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจ)
	 •	 ไม่เดินข้บวินห้รื้อเคลื�อนย้ายการ้ชุมนุมร้ะห้ว่ิางเวิลา	18.00	–	06.00	น.	ข้องวัินรุ่้งขึ้�น	เว้ินแต่่ได้รั้บอนุญิาต่
	 •	 ปฏิบัติ่ต่ามเงื�อนไข้/คำาสั�งข้องเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจทีุ�ด่แลการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะ

ขั�นุท้ี่� 6 สรุปประเด็นุส�าคัู่ญอื�นุ ๆ 
	 •	 การ้ชุมนุมข้องเร้าต้่องเป็นการ้ชุมนุมโดยสงบ	ปร้าศจากอาวุิธิ
	 •	 ถ้าจะมีการ้เคลื�อนข้บวินห้รื้อเคลื�อนย้ายการ้ชุมนุม	ต้่องแจ้งล่วิงห้น้าต่่อเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจ
	 •	 ผู้่้ชุมนุมต้่องเลิกการ้ชุมนุมต่ามทีุ�แจ้งการ้ชุมนุมไว้ิ
	 •	 ถ้ามีการ้ใช้เครื้�องข้ยายเสียง	ให้้ติ่ดต่่อข้อใช้เครื้�องข้ยายเสียงเพื�อการ้โฆษัณาทีุ�สำานักงานเข้ต่ในพื�นทีุ�ทีุ�จัดการ้ชุมนุม	
(เรี้ยนร้่้เรื้�องการ้ข้อใช้เครื้�องข้ยายเสียงได้ในหั้วิข้้อถัดไป)
	 •	 กร้ณีทีุ�เป็นการ้ชุมนุมทีุ�ไม่ชอบด้วิยกฎห้มาย	 เจ้าพนักงานด่แลการ้ชุมนุมปร้ะกาศให้้แก้ไข้การ้ชุมนุม	 แต่่ผู้่้จัดการ้
ชุมนุมไม่แก้ไข้	เจ้าพนักงานด่แลการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะ(ต่ำาร้วิจผู้่้รั้บผิู้ดชอบการ้ชุมนุม)	 ต้่องร้้องต่่อศาลแพ่งห้รื้อศาลจังห้วัิดให้้
มีคำาสั�งให้้เลกิการ้ชมุนุม	ห้ากศาลสั�งยกคำาร้้อง	ผู้่้จัดการ้ชมุนุมสามาร้ถจดัชุมนุมต่่อได	้แต่่ห้ากศาลสั�งให้้เลกิการ้ชมุนุม	ต่ำาร้วิจ
ต้่องปร้ะกาศให้้ผู้่้ชุมนุมทุร้าบ	ห้ากผู้่้ชุมนุมไม่ยกเลิกการ้ชุมนุมต่ามร้ะยะเวิลาทีุ�กำาห้นด	เจ้าพนักงานด่แลการ้ชมุนุมสาธิาร้ณะ
จะปร้ะกาศพื�นทีุ�ควิบคุม	(ให้้ผู้่้ชุมนุมออกจากพื�นทีุ�/บุคคลภายนอกห้้ามเข้้าพื�นทีุ�)
	 •	 อ่านบทุกำาห้นดโทุษัต่าม	พ.ร้.บ.ชุมนุมสาธิาร้ณะให้้ละเอียดถี�ถ้วิน	ต่าม	มาต่ร้า	27-35
 •	 อย่์าล่ม	นอกจาก	พ.ร้.บ.	ชุมนุมสาธิาร้ณะ	แล้วิ	ยงัมีกฎห้มายอื�น	ๆ	ทีุ�อาจเกี�ยวิข้้องกับการ้ชุมนุมข้องเร้า	(อ่านเพิ�มเติ่ม 
ในบทุถัดไป)
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บที่ที่้� 5 

กฎหมืายอื�นุ ๆ 
ท้ี่�เก้�ยวข้องกับการชุุมืนุุมื
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	 ดังทีุ�เกริ้�นไว้ิในเนื�อห้าบทุก่อนห้น้านี�แล้วิว่ิา	 นอกจากพร้ะร้าชบัญิญัิติ่การ้ชุมนุมสาธิาร้ณะ	 2558	 ยังมีกฎห้มายและ
ปร้ะกาศอีกห้ลายฉบับทีุ�เจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐอาจนำามาใช้เป็นเครื้�องมือในการ้ควิบคุมและจำากัดสิทุธิิเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมข้องปร้ะชาชน
ดังเช่น	กร้ณีข้องกลุ่มคนอยากเลือกตั่�ง	(คดี	UN	62)	จัดกิจกร้ร้มเรี้ยกร้้องการ้เลือกตั่�งในวัินทีุ�	21-22	พฤษัภาคม	2561	ต่่อ
มาถ่กดำาเนินคดีด้วิยข้้อห้ายุยงปลุกปั�นต่ามปร้ะมวิลกฎห้มายอาญิา	มาต่ร้า	116	ข้้อห้ามั�วิสุมตั่�งแต่่	10	คนขึ้�นไปห้รื้อกร้ะทุำา
การ้ให้้เกิดควิามวุ่ินวิายในบ้านเมือง	ต่ามปร้ะมวิลกฎห้มายอาญิา	มาต่ร้า	215	และข้้อห้าขั้ดคำาสั�งหั้วิห้น้า	คสช.	ทีุ�	3/2558	
ร่้วิมกันมั�วิสุมห้รื้อชุมนุมทุางการ้เมืองเกิน	5	คนขึ้�นไป	25	ซึึ่�งคดีนี�ได้สะทุ้อนตั่วิอย่างข้องการ้นำากฎห้มายมาใช้เป็นเครื้�องมือใน
การ้ควิบคุมการ้ชุมนุม	ดังนั�นจึงมีควิามจำาเป็นทีุ�จะต้่องทุำาควิามเข้้าใจและเรี้ยนร้่้กฎห้มายทีุ�อาจเกี�ยวิข้้องกับการ้ชุมนุม

25	อ่านร้ายละเอียดกร้ณีดังกล่าวิเพิ�มเติ่มได้ทีุ�,	BBC,	ชุมนุม	“คนอยากเลือกตั่�ง”:	ย่เอ็น-ฮิวิแมนไร้ท์ุวิอทุช์	เรี้ยกร้้องให้้ปล่อยตั่วิแกนนำาทัุนทีุ
https://www.bbc.com/thai/thailand-44206045	(เข้้าถึงเมื�อวัินทีุ�	20	พฤษัภาคม	2563)

เช็ุคู่ลิสต์ิกฎหมืายและประกาศท้ี่�เก้�ยวข้องกับการชุุมืนุุมื
พิรีะรีาชบัญญัติจรีาจรีท์างบกิ	พิ.ศิ.2522
	 มาต่ร้า	108	ห้้ามมิให้้ผู้่้ใดเดินแถวิ	เดินเป็นข้บวินแห่้ห้รื้อเดินเป็นข้บวินใด	ๆ	ในลักษัณะทีุ�เป็นการ้กีดข้วิางการ้จร้าจร้	
เว้ินแต่่
	 (1)	เป็นแถวิทุห้าร้ห้รื้อต่ำาร้วิจ	ทีุ�มีผู้่้ควิบคุมต่ามร้ะเบียบแบบแผู้น
	 (2)	 แถวิห้รื้อข้บวินแห่้ห้รื้อข้บวินใด	 ๆ	 ทีุ�เจ้าพนักงานจร้าจร้ได้อนุญิาต่	 และปฏิบัติ่ต่ามเงื�อนไข้ทีุ�เจ้าพนักงานจร้าจร้
กำาห้นด
 หมิายเหตุ่ ม่ิโที่ษปรับไมิ�เกินห้าร้อยบาที่
พิรีะรีาชบัญญัติคุวบคุุมกิารีโฆษณาโดย์ใช้เคุร่่ีองข้ย์าย์เสีิย์ง	พิ.ศิ.2493
	 การ้ใช้เครื้�องข้ยายเสียงโดยไม่ได้รั้บอนุญิาต่มีโทุษัปรั้บไม่เกินสองร้้อยบาทุ	(มาต่ร้า	9)
พิรีะรีาชบัญญัติรัีกิษาคุวามสิะอาดและคุวามเป็นรีะเบีย์บเรีีย์บร้ีอย์ข้องบ้านเม่อง	พิ.ศิ.2535
	 การ้โฆษัณาด้วิยการ้ปิด	ทิุ�ง	ห้รื้อโปร้ยแผู่้นปร้ะกาศห้รื้อใบปลิวิในทีุ�สาธิาร้ณะ	จะกร้ะทุำาได้ต่่อเมื�อได้รั้บห้นังสืออนุญิาต่
จากเจ้าพนักงานทุ้องถิ�น	ห้รื้อพนักงานเจ้าห้น้าทีุ�	มีโทุษัปรั้บไม่เกินห้้าพันบาทุ	(มาต่ร้า	10,	มาต่ร้า	56)

ปรีะมวลกิฎหมาย์อาญา	
	 มาตรีา	116	ผู้่้ใดกร้ะทุำาให้้ปร้ากฏแก่ปร้ะชาชนด้วิยวิาจา	ห้นังสือ	ห้รื้อวิิธีิอื�นใด	อันไม่ใช่เป็นการ้กร้ะทุำาภายในควิาม
มุ่งห้มายแห่้งรั้ฐธิร้ร้มน่ญิ	ห้รื้อไม่ใช่เพื�อแสดงควิามคิดเห็้นโดยสุจริ้ต่
	 	 (1)	เพื�อให้้เกิดการ้เปลี�ยนแปลงในกฎห้มายแผู่้นดินห้รื้อรั้ฐบาล	โดยใช้กำาลังข่้มขื้นใจ	ห้รื้อใช้กำาลังปร้ะทุุษัร้้าย
	 	 (2)	เพื�อให้้เกิดควิามปั�นป่วิน	ห้รื้อกร้ะด้างกร้ะเดื�องในห้ม่่ปร้ะชาชน	ถึงข้นาดทีุ�จะก่อควิามไม่สงบขึ้�นในร้าชอาณาจักร้	
ห้รื้อ
	 	 (3)	เพื�อให้้ปร้ะชาชน	ล่วิงละเมิดกฎห้มายแผู่้นดิน	ต้่องร้ะวิางโทุษัจำาคุกไม่เกินเจ็ดปี”
	 มาตรีา	136	ผู้่้ใดด่ห้มิ�นเจ้าพนักงานซึึ่�งกร้ะทุำาการ้ต่ามห้น้าทีุ�	ห้รื้อเพร้าะได้กร้ะทุำาการ้ต่ามห้น้าทีุ�	ต้่องร้ะวิางโทุษัจำาคุก
ไม่เกินห้นึ�งปี	ห้รื้อปรั้บไม่เกินสองพันบาทุห้รื้อทัุ�งจำาทัุ�งปรั้บ
	 มาตรีา	138		ผู้่้ใดต่่อส้่	ห้รื้อขั้ดข้วิางเจ้าพนักงานห้ร้อืผู้่้ซึึ่�งต้่องช่วิยเจ้าพนักงานต่ามกฎห้มายในการ้ปฏบัิติ่การ้ต่ามห้นา้ทีุ�	
ต้่องร้ะวิางโทุษัจำาคุกไม่เกินห้นึ�งปี	ห้รื้อปรั้บไม่เกินสองห้มื�นบาทุ	ห้รื้อทัุ�งจำาทัุ�งปรั้บ
	 ถ้าการ้ต่่อส้่ห้รื้อขั้ดข้วิางนั�น	 ได้กร้ะทุำาโดยใช้กำาลังปร้ะทุุษัร้้ายห้รื้อข่่้เข็้ญิว่ิาจะใช้กำาลังปร้ะทุุษัร้้าย	 ผู้่้กร้ะทุำาต้่องร้ะวิาง
โทุษัจำาคุกไม่เกินสองปี	ห้รื้อปรั้บไม่เกินสี�ห้มื�นบาทุ	ห้รื้อทัุ�งจำาทัุ�งปรั้บ
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	 มาตรีา	215		ผู้่้ใดมั�วิสุมกันตั่�งแต่่สิบคนขึ้�นไป	ใช้กำาลังปร้ะทุุษัร้้าย	ข่่้เข็้ญิว่ิาจะใช้กำาลังปร้ะทุุษัร้้าย	ห้รื้อกร้ะทุำาการ้อยา่ง
ห้นึ�งอย่างใดให้้เกิดการ้วุ่ินวิายขึ้�นในบ้านเมือง	ต้่องร้ะวิางโทุษัจำาคุกไม่เกินห้กเดือน	ห้รื้อปรั้บไม่เกินห้นึ�งห้มื�นบาทุ	ห้รื้อทัุ�งจำา
ทัุ�งปรั้บ
	 ถ้าผู้่้กร้ะทุำาควิามผิู้ดคนห้นึ�งคนใดมีอาวุิธิ	บร้ร้ดาผู้่้ทีุ�กร้ะทุำาควิามผิู้ด	ต้่องร้ะวิางโทุษัจำาคุกไม่เกินสองปี	ห้รื้อปรั้บไม่เกิน
สี�ห้มื�นบาทุ	ห้รื้อทัุ�งจำาทัุ�งปรั้บ
	 ถ้าผู้่้กร้ะทุำาควิามผิู้ดเป็นหั้วิห้น้า	 ห้รื้อเป็นผู้่้มีห้น้าทีุ�สั�งการ้ในการ้กร้ะทุำาควิามผิู้ดนั�น	 ต้่องร้ะวิางโทุษัจำาคุกไม่เกินห้้าปี	
ห้รื้อปรั้บไม่เกินห้นึ�งแสนบาทุ	ห้รื้อทัุ�งจำาทัุ�งปรั้บ
	 มาตรีา	216	เมื�อเจ้าพนักงานสั�งผู้่้ทีุ�มั�วิสุม	เพื�อกร้ะทุำาควิามผิู้ดต่ามมาต่ร้า	215	ให้้เลิกไป	ผู้่้ใดไม่เลิก	ต้่องร้ะวิางโทุษั 
จำาคุกไม่เกินสามปี	ปรั้บไม่เกินห้กห้มื�นบาทุห้รื้อทัุ�งจำาทัุ�งปรั้บ			
	 มาตรีา	358		ผู้่้ใดทุำาให้้เสียห้าย	ทุำาลาย	ทุำาให้้เสื�อมค่าห้รื้อทุำาให้้ไร้้ปร้ะโยชน์	ซึึ่�งทุรั้พย์ข้องผู้่้อื�นห้รื้อผู้่้อื�นเป็นเจ้าข้อง
ร้วิมอย่่ด้วิย	 ผู้่้นั�นกร้ะทุำาควิามผิู้ดฐานทุำาให้้เสียทุรั้พย์	 ต้่องร้ะวิางโทุษัจำาคุกไม่เกินสามปี	 ห้รื้อปรั้บไม่เกินห้กห้มื�นบาทุ	ห้รื้อ 
ทัุ�งจำาทัุ�งปรั้บ	
 มาตรีา	364		 ผู้่้ใดโดยไม่มีเห้ตุ่อันสมควิร้	เข้้าไปห้รื้อซ่ึ่อนตั่วิอย่่ในเคห้สถาน	อาคาร้เก็บรั้กษัาทุรั้พย์ห้รื้อสำานักงานใน
ควิามคร้อบคร้องข้องผู้่้อื�น	 ห้รื้อไม่ยอมออกไปจากสถานทีุ�เช่นว่ิานั�นเมื�อผู้่้มีสิทุธิิทีุ�จะห้้ามมิให้้เข้้าไปได้ไล่ให้้ออก	 ต้่องร้ะวิาง
โทุษัจำาคุกไม่เกินห้นึ�งปี	ห้รื้อปรั้บไม่เกินสองห้มื�นบาทุ	ห้รื้อทัุ�งจำาทัุ�งปรั้บ

