
 
 

   คณะทำงานศึกษากรณคีวามรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหว่างการชุมนุมทางการเมือง   1 

รายงานการดำเนินการศึกษากรณีความรนุแรงท่ีเกิดข้ึนระหว่างการชุมนุมทางการเมือง 

ในวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

เสนอต่อคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การส่ือสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  

สภาผู้แทนราษฎร 

โดย คณะทำงานศึกษากรณีความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหว่างการชุมนุมทางการเมือง 

วันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2564 

 

  นับตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ที่กลุ่ม Free Youth ได้นัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก่อนที่จะ

ย้ายไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อเดินขบวนไปยังบ้านพักของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ กรม

ทหารราบ รอ. ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แต่ก็ถูกหน่วยควบคุมฝูงชน (คฝ.) สกัดกั้น จนนำไปสู่การเผชิญหน้า-ปะทะ

กับผู้ชุมนุมในท่ีสุด นับตั้งแต่นั้นมาความรุนแรงในพ้ืนท่ีสามแยกดินแดงและบริเวณใกล้เคียง ก็เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

จนทำให้ “สามแยกดินแดง” กลายเป�นพ้ืนท่ีปะทะเกือบทุกวัน  อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้จะมุ่งไปท่ีการค้นหา

ความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 เท่านั้น เพราะความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในวันนี้ได้ส่งผล

ให้เยาวชน 2 คนได้รับบาดเจ็บรุนแรง และเป�นหลักฐานที่ชี้ว่ามีการใช้กระสุนจริงกับผู้ชุมนุมที่ปราศจากอาวุธ 

กล่าวคือ 

1. ด.ช.ธนพล หอมยา อายุ 14 ป� ถูกยิงหน้าปากซอยประชาสงเคราะห์ 14 กระสุนเข้าบริเวณหัวไหล่ด้านหลัง 

ทะลุออกด้านหน้า ป�จจุบันปลอดภัยแล้ว และกลับไปรักษาตัวอยู่ท่ีบ้าน  

2. ด.ช.วาฤทธิ์ สมน้อย อายุ 15 ป� ถูกยิงบนถนนฝ��งตรงข้าม สน.ดินแดง กระสุนเข้าบริเวณคอ และฝ�งอยู่ใกล้

แกนสมอง ป�จจุบันยังไม่ได้สติ อยู่ในอาการโคม่า แพทย์ยังไม่กล้าผ่าตัดนำกระสุนออก  

การนัดชุมนุมในวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 

 ข้อมูลในส่วนนี้เป�นการเสนอภาพรวมของเหตุการณ์การชุมนุมในวันที่ 16 สิงหาคม ก่อนที่จะนำไปสู่

เหตุการณ์ความรุนแรงต่อเยาวชนท้ัง 2 คนในช่วงค่ำ  

กลุ่มทะลุฟ้าประกาศนัดหมายการชุมนุม “#ม็อบ16สิงหา ไล่ล่าทรราช เราจะเดินไปบ้านประยุทธ์” ใน

เวลา 15.00 น. ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝ��งเกาะพญาไท และมุ่งหมายเดินขบวนคล้องแขนไปยัง “บ้านประยุทธ์” 

ภายในกรมทหารราบท่ี 1 มหาดเล็กรอ. ถนนวิภาวดีรังสิต โดยเน้นย้ำว่ากลุ่มต่อสู้อย่างสันติและการชุมนุมของกลุ่ม



 

2   คณะกรรมาธิการพฒันาการเมือง การส่ือสารมวลชน และการมีส่วนรว่มของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

จะอยู่ภายในเส้นทางที่ประกาศไว้เท่านั้นP0F

1
P อย่างไรก็ตาม หลังมวลชนมารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและทำ

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เช่น เผาหุ่นจำลองเพื่อสื่อถึงผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19P1F

2
P เป�นต้น ทางกลุ่มทะลุฟ้าได้

ประกาศเปลี่ยนจุดหมายไปเป�นทำเนียบรัฐบาล หรือ “บ้านหลังที่สองของประยุทธ์” เมื่อเวลาประมาณ 16.20 น. 

“ยาใจ ทะลุฟ้า” กล่าวว่าเพราะเป�นห่วงเรื่องความปลอดภัย P2F

3 

ในเวลา 13.30 น. ตำรวจได้นำตู้คอนเทนเนอร์มาป�ดถนนพหลโยธินซอย 2 เส้นท่ีมาจากถนนพหลโยธินไป

ยังถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และนำรถควบคุมผู้ต้องหากับรถตู้ตำรวจมาจอดหลังตู้คอนเทน

เนอร์บริเวณด้านข้างโรงพยาบาลทหารผ่านศึกอีกด้วย ส่วนแยกสามเหลี่ยมดินแดง ตำรวจได้ติดตั้งแผงเหล็ก และ

วางลวดหนามหีบเพลงท่ีปากซอยร่วมมิตรP3F

4 

ในเวลา 18.08 น. กลุ่มทะลุฟ้าประกาศยุติการชุมนุมท่ีบริเวณทำเนียบรัฐบาล โดยให้เหตุผลว่า “เจ้าหน้าท่ี

ควบคุมฝูงชนใช้แก๊สน้ำตา ยิงกระสุนยางมาจากในโรงเรียนราชวินิต”P4F

5
P หลังจากนั้นมีมวลชนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกัน

บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง ซึ่งมีตู ้คอนเทนเนอร์ตั ้งกีดขวางทางจราจรอยู่ ผู ้ชุมนุมส่วนใหญ่ขี ่รถจักรยานยนต์ 

ผู้สื่อข่าวรายงานตรงกันว่ามีเสียงประทัดยักษ์และพลุดังเป�นระยะP5F

6
P และต่อมามีเพลิงไหม้จุดหนึ่งใต้ทางด่วน  ด้าน

ตำรวจชุดควบคุมฝูงชน (คฝ.) ได้เริ่มยิงแก๊สน้ำตาลงมาจากทางด่วนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่ราว 18.50 น. ขณะที่ผู้

ชุมนุมเร่งเครื่องจักรยานยนต์ให้เกิดเสียงดัง ตะโกน ฉายแสงเลเซอร์ใส่ คฝ. และขว้างปาสิ่งของไปยังตู้คอนเทน

เนอร์กับ คฝ. เช่นกัน 

 
1 “ทะลุฟ้า ประกาศไป ‘บา้นประยุทธ์’ วันนี้! รอบนี้เล่ียงปะทะ เลือกอีกเส้นทางเคล่ือน,” ข่าวสด, วันที่ 16 สิงหาคม 2564. 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6565357.  

2 ไทยรัฐทีวี. “16 สิงหาคม 2564 : บรรยากาศบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิกลุ่มทะลุฟ้านำมวลชนทำกจิกรรมเชิงสัญลักษณ์ "เผาหุ่นจำลอง" เพื่อสะทอ้น

ต่อการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกับเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่งนายกฯ ภาพ วัชรชัย คล้ายพงษ์ #ม็อบ16

สิงหา #ไทยรัฐทีวี32.” ทวิตเตอร์, วันที่ 16 สิงหาคม 2564, ://twitter.com/Thairath_TV/status/1427202538630119428. 

