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 ปี 2557 ความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงและส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อชวีติคนจ�านวนมาก ช่วงต้นปีการชมุนมุขบัไล่รฐับาลรกัษาการยดืเยือ้ต่อเนือ่ง

จนน�าไปสู่การล้มการเลือกตั้งทั่วไป และพาประเทศเข้าสู่ทางตัน เมื่อทหารท�า

รัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทหารก็จ�าเป็นต้องแสดงความเด็ด

ขาดเพ่ือตรึงอ�านาจที่ยึดเอาไว้ให้มั่นคง การใช้อ�านาจท่ีผิดจากกระบวนการ  

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวันจนแทบเป็นเรื่องปกติ ท่ามกลางความสับสน

และหวาดกลัว สิ่งที่พอจะท�าได้ คือ การจดบันทึกเรื่องราว

 ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โดย iLaw ติดตามบันทึกข้อมูล

คดีความและการใช้อ�านาจรัฐปิดก้ันเสรีภาพการแสดงออกมาตั้งแต่ปี 2553 

โดยไม่ได้สนับสนุนกลุ่มการเมืองใด หลายปีที่ผ่านมาข้อมูลที่บันทึกไว้ทั้งหมด

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ freedom.ilaw.or.th โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน ์

ในการศึกษาเรียนรู้ของสังคมไทย

 หลังการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดย คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีการประกาศเรียกบุคคลให้มารายงานตัวผ่าน

โทรทัศน์ทุก 10 - 15 นาที ขณะที่ในต่างจังหวัดก็มีการเรียกตัวบุคคลและ

ควบคุมตัวภายใต้กฎอัยการศึก มีข่าวลือการจับกุมบุคคลเผยแพร่กันอย่าง

สับสนในโซเชียลมีเดีย สื่อกระแสหลักหายไปหลายวันและกลับมาในสภาพ

พิการทางการสื่อสาร ในภาวะเช่นนี้ iLaw จึงเริ่มบันทึกข้อมูลโดยหวังว่าข้อมูล

ทีจ่ดัเกบ็เป็นระบบและเชือ่ถอืได้จะช่วยให้สังคมเห็นภาพสถานการณ์ท่ีชดัเจน

ขึ้นได้

การบันทึกข้อมูลในปี 2557

ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง



 ในช่วงแรกเราเก็บข้อมูลจากข่าวทุกข่าวที่ผ่านตา และบันทึกชื่อคนที่

ถูกเรียก ถูกจับกุมลงไว้ในตาราง คอยนับเวลาว่าเมื่อครบ 7 วันแล้ว จะมีข่าว

การปล่อยตัวหรือไม่ เพื่อเป็นหลักประกันว่าหากมีคนหายตัวไปสังคมจะต้อง

ได้รับรู้ เราส่งคนไปสังเกตการณ์การชุมนุม จดบันทึกชื่อคน, วันเวลาที่ถูกจับ 

และถูกปล่อย พยายามอย่างเต็มที่ในการตามหาตัว แม้ไม่พบเราก็จะบันทึก

ข้อมูลไว้ 

 เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนถึงจะเริ่มมองเห็นภาพการท�างานของฝ่าย 

คสช. ได้ชัดเจนขึ้น และตั้งหลักได้ว่าต้องท�าอะไรต่อ หน้าเว็บไซต์ถูกปรับปรุง

เพื่อบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงง่ายขึ้น iLaw พัฒนาระบบการเผยแพร่

ข้อมูลภาษาอังกฤษขึ้นเพื่อหวังจะส่งเรื่องราวออกไปให้ไกลที่สุด

 ตัวเลขท่ีบันทึกไว้ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2557 มีผู้ถูกเรียกรายงานตัว 

666 คน ผู้ถูกจับกุม 362 คน ซึ่งเป็นตัวเลขเท่าที่ทราบและสามารถยืนยันได้

เท่านั้น ในความเป็นจริงอาจมีกรณีเกิดขึ้นมากกว่านี้ แต่ไม่อาจรู้และยืนยัน

ความถูกต้องได้ทั้งหมด

 จ�านวนนักโทษคดีมาตรา 112 ท้ัง 24 คน จ�านวนจ�าเลยคดีชุมนุม

ทางการเมืองเกิน 24 คน คดีไม่มารายงานตัว 11 คน คดีปลุกปั่นยั่วยุ 7 คน 

และจ�านวนการปิดกัน้-แทรกแซงการจัดกจิกรรมสาธารณะ 42 ครัง้ กเ็ป็นเพยีง

ตัวเลขขั้นต�่าเช่นกัน

 ขณะเดยีวกนัหลงัการรฐัประหารวทิยชุมุชนถกูปิดพร้อมกนัทัง้ประเทศ 

เว็บไซต์จ�านวนมากถูกปิดกั้นการเข้าถึง หนังสือถูกสั่งห้ามน�าเข้า สื่อใหญ่ 

ถูกทหารคุมเข้ม และเหตุการณ์อีกนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในภาวะที่แรงโน้มถ่วง 

ดึงอ�านาจไปทางทหารและดึงความกลัวมาทางฝั่งประชาชน นอกจากประเด็น



ทางการเมืองแล้ว การบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับคดีหมิ่นประมาททาง

อาญาเพือ่ปิดกัน้การวพิากษ์วจิารณ์กย็งักลายเป็นวกิฤตอิกีประเภทหนึง่ทีม่อง

ข้ามไม่ได้ในปี 2557

 รายงานสถานการณ์เสรีภาพการแสดงออกในปี 2557 ถูกแบ่งออก

เป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศทางการเมืองก่อนการ

รัฐประหารซึ่งกระทบโดยตรงต่อการใช้สิทธิของประชาชน และส่วนท่ีเป็น

รายงานการปิดก้ันเสรีภาพการแสดงออกตลอดทั้งปี ซ่ึงจะแยกเป็น 2 ตอน 

เพื่อให้ครอบคลุมเร่ืองราวเท่าที่สามารถบันทึกไว้ได้ กรณีศึกษาจ�านวนมากมี

ลงิก์ส�าหรบัเข้าไปดรูายละเอยีดของคดีเพิม่เติมได้ รายงานชิน้นีน่้าจะคล้ายกบั

หลักหมุดให้หยุดพักหายใจครึ่งทางก่อนพบกับกรณีศึกษาที่อาจจะเกิดขึ้น 

อีกมากในปี 2558

 แม้ตัวเลขทางสถิติจะไม่อาจบอกเล่าความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบ

โดยตรงได้ แต่ตัวเลขก็พอจะน�าทางเราได้บ้างว่า มีเรื่องราวมากมายแค่ไหน 

ที่เกิดขึ้นในรอบปีและควรค่าแก่การรวบรวมไว้

 การจดบนัทกึอาจไม่สามารถช่วยหยดุยัง้การจบักมุคมุขงัตามอ�าเภอใจ 

หรือช่วยพิทักษ์สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกกล่าวหาทางการเมืองได้ 

แต่เชื่อเหลือเกินว่าข้อเท็จจริงท่ีถูกจัดเรียงอย่างเป็นระบบ เป็นเครื่องมือเดียว

ที่จะคอยย�้าเตือนว่าภายใต้ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น เราได้ผ่านอะไร

กันมาบ้าง และเราจะอยู่ร่วมกันต่อไปอย่างไรในวันข้างหน้า 





การขัดขวางการใช้สิทธิโดยภาคประชาชน 

ที่ปูทางสู่การยึดอ�านาจ

และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อย่างกว้างขวาง
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 ปลายปี 2556 สถานการณ์ทางการเมืองไทยเริ่มตึงเครียด ส.ส.  

พรรคเพือ่ไทยเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม “ฉบับเหมาเข่ง” เข้าสภา ซ่ึงก่อให้เกดิ

กระแสต่อต้าน และการชมุนุมคดัค้านขนาดใหญ่  แม้ว่าภายหลงัร่าง พ.ร.บ. ดงั

กล่าวจะตกไป แต่ระดบัความร้อนแรงของอณุหภมูทิางการเมอืงกลบัไม่ได้ลดลง

ไปด้วย จากกระแสมวลชนทีถ่กูจดุติด ท�าให้มกีาร “ยกระดับ” ข้อเรยีกร้องขึน้ไป

เรือ่ยๆ จากถอนร่าง พ.ร.บ. ไปเป็นให้รฐับาลลาออก จนเมือ่รัฐบาลประกาศยบุ

สภากม็กีารผลกัดนัข้อเรยีกร้องไปเป็น “ปฏรูิปก่อนเลอืกตัง้”

  ในรปูธรรม คณะกรรมการประชาชนเพือ่การเปลีย่นแปลงประเทศไทย

ให้เป็นประชาธปิไตยทีส่มบรูณ์อันมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ (กปปส.) 

และผู้สนบัสนนุแนวคดิ “ปฏรูิปก่อนการเลอืกต้ัง” ใช้มาตรการต่างๆ เพือ่ขดัขวาง

ไม่ให้เกิดการเลือกต้ัง รวมท้ังการปิดล้อมหน่วยเลือกต้ังเพื่อป้องกัน 

ไม่ให้ผูม้สีทิธเิลือกตัง้เข้าไปใช้สทิธิ

  เวลาต่อมา การปิดกั้นการใช้สิทธิโดยมวลชนที่เชื่อในแนวทาง  

“ปฏรูิปก่อนการเลอืกตัง้” กลายเป็นก้าวแรกท่ีน�าประเทศเข้าสูท่างตนั จนท�าให้

ทหารอ้างเป็นเหตใุนการประกาศใช้กฎอัยการศึก และใช้อ�านาจ�ากดัสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนอย่างกว้างขวาง

http://hilight.kapook.com/view/89551
http://news.sanook.com/1394646/
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  1 พฤศจิกายน 2556 สภำผู ้แทนรำษฎร 

ผ่ำนร่ำง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม อย่ำงรวดเร็ว เป็นเหตุให ้

ในเวลำต่อมำ มีประชำชนออกมำชุมนุมประท้วงกำรผ่ำน

กฎหมำยดังกล่ำวเป็นจ�ำนวนมำก ในหลำยพ้ืนที่ เริ่มจำก 

เวทใีหญ่บรเิวณสถำนรีถไฟสำมเสน อนสุำวรย์ีประชำธิปไตย

และศูนย์รำชกำร นอกจำกน้ียงัมเีวทย่ีอยที ่ หอศลิป์ กทม. 

แยกรำชประสงค์ แยกสวนลมุพนิ ีฯลฯ

  7 พฤศจกิายน 2556 กระแสต่อต้ำน พ.ร.บ.นริโทษ

กรรมทีห่นักหน่วง ท�ำให้ ส.ส.ทีเ่สนอร่ำง พ.ร.บ.นโิทษกรรม 

ตดัสนิใจถอนร่ำงกฎหมำยออกจำกวำระกำรประชมุ

  ขณะเดียวกัน นำยกรัฐมนตรีก็แถลงว่ำ กำรผ่ำน 

ร่ำง พ.ร.บ.ดังกล่ำว ท�ำเพื่อช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับ 

ควำมเดอืดร้อนจำกผลพวงแห่งกำรรฐัประหำรเท่ำน้ัน ไม่ใช่

ผ่ำนเพือ่ล้ำงผิดกรณคีอร์รัปชนั ท้ังในขณะน้ีกม็กีำรถอนร่ำง

พ.ร.บ.ทัง้หมดออกจำกวำระกำรประชุมแล้ว จงึอยำกขอให้

ยตุกิำรชมุนมุ 

  11 พฤศจกิายน 2556 สมำชิกวฒุสิภำ มีมตไิม่รับ

หลักกำรร่ำงพ.ร.บ.นิรโทษกรรมด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 

141 เสยีงและงดออกเสยีง 1 เสยีง

  15 พฤศจิกายน 2556 กำรชมุนมุยงัด�ำเนนิต่อไป 

มกีำรประกำศยกระดับกำรชุมนมุ จำกเดิมคดัค้ำน พ.ร.บ. 

นริโทษกรรม ไปเป็นกำรถอนรำกถอนโคน “ระบอบทักษณิ” 

แทน โดยชีว่้ำ พ.ร.บ. นริโทษกรรมเป็นเพยีงผลไม้พษิท่ีมำจำก

ต้นไม้พษิ คือ ระบอบทกัษณิ 

จากคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสู่ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

http://www.komchadluek.net/detail/20131101/171791.html
http://goo.gl/HECZ8b
http://goo.gl/HECZ8b
http://http//news.sanook.com/1307373/
http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=14415&t=news
http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=14415&t=news
http://www.prachatai.com/journal/2013/11/49825
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  กำรชมุนุมและสถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงทีตึ่งเครยีด 

ท�ำให้นำยกรัฐมนตรีตัดสินใจยุบสภำในวันที่ 9 ธันวำคม 

2556 และให้มกีำรเลอืกต้ังใหม่ในวนัที ่2 กุมภำพันธ์ 2557 

โดยหวังว่ำ กำรยุบสภำเพื่อคืนอ�ำนำจให้ประชำชนเป็น 

ผูต้ดัสนิ และจัดให้มีกำรเลือกต้ังใหม่คงจะเป็นทำงออกทีด่ี 

แต่กำรชมุนมุไม่ได้ยตุลิงไป ขณะทีผู้่ชมุนมุก็มีข้อเรียกร้องใหม่ 

ได้แก่กำรจดัตัง้สภำประชำชนและกำรฏริปูประเทศก่อนกำร

เลอืกตัง้

 ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองที่ทวีควำม

ตึงเครียดและมีควำมไม่แน่นอน สปอร์ตไลท์เริ่มส่องไปท่ี

ทหำร ตวัแสดงท่ีส�ำคญัตวัหนึง่ของกำรเมอืงไทย 

 27 ธันวาคม 2556 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

ผู้บัญชำกำรทหำรบก แถลงในลักษณะแบ่งรบัแบ่งสูเ้รือ่งกำร

รฐัประหำร แต่กย็นืยนัว่ำต้องแก้ปัญหำด้วยกำรพดูคุย 

 13 มกราคม 2557 แกนน�ำ กปปส.นัดชุมนุม 

ป ิดถนนสำยหลักในกรุงเทพมหำนคร (Shutdown  

Bangkok) เพ่ือยกระดับกำรชุมนุม หวังเผด็จศึกกดดัน

รฐับำลรกัษำกำรให้ลำออก และรณรงค์ไม่ให้ประชำชนออก

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในระหว่ำงกำรชุมนุมที่ยืดเยื้อ รัฐบำล

ตดัสนิใจประกำศสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิในวนัที ่ 21 มกรำคม 

2557 เพือ่ควบคมุสถำนกำรณ์ แต่ดเูหมอืนว่ำจะไม่ได้ผล 

  26 มกราคม 2557 กลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกัน 

ขดัขวำงกำรเลอืกตัง้ล่วงหน้ำในกรงุเทพมหำนครและในพืน้ที่

ภำคใต้ ท�ำให้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้รำว 440,000 คน ไม่สำมำรถ

ออกเสียงลงคะแนนได้ เช่น ท่ี จังหวดั ตรงั กลุม่ กปปส. ตรงั 

เดินทำงมำปิดล้อมหน่วยเลอืกตัง้ล่วงหน้ำตัง้แต่เช้ำตรู ่ เพือ่

ไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน ที่ จังหวัดนครศรีธรรมรำชมี

มวลชนมำปิดล้อมจนต้องยตุกิำรเลอืกตัง้ล่วงหน้ำทัง้จงัหวดั 

ขณะที่ จังหวัดชุมพร มวลชน กปปส.ตั้งเวทีปรำศรัยหน้ำ

สถำนทีเ่ลอืกตัง้ล่วงหน้ำตัง้แต่เวลำ 05.00 น. เพ่ือป้องกนั

กำรรับหบีและบตัรเลอืกต้ังของเจ้ำหน้ำที่

 31 มกราคม 2557 สเุทพ เทอืกสบุรรณ ประกำศ

บนเวทีกปปส.ว่ำ หน่วยเลอืกตัง้จะสำมำรถเปิดให้ประชำชน

ใช้สทิธไิด้ในวันที ่2 กมุภำพนัธ์ 2557 

  ทว่ำในวันที ่1 กมุภำพันธ์ 2557 วนัก่อนกำรเลือก

ตั้งก็เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในกรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงที ่

ผูช้มุนมุ กปปส. ปิดกัน้กำรส่งหบีเลอืกตัง้จำกส�ำนกังำนเขต

หลักส่ี มกีลุ่มผู้สนบัสนนุรฐับำลรำว 200 คน มำชุมนมุเผชญิ

หน ้ำคัดค ้ำนกลุ ่ม กปปส. กำรเผชิญหน้ำระหว ่ำง 

ผูช้มุนมุสองฝ่ำยทีม่คีวำมเหน็ต่ำงกนัท�ำให้เกดิควำมตงึเครยีด

ถงึข้ันใช้อำวุธปืนยิงโต้ตอบกันหลำยนดั ส่งผลให้มผู้ีได้รบับำด

เจบ็อย่ำงน้อยหกคน 

  เหตกุำรณ์ที่เ่ป็นทีโ่จษจันคอื ลงุอะแกว วยั 72 ปี ท่ี

เห็นว่ำมีกำรชุมนุมกันบริเวณหลักสี่จึงเข้ำไปสังเกตกำรณ์ 

เนื่องจำกเป็นห่วงลูกสำวที่ท�ำงำนขำยอำหำรภำยใน 

ห้ำงไอทสีเเควร์ โดยลงุอะแกวยนือยูฝ่ั่งผูช้มุนมุสนบัสนนุกำร

เลอืกตัง้และถกูยงิจนกลำยเป็นอมัพำต เกอืบ 8 เดือน กระทัง่

เสยีชีวติในทีสุ่ด

  ผลแห่งควำมรนุแรงท�ำให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้

ตัดสินใจระงับกำรลงคะแนนในเขตหลักสี่ นอกจำกนี ้

ยงัยกเลิกกำรลงคะแนนใน จังหวดัชุมพร ตรงั พังงำ พทัลุง 

ภเูกต็ ระนอง สงขลำ และสรุำษฎร์ธำนี เนือ่งจำกขำดบัตร 

เลอืกตัง้

  2 กมุภาพนัธ์ 2557 วนัเลือกตัง้ ผูม้สิีทธิเลอืกต้ัง

ยึดหน่วยเลือกตั้ง ปูทางสู่การรัฐประหาร

http://goo.gl/PQlMSF
http://www.thairath.co.th/content/392350
http://www.thairath.co.th/content/392350
http://blogazine.in.th/blogs/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7/post/3535
http://blogazine.in.th/blogs/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7/post/3535
http://hilight.kapook.com/view/96852
http://www.thairath.co.th/content/400121
http://www.thairath.co.th/content/400121
http://www.prachatai.com/journal/2014/09/55718
http://www.thairath.co.th/content/398945
http://www.thairath.co.th/content/398945
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ในเขตดนิแดงชมุนมุประท้วงกลุม่ กปปส. ทีปิ่ดล้อมส�ำนกังำน

เขตดนิแดงท�ำให้ไม่สำมำรถจดักำรเลอืกต้ังในพ้ืนทีไ่ด้ พร้อม

ทัง้เรียกร้องสิทธใินกำรเลอืกตัง้

  ในวนัเดยีวกนักเ็กดิเหตผุูส้นบัสนนุกลุม่ กปปส. ออก

มำปิดล้อมคูหำเลือกตัง้ในหลำยพืน้ที ่ทัง้ในกรุงเทพมหำนคร 

และจังหวัดทำงภำคใต้ หลำยจุดมีกำรปะทะกันระหว่ำง 

ผูต้้องกำรใช้สทิธเิลือกตัง้กบัผูช้มุนมุเช่น กลุม่ผูช้มุนมุ กปปส. 

หำดใหญ่ ปิดล้อมศนูย์ไปรษณย์ีหำดใหญ่ ท�ำให้ไม่สำมำรถ

แจกจ่ำยบตัรเลือกตัง้ไปยงัจงัหวัดต่ำงๆ ในชำยแดนภำคใต้

และท่ีส�ำนักเขตกำรเลือกตั้ง อ�ำเภอบำงสะพำน จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์ กม็กีลุม่ กปปส.ปิดล้อมเช่นกนั

  ส�ำหรับทีก่รงุเทพมหำนครมกีำรปิดหน่วยเลือกต้ังที่ 

17 สเุหร่ำบ้ำนดอน ย่ำนทองหล่อ หลงัถกูปำด้วยประทดั

ยกัษ์และมผู้ีชมุนมุเป่ำนกหวดีให้ยตุกิำรเลอืกตัง้ ขณะทีเ่ขต

หลักส่ี ดินแดง รำชเทวี มีกำรปิดหน่วยเลือกตั้งโดยกลุ่ม 

ผูชุ้มนมุ ส่วนเขตบำงกะปิกบับงึกุม่มปัีญหำคณะกรรมกำร

หน่วยเลอืกตัง้ไม่เพยีงพอ ท�ำให้ประกำศปิดรบักำรลงคะแนน

ในบำงหน่วย    

  คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งรำยงำนในภำยหลังว่ำ 

สำมำรถจัดกำรเลือกตั้งได้ 68 จังหวัด มีผู้มำใช้สิทธิ 

20,530,359 คน หรอืคิดเป็นร้อยละ 47.72 ของจ�ำนวนผู้

มีสิทธิเลือกตั้งของทั้ง 68 จังหวัด และมี 9 จังหวัด 

ทีจ่ดักำรเลอืกตัง้ไม่ได้

  21 มนีาคม 2557 ศำลรฐัธรรมนูญมคี�ำวนิิจฉยัว่ำ 

กำรเลือกต้ังในวันท่ี 2 กุมภำพันธ์ 2557 ไม่ชอบด้วย

รฐัธรรมนูญ เน่ืองจำกไม่ได้จดัขึน้พร้อมกันทัว่ประเทศให้แล้ว

เสรจ็ภำยในวันเดยีวกนั จึงขัดต่อรฐัธรรมนญูทีก่�ำหนดให้กำร

เลอืกตัง้ต้องเป็นวันเดยีวกนัท่ัวประเทศ

  ค�ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดเสียง

วพิำกษ์วจิำรณ์อย่ำงกว้ำงขวำง ทัง้จำกภำควชิำกำรและพรรค

เพ่ือไทย กำนต์ ยืนยง นักวิเครำะห์กำรเมือง กล่ำวว่ำ 

ค่อนข้ำงชัดเจนว่ำองค์กรอิสระต้องกำรถอดถอนยิ่งลักษณ์

และรฐัมนตรีทัง้คณะเพือ่สร้ำงช่องว่ำงแห่งอ�ำนำจ ด้ำนสดศรี  

สัตยธรรม อดีตผู้พิพำกษำและอดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

วพิำกษ์วิจำรณ์ว่ำ เป็นกำรแช่แขง็ประเทศ และเรยีกร้องให้

ประชำชนออกมำใช้สทิธใินกำรเลอืกตัง้ครัง้หน้ำให้มำกเพือ่ 

“น�ำประชำธปิไตยกลบัคนืมำ”

  ในวนัเดียวกนั กลุม่นกัเรียนนกัศกึษำซึง่ใช้ค�ำขวญั

ว่ำ “โปรดเคำรพอนำคตของเรำ” (Respect My Future) รวม

ตวักนัท่ีอนสุำวรีย์ประชำธิปไตย และใช้ผ้ำด�ำคลมุอนุสำวรีย์

เพือ่เรยีกร้องให้ตลุำกำรศำลรฐัธรรมนญูลำออก

  7 พฤษภาคม 2557 ศำลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัให้ 

ยิง่ลักษณ์ ชินวตัร พ้นจำกต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตร ีกรณีโยก

ย้ำยข้ำรำชกำรโดยมชิอบ 

  9 พฤษภาคม 2557 สุเทพและแกนน�ำ กปปส.เปิด

ฉำกกำรประท้วงทีเ่รยีกว่ำ “กำรต่อสูค้รัง้สดุท้ำย” โดยเข้ำ

ควบคมุพืน้ทีส่ือ่มวลชนทีผู่ช้มุนมุมองว่ำเป็นกระบอกเสยีงให้

กบัรฐับำล และโน้มน้ำวไม่ให้รำยงำนโฆษณำชวนเชือ่นยิม

รฐับำลอกีต่อไป เพรำะเช่ือว่ำเป็นกำรบดิเบอืนควำมจริง 

  สถำนกำรณ์ดูจะเข้ำสู่สภำวะสุกงอม กลำงดกึของ

วนัที ่20 พฤษภำคม 2557 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ผู้

บัญชำกำรทหำรบก ประกำศกฎอัยกำรศึกในรูปแบบ 

ของประกำศกองทัพบก เนื่องจำกผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ำย 

ยงัไม่มทีท่ีำจะยุตกิำรชุมนมุ  

  21 พฤษภาคม 2557 รฐับำลรกัษำกำรแถลงว่ำ 

ไม่ได้รับกำรปรึกษำเกี่ยวกับกำรตัดสินใจของกองทัพ  

ต่อมำกองทัพแถลงว่ำท่ำทีดังกล่ำวมิใช่กำรรัฐประหำร  

แต่มกีำรเรยีกตวัแทนของรฐับำลรกัษำกำรและตวัแทนกลุม่

ผูช้มุนมุเข้ำเจรจำหำทำงออก 

  เยน็วันที ่22 พฤษภาคม 2557 

 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ประกำศผ่ำนทำง

โทรทศัน์ว่ำ กองทพัภำยใต้กำรน�ำของคณะรกัษำควำมสงบ

แห่งชำต ิ(คสช.) สำมำรถควบคมุกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน

ได้เรียบร้อยแล้ว

http://http//news.sanook.com/1432057/
http://http//news.sanook.com/1432057/
http://edu.prd.go.th/suratthani/ewt_news.php?nid=1460
http://www.thairath.co.th/content/411468
http://shows.voicetv.co.th/commentator/100703.html
http://news.voicetv.co.th/democracycrisis/95207.html
http://news.voicetv.co.th/democracycrisis/95207.html
http://news.voicetv.co.th/democracycrisis/100634.html
http://hilight.kapook.com/view/101714
http://http//www.thairath.co.th/content/421795
http://http//www.thairath.co.th/content/423869
http://www.komchadluek.net/detail/20140522/185160.html
http://www.komchadluek.net/detail/20140522/185160.html




การเรียกบุคคลไปรายงานตัว  

การจับกุมและการควบคุมตัว 

ตามกฎอัยการศึก
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 หลังการยึดอ�านาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 บรรยากาศทางการเมืองที่มีความ 

ขัดแย้งมากและมีการชุมนุมขนาดใหญ่ต่อเน่ืองยาวนานเงียงสงบลงไป 

ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีผู้ถูกเรียกไปรายงานตัวอย่างน้อย 666 คน มีผู้ที่ถูก

จบักมุอย่างน้อย 362 คน จ�านวนผูท่ี้ถกูเรยีกและถกูจับรวมกนัอย่างน้อย 976 

คน มผู้ีถกูจบักุมจากการออกมาชมุนมุโดยสงบปราศจากอาวธุอย่างน้อย 134 

คน สถิติการเรียกรายงานตัวและการจับกุมมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบรรยากาศ

ทางการเมือง และปริมาณกิจกรรมต่อต้านรัฐประหารในช่วงเวลานั้นๆ

 ระหว่างการควบคุมตัวด้วยอ�านาจกฎอัยการศึก ผู ้ถูกควบคุมตัว

ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อญาติ หรือทนายความ ไม่มีการเปิดเผยสถานท่ี

ควบคุมตัว และถูกสอบสวนเพื่อหาข้อมูล และหลักฐานในการด�าเนินคดี

มีการพูดคุยเพื่อ “ปรับทัศนคติ” ถูกบังคับให้เซ็นเอกสารยินยอมยุติการ

แสดงความคิดเห็นและการเคล่ือนไหวทางการเมือง หลายคนถูกต้ังข้อหา

ด�าเนินคดีหลังการควบคุมตัว มีรายงานการซ้อมทรมานระหว่างที่อยู ่ใน

ความควบคุมของเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 28 กรณ ี

	 มีเครื่องมืออย่างน้อยสองชิ้น	 ที่	 คสช.	 ใช้เพื่อสร้างบรรยากาศ

ทางการเมืองท่ีเงียบสงบ	

 เคร่ืองมือชิ้นแรก คือ พระรำชบัญญัติกฎอัยกำรศึก ซึ่งประกำศใช้

ท่ัวรำชอำณำจักรต้ังแต่วันที่ 20 พฤษภำคม 2557 ให้ทหำรมีอ�ำนำจจับกุม
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บุคคลโดยไม่ต้องมีหมำยศำล สำมำรถเข้ำจับกุมได้แม้ในที่รโหฐำน ในเวลำ

ใดก็ได้โดยไม่ต้องมีหมำยค้น สำมำรถควบคุมตัวบุคคลได้ 7 วัน โดยไม่ต้อง

มีเหตุผล ไม่ต้องเปิดเผยสถำนที่ควบคุมตัว ไม่มีสิทธิติดต่อญำติ ไม่มีสิทธิ

พบทนำยควำม

 เคร่ืองมือชิ้นท่ีสอง คือ กำรออกค�ำสั่งของ คสช. เรียกให้บุคคลมำ

รำยงำนตัว โดยมีทั้งกำรประกำศออกอำกำศทำงโทรทัศน์ กำรโทรศัพท์เรียก 

กำรส่งจดหมำยเชิญ หรือกำรไปตำมหำตัวที่บ้ำนพัก คนที่มีลักษณะเป็นแกน

น�ำกำรเคลื่อนไหว หรือถูกสงสัยว่ำมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรเคล่ือนไหวจะถูก

เรียกไปพูดคุยเพื่อปรับทัศนคติ หรือขอควำมร่วมมือให้ยุติควำมเคลื่อนไหว

เพ่ือควำมสงบ บำงคนถูกกักตัวตำมกฎอัยกำรศึก 

 ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ เริ่มบันทึกสถิติกำรเรียกบุคคล

ให้ไปรำยงำนตัว และกำรจับกุมบุคคล ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภำคม 2557  

โดยเก็บข้อมูลจำกค�ำสั่ง คสช. เร่ืองให้บุคคลมำรำยงำนตัว รำยงำนข่ำวจำก

ส�ำนักข่ำวต่ำงๆ กำรส่งข่ำวจำกเครือข่ำยในพ้ืนที่ต่ำงจังหวัด กำรสัมภำษณ์

ผู ้ถูกจับกุมและถูกเรียกรำยงำนตัว กำรเข้ำเย่ียมผู ้ถูกจับกุมตำมสถำนท่ี 

คุมขัง และเรือนจ�ำ ฯลฯ โดยบันทึกเฉพำะข้อมูลที่น่ำเช่ือถือและสำมำรถ

ยืนยันจำกต้นทำงของข้อมูลได้เท่ำนั้น ข้อมูลที่บันทึกได้จึงเป็นตัวเลขขั้นต�่ำ 

“เท่ำที่ทรำบ” เท่ำนั้น ไม่ใช่สถิติที่ครอบคลุมข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
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พฤษภาคม: ยดึอ�านาจพร้อมประกาศเรียกรายงานตวั ห้าม

ชมุนมุ ห้ามต่อต้าน

 หลงักำรรฐัประหำร คสช. ประกำศเรยีกให้แกนน�ำ

กลุม่ทำงกำรเมือง นักกำรเมอืง และนกักจิกรรมเข้ำรำยงำน

ตวั นอกจำกนัน้ยงัจบักมุแกนน�ำของกลุม่กำรเมอืงต่ำงๆ รวม

ไปถงึจบักมุผูช้มุนมุต่อต้ำนกำรรัฐประหำร คนจ�ำนวนมำก

ถกูควบคมุตวัไว้ 7 วนัตำมกฎอยักำรศกึ หรอืมำกน้อยกว่ำ

นัน้ นอกจำกน้ี ผูถู้กเรียกรำยงำนตวับำงคนก็เปิดเผยภำย

หลงัว่ำ พวกเขำถกูสอบสวนอย่ำงหนกัระหว่ำงถกูควบคมุตวั

 พฤติกำรณ์กำรจับกุมเท่ำที่พบ คือพฤติกำรณ ์

กำรจับกุมผู้ร่วมชุมนุมทำงกำรเมือง ซึ่งมีทั้งกำรใช้ก�ำลัง

จบักมุต่อหน้ำประชำชน หรอืกำรใช้ภำพถ่ำยเป็นหลกัฐำน 

และตำมไปจบักมุตวัภำยหลัง นอกจำกกำรจบักมุแล้ว คสช. 

