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Citizens Strike Back การโต้กลับของพลเมือง 

การเข้ามาปกครองของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) เจตนารมณ์ส าคญัท่ีประกาศไว้ คือ การ

ยติุความความขดัแย้งในชาติ  แตส่ิง่ท่ี คสช. ท าในระยะเวลาสีปี่กวา่เพื่อยติุความขดัแย้งของคนในชาติ คือ การ

ออกประกาศ คสช., ค าสัง่ คสช. และค าสัง่หวัหน้า คสช. และกฎหมายอีกหลายฉบบั เช่น พ.ร.บ.การชุมนุม

สาธารณะ เพื่อจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้ เห็นต่างกบั คสช. รวมทัง้การจบักมุ ด าเนินคดีกับประชาชน

ด้วยกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายท่ีได้บญัญัติขึน้ในสมยั คสช. เอง จากท่ีไอลอว์ได้เก็บสถิติมีประชาชน

ถูกเรียกไปรายงานตวั/เยี่ยมบ้าน อย่างน้อย 1,318 คน หรือต้องสู้คดีในศาลทหาร อย่างน้อย 1,886 คน และมี

ผู้ ต้องหาท่ีถูกด าเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนค าสัง่หวัหน้า คสช. ข้อท่ี 12 ห้ามมั่วสมุหรือชุมนุมทางการเมืองเกินห้า

คนอีก อยา่งน้อย 421 คน  ซึง่ล้วนเป็นผลมาจากกฎหมายของ คสช. ท่ีออกมาบงัคบัใช้ 

แต่ก็ใช่ว่า จะมีแต่ประชาชนผู้สยบยอมให้ถูกกระท าจาก คสช. แต่เพียงฝ่ายเดียว ยงัมีประชาชนบาง

กลุม่ท่ียงัพยายามใช้ช่องทางตามกฎหมายตา่งๆ เพื่อเรียกร้องสทิธิ เสรีภาพ ขัน้พืน้ฐานของประชาชนท่ีสญูเสีย

ไปกลบัคืนมา ในช่วงปี 2561 นัน้ก็มีเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวกบัการโต้กลบัของประชาชนผู้ไม่ยอมแพ้ท่ีนา่สนใจ ดงันี  ้

กิจกรรมเข้าช่ือ 10,000 คน ปลดอาวุธ คสช. 

วนัท่ี 15 มกราคม 2561 ท่ีลานปรีดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์ เครือขา่ยภาคประชาสงัคม 

23 องค์กร ร่วมเปิดตวั โครงการ "ปลดอาวุธ คสช. ทวงคืนสถานการณ์ปกติ" เพื่อใช้สิทธิเสนอกฎหมายตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 133 รวบรวมรายช่ือประชาชน 10,000 คน ยกเลิกประกาศค าสัง่ คสช. ละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพ รวม 35 ฉบบั 

นับถึงปลายเดือนธันวาคม 2561 มีรายช่ือท่ีรวบรวมได้แล้วประมาณ 6,200 รายช่ือ ซึ่งโครงการ

ดงักลา่วจะท ากิจกรรมรวบรวมรายช่ืออยา่งยากล าบาก เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมั่นคงยงัควบคมุกิจกรรม

ทางการเมืองอยา่งเข้มงวดในหลายพืน้ท่ี จนถกูห้ามจดังานเสวนาท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการนีไ้ปหนึง่ครัง้ ท่ีจงัหวดั

พิษณุโลก แต่ก็สามารถรวบรวมรายช่ือได้เกินคร่ึงทางแล้ว และจะด าเนินการท ากิจกรรมต่อไป เพื่อรณรงค์ให้

ประชาชนได้รู้ถึงผลของประกาศและค าสัง่ของ คสช. และจะน าร่างกฎหมายฉบบัดงักลา่วยื่นต่อรัฐสภาท่ีมา

จากการเลอืกตัง้ 
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หวังพึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพประชาชน 