3 มติชนออนไลน์. “ไม่ไปแล้วบ้านประยทุธ์! เปล่ียนเส้นทางมุ่งหน้า ‘ทำเนยีบ’ 16.22 น. ยาใจ ทะลุฟา้ ประกาศเปล่ียนเส้นทางไป ‘บ้านหลังที่ 2’ คือ

ทำเนียบ เพราะห่วงความปลอดภยั ทั้งนี้ เดิม ‘ทะลุฟา้’ บอกว่า ผ่านการคุยกบั ตร.ว่าหากใช้เส้นทางพหลฯไปบ้านพกัประยุทธ์ จะปล่อยให้เดินทางถึง

จุดหมายได้ #ม็อบ16สิงหา,” ทวิตเตอร์, วันที่ 16 สิงหาคม 2564, https://twitter.com/MatichonOnline/status/1427203310231048192. 

4 “ตร.วางคอนเทนเนอร์-ลวดหนาม-แผงเหล็ก พหลโยธิน ซ.2-สามเหล่ียมดินแดง,” มติชนออนไลน์, วันที่ 16 สิงหาคม 2564. 

5 “‘กลุ่มทะลุฟา้’ ประกาศอยา่งเป�นทางการ ยุติชุมนุม ‘ม็อบ 16 สิงหา,’” ไทยรัฐออนไลน์, วันที่ 16 สิงหาคม 2564. 

6 อิทธิพัทธ์ ป��นระโรจน์ [@ittipat_tv]. “18.11 ผชน. มาวิภาวดี เร่ิมปาปะทัดยกั #ม็อบ16สิงหา.” ทวิตเตอร์, วันที่ 16 สิงหาคม 2564, 

https://twitter.com/ittipat_tv/status/1427227130430038017; และ “รวมตัวอกีที่แยกดินแดง ประทัดยักษ ์พลุว่อน แก๊สน้ำตา-มีผู้บาดเจ็บคาด

โดนกระสุนยาง,” มติชนออนไลน์, วันที ่16 สิงหาคม 2564. 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6565357
https://twitter.com/Thairath_TV/status/1427202538630119428
https://twitter.com/MatichonOnline/status/1427203310231048192
https://twitter.com/ittipat_tv/status/1427227130430038017


 
 

   คณะทำงานศึกษากรณคีวามรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหว่างการชุมนุมทางการเมือง   3 

 เวลาประมาณ 19.00 น. มีเสียง คฝ. เริ่มยิงกระสุนยาง สื่อมวลชนและผู้ชุมนุมบางส่วนจึงหลบออกมาจาก

แนวหน้า ขณะที่บางส่วนยิงหนังสติ๊กตอบโต้ 10 นาที ต่อมา มติชนออนไลน์ และ ไทยรัฐออนไลน์ รายงานว่ามีผู้

ชุมนุมรายหนึ่งโดนกระสุนยางยิงมาจากบนทางด่วน เป�นรอยช้ำท่ีหลังด้านขวาบน (ดูภาพท่ี 1) 

หลังจากมีกระสุนยางสลับกับแก๊สน้ำตายิงต่อเนื่องหลายนัด คฝ. ก็นำรถฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดน้ำผสมสารเคมี

ลงมาจากทางด่วน ผู้ชุมนุมจึงแตกกลุ่มกันออกไป และตอบโต้ คฝ. ด้วยพลุเพ่ิมเติมหลายนัด ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ (ฆฤณ 

กมุทโยธิน) ให้ข้อสังเกตว่าน้ำที่ฉีดมาอาจผสมด้วยสารเคมีที่เข้มข้นกว่าปกติ เพราะสารเคมีที่ฟุ้งมาตามลมทำให้

ผิวหนังของทีมข่าวปวดแสบปวดร้อน ส่วนผู้ชุมนุมยังพยายามก่อกวน คฝ. ด้วยประทัด พลุ ลูกแก้ว และแสง

เลเซอร์ และราว 19.25 น. ยังมีการเผาวัสดุบางอย่างท่ีเกาะกลางถนนในบริเวณสามแยกดินแดงอีกด้วยP6F

7 

ภาพท่ี 1 รอยช้ำบนหลังผู้ชุมนุมท่ีโดนกระสุนยางP7F

8 

 

 เวลาประมาณ 19.30 น. หลังการตอบโต้ของทั้งสองฝ่าย คฝ.เริ่มเคลื่อนที่มาประชิดผู้ชุมนุมจากถนน

วิภาวดีรังสิตขาเข้า ทำให้ผู้ชุมนุมที่อยู่ใต้ทางด่วนค่อย ๆ ถอยร่นออกจากพื้นที่ บ้างกระจายตัวไปยังฝ��งแฟลต     

ดินแดง บ้างไปยังฝ��งอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ P8F

9
P ส่วน คฝ. ที่ประจำการอยู่บนทางด่วนก็ยังคงยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุม

อย่างต่อเนื่อง 

 
7 “รวมตัวอกีที่แยกดินแดง ประทัดยักษ ์พลุว่อน แก๊สน้ำตา-มีผู้บาดเจ็บคาดโดนกระสุนยาง,” มติชนออนไลน์, วันที่ 16 สิงหาคม 2564; และ “มวลชน

จำนวนหนึ่งรวมตัวใต้ทางด่วนดินแดง หลัง ‘ม็อบ 16 สิงหา’ ยุติชุมนุม (คลิป),” ไทยรัฐออนไลน์, วันที่ 16 สิงหาคม 2564. 

8 ภาพวินาทีที ่10 ของวีดิโอ “รวมตัวอกีที่แยกดินแดง ประทัดยักษ์ พลุว่อน แกส๊น้ำตา-มีผู้บาดเจบ็คาดโดนกระสุนยาง.” maticon.co.th. วันที่ 16 

สิงหาคม 2564, https://www.matichon.co.th/local/news_2888591 (เข้าถึงข้อมูลวันที่ 23 สิงหาคม 2564)  

9 Thai PBS News. “19.33 น. มวลชนบริเวณใต้ทางด่วนดินแดง ถอยร่นออกจากพื้นที่แล้ว โดยยังมีผู้ชุมนุมบางส่วน อยู่บริเวณฝ��งแฟลตดินแดง 

บางส่วนถอยร่นไปฝ��งอนุสาวรีย์ชยัฯ ขณะที่ตำรวจยังยิงแก๊สน้ำตาลงมาอยา่งต่อเนื่อง #ThaiPBSnews #ม็อบ16สิงหา.” ทวิตเตอร์, วันที ่16 สิงหาคม 

2564, https://twitter.com/ThaiPBSNews/status/1427249429426294788. 

https://www.matichon.co.th/local/news_2888591
https://twitter.com/ThaiPBSNews/status/1427249429426294788
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 เวลาประมาณ 20.00 น. มีรายงานว่า คฝ. ตั้งแนวกระชับพ้ืนท่ีจากบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เข้ามาทาง

สามเหลี่ยมดินแดง จากนั้นเข้ายึดพื้นที่ใต้ทางด่วนดินแดง แล้วตั้งแนวอีกครั้งเพื่อมุ่งหน้าไปยังแฟลตดินแดง P9F

10
P 

ต่อมา คฝ. เข้าป�ดทุกแยกในสามเหลี่ยมดินแดง ส่วนมวลชนบางกลุ่มยังหลงเหลืออยู่บริเวณแฟลตดินแดง และตอบ