ยงัใช้วธิกีำรเรยีกบคุคลทีส่งสยัว่ำจะเป็นแกนน�ำจดักำรชมุนมุ

ไปรำยงำนตัวเพื่อควบคุมสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง ไม่ให้

ปลกุระดมผูค้นออกมำเคล่ือนไหวได้อีก

ทวนความจ�า 

เกิดอะไรขึ้นบ้างหลัง 22 พฤษภาฯ
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 ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 พฤษภาคม มีผู้ถูกจับกุม 

อย่างน้อย 139 คน แบ่งเป็น กลุ่มที่มีความเก่ียวข้อง 

กบัพรรคเพือ่ไทย หรอื นปช. 84 คน กลุ่มทีม่คีวามเกีย่วข้อง

กับพรรคประชาธิปัตย์ หรือ กปปส. และ คปท. 9 คน  

กลุม่ทีเ่ป็นนกัวชิาการ นกัเขยีน ดเีจ นกักจิกรรม 7 คน กลุม่

ผูถ้กูจับกมุจากการชมุนมุโดยสงบ 33 คน  และระบไุม่ได้ 6 

คน 

 คสช. เรียกบคุคลไปรายงานตวัอย่างน้อย 234 คน 

โดยไม่ระบุเหตุของการเรียก ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา 

ไม่เปิดเผยสถานที่ควบคุมตัว ทั้งหมดถือเป็นอ�านาจการ

ตดัสนิใจของ คสช. แต่เพยีงผูเ้ดียวซึง่แบ่งเป็นประกาศเรยีก

ผ่านทางโทรทศัน์อย่างเป็นทางการ อย่างน้อย 189 คน และ

มีหมายเรียกให้ไปรายงานตัวในท้องถิ่น อย่างน้อย 

45 คน

มถินุายน: ชสูามนิว้ กนิแซนด์วชิ ผดิกฎหมาย

 เดอืนมถินุำยน 2557 กำรแสดงออกเพ่ือต่อต้ำน

กำรรัฐประหำรยังคงร้อนแรง ทั้งกำรรวมตัวแสดงออกใน

หลำยพืน้ที ่เช่น ห้ำงสยำมพำรำกอน ห้ำงเทอร์มินลั 21 และ

กำรใช้สญัลกัษณ์ “ชูสำมนิว้” แสดงกำรต่อต้ำนกำรรฐัประหำร 

มีกำรน�ำหนังสือ 1984 และกำรกินแซนด์วิช มำเป็น

สญัลกัษณ์ในกำรจดักิจกรรมด้วย แม้กลุม่ต่อต้ำนรัฐประหำร

จะเลอืกวธีิกำรเคล่ือนไหวเชงิสญัลกัษณ์มำกกว่ำกำรชุมนุม

ใหญ่อย่ำงทีผ่่ำนมำ แต่ก็ยังถกูจบัและเป็นเหตใุห้ถกูตัง้ข้อหำ

ฐำนชุมนมุทำงกำรเมอืงได้

 ตัง้แต่วนัที ่1 มิถนุายน – 30 มถินุายน มผีูถ้กูจับกมุ

อย่างน้อย 67 คน เป็นกลุม่ผู้ถกูจบักุมจากการชมุนมุโดย

สงบ 35 คน

 คสช. เรียกบคุคลให้มารายงานตัวอย่างน้อย 131 

คน โดยประกาศเป็นทางการผ่านทางโทรทัศน์ 96 คน และ

มีหมายเรียกรายงานตัวในท้องถิ่น 35 คน มีอย่างน้อย 

3 คน ถูกด�าเนนิคดีตามมาตรา 112 หลังควบคมุตวัครบ  

7 วนั

กรกฎาคม: ยทุธศาสตร์ คสช. บรรลุผล ผูช้มุนุมลดลง

     แต่การเชญิตัวยงัไม่ลด

 หลงัผูอ้อกมำแสดงกำรต่อต้ำนรัฐประหำรในเดือน

พฤษภำคมและเดือนมถินุำยน ก็มผู้ีถูกเรยีกตวัและถกูจับกมุ

จ�ำนวนมำก โดยไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนว่ำใครบ้ำงจะถูก

จบักมุ จะถกูกกัตวัไว้กีว่นั และเหตปัุจจยัอะไรบ้ำงทีจ่ะถกู

ด�ำเนินคดี เพรำะสิ่งเหล่ำนี้เป็นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ 

นอกจำกนี ้กำรทีผู่ถ้กูตัง้ข้อหำชุมนมุทำงกำรเมอืงเกิน 5 คน 

กต้็องขึน้ศำลทหำร

 เงื่อนไขดังกล่ำวจึงอำจเป็นปัจจัยให้กำรชุมนุมต่อ

ต้ำนรฐัประหำรลดลง สงัเกตได้จำกจ�ำนวนผูท้ีถ่กูจบักมุในใน

เดอืนนีซ้ึง่ม ี2 คน

 แต่ทว่ำกำรเรยีกพบบคุคลตำมพืน้ทีต่่ำงๆ ไม่ว่ำจะ

เป็นนักวิชำกำรและนักเคลื่อนไหวซึ่งมีแนวคิดสนับสนุน

ประชำธปิไตยยงัคงเกดิขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง เช่น กำรเรียกตวั

นกัศกึษำมหำวทิยำลยัขอนแก่น “กลุม่ดำวดิน” เพือ่พดูคยุ

ขอให้ยุติกำรเคล่ือนไหวในประเด็นผลกระทบด้ำนสิ่ง

แวดล้อมจำกกำรท�ำเหมอืงแร่ทองค�ำใน จงัหวดัเลย ซึง่ไม่

เกีย่วข้องกบัประเดน็ทำงกำรเมอืง

 ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 

มีผู้ถูกจับกุมอย่างน้อย 17 คน แบ่งเป็น กลุ่มที่มีความ

เกีย่วข้องกบัพรรคเพือ่ไทย หรือ นปช. 8 คน กลุม่ท่ีเป็นนกั

วชิาการนกัเขยีน ดเีจ นกักจิกรรม 4 คน และกลุม่ผูถ้กูจบักมุ

จากการชมุนมุโดยสงบ 2 คน

 คสช. เรียกบุคคลให้มารายงานตัวอย่างน้อย 

28 คน โดยประกาศเป็นทางการผ่านทางโทรทศัน์ 7 คน และ

มหีมายเรยีกตามท้องถิน่ อย่างน้อย 21 คน

http://www.prachatai.com/journal/2014/06/53841
http://www.prachatai.com/journal/2014/06/53841
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สงิหาคม: ประเดน็ไม่เกีย่วกบัการเมอืง คสช. 

       กห้็ามแสดงออกเช่นกนั

 ในเดือนสิงหำคม ประชำชนหลำยฝ่ำยออกมำ

เคลือ่นไหวแสดงออกในประเดน็ทีต่นสนใจ ซ่ึงไม่ใช่กำรต่อ

ต้ำน คสช. อย่ำงเช่น กำรรวมตวัของกลุม่ขำหุน้ปฏิรูปพลังงำน 

หรือกำรรณรงค์ยุติควำมรุนแรงอิสรำเอล-ปำเลสไตน์ ของ

แอมเนสตี ้ อนิเตอร์เนชัน่นลั ประเทศไทย แต่กลุม่คนเหล่ำ

นั้นก็ยังถูกจับกุมและถูกสั่งห้ำมเคล่ือนไหวบนท้องถนน 

โดยทหำรระบวุ่ำเพือ่ป้องกันไม่ให้เป็นเยีย่งอย่ำงแก่กลุม่อืน่ๆ

 ตัง้แต่วนัที ่1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม มผีูถ้กูจบักมุ

อย่างน้อย 25 คน แบ่งเป็น กลุม่ทีม่คีวามเกีย่วของกับพรรค

เพือ่ไทย หรอื นปช. 3 คนกลุ่มทีเ่ป็นนักวชิาการ นักเขยีนดี

เจ นกักจิกรรม 2 คน กลุม่ผูถ้กูจับกมุจากการชมุนมุโดยสงบ 

19 คน  ยงัระบไุม่ได้ 1 คน

 คสช. เรยีกให้บคุคลมารายงานตวัอย่างน้อย 5 คน 

ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มคนเสื้อแดงที่จังหวัดเชียงใหม่ และ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ในเดือนนี ้อาจกล่าวได้ว่าคณะรฐัประหารเลกิใช้วธีิการออก

ประกาศเรยีกตัวบุคคลอย่างเปิดเผย เพือ่ลดแรงเสยีดทาน 

แต่ยังใช้วิธีการเรียกบุคคลมารายงานตัวต่อหน่วยทหารใน

แต่ละพืน้ที่

กนัยายน: นกัวชิาการถกูจับ นกัศกึษาถกูเรยีก 

    เพราะจดัเสวนาและตดิป้ายผ้าสะพานลอย

 ในเดอืนน้ีกจิกรรมกำรต่อต้ำนรฐัประหำรเบำบำงลง

มำก เท่ำทีม่รีำยงำนกำรจบักมุมเีพยีงกรณกีลุม่ “ขำหุน้ปฏรูิป

พลงังำน” ทีเ่ดนิเท้ำประท้วง ทีเ่หลอืเป็นกำรควบคมุตวันกั

วิชำกำร และนักศึกษำผู้จัดงำนเสวนำที่มหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์

 ตัง้แต่วันที ่1 กนัยายน – 30 กนัยายน มผีูถู้กจบักมุ

อย่างน้อย 22 คน เป็นกลุม่ผูถ้กูจบักมุจากการชมุนมุโดย

สงบ อย่างน้อย 11 คน

 คสช. เรยีกบคุคลให้มารายงานตวัอย่างน้อย 3 คน 

คอื นสิิตนกัศึกษาทีไ่ปแขวนป้ายผ้าในวันที ่ 19 กนัยายน 

ต�ารวจจงึเชญิมาให้จ่ายค่าปรบัคนละ 1,000 บาท

ตลุาคม:  รวบเสือ้แดงในงานศพ เรยีกตัวแกนน�าแรงงาน

   และชาวเขาเผ่ามูเซอ

 เจ้ำหน้ำทีท่หำรจบักมุ “หน่ึง” ทีว่ดับำงไผ่ หลังจำก

เข้ำร่วมงำนศพ พ.อ.อภวัินท์ วริยิะชยั เนือ่งจำกเป็นบคุคล 

ที่ถูกบันทึกภำพได้ระหว่ำงกำรชุมนุมต่อต้ำนรัฐประหำร 

บริเวณอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ หนึ่งถูกด�ำเนินคดีฐำนชุมนุม

ทำงกำรเมอืงเกิน 5 คน

 เดือนนีน้บัว่ำมกีำรเรยีกตวัในระดับท้องถิน่สูงทีสุ่ด 

มกีำรเรยีกตวักลุม่เพือ่นคนงำนย่ำนรงัสติและนวนคร 5 คน 

ไปชี้แจงต่อทหำรกรณีท่ีทำงกลุ่มฯ วำงแผนเดินทำงเข้ำ

กรุงเทพฯ เพื่อติดตำมกำรแก้ไขปัญหำคนงำนที่กระทรวง

แรงงำน

 และเชญิ สกุจิ พนูศรเีกษม พร้อมแกนน�ำชำวเขำ 

เผ่ำมเูซอกว่ำ 30 คน ไปปรับควำมเข้ำใจ หลังพยำยำมเดิน

ทำงเพือ่เข้ำร้องเรยีนต่อ คสช. ท่ีกรงุเทพฯ กรณีถูกเจ้ำหน้ำท่ี 

ป่ำไม้เข้ำตรวจยึดอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงในเขตอุทยำน 

แห่งชำตติำกสนิมหำรำช

 ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม มผีูถู้กจับกุม

อย่างน้อย 5 คน แบ่งเป็น กลุม่ทีม่คีวามเกีย่วของกับพรรค

เพือ่ไทย หรอื นปช. 2 คน  ยงัระบุไม่ได้ 3 คน 

http://www.manager.co.th/AstvWeekend/ViewNews.aspx?NewsID=9570000096313
http://www.prachatai.com/journal/2014/08/55147
http://www.prachatai.com/journal/2014/08/55147
http://www.thairath.co.th/content/451197
http://www.thairath.co.th/content/451197
http://www.prachatai.com/journal/2014/09/55722
http://www.prachatai.com/journal/2014/10/55880
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000119276
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000119276
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คน

พฤศจิกายน: กระแสต้านรัฐประหารกลับมาอกีคร้ัง

                น�าโดยนักศกึษา

 ในเดอืนนีก้ำรชมุนมุแสดงออกต่อต้ำนกำรรฐัประหำร

กลบัมำ และตวัเลขผูท้ีถ่กูจบักมุจำกกำรชมุนมุโดยสงบกเ็พิม่

สูงขึ้นเท่ำกับช่วงหลังรัฐประหำรใหม่ๆ โดยเร่ิมจำกกรณี 

นกัศกึษำ “กลุ่มดำวดนิ” ทีช่สูำมนิว้ต่อหน้ำพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชำ ที่จังหวัดขอนแก่น ตำมมำด้วยกิจกรรมของ

นกัศกึษำทีอ่ื่นๆ เช่น กลุม่ ศนปท. และกลุม่ธรรมศำสตร์เสรี

เพ่ือประชำธปิไตย นอกจำกนีท้หำรยงัเข้ำจบักมุ ผูจ้ดังำน “เดนิ 

ก้ำว แลก” ปฏิรูปที่ดิน และกลุ่มนักศึกษำ มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ ทีเ่ดนิขบวนคดัค้ำนกำรท�ำ EHIA เขือ่นแม่วงก์

ด้วย ผูถ้กูควบคมุตวัจำกกรณทีีก่ล่ำวมำได้รบักำรปล่อยตวัใน

วนัเดยีวกนักบัทีจ่บักมุ

 นอกจำกข่ำวกำรจบักุมนกักิจกรรมเดอืนนีม้คีวำม

เคลือ่นไหวอ่ืนๆ อีกมำก ได้แก่ กำรจบักมุ พล.ต.ท.พงศ์พฒัน์ 

ฉำยำพันธุ์ และเครือข่ำย ที่ถูกตั้งข้อหำ มำตรำ 112  

จำกกำรแอบอ้ำงสถำบนัฯ

 ขณะเดียวกัน กำรเรียกบุคคลรำยงำนตัวก็ยังคง

ด�ำเนินต่อไป มีกำรเรียกบุคคลที่ร่วมลงช่ือในแถลงกำรณ์

เครอืข่ำยองค์กรภำคประชำชนอสีำน “ไม่ปฏริปูใต้ทอ็ปบูท 

คสช.” นอกจำกนียั้งเชิญตวักลุ่มคนทีเ่คล่ือนไหวเรือ่งเขือ่น

ปำกมลูไปพดูคยุให้เลิกเคล่ือนไหว รวมทัง้ยังมจีดหมำยเชญิ

อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมท่ีเป็นนัก

กจิกรรมไปพบด้วย

 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน  

มผีูถ้กูจบักมุอย่างน้อย 47 คน เป็นกลุม่ผูถู้กจบักมุจากการ

ชมุนมุโดยสงบ 34 คน

 คสช. เรยีกบุคคลให้มารายงานตัวอย่างน้อย 25 คน

http://www.prachatai.com/journal/2014/11/56554
http://www.prachatai.com/journal/2014/11/56517
http://www.prachatai.com/journal/2014/11/56517
http://www.deklanghong.com/content/2014/11/79
http://www.deklanghong.com/content/2014/11/79
http://www.deklanghong.com/content/2014/11/79
http://www.posttoday.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9/338327/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B5
http://www.posttoday.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9/338327/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B5
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ธันวาคม: จับกุมพร้อมตั้งข้อหาใหม่ และเรียกตัวปราม

การเคลื่อนไหว

 ในเดือนน้ีมีกำรจับกุมผู้แสดงควำมเห็นทำงเมือง 

โดยกำรโพสต์เนื้อหำบนโลกออนไลน์ เช่น กรณีธนพร  

ถูกจับเพรำะแสดงควำมเห็นเก่ียวกับนำยทหำรที่เสียชีวิต

จำกเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก เขำถูกควบคุมตัวในค่ำยทหำร 

7 วัน และถูกตั้งข้อหำหมิ่นประมำทคนตำย อีกกรณีหนึ่ง

เป็นคูส่ำมภีรรยำถกูจบัพร้อมกนั โดยสำมถีกูตัง้ข้อหำหมิน่

ประมำทสถำบันฯ และต้องข้ึนศำลทหำร แต่ภรรยำได้รับ

กำรปล่อยตัวในภำยหลัง ในภำพรวม กำรจับกุมบุคคล 

ในเดือนนี้ถือว่ำลดลงหำกเปรียบเทียบกับเดือนก่อน

 ส�ำหรบักำรเรยีกบคุคลรำยงำนตวั ผูถ้กูเรยีกรำยงำน

ตวัในเดือนนีส่้วนใหญ่เป็นนสิิต นกัศึกษำ นกัวิชำกำร และ 

นกัเคลือ่นไหว เช่น อำจำรย์และนกัศกึษำจำกมหำวทิยำลยั

มหำสำรคำม 4 คน อำจำรย์และนกัศกึษำจำกมหำวทิยำลยั

อบุลรำชธำน ี 6 คน นกัศึกษำทีโ่ปรยใบปลวิทีม่หำวทิยำลยั

บรูพำ 5 คน คนเส้ือแดงจ�ำนวนหนึง่ทีส่วมเสือ้สดี�ำในเดือน

ธนัวำคมและโพสต์รปูลงเฟซบุก๊ รวมทัง้มกีำรเรยีกตวัแกนน�ำ

แนวร่วมเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำบ้ำนส้อง และพนัธมติร

จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนอีกี 5 คน

 ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม – 30 ธนัวาคม มผีูถ้กูจบักมุ

อย่างน้อย 5 คน

 คสช. มคี�าส่ังเรียกบุคคลให้มารายงานตวัอย่างน้อย 

23 คน
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การประกาศเรียกบุคคลให้ไปรายงานตัว

 นับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภำคม จนถึงต้นเดือนมิถุนำยน คสช. ได้ออก

ประกำศค�ำสั่งเรื่องให้บุคคลมำรำยงำนตัวผ่ำนทำงโทรทัศน์ ลงนำมโดย 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ทั้งสิ้น 34 ฉบับ เรียกให้บุคคลไปรำยงำนตัว 476 คน 

โดยให้ไปรำยงำนตัวที่หอประชุมกองทัพบกเทเวศน์ บุคคลที่ถูกเรียกเข้ำรำยงำน

ตวัไม่มโีอกำสทรำบเหตใุนกำรเรยีก ไม่ได้รบัสทิธติดิต่อญำต ิหรอืทนำยควำม คน

ส่วนใหญ่ถกูริบเคร่ืองมือสือ่สำร หลังจำกเข้ำรำยงำนตวั บคุคลทีถู่กควบคมุตวัต่อ

จะถูกน�ำตัวขึ้นรถตู้ที่ปิดทึบไปยังสถำนที่ควบคุมตัวต่ำงๆ กัน เช่น ค่ำยทหำรใน

จังหวัดรำชบุรีหรืออยุธยำ เป็นต้น

 หลังกำรยึดอ�ำนำจได้หนึ่งเดือน คสช. เลิกใช้วิธีกำรออกประกำศเรียกตัว

บุคคลทำงโทรทัศน์ แต่เปลี่ยนรูปแบบเป็นกำรให้หน่วยทหำรในระดับพื้นที ่

เรียกตัวบุคคลในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบไปรำยงำนตัว ซ่ึงมีอย่ำงน้อย 163 คน  

วิธีกำรเรียกตัวมีทั้งกำรส่งจดหมำยเชิญ กำรโทรศัพท์เรียก หรือกำรไปตำมหำตัว

ยังที่พักอำศัย บำงกรณีคนที่ไปรำยงำนตัวถูกควบคุมตัวเป็นเวลำ 7 วันตำมกฎ

อัยกำรศึก หรือบำงกรณีหลังพูดคุยแล้วก็ปล่อยตัวกลับ

 จำกกำรเรียกบุคคลไปรำยงำนตัวอย่ำงน้อย 666 คน และอย่ำงน้อย 

142 คน ที่ยังไม่มีข้อมูลว่ำได้เข้ำรำยงำนตัวตำมที่ถูกเรียกหรือถูกจับกุมแล้ว 

หรือไม่ และมีอย่ำงน้อย 50 คน ที่มีรำยงำนว่ำตัดสินใจไม่เข้ำรำยงำนตัว 

และยังอยู่ระหว่ำงกำรหลบหนี

ประชาชน (ผู้ต่อต้าน) 

เจออะไรบ้าง?
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การสอบสวน การปรับทัศนคติ และการบังคับให้เซ็นเอกสาร
 ระหว่ำงถกูควบคมุตัว บำงกรณเีจ้ำหน้ำทีท่หำรระดบัสงูจะมำพดูคยุเพือ่ 

“ปรับทัศนคติ” บำงกรณีจะถูกคณะกรรมกำรจ�ำนวน 5-9 คน สอบสวนเพื่อตั้ง

ข้อหำด�ำเนนิคด ีบำงกรณจีะถกูสอบถำมข้อมลูให้ซดัทอดถึงบุคคลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

ในขบวนกำรเคลื่อนไหว บำงกรณีถูกกักตัวไว้โดยไม่มีกำรสอบสวนหรือพูดคุย 

ระหว่ำงกำรควบคุมตัว เจ้ำหน้ำที่จะยึดอุปกรณ์ส่ือสำร เช่น โทรศัพท์มือถือ 

เพื่อน�ำไปตรวจสอบว่ำมีกำรกระท�ำที่อำจผิดกฎหมำยหรือไม่ เช่น กำรหมิ่น 

ประมำทกษัตริย์ฯ หรือตรวจสอบเพื่อหำข้อมูลเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่น

 ผู้ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวจะถูกซักถำมทัศนคติทำงกำรเมือง และเจ้ำ

หน้ำที่ทหำรจะพยำยำมเกลี้ยกล่อมให้เข้ำใจเหตุผลของกำรท�ำรัฐประหำร ผู้ถูก

ควบคุมตัวรำยหนึ่งเล่ำว่ำ ขณะควบคุมตัวถูกถำมว่ำ “คิดว่ำกำรปฏิวัติครั้งนี้ส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศหรอืไม่” โดยมคี�ำตอบให้เลอืกสำมข้อ ระหว่ำง 

ก.ไม่กระทบ ข.กระทบ และ ค.เฉยๆ พอเงยหน้ำขึ้นมำ ก็มีทหำรสองนำยยืนถือ

ปืนขนำบอยูท่ัง้ซ้ำยและขวำ ท�ำให้ต้องตดัสนิใจเลอืก กำกบำทข้อ ก.ไก่ อย่ำงหลกี

เลี่ยงไม่ได้

 ระยะเวลำในกำรควบคมุตวัของแต่ละคนไม่แน่นอน ขึน้อยูก่บักำรให้ควำม

ร่วมมือ ควำมจ�ำเป็นในกำรสอบสวน และดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำร

 ภำยหลงัจำกกำรพูดคยุหรอืครบก�ำหนดเวลำทีจ่ะควบคมุตวั ตำมกฎอยักำร

ศกึ ผู้ที่จะถูกปล่อยตัวต้องเซ็นชื่อเอกสำรกำรปล่อยตัว โดยมีเงื่อนไขด้วยว่ำ  

จะละเว้นกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง จะไม่เดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรเว้น

แต่ได้รับอนุญำต และหำกฝ่ำฝืนเงื่อนไขดังกล่ำวยินยอมที่จะถูกด�ำเนินคดีทันที

และยินยอมถูกระงับธุรกรรมทำงกำรเงิน.รวมทั้งเซ็นชื่อยอมรับด้วยว่ำระหว่ำง 

ถูกกักตัวนั้น “ได้รับกำรดูแลเป็นอย่ำงดี มิได้ถูกท�ำร้ำยหรือมิได้ถูกใช้ก�ำลังบังคับ 

ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมำน ให้ค�ำสัญญำ หรือกระท�ำโดยมิชอบประกำรใดๆ”
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การจับจากการเข้าร่วมชุมนุมหรือแสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง

 ภิญโญภาพ เข้ำร่วมกำรชุมนุมบริเวณหน้ำเเมคโดนัลด์รำชประสงค์  

โดยภิญโญภำพตะโกนว่ำ อับอำยต่อกำรท�ำรัฐประหำร จึงถูกเจ้ำหน้ำท่ีทหำร 

ฝ่ำฝูงชนเเละอุ้มตัวไปท่ำมกลำงกลุ่มประชำชน จำกนั้นจึงจับตัวขึ้นรถพยำบำล

กลำงแยกรำชประสงค์ โดยขณะจบักมุทหำรกดหัวเขำลงเพือ่จะให้เขำหยุดตะโกน

และลำกตัวไปกับพื้น จนเขำบำดเจ็บ

 วรภพ เข้ำร่วมชมุนมุต้ำนรฐัประหำรทีเ่เมคโดนลัด์ หรอืทีเ่รยีกว่ำกิจกรรม 

“กินเเมคต้ำนรัฐประหำร” หลังจำกกิจกรรมดังกล่ำวประมำณ 5 วัน ขณะที่เขำ

ก�ำลังเดินซื้อของที่ห้ำงเซ็นทรัลเวิลด์ ก็ถูกเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจนอกเครื่องเเบบจับกุม

เเล้วน�ำตัวเขำไปส่งตวัให้ทหำรบรเิวณหลังห้ำงฯ สุดท้ำยเขำถูกพำตวัไปสอบสวน 

ที่สโมสรทหำรบก

 สนุนัทา หลงัเข้ำร่วม “ชสูำมนิว้” ต่อต้ำนกำรรฐัประหำรทีห้่ำงสรรพสินค้ำ

เทอร์มนิลั 21 เสรจ็เรยีบร้อยและก�ำลังจะเดินทำงกลับ มกีลุ่มชำยฉกรรจ์เเต่งกำย

ด้วยชุดธรรมดำ มำพูดคุยและบอกให้ขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียน 422 กทม. 

