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การบันทึกข้อมูลในปี 2557
ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง
ปี 2557 ความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงและส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อชีวติ คนจ�ำนวนมาก ช่วงต้นปีการชุมนุมขับไล่รฐั บาลรักษาการยืดเยือ้ ต่อเนือ่ ง
จนน�ำไปสู่การล้มการเลือกตั้งทั่วไป และพาประเทศเข้าสู่ทางตัน เมื่อทหารท�ำ
รัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทหารก็จ�ำเป็นต้องแสดงความเด็ด
ขาดเพื่อตรึงอ�ำนาจที่ยึดเอาไว้ให้มั่นคง การใช้อ�ำนาจที่ผิดจากกระบวนการ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวันจนแทบเป็นเรื่องปกติ ท่ามกลางความสับสน
และหวาดกลัว สิ่งที่พอจะท�ำได้ คือ การจดบันทึกเรื่องราว
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โดย iLaw ติดตามบันทึกข้อมูล
คดีความและการใช้อ�ำนาจรัฐปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออกมาตั้งแต่ปี 2553
โดยไม่ได้สนับสนุนกลุ่มการเมืองใด หลายปีที่ผ่านมาข้อมูลที่บันทึกไว้ทั้งหมด
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ freedom.ilaw.or.th โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์
ในการศึกษาเรียนรู้ของสังคมไทย
หลังการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดย คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีการประกาศเรียกบุคคลให้มารายงานตัวผ่าน
โทรทัศน์ทุก 10 - 15 นาที ขณะที่ในต่างจังหวัดก็มีการเรียกตัวบุคคลและ
ควบคุมตัวภายใต้กฎอัยการศึก มีข่าวลือการจับกุมบุคคลเผยแพร่กันอย่าง
สับสนในโซเชียลมีเดีย สื่อกระแสหลักหายไปหลายวันและกลับมาในสภาพ
พิการทางการสื่อสาร ในภาวะเช่นนี้ iLaw จึงเริ่มบันทึกข้อมูลโดยหวังว่าข้อมูล
ทีจ่ ดั เก็บเป็นระบบและเชือ่ ถือได้จะช่วยให้สงั คมเห็นภาพสถานการณ์ทชี่ ดั เจน
ขึ้นได้

ในช่วงแรกเราเก็บข้อมูลจากข่าวทุกข่าวที่ผ่านตา และบันทึกชื่อคนที่
ถูกเรียก ถูกจับกุมลงไว้ในตาราง คอยนับเวลาว่าเมื่อครบ 7 วันแล้ว จะมีข่าว
การปล่อยตัวหรือไม่ เพื่อเป็นหลักประกันว่าหากมีคนหายตัวไปสังคมจะต้อง
ได้รับรู้ เราส่งคนไปสังเกตการณ์การชุมนุม จดบันทึกชื่อคน, วันเวลาที่ถูกจับ
และถูกปล่อย พยายามอย่างเต็มที่ในการตามหาตัว แม้ไม่พบเราก็จะบันทึก
ข้อมูลไว้
เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนถึงจะเริ่มมองเห็นภาพการท�ำงานของฝ่าย
คสช. ได้ชัดเจนขึ้น และตั้งหลักได้ว่าต้องท�ำอะไรต่อ หน้าเว็บไซต์ถูกปรับปรุง
เพื่อบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงง่ายขึ้น iLaw พัฒนาระบบการเผยแพร่
ข้อมูลภาษาอังกฤษขึ้นเพื่อหวังจะส่งเรื่องราวออกไปให้ไกลที่สุด
ตัวเลขที่บันทึกไว้ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2557 มีผู้ถูกเรียกรายงานตัว
666 คน ผู้ถูกจับกุม 362 คน ซึ่งเป็นตัวเลขเท่าที่ทราบและสามารถยืนยันได้
เท่านั้น ในความเป็นจริงอาจมีกรณีเกิดขึ้นมากกว่านี้ แต่ไม่อาจรู้และยืนยัน
ความถูกต้องได้ทั้งหมด
จ�ำนวนนักโทษคดีมาตรา 112 ทั้ง 24 คน จ�ำนวนจ�ำเลยคดีชุมนุม
ทางการเมืองเกิน 24 คน คดีไม่มารายงานตัว 11 คน คดีปลุกปั่นยั่วยุ 7 คน
และจ�ำนวนการปิดกัน้ -แทรกแซงการจัดกิจกรรมสาธารณะ 42 ครัง้ ก็เป็นเพียง
ตัวเลขขั้นต�่ำเช่นกัน
ขณะเดียวกันหลังการรัฐประหารวิทยุชมุ ชนถูกปิดพร้อมกันทัง้ ประเทศ
เว็บไซต์จ�ำนวนมากถูกปิดกั้นการเข้าถึง หนังสือถูกสั่งห้ามน�ำเข้า สื่อใหญ่
ถูกทหารคุมเข้ม และเหตุการณ์อีกนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในภาวะที่แรงโน้มถ่วง
ดึงอ�ำนาจไปทางทหารและดึงความกลัวมาทางฝั่งประชาชน นอกจากประเด็น

ทางการเมืองแล้ว การบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับคดีหมิ่นประมาททาง
อาญาเพือ่ ปิดกัน้ การวิพากษ์วจิ ารณ์กย็ งั กลายเป็นวิกฤติอกี ประเภทหนึง่ ทีม่ อง
ข้ามไม่ได้ในปี 2557
รายงานสถานการณ์เสรีภาพการแสดงออกในปี 2557 ถูกแบ่งออก
เป็ น สองส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บรรยากาศทางการเมื อ งก่ อ นการ
รัฐประหารซึ่งกระทบโดยตรงต่อการใช้สิทธิของประชาชน และส่วนที่เป็น
รายงานการปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออกตลอดทั้งปี ซึ่งจะแยกเป็น 2 ตอน
เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องราวเท่าที่สามารถบันทึกไว้ได้ กรณีศึกษาจ�ำนวนมากมี
ลิงก์สำ� หรับเข้าไปดูรายละเอียดของคดีเพิม่ เติมได้ รายงานชิน้ นีน้ า่ จะคล้ายกับ
หลักหมุดให้หยุดพักหายใจครึ่งทางก่อนพบกับกรณีศึกษาที่อาจจะเกิดขึ้น
อีกมากในปี 2558
แม้ตัวเลขทางสถิติจะไม่อาจบอกเล่าความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรงได้ แต่ตัวเลขก็พอจะน�ำทางเราได้บ้างว่า มีเรื่องราวมากมายแค่ไหน
ที่เกิดขึ้นในรอบปีและควรค่าแก่การรวบรวมไว้
การจดบันทึกอาจไม่สามารถช่วยหยุดยัง้ การจับกุมคุมขังตามอ�ำเภอใจ
หรือช่วยพิทักษ์สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกกล่าวหาทางการเมืองได้
แต่เชื่อเหลือเกินว่าข้อเท็จจริงที่ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระบบ เป็นเครื่องมือเดียว
ที่จะคอยย�้ำเตือนว่าภายใต้ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น เราได้ผ่านอะไร
กันมาบ้าง และเราจะอยู่ร่วมกันต่อไปอย่างไรในวันข้างหน้า

การขัดขวางการใช้สิทธิโดยภาคประชาชน
ที่ปูทางสู่การยึดอ�ำนาจ
และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างกว้างขวาง
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ปลายปี 2556 สถานการณ์ทางการเมืองไทยเริ่มตึงเครียด ส.ส.
พรรคเพือ่ ไทยเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม “ฉบับเหมาเข่ง” เข้าสภา ซึง่ ก่อให้เกิด
กระแสต่อต้าน และการชุมนุมคัดค้านขนาดใหญ่ แม้วา่ ภายหลังร่าง พ.ร.บ. ดัง
กล่าวจะตกไป แต่ระดับความร้อนแรงของอุณหภูมทิ างการเมืองกลับไม่ได้ลดลง
ไปด้วย จากกระแสมวลชนทีถ่ กู จุดติด ท�ำให้มกี าร “ยกระดับ” ข้อเรียกร้องขึน้ ไป
เรือ่ ยๆ จากถอนร่าง พ.ร.บ. ไปเป็นให้รฐั บาลลาออก จนเมือ่ รัฐบาลประกาศยุบ
สภาก็มกี ารผลักดันข้อเรียกร้องไปเป็น “ปฏิรปู ก่อนเลือกตัง้ ”
ในรูปธรรม คณะกรรมการประชาชนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงประเทศไทย
ให้เป็นประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์อนั มีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข (กปปส.)
และผูส้ นับสนุนแนวคิด “ปฏิรปู ก่อนการเลือกตัง้ ” ใช้มาตรการต่างๆ เพือ่ ขัดขวาง
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การเลื อ กตั้ ง รวมทั้ ง การปิ ด ล้ อ มหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น
ไม่ให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เข้าไปใช้สทิ ธิ
เวลาต่ อ มา การปิ ด กั้ น การใช้ สิ ท ธิ โ ดยมวลชนที่ เ ชื่ อ ในแนวทาง
“ปฏิรปู ก่อนการเลือกตัง้ ” กลายเป็นก้าวแรกทีน่ ำ� ประเทศเข้าสูท่ างตัน จนท�ำให้
ทหารอ้างเป็นเหตุในการประกาศใช้กฎอัยการศึก และใช้อำ� นาจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนอย่างกว้างขวาง

13
จากคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสู่ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

1 พฤศจิ ก ายน 2556 สภาผู ้ แ ทนราษฎร
ผ่านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม อย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้
ในเวลาต่อมา มีประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงการผ่าน
กฎหมายดังกล่าวเป็นจ�ำนวนมาก ในหลายพื้นที่ เริ่มจาก
เวทีใหญ่บริเวณสถานีรถไฟสามเสน อนุสาวรียป์ ระชาธิปไตย
และศูนย์ราชการ นอกจากนีย้ งั มีเวทียอ่ ยที่ หอศิลป์ กทม.
แยกราชประสงค์ แยกสวนลุมพินี ฯลฯ
7 พฤศจิกายน 2556 กระแสต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษ
กรรมทีห่ นักหน่วง ท�ำให้ ส.ส.ทีเ่ สนอร่าง พ.ร.บ.นิโทษกรรม
ตัดสินใจถอนร่างกฎหมายออกจากวาระการประชุม
ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีก็แถลงว่า การผ่าน
ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ท�ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ

ความเดือดร้อนจากผลพวงแห่งการรัฐประหารเท่านัน้ ไม่ใช่
ผ่านเพือ่ ล้างผิดกรณีคอร์รปั ชัน ทัง้ ในขณะนีก้ ม็ กี ารถอนร่าง
พ.ร.บ.ทัง้ หมดออกจากวาระการประชุมแล้ว จึงอยากขอให้
ยุตกิ ารชุมนุม
11 พฤศจิกายน 2556 สมาชิกวุฒสิ ภา มีมติไม่รบั
หลักการร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ
141 เสียงและงดออกเสียง 1 เสียง
15 พฤศจิกายน 2556 การชุมนุมยังด�ำเนินต่อไป
มีการประกาศยกระดับการชุมนุม จากเดิมคัดค้าน พ.ร.บ.
นิรโทษกรรม ไปเป็นการถอนรากถอนโคน “ระบอบทักษิณ”
แทน โดยชีว้ า่ พ.ร.บ. นิรโทษกรรมเป็นเพียงผลไม้พษิ ทีม่ าจาก
ต้นไม้พษิ คือ ระบอบทักษิณ

การชุมนุมและสถานการณ์ทางการเมืองทีต่ งึ เครียด
ท�ำให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจยุบสภาในวันที่ 9 ธันวาคม
2556 และให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
โดยหวังว่า การยุบสภาเพื่อคืนอ�ำนาจให้ประชาชนเป็น
ผูต้ ดั สิน และจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่คงจะเป็นทางออกทีด่ ี
แต่การชุมนุมไม่ได้ยตุ ลิ งไป ขณะทีผ่ ชู้ มุ นุมก็มขี อ้ เรียกร้องใหม่
ได้แก่การจัดตัง้ สภาประชาชนและการฏิรปู ประเทศก่อนการ
เลือกตัง้

ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ทวีความ
ตึงเครียดและมีความไม่แน่นอน สปอร์ตไลท์เริ่มส่องไปที่
ทหาร ตัวแสดงทีส่ ำ� คัญตัวหนึง่ ของการเมืองไทย
27 ธันวาคม 2556 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก แถลงในลักษณะแบ่งรับแบ่งสูเ้ รือ่ งการ
รัฐประหาร แต่กย็ นื ยันว่าต้องแก้ปญ
ั หาด้วยการพูดคุย
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ยึดหน่วยเลือกตั้ง ปูทางสู่การรัฐประหาร
13 มกราคม 2557 แกนน�ำ กปปส.นัดชุมนุม
ปิ ด ถนนสายหลั ก ในกรุ ง เทพมหานคร (Shutdown
Bangkok) เพื่อยกระดับการชุมนุม หวังเผด็จศึกกดดัน
รัฐบาลรักษาการให้ลาออก และรณรงค์ไม่ให้ประชาชนออก
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในระหว่างการชุมนุมที่ยืดเยื้อ รัฐบาล
ตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในวันที่ 21 มกราคม
2557 เพือ่ ควบคุมสถานการณ์ แต่ดเู หมือนว่าจะไม่ได้ผล
26 มกราคม 2557 กลุ่ม ผู้ชุมนุมรวมตัวกัน
ขัดขวางการเลือกตัง้ ล่วงหน้าในกรุงเทพมหานครและในพืน้ ที่
ภาคใต้ ท�ำให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ราว 440,000 คน ไม่สามารถ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เช่น ที่ จังหวัด ตรัง กลุม่ กปปส. ตรัง
เดินทางมาปิดล้อมหน่วยเลือกตัง้ ล่วงหน้าตัง้ แต่เช้าตรู่ เพือ่
ไม่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชมี
มวลชนมาปิดล้อมจนต้องยุตกิ ารเลือกตัง้ ล่วงหน้าทัง้ จังหวัด
ขณะที่ จังหวัดชุมพร มวลชน กปปส.ตั้งเวทีปราศรัยหน้า
สถานทีเ่ ลือกตัง้ ล่วงหน้าตัง้ แต่เวลา 05.00 น. เพือ่ ป้องกัน
การรับหีบและบัตรเลือกตัง้ ของเจ้าหน้าที่
31 มกราคม 2557 สุเทพ เทือกสุบรรณ ประกาศ
บนเวทีกปปส.ว่า หน่วยเลือกตัง้ จะสามารถเปิดให้ประชาชน
ใช้สทิ ธิได้ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

ทว่าในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 วันก่อนการเลือก
ตั้ ง ก็ เ กิ ด เหตุ รุ น แรงขึ้ น ในกรุ ง เทพมหานคร ระหว่ า งที่
ผูช้ มุ นุม กปปส. ปิดกัน้ การส่งหีบเลือกตัง้ จากส�ำนักงานเขต
หลักสี่ มีกลุม่ ผูส้ นับสนุนรัฐบาลราว 200 คน มาชุมนุมเผชิญ
หน้ า คั ด ค้ า นกลุ ่ ม กปปส. การเผชิ ญ หน้ า ระหว่ า ง
ผูช้ มุ นุมสองฝ่ายทีม่ คี วามเห็นต่างกันท�ำให้เกิดความตึงเครียด
ถึงขัน้ ใช้อาวุธปืนยิงโต้ตอบกันหลายนัด ส่งผลให้มผี ไู้ ด้รบั บาด
เจ็บอย่างน้อยหกคน
เหตุการณ์ทเี่ ป็นทีโ่ จษจันคือ ลุงอะแกว วัย 72 ปี ที่
เห็นว่ามีการชุมนุมกันบริเวณหลักสี่จึงเข้าไปสังเกตการณ์
เนื่ อ งจากเป็ น ห่ ว งลู ก สาวที่ ท� ำ งานขายอาหารภายใน
ห้างไอทีสเเควร์ โดยลุงอะแกวยืนอยูฝ่ ง่ั ผูช้ มุ นุมสนับสนุนการ
เลือกตัง้ และถูกยิงจนกลายเป็นอัมพาต เกือบ 8 เดือน กระทัง่
เสียชีวติ ในทีส่ ดุ
ผลแห่งความรุนแรงท�ำให้คณะกรรมการการเลือกตัง้
ตั ด สิ น ใจระงั บ การลงคะแนนในเขตหลั ก สี่ นอกจากนี้
ยังยกเลิกการลงคะแนนใน จังหวัดชุมพร ตรัง พังงา พัทลุง
ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี เนือ่ งจากขาดบัตร
เลือกตัง้
2 กุมภาพันธ์ 2557 วันเลือกตัง้ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้

ประชาชนออกมาใช้สทิ ธิในการเลือกตัง้ ครัง้ หน้าให้มากเพือ่
“น�ำประชาธิปไตยกลับคืนมา”
ในวันเดียวกัน กลุม่ นักเรียนนักศึกษาซึง่ ใช้คำ� ขวัญ
ว่า “โปรดเคารพอนาคตของเรา” (Respect My Future) รวม
ตัวกันทีอ่ นุสาวรียป์ ระชาธิปไตย และใช้ผา้ ด�ำคลุมอนุสาวรีย์
เพือ่ เรียกร้องให้ตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญลาออก
7 พฤษภาคม 2557 ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยให้
ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร พ้นจากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี กรณีโยก
ย้ายข้าราชการโดยมิชอบ
9 พฤษภาคม 2557 สุเทพและแกนน�ำ กปปส.เปิด
ฉากการประท้วงทีเ่ รียกว่า “การต่อสูค้ รัง้ สุดท้าย” โดยเข้า
ควบคุมพืน้ ทีส่ อื่ มวลชนทีผ่ ชู้ มุ นุมมองว่าเป็นกระบอกเสียงให้
กับรัฐบาล และโน้มน้าวไม่ให้รายงานโฆษณาชวนเชือ่ นิยม
รัฐบาลอีกต่อไป เพราะเชือ่ ว่าเป็นการบิดเบือนความจริง
สถานการณ์ดจู ะเข้าสูส่ ภาวะสุกงอม กลางดึกของ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้
บั ญ ชาการทหารบก ประกาศกฎอั ย การศึ ก ในรู ป แบบ
ของประกาศกองทั พบก เนื่ องจากผู ้ ชุ ม นุ ม ทั้ ง สองฝ่ า ย
ยังไม่มที ที า่ จะยุตกิ ารชุมนุม
21 พฤษภาคม 2557 รัฐบาลรักษาการแถลงว่า
ไม่ ไ ด้ รั บ การปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจของกองทั พ
ต่อมากองทัพแถลงว่าท่าทีดังกล่าวมิใช่การรัฐประหาร
แต่มกี ารเรียกตัวแทนของรัฐบาลรักษาการและตัวแทนกลุม่
ผูช้ มุ นุมเข้าเจรจาหาทางออก
เย็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศผ่านทาง
โทรทัศน์วา่ กองทัพภายใต้การน�ำของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) สามารถควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ได้เรียบร้อยแล้ว
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ในเขตดินแดงชุมนุมประท้วงกลุม่ กปปส. ทีป่ ดิ ล้อมส�ำนักงาน
เขตดินแดงท�ำให้ไม่สามารถจัดการเลือกตัง้ ในพืน้ ทีไ่ ด้ พร้อม
ทัง้ เรียกร้องสิทธิในการเลือกตัง้
ในวันเดียวกันก็เกิดเหตุผสู้ นับสนุนกลุม่ กปปส. ออก
มาปิดล้อมคูหาเลือกตัง้ ในหลายพืน้ ที่ ทัง้ ในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดทางภาคใต้ หลายจุดมีการปะทะกันระหว่าง
ผูต้ อ้ งการใช้สทิ ธิเลือกตัง้ กับผูช้ มุ นุมเช่น กลุม่ ผูช้ มุ นุม กปปส.
หาดใหญ่ ปิดล้อมศูนย์ไปรษณียห์ าดใหญ่ ท�ำให้ไม่สามารถ
แจกจ่ายบัตรเลือกตัง้ ไปยังจังหวัดต่างๆ ในชายแดนภาคใต้
และที่ส�ำนักเขตการเลือกตั้ง อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ก็มกี ลุม่ กปปส.ปิดล้อมเช่นกัน
ส�ำหรับทีก่ รุงเทพมหานครมีการปิดหน่วยเลือกตัง้ ที่
17 สุเหร่าบ้านดอน ย่านทองหล่อ หลังถูกปาด้วยประทัด
ยักษ์และมีผชู้ มุ นุมเป่านกหวีดให้ยตุ กิ ารเลือกตัง้ ขณะทีเ่ ขต
หลักสี่ ดินแดง ราชเทวี มีการปิดหน่วยเลือกตั้งโดยกลุ่ม
ผูช้ มุ นุม ส่วนเขตบางกะปิกบั บึงกุม่ มีปญ
ั หาคณะกรรมการ
หน่วยเลือกตัง้ ไม่เพียงพอ ท�ำให้ประกาศปิดรับการลงคะแนน
ในบางหน่วย
คณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานในภายหลังว่า
สามารถจัดการเลือกตั้งได้ 68 จังหวัด มีผู้มาใช้สิทธิ
20,530,359 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.72 ของจ�ำนวนผู้
มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของทั้ ง 68 จั ง หวั ด และมี 9 จั ง หวั ด
ทีจ่ ดั การเลือกตัง้ ไม่ได้
21 มีนาคม 2557 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัยว่า
การเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากไม่ได้จดั ขึน้ พร้อมกันทัว่ ประเทศให้แล้ว
เสร็จภายในวันเดียวกัน จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญทีก่ ำ� หนดให้การ
เลือกตัง้ ต้องเป็นวันเดียวกันทัว่ ประเทศ
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ก่ อ ให้ เ กิ ด เสี ย ง
วิพากษ์วจิ ารณ์อย่างกว้างขวาง ทัง้ จากภาควิชาการและพรรค
เพื่อไทย กานต์ ยืนยง นักวิเคราะห์การเมือง กล่าวว่า
ค่อนข้างชัดเจนว่าองค์กรอิสระต้องการถอดถอนยิ่งลักษณ์
และรัฐมนตรีทงั้ คณะเพือ่ สร้างช่องว่างแห่งอ�ำนาจ ด้านสดศรี
สัตยธรรม อดีตผู้พิพากษาและอดีตกรรมการการเลือกตั้ง
วิพากษ์วจิ ารณ์วา่ เป็นการแช่แข็งประเทศ และเรียกร้องให้

การเรียกบุคคลไปรายงานตัว
การจับกุมและการควบคุมตัว
ตามกฎอัยการศึก
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หลังการยึดอ�ำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บรรยากาศทางการเมืองที่มีความ
ขั ด แย้ ง มากและมี ก ารชุ ม นุ ม ขนาดใหญ่ ต ่ อ เนื่ อ งยาวนานเงี ย งสงบลงไป
ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีผู้ถูกเรียกไปรายงานตัวอย่างน้อย 666 คน มีผู้ที่ถูก
จับกุมอย่างน้อย 362 คน จ�ำนวนผูท้ ถี่ กู เรียกและถูกจับรวมกันอย่างน้อย 976
คน มีผถู้ กู จับกุมจากการออกมาชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธอย่างน้อย 134
คน สถิติการเรียกรายงานตัวและการจับกุมมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบรรยากาศ
ทางการเมือง และปริมาณกิจกรรมต่อต้านรัฐประหารในช่วงเวลานั้นๆ
ระหว่ า งการควบคุ ม ตั ว ด้ ว ยอ� ำ นาจกฎอั ย การศึ ก ผู ้ ถู ก ควบคุ ม ตั ว
ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อญาติ หรือทนายความ ไม่มีการเปิดเผยสถานที่
ควบคุมตัว และถูกสอบสวนเพื่อหาข้อมูล และหลักฐานในการด�ำเนินคดี
มีก ารพูดคุยเพื่อ “ปรับทัศนคติ ” ถู กบั งคั บ ให้ เ ซ็ นเอกสารยิ นยอมยุ ติ การ
แสดงความคิดเห็นและการเคลื่อนไหวทางการเมือง หลายคนถูกตั้งข้อหา
ด� ำ เนิ น คดี ห ลั ง การควบคุ ม ตั ว มี ร ายงานการซ้ อ มทรมานระหว่ า งที่ อ ยู ่ ใ น
ความควบคุมของเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 28 กรณี
มี เ ครื่ อ งมื อ อย่ า งน้ อ ยสองชิ้ น ที่ คสช. ใช้ เ พื่ อ สร้ า งบรรยากาศ
ทางการเมืองที่เงียบสงบ
เครื่องมือชิ้นแรก คือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ซึ่งประกาศใช้
ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ให้ทหารมีอ�ำนาจจับกุม
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บุคคลโดยไม่ต้องมีหมายศาล สามารถเข้าจับกุมได้แม้ในที่รโหฐาน ในเวลา
ใดก็ได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น สามารถควบคุมตัวบุคคลได้ 7 วัน โดยไม่ต้อง
มีเหตุผล ไม่ต้องเปิดเผยสถานที่ควบคุมตัว ไม่มีสิทธิติดต่อญาติ ไม่มีสิทธิ
พบทนายความ
เครื่องมือชิ้นที่สอง คือ การออกค�ำสั่งของ คสช. เรียกให้บุคคลมา
รายงานตัว โดยมีทั้งการประกาศออกอากาศทางโทรทัศน์ การโทรศัพท์เรียก
การส่งจดหมายเชิญ หรือการไปตามหาตัวที่บ้านพัก คนที่มีลักษณะเป็นแกน
น�ำการเคลื่อนไหว หรือถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวจะถูก
เรียกไปพูดคุยเพื่อปรับทัศนคติ หรือขอความร่วมมือให้ยุติความเคลื่อนไหว
เพื่อความสงบ บางคนถูกกักตัวตามกฎอัยการศึก
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ เริ่มบันทึกสถิติการเรียกบุคคล
ให้ไปรายงานตัว และการจับกุมบุคคล ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
โดยเก็บข้อมูลจากค�ำสั่ง คสช. เรื่องให้บุคคลมารายงานตัว รายงานข่าวจาก
ส�ำนักข่าวต่างๆ การส่งข่าวจากเครือข่ายในพื้นที่ต่างจังหวัด การสัมภาษณ์
ผู ้ ถู ก จั บ กุ ม และถู ก เรี ย กรายงานตั ว การเข้ า เยี่ ย มผู ้ ถู ก จั บ กุ ม ตามสถานที่
คุมขัง และเรือ นจ�ำ ฯลฯ โดยบั น ทึ กเฉพาะข้ อมู ลที่ น ่า เชื่ อถื อและสามารถ
ยืนยันจากต้นทางของข้อมูลได้เท่านั้น ข้อมูลที่บันทึกได้จึงเป็นตัวเลขขั้นต�่ำ
“เท่าที่ทราบ” เท่านั้น ไม่ใช่สถิติที่ครอบคลุมข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
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ทวนความจ�ำ
เกิดอะไรขึ้นบ้างหลัง 22 พฤษภาฯ

