
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน  
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ขอบคุณภาพประกอบจากเฟซบุ๊กเพจ Bandrasdr Photo และประชาไท 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 เดอืน คสช.: เมือ่อ านาจทหารอยูเ่หนือระบบยตุธิรรม ๓ 
เมือ่ทหารท าตวัเป็นต ารวจ ๕ 
เมือ่ทหารท าตวัเป็นอยัการและศาล ๒๒ 
เมือ่ทหารท าตวัเป็นผูคุ้ม  ๓๐ 
เมือ่ทหารท าตวัเป็นกองเซน็เซอร ์ ๓๕ 
เมือ่ทหารไมไ่ดค้นืแต่ "ความสุข"  ๔๔ 

จา่นิว นกักจิกรรมตา้นรฐัประหารพดูคุยกบัแมท่ีถ่กูควบคุมตวัในความผดิฐานหมิน่ประมาทพระมหากษตัรยิพ์ระมหากษตัรยิ์ 

http://freedom.ilaw.or.th/report/24monthsarrest
http://freedom.ilaw.or.th/report/24mothstrial
http://freedom.ilaw.or.th/report/24monthsprison
http://freedom.ilaw.or.th/report/24monthscensorship
http://freedom.ilaw.or.th/report/24monthsnothappy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 เดือน คสช.: 

เมื่ออ ำนำจทหำรอยู่เหนือระบบ

ยุติธรรม 

 
ตลอดสองปีท่ีคสช. อยู่ ในอ ำนำจ  ร ัฐเลือกที่จะ
ปราบปรามคนที่แสดงออกในทางไม่เห็นด้วยกับการ
บริหารประเทศของคสช. อย่างแข็งขนั ไม่ว่าจะ
ปราบปรามด้วยกระบวนการกฎหมายปกติ หรือ
กฎหมายพเิศษกต็าม  
  
กฎหมายที่ถูกน ามาใชก้วา้งขวา้งมากขึน้ เช่น ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 112, มาตรา 116 และพ.ร.บ.
คอมพวิเตอรฯ์ มกีารบงัคบัใชก้ฎหมายทีม่ากเกนิกวา่ตวั
บทหลายกรณี เช่น การกดถูกใจในเฟซบุ๊ก การโตต้อบ
กบับุคคลอกีฝ่ายโดยไม่ตเิตยีน แมแ้ต่การโพสต์เฟซบุ๊ก
เพื่อลอ้เลยีนผูบ้รหิารประเทศ กล็ว้นถูกตัง้ขอ้หาว่าเป็น 
"ภยัความมัน่คง" ทัง้สิ้น ยงัมกีฎหมายพเิศษอีกหลาย
ฉบบัที่ออกโดยคณะรฐัประหาร เช่น การประกาศห้าม
การชุมนุมทางการเมอืง การประกาศใหพ้ลเรอืนตอ้งขึน้
ศาลทหาร นับถึงวนัครบสองปีของการรฐัประหาร มผีู้
ถูกตัง้ขอ้หามาตรา 112 อย่างน้อย 67 คน มผีูถู้กตัง้
ขอ้หาชุมนุมทางการเมอืง อยา่งน้อย 85 คน 
  
ภายหลงัการยกเลกิกฎอยัการศกึ "ค ำสัง่หวัหน้ำคสช.
ฉบบัท่ี 3/2558" ทีอ่าศยัอ านาจมาตรา 44 กเ็ขา้แทนที ่
ผลในทางปฏบิตั ิคือ กำรใช้อ ำนำจปรำบปรำม
อย่ำงไรขอบเขตยงัมีอยู่ต่อเน่ืองไม่ต่ำงกนั   
 
 
 
 
 
 
 

  

 หน้า ๓  



ค าสัง่หวัหน้าคสช.ฉบบัที ่3/255 ยงัสถาปนาเจา้หน้าทีท่หารใหเ้ขา้ไปเป็น
สว่นหน่ึงของกระบวนการยุตธิรรม โดยมอี านาจสอบสวนร่วมกบัต ารวจ 
ใหอ้ านาจทหารควบคุมตวับุคคลไดส้งูสดุ 7 วนั ในช่วงระยะ 7 วนั บาง
คนอาจถูกเรยีกไปพูดคุยสัน้ๆ และปล่อยตวัในวนัเดยีวกนั และบางคน
อาจต้องค้างคืนในค่ายทหารหลายวนั บางคนอาจถูกสอบสวนและท า
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน บางคนต้องเซ็นข้อตกลงว่าจะไม่เคลื่อนไหว
ทางการเมอืง หลายกรณีคนทีถู่กควบคุมตวัอา้งวา่ถูกซอ้มหรอืขม่ขูใ่หร้บั
สารภาพ โดยในระหว่างการควบคุมตวัของทหารทุกคนจะไม่มสีทิธพิบ
ทนายความ หรอืตดิต่อญาต ิและทหารจะไม่เปิดเผยสถานที่ควบคุมตวั 
กระบวนการนี้ท าใหท้หารกลายเป็นดา่นแรกทีค่ดักรองการตัง้ขอ้หา  
  
เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารส่งไม้ต่อให้ต ารวจส่งฟ้อง เจ้าหน้าที่ทหารก็ยัง
สามารถเขา้ร่วมเป็นพนกังานสอบสวนกบัต ารวจได ้คดสีว่นใหญ่ทีท่หาร
เกี่ยวข้องในกับจับกุมและสอบสวน จะอยู่ใต้ประกาศคสช. ฉบับที ่
37/2557 ที่ให้พลเรอืนต้องขึน้ศาลทหาร เมื่อขึน้ศาลทหารจะพบกบั
อยัการที่เป็นทหาร และผู้พิพากษาที่เป็นทหาร คดีที่จ าเลยปฏิเสธจะ
สืบพยานอย่างล่าช้า และมีหลายคดีที่ศาลทหารก าหนดโทษหนัก 
โดยเฉพาะคดมีาตรา 112  นบัถงึวนัครบสองปีของการรฐัประหาร มพีล
เรอืนตอ้งขึน้ศาลทหารในคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืงอยา่งน้อย 167 คน 
  
สุดท้ายเมื่อจ าเลยถูกศาลสัง่ให้ต้องอยู่ในเรอืนจ า ในยุคคสช. ยงัมกีาร
จดัตัง้เรอืนจ าพเิศษขึน้ภายในคา่ยทหาร ท าใหท้หารเขา้มาอยูเ่หนือระบบ
ยตุธิรรมแบบครบวงจร ตัง้แต่เป็นการออกกฎหมาย การจบักุม การตัง้ขอ้
กลา่วหา การสอบสวน การด าเนินคด ีการตดัสนิคด ีและการรบัโทษ 
  
 
เม่ืออ ำนำจทหำรอยู่เหนือระบบยุติธรรม คนจ ำนวนไม่
น้อยโดยเฉพำะกลุ่มคนท่ีไม่เหน็ด้วยกบักำรปกครองของ
ทหำรย่อมได้รบัผลกระทบ นับถึงวนัครบสองปีของกำร
รฐัประหำร มีคนอยู่ในเรือนจ ำเพรำะกำรแสดงออกทำง
กำรเมืองอย่ำงน้อย 44 คน และมีคนต้องลำจำกแผ่นดินท่ี
เป็นบำ้นเกิดอย่ำงน้อย 200 คน 
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“ถ้ำไม่เคำรพกฎหมำยอย่ำงน้ีจะอยู่กนัอย่ำงไรเล่ำ” 
“เขำกจ็บัทกุรปูแบบ ท ำไมจบัแล้วให้พวกเธอเหน็แล้วถ่ำยรปู จะได้ไปต่อต้ำน
เจ้ำหน้ำท่ีกนัหรืออย่ำงไร แล้วกรณีไปจบัโจรอ่ืนท ำไมไม่พดูกนับำ้ง” 
 
พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ใหส้มัภาษณ์สื่อมวลชน จากกรณีเจา้หน้าทีท่หารอุม้ จ่านิว สริวชิญ์ เสรธีวิฒัน์ 
นักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซึ่งปรากฏภาพวีดีโอหลักฐานชดัเจน และเป็นที่กล่าวถึงกันอย่าง
กวา้งขวางในโลกออนไลน์ แมก้รณีของจ่านิวจะไมใ่ชก่ารจบักุมอยา่งอุกอาจครัง้แรกหรอืครัง้ทีท่ารุณโหดรา้ย
ที่สุด แต่ก็สัน่สะเทือนจนพล.อ.ประยุทธ์ต้องออกมายนืยนัต่อสาธารณะว่าประชาชนที่ใช้เสรภีาพในการ
แสดงออกต่อตา้นรฐับาลทหารนัน้ยอ่มมโีอกาสถูกจบักุมไดใ้นทุกรปูแบบ  
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ตลอดสองปีของคสช. เจา้หน้าที่รฐัใช้อ านาจเขา้จบักุมบุคคลด้วยเหตุผลทาง
การเมอืงอย่างต่อเน่ือง ในช่วงปีแรกของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
เจ้าหน้าที่อ้างอ านาจการจบักุมตามกฎอยัการศึก ซึ่งให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจ
จบักุมอย่างไร้ขอบเขต ทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องมขีอ้กล่าวหา แม้ใน
ช่วงหน่ึงปีหลงักฎอยัการศกึจะถูกยกเลิก แต่ต่อมาก็มปีระกาศหวัหน้าคสช. 
ฉบบัที ่3/2558 ออกมาใชแ้ทน ซึง่ใหเ้จา้หน้าทีม่อี านาจจบักุมบุคคลไดต้่อเมื่อมี
หมายศาล หรอืเป็นความผดิซึ่งหน้า หรอืมเีหตุจ าเป็นเร่งด่วนเท่านัน้ แต่ดู
เหมอืนว่าเจ้ำหน้ำท่ีกย็งัใช้อ ำนำจจบักมุบุคคลอย่ำงไร้ขอบเขตเช่นเดิม
มำตลอดสองปีเตม็ 
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มากกว่าอ านาจจับกุม  

คือการ “ถูกอุ้ม” และมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ไว้ได ้ 

  
 
“พีผู่ห้ญงิเสือ้ฟ้าเขาตะโกนขึน้มา ชายนอกเครื่องแบบเลยเดนิตาม แลว้สกัพกันึงกไ็ดย้นิ
เสยีงผู้หญงิกรี๊ดตอนนัน้แทก็ซี่ก็ขบัเขา้มาประชดิแลว้ นอกเครื่องแบบอกีสองคนกล็งมา
จากแทก็ซี่ ชายนอกเครื่องแบบกผ็ลกัผูห้ญงิเขา้มาในแทก็ซี่ คนแถวนัน้กช็่วยกนัดงึตวัไว ้
มกีารฉุดยือ้กนัระหว่างนอกเครื่องแบบกบัคนแถวนัน้ ผูห้ญงิเสือ้ฟ้าเขากพ็ยายามฝืนตอน
ที่ถูกกระชาก แต่สุดท้ายก็ถูกผลกัเข้าไป ผลกัให้นัง่ลงในแท็กซี่เลย ” ดวงทิพย์ ฆำร
ฤทธ์ิ ผูเ้หน็เหตุการณ์เล่า  
  
เมือ่ประชาชนถกูจบักุมจากเหตุเคลื่อนไหวต่อตา้นรฐับาลของคสช.สือ่มวลชนต่างพรอ้มใจ
ใชค้ าวา่ “ถกูอุ้ม”เพราะภาพการอุม้ผูห้ญงิขึน้รถแทก็ซีเ่ป็นภาพทีส่งัคมจดจ าได ้
เหตุการณ์กำรจบักมุสนัุนทำหญงิสวมเสือ้สฟ้ีาทีถ่กูเจา้หน้าทีน่อกเครือ่งแบบสองคนฉุด
กระชาก  ขึน้รถแทก็ซีส่ชีมพบูรเิวณหน้าศนูยก์ารคา้เทอรม์นิอล 21 เมือ่วนัที ่1 มถุินายน 
2557 หลงัรว่มกจิกรรมปิดตาและชสูามน้ิวตา้นรฐัประหาร ถกูบนัทกึไวท้ัง้ภาพถ่ายและ
วดิโีอ แลว้กระจายทัว่เฟซบุ๊กในระยะเวลาอนัรวดเรว็ ภาพและวดีโีอเผยใหเ้หน็แนวปฏบิตัิ
ของเจา้หน้าทีใ่นการน าประชาชนเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมในยคุ คสช. 

 
หลงัถกูจบักมุ สุนันทำถกูน ำตวัไปคมุขงัท่ีกองบงัคบักำรปรำบปรำมเป็นเวลำสอง
คืน และถกูปล่อยตวัโดยไม่ถกูตัง้ข้อหำ จนถึงวนัครบรอบสองปีของ คสช. สุนันทำ
ยงัไม่เคยออกมำแสดงออกทำงกำรเมืองใดๆ อีก แต่เรื่องรำวกำรจบักมุตวัเธอใน
วนันัน้ยงัคงเป็นท่ีจดจ ำ 
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https://www.facebook.com/photo.php?v=10152262291887713&set=vb.133643127712&type=2&theater


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

“ตอนขึ้นรถกถ็กูหมวกไอ้โม่งคลุมหน้ำไว้ แล้วกถ็กูเอำ
สำยมำรดัตำไว้อีกชัน้หน่ึงไม่ให้เหน็อะไรเลย กนั็ง่รถไป
อีกนำนมำก วนหลำยรอบเหมือนกนั วนไปวนมำเลี้ยว
หลำยตลบกลบักนัประมำณ 20 รอบแล้วเขำพำไปป่ำ
หญ้ำ ลำกผมเข้ำไปว่ิง ลำกเข้ำไปในป่ำหญ้ำ มีหญ้ำ
ตลอดทำง แล้วกบ็งัคบัให้ผมนัง่ลง ผมกไ็ม่นัง่เพรำะว่ำ
มนัคนั ใครจะไปนัง่ เขำกถี็บผมลงไปนัง่ แล้วเดินมำพดู
ถำกถำงใส่ มีตบ มีตีหวัครัง้หน่ึง มีตีหลงัครัง้หน่ึง แล้วก็
เอำไม้มำจ้ิมเบำๆ มนัเหมือนปืน ผมว่ำน่ำจะไม่ใช่ไม้ 
น่ำจะเป็นปืน”   
 
สริวชิญ ์เสรธีวิฒัน์ หรอื จา่นิว เล่าเหตุการณ์ในคนืทีเ่ขาถกูอุม้ขึน้รถ
จากหน้ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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กำรอุ้มสิรวิชญ ์เกดิขึน้เกดิขึน้ในเวลาประมาณ 22.45 น. ของวนัที ่

20 มกราคม 2559 บรเิวณประตูหน้ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 
ฝัง่เชยีงราก สริวชิญ์ ถูกชายฉกรรจ์แต่งกายคลา้ยทหารแปดคนเขา้คุมตวั
ขึน้รถกระบะที่ถอดป้ายทะเบยีนออก การจบักุมครัง้น้ีด าเนินการอย่างอุก
อาจและเหน็ไดช้ดัว่าเป็นการจบักุมดว้ยรูปแบบและวธิทีี่เกนิกว่าเหตุหรอื
ตาม อ าเภอใจ นับว่าโชคดทีีถู่กบนัทกึภาพไวไ้ด ้หลงัเหตุการณ์น้ี พ.อ.
วนิธยั สุวาร ีโฆษกคณะรกัษาความสงบแห่งชาตแิถลงว่า เป็นการปฏบิตัิ
หน้าที่ และการด าเนินการทุกขัน้ตอนเป็นไปตามกรอบกฎหมาย ปฏิบตัิ
อยา่งใหเ้กยีรต ิไมม่คีวามรนุแรง  
   
 
นอกจำกน้ี กำรจบักมุขณะท ำกิจกรรมในท่ีสำธำรณะกเ็กิดขึ้นหลำย
กรณีตลอดสองปีท่ีผ่ำนมำ ส่วนใหญ่ปรำกฏในกำรน ำเสนอข่ำวของ
ส่ือมวลชนหรือบนัทึกภำพไว้โดยประชำชนท่ีอยู่ในเหตุกำรณ์ เช่น 
เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุำยน 2557 บริเวณลำนน ้ำพุ สยำมพำรำกอน 
‘แชมป์’ ซ่ึงมำท ำกิจกรรมเชิงสญัลกัษณ์นัง่กินแซนวิชและอ่ำน
หนังสือ 1984 ถกูเจ้ำหน้ำท่ีทหำรต ำรวจนอกเครื่องแบบควบคมุตวั
และลำกตวัออกจำกพื้นท่ีไป ก่อนถกูปล่อยตวัท่ีสโมสรกองทพับก 
วิภำวดี ในกลำงดึกคืนเดียวกนั  
  
หรอืกรณีของอานนท ์น าภาและสมาชกิกลุ่มพลเมอืงโตก้ลบัรวมหา้คนเมื่อ
วนัที ่19 เมษายน 2559 ซึง่จดักจิกรรมยนืเฉยๆ ทีอ่นุสาวรยีช์ยัสมรภูมิ
เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัววัฒนา เมืองสุข เพียงไม่กี่นาทีหลังจากเริ่ม
กจิกรรม อานนทแ์ละพวกกถ็ูกควบคุมตวัขึน้รถเจา้หน้าทีต่ ารวจ และอกี
กจิกรรมหน่ึงในบรเิวณเดียวกนัเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2559 ทีจ่ดัขึน้เพื่อ
แสดงความไม่เห็นด้วยกบักรณีทหารเขา้ควบคุมตวัประชาชนแปดคนใน
กรุงเทพฯ และจงัหวดัขอนแก่น ซึ่งกรณีหลงัน้ีมผีู้ร่วมกิจกรรมถูกจบักุม
ทัง้หมด 14 คน 
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https://www.youtube.com/watch?v=nV82GjWBFkw


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจับกุมที่เกินกว่าเหตุอีกหลายกรณี

ที่ข้อเท็จจริงไม่ถูกบันทึกไว้ด้วยกล้อง 

  
“เจา้หน้าทีน่อกเครือ่งแบบหนึ่งในสองทีเ่ขา้ควบคุมธเนตร
ไวไ้ด ้โดยทัง้สามลงลฟิทจ์ากชัน้เจด็ไปก่อนขึน้รถ มัน่ใจ
ว่าจะเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง ไม่ติดป้ายทะเบียน
กระจกใสแต่ถูก ปิดด้วยกระดาษ ขับออกไปจาก
โรงพยาบาลอย่างรวดเรว็ ใชเ้สน้ทางอ่อนนุช-ลาดกระบงั 
ขาเขา้ พลเมอืงดขีบัไมท่นัจบขา่ว”  
  
ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กบญัชชีื่อ Piyarat Chongthep โพสตข์อ้ความ
พรอ้มภาพถ่ายจงัหวะทีเ่จา้หน้าทีเ่ขา้จบักุมธเนตรในวนั
เกดิเหตุ 
  
ธเนตรเป็นนักกจิกรรมที่เขา้ร่วมกจิกรรมกบัสริวชิญ์และ
กลุ่มประชาธปิไตยใหม่อยู่บ่อยครัง้ หลงัถูกจบักุมเขาถูก
กล่าวหาวา่กระท าความผดิตามมาตรา 116 และพ.ร.บ.
คอมพวิเตอรฯ์ ธเนตรถูกควบคุมตวัไปจากโรงพยาบาลสิ
รนิธร เมื่อวนัที ่12 ธนัวาคม 2558 ขณะพกัรกัษาอาการ

ล าไส้อักเสบและรอเข้ารบัการผ่าตัด ในวนัดังกล่าวมี
เพื่อนอีกสองคนก าลงัเข้าเยี่ยมและเห็นเหตุการณ์ขณะ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวธเนตรออกไปจากโรงพยาบาล 
เจา้หน้าทีไ่มไ่ดแ้จง้ชื่อหรอืนามสกุล ตน้สงักดั และไมแ่จง้
วา่จะควบคุมตวัธเนตรไปทีใ่ดและควบคุมตวัเพราะเหตุใด 
อกีทัง้ไม่ได้แสดงหมายจบัของศาล ปัจจุบนัธเนตรไดร้บั
การประกนัตวั เท่าที่มกีารบนัทึกไว้ ธเนตรเป็นหน่ึงใน
สองกรณีที่ถูกจับ กุมขณะก าลังตรวจรักษาอยู่ ใน
โรงพยาบาล 
  
“ไม่ได้เป็นกำรควบคุมตัวออกจำกเตียงท่ีร ักษำ
ตำมท่ีมีกำรโพสต์กนัในโลกออนไลน์แต่อย่ำงใด แต่
เป็นกำรควบคุมตัวโดยถกูต้องตำมหมำยจบัของ
ศำลขณะท่ีผู้ต้องหำก ำลงัจ่ำยเงินค่ำรกัษำพยำบำล 
และมีพฤติกรรมคำดว่ำจะหลบหนีไป ทุกอย่ำง
สำมำรถตรวจสอบได้จำกเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ"  
  
พล.ต.อ.ศรีวรำห ์รงัสิพรำหมณกลุ รองผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแหง่ชาตกิลา่วชีแ้จงการจบักุม ธเนตร  

 หน้า ๑๑  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=993244134068123&set=pb.100001476388795.-2207520000.1463731329.&type=3&theater
http://prachatai.org/journal/2015/12/62956