ในช่วงท้ายปี 2560 และตลอดปี 2561 มีกลุ่มประชาชน ภาคประชาสงัคม และพรรคการเมือง ใช้

ช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 217 โดยการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่า กฎหมายท่ีออกโดย 

คสช. นัน้ละเมิดสทิธิ เสรีภาพ ของประชาชน ขดักบัรัฐธรรมนญูและใช้บงัคบัไม่ได้ โดยมีกรณีท่ีนา่สนใจ 6 กรณี 

ดงันี ้

1) กลุ่มผู้ถูกห้ามการชุมนุมย่ืนค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยค าส่ังห้าม “ชุมนุมเกินห้า
คน” 

วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 ท่ีศาลรัฐธรรมนูญ มีตัวแทนภาคประชาชน 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม

นกัศึกษาและนกักิจกรรมท่ีถูกเจ้าหน้าท่ีรัฐควบคุมตวัจากการจดักิจกรรมท่ีหอศิลป์กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 

22 พฤษภาคม 2558, กลุ่มเจ้าหน้าท่ีฝ่ายข้อมูลศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ท่ีถูกด าเนินคดีจากการ

สงัเกตการณ์กิจกรรมที่มหาวิทยาลยัขอนแก่น, กลุม่นกักิจกรรมที่ถกูเจ้าหน้าท่ีรัฐควบคมุตวัจากการจดักิจกรรม

นัง่รถไฟไปตรวจสอบทจุริตอุทยานราชภกัด์ิ, กลุม่นกัศกึษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีถกูเจ้าหน้าท่ีรัฐควบคุม

ตัวจากการจัดกิจกรรมวันท่ี 24 มิถุนายน 2559, กลุ่มนักกิจกรรมท่ีถูกเจ้าท่ีรัฐควบคุมตัวจากการแจกจ่าย

เอกสารรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ, กลุม่ประชาชนท่ีถูกเจ้าหน้าท่ีรัฐจ ากัดเสรีภาพในการ

ชุมนุมคดัค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และกลุม่คนรักหลกัประกันสขุภาพ ท่ีถูกเจ้าหน้าท่ีรัฐ

จ ากดัเสรีภาพในการชุมนมุ ใช้สทิธิตามรัฐธรรมนญูมาตรา 213 เข้ายื่นค าร้องตอ่ศาลรัฐธรรมนญู ขอให้วินิจฉัย

ว่า ค าสัง่หวัหน้าคสช. ท่ี 3/2558 ข้อ 6 และ 12 ท่ีสัง่ห้ามชุมนุมทางการเมืองตัง้แต่ห้าคนขึน้ไปรวมทัง้การใช้

อ านาจของเจ้าพนกังานรักษาความสงบเรียบร้อยตามค าสัง่ดงักลา่ว ขดัตอ่รัฐธรรมนญู มาตรา 26 และ 44 

ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 ศาลรัฐธรรมนญูสัง่ไม่รับค าร้องทัง้หมดไว้วินิจฉยั โดยให้เหตผุลว่า 

รัฐธรรมนญูได้ก าหนดช่องทางการตรวจสอบอ่ืนไว้แล้ว คือ การยื่นค าร้องผา่นศาลอ่ืนและผู้ตรวจการแผน่ดิน จึง

ไม่สามารถยื่นค าร้องโดยตรงตอ่ศาลรัฐธรรมนญูได้ และการท่ีผู้ ร้องระบุวา่ เจ้าหน้าท่ีได้อาศยัค าสัง่หวัหน้าคสช. 