พฤษภาคม: ยึดอ�ำนาจพร้อมประกาศเรียกรายงานตัว ห้าม
ชุมนุม ห้ามต่อต้าน
หลังการรัฐประหาร คสช. ประกาศเรียกให้แกนน�ำ
กลุม่ ทางการเมือง นักการเมือง และนักกิจกรรมเข้ารายงาน
ตัว นอกจากนัน้ ยังจับกุมแกนน�ำของกลุม่ การเมืองต่างๆ รวม
ไปถึงจับกุมผูช้ มุ นุมต่อต้านการรัฐประหาร คนจ�ำนวนมาก
ถูกควบคุมตัวไว้ 7 วันตามกฎอัยการศึก หรือมากน้อยกว่า
นัน้ นอกจากนี้ ผูถ้ กู เรียกรายงานตัวบางคนก็เปิดเผยภาย

หลังว่า พวกเขาถูกสอบสวนอย่างหนักระหว่างถูกควบคุมตัว
พฤติ ก ารณ์ ก ารจั บ กุ ม เท่ า ที่ พบ คื อพฤติ ก ารณ์
การจับกุม ผู้ร่วมชุมนุมทางการเมือง ซึ่งมีทั้งการใช้ก�ำลัง
จับกุมต่อหน้าประชาชน หรือการใช้ภาพถ่ายเป็นหลักฐาน
และตามไปจับกุมตัวภายหลัง นอกจากการจับกุมแล้ว คสช.
ยังใช้วธิ กี ารเรียกบุคคลทีส่ งสัยว่าจะเป็นแกนน�ำจัดการชุมนุม
ไปรายงานตัวเพื่อควบคุมสถานการณ์ทางการเมือง ไม่ให้
ปลุกระดมผูค้ นออกมาเคลือ่ นไหวได้อกี

มิถนุ ายน: ชูสามนิว้ กินแซนด์วชิ ผิดกฎหมาย
เดือนมิถนุ ายน 2557 การแสดงออกเพือ่ ต่อต้าน
การรัฐประหารยังคงร้อนแรง ทั้งการรวมตัวแสดงออกใน
หลายพืน้ ที่ เช่น ห้างสยามพารากอน ห้างเทอร์มนิ ลั 21 และ
การใช้สญ
ั ลักษณ์ “ชูสามนิว้ ” แสดงการต่อต้านการรัฐประหาร
มีการน�ำหนังสือ 1984 และการกินแซนด์วิช มาเป็น
สัญลักษณ์ในการจัดกิจกรรมด้วย แม้กลุม่ ต่อต้านรัฐประหาร
จะเลือกวิธกี ารเคลือ่ นไหวเชิงสัญลักษณ์มากกว่าการชุมนุม
ใหญ่อย่างทีผ่ า่ นมา แต่กย็ งั ถูกจับและเป็นเหตุให้ถกู ตัง้ ข้อหา
ฐานชุมนุมทางการเมืองได้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน – 30 มิถนุ ายน มีผถู้ กู จับกุม
อย่างน้อย 67 คน เป็นกลุม่ ผูถ้ กู จับกุมจากการชุมนุมโดย
สงบ 35 คน
คสช. เรียกบุคคลให้มารายงานตัวอย่างน้อย 131
คน โดยประกาศเป็นทางการผ่านทางโทรทัศน์ 96 คน และ
มีหมายเรียกรายงานตัวในท้องถิ่น 35 คน มีอย่างน้อย

3 คน ถูกด�ำเนินคดีตามมาตรา 112 หลังควบคุมตัวครบ
7 วัน
กรกฎาคม: ยุทธศาสตร์ คสช. บรรลุผล ผูช้ มุ นุมลดลง
แต่การเชิญตัวยังไม่ลด
หลังผูอ้ อกมาแสดงการต่อต้านรัฐประหารในเดือน
พฤษภาคมและเดือนมิถนุ ายน ก็มผี ถู้ กู เรียกตัวและถูกจับกุม
จ�ำนวนมาก โดยไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนว่าใครบ้างจะถูก
จับกุม จะถูกกักตัวไว้กวี่ นั และเหตุปจั จัยอะไรบ้างทีจ่ ะถูก
ด�ำเนินคดี เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
นอกจากนี้ การทีผ่ ถู้ กู ตัง้ ข้อหาชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน
ก็ตอ้ งขึน้ ศาลทหาร
เงื่อนไขดังกล่าวจึงอาจเป็นปัจจัยให้การชุมนุมต่อ
ต้านรัฐประหารลดลง สังเกตได้จากจ�ำนวนผูท้ ถี่ กู จับกุมในใน
เดือนนีซ้ งึ่ มี 2 คน
แต่ทว่าการเรียกพบบุคคลตามพืน้ ทีต่ า่ งๆ ไม่วา่ จะ
เป็นนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวซึ่งมีแนวคิดสนับสนุน
ประชาธิปไตยยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น การเรียกตัว
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น “กลุม่ ดาวดิน” เพือ่ พูดคุย
ขอให้ ยุ ติ ก ารเคลื่ อ นไหวในประเด็ น ผลกระทบด้ า นสิ่ ง
แวดล้อมจากการท�ำเหมืองแร่ทองค�ำใน จังหวัดเลย ซึง่ ไม่
เกีย่ วข้องกับประเด็นทางการเมือง
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม
มีผู้ถูกจับกุมอย่างน้อย 17 คน แบ่งเป็น กลุ่มที่มีความ
เกีย่ วข้องกับพรรคเพือ่ ไทย หรือ นปช. 8 คน กลุม่ ทีเ่ ป็นนัก
วิชาการนักเขียน ดีเจ นักกิจกรรม 4 คน และกลุม่ ผูถ้ กู จับกุม
จากการชุมนุมโดยสงบ 2 คน
คสช. เรี ย กบุ ค คลให้ ม ารายงานตั ว อย่ า งน้ อ ย
28 คน โดยประกาศเป็นทางการผ่านทางโทรทัศน์ 7 คน และ
มีหมายเรียกตามท้องถิน่ อย่างน้อย 21 คน
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ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 พฤษภาคม มีผู้ถูกจับกุม
อย่างน้อย 139 คน แบ่งเป็น กลุ่มที่มีความเกี่ยวข้อง
กับพรรคเพือ่ ไทย หรือ นปช. 84 คน กลุม่ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับพรรคประชาธิปัตย์ หรือ กปปส. และ คปท. 9 คน
กลุม่ ทีเ่ ป็นนักวิชาการ นักเขียน ดีเจ นักกิจกรรม 7 คน กลุม่
ผูถ้ กู จับกุมจากการชุมนุมโดยสงบ 33 คน และระบุไม่ได้ 6
คน
คสช. เรียกบุคคลไปรายงานตัวอย่างน้อย 234 คน
โดยไม่ ร ะบุ เ หตุ ข องการเรียก ไม่มีการแจ้งข้อ กล่ า วหา
ไม่เปิดเผยสถานที่ควบคุมตัว ทั้งหมดถือเป็นอ�ำนาจการ
ตัดสินใจของ คสช. แต่เพียงผูเ้ ดียวซึง่ แบ่งเป็นประกาศเรียก
ผ่านทางโทรทัศน์อย่างเป็นทางการ อย่างน้อย 189 คน และ
มี ห มายเรี ย กให้ ไ ปรายงานตั ว ในท้ อ งถิ่ น อย่ า งน้ อ ย
45 คน
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สิงหาคม: ประเด็นไม่เกีย่ วกับการเมือง คสช.
ก็หา้ มแสดงออกเช่นกัน
ในเดือนสิงหาคม ประชาชนหลายฝ่ายออกมา
เคลือ่ นไหวแสดงออกในประเด็นทีต่ นสนใจ ซึง่ ไม่ใช่การต่อ
ต้าน คสช. อย่างเช่น การรวมตัวของกลุม่ ขาหุน้ ปฏิรปู พลังงาน
หรือการรณรงค์ยุติความรุนแรงอิสราเอล-ปาเลสไตน์ ของ
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ นัล ประเทศไทย แต่กลุม่ คนเหล่า
นั้นก็ยังถูกจับกุมและถูกสั่งห้ามเคลื่อนไหวบนท้องถนน
โดยทหารระบุวา่ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เป็นเยีย่ งอย่างแก่กลุม่ อืน่ ๆ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม มีผถู้ กู จับกุม
อย่างน้อย 25 คน แบ่งเป็น กลุม่ ทีม่ คี วามเกีย่ วของกับพรรค
เพือ่ ไทย หรือ นปช. 3 คนกลุม่ ทีเ่ ป็นนักวิชาการ นักเขียนดี
เจ นักกิจกรรม 2 คน กลุม่ ผูถ้ กู จับกุมจากการชุมนุมโดยสงบ
19 คน ยังระบุไม่ได้ 1 คน
คสช. เรียกให้บคุ คลมารายงานตัวอย่างน้อย 5 คน
ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มคนเสื้อแดงที่จังหวัดเชียงใหม่ และ
นักศึ ก ษาคณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี
ในเดือนนี้ อาจกล่าวได้วา่ คณะรัฐประหารเลิกใช้วธิ กี ารออก
ประกาศเรียกตัวบุคคลอย่างเปิดเผย เพือ่ ลดแรงเสียดทาน
แต่ยังใช้วิธีการเรียกบุคคลมารายงานตัวต่อหน่วยทหารใน
แต่ละพืน้ ที่
กันยายน: นักวิชาการถูกจับ นักศึกษาถูกเรียก
เพราะจัดเสวนาและติดป้ายผ้าสะพานลอย
ในเดือนนีก้ จิ กรรมการต่อต้านรัฐประหารเบาบางลง
มาก เท่าทีม่ รี ายงานการจับกุมมีเพียงกรณีกลุม่ “ขาหุน้ ปฏิรปู
พลังงาน” ทีเ่ ดินเท้าประท้วง ทีเ่ หลือเป็นการควบคุมตัวนัก
วิ ช าการ และนั ก ศึ ก ษาผู ้ จั ด งานเสวนาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย

ธรรมศาสตร์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน มีผถู้ กู จับกุม
อย่างน้อย 22 คน เป็นกลุม่ ผูถ้ กู จับกุมจากการชุมนุมโดย
สงบ อย่างน้อย 11 คน
คสช. เรียกบุคคลให้มารายงานตัวอย่างน้อย 3 คน
คือ นิสติ นักศึกษาทีไ่ ปแขวนป้ายผ้าในวันที่ 19 กันยายน
ต�ำรวจจึงเชิญมาให้จา่ ยค่าปรับคนละ 1,000 บาท
ตุลาคม: รวบเสือ้ แดงในงานศพ เรียกตัวแกนน�ำแรงงาน
และชาวเขาเผ่ามูเซอ
เจ้าหน้าทีท่ หารจับกุม “หนึง่ ” ทีว่ ดั บางไผ่ หลังจาก
เข้าร่วมงานศพ พ.อ.อภิวนั ท์ วิรยิ ะชัย เนือ่ งจากเป็นบุคคล
ที่ถูกบันทึกภาพได้ระหว่างการชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร
บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หนึ่งถูกด�ำเนินคดีฐานชุมนุม
ทางการเมืองเกิน 5 คน
เดือนนีน้ บั ว่ามีการเรียกตัวในระดับท้องถิน่ สูงทีส่ ดุ
มีการเรียกตัวกลุม่ เพือ่ นคนงานย่านรังสิตและนวนคร 5 คน
ไปชี้แจงต่อทหารกรณีที่ทางกลุ่มฯ วางแผนเดินทางเข้า
กรุงเทพฯ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาคนงานที่กระทรวง
แรงงาน
และเชิญ สุกจิ พูนศรีเกษม พร้อมแกนน�ำชาวเขา
เผ่ามูเซอกว่า 30 คน ไปปรับความเข้าใจ หลังพยายามเดิน
ทางเพือ่ เข้าร้องเรียนต่อ คสช. ทีก่ รุงเทพฯ กรณีถกู เจ้าหน้าที่
ป่าไม้เข้าตรวจยึดอาคารและสิ่งปลูกสร้างในเขตอุทยาน
แห่งชาติตากสินมหาราช
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม มีผถู้ กู จับกุม
อย่างน้อย 5 คน แบ่งเป็น กลุม่ ทีม่ คี วามเกีย่ วของกับพรรค
เพือ่ ไทย หรือ นปช. 2 คน ยังระบุไม่ได้ 3 คน

คน
พฤศจิกายน: กระแสต้านรัฐประหารกลับมาอีกครัง้
น�ำโดยนักศึกษา
ในเดือนนีก้ ารชุมนุมแสดงออกต่อต้านการรัฐประหาร
กลับมา และตัวเลขผูท้ ถี่ กู จับกุมจากการชุมนุมโดยสงบก็เพิม่
สูงขึ้นเท่ากับช่วงหลังรัฐประหารใหม่ๆ โดยเริ่มจากกรณี
นักศึกษา “กลุม่ ดาวดิน” ทีช่ สู ามนิว้ ต่อหน้าพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ที่จังหวัดขอนแก่น ตามมาด้วยกิจกรรมของ
นักศึกษาทีอ่ นื่ ๆ เช่น กลุม่ ศนปท. และกลุม่ ธรรมศาสตร์เสรี
เพือ่ ประชาธิปไตย นอกจากนีท้ หารยังเข้าจับกุม ผูจ้ ดั งาน “เดิน
ก้าว แลก” ปฏิรูปที่ดิน และกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ทีเ่ ดินขบวนคัดค้านการท�ำ EHIA เขือ่ นแม่วงก์
ด้วย ผูถ้ กู ควบคุมตัวจากกรณีทกี่ ล่าวมาได้รบั การปล่อยตัวใน
วันเดียวกันกับทีจ่ บั กุม
นอกจากข่าวการจับกุมนักกิจกรรมเดือนนีม้ คี วาม
เคลือ่ นไหวอืน่ ๆ อีกมาก ได้แก่ การจับกุม พล.ต.ท.พงศ์พฒ
ั น์
ฉายาพันธุ์ และเครือข่าย ที่ถูกตั้งข้อหา มาตรา 112
จากการแอบอ้างสถาบันฯ
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คสช. เรียกบุคคลให้มารายงานตัว อย่างน้อย 39

ขณะเดียวกัน การเรียกบุคคลรายงานตัวก็ยังคง
ด�ำเนินต่อไป มีการเรียกบุคคลที่ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์
เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนอีสาน “ไม่ปฏิรปู ใต้ทอ็ ปบูท
คสช.” นอกจากนีย้ งั เชิญตัวกลุม่ คนทีเ่ คลือ่ นไหวเรือ่ งเขือ่ น
ปากมูลไปพูดคุยให้เลิกเคลือ่ นไหว รวมทัง้ ยังมีจดหมายเชิญ
อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เป็นนัก
กิจกรรมไปพบด้วย
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน
มีผถู้ กู จับกุมอย่างน้อย 47 คน เป็นกลุม่ ผูถ้ กู จับกุมจากการ
ชุมนุมโดยสงบ 34 คน
คสช. เรียกบุคคลให้มารายงานตัวอย่างน้อย 25 คน
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ธันวาคม: จับกุมพร้อมตั้งข้อหาใหม่ และเรียกตัวปราม
การเคลื่อนไหว
ในเดือนนี้มีการจับกุมผู้แสดงความเห็นทางเมือง
โดยการโพสต์เนื้อหาบนโลกออนไลน์ เช่น กรณีธนพร
ถูกจับเพราะแสดงความเห็นเกี่ยวกับนายทหารที่เสียชีวิต
จากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก เขาถูกควบคุมตัวในค่ายทหาร
7 วัน และถูกตั้งข้อหาหมิ่นประมาทคนตาย อีกกรณีหนึ่ง
เป็นคูส่ ามีภรรยาถูกจับพร้อมกัน โดยสามีถกู ตัง้ ข้อหาหมิน่
ประมาทสถาบันฯ และต้องขึ้นศาลทหาร แต่ภรรยาได้รับ
การปล่อยตัวในภายหลัง ในภาพรวม การจับกุมบุคคล
ในเดือนนี้ถือว่าลดลงหากเปรียบเทียบกับเดือนก่อน
ส�ำหรับการเรียกบุคคลรายงานตัว ผูถ้ กู เรียกรายงาน

ตัวในเดือนนีส้ ว่ นใหญ่เป็นนิสติ นักศึกษา นักวิชาการ และ
นักเคลือ่ นไหว เช่น อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 4 คน อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 6 คน นักศึกษาทีโ่ ปรยใบปลิวทีม่ หาวิทยาลัย
บูรพา 5 คน คนเสือ้ แดงจ�ำนวนหนึง่ ทีส่ วมเสือ้ สีดําในเดือน
ธันวาคมและโพสต์รปู ลงเฟซบุก๊ รวมทัง้ มีการเรียกตัวแกนนํา
แนวร่วมเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านส้อง และพันธมิตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานีอกี 5 คน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม – 30 ธันวาคม มีผถู้ กู จับกุม
อย่างน้อย 5 คน
คสช. มีคาํ สัง่ เรียกบุคคลให้มารายงานตัวอย่างน้อย
23 คน

ประชาชน (ผู้ต่อต้าน)
เจออะไรบ้าง?
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การประกาศเรียกบุคคลให้ไปรายงานตัว
นับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม จนถึงต้นเดือนมิถุนายน คสช. ได้ออก
ประกาศค� ำ สั่ ง เรื่ อ งให้ บุ ค คลมารายงานตั ว ผ่ า นทางโทรทั ศ น์ ลงนามโดย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งสิ้น 34 ฉบับ เรียกให้บุคคลไปรายงานตัว 476 คน
โดยให้ไปรายงานตัวที่หอประชุมกองทัพบกเทเวศน์ บุคคลที่ถูกเรียกเข้ารายงาน
ตัวไม่มโี อกาสทราบเหตุในการเรียก ไม่ได้รบั สิทธิตดิ ต่อญาติ หรือทนายความ คน
ส่วนใหญ่ถกู ริบเครือ่ งมือสือ่ สาร หลังจากเข้ารายงานตัว บุคคลทีถ่ กู ควบคุมตัวต่อ
จะถูกน�ำตัวขึ้นรถตู้ที่ปิดทึบไปยังสถานที่ควบคุมตัวต่างๆ กัน เช่น ค่ายทหารใน
จังหวัดราชบุรีหรืออยุธยา เป็นต้น
หลังการยึดอ�ำนาจได้หนึ่งเดือน คสช. เลิกใช้วิธีการออกประกาศเรียกตัว
บุคคลทางโทรทัศน์ แต่เปลี่ยนรูปแบบเป็นการให้หน่วยทหารในระดับพื้นที่
เรียกตัวบุคคลในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบไปรายงานตัว ซึ่งมีอย่างน้อย 163 คน
วิธีการเรียกตัวมีทั้งการส่งจดหมายเชิญ การโทรศัพท์เรียก หรือการไปตามหาตัว
ยังที่พักอาศัย บางกรณีคนที่ไปรายงานตัวถูกควบคุมตัวเป็นเวลา 7 วันตามกฎ
อัยการศึก หรือบางกรณีหลังพูดคุยแล้วก็ปล่อยตัวกลับ
จากการเรียกบุคคลไปรายงานตัวอย่างน้อย 666 คน และอย่างน้อย
142 คน ที่ยังไม่มีข้อมูลว่าได้เข้ารายงานตัวตามที่ถูกเรียกหรือถูกจับกุมแล้ว
หรือไม่ และมีอย่างน้อย 50 คน ที่มีรายงานว่าตัดสินใจไม่เข้ารายงานตัว
และยังอยู่ระหว่างการหลบหนี
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การสอบสวน การปรับทัศนคติ และการบังคับให้เซ็นเอกสาร

ระหว่างถูกควบคุมตัว บางกรณีเจ้าหน้าทีท่ หารระดับสูงจะมาพูดคุยเพือ่
“ปรับทัศนคติ” บางกรณีจะถูกคณะกรรมการจ�ำนวน 5-9 คน สอบสวนเพื่อตั้ง
ข้อหาด�ำเนินคดี บางกรณีจะถูกสอบถามข้อมูลให้ซดั ทอดถึงบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในขบวนการเคลื่อนไหว บางกรณีถูกกักตัวไว้โดยไม่มีการสอบสวนหรือพูดคุย
ระหว่างการควบคุมตัว เจ้าหน้าที่จะยึดอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ
เพื่อน�ำไปตรวจสอบว่ามีการกระท�ำที่อาจผิดกฎหมายหรือไม่ เช่น การหมิ่น
ประมาทกษัตริย์ฯ หรือตรวจสอบเพื่อหาข้อมูลเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่น
ผู้ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวจะถูกซักถามทัศนคติทางการเมือง และเจ้า
หน้าที่ทหารจะพยายามเกลี้ยกล่อมให้เข้าใจเหตุผลของการท�ำรัฐประหาร ผู้ถูก
ควบคุมตัวรายหนึ่งเล่าว่า ขณะควบคุมตัวถูกถามว่า “คิดว่าการปฏิวัติครั้งนี้ส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่” โดยมีคำ� ตอบให้เลือกสามข้อ ระหว่าง
ก.ไม่กระทบ ข.กระทบ และ ค.เฉยๆ พอเงยหน้าขึ้นมา ก็มีทหารสองนายยืนถือ
ปืนขนาบอยูท่ งั้ ซ้ายและขวา ท�ำให้ตอ้ งตัดสินใจเลือก กากบาทข้อ ก.ไก่ อย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้
ระยะเวลาในการควบคุมตัวของแต่ละคนไม่แน่นอน ขึน้ อยูก่ บั การให้ความ
ร่วมมือ ความจ�ำเป็นในการสอบสวน และดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
ภายหลังจากการพูดคุยหรือครบก�ำหนดเวลาทีจ่ ะควบคุมตัว ตามกฎอัยการ
ศึก ผู้ที่จะถูกปล่อยตัวต้องเซ็นชื่อเอกสารการปล่อยตัว โดยมีเงื่อนไขด้วยว่า
จะละเว้นการเคลื่อนไหวทางการเมือง จะไม่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้น
แต่ได้รับอนุญาต และหากฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวยินยอมที่จะถูกด�ำเนินคดีทันที
และยินยอมถูกระงับธุรกรรมทางการเงิน.รวมทั้งเซ็นชื่อยอมรับด้วยว่าระหว่าง
ถูกกักตัวนั้น “ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มิได้ถูกท�ำร้ายหรือมิได้ถูกใช้ก�ำลังบังคับ
ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ให้ค�ำสัญญา หรือกระท�ำโดยมิชอบประการใดๆ”

พฤติกรรมการจับกุม
ตัวบุคคลตามกฎอัยการศึก

วรภพ เข้าร่วมชุมนุมต้านรัฐประหารทีเ่ เมคโดนัลด์ หรือทีเ่ รียกว่ากิจกรรม
“กินเเมคต้านรัฐประหาร” หลังจากกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 5 วัน ขณะที่เขา
ก�ำลังเดินซื้อของที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ก็ถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจนอกเครื่องเเบบจับกุม
เเล้วน�ำตัวเขาไปส่งตัวให้ทหารบริเวณหลังห้างฯ สุดท้ายเขาถูกพาตัวไปสอบสวน
ที่สโมสรทหารบก
สุนนั ทา หลังเข้าร่วม “ชูสามนิว้ ” ต่อต้านการรัฐประหารทีห่ า้ งสรรพสินค้า
เทอร์มนิ ลั 21 เสร็จเรียบร้อยและก�ำลังจะเดินทางกลับ มีกลุม่ ชายฉกรรจ์เเต่งกาย
ด้วยชุดธรรมดา มาพูดคุยและบอกให้ขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียน 422 กทม.
แต่เธอไม่ยอม จึงมีการใช้ก�ำลังฉุดกระชากตัวเธอขึ้นรถ โดยมีคนเห็นเหตุการณ์
พยายามเข้าช่วยเหลือจ�ำนวนมาก ภายหลังมีการเผยแพร่คลิปวีดีโอเหตุการณ์ดัง
กล่าว มีเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นกรณีคู่สามีภรรยาทะเลาะกัน เเต่ต่อมาไม่นาน
ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการจับกุมตัวบุคคลโดยเจ้าหน้าที่
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การจับจากการเข้าร่วมชุมนุมหรือแสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง
ภิญโญภาพ เข้าร่วมการชุมนุมบริเวณหน้าเเมคโดนัลด์ราชประสงค์
โดยภิญโญภาพตะโกนว่า อับอายต่อการท�ำรัฐประหาร จึงถูกเจ้าหน้าที่ทหาร
ฝ่าฝูงชนเเละอุ้มตัวไปท่ามกลางกลุ่มประชาชน จากนั้นจึงจับตัวขึ้นรถพยาบาล
กลางแยกราชประสงค์ โดยขณะจับกุมทหารกดหัวเขาลงเพือ่ จะให้เขาหยุดตะโกน
และลากตัวไปกับพื้น จนเขาบาดเจ็บ
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การบุกจับตัวในสถานที่อยู่อาศัย
ณัฐ ถูกประกาศเรียกให้ไปรายงานตัว แต่ไม่ได้ไปตามก�ำหนด ต่อมาเวลา
ประมาณ 1.30 น. ของช่วงทีม่ กี ารประกาศเคอร์ฟวิ เจ้าหน้าทีท่ หารและต�ำรวจ
กว่า 10 นาย ไปเคาะประตูหอ้ งคอนโดมิเนียมของณัฐ เมือ่ ณัฐเปิดประตูกม็ ไี ม้สอด
เข้ามาทางประตู เจ้าหน้าทีใ่ ช้กำ� ลังผลักประตูเข้ามาและกดตัวณัฐลงกับพืน้ พร้อม
ใช้สายยางรัดข้อมือไว้ดา้ นหลัง ก่อนจะพาตัวไปยังค่ายทหาร
ครอบครัวของสิรภพ สิรภพเป็นนักเคลื่อนไหวผ่านอินเทอร์เน็ต สิรภพ
ถูกเรียกให้ไปรายงานตัวแต่ไม่ได้ไปตามก�ำหนด เจ้าหน้าทีจ่ งึ เดินทางไปทีบ่ า้ นของ
สิรภพ ซึ่งมีเพียงลูกสาวเเละหลานที่เป็นทารกอาศัยอยู่เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่มี
อาวุธครบมือ เเต่งกายด้วยเครื่องเเบบทหาร เเละน�ำรถมาปิดล้อมบริเวณหน้า
บ้าน เมื่อทหารเข้ามาในบ้านก็พยายามข่มขู่ให้ลูกสาวของสิรภพบอกว่าบิดาของ
ตนพักอาศัยอยู่ที่ใด เเต่เนื่องจากลูกสาวไม่รู้ข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่จึงน�ำตัวทุกคน
ไปที่ค่ายทหาร รวมถึงทารกน้อยด้วย