ก่อนหน้ากรณีของธเนตร มกีารจบักุมนัชชชำ หน่ึง
ในแปดนักศึกษาที่ถูกออกหมายจบัจากการชุมนุม
หน้าหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย
เ ธ อ ถู ก จั บ กุ ม ขณ ะ อ ยู่ ใ น ห้ อ ง พั ก ผู้ ป่ ว ย 
โรงพยาบาลวภิาวด ีเมื่อวนัที่ 24 มถุินายน 2558 
และถูกน าตัวส่งศาลทหารทนัที โดยเจ้าตวัเผยว่า
ก าลงัจะเดนิทางเขา้รายงานตวักบัพนกังานสอบสวน
ในชว่งบ่ายวนัเดยีวกนันัน้แต่ถกูจบัก่อน 
 
  
หรอือย่าง การจบักุมสิรภพ ผู้ต้องหาในคดีฝ่าฝืน
ค าสัง่ เรียกรายงานตัวของ คสช. เป็นอีกกรณี
ตวัอย่างหน่ึงของการจบักุมที่เกินกว่าเหตุ โดยใน
วนัที ่25 มถุินายน 2557 ขณะเดนิทางดว้ยรถยนต์
สว่นบุคคลเขา้ตวัเมอืงกาฬสนิธุ ์รถยนต์โตโยตา้ รุ่น
ฟอรจ์นูเนอรซ์ึง่เจา้หน้าทีท่หารนอกเครื่องแบบอยา่ง
น้อยหา้นายโดยสารมาพรอ้มอาวุธครบมอืไดข้บัปาด
หน้าก่อนลงจากรถ และถูกจอดประกบโดยรถอกีคนั
หน่ึง ทหารบงัคบัให้ทุกคนหมอบลงบนพื้นที่เปียก
ดว้ยฝน ต่อมาจงึควบคุมตวัคนขบัรถและสริภพ ไปที่
หน่วยราชการในจงัหวดัหน่ึงคนื ก่อนจะส่งตวัมาที่
กรุงเทพฯ ในวนัครบรอบสองปีของ คสช. สริภพยงั
ถกูคุมขงัอยูใ่นเรอืนจ าพเิศษกรุงเทพ 
 
  
ในช่วงปีแรกของการรฐัประหาร การไม่ไปรายงาน
ตัวตามค าสัง่หัวหน้า คสช. เป็นเหตุให้ณัฐถูก
เจา้หน้าทีบุ่กไปจบัถงึหอ้งพกัของเขาในอาคารชุดถงึ
สองครัง้ โดยครัง้แรกเกดิขึน้เมื่อวนัที่ 7 มถุินายน 
2557 และต่อมาในวนัที ่28 มถุินายน 2557 ณฐัเล่า
ว่า ในการถูกจบัครัง้แรก เมื่อได้ยนิเสยีงเคาะประตู
เขาก็เดินไปเปิดประตู ทนัใดนัน้ทหารก็ผลกัประตู
เขา้มาท าใหเ้ขาเสยีหลกั เขาถูกจบักดลงกบัพืน้ ถูก
จบัมอืไพล่หลงัและรดัแน่นท าให้เขาเจ็บปวด โดย
ทหารไมไ่ดแ้จง้เหตุผลใดๆ ในการเขา้จบักุม 
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http://freedom.ilaw.or.th/blog/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%9E-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2


ทหารบุกบ้านจับประชาชนท าเพจล้อ คสช. 8 คน ในวันเดียวกัน 

 
เชา้มดืของวนัที ่27 เมษายน 2559 จากการรายงานของศนูยท์นายความเพือ่สทิธมินุษยชน โลกออนไลน์ถกูปลุกดว้ยกระแส
ขา่วการจบักุมประชาชนรวมแปดรายออกจากทีพ่กัไปยงัค่ายทหาร อาท ิกรณีของหฤษฎ์ และนิธิ ทัง้สองถูกทหารประมาณ 
20 นายพรอ้มอาวุธบุกที่พกัในจงัหวดัขอนแก่น ก่อนควบคุมตวัไปพรอ้มยดึโทรศพัท์ หนังสอืเดนิทางและคอมพวิเตอร์
โน้ตบุก๊ 
  
ในเวลาไลเ่ลีย่กนั ศภุชยั กถ็ูกควบคุมตวัไปจากบา้นพกัในกรุงเทพฯ ไปยงัมณฑลทหารบกที ่11 ดว้ย ญาตขิองผูถู้กจบัราย
หน่ึงเล่าว่า มคีนแต่งกายคลา้ยทหารประมาณสบินายงดัประตูบา้นเขา้มาถามหาหลานชายโดยไม่มหีมายคน้หรอืหมายจบั 
ญาตขิองผูถู้กจบัอกีคนหน่ึงเผยว่า เจา้หน้าที่กดกริง่ตดิต่อกนัหลายครัง้ เมื่อเปิดประตูชา้ เพราะมวัหากุญแจกม็เีจา้หน้าที่
บางสว่นปีนเขา้มาพรอ้มต่อวา่ทีเ่ปิดประตชูา้และตัง้ขอ้สงสยัวา่อาจก าลงัท าลายเอกสารอยู ่  
  
จากเหตุทีเ่กดิขึน้ พ.อ.วินธยั สุวำรี โฆษกคสช.แถลงว่า เป็นการควบคุมตวัผูท้ีม่พีฤตกิรรมเกีย่วกบัการใชโ้ซเชยีลมเีดยีที่
เขา้ขา่ยผดิ พ.ร.บ.คอมพวิเตอรฯ์ จากการเปิดเฟซบุ๊กเพจทีม่เีน้ือหาลอ้เลยีนพล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา  
  
ล่าสดุ เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม 2559 ศาลทหารอนุญาตใหป้ระกนัตวัผูต้อ้งหาหกคน โดยวางเงือ่นไขหา้มยัว่ยุปลุกปัน่และ
ห้ามเดนิทางออกนอกประเทศ ส่วนอีกสองคนที่ถูกตัง้ขอ้หาหมิน่ประมาทพระมหากษตัรยิ์ฯ ถูกน าตวัไปกองบงัคบัการ
ปราบปรามทนัท ี
 
 
 
 
 
 

 
จากการเกบ็ขอ้มูลของไอลอว์ ตลอดสองปีในยุคคสช. มปีระชาชนถูกจบักุม
แลว้อย่างน้อย 527 คน ในจ ำนวนน้ี 225 คน ถกูจบักมุจำกกำรเข้ำร่วม
กำรชมุนุมโดยสงบ  
 
 
 
 

 หน้า ๑๓  

http://www.isranews.org/isranews-other-news/item/46546-pnews_46546.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูต้อ้งหาสว่นหน่ึงทีถ่กูจบัในกรณี จบัแปดแอดมนิเพจลอ้เลยีนประยทุธพ์รอ้มกนั เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2559  
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“ผมถูกเรยีกในวนัที ่1 มถุินาฯ เขาใหผ้มไปรายงาน
ตวัในช่วงระหวา่งวนัที ่1 ถงึวนัที ่3 ซึ่งผมกไ็มรู่ว้่า
ผมถูกเรยีกไปในขอ้หาอะไร และการเรยีกไปมีเพยีง
การประกาศชื่ออย่างเดยีว และก่อนที่จะไปรายงาน
ตวัก็มีเจ้าหน้าที่ทหารกับฝ่ายปกครองไปที่บ้านที่
ต่างจงัหวดัด้วย ซึ่งมนัสร้างต้นทุนของความกลวั
ใหก้บัครอบครวั พอ่แม ่ไม่ใช่แค่กบัตวัเอง” หน่ึงใน
บุคคลที่ถูกเรยีกไปรายงานตามค าสัง่ คสช. เล่าถึง
สถานการณ์ก่อนจะเขา้ไปรายงานตวั 
  
เขาบรรยายถงึความรูส้กึในตอนนัน้อกีว่า “กลวัครบั 
แมจ้ะรูว้า่ทุกอยา่งทีเ่ราท าสามารถอธบิายได ้และไม่
มีอ ะ ไ รที่ ผิ ด กฎหมาย  แต่ ภ าย ใต้ อ า น า จ รัฐ 
โดยเฉพาะขณะนัน้ก็ไม่ได้อยู่บนฐานของเหตุผล 
หรอืกฎหมาย แต่เป็นฐานของก าลงัและความกลวั 
ดงันัน้เราไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้เลยถึงสิง่ที่
เขาจะท ากบัเรา อกีทัง้ฝ่ายที่จะมาปกป้องเราก็ไม่มี
ดว้ย ถงึมกีพ็ลงัน้อยมากเมื่อเทยีบกบัฝ่ายเขา ลกูไก่
ในก ามอืนัน่ล่ะ อารมณ์นัน้” 
  
ภำยหลงักำรรฐัประหำร คสช. ได้ออกค ำสัง่ให้
บุคคลมำรำยงำนตัวผ่ำนทำงโทรทัศน์ แล้ว
จำกนั้น จึงค่อยปรับวิธีกำรมำเป็นกำรออก
หมำยเรียกหรือใช้กำรโทรศพัท์เรียกแทน ซ่ึง
กำรใช้อ ำนำจด้วยวิธีกำรดังกล่ำว ส่งผลให้
ประชำชนบำง ส่วนเ กิดควำมไ ม่สบำยใจ 
หวำดกลวั และสบัสน เพรำะว่ำ เกือบทุกครัง้ท่ี
เรียกบุคคลไปรำยงำนตวั เจ้ำหน้ำท่ีไม่ได้ช้ีแจง
เหตผุลว่ำเรียกไปเพ่ืออะไร 

  

คือการใช้อ านาจเพื่อสร้าง “ความกลัว” 

 

“เรียกให้ไปรายงานตัว” 

 

 หน้า ๑๕  



ในกระบวนการยตุธิรรมปกต ิบุคคลทีถ่กูเรยีกตอ้งไดร้บัสทิธติ่างๆ เชน่ การมทีนายเขา้รว่มการรบัฟัง หรอืหากจะควบคุมตวั
กต็อ้งมสีทิธทิีจ่ะตดิต่อกบัญาตแิละตอ้งเปิดเผยสถานทีค่วบคุม แต่ภายใตอ้ านาจกฎอยัการศกึและค าสัง่หวัหน้า คสช. ฉบบั
ที ่3/2558 กลบัมองขา้มขัน้ตอนเหล่าน้ีไปอยา่งสิน้เชงิ ซึ่งบุคคลทีถู่กเรยีกไปรายงานตวักไ็มม่ทีางเลอืกมาก เพราะถา้ไมไ่ป
รายงานตวักจ็ะมโีทษจ าคุกไมเ่กนิ 2 ปี หรอืปรบัไมเ่กนิ 4 หมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  
  

เบื้องหลัง “การปรับทัศนคติ” คือ การเรียกมารับฟังค าสั่ง 

และให้ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
“แม้ไม่ได้ถกูทรมำน แต่รู้สึกถกูคุกคำมอย่ำงมำก”  ประวิตร โรจนพฤกษ์ อดตีผูส้ ื่อข่าวเนชัน่กล่าว
ความรู้สกึกบัประชาไท ภายหลงั คสช. ปล่อยตวัเขาหลงัจากออกหมายเรยีกและควบคุมตวัเพื่อ “ปรบั
ทศันคต”ิ ตัง้แต่วนัที ่13-15 กนัยายน 2558 
  
ประวติรบอกเล่าเหตุการณ์ผ่านประชาไทบลอ็กกาซนีว่า หลงัจากที่เขาเขา้ไปรายงานตวั กม็ชีายสีค่นทีไ่ม่สวมใสชุ่ดทหาร
แต่สวมผา้ปิดจมกูและปาก ใชผ้า้สองชัน้ปิดตาแลว้พาขึน้รถตูไ้ปยงัสถานทีท่ีไ่ม่ทราบวา่เป็นทีใ่ด ในหอ้งขงัมพีืน้ทีป่ระมาณ 
4 คณู 4 เมตร หน้าต่างในหอ้งลว้นถูกปิดสนิท และมลีกูกรงเหลก็ตดิทบัอกีท ีมกีลอ้งวงจรปิดสอ่งลงมาจากมุมบนซา้ยของ
เพดาน ประวติรเล่าดว้ยว่าในระหว่างการสอบสวน เจา้หน้าที่ต้องการทราบว่าท าไมเขาถงึไม่เอารฐัประหารและท าไมถงึ
ต้องการปฏริูปกฎหมายหมิน่พระบรมเดชานุภาพหรอื ม.112 ทัง้น้ี ในการพูดคุยนัน้ จะมเีจา้หน้าที่อดัวดิโีอ และพมิพ์
ค าตอบลงในคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ก่อนจะตามมาด้วยการอธิบายให้ประวิตรทราบถึงความจ าเป็นที่จะต้องท าการ
รฐัประหาร 

ประวติร โรจนพฤกษ์จากเฟซบุ๊กสว่นตวัของเขา  

 หน้า ๑๖  

http://blogazine.pub/blogs/pravit/post/5556


ก่อนทหารจะปล่อยตวั ประวติรตอ้งเซน็เอกสารทีม่ขีอ้ความ
ว่า ข้าพเจ้าได้ร ับการดูแลเป็นอย่างดี มิได้ถูกท าร้าย 
ทรพัยส์นิต่างๆ ได้รบัคนืครบถ้วนทัง้หมดแล้ว และต้องลง
นามในเอกสารวา่  1. ขา้พเจา้พกัอาศยัอยูบ่า้นเลขที.่.. และ
ข้าพเจ้าจะไม่เดินทำงออกนอกรำชอำณำจกัรเว้นแต่
ได้ร ับอนุมัติจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ      
2. ขา้พเจ้าจะละเว้นกำรเคล่ือนไหวหรอืประชุมทาง
การเมือง ณ ที่ใดๆ และ 3.หำกข้ำพเจ้ำฝ่ำฝืนเงื่อนไข
ดงักล่าวหรือด าเนินการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทาง
การเมือง ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะถกูด ำเนินคดีทนัที และ
ยนิยอมถกูระงบัธุรกรรมทางการเงนิ 
 
อีกกรณีที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับทัศนคติด้วยท่าทีที่
กดดนัจากเจ้าหน้าที่ทหาร คอืการเรยีก ป่ินแก้ว เหลือง
อ ร่ ำ ม ศ รี  อ า จ า ร ย์ จ า ก ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหมไ่ปรายงานตวั เมื่อวนัที ่29 เมษายน 
2559 ซึ่งใชอ้ านาจตามค าสัง่ คสช.ฉบบัที ่3/25558 โดย
ป่ินแก้วได้โพสต์ข้อความบอกเล่าและแสดงความคิดใน    
เฟซบุ๊กสว่นตวัวา่ 
  
“ในการถูกเชญิใหไ้ปปรบัทศันะคตคิรัง้ทีส่อง ณ ค่ายกาวลิะ 
ในวนัน้ีพรอ้มๆกบัเพือ่นๆอกีสองทา่น ท าใหด้ฉินัอดยอ้นคดิ
เปรียบเทียบกับเมื่อครัง้เข้าค่ายกาวิละตามค าเชิญของ
ทหารเป็นครัง้แรก เมื่อหลงัรฐัประหารใหม่ๆ เมื่อวนัที่ 2 
มถุินายน 2557 ไม่ได ้สิง่ทีน่่าสนใจคอื แมว้า่สิง่ทีท่างฝ่าย
ทหารขอร้องจะเหมอืนกนัในทัง้สองครัง้ คอื การขอให้ยุติ
การแสดงออกทางความคิดเห็นและกิจกรรมต่างๆในที่
สาธารณะ เพื่อความสงบเรียบร้อยของสงัคม  แต่เหตุผล 
และวาทกรรมที่ใช้ในการรองรับค าขอดังกล่าว มีความ
แตกต่างกนัอยา่งเหน็ไดช้ดั 
  

ในตลอดสองชัว่โมงที่นัง่ฟังการบรรยายของฝ่ายทหาร 
เจ้าหน้าที่ต ารวจและตัวแทนจากฝ่ายปกครอง ถึงความ
จ าเป็นที่ต้องเรยีกตวัดฉิันและเพื่อนอีกสองคนเขา้พบ คยี์
เวริด์สองค าทีไ่มพ่บในวาทกรรมของฝ่ายทหาร ทัง้ทีเ่ป็นค า
ที่ได้ยนิอยู่บ่อยครัง้ในการปรบัทศันะคติครัง้แรก และเป็น
วาทกรรมทีถ่กูใชม้าโดยตลอดในการสรา้งความชอบธรรมที่
จะรดิรอนเสรภีาพของประชาชนคอื “เพื่อความปรองดอง” 
และการอยูใ่นช่วงของ “โรดแมป” ในการคนืความสขุใหก้บั
ประชาชน ค าที่มาแทนที่ ความปรองดอง และโรดแมปใน
การสนทนาวนัน้ี คอื “บ้านเมอืงอยู่ในสภาวะพเิศษ” ที่
ต้องการ “ความสงบเรยีบร้อยปราศจากความวุ่นวายก่อน
การเลอืกตัง้” และ “อยา่บงัคบัใหท้หารตอ้งใชค้วามรนุแรง” 
  

จากการเกบ็ขอ้มลูของไอลอวพ์บวา่ บุคคลท่ี
ถกูเรียกรำยงำนตวัเพ่ือ “ปรบัทศันคติ” 
นั ้น ส่วนใหญ่จะเป็นนักกำรเมือง นัก
เค ล่ือนไหว  นักวิชำกำร ส่ือมวลชน 
ประชำชน  และ นัก ศึกษำ ท่ีออกมำ
เคล่ือนไหวเพ่ือสะท้อนปัญหำภำยหลัง
กำรรัฐประหำร หรือวิพำกษ์วิจำรณ์
รฐับำลทหำร ตลอดสองปีในยุคคสช. มี
คนถกูเรียกรำยงำนตวัอย่ำงน้อย 992 คน 
ในจ ำนวนน้ีถกูเรียกโดยวิธีกำรประกำศ
เป็นค ำสัง่ คสช. ผ่ำนทำงโทรทศัน์ อย่ำง
น้อย 480 คน  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 หน้า ๑๗  

https://www.facebook.com/arunothai.ruangrong/posts/1038160152897712


ข่มขู่ ล่วงข้อมูล 

ด่านแรกของกระบวนยุติธรรมในค่ายทหาร 

  
 
ไม่ว่าจะเรยีกบุคคลมารายงานตวัหรือการเข้าไปจบักุมก็
ตาม เจา้หน้าทีท่หารมอี านาจทีจ่ะควบคุมตวับุคคลไวไ้ดไ้ม่
เกนิ 7 วนั โดยไม่ตอ้งมหีมายศาล ไม่ตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหา 
หรอืการกระท าความผดิ ในทางปฏบิตัเิจ้าหน้าที่มกัอ้างว่า 
ระหว่างเวลาน้ีผูถู้กควบคุมตวัยงัไมใ่ช่ผูต้อ้งหา จงึไม่มสีทิธิ
ตดิต่อญาตหิรอืทนายความ และไม่จ าเป็นต้องแจ้งสถานที่
ควบคุมตวั โดยชว่งเวลาดงักล่าวเจา้หน้าทีท่หารใชก้ารขม่ขู ่
และลว้งขอ้มูลสว่นบุคคล โดยอ้างอ านาจจากกฎอยัการศกึ
และค าสัง่หวัหน้า คสช. ฉบบัที ่3/2558 สง่ผลใหเ้จา้หน้าที่
ทหารสถาปนาตวัเองไปเป็นดา่นแรกของกระบวนยตุธิรรม  
  
“การข่มขู่หรอืยดัขอ้หา” ในชัน้ซกัถามของเจ้าหน้าที่ทหาร
จงึเกิดขึ้น อย่างเช่น ทอม ดนัดี ซึ่งเขยีนเรื่องราวระหว่าง
ถูกควบคุมตัวไว้ในเว็บไซต์ประชาไทว่า ในระหว่างการ
สอบสวน ทอมถูกยดัข้อหาหลบหนีและขดัขนืการปฏิบตัิ
หน้าที่ของเจ้าพนักงาน และยงัพยายามยดัเยยีเรื่องอาวุธ
สงคราม, การซ่องสุมก าลงัพล, แผนผงัการวางระเบดิที่
จงัหวดัราชบุรแีละความผดิในขอ้หา หมิน่ประมาท ดูหมิน่ 
หรอืแสดงความอาฆาตมาดรา้ยเบือ้งสงู (มาตรา 112) อกี
ดว้ย 
  
ทอม เล่าอีกว่า ตลอดเวลาในการสอบสวน เขาได้ยินแต่
เสยีงขู ่เสยีงด่า ตะโกนค าหยาบคาย ประโยคซ ้าๆ ดว้ยการ
ข่มขู่ว่าสามารถจะฆ่าเขาทิ้งได้โดยไม่มคีวามผดิและจะน า
ลกูเมยีมาทรมานจนกวา่เขาจะรบัสารภาพ 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อีกกรณีตัวอย่าง รายงานจากประชาไท ท าให้ทราบว่า
ผู้ต้องหาจากเหตุการณ์ระเบิดหน้าศาลอาญาเมื่อวนัที่ 7 
มีนาคม 2558 ถูกซ้อมทรมาน และหน่ึงในนัน้ก็คือ 
สรรเสรญิ ศรอุ่ีนเรอืน โดย สรรเสรญิเล่าว่า กระบวนการที่
เจา้หน้าทีพ่ยายามท าใหส้ารภาพคอื การขูต่ะคอก ตบหน้า 
ชกเขาที่บรเิวณลิ้นป่ีและชายโครง รวมถึงเหยียบบรเิวณ
ล าตวั รอยช ้าส่วนใหญ่เริม่จางลงไปไปหมดแล้ว เหลอือยู่
เพียงบางส่วน นอกจากน้ี พอเขาไม่ยอมรบัสารภาพว่า
เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ดงักล่าว เจา้หน้าทีจ่งึไดใ้ชไ้ฟฟ้าชอ็
ตที่บรเิวณต้นขา โดยสรรเสรญิเล่าว่า เขาถูกชอ็ตราว 30-
40 ครัง้ 

