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ประเทศไทย 

 

ประเทศไทย: ยกเลิกข้อหาต่อผู้ ชุมนุมโดยสันติและยุติการจาํกัดเสรีภาพพลเมือง 

 

CIVICUS หรือ พนัธมิตรเพ่ือการมีส่วนร่วมของพลเมืองระดบัโลก เป็นกลุ่มพนัธมิตรระดบัโลกสําหรับองค์กรภาคประชาสงัคม (CSO) 

และนกักิจกรรมเคลื่อนไหว ซึง่มุ่งมัน่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้การเคลื่อนไหวของพลเมืองและภาคประชาสงัคมทัว่โลก CIVICUS 

ก่อตัง้ขึน้ในปี 2536 และมีองค์กรสมาชิกกว่า 10,000 รายในกว่า 175 ประเทศจากทัว่ทกุมมุโลก  

 

เราได้เขียนจดหมายฉบบันีถ้ึงท่านเพ่ือเน้นยํา้ถึงข้อห่วงกงัวลอนัร้ายแรงของเราเกี่ยวกบัการสลายการชมุนมุอย่างสนัติซึง่ได้ทวีความรุนแรงขึน้ในประ

เทศไทย จากรายงานของกลุ่มภาคประชาสงัคม มีประชาชนเป็นจํานวนอย่างน้อย 80 รายถกูจบักมุโดยพลการตัง้แต่วนัที่ 13 ตลุาคม 25631  

• เม่ือวนัที่ 13 ตลุาคม เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ใช้กําลงัสลายการชมุนมุเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยซึง่จดัขึน้โดยคณะราษฎร ณ 

อนสุาวรีย์ประชาธิปไตย มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตาํรวจได้เตะ ต่อย และทุ่มผู้ชมุนมุบางรายลงกบัพืน้ มีการจับกมุผู้ชมุนมุอย่างน้อย 

23 คน ซึง่รวมไปถึงแกนนําการชมุนมุ จตภุทัร์ บญุภทัรรักษา หรือ "ไผ่ ดาวดนิ"1

2  

• ในวนัที ่14 และ 15 ตลุาคม มีรายงานว่าประชาชนอีก 34 คนถกูจบั โดยหมายรวมถึงแกนนําการชมุนมุบางคนด้วย2

3 แกนนําจํานวน 5 คน 

ได้แก่ อานนท์ นําภา, “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์, ประสิทธ์ิ ครุธาโรจน์, “รุ้ง” ปนสัยา สิทธิจิรวฒันกลุ, และณฐัชนน ไพโรจน์ 

ถกูดําเนินคดข้ีอหา “ยยุงปลกุป่ัน” (มาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญาไทย) 4 

ส่วนคนที่เหลือถกูดําเนินคดีภายใต้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉินที่เพ่ิงประกาศบงัคบัใช้ 

เราห่วงกงัวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกบัรายงานข่าวที่ว่าตาํรวจได้ห้ามมิให้ทนายเข้าพบนกักิจกรรมเคลื่อนไหวที่ถกูจบักมุ 

อีกทัง้บางรายยงัถกูปฏิเสธมิให้ประกนัตวั 

• นกักิจกรรมเคลื่อนไหว เอกชยั หงส์กงัวาน และบญุเกือ้หนนุ เป้าทอง ถกูจบักมุเช่นกนัในวนัที่ 16 ตลุาคม 

มีรายงานขา่ววา่พวกเขาตะโกนโห่ร้องและชสูญัลกัษณ์สามนิว้ท้าทายเม่ือรถยนต์พระที่นัง่ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