แต่เธอไม่ยอม จึงมีกำรใช้ก�ำลังฉุดกระชำกตัวเธอขึ้นรถ โดยมีคนเห็นเหตุกำรณ์

พยำยำมเข้ำช่วยเหลือจ�ำนวนมำก ภำยหลังมีกำรเผยแพร่คลิปวีดีโอเหตุกำรณ์ดัง

กล่ำว มีเจ้ำหน้ำที่อ้ำงว่ำเป็นกรณีคู่สำมีภรรยำทะเลำะกัน เเต่ต่อมำไม่นำน 

ก็ยอมรับว่ำเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเป็นกำรจับกุมตัวบุคคลโดยเจ้ำหน้ำที่

พฤติกรรมการจับกุม 

ตัวบุคคลตามกฎอัยการศึก 

http://freedom.ilaw.or.th/case/591
http://freedom.ilaw.or.th/case/602


28

การบุกจับตัวในสถานที่อยู่อาศัย 

 ณัฐ ถกูประกำศเรยีกให้ไปรำยงำนตวั แต่ไม่ได้ไปตำมก�ำหนด ต่อมำเวลำ

ประมำณ 1.30 น. ของช่วงทีม่กีำรประกำศเคอร์ฟิว เจ้ำหน้ำทีท่หำรและต�ำรวจ

กว่ำ 10 นำย ไปเคำะประตหู้องคอนโดมเินยีมของณัฐ เมือ่ณฐัเปิดประตกูม็ไีม้สอด

เข้ำมำทำงประต ูเจ้ำหน้ำทีใ่ช้ก�ำลังผลักประตเูข้ำมำและกดตวัณฐัลงกับพ้ืนพร้อม

ใช้สำยยำงรดัข้อมอืไว้ด้ำนหลงั ก่อนจะพำตวัไปยังค่ำยทหำร

 ครอบครัวของสิรภพ สิรภพเป็นนักเคลื่อนไหวผ่ำนอินเทอร์เน็ต สิรภพ

ถกูเรียกให้ไปรำยงำนตัวแต่ไม่ได้ไปตำมก�ำหนด เจ้ำหน้ำทีจ่งึเดนิทำงไปทีบ้่ำนของ

สิรภพ ซึ่งมีเพียงลูกสำวเเละหลำนที่เป็นทำรกอำศัยอยู่เท่ำน้ัน โดยเจ้ำหน้ำที่มี

อำวุธครบมือ เเต่งกำยด้วยเครื่องเเบบทหำร เเละน�ำรถมำปิดล้อมบริเวณหน้ำ

บ้ำน เมื่อทหำรเข้ำมำในบ้ำนก็พยำยำมข่มขู่ให้ลูกสำวของสิรภพบอกว่ำบิดำของ

ตนพักอำศัยอยู่ที่ใด เเต่เนื่องจำกลูกสำวไม่รู้ข้อเท็จจริง เจ้ำหน้ำที่จึงน�ำตัวทุกคน

ไปที่ค่ำยทหำร รวมถึงทำรกน้อยด้วย

http://freedom.ilaw.or.th/case/612
http://freedom.ilaw.or.th/case/583#detail
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การจับกุมขณะเดินทาง 

 ธานัท (ทอม ดันดี) ถูกเรียกให้ไปรำยงำนตัวแต่ไม่ได้ไปตำมก�ำหนด

เนื่องจำกติดธุระ จึงประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ทหำรว่ำจะเข้ำไปรำยงำนตัว 

ในช่วงเย็นของวันดังกล่ำว ขณะที่ก�ำลังเดินทำงออกจำกไร่เพื่อไปส่งหน่อไม้ขำย 

ปรำกฎมีเจ้ำหน้ำทีขั่บรถไล่หลงั เเละเมือ่ธำนทัเลีย้วรถเจ้ำหน้ำทีก่ข็บัรถเข้ำประชิด

และเข้ำจับกุมเขำ โดยอ้ำงว่ำเขำก�ำลังหลบหนี

 ศริพิร เจ้ำหน้ำทีม่ลูนธิอิำสำสมคัรเพือ่สงัคม ถ่ำยรปูพร้อมกระดำษเขยีน

ข้อควำมว่ำ “ไม่เอำ คสช.” ขณะไปเที่ยวดอยหลวงเชียงดำวกับเพ่ือนและโพสต์

บนเฟซบุ๊ก ขณะเดินทำงกลับถูกทหำรและต�ำรวจตั้งด่ำนตรวจค้นรถ หำเส้ือผ้ำ

ชุดที่ใส่ขณะถ่ำยรูปและขอดูบัตรประชำชน เมื่อทรำบว่ำเป็นคนที่ก�ำลังตำมหำจึง

ควบคุมตัวไปที่ สน.เชียงดำว

 สามีภรรยาคู่หนึ่ง ขณะที่รถติดสัญญำณไฟจรำจรอยู่ใกล้กับสถำนที่

รำชกำรแห่งหนึ่ง มีทหำรรำว 50 คนพร้อมอำวุธครบมือ ขับรถปิคอัพ  

รถตู้และรถเก๋งอีก 2 คัน เข้ำปิดแยกและเข้ำจับกุมตัวเธอและสำมี โดยลำกสำม ี

ลงจำกรถมำนอนกับพืน้และมัดมอืไขว้หลัง เอำผ้ำปิดตำแล้วน�ำขึน้รถตูข้องทหำร 

ส่วนภรรยำยังนั่งอยู่ในรถไม่ยอมลงมำพร้อมทั้งเกำะประตูรถไว้แน่นและตะโกน

ต่อว่ำทหำร นอกจำกนัน้ยงัขอควำมช่วยเหลอืจำกประชำชนทีม่องดอูยู ่ท�ำให้ทหำร

ที่ถือปืนยำวสองนำย ขึ้นรถของเธอแล้วจึงพำเธอไปสถำนที่ควบคุมตัว

http://www.prachatai.com/journal/2014/11/56608
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การเชิญไปพูดคุยแล้วค่อยจับ 

 ธนาพล บรรณำธิกำรวำรสำรฟ้ำเดียวกัน หลังจำกแสดงควำมคิดเห็น

ทำงกำรเมอืงผ่ำนทำงเฟซบุก๊ กม็นีำยทหำรโทรมำชวนเขำให้ไปพูดคุยทีร้่ำนกำแฟ

แห่งหนึ่ง โดยเจ้ำหน้ำที่อ้ำงว่ำจะปรับควำมเข้ำใจเท่ำน้ัน เเละยืนยันว่ำไม่ได้ 

จะจับกุม เมื่อไปถึงร้ำนกำเเฟตำมนัด ทหำรก็ชี้เเจงว่ำกำรโพสต์ในลักษณะดัง

กล่ำวของเขำเป็นกำรกระท�ำทีผิ่ดเงือ่นไขตำมทีท่หำรตัง้ไว้ เพรำะเข้ำข่ำยยุยงปลุก

ปั่น กลัวจะท�ำให้คนมำต้ำนคณะรัฐประหำร จึงต้องปรำมด้วยกำรน�ำไปคุมขังอีก

ครั้งหนึ่ง เเละพำตัวเขำออกไปจำกร้ำนกำเเฟทันที
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การควบคุมตัวเกิน 7 วัน เกินอ�านาจตามกฎอัยการศึก

 กริชสดุา ถกูต�ำรวจจบักมุทีจ่งัหวดัชลบรุตีัง้แต่วนัที ่28 พฤษภำคม 2557 

และได้รับกำรปล่อยตัวเมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน รวมเวลำที่ถูกควบคุมตัว 28 วัน 

กรชิสดุำให้สมัภำษณ์ว่ำ เธอถกูปิดตำและมดัมอืเป็นเวลำ 7 วัน ถูกท�ำร้ำยร่ำงกำย

โดยโดนตบหน้ำ ชกที่ใบหน้ำและล�ำตัว ตลอดจนใช้ถุงคลุมหัวท�ำให้ขำดอำกำศ

หำยใจ ทหำรต้องกำรข้อมูลจำกเธอว่ำ ใครเป็นผู้ช่วยเหลือเยียวยำผู้ต้องโทษ 

ในเรือนจ�ำและสนับสนุนอำวุธสงครำม ซึ่งกริชสุดำระบุว่ำ ผู้สอบสวนต้องกำร 

ให้เธอยอมรับว่ำ พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นคนดูแลนักโทษและเป็นผู้ยุยงส่งเสริม 

ในกระท�ำผิด

 ยงยุทธ ถูกต�ำรวจและทหำรประมำณ 40 – 50 นำย จับกุมที่จังหวัด

เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2557 ต�ำรวจภูธรภำค 1 แถลงข่ำวกำรจับกุม

ยงยุทธ เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2557 แต่ต่อมำไม่มีข้อมูลว่ำระหว่ำงวันที่ 2 - 8 

สิงหำคม เขำถูกควบคุมตัวที่ใด ในวันที่ 8 สิงหำคม ศูนย์ทนำยควำมเพื่อสิทธิ

มนุษยชนสอบถำมไปยังเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพ, เรือนจ�ำจังหวัดนนทบุรี, ต�ำรวจ

ภูธรภำค 1 และกองปรำบปรำม แต่ไม่ปรำกฏข้อมูลว่ำยงยุทธถูกควบคุมตัวอยู่

สถำนที่ใด จึงมีกำรออกแถลงกำรณ์ในกรณีนี้เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2557  

ในวันที่ 10 สิงหำคม ยงยุทธถูกควบคุมตัวมำที่กองปรำบฯ พร้อมตั้งข้อกล่ำวหำ

พกพำอำวุธและวัตถุระเบิด 

 เจริญ ถูกควบคุมตัวไปตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนำยน 2557 หลังครบ 7 วัน 

ทหำรน�ำตัวเจริญไปแจ้งควำมในข้อหำร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองที่

สน.มักกะสัน และในวันเดียวกันก็มีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคงมำประกันตัว 

และพำตัวออกไป ไม่ปรำกฏข้อมูลว่ำควบคุมตัวไว้ ณ ที่ใด แต่ทำงญำติก็ยัง

สำมำรถติดต่อพูดคุยทำงโทรศัพท์ได้ จนเมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม เจริญถูกน�ำตัว

ไปขังที่กองปรำบฯ และถูกตั้งข้อหำมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง
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กรณีถูกซ้อมทรมานระหว่างการควบคุมตัว

 ชัชวาล ถูกจับกุมพร้อมภรรยำกลำงส่ีแยกในจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้ำ

หน้ำที่ทหำรรำว 50 คน พร้อมอำวุธครบมือ ระหว่ำงควบคุมตัวเขำถูกมัดมือไขว้

หลงัและถกูท�ำร้ำยร่ำงกำยโดยชำยทีส่วมหน้ำกำกรปูสัตว์ 2 คน จำกนัน้ถูกน�ำตวั

ไปบนรถตูแ้ละถูกท�ำร้ำยร่ำงกำยตลอดกำรเดนิทำง นอกจำกนีร้ะหว่ำงกำรควบคมุ

ตวั เขำถกูน�ำสำยไฟพนัส�ำลยีดัเข้ำไปในช่องทวำรหนกั และอกีส่วนหนึง่น�ำมำมดั

ที่อวัยวะเพศ เอำน�้ำรำดแล้วปล่อยกระแสไฟช็อต เมื่อร้องก็ถูกน�ำถุงพลำสติกด�ำ 

คลมุศรีษะท�ำให้ร้องไม่ได้และหำยใจติดขดั นอกจำกนีย้งัมกีำรน�ำปืนพกส้ันยดัใส่

ปำกพร้อมบงัคับให้สำรภำพว่ำน�ำอำวธุไปซ่อนไว้ทีใ่ด เขำถกูควบคมุตวันำนหลำย

วนัก่อนทีจ่ะถูกน�ำตวัมำแถลงข่ำวและแจ้งข้อกล่ำวหำว่ำเกีย่วข้องกบัเหตยุงิระเบดิ 

M79 หลำยเหตุกำรณ์

 กิตติศักดิ์ ผู้ต้องหำคดีชำยชุดด�ำ ถูกชำย 3 คนบุกจับกุมยังที่ท�ำงำน 

โดยไม่มีหมำยจับ ระหว่ำงกำรควบคุมตัว ถูกสอบสวนโดยใช้ถุงคลุมศีรษะ 

เพื่อไม่ให้เห็นหน้ำผู ้สอบสวน ถูกตบหัวและตบปำก ถูกจับนอนเหยียดตัว 

และมีคนนั่งทับเท้ำทั้งสองข้ำงและนั่งทับบนตัวท�ำให้หำยใจไม่ออก เพื่อให้รับ

สำรภำพเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในวันที่ 10 เมษำยน 2553 พร้อมทั้งให้ขยำยผลไป

ถึงคนอื่น โดยเขำจะได้รับกำรเปิดตำในเวลำนอนเท่ำนั้น แต่ก็ยังถูกใส่กุญแจมือ

ตลอดเวลำ
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 บญัชา ถกูเจ้ำหน้ำทีท่ัง้ทหำรและต�ำรวจในเครือ่งแบบบกุเข้ำจบักมุกลำง

ดึกขณะเสพกญัชำอยู่กับเพือ่นในทีพ่ักระหว่ำงเดินทำงถูกปิดตำและไมรู่้ว่ำจะถูก

พำไปที่ใด เม่ือถึงที่หมำยเขำถูกเตะ ตบ และถูกข่มขู่เพื่อเอำข้อมูลว่ำใครอยู่ใน

ขบวนกำรค้ำยำบ้ำง และเม่ือบอกว่ำไม่รูก้จ็ะถูกรมุเตะ หลงัจำกโดนท�ำร้ำยอยู่รำว 

1 ชั่วโมง เขำถูกถีบลงหลุมและถูกเทดินถมจนเหลือแค่ศีรษะรำวครึ่งชั่วโมงจึงถูก

น�ำตัวขึ้นมำ เขำถูกท�ำร้ำยตั้งแต่ประมำณเที่ยงคืนจนถึงเช้ำวันรุ่งข้ึน จำกนั้นถูก

น�ำตวัไปส่งยงัสถำนตี�ำรวจเพือ่เสยีค่ำปรบั ของกลำงทีพ่บในบ้ำนคอื กญัชำ 2 ห่อ 

และใบกระท่อมอีก 100 กว่ำใบ

 มีรำยงำนกรณีกำรซ้อมทรมำนระหว่ำงถกูควบคมุตวัอย่ำงน้อย 28 กรณี 

ส่วนใหญ่ผู้ถกูซ้อมทรมำนถกูสนันษิฐำนว่ำเกีย่วข้องกบักำรก่อเหตรุนุแรงทำงกำร

เมือง กรณีส่วนใหญ่ถูกควบคุมตัวเกิน 7 วัน ขณะถูกจับไม่ทรำบข้อกล่ำวหำ 

ไม่ทรำบสถำนที่ควบคุมตัว ไม่สำมำรถติดต่อคนภำยนอกได้ หลำยคนยอมรับ

สำรภำพตำมข้อกล่ำวหำเพรำะไม่สำมำรถทนสภำวะที่เผชิญอยู่ได้ และปัจจุบัน

ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจ�ำระหว่ำงกำรต่อสู้คดีในชั้นศำล





คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ 

เดินหน้าหนึ่งก้าว

ก่อนถอยหลังสามก้าว
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 ช่วงต้นปี 2557 สถานการณ์คดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

112 หรือคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ผ่อนคลายความตึงเครียดลงบ้าง เพราะ

ค�าพพิากษาของศาลหลายฉบบัในช่วงต้นปีเป็นคณุกบัจ�าเลย ค�านงึถงึสทิธขิอง

จ�าเลยและสังคมมากกว่าการมุง่ลงโทษให้หนกั โดยเฉพาะคดทีีจ่�าเลยมปัีญหา

ด้านสุขภาพ

 หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จ�านวนคดีหมิ่น

ประมาทกษัตริย์ฯ ที่เกี่ยวจข้องกับการแสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 

21 คด ีบางคนถกู คสช. ประกาศเรยีกมารายงานตวัแล้วตัง้ข้อหาภายหลงั เกดิ

ปรากฏการณ์ใหม่เมื่อ คสช. ออกประกาศให้ศาลทหารมีอ�านาจพิจารณาคดี

ของพลเรือน ศาลทหารสั่งพิจารณาคดีโดยลับและมีค�าพิพากษาก�าหนดโทษ

อย่างรุนแรง ก่อนสิ้นปีมีนักโทษในคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ อยู่ในเรือนจ�า

อย่างน้อย 24 คน และยงัมกีารน�าข้อหานีม้าใช้จับกมุด�าเนนิคดีกบับคุคลทีถ่กู

กล่าวหาว่าแอบอ้างสถาบันฯ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์อีกจ�านวนมาก
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 17 กุมภาพันธ์ 2557 ศำลฎีกำพิพำกษำ คดีบัณฑิตแสดงควำมคิดเห็น

ที่งำนสัมมนำของ กกต. เมื่อปี 2546 ยืนตำมศำลชั้นต้น จ�ำคุกบัณฑิตรวม 4 ปี 

แต่ให้รอกำรลงโทษไว้ 2 ปี เพรำะจ�ำเลยป่วยเป็นโรคจิตเภทและอำยุมำก ก่อน

หน้ำนี ้ศำลชัน้ต้นมคี�ำพพิำกษำในเดือนมนีำคม 2549 แต่ต่อมำศำลอทุธรณ์กลับ

ค�ำพิพำกษำในเดือนธันวำคม 2550 ให้จ�ำคุกบัณฑิต 2 ปี 8 เดือน โดยไม่รอ 

กำรลงโทษ

 26 มีนาคม 2557 ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยกฟ้อง คดีสุรภักดิ ์ที่ถูกกล่ำว

หำว ่ ำ เป ็น เจ ้ ำของเฟซบุ ๊ กที่ โพสต ์ เนื้ อหำเข ้ ำข ่ ำยกำรหมิ่นประมำท 

กษัตริย์ฯ ยืนตำมศำลชั้นต้น โดยให้เหตุผลว่ำ พยำนหลักฐำนของโจทก์ไม่ม ี

น�้ำหนักพอที่จะท�ำให้เชื่อได้ว่ำจ�ำเลยท�ำควำมผิด

 17 เมษายน 2557 ศำลอำญำกรุงเทพใต้พิพำกษำยกฟ้อง คนขำย

หนังสือกงจักรปีศำจซึ่งเป็นหนังสือต้องห้ำม โดยให้เหตุผลว่ำ แม้จ�ำเลยจะขำย

หนังสือที่เนื้อหำมีลักษณะเป็นกำรหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ แต่เมื่อโจทก์ไม่อำจ

พิสูจน์ได้ว่ำจ�ำเลยทรำบเนื้อหำของหนังสือ จึงไม่เพียงพอให้เชื่อได้ว่ำจ�ำเลยมี

เจตนำที่จะท�ำควำมผิด

 8 พฤษภาคม 2557 ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยืนตำมศำลช้ันต้น  

จ�ำคุกเอกชัย จำกกำรขำยแผ่นซีดีสำรคดีของส�ำนักข่ำวเอบีซี และเอกสำร 

ของวิกิลีกส์ เป็นเวลำ 5 ปี แต่ลดโทษให้เหลือ 3 ปี 4 เดือน เนื่องจำกจ�ำเลย

ให้กำรเป็นประโยชน์

 21 พฤษภาคม 2557 หนึ่งวันก่อนกำรรัฐประหำร ศำลอำญำอ่ำน 

ค�ำพิพำกษำ คดีฐิตินันท์ ที่ถูกกล่ำวหำว่ำลบหลู่พระบรมฉำยำลักษณ์ โดย

พิพำกษำว่ำ จ�ำเลยมีควำมผิดให้ลงโทษจ�ำคุก 2 ปี แต่จ�ำเลยรับสำรภำพให้ลด

โทษเหลือ1 ปี เนื่องจำกจ�ำเลยไม่เคยท�ำผิดมำก่อนและอำกำรป่วยทำงจิตก็มีผล

บรรยากาศผ่อนคลายลงในช่วงต้นปี 

เนื่องจากศาลมีค�าพิพากษาตามบรรทัดฐานที่ดี

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/69#summary
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/69#summary
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/176
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/485
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/485
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/68
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/43
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ต่อกำรกระท�ำควำมผิด จึงให้รอกำรลงโทษจ�ำเลยไว้ 3 ปี

 จะเห็นได้ว่ำ นอกจำกค�ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ในคดีของเอกชัยแล้ว ค�ำ

พิพำกษำอีก 4 ฉบับที่เหลือ ล้วนช่วยผ่อนคลำยควำมตึงเครียดของกำรบังคับใช้

กฎหมำยลง ผู้ที่ศำลพิพำกษำว่ำมีควำมผิด แต่มีปัญหำสุขภำพหรือท�ำควำมผิด

เพรำะเงือ่นไขด้ำนสขุภำพกใ็ห้รอกำรลงโทษไว้ เพือ่ให้จ�ำเลยได้รกัษำตวั ไม่ส่ังจ�ำ

คุกในทันที

 หลำยคดีศำลแสดงให้เห็นว่ำได้ยึดหลักกำรของประมวลกฎหมำยวิธี

พิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 227 วรรค 2 ซึ่งบัญญัติว่ำ “เมื่อมีควำมสงสัยตำม

สมควรว่ำจ�ำเลยได้กระท�ำผดิหรอืไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งควำมสงสัยนัน้ให้จ�ำเลย” 

เมื่อโจทก์พิสูจน์ให้ปรำศจำกข้อสงสัยไม่ได้ ศำลก็ยกฟ้อง

 นอกจำกน้ีเนือ้หำของค�ำพพิำกษำคดสีรุภกัดิแ์ละฐตินินัท์ ศำลไม่เพียงแต่

วนิจิฉยัในเนือ้หำคดเีท่ำนัน้ หำกแต่ยงัวนิจิฉยัไปถงึบรบิททำงสงัคมกำรเมอืงด้วย 

คดีของฐิตินันท์ ศำลชี้ว่ำกำรรอกำรลงโทษจ�ำเลยไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ 

ต่อตัวจ�ำเลยเท่ำนั้น หำกแต่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ขณะที่ค�ำพิพำกษำ

ศำลอทุธรณ์ในคดขีองสรุภกัดิ ์ศำลวินจิฉัยไว้ด้วยว่ำ กำรลงโทษจ�ำเลยในคดีหมิน่

ประมำทกษัตริย์ฯ ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวโดยขำดพยำนหลักฐำนที่ชัดเจน 

อำจสร้ำงควำมแตกแยกในสังคมได้

 เป็นไปได้ว่ำศำลเล็งเห็นว่ำ คดีหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ เป็นคดีสำธำรณะ 

ค�ำพิพำกษำย่อมมีผลกระทบต่อบรรยำกำศทำงกำรเมืองอย่ำงหลีกเลี่ียงไม่ได ้ 

จงึจ�ำเป็นต้องปรับตวั กระแสสงัคมทีว่พิำกษ์วจิำรณ์กำรท�ำงำนของศำลและปัญหำ

ของประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 112 น่ำจะมีผลต่อแนวทำงในกำรเขียน 

ค�ำพิพำกษำในช่วงต้นปี 2557 ก่อนกำรรัฐประหำรอยู่บ้ำง
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การเพิ่มจ�านวนของคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ 

หลังการรัฐประหาร

 ภารกิจที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความส�าคัญเป็นอัน

ดับต้นๆ คือการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังทีป่ระกาศ คสช. ฉบับที่ 1  

ระบุว่า “จะปกป้องเทิดทูนด�ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์”

 หลังกำรรัฐประหำร พบว่ำมีกำรเร่งรัดจับกุมและด�ำเนินคดี ผู้ที่ถูกกล่ำว

หำว่ำท�ำควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ จนปริมำณคดีเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว

 22 พฤษภาคม 2557 อัยกำรยื่นฟ้อง “ธงชัย” ชำยชำวจังหวัดเชียงใหม ่

ที่ถูกกล่ำวหำว่ำเป็นผู้โยนธงสัญลักษณ์ของพระเจ้ำอยู่หัวลงไปในแม่น�้ำระหว่ำง

กำรชุมนุมของคนเสื้อแดงที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี 2553 ต่อศำลจังหวัดเชียงใหม่ 

“ธงชัย”เข้ำมอบตัวในเดือนธันวำคม 2553 และได้รับกำรปล่อยตัวชั่วครำวในชั้น

สอบสวน ขณะนีค้ดขีอง “ธงชยั” ถกูจ�ำหน่ำยไว้ชัว่ครำวเนือ่งจำกจ�ำเลยก�ำลงัรักษำ

อำกำรป่วย ไม่สำมำรถต่อสู้คดีได้

 23 พฤษภาคม 2557 อภิชำต ิถูกควบคุมตัวจำกกำรร่วมชุมนุมคัดค้ำน

กำรรัฐประหำร ระหว่ำงถูกควบคุมตัวมีกำรตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและแจ้งข้อ

กล่ำวหำหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ จำกกำรโพสต์ข้อควำมบนเฟซบุ๊ก อภิชำติถูก

ควบคุมตัวในชั้นสอบสวน 25 วัน ก่อนที่ศำลจะไม่อนุญำตให้ฝำกขังต่อ

 25 พฤษภาคม 2557 คสช. ออกประกำศฉบับที่ 37/2557 ประกำศ

ให้ศำลทหำรมีอ�ำนำจพิจำรณำคดีที่เกี่ยวกับควำมม่ันคง และคดีฝ่ำฝืนประกำศ

และฝ่ำฝืนค�ำสั่งของ คสช. รวมทั้งคดีตำมมำตรำ 112 ด้วย เท่ำกับว่ำพลเรือนที่

ท�ำควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ หลังประกำศฉบับนี้มีผลบังคับใช้  

http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/93722/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.html
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/353
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/576
http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNPOL5705250010066
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จะต้องขึน้ศำลทหำร และในช่วงเวลำทีป่ระกำศใช้กฎอยักำรศึก กระบวนกำรของ

ศำลทหำรจะไม่มสีทิธอิทุธรณ์หรอืฎกีำ ค�ำพพิำกษำทีอ่อกมำถือว่ำถงึทีสุ่ดในทนัที  

 ในวันเดียวกัน มีกำรจับกุม “สมศักดิ์ ภักดีเดช” บรรณำธิกำรเว็บไซต์ 

Thai E News ในข้อหำหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ จำกกำรเผยแพร่บทควำมของ ใจ 

อึ๊งภำกรณ์ ในเว็บไซต์เมื่อปี 2554 เบื้องต้น “สมศักดิ์” ถูกฝำกขังที่ศำลอำญำ

ก่อนถูกย้ำยไปฝำกขังและด�ำเนินคดีในศำลทหำร วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 

ศำลนัดสอบค�ำให้กำร “สมศักด์ิ” รับสำรภำพ ศำลจึงพิพำกษำให้จ�ำคุก 9 ป ี

ลดเหลือ 4 ปี 6 เดือน

 2 มิถุนายน 2557 เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจจับกุม ยุทธศักดิ ์คนขับแท็กซี่ที่ถูก 

ผู้โดยสำรบันทึกเสียงกำรสนทนำแล้วน�ำมำร้องทุกข์กล่ำวโทษกับต�ำรวจตั้งแต่

เดือนมกรำคม 2557 ยุทธศักดิ์ถูกคุมขังโดยไม่ได้รับกำรปล่อยตัวชั่วครำวในชั้น

สอบสวน วนัที ่8 สงิหำคม 2557 ยทุธศกัดิถ์กูพำไปศำลโดยไม่มทีนำยควำม เขำ

รับสำรภำพ ศำลพิพำกษำให้จ�ำคุก 5 ปี แต่ลดเหลือ 2 ปี 6 เดือน

 18 มิถุนายน 2557 เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจจับกุม อัครเดช นักศึกษำจำก

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร ที่ถูกประชำชนคนหนึ่งกล่ำวโทษว่ำโพสต์

ข้อควำมหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ บนเฟซบุ๊กตั้งแต่เดือนมีนำคม 2557 ในวันที่ 4 

พฤศจิกำยน 2557 ศำลพิพำกษำจ�ำคุกอัครเดช 5 ปี แต่ลดเหลือ 2 ปี 6 เดือน 

เพรำะจ�ำเลยรับสำรภำพ คดีน้ีศำลอำญำจัดให้มีนัดสมำนฉันท์เพ่ือให้โจทก์และ

จ�ำเลยหำข้อตกลงร่วมกันแทนกำรด�ำเนินคดี ในนัดดังกล่ำว ศำลเจรจำจน 

อัครเดชตัดสินใจรับสำรภำพ

 1 กรกฎาคม 2557 สมบัติ บุญงำมอนงค ์หรือ บ.ก.ลำยจุด นักกิจกรรม

กลุ่มวันอำทิตย์สีแดง ถูกน�ำตัวไปสถำนีต�ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด เพื่อรับทรำบข้อ

กล่ำวหำคดีหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ ตำมที่มีผู้มำร้องทุกข์กล่ำวโทษไว้ตั้งแต่เดือน

มกรำคม 2557 สมบัติได้รับกำรปล่อยตัวชั่วครำวระหว่ำงรอกำรพิจำรณำคดี

 2 กรกฎาคม 2557 เจ้ำหน้ำทีท่หำรและต�ำรวจร่วมกนัจับกมุตวั “ธเนศ” 

ที่บ้ำนพักในจังหวัดเพชรบูรณ์ ธเนศถูกกล่ำวหำว่ำใช้อีเมลส่งลิงก์ซ่ึงมีเนื้อหำ

เป็นกำรหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ ไปให้บุคคลที่สำมตั้งแต่ปี 2553 “ธเนศ” มีโรค

ประจ�ำตัว และสถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์วินิจฉัยว่ำ “ธเนศ” เป็นโรคจิต

หวำดระแวง ระหว่ำงกำรพิจำรณำศำลไม่อนุญำตให้ประกันตัว

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/643
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/575
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/577
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/586
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/614
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 8 กรกฎาคม 2557 เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจจับกุม สมัคร หลังมีผู้พบเขำ 

ก�ำลงัท�ำลำยพระบรมฉำยำลกัษณ์ทีต่ดิตัง้ไว้ทีห่น้ำหมูบ้่ำนแห่งหนึง่ในอ�ำเภอเทงิ 

จังหวัดเชียงรำย สมัครถูกคุมขังที่เรือนจ�ำจังหวัดเชียงรำยและถูกส่งฟ้องต่อศำล

จังหวัดทหำรบกเชียงรำย คดีของสมัครเป็นคดีแรกที่กำรกระท�ำตำมข้อกล่ำวหำ

เกิดหลังกำรรัฐประหำร สมัครให้กำรรับสำรภำพ โดยแถลงประกอบว่ำ ขณะ

ท�ำควำมผิดไม่รู้ตัวเองเพรำะมีอำกำรป่วยทำงจิต โดยมีใบรับรองแพทย์ประกอบ 

ศำลนัดสืบพยำนนัดแรกในวันที่ 11 มกรำคม 2558

 9 กรกฎาคม 2557 เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจและทหำรร่วมกันจับกุม ธำนัท 

หรือ “ทอม ดันดี” ศิลปินและหนึ่งในแกนน�ำคนเสื้อแดง ที่บ้ำนในจังหวัดเพชรบุรี 

กำรปรำศรัยที่ธำนัทถูกกล่ำวโทษเกิดในปี 2556 แต่คลิปดังกล่ำวมีผู้น�ำมำเผย

แพร่ซ�้ำในเดือนมิถุนำยน 2557 คดีของธำนัทจึงถูกส่งไปพิจำรณำที่ศำลทหำร 

โดยศำลไม่อนุญำตให้ประกันตัวระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี

 14 - 15 สิงหาคม 2557 มีกำรจับกุมผู้ถูกกล่ำวหำว่ำมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับละครเวทีเรื่อง “เจ้ำสำวหมำป่ำ” ซ่ึงมีเนื้อหำเข้ำข่ำยเป็นกำรหมิ่นประมำท 

กษัตริย์ฯ 2 คน ได้แก่ ปติวัฒน์ และ ภรณ์ทิพย์ ตำมล�ำดับ ก่อนหน้ำนี้ในปี 2556 

มกีลุม่คนนดักนัน�ำแผ่นบนัทกึภำพและเสียงละครเวทดีงักล่ำว เข้ำร้องทกุข์กล่ำว

โทษที่สถำนีต�ำรวจพร้อมกัน 13 แห่ง แต่ยังไม่มีกำรจับกุมตัวหรือด�ำเนินคดีใดๆ 

จนกระทั่งหลังกำรรัฐประหำร ทั้งสองคนตัดสินใจรับสำรภำพในชั้นศำล

 15 ตุลาคม 2557 โอภำส ถูกพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยของห้ำง

ซีคอนสแควร์จับตัวและส่งต่อให้ทหำร เขำถูกกล่ำวหำว่ำใช้ปำกกำเขียนข้อควำม

หมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ บนผนังห้องน�้ำของห้ำงดังกล่ำว ศำลทหำรไม่อนุญำตให้

