โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Internet Dialogue on Law Reform

ขอบคุณภาพประกอบจากเฟซบุ๊กเพจ Bandrasdr Photo และประชาไท

จ่านิว นักกิจกรรมต้านรัฐประหารพูดคุยกับแม่ทถ่ี กู ควบคุมตัวในความผิดฐานหมิน่ ประมาทพระมหากษัตริยพ์ ระมหากษัตริย์

24 เดือน คสช.: เมือ่ อานาจทหารอยูเ่ หนือระบบยุตธิ รรม
เมือ่ ทหารทาตัวเป็ นตารวจ
เมือ่ ทหารทาตัวเป็ นอัยการและศาล
เมือ่ ทหารทาตัวเป็ นผูค้ ุม
เมือ่ ทหารทาตัวเป็ นกองเซ็นเซอร์
เมือ่ ทหารไม่ได้คนื แต่ "ความสุข"
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24 เดือน คสช.:
เมื่ออำนำจทหำรอยู่เหนือระบบ
ยุติธรรม
ตลอดสองปี ที่ ค สช. อยู่ ใ นอ ำนำจ รัฐ เลื อ กที่ จ ะ
ปราบปรามคนที่แสดงออกในทางไม่เ ห็น ด้ว ยกับ การ
บริหารประเทศของคสช.
อย่างแข็งขัน ไม่ว่าจะ
ปราบปรามด้ ว ยกระบวนการกฎหมายปกติ หรื อ
กฎหมายพิเศษก็ตาม
กฎหมายที่ถูกนามาใช้กว้างขว้างมากขึน้ เช่น ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 112, มาตรา 116 และพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ มีการบังคับใช้กฎหมายทีม่ ากเกินกว่าตัว
บทหลายกรณี เช่น การกดถูกใจในเฟซบุ๊ก การโต้ตอบ
กับบุคคลอีกฝ่ ายโดยไม่ตเิ ตียน แม้แต่การโพสต์เฟซบุ๊ก
เพื่อล้อเลียนผูบ้ ริหารประเทศ ก็ลว้ นถูกตัง้ ข้อหาว่าเป็ น
"ภัยความมันคง"
่
ทัง้ สิ้น ยังมีกฎหมายพิเศษอีกหลาย
ฉบับที่ออกโดยคณะรัฐประหาร เช่น การประกาศห้าม
การชุมนุ มทางการเมือง การประกาศให้พลเรือนต้องขึน้
ศาลทหาร นับถึงวันครบสองปี ของการรัฐประหาร มีผู้
ถูกตัง้ ข้อหามาตรา 112 อย่างน้อย 67 คน มีผถู้ ูกตัง้
ข้อหาชุมนุมทางการเมือง อย่างน้อย 85 คน
ภายหลังการยกเลิกกฎอัยการศึก "คำสังหั
่ วหน้ ำคสช.
ฉบับที่ 3/2558" ทีอ่ าศัยอานาจมาตรา 44 ก็เข้าแทนที่
ผลในทางปฏิบตั ิ คือ กำรใช้อำนำจปรำบปรำม
อย่ำงไรขอบเขตยังมีอยู่ต่อเนื่ องไม่ต่ำงกัน
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คาสังหั
่ วหน้าคสช.ฉบับที่ 3/255 ยังสถาปนาเจ้าหน้าทีท่ หารให้เข้าไปเป็ น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการยุตธิ รรม โดยมีอานาจสอบสวนร่วมกับตารวจ
ให้อานาจทหารควบคุมตัวบุคคลได้สงู สุด 7 วัน ในช่วงระยะ 7 วัน บาง
คนอาจถูกเรียกไปพูดคุยสัน้ ๆ และปล่อยตัวในวันเดียวกัน และบางคน
อาจต้องค้างคืนในค่ายทหารหลายวัน บางคนอาจถูกสอบสวนและทา
บัน ทึก ไว้เ ป็ นหลัก ฐาน บางคนต้อ งเซ็น ข้อ ตกลงว่ า จะไม่ เ คลื่อ นไหว
ทางการเมือง หลายกรณีคนทีถ่ ูกควบคุมตัวอ้างว่าถูกซ้อมหรือข่มขูใ่ ห้รบั
สารภาพ โดยในระหว่างการควบคุมตัวของทหารทุกคนจะไม่มสี ทิ ธิพบ
ทนายความ หรือติดต่อญาติ และทหารจะไม่เปิ ดเผยสถานที่ควบคุมตัว
กระบวนการนี้ทาให้ทหารกลายเป็ นด่านแรกทีค่ ดั กรองการตัง้ ข้อหา
เมื่อ เจ้า หน้ า ที่ท หารส่ ง ไม้ต่ อ ให้ต ารวจส่ ง ฟ้ อง เจ้ า หน้ า ที่ท หารก็ย ัง
สามารถเข้าร่วมเป็ นพนักงานสอบสวนกับตารวจได้ คดีสว่ นใหญ่ทท่ี หาร
เกี่ย วข้อ งในกับ จับ กุ ม และสอบสวน จะอยู่ ใ ต้ ป ระกาศคสช. ฉบับ ที่
37/2557 ที่ให้พลเรือนต้องขึน้ ศาลทหาร เมื่อขึน้ ศาลทหารจะพบกับ
อัยการที่เป็ นทหาร และผู้พิพากษาที่เป็ นทหาร คดีท่ีจาเลยปฏิเสธจะ
สืบ พยานอย่ า งล่ า ช้ า และมีห ลายคดีท่ีศ าลทหารก าหนดโทษหนั ก
โดยเฉพาะคดีมาตรา 112 นับถึงวันครบสองปี ของการรัฐประหาร มีพล
เรือนต้องขึน้ ศาลทหารในคดีทเ่ี กีย่ วข้องกับการเมืองอย่างน้อย 167 คน
สุดท้ายเมื่อจาเลยถูกศาลสังให้
่ ต้องอยู่ในเรือนจา ในยุคคสช. ยังมีการ
จัดตัง้ เรือนจาพิเศษขึน้ ภายในค่ายทหาร ทาให้ทหารเข้ามาอยูเ่ หนือระบบ
ยุตธิ รรมแบบครบวงจร ตัง้ แต่เป็ นการออกกฎหมาย การจับกุม การตัง้ ข้อ
กล่าวหา การสอบสวน การดาเนินคดี การตัดสินคดี และการรับโทษ

เมื่ อ อ ำนำจทหำรอยู่เ หนื อ ระบบยุติ ธ รรม คนจ ำนวนไม่
น้ อยโดยเฉพำะกลุ่มคนที่ ไม่เห็นด้วยกับกำรปกครองของ
ทหำรย่ อ มได้ รบั ผลกระทบ นั บ ถึ ง วัน ครบสองปี ของกำร
รัฐประหำร มี คนอยู่ในเรือนจ ำเพรำะกำรแสดงออกทำง
กำรเมืองอย่ำงน้ อย 44 คน และมีคนต้องลำจำกแผ่นดิ นที่
เป็ นบ้ำนเกิ ดอย่ำงน้ อย 200 คน
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“ถ้ำไม่เคำรพกฎหมำยอย่ำงนี้ จะอยู่กนั อย่ำงไรเล่ำ”
“เขำก็จบั ทุกรูปแบบ ทำไมจับแล้วให้พวกเธอเห็นแล้วถ่ำยรูป จะได้ไปต่อต้ำน
เจ้ำหน้ ำที่กนั หรืออย่ำงไร แล้วกรณี ไปจับโจรอื่นทำไมไม่พดู กันบ้ำง”
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้สมั ภาษณ์ส่อื มวลชน จากกรณีเจ้าหน้าทีท่ หารอุม้ จ่านิว สิรวิชญ์ เสรีธวิ ฒ
ั น์
นัก ศึกษามหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ซึ่งปรากฏภาพวีดีโ อหลัก ฐานชัดเจน และเป็ น ที่ก ล่า วถึง กันอย่า ง
กว้างขวางในโลกออนไลน์ แม้กรณีของจ่านิวจะไม่ใช่การจับกุมอย่างอุกอาจครัง้ แรกหรือครัง้ ทีท่ ารุณโหดร้าย
ที่สุด แต่ก็สนสะเทื
ั่
อนจนพล.อ.ประยุทธ์ต้องออกมายืนยันต่อสาธารณะว่าประชาชนที่ใช้เสรีภาพในการ
แสดงออกต่อต้านรัฐบาลทหารนัน้ ย่อมมีโอกาสถูกจับกุมได้ในทุกรูปแบบ
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ตลอดสองปี ของคสช. เจ้าหน้าที่รฐั ใช้อานาจเข้าจับกุมบุคคลด้วยเหตุผลทาง
การเมืองอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี แรกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เจ้าหน้ าที่อ้างอานาจการจับกุ มตามกฎอัยการศึก ซึ่งให้เจ้าหน้ าที่มีอานาจ
จับกุมอย่างไร้ขอบเขต ทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องมีขอ้ กล่าวหา แม้ใน
ช่วงหนึ่งปี หลังกฎอัยการศึกจะถูกยกเลิก แต่ต่อมาก็มปี ระกาศหัว หน้ าคสช.
ฉบับที่ 3/2558 ออกมาใช้แทน ซึง่ ให้เจ้าหน้าทีม่ อี านาจจับกุมบุคคลได้ต่อเมื่อมี
หมายศาล หรือเป็ นความผิดซึ่งหน้ า หรือมีเหตุ จาเป็ นเร่งด่วนเท่านัน้ แต่ดู
เหมือนว่าเจ้ำหน้ ำที่ กย็ งั ใช้ อำนำจจับกุมบุคคลอย่ำงไร้ขอบเขตเช่ นเดิ ม
มำตลอดสองปี เต็ม
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มากกว่าอานาจจับกุม
คือการ “ถูกอุ้ม” และมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้
“พีผ่ ูห้ ญิงเสือ้ ฟ้ าเขาตะโกนขึน้ มา ชายนอกเครื่องแบบเลยเดินตาม แล้วสักพักนึงก็ได้ยนิ
เสียงผู้หญิงกรี๊ดตอนนัน้ แท็กซี่ก็ขบั เข้ามาประชิดแล้ว นอกเครื่องแบบอีกสองคนก็ล งมา
จากแท็กซี่ ชายนอกเครื่องแบบก็ผลักผูห้ ญิงเข้ามาในแท็กซี่ คนแถวนัน้ ก็ช่วยกันดึงตัวไว้
มีการฉุดยือ้ กันระหว่างนอกเครื่องแบบกับคนแถวนัน้ ผูห้ ญิงเสือ้ ฟ้ าเขาก็พยายามฝืนตอน
ที่ถูก กระชาก แต่ สุด ท้า ยก็ถูก ผลัก เข้า ไป ผลัก ให้นัง่ ลงในแท็ก ซี่เลย” ดวงทิ พ ย์ ฆำร
ฤทธิ์ ผูเ้ ห็นเหตุการณ์เล่า
เมือ่ ประชาชนถูกจับกุมจากเหตุเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลของคสช.สือ่ มวลชนต่างพร้อมใจ
ใช้คาว่า “ถูกอุ้ม”เพราะภาพการอุม้ ผูห้ ญิงขึน้ รถแท็กซีเ่ ป็ นภาพทีส่ งั คมจดจาได้
เหตุการณ์กำรจับกุมสุนันทำหญิงสวมเสือ้ สีฟ้าทีถ่ กู เจ้าหน้าทีน่ อกเครือ่ งแบบสองคนฉุด
กระชาก ขึน้ รถแท็กซีส่ ชี มพูบริเวณหน้าศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 เมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน
2557 หลังร่วมกิจกรรมปิ ดตาและชูสามนิ้วต้านรัฐประหาร ถูกบันทึกไว้ทงั ้ ภาพถ่ายและ
วิดโี อ แล้วกระจายทัวเฟซบุ
่
๊กในระยะเวลาอันรวดเร็ว ภาพและวีดโี อเผยให้เห็นแนวปฏิบตั ิ
ของเจ้าหน้าทีใ่ นการนาประชาชนเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมในยุค คสช.
หลังถูกจับกุม สุนันทำถูกนำตัวไปคุมขังที่ กองบังคับกำรปรำบปรำมเป็ นเวลำสอง
คืน และถูกปล่อยตัวโดยไม่ถกู ตัง้ ข้อหำ จนถึงวันครบรอบสองปี ของ คสช. สุนันทำ
ยังไม่เคยออกมำแสดงออกทำงกำรเมืองใดๆ อี ก แต่ เรื่องรำวกำรจับกุมตัวเธอใน
วันนัน้ ยังคงเป็ นที่จดจำ
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“ตอนขึ้นรถก็ถกู หมวกไอ้โม่งคลุมหน้ ำไว้ แล้วก็ถกู เอำ
สำยมำรัดตำไว้อีกชัน้ หนึ่ งไม่ให้เห็นอะไรเลย ก็นัง่ รถไป
อีกนำนมำก วนหลำยรอบเหมือนกัน วนไปวนมำเลี้ยว
หลำยตลบกลับกันประมำณ 20 รอบแล้วเขำพำไปป่ ำ
หญ้ ำ ลำกผมเข้ ำ ไปวิ่ ง ลำกเข้ ำ ไปในป่ ำหญ้ ำ มี ห ญ้ ำ
ตลอดทำง แล้วก็บงั คับให้ผมนัง่ ลง ผมก็ไม่นัง่ เพรำะว่ำ
มันคัน ใครจะไปนัง่ เขำก็ถีบผมลงไปนัง่ แล้วเดิ นมำพูด
ถำกถำงใส่ มีตบ มีตีหวั ครัง้ หนึ่ ง มีตีหลังครัง้ หนึ่ ง แล้วก็
เอำไม้มำจิ้ มเบำๆ มันเหมือนปื น ผมว่ำน่ ำจะไม่ใช่ ไม้
น่ ำจะเป็ นปื น”
สิรวิชญ์ เสรีธวิ ฒ
ั น์ หรือ จ่านิว เล่าเหตุการณ์ในคืนทีเ่ ขาถูกอุม้ ขึน้ รถ
จากหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กำรอุ้มสิรวิชญ์ เกิดขึน้ เกิดขึน้ ในเวลาประมาณ 22.45 น. ของวันที่
20 มกราคม 2559 บริเวณประตูหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ฝั ง่ เชียงราก สิรวิชญ์ ถูกชายฉกรรจ์แต่งกายคล้ายทหารแปดคนเข้าคุมตัว
ขึน้ รถกระบะที่ถอดป้ ายทะเบียนออก การจับกุมครัง้ นี้ ดาเนินการอย่างอุก
อาจและเห็นได้ชดั ว่าเป็ นการจับกุมด้วยรูปแบบและวิธที ่เี กินกว่าเหตุหรือ
ตาม อาเภอใจ นับว่าโชคดีทถ่ี ูกบันทึกภาพไว้ได้ หลังเหตุการณ์น้ี พ.อ.
วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติแถลงว่า เป็ นการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ และการดาเนินการทุกขัน้ ตอนเป็ นไปตามกรอบกฎหมาย ปฏิบตั ิ
อย่างให้เกียรติ ไม่มคี วามรุนแรง