ท่ี 3/2558 จับกุมควบคุมตวัเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ก่อนการบงัคบัใช้รัฐธรรมนูญ จึงไม่สามารถยื่นค าร้องผา่น

ช่องทางมาตรา 213 ของรัฐธรรมนญูได้ 
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2) กลุ่มคนอยากเลือกตัง้ย่ืนค าร้องทัง้ศาลรัฐธรรมนูญและผู้ตรวจการแผ่นดินให้วินิจฉัย
ค าส่ังห้าม “ชุมนุมเกินห้าคน”   

วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561 กลุม่คนอยากเลอืกตัง้ ท่ีถกูด าเนินคดีเน่ืองจากฝ่าฝืน ค าสัง่หวัหน้า คสช. ท่ี 

3/2558 ข้อ 12  ฐานชุมนุมทางการเมืองตัง้แต่ห้าคนขึน้ไป เข้ายื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาล

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เน่ืองจากถูกพนกังานสอบสวนตัง้ข้อกลา่วหาด าเนินคดี ทัง้ท่ีรัฐธรรมนูญคุ้มครอง

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ อีกทัง้ยังเห็นว่ามีกฎหมายสองฉบับขัดกันเอง คือค าสัง่

หัวหน้า คสช. ท่ีห้ามชุมนุมกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม จึง

ต้องการให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัในประเด็นดงักลา่ว 

ต่อมาเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2561 ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งไม่รับค าร้องดังกล่าว เน่ืองจากมีการ

ประกาศใช้ พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 แล้ว ซึ่ง

ก าหนดให้การท่ีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ต้องให้ผ่านช่องทางองค์กรอ่ืนมา

ก่อน คือ ช่องทางศาลอ่ืน หรือช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงจะสามารถยื่นเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัได้ 

ไม่เพียงแต่ยื่นค าร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเท่านัน้ ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 กลุม่คนอยากเลือกตัง้ยงัยื่นเร่ือง

ให้ผู้ตรวจการแผน่ดินเพื่อพิจารณาสง่เร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัความชอบด้วยกฎหมายของ ค าสัง่หวัหน้า 

คสช. ท่ี 3/2558 ด้วย 

ตอ่มาวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนงัสอืแจ้งผลการวินิจฉัยวา่ รัฐธรรมนญู มาตรา 

279 ได้บญัญัติรับรองให้ประกาศ ค าสัง่ และการกระท าของหวัหน้า คสช. ชอบด้วยรัฐธรรมนญู จึงไม่สง่เร่ืองให้

ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยั 

3) พรรคการเมืองย่ืนผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย ค าส่ัง “รีเซ็ต” สมาชิกพรรค 

ไม่เพียงแต่กลุม่ประชาชนเท่านัน้ พรรคการเมืองก็ได้รับผลกระทบจากประกาศและค าสัง่ของ คสช. 

โดยเฉพาะค าสัง่หวัหน้า คสช. ท่ี 53/2560 ท่ีสัง่ “รีเซ็ต” พรรคการเมืองเดิมให้ต้องให้สมาชิกท่ีมีอยู่ทุกคนมา

สมัครใหม่ทัง้หมดภายใน 30 วัน เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2561 พรรคเพื่อไทยได้ส่งตัวแทนพรรคเข้ายื่นเร่ือง



  Citizens Strike Back การโต้กลบัของพลเมือง 

 

  

ILAW 4 

 

ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณากรณีค าสัง่หวัหน้า คสช.ท่ี 53/2560 ว่าเข้าข่ายขดัรัฐธรรมนูญ

หรือไม่ 

ต่อมาวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ตวัแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เดินทางไปยื่นหนงัสือต่อผู้ตรวจการ

แผ่นดิน เพื่อยื่นค าร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของค าสัง่ คสช.ท่ี 53/2560 เพื่อให้ส่งศาล

รัฐธรรมนญูวินิจฉยัค าสัง่ดงักลา่ววา่เข้าขา่ยขดัรัฐธรรมนญูด้วยเช่นกนั 

จนกระทั่งวันท่ี 30 มีนาคม 2561 ผู้ ตรวจการแผ่นดินมีมติให้เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นไปยังศาล