ปล่อยตัวชั่วครำวระหว่ำงกำรสอบสวน โอภำสมีโรคประจ�ำตัวคือโรคเส้นเลือดใน

จอรับภำพบวมและโรคควำมดันโลหิตสูง

 13 พฤศจิกายน 2557 ช่วงเช้ำมืด ต�ำรวจและทหำรบุกไปจับ “กวี” 

 ทีบ้่ำนพักในจงัหวดัสริุนทร์ โดยตัง้ข้อหำว่ำเป็นเจ้ำของบญัชยีทูปูชือ่ “เมอืงปรำงค์” 

และ “หนแูมว” ซ่ึงอัพโหลดคลปิวดีโีอและคลปิเสยีงเข้ำข่ำยหมิน่ประมำทกษตัรย์ิฯ 

ไว้จ�ำนวนมำก เขำถูกฝำกขังต่อศำลอำญำเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2557 โดย

ไม่ได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วครำวเนื่องจำกไม่มีหลักทรัพย์  

 15 พฤศจิกายน 2557 พ.ท.บุรินทร์ ทองประไพ เข้ำร้องทุกข์ต่อกอง

บังคับกำรปรำบปรำม ว่ำมีกำรโพสต์ภำพและข้อควำมที่เข้ำข่ำยเป็นกำรหมิ่น 

ประมำทกษัตริย์ฯ บนเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ “จำรุวรรณ” วันรุ่งขึ้น จำรุวรรณ สำวโรงงำน

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/584
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/585
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/558
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/634
http://freedom.ilaw.or.th/case/646
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/641#detail
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จำกจังหวัดรำชบุรีประสำนเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจเพื่อชี้แจงว่ำเฟซบุ๊กตน ถูกคนอื่น

ลักลอบใช้ เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจรับตัวเธอจำกบ้ำนมำสอบสวนก่อนแจ้งข้อกล่ำวหำ

และฝำกขงัต่อศำลทหำร ในกรณเีดียวกนัน้ียังมกีำรจบักมุ อำนนท์ แฟนหนุม่ของ

จำรุวรรณและ ชำตชิำย เพือ่นของอำนนท์ ทีจ่ำรวุรรณสงสยัว่ำเป็นคนลกัลอบเข้ำ

ถึงเฟซบุ๊กของเธอด้วย ทั้งสำมถูกฝำกขังโดยไม่ได้ขอปล่อยตัวชั่วครำวเพรำะไม่มี

หลักทรัพย์

 26 พฤศจิกายน 2557 บัณฑิต อำนียำ ซึ่งเคยเป็นจ�ำเลยที่ศำลฎีกำเพิ่ง

ยกฟ้องเมื่อต้นปี ถูกเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจจับกุมขณะก�ำลังแสดงควำมคิดเห็นที่งำน

เสวนำเร่ืองกำรปฏิรูปทีจ่ดัโดยพรรคนวัตกรรม บณัฑติถกูส่งตวัไปฝำกขงัต่อทีศ่ำล

ทหำรในวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2557 ศำลอนุญำตให้ประกันตัวด้วยเงินสด 

400,000 บำท ด้วยเหตุผลด้ำนสุขภำพ

 11 ธันวาคม 2557 เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจนอกเครื่องแบบจับกุม ปิยะ ใกล้

บ้ำนพักของเขำ ข้อกล่ำวหำคือ มีเฟซบุ๊กชื่อ “นำยพงศธร บันทอน” ที่ใช้ภำพของ

ปิยะเป็นภำพประจ�ำตัว โพสต์พระบรมฉำยำลักษณ์ของพระเจ้ำอยู่หัว และมี

ข้อควำมหมิ่นประมำท ปิยะรับว่ำภำพประจ�ำตัวเป็นภำพของตน แต่ตนไม่ใช ่

เจ้ำของบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่ำว ขณะนี้ปิยะถูกฝำกขังที่เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพ 

 18 ธันวาคม 2557 เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจนอกเครื่องแบบจับกุม “ศิระ” ผู้ถูก

กล่ำวหำว่ำเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ใหญ่ แดงเดือด” โพสต์ข้อควำมเข้ำข่ำยหมิ่น 

ประมำทกษัตริย์ฯ หลังถูกสอบสวนในค่ำยทหำร 6 วัน วันที่ 23 ธันวำคม 2557 

เขำถกูตัง้ข้อหำและถกูน�ำตวัฝำกขงัต่อศำลทหำร โดยศำลไม่อนญุำตให้ประกันตวั

 

 กว่า 6 เดือนหลังการรัฐประหาร มีบุคคลถูกจับกุมและด�าเนินคดีด้วย

ข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ อย่างน้อย 19 คน หลายคดีเป็นคดีที่การกระท�า

ตามข้อกล่าวหาเกิดขึ้นมานานแล้ว คดีที่เหตุเกิดหลังการรัฐประหารมีเพียง 

5 คดี บรรยากาศทางการเมืองจากการเข้ายึดอ�านาจของ คสช. จึงอาจส่งผล

ต่อการเร่งรัดติดตามคดีให้รวดเร็วขึ้นได้

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/640
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/640
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/645
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การด�าเนินคดี 112 

กับบุคคลที่ถูกเรียกรายงานตัว

และถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก

 หลังการรัฐประหาร คสช. ออกค�าสั่งเรียกบุคคลเข้ารายตัวโดยให้เหตุผล

ว่า “เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” อย่างน้อย 

666 คน ผู้ถูกเรียกเข้ารายงานตัวส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองหรือแกนน�ากลุ่ม

การเมือง แต่ก็มีการเรียกบุคคลซึ่งชื่อไม่เป็นที่รู้จักอีกเป็นจ�านวนมาก

 24 พฤษภาคม 2557 จ่ำประสิทธิ ์อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย เข้ำรำยงำน

ตัวหลังมีชื่อในค�ำสั่งเรียกบุคคลรำยงำนตัวต่อ คสช. ฉบับที่ 5/2557 จ่ำประสิทธิ์

ถูกควบคุมตัวตำมกฎอัยกำรศึกในค่ำยทหำรก่อนถูกด�ำเนินคดีฐำนหมิ่นประมำท 

กษัตริย์ฯ ที่ สน.โชคชัย ในวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 และถูกคุมขังที่เรือนจ�ำพิเศษ

กรงุเทพโดยไม่ได้รบักำรปล่อยตวัชัว่ครำว ศำลอำญำมคี�ำพพิำกษำวนัที ่3 ธนัวำคม 

2557 ให้ลงโทษจ�ำคกุจ่ำประสทิธิเ์ป็นเวลำ 5 ปี แต่ลดโทษเหลอืจ�ำคกุ 2 ปี 6 เดอืน 

เพรำะจ�ำเลยให้กำรรับสำรภำพ แต่ไม่ให้รอกำรลงโทษเพรำะจ�ำเลยเคยท�ำควำมผิด

ในลักษณะเดียวกันมำแล้วแต่กลับท�ำควำมผิดที่ร้ำยแรงขึ้นไปอีก

 1 มิถุนายน 2557 คสช. ออกค�ำสั่งฉบับที่ 44/2557 เรียกบุคคลเข้ำ

รำยงำนตัว 28 คน ซึ่งมีชื่อของ เฉลียว สิรภพ คฑำวุธ และ “จักรำวุธ” รวมอยู่ด้วย 

เฉลียว คฑำวุธ และ “จักรำวุธ” เข้ำรำยงำนตัวตำมค�ำสั่ง ส่วนสิรภพไม่เข้ำรำยงำน

ตัวและถูกจับกุมในภำยหลัง ท้ังสี่คนถูกด�ำเนินคดีในควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท 

กษัตริย์ฯ

 เฉลียว ถูกกล่ำวหำว่ำเป็นผู้ดัดแปลงและอัพโหลดคลิปเสียงท่ีเน้ือหำ 

เข้ำข่ำยหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ ขึ้นบนเว็บไซต์ 4Share.com เขำถูกฝำกขังที่ศำล

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/582
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/636
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อำญำในวันที่ 10 มิถุนำยน 2557 โดยไม่ได้รับกำรปล่อยตัวชั่วครำว 

 29 สงิหาคม 2557 ศำลนดัสอบค�ำให้กำร เฉลยีวรบัสำรภำพ ศำลพพิำกษำ

ให้จ�ำคุก 3 ปี แต่ลดเหลือ 1 ปี 6 เดือน และให้รอกำรลงโทษไว้ ปัจจุบันคดีอยู่ใน

ชั้นศำลอุทธรณ์

 คฑาวธุ ถูกกล่ำวหำว่ำเป็นผูจ้ดัรำยกำรวทิยทุีม่เีนือ้หำเข้ำข่ำยเป็นกำรหมิน่

ประมำทกษัตริย์ฯ เผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ต เขำถูกน�ำตัวมำฝำกขังที่ศำลอำญำใน

วันที่ 10 มิถุนำยน 2557 แต่ต่อมำในวันที่ 22 สิงหำคม 2557 พนักงำนสอบสวน

ย้ำยไปขออ�ำนำจศำลทหำรฝำกขังแทน เนื่องจำกคลิปเสียงตำมฟ้องยังเข้ำถึงได ้

ทำงอนิเทอร์เน็ต จงึตคีวำมว่ำเป็นควำมผดิต่อเนือ่งมำจนถงึปัจจบัุน คดจีงึอยูใ่นเขต

อ�ำนำจของศำลทหำร 

 18 พฤศจิกายน 2557 คฑำวุธให้กำรรับสำรภำพ ศำลทหำรพิพำกษำ 

จ�ำคุก 10 ปี แต่ลดโทษเหลือ 5 ปี  

 “จักราวุธ” เข้ำรำยงำนตัวในวันที่ 13 มิถุนำยน 2557 และถูกควบคุมตัว

เรื่อยมำ เขำถูกกล่ำวหำว่ำโพสต์ข้อควำมที่เข้ำข่ำยเป็นกำรหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ 

ลงบนเฟซบุ๊กรวม 9 ข้อควำม ก่อนหน้ำนี้เขำเคยถูกพนักงำนสอบสวนควบคุมตัว

ครั้งหนึ่งในปี 2555 แต่ยังไม่มีกำรยื่นฟ้องจนกระทั่งหลังกำรรัฐประหำร

 31 กรกฎาคม 2557 ศำลพิพำกษำจ�ำคุก 27 ปี 36 เดือน แต่ลดเหลือ 

13 ปี 24 เดือน เพรำะรับสำรภำพ มีรำยงำนด้วยว่ำเขำเคยเข้ำรักษำอำกำรทำงจิต

มำก่อน

 สิรภพ ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2557 สิรภพถูกกล่ำวหำว่ำใช้

นำมแฝง “รุ่งศิลำ” โพสต์บทควำมและกลอนหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ ในเฟซบุ๊ก ซึ่ง

มีผู้มำร้องทุกข์ไว้แล้วก่อนหน้ำนี้ เบื้องต้นสิรภพถูกฝำกขังที่ศำลอำญำแต่ต่อมำถูก

ย้ำยมำที่ศำลทหำรด้วยเหตุผลว่ำโพสต์ดังกล่ำวยังเข้ำถึงได้ คดีของสิรภพเป็นคดี

เดียวหลังกำรรัฐประหำรที่จ�ำเลยให้กำรปฏิเสธ และศำลทหำรสั่งให้พิจำรณำคดี

เป็นกำรลับ

http://freedom.ilaw.or.th/case/581
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/354
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/622
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 เห็นได้ว่ำ คสช. ให้ควำมส�ำคัญกับกำรติดตำมตัวบุคคลท่ีถูกกล่ำวหำว่ำ

ท�ำควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ ถึงขนำดใช้อ�ำนำจประกำศเรียกและอำศัย

อ�ำนำจตำมกฎอัยกำรศึกควบคุมตัวบุคคลเป็นเวลำ 7 วัน โดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่ำว

หำ เพือ่สอบสวนด�ำเนนิคดเีอง โดยมผีูท้ีถ่กูประกำศเรยีกตวัมำสอบสวนและด�ำเนนิ

คดีตำมมำตรำ 112 อย่ำงน้อย 5 คน

 ขณะทีม่บีคุคลอกีจ�ำนวนมำกทีย่งัไม่ได้เข้ำรำยงำนตวัตำมค�ำสัง่ คสช. ท�ำให้

เกิดควำมกังวลว่ำ หำกบุคคลเหล่ำนั้นเข้ำรำยงำนตัวหรือถูกจับกุมได้ภำยหลัง 

จ�ำนวนคดีควำมฐำนหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ อำจจะเพิ่มขึ้นสูงกว่ำนี้

 โดยสรุปแล้ว คดีหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วหลังกำร

รัฐประหำรทั้งกำรรื้อฟื้นเร่งรัดคดีที่กำรกระท�ำเกิดขึ้นนำนแล้ว กำรจับกุมผู้ต้องหำ

รำยใหม่ๆ และกำรที่ คสช. ประกำศเรียกบุคคลต้องสงสัยมำด�ำเนินคดี นับเฉพำะ

คดีที่จ�ำเลยใช้เสรีภำพในกำรแสดงออก ไม่นับกำรแอบอ้ำงสถำบันพระมหำกษัตริย์

เพือ่หำผลประโยชน์ โดยในเดอืนพฤษภำคมก่อนกำรรฐัประหำรมนีกัโทษในคดหีม่ิน

ประมำทกษัตริย์ฯ อยู่ในเรือนจ�ำเท่ำที่ทรำบ 5 คน และค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นเป็น 24 

คน ในช่วงปลำยปี
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ความเคลื่อนไหวคดีมาตรา 112 อื่นๆ  

ที่ด�าเนินคดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนการรัฐประหาร

 10 กรกฎาคม 2557 ศำลจังหวัดเชียงใหม่ อ่ำน

ค�ำพพิำกษำศำลอทุธรณ์คดขีอง อศัวนิ ว่ำจ�ำเลยกระท�ำกำร

หมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ ด้วยกำรแอบอ้ำงสถำบันเพื่อ

แสวงหำผลประโยชน์ โดยกลับค�ำพิพำกษำศำลชั้นต้นจำก

ยกฟ้องเป็นลงโทษจ�ำคุก 5 ปี อัศวินได้รับกำรปล่อยตัว

ชั่วครำวในวันที่ 18 กรกฎำคม 2557 ระหว่ำงสู ้คด ี

ในชั้นฎีกำ

 19 กันยายน 2557 ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยืนให้

จ�ำคุก สมยศ พฤกษำเกษมสุข เป็นเวลำ 10 ปี ฐำนเป็น

บรรณำธิกำรนิตยสำร วอยซ์ออฟทกัษณิ 2 เล่ม ซ่ึงเผยแพร่

บทควำมที่มีเนื้อหำเข้ำข่ำยเป็นกำรหม่ินประมำทกษัตริย์ฯ 

2 ชิ้น ที่วำงจ�ำหน่ำยในปี 2553 คดีนี้ศำลนัดฟังค�ำ

พิพำกษำในวันที่ 19 กันยำยน อันเป็นวันครบรอบ 8 ปี 

ของกำรรัฐประหำร 19 กันยำยน 2549 โดยไม่แจ้งให้

จ�ำเลย ทนำยควำม หรือญำติ ทรำบวันนัดล่วงหน้ำด้วย

 28 พฤศจิกายน 2557 ศำลอุทธรณ์นัดฟังค�ำ

พิพำกษำคดีของ ยุทธภูม ิหรือคดีพี่ฟ้องน้อง ที่ศำลชั้นต้น

พิพำกษำยกฟ้องในเดือนกันยำยน 2556 ศำลอุทธรณ์

พิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้นให้ยกฟ้องจ�ำเลยเนื่องจำก

พยำนหลกัฐำนของโจทก์มเีหตใุห้สงสยัตำมสมควร จึงต้อง

ยกประโยชน์แห่งควำมสงสัยให้จ�ำเลย

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/541
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/61
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/439
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พลเรือนต้องขึ้นศาลทหาร
 ก่อนกำรรฐัประหำรกำรสัง่พจิำรณำคดเีป็นกำรลบัถือเป็นข้อยกเว้น ในระยะ

เวลำ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553 - 2557 ศำลพลเรือนพิจำรณำคดีหมิ่นประมำทกษัตริย์ 

อย่ำงน้อย 41 คดี มีกำรสั่งให้พิจำรณำโดยลับ 4 คดี อีก 37 คดีพิจำรณำโดย 

เปิดเผย ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของจ�ำเลยทุกคน ที่จะมีผู้สังเกตกำรณ์ภำยนอก

เข้ำร่วมฟัง เพื่อช่วยรับประกันควำมโปร่งใสและควำมถูกต้องของกระบวนกำร

พิจำรณำ

 หลังกำรรัฐประหำร คดีของคฑำวุธ “สมศักดิ์ ภักดีเดช” สิรภพ ซึ่งพิจำรณำ

ที่ศำลทหำรกรุงเทพ ถูกศำลสั่งให้พิจำรณำเป็นกำรลับตลอดคดีทั้งสำมคดี และคดี

ของ “ธเนศ” ที่พิจำรณำที่ศำลอำญำก็ถูกสั่งให้พิจำรณำเป็นกำรลับ มีควำมเป็นไป

ได้มำกว่ำ คดีอื่นๆ ที่ก�ำลังจะเข้ำสู่กำรพิจำรณำอำจถูกสั่งพิจำรณำลับเช่นกัน

 ล�ำพงักำรก�ำหนดให้พลเรอืนต้องขึน้ศำลทหำรกเ็ป็นสิง่ทีส่งัคมกงัขำอยูแ่ล้ว 

กำรข้ึนศำลภำยใต้สถำนกำรณ์พิเศษที่จ�ำเลยไม่สิทธิในกำรอุทธรณ์หรือฎีกำยิ่งเพิ่ม

ควำมน่ำกังวล กำรพิจำรณำโดยเปิดเผยต่อหน้ำผู ้สังเกตกำรณ์จำกภำยนอก 

จึงเปรียบเสมือนไพ่ใบสุดท้ำยที่พอจะสร้ำงควำมอุ ่นใจให้กับจ�ำเลยได้บ้ำงว่ำ 

กำรพิจำรณำคดีน่ำจะด�ำเนินไปอย่ำงถูกต้องเป็นธรรม กำรสั่งพิจำรณำเป็นกำรลับ

ตลอดทั้งกระบวนจึงเป็นกำรท�ำลำยเกรำะป้องกันชั้นสุดท้ำยของจ�ำเลย

ปรากฏการณ์และความท้าทายใหม่ๆ

ของการต่อสู้คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ในปี 2557
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การไม่อนุญาตให้คัดถ่ายเอกสารในส�านวนของศาล

 เพื่อให้จ�ำเลยสำมำรถต่อสู้คดีได้อย่ำงเต็มท่ี จ�ำเลยจึงมีสิทธิที่จะเข้ำถึง

เอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี โดยปกติ ทนำยควำมสำมำรถขอส�ำเนำเอกสำร

ต่ำงๆ จำกศำลได้ ทัง้ค�ำฟ้อง บนัทกึค�ำเบกิควำมพยำน รำยงำนกระบวนพจิำรณำ 

รวมทั้งค�ำพิพำกษำ

 ในคดขีองคฑำวธุ และสริภพ ศำลทหำรกรงุเทพไม่อนญุำตให้ทนำยจ�ำเลย

ท�ำส�ำเนำรำยงำนกระบวนพิจำรณำของวันนัดสอบค�ำให้กำรที่ศำลมีค�ำสั่งให้

พิจำรณำคดีเป็นกำรลับโดยตลอด เนื่องจำกได้อ่ำนให้ฟังแล้ว ทั้งที่รำยงำน

กระบวนพิจำรณำในวันนั้น มีเพียงแต่ค�ำสั่งศำลให้พิจำรณำคดีเป็นกำรลับ 

ค�ำแถลงขอเลื่อนกำรให้กำรของจ�ำเลย และวันนัดใหม่เท่ำนั้น ไม่มีข้อควำมใดๆ 

ที่อ่อนไหวต่อควำมมั่นคง

ศาลทหารเพิ่มโทษเป็นเท่าตัว 

 อัตรำโทษของคดีหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ คือ 3 - 15 ปีต่อควำมผิดหนึ่ง

กรรม ในระยะเวลำ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553 - 2557 ศำลพลเรือนพิพำกษำลงโทษ

จ�ำเลยในคดีหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ อย่ำงน้อย 31 คดี เป็นกำรก�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 โดยเฉลี่ยศำลพลเรือนก�ำหนดบทลงโทษจ�ำเลย

กรรมละ 4.4 ปี

 ค�ำพิพำกษำคดีหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ ของศำลทหำรที่ออกมำแล้ว 

2 ฉบับ ในคดีของคฑำวุธ ศำลพิพำกษำลงโทษจ�ำคุกจ�ำเลยเป็นเวลำ 10 ปี 

ในควำมผิด 1 กรรม ก่อนลดโทษเหลือ 5 ปี เพรำะจ�ำเลยรับสำรภำพ ขณะที่คดี

ของ “สมศักดิ์” ศำลพิพำกษำลงโทษจ�ำคุกจ�ำเลยเป็นเวลำ 9 ปี ในควำมผิด 

1 กรรม ก่อนลดโทษเหลือ 4 ปี 6 เดือน โดยเฉลี่ยศำลทหำรก�ำหนดบทลงโทษ

จ�ำเลยกรรมละ 9.5 ปี



49

นัดสมานฉันท์ วิธีทางแพ่งในคดีอาญา?

 ในคดีของอัครเดช ศำลอำญำจัดให้มีนัดสมำนฉันท์ขึ้น ซึ่งปกติแล้วเป็น 

กระบวนกำรทีส่ร้ำงขึน้มำส�ำหรบัคดีแพ่งเพือ่ให้จ�ำเลยและโจทก์มำประนปีระนอม

กนัหรือท�ำข้อตกลงร่วมกนั แทนกำรด�ำเนนิกระบวนกำรพจิำรณำคดแีละบงัคบัคดี

 คดอีำญำทีเ่ป็นควำมผิดต่อแผ่นดนิอย่ำงคดหีมิน่ประมำทกษตัรย์ิฯ เป็นคดี

ท่ียอมควำมหรือท�ำข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ และไม่มโีจทก์ในคดีทีม่อี�ำนำจในกำรเจรจำ

ประนปีระนอมกับจ�ำเลย เม่ือประกอบกบัข้อเทจ็จรงิทีว่่ำ จ�ำเลยให้กำรปฏเิสธใน

ตอนแรก แต่กลับมำรบัสำรภำพระหว่ำงกระบวนกำรนี ้จงึน่ำสงสยัว่ำ ศำลในคดนีี้

อำศัยกระบวนกำรนดัสมำนฉนัท์ท�ำตวัเป็นโจทก์มำเจรจำกับจ�ำเลยเสยีเอง

การรุกล�้าความเป็นส่วนตัวและการสร้างบรรยากาศแห่งความกลัว

 หลังกำรรัฐประหำรเกิดปรำกฏกำรณ์ใหม่คือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ยึดอุปกรณ์

เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกจับกุมหรือถูกเรียกรำยงำนตัว เช่น โทรศัพท์มือถือ 

ไปตรวจสอบและน�ำผลกำรตรวจสอบมำด�ำเนินคดี ดังเช่น กรณีของอภิชำต ิ

ที่ถูกจับกุมจำกกำรชุมนุม แต่ต่อมำถูกด�ำเนินคดีหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ เพรำะ

เจ้ำหน้ำที่ไปตรวจโทรศัพท์ของเขำ

 กำรยึดโทรศัพท์และกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลเช่นนี้กลำยเป็นแนวทำง

ปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่รัฐในทุกครั้งที่มีกำรจับกุมบุคคลคดีกำรเมือง เพื่อสร้ำง

บรรยำกำศควำมกลวัขึน้ในพืน้ทีก่ำรส่ือสำรส่วนตวัของประชำชน นอกจำกนียั้งมี

มีควำมกังวลว่ำ จ�ำนวนคดีหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ อำจพุ่งสูงขึ้นไปอีก   
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การใช้มาตรา 112 กับขบวนการแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ 

เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว

 ก่อนหน้ำปี 2557 มีกรณีศึกษำกำรด�ำเนินคดีมำตรำ 112 จำกกำรแอบ

อ้ำงสถำบันพระมหำกษัตริย์ฯ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว 2 คดี คือ คดีของ

ประจวบ และอัศวิน หลังกำรรัฐประหำรในปี 2557 มีข่ำวใหญ่โตคือกำรจับกุม

และด�ำเนินคดีกับบุคคลอย่ำงน้อย 16 คน และมีบุคคลที่ถูกออกหมำยจับแต่ยัง

ไม่มรีำยงำนกำรจบักมุอกีอย่ำงน้อย 3 คน ซึง่บุคคลเหล่ำนีถ้กูเช่ือมโยงว่ำเก่ียวข้อง

กับขบวนกำรแอบอ้ำงสถำบันพระมหำกษัตริย์ฯ ที่น�ำโดย พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ 

ฉำยำพันธุ์ อดีตผู้บัญชำกำรกองบัญชำกำรต�ำรวจสอบสวนกลำง

 นอกจำกนี้ยังมีรำยงำนกำรจับกุมด�ำเนินคดีบุคคลอีกอย่ำงน้อย 4 คน 

ท่ีมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ ตำมมำตรำ 112 จำก 

ข้อกล่ำวหำเรื่องกำรแอบอ้ำงด้วย

[ดูรายงานการด�าเนินคดีฐานแอบอ้าง ด้วยมาตรา112 และการสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่น่ากังวล]

http://freedom.ilaw.or.th/blog/112benefit
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บทสรุปส่งท้ายปี 2557 

แนวโน้มมีความท้าทายใหม่ๆ อีกในปี 2558 

 ช่วงต้นปี ดูเหมือนว่ำบรรยำกำศของเสรีภำพในกำรแสดงออกกับข้อหำ

หม่ินประมำทกษัตริย์ฯ ก�ำลังจะเดินไปในทิศทำงผ่อนคลำยลง มีค�ำพิพำกษำ 

ท่ีค�ำนึงถึงประโยชน์ของจ�ำเลยและสังคมโดยรวม แต่หลังกำรรัฐประหำร

สถำนกำรณ์กลับพลิกมำเป็นหนึ่งในช่วงเวลำที่ตึงเครียดที่สุดในประวัติศำสตร ์

ของกำรบังคับใช้กฎหมำยหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ

 นอกจำกจ�ำนวนคดทีีเ่พิม่มำกขึน้แล้ว ยงัมีกำรน�ำพลเรอืนมำขึน้ศำลทหำร 

และใช้แนวปฏบิติัทีมี่ลกัษณะเป็นกำรจ�ำกดัสทิธจิ�ำเลยหลำยประกำร เช่น กำรสัง่

พิจำรณำลับ หรือกำรลงโทษจ�ำเลยหนักกว่ำศำลพลเรือนถึงสองเท่ำตัว 

สถำนกำรณ์ที่เหมือนก�ำลังจะก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงช้ำๆ ช่วงต้นปี จึงกลำยเป็น

ถอยหลังกลับไป 3 ก้ำว และดูเหมือนว่ำสถำนกำรณ์จะยิ่งทวีควำมตึงเครียดขึ้น

เรื่อยๆ

 สิ้นปี 2557 นักโทษในเรือนจ�ำตำมมำตรำ 112 เพิ่มเป็น 24 คน 

ถือว่ำมำกที่สุดในรอบหลำยปี เทียบกับจ�ำนวนสูงสุดหลังกำรสลำยกำรชุมนุมใน

ปี 2553 คือ 13 คน และมีควำมเป็นไปได้ว่ำจะเพิ่มขึ้นอีกในปี 2558 นอกจำก

นั้นยังมีโอกำสที่ศำลจะไม่ให้ประกันตัวจ�ำเลยคดีหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ และ

จ�ำเลยมแีนวโน้มเลอืกรบัสำรภำพเพรำะไม่เช่ือว่ำจะสำมำรถต่อสู้คดีในบรรยำกำศ

กำรเมืองแบบเผด็จกำรทหำรได้ กำรกระท�ำที่ถูกกล่ำวหำว่ำเป็นควำมผิดขยำย

เข้ำไปในพื้นที่ใหม่ๆ มำกขึ้น ส่งผลให้ควำมหวำดกลัวแผ่ขยำยออกไป สร้ำง

บรรยำกำศให้เสรีภำพในกำรแสดงออกต้องเงียบงันไปทั่วประเทศ

 ปี 2558 มีแนวโน้มว่ำจะเป็นปีท่ีกฎหมำยหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ 

จะถูกน�ำมำใช้ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทำงกำรเมือง และ

จ�ำเลยในคดีนี้อำจต้องเผชิญหน้ำกับกระบวนกำรพิจำรณำคดีที่มีควำมท้ำทำย

หลำกหลำย อย่ำงที่เรำเองก็ไม่สำมำรถคำดเดำทิศทำงได้เช่นกัน





 เสรีภาพการชุมนุม

การแสดงออกสาธารณะ 

และการตั้งข้อหาทางการเมือง 



54

 ปี 2557 หลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 สถานการณ์การใช้เสรีภาพในการชุมนุม

สาธารณะ การจัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ และการแสดงความคิดเห็น

เปลีย่นแปลงไปอย่างมาก ภายใต้การประกาศกฎอยัการศกึทัว่ประเทศต่อเน่ือง

กว่าหกเดือน คสช. ออกประกาศฉบับที่ 7/2557 เรื่องการห้ามชุมนุมทางการ

เมืองเกิน 5 คน ซ่ึงมีผู้ถูกตั้งข้อหาและด�าเนินคดีฐานฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้

อย่างน้อย 24 คน และยังมกีารน�าข้อหา “ปลกุป่ันยัว่ย”ุ ตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 116 มาใช้กับประชาชนอย่างน้อย 7 คน มีการน�าพ.ร.บ.ความ

สะอาดฯ มาใช้ปรับคนที่แสดงออกในที่สาธารณะอย่างน้อย 3 กรณี

 นอกจากนี้ คสช. ยังใช้วิธีการต่างๆ ปิดกั้นการจัดกิจกรรมสาธารณะ

ของประชาชน อย่างน้อย 42 ครัง้ เช่น การใช้ก�าลังเจ้าหน้าท่ีเข้าปิดกัน้โดยตรง 

การออกค�าสัง่ไม่อนญุาต การโทรศัพท์เจรจา การจับกมุผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ฯลฯ 

และต้ังข้อหาด�าเนินคดีกับคนท่ีไม่มารายงานตัวตามค�าส่ัง คสช. อย่างน้อย 

11 คน
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 มีคดีเสรีภาพการแสดงออกที่เกิดขึ้นและพิจารณาคดีกันมาก่อนการ

รัฐประหาร อย่างน้อย 3 คดี ที่มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจในปี 2557 ดังนี้