นอกจำกนี้ กำรจับกุมขณะทำกิ จกรรมในที่ สำธำรณะก็เกิ ดขึ้นหลำย
กรณี ตลอดสองปี ที่ ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่ปรำกฏในกำรนำเสนอข่ำวของ
สื่ อมวลชนหรือบันทึ กภำพไว้ โดยประชำชนที่ อยู่ใ นเหตุกำรณ์ เช่ น
เมื่อวันที่ 22 มิ ถนุ ำยน 2557 บริ เวณลำนน้ ำพุ สยำมพำรำกอน
‘แชมป์ ’ ซึ่ ง มำทำกิ จกรรมเชิ ง สัญลักษณ์ นัง่ กิ นแซนวิ ชและอ่ ำ น
หนังสือ 1984 ถูกเจ้ำหน้ ำที่ ทหำรตำรวจนอกเครื่องแบบควบคุมตัว
และลำกตัว ออกจำกพื้นที่ ไ ป ก่ อนถูกปล่ อยตัว ที่ ส โมสรกองทัพบก
วิ ภำวดี ในกลำงดึกคืนเดียวกัน
หรือกรณีของอานนท์ นาภาและสมาชิกกลุ่มพลเมืองโต้กลับรวมห้าคนเมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2559 ซึง่ จัดกิจกรรมยืนเฉยๆ ทีอ่ นุ สาวรียช์ ยั สมรภูม ิ
เพื่อ เรีย กร้อ งให้ป ล่ อ ยตัว วัฒ นา เมือ งสุ ข เพีย งไม่ ก่ีน าทีห ลัง จากเริ่ม
กิจกรรม อานนท์และพวกก็ถูกควบคุมตัวขึน้ รถเจ้าหน้าทีต่ ารวจ และอีก
กิจกรรมหนึ่งในบริเวณเดียวกันเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อ
แสดงความไม่เห็นด้วยกับกรณีทหารเข้าควบคุมตัวประชาชนแปดคนใน
กรุงเทพฯ และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งกรณีหลังนี้มผี ู้ร่วมกิจกรรมถูกจับกุม
ทัง้ หมด 14 คน
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การจับกุมที่เกินกว่าเหตุอีกหลายกรณี
ที่ข้อเท็จจริงไม่ถูกบันทึกไว้ด้วยกล้อง
“เจ้าหน้าทีน่ อกเครือ่ งแบบหนึ่งในสองทีเ่ ข้าควบคุมธเนตร
ไว้ได้ โดยทัง้ สามลงลิฟท์จากชัน้ เจ็ดไปก่อนขึน้ รถ มันใจ
่
ว่ า จะเป็ นรถแท็ก ซี่ส ีเ ขีย วเหลือ ง ไม่ ติด ป้ า ยทะเบีย น
กระจกใสแต่ ถู ก ปิ ดด้ ว ยกระดาษ ขั บ ออกไปจาก
โรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว ใช้เส้นทางอ่อนนุ ช-ลาดกระบัง
ขาเข้า พลเมืองดีขบั ไม่ทนั จบข่าว”
ผูใ้ ช้เฟซบุ๊กบัญชีช่อื Piyarat Chongthep โพสต์ขอ้ ความ
พร้อมภาพถ่ายจังหวะทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ ข้าจับกุมธเนตรในวัน
เกิดเหตุ
ธเนตรเป็ นนักกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสิรวิชญ์และ
กลุ่มประชาธิปไตยใหม่อยู่บ่อยครัง้ หลังถูกจับกุมเขาถูก
กล่าวหาว่ากระทาความผิดตามมาตรา 116 และพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ ธเนตรถูกควบคุมตัวไปจากโรงพยาบาลสิ
รินธร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ขณะพักรักษาอาการ

ล าไส้อ ัก เสบและรอเข้า รับ การผ่ า ตัด ในวัน ดัง กล่ า วมี
เพื่อนอีกสองคนกาลังเข้าเยี่ยมและเห็นเหตุการณ์ ขณะ
เจ้ า หน้ า ที่ค วบคุ ม ตัว ธเนตรออกไปจากโรงพยาบาล
เจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้แจ้งชื่อหรือนามสกุล ต้นสังกัด และไม่แจ้ง
ว่าจะควบคุมตัวธเนตรไปทีใ่ ดและควบคุมตัวเพราะเหตุใด
อีกทัง้ ไม่ได้แสดงหมายจับของศาล ปั จจุบนั ธเนตรได้รบั
การประกันตัว เท่าที่มกี ารบันทึกไว้ ธเนตรเป็ นหนึ่งใน
สองกรณี ท่ี ถู ก จั บ กุ ม ขณะก าลั ง ตรวจรั ก ษาอยู่ ใ น
โรงพยาบาล
“ไม่ ไ ด้ เ ป็ นกำรควบคุ ม ตัว ออกจำกเตี ย งที่ ร ัก ษำ
ตำมที่มีกำรโพสต์กนั ในโลกออนไลน์ แ ต่ อย่ำงใด แต่
เป็ นกำรควบคุม ตัว โดยถูก ต้ อ งตำมหมำยจับ ของ
ศำลขณะที่ ผ้ตู ้ องหำกำลังจ่ำยเงิ นค่ำรักษำพยำบำล
และมี พ ฤติ กรรมคำดว่ ำ จะหลบหนี ไป ทุ ก อย่ ำ ง
สำมำรถตรวจสอบได้จำกเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ"
พล.ต.อ.ศรีวรำห์ รังสิ พรำหมณกุล รองผูบ้ ญ
ั ชาการ
ตารวจแห่งชาติกล่าวชีแ้ จงการจับกุม ธเนตร
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ก่อนหน้ากรณีของธเนตร มีการจับกุมนัชชชำ หนึ่ง
ในแปดนักศึกษาที่ถูกออกหมายจับจากการชุมนุ ม
หน้ าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย
เ ธ อ ถู ก จั บ กุ ม ข ณ ะ อ ยู่ ใ น ห้ อ ง พั ก ผู้ ป่ ว ย
โรงพยาบาลวิภาวดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558
และถูก นาตัวส่งศาลทหารทัน ที โดยเจ้าตัว เผยว่า
กาลังจะเดินทางเข้ารายงานตัวกับพนักงานสอบสวน
ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนัน้ แต่ถกู จับก่อน

หรืออย่าง การจับกุม สิ รภพ ผู้ต้องหาในคดีฝ่าฝื น
ค าสัง่ เรี ย กรายงานตั ว ของ คสช. เป็ นอี ก กรณี
ตัวอย่างหนึ่ งของการจับกุ ม ที่เกิน กว่าเหตุ โดยใน
วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ขณะเดินทางด้วยรถยนต์
ส่วนบุคคลเข้าตัวเมืองกาฬสินธุ์ รถยนต์โตโยต้า รุ่น
ฟอร์จนู เนอร์ซง่ึ เจ้าหน้าทีท่ หารนอกเครื่องแบบอย่าง
น้อยห้านายโดยสารมาพร้อมอาวุธครบมือได้ขบั ปาด
หน้าก่อนลงจากรถ และถูกจอดประกบโดยรถอีกคัน
หนึ่ง ทหารบังคับ ให้ทุกคนหมอบลงบนพื้นที่เปี ยก
ด้วยฝน ต่อมาจึงควบคุมตัวคนขับรถและสิรภพ ไปที่
หน่ วยราชการในจังหวัดหนึ่งคืน ก่อนจะส่งตัวมาที่
กรุงเทพฯ ในวันครบรอบสองปี ของ คสช. สิรภพยัง
ถูกคุมขังอยูใ่ นเรือนจาพิเศษกรุงเทพ

ในช่วงปี แรกของการรัฐประหาร การไม่ไปรายงาน
ตัว ตามค าสัง่ หัว หน้ า คสช. เป็ นเหตุ ใ ห้ ณั ฐ ถู ก
เจ้าหน้าทีบ่ ุกไปจับถึงห้องพักของเขาในอาคารชุดถึง
สองครัง้ โดยครัง้ แรกเกิดขึน้ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2557 และต่อมาในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณัฐเล่า
ว่า ในการถูกจับครัง้ แรก เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะประตู
เขาก็เดินไปเปิ ดประตู ทันใดนัน้ ทหารก็ ผลักประตู
เข้ามาทาให้เขาเสียหลัก เขาถูกจับกดลงกับพืน้ ถูก
จับมือไพล่หลังและรัดแน่ นทาให้เขาเจ็บปวด โดย
ทหารไม่ได้แจ้งเหตุผลใดๆ ในการเข้าจับกุม
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ทหารบุกบ้านจับประชาชนทาเพจล้อ คสช. 8 คน ในวันเดียวกัน
เช้ามืดของวันที่ 27 เมษายน 2559 จากการรายงานของศูนย์ทนายความเพือ่ สิทธิมนุษยชน โลกออนไลน์ถกู ปลุกด้วยกระแส
ข่าวการจับกุมประชาชนรวมแปดรายออกจากทีพ่ กั ไปยังค่ายทหาร อาทิ กรณีของหฤษฎ์ และนิ ธิ ทัง้ สองถูกทหารประมาณ
20 นายพร้อมอาวุธบุกที่พกั ในจังหวัดขอนแก่น ก่อนควบคุมตัวไปพร้อมยึดโทรศัพท์ หนังสือเดินทางและคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊
ในเวลาไล่เลีย่ กัน ศุภชัย ก็ถูกควบคุมตัวไปจากบ้านพักในกรุงเทพฯ ไปยังมณฑลทหารบกที่ 11 ด้วย ญาติของผูถ้ ูกจับราย
หนึ่งเล่าว่า มีคนแต่งกายคล้ายทหารประมาณสิบนายงัดประตูบา้ นเข้ามาถามหาหลานชายโดยไม่มหี มายค้นหรือหมายจับ
ญาติของผูถ้ ูกจับอีกคนหนึ่งเผยว่า เจ้าหน้าที่กดกริง่ ติดต่อกันหลายครัง้ เมื่อเปิ ดประตูชา้ เพราะมัวหากุญแจก็มเี จ้าหน้าที่
บางส่วนปี นเข้ามาพร้อมต่อว่าทีเ่ ปิ ดประตูชา้ และตัง้ ข้อสงสัยว่าอาจกาลังทาลายเอกสารอยู่
จากเหตุทเ่ี กิดขึน้ พ.อ.วิ นธัย สุวำรี โฆษกคสช.แถลงว่า เป็ นการควบคุมตัวผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมเกีย่ วกับการใช้โซเชียลมีเดียที่
เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากการเปิ ดเฟซบุ๊กเพจทีม่ เี นื้อหาล้อเลียนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ศาลทหารอนุ ญาตให้ประกันตัวผูต้ อ้ งหาหกคน โดยวางเงือ่ นไขห้ามยัวยุ
่ ปลุกปั น่ และ
ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ส่วนอีกสองคนที่ถูกตัง้ ข้อหาหมิน่ ประมาทพระมหากษัตริย์ฯ ถูกนาตัวไปกองบังคับการ
ปราบปรามทันที

จากการเก็บข้อมูลของไอลอว์ ตลอดสองปี ในยุคคสช. มีประชาชนถูกจับกุม
แล้วอย่างน้อย 527 คน ในจำนวนนี้ 225 คน ถูกจับกุมจำกกำรเข้ำร่วม
กำรชุมนุมโดยสงบ
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ผูต้ อ้ งหาส่วนหนึ่งทีถ่ กู จับในกรณี จับแปดแอดมินเพจล้อเลียนประยุทธ์พร้อมกัน เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2559
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“เรียกให้ไปรายงานตัว”
คือการใช้อานาจเพื่อสร้าง “ความกลัว”
“ผมถูกเรียกในวันที่ 1 มิถุนาฯ เขาให้ผมไปรายงาน
ตัวในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 3 ซึ่งผมก็ไม่รวู้ ่า
ผมถูกเรียกไปในข้อหาอะไร และการเรียกไปมีเพียง
การประกาศชื่ออย่างเดียว และก่อนที่จะไปรายงาน
ตัว ก็ม ีเ จ้า หน้ า ที่ท หารกับฝ่ ายปกครองไปที่บ้า นที่
ต่า งจังหวัด ด้วย ซึ่ง มัน สร้างต้น ทุ นของความกลัว
ให้กบั ครอบครัว พ่อแม่ ไม่ใช่แค่กบั ตัวเอง” หนึ่งใน
บุคคลที่ถูกเรียกไปรายงานตามคาสัง่ คสช. เล่าถึง
สถานการณ์ก่อนจะเข้าไปรายงานตัว
เขาบรรยายถึงความรูส้ กึ ในตอนนัน้ อีก ว่า “กลัวครับ
แม้จะรูว้ า่ ทุกอย่างทีเ่ ราทาสามารถอธิบายได้ และไม่
มี อ ะ ไ ร ที่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย แ ต่ ภ า ย ใ ต้ อ า น า จ รั ฐ
โดยเฉพาะขณะนั น้ ก็ไ ม่ไ ด้อ ยู่บ นฐานของเหตุ ผ ล
หรือกฎหมาย แต่เป็ นฐานของกาลังและความกลัว
ดังนัน้ เราไม่สามารถคาดการณ์ อะไรได้เลยถึงสิง่ ที่
เขาจะทากับเรา อีกทัง้ ฝ่ ายที่จะมาปกป้ องเราก็ไม่ม ี
ด้วย ถึงมีกพ็ ลังน้อยมากเมื่อเทียบกับฝ่ ายเขา ลูกไก่
ในกามือนันล่
่ ะ อารมณ์นนั ้ ”
ภำยหลังกำรรัฐประหำร คสช. ได้ ออกคำสังให้
่
บุ ค คลมำรำยงำนตัว ผ่ ำ นทำงโทรทัศ น์ แล้ ว
จำกนั ้น จึ ง ค่ อ ยปรับ วิ ธี ก ำรมำเป็ นกำรออก
หมำยเรี ย กหรื อ ใช้ ก ำรโทรศัพ ท์เ รี ย กแทน ซึ่ ง
กำรใช้ อ ำนำจด้ ว ยวิ ธี ก ำรดัง กล่ ำ ว ส่ ง ผลให้
ประชำชนบำงส่ วนเกิ ดควำมไม่ ส บำยใจ
หวำดกลัว และสับสน เพรำะว่ำ เกื อบทุกครัง้ ที่
เรียกบุคคลไปรำยงำนตัว เจ้ำหน้ ำที่ ไม่ได้ชี้แจง
เหตุผลว่ำเรียกไปเพื่ออะไร
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ในกระบวนการยุตธิ รรมปกติ บุคคลทีถ่ กู เรียกต้องได้รบั สิทธิต่างๆ เช่น การมีทนายเข้าร่วมการรับฟั ง หรือหากจะควบคุมตัว
ก็ตอ้ งมีสทิ ธิทจ่ี ะติดต่อกับญาติและต้องเปิ ดเผยสถานทีค่ วบคุม แต่ภายใต้อานาจกฎอัยการศึกและคาสังหั
่ วหน้า คสช. ฉบับ
ที่ 3/2558 กลับมองข้ามขัน้ ตอนเหล่านี้ไปอย่างสิน้ เชิง ซึ่งบุคคลทีถ่ ูกเรียกไปรายงานตัวก็ไม่มที างเลือกมาก เพราะถ้าไม่ไป
รายงานตัวก็จะมีโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมืน่ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

เบื้องหลัง “การปรับทัศนคติ” คือ การเรียกมารับฟังคาสั่ง
และให้ปฏิบต
ั ิตามอย่างเคร่งครัด

ประวิตร โรจนพฤกษ์จากเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขา

“แม้ไม่ได้ถกู ทรมำน แต่ ร้สู ึ กถูกคุกคำมอย่ำงมำก” ประวิ ตร โรจนพฤกษ์ อดีตผูส้ ่อื ข่าวเนชันกล่
่ าว
ความรู้สกึ กับ ประชาไท ภายหลัง คสช. ปล่อยตัวเขาหลังจากออกหมายเรียกและควบคุมตัวเพื่อ “ปรับ
ทัศนคติ” ตัง้ แต่วนั ที่ 13-15 กันยายน 2558
ประวิตรบอกเล่าเหตุการณ์ผ่านประชาไทบล็อกกาซีนว่า หลังจากที่เขาเข้าไปรายงานตัว ก็มชี ายสีค่ นทีไ่ ม่สวมใส่ชุดทหาร
แต่สวมผ้าปิ ดจมูกและปาก ใช้ผา้ สองชัน้ ปิ ดตาแล้วพาขึน้ รถตูไ้ ปยังสถานทีท่ ไ่ี ม่ทราบว่าเป็ นทีใ่ ด ในห้องขังมีพน้ื ทีป่ ระมาณ
4 คูณ 4 เมตร หน้าต่างในห้องล้วนถูกปิ ดสนิท และมีลกู กรงเหล็กติดทับอีกที มีกล้องวงจรปิ ดส่องลงมาจากมุมบนซ้ายของ
เพดาน ประวิตรเล่าด้วยว่าในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ต้องการทราบว่าทาไมเขาถึงไม่เอารัฐประหารและทาไมถึง
ต้องการปฏิรูปกฎหมายหมิน่ พระบรมเดชานุ ภาพหรือ ม.112 ทัง้ นี้ ในการพูดคุยนัน้ จะมีเจ้าหน้าที่อดั วิดโี อ และพิมพ์
คาตอบลงในคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ก่อนจะตามมาด้วยการอธิบายให้ป ระวิตรทราบถึงความจาเป็ นที่จะต้องทาการ
รัฐประหาร
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ก่อนทหารจะปล่อยตัว ประวิตรต้องเซ็นเอกสารทีม่ ขี อ้ ความ
ว่ า ข้า พเจ้ า ได้ ร ับ การดู แ ลเป็ นอย่ า งดี มิไ ด้ ถู ก ท าร้ า ย
ทรัพย์สนิ ต่างๆ ได้รบั คืนครบถ้วนทัง้ หมดแล้ว และต้องลง
นามในเอกสารว่า 1. ข้าพเจ้าพักอาศัยอยูบ่ า้ นเลขที.่ .. และ
ข้า พเจ้า จะไม่ เ ดิ น ทำงออกนอกรำชอำณำจัก รเว้น แต่
ได้ ร ับ อนุ ม ัติจ ากหัว หน้ า คณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
2. ข้าพเจ้าจะละเว้นกำรเคลื่อนไหวหรือประชุมทาง
การเมือ ง ณ ที่ใ ดๆ และ 3.หำกข้ ำ พเจ้ ำ ฝ่ ำฝื นเงื่อ นไข
ดังกล่าวหรือดาเนินการช่วยเหลือสนับสนุ นกิจกรรมทาง
การเมือง ข้าพเจ้า ยิ นยอมที่ จะถูก ด ำเนิ นคดี ทนั ที และ
ยินยอมถูกระงับธุรกรรมทางการเงิน
อีก กรณี ท่ีส ะท้อ นให้เ ห็น ถึง การปรับ ทัศ นคติด้ว ยท่ า ทีท่ี
กดดันจากเจ้าหน้ าที่ทหาร คือการเรียก ปิ่ นแก้ ว เหลื อง
อ ร่ ำ ม ศ รี อ า จ า ร ย์ จ า ก ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปรายงานตัว เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2559 ซึ่งใช้อานาจตามคาสัง่ คสช.ฉบับที่ 3/25558 โดย
ปิ่ น แก้ว ได้โ พสต์ข้อ ความบอกเล่ า และแสดงความคิด ใน
เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า
“ในการถูกเชิญให้ไปปรับทัศนะคติครัง้ ทีส่ อง ณ ค่ายกาวิละ
ในวันนี้พร้อมๆกับเพือ่ นๆอีกสองท่าน ทาให้ดฉิ นั อดย้อนคิด
เปรีย บเทีย บกับ เมื่อ ครัง้ เข้า ค่ า ยกาวิล ะตามค าเชิญ ของ
ทหารเป็ นครัง้ แรก เมื่อหลังรัฐประหารใหม่ๆ เมื่อวันที่ 2
มิถุนายน 2557 ไม่ได้ สิง่ ทีน่ ่ าสนใจคือ แม้วา่ สิง่ ทีท่ างฝ่ าย
ทหารขอร้องจะเหมือนกันในทัง้ สองครัง้ คือ การขอให้ยุติ
การแสดงออกทางความคิด เห็น และกิจ กรรมต่ า งๆในที่
สาธารณะ เพื่อความสงบเรีย บร้อยของสัง คม แต่ เหตุ ผ ล
และวาทกรรมที่ใ ช้ใ นการรองรับ ค าขอดัง กล่ า ว มีค วาม
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั

ในตลอดสองชัว่ โมงที่นั ง่ ฟั ง การบรรยายของฝ่ ายทหาร
เจ้า หน้ า ที่ต ารวจและตัว แทนจากฝ่ ายปกครอง ถึง ความ
จาเป็ นที่ต้องเรียกตัวดิฉันและเพื่อนอีกสองคนเข้าพบ คีย์
เวิรด์ สองคาทีไ่ ม่พบในวาทกรรมของฝ่ ายทหาร ทัง้ ทีเ่ ป็ นคา
ที่ได้ยนิ อยู่บ่อยครัง้ ในการปรับทัศนะคติครัง้ แรก และเป็ น
วาทกรรมทีถ่ กู ใช้มาโดยตลอดในการสร้างความชอบธรรมที่
จะริดรอนเสรีภาพของประชาชนคือ “เพื่อความปรองดอง”
และการอยูใ่ นช่วงของ “โรดแมป” ในการคืนความสุขให้กบั
ประชาชน คาที่มาแทนที่ ความปรองดอง และโรดแมปใน
การสนทนาวันนี้ คือ “บ้านเมืองอยู่ในสภาวะพิเศษ” ที่
ต้องการ “ความสงบเรียบร้อยปราศจากความวุ่นวายก่อน
การเลือกตัง้ ” และ “อย่าบังคับให้ทหารต้องใช้ความรุนแรง”
จากการเก็บข้อมูลของไอลอว์พบว่า บุคคลที่
ถูกเรี ยกรำยงำนตัวเพื่ อ “ปรับทัศนคติ ”
นั ้น ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นนั ก กำรเมื อ ง นั ก
เคลื่ อ นไหว นั ก วิ ชำกำร สื่ อ มวลชน
ป ร ะ ช ำ ช น แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ ำ ที่ อ อ ก ม ำ
เคลื่ อ นไหวเพื่ อ สะท้ อ นปั ญ หำภำยหลัง
กำรรัฐ ประหำร หรื อ วิ พำกษ์ วิ จำรณ์
รัฐบำลทหำร ตลอดสองปี ในยุคคสช. มี
คนถูกเรียกรำยงำนตัวอย่ำงน้ อย 992 คน
ในจำนวนนี้ ถกู เรียกโดยวิ ธีกำรประกำศ
เป็ นคำสัง่ คสช. ผ่ำนทำงโทรทัศน์ อย่ำง
น้ อย 480 คน
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ข่มขู่ ล่วงข้อมูล
ด่านแรกของกระบวนยุติธรรมในค่ายทหาร
ไม่ว่าจะเรียกบุคคลมารายงานตัวหรือการเข้าไปจับกุ ม ก็
ตาม เจ้าหน้าทีท่ หารมีอานาจทีจ่ ะควบคุมตัวบุคคลไว้ได้ไม่
เกิน 7 วัน โดยไม่ตอ้ งมีหมายศาล ไม่ตอ้ งแจ้งข้อกล่าวหา
หรือการกระทาความผิด ในทางปฏิบตั เิ จ้าหน้าที่มกั อ้างว่า
ระหว่างเวลานี้ผถู้ ูกควบคุมตัวยังไม่ใช่ผตู้ อ้ งหา จึงไม่มสี ทิ ธิ
ติดต่อญาติหรือทนายความ และไม่จาเป็ นต้องแจ้งสถานที่
ควบคุมตัว โดยช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าทีท่ หารใช้การข่มขู่
และล้วงข้อมูลส่วนบุคคล โดยอ้างอานาจจากกฎอัยการศึก
และคาสังหั
่ วหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่
ทหารสถาปนาตัวเองไปเป็ นด่านแรกของกระบวนยุตธิ รรม
“การข่มขู่หรือยัดข้อหา” ในชัน้ ซักถามของเจ้าหน้าที่ทหาร
จึงเกิดขึ้น อย่างเช่น ทอม ดันดี ซึ่งเขียนเรื่องราวระหว่าง
ถูก ควบคุ ม ตัว ไว้ใ นเว็บ ไซต์ป ระชาไทว่า ในระหว่า งการ
สอบสวน ทอมถูกยัดข้อหาหลบหนี และขัดขืนการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของเจ้าพนักงาน และยังพยายามยัดเยียเรื่องอาวุธ
สงคราม, การซ่องสุมกาลังพล, แผนผังการวางระเบิดที่
จังหวัดราชบุรแี ละความผิดในข้อหา หมิน่ ประมาท ดูหมิน่
หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายเบือ้ งสูง (มาตรา 112) อีก
ด้วย
ทอม เล่าอีกว่า ตลอดเวลาในการสอบสวน เขาได้ยินแต่
เสียงขู่ เสียงด่า ตะโกนคาหยาบคาย ประโยคซ้าๆ ด้วยการ
ข่มขู่ว่าสามารถจะฆ่าเขาทิ้งได้โดยไม่มคี วามผิดและจะนา
ลูกเมียมาทรมานจนกว่าเขาจะรับสารภาพ
ทอม ดันดีถกู ฝากขังผลัดแรก

ภาพจากประชาไท
สรรเสริญ ศรีอุ่นเรือนแสดงแผลทีถ่ กู เจ้าหน้าทีใ่ ช้ไฟฟ้ าช็อก
อีก กรณี ต ัว อย่ า ง รายงานจากประชาไท ท าให้ท ราบว่ า
ผู้ต้อ งหาจากเหตุ การณ์ ร ะเบิดหน้ า ศาลอาญาเมื่อ วัน ที่ 7
มีน าคม 2558
ถูก ซ้อ มทรมาน และหนึ่ ง ในนัน้ ก็คือ
สรรเสริญ ศรีอุ่นเรือน โดย สรรเสริญเล่าว่า กระบวนการที่
เจ้าหน้าทีพ่ ยายามทาให้สารภาพคือ การขูต่ ะคอก ตบหน้า
ชกเขาที่บริเวณลิ้นปี่ และชายโครง รวมถึงเหยียบบริเวณ
ลาตัว รอยช้าส่วนใหญ่เริม่ จางลงไปไปหมดแล้ว เหลืออยู่
เพีย งบางส่ว น นอกจากนี้ พอเขาไม่ย อมรับ สารภาพว่า
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดงั กล่าว เจ้า หน้าทีจ่ งึ ได้ใช้ไฟฟ้ าช็อ
ตที่บริเวณต้นขา โดยสรรเสริญเล่าว่า เขาถูกช็อตราว 3040 ครัง้
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“กำรล้วงค้นข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อตรวจหาความผิด ซึง่
เป็ นอีกวิธกี ารของเจ้าหน้าทีท่ หาร ภายใต้การควบคุมตัวทีผ่ ู้
ถู ก ควบคุ ม ตัว ไม่ไ ด้ร บั สิท ธิใ ดๆ โดยเจ้า หน้ า ที่ม กั จะยึด
สิง่ ของทีต่ ดิ ตัวผูถ้ กู ควบคุมตัวทันที หรือการบุกไปยึดทีบ่ า้ น
ในภายหลัง ซึ่งส่วนใหญ่การตรวจสอบอุปกรณ์ส่อื สารของ
เจ้าหน้าที่เป็ นไปโดยไม่มหี มายศาลหรือไม่มอี านาจในการ
เข้าค้น
การยึด สิ่ง ของและตรวจค้น ดัง กล่ า วมีค วามสุ่ม เสี่ย งที่จ ะ
ละเมิดสิทธิความเป็ นส่วนตัว ซึ่งที่ผ่านมาก็ม ีหลายกรณีท่ี
เจ้า หน้ า ที่ยึด อุ ป กรณ์ ก ารสื่อ สารหลัง จับ กุ ม ตัว ในกรณี
ชัดเจนคือ กรณีของ บุรนิ ทร์ และ พัฒน์ นรี หรือ แม่ของสิ
รวิช ญ์ ที่ท หารได้เ ข้า ตรวจกล่ อ งข้อ ความเฟซบุ๊ ก ที่ท งั ้ คู่
สนทนากัน ท้า ยที่สุด ก็เ ป็ น เหตุ ใ ห้ท งั ้ คู่ถู ก ตัง้ ข้อ หาหมิ่น
ประมาทพระมหากษัตริย์ฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112
สิ่ง ที่น่ า สงสัย ในกรณี น้ี ก็คือ วิ ธี ก ำรได้ ม ำซึ่ ง ข้ อ มู ล กำร
สนทนำ เพราะโดยปกติก ารได้ม าซึ่ง พยานหลัก ฐานใน
คอมพิวเตอร์ตอ้ งเป็ นไปตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา
18 และ 19 คือ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งขอหมายศาลเพื่อให้บุคคลส่ง
มอบคอมพิวเตอร์ให้แล้วจึงตรวจค้น ได้ ดังนัน้ เจ้าหน้าทีก่ ม็ ี
ภาระผูกผันก่อนจะขอหมายศาลว่า จะต้องพิสจู น์ให้ศาลเชื่อ
เสียก่อนว่า ในกล่องข้อความเฟซบุ๊กมีการกระทาความผิด
ดัง นั ้น บทสนทนาในกล่ อ งข้อ ความเฟซบุ๊ ก เป็ นพื้น ที่
ส่วนตัวที่รฐั ไม่มสี ามารถล่วงรู้ได้ว่ามีการกระทาความผิด
หรือ ไม่ ถ้ า หากไม่ ข อหมายศาลก่ อ น กรณี ด ัง กล่ า วจึง
ค่อนข้างชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่รฐั รุกล้าพืน้ ที่ส่วนตัวโดยไม่ม ี
อานาจ

ตลอดสองปี ของคสช. คนส่วนใหญ่ที่ถกู จับกุมจำกกำร
แสดงออกทำงกำรเมื อ งจะถูก ยึ ด อุป กรณ์ สื่ อ สำรไป
ตรวจค้น โดยก่อนหน้ ำนี้ ชโย และ ณัฏฐธิ ดำเคยถูกตัง้
ข้อหำมำตรำ 112 จำกกำรสนทนำในกล่องข้อควำม
มำแล้ ว และยัง มี ก รณี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ พ ยำยำมค้ น รถของ
ทนำยควำมโดยไม่ มี หมำยศำล เพื่ อยึ ด โทรศัพ ท์ของ
ผูต้ ้องหำกลุ่มประชำธิ ปไตยใหม่ด้วย
ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ทหาร
มีคน “เกือบสูญหาย” และ “เสียชีวิต”
สองปี ท่ผี ่านมาภายใต้ยุค คสช. มีคนจานวนมากเสี่ยงต่อ
การถู ก อุ้ ม หาย ถู ก จับ ไปโดยไม่ เ ปิ ดเผย ไม่ ม ีก ารแจ้ ง
สถานที่ค วบคุ ม ตัว ไม่ ใ ห้ส ิท ธิพ บทนายหรือ ติด ต่ อ ญาติ
เงื่อ นไขเหล่ า นี้ เ ป็ นความเสี่ย งที่ บุ ค คลจะสู ญ หาย แต่
เหตุ ก ารณ์ ด ัง กล่ า วก็ย งั เกิด ขึ้น ซ้ า ๆ ตัง้ แต่ ก รณี ข องกริช
สุดา และ กรณีของสราวุธ หรือแอดมินเพจเปิ ดประเด็น
กระแสการหายตัวไปของ สราวุธ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 11 มีนาคม
2559 จากนัน้ วันรุง่ ขึน้ พ.อ.ปิ ยพงศ์ กลิน่ พันธุ์ รองหัวหน้า
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คสช. ในฐานะทีมโฆษก คสช. ระบุว่า
ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชดั เจน และไม่ทราบว่า แอดมิน
เพจเปิ ดประเด็น ถูกทหารเชิญตัวไปจริงหรือไม่ และถูกเชิญ
ตัวด้วยเหตุผลใด อย่างไรก็ดี สุดท้ายเขาก็ได้รบั การปล่อย
ตัวในวันที่ 16 มีนาคม 2559 โดยให้ญาติมารับจากค่าย
วิภ าวดีร งั สิต จัง หวัด สุ ร าษฎร์ธ านี โดยไม่ ม ีก ารแจ้ง ข้อ
กล่าวหา
กรณี ข องสราวุ ธ เป็ นหนึ่ ง ในอีก หลายกรณี ท่ีเ จ้ า หน้ า ที่
สื่อสารข้อมูลที่ผดิ พลาดและก่อให้เกิดความสับสนว่า ใคร
เป็ นคนจับกุมและควบคุมตัวประชาชน ด้วยเหตุอะไร และ
ใช้อานาจอะไร ทาให้ประชาชนไม่อาจทราบได้วา่ เมื่อญาติพ่ี
น้องของตัวเองหายตัวไป จะเป็ นเพราะถูกเจ้าหน้าทีค่ วบคุม
ตัวหรือหายไปด้วยเหตุอ่นื สร้างบรรยากาศความวิตกกังวล
ต่อความมันคงปลอดภั
่
ยในชีวติ ของคนทัวไปในสั
่
งคม

จ่านิวและแม่ของเขาหลังได้รบั ประกัน
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ไม่ใ ช่แ ค่ก รณี เ กือ บสูญ หาย แต่ ก ารกระท าที่ร ฐั บาลถูก ตัง้ ค าถามและยัง ไม่ม ี
คาตอบที่ชดั เจนก็คอื การเสียชีวติ ระหว่างการถูกควบคุมตัวในค่ายทหาร ของ
สารวัตรเอีย๊ ด พ.ต.ต.ปรากรม วารุณประภา และ หมอหยอง สุรยิ นั สุจริตพลวงศ์
ผู้ต้องหาคดีแอบอ้างสถาบันฯ ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ท่เี รือนจาชัวคราวแขวงถนน
่
นครไชยศรี ทัง้ สองเสียชีวติ ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่โดยไม่มกี ารไต่
สวนการตายตามขัน้ ตอนของกฎหมาย ทาให้การเสียชีวติ ของสองคนนี้ยงั คงถูก
กล่าวถึงด้วยข่าวลือมากกว่าข้อเท็จจริง

หลักสูตร "ผู้นาการสร้างชาติ อย่างสร้างสรรค์"
อานาจที่ไม่มีกฎหมายรองรับ
ไม่ได้มอี านาจหรือบทบัญญัตใิ ดที่รองรับ "การปรับทัศนคติ” ไม่ว่าจะเป็ นทัง้ กฎอัยการศึกหรือคาสัง่ หัวหน้า คสช. ฉบับที่
3/2558 ก็ให้อานาจในการเรียกตัวบุคคลและการกักตัวไม่เกิน 7 วันเท่านัน้ แต่ตลอดสองปี ทผ่ี ่านมาคสช. ใช้นโยบายปรับ
ทัศนคติประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทังล่
่ าสุดนาไปสูก่ ารออกแบบหลักสูตร "ผูน้ าการสร้างชาติ อย่างสร้างสรรค์" เพื่อ
เป็ นแนวทางใหม่ในการปรับทัศนคติกบั คนทีเ่ ห็นต่างกับรัฐบาล
พ.อ.ปิ ยพงศ์ กลิน่ พันธุ์ รองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ส่วนงานรักษาความสงบ สานักงานเลขาธิการ คสช. ให้สมั ภาษณ์
เกีย่ วกับหลักสูตรดังกล่าวไว้กบั ไทยรัฐว่า

“คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้ารับการอบรม คือ ผูท้ เ่ี ป็ นแกนนาภาคประชาชน แกนนาองค์กรเอกชน แกนนาของพรรค
การเมือง ผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ ข้าข่าย หรือผูท้ ไ่ี ด้สร้างกระแสไปในทางขัดคาสังของทาง
่
คสช. ยุยง ปลุกปั น่ สร้าง
กระแสของความสับสนวุ่นวาย หรือชีน้ าไปสูค่ วามขัดแย้งรอบใหม่ โดยจะเชิญตัวเพื่อพูดคุย ให้ผเู้ ข้ารับการ
อบรมมีความเข้าใจในการทาหน้าที่ของ คสช. และรัฐบาล ว่าต้องการปฏิรูป และต้องการสร้างพัฒนาการ
ให้กบั ประเทศ ไม่ตอ้ งการให้เงื่อนไขเก่าๆ กลับมาอีก และสุดท้าย ขอความร่วมมือไม่อยากให้ขดั ขวาง และ
ให้การสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของรัฐบาล และ คสช. นอกจากนี้ ในระหว่างทีฝ่ ึกอบรมสงวนสิทธิ ์ในเรื่องของ
การติดต่อสือ่ สาร แต่มโี ทรศัพท์ให้ตดิ ต่อกับญาติเป็ นบางช่วงเวลา และไม่สามารถออกมานอกค่ายได้”
เป็ นข้ อ สัง เกตว่ ำ หลัง จำกนี้ ห ลัก สู ต รผู้น ำกำรสร้ ำ งชำติ อย่ ำ งสร้ ำ งสรรค์ จะเป็ นเครื่ อ งมื อ ใหม่ ที่ ม ำทดแทน
กระบวนกำรควบคุมตัวเพื่อปรับทัศนคติ ประชำชนแบบเดิ ม
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กลไกการตรวจสอบการจับกุมและควบคุม
ตัวโดยมิชอบไม่สามารถทางานได้
การจับกุมนัน้ ถือเป็ นการจากัดเสรีภาพทีร่ า้ ยแรง จึงต้อง
มีกลไกเพือ่ ควบคุมการใช้อานาจ เช่น การออกหมายจับ
โดยศาล หากการจับ กุ ม เริ่ ม ต้ น ขึ้น โดยไม่ ถู ก ต้ อ ง
พยานหลักฐานซึง่ ได้มาหลังจากนัน้ ย่อมรับฟั งในชัน้ ศาล
ไม่ได้ เพราะต้นทางมาอย่างไม่โปร่งใส และศาลต้องยก
ฟ้ องไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะกระทาความผิดจริงหรือไม่ก็
ตาม
กระบวนการยุติธรรมภายใต้ยุค คสช. หลายครัง้ ที่ต้น
ทางของกระบวนการยุตธิ รรมโดยเจ้าหน้าทีท่ หารเป็ นไป
โดยไม่ ช อบ แต่ อ งค์ ก รที่ท าหน้ า ที่ต รวจสอบถ่ ว งดุ ล
อานาจกลับไม่สามารถทางานได้ อย่างกรณี ศาลอาญา
ยกคาร้องขอให้ปล่อยตัว ธเนตร โดยไม่มกี ารไต่สวนว่า
เจ้าหน้าทีม่ พี ฤติการณ์การจับกุมอย่างไร ปฏิบตั ไิ ปตาม
บทบัญ ญัติข องกฎหมายหรือ ไม่ นอกจากนี้ ศาลยัง
รับรองอานาจการจับกุมและควบคุมตัวตามคาสังหั
่ วหน้า
คสช. ฉบับที่ 3/2558 อีกด้วย
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อาคารทีท่ าการศาลทหารกรุงเทพ
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ใ น ยุ ค ข อ ง ค ณ ะ รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
แ ห่ ง ช า ติ ( ค ส ช . ) มี ก า ร อ อ ก
ประกาศคสช.ฉบับ ที่ 37/2557 ให้ค ดี
ของพลเรื อ นในข้ อ หาความผิ ด ต่ อ
พระมหากษัตริย์ฯ ความผิดต่ อความ
มันคง
่ และความผิดฐานฝ่ าฝื นประกาศ
หรือ ค าสัง่ ของคสช. ต้ อ งพิจ ารณาที่
ศาลทหาร โดยส่วนใหญ่แล้วศาลทหาร
ใช้ก ระบวนการพิจารณาคดีค ล้า ยกับ
ศาลพลเรื อ น แต่ บุ ค ลากรของศาล
ทหารรวมทัง้ อัยการและตุลาการ เป็ น
นายทหาร และทางปฏิบตั ิท่เี กิดขึน้ ใน
รอบสองปี ศาลทหารได้แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการที่พิเ ศษไปจากศาลพล
เรือนบ้าง
ศาลทหารทาโอที ฝากขัง 14
"ประชาธิปไตยใหม่" ตอนเที่ยงคืน

โดยปกติเ มื่อ เจ้า หน้ า ที่ต ารวจจับ ตัว
ผู้ ต้ อ งหาได้ จ ะมี อ านาจควบคุ ม ตั ว
ผู้ต้องหาเพื่อ การสอบสวนไม่เ กิน 48
ชัวโมง
่
หลังจากนัน้ หากมีเหตุให้ต้อง
ค ว บ คุ ม ตั ว ต่ อ ต า ร ว จ ต้ อ ง น า ตั ว
ผู้ต้อ งหาไปที่ศ าลเพื่อ ขออ านาจศาล
ฝากขังต่อ ในกรณีทผ่ี ตู้ อ้ งหาถูกจับกุม
นอกเวลาราชการ ระยะเวลา 48
ชัวโมงนี
่
้ ก็เพียงพอสาหรับตารวจที่จะ
ควบคุ ม ตัว ผู้ต้อ งหาไว้จ นกว่า ศาลจะ
เปิ ดทาการ

ในคืนวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เกิด
กรณีทไ่ี ม่ปกติ เมื่อศาลทหารที่ปกติจะ
เปิ ดทาการระหว่าง 8.30 น. ถึงเวลา
16.30 น. กลับต้องเปิ ดทาการถึงเทีย่ ง
คืน เพื่อรอพนักงานสอบสวนนาตัว 14
ผูต้ อ้ งหากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ ซึง่ ถูก
จับในเย็นวันเดียวกันมาฝากขัง ทัง้ ที่
ผู้ต้องหาทัง้ หมดเพิง่ ถูกจับกุมแค่สาม
ถึงสีช่ วโมงและพนั
ั่
กงานสอบสวนยังมี
อานาจควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อรอศาล
ทหารเปิ ดทาการในวันรุง่ ขึน้ ได้

กระบวนการสืบพยานที่ศาลทหาร
น า น จ น ส า ย เ กิ น ไ ป

การต้องตกเป็ นจาเลยในคดีอาญาขึ้น
โรงขึ้นศาลเป็ นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่ไม่
น้อยสาหรับคนทัวไป
่ เพราะต้องเสียทัง้
เวลาในการมาศาล รวมทัง้ คอยกังวลใจ
ว่าจะสูค้ ดีอย่างไร แล้วศาลจะตัดสินว่า
อย่างไร การพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว
เป็ นสิ ท ธิ ข ั น้ พื้ น ฐานของทุ ก คนใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรม และช่ ว ยให้
ผู้ต้อ งหาหรือ จ าเลยไม่ ต้อ งทนอยู่ใ น
เหตุผลที่อาจอธิบายความเร่งรีบครัง้ นี้
ความทุกข์นานจนเกินไป
คือตารวจอาจเกรงว่า การควบคุมตัว
ไว้ทส่ี ถานีตารวจชัวคราว
่
อาจทาให้นกั
ระบบที่ออกแบบกันมาในศาลยุตธิ รรม
กิจกรรมและประชาชนจานวนมากไป
คื อ การนั ด สื บ พยานต่ อ เนื่ องกั น
รวมตัว กั น ท ากิ จ กรรมเรี ย กร้ อ งให้
เพื่อให้การพิจารณาคดีดาเนินไปอย่าง
ปล่ อ ยตั ว ผู้ ถู ก จับ กุ ม เหมื อ นที่ เ คย
รวดเร็วและไม่เปิ ดช่องให้แต่ละฝ่ ายมี
เกิ ด ขึ้ น ในกรณี ค วบคุ ม ตั ว ผู้ ชุ ม นุ ม
เวลาไปสร้า งพยานหลัก ฐานใหม่ จ น
กิจ กรรมเลือ กตัง้ ที่( รัก )ลัก และกรณี
ได้เปรียบเสียเปรียบกัน สาหรับคดีท่ี
ชุมนุ มครบรอบหนึ่งปี รฐั ประหารที่หอ
พิจ ารณาในศาลทหาร กระบวนการ
ศิลปกรุงเทพ ที่เมื่อนักกิจกรรมถูกจับ
สืบ พยานจะต่ า งออกไปเพราะศาล
จากทีช่ ุมนุ มไปควบคุมทีส่ ถานีตารวจก็
ทหารจะนัดสืบพยานของแต่ละคดี 1-2
มี ค นจ านวนมากมาให้ ก าลัง ใจ ท า
นัด ต่อเดือน และจะสืบเฉพาะช่วงเช้า
กิจ กรรมจุ ด เทีย น ร้อ งเพลง รอการ
เท่านัน้ บางครัง้ พยานไม่มาศาลก็ต้อง
ปล่อยตัว ซึง่ ยากทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ะควบคุม
เลื่อ นการสืบ พยานออกไปอีก เรื่อ ยๆ
สถานการณ์ ไ ด้ การน าผู้ ต้ อ งขัง ไป
ทาให้การสืบพยานของหลายๆ คดีกนิ
ควบคุ ม ตัว ยัง เรือ นจ าจะลดแรงเสีย ด
เวลานาน
ทานต่อตารวจได้ระดับหนึ่ง

รถทหารจอดหน้าทีอ่ าตารของศาลทหารกรุงเทพ
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"วันนี้จะตัดสินหรือยังครับ" คือคาถามที่สมัคร จาเลยคดี 112 ซึ่งถูกฟ้ องต่อศาลทหารเชียงรายเฝ้ าถามทนายแทบทุกครัง้ ที่
ถูกนาตัวมาพิจารณาคดีทศ่ี าล ศาลนัดสืบพยานคดีของสมัครครัง้ แรกในวันที่ 12 มกราคม 2558 หลังจากนัน้ ก็นดั สืบพยาน
เดือนละหนึ่งนัดเรื่อยมาโดยสืบเฉพาะช่วงเช้า การสืบพยานโจทก์ปากทีส่ าม ถูกเลื่อนออกไปถึงสามครัง้ เพราะพยานโจทก์
ไม่มาศาลทาให้การสืบพยานซึง่ ควรจะมีในเดือนมีนาคม 2558 ถูกเลื่อนไปเป็ นเดือนมิถุนายน 2558 โดยสมัครต้องเดินทาง
มาศาลโดยไม่มกี ารพิจารณาคดีถงึ สามครัง้ ภายในสามเดือน
ในเดือนกรกฎาคม 2558 สมัครตัดสินใจเลิกสูค้ ดีและรับสารภาพต่อศาล เนื่องจากทุกข์ใจเพราะทีผ่ ่านมาคดีน้ีนดั สืบพยาน
มาหลายนัดแต่คดีกย็ งั ไม่เสร็จเสียที ทัง้ ทีข่ อ้ ต่อสูข้ องเขา คือ การมีใบรับรองแพทย์วา่ มีอาการทางจิต และยังไม่มโี อกาสได้
บอกศาล ศาลพิพากษาจาคุกสมัครเป็ นเวลาสิบปี ก่อนลดโทษเหลือห้าปี “มันนานเกินไป...” สมัครกล่าวหลังทราบคา
พิพากษาแต่กก็ ม้ หน้ายอมรับชะตากรรม
นอกจากคดีของสมัคร คดีอ่นื ๆ ที่พิจารณาในศาลทหารแล้วจาเลยเลือกสูค้ ดีแทนรับสารภาพก็มกี ารพิจารณาที่ยาวนาน
เหมือนกัน เช่น คดีขอ้ หาไม่ไปรายงานตัวของสิรภพ ทีน่ อกจากจะกินเวลานานเพราะศาลนัดสืบเฉลีย่ น้อยกว่าหนึ่งครัง้ ต่อ
เดือนแล้ว บางครัง้ พยานโจทก์ไม่มาศาลทาให้ตอ้ งเลื่อนการสืบพยานอย่างน้อยสามครัง้ (ดูตารางตัวอย่างการนัดสืบพยาน
ในศาลยุตธิ รรมและศาลทหาร คลิกที)่

การต่อสู้เรื่องเขตอานาจศาลเพื่อออกจากกระบวนการยุติธรรมของคสช.
จากทีไ่ อลอว์เก็บข้อมูล ตลอดสองปี ในยุคคสช. มีพลเรือนอย่างน้อย 167 คน ถูกดาเนินคดีในศาลทหารในคดีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
การเมือง มีพลเรือนจานวนหนึ่งทีเ่ ห็นว่าการนาพลเรือนขึน้ ศาลทหารเป็ นเรื่องทีผ่ ดิ หลักการ จึงยื่นคาร้องคัดค้านอานาจศาล
ทหารแม้จะรูว้ า่ นันจะท
่ าให้กระบวนการพิจารณาคดีทล่ี ่าช้าอยูแ่ ล้วต้องใช้เวลามากขึน้ ไปอีก เนื่องจากศาลทหารจะต้องชะลอ
การพิจารณาคดีจนกว่าจะมีขอ้ ยุตวิ ่าคดีอยู่ในอานาจการพิจารณาของศาลใด สาหรับประเด็นทีใ่ ช้ในการคัดค้านอานาจศาล
ทหารอาจแบ่งเป็ นสองประเด็นใหญ่ๆ ได้แก่ ประเด็นเงื่อนเวลา ว่าการกระทาตามข้อกล่าวหาเกิดก่อนหรือหลังมีการออก
ประกาศฉบับที่ 37/2557 กับว่าการนาพลเรือนขึน้ ศาลทหารไม่ชอบธรรมขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล
จาตุรนต์ ฉายแสง จาเลยคดีฝ่าฝื นคาสังรายงานตั
่
วของคสช.และคดียุยงปลุก
ปั น่ ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116
คัดค้านอานาจศาลโดยระบุว่า คดีไม่รายงานตัวไม่อยู่ในศาลทหารเพราะเหตุ
เกิดก่อนมีการออกประกาศให้ผฝู้ ่ าฝืนคาสังคสช.ขึ
่
น้ ศาลทหาร ขณะทีค่ วามผิด
ฐานยุยงปลุกปั น่ ที่เกิดจากการโพสต์เฟซบุ๊กและการจัดแถลงข่าวที่สมาคม
ผูส้ อ่ื ข่าวต่างประเทศ แม้เกิดหลังมีการออกประกาศแต่ประกาศยังไม่ตพี มิ พ์ใน
ราชกิจจานุ เบกษา จึงถือว่ายังไม่มผี ลบังคับใช้ นอกจากนี้ประกาศให้พลเรือน
ขึน้ ศาลทหารก็ขดั ต่อมาตรา 4 ของรัฐธรรมนู ญชัวคราว
่
2557 และกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ให้ความคุม้ ครอง
สิทธิในการได้รบั การพิจารณาคดีโดยเปิ ดเผยโดยตุลาการทีเ่ ป็ นอิสระ

จาตุรนต์ ฉายแสง
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สิรภพ จาเลยคดีฝ่าฝื นคาสังรายงานตั
่
วและคดี 112 เป็ นจาเลยอีกคนหนึ่งที่ต่อสูเ้ รื่องเขตอานาจศาล แม้สริ ภพจะไม่ได้
ประกันตัวแต่กย็ อมทีจ่ ะต่อสูเ้ รื่องเขตอานาจศาลแม้จะรูว้ ่านัน่ จะทาให้การพิจารณาคดีของเขาต้ องล่าช้าออกไป สิรภพต่อสู้
ว่าการกระทาตามข้อกล่าวหาในคดีของเขาเกิดขึน้ ตัง้ แต่ก่อนมีประกาศให้พลเรือนขึน้ ศาลทหาร คดีของเขาจึงอยูใ่ นอานาจ
ของศาลยุตธิ รรม สิรภพยังขอให้ศาลทหารส่งเรือ่ งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยว่าประกาศคสช.ฉบับที่ 37/2557 ขัดหรือ
แย้งกับมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญชัวคราว
่
ในภาพรวมมีอย่างน้อย 11 คดี ทีจ่ าเลยยื่นเรื่องคัดค้านอานาจของศาลทหาร ซึง่ อย่างน้อย 3 คดีทศ่ี าลทหารมีคาสังแล้
่ วว่า
จะไม่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนู ญวินิจฉัยเพราะศาลทหารไม่มหี น้าที่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนู ญ (ดูรายละเอียดการคัดค้าน
อานาจศาลทหารในคดีพลเรือนได้ คลิกทีน่ ่ี)

