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รายงานการดำเนินการศึกษากรณีความรนุแรงท่ีเกิดข้ึนระหว่างการชุมนุมทางการเมือง 

ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

เสนอต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การส่ือสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  

สภาผู้แทนราษฎร 

โดย คณะทำงานศึกษากรณีความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหว่างการชุมนุมทางการเมือง 

นำเสนอรายงานวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

ในวนัที ่14 พฤศจกิายน 2564 ไดเ้กดิเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นในระหว่างการชุมนุมทางการเมอืง

ของประชาชน โดยมผีู้ชุมนุม 3 คนไดร้บับาดเจบ็จากการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝงูชน โดยหน่ึงใน

สามรายไดร้บับาดเจบ็สาหสัจากบาดแผลบรเิวณหน้าอกคลา้ยถูกกระสุนปืนฝังเขา้ไปในร่างกาย ช่วงเวลาที่

เกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน มีนักข่าวและช่างภาพอยู่ ในที่เกิดเหตุจํานวนมาก จากภาพถ่ายและ

ภาพเคลื่อนไหวจาํนวนมากทีเ่ผยแพร่ในโลกออนไลน์แสดงใหเ้หน็ว่าช่วงเหตุการณ์ชุลมุนสัน้ๆ น้ี เจา้หน้าที่

ควบคุมฝงูชนไดย้งิใสผู่ชุ้มนุมในระยะกระชัน้ชดิอย่างน่ากลวัโดยไม่มเีหตุอนัควร ซึ่งสุ่มเสีย่งต่อการเสยีชวีติ

ของประชาชนอย่างยิง่ จนนําไปสู่การวพิากษ์วจิารณ์ของประชาชนอย่างกว้างขวางว่าน่ีเป็นอกีครัง้หน่ึงที่

เจ้าหน้าที่ใช้กําลังต่อประชาชนเกินกว่าเหตุหรือไม่  ด้วยเหตุน้ีคณะทํางานฯ เห็นว่าควรมีการศึกษา

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ด้วยการรวบรวมภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวจากสื่อมวลชนหลายสํานักที่บันทึก

เหตุการณ์ขณะเกดิเหตุจากหลายทศิทาง   ซึ่งคณะทํางานพจิารณาเหน็ว่าหลกัฐานบนโลกออนไลน์เหล่าน้ี

เพยีงพอที่จะยนืยนัพฤตกิรรม และลําดบัเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในช่วงเวลาน้ีอย่างละเอยีด คณะทํางานจงึได้

จดัทํารายงานขอ้เทจ็จรงิฉบบัน้ี พรอ้มขอ้เสนอแนะเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามสญูเสยีลกัษณะเดยีวกนัน้ีเกดิขึ้น

อกีในอนาคต 

 

ภาพรวมของเหตุการณ์ก่อนความรนุแรงหน้าโรงพยาบาลตาํรวจ 

ทนัทภีายหลงัศาลรฐัธรรมนูญมคีําวนิิจฉัยว่าการชุมนุมของเยาวชนเมื่อวนัที่ 3 สงิหาคม 2563 ณ 

บรเิวณอนุสาวรยี์ประชาธปิไตย และ10 สงิหาคม 2563 ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสติ ที่นําโดย

นายอานนท ์นําภา นางสาวปนสัยา สทิธจิริวฒันกุล และนายภาณุพงศ ์จาดนอก เพือ่เรยีกรอ้งใหม้กีารปฏริูป

สถาบันกษัตริย์ เ ป็นการกระทําที่ เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขนัน้ กลุ่มเยาวชนหลายกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตรแ์ละการชุมนุม, 

กลุ่มทะลุฟ้า, กลุ่มฟ้ืนฟูประชาธปิไตย DRG, กลุ่มเหล่าทพัราษฎร, กลุ่มศาลายาเพื่อประชาธิปไตย, กลุ่ม 

SUPPORTER THAILAND, กลุ่ม We Volunteer และคณะรณรงคเ์พือ่รฐัธรรมนูญฉบบัประชาชน (ครช.) ได้



 

2   คณะกรรมาธกิารพฒันาการเมอืง การสื่อสารมวลชน และการมส่ีวนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

ประกาศนดัหมายการชุมนุมในวนัที ่14 พฤศจกิายน 2564 เวลา 15.00 น. ทีอ่นุสาวรยีป์ระชาธปิไตย ภายใต้

ชื่อ “ต่อตา้นระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย”์0F

1 

 

 
ภาพท่ี 1 ภาพประกาศนัดหมายการชุมนมุในเพจเฟสบุ๊ค “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนมุ - 

United Front of Thammasat and Demonstration”, วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.32 น., 

 

 ในคืนก่อนวันชุมนุม เวลาประมาณ 00.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ขนตู้คอนเทนเนอร์มากัน้บริเวณ

สนามหลวง 1F

2 วนัรุ่งขึ้นในเวลา 12.20 น. เจ้าหน้าที่ตํารวจกว่า 10 นาย นําหมายมาที่บ้านพกัสมาชิกกลุ่ม 

ทะลุฟ้าเพื่อทําการบุกคน้ ดว้ยเหตุผลว่ามกีารรวมตวักนัทําใหสุ้่มเสีย่งกบัการแพร่เชือ้โควดิ-19 ตาม พ.ร.ก. 

ฉุกเฉิน โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจยืนยันจะเข้าค้นทันทีแม้ผู้อยู่อาศัยจะแจ้งว่าให้รอทนายความมาถึงก่อน 

เจา้หน้าทีต่ํารวจใชเ้วลาตรวจคน้ราว 30 นาท ีเมื่อไม่พบสิง่ผดิกฎหมาย จงึเดนิทางกลบั2F

3 

 
1 เพจเฟสบุ๊ค “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม - United Front of Thammasat and Demonstration”, วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 

15.32 น., https://www.facebook.com/ThammasatUFTD/posts/411017634039696 
2 ข่าวสด. “มาไว!!! เจ้าหน้าที่ขนตูค้อนเทนเนอร ์กัน้บรเิวณสนามหลวงเรยีบรอ้ย เตรยีมรบัมอื #มอ็บ14พฤศจกิา64 #ปฏริูปไม่เท่ากบัลม้ล้าง #