โต้ด้วยพลุเป�นระยะP10F

11
P เสียงปะทะเงียบลงตอนเวลาประมาณ 21.00 น. ก่อนมวลชนบางสว่นร่นถอยออกจากหนา้

แฟลตดินแดง ขณะท่ี คฝ. ยังคงตรึงกำลังแน่นหนาท่ีสามเหลี่ยมดินแดงP11F

12 

 

ความรุนแรงหน้าปากซอยประชาสงเคราะห์ 14: กรณี ด.ช.ธนพล (น้องแฟรงค์)  

 ด.ช. ธนพลเล่าว่า P12F

13
P ในเวลาประมาณสองทุ่มเศษ ตนได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปรับเพื่อนรุ่นพี่ที่ไปร่วม

ชุมนุมเพื่อกลับบ้าน (ด.ช.ธนพลไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุม) ระหว่างที่ขับรถจากสามแยกโรงกรองน้ำมุ่งหน้าไปตาม

ถนนประชาสงเคราะห ์ก่อนจะถึงปากซอยประชาสงเคราะห์ 14  เขาได้ยินผู้ชุมนุมที่ขี่จักรยานยนต์สวนมาตะโกน

ว่ามีคนยิงป�น และเห็นผู้ชาย 4-5 คน บางคนถือป�นสั้น ลักษณะคล้ายป�นลูกโม่หรือรีวอลโว่ บางคนถือไม้ขนาดใหญ่ 

ผู้ชายกลุ่มนี้ใส่หมวกกันน็อกและหน้ากากอนามัยปกป�ดใบหน้าทุกคน พวกเขาเดินตรงเข้ามาหา ด.ช.ธนพล และ

โดยไม่ทันตั้งตัว พวกเขาก็ใช้ไม้ฟาดตี ด.ช.ธนพลและเพื่อนรุ่นพี่ ที่บริเวณแขนและขาอย่างแรง ทำให้เขาเจ็บปวด

มาก ด.ช.ธนพลและเพ่ือนจึงตัดสินใจท้ิงจักรยานยนต์ วิ่งหนีไปตามถนนประชาสงเคราะห์ ระหว่างท่ีวิ่งหนี มีผู้ขับข่ี

จักรยานยนต์คนอ่ืนท่ีผ่านมา ได้หยุดรับเขาและพากันหนีไป ส่วนเพ่ือนท่ีมาด้วยกันน่าจะไปกับจักรยานยนต์คันอ่ืน  

เม่ือไปถึงจุดปลอดภัย ด.ช.ธนพลเป�นห่วงจักรยานยนต์ท่ีท้ิงไว้ จึงขอลงข้างทาง และเดินกลับมาท่ีปากซอย

ประชาสงเคราะห์ 14 (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที) และยังเห็นชายฉกรรจ์กลุ่มเดิมยืนอยู่ตรงนั้น ด.ช.ธนพลจึงเดินก้ม

หน้าด้วยความกลัว ถามหาจักรยานยนต์ของตน ชายกลุ่มดังกล่าวสั่งให้ ด.ช.ธนพลเป�ดเบาะรถเพื่อดูว่ามีอาวุธ

หรือไม่ เมื่อไม่พบอะไร จึงปล่อยให้ ด.ช.ธนพลขับรถออกไป ในระหว่างนี้เองที่เขาเพิ่งรู้ตัวว่าตนถูกยิงบริเวณไหล่ 

เพราะเลือดไหลนองเสื้อจนเป�ยกด้านหลัง เขาจึงหยุดรถจอดข้างทาง โทรศัพท์หาเพื่อนรุ่นพี่และขับจักรยานยนต์ 

ต่อไปหาเพื่อนรุ่นพี่ที่แฟลตแห่งหนึ่ง เมื่อไปถึงจึงได้โทรเรียกรถพยาบาล มีรถของมูลนิธิปอเต๊กตึ้งมารับไปส่งยัง

 
10 Thai PBS News. “19.55 น. ตำรวจควบคุมฝูงชนต้ังแนวกระชับพื้นที่จากอนสุาวรีย์ชยัฯ เข้ามาทางสามเหล่ียมดินแดงแล้ว #ThaiPBSnews #ม็อบ

16สิงหา.” ทวิตเตอร์, วันที่ 16 สิงหาคม 2564, https://twitter.com/ThaiPBSNews/status/1427255370989273097. 

11 อิทธิพัทธ์ ป��นระโรจน์ [@ittipat_tv]. “20:18 คฝ. ป�ดทุกเเยก สามเหล่ียมดินเเดง สชายการชุมนุม #ม็อบ16สิงหา.” ทวิตเตอร์, วันที่ 16 สิงหาคม 

2564, https://twitter.com/ittipat_tv/status/1427259088883175426. 

12 Thai PBS News. “21.02 น. เสียงปะทะระหวา่งตำรวจและผู้ชุมนุมเงียบลง มวลชนบางส่วนออกจากพื้นทีห่น้าแฟลตดินแดง แต่ตำรวจยังตรึงกำลัง

อยู่บริเวณสามเหล่ียมดินแดง #ThaiPBSnews #ม็ิอบ16สิงหา.” ทวิตเตอร์, วันที่ 16 สิงหาคม 2564, 

https://twitter.com/ThaiPBSNews/status/1427273094012362761. 

13 สัมภาษณ์ ด.ช.ธนพล หอมยา และนายชุณหะวัณ หอมยา (บิดา) ผ่าน Line application. วันที่ 29 สิงหาคม 2564 และสัมภาษณ์เพิ่มเติม นายชุณหะ

วัณ หอมยา วันที่ 11 กันยายน 2564 ทางโทรศัพท์ 

https://twitter.com/ThaiPBSNews/status/1427255370989273097
https://twitter.com/ittipat_tv/status/1427259088883175426
https://twitter.com/ThaiPBSNews/status/1427273094012362761
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โรงพยาบาลราชวิถี แพทย์ท่ีทำการผ่าตัดได้แจ้งกับเขาว่า กระสุนทะลุกระดูกไหล่เป�นรู แพทย์ไม่สามารถระบุได้ว่า

เป�นกระสุนชนิดใด และยังไม่ได้มอบเอกสารจากนิติเวชให้กับครอบครัวของของ ด.ช.ธนพล  

ด.ช.ธนพลเชื่อว่าตนถูกยิงโดยผู้ชายกลุ่มดังกล่าวในช่วงจังหวะที่ตนกำลังวิ่งหนีนี่เอง แต่เพราะความตกใจ

กลัว ผสมกับความเจ็บปวดจากบาดแผลที่ถูกฟาดตีด้วยไม้ ทำให้เขาไม่รู้ตัวว่าถูกยิงจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักระยะ

หนึ่ง  

 เมื ่อนำคำให้การของ ด.ช.ธนพลมาประกอบเข้ากับหลักฐานจาก Uกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร 

ตำแหน่งปากซอยประชาสงเคราะห์ 14U ท่ีคณะทำงานฯ ได้รับมา ชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลาระหว่าง 20:34:43 - 

20:42:00 รวมเวลาเกือบ 8 นาทีนี้ มีกลุ่มชายฉกรรจ์ประมาณ 12 คน เดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์ประมาณ 6 

คัน ปรากฎตัวขึ้นในจุดเกิดเหตุ บางคนถืออาวุธป�นและไม้ด้ามยาว ยิงป�นและคุกคามผู้ที่สัญจรไปมากลางถนน