สรรเสรญิ ศรอุ่ีนเรอืนแสดงแผลทีถ่กูเจา้หน้าทีใ่ชไ้ฟฟ้าชอ็ก  

ภาพจากประชาไท  

ทอม ดนัดถีกูฝากขงัผลดัแรก  

 หน้า ๑๘  
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“กำรล้วงค้นข้อมลูส่วนบุคคล” เพื่อตรวจหาความผดิ ซึง่
เป็นอกีวธิกีารของเจา้หน้าทีท่หาร ภายใตก้ารควบคุมตวัทีผู่้
ถูกควบคุมตัวไม่ได้รบัสิทธิใดๆ โดยเจ้าหน้าที่มกัจะยึด
สิง่ของทีต่ดิตวัผูถ้กูควบคุมตวัทนัท ีหรอืการบุกไปยดึทีบ่า้น
ในภายหลงั ซึ่งส่วนใหญ่การตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารของ
เจา้หน้าที่เป็นไปโดยไม่มหีมายศาลหรอืไม่มอี านาจในการ
เขา้คน้  
  
การยึดสิ่งของและตรวจค้นดงักล่าวมีความสุ่มเสี่ยงที่จะ
ละเมดิสทิธคิวามเป็นส่วนตวั ซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายกรณีที่
เจ้าหน้าที่ยึดอุปกรณ์การสื่อสารหลังจับกุมตัว ในกรณี
ชดัเจนคอื กรณีของ บุรนิทร์ และ พฒัน์นร ีหรอื แม่ของสิ
รวิชญ์ ที่ทหารได้เข้าตรวจกล่องข้อความเฟซบุ๊กที่ทัง้คู่
สนทนากัน ท้ายที่สุดก็เป็นเหตุให้ทัง้คู่ถูกตัง้ข้อหาหมิ่น
ประมาทพระมหากษัตริย์ฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112  
  
สิ่งที่น่าสงสยัในกรณีน้ีก็คือ วิธีกำรได้มำซ่ึงข้อมูลกำร
สนทนำ เพราะโดยปกติการได้มาซึ่งพยานหลักฐานใน
คอมพวิเตอรต์อ้งเป็นไปตาม พ.ร.บ.คอมพวิเตอรฯ์ มาตรา 
18 และ 19 คอื เจา้หน้าทีต่อ้งขอหมายศาลเพื่อใหบุ้คคลสง่
มอบคอมพวิเตอรใ์หแ้ลว้จงึตรวจคน้ได ้ดงันัน้ เจา้หน้าทีก่ม็ี
ภาระผกูผนัก่อนจะขอหมายศาลวา่ จะตอ้งพสิจูน์ใหศ้าลเชื่อ
เสยีก่อนว่า ในกล่องขอ้ความเฟซบุ๊กมกีารกระท าความผดิ 
ดังนั ้น บทสนทนาในกล่องข้อความเฟซบุ๊ก เป็นพื้นที่
ส่วนตวัที่รฐัไม่มสีามารถล่วงรู้ได้ว่ามกีารกระท าความผิด
หรือไม่ ถ้าหากไม่ขอหมายศาลก่อน กรณีดังกล่าวจึง
ค่อนขา้งชดัเจนว่า เจา้หน้าที่รฐัรุกล ้าพืน้ที่ส่วนตวัโดยไม่มี
อ านาจ 
  
 
 
 
 
 

ตลอดสองปีของคสช. คนส่วนใหญ่ท่ีถกูจบักมุจำกกำร
แสดงออกทำงกำรเมืองจะถกูยึดอุปกรณ์ส่ือสำรไป
ตรวจค้น โดยก่อนหน้ำน้ี ชโย และ ณัฏฐธิดำเคยถกูตัง้
ข้อหำมำตรำ 112 จำกกำรสนทนำในกล่องข้อควำม
มำแล้ว และยงัมีกรณีเจ้ำหน้ำท่ีพยำยำมค้นรถของ
ทนำยควำมโดยไม่มีหมำยศำล เพ่ือยึดโทรศพัท์ของ
ผูต้้องหำกลุ่มประชำธิปไตยใหม่ด้วย 
  

ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ทหาร  

มีคน “เกือบสูญหาย” และ “เสียชีวิต”  

  

สองปีที่ผ่านมาภายใต้ยุค คสช. มคีนจ านวนมากเสี่ยงต่อ
การถูกอุ้มหาย ถูกจับไปโดยไม่เปิดเผย ไม่มีการแจ้ง
สถานที่ควบคุมตัว ไม่ให้สิทธิพบทนายหรือติดต่อญาต ิ
เงื่อนไขเหล่าน้ีเป็นความเสี่ยงที่บุคคลจะสูญหาย แต่
เหตุการณ์ดังกล่าวก็ยงัเกิดขึ้นซ ้าๆ ตัง้แต่กรณีของกริช
สดุา และ กรณีของสราวุธ หรอืแอดมนิเพจเปิดประเดน็  
  
กระแสการหายตวัไปของ สราวธุ เริม่ตัง้แต่วนัที ่11 มนีาคม 
2559 จากนัน้ วนัรุง่ขึน้ พ.อ.ปิยพงศ ์กลิน่พนัธุ ์รองหวัหน้า
ศูนย์ประชาสมัพนัธ์ คสช. ในฐานะทมีโฆษก คสช. ระบุว่า 
ยงัไม่ทราบรายละเอียดที่ชดัเจน และไม่ทราบว่า แอดมนิ
เพจเปิดประเดน็ ถกูทหารเชญิตวัไปจรงิหรอืไม ่และถูกเชญิ
ตวัดว้ยเหตุผลใด อย่างไรกด็ ีสุดทา้ยเขากไ็ดร้บัการปล่อย
ตวัในวนัที ่16 มนีาคม 2559 โดยใหญ้าตมิารบัจากค่าย
วิภาวดีรงัสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยไม่มีการแจ้งข้อ
กลา่วหา 
  
กรณีของสราวุธ เป็นหน่ึงในอีกหลายกรณีที่เจ้าหน้าที่
สื่อสารขอ้มูลที่ผดิพลาดและก่อให้เกิดความสบัสนว่า ใคร
เป็นคนจบักุมและควบคุมตวัประชาชน ดว้ยเหตุอะไร และ
ใชอ้ านาจอะไร ท าใหป้ระชาชนไมอ่าจทราบไดว้า่เมื่อญาตพิี่
น้องของตวัเองหายตวัไป จะเป็นเพราะถกูเจา้หน้าทีค่วบคุม
ตวัหรอืหายไปดว้ยเหตุอื่น สรา้งบรรยากาศความวติกกงัวล
ต่อความมัน่คงปลอดภยัในชวีติของคนทัว่ไปในสงัคม  

จา่นิวและแมข่องเขาหลงัไดร้บัประกนั 
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ไม่ใช่แค่กรณีเกือบสูญหาย แต่การกระท าที่รฐับาลถูกตัง้ค าถามและยงัไม่มี
ค าตอบที่ชดัเจนก็คอื การเสยีชวีติระหว่างการถูกควบคุมตวัในค่ายทหาร ของ 
สารวตัรเอีย๊ด พ.ต.ต.ปรากรม วารณุประภา และ หมอหยอง สรุยินั สจุรติพลวงศ ์
ผู้ต้องหาคดแีอบอ้างสถาบนัฯ ที่ถูกควบคุมตวัอยู่ที่เรอืนจ าชัว่คราวแขวงถนน
นครไชยศร ีทัง้สองเสยีชวีติภายใต้การควบคุมตวัของเจา้หน้าที่โดยไม่มกีารไต่
สวนการตายตามขัน้ตอนของกฎหมาย ท าใหก้ารเสยีชวีติของสองคนน้ียงัคงถูก
กลา่วถงึดว้ยขา่วลอืมากกวา่ขอ้เทจ็จรงิ  
  

 
 

 

หลักสูตร "ผู้น าการสรา้งชาติ อย่างสร้างสรรค์" 

อ านาจที่ไม่มีกฎหมายรองรับ 

  

ไม่ได้มอี านาจหรอืบทบญัญตัใิดที่รองรบั "การปรบัทศันคติ” ไม่ว่าจะเป็นทัง้กฎอยัการศกึหรอืค าสัง่หวัหน้า คสช. ฉบบัที ่
3/2558 กใ็หอ้ านาจในการเรยีกตวับุคคลและการกกัตวัไมเ่กนิ 7 วนัเท่านัน้ แต่ตลอดสองปีทีผ่่านมาคสช. ใชน้โยบายปรบั
ทศันคตปิระชาชนมาอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ล่าสดุน าไปสูก่ารออกแบบหลกัสตูร "ผูน้ าการสรา้งชาต ิอยา่งสรา้งสรรค"์ เพื่อ
เป็นแนวทางใหมใ่นการปรบัทศันคตกิบัคนทีเ่หน็ต่างกบัรฐับาล 
  
พ.อ.ปิยพงศ ์กลิน่พนัธุ์ รองหวัหน้าศูนยป์ระชาสมัพนัธ ์สว่นงานรกัษาความสงบ ส านักงานเลขาธกิาร คสช. ใหส้มัภาษณ์
เกีย่วกบัหลกัสตูรดงักล่าวไวก้บัไทยรฐัวา่ 
  
“คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม คอื ผูท้ีเ่ป็นแกนน าภาคประชาชน แกนน าองคก์รเอกชน แกนน าของพรรค
การเมอืง ผูท้ีม่คีุณสมบตัเิขา้ขา่ย หรอืผูท้ีไ่ดส้รา้งกระแสไปในทางขดัค าสัง่ของทาง คสช. ยุยง ปลุกปัน่ สรา้ง
กระแสของความสบัสนวุ่นวาย หรอืชีน้ าไปสูค่วามขดัแยง้รอบใหม่ โดยจะเชญิตวัเพื่อพดูคุย ใหผู้เ้ขา้รบัการ
อบรมมคีวามเขา้ใจในการท าหน้าที่ของ คสช. และรฐับาล ว่าต้องการปฏริูป และต้องการสรา้งพฒันาการ
ใหก้บัประเทศ ไมต่อ้งการใหเ้งื่อนไขเก่าๆ กลบัมาอกี และสุดทา้ย ขอความรว่มมอืไม่อยากใหข้ดัขวาง และ
ใหก้ารสนบัสนุนการปฏบิตังิานของรฐับาล และ คสช. นอกจากน้ี ในระหวา่งทีฝึ่กอบรมสงวนสทิธิใ์นเรื่องของ
การตดิต่อสือ่สาร แต่มโีทรศพัทใ์หต้ดิต่อกบัญาตเิป็นบางชว่งเวลา และไมส่ามารถออกมานอกคา่ยได้” 
  
เป็นข้อสงัเกตว่ำหลงัจำกน้ีหลกัสูตรผู้น ำกำรสร้ำงชำติ อย่ำงสร้ำงสรรค์ จะเป็นเคร่ืองมือใหม่ท่ีมำทดแทน
กระบวนกำรควบคมุตวัเพ่ือปรบัทศันคติประชำชนแบบเดิม 
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กลไกการตรวจสอบการจับกุมและควบคุม

ตัวโดยมิชอบไม่สามารถท างานได้ 

  
การจบักุมนัน้ถอืเป็นการจ ากดัเสรภีาพทีร่า้ยแรง จงึตอ้ง
มกีลไกเพือ่ควบคุมการใชอ้ านาจ เช่น การออกหมายจบั
โดยศาล หากการจับกุมเริ่มต้นขึ้นโดยไม่ถูกต้อง 
พยานหลกัฐานซึง่ไดม้าหลงัจากนัน้ยอ่มรบัฟังในชัน้ศาล
ไม่ได ้เพราะตน้ทางมาอย่างไม่โปร่งใส และศาลต้องยก
ฟ้องไม่ว่าบุคคลดงักล่าวจะกระท าความผดิจรงิหรอืไม่ก็
ตาม 
  
กระบวนการยุติธรรมภายใต้ยุค คสช. หลายครัง้ที่ต้น
ทางของกระบวนการยตุธิรรมโดยเจา้หน้าทีท่หารเป็นไป
โดยไม่ชอบ แต่องค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุล
อ านาจกลบัไม่สามารถท างานได ้อย่างกรณี ศาลอาญา
ยกค ารอ้งขอใหป้ล่อยตวั ธเนตร โดยไม่มกีารไต่สวนว่า 
เจา้หน้าทีม่พีฤตกิารณ์การจบักุมอย่างไร ปฏบิตัไิปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ นอกจากน้ี ศาลยัง
รบัรองอ านาจการจบักุมและควบคุมตวัตามค าสัง่หวัหน้า 
คสช. ฉบบัที ่3/2558 อกีดว้ย 
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อาคารทีท่ าการศาลทหารกรุงเทพ 
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ใ น ยุ ค ข อ งคณะ รักษ าค ว ามส งบ
แ ห่ ง ช า ติ  ( ค ส ช . )  มี ก า ร อ อ ก
ประกาศคสช.ฉบับที่ 37/2557 ให้คดี
ของพลเรือนในข้อหาความผิดต่อ
พระมหากษัตริย์ฯ ความผิดต่อความ
มัน่คง และความผดิฐานฝ่าฝืนประกาศ
หรือค าสัง่ของคสช. ต้องพิจารณาที่
ศาลทหาร โดยสว่นใหญ่แลว้ศาลทหาร
ใช้กระบวนการพิจารณาคดีคล้ายกับ
ศาลพลเรือน แต่บุคลากรของศาล
ทหารรวมทัง้อยัการและตุลาการ เป็น
นายทหาร และทางปฏบิตัิที่เกดิขึน้ใน
รอบสองปี ศาลทหารไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึ
กระบวนการที่พิเศษไปจากศาลพล
เรอืนบา้ง 
  

ศาลทหารท าโอที ฝากขัง 14 

"ประชาธิปไตยใหม่" ตอนเที่ยงคืน  

   

 โดยปกติเมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจจบัตัว
ผู้ต้องหาได้จะมีอ านาจควบคุมตัว
ผู้ต้องหาเพื่อการสอบสวนไม่เกิน 48 
ชัว่โมง หลงัจากนัน้หากมีเหตุให้ต้อง
ค วบคุ ม ตัว ต่ อ ต า ร ว จต้ อ ง น า ตั ว
ผู้ต้องหาไปที่ศาลเพื่อขออ านาจศาล
ฝากขงัต่อ ในกรณีทีผู่ต้อ้งหาถูกจบักุม
นอกเวลาราชการ ระยะ เวลา  48 
ชัว่โมงน้ีก็เพยีงพอส าหรบัต ารวจที่จะ
ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้จนกว่าศาลจะ
เปิดท าการ 
  

ในคนืวนัที่ 26 มถุินายน 2558 เกดิ
กรณีทีไ่ม่ปกติ เมื่อศาลทหารที่ปกตจิะ
เปิดท าการระหว่าง 8.30 น. ถงึเวลา 
16.30 น. กลบัตอ้งเปิดท าการถงึเทีย่ง
คนื เพื่อรอพนักงานสอบสวนน าตวั 14 
ผูต้อ้งหากลุ่มประชาธปิไตยใหม ่ซึง่ถูก
จบัในเย็นวนัเดียวกนัมาฝากขงั ทัง้ที่
ผู้ต้องหาทัง้หมดเพิง่ถูกจบักุมแค่สาม
ถงึสีช่ ัว่โมงและพนักงานสอบสวนยงัมี
อ านาจควบคุมตวัผู้ต้องหาเพื่อรอศาล
ทหารเปิดท าการในวนัรุง่ขึน้ได ้
  
เหตุผลที่อาจอธบิายความเร่งรบีครัง้น้ี 
คอืต ารวจอาจเกรงว่า การควบคุมตวั
ไวท้ีส่ถานีต ารวจชัว่คราว อาจท าใหน้กั
กจิกรรมและประชาชนจ านวนมากไป
รวมตัวกันท ากิจกรรมเรียกร้องให้
ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุม เหมือนที่ เคย
เกิดขึ้นในกรณีควบคุมตัวผู้ชุมนุม
กิจกรรมเลือกตัง้ที่(ร ัก)ลัก  และกรณี
ชุมนุมครบรอบหน่ึงปีรฐัประหารที่หอ
ศลิปกรุงเทพ ที่เมื่อนักกิจกรรมถูกจบั
จากทีชุ่มนุมไปควบคุมทีส่ถานีต ารวจก็
มีคนจ านวนมากมาให้ก าลังใจ ท า
กิจกรรมจุดเทียน ร้องเพลง รอการ
ปลอ่ยตวั ซึง่ยากทีเ่จา้หน้าทีจ่ะควบคุม
สถานการณ์ได้ การน าผู้ต้องขังไป
ควบคุมตัวยงัเรือนจ าจะลดแรงเสียด
ทานต่อต ารวจไดร้ะดบัหน่ึง  
 

 

กระบวนการสืบพยานที่ศาลทหาร  

น า น จ น ส า ย เ กิ น ไ ป  

  
การต้องตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาขึ้น
โรงขึ้นศาลเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่ไม่
น้อยส าหรบัคนทัว่ไป เพราะตอ้งเสยีทัง้
เวลาในการมาศาล รวมทัง้คอยกงัวลใจ
ว่าจะสูค้ดอีย่างไร แลว้ศาลจะตดัสนิว่า
อย่างไร การพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว 
เ ป็นสิทธิข ัน้พื้นฐานของทุกคนใน
กระบวนการยุติธรรม และช่ วยให้
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่ต้องทนอยู่ใน
ความทุกขน์านจนเกนิไป  
  
ระบบที่ออกแบบกนัมาในศาลยุตธิรรม 
คือ  การนัดสืบพยานต่ อ เ น่ื องกัน 
เพื่อใหก้ารพจิารณาคดดี าเนินไปอย่าง
รวดเรว็และไม่เปิดช่องให้แต่ละฝ่ายมี
เวลาไปสร้างพยานหลักฐานใหม่จน
ได้เปรียบเสยีเปรยีบกนั ส าหรบัคดีที่
พิจารณาในศาลทหาร กระบวนการ
สืบพยานจะต่างออกไปเพราะศาล
ทหารจะนัดสบืพยานของแต่ละคด ี1-2 
นัด ต่อเดอืน และจะสบืเฉพาะช่วงเช้า
เท่านัน้ บางครัง้พยานไม่มาศาลกต็้อง
เลื่อนการสืบพยานออกไปอีกเรื่อยๆ 
ท าใหก้ารสบืพยานของหลายๆ คดกีนิ
เวลานาน  
  

 
 
 
 

รถทหารจอดหน้าทีอ่าตารของศาลทหารกรุงเทพ  

 หน้า ๒๒  
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"วนัน้ีจะตดัสนิหรอืยงัครบั" คอืค าถามที่สมคัร จ าเลยคด ี112 ซึ่งถูกฟ้องต่อศาลทหารเชยีงรายเฝ้าถามทนายแทบทุกครัง้ที่
ถูกน าตวัมาพจิารณาคดทีีศ่าล ศาลนดัสบืพยานคดขีองสมคัรครัง้แรกในวนัที ่12 มกราคม 2558 หลงัจากนัน้กน็ดัสบืพยาน
เดอืนละหน่ึงนัดเรื่อยมาโดยสบืเฉพาะช่วงเชา้ การสบืพยานโจทกป์ากทีส่าม ถูกเลื่อนออกไปถงึสามครัง้เพราะพยานโจทก์
ไมม่าศาลท าใหก้ารสบืพยานซึง่ควรจะมใีนเดอืนมนีาคม 2558 ถูกเลื่อนไปเป็นเดอืนมถุินายน 2558 โดยสมคัรตอ้งเดนิทาง
มาศาลโดยไมม่กีารพจิารณาคดถีงึสามครัง้ภายในสามเดอืน 
  
ในเดอืนกรกฎาคม 2558 สมคัรตดัสนิใจเลกิสูค้ดแีละรบัสารภาพต่อศาล เน่ืองจากทุกขใ์จเพราะทีผ่่านมาคดน้ีีนดัสบืพยาน
มาหลายนดัแต่คดกีย็งัไม่เสรจ็เสยีท ีทัง้ทีข่อ้ต่อสูข้องเขา คอื การมใีบรบัรองแพทยว์า่มอีาการทางจติ และยงัไม่มโีอกาสได้
บอกศาล ศาลพพิากษาจ าคุกสมคัรเป็นเวลาสบิปีก่อนลดโทษเหลอืห้าปี “มนันานเกนิไป...” สมคัรกล่าวหลงัทราบค า
พพิากษาแต่กก็ม้หน้ายอมรบัชะตากรรม  
  
นอกจากคดขีองสมคัร คดอีื่นๆ ที่พิจารณาในศาลทหารแล้วจ าเลยเลอืกสูค้ดแีทนรบัสารภาพก็มกีารพจิารณาที่ยาวนาน
เหมอืนกนั เช่น คดขีอ้หาไม่ไปรายงานตวัของสริภพ ทีน่อกจากจะกนิเวลานานเพราะศาลนัดสบืเฉลีย่น้อยกว่าหน่ึงครัง้ต่อ
เดอืนแลว้ บางครัง้พยานโจทกไ์ม่มาศาลท าใหต้อ้งเลื่อนการสบืพยานอย่างน้อยสามครัง้ (ดูตารางตวัอย่างการนัดสบืพยาน
ในศาลยุตธิรรมและศาลทหาร คลกิที)่ 
 

การต่อสู้เรื่องเขตอ านาจศาลเพื่อออกจากกระบวนการยุติธรรมของคสช. 