ศาลทหารสั่งเอง
หมิ่นประมาท "ผู้นา" ไม่ใช่คดีความมั่นคง ไม่ต้องขึ้นศาลทหาร
ในภาพรวมศาลทหารมีปัญหาหลายอย่าง ตัง้ แต่ปัญหาทางวิธปี ฏิบตั ิ เช่น การนาตัวผูต้ ้องหา/จาเลยที่ได้ประกันไปปล่อย
จากเรือนจาทาให้ตอ้ งผ่านกระบวนการตรวจร่างกาย หรือ ปั ญหาในการพิจารณาคดีทม่ี กั สังพิ
่ จารณาคดี 112 เป็ นการลับ
รวมทัง้ การลงโทษจาเลยคดี 112 หลายคนอย่างหนัก แต่การทางานของอัยการทหารและศาลทหารก็พอจะมีพฒ
ั นาการ
ทางบวกอยู่บา้ ง คือ การใช้ดุลพินิจพิจารณาความสอดคล้องระหว่างกฎหมายที่ใช้ฟ้องกับการกระทาตามข้อกล่าวหา ดัง
กรณี ของรินดาและ “แจ่ม”

รินดาหน้าทางเข้าศาลทหาร กรุงเทพ
รินดา ถูกตัง้ ข้อหายุยงปลุกปั น่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 จากการโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาว่า พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา โอนเงินจานวนมหาศาลไปสิงคโปร์ ซึ่งเป็ นข้อหาที่อยู่ในอานาจพิจารณาของศาลทหาร เธอถูกฝากขังต่อศาล
ทหาร ต่อมาในเดือนธันวาคม 2558 ศาลทหารแจ้งว่าหลังพิจารณาสานวนแล้วเห็นว่า คดีน้ีไม่ใช่คดีตามมาตรา 116 แต่
น่ าจะเป็ นคดีหมิน่ ประมาท ซึ่งศาลทหารไม่มอี านาจพิจารณา คดีของรินดาจึงถูกจาหน่ ายออกให้ไปฟ้ องใหม่ท่ศี าลของพล
เรือน ในข้อหาหมิน่ ประมาทบุคคลธรรมดา ซึง่ มีโทษเบากว่าคดีตามมาตรา 116
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“แจ่ม” ถูกกล่าวหาว่าโพสต์ขอ้ ความเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องการทุจริตในการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ ์และความขัดแย้งใน
กองทัพ “แจ่ม” ถูกนาตัวไปฝากขังกับศาลทหารในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2558 ต่อมาในเดือนเมษายน 2559 อัยการทหารมี
ความเห็นสังไม่
่ ฟ้อง “แจ่ม” ในข้อหายุยงปลุกปั น่ ตามมาตรา 116 ส่วนความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ศาลทหารไม่ม ี
อานาจพิจารณาคดีพลเรือน จึงคืนสานวนให้พนักงานสอบสวนไปดาเนินการฟ้ อง “แจ่ม” ต่อศาลพลเรือนต่อไป
กรณีของ “แจ่ม” และรินดาแสดงให้เห็นว่ายังมีพฒ
ั นาการทางบวกอยูบ่ า้ งทีศ่ าลทหาร เพราะอัยการทหารและผูพ้ พิ ากษาศาล
ทหารมีความพยายามที่จะกลันกรองคดี
่
อยู่บา้ ง เมื่อพิจารณาเห็นว่าข้อหาที่จาเลยถูกกล่าวหาไม่ถูกต้องก็ไม่ดาเนินคดีต่อ
ยังมีอกี หลายคดีทล่ี กั ษณะคล้ายกับรินดาและ “แจ่ม” เช่น คดีทม่ี แี อดมินเพจแปดคนถูกตัง้ ข้อหาตามมาตรา 116 จากการทา
เนื้อหาล้อเลียนพล.อ.ประยุทธ์ จากนี้จงึ ต้องจับตาต่อไปว่าศาลหรืออัยการจะมีความเห็นอย่างไร

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

แต่มาตรฐานยังไม่แน่นอน
"การกระทาของจาเลยเป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 จานวน 6
กรรม ลงโทษจาคุกกรรมละ 10 ปี รวมทัง้ หมด 60 ปี เนื่องจากจาเลยรับสารภาพจึงลดโทษให้กง่ึ หนึ่ง เหลือจาคุก 30 ปี "
คาพิพากษาของศาลทหารกรุงเทพ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ให้ลงโทษจาคุก พงษ์ศกั ดิ ์ 60 ปี ตามมาตรา 112 อาจเป็ น
หมุดหมายหนึ่งทีผ่ คู้ นจดจากันได้ในช่วงเวลาสองปี ของคสช. เพราะเป็ นคดีทม่ี สี ถิตกิ ารลงโทษตามมาตรา 112 สูงทีส่ ดุ เท่าที่
เคยมีบนั ทึกไว้ นอกจากนี้ยงั มีคาพิพากษาอีกหลายคดีทพ่ี บปรากฏการณ์ศาลทหารกาหนดโทษจาคุกสูงๆ เช่น คดีของเธียร
สุธรรม ศาลทหารให้จาคุก 50 ปี คดีของศศิวมิ ล ศาลทหารให้จาคุก 56 ปี
แนวการกาหนดโทษของศาลทหารก็ยงั ไม่แน่นอน หลายคดีศาลทหารกาหนดโทษจาคุก 10 ปี ต่อการกระทา 1 กรรม ขณะที่
อีกหลายคดีศาลทหารก็กาหนดโทษน้อยลงมา เช่น คดีของ “สมศักดิ ์ ภักดีเดช” ศาลให้จาคุก 9 ปี คดีของธนิตศักดิ ์ศาลให้
จาคุก 8 ปี และคดีของศศิวมิ ลศาลให้จาคุก 8 ปี ต่อการกระทา 1 กรรม
แม้วา่ คดีมาตรา 112 ส่วนใหญ่ศาลทหารจะกาหนดบทลงโทษสูงตาม แต่กม็ สี องคดีของโอภาสทีศ่ าลทหารกาหนดโทษจาคุก
3 ปี ก่อนลดโทษให้เหลือ 1 ปี 6 เดือน เนื่องจากจาเลยรับสารภาพ จากการเขียนฝาผนังห้องน้ า ซึง่ ถือว่าเป็ นการกาหนด
โทษจาคุกขัน้ ต่าทีส่ ุดเท่าทีก่ ฎหมายเปิ ดช่องไว้สาหรับข้อหานี้ และยังมีคดีการเผยแพร่แถลงการณ์สานักพระราชวังปลอม
ของนิรนั ดร์ และ “เนส” ทีศ่ าลทหารตัดสินลงโทษจาคุก 5 ปี และให้รอลงอาญาโทษจาคุก
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ศาลยุติธรรมยังตีความกฎหมายผิดพลาด เป็นผลเสียแก่จาเลย
"ศาลพิพากษาว่า จาเลยทาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และตามพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ ทัง้ หมด 9 กรรม ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ให้ลงโทษ
กรรมละ 3 ปี รวม 27 ปี ความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ให้ลงโทษกรรมละ 4 เดือน รวม
36 เดือน รวมจาคุก 27 ปี 36 เดือน"
คาพิพากษาคดีของศาลจังหวัดอุบลราชธานี ในคดีของ “จักราวุธ” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
2557 เป็ นคาพิพากษาคดีทจ่ี าเป็ นต้องยกมาพูดถึง เพราะกาหนดโทษแปลกไปจากคดีอ่นื ๆ
“จักรวุธ” ถูกกล่าวหาว่าโพสต์ขอ้ ความบนเฟซบุ๊กผิดมาตรา 112 ทัง้ หมด 9 ข้อความ ศาล
จังหวัดอุบลราชธานีพพิ ากษาว่าการโพสต์ขอ้ ความหนึ่งครัง้ จะถูกลงโทษทัง้ ตามมาตรา 112
และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ แยกกระทงความผิดกัน โดยให้ลงโทษตามมาตรา
112 ข้อความละ 3 ปี และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ข้อความละ 4 เดือน หลังศาลจังหวัด
อุบลราชธานีอ่านคาพิพากษาในคดีน้ี “จักราวุธ” จึงเป็ นจาเลยคนเดียวทีต่ ้องรับโทษสูงขึน้
อย่างไม่ปกติ แต่เขาตัดสินใจไม่ย่นื อุทธรณ์ เพื่อยื่นขออภัยโทษเพราะหวังว่าจะเป็ นช่องทาง
ให้ได้อสิ รภาพเร็วขึน้ จนถึงวันทีค่ รบรอบสองปี ของการรัฐประหาร “จักราวุธ” ยังอยูใ่ นเรือนจา
ขณะทีค่ าพิพากษาคดีทม่ี ลี กั ษณะเดียวกับคดี “จักราวุธ” ทุกคดีถอื ว่าการโพสต์ขอ้ ความเป็ น
การกระทากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 112 ซึ่งเป็ นกฎหมายที่
หนักทีส่ ุดเพียงบทเดียว เช่น คดีของธันย์ฐวุฒ ิ คดีของอาพล คดีของปิ ยะ ฯลฯ คาพิพากษา
ของศาลจัง หวัด อุ บ ลราชธานี น่ า จะผิด จากหลัก กฎหมายเรื่อ งการกระท ากรรมเดีย วผิด
กฎหมายหลายบทอย่างชัดเจน ทาให้จาเลยต้องรับโทษจาคุกสูงขึน้ อีก 36 เดือน
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"แม้ในใบปลิวจะมีขอ้ ความดูหมิน่ หลายบุคคล แต่เป็ นข้อความทีก่ ล่าวในเอกสารฉบับเดียวกัน ดังนัน้ ถือเป็ นการกระทากรรม
เดียว ทาให้ไม่จาเป็ นต้องวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 คุม้ ครองไปถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้วย
หรือไม่ จึงพิพากษาว่าจาเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โทษจาคุก 6 ปี "
คาพิพากษาของศาลจังหวัดนนทบุร ี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ให้จาคุกชาญวิทย์ 6 ปี เป็ นคาพิพากษาอีกฉบับหนึ่งทีต่ อ้ ง
ถูกหยิบขึน้ มาพูดถึงกัน คดีน้ีจาเลยถูกฟ้ องว่าแจกใบปลิว 1 ชุด มีเนื้อหาดูหมิน่ พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รวม 4 พระองค์ โจทก์ฟ้องว่าเป็ นความผิด 4 กรรม จาเลยรับสารภาพว่าทาใบปลิวขึน้ แจกจริง
แต่ในชัน้ พิจารณาคดีจาเลยยกข้อต่อสูข้ น้ึ ว่า การกระทาของจาเลยเป็ นความผิดกรรมเดียว เพราะแจกใบปลิวชุ ดเดียว และ
สมเด็จพระเทพฯ ไม่ใช่บุคคลทีม่ าตรา 112 คุม้ ครอง
สุดท้ายศาลเห็นด้วยกับข้อต่อสูข้ องจาเลย ว่าการแจกใบปลิวเป็ นการกระทากรรมเดียว และพิพากษาลงโทษจาคุก 6 ปี คดี
นี้จงึ ต้องถือว่าจาเลยรับสารภาพแล้วว่ากระทาความผิดจริงเพียงแต่ต่อสูใ้ นประเด็นข้อกฎหมาย จาเลยจึงต้องได้รบั ลดโทษ
ครึง่ หนึ่ง ดังนัน้ ชาญวิทย์ควรได้รบั โทษลดโทษกึ่งหนึ่งคือจาคุก 3 ปี ไม่ใช่ 6 ปี แต่ศาลจังหวัดนนทบุรกี ลับมองว่าคดีน้ี
จาเลยให้การปฏิเสธ และไม่ลดโทษให้ อย่างไรก็ตามชาญวิทย์ ยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์ลดโทษให้ คดีน้ียงั อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลอุทธรณ์

จากค าพิพ ากษาทัง้ สองคดีส ะท้อ นให้เ ห็น มาตรฐานที่อ่ อ นแอและความไม่เ ป็ น เอกภาพในการตีค วาม
กฎหมายของศาลยุตธิ รรม ซึ่งส่งผลให้จาเลยต้องรับโทษหนักขึน้ กว่าความเป็ นจริง คดีทม่ี ขี อ้ กล่าวหาและ
การกระทาลักษณะเดียวกันเมื่อขึ้นสู่ชนั ้ ศาลแล้ว ไม่อาจแน่ ใจได้ว่าศาลจะพิ พากษาในลักษณะเดียวกัน
นอกจากการตีความกฎหมายแตกต่างกันไปในแต่ละคดีแล้ว ศาลยุตธิ รรมก็ยงั กาหนดโทษในคดีมาตรา 112
ต่อการกระทา 1 กรรมต่างกันออกไป เช่น คดีของ “จักราวุธ” กาหนดโทษ ปี 3 คดีของชาญวิทย์กาหนดโทษ
6 ปี คดีละครเวรทีเรือ่ งเจ้าสาวหมาป่ ากาหนดโทษ 5
ปี และคดีของปิ ยะ กาหนดโทษ 9 ปี

หน้า ๒๘

คดีข้อหาทางการเมืองอื่น
ศาลพลเรือนตีความให้เป็นประโยชน์แก่จาเลย
“ประกาศ คสช. ฉบับที่ 29/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ซึง่ กาหนดโทษสาหรับ
บุคคลทีม่ ชี ่อื ถูกเรียกตามคาสังคสช.
่
ฉบับที่ 1-3/2557 และ 5-6/2557 เป็ นการกาหนด
โทษเพิม่ เติมย้อนหลังและเป็ นประกาศทีม่ ุ่งใช้กบั เฉพาะบุคคลทีม่ รี ายชื่อในประกาศเรียก
รายงานตัว ซึ่งตามหลักของกฎหมายอาญา กฎหมายจะกาหนดโทษทางอาญาให้มผี ล
ย้อนหลังไม่ได้ และกฎหมายจะออกมาเพือ่ เอาโทษกับเฉพาะบุคคลไม่ได้”
วันที่ 21 กันยายน 2558 ศาลแขวงดุสติ พิพากษา คดีทส่ี มบัติ บุญงามอนงค์ ถูกฟ้ องฐาน
ไม่ไปรายงานตัวตามคาสังคสช.
่
โดยศาลยกฟ้ องในข้อหาฝ่ าฝื นคาสังคสช.
่
เพราะเห็นว่า
ประกาศคสช. ฉบับที่ 29/2557 กาหนดโทษย้อนหลังและมุ่งใช้เฉพาะบุคคล จึงเป็ น
กฎหมายทีบ่ งั คับใช้ไม่ได้ ซึง่ ถือเป็ นคาพิพากษาฉบับแรกทีศ่ าลวินิจฉัยสวนทางกับการใช้
อานาจออกประกาศและคาสังตามอ
่
าเภอใจของคสช. ในทางทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั จาเลย
อีกคดีหนึ่งทีน่ ่ าสนใจ คือ คดีไม่มารายงานตัวของณัฐ คดีน้ีณัฐให้การรับสารภาพว่าไม่ได้
ไปรายงานตัวตามที่ถูกคสช.ออกคาสังเรี
่ ยกจริง ซึ่งคดีไม่มารายงานตัวส่วนใหญ่ท่จี าเลย
รับสารภาพ ศาลจะพิพากษาจาคุกและให้รอลงอาญา แต่เนื่องจากณัฐเคยได้รบั โทษจาคุก
มาก่อน จึงไม่เข้าเงือ่ นไขทีจ่ ะรอลงอาญาได้ ศาลแขวงดุสติ จึงพิพากษาให้จาคุก 1 เดือน
10 วัน โดยไม่รอลงอาญา แต่ต่อมาศาลอุทธรณ์แ ก้ไขคาพิพากษา โดยยกเอาหลักตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 55 ขึน้ มาใช้วา่ คดีน้ีมโี ทษจาคุกน้อย ศาลจึงยกโทษจาคุก
ให้ เหลือเพียงโทษปรับสถานเดียว
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 55 ที่กาหนดให้ศาลมีอานาจยกโทษจาคุกในกรณีท่จี ะ
ลงโทษน้ อยกว่าสามเดือน เป็ นกฎหมายที่มอี ยู่แล้ว แต่ปกติศาลไม่ค่อยใช้อานาจตาม
มาตรานี้ บ่ อ ยนัก และไม่เ คยปรากฏมาก่ อ นในคดีท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ การเมือ ง การที่ศ าล
อุทธรณ์นามาตรา 55 มาเป็ นเหตุให้ณฐั ไม่ตอ้ งถูกจาคุกจึงเป็ นนิมติ รหมายใหม่ในทางที่
เป็ นประโยชน์ต่อจาเลย
“คดีน้ีเหตุเกิดทีห่ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นท้องทีร่ บั ผิดชอบของสถานี
ตารวจนครบาลปทุมวัน แต่ ร.ต.ท.ชลิต เป็ นเจ้าพนักงานสังกัดกองบังคับการปราบปราม
ซึ่งโจทก์มไิ ด้นาสืบถึงการแบ่งหน่ วยงานและอานาจหน้าที่ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
เพื่อให้ทราบว่า ร.ต.ท.ชลิต ผูท้ าการสอบสวนเป็ นผูม้ อี านาจสอบสวนโดยชอบ กรณีจงึ ไม่
อาจรับฟั งได้วา่ คดีน้ีมกี ารสอบสวนตามกระบวนการโดยชอบแล้ว โจทก์จงึ ไม่มอี านาจฟ้ อง
คดี กรณีจงึ ไม่มเี หตุให้ตอ้ งวินิจฉัยประเด็นปั ญหาอื่นอีก พิพากษายกฟ้ อง”