ประชาสงเคราะห์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

20:34:15 (ch1) กลุ่มผู้ขับข่ีจักรยานยนต์ราว 10 คันขับมาจากด้านสามแยกโรงกรองน้ำ กลับรถแล้วหยุด

จับกลุ่มอยู่บริเวณทางม้าลาย หน้าร้านเซเว่น (หรือปากซอยประชาสงเคราะห์ 12) สันนิษฐานว่าพวกเขาเป�นผู้

ชุมนุม (ดูภาพท่ี 2) 

              

ภาพท่ี 2 วงสีแดง แสดงกลุ่มผู้ชุมนุมท่ีจับกลุ่มอยู่บริเวณทางม้าลาย 

 

20:34:28 (ch2) กล ุ ่มผ ู ้ก ่อเหตุประมาณ 12 คน ขี ่รถจ ักรยานยนต์ 6 คัน ขับมาถึงปากซอย

ประชาสงเคราะห์ 14 ก่อนจะตรงปากซอยช่วงต่อกับทางโค้งของถนนประชาสงเคราะห์ (ดูภาพท่ี 3) 



 

6   คณะกรรมาธิการพฒันาการเมือง การส่ือสารมวลชน และการมีส่วนรว่มของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

  

ภาพท่ี 3 แสดงกลุ่มผู้ก่อเหตุ 12 คน ข่ีรถจักรยานยนต์ 6 คัน 

20:34:45 (ch1)  หนึ่งในผู้ก่อเหตุ ชายใส่เสื้อยืดสีขาว P13F

14 
Pกางเกงขาสั้นสีเข้ม มือซ้ายถือไม้ยาวราว 3 ฟุต 

สะพายกระเป๋าสีดำพาดไหล่และลำตัวด้านขวา และในมือขวาถืออาวุธป�นสั้น ยิงป�น 1 นัด แล้วเดินรี่เข้าหากลุ่มผู้

ขับจักรยานยนต์ท่ีจอดอยู่หน้าร้านเซเว่น แล้วใช้ไม้ไล่ฟาดพวกเขา จนพวกเขาขับรถหนีไป (ดูภาพท่ี 4) 

 

ภาพท่ี 4 วงสีแดง ภาพซ้าย แสดงลักษณะผู้ก่อเหตุท่ีใช้มือขวาถืออาวุธป�นและมือซ้ายถือไม้ยาว 

      วงสีแดง ภาพขวา แสดงประกายไฟจากกระบอกป�น 

 

ชายเสื้อขาวเดินหน้าคุกคามผู้ท่ีสัญจรไปมากลางถนนประชาสงเคราะห์ต่อไป เชื่อว่ากำลังมองหาผู้ชุมนุม 

20:37:29 (ch1) ชายเสื้อขาวและพรรคพวกทำท่าจะข่ีจักรยานยนต์ออกจากจุดนี้ แต่เปลี่ยนใจลงจากรถ 

แล้วเดินไปท่ีท้องถนนด้วยท่าทีคุกคามต่อคนท่ีข่ีจักรยานยนต์มาจากทิศทางของแยกโรงกรองน้ำ  

 
14 แต่จากกล้องวงจรป�ดของร้าน 7-11 หน้าปากซอยประชาสงเคราะห์ 21 ซึ่งสามารถจับภาพได้ในระยะใกล้ จะเห็นว่าเสื้อของชาย

คนน้ีเป�นสีเขียวอ่อน 
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20:37:56 (ch1) ด.ช.ธนพลและเพ่ือนข่ีจักรยานยนต์มาถึงทางโค้งหน้าปากซอยประชาสงเคราะห์ 14 

และชะลอรถเพื่อดูเหตุการณ์ อยู่ๆ ชายเสื้อขาววิ่งเข้ามา แล้วใช้ไม้ฟาดใส่ ด.ช.ธนพลและเพื่อน เพื่อนของ 

ด.ช.ธนพลตัดสินใจลงจากรถแล้วออกว่ิง ด.ช.ธนพลพยายามประคองรถต่อไปได้อีกเล็กน้อย  (ดูภาพท่ี 5) 

       

ภาพท่ี 5 วงสีแดง แสดงเหตุการณ์ท่ีชายถือไม้ว่ิงเข้ามา แล้วใช้ไม้ฟาดใส่ ด.ช.ธนพลและเพ่ือน 

 

20:38:03 (ch1) หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนี้ ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีเข้ม มีฮู้ด (มีตัวหนังสือขนาด

ใหญ่ด้านหลัง) กางเกงยีนส์สีน้ำเงิน ใส่หน้ากากอนามัย ถือป�นสั้น วิ่งไล่และยิงป�นใส่วัยรุ่นที่วิ่งหนี (ยิงไปใน

ทิศทางเดียวกับท่ี ด.ช.ธนพลว่ิงหนี) (ดูภาพท่ี 6) 

 

ภาพท่ี 6 วงสีแดง แสดงเหตุการณ์ท่ีชายถือป�นส้ัน ว่ิงไล่และยิงป�นใส่วัยรุ่นท่ีว่ิงหนี 

 



 

8   คณะกรรมาธิการพฒันาการเมือง การส่ือสารมวลชน และการมีส่วนรว่มของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

จากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร หน้าปากซอยประชาสงเคราะห์ 14 ที ่ช ี ้มาทางถนน

ประชาสงเคราะห์ด้านขวา  แสดงให้เห็นว่าเม่ือพ้นหัวโค้งถนน ด.ช.ธนพลได้ตัดสินใจจอดรถแล้วลงว่ิง ท้ิงรถไว้

ข้างถนนฝ��งซ้าย โดยมีชายถือป�นกับพวกไล่ตามมาติดๆ (ดูภาพท่ี 7) 

 

ภาพท่ี 7 วงสีแดง แสดงเหตุการณ์ท่ี ด.ช.ธนพล ตัดสินใจจอดรถแล้วลงว่ิง ท้ิงรถไว้ 

 

ในช่วงเวลานี้ กล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร หน้าปากซอยประชาสงเคราะห์ 14 (ch1) แสดงให้เห็น

ว่าชายเสื้อขาวและพวกยังเดินหน้าคุกคามผู้ขี่จักรยานยนต์ท่ีผ่านมาต่อไป มีวัยรุ่นอีก 4 คนวิ่งหนีพวกเขาไปทาง

ถนนประชาสงเคราะห์ 

ผู้ขับข่ีจักรยานยนต์รายหนึ่งถูกตีจนรถล้มลงกลางถนน ผู้ขับขี่ตัดสินใจทิ้งจักรยานยนต์ แล้ววิ่งหนีไปทาง

ถนนประชาสงเคราะห์ โดยมีชายเสื้อดำใส่ฮู้ดถือป�น เดินย้อนกลับมา เล็งป�นใส่ผู้ขับข่ีบนท้องถนน (ดูภาพท่ี 8) 

 

ภาพท่ี 8 วงสีแดง แสดงเหตุการณ์ท่ีกลุ่มผู้ก่อเหตุยังคงคุกคามผู้ข่ีจักรยานยนต์ท่ีขับผ่านมาต่อไป 
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20:42:00 (ch1) กลุ่มผู้ก่อเหตุขับรถออกจากบริเวณท่ีเกิดเหตุไปตามถนนประชาสงเคราะห์ มุ่งหน้าไปทาง

