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The testimonies 2018: การยืนยันผ่านค าพูดและการกระท าของนักต่อสู้ 

ปี 2561 เป็นอีกปีท่ีแบกรับเร่ืองราวมากมายของสถานการณ์คดีเสรีภาพการแสดงออกในประเทศ ผู้ถกู

ด าเนินคดีจากการใช้เสรีภาพด้านต่างๆ ตัง้แต่การคิด การพูด การเขียน หรือการแสดงออกโดยการชุมนุม ก็

ยงัคงต้องตอ่สู้กนัตอ่ไปตามความคิด ความเช่ือ ท่ีพวกเขาและเธอตา่งคาดหวงัจะเห็น 

เม่ือคดีของพวกเขาขึน้สูก่ารพิจารณาในชัน้ศาล ก็เป็นโอกาสอันดีท่ีความเช่ือของพวกเขาจะถกูรับฟัง

และบนัทึกไว้ในสนามการต่อสู้ นีอ้ย่างเป็นทางการ โดยไม่ต้องหวัน่เกรงว่า ผลของคดีท่ีศาลตดัสินจะออกมา

เป็นอย่างไร รายงานชิน้นีไ้อลอว์พยายามเลือกสิ่งท่ีนกัต่อสู้ทัง้หลายเลือกท่ีจะเช่ือ เลือกท่ีจะยืนยนัอย่างหนกั

แนน่ ผา่นปากค าพยานในคอกพยาน 

การยืนยันครัง้สุดท้ายของทนายประเวศ 

"ศาลไม่มีความชอบธรรมที่จะพิจารณาคดีนี ้หากมีการพิจารณา ผมต้องการให้พิจารณาลบัหลงัผมไป

เลย เพราะสภาพผมเป็นแบบนี ้ผมจะไปสู้คดีได้ยงัไง ศาลให้ความเป็นธรรมแล้วหรือ ผมขอยืนยนัวา่ ไม่ยอมรับ

กระบวนการยติุธรรม แตจ่ะไม่ขดัขวางการพิจารณาคดีของศาล" 

อยา่งองอาจเช่ือมัน่ เม่ือศาลขานช่ือ ประเวศ ในชุดนกัโทษ ถกูราชทณัฑ์สวมกญุแจข้อเท้า มีผ้าปิดปาก 

ลกุขึน้ยืนกลา่วกบัศาล 

ผู้พิพากษาหญิงซึ่งเป็นผู้สนทนากับประเวศเป็นหลกัตอบว่า "ศาลต้องพิจารณา เพราะฟ้องมาแล้ว 

ศาลจะให้ความเป็นธรรมอยา่งดีท่ีสดุ” ประเวศ กลา่ววา่ "ตนไม่เช่ือ สภาพแบบนีจ้ะสู้ยงัไง แถลงการณ์ฉบบั 5-7 

สง่ให้ศาล ศาลก็ไม่ได้ จะถือเอกสารออกมาจากเรือนจ าเรือนจ าก็ไม่อนญุาต คดีนีผ้มถกูพิพากษาไปแล้ว ตัง้แต่

ศาลสัง่ไม่ให้ประกนัตวั ก็สบืพยานข้างเดียวแล้วลงโทษ 100 กวา่ปีไป แล้วลดเหลอื 50 ปีไป" 

ก่อนหน้านัน้เม่ือเดือน เมษายน 2560 ประเวศถูกเจ้าหน้าท่ีทหารต ารวจทัง้ในและนอกเคร่ืองแบบเข้า

ควบคุมตวั ก่อนถูกควบคุมตวัมาท่ีมณฑลทหารบกท่ี 11 โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อญาติหรือทนายความ 

ประเวศถูกน าตวัไปฝากขงัท่ีศาลอาญาโดยถูกตัง้ข้อกลา่วหาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