สมบัติ บุญงามอนงค์
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อภิชาตขณะถูกควบคุมตัวหน้าหอศิลป์ ฯ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลแขวงปทุมวันอ่านคาพิพากษาคดีทอ่ี ภิชาตถูกฟ้ องในข้อหา
ชุมนุ มทางการเมืองเกินห้าคน คดีน้ีจาเลยรับว่าเข้าร่วมการชุมนุ มคัดค้านการรัฐประหาร
จริงแต่ต่อสูเ้ รื่องความชอบธรรมของคณะรัฐประหาร ศาลได้ยกเอาประเด็นอานาจการ
สอบสวนของตารวจจากกองบังคับการปราบปราม มาเป็ นเหตุยกฟ้ องทัง้ คดี โดยไม่ต้อง
วินิจฉัยในประเด็นการกระทาของจาเลย และความชอบธรรมของคณะรัฐประหารตามที่
จาเลยต่อสู้
จากคาพิพากษา ในคดีไม่มารายงานตัวของสมบัติ บุญงามอนงค์ และณัฐ กับคดีชุมนุ ม
ของอภิชาต จะเห็นได้ว่า ในคดีการเมืองทีเ่ กี่ยวข้องกับอานาจของ คสช. โดยตรงศาลพล
เรือนมีแนวโน้มพยายามตีความและบังคับใช้กฎหมายในทางทีไ่ ม่ตอ้ งให้จาเลยได้รบั โทษ
หนักจากเหตุความขัดแย้งทางการเมือง ขณะที่คดีในข้อหาไม่มารายงานตัวและข้อหา
ชุมนุ มทางการเมือง ที่จาเลยต่อสูค้ ดีในศาลทหารรวมอย่างน้อย 14 คดี นับจนถึงวัน
ครบรอบสองปี คสช. ศาลทหารก็ยงั พิจารณาไม่เสร็จแม้แต่คดีเดียว จึงยังไม่มแี นวทาง
ออกมาให้ เ ห็ น ว่ า ศาลทหารจะตี ค วามกฎหมายในทางที่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ จ าเลย
เช่นเดียวกับศาลพลเรือนหรือไม่
อย่า งไรก็ดี หากพิจ ารณาของค าพิพากษาในคดีท่ีเ กี่ย วกับ เสรีภ าพการแสดงออกทัง้
หมดแล้ว จะเห็นว่า มีคาพิพากษาของศาลพลเรือนที่ออกมาถ่วงดุลกับอานาจของคสช.
อยูบ่ า้ ง แต่คาพิพากษาทีผ่ ดิ จากหลักกฎหมายชัดเจนทัง้ สองคดีกเ็ ป็ นคาพิพากษาของศาล
พลเรือน และแม้ในคดีมาตรา 112 ศาลทหารจะมีแนวโน้มกาหนดโทษจาคุกสูงกว่า แต่กม็ ี
คดีทศ่ี าลทหารกาหนดโทษขัน้ ต่า หรือ ให้รอลงอาญา ขณะทีศ่ าลพลเรือนเคยกาหนดโทษ
จาคุกสูงถึง 9 ปี ต่อการกระทา 1 กรรม ดังนัน้ ในภาพรวมจึงยังสรุปไม่ได้อย่างชัดเจนว่า
ศาลพลเรือนจะพิพากษาคดีไปในทางทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่จาเลยมากกว่าศาลทหาร

ตลอดสองปี ในยุคคสช. มีการจับกุมประชาชนและดาเนินคดีท่เี กี่ยวกับการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองแล้วอย่างน้อย 106 คดี เป็ นคดีทศ่ี าลทหาร 81 คดี และเป็ นคดีทศ่ี าล
พลเรือน 25 คดี ในจานวนนี้ศาลมีคาพิพากษาแล้ว 45 คดี คดีในศาลทหารที่จาเลย
ปฏิเสธและต่อสูค้ ดีจนถึงปั จจุบนั ศาลทหารมีคาพิพากษาไปแล้วเพียง 1 คดี ดูตารางการ
ตัง้ ข้อหาและดาเนินคดีทางการเมือง ในยุคคสช. ทัง้ หมด คลิกทีน่ ่ี
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ภาพจากประชาไท
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ตัง้ แต่เหตุการณ์สลายการชุมนุ มปี 2553 เรือนจาพิเศษกรุงเทพและเรือนจาชัวคราวหลั
่
กสี่ (เรือนจาพลตารวจบางเขน)
กลายเป็ น "บ้าน" หลังใหม่ของจาเลยทีถ่ ูกดาเนินคดีจากการเข้าร่วมการชุมนุ มทางการเมืองในปี 2553 ทัง้ ญาติและกลุ่มผูม้ ี
อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกันต่างแวะเวียนมาเยีย่ มผูต้ อ้ งขังคดีการเมืองที่เรือนจาเป็ นจานวนมาก บางครัง้ ก็เป็ นการมา
เยี่ยมตามปกติ บางครัง้ ก็ม ีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เช่น กิจกรรมฉลองวันเปลี่ยนแปลงการปกครองกับนักโทษ
การเมือง ทาให้พ้นื ที่หน้าเรือนจากลายเป็ นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือพบปะสังสรรค์ยามที่ไม่มกี ารชุมนุ มทาง
การเมืองบนท้องถนน
โดยปกติแต่ละเรือนจาจะมีกฎระเบียบจากัดจานวนญาติทเ่ี ข้าเยีย่ มผูต้ อ้ งขังในแต่ละวัน แตกต่างกันไปตามแต่เงือ่ นไขด้าน
สถานทีแ่ ละจานวนเจ้าหน้าทีข่ องเรือนจาแต่ละแห่ง เช่น เรือนจาพิเศษมีนบุรใี ห้พบญาติได้ไม่เกินสามคนต่อการเยีย่ มหนึ่ง
ครัง้ หรือที่เรือนจาพิเศษกรุงเทพไม่เกินห้าคนต่อหนึ่งครัง้ แต่เมื่อมีผู้มาเยี่ยมนักโทษการเมืองเป็ นจานวนมาก บางครัง้
เรือนจาพิเศษกรุงเทพก็อนุ โลมให้ผตู้ อ้ งขังออกมาพร้อมกันหลายคนในคราวเดียวและให้ผมู้ าเยี่ ยมเข้าเยีย่ มพร้อมกันโดยไม่
จากัดจานวน นอกจากนี้กย็ งั ผ่อนคลายระเบียบเรือ่ งการฝากเงินฝากของ ทาให้กลุ่มญาติผตู้ อ้ งขังและเพื่อนร่วมอุดมการณ์ม ี
โอกาสฝากเงินหรือสิง่ ของเพือ่ ให้ความช่วยเหลือผูต้ อ้ งขังคดีการเมืองร่วมกัน

กฎใหม่เรือนจาหลังรัฐประหาร
หลังการยึดอานาจ มีความเปลีย่ นแปลงหลายอย่างเกิดขึน้ ในเรือนจาทัง้ ในแง่นโยบายและผูบ้ ริหารองค์กร ในช่วงต้นเดือน
กรกฎาคม คสช.ออกคาสังฉบั
่ บที่ 84/2557 เปลีย่ นตัวอธิบดีกรมราชทัณฑ์ซง่ึ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบเรือนจา หลังจากนัน้ กฎระเบียบ
ในเรือนจาพิเศษกรุงเทพเริม่ เข้มงวดขึน้ จากคาบอกเล่าของสุกญ
ั ญา ภรรยาของ สมยศ พฤกษาเกษมสุข ผูต้ อ้ งขังคดี 112
พบว่าสิง่ หนึ่งที่เปลี่ยนหลังการรัฐประหารคือการที่ผู้ต้องขังแต่ละคนจะต้องส่งชื่อผู้ท่จี ะมาเข้าเยี่ยมไม่เกินสิบคนให้กบั
เจ้าหน้าทีท่ าให้บุคคลอื่นๆ ทีไ่ ม่อยูใ่ นรายชื่อจะเข้าเยีย่ มไม่ได้
"กฎสิ บคน" จริงๆแล้วไม่ใช่สงิ่ ใหม่ แต่เป็ นส่วนหนึ่งของข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเยีย
่ มติดต่อ ของบุคคลภายนอก

ต่อผูต้ อ้ งขัง และการเข้าดูกจิ การ หรือติดต่อการงานกับเรือนจา พ.ศ. 2555 ข้อ 8. ทีก่ าหนดว่า เพื่อความมันคงของเรื
่
อนจา
ให้ผตู้ ้องขังแจ้งชื่อบุคคลภายนอกไม่เกินสิบคน ที่จะให้เข้ามาพบหรือติดต่อกับตนในเรือนจา หากจะแก้ไขรายชื่อก็ให้แจ้ง
ล่วงหน้าสามสิบวัน
สถานการณ์ก่อนหน้านี้ทม่ี นี กั โทษการเมืองอยูใ่ นเรือนจาจานวนมาก เรือนจาพิเศษกรุงเทพเคยผ่อนคลายความเข้มงวดของ
กฎระเบียบข้อนี้ โดยอนุ ญาตให้ผตู้ อ้ งขังทีถ่ ูกจับในคดีทเ่ี กีย่ วเนื่องกับการชุมนุ มปี 2553 รวมทัง้ ผูต้ อ้ งขังคดี 112 ออกมาใน
ห้องเยีย่ มพร้อมกันคราวละหลายๆ คนและไม่จากัดรายชื่อผูเ้ ข้าเยีย่ ม เป็ นโอกาสให้ผมู้ าเยีย่ มทากิจกรรมให้กาลังใจผูต้ อ้ งขัง
ได้ แต่ในยุคของรัฐบาล คสช. “กฎสิบคน” ถูกนามาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด กิจกรรมเยีย่ มให้กาลังใจผูต้ อ้ งขังทางการเมืองจึง
ต้องยุตไิ ปโดยปริยาย
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นอกจาก "กฎสิบคน" แล้ว กฎระเบียบเรื่องการฝากเงินให้ผู้ต้องขังก็เข้มงวดขึน้ ด้วย โดยก่อนการรัฐประหาร ผู้ฝากเงิน
เพียงแต่กรอกแบบฟอร์มยื่นแก่เจ้าหน้าทีก่ ส็ ามารถฝากเงินได้โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นญาติกนั ผูต้ อ้ งขังบางคนจึงอาจให้ญาติ
ของตัวเองช่วยฝากเงินให้เพื่อนผูต้ อ้ งขังทีไ่ ม่มญ
ี าติได้อยูบ่ า้ ง หรือกลุ่มคนทีค่ ดิ เห็นทางการเมืองเหมือนกันก็อาจรวมตัวกัน
ฝากเงินช่วยผู้ต้องขังคดีการเมืองได้ แต่ในยุค คสช. การฝากเงินให้ผู้ต้องขังก็เข้มงวดขึ้นโดยกาหนดให้ผู้ท่มี สี ทิ ธิเยี่ยม
ผูต้ อ้ งขังเท่านัน้ จึงจะมีสทิ ธิฝากเงิน นอกจากนี้ผไู้ ม่ประสงค์นามคนหนึ่งให้ขอ้ มูลว่า เธอและคนอีกจานวนหนึ่งมีช่อื ในคาสัง่
เรียกรายงานตัวของ คสช. เพราะเหตุวา่ เคยฝากเงินและร่วมทากิจกรรมเยีย่ มนักโทษการเมืองทีเ่ รือนจาพิเศษกรุงเทพ
นอกจากความเปลีย่ นแปลงสองเรือ่ งข้างต้น ก็มคี วามเปลีย่ นแปลงทีน่ ่ากังวลในเรือ่ งอื่นๆ เช่น สุกญ
ั ญาเล่าเรื่องทีไ่ ด้รบั ฟั งมา
จากสามีวา่ ก่อนการรัฐประหารผูต้ อ้ งขังยังพอได้อ่านหนังสือพิมพ์เก่าบ้าง แต่หลังการรัฐประหารแม้แต่ หนังสือพิมพ์เก่าก็ไม่
มีสทิ ธิอ่าน และเวลาผูต้ อ้ งขังคดีการเมืองออกมาพบญาติ จะถูกจัดให้อยูใ่ นห้องเยีย่ มเฉพาะซึง่ น่าจะมีการติดเครื่องดักฟั งทา
ให้ญาติและตัวผูต้ อ้ งขังไม่อาจพูดคุยกันได้อย่างอิสระ
บรรยากาศในเรือนจาแห่งหนึ่ง

ปิ ด คุ ก ก า ร เ มื อ ง ห ลั ก สี่ ส ล า ย พื้ น กิ จ ก ร ร ม เ สื้ อ แ ด ง
เรือ นจ าชัว่ คราวหลัก สี่ถู ก จัด ตัง้ ขึ้น ตามค าสังกระทรวง
่
ยุติธรรม ในปี 2554
เพื่อใช้เป็ นสถานที่คุ ม ขังผู้ท่ีทา
ความผิดทีเ่ กี่ยวเนื่องอันกับเหตุการณ์ชุมนุ มทางการเมืองปี
2553 การย้ายผู้ต้องขังซึ่งเป็ นคนเสื้อแดงมารวมกันที่
เรือนจาชัวคราวหลั
่
กสีท่ าให้ญาติผูต้ ้องขัง และนักกิจกรรม
เสือ้ แดงเดินทางมาเยีย่ มผูต้ อ้ งขัง และทากิจกรรมร่วมกันอยู่
บ่อยๆ ในช่วงเทศกาลสาคัญ

เรือนจาชัวคราวหลั
่
กสี่ทาหน้าที่เป็ นสถานที่คุมขังนักโทษ
การเมืองและที่นัดพบของนักกิจกรรมเสือ้ แดงจากปี 2554
เรื่อ ยมาจนถึง การรัฐ ประหารปี 2557
ก็เ กิด ความ
เปลี่ย นแปลงครัง้ ใหญ่ เ มื่อ อธิบ ดีก รมราชทัณ ฑ์ค นใหม่ท่ี
ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคสช. ลงนามคาสังย้
่ ายผูต้ อ้ งขัง 22 คน
ที่อยู่ในเรือนจาแห่ง นี้ไปคุมขังต่อที่เรือนจาตามภูมลิ าเนา
โดยให้เหตุผลว่าเป็ นไปเพื่อประหยัดงบประมาณ ต่อมาใน
เดือนพฤศจิกายน พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.กระทรวง
ยุติธ รรม ออกคาสังยุ
่ บเลิก เรือนจาชัวคราวหลั
่
กสี่ โดยให้
เหตุผลว่ากองบัญชาการตารวจสันติบาล ต้องการใช้พ้นื ที่
ดังกล่าว
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เปิดเรือนจาในค่ายทหาร จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายอานาจทหารเหนือระบบยุติธรรม
การจัดตัง้ เรือนจาชัวคราวในค่
่
ายทหาร เป็ นอีกปรากฏการณ์ ท่ีน่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา เรือนจาชัวคราว
่
แขวงถนนนครชัยศรี ถูกจัดตัง้ โดยคาสังของพล.อ.ไพบู
่
ลย์ คุม้ ฉายา รมว.กระทรวงยุตธิ รรม ในช่วง
ต้นเดือนกันยายน 2558 ซึง่ เป็ นเรือนจาทีต่ งั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีข่ องมณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ.11) ค่ายทหารทีม่ กั ใช้คุมขังบุคคลที่
ถูกจับด้วยเหตุทางการเมือง เรือนจาชัวคราวแห่
่
งนี้ถูกตัง้ ขึน้ โดยเหตุผลว่าเพื่อใช้ควบคุมตัวผูต้ ้องขังคดีความมันคงซึ
่
่งไม่
ควรควบคุมปะปนกับผูต้ อ้ งขังอื่น ชายชาวอุยกูรส์ องคนซึง่ เป็ นจาเลยคดีระเบิดราชประสงค์ เป็ นผูต้ อ้ งขังชุดแรกของเรือนจา
แห่งนี้