 25 มนีาคม 2557 ศำลจงัหวดัเชยีงรำยพพิำกษำยกฟ้อง คดคีนเสือ้แดง

เชยีงรำยชมุนมุฝ่ำฝืน พ.ร.ก.ฉกุเฉนิ เมือ่ปี 2553 เนือ่งจำกเป็นกำรชุมนมุโดยสงบ

ปรำศจำกอำวุธ ไม่ปรำกฏว่ำเป็นกำรก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย

 21 ตุลาคม 2557 ศำลอุทธรณ์พิพำกษำจ�ำคุก 1 ปี ไม่รอลงอำญำ 

สมชำย ไพบูลย์ ส.ข.พรรคเพื่อไทย จำกกำรปรำศรัยที่แยกผ่ำนฟ้ำ ฐำนปลุกปั่น

ยั่วยุให้ประชำชนละเมิดกฎหมำย มั่วสุดก่อควำมวุ่นวำย ตำมประมวลกฎหมำย

อำญำ มำตรำ 116, 215 และ 216 และฝ่ำฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 26 พฤศจิกายน 2557 ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยกฟ้อง คดี “ปีนสภำ 

สนช.” เมื่อปี 2550 เนื่องจำกเป็นกำรคัดค้ำนกำรออกกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม 

เมื่อกำรประชุมยกเลิกผู้ชุมนุมก็ออกจำกรัฐสภำโดยดี ไม่มีเจตนำก่อให้เกิด 

ควำมวุ่นวำย

 ทัง้สองคดทีีศ่ำลยกฟ้อง เป็นค�ำพพิำกษำทีข่ยำยขอบเขตของเสรภีำพกำร

ชุมนุมให้อยู่เหนือควำมผิดอื่นตำมประมวลกฎหมำยอำญำ หำกเป็นกำรชุมนุม

โดยสงบปรำศจำกอำวุธ ศำลก็จะตีควำมว่ำไม่เข้ำองค์ประกอบควำมผิดตำม

กฎหมำยอำญำ แต่ในคดขีองสมชำย ไพบูลย์ กำรชุมนมุในวันนัน้มกีำรใช้ก�ำลังทัง้

จำกฝ่ำยเจ้ำหน้ำที่และผู้ชุมนุม ศำลจึงพิจำรณำว่ำอยู่นอกเหนือขอบเขตของ

เสรีภำพ

คดีการเมืองก่อนการรัฐประหาร

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/560
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/560
http://freedom.ilaw.or.th/case/468
http://freedom.ilaw.or.th/case/468


56

คดีฝ่าฝืน 7/2557 ชุมนุมทางการเมืองเกินห้าคน

 หลังกำรรฐัประหำรไม่กีช่ัว่โมง คสช. ออกประกำศฉบบัที ่7/2557 มเีนือ้หำ

คือ ห้ำมไม่ให้ชุมนุมทำงกำรเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป หำกผู้ใดฝ่ำฝืนมีโทษจ�ำคุกไม่

เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

 หลังกำรรฐัประหำรมผีูอ้อกมำรวมตัวกันแสดงออกถึงควำมไม่พอใจต่อกำร

รัฐประหำรจ�ำนวนมำก มีผู้ถูกจับกุมจำกกำรออกมำชุมนุมโดยสงบปรำศจำกอำวุธ

อย่ำงน้อย 134 คน มีผู้ถูกตั้งข้อหำตำมประกำศฉบับที่ 7/2557 อย่ำงน้อย 

48 คน

 ในจ�ำนวน 48 คนนั้น เป็นผู้ถูกจับกุมในกรณี “ขอนแก่นโมเดล” 24 คน ซึ่ง

เป็นกำรตั้งข้อหำจำกกำรรวมตัวเพื่อพูดคุยกันในสถำนที่ปิด ไม่ใช่กำรแสดงออกใน

ท่ีสำธำรณะ จึงเหลือคนที่ถูกตั้งข้อหำจำกกำรแสดงออกในที่สำธำรณะอย่ำงน้อย 

24 คน แบ่งเป็น 15 คดี

 คดีท่ีศำลมีค�ำพิพำกษำแล้วมีอย่ำงน้อย 12 คดี เรียงตำมล�ำดับวันที่ศำล 

มีค�ำพิพำกษำ ดังนี้

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-annouce7.pdf
http://freedom.ilaw.or.th/case/590
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วันที่พิพากษา จ�าเลย ศาล การกระท�า ผลคดี

3 กรกฎาคม 2557 วีระยุทธ ศำลแขวงปทุมวัน

ชุมนุมต้ำนรัฐประหำรที่หอศิลป

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 

เมื่อ 23 พฤษภำคม 2557

จ�ำคุก 2 เดือน ปรับ 6,000 บำท 

จ�ำเลยรับสำรภำพลดโทษกึ่งหนึ่ง 

โทษจ�ำคุกให้รอลงอำญำ

14 สิงหาคม 2557 สรำวุทธิ์
ศำลจังหวัด 

ทหำรบกเชียงรำย
ชูป้ำยต้ำนรัฐประหำรหลำยจุด

จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บำท 

จ�ำเลยรับสำรภำพลดโทษกึ่งหนึ่ง 

โทษจ�ำคุกให้รอลงอำญำ

25 สิงหาคม 2557
ชำวเชียงรำย

สำมคน

ศำลจังหวัดทหำร

บกเชียงรำย

ร่วมกิจกรรมกินแมคโดนัลด ์

ต้ำนรัฐประหำร

จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บำท 

จ�ำเลยรับสำรภำพลดโทษกึ่งหนึ่ง 

โทษจ�ำคุกให้รอลงอำญำ

26 สิงหาคม 2557
ชำวเชียงรำย 

สี่คน

ศำลจังหวัด 

ทหำรบกเชียงรำย

ร่วมกิจกรรมกินแมคโดนัลด ์

ต้ำนรัฐประหำร

จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บำท 

จ�ำเลยรับสำรภำพลดโทษกึ่งหนึ่ง 

โทษจ�ำคุกให้รอลงอำญำ

4 กันยายน 2557 สุรสิทธิ์ ศำลทหำรกรุงเทพ

ชุมนุมต่อต้ำนรัฐประหำร 

ที่ห้ำงสยำมพำรำกอน

เมื่อ 8 มิถุนำยน 255

จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บำท 

จ�ำเลยรับสำรภำพลดโทษกึ่งหนึ่ง 

โทษจ�ำคุกให้รอลงอำญำ

8 กันยายน 2557 อนุรักษ์ ศำลทหำรกรุงเทพ
โพสต์เฟซบุ๊กชวนคนไปชุมนุม

ต้ำนรัฐประหำร

จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บำท 

จ�ำเลยรับสำรภำพลดโทษกึ่งหนึ่ง 

โทษจ�ำคุกให้รอลงอำญำ

18 กันยายน 2557 ภิณโญภำพ ศำลทหำรกรุงเทพ

ชุมนุมต่อต้ำนรัฐประหำร

หน้ำแมคโดนัลด์ รำชประสงค์  

เมื่อ 25 พฤษภำคม 2557

จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บำท 

จ�ำเลยรับสำรภำพลดโทษกึ่งหนึ่ง 

โทษจ�ำคุกให้รอลงอำญำ

18 กันยายน 2557 วรภพ ศำลทหำรกรุงเทพ

ชุมนุมต่อต้ำนรัฐประหำร 

หน้ำแมคโดนัลด์ รำชประสงค์ 

เมื่อ 25 พฤษภำคม 2557

จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บำท 

จ�ำเลยรับสำรภำพลดโทษกึ่งหนึ่ง 

โทษจ�ำคุกให้รอลงอำญำ

18 กันยายน 2557 ณัฐวุฒิ ศำลทหำรกรุงเทพ

ชุมนุมต่อต้ำนรัฐประหำร 

หน้ำแมคโดนัลด์ รำชประสงค์  

เมื่อ 31 พฤษภำคม 2557

จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บำท 

จ�ำเลยรับสำรภำพลดโทษกึ่งหนึ่ง 

โทษจ�ำคุกให้รอลงอำญำ

18 กันยายน 2557 สุเมศ ศำลทหำรกรุงเทพ

ชุมนุมต่อต้ำนรัฐประหำร 

บริเวณแยกอโศก 

เมื่อ 1 มิถุนำยน 2557

จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บำท 

จ�ำเลยรับสำรภำพลดโทษกึ่งหนึ่ง 

โทษจ�ำคุกให้รอลงอำญำ

27 ตุลาคม 2557 ชัยนรินทร์ ศำลทหำรกรุงเทพ

ชูป้ำยกระดำษต้ำนรัฐประหำร

ที่ห้ำงสยำมพำรำกอน  

เมื่อ 1 มิถุนำยน 2557

จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บำท 

จ�ำเลยรับสำรภำพลดโทษกึ่งหนึ่ง 

โทษจ�ำคุกให้รอลงอำญำ

8 ตุลาคม 2557 หนึ่ง ศำลทหำรกรุงเทพ
ร่วมชุมนุมที่อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ 

เมื่อ 28 พฤษภำคม 2557

จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บำท 

จ�ำเลยรับสำรภำพลดโทษกึ่งหนึ่ง 

โทษจ�ำคุกให้รอลงอำญำ

ตารางคดทีีศ่าลมคี�าพพิากษาแลว้

http://freedom.ilaw.or.th/case/588
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/608
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/598
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/598
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/597
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/597
http://freedom.ilaw.or.th/case/605
http://freedom.ilaw.or.th/case/607
http://freedom.ilaw.or.th/case/591
http://freedom.ilaw.or.th/case/602
http://freedom.ilaw.or.th/case/603
http://freedom.ilaw.or.th/case/606
http://freedom.ilaw.or.th/case/610
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/633
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 ข้อสังเกตต่อคดีที่ศำลมีค�ำพิพำกษำแล้วคือ ทุกคดีศำลพิพำกษำให้รอ

ลงอำญำ จ�ำเลยคดีฝ่ำฝืนประกำศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 จึงยังไม่มีใครต้องรับ

โทษจ�ำคกุจรงิๆ จ�ำเลยส่วนใหญ่ได้ประกันตวัระหว่ำงกำรสอบสวนด้วยหลักทรพัย์ 

10,000 - 40,000 บำท มีสุเมศคนเดียวที่ย่ืนประกันตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 

4 มถุินำยน 2557 แต่ศำลทหำรกรุงเทพไม่อนญุำต จงึถูกคมุขงัอยู่ทีเ่รอืนจ�ำพเิศษ

กรงุเทพก่อนได้ประกนัตวัเมือ่วนัที ่10 มถินุำยน 2557 รวมแล้วถกูคมุขงัอยูน่ำน 

7 วัน

 ค�ำพิพำกษำในคดีฝ่ำฝืนประกำศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 มีแนวโน้ม 

ให้โทษจ�ำคุกได้รอกำรลงโทษ ไม่ว่ำจะเป็นค�ำพิพำกษำของศำลพลเรือนหรือ 

ศำลทหำร แต่คดีของวีระยุทธซึ่งพิพำกษำโดยศำลพลเรือน ศำลลงโทษน้อยกว่ำ 

คือ จ�ำคุก 2 เดือน ปรับ 6,000 บำท ขณะที่คดีอื่นๆ ที่ขึ้นศำลทหำร ศำลลงโทษ

เท่ำกันหมดทั้ง 11 คดี คือ จ�ำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บำท หำกนับโทษหลัง

ลดแล้ว จ�ำเลยทั้ง 16 คน เสียค่ำปรับจำกกำรแสดงออกโดยสงบในที่สำธำรณะ

รวมกัน 83,000 บำท

 

http://freedom.ilaw.or.th/case/588
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คดีที่ศาลยังไม่มีค�าพิพากษา มีดังนี้

 1. คดีของอภิชาต ิถูกจับเมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2557 จำกกำรชุมนุม

ต้ำนรัฐประหำรที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร ปัจจุบันคดียังอยู่ใน 

ชั้นอัยกำร อภิชำติถูกตั้งข้อหำหมิ่นประมำทกษัตริย์ฯ และมั่วสุม 10 คนขึ้นไป 

ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 112 และ 215 ด้วย

 2. คดขีองพรรณมณี และสมบติั ก. ถกูจบัจำกกำรชุมนมุต้ำนรฐัประหำร

ที่อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2557 ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่ำง

กำรสบืพยำนทีศ่ำลทหำรกรงุเทพ ทัง้สองคนถกูตัง้ข้อหำต่อสูข้ดัขวำงเจ้ำพนกังำน 

และท�ำลำยทรัพย์สินรำชกำร ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 138 และ  

360 ด้วย

 3. คดีของชาวนนทบุรี 4 คน ถูกจับเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2557  

จำกกำรชุมนุมต้ำนรัฐประหำรที่บริเวณท่ำน�้ำนนท์ฯ ปัจจุบันคดียังอยู่ในชั้น

พนักงำนสอบสวน

 ข้อสงัเกตต่อกำรด�ำเนนิคดตีำมประกำศ คสช. ฉบบัท่ี 7/2557 จำกสถติิ

คดีทั้งหมดยังไม่พบเกณฑ์กำรพิจำรณำที่แน่ชัดว่ำ พฤติกรรมกำรชุมนุมแบบใด 

จะเป็นเหตใุห้ถกูตัง้ข้อหำด�ำเนนิคดบ้ีำง คนทีถ่กูต้ังข้อหำไม่ใช่แกนน�ำจดักำรชมุนมุ 

หรือคนที่มีประวัติกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองมำก่อน หลำยคนที่ถูกจับจำก

พฤติกำรณ์ที่เป็นคนจัดกำรชุมนุมก็ไม่ถูกตั้งข้อหำนี้ ตัวอย่ำงเช่น กำรจับกุมผู้

ชุมนุม 7 คนเมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2557 ทุกคนมีพฤติกรรมเป็นผู้มำร่วมชุมนุม

ด้วยกัน มีคนถูกตั้งข้อหำเพียงคนเดียวคือ สุรสิทธิ์

 เนื่องจำกกำรตั้งข้อหำไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน และศำลก็มีแนวโน้มรอ

ลงอำญำ จึงเห็นได้ว่าข้อหาฝ่าฝืนประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 ถูกน�ามาใช้

แบบเหว่ียงแหเพื่อการขู่หรือปรามให้ผู้ที่จะออกมาชุมนุมรู้สึกกลัว ไม่ได้เป็น 

การด�าเนินคดีเพื่อมุ่งลงโทษบุคคลที่สร้างความเสียหายแก่สังคม ถือเป็นข้อหำ 

ที่ใช้เพื่อหวังผลทำงกำรเมืองโดยแท้

 แม้ยงัไม่อำจสรปุได้ทนัทว่ีำกำรใช้กฎหมำยในลักษณะนีม้ผีลให้ผูค้นกลัว

หรือไม่ และช่วยยับยั้งกำรชุมนุมต้ำนรัฐประหำรได้มำกน้อยเพียงใด แต่ภำพ 

ท่ีปรำกฏคอื กระแสกำรชมุนมุต้ำนรฐัประหำรเงยีบลงภำยในเวลำไม่ถึงหนึง่เดือน

หลังกำรรัฐประหำร สวนทำงกับตัวเลขกำรจับกุมและกำรด�ำเนินคดี ก่อนที่ 

กำรชุมนุมจะก่อตัวขึ้นมำอีกครั้งในเดือนพฤศจิกำยน 2557 และเบำลงไป 

จำกกำรปิดกั้นที่เข้มงวดและจับกุมผู้เกี่ยวข้อง

http://freedom.ilaw.or.th/case/576
http://freedom.ilaw.or.th/case/601
http://freedom.ilaw.or.th/case/609
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/625
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 ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 116 หรือควำมผดิ

ฐำน “ปลกุป่ันยัว่ย”ุ เป็นกฎหมำยมำตรำหนึง่ทีถู่กน�ำมำใช้

หลงักำรรัฐประหำร คนทีถ่กูตัง้ข้อหำมำตรำ 116 มลัีกษณะ

เป็นนกัเคล่ือนไหวระดบัแกนน�ำทีรั่ฐบำลทหำรต้องกำรปรำม

ให้หยุด มีคดีมำตรำ 116 หลังกำรรัฐประหำรอย่ำงน้อย 

 4 คด ีซึง่ยงัไม่มคีดทีีศ่ำลพพิำกษำเสรจ็ส้ิน ปัจจบัุนจ�ำเลย

ทกุคนได้ประกนัตัว

 1. คดีของจาตุรนต์ ฉายแสง ถูกจับเมื่อวันที่ 

27 พฤษภำคม 2557 ที่สมำคมผู้สื่อข่ำวต่ำงประเทศ 

ปัจจบุนัคดอียูร่ะหว่ำงกำรพิจำรณำทีศ่ำลทหำรกรุงเทพ จำ

ตรุนต์ถกูตัง้ข้อหำฝ่ำฝืนประกำศ คสช. ฉบบัที ่ 41/2557 

และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ด้วย

 2. คดขีองสมบตั ิ บญุงามอนงค์ ถกูจบัเมือ่วันที ่

5 มถุินำยน 2557 ทีบ้่ำนพกัในจังหวดัชลบุร ีปัจจบัุนคดอียู่

ระหว่ำงกำรพจิำรณำทีศ่ำลทหำรกรงุเทพ สมบตัถิกูตัง้ข้อหำ

ฝ ่ ำฝ ืนประกำศ คสช .  ฉบับที่  41/2557 และ 

พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ ด้วย

 3. คดีของชาวเชียงราย 3 คน ถูกจับเม่ือวันที ่

15 มถินุำยน 2557 จำกกำรติดป้ำยมข้ีอควำมขอแบ่งแยก

ประเทศ ปัจจบัุนคดีอยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำทีศ่ำลจังหวดั

เชยีงรำย

 4. คดีของสิทธิทัศน์ และวชิร ถูกจับเมื่อวันที ่

 25 พฤศจกิำยน 2557 จำกกำรโปรยใบปลวิต่อต้ำน คสช. 

ที่อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย ปัจจุบันคดีอยู ่ระหว่ำงกำร

สอบสวน

ความผิดฐาน “ปลุกปั่นยั่วยุ” และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ

http://freedom.ilaw.or.th/case/600
http://www.ilaw.or.th/node/3189
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/638
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/644


61

 พ.ร.บ.รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ

เรยีบร้อยของบ้ำนเมอืง พ.ศ. 2535 หรอื พ.ร.บ.ควำมสะอำดฯ 

เป็นกฎหมำยอีกฉบบัทีถ่กูน�ำมำใช้ในลักษณะเพ่ือปรำมกำร

แสดงออกในที่สำธำรณะที่ไม่เข้ำข่ำยข้อหำฝ่ำฝืนประกำศ 

คสช. ฉบบัที ่7/2557 หรอืกฎหมำยอืน่ และไม่ได้ต้องกำร

ลงโทษให้รนุแรงจนเกินไป มอีย่ำงน้อย 3 กรณี

 1. กรณญีาติผู้เสยีชวีติปี 2553 โปรยใบปลิวเรยีก

ร้องความเป็นธรรม บรเิวณสถำนรีถไฟฟ้ำหมอชติ ถกูต�ำรวจ

น�ำตวัไปเสยีค่ำปรบั 5,000 บำท เม่ือวนัที ่31 สงิหำคม 2557

 2. กรณนีกัศกึษากลุม่ ศนปท. แขวนป้ายผ้าบน

สะพานลอย ถ.วภิาวดรีงัสติ นกัศกึษำสำมคนถูกเรยีกไปเสีย

ค่ำปรบัคนละ 1,000 บำท เมือ่วนัที ่26 กนัยำยน 2557

 3. กรณนีกัศกึษาแขวนป้ายผ้าบนสะพานลอยหน้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษำสองคนถูกเรียกไป 

เสยีค่ำปรับคนละ 1,000 บำท เมือ่วนัที ่1 ตลุำคม 2557

 ทัง้ 3 กรณเีกิดขึน้ในเวลำไล่เลีย่กัน แต่ก่อนหน้ำและ

หลงัจำกน้ันกย็งัไม่มรีำยงำนกรณกีำรปรบัด้วย พ.ร.บ.ควำม

สะอำดฯ อกี ทัง้ทีม่กีำรควบคมุตวัคนจำกกำรโปรยใบปลวิ

หรอืตดิป้ำยผ้ำอกีหลำยคร้ัง

 กำรตัง้ข้อหำจำกกำรแสดงควำมคดิเห็นทำงกำรเมือง

อกีคดีหนึง่ทีน่่ำสนใจคอื กรณธีนพร ซึง่ถูกจับกุมเมือ่วนัท่ี 4 

ธนัวำคม 2557 จำกกำรโพสต์เฟซบุก๊สำปแช่งนำยทหำรที่

เสยีชวิีตจำกเหตเุฮลคิอปเตอร์ตก ต่อมำถกูตัง้ข้อหำดหูมิน่เจ้ำ

พนกังำน, หมิน่ประมำทคนตำย และ พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/626
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/626
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/627
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/627
http://freedom.ilaw.or.th/case/628
http://freedom.ilaw.or.th/case/628
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 วันที่ 25 พฤษภำคม 2557 คสช. ออกประกำศฉบับที่ 41/2557 

มเีนือ้หำคอื บคุคลใดไม่ปฏิบตัติำมค�ำส่ังเรยีกให้มำรำยงำนตวัต่อ คสช. ต้องระวำง

โทษจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และถูก

สั่งห้ำมท�ำธุรกรรมทำงกำรเงิน

 ตัง้แต่กำรรฐัประหำรเป็นต้นมำ คสช. ออกค�ำสัง่เรยีกให้บคุคลมำรำยงำน

ตัวอย่ำงเป็นทำงกำรอย่ำงน้อย 476 คน และเรียกให้บุคคลมำรำยงำนตัวอย่ำง

ไม่เป็นทำงกำร โดยกำรโทรศัพท์เรียก กำรไปหำที่บ้ำนพัก หรือกำรส่งหนังสือที่

ไม่ได้ลงนำมโดยหัวหน้ำ คสช. อย่ำงน้อย 163 คน

 มีคนจ�ำนวนมำกที่ไม่ได้ไปรำยงำนตัวตำมค�ำส่ัง อำจเป็นเพรำะติดธุระ 

ไม่สำมำรถไปได้ตำมก�ำหนดเวลำ หรอืตัง้ใจไม่ไปเพรำะไม่แน่ใจในควำมปลอดภยั 

หรือเพรำะจงใจปฏิเสธอ�ำนำจของ คสช. หลำยคนเดินทำงมำรำยงำนตัวเอง 

ภำยหลัง หลำยคนถูกจับ และมีผู้ถูกตั้งข้อหำด�ำเนินคดีฝ่ำฝืนประกำศ คสช.  

ฉบับที่ 41/2557 อย่ำงน้อย 11 คน

 คดีที่รับสำรภำพและศำลทหำรมีค�ำพิพำกษำแล้วมีอย่ำงน้อย 5 คดี 

คือ คดีของเยี่ยมยอด, คดีของธำนัท, คดีของสงวน, คดีของส�ำรำญ และคดีของ

ณรงค์ศักดิ์ ค�ำพิพำกษำเหมือนกันทั้ง 5 คดี คือ ศำลพิพำกษำจ�ำคุก 1 ปี 

ปรับ 20,000 บำท ลดโทษกึ่งหนึ่งเนื่องจำกจ�ำเลยรับสำรภำพ โทษจ�ำคุกให้รอ

กำรลงโทษ

 คดีที่จ�ำเลยปฏิเสธและอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี มีอย่ำงน้อย 6 คดี 

คือ คดีของจำตุรนต์ ฉำยแสง, คดีของสมบัติ บุญงำมอนงค์, คดีของจิตรำ, 

คดีของวรเจตน์ ภำคีรัตน,์ คดีของสิรภพ และคดีของณัฐ ซึ่งมี 2 คดีที่พิจำรณำใน

ศำลพลเรือนเพรำะกำรฝ่ำฝืนเกิดขึ้นก่อนวันที่ 25 พฤษภำคม 2557 คือ คดีของ

สมบัติ บุญงำมอนงค์ และคดีของณัฐ อีก 4 คดีพิจำรณำที่ศำลทหำรกรุงเทพ

 ข้อสังเกตต่อกำรตั้งข้อหำฝ่ำฝืนประกำศ คสช. ฉบับที่ 41/2557 คือ  

ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนว่าใครจะถูกต้ังข้อหาด�าเนินคดีจากพฤติการณ์ใดบ้าง 

เพรำะมีคนอีกจ�ำนวนมำกที่ไม่ไปรำยงำนตัวตำมค�ำสั่ง หรือไปรำยงำนตัวช้ำ 

แต่ก็ไม่ถูกตั้งข้อหำด้วย กำรตั้งข้อหำด�ำเนินคดีเช่นน้ีจึงไม่ได้มุ่งลงโทษบุคคล 

แต่มุ่งหวงัผลทำงกำรเมืองเช่นเดยีวกบัข้อหำฝ่ำฝืนประกำศ คสช. ฉบับที ่7/2557

คดีฝ่าฝืน 41/2557 ไม่มารายงานตัวตามค�าสั่ง

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-annouce41.pdf
http://freedom.ilaw.or.th/case/620
http://freedom.ilaw.or.th/case/616
http://freedom.ilaw.or.th/case/619
http://freedom.ilaw.or.th/case/621
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/624
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/624
http://freedom.ilaw.or.th/case/600
http://freedom.ilaw.or.th/case/613
http://freedom.ilaw.or.th/case/617
http://freedom.ilaw.or.th/case/618
http://freedom.ilaw.or.th/case/583
http://freedom.ilaw.or.th/case/612
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 หลังกำรรัฐประหำร กำรจัดกิจกรรมเสวนำทำงวิชำกำรในประเด็น 

ท่ีเก่ียวข้องกบักำรเมืองกำรปกครอง สทิธเิสรภีำพของประชำชน ถกูระงบัด้วยวธิกีำร

ต่ำงๆ อย่ำงน้อย 24 ครัง้ ขณะทีก่ำรรวมตวักนัเรยีกร้องหรอืแสดงออกในทีส่ำธำรณะ

ถกูห้ำมทกุประเดน็ บนัทกึไว้ได้อย่ำงน้อย 18 ครัง้ รวมทัง้สิน้มกีำรปิดกัน้-แทรกแซง

กำรจัดกจิกรรมสำธำรณะอย่ำงน้อย 42 คร้ัง

 ตวัอย่ำงเช่น กำรจบักมุผูชุ้มนมุกลุ่ม “ขำหุน้พลังงำน” ทีเ่ดินขบวนเรียก

ร้องขอให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรปฏริปูระบบพลงังำน กำรห้ำมศนูย์ทนำยควำม

เพ่ือสทิธมินษุยชนจดังำนเสวนำในประเด็น “ควำมยุตธิรรมทีปิ่ดปรับปรงุ” กำรห้ำม

นกัศกึษำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เดินขบวนคดัค้ำนกำรพจิำรณำผลกระทบด้ำน

สิง่แวดล้อมหรอื EHIA กรณีเขือ่นแม่วงก์ เป็นต้น

 จำกข้อมูลกำรปิดกั้น-แทรกแซงกิจกรรม 42 ครั้ง มีจ�ำนวน 23 ครั้ง  

ทีช่ดัเจนว่ำเป็นกำรปิดกัน้กจิกรรมทีไ่ม่เกีย่วข้องกบักำรเมอืงหรอืกำรรฐัประหำร โดย

เป็นกำรจัดกิจกรรมในประเด็นที่ดินและสิทธิชุมชน 9 ครั้ง ประเด็นกำรปฏิรูป

พลงังำน 4 ครัง้ ประเดน็กำรศึกษำ 3 ครัง้ ประเดน็ควำมขดัแย้งในตะวนัออกกลำง 

2 ครัง้ และประเดน็จงัหวดัจดักำรตนเอง 2 ครัง้

 เจ้ำหน้ำทีใ่ช้วธิกีำรหลำกหลำยในกำรปิดกัน้และแทรกแซง ทัง้ทำงตรงและ

ทำงอ้อม ทัง้กำรใช้ก�ำลงัทำงกำยภำพ กำรข่มขู ่ หรอืกำรคกุคำม บำงกจิกรรมถกู

กดดนัด้วยหลำยวิธกีำร พอจะแบ่งได้ ดงันี้

 1. กำรโทรศพัท์ไปเจรจำขอให้ยกเลิกกำรจดักิจกรรม อย่ำงน้อย 14 ครัง้ 

 2. กำรส่งหนงัสอือย่ำงเป็นทำงกำร แจ้งว่ำไม่อนญุำตให้จดั 

    อย่ำงน้อย 4 ครัง้

 3. กำรเดนิทำงไปเจรจำขอไม่ให้จัดกจิกรรม อย่ำงน้อย 7 ครัง้

 4. กำรแจ้งว่ำไม่สำมำรถพจิำรณำอนญุำตได้ทนัเวลำ อย่ำงน้อย 2 ครัง้

การปิดกั้น-แทรกแซง การจัดกิจกรรมสาธารณะ
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 5. กำรใช้ก�ำลังเข้ำขดัขวำงกำรจัดกจิกรรม อย่ำงน้อย 8 คร้ัง

 6. กำรกดดนัให้เจ้ำของสถำนทีย่กเลกิกำรอนญุำตให้ใช้สถำนท่ี 

    อย่ำงน้อย 4 ครัง้

 7. กำรส่งเจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำมำเฝ้ำดูระหว่ำงกำรท�ำกจิกรรม อย่ำงน้อย 4 ครัง้

 8. กำรจบักมุผู้จดัและผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรม อย่ำงน้อย 12 ครัง้

 9. กำรเชญิตวัผู้จดักจิกรรมไปพดูคุยหรอืแจ้งข้อกล่ำวหำภำยหลัง 4 ครัง้

 หำกพิจำรณำตำมช่วงเวลำ จะเห็นว่ำช่วงหลังกำรรัฐประหำรใหม่ๆ ยังมีกำร

ปิดก้ันกิจกรรมไม่มำก เพรำะผู้จัดส่วนใหญ่ไม่ม่ันใจในสถำนกำรณ์กำรเมือง จึงยกเลิก

กิจกรรมต่ำงๆ ไปเอง แต่หลังจำกน้ันมำกำรขับเคล่ือนประเด็นทำงสังคมก็กลับมำเดิน

หน้ำต่อ และมีควำมพยำยำมจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงต่อเน่ือง ท�ำให้ 

เจ้ำหน้ำท่ีปิดก้ัน-แทรกแซงมำกเป็นล�ำดับ

 มิถุนำยน 2557 มีกำรปิดก้ันกิจกรรมสำธำรณะ อย่ำงน้อย 1 คร้ัง

 กรกฎำคม 2557 มีกำรปิดก้ันกิจกรรมสำธำรณะ อย่ำงน้อย 4 คร้ัง

 สิงหำคม 2557 มีกำรปิดก้ันกิจกรรมสำธำรณะ อย่ำงน้อย 6 คร้ัง

 กันยำยน 2557 มีกำรปิดก้ันกิจกรรมสำธำรณะ อย่ำงน้อย 8 คร้ัง

 ตุลำคม 2557 มีกำรปิดก้ันกิจกรรมสำธำรณะ อย่ำงน้อย 4 คร้ัง

 พฤศจิกำยน 2557 มีกำรปิดก้ันกิจกรรมสำธำรณะ อย่ำงน้อย 15 คร้ัง

 ธันวำคม 2557 มีกำรปิดก้ันกิจกรรมสำธำรณะ อย่ำงน้อย 5 คร้ัง
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 ข้อสังเกตคือ คสช. พยำยำมใช้วิธีกำรปิดกั้นที่นุ่ม

นวลเพื่อรักษำภำพลักษณ์ของตัวเอง เช่น กำรโทรศัพท์

เจรจำ แต่หำกผู ้จัดกิจกรรมไม่ยอมก็อำจยกระดับขึ้น

เป็นกำรข่มขู่ หรือใช้วิธีกำรทำงอ้อม เช่นคุยกับเจ้ำของ

สถำนท่ีจดักิจกรรม หำกต้องใช้ก�ำลงัเจ้ำหน้ำทีก็่จะพยำยำม

ใช้เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจก่อน ซึ่งจะให้ภำพลักษณ์ที่ไม่แข็งกร้ำว 

แต่ก็จะวำงก�ำลังเจ้ำหน้ำที่ทหำรทั้งในและนอกเครื่องแบบ

ปะปนอยู่ด้วย

 คสช. อ่อนไหวต่อกำรจัดกิจกรรมสำธำรณะมำก 

ข้ออ้ำงที่เจ้ำหน้ำที่มักใช้เพื่อกำรปิดกั้นกำรแสดงออก คือ 

กำรป้องกันไม่ให้คนอื่นเอำเป็นเยี่ยงอย่ำง แสดงให้เห็นว่ำ 

คสช. ไม่ต้องกำรให้ประชำชนจัดกิจกรรมในประเด็นสิทธิ

เสรภีำพและประเดน็ทำงสงัคม โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรเรียก

ร้องหรือเดินขบวนบนท้องถนน เพื่อ “ตัดไฟแต่ต้นลม” 

ป้องกันไม่ให้กำรใช้เสรีภำพลุกลำมจนเป็นกำรจัดกิจกรรม

ต่อต้ำนอ�ำนำจของ คสช. 