  
จากทีไ่อลอวเ์กบ็ขอ้มลู ตลอดสองปีในยุคคสช. มพีลเรอืนอยา่งน้อย 167 คน ถูกด าเนินคดใีนศาลทหารในคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเมอืง มพีลเรอืนจ านวนหนึ่งทีเ่หน็วา่การน าพลเรอืนขึน้ศาลทหารเป็นเรื่องทีผ่ดิหลกัการ จงึยื่นค ารอ้งคดัคา้นอ านาจศาล
ทหารแมจ้ะรูว้า่นัน่จะท าใหก้ระบวนการพจิารณาคดทีีล่่าชา้อยูแ่ลว้ตอ้งใชเ้วลามากขึน้ไปอกี เนื่องจากศาลทหารจะตอ้งชะลอ
การพจิารณาคดจีนกว่าจะมขีอ้ยุตวิ่าคดอียู่ในอ านาจการพจิารณาของศาลใด ส าหรบัประเดน็ทีใ่ชใ้นการคดัคา้นอ านาจศาล
ทหารอาจแบ่งเป็นสองประเดน็ใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ประเดน็เงื่อนเวลา ว่าการกระท าตามขอ้กล่าวหาเกดิก่อนหรอืหลงัมกีารออก
ประกาศฉบบัที ่37/2557 กบัวา่การน าพลเรอืนขึน้ศาลทหารไมช่อบธรรมขดักบัหลกัสทิธมินุษยชนสากล  
  
จาตุรนต์ ฉายแสง จ าเลยคดฝ่ีาฝืนค าสัง่รายงานตวัของคสช.และคดยีุยงปลุก
ปัน่ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมอืงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 
คดัค้านอ านาจศาลโดยระบุว่า คดไีม่รายงานตวัไม่อยู่ในศาลทหารเพราะเหตุ
เกดิก่อนมกีารออกประกาศใหผู้ฝ่้าฝืนค าสัง่คสช.ขึน้ศาลทหาร ขณะทีค่วามผดิ
ฐานยุยงปลุกปัน่ที่เกิดจากการโพสต์เฟซบุ๊กและการจดัแถลงข่าวที่สมาคม
ผูส้ ือ่ขา่วต่างประเทศ แมเ้กดิหลงัมกีารออกประกาศแต่ประกาศยงัไมต่พีมิพใ์น
ราชกจิจานุเบกษา จงึถอืว่ายงัไม่มผีลบงัคบัใช ้นอกจากน้ีประกาศใหพ้ลเรอืน
ขึน้ศาลทหารกข็ดัต่อมาตรา 4 ของรฐัธรรมนูญชัว่คราว 2557 และกตกิา
ระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงที่ใหค้วามคุม้ครอง
สทิธใินการไดร้บัการพจิารณาคดโีดยเปิดเผยโดยตุลาการทีเ่ป็นอสิระ 
  

จาตุรนต ์ฉายแสง  

 หน้า ๒๓  
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สริภพ จ าเลยคดฝ่ีาฝืนค าสัง่รายงานตวัและคด ี112 เป็นจ าเลยอกีคนหน่ึงที่ต่อสูเ้รื่องเขตอ านาจศาล แมส้ริภพจะไม่ได้
ประกนัตวัแต่กย็อมทีจ่ะต่อสูเ้รื่องเขตอ านาจศาลแมจ้ะรูว้่านัน่จะท าใหก้ารพจิารณาคดขีองเขาต้องล่าชา้ออกไป สริภพต่อสู้
วา่การกระท าตามขอ้กล่าวหาในคดขีองเขาเกดิขึน้ตัง้แต่ก่อนมปีระกาศใหพ้ลเรอืนขึน้ศาลทหาร คดขีองเขาจงึอยูใ่นอ านาจ
ของศาลยตุธิรรม สริภพยงัขอใหศ้าลทหารสง่เรือ่งไปใหศ้าลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัดว้ยวา่ประกาศคสช.ฉบบัที ่37/2557 ขดัหรอื
แยง้กบัมาตรา 4 ของรฐัธรรมนูญชัว่คราว 
  
ในภาพรวมมอียา่งน้อย 11 คด ีทีจ่ าเลยยื่นเรื่องคดัคา้นอ านาจของศาลทหาร ซึง่อยา่งน้อย 3 คดทีีศ่าลทหารมคี าสัง่แลว้วา่ 
จะไม่ส่งเรื่องให้ศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยเพราะศาลทหารไม่มหีน้าที่ส่งเรื่องให้ศาลรฐัธรรมนูญ  (ดูรายละเอยีดการคดัค้าน
อ านาจศาลทหารในคดพีลเรอืนได ้คลกิทีน่ี่)  
 
 

ศาลทหารสั่งเอง 

หมิ่นประมาท "ผู้น า" ไม่ใช่คดีความมั่นคง ไม่ต้องขึ้นศาลทหาร 

  
ในภาพรวมศาลทหารมปัีญหาหลายอย่าง ตัง้แต่ปัญหาทางวธิปีฏบิตั ิเช่น การน าตวัผูต้้องหา/จ า เลยที่ไดป้ระกนัไปปล่อย
จากเรอืนจ าท าใหต้อ้งผ่านกระบวนการตรวจรา่งกาย หรอื ปัญหาในการพจิารณาคดทีีม่กัสัง่พจิารณาคด ี112 เป็นการลบั 
รวมทัง้การลงโทษจ าเลยคด ี112 หลายคนอย่างหนัก แต่การท างานของอยัการทหารและศาลทหารกพ็อจะมพีฒันาการ
ทางบวกอยู่บา้ง คอื การใช้ดุลพนิิจพิจารณาความสอดคล้องระหว่างกฎหมายที่ใชฟ้้องกบัการกระท าตามขอ้กล่าวหา ดงั
กรณี ของรนิดาและ “แจม่”  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
รนิดา ถูกตัง้ขอ้หายุยงปลุกปัน่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 จากการโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาว่า พล.อ.ประยุทธ ์
จนัทรโ์อชา โอนเงนิจ านวนมหาศาลไปสงิคโปร ์ซึ่งเป็นขอ้หาที่อยู่ในอ านาจพจิารณาของศาลทหาร เธอถูกฝากขงัต่อศาล
ทหาร ต่อมาในเดอืนธนัวาคม 2558 ศาลทหารแจง้ว่าหลงัพจิารณาส านวนแลว้เหน็วา่ คดน้ีีไม่ใช่คดตีามมาตรา 116 แต่
น่าจะเป็นคดหีมิน่ประมาท ซึ่งศาลทหารไม่มอี านาจพจิารณา คดขีองรนิดาจงึถูกจ าหน่ายออกใหไ้ปฟ้องใหม่ที่ศาลของพล
เรอืน ในขอ้หาหมิน่ประมาทบุคคลธรรมดา ซึง่มโีทษเบากวา่คดตีามมาตรา 116  
  

รนิดาหน้าทางเขา้ศาลทหาร กรงุเทพ  

 หน้า ๒๔  
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“แจ่ม” ถูกกล่าวหาว่าโพสต์ขอ้ความเกี่ยวกบัขอ้สงสยัเรื่องการทุจรติในการก่อสรา้งอุทยานราชภกัดิแ์ละความขดัแย้งใน
กองทพั “แจม่” ถกูน าตวัไปฝากขงักบัศาลทหารในช่วงตน้เดอืนธนัวาคม 2558 ต่อมาในเดอืนเมษายน 2559 อยัการทหารมี
ความเหน็สัง่ไมฟ้่อง “แจ่ม” ในขอ้หายุยงปลุกปัน่ตามมาตรา 116 สว่นความผดิตาม พ.ร.บ.คอมพวิเตอรฯ์ ศาลทหารไม่มี
อ านาจพจิารณาคดพีลเรอืน จงึคนืส านวนใหพ้นกังานสอบสวนไปด าเนินการฟ้อง “แจม่” ต่อศาลพลเรอืนต่อไป      
  
กรณีของ “แจม่” และรนิดาแสดงใหเ้หน็วา่ยงัมพีฒันาการทางบวกอยูบ่า้งทีศ่าลทหาร เพราะอยัการทหารและผูพ้พิากษาศาล
ทหารมคีวามพยายามที่จะกลัน่กรองคดอียู่บา้ง เมื่อพจิารณาเหน็ว่าขอ้หาที่จ าเลยถูกกล่าวหาไม่ถูกตอ้งกไ็ม่ด าเนินคดตี่อ 
ยงัมอีกีหลายคดทีีล่กัษณะคลา้ยกบัรนิดาและ “แจม่” เชน่ คดทีีม่แีอดมนิเพจแปดคนถูกตัง้ขอ้หาตามมาตรา 116 จากการท า
เน้ือหาลอ้เลยีนพล.อ.ประยทุธ ์จากนี้จงึตอ้งจบัตาต่อไปวา่ศาลหรอือยัการจะมคีวามเหน็อยา่งไร 
  

ศ า ล ท ห า ร ล ง โ ท ษ ห นั ก ใ นค ดี ม า ต ร า   1 1 2     

แต่มาตรฐานยงัไม่แนน่อน 

  
"การกระท าของจ าเลยเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และพ.ร.บ.คอมพวิเตอรฯ์ มาตรา 14 จ านวน 6 
กรรม ลงโทษจ าคุกกรรมละ 10 ปี รวมทัง้หมด 60 ปี เน่ืองจากจ าเลยรบัสารภาพจงึลดโทษใหก้ึง่หน่ึง เหลอืจ าคุก 30 ปี" 
 
ค าพพิากษาของศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวนัที ่7 สงิหาคม 2558 ใหล้งโทษจ าคุก พงษ์ศกัดิ ์60 ปี ตามมาตรา 112 อาจเป็น
หมดุหมายหนึ่งทีผู่ค้นจดจ ากนัไดใ้นชว่งเวลาสองปีของคสช. เพราะเป็นคดทีีม่สีถติกิารลงโทษตามมาตรา 112 สงูทีส่ดุเท่าที่
เคยมบีนัทกึไว ้นอกจากนี้ยงัมคี าพพิากษาอกีหลายคดทีีพ่บปรากฏการณ์ศาลทหารก าหนดโทษจ าคุกสงูๆ เช่น คดขีองเธยีร
สธุรรม ศาลทหารใหจ้ าคุก 50 ปี คดขีองศศวิมิล ศาลทหารใหจ้ าคุก 56 ปี   
 
แนวการก าหนดโทษของศาลทหารกย็งัไมแ่น่นอน หลายคดศีาลทหารก าหนดโทษจ าคุก 10 ปีต่อการกระท า 1 กรรม ขณะที่
อกีหลายคดศีาลทหารกก็ าหนดโทษน้อยลงมา เช่น คดขีอง “สมศกัดิ ์ภกัดเีดช” ศาลใหจ้ าคุก 9 ปี คดขีองธนิตศกัดิศ์าลให้
จ าคุก 8 ปี และคดขีองศศวิมิลศาลใหจ้ าคุก 8 ปี ต่อการกระท า 1 กรรม 
  
แมว้า่คดมีาตรา 112 สว่นใหญ่ศาลทหารจะก าหนดบทลงโทษสงูตาม แต่กม็สีองคดขีองโอภาสทีศ่าลทหารก าหนดโทษจ าคุก 
3 ปี ก่อนลดโทษให้เหลอื 1 ปี 6 เดอืน เน่ืองจากจ าเลยรบัสารภาพ จากการเขยีนฝาผนงัหอ้งน ้า ซึง่ถอืวา่เป็นการก าหนด
โทษจ าคุกขัน้ต ่าทีสุ่ดเท่าทีก่ฎหมายเปิดช่องไวส้ าหรบัขอ้หาน้ี และยงัมคีดกีารเผยแพร่แถลงการณ์ส านักพระราชวงัปลอม
ของนิรนัดร ์และ “เนส” ทีศ่าลทหารตดัสนิลงโทษจ าคุก 5 ปี และใหร้อลงอาญาโทษจ าคุก   
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ศาลยุติธรรมยังตีความกฎหมายผิดพลาด เป็นผลเสียแก่จ าเลย  

  
"ศาลพพิากษาวา่ จ าเลยท าความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และตามพ.ร.บ.
คอมพวิเตอรฯ์ ทัง้หมด 9 กรรม ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ใหล้งโทษ
กรรมละ 3 ปี รวม 27 ปี ความผดิตามพ.ร.บ.คอมพวิเตอรฯ์ ใหล้งโทษกรรมละ 4 เดอืน รวม 
36 เดอืน รวมจ าคุก 27 ปี 36 เดอืน"  
  
ค าพพิากษาคดขีองศาลจงัหวดัอุบลราชธานี ในคดขีอง “จกัราวุธ” เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 
2557 เป็นค าพพิากษาคดทีีจ่ าเป็นตอ้งยกมาพดูถงึ เพราะก าหนดโทษแปลกไปจากคดอีื่นๆ  
  
“จกัรวุธ” ถูกกล่าวหาวา่โพสต์ขอ้ความบนเฟซบุ๊กผดิมาตรา 112 ทัง้หมด 9 ขอ้ความ ศาล
จงัหวดัอุบลราชธานีพพิากษาว่าการโพสต์ขอ้ความหน่ึงครัง้ จะถูกลงโทษทัง้ตามมาตรา 112 
และความผดิตาม พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ แยกกระทงความผดิกนั โดยให้ลงโทษตามมาตรา 
112 ขอ้ความละ 3 ปี และพ.ร.บ.คอมพวิเตอรฯ์ ขอ้ความละ 4 เดอืน หลงัศาลจงัหวดั
อุบลราชธานีอ่านค าพพิากษาในคดน้ีี “จกัราวุธ” จงึเป็นจ าเลยคนเดยีวทีต่้องรบัโทษสงูขึน้
อย่างไม่ปกต ิแต่เขาตดัสนิใจไม่ยื่นอุทธรณ์ เพื่อยื่นขออภยัโทษเพราะหวงัว่าจะเป็นช่องทาง
ใหไ้ดอ้สิรภาพเรว็ขึน้ จนถงึวนัทีค่รบรอบสองปีของการรฐัประหาร “จกัราวธุ” ยงัอยูใ่นเรอืนจ า 
  
ขณะทีค่ าพพิากษาคดทีีม่ลีกัษณะเดยีวกบัคด ี“จกัราวุธ” ทุกคดถีอืว่าการโพสต์ขอ้ความเป็น
การกระท ากรรมเดยีวผดิกฎหมายหลายบท ใหล้งโทษตามมาตรา 112 ซึ่งเป็นกฎหมายที่
หนักทีสุ่ดเพยีงบทเดยีว เช่น คดขีองธนัยฐ์วุฒ ิ คดขีองอ าพล คดขีองปิยะ ฯลฯ ค าพพิากษา
ของศาลจังหวดัอุบลราชธานีน่าจะผิดจากหลักกฎหมายเรื่องการกระท ากรรมเดียวผิด
กฎหมายหลายบทอยา่งชดัเจน ท าใหจ้ าเลยตอ้งรบัโทษจ าคุกสงูขึน้อกี 36 เดอืน 
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"แมใ้นใบปลวิจะมขีอ้ความดหูมิน่หลายบุคคล แต่เป็นขอ้ความทีก่ลา่วในเอกสารฉบบัเดยีวกนั ดงันัน้ถอืเป็นการกระท ากรรม
เดยีว ท าใหไ้มจ่ าเป็นตอ้งวนิิจฉยัว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 คุม้ครองไปถงึสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ ดว้ย
หรอืไม ่จงึพพิากษาวา่จ าเลยมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โทษจ าคุก 6 ปี" 
  
ค าพพิากษาของศาลจงัหวดันนทบุร ีเมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2558 ใหจ้ าคุกชาญวทิย ์6 ปี เป็นค าพพิากษาอกีฉบบัหน่ึงทีต่อ้ง
ถูกหยบิขึน้มาพดูถงึกนั คดน้ีีจ าเลยถูกฟ้องวา่แจกใบปลวิ 1 ชุด มเีน้ือหาดหูมิน่พระมหากษตัรยิ ์พระราชนีิ รชัทายาท และ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา รวม 4 พระองค ์โจทกฟ้์องวา่เป็นความผดิ 4 กรรม จ าเลยรบัสารภาพวา่ท าใบปลวิขึน้แจกจรงิ 
แต่ในชัน้พจิารณาคดจี าเลยยกขอ้ต่อสูข้ ึน้วา่ การกระท าของจ าเลยเป็นความผดิกรรมเดยีว เพราะแจกใบปลวิชุ ดเดยีว และ
สมเดจ็พระเทพฯ ไมใ่ชบุ่คคลทีม่าตรา 112 คุม้ครอง  
  
สดุทา้ยศาลเหน็ดว้ยกบัขอ้ต่อสูข้องจ าเลย วา่การแจกใบปลวิเป็นการกระท ากรรมเดยีว และพพิากษาลงโทษจ าคุก 6 ปี คดี
น้ีจงึตอ้งถอืวา่จ าเลยรบัสารภาพแลว้ว่ากระท าความผดิจรงิเพยีงแต่ต่อสูใ้นประเดน็ขอ้กฎหมาย จ าเลยจงึตอ้งไดร้บัลดโทษ
ครึง่หน่ึง ดงันัน้ชาญวทิยค์วรไดร้บัโทษลดโทษกึ่งหน่ึงคอืจ าคุก 3 ปี ไม่ใช่ 6 ปี แต่ศาลจงัหวดันนทบุรกีลบัมองว่าคดน้ีี
จ าเลยใหก้ารปฏเิสธ และไม่ลดโทษให ้อย่างไรกต็ามชาญวทิย ์ยื่นอุทธรณ์ขอใหศ้าลอุทธรณ์ลดโทษให ้คดน้ีียงัอยู่ระหว่าง
การพจิารณาของศาลอุทธรณ์ 
 
 
จากค าพิพากษาทัง้สองคดีสะท้อนให้เห็นมาตรฐานที่อ่อนแอและความไม่เป็นเอกภาพในการตีความ
กฎหมายของศาลยุตธิรรม ซึ่งส่งผลใหจ้ าเลยต้องรบัโทษหนักขึน้กว่าความเป็นจรงิ คดทีีม่ขีอ้กล่าวหาและ
การกระท าลกัษณะเดียวกนัเมื่อขึ้นสู่ชัน้ศาลแล้วไม่อาจแน่ใจได้ว่าศาลจะพิพากษาในลกัษณะเดียวกนั 
นอกจากการตคีวามกฎหมายแตกต่างกนัไปในแต่ละคดแีลว้ ศาลยุตธิรรมกย็งัก าหนดโทษในคดมีาตรา 112 
ต่อการกระท า 1 กรรมต่างกนัออกไป เชน่ คดขีอง “จกัราวุธ” ก าหนดโทษ ปี 3 คดขีองชาญวทิยก์ าหนดโทษ 
6 ปี คดลีะครเวรทเีรือ่งเจา้สาวหมาป่าก าหนดโทษ 5         ปี และคดขีองปิยะ ก าหนดโทษ 9 ปี 
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คดีข้อหาทางการเมืองอื่น  

ศาลพลเรอืนตีความให้เป็นประโยชน์แก่จ าเลย 

  
“ประกาศ คสช. ฉบบัที ่29/2557 ลงวนัที ่24 พฤษภาคม 2557 ซึง่ก าหนดโทษส าหรบั
บุคคลทีม่ชีื่อถูกเรยีกตามค าสัง่คสช. ฉบบัที ่1-3/2557 และ 5-6/2557 เป็นการก าหนด
โทษเพิม่เตมิยอ้นหลงัและเป็นประกาศทีมุ่่งใชก้บัเฉพาะบุคคลทีม่รีายชื่อในประกาศเรยีก
รายงานตวั ซึ่งตามหลกัของกฎหมายอาญา กฎหมายจะก าหนดโทษทางอาญาให้มผีล
ยอ้นหลงัไมไ่ด ้และกฎหมายจะออกมาเพือ่เอาโทษกบัเฉพาะบุคคลไมไ่ด”้ 
  
วนัที ่21 กนัยายน 2558 ศาลแขวงดุสติพพิากษา คดทีีส่มบตั ิบุญงามอนงค ์ถูกฟ้องฐาน
ไม่ไปรายงานตวัตามค าสัง่คสช. โดยศาลยกฟ้องในขอ้หาฝ่าฝืนค าสัง่คสช. เพราะเหน็ว่า 
ประกาศคสช. ฉบบัที่ 29/2557 ก าหนดโทษย้อนหลงัและมุ่งใช้เฉพาะบุคคล จงึเป็น
กฎหมายทีบ่งัคบัใชไ้ม่ได ้ซึง่ถอืเป็นค าพพิากษาฉบบัแรกทีศ่าลวนิิจฉยัสวนทางกบัการใช้
อ านาจออกประกาศและค าสัง่ตามอ าเภอใจของคสช. ในทางทีเ่ป็นประโยชน์กบัจ าเลย  
 
อกีคดหีน่ึงทีน่่าสนใจ คอื คดไีม่มารายงานตวัของณฐั คดน้ีีณัฐใหก้ารรบัสารภาพว่าไม่ได้
ไปรายงานตวัตามที่ถูกคสช.ออกค าสัง่เรยีกจรงิ ซึ่งคดไีม่มารายงานตวัสว่นใหญ่ที่จ าเลย
รบัสารภาพ ศาลจะพพิากษาจ าคุกและใหร้อลงอาญา แต่เน่ืองจากณฐัเคยไดร้บัโทษจ าคุก
มาก่อน จงึไม่เขา้เงือ่นไขทีจ่ะรอลงอาญาได ้ศาลแขวงดุสติจงึพพิากษาใหจ้ าคุก 1 เดอืน 
10 วนั โดยไม่รอลงอาญา แต่ต่อมาศาลอุทธรณ์แก้ไขค าพพิากษา โดยยกเอาหลกัตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 55 ขึน้มาใชว้า่ คดน้ีีมโีทษจ าคุกน้อย ศาลจงึยกโทษจ าคุก
ให ้เหลอืเพยีงโทษปรบัสถานเดยีว  
  