การจับกุมขณะเดินทาง
ธานัท (ทอม ดันดี) ถูกเรียกให้ไปรายงานตัวแต่ไม่ได้ไปตามก�ำหนด
เนื่องจากติดธุระ จึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทหารว่าจะเข้าไปรายงานตัว
ในช่วงเย็นของวันดังกล่าว ขณะที่ก�ำลังเดินทางออกจากไร่เพื่อไปส่งหน่อไม้ขาย
ปรากฎมีเจ้าหน้าทีข่ บั รถไล่หลัง เเละเมือ่ ธานัทเลีย้ วรถเจ้าหน้าทีก่ ข็ บั รถเข้าประชิด
และเข้าจับกุมเขา โดยอ้างว่าเขาก�ำลังหลบหนี

สามีภรรยาคู่หนึ่ง ขณะที่รถติดสัญญาณไฟจราจรอยู่ใกล้กับสถานที่
ราชการแห่ ง หนึ่ ง มี ท หารราว 50 คนพร้ อ มอาวุ ธ ครบมื อ ขั บ รถปิ ค อั พ
รถตู้และรถเก๋งอีก 2 คัน เข้าปิดแยกและเข้าจับกุมตัวเธอและสามี โดยลากสามี
ลงจากรถมานอนกับพืน้ และมัดมือไขว้หลัง เอาผ้าปิดตาแล้วน�ำขึน้ รถตูข้ องทหาร
ส่วนภรรยายังนั่งอยู่ในรถไม่ยอมลงมาพร้อมทั้งเกาะประตูรถไว้แน่นและตะโกน
ต่อว่าทหาร นอกจากนัน้ ยังขอความช่วยเหลือจากประชาชนทีม่ องดูอยู่ ท�ำให้ทหาร
ที่ถือปืนยาวสองนาย ขึ้นรถของเธอแล้วจึงพาเธอไปสถานที่ควบคุมตัว
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ศิรพ
ิ ร เจ้าหน้าทีม่ ลู นิธอิ าสาสมัครเพือ่ สังคม ถ่ายรูปพร้อมกระดาษเขียน
ข้อความว่า “ไม่เอา คสช.” ขณะไปเที่ยวดอยหลวงเชียงดาวกับเพื่อนและโพสต์
บนเฟซบุ๊ก ขณะเดินทางกลับถูกทหารและต�ำรวจตั้งด่านตรวจค้นรถ หาเสื้อผ้า
ชุดที่ใส่ขณะถ่ายรูปและขอดูบัตรประชาชน เมื่อทราบว่าเป็นคนที่ก�ำลังตามหาจึง
ควบคุมตัวไปที่ สน.เชียงดาว
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การเชิญไปพูดคุยแล้วค่อยจับ
ธนาพล บรรณาธิการวารสารฟ้าเดียวกัน หลังจากแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองผ่านทางเฟซบุก๊ ก็มนี ายทหารโทรมาชวนเขาให้ไปพูดคุยทีร่ า้ นกาแฟ
แห่งหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่อ้างว่าจะปรับความเข้าใจเท่านั้น เเละยืนยันว่าไม่ได้
จะจับกุม เมื่อไปถึงร้านกาเเฟตามนัด ทหารก็ชี้เเจงว่าการโพสต์ในลักษณะดัง
กล่าวของเขาเป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ เงือ่ นไขตามทีท่ หารตัง้ ไว้ เพราะเข้าข่ายยุยงปลุก
ปั่น กลัวจะท�ำให้คนมาต้านคณะรัฐประหาร จึงต้องปรามด้วยการน�ำไปคุมขังอีก
ครั้งหนึ่ง เเละพาตัวเขาออกไปจากร้านกาเเฟทันที

การควบคุมตัวเกิน 7 วัน เกินอ�ำนาจตามกฎอัยการศึก
กริชสุดา ถูกต�ำรวจจับกุมทีจ่ งั หวัดชลบุรตี งั้ แต่วนั ที่ 28 พฤษภาคม 2557
และได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน รวมเวลาที่ถูกควบคุมตัว 28 วัน
กริชสุดาให้สมั ภาษณ์วา่ เธอถูกปิดตาและมัดมือเป็นเวลา 7 วัน ถูกท�ำร้ายร่างกาย
โดยโดนตบหน้า ชกที่ใบหน้าและล�ำตัว ตลอดจนใช้ถุงคลุมหัวท�ำให้ขาดอากาศ
หายใจ ทหารต้องการข้อมูลจากเธอว่า ใครเป็น ผู้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ต้องโทษ
ในเรือนจ�ำและสนับสนุนอาวุธสงคราม ซึ่งกริชสุดาระบุว่า ผู้สอบสวนต้องการ
ให้เธอยอมรับว่า พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นคนดูแลนักโทษและเป็น ผู้ยุยงส่งเสริม
ในกระท�ำผิด

เจริญ ถูกควบคุมตัวไปตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2557 หลังครบ 7 วัน
ทหารน�ำตัวเจริญไปแจ้งความในข้อหาร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองที่
สน.มักกะสัน และในวันเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมาประกันตัว
และพาตัวออกไป ไม่ปรากฏข้อมูลว่าควบคุมตัวไว้ ณ ที่ใด แต่ทางญาติก็ยัง
สามารถติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์ได้ จนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม เจริญถูกน�ำตัว
ไปขังที่กองปราบฯ และถูกตั้งข้อหามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง
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ยงยุทธ ถูกต�ำรวจและทหารประมาณ 40 – 50 นาย จับกุมที่จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ต�ำรวจภูธรภาค 1 แถลงข่าวการจับกุม
ยงยุทธ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 แต่ต่อมาไม่มีข้อมูลว่าระหว่างวันที่ 2 - 8
สิงหาคม เขาถูกควบคุมตัวที่ใด ในวันที่ 8 สิงหาคม ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิ
มนุษยชนสอบถามไปยังเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพ, เรือนจ�ำจังหวัดนนทบุรี, ต�ำรวจ
ภูธรภาค 1 และกองปราบปราม แต่ไม่ปรากฏข้อมูลว่ายงยุทธถูกควบคุมตัวอยู่
สถานที่ใด จึงมีการออกแถลงการณ์ในกรณีนี้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557
ในวันที่ 10 สิงหาคม ยงยุทธถูกควบคุมตัวมาที่กองปราบฯ พร้อมตั้งข้อกล่าวหา
พกพาอาวุธและวัตถุระเบิด
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กรณีถูกซ้อมทรมานระหว่างการควบคุมตัว
ชัชวาล ถูกจับกุมพร้อมภรรยากลางสี่แยกในจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้า
หน้าที่ทหารราว 50 คน พร้อมอาวุธครบมือ ระหว่างควบคุมตัวเขาถูกมัดมือไขว้
หลังและถูกท�ำร้ายร่างกายโดยชายทีส่ วมหน้ากากรูปสัตว์ 2 คน จากนัน้ ถูกน�ำตัว
ไปบนรถตูแ้ ละถูกท�ำร้ายร่างกายตลอดการเดินทาง นอกจากนีร้ ะหว่างการควบคุม
ตัว เขาถูกน�ำสายไฟพันส�ำลียดั เข้าไปในช่องทวารหนัก และอีกส่วนหนึง่ น�ำมามัด
ที่อวัยวะเพศ เอาน�้ำราดแล้วปล่อยกระแสไฟช็อต เมื่อร้องก็ถูกน�ำถุงพลาสติกด�ำ
คลุมศีรษะท�ำให้รอ้ งไม่ได้และหายใจติดขัด นอกจากนีย้ งั มีการน�ำปืนพกสัน้ ยัดใส่
ปากพร้อมบังคับให้สารภาพว่าน�ำอาวุธไปซ่อนไว้ทใี่ ด เขาถูกควบคุมตัวนานหลาย
วันก่อนทีจ่ ะถูกน�ำตัวมาแถลงข่าวและแจ้งข้อกล่าวหาว่าเกีย่ วข้องกับเหตุยงิ ระเบิด
M79 หลายเหตุการณ์
กิตติศักดิ์ ผู้ต้องหาคดีชายชุดด�ำ ถูกชาย 3 คนบุกจับกุมยังที่ท�ำงาน
โดยไม่มีหมายจับ ระหว่างการควบคุมตัว ถูกสอบสวนโดยใช้ถุงคลุมศีรษะ
เพื่อ ไม่ให้เห็นหน้าผู้สอบสวน ถู กตบหั วและตบปาก ถู ก จั บ นอนเหยี ยดตั ว
และมีคนนั่งทับเท้าทั้งสองข้างและนั่งทับบนตัวท�ำให้หายใจไม่ออก เพื่อให้รับ
สารภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันที่ 10 เมษายน 2553 พร้อมทั้งให้ขยายผลไป
ถึงคนอื่น โดยเขาจะได้รับการเปิดตาในเวลานอนเท่านั้น แต่ก็ยังถูกใส่กุญแจมือ
ตลอดเวลา
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บัญชา ถูกเจ้าหน้าทีท่ งั้ ทหารและต�ำรวจในเครือ่ งแบบบุกเข้าจับกุมกลาง
ดึกขณะเสพกัญชาอยู่กับเพือ่ นในทีพ่ ักระหว่างเดินทางถูกปิดตาและไม่รู้ว่าจะถูก
พาไปที่ใด เมื่อถึงที่หมายเขาถูกเตะ ตบ และถูกข่มขู่เพื่อเอาข้อมูลว่าใครอยู่ใน
ขบวนการค้ายาบ้าง และเมือ่ บอกว่าไม่รกู้ จ็ ะถูกรุมเตะ หลังจากโดนท�ำร้ายอยูร่ าว
1 ชั่วโมง เขาถูกถีบลงหลุมและถูกเทดินถมจนเหลือแค่ศีรษะราวครึ่งชั่วโมงจึงถูก
น�ำตัวขึ้นมา เขาถูกท�ำร้ายตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น จากนั้นถูก
น�ำตัวไปส่งยังสถานีตำ� รวจเพือ่ เสียค่าปรับ ของกลางทีพ่ บในบ้านคือ กัญชา 2 ห่อ
และใบกระท่อมอีก 100 กว่าใบ
มีรายงานกรณีการซ้อมทรมานระหว่างถูกควบคุมตัวอย่างน้อย 28 กรณี
ส่วนใหญ่ผถู้ กู ซ้อมทรมานถูกสันนิษฐานว่าเกีย่ วข้องกับการก่อเหตุรนุ แรงทางการ
เมือง กรณีส่วนใหญ่ถูกควบคุมตัวเกิน 7 วัน ขณะถูกจับไม่ทราบข้อกล่าวหา
ไม่ทราบสถานที่ควบคุมตัว ไม่สามารถติดต่อคนภายนอกได้ หลายคนยอมรับ
สารภาพตามข้อกล่าวหาเพราะไม่สามารถทนสภาวะที่เผชิญอยู่ได้ และปัจจุบัน
ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจ�ำระหว่างการต่อสู้คดีในชั้นศาล

คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ
เดินหน้าหนึ่งก้าว
ก่อนถอยหลังสามก้าว
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ช่วงต้นปี 2557 สถานการณ์คดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
112 หรือคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ผ่อนคลายความตึงเครียดลงบ้าง เพราะ
ค�ำพิพากษาของศาลหลายฉบับในช่วงต้นปีเป็นคุณกับจ�ำเลย ค�ำนึงถึงสิทธิของ
จ�ำเลยและสังคมมากกว่าการมุง่ ลงโทษให้หนัก โดยเฉพาะคดีทจี่ ำ� เลยมีปญ
ั หา
ด้านสุขภาพ
หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จ�ำนวนคดีหมิ่น
ประมาทกษัตริย์ฯ ที่เกี่ยวจข้องกับการแสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย
21 คดี บางคนถูก คสช. ประกาศเรียกมารายงานตัวแล้วตัง้ ข้อหาภายหลัง เกิด
ปรากฏการณ์ใหม่เมื่อ คสช. ออกประกาศให้ศาลทหารมีอ�ำนาจพิจารณาคดี
ของพลเรือน ศาลทหารสั่งพิจารณาคดีโดยลับและมีค�ำพิพากษาก�ำหนดโทษ
อย่างรุนแรง ก่อนสิ้นปีมีนักโทษในคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ อยู่ในเรือนจ�ำ
อย่างน้อย 24 คน และยังมีการน�ำข้อหานีม้ าใช้จบั กุมด�ำเนินคดีกบั บุคคลทีถ่ กู
กล่าวหาว่าแอบอ้างสถาบันฯ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์อีกจ�ำนวนมาก

บรรยากาศผ่อนคลายลงในช่วงต้นปี
เนื่องจากศาลมีค�ำพิพากษาตามบรรทัดฐานที่ดี
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17 กุมภาพันธ์ 2557 ศาลฎีกาพิพากษา คดีบัณฑิตแสดงความคิดเห็น
ที่งานสัมมนาของ กกต. เมื่อปี 2546 ยืนตามศาลชั้นต้น จ�ำคุกบัณฑิตรวม 4 ปี
แต่ให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี เพราะจ�ำเลยป่วยเป็นโรคจิตเภทและอายุมาก ก่อน
หน้านี้ ศาลชัน้ ต้นมีคำ� พิพากษาในเดือนมีนาคม 2549 แต่ตอ่ มาศาลอุทธรณ์กลับ
ค�ำพิพากษาในเดือนธันวาคม 2550 ให้จ�ำคุกบัณฑิต 2 ปี 8 เดือน โดยไม่รอ
การลงโทษ
26 มีนาคม 2557 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง คดีสุรภักดิ์ ที่ถูกกล่าว
หาว่ า เป็ น เจ้ า ของเฟซบุ ๊ ก ที่ โ พสต์ เ นื้ อ หาเข้ า ข่ า ยการหมิ่ น ประมาท
กษัตริย์ฯ ยืนตามศาลชั้นต้น โดยให้เหตุผลว่า พยานหลักฐานของโจทก์ไม่มี
น�้ำหนักพอที่จะท�ำให้เชื่อได้ว่าจ�ำเลยท�ำความผิด
17 เมษายน 2557 ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษายกฟ้อง คนขาย
หนังสือกงจักรปีศาจซึ่งเป็นหนังสือต้องห้าม โดยให้เหตุผลว่า แม้จ�ำเลยจะขาย
หนังสือที่เนื้อหามีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ แต่เมื่อโจทก์ไม่อาจ
พิสูจน์ได้ว่าจ�ำเลยทราบเนื้อหาของหนังสือ จึงไม่เพียงพอให้เชื่อได้ว่าจ�ำเลยมี
เจตนาที่จะท�ำความผิด
8 พฤษภาคม 2557 ศาลอุ ท ธรณ์ พิ พ ากษายื น ตามศาลชั้ น ต้ น
จ�ำ คุกเอกชัย จากการขายแผ่ น ซี ดีส ารคดี ของส� ำ นั ก ข่ า วเอบี ซี และเอกสาร
ของวิกิลีกส์ เป็นเวลา 5 ปี แต่ลดโทษให้เหลือ 3 ปี 4 เดือน เนื่องจากจ�ำเลย
ให้การเป็นประโยชน์
21 พฤษภาคม 2557 หนึ่งวันก่อนการรัฐประหาร ศาลอาญาอ่าน
ค�ำพิพากษา คดีฐิตินันท์ ที่ถูกกล่าวหาว่าลบหลู่พระบรมฉายาลักษณ์ โดย
พิพากษาว่า จ�ำเลยมีความผิดให้ลงโทษจ�ำคุก 2 ปี แต่จ�ำเลยรับสารภาพให้ลด
โทษเหลือ1 ปี เนื่องจากจ�ำเลยไม่เคยท�ำผิดมาก่อนและอาการป่วยทางจิตก็มีผล
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ต่อการกระท�ำความผิด จึงให้รอการลงโทษจ�ำเลยไว้ 3 ปี
จะเห็นได้ว่า นอกจากค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีของเอกชัยแล้ว ค�ำ
พิพากษาอีก 4 ฉบับที่เหลือ ล้วนช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของการบังคับใช้
กฎหมายลง ผู้ที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิด แต่มีปัญหาสุขภาพหรือท�ำความผิด
เพราะเงือ่ นไขด้านสุขภาพก็ให้รอการลงโทษไว้ เพือ่ ให้จำ� เลยได้รกั ษาตัว ไม่สงั่ จ�ำ
คุกในทันที
หลายคดีศาลแสดงให้เห็นว่าได้ยึดหลักการของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรค 2 ซึ่งบัญญัติว่า “เมื่อมีความสงสัยตาม
สมควรว่าจ�ำเลยได้กระท�ำผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนัน้ ให้จำ� เลย”
เมื่อโจทก์พิสูจน์ให้ปราศจากข้อสงสัยไม่ได้ ศาลก็ยกฟ้อง
นอกจากนีเ้ นือ้ หาของค�ำพิพากษาคดีสรุ ภักดิแ์ ละฐิตนิ นั ท์ ศาลไม่เพียงแต่
วินจิ ฉัยในเนือ้ หาคดีเท่านัน้ หากแต่ยงั วินจิ ฉัยไปถึงบริบททางสังคมการเมืองด้วย
คดีของฐิตินันท์ ศาลชี้ว่าการรอการลงโทษจ�ำเลยไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์
ต่อตัวจ�ำเลยเท่านั้น หากแต่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ขณะที่ค�ำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ในคดีของสุรภักดิ์ ศาลวินจิ ฉัยไว้ดว้ ยว่า การลงโทษจ�ำเลยในคดีหมิน่
ประมาทกษัตริย์ฯ ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวโดยขาดพยานหลักฐานที่ชัดเจน
อาจสร้างความแตกแยกในสังคมได้
เป็นไปได้ว่าศาลเล็งเห็นว่า คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ เป็นคดีสาธารณะ
ค�ำพิพากษาย่อมมีผลกระทบต่อบรรยากาศทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ียงไม่ได้
จึงจ�ำเป็นต้องปรับตัว กระแสสังคมทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์การท�ำงานของศาลและปัญหา
ของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 น่าจะมีผลต่อแนวทางในการเขียน
ค�ำพิพากษาในช่วงต้นปี 2557 ก่อนการรัฐประหารอยู่บ้าง

การเพิ่มจ�ำนวนของคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ
หลังการรัฐประหาร

ภารกิจที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความส�ำคัญเป็นอัน
ดับต้นๆ คือการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังทีป่ ระกาศ คสช. ฉบับที่ 1
ระบุว่า “จะปกป้องเทิดทูนด�ำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์”
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หลังการรัฐประหาร พบว่ามีการเร่งรัดจับกุมและด�ำเนินคดี ผู้ที่ถูกกล่าว
หาว่าท�ำความผิดฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ จนปริมาณคดีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
22 พฤษภาคม 2557 อัยการยื่นฟ้อง “ธงชัย” ชายชาวจังหวัดเชียงใหม่
ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้โยนธงสัญลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวลงไปในแม่น�้ำระหว่าง
การชุมนุมของคนเสื้อแดงที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี 2553 ต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่
“ธงชัย”เข้ามอบตัวในเดือนธันวาคม 2553 และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้น
สอบสวน ขณะนีค้ ดีของ “ธงชัย” ถูกจ�ำหน่ายไว้ชวั่ คราวเนือ่ งจากจ�ำเลยก�ำลังรักษา
อาการป่วย ไม่สามารถต่อสู้คดีได้
23 พฤษภาคม 2557 อภิชาติ ถูกควบคุมตัวจากการร่วมชุมนุมคัดค้าน
การรัฐประหาร ระหว่างถูกควบคุมตัวมีการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและแจ้งข้อ
กล่าวหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ จากการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก อภิชาติถูก
ควบคุมตัวในชั้นสอบสวน 25 วัน ก่อนที่ศาลจะไม่อนุญาตให้ฝากขังต่อ
25 พฤษภาคม 2557 คสช. ออกประกาศฉบับที่ 37/2557 ประกาศ
ให้ศาลทหารมีอ�ำนาจพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคง และคดีฝ่าฝืนประกาศ
และฝ่าฝืนค�ำสั่งของ คสช. รวมทั้งคดีตามมาตรา 112 ด้วย เท่ากับว่าพลเรือนที่
ท� ำ ความผิ ด ฐานหมิ่ น ประมาทกษั ต ริ ย ์ ฯ หลั ง ประกาศฉบั บ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
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จะต้องขึน้ ศาลทหาร และในช่วงเวลาทีป่ ระกาศใช้กฎอัยการศึก กระบวนการของ
ศาลทหารจะไม่มสี ทิ ธิอทุ ธรณ์หรือฎีกา ค�ำพิพากษาทีอ่ อกมาถือว่าถึงทีส่ ดุ ในทันที
ในวันเดียวกัน มีการจับกุม “สมศักดิ์ ภักดีเดช” บรรณาธิการเว็บไซต์
Thai E News ในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ จากการเผยแพร่บทความของ ใจ
อึ๊งภากรณ์ ในเว็บไซต์เมื่อปี 2554 เบื้องต้น “สมศักดิ์” ถูกฝากขังที่ศาลอาญา
ก่อนถูกย้ายไปฝากขังและด�ำเนินคดีในศาลทหาร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ศาลนัดสอบค�ำให้การ “สมศักดิ์” รับสารภาพ ศาลจึงพิพากษาให้จ�ำคุก 9 ปี
ลดเหลือ 4 ปี 6 เดือน
2 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจับกุม ยุทธศักดิ์ คนขับแท็กซี่ที่ถูก
ผู้โดยสารบันทึกเสียงการสนทนาแล้วน�ำมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับต�ำรวจตั้งแต่
เดือนมกราคม 2557 ยุทธศักดิ์ถูกคุมขังโดยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้น
สอบสวน วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ยุทธศักดิถ์ กู พาไปศาลโดยไม่มที นายความ เขา
รับสารภาพ ศาลพิพากษาให้จ�ำคุก 5 ปี แต่ลดเหลือ 2 ปี 6 เดือน
18 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจับกุม อัครเดช นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ถูกประชาชนคนหนึ่งกล่าวโทษว่าโพสต์
ข้อความหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ บนเฟซบุ๊กตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ในวันที่ 4
พฤศจิกายน 2557 ศาลพิพากษาจ�ำคุกอัครเดช 5 ปี แต่ลดเหลือ 2 ปี 6 เดือน
เพราะจ�ำเลยรับสารภาพ คดีนี้ศาลอาญาจัดให้มีนัดสมานฉันท์เพื่อให้โจทก์และ
จ�ำเลยหาข้อตกลงร่วมกันแทนการด�ำเนินคดี ในนัดดังกล่าว ศาลเจรจาจน
อัครเดชตัดสินใจรับสารภาพ
1 กรกฎาคม 2557 สมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บ.ก.ลายจุด นักกิจกรรม
กลุ่มวันอาทิตย์สีแดง ถูกน�ำตัวไปสถานีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด เพื่อรับทราบข้อ
กล่าวหาคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ตามที่มีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2557 สมบัติได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอการพิจารณาคดี
2 กรกฎาคม 2557 เจ้าหน้าทีท่ หารและต�ำรวจร่วมกันจับกุมตัว “ธเนศ”
ที่บ้านพักในจังหวัดเพชรบูรณ์ ธเนศถูกกล่าวหาว่าใช้อีเมลส่งลิงก์ซึ่งมีเนื้อหา
เป็นการหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ไปให้บุคคลที่สามตั้งแต่ปี 2553 “ธเนศ” มีโรค
ประจ�ำตัว และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์วินิจฉัยว่า “ธเนศ” เป็นโรคจิต
หวาดระแวง ระหว่างการพิจารณาศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว
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8 กรกฎาคม 2557 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจับกุม สมัคร หลังมีผู้พบเขา
ก�ำลังท�ำลายพระบรมฉายาลักษณ์ทตี่ ดิ ตัง้ ไว้ทหี่ น้าหมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ ในอ�ำเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย สมัครถูกคุมขังที่เรือนจ�ำจังหวัดเชียงรายและถูกส่งฟ้องต่อศาล
จังหวัดทหารบกเชียงราย คดีของสมัครเป็นคดีแรกที่การกระท�ำตามข้อกล่าวหา
เกิดหลังการรัฐประหาร สมัครให้การรับสารภาพ โดยแถลงประกอบว่า ขณะ
ท�ำความผิดไม่รู้ตัวเองเพราะมีอาการป่วยทางจิต โดยมีใบรับรองแพทย์ประกอบ
ศาลนัดสืบพยานนัดแรกในวันที่ 11 มกราคม 2558
9 กรกฎาคม 2557 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจและทหารร่วมกันจับกุม ธานัท
หรือ “ทอม ดันดี” ศิลปินและหนึ่งในแกนน�ำคนเสื้อแดง ที่บ้านในจังหวัดเพชรบุรี
การปราศรัยที่ธานัทถูกกล่าวโทษเกิดในปี 2556 แต่คลิปดังกล่าวมีผู้น�ำมาเผย
แพร่ซ�้ำในเดือนมิถุนายน 2557 คดีของธานัทจึงถูกส่งไปพิจารณาที่ศาลทหาร
โดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวระหว่างการพิจารณาคดี
14 - 15 สิงหาคม 2557 มีการจับกุมผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับละครเวทีเรื่อง “เจ้าสาวหมาป่า” ซึ่งมีเนื้อหาเข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาท
กษัตริย์ฯ 2 คน ได้แก่ ปติวัฒน์ และ ภรณ์ทิพย์ ตามล�ำดับ ก่อนหน้านี้ในปี 2556
มีกลุม่ คนนัดกันน�ำแผ่นบันทึกภาพและเสียงละครเวทีดงั กล่าว เข้าร้องทุกข์กล่าว
โทษที่สถานีต�ำรวจพร้อมกัน 13 แห่ง แต่ยังไม่มีการจับกุมตัวหรือด�ำเนินคดีใดๆ
จนกระทั่งหลังการรัฐประหาร ทั้งสองคนตัดสินใจรับสารภาพในชั้นศาล
15 ตุลาคม 2557 โอภาส ถูกพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้าง
ซีคอนสแควร์จับตัวและส่งต่อให้ทหาร เขาถูกกล่าวหาว่าใช้ปากกาเขียนข้อความ
หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ บนผนังห้องน�้ำของห้างดังกล่าว ศาลทหารไม่อนุญาตให้
ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการสอบสวน โอภาสมีโรคประจ�ำตัวคือโรคเส้นเลือดใน
จอรับภาพบวมและโรคความดันโลหิตสูง
13 พฤศจิกายน 2557 ช่วงเช้ามืด ต�ำรวจและทหารบุกไปจับ “กวี”
ทีบ่ า้ นพักในจังหวัดสุรนิ ทร์ โดยตัง้ ข้อหาว่าเป็นเจ้าของบัญชียทู ปู ชือ่ “เมืองปรางค์”
และ “หนูแมว” ซึง่ อัพโหลดคลิปวีดโี อและคลิปเสียงเข้าข่ายหมิน่ ประมาทกษัตริยฯ์
ไว้จ�ำนวนมาก เขาถูกฝากขังต่อศาลอาญาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดย
ไม่ได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์
15 พฤศจิกายน 2557 พ.ท.บุรินทร์ ทองประไพ เข้าร้องทุกข์ต่อกอง
บังคับการปราบปราม ว่ามีการโพสต์ภาพและข้อความที่เข้าข่ายเป็นการหมิ่น
ประมาทกษัตริย์ฯ บนเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ “จารุวรรณ” วันรุ่งขึ้น จารุวรรณ สาวโรงงาน
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จากจังหวัดราชบุรีประสานเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเพื่อชี้แจงว่าเฟซบุ๊กตน ถูกคนอื่น
ลักลอบใช้ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจรับตัวเธอจากบ้านมาสอบสวนก่อนแจ้งข้อกล่าวหา
และฝากขังต่อศาลทหาร ในกรณีเดียวกันนีย้ งั มีการจับกุม อานนท์ แฟนหนุม่ ของ
จารุวรรณและ ชาติชาย เพือ่ นของอานนท์ ทีจ่ ารุวรรณสงสัยว่าเป็นคนลักลอบเข้า
ถึงเฟซบุ๊กของเธอด้วย ทั้งสามถูกฝากขังโดยไม่ได้ขอปล่อยตัวชั่วคราวเพราะไม่มี
หลักทรัพย์
26 พฤศจิกายน 2557 บัณฑิต อานียา ซึ่งเคยเป็นจ�ำเลยที่ศาลฎีกาเพิ่ง
ยกฟ้องเมื่อต้นปี ถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจับกุมขณะก�ำลังแสดงความคิดเห็นที่งาน
เสวนาเรือ่ งการปฏิรปู ทีจ่ ดั โดยพรรคนวัตกรรม บัณฑิตถูกส่งตัวไปฝากขังต่อทีศ่ าล
ทหารในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ศาลอนุญาตให้ประกันตัวด้วยเงินสด
400,000 บาท ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ
11 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจนอกเครื่องแบบจับกุม ปิยะ ใกล้
บ้านพักของเขา ข้อกล่าวหาคือ มีเฟซบุ๊กชื่อ “นายพงศธร บันทอน” ที่ใช้ภาพของ
ปิยะเป็นภาพประจ�ำตัว โพสต์พระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัว และมี
ข้อความหมิ่นประมาท ปิยะรับว่าภาพประจ�ำตัวเป็นภาพของตน แต่ตนไม่ใช่
เจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าว ขณะนี้ปิยะถูกฝากขังที่เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพ
18 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจนอกเครื่องแบบจับกุม “ศิระ” ผู้ถูก
กล่าวหาว่าเป็น ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ใหญ่ แดงเดือด” โพสต์ข้อความเข้าข่ายหมิ่น
ประมาทกษัตริย์ฯ หลังถูกสอบสวนในค่ายทหาร 6 วัน วันที่ 23 ธันวาคม 2557
เขาถูกตัง้ ข้อหาและถูกน�ำตัวฝากขังต่อศาลทหาร โดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว
กว่า 6 เดือนหลังการรัฐประหาร มีบุคคลถูกจับกุมและด�ำเนินคดีด้วย
ข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ อย่างน้อย 19 คน หลายคดีเป็นคดีที่การกระท�ำ
ตามข้อกล่าวหาเกิดขึ้นมานานแล้ว คดีที่เหตุเกิดหลังการรัฐประหารมีเพียง
5 คดี บรรยากาศทางการเมืองจากการเข้ายึดอ�ำนาจของ คสช. จึงอาจส่งผล
ต่อการเร่งรัดติดตามคดีให้รวดเร็วขึ้นได้