112, 116 และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(3) และถกูคมุขงัท่ีเรือนจ าพิเศษกรุงเทพฯ เร่ือยมา 
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8 พฤษภาคม 2561 หลงัจบบทสนทนาดงักลา่ว อยัการร้องขอ และศาลก็เห็นควรวา่จะสัง่พิจารณาคดี

ลบั จึงต้องเชิญผู้สือ่ขา่ว องกรค์ด้านสทิธิมนษุยชน และแม้กระทัง่ญาติของประเวศ ให้ออกไปจากห้องพิจารณา

คดี และเร่ิมสืบพยานโดยอัยการโจทก์น าพยานเข้าสืบ 2 ปาก ก่อนทยอยสืบพยานฝ่ายเดียวจนเสร็จระหว่าง

วนัท่ี 8-11 พฤษภาคม 2561 

23 พฤษภาคม 2561 ศาลอาญามีค าพิพากษายกฟ้องในข้อกล่าวหามาตรา 112 ทัง้หมด และให้

ลงโทษจ าคุกตามมาตรา 116 กรรมละห้าเดือนรวม 15 เดือน และพิพากษาว่า ประเวศมีความผิดฐานไม่ยอม

พิมพ์ลายนิว้มือตามประกาศ คปค. ฉบับท่ี 25/2549 ให้ลงโทษจ าคุกหนึ่งเดือน หลังรับโทษครบตาม

ก าหนดเวลา 16 เดือน ประเวศถกูปลอ่ยตวัเม่ือ 26 สงิหาคม 2561 พร้อมแบกประสบการณ์การใช้ชีวิตนกัโทษ

กับการสู้คดีด้วยวิธีการพิเศษครัง้แรกและครัง้เดียวในประเทศไทยกลบัออกมาด้วย ถึงวนันี ้ทนายประเวศยงัมี

ความหวังท่ีจะกลับมาประกอบอาชีพทนายความ และยังคงไว้ซึ่งความคิดความเช่ือทางการเมืองท่ีไม่

เปลีย่นแปลง 

“7 แม่หญิง” กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด ผู้ต่อสู้ปกป้องส่ิงแวดล้อมจากเหมืองทองค า 

“ศาลมีโอกาสยืนยนัสทิธิขัน้พืน้ฐานซึง่ได้รับการคุ้มครองทัง้ตามกฎหมายไทยและระหวา่งประเทศ โดย

ควรยกฟอ้งคดีตามข้อกลา่วหาเหลา่นีต้อ่ผู้หญิงทัง้เจ็ดคน” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อ านวยการบริหารองกรค์

สทิธิมนษุยชน ฟอร์ตีฟ้ายไรต์ กลา่ว 

พฤศจิกายน 2559 สภา อบต.เขาหลวง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย จดัประชุมวาระพิจารณาเร่ืองขอตอ่

อายใุบอนญุาตขอใช้ประโยชน์พืน้ท่ีป่าไม้และ สปก. เพื่อท าเหมืองแร่ทองค า วนันัน้ชาวบ้านกลุม่หนึง่รวมตวักัน

เรียกร้องให้ยกเลิกประชุม เน่ืองจากผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ทองค ายงัไม่ถูกแก้ไขและเยียวยา กรณี

ดงักลา่วน ามาสูก่ารตัง้ข้อกลา่วหาเก่ียวกบั พ.ร.บ.การชุมนมุสาธารณะ มาตรา 8, 10 และร่วมกนัขม่ขืนใจผู้ อ่ืน 

โดยท าให้กลวัวา่จะเกิดอนัตรายฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 

ในชัน้สบืพยานท่ีศาลจังหวดัเลย จ าเลยหญิง 4 คน จาก 7 คน ขึน้เบิกความตรงกันวา่ ตัง้แตบ่ริษัท ทุ่ง

ค า จ ากัด เข้ามาท าเหมืองแร่ทองค า ท าให้มีผู้ ได้รับผลกระทบรวม 6 หมู่บ้าน ทัง้ฝุ่ นฟุ้งกระจาย มลภาวะทาง