สุรยิ นั สุจริตพลวงศ์ก่อนเสียชีวติ เพียงไม่กว่ี นั

เรือนจาชัวคราว
่
มทบ.11 ได้ถูกใช้เป็ นทีค่ ุมขังผูต้ อ้ งหาและจาเลย
คดีความมันคงคนส
่
าคัญอีกหลายคนรวมทัง้ พ.ต.ต.ปรากรม วารุณ
ประภา, สุรยิ นั สุจริตพลวงศ์ หรือหมอหยอง และจิรวงศ์ วัฒนเทวา
ศิลป์ เลขาของสุรยิ นั ซึง่ ถูกดาเนินคดีตามมาตรา 112 จากการแอบ
อ้างสถาบันฯ โดยพ.ต.ต.ปรากรมและสุรยิ นั เสียชีวติ ระหว่างถูกฝาก
ขังในเรือนจามทบ.11 ปลายเดือนตุลาคมและต้นเดือนพฤศจิกายน
ตามล าดั บ ซึ่ ง ปรากฏว่ า ญาติ ข องทั ้ง พ.ต.ต.ปรากรมและ
สุรยิ นั ต์ ต่างไม่ตดิ ใจการตายและนาศพไปประกอบพิธอี ย่างรวดเร็ว
โดยยังไม่มรี ายงานว่ามีการไต่สวนเพื่อหาสาเหตุการตายโดยศาล
ตามที่กฎหมายกาหนดแต่อย่างใด นอกจากผูต้ ้องขังห้าคนข้างต้น
เท่าทีย่ นื ยันได้ยงั มีผตู้ อ้ งขังคดี 112 ป่ วน "Bike for Dad" อีกอย่าง
น้อยห้าคนทีเ่ คยมาอยูใ่ นเรือนจาแห่งนี้ระยะหนึ่งแต่ภายหลังถูกย้าย
ไปเรือนจาอื่น

ชูชำติ ทนายของจาเลยคดีระเบิดราชประสงค์เล่าถึงอุปสรรคในการคุยกับลูกความในเรือนจา มทบ.11 ให้ฟังว่า เมื่อทนาย
เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ระหว่างการสนทนาจะมีเจ้าหน้ าที่ทหารมานัง่ ใกล้ๆ เพื่อจดบันทึกบทสนทนารวมทัง้ มีการอัดเสียงไว้
นอกจากนี้ทนายยังต้องส่งคาถามทีจ่ ะถามลูกความให้เจ้าหน้าทีด่ ูก่อนด้วยซึ่งเจ้าหน้าทีอ่ าจตัดคาถามได้ ขณะที่ เบญจรัตน์
ทนายของคดีป่วน " Bike for Dad " ก็เล่าไม่ต่างกันว่า ระหว่างการพูดคุยจะมีทหารมาอยูใ่ กล้เสมอซึง่ ขัดกับหลักการที่
ทนายและลูกความมีสทิ ธิปรึกษากันอย่างเป็ นส่วนตัว
การจัดตัง้ เรือนจาในค่ายทหาร ทาให้ทหารเข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจรหลังจากก่อนหน้ านี้ มีคาสัง่
หัวหน้าคสช.ฉบับที่ 3/2558 ให้อานาจทหารเรียกบุคคลไปสอบถามได้ไม่เกิน 7 วันก่อนชัน้ สอบสวนและให้เป็ นพนักงาน
สอบสวนในชัน้ สอบสวนด้วย ขณะทีช่ นั ้ พิจารณาก็มกี ารประกาศให้ศาลทหารพิจารณาคดีพลเรือนในความผิดบางประเภท
ก่อนที่ในขัน้ สุดท้ายจะมีการจัดตัง้ เรือนจาชัวคราวในค่
่
ายทหาร เพื่อควบคุมตัวจาเลยส่วนหนึ่งระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่ง
คาบอกเล่าของทนายและข่าวการเสียชีวติ ของผูต้ อ้ งหาคดี 112 จานวนสองคนทีย่ งั ไม่มกี ารไต่สวนเพื่อหาสาเหตุทแ่ี ท้จริง
โดยศาล ก็ทาให้เรือนจาชัวคราว
่
มทบ. 11 กลายเป็ นหลุมดาในกระบวนการยุตธิ รรมยุคคสช.ทีพ่ ร้อมจะเปิ ดรับแขกรายใหม่
ได้ทุกเมือ่
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ประกันตัวศาลทหาร เข้าเรือนจาก่อนปล่อยทีหลัง
โดยปกติกระบวนการของศาลพลเรือน เมื่อผูต้ อ้ งหาถูกนาตัวมาศาลเพื่อขออานาจศาลฝากขังครัง้ แรก ผูต้ อ้ งหาจะถูกนาตัว
ไปไว้ท่หี อ้ งควบคุมชัวคราวใต้
่
ถุนศาล หากศาลอนุ ญาตให้ประกันตัวก็จะถูกปล่อยตัวจากศาลกลับบ้านทันที แต่หากไม่ได้
ประกันก็จะถูกส่งไปควบคุมตัวทีเ่ รือนจา
ในยุครัฐบาลคสช. เท่าที่เก็บข้อมูลไว้มพี ลเรือนอย่างน้ อย 167 คน ต้องขึน้ ศาลทหารในคดีการเมือง แต่ศาลทหารมี
กฎระเบียบต่างจากศาลพลเรือน เมื่อผู้ต้องหาถูกนาตัวมาฝากขังกับศาลทหารแม้จะยื่นประกันตัวก็จะถูกส่งตัวไปกักที่
เรือนจาระหว่างรอคาสังและต้
่
องผ่านกระบวนการต่างๆ เฉกเช่นผูต้ อ้ งขังปกติ
จิ ตรำ คชเดช นักกิจกรรมด้านแรงงานซึง่ ตกเป็ นจาเลยในคดีฝ่าฝืนคาสังรายงานตั
่
วกับคสช.เล่ำถึงกระบวนกำรเมื่อถูกส่ง
เข้ำเรือนจำว่า เมื่อเข้าไปถึงก็ต้องถอดเสื้อผ้าให้ผู้คุมตรวจร่างกายและถูกตรวจช่องคลอดเพื่อหายาเสพติด นอกจากนี้
ระหว่างทาประวัตกิ ถ็ กู ห้ามไม่ให้เดินแต่ตอ้ งใช้วธิ ถี ดั ก้นไป
“กลไกที่เข้าเรือนจาหรือทัณฑสถานหญิงฯ นัน้ กระทากับเราเหมือนนักโทษ เรียกได้ว่ามีกระบวนการทาให้กลายเป็ น
นักโทษ โดยปฏิบตั กิ บั เราเท่ากับนักโทษทีถ่ ูกศาลสังจ
่ าคุกในคดีอาญาทัวไปแล้
่
ว ” แม้ศาลทหารจะออกคาสังให้
่ ประกันตัว
จิตราตัง้ แต่เวลา 16.20 น. แต่กว่าจิตราจะออกจากทัณฑสถานหญิงกลางก็ล่วงไปถึง 21.05 น.แล้ว
กรกนก ผูต้ ้องหาคดีนัง่ รถไฟไปอุทยานราชภักดิ ์ เป็ นอีกคนหนึ่งที่ออกมาเปิ ดเผยถึงกำรตรวจภำยในด้ วยขำหยัง่ การ
บังคับให้ถอดเสือ้ ผ้าต่อหน้าคนอื่น และการปฏิบตั ภิ ายในทัณฑสถานหญิงกลางจนเกิดกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์ในสังคม จนใน
ทีส่ ุด สิรพิ ร ชูตกิ ุลงั ผอ.ทัณฑสถานหญิงกลาง ได้กล่าวขอโทษกรกนก ระหว่างเวทีเสวนาซึ่งจัดทีส่ านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 สิรพิ รระบุวา่ หลังจากนี้จะมีการเลิกใช้ขาหยังและก
่
าชับให้การตรวจ
ค้นตัวเป็ นไปตามหลักบางกอก รูลส์ หรือ ข้อกาหนดของสหประชาชาติสาหรับการปฏิบตั ติ ่อผูต้ อ้ งขังหญิงในเรือนจา
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"วันหนึ่งกาลังประชุมเตรียมจะจั ดงานกัน มีโทรศัพท์เข้ามาจากทหาร ให้
เราชี้แจงว่างานนี้มีที่มาที่ไปยังไง พอชี้แจงไปเสร็จปุ๊บ เย็นวันนั้นเลย เขาก็
โทรกลั บมาประมาณว่า ดูแล้ว เนี่ย เขาล าบากใจที่จ ะให้มี งานนี้ เกิดขึ้ น
อยากจะให้เลื่อนไปก่อน"
ปกรณ์ อำรีกลุ Co-Producer งานผืนดินเราทีด่ นิ ใคร เล่าให้ฟังถึงวินาทีทเ่ี จ้าหน้าทีท่ หารเข้า
มาพูดคุย และท้ายทีส่ ดุ งานทีป่ กรณ์เป็ นผูด้ แู ลก็ไม่ได้จดั

การจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็ นงานเสวนา การจัดนิทรรศการ หรือแม้แต่งานศิลปะ ต่างก็ถูกจับตาโดยฝ่ ายความมันคงและ
่
บ่อยครัง้ ทีเ่ จ้าหน้าทีท่ หารมักจะอ้างเหตุผลในการปิ ดกัน้ กิจกรรมว่า พวกเขาไม่สบายใจต่อกิจกรรมเพราะอาจจะมีเนื้อหาที่
เป็ นภัยต่อความมันคง
่ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็ นต้น

กิจกรรมใดที่ไม่ขออนุญาต มีโอกาสไม่ได้จัดพร้อมกับถูกตั้งข้อหา
ในยุคของคสช. รัฐสร้างเงื่อนไขการทากิจกรรมขึ้นมาใหม่ โดยพยายามบีบให้การจัดกิจกรรมเส วนาสาธารณะไม่ว่าจะ
เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงหรือไม่ก็ตาม ต้องทาหนังสือชี้แจงรายละเอียดและขออนุ ญาตจากคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ก่อน ซึง่ ในหนังสือขออนุญาตต้องระบุ รายละเอียดการจัดงาน ว่ากิจกรรมในงานมีอะไรบ้าง ระบบทีเ่ กิดขึน้
นี้ชว่ งแรกไม่มกี ฎหมายใดสังให้
่ ผจู้ ดั งานต้องขออนุ ญาตก่อน แต่ช่วงหลังคสช.อ้างคาสังหั
่ วหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558 ข้อ 12
ทีห่ า้ มชุมนุมทางการเมืองยกเว้นได้รบั อนุญาต แต่การขออนุญาตก่อนก็ใช่วา่ จะได้จดั งานเสมอไป
ยกตัวอย่างเช่น กลุม่ นปช.จะจัดงานแถลงข่าวเกีย่ วกับร่างรัฐธรรมนูญ โดย จตุพร พรหมพันธ์ ประธาน นปช. ได้มอบหมาย
ให้ ธนาวุฒ ิ วิชยั ดิษฐ โฆษก นปช. และสมหวัง อัสราษี แกนนา นปช. ยื่นหนังสือขออนุ ญาตคสช.แถลงข่าวเพื่อแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนู ญ ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล แต่ คสช.ไม่อนุ ญาต โดยอ้างเหตุว่า
จาเป็ นต้องยึดถือแนวทางเดิมทีไ่ ด้ขอความร่วมมือไว้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมใดๆ ทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการสร้างความสับสนหรือ
มีผลต่อแนวทางการเสริมสร้างความสามัคคีและแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือที่ อาจไปกระทบต่อแนวทางการ
เดินตามโรดแมป
มิใช่แค่การปิ ดกัน้ แต่เพียงอย่างเดียว ยังมีบางกิจกรรมทีผ่ ูจ้ ดั ถูกเรียกเข้าพบและถูกตัง้ ข้อหา เช่น ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุ
รัก ษ์ กับ พวก ที่ถู ก ตัง้ ข้อ หาร่ว มกัน มัวสุ
่ ม หรือ ชุ ม นุ ม ทางการเมือ งตัง้ แต่ ห้า คนขึ้น ไป จากการ จัด งานแถลงข่า วเรื่อ ง
มหาวิทยาลัยไม่ใช่คา่ ยทหาร
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“แก้ไข หรือ ยกเลิก” ทางเลือกของผู้จัดกิจกรรมภายใต้รัฐบาลทหาร
“เขาไม่สบายใจกับแขกรับเชิญบางคน ก็อยากจะให้เราถอดคนนัน้ ออก”
“เราเสียหาย เราพีอาร์ไปแล้ว เราก็ตอ้ งมีเหตุผลอธิบายกับสาธารณะ เราคงถอดไม่ได้ เขาก็เลยบอกว่า ถ้าถอดไม่ได้กค็ งจัด
ไม่ได้”
“เขาก็อยากให้เราจัดได้ แต่ในเมือ่ เราไม่ยอมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตัววิทยากร มันก็ตอ้ งจบแบบนี้”
ปกรณ์ อำรีกลุ บอกเล่าถึงเหตุการณ์ ท่เี จ้าหน้ าที่ทหารเข้ามาแทรกแซงกิจกรรม “ผืนดินเราที่ดนิ ใคร” ที่เขาเป็ นผู้
ประสานงาน และท้ายทีส่ ุดกิจกรรมของเขาก็ถูกสังให้
่ ยกเลิก ทาให้ผจู้ ดั งานบางส่วนถูกพาตัวไปพูดคุยที่สถานีตารวจนคร
บาลชนะสงครามแม้จะยังไม่มกี ารตัง้ ข้อหาก็ตาม
ทัง้ นี้ไม่ใช่แค่วทิ ยากรทีท่ าให้ทหารต้องเข้ามาเซ็นเซอร์ แม้แต่สงิ่ ของบางอย่างในนิทรรศการ ก็เป็ นเหตุให้เจ้าหน้าทีไ่ ม่สบาย
ใจ อย่างเช่น งานปล่อยปี ก ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่เปิ ดพืน้ ที่ให้คนรุ่นใหม่ในโครงการของมูลนิธอิ าสาสมัครเพื่อสังคม ได้ปล่อย
ของหรือ โชว์ผ ลงานและสื่อ สารประเด็น ทางสัง คมที่ไ ด้เ รีย นรู้ม า แต่ ท ว่า หนึ่ ง ในนิ ท รรศการที่ท หารไม่ส บายใจก็คือ
“นิทรรศการห้องส้วม” ซึง่ สือ่ สารถึงบางเรื่องทีไ่ ม่สามารถพูดในทีส่ าธารณะได้ เช่น การละเมิดสิทธิมนุ ษยชนหลังรัฐประหาร
หรือเรือ่ งร่างรัฐธรรมนูญ
ศักดิ ์สินี เอมะศิร ิ หรือ หญิง เล่าว่า นิทรรศการส้วมเริม่ จัดตัง้ แต่วนั แรก แต่วนั ที่สองมีการใส่ขอ้ มูลเพิม่ ทหารจึงรู้สกึ ว่า
เนื้อหาค่อนข้าง "ชีเ้ ป้ า" หญิงก็บอกว่าจะให้คนทานิทรรศการเอาออกเองก็รสู้ กึ ไม่ดี อยากให้ทหารเป็ นคนมาบอกเองว่าจะให้
เอาอันไหนออกบ้าง แต่ทหารบอกว่าไม่ออยากเข้ามาเป็ นคูข่ ดั แย้งโดยตรงเพราะเดีย๋ วเป็ นข่าวแล้วจะไม่ดี ทางผูจ้ ดั เลยเสนอ
ทางเลือกใหม่วา่ จะรือ้ ห้องน้าออกทัง้ หมด ทหารบอกว่าจะรือ้ ทัง้ ห้องน้าเลยก็ได้แต่ตอ้ งไม่ทาข่าว ไม่ให้เป็ นประเด็นขึน้ มาอีก
“ถ้ำไม่คิดจะแก้ไข ก็คงจะไม่ได้จดั ” นี่ คือทำงเลือกที่รฐั หยิ บยื่นให้ในวันที่เสรีภำพมีจำกัด

