
ประเทศไทย: กลุม่ผูป้ระทว้ง และรฐับาลควรปฏเิสธความรนุแรง 
การชุมนมุประทว้งยตุลิงแลว้ ถงึเวลาของการรบัผดิ 
 
(ลอนดอน 3 ธนัวาคม 2008) – องคก์ารฮวิแมนไรทว์อทช์ และองคก์ารแอมเนสต ีอนิเตอร์
เนชนัแนลกลา่ววา่ การยดึสนามบนิ และท าเนยีบรัฐบาลยตุลิงแลว้ รัฐบาลไทย กลุม่ทีส่นับสนุน
รัฐบาล และกลุม่ทีต่อ่ตา้นรัฐบาลควรแสดงความตัง้ใจทีจ่ะยตุคิวามรนุแรงทีไ่ดค้รา่ชวีติคน และ
ท าใหม้ผีูบ้าดเจ็บไปเป็นจ านวนมาก องคก์ารฮวิแมนไรทว์อทช์ และองคก์ารแอมเนสต ีอนิเตอร์
เนชนัแนลเรยีกรอ้งใหรั้ฐบาลไทยตัง้คณะกรรมการทีเ่ป็นอสิระขึน้มาเพือ่ด าเนนิการสอบสวน
อยา่งรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ และเป็นกลางเกีย่วกบัความรนุแรงทางการเมอืงทีเ่กดิจากการ
กระท าของทกุฝ่ายในชว่งหลายเดอืนทีผ่า่นมา และน าตวัผูท้ีรั่บผดิชอบตอ่ความรนุแรงเหลา่นัน้
มารับผดิ 
 
แบรด อาดมัส ์ผูอ้ านวยการฝ่ายเอเชยีขององคก์ารฮวิแมนไรทว์อทช์กลา่ววา่ “การยตุกิารชมุนุม 
และความรนุแรงนัน้เป็นเรือ่งทีน่่ายนิด ีแตค่วามรนุแรงก็สามารถเกดิขึน้ไดอ้กีครัง้ ถา้หากมกีาร
ประทว้งตอ่ตา้นรัฐบาลชดุใหม”่ “ขณะนีถ้งึเวลาแลว้ทีท่ัง้แกนน าฝ่ายผูป้ระทว้ง และรัฐบาลจะ
ประกาศตอ่สาธารณะวา่จะยดึมัน่ในแนวทางการชมุนุมประทว้งอยา่งสนัต ิและการด าเนนิการของ
ต ารวจทีช่อบดว้ยกฏหมาย รวมทัง้ยงัถงึเวลาแลว้ทีจ่ะตอ้งใหม้กีารรับผดิ เพราะมผีูเ้สยีชวีติ และ
ไดรั้บบาดเจ็บเป็นจ านวนมากในชว่งหลายเดอืนทีผ่า่นมา เรือ่งนีจ้ะถกูลมืไปงา่ยๆ ไมไ่ด”้  
 
เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม ศาลรัฐธรรมนูญพพิากษายบุพรรคพลงัประชาชน และพรรครว่มรัฐบาลอกี
สองพรรค คอื พรรคชาตไิทย และพรรคมชัฌมิาธปิไตย ในกรณีทจุรติการเลอืกตัง้ โดยใช ้

บทบญัญัตใินรัฐธรรมนูญทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากทีผู่น้ ากองทพัท ารัฐประหารโคน่ลม้รัฐบาล
ทกัษิณ ชนิวตัรเมือ่เดอืนกนัยายน 2549 ในการนี ้ศาลรัฐธรรมนูญยงัหา้มนายกรัฐมนตรสีมชาย 
วงศส์วสัดิ ์จากพรรคพลงัประชาชน และกรรมการบรหิารของทัง้สามพรรคการเมอืงอกี 108 คน 
ไมใ่หม้บีทบาททางการเมอืงเป็นเวลาหา้ปี เนือ่งจากวนิจิฉัยวา่ พวกเขาไมไ่ดย้บัยัง้สมาชกิของ
กรรมการบรหิารพรรคของตนไมใ่หท้จุรติในการเลอืกตัง้ อยา่งไรก็ตาม พรรคพลงัประชาชน
ประกาศทีจ่ะจัดตัง้พรรคการเมอืงใหมเ่พือ่เขา้บรหิารประเทศตอ่ไป  
 
แกนน าของพันธมติรประชาชนเพือ่ประชาธปิไตย อา้งวา่ ค าพพิากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
ดงักลา่วเป็นชยัชนะของพวกตน และประกาศยตุกิารชมุนุมในวนัที ่3 ธนัวาคม อยา่งไรก็ตาม 
พันธมติรฯ จะกลบัมาชมุนุมประทว้งอกีครัง้ ถา้หากมตีวัแทนของทกัษิณคนใหมเ่ขา้มาแทนที่
สมชายในการจัดตัง้พรรคการเมอืงใหม ่และรับต าแหน่งนายกรัฐมนตร ี
 