เสียงเพิ่มมากขึน้ ชาวบ้านกวา่ 100 คน มีสารโลหะหนกัอยู่ในร่างกายทัง้เกินและไม่เกินค่ามาตรฐาน เป็นเหตุ
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ให้ชาวบ้านคดัค้านไม่ให้สภา อบต.เขาหลวง ให้ความเห็นชอบการขอตอ่อายใุบอนญุาตเพื่อท าเหมืองแร่ทองค า

ของบริษัท ทุง่ค า เพราะยงัไม่มีหนว่ยงานใดเข้ามาแก้ไขปัญหา 

พยานจ าเลยทัง้ 4 เบิกความอีกวา่ ก่อนเกิดเหตปุระมาณ 2 วนั ประธานสภา อบต.เขาหลวง มีหนงัสือ

ถึงกลุม่ฅนรักษ์บ้านเกิดเพื่อเชิญให้เข้าฟังการประชุม ชาวบ้านจึงเดินทางไปร่วมรับฟังตามค าเชิญ เม่ือไปถึง 

อบต. เขาหลวง ก็ได้นัง่กระจดักระจาย ไม่ได้กีดขวางทางเข้าออก หรือขดัขวางการท างานของ อบต. ประชาชน

ทัว่ไปก็สามารถมาท าธุระได้ตามปกติ อีกทัง้ ในบริเวณท่ีเกิดเหตุมีเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง 

ดแูลรักษาความเรียบร้อย หลายร้อยนาย 

19 เมษายน 2561 ศาลจงัหวดัเลยนดัฟังค าพิพากษา ส าหรับข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.บ.การชุมนมุสาธารณะ 

พ.ศ.2558 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เน่ืองจากรัฐหรือ อบต.เขาหลวง เป็นคนจัดการประชุม ไม่ใช่ชาวบ้านเป็น

ผู้จดัการประชุม ขณะท่ีชาวบ้านก็ไปร่วมรับฟังตามค าเชิญ และการประชุมของ อบต.เขาหลวง เป็นการประชุม

ตาม พ.ร.บ.อบต. 2537 จึงไม่เข้าขา่ยเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติการชุมนมุสาธารณะ 

สว่นข้อหาท่ีสอง จ าเลยร่วมกนัขม่ขืนใจผู้ อ่ืนให้กระท าการใด หรือจ ายอมตอ่สิง่ใด โดยท าให้กลวัว่าจะ

เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สิน อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 309 หรือไม่ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นวา่ ค าเบิกความของพยานโจทก์ดไูม่นา่เช่ือถือ และเบิกความขดัแย้ง

กันกับพยานโจทก์ซึ่งเป็นต ารวจ เน่ืองจากพยานโจทก์ซึ่งเป็นสมาชิก อบต.เขาหลวงเบิกความไว้ว่า ชาวบ้าน

ปราศรัยและข่มขู่จนท าให้เกิดความกลวั ขณะท่ีพยานฝ่ายโจทก์ท่ีเป็นต ารวจก็เบิกความรับรองวา่ การเข้าร่วม

รับฟังการประชุมของชาวบ้านเป็นไปโดยสงบ ไม่มีการบงัคบัขู่เข็ญใด ๆ และไม่ปรากฏว่าจะมีการใช้ความ

รุนแรง ศาลจึงเห็นวา่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสจุริตตามระบอบประชาธิปไตย จึงสัง่ให้ยกฟอ้ง 

“คสช. ไม่ใช่รัฏฐาธิปัตย์” กับคดีชูป้ายรัฐประหาร ผ่านพยานผู้เช่ียวชาญ 

"ค าว่ารัฏฐาธิปัตย์เป็นการผสมระหว่างค าว่า รัฐ+อธิปไตย หมายถึงผู้ มีอ านาจสงูสดุในรัฐ ในแผ่นดิน 

ไม่ต้องเช่ือฟังผู้ ใด ไม่ต้องฟังกฎหมายฉบบัใดอีก ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์พระมหากษัตริย์คือรัฏฐาธิ

