
ก ำหนดกำรประชมุวชิำกำร : 

ทหารกบัการลงประชามติร่างรฐัธรรมนูญ : 

ทิศทางการขบัเคล่ือนประชาธิปไตยในประเทศไทย 

วนัที ่ 7 สงิหำคมทีจ่ะถงึนี้จะเป็นวนัทีป่ระชำชนชำวไทยตอ้งท ำกำรลงประชำมตริ่ำงรฐัธรรมนูญ แต่กำรวพิำกษ์วจิำรณ์
แสดงควำมเหน็ต่อร่ำงรฐัธรรมนูญกลบัเป็นสิง่ทีไ่ม่สำมำรถกระท ำได ้ พรรคกำรเมอืงถูกหำ้มไม่ใหพ้บปะเพื่อถกเถยีง
ประชำมต ิ และกำรวพิำกษ์วจิำรณ์อย่ำงเปิดเผยไม่ควรเป็น “ตวัจุดชนวนควำมขดัแยง้ทำงกำรเมอืงระหว่ำงพีน้่องชำว
ไทย” ในเมื่อกำรถกเถยีงอย่ำงเปิดเผยไม่อำจกระท ำไดใ้นประเทศไทย ประเทศเยอรมนจีงึท ำหน้ำทีเ่ป็นเวทแีหง่กำร
ถกเถยีงเพื่อแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ในโอกำสนี้แทน กำรบรรยำยจะถูกถ่ำยทอดสดผ่ำนทำงอนิเตอรเ์น็ต ในกำรประชมุ
วชิำกำรครัง้นี้เรำมุ่งหวงัจะ 

1. ศกึษำผลกระทบหลงั 2 ปีของกำรรฐัประหำรในประเทศไทย 
2. มสีว่นร่วมในกำรแลกเปลีย่นควำมเหน็เกีย่วกบัร่ำงรฐัธรรมนูญฉบบัรฐับำลทหำร  
3. ศกึษำยุทธศำสตรแ์ละทศิทำงกำรขบัเคลื่อนขบวนกำรประชำธปิไตยในประเทศไทย 

กำรประชุมวชิำกำรในครัง้นี้จะใชภ้ำษำไทยและเยอรมนัเป็นหลกั (มล่ีำมแปล โปรดตดิต่อขอยมืหฟัูงก่อนเริม่ตน้กำร
ประชุม) 

9.00 น.   พิธีกล่าวเปิดงาน  

ดร. วเิชยีร ตนัศริคิงคล (มหำวทิยำลยับรูพำ)  

Prof. Dr. Christoph Antweiler (มหำวทิยำลยับอนน์) 

Dr. Monika Schlicher (มลูนิธอิำเซยีนเฮำส)์ 

วิเชียร ตนัศิริคงคล อดตีสำรวตัรงำน 3 กองบญัชำกำรต ำรวจนครบำล สมำชกิเครอืขำ่ยรณรงคห์ยุดกำรพนนั และที่
ปรกึษำศนูยน์โยบำยสำธำรณะเพื่อลดปัญหำจำกกำรพนนั วเิชยีรเป็นอำจำรยป์ระจ ำภำควชิำรฐัศำสตร ์ ม.บรูพำ 
วพิำกษ์วจิำรณ์ร่ำงรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัอย่ำงรุนแรงในงำนสมัมนำวชิำกำรต่ำงๆ 

คริสโตฟ อนัทไ์วลเ์ลอร ์ นกัมำนุษยวทิยำและหวัหน้ำภำควชิำเอเชยีตะวนัออกเชยีงใตศ้กึษำ ม.บอนน์ สอนและวจิยั
เกีย่วกบัพฒันำกำรร่วมสมยัในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยเน้นภูมปัิญญำทอ้งถิน่ กำรตระหนกัรู ้และควำมเป็นสำกล 

โมนิคา ชลิชเชอร ์ผูอ้ ำนวยกำรมลูนิธอิำเซยีนเฮำส ์ซึง่เป็นองคก์รพฒันำเอกชนทีท่ ำงำนดำ้นกำรสง่เสรมิประชำธปิไตย 
สทิธมินุษยชน ควำมเท่ำเทยีมกนัทำงสงัคมและสิง่แวดลอ้มในเอเชยี มลูนธิอิำเซยีนเฮำสท์ ำหน้ำทีเ่ป็นสะพำนเชื่อม
ระหว่ำงภำคประชำสงัคมและขบวนกำรทำงสงัคมในประเทศเยอรมนีและในเอเชยี  

9.30-11.00 น.  รฐัธรรมนูญฉบบัใหม ่: ยุทธศาสตรน์ าประเทศไทยสู่เผดจ็การอยา่งถาวร?  

ผศ.ดร.พชิญ ์พงษ์สวสัดิ ์(จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั)  

นพพร ขนุคำ้ (มหำวทิยำลยัรำชภฏัรำชนครนิทร)์ 

รฐับำลทหำรไดน้ ำร่ำงรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่เผยแพร่ออกสูส่ำธำรณชนแลว้ ท่ำทขีองเรำต่อร่ำงรฐัธรรมนูญฉบบันี้ควรเป็น
อย่ำงไร รฐับำลทหำรใชค้วำมพยำยำมเพื่อสบืทอดอ ำนำจและจ ำกดัพืน้ทีข่องรฐับำลทีม่ำจำกกำรเลอืกตัง้ตำมระบอบ
ประชำธปิไตยหรอืไม ่ คณะกรรมกำรในสภำทีไ่ม่ไดม้ำจำกเลอืกตัง้เช่น วุฒสิภำและผูม้อี ำนำจในกำรตรวจสอบจะมี
อ ำนำจหน้ำทีม่ำกน้อยเพยีงใด ศำลรฐัธรรมนูญจะมอี ำนำจสงูเพยีงใด และผลทีต่ำมมำจำกกำรลงประชำมตไิม่รบัหรอืรบั
จะเป็นอย่ำงไร  



พิชญ ์ พงษส์วสัด์ิ ผูช้่วยศำสตรำจำรยป์ระจ ำคณะรฐัศำสตร ์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั สอนวชิำกำรเมอืงไทยสมยัใหม ่
กำรเมอืงนคร นครำภวิฒัน์ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละสงัคมวทิยำกำรเมอืง  เคยเป็นอำจำรยร์บัเชญิจำก
มหำวทิยำลยัหลำยแห่งรวมทัง้มหำวทิยำลยัพซัเซำ พชิญเ์ป็นบรรณำธกิำรหนงัสอืพมิพห์ลำยฉบบั เป็นผูผ้ลติและผู้
ด ำเนินรำยกำร „Wake Up Thailand“, “Voice Insight“ และ „The Hel(l)met Show“ หลงัรฐัประหำรปี 2557 พชิญถ์ูก
ทหำรเชญิตวัไปพบเป็นเวลำ 3 ชัว่โมงเพื่อสอบถำมควำมคดิเหน็ในเรื่องต่ำง ๆ เช่น กฏหมำยหมิน่พระบรมเดชำนุภำพ  

นพพร ขนุค้า อำจำรยป์ระจ ำสำขำรฐัประศำสนศำสตร ์มหำวทิยำลยัรำชภฏัรำชนครนิทร ์สมำชกิเครอืขำ่ยคณำจำรยผ์ู้
ห่วงใยศษิยท์ีถู่กคุมขงั ตัง้ขึน้ในเดอืนมถุินำยน 2558 เพื่อใหค้วำมชว่ยเหลอืแก่นกัศกึษำผูถู้กจบักมุเน่ืองจำกฝ่ำฝืน
กฏหมำยกำรหำ้มชมุนุม กำรวพิำกษ์วจิำรณ์อย่ำงรุนแรงเกีย่วกบัร่ำงรฐัธรรมนูญฉบบัรฐับำลทหำรทีผ่่ำนมำ ท ำใหเ้ขำถูก
มหำวทิยำลยัตน้สงักดัตกัเตอืนและขอใหค้วำมรว่มมอืกบัรฐับำลทหำร  

11.00-11.30 น.   พกั 

11.30-13.00 น.   สถาบนักษตัริย ์การแข่งขนัทางอ านาจและการเมืองในประเทศไทย 

ดร. ปวนิ ชชัวำลพงศพ์นัธ ์(มหำวทิยำลยัเกยีวโต) 

หนึ่งในประเดน็หลกัของกำรถกเถยีงทำงกำรเมอืงในปัจจุบนัคอืบทบำทของสถำบนักษตัรยิ ์ กษตัรยิใ์นฐำนะพ่อของชำติ
มสีถำนะอยู่เหนือควำมขดัแยง้อย่ำงทีเ่ขำ้ใจกนัจรงิหรอืไม่ เครอืขำ่ยของสถำบนักษตัรยิอ์ยู่เบือ้งหลงักำรแขง่ขนัทำง
อ ำนำจจรงิหรอืไม ่หรอืสถำบนักษตัรยิม์สีถำนะเป็นเพยีงหุ่นเชดิของกลุ่มทหำรเท่ำนัน้ 

ปวิน ชชัวาลพงศพ์นัธ ์ สอนวชิำกำรเมอืงและควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีม่หำวทิยำลยั
เกยีวโต ประเทศญีปุ่่ น ปัจจุบนัก ำลงัท ำวจิยัเกีย่วกบัพฒันำกำรทำงกำรเมอืงในประเทศไทยหลงักำรรฐัประหำรใน
ประเทศไทยปี 2557 และอนำคตของประชำธปิไตยไทยหลงัสิน้สดุยุคกษตัรยิภ์มูพิล มคีวำมสนใจเป็นพเิศษเกีย่วกบั
บทบำทของทหำรและสถำบนักษตัรยิก์บักำรกมุอ ำนำจทำงกำรเมอืง หลงัจำกกำรรฐัประหำรปี 2557 เขำถูกคณะ
รฐัประหำรเรยีกไปรำยงำนตวั กำรปฏเิสธทีจ่ะไปรำยงำนตวัรวมทัง้กำรไม่ยอมรบัควำมชอบธรรมของรฐับำลทหำรท ำให้
เขำถูกออกหมำยจบัและถูกยดึหนงัสอืเดนิทำง จนตอ้งยื่นค ำรอ้งขอลีภ้ยัทีป่ระเทศญีปุ่่ น  

13.00-14.00 น.   พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

14.00-16.00 น.  Workshops 

Workshop 1. รา่งรฐัธรรมนูญและการลงประชามติ    หอ้งที ่9 (Hörsaal IX) 
Prof. Dr. Wolfram Schaffar, ผศ.ดร.พชิญ ์พงษ์สวสัดิ,์ ดร.วเิชยีร ตนัศริคิงคล) 
 
Workshop นี้จะเน้นกำรวเิครำะหก์ำรลงประชำมตริฐัธรรมนูญอย่ำงเจำะลกึ ร่ำงรฐัธรรมนูญฉบบันี้จะน ำพำประเทศไทย
เขำ้สูก่ำรเป็นรฐับำลเผดจ็กำรตำมกระแสโลกหรอืไม่ ประเดน็รอ้นทีเ่ป็นขอ้ถกเถยีงในประเทศไทยมอีะไรบำ้ง กำรลงมติ
ไม่รบัร่ำงรฐัธรรมนูญจะมผีลใหร้ฐับำลทหำรอ่อนแอลงหรอืจะเป็นกำรดงึใหก้ำรกลบัคนืสูเ่สน้ทำงประชำธปิไตยเกดิขึน้ชำ้
ลงหรอืไม ่
 
Wolfram Schaffar เป็นศำสตรำจำรยส์ำขำกำรวจิยัพฒันำกำรทำงกำรเมอืง ม. เวยีนนำ สอนและวจิยัเกีย่วกบั
พฒันำกำรทำงกำรเมอืงในประเทศเมยีนมำรแ์ละประเทศไทย ประเดน็ทีส่นใจศกึษำคอื ขบวนกำรเคลื่อนไหวทำงสงัคม 
รฐัธรรมนูญ ทฤษฎวี่ำดว้ยรฐัในกลุ่มประเทศซกีโลกใต ้
 
Workshop 2. สถาบนักษตัริยก์บักฏหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพ 
จรรยำ ยิม้ประเสรฐิ  อัม้ เนโกะ Dr. Serhat Ünaldi, Andrew MacGregor Marshall 



ประเดน็กำรถกเถยีงใน Workshop นี้คอืกำรใชก้ฏหมำยหมิน่พระบรมเดชำนุภำพ ยุทธศำสตรแ์ละกลยุทธใ์นกำร
วพิำกษ์วจิำรณ์สถำบนักษตัรยิใ์นประเทศไทย กำรเปลีย่นผ่ำนรชักำลมคีวำมเกีย่วขอ้งกบัควำมวุ่นวำยทำงกำรเมอืงมำก
น้อยเพยีงใด สมควรหรอืไมท่ีจ่ะเริม่จุดประเดน็ระบอบสำธำรณรฐัในกำรวพิำกษว์จิำรณ์สถำบนักษตัรยิ ์
 

Junya Lek Yimprasert ต่อสูเ้พื่อสทิธแิรงงำนอย่ำงต่อเนื่องมำตัง้แต่สมยัยงัศกึษำอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ยอมจ ำนน
ต่อผูใ้ด หลงัจำกท ำงำนคลุกคลกีบัแรงงำนไทยในสงิคโปรแ์ละฮอ่งกง จงึเริม่ตน้ก่อตัง้โครงกำรรณรงคเ์พื่อแรงงำนไทย
ตลอดจนจดัเวริค์ชอปและกำรประชุมวชิำกำรสง่เสรมิบทบำทหญงิชำยและสทิธแิรงงำน จรรยำมปีระสบกำรณ์ดำ้น
สหภำพแรงงำนทัว่โลกและกำรจดักจิกรรมรณรงคน์ำนำชำต ิกำรแสดงควำมคดิเหน็ต่อบทบำททหำรและสถำบนักษตัรยิ์
ท ำใหจ้รรยำตดัสนิใจลีภ้ยัในประเทศฟินแลนดต์ัง้แต่ปี 2553 ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มำกำรท ำงำนเพือ่เรยีกรอ้งควำมยุตธิรรม
ทำงกำรเมอืงในประเทศไทยจงึกลำยเป็น „Fulltime-Job“ ของเธอ 

อัม้ เนโกะ อดตีนกัศกึษำ ม.ธรรมศำสตร ์นกักจิกรรมเพื่อประชำธปิไตย สทิธมินุษยชนและเพื่อสทิธกิลุ่ม LGBT เคยจดั
กจิกรรมต่อตำ้นกำรสวมเครื่องแบบนกัศกึษำ ซึง่ถอืว่ำเป็นสญัลกัษณ์ของระบบกำรศกึษำแบบเบด็เสรจ็ในประเทศไทย
กำรวพิำกษ์วจิำรณ์บทบำทของสถำบนัอย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหอ้ัม้ถูกด ำเนินคดใีนขอ้หำหมิน่พระบรมเดชำนุภำพ หลงัจำก
กำรรฐัประหำรปี 2557 อัม้ถูกเรยีกไปรำยงำนตวั แต่เธอปฏเิสธควำมชอบธรรมของรฐับำลทหำรและเลอืกเดนิทำงออก
นอกประเทศ ในฐำนะผูล้ีภ้ยัทีป่ำรสีอัม้เคลื่อนไหวทำงกำรเมอืงอย่ำงเตม็ที ่ และเป็นน ้ำหนึ่งอนัเดยีวกบันกักจิกรรมทีม่ำ
จำกชำตต่ิำง ๆ เพรำะอัม้ตอ้งกำรบอกเล่ำใหโ้ลกรบัรูถ้งึปัญหำต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย 

แซรฮ์ทั อนูาลดี ผูเ้ขยีนหนงัสอืซึง่เพิง่ออกวำงจ ำหน่ำยเมื่อเรว็ ๆ  นี้คอื "Working towards the Monarchy: The Politics 
of Space in Downtown Bangkok" (University of Hawaii Press, 2016) โดยวเิครำะหส์ำเหตุทีท่ ำใหก้ษตัรยิภ์มูพิล
สำมำรถครองรำชยไ์ดอ้ย่ำงยำวนำนโดยอำศยัทฤษฏเีกีย่วกบักำรปกครองโดยใชบ้ญุบำรม ี และเจำะลกึในประเดน็
ดงักล่ำวโดยกำรศกึษำผ่ำนสถำนทีอ่นัเป็นศนูยก์ลำงของกรุงเทพมหำนครในฐำนะจกัรวำลย่อยของประเทศไทย   เขำยงั
มงีำนเขยีนอกีมำกมำยเกีย่วกบัสถำบนักษตัรยิ ์ และยงัไดศ้กึษำวจิยัระดบัปรญิญำเอกในเรื่องดงักล่ำวที ่ ม. ฮมุโบลด ์
ปัจจบุนัเขำเป็น Senior Manager ส ำหรบัประเทศญีปุ่่ น เกำหลใีต ้ออสเตรเลยีและนิวซแีลนด์ของสภำอุตสำหกรรมแหง่
สหพนัธรฐัเยอรมน ี

แอนดรวู ์ แมก็เกรเกอร ์ มำรแ์ชลล ์ เคยเป็นนกัขำ่วของหนงัสอืพมิพร์อยเตอสป์ระจ ำประเทศไทยเป็นเวลำหลำยปีก่อนที่
จะลำออกเพื่อจดัพมิพเ์รื่องรำวเกีย่วกบัสถำบนักษตัรยิใ์น #thaistory อย่ำงเตม็ที ่ ซึง่ท ำใหแ้อนดรวูไ์ม่สำมำรถเดนิ
ทำงเขำ้ประเทศไทยไดอ้กีต่อไป เขำเป็นผูเ้ขยีนหนงัสอื „A Kingdom in Crisis: Thailand‘s Struggle for 
Democracy” และเขยีนบทควำมต่ำง ๆ เผยแพร่ในบลอ็ก zenjournalist.com. 
 
Workshop 3. สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้รฐับาลทหาร 
กุณฑกิำ นุตจรสั, คตีนำฏ วรรณบวร, N.N. 
 
ในสว่นนี้มุ่งศกึษำสถำนกำรณ์กำรกดขีป่รำบปรำมประชำชนอยำ่งละเอยีดและร่วมแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็เกีย่วกบัแนว 
ทำงควำมเป็นไปไดข้องกำรท ำงำนดำ้นดงักล่ำว มผีูถู้กจบักมุจ ำนวนกีค่น มผีูต้อ้งหลบหนีกีค่น ครอบครวัตอ้งเผชญิกบั
กำรขม่ขูคุ่กคำมอย่ำงไรบำ้ง เกดิอะไรขึน้บำ้งในค่ำยปรบัทศันคต ิจะใหค้วำมช่วยเหลอืผูถู้กคุกคำมทำงกำรเมอืงอย่ำงไร 
และกำรกดขีป่รำบปรำมประชำชนน้ีมปีระสทิธภิำพเพยีงใดในกำรขจดัเสยีงวพิำกษว์จิำรณ์และกำรประทว้งต่อตำ้น 
 
กณุฑิกา นุตจรสั ทนำยควำม จบกำรศกึษำดำ้นนิตศิำสตรจ์ำกมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ขณะนี้ก ำลงัศกึษำต่อปรญิญำ
โทดำ้นกฏหมำยระหว่ำงประเทศในสำขำอนุญำโตตุลำกำรระหวำ่งประเทศและสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศ ขณะเป็น
นกัศกึษำเคยเป็นสมำชกิกลุ่มธรรมศำสตรเ์สรเีพื่อประชำธปิไตย เป็นสมำชกิกลุ่มสะพำนสงู (จบัประเดน็ชำวนำ ชำวบำ้น
และทีด่นิท ำกนิ) 



 
คีตนาฏ วรรณบวร ศกึษำต่อระดบัปรญิญำโทสำขำสทิธมินุษยชนและกจิกรรมดำ้นมนุษยธรรมทีป่ำรสีตัง้แต่ปี 2557 
หลงัจำกจบกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรใีนปี 2553 แลว้ไดเ้ขำ้ท ำงำนดำ้นต่ำง ๆ ที่เกีย่วกบักำรคุม้ครองและป้องกนักำร
ละเมดิสทิธมินุษยชน จดักจิกรรมสง่เสรมิเสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็ รวบรวมเอกสำรกำรละเมดิเสรภีำพในกำร
แสดงควำมคดิเหน็ในประเทศไทยและกำรเสยีชวีติของอ ำพล ตัง้นพกุล นกัโทษคดหีมิน่พระบรมเดชำนุภำพ ตรวจสอบ
ปัญหำสขุภำพผูต้อ้งขงั กำรท ำงำนในฐำนะผูพ้ทิกัษ์สทิธมินุษยชนท ำใหเ้ธอมโีอกำสประสำนงำนกบัองคก์รต่ำง ๆ เชน่ 
Amnesty International, FIDH, Freedom House, Front Line Defenders และ Human Rights Watch. 
 
Workshop 4. การเคลื่อนไหวทางการเมืองของมวลชนเส้ือแดงหลงัรฐัประหาร 2557  
วสิำ คญัทพั, Nick Nostitz, บงัอร ชวำรซ์, Dr. Claudio Sopranzetti 

ขบวนกำรเสือ้แดงนบัเป็นขบวนกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมอืงทีย่ิง่ใหญ่และมพีลวตัมำกทีส่ดุขบวนกำรหนึ่งในช่วงหลำยปี
ทีผ่่ำนมำ หลงักำรปรำบปรำมกำรประทว้งในปี 2553 และกำรรฐัประหำรในปี 2557 ทศิทำงของยทุธศำสตรใ์นกำร
เคลื่อนไหวของขบวนกำรกลำยเป็นประเดน็ทีถู่กถกเถยีงกนัอย่ำงกวำ้งขวำง ควำมสมัพนัธข์องเสือ้แดงต่อพรรคเพื่อไทย
และต่อทกัษณิเป็นไปในลกัษณะใด กำรเคลื่อนไหวควรจะมคีวำมรุนแรงในระดบัใด และท ำไมกำรเคลื่อนไหวของเสือ้แดง
หลงัจำกกำรรฐัประหำรจงึไม่คกึคกัเท่ำทีค่วร 

วิสา คญัทพั อดตีผูน้ ำนกัศกึษำในกำรชมุนุมประทว้งในเดอืนตุลำคม 2516 กว ี ศลิปินและนกัเคลื่อนไหวทำงกำรเมอืง 
อดตีผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ ำกระทรวงแรงงำนในรฐับำลของยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร วสิำเป็นแกนน ำนปช. คนส ำคญั เขำ้ร่วมกำร
ชุมนุมในปี 2552 และ 2553 ของกลุ่ม นปช.ซึง่ถูกปรำบปรำมโดยใชก้ ำลงัอย่ำงรุนแรง หลงักำรรฐัประหำรปี 2557 วสิำ
ปฏเิสธทีจ่ะไปรำยงำนตวัตำมค ำสัง่ของทหำร จงึถูกออกหมำยจบั ปัจจุบนัวสิำลีภ้ยัอยูใ่นยโุรปกบัภรรยำซึง่เป็นนกั
กจิกรรมกำรเมอืงเช่นกนั 

นิค นอสติทซ ์ ใชช้วีติและท ำงำนเป็นผูส้ือ่ขำ่วอสิระในประเทศไทย ปี 2547 เขำตระเวนถ่ำยภำพควำมโหดรำ้ยอนัเกดิ
จำกกำรท ำสงครำมกบัยำเสพตดิในสมยัรฐับำลทกัษณิ ชนิวตัร และตดิตำมถ่ำยภำพกำรชุมนุมประทว้งบนทอ้งถนนเพื่อ
ขบัไล่ทกัษณิชนิวตัรมำตัง้แต่ปี 2549 ระหว่ำงกำรชุมนุมประทว้งของกลุ่มเสือ้เหลอืงในปี 2556-2557 เขำถูกรุมท ำรำ้ย
ตอ้งตกเป็นเหยื่อของกำรปลุกระดมใหเ้กดิควำมเกลยีดชงัและถูกหมิน่ประมำทจำกกลุ่มเสือ้เหลอืง เขำรอดพน้จำกกำร
ถูกลกัพำตวัอย่ำงหวุดหวดิและถกูขูฆ่ำ่หลำยต่อหลำยครัง้ ปัญหำดำ้นควำมปลอดภยัและปัญหำทำงกำรเงนิทีเ่กดิขึน้
ภำยหลงักำรรฐัประหำรปี 2557 ท ำใหน้ิคตดัสนิใจพำครอบครวัเดนิทำงกลบัมำเริม่ตน้ชวีติใหม่ทีป่ระเทศเยอรมน ี

บงัอร ชวารซ์ เดนิทำงมำประเทศเยอรมนีเมื่อ 30 ปีก่อนและใชช้วีติเป็นแม่บำ้นธรรมดำกบัสำมชีำวเยอรมนั หลงัจำก
รฐับำลของทกัษณิ ชนิวตัรทีม่จีำกกำรเลอืกตัง้ของประชำชนตอ้งหลุดพน้ออกจำกอ ำนำจในปี 2549 บงัอรจงึเริม่
เคลื่อนไหวทำงกำรเมอืง ปี 2552 เธอไดร้วบรวมกลุ่มคนไทยในประเทศเยอรมนีเพื่อจดัตัง้กลุ่มคนรกัทกัษณิและจดั
กจิกรรมประทว้งต่อตำ้นเผดจ็กำรทหำรอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอดโดยร่วมกบักลุ่มคนรกัทกัษณิจำกทัว่ทวปียุโรป บงัอร
เป็นหนึ่งในคณะกรรมกำร นปช. ยุโรป 

เคลาดิโอ โซปรานเซต็ติ ไดร้บัทุนเป็นนกัวจิยัหลงัปรญิญำเอก มหำวทิยำลยัอ๊อกซฟอรด์ สอนวชิำมำนุษยวทิยำสงัคม
และวฒันธรรม ศกึษำวจิยัในประเดน็ควำมเป็นเมอืง กำรแปลงผ่ำนและกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมอืง โดยเน้นศกึษำ
ประเทศไทยเป็นหลกั เขำเป็นผูเ้ขยีนหนงัสอื „Red Journeys. Inside the Thai Redshirt Movement“ วทิยำนิพนธใ์น
ระดบัปรญิญำเอกของเขำเรื่อง „The Owners of the Map: Motorcycle Taxis Drivers, Mobility, and Politics in 
Bangkok” จะไดร้บักำรเผยแพรโ่ดย California University Press เรว็ ๆ นี้ 

 
 



Workshop 5.          นักกิจกรรมการเมืองในต่างแดน สหภาพยุโรปและยทุธศาสตรก์ารต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย  
ดนิ บวัแดง จรลั ดษิฐำอภชิยั ขวญัใจ จุฬำรตัน์, N.N. 

Workshop นี้จะเป็นกำรถกเถยีงในประเดน็ทีว่่ำ เรำจะมบีทบำทเคลื่อนไหวในยุโรปเพื่อสง่เสรมิประชำธปิไตยในประเทศ
ไทยไดอ้ย่ำงไร นกักจิกรรมกำรเมอืงในต่ำงแดนรวมตวักนัท ำงำนทำงกำรเมอืงอยำ่งไร เรำควรจะเรยีกรอ้งสิง่ใดบำ้งจำก
รฐับำลเยอรมนัและอยี ูและเรำคำดหวงัว่ำจะไดร้บัควำมร่วมมอืในดำ้นใดบำ้ง นกักจิกรรมชำวเยอรมนัสำมำรถมสีว่นร่วม
ในกำรท ำงำนอย่ำงไรบำ้ง 

ดิน บวัแดง นกัศกึษำ-นกักจิกรรมทัง้ในประเทศไทยและในยุโรป สนใจศกึษำประวตัศิำสตรก์ำรเมอืงและกำรรณรงค์
ยกเลกิมำตรำ 112 เป็นสมำชกิกลุ่มประชำคมจุฬำฯเพื่อประชำชน ปัจจุบนัไดทุ้นศกึษำต่อสำขำประวตัศิำสตร ์ ณ 
มหำวทิยำลยั Paris-Diderot ดนิมกัจะจดักจิกรรมทำงกำรเมอืงอย่ำงสม ่ำเสมอ ปี  2558 ไดจ้ดักจิกรรมรณรงคเ์รยีกรอ้ง
ใหป้ล่อยตวันกัศกึษำจ ำนวน 14 คนซึง่เป็นสมำชกิกลุ่มประชำธปิไตยใหม่ โดยไดร้วบรวมลำยมอืชื่อนกัศกึษำไทยทัว่
ยุโรปและออกแถลงกำรณ์เครอืขำ่ยนกัศกึษำไทยในยุโรป จนกระทัง่ประเดน็ดงักล่ำวไดร้บัควำมสนใจจำกทตูสทิธิ
มนุษยชนประจ ำกระทรวงกำรต่ำงประเทศฝรัง่เศส 

จรลั ดิษฐาอภิชยั อดตีผูน้ ำนกัศกึษำในกำรชุมนุมของนกัศกึษำในเดอืนตุลำคม 2519 นกัรฐัศำสตร ์ นกัเขยีน นกัต่อสู้
ทำงกำรเมอืงและนกัสทิธมินุษยชน เคยเป็นอำจำรยส์อนวชิำสงัคมศำสตร ์ มหำวทิยำลยัรงัสติจนถงึปี 2543 ก่อนจะเขำ้
รบัต ำแหน่งกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำตใินปี 2550 และถูกถอดถอนหลงักำรรฐัประหำรปี 2549 จรลัเป็นหนึ่งในแกน
น ำคนส ำคญัของ นปช. ถูกด ำเนินคดดีว้ยขอ้หำหมิน่พระบรมเดชำนุภำพในปี 2557 จรลัตดัสนิใจหนีออกนอกประเทศ
และใชช้วีติในฐำนะผูล้ีภ้ยัในปำรสีและยงัคงท ำงำนกจิกรรมทำงกำรเมอืงอย่ำงต่อเนื่องต่อไปทีน่ี่ 

ขวญัใจ จฬุารตัน์ เป็นสมำชกิสภำต ำบลทำ้ยดง จ. เพชรบรูณ์ เดนิทำงมำใชช้วีติในประเทศฝรัง่เศสตัง้แต่ปี 2550 ทีเ่มอืง 
Roubaix ขวญัใจรวบรวมกลุ่มคนไทยจ ำนวนหนึ่งก่อตัง้เป็นกลุ่มคนรกัทกัษณิและรวมตวัเขำ้กบักลุ่มคนรกัทกัษณิจำก
ประเทศต่ำง ๆในยโุรปจดัตัง้เป็นสมำคม นปช. ยุโรป โดยมขีวญัใจเป็นรองประธำน เธอยงัคงท ำงำนกำรเมอืงจนถงึทุก
วนัน้ี 

16.00-16.30 น.  พกั 

16.30-18.00 น.  ทิศทางประชาธิปไตยในประเทศไทย  

ประชำธปิไตยในประเทศไทยจะพฒันำไปในทศิทำงใดบำ้ง เรำก ำลงัยอ้นกลบัไปสูร่ะบบเผดจ็กำรซึง่ก ำลงัจะกุมอ ำนำจ
เป็นเวลำนำนตดิต่อกนัหลำยปีหรอืไม่ หรอืควำมระหวำดระแวงของรฐับำลทหำรจะแสดงใหเ้หน็ถงึจุดอ่อน – กำ้วสดุทำ้ย
ของระบบทีก่ ำลงัเดนิเขำ้สูจุ่ดจบ กำรเปลีย่นผ่ำนทำงสงัคม-เศรษฐกจิมคีวำมเกีย่วขอ้งกบัพฒันำกำรทำงกำรเมอืง
อย่ำงไร กำรตื่นตวัทำงกำรเมอืงของประชำชนในชว่งหลำยปีทีผ่่ำนมำก่อใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงในดำ้นใดบำ้ง กำร
เคลื่อนไหวครัง้ใหม่เพื่อต่อตำ้นรฐับำลควรจะเป็นไปในรปูแบบใด   

เวทอีภปิรำยรว่มดว้ยจรรยำ ยิม้ประเสรฐิ, จรลั ดษิฐำอภชิยั  Prof. Dr. Wolfram Schaffar, Nick Nostitz, Jaran, N.N. 

18.00 – 19.00 น.   เดินขบวนประท้วง 

ในประเทศไทยเรำไมม่สีทิธเิดนิขบวนประทว้ง แต่ในประเทศเยอรมนีไมใ่ช ่เรำจะเดนิขบวนประทว้งเป็นระยะทำงไม่ไกล
มำก โดยเริม่ตน้ขบวนจำกมหำวทิยำลยัและไปสิน้สดุทีส่ถำนีรถไฟประจ ำเมอืง โดยมจีุดประสงคเ์พื่อแสดงจุดยนืของเรำ
ทีม่ต่ีอรฐับำลทหำร และแสดงพลงัเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบันกัโทษกำรเมอืงในประเทศไทย ตลอดจนเรยีกรอ้ง
มำตรกำรตอบโตร้ฐับำลทหำรโดยรฐับำลเยอรมนัและอยี ู

19.00 น.   สงัสรรค ์

Adresse und Anfahrt 