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 55 ที่ก าหนดใหศ้าลมอี านาจยกโทษจ าคุกในกรณีที่จะ
ลงโทษน้อยกว่าสามเดือน เป็นกฎหมายที่มอียู่แล้ว แต่ปกติศาลไม่ค่อยใช้อ านาจตาม
มาตราน้ีบ่อยนัก และไม่เคยปรากฏมาก่อนในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การที่ศาล
อุทธรณ์น ามาตรา 55 มาเป็นเหตุใหณ้ฐัไม่ตอ้งถูกจ าคุกจงึเป็นนิมติรหมายใหม่ในทางที่
เป็นประโยชน์ต่อจ าเลย 
  
“คดน้ีีเหตุเกดิทีห่อศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นทอ้งทีร่บัผดิชอบของสถานี
ต ารวจนครบาลปทุมวนั แต่ ร.ต.ท.ชลติ เป็นเจา้พนักงานสงักดักองบงัคบัการปราบปราม 
ซึ่งโจทก์มไิด้น าสบืถงึการแบ่งหน่วยงานและอ านาจหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
เพื่อใหท้ราบว่า ร.ต.ท.ชลติ ผูท้ าการสอบสวนเป็นผูม้อี านาจสอบสวนโดยชอบ กรณีจงึไม่
อาจรบัฟังไดว้า่คดน้ีีมกีารสอบสวนตามกระบวนการโดยชอบแลว้ โจทกจ์งึไมม่อี านาจฟ้อง
คด ีกรณีจงึไมม่เีหตุใหต้อ้งวนิิจฉยัประเดน็ปัญหาอื่นอกี พพิากษายกฟ้อง” 

สมบตั ิบุญงามอนงค ์ 
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วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2559 ศาลแขวงปทุมวนัอ่านค าพพิากษาคดทีีอ่ภชิาตถกูฟ้องในขอ้หา
ชุมนุมทางการเมอืงเกนิหา้คน คดน้ีีจ าเลยรบัว่าเขา้ร่วมการชุมนุมคดัคา้นการรฐัประหาร
จรงิแต่ต่อสูเ้รื่องความชอบธรรมของคณะรฐัประหาร ศาลได้ยกเอาประเด็นอ านาจการ
สอบสวนของต ารวจจากกองบงัคบัการปราบปราม มาเป็นเหตุยกฟ้องทัง้คด ีโดยไม่ต้อง
วนิิจฉัยในประเดน็การกระท าของจ าเลย และความชอบธรรมของคณะรฐัประหารตามที่
จ าเลยต่อสู ้
  
จากค าพพิากษา ในคดไีม่มารายงานตวัของสมบตั ิบุญงามอนงค์ และณัฐ กบัคดชีุมนุม
ของอภชิาต จะเหน็ไดว้่า ในคดกีารเมอืงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอ านาจของ คสช. โดยตรงศาลพล
เรอืนมแีนวโน้มพยายามตคีวามและบงัคบัใชก้ฎหมายในทางทีไ่ม่ตอ้งใหจ้ าเลยไดร้บัโทษ
หนักจากเหตุความขดัแย้งทางการเมอืง ขณะที่คดใีนข้อหาไม่มารายงานตวัและข้อหา
ชุมนุมทางการเมอืง ที่จ าเลยต่อสูค้ดใีนศาลทหารรวมอย่างน้อย 14 คด ีนับจนถงึวนั
ครบรอบสองปีคสช. ศาลทหารก็ยงัพจิารณาไม่เสรจ็แม้แต่คดเีดยีว จงึยงัไม่มแีนวทาง
ออกมาให้เห็นว่า ศาลทหารจะตีความกฎหมายในทางที่เป็นประโยชน์ต่อจ าเลย
เชน่เดยีวกบัศาลพลเรอืนหรอืไม ่
  
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาของค าพิพากษาในคดีที่เกี่ยวกับเสรีภาพการแสดงออกทัง้
หมดแลว้ จะเหน็ว่า มคี าพพิากษาของศาลพลเรอืนที่ออกมาถ่วงดุลกบัอ านาจของคสช. 
อยูบ่า้ง แต่ค าพพิากษาทีผ่ดิจากหลกักฎหมายชดัเจนทัง้สองคดกีเ็ป็นค าพพิากษาของศาล
พลเรอืน และแมใ้นคดมีาตรา 112 ศาลทหารจะมแีนวโน้มก าหนดโทษจ าคุกสงูกวา่ แต่กม็ี
คดทีีศ่าลทหารก าหนดโทษขัน้ต ่า หรอื ใหร้อลงอาญา ขณะทีศ่าลพลเรอืนเคยก าหนดโทษ
จ าคุกสงูถงึ 9 ปี ต่อการกระท า 1 กรรม ดงันัน้ ในภาพรวมจงึยงัสรุปไมไ่ดอ้ยา่งชดัเจนวา่
ศาลพลเรอืนจะพพิากษาคดไีปในทางทีเ่ป็นประโยชน์แก่จ าเลยมากกวา่ศาลทหาร  
 
 
ตลอดสองปีในยุคคสช. มกีารจบักุมประชาชนและด าเนินคดทีี่เกี่ยวกบัการแสดงความ
คดิเหน็ทางการเมอืงแลว้อยา่งน้อย 106 คด ีเป็นคดทีีศ่าลทหาร 81 คด ีและเป็นคดทีีศ่าล
พลเรอืน 25 คด ีในจ านวนน้ีศาลมคี าพพิากษาแลว้ 45 คด ี คดใีนศาลทหารที่จ าเลย
ปฏเิสธและต่อสูค้ดจีนถงึปัจจุบนัศาลทหารมคี าพพิากษาไปแลว้เพยีง 1 คด ีดูตารางการ
ตัง้ขอ้หาและด าเนินคดทีางการเมอืง ในยคุคสช. ทัง้หมด คลกิทีน่ี่ 

 

อภชิาตขณะถกูควบคุมตวัหน้าหอศลิป์ฯ  
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ภาพจากประชาไท  

 หน้า ๓๐  



ตัง้แต่เหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 2553 เรอืนจ าพเิศษกรุงเทพและเรอืนจ าชัว่คราวหลกัสี ่(เรอืนจ าพลต ารวจบางเขน) 
กลายเป็น "บา้น" หลงัใหมข่องจ าเลยทีถู่กด าเนินคดจีากการเขา้รว่มการชุมนุมทางการเมอืงในปี 2553 ทัง้ญาตแิละกลุ่มผูม้ ี
อุดมการณ์ทางการเมอืงร่วมกนัต่างแวะเวยีนมาเยีย่มผูต้อ้งขงัคดกีารเมอืงที่เรอืนจ าเป็นจ านวนมาก บางครัง้กเ็ป็นการมา
เยี่ยมตามปกติ บางครัง้ก็มีการจดักิจกรรมเชิงสญัลกัษณ์ เช่น  กิจกรรมฉลองวนัเปลี่ยนแปลงการปกครองกบันักโทษ
การเมอืง ท าให้พื้นที่หน้าเรอืนจ ากลายเป็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคดิเหน็หรอืพบปะสงัสรรค์ยามที่ไม่มกีารชุมนุมทาง
การเมอืงบนทอ้งถนน 
  

โดยปกตแิต่ละเรอืนจ าจะมกีฎระเบยีบจ ากดัจ านวนญาตทิีเ่ขา้เยีย่มผูต้อ้งขงัในแต่ละวนั แตกต่างกนัไปตามแต่เงือ่นไขดา้น
สถานทีแ่ละจ านวนเจา้หน้าทีข่องเรอืนจ าแต่ละแห่ง เช่น  เรอืนจ าพเิศษมนีบุรใีหพ้บญาตไิดไ้ม่เกนิสามคนต่อการเยีย่มหน่ึง
ครัง้ หรอืที่เรอืนจ าพเิศษกรุงเทพไม่เกนิห้าคนต่อหน่ึงครัง้  แต่เมื่อมผีู้มาเยี่ยมนักโทษการเมอืงเป็นจ านวนมาก บางครัง้
เรอืนจ าพเิศษกรุงเทพกอ็นุโลมใหผู้ต้อ้งขงัออกมาพรอ้มกนัหลายคนในคราวเดยีวและใหผู้ม้าเยี่ยมเขา้เยีย่มพรอ้มกนัโดยไม่
จ ากดัจ านวน นอกจากนี้กย็งัผอ่นคลายระเบยีบเรือ่งการฝากเงนิฝากของ ท าใหก้ลุ่มญาตผิูต้อ้งขงัและเพื่อนรว่มอุดมการณ์มี
โอกาสฝากเงนิหรอืสิง่ของเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืผูต้อ้งขงัคดกีารเมอืงรว่มกนั   
  

กฎใหม่เรือนจ าหลังรัฐประหาร  
  

หลงัการยดึอ านาจ มคีวามเปลีย่นแปลงหลายอย่างเกดิขึน้ในเรอืนจ าทัง้ในแงน่โยบายและผูบ้รหิารองคก์ร ในช่วงต้นเดอืน
กรกฎาคม คสช.ออกค าสัง่ฉบบัที ่84/2557 เปลีย่นตวัอธบิดกีรมราชทณัฑซ์ึง่เป็นผูร้บัผดิชอบเรอืนจ า หลงัจากนัน้กฎระเบยีบ
ในเรอืนจ าพเิศษกรุงเทพเริม่เขม้งวดขึน้ จากค าบอกเล่าของสุกญัญา ภรรยาของ สมยศ พฤกษาเกษมสุข ผูต้อ้งขงัคด ี112 

พบว่าสิง่หน่ึงที่เปลี่ยนหลงัการรฐัประหารคอืการที่ผู้ต้องขงัแต่ละคนจะต้องส่งชื่อผู้ที่จะมาเขา้เยี่ยมไม่เกินสบิคนให้กบั
เจา้หน้าทีท่ าใหบุ้คคลอื่นๆ ทีไ่มอ่ยูใ่นรายชื่อจะเขา้เยีย่มไมไ่ด ้ 
  

"กฎสิบคน" จรงิๆแลว้ไมใ่ชส่ิง่ใหม ่แต่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้บงัคบักรมราชทณัฑ ์วา่ดว้ยการเยีย่มตดิต่อ ของบุคคลภายนอก
ต่อผูต้อ้งขงั และการเขา้ดกูจิการ หรอืตดิต่อการงานกบัเรอืนจ า พ.ศ. 2555 ขอ้ 8. ทีก่ าหนดวา่ เพื่อความมัน่คงของเรอืนจ า 
ใหผู้ต้้องขงัแจง้ชื่อบุคคลภายนอกไม่เกนิสบิคน ที่จะใหเ้ขา้มาพบหรอืตดิต่อกบัตนในเรอืนจ า หากจะแกไ้ขรายชื่อกใ็หแ้จง้
ล่วงหน้าสามสบิวนั  
  

สถานการณ์ก่อนหน้าน้ีทีม่นีกัโทษการเมอืงอยูใ่นเรอืนจ าจ านวนมาก เรอืนจ าพเิศษกรุงเทพเคยผ่อนคลายความเขม้งวดของ
กฎระเบยีบขอ้น้ี โดยอนุญาตใหผู้ต้อ้งขงัทีถู่กจบัในคดทีีเ่กีย่วเน่ืองกบัการชุมนุมปี 2553 รวมทัง้ผูต้อ้งขงัคด ี112 ออกมาใน
หอ้งเยีย่มพรอ้มกนัคราวละหลายๆ คนและไมจ่ ากดัรายชื่อผูเ้ขา้เยีย่ม เป็นโอกาสใหผู้ม้าเยีย่มท ากจิกรรมใหก้ าลงัใจผูต้อ้งขงั
ได ้แต่ในยคุของรฐับาล คสช. “กฎสบิคน” ถกูน ามาบงัคบัใชอ้ยา่งเครง่ครดั กจิกรรมเยีย่มใหก้ าลงัใจผูต้อ้งขงัทางการเมอืงจงึ
ตอ้งยุตไิปโดยปรยิาย 
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นอกจาก "กฎสบิคน" แล้ว กฎระเบยีบเรื่องการฝากเงนิให้ผู้ต้องขงัก็เขม้งวดขึน้ด้วย โดยก่อนการรฐัประหาร ผู้ฝากเงนิ
เพยีงแต่กรอกแบบฟอรม์ยื่นแก่เจา้หน้าทีก่ส็ามารถฝากเงนิไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นญาตกินั ผูต้อ้งขงับางคนจงึอาจใหญ้าติ
ของตวัเองช่วยฝากเงนิใหเ้พื่อนผูต้อ้งขงัทีไ่ม่มญีาตไิดอ้ยูบ่า้ง หรอืกลุ่มคนทีค่ดิเหน็ทางการเมอืงเหมอืนกนักอ็าจรวมตวักนั
ฝากเงนิช่วยผู้ต้องขงัคดกีารเมอืงได้ แต่ในยุค คสช. การฝากเงนิให้ผู้ต้องขงัก็เขม้งวดขึ้นโดยก าหนดให้ผู้ที่มสีทิธเิยี่ยม
ผูต้อ้งขงัเท่านัน้จงึจะมสีทิธฝิากเงนิ นอกจากน้ีผูไ้ม่ประสงคน์ามคนหน่ึงใหข้อ้มลูว่า เธอและคนอกีจ านวนหน่ึงมชีื่อในค าสัง่
เรยีกรายงานตวัของ คสช. เพราะเหตุวา่เคยฝากเงนิและรว่มท ากจิกรรมเยีย่มนกัโทษการเมอืงทีเ่รอืนจ าพเิศษกรงุเทพ  
  

นอกจากความเปลีย่นแปลงสองเรือ่งขา้งตน้ กม็คีวามเปลีย่นแปลงทีน่่ากงัวลในเรือ่งอื่นๆ เชน่ สกุญัญาเล่าเรื่องทีไ่ดร้บัฟังมา
จากสามวีา่ ก่อนการรฐัประหารผูต้อ้งขงัยงัพอไดอ้่านหนงัสอืพมิพเ์ก่าบา้ง แต่หลงัการรฐัประหารแมแ้ต่หนงัสอืพมิพเ์ก่ากไ็ม่
มสีทิธอิ่าน และเวลาผูต้อ้งขงัคดกีารเมอืงออกมาพบญาต ิจะถกูจดัใหอ้ยูใ่นหอ้งเยีย่มเฉพาะซึง่น่าจะมกีารตดิเครื่องดกัฟังท า
ใหญ้าตแิละตวัผูต้อ้งขงัไมอ่าจพดูคุยกนัไดอ้ยา่งอสิระ  
 
 
 
 
 

  

 

 

ปิ ด คุ ก ก า ร เ มื อ ง ห ล ัก ส่ี   ส ล า ย พื้ น กิ จ ก ร ร ม เ ส้ื อ แ ด ง 

  
เรือนจ าชัว่คราวหลักสี่ถูกจัดตัง้ ขึ้นตามค าสัง่กระทรวง
ยุติธรรม ในปี 2554 เพื่อใช้เป็นสถานที่คุมขงัผู้ที่ท า
ความผดิทีเ่กี่ยวเน่ืองอนักบัเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมอืงปี 
2553 การย้ายผู้ต้องขงัซึ่งเป็นคนเสื้อแดงมารวมกนัที่
เรอืนจ าชัว่คราวหลกัสีท่ าใหญ้าตผิูต้้องขงั และนักกจิกรรม
เสือ้แดงเดนิทางมาเยีย่มผูต้อ้งขงั และท ากจิกรรมรว่มกนัอยู่
บ่อยๆ ในชว่งเทศกาลส าคญั  
  
 
 
 
 

เรอืนจ าชัว่คราวหลกัสี่ท าหน้าที่เป็นสถานที่คุมขงันักโทษ
การเมอืงและที่นัดพบของนักกจิกรรมเสือ้แดงจากปี 2554 
เรื่อยมาจนถึงการรฐัประหารปี 2557 ก็เกิดความ
เปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่เมื่ออธิบดีกรมราชทณัฑ์คนใหม่ที่
ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคสช. ลงนามค าสัง่ยา้ยผูต้อ้งขงั 22 คน 
ที่อยู่ในเรอืนจ าแห่งน้ีไปคุมขงัต่อที่เรอืนจ าตามภูมลิ าเนา
โดยใหเ้หตุผลว่าเป็นไปเพื่อประหยดังบประมาณ ต่อมาใน
เดอืนพฤศจกิายน พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.กระทรวง
ยุติธรรม ออกค าสัง่ยุบเลิกเรือนจ าชัว่คราวหลกัสี่โดยให้
เหตุผลว่ากองบญัชาการต ารวจสนัตบิาล ต้องการใช้พื้นที่
ดงักล่าว  
  

 

บรรยากาศในเรอืนจ าแหง่หน่ึง  

 หน้า ๓๒  

http://freedom.ilaw.or.th/Forgottenprisoner/Somyot
http://freedom.ilaw.or.th/Forgottenprisoner/Somyot
http://drmlib.parliament.go.th/site.php?mod=document&op=preview&url=aHR0cDovL2RsLnBhcmxpYW1lbnQuZ28udGgvYml0c3RyZWFtL2hhbmRsZS9saXJ0LzE4MjE5Ni9TT1AtRElQX1BfMTQ2MjU4NV8wMDAxLnBkZj9zZXF1ZW5jZT0x&handle=182196&email=&v=preview
http://drmlib.parliament.go.th/site.php?mod=document&op=preview&url=aHR0cDovL2RsLnBhcmxpYW1lbnQuZ28udGgvYml0c3RyZWFtL2hhbmRsZS9saXJ0LzE4MjE5Ni9TT1AtRElQX1BfMTQ2MjU4NV8wMDAxLnBkZj9zZXF1ZW5jZT0x&handle=182196&email=&v=preview
http://www.esanguide.com/news/detail.php?id=7441
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1415109241


เปิดเรือนจ าในค่ายทหาร จิ๊กซอวช์ิ้นสุดท้ายอ านาจทหารเหนือระบบยุติธรรม 

  
การจดัตัง้เรือนจ าชัว่คราวในค่ายทหาร เป็นอีกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นในรฐับาลของพล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์
โอชา เรอืนจ าชัว่คราว แขวงถนนนครชยัศรี ถูกจดัตัง้โดยค าสัง่ของพล.อ.ไพบูลย ์คุม้ฉายา รมว.กระทรวงยุตธิรรม ในช่วง
ตน้เดอืนกนัยายน 2558 ซึง่เป็นเรอืนจ าทีต่ ัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องมณฑลทหารบกที ่11 (มทบ.11) ค่ายทหารทีม่กัใชคุ้มขงับุคคลที่
ถูกจบัดว้ยเหตุทางการเมอืง เรอืนจ าชัว่คราวแห่งน้ีถูกตัง้ขึน้โดยเหตุผลว่าเพื่อใชค้วบคุมตวัผูต้้องขงัคดคีวามมัน่คงซึ่งไม่
ควรควบคุมปะปนกบัผูต้อ้งขงัอื่น ชายชาวอุยกรูส์องคนซึง่เป็นจ าเลยคดรีะเบดิราชประสงค ์เป็นผูต้อ้งขงัชุดแรกของเรอืนจ า
แหง่น้ี 
  

เรอืนจ าชัว่คราว มทบ.11 ไดถู้กใชเ้ป็นทีคุ่มขงัผูต้อ้งหาและจ าเลย
คดคีวามมัน่คงคนส าคญัอกีหลายคนรวมทัง้ พ.ต.ต.ปรากรม วารุณ
ประภา, สรุยินั สจุรติพลวงศ ์หรอืหมอหยอง และจริวงศ ์วฒันเทวา
ศลิป์ เลขาของสรุยินัซึง่ถูกด าเนินคดตีามมาตรา 112 จากการแอบ
อา้งสถาบนัฯ โดยพ.ต.ต.ปรากรมและสุรยินัเสยีชวีติระหวา่งถูกฝาก
ขงัในเรอืนจ ามทบ.11 ปลายเดอืนตุลาคมและตน้เดอืนพฤศจกิายน
ตามล าดับ  ซึ่ งปรากฏว่าญาติของทั ้งพ .ต .ต .ปรากรมและ
สรุยินัต์ ต่างไมต่ดิใจการตายและน าศพไปประกอบพธิอียา่งรวดเรว็
โดยยงัไม่มรีายงานว่ามกีารไต่สวนเพื่อหาสาเหตุการตายโดยศาล
ตามที่กฎหมายก าหนดแต่อย่างใด นอกจากผูต้้องขงัหา้คนขา้งต้น 
เท่าทีย่นืยนัไดย้งัมผีูต้อ้งขงัคด ี112 ป่วน "Bike for Dad" อกีอยา่ง
น้อยหา้คนทีเ่คยมาอยูใ่นเรอืนจ าแหง่น้ีระยะหน่ึงแต่ภายหลงัถูกยา้ย
ไปเรอืนจ าอื่น  

  
ชูชำติ ทนายของจ าเลยคดรีะเบดิราชประสงค์เล่าถงึอุปสรรคในการคุยกบัลกูความในเรอืนจ า มทบ.11 ใหฟั้งวา่ เมื่อทนาย
เขา้เยี่ยมผู้ต้องขงั ระหว่างการสนทนาจะมเีจ้าหน้าที่ทหารมานัง่ใกล้ๆ เพื่อจดบนัทกึบทสนทนารวมทัง้มกีารอดัเสยีงไว ้
นอกจากน้ีทนายยงัตอ้งสง่ค าถามทีจ่ะถามลูกความใหเ้จา้หน้าทีดู่ก่อนดว้ยซึ่งเจา้หน้าทีอ่าจตดัค าถามได ้ขณะที่ เบญจรตัน์ 
ทนายของคดป่ีวน " Bike for Dad " กเ็ล่าไม่ต่างกนัวา่ ระหว่างการพดูคุยจะมทีหารมาอยูใ่กลเ้สมอซึง่ขดักบัหลกัการที่
ทนายและลกูความมสีทิธปิรกึษากนัอยา่งเป็นสว่นตวั  