ปฏริปูสถาบนักษตัรยิ ์#หยุดคุกคามประชาชน.” ทวติเตอร,์ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2564,  

https://twitter.com/KhaosodOnline/status/1459554048164597763. (เขา้ถงึขอ้มลูวนัที ่15 พฤศจกิายน 2564) 
3 ทะลุฟ้า. “ด่วน!! ทมีงานทะลุฟ้าถูกเจา้หน้าทีร่ฐัคุกคามถงึบา้น.” เฟซบุ๊ก, วนัที ่14 พฤศจกิายน 2564, 

https://www.facebook.com/thalufah/videos/923082061912816/. (เขา้ถงึขอ้มูลวนัที่ 15 พฤศจกิายน 2564); และ ทะลุฟ้า. “ผลสรุปตํารวจบุก

คน้บ้าน ไม่พบสิง่ผดิกฏหมาย ! ยกเวน้ตํารวจที่ใชอ้ํานาจโดยมชิอบ อ้างใส่เครื่องแบบจะบุกบ้านใครก็ได้ โดยไม่คํานึงถงึกฏหมาย — #ทะลุฟ้า 

#ม็อบ14พฤศจิกา64 #ปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้าง #ต่อต้านระบอบสมบูรณญาสิทธิราชย์ . ”  ทวิตเตอร์, วันที่  14 พฤศจิกายน 2564, 

https://twitter.com/Thalufah/status/1459761532372357123. (เขา้ถงึขอ้มลูวนัที ่15 พฤศจกิายน 2564) 
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เวลาประมาณ 12.50 น. เจ้าหน้าที่ตํารวจทัง้ในชุดสีกากีและชุดเกราะปิดการจราจรโดยรอบ

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รวมทัง้ที่สี่แยกคอกววั เจ้าหน้าที่ถือโล่และอาวุธปืนตรวจค้นประชาชนที่เดิน

ทางผ่านบรเิวณน้ี 3F

4 ที่แยกผ่านฟ้ามลีวดหนามหบีเพลงและแผงเหล็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดควบคุม 

ฝงูชน (คฝ.) รถฉีดน้ํา และรถเครื่องขยายเสยีงประจําการอยู่ 4F

5 ส่วนที่ถนนดนิสอมแีผงเหล็กและเจ้าหน้าที่

ตํารวจชุดสกีากทีัง้หญงิและชายกว่า 20 นาย พรอ้มโล่ดํา โล่ใส และปืนลูกซองเขา้ตรวจคน้ประชาชนที่เดนิ

ทางผ่านบรเิวณน้ี5F

6 

เวลา 13.40 น. ผู้จดัประกาศย้ายสถานที่ชุมนุมไปยงัสีแ่ยกปทุมวนั โดยให้เหตุผลว่า “เจ้าหน้าที่

ตํารวจปิดเส้นทางเข้าออกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทุกเส้นทาง และมเีจตนาที่จะใช้ความรุนแรง รวมถึง 

พกอาวุธจรงิเขา้มาในพืน้ทีชุ่มนุม” ผูชุ้มนุมทีม่ารวมตวับรเิวณอนุสาวรยีป์ระชาธปิไตยแลว้จงึทยอยเดนิทาง

ไปยงัสีแ่ยกปทุมวนั พนัตํารวจเอกสนอง แสงมณี ผู้กํากบัการสถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม เขา้ดูแล

ความเรยีบรอ้ย6F

7  

เวลา 14.05 น. เจา้หน้าที่ตํารวจเขา้สู่พืน้ทีส่กายวอล์คสีแ่ยกปทุมวนัพรอ้มแผงเหลก็ ราว 10 นาที

ต่อมาผู้ชุมนุมเดินทางมาถึง เจ้าหน้าที่ตํารวจประมาณ 6-7 นาย เข้ามาแจ้งให้ขยับรถที่จอดอยู่จึง 

เกดิปากเสยีงกนันานเกอืบ 10 นาท ีก่อนที่มวลชนจะโห่ไล่ให้ตํารวจออกจากพื้นที่ จากนัน้พนัตํารวจเอก

พันษา อมราพิทักษ์ ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน เข้ามากล่าวไม่ให้จอดรถในบริเวณน้ี 

เน่ืองจากจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทัว่ไป และกล่าวอกีว่าหากจะชุมนุมบนลานหน้าหอศลิป์ฯ กจ็ะไม่ยุ่ง 

ขอใหชุ้มนุมอย่างสงบและปราศจากอาวุธ ผูชุ้มนุมทีเ่พิม่จาํนวนมากขึน้ทาํใหปิ้ดการจราจรแยกปทุมวนัไดใ้น

เวลาประมาณ 14.50 น.7F

8  
 

4 iLawFX. “บรรยากาศสีแ่ยกคอกววั เวลา 13.00 ตํารวจปิดการจราจรไม่ใหร้ถเขา้ โดยใช้กําลงัตํารวจใส่ชุดสกีากแีละใส่ชุดเกราะเป็นหลกั ไม่

เหน็ภาพของกําลงัตํารวจทีใ่ส่ชุดสน้ํีาเงนิ หรอื ชุดควบคุมฝงูชน.” ทวติเตอร,์ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2564, 

https://twitter.com/iLawFX/status/1459764490988228612. (เขา้ถงึขอ้มูลวนัที ่15 พฤศจกิายน 2564); และ iLawFX. “ภาพถ่ายเวลา 13.30 

บรเิวณสีแ่ยกคอกววั ตํารวจในชุดเกราะพรอ้มโล่และอาวุธปืน ตรวจคน้ประชาชนที่จะเดนิทางผ่าน #มอ็บ14พฤศจกิา64.” ทวติเตอร,์ วนัที่ 14 

พฤศจกิายน 2564, https://twitter.com/iLawFX/status/1459772311603613696. (เขา้ถงึขอ้มลูวนัที ่15 พฤศจกิายน 2564) 
5 iLawFX. “13.20 น. ที่แยกสะพานผ่านฟ้าฯ ตํารวจปิดการจราจร มกีารวางแนวสิง่กดีขวางเช่น ลวดหนามหบีเพลงและแผงเหลก็ ด้านหลงัมี

กําลงัตํารวจในชุดควบคุมฝงูชน รถฉีดน้ํา รถเครื่องขยายเสยีงใหญ่.” ทวติเตอร,์ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2564, 

https://twitter.com/iLawFX/status/1459771507970875393. (เขา้ถงึขอ้มลูวนัที ่15 พฤศจกิายน 2564). 
6 iLawFX. “13.47 น. ที่ถนนดินสอตํารวจชุดสีกากีมหญิงและชายไม่ตํ่ากว่า 20 คน ตัง้ร ัว้เหล็กปิดถนน พร้อมโล่ดําและโล่ใส ปืนลูกซอง 

เจ้าหน้าที่ทัง้หมดไม่ตํ่ากว่า 20 คน ตรวจกระเป๋ามอเตอรไ์ซต์ทีข่บัผ่านและคนที่เดนิผ่าน หลงัถ่ายคลปินี้มคีนเดนิมาบอกว่าผูชุ้มนุมยา้ยไปแยก

ปทุมวันแล้ว #ม็อบ14พฤศจิกา64.” ทวิตเตอร์, วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564, https://twitter.com/iLawFX/status/1459776942563991555. 