ปรีะกิาศิอ่่น	ๆ	ท่ี์เก่ีิย์วข้้องกัิบกิารีชุมนุมแต่ไม่มีบท์ลงโท์ษ
	 1.	 ปร้ะกาศสำานักงานต่ำาร้วิจแห้่งชาติ่	 เรื้�องการ้กำาห้นดร้ะดับเสียงข้องเครื้�องข้ยายเสียงทีุ�ใช้ในการ้ชุมนุม	 พ.ศ.2558	
:	 เพื�อไม่ให้้เป็นอันต่ร้ายต่่อสุข้อนามัยข้องผู้่้ชุมนุมและไม่เป็นการ้ร้บกวินห้ร้ือก่อควิามเดือดร้้อนร้ำาคาญิแก่ผู้่้อื�น	 ค่าร้ะดับ 
ควิามเสียงส่งสุดไม่เกิน	 115	 เดซิึ่เบลเอ	 ค่าร้ะดับเสียงเฉลี�ยยี�สิบสี�ชั�วิโมงไม่เกิน	 70	 เดซิึ่เบลเอ	 โดยให้้กำาห้นดเสียงร้บกวิน
เทุ่ากับ	10	เดซิึ่เบลเอ	26

	 2.	 ปร้ะกาศสำานักนายกรั้ฐมนต่รี้	 เรื้�องเครื้�องมือควิบคุมฝู่งชนในการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะ	พ.ศ.2558	 :	 เพื�อให้้การ้ชุมนุม
สาธิาร้ณะเป็นไปด้วิยควิามสงบเรี้ยบร้้อย	 ไม่กร้ะทุบต่่อควิามมั�นคงข้องชาติ่	 ควิามปลอดภัยสาธิาร้ณะ	 ต่ลอดจนสุข้อนามัย
ข้องปร้ะชาชนและไม่กร้ะทุบสิทุธิิและเสรี้ภาพและศักดิ�ศรี้ควิามเป็นมนุษัย์ข้องผู้่้อื�น	 เจ้าห้น้าทีุ�อาจเลือกใช้เครื้�องมือควิบคุม
ฝู่งชนได้ต่ามข้้อ	1	ข้องปร้ะกาศสำานักนายกรั้ฐมนต่รี้	เรื้�องเครื้�องมือควิบคุมฝู่งชนในการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะ	27

	 3.	 ปร้ะกาศสำานักนายกร้ัฐมนต่ร้ี	 เรื้�องกำาห้นดวิิธีิการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะ	 :	 การ้จัดการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะไม่ต้่องมีการ้ข้อ
อนุญิาต่	 แต่่ต้่องแจ้งการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะนั�นต่่อผู้่้รั้บแจ้งต่ามกฎห้มาย	 ซึึ่�งในปร้ะกาศสำานักนายกรั้ฐมนต่รี้ฉบับนี�ได้ร้ะบุ 
ร้ายละเอียดวิิธีิการ้แจ้งการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะไว้ิ	28

กิรีณีหม่ินปรีะมาท์
หม่ินปรีะมาท์ในท์างแพ่ิง	
		 ปร้ะมวิลกฎห้มายแพ่งและพาณิชย์	มาต่ร้า	423	บัญิญัิติ่ว่ิา
        “ผู้่้ใดกล่าวิห้รื้อไข้ข่้าวิแพร่้ห้ลายซึึ่�งข้้อควิามอันฝู่าฝู้นต่่อควิามจริ้ง	เป็นทีุ�เสียห้ายแก่ชื�อเสียงห้รื้อเกียร้ติ่คุณข้องบุคคล
อื�นก็ดี	ห้รื้อเป็นทีุ�เสียห้ายแก่ทุางทุำามาห้าได้	ห้รื้อทุางเจริ้ญิข้องเข้าโดยปร้ะการ้อื�นก็ดี	ทุ่านว่ิาผู้่้นั�นจะต้่องใช้ค่าสินไห้มทุดแทุน
แก่เข้าเพื�อควิามเสียห้ายอย่างใด	ๆ	อันเกิดแต่่การ้นั�น	แม้ทัุ�งเมื�อต่นมิได้ร้่้ว่ิาข้้อควิามนั�นไม่จริ้งแต่่ห้ากควิร้จะร้่้ได้	
	 	 	 	 	 ผู้่้ใดส่งข่้าวิสาร้อันต่นมิได้ร้่้ว่ิาเป็นควิามไม่จริ้ง	 ห้ากว่ิาต่นเองห้ร้ือผู้่้รั้บข่้าวิสาร้นั�น	 มีทุางได้เสียโดยชอบในการ้นั�น 
ด้วิยแล้วิ	ทุ่านว่ิาเพียงทีุ�ส่งข่้าวิสาร้เช่นนั�น	ห้าทุำาให้้ผู้่้นั�นต้่องรั้บผิู้ดชดใช้ค่าสินไห้มทุดแทุนไม่”
หม่ินปรีะมาท์ในท์างอาญา	
		 ปร้ะมวิลกฎห้มายอาญิา	มาต่ร้า	326	บัญิญัิติ่ว่ิา
		 “ผู้่้ใดใส่ควิามผู้่้อื�นต่่อบุคคลทีุ�สามโดยปร้ะการ้ทีุ�น่าจะทุำาให้้ผู้่้อื�นนั�นเสียชื�อเสียง	ถ่กด่ห้มิ�น	ห้รื้อถ่กเกลียดชัง	ผู้่้นั�นกร้ะทุำา
ควิามผิู้ดฐานห้มิ�นปร้ะมาทุ	ต้่องร้ะวิางโทุษัจำาคุกไม่เกินห้นึ�งปี	ห้รื้อปรั้บไม่เกินสองห้มื�นบาทุ	ห้รื้อทัุ�งจำาทัุ�งปรั้บ”

26	อ่านร้ายละเอียดปร้ะกาศดังกล่าวิได้ทีุ�	http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/236/24.PDF
27	เครื้�องมือชนิดใดบ้างทีุ�เจ้าห้น้าทีุ�อาจนำามาใช้ในการ้ควิบคุมฝู่งชน	สามาร้ถเข้้าไปอ่านร้ายละเอียดได้ทีุ�	http://demonstration.police.go.th/law02.pdf
28	ร้ายละเอียดการ้แจ้งการ้ชุมนุมสาธิาร้ณะ	สามาร้ถเข้้าไปอ่านได้ทีุ�	http://demonstration.police.go.th/law01.pdf
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ปร้ะมวิลกฎห้มายอาญิา	มาต่ร้า	328	บัญิญัิติ่ว่ิา	
	 “ถ้าควิามผิู้ดฐานห้มิ�นปร้ะมาทุได้กร้ะทุำาโดยการ้โฆษัณาด้วิยเอกสาร้	 ภาพวิาด	 ภาพร้ะบายสี	 ภาพยนต่ร์้	 ภาพห้รื้อ 
ตั่วิอักษัร้ทีุ�ทุำาให้้ปร้ากฏไม่ว่ิาด้วิยวิิธิีใด	 ๆ	 แผู่้นเสียง	 ห้รื้อสิ�งบันทึุกเสียง	 บันทึุกภาพ	 ห้รื้อบันทึุกอักษัร้กร้ะทุำาโดยการ้ 
กร้ะจายเสียง	ห้รื้อการ้กร้ะจายภาพ	ห้รื้อโดยกร้ะทุำาการ้ป่าวิปร้ะกาศด้วิยวิิธีิการ้อื�นใด	ผู้่้กร้ะทุำาต้่องร้ะวิางโทุษัจำาคุกไม่เกิน
สองปี	และปรั้บไม่เกินสองแสนบาทุ”		

ดูหม่ินซ่ึงหน้า	
	 ปร้ะมวิลกฎห้มายอาญิา	มาต่ร้า	393	บัญิญัิติ่ว่ิา
	 “ผู้่้ใดด่ห้มิ�นผู้่้อื�นซึึ่�งห้น้าห้รื้อด้วิยการ้โฆษัณา	ต้่องร้ะวิางโทุษัจำาคุกไม่เกินห้นึ�งเดือน	ห้รื้อปรั้บไม่เกินห้นึ�งพันบาทุ	ห้รื้อ
ทัุ�งจำาทัุ�งปรั้บ”

รีะเบีย์บมหาวิท์ย์าลัย์/สิถึาบันกิารีศึิกิษา
	 แม้การ้จัดการ้ชุมนุมในสถาบนัการ้ศึกษัาจะสามาร้ถทุำาไดโ้ดยทีุ�ผู้่้จัดการ้ชุมนุมไม่ต้่องไปแจ้งการ้ชุมนุมต่าม	พ.ร้.บ.ชมุนุม
สาธิาร้ณะ			แต่่นักเรี้ยนนักศึกษัาอาจพบควิามทุ้าทุายเมื�อคุณคร่้	อาจาร้ย์	ผู้่้บริ้ห้าร้สถาบันการ้ศึกษัาอ้างร้ะเบียบมห้าวิิทุยาลัย
ห้รื้อโร้งเรี้ยนนั�น	ๆ 	มาควิบคุมห้รื้อห้้ามการ้จัดการ้ชุมนุมในสถาบันการ้ศึกษัา	ซึึ่�งแทุ้จริ้งแล้วิการ้กร้ะทุำาดังกล่าวิข้องผู้่้บริ้ห้าร้
อาจขั้ดต่่อรั้ฐธิร้ร้มน่ญิ	ซึึ่�งเป็นกฎห้มายส่งสุดข้องปร้ะเทุศทีุ�รั้บร้องสิทุธิิในการ้ชุมนุมไว้ิ		โดยในร้ะบบกฎห้มายไทุย	มีห้ลักการ้
ทีุ�สำาคัญิปร้ะการ้ห้นึ�งว่ิา	 “กฎห้มายทีุ�มีลำาดับต่ำ�ากว่ิาต้่องไม่ขั้ดต่่อกฎห้มายทีุ�มีลำาดับส่งกว่ิา”	 สำาห้รั้บลำาดับชั�นข้องกฎห้มาย	 
มีดังนี�
 ล�าดับท่ี์	1	รั้ฐธิร้ร้มน่ญิ	(กฎห้มายส่งสุดในการ้ปกคร้องปร้ะเทุศ)
 ล�าดับท่ี์	2	พร้ะร้าชบัญิญัิติ่ปร้ะกอบรั้ฐธิร้ร้มน่ญิ
 ล�าดับท่ี์	3	พร้ะร้าชบัญิญัิติ่
 ล�าดับท่ี์	4	พร้ะร้าชกำาห้นด
	 ล�าดับท่ี์	5	พร้ะร้าชกฤษัฎีกา
	 ล�าดับท่ี์	6	กฎกร้ะทุร้วิง
 ล�าดับท่ี์	7	กฎห้มายทีุ�ต่ร้าโดยองค์กร้ปกคร้องส่วินทุ้องถิ�น
	 ในส่วินข้องร้ะเบียบกร้ะทุร้วิงห้รื้อร้ะเบียบมห้าวิิทุยาลัยนั�น	จัดว่ิาอย่่ในลำาดับทีุ�	6	ซึึ่�งเป็นกฎห้มายทีุ�ต่ำ�ากว่ิารั้ฐธิร้ร้มน่ญิ
เมื�อรั้ฐธิร้ร้มน่ญิ	พ.ศ.	2560	อันเป็นกฎห้มายส่งสุดในการ้ปกคร้องปร้ะเทุศได้รั้บร้องสิทุธิิในการ้ชุมนุมโดยสงบไว้ิในมาต่ร้า	44	
ข้องรั้ฐธิร้ร้มน่ญิ	ดังนั�นแล้วิร้ะเบียบมห้าวิิทุยาลัยต้่องไม่ขั้ดต่่อสิทุธิิและเสรี้ภาพในการ้ชุมนุมโดยสงบข้องปร้ะชาชน	