แซม ซารฟิิ ผูอ้ านวยการฝ่ายเอเชยีแปซฟิิกขององคก์ารแอมเนสต ีอนิเตอรเ์นชนัแนล กลา่ววา่ 
“สมาชกิของพันธมติรฯ กลุม่ทีส่นับสนุนรัฐบาล และเจา้หนา้ทีข่องรัฐบาลทีม่สีว่นรับผดิชอบตอ่
ความรนุแรง และการละเมดิสทิธมินุษยชนจะตอ้งรับผดิตามกฏหมาย” “ระบบนติธิรรม และ
หลกัการรับผดิในประเทศไทยไดถ้กูบัน่ทอนไปมากในยคุทกัษิณ และชว่งทีท่หารเขา้ยดึอ านาจ 
ทา่มกลางสถานการณ์ทีเ่ปราะบางในขณะนี ้ทกุฝ่ายจ าเป็นทีจ่ะเพิม่ความเคารพตอ่สทิธิ
มนุษยชน และยตุปัิญหาการไมรั่บผดิ” 
 
ระหวา่งชว่งหลายเดอืนทีม่คีวามป่ันป่วนทางการเมอืงนัน้ ต ารวจไดใ้ชค้วามรนุแรงเพือ่สลายผู ้
ชมุนุมกลุม่พันธมติรฯ หลายครัง้ เหตกุารณ์ทีร่นุแรงทีส่ดุเกดิขึน้เมือ่วนัที ่7 ตลุาคม ต ารวจใช ้

แกส๊น ้าตา และกระสนุยางในการสลายผูป้ระทว้งจ านวนประมาณ 2,000 คนทีบ่รเิวณหนา้รัฐสภา 
ภาพขา่ว และปากค าของพยานทีเ่ห็นเหตกุารณ์ระบวุา่ ต ารวจยงิแกซ๊น ้าตาในระยะประชดิเป็น
แนวตรงเขา้ใสผู่ป้ระทว้ง ผูส้นับสนุนพันธมติรฯ เสยีชวีติสองคน และไดรั้บบาดเจ็บอกี 443 คน
ในเหตกุารณ์ดงักลา่ว ขณะทีม่ตี ารวจไดรั้บบาดเจ็บประมาณ 20 คน เนือ่งจากถกูผูป้ระทว้งฝ่าย



พันธมติรฯ ตอบโตด้ว้ยการยงิปืน ยงิหนังสติ๊ก และขวา้งกอ้นอฐิเขา้ใส ่ต ารวจบางคนถกูตดีว้ย
ทอ่นเหล็ก ถกูรถทบั หรอืถกูแทงดว้ยดา้มธง 
 
องคก์ารฮวิแมนไรทว์อทช์ และองคก์ารแอมเนสต ีอนิเตอรเ์นชนัแนลเรยีกรอ้งใหรั้ฐบาลไทยใช ้

มาตรการทีช่อบดว้ยกฏหมายในการคุม้ครองความปลอดภยัของสาธารณะ โดยเนน้วา่ มาตรการ
ใดๆ ทีท่างการน ามาใชจ้ะตอ้งเหมาะสมไดส้ดัสว่นตอ่ระดบัของภยัคกุคามทีเ่ผชญิอยู ่และเทา่ที่
จะบรรลวุตัถปุระสงคท์ีช่อบดว้ยกฎหมาย” หลกัการพืน้ฐานของสหประชาชาตเิกีย่วกบัการใช ้

ก าลงั และอาวธุปืนโดยเจา้หนา้ทีรั่กษากฏหมายก าหนดใหเ้จา้หนา้ทีค่วรทีจ่ะใชม้าตรการทีไ่ม่
รนุแรงเทา่ทีจ่ะสามารถเป็นไปได ้ถา้หากไมส่ามารถหลกีเลีย่งการใชก้ าลงั และอาวธุปืนไดแ้ลว้ 
เจา้หนา้ทีค่วรจะมคีวามยบัยัง้ชัง่ใจ และด าเนนิการในขอบเขตทีเ่หมาะสมไดส้ดัสว่นกบัความ
ความรา้ยแรงของการกระท าความผดิ หลกัการนีย้งัก าหนดใหต้อ้งมกีารรายงาน และกระบวนการ
ตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณีทีม่กีารเสยีชวีติ และการไดรั้บบาดเจ็บสาหสั 
 
แบรด อาดมัส ์กลา่ววา่ “ถงึแมต้ ารวจจะมสีทิธทิีจ่ะใชก้ าลงัเพือ่ป้องกนัตวัเอง และผูอ้ืน่จากการ
ถกูท ารา้ย แตก่ารสญูเสยีจ านวนมากทีเ่กดิขึน้เมือ่วนัที ่7 ตลุาคม ท าใหจ้ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีาร
สอบสวนวา่ ต ารวจใชค้วามรนุแรงเกนิกวา่เหตหุรอืไม”่ “การสอบสวนดงักลา่วควรจะตอ้งเป็น
มาตรการบงัคบัทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บลม้ตายเป็นจ านวนมากจากการสลาย
การชมุนุมประทว้งเชน่นี”้ 
 