 
1 ‘สถิติการจบักมุ, Thai Lawyers for Human Rights, 18 October 2020, https://www.tlhr2014.com/?p=22156  
2 ประเทศไทย: นกักิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยกว่า 20 รายถกูจบั, Human Rights Watch, 13 October 2020, 

https://www.hrw.org/news/2020/10/13/thailand-over-20-democracy-activists-arrested    
3 แกนนําการชมุนมุอีกสองรายถกูจบั, Bangkok Post, 15 October 2020,  https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2002671/two-more-rally-

leaders-arrested  และ ประเทศไทยออกข้อห้ามการชมุนมุสาธารณะภายใต้พ.ร.ก. ฉกุเฉิน Al Jazeera, 15 October, 

https://www.aljazeera.com/news/2020/10/15/thailand-imposes-emergency-amid-protests-leaders-detained  
4 ‘ประเทศไทย: ยติุการคกุคามนกักิจกรรมเคล่ือนไหวเพื่อประชาธิปไตยอย่างสนัติ ยกเลิกพ.ร.ก. ฉกุเฉิน‘ FIDH, 16 October, 

https://www.fidh.org/en/region/asia/thailand/thailand-end-crackdown-on-peaceful-pro-democracy-activists-lift    

https://www.tlhr2014.com/?p=22156
https://www.hrw.org/news/2020/10/13/thailand-over-20-democracy-activists-arrested
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2002671/two-more-rally-leaders-arrested
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2002671/two-more-rally-leaders-arrested
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/15/thailand-imposes-emergency-amid-protests-leaders-detained
https://www.fidh.org/en/region/asia/thailand/thailand-end-crackdown-on-peaceful-pro-democracy-activists-lift


เสด็จผ่านผู้ชมุนมุประท้วงเม่ือวนัที่ 14 ตลุาคม พวกเขาถกูดําเนินคดตีามมาตรา 110 

ของประมวลกฎหมายอาญาและอาจต้องระวางโทษจําคกุตลอดชีวิต4

5 

• วนัที่ 16 ตลุาคม ตํารวจดําเนินการปิดเส้นทางเดินถนนและติดตัง้แนวกัน้ซึง่มีลวดหนามพนัเป็นจํานวนหลายแถว 

เพ่ือขดัขวางมิให้ประชาชนออกมารวมตวักนัอย่างสนัติ หลงัจากนัน้ ตํารวจพยายามสลายฝงูชนซึง่มีจํานวนหลายพนัคน 

โดยใช้ปืนฉีดนํา้แรงดนัสงู ซึง่มีนํา้ผสมสารเคมีทีท่ําให้ระคายเคืองและสารย้อมสียิงใส่ซํา้แล้วซํา้อีก5

6 อีกทัง้ 

ตํารวจได้พุ่งเข้าจู่โจมด้วยกระบองและโล่เพ่ือให้ผู้ชมุนมุสลายตวั6

7 มีรายงานขา่ววา่ผู้ชมุนมุจํานวน 12 คนถกูจบักมุ7

8 

หนึ่งในผู้ที่ถกูจบักมุคือ กิตติ พนัธภาค ผู้สื่อข่าวจากสํานกัข่าวประชาไท อปุกรณ์ต่างๆของเขาถกูริบไปด้วยเช่นกนั8

9 

• เม่ือวนัที่ 17 ตลุาคม แม้การชมุนมุจะดําเนินไปอย่างสนัติ แต่ก็มีรายงานข่าววา่นกักิจกรรมเคลื่อนไหว 7 คนถกูจบักมุ รวมไปถึง 

แกนนํานกัศกึษา ภาณพุงศ์ จาดนอก9

10 ในวนัเดียวกนั ฉตัรชยั แก้วคําปอด แกนนําการชมุนมุในพืน้ที่จงัหวดัอบุลราชธาน ี

ก็ถกูจบักมุด้วยเช่นกนั 

นอกจากนี ้ เราห่วงกงัวลเกี่ยวกบัการบงัคบัใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน 

ซึง่จํากดัการชมุนมุและแสดงออกโดยสนัติอย่างร้ายแรง พระราชกําหนดฉบบันีห้้ามมิให้มีการรวมตวักนัชมุนมุกนัตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป 

และระบอุย่างกว้างขวางมิให้มีการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมลู “อนัอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลวั” หรือที่ “กระทบต่อความัน่คงของรัฐ 

หรือความสงบเรียบร้อย” 

ภายใต้พระราชกําหนดฉบบันี ้ ภาครัฐสามารถจบักมุและควบคมุตวัประชาชนได้โดยไม่ต้องมีข้อกล่าวหาเป็นเวลาไม่เกิน 30 วนั 