ซอยประชาสงเคราะห์ 21 (ดูภาพท่ี 9) (จะกล่าวถึงคนกลุ่มนี้ต่อไปในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ ด.ช.วาฤทธิ์)  

 

ภาพท่ี 9 แสดงทิศทางท่ีกลุ่มผู้ก่อเหตุขับรถออกจากบริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์ 14  

 

  

จากหลักฐานดังกล่าวข้างต้นทำให้ลงความเห็นได้ว่า ด.ช.ธนพลถูกยิงและทำร้ายร่างกายด้วยฝ�มือของ

ชายฉกรรจ์กลุ ่มนี้อย่างแน่นอน พวกเขายังร่วมกันทำร้ายร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนที ่ขับข่ี

จักรยานยนต์อีกหลายคน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือคุกคามและทำร้ายผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ท่ีมุ่งหน้ามาจากสาม

แยกโรงกรองน้ำ ซ่ึงพวกเขาเช่ือว่าเป�นผู้ชุมนุม  

การกระทำที่ดำเนินไปเกือบ 8 นาทีนี้เกิดขึ้นกลางท้องถนนในย่านชุมชนหนาแน่น ไฟส่องสว่าง และ

ในช่วงเวลาที่มีผู้สัญจรบนท้องถนนอย่างคับคั่ง เป�นการกระทำอันอุกอาจที่ชี้ว่าพวกเขาไม่เพียงไม่มีความยำ

เกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง แต่พวกเขาน่าจะเชื่อว่าผู้รักษากฎหมายจะไม่สามารถเอาผิดกับพวกเขา หรือไม่

สนใจเอาผิดกับพวกเขาเลยก็ได้ พวกเขาจึงกล้ากระทำตนดั่งมาเฟ�ยท่ีถือกฎหมู่เหนือกฎหมาย เท่ียวคุกคามทำ

ร้ายประชาชนตามอำเภอใจ  
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ความรุนแรงหน้า สน.ดินแดง: กรณี ด.ช.วาฤทธิ์  

ด.ช.วาฤทธิ์ ไม่สามารถให้การได้ คณะทำงานฯ ได้ใช้หลักฐานจากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครท่ี

คณะทำงานฯ ได้รับมา และภาพเคลื่อนไหวที่ประชาชนบนแฟลตข้าง สน.ดินแดงถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เผยแพร่ใน

โซเชียลมีเดีย รวมถึงรอยโลหิตท่ีพ้ืนและรอยกระสุนป�นท่ีกำแพง ในสถานท่ีเกิดเหตุ ในการพิจารณา 

 

Uภาพเหตุการณ์ในฝ��งของผู้ชุมนุม 

เวลา 19.10 น. จากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปากซอย สน.ดินแดง (ch02) พบว่า 

เจ้าหน้าท่ีนำแผงเหล็กป�ดทางเข้าถนนซอย สน.ดินแดง (ดูภาพท่ี 10) 

 

ภาพท่ี 10 เจ้าหน้าท่ีนำแผงเหล็กป�ดทางเข้าถนนซอย สน.ดินแดง 

 

เวลาประมาณ 20.00 น. จากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งตลอดถนนมิตรไมตรี พบว่าผู้

ชุมนุมที่ใช้รถจักรยานยนต์เป�นพาหนะ รวมตัวกันที่ถนนมิตรไมตรีตลอดทั้งเส้น โดยมีแนวตำรวจควบคุมฝูงชนตั้ง

แนวเคลื่อนมาจากถนนวิภาวดีรังสิต โดยการเคลื่อนตัวของแนวตำรวจควบคุมฝูงชนมีการใช้แก๊สน้ำตาเพื่อให้ผู้

ชุมนุมออกจากพื้นที่ โดยมีผู้ชุมนุมบางส่วนที่อยู่ใกล้ สน.ดินแดงเดินมายิงหนังสติ๊ก ขว้างปาสิ่งของ ประทัดมาทาง

แผงเหล็กท่ีป�ดทางเข้าถนนซอย สน.ดินแดง ไม่ปรากฎว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธป�นแต่ประการใด 

เวลาประมาณ 20.30 น. จากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งทางเข้าศาลาว ่าการ

กรุงเทพมหานคร ดินแดง ตำรวจควบคุมฝูงชนเคลื่อนแนวมาถึงประตูด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฯ (ดู

ภาพท่ี 11) 
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ภาพท่ี 11 ตำรวจควบคุมฝูงชนเคล่ือนแนวมาถึงประตูด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฯ 

 

เวลาประมาณ 20.39 จากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปากซอย สน.ดินแดง (ch02) ผู้

ชุมนุมจุดไฟเผาถังขยะพลาสติกและกรวยจราจร บนถนนบริเวณแผงเหล็กป�ดทางเข้าถนนซอย สน.ดินแดง (ดูภาพ

ท่ี 12) 

 

ภาพท่ี 12 ผู้ชุมนุมจุดไฟเผาถังขยะพลาสติกและกรวยจราจร 

เวลาประมาณ 20.42 จากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปากซอย สน.ดินแดง (ch03) ผู้

ชุมนุมบางส่วนนำแผงเหล็ก แบริเออร์พลาสติก มาวางบนกลางถนนมิตรไมตรี เพื่อขวางตำรวจควบคุมฝูงชนท่ี

เคลื่อนใกล้เข้ามาจากทางศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฯ โดย ด.ช.วาฤทธิ์ เป�นหนึ่งในผู้ชุมนุมที่อยู่ในบริเวณ

ดังกล่าว (ดูภาพท่ี 13) 
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ภาพท่ี 13 ผู้ชุมนุมบางส่วนนำแผงเหล็ก แบริเออร์พลาสติก มาวางบนกลางถนนมิตรไมตรี 

 

เวลา 20:44:04 จากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปากซอย สน.ดินแดง (ch01) ด.ช.

วาฤทธิ์ ล้มลงกับพื้น ตำแหน่งตรงข้ามปากซอย สน.ดินแดง ช่องจราจรชิดฝ��งศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ขณะ

กำลังวิ่งมุ่งหน้าโรงกรองน้ำ (ดูภาพท่ี 14) 

 

ภาพท่ี 14 วงสีแดง ด.ช.วาฤทธิ์ ล้มลงกับพ้ืน 

 

Uภาพเหตุการณ์ในฝ��งของผู้ก่อเหตุ 

 คณะทำงานฯ พบหลักฐานที่ชี้ว่าในช่วงเวลาที่ ด.ช.วาฤทธิ์ถูกยิงนั้น มีกลุ่มคนมากกว่า 1 กลุ่มใช้อาวุธป�น

ยิงไปในทิศทางหน้า สน.ดินแดง เชื่อได้ว่า ด.ช.วาฤทธิ์เป�นเหยื่อของการกระทำของคนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ต่อไปนี้   
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กลุ่มท่ี 1 

 คนกลุ่มแรกนี้เป�นชาย 2 คนที่อยู่บนตัวอาคารด้านหน้าของ สน.ดินแดง ทั้งสองคนเล็งป�นไปยังถนน

ด้านหน้าของ สน.ดินแดง  

บุคคลแรกปรากฎในภาพและคลิปวิดีโอที่ถ่ายโดยประชาชนจากแฟลตข้าง สน.ดินแดง ที่เผยแพร่ใน

