
 ก�รเม่อ้งบนท�องถินน
 กบัหนท�งออก

/ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ8

“  แม้ว่ิาการระบาดขอ้งโควิิด‑19 จะทำาให้การชีุมนุมทางการเม้อ้งต้อ้งหยูุ่ดพ้กไป็
ระยู่ะหน่�งต้�งแต่ช่ีวิงป็ลายู่ป็ี 2563 แต่ในป็ี 2564 ก็ได้เกิดม็อ้บการเม้อ้งบ่อ้ยู่คร้�ง และมีการใชี้
ควิามรุนแรงระหว่ิางรฐ้ก้บผ้่ชีุมนมุเพิ�มข่�นอ้ยู่่างชี้ดเจนโดยู่มีการตอ้บโต้ก้นท้�งส่อ้งฝ่้ายู่ อี้กท้�ง
มีการดำาเนินคดีก้บแกนนำาม็อ้บและผ่้ชีุมนมุจำานวินมาก ”

การชมุนมุทางการเมอืงของ “มอ็บการเมอืง 
คนรุน่ใหม่” ที�ได้ดำาเนินมาตลอดทั�งปี 2563 
ไ ด้ ส ร้า ง แ ร ง สั� น ส ะ เ ทื อ น ใ ห้ กั บ ภู มิ ทั ศ น์
การเมืองไทยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ถึง
แม้ว่าจะเผชิญกับการสลายการชุมนุม และ
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ก็ตาม 
แต่ก็ไมไ่ด้ทำาให้การเคลื�อนไหวลดลงไป การชุมนมุ
บนท้องถนนยังคงดำาเนินต่อไปในปี  2564 
บทความนี�จะเปน็การอภิปรายถึงการเคลื�อนไหว
ของม็อบการเมืองคนรุน่ใหม่ในปี 2564 เริ�มต้น
จากนำาเสนอลำาดับเหตุการณ์สำาคัญของม็อบ
การเมืองคนรุน่ใหม่ในปี 2564, ปฏิกิรยิาจาก
ฝ่ายรัฐ, ปฏิกิริยาของสังคม และฉากทัศน์
ทางการเมอืงในอนาคต

มู็อบปี 2564 กลับมูา
หลังโควิิด‑19 ซ้าลง

ในช่วงปลายปี 2563 การชุมนุมทางการเมืองของม็อบคนรุน่ใหม ่
ได้หยุดพักไปช่วงเวลาหนึ�ง หลังจากการระบาดของโควิด-19 อีกระลอก 
ก่อนที�จะกลับมาชุมนมุอีกครั�งในเดือนกุมภาพันธ ์2564 และมีการปะทะ
กันระหว่างเจ้าหน้าที�ควบคมุฝูงชนและผู้ประท้วงบ่อยครั�ง โดยก่อนหน้าที�
จะเกิดการชุมนมุนั�น มีเหตุการณ์ที�สำาคัญ คือในวันที� 9 กุมภาพันธ ์2564 
อัยการมีคำาสั�งฟ้อง 4 แกนนำาและแนวรว่มกลุ่มราษฎร ได้แก่ นายพรษิฐ ์
ชวีารกัษ์ หรอืเพนกวิน, นายอานนท์ นำาภา, นายปติวัฒน์ สาหรา่ยแยม้ หรอื
หมอลำาแบงค์ และนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข1,2 ในวันที� 10 กมุภาพนัธ ์2564 
กลุ่มราษฎรจึงได้นัดชุมนุมอีกครั�ง ในชื�อกิจกรรม “รวมพลคนไม่มีจะกิน 
ตีหม้อไล่เผด็จการ” ต่อมาเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที�ควบคุมฝูงชน
กับผู้ชมุนมุ3 และในวันที� 13 กมุภาพนัธ ์2564 กลุ่มราษฎรได้นัดชมุนมุอีก 
ในชื�อกิจกรรม “นับ 1 ถึงล้าน คืนอำานาจใหป้ระชาชน” ต่อมาตำารวจควบคมุ
ฝูงชนเขา้สลายการชมุนมุ4