(เขา้ถงึขอ้มลูวนัที ่15 พฤศจกิายน 2564). 
7 “ด่วน! ‘ม็อบ 14 พฤศจิกา’ ย้ายไปชุมนุม "แยกปทุมวัน" เหตุ ตร.ปิดกัน้เส้นทาง,” ไทยรัฐออนไลน์, วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564, 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2241832. (เขา้ถงึขอ้มลูวนัที ่15 พฤศจกิายน 2564). 
8 “หวิดปะทะ หลงัตํารวจเข้ามาดูพื้นที่หอศิลป์ แต่มวลชนพากันโห่ไล่ให้ออกไป (คลิป),” ไทยรฐัออนไลน์, วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2564, 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2241857. (เข้าถึงข้อมูลวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2564); และ “#ม็อบ14พฤศจิกา64 #ต่อต้านระบอบ 

สมบูรณญาสิทธิราชย์,” Mob Data Thailand, วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564, https://www.mobdatathailand.org/case-file/1636893445475. 

(เขา้ถงึขอ้มลูวนัที ่15 พฤศจกิายน 2564) 



 

4   คณะกรรมาธกิารพฒันาการเมอืง การสื่อสารมวลชน และการมส่ีวนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

 

ภาพท่ี 2 ภาพประกาศเปลี่ยนสถานท่ีนัดการชุมนุมในเพจเฟสบุ๊ค “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชมุนุม -  

United Front of Thammasat and Demonstration”, วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.42 น. 

 

        ในเวลา 15.20 น. เจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.ปทุมวนั เดนิเท้าเข้ามาอ่านประกาศขอให้มวลชนย้ายไปที่

บรเิวณหน้าหอศิลป์ฯ และเปิดการจราจรบนถนนพญาไทหน้ามาบุญครอง 1 ช่องทาง ผู้ชุมนุมไม่พอใจ 

ชูสามน้ิวพรอ้มตะโกนไล่ว่า “ออกไป ออกไป ออกไป” และเดนิกดดนัใหเ้จา้หน้าทีต่ํารวจกลบัไปบรเิวณหน้า

หา้งสรรพสนิคา้มาบุญครอง ตวัแทนการด์พยายามเขา้เจรจาเพื่อลดการเผชญิหน้าระหว่างเจา้หน้าทีต่ํารวจ

และผูชุ้มนุมในระหว่างนัน้มกีารปราศรยัและกจิกรรมต่าง ๆ เช่น การเขยีนขอ้ความบนทอ้งถนน การแขวน

ป้ายการขายของ เป็นต้น 8F

9 ในเวลา 16.10 น. มเีสยีงคลา้ยประทดัดงัขึน้บรเิวณแยกราชเทว ี4 ครัง้ ผูชุ้มนุม

วิง่หนี ขณะทีน่ายธชัพงษ์ แกดาํ หรอื “บอย” ประกาศขอใหม้วลชนไปรวมตวักนัทีแ่ยกปทุมวนั ไม่ใหต้อบโต้

ใดๆ หลงัจากนัน้ประมาณ 20 นาที มกีารเผาสิง่ของ ที่เป็นอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจบรเิวณสะพาน 

หวัชา้ง โดยผูชุ้มนุมบางสว่นพยายามหา้มปราม9F

10 และมกีารเผาอกีจุดเป็นศาลพระภูมทิีก่ลางสีแ่ยกปทุมวนั 

 
9 เพิ่งอ้าง. https:/ /www.mobdatathailand.org/case-file/1636893445475.  (เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) ; และ “15.00 น. 

ม็อบลงถนน พ่นข้อความกลางแยกปทุมวัน ศิลปินเพื่อราษฎรสมทบหน้าหอศิลป์ ,” มติชนออนไลน์, วันที่  14 พฤศจิกายน 2564, 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3041175. (เขา้ถงึขอ้มลูวนัที ่15 พฤศจกิายน 2564). 
10 “เสียงปัง! 4 ครัง้ กลางแยกราชเทวี วิ่งหนีวุ่น ตร.รวบผู้ชุมนุมไม่ทราบจํานวน ,” มติชนออนไลน์, วันที่  14 พฤศจิกายน 2564, 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3041330. (เข้าถึงข้อมูลวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2564); และ iLawFX. “16.30 บรรยากาศบรเิวณ 

ตันสะพานหัวช้าง ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นชายวัยรุ่น มีการเผาสิ่งของบนถนน มีผู้ชุมนุมขับมอเตอร์ไซค์มาทิ้งที่ปลายสะพานหัวช้าง 

บอกว่าเป็นของเจ้าหน้าที่ ผู้ชุมนุมที่เหลือตะโกนบอกให้ไปคนื อย่าเผา เดีย๋วโดนทําลายทรพัสนิ.” ทวติเตอร,์ วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2564, 

https://twitter.com/iLawFX/status/1459817684204285957. (เขา้ถงึขอ้มลูวนัที ่15 พฤศจกิายน 2564). 
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        เวลา 16.30 น. แกนนําประกาศว่าจะเคลื่อนขบวนไปยงัสถานทูตเยอรมนีเพื่อยื่นหนังสอื ระหว่างที่ผู้

ชุมนุมตัง้ขบวน ม ีคฝ. พร้อมอาวุธประจํากาย รถฉีดน้ําแรงดนัสูง และรถตู้ออกมาจากสํานักงานตํารวจ

แห่งชาต ิ(สตช.) ไดนํ้าแผงเหลก็และตัง้แนวกัน้ขวางบนถนนพระราม 1 กลางสีแ่ยกเฉลมิเผ่า เพื่อขดัขวาง