โซเชียลมีเดียและสื่อแทบทุกสำนัก ซ่ึงต่อมา พ.ต.อ.รัฐชัย ศรีวิชัย ผู้กำกับ สน.ดินแดงได้ออกมายอมรับว่าบุคคลใน

ภาพเป�นเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สน.ดินแดงจริง แต่อาวุธที่ใช้ไม่ใช่อาวุธป�นกระสุนจริง ทราบในเวลาต่อมาว่า

นายตำรวจดังกล่าวชื่อ ร.ต.ท.ป�ยะพงษ์P14F

15
P (ดูภาพท่ี 15) 

 

ภาพท่ี 15 วงสีแดง ชายท่ียิงมาจากช้ันล่างของ สน.ดินแดง 

  

อย่างไรก็ตาม ได้ปรากฎภาพเคลื่อนไหวที่ประชาชนถ่ายจากแฟลตข้าง สน.ดินแดงที่แสดงให้เห็นว่ามชีาย

อีกคนหนึ่ง ไม่ได้ใส่เครื่องแบบตำรวจ แต่ใส่เสื้อยืดสีดำ หมวกกันน็อก ยืนอยู่ตรงบันไดที่จะขึ้นไปยังชั้น 2 ของ

อาคาร สน.ดินแดง ได้ยิงป�นหลายนัดไปในทิศทางถนนด้านหน้า สน.ดินแดง คำถามคือคนๆ นี้คือใครและทำไม

จนถึงวันนี้ ผู้กำกับ สน.ดินแดงไม่เคยช้ีแจงเรื่องชายคนนี้ต่อประชาชน (ดูภาพท่ี 16) 

 
15 “ผกก.โร่ชี้แจง คลิปแชร์ว่อนตำรวจป�ดไฟยิงจาก สน.ดินแดง,” ขา่วสด. 17 ส.ค. 2564 https://www.khaosod.co.th/breaking-

news/news_6567347; “พฐ.เก็บหลักฐานหน้า สน.ดินแดง เตรียมเรียกคนถา่ยคลิปตำรวจยิงสอบปากคำ,” ไทยรัฐออนไลน์. 17 ส.ค. 2564 

https://www.thairath.co.th/news/crime/2168767  

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6567347
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6567347
https://www.thairath.co.th/news/crime/2168767


 

14   คณะกรรมาธิการพฒันาการเมือง การส่ือสารมวลชน และการมีส่วนรว่มของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

 

ภาพท่ี 16 ชายท่ียิงมาจากบันไดทางข้ึนช้ัน 2 ของ สน.ดินแดง 

 

กลุ่มท่ี 2  

จากภาพเคลื่อนไหวที่ประชาชนบนแฟลตข้าง สน.ดินแดง ถ่ายเหตุการณ์ที่เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต URL 

https://twitter.com/jackky_0012/status/1427473613146378243   เป�นภาพเคลื ่อนไหวในพื้นท่ีซอย

ด้านข้างของ สน.ดินแดง พบกลุ่มบุคคลใช้อาวุธป�นยิงไปทางปากซอยหน้า สน.ดินแดง ได้ยินเสียงป�น 15 นัด มี

เสียงป�นที่ต่างชนิดกัน เชื่อว่าเสียงป�นดังกล่าวมาจากอาวุธป�น 2 กระบอกขึ้นไป   โดยในช่วงท้ายคลิป เมื่อหมด

เสียงป�นแล้ว กลุ่มคนดังกล่าวยังคงยืนอยู่บริเวณด้านหน้า สน.ดินแดง และถึงแม้จะอยู่ในท่ามกลางความมืด จะ

เห็นชายคนหนึ่งใส่เส้ือสีขาว 

 จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พบกองโลหิตที่พื้นถนน ตำแหน่งเดียวกับภาพ ด.ช.วาฤทธิ์ ล้มลง ใน

ภาพจากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปากซอย สน.ดินแดง (ch01) เวลา 20:44:04 และ พบรอย

กระสุนป�นมากกว่า 8 รอย ท่ีกำแพงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฯ ตำแหน่งตรงข้ามปากซอย สน.ดินแดง โดยรอย

กระสุนมีลักษณะสมมาตร เชื่อว่าทิศทางค่อนข้างตั้งฉากกับกำแพง ซึ่งสัมพันธ์กับวิถีกระสุนที่มาจากหน้า สน.ดิน

แดงหรือซอยหน้าสน.ดินแดง เป�นตำแหน่งเดียวกับผู้ยิงในภาพเคลื่อนไหวที่ประชาชนบนแฟลตดินแดงถ่ายภาพ

เหตุการณ์ท่ีเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต (ดูภาพท่ี 17 และ 18) 
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ภาพท่ี 17 ภาพจากสำนักข่าวรีพอร์ตเตอร์ แสดงรอยโลหิตท่ีพ้ืนถนนและรอยกระสุนท่ีกำแพง 

(URL: 

32T Uhttps://web.facebook.com/watch/live/?v=370152964604830&ref=watch_permalink&t=347U32T) 

 

 

 

ภาพท่ี 18 ภาพจากเว็บไซต์ google map แสดงสถานท่ีเกิดเหตุ เส้นวงรีแสดงบริเวณท่ีเช่ือว่าคนร้ายใช้อาวุธ

ป�นยิง   • แสดงตำแหน่งรอยโลหิตท่ีพ้ืน   • แสดงตำแหน่งรูกระสุนท่ีกำแพง  

 

https://web.facebook.com/watch/live/?v=370152964604830&ref=watch_permalink&t=347
https://web.facebook.com/watch/live/?v=370152964604830&ref=watch_permalink&t=347
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ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ คนกลุ่มนี้เป�นกลุ่มเดียวกับที่ก่อเหตุหน้าปากซอยประชาสงเคราะห์ 

14 ท่ียิง ด.ช.ธนพล ใช่หรือไม่ คณะทำงานฯ มีข้อมูลท่ีช้ีว่าพวกเขาน่าจะเป�นคนกลุ่มเดียวกันดังนี้  

 

จากการตรวจสอบกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปากซอยประชาสงเคราะห์ 21 ในเวลา

ใกล้เคียงกัน พบเห็นรถจักรยานยนต์ท้ัง 6 คันของกลุ่มผู้ก่อเหตุหน้าปากซอยประชาสงเคราะห์ 14 ได้มุ่งหน้าไปยัง

ถนนประชาสงเคราะห์ และเลี้ยวเข้าซอยประชาสงเคราะห์ 21 ซ่ึงเป�นซอยท่ีเชื่อมต่อกับด้านหลังของซอยหน้า สน.