ตัง้แตว่นัที ่23 พฤศจกิายน (จนถงึวนัที ่3 ธนัวาคม) พันธมติรฯ ประกาศ “สงครามครัง้สดุทา้ย” 
ในการโคน่ลม้รัฐบาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ของนายกรัฐมนตรสีมชาย เพราะเป็นรัฐบาลทีม่ี
ความสมัพันธใ์กลช้ดิกบัทกัษิณ ฝ่ายการเมอืง และนักธรุกจิทีต่อ่ตา้นรัฐบาล รวมทัง้ต ารวจ และ
ทหารบางสว่นไดใ้หก้ารสนับสนุนทางการเงนิ การเมอืง และดา้นอืน่ๆ จ านวนมากแกพั่นธมติรฯ 
ในการเสนอเพิม่อ านาจแกก่องทพั และฝ่ายทีไ่มไ่ดม้าจากการเลอืกตัง้ สมาชกิจ านวนมากของ
พันธมติรฯ มอีาวธุ และไดโ้จมตที ารา้ยต ารวจ และกลุม่สนับสนุนรัฐบาล   
 
เมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน สนธ ิลิม้ทองกลุ และแกนน าคนอืน่ๆ ของพันธมติรฯ ไดน้ าผูป้ระทว้ง
หลายพันคนออกจากท าเนยีบรัฐบาล (ซึง่ถกูพันธมติรฯ ยดึครองตัง้แตว่นัที ่26 สงิหาคม) ไปปิด
ลอ้มรัฐสภา และตดักระแสไฟฟ้าจนท าใหก้ารประชมุรว่มระหวา่งสภาผูแ้ทนราษฎร และวฒุสิภา
ตอ้งยกเลกิ ขณะทีผู่ป้ระทว้งอกีกลุม่หนึง่ก็ไดไ้ปปิดลอ้มกองบญัชาการต ารวจนครบาลทีอ่ยูใ่น
บรเิวณใกลเ้คยีงกนั อยา่งไรก็ตาม ต ารวจตดัสนิใจทีจ่ะไมใ่ชก้ าลงัสลายผูป้ระทว้งในเหตกุารณ์
ครัง้นี ้เพราะเกรงวา่ จท าใหค้วามรนุแรงลกุลามไปจนเป็นเงือ่นไขใหก้องทพัท ารัฐประหารอกี
ครัง้หนึง่ 
 
สมาชกิสว่นหนึง่ของพันธมติรฯ ทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นการด์ตดิอาวธุอา้งวา่ พวกตนตอ้งป้องกนัพืน้ที่
การชมุนุมประทว้งบรเิวณรัฐสภา และท าเนยีบรัฐบาล ดงันัน้จงึไดไ้ปยดึรถโดยสารประจ าทางมา
จอดขวางถนนเพือ่ปิดกัน้การจราจร และใชร้ถอกีจ านวนหนึง่ไปขนยา้ยผูป้ระทว้งไปยงัพืน้ที่
ตา่งๆ องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพฯ รายงานวา่ รถโดยสารประจ าทางจ านวนหนึง่ในเสน้ทาง
สาย 3 53 56 และ 515 ถกูการด์ของพันธมติรฯยดึไป ประชาชนจ านวนมากตอ้งตดิคา้งอยูท่ี่
ป้ายรถโดยสารประจ าทาง ภายหลงัจากทีม่กีารหยดุเดนิรถ หรอืเปลีย่นเสน้ทาง เนือ่งจากความ
กงัวลเกีย่วกบัความปลอดภยั เมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน ต ารวจจับกมุการด์ของพันธมติรฯ หกคน
ขณะทีก่ าลงัพยายามยดึรถโดยสารประจ าทางสาย 53 โดยใชม้ดี ปืน และระเบดิมอื 
 
ภายหลงัจากทีป่ระกาศชยัชนะในการท าใหก้ารประชมุรัฐสภาตอ้งยกเลกิไปแลว้ แกนน า
พันธมติรฯ ไดส้ัง่ใหผู้ป้ระทว้งเดนิทางไปยดึทีท่ าการชัว่คราวของรัฐบาล ซึง่ตัง้อยูท่ีส่นามบนิ
ดอนเมอืงเมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน และตอ่มาในวนัที ่25 พฤศจกิายน ผูป้ระทว้งไดเ้ดนิทางไป
ขดัขวางความพยายามของรัฐบาลทีจ่ะจัดการประชมุคณะรัฐมนตรทีีก่องบญัชาการกองทัพไทย 