พิรีะรีาชกิ�าหนดกิารีบริีหารีรีาชกิารีในสิถึานกิารีณ์ฉุุกิเฉิุน	พิ.ศิ.2548	(พิ.รี.กิ.ฉุุกิเฉิุน)
	 สาร้ะสำาคัญิข้อง	พ.ร้.ก.ฉุกเฉิน	ในส่วินทีุ�เกี�ยวิกับการ้ชุมนุม	มีอย่่ด้วิยกันห้ลายมาต่ร้า	ซึึ่�งพอสรุ้ปได้ดังนี�
 มาตรีา	9	เพื�อแก้ไข้สถานการ้ณ์ฉุกเฉินให้้ยุติ่ลงได้โดยเร็้วิ	ให้้นายกรั้ฐมนต่รี้มีอำานาจออกข้้อกำาห้นด	เช่น	ห้้ามมิให้้มี
การ้ชุมนุมห้รื้อมั�วิสุมกัน	ณ	ทีุ�ใด	ๆ 	ห้รื้อกร้ะทุำาการ้ใดอันเป็นการ้ยุยงให้้เกิดควิามไม่สงบเรี้ยบร้้อย	อีกทัุ�งห้้ามการ้เสนอข่้าวิห้รื้อ
ทุำาให้้แพร่้ห้ลายสื�ออื�นใดทีุ�มีข้้อควิามอันอาจทุำาให้้ปร้ะชาชนเกิดควิามห้วิาดกลัวิห้รื้อเจต่นาบิดเบือนข้้อม่ลข่้าวิสาร้ทุำาให้้เกิด
ควิามเข้้าใจผิู้ดในสถานการ้ณ์ฉุกเฉินจนกร้ะทุบต่่อควิามมั�นคงข้องรั้ฐห้รื้อควิามสงบเรี้ยบร้้อย
	 มาตรีา	11	นายกรั้ฐมนต่รี้มีอำานาจปร้ะกาศให้้พนักงานเจ้าห้น้าทีุ�มีอำานาจจับกุมและควิบคุมตั่วิบุคคลทีุ�สงสัยว่ิาจะเป็น
ผู้่้ร่้วิมกร้ะทุำาการ้ให้้เกิดสถานการ้ณ์ฉุกเฉิน	 ออกคำาสั�งเรี้ยกให้้บุคคลใดมาร้ายงานต่ัวิต่่อพนักงานเจ้าห้น้าทีุ�ห้รื้อมาให้้ถ้อยคำา
ห้รื้อส่งมอบเอกสาร้ห้รื้อห้ลักฐานใดทีุ�เกี�ยวิเนื�องกับสถานการ้ณ์ฉุกเฉิน	 และมีอำานาจออกคำาสั�งให้้ใช้กำาลังทุห้าร้เพื�อช่วิย 
เจ้าห้น้าทีุ�ฝู่ายปกคร้องห้ร้อืต่ำาร้วิจร้ะงบัเห้ตุ่การ้ณ์ร้้ายแร้งห้ร้อืควิบคุมสถานการ้ณใ์ห้้เกิดควิามสงบโดยด่วิน	(การ้ใช้อำานาจต่าม
มาต่ร้านี�จะต้่องมีการ้ปร้ะกาศสถานการ้ณ์ฉุกเฉินทีุ�มีควิามร้้ายแร้งเสียก่อน	ห้ากเป็นการ้ปร้ะกาศสถานการ้ณ์ฉุกเฉินธิร้ร้มดา
จะไม่สามาร้ถออกข้้อกำาห้นดโดยอ้างควิามต่ามมาต่ร้า	11	ได้)
 มาตรีา	17	กำาห้นดให้้พนักงานเจ้าห้น้าทีุ�และผู้่้มีอำานาจห้น้าทีุ�เช่นเดียวิกับพนักงานเจ้าห้น้าทีุ�ต่ามพร้ะร้าชกำาห้นดนี�ไม่
ต้่องรั้บผิู้ดชอบทัุ�งทุางแพ่ง	ทุางอาญิาห้ร้อืทุางวิินัย	เนื�องจากการ้ปฏบัิติ่ห้น้าทีุ�ในการ้ร้ะงับห้รื้อป้องกันการ้กร้ะทุำาผิู้ดกฎห้มาย
	 มาตรีา	18	ผู้่้ใดฝู่าฝู้นข้้อกำาห้นด	ปร้ะกาศห้รื้อคำาสั�ง	ทีุ�ออกต่ามพ.ร้.ก.ฉุกเฉินฯ	ต้่องร้ะวิางโทุษัจำาคุกไม่เกินสองปีห้รื้อ
ปรั้บไม่เกินสี�ห้มื�นบาทุ	ห้รื้อทัุ�งจำาทัุ�งปรั้บ
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บที่ที่้� 6 

สิที่ธิของเราและอ�านุาจัหนุ้าท้ี่�
ของติ�ารวจั ท้ี่�จั�าเป็นุต้ิองร้่
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	 ในร้ะห้วิา่งทีุ�เร้ากำาลังจัดการ้ชุมนุมห้รื้อเข้้าร่้วิมการ้ชุมนุมอย่่นั�น	เร้าอาจพบกับสถานการ้ณ์ทีุ�ถ่กเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจคุกคาม
ห้รื้อปฏิบัติ่ห้น้าทีุ�เกินข้อบเข้ต่ทีุ�กฎห้มายกำาห้นดไว้ิ	ดังนั�น	การ้ทีุ�เร้าเข้้าใจเรื้�องสิทุธิิข้องเร้าเบื�องต้่นและข้อบเข้ต่อำานาจห้นา้ทีุ�
ข้องเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจในสถานการ้ณ์ต่่าง	ๆ	ร้ะห้ว่ิางการ้ชุมนุมจึงเป็นเรื้�องสำาคัญิทีุ�ช่วิยให้้เร้าสามาร้ถด่แลตั่วิเองและรั้บมือกับ
สถานการ้ณ์นั�น	ๆ	ได้	สถานการ้ณ์ทีุ�อาจเกิดขึ้�น	มีดังนี�

ติ�ารวจัขอติรวจั และถ�ายร่ปบัติรประชุาชุนุ ?
	 ในร้ะห้ว่ิางทีุ�เร้ากำาลังเข้้าร่้วิมการ้ชุมนุมนั�น	 ห้ลาย	 ๆ	 ครั้�งมักถ่กเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจทัุ�งในและนอกเครื้�องแบบเข้้ามา 
พ่ดคุยและเรี้ยกต่ร้วิจบตั่ร้ปร้ะชาชน	ในบางกร้ณเีจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจอาจข้อยดึห้รื้อถ่ายร่้ปบัต่ร้ปร้ะชาชนข้องเร้าไว้ิ	โดยอ้างเรื้�อง 
ควิามปลอดภัย	ซึึ่�งเร้าอาจจะสงสัยว่ิา	เจ้าห้น้าทีุ�สามาร้ถทุำาอย่างนั�นได้ห้รื้อไม่	ดังนั�นมาด่เรื้�องข้้อกฎห้มายเบื�องต้่นกัน
	 พ.ร้.บ.บัต่ร้ปร้ะจำาตั่วิปร้ะชาชน	 พ.ศ.2526	 กำาห้นดให้้คนไทุยมีบัต่ร้ปร้ะชาชน	 และในมาต่ร้า	 17	 ได้กำาห้นดว่ิา	 
“ผู้่้ถือบัต่ร้ห้รื้อใบรั้บห้รื้อใบแทุนใบร้ับซึึ่�งมีอายุตั่�งแต่่สิบห้้าปีขึ้�นไป	 ผู้่้ใดไม่สามาร้ถแสดงบัต่ร้ห้ร้ือใบรั้บห้รื้อใบแทุนใบร้ับ	 
เมื�อเจ้าพนักงานต่ร้วิจบัต่ร้ข้อต่ร้วิจ	ต้่องร้ะวิางโทุษัปรั้บไม่เกินสองร้้อยบาทุ”	
	 ห้มายควิามว่ิา	ห้าก	“เจ้ัาพนักงานต่รวจับัต่ร” เรี้ยกด่บัต่ร้ปร้ะชาชนข้องเร้า	เร้าจึงแสดงบัต่ร้ให้้ต่ร้วิจ	ซึึ่�งในคำาสั�งกร้ะทุร้วิง
มห้าดไทุยทีุ�	1496/2561	เรื้�อง	แต่่งตั่�งเจ้าพนักงานต่ร้วิจบัต่ร้	ได้ร้ะบุให้้เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจเป็นเจ้าพนักงานต่ร้วิจบัต่ร้	แต่่ไม่ใช่
เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจทุุกคนจะเป็นเจ้าพนักงานต่ร้วิจบัต่ร้ได้	โดยมีร้ายละเอียดดังนี�
	 1.	กร้ณีเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจเรี้ยกต่ร้วิจบัต่ร้ปร้ะชาชนในด่านต่ร้วิจต่ามกฎห้มาย	>>>	ต่ำาร้วิจชั�นปร้ะทุวินสามาร้ถเรี้ยกด่ได้
	 2.	กร้ณีทีุ�เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจเรี้ยกต่ร้วิจบัต่ร้ในพื�นทีุ�ทัุ�วิไป	>>>	ต้่องมียศ	“ร้้อยต่ำาร้วิจต่รี้”	ขึ้�นไปเทุ่านั�น
	 นอกจากนั�นแล้วิ	ในพ.ร้.บ.บัต่ร้ปร้ะจำาตั่วิปร้ะชาชน	พ.ศ.2526	ยังไม่ได้กล่าวิถึงห้รื้อให้้อำานาจเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจในการ้
ยดึห้รื้อถ่ายร่้ปบัต่ร้ปร้ะจำาตั่วิปร้ะชาชน	ดงันั�นห้ากเร้าถ่กเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจทัุ�งในและนอกเครื้�องแบบเรี้ยกต่ร้วิจบตั่ร้ปร้ะชาชน
ให้้เร้าสอบถาม/เรี้ยกด่ชื�อและยศข้องเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจในบัต่ร้ปร้ะจำาตั่วิข้องเข้าให้้แน่ชัดก่อนว่ิาเจ้าห้น้าทีุ�ไม่ได้ใช้อำานาจ 
เกินข้อบเข้ต่ข้องกฎห้มายทีุ�กำาห้นดให้้	และห้ากเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจข้อยดึห้รื้อถ่ายร่้ปบัต่ร้ปร้ะจำาตั่วิปร้ะชาชน	เร้าสามาร้ถปฏเิสธิ
ได้ทัุนทีุ	29

	 หมาย์เหตุ	การ้เรี้ยกต่ร้วิจบัต่ร้ปร้ะจำาตั่วิปร้ะชาชน	ไม่ใช่การ้ข้อต่ร้วิจค้น

29	อ้างอิง,	iLaw,	“ห้้ามถ่ายร่้ป	ห้้ามยึดบัต่ร้	ไม่ใช่ต่ำาร้วิจทุุกคนทีุ�จะข้อด่บัต่ร้ปร้ะชาชนได้”		https://freedom.ilaw.or.th/node/799		(เข้้าถึงเมื�อวัินทีุ�	13	พฤษัภาคม	2563)

ติ�ารวจัขอคู้่นุข้อม่ืลในุโที่รศัพื่ท์ี่มืือถือ ?
	 ในร้ะห้ว่ิางเข้้าร่้วิมการ้ชุมนุม	 เร้าอาจพบกร้ณีทีุ� เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจ 
ข้อค้นโทุร้ศัพท์ุมือถือข้องเร้า	 โดยอ้างเรื้�องต้่องการ้ต่ร้วิจสอบการ้กร้ะทุำาทีุ� 
ผิู้ดกฎห้มาย	เป็นต้่น	เร้าจำาเป็นต้่องร้่้สิทุธิิเบื�องต้่น	ดังนี�
	 สิทุธิิเบื�องต้่นทุางดิจิทัุลทีุ�ควิร้ร้่้
	 1.	 การ้โพสต์่ห้รื้อแชร์้ไม่ใช่ควิามผิู้ดซึึ่�งห้น้า	 ห้ากเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจต่้องการ้
จับกุม	ต้่องมีห้มายศาล
	 2.	 ห้ากเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจต้่องการ้ค้นทีุ�พักเพื�อค้นข้้อม่ลในโทุร้ศัพท์ุมือถือ 
ต้่องมีห้มายศาล	มีพยาน	ทุำาเวิลากลางวัิน	และข้อบันทึุกการ้ต่ร้วิจค้นเก็บไว้ิ
	 3.	 การ้ทีุ�เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจทุำาการ้คัดลอกข้้อม่ล	 ส่งข้้อม่ล	 ล็อกอินเข้้าร้ะบบ	 
ข้อร้หั้สผู่้าน	ยึดอุปกร้ณ์	ต้่องมีห้มายศาลเทุ่านั�น
	 4.	การ้ยึดอุปกร้ณ์ใด	ๆ	เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจสามาร้ถยึดได้ไม่เกิน	30	วัิน	และ
ข้ยายได้ส่งสุดไม่เกิน	60	วัิน	เทุ่านั�น
	 5.	 ห้ากเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจต้่องการ้คัดลอกข้้อม่ลจากอุปกร้ณ์ข้องเร้า	 อย่าลืม
ทุำาสำาเนาและมีพยานอย่่ด้วิย
	 6.	 ห้ากเร้าถ่กล่าแม่มดทุางโซึ่เชียลมีเดีย	 ให้้เก็บห้ลักฐานและติ่ดต่่อ
ทุนายควิาม/องค์กร้สิทุธิิมนุษัยชน
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ติ�ารวจัเชิุญเราไปท้ี่�โรงพัื่กต้ิองที่�าอย�างไร ?
	 ห้ากในกร้ณีทีุ�เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจเชิญิตั่วิเร้าห้รื้อเพื�อนไปทีุ�โร้งพัก	ให้้ปฏิบัติ่เบื�องต้่น	ดังนี�
	 1.	 ห้ากเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจจะควิบคุมตั่วิ	 เร้าต้่องสอบถามข้้อม่ล	 ข้อด่บัต่ร้ปร้ะจำาตั่วิเจ้าห้น้าทีุ�และสังกัดข้องเจ้าห้น้าทีุ�
ต่ำาร้วิจ	และข้อให้้มีพยานทีุ�ไว้ิใจได้อย่่ในเห้ตุ่การ้ณ์
	 2.	จากนั�นให้้สอบถามร้ายละเอยีดว่ิาแจ้งข้้อห้าอะไร้	จะพาเร้าไปทีุ�ไห้น	พาไปเพื�ออะไร้	ห้ากเป็นการ้เชิญิไปโดยไม่มีการ้
แจ้งข้้อกล่าวิห้า	เร้ามีสิทุธิิทีุ�จะปฏิเสธิ
	 3.	ห้ากเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจจะควิบคุมตั่วิ	ให้้รี้บแจ้งญิาติ่	เพื�อน	บุคคลทีุ�ไว้ิใจได้	และทุนายทุร้าบโดยด่วิน	เร้ามีสิทุธิิทีุ�จะใช้
โทุร้ศัพท์ุเพื�อติ่ดต่่อญิาติ่	ทุนายควิามห้รื้อบุคคลทีุ�เร้าไว้ิใจได้
	 4.	เมื�อเร้าถ่กควิบคุมตั่วิมาทีุ�สถานีต่ำาร้วิจ	ไม่ควิร้ให้้การ้ใด	ๆ	ห้ากไม่มีทุนายควิามทีุ�เร้าไว้ิใจได้	ทีุ�สำาคัญิก่อนลงชื�อใด	ๆ	
ให้้อ่านเอกสาร้ให้้ชัดเจนก่อนทุุกครั้�ง

