รายงานการดำเนินการศึกษากรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมทางการเมือง
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เสนอต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
สภาผู้แทนราษฎร
โดย คณะทำงานศึกษากรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมทางการเมือง
นำเสนอรายงานวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นในระหว่างการชุมนุ มทางการเมือง
ของประชาชน โดยมีผู้ชุมนุ ม 3 คนได้รบั บาดเจ็บจากการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน โดยหนึ่งใน
สามรายได้รบั บาดเจ็บสาหัสจากบาดแผลบริเวณหน้าอกคล้ายถูกกระสุนปื นฝั งเข้าไปในร่างกาย ช่วงเวลาที่
เกิ ด เหตุ เ ป็ นเวลากลางวัน มี นั ก ข่ า วและช่ า งภาพอยู่ ใ นที่ เ กิ ด เหตุ จํ า นวนมาก จากภาพถ่ า ยและ
ภาพเคลื่อนไหวจํานวนมากทีเ่ ผยแพร่ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นว่าช่วงเหตุการณ์ชุลมุนสัน้ ๆ นี้ เจ้าหน้าที่
ควบคุมฝูงชนได้ยงิ ใส่ผชู้ ุมนุ มในระยะกระชัน้ ชิดอย่างน่ ากลัวโดยไม่มเี หตุอนั ควร ซึ่งสุ่มเสีย่ งต่อการเสียชีวติ
ของประชาชนอย่างยิง่ จนนํ าไปสู่การวิพากษ์วจิ ารณ์ของประชาชนอย่างกว้างขวางว่านี่เป็ นอีกครัง้ หนึ่งที่
เจ้า หน้ า ที่ใ ช้กํ า ลัง ต่ อ ประชาชนเกิน กว่ า เหตุ ห รือ ไม่ ด้ว ยเหตุ น้ี ค ณะทํ า งานฯ เห็น ว่ า ควรมีก ารศึก ษา
ข้อ เท็จ จริง ที่เ กิด ขึ้น ด้ว ยการรวบรวมภาพนิ่ ง และภาพเคลื่อ นไหวจากสื่อ มวลชนหลายสํ า นั ก ที่บันทึก
เหตุการณ์ขณะเกิดเหตุจากหลายทิศทาง ซึ่งคณะทํางานพิจารณาเห็นว่าหลักฐานบนโลกออนไลน์เหล่านี้
เพียงพอที่จะยืนยันพฤติกรรม และลําดับเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นในช่วงเวลานี้อย่างละเอียด คณะทํางานจึงได้
จัดทํารายงานข้อเท็จจริงฉบับนี้ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อป้ องกันไม่ให้ความสูญเสียลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้น
อีกในอนาคต
ภาพรวมของเหตุการณ์ก่อนความรุนแรงหน้ าโรงพยาบาลตํารวจ
ทันทีภายหลังศาลรัฐธรรมนู ญมีคําวินิจฉัยว่าการชุมนุ มของเยาวชนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ
บริเวณอนุ สาวรีย์ประชาธิปไตย และ10 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ที่นําโดย
นายอานนท์ นําภา นางสาวปนัสยา สิทธิจริ วัฒนกุล และนายภาณุพงศ์ จาดนอก เพือ่ เรียกร้องให้มกี ารปฏิรูป
สถาบั น กษั ต ริ ย์ เป็ นการกระทํ า ที่ เ ข้ า ข่ า ยการล้ ม ล้ า งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขนัน้ กลุ่มเยาวชนหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุ ม,
กลุ่มทะลุฟ้า, กลุ่มฟื้ นฟูประชาธิปไตย DRG, กลุ่มเหล่าทัพราษฎร, กลุ่มศาลายาเพื่อประชาธิปไตย, กลุ่ม
SUPPORTER THAILAND, กลุ่ม We Volunteer และคณะรณรงค์เพือ่ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) ได้
คณะทำงานศึกษากรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมทางการเมือง

1

ประกาศนัดหมายการชุมนุ มในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ทีอ่ นุสาวรียป์ ระชาธิปไตย ภายใต้
ชื่อ “ต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์” 1
0F

ภาพที่ 1 ภาพประกาศนัดหมายการชุมนุมในเพจเฟสบุ๊ค “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม United Front of Thammasat and Demonstration”, วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.32 น.,

ในคืน ก่ อ นวัน ชุ ม นุ ม เวลาประมาณ 00.00 น. เจ้ า หน้ า ที่ไ ด้ ข นตู้ ค อนเทนเนอร์ม ากัน้ บริเ วณ
สนามหลวง 2 วันรุ่งขึ้นในเวลา 12.20 น. เจ้าหน้าที่ตํารวจกว่า 10 นาย นํ าหมายมาที่บ้านพักสมาชิก กลุ่ม
ทะลุฟ้าเพื่อทําการบุกค้น ด้วยเหตุผลว่ามีการรวมตัวกันทําให้สุ่มเสีย่ งกับการแพร่เชือ้ โควิด-19 ตาม พ.ร.ก.
ฉุ ก เฉิ น โดยเจ้า หน้ า ที่ตํ า รวจยืน ยัน จะเข้า ค้น ทัน ทีแ ม้ผู้อ ยู่ อ าศัย จะแจ้ง ว่ า ให้ร อทนายความมาถึง ก่ อ น
เจ้าหน้าทีต่ ํารวจใช้เวลาตรวจค้นราว 30 นาที เมื่อไม่พบสิง่ ผิดกฎหมาย จึงเดินทางกลับ 3
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1