รัฐธรรมนญูเพื่อวินิจฉยั ตามท่ีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยยื่นค าร้อง  ซึง่ตอ่มา วนัท่ี 5 มิถนุายน 2561 

ศาลรัฐธรรมนญูมีค าวินิจฉยัวา่ค าสัง่หวัหน้า คสช. ท่ี 53/2560  ไม่มีปัญหาในทางกฎหมายไม่ขดัรัฐธรรมนญู 

4) กลุ่มผู้จัดกิจกรรม We walk ย่ืนผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยค าส่ังห้าม “ชุมนุมเกินห้าคน” 

เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 เครือข่าย People go ซึ่งจัดกิจกรรม We walk: เดินมิตรภาพ และต่อมา

สมาชิก 8 คนถูกแจ้งความด าเนินคดี ฐานชุมนุมทางการเมืองตัง้แต่ห้าคนขึน้ไป ขดัต่อค าสัง่หวัหน้า คสช. ท่ี 

3/2558 ข้อท่ี 12 เข้ายื่นหนงัสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้เสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยปัญหา

เก่ียวกบัความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนญูของค าสัง่หวัหน้า คสช. ท่ี 3/2558 ข้อ 12 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหนงัสือแจ้งว่า ไม่สามารถสง่ค าร้อง

ให้ศาลรัฐธรรมนญูได้ เน่ืองจากวินิจฉยัตามค าร้องแล้วเห็นวา่ประเด็นตา่งๆ ไม่ขดัตอ่รัฐธรรมนญู 

5) จาตุรนต์ ฉายแสง ย่ืนผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย ค าส่ังระงับบัญชีทรัพย์สิน 

15 มิถนุายน 2561 จาตรุนต์ ฉายแสง ได้มอบหมายให้ทนายความเข้ายื่นหนงัสอืถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน 

กรณีได้รับผลกระทบจากค าสัง่ คสช. ท่ี 10/2557 ท่ีสัง่ระงบัธุรกรรมการเงินทกุประเภท เน่ืองจากไม่ไปรายงาน

ตวั กบั คสช. หลงัการรัฐประหารในปี 2557  โดยจาตรุนต์ ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กสว่นตวัวา่ "ผู้ตรวจการแผน่ดินเห็น

ว่า ค าสัง่ คสช. ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 279 ว่า เป็นค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วย

รัฐธรรมนญูและเป็นท่ีสดุ จึงวินิจฉยัให้ยติุการพิจารณา" 

ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 จาตรุนต์ได้ยื่นค าร้องตอ่ศาลรัฐธรรมนญูเพื่อขอให้ศาลวินิจฉยัวา่ 

ค าสัง่ คสช. ท่ี 10/2557 เป็นการกระท าและค าสัง่ท่ีขดัแย้งกบัรัฐธรรมนญูและให้ค าสัง่ดงักลา่วไม่มีผลบังคบัใช้



  Citizens Strike Back การโต้กลบัของพลเมือง 

 

  

ILAW 5 

 

ใดๆ อีกต่อไป โดยศาลรัฐธรรมนูญยงัไม่มีค าสัง่ใดๆออกมา แต่ปัจจุบนั ค าสัง่คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 

10/2557 ถกูยกเลกิไปแล้วด้วยผลของ ค าสัง่หวัหน้า คสช. ท่ี 22/2561 ท่ีประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2561 

6) “ไผ่ ดาวดิน” ให้ศาลทหารส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยค าส่ังห้าม “ชุมนุมเกิน 5 คน” 

19 กันยายน 2561 ท่ีศาลมณฑลทหารบกท่ี 23 หรือศาลทหารขอนแก่น จตุภทัร์ บุญภทัรรักษา หรือ 

"ไผ่ ดาวดิน" จ าเลยท่ีถูกฟ้องในข้อหาชุมนุมทางการเมือง ตามค าสัง่หวัหน้า คสช. ท่ี 3/2558 ข้อ 12. ได้ยื่นค า