ไม่ใหผู้ชุ้มนุมเลีย้วขวาไปทางถนนองัรดีูนงัต ์โดย Mob Data Thailand รายงานว่า 

เวลา 16.50 ขบวนผู้ชุมนุมเริม่เคลือ่น หลงัหยุดรอให้รถบรเิวณสยามสแควร์ไปหมดก่อน โดยมผีู้

ชุมนุมจํานวนหนึง่พรอ้มรถมอเตอรไ์ซค์นําหน้าไปก่อน ขณะทีผู่ชุ้มนุมส่วนใหญ่เดนิเทา้มา นําหน้า

โดยการด์จากกลุ่ม We Volunteer ทีค่ลอ้งแขนกนัเป็นแถวสองชัน้ ดา้นตํารวจชุดควบคุมฝงูชนพรอ้ม

โล่ ก็ตัง้แถวทีแ่ยกเฉลิมเผ่า ตอนแรกเป็นการตัง้แถวเพือ่บีบให้ผู้ชุมนุมเลี้ยวขวา ไม่เดินผ่าน

สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิแต่ตอนหลงัตัง้แนวรัว้เหล็กร้อยด้วยลวดสลงิ พร้อมกบัตํารวจชุดสกีากี

เป็นด่านหน้าตัง้แต่ทางออกสยามพารากอน ทาํใหผู้ชุ้มนุมทีเ่ดนิมาจากแยกปทุมวนัไม่สามารถเลี้ยว

ขวาเขา้ถนนองัรดีนูงัตไ์ด ้

16.58 ผู้ชุมนุมจํานวนหนึ่งเริม่มาถึงแนวรัว้เหล็ก ป้าเป้าใช้ปืนฉีดน้ํายิงไปทีต่ํารวจ ตํารวจใช ้

เครือ่งเสยีงประกาศทีส่ ีแ่ยกเฉลมิเผ่า เตอืนผูชุ้มนุมว่าการชุมนุมน้ีเขา้ข่ายความเสีย่งต่อโรคระบาด 

ตาม #พรกฉุกเฉิน 

17.05 ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่หยุดเดินขบวนใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม ท้ายแถวอยู่บริเวณหน้า 

โรงภาพยนต์ลโิด ้การด์ส่งทมีเขา้ไปเจรจากบัตํารวจ และตํารวจยอมถอยหลงั ผูชุ้มนุมจงึรื้อรัว้เหลก็

ทีก่ ัน้ออกหนึง่แถวและเดนิเลี้ยวขวาไปทางถนนองัรดีนูงัตไ์ด1้0F

11 

 
ภาพท่ี 3 ขบวนผู้ชุมนุมบนถนนพระราม 1 มุ่งหน้าแยกเฉลิมเผ่า 

(ภาพจากสำนักข่าว AFP https://www.afpbb.com/articles/-/3375824) 

 
11 “#ม็อบ14พฤศจกิา64 #ต่อตา้นระบอบสมบรูณญาสทิธริาชย,์” Mob Data Thailand, วนัที ่14 พฤศจกิายน 2564, 

https://www.mobdatathailand.org/case-file/1636893445475. (เขา้ถงึขอ้มูลวนัที ่15 พฤศจกิายน 2564); “แยกเฉลมิเผ่าตงึเครยีด! ตร.เสรมิรถ

ฉีดน้ําจโีน่เผชญิหน้ามอ็บ 3 นิ้ว”, ไทยโพสต์, วนัที ่14 พฤศจกิายน 2564 เวลา 17.05 น., https://www.thaipost.net/x-cite-news/25232 



 

6   คณะกรรมาธกิารพฒันาการเมอืง การสื่อสารมวลชน และการมส่ีวนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

 
ภาพท่ี 4 เจ้าหน้าท่ีตำรวจควบคุมฝูงชนพร้อมอาวุธประจำกาย และรถฉีดน้ำแรงดันสูง ต้ังแนวกั้นขวาง กลางสีแ่ยกเฉลิมเผ่า 

(ภาพจากสำนักข่าวไทยโพสต์ https://www.thaipost.net/x-cite-news/25232/) 

ความรนุแรงหน้าโรงพยาบาลตาํรวจ 

เวลาประมาณ 17.10 น. เพยีงไม่กี่นาททีี่หวัขบวนผู้ชุมนุมเลี้ยวเขา้สู่ถนนองัรดีูนังต์ ก็ได้เกดิเหตุ

ชุลมุนขึน้ทีบ่รเิวณประตูทางเขา้โรงพยาบาลตํารวจ  ดา้นหน้าทีต่ดิกบัสถาบนันิตเิวชวทิยา ความชุลมุนน้ีกนิ

เวลาประมาณ 20 นาท ีมกีารยงิกระสุนปราบจลาจลมากกว่า 6 นดั และมผีูชุ้มนุมไดร้บับาดเจบ็ 3 คน ดงัน้ี 

1. นายอภญิโญ หอมยา อายุ 23 ปี มบีาดแผลที่หน้าอกคล้ายถูกกระสุนปืนไม่ทราบชนิด เจาะทะลุ

หน้าอกฝังอยู่ในร่างกาย บาดเจบ็สาหสั อาการวกิฤตต้องเขา้รกัษาตวัใน ICU เป็นระยะเวลากว่า 2 

สปัดาห ์จงึไดอ้อกจากหอ้ง ICU ณ วนัที ่12 ธนัวาคม 2564 เขายงัคงรกัษาตวัอยู่ในหอ้งพกัฟ้ืน มี

ไขข้ึน้บา้งเป็นระยะและยงัตอ้งใชเ้ครื่องช่วยหายใจเพราะผลกระทบจากอาการบาดเจบ็ทีป่อด 

2. นายอลงกต สมน้อย อายุ 33 ปี ไดร้บับาดเจบ็ทีร่่างกาย 2 แห่ง คอืบรเิวณไหล่ซ้าย และขา้งลําตวั

ด้านซ้าย แผลมีลักษณะกลม และมีรอยฟกชํ้าม่วงรอบๆ แผล ซึ่งเกิดจากการถูกกระสุนยาง 

ปัจจุบนัปลอดภยัแลว้ 

3. นายอนันต์ สมน้อย อายุ 19 ปี ไดร้บับาดเจบ็บรเิวณไหปลารา้ดา้นขวา แผลมลีกัษณะกลม และมี

รอยฟกชํ้าม่วงรอบๆ แผล ซึง่เกดิจากการถูกกระสุนยาง เขา้รบัการรกัษาตวัใน ICU และเขา้รบัการ