การด�ำเนินคดี 112
กับบุคคลที่ถูกเรียกรายงานตัว
และถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก

24 พฤษภาคม 2557 จ่าประสิทธิ์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย เข้ารายงาน
ตัวหลังมีชื่อในค�ำสั่งเรียกบุคคลรายงานตัวต่อ คสช. ฉบับที่ 5/2557 จ่าประสิทธิ์
ถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกในค่ายทหารก่อนถูกด�ำเนินคดีฐานหมิ่นประมาท
กษัตริย์ฯ ที่ สน.โชคชัย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 และถูกคุมขังที่เรือนจ�ำพิเศษ
กรุงเทพโดยไม่ได้รบั การปล่อยตัวชัว่ คราว ศาลอาญามีคำ� พิพากษาวันที่ 3 ธันวาคม
2557 ให้ลงโทษจ�ำคุกจ่าประสิทธิเ์ ป็นเวลา 5 ปี แต่ลดโทษเหลือจ�ำคุก 2 ปี 6 เดือน
เพราะจ�ำเลยให้การรับสารภาพ แต่ไม่ให้รอการลงโทษเพราะจ�ำเลยเคยท�ำความผิด
ในลักษณะเดียวกันมาแล้วแต่กลับท�ำความผิดที่ร้ายแรงขึ้นไปอีก
1 มิถุนายน 2557 คสช. ออกค�ำสั่งฉบับที่ 44/2557 เรียกบุคคลเข้า
รายงานตัว 28 คน ซึ่งมีชื่อของ เฉลียว สิรภพ คฑาวุธ และ “จักราวุธ” รวมอยู่ด้วย
เฉลียว คฑาวุธ และ “จักราวุธ” เข้ารายงานตัวตามค�ำสั่ง ส่วนสิรภพไม่เข้ารายงาน
ตัวและถูกจับกุมในภายหลัง ทั้งสี่คนถูกด�ำเนินคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาท
กษัตริย์ฯ
เฉลียว ถูกกล่าวหาว่าเป็น ผู้ดัดแปลงและอัพโหลดคลิปเสียงที่เนื้อหา
เข้าข่ายหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ขึ้นบนเว็บไซต์ 4Share.com เขาถูกฝากขังที่ศาล
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หลังการรัฐประหาร คสช. ออกค�ำสั่งเรียกบุคคลเข้ารายตัวโดยให้เหตุผล
ว่า “เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” อย่างน้อย
666 คน ผู้ถูกเรียกเข้ารายงานตัวส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองหรือแกนน�ำกลุ่ม
การเมือง แต่ก็มีการเรียกบุคคลซึ่งชื่อไม่เป็นที่รู้จักอีกเป็นจ�ำนวนมาก
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อาญาในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
29 สิงหาคม 2557 ศาลนัดสอบค�ำให้การ เฉลียวรับสารภาพ ศาลพิพากษา
ให้จ�ำคุก 3 ปี แต่ลดเหลือ 1 ปี 6 เดือน และให้รอการลงโทษไว้ ปัจจุบันคดีอยู่ใน
ชั้นศาลอุทธรณ์
คฑาวุธ ถูกกล่าวหาว่าเป็นผูจ้ ดั รายการวิทยุทมี่ เี นือ้ หาเข้าข่ายเป็นการหมิน่
ประมาทกษัตริย์ฯ เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เขาถูกน�ำตัวมาฝากขังที่ศาลอาญาใน
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 แต่ต่อมาในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 พนักงานสอบสวน
ย้ายไปขออ�ำนาจศาลทหารฝากขังแทน เนื่องจากคลิปเสียงตามฟ้องยังเข้าถึงได้
ทางอินเทอร์เน็ต จึงตีความว่าเป็นความผิดต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั คดีจงึ อยูใ่ นเขต
อ�ำนาจของศาลทหาร
18 พฤศจิกายน 2557 คฑาวุธให้การรับสารภาพ ศาลทหารพิพากษา
จ�ำคุก 10 ปี แต่ลดโทษเหลือ 5 ปี
“จักราวุธ” เข้ารายงานตัวในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 และถูกควบคุมตัว
เรื่อยมา เขาถูกกล่าวหาว่าโพสต์ข้อความที่เข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ
ลงบนเฟซบุ๊กรวม 9 ข้อความ ก่อนหน้านี้เขาเคยถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัว
ครั้งหนึ่งในปี 2555 แต่ยังไม่มีการยื่นฟ้องจนกระทั่งหลังการรัฐประหาร
31 กรกฎาคม 2557 ศาลพิพากษาจ�ำคุก 27 ปี 36 เดือน แต่ลดเหลือ
13 ปี 24 เดือน เพราะรับสารภาพ มีรายงานด้วยว่าเขาเคยเข้ารักษาอาการทางจิต
มาก่อน
สิรภพ ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 สิรภพถูกกล่าวหาว่าใช้
นามแฝง “รุ่งศิลา” โพสต์บทความและกลอนหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ในเฟซบุ๊ก ซึ่ง
มีผู้มาร้องทุกข์ไว้แล้วก่อนหน้านี้ เบื้องต้นสิรภพถูกฝากขังที่ศาลอาญาแต่ต่อมาถูก
ย้ายมาที่ศาลทหารด้วยเหตุผลว่าโพสต์ดังกล่าวยังเข้าถึงได้ คดีของสิรภพเป็นคดี
เดียวหลังการรัฐประหารที่จ�ำเลยให้การปฏิเสธ และศาลทหารสั่งให้พิจารณาคดี
เป็นการลับ
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เห็นได้ว่า คสช. ให้ความส�ำคัญกับการติดตามตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่า
ท�ำความผิดฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ถึงขนาดใช้อ�ำนาจประกาศเรียกและอาศัย
อ�ำนาจตามกฎอัยการศึกควบคุมตัวบุคคลเป็นเวลา 7 วัน โดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าว
หา เพือ่ สอบสวนด�ำเนินคดีเอง โดยมีผทู้ ถี่ กู ประกาศเรียกตัวมาสอบสวนและด�ำเนิน
คดีตามมาตรา 112 อย่างน้อย 5 คน
ขณะทีม่ บี คุ คลอีกจ�ำนวนมากทีย่ งั ไม่ได้เข้ารายงานตัวตามค�ำสัง่ คสช. ท�ำให้
เกิดความกังวลว่า หากบุคคลเหล่านั้นเข้ารายงานตัวหรือถูกจับกุมได้ภายหลัง
จ�ำนวนคดีความฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ อาจจะเพิ่มขึ้นสูงกว่านี้
โดยสรุปแล้ว คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการ
รัฐประหารทั้งการรื้อฟื้นเร่งรัดคดีที่การกระท�ำเกิดขึ้นนานแล้ว การจับกุมผู้ต้องหา
รายใหม่ๆ และการที่ คสช. ประกาศเรียกบุคคลต้องสงสัยมาด�ำเนินคดี นับเฉพาะ
คดีที่จ�ำเลยใช้เสรีภาพในการแสดงออก ไม่นับการแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์
เพือ่ หาผลประโยชน์ โดยในเดือนพฤษภาคมก่อนการรัฐประหารมีนกั โทษในคดีหมิน่
ประมาทกษัตริย์ฯ อยู่ในเรือนจ�ำเท่าที่ทราบ 5 คน และค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นเป็น 24
คน ในช่วงปลายปี
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ความเคลื่อนไหวคดีมาตรา 112 อื่นๆ
ที่ด�ำเนินคดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนการรัฐประหาร
10 กรกฎาคม 2557 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ อ่าน
ค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีของ อัศวิน ว่าจ�ำเลยกระท�ำการ
หมิ่ น ประมาทกษั ต ริ ย ์ ฯ ด้ ว ยการแอบอ้ า งสถาบั น เพื่ อ
แสวงหาผลประโยชน์ โดยกลับค�ำพิพากษาศาลชั้นต้นจาก
ยกฟ้องเป็นลงโทษจ�ำคุก 5 ปี อัศวินได้รับการปล่อยตัว
ชั่ ว คราวในวั น ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ระหว่ า งสู ้ ค ดี
ในชั้นฎีกา
19 กันยายน 2557 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้
จ�ำคุก สมยศ พฤกษาเกษมสุข เป็นเวลา 10 ปี ฐานเป็น
บรรณาธิการนิตยสาร วอยซ์ออฟทักษิณ 2 เล่ม ซึง่ เผยแพร่
บทความที่มีเนื้อหาเข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ
2 ชิ้ น ที่ ว างจ� ำ หน่ า ยในปี 2553 คดี นี้ ศ าลนั ด ฟั ง ค� ำ

พิพากษาในวันที่ 19 กันยายน อันเป็นวันครบรอบ 8 ปี
ของการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 โดยไม่แจ้งให้
จ�ำเลย ทนายความ หรือญาติ ทราบวันนัดล่วงหน้าด้วย
28 พฤศจิกายน 2557 ศาลอุทธรณ์นัดฟังค�ำ
พิพากษาคดีของ ยุทธภูมิ หรือคดีพี่ฟ้องน้อง ที่ศาลชั้นต้น
พิพากษายกฟ้องในเดือนกันยายน 2556 ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องจ�ำเลยเนื่องจาก
พยานหลักฐานของโจทก์มเี หตุให้สงสัยตามสมควร จึงต้อง
ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จ�ำเลย

ปรากฏการณ์และความท้าทายใหม่ๆ
ของการต่อสู้คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ในปี 2557
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พลเรือนต้องขึ้นศาลทหาร
ก่อนการรัฐประหารการสัง่ พิจารณาคดีเป็นการลับถือเป็นข้อยกเว้น ในระยะ
เวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553 - 2557 ศาลพลเรือนพิจารณาคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์
อย่างน้อย 41 คดี มีการสั่งให้พิจารณาโดยลับ 4 คดี อีก 37 คดีพิจารณาโดย
เปิดเผย ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของจ�ำเลยทุกคน ที่จะมีผู้สังเกตการณ์ภายนอก
เข้าร่วมฟัง เพื่อช่วยรับประกันความโปร่งใสและความถูกต้องของกระบวนการ
พิจารณา
หลังการรัฐประหาร คดีของคฑาวุธ “สมศักดิ์ ภักดีเดช” สิรภพ ซึ่งพิจารณา
ที่ศาลทหารกรุงเทพ ถูกศาลสั่งให้พิจารณาเป็นการลับตลอดคดีทั้งสามคดี และคดี
ของ “ธเนศ” ที่พิจารณาที่ศาลอาญาก็ถูกสั่งให้พิจารณาเป็นการลับ มีความเป็นไป
ได้มากว่า คดีอื่นๆ ที่ก�ำลังจะเข้าสู่การพิจารณาอาจถูกสั่งพิจารณาลับเช่นกัน
ล�ำพังการก�ำหนดให้พลเรือนต้องขึน้ ศาลทหารก็เป็นสิง่ ทีส่ งั คมกังขาอยูแ่ ล้ว
การขึ้นศาลภายใต้สถานการณ์พิเศษที่จ�ำเลยไม่สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกายิ่งเพิ่ม
ความน่ ากั ง วล การพิ จ ารณาโดยเปิ ด เผยต่ อ หน้า ผู ้ สั ง เกตการณ์ จ ากภายนอก
จึ ง เปรี ย บเสมื อ นไพ่ ใ บสุ ด ท้ า ยที่ พ อจะสร้ า งความอุ ่ น ใจให้ กั บจ� ำ เลยได้ บ ้ า งว่า
การพิจารณาคดีน่าจะด�ำเนินไปอย่างถูกต้องเป็นธรรม การสั่งพิจารณาเป็นการลับ
ตลอดทั้งกระบวนจึงเป็นการท�ำลายเกราะป้องกันชั้นสุดท้ายของจ�ำเลย
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การไม่อนุญาตให้คัดถ่ายเอกสารในส�ำนวนของศาล
เพื่อให้จ�ำเลยสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ จ�ำเลยจึงมีสิทธิที่จะเข้าถึง
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี โดยปกติ ทนายความสามารถขอส�ำเนาเอกสาร
ต่างๆ จากศาลได้ ทัง้ ค�ำฟ้อง บันทึกค�ำเบิกความพยาน รายงานกระบวนพิจารณา
รวมทั้งค�ำพิพากษา
ในคดีของคฑาวุธ และสิรภพ ศาลทหารกรุงเทพไม่อนุญาตให้ทนายจ�ำเลย
ท�ำส�ำเนารายงานกระบวนพิจารณาของวันนัดสอบค�ำให้การที่ศาลมีค�ำสั่งให้
พิจารณาคดีเป็นการลับโดยตลอด เนื่องจากได้อ่านให้ฟังแล้ว ทั้งที่รายงาน
กระบวนพิจารณาในวันนั้น มีเพียงแต่ค�ำสั่งศาลให้พิจารณาคดีเป็นการลับ
ค�ำแถลงขอเลื่อนการให้การของจ�ำเลย และวันนัดใหม่เท่านั้น ไม่มีข้อความใดๆ
ที่อ่อนไหวต่อความมั่นคง

ศาลทหารเพิ่มโทษเป็นเท่าตัว
อัตราโทษของคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ คือ 3 - 15 ปีต่อความผิดหนึ่ง
กรรม ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553 - 2557 ศาลพลเรือนพิพากษาลงโทษ
จ�ำเลยในคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ อย่างน้อย 31 คดี เป็นการก�ำหนดโทษจ�ำคุก
กรรมละ 2 ปี 2 คดี, กรรมละ 3 ปี 7 คดี, กรรมละ 4 ปี 2 คดี, กรรมละ 5 ปี
17 คดี และกรรมละ 6 ปี 3 คดี โดยเฉลี่ยศาลพลเรือนก�ำหนดบทลงโทษจ�ำเลย
กรรมละ 4.4 ปี
ค�ำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ของศาลทหารที่ออกมาแล้ว
2 ฉบับ ในคดีของคฑาวุธ ศาลพิพากษาลงโทษจ�ำคุกจ�ำเลยเป็นเวลา 10 ปี
ในความผิด 1 กรรม ก่อนลดโทษเหลือ 5 ปี เพราะจ�ำเลยรับสารภาพ ขณะที่คดี
ของ “สมศักดิ์” ศาลพิพากษาลงโทษจ�ำคุกจ�ำเลยเป็นเวลา 9 ปี ในความผิด
1 กรรม ก่อนลดโทษเหลือ 4 ปี 6 เดือน โดยเฉลี่ยศาลทหารก�ำหนดบทลงโทษ
จ�ำเลยกรรมละ 9.5 ปี

นัดสมานฉันท์ วิธีทางแพ่งในคดีอาญา?
ในคดีของอัครเดช ศาลอาญาจัดให้มีนัดสมานฉันท์ขึ้น ซึ่งปกติแล้วเป็น
กระบวนการทีส่ ร้างขึน้ มาส�ำหรับคดีแพ่งเพือ่ ให้จำ� เลยและโจทก์มาประนีประนอม
กันหรือท�ำข้อตกลงร่วมกัน แทนการด�ำเนินกระบวนการพิจารณาคดีและบังคับคดี
คดีอาญาทีเ่ ป็นความผิดต่อแผ่นดินอย่างคดีหมิน่ ประมาทกษัตริยฯ์ เป็นคดี
ทีย่ อมความหรือท�ำข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ และไม่มโี จทก์ในคดีทมี่ อี ำ� นาจในการเจรจา
ประนีประนอมกับจ�ำเลย เมือ่ ประกอบกับข้อเท็จจริงทีว่ า่ จ�ำเลยให้การปฏิเสธใน
ตอนแรก แต่กลับมารับสารภาพระหว่างกระบวนการนี้ จึงน่าสงสัยว่า ศาลในคดีนี้
อาศัยกระบวนการนัดสมานฉันท์ทำ� ตัวเป็นโจทก์มาเจรจากับจ�ำเลยเสียเอง
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การรุกล�้ำความเป็นส่วนตัวและการสร้างบรรยากาศแห่งความกลัว
หลังการรัฐประหารเกิดปรากฏการณ์ใหม่คือ การที่เจ้าหน้าที่ยึดอุปกรณ์
เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกจับกุมหรือถูกเรียกรายงานตัว เช่น โทรศัพท์มือถือ
ไปตรวจสอบและน�ำผลการตรวจสอบมาด�ำเนินคดี ดังเช่น กรณีของอภิชาติ
ที่ถูกจับกุมจากการชุมนุม แต่ต่อมาถูกด�ำเนินคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ เพราะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจโทรศัพท์ของเขา
การยึดโทรศัพท์และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเช่นนี้กลายเป็นแนวทาง
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐในทุกครั้งที่มีการจับกุมบุคคลคดีการเมือง เพื่อสร้าง
บรรยากาศความกลัวขึน้ ในพืน้ ทีก่ ารสือ่ สารส่วนตัวของประชาชน นอกจากนีย้ งั มี
มีความกังวลว่า จ�ำนวนคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ อาจพุ่งสูงขึ้นไปอีก
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การใช้มาตรา 112 กับขบวนการแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ
เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว
ก่อนหน้าปี 2557 มีกรณีศึกษาการด�ำเนินคดีมาตรา 112 จากการแอบ
อ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว 2 คดี คือ คดีของ
ประจวบ และอัศวิน หลังการรัฐประหารในปี 2557 มีข่าวใหญ่โตคือการจับกุม
และด�ำเนินคดีกับบุคคลอย่างน้อย 16 คน และมีบุคคลที่ถูกออกหมายจับแต่ยัง
ไม่มรี ายงานการจับกุมอีกอย่างน้อย 3 คน ซึง่ บุคคลเหล่านีถ้ กู เชือ่ มโยงว่าเกีย่ วข้อง
กับขบวนการแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ ที่น�ำโดย พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์
ฉายาพันธุ์ อดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
นอกจากนี้ยังมีรายงานการจับกุมด�ำเนินคดีบุคคลอีกอย่างน้อย 4 คน
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 112 จาก
ข้อกล่าวหาเรื่องการแอบอ้างด้วย
[ดูรายงานการดำ�เนินคดีฐานแอบอ้าง ด้วยมาตรา112 และการสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่น่ากังวล]

บทสรุปส่งท้ายปี 2557
แนวโน้มมีความท้าทายใหม่ๆ อีกในปี 2558
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ช่วงต้นปี ดูเหมือนว่าบรรยากาศของเสรีภาพในการแสดงออกกับข้อหา
หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ก�ำลังจะเดินไปในทิศทางผ่อนคลายลง มีค�ำพิพากษา
ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องจ� ำ เลยและสั ง คมโดยรวม แต่ ห ลั ง การรั ฐ ประหาร
สถานการณ์กลับพลิกมาเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุดในประวัติศาสตร์
ของการบังคับใช้กฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ
นอกจากจ�ำนวนคดีทเี่ พิม่ มากขึน้ แล้ว ยังมีการน�ำพลเรือนมาขึน้ ศาลทหาร
และใช้แนวปฏิบตั ทิ มี่ ลี กั ษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิจำ� เลยหลายประการ เช่น การสัง่
พิ จ ารณาลั บ หรื อ การลงโทษจ� ำ เลยหนั ก กว่ า ศาลพลเรื อ นถึ ง สองเท่ า ตั ว
สถานการณ์ที่เหมือนก�ำลังจะก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆ ช่วงต้นปี จึงกลายเป็น
ถอยหลังกลับไป 3 ก้าว และดูเหมือนว่าสถานการณ์จะยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้น
เรื่อยๆ
สิ้นปี 2557 นักโทษในเรือนจ�ำตามมาตรา 112 เพิ่มเป็น 24 คน
ถือว่ามากที่สุดในรอบหลายปี เทียบกับจ�ำนวนสูงสุดหลังการสลายการชุมนุมใน
ปี 2553 คือ 13 คน และมีความเป็นไปได้ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในปี 2558 นอกจาก
นั้นยังมีโอกาสที่ศาลจะไม่ให้ประกันตัวจ�ำเลยคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ และ
จ�ำเลยมีแนวโน้มเลือกรับสารภาพเพราะไม่เชือ่ ว่าจะสามารถต่อสูค้ ดีในบรรยากาศ
การเมืองแบบเผด็จการทหารได้ การกระท�ำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดขยาย
เข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆ มากขึ้น ส่งผลให้ความหวาดกลัวแผ่ขยายออกไป สร้าง
บรรยากาศให้เสรีภาพในการแสดงออกต้องเงียบงันไปทั่วประเทศ
ปี 2558 มี แ นวโน้ ม ว่ า จะเป็ น ปี ที่ ก ฎหมายหมิ่ น ประมาทกษั ต ริ ย ์ ฯ
จะถูกน�ำมาใช้ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการเมือง และ
จ�ำเลยในคดีนี้อาจต้องเผชิญหน้ากับกระบวนการพิจารณาคดีที่มีความท้าทาย
หลากหลาย อย่างที่เราเองก็ไม่สามารถคาดเดาทิศทางได้เช่นกัน