การฟ้องคดีหมิ่นประมาท 

และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

เพื่อปิดกั้นการแสดงออก 
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 ปี 2557 กฎหมายหมิ่นประมาทและพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ) 

ยังเป็นอาวุธที่ทั้งภาครัฐและเอกชนใช้เพื่อปิดกั้นหรือตอบโต้กับเรื่องราว 

ทีไ่ม่อยากได้ยนิ ในปีนีม้กีรณทีีก่ารใช้เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ การให้

สัมภาษณ์สื่อมวลชน หรือให้ความเห็นทางวิชาการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็น 

ที่เป็นประโยชน์สาธารณะเป็นเหตุให้ถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาทหลายกรณี 

 การฟ้องคดีใหม่ๆ ในรอบปีท่ีผ่านมาตอกย�้าให้เห็นถึงความเสี่ยงของ

สื่อมวลชน นักเคลื่อนไหว หรือนักวิชาการ ท่ีมุ่งน�าเสนอข้อเท็จจริงต่อสังคม 

รวมไปถึงชาวบ้านท่ีใช้เสรีภาพการแสดงออกเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเอง และ

ท�าให้วัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วย

งานภาครัฐและภาคเอกชนถูกคุกคาม
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คดีบริษัททุ่งค�า ฟ้อง ชาวบ้านจังหวัดเลย 2 คดี 

 กรณีควำมขัดแย้งที่ยืดเยื้อมำนำนระหว่ำงบริษัททุ่งค�ำ ที่ได้รับสัมปทำน

บตัรเหมอืงทองค�ำ ในพืน้ที ่ อ�ำเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย กับกลุ่มชำวบ้ำนทีไ่ด้รบั

ผลกระทบทำงสิง่แวดล้อมจำกกำรท�ำเหมอืง น�ำมำสูก่ำรฟ้องคดหีมิน่ประมำท หลงั

เหตกุำรณ์ปะทะกนัระหว่ำงชำวบ้ำนกับกลุ่มชำยชุดด�ำทีต้่องกำรขนแร่ผ่ำนหมู่บ้ำน 

เมือ่วนัที ่15 พฤษภำคม 2557 มส่ืีอมวลชนและองค์กรต่ำงๆ ลงพ้ืนทีไ่ปท�ำข่ำว

จ�ำนวนมำก

  บริษทัทุง่ค�ำ ยืน่ฟ้องจ�ำเลยทีเ่ป็นชำวบ้ำน 2 คน 2 คด ีฐำนหมิน่ประมำท

โดยกำรโฆษณำ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 326 และ 328 คือ สรุพนัธุ์ 

หรือ “พ่อไม้” จำกกำรให้สมัภำษณ์กับนกัข่ำวช่อง TNN24 ถงึกรณทีีม่เีหตไุฟไหม้

เต็นท์ของคนงำนเหมือง และพรทิพย ์ หรือ “แม่ป๊อป” จำกกำรให้สัมภำษณ์กับ 

นักข่ำวช่อง Nation TV ถึงผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมที่ชำวบ้ำนต้องประสบ 

   ประเดน็ทีน่่ำสนใจคอื ทัง้สองคดีนีบ้รษิทัทุง่ค�ำเลือกย่ืนฟ้องทีศ่ำลจงัหวัด

ภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่โจทก์มีส�ำนักงำนสำขำตั้งอยู่ ท�ำให้จ�ำเลยต้องรับภำระ 

อย่ำงหนักในกำรเดินทำง กำรต่อสู้คดี และยังต้องแบกรับควำมเส่ียงต่อชีวิต 

และร่ำงกำยขณะเดินทำงออกนอกพื้นที่ด้วย

  ในวันที่ 4 ธันวำคม 2557 ตัวแทนชำวบ้ำนจำก อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัด

เลย เจรจำและลงนำมบันทกึข้อตกลงกบักรรมกำรผูจั้ดกำร บรษิทัทุง่ค�ำ โดยตกลง

กันว่ำบริษัทยินดีถอนฟ้องทุกคดี แลกกับกำรที่ชำวบ้ำนยินยอมให้ขนแร่ที่ขุดแล้ว

ออกจำกพื้นที่ท�ำเหมือง โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย ผู้บังคับกำรจังหวัด 

ทหำรบกเลย อยักำรจงัหวดัเลย และนำยอ�ำเภอวงัสะพงุ เป็นพยำนกำรท�ำบันทกึ

ข้อตกลง

 8 ธันวาคม 2557 โจทก์จึงส่งทนำยควำมเข้ำยื่นค�ำร้องขอถอนฟ้องคด ี

ที่มีกำรฟ้องร้องชำวบ้ำนทั้งหมด

คดีหมิ่นประมาท และการกระท�าผิด

ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2557

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/631
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/632
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คดีกระทรวงพลังงาน ฟ้อง ม.ล.กรกสิสัฒน์ 

 15 สิงหาคม 2557 เอกศักดิ์ ญำโนทัย ผู้รับมอบอ�ำนำจจำกกระทรวง

พลังงำน ยื่นฟ้อง ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี นักวิชำกำรอิสระด้ำนพลังงำน เป็น

จ�ำเลยในควำมผดิฐำนหมิน่ประมำทผูอ้ืน่ด้วยกำรโฆษณำ และ พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ 

มำตรำ 14(1) จำกกำรโพสต์ข้อควำมในเฟซบุ๊กเพจ “คุยกับหม่อมกร” ท�ำนองว่ำ 

รำคำขำยน�้ำมันดีเซลที่ส่งไปจ�ำหน่ำยที่ สปป.ลำว ต�่ำกว่ำรำคำจ�ำหน่ำยใน

ประเทศไทย ท�ำให้กระทรวงพลังงำนได้รับควำมเสียหำย

  ศำลพิเครำะห์พยำนหลักฐำนโจทก์ในช้ันไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่ำ 

คดมีีมูล จงึรับฟ้องไว้พิจำรณำ และนดัสอบค�ำให้กำรจ�ำเลยในวนัท่ี 3 พฤศจกิำยน 

2557 คู่ควำมทั้งสองฝ่ำยได้มำที่ศำล เพื่อตกลงวันนัดสืบพยำนกันโดยเป็น 

กำรสืบพยำนโจทก์ 4 นัด สืบพยำนจ�ำเลย 9 นัด ศำลอนุญำตให้พิจำรณำคดีลับ

หลังจ�ำเลยได้ เพรำะจ�ำเลยอำจมำศำลไม่ได้ทุกนัด 

คดีส�านักงานศาลปกครอง ฟ้อง ส�านักข่าวอิศรา

 25 สงิหาคม 2557 ดเิรกฤทธ์ิ เจนครองธรรม เลขำธิกำรส�ำนกังำนศำล

ปกครองยืน่ฟ้องมลูนธิพิฒันำสือ่มวลชนแห่งประเทศไทย, ประสงค์ เลศิรตันวสิทุธิ์  

ผู้อ�ำนวยกำรบริหำรสถำบันอิศรำ และเสนำะ สุขเจริญ บรรณำธิกำรส�ำนักข่ำว- 

อิศรำ ในข้อหำหมิ่นประมำทโดยกำรโฆษณำ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มำตรำ 

14(1) กรณีน�ำเสนอข่ำวว่ำ ดเิรกฤทธ์ิมบีนัทกึส่วนตวัหรอืทีเ่รยีกกนัว่ำ “จดหมำย

น้อย” ขอให้ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ สนับสนุนกำรแต่งตั้งโยกย้ำยนำยต�ำรวจ

รำยหนึ่ง

  28 สิงหาคม 2557 มีรำยงำนว่ำ ดิเรกฤทธิ์ยื่นฟ้องเรียกค่ำเสียหำยเป็น

คดีแพ่งจ�ำนวน 50 ล้ำนบำทด้วย หลังยื่นฟ้องคดีอำญำแล้วจ�ำเลยยังไม่หยุด

พฤติกรรมดังกล่ำว

  10 พฤศจิกายน 2557 ศำลอำญำมีค�ำวินิจฉัยยกฟ้องโจทก์ โดยให้

เหตุผลว่ำ กำรกระท�ำของโจทก์เป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปย่อมต�ำหนิติเตียนได้ทั้งนั้น 

และยิง่โจทก์เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธิกำรส�ำนักงำนศำลปกครองยิง่ต้องถกูบคุคล

อืน่ๆ ในสงัคมต�ำหนติเิตยีนได้หนกัขึน้ และกำรทีจ่�ำเลยทัง้สำมลงโฆษณำข้อควำม

เช่นนัน้ จงึถอืว่ำจ�ำเลยทัง้สำมแสดงควำมคดิเหน็หรอืข้อควำมโดยสุจรติ ตชิมด้วย

ควำมเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชำชนที่ย่อมกระท�ำได้

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/629#detail
http://www.isranews.org/isranews-article/item/34877-isranews_34877.html
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คดีช่องสาม ฟ้อง สุภิญญา กลางณรงค์

 8 กันยายน 2557 บริษัท บำงกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ำกัด 

(ช่อง 3) ยื่นฟ้องสุภิญญำ กลำงณรงค์ หนึ่งในคณะกรรมกำร กสทช. ในข้อหำ

ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ หมิ่นประมำทโดยกำรโฆษณำ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

มำตรำ 14(1) จำกกำรให้สัมภำษณ์ผ่ำนส่ือต่ำงๆ และรีทวีตข้อควำม 

ในประเด็นควำมขัดแย้งระหว่ำงช่องสำมและ กสทช. เรื่องกำรโอนย้ำยสัญญำณ

มำสู่ระบบดิจิทัล 

  1 ธันวาคม 2557 ศำลอำญำนัดไต่สวนมูลฟ้อง ทนำยฝ่ำยโจทก์ 

ยื่นค�ำร้องขอถอนฟ้อง คู่กรณีเจรจำตกลงกัน ต่ำงฝ่ำยต่ำงไม่ติดใจด�ำเนินคด ี

ทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำต่อกัน ศำลอนุญำตให้ถอนฟ้อง

http://www.isranews.org/isranews-article/item/34877-isranews_34877.html
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 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีผู้ชุมนุมหนองแซง 

ดูหมิ่นนายก อบต.

 คดีน้ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปี 2553 โดยผู ้ชุมนุมกล่ำว

ปรำศรัยพำดพิงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลท�ำนองว่ำ 

เป็นสุนัขรบัใช้โรงไฟฟ้ำ ก่อนหน้ำน้ีศำลชัน้ต้นมคี�ำพพิำกษำ

เมื่อเดือนกรกฎำคมปี 2556 ว่ำจ�ำเลยทั้งสำมคนมีควำม

ผิดฐำนดูหมิ่นซึ่งหน้ำ ให้จ�ำคุกคนละ 15 วัน ปรับคนละ 

1,000 บำท  ให้รอกำรลงโทษ 2 ปี 

  23 มกราคม 2557 ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยืน 

ตำมศำลชั้นต้น เนื่องจำกพยำนโจทก์ทั้งหมดไม่เคยมีเหตุ

โกรธเคืองกับจ�ำเลยมำก่อน จึงไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่ำ 

จะเบิกควำมปรักปร�ำจ�ำเลยทั้งสำม อุทธรณ์ของจ�ำเลย 

ฟังไม่ขึ้น 

 ถอนฟ้องคด ีกสทช. ฟ้องหมิน่ประมาท ดร.เดอืน

เด่น นิคมบริรักษ์ และณัฏฐา โกมลวาทิน เป็นคดีควำมที่

ต่อเนื่องมำจำกปี 2556 โดยส�ำนักงำน กสทช. ยื่นฟ้องนัก

วิชำกำรจำกสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย หรือ 

ทีดีอำร์ไอ และผู้ด�ำเนินรำยกำรโทรทัศน์ “ที่นี่ไทยพีบีเอส” 

จำกกรณีที่ ดร.เดือนเด่น วิพำกษ์วิจำรณ์กำรออกประกำศ 

“ห้ำมซิมดับ” ออกรำยกำรดังกล่ำว

 10 กุมภาพันธ์ 2557 ศำลอำญำนัดไต่สวนมูล

ฟ้อง และสั่งรับฟ้องในวันที่ 17 มีนำคม 2557 โดยศำล

แนะน�ำให้คูค่วำมทัง้สองฝ่ำยไปไกล่เกลีย่กนั ต่อมำวนัที ่26 

กันยำยน 2557 หลังนำยสุทธิพล ทวีชัยกำร หน่ึงใน

คดีหมิ่นประมาท และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 
ที่มีความเคลื่อนไหวส�าคัญในปี 2557

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/557
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/557
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/488
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/488
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กรรมกำร กสทช. ทีเ่ป็นโจทก์ฟ้องคดนีีล้ำออกจำกต�ำแหน่ง

ไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

ศำลนัดไกล่เกล่ียประนีประนอมคดี คู่ควำมทั้งสองฝ่ำย

สำมำรถตกลงกันได้และแถลงร่วมกันว่ำ ในชั้นนี้ได้ให้อภัย

ซึ่งกันและกัน ไม่ติดใจด�ำเนินคดีต่อ โจทก์จึงขอถอนฟ้อง

จ�ำเลย 

 ศาลอทุธรณ์ลดโทษจ�าคกุ คดคีธา : Wet Dream 

คธำ ถูกกล่ำวหำว่ำเป็นผู้โพสต์ข่ำวลือเป็นเหตุให้หุ้นตก 

ในปี 2552 ถกูด�ำเนนิคดตีำม พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ มำตรำ 

14(2) คดีน้ีไม่ใช่เรื่องกำรหมิ่นประมำทบุคคลแต่เป็นข้อ

กล่ำวหำเรือ่งกำรสร้ำงควำมตืน่ตระหนกแก่ประชำชน ศำล

ชั้นต้นพิพำกษำให้จ�ำคุก 4 ปี เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2557 

ศำลอุทธรณ์มีค�ำพิพำกษำแก้ว่ำ ที่ศำลชั้นต้นพิพำกษำ

ลงโทษจ�ำคุกกรรมละ 3 ปี แล้วลดโทษให้หนึง่ในสำม เหลือ

จ�ำคุกกรรมละ 2 ปี รวม 4 ปีนั้น ศำลอุทธรณ์เห็นว่ำหนัก

เกินไป ควรแก้ไขใหม่เป็นให้จ�ำคุกกรรมละ 2 ปี รวม 4 ปี 

ลดโทษให้หนึ่งในสำม เหลือจ�ำคุก 2 ปี 8 เดือน 

  10 มีนาคม 2557 ศำลฎีกำมีค�ำสั่งไม่อนุญำตให้

ปล่อยตัวจ�ำเลยเป็นกำรชั่วครำว โดยเห็นว่ำศำลอุทธรณ์

โทษจ�ำคุกเป็นเวลำ 2 ปี 8 เดือน หำกปล่อยตัวชั่วครำว

เกรงว่ำจ�ำเลยจะหลบหนี

ส่งฟ้องคดี กองทัพเรือ ฟ้อง ภูเก็ตหวาน

อลัน และชุติมา สองนักข่าวของภูเก็ตหวาน  

ส�ำนักข่ำวออนไลน์ในจังหวัดภูเก็ต ถูกกองทัพเรือ

แจ้งควำมฐำนหมิ่นประมำทและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

หลังเผยแพร่รำยงำนของรอยเตอร์ที่ระบุว่ำ เจ้ำหน้ำที่

กองทัพเรือเกี่ยวข้องกับขบวนกำรค้ำมนุษย์ชำวโรฮิงญำ

  17 เมษายน 2557 อัยกำรนัดส่งตัวฟ้องที่ศำล

จังหวัดภูเก็ต ศำลนัดสืบพยำนวันที่ 14 - 16 กรกฎำคม 

2558

 หลังจำกส่งฟ้องแล้วทั้งสองฝ่ำยมีควำมพยำยำม

เจรจำ โดยมีคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนเป็นคนกลำง 

แต่ยังตกลงกนัไม่ได้ ช่วงเดือนตลุำคมกองทพัเรอืภำคท่ีสำม

แจ้งกับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่ำ ของดกำรให้ข่ำว

กรณีกำรด�ำเนินคดีกับภูเก็ตหวำน และห้ำมผู้สื่อข่ำวภูเก็ต

หวำนเข้ำมำท�ำข่ำวในพื้นที่ของกองทัพเรือ เน่ืองจำกกำร

เผยแพร่ข่ำวของภูเก็ตหวำนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่

กองทัพเรือไทย 

 พพิากษายนืยกฟ้อง คดีทิชา ณ นคร ถกู พล.ต.อ.สนัต์ 

ศรตุานนท์ ฟ้องข้อหาหมิน่ประมาท 

 โดยคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2546  ซ่ึง ในวันที่ 22 

เมษำยน 2557 ศำลอำญำกรุงเทพใต้ มีกำรนัดฟังค�ำ

พพิำกษำของศำลฎกีำ ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำสรปุได้ว่ำ ก่อน

ทีจ่�ำเลยจะให้สมัภำษณ์และเขียนบทควำมลงหนงัสอืพมิพ์ 

มีข ่ำวเก่ียวกับพฤติกรรมของโจทก์ปรำกฏตำมหน้ำ

หนงัสอืพมิพ์ต่ำงๆ อยูก่่อนแล้ว ไม่ใช่เริม่จำกบทสัมภำษณ์

และบทควำมของจ�ำเลยเป็นคนแรก ท�ำให้คดนีีศ้ำลท้ังสำม

ชั้นพิพำกษำยกฟ้อง

 เลื่อนการไต่สวนมูลฟ้องคดี บริษัท เบ็ทเทอร์  

ลฟีวิง่ ฟ้อง ประชาชาตธิรุกจิ 

 คดีนี้สืบเนื่องจำกเว็บไซต์ประชำชำติธุรกิจและ

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่เนื้อหำกรณีมีบริษัททุนข้ำมชำต ิ

ขอจดโดเมนเป็น .thai ต่อมำทั้งหนังสือพิมพ์และแหล่ง

ข้อมูลถูกบริษัทที่ถูกพำดพิงฟ้องฐำนหมิ่นประมำท และ

ควำมผิดตำมพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

 ศำลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 19 พฤษภำคม 

2557 แต่โจทก์ขอเล่ือนไปเป็นวันที ่4 สิงหำคม ก่อนเลือ่น

นัดไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้ง ไปเป็นวันที่ 19 มกรำคม 2558 

 ยกฟ้องคดีหมิ่นประมาทของอานดี้ ฮอลล์

 อำนดี ้ฮอลล์ เป็นนกัวจิยัด้ำนสทิธแิรงงำนข้ำมชำติ 

ถูกบริษัท เนเชอรัล ฟรุ๊ต ฟ้องหมิ่นประมำท จำกกำรให้

สัมภำษณ์ส�ำนักข่ำวอัลจำซีรำถึงสภำพกำรจ้ำงงำนใน

โรงงำนผลิตสับปะรดแปรรูปในประเทศไทย นอกจำกคดีนี้ 

อำนด้ีถูกฟ้องเป็นคดีทั้งแพ่งและอำญำอีก 3 คดี เป็นคดี

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/83v
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/569#summary
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/569#summary
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/569#summary
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/569#summary
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/573#detail
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/573#detail
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/469
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ตำม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ด้วย 1 คดี

  2 - 10 กนัยายน 2557 ศำลจงัหวดัพระโขนง นดั

สืบพยำนโจทก์และจ�ำเลย และวันที่ 29 ตุลำคม 2557 

ศำลจงัหวดัพระโขนงอ่ำนค�ำพพิำกษำให้ยกฟ้อง เนือ่งจำก

มูลเหตุคดีนี้อำนดี้ให้สัมภำษณ์ขณะอยู่ที่ประเทศพม่ำ โดย

ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดมีค�ำสั่งให้มีพนักงำนอัยกำรอยู่ร่วม

ในชัน้สอบสวนด้วย แต่ข้อเทจ็จรงิปรำกฏว่ำในชัน้สอบสวน

มเีพยีงพนกังำนสอบสวน สน.บำงนำ เท่ำนัน้ จงึถอืเป็นกำร

สอบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย

  แม้ศำลจะยกฟ้องไป 1 คดี แต่ก็ยังเหลืออีก 3 คดี 

วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2557 ที่ศำลอำญำกรุงเทพใต้ มีนัด

ไต่สวนมลูฟ้อง คด ีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยมีผู้สงัเกตกำรณ์

ชำวต่ำงชำติ จำกสถำนทูตฟินแลนด์ และทนำยควำมด้ำน

สิทธิมนุษยชนจำกแคนำดำมำร่วมสังเกตกำรณ์ด้วย แต่ตัว

อำนดี้ ฮอลล์ไม่มำศำล 

 ก่อนเริ่มกระบวนพิจำรณำ ศำลขอให้คู่ควำมไกล่

เกลีย่ยอมควำมกนั เพรำะศำลยงัไม่ได้สัง่ฟ้องคด ีแต่คูค่วำม

ตกลงกนัไม่ได้ โจทก์ยนืยนัว่ำโรงงำนของตนได้รบัควำมเสีย

หำยอย่ำงมำกหลังจำกงำนวิจัยของฝ่ำยจ�ำเลยเผยแพร ่

สู่สำธำรณะ จึงมีกำรนัดไต่สวนมูลฟ้องครั้งต่อไปใน วันที่ 

2 กุมภำพันธ์ 2558

 ถอนฟ้อง คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

ฟ้อง ไทยพับลิก้า

 คดนีีส้บืเนือ่งจำก ส�ำนกัข่ำวไทยพบัลก้ิำซึง่ท�ำข่ำว

เชงิสบืสวนสอบสวน เผยแพร่บทสมัภำษณ์ประธำนกรรมกำร

ด�ำเนินกำรของสหกรณ์ฯ ในประเด็นควำมไม่โปร่งใสใน 

 กำรด�ำเนนิกจิกำรของสหกรณ์ฯ และถกูศภุชัย ศรศีภุอกัษร  

อดตีประธำนกรรมกำรสหกรณ์ฟ้องฐำนหมิน่ประมำทและ 

พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ ตัง้แต่เดอืนกนัยำยน 2556

  2 มถินุายน 2557 ศำลจงัหวดัมนีบรุนัีดไต่สวนมลู

ฟ้อง โจทก์ยืน่ค�ำร้องขอถอนฟ้อง เนือ่งจำกคณะกรรมกำร

สหกรณ์ชดุปัจจุบนัได้ประชมุกนัในวันที1่1 เมษำยน 2557 

แล้วมีมตใิห้ถอนฟ้อง ศำลอนญุำตให้ถอนฟ้อง

 

 ถอนฟ้องคดี จอน อึ๊งภากรณ ์ถูกกลุ่มหมอฟ้อง

หมิ่นประมาท 

 คดีนีจ้อน อึง๊ภำกรณ์และพวกอกี 9 คน ถกูฟ้องว่ำ

แจกเอกสำรในงำนเปิดตัว “กลุ่มคนรักสุขภำพ” เมื่อวันที่ 

25 มกรำคม 2555 มีเนื้อหำเข้ำข่ำยหมิ่นประมำท

สหพนัธ์ผูป้ฏบิตังิำนด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสขุแห่ง

ประเทศไทย (สผพท.) ว่ำมีเจตนำล้มระบบหลักประกัน

สุขภำพ 

  19 สิงหาคม 2557 ศำลจังหวัดนนทบุรีนัดสืบ

พยำนโจทก์ ผู้พิพำกษำกล่ำวกับฝ่ำยโจทก์และจ�ำเลยว่ำ 

ศำลเหน็ว่ำควรไกล่เกลีย่จงึเชญิทนำยฝ่ำยจ�ำเลยและจ�ำเลย

ทั้ง 6 คน ออกจำกห้องพิจำรณำเพื่อพูดคุยกับฝ่ำยโจทก์ 

หลังจำกนั้น จึงเชิญฝ่ำยจ�ำเลยพร้อมทนำยมำรับทรำบ 

กำรเจรจำระหว่ำงผูพ้พิำกษำและฝ่ำยโจทก์ โดยข้อตกลงท่ี

จะถอนฟ้องคอืกำรท�ำหนงัสือค�ำช้ีแจง โจทก์และจ�ำเลยยอม

ร่วมท�ำค�ำช้ีแจง สุดท้ำยตกลงกันได้ ศำลอนุญำตให้ถอน

ฟ้อง

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/469#detail
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 ข้อสังเกตประการแรก เห็นได้ว่ำคดีหมิ่นประมำทที่ฟ้องร้องด�ำเนินคดี

กันมีแนวโน้มกำรไกล่เกลี่ยและถอนฟ้องค่อนข้ำงสูง กล่ำวคือ ในปี 2557 จำก

คดคีวำม 12 คด ีมีกำรถอนฟ้องกนั 6 คด ีและยกฟ้อง 2 คด ีมคีดทีีย่งัอยูร่ะหว่ำง

กำรพิจำรณำ 4 คดี ศำลยกฟ้องไปแล้ว 2 คดี และลงโทษ 1 คดี ซึ่งศำลพิพำกษำ

ให้รอกำรลงโทษ

  สถิติเช่นนี้ท�ำให้เห็นว่ำ กำรฟ้องร้องด�ำเนินคดีฐำนหมิ่นประมำทนั้น 

มีลักษณะเป็นกำรฟ้องเพื่อตอบโต้กำรน�ำเสนอข้อมูลที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องกำรให้

ปรำกฏ เป็นกำรฟ้องเพื่อรักษำภำพลักษณ์ของผู้ที่ถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ หรือเพื่อ

สร้ำงภำระให้กับจ�ำเลยและขบวนกำรเคลื่อนไหวของจ�ำเลย และปรำมไม่ให้ม ี

กำรกระท�ำเช่นนีเ้กดิขึน้อกี ไม่ใช่กำรฟ้องคดีเพ่ือมุง่ลงโทษบุคคล เพ่ือชดเชยควำม

เสยีหำยทีโ่จทก์ได้รบั หำกมข้ีอเทจ็จรงิทีเ่ปล่ียนแปลงภำยหลังและสำมำรถตกลง

กันได้ โจทก์ก็ยินยอมที่จะถอนฟ้องไม่ติดใจเอำควำม

 

 ข้อสังเกตประการท่ีสอง จะเห็นได้ว่ำบุคคลหรือหน่วยงำนที่เป็นโจทก์

ยืน่ฟ้องคดหีมิน่ประมำท ล้วนเป็นองค์กรทีม่ฐีำนะอยู่เหนอืกว่ำผูถู้กฟ้องคดีในแง่

ต้นทุนในกำรต่อสู้คดี ตัวอย่ำงเช่น กรณีบริษัททุ่งค�ำ ยื่นฟ้องชำวบ้ำนที่ได้รับผล 

กระทบจำกกำรท�ำเหมอืงแร่ หรอืกรณบีรษิทั เนเชอรลั ฟรุต๊ ย่ืนฟ้องอำนด้ี ฮอลล์ 

นักวิจัยด้ำนสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

ข้อสังเกต และแนวโน้มในปี 2557
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 นอกจำกนี้ ในปี 2557 ยังเป็นปีที่เห็นปรำกฏกำรณ์ว่ำหน่วยงำนของรัฐ

เข ้ำมำเป ็นโจทก์ฟ ้องหม่ินประมำทเอกชนที่วิพำกษ์วิจำรณ์กำรท�ำงำน 

ของหน่วยงำนหรือบุคลำกรของหน่วยงำน เช่น กรณีกระทรวงพลังงำน ยื่นฟ้อง 

ม.ล.กรกสวิฒัน์ เกษมศรี นกัวชิำกำรอสิระ กรณคีณะกรรมกำรกจิกำรโทรคมนำคม 

(กทค.) ฟ้อง ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ นักวิชำกำรจำกทีดีอำร์ไอ และณัฏฐำ 

โกมลวำทิน ผู้ด�ำเนินรำยกำร “ที่นี่ไทยพีบีเอส” กรณีกองทัพเรือฟ้องส�ำนักข่ำว

ภูเก็ตหวำน และกรณีส�ำนักงำนศำลปกครองฟ้องส�ำนักข่ำวอิศรำ เป็นต้น

  จึงเป็นประเด็นค�ำถำมเด่นในปีนี้ว่ำ หน่วยงำนรัฐในฐำนะที่รับผิดชอบ 

จดัท�ำบริกำรสำธำรณะทีก่ระทบต่อประชำชน มคีวำมชอบธรรมหรอืไม่ทีจ่ะน�ำงบ

ประมำณและทรัพยำกรของหน่วยยงำนมำใช้ฟ้องร้องด�ำเนินคดีกับผู้ที่วิพำกษ์

วิจำรณ์ หรือควรปล่อยให้ประชำชนวิพำกษ์วิจำรณ์และติเตียนกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

ได้ โดยไม่ถือเป็นกำรหมิ่นประมำท 

  ข้อสังเกตประการที่สาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มำตรำ 14(1) ซึ่งมีโทษจ�ำ

คุกสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ยังคงถูกน�ำมำใช้ฟ้องร้องคู่กับกำรหมิ่นประมำทเสมอ 

ท้ังที่กฎหมำยฉบับนี้มีเจตนำเพื่อใช้ปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดต่อระบบ

มำกกว่ำกำรจ�ำกัดเนือ้หำบนโลกออนไลน์ กำรใช้กฎหมำยทีผ่ดิไปจำกเจตนำมผีล

ให้จ�ำเลยต้องรับภำระหนักขึ้นในกำรต่อสู้คดีในกำรหำหลักทรัพย์ที่สูงขึ้นมำ

ประกันตัว และในกำรเผชิญหน้ำกับอัตรำโทษตำมกฎหมำย ซ่ึงอำจเป็น

วัตถุประสงค์ที่โจทก์ต้องกำรก็ได้



 เก็บตกเหตุการณ์

ก่อน-หลังรัฐประหาร 

การเซ็นเซอร์ตัวเอง การปิดกั้นสื่อออนไลน์  

การปิดวิทยุชุมชน และอื่นๆ
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 ปี 2557 ประเทศไทยเปิดศักราชด้วยบรรยากาศทางการเมือง 

ที่ร้อนแรง โดยเฉพาะการน�าสื่อมาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมือง  

น�าไปสู่การควบคุมสื่อของทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายประชาชน ส�าหรับฝ่ายรัฐ กสทช. 