พกัฟ้ืนต่อในโรงพยาบาล ปัจจุบนัปลอดภยัแลว้ 

เน่ืองจากการบาดเจบ็ของนายอภญิโญฯ ผูไ้ดร้บับาดเจบ็รายที ่1 มบีาดแผลทีห่น้าอกคลา้ยการถูก

กระสุนปืนเจาะทะลุหน้าอกฝังเขา้ไปในร่างกาย บาดเจบ็สาหสั รายงานฉบบัน้ีจงึมุ่งไปทีก่ารคน้หาความจรงิ

เกีย่วกบัเหตุการณ์ทีท่าํใหเ้กดิการบาดเจบ็ของนายอภญิโญฯ และเหตุการณ์เริม่แรกของช่วงเวลาทีเ่กดิความ

รุนแรงน้ี 
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จากการตรวจสอบหลกัฐานภาพเคลื่อนไหวจากสื่อมวลชนที่บนัทึกภาพเหตุการณ์ขณะเกดิเหตุ 

และเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ จาํนวน 8 ราย ไดแ้ก่ 

1. เพจเฟสบุ๊ค “Khaosod - ขา่วสด” 
URL : https://www.facebook.com/watch/live/?v=1059759811636811 

(เวลาทีเ่กดิเหตุในคลปิ 17.52) 

2. เพจเฟสบุ๊ค “Khaosod English” 
URL : https://www.facebook.com/watch/live/?v=144734857856450 

(เวลาทีเ่กดิเหตุในคลปิ 16.17) 

3. เพจเฟสบุ๊ค “PostToday” 
URL : https://www.facebook.com/watch/live/?v=485212289601101 

(เวลาทีเ่กดิเหตุในคลปิ 1.54.52) 

4. เพจเฟสบุ๊ค “ยดูดีนิีวส ์- UDD news” 
URL : https://www.facebook.com/watch/live/?v=1881664265328323 

(เวลาทีเ่กดิเหตุในคลปิ 35.02 นาท)ี 

5. เพจเฟสบุ๊ค “เครอืขา่ยคนรุ่นใหม่นนทบุร”ี 
URL : https://www.facebook.com/watch/live/?v=434004261466159 

(เวลาทีเ่กดิเหตุในคลปิ 29.03) 

6. เพจเฟสบุ๊ค “The Reporters” 
URL : https://www.facebook.com/watch/live/?v=978331126370660 

(เวลาทีเ่กดิเหตุในคลปิ 27.34 นาท)ี 

7. เพจเฟสบุ๊ค “เรื่องเล่าเชา้น้ี” 
URL : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3/videos/411145037223256 

(เวลาทีเ่กดิเหตุในคลปิ 0.06) 

8. บญัชทีวติเตอร ์“เจ๊จุก คลองสาม” 
URL : https://twitter.com/jjookklong3/status/1459831215179976707 

(เวลาทีเ่กดิเหตุในคลปิ 0.05) 

 

พบขอ้เทจ็จรงิ เรยีงตามลําดบัเวลาดงัน้ี 

1. ช่วงเวลาก่อนเกดิเหตุ เจา้หน้าทีค่วบคุมฝงูชนและหวัขบวนผูชุ้มนุม บนหวัถนนองัรดีนูงัต ์ ค่อยๆ 

เดนิมาถงึประตูทางเขา้สถาบนันิตเิวชวทิยา โรงพยาบาลตํารวจ โดยเจา้หน้าทีค่วบคุมฝงูชนเดนิเป็น

แถวหน้ากระดานถอยหลงั และมรีะยะห่างจากแนวหน้าของขบวนผูชุ้มนุมไม่มาก เมื่อแถวของ



 

8   คณะกรรมาธกิารพฒันาการเมอืง การสื่อสารมวลชน และการมส่ีวนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

เจา้หน้าทีใ่กลถ้งึประตูทางเขา้โรงพยาบาลตํารวจ เจา้หน้าทีไ่ดเ้บนเขา้หาขา้งทาง เตรยีมทีจ่ะถอย

เลีย้วเขา้ประตูทางเขา้โรงพยาบาลตํารวจ เปิดทางใหผู้ชุ้มนุมผ่านถนนองัรดีูนงัตไ์ปได ้

 

ภาพท่ี 5 ก่อนเกิดเหตุ 36 วินาที เจ้าหน้าท่ีควบคมุฝงูชนและแนวหน้าของขบวนผู้ชุมนุม 

เดินตามถนนองัรีดนัูงต์ มาถึงบริเวณหน้าสถาบนันิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตาํรวจ 

(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1059759811636811&t=1037) 

 

 
ภาพท่ี 6 ก่อนเกิดเหตุ 15 วินาที เจ้าหน้าท่ีควบคมุฝงูชนได้เบนเข้าหาข้างทาง 

เตรียมท่ีจะถอยเลี้ยวเข้าประตูทางเข้าโรงพยาบาลตาํรวจ 

(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1059759811636811&t=1058) 



 
 

   คณะทำงานศึกษากรณคีวามรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหว่างการชุมนุมทางการเมือง   9 

2. ก่อนเกดิเหตุ 4.5 วนิาท ีพบผูชุ้มุนุมบรเิวณแถวหน้ารายหน่ึง (ทราบภายหลงัว่า คอื นายอภญิโญฯ 

ผูไ้ดร้บับาดเจบ็รายที ่1) ถอืกรวยจราจรขึน้เหนือศรีษะ 

 

 

ภาพท่ี 7 ก่อนเกิดเหตุ 4.5 วินาที ผู้ชมุนุมรายหน่ึงถือกรวยจราจรยกขึ้นเหนือศีรษะ (วงกลมสีแดง) 

(URL: https://www.facebook.com/watch/?v=411145037223256&t=1)  

 

 

ภาพท่ี 8 ก่อนเกิดเหตุ 3 วินาที ผู้ชุมนุมรายหน่ึงถือกรวยจราจรยกขึ้นเหนือศีรษะ (วงกลมสีแดง) 

(URL: https://twitter.com/jjookklong3/status/1459831215179976707) 



 

10   คณะกรรมาธกิารพฒันาการเมอืง การสื่อสารมวลชน และการมส่ีวนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

3. ก่อนเกดิเหตุ 1.7 วนิาท ีเจา้หน้าทีค่วบคุมฝงูชนคนหน่ึง ไดท้าํการชีม้อืมายงัผูชุ้มนุมทีถ่อืกรวย

จราจรขึน้เหนือศรีษะ 

 