โดยสามารถใช้เหตผุลอนัคลมุเครืออยา่งเช่น “สนบัสนนุ” หรือ “ปิดบงัข้อมลูข่าวสาร” เกี่ยวกบัการชมุนมุ อีกทัง้ 

พระราชกําหนดฉบบันีอ้นญุาตให้ควบคมุตวัผู้ที่ถกูจบักมุในสถานที่ควบคมุตวัอย่างไม่เป็นทางการ 

และไม่จําเป็นต้องสามารถเข้าถึงทนายความหรือมีสมาชิกครอบครัวเข้าเยี่ยมได้ 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตัิหน้าที่ภายใต้พระราชกาํหนดฉบบันีไ้ด้รับความคุ้มกนัทางกฎหมาย 

ในช่วงที่ประกาศบงัคบัใช้มาตรการนี ้ ภาครัฐกล่าวอ้างความจําเป็นในการ “รักษาความสงบเรียบร้อย” และระบวุ่าผู้ชมุนมุได้ 

“ปลกุป่ันให้เกิดความวุ่นวายและความไม่สงบในบ้านเมือง”11 เราเช่ือว่านี่เป็นการนําเสนอภาพลกัษณ์ที่ผดิของผู้ชมุนมุอย่างชดัเจน  

การสลายการชมุนมุครัง้ล่าสดุนีเ้กิดขึน้หลงัจากระยะเวลาหลายเดือนที่มีการปราบปรามความคิดเหน็ต่าง 

ซึง่รวมไปถึงการคกุคามนกักิจกรรมเคลื่อนไหวและนกัปกป้องสิทธิมนษุยชนผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึน้อย่างแพร่หลาย 

ภาครัฐได้จบักมุนกักิจกรรมโดยพลการและดําเนนิคดีกบัพวกเขาภายใต้กฎหมายจําพวกหนึ่งซึง่มีลกัษณะอนักดขี ่

 
5 มาตรา 110 ของประมวลกฎหมายอาญาห้ามมิให้กระทําการประทษุร้ายพระราชินีหรือเสรีภาพของพระองค์ ไม่ว่าด้วยวธีิการใดๆ. ดเูพิ่มเติมท่ี 

‘สองรายถกูจบัด้วยข้อหาว่าด้วยขบวนเสด็จ’, Bangkok Post, 16 October 2020,  https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2003267/two-arrested-

on-motorcade-charges  
6 ‘ประเทศไทย: การใช้ปืนฉีดนํา้แรงดนัสงูสะท้อนถึงการยกระดบัการใช้อํานาจตํารวจซึง่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง’, Amnesty protests’, 17 October 2020, 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/thailand-water-cannons-deeply-alarming-escalation/  
7 ประเทศไทย: มีการใช้ปืนฉีดนํา้แรงดนัสงูกบัผู้ประท้วงอยา่งสงบ, 17 October 2020, https://www.hrw.org/news/2020/10/17/thailand-water-cannon-

used-against-peaceful-activists  
8 Thai Lawyers for Human Rights, 17 October 2020, https://twitter.com/TLHR2014/status/1317170040169377792  
9 ผู้ ส่ือข่าวประชาไท อาย ุ24 ปี ถกูจบัระหวา่งนําเสนอเร่ืองการสลายการชมุนมุของตํารวจ, Prachatai, 16 October 2020 

https://prachatai.com/english/node/8848  
10 Thai Lawyers for Human Rights, 17 October 2020,  https://twitter.com/TLHR2014/status/1317482849772077061  
11 ‘พ.ร.ก. ฉกุเฉินของประเทศไทยเป็น “ข้ออ้าง” ในการทําให้การชมุนมุเพื่อประชาธิปไตยต้องยติุ ส.ส.หลายรายกล่าว’, ASEAN Parliamentarians for Human 