ดินแดง (ดูภาพท่ี 19) 

 

 

ภาพท่ี 19 ภาพจากกล้องวงจรป�ดของร้านเซเว่นอิเลฟเว่น ปากซอยประชาสงเคราะห์ 21 

วงสีแดง เป�นรถคนร้ายท่ีก่อเหตุท่ีขับมาคันแรก 

 

ทั้งนี้ จากกล้องวงจรป�ดของกรุงเทพมหานคร หน้าปากซอยประชาสงเคราะห์ 14 (ch 1) ชายกลุ่มนี้

เดินทางออกจากปากซอยประชาสงเคราะห์ 14 (จุด A) ในเวลา 20:42:00 ขณะท่ี ด.ช.วาฤทธิ์ถูกยิง (จุด B) ในเวลา 

20:44:04 (ตามเวลาในกล้องหน้า สน.ดินแดง ch01) ขณะท่ีระยะทางระหว่างปากซอยประชาสงเคราะห์ 14 ถึง

ท้ายซอย สน.ดินแดง มีความยาวประมาณ 480 เมตรเท่านั้น ซ่ึงใช้เวลาเดินทางไม่ก่ีนาที (ดูภาพท่ี 20) 
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ภาพท่ี 20 แสดงแผนผังซอยประชาสงเคราะห์ 21 ท่ีเช่ือมด้านหลังซอย สน.ดินแดง 

 

นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของคลิปวิดีโอของประชาชนที่ถ่ายจากแฟลตข้าง สน.ดินแดง ยังพบว่าผู้ก่อเหตุคน

หนึ่งใส่เสื้อโทนสีขาว (https://twitter.com/jackky_0012/status/1427473613146378243)  อีกทั้งช่วงเวลา 

20:43:56 - 20:44:04 จากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปากซอย สน.ดินแดง (ch02) พบชายท่ีแต่ง

กายคล้ายคนท่ีทำร้ายร่างกาย ด.ช.ธนพลท่ีหน้าปากซอยประชาสงเคราะห์ 14 กล่าวคือ ใส่เสื้อยืดสีขาว กางเกงขา

สั้น สะพายวัสดุสีดำข้างลำตัวด้านขวา (ดูภาพท่ี 21) 

 

ภาพท่ี 21 วงสีแดง แสดงชายท่ีแต่งกายคล้ายคนท่ีทำร้ายร่างกาย ด.ช.ธนพล 

 



 

18   คณะกรรมาธิการพฒันาการเมือง การส่ือสารมวลชน และการมีส่วนรว่มของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

ไม่เพียงเท่านั้น ในช่วงเวลาท่ีตำรวจควบคุมฝูงชนสามารถเข้าควบคุมพ้ืนท่ีบริเวณแยกโรงกรองน้ำและหน้า 

สน.ดินแดงได้แล้ว ภาพการถ่ายทอดสดของสำนักข่าวในเพจเฟสบุ๊ค “Thairath – ไทยรัฐออนไลน์” P15F

16
P และเพจ

เฟสบุ๊คของสำนักข่าว The ReportersP16F

17
P ซึ่งตรงกับเวลา 21.38 น. พบว่ามีกลุ่มชายฉกรรจ์หลายคนยืนอยู่หน้า 

สน.ดินแดง และอยู่ภายในรั้ว สน.ดินแดงอีกด้วย โดยกลุ่มชายฉกรรจ์เหล่านี้ไม่ได้ใส่เครื่องแบบตำรวจ ลักษณะการ

แต่งกายคล้ายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุทำร้ายผู้อ่ืนหน้าปากซอยประชาสงเคราะห์ 14 และกลุ่มท่ีไล่ยิงหน้า สน.ดินแดง อีก

ท้ัง ยังมีการสวมหมวกกันน็อกเต็มใบเพ่ือป�ดบังใบหน้าของตนท้ังๆ ท่ียืนอยู่ในกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ ซ่ึงในเวลา

ขณะนั้น พื้นที่ สน.ดินแดงมีการปกป้องสูงสุดจากหน่วย คฝ. ที่ป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมหรือประชาชนที่ไม่

เก่ียวข้องเข้าไป จึงย่อมไม่ใช่วิสัยปกติท่ีจะมีการอนุญาตให้พลเรือนหรือประชาชนคนใดเข้าไปในพ้ืนท่ี สน.ได้ (ภาพ

ท่ี 22 และ 23) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 กลุ่มชายฉกรรจ์หลายคนยืนอยู่ภายในรั้ว สน.ดินแดง 

 

 

 

 
16 https://web.facebook.com/watch/live/?v=275586667237717&ref=watch_permalink &t=10410 เวลาในคลิป 2:53:30  
 
17 https://web.facebook .com/watch/live/?v=564008201399019&ref=watch_permalink&t=1028 เวลาในคลิป 17:08  
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ภาพท่ี 23 กลุ่มชายฉกรรจ์หลายคนยืนอยู่ภายในรั้ว สน.ดินแดง อีกมุมหนึ่ง 

 

คำถามคือ คนกลุ่มนี้เป�นใคร ใช่กลุ่มเดียวกับกลุ่มคนท่ีก่อเหตุหน้าปากซอยประชาสงเคราะห์ 14 และ

หน้า สน.ดินแดงในช่วงไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้มีหรือ พวกเขามีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดินแดง

หรือไม่อย่างไร  

เมื ่อพิจารณาจากหลักฐานข้างต้น คณะทำงานฯ มีความเห็นว่ากลุ ่มผ ู ้ก ่อเหตุหน้าปากซอย

ประชาสงเคราะห์ 14 ได้เดินทางต่อมายังซอยหน้า สน.ดินแดง และน่าจะร่วมก่อเหตุอุกอาจยิงผู้ชุมนุมหน้า 

สน.ดินแดงด้วย  

 

ข้อสังเกต 

1. กรณีหน้าปากซอยประชาสงเคราะห์ 14 ปรากฎกลุ่มบุคคลติดอาวุธที่ไม่ใช่ผู้ชุมนุม มีความมุ่งร้ายต่อผู้ชุมนุม

อย่างชัดเจน แม้จะปรากฎว่าผู้ชุมนุมเป�นเยาวชนท่ีไม่มีอาวุธใดๆ และไม่ได้กำลังก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใด 

แต่คนกลุ่มนี้ก็ไม่ลังเลที่จะใช้ความรุนแรงในระดับที่สามารถทำให้บาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้ในทันทีที่พบ

เห็น 



 

20   คณะกรรมาธิการพฒันาการเมือง การส่ือสารมวลชน และการมีส่วนรว่มของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

2. มีหลักฐานให้เชื่อได้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุบริเวณหน้าปากซอยประชาสงเคราะห์ 14 ได้เดินทางเข้าร่วมก่อเหตุรุนแรง

บริเวณหน้า สน.ดินแดงด้วย กลุ่มคนที่ก่อเหตุทั้งสองจุดนี้มีพฤติกรรมอุกอาจ พร้อมจะใช้อาวุธป�นกับผู้ชุมนุม

โดยไม่สนใจว่าจะกระทบต่อชีวิตของผู้ชุมุนุมหรือผู้ท่ีไม่เก่ียวข้องในพ้ืนท่ีสาธารณะแม้แต่น้อย 

 

3. กลุ่มผู้ก่อเหตุกระทำการอย่างอุกอาจด้วยอาวุธร้ายแรง ในสถานที่ท่ีคนปกติธรรมดาย่อมไม่กล้ากระทำ 

กล่าวคือ สถานท่ีแรกคือบนท้องถนนในเขตชุมชน ในช่วงเวลาท่ีมีผู้คนสัญจรไปมาอย่างคับค่ัง มีกล้องวงจรป�ด

ท้ังของหน่วยราชการและเอกชนติดตั้งอยู่จำนวนมาก สถานท่ีท่ีสองคือหน้าสถานีตำรวจดินแดงในช่วงเวลาท่ีมี

เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ภายในสถานีจำนวนมาก และอีกด้านหนึ่งของสถานีตำรวจเป�นอาคารที่พักอาศัยที่มีคน

อาศัยอยู่จำนวนมากเช่นกัน คนท่ีจะกล้ากระทำเช่นนี้ได้ย่อมต้องเชื่อม่ันว่าตนจะสามารถรอดพ้นจากกฎหมาย

บ้านเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รักษากฎหมายจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ต่อการกระทำของพวกเขาเป�นแน่  

 

4. มีเหตุผลหลายประการท่ีทำให้ประชาชนต้องตั้งคำถามต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ กล่าวคือ  

 

4.1. จากวันเกิดเหตุจนถึงป�จจุบันเป�นเวลา 1 เดือนเต็มแล้ว ทำไมเจ้าหน้าท่ีตำรวจยังไม่สามารถติดตามจับกุม

กลุ่มชายฉกรรจ์ท่ีกระทำการอุกอาจบริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์ 14 ได้เลย?  