หลงัจากนัน้ ผูส้นับสนุนพันธมติรฯ ไดเ้ดนิทางไปยดึสนามบนิสวุรรณภมู ิและสนามบนิดอนเมอืง
เมือ่วนัที ่25 และ 27 พฤศจกิายน ตามล าดบั  
 
ตรงขา้มกบัค ากลา่วอา้งวา่ พันธมติรฯ เป็นกลุม่ทีป่ราศจากอาวธุ และไมใ่ชค้วามรนุแรง แกนน า
พันธมติรฯ นัน้ไดต้ดิอาวธุในกบัผูส้นับสนุนของตน และไมไ่ดม้คีวามพยายามทีช่ดัเจนใดๆ ใน
การปลดอาวธุคนเหลา่นัน้ การด์พันธมติรฯ และผูป้ระทว้งฝ่ายพันธมติรฯ จ านวนมากถกูจับทีด่า่น
ตรวจของต ารวจ เนือ่งจากพกพาอาวธุตา่งๆ เชน่ ปืน ระเบดิ มดีดาบ และมดี ยกตวัอยา่งเชน่ 
เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน ต ารวจจับการด์พันธมติรไดห้นึง่คน ซึง่มปืีนกล ปืนพกสัน้ มดี ระเบดิ 
และกระสนุจ านวนมาก เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน ผูป้ระทว้งฝ่ายพันธมติรฯ 17 คนถกูจับทีด่า่น
ตรวจของต ารวจขณะก าลงัพยายามใชร้ถกระบะทีม่เีครือ่งหมายกาชาดลกัลอบขนอาวธุเขา้ไปใน
การชมุนุมประทว้งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิภาพขา่ว และปากค าของพยานทีเ่ห็นเหตกุารณ์ใน
บรเิวณการชมุนุมประทว้งระบวุา่ การด์ของพันธมติรฯ ซึง่มอีาวธุไดท้ ารา้ย และควบคมุตวัคน
จ านวนมากทีถ่กูกลา่วหาวา่เป็นฝ่ายผูส้นับสนุนรัฐบาล  
 
เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน สนธ ิซึง่ไมไ่ดพั้กคา้งคนืรว่มกบัผูช้มุนุมทีบ่รเิวณสนามบนิทัง้สองแหง่ 
หรอืทีท่ าเนยีบรัฐบาลไดป้ระกาศผา่นทางสถานโีทรทศัน ์ASTV และทางอนิเตอรเ์นตใหก้ารด์
ตดิอาวธุของพันธมติรฯ และผูป้ระทว้งฝ่ายพันธมติรฯ ควรทีจ่ะเตรยีมตวัเสยีสละชวีติเพือ่ปกป้อง
พืน้ทีช่มุนุมประทว้ง โดยกลา่ววา่ “สวสัดพีอ่แมพ่ีน่อ้งทีอ่ยูท่ีท่ าเนยีบรัฐบาล สวุรรณภมู ิและดอน
เมอืง...วนันีเ้ราตอ้งลกุขึน้มาสูเ้พือ่ศกัดิศ์รขีองเรา...เราเตรยีมพรอ้ม พีน่อ้งไมต่อ้งหว่ง เห็นใจพี่
นอ้งทกุจดุทีต่อ้งเผชญิสงคราม เราก็ตอ้งเผชญิสงคราม แตเ่ราจะรักษาฐานทีม่ัน่ใหถ้งึทีส่ดุ ถา้
ตอ้งตายก็จะยอมตาย พีน่อ้งไมต่อ้งหว่ง เพราะนีค่อืการสูเ้พือ่ศกัดิศ์รขีองคนไทยทีรั่กชาต ิ
ศาสนา และพระมหากษัตรยิ.์..ไมเ่ป็นไรชา่งมนั ถา้ตายแลว้ชาตบิา้นเมอืงจะดขีึน้ก็ขอใหต้ายใน
วนันีก้็แลว้กนั...พีน่อ้งดแูลท าเนยีบฯ ดแูลสวุรรณภมู ิถา้มนัจะตอ้งหลัง่เลอืดอกีหลายครัง้ก็ให ้
มนัหลัง่เลอืดพีน่อ้ง การชมุนุมของพวกเราถกูตอ้งตามรัฐธรรมนูญ...เราไมเ่ปิดประตใูหแ้น่นอน 
แลว้ถา้บกุเขา้มายงิเรา เราก็ยงิสวนกลับไป ถา้ตอ้งตายก็ตอ้งตาย พีน่อ้ง” 
 
แซม ซารฟิิ กลา่ววา่ “การชมุนุมประทว้งของพันธมติรฯ นัน้ไดพ้ยายามมาหลายเดอืนแลว้ทีจ่ะ
ยัว่ยใุหต้ ารวจตอบโตด้ว้ยความรนุแรง เพือ่หวงัทีจ่ะจดุชนวนใหก้องทพัท ารัฐประหาร และโคน่
ลม้รัฐบาล” “พันธมติรฯ ควรจะเขา้ใจวา่ พวกตนไมส่ามารถอา้งตวัเป็นกลุม่ทีไ่มใ่ชค้วามรนุแรง
ได ้เนือ่งจากมกีารใชก้ าลงั รวมทัง้อาวธุปืน เพือ่ท าอนัตรายตอ่ชวีติของต ารวจ และประชาชน
ทัว่ไป” 
 