ภาพท่ี 9 ก่อนเกิดเหตุ 1.7 วินาที เจ้าหน้าท่ีควบคมุฝงูชนท่ีช้ีมือ (วงกลมสีแดง) 

(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=434004261466159&t=1741) 

 

 
 

ภาพท่ี 10 ก่อนเกิดเหตุ 1.7 วินาที เจ้าหน้าท่ีควบคมุฝงูชนท่ีช้ีมอื (วงกลมสีแดง) 

(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1881664265328323&t=2100) 



 
 

   คณะทำงานศึกษากรณคีวามรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหว่างการชุมนุมทางการเมือง   11 

4. ก่อนเกดิเหตุ 1.2 วนิาท ีเจา้หน้าทีค่วบคุมฝงูชนคนทีช่ีม้อืมายงัผูชุ้มนุมทีถ่อืกรวยจราจร ไดย้กปืน

ประจาํกายขึน้มาประทบัและเลง็มายงัผูชุ้มนุมทีถ่อืกรวยจราจร 

 

ภาพท่ี 11 ก่อนเกิดเหตุ 1.2 วินาที เจ้าหน้าท่ีควบคมุฝงูชนท่ีได้ยกปืนขึน้มาประทบั (วงกลมสีแดง) 

(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=434004261466159&t=1741) 

 

 

ภาพท่ี 12 ก่อนเกิดเหตุ 0.9 วินาทีเจ้าหน้าท่ีควบคมุฝงูชนท่ีได้ยกปืนขึ้นมาประทบั (วงกลมสีแดงขา้งซ้าย) 

วงกลมสีแดงข้างขวา คือ กรวยท่ีผู้ชมุนุมผูชุ้มนุมรายหน่ึงยกขึ้นเหนือศีรษะ 

(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1881664265328323&t=2100) 



 

12   คณะกรรมาธกิารพฒันาการเมอืง การสื่อสารมวลชน และการมส่ีวนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

5. ก่อนเกดิเหตุ 0.1 วนิาท ีผูชุ้มนุมทีถ่อืกรวยจราจร เหวีย่งกรวยจราจรกระทบทีพ่ืน้ถนน 

 

 
 

ภาพท่ี 13 ก่อนเกิดเหตุ 0.4 วินาที ผู้ชมุนุมท่ีถือกรวยจราจร กาํลงัเหวี่ยงกรวยจราจรลง (วงกลมสีแดง) 

(URL: https://twitter.com/jjookklong3/status/1459831215179976707) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 14 ก่อนเกิดเหตุ 0.33 วินาที กรวยจราจรท่ีผู้ชมุนุมกาํลงัเหวี่ยงลง (วงกลมสีแดง) 

(URL: https:// www.facebook.com/watch/live/?v=434004261466159&t=1741) 
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ภาพท่ี 15 ก่อนเกิดเหตุ 0.3 วินาที กรวยจราจรท่ีผู้ชมุนุมกาํลงัเหวี่ยงลง (วงกลมสีแดงขา้งขวา) 

วงกลมสีแดงข้างซ้าย คือ เจ้าหน้าท่ีควบคมุฝงูชนท่ีได้ยกปืนขึ้นมาประทบั 

(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1881664265328323&t=2100) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 16 ก่อนเกิดเหตุ 0.1 วินาที ผู้ชมุนุมท่ีถือกรวยจราจร เหวี่ยงกรวยจราจรกระทบท่ีพื้นถนน 

(URL: https://www.facebook.com/watch/?v=411145037223256&t=5) 



 

14   คณะกรรมาธกิารพฒันาการเมอืง การสื่อสารมวลชน และการมส่ีวนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

6. ณ เวลาเกดิเหตุ เจา้หน้าทีค่วบคุมฝงูชนคนทีก่่อนหน้าน้ีชี้มอืมายงัผูชุ้มนุมทีถ่อืกรวยจราจร และยก

ปืนประจํากายขึ้นมาประทบัเลง็มายงัผูชุ้มนุมทีถ่อืกรวยจราจร ไดล้ัน่ไกยงิปืนใส่ผูชุ้มนุมทีถ่อืกรวย

จราจร เกิดแสงจากประกายไฟออกจากปากกระบอกปืนของเจ้าหน้าที่คนดงักล่าว และเกิดเสยีง

ระเบดิดงัพร้อมเกดิควนัในเวลาเดยีวกนั เสยีงระเบดิที่ดงัขึ้นครัง้แรกของเหตุการณ์ช่วงน้ีเกิดจาก

การระเบิดของดินปืนภายในกระบอกปืนของเจ้าหน้าที่คนที่ยิงใส่ผู้ชุมนุมที่เหวี่ยงกรวยจราจร

กระแทกกบัพืน้ถนน และจากการตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวจากสํานักข่าวทุกสาํนัก ไม่พบว่ามเีสยีง

ระเบดิจากฝัง่ของผูชุ้มนุมก่อนทีจ่ะมแีสงจากปากกระบอกปืนของเจา้หน้าทีค่นน้ี ซึ่งขอ้มูลน้ีขดัแย้ง

กับข้อกล่าวหาของโฆษกของกองบัญชาการตํารวจนครบาล พลตํารวจตรีจิรสนัต์ แก้วแสงเอก 

ทีก่ล่าวว่าผูชุ้มนุมไดข้วา้งระเบดิและขา้วของเขา้ใสเ่จา้หน้าทีใ่นระยะประชดิ  

 

 

 
 

ภาพท่ี 17 ขณะเกิดเหตุ ประกายไฟและควนัท่ีออกจากปากกระบอกปืนของเจา้หน้าท่ี 

ทิศทางตรงไปยงัผูช้มุนุมท่ีเหวี่ยงกรวยจราจรลงพื้น 

(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1881664265328323&t=2100) 
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ภาพท่ี 18 ขณะเกิดเหตุ ประกายไฟและควนัท่ีออกจากปากกระบอกปืนของเจา้หน้าท่ี 

ทิศทางตรงไปยงัผูช้มุนุมท่ีเหวี่ยงกรวยจราจรกระแทกลงพืน้ (วงกลมสีแดง) 

(URL: https://www.facebook.com/watch/?v=411145037223256&t=5) 

 

 
 

ภาพท่ี 19 ขณะเกิดเหตุ ประกายไฟและควนัท่ีออกจากปากกระบอกปืนของเจา้หน้าท่ี 

ทิศทางตรงไปยงัผูช้มุนุมท่ีเหวี่ยงกรวยจราจรลงพื้น 

(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=485212289601101&t=6891) 