เสรีภาพการชุมนุม
การแสดงออกสาธารณะ
และการตั้งข้อหาทางการเมือง
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ปี 2557 หลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 สถานการณ์การใช้เสรีภาพในการชุมนุม
สาธารณะ การจั ด กิ จ กรรมสาธารณะต่ า งๆ และการแสดงความคิ ด เห็ น
เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก ภายใต้การประกาศกฎอัยการศึกทัว่ ประเทศต่อเนือ่ ง
กว่าหกเดือน คสช. ออกประกาศฉบับที่ 7/2557 เรื่องการห้ามชุมนุมทางการ
เมืองเกิน 5 คน ซึ่งมีผู้ถูกตั้งข้อหาและด�ำเนินคดีฐานฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้
อย่างน้อย 24 คน และยังมีการน�ำข้อหา “ปลุกปัน่ ยัว่ ยุ” ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 116 มาใช้กับประชาชนอย่างน้อย 7 คน มีการน�ำพ.ร.บ.ความ
สะอาดฯ มาใช้ปรับคนที่แสดงออกในที่สาธารณะอย่างน้อย 3 กรณี
นอกจากนี้ คสช. ยังใช้วิธีการต่างๆ ปิดกั้นการจัดกิจกรรมสาธารณะ
ของประชาชน อย่างน้อย 42 ครัง้ เช่น การใช้กำ� ลังเจ้าหน้าทีเ่ ข้าปิดกัน้ โดยตรง
การออกค�ำสัง่ ไม่อนุญาต การโทรศัพท์เจรจา การจับกุมผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ
และตั้งข้อหาด�ำเนินคดีกับคนที่ไม่มารายงานตัวตามค�ำสั่ง คสช. อย่างน้อย
11 คน

คดีการเมืองก่อนการรัฐประหาร

มีคดีเสรีภาพการแสดงออกที่เกิดขึ้นและพิจารณาคดีกันมาก่อนการ
รัฐประหาร อย่างน้อย 3 คดี ที่มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจในปี 2557 ดังนี้
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25 มีนาคม 2557 ศาลจังหวัดเชียงรายพิพากษายกฟ้อง คดีคนเสือ้ แดง
เชียงรายชุมนุมฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมือ่ ปี 2553 เนือ่ งจากเป็นการชุมนุมโดยสงบ
ปราศจากอาวุธ ไม่ปรากฏว่าเป็นการก่อให้เกิดความวุ่นวาย
21 ตุลาคม 2557 ศาลอุทธรณ์พิพากษาจ�ำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา
สมชาย ไพบูลย์ ส.ข.พรรคเพื่อไทย จากการปราศรัยที่แยกผ่านฟ้า ฐานปลุกปั่น
ยั่วยุให้ประชาชนละเมิดกฎหมาย มั่วสุดก่อความวุ่นวาย ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 116, 215 และ 216 และฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
26 พฤศจิกายน 2557 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง คดี “ปีนสภา
สนช.” เมื่อปี 2550 เนื่องจากเป็นการคัดค้านการออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
เมื่อการประชุมยกเลิกผู้ชุมนุมก็ออกจากรัฐสภาโดยดี ไม่มีเจตนาก่อให้เกิด
ความวุ่นวาย
ทัง้ สองคดีทศี่ าลยกฟ้อง เป็นค�ำพิพากษาทีข่ ยายขอบเขตของเสรีภาพการ
ชุมนุมให้อยู่เหนือความผิดอื่นตามประมวลกฎหมายอาญา หากเป็นการชุมนุม
โดยสงบปราศจากอาวุธ ศาลก็จะตีความว่าไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตาม
กฎหมายอาญา แต่ในคดีของสมชาย ไพบูลย์ การชุมนุมในวันนัน้ มีการใช้กำ� ลังทัง้
จากฝ่ายเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุม ศาลจึงพิจารณาว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของ
เสรีภาพ
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คดีฝ่าฝืน 7/2557 ชุมนุมทางการเมืองเกินห้าคน

หลังการรัฐประหารไม่กชี่ วั่ โมง คสช. ออกประกาศฉบับที่ 7/2557 มีเนือ้ หา
คือ ห้ามไม่ให้ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจ�ำคุกไม่
เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
หลังการรัฐประหารมีผอู้ อกมารวมตัวกันแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อการ
รัฐประหารจ�ำนวนมาก มีผู้ถูกจับกุมจากการออกมาชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ
อย่างน้อย 134 คน มีผู้ถูกตั้งข้อหาตามประกาศฉบับที่ 7/2557 อย่างน้อย
48 คน
ในจ�ำนวน 48 คนนั้น เป็นผู้ถูกจับกุมในกรณี “ขอนแก่นโมเดล” 24 คน ซึ่ง
เป็นการตั้งข้อหาจากการรวมตัวเพื่อพูดคุยกันในสถานที่ปิด ไม่ใช่การแสดงออกใน
ที่สาธารณะ จึงเหลือคนที่ถูกตั้งข้อหาจากการแสดงออกในที่สาธารณะอย่างน้อย
24 คน แบ่งเป็น 15 คดี
คดีที่ศาลมีค�ำพิพากษาแล้วมีอย่างน้อย 12 คดี เรียงตามล�ำดับวันที่ศาล
มีค�ำพิพากษา ดังนี้

ตารางคดีทศี่ าลมีค�ำพิพากษาแล้ว
วันที่พิพากษา

จ�ำเลย

ศาล

การกระท�ำ

ผลคดี
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ชุมนุมต้านรัฐประหารที่หอศิลป จ�ำคุก 2 เดือน ปรับ 6,000 บาท
3 กรกฎาคม 2557
วีระยุทธ ศาลแขวงปทุมวัน วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จ� ำ เลยรั บ สารภาพลดโทษกึ่ ง หนึ่ ง
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2557
โทษจ�ำคุกให้รอลงอาญา
จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท
ศาลจังหวัด
14 สิงหาคม 2557
สราวุทธิ์
ชูป้ายต้านรัฐประหารหลายจุด จ� ำ เลยรั บ สารภาพลดโทษกึ่ ง หนึ่ ง
ทหารบกเชียงราย
โทษจ�ำคุกให้รอลงอาญา
จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท
ชาวเชียงราย ศาลจังหวัดทหาร ร่วมกิจกรรมกินแมคโดนัลด์
25 สิงหาคม 2557
จ� ำ เลยรั บ สารภาพลดโทษกึ่ ง หนึ่ ง
สามคน
บกเชียงราย ต้านรัฐประหาร
โทษจ�ำคุกให้รอลงอาญา
จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท
ชาวเชียงราย
ศาลจังหวัด ร่วมกิจกรรมกินแมคโดนัลด์
26 สิงหาคม 2557
จ� ำ เลยรั บ สารภาพลดโทษกึ่ ง หนึ่ ง
สี่คน
ทหารบกเชียงราย ต้านรัฐประหาร
โทษจ�ำคุกให้รอลงอาญา
ชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร
จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท
4 กันยายน 2557
สุรสิทธิ์ ศาลทหารกรุงเทพ ที่ห้างสยามพารากอน
จ� ำ เลยรั บ สารภาพลดโทษกึ่ ง หนึ่ ง
เมื่อ 8 มิถุนายน 255
โทษจ�ำคุกให้รอลงอาญา
จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท
โพสต์เฟซบุ๊กชวนคนไปชุมนุม
8 กันยายน 2557
อนุรักษ์ ศาลทหารกรุงเทพ
จ� ำ เลยรั บ สารภาพลดโทษกึ่ ง หนึ่ ง
ต้านรัฐประหาร
โทษจ�ำคุกให้รอลงอาญา
ชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร
จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท
18 กันยายน 2557 ภิณโญภาพ ศาลทหารกรุงเทพ หน้าแมคโดนัลด์ ราชประสงค์ จ� ำ เลยรั บ สารภาพลดโทษกึ่ ง หนึ่ ง
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2557
โทษจ�ำคุกให้รอลงอาญา
18 กันยายน 2557

วรภพ

18 กันยายน 2557

ณัฐวุฒิ

18 กันยายน 2557

สุเมศ

27 ตุลาคม 2557

ชัยนรินทร์

8 ตุลาคม 2557

หนึ่ง

ชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร
ศาลทหารกรุงเทพ หน้าแมคโดนัลด์ ราชประสงค์
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2557
ชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร
ศาลทหารกรุงเทพ หน้าแมคโดนัลด์ ราชประสงค์
เมื่อ 31 พฤษภาคม 2557
ชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร
ศาลทหารกรุงเทพ บริเวณแยกอโศก
เมื่อ 1 มิถุนายน 2557
ชูป้ายกระดาษต้านรัฐประหาร
ศาลทหารกรุงเทพ ที่ห้างสยามพารากอน
เมื่อ 1 มิถุนายน 2557

จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท
จ� ำ เลยรั บ สารภาพลดโทษกึ่ ง หนึ่ ง
โทษจ�ำคุกให้รอลงอาญา

จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท
จ� ำ เลยรั บ สารภาพลดโทษกึ่ ง หนึ่ ง
โทษจ�ำคุกให้รอลงอาญา
จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท
จ� ำ เลยรั บ สารภาพลดโทษกึ่ ง หนึ่ ง
โทษจ�ำคุกให้รอลงอาญา
จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท
จ� ำ เลยรั บ สารภาพลดโทษกึ่ ง หนึ่ ง
โทษจ�ำคุกให้รอลงอาญา
จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท
ร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ศาลทหารกรุงเทพ
จ� ำ เลยรั บ สารภาพลดโทษกึ่ ง หนึ่ ง
เมื่อ 28 พฤษภาคม 2557
โทษจ�ำคุกให้รอลงอาญา
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ข้อสังเกตต่อคดีท่ีศาลมีค�ำพิพากษาแล้วคือ ทุกคดีศาลพิพากษาให้รอ
ลงอาญา จ�ำเลยคดีฝ่าฝืนประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 จึงยังไม่มีใครต้องรับ
โทษจ�ำคุกจริงๆ จ�ำเลยส่วนใหญ่ได้ประกันตัวระหว่างการสอบสวนด้วยหลักทรัพย์
10,000 - 40,000 บาท มีสุเมศคนเดียวที่ยื่นประกันตัวครั้งแรกเมื่อวันที่
4 มิถนุ ายน 2557 แต่ศาลทหารกรุงเทพไม่อนุญาต จึงถูกคุมขังอยูท่ เี่ รือนจ�ำพิเศษ
กรุงเทพก่อนได้ประกันตัวเมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2557 รวมแล้วถูกคุมขังอยูน่ าน
7 วัน
ค�ำพิพากษาในคดีฝ่าฝืนประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 มีแนวโน้ม
ให้โทษจ�ำคุกได้รอการลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นค�ำพิพากษาของศาลพลเรือนหรือ
ศาลทหาร แต่คดีของวีระยุทธซึ่งพิพากษาโดยศาลพลเรือน ศาลลงโทษน้อยกว่า
คือ จ�ำคุก 2 เดือน ปรับ 6,000 บาท ขณะที่คดีอื่นๆ ที่ขึ้นศาลทหาร ศาลลงโทษ
เท่ากันหมดทั้ง 11 คดี คือ จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท หากนับโทษหลัง
ลดแล้ว จ�ำเลยทั้ง 16 คน เสียค่าปรับจากการแสดงออกโดยสงบในที่สาธารณะ
รวมกัน 83,000 บาท

คดีที่ศาลยังไม่มีค�ำพิพากษา มีดังนี้
1. คดีของอภิชาติ ถูกจับเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 จากการชุมนุม
ต้านรัฐประหารที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันคดียังอยู่ใน
ชั้นอัยการ อภิชาติถูกตั้งข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ และมั่วสุม 10 คนขึ้นไป
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ 215 ด้วย
2. คดีของพรรณมณี และสมบัติ ก. ถูกจับจากการชุมนุมต้านรัฐประหาร
ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง
การสืบพยานทีศ่ าลทหารกรุงเทพ ทัง้ สองคนถูกตัง้ ข้อหาต่อสูข้ ดั ขวางเจ้าพนักงาน
และท�ำลายทรัพย์สินราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 และ
360 ด้วย
3. คดีของชาวนนทบุรี 4 คน ถูกจับเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
จากการชุมนุมต้านรัฐประหารที่บริเวณท่าน�้ำนนท์ฯ ปัจจุบันคดียังอยู่ในชั้น
พนักงานสอบสวน
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ข้อสังเกตต่อการด�ำเนินคดีตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 จากสถิติ
คดีทั้งหมดยังไม่พบเกณฑ์การพิจารณาที่แน่ชัดว่า พฤติกรรมการชุมนุมแบบใด
จะเป็นเหตุให้ถกู ตัง้ ข้อหาด�ำเนินคดีบา้ ง คนทีถ่ กู ตัง้ ข้อหาไม่ใช่แกนน�ำจัดการชุมนุม
หรือคนที่มีประวัติการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อน หลายคนที่ถูกจับจาก
พฤติการณ์ที่เป็นคนจัดการชุมนุมก็ไม่ถูกตั้งข้อหานี้ ตัวอย่างเช่น การจับกุม ผู้
ชุมนุม 7 คนเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 ทุกคนมีพฤติกรรมเป็นผู้มาร่วมชุมนุม
ด้วยกัน มีคนถูกตั้งข้อหาเพียงคนเดียวคือ สุรสิทธิ์
เนื่องจากการตั้งข้อหาไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน และศาลก็มีแนวโน้มรอ
ลงอาญา จึงเห็นได้ว่าข้อหาฝ่าฝืนประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 ถูกน�ำมาใช้
แบบเหวี่ยงแหเพื่อการขู่หรือปรามให้ผู้ที่จะออกมาชุมนุมรู้สึกกลัว ไม่ได้เป็น
การด�ำเนินคดีเพื่อมุ่งลงโทษบุคคลที่สร้างความเสียหายแก่สังคม ถือเป็นข้อหา
ที่ใช้เพื่อหวังผลทางการเมืองโดยแท้
แม้ยงั ไม่อาจสรุปได้ทนั ทีวา่ การใช้กฎหมายในลักษณะนีม้ ผี ลให้ผคู้ นกลัว
หรือไม่ และช่วยยับยั้งการชุมนุมต้านรัฐประหารได้มากน้อยเพียงใด แต่ภาพ
ทีป่ รากฏคือ กระแสการชุมนุมต้านรัฐประหารเงียบลงภายในเวลาไม่ถงึ หนึง่ เดือน
หลังการรัฐประหาร สวนทางกับตัวเลขการจับกุมและการด�ำเนินคดี ก่อนที่
การชุมนุมจะก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2557 และเบาลงไป
จากการปิดกั้นที่เข้มงวดและจับกุมผู้เกี่ยวข้อง
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ความผิดฐาน “ปลุกปั่นยั่วยุ” และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 หรือความผิด
ฐาน “ปลุกปัน่ ยัว่ ยุ” เป็นกฎหมายมาตราหนึง่ ทีถ่ กู น�ำมาใช้
หลังการรัฐประหาร คนทีถ่ กู ตัง้ ข้อหามาตรา 116 มีลกั ษณะ
เป็นนักเคลือ่ นไหวระดับแกนน�ำทีร่ ฐั บาลทหารต้องการปราม
ให้หยุด มีคดีมาตรา 116 หลังการรัฐประหารอย่างน้อย
4 คดี ซึง่ ยังไม่มคี ดีทศี่ าลพิพากษาเสร็จสิน้ ปัจจุบนั จ�ำเลย
ทุกคนได้ประกันตัว
1. คดีของจาตุรนต์ ฉายแสง ถูกจับเมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2557 ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
ปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาทีศ่ าลทหารกรุงเทพ จา
ตุรนต์ถกู ตัง้ ข้อหาฝ่าฝืนประกาศ คสช. ฉบับที่ 41/2557
และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ด้วย
2. คดีของสมบัติ บุญงามอนงค์ ถูกจับเมือ่ วันที่
5 มิถนุ ายน 2557 ทีบ่ า้ นพักในจังหวัดชลบุรี ปัจจุบนั คดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาทีศ่ าลทหารกรุงเทพ สมบัตถิ กู ตัง้ ข้อหา
ฝ่ า ฝื น ประกาศ คสช. ฉบั บ ที่ 41/2557 และ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ด้วย
3. คดีของชาวเชียงราย 3 คน ถูกจับเมื่อวันที่
15 มิถนุ ายน 2557 จากการติดป้ายมีขอ้ ความขอแบ่งแยก
ประเทศ ปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาทีศ่ าลจังหวัด
เชียงราย
4. คดีของสิทธิทัศน์ และวชิร ถูกจับเมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2557 จากการโปรยใบปลิวต่อต้าน คสช.
ที่ อ นุ ส าวรี ย ์ ป ระชาธิ ป ไตย ปั จ จุ บั น คดี อ ยู ่ ร ะหว่ า งการ
สอบสวน
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พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
เป็นกฎหมายอีกฉบับทีถ่ กู น�ำมาใช้ในลักษณะเพือ่ ปรามการ
แสดงออกในที่สาธารณะที่ไม่เข้าข่ายข้อหาฝ่าฝืนประกาศ
คสช. ฉบับที่ 7/2557 หรือกฎหมายอืน่ และไม่ได้ตอ้ งการ
ลงโทษให้รนุ แรงจนเกินไป มีอย่างน้อย 3 กรณี
1. กรณีญาติผเู้ สียชีวติ ปี 2553 โปรยใบปลิวเรียก
ร้องความเป็นธรรม บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ถูกต�ำรวจ
น�ำตัวไปเสียค่าปรับ 5,000 บาท เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2557
2. กรณีนกั ศึกษากลุม่ ศนปท. แขวนป้ายผ้าบน
สะพานลอย ถ.วิภาวดีรงั สิต นักศึกษาสามคนถูกเรียกไปเสีย
ค่าปรับคนละ 1,000 บาท เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2557
3. กรณีนกั ศึกษาแขวนป้ายผ้าบนสะพานลอยหน้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาสองคนถูกเรียกไป
เสียค่าปรับคนละ 1,000 บาท เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ทัง้ 3 กรณีเกิดขึน้ ในเวลาไล่เลีย่ กัน แต่กอ่ นหน้าและ

หลังจากนัน้ ก็ยงั ไม่มรี ายงานกรณีการปรับด้วย พ.ร.บ.ความ
สะอาดฯ อีก ทัง้ ทีม่ กี ารควบคุมตัวคนจากการโปรยใบปลิว
หรือติดป้ายผ้าอีกหลายครัง้
การตัง้ ข้อหาจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
อีกคดีหนึง่ ทีน่ า่ สนใจคือ กรณีธนพร ซึง่ ถูกจับกุมเมือ่ วันที่ 4
ธันวาคม 2557 จากการโพสต์เฟซบุก๊ สาปแช่งนายทหารที่
เสียชีวติ จากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก ต่อมาถูกตัง้ ข้อหาดูหมิน่ เจ้า
พนักงาน, หมิน่ ประมาทคนตาย และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
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คดีฝ่าฝืน 41/2557 ไม่มารายงานตัวตามค�ำสั่ง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 คสช. ออกประกาศฉบับที่ 41/2557
มีเนือ้ หาคือ บุคคลใดไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ เรียกให้มารายงานตัวต่อ คสช. ต้องระวาง
โทษจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และถูก
สั่งห้ามท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ตัง้ แต่การรัฐประหารเป็นต้นมา คสช. ออกค�ำสัง่ เรียกให้บคุ คลมารายงาน
ตัวอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 476 คน และเรียกให้บุคคลมารายงานตัวอย่าง
ไม่เป็นทางการ โดยการโทรศัพท์เรียก การไปหาที่บ้านพัก หรือการส่งหนังสือที่
ไม่ได้ลงนามโดยหัวหน้า คสช. อย่างน้อย 163 คน
มีคนจ�ำนวนมากที่ไม่ได้ไปรายงานตัวตามค�ำสั่ง อาจเป็นเพราะติดธุระ
ไม่สามารถไปได้ตามก�ำหนดเวลา หรือตัง้ ใจไม่ไปเพราะไม่แน่ใจในความปลอดภัย
หรือเพราะจงใจปฏิเสธอ�ำนาจของ คสช. หลายคนเดินทางมารายงานตัวเอง
ภายหลัง หลายคนถูกจับ และมีผู้ถูกตั้งข้อหาด�ำเนินคดีฝ่าฝืนประกาศ คสช.
ฉบับที่ 41/2557 อย่างน้อย 11 คน
คดีที่รับสารภาพและศาลทหารมีค�ำพิพากษาแล้วมีอย่างน้อย 5 คดี
คือ คดีของเยี่ยมยอด, คดีของธานัท, คดีของสงวน, คดีของส�ำราญ และคดีของ
ณรงค์ศักดิ์ ค�ำพิพากษาเหมือนกันทั้ง 5 คดี คือ ศาลพิพากษาจ�ำคุก 1 ปี
ปรับ 20,000 บาท ลดโทษกึ่งหนึ่งเนื่องจากจ�ำเลยรับสารภาพ โทษจ�ำคุกให้รอ
การลงโทษ
คดีที่จ�ำเลยปฏิเสธและอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี มีอย่างน้อย 6 คดี
คือ คดีของจาตุรนต์ ฉายแสง, คดีของสมบัติ บุญงามอนงค์, คดีของจิตรา,
คดีของวรเจตน์ ภาคีรัตน์, คดีของสิรภพ และคดีของณัฐ ซึ่งมี 2 คดีที่พิจารณาใน
ศาลพลเรือนเพราะการฝ่าฝืนเกิดขึ้นก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 คือ คดีของ
สมบัติ บุญงามอนงค์ และคดีของณัฐ อีก 4 คดีพิจารณาที่ศาลทหารกรุงเทพ
ข้อสังเกตต่อการตั้งข้อหาฝ่าฝืนประกาศ คสช. ฉบับที่ 41/2557 คือ
ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนว่าใครจะถูกตั้งข้อหาด�ำเนินคดีจากพฤติการณ์ใดบ้าง
เพราะมีคนอีกจ�ำนวนมากที่ไม่ไปรายงานตัวตามค�ำสั่ง หรือไปรายงานตัวช้า
แต่ก็ไม่ถูกตั้งข้อหาด้วย การตั้งข้อหาด�ำเนินคดีเช่นนี้จึงไม่ได้มุ่งลงโทษบุคคล
แต่มงุ่ หวังผลทางการเมืองเช่นเดียวกับข้อหาฝ่าฝืนประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557

การปิดกั้น-แทรกแซง การจัดกิจกรรมสาธารณะ
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หลั ง การรั ฐ ประหาร การจั ด กิ จ กรรมเสวนาทางวิ ช าการในประเด็ น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมืองการปกครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชน ถูกระงับด้วยวิธกี าร
ต่างๆ อย่างน้อย 24 ครัง้ ขณะทีก่ ารรวมตัวกันเรียกร้องหรือแสดงออกในทีส่ าธารณะ
ถูกห้ามทุกประเด็น บันทึกไว้ได้อย่างน้อย 18 ครัง้ รวมทัง้ สิน้ มีการปิดกัน้ -แทรกแซง
การจัดกิจกรรมสาธารณะอย่างน้อย 42 ครัง้
ตัวอย่างเช่น การจับกุมผูช้ มุ นุมกลุม่ “ขาหุน้ พลังงาน” ทีเ่ ดินขบวนเรียก
ร้องขอให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการปฏิรปู ระบบพลังงาน การห้ามศูนย์ทนายความ
เพือ่ สิทธิมนุษยชนจัดงานเสวนาในประเด็น “ความยุตธิ รรมทีป่ ดิ ปรับปรุง” การห้าม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินขบวนคัดค้านการพิจารณาผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อมหรือ EHIA กรณีเขือ่ นแม่วงก์ เป็นต้น
จากข้อมูลการปิดกั้น-แทรกแซงกิจกรรม 42 ครั้ง มีจ�ำนวน 23 ครั้ง
ทีช่ ดั เจนว่าเป็นการปิดกัน้ กิจกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการเมืองหรือการรัฐประหาร โดย
เป็นการจัดกิจกรรมในประเด็นที่ดินและสิทธิชุมชน 9 ครั้ง ประเด็นการปฏิรูป
พลังงาน 4 ครัง้ ประเด็นการศึกษา 3 ครัง้ ประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
2 ครัง้ และประเด็นจังหวัดจัดการตนเอง 2 ครัง้
เจ้าหน้าทีใ่ ช้วธิ กี ารหลากหลายในการปิดกัน้ และแทรกแซง ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม ทัง้ การใช้กำ� ลังทางกายภาพ การข่มขู่ หรือการคุกคาม บางกิจกรรมถูก
กดดันด้วยหลายวิธกี าร พอจะแบ่งได้ ดังนี้
1. การโทรศัพท์ไปเจรจาขอให้ยกเลิกการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 14 ครัง้
2. การส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ แจ้งว่าไม่อนุญาตให้จดั
อย่างน้อย 4 ครัง้
3. การเดินทางไปเจรจาขอไม่ให้จดั กิจกรรม อย่างน้อย 7 ครัง้
4. การแจ้งว่าไม่สามารถพิจารณาอนุญาตได้ทนั เวลา อย่างน้อย 2 ครัง้
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5. การใช้กำ� ลังเข้าขัดขวางการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 8 ครัง้
6. การกดดันให้เจ้าของสถานทีย่ กเลิกการอนุญาตให้ใช้สถานที่
อย่างน้อย 4 ครัง้
7. การส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ามาเฝ้าดูระหว่างการท�ำกิจกรรม อย่างน้อย 4 ครัง้
8. การจับกุมผูจ้ ดั และผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 12 ครัง้
9. การเชิญตัวผูจ้ ดั กิจกรรมไปพูดคุยหรือแจ้งข้อกล่าวหาภายหลัง 4 ครัง้
หากพิจารณาตามช่วงเวลา จะเห็นว่าช่วงหลังการรัฐประหารใหม่ๆ ยังมีการ
ปิดกัน้ กิจกรรมไม่มาก เพราะผูจ้ ดั ส่วนใหญ่ไม่มน่ั ใจในสถานการณ์การเมือง จึงยกเลิก
กิจกรรมต่างๆ ไปเอง แต่หลังจากนัน้ มาการขับเคลือ่ นประเด็นทางสังคมก็กลับมาเดิน
หน้าต่อ และมีความพยายามจัดกิจกรรมเพือ่ แสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้
เจ้าหน้าทีป่ ดิ กัน้ -แทรกแซงมากเป็นลำ�ดับ
มิถนุ ายน 2557 มีการปิดกัน้ กิจกรรมสาธารณะ อย่างน้อย 1 ครัง้
กรกฎาคม 2557 มีการปิดกัน้ กิจกรรมสาธารณะ อย่างน้อย 4 ครัง้
สิงหาคม 2557 มีการปิดกัน้ กิจกรรมสาธารณะ อย่างน้อย 6 ครัง้
กันยายน 2557 มีการปิดกัน้ กิจกรรมสาธารณะ อย่างน้อย 8 ครัง้
ตุลาคม 2557 มีการปิดกัน้ กิจกรรมสาธารณะ อย่างน้อย 4 ครัง้
พฤศจิกายน 2557 มีการปิดกัน้ กิจกรรมสาธารณะ อย่างน้อย 15 ครัง้
ธันวาคม 2557 มีการปิดกัน้ กิจกรรมสาธารณะ อย่างน้อย 5 ครัง้
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ข้อสังเกตคือ คสช. พยายามใช้วิธีการปิดกั้นที่นุ่ม
นวลเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตัวเอง เช่น การโทรศัพท์
เจรจา แต่ ห ากผู ้ จั ด กิ จ กรรมไม่ ย อมก็ อ าจยกระดั บ ขึ้ น
เป็นการข่มขู่ หรือใช้วิธีการทางอ้อม เช่นคุยกับเจ้าของ
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม หากต้องใช้กำ� ลังเจ้าหน้าทีก่ จ็ ะพยายาม
ใช้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจก่อน ซึ่งจะให้ภาพลักษณ์ที่ไม่แข็งกร้าว
แต่ก็จะวางก�ำลังเจ้าหน้าที่ทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบ
ปะปนอยู่ด้วย

คสช. อ่อนไหวต่อการจัดกิจกรรมสาธารณะมาก
ข้ออ้างที่เจ้าหน้าที่มักใช้เพื่อการปิดกั้นการแสดงออก คือ
การป้องกันไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง แสดงให้เห็นว่า
คสช. ไม่ต้องการให้ประชาชนจัดกิจกรรมในประเด็นสิทธิ
เสรีภาพและประเด็นทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเรียก
ร้องหรือเดินขบวนบนท้องถนน เพื่อ “ตัดไฟแต่ต้นลม”
ป้องกันไม่ให้การใช้เสรีภาพลุกลามจนเป็นการจัดกิจกรรม
ต่อต้านอ�ำนาจของ คสช.