 ถนนเส้นนี้มีกล้องวงจรป�ดทั้งของกรุงเทพมหานครและร้านค้าเอกชนติดตั้งตลอดเส้นทาง ยังไม่

นับพยานบุคคลจำนวนมากที่ผ่านมาในช่วงเวลานั้น และคนที่ถูกทำร้ายร่างกายอีกหลายคน กรณีนี้มี

ข้อมูลหลักฐานมากพอ ท่ีเพียงรอให้เจ้าหน้าท่ีตำรวจลงมือเก็บรวบรวมข้ึนมาเท่านั้น การติดตามจับกุมคน

กลุ่มนี้อาจทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หน้า สน.ดินแดงได้อีกด้วย ฉะนั้น หากกรณีนี้เกินขีด

ความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดินแดง ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ควรพิจารณาการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านอย่างจริงจังและอย่างเร่งด่วน 

 

4.2. การที่ผู้กำกับ สน.ดินแดงออกมายอมรับว่าผู้ชายที่ยิงป�นจากชั้น 2 ของสน.ดินแดงเป�นเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จริง เกิดขึ้นหลังจากมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆ แล้ว หากไม่มี

หลักฐานจากฝ่ายประชาชน ผู้กำกับ สน.ดินแดงจะออกมายอมรับเหตุการณ์นี้หรือไม่ กระนั้น มีคลิปวิดีโอ

อีกชิ้นหนึ่งท่ีชี้ว่า มีบุคคลมากกว่า 1 คน ยิงออกมาจาก สน.ดินแดง และบุคคลนี้ไม่ได้ใส่เครื่องแบบตำรวจ 

คำถามคือชายคนนี้เป�นใคร หากเขาเป�นเจ้าหน้าท่ีตำรวจนอกเครื่องแบบ ๆ สามารถซุ่มยิงประชาชนจาก

ความมืดได้กระนั้นหรือ? แต่หากเขาไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีตำรวจ ทำไมจึงปล่อยให้เขาใช้สถานท่ีของ สน.ดินแดง

ในการทำร้ายประชาชน 
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กรณีนี้ยังทำให้ประชาชนมองว่าหากไม่จำนนด้วยหลักฐาน ประชาชนก็จะไม่ได้รับคำชี้แจงจาก

เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแน่นอน ประการสำคัญ ผู้กำกับ สน.ดินแดงยังไม่เคยอธิบายว่าทำไมเจ้าหน้าท่ี

ตำรวจจึงต้องซุ่มยิงผู้ชุมนุมในความมืด   

 

4.3. คำถามท่ีสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ เพราะเหตุใดไฟฟ้าภายในอาคารของ สน.ดินแดงและไฟส่องทาง

ในซอยหน้า สน.ดินแดงจึงถูกป�ดจนหมดในช่วงเวลาตึงเครียดของคืนวันท่ี 16 สิงหาคม?  

 

มีหลักฐานจากคลิปวิดีโอของสำนักข่าวหลายรายที่บันทึกภาพเหตุการณ์ในช่วงเวลาหลัง ด.ช.วา

ฤทธิ์ถูกยิงแล้ว ชี้ว่าไฟฟ้าในสถานีตำรวจและในซอยหน้าสถานียังใช้การได้ดี สามัญสำนึกของคนทั่วไป

ย่อมเห็นว่าในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดเช่นนี้ จะไม่เป�นการสมเหตุสมผลกว่าหรือท่ีเจ้าหน้าท่ีฯ จะเป�ดไฟ

ให้ส่องสว่างทั่วทั้งบริเวณ โดยเฉพาะหากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกรงว่าผู้ชุมนุมจะพากันบุกรุกสถานีตำรวจ  

หากมีผู้ชุมนุมละเมิดกฎหมาย ความสว่างย่อมช่วยให้เจ้าหน้าท่ีสามารถติดตามหาผู้กระทำผิดได้ง่ายดาย

ยิ่งขึ้น ฉะนั้น การป�ดไฟทั้งหมดของเจ้าหน้าท่ีฯ สน.ดินแดงโดยไม่มีเหตุผลจึงส่งผลตรงกันข้าม กล่าวคือ 

ความมืดได้ช่วยปกป�ดตัวตนของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ณ หน้าบ้านของท่านเอง เป�นเสมือนการป�ดสวิทช์

กล้องวงจรป�ดของ สน.ดินแดงไปโดยปริยาย  

 

กระนั้นก็ตาม แม้ว่ากล้องวงจรป�ดของ สน.ดินแดงและในซอยหน้า สน. ไม่สามารถเป�นหลักฐานท่ี

ดีได้ แต่มีหลักฐานที่ชี้ว่าคนกลุ่มนี้เดินมาจากท้ายซอย และน่าจะมาจากซอยประชาสงเคราะห์ 21 หาก

เจ้าหน้าที่ฯ สนใจติดตามหลักฐานจากกล้องวงจรป�ดจำนวนมากตั้งแต่ปากซอยประชาสงเคราะห์ 12 

เป�นต้นมา เราเชื่อว่าเจ้าหน้าท่ีฯ จะได้หลักฐานท่ีสามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้

ไม่ยากเลย แต่ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏตลอดกว่า 1 เดือนท่ีผ่านมา กลับเป�นสิ่งท่ีน่าผิดหวังอย่างยิ่ง และมีแต่

จะทำให้ประชาชนตั้งคำถามต่อการปฏิบัติหน้าท่ีผู้รักษากฎหมายของเจ้าหน้าท่ีตำรวจมากยิ่งข้ึน  

 

สุดท้าย ในช่วงเวลาที่กลุ่มบุคคลในซอยหน้า สน.ดินแดงระดมยิงใส่ผู้ชุมนุมที่ปราศจากอาวุธนี้ 

ภายในอาคารของสน.ดินแดงมีเจ้าหน้าท่ีตำรวจอยู่เป�นจำนวนมาก เพราะเหตุใดพวกท่านจึงอยู่นิ่งเฉย ไม่

ออกมาทำการจับกุม แต่กลับปล่อยให้คนกลุ่มนี้ลอยนวลพ้นผิดต่อหน้าต่อตาของพวกท่าน เช่นนี้แล้ว

ประชาชนจะฝากความหวังให้เจ้าหน้าท่ีตำรวจทำหน้าท่ีพิทักษ์สันติสุขของประชาชนได้อย่างไร  