Rights, 15 October 2020, http://aseanmp.org/2020/10/15/thailand-emergency-decree-excuse/  

https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2003267/two-arrested-on-motorcade-charges
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2003267/two-arrested-on-motorcade-charges
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/thailand-water-cannons-deeply-alarming-escalation/
https://www.hrw.org/news/2020/10/17/thailand-water-cannon-used-against-peaceful-activists
https://www.hrw.org/news/2020/10/17/thailand-water-cannon-used-against-peaceful-activists
https://twitter.com/TLHR2014/status/1317170040169377792
https://prachatai.com/english/node/8848
https://twitter.com/TLHR2014/status/1317482849772077061
http://aseanmp.org/2020/10/15/thailand-emergency-decree-excuse/


การกระทาํเหล่านีน้บัวา่ไม่สอดคล้องกบัพนัธกรณีระหว่างประเทศของประเทศไทย 

ซึง่รวมไปถึงกติการะหว่างประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัไว้ในปี 2539 ด้วย 

พนัธกรณีดงักล่าวหมายรวมถึงข้อผกูมดัในการเคารพและคุ้มครองเสรีภาพขัน้พืน้ฐานซึง่ได้รับการรับรองภายใต้รัฐธรรมนญูของประเทศไทยไว้เช่นกั

น 

ในการนี ้เราเรียกร้องให้ภาครัฐของประเทศไทยให้ความสําคญัเป็นลาํดบัแรกกบัการดําเนินการต่อไปนี:้ 

• ปล่อยตวัผู้ชมุนมุสนบัสนนุประชาธิปไตยโดยซึง่ถกูควบคมุตวัทนัทีอย่างไม่มีเง่ือนไขใดๆ ยกเลิกข้อกล่าวหาทัง้หมดต่อพวกเขา 

และยตุิการจํากดัการใช้สิทธิมนษุยชนของพวกเขาทัง้หมด; 

• ในระหว่างรอการปล่อยตวัพวกเขา รับรองให้พวกเขาได้รับการคุ้มครองจากการซ้อมทรมานและการปฏิบตัิอย่างโหดร้ายในรูปแบบอ่ืนๆ 

และให้พวกเขาสามารถเข้าถึงทนายความที่พวกเขาเลือก สมาชิกครอบครัว และการรักษาพยาบาลได้อย่างเป็นประจํา; 

• ยกเลิกมาตรการฉกุเฉินต่างๆ ซึง่บงัคบัให้มีการจํากดัสิทธิในการใช้เสรีภาพในการชมุนมุและแสดงออก  

• ตรวจสอบข้อกลา่วหาทัง้หมดเกี่ยวกบัการใช้กําลงัเกินควร หรือการปฏิบตัิที่โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม 

หรือยํ่ายีศกัดิ์ศรีซึง่กระทําโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจในขณะที่สลายการชมุนมุ และยตุิการใช้ปืนฉีดนํา้แรงดนัสงู 

ยกเว้นในกรณีที่มีสถานการณ์ความวุ่นวายอนัร้ายแรงในบ้านเมืองตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในแนวปฏิบตัิด้านสิทธิมนษุยชนของสหประชา

ชาติว่าด้วยการใช้อาวธุที่มีความร้ายแรงตํ่าในการบงัคบัใช้กฎหมาย ปี 2563 (2020 United Nations guidance on less-lethal weapons 

in law enforcement) 

• สร้างบรรยากาศที่ปลอดภยัและเอือ้อํานวยสําหรับนกักิจกรรมเคลื่อนไหว นกัปกป้องสิทธิมนษุยชน 

และสมาชิกอ่ืนๆในภาคประชาสงัคมของประเทศไทย ในการใช้สิทธิในการใช้เสรีภาพในการแสดงออก การรวมกลุ่ม 

และการชมุนมุอย่างสนัติ โดยปราศจากการข่มขู่ คกุคาม การจบักมุ หรือการดําเนินคด ี

เราขอแสดงความหวงัอย่างจริงใจว่า ท่านจะดําเนินการตามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือรับมือกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนซึง่ได้รับการหยิบยกขึน้มาข้างต้น 

 

ขอแสดงความนบัถือ, 

 

เดวิด โคด 

หวัหน้าฝ่ายการรณรงค์และแคมเปญ 

CIVICUS: พนัธมิตรเพ่ือการมีส่วนร่วมของพลเมืองระดบัโลก 

 