การฟ้องคดีหมิ่นประมาท
และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
เพื่อปิดกั้นการแสดงออก
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ปี 2557 กฎหมายหมิ่นประมาทและพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ)
ยังเป็น อาวุธ ที่ทั้งภาครัฐ และเอกชนใช้ เ พื่ อ ปิ ด กั้ นหรื อ ตอบโต้ กับ เรื่ อ งราว
ทีไ่ ม่อยากได้ยนิ ในปีนมี้ กี รณีทกี่ ารใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การให้
สัมภาษณ์สื่อมวลชน หรือให้ความเห็นทางวิชาการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็น
ที่เป็นประโยชน์สาธารณะเป็นเหตุให้ถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาทหลายกรณี
การฟ้องคดีใหม่ๆ ในรอบปีที่ผ่านมาตอกย�้ำให้เห็นถึงความเสี่ยงของ
สื่อมวลชน นักเคลื่อนไหว หรือนักวิชาการ ที่มุ่งน�ำเสนอข้อเท็จจริงต่อสังคม
รวมไปถึงชาวบ้านที่ใช้เสรีภาพการแสดงออกเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเอง และ
ท�ำให้วัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วย
งานภาครัฐและภาคเอกชนถูกคุกคาม

คดีหมิ่นประมาท และการกระท�ำผิด
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2557
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คดีบริษัททุ่งค�ำ ฟ้อง ชาวบ้านจังหวัดเลย 2 คดี
กรณีความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานระหว่างบริษัททุ่งค�ำ ที่ได้รับสัมปทาน
บัตรเหมืองทองค�ำ ในพืน้ ที่ อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กับกลุม่ ชาวบ้านทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมจากการท�ำเหมือง น�ำมาสูก่ ารฟ้องคดีหมิน่ ประมาท หลัง
เหตุการณ์ปะทะกันระหว่างชาวบ้านกับกลุม่ ชายชุดด�ำทีต่ อ้ งการขนแร่ผา่ นหมูบ่ า้ น
เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 มีสอื่ มวลชนและองค์กรต่างๆ ลงพืน้ ทีไ่ ปท�ำข่าว
จ�ำนวนมาก
บริษทั ทุง่ ค�ำ ยืน่ ฟ้องจ�ำเลยทีเ่ ป็นชาวบ้าน 2 คน 2 คดี ฐานหมิน่ ประมาท
โดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ 328 คือ สุรพันธุ์
หรือ “พ่อไม้” จากการให้สมั ภาษณ์กบั นักข่าวช่อง TNN24 ถึงกรณีทมี่ เี หตุไฟไหม้
เต็นท์ของคนงานเหมือง และพรทิพย์ หรือ “แม่ป๊อป” จากการให้สัมภาษณ์กับ
นักข่าวช่อง Nation TV ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ชาวบ้านต้องประสบ
ประเด็นทีน่ า่ สนใจคือ ทัง้ สองคดีนบี้ ริษทั ทุง่ ค�ำเลือกยืน่ ฟ้องทีศ่ าลจังหวัด
ภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่โจทก์มีส�ำนักงานสาขาตั้งอยู่ ท�ำให้จ�ำเลยต้องรับภาระ
อย่างหนักในการเดินทาง การต่อสู้คดี และยังต้องแบกรับความเสี่ยงต่อชีวิต
และร่างกายขณะเดินทางออกนอกพื้นที่ด้วย
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ตัวแทนชาวบ้านจาก อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัด
เลย เจรจาและลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ทุง่ ค�ำ โดยตกลง
กันว่าบริษัทยินดีถอนฟ้องทุกคดี แลกกับการที่ชาวบ้านยินยอมให้ขนแร่ที่ขุดแล้ว
ออกจากพื้นที่ท�ำ เหมือ ง โดยมี ผู ้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เลย ผู ้ บั ง คั บ การจั ง หวั ด
ทหารบกเลย อัยการจังหวัดเลย และนายอ�ำเภอวังสะพุง เป็นพยานการท�ำบันทึก
ข้อตกลง
8 ธันวาคม 2557 โจทก์จึงส่งทนายความเข้ายื่นค�ำร้องขอถอนฟ้องคดี
ที่มีการฟ้องร้องชาวบ้านทั้งหมด
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คดีกระทรวงพลังงาน ฟ้อง ม.ล.กรกสิสัฒน์
15 สิงหาคม 2557 เอกศักดิ์ ญาโนทัย ผู้รับมอบอ�ำนาจจากกระทรวง
พลังงาน ยื่นฟ้อง ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน เป็น
จ�ำเลยในความผิดฐานหมิน่ ประมาทผูอ้ นื่ ด้วยการโฆษณา และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
มาตรา 14(1) จากการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเพจ “คุยกับหม่อมกร” ท�ำนองว่า
ราคาขายน�้ำมันดีเซลที่ส่งไปจ�ำหน่ายที่ สปป.ลาว ต�่ำกว่าราคาจ�ำหน่ายใน
ประเทศไทย ท�ำให้กระทรวงพลังงานได้รับความเสียหาย
ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า
คดีมมี ลู จึงรับฟ้องไว้พจิ ารณา และนัดสอบค�ำให้การจ�ำเลยในวันที่ 3 พฤศจิกายน
2557 คู่ความทั้งสองฝ่ายได้มาที่ศาล เพื่อตกลงวันนัดสืบพยานกันโดยเป็น
การสืบพยานโจทก์ 4 นัด สืบพยานจ�ำเลย 9 นัด ศาลอนุญาตให้พิจารณาคดีลับ
หลังจ�ำเลยได้ เพราะจ�ำเลยอาจมาศาลไม่ได้ทุกนัด
คดีส�ำนักงานศาลปกครอง ฟ้อง ส�ำนักข่าวอิศรา
25 สิงหาคม 2557 ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการส�ำนักงานศาล
ปกครองยืน่ ฟ้องมูลนิธพิ ฒ
ั นาสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย, ประสงค์ เลิศรัตนวิสทุ ธิ์
ผู้อ�ำนวยการบริหารสถาบันอิศรา และเสนาะ สุขเจริญ บรรณาธิการส�ำนักข่าวอิศรา ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา
14(1) กรณีนำ� เสนอข่าวว่า ดิเรกฤทธิม์ บี นั ทึกส่วนตัวหรือทีเ่ รียกกันว่า “จดหมาย
น้อย” ขอให้ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ สนับสนุนการแต่งตั้งโยกย้ายนายต�ำรวจ
รายหนึ่ง
28 สิงหาคม 2557 มีรายงานว่า ดิเรกฤทธิ์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็น
คดีแพ่งจ�ำนวน 50 ล้านบาทด้วย หลังยื่นฟ้องคดีอาญาแล้วจ�ำเลยยังไม่หยุด
พฤติกรรมดังกล่าว
10 พฤศจิกายน 2557 ศาลอาญามีค�ำวินิจฉัยยกฟ้องโจทก์ โดยให้
เหตุผลว่า การกระท�ำของโจทก์เป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปย่อมต�ำหนิติเตียนได้ทั้งนั้น
และยิง่ โจทก์เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครองยิง่ ต้องถูกบุคคล
อืน่ ๆ ในสังคมต�ำหนิตเิ ตียนได้หนักขึน้ และการทีจ่ ำ� เลยทัง้ สามลงโฆษณาข้อความ
เช่นนัน้ จึงถือว่าจ�ำเลยทัง้ สามแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต ติชมด้วย
ความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนที่ย่อมกระท�ำได้
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คดีช่องสาม ฟ้อง สุภิญญา กลางณรงค์
8 กั น ยายน 2557 บริ ษั ท บางกอกเอ็ น เตอร์ เ ทนเม้ น ต์ จ� ำ กั ด
(ช่อง 3) ยื่นฟ้องสุภิญญา กลางณรงค์ หนึ่งในคณะกรรมการ กสทช. ในข้อหา
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
มาตรา 14(1) จากการให้ สั ม ภาษณ์ ผ ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ และรี ท วี ต ข้ อ ความ
ในประเด็นความขัดแย้งระหว่างช่องสามและ กสทช. เรื่องการโอนย้ายสัญญาณ
มาสู่ระบบดิจิทัล
1 ธันวาคม 2557 ศาลอาญานัดไต่สวนมูลฟ้อง ทนายฝ่ายโจทก์
ยื่นค�ำร้องขอถอนฟ้อง คู่กรณีเจรจาตกลงกัน ต่างฝ่ายต่างไม่ติดใจด�ำเนินคดี
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อกัน ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง
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คดีหมิ่นประมาท และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
ที่มีความเคลื่อนไหวส�ำคัญในปี 2557

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีผู้ชุมนุมหนองแซง
ดูหมิ่นนายก อบต.
คดี นี้เ กิ ด ขึ้ นตั้งแต่ปี 2553 โดยผู้ชุมนุ ม กล่ า ว
ปราศรัยพาดพิงนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลท�ำนองว่า
เป็นสุนขั รับใช้โรงไฟฟ้า ก่อนหน้านีศ้ าลชัน้ ต้นมีคำ� พิพากษา
เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2556 ว่าจ�ำเลยทั้งสามคนมีความ
ผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า ให้จ�ำคุกคนละ 15 วัน ปรับคนละ
1,000 บาท ให้รอการลงโทษ 2 ปี
23 มกราคม 2557 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
ตามศาลชั้นต้น เนื่องจากพยานโจทก์ทั้งหมดไม่เคยมีเหตุ
โกรธเคืองกับจ�ำเลยมาก่อน จึงไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่า
จะเบิกความปรักปร�ำจ�ำเลยทั้งสาม อุทธรณ์ของจ�ำเลย

ฟังไม่ขึ้น
ถอนฟ้องคดี กสทช. ฟ้องหมิน่ ประมาท ดร.เดือน
เด่น นิคมบริรักษ์ และณัฏฐา โกมลวาทิน เป็นคดีความที่
ต่อเนื่องมาจากปี 2556 โดยส�ำนักงาน กสทช. ยื่นฟ้องนัก
วิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ
ทีดีอาร์ไอ และผู้ด�ำเนินรายการโทรทัศน์ “ที่นี่ไทยพีบีเอส”
จากกรณีที่ ดร.เดือนเด่น วิพากษ์วิจารณ์การออกประกาศ
“ห้ามซิมดับ” ออกรายการดังกล่าว
10 กุมภาพันธ์ 2557 ศาลอาญานัดไต่สวนมูล
ฟ้อง และสั่งรับฟ้องในวันที่ 17 มีนาคม 2557 โดยศาล
แนะน�ำให้คคู่ วามทัง้ สองฝ่ายไปไกล่เกลีย่ กัน ต่อมาวันที่ 26
กันยายน 2557 หลังนายสุทธิพล ทวีชัยการ หนึ่งใน

กรรมการ กสทช. ทีเ่ ป็นโจทก์ฟอ้ งคดีนลี้ าออกจากต�ำแหน่ง
ไปด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ศาลนัดไกล่เกลี่ยประนีประนอมคดี คู่ความทั้งสองฝ่าย
สามารถตกลงกันได้และแถลงร่วมกันว่า ในชั้นนี้ได้ให้อภัย
ซึ่งกันและกัน ไม่ติดใจด�ำเนินคดีต่อ โจทก์จึงขอถอนฟ้อง
จ�ำเลย

แต่ยงั ตกลงกันไม่ได้ ช่วงเดือนตุลาคมกองทัพเรือภาคทีส่ าม
แจ้งกับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่า ของดการให้ข่าว
กรณีการด�ำเนินคดีกับภูเก็ตหวาน และห้ามผู้สื่อข่าวภูเก็ต
หวานเข้ามาท�ำข่าวในพื้นที่ของกองทัพเรือ เนื่องจากการ
เผยแพร่ข่าวของภูเก็ตหวานก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทัพเรือไทย
พิพากษายืนยกฟ้อง คดีทชิ า ณ นคร ถูก พล.ต.อ.สนั ต์
ศรุตานนท์ ฟ้องข้อหาหมิน่ ประมาท
โดยคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 ซึ่ง ในวันที่ 22
เมษายน 2557 ศาลอาญากรุงเทพใต้ มีการนัดฟังค�ำ
พิพากษาของศาลฎีกา ค�ำพิพากษาศาลฎีกาสรุปได้วา่ ก่อน
ทีจ่ ำ� เลยจะให้สมั ภาษณ์และเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์
มี ข ่ า วเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของโจทก์ ป รากฏตามหน้ า
หนังสือพิมพ์ตา่ งๆ อยูก่ อ่ นแล้ว ไม่ใช่เริม่ จากบทสัมภาษณ์
และบทความของจ�ำเลยเป็นคนแรก ท�ำให้คดีนศี้ าลทัง้ สาม
ชั้นพิพากษายกฟ้อง

73

ศาลอุทธรณ์ลดโทษจ�ำคุก คดีคธา : Wet Dream
คธา ถูกกล่าวหาว่าเป็น ผู้โพสต์ข่าวลือเป็นเหตุให้หุ้นตก
ในปี 2552 ถูกด�ำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา
14(2) คดีนี้ไม่ใช่เรื่องการหมิ่นประมาทบุคคลแต่เป็นข้อ
กล่าวหาเรือ่ งการสร้างความตืน่ ตระหนกแก่ประชาชน ศาล
ชั้นต้นพิพากษาให้จ�ำคุก 4 ปี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557
ศาลอุทธรณ์มีค�ำพิพากษาแก้ว่า ที่ศาลชั้นต้นพิพากษา
ลงโทษจ�ำคุกกรรมละ 3 ปี แล้วลดโทษให้หนึง่ ในสาม เหลือ
จ�ำคุกกรรมละ 2 ปี รวม 4 ปีนั้น ศาลอุทธรณ์เห็นว่าหนัก
เกินไป ควรแก้ไขใหม่เป็นให้จ�ำคุกกรรมละ 2 ปี รวม 4 ปี
ลดโทษให้หนึ่งในสาม เหลือจ�ำคุก 2 ปี 8 เดือน
เลื่อนการไต่สวนมูลฟ้องคดี บริษัท เบ็ทเทอร์
10 มีนาคม 2557 ศาลฎีกามีค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ ลีฟวิง่ ฟ้อง ประชาชาติธรุ กิจ
ปล่อยตัวจ�ำเลยเป็นการชั่วคราว โดยเห็นว่าศาลอุทธรณ์
คดีนี้สืบเนื่องจากเว็บไซต์ประชาชาติธุร กิจและ
โทษจ�ำคุกเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน หากปล่อยตัวชั่วคราว กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่เนื้อหากรณีมีบริษัททุนข้ามชาติ
เกรงว่าจ�ำเลยจะหลบหนี
ขอจดโดเมนเป็น .thai ต่อมาทั้งหนังสือพิมพ์และแหล่ง
ข้อมูลถูกบริษัทที่ถูกพาดพิงฟ้องฐานหมิ่นประมาท และ
ส่งฟ้องคดี กองทัพเรือ ฟ้อง ภูเก็ตหวาน
ความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
อลัน และชุติมา สองนักข่าวของภูเก็ตหวาน
ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 19 พฤษภาคม
ส�ำนักข่าวออนไลน์ในจังหวัดภูเก็ต ถูกกองทัพเรือ 2557 แต่โจทก์ขอเลือ่ นไปเป็นวันที่ 4 สิงหาคม ก่อนเลือ่ น
แจ้งความฐานหมิ่นประมาทและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ นัดไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้ง ไปเป็นวันที่ 19 มกราคม 2558
หลังเผยแพร่รายงานของรอยเตอร์ที่ระบุว่า เจ้าหน้าที่
กองทัพเรือเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา
ยกฟ้องคดีหมิ่นประมาทของอานดี้ ฮอลล์
17 เมษายน 2557 อัยการนัดส่งตัวฟ้องที่ศาล
อานดี้ ฮอลล์ เป็นนักวิจยั ด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติ
จังหวัดภูเก็ต ศาลนัดสืบพยานวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม ถูกบริษัท เนเชอรัล ฟรุ๊ต ฟ้องหมิ่นประมาท จากการให้
2558
สั ม ภาษณ์ ส� ำ นั ก ข่ า วอั ล จาซี ร าถึ ง สภาพการจ้ า งงานใน
หลังจากส่งฟ้องแล้วทั้งสองฝ่ายมีความพยายาม โรงงานผลิตสับปะรดแปรรูปในประเทศไทย นอกจากคดีนี้
เจรจา โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นคนกลาง อานดี้ถูกฟ้องเป็นคดีท้ังแพ่งและอาญาอีก 3 คดี เป็นคดี
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ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ด้วย 1 คดี
2 - 10 กันยายน 2557 ศาลจังหวัดพระโขนง นัด
สืบพยานโจทก์และจ�ำเลย และวันที่ 29 ตุลาคม 2557
ศาลจังหวัดพระโขนงอ่านค�ำพิพากษาให้ยกฟ้อง เนือ่ งจาก
มูลเหตุคดีนี้อานดี้ให้สัมภาษณ์ขณะอยู่ที่ประเทศพม่า โดย
ส�ำนักงานอัยการสูงสุดมีค�ำสั่งให้มีพนักงานอัยการอยู่ร่วม
ในชัน้ สอบสวนด้วย แต่ขอ้ เท็จจริงปรากฏว่าในชัน้ สอบสวน
มีเพียงพนักงานสอบสวน สน.บางนา เท่านัน้ จึงถือเป็นการ
สอบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แม้ศาลจะยกฟ้องไป 1 คดี แต่ก็ยังเหลืออีก 3 คดี
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ มีนัด
ไต่สวนมูลฟ้อง คดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยมีผสู้ งั เกตการณ์
ชาวต่างชาติ จากสถานทูตฟินแลนด์ และทนายความด้าน
สิทธิมนุษยชนจากแคนาดามาร่วมสังเกตการณ์ด้วย แต่ตัว
อานดี้ ฮอลล์ไม่มาศาล
ก่อนเริ่มกระบวนพิจารณา ศาลขอให้คู่ความไกล่
เกลีย่ ยอมความกัน เพราะศาลยังไม่ได้สงั่ ฟ้องคดี แต่คคู่ วาม
ตกลงกันไม่ได้ โจทก์ยนื ยันว่าโรงงานของตนได้รบั ความเสีย
หายอย่างมากหลังจากงานวิจัยของฝ่ายจ�ำเลยเผยแพร่
สู่สาธารณะ จึงมีการนัดไต่สวนมูลฟ้องครั้งต่อไปใน วันที่
2 กุมภาพันธ์ 2558
ถอนฟ้อง คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
ฟ้อง ไทยพับลิก้า
คดีนสี้ บื เนือ่ งจาก ส�ำนักข่าวไทยพับลิกา้ ซึง่ ท�ำข่าว
เชิงสืบสวนสอบสวน เผยแพร่บทสัมภาษณ์ประธานกรรมการ
ด�ำเนินการของสหกรณ์ฯ ในประเด็นความไม่โปร่งใสใน
การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ และถูกศุภชัย ศรีศภุ อักษร
อดีตประธานกรรมการสหกรณ์ฟอ้ งฐานหมิน่ ประมาทและ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2556
2 มิถนุ ายน 2557 ศาลจังหวัดมีนบุรนี ดั ไต่สวนมูล
ฟ้อง โจทก์ยนื่ ค�ำร้องขอถอนฟ้อง เนือ่ งจากคณะกรรมการ
สหกรณ์ชดุ ปัจจุบนั ได้ประชุมกันในวันที1่ 1 เมษายน 2557
แล้วมีมติให้ถอนฟ้อง ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง

ถอนฟ้องคดี จอน อึ๊งภากรณ์ ถูกกลุ่มหมอฟ้อง
หมิ่นประมาท
คดีนจี้ อน อึง๊ ภากรณ์และพวกอีก 9 คน ถูกฟ้องว่า
แจกเอกสารในงานเปิดตัว “กลุ่มคนรักสุขภาพ” เมื่อวันที่
25 มกราคม 2555 มีเนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นประมาท
สหพันธ์ผปู้ ฏิบตั งิ านด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย (สผพท.) ว่ามีเจตนาล้มระบบหลักประกัน
สุขภาพ
19 สิงหาคม 2557 ศาลจังหวัดนนทบุรีนัดสืบ
พยานโจทก์ ผู้พิพากษากล่าวกับฝ่ายโจทก์และจ�ำเลยว่า
ศาลเห็นว่าควรไกล่เกลีย่ จึงเชิญทนายฝ่ายจ�ำเลยและจ�ำเลย
ทั้ง 6 คน ออกจากห้องพิจารณาเพื่อพูดคุยกับฝ่ายโจทก์
หลังจากนั้น จึงเชิญฝ่ายจ�ำเลยพร้อมทนายมารับทราบ
การเจรจาระหว่างผูพ้ พิ ากษาและฝ่ายโจทก์ โดยข้อตกลงที่
จะถอนฟ้องคือการท�ำหนังสือค�ำชีแ้ จง โจทก์และจ�ำเลยยอม
ร่วมท�ำค�ำชี้แจง สุดท้ายตกลงกันได้ ศาลอนุญาตให้ถอน
ฟ้อง