ถ้าติ�ารวจัขอคู้่นุตัิว ?
	 กฎห้มายทีุ�เกี�ยวิข้้องกับการ้ค้นตั่วิคือ	 ต่ามปร้ะมวิลกฎห้มายวิิธิีพิจาร้ณาควิามอาญิา	 มาต่ร้า	 93	 ซึึ่�งกำาห้นดไว้ิวิ่า	 
“ห้้ามมิให้้ทุำาการ้ค้นบุคคลใดในทีุ�สาธิาร้ณสถาน	เว้ินแต่่	พนักงานฝู่ายปกคร้องห้รื้อต่ำาร้วิจเป็นผู้่้ค้นในเมื�อมีเห้ตุ่อันควิร้สงสัยว่ิา 
บุคคลนั�นมีสิ�งข้องในควิามคร้อบคร้อง	 เพื�อจะใช้ในการ้กร้ะทุำาควิามผิู้ด	 ห้รื้อซึึ่�งได้มาโดยการ้กร้ะทุำาควิามผิู้ดห้รื้อซึึ่�งมีไว้ิ 
เป็นควิามผิู้ด”	 อย่างไร้ก็ต่าม	 ในร้ะห้ว่ิางเข้้าร่้วิมการ้ชุมนุม	 เร้าอาจต่กอย่่ในสถานการ้ณ์ทีุ�ถ่กเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจเรี้ยกค้นตั่วิ	 
ดังนั�นให้้เร้าปฏิบัติ่ตั่วิเบื�องต้่น	ดังนี�
	 1. กร้ณีทีุ�เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจเรี้ยกค้นตั่วิในพื�นทีุ�การ้ชุมนุม	 ให้้เร้าสอบถามและข้อด่บัต่ร้ปร้ะจำาตั่วิต่ำาร้วิจ	 เพื�อต่ร้วิจสอบ
ยศ	ชื�อ	สังกัด	และบันทึุกข้้อม่ลไว้ิ
	 2.	สอบถามถึงสาเห้ตุ่ในการ้ข้อค้นตั่วิ	เนื�องจากการ้ค้นตั่วิในทีุ�สาธิาร้ณะนั�นสามาร้ถทุำาได้เมื�อมีเห้ตุ่อันควิร้สงสัยว่ิาเร้า
มีสิ�งข้องในคร้อบคร้องเพื�อใช้ทุำาควิามผิู้ดห้รื้อได้มาโดยควิามผิู้ด	ห้รื้อมีไว้ิเป็นควิามผิู้ด	
	 3.	ห้ากเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจค้นตั่วิ	 ให้้เร้าข้อพยานทีุ�เร้าไว้ิใจได้เข้้าร่้วิมสังเกต่การ้ณ์และบันทึุกร้ายละเอียดเห้ตุ่การ้ณ์ไว้ิ	 
เร้าต้่องปฏิเสธิการ้ค้นตั่วิในทีุ�ร้โห้ฐาน
	 4.	ในข้ณะทีุ�เจ้าพนักงานต่ำาร้วิจปฏิบัติ่ห้น้าทีุ�	เช่น	การ้ค้น	ห้รื้อจับกุม	เร้าสามาร้ถถ่ายร่้ป	ห้รื้อคลิปเพื�อบันทึุกเห้ตุ่การ้ณ์
ไว้ิได้	ไม่เป็นการ้ละเมิดสิทุธิิ	และไม่ผิู้ดกฎห้มายแต่่อย่างใด
	 5. ห้ากเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจจับห้รื้อค้นตั่วิโดยไม่ชอบด้วิยกฎห้มาย	 โดยไม่มีเห้ตุ่อันควิร้	 ถือว่ิาเป็นการ้ปฏิบัติ่ห้น้าทีุ�โดยมิ
ชอบ	ต่ามปร้ะมวิลกฎห้มายอาญิา	มาต่ร้า	157	ซึึ่�งเร้าสามาร้ถฟ้องร้้องได้ด้วิย
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หากถ่กเจ้ัาหนุ้าท้ี่�คุู่กคู่ามื พ่ื่ดแซวส�อเส้ยดเรื�องเพื่ศ ?
	 เร้าพบว่ิา	 มีกร้ณีทีุ�นักกิจกร้ร้มห้ญิิงและ	 LGBT	 ถ่กเจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐพ่ดจาแซึ่วิ	 ส่อเสียดเรื้�องเพศในร้ะห้ว่ิางการ้ชุมนุม	30 
พฤติ่กร้ร้มดังกล่าวิทุำาให้้นักกิจกร้ร้มร้่้สึกถึงการ้ถ่กคุกคามและเกิดควิามไม่ปลอดภัยในร้ะห้ว่ิางการ้เข้้าร่้วิมกิจกร้ร้มการ้ชุมนุม
โดยการ้คุกคามทุางเพศทีุ�เกิดขึ้�นนั�น	มีห้ลายร้ะดับด้วิยกัน	คือ	
	 1.	การ้คุกคามโดยใช้คำาพ่ดส่อเสียด/แซึ่วิเรื้�องเพศ	 ร่้ปร่้างห้น้าต่า	2.	การ้ใช้สายต่าจับจ้องส่วินต่่าง	ๆ	ข้องร่้างกายจน
ทุำาให้้นักกิจกร้ร้มร้่้สึกไม่ปลอดภัย	และ	3.	การ้ล่บคลำา	จับเนื�อต้่องตั่วินักกิจกร้ร้ม	เป็นต้่น	ซึึ่�งการ้รั้บมือกับสถานการ้ณ์การ้
คุกคามในแต่่ละร้ะดับและแต่่ละบุคคล	อาจจะมีวิิธีิการ้ทีุ�แต่กต่่างกันออกไป	ไม่มีส่ต่ร้สำาเร็้จร่้ปในการ้รั้บมือ	แต่่ปร้ะการ้ห้นึ�ง
ทีุ�สำาคัญิคือ	 เร้าควิร้ทุำาการ้ปร้ะเมิน	 ศึกษัาถึงเจต่นาห้รื้อปัจจัยทีุ�ส่งผู้ลให้้เจ้าห้น้าทีุ�แสดงพฤติ่กร้ร้มเห้ล่านี�ออกมา	 เป้าห้มาย
ข้องพฤต่ิกร้ร้มเห้ล่านี�เพื�ออะไร้	 โดยมีข้้อสันนิษัฐานได้ว่ิาอาจเป็นเทุคนิคทีุ�ทุำาให้้เร้าร้่้สึกกลัวิ	 ไม่สบายใจ	 ห้วิาดร้ะแวิง	 ห้รื้อ	 
อาจเปน็พฤติ่กร้ร้มทีุ�เป็นลักษัณะนสัิยเฉพาะต่นข้องเข้า	การ้ทุำาควิามเข้้าใจถงึเจต่นาเบื�องห้ลังพฤติ่กร้ร้มเห้ลา่นี�	จะช่วิยทุำาให้้
เร้าสามาร้ถห้ามาต่ร้การ้รั้บมือได้ง่ายขึ้�น	

	 ผู้่้เขี้ยนข้อยกตั่วิอย่างจากปร้ะสบการ้ณ์ทีุ�เคยถ่กเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจนอกเครื้�องแบบใช้คำาพ่ดส่อเสียดเรื้�องเพศ	ดังนี�
	 1.	ส่ดห้ายใจเข้้าลึก	ๆ	เพื�อควิบคุมอาร้มณ์ทัุ�งควิามกลัวิ	ควิามโกร้ธิทีุ�เกิดขึ้�นในข้ณะทีุ�เร้าถ่กเจ้าห้น้าทีุ�คุกคามทุางเพศ
	 2.	บอกกับเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจด้วิยสีห้น้าและนำ�าเสียงทีุ�จริ้งจังว่ิา	เร้าไม่พอใจกับพฤติ่กร้ร้มข้องเข้า	และต้่องการ้ให้้เข้าห้ยุด
	 3.	บอกบัดดี�	เพื�อนร่้วิมทีุมทีุ�เร้าไว้ิวิางใจ	แล้วิพาตั่วิเองออกมาจากบริ้เวิณนั�น	เพื�อให้้ตั่วิเองใจเย็นลง	
	 4.	อาจจะมีการ้ปร้ะสานกับทีุมงานฝู่ายเจร้จา	 เพื�อให้้เกิดการ้พาเจ้าห้น้าทีุ�คนนั�นออกไปจากพื�นทีุ�ชุมนุม	 นอกจากนั�น
แล้วิฝู่ายเวิทีุอาจจะเข้้ามามีบทุบาทุในการ้ช่วิยปร้ะชาสัมพันธ์ิให้้ทุุกคนช่วิยกันด่แลสอดส่องควิามปลอดภัยและพฤติ่กร้ร้ม 
ไม่พึงปร้ะสงค์ในสถานทีุ�ชุมนุมข้องเร้า
	 5.	อย่าโทุษัตั่วิเอง	เพร้าะมันไม่ใช่ควิามผิู้ดข้องเร้า	และคอยบอกตั่วิเองเสมอ	ๆ	ว่ิา	การ้กร้ะทุำานั�น	ๆ	ไม่สามาร้ถทุำาลาย
เร้าได้
	 6.	บันทึุกเห้ตุ่การ้ณ์การ้คุกคาม	อัพเดต่สถานการ้ณ์ให้้องค์กร้ด้านสิทุธิิมนุษัยชน	และทีุมงานทุุกคนรั้บทุร้าบการ้คุกคาม
ในลักษัณะนี�	 เพื�อช่วิยกันห้ามาต่ร้การ้รั้บมือและร้ณร้งค์ไม่ให้้เกิดเห้ตุ่การ้ณ์แบบนี�กับผู้่้อื�น	 ในบางกร้ณีอาจปร้ะเมินเรื้�อง 
การ้บอกสื�อสาธิาร้ณะ
	 7.	ห้ลังจากเห้ตุ่การ้ณ์ดังกล่าวิ	ห้ากเร้าเกิดผู้ลกร้ะทุบทุางด้านจิต่ใจ	ให้้ติ่ดต่่อข้อรั้บคำาปรึ้กษัาจากผู้่้เชี�ยวิชาญิห้รื้อบุคคล
ทีุ�เร้าไว้ิวิางใจได้
	 อย่างไร้ก็ต่าม	ในกร้ณีทีุ�ร้ะดับการ้คุกคามมากขึ้�น	เช่น	การ้ล่บคลำา	จับเนื�อต้่องตั่วินักกิจกร้ร้ม	เป็นต้่น	เร้าจำาเป็นทีุ�จะ
ต้่องมีวิิธีิการ้รั้บมือทีุ�แต่กต่่างกันออกไป	 เช่น	 การ้พิจาร้ณาเรื้�องการ้ฟ้องร้้องดำาเนินคดีกับเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจผู้่้กร้ะทุำา	 เป็นต้่น
ซึึ่�งนักกิจกร้ร้มสามาร้ถติ่ดต่่อข้อรั้บควิามช่วิยเห้ลือจากห้น่วิยงานและองค์กร้ด้านสิทุธิิมนุษัยชนทีุ�เกี�ยวิข้้อง	 ต่ามลิสต์่ใน 
ร้ายชื�อองค์กร้ในภาคผู้นวิก

30	อ่านร้ายละเอียด	นักกิจกร้ร้มห้ญิิงเปิดเผู้ยปร้ะสบการ้ณ์การ้ถ่กเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจนอกเครื้�องแบบใช้คำาพ่ดส่อเสียดเรื้�องเพศได้ทีุ�,ปร้ะชาไทุ	“#3	เข้้มแข็้งไม่พอ	ก็เป็นนักกิจกร้ร้มไม่ได้	
คำาต่อบต่่อการ้ถ่กคุกคามทุางเพศ	?”		https://prachatai.com/journal/2020/05/87875	(เข้้าถึงเมื�อวัินทีุ�	20	มิถุนายน	2563)
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	 แม้การ้ชุมนุมจะเป็นสิทุธิิขั้�นพื�นฐานทีุ�เร้าสามาร้ถใช้เป็นการ้แสดงออกถึงควิามคิดทุางการ้เมือง	 และนำาเสนอปร้ะเด็น
ต่่าง	ๆ 	ดังได้กล่าวิมาแล้วิในบทุก่อนห้น้านี�	อยา่งไร้ก็ต่าม	การ้ชุมนุมร่้วิมกันข้องคนห้ม่่มากก็มีปร้ะเด็นทีุ�เร้าควิร้ให้้ควิามสำาคัญิ
ไม่ยิ�งห้ย่อนกว่ิาปร้ะเด็นเรี้ยกร้้อง	ก็คือเรื้�องข้องควิามปลอดภัยในร้ะห้ว่ิางชุมนุม	ซึึ่�งในบทุนี�จะนำาเสนอเนื�อห้าเกี�ยวิกับเทุคนิค
ในการ้เจร้จากับต่ำาร้วิจ	การ้ควิบคุมอาร้มณ์เพื�อป้องกันการ้ปะทุะ	เทุคนิคการ้รั้บมือกร้ณีเกิดควิามรุ้นแร้ง	เป็นต้่น	

แนุวคิู่ดและเที่คู่นิุคู่ในุการเจัรจัากับเจ้ัาหนุ้าท้ี่�ติ�ารวจั 
	 บทุบาทุการ้ทุำาห้น้าทีุ�เจร้จากับเจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐ	อาทิุ	ต่ำาร้วิจห้รื้อทุห้าร้	 เป็นห้นึ�งในบทุบาทุทีุ�มีควิามสำาคัญิอย่างยิ�งในการ้
จัดกิจกร้ร้มห้รื้อชุมนุม	 ซึึ่�งการ้ทุำาห้น้าทีุ�ในการ้เจร้จากับเจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐนั�น	 เร้าจำาเป็นทีุ�จะต้่องร้่้ถึงเป้าห้มายในการ้เจร้จากับ 
เจ้าห้น้าทีุ�ว่ิาทุำาเพื�ออะไร้		สามาร้ถแบ่งปร้ะเภทุการ้เจร้จาเบื�องต้่นได้ดังนี�
	 1.	การ้เจร้จาเพื�อต่่อร้อง	(Negotiation)		เป็นการ้เจร้จาเพื�อแลกเปลี�ยนผู้ลปร้ะโยชนห์้รื้อควิามต่อ้งการ้ข้องทัุ�งสองฝูา่ย	
ซึึ่�งในห้ลายครั้�งควิามต่อ้งการ้ข้องเร้าและเจ้าห้น้าทีุ�มักจะขั้ดแยง้กัน	เช่น	นักกิจกร้ร้มต่อ้งการ้ต่่อร้องเพื�อให้้สามาร้ถจดักิจกร้ร้ม
ได้	ในข้ณะทีุ�เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจพยายามเจร้จาให้้เร้าเปลี�ยนสถานทีุ�ในการ้จัดกิจกร้ร้ม
	 2.	การ้เจร้จาเพื�อผู่้อนห้นักให้้เป็นเบา		เป็นการ้เจร้จาเพื�อผู่้อนห้รื้อพยายามคลี�คลายสถานการ้ณ์คับขั้นห้รื้อยากลำาบาก
ให้้มีแนวิโน้มทีุ�ดีขึ้�น	 เช่น	 ห้ากเร้าวิางแผู้นกิจกร้ร้มร้ะห้ว่ิางการ้ชุมนุมไว้ิว่ิาต้่องการ้ปร้าศรั้ย	 อ่านแถลงการ้ณ์	 แต่่เจ้าห้น้าทีุ� 
ไม่ต้่องการ้ให้้เร้าดำาเนินการ้ใด	 ๆ	 เลย	 เร้าอาจเจร้จาเพื�อผู่้อนห้นักให้้เป็นเบาด้วิยการ้เจร้จาให้้มีเพียงการ้อ่านแถลงการ้ณ์ 
ข้้อเรี้ยกร้้องต่่อห้น้าสื�อมวิลชนเทุ่านั�น	ซึึ่�งแม้เร้าจะไม่สามาร้ถดำาเนินกิจกร้ร้มได้ต่ามเป้าห้มาย	แต่่อย่างน้อยเร้าสามาร้ถเจร้จา
ผู่้อนห้นักให้้เป็นเบา	เพื�อให้้สามาร้ถนำาเสนอข้้อเรี้ยกร้้องข้องกลุ่มออกส่่สาธิาร้ณะได้	เป็นต้่น
	 3.	การ้เจร้จาเพื�อถ่วิงเวิลา		ในห้ลายกร้ณีการ้เจร้จานั�นเป็นไปมิใช่เพื�อการ้สร้้างข้้อต่กลงร่้วิมกับเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจดังกร้ณี
ข้้างต้่น	แต่่การ้เจร้จานั�นเป็นไปเพื�อวัิต่ถุปร้ะสงค์ในการ้ถ่วิงเวิลาให้้ในร้ะห้ว่ิางทีุ�เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจกำาลังสาละวินเจร้จากับเร้านั�น	
ทีุมงานข้องเร้าสามาร้ถปฏิบัติ่การ้อย่างอื�นได้	ซึึ่�งวิิธีิการ้นี�มักถ่กนำามาใช้กับกิจกร้ร้มทีุ�ใช้เวิลาไม่นานในการ้เคลื�อนไห้วิ
	 เท์คุนิคุในกิารีเจรีจาเบ้่องต้น	
	 1.	 กำาห้นดบุคคลทีุ�ทุำาห้น้าทีุ�ในการ้เจร้จาทีุ�ชัดเจน	 ซึึ่�งอาจจะมีมากกว่ิาห้นึ�งคน	 และควิร้มีการ้แบ่งบทุบาทุกันและกัน 
ในทีุมเจร้จา	เช่น	เทุคนิคต่ำาร้วิจดี-ต่ำาร้วิจร้้าย
	 2.	 ทีุมเจร้จาควิร้ร้่้กฎห้มายและสิทุธิิเบื�องต้่น	 โดยในกร้ณีทีุ�เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจอ้างข้้อกฎห้มายแล้วิเร้าไม่มั�นใจ	 ให้้เร้า 
ข้อต่ร้วิจเช็คข้้อกฎห้มายนั�น	ๆ	ก่อน
	 3.	 การ้เจร้จาควิร้วิางอย่่บนข้้อต่กลงร่้วิมกันข้องทีุมงาน	 ซึึ่�งควิร้มีการ้กำาห้นดเพดานในการ้สร้้างข้้อต่กลงกับเจ้าห้น้าทีุ�
ต่ำาร้วิจไว้ิตั่�งแต่่ก่อนเริ้�มการ้ชุมนุม
	 4.	ไม่ควิร้เจร้จาในสถานทีุ�ทีุ�ลับต่า	เพื�อควิามปลอดภัยข้องทีุมเจร้จา	พยายามเจร้จาในพื�นทีุ�ทีุ�เร้าร้่้สึกปลอดภัยมากพอ
	 5.	การ้เจร้จาควิร้เป็นไปด้วิยควิามใจเย็น	สุขุ้ม	ร้อบคอบ	เจร้จาบนควิามไว้ิวิางใจกัน	เช่น	ห้ากเจร้จาต่กลงกันไว้ิแบบนี�
ก็ควิร้เป็นไปต่ามนั�น		