ในวันที� 16 กมุภาพันธ ์2564 กลุ่มราษฎร นำาโดย นายจตภัุทร ์บญุภัทร
รกัษา หรอืไผ่ ดาวดิน พรอ้มด้วยแนวรว่มกลุ่ม People Go Network จัด
กิจกรรม “เดินทะลฟุา้” เดิน 247.5 กิโลเมตร จากนครราชสีมาถึงกรุงเทพฯ 
เพื�อขบัไล่รฐับาล มกีารอ่านแถลงการณ์เรยีกรอ้งให้รฐับาลปล่อยตัวแกนนำา
ราษฎร 4 คน และข้อเรยีกรอ้ง 3 ข้อ คือ พล.อ. ประยุทธ ์จันทรโ์อชาและ
พวก ต้องลาออก, ใหม้กีารเปดิประชมุสมยัวิสามญัและแก้รฐัธรรมนญูตาม
ขอ้เสนอประชาชน, และปฏิรูปสถาบัน5
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ในวันที� 28 มนีาคม 2564 ตำารวจได้สลายการชมุนมุหมูบ่า้น
ทะลฟุา้ ซึ�งปกัหลักชมุนมุบรเิวณหน้าทำาเนียบรฐับาลมาตั�งแต่
วันที� 13 มนีาคม โดยใหเ้หตผุลว่าผูช้มุนมุฝา่ฝนื พ.ร.ก. ฉกุเฉิน 
ซึ�งผู้ชุมนุมเรยีกรอ้ง 4 ข้อ ได้แก่ ปล่อยแกนนำาราษฎรและ
แนวรว่มที�ถกูจับกมุ, รา่งรฐัธรรมนญูใหม,่ ยกเลิกกฎหมายอาญา
มาตรา 112, และ พล.อ. ประยทุธฯ์ ต้องลาออก มผีู้ชมุนมุถกู
จับกมุทั�งหมด 64 คน14

ในวันที� 4 เมษายน 2564 นักเคลื�อนไหวทางการเมือง ได้จัด
กิจกรรม “ไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน เพื�อประเทศไทย” 
ที�อนุสรณ์พฤษภาประชาธรรม เพื�อขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ฯ 
โดยมแีกนนำาคนสำาคัญ ได้แก่ นายอดลุย ์เขยีวบรบิรูณ์ ประธาน
คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35, นายจตพุร พรหมพนัธุ ์
ประธานแนวรว่มประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.), นายพิภพ ธงไชย อดีตแกนนำาพันธมิตรประชาชน
เพื�อประชาธปิไตย (พธม.), นายวีระ สมความคิด ประธาน
กลุม่พทัิกษ์เสรภีาพประชาชน และเลขาธกิารเครอืขา่ยประชาชน
ต้านคอรร์ปัชนั เป็นต้น15,16

ในวันที� 29 เมษายน 2564 กลุ่มราษฎรเดินทางมาชมุนมุ
ที�หน้าศาลอาญา รชัดาภิเษก มีการชูป้ายเขียนข้อความ 
“45 วัน #คืนสิทธิประกันตัวโดยไม่มีเงื�อนไข”17 ต่อมา
ในวันที� 2 พฤษภาคม 2564 กลุม่ REDEM นัดชมุนมุจัดคาราวาน
เคลื�อนขบวนไปยังศาลอาญา เรยีกรอ้งให้ปล่อยตัวแกนนำา
ราษฎรที�ถกูคมุขงัในเรอืนจำา18

ในวันที� 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลาเดียวกับที�
มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ กลุ่มม็อบเฟสต์ ได้นัดชุมนุม  
Mob Fest #2 ตอน “7 ปีแห่งความล้มเหลว” คู่ขนาน
ไปกับการอภิปรายไม่ ไ ว้วางใจบริเ วณหน้ารัฐสภา 6 
โดยกลุ่มแนวรว่มธรรมศาสตรแ์ละการชุมนมุ ได้ทำากิจกรรม
อภิปรายไมไ่ว้วางใจนอกสภา7 และในวันที� 23 กมุภาพนัธ ์2564 
ได้มกีารชมุนมุโดยกลุม่ภาคีนิรนามและกลุม่แนวรว่มธรรมศาสตร์
และการชมุนมุ เพื�อแสดงออกถึงความไมพ่อใจต่อการแทรกแซง
การเลื�อนตำาแหน่งในวงการตำารวจจากกรณี “ตั�วชา้ง”8