ข้อสังเกต และแนวโน้มในปี 2557

ข้อสังเกตประการที่สอง จะเห็นได้ว่าบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นโจทก์
ยืน่ ฟ้องคดีหมิน่ ประมาท ล้วนเป็นองค์กรทีม่ ฐี านะอยูเ่ หนือกว่าผูถ้ กู ฟ้องคดีในแง่
ต้นทุนในการต่อสู้คดี ตัวอย่างเช่น กรณีบริษัททุ่งค�ำ ยื่นฟ้องชาวบ้านที่ได้รับผล
กระทบจากการท�ำเหมืองแร่ หรือกรณีบริษทั เนเชอรัล ฟรุต๊ ยืน่ ฟ้องอานดี้ ฮอลล์
นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
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ข้อสังเกตประการแรก เห็นได้ว่าคดีหมิ่นประมาทที่ฟ้องร้องด�ำเนินคดี
กันมีแนวโน้มการไกล่เกลี่ยและถอนฟ้องค่อนข้างสูง กล่าวคือ ในปี 2557 จาก
คดีความ 12 คดี มีการถอนฟ้องกัน 6 คดี และยกฟ้อง 2 คดี มีคดีทยี่ งั อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา 4 คดี ศาลยกฟ้องไปแล้ว 2 คดี และลงโทษ 1 คดี ซึ่งศาลพิพากษา
ให้รอการลงโทษ
สถิติเช่นนี้ท�ำให้เห็นว่า การฟ้องร้องด�ำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทนั้น
มีลักษณะเป็นการฟ้องเพื่อตอบโต้การน�ำเสนอข้อมูลที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องการให้
ปรากฏ เป็นการฟ้องเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของผู้ท่ีถูกวิพากษ์วิจารณ์ หรือเพื่อ
สร้างภาระให้กับจ�ำเลยและขบวนการเคลื่อนไหวของจ�ำเลย และปรามไม่ให้มี
การกระท�ำเช่นนีเ้ กิดขึน้ อีก ไม่ใช่การฟ้องคดีเพือ่ มุง่ ลงโทษบุคคล เพือ่ ชดเชยความ
เสียหายทีโ่ จทก์ได้รบั หากมีขอ้ เท็จจริงทีเ่ ปลีย่ นแปลงภายหลังและสามารถตกลง
กันได้ โจทก์ก็ยินยอมที่จะถอนฟ้องไม่ติดใจเอาความ
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นอกจากนี้ ในปี 2557 ยังเป็นปีที่เห็นปรากฏการณ์ว่าหน่วยงานของรัฐ
เข้ า มาเป็ น โจทก์ ฟ ้ อ งหมิ่ น ประมาทเอกชนที่ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ก ารท� ำ งาน
ของหน่วยงานหรือบุคลากรของหน่วยงาน เช่น กรณีกระทรวงพลังงาน ยื่นฟ้อง
ม.ล.กรกสิวฒ
ั น์ เกษมศรี นักวิชาการอิสระ กรณีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
(กทค.) ฟ้อง ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ นักวิชาการจากทีดีอาร์ไอ และณัฏฐา
โกมลวาทิน ผู้ด�ำเนินรายการ “ที่นี่ไทยพีบีเอส” กรณีกองทัพเรือฟ้องส�ำนักข่าว
ภูเก็ตหวาน และกรณีส�ำนักงานศาลปกครองฟ้องส�ำนักข่าวอิศรา เป็นต้น
จึงเป็นประเด็นค�ำถามเด่นในปีนี้ว่า หน่วยงานรัฐในฐานะที่รับผิดชอบ
จัดท�ำบริการสาธารณะทีก่ ระทบต่อประชาชน มีความชอบธรรมหรือไม่ทจี่ ะน�ำงบ
ประมาณและทรัพยากรของหน่วยยงานมาใช้ฟ้องร้องด�ำเนินคดีกับผู้ที่วิพากษ์
วิจารณ์ หรือควรปล่อยให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์และติเตียนการปฏิบัติหน้าที่
ได้ โดยไม่ถือเป็นการหมิ่นประมาท
ข้อสังเกตประการที่สาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(1) ซึ่งมีโทษจ�ำ
คุกสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ยังคงถูกน�ำมาใช้ฟ้องร้องคู่กับการหมิ่นประมาทเสมอ
ทั้งที่กฎหมายฉบับนี้มีเจตนาเพื่อใช้ปราบปรามการกระท�ำความผิดต่อระบบ
มากกว่าการจ�ำกัดเนือ้ หาบนโลกออนไลน์ การใช้กฎหมายทีผ่ ดิ ไปจากเจตนามีผล
ให้จ�ำเลยต้องรับภาระหนักขึ้นในการต่อสู้คดีในการหาหลักทรัพย์ที่สูงขึ้นมา
ประกั น ตั ว และในการเผชิ ญ หน้ า กั บ อั ต ราโทษตามกฎหมาย ซึ่ ง อาจเป็ น
วัตถุประสงค์ที่โจทก์ต้องการก็ได้

เก็บตกเหตุการณ์
ก่อน-หลังรัฐประหาร
การเซ็นเซอร์ตัวเอง การปิดกั้นสื่อออนไลน์
การปิดวิทยุชุมชน และอื่นๆ
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ปี 2557 ประเทศไทยเปิ ด ศั ก ราชด้ ว ยบรรยากาศทางการเมื อ ง
ที่ร้อนแรง โดยเฉพาะการน�ำสื่อมาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมือง
น�ำไปสู่การควบคุมสื่อของทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายประชาชน ส�ำหรับฝ่ายรัฐ กสทช.
ยังคงควบคุมการท�ำงานของสือ่ อย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีก่ ลุม่ ผูช้ มุ นุมทางการเมือง
ก็ พ ยายามกดดั น แทรกแซงการท� ำ งานของสื่ อ ทั้ ง รายใหญ่ แ ละรายย่ อ ย
เพื่อให้น�ำเสนอข้อมูลตามความเชื่อทางการเมืองของกลุ่มตน
สถานการณ์คุกคามสื่อรุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อกองทัพประกาศใช้กฎอัยการ
ศึกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และได้ออกประกาศควบคุมสื่อ ห้ามก่อเกิด
ความขั ด แย้ ง หรื อ ต่ อ ต้ า นการปฏิ บั ติ ง านของกองทั พ ท� ำ ให้ สื่ อ ไม่ มี อิ ส ระ
ในการน�ำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน จากนั้นอีกสองวัน กองทัพประกาศ
ยึดอ�ำนาจการปกครองและส่งก�ำลังเข้าควบคุมการท�ำงานของสื่อมวลชน
ออกประกาศให้ปดิ สถานีวทิ ยุขนาดเล็กทีย่ งั ไม่มใี บอนุญาตทัว่ ประเทศ และปิด
กั้นการเข้าถึงสื่ออนไลน์ทั้งวิธีการ “บล็อค” และการขอความร่วมมือ
การออกประกาศควบคุมสื่อของกองทัพอย่างน้อย 8 ฉบับ ปฏิบัติ
การเยี่ยมเยียนสื่อของเจ้าหน้าที่ทหาร และการละเมิดน้อยใหญ่ที่เกิดขึ้น
จากการใช้อ�ำนาจแบบเบ็ดเสร็จยังท�ำให้เกิดบรรยากาศความกลัวจนบางสื่อ
เลือกที่จะเซ็นเซอร์ตัวเอง จนกระทั่งสิ้นปี บรรยากาศแห่งการละเมิดเสรีภาพ
สื่อและประชาชนก็ไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนคลายลง

เก็บตกเหตุการณ์ก่อนการรัฐประหาร (1):
กสทช. ยังใช้อ�ำนาจอย่างต่อเนื่อง
9 เมษายน 2557 กสทช. เปิดศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์
ที่ผิดกฎหมาย โฆษณาเกินจริง พร้อมจับตารายการที่มีเนื้อหาละเมิดกฎหมาย
อาญา มาตรา 112
12 เมษายน 2557 กสทช. สั่งถอดรายการ “ทุกข์ปัญหามีค�ำตอบ”
ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม H Plus ด�ำเนินรายการโดย
คฑาพล แก้วกาญจน์ ผู้อ้างว่าเป็นเพอร์ซิอุส เนื่องจากมีข้อความที่อาจเข้าข่าย
การกระท�ำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

กลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. เป็นตัวแสดงที่มีบทบาทมากในการเมืองไทยตั้งแต่
ปลายปี 2556 จนถึงกลางปี 2557 ก่อนการรัฐประหาร กลุม่ กปปส. ซึง่ มีมวลชน
สนับสนุนจ�ำนวนมากประกาศปิดกรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องการจัดการปกครองรูป
แบบใหม่ การเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมก็มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อการท�ำงานอย่าง
อิสระของสื่อมวลชน
16 มกราคม 2557 เกิดเหตุท�ำร้ายร่างกายฐานิส สุดโต ช่างภาพของ
เครือเนชั่น ที่บริเวณการชุมนุมของ กปปส. ที่สวนลุมพินี
24 กุมภาพันธ์ 2557 หลวงปู่พุทธะอิสระ แกนน�ำ กปปส. น�ำมวลชน
ปิดทางเข้าออกหน้าสถานีโทรทัศน์ วอยซ์ทวี ี พร้อมปราศรัยว่า จะปักหลักค้างคืน
จนกว่าจะให้ชาวนาออกรายการของวอยซ์ทีวี เพื่อชี้แจงความจริง
4 มีนาคม 2557 หลวงปู่พุทธะอิสระ แกนน�ำ กปปส. พร้อมผู้ชุมนุม
เดินทางไปที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพือ่ ยืน่ หนังสือขอให้สำ� นักงาน กสทช. ระงับ
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เก็บตกเหตุการณ์ก่อนการรัฐประหาร (2) :
การคุกคามการท�ำงานของสื่อ
โดยประชาชนด้วยกันเอง
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การออกอากาศช่องเอเชียอัพเดต เนือ่ งจากน�ำเสนอข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
และปลุกระดมมวลชนให้เกิดความเข้าใจผิด
18 มีนาคม 2557 แกนน�ำ กปปส. น�ำผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปที่
ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว ซึง่ เป็นทีต่ งั้ สถานีโทรทัศน์เอเชียอัพเดต
และสถานทีแ่ ถลงข่าวของเเนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการเเห่งชาติ (นปช.)
เพื่อเรียกร้องให้เจ้าของสถานที่ ไม่ให้ นปช. เช่าสถานที่
7 พฤษภาคม 2557 นิค นอสติทซ์ ช่างภาพชาวเยอรมัน ถูกข่มขูโ่ ดยชาย
3 คน ทีห่ น้าศาลรัฐธรรมนูญระหว่างรอท�ำข่าวศาลวินจิ ฉัยคดีโยกย้ายถวิล เปลีย่ น
ศรี ซึ่งนิคเข้าใจว่าเป็นการ์ด กปปส. เนื่องจากปรากฏสัญลักษณ์ กปปส. ที่ชาย
ทั้งสามคน
นอกจากนี้ ยังมีการใช้ความรุนแรงจากกลุ่มคนไม่ทราบฝ่าย เพื่อสร้าง
ความหวาดกลั ว ให้ กั บ สื่ อ มวลชนในการน� ำ เสนอข้ อ มู ล ข่ า วสาร โดยก่ อ น
การรัฐประหารมีอย่างน้อย 2 เหตุการณ์
7 กุมภาพันธ์ 2557 มีเหตุคนร้ายปาระเบิดใส่สถานีวิทยุเพื่อมวลชน
เรดการ์ด ของ “โกตี๋” ที่จังหวัดปทุมธานี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย
26 มีนาคม 2557 ที่สถานีวิทยุชุมชนคนเสื้อแดงใน อ�ำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก ของโกตีถ๋ กู คนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงถล่ม พบปลอกกระสุนปืน
อาก้าตกอยู่ที่ถนนฝั่งตรงข้ามจ�ำนวน 20 ปลอก มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ถูกยิงแขน
ขวา
24 เมษายน 2557 เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงเครื่องยิงระเบิดชนิดเอ็ม 79
เข้าใส่ส�ำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
การด�ำเนินงานของสือ่ มวลชนภายใต้บรรยากาศแห่งความกลัวและความ
คาดหวังจากกลุม่ การเมืองกลุม่ ต่างๆ ทีอ่ ยากเห็นสือ่ ทีเ่ ป็นกลางกลับท�ำให้สอื่ ต้อง
เซ็นเซอร์ตัวเองและพยายามสร้างภาพลักษณ์ของสถานีให้มีความเป็นกลาง
ทางการเมือง เช่น กรณีของ พรทิพย์ โม่งใหญ่ ผู้สื่อข่าวช่องโมโน 29 ในเครือ
โมโนกรุ ๊ ป ใช้ เ ทปกาวปิ ด ปากตั ว เองและถ่ า ยภาพคู ่ กั บ ทหาร เมื่ อ วั น ที่
22 พฤษภาคม 2557 ในวันต่อมาปรากฏว่า บริษัทโมโนกรุ๊ปออกประกาศ
ระบุว่าการกระท�ำของนักข่าวคนดังกล่าว เป็นการกระท�ำและความเห็นส่วนตัว
โดยทางบริษทั ไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็นด้วย และพรทิพย์ ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษทั ตัง้ แต่
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ท้ายจดหมายยังระบุด้วยว่า ช่องโมโน 29 มีความ
เป็นกลาง ไม่ได้อิงพรรคการเมืองหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

หลังการยึดอ�ำนาจ
กองทัพออกประกาศจ�ำกัดเสรีภาพสื่อและประชาชน
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หลังจากกองทัพบกประกาศใช้ “พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457” เมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ก็ออกประกาศและค�ำสั่งเพื่อควบคุมสื่อ โดยระบุ
เหตุผลในลักษณะเดียวกันว่า “เพื่อให้ประชาชนทุกฝ่ายได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูก
ต้อง อันจะส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ” ได้แก่
ค� ำ สั่ ง กองอ� ำ นวยการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย (กอ.รส.) ฉบั บ ที่
3/2557 ห้ามน�ำเสนอข่าว แจกจ่าย จ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์ ทีส่ ง่ ผลต่อการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ค�ำสั่ง กอ.รส. ฉบับที่ 9/2557 เรื่องห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้าน
การปฏิบัติงานของ กอ.รส. โดยห้ามเจ้าของกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ และรายการวิทยุ
โทรทัศน์ทุกประเภท เชิญบุคคลที่มิได้ด�ำรงต�ำแหน่งราชการในปัจจุบัน ให้
สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดการขยายความขัดแย้ง และอาจ
น�ำไปสูค่ วามรุนแรงนอกจากนี้ ยังให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดและต�ำรวจมีอำ� นาจระงับ
การชุมนุม หรือกิจกรรมที่ต่อต้านการปฏิบัติงานของ กอ.รส.
เมื่อมีการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันที่
22 พฤษภาคม 2557 ก็มกี ารออกประกาศทีเ่ กีย่ วกับการขัดขวางเสรีภาพการน�ำ
เสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อและการแสดงออกของประชาชน ได้แก่
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 4/2557 ขอให้สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานี
วิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุชุมชน สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทุกช่องงด
รายการประจ�ำของสถานี และถ่ายทอดรายการจากสถานีวิทยุกองทัพบก เพื่อ

82

ให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างถูกต้อง
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 14/2557 มีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับค�ำสั่ง กอ.รส.
ฉบับที่ 9/2557ห้ามสือ่ ทุกประเภทสัมภาษณ์บคุ คลทีไ่ ม่ได้ดำ� รงต�ำแหน่งราชการ
และให้อำ� นาจผูว้ า่ ฯ และต�ำรวจ ระงับการชุมนุมหรือกิจกรรมทีต่ อ่ ต้านการท�ำงาน
ของ คสช.
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 15/2557 ขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศ
ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิทัล จ�ำนวน 14 ช่อง และ
ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 18/2557 ให้งดเว้นการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
7 ลักษณะ เช่น หมิ่นสถาบันฯ ยุยงปลุกปั่นและเป็นภัยต่อความมั่นคง วิจารณ์
การท�ำงานของ คสช. และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ แต่ไม่ได้ระบุโทษของการฝ่าฝืน
เอาไว้
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 เป็นการน�ำประกาศฉบับที่ 14 และ
18 มารวมกัน ห้ามบุคคลและสื่อทุกประเภท สัมภาษณ์นักวิชาการ และอดีต
ข้าราชการจนอาจขยายความขัดแย้งหรือน�ำไปสูค่ วามรุนแรง พร้อมทัง้ ห้ามสือ่ ทุก
ประเภทน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร 7 ลักษณะเหมือนในประกาศฉบับที่ 18 โทษ
ส�ำหรับผู้ฝ่าฝืนคือ สั่งระงับการจ�ำหน่ายจ่ายแจก ระงับรายการ และด�ำเนินคดี
ในความผิดฐานนั้นๆ ตามแต่เนื้อหาของรายการ
ประกาศ ฉบับที่ 103/2557 เป็นการแก้ไขเพิม่ เติม ประกาศฉบับที่ 97
หลังมีเสียงค้านอย่างหนักจากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ เพื่อผ่อนปรนให้สื่อ
วิจารณ์ได้บา้ ง แต่หา้ มวิจารณ์การปฏิบตั งิ านโดยมีเจตนาไม่สจุ ริตและท�ำลายความ
น่าเชื่อถือด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพ
สอบสวนทางจริยธรรม
นอกจากนี้ คสช. ยังออกประกาศที่เกี่ยวกับการปิดกั้นสื่อสังคมออนไลน์
ด้วย โดยมีทั้งสิ้น 2 ฉบับ คือ ประกาศฉบับที่ 12/2557 ขอความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ ระงับการให้บริการ
ในการส่งข้อความ เชิงปลุกระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรง และ ประกาศฉบับที่
17/2557 ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตติดตาม ตรวจสอบ และระงับยับยั้งการเผย
แพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีบ่ ดิ เบือน ยุยงปลุกปัน่ อันจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
ภายในราชอาณาจักร หรือกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
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เก็บตกเหตุการณ์หลังการรัฐประหาร (1) :
รูปธรรมของการใช้อ�ำนาจทหาร
เพื่อควบคุมการท�ำงานของสื่อมวลชน
22 พฤษภาคม 2557 คสช. ยึดอ�ำนาจการปกครอง
และออกประกาศฉบับที่ 4/2557 โดยให้งดรายการประจ�ำ
สถานีของทุกช่อง เพือ่ ให้การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเป็นไป
อย่างถูกต้อง แต่คืนวันดังกล่าว ไทยพีบีเอสกลับน�ำเสนอ
ข่าวสารออนไลน์ผา่ นทางเว็บไซต์ยทู ปู จนกระทัง่ ทหารสัง่ ให้
ยุติการออกอากาศรายการข่าวออนไลน์ และคุมตัววันชัย
ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์รองผูอ้ ำ� นวยสถานีไปค่ายทหารทันที
25 พฤษภาคม 2557 คสช. เชิ ญ ผู ้ บ ริ ห าร
หนังสือพิมพ์ 18 ฉบับ “ร่วมหารือ” ที่สโมสรทหารบก
ถนนวิภาวดี
13 มิถนุ ายน 2557 จ�ำลอง สิงห์โตงาม ผูอ้ ำ� นวย

สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ออกค�ำสัง่ ให้เจริญศรี
หงส์ประสงค์ ผูอ้ ำ� นวยการส่วนผลิตข่าวและรายการข่าว ช่อง
11 หยุดปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิด
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 14 และ 18 ว่าด้วยการห้ามสร้าง
ความขัดแย้งหรือการต่อต้านการปฏิบตั งิ านของ คสช. แต่ตอ่
มาได้ยกเลิกค�ำสัง่ ปลดผูอ้ ำ� นวยการรายดังกล่าวแล้ว
26 กรกฎาคม 2557 คสช. ออกค�ำสั่งฉบับที่
108/2557 เรือ่ งการตักเตือนสือ่ สิง่ พิมพ์ซงึ่ ฝ่าฝืนข้อห้าม
เนื่องจาก ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 251 วันที่ 26
กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ตีพมิ พ์ขอ้ มูลอันเป็นเท็จเพือ่
ทําลายความน่าเชื่อถือของคสช. และถือว่าเป็นการฝ่าฝืน
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ประกาศของ คสช. ฉบับที่ 97/2557 และ 103/2557 จึงออกประกาศตักเตือน
หลังจากนั้นหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 252 จึงขึ้นปกด�ำล้วน
และหยุดวางจ�ำหน่าย เป็นเวลา 1 เดือน
14 พฤศจิกายน 2557 นายทหารกลุม่ หนึง่ เข้าพบผูบ้ ริหารไทยพีบเี อส
เพื่อขอให้ยุติการน�ำเสนอรายการ “เสียงประชาชนต้องฟังก่อนปฏิรูป” หลังจาก
ไม่พอใจวิธกี ารตัง้ ค�ำถามและพูดพาดพิงถึงการรัฐประหารของณาตยา แวววีรคุปต์
ผูด้ ำ� เนินรายการ โดยผูบ้ ริหารไทยพีบเี อสยอมท�ำตามข้อเรียกร้องของทหารและถอด
ณาตยาจากการเป็นผูด้ ำ� เนินรายการ
15 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างการประชุมของผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบกที่
ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ได้เกิดเหตุทหารฝ่ายเสนาธิการ
กองทัพภาคที่ 2 ดึงกระเป๋ากล้องวิดโี อและกระชากตัวผูส้ อื่ ข่าวโมเดิรน์ ไนน์ทวี ี ซึง่
เข้าไปท�ำข่าวภายในห้องประชุมให้ออกมาจากห้องทันทีโดยไม่ได้พดู หรือบอกกล่าว
แต่อย่างใด วันถัดมา กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 ออกหนังสือแถลงการณ์
ชีแ้ จงว่า ไม่ได้มกี ารใช้ความรุนแรงถึงขัน้ การกระชากผูส้ อื่ ข่าว มีเฉพาะการใช้มอื ไป
สัมผัสกับสายกระเป๋าสะพายกล้องทีค่ ล้องตัวอยู่ และพยายามแจ้งให้นกั ข่าวหญิง
ทราบ และออกจากสถานทีป่ ระชุมฯ นอกจากนี้ ในแถลงการณ์ยงั ขอความกรุณา
จากสือ่ มวลชนให้เสนอข้อมูลทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม เพือ่ มิให้กระทบต่อภาพลักษณ์
ของกองทัพด้วย
10 ธันวาคม 2557 พชรปพน พุ่มประพันธ์ ผู้สื่อข่าวช่อง 3SD
ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว “@Pacharapapon” เล่าถึงเหตุการณ์ที่มี
เจ้าหน้าทีท่ หารบริเวณอนุสาวรียป์ ระชาธิปไตยตะโกนห้ามถ่ายภาพและให้หยุดถ่าย
ขณะที่ เ จ้ า ตั ว ก� ำ ลั ง รายงานสดเกี่ ย วกั บ ความหมายและสั ญ ลั ก ษณ์ ต ่ า งๆ
ของอนุสาวรียฯ์ ทัง้ นี้ ทหารระบุวา่ ต้องขออนุญาตก่อนจึงจะถ่ายท�ำรายการได้

เก็บตกเหตุการณ์หลังการรัฐประหาร (2) :
บรรยากาศทางการเมืองท�ำให้สื่อต้องเซ็นเซอร์ตัวเอง

ส� ำ นั ก พิ ม พ์ ฟ ้ า เดี ย วกั น ส่ ง จดหมายแจ้ ง สมาชิ ก วารสารฟ้ า เดี ย วกั น
ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ขอชะลอการพิมพ์วารสารฉบับใหม่ โดยระบุว่า
หลังการรัฐประหารมีการปิดสือ่ และตรวจเนือ้ หาอย่างเข้มข้น วารสารฟ้าเดียวกัน
ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ จนสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกส่วนการผลิต เพื่อความ
ปลอดภัยจึงขอชะลอการตีพิมพ์ไปก่อน
10 มิ ถุ น ายน 2557 ภิ ญ โญ ไตรสุ ริ ย ธรรมมา ยุ ติ ผ ลิ ต รายการ
“Amarin Newsnight” หลังออกอากาศได้หนึง่ สัปดาห์ โดยระบุวา่ การรัฐประหาร
ท� ำ ให้ ส ถานการณ์ ทั้ ง ภายนอกและภายในสถานี เ ปลี่ ย น จึ ง ขอรั ก ษาจุ ด ยื น
และหลักการวิชาชีพ ทางด้านผู้บริหารอมรินทร์ระบุยุติเพราะวิธีคิดต่างกัน และ
ยืนยันว่าจากกันด้วยดี
Spokedark.tv ผู้ผลิตอินเทอร์เน็ตทีวีรายการ “เจาะข่าวตื้น” ที่วิพากษ์
วิจารณ์เสียดสีในประเด็นสังคมการเมือง ตัดสินใจหยุดผลิตรายการเจาะข่าวตื้น
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รู ป แบบของการคุ ก คามเสรี ภ าพสื่ อ ช่ ว งหลั ง รั ฐ ประหารไม่ ไ ด้ มี แ ค่
การใช้อ�ำนาจรัฐควบคุม สื่อโดยตรงเท่ า นั้ น แต่ เ มื่ อ รั ฐ ได้ ส ร้ า งบรรยากาศ
แห่งความหวาดกลัวในการน�ำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนขึ้นอย่างเป็นระบบ
ผ่านการออกกฎและค�ำสัง่ ต่างๆ รวมถึงใช้กำ� ลังทางกายภาพปิดกัน้ จับกุมและ
ลงโทษสือ่ ทีไ่ ม่สยบยอมต่ออ�ำนาจ ท�ำให้สอื่ จ�ำนวนไม่นอ้ ยเลือกวิธกี ารเซ็นเซอร์
ตัวเองก่อนจะถูกด�ำเนินการที่รุนแรงกว่า เท่าที่รวบรวมข้อมูลได้ มีดังนี้
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ท่ามกลางบรรยากาศการรัฐประหาร รายการเท่าที่ผลิตออกมาตามข้อตกลง
กับลูกค้าก็ตอ้ งเปลีย่ นประเด็นการพูดคุยโดยเน้นข่าวต่างประเทศ ก่อนจะกลับมา
ออกอากาศเต็มรูปแบบอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2557
15 สิงหาคม 2557 มติชนสุดสัปดาห์ฉบับที่ 1774 ประจ�ำวันที่ 15-21
สิงหาคม 2557 ไม่มีวางจ�ำหน่ายในแผงหนังสือ เนื่องจากบทกวีในหน้าท้ายๆ
ซึ่งแต่งโดยผู้ใช้นามปากกาว่า “ระริน มุข” มีสะกดค�ำผิดหนึ่งจุด ซึ่งอาจท�ำให้ถูก
ตีความว่าผิดกฎหมายได้
23 พฤศจิกายน 2557 เว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษ “บางกอกโพสต์”
เผยแพร่บทสัมภาษณ์ครั้งแรกของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร หลังการ
รั ฐ ประหาร แต่ วั น ต่ อ มาบทสั ม ภาษณ์ ดั ง กล่ า วถู ก ลบหายไปจากเว็ บ ไซต์
โดยวาสนา นาน่วม เจ้าของบทความดังกล่าวชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กว่า บทความ
ดังกล่าวไม่ได้มาจากการให้สัมภาษณ์ของยิ่งลักษณ์ เพียงแต่เป็นการพูดคุยกัน
และหยิบส่วนทีเ่ ป็นเรือ่ งเบาๆ ว่าชีวติ ในแต่ละวันเปลีย่ นไปอย่างไรมาเขียนเท่านัน้
เพราะตนทราบดีวา่ อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะให้สัมภาษณ์
ในประเด็นทางการเมืองได้
นอกจากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวยังมีรายงานว่าหลังทหารส่งก�ำลังเข้า
ควบคุมสือ่ ขนาดใหญ่ในวันทีย่ ดึ อ�ำนาจ ทหารยังคงแบ่งก�ำลังเจ้าหน้าทีจ่ ำ� นวนหนึง่
ไว้ เ ฝ้ า ระวั ง การท� ำ งานของสื่ อ อยู ่ เ ป็ น เวลาหลายเดื อ น เจ้ า หน้ า ที่ ท หาร
นั่งสังเกตการณ์ประจ�ำอยู่ในห้องกองบรรณาธิการของสื่อบางส�ำนักด้วย และ
จะคอยทักท้วงเมื่อมีการน�ำเสนอเนื้อหาที่เป็นผลร้ายต่อ คสช.
ยังมีรายงานว่ามีการเรียกตัว ผู้บริหารและนักข่าวจากสื่อส�ำนักต่างๆ
ให้ไปพูดคุยท�ำความเข้าใจกับนายทหารระดับสูงเป็นระยะๆ ขณะที่ กสทช. ก็เรียก
ประชุม ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงทั้งโทรทัศน์และวิทยุ มาพูดคุยตักเตือน
เกี่ยวกับการน�ำเสนอเนื้อหาที่กระทบต่อ คสช. เป็นระยะเช่นกัน แม้การใช้อ�ำนาจ
ออกค�ำสั่งเพื่อปิดกั้นสื่อมวลชนอย่างชัดแจ้งยังมีปริมาณเท่าที่สามารถนับได้
แต่ท่ามกลางบรรยากาศที่สื่อมวลชนต้องท�ำหน้าที่ภายใต้กรอบอันแคบและ
อ่อนไหว ย่อมส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างมหาศาล