 

16   คณะกรรมาธกิารพฒันาการเมอืง การสื่อสารมวลชน และการมส่ีวนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

 

 
 

ภาพท่ี 20 ขณะเกิดเหตุ แสงจากประกายไฟท่ีออกจากปากกระบอกปืนของเจา้หน้าท่ีคนดงักล่าว (วงกลมสีแดง) 

วงกลมสีแดงข้างซ้าย ตาํแหน่งผู้ชุมนุมคนท่ีเหวีย่งกรวยจราจรลงพื้น 

(URL: https://twitter.com/jjookklong3/status/1459831215179976707) 

 

 

 

7. หลงัจากเจา้หน้าทีค่วามคุมฝงูชนใชอ้าวุธปืนยงิใสผู่ชุ้มนุมคนทีเ่หวีย่งกรวยจราจรลงพืน้แลว้ ผูชุ้มนุม

บรเิวณใกลเ้คยีงต่างพากนัแตกกระจายออกดว้ยความตกใจ ระหว่างนัน้เจา้หน้าทีค่วามคุมฝงูชนคน

อื่นๆ ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงไดใ้ชอ้าวุธปืนปราบจลาจลยงิใสก่ลุ่มผูชุ้มนุมทีก่ําลงัแตกกระจายออกอกี 6 นดั 

โดยสนันิษฐานว่านายอลงกตและนายอนนัต ์ (ผูบ้าดเจบ็รายที ่ 2 และ 3 ตามลําดบั) น่าจะไดร้บั

บาดเจบ็จากการยงิ 6 นดัน้ี โดยมขีอ้สงัเกตว่าแสงจากประกายไฟและควนัทีอ่อกจากปากกระบอก

ปืนของกระสุนอกี 6 นดัหลงัน้ี มน้ีอยกว่านดัแรกอย่างเหน็ไดช้ดั และเสยีงจุดระเบดิภายในกระบอก

ปืนเบากว่า สว่นผูชุ้มนุมคนทีเ่หวีย่งกรวยจราจรลงพืน้กก็ม้ลง พรอ้มกบัวิง่ไปทางเกาะกลางถนนและ

ลม้ลง ซึง่เป็นบรเิวณเดยีวกบัทีน่ายอภญิโญฯ ผูไ้ดร้บับาดเจบ็รายที ่1 นอนปฐมพยาบาล และมรีอย

คราบเลอืดบนถนน 
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ภาพท่ี 21 วงกลมสีแดง แสดงผู้ชุมนุมคนท่ีเหวีย่งกรวยจราจรลงพื้นกาํลงัว่ิงไปทางเกาะกลางถนน 

(URL: https://twitter.com/jjookklong3/status/1459831215179976707) 

 

 

ภาพท่ี 22 วงกลมสีแดง แสดงผู้ชุมนุมคนท่ีเหวีย่งกรวยจราจรลงพื้น ว่ิงไปทางเกาะกลางถนน และกาํลงัล้มลง 

(URL: https://twitter.com/jjookklong3/status/1459831215179976707) 



 

18   คณะกรรมาธกิารพฒันาการเมอืง การสื่อสารมวลชน และการมส่ีวนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

 

ภาพท่ี 23 วงกลมสีแดง รอยเลือดบนพื้นถนน ตาํแหน่งท่ีผูชุ้มนุมคนท่ีเหวีย่งกรวยจราจรลงพื้น 

(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=144734857856450&t=1057) 

 
  

 
 

ภาพท่ี 24 นายอภิญโญฯ ซ่ึงได้รบับาดเจบ็ท่ีหน้าอก กาํลงัได้รบัการปฐมพยาบาล 

(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=144734857856450&t=1071 
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ข้อสรปุจากเหตุการณ์ 

1. จากการทีน่ายอภญิโญ ผูไ้ดร้บับาดเจบ็รายที ่1 ซึ่งมบีาดแผลทีห่น้าอกคลา้ยถูกกระสุนปืนเจาะ

ทะลุหน้าอกฝังอยู่ในร่างกาย อาการบาดเจบ็สาหสั แพทยต์้องทําการผ่าตดัเอากระสุนออก และ

ปัจจุบันยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เชื่อได้ว่านายอภิญโญถูกยิงด้วยอาวุธปืนของ

เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนในระยะที่ใกล้มาก เป็นกระสุนไม่ทราบชนิด แต่ทําให้เกิดแสง เสยีง

ระเบดิและควนั การทีก่ระสุนสามารถเจาะทะลหุน้าอกไดช้ีว้่าเจา้หน้าทีไ่ดใ้ชอ้าวุธทีม่พีลานุภาพ

ทีส่ามารถทาํใหเ้ป้าหมายเสยีชวีติได ้ 

 

2. เหน็ไดช้ดัว่าการกระทําของเจา้หน้าทีค่วบคุมฝงูชนในเหตุการณ์น้ีเป็นการกระทําทีเ่กนิกว่าเหตุ 

เป็นการใช้อาวุธปืนยงิใส่ผู้ชุมนุมที่อยู่ในความสงบปราศจากอาวุธ ถงึแมน้ายอภญิโญฯ จะถอื

กรวยจราจรชูขึ้นเหนือศีรษะและเหวี่ยงกรวยจราจรลงพื้นถนน ไม่ได้มีความมุ่งหมายหรือ

สามารถทําอนัตรายต่อเจ้าหน้าทีไ่ด ้  ส่วนนายอลงกตและนายอนันต์ ผู้ได้รบับาดเจบ็รายที่ 2 

และ 3 ถูกยิงด้วยกระสุนยางหลังจากที่นายอภิญโญฯถูกเจ้าหน้าที่ยิง และผู้ชุมนุมแตกฮือ

ออกไป  ก็ถือเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุเช่นกนั เพราะไม่ปรากฏหลกัฐานว่าทัง้สองคนมี

พฤตกิรรมหรอืมอีาวุธทีจ่ะทาํรา้ยเจา้หน้าทีไ่ดเ้ลย  

 

3. จนถงึปัจจุบนั เจา้หน้าทีต่ํารวจไดแ้ต่กล่าวว่าไม่มกีารใชก้ระสุนจรงิในเหตุการณ์น้ี แต่เจา้หน้าที่

ตํารวจไม่เคยแสดงหลักฐานจากแพทย์ที่ทําการผ่าตัดให้กับนายอภิญโญต่อสาธารณชนว่า

กระสุนที่พบในตวันายอภญิโญนัน้คอืกระสุนชนิดใดกนัแน่ ทัง้ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจได้รบัรายงาน