พันธมติรฯ แสดงความเป็นศตัรอูยา่งเปิดเผยตอ่สือ่มวลชน เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน แกนน า
พันธมติรฯ สมเกยีรต ิบอกตอ่ผูส้ือ่ขา่วทีร่ายงานเกีย่วกบัการชมุนุมประทว้งวา่ “ขณะนีอ้ยูใ่นภาวะ
สงครามคงไมส่ามารถควบคมุทกุอยา่งได ้และบางครัง้อาจเกดิจากความคลัง่แคน้ของผูช้มุนุม... 
คงไมส่ามารถรับรองความปลอดภัยของทกุคนได”้ 
 
ผูส้ือ่ขา่วจากสถานโีทรทศัน ์NBT ของรัฐบาลมกัถกูผูช้มุนุมประ้วงฝ่ายพันธมติรฯ ขม่ขูค่กุคาม 
และขบัไลอ่อกจากบรเิวณพืน้ทีก่ารชมุนุมประทว้ง เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน รถออกอากาศของ
สถานโีทรทศัน ์TNN ถกูยงิดว้ยปืนขณะทีก่ าลงัรายงานขา่วการชมุนุมประทว้งทีส่นามบนิสวุรรณ
ภมู ิผูป้ระทว้งฝ่ายพันธมติรฯ ยงับงัคบัใหผู้ส้ ือ่ขา่วตอ้งถอดเสือ้ทีม่ขีอ้ความรณรงคย์ตุกิารใช ้

ความรนุแรงออก ระหวา่งทีเ่ขา้ไปในพืน้ทีก่ารชมุนุมประทว้ง โดยเฉพาะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ 
 
พันธมติรฯ ยงัสนับสนุนใหม้กีารใชข้อ้กลา่วหาเกีย่วกบัความผดิฐานหมิน่พระบรมเดชานุภาพเป็น
เครือ่งมอืในการปิดกัน้ความคดิเห็นของฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล โดยเฉพาะการแสดงความเห็นผา่น
ทางเว็บไซต ์ซึง่ท าใหม้เีว็บไซตม์ากกวา่ 400 แหง่ถกูสัง่ปิด หรอืตดัสนิใจปิดตวัเองลงเพราะ
ความกลวั 
 



แบรด อาดมัส ์กลา่ววา่ “เสรภีาพของสือ่มวลชน และเสรภีาพในการแสดงความคดิเห็นใน
ประเทศไทยตกอยูใ่นความเสีย่งทา่มกลางความขดัแยง้ทางการเมอืง” “พันธมติรฯ ไมไ่ดแ้สดง
ความเคารพตอ่สทิธมินุษยชนพืน้ฐานเหลา่นีม้ากนัก” 
 
กลุม่สนับสนุนรัฐบาลก็ละเมดิสทิธมินุษยชนดว้ยเชน่กนั สมาชกิของกลุม่ทีอ่ยูใ่นเครอืขา่ยแนว
รว่มประชาธปิไตยขบัไลเ่ผด็จการแหง่ชาต ิ(นปช.) คอยดกัโจมตขีบวนผูป้ระทว้งฝ่ายพันธมติรฯ 
ดว้ยกอ้นอฐิ ขวดน ้า และหนังสติ๊ก สถานทีช่มุนุมประทว้งของพันธมติร รวมทัง้สถานโีทรทศัน ์
ASTV ถกูโจมตดีว้ยระเบดิ และถกูปืนยงิใสเ่กอืบทกุคนื จนท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติไปแลว้สีค่น และ
บาดเจ็บอกีมากกวา่ 50 คน แกนน าพันธมติรฯ กลา่วหากลุม่สนับสนุนรัฐบาล รวมทัง้กลุม่ของพล
ตรขีตัตยิะ สวสัดผิล วา่ เป็นผูท้ีรั่บผดิชอบตอ่เหตกุารณ์เหลา่นี ้อยา่งไรก็ตาม เจา้หนา้ทีพ่สิจูน์
หลกัฐานของต ารวจถกูปิดกัน้ขดัขวางจากพันธมติรฯ ไมใ่หส้ามารถเขา้ถงึจดุเกดิเหตไุดอ้ยา่ง
รวดเร็ว และยงัมกีารเคลือ่นยา้ยวตัถพุยานตา่งๆ ดว้ย  
 