  

การจดัตัง้เรอืนจ าในค่ายทหาร ท าให้ทหารเขา้มาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจรหลงัจากก่อนหน้าน้ี มคี าสัง่
หวัหน้าคสช.ฉบบัที ่3/2558 ใหอ้ านาจทหารเรยีกบุคคลไปสอบถามไดไ้ม่เกนิ 7 วนัก่อนชัน้สอบสวนและใหเ้ป็นพนกังาน
สอบสวนในชัน้สอบสวนดว้ย ขณะทีช่ ัน้พจิารณากม็กีารประกาศใหศ้าลทหารพจิารณาคดพีลเรอืนในความผดิบางประเภท 
ก่อนที่ในขัน้สุดทา้ยจะมกีารจดัตัง้เรอืนจ าชัว่คราวในค่ายทหาร เพื่อควบคุมตวัจ าเลยสว่นหน่ึงระหว่างการพจิารณาคด ีซึ่ง
ค าบอกเล่าของทนายและขา่วการเสยีชวีติของผูต้อ้งหาคด ี112 จ านวนสองคนทีย่งัไม่มกีารไต่สวนเพื่อหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ
โดยศาล กท็ าใหเ้รอืนจ าชัว่คราว มทบ. 11 กลายเป็นหลุมด าในกระบวนการยุตธิรรมยุคคสช.ทีพ่รอ้มจะเปิดรบัแขกรายใหม่
ไดทุ้กเมือ่    

สรุยินั สจุรติพลวงศก์่อนเสยีชวีติเพยีงไมก่ีว่นั 
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ประกันตวัศาลทหาร เข้าเรือนจ าก่อนปล่อยทีหลัง 

 

โดยปกตกิระบวนการของศาลพลเรอืน เมื่อผูต้อ้งหาถูกน าตวัมาศาลเพื่อขออ านาจศาลฝากขงัครัง้แรก ผูต้อ้งหาจะถูกน าตวั
ไปไวท้ี่หอ้งควบคุมชัว่คราวใต้ถุนศาล หากศาลอนุญาตใหป้ระกนัตวักจ็ะถูกปล่อยตวัจากศาลกลบับา้นทนัท ีแต่หากไม่ได้
ประกนักจ็ะถกูสง่ไปควบคุมตวัทีเ่รอืนจ า  
 
ในยุครฐับาลคสช. เท่าที่เก็บขอ้มูลไวม้พีลเรอืนอย่างน้อย 167 คน ต้องขึน้ศาลทหารในคดกีารเมอืง แต่ศาลทหารมี
กฎระเบยีบต่างจากศาลพลเรอืน เมื่อผู้ต้องหาถูกน าตวัมาฝากขงักบัศาลทหารแม้จะยื่นประกนัตวัก็จะถูกส่งตวัไปกกัที่
เรอืนจ าระหวา่งรอค าสัง่และตอ้งผา่นกระบวนการต่างๆ เฉกเชน่ผูต้อ้งขงัปกต ิ 
  
จิตรำ คชเดช นกักจิกรรมดา้นแรงงานซึง่ตกเป็นจ าเลยในคดฝ่ีาฝืนค าสัง่รายงานตวักบัคสช.เล่ำถึงกระบวนกำรเม่ือถกูส่ง
เข้ำเรือนจ ำว่า เมื่อเขา้ไปถงึก็ต้องถอดเสื้อผ้าให้ผู้คุมตรวจร่างกายและถูกตรวจช่องคลอดเพื่อหายาเสพติด นอกจากน้ี
ระหวา่งท าประวตักิถ็กูหา้มไมใ่หเ้ดนิแต่ตอ้งใชว้ธิถีดักน้ไป  
 
“กลไกที่เข้าเรอืนจ าหรอืทณัฑสถานหญิงฯ นัน้ กระท ากบัเราเหมอืนนักโทษ เรยีกได้ว่ามกีระบวนการท าให้กลายเป็น
นกัโทษ โดยปฏบิตักิบัเราเท่ากบันักโทษทีถู่กศาลสัง่จ าคุกในคดอีาญาทัว่ไปแลว้ ” แมศ้าลทหารจะออกค าสัง่ใหป้ระกนัตวั
จติราตัง้แต่เวลา 16.20 น. แต่กวา่จติราจะออกจากทณัฑสถานหญงิกลางกล็่วงไปถงึ 21.05 น.แลว้ 
  
กรกนก ผูต้้องหาคดนีัง่รถไฟไปอุทยานราชภกัดิ ์เป็นอกีคนหน่ึงที่ออกมาเปิดเผยถงึกำรตรวจภำยในด้วยขำหยัง่ การ
บงัคบัใหถ้อดเสือ้ผา้ต่อหน้าคนอื่น และการปฏบิตัภิายในทณัฑสถานหญงิกลางจนเกดิกระแสวพิากษ์วจิารณ์ในสงัคม จนใน
ทีสุ่ด สริพิร ชูตกุิลงั ผอ.ทณัฑสถานหญงิกลาง ไดก้ล่าวขอโทษกรกนก ระหว่างเวทเีสวนาซึ่งจดัทีส่ านักงานคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2559 สริพิรระบุวา่ หลงัจากน้ีจะมกีารเลกิใชข้าหยัง่และก าชบัให้การตรวจ
คน้ตวัเป็นไปตามหลกับางกอก รลูส ์หรอื ขอ้ก าหนดของสหประชาชาตสิ าหรบัการปฏบิตัติ่อผูต้อ้งขงัหญงิในเรอืนจ า  
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"วันหนึ่งก าลังประชุมเตรียมจะจัดงานกัน มีโทรศัพท์เข้ามาจากทหาร ให้

เราชี้แจงว่างานนี้มีที่มาที่ไปยังไง พอชี้แจงไปเสร็จปุ๊บ เย็นวันนั้นเลย เขาก็

โทรกลับมาประมาณว่า ดูแล้วเนี่ย เขาล าบากใจที่จะให้มีงานนี้เกิดขึ้น

อยากจะให้เลื่อนไปก่อน"  

  
ปกรณ์ อำรีกลุ Co-Producer งานผนืดนิเราทีด่นิใคร เล่าใหฟั้งถงึวนิาททีีเ่จา้หน้าทีท่หารเขา้
มาพดูคุย และทา้ยทีส่ดุงานทีป่กรณ์เป็นผูด้แูลกไ็มไ่ดจ้ดั 

 
 
การจดักิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานเสวนา การจดันิทรรศการ หรอืแมแ้ต่งานศลิปะ ต่างก็ถูกจบัตาโดยฝ่ายความมัน่คงและ
บ่อยครัง้ทีเ่จา้หน้าทีท่หารมกัจะอา้งเหตุผลในการปิดกัน้กจิกรรมว่า พวกเขาไม่สบายใจต่อกจิกรรมเพราะอาจจะมเีน้ือหาที่
เป็นภยัต่อความมัน่คง หรอืก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ เป็นตน้  
  

กิจกรรมใดที่ไม่ขออนุญาต มีโอกาสไม่ได้จัดพร้อมกับถูกตั้งข้อหา 

  
ในยุคของคสช. รฐัสร้างเงื่อนไขการท ากิจกรรมขึ้นมาใหม่ โดยพยายามบีบให้การจดักิจกรรมเสวนาสาธารณะไม่ว่าจะ
เกี่ยวข้องกบัการเมืองโดยตรงหรอืไม่ก็ตาม ต้องท าหนังสอืชี้แจงรายละเอียดและขออนุญาตจากคณะรกัษาความสงบ
แหง่ชาต ิ(คสช.) ก่อน ซึง่ในหนงัสอืขออนุญาตตอ้งระบุ รายละเอยีดการจดังาน วา่กจิกรรมในงานมอีะไรบา้ง ระบบทีเ่กดิขึน้
น้ีชว่งแรกไมม่กีฎหมายใดสัง่ใหผู้จ้ดังานตอ้งขออนุญาตก่อน แต่ช่วงหลงัคสช.อา้งค าสัง่หวัหน้าคสช. ฉบบัที ่3/2558 ขอ้ 12 
ทีห่า้มชุมนุมทางการเมอืงยกเวน้ไดร้บัอนุญาต แต่การขออนุญาตก่อนกใ็ชว่า่จะไดจ้ดังานเสมอไป  
  
ยกตวัอยา่งเชน่ กลุม่นปช.จะจดังานแถลงขา่วเกีย่วกบัรา่งรฐัธรรมนูญ โดย จตุพร พรหมพนัธ ์ประธาน นปช. ไดม้อบหมาย
ให ้ธนาวุฒ ิวชิยัดษิฐ โฆษก นปช. และสมหวงั อสัราษ ีแกนน า นปช. ยื่นหนงัสอืขออนุญาตคสช.แถลงขา่วเพื่อแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กบัสื่อมวลชนเกี่ยวกบัร่างรฐัธรรมนูญ ที่โรงแรมอนิเตอร์คอนติเนนตลั แต่ คสช.ไม่อนุญาต โดยอ้างเหตุว่า 
จ าเป็นตอ้งยดึถอืแนวทางเดมิทีไ่ดข้อความรว่มมอืไว ้โดยเฉพาะการจดักจิกรรมใดๆ ทีสุ่ม่เสีย่งต่อการสรา้งความสบัสนหรอื
มผีลต่อแนวทางการเสรมิสรา้งความสามคัคแีละแนวทางการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย หรอืที่อาจไปกระทบต่อแนวทางการ
เดนิตามโรดแมป 
  
มใิช่แค่การปิดกัน้แต่เพยีงอย่างเดยีว ยงัมบีางกจิกรรมทีผู่จ้ดัถูกเรยีกเขา้พบและถูกตัง้ขอ้หา เช่น ศ.ดร.อรรถจกัร ์สตัยานุ
รกัษ์ กับพวก ที่ถูกตัง้ข้อหาร่วมกันมัว่สุมหรือชุมนุมทางการเมืองตัง้แต่ห้าคนขึ้นไป จากการ จัดงานแถลงข่าวเรื่อง
มหาวทิยาลยัไมใ่ชค่า่ยทหาร  
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“แก้ไข หรือ ยกเลิก” ทางเลือกของผู้จัดกิจกรรมภายใต้รัฐบาลทหาร 

  
“เขาไมส่บายใจกบัแขกรบัเชญิบางคน กอ็ยากจะใหเ้ราถอดคนนัน้ออก”  
“เราเสยีหาย เราพอีารไ์ปแลว้ เรากต็อ้งมเีหตุผลอธบิายกบัสาธารณะ เราคงถอดไมไ่ด ้เขากเ็ลยบอกวา่ ถา้ถอดไมไ่ดก้ค็งจดั
ไมไ่ด”้ 
“เขากอ็ยากใหเ้ราจดัได ้แต่ในเมือ่เราไมย่อมทีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัวทิยากร มนักต็อ้งจบแบบน้ี” 
  
ปกรณ์ อำรีกลุ บอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ทหารเขา้มาแทรกแซงกิจกรรม “ผืนดินเราที่ดนิใคร” ที่เขาเป็นผู้
ประสานงาน และทา้ยทีสุ่ดกจิกรรมของเขากถ็ูกสัง่ใหย้กเลกิ ท าใหผู้จ้ดังานบางส่วนถูกพาตวัไปพูดคุยที่สถานีต ารวจนคร
บาลชนะสงครามแมจ้ะยงัไมม่กีารตัง้ขอ้หากต็าม 
  
ทัง้น้ีไมใ่ชแ่คว่ทิยากรทีท่ าใหท้หารตอ้งเขา้มาเซน็เซอร ์แมแ้ต่สิง่ของบางอยา่งในนิทรรศการ กเ็ป็นเหตุใหเ้จา้หน้าทีไ่มส่บาย
ใจ อย่างเช่น งานปล่อยปีก ซึ่งเป็นกจิกรรมที่เปิดพืน้ที่ให้คนรุ่นใหม่ในโครงการของมูลนิธอิาสาสมคัรเพื่อสงัคม ไดป้ล่อย
ของหรือโชว์ผลงานและสื่อสารประเด็นทางสงัคมที่ได้เรียนรู้มา แต่ทว่า หน่ึงในนิทรรศการที่ทหารไม่สบายใจก็คือ 
“นิทรรศการหอ้งสว้ม” ซึง่สือ่สารถงึบางเรื่องทีไ่มส่ามารถพดูในทีส่าธารณะได ้เช่น การละเมดิสทิธมินุษยชนหลงัรฐัประหาร 
หรอืเรือ่งรา่งรฐัธรรมนูญ  
  
ศกัดิส์นีิ เอมะศริ ิหรอื หญิง  เล่าว่า นิทรรศการสว้มเริม่จดัตัง้แต่วนัแรก แต่วนัที่สองมกีารใส่ขอ้มูลเพิม่ทหารจงึรู้สกึว่า
เน้ือหาคอ่นขา้ง "ชีเ้ป้า" หญงิกบ็อกวา่จะใหค้นท านิทรรศการเอาออกเองกร็ูส้กึไมด่ ีอยากใหท้หารเป็นคนมาบอกเองวา่จะให้
เอาอนัไหนออกบา้ง แต่ทหารบอกวา่ไมอ่อยากเขา้มาเป็นคูข่ดัแยง้โดยตรงเพราะเดีย๋วเป็นขา่วแลว้จะไมด่ ีทางผูจ้ดัเลยเสนอ
ทางเลอืกใหมว่า่จะรือ้หอ้งน ้าออกทัง้หมด ทหารบอกวา่จะรือ้ทัง้หอ้งน ้าเลยกไ็ดแ้ต่ตอ้งไมท่ าขา่ว ไมใ่หเ้ป็นประเดน็ขึน้มาอกี  
  
“ถ้ำไม่คิดจะแก้ไข กค็งจะไม่ได้จดั” น่ีคือทำงเลือกท่ีรฐัหยิบย่ืนให้ในวนัท่ีเสรีภำพมีจ ำกดั  

  

มหาวิทยาลัยหรือค่ายทหาร? การกดดันเจ้าของสถานที่ไม่ให้อ านวยความสะดวก 

  
พืน้ทีม่หาวทิยาลยัถูกคาดหมายวา่ จะเป็นพืน้ทีท่ีม่เีสรภีาพในการแสดงออกโดยเฉพาะในเชงิวชิาการ แต่ทวา่ ภายหลงัการ
รฐัประหาร มหาวทิยาลยัมคีวามสุ่มเสี่ยงเป็นอนัดบัต้นๆ ที่จะถูกปิดกิจกรรม และบางกิจกรรม มหาวทิยาลยัก็ให้ความ
รว่มมอืกบัทหารในการปิดกัน้-แทรกแซงเสยีเอง  
  
ตวัอย่างเช่น งานเสวนา “จำกทุ่งบำงเขนสู่รำชด ำเนิน: เกษตรศำสตรก์บักำรเมืองไทย” ทีจ่ดัโดยกลุ่มเสรนีนทร ีกลุ่ม
เสรเีกษตรศาสตร ์และขบวนการประชาธปิไตยใหม ่โดยใชล้านกจิกรรมหน้าตกึ 8 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรเ์ป็นทีจ่ดังาน 
แต่ก่อนเริม่งาน เจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัแจง้ผูจ้ดัวา่ ไมใ่หจ้ดังานเพราะยงัไมไ่ดข้ออนุญาตกองกจิการนิสติ ขณะทีเ่จา้หน้าที่
มหาวทิยาลยัสว่นหนึ่งเขา้มาเกบ็เกา้อีท้ีเ่ตรยีมไวใ้หผู้ฟั้งเสวนาไป ทางผูจ้ดัจงึท ากจิกรรมต่อโดยนัง่กบัพืน้แทน  
  

 หน้า ๓๗  

http://freedom.ilaw.or.th/blog/wondersoffreedom


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัการเสวนาเริม่ไปไดค้รู่หน่ึง กม็กีารตดัไฟในพืน้ที่ท าให้บรเิวณที่จดักจิกรรมตกอยู่ในความมดื ขณะที่เครื่องเสยีงกใ็ช้
ไมไ่ด ้ผูจ้ดักจิกรรมจงึแกปั้ญหาดว้ยการน าเทยีนมาจุดและด าเนินกจิกรรมต่อไปจนถงึเวลา 19.00 น. 
 

ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรม์หีลายกจิกรรมที่ทางมหาวทิยาลยัมที่าทจีะไม่ยนิดจีะอ านวยความสะดวก 
เช่น เสวนา"ลำยพรำงโกงชำติ" ที่หอประชุมศรบีูรพา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ของ
ขบวนการประชาธปิไตยใหม่ และกลุ่มธรรมศาสตรเ์สรเีพื่อประชาธปิไตย ทัง้น้ีในงานมทีัง้การจดัแสดง
นิทรรศการและการเสวนาในหวัข้อ "จอมพลสฤษดิ ์และมรดกที่ประกอบสร้างจากยุคพฒันา" แต่ก็มี
เจา้หน้าที่เขา้มาเจรจาขอใหผู้จ้ดัยา้ยนิทรรศการบางส่วน ที่เกี่ยวกบัการจดัซื้อยุทโธปกรณ์และอุทยาน
ราชภกัดิอ์อกไป เหลอืไวแ้ต่นิทรรศการเกี่ยวกบัจอมพลสฤษดิ ์แมผู้้จดัจะยอมให้ความร่วมมอื แต่เมื่อ
กิจกรรมด าเนินไปจนถึงเวลาประมาณ 18.30 น. ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มหาวทิยาลยัตดัไฟบรเิวณ
หอประชุม ท าใหผู้จ้ดัตอ้งออกมาท ากจิกรรมต่อดา้นนอกโดยใชโ้ทรโขง่แทน 

  

"สิทธิ" และ "รัฐธรรมนูญ" คือค าอ่อนไหวที่เจ้าหน้าที่ไม่อยากให้ใช้จัดกิจกรรม 

  
ในช่วงแรกหลงัการรฐัประหาร การจดังานเสวนาที่มคี าวา่ “สิทธิ” “เสรีภำพ” หรอื “สิทธิมนุษยชน” มกัจะเป็นรายชื่องาน
ตน้ๆ ทีถ่กูเจา้หน้าทีเ่ขา้ไปสัง่หา้มหรอืแทรกแซง ซึง่จากการเกบ็ขอ้มลู พบวา่ สองปีในยคุของคสช.มีกิจกรรมท่ีใช้ค ำว่ำ 
“สิทธิ” “เสรีภำพ” หรือ “สิทธิมนุษยชน”  ถกูปิดกัน้หรือแทรกแซงอย่ำงน้อย 9 กิจกรรม 
 
  

งานเสวนา “จำกทุ่งบำงเขนสู่รำชด ำเนิน: เกษตรศำสตรก์บักำรเมืองไทย”  



แต่เมื่อสถานการณ์เปลีย่นคนกเ็ปลีย่น ค าที่อ่อนไหวส าหรบัทหารไม่แพค้ าว่าสทิธเิสรภีาพกค็อืค าว่า “รฐัธรรมนูญ” โดย
ลกัษณะเริม่เหน็ชดัภายหลงัรฐัธรรมนูญฉบบัมชียัรา่งแรกไดถู้กเผยแพรสู่ส่ายตาประชาชนในช่วงปลายเดอืนมกราคม 2559 
และน าไปสู่การถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขว้าง ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องหนัมาจับตาเวทีเสวนาที่มีค าว่า
รฐัธรรมนูญมากขึน้  
  
อยา่งเช่น ในเดือนกมุภำพนัธ์ปี 2559 พบว่ำ มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองรฐัธรรมนูญอย่ำงน้อย 5 งำนถกูปิด คอื 
กจิกรรมวจิารณ์รา่งรฐัธรรมนูญของนกัวชิาการกลุ่มสยามประชาภิวฒัน์ถูกหา้มจดั, กจิกรรมเสวนารา่งรฐัธรรมนูญและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนของกลุ่มผู้หญิงปฏริูปประเทศไทย (วมีูฟ) ถูกหา้มจดักลางคนั , กจิกรรมรณรงค์โหวตไม่รบัร่าง
รฐัธรรมนูญของกลุ่มเสน้ทางสแีดงถูกขอให้ยุติ, นอกจากน้ีกิจกรรมเกี่ยวกบัรฐัธรรมนูญของเวบ็ไซต์ประชามติก็ถูก
แทรกแซงจนต้องย้ายสถานที่ถึงสองงานในวนัเดียวกนั ทัง้น้ี รฐับาลและคสช.เคยออกมาเรียกร้องให้หลายฝ่ายแสดง
ความเห็นต่อร่างรฐัธรรมนูญอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้วิธีการที่เหมาะสม หากพบว่าผู้ใดบิดเบือนรายละเอียดของร่าง
รฐัธรรมนูญ คสช.จะเชญิมาพดูคุยท าความเขา้ใจ เพือ่ใหเ้กดิบรรยากาศของการปรองดอง 
  

ตลอดสองปีในยุคคสช. มีกิจกรรมสำธำรณะท่ีถกูปิดกัน้หรือแทรกแซงโดยเจ้ำหน้ำท่ีรฐัอย่ำงน้อย 
130 ครัง้ ในจ ำนวนน้ีเป็นกิจกรรมเสวนำสำธำรณะอย่ำงน้อย 76 ครัง้ และเป็นกำรกิจกรรมท่ี
ไม่ใช่เร่ืองสถำนกำรณ์กำรเมือง กำรต่อต้ำนคสช.หรือนโยบำยของคสช.อย่ำงน้อย 20 ครัง้ 
 