เพจเฟสบุ๊ค “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุ ม - United Front of Thammasat and Demonstration”, วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา
15.32 น., https://www.facebook.com/ThammasatUFTD/posts/411017634039696
2 ข่าวสด. “มาไว!!! เจ้าหน้าที่ขนตูค
้ อนเทนเนอร์ กัน้ บริเวณสนามหลวงเรียบร้อย เตรียมรับมือ #ม็อบ14พฤศจิกา64 #ปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้าง #
ปฏิรปู สถาบันกษัตริย์ #หยุดคุกคามประชาชน.” ทวิตเตอร์, วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564,
https://twitter.com/KhaosodOnline/status/1459554048164597763. (เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)
3 ทะลุฟ้า. “ด่วน!! ทีมงานทะลุฟ้าถูกเจ้าหน้าทีร่ ฐั คุกคามถึงบ้าน.” เฟซบุ๊ก, วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564,
https://www.facebook.com/thalufah/videos/923082061912816/. (เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564); และ ทะลุฟ้า. “ผลสรุปตํารวจบุก
ค้นบ้าน ไม่พบสิง่ ผิดกฏหมาย ! ยกเว้นตํารวจที่ใช้อํานาจโดยมิชอบ อ้างใส่เครื่องแบบจะบุกบ้านใครก็ได้ โดยไม่คํานึงถึงกฏหมาย — #ทะลุฟ้า
#ม็ อ บ14พฤศจิ ก า64 #ปฏิ รู ป ไม่ เ ท่ า กั บ ล้ ม ล้ า ง #ต่ อ ต้ า นระบอบสมบู ร ณญาสิ ท ธิ ร าชย์ . ” ทวิต เตอร์ , วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2564,
https://twitter.com/Thalufah/status/1459761532372357123. (เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)
2

คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ ทนราษฎร

เวลาประมาณ 12.50 น. เจ้า หน้ า ที่ตํ า รวจทัง้ ในชุ ด สีก ากีแ ละชุ ด เกราะปิ ด การจราจรโดยรอบ
อนุ ส าวรีย์ประชาธิปไตย รวมทัง้ ที่ส่ีแ ยกคอกวัว เจ้าหน้ าที่ถือ โล่ แ ละอาวุ ธ ปื นตรวจค้น ประชาชนที่เ ดิน
ทางผ่านบริเวณนี้ 4 ที่แยกผ่านฟ้ ามีลวดหนามหีบเพลงและแผงเหล็ก รวมถึงเจ้าหน้ าที่ตํารวจชุดควบคุม
ฝูงชน (คฝ.) รถฉีดนํ้ า และรถเครื่องขยายเสียงประจําการอยู่ 5 ส่วนที่ถนนดินสอมีแผงเหล็กและเจ้าหน้าที่
ตํารวจชุดสีกากีทงั ้ หญิงและชายกว่า 20 นาย พร้อมโล่ดํา โล่ใส และปื นลูกซองเข้าตรวจค้นประชาชนที่เดิน
ทางผ่านบริเวณนี้ 6
เวลา 13.40 น. ผู้จดั ประกาศย้ายสถานที่ชุมนุ มไปยังสีแ่ ยกปทุมวัน โดยให้เหตุผลว่า “เจ้าหน้ าที่
ตํารวจปิ ดเส้นทางเข้าออกอนุ ส าวรีย์ประชาธิปไตยทุกเส้นทาง และมีเจตนาที่จะใช้ความรุ นแรง รวมถึง
พกอาวุธจริงเข้ามาในพืน้ ทีช่ ุมนุ ม” ผูช้ ุมนุ มทีม่ ารวมตัวบริเวณอนุ สาวรียป์ ระชาธิปไตยแล้วจึงทยอยเดินทาง
ไปยังสีแ่ ยกปทุมวัน พันตํารวจเอกสนอง แสงมณี ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม เข้าดูแล
ความเรียบร้อย 7
เวลา 14.05 น. เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าสู่พน้ื ทีส่ กายวอล์คสีแ่ ยกปทุมวันพร้อมแผงเหล็ก ราว 10 นาที
ต่ อ มาผู้ ชุ ม นุ ม เดิน ทางมาถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ตํ า รวจประมาณ 6-7 นาย เข้า มาแจ้ง ให้ ข ยับ รถที่จ อดอยู่ จึ ง
เกิดปากเสียงกันนานเกือบ 10 นาที ก่อนที่มวลชนจะโห่ไล่ให้ตํารวจออกจากพื้นที่ จากนัน้ พันตํารวจเอก
พัน ษา อมราพิท ัก ษ์ ผู้กํ า กับ การสถานี ตํ า รวจนครบาลปทุ ม วัน เข้า มากล่ า วไม่ ใ ห้จ อดรถในบริเ วณนี้
เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทัวไป
่ และกล่าวอีกว่าหากจะชุมนุ มบนลานหน้าหอศิลป์ ฯ ก็จะไม่ยุ่ง
ขอให้ชุมนุมอย่างสงบและปราศจากอาวุธ ผูช้ ุมนุมทีเ่ พิม่ จํานวนมากขึน้ ทําให้ปิดการจราจรแยกปทุมวันได้ใน
เวลาประมาณ 14.50 น. 8
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iLawFX. “บรรยากาศสีแ่ ยกคอกวัว เวลา 13.00 ตํารวจปิ ดการจราจรไม่ให้รถเข้า โดยใช้กําลังตํารวจใส่ชุดสีกากีและใส่ชุดเกราะเป็ นหลัก ไม่
เห็นภาพของกําลังตํารวจทีใ่ ส่ชุดสีน้ําเงิน หรือ ชุดควบคุมฝูงชน.” ทวิตเตอร์, วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564,
https://twitter.com/iLawFX/status/1459764490988228612. (เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564); และ iLawFX. “ภาพถ่ายเวลา 13.30
บริเวณสีแ่ ยกคอกวัว ตํารวจในชุดเกราะพร้อมโล่และอาวุธปื น ตรวจค้นประชาชนที่จะเดินทางผ่าน #ม็อบ14พฤศจิกา64.” ทวิตเตอร์, วันที่ 14
พฤศจิกายน 2564, https://twitter.com/iLawFX/status/1459772311603613696. (เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)
5 iLawFX. “13.20 น. ที่แยกสะพานผ่านฟ้ าฯ ตํารวจปิ ดการจราจร มีการวางแนวสิง่ กีดขวางเช่น ลวดหนามหีบเพลงและแผงเหล็ก ด้านหลังมี
กําลังตํารวจในชุดควบคุมฝูงชน รถฉีดนํ้า รถเครื่องขยายเสียงใหญ่.” ทวิตเตอร์, วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564,
https://twitter.com/iLawFX/status/1459771507970875393. (เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564).
6 iLawFX. “13.47 น. ที่ถ นนดิน สอตํ า รวจชุ ด สีก ากีม หญิง และชายไม่ ต่ํ า กว่ า 20 คน ตัง้ รัว้ เหล็ก ปิ ด ถนน พร้อ มโล่ ดํ า และโล่ ใ ส ปื น ลู ก ซอง
เจ้าหน้าที่ทงั ้ หมดไม่ต่าํ กว่า 20 คน ตรวจกระเป๋ ามอเตอร์ไซต์ทข่ี บั ผ่านและคนที่เดินผ่าน หลังถ่ายคลิปนี้มคี นเดินมาบอกว่าผูช้ ุมนุมย้ายไปแยก
ปทุ ม วัน แล้ว #ม็อ บ14พฤศจิก า64.” ทวิต เตอร์, วัน ที่ 14 พฤศจิก ายน 2564, https://twitter.com/iLawFX/status/1459776942563991555.
(เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564).
7 “ด่ ว น! ‘ม็ อ บ 14 พฤศจิ ก า’ ย้ า ยไปชุ ม นุ ม "แยกปทุ ม วัน " เหตุ ตร.ปิ ดกัน
้ เส้ น ทาง,” ไทยรัฐ ออนไลน์ , วัน ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2564,
https://www.thairath.co.th/news/politic/2241832. (เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564).
8 “หวิด ปะทะ หลัง ตํ า รวจเข้า มาดู พ้น
ื ที่ห อศิล ป์ แต่มวลชนพากัน โห่ ไ ล่ ใ ห้อ อกไป (คลิป),” ไทยรัฐออนไลน์ , วัน ที่ 14 พฤศจิกายน 2564,
https://www.thairath.co.th/news/politic/2241857. (เข้าถึงข้อ มูล วัน ที่ 15 พฤศจิกายน 2564); และ “#ม็อ บ14พฤศจิกา64 #ต่ อ ต้านระบอบ
สมบู ร ณญาสิท ธิร าชย์ ,” Mob Data Thailand, วัน ที่ 14 พฤศจิก ายน 2564, https://www.mobdatathailand.org/case-file/1636893445475.
(เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)

คณะทำงานศึกษากรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมทางการเมือง

3

ภาพที่ 2 ภาพประกาศเปลี่ยนสถานที่นัดการชุมนุมในเพจเฟสบุ๊ค “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม United Front of Thammasat and Demonstration”, วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.42 น.

ในเวลา 15.20 น. เจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.ปทุมวัน เดินเท้าเข้ามาอ่านประกาศขอให้มวลชนย้ายไปที่
บริเวณหน้ าหอศิล ป์ ฯ และเปิ ดการจราจรบนถนนพญาไทหน้ ามาบุ ญครอง 1 ช่องทาง ผู้ชุมนุ มไม่ พ อใจ
ชูสามนิ้วพร้อมตะโกนไล่ว่า “ออกไป ออกไป ออกไป” และเดินกดดันให้เจ้าหน้าทีต่ ํารวจกลับไปบริเวณหน้า
ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง ตัวแทนการ์ดพยายามเข้าเจรจาเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ
และผูช้ ุมนุ มในระหว่างนัน้ มีการปราศรัยและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเขียนข้อความบนท้องถนน การแขวน
ป้ ายการขายของ เป็ นต้น 9 ในเวลา 16.10 น. มีเสียงคล้ายประทัดดังขึน้ บริเวณแยกราชเทวี 4 ครัง้ ผูช้ ุมนุ ม
วิง่ หนี ขณะทีน่ ายธัชพงษ์ แกดํา หรือ “บอย” ประกาศขอให้มวลชนไปรวมตัวกันทีแ่ ยกปทุมวัน ไม่ให้ตอบโต้
ใดๆ หลังจากนัน้ ประมาณ 20 นาที มีการเผาสิง่ ของ ที่เป็ นอุปกรณ์ ของเจ้าหน้ าที่ตํ ารวจบริเวณสะพาน
หัวช้าง โดยผูช้ ุมนุมบางส่วนพยายามห้ามปราม 10 และมีการเผาอีกจุดเป็ นศาลพระภูมทิ ก่ี ลางสีแ่ ยกปทุมวัน
8F
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9

เพิ่ง อ้ า ง. https://www.mobdatathailand.org/case-file/1636893445475. (เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล วัน ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2564); และ “15.00 น.
ม็ อ บลงถนน พ่ น ข้ อ ความกลางแยกปทุ ม วัน ศิ ล ปิ นเพื่ อ ราษฎรสมทบหน้ า หอศิ ล ป์ ,” มติ ช นออนไลน์ , วัน ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2564,
https://www.matichon.co.th/politics/news_3041175. (เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564).
10 “เสี ย งปั ง ! 4 ครัง้ กลางแยกราชเทวี วิ่ ง หนี วุ่ น ตร.รวบผู้ ชุ ม นุ ม ไม่ ท ราบจํ า นวน,” มติ ช นออนไลน์ , วัน ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2564,
https://www.matichon.co.th/politics/news_3041330. (เข้าถึงข้อมูล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564); และ iLawFX. “16.30 บรรยากาศบริเวณ
ตัน สะพานหัว ช้า ง ผู้ชุ ม นุ ม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชายวัย รุ่ น มีก ารเผาสิ่ง ของบนถนน มีผู้ ชุ ม นุ ม ขับ มอเตอร์ ไ ซค์ ม าทิ้ ง ที่ ป ลายสะพานหัว ช้ า ง
บอกว่าเป็ นของเจ้าหน้ าที่ ผู้ชุมนุ มที่เหลือตะโกนบอกให้ไปคืน อย่าเผา เดีย๋ วโดนทําลายทรัพสิน.” ทวิตเตอร์, วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564,
https://twitter.com/iLawFX/status/1459817684204285957. (เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564).
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คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ ทนราษฎร