ในวันที� 28 กมุภาพนัธ ์2564 กลุ่ม REDEM เคลื�อนขบวน
ไปยงักรมทหารราบที� 1 มหาดเล็กรกัษาพระองค์ ซึ�งเป็นที�ตั�ง
ของบ้านพกัของ พล.อ. ประยทุธฯ์ ก่อนที�จะถกูสลายการชมุนมุ
ด้วยกระสนุยาง แก๊สนำาตา และรถฉีดนำาแรงดันสงู มีผูช้มุนมุถกู
จับกมุ 23 ราย มีผูบ้าดเจ็บทั�งตำารวจและประชาชนรวม 33 ราย9

รัฐสภาไมู่เหน็ุชอบใหต้ัั�ง
สภาร่างรัฐธรรมูนุูญ

ในขณะที�การชมุนมุดำาเนินไปนั�น สถานการณ์ทางการเมอืง
ก็ยิ�งเขม้ขน้และแหลมคมมากยิ�งขึ�น ในวันที� 11 มนีาคม 2564 
ศ า ล รัฐ ธ ร ร ม นูญ ไ ด้ มี คำา วิ นิ จ ฉั ย ก ร ณี รัฐ ส ภ า แ ก ้ไ ข
เพิ�มเติมรฐัธรรมนูญ มาตรา 256 เพื�อเปิดทางให้มีการตั�ง
สภารา่งรฐัธรรมนญูเพื�อจัดทำารฐัธรรมนญูใหมทั่�งฉบับว่า

“รฐัสภามีหน้าที�และอำานาจจัดทำารฐัธรรมนูญฉบับใหม่ได้ 
โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำานาจสถาปนารฐัธรรมนูญได้ลง
ประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรฐัธรรมนูญ
ฉบบัใหมห่รอืไม ่และเมื�อจัดทำารา่งรฐัธรรมนญูฉบบัใหมเ่สรจ็
แล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรอืไม่กับรา่ง
รฐัธรรมนญูฉบับใหมอี่กครั�งหนึ�ง”10

แต่ในวันที� 17 มีนาคม 2564 รา่งแกไ้ขเพิ�มเติมรฐัธรรมนูญ 
มาตรา 256 ไมผ่่านความเห็นชอบจากรฐัสภา11

ในวันที� 20 มีนาคม 2564 กลุ่ม REDEM จึงได้นัดชุมนมุ
บรเิวณท้องสนามหลวง ตำารวจได้ปฏิบติัการสลายการชมุนมุ 
เกิดการปะทะอยา่งดเุดือดในหลายจดุ มผีูไ้ด้รบับาดเจ็บนำาส่ง
โรงพยาบาล 19 ราย เป็นเจ้าหน้าที� 11 นาย ประชาชน 8 คน 
โดยมสืี�อมวลชนได้รบับาดเจ็บด้วย12

ต่อมาในวันที� 24 มนีาคม 2564 กลุม่แนวรว่มธรรมศาสตร์
และการชมุนมุ ได้ชมุนมุเรยีกรอ้งใหป้ล่อยตัวแกนนำาที�ถกูคมุขงั
อยูใ่นเรอืนจำา ใหย้กเลิกกฎหมายมาตรา 112 และจัดกิจกรรม
แสดงออกหลากหลายรูปแบบ เชน่ การแสดงศิลปะปลดแอก13
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หลังจากนั�น การชุมนุมทางการเมืองได้หยุดพักไปเป็นเวลาเกือบ 
3 เดือนเนื�องจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ก่อนที�จะกลับมาอีกครั�ง 
ในวันที� 18 กรกฎาคม 2564 กลุ่มเยาวชนปลดแอกได้นัดหมายชุมนมุกัน
ที�อนสุาวรยี์ประชาธปิไตย โดยมีอย่างน้อย 15 กลุ่มที�เข้ารว่มชุมนมุด้วย19 
โดยเรยีกรอ้งให้ พล.อ. ประยุทธฯ์ ลาออก และปรบัลดงบประมาณกองทัพ
เพื�อนำามาชว่ยเหลือประชาชนชว่งการแพรร่ะบาดของโควิด-1920