ในชว่งเจ็ดเดอืนทีผ่า่นมา กลุม่สนับสนุนรัฐบาลไดบ้กุโจมตกีารชมุนุมของพันธมติรฯ ในจังหวดั
ตา่งๆ ประมาณ 12 ครัง้ เหตกุารณ์ลกัษณะดงักลา่วหลายครัง้นัน้มรีายงานวา่ สมาชกิพลงั
ประชาชนของนายกรัฐมนตรสีมชายใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิ และการประสานงาน เมือ่วนัที ่
24 กรกฎาคม สมาชกิกลุม่คนรักอดุร ซึง่เป็นฝ่ายทีส่นับสนุนรัฐบาล มากกวา่ 1,000 คนไดใ้ช ้

ก าลงับกุเขา้ท ารา้ย และสลายผูป้ระทว้งฝ่ายพันธมติรประมาณ 200 คนทีอ่ดุรธาน ีเหตกุารณ์
แบบเดยีวกนัยงัเกดิขึน้ทีก่รงุเทพฯ สกลนคร เชยีงใหม ่ศรษีะเกษ เชยีงราย มหาสารคาม และ
บรุรัีมย ์เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม มกีารยงิระเบดิเขา้ไปในสนามบนิดอนเมอืง ซึง่ท าใหม้ผีูป้ระทว้ง
ฝ่ายพันธมติรเสยีชวีติหนึง่คน และไดรั้บบาดเจ็บอกีมากกวา่ 20 คน อยา่งไรก็ตาม จนถงึขณะนี ้
ยงัไมม่กีารน าตวัผูท้ีรั่บผดิชอบตอ่เหตกุารณ์รนุแรงเหลา่นีม้าลงโทษตามกระบวนการยตุธิรรมได ้
ส าเร็จเลย 
 
แซม ซารฟิิ กลา่ววา่ “กองก าลงัฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลใชค้วามรนุแรงตอ่ผูป้ระทว้งฝ่ายพันธมติรฯ 
ในชว่งหลายเดอืนทีผ่า่นมาไดโ้ดยทีไ่มต่อ้งรับผดิ” “ระบบกฏหมายของไทยจ าเป็นจะตอ้งน าตวั
อาชญากรเหลา่นีม้าลงโทษตามความผดิทีเ่กดิขึน้ มฉิะนัน้แลว้ วงจรของความรนุแรงก็จะเกดิขึน้
ตอ่ไป” 
 
โรงเรยีนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนักบัการชมุนุมประทว้งของพันธมติรฯ มกัจะถกูปิดบอ่ยครัง้เพือ่
ป้องกนัไมใ่หนั้กเรยีน และครไูดรั้บอนัตรายจากความรนุแรง การปะทะกนัระหวา่งพันธมติรฯ กบั
กลุม่สนับสนุนรัฐบาลหลายครัง้ถกูบนัทกึภาพไว ้รวมทัง้เหตกุารณ์เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน ที่
บรเิวณปากซอยวภิาวด ี3 ซึง่คนขบัแทก๊ซทีีส่นับสนุนรัฐบาลไดด้กัขวา้งขวดน ้า และกอ้นอฐิใส่

ขบวนรถของพันธมติรฯ ผูป้ระทว้งฝ่ายพันธมติรฯ ตอบโตด้ว้ยการยงิปืน และหนังสติ๊กเขา้ใสก่ลุม่
คนขบัแทก๊ซ ีหลงัจากนัน้ ก็ไดไ้ลท่ ารา้ยกลุม่คนขบัแทก๊ซดีว้ยมดีดาบ ทอ่นไม ้และดา้มธง 
กอ่นทีจ่ะหลบหนไีป ผูป้ระทว้งฝ่ายพันธมติรฯ ไดจ้ดุไฟเผารถจักรยานยนตท์ีจ่อดอยูใ่นบรเิวณ
นัน้ และยงัพยายามบงัคบัใหผู้ส้ ือ่ขา่วลบภาพเหตกุารณ์ทีบ่นัทกึไวไ้ดอ้กีดว้ย เหตกุารณ์ปะทะ
ครัง้นีท้ าใหก้ลุม่คนขบัแทก๊ซอียา่งนอ้ย 11 คนไดรั้บบาดเจ็บ โดยสว่นใหญม่บีาดแผลจาก
กระสนุปืน 
 