เที่คู่นิุคู่ในุการคู่วบคุู่มือารมืณ์การชุุมืนุุมืเพืื่�อป้องกันุการปะที่ะเบื�องต้ินุ
	 •	ทุำาควิามเข้้าใจ	ปร้ะกาศเน้นยำ�าผู้่้เข้้าร่้วิมชุมนุมและเจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐว่ิา	“เร้ามาชุมนุมอยา่งสันติ่”	เพื�อเป็นการ้ชี�แจงเจต่จำานง
ในการ้ชุมนุมข้องเร้า	โดยพยายามเน้นยำ�าผู่้านเวิทีุปร้าศรั้ยข้องเร้าอย่างเสมอ
	 •	ผู้่้จัดชุมนุม	จัดให้้มีการ้ต่ร้วิจอาวุิธิ	วัิต่ถุไม่พึงปร้ะสงค์	โดยเร้าอาจจัดการ้ต่ร้วิจค้นอาวุิธิร่้วิมกับเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจ	ทัุ�งนี�
เพื�อป้องกันในกร้ณีทีุ�มีเจ้าห้น้าทีุ�นอกเครื้�องแบบพกพาอาวุิธิเข้้ามาด้วิย
	 •	ห้ากเกิดกร้ะแสข่้าวิลือ	เรื้�องการ้ใช้กำาลังเข้้าปร้าบปร้าม	ให้้ต่ร้วิจสอบข่้าวิให้้ดี	แล้วิพยายามปร้ะกาศบนเวิทีุถึงวิิธีิการ้
รั้บมือข้องเร้า	เช่น	เน้นยำ�าเรื้�องสันติ่วิิธีิ	การ้ให้้ผู้่้ชุมนุมนั�งลงเพื�อให้้เกิดควิามสงบ	ไม่แต่กตื่�น	ห้รื้ออาจจะร้้องเพลงร่้วิมกันเพื�อ
ควิบคุมสถานการ้ณ์
	 •		ในกร้ณทีีุ�เริ้�มเกิดการ้ปะทุะ	เวิทีุการ้ปร้าศร้ยัจะต้่องทุำาห้นา้ทีุ�ในการ้ปร้ะกาศอพัเดต่และควิบคมุสถานการ้ณ	์ให้้ชัดเจน
ต่่อผู้่้ชุมนุม	ดังนั�นเครื้�องเสียงทีุ�ดังและมีปร้ะสิทุธิิภาพจึงมีควิามสำาคัญิอย่างมาก
	 •	 พยายามสร้้างควิามสัมพันธ์ิทีุ�ดีต่่อเจ้าห้น้าทีุ�ร้ะดับปฏิบัติ่การ้	 ไม่ยั�วิยุห้รื้อสร้้างควิามเกลียดชัง	 อันก่อให้้เกิดการ้ใช้ 
ควิามรุ้นแร้งได้	
	 •	การ้นั�ง	เป็นห้นึ�งในเทุคนิคทีุ�มักถ่กนำามาใช้ในการ้ควิบคุมสถานการ้ณ์การ้ชุมนุม	ในกร้ณีทีุ�มีควิามชุลมุน
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เมืื�อการเผชิุญหนุ้าก�าลังเริ�มืข่�นุ
	 ในกร้ณีทีุ�เร้ากำาลังต่กอย่่ในสถานการ้ณ์ทีุ�การ้เผู้ชิญิห้น้าห้รื้อการ้ปะทุะกันกำาลังเกิดขึ้�นนั�น	 ให้้ลองใช้วิิธีิรั้บมือเบื�องต้่น	
ดังนี�
 1.	ต้ังสิติ		ห้ายใจเข้้าลึก	ๆ 	เพื�อตั่�งสติ่ให้้ได้เร็้วิทีุ�สุด	ขั้�นต่อนนี�	เป็นขั้�นต่อนแร้ก	ๆ 	ทีุ�สำาคัญิมาก	เพร้าะในสถานการ้ณ์จริ้ง
เร้าอาจต่กใจ	กังวิล	กลัวิจนข้าดสติ่	และไม่สามาร้ถรั้บมือกับเห้ตุ่การ้ณ์ต่ร้งห้น้าได้
 2. มองหาเพิ่่อนที์มงานหร่ีอบัดด้ี	 	 ห้ากพบเห็้นทีุมงานร้่้สึกกลัวิห้รื้อข้าดกำาลังใจให้้รี้บเข้้าให้้ควิามช่วิยเห้ลือและให้้ 
กำาลังใจกันและกัน	 ห้ากพบเห้็นทีุมงานโมโห้และเริ้�มใช้ควิามรุ้นแร้ง	 ให้้รี้บเข้้าห้้ามปร้ามและอธิิบายถึงผู้ลเสียข้องการ้ใช้ 
ควิามรุ้นแร้ง	ซึึ่�งอาจทุำาให้้เร้าถ่กโจมตี่ด้วิยควิามรุ้นแร้งกลับมาได้
 3.	คุวบคุุมอารีมณ์มวลชน	ปร้ะเมินสถานการ้ณ์และพยายามห้าวิิธีิการ้ต่่อต้่านควิามรุ้นแร้งนั�น	ๆ 	ด้วิยวิิธีิการ้ทีุ�สันติ่วิิธีิ 
เช่น	การ้นั�งลง	การ้ร้้องเพลง	การ้เคลื�อนไห้วิอยา่งช้า	ๆ 	การ้ใช้อาร้มณ์ขั้น	เป็นต้่น	จากนั�นพยายามสื�อสาร้กับฝู่ายต่ร้งข้้ามดว้ิย
ทุ่าทีุทีุ�เป็นมิต่ร้	อธิิบายถึงเห้ตุ่ผู้ลทีุ�เร้ามาทุำากิจกร้ร้ม	อย่าต่อบโต้่กลับด้วิยคำาห้ยาบคาย	ห้รื้อถ้อยคำาลดทุอนคุณค่าควิามเป็น
มนุษัย์ข้องเข้า	เพร้าะจะยิ�งทุำาให้้ควิามรุ้นแร้งข้ยายมากยิ�งขึ้�นจนควิบคุมได้ยาก	
	 ตัวอย่์างเท์คุนิคุท่ี์ใช้ในกิารีคุวบคุุมมวลชน	 ในร้ะห้ว่ิางทีุ�มีการ้ชุมนุมข้องกลุ่มคนอยากเลือกตั่�ง	 เมื�อวัินทีุ�	 21-22	
พฤษัภาคม	 2561	 ณ	 บริ้เวิณมห้าวิิทุยาลัยธิร้ร้มศาสต่ร์้	 ในครั้�งนั�นเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจได้ตั่�งแถวิปิดกั�นการ้เดินข้บวินข้อง 
ผู้่้ชุมนุมทีุ�ต่้องการ้เคลื�อนข้บวินไปยังทุำาเนียบรั้ฐบาล	 การ้ปิดกั�นในครั้�งนั�น	 ทุำาให้้เกิดการ้ปะทุะอาร้มณ์ร้ะห้ว่ิางผู้่้ชุมนุม 
กับเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจ	นักกิจกร้ร้มนักศึกษัาส่วินห้นึ�งจึงได้เข้้ามาเชิญิชวินให้้ผู้่้ชุมนุมนั�งลง	ร้้องเพลงและเต้่นเพลงคุกกี�เสี�ยงทุาย 
ไปด้วิยกัน	ซึึ่�งการ้นั�งลงและร้้องเพลงช่วิยทุำาให้้อาร้มณ์โกร้ธิเกรี้�ยวิลดลงได้มาก
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31	สามาร้ถอ่านค่่มือ	“Direct	Action	Handbook”	ฉบับภาษัาอังกฤษัได้ทีุ�	http://organizingforpower.org/wp-content/uploads/2009/03/da_handbook.pdf	
และฉบับทีุ�มีการ้เรี้ยบเรี้ยงเป็นภาษัาไทุยโดยภัควิดี	วีิร้ะภาสพงษ์ั	ได้ทีุ�	https://www.facebook.com/notes/ภัควิดี-วีิร้ะภาสพงษ์ั/การ้วิางแผู้นปฏิบัติ่การ้
-1/321107258100201/	,	https://www.facebook.com/notes/ภัควิดี-วีิร้ะภาสพงษ์ั/การ้วิางแผู้นปฏิบัติ่การ้-2/321173611426899/	,	https://www.facebook.com/
notes/ภัควิดี-วีิร้ะภาสพงษ์ั/การ้วิางแผู้นปฏิบัติ่การ้-3/321174394760154/	

เที่คู่นิุคู่การรับมืือกรณ้เกิดการปะที่ะ/คู่วามืรุนุแรง
	 จากค่่มือ	“Direct	Action	Handbook”	31		ซึึ่�งมีการ้แปลเป็นภาษัาไทุยโดยภัควิดี	วีิร้ะภาสพงษ์ั	ได้นำาเสนอเทุคนิคใน
การ้รั้บมือควิามรุ้นแร้งในกร้ณีต่่าง	ๆ	ไว้ิอย่างน่าสนใจ	โดยสาร้ะสำาคัญิสรุ้ปได้ดังนี�
1.	กิรีะบอง
	 เมื�อเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจยกกร้ะบองขึ้�นเพื�อใช้ในการ้โจมตี่เร้า	 เร้าควิร้หั้นห้ลังให้้และพยายามใช้สัมภาร้ะทีุ�เร้ามีเพื�อรั้บ 
แร้งกร้ะแทุก	 เช่น	กร้ะเป๋า	 ป้ายผู้้า	 เป็นต้่น	พยายามป้องกันศีร้ษัะโดยเฉพาะอย่างยิ�งทุ้ายทุอยและข้มับ	ห้ากเร้าถ่กทุำาร้้าย
จนล้มลง	ให้้รี้บข้ดตั่วิเห้มือนทุาร้ก	แล้วิพยายามปกป้องศีร้ษัะ	ทุ้องและอวัิยวิะเพศไว้ิ	เมื�อมีโอกาสให้้ตั่ดสินใจห้นีออกมาจาก
บริ้เวิณนั�น	และข้อควิามช่วิยเห้ลือจากแพทุย์/พยาบาลห้ากได้รั้บบาดเจ็บ
2.	กิรีะสุินย์าง	
	 เมื�อเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจเริ้�มใช้กร้ะสุนยางในการ้สลายการ้ชุมนุม	 เร้าต้่องหั้นห้ลังเพื�อป้องกันใบห้น้า	 ลำาคอและช่วิงทุ้อง	 
ในร้ะห้ว่ิางทีุ�มีการ้โจมตี่ด้วิยกร้ะสุนยาง	ห้้ามนั�งลงกับพื�นเด็ดข้าด	เพร้าะต่ำาร้วิจมักจะยงิกร้ะสุนยางลงต่ำ�าโดยเล็งไปทีุ�เทุ้าและ
ข้าดังนั�นห้ากเร้านั�งลงจะยิ�งทุำาให้้มีโอกาสบาดเจ็บได้ง่ายขึ้�น	 แม้กร้ะสุนยางจัดเป็นอาวุิธิทีุ�เป็นอันต่ร้ายไม่ถึงชีวิิต่	 แต่่ก็อาจ
ทุำาให้้บาดเจ็บสาหั้สได้เช่นกัน	
3.	สุินัข้
	 เมื�อเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจใช้สุนัข้ในการ้เข้้าสลายการ้ชุมนุม	 เร้าต้่องเก็บมือแข้นข้าข้องเร้า	 พยายามอย่ายื�นออกไป	 เพร้าะ
สุนัข้อาจกัดได้	 อย่ามองทีุ�สุนัข้	 แต่่ให้้สบต่ากับต่ำาร้วิจทีุ�จ่งสุนัข้แทุน 	 พ่ดกับเข้าด้วิยนำ�าเสียงชัดเจน	 บอกให้้เข้าดึงสุนัข้ไว้ิ	 
ลดควิามยาวิข้องสายจ่งห้รื้อเอาสุนัข้กลับไปเก็บไว้ิในร้ถ	ฯลฯ
 4.	แก๊ิสิน�้าตาและสิเปรีย์์พิริีกิไท์ย์	
	 แก๊สนำ�าต่าและสเปร้ย์พริ้กไทุยเป็นห้นึ�งในอาวิุธิทีุ�มักถ่กเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจนำามาใช้ในการ้สลายการ้ชุมนุม	 ห้ลังจากทีุ�เร้า
ปร้ะเมินควิามเสี�ยงแล้วิพบว่ิามีควิามเสี�ยงทีุ�จะเกิดการ้ใช้แก๊สนำ�าต่าและสเปร้ย์พริ้กไทุยในร้ะห้ว่ิางการ้ชุมนุม	เร้าควิร้วิางแผู้น
รั้บมือ	ดังนี�
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กิารีเตรีีย์มตัวรัีบม่อกัิบแก๊ิสิน�้าตาและสิเปรีย์์พิริีกิไท์ย์	
	 •	 ก่อนการ้เข้้าร่้วิมชุมนุมทีุ�มีควิามเสี�ยงในการ้ใช้แก๊สนำ�าต่าและสเปร้ย์พริ้กไทุย	 ควิร้อาบนำ�าด้วิยสบ่่ทีุ�ไม่มีนำ�าห้อม	 
ไม่ใช้วิาสลีน	 ครี้มกันแดดแบบออยล์ห้รื้อครี้มมอยเจอร์้ไร้เซึ่อร์้ใด	 ๆ	 บนผิู้วิห้นัง	 เพร้าะแก๊สนำ�าต่าละลายในไข้มันและนำ�ามัน	
เมื�อมันจับกับสาร้เคมีจะทุำาให้้อาการ้แสบไห้ม้รุ้นแร้งมากขึ้�น	ห้ากต้่องการ้ใช้ครี้มกันแดดให้้ใช้แบบนำ�าแทุน
	 •	 การ้แต่่งกาย	 ควิร้สวิมใส่เสื�อผู้้ากันนำ�า	 ใส่เสื�อผู้้าทีุ�ปกปิดผิู้วิห้นัง	 เต่ร้ียมแว่ินต่าแบบกันลมสำาห้ร้ับปกปิดสายต่าจาก
แก๊สนำ�าต่า	อยา่ใส่คอนแทุคเลนส์	เนื�องจากคอนแทุคเลนส์จะดักสาร้เคมีไว้ิใต้่ต่า	ส่งผู้ลให้้แสบไห้ม้ดวิงต่า	จึงควิร้ใช้แว่ินสายต่า
ไว้ิแทุน
	 •	เต่รี้ยมนำ�าสะอาดไว้ิใช้ในการ้ล้างต่าเมื�อโดนแก๊สนำ�าต่า
	 •	 ผู้่้ทีุ�มีโร้คห้อบหื้ด	 ผู้่้ห้ญิิงตั่�งคร้ร้ภ์	 มาร้ดาทีุ�กำาลังให้้นมบุต่ร้ไม่ควิร้อย่่ในสภาพแวิดล้อมทีุ�มีพิษั	 ถ้าทุำาได้	 ควิร้ออกไป 
ให้้พ้นจากบริ้เวิณทีุ�จะมีการ้ยิงแก๊สนำ�าต่าห้รื้อสเปร้ย์พริ้กไทุย