ปัตย์ ในระบอบประชาธิปไตยรัฏฐาธิปัตย์คือประชาชน” ช านาญ จันทร์เรือง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เบิก

ความเป็นพยานในคดีท่ีจตภุทัร์ หรือ “ไผด่าวดิน” ถกูด าเนินคดีจากการชูปา้ยต้านรัฐประหาร 
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ในชัน้สบืพยานท่ีศาลทหาร จ.ขอนแก่น คดีขดัค าสัง่หวัหน้า คสช. ท่ี 3/2558 ข้อ 12  ของจตภุทัร์ ท่ีถกู

แยกมาด าเนินคดีเพียงล าพงั มีนกัวิชาการหลายคนท่ีมาเบิกความในฐานะพยานผู้ เช่ียวชาญ และรองรับการ

กระท าของไผแ่ละเพื่อนอีก 6 คนวา่ ไม่ได้มีเจตนาจะละเมิดกฎหมายข้อใดเลย 

“เห็นวา่ คสช.ไม่ใช่รัฏฐาธิปัตย์ เพราะคสช. ต้องรอการโปรดเกล้าฯจากพระมหากษัตริย์ มาตรา 3 ของ

รัฐธรรมนูญฉบบัชั่วคราว บญัญัติไว้ชัดเจนว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย แสดงให้เห็นว่า คสช.

ไม่ใช่รัฏฐาธิปัตย์” 

“การออกค าสัง่หัวหน้าคสช. ฉบับท่ี 3/2558 โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 44 เป็นไปเพื่อการรักษา

ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติเท่านัน้  การกระท าของจ าเลยซึ่งกระท าโดยสงบและไม่มี

ผลกระทบต่อประเทศชาติ จึงไม่เข้าข่ายความผิดตามค าสัง่หวัหน้าคสช.ฉบบัท่ี 3/2558” ช านาญ จันทร์เรือง 

กลา่ว 

"การเคลือ่นไหวท านองแบบท่ีจ าเลยท านี ้มีทกุยคุสมยั ท าให้เกิดผลดีของสงัคมเสมอมา เช่น ขบวนการ

เสรีไทยท่ีถูกมองว่า เป็นกบฏ แต่ภายหลงัการกระท านัน้กลบัเป็นสิ่งท่ีถูกต้อง และการกระท าของจ าเลยท่ี

คดัค้านรัฐประหารเป็นความผิด แตใ่นระยะยาวแล้วอาจจะกลายเป็นสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม การกระท า

ของจ าเลยไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงแตอ่ยา่งใด เป็นความเคลือ่นไหวที่ไม่อยากเห็นประเทศไทยเดินถอยหลงั” 

“ในทางประวติัศาสตร์ มีความเห็นว่า คณะรัฐประหารทุกคณะสบัสนระหว่างอ านาจของตนเองกับ

อ านาจของรัฐ การคดัค้าน คสช. ของจ าเลยกระทบต่อความมั่นคงของ คสช. ไม่ได้กระทบต่อความมัน่คงของ

ชาติ ถ้าเรายอมรับว่า คสช. คือชาติ จ าเลยท าผิดแน่นอน แต่ถ้า คสช. ไม่เป็นชาติก็ไม่น่าจะถูกลงโทษ" ศ.นิธิ 

เอียวศรีวงศ์ นกัวิชาการด้านประวติัศาสตร์ 

คดีนีศ้าลสืบพยานเสร็จทัง้โจทก์และจ าเลยแล้ว แต่ยงัไม่นดัวนัพิพากษา เน่ืองจากทนายยื่นค าร้อง

ขอให้ศาลสง่ค าร้องไปยงัศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่า ค าสัง่ท่ี 3/2558 ขดักับรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเป็นท่ี

น่าสงัเกตว่า เม่ือหัวหน้า คสช. ออกค าสัง่หัวหน้า คสช. 22/2561 เร่ืองให้ยกเลิกค าสัง่หัวหน้า คสช. ฉบับท่ี 