ทางการแพทยแ์ละเกบ็หวักระสุนไปแลว้ ขอ้เทจ็จรงิทีน่่าวติกกงัวลอย่างมากกค็อื จนถงึปัจจุบนั 

นายอภิญโญและครอบครวัก็ยงัไม่มีโอกาสได้เห็นรายงานดังกล่าวจากตํารวจ ฉะนัน้ สิ่งที่

ประชาชนมีสิทธิตัง้คําถามต่อการทํางานของตํารวจในครัง้น้ีก็คือ แม้ว่าจะปรากฏหลักฐาน

ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจํานวนมาก ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าเจา้หน้าทีต่ํารวจกระทําเกนิกว่าเหตุ 

แต่ก็คงเป็นอกีครัง้หน่ึงที่ประชาชนจะไม่มวีนัได้เข้าถงึความยุตธิรรมเพราะคู่กรณีในครัง้น้ีคอื

เจา้หน้าทีต่ํารวจเสยีเอง 

 

4. ต่อใหเ้จา้หน้าทีย่นืยนัว่ากระสุนปืนทีเ่จา้หน้าทีใ่ชย้งินายอภญิโญคอืกระสุนยาง เจา้หน้าที่ที่ผ่าน

การอบรมการควบคุมฝงูชนมาอย่างดย่ีอมตอ้งรูด้วี่าตนไม่มสีทิธยิงิใสป่ระชาชนทีม่าชุมนุมอย่าง

สนัตปิราศจากอาวุธ กระสุนยางควรใชเ้พื่อควบคุมฝงูชนทีก่ําลงับา้คลัง่และอาจเป็นอนัตรายต่อ

เจา้หน้าทีแ่ละบุคคลทีส่ามเท่านัน้ ไม่ต้องพูดถงึว่าเจา้หน้าทีไ่ม่มสีทิธยิงิใส่ลําตวัของผูชุ้มนุมใน

ระยะกระชัน้ชดิเช่นน้ี เจ้าหน้าที่ย่อมต้องรู้ดวี่าการใช้กระสุนยางยงิใส่ประชาชนในระยะใกล้น้ี



 

20   คณะกรรมาธกิารพฒันาการเมอืง การสื่อสารมวลชน และการมส่ีวนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

สามารถทําใหค้นเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็สาหสัและพกิารได ้น่ีมใิช่ขอ้มูลลกึลบัชัน้สงูแต่ประการใด 

แต่เป็นความรูท้ีแ่มแ้ต่ประชาชนทัว่ไปกร็บัรูก้นัทัว่ไป ซึง่ก่อนหน้าน้ีกม็ผีูชุ้มนุมหลายรายทีพ่กิาร

ตาบอดจากการใชก้ระสุนยางและแก๊สน้ําตาของเจา้หน้าทีม่าแลว้ ฉะนัน้ การกระทําอนัเกนิกว่า

เหตุของเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยปราศจากการยบัยัง้ชัง่ใจเช่นน้ี จงึน่าจะเขา้ข่ายการพยายามฆ่า 

(attempted murder)  

 

ข้อเสนอแนะต่อรฐับาลและสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

1. รฐับาลและผูบ้ญัชาการตํารวจตอ้งชีแ้จงแก่สาธารณะว่า เจา้หน้าทีค่วบคุมฝงูชน ทีใ่ชอ้าวุธประจาํกายยงิ

ใส่นายอภิญโญฯ ใช้อาวุธปืนกระสุนยางสําหรบัปราบจลาจลหรอืไม่ รวมทัง้ต้องเปิดเผยรายงานทาง

การแพทยท์ีร่ะบุลกัษณะกระสุนปืนและความรุนแรงของบาดแผลอย่างละเอยีด หากเป็นอาวุธปืนกระสุน

ยางสาํหรบัปราบจลาจล อาวุธปืนและกระสุนยางของเจา้หน้าทีทุ่กคนมมีาตรฐานหรอืไม่  
 

2. การกระทําเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์น้ีอาจเกดิจากปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงหรอืหลายปัจจยั

ต่อไปน้ี รวมกนัก็ได้ อาทิ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีพอเกี่ยวกบัอาวุธที่ใช้, เจ้าหน้าที่ขาด

ความเคารพในสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของประชาชนทีส่ามารถชุมนุมอย่างสนัตไิด,้ เจา้หน้าทีใ่ชก้ําลงัต่อผูชุ้มนุม

อย่างเกนิเลยนับตัง้แต่ปลายปี 2563 เป็นตน้มา จนกลายเป็นความเคยชนิ รวมทัง้เชื่อว่าตนจะสามารถ

ลอยนวลพ้นผดิจากการกระทําผดิของตนได้ เพราะตนทําตามนโยบายของรฐับาลที่มุ่งกดปราบการ

ชุมนุมของประชาชน จงึไม่ต้องรบัผดิชอบใดๆ หากปัจจยัเหล่าน้ีคอืสาเหตุทีนํ่าไปสู่ความรุนแรงในวนัที ่

14 พฤศจกิายน รฐับาลและสํานักงานตํารวจแห่งชาตคิวรจดัให้มกีารอบรมเพื่อปรบัปรุงทศันคตขิอง

เจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยร้องขอความช่วยเหลือจากนักวชิาการหรอืนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญใน

ประเดน็สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน  

 

3. รฐับาลต้องตัง้คณะกรรมการอสิระทีไ่ม่ใช่เจา้หน้าทีต่ํารวจ สบืสวนสอบสวนกรณีทีเ่กดิขึน้ เพือ่หาสาเหตุ

การกระทาํเกนิกว่าเหตุของเจา้หน้าทีต่ํารวจ และป้องกนัเหตุการณ์ในทํานองเดยีวกนัทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้กี

ในอนาคตอนัใกล ้
 

4. รฐับาลต้องเร่งดําเนินคดแีก่เจ้าหน้าทีค่นทีก่ระทําเกนิกว่าเหตุในเหตุการณ์น้ี รวมถงึผูบ้งัคบับญัชาของ

เจา้หน้าทีต่ํารวจทีป่ล่อยปละใหก้ารกระทาํความผดิเช่นน้ีเกดิขึน้ เพือ่ไม่ใหเ้หตุการณ์เช่นน้ีเกดิขึน้ซ้ําอกี 