กิารีปฏิบัติตัวเม่่อถูึกิแก๊ิสิน�้าตาและสิเปรีย์์พิริีกิไท์ย์
	 •	เมื�อเร้าถ่กโจมตี่ด้วิยแก๊สนำ�าต่าห้รื้อสเปร้ย์พริ้กไทุย	ให้้ตั่�งสติ่	
		 •	อย่าจับใบห้น้าห้รื้อข้ยี�ต่า	เพร้าะสาร้เคมีทีุ�ติ่ดมืออาจปนเป้�อนเข้้าต่าได้	แล้วิออกไปยังบริ้เวิณทีุ�มีอากาศบริ้สุทุธิิ�	โดย
พยายามหั้นห้น้าเข้้ากร้ะแสลม	 กางแข้นออก	 เดินไปมา	 สะบัดผู้งเคมีทีุ�อาจติ่ดต่ามเนื�อตั่วิออก	 เพื�อให้้อากาศบริ้สุทุธิิ�พัดพา
สาร้เคมีออกไป
	 •	 พยายามสั�งนำ�าม่กให้้สาร้เคมีออกมา	 ใช้นำ�าดื�มทีุ�พกไว้ิล้างต่าและกลั�วิคอ	 โดยพยายามเอียงห้น้าต่อนล้างต่าเพื�อให้้ 
นำ�าไห้ลออกจากใบห้น้า	 อย่าให้้นำ�าไห้ลเข้้าจม่ก	 ผิู้วิห้นังและเสื�อผู้้า	 ห้ากบังเอิญิใส่คอนแทุคเลนส์อย่่	 ต้่องเอาออกโดยทุันทีุ	 
มิฉะนั�นนัยน์ต่าอาจอักเสบขั้�นร้้ายแร้งได้	คอนแทุคเลนส์ทีุ�ปนเป้�อนสาร้เคมีแล้วิ	ไม่ควิร้นำากลับมาใช้อีก
	 •	 ห้ากมีเสื�อผู้้าทีุ�สะอาด	 ควิร้เปลี�ยนเสื�อผู้้า	 ห้รื้อห้ากสวิมใส่เสื�อผู้้าห้ลายชั�นให้้ถอดเสื�อผู้้าชั�นนอกทีุ�เป้�อนสาร้เคมีออก	
แล้วิเก็บผู้้าทีุ�เป้�อนสาร้เคมีลงในถุง	ปิดปากถุงให้้สนิทุ

	 •	 ในกร้ณีทีุ�อุณห้ภ่มิร่้างกายส่งขึ้�น	 เช่น	 จากการ้วิิ�งห้รื้อควิามตื่�นต่กใจ	 อาการ้ร้ะคายเคืองจะเพิ�มขึ้�น
ต่ามไปด้วิย	 เนื�องจากมีเห้งื�อมากขึ้�น	 ซึึ่�งจะทุำาให้้สาร้เคมีละลายซึึ่มเข้้าร่้างกายได้มากขึ้�น	 ให้้พยายาม 
ล้างตั่วิด้วิยนำ�าเย็น	ป้องกันไม่ให้้สาร้เคมีแทุร้กซึึ่มลงไปในผิู้วิห้นัง
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บที่ที่้� 8 

การรับมืือและด่แลคู่วามืปลอดภัย
หลังจับการชุุมืนุุมื/กิจักรรมื
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	 ห้ลังจบจากการ้เข้้าร่้วิมกิจกร้ร้มห้รื้อการ้ชุมนุม	 เร้าอาจพบกับสถานการ้ณ์การ้คุกคาม	 ควิามเครี้ยด	 ห้รื้ออาร้มณ์ 
ควิามร้่้สึกทีุ�ต่กค้างจากการ้เข้้าร่้วิมกิจกร้ร้มนั�น	ๆ	ซึึ่�งสถานการ้ณ์ดังกล่าวิ	ได้แก่

กรณ้ถ่กข�มืข่�คุู่กคู่ามืที่างออนุไลน์ุ
	 ในบางครั้�ง	ห้ลังจบกิจกร้ร้มการ้ชุมนุม	ทีุมงานห้รื้อผู้่้เข้้าร่้วิมชุมนุมอาจถ่กคุกคาม/กลั�นแกล้งทุางออนไลน์โดยกลุ่มคน
ทีุ�เห็้นต่่าง	 (ห้รื้อทีุ�เร้าเรี้ยกว่ิา	 การ้ล่าแม่มด)	 ซึึ่�งอาจเริ้�มจากการ้อ้างว่ิาเป้าห้มาย(นักกิจกร้ร้ม)ละเมิดคุณค่าข้องสังคม	 (เช่น	 
ล้มเจ้า	 ก่อควิามวุ่ินวิาย)	 การ้บิดเบือนข้้อเทุ็จจริ้ง	 และการ้ใช้สื�อมวิลชนห้ร้ือพื�นทีุ�โซึ่เชียลมีเดียในการ้ปลุกปั�นกร้ะแส 
ควิามเกลียดชังต่่อตั่วิเป้าห้มาย	
	 ร่้ปแบบการ้คุกคามทุางออนไลน์	 เกิดขึ้�นได้ห้ลายลักษัณะด้วิยกัน	 อาทิุ	 1.การ้เปิดเผู้ยข้้อม่ลส่วินบุคคลข้องเร้า	 (เบอร์้
โทุร้ศัพท์ุ	ทีุ�อย่่)	ลงในโซึ่เชียลมีเดีย	เพื�อให้้เกิดการ้คุกคาม	2.การ้กลั�นแกล้งทุางออนไลน์ด้วิยการ้ล้อเลียน	(Cyber	Bullying)	
3.การ้ข่้มข่่้	ข่่้ฆ่า	การ้ใช้เฮทุสปีช	การ้ยุยงให้้เกิดการ้ใช้ควิามรุ้นแร้งทุางกายภาพกับเร้า	เป็นต้่น	การ้ทุำาควิามเข้้าใจถึงร่้ปแบบ
การ้คุกคามทุางออนไลน์ดังกล่าวิ	จะช่วิยให้้เร้าสามาร้ถปร้ะเมินควิามเสี�ยงทีุ�อาจเกิดขึ้�นว่ิามีแนวิโน้มทีุ�จะข้ยายร่้ปแบบควิาม
รุ้นแร้งอย่างไร้บ้าง	และวิางแผู้นรั้บมือสถานการ้ณ์ดังกล่าวิได้อย่างมีปร้ะสิทุธิิภาพมากขึ้�น
 ตัวอย่์างเช่น	กร้ณีข้องนางสาวิสิริ้นทุร์้	มุ่งเจริ้ญิ	32	นักกิจกร้ร้มนักศึกษัาห้ญิิงด้านสิทุธิิควิามเทุ่าเทีุยมทุางเพศและสิทุธิิ
ทุางการ้เมือง	ห้ลังจากทีุ�จัดกิจกร้ร้มชุมนุม	 ได้ถ่กผู้่้ใช้โซึ่เชียลมีเดีย	 (ทุวิิต่เต่อร์้และเฟซึ่บุ๊ก)	 นำาร่้ปภาพและข้้อม่ลส่วินบุคคล
ข้องนางสาวิสิริ้นทุร์้ไปโพสต์่	คอมเมนท์ุและแชร์้ด้วิยข้้อควิามทีุ�มีเนื�อห้าคุกคามทุางเพศ	สร้้างควิามเกลียดชัง	ยุยงให้้เกิดการ้
ใช้ควิามรุ้นแร้งและการ้กลั�นแกล้งทุางออนไลน์

	 จากการ้พ่ดคุยเบื�องต้่นกับนางสาวิสิริ้นทุร์้	 ถึงวิิธีิการ้รั้บมือห้ลังจากทีุ�ต่นถ่กล่าแม่มด	 เธิอกล่าวิว่ิา	 “ต่อนทีุ�เกิดเรื้�อง	 
ปิดโซึ่เชียลมีเดียทุุกอยา่ง	เพื�อเป็นการ้ร้กัษัาสภาพจติ่ใจข้องต่วัิเอง	และป้องกันไม่ให้้มีการ้ข้ดุคุ้ยข้้อม่ลด้วิย	ทุำาการ้ปร้กึษัาพี�	ๆ  
ทีุ�สนิทุ	ร้วิมถึงพี�	ๆ	ทีุ�ทุำางาน	NGO	ร้วิมถึงทุนายควิาม	โดยฝูากให้้เพื�อน	ๆ	ช่วิยร้วิบร้วิมห้ลักฐานทุางคดีไว้ิให้้	เพร้าะเร้าอาจ
จะเข้้าไปอ่านต่อนนั�นไม่ไห้วิ	และพยายามไม่ต่ามข่้าวิเกี�ยวิกับตั่วิเองสักร้ะยะ	โฟกัสทีุ�เรื้�องอื�น	ใช้เวิลาอย่่กับเพื�อน	ๆ”	
	 จากคำาสัมภาษัณ์ด้านบนนั�น	เร้าสามาร้ถแบ่งปร้ะเภทุการ้ด่แลควิามปลอดภัยได้	3	ร้ะดับ	คือ	การ้ด่แลควิามปลอดภัย
ทุางกายภาพ	การ้ด่แลควิามปลอดภัยทุางดิจิทัุล	และการ้ด่แลควิามปลอดภัยทุางสุข้ภาพจิต่ใจ	 โดยแต่่ละกร้ณีและลักษัณะ
การ้คุกคามอาจจะมีวิิธีิการ้รั้บมือทีุ�แต่กต่่างกันออกไป	 ขึ้�นอย่่กับการ้ปร้ะเมินควิามเสี�ยงข้องแต่่ละคน	 ผู้่้เขี้ยนจึงข้อแชร์้เพียง
ปร้ะสบการ้ณ์ในการ้ด่แลควิามปลอดภัยเบื�องต้่น	ดังนี�
	 1.	กิารีดูแลคุวามปลอดภัย์ท์างกิาย์ภาพิ		ห้ากมีการ้เปิดเผู้ยข้้อม่ลส่วินบุคคลข้องเร้าต่่อสาธิาร้ณะ	เช่น	ร่้ปภาพ	ทีุ�อย่่
เป็นต้่น	 เร้าอาจจำาเป็นทีุ�จะต้่องให้้ควิามร้ะมัดร้ะวัิงเรื้�องการ้เดินทุาง	 การ้อย่่ในทีุ�สาธิาร้ณะทีุ�อาจมีผู้่้คนจำาเร้าได้	 ห้รื้อห้าก 
ในกร้ณีร้้ายแร้งอาจจำาเป็นต้่องย้ายทีุ�พักชั�วิคร้าวิ	โดยในกร้ณีข้องนางสาวิสิริ้นทุร์้ซึึ่�งเคยถ่กล่าแม่มด	โดยการ้เผู้ยแพร่้ร่้ปถ่าย
พร้้อมทัุ�งใช้ถ้อยคำาล้อเลียนและยั�วิยุให้้เกิดควิามรุ้นแร้งต่่อเธิอนั�น	 เธิอเลือกทีุ�จะปลอมตั่วิในข้ณะทีุ�เธิอจำาเป็นต้่องออกไปทุำา
ธุิร้ะสำาคัญินอกทีุ�พัก	เป็นต้่น
 2.	กิารีดูแลคุวามปลอดภัย์ท์างดิจิทั์ล	ห้ากเร้าถ่กล่าแม่มดห้รื้อถ่กโจมตี่ทุางออนไลน์นั�น	เร้าอาจจะรั้บมือเบื�องต้่นด้วิย
การ้เปลี�ยนร้หั้สผู่้านบัญิชีโซึ่เชียลมีเดียเพื�อป้องกันการ้แฮคข้้อม่ล	 การ้ตั่�งค่าควิามเป็นส่วินตั่วิในบัญิชีโซึ่เชียลมีเดียข้องเร้า	
จัดการ้เคลียร์้ข้้อควิามทีุ�สุ่มเสี�ยงอันอาจส่งผู้ลให้้เกิดควิามรุ้นแร้งต่่อเร้าง่ายขึ้�น	(ข้้อม่ลส่วินบุคคล	ทีุ�อย่	่เบอร์้โทุร้ศัพท์ุ	ร่้ปถ่าย)	
	 3.	 กิารีดูแลคุวามปลอดภัย์ท์างสุิข้ภาพิจิต	 เมื�อเร้าต่กอย่่ในสถานการ้ณ์ทีุ�ถ่กคุกคามทุางออนไลน์นั�น	 อาจส่งผู้ลต่่อ
สุข้ภาพจิต่ข้องเร้า	ทัุ�งสภาวิะเครี้ยด	วิิต่กกังวิล	ตื่�นต่ร้ะห้นก	ซึึ่มเศร้้า	เป็นต้่น	ซึึ่�งเมื�อเกิดเห้ตุ่การ้ณ์ดังกล่าวิขึ้�น	เร้าควิร้ติ่ดต่่อ
บุคคลทีุ�เร้าสามาร้ถไว้ิวิางใจได้	 พยายามอย่าเปิดอ่านข้้อควิามทีุ�คุกคามและโจมตี่เร้าเพร้าะอาจจะยิ�งทุำาให้้เร้าร้่้สึกยำ�าแย่ 
มากขึ้�น	 งดเว้ินการ้โต่้กลับด้วิยถ้อยคำารุ้นแร้งเพร้าะจะยิ�งทุำาให้้สถานการ้ณ์ข้ยายมากขึ้�น	 ห้ากจำาเป็น	 เร้าควิร้ต่ิดต่่อข้อร้ับ 
ควิามช่วิยเห้ลือจากผู้่้เชี�ยวิชาญิด้านสุข้ภาพจิต่
	 นอกจากนั�นแล้วิ	 สำานักข่้าวิปร้ะชาไทุ33	 ได้นำาเสนอข้้อม่ลการ้เอาตั่วิร้อดห้รื้อการ้รั้บมือเบื�องต้่นกับสถานการ้ณ์ทีุ�เร้า 
ถ่กล่าแม่มดไว้ิอย่างน่าสนใจ	ดังนี�

32	ผู้่้เขี้ยนสัมภาษัณ์สิริ้นทุร์้	มุ่งเจริ้ญิ	เมื�อวัินทีุ�	4	มิถุนายน	2563	และสามาร้ถอ่านร้ายละเอียดเพิ�มเติ่มได้ในแถลงการ้ณ์ต่่อกร้ณีข้องสิริ้นทุร์้	มุ่งเจริ้ญิ	ทุางเฟซึ่บุ๊กเพจ	:	
Thaiconsent	(https://www.facebook.com/thaiconsent/photos/a.214163315771244/839709169883319/?type=3&theater)
33	สามาร้ถอ่านร้ายละเอียดและบทุสัมภาษัณ์ปร้ะสบการ้ณ์ถ่กล่าแม่มดข้องจีร้นุช	เปร้มชัยพร้	ได้ทุางสำานักข่้าวิปร้ะชาไทุ	ในร้ายการ้ใต้่โต๊่ะนักข่้าวิ	EP13	:	แม่มดไม่มีจริ้ง
https://m.youtube.com/watch?v=8l4lMVXTZMc&fbclid=IwAR3_0BWOQ0nJfXF4u60jUzsQP1vuxjhWhardzy4UVGf_2o9icJoJuLZtYhs&t=9s
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	 1.	การ้ตั่�งค่าควิามเป็นส่วินตั่วิในโซึ่เชียลมีเดีย	 ในกร้ณีทีุ�มีข้้อผิู้ดพลาดเกิดขึ้�นแล้วิห้รื้อเร้าถ่กโจมตี่/คุกคาม 
ทุางออนไลน์แล้วิ
	 2.	พิส่จน์	ชี�แจงข้้อเท็ุจจริ้งเพื�อทุุเลากร้ะแสในสังคม	ร้วิมถึงการ้ยืนยันว่ิาเร้าไม่ได้ละเมิดคุณค่าข้องสังคม
	 3.	เร้าอาจพิจาร้ณาวิิธีิการ้รั้บมือผู่้านช่องทุางกร้ะบวินการ้ทุางกฎห้มาย	เช่น	การ้ลงบันทึุกปร้ะจำาวัิน	การ้ดำาเนินคดีกับ
ผู้่้ทีุ�บิดเบือนข้้อเท็ุจจริ้งด้วิยข้้อห้าห้มิ�นปร้ะมาทุ	ห้รื้อการ้ข้อคุ้มคร้องพยานจากห้น่วิยงานรั้ฐ	เป็นต้่น	ในขั้�นต่อนนี�	เร้าสามาร้ถ
ติ่ดต่่อข้อรั้บควิามช่วิยเห้ลือห้รื้อคำาปรึ้กษัาแนะนำาจากองค์กร้สิทุธิิมนุษัยชนและองค์กร้ด้านกฎห้มายทีุ�ไว้ิวิางใจได้
	 นอกจากนั�นแล้วิเร้ายังสามาร้ถร้ายงานการ้คุกคามดังกล่าวิไปยัง	Social	Media	Platform	ได้	 โดยเฉพาะทุวิิต่เต่อร์้	
ซึึ่�งในปัจจุบันมีนโยบายในการ้ควิบคุมและจัดการ้กับปัญิห้าด้าน	Bullying	ทีุ�ค่อนข้้างเข้้มแข็้ง

เท์คุนิคุกิารีเก็ิบหลักิฐานท์างคุดีคุวาม	หากิเรีาถูึกิล่าแม่มดท์างออนไลน์	ในกิรีณีท่ี์เรีาตัดสิินใจด�าเนินคุดีท์างกิฎหมาย์
	 1.	เร้าต้่องเก็บห้ลักฐาน	บันทึุกข้้อม่ล	ภาพ	คลิปห้รื้อข้้อควิามต่่าง	ๆ	ทีุ�เกี�ยวิกับการ้ละเมิดห้รื้อการ้คุกคาม(ล่าแม่มด)	
ต่่อตั่วิเร้าในฐานะโจทุก์	ห้รื้อเร้าสามาร้ถยืนยนัได้ว่ิาโพสต์่นั�น	ๆ 	ตั่�งใจทีุ�จะห้มายถึงตั่วิเร้า	และเก็บบันทึุกข้้อม่ลส่วินบุคคลข้อง
ผู้่้กร้ะทุำาควิามผิู้ด	โดยให้้สามาร้ถยืนยันได้ว่ิาบัญิชีโซึ่เชียลมีเดียทีุ�โพสต์่ห้รื้อคอมเมนท์ุคุกคามเร้า	เป็นบุคคลเดียวิกันจริ้ง
	 2.	การ้เก็บห้ลักฐาน	ให้้บันทึุก	URL	โพสต์่ทีุ�แสดงถึงการ้กร้ะทุำาควิามผิู้ด	พร้้อมลงวัิน/เดือน/ปีทีุ�เร้าบันทึุกข้องโพสต์่นั�น	ๆ 	ด้วิย	
เพื�อเป็นการ้ยนืยนัว่ิามีโพสต์่ดังกล่าวิอย่ใ่นร้ะบบคอมพิวิเต่อร์้จริ้ง	ไม่ใช่เพียงภาพทีุ�อาจถ่กแยง้ว่ิามีการ้ตั่ดต่่อ	ห้รื้อเร้าอาจจะ
ถ่ายวิิดีโอห้น้าจอคอมพิวิเต่อร์้ในร้ะห้ว่ิางทีุ�เร้ากำาลังเข้้าไปต่ร้วิจสอบโพสต์่ทีุ�มีข้้อควิามคุกคามเร้า	โดยบันทึุกวิิดีโอให้้เห็้น	URL

กรณ้ถ่กด�าเนิุนุคู่ด้
	 ในบางครั้�งผู้่้จัดกิจกร้ร้มห้รื้อผู้่้เข้้าร่้วิมอาจถ่กเจ้า
ห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจดำาเนินคดีต่ามมาในภายห้ลังจากการ้เสร็้จ
สิ�นการ้ชุมนุมห้ากเร้าได้รั้บห้มายเรี้ยกห้รื้อถ่กดำาเนินคดี
ควิาม	มีวิิธีิรั้บมือเบื�องต้่น	ดังนี�
	 1.	 เมื�อเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจนำาห้มายเรี้ยกมาให้้เข้้า
ร้ายงานตั่วิเพื�อรั้บทุร้าบข้้อกล่าวิห้า	ให้้เร้าต่ร้วิจเช็คชื�อ
ว่ิาถ่กต้่องไห้ม	และต่ร้วิจสอบร้ายละเอียดการ้แจ้งข้้อห้า
อะไร้	ห้มายดังกล่าวิมาจากสถานีต่ำาร้วิจใด
	 2.	เมื�อได้รั้บห้มายเรี้ยกแล้วิ	พยายามตั่�งสติ่	จาก
นั�นให้้ติ่ดต่่อบุคคลทีุ�เร้าไว้ิใจและทุนายควิาม	เพื�อข้อคำา
ปรึ้กษัาเบื�องต้่น
	 3.	ปรึ้กษัาห้ารื้อกับทีุมงานถึงวิิธีิการ้รั้บมือและการ้
สนับสนุนให้้ควิามช่วิยเห้ลือซึึ่�งกันและกัน
	 4.	 ห้ากไม่สะดวิกไปพบกับเจ้าห้น้าทีุ�ในวัินทีุ�ออก
ห้มายเรี้ยก	 เร้ามีสิทุธิิข้อเลื�อนวัินได้	 โดยเจ้าห้น้าทีุ�จะ
สามาร้ถข้อศาลออกห้มายจับเร้าได้เฉพาะกร้ณีทีุ�ออก
ห้มายเรี้ยกสองครั้�งแล้วิเร้าไม่ไปพบและไม่ได้แจ้งเห้ตุ่
ขั้ดข้้อง
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กรณ้เจ้ัาหนุ้าท้ี่�บุกไปท้ี่�บ้านุเพืื่�อกดดันุ โดยไมื�ม้ืหมืายศาล
	 นักกิจกร้ร้มและปร้ะชาชนบางคนต้่องเผู้ชิญิห้น้ากับการ้ถ่กเจ้าห้น้าทีุ�รั้ฐ	เช่น	ต่ำาร้วิจ	ทุห้าร้	เป็นต้่น	บุกไปทีุ�บ้านพักเพื�อ
สอบถามข้้อม่ล	ห้รื้อข่้มข่่้คุกคามไม่ให้้เข้้าร่้วิมกิจกร้ร้มทุางการ้เมืองห้รื้อการ้ชุมนุมใด	ๆ	ซึึ่�งวิิธีิรั้บมือเบื�องต้่นในกร้ณีดังกล่าวิ	
ได้แก่
	 1	.ห้ากเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจมาข้อพบ	เร้าต้่องสอบถามข้้อม่ล	ข้อด่บัต่ร้ปร้ะจำาตั่วิเจ้าห้น้าทีุ�และสังกัดข้องเจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจ	
	 2.	สอบถามร้ายละเอียดว่ิาต้่องการ้เข้้าพบห้รื้อพ่ดคุยด้วิยสาเห้ตุ่อะไร้	
	 3.	ไม่ควิร้ให้้เจ้าห้น้าทีุ�ต่ำาร้วิจเข้้ามาในบ้านพัก	และควิร้มีพยานห้รื้อบุคคลทีุ�ไว้ิใจได้อย่่ในเห้ตุ่การ้ณ์
	 4.	ห้ากเจ้าห้น้าทีุ�มาทีุ�บ้านพัก	โดยไม่มีห้มายศาล	เร้ามีสิทุธิิปฏิเสธิการ้พบห้รื้อการ้พ่ดคุย
	 5.	บันทึุกเห้ตุ่การ้ณ์	ถ่ายภาพห้รื้อคลิป	เพื�อเก็บไว้ิเป็นห้ลักฐาน	และปร้ะสานงานกบัองค์กร้สิทุธิิมนุษัยชนห้รื้อทุนายควิาม
ทีุ�ไว้ิใจ

การด่แลคู่วามืสะอาด
ในุพืื่�นุท้ี่�ชุุมืนุุมื
	 ห้ลังจากทีุ�เร้าจดักิจกร้ร้มเสร้จ็สิ�น
ต่ามแผู้นทีุ�วิางไว้ิแล้วินั�น	 ต้่องไม่ลืมทีุ�
จะต่ร้วิจสอบพื�นทีุ�ทีุ�ใช้จัดกิจกร้ร้มว่ิามี
ควิามเสียห้ายห้รื้อสกปร้กห้รื้อไม่	ห้ากมี	
เร้าควิร้ทุำาควิามสะอาดให้้เรี้ยบร้้อยก่อน
เดินทุางกลับ	ทัุ�งนี�	นอกจากจะเป็นการ้
ปฏิบัติ่ต่ามกฎห้มายแล้วิ	 ยังเป็นการ้
สร้้างควิามน่าเชื�อถือและภาพลักษัณ์ทีุ�
ดีข้องเร้าต่่อสาธิาร้ณะอีกด้วิย	 เป็นการ้
ห้ลีกเลี�ยงไม่ให้้บุคคลฝู่ายต่ร้งข้้ามใช้
เป็นข้้ออ้างในการ้โจมตี่การ้จัดกิจกร้ร้ม
ข้องเร้า	
	 ห้นึ�งในเทุคนิคง่าย	 ๆ	 ในการ้
ด่แลควิามสะอาดในพื�นทีุ�จัดการ้ชุมนุม
คือ	 การ้ปร้ะกาศเชิญิชวินให้้ผู้่้เข้้าร่้วิม
กิจกร้ร้มช่วิยกันรั้กษัาควิามสะอาด
ในร้ะห้ว่ิางจัดกิจกร้ร้ม	 และเก็บข้ยะ	
ทุำาควิามสะอาดก่อนเดินทุางกลับทีุ�พัก

หลังจับชุุมืนุุมื จัับกลุ�มื
กลับบ้านุอย�างปลอดภัย
	 ห้ลังจบจากการ้จัดกิจกร้ร้ม	 เร้า
ต้่องไม่ลืมทีุ�จะให้้ควิามสำาคัญิกับการ้
ด่แลควิามปลอดภัยในข้ณะเดินทุาง 
กลับบ้าน	 โดยควิร้ศึกษัาและวิางแผู้น
เส้นทุางการ้เ ดินทุางก่อนเข้้า ร่้วิม
กิจกร้ร้มให้้เรี้ยบร้้อย	 ไม่ควิร้เดินทุาง
กลับบ้านคนเดียวิ	 ห้รื้อใช้เส้นทุางทีุ�
เปลี�ยวิ	สร้้างร้ะบบเช็คอิน-เช็คเอาท์ุกับ
ทีุมงาน	ด้วิยการ้อัพเดต่การ้เคลื�อนไห้วิ
และการ้เดินทุางข้องเร้าให้้ทีุมงานได้ 
รั้บทุร้าบเป็นร้ะยะ