องคก์ารฮวิแมนไรทว์อทช์ และองคก์ารแอมเนสต ีอนิเตอรเ์นชนัแนลมคีวามกงัวลอยา่งมากกีย่ว
กบัความรนุแรงทีเ่กดิขึน้นอกกรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน ไดเ้กดิการปะทะระหวา่งกลุม่
รักเชยีงใหม ่51 กบัพันธมติรฯ ทีร่า้ยแรงจนท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติ กลุม่รักเชยีงใหม ่51 ซึง่น าโดย
เพชรวรรต วฒันพงศศริกิลุนัน้ ไดจ้ัดตัง้หน่วยตดิอาวธุขึน้เพือ่คุม้กนันายกรัฐมนตรสีมชายทีย่า้ย
ไปตัง้ทีท่ าการชัว่คราวอยูท่ีเ่ชยีงใหม ่กลุม่รักเชยีงใหม ่51 ท ารา้ยเจา้หนา้ทีศ่าลรัฐธรรมนูญสอง
คนทีถ่กูเขา้ใจผดิวา่เป็นผูป้ระทว้งฝ่ายพันธมติรฯ ทีบ่รเิวณสนามบนิเชยีงใหม ่จนไดรั้บบาดเจ็บ
สาหสั หลงัจากนัน้ กลุม่เชยีงใหม ่51 ทีม่เีสือ้สแีดงเป็นสญัลกัษณ์ไดอ้อก “ไลล่า่” ฝ่าย
พันธมติรฯ ทีม่เีสือ้สเีหลอืงเป็นสญัลกัษณ์ เพือ่ป้องกนัไมใ่หม้กีารรวมตวักนัไปชมุนุมประทว้ง



ตอ่ตา้นนายกรัฐมนตรสีมชาย โดยเพชรวรรตน าสมาชกิกลุม่รักเชยีงใหมป่ระมาณ 100 คนทีม่ปืีน 
ระเบดิ หนังสติ๊ก มดีดาบ มดี ทอ่นเหล็ก ทอ่นไม ้และกอ้นอฐิเป็นอาวธุบกุโจมตสีถานวีทิยชุมุชน
วหิคเรดโิอของฝ่ายพันธมติรฯ ภาพขา่ว และปากค าของพยานทีเ่ห็นเหตกุารณ์ระบวุา่ ต ารวจ
ไมไ่ดพ้ยายามยตุคิวามรนุแรงทีเ่กดิขึน้ ซีง่ท าใหฝ่้ายพันธมติรฯ เสยีชวีติหนึง่คน 
 
แบรด อาดมัส ์กลา่ววา่ “ต ารวจไมส่ามารถเลอืกขา้งทีจ่ะเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ในการตอ่สู ้

ระหวา่งกลุม่ตดิอาวธุ” “ต ารวจมหีนา้ทีจ่ะตอ้งเขา้แทรกแซงอยา่งเป็นกลางในเหตกุารณ์รนุแรง 
และจะตอ้งปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งจรงิใจเพือ่รักษากฏหมาย” 
 
ความปลอดภยัของเด็กตกอยูใ่นความเสีย่งระหวา่งทีม่กีารชมุนุมประทว้ง ถงึแมผู้ป้ระทว้งฝ่าย
พันธมติรฯ จ านวนมากจะมอีาวธุ และพืน้ทีช่มุนุมประทว้งมกัจะถกูโจมตดีว้ยระเบดิ และปืน แตก่็
ยงัมกีารน าเอาเด็กจ านวนมากเขา้ไปในพืน้ทีช่มุนุมประทว้ง แทนทีจ่ะพยายามเอาเด็กออกหา่ง
จากอนัตราย แกนน าพันธมติรฯ กลบัน าเด็กขึน้บนเวทปีราศยัในท าเนยีบรัฐบาลเป็นประจ า ทัง้ๆ 
ทีบ่รเิวณดงักลา่วมกัจะถกูโจมตดีว้ยระเบดิจนท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติหลายครัง้ ถา้หากจะมกีารชมุนุม
ประทว้งครัง้ใหม ่แกนน าพันธมติรฯ ผูป้ระทว้ง และต ารวจควรด าเนนิการทีจ่ะป้องกนัไมใ่หเ้ด็ก
อยูใ่กลส้ถานทีท่ีม่อีนัตราย โดยเฉพาะบรเิวณทีม่แีนวโนม้จะมกีารปะทะกนั ต ารวจ และกอง
ก าลงัอืน่ๆ ของรัฐบาลจะตอ้งรับประกนัวา่ การด าเนนิการของพวกตนจะไมท่ าใหเ้ด็กไดรั้บ
อนัตราย 
 
องคก์ารฮวิแมนไรทว์อทช์ และองคก์ารแอมเนสต ีอนิเตอรเ์นชนัแนลมคีวามกงัวลเกีย่วกบัความ
เป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารใชอ้ านาจอยา่งมชิอบ จากการทีน่ายกรัฐมนตรสีมชายมอบอ านาจอยา่ง
กวา้งขวางภายใตพ้ระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิใหแ้กต่ ารวจเมือ่วนัที ่
27 พฤศจกิายน เพือ่ทีจ่ะยตุกิารยดึครองสนามบนิทัง้สองแหง่ ปัจจบุนั อ านาจฉุกเฉนิดงัตอ่ไปนี้
ยงัคงมผีลอยู ่และต ารวจสามารถบงัคบัใชไ้ดท้กุขณะ   
 