  

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ในฐานะเครื่องมือชิ้นใหม่ ในการข่มขู่ผู้จัดกิจกรรม 

  
นอกจากการห้ามแสดงความคดิเหน็ด้วยการอ้างอ านาจตามประกาศและค าสัง่ คสช.แล้ว พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ที่
ออกมาในเดอืนกรกฎาคม 2558 กเ็ป็นเครื่องมอือกีชิน้ทีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายความมัน่คงหยบิมาใชเ้พื่อขม่ขูค่นจดักจิกรรม เช่น 
วนัที ่25 สงิหาคม 2558 พ.อ.อ านวย จุลโนนยาง รองผูบ้ญัชาการจงัหวดัทหารบกเลย ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบในพืน้ทีจ่งัหวดั
เลย มคี าสัง่หา้มไม่ใหม้ลูนิธอิาสาสมคัรเพื่อสงัคม (มอส.) จดัค่าย “เยาวชนฮกับา้นเจา้ของ” เพราะเกรงวา่ จะมกีารปลุกปัน่
เยาวชนใหต้่อต้านอ านาจรฐั และยุยงใหช้าวบา้นแตกแยกกนั และขู่ว่าหากทมีงานค่ายยงัดื้อรัน้ไม่ยอมยกเลกิการจดัค่าย
เยาวชนฯ จะใชก้ฎหมายหา้มชุมนุมจดัการกบัทมีงานทีเ่ขา้มามาจดัคา่ยครัง้น้ี เพราะถอืเป็นภยัต่อความมัน่คง 
  
อกีกรณีตวัอย่าง เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2559 ส านักขา่วสิง่แวดลอ้มรายงานว่า สน.นางเลิง้ ใชอ้ านาจตามพ.ร.บ.การ
ชุมนุมสาธารณะ สัง่ไม่อนุญาตใหเ้ครอืขา่ยประชาชนเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ชุมนุมคดัคา้นการออกค าสัง่หวัหน้าคสช. ที ่3 
และ 4/2559 เรือ่งการยกเวน้ผงัเมอืงในกจิการบางประเภท และในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ  
  
ดรูายงานปรากฏการณ์ ใชพ้.ร.บ.ชุมนุมฯ "ขู"่ ประชาชนหา้มชุมนุมทุกประเภท ไดท้ี่ http://ilaw.or.th/node/3991 
  
  
 

 หน้า ๓๙  
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บรรยากาศการชุมนุมร าลกึการรฐัประหาร 19 กนัยายน 2558 ทีอ่นุสาวรยีป์ระชาธปิไตย    
สองเดอืนหลงัรฐับาลประกาศใช ้พรบ. ชุมนุมสาธารณะ   



เสรีภาพสื่อและอินเทอร์เน็ตในวันที่ไม่มีเสรี 

  
“เสรภีาพทางอนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย 
‘ไม่เสร’ี (Not Free)” คอืสิง่ทีอ่ยู่ใน
รายงานเสรภีาพทางอนิเทอรเ์น็ตทีท่าง
“ฟ รี ด อ ม เ ฮ ำ ส์  ( Freedom 
House)” องค์กรภาคเอกชนท าวิจัย
ด้ านประชาธิป ไตยและ เสรีภ าพ
ทางการเมอืงเป็นผูจ้ดัท าและเผยแพร ่
  
จากรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายรฐับาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์
โอชา โดย คณะกรรมการขบัเคลื่อน
และเร่งรดัการด าเนินงานตามนโยบาย
รฐับาล (กขร.) พบว่า ตัง้แต่วนัที่ 12 
กนัยายน 2557 ถงึ 12 มนีาคม 2558 
มจี านวนยูอารแ์อลที่ถูกระงบัประมาณ 

2,308 ยูอารแ์อลเน่ืองจากมเีน้ือหาที่
อาจจะผดิตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 อกีทัง้ยงัมจี านวนยอูารแ์อ
ลที่กระทรวงไอซทีสี่งให้ฝ่ายกฎหมาย
ด าเนินการอยู่อกีประมาณ 3,604 ยู
อาร์แอล และทัง้สองตัวเลขเป็นแค่
จ านวนอย่างน้อยที่กระทรวงไอซีที
เปิดเผยออกมา 
  
รายงานประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2557 
ของกระทรวงไอซีที ยงัระบุว่า รฐับาล
ไ ท ย ไ ด้ ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ
ประสานงานไปยงัเวบ็ไซต์ยทูปูอกีดว้ย 
มใิช่แค่นัน้ มรีายงานจากประชาไทว่า 
ในวนัที ่5 พฤษภาคม 2559 เฟซบุ๊ก

แฟนเพจ 'กูkult' ซึ่งมผีูก้ดไลคห์ลาย
หมื่น  และมักมีการโพสต์ภาพเชิง
ล้อเลียนเสียดสีส ังคมและการเมือง 
รวมทัง้สถาบันกษัตริย์ ไม่สามารถ
เข้าถึงเน้ือหาได้ และเฟซบุ๊กก็ชี้แจ้ง
ว่า "ไม่มีเน้ือหำอยู่ในไทย คุณไม่
สำมำรถดูเ น้ือหำน้ีได้เ น่ืองจำก
ก ฎ ห ม ำ ย ใ น ท้ อ ง ถ่ิ น จ ำ กั ด
ควำมสำมำรถของเรำในกำรแสดง
เน้ือหำนัน้ หำกคุณต้องกำรทรำบ
ข้อมู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม  โ ป รดดู ท่ี ศูนย์
ช่วยเหลือ" 

  
นอกจากพืน้ทีก่ารแสดงออกในโลกออนไลน์แลว้ พืน้ทีข่องสือ่มวลชนเองกไ็ดร้บัผลกระทบภายหลงัการรฐัประหารไม่แพก้นั 
วธิกีาร และวธิคีดิในการก ากบัดูแลสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทยก าลงัเปลี่ยนไปภายใต้ยุค คสช. เริม่ตัง้แต่การออกประกาศ
อยา่งน้อย 10 ฉบบั การตัง้คณะกรรมการพเิศษตดิตามตรวจสอบเน้ือหา และการสง่เรือ่งผา่น กสทช.ใหใ้ชอ้ านาจแทน  
  

กสทช. ในฐานะ ‘ผู้จัดระเบียบสื่อ’ ให้คสช.  

  
อ านาจที่ กสทช. หยบิมาใชใ้นการจดัการกบัสื่อที่ออกนอกลู่นอกทางจากที่รฐัตกีรอบกค็อื  มำตรำ 37 ของ พ.ร.บ.กำร
ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ.2551 (พ.ร.บ.ประกอบกิจกำรฯ) ซึ่งก าหนดว่า สื่อใดๆ จะ
น าเสนอเน้ือหาที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข หรอืมี
ผลกระทบต่อความมัน่คงของรฐั ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืมกีารกระท าซึ่งเขา้ลกัษณะลามก
อนาจาร หรอืมผีลกระทบต่อการใหเ้กดิความเสื่อมทรามทางจติใจหรอืสุขภาพของประชาชนอย่างรา้ยแรงไม่ได ้และหากมี
การละเลยและปล่อยใหม้กีารน าเสนอขอ้มูล ที่เขา้ข่ายความผดิขา้งต้น กจ็ะเป็นผลใหเ้จา้ของสถานีถูกปรบั ถูกพกัใชห้รอื
เพกิถอนใบอนุญาตได ้ 
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https://drive.google.com/file/d/0B1-xrcc8imPeQ3IycGJwOVFXcFU/view?pli=1
http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/download/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202557.pdf
http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/download/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202557.pdf
http://prachatai.com/journal/2016/05/65631


จากการตดิตามขอ้มลูดงักล่าวตัง้แต่  22 พฤษภาคม 2557 จนถงึเดอืนพฤศจกิายน 2558 พบวา่ มี
อยา่งน้อย 18 กรณี จาก 12 สถานี ทีถู่กเรยีกใหเ้ขา้สูก่ระบวนการก ากบัเน้ือหาโดยรฐั โดยมกีรณี
ตวัอยา่งเช่น การสัง่ปิดพซีทวี ี เพราะมบีางรายการ(http://freedom.ilaw.or.th/case/665) ทีล่ะเมดิ
ขอ้ตกลงใน MoU การตรวจสอบไทยพบีเีอส เน่ืองจากเสนอสกู๊ป “กลุม่ดาวดนิ” เป็นตน้ 

  

‘ฟ้าให้ทีว’ี จุดเริ่มต้นการใช้อ านาจนอกระบบกับสื่อ 

  
สถานีวทิยุโทรทศัน์ ฟ้าใหท้วี ี(Fah Hai TV) ทีม่พีรทพิา หรอื ดเีจฟ้า เป็นเจา้ของ ถูกเจา้หน้าทีท่หารเขา้ตรวจคน้และยดึ
อุปกรณ์ของสถานี โดยอาศยัอ านาจตามค าสัง่หวัหน้า คสช.ที่ 3/2558 หลงัตรวจสอบพบว่า รายการทวีรีายการหน่ึงที่
ออกอากาศทางสถานี อาจมเีน้ือหาเขา้ขา่ยเป็นภยัต่อความมัน่คงของรฐั และกระทบต่อความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน   
  
เหตุการณ์น้ีนับเป็นครัง้แรกทีท่หารใชอ้ านาจเขา้มาจดัการสื่อเอง โดยผ่านกลไก กสทช. นอกจากน้ี ภายหลงัตรวจคน้ ยดึ
อุปกรณ์ของสถานีแล้ว เจ้าหน้าที่ทหารยงัน าบุคคลห้าคนที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานีไปแจ้งความ ที่กองบงัคบัการปราบปราม 
ขอ้หา ร่วมกนัประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์โดยไม่ได้รบัอนุญาต และขอ้หายุยงปลุกปัน่ให้เกดิความ
กระดา้งกระเดื่อง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 อกีดว้ย 
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http://freedom.ilaw.or.th/TVContentRegulation
http://freedom.ilaw.or.th/case/665


บรรยากาศทางการเมืองที่บีบให้ต้องเซนเซอร์ตัวเอง 

  
ภายใต้เสรีภาพที่มีอยู่อย่างจ ากัด สื่อมวลชนจึงจ า เป็นจะต้อง
ระแวดระวงัการแสดงออกของตวัเองเพือ่ไมใ่หไ้ปขวางหขูวางตาของผูม้ ี
อ านาจ ดงันัน้การเลอืกน าเสนอหรอืการไม่น าเสนอขอ้มูลบางส่วนจงึ
เกดิขึน้ หรอืทีนิ่ยมเรยีกกนัวา่ “เซนเซอรต์วัเอง” 
  
ปรากฏการณ์เหล่าน้ีเกิดขึ้นอยู่บ่อยครัง้ภายหลังการรัฐประหาร 
อย่างเช่น ผู้พมิพ์ในไทยการถอดบทความหน้าแรกของ International 
New York Times ถงึสองครัง้ โดยในครัง้แรกคอืวนัที ่1 ธนัวาคม 2558 
ซึ่งเขยีนโดย โทมสั ฟุลเลอร์ ผู้สื่อข่าวของนิวยอร์คไทมส์ ในหวัข้อ 
"เศรษฐกจิและก าลงัใจของคนไทยก าลงัตกต ่า" และครัง้ทีส่องคอืวนัที ่4 
ธันวาคม 2558 โดยบทความทัง้สองมีการพูดถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ท าให้พื้นที่บทความดงักล่าวเหลือเพียงที่ว่างและ
ขอ้ความที่ระบุว่า “บทความน้ีถูกถอดโดยผูจ้ดัพมิพข์องเราในประเทศ
ไทย โดยหนังสอืพมิพ ์International New York Times และกอง
บรรณาธกิาร ไมไ่ดม้สีว่นในการกระท าดงักล่าวแต่อยา่งใด” 
 
มิใช่แค่สื่อในต่างประเทศ ที่ผ่านมาก็มีสื่อไทยหลายแห่งที่เลือกจะ
เซนเซอร์ตัวเอง โดยหน่ึงในนั ้นก็คือเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษ 
“บางกอกโพสต์” ที่เผยแพร่บทสมัภาษณ์ครัง้แรกของอดีต
นายกรฐัมนตร ียิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร หลงัการรฐัประหาร แต่วนัต่อมาบท
สมัภาษณ์ดังกล่าวถูกลบหายไปจากเว็บไซต์ โดยวาสนา นาน่วม 
เจ้าของบทความดงักล่าวชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กว่า บทความดงักล่าวไม่
ได้มาจากการให้สมัภาษณ์ของยิง่ลกัษณ์ เพยีงแต่เป็นการพูดคุยกนั
และหยบิส่วนที่เป็นเรื่องเบาๆ ว่าชวีติในแต่ละวนัเปลี่ยนไปอย่างไรมา
เขยีนเท่านัน้ เพราะตนทราบดวี่าอดตีนายกฯ ยิง่ลกัษณ์ ไม่ได้อยู่ใน
สถานะทีจ่ะใหส้มัภาษณ์ในประเดน็ทางการเมอืงได ้
  
จะเห็นได้ว่า สถานะของเสรภีาพของการแสดงออก การจดักิจกรรม 
สื่อมวลชน และสื่อออนไลน์ ก าลงัถูกจดัระเบียบและปกคลุมไปด้วย
ความกลวั ซึ่งผลกระทบจากการปิดกัน้ช่องทางเหล่าน้ีนอกจากจะตดั
โอกาสในการแลกเปลี่ยนถกเถียงแล้วนัน้ ยงัลดทอนภูมิคุ้มกนัของ
ประชาชนในการเผชิญหน้ากบัความจรงิภายใต้สภาวะความขดัแย้ง
อยา่งทุกวนัน้ีอกีดว้ย 
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https://www.facebook.com/BBCThai/posts/1717343375153362
https://www.facebook.com/BBCThai/posts/1717343375153362


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
"จากเดก็คอ่นขา้งรา่เรงิ ทัง้สองสาวกลายเป็นคนเงยีบๆ ซมึๆ ไปมากขึน้  
นบัแต่เดอืนกุมภาพนัธท์ีแ่มไ่มไ่ดอ้ยูบ่า้นอกีต่อไป" 

  
ค าบอกเล่าของผูเ้ป็นยายถงึความรูส้กึของหลานสาวหลงัลกูสาวเธอ ศศวิมิล ผูเ้ป็น “แม”่ ของเดก็ ตอ้งถูก
คุมขงัในความผดิฐานหมิน่ประมาทพระมหากษตัรยิฯ์  

  
ครอบครวัคอืรากชวีติของมนุษย ์คอืสถาบนัพืน้ฐานการด ารงอยูข่องมนุษย ์การขาดหายไปของใครสกัคน
ลว้นท าใหผ้ลกระทบเกดิขึน้มากบา้งน้อยบา้ง แต่หากสิง่ทีท่ าใหพ้วกเขาพลดัพรากจากกนัเป็น 'รฐั' ทีใ่ช้
อ านาจมากกว่าเหตุผลในกระบวนการยุตธิรรมดัง่เช่นภายใต้สองปีของ คสช. กน่็าสนใจว่ากระบวนการ
ยตุธิรรมทีไ่มป่กตสิง่ผลกระทบต่อคนจ านวนหนึ่งอยา่งไรบา้ง 
  
หลงัรฐัประหารในเดอืนพฤษภาคม 2557 คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ใชอ้ านาจตามกฎอยัการ
ศกึ และตามประกาศและค าสัง่ต่างๆ เพื่อเรยีกบุคคลเขา้รายงานตวัเพื่อปรบัทศันคต ิพรอ้มก าหนดโทษ
ฐานไมม่ารายงานตวั, ใชอ้ านาจคุมขงับุคคลไว ้7 วนัโดยไมแ่จง้ขอ้กล่าวหา, สัง่ใหค้ดทีางการเมอืงของ
พลเรอืนตอ้งพจิารณาทีศ่าลทหาร คนจ านวนมากถกูจบักุมและด าเนินคด ีคนจ านวนมากตดัสนิใจหลบภยั
การเมอืงออกจากประเทศไทย จากน้ีคอืเรื่องเล่าบางแง่บางมุมของผูค้นทีต่้องพลดัพรากอนัเป็นผลจาก
การใชอ้ านาจทหารเหนือกระบวนการยตุธิรรม 
 

ศศิวิมล: ในวันที่ไม่มีแม่อยู่ด้วย 

 

ศศวิมิลถูกด าเนินคดหีมิน่ประมาทพระมหากษตัรยิฯ์ จากการโพสตเ์ฟซบุ๊ก ก่อนถูกจบักุมเธอ อายุ 29 ปี 
เป็นชาวจงัหวดัเชยีงใหม ่มอีาชีพเป็นพนกังานทีโ่รงแรมแห่งหน่ึง มบีุตรสาว 2 คน อายุ 10 ปี และ 7 ปี 
เมือ่ ศศวิมิลถูกคุมขงัระหวา่งพจิารณาคดตีัง้แต่กุมภาพนัธ ์2558 ยายจงึตอ้งเป็นผูด้แูลหลานสาวทัง้สอง 
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ตน้เดอืนกุมภาพนัธ ์2558 เจา้หน้าทีต่ ารวจ เรยีกตวัศศวิมิลไปที ่สภ.เมอืงเชยีงใหม ่โดยแจง้วา่ ใหม้าเซน็หมายศาล แต่เมื่อ
ไปถึงปรากฏว่า ถูกน าตวัไปที่ศาลมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวลิะ เพื่อขออ านาจฝากขงั ในข้อหาหมิน่ประมาท
พระมหากษตัรยิฯ์ และถกูสง่ตวัไปทีท่ณัฑสถานหญงิเชยีงใหมท่นัท ีก่อนหน้าน้ีในเดอืนกนัยายน 2557 เธอเคยถูกเจา้หน้าที่
คน้บา้น ก่อนน าตวัไปสอบสวน ซึง่เธอเองกย็อมรบัวา่ไมท่ราบถงึ 'ความรา้ยแรง' ของขอ้หามาตรา 112 น้ีมาก่อน วนัทีไ่ปก็
พาลูกสาวคนเลก็ไปดว้ยเน่ืองจากไมม่ใีครดแูล ในขณะทีห่วัหน้างานกโ็ทรตามงานเธอเรื่อยๆ จงึรูส้กึรอ้นรนอยากใหเ้รื่องน้ี
จบๆไป จงึใหก้ารรบัสารภาพกบัพนกังานสอบสวนสถานีต ารวจภธูรภูพงิราชนิเวศน์โดยไมม่ทีนายความอยูด่ว้ย 
  
กระทัง่ 7 สงิหาคม 2558 ในชัน้สบืพยาน ศศวิมิลใหก้ารรบัสารภาพ พรอ้มใหท้นายยื่นค ารอ้งประกอบค ารบัสารภาพเพื่อ
โอกาสลดหยอ่นโทษภายหลงั แต่ศาลทหารเชยีงใหมพ่พิากษาคดใีนวนัดงักล่าวทนัท ีโดยตดัสนิจ าคุกกรรมละ 8 ปี จาก 7 
ขอ้ความทีถ่กูกลา่วหาวา่หมิน่ฯ รวมเป็น 56 ปี ลดโทษกึง่หน่ึงเหลอื 28 ปี  
  
"ยำยเล่ำว่ำวนันัน้ หลงักลบัถึงบ้ำน ได้พยำยำมบอกเร่ืองค ำพิพำกษำกบัหลำนๆ ทัง้สองคน ลูกสำว
คนโตพอเข้ำใจว่ำแม่ต้องติดคุกอีกสกัพกัใหญ่ๆ แต่ดูเหมือน เธอจะไม่รู้หรอกว่ำ 28 ปี มนันำน
เท่ำไร เธอเงียบซึมไป" 
 
 
 

 หน้า ๔๖  



โอภาส: เจอคดีซ้ าสอง ภรรยารอต่อไปนานเท่าตัว 

  

ภรรยาของลุงโอภาสหอบโฉนดทีด่นิมลูคา่ประเมนิ 2.5 ลา้นบาท เพื่อยื่นขอปล่อยตวัชัว่คราว ซึง่ถอืวา่เป็นคดมีาตรา 112 ที่
ยืน่ประกนัตวัดว้ยหลกัทรพัยท์ีส่งูทีส่ดุของปี แต่ศาลไมอ่นุญาต 
  
ตุลาคม 2557 มขีา่วจบัชายสงูวยัคนหน่ึงจากการเขยีนฝาผนงัหอ้งน ้า คนคนนัน้คอืโอภาสวยั 67 ปี ประกอบอาชพีคา้ขาย 
เบื้องต้นเจ้าตวัรบัว่าเขยีนขอ้ความตามขอ้กล่าวหาจรงิ แต่ไม่ไดม้เีจตนาหมิน่ประมาทกษตัรยิฯ์ เพยีงแต่ ต้องการวจิารณ์
คณะรฐัประหาร เขาถูกคุมขงัอยู่ที่ห้องขงักองปราบปรามเป็นเวลาห้าวนั ภายใต้บรรยากาศทางการเมืองที่เข้มงวด 
ท่ามกลางความไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจกระบวนการกฎหมายและอนาคตทีต่อ้งขึน้อยูก่บัอ านาจศาลทหาร ประกอบกบัความเครยีดทัง้
เรื่องการงานการเงนิและครอบครวั โอภาสมภีรรยาสุดรกัเพยีงคนเดยีวทีย่งัคอยเป็นก าลงัใจอยู่ขา้งๆ เดนิทางมาเยีย่ม ซื้อ
ขา้วซือ้น ้า และของใชจ้ าเป็นอื่นๆ มาสง่ใหทุ้กวนั   
  