ในวันที� 1 สิงหาคม 2564 มกีารนัดหมายกิจกรรมชมุนมุ “คารม์อ็บ” มุง่
ไปตามถนนสายหลักเพื�อบีบแตรเรยีกรอ้งให้ พล.อ.ประยทุธฯ์ ลาออกจาก
ตำาแหน่ง โดยม ี5 กลุ่มที�นัดหมายคารม์อ็บในกรุงเทพฯ21,22 นอกจากนี�ยงัมี
กิจกรรมคารม์อ็บที�จัดขึ�นคู่ขนานในอีก 30 จังหวัดทั�วประเทศ23

ในวันที� 7 สิงหาคม 2564 กลุ่มเยาวชนปลดแอก ได้นัดชุมนุมและมุ่ง
หน้าไปยังกรมทหารราบที� 1 ซึ�งเป็นที�ตั�งของบ้านพัก พล.อ. ประยุทธ์ฯ24 
ต่อมาในวันที� 10 สิงหาคม 2564 กลุ่มแนวรว่มธรรมศาสตรแ์ละการชมุนมุ
จัดกิจกรรม “คารม์็อบไล่ทรราชย์” เจ้าหน้าที�ตำารวจควบคุมฝูงชนได้ยิง
แก๊สนำาตาและยงิกระสนุยางเพื�อสลายการชมุนมุ มกีารจดุประทัด เผาปอ้ม
ตำารวจอยา่งน้อย 2 แหง่25 ในวันที� 19 กันยายน 2564 กลุ่มผูช้มุนมุคารม์อ็บ 
นำาโดยนายณัฐวฒุิ ใสยเกื�อ และนายสมบัติ บุญงามอนงค์ ได้จัดกิจกรรม 
“ขบัรถยนต์ชนรถถัง” รำาลึกการรฐัประหาร 19 กันยายน 254926

ตลอดเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนั�น ได้เกิดกลุ่มม็อบทางการเมืองอีก
กลุม่หนึ�งคือกลุม่ “ทะลแุก๊ส” ซึ�งรวมตัวกันครั�งแรกเมื�อวันที� 13 สิงหาคม 2564 
ซึ�งเปน็วันที�นายธนัตถ์ ธนากิจอำานวย หรอืลกูนัท ถกูเจ้าหน้าที�ตำารวจยิงเขา้
บรเิวณดวงตา จึงสรา้งความเจ็บแค้นให้กับกลุ่ม และนัดหมายกันชมุนมุที�
แยกดินแดงทกุวัน และมกีารปะทะกับเจ้าหน้าที�ตำารวจควบคมุฝงูชนหลายครั�ง27

คำาวิินุิจัฉัยข้องศาลรัฐธรรมูนูุญ
เร่�องการล้มูล้างการปกครอง

เหตกุารณ์ที�เปน็จดุเปลี�ยนสำาคัญต่อการเคลื�อนไหว 
ของมอ็บการเมืองคนรุน่ใหม ่คือ คำาวินิจฉัยของ 
ศาลรฐัธรรมนญูเมื�อวันที� 10 พฤศจิกายน 2564 
ในคดีที�นายณฐพร โตประยูร ยื�นฟอ้งแกนนำามอ็บ28  
ให้ศาลรฐัธรรมนญูวินิจฉัยตามมาตรา 49 ของ
รฐัธรรมนญู โดยศาลรฐัธรรมนญูวินิจฉัยว่า

“การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของผู้ถูกร้องที�  1  
(นายอานนท์ นำาภา) ที�  2 (นายภาณุพงศ์  
จาดนอก)  และ ที�  3  (นางสาวปนัสยา 
สิทธิจิรวัฒนกุล) เป็นการแสดงความคิดเห็น
โดยไมส่จุรติ เปน็การละเมดิกฎหมาย มเีหตจุงูใจ
เพื�อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอัน
มพีระมหากษัตรยิท์รงเปน็ประมขุตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา 49 วรรคหนึ�ง แมเ้หตกุารณ์ตามคำารอ้ง
ผา่นพน้ไปแล้ว แต่หากยงัคงใหผู้ถ้กูรอ้งที� 1 ที� 2 
และที� 3 รวมทั�งกลุ่มในลักษณะองค์กรเครอืขา่ย
กระทำาดังกล่าวต่อไป ยอ่มไมไ่กลเกินเหตทีุ�จะนำา
ไปสูก่ารล้มล้างการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมพีระมหากษัตรยิท์รงเปน็ประมขุ รฐัธรรมนญู 
มาตรา 49 วรรคสอง ใหศ้าลรฐัธรรมนญูมอีำานาจ
สั�งการให้เลิกการกระทำาดังกล่าวที�จะเกิดขึ�นอีก
ในอนาคตได้”

ภาพ: khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6808381
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“อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงวินิจฉัยว่า การกระทำาของผู้ถูกรอ้งที� 1 
ที� 2 และที� 3 เป็นการใช้สิทธหิรอืเสรภีาพเพื�อล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุตามรฐัธรรมนญู มาตรา 
49 วรรคหนึ�ง และสั�งการให้ผู้ถกูรอ้งที� 1 ที� 2 และที� 3 รวมทั�งกลุ่มองค์กร
เครอืข่ายเลิกกระทำาการดังกล่าวที�จะเกิดขึ�นต่อไปในอนาคตด้วย ตาม
รฐัธรรมนญู มาตรา 49 วรรคสอง”29

คำาพิพากษาข้างต้นส่งผลกระทบต่อแกนนำาของม็อบ และการเคลื�อนไหว
ของมอ็บในอนาคตด้วย เนื�องจากสุม่เสี�ยงต่อการถกูดำาเนินคดีทางกฎหมาย

อีกหนึ�งเหตกุารณ์ทางการเมืองที�สำาคัญ คือ ที�ประชุมรว่มกันของรฐัสภา
ลงมติไมร่บัหลักการรา่งรฐัธรรมนญูฉบบัประชาชนที�เรยีกว่าฉบับ “รื�อระบอบ
ประยทุธ”์ ที�เสนอโดยกลุม่ Re-Solution โดยมตัีวแทนนำาเสนอ คือ นายปยิบตุร 
แสงกนกกลุ และนายพรษิฐ ์วัชรสินธุ ์ผลการลงมติปรากฏว่า รบัหลักการ 
236 คะแนน (ส.ส. 203 เสียง และ ส.ว. 33 เสียง) ไมร่บัหลักการ 473 คะแนน 
(ส.ส. 249 เสียง และ ส.ว. 224 เสียง) และงดออกเสียง 6 คะแนน (ส.ส. 3 
เสียง และ ส.ว. 3 เสียง)30 ซึ�งทำาใหก้ารเปลี�ยนแปลงทางการเมอืงผา่นกลไก
รฐัสภาเป็นไปได้ยาก และกระตุ้นให้มกีารเคลื�อนไหวบนท้องถนนมากขึ�น

ควิามูรุนุแรงท้�เพิ�มูข้ึ�นุ

ก่อนหน้าการชุมนมุแต่ละครั�ง ฝ่ายรฐัมักจะ 
ส่ ง สั ญ ญ า ณ เ ตื อ น ไ ป ยั ง ฝ่ า ย ผู้ ชุ ม นุม ว่ า 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในวันที�  
28 สิงหาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ  
โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าว
ถึงการที�นายณัฐวุฒิ ใสยเกื�อ จะจัดกิจกรรม  
‘Car Mob-Call Out’ ในวันที� 29 สิงหาคม 2564 
ว่าไม่อยากให้ผู้ชุมนุมทำาผิดกฎหมาย รวมทั�ง 
ไม่ละ เมิด สิทธิผู้ อื� น 31 หรือ ในการชุมนุม
วันที�  31 ตุลาคม 2564 พล.อ. ประยุทธ์ฯ 
ได้มอบหมายใหโ้ฆษกประจำาสำานักนายกรฐัมนตร ี
แถลงวอนประชาชนช่วยรักษาเสถียรภาพ
ทางการเมือง ขอความรว่มมือให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย32 เป็นต้น