เคู่ล้ยร์ใจัให้สงบ
หลังพัื่กรบการชุุมืนุุมื
	 ห้ลังจากทีุ�เร้าเข้้าร่้วิมการ้ชุมนุม
แล้วินั�น	 เร้าอาจจะมีอาร้มณ์	 ควิาม
ร้่้สึกห้รื้อภาวิะเครี้ยดซึึ่�งต่กค้างจาก
เห้ตุ่การ้ณ์นั�น	 ๆ	 เช่น	 การ้มีอาร้มณ์ 
เกรี้�ยวิกร้าด	 นอนไม่ห้ลับ	 ร้่้สึกเศร้้า
กังวิลและไม่ปลอดภัย	 เป็นต้่น	 ดังนั�น	 
เร้าจึงควิร้ให้้ควิามสำาคัญิกับการ้สำาร้วิจ
ควิามร้่้สึกและอาร้มณ์ข้องต่นเอง	 เพื�อ
ห้าวิิธีิการ้จัดการ้และร้ับมือให้้เร้าร้่้สึก
สบายใจขึ้�น	 ซึึ่�งมีเทุคนิคทีุ�สามาร้ถ
จัดการ้ต่นเองเบื�องต้่นได้ห้ลายร่้ปแบบ
เช่น	 การ้ดื�มนำ�า/อาห้าร้ทีุ�เร้าชอบ	 การ้
ทุำาควิามสะอาดร่้างกาย	 การ้พักผู่้อน
ให้้เพียงพอ	ทุำากิจกร้ร้มทีุ�เร้าชอบ	 การ้
ร้ะบายกับบุคคลทีุ�เร้าไว้ิวิางใจ	 แต่่ห้าก
ยังไม่ดีขึ้�นให้้เร้าปร้ึกษัากับทีุมงาน
และเข้้ารั้บคำาปรึ้กษัาช่วิยเห้ลือจาก 
ผู้่้เชี�ยวิชาญิ
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บที่ส�งท้ี่าย
เราจัะไปที่างไหนุกันุ

	 ผู้่้เขี้ยนได้มีโอกาสแลกเปลี�ยนควิามคิดเห็้นและปร้ะสบการ้ณ์ในการ้ถอดบทุเรี้ยนภายห้ลังการ้จัดกิจกร้ร้มชุมนุมร่้วิมกับ
กิต่ติ่ชัย	งามชัยพิสิฐ	นักกิจกร้ร้มทุางสังคมและนักจัดกร้ะบวินการ้เรี้ยนร้่้	ได้ให้้ข้้อม่ลขั้�นต่อนการ้สรุ้ปบทุเรี้ยนแบบง่าย	ๆ	ทีุ�
น่าสนใจ	ไว้ิดังนี�
	 1. ท์บท์วนคุวามรู้ีสึิกิข้องทีุมงานแต่่ละคน	บอกเล่าควิามร้่้สึกข้องต่นเองต่่องานทีุ�ผู่้านมา	ซึึ่�งในขั้�นต่อนนี�เป็นการ้สำาร้วิจ
ควิามร้่้สึกนึกคิดเพื�อนร่้วิมงานข้องเร้าเบื�องต้่น	ทีุ�จะเริ้�มสรุ้ปบทุเรี้ยนในขั้�นต่อนถัดไป
	 2.	ท์บท์วนเป้าหมาย์เดิมข้องกิิจกิรีรีมทีุ�ทีุมงานข้องเร้าตั่�งไว้ิ	ช่วิยกันปร้ะเมินอยา่งเป็นร่้ปธิร้ร้ม	เช่น	มีผู้่้เข้้าร่้วิมกิจกร้ร้ม
กี�คน	มีปฏิกิริ้ยาจากค่่กร้ณี	กลุ่มเป้าห้มาย	ห้รื้อจากสื�ออย่างไร้บ้าง
	 3.	 ร่้วิมกันปร้ะเมินว่ิา	“อะไรีคุ่อส่ิิงท่ี์เรีาท์�าไว้ดีแล้ว?”	 เกิดอะไร้ขึ้�น	 และเกิดขึ้�นเพร้าะอะไร้	 เพื�อเก็บไว้ิทุำาต่่อไปใน 
ครั้�งห้น้า
	 4.	ร่้วิมกันปร้ะเมินว่ิา	“อะไรีท่ี์เรีาคุวรีร่ีวมกัินปรัีบปรุีง?”	เกิดอะไร้ขึ้�น	และเกดิขึ้�นเพร้าะอะไร้	เพื�อเก็บไว้ิปรั้บปรุ้งแก้ไข้
ต่่อไป
	 5.	ร่้วิมกันปร้ะเมินและมองถึงกิจกร้ร้มการ้เคลื�อนไห้วิข้องเร้าในอนาคต่ว่ิา	“หากิเรีาจะท์�างานเคุล่่อนไหวในลักิษณะ
น้ีอีกิคุร้ัีง	เรีาจะท์�าอะไรี	ท่ี์จะช่วย์ให้ดีข้ึ้นกิว่าเดิม?”	การ้ต่อบคำาถามนี�จะช่วิยให้้เร้าทุบทุวินและเห็้นถึงสิ�งทีุ�เร้าอาจห้ลงลืม
ไป	สิ�งทีุ�เร้ามองข้้ามไป
	 6.	ร่้วิมกันมองห้าว่ิามีอะไร้ทีุ�พอจะให้้ได้ร่ีวมกัินเฉุลิมฉุลองบ้าง
	 ในข้ณะเดียวิกัน	 กร้ณีห้ลังจบจากการ้จัดกิจกร้ร้มห้รื้อการ้ชุมนุมข้นาดให้ญ่ิ	 ทีุ�มีผู้่้เข้้าร่้วิมชุมนุมทุำากิจกร้ร้มกับเร้า 
จำานวินมาก	ห้ลายคนอาจตั่�งคำาถามว่ิา	“แล้วิเร้าจะไปยังไงต่่อ?”	ห้รื้อ	“เร้าปร้ะสบควิามสำาเร็้จแล้วิห้รื้อยัง?”
	 สิ�งห้นึ�งทีุ�เร้าในฐานะผู้่้จัดกิจกร้ร้ม	อาจจะต้่องกลับมาทุำาควิามเข้้าใจและทุบทุวินคือ	“เป้าหมาย์คุวามเปล่ีย์นแปลงท่ี์
เรีาต้องกิารีจากิกิารีท์�ากิิจกิรีรีมคุ่ออะไรี?”	และเร้าต้่องไม่ห้ลงลืมว่ิา	การ้ชุมนุมห้รื้อม็อบนั�นเป็นเพียงห้นึ�งในเครื้�องมือห้รื้อ
วิิธีิการ้ทีุ�ช่วิยให้้เร้าสามาร้ถสร้้างแร้งกดดัน	เรี้ยกร้้องถึงควิามเปลี�ยนแปลงได้	แต่่การ้ชุมนุมห้รื้อม็อบไม่ใช่เป้าห้มายสุดทุ้ายทีุ�
เร้าต้่องการ้	
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	 ดังนั�นแล้วิ	 เร้าและทีุมงานควิร้ช่วิยกันทุบทุวินและต่ร้วิจสอบว่ิา	 “หลังจากิกิารีชุมนุมแล้ว	 เรีาจะเดินท์างไปใน 
ทิ์ศิท์างไหน	 เพ่่ิอไปให้ถึึงเป้าหมาย์คุวามเปล่ีย์นแปลงท่ี์เรีาต้องกิารี”	 นั�นห้มายควิามว่ิา	 การ้วิางแผู้นงานและยทุุธิศาสต่ร์้
การ้ทุำางานห้ลังจากกิจกร้ร้มก็มีควิามสำาคัญิไม่แพ้ขั้�นต่อนทีุ�เร้าออกแบบตั่วิกิจกร้ร้มตั่�งแต่่แร้กเริ้�ม	
	 ห้นึ�งในคำาถามสำาคัญิทีุ�มักถ่กห้ยิบยกมาพ่ดถึง	 คือ	 แล้วิเร้าจะพัฒนาจากม็อบข้นาดให้ญ่ิไปส่่ข้บวินการ้เคลื�อนไห้วิทุาง
สังคมทีุ�เข้้มแข็้งและปร้ะสบควิามสำาเร็้จได้อย่างไร้?	ในทีุ�นี�จะข้อห้ยิบยกบางปร้ะเด็นมาแลกเปลี�ยนต่่อคำาถามด้านบน	เช่น
	 1.	แสดงออกให้้ชัดเจนว่ิาเร้าต้่องการ้เปลี�ยนแปลงอะไร้?	 ควิร้ร้ะบุให้้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง	 ข้้อเสนอภาพฝัูนทีุ�เร้า
ต้่องการ้คืออะไร้	เพร้าะการ้พ่ดแค่ว่ิาเร้าไม่ชอบอะไร้	อาจจะไม่เพียงพอทีุ�จะโน้มน้าวิให้้ผู้่้คนเข้้าร่้วิมข้บวินการ้เคลื�อนไห้วิกับ
เร้าได้
	 2.	กำาห้นดกลุ่มเป้าห้มายและทุำางานเพื�อข้ยายแนวิร่้วิมในการ้สร้้างควิามเปลี�ยนแปลงไปพร้้อม	ๆ 	กับเร้า	เพร้าะแนน่อน
ว่ิาการ้สร้้างควิามเปลี�ยนแปลง	 เร้าต้่องการ้ควิามสนับสนุนจากผู้่้คนห้ลายฝู่าย	 นอกจากนั�น	 ต้่องไม่ลืมทีุ�จะทุำางานเพื�อรั้กษัา
แนวิร่้วิมข้องเร้าด้วิย	 เพร้าะในห้ลายครั้�ง	นอกจากการ้ทีุ�ปร้ะชาชนได้รั้บข้้อม่ล/ควิามร้่้ในการ้ตั่ดสินใจเข้้าร่้วิมการ้ชุมนุมแล้วิ
นั�น	 ห้ลายครั้�งอาร้มณ์ควิามร้่้สึก(ควิามไม่พอใจ	 โกร้ธิ	 ควิามห้วิัง)	 ก็เป็นห้นึ�งในปัจจัยทีุ�ดึงให้้ผู้่้คนเข้้าร่้วิมการ้ชุมนุมกับเร้า	 
ดังนั�นเร้าจึงจำาเป็นต้่องสนับสนุนการ้ทุำางานเรื้�องควิามร้่้	 เพื�อส่งเสริ้มเรื้�องควิามถ่กต้่องชอบธิร้ร้มในการ้เคลื�อนไห้วิปร้ะเด็น 
ดังกล่าวิ	ร้วิมถึงต้่องชี�ให้้เห็้นถึงควิามเป็นไปได้ในการ้สร้้างควิามเปลี�ยนแปลง
	 3.	ห้ลังจากได้รั้บชัยชนะการ้เปลี�ยนแปลงทีุ�เร้าต้่องการ้แล้วิ	 งานทีุ�ทุ้าทุายต่่อไปคือ	 เร้าจะรั้กษัาชัยชนะและ 
ควิามเปลี�ยนแปลงนี�ไว้ิได้อย่างไร้?
	 ทัุ�งห้มดนี�เป็นปร้ะเด็นทีุ�ทีุมงานต้่องร่้วิมกันพิจาร้ณาใคร่้คร้วิญิ	 เพื�อให้้การ้ทุำางานเพื�อสร้้างควิามเปลี�ยนแปลงข้องเร้า 
ไม่ส่ญิเปล่า	ทัุ�งนี�เพื�อควิามเติ่บโต่ข้องผู้่้ร่้วิมปฏิบัติ่งานและปร้ะเด็นเคลื�อนไห้วิข้องเร้าไปพร้้อมกัน
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ภาคู่ผนุวก
ชุ�องที่างติิดติ�อท้ี่�ส�าคัู่ญ

ช็่�อีอีงค์กร การให�ความช็ว่ยเหล่ิอี/สนั่บสนุ่น่ ช็อ่ีงทางติ์ดต่์อี

โคุรีงกิารีอินเท์อร์ีเน็ตเพ่่ิอกิฎหมาย์
ปรีะชาชน	(iLaw)

ให้้คำาแนะนำาด้านกฎห้มายเบื�องต้่น
บันทึุกข้้อม่ลการ้จำากัดเสรี้ภาพการ้
แสดงออกเพื�อการ้ร้ณร้งค์สาธิาร้ณะ

E-mail	:	ilaw@ilaw.or.th	
โทุร้	:	02-0027878	
Facebook	:	@ilaw

ศูินย์์ท์นาย์คุวามเพ่่ิอสิิท์ธิิมนุษย์ชน
(TLHR)

ให้้ควิามช่วิยเห้ลือด้านคดีควิามจากการ้
ใช้สิทุธิิและเสรี้ภาพข้องปร้ะชาชน

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

Amnesty	International	Thailand กลุ่มคนทีุ�ร้วิมต่วัิกันเพื�อร้ณร้งค	์ปกปอ้ง
และส่งเสริ้มสิทุธิิมนุษัยชน	 เรี้ยกร้้อง
ควิามยติุ่ธิร้ร้มให้้กับคนทีุ�ถ่กละเมดิสิทุธิิ
ร่้วิมมือกับรั้ฐเพื�อผู้ลักดันกฎห้มายและ
นโยบายทีุ�คุ้มคร้อง	ไปจนถึงสร้้างควิาม
เข้้าใจด้านสิทุธิิมนุษัยชนให้้กับเยาวิชน
และคนในสังคม

เว็ิบไซึ่ต์่:	www.amnesty.or.th	
Facebook:	 www.facebook.com/
AmnestyThailand	
Twitter:	https://twitter.com
/AmnestyThailand

กิลุ่มฟ้้�น เป็นองค์กร้ทีุ�ทุำางานเพื�อสนับสนุนและ
ให้้ควิามช่วิยเห้ลือด้านสุข้ภาพจิต่ใจ 
และ	well-being	ข้องนักกิจกร้ร้ม

Facebook:	Full	Yin	Women	
Well-being	Center	ฟ้�นควิามสุข้
ข้องผู้่้ห้ญิิง

กิลุ่มกิารีเม่องหลังบ้าน สนับสนุนและใ ห้้ควิามช่วิยเห้ลือ 
ด้านสุข้ภาพจิต่ใจและwell	being	ข้อง
นักกิจกร้ร้ม

Facebook:	การ้เมืองห้ลังบ้าน	
(Backyard	Politics)

กิลุ่มฟ้้�นฟู้ปรีะชาธิิปไตย์	
(Democracy	Restroration	
Group:	DRG)

สนับสนุนการ้จัดกิจกร้ร้มและการ้
ชุม นุม ว่ิ า ด้ วิย สิทุ ธิิม นุษัยชนและ
ปร้ะชาธิิปไต่ย

Facebook:	 กลุ่มฟ้�นฟ่ปร้ะชาธิิปไต่ย
(DRG)
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