เวลา 16.30 น. แกนนําประกาศว่าจะเคลื่อนขบวนไปยังสถานทูตเยอรมนีเพื่อยื่นหนังสือ ระหว่างที่ผู้
ชุมนุ มตัง้ ขบวน มี คฝ. พร้อมอาวุธประจํากาย รถฉีดนํ้ าแรงดันสูง และรถตู้ออกมาจากสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ (สตช.) ได้นําแผงเหล็กและตัง้ แนวกัน้ ขวางบนถนนพระราม 1 กลางสีแ่ ยกเฉลิมเผ่า เพื่อขัดขวาง
ไม่ให้ผชู้ ุมนุมเลีย้ วขวาไปทางถนนอังรีดูนงั ต์ โดย Mob Data Thailand รายงานว่า
เวลา 16.50 ขบวนผู้ชุมนุ มเริม่ เคลือ่ น หลังหยุดรอให้รถบริเวณสยามสแควร์ไปหมดก่อน โดยมีผู้
ชุมนุ มจํานวนหนึง่ พร้อมรถมอเตอร์ไซค์นําหน้าไปก่อน ขณะทีผ่ ูช้ ุมนุ มส่วนใหญ่เดินเท้ามา นําหน้า
โดยการ์ดจากกลุ่ม We Volunteer ทีค่ ล้องแขนกันเป็นแถวสองชัน้ ด้านตํารวจชุดควบคุมฝูงชนพร้อม
โล่ ก็ต ัง้ แถวทีแ่ ยกเฉลิม เผ่ า ตอนแรกเป็ น การตัง้ แถวเพือ่ บีบ ให้ผู้ชุ ม นุ ม เลี้ย วขวา ไม่ เ ดิน ผ่ า น
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ แต่ตอนหลังตัง้ แนวรัว้ เหล็กร้อยด้วยลวดสลิง พร้อมกับตํารวจชุดสีกากี
เป็ นด่านหน้าตัง้ แต่ทางออกสยามพารากอน ทําให้ผชู้ ุมนุ มทีเ่ ดินมาจากแยกปทุมวันไม่สามารถเลี้ยว
ขวาเข้าถนนอังรีดนู งั ต์ได้
16.58 ผู้ชุ ม นุ ม จํ า นวนหนึ ่ง เริม่ มาถึง แนวรัว้ เหล็ก ป้ า เป้ า ใช้ปื น ฉี ด นํ้ า ยิง ไปทีต่ ํ า รวจ ตํ า รวจใช้
เครือ่ งเสียงประกาศทีส่ แี ่ ยกเฉลิมเผ่า เตือนผูช้ ุมนุ มว่าการชุมนุ มนี้เข้าข่ายความเสีย่ งต่อโรคระบาด
ตาม #พรกฉุกเฉิน
17.05 ผู้ชุมนุ มส่ว นใหญ่ห ยุ ด เดินขบวนใต้ส ถานี รถไฟฟ้ าบีทีเ อสสยาม ท้ายแถวอยู่บริเ วณหน้ า
โรงภาพยนต์ลโิ ด้ การ์ดส่งทีมเข้าไปเจรจากับตํารวจ และตํารวจยอมถอยหลัง ผูช้ ุมนุ มจึงรื้อรัว้ เหล็ก
ทีก่ นั ้ ออกหนึง่ แถวและเดินเลี้ยวขวาไปทางถนนอังรีดนู งั ต์ได้ 11
1 0F

ภาพที่ 3 ขบวนผู้ชุมนุมบนถนนพระราม 1 มุ่งหน้าแยกเฉลิมเผ่า
(ภาพจากสำนักข่าว AFP https://www.afpbb.com/articles/-/3375824)
11 “#ม็อบ14พฤศจิกา64 #ต่อต ้านระบอบสมบูรณญาสิทธิราชย ์,” Mob Data Thailand, วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564,

https://www.mobdatathailand.org/case-file/1636893445475. (เข ้าถึงข ้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564); “แยกเฉลิมเผ่าตึงเครียด! ตร.เสริมรถ

ฉีดนํ้าจีโน่เผชิญหน้าม็อบ 3 นิ้ว”, ไทยโพสต์, วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.05 น., https://www.thaipost.net/x-cite-news/25232

คณะทำงานศึกษากรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมทางการเมือง

5

ภาพที่ 4 เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนพร้อมอาวุธประจำกาย และรถฉีดน้ำแรงดันสูง ตั้งแนวกั้นขวาง กลางสีแ่ ยกเฉลิมเผ่า
(ภาพจากสำนักข่าวไทยโพสต์ https://www.thaipost.net/x-cite-news/25232/)

ความรุนแรงหน้ าโรงพยาบาลตํารวจ
เวลาประมาณ 17.10 น. เพียงไม่ก่นี าทีท่หี วั ขบวนผู้ชุมนุ มเลี้ยวเข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์ ก็ได้เกิดเหตุ
ชุลมุนขึน้ ทีบ่ ริเวณประตูทางเข้าโรงพยาบาลตํารวจ ด้านหน้าทีต่ ดิ กับสถาบันนิตเิ วชวิทยา ความชุลมุนนี้กนิ
เวลาประมาณ 20 นาที มีการยิงกระสุนปราบจลาจลมากกว่า 6 นัด และมีผชู้ ุมนุมได้รบั บาดเจ็บ 3 คน ดังนี้
1. นายอภิญโญ หอมยา อายุ 23 ปี มีบาดแผลที่หน้าอกคล้ายถูกกระสุนปื นไม่ทราบชนิด เจาะทะลุ
หน้าอกฝั งอยู่ในร่างกาย บาดเจ็บสาหัส อาการวิกฤตต้องเข้ารักษาตัวใน ICU เป็ นระยะเวลากว่า 2
สัปดาห์ จึงได้ออกจากห้อง ICU ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เขายังคงรักษาตัวอยู่ในห้องพักฟื้ น มี
ไข้ขน้ึ บ้างเป็ นระยะและยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะผลกระทบจากอาการบาดเจ็บทีป่ อด
2. นายอลงกต สมน้อย อายุ 33 ปี ได้รบั บาดเจ็บทีร่ ่างกาย 2 แห่ง คือบริเวณไหล่ซ้าย และข้างลําตัว
ด้า นซ้ า ย แผลมีล ัก ษณะกลม และมีร อยฟกชํ้ า ม่ ว งรอบๆ แผล ซึ่ง เกิด จากการถู ก กระสุ น ยาง
ปั จจุบนั ปลอดภัยแล้ว
3. นายอนันต์ สมน้อย อายุ 19 ปี ได้รบั บาดเจ็บบริเวณไหปลาร้าด้านขวา แผลมีลกั ษณะกลม และมี
รอยฟกชํ้าม่วงรอบๆ แผล ซึง่ เกิดจากการถูกกระสุนยาง เข้ารับการรักษาตัวใน ICU และเข้ารับการ
พักฟื้ นต่อในโรงพยาบาล ปั จจุบนั ปลอดภัยแล้ว
เนื่องจากการบาดเจ็บของนายอภิญโญฯ ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บรายที่ 1 มีบาดแผลทีห่ น้าอกคล้ายการถูก
กระสุนปื นเจาะทะลุหน้าอกฝั งเข้าไปในร่างกาย บาดเจ็บสาหัส รายงานฉบับนี้จงึ มุ่งไปทีก่ ารค้นหาความจริง
เกีย่ วกับเหตุการณ์ทท่ี าํ ให้เกิดการบาดเจ็บของนายอภิญโญฯ และเหตุการณ์เริม่ แรกของช่วงเวลาทีเ่ กิดความ
รุนแรงนี้
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คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ ทนราษฎร