ยงัคงควบคมุการท�างานของสือ่อย่างต่อเนือ่ง ขณะทีก่ลุม่ผู้ชมุนมุทางการเมอืง 

ก็พยายามกดดันแทรกแซงการท�างานของสื่อท้ังรายใหญ่และรายย่อย  

เพื่อให้น�าเสนอข้อมูลตามความเชื่อทางการเมืองของกลุ่มตน 

  สถานการณ์คุกคามสื่อรุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อกองทัพประกาศใช้กฎอัยการ

ศึกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และได้ออกประกาศควบคุมสื่อ ห้ามก่อเกิด

ความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของกองทัพ ท�าให้สื่อไม่มีอิสระ 

ในการน�าเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน จากนั้นอีกสองวัน กองทัพประกาศ 

ยึดอ�านาจการปกครองและส่งก�าลังเข้าควบคุมการท�างานของสื่อมวลชน 

ออกประกาศให้ปิดสถานวีทิยขุนาดเลก็ทีย่งัไม่มใีบอนญุาตทัว่ประเทศ และปิด

กั้นการเข้าถึงสื่ออนไลน์ทั้งวิธีการ “บล็อค” และการขอความร่วมมือ 

  การออกประกาศควบคุมสื่อของกองทัพอย่างน้อย 8 ฉบับ ปฏิบัติ 

การเยี่ยมเยียนสื่อของเจ้าหน้าที่ทหาร และการละเมิดน้อยใหญ่ที่เกิดขึ้น 

จากการใช้อ�านาจแบบเบ็ดเสร็จยังท�าให้เกิดบรรยากาศความกลัวจนบางสื่อ

เลือกท่ีจะเซ็นเซอร์ตัวเอง จนกระท่ังส้ินปี บรรยากาศแห่งการละเมิดเสรีภาพ

สื่อและประชาชนก็ไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนคลายลง
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 9 เมษายน 2557 กสทช. เปิดศูนย์ตรวจสอบเนื้อหำวิทยุและโทรทัศน์

ที่ผิดกฎหมำย โฆษณำเกินจริง พร้อมจับตำรำยกำรที่มีเนื้อหำละเมิดกฎหมำย

อำญำ มำตรำ 112 

 12 เมษายน 2557 กสทช. ส่ังถอดรำยกำร “ทุกข์ปัญหำมีค�ำตอบ” 

ซึ่งออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม H Plus ด�ำเนินรำยกำรโดย 

คฑำพล แก้วกำญจน์ ผู้อ้ำงว่ำเป็นเพอร์ซิอุส เนื่องจำกมีข้อควำมที่อำจเข้ำข่ำย

กำรกระท�ำที่เป็นกำรเอำเปรียบผู้บริโภค

  กลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. เป็นตัวแสดงที่มีบทบำทมำกในกำรเมืองไทยตั้งแต่

ปลำยปี 2556 จนถงึกลำงปี 2557 ก่อนกำรรัฐประหำร กลุ่ม กปปส. ซึง่มมีวลชน

สนับสนุนจ�ำนวนมำกประกำศปิดกรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องกำรจัดกำรปกครองรูป

แบบใหม่ กำรเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมก็มีเหตุกำรณ์ที่กระทบต่อกำรท�ำงำนอย่ำง

อิสระของสื่อมวลชน

  16 มกราคม 2557 เกิดเหตุท�ำร้ำยร่ำงกำยฐำนิส สุดโต ช่ำงภำพของ

เครือเนชั่น ที่บริเวณกำรชุมนุมของ กปปส. ที่สวนลุมพินี 

  24 กุมภาพันธ์ 2557 หลวงปู่พุทธะอิสระ แกนน�ำ กปปส. น�ำมวลชน

ปิดทำงเข้ำออกหน้ำสถำนโีทรทศัน์ วอยซ์ทวี ีพร้อมปรำศรัยว่ำ จะปักหลกัค้ำงคนื 

จนกว่ำจะให้ชำวนำออกรำยกำรของวอยซ์ทีวี เพื่อชี้แจงควำมจริง

  4 มีนาคม 2557 หลวงปู่พุทธะอิสระ แกนน�ำ กปปส. พร้อมผู้ชุมนุม

เดินทำงไปที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ

กจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ(กสทช.) เพือ่ยืน่หนงัสอืขอให้ส�ำนักงำน กสทช. ระงบั

เก็บตกเหตุการณ์ก่อนการรัฐประหาร (1): 

กสทช. ยังใช้อ�านาจอย่างต่อเนื่อง

เก็บตกเหตุการณ์ก่อนการรัฐประหาร (2) :

 การคุกคามการท�างานของสื่อ

โดยประชาชนด้วยกันเอง

http://www.prachatai.com/journal/2014/04/52645
http://www.prachatai.com/journal/2014/04/52707
http://news.voicetv.co.th/democracycrisis/94308.html
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000021350
http://www.thairath.co.th/content/407631
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กำรออกอำกำศช่องเอเชยีอพัเดต เนือ่งจำกน�ำเสนอข้อมลูไม่ตรงกับควำมเป็นจรงิ 

และปลุกระดมมวลชนให้เกิดควำมเข้ำใจผิด 

 

 18 มีนำคม 2557 แกนน�ำ กปปส. น�ำผู ้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปที่ 

ห้ำงสรรพสนิค้ำอมิพเีรยีลเวลิด์ ลำดพร้ำว ซึง่เป็นทีต่ัง้สถำนโีทรทศัน์เอเชียอพัเดต

และสถำนทีแ่ถลงข่ำวของเเนวร่วมประชำธปิไตยต่อต้ำนเผด็จกำรเเห่งชำต ิ(นปช.) 

เพื่อเรียกร้องให้เจ้ำของสถำนที่ ไม่ให้ นปช. เช่ำสถำนที่ 

 7 พฤษภำคม 2557 นคิ นอสตทิซ์ ช่ำงภำพชำวเยอรมนั ถกูข่มขูโ่ดยชำย 

3 คน ทีห่น้ำศำลรฐัธรรมนญูระหว่ำงรอท�ำข่ำวศำลวนิจิฉยัคดโียกย้ำยถวลิ เปลีย่น

ศรี ซึ่งนิคเข้ำใจว่ำเป็นกำร์ด กปปส. เนื่องจำกปรำกฏสัญลักษณ์ กปปส. ที่ชำย 

ทั้งสำมคน

  นอกจำกนี้ ยังมีกำรใช้ควำมรุนแรงจำกกลุ่มคนไม่ทรำบฝ่ำย เพื่อสร้ำง

ควำมหวำดกลัวให้กับสื่อมวลชนในกำรน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร โดยก่อน 

กำรรัฐประหำรมีอย่ำงน้อย 2 เหตุกำรณ์ 

  7 กุมภำพันธ์ 2557 มีเหตุคนร้ำยปำระเบิดใส่สถำนีวิทยุเพื่อมวลชน 

เรดกำร์ด ของ “โกตี๋” ที่จังหวัดปทุมธำนี มีผู้ได้รับบำดเจ็บ 1 รำย 

 26 มีนำคม 2557 ที่สถำนีวิทยุชุมชนคนเส้ือแดงใน อ�ำเภอแม่สอด 

จงัหวดัตำก ของโกตีถ๋กูคนร้ำยใช้อำวธุสงครำมกรำดยงิถล่ม พบปลอกกระสนุปืน

อำก้ำตกอยู่ที่ถนนฝั่งตรงข้ำมจ�ำนวน 20 ปลอก มีผู้บำดเจ็บ 1 รำย ถูกยิงแขน

ขวำ

  24 เมษำยน 2557 เกิดเหตุคนร้ำยลอบยิงเครื่องยิงระเบิดชนิดเอ็ม 79 

เข้ำใส่ส�ำนักงำนใหญ่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

  กำรด�ำเนนิงำนของสือ่มวลชนภำยใต้บรรยำกำศแห่งควำมกลัวและควำม

คำดหวงัจำกกลุม่กำรเมอืงกลุม่ต่ำงๆ ทีอ่ยำกเหน็สือ่ทีเ่ป็นกลำงกลบัท�ำให้สือ่ต้อง

เซ็นเซอร์ตัวเองและพยำยำมสร้ำงภำพลักษณ์ของสถำนีให้มีควำมเป็นกลำง

ทำงกำรเมือง เช่น กรณีของ พรทิพย์ โม่งใหญ ่ผู้สื่อข่ำวช่องโมโน 29 ในเครือ

โมโนกรุ ๊ป ใช ้เทปกำวปิดปำกตัวเองและถ่ำยภำพคู ่กับทหำร เมื่อวันที่ 

22 พฤษภำคม 2557 ในวันต่อมำปรำกฏว่ำ บริษัทโมโนกรุ๊ปออกประกำศ 

ระบุว่ำกำรกระท�ำของนักข่ำวคนดังกล่ำว เป็นกำรกระท�ำและควำมเห็นส่วนตัว 

 โดยทำงบรษิทัไม่มส่ีวนรูเ้หน็ด้วย และพรทพิย์ ไม่ได้เป็นพนกังำนของบรษิทัตัง้แต่

วันที่ 23 พฤษภำคม 2557 ท้ำยจดหมำยยังระบุด้วยว่ำ ช่องโมโน 29 มีควำม

เป็นกลำง ไม่ได้อิงพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000030681
http://www.prachatai.com/journal/2014/05/53059
http://www.thairath.co.th/content/402006
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000034688
http://www.prachatai.com/journal/2014/05/53016
http://www.prachatai.com/journal/2014/05/53455
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หลังการยึดอ�านาจ 

กองทัพออกประกาศจ�ากัดเสรีภาพสื่อและประชาชน

 หลังจำกกองทัพบกประกำศใช้ “พ.ร.บ.กฎอัยกำรศึก พ.ศ. 2457” เมื่อ

วันที่ 20 พฤษภำคม 2557 ก็ออกประกำศและค�ำสั่งเพื่อควบคุมสื่อ โดยระบุ

เหตุผลในลักษณะเดียวกันว่ำ “เพื่อให้ประชำชนทุกฝ่ำยได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่ถูก

ต้อง อันจะส่งผลต่อควำมสงบเรียบร้อยของประเทศ” ได้แก่

  ค�าสั่งกองอ�านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ฉบับที่ 

3/2557 ห้ำมน�ำเสนอข่ำว แจกจ่ำย จ�ำหน่ำยส่ิงพมิพ์ ทีส่่งผลต่อกำรรกัษำควำม

สงบเรียบร้อย

  ค�าสั่ง กอ.รส. ฉบับที่ 9/2557 เรื่องห้ำมสร้ำงควำมขัดแย้งหรือต่อต้ำน

กำรปฏิบัติงำนของ กอ.รส. โดยห้ำมเจ้ำของกิจกำรสื่อสิ่งพิมพ์ และรำยกำรวิทยุ

โทรทัศน์ทุกประเภท เชิญบุคคลที่มิได้ด�ำรงต�ำแหน่งรำชกำรในปัจจุบัน ให้

สัมภำษณ์หรือแสดงควำมคิดเห็นที่อำจก่อให้เกิดกำรขยำยควำมขัดแย้ง และอำจ

น�ำไปสูค่วำมรนุแรงนอกจำกนี ้ยงัให้ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัและต�ำรวจมอี�ำนำจระงบั

กำรชุมนุม หรือกิจกรรมที่ต่อต้ำนกำรปฏิบัติงำนของ กอ.รส.

  เม่ือมีกำรรัฐประหำรโดยคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ในวันที ่

22 พฤษภำคม 2557 ก็มีกำรออกประกำศท่ีเกีย่วกบักำรขดัขวำงเสรภีำพกำรน�ำ

เสนอข้อมูลข่ำวสำรของสื่อและกำรแสดงออกของประชำชน ได้แก่

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 4/2557 ขอให้สถำนีวิทยุกระจำยเสียง สถำนี

วิทยุโทรทัศน์ สถำนีวิทยุชุมชน สถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมและเคเบิลทุกช่องงด

รำยกำรประจ�ำของสถำนี และถ่ำยทอดรำยกำรจำกสถำนีวิทยุกองทัพบก เพื่อ

http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=295171
http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=295171
http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNPOL5705200010190
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-annouce4.pdf
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ให้กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเป็นไปอย่ำงถูกต้อง 

  ประกำศ คสช. ฉบับที่ 14/2557 มีเนื้อหำเช่นเดียวกันกับค�ำสั่ง กอ.รส. 

ฉบบัที ่9/2557ห้ำมสือ่ทกุประเภทสมัภำษณ์บคุคลทีไ่ม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งรำชกำร 

และให้อ�ำนำจผู้ว่ำฯ และต�ำรวจ ระงบักำรชมุนมุหรอืกจิกรรมท่ีต่อต้ำนกำรท�ำงำน

ของ คสช.

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 15/2557 ขอให้ระงับกำรถ่ำยทอดออกอำกำศ

ของสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิทัล จ�ำนวน 14 ช่อง และ

ระงับกำรออกอำกำศของสถำนีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญำตให้จัดตั้งขึ้นตำม

กฎหมำย 

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 18/2557 ให้งดเว้นกำรน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร 

7 ลักษณะ เช่น หมิ่นสถำบันฯ ยุยงปลุกปั่นและเป็นภัยต่อควำมมั่นคง วิจำรณ์

กำรท�ำงำนของ คสช. และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ แต่ไม่ได้ระบุโทษของกำรฝ่ำฝืน 

เอำไว้

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 เป็นกำรน�ำประกำศฉบับที่ 14 และ 

18 มำรวมกัน ห้ำมบุคคลและสื่อทุกประเภท สัมภำษณ์นักวิชำกำร และอดีต

ข้ำรำชกำรจนอำจขยำยควำมขดัแย้งหรอืน�ำไปสูค่วำมรนุแรง พร้อมทัง้ห้ำมสือ่ทกุ

ประเภทน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร 7 ลักษณะเหมือนในประกำศฉบับที่ 18 โทษ

ส�ำหรับผู้ฝ่ำฝืนคือ สั่งระงับกำรจ�ำหน่ำยจ่ำยแจก ระงับรำยกำร และด�ำเนินคดี 

ในควำมผิดฐำนนั้นๆ ตำมแต่เนื้อหำของรำยกำร

  ประกาศ ฉบบัท่ี 103/2557 เป็นกำรแก้ไขเพิม่เตมิ ประกำศฉบบัที ่97 

หลังมีเสียงค้ำนอย่ำงหนักจำกสมำคมผู้ประกอบวิชำชีพสื่อ เพ่ือผ่อนปรนให้สื่อ

วจิำรณ์ได้บ้ำง แต่ห้ำมวจิำรณ์กำรปฏบิตังิำนโดยมเีจตนำไม่สจุรติและท�ำลำยควำม

น่ำเชื่อถือด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ หำกฝ่ำฝืนเจ้ำหน้ำที่จะส่งเรื่องให้องค์กรวิชำชีพ

สอบสวนทำงจริยธรรม

  นอกจำกนี้ คสช. ยังออกประกำศที่เกี่ยวกับกำรปิดกั้นสื่อสังคมออนไลน์

ด้วย โดยมีทั้งสิ้น 2 ฉบับ คือ ประกำศฉบับที่ 12/2557 ขอควำมร่วมมือจำก 

ผู้ประกอบกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่ือสังคมออนไลน์ ระงับกำรให้บริกำร 

ในกำรส่งข้อควำม เชิงปลุกระดม ยั่วยุ สร้ำงควำมรุนแรง และ ประกำศฉบับที่ 

17/2557 ให้ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตติดตำม ตรวจสอบ และระงับยับยั้งกำรเผย

แพร่ข้อมลูข่ำวสำรทีบ่ดิเบอืน ยุยงปลุกป่ัน อนัจะก่อให้เกดิควำมไม่สงบเรยีบร้อย

ภำยในรำชอำณำจักร หรือกระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-annouce14.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-annouce15.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-annouce18.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-annouce97.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-annouce103.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-annouce12.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-annouce17.pdf
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 22 พฤษภาคม 2557 คสช. ยดึอ�ำนำจกำรปกครอง

และออกประกำศฉบบัที ่4/2557 โดยให้งดรำยกำรประจ�ำ

สถำนขีองทกุช่อง เพือ่ให้กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเป็นไป

อย่ำงถูกต้อง แต่คืนวันดังกล่ำว ไทยพีบีเอสกลับน�ำเสนอ

ข่ำวสำรออนไลน์ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ยทูปู จนกระทัง่ทหำรส่ังให้

ยุติกำรออกอำกำศรำยกำรข่ำวออนไลน์ และคุมตัววันชัย 

ตนัตวิทิยำพทิกัษ์รองผูอ้�ำนวยสถำนไีปค่ำยทหำรทันที

 25 พฤษภาคม 2557 คสช. เชิญผู ้บริหำร

หนังสือพิมพ์ 18 ฉบับ “ร่วมหำรือ” ที่สโมสรทหำรบก  

ถนนวภิำวดี 

  13 มถินุายน 2557 จ�ำลอง สิงห์โตงำม ผูอ้�ำนวย

สถำนวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ออกค�ำสัง่ให้เจริญศรี 

หงส์ประสงค์ ผูอ้�ำนวยกำรส่วนผลติข่ำวและรำยกำรข่ำว ช่อง 

11 หยุดปฏิบัติหน้ำที่ เนื่องจำกเผยแพร่เนื้อหำที่ละเมิด 

ประกำศ คสช. ฉบบัที ่ 14 และ 18 ว่ำด้วยกำรห้ำมสร้ำง

ควำมขดัแย้งหรอืกำรต่อต้ำนกำรปฏิบตังิำนของ คสช. แต่ต่อ

มำได้ยกเลกิค�ำสัง่ปลดผู้อ�ำนวยกำรรำยดงักล่ำวแล้ว

  26 กรกฎาคม 2557 คสช. ออกค�ำสั่งฉบับท่ี 

108/2557 เรือ่งกำรตกัเตอืนสือ่สิง่พมิพ์ซึง่ฝ่ำฝืนข้อห้ำม 

เนื่องจำก ผู้จัดกำรสุดสัปดำห์ ฉบับที่ 251 วันที่ 26 

กรกฎำคม – 1 สงิหำคม 2557 ตพีมิพ์ข้อมลูอนัเป็นเท็จเพือ่

ท�ำลำยควำมน่ำเชื่อถือของคสช. และถือว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืน 

เก็บตกเหตุการณ์หลังการรัฐประหาร (1) : 

รูปธรรมของการใช้อ�านาจทหาร

เพื่อควบคุมการท�างานของสื่อมวลชน

http://www.prachatai.com/journal/2014/05/53402
http://www.prachatai.com/journal/2014/05/5350
http://www.prachatai.com/journal/2014/06/54017
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-order108.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-order108.pdf
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ประกำศของ คสช. ฉบบัท่ี 97/2557 และ 103/2557 จงึออกประกำศตกัเตือน 

หลังจำกนั้นหนังสือพิมพ์ผู้จัดกำรสุดสัปดำห์ ฉบับที่ 252 จึงขึ้นปกด�ำล้วน 

และหยดุวำงจ�ำหน่ำย เป็นเวลำ 1 เดอืน

  14 พฤศจกิายน 2557 นำยทหำรกลุม่หนึง่เข้ำพบผูบ้รหิำรไทยพบีเีอส

เพื่อขอให้ยุติกำรน�ำเสนอรำยกำร “เสียงประชำชนต้องฟังก่อนปฏิรูป” หลังจำก 

ไม่พอใจวธิกีำรต้ังค�ำถำมและพดูพำดพงิถงึกำรรฐัประหำรของณำตยำ แวววรีคปุต์ 

ผูด้�ำเนนิรำยกำร โดยผู้บริหำรไทยพบีเีอสยอมท�ำตำมข้อเรยีกร้องของทหำรและถอด

ณำตยำจำกกำรเป็นผูด้�ำเนนิรำยกำร

  15 พฤศจกิายน 2557 ระหว่ำงกำรประชมุของผูบ้ญัชำกำรทหำรบกที่

ค่ำยสุรนำร ีกองทพัภำคที ่2 จงัหวดันครรำชสีมำ ได้เกดิเหตทุหำรฝ่ำยเสนำธกิำร 

กองทพัภำคที ่2 ดงึกระเป๋ำกล้องวดิโีอและกระชำกตวัผูส้ือ่ข่ำวโมเดร์ินไนน์ทวี ีซ่ึง

เข้ำไปท�ำข่ำวภำยในห้องประชมุให้ออกมำจำกห้องทนัทโีดยไม่ได้พดูหรอืบอกกล่ำว

แต่อย่ำงใด วนัถดัมำ กองกิจกำรพลเรอืน กองทพัภำคที ่2 ออกหนงัสอืแถลงกำรณ์

ชีแ้จงว่ำ ไม่ได้มกีำรใช้ควำมรุนแรงถงึข้ันกำรกระชำกผูส่ื้อข่ำว มเีฉพำะกำรใช้มอืไป

สมัผสักบัสำยกระเป๋ำสะพำยกล้องทีค่ล้องตวัอยู ่ และพยำยำมแจ้งให้นกัข่ำวหญงิ

ทรำบ และออกจำกสถำนทีป่ระชมุฯ นอกจำกนี ้ ในแถลงกำรณ์ยังขอควำมกรุณำ

จำกสือ่มวลชนให้เสนอข้อมูลทีถ่กูต้องและเหมำะสม เพือ่มใิห้กระทบต่อภำพลกัษณ์

ของกองทพัด้วย 

  10 ธันวาคม 2557 พชรปพน พุ่มประพันธ์ ผู ้สื่อข่ำวช่อง 3SD  

ทวีตข้อควำมผ่ำนทวิตเตอร์ส่วนตัว “@Pacharapapon” เล่ำถึงเหตุกำรณ์ที่ม ี

เจ้ำหน้ำทีท่หำรบรเิวณอนสุำวรย์ีประชำธปิไตยตะโกนห้ำมถ่ำยภำพและให้หยดุถ่ำย

ขณะที่ เจ ้ำตัวก�ำลังรำยงำนสดเกี่ยวกับควำมหมำยและสัญลักษณ์ต ่ำงๆ  

ของอนสุำวรย์ีฯ ทัง้นี ้ทหำรระบุว่ำ ต้องขออนญุำตก่อนจงึจะถ่ำยท�ำรำยกำรได้ 

http://bit.ly/1Ev7zp2
http://www.manager.co.th/AstvWeekend/ViewNews.aspx?NewsID=9570000134573&Html=1&TabID=2&
http://www.thailandoutlook.tv/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000132056&Html=1&CommentReferID=25776177&CommentReferNo=15&
http://www.prachatai.com/journal/2014/12/56924
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 รูปแบบของการคุกคามเสรีภาพส่ือช่วงหลังรัฐประหารไม่ได้มีแค่ 

การใช้อ�านาจรัฐควบคุมสื่อโดยตรงเท่านั้น แต่เมื่อรัฐได้สร้างบรรยากาศ 

แห่งความหวาดกลัวในการน�าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนขึ้นอย่างเป็นระบบ 

ผ่านการออกกฎและค�าสัง่ต่างๆ รวมถงึใช้ก�าลงัทางกายภาพปิดกัน้ จบักมุและ

ลงโทษสือ่ทีไ่ม่สยบยอมต่ออ�านาจ ท�าให้สือ่จ�านวนไม่น้อยเลอืกวธิกีารเซน็เซอร์

ตัวเองก่อนจะถูกด�าเนินการที่รุนแรงกว่า เท่าที่รวบรวมข้อมูลได้ มีดังนี้

 ส�ำนักพิมพ์ฟ้ำเดียวกันส่งจดหมำยแจ้งสมำชิกวำรสำรฟ้ำเดียวกัน  

ลงวันที่ 3 มิถุนำยน 2557 ขอชะลอกำรพิมพ์วำรสำรฉบับใหม่ โดยระบุว่ำ 

หลงักำรรัฐประหำรมีกำรปิดสือ่และตรวจเนือ้หำอย่ำงเข้มข้น วำรสำรฟ้ำเดยีวกนั

ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ จนสร้ำงควำมหวำดกลัวให้กับทุกส่วนกำรผลิต เพ่ือควำม

ปลอดภัยจึงขอชะลอกำรตีพิมพ์ไปก่อน 

 10 มิถุนายน 2557 ภิญโญ ไตรสุริยธรรมมำ ยุติผลิตรำยกำร  

“Amarin Newsnight” หลังออกอำกำศได้หนึง่สัปดำห์ โดยระบุว่ำ กำรรฐัประหำร

ท�ำให้สถำนกำรณ์ทั้งภำยนอกและภำยในสถำนีเปล่ียน จึงขอรักษำจุดยืน 

และหลักกำรวิชำชีพ ทำงด้ำนผู้บริหำรอมรินทร์ระบุยุติเพรำะวิธีคิดต่ำงกัน และ

ยืนยันว่ำจำกกันด้วยดี

  Spokedark.tv ผู้ผลิตอินเทอร์เน็ตทีวีรำยกำร “เจำะข่ำวตื้น” ที่วิพำกษ์

วิจำรณ์เสียดสีในประเด็นสังคมกำรเมือง ตัดสินใจหยุดผลิตรำยกำรเจำะข่ำวตื้น

เก็บตกเหตุการณ์หลังการรัฐประหาร (2) :

 บรรยากาศทางการเมืองท�าให้สื่อต้องเซ็นเซอร์ตัวเอง

http://www.prachatai.com/journal/2014/06/53896
http://www.prachatai.com/journal/2014/06/53911
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ท่ำมกลำงบรรยำกำศกำรรัฐประหำร รำยกำรเท่ำที่ผลิตออกมำตำมข้อตกลง 

กับลกูค้ำก็ต้องเปลีย่นประเดน็กำรพดูคุยโดยเน้นข่ำวต่ำงประเทศ ก่อนจะกลับมำ

ออกอำกำศเต็มรูปแบบอีกครั้งในเดือนตุลำคม 2557 

  15 สิงหาคม 2557 มติชนสุดสัปดำห์ฉบับที่ 1774 ประจ�ำวันที่ 15-21 

สิงหำคม 2557 ไม่มีวำงจ�ำหน่ำยในแผงหนังสือ เนื่องจำกบทกวีในหน้ำท้ำยๆ 

ซึ่งแต่งโดยผู้ใช้นำมปำกกำว่ำ “ระริน มุข” มีสะกดค�ำผิดหนึ่งจุด ซึ่งอำจท�ำให้ถูก

ตีควำมว่ำผิดกฎหมำยได้

  23 พฤศจิกายน 2557 เว็บไซต์ข่ำวภำษำอังกฤษ “บำงกอกโพสต์” 

เผยแพร่บทสัมภำษณ์ครั้งแรกของอดีตนำยกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร หลังกำร

รัฐประหำร แต่วันต่อมำบทสัมภำษณ์ดังกล่ำวถูกลบหำยไปจำกเว็บไซต ์

โดยวำสนำ นำน่วม เจ้ำของบทควำมดังกล่ำวช้ีแจงผ่ำนเฟซบุ๊กว่ำ บทควำม 

ดังกล่ำวไม่ได้มำจำกกำรให้สัมภำษณ์ของยิ่งลักษณ์ เพียงแต่เป็นกำรพูดคุยกัน

และหยบิส่วนทีเ่ป็นเรือ่งเบำๆ ว่ำชวีติในแต่ละวนัเปลีย่นไปอย่ำงไรมำเขยีนเท่ำนัน้ 

เพรำะตนทรำบดีวำ่อดีตนำยกฯ ย่ิงลักษณ์ ไม่ได้อยู่ในสถำนะที่จะให้สัมภำษณ ์

ในประเด็นทำงกำรเมืองได้ 

  นอกจำกกรณีที่ปรำกฏเป็นข่ำวยังมีรำยงำนว่ำหลังทหำรส่งก�ำลังเข้ำ

ควบคมุสือ่ขนำดใหญ่ในวนัทีย่ดึอ�ำนำจ ทหำรยงัคงแบ่งก�ำลงัเจ้ำหน้ำทีจ่�ำนวนหนึง่

ไว ้เฝ ้ำระวังกำรท�ำงำนของสื่ออยู ่ เป ็นเวลำหลำยเดือน เจ ้ำหน้ำที่ทหำร 

นั่งสังเกตกำรณ์ประจ�ำอยู่ในห้องกองบรรณำธิกำรของสื่อบำงส�ำนักด้วย และ 

จะคอยทักท้วงเมื่อมีกำรน�ำเสนอเนื้อหำที่เป็นผลร้ำยต่อ คสช. 