ร้องต่อศาลทหารขอนแก่น เพื่อขอให้ศาลส่งค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ค าสั่งนีข้ัดหรือแย้งกับ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หรือไม่ และขอให้ศาลเลื่อนการพิพากษาคดีออกไป เพื่อรอค าวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญในเร่ืองดงักลา่ว แต่ระหว่างท่ีศาลยงัไม่นดัฟังวนัวินิจฉัยค าร้องดงักลา่ว ก็มีค าสัง่หวัหน้า คสช. ท่ี 

22/2561 ออกมา เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2561 เพื่อยกเลกิ ค าสัง่หวัหน้า คสช.ท่ี 3/2558 ข้อ 12 

แจ้งความด าเนินคดี คสช. ในข้อหากบฎ 

การตอ่สู้ของประชาชนท่ีส าคญัอีกรูปแบบหนึง่ นอกจากการใช้ช่องทางศาลรัฐธรรมนญูเพื่อตรวจสอบ

อ านาจของ คสช. แล้ว ยงัมีช่องทางการเอาผิดกับ คสช. ท่ีถือว่า เป็นคณะรัฐประหาร ได้อีกช่องทางหนึ่ง ก็คือ 

การแจ้งความตามความผิดข้อหากบฏ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 ท่ีบญัญัติไว้วา่ 

“มาตรา 113 ผู้ใดใช้ก าลงัประทษุร้าย หรือขูเ่ข็ญวา่จะใช้ก าลงัประทษุร้ายเพื่อ 

    (1) ล้มล้างหรือเปลีย่นแปลงรัฐธรรมนญู 

    (2) ล้มล้างอ านาจนิติบญัญัติ อ านาจบริหาร หรืออ านาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือให้ใช้อ านาจ

ดงักลา่วแล้วไม่ได้ หรือ 

    (3) แบง่แยกราชอาณาจกัรหรือยดึอ านาจปกครองในสว่นหนึง่สว่นใดแหง่ราชอาณาจกัร 

    ผู้นัน้กระท าความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคกุตลอดชีวิต” 

 ประชาไท รายงานวา่ จากประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมามีประชาชนฟอ้งคดีกบฏตอ่คณะรัฐประหาร และผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง ทัง้หมดจ านวนสี่ครัง้ ซึ่งทัง้สี่ครัง้ถูกศาลตดัสินยกฟ้องทัง้หมด และในปี 2561 ก็มีความเคลื่อนไหว

เก่ียวกบัคดีกบฏ ท่ีส าคญัดงันี ้
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ILAW 6 

 

กรณีกลุ่มพลเมืองโต้กลับย่ืนฟ้องศาล : ยกฟ้องทัง้สามชัน้ เพราะนิรโทษกรรมตัวเองไว้แล้ว 

22 เมษายน 2561 ศาลฎีกาอ่านค าพิพากษาในคดีท่ีกลุม่พลเมืองโต้กลบัเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง คสช. ใน

ข้อหาร่วมกนัเป็นกบฏ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 ซึ่งยื่นฟ้องไว้ตัง้แต่ปี 2558 ก่อนหน้านีท้ัง้ศาล

ชัน้ต้นและศาลอุทธรณ์ตา่งยกฟอ้ง โดยให้เหตผุลท านองเดียวกันว่า รัฐธรรมนญูชั่วคราวท่ีคณะรัฐประหารร่าง

ขึน้มีบทบบญัญัติยกเว้นโทษการท ารัฐประหารและการใช้อ านาจตอ่จากนัน้ไว้แล้ว 

ศาลฎีกาก็มีค าพิพากษายืนตามศาลชัน้ต้นและศาลอุทธรณ์ โดยให้เหตผุลวา่ การกระท าของจ าเลยทัง้

ห้าตามฟ้องพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิน้เชิง โดยอ านาจตามมาตรา 48 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับ

ชั่วคราว 2557 ท่ีเขียนขึน้โดย คสช. และตามมาตรา 279 ในรัฐธรรมนูญ 2560 ก็มีผลให้ ผลของ มาตรา 48 

รัฐธรรมนญูชัว่คราว 2557 มีผลอยูต่อ่ไป คดีนีถื้อเป็นการยกฟอ้งคดีท่ีฟอ้งคณะรัฐประหารฐานกบฏเป็นคดีท่ีห้า

ในประวติัศาสตร์ไทยด้วย 

แจ้งความผู้บัญชาการทหารบก ข้อหากบฏ: ถูกฟ้องกลับฐานแจ้งความเท็จ 

อีกเร่ืองท่ีน่าสนใจในปี 2561 หลงัผู้บญัชาการทหารบกคนใหม่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ท่ีออกมาให้

สมัภาษณ์ตอบสือ่ในประเด็นท่ีสือ่มวลชนถามวา่ ในอนาคตจะมีการท ารัฐประหารอีกหรือไม่ พล.อ.อภิรัชต์ตอบ

ว่า “หากการเมืองไม่เป็นเหตุให้เกิดจลาจล ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึน้" วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 เอกชัย หงส์กังวาน 

และโชคชยั ไพบูลย์รัชตะ สองนกักิจกรรมทางการเมือง เข้าแจ้งความกบัพล.อ.อภิรัชต์ ท่ีสถานีต ารวจนครบาล

ลาดพร้าว ในข้อหา ‘กบฎ’ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 โดยต ารวจได้รับแจ้งความในข้อหาดงักลา่ว 

ต่อมา 23 ตุลาคม 2561 ต ารวจ สน.ลาดพร้าว ส่งหนังสือแจ้งความคืบหน้าแก่เอกชัย โดยสรุปว่า 

พนกังานสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานแล้วพิจารณาเห็นวา่ เร่ืองดงักลา่วไม่มีมลูความผิดฐานกบฏ และกอง

บงัคบัการต ารวจนครบาล 4 พิจารณาแล้วเห็นควรยติุการสอบสวน แตก่่อนหน้าท่ีต ารวจจะมีความเห็นวา่คดีไม่

มีมลู และยติุการสอบสวน เพียงหนึง่วนั พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ฝ่ายกฎหมาย คสช. เข้าแจ้งความตอ่ต ารวจท่ี 

สน.ลาดพร้าว เพื่อด าเนินคดีกับทัง้สองคน ในข้อหาแจ้งความเท็จ โดย คสช. ให้เหตุผลว่า การกระท าของทัง้

สองท าให้ภาพลกัษณ์ของกองทพัเสยีหาย 

8 พฤศจิกายน 2561 ทัง้สองคนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จ 19 

พฤศจิกายน 2561 ก็ถูกสง่อัยการศาลแขวงพระนครเหนือพร้อมส านวนคดี และอัยการมีความเห็นสัง่ฟ้องทัง้
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ILAW 7 

 

สองคนต่อศาลแขวงพระนครเหนือ เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2561 โดยศาลให้ประกันตวัทัง้สองคน คนละ 12,000 

บาท 

สุดท้ายแล้วแม้ คสช. จะกระท าต่อประชาชนท่ีอยู่ฝ่ังตรงกันข้ามกับ คสช. อย่างไร แต่ก็ยังมีคนอีก

หลากหลายกลุม่ท่ียงัเช่ือมั่นในระบอบประชาธิปไตยยงัเคลือ่นไหวกันอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง เพื่อมุ่งมัน่จะรักษาสิทธิ 

เสรีภาพ ท่ีพึงจะมีของประชนชนชาวไทยเอาไว้ เหมือนดั่งท่ี Adlai E. Stevenson กล่าวไว้ว่า “Democracy 

cannot be saved by superman, but only by the unswerving devotion and goodness of millions of little 

men.” 