แต่ในระดับปฏิบั ติการนั�น ในปี 2564 
เจ้าหน้าที�ตำารวจควบคุมฝูงชนกลับมีท่าที
แข็งกร้าวและรุนแรงมากขึ�นกว่าในปี 2563 
พรอ้มที�จะใช้กำาลังสลายการชุมนุมได้ตลอด 
ทั�งการฉีดนำาแรงดันสูง การยิงแก๊สนำาตา 
การยงิกระสนุยาง ซึ�งการสลายชุมนมุแต่ละครั�ง 
มี ผู้บาดเจ็บเป็นจำานวนมาก ระหว่างวันที�  
1 มกราคม–23 ธันวาคม 2564 มีรายงาน
ผูไ้ด้รบับาดเจ็บจากการชุมนุมทางการเมือง
อยา่งน้อย 528 คน33 ซึ�งในจำานวนนี�เปน็เด็กและ
เยาวชนอย่างน้อย 88 คน, นักข่าว 29 คน,  
อาสาแพทยแ์ละพยาบาล 3 คน, ผูสั้งเกตการณ์ 
2 คน, ตำารวจ 146 นาย และทหาร 1 นาย 
และปรากฏภาพตำารวจนำากระสุนยางมา
ใช้ปราบปรามผู้ชุมนุมเป็นครั�งแรกนับตั�งแต่ 
การสลายการชุมนุมของคนเสื�อแดง โดยไม่ม ี
การแจ้งเตือนและไม่มี เหตุ อันควรที�จะใช ้ 
น อ ก จ า ก นี�  มี ผู้ ชุ ม นุ ม ที� เ ป็ น เ ย า ว ช น ที�
เสียชีวิตเป็นคนแรก คือ นายวาฤทธิ� สมน้อย 
ที�ถกูพบว่าถกูยงิได้รบับาดเจ็บหน้า สน. ดินแดง
ในวันที� 16 สิงหาคม 2564 ก่อนที�จะเสียชีวิต 
ในวันที� 28 ตลุาคม 2564 และมกีรณีทพุพลภาพ
อย่างน้อย 2 คน หนึ� งในนั�นคือ นายธนัตถ์  
ธนากิจอำานวย ที�สญูเสียการมองเห็น34

ภาพ: mgronline.com/onlinesection/detail/9640000017052
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นอกจากความรุนแรงในเชิงกายภาพจาก
การสลายการชมุนมุแล้ว ยงัมกีารดำาเนินคดีกับ
ผู้ชมุนมุทางการเมอืงที�เพิ�มขึ�นอยา่งมนัียสำาคัญ 
ข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื�อสิทธิมนุษยชน 
ระบวุ่าในปี 2564 มีผูถ้กูดำาเนินคดีทางการเมอืง
เพิ�มขึ�น 1,513 ราย คิดเป็น 835 คดี หรอืคิดเป็น
จำานวนคดีที�เพิ�มขึ�นเกือบ 7 เท่า เมื�อเทียบกับ
ชว่งครึ�งปหีลังของปี 2563 โดยข้อหาสำาคัญ ได้แก่ 
ขอ้หาฝ่าฝนืขอ้กำาหนดตามพระราชกำาหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. 2548, ข้อหา
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ
ขอ้หาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 11635

ปฏิกิิริยาข้องสังคมู

ศาสตราจารย์สุรชิัย หวันแก้ว ผู้อำานวยการ 
ศนูยศึ์กษาสันติภาพและความขดัแยง้ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นว่าสิ�งที�รฐับาลควรทำา
คือแสดงท่าทีประนีประนอมหรอืพรอ้มที�จะปรบั
ท่าทีเพื�อแสดงว่าใหค้วามสำาคัญกับขอ้เรยีกรอ้ง
ของประชาชน