3/2558 ข้อท่ี 12 ฐานชุมนุมทางการเมืองตัง้แต่ห้าคนขึน้ไป ซึ่งเป็นฐานความผิดท่ีใช้ฟ้องคดีนี ้คดีนีจ้ะมีค า

พิพากษาออกมาอยา่งไร 
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“วิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร” คดีที่ผ่านไปกับความค้างคาใจอยากสู้ต่อ 

"ผลกระทบของการรัฐประหารครัง้นี ้ คือการท าให้ทหารมาแทรกแซงในชีวิตของพลเรือนมากเกินไป 

และมีการท าให้เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนกลายเป็นความผิดทางอาญาไป นอกจากนีชี้วิตพลเรือน

ของนกัวิชาการท่ีต้องมีการสมัมนากันเป็นเร่ืองปกติ กลบักลายไปเป็นความผิด และถกูทางเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามา

รบกวนแทรกแซงตลอดเวลา" ภคัวดี วีรภาสพงษ์ จ าเลยท่ีสองในคดี "เวทีวิชาการไม่ใช่คา่ยทหาร" แถลงตอ่ศาล 

เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2560 ระหว่างการจัดเวทีวิชาการไทยศึกษา ท่ี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

นานาชาติ จงัหวดัเชียงใหม่ มีผู้ ร่วมกิจกรรมสว่นหนึง่ถือปา้ยเขียนข้อความวา่ "เวทีวิชาการไม่ใช่คา่ยทหาร" เพื่อ

แสดงออกถึงความไม่พอใจต่อกรณี เจ้าหน้าท่ีนอกเคร่ืองแบบมาคอยถ่ายภาพและบนัทึกภาพเคลื่อนไหวใน

งานวิชาการ หลงัเกิดเหตุประมาณหนึ่งเดือนมีนกักิจกรรมและนกัวิชาการรวม 5 คนถูกออกหมายเรียกให้มา

รับทราบข้อกลา่วหาฝ่าฝืนค าสัง่หวัหน้า คสช. ฉบบัท่ี 3/2558 

12 ธันวาคม 2561 หลงัสืบพยานโจทก์ไปได้ 2 วนั ก่อนเร่ิมกระบวนการพิจารณาคดีในวนัท่ี 3 อัยการ

ได้ขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเบือ้งต้น เน่ืองจากค าสัง่หวัหน้า คสช. ฉบบัท่ี 3/2558 ข้อท่ี 12 ฐานชุมนมุทาง

การเมืองตัง้แตห้่าคนขึน้ไป ซึง่เป็นฐานความผิดท่ีใช้ฟอ้งคดีนีถ้กูยกเลกิไปแล้ว ท าให้คดีนีไ้ม่มีฐานความผิดท่ีจะ

ลงโทษจ าเลยทัง้ห้าคนได้ ศาลมีค าสัง่ให้งดสืบพยานทัง้หมดท่ีนัดไว้ และนัดฟังค าสัง่ในประเด็นนีว้ันท่ี 25 

ธันวาคม 2561 

ทัง้นี ้แม้ศาลจะสัง่งดสบืพยานไปแล้ว แตท่นายจ าเลยยงัแถลงขอให้จ าเลยทัง้ห้าคนเบิกความเพื่อเป็น

การแก้ต่างในคดี และเป็นการบนัทึกติดส านวนคดีไว้ ซึ่งศาลก็อนุญาตให้แถลงข้อต่อสู้ได้และจะบนัทึกไว้ แม้

ศาลจะมีค าสัง่ระงบัการสบืพยานไปแล้วก็ตาม 

“ผมไม่ใช่นกัวิชาการ เป็นแคน่กัศกึษาคนหนึง่ และในฐานะประชาชนทัว่ไป ผมเห็นวา่เราควรมีเสรีภาพ