จากการตรวจสอบหลักฐานภาพเคลื่อนไหวจากสื่อมวลชนที่บนั ทึกภาพเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุ
และเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ จํานวน 8 ราย ได้แก่
1. เพจเฟสบุ๊ค “Khaosod - ข่าวสด”

URL : https://www.facebook.com/watch/live/?v=1059759811636811
(เวลาทีเ่ กิดเหตุในคลิป 17.52)

2. เพจเฟสบุ๊ค “Khaosod English”

URL : https://www.facebook.com/watch/live/?v=144734857856450
(เวลาทีเ่ กิดเหตุในคลิป 16.17)

3. เพจเฟสบุ๊ค “PostToday”

URL : https://www.facebook.com/watch/live/?v=485212289601101
(เวลาทีเ่ กิดเหตุในคลิป 1.54.52)

4. เพจเฟสบุ๊ค “ยูดดี นี ิวส์ - UDD news”

URL : https://www.facebook.com/watch/live/?v=1881664265328323
(เวลาทีเ่ กิดเหตุในคลิป 35.02 นาที)

5. เพจเฟสบุ๊ค “เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุร”ี

URL : https://www.facebook.com/watch/live/?v=434004261466159
(เวลาทีเ่ กิดเหตุในคลิป 29.03)

6. เพจเฟสบุ๊ค “The Reporters”

URL : https://www.facebook.com/watch/live/?v=978331126370660
(เวลาทีเ่ กิดเหตุในคลิป 27.34 นาที)

7. เพจเฟสบุ๊ค “เรื่องเล่าเช้านี้”

URL : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3/videos/411145037223256
(เวลาทีเ่ กิดเหตุในคลิป 0.06)

8. บัญชีทวิตเตอร์ “เจ๊จุก คลองสาม”

URL : https://twitter.com/jjookklong3/status/1459831215179976707
(เวลาทีเ่ กิดเหตุในคลิป 0.05)

พบข้อเท็จจริง เรียงตามลําดับเวลาดังนี้
1. ช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าทีค่ วบคุมฝูงชนและหัวขบวนผูช้ ุมนุ ม บนหัวถนนอังรีดนู งั ต์ ค่อยๆ
เดินมาถึงประตูทางเข้าสถาบันนิตเิ วชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ โดยเจ้าหน้าทีค่ วบคุมฝูงชนเดินเป็ น
แถวหน้ากระดานถอยหลัง และมีระยะห่างจากแนวหน้าของขบวนผูช้ ุมนุ มไม่มาก เมื่อแถวของ
คณะทำงานศึกษากรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมทางการเมือง
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เจ้าหน้าทีใ่ กล้ถงึ ประตูทางเข้าโรงพยาบาลตํารวจ เจ้าหน้าทีไ่ ด้เบนเข้าหาข้างทาง เตรียมทีจ่ ะถอย
เลีย้ วเข้าประตูทางเข้าโรงพยาบาลตํารวจ เปิ ดทางให้ผชู้ ุมนุ มผ่านถนนอังรีดูนงั ต์ไปได้

ภาพที่ 5 ก่อนเกิ ดเหตุ 36 วิ นาที เจ้าหน้ าที่ควบคุมฝูงชนและแนวหน้ าของขบวนผู้ชุมนุม
เดิ นตามถนนอังรีดนู ังต์ มาถึงบริเวณหน้ าสถาบันนิ ติเวชวิ ทยา โรงพยาบาลตํารวจ
(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1059759811636811&t=1037)

ภาพที่ 6 ก่อนเกิ ดเหตุ 15 วิ นาที เจ้าหน้ าที่ควบคุมฝูงชนได้เบนเข้าหาข้างทาง
เตรียมที่จะถอยเลี้ยวเข้าประตูทางเข้าโรงพยาบาลตํารวจ
(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1059759811636811&t=1058)
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คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ ทนราษฎร

2. ก่อนเกิดเหตุ 4.5 วินาที พบผูช้ ุมุนุมบริเวณแถวหน้ารายหนึ่ง (ทราบภายหลังว่า คือ นายอภิญโญฯ
ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บรายที่ 1) ถือกรวยจราจรขึน้ เหนือศีรษะ

ภาพที่ 7 ก่อนเกิ ดเหตุ 4.5 วิ นาที ผู้ชมุ นุมรายหนึ่ งถือกรวยจราจรยกขึ้นเหนื อศีรษะ (วงกลมสีแดง)
(URL: https://www.facebook.com/watch/?v=411145037223256&t=1)

ภาพที่ 8 ก่อนเกิ ดเหตุ 3 วิ นาที ผู้ชุมนุมรายหนึ่ งถือกรวยจราจรยกขึ้นเหนื อศีรษะ (วงกลมสีแดง)
(URL: https://twitter.com/jjookklong3/status/1459831215179976707)

คณะทำงานศึกษากรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมทางการเมือง
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3. ก่อนเกิดเหตุ 1.7 วินาที เจ้าหน้าทีค่ วบคุมฝูงชนคนหนึ่ง ได้ทาํ การชีม้ อื มายังผูช้ ุมนุ มทีถ่ อื กรวย
จราจรขึน้ เหนือศีรษะ

ภาพที่ 9 ก่อนเกิ ดเหตุ 1.7 วิ นาที เจ้าหน้ าที่ควบคุมฝูงชนที่ชี้มือ (วงกลมสีแดง)
(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=434004261466159&t=1741)

ภาพที่ 10 ก่อนเกิ ดเหตุ 1.7 วินาที เจ้าหน้ าที่ควบคุมฝูงชนที่ชี้มอื (วงกลมสีแดง)
(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1881664265328323&t=2100)
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คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ ทนราษฎร

4. ก่อนเกิดเหตุ 1.2 วินาที เจ้าหน้าทีค่ วบคุมฝูงชนคนทีช่ ม้ี อื มายังผูช้ ุมนุมทีถ่ อื กรวยจราจร ได้ยกปื น
ประจํากายขึน้ มาประทับและเล็งมายังผูช้ ุมนุมทีถ่ อื กรวยจราจร

ภาพที่ 11 ก่อนเกิ ดเหตุ 1.2 วินาที เจ้าหน้ าที่ควบคุมฝูงชนที่ได้ยกปื นขึน้ มาประทับ (วงกลมสีแดง)
(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=434004261466159&t=1741)

ภาพที่ 12 ก่อนเกิ ดเหตุ 0.9 วินาทีเจ้าหน้ าที่ควบคุมฝูงชนที่ได้ยกปื นขึ้นมาประทับ (วงกลมสีแดงข้างซ้าย)
วงกลมสีแดงข้างขวา คือ กรวยที่ผ้ชู มุ นุมผูช้ ุมนุมรายหนึ่ งยกขึ้นเหนื อศีรษะ
(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1881664265328323&t=2100)
คณะทำงานศึกษากรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมทางการเมือง
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5. ก่อนเกิดเหตุ 0.1 วินาที ผูช้ ุมนุ มทีถ่ อื กรวยจราจร เหวีย่ งกรวยจราจรกระทบทีพ่ น้ื ถนน

ภาพที่ 13 ก่อนเกิ ดเหตุ 0.4 วินาที ผู้ชมุ นุมที่ถือกรวยจราจร กําลังเหวี่ยงกรวยจราจรลง (วงกลมสีแดง)
(URL: https://twitter.com/jjookklong3/status/1459831215179976707)

ภาพที่ 14 ก่อนเกิ ดเหตุ 0.33 วินาที กรวยจราจรที่ผ้ชู มุ นุมกําลังเหวี่ยงลง (วงกลมสีแดง)
(URL: https:// www.facebook.com/watch/live/?v=434004261466159&t=1741)
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คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ ทนราษฎร

ภาพที่ 15 ก่อนเกิ ดเหตุ 0.3 วินาที กรวยจราจรที่ผ้ชู มุ นุมกําลังเหวี่ยงลง (วงกลมสีแดงข้างขวา)
วงกลมสีแดงข้างซ้าย คือ เจ้าหน้ าที่ควบคุมฝูงชนที่ได้ยกปื นขึ้นมาประทับ
(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1881664265328323&t=2100)

ภาพที่ 16 ก่อนเกิ ดเหตุ 0.1 วินาที ผู้ชมุ นุมที่ถือกรวยจราจร เหวี่ยงกรวยจราจรกระทบที่พื้นถนน
(URL: https://www.facebook.com/watch/?v=411145037223256&t=5)
คณะทำงานศึกษากรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมทางการเมือง
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6. ณ เวลาเกิดเหตุ เจ้าหน้าทีค่ วบคุมฝูงชนคนทีก่ ่อนหน้านี้ช้มี อื มายังผูช้ ุมนุ มทีถ่ อื กรวยจราจร และยก
ปื นประจํากายขึ้นมาประทับเล็งมายังผูช้ ุมนุ มทีถ่ อื กรวยจราจร ได้ลนไกยิ
ั ่ งปื นใส่ผชู้ ุมนุ มทีถ่ อื กรวย
จราจร เกิดแสงจากประกายไฟออกจากปากกระบอกปื นของเจ้าหน้ าที่คนดังกล่าว และเกิดเสียง
ระเบิดดังพร้อมเกิดควันในเวลาเดียวกัน เสียงระเบิดที่ดงั ขึ้นครัง้ แรกของเหตุการณ์ช่วงนี้เกิดจาก
การระเบิด ของดิน ปื นภายในกระบอกปื นของเจ้าหน้ าที่ค นที่ยิง ใส่ ผู้ชุ ม นุ ม ที่เ หวี่ยงกรวยจราจร
กระแทกกับพืน้ ถนน และจากการตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวจากสํานักข่าวทุกสํานัก ไม่พบว่ามีเสียง
ระเบิดจากฝั ง่ ของผูช้ ุมนุ มก่อนทีจ่ ะมีแสงจากปากกระบอกปื นของเจ้าหน้าทีค่ นนี้ ซึ่งข้อมูลนี้ขดั แย้ง
กับข้อ กล่ าวหาของโฆษกของกองบัญชาการตํารวจนครบาล พลตํ ารวจตรีจิรสันต์ แก้ว แสงเอก
ทีก่ ล่าวว่าผูช้ ุมนุมได้ขว้างระเบิดและข้าวของเข้าใส่เจ้าหน้าทีใ่ นระยะประชิด

ภาพที่ 17 ขณะเกิ ดเหตุ ประกายไฟและควันที่ออกจากปากกระบอกปื นของเจ้าหน้ าที่
ทิ ศทางตรงไปยังผูช้ มุ นุมที่เหวี่ยงกรวยจราจรลงพื้น
(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1881664265328323&t=2100)
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คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ ทนราษฎร

ภาพที่ 18 ขณะเกิ ดเหตุ ประกายไฟและควันที่ออกจากปากกระบอกปื นของเจ้าหน้ าที่
ทิ ศทางตรงไปยังผูช้ มุ นุมที่เหวี่ยงกรวยจราจรกระแทกลงพืน้ (วงกลมสีแดง)
(URL: https://www.facebook.com/watch/?v=411145037223256&t=5)

ภาพที่ 19 ขณะเกิ ดเหตุ ประกายไฟและควันที่ออกจากปากกระบอกปื นของเจ้าหน้ าที่
ทิ ศทางตรงไปยังผูช้ มุ นุมที่เหวี่ยงกรวยจราจรลงพื้น
(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=485212289601101&t=6891)
คณะทำงานศึกษากรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมทางการเมือง
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ภาพที่ 20 ขณะเกิ ดเหตุ แสงจากประกายไฟที่ออกจากปากกระบอกปื นของเจ้าหน้ าที่คนดังกล่าว (วงกลมสีแดง)
วงกลมสีแดงข้างซ้าย ตําแหน่ งผู้ชุมนุมคนที่เหวีย่ งกรวยจราจรลงพื้น
(URL: https://twitter.com/jjookklong3/status/1459831215179976707)

7. หลังจากเจ้าหน้าทีค่ วามคุมฝูงชนใช้อาวุธปื นยิงใส่ผชู้ ุมนุมคนทีเ่ หวีย่ งกรวยจราจรลงพืน้ แล้ว ผูช้ ุมนุ ม
บริเวณใกล้เคียงต่างพากันแตกกระจายออกด้วยความตกใจ ระหว่างนัน้ เจ้าหน้าทีค่ วามคุมฝูงชนคน
อื่นๆ ทีอ่ ยู่ใกล้เคียงได้ใช้อาวุธปื นปราบจลาจลยิงใส่กลุ่มผูช้ ุมนุมทีก่ ําลังแตกกระจายออกอีก 6 นัด
โดยสันนิษฐานว่านายอลงกตและนายอนันต์ (ผูบ้ าดเจ็บรายที่ 2 และ 3 ตามลําดับ) น่าจะได้รบั
บาดเจ็บจากการยิง 6 นัดนี้ โดยมีขอ้ สังเกตว่าแสงจากประกายไฟและควันทีอ่ อกจากปากกระบอก
ปื นของกระสุนอีก 6 นัดหลังนี้ มีน้อยกว่านัดแรกอย่างเห็นได้ชดั และเสียงจุดระเบิดภายในกระบอก
ปื นเบากว่า ส่วนผูช้ ุมนุ มคนทีเ่ หวีย่ งกรวยจราจรลงพืน้ ก็กม้ ลง พร้อมกับวิง่ ไปทางเกาะกลางถนนและ
ล้มลง ซึง่ เป็ นบริเวณเดียวกับทีน่ ายอภิญโญฯ ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บรายที่ 1 นอนปฐมพยาบาล และมีรอย
คราบเลือดบนถนน
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คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ ทนราษฎร

ภาพที่ 21 วงกลมสีแดง แสดงผู้ชุมนุมคนที่เหวีย่ งกรวยจราจรลงพื้นกําลังวิ่ งไปทางเกาะกลางถนน
(URL: https://twitter.com/jjookklong3/status/1459831215179976707)

ภาพที่ 22 วงกลมสีแดง แสดงผู้ชุมนุมคนที่เหวีย่ งกรวยจราจรลงพื้น วิ่ งไปทางเกาะกลางถนน และกําลังล้มลง
(URL: https://twitter.com/jjookklong3/status/1459831215179976707)

คณะทำงานศึกษากรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมทางการเมือง
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ภาพที่ 23 วงกลมสีแดง รอยเลือดบนพื้นถนน ตําแหน่ งที่ผชู้ ุมนุมคนที่เหวีย่ งกรวยจราจรลงพื้น
(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=144734857856450&t=1057)

ภาพที่ 24 นายอภิญโญฯ ซึ่งได้รบั บาดเจ็บที่หน้ าอก กําลังได้รบั การปฐมพยาบาล
(URL: https://www.facebook.com/watch/live/?v=144734857856450&t=1071
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คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ ทนราษฎร

ข้อสรุปจากเหตุการณ์
1. จากการทีน่ ายอภิญโญ ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บรายที่ 1 ซึ่งมีบาดแผลทีห่ น้าอกคล้ายถูกกระสุนปื นเจาะ
ทะลุหน้าอกฝั งอยู่ในร่างกาย อาการบาดเจ็บสาหัส แพทย์ต้องทําการผ่าตัดเอากระสุนออก และ
ปั จ จุ บัน ยัง ต้ อ งรัก ษาตัว อยู่ ใ นโรงพยาบาล เชื่อ ได้ว่ า นายอภิญ โญถู ก ยิง ด้ว ยอาวุ ธ ปื นของ
เจ้าหน้ าที่ควบคุมฝูง ชนในระยะที่ใกล้มาก เป็ นกระสุนไม่ ทราบชนิ ด แต่ทําให้เกิดแสง เสียง
ระเบิดและควัน การทีก่ ระสุนสามารถเจาะทะลุหน้าอกได้ชว้ี ่าเจ้าหน้าทีไ่ ด้ใช้อาวุธทีม่ พี ลานุ ภาพ
ทีส่ ามารถทําให้เป้ าหมายเสียชีวติ ได้
2. เห็นได้ชดั ว่าการกระทําของเจ้าหน้าทีค่ วบคุมฝูงชนในเหตุการณ์น้ีเป็ นการกระทําทีเ่ กินกว่าเหตุ
เป็ นการใช้อาวุธปื นยิงใส่ผู้ชุมนุ มที่อยู่ในความสงบปราศจากอาวุธ ถึงแม้นายอภิญโญฯ จะถือ
กรวยจราจรชู ข้ึน เหนื อ ศีรษะและเหวี่ย งกรวยจราจรลงพื้นถนน ไม่ไ ด้มีค วามมุ่ ง หมายหรือ
สามารถทําอันตรายต่อเจ้าหน้ าทีไ่ ด้ ส่วนนายอลงกตและนายอนันต์ ผู้ได้รบั บาดเจ็บรายที่ 2
และ 3 ถู ก ยิง ด้ว ยกระสุ น ยางหลัง จากที่น ายอภิญ โญฯถู ก เจ้าหน้ า ที่ยิง และผู้ชุมนุ มแตกฮือ
ออกไป ก็ถือเป็ นการกระทําที่เกินกว่ าเหตุเช่นกัน เพราะไม่ปรากฏหลักฐานว่าทัง้ สองคนมี
พฤติกรรมหรือมีอาวุธทีจ่ ะทําร้ายเจ้าหน้าทีไ่ ด้เลย
3. จนถึงปั จจุบนั เจ้าหน้าทีต่ ํารวจได้แต่กล่าวว่าไม่มกี ารใช้กระสุนจริงในเหตุการณ์น้ี แต่เจ้าหน้าที่
ตํ ารวจไม่ เ คยแสดงหลัก ฐานจากแพทย์ท่ีทําการผ่ าตัด ให้ก ับนายอภิญ โญต่ อ สาธารณชนว่ า
กระสุนที่พบในตัวนายอภิญโญนัน้ คือกระสุนชนิดใดกันแน่ ทัง้ ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจได้รบั รายงาน
ทางการแพทย์และเก็บหัวกระสุนไปแล้ว ข้อเท็จจริงทีน่ ่ าวิตกกังวลอย่างมากก็คอื จนถึงปั จจุบนั
นายอภิญ โญและครอบครัว ก็ยงั ไม่ มีโ อกาสได้เ ห็น รายงานดัง กล่ าวจากตํ า รวจ ฉะนัน้ สิ่ง ที่
ประชาชนมีส ิทธิต งั ้ คําถามต่ อ การทํางานของตํ ารวจในครัง้ นี้ ก็ค ือ แม้ว่ าจะปรากฏหลัก ฐาน
ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจํานวนมาก ทีแ่ สดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าทีต่ ํารวจกระทําเกินกว่าเหตุ
แต่ก็คงเป็ นอีกครัง้ หนึ่งที่ประชาชนจะไม่มวี นั ได้เข้าถึงความยุตธิ รรมเพราะคู่กรณีในครัง้ นี้คอื
เจ้าหน้าทีต่ ํารวจเสียเอง
4. ต่อให้เจ้าหน้าทีย่ นื ยันว่ากระสุนปื นทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ ช้ยงิ นายอภิญโญคือกระสุนยาง เจ้าหน้าที่ท่ผี ่าน
การอบรมการควบคุมฝูงชนมาอย่างดีย่อมต้องรูด้ วี ่าตนไม่มสี ทิ ธิยงิ ใส่ประชาชนทีม่ าชุมนุ มอย่าง
สันติปราศจากอาวุธ กระสุนยางควรใช้เพื่อควบคุมฝูงชนทีก่ ําลังบ้าคลังและอาจเป็
่
นอันตรายต่อ
เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคคลทีส่ ามเท่านัน้ ไม่ต้องพูดถึงว่าเจ้าหน้าทีไ่ ม่มสี ทิ ธิยงิ ใส่ลําตัวของผูช้ ุมนุ มใน
ระยะกระชัน้ ชิดเช่นนี้ เจ้าหน้าที่ย่อมต้องรู้ดวี ่าการใช้กระสุนยางยิงใส่ประชาชนในระยะใกล้น้ี
คณะทำงานศึกษากรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมทางการเมือง
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สามารถทําให้คนเสียชีวติ หรือบาดเจ็บสาหัสและพิการได้ นี่มใิ ช่ขอ้ มูลลึกลับชัน้ สูงแต่ประการใด
แต่เป็ นความรูท้ แ่ี ม้แต่ประชาชนทัวไปก็
่ รบั รูก้ นั ทัวไป
่ ซึง่ ก่อนหน้านี้กม็ ผี ชู้ ุมนุมหลายรายทีพ่ กิ าร
ตาบอดจากการใช้กระสุนยางและแก๊สนํ้าตาของเจ้าหน้าทีม่ าแล้ว ฉะนัน้ การกระทําอันเกินกว่า
เหตุของเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยปราศจากการยับยัง้ ชังใจเช่
่
นนี้ จึงน่ าจะเข้าข่ายการพยายามฆ่า
(attempted murder)
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
1. รัฐบาลและผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจต้องชีแ้ จงแก่สาธารณะว่า เจ้าหน้าทีค่ วบคุมฝูงชน ทีใ่ ช้อาวุธประจํากายยิง
ใส่นายอภิญโญฯ ใช้อาวุธปื นกระสุนยางสําหรับปราบจลาจลหรือไม่ รวมทัง้ ต้องเปิ ดเผยรายงานทาง
การแพทย์ทร่ี ะบุลกั ษณะกระสุนปื นและความรุนแรงของบาดแผลอย่างละเอียด หากเป็ นอาวุธปื นกระสุน
ยางสําหรับปราบจลาจล อาวุธปื นและกระสุนยางของเจ้าหน้าทีท่ ุกคนมีมาตรฐานหรือไม่
2. การกระทําเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้ าที่ในเหตุการณ์ น้ีอาจเกิดจากปั จจัยใดปั จจัยหนึ่งหรือหลายปั จจัย
ต่อไปนี้ รวมกันก็ได้ อาทิ เจ้าหน้ าที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีพอเกี่ยวกับอาวุธที่ใช้, เจ้าหน้ าที่ขาด
ความเคารพในสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของประชาชนทีส่ ามารถชุมนุ มอย่างสันติได้, เจ้าหน้าทีใ่ ช้กําลังต่อผูช้ ุมนุ ม
อย่างเกินเลยนับตัง้ แต่ปลายปี 2563 เป็ นต้นมา จนกลายเป็ นความเคยชิน รวมทัง้ เชื่อว่าตนจะสามารถ
ลอยนวลพ้นผิดจากการกระทําผิดของตนได้ เพราะตนทําตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกดปราบการ
ชุมนุ มของประชาชน จึงไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากปั จจัยเหล่านี้คอื สาเหตุทน่ี ําไปสู่ความรุนแรงในวันที่
14 พฤศจิกายน รัฐบาลและสํานักงานตํารวจแห่งชาติควรจัดให้มกี ารอบรมเพื่อปรับปรุงทัศนคติของ
เจ้าหน้ าที่ตํารวจ โดยร้องขอความช่ว ยเหลือจากนักวิชาการหรือ นักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญใน
ประเด็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
3. รัฐบาลต้องตัง้ คณะกรรมการอิสระทีไ่ ม่ใช่เจ้าหน้าทีต่ ํารวจ สืบสวนสอบสวนกรณีทเ่ี กิดขึน้ เพือ่ หาสาเหตุ
การกระทําเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ และป้ องกันเหตุการณ์ในทํานองเดียวกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อกี
ในอนาคตอันใกล้
4. รัฐบาลต้องเร่งดําเนินคดีแก่เจ้าหน้าทีค่ นทีก่ ระทําเกินกว่าเหตุในเหตุการณ์น้ี รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชาของ
เจ้าหน้าทีต่ ํารวจทีป่ ล่อยปละให้การกระทําความผิดเช่นนี้เกิดขึน้ เพือ่ ไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึน้ ซํ้าอีก
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