(1) หา้มมใิหบ้คุคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เวน้แตจ่ะไดรั้บ
อนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืเป็นบคุคลซึง่ไดรั้บยกเวน้ 
(2) หา้มมใิหม้กีารชมุนุมหรอืมัว่สมุกนั ณ ทีใ่ด ๆ หรอืกระท าการใดอนัเป็นการยยุงให ้
เกดิความไมส่งบเรยีบรอ้ย 
(3) หา้มการเสนอขา่ว การจ าหน่าย หรอืท าใหแ้พรห่ลายซึง่หนังสอื สิง่พมิพ ์หรอืสือ่อืน่
ใดทีม่ขีอ้ความอนัอาจท าใหป้ระชาชนเกดิความหวาดกลวัหรอืเจตนาบดิเบอืนขอ้มลู
ขา่วสารท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในสถานการณ์ฉุกเฉนิจนกระทบตอ่ความมัน่คงของรัฐ 
หรอืความสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ทัง้ในเขตพืน้ทีท่ีป่ระกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉนิ หรอืทัว่ราชอาณาจักร 
(4) หา้มการใชเ้สน้ทางคมนาคมหรอืการใชย้านพาหนะ หรอืก าหนดเงือ่นไขการใช ้

เสน้ทางคมนาคม หรอืการใชย้านพาหนะ 
(5) หา้มการใชอ้าคาร หรอืเขา้ไป หรอือยูใ่นสถานทีใ่ด ๆ 
(6) ใหอ้พยพประชาชนออกจากพืน้ทีท่ีก่ าหนดเพือ่ความปลอดภยัของประชาชน
ดงักลา่ว หรอืหา้มผูใ้ดเขา้ไปในพืน้ทีท่ีก่ าหนด 

 
อนึง่ มาตรา 5 ของพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิไมไ่ดก้ าหนดวา่
สถานการณ์ฉุกเฉนินัน้จะมกีารตอ่อายไุดก้ีค่รัง้ ซึง่น าไปสูค่วามเสีย่งทีจ่ะมกีารใชอ้ านาจตาม
อ าเภอใจ และไมไ่ดส้ดัสว่นตอ่ความจ าเป็นไปจ ากดัสทิธ ิและเสรภีาพทีไ่ดรั้บการคุม้ครอง
ภายใตรั้ฐธรรมนูญ และกฏหมายระหวา่งประเทศอยา่งไมม่กี าหนด 
 
องคก์ารฮวิแมนไรทว์อทช์ และองคก์ารแอมเนสต ีอนิเตอรเ์นชนัแนลมคีวามกงัวลเกีย่วกบัการที่
พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิไดคุ้ม้ครองไมใ่หม้กีารรับผดิ โดยมาตรา 
17 ไดม้อบภมูคิุม้กนัตอ่เจา้หนา้ทีท่ีใ่ชอ้ านาจตามพระราชก าหนดฉบบันี ้ซึง่จะไมต่อ้งรับผดิ



ในทางอาญา ทางแพง่ และทางวนัิย ถา้หากไดก้ระท าการไปโดยสจุรติ ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและไม่
เกนิสมควรแกเ่หต ุหรอืไมเ่กนิกวา่กรณีจ าเป็น ภมูคิุม้กนันีร้วมถงึการใชอ้ านาจของต ารวจที่
น าไปสูก่ารละเมดิสทิธมินุษยชนทีก่ตกิาระหวา่งประเทศคุม้ครองไวไ้มใ่หม้กีารละเมดิในทกุกรณี 
ไดแ้ก ่สทิธใินการมชีวีติ และเสรภีาพจากการถกูทรมาน และการปฏบิตัทิีเ่ลวรา้ยอืน่ๆ ดงันัน้ 
มาตรา 17 จงึขดัตอ่พันธะของประเทศไทยภายใตก้ฏหมายระหวา่งประเทศ รวมทัง้กตกิาระหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยสทิธกิารเมอืง และสทิธพิลเมอืงคุม้ครองทีก่ าหนดใหส้อบสวนการละเมดิสทิธิ
มนุษยชนทีร่า้ยแรงดงักลา่วในทกุกรณี และใหน้ าตวัผูท้ีก่ระท าความผดิมาลงโทษ   
 
เนือ่งจากการชมุนุมประทว้งไดย้ตุลิงแลว้ องคก์ารฮวิแมนไรทว์อทช์ และองคก์ารแอมเนสต ี
อนิเตอรเ์นชนัแนลเรยีกรอ้งใหรั้ฐบาลไทยยกเลกิสถานการณ์ฉุกเฉนิทีส่นามบนิดอนเมอืง และ
สนามบนิสวุรรณภมูทินัท ี
 
แซม ซารฟิิ กลา่ววา่ “ไมค่วรจะมใีครทีอ่ยูเ่หนอืกฏหมาย” “เป็นเรือ่งส าคญัทีท่กุคนทีม่สีว่น
รับผดิชอบตอ่การละเมดิสทิธมินุษยชนถกูน าตวัเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม และรับผดิตอ่สิง่พวก
เขากระท าลงไป” 
 
 