“อย่าแสดงความไม่สนใจผู้ออกมาเรยีกรอ้ง 
และผลักให้เป็นเรื�องของตำารวจ…การใช้กำาลัง
ปราบปรามไปเรื�อย ๆ ไม่ใชท่างออก มีแต่จะรุนแรง
มากขึ�น โดยเฉพาะเมื�อไมม่ชีอ่งทางการสื�อสารกัน 
ผูช้มุนมุก็จะหาวิธสืี�อสารโดยเรยีกรอ้งความสนใจ
อยา่งที�เหน็กัน ยำาว่าการชมุนมุเป็นกระบวนการ 
ทางประชาธปิไตยปกติที�รฐัธรรมนญูก็รองรบัสิทธิ
เสรภีาพไว้อยูแ่ล้ว”36

ในวันที� 13 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการ 
สมานฉันท์ ที�มีนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ เป็น
ประธาน ได้มีข้อเสนอ 4 ประการเรยีกรอ้งให้
ทกุฝ่ายพจิารณา ได้แก่ 1) ขอให้ทกุฝ่ายเคารพ
ในการแสดงออกตามวิถีประชาธปิไตยและเคารพ

ในหลักกติกาสากล 2) ขอให้ทกุฝ่ายยติุการใชค้วามรุนแรง เน้นการเจรจา
เพื�อแกไ้ขปัญหา ลดการเผชญิหน้าและหลีกเลี�ยงการยั�วยปุลกุปั� นทกุรูปแบบ
ที�อาจนำาไปสูก่ารใชค้วามรุนแรง 3) ควรเรง่ใหม้กีารตรวจสอบข้อเท็จจรงิของ
เหตกุารณ์ความรุนแรง โดยผู้ที�มคีวามเชี�ยวชาญ เป็นกลางและอิสระตาม
หลักวิชาการเพื�อหาขอ้เสนอแนะเชงินโยบายต่อการแกไ้ข 4) ควรเปดิพื�นที�
ปลอดภัยในการหารอื โดยองค์กรอิสระและความรว่มมือระหว่างสถาบัน
การศึกษาเพื�อหาทางออกของปัญหารว่มกันด้วยแนวทางสันติวิธแีละสรา้ง
กระบวนการพดูคยุที�ประชาชนมส่ีวนรว่ม และอยูบ่นหลักประชาธปิไตยและ
นิติธรรมอยา่งแท้จรงิ

ต่อมาในวันที� 8 ตลุาคม 2564 สำานักงานคณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติ ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายพิจารณาร่วมกัน 
ได้แก่ 1) ขอให้ผู้ชุมนุมใช้เสรภีาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธอย่างแท้จรงิ เพื�อให้ข้อเรยีกรอ้งถูกรบัฟังและไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ให้
เจ้าหน้าที�ตำารวจใชป้ฏิบติัการควบคมุฝูงชนในขั�นรุนแรง ขณะที�รฐับาลต้อง
ใชแ้นวทางในการจัดการและควบคมุฝงูชนให้สอดคล้องกับหลักการสากลตาม
ขั�นตอน ได้สัดส่วนที�เหมาะสมอยา่งเครง่ครดั และปฏิบติัต่อผู้ชมุนมุโดยสงบกับ
ผูที้�ใชค้วามรุนแรงแบบแยกแยะ รวมทั�งใชค้วามอดทนอดกลั�นในการรบัฟังเสียง
ของผูที้�เห็นต่าง 2) ขอใหท้กุฝ่ายสนับสนนุใหม้เีวทีกลางในการเจรจาแกไ้ข
ปญัหาอยา่งจรงิใจ โดยเปดิโอกาสใหผู้ช้มุนมุและเจ้าหน้าที�ของรฐัมโีอกาส
พดูคยุกันและรบัฟังความคิดเหน็ของกันและกัน เพื�อลดการเผชญิหน้าและ
การใชค้วามรุนแรงลง

ภาพ: mgronline.com/onlinesection/detail/9640000017052
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ฉากทัศนุ์ท้�เป็นุไปได้

ภายหลังการคลี�คลายของโควิด-19 และการยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 
คาดว่าการชมุนมุทางการเมอืงจะกลับมาคึกคักอีก ทั�งบนท้องถนนและบนโลก
ออนไลน์ จนกว่าขอ้เรยีกรอ้งหลัก ๆ เชน่ ให้ พล.อ. ประยุทธฯ์ ลาออกจาก
ตำาแหน่งนายกรฐัมนตร ีและการรา่งรฐัธรรมนญูฉบบัใหมจ่ะได้รบัการตอบ
สนอง ทั�งนี� คำาวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญูในคดีล้มล้างการปกครอง อาจ
ส่งผลให้มีการดำาเนินคดีอาญากับผู้ชุมนุมมากยิ�งขึ�นกว่าเดิม ทั�งคดี
ในปีก่อนหน้านี�ที�อยู่ในชั�นศาลแล้ว และคดีใหม่ที�อาจจะมีการฟ้องรอ้งอีก 
โดยเฉพาะอย่างยิ�ง การฟ้องรอ้งด้วยข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 112 และขอ้หาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 รวมไปถึง
ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร ์
พ.ศ. 2560 แต่การจับกมุคมุขงัผูต้้องหาก่อนที�จะมคีำาพพิากษา โดยปฏิเสธ
การประกันตัวตามสิทธขิั�นพื�นฐานตามรฐัธรรมนญู อาจทำาให้เกิดคำาถาม
ต่อความน่าเชื�อถือของกระบวนการยติุธรรมได้

อนึ�ง การแกไ้ขเพิ�มเติมรฐัธรรมนญูในเรื�องระบบเลือกตั�ง และการดำาเนิน
การแกไ้ขพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 
และ พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตั�งสมาชิกสภา
ผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 จะนำาไปสู่การเตรยีมการเลือกตั�งทั�วไปในอนาคต 
หากมกีารเลือกตั�งใหมเ่กิดขึ�น ก็อาจนำาไปสู่การเปลี�ยนแปลงทางการเมอืง
ในอนาคต และอาจชว่ยลดความเคลื�อนไหวทางการเมอืงบนท้องถนนลงได้

สรุป

แม้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะทำาให้ 
การชมุนมุทางการเมอืงต้องหยดุพกัไประยะหนึ�ง 
ตั�งแต่ชว่งปลายปี 2563 แต่ในปี 2564 ก็ได้เกิด 
มอ็บการเมอืงบอ่ยครั�ง และมกีารใชค้วามรุนแรง 
ระหว่างรัฐกับผู้ชุมนุมเพิ�มขึ� นอย่างชัดเจน
โดยมกีารตอบโต้กันทั�งสองฝ่าย อีกทั�งมกีารดำาเนิน
คดีกับแกนนำามอ็บและผูชุ้มนมุจำานวนมาก ทั�งนี� 
ปัญหาการจัดการเรื�องโควิด-19 ที� ขาด 
ประสิทธภิาพ ได้กลายเป็นปัจจัยเรง่ ให้กระแส 
เรยีกรอ้งการปฎิรูปทางการเมอืงได้รบัการสนับสนนุ 
เพิ�มขึ�น อย่างไรก็ตาม ทางออกในการแกไ้ข 
รัฐธรรมนูญได้สะดุดลง เนื�องจากไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจากรฐัสภา ทำาให้ม็อบการเมือง
น่าจะยงัคงดำาเนินต่อไป ภาคประชาสังคมจึงควร
มบีทบาทคู่ขนานไปกับการเมืองในระบบรฐัสภา
ด้วยการเป็นกลไกประสานความรว่มมือของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อเสนอและ
ขอ้เรยีกรอ้ง และประสานความรว่มมอืกับรฐัสภา
แ ล ะ พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง เ พื� อ ใ ห้ ห า ท า ง อ อ ก 
เรื�องการปฎิ รูปทางการเมืองโดยสันติ วิธี
อยา่งจรงิจัง

ภาพ: bangkokbiznews.com/politics/953464
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