มหาวิทยาลัยหรือค่ายทหาร? การกดดันเจ้าของสถานที่ไม่ให้อานวยความสะดวก
พืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยถูกคาดหมายว่า จะเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี เี สรีภาพในการแสดงออกโดยเฉพาะในเชิงวิชาการ แต่ทว่า ภายหลังการ
รัฐประหาร มหาวิทยาลัยมีความสุ่มเสี่ยงเป็ นอันดับต้นๆ ที่จะถูกปิ ดกิจกรรม และบางกิ จกรรม มหาวิทยาลัยก็ให้ความ
ร่วมมือกับทหารในการปิ ดกัน้ -แทรกแซงเสียเอง
ตัวอย่างเช่น งานเสวนา “จำกทุ่งบำงเขนสู่รำชดำเนิ น: เกษตรศำสตร์กบั กำรเมืองไทย” ทีจ่ ดั โดยกลุ่มเสรีนนทรี กลุ่ม
เสรีเกษตรศาสตร์ และขบวนการประชาธิปไตยใหม่ โดยใช้ลานกิจกรรมหน้าตึก 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็ นทีจ่ ดั งาน
แต่ก่อนเริม่ งาน เจ้าหน้าทีม่ หาวิทยาลัยแจ้งผูจ้ ดั ว่า ไม่ให้จดั งานเพราะยังไม่ได้ขออนุ ญาตกองกิจการนิสติ ขณะทีเ่ จ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งเข้ามาเก็บเก้าอีท้ เ่ี ตรียมไว้ให้ผฟู้ ั งเสวนาไป ทางผูจ้ ดั จึงทากิจกรรมต่อโดยนังกั
่ บพืน้ แทน

งานเสวนา “จำกทุ่งบำงเขนสู่รำชดำเนิ น: เกษตรศำสตร์กบั กำรเมืองไทย”

หลังการเสวนาเริม่ ไปได้ครู่หนึ่ง ก็มกี ารตัดไฟในพืน้ ที่ทาให้บริเวณที่จดั กิจกรรมตกอยู่ในความมืด ขณะที่เครื่องเสียงก็ใช้
ไม่ได้ ผูจ้ ดั กิจกรรมจึงแก้ปัญหาด้วยการนาเทียนมาจุดและดาเนินกิจกรรมต่อไปจนถึงเวลา 19.00 น.
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหี ลายกิจ กรรมที่ทางมหาวิทยาลัยมีท่าทีจะไม่ยนิ ดีจะอานวยความสะดวก
เช่น เสวนา"ลำยพรำงโกงชำติ " ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ของ
ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ และกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย ทัง้ นี้ในงานมีทงั ้ การจัดแสดง
นิทรรศการและการเสวนาในหัวข้อ "จอมพลสฤษดิ ์ และมรดกที่ประกอบสร้างจากยุคพัฒนา" แต่ก็ม ี
เจ้าหน้าที่เข้ามาเจรจาขอให้ผูจ้ ดั ย้ายนิทรรศการบางส่วน ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อยุทโธปกรณ์และอุทยาน
ราชภักดิ ์ออกไป เหลือไว้แต่นิทรรศการเกี่ยวกับจอมพลสฤษดิ ์ แม้ผู้จดั จะยอมให้ความร่วมมือ แต่เมื่อ
กิจกรรมดาเนิ นไปจนถึงเวลาประมาณ 18.30 น. ปรากฏว่าเจ้าหน้ าที่มหาวิทยาลัยตัดไฟบริเวณ
หอประชุม ทาให้ผจู้ ดั ต้องออกมาทากิจกรรมต่อด้านนอกโดยใช้โทรโข่งแทน

"สิทธิ" และ "รัฐธรรมนูญ" คือคาอ่อนไหวที่เจ้าหน้าที่ไม่อยากให้ใช้จัดกิจกรรม
ในช่วงแรกหลังการรัฐประหาร การจัดงานเสวนาที่มคี าว่า “สิ ทธิ ” “เสรีภำพ” หรือ “สิ ทธิ มนุษยชน” มักจะเป็ นรายชื่องาน
ต้นๆ ทีถ่ กู เจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปสังห้
่ ามหรือแทรกแซง ซึง่ จากการเก็บข้อมูล พบว่า สองปี ในยุคของคสช.มีกิจกรรมที่ใช้คำว่ำ
“สิ ทธิ ” “เสรีภำพ” หรือ “สิ ทธิ มนุษยชน” ถูกปิ ดกัน้ หรือแทรกแซงอย่ำงน้ อย 9 กิ จกรรม
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แต่เมื่อสถานการณ์เปลีย่ นคนก็เปลีย่ น คาที่อ่อนไหวสาหรับทหารไม่แพ้คาว่าสิทธิเสรีภาพก็คอื คาว่า “รัฐธรรมนู ญ” โดย
ลักษณะเริม่ เห็นชัดภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับมีชยั ร่างแรกได้ถูกเผยแพร่สสู่ ายตาประชาชนในช่วงปลายเดือนมกราคม 2559
และน าไปสู่ก ารถกเถีย งและวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ก ัน อย่า งกว้า งขว้า ง ท าให้เ จ้า หน้ า ที่ต้อ งหัน มาจับ ตาเวทีเ สวนาที่ม ีค าว่า
รัฐธรรมนูญมากขึน้
อย่างเช่น ในเดือนกุมภำพันธ์ปี 2559 พบว่ำ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐธรรมนูญอย่ำงน้ อย 5 งำนถูกปิ ด คือ
กิจกรรมวิจารณ์รา่ งรัฐธรรมนูญของนักวิชาการกลุ่มสยามประชาภิวฒ
ั น์ถูกห้ามจัด, กิจกรรมเสวนาร่างรัฐธรรมนูญและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนของกลุ่มผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (วีมูฟ) ถูกห้ามจัดกลางคัน , กิจกรรมรณรงค์โหวตไม่รบั ร่าง
รัฐธรรมนู ญของกลุ่มเส้นทางสีแดงถูกขอให้ยุติ , นอกจากนี้กิจกรรมเกี่ยวกับรัฐธรรมนู ญของเว็บไซต์ประชามติก็ถู ก
แทรกแซงจนต้องย้ายสถานที่ถึงสองงานในวันเดียวกัน ทัง้ นี้ รัฐบาลและคสช.เคยออกมาเรียกร้องให้หลายฝ่ ายแสดง
ความเห็น ต่อ ร่างรัฐ ธรรมนู ญ อย่า งสร้า งสรรค์ ภายใต้วิธีการที่เ หมาะสม หากพบว่าผู้ใดบิดเบือ นรายละเอีย ดของร่า ง
รัฐธรรมนูญ คสช.จะเชิญมาพูดคุยทาความเข้าใจ เพือ่ ให้เกิดบรรยากาศของการปรองดอง
ตลอดสองปี ในยุคคสช. มีกิจกรรมสำธำรณะที่ ถกู ปิ ดกัน้ หรือแทรกแซงโดยเจ้ำหน้ ำที่ รฐั อย่ำงน้ อย
130 ครัง้ ในจำนวนนี้ เป็ นกิ จกรรมเสวนำสำธำรณะอย่ำงน้ อย 76 ครัง้ และเป็ นกำรกิ จกรรมที่
ไม่ใช่เรื่องสถำนกำรณ์ กำรเมือง กำรต่อต้ำนคสช.หรือนโยบำยของคสช.อย่ำงน้ อย 20 ครัง้

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ในฐานะเครื่องมือชิ้นใหม่ ในการข่มขู่ผู้จัดกิจกรรม
นอกจากการห้ามแสดงความคิดเห็นด้วยการอ้างอานาจตามประกาศและคาสัง่ คสช.แล้ว พ.ร.บ.การชุมนุ มสาธารณะ ที่
ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 ก็เป็ นเครื่องมืออีกชิน้ ทีเ่ จ้าหน้า ทีฝ่ ่ ายความมันคงหยิ
่
บมาใช้เพื่อข่มขูค่ นจัดกิจกรรม เช่น
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 พ.อ.อานวย จุลโนนยาง รองผูบ้ ญ
ั ชาการจังหวัดทหารบกเลย ซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
เลย มีคาสังห้
่ ามไม่ให้มลู นิธอิ าสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) จัดค่าย “เยาวชนฮักบ้านเจ้าของ” เพราะเกรงว่า จะมีการปลุกปั น่
เยาวชนให้ต่อต้านอานาจรัฐ และยุยงให้ชาวบ้านแตกแยกกัน และขู่ว่าหากทีมงานค่ายยังดื้อรัน้ ไม่ยอมยกเลิกการจัดค่าย
เยาวชนฯ จะใช้กฎหมายห้ามชุมนุมจัดการกับทีมงานทีเ่ ข้ามามาจัดค่ายครัง้ นี้ เพราะถือเป็ นภัยต่อความมันคง
่
อีกกรณีตวั อย่าง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 สานักข่าวสิง่ แวดล้อมรายงานว่า สน.นางเลิง้ ใช้อานาจตามพ.ร.บ.การ
ชุมนุ มสาธารณะ สังไม่
่ อนุ ญาตให้เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ชุมนุ มคัดค้านการออกคาสังหั
่ วหน้าคสช. ที่ 3
และ 4/2559 เรือ่ งการยกเว้นผังเมืองในกิจการบางประเภท และในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
ดูรายงานปรากฏการณ์ ใช้พ.ร.บ.ชุมนุมฯ "ขู"่ ประชาชนห้ามชุมนุมทุกประเภท ได้ท่ี http://ilaw.or.th/node/3991

บรรยากาศการชุมนุมราลึกการรัฐประหาร 19 กันยายน 2558 ทีอ่ นุสาวรียป์ ระชาธิปไตย
สองเดือนหลังรัฐบาลประกาศใช้ พรบ. ชุมนุมสาธารณะ
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เสรีภาพสื่อและอินเทอร์เน็ตในวันที่ไม่มีเสรี
“เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตประเทศไทย
‘ไม่เสรี’ (Not Free)” คือสิง่ ทีอ่ ยู่ใน
รายงานเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตทีท่ าง
“ฟ รี ด อ ม เ ฮ ำ ส์ ( Freedom
House)” องค์ ก รภาคเอกชนท าวิจ ัย
ด้ า น ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย แ ละ เ สรี ภ า พ
ทางการเมืองเป็ นผูจ้ ดั ทาและเผยแพร่
จากรายงานผลการด าเนิ น งานตาม
นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา โดย คณะกรรมการขับ เคลื่อ น
และเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบาย
รัฐ บาล (กขร.) พบว่า ตัง้ แต่ ว นั ที่ 12
กันยายน 2557 ถึง 12 มีนาคม 2558
มีจานวนยูอาร์แอลที่ถูกระงับประมาณ

2,308 ยูอาร์แอลเนื่องจากมีเนื้อหาที่
อาจจะผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 อีกทัง้ ยังมีจานวนยูอาร์แอ
ลที่กระทรวงไอซีทสี ่งให้ฝ่ายกฎหมาย
ดาเนินการอยู่อกี ประมาณ 3,604 ยู
อาร์ แ อล และทัง้ สองตัว เลขเป็ นแค่
จ านวนอย่ า งน้ อ ยที่ก ระทรวงไอซี ที
เปิ ดเผยออกมา

แฟนเพจ 'กูkult' ซึ่งมีผูก้ ดไลค์หลาย
หมื่ น และมัก มี ก ารโพสต์ ภ าพเชิ ง
ล้ อ เลีย นเสีย ดสีส ัง คมและการเมือ ง
รวมทัง้ สถาบัน กษั ต ริย์ ไม่ ส ามารถ
เข้า ถึง เนื้ อ หาได้ และเฟซบุ๊ ก ก็ช้ีแ จ้ง
ว่ า "ไม่ มี เ นื้ อ หำอยู่ ใ นไทย คุ ณ ไม่
สำมำรถดู เ นื้ อหำนี้ ได้ เ นื่ องจำก
ก ฎ ห ม ำ ย ใ น ท้ อ ง ถิ่ น จ ำ กั ด
ควำมสำมำรถของเรำในกำรแสดง
รายงานประจาเดือนพฤศจิกายน 2557 เนื้ อ หำนั น้ หำกคุณ ต้ อ งกำรทรำบ
ของกระทรวงไอซีที ยังระบุว่า รัฐบาล ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม โ ป ร ด ดู ที่ ศู น ย์
ไ ท ย ไ ด้ ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ช่วยเหลือ"
ประสานงานไปยังเว็บไซต์ยทู ปู อีกด้วย
มิใช่แค่นัน้ มีรายงานจากประชาไทว่า
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เฟซบุ๊ก

นอกจากพืน้ ทีก่ ารแสดงออกในโลกออนไลน์แล้ว พืน้ ทีข่ องสือ่ มวลชนเองก็ได้รบั ผลกระทบภายหลังการรัฐประหารไม่ แพ้กนั
วิธกี าร และวิธคี ดิ ในการกากับดูแลสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทยกาลังเปลี่ยนไปภายใต้ยุค คสช. เริม่ ตัง้ แต่การออกประกาศ
อย่างน้อย 10 ฉบับ การตัง้ คณะกรรมการพิเศษติดตามตรวจสอบเนื้อหา และการส่งเรือ่ งผ่าน กสทช.ให้ใช้อานาจแทน

กสทช. ในฐานะ ‘ผู้จัดระเบียบสื่อ’ ให้คสช.
อานาจที่ กสทช. หยิบมาใช้ในการจัดการกับสื่อที่ออกนอกลู่นอกทางจากที่รฐั ตีกรอบก็คอื มำตรำ 37 ของ พ.ร.บ.กำร
ประกอบกิ จกำรกระจำยเสี ยงและกิ จกำรโทรทัศน์ พ.ศ.2551 (พ.ร.บ.ประกอบกิ จกำรฯ) ซึ่งกาหนดว่า สื่อใดๆ จะ
นาเสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข หรือมี
ผลกระทบต่อความมันคงของรั
่
ฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทาซึ่งเข้าลักษณะลามก
อนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงไม่ได้ และหากมี
การละเลยและปล่อยให้มกี ารนาเสนอข้อมูล ที่เข้าข่ายความผิดข้างต้น ก็จะเป็ นผลให้เจ้าของสถานีถูกปรับ ถูกพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตได้
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จากการติดตามข้อมูลดังกล่าวตัง้ แต่ 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า มี
อย่างน้อย 18 กรณี จาก 12 สถานี ทีถ่ ูกเรียกให้เข้าสูก่ ระบวนการกากับเนื้อหาโดยรัฐ โดยมีกรณี
ตัวอย่างเช่น การสังปิ
่ ดพีซทีวี เพราะมีบางรายการ(http://freedom.ilaw.or.th/case/665) ทีล่ ะเมิด
ข้อตกลงใน MoU การตรวจสอบไทยพีบเี อส เนื่องจากเสนอสกู๊ป “กลุม่ ดาวดิน” เป็ นต้น

‘ฟ้าให้ทีว’ี จุดเริ่มต้นการใช้อานาจนอกระบบกับสื่อ
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ฟ้ าให้ทวี ี (Fah Hai TV) ทีม่ พี รทิพา หรือ ดีเจฟ้ า เป็ นเจ้าของ ถู กเจ้าหน้าทีท่ หารเข้าตรวจค้นและยึด
อุปกรณ์ของสถานี โดยอาศัยอานาจตามคาสังหั
่ วหน้า คสช.ที่ 3/2558 หลังตรวจสอบพบว่า รายการทีวรี ายการหนึ่งที่
ออกอากาศทางสถานี อาจมีเนื้อหาเข้าข่ายเป็ นภัยต่อความมันคงของรั
่
ฐ และกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
เหตุการณ์น้ีนับเป็ นครัง้ แรกทีท่ หารใช้อานาจเข้ามาจัดการสื่อเอง โดยผ่านกลไก กสทช. นอกจากนี้ ภายหลังตรวจค้น ยึด
อุปกรณ์ของสถานีแล้ว เจ้าหน้าที่ทหารยังนาบุคคลห้าคนที่เกี่ยวข้องกับสถานีไปแจ้งความ ที่กองบังคับการปราบปราม
ข้อหา ร่วมกันประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต และข้อหายุยงปลุกปั น่ ให้เกิดความ
กระด้างกระเดื่อง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 อีกด้วย

หน้า ๔๓

บรรยากาศทางการเมืองที่บีบให้ต้องเซนเซอร์ตัวเอง
ภายใต้ เ สรี ภ าพที่ ม ี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด สื่ อ มวลชนจึ ง จ าเป็ นจะต้ อ ง
ระแวดระวังการแสดงออกของตัวเองเพือ่ ไม่ให้ไปขวางหูขวางตาของผูม้ ี
อานาจ ดังนัน้ การเลือกนาเสนอหรือการไม่นาเสนอข้อมูลบางส่วนจึง
เกิดขึน้ หรือทีน่ ิยมเรียกกันว่า “เซนเซอร์ตวั เอง”
ปรากฏการณ์ เ หล่ า นี้ เ กิ ด ขึ้น อยู่ บ่ อ ยครัง้ ภายหลัง การรัฐ ประหาร
อย่างเช่น ผู้พมิ พ์ในไทยการถอดบทความหน้าