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ประเภท : บทความ  

ชื่อเรื่อง : เงยีบสงบ ไม่ปรากฎความเคลื่อนไหว รายงานสถานการณ ์5 ปี หลังรัฐประหาร ในจังหวัดเชียงใหม่  

อภิรกัษ์ นนัทเสรี อาสาสมคัรนกัสิทธิมนษุยชน รุน่ท่ี 12 มลูนิธิอาสาสมคัรเพื่อสงัคม 

 

 จุดเริ่มตน้ของผมกับจงัหวดัเชียงใหม่เริ่มขึน้เมื่อผมไดเ้ขา้ศกึษาในภาควิชาปรชัญา คณะมนุษยศาสตร ์ปีการศึกษา 

2555  ขณะที่เป็นเฟรชชี่ลกูชา้งชัน้ปีที่ 1 ชีวิตก็หลงติดอยู่กบัอะไรหลายอย่าง ทัง้ระบบโซตสั ประเพณีรบันอ้งขึน้ดอยสเุทพ การ

เที่ยว กิน ดื่ม เล่น การเรียน ติดตามงานเสวนาวิชาการที่สนใจบา้ง และใชช้ีวิตเป็นไปอย่างปกติธรรมดาและมีความสขุ จนปี 

2556 ไดย้า้ยคณะไปยงัคณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ที่เดิม ชีวิตก็ไม่ไดต้่างจากที่เป็นอยู่ในคณะเดิมมากนกั แมจ้ะ

ยา้ยมาเรียนท่ีคณะนิติศาสตร ์แต่ก็มิไดส้นใจการเมืองใดใด วิชากฎหมายก็ท่องตามต าราไปเพื่อใหส้อบผ่านเท่านัน้ จนกระทั่งปี 

2557 ขณะที่มีการรฐัประหาร โดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นช่วงที่ปิดเทอม มหาวิทยาลยัก าหนดเปล่ียนแปลง

การเปิดเทอมเป็นเดือนสิงหาคม 2557 เมื่อฤดูเปิดเทอมมาถึง นกัศึกษาชัน้ปีที่ 2 จะไดเ้รียนวิชากฎหมายรฐัธรรมนูญ อาจารย์

เปิดคลาสมาดว้ยค าว่า “เทอมนีเ้ราจะเรียนอะไรกันดี ตอนนีอ้ยู่ในยุครฐัประหาร รูไ้หมตอนนีป้ระเทศไทยไม่มีรฐัธรรมนูญใช้

แลว้ ผมก็ไม่รูจ้ะสอนอะไร” ค าพูดประโยคนั้นของอาจารย์สรา้งความสงสัยขึน้ในใจอยู่พอสมควร และสถานการณใ์นคณะ

ขณะนั้นก็มีความตึงเครียดอย่างเห็นไดช้ัด เริ่มเห็นมีคนแปลกหน้ามายืนสูบบุหรี่บริเวณหน้าตึกคณะเป็นกลุ่ม 2 -3 คน มี

อาจารยค์อยถามไถ่ว่าเห็นคนแปลกหนา้มานั่งอยู่แถวหนา้คณะบา้งไหม ทั้งมีข่าวลือในคณะว่ามีอาจารยบ์างคนถูกทหาร 

ต ารวจนอกเครื่องแบบคอยติดตามมาที่คณะเนื่องจากท าการต่อตา้นและวิจารณก์ารรฐัประหาร ส่ิงเหล่านัน้เพิ่มความสงสยัให้

ผมว่าการรฐัประหาร ท าไมตอ้งเขา้มายุ่งเก่ียวกับส่ิงใกลต้วัของผมดว้ย ทัง้คณะ อาจารยใ์นคณะ บรรยากาศในมหาวิทยาลยั

เปล่ียนไป มีคนเริ่มพูดเรื่องกลวัการถกูจบั การจดังานเสวนาวิชาการในมหาวิทยาลยัแทบไม่มีการจดัขึน้ในช่วงดงักล่าว และนี่

เป็นจดุเริ่มตน้ท่ีท าใหผ้มสนใจในการรฐัประหารครัง้นีจ้นส่งอิทธิพลมาถึงการท างานในเสน้ทางนีก้็ว่าได้ 

 ผมอาจจะเริ่มดว้ยการยกเหตกุารณเ์หล่านี ้เช่น การออกมาชมุนมุตา้นรฐัประหาร ดว้ยการชปู้ายและจดุเทียน ที่ประตู

ชา้งเผือก หรือทางดา้นวิชาการ ที่คณะนิติศาสตร ์ม.ช.ก็ไดจ้ดังานเสวนาเรื่อง “อนาคตสงัคมไทยว่าดว้ยกฎอยัการศกึ” นั่นคือ

ปฏิกิรยิาของคนเชียงใหม่ในช่วงแรกๆที่ต่อตา้นการรฐัประหาร1  

  ต่อมาไม่ก่ีวนั กองทพัเรียกแกนน าเสือ้แดง เขา้รายงานตวัในค่ายทหาร นอกจากนีย้งัมีนกัวิชาการและอาจารยค์ณะ

รฐัศาสตร ์ทหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเช่น ธเนศว ์เจริญเมือง  นักกิจกรรมเจา้ของรา้นหนังสือ Book Re:public อย่าง 
รจเรข วัฒนพาณิชย ์และคนอื่นๆอีกมากมายต่างถูกเรียกปรบัทัศนคติ  จากนั้นสถานการณ์การจดักิจกรรมทางการเมืองใน

เชียงใหม่ก็เงียบงนัจนผิดสงัเกต 

 
1 https://www.tcijthai.com/news/2017/07/scoop/7139 
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นอกจากความเงียบที่ปรากฎแลว้ เหตุจาก  คดีความ กิจกรรมที่ถกูปิดกัน้ และ การถูกเรียกรายงานตวั  ทัง้หมดทัง้มวลปฏิเสธ

ไม่ไดเ้ลยว่า  สถานการณ ์5 ปีหลงัรฐัประหารที่ผ่านมา  เชียงใหม่เมืองที่ผมรูจ้กั ถกูท าใหเ้งียบลง   อย่างนอ้ยที่สดุบางถ้อยเสียง

ที่พยายามพดู ก็แทบไม่ไดย้ินเลย  

นกัศกึษาจากกลุ่มชมุชนนกักิจกรรมภาคเหนือที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองตัง้แต่ก่อนและหลงัรฐัประหาร กล่าวถึงปัจจยัที่ท  า

ให้การจัดกิจกรรมทางการเมืองมีน้อยลงว่า “หลังรัฐประหาร การท ากิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษาถือว่าล าบากขึน้

กว่าเดิม เนื่องจากมีการแทรกแทรงหลายทาง ทั้งจากเจา้หนา้ที่มหาวิทยาลัยที่คอยเขา้มาเป็นตวักลางคอย ตรวจสอบหา้ม

ปราม ทหาร ต ารวจ ไปหาทัง้ที่บา้น บางคนถกูเรียกตวัไปคยุที่โรงพกั บางคนหนกัถึงขัน้ไปค่ายทหาร ซึ่งการคกุคามนึกศกึษาที่

ท  ากิจกรรมมีมาเรื่อยๆตัง้แต่ก่อนรฐัประหารแลว้แต่ไม่เคยเจาะจงเรื่องการเมืองมาก่อน” 

เจา้หนา้ที่ศนูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชนท่ีท างานเก็บขอ้มลูคดีในพืน้ที่ภาคเหนือ ใหข้อ้มลูว่า “สถานการณก์ารจดักิจกรรม

ก็ซบเซาลงชดัเจน งานเสวนาหวัขอ้ทางการเมืองแทบไม่สามารถจดัได ้เมื่อเทียบกบัก่อนรฐัประหาร ที่เชียงใหม่เป็นจงัหวดัหนึ่ง

ที่คกึคกัดา้นการจดักิจกรรมเสวนาต่างๆ ทัง้ในมช. รา้นอย่าง book re:public หรือในสายพวกงานศิลปะ ก็มีแตะเรื่องการเมอืง

บ่อยๆ และถูกจัดค่อนขา้งบ่อย  แต่ส่ีปีที่ผ่านมาก็ซบเซาทางปัญญาลงอย่างเห็นไดช้ัด กิจกรรมหรือหัวขอ้ตอ้งหันไปจดัแนว

วฒันธรรมหรือทฤษฎีวิชาการอะไรมากกว่า หวัขอ้ที่พดูถึงการเมืองโดยตรงนอ้ยลงชดัเจน 

แลว้การปิดกั้นที่เกิดขึน้ ไม่ใช่แค่ท าโดยเจา้หนา้ที่ทหาร ซึ่งช่วงแรกๆ ทหารจะใชอ้ านาจเขา้มาปิดกัน้โดยตรงเองมากกว่า แต่

มหาวิทยาลัยก็มีบทบาทในการช่วยปิดกัน้ เช่น การไม่ใหใ้ชส้ถานที่เมื่อมีหัวขอ้ที่สุ่มเส่ียง หรือการใหไ้ปขออนุญาตทหารเอง

ก่อน โดยมหาลยัไม่ดูแลใดๆ หรือการเรียกนกัศึกษาไปคุยที่ตึกหนา้ เป็นตน้ ท าใหแ้มแ้ต่พืน้ที่มหาวิทยาลยัที่ควรจะมีเสรีภาพ

ทางความคิด-การแสดงออก ก็ถกูปิดลอ้มไปดว้ย” 

เมื่อถามต่อไปถึงกลุ่มคนเสือ้แดงที่เคยจดักิจกรรมอย่างต่อเนื่องก่อนรฐัประหารก็ไดค้  าตอบว่า “แกนน าเสือ้แดงเกือบทกุพืน้ที่ก็

โดนเรียกตวัไปค่ายกันหมดหลงัรัฐประหารใหม่ๆ  ส่วนใหญ่ถูกใหท้ าขอ้ตกลง MOU ไม่เคล่ือนไหวทางการเมือง ออกมาก็ถูก

ติดตามพดูคยุเป็นระยะ ถา้เกิดไปรว่มเคลื่อนไหวที่ไหนก็มกัจะถกูเรียกคยุ ไปท่ีบา้น หรือขู่จะด าเนินการทางกฎหมาย ส่วนใหญ่

เลยเลือกจะหยุด เพราะกลวัจะไดร้บัผลกระทบ แต่บางพืน้ที่ก็หนัไปพบปะกันตามกิจกรรมวฒันธรรม เช่น ผา้ป่า งานบุญ แต่

นยัยะทางการเมืองของกิจกรรมมนัก็ไม่ไดม้ีมากเหมือนแต่ก่อน” 

 

หลงัรวบรวมขอ้มลูและใชค้วามคิดกบัรายงานชิน้นี ้และการท่ีไดเ้ขา้มาเป็นอาสาสมคัรนกัสิทธิท างานเก็บขอ้มลูและติดตามคดี

เก่ียวกบัเสรีภาพในหลายพืน้ท่ีจึงท าใหเ้กิดขอ้สงสยัว่ามีปัจจยัใดบา้งที่ท  าใหเ้ชียงใหม่เมืองที่เราเคยอยู่อาศยัและเรียนถึง 5 ปี มี

แต่ความเงียบและแทบไม่มีกิจกรรมทางการเมืองเกิดขึน้เลยหลงัรฐัประหาร  
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ตั้งแต่หลังรัฐประหาร ปี 2557 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ถูกด าเนินคดีจากการใช้เสรีภาพทางการ
แสดงออกทัง้หมด 10 คดี 

"ศาลเหมือนคอมเพล็กซโ์รงหนัง ที่ปากทางเข้ามีกระดานแผ่นใหญ่ ติดรายละเอียดไว้ครบถ้วน ห้องไหนพิจารณา
คดีอะไร เร่ิมต้นเวลาเท่าไหร่ เราจะเดินไปหยุดหน้าแผ่นกระดาน เลือกโปรแกรมทีเ่ราสนใจ เข้าไปน่ังฟังในฐานะผู้
สังเกตการณ ์ใครก็เข้าไปน่ังฟังได้ ขอเพียงอย่าถือกล้องถ่ายรูปและเคร่ืองบันทกึเสียงเขา้ไปก็เป็นพอ หรือว่าอาหาร
และของคบเคีย้ว เออ, ไม่อนุญาติให้พูดคุยกัน ที่น่ังก็คับแคบน่ังไม่สบาย และถ้าใครไปน่ังโงกหลับในน้ัน จ่าศาล
ตรงร่ีเข้ามาหาเลยนะ แต่ไม่มีอะไรต้องบ่นโวยวาย เพราะเขาไม่คิดค่าตั๋ว " 

( After Dark,Haruki Murakami)  

 

 

ใช่ครับ ! ผมก าลังพูดถึงหนังสือเล่มหน่ึง ที่บางช่วงบางตอนน้ัน ละม้ายแอบอิงไปกับฉากและชีวิตที่ปรากฎในตัว
ตลอด 1 ปี กับการเป็นอาสาสมัคร ว่าด้วยงานที่ศูนยข์้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพของไอลอวน์อกจากติดตาม
มอนิเตอรเ์คสคดีเสรีภาพต่างๆทางออนไลนแ์ล้ว สิ่งที่เราท าเป็นหลักคือการลงไปเก็บข้อมูลในพืน้ที่ ไม่ว่าจะเป็น
สถานีต ารวจ ศาล พืน้ทีชุ่มนุมทางการเมือง หรือแม้กระทั่งเรือนจ า  "สนาม"เหล่านีค้ือพืน้ทีท่ีผ่มใช้ฝึกฝนและสัมผัส
กับมันตลอดเวลาของการท างาน ความที่เชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ มีชุมชนนักกิจกรรมที่กว้างขวางในศาสตรท์ุก
แขนง โดยเฉพาะด้านการเมือง ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองเร่ืองเสื้อสีก็ท าให้เมืองแห่งนี้ถูกขับเน้นไปด้วยมิติ
หลายหลาก 

 

และน่ีคือเร่ืองราวคดีความอันเกี่ยวเน่ืองกับเสรีภาพทีเ่กิดขึน้ในเชียงใหม่ หลังรัฐประหารเท่าทีบ่ันทกึได้ 

 

1. ศศิวิมล: โพสตข์้อความบนเฟซบุ๊ก 

จดหมายลงวนัที่ 24 กรกฎาคม 2558 เดินทางออกมาจากเรือนจ า ในชื่อหัวว่า “เราห่างกันเพียงแค่ตวั” ที่ขอ้ความนับได ้15 

บรรทดัพอดีตามระเบียบของเรือนจ า ขอ้ความห่วงใยของแม่คนหนึ่งบอกเล่าถึงลกูๆ ว่า 

“เป็นไงกันบา้ง 2 สาว ตอนนีก้  าลังท าอะไรกันอยู่น๊า คิดถึงจังเลย อยากเห็นหน้าลูกสาวของแม่จัง ดือ้กันบา้งหรือปล่าว 

โดยเฉพาะนอ้งไอติมตอ้งดือ้แน่ๆ เลยใช่ไหมลกู คิดถึงแม่กนับา้งไหม ช่วงนีฝ้นตก อากาศก็เย็น ดแูลตวัเองดว้ย อย่าแอบไปเล่น
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น า้ฝนกนัล่ะ เดี๋ยวไม่สบาย เรื่องเรียนเป็นไงบา้ง ok ไหม ท าการบา้นเก่งแลว้นี่ เห็นแม่ใหญ่บอกว่าอุ๊งอิง๊เดี๋ยวนีเ้ก่งขึน้เยอะเลย 

สอนการบา้นนอ้งถกูหมด ยงัไงก็ตัง้ใจเรียน อ่านหนงัสือเยอะๆ นะจ๊ะคนเก่ง" 

ภาพวาดประกอบในชื่อ “ครอบครวัของเรา” ถูกแตม้ระบายสีอยู่ดา้นล่างตวัอกัษร...เหมือนกับครอบครวัทั่วๆ ไป ทัง้ส่ีคนในรูป

วาดก าลงัยิม้อย่างมีความสขุ 

  

  

ศศิวิมล หรือโอ๋ ในวยั 29 ปี ท างานเป็นพนกังานในแผนกเครื่องดื่มที่โรงแรมแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ เธอแต่งงานตัง้แต่อายุ

ยงันอ้ย ก่อนแยกทางกบัสามีในเวลาต่อมา โดยมีลกูสาวดว้ยกันสองคน คนโตอยู่ในวยั 10 ปี ก าลงัเรียนอยู่ชัน้ป.4 ส่วนคนเล็ก

อาย ุ7 ปี ก าลงัเรียนอยู่ชัน้ป.2  

  

 

เรื่องราวกั๊ดอกของ ศศิวิมลพนักงานของโรงแรมแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ ถูกกล่าวหาว่าใชเ้ฟซบุ๊กชื่อ “รุ่งนภา ค าภิชัย” โพสต์

ขอ้ความที่เขา้ข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตรยิฯ์ รวม 7 ขอ้ความ 

7 สิงหาคม 2558 ศศิวิมลรบัสารภาพ ศาลทหารเชียงใหม่พิพากษาจ าคกุกรรมละ 8 ปี รวมเป็น 56 ปี ลดโทษกึ่งหน่ึงเหลือ 28 ปี   

 

2. สามารถ: แจกใบปลิวโหวตโนทีเ่ชียงใหม่ 

20 กรกฎาคม 2559 ก่อนถึงก าหนดลงประชามติ 18 วัน ขณะที่คนทั่วไปยังไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรมาก โทรทัศน์ก็มีแต่

รายการท่ีจดัใหค้นรา่งรฐัธรรมนญูมานั่งพดูแลว้บงัคบัออกอากาศเหมือนกนัทกุชอ่ง แมแ้ต่นกัวิชาการกฎหมายกย็งัไม่มใีครกลา้

ออกมาวิจารณก์ันตรงๆ ลงุสามารถเอาใบปลิวที่ท  าขึน้เอง เขียนว่า “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ 7 ส.ค.  VOTE 

NO” ใส่กระเป๋าเป้แลว้เดินไปท่ีลานจอดรถหา้งพนัธุท์ิพย ์พลาซ่า จงัหวดัเชียงใหม่ เขาเอาใบปลิวไปเสียบไวต้รงที่ปัดน า้ฝนหนา้

กระจกรถที่จอดอยู่ประมาณ 20-30 คนั เสรจ็แลว้ก็เดินทางกลบับา้น 

 

"ผมหวงัว่า ใบปลิวหนึ่งใบซึ่งไปติดอยู่ที่รถ เมื่อเจา้ของรถกลบัมา ซึ่งเราก็ไม่รูจ้กัเขา เขาเห็นว่ามีใบปลิวก็แกะอ่าน ถา้จะมีผล

เป็นการจุดประกาย ปลกุจิตส านึกก็หวงัว่าจะเกิดประโยชน ์อย่างนอ้ยเขาก็รูว้่ายงัมีคนต่อสูอ้ยู่ ถา้เขาไม่เห็นดว้ย ก็ทิง้ไป ก็ไม่

เป็นไร" ลงุสามารถ เล่าถึงแรงบนัดาลใจ 

"ผมมีความฝันมาตัง้แต่สมยัเป็นนกัศกึษาแลว้ว่า อยากเห็นประเทศมีประชาธิปไตยสมบูรณ"์ ลงุสามารถเปิดประโยคแรกบอก

ศาลอย่างมั่นใจ ก่อนเล่าเรื่องราวการต่อสูข้องลงุตัง้แต่สมยั 14 ตลุาฯ มาจนถึงวนันี ้ 



5 
 

  

ลงุยงับอกศาลดว้ยว่า ตัง้แต่ คสช. เขา้มาบริหารประเทศซึ่งลงุไม่เห็นดว้ย ลงุก็ไม่ เคยออกไปชุมนุมคดัคา้นแต่ใหโ้อกาสรอดวู่า

จะพาประเทศไปทางไหน แต่พอเวลาผ่านมาหลายปีก็เห็นแลว้ว่า คสช. มีแต่ท าใหบ้า้นเมืองถอยหลัง ท าใหเ้ศรษฐกิจตกต ่า 

ต่างชาติไม่อยากคา้ขายดว้ย และท าใหป้ระชาชนในชนบทเดือดรอ้น ล าบากยากแคน้ จนลงุไม่สามารถทนดูต่อไปไดอ้ีกแลว้

และรูส้กึว่าตอ้งท าอะไรบางอย่าง 

 

สามารถ ชายวยั 56 ถูกกล่าวหาว่า จดัท าใบปลิวขอ้ความว่า “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ 7 ส.ค.  VOTE NO” 

ในลกัษณะเอกสารใบปลิว และน าไปเสียบไวบ้ริเวณที่ปัดน า้ฝนรถยนตท์ี่จอดอยู่ภายในลานจอดรถของหา้งพนัธท์ิพยพ์ลาซ่า 

จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อมาเจา้หนา้ที่ไดจ้บักมุและด าเนินคดีสามารถฐานผิดพ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรคสอง 

ในชัน้ศาลผูต้อ้งหายอมรบัว่าเป็นคนไปแจกใบปลิวจริง แต่ท าไปโดยจิตใจบริสทุธ์ิ เชื่อว่าส่ิงท่ีท าไม่เป็นความผิด จึง

ต่อสูค้ดี ศาลจงัหวดัเชียงใหม่พิพากษายกฟ้อง เนื่องจากขอ้ความในใบปลิวไม่อาจโยงถึงรา่งรฐัธรรมนญูได ้

 

3. ชัชวาลย:์ แพร่ภาพข่าวการชุมนุมต้านรัฐประหาร 

เร่ืองเร่ิมจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2557  เขาได้รับรูปภาพข่าวจากเพื่อนนักข่าวในท้องถ่ินคนหน่ึงทางไลนส์่วนตัว  
เป็นภาพข่าวชุมนุมประท้วงรัฐประหาร โดยผู้ชุมนุมราว 10 คน อยู่บริเวณลานอนุสาวรียพ์ระนางจามเทวี จังหวัด
ล าพูน ทั้งหมดใส่หน้ากากสีขาว และชูป้ายกระดาษทีมี่ข้อความ เช่น No Coup, Stop the coup, คนล าพูนต้องการ
การเลือกตั้ง 

  

เม่ือเหน็ภาพ ชัชวาลยจึ์งโทรศัพทไ์ปสอบถามเพื่อนนักข่าวคนน้ัน และได้รับการยืนยันว่าเป็นเหตุการณท์ีเ่กิดขึน้ใน
เย็นวันน้ัน เขาจึงส่งภาพและเขียนรายงานข่าวสั้นๆ ประกอบส่งไปที่ศูนยข์่าวภูมิภาคของผู้จัดการออนไลน ์โดย
รายงานว่าเป็นเหตุการณท์ี่เกิดขึน้วันที ่31 พฤษภาคม 2557   กระทั่งข่าวดังกล่าวขึน้เผยแพร่ทางเว็บไซตผู้์จัดการ
ในช่วงสายของวันที ่1 มิถุนายน 2557 ทางบรรณาธิการน าไปรวมกับข่าวชุมนุมต้านรัฐประหารในจังหวัดเชียงใหม่ 
และพาดหัวข่าวนี้ว่า “แดงล าพูนแปลงกาย ใส่หลากสี สวมหน้ากากชูป้ายต้านรัฐประหารกลางเมือง” โดยไม่ได้ลง
ชื่อผู้เขียนข่าวไว้  หลังเผยแพร่ไปไม่นานนักเจ้าหน้าทีท่หารติดต่อไปยังส านักข่าวและได้ความว่านักข่าวทีส่่งข่าวไป
คือชัชวาลย ์จึงส่งก าลังทหารไปที่บ้านของเขา แต่ในบ่ายวันน้ัน เขาออกไปท างานภายนอกบ้าน ท าให้ไม่มีใครอยู่ 
แต่เพื่อนบ้านได้โทรศัพทม์าแจ้งเขาว่ามีทหารมาตามหา  เม่ือทราบว่าถูกตามตัว เย็นน้ันชัชวาลยเ์ดินทางเข้าไปพบ
ทหารที่ศาลากลางจังหวัดล าพูน ซ่ึงขณะน้ันถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตจังหวัด
ล าพูน  
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หลังพูดคุยเบือ้งต้นกับทหาร ชัชวาลยย์อมรับว่าเป็นคนส่งภาพและข่าวนีไ้ปเอง ทหารแจ้งว่าเข้าตรวจสอบในพืน้ที่

ล าพูนแล้ว แต่ไม่พบว่ามีชุมนุมดังกล่าวเกิดขึน้ การน าเสนอข่าวจึงบิดเบือน เข้าข่ายความผิดตามมาตรา 116 เป็น
ความผิดต่อความม่ันคง 

 

 

ชชัวาลย ์เป็นนกัข่าวอิสระในจงัหวดัล าพนู ถกูกล่าวหาว่าเผยแพรภ่าพข่าวการชมุนมุต่อตา้นรฐัประหาร พรอ้มเขียนค าบรรยาย

ใตภ้าพว่า “แดงล าพูนแปลงกาย ใส่หลากสี สวมหนา้กากชูป้ายตา้นรฐัประหารกลางเมือง” บนเว็บไซต ์manageronline อนั

อาจเป็นการปลกุป่ันยั่วย ุตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ที่ศาลทหารเชียงใหม่ ก่อนสูค้ดีและศาลมีค าพิพากษาใหย้ก

ฟ้อง  

 

4. นักวิชาการแถลงข่าว “มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร” 

"ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก คืนวันนี้เราคุยกัน เช้าวันรุ่งขึ้นเราเขียนแถลงการณ์และบ่ายวันน้ันเราแถลงเลย จริงๆ 
ออกจะงงๆ ด้วยซ า้ ผมไม่ได้เป็นคนร่างแถลงการณเ์อง ถ้าดูภาพวันน้ันคุณจะเห็นว่าผมดูไม่ได้เลย เพราะผมเมา
ค้าง และที่ต้องไปน่ังตรงน้ันเพราะคนที่น่ังบนแถลงการณ์มันไม่สมดุล เน่ืองจากอาจารยบ์างท่านไม่อยากอยู่ใน
เฟรมภาพ พอคนมันขาดอาจารยอ์รรถจักรก็เลยถูกชวนเข้าไป และผมก็เหน็ด้วยในหลักการอยู่แล้ว ผมก็เลยเข้าไป
ด้วย แล้วทุกคนก็ถ่ายรูป ขึน้ข่าวไปเยอะแยะเต็มไปหมด  

 หากเทียบกับการท ากิจกรรมทุกคร้ัง คร้ังนี้ถือว่าเบามากแล้ว เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยแถลงร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทีย่งคืนในเร่ืองทีใ่หญ่โตกว่านี ้หนักกว่านี ้เช่น คัดค้านรัฐธรรมนูญ กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ การรัฐประหาร " 

(กฤษณพ์ชร โสมณวัตร, คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

 ย้อนกลับไปเม่ือปลายปี 2558 หลังการแถลงการณ์ข่าวเร่ือง “มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร” เหตุการณ์น้ันท าให้
นักวิชาการ 8 คน ถูกด าเนินคดีตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ฐานชุมนุมทางการเมือง เกิน 5 คน นอกจาก
ด าเนินคดีแล้ว มีอาจารยบ์างส่วนต้องเข้าค่ายทหาร เพื่อเข้ารับการ “ปรับทัศนคติ” 

ต่อมาผูต้อ้งหา 6 คนไดเ้ขา้พบผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ภายในค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ และลงนามในบนัทึกขอ้ตกลง

ว่าจะไม่เคลื่อนไหวทางการเมอืง ท าให ้6 คนดงักล่าวพน้จากการถกูด าเนินคดี คดีนีจ้ึงเหลือผูต้อ้งหาเพียง 2 คน คือ ศ.ดร.อรรถ

จกัร ์สตัยานรุกัษ์ และรศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกลุ สดุทา้ยแลว้คดีสิน้สดุโดยที่อยัการศาลทหารเชียงใหม่ไม่สั่งฟ้องคดี 

5. ธีรวรรณ : ถ่ายรูปคู่กับขันแดง 

จากเร่ืองราวขันแดงอันเป็นทีโ่จษจันลือลั่น ธีรวรรณ หญิงสาวจงัหวดัเชียงใหม่ ถกูทหารเรียกตวัมาที่ค่ายกาวิละ จากนัน้ก็

ตัง้ขอ้กล่าวหายุยงปลกุป่ันฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ภายในค่ายทหาร เนื่องจาก เธอถือขนัน า้สีแดงและถือ
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ภาพโปสเตอรส์วัสดีวันสงกรานต ์ปีใหม่ไทย ซึ่งมีรูปภาพอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร และยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้นักข่าว

หนงัสือพิมพไ์ทยรฐัถ่ายรูป ทัง้นี ้ธีรวรรณใหก้ารปฏิเสธตลอดขอ้กล่าวหา และไดร้บัการประกันตวัผูต้อ้งหาดว้ยหลกัทรพัย ์1 

แสนบาท พรอ้มก าหนดเงื่อนไขหา้มเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งหลงัจากนัน้ข่าวคราวคดีของเธอไดเ้งียบหายไป 

 

6. ไมตรี: เผยแพร่คลิปหม่ินประมาททหาร 

หลังม่านฉากและชีวิตสวยงาม ที่ตั้งตระหง่านบริเวณดอยหลวงเชียงดาว หลังขุนเขากลับมีเร่ืองราวรวดร้าวอยู่ไม่
น้อย.. 

จากที่พืน้เพเป็นกลุ่มชาติพันธุล์าหู่ ที่หมู่บ้านกองผักป้ิง" หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ห่างจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มารเ์พียงข้ามเขาไม่กี่ลูก และยังเป็นทีต่ั้งของห้วยสันกลาง ต้นก าเนิดแม่น ้าปิง มีชาวบ้านราว 65 ครัวเรือน มีทัง้ชาว
ลาหู่ ไทยใหญ่ และจีนฮ่อ ส่วนใหญ่ท าอาชีพปลูกข้าวโพด เลีย้งสัตวข์าย และปลูกข้าวไร่ไว้กินเอง หมู่บ้านติดแนว
กันชนแห่งนีเ้ผชิญปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะยาเสพติดและปัญหาคนไร้สัญชาติ 

ไมตรี มีบทบาทในการเป็นผู้ริเร่ิมก่อตั้ง “กลุ่มเยาวชนรักษล์าหู่” เพื่อท ากิจกรรมกับเด็กและเยาวชนชาติพันธุ ์ให้
ห่างไกลยาเสพติด อันเป็นปัญหาเรือ้รังยาวนานในพืน้ที ่โดยภายหลังยังได้ร่วมกับกลุม่กิจกรรมดินสอสี ท าโครงการ 
“พื้นที่นี้ดีจัง” ในพื้นที่บ้านกองผักป้ิง เขายังมีทักษะในการท าภาพยนตร์ โดยเคยเข้าร่วมโครงการอบรมการท า
ภาพยนตรข์องมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน และก ากับภาพยนตรส์ั้นของตนเองมาแล้วหลายเร่ือง รวมทัง้ยังมีบทบาทใน
การเป็นผู้สื่อข่าวพลเมืองใหก้ับสถานีโทรทัศนไ์ทยพีบีเอส ท าหน้าที่สื่อสารเร่ืองราวและวิถีชีวิตของชาวลาหู่ให้กับ
สังคมได้รับรู้ 

 

เดือนมกราคม 2558 ไมตรีถูกด าเนินคดีด้วยพ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ์หลังเผยแพร่วิดีโอคลิปการเจรจาระหว่างทหารกบั
ชาวบ้าน ซ่ึงเป็นการเจรจาเกี่ยวกับกรณีทีมี่ชาวบ้านถูกตบในระหว่างทหารเข้าไปปฏิบัติการทีห่มู่บ้านกองผักป้ิงใน
คืนส่งท้ายปี ไมตรีใส่ข้อความประกอบคลิปวิดีโอน้ันมีใจความตอนหน่ึงว่า 'ทหารตบเด็ก เยาวชนและคนแก่' 

ก่อนสู้คดีกระทั่งศาลจังหวัดเชียงใหม่มีค าพพิากษายกฟ้อง   

 

7. เวทวีิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร เชียงใหม่ 

1.ป้าย "เวทวีชิาการ ไม่ใช่ค่ายทหาร" ถูกน ามาตดิในวนัสดุทา้ย ไม่เคยมีป้ายนีม้าก่อนตลอดงานประชมุ และเป็นผลมาจากการ

ทีท่หารเขา้มาป่วนในงาน แย่งเกา้อี ้หูฟังแปลภาษาองักฤษ-ไทย ถ่ายรูปสอดแนมผูเ้สนอบทความ ราวกบัเป็นสมรภูมิการเมือง 

ตลอดสามวนัของการประชมุไทยศกึษา 
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2.เหล่าทหารทัง้ในและนอกเครือ่งแบบทีเ่ขา้มาป่วนงาน ไม่มีการลงทะเบียน ไม่มีการแจง้ผูจ้ดังาน เขา้มาก่อกวนตามอ าเภอใจ 

ราวกบัเป็นพืน้ทีท่หาร ทัง้ทีง่านประชมุครัง้นี ้ไม่ใช่งานเปิดสาธารณะ เป็นงานประชมุนานาชาตทิีผู่เ้ขา้ร่วมทัง้ไทยและเทศตอ้ง

จ่ายเงนิลงทะเบียนมาเขา้ฟัง หากไม่ไดร้บัเชิญจากผูจ้ดังาน 

 

3.ตลอดสามวนัของการประชมุวชิาการ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่างเอือมระอาต่อการกระท าของทหารเหล่านี ้การมาถ่ายรูปกบัป้าย

ดงักล่าว และเผยแพร่ในสือ่ออนไลนใ์นวนัสดุทา้ย ก็เพือ่จะสือ่สารไปยงัทหาร ใหย้ตุกิารกระท านัน้เสยี ไม่มีการยยุงปลกุป่ันใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

แลว้ก็ ออ้ ไม่มีทหารคนไหนสือ่สารกบัใครในงานดงัทีแ่ถลงการณ์กล่าวแต่อย่างใด 

น่าแปลกที่มูลเหตุของเรื่องทัง้หมด เกิดขึ้นจากการกระท าของทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 โดยแท ้แต่ฝ่ายทหารกลบัไม่

ยอมรบั กลบัป้ันแต่งเรือ่งราวขึน้ เพือ่จอ้งจะเล่นงานนกัวชิาการ นกักิจกรรม และนกัศกึษา อย่างไม่ลดราวาศอก 

และจงใจทีจ่ะใหเ้รือ่งนีเ้ป็นชนวนทางการเมืองใหไ้ด?้” 

ข้อความจากเฟซบุ๊กส่วนตัวของ ป่ินแก้ว เหลืองอร่ามศรี รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงเข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมไทย
ศึกษา ต้นตอเหตุคดี เวทวีิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร 

 

กรกฎาคม 2560 มีนกัวิชาการ นกักิจกรรม และนกัเคลื่อนไหวทางสงัคม ที่เชียงใหม่ จ านวนหนึ่ง ถูกกล่าวหาว่า ร่วมกันชมุนมุ

มั่วสมุทางการเมืองตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป ฝ่าฝืนค าสั่งหวัหนา้ คสช. ที่ 3/2558 

หลงัจากพวกเขาเดินทางมาชปู้ายขอ้ความว่า “เวทีวิชาการ ไม่ใช่ค่ายทหาร” ในงานประชมุวิชาการนานาชาติไทยศกึษา ท่ีศนูย์

ประชุมและแสดงสินคา้นานาชาติ ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กระทั่งวนัที่ 21 สิงหาคม 2560 ก่อนที่ผูถู้ก

กล่าวหาทั้งหา้ราย จะเขา้ไปรบัทราบขอ้กล่าวหาหลังจากมีตามหมายเรียก สถานีต ารวจภูธรชา้งเผือก โดยทั้งหา้คนใหก้าร

ปฏิเสธทุกขอ้กล่าวหา ทั้งนีช้ยันต ์ยังกล่าวกับเพื่อนๆ อีก 4 คน ที่ถูกฟ้องคดีดว้ยว่า "ขอ้ความ 'เวทีวิชาการ ไม่ใช่ค่ายทหาร' 

ไม่ไดม้ีนัยความหมายเป็นบวกหรือเป็นลบแต่อย่างใด ถา้เป็นแบบนี ้ต่อไปค าว่า 'แอปเป้ิล ไม่ใช่สม้' ก็เป็นส่ิงที่พูดไม่ไดอ้ีก

ต่อไป" 

สดุทา้ยคดีนีศ้าลยกฟ้องเนื่องจากค าสั่งหวัหนา้ คสช. ฉบบัท่ี 3/2558 ถกูยกเลิกไป 
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8.คดีจดหมายประชามติ 

ช่วงระหว่างวนัที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2559 มีรายงานว่าเจา้หนา้ที่ตรวจพบการส่งจดหมาย "บิดเบือน" เนือ้หาร่างรฐัธรรมนญู

มากกว่า 7,000 ฉบบั ไปตามที่ต่างๆในจงัหวดัเชยีงใหม ่  ต่อมา 27 กรกฎาคม 2559  ทหารจากค่ายกาวลิะน าก าลงัเขา้ควบคมุ

ตวับุคคลรวมเจ็ดคนไดแ้ก่ คเชน นายกเทศบาลต าบลชา้งเผือก ธารทิพยน์อ้งสาวของทศันียซ์ึ่งเป็นรองนายก อบจ.เชียงใหม่ 

และอดีต ส.ส.เชียงใหม่ เขตหนึ่ง พรรคเพื่อไทย  อติพงษ์ จนท.เทศบาลต าบลชา้งเผือก เอมอร กอบกาญจน ์สภุาวดี และ วิศรุต 

ไปท่ีค่ายกาวิละเพื่อสอบถามและเตรียมด าเนินคดีต่อไป  

 

ช่วงวนัเวลาเดียวกันที่กรุงเทพมหานคร ทหารน าโดยพ.อ.บุรินทร ์ทองประไพ  เขา้ควบคุมตวัทศันีย ์อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรค

เพื่อไทย ที่ส  านกังานต ารวจแห่งชาติ ระหว่างรอเขา้พบพล.ต.อ.จกัรทิพย ์ชยัจินดา ผบ.ตร. เพื่อแสดงความบริสทุธิกรณีที่ถูก

เชื่อมโยงว่าเก่ียวขอ้งกับการส่งจดหมายบิดเบือนขา้งตน้ พ.อ.บุรินทรแ์จ้งว่า การควบคุมตัวครัง้นีอ้าศัยอ านาจตามค าสั่ง

หวัหนา้คสช. ฉบบัท่ี 3/2558 โดยทศันียถ์กูน าตวัไปควบคมุที่ มทบ. 11 รว่มกบัผูท้ี่ถกุควบคมุตวัก่อนหนา้นี ้ 

  

 

ท่ามกลางความคลางแคลงสงสยัว่า รา่งรฐัธรรมนญูนัน้ถกูบิดเบือนอย่างไร  ทัง้หมดถกูด าเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 116 ท่ีศาลทหารจงัหวดัเชียงใหม่ และคดียงัคา้งอยู่ในชัน้ศาลไม่ทราบความเคลื่อนไหวคดี   

 

9. การชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งทีม่หาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษากลุ่มสมชัชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย (LACMUD) จัดกิจกรรมชุมนุม 

“รวมพลคนอยากเลือกตัง้ ในเทศกาลแห่งความหมดรกั" ที่บริเวณหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีคนเขา้ร่วมประมาณ 100 คน 

การชุมนุมในวนันั้นจบลงโดยไม่มีคนถูกจบักุมหรือมีเหตุวุ่นวาย แต่ต่อมาในเดือนมีนาคมมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหกคนถูกออก

หมายเรียกไปรบัทราบขอ้กล่าวหาในความผิดฐานชมุนมุทางการเมืองตัง้แต่หา้คนฝ่าฝืนค าสั่งหวัหนา้คสช.ฉบบัท่ี 3/2558 

สดุทา้ยแลว้คดีนีใ้นความผิดฐานชมุนมุทางการเมืองศาลยกฟ้องเนื่องจากค าสั่งหวัหนา้ คสช. ท่ี 3/2558 ถกูยกเลิกแลว้ แต่ถกู

ปรบัในขอ้หาใชเ้ครื่องขยายเสียงโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

 

10. เวท ีWalk to vote โพสตถึ์งทหาร 

  

“ชาวเชียงใหม่ร่วมกับ มทบ.33 Walk to Vote ดนตรีดี เวทพีร้อม”  
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ข้อความจากเฟซบุ๊กส่วนตัวของ ป่ินแก้ว เหลืองอร่ามศรี รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงเข้าร่วมชุมนุม "Walk to Vote ที่ประตูท่าแพ เพื่อ
คัดค้านการเลื่อนการเลือกตั้ง" 

หลังจาก ป่ินแก้ว โพสตข์้อความดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายมทบ.33 จึงเข้ารอ้งทุกข์กล่าวโทษทั้งสองกับพนักงาน

สอบสวน กล่าวหาป่ินแกว้ในขอ้หา“น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร ์ซึ่งขอ้มูลคอมพิวเตอรป์ลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

ขอ้มลูคอมพิวเตอรอ์นัเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ้ื่นหรือประชาชน” ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรม์าตรา 

14 (1) และมีแกนน าในการชมุนมุอีกคนท่ีถกูฟ้องแยกคดีออกไป  

ขณะนีค้ดีอยู่ในชัน้อยัการ รอฟังค าสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี 

 

การปิดกั้นกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 

“เชียงใหม่เป็นเมืองการท่องเที่ยว เราไม่อยากให้สภาพแวดล้อมไม่ดี จะได้มีความสุขกัน จะได้ไม่มีความทะเลาะ
เบาะแว้ง เศรษฐกิจของเชียงใหม่เน่ีย มันอยู่กับการท่องเที่ยวเท่าน้ัน เพราะฉะน้ันถ้ามีความวุ่นวายทางการเมือง
ขึน้มา มันจะเกิดปัญหา” 

ประโยคข้างต้นคือค าพูดจากปากนายทหารคนหน่ึงทีค่่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่ พูดกับอาจารยค์ณะนิติศาสตรค์น
หน่ึงทีไ่ปรายงานตัวเพื่อรับการปรับทัศนคติทางการเมืองเร่ืองจัดกิจกรรมฯ  

จากขอ้มูลที่ไอลอวไ์ดบ้ันทึกการปิดกั้นและแทรกแทรงกิจกรรมจากเจา้หนา้ที่รฐั ตัง้แต่มีการรัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม 

2557 จนถึง 28 พฤศจิกายน 2562 ที่จงัหวดัเชียงใหม่มีการปิดกัน้และแทรกแทรงกิจกรรมทัง้หมด 18 กิจกรรม ดงันี ้

 

 

 
ล าดับ 

 
วันที ่

 
ประเภท 

 
ชื่องาน 

 
ผู้จัดงาน 

 
การกรท าของเจ้าหน้าที ่

1 14-มิ.ย.-57 ปิดกัน้ จดัฉายภาพยนต ์1984 ก ลุ่ ม  “ปั น ย า มู ฟ วี่
คลบั” 

ต ารวจได้คุมตัวและพูดคุยกับ
บดินทร ์ขอใหไ้ม่เคล่ือนไหวหรือ
ท ากิจกรรมในเวลานี ้ กิจกรรม
ดังกล่าวยกเลิกไปโดยต ารวจ
อา้งถึงปัญหาลิขสิทธ์ิ 

2 23-ก.ค.-57 ปิดกัน้ จัดค่ายประเด็นเก่ียวกับ
ปัญหาการศกึษาไทย 

นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
ศกึษาศาสตร ์มช. 

ทหารขอไม่ให ้ผศ.ดร.เก่งกิจพดู 
และจะมีต ารวจมาฟังดว้ย งาน
เสวนาจึงยกเลิกไป รวมถึงทหาร
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ยังไปถามความเคล่ือนไหวใน
มหาวิทยาลัย พร้อมลงนาม
เอกสารหา้มเคลื่อนไหว 

3 24-ก.ค.-57 ปิดกัน้ อ่านแถลงการณ์ แสดง
เจตนารมณ์ ขับเคล่ือน 
“แนวคิดเชียงใหม่จัดการ
ตนเอง” 

ภ า คี ขั บ เ ค ล่ื อ น
เ ชี ย ง ใ ห ม่ จั ด ก า ร
ตนเอง 

ท ห า ร ร้ อ ง ข อ ใ ห้ ห ยุ ด อ่ า น
แถลงการณ์และ เชิญผู้ร่ วม
กิจกรรมเข้าพูดคุย แต่ไม่มีการ
คมุขงั 

4 17-ส.ค.-57 ปิดกัน้ กิ จ ก ร ร ม  Light Up 

Night: ค ่ า คื น สิ ท ธิ
มนษุยชน ณ เชียงใหม่" 

แอมเนสตี ้ อิน เตอร์
เนชั่ นแนล ประเทศ
ไทย 

ทหารโทรขอให้ยุติการจัดงาน 
เนื่องจากขดัค าสั่งคสช. เรื่องการ
ชุมนุมเกิน 5 คน ทัง้ยงัเก่ียวขอ้ง
กบัประเด็นทางการเมือง 

5 24-ก.ย..-57 ปิดกัน้ เสวนาทางวิชาการว่าดว้ย
เรื่ อง  "วันนี ้คุณเอา ป๊ีบ
คลมุหวัแลว้..หรือยงั???" 

ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ทหารโทรเขา้มาเจรจาและมีการ
ส่งหนังสือเชิญตามหลัง พรอ้ม
ทั้งขอความร่วมมือใหเ้ล่ือนการ
จดักิจกรรมออกไปก่อน 

6 25-ก.ย.-57 ปิดกัน้ เ ส ว น า วิ ช า ก า ร เ รื่ อ ง 
ค ว า ม สุ ข แ ล ะ ค ว า ม
ป ร อ ง ด อ ง ภ า ย ใ ต้
รั ฐ ธ ร ร ม นูญชั่ ว ค ร า ว 
2557 

ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ทหารโทรศัพท์เข้ามาและขอ
ความรว่มมือ 

7 9-พ.ย.-57 ปิดกัน้ รณรงค ์“เดิน ก้าว แลก” 
เพื่อการปฏิรูปท่ีดินไทย 

สหพั น ธ์ เ ก ษ ต ร ก ร
ภาคเหนือ (สกน.) และ
เครือข่ายพนัธมิตร 

ทหารได้ควบคุมแกนน าจัด
กิจกรรมและเจรจาให้ยุติการ
รณรงคด์งักล่าว 

8 12-พ.ย.-57 แทรกแทรง รณรงค ์“เดิน ก้าว แลก” 
เพื่อการปฏิรูปท่ีดินไทย 

สหพั น ธ์ เ ก ษ ต ร ก ร
ภาคเหนือ (สกน.) และ
เครือข่ายพนัธมิตร 

ทหารขอความร่วมมือห้ามใส่
เสื ้อ หรือสัญลักษณ์ใดในการ
เข้าเจรจากับม.ล. ปนัดดา แต่ 
แกนน าปฏิเสธ 

9 25-พ.ย.-57 แทรกแทรง " กิ น ข้ า ว ถ ก ปั ญ ห า 
กิจกรรมนกัศกึษา ภายใต้
กฏอยัการศกึ" 

กลุ่มนักกิจกรรม ม.
เชียงใหม่ 

ทหารและต ารวจกว่า 30 นาย
เขา้มาจบัตามองอยู่รอบบรเิวณ 

10 6-มี.ค.-58 ปิดกัน้ จัด เ สวนา  " ก า ร เ มื อ ง
ภายใตส้ถานการณ ์คสช.: 
ก า ร เ ค ล่ื อ น ไ ห ว ข อ ง

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประสานงานองค์กร
พัฒนา เ อกชนภาด

ทหารและฝ่ายความมั่นคงรูส้ึก
ไม่สบายใจจึงขอใหย้กเลิกงาน 



12 
 

องคก์รภาคประชาชนจะ
ทางไหน?" 

เ หนื อ  ( กป .  อพช .
เหนือ) 

11 18-มี.ค.-58 แทรกแทรง เสวนา “เสรีภาพในการ
ชุมนุม /อนาธิปไตยบน
ทอ้งถนน” 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ก ฎ ห ม า ย  ค ณ ะ
นิ ติ ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ทหารโทรศพัทม์าบอกว่า การจดั
ง า น ใ นต อนนี ้ เ ป็ น เ รื่ อ ง ไ ม่
เหมาะสม แต่ผู้จัดงานกล่าวว่า
เหมาะสมเพราะก าลังจะผ่าน
รา่งพ.ร.บ.ชมุนมุ 

12 1-พ.ค.-58 แทรกแทรง การชุมนุมเรียกรอ้งสิทธิ
แ ร ง ง า น  เ นื่ อ ง ใ น วั น
แรงงานสากล 

กลุ่มแรงงานสามัคคี 
( WSA) ส ห พั น ธ์
ค น ง า น ข้ า ม ช า ติ  
(MWF) เครือข่ายเพื่อ
สิทธิแรงงานข้ามชาติ 
( MWRN) ส ห ภ า พ
แรงงานอุตสาหกรรม
และตัด เ ย็ บ เ สื ้อผ้า
สั ม พั น ธ์  ส ห ภ า พ
แรงงานอิเล็คทรอนิคส์
และอุปก รณ์ ไฟฟ้ า
สั ม พั น ธ์  ส ห ภ า พ
แรงงานอัญมณีและ
เครื่องประดบัสมัพนัธ ์

ก่อนหน้ากลุ่มแรงงานไดม้ีการ
ยื่นของอนุญาตต่อทหารในการ
เดินรณรงค ์แต่ทหารมองว่าเป็น
ประเด็นที่สุ่มเ ส่ียงเกินไป จึง
ขอให้ลดกลุ่ มคนที่ จะมายื่ น
หนังสือเพียง 30 คนจากเดิม 
100 คน 

13 19-พ.ค.-58 ปิดกัน้ “ศิลปกรรมแห่งชาติหนา้ 
ครัง้ที่ 1 ตอน ศิยสัต้ชีปะวิ
ลาวยืน” 

กลุ่มนกัศกึษาศิลปะ ต ารวจไดเ้ขา้มาพูดคุยกับจนท. 
หอศิลป์ฯในรายละเอียดและ
แจง้ขอใหร้ะงบัการท ากิจกรรมนี ้

14 23-พ.ค.-58 ปิดกัน้ " 7 5  ปี ที่ ผ่ า น แ ล ะ วั น
ขา้งหนา้ ของนิธิ    เอียวศ
รีวงศ"์ 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 
คณะมนุษยศาสตร์ 
ม ช .  ร่ ว ม กั บ ก ลุ่ ม
พลเมืองเสมอกนั 

ทหารโทรศัพท์มาหาผู้จัดงาน 
เป็นกังวลเนื่องจากงานจัดขึน้
ใกลว้ันครบรอบรัฐประหาร 22 
พค. ทั้งยังมีข่าวลือว่าจะเกณฑ์
คนเสือ้แดงมาจ านวนมาก 

15 4-ก.ค.-58 แทรกแทรง เสวนาวิชาการเรื่องเพศ 
"Gender & LGBTIQs" 

- เจา้หนา้ที่หอนิทรรศการฯขอให้
ยกเลิกการจดังาน ทั้งที่ไดใ้หค้  า
อนุญาตไปแล้ว ต่อมามีทหาร
เขา้มาสงัเกตการณแ์ละกล่าวว่า 
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หากเนื ้อหามีความสุ่มเส่ียงจะ
ระงบัการจดังานในทนัที 

16 23-ธ.ค.-58 ปิดกัน้ รณรงคผ์ลักดันใหร้ฐับาล
เ ดิ นหน้ า โ ฉนดชุ ม ชน 
ธนาคารที่ ดิ น  ยุติ แผน
แม่บทฯและทบทวนการ
ประกาศอุททยานฯทับที่
ชมุชน 

ขบวนการประชาชน
เพื่อสังคมที่เป็นธรรม 
(P-move) 

ร ะ ห ว่ า ง ก า ร พู ด คุ ย นั้ น มี
เ จ้าหน้าที่ ทหารได้มี การน า
พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ มาแจก
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูดว้ย โดย
เจา้หนา้ที่ไดแ้จง้ทางเครือขา่ยวา่
ไม่อยากใหม้ีการด าเนินกิจกรรม
ต่อ พร้อมระบุว่ากิจกรรมเมื่อ
วานนี ้สุ่ ม เ ส่ียงต่อการฝ่าฝืน 
พ.ร.บ.ชมุนมุสาธารณะ 

17 3-เม.ย.-59 แทรกแทรง ง า น เ ส ว น า  อ่ า น
รั ฐ ธ ร รมนูญ ในฐ า น ะ
วรรณกรรมและศิลปะ 

บคุรีพบับลิก ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 
(ค่ายกาวิละ) โทรมาบอกใหท้าง
รา้นส่งหนงัสือแจง้เรื่องกิจกรรม
โดยอา้งว่าเป็นค าสั่งกองทพับก 
เมื่อทางรา้นส่งหนังสือแจง้เพื่อ
ทราบทางทหารก็แจง้กลบัมาว่า
ไม่อาจอนุมัติให้จัดงานได้ จึง
ยกเลิกการจดังาน อย่างไรก็ตาม 
งานเสวนานี ้ได้ย้ายไปจัดที่
โครงการบณัฑิตศกึษา ภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

18 1-ส.ค.-59 ปิดกัน้ การลงประชามติแบบ
สามไม่รบั  

มหาวิทยาลยัเที่ยงคืน - 

 

 

การใช้อ านาจของเจ้าหน้าทีรั่ฐทีเ่พิ่มมากขึน้หลังการรัฐประหาร  

นอกจากการด าเนินคดี และการปิดกัน้กิจกรรมแลว้ หลังการรฐัประหารการใชอ้  านาจของเจา้หนา้ที่รฐัโดยเฉพาะทหาร ที่ได้

อ  านาจตามกฎหมายที่ คสช. เขียนขึน้ ดว้ยสาเหตุของการรกัษาความสงบ ทัง้การบุกเขา้ตรวจคน้บา้น การตัง้ด่านตรวจความ

ปลอดภยัและยาเสพติด ซึ่งเป็นการใชอ้  านาจทบัซอ้นกับต ารวจ การใชอ้  านาจต่อประชาชนของเจา้หนา้ที่ทหารนัน้จะดรุูนแรง
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กว่าต ารวจเนื่องจากทหารไม่ไดฝึ้กหนา้ที่เหล่านีม้าโดยเฉพาะตัง้แต่แรก จนอาจจะเป็นสาเหตุที่ท  าใหป้ระชาชนเกิดความกลวั

และความเงียบตามมา ซึ่งในเชียงใหม่ก็มีเหตกุารณส์ าคญัที่จะยกตวัอย่างมาใหด้ ู3 เหตกุารณ ์ดงันี ้ 

  

1. การใช้อ านาจไม่ให้เปิดศูนยป์ราบโกงประชามติ2 

กลุ่ม นปช. หรือคนเสือ้แดง หลายจังหวัด ได้ตั้งศูนยป์ราบโกงประชามติเพื่อจับตาความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ในการลง

ประชามติรบัรา่งรฐัธรรมนญู 2560 ในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2559 จงัหวดัเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในนัน้ วนัท่ี 17 มิถนุายน 2559 เพียงมี

ข่าวประชาสมัพนัธว์่าจะมีพิธีเปิดศนูยป์ราบโกง ในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2559 แกนน าคนเสือ้แดงเชียงใหม่ คือ ด.ต.พิชิต ตามลู ก็

ถูกเจา้หนา้ที่ทหารและเจา้หนา้ที่ต  ารวจเรียกไปคุยเป็นการส่วนตวั โดยเจา้หนา้ที่ทหารไดเ้ชิญใหไ้ปคุยที่รา้นกาแฟแห่งหนึ่งใน

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเจา้หนา้ที่ทหารระบุว่าการเปิดศูนยด์งักล่าวแมจ้ะไม่ผิดพ.ร.บ.ประชามติ แต่ถือว่าเป็นการรวมตวัชมุนมุ

ทางการเมืองเกินกว่า 5 คน ซึ่งจะขดัต่อค าสั่งหวัหนา้คสช. ถา้ยงัจะเปิดศนูยด์งักล่าว เจา้หนา้ที่ก็สามารถด าเนินการทางอาญา

ได ้นอกจากนัน้ยงัจะเป็นฝ่าฝืนต่อบนัทึกขอ้ตกลง หรือ MOU เรื่องการไม่เคลื่อนไหวทางการเมือง ที่ทางแกนน านปช.เชียงใหม่ 

เคยลงนามไวก้่อนหนา้นี ้และทางเจา้หนา้ที่รฐัยังไม่อยากใหม้ีการเคล่ือนไหวทางการเมืองใดๆ ในพืน้ที่  ส่วนทางเจา้หนา้ที่

ต  ารวจก็ไดโ้ทรมานัดพูดคุยแยกจากเจา้หน้าที่ทหาร โดยกล่าวว่า  เบือ้งตน้ขอให้ยกเลิกการเปิดศูนยป์ราบโกงในวันที่ 19 

มิถุนายน 2559 ไวช้ั่วคราวก่อน เนื่องจากมีความเส่ียงในการถกูด าเนินคดีเกิดขึน้ และสดุทา้ยศนูยป์ราบโกงประชามติ จงัหวดั

เชียงใหม่ ก็ไม่ไดจ้ดัพิธีเปิด ไม่ไดต้ัง้ขึน้ และเงียบหายไป  

 

2. การวิสามัญฆาตกรรม “ชัยภูมิ ป่าแส” เยาวชนนักกิจกรรมชาวลาหู่ ทีอ่ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

17 มีนาคม 2560 ข่าวคราวการวิสามญัฆาตกรรม “ชยัภูมิ ป่าแส” เป็นข่าวดงัไปทั่วประเทศ เกิดความสงสยักับผูค้นทั่วไปขึน้

เต็มไปหมด ในบนัทึกการจบักุม3 ระบุว่า ชยัภูมิ ป่าแส นั่งมากับรถยนตท์ี่มีเพื่อนชายอายุ 19 ปีเป็นคนขบั โดยหลงัเจา้หนา้ที่

ตรวจคน้พบบา้ 2,800 เม็ด นายชยัภูมิไดห้ยิบมีดเขา้ต่อสูก้บัทหาร ก่อนจะวิ่งหลบหนีไปและจะใชร้ะเบิดปาใส่ ท าใหเ้จา้หนา้ที่

ตอ้งยิงตอบโต ้จนนายชัยภูมิเสียชีวิต นั่นคือส่ิงที่ฝ่ังเจา้หนา้ที่รฐัอา้งถึง ส่วนฝ่ายคนใกลต้ัวของ ชัยภูมิก็ออกมาตอบโตว้่า4 

ชัยภูมิเป็นเด็กที่ประพฤติดี ท ากิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด ไม่น่าจะมีพฤติกรรมอย่างที่เจา้หนา้ที่กล่าวอา้ง  รวมถึงเรื่อง

กลอ้งวงจรปิด ที่โฆษก คสช. อา้งว่ามีบนัทึกไว ้แต่ก็ไม่มีใครไดเ้ห็นวีดีโอจากกลอ้งวงจรปิดนัน้ แต่ส่ิงที่ส  าคญัอยากอย่างหน่ึงที่

คนไม่พูดถึงและตั้งข้อสังเกตุกันคือ ผู้ที่ยิงคือ ทหาร มิใช่เจ้าหน้าที่ต  ารวจ ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่ก่ีสัปดาห ์ก็มีคนถูกวิสามัญ

ฆาตกรรมที่ด่านตรวจเดียวกัน ด้วยสาเหตุการต่อสู้ฝ่าฝืนพนักงานและในมือถือระเบิดที่จะขว้างใส่เจ้าหน้าที่อยู่ในมือ

เช่นเดียวกับชัยภูมิ ดว้ยอ านาจตามกฎหมายที่ใหเ้จา้หนา้ที่ทหารตัง้ด่านยาเสพติดเหมือนกับเจา้หนา้ที่ต  ารวจได ้ซึ่งทหาร
 

2 https://tlhr2014.wordpress.com/2016/06/15/ban_referendum_center2/ 
3 http://news.thaipbs.or.th/content/260976 
4 https://www.facebook.com/thematterco/posts/1857329271149133:0 
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อาจจะไม่มีการฝึกยทุธวิธีในการตรวจคน้ การจบักมุ หรือการป้องกนัตวัอย่างรดักมุเท่ากบัต ารวจ จึงเป็นสาเหตทุี่กระสนุนดันัน้

จึงลั่นออกไปก็เป็นได ้ก่อนหนา้นัน้ประมาณ 1 สัปดาห ์ที่ด่านเดียวกนัก็มีคนถูกวิสามญัดว้ยสาเหตเุดียวกนัคือจะปาระเบิดใส่

เจา้หนา้ที่  ในการไต่สวนการตายของ ชยัภูมิ ป่าแส ศาลก็ไดส้รุปว่าตายเพราะกระสนุปืนของเจา้หนา้ที่ทหารจริง แต่ก็ไม่ไดใ้ห้

ความเห็นว่าเป็นการใชอ้  านาจตามกฎหมายหรือไม่ และไม่มีการพดูถึงวีดีโอกล้องวงจรปิดที่เคยมีการกล่าวถึง โดยใหห้ตผุลว่า

พยานหลกัฐานเพียงพอแลว้  

 

3. การสกัดกั้นขบวนชาวบ้านเครือข่าย P-Move ทีจ่ะไปร่วมชุมนุมหน้าท าเนียบรัฐบาล5 

1 พฤษภาคม 2561 จากกรณีขบวนการประชาชนเพื่อสงัคมที่เป็นธรรม (P-move) ไดป้ระกาศจดักิจกรรมการชมุนมุ “ลดความ

เหล่ือมล า้ คืนความเป็นธรรม ปกป้องชุมชน” ในวนัที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่หนา้ท าเนียบรฐับาล โดยจะมีกลุ่มชาวบา้นผูไ้ดร้บั

ผลกระทบจากปัญหาที่ดินและป่าไม ้เดินทางเขา้ไปยงักรุงเทพฯ  

กลุ่มเครือข่ายชาวบา้นจากจังหวดัล าพูน ที่เป็นสมาชิกของ สกน. หรือ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ซึ่งเป็นเครือข่ายของ P-

move ไดเ้ดินทางดว้ยรถโดยสารประจ าทางเพื่อลงไปเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว แต่เวลาประมาณ 19.00 น. เมื่อรถโดยสารที่

ชาวบา้นใชใ้นการเดินทางลงไปยงักรุงเทพฯ เดินทางไปถึงด่านตรวจอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ไดถู้กเจา้หนา้ที่ต  ารวจและ

ทหารเรียกใหจ้อดเพื่อท าการตรวจคน้ 

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมตัวพนักงานขับรถไป โดยระบุเพียงว่าจะน าตัวพนักงานขับรถไปสอบสวน โดยไม่แจ้ง

รายละเอียดใดๆ เมื่อชาวบา้นพยายามสอบถามรายละเอียดจากเจา้หนา้ที่ก็ไม่ไดร้บัค าตอบใดๆ ท าใหม้ีชาวบา้นในรถโดยสาร

ประจ าทางคนัดงักล่าวติดอยู่ที่ด่านตรวจ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพนูกว่า 40 คน 

ช่วงเวลาเดียวกนันัน้ กลุ่มชาวบา้นจงัหวดัเชียงใหม่ สมาชิกเครือข่ายของกลุ่ม P-move ไดเ้ดินทางดว้ยรถโดยสารประจ าทาง

เพื่อลงไปเขา้ร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกัน แต่เมื่อรถโดยสารเดินทางไปถึงด่านตรวจบริเวณใกลก้ับมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ก็ไดถู้ก

เจ้าหน้าที่ต  ารวจเรียกให้จอดเพื่อท าการตรวจคน้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ไดม้ีการควบคุมตัวพนักงานขับรถไปเช่นเดียวกัน ทั้ง

เครือข่ายชาวบา้นกว่า 40 คน ไดถ้กูกกัตวัไวอ้ยู่ที่สภ.แม่โจ ้ 

จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่ แกนน าคือ ดิเรก กองเงินและกลุ่มชาวบา้นที่ปักหลักอยู่ ไดถู้กเจา้หนา้ที่

ต  ารวจ สภ.แม่โจ ้และเจา้หนา้ที่ทหาร ใหเ้ดินทางไปยังมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุว่าเพื่อไปพูดคุย  และ

หลงัจากพดูคยุเสรจ็เจา้หนา้ที่ก็ส่งชาวบา้นกลบัสู่ภมูิล  าเนาตวัเองโดยไม่ใหเ้ดินทางไปท่ี กรุงเทพฯ 

ส่วนที่ด่านจังหวดัล าพูนนั้น เวลาประมาณ 15.30 น. มีเจา้หนา้ที่ต  ารวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ราว 40 นาย น าโดย พ.อ.

บรรณวัฒน ์พรหมจรรย ์รองผูบ้ัญชาการกองก าลังรกัษาความสงบเรียบรอ้ยจังหวัดล าพูน เดินทางเขา้ไปจับกุมตัวแกนน า

 
5 http://www.tlhr2014.com/th/?p=7085 
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เครือข่ายจ านวน 3 คน ไดแ้ก่ สแุกว้ ฟูงฟู, ประยงค ์ดอกล าไย และรงัสรรค ์แสนสองแคว โดยอา้งว่าขดัค าสั่งหวัหนา้คสช. ที่ 

13/2559 เรื่องการปราบปรามผูม้ีอิทธิพล เจา้หนา้ที่จึงมีอ  านาจควบคมุตวัไดโ้ดยไม่ตอ้งมีหมายจบั และน าตวัไปท่ีว่าการอ าเภอ

แม่ทา จนถึงเวลาประมาณ 18.30 น. เจา้หนา้ที่ทหารไดป้ล่อยตวัแกนน าเครือข่าย P-move ทัง้สามคน โดยระบวุ่าไดพ้ดูคยุท า

เขา้ใจแลว้ และไม่ไดม้ีการแจง้ขอ้กล่าวหาใด พรอ้มไดน้ าตวัทัง้สามคนขึน้รถตูข้องต ารวจเพื่อน าทัง้สามคนส่งกลบัไปท่ีบา้นของ

แต่ละคน  

จากการกระท าทั้งหมดที่กล่าวมาเพียงเพื่อสกัดกั้นมวลชนไม่ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูนไปร่วมชุมนุมที่

กรุงเทพฯ โดยมีการใชท้ัง้เจา้หนา้ที่ทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครองในการสะกัดกัน้ชาวบา้น และการควบคุมตวัโดยอา้งค าสั่ง

หวัหนา้ คสช.  

 

บทสรุปของความเงยีบ และความหวังในการกลับมาของเสียงประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 

จากที่ไดพ้ยายามคน้หาค าตอบว่า 5 ปี หลังรฐัประหารที่เชียงใหม่ จึงเงียบงนั จึงไดเ้ห็นแลว้ว่า ความเงียบสงบนัน้

ไม่ไดเ้กิดจากตวัของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่เอง แต่กลบักลายเป็นเจา้หนา้ที่รฐัเองที่คอยควบคุมประชาชนอย่างใกลช้ิด 

ปัจจยัทัง้ 3 ปัจจยัต่ที่ส่งผลใหป้ระชาชนนัน้ตอ้งเงียบลว้นเป็นการกระท าจากรฐัเท่านัน้ ทัง้การด าเนินคดี ท่ีในจงัหวัดเชียงใหมม่ี

คดีที่เก่ียวกับ เสรีภาพในการแสดงออก ถึง 10 คดี ถา้นบัเป็นคนที่ถกูด าเนินคดีก็ไม่นอ้ยกว่า 20 คน ในระยะเวลา 5 ปี ก็ถือว่า

ไม่นอ้ยเลยทีเดียว ในส่วนของการปิดกัน้แทรกแทรงกิจกรรมนัน้ จงัหวดัเชียงใหม่ ก็มีสถิติการถูกปิดกัน้แทรกแทรงไปไม่นอ้ย

กว่า 18 ครัง้ ซึ่งเป็นการปิดกั้นไม่ใหจ้ัดกิจกรรมถึง 11 ครัง้ ดว้ยเหตุผลส่วนใหญ่คือความไม่สบายใจของเจา้หนา้ที่ ในส่วน

การแทรงแทรงการจดักิจกรรมนัน้ ที่เก็บสถิติอาจจะมีเพียง 7 ครัง้ แต่ทกุกิจกรรมที่เก่ียวกบัการเมืองที่จดัในจงัหวดัเชยีงใหม่ จะ

มีเจา้หนา้ที่ต  ารวจ ทหาร นอกเครื่องแบบเขา้มารว่มอยู่ในงานคอยสอดส่องอยู่เสมอๆ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านัน้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ

จนไม่สามารถบันทึกเป็นสถิติได ้รวมไปถึงปัจจัยสุดทา้ยการใช้อ านาจของเจา้หนา้ที่รฐัที่เพิ่มมากขึน้หลังการรฐัประหาร ที่

ยกตัวอย่างเหตุการณท์ั้ง 3 เหตุการณน์ั้น คือเหตุการณท์ี่เห็นไดช้ัดว่ามีการละเมิดสิทธิจนรุนแรงถึงชีวิตและมีส่ือสาธารณะ

ติดตามและน าเสนอข่าว แต่ก็มีการใชอ้  านาจของเจา้หนา้ที่รฐัอีกมากมายที่เป็นเพียงเสียงบอกเล่าหรือข่าวลือมากมายที่หนาหู

ขึน้มากในช่วงหลังรฐัประหาร หรือมากจนเก็บเป็นสถิติไม่ได ้เช่นการเรียกคนไปคุยในค่ายทหาร ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกก าชบัให้

ไม่ใหบ้อกต่ออกบัใคร และจะมีเจา้หนา้ที่รฐัคอยติดตามความเคลื่อนไหวส่วนตวัตลอดเวลา 

ที่กล่าวมาทัง้หมดอาจจะท าใหด้สิูน้หวงัและไม่เห็นทางออก แต่ทุกส่ิงก็ไม่สิน้หวงัไปเสียทีเดียว โดยส่ิงที่ท  าใหเ้ห็นว่า

เชียงใหม่ยงัคงมีเสียงของประชาชนและยงัไม่เงียบก็คงจะเป็นการออกมาชมุนมุของกลุ่มคนอยากเลือกตัง้เมื่อเดือน กมุภาพนัธ ์

2561 ที่บริเวณหน้าหอประชุม มช. ที่มีคนมาร่วมกันหลักรอ้ยคน โดยที่แกนน าการชุมนุมเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการนัดชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตัง้ที่เริ่มจากก รุงเทพฯ แลว้ส่งผลถึงคนเชียงใหม่ใหลุ้กออก

มาร่วมชุมนุม ก็แสดงใหเ้ห็นว่าคนเชียงใหม่ยงัคงสนใจในทางการเมือง หากการชุมนุมไม่ถูกสกัดกัน้โดยการมีการด าเนินคดี

แกนน าที่เป็นนกัศกึษาและมีการนดัชมุนมุบ่อยครัง้คงจะมีประชาชนชาวเชียงใหม่ออกมาชมุนมุกนัมากกวา่นี ้และความหวงัอกี
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อย่างหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ก็คือ ในจ านวนคดีความที่ถกูด าเนินคดีทัง้หมด 10 คดีนัน้ มีคดีที่ถกูพิพากษาจ าคกุจรงิๆ เพียงคดี

เดียวเท่านัน้ คือคดีของศศิวิมล ท าผิดประมวลกฎหมายอาญาคดี 112  อีก 9 คดี นัน้ยงัไม่มีใครถูกศาลตดัสินใจคุกแมแ้ต่คดี

เดียว 

 