  ยังมีรำยงำนว่ำมีกำรเรียกตัวผู้บริหำรและนักข่ำวจำกส่ือส�ำนักต่ำงๆ 

ให้ไปพูดคุยท�ำควำมเข้ำใจกับนำยทหำรระดบัสงูเป็นระยะๆ ขณะที ่กสทช. กเ็รียก

ประชุมผู้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงทั้งโทรทัศน์และวิทยุ มำพูดคุยตักเตือน

เกี่ยวกับกำรน�ำเสนอเนื้อหำที่กระทบต่อ คสช. เป็นระยะเช่นกัน แม้กำรใช้อ�ำนำจ

ออกค�ำสั่งเพ่ือปิดก้ันส่ือมวลชนอย่ำงชัดแจ้งยังมีปริมำณเท่ำที่สำมำรถนับได้ 

แต่ท่ำมกลำงบรรยำกำศที่สื่อมวลชนต้องท�ำหน้ำที่ภำยใต้กรอบอันแคบและ 

อ่อนไหว ย่อมส่งผลต่อกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชนอย่ำงมหำศำล 

http://www.prachatai.com/journal/2014/08/55083
http://www.khaosodenglish.com/detail.php?newsid=1416915075
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 ภายหลังการรัฐประหาร การควบคุมส่ือท้องถิ่นเป็นไปอย่างเข้มงวด

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 15/2557 ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชน 

ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเป็นประกาศที่เพ่งเล็งไปท่ีส่ือท้อง

ถิ่นโดยรูปแบบการควบคุมสื่อท้องถิ่น มีดังนี้

  มีรำยงำนจำกเกือบทุกพื้นที่ว่ำ เจ้ำหน้ำที่ทหำรและต�ำรวจบุกเข้ำตรวจ

ค้นถ่ำยรูป และยึดอุปกรณ์ออกอำกำศของสถำนีวิทยุชุมชน เคเบิลท้องถิ่น  

และหนังสอืพิมพ์ท้องถิน่บำงแห่งมกีำรขอส�ำเนำบตัรประชำชนและตรวจดเีอน็เอ

ของผู้เก่ียวข้องด้วย แม้ว่ำสือ่เหล่ำนัน้จะไม่เกีย่วข้องกบักำรเคล่ือนไหวในประเด็น

กำรเมือง เช่น วิทยุชุมชนด้ำนสิ่งแวดล้อม วิทยุชุมชนในประเด็นศำสนำ 

กำรกระท�ำลักษณะนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เย็นวันที่ 22 พฤษภำคม ต่อเนื่องเรื่อยมำ 

สือ่บำงแห่งถกูทหำรเข้ำตรวจสอบอยูเ่ป็นระยะเพือ่ให้แน่ใจว่ำได้หยดุออกอำกำศ

แล้วจริงๆ ตัวอย่ำงเช่น

  ภาคเหนือ ใน จังหวัดเชียงใหม่ สถำนีวิทยุชุมชนรักเชียงใหม่ 51 เอฟ

เอ็ม 92.5 เมกะเฮิร์ตซ์ ของ เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล แกนน�ำกลุ่มเสื้อแดงรัก

เชยีงใหม่ 51มีเจ้ำหน้ำทีท่หำรบกุเข้ำตรวจค้นทีส่ถำนแีละถกูปิดตัง้แต่รฐัประหำร 

ใน จงัหวดัล�ำปำง ทหำรเข้ำควบคมุสถำนวิีทยุชุมชนคนรกัประชำธิปไตยและสถำนี

วิทยุเสียงประชำชนคนท้องถิ่น คล่ืน 96.25 เมกะเฮิร์ตซ์ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ 

หนงัสอืพมิพ์ท้องถิน่สะกดิข่ำวด้วย นอกจำกนี ้แมพเรดิโอ สถำนวิีทยุเพือ่เผยแพร่

เก็บตกเหตุการณ์หลังการรัฐประหาร (3) : 

สื่อท้องถิ่นขนาดเล็กต้องปิดตัวตามประกาศ 15/2557 

http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRRd01URTRORGN6Tmc9PQ==
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000057234
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000057234
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ข่ำวสำรให้กับคนต่ำงกลุ่มชำติพันธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใน อ�ำเภอแม่สอด และใน จังหวัด

เชียงใหม่ ก็ถูกทหำรเข้ำตรวจค้นท�ำให้ออกอำกำศไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อกำรรับรู้

ข่ำวสำรของคนต่ำงกลุ่มชำติพันธุ์

 ภาคอีสาน สถำนีวิทยุวอยซ์พีเพิลเรดิโอ 100.00 และ 100.75  

เมกกะเฮร์ิตซ์ ซึง่ตัง้อยูใ่น จังหวดัอดุรธำน ีของ อำนนท์ แสนน่ำน ผูก่้อตัง้หมูบ้่ำน 

เสือ้แดงเพ่ือประชำธปิไตยแห่งประเทศไทย มทีหำรบกุเข้ำไปตรวจค้นภำยในสถำนี 

และยึดอุปกรณ์กำรออกอำกำศ เช่นเดียวกับสถำนีวิทยุชมรมคนรักอุดร 97.5  

เมกะเฮร์ิตซ์ ทีมี่ก�ำลงัทหำรเข้ำไปปิดสถำนตีัง้แต่ช่วงเยน็ของวนัทีม่กีำรรฐัประหำร 

นอกจำกนี้ ที่ จังหวัดอุบลรำชธำนี “ดีเจต้อย” แกนน�ำเสื้อแดงกลุ่มชักธงรบ เล่ำ

ว่ำ หลงักำรรฐัประหำร มทีหำรมำทีส่�ำนกังำนเพือ่เชิญไปรำยงำนตวั และถูกกกัตวั

เป็นเวลำ 6 คืน หลังถูกปล่อยตัวยังคงมีทหำรแวะมำที่ส�ำนักงำนอยู่เป็นระยะ  

โดยทุกครั้งที่มำก็จะถ่ำยภำพดีเจต้อยคู่กับส�ำนักงำนไว้ด้วย

 ภาคกลาง สถำนีวิทยุชุมชนบำงใหญ่เรดิโอ จังหวัดนนทบุรี 99.75 เมกะ

เฮร์ิตซ์ ทีแ่ม้จะหยดุออกอำกำศไปแล้วตัง้แต่วนัทีร่ฐัประหำร แต่ยงัคงมทีหำรอำศยั

อ�ำนำจตำมประกำศ คสช. เข้ำมำตรวจค้นสถำนี ใน จังหวัดเพชรบูรณ์ ทหำรเข้ำ

ตรวจค้นสถำนีวิทยุชุมชนคลื่นไอเดียเรดิโอ 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์ และยึดสิ่งของ

หลำยรำยกำร ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรำสถำนวีทิยชุมุชนคนแปลงยำว หลงัปิดตวัไปไม่

นำนกไ็ด้รบัอนญุำตจำกทหำรให้กลบัมำออกอำกำศต่อได้ แต่กถ็กูทหำรอกีหน่วย

หนึง่ทีข่ำดกำรสือ่สำรกนับกุเข้ำมำมำปิดซ�ำ้ไปอกีรอบ อ้ำงว่ำไม่เคยมกีำรอนญุำต

ให้ออกอำกำศได้เลย 

 ภาคใต้ ที่จังหวัดปัตตำนี ต�ำรวจนอกเครื่องแบบจำกหน่วยสืบสวน

สอบสวนจ�ำนวน 5 นำย บกุตรวจค้นบ้ำนเช่ำของผูส้ือ่ข่ำวสถำนวีทิยุมเีดยีสลำตนั

และนักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชน อ้ำงอ�ำนำจตำมกฎอัยกำรศึกโดยไม่ม ี

หมำยค้น โดยขอบัตรประชำชนของแต่ละคน พร้อมข้อมูลครอบครัว เพื่อบันทึก

ข้อมูลที ่จงัหวดัประจวบครีีขันธ์สถำนีวิทยุชุมชนบ่อนอก กถู็กเจ้ำหน้ำทีท่หำรแวะ

มำเพื่อตรวจสอบว่ำได้หยุดออกอำกำรแล้วจริงหรือไม่ พร้อมถำมข้อมูลเกี่ยวกับ

กำรด�ำเนินกิจกำรสถำนี

  นอกจำกนี้ ยังมีกรณีที่เจ้ำหน้ำที่รัฐเชิญสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้ำรับฟัง 

กำรชีแ้จง โดยขอควำมร่วมมือให้งดกำรน�ำเสนอข่ำวในลกัษณะต่อต้ำนกำรท�ำงำน

http://bit.ly/1H65qhB
http://sakdaper.blogspot.com/2014/05/blog-post_2805.html
http://www.prachatai.com/journal/2014/09/55675
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ของ คสช. ข่ำวสำรลกัษณะปลุกป่ัน กำรต่อต้ำนของนกัศกึษำทีม่คีวำมคดิหวัรนุแรง 

เช่น ที่ จังหวัดพะเยำ และ จังหวัดพิษณุโลก

  หลังประกำศ คสช. ฉบับที่ 15/2557 สื่อวิทยุชุมชน และเคเบิลท้องถิ่น 

ท่ีเคยได้รับกำรผ่อนผันให้ออกอำกำศ โดย กสทช. ต้องปิดตัวลงทั้งหมดทันท ี

ส่ือที่ต้องกำรด�ำเนินกิจกำรต่อต้องย่ืนเรื่องขออนุญำตกลับมำออกอำกำศใหม ่

โดยต้องลงชื่อในข้อตกลง (เอ็มโอยู) ว่ำจะไม่น�ำเสนอเนื้อหำในประเด็นที่ขัดแย้ง

กับ คสช. สื่อหลำยแห่งได้รับอนุญำตและกลับมำออกอำกำศได้แล้วในปัจจุบัน 

ส่ือหลำยแห่งยังไม่ได้รับอนุญำตให้กลับมำออกอำกำศได้ สื่อหลำยแห่งเลือก 

ท่ีจะไม่ขออนญุำตกลบัมำออกอำกำศเพรำะไม่ต้องกำรออกอำกำศในบรรยำกำศ

เช่นนี้ วิทยุชุมชนหลำยแห่งไม่มีก�ำลังแบกรับภำระค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำร 

ขออนุญำตซึ่งตกประมำณ 50,000 บำทต่อแห่ง ท�ำให้ปัจจุบันสื่อระดับท้องถิ่น

มีจ�ำนวนลดลงมำก

  จำกวทิยขุนำดเลก็ทีอ่อกอำกำศอยู่ก่อนประกำศ คสช. ฉบบัที ่15/2557 

กว่ำ 7,000 แห่ง กลับมำยื่นขออนุญำตออกอำกำศใหม่ประมำณ 5,300 แห่ง 

และได้รับอนุญำตให้กลับมำออกอำกำศแล้วประมำณ 3,300 แห่ง

http://www.prachatai.com/journal/2014/12/56780
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000137626
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 หลังสื่อกระแสหลักและสื่อชุมชนถูกปิดกั้นอย่างเข้มงวด สื่อออนไลน์

จึงเป็นพืน้ท่ีสดุท้ายส�าหรับการไหลเวยีนของข้อมลูข่าวสาร ขณะที ่คสช. กอ็าศยั

อ�านาจตามกฎอัยการศึกปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ จ�านวนมาก ส่วนหนึ่ง

เป็นเว็บไซต์ที่เคลื่อนไหวทางการเมือง เช่น Dangdd.com,  uddtoday.net, 

uddred.blogspot.com, thaipoliticalprisoners.wordpress.com เป็นต้น

เว็บไซต์ที่เป็นสื่อทางเลือก เช่น ส�านักข่าวประชาไท, ส�านักข่าวประชาธรรม 

หรือมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ก็ถูกปิดกั้น ท่ีน่าสนใจคือเว็บไซต์ส�านักข่าวต่าง

ประเทศ อย่างเช่น dailymail.co.uk, standard.co.uk หรือ ข่าวของส�านักข่าว

รอยเตอร์บางชิ้น ก็ถูกปิดกั้นเช่นกัน

  28 พฤศจกิายน 2557 เนือ้หำทีเ่ก่ียวข้องกับประเทศไทยในเว็บไซต์ของ 

Human Rights Watch องค์กรสิทธิมนุษยชนสำกล ถูกปิดกั้นกำรเข้ำถึง ขณะที่

เว็บไซต์ข่ำวกีฬำ เช่น www.livescore.com, www.atpworldtour.com ยังถูกปิด

กั้นอย่ำงต่อเนื่อง สันนิษฐำนว่ำมีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับกำรพนัน ส่วนเว็บไซต์ 

ดูภำพยนตร์ออนไลน์ เช่น www.freemovie-hd.com, www2.siam-movie.com 

ก็ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ สันนิษฐำนว่ำมีเหตุผลจำกกำรน�ำสัญลักษณ์กำรชูสำมนิ้ว 

จำกภำพยนตร์เรื่อง Hunger Games ไปใช้เคลื่อนไหวต่อต้ำน คสช.

[ ดูรำยงำนกำรปิดกั้นสื่อออนไลน์หลังกำรรัฐประหำร ]

 

เก็บตกเหตุการณ์หลังการรัฐประหาร (4) : 

ข่าวสารและสีสันบนโลกออนไลน์ที่หายไป

http://freedom.ilaw.or.th/blog/OnlineMedia2014


91

 บรรยำกำศของสื่อสังคมออนไลน์ หรือ โซเชียลเน็ตเวิร์ค ก็เปลี่ยนไป 

เฟซบุ๊กเพจที่เคยรณรงค์เพื่อประชำธิปไตยอย่ำงชัดเจนหลำยแห่งปิดตัวลง เช่น 

เฟซบุ๊กเพจสมัชชำปกป้องประชำธิปไตย (สปป.) คณะรณรงค์แก้ไขมำตรำ 112 

เป็นต้น นกัเคลือ่นไหวบนโลกไซเบอร์หลำยคนหำยหน้ำไปหรอืลดระดับควำมเข้ม

ข้นของเนื้อหำลง เช่น สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และสมบัติ บุญงำมอนงค์ ท�ำให้สีสัน 

บนสื่อสังคมออนไลน์ลดลงไปอย่ำงมำก

  28 พฤษภาคม 2557 ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยไม่สำมำรถเข้ำถงึ

เฟซบุ๊กได้ด้วยช่องทำงปกติเป็นเวลำประมำณ 1 ชั่วโมง ปลัดกระทรวงไอซีทีให้

สัมภำษณ์ว่ำ คณะรัฐประหำรมีค�ำส่ังให้ปิดก้ันเฟซบุ๊กช่ัวครำว เพ่ือระงับเหต ุ

ขัดแย้งซึ่งขัดกับค�ำให้สัมภำษณ์ของโฆษก คสช. ที่ปฏิเสธข่ำวดังกล่ำวต่อมำ 

ปลัดไอซีทีคนดังกล่ำวถูกคสช.สั่งปลดออกจำกต�ำแหน่ง

  เม่ือกำรใช้อ�ำนำจปิดกั้นเฟซบุ๊กอำจกระทบกับกำรใช้ชีวิตตำมปกติของ

ประชำชนทีไ่ม่เกีย่วข้องกบักำรเมอืงมำกจนเกนิไป คสช. จงึเปลีย่นมำใช้วธิกีำรขอ

ควำมร่วมมือเป็นรำยบุคคลแทน

  4 กรกฎาคม 2557 ธนำพล อิ๋วสกุล บ.ก.วำรสำรฟ้ำเดียวกัน ได้โพสต์

ข้อควำมบนเฟซบุ๊กระบุว่ำ คสช. โทรมำขอควำมร่วมมือไม่ให้โพสต์ข้อควำมใดๆ 

ทีอ่ำจจะท�ำให้คนเข้ำใจผดิ และมทีศันคตไิม่ดีกบัคณะรฐัประหำรดังนัน้ เจ้ำตวัจงึ

ขอไม่โพสต์ข้อควำมที่จะก่อให้เกิดผลลบต่อคณะรัฐประหำร ต่อมำวันที่ 19 

ตุลำคม 2557 เจ้ำหน้ำที่ทหำรโทรมำแจ้งว่ำไม่สบำยใจและขอให้ลบข้อควำมที่

เล่ำเรื่อง “เก็บตกงำนพบปะ สนทนำ กับนักเขียน ประจักษ์ ก้องกีรติ” บนเพจ 

เฟซบุ๊กของส�ำนักพิมพ์ออกไป โดยข้อควำมในเฟซบุ๊กดังกล่ำวระบุถึงควำม

พยำยำมของทหำรที่จะควบคุมส�ำนักพิมพ์

  17 พฤศจกิายน 2557 เฟซบุก๊ “ร่วมกนัเปิดประตเูขือ่นปำกมูลถำวร” 

ประกำศยตุกิำรเคลือ่นไหว โดยให้เหตุผลว่ำเจ้ำหน้ำทีท่หำรในจงัหวดัอบุลรำชธำนี

ขอควำมร่วมมอืให้ยตุกิำรเคล่ือนไหวผ่ำนทำงเฟซบุ๊ก เนือ่งจำกผู้ใหญ่ไม่สบำยใจต่อ

กำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนเฟซบุ๊กนี้และหำกไม่ยุติกำรเคลื่อนไหวจ�ำเป็นต้องใช้

อ�ำนำจตำมกฎอยักำรศกึ ต่อมำ 18 พฤศจิกำยน 2557 เจ้ำหน้ำทีท่หำรโทรมำอกี

https://thainetizen.org/2014/12/freedom-net-2014-thailand-content/
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1404469304&grpid=03&catid=03
http://www.prachatai.com/journal/2014/11/56560
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คร้ังโดยขอควำมร่วมมือให้ปิดเฟซบุก๊ส่วนตวัของกฤษกร ศลิำรกัษ์ ผูป้ระสำนงำน

ขบวนกำรประชำชนเพือ่สงัคมทีเ่ป็นธรรม (ขปส.) กรณเีขือ่นปำกมลูเนือ่งจำกมกีำร

แสดงควำมคดิเห็นทีไ่ม่เหมำะสม

 

 นอกจำกกำรขอควำมร่วมมือให้ปิดเฟซบุ๊กและลบข้อควำมทำงกำรเมือง 

ท่ีไม่เหมำะสมแล้ว ยงัมีกรณีที ่ คสช. ขอควำมร่วมมอืให้ประชำชนโพสต์ข้อควำม 

ตำมทีเ่จ้ำหน้ำท่ีรฐัต้องกำรบนเฟซบุก๊ส่วนตวัอกีด้วย เช่น กรณขีองวทิวูจัน์ ทองบุ

หนึ่งในผู้ลงชื่อในแถลงกำรณ์ไม่ร่วมกำรปฏิรูปกับรัฐบำลเผด็จกำร ของเครือข่ำย

องค์กรภำคประชำชนอสีำน โดยเจ้ำตวัเปิดเผยว่ำ ภำยหลงัจำกกำรรำยงำนตัวและ

พดูคยุเจ้ำหน้ำทีท่หำรขอให้ยตุกิำรเคลือ่นไหวทีต่่อต้ำนรฐับำลและ คสช. มเิช่นนัน้

จะถกูด�ำเนนิคดตีำมกฎหมำยนอกจำกนี ้ ยงัขอให้โพสต์ข้อตกลงตำมเอกสำรทีเ่จ้ำ

หน้ำที่บันทึกมำให้ลงบนเฟซบุ๊กของเจ้ำตัว สรุปใจควำมได้ว่ำ ตนจะยุติกำร

เคล่ือนไหวทกุรูปแบบทัง้บนท้องถนน และสือ่สงัคมออนไลน์ และจะให้ควำมร่วม

มอืในกำรพฒันำประเทศต่อไป นอกจำกนี ้ยงัยนืยนัว่ำจะสนบัสนนุกำรปฏิรปูตำม

นโยบำยของรฐับำล และตำมช่องทำงทีร่ฐับำลเปิดพืน้ท่ี 

 

http://www.prachatai.com/journal/2014/11/56405
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=821017417949714&id=100001243910118
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 ในช่วงประกำศใช้กฎอัยกำรศึก มีกระแสข่ำวตำมโซเชียลเน็ตเวิร์คว่ำ 

ร้ำนหนังสอืคโินคนูยิะน�ำหนงัสือเกีย่วกบักำรเมอืงไทย 6 เล่มออกจำกชัน้หนงัสอื 

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

 หลงักำรรฐัประหำรทหำรเข้ำตรวจค้นร้ำน “Book Re:public” ร้ำนหนงัสอื

ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ซ่ึงเคยเป็นสถำนทีท่�ำกจิกรรมสนบัสนนุประชำธปิไตย เจ้ำของ

ร้ำนได้เล่ำว่ำ ทหำรในเครื่องแบบติดอำวุธเข้ำมำถ่ำยรูปในร้ำนและหนังสือที่วำง

ขำยเกือบทุกเล่ม และห้ำมน�ำภำพโปสเตอร์ของนักกำรเมืองและแกนน�ำคนเสื้อ

แดงชื่อดังคนหนึ่งมำตั้งบริเวณหน้ำร้ำน กำรมำส�ำรวจร้ำนของทหำรเกิดขึ้นเฉลี่ย

สปัดำห์ละ 3 - 4 ครัง้ นอกจำกนี ้ร้ำนหนังสอื “ฟิลำเดเฟีย” ในจงัหวดัอบุลรำชธำนี

ก็ถูกทำงทหำรจับตำมองเช่นกัน เนื่องจำกจุดยืนและกำรจัดกิจกรรมของร้ำนใน

อดีต

  2 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมกำรรำงวัลพำนแว่นฟ้ำประกำศยกเลิก 

“รำงวัลพำนแว่นฟ้ำแห่งรัฐสภำไทย” ปีที่ 13 ระบุเหตุผลว่ำ เพื่อควำมเหมำะสม

กับสภำพสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในปัจจุบัน จึงขอยกเลิกกำรประกวดดังกล่ำว 

โดยรำงวัลพำนแว่นฟ้ำเป็นรำงวัลที่มอบให้แก่ผลงำนเขียนวรรณกรรมกำรเมือง 

ซึ่งจัดโดยสมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและรัฐสภำไทย เพื่อสนับสนุนกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยในระบบรัฐสภำอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

เก็บตกเหตุการณ์หลังการรัฐประหาร (5): 

วงการหนังสือกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ

https://twitter.com/RichardBarrow/status/468702606592712704
http://prachatai.org/journal/2014/08/55204
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1403532219
http://www.komchadluek.net/detail/20140702/187501.html
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และให้ประชำชนได้ใช้เสรีภำพแสดงออกทำงกำรเมืองและสืบสำนวรรณกรรม

กำรเมืองให้มีส่วนปลุกจิตส�ำนึกประชำธิปไตย

 ส�ำหรับงำนสัปดำห์หนังสือที่จัดขึ้นในเดือนตุลำคม 2557 ซึ่งเป็นงำน

สัปดำห์หนังสือครั้งแรกหลังมีกำรรัฐประหำร ก็พบกำรพยำยำมปิดก้ันจำกเจ้ำ

หน้ำทีท่หำร โดย บ.ก.ส�ำนกัพมิพ์ฟ้ำเดียวกนั เล่ำว่ำ มทีหำรขอเข้ำมำตรวจค้นบูธ

ของส�ำนักพิมพ์ต้ังแต่คืนก่อนเปิดงำนโดยอ้ำงว่ำมีหนังสือหมิ่นประมำทกษัตริย์ 

นอกจำกนี้เจ้ำหน้ำที่ทหำรได้ติดต่อสมำคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่ำยหนังสือแห่ง

ประเทศไทย เพื่อขอบันทึกภำพวีดีโอและสังเกตกำรณ์ในงำนพบปะสนทนำกับ

นักเขียนที่จัดโดยส�ำนักพิมพ์ฟ้ำเดียวกัน แต่ทำงสมำคมฯ ยืนยันสิทธิในกำรจัด

จ�ำหน่ำยหนังสือ และปฏิเสธค�ำขอร้องของเจ้ำหน้ำที่ทหำร

  12 พฤศจิกายน 2557 ผู ้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติอำศัยอ�ำนำจ

ตำมพ.ร.บ.จดแจ้งกำรพิมพ์ พ.ศ.2550 ห้ำมส่ังเข้ำ หรือน�ำเข้ำหนังสือ  

“A Kingdom in Crisis” เพื่อเผยแพร่ในรำชอำณำจักร เนื่องจำกเป็นสิ่งพิมพ์ที่

เป็นกำรหมิ่นประมำท ดูหมิ่น หรือแสดงอำฆำตมำดร้ำยพระมหำกษัตริย์ 

พระรำชินี รัชทำยำทหรือผู้ส�ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ หรือจะกระทบต่อควำม

มั่นคงแห่งรำชอำณำจักร

 

http://www.prachatai.com/journal/2014/10/56088
http://www.prachatai.com/journal/2014/11/56467อ


95

 เมื่อเจ้ำหน้ำที่รัฐต้องด�ำเนินตำมนโยบำยกำรปิดกั้นเสรีภำพกำรแสดง

ควำมคิดเห็น เพื่อรักษำภำพลักษณ์กำรคืนควำมสุขของ คสช. ไว้ให้เหนียวแน่น

ที่สุด จึงปรำกฏเป็นกำรใช้อ�ำนำจเข้ำละเมิดสิทธิเสรีภำพของประชำชน 

ในหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งที่อำศัยอ�ำนำจตำมกฎอัยกำรศึก และที่ไม่แน่ชัดว่ำ 

มีอ�ำนำจกระท�ำตำมกฎหมำยหรือไม่ เช่น

  กำรขอควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐและต�ำรวจในท้องถิ่นตรวจสอบ 

และปลดป้ำยที่แขวนป้ำยประกำศกำรต่อต้ำนกำรรัฐประหำร กำรท�ำงำนของ

รัฐบำล และ คสช. เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหำควำมขัดแย้งเช่น ชุมชนในจังหวัด

เชียงใหม่ จังหวัดอุบลรำชธำนี หรือกรณีกำรแขวนป้ำยแสดงข้อควำมไม่เห็นด้วย

กับนโยบำยของ คสช. ในจังหวัดยะลำ โดยมีกำรจับกุมผู้ต้องสงสัย 1 คน 

  กำรถ่ำยบตัรประชำชนของผูช้มุนมุไว้เป็นหลกัฐำน และตัง้รำงวลัน�ำจบัโดย

ให้ประชำชนบนัทกึภำพผู้เข้ำร่วมชมุนมุต่อต้ำน คสช. ไว้เป็นหลกัฐำนหำกภำพดงั

กล่ำวน�ำไปสูก่ำรจบักมุได้จะได้รบัเงนิรำงวัลจ�ำนวน 500 บำท เช่น กรณีทีป่ระชำชน

มำชุมนมุทีบ่ริเวณสถำนเอกอคัรรำชทตูสหรฐัอเมรกิำ กรณกีำรรวมตวัท�ำกจิกรรม

เพือ่ร�ำลกึถงึกำรเปลีย่นแปลงกำรปกครองประเทศ ซึง่ในงำนนีผู้เ้ข้ำร่วมกจิกรรม 

ต้องลงชือ่กับเจ้ำหน้ำทีเ่พ่ือเข้ำพืน้ทีท่�ำกจิกรรม และห้ำมไม่ให้ท�ำกจิกรรมปล่อย

ลกูโป่งโดยให้เหตผุลว่ำ เกรงว่ำลกูโป่งจะลอยเข้ำเขตพระรำชฐำน เช่นเดยีวกบักำร

จัดกิจกรรมท�ำบญุอุทศิส่วนกุศลให้กบัผูเ้สียชีวติจำกกำรชุมนมุทำงกำรเมอืงโดยกลุ่ม

แนวร่วมประชำธปิไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำต ิ(นปช.) ซึง่มตี�ำรวจนอกเครือ่งแบบ

เก็บตกเหตุการณ์หลังการรัฐประหาร (6) : 

เมื่ออ�านาจเต็มมือ จึงมีการละเมิดหลายรูปแบบ

http://www.khaosodenglish.com/detail.php?newsid=1417418805&section=11&typecate=06
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1404627284
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1404627284
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1403497376
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1403497376
http://www.prachatai.org/journal/2014/06/54203
http://www.prachatai.org/journal/2014/06/54203
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRRd016UXhOREE1T1E9PQ==&subcatid=
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ประมำณ 10 นำย มำสังเกตกำรณ์และถ่ำยรูปผู้มำร่วมท�ำบุญทุกคนพร้อมบัตร

ประจ�ำตัวประชำชน

  เหตุกำรณ์ที่น่ำจดจ�ำคือ เจ้ำหน้ำที่ทหำรอำศัยอ�ำนำจตำมกฎอัยกำรศึก

เข้ำตักเตือนพร้อมยึดอุปกรณ์ประกอบอำชีพ เช่น กรณีพ่อค้ำขำยหมึกทอด 

ริมถนนทิพเนตร จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสวมเสื้อสีแดงสกรีนภำพใบหน้ำนำยจตุพร 

พรหมพันธุ์ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ทหำร 5 นำย ขอให้พ่อค้ำรำยดังกล่ำวถอดเสื้อออก 

โดยไม่มีเสื้อให้เปลี่ยนและยึดเสื้อแดงไปทันที คล้ำยกันกับกรณีเจ้ำหน้ำที่ทหำร

เข้ำร้ือเต็นท์และยึดสินค้ำจำกร้ำนขำยผลิตภัณฑ์สตรอว์เบอร์รีชื่อ “@ PAI”  

ท่ีมีเจ้ำของเป็นแกนน�ำเส้ือแดงเชียงใหม่และท�ำโลโก้เป็นรปูกำร์ตนูคนหน้ำเหลีย่ม 

คล้ำย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นอกจำกนี้ ยังมีกรณีของร้ำนอำหำร “สุดสะแนน” 

ซึ่งทหำรรำวหนึ่งร้อยนำยพร้อมอำวุธบุกเข้ำไปในรำ้นขณะเปิดท�ำกำร เน่ืองจำก

มีรำยงำนว่ำจะมีกำรจัดงำนวันเกิดหม่อมเต่ำนำแต่ก็ไม่พบกำรจัดงำนดังกล่ำว 

แต่อย่ำงใด

 

http://www.prachatai.com/journal/2014/06/54314
http://www.prachatai.com/journal/2014/12/56886
http://www.prachatai.com/journal/2014/12/56886


ติดตามความเคลื่อนไหว
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

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