"หำกปล่อยตวัผู้ต้องหำอำจไปกระท ำกำรใดๆ หรือก่อเหตปุระกำรอ่ืน หรือผู้ต้องหำอำจหลบหนี" คอืเหตุผลทีศ่าล
ยกค ารอ้งหลงัภรรยายืน่ขอประกนัตวัในทุกครัง้  
  
มนีาคม 2558 ศาลทหารพพิากษาจ าคุกโอภาส 3 ปี เขาใหก้ารรบัสารภาพจงึลดโทษ เหลอื 1 ปี 6 เดอืน แต่แลว้โอภาส
เหมอืนตอ้งค าสาป เพราะเขาถูกฟ้องอกีคดจีากการเขยีนฝาหอ้งน ้าอกีบานในลกัษณะเดยีวกนั ศาลนัดสอบค าใหก้ารเดอืน
ตุลาคม 2558 ซึง่ทนายความแยง้วา่การเขยีนประตูหอ้งน ้าบานทีส่องของโอภาสในวนัเดยีวกนั อาจถอืไดว้า่เป็นการกระท า
ผดิครัง้แรกเป็นการกระท าครัง้เดยีวกนั โอภาสใหก้ารรบัสารภาพอย่างเช่นคดแีรกศาลทหารลงโทษ 3 ปี ลดเหลอื 1 ปี 6 
เดอืน  ใหน้บัโทษคดน้ีีต่อจากโทษคดเีดมิ มากไปกวา่โทษทณัฑค์อืการรอต่อไปของครอบครวัที่จะไดอ้ยูก่นัพรอ้มหน้า 
 

สิรภพ: เสาหลักที่หายไปพร้อมการพิจารณาคดีที่เชื่องช้า 

  
"วนันัน้ลกูสาวทัง้สองอุม้หลานท าอะไรไมถ่กู ไดแ้ต่กอดกนัรอ้งไห ้มเีพยีงลกูชายทีย่งัพอควบคุมสตไิด ้เมือ่ทหารบุกเขา้มา" 
 
สริภพจ าเลยคด ี112 อกีคนเลา่ถงึเหตุการณ์ทหารเขา้ไปคน้บา้นหลงัรฐัประหาร เมือ่เขามชีื่อถกูเรยีกรายงานตวั 
  
สริภพ หรอื รุ่งศลิา เป็นกวทีี่เขยีนเรื่องกลอนเน้ือหาเชงิการเมอืงลงในเวบ็ไซต์ เขามอีาชพีเป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้งที่จงัหวดั
สงขลา แต่เมื่อเขาถูกด าเนินคด ีกท็ าใหค้รอบครวัตกอยูใ่นสภาพทีเ่ลวรา้ยลง กจิการรบัเหมาก่อสรา้งตอ้งเลกิเน่ืองจากขาด
คนหลกัในการท าต่อ สริภพยงัถูกด าเนินคดถีงึ 2 คดใีนเวลาเดยีวกนั คอื คดฝ่ีาฝืนไม่ไปรายงานตวัต่อคสช. และคดหีมิน่
ประมาทพระมหากษตัรยิฯ์ ตามมาตรา 112 ซึง่สริภพปฏเิสธทัง้สองขอ้หา แมจ้ะผา่นมาเกอืบสองปีแลว้ แต่การพจิารณาของ
ทัง้สองคด ียงัอยู่ในชัน้สบืพยานฝ่ายโจทก์ เพราะการพจิารณามกัถูกเลื่อนอยู่บ่อยครัง้ ท าใหย้งัไม่รูว้่าอกีนานแค่ไหนจะถงึ
วนัตดัสนิคด ี
  

สริภพตดัสนิใจต่อสูค้ดเีพื่อพสิจูน์ใหส้งัคมเหน็ว่าเขาไม่ไดร้บัความเป็นธรรมอย่างไรบา้ง โดยเลอืกที่ยอมแลกกบัการต้อง
ต่อสูค้ดเีป็นเวลานานและเวลาที่เขาจะต้องพลดัพรากจากครอบครวักจ็ะยาวนานออกไปเรื่อยๆ ปัจจุบนัลูกสาวคนโตของ     
สริภพเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีและต้องท างานเพื่อส่งเสยีให้น้องอีกสองคนได้เรียนให้จบ ลูกทัง้สามคนยงัคงท าหน้าที่
ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัไปเยีย่มสริภพทัง้ทีเ่รอืนจ าและวนัทีต่อ้งมาศาล  

 หน้า ๔๗ 

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/634
http://http/freedom.ilaw.or.th/th/case/622


 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

  

 

รินดา: ลูกๆ ที่เกือบพรากจากแม่เลี้ยงเดี่ยว 

  
รนิดา อาย ุ44 ปี ถกูจบัจากการโพสตเ์ฟซบุ๊กกลา่วหาวา่ พล.อ.ประยุทธ ์และภรรยา โอนเงนิไปสงิคโปรห์ลายหมื่นลา้นบาท 
พรอ้มขอ้หายุงยงปลุกปัน่ ตามมาตรา 116 ในวนัแรกทีเ่ธอถูกฝากขงั ศาลทหารไม่ใหป้ระกนัตวัโดยใหเ้หตุผลว่า เหน็ว่า
ผูต้้องหาถูกจบักุมในคดคีวามผดิต่อความมัน่คงของรฐัภายในราชอาณาจกัร กรณีมเีหตุอนัควรเชื่อว่า หากปล่อยชัว่คราว
อาจเป็นอุปสรรคหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่การสอบสวน รนิดาถูกขงัอยูท่ีเ่รอืนจ าเป็นเวลา 3 วนั ก่อนไดร้บัการประกนั
ตวั ล่าสุดศาลทหารและศาลอาญา เหน็ตรงกนัว่าคดน้ีีไม่ใช่ความผดิเกี่ยวกบัความมัน่คง แต่อาจเป็นแค่ความผดิฐานหมิน่
ประมาท พล.อ.ประยทุธ ์จงึใหจ้ าหน่ายคดไีปฟ้องใหมท่ีศ่าลอาญา 
  
รินดำ เป็นแม่เลี้ยงเด่ียว ท่ีมีลูกสำวและลูกชำยวยั 13 และ 7 ปี ระหว่ำงท่ีเธอถกูคมุขงั ครอบครวั
ของเธอต้องเผชิญสภำวะสุ่มเส่ียงท่ีลูกๆ อำจต้องขำดแม่เน่ืองจำกสำมีเธอเสียชีวิตไปตัง้แต่ปี 2555 
ถึงแม้จะมีปู่ และย่ำท่ีคอยดแูละเดก็ๆ บำ้ง แต่รินดำกเ็ป็นเสำหลกัในกำรหำเลี้ยงครอบครวั  

  

 

 

 

 

 หน้า ๔๘ 

http://freedom.ilaw.or.th/case/682


หนุ่มธนาคารที่ต้องสูญเสียความมั่นคงในชีวิต 

  
"ผมไมไ่ดข้ึน้ต าแหน่ง ความกา้วหน้าทางอาชพีจะไมม่ ีโบนสักไ็มไ่ด ้สทิธใินการสอบขึน้ระดบั การพจิารณา
ขัน้พเิศษ ผมจะไม่ได้เลย มนัเป็นการสร้างความยากล าบากให้กบัชีวิตอย่างสาหสัมาก เราไม่สามารถ
วางแผนการเงนิในชวีติได ้พดูงา่ยๆ กลายเป็นคนไมม่อีนาคต ตอ้งลูบหน้าปาดจมกูเป็นเดอืนๆ ไป มนัสรา้ง
ความเครยีดใหผ้มอยา่งมาก" 
  
ชายผูห้น่ึงกล่าวถงึสถานการณ์ทีก่ าลงัเกดิกบัเขา ภายหลงัเจา้หน้าทีท่หารบุกเขา้มาจบักุมตวัเขาไปจากที่
ท างานเน่ืองจากการโพสต์เฟซบุ๊กวพิากษ์วจิารณ์ทหาร การจบักุมดงักล่าวเป็นการใชอ้ านาจตามกฎอยัการ
ศกึ ท าใหเ้ขาตอ้งอยูใ่นการควบคุมตวัของทหารนานถงึเจด็วนั และต่อมาถูกตัง้ขอ้หาพ.ร.บ.คอมพวิเตอรฯ์ 
  
ภายหลงัการตัง้ขอ้หา เขาถูกทีท่ างานซึ่งเป็นธนาคารแห่งหน่ึงตัง้คณะกรรมการสอบสวนวนิัยและท าใหเ้ขา
ถูกระงบัสวสัดกิารและความก้าวหน้าในชวีติเขากลายเป็นคนไมม่คีวามมัน่คง จนกว่าคดจีะเสรจ็สิน้ เขาตอ้ง
อยูใ่นสภาวะเสีย่งจะตกงานไปตลอด 
"สิง่ทีผ่มสญูเสยีไมใ่ช่แค่ความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน ผมรูส้กึไมป่ลอดภยั แค่ผมเหน็รถเจา้หน้าทีท่หารผมก็
สะดุง้ ยิง่มรีถทหารมาต่อทา้ยผมกจ็ะรูส้กึว่าโดนตดิตามหรือเปล่า จนบ่อยครัง้ผมกฝั็นรา้ย ฝันว่าเหตุการณ์
แบบนัน้มนัจะเกดิขึน้อกี.." เขากล่าว 
  

อัครเดช: การขาดไปของอิสรภาพของทั้งพ่อและลูก 

  
กรณีของอคัรเดช นกัศกึษาคณะวศิวะกรรมศาสตร ์ถูกด าเนินคด ี112 จากสเตตสัในเฟซบุ๊ก เขารบัสารภาพ
ศาลอาญาลงโทษจ าคุก 2 ปี 6 เดอืน ในระหว่างทีอ่คัรเดชตอ้งอยูใ่นเรอืนจ าคนทีค่อยมาเยีย่มเยอืนและดแูล
เขาอยูต่ลอดเวลาอยูเ่วลา คอื พอ่ของเขา แต่ต่อมาสรุพลพอ่ของอคัรเดช กถ็ูกจบักุมและด าเนินคดจีากเหตุที่
มคีนปาระเบิดใส่ลานจอดรถศาลอาญา สุรพลต้องถูกด าเนินคดีที่ศาลทหารและไม่ได้รบัการประกนัตัว 
ขณะน้ีทัง้อคัรเดชและสรุพลต่างถูกจองจ าในเรอืนจ าพเิศษกรงุเทพฯ ซึง่มผีลกระทบอยา่งมากต่อชวีติของพอ่
ลกูคูน้ี่ 
 
 
 
 
 

 หน้า ๔๙  

http://freedom.ilaw.or.th/case/577


จอม เพชรประดับ: ความอบอุ่นจางหายเมื่อไม่ได้กลบับ้าน 

  

"ความรูส้กึผดิ..กลบัมาอยูใ่นหว้งความคดิอกีครัง้ เมื่อทราบวา่ พีช่ายคนที ่4 เสยีชวีติไปอกีคน แมว้า่ยงั
มพีีน้่องอกีหลายคนอยู่เคยีงขา้ง แต่ธรรมเนียมปฏบิตัขิองครอบครวั วนัสุดทา้ยของใครคนใดคนหน่ึง 
สมาชกิทุกคนตอ้งอยูพ่รอ้มหน้ากนั เพื่อรว่มสง่ดวงวญิญาณของบุคคลอนัเป็นทีร่กัใหไ้ดไ้ปสูภ่พทีด่ ีสุข 
สงบ และสวา่ง รวมทัง้เพือ่อโหสกิรรมในสิง่ทีไ่ดท้ าผดิพลาดไป ทัง้กาย วาจา ใจ ทัง้ทีต่ ัง้ใจ และไมต่ัง้ใจ 

 
เรา..ไม่มโีอกาสทีจ่ะไดท้ าเช่นนัน้ 3 ปี..ของการหนีจากบา้น ท าให ้ความรูส้กึมัน่คง ความอบอุ่นจาง
หายออกจากใจไปไมน้่อย" 
  
จอม เพชรประดบั อดตีผูส้ ือ่ขา่ว พธิกีรช่อง NBT, VoiceTV เขยีนโพสตเ์ฟซบุ๊กแสดงความรูส้กึ และตดั
พอ้ต่อโชคชะตาในวาระทีพ่ีช่ายของเขาเสยีชวีติ แต่เขาไมอ่าจกลบัมารว่มงานศพได ้จอมถูก คสช.ออก
ค าสัง่ที ่82/2557 เรยีกใหม้ารายงานตวั แต่ไมม่ารายงานตวัและลีภ้ยัไปใชช้วีติอยูใ่นสหรฐัอเมรกิา 
  
ระหว่างการใช้ชีวิตในต่างแดน จอมยงัคงพยายามท าหน้าที่สื่อมวลชนและผลิตรายการวิเคราะห์
การเมอืงดว้ยตวัเอง เขาเชญิผูค้นมาสมัภาษณ์ออกรายการอย่างต่อเน่ืองทางยูทูป “Thaivoicemedia” 
ซึง่การพยายามเคลื่อนไหวอยา่งต่อเน่ืองของเขายิง่ท าใหโ้อกาสกลบับา้นของเขาน้อยลงไปอกี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จอม เพชรประดบัในสหรฐัฯ 

 หน้า ๕๐  
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ธันย์ฐวุฒิ: สองปีที่ผ่านมา ยังไม่เคยได้เจอลูกเลย 

 
"ตอนทีเ่ขา้มาใหม่ๆ  อยูใ่นสภาพทีย่งัพอมเีงนิตดิตวัมาและคดิวา่ยงัตอ้งต่อสูต้่อไป แต่พอผา่นไประยะนึงการต่อสูท้าง
การเมอืงไมต่อบโจทยว์า่จะท าใหเ้ราเลีย้งตวัเองได ้เพราะค าถามหลกัของเรา คอื เราจะกลบัเมอืงไทยไดเ้มือ่ไร เลยตอ้ง
ตดัสนิใจวา่จะยุตกิารเคลื่อนไหวและสนใจเรือ่งท ามาหากนิ”  
  
ธนัยฐ์วุฒ ิหรอื “หนุ่มเรดนนท”์ อดตีนกัโทษคดมีาตรา 112 กล่าว ธนัยฐ์วุฒเิคยตอ้งรบัโทษอยูใ่นเรอืนจ ากวา่สามปีก่อน
ไดร้บัพระราชทานอภยัโทษออกมา หลงัการรฐัประหาร เขาถกูคสช.ออกค าสัง่ที ่44/2557 เรยีกใหม้ารายงานตวั แต่ไมม่า
รายงานตวัเพราะไมม่ัน่ใจในความปลอดภยัของตวัเอง และตดัสนิใจลีภ้ยัไปใชช้วีติอยูใ่นประเทศเพือ่นบ้าน 
  
"สองปีทีผ่า่นมา ยงัไมเ่คยไดเ้จอลกูเลย ตอนแรกเรายงัไมอ่ยากยา้ยไปไหนเพราะแมข่องผมบอกวา่พอลกูจบม.3 จะสง่ลกูมา
อยูก่บัผม เรากเ็ตรยีมตวัวา่ถา้ท าธุรกจิประสบความส าเรจ็ลกูมากจ็ะตอ้งสบาย เรากจ็ะเอาเงนิใหล้กูได ้สองปีทีผ่า่นมากค็อย
อยู ่แต่พอตอนน้ีเขากต็่อม.ปลายทีเ่มอืงไทย ทุกวนัน้ีกเ็ริม่มเีงนิสง่กลบัไปเป็นคา่เรยีนไดบ้า้ง แต่ก่อนหน้าน้ีกไ็มไ่ดช้ว่ยเหลอื
ทางบา้นเลย ถา้เราสง่ไดม้ากกวา่น้ีเรากจ็ะท า แต่ล าพงัเราอยูท่ีน่ี่กล็ าบากเพราะอาหารกแ็พง" ธนัยฐ์วุฒเิล่า 
  
ธนัยฐ์วุฒ ิเป็นพอ่เลีย้งเดีย่วทีใ่ชช้วีติอยูก่บัลกูชายหน่ึงคนตามล าพงั เขาถกูจบัและเขา้เรอืนจ าครัง้แรกเมื่อปี 2553 ท าใหเ้ขา
ตอ้งพลดัพรากจากลกูครัง้แรก เขำได้ออกจำกเรือนจ ำมำและอยู่กบัลูกอีกครัง้ไม่ถึงหน่ึงปี เม่ือสถำนกำรณ์กำรเมือง
เปล่ียนแปลง ควำมพลดัพรำกกเ็กิดขึน้อีกครัง้แต่ครำวน้ียงัไม่อำจบอกได้ว่ำนำนเท่ำไร  

หนุ่ม เรดนนท ์หรอืธนัยฐ์วุฒ ิ

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/19


ตัง้แต่รฐัประหาร 22 พฤษภาคม 2557 มผีูค้นจ านวนมากไดร้บัผลกระทบจากการใช้
อ านาจทหารเหนือกระบวนการยุตธิรรม คนจ านวนมากตอ้งถูกด าเนินคด ีคนหลาย
คนต้องถูกจ าคุก และคนอกีหลายคนต้องตดัสนิใจลี้ภยัไปอยู่ต่างประเทศ จากการ
บนัทกึขอ้มลูของไอลอว ์ตลอดสองปีในยคุคสช.มคีนอยา่งน้อย 93 คนทีต่อ้งเขา้ไปใช้
ชวีติในเรอืนจ า เพราะการแสดงความคดิเหน็ และอยา่งน้อย 303 คนทีผ่่านการถูก
คุมขงัในค่ายทหาร ปัจจุบนับุคคลที่ยงัถูกคุมขงัอยู่เพราะการแสดงออกอย่างสงบมี
อย่างน้อย 44 คน ซึ่งเป็นการคุมขงัตามค าพพิากษา 26 คน และเป็นการคุมขงั
ระหวา่งการพจิารณาคด ี18 คน 
  
ส าหรบัจ านวนคนถูกประกาศเรยีกรายงานตวัตามค าสัง่คสช.เท่าทีบ่นัทกึไดจ้ากการ
รายงานของสือ่มวลชน และค าบอกเล่าทีส่ามารถยนืยนัขอ้เทจ็จรงิไดม้ ี480 คน จาก
จ านวนน้ี จนถงึปัจจุบนัมคีนเขา้รายงานตวัแลว้ 349 คน สว่นอกี 131 คน ยงัไม่
ทราบชะตากรรม  
  
จากการเกบ็ขอ้มลูพบว่า ปัจจุบนัมคีนไทยทีต่อ้งไปใชช้วีติอยู่ในต่างแดน เพราะหนี
ภยัทางการเมอืงมากกว่า 200 คน ในจ านวนน้ีมเีพยีงคนเดยีวทีม่รีายงานว่าไดร้บั
สถานะผูล้ีภ้ยั คอื เอกภพ หรอื “ตัง้ อาชวีะ” ผูห้นีภยัทางการเมอืงประมาณ 10 คน 
ซึ่งอยู่ในสหรฐัอเมรกิาหรอืยุโรปอยู่ระหว่างกระบวนการขอสถานะผูล้ี้ภยัและอยู่ใน
ต่างประเทศได้โดยถูกกฎหมาย ส่วนผู้ที่หนีภัยทางการเมืองส่วนใหญ่ยงัอยู่ใน
ประเทศเพือ่นบา้นและมสีถานะเป็นเพยีงผูเ้ขา้เมอืงอยา่งผดิกฎหมาย หลายคนยงัคง
เคลื่อนไหวพยายามแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงอย่างต่อเน่ือง ขณะที่หลายคน
เลกิยุง่เกีย่วกบัการเมอืงและสนใจแต่เรือ่งการท ามาหากนิเทา่นัน้   
  
"ทุกคนอยากกลบับา้นหมด ต่อใหค้นที่ไดส้ถานะผูล้ีภ้ยัในต่างประเทศ กอ็ยากกลบั
ประเทศไทย ต่อใหจ้ะเกลยีดเผดจ็การประเทศไทยขนาดไหน ต่อใหจ้ะตอ้งหนีมายงั
ไงกต็าม มนุษยท์ุกคนยงัไงกอ็ยากกลบัไปพบญาตพิีน้่องบนแผ่นดนิเกดิตวัเอง เป็น
เรื่องธรรมชาตขิองมนุษย ์แต่ถา้กลบัไปไม่ไดเ้พราะดว้ยปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ กต็อ้ง
ปลอบใจตวัเองไป ถงึแมจ้ะมกีารเลอืกตัง้แลว้กลบัไปสูป่ระชาธปิไตยแลว้ แต่เรากไ็ม่
รูว้่าทศิทางการเมอืงจะเป็นอย่างไร เมื่อความอยุติธรรมยงัคงมอียู่ ก็ยงักลบัไม่ได ้
แมว้า่จะอยากกลบัแคไ่หนกต็าม" จอม เพชรประดบั กลา่ว 
  
หลากหลายเรื่องราวการพลดัพรากที่เกิดขึ้น เป็นผลจากการใช้อ านาจของรฐัที่ใช้
อารมณ์ในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าเหตุผล ผู้คนจ านวนมากเป็นเพยีงคนตวั
เลก็ๆ ทีไ่ดร้บัผลกระทบเพยีงเพราะการแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง ตลอดสองปี
ของคสช.ได้บีบให้คนจ านวนมากไม่มีทางเลือก ผู้ได้รบัผลกระทบต้องบ้านแตก
สาแหรกขาด ธุรกิจล้มละลายหาย บางคนไม่ได้กลบัประเทศ เพียงเพราะความ
คดิเหน็แตกต่างทางการเมอืง  

 หน้า ๕๒  
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