เก็บตกเหตุการณ์หลังการรัฐประหาร (3) :
สื่อท้องถิ่นขนาดเล็กต้องปิดตัวตามประกาศ 15/2557

ภายหลังการรัฐประหาร การควบคุมสื่อท้องถิ่นเป็นไปอย่างเข้มงวด
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 15/2557 ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชน
ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเป็นประกาศที่เพ่งเล็งไปที่สื่อท้อง
ถิ่นโดยรูปแบบการควบคุมสื่อท้องถิ่น มีดังนี้
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มีรายงานจากเกือบทุกพื้นที่ว่า เจ้าหน้าที่ทหารและต�ำรวจบุกเข้าตรวจ
ค้นถ่ายรูป และยึดอุปกรณ์ออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชน เคเบิลท้องถิ่น
และหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ บางแห่งมีการขอส�ำเนาบัตรประชาชนและตรวจดีเอ็นเอ
ของผูเ้ กีย่ วข้องด้วย แม้วา่ สือ่ เหล่านัน้ จะไม่เกีย่ วข้องกับการเคลือ่ นไหวในประเด็น
การเมื อ ง เช่ น วิ ท ยุ ชุ ม ชนด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม วิ ท ยุ ชุ ม ชนในประเด็ น ศาสนา
การกระท�ำลักษณะนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เย็นวันที่ 22 พฤษภาคม ต่อเนื่องเรื่อยมา
สือ่ บางแห่งถูกทหารเข้าตรวจสอบอยูเ่ ป็นระยะเพือ่ ให้แน่ใจว่าได้หยุดออกอากาศ
แล้วจริงๆ ตัวอย่างเช่น
ภาคเหนือ ใน จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิทยุชุมชนรักเชียงใหม่ 51 เอฟ
เอ็ม 92.5 เมกะเฮิร์ตซ์ ของ เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล แกนน�ำกลุ่มเสื้อแดงรัก
เชียงใหม่ 51มีเจ้าหน้าทีท่ หารบุกเข้าตรวจค้นทีส่ ถานีและถูกปิดตัง้ แต่รฐั ประหาร
ใน จังหวัดล�ำปาง ทหารเข้าควบคุมสถานีวทิ ยุชมุ ชนคนรักประชาธิปไตยและสถานี
วิ ท ยุ เ สี ย งประชาชนคนท้ อ งถิ่ น คลื่ น 96.25 เมกะเฮิ ร ์ ต ซ์ ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ สะกิดข่าวด้วย นอกจากนี้ แมพเรดิโอ สถานีวทิ ยุเพือ่ เผยแพร่
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ข่าวสารให้กับคนต่างกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใน อ�ำเภอแม่สอด และใน จังหวัด
เชียงใหม่ ก็ถูกทหารเข้าตรวจค้นท�ำให้ออกอากาศไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อการรับรู้
ข่าวสารของคนต่างกลุ่มชาติพันธุ์
ภาคอี ส าน สถานี วิ ท ยุ ว อยซ์ พี เ พิ ล เรดิ โ อ 100.00 และ 100.75
เมกกะเฮิรต์ ซ์ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ น จังหวัดอุดรธานี ของ อานนท์ แสนน่าน ผูก้ อ่ ตัง้ หมูบ่ า้ น
เสือ้ แดงเพือ่ ประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย มีทหารบุกเข้าไปตรวจค้นภายในสถานี
และยึดอุปกรณ์การออกอากาศ เช่นเดียวกับสถานีวิทยุชมรมคนรักอุดร 97.5
เมกะเฮิรต์ ซ์ ทีม่ กี ำ� ลังทหารเข้าไปปิดสถานีตงั้ แต่ชว่ งเย็นของวันทีม่ กี ารรัฐประหาร
นอกจากนี้ ที่ จังหวัดอุบลราชธานี “ดีเจต้อย” แกนน�ำเสื้อแดงกลุ่มชักธงรบ เล่า
ว่า หลังการรัฐประหาร มีทหารมาทีส่ ำ� นักงานเพือ่ เชิญไปรายงานตัว และถูกกักตัว
เป็นเวลา 6 คืน หลังถูกปล่อยตัวยังคงมีทหารแวะมาที่ส�ำนักงานอยู่เป็นระยะ
โดยทุกครั้งที่มาก็จะถ่ายภาพดีเจต้อยคู่กับส�ำนักงานไว้ด้วย
ภาคกลาง สถานีวิทยุชุมชนบางใหญ่เรดิโอ จังหวัดนนทบุรี 99.75 เมกะ
เฮิรต์ ซ์ ทีแ่ ม้จะหยุดออกอากาศไปแล้วตัง้ แต่วนั ทีร่ ฐั ประหาร แต่ยงั คงมีทหารอาศัย
อ�ำนาจตามประกาศ คสช. เข้ามาตรวจค้นสถานี ใน จังหวัดเพชรบูรณ์ ทหารเข้า
ตรวจค้นสถานีวิทยุชุมชนคลื่นไอเดียเรดิโอ 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์ และยึดสิ่งของ
หลายรายการ ทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทราสถานีวทิ ยุชมุ ชนคนแปลงยาว หลังปิดตัวไปไม่
นานก็ได้รบั อนุญาตจากทหารให้กลับมาออกอากาศต่อได้ แต่กถ็ กู ทหารอีกหน่วย
หนึง่ ทีข่ าดการสือ่ สารกันบุกเข้ามามาปิดซ�ำ้ ไปอีกรอบ อ้างว่าไม่เคยมีการอนุญาต
ให้ออกอากาศได้เลย
ภาคใต้ ที่จังหวัดปัตตานี ต�ำรวจนอกเครื่องแบบจากหน่วยสืบสวน
สอบสวนจ�ำนวน 5 นาย บุกตรวจค้นบ้านเช่าของผูส้ อื่ ข่าวสถานีวทิ ยุมเี ดียสลาตัน
และนั ก กิ จ กรรมเพื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน อ้ า งอ� ำ นาจตามกฎอั ย การศึ ก โดยไม่ มี
หมายค้น โดยขอบัตรประชาชนของแต่ละคน พร้อมข้อมูลครอบครัว เพื่อบันทึก
ข้อมูลที่ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์สถานีวทิ ยุชมุ ชนบ่อนอก ก็ถกู เจ้าหน้าทีท่ หารแวะ
มาเพื่อตรวจสอบว่าได้หยุดออกอาการแล้วจริงหรือไม่ พร้อมถามข้อมูลเกี่ยวกับ
การด�ำเนินกิจการสถานี
นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐเชิญสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้ารับฟัง
การชีแ้ จง โดยขอความร่วมมือให้งดการน�ำเสนอข่าวในลักษณะต่อต้านการท�ำงาน
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ของ คสช. ข่าวสารลักษณะปลุกปัน่ การต่อต้านของนักศึกษาทีม่ คี วามคิดหัวรุนแรง
เช่น ที่ จังหวัดพะเยา และ จังหวัดพิษณุโลก
หลังประกาศ คสช. ฉบับที่ 15/2557 สื่อวิทยุชุมชน และเคเบิลท้องถิ่น
ที่เคยได้รับการผ่อนผันให้ออกอากาศ โดย กสทช. ต้องปิดตัวลงทั้งหมดทันที
สื่อที่ต้องการด�ำเนินกิจการต่อต้องยื่นเรื่องขออนุญาตกลับมาออกอากาศใหม่
โดยต้องลงชื่อในข้อตกลง (เอ็มโอยู) ว่าจะไม่น�ำเสนอเนื้อหาในประเด็นที่ขัดแย้ง
กับ คสช. สื่อหลายแห่งได้รับอนุญาตและกลับมาออกอากาศได้แล้วในปัจจุบัน
สื่อหลายแห่งยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาออกอากาศได้ สื่อหลายแห่งเลือก
ทีจ่ ะไม่ขออนุญาตกลับมาออกอากาศเพราะไม่ตอ้ งการออกอากาศในบรรยากาศ
เช่นนี้ วิทยุชุมชนหลายแห่งไม่มีก�ำลังแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ขออนุญาตซึ่งตกประมาณ 50,000 บาทต่อแห่ง ท�ำให้ปัจจุบันสื่อระดับท้องถิ่น
มีจ�ำนวนลดลงมาก
จากวิทยุขนาดเล็กทีอ่ อกอากาศอยูก่ อ่ นประกาศ คสช. ฉบับที่ 15/2557
กว่า 7,000 แห่ง กลับมายื่นขออนุญาตออกอากาศใหม่ประมาณ 5,300 แห่ง
และได้รับอนุญาตให้กลับมาออกอากาศแล้วประมาณ 3,300 แห่ง
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เก็บตกเหตุการณ์หลังการรัฐประหาร (4) :
ข่าวสารและสีสันบนโลกออนไลน์ที่หายไป

หลังสื่อกระแสหลักและสื่อชุมชนถูกปิดกั้นอย่างเข้มงวด สื่อออนไลน์
จึงเป็นพืน้ ทีส่ ดุ ท้ายส�ำหรับการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร ขณะที่ คสช. ก็อาศัย
อ�ำนาจตามกฎอัยการศึกปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ จ�ำนวนมาก ส่วนหนึ่ง
เป็นเว็บไซต์ที่เคลื่อนไหวทางการเมือง เช่น Dangdd.com, uddtoday.net,
uddred.blogspot.com, thaipoliticalprisoners.wordpress.com เป็นต้น
เว็บไซต์ที่เป็นสื่อทางเลือก เช่น ส�ำนักข่าวประชาไท, ส�ำนักข่าวประชาธรรม
หรือมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ก็ถูกปิดกั้น ที่น่าสนใจคือเว็บไซต์ส�ำนักข่าวต่าง
ประเทศ อย่างเช่น dailymail.co.uk, standard.co.uk หรือ ข่าวของส�ำนักข่าว
รอยเตอร์บางชิ้น ก็ถูกปิดกั้นเช่นกัน
28 พฤศจิกายน 2557 เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศไทยในเว็บไซต์ของ
Human Rights Watch องค์กรสิทธิมนุษยชนสากล ถูกปิดกั้นการเข้าถึง ขณะที่
เว็บไซต์ข่าวกีฬา เช่น www.livescore.com, www.atpworldtour.com ยังถูกปิด
กั้นอย่างต่อเนื่อง สันนิษฐานว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพนัน ส่วนเว็บไซต์
ดูภาพยนตร์ออนไลน์ เช่น www.freemovie-hd.com, www2.siam-movie.com
ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ สันนิษฐานว่ามีเหตุผลจากการน�ำสัญลักษณ์การชูสามนิ้ว
จากภาพยนตร์เรื่อง Hunger Games ไปใช้เคลื่อนไหวต่อต้าน คสช.
[ ดูรายงานการปิดกั้นสื่อออนไลน์หลังการรัฐประหาร ]
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บรรยากาศของสื่อสังคมออนไลน์ หรือ โซเชียลเน็ตเวิร์ค ก็เปลี่ยนไป
เฟซบุ๊กเพจที่เคยรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยอย่างชัดเจนหลายแห่งปิดตัวลง เช่น
เฟซบุ๊กเพจสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.) คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112
เป็นต้น นักเคลือ่ นไหวบนโลกไซเบอร์หลายคนหายหน้าไปหรือลดระดับความเข้ม
ข้นของเนื้อหาลง เช่น สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และสมบัติ บุญงามอนงค์ ท�ำให้สีสัน
บนสื่อสังคมออนไลน์ลดลงไปอย่างมาก
28 พฤษภาคม 2557 ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในประเทศไทยไม่สามารถเข้าถึง
เฟซบุ๊กได้ด้วยช่องทางปกติเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ปลัดกระทรวงไอซีทีให้
สัมภาษณ์ว่า คณะรัฐประหารมีค�ำสั่งให้ปิดกั้นเฟซบุ๊กชั่วคราว เพื่อระงับเหตุ
ขัดแย้งซึ่งขัดกับค�ำให้สัมภาษณ์ของโฆษก คสช. ที่ปฏิเสธข่าวดังกล่าวต่อมา
ปลัดไอซีทีคนดังกล่าวถูกคสช.สั่งปลดออกจากต�ำแหน่ง
เมื่อการใช้อ�ำนาจปิดกั้นเฟซบุ๊กอาจกระทบกับการใช้ชีวิตตามปกติของ
ประชาชนทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการเมืองมากจนเกินไป คสช. จึงเปลีย่ นมาใช้วธิ กี ารขอ
ความร่วมมือเป็นรายบุคคลแทน
4 กรกฎาคม 2557 ธนาพล อิ๋วสกุล บ.ก.วารสารฟ้าเดียวกัน ได้โพสต์
ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่า คสช. โทรมาขอความร่วมมือไม่ให้โพสต์ข้อความใดๆ
ทีอ่ าจจะท�ำให้คนเข้าใจผิด และมีทศั นคติไม่ดกี บั คณะรัฐประหารดังนัน้ เจ้าตัวจึง
ขอไม่โพสต์ข้อความที่จะก่อให้เกิดผลลบต่อคณะรัฐประหาร ต่อมาวันที่ 19
ตุลาคม 2557 เจ้าหน้าที่ทหารโทรมาแจ้งว่าไม่สบายใจและขอให้ลบข้อความที่
เล่าเรื่อง “เก็บตกงานพบปะ สนทนา กับนักเขียน ประจักษ์ ก้องกีรติ” บนเพจ
เฟซบุ๊กของส�ำนักพิมพ์ออกไป โดยข้อความในเฟซบุ๊กดังกล่าวระบุถึงความ
พยายามของทหารที่จะควบคุมส�ำนักพิมพ์
17 พฤศจิกายน 2557 เฟซบุก๊ “ร่วมกันเปิดประตูเขือ่ นปากมูลถาวร”
ประกาศยุตกิ ารเคลือ่ นไหว โดยให้เหตุผลว่าเจ้าหน้าทีท่ หารในจังหวัดอุบลราชธานี
ขอความร่วมมือให้ยตุ กิ ารเคลือ่ นไหวผ่านทางเฟซบุก๊ เนือ่ งจากผูใ้ หญ่ไม่สบายใจต่อ
การแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กนี้และหากไม่ยุติการเคลื่อนไหวจ�ำเป็นต้องใช้
อ�ำนาจตามกฎอัยการศึก ต่อมา 18 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าทีท่ หารโทรมาอีก
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ครัง้ โดยขอความร่วมมือให้ปดิ เฟซบุก๊ ส่วนตัวของกฤษกร ศิลารักษ์ ผูป้ ระสานงาน
ขบวนการประชาชนเพือ่ สังคมทีเ่ ป็นธรรม (ขปส.) กรณีเขือ่ นปากมูลเนือ่ งจากมีการ
แสดงความคิดเห็นทีไ่ ม่เหมาะสม
นอกจากการขอความร่วมมือให้ปิดเฟซบุ๊กและลบข้อความทางการเมือง
ทีไ่ ม่เหมาะสมแล้ว ยังมีกรณีท่ี คสช. ขอความร่วมมือให้ประชาชนโพสต์ขอ้ ความ
ตามทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ฐั ต้องการบนเฟซบุก๊ ส่วนตัวอีกด้วย เช่น กรณีของวิทวู จั น์ ทองบุ
หนึ่งในผู้ลงชื่อในแถลงการณ์ไม่ร่วมการปฏิรูปกับรัฐบาลเผด็จการ ของเครือข่าย
องค์กรภาคประชาชนอีสาน โดยเจ้าตัวเปิดเผยว่า ภายหลังจากการรายงานตัวและ
พูดคุยเจ้าหน้าทีท่ หารขอให้ยตุ กิ ารเคลือ่ นไหวทีต่ อ่ ต้านรัฐบาลและ คสช. มิเช่นนัน้
จะถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้ ยังขอให้โพสต์ขอ้ ตกลงตามเอกสารทีเ่ จ้า
หน้าที่บันทึกมาให้ลงบนเฟซบุ๊กของเจ้าตัว สรุปใจความได้ว่า ตนจะยุติการ
เคลือ่ นไหวทุกรูปแบบทัง้ บนท้องถนน และสือ่ สังคมออนไลน์ และจะให้ความร่วม
มือในการพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากนี้ ยังยืนยันว่าจะสนับสนุนการปฏิรปู ตาม
นโยบายของรัฐบาล และตามช่องทางทีร่ ฐั บาลเปิดพืน้ ที่

เก็บตกเหตุการณ์หลังการรัฐประหาร (5):
วงการหนังสือกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ
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ในช่วงประกาศใช้กฎอัยการศึก มีกระแสข่าวตามโซเชียลเน็ตเวิร์คว่า
ร้านหนังสือคิโนคูนยิ ะน�ำหนังสือเกีย่ วกับการเมืองไทย 6 เล่มออกจากชัน้ หนังสือ
ได้แก่ 1. Democracy & National Identity in Thailand 2. Legitimacy Crisis
in Thailand 3. Bangkok May 2010 4. The Simple Truth 5. Making
Democracy 6. Free Thai : The New History
หลังการรัฐประหารทหารเข้าตรวจค้นร้าน “Book Re:public” ร้านหนังสือ
ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เคยเป็นสถานทีท่ ำ� กิจกรรมสนับสนุนประชาธิปไตย เจ้าของ
ร้านได้เล่าว่า ทหารในเครื่องแบบติดอาวุธเข้ามาถ่ายรูปในร้านและหนังสือที่วาง
ขายเกือบทุกเล่ม และห้ามน�ำภาพโปสเตอร์ของนักการเมืองและแกนน�ำคนเสื้อ
แดงชื่อดังคนหนึ่งมาตั้งบริเวณหน้าร้าน การมาส�ำรวจร้านของทหารเกิดขึ้นเฉลี่ย
สัปดาห์ละ 3 - 4 ครัง้ นอกจากนี้ ร้านหนังสือ “ฟิลาเดเฟีย” ในจังหวัดอุบลราชธานี
ก็ถูกทางทหารจับตามองเช่นกัน เนื่องจากจุดยืนและการจัดกิจกรรมของร้านใน
อดีต
2 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าประกาศยกเลิก
“รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย” ปีที่ 13 ระบุเหตุผลว่า เพื่อความเหมาะสม
กับสภาพสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน จึงขอยกเลิกการประกวดดังกล่าว
โดยรางวัลพานแว่นฟ้าเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานเขียนวรรณกรรมการเมือง
ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและรัฐสภาไทย เพื่อสนับสนุนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
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และให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมืองและสืบสานวรรณกรรม
การเมืองให้มีส่วนปลุกจิตส�ำนึกประชาธิปไตย
ส�ำหรับงานสัปดาห์หนังสือที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นงาน
สัปดาห์หนังสือครั้งแรกหลังมีการรัฐประหาร ก็พบการพยายามปิดกั้นจากเจ้า
หน้าทีท่ หาร โดย บ.ก.ส�ำนักพิมพ์ฟา้ เดียวกัน เล่าว่า มีทหารขอเข้ามาตรวจค้นบูธ
ของส�ำนักพิมพ์ตั้งแต่คืนก่อนเปิดงานโดยอ้างว่ามีหนังสือหมิ่นประมาทกษัตริย์
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทหารได้ติดต่อสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย เพื่อขอบันทึกภาพวีดีโอและสังเกตการณ์ในงานพบปะสนทนากับ
นักเขียนที่จัดโดยส�ำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน แต่ทางสมาคมฯ ยืนยันสิทธิในการจัด
จ�ำหน่ายหนังสือ และปฏิเสธค�ำขอร้องของเจ้าหน้าที่ทหาร
12 พฤศจิกายน 2557 ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติอาศัยอ�ำนาจ
ตามพ.ร.บ.จดแจ้ ง การพิ ม พ์ พ.ศ.2550 ห้ า มสั่ ง เข้ า หรื อ น� ำ เข้ า หนั ง สื อ
“A Kingdom in Crisis” เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร เนื่องจากเป็นสิ่งพิมพ์ที่
เป็ น การหมิ่ น ประมาท ดู ห มิ่ น หรื อ แสดงอาฆาตมาดร้ า ยพระมหากษั ต ริ ย ์
พระราชินี รัชทายาทหรือผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือจะกระทบต่อความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักร

เก็บตกเหตุการณ์หลังการรัฐประหาร (6) :
เมื่ออ�ำนาจเต็มมือ จึงมีการละเมิดหลายรูปแบบ
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เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐต้องด�ำเนินตามนโยบายการปิดกั้นเสรีภาพการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อรักษาภาพลักษณ์การคืนความสุขของ คสช. ไว้ให้เหนียวแน่น
ที่ สุ ด จึ ง ปรากฏเป็ น การใช้ อ� ำ นาจเข้ า ละเมิ ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน
ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่อาศัยอ�ำนาจตามกฎอัยการศึก และที่ไม่แน่ชัดว่า
มีอ�ำนาจกระท�ำตามกฎหมายหรือไม่ เช่น
การขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐและต�ำรวจในท้องถิ่นตรวจสอบ
และปลดป้ายที่แขวนป้ายประกาศการต่อต้านการรัฐประหาร การท�ำงานของ
รัฐบาล และ คสช. เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งเช่น ชุมชนในจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี หรือกรณีการแขวนป้ายแสดงข้อความไม่เห็นด้วย
กับนโยบายของ คสช. ในจังหวัดยะลา โดยมีการจับกุมผู้ต้องสงสัย 1 คน
การถ่ายบัตรประชาชนของผูช้ มุ นุมไว้เป็นหลักฐาน และตัง้ รางวัลน�ำจับโดย
ให้ประชาชนบันทึกภาพผูเ้ ข้าร่วมชุมนุมต่อต้าน คสช. ไว้เป็นหลักฐานหากภาพดัง
กล่าวน�ำไปสูก่ ารจับกุมได้จะได้รบั เงินรางวัลจ�ำนวน 500 บาท เช่น กรณีทปี่ ระชาชน
มาชุมนุมทีบ่ ริเวณสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรณีการรวมตัวท�ำกิจกรรม
เพือ่ ร�ำลึกถึงการเปลีย่ นแปลงการปกครองประเทศ ซึง่ ในงานนีผ้ เู้ ข้าร่วมกิจกรรม
ต้องลงชือ่ กับเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เข้าพืน้ ทีท่ ำ� กิจกรรม และห้ามไม่ให้ทำ� กิจกรรมปล่อย
ลูกโป่งโดยให้เหตุผลว่า เกรงว่าลูกโป่งจะลอยเข้าเขตพระราชฐาน เช่นเดียวกับการ
จัดกิจกรรมท�ำบุญอุทศิ ส่วนกุศลให้กบั ผูเ้ สียชีวติ จากการชุมนุมทางการเมืองโดยกลุม่
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซึง่ มีตำ� รวจนอกเครือ่ งแบบ
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ประมาณ 10 นาย มาสังเกตการณ์และถ่ายรูปผู้มาร่วมท�ำบุญทุกคนพร้อมบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน
เหตุการณ์ที่น่าจดจ�ำคือ เจ้าหน้าที่ทหารอาศัยอ�ำนาจตามกฎอัยการศึก
เข้าตักเตือนพร้อมยึดอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เช่น กรณีพ่อค้าขายหมึกทอด
ริมถนนทิพเนตร จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสวมเสื้อสีแดงสกรีนภาพใบหน้านายจตุพร
พรหมพันธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร 5 นาย ขอให้พ่อค้ารายดังกล่าวถอดเสื้อออก
โดยไม่มีเสื้อให้เปลี่ยนและยึดเสื้อแดงไปทันที คล้ายกันกับกรณีเจ้าหน้าที่ทหาร
เข้ารื้อเต็นท์และยึดสินค้าจากร้านขายผลิตภัณฑ์สตรอว์เบอร์รีชื่อ “@ PAI”
ทีม่ เี จ้าของเป็นแกนน�ำเสือ้ แดงเชียงใหม่และท�ำโลโก้เป็นรูปการ์ตนู คนหน้าเหลีย่ ม
คล้าย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นอกจากนี้ ยังมีกรณีของร้านอาหาร “สุดสะแนน”
ซึ่งทหารราวหนึ่งร้อยนายพร้อมอาวุธบุกเข้าไปในร้านขณะเปิดท�ำการ เนื่องจาก
มีรายงานว่าจะมีการจัดงานวันเกิดหม่อมเต่านาแต่ก็ไม่พบการจัดงานดังกล่าว
แต่อย่างใด

ติดตามความเคลื่อนไหว
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ
ได้ที่เว็บไซต์ http://freedom.ilaw.or.th/