ทางวิชาการ และเราจ าเป็นต้องยืนยนัถึงเสรีภาพดงักลา่วด้วย ผมเช่ือว่าคนธรรมดาก็สามารถปกปอ้งเสรีภาพ

ทางวิชาการได้ ทางใดทางหนึ่ง ซึง่ผมเลอืกท่ีจะแสดงออกโดยการถือปา้ยข้อความเวทีวิชาการไม่ใช่คา่ยทหาร” 

นลธวชั มะชยั จ าเลยท่ีสามกลา่ว 
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“ถ้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นจุดยืนทางปัญญา และยังถูกแทรกแซงโดยทหารในหลายกรณี ถ้า

มหาวิทยาลยัไม่สามารถรักษาเสรีภาพทางวิชาการได้ เทา่กบัวา่เราไม่สามารถรักษาปัญญาของประเทศได้" ชยั

พงษ์ ส าเนียง จ าเลยท่ีสีก่ลา่ว 

ท าไมโหวตโน ประชามติ เกือบ 2 ปีที่ "ไผ่" ไม่ได้พูดออกสาธารณะ 

"สงัคมต้องการพืน้ท่ีเพื่อให้คนท่ีมีหลากหลายความคิด ความเช่ือทางการเมือง อยูร่่วมกนัได้ เช่น กรณี

ท่ี พลเอกประยทุธ์ ให้สมัภาษณ์ผา่นโทรทศัน์วา่จะรับร่างรัฐธรรมนญู เพื่อให้ประเทศเดินหน้าตอ่ไปได้ ผมก็เห็น

ว่า สามารถท าได้ เพราะเป็นความคิดหนึ่งในฝ่ายท่ีเห็นด้วย เป็นความเช่ือสว่นบุคคล” สว่นหนึ่งจากค าเบิก

ความของจตภุทัร์ หรือ “ไผ ่ดาวดิน” ในคดีท่ีถกูกลา่วหาวา่ แจกใบปลวิรณรงค์โหวตโนในการท าประชามติร่าง

รัฐธรรมนญู 

การต่อสู้ ในชัน้สืบพยานคดีแจกเอกสารโหวตโน ประชามติ ภูเขียว ของไผ่ ดาวดิน  และวศิน ท่ีศาล

จังหวดัภูเขียว นบัเป็นโอกาสอย่างเป็นทางการท่ีเขาได้เบิกความเป็นพยานอันเสมือนถ้อยแถลงความออกสู่

สาธารณะ แม้วา่ การท าประชามติจะผา่นไปนานแล้วและรัฐธรรมนญูก็ผา่นเสยีงสว่นใหญ่มีผลบงัคบัใช้ไปแล้ว 

จตภุทัร์เบิกความยืนยนัวา่ จุดยืนของของกลุม่กลุม่ประชาธิปไตยใหม่ท่ีเขาร่วมท ากิจกรรมขณะนัน้ คือ 

ไม่รับร่างรัฐธรรมนญู เนือ้หาในเอกสารท่ีเผยแพร่ก็เอามาจากร่างรัฐธรรมนญู 2559 

จตุภทัร์บอกว่า เนือ้หาในเอกสารท่ีเขาแจกแสดงเหตุผล 7 ข้อ ท่ีไม่ควรรับร่างรัฐธรรมนูญ เหตุผลข้อ

แรกท่ีระบุวา่ “เลอืกคนท่ีชอบ แตไ่ด้พรรคท่ีเกลยีด” เป็นการกลา่วถึงวิธีการได้มาซึง่ ส.ส. ตามท่ีร่างรัฐธรรมนูญ

เขียนไว้ให้ใช้บตัรเลือกตัง้ใบเดียว ท าให้ประชาชนไม่สามารถเลือกบุคคล หรือนโยบายพรรคได้ เป็นการจ ากดั

สทิธิเสรีภาพของประชาชนในการใช้สทิธิเลอืกทัง้ ส.ส. ท่ีดี และพรรคท่ีมีนโยบายเป็นประโยชน์ 

จตุภัทร์เบิกความอธิบายว่า แม้ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านการลงประชามติ และประกาศใช้เป็น

รัฐธรรมนูญแล้ว มาตรา44 ก็ยงัมีผลใช้บงัคบัอยู่ คสช. ยงัสามารถใช้อ านาจตาม ม.44 รวมทัง้ประกาศ ค าสัง่ 

ของ คสช. ท่ีออกมาก่อนหน้านีก็้ยังใช้บังคับอยู่ และร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ยังรับรองสิทธิเสรีภาพเท่าท่ีไม่

กระทบกับความมัน่คงของรัฐ การบญัญัติเช่นนีท้ าให้เจ้าหน้าท่ีหรือรัฐบาลตีความจ ากัดสิทธิประชาชนได้มาก

ขึน้ เช่น กลุม่ดาวดินไปชูสามนิว้  
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จตุภทัร์เบิกความอีกว่า ตามร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ใน 5 ปี แรก ก าหนดให้ คสช. แต่งตัง้ ส.ว. 250 คน 

และล็อคไว้ให้ผู้บญัชาการ 4 เหล่าทัพ, ผบ.สส. และปลดักระทรวงกลาโหม รวม 6 ต าแหน่ง เป็น ส.ว. โดย

ต าแหน่ง และจากค าถามพว่งท่ีระบุวา่ ใน 5 ปีแรก ให้ ส.ว. ท่ีไม่ได้มาจากการเลือกตัง้เหลา่นีมี้สิทธิโหวตเลอืก

นายกฯ ด้วย วิธีการเช่นนีเ้ป็นการออกแบบให้ คสช. ยึดเสียงข้างมากในรัฐสภาได้ เน่ืองจาก ส.ส.ท่ีมาจากการ

เลอืกตัง้มี 500 คน คสช. มีเสยีง ส.ว. อยูใ่นมือแล้ว 250 เสยีง หากมีเสยีงสนบัสนนุจาก ส.ส.อีกเพียง 125 เสยีง 

ก็จะกลายเป็นเสียงข้างมาก และสามารถด าเนินการในสิ่งท่ี คสช. ประสงค์ได้โดยไม่ต้องยึดโยงกับประชาชน 

ซึง่ไม่เป็นไปตามหลกัการประชาธิปไตย 

การสบืพยานนดันัน้ ทนายจ าเลยยงัถามไผอี่กวา่ หากมีใครไม่เห็นด้วยกบั 7 เหตผุลท่ีแสดงในเอกสาร 

สามารถโต้แย้งได้หรือไม่ จตภุทัร์ตอบวา่ โต้แย้งได้ 

หลงัเสร็จสิน้การสืบพยาน 29 มีนาคม ศาลจังหวดัภูเขียวมีค าพิพากษาให้ยกฟ้องจ าเลยทัง้สอง ตาม 

พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ มาตรา 61 วรรค 2 ให้เหตุผลสรุปว่า กฎหมายฉบบันีไ้ม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจ ากดั

สทิธิและเสรีภาพของทัง้ฝ่ายท่ีเห็นชอบและไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนญู   

ทัง้ชุมนุมทัง้เทใจไปให้ถึงเทพา 

“ถ้าพดูภาษาชาวบ้าน ต้องเป็นเด็กเส้นจึงจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็น” รุ่งเรือง จ าเลยคดีเดินคดัค้าน

โรงไฟฟ้าถ่านหิน อธิบายถึงโอกาสมีสว่นร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโรงไฟฟา้

ในพืน้ท่ีบ้านเกิดของพวกเขา 

23-27 พฤศจิกายน 2560 ชาวบ้านจากชุมชนบ้านบางหลิง อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลาท่ีได้รับ

ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินเทพา และเครือขา่ยภาคประชาสงัคมภาคใต้ประมาณ 80 คน

เดินเท้าจากอ าเภอเทพาไปท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาเพื่อยื่น

หนังสือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าฯ ต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีมาประชุมคณะรัฐมนตรีสญัจร แต่ถูก

เจ้าหน้าท่ีรัฐได้สกดักัน้การเดินเท้าไม่ให้ไปสูจุ่ดหมาย และควบคมุตวัผู้ชุมนมุไป 16 คน หนึง่ในนัน้เป็นเยาวชน

ชายวยั 16 ปี ก่อนจะแจ้งข้อกลา่วหาเพิ่มเติมอีกหนึง่คน รวม 17 คน 
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มกราคม 2561 พนกังานอัยการจังหวดัสงขลามีความเห็นสัง่ฟ้องชาวบ้าน 17 คน โดยมีข้อกลา่วหา

แตกต่างกันไปคือทัง้  พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558, พ.ร.บ.ทางหลวงฯ มาตรา 38, พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ 

มาตรา 108,ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138 และ 371 

เม่ือศาลจังหวดัสงขลาพิจารณาคดีนี ้ในชัน้สืบพยานระหวา่งมิถนุายน - ตุลาคม 2561 จ าเลยบางคน

ขึน้เบิกความเอง โดยเฉพาะรุ่งเรือง ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ท่ีอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นักเคลื่อนไหวด้าน

สิง่แวดล้อมท่ีท างานอนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเลในพืน้ท่ีชายฝ่ังสวนกง 

เก่ียวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา รุ่งเรืองเห็นว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นท่ีจัดขึน้

เป็นไปอย่างไม่รอบด้าน ผู้ ต้องการเข้าร่วมกระบวนการจะต้องลงทะเบียนก่อน การประเมินผลกระทบในการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าท าแค่พืน้ท่ีรัศมีห้ากิโลเมตรจากโครงการซึ่งไม่ครอบคลมุเพียงพอ เห็นได้จากปรากฏการณ์

หมอกควนัจากอินโดนีเซียท่ีสง่ผลกระทบมาถึงประเทศไทย เขาเช่ือว่าโรงไฟฟา้ถ่านหินจะสง่ผลกระทบท่ีกว้าง

กวา่รัศมีห้ากิโลเมตรท่ีมีการท าการประเมินไว้ 

และเม่ือทราบว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีจะลงพืน้ท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรีสญัจรวนัท่ี 27-28 พฤศจิกายน 2560 เขาและพวกจึงเห็นวา่ เป็นโอกาสท่ีดีในการเสนอข้อเท็จจริง

อีกด้านให้ทางรัฐบาลรับทราบ จึงนดักนัเดินเท้าไปท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 

เขาไม่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้นดัการชุมนุมครัง้นี ้ทราบแต่เพียงว่าเป็นแนวคิดท่ีเกิดขึน้ผ่านการพูดคุยบนโลก

ออนไลน์ 

วนัท่ีท ากิจกรรมพวกเขาเดินเท้าตัง้แต่จุดเร่ิมต้นท่ีต าบลบางหลิง อ าเภอเทพา จังหวดัสงขลา ลกัษณะ

การเดิน คือ เดินบนไหลท่างของถนน ไม่ได้รุกล า้ลงไปในพืน้ถนน เขาไม่ทราบวา่การเดินดงักลา่วเป็นการชุมนุม

สาธารณะตามพ.ร.บ.ชุมนมุฯ หรือไม่ เพราะปกติเวลาชาวบ้านเลีย้งววั ต้องต้อนววัเดินในลกัษณะเดียวกัน แต่

เม่ือเจ้าหน้าท่ีมาแจ้งว่า ชาวบ้านต้องแจ้งการชุมนุม ชาวบ้านเทพาพูดภาษามลายูจึงเป็นอุปสรรคในการท า

ความเข้าใจกบัเจ้าหน้าท่ี 

คดี “เทใจให้เทพา” สบืพยานทัง้โจทก์และพยานเสร็จสิน้แล้ว  ศาลจังหวดัสงขลานดัฟังค าพิพากษา 27 

ธันวาคม 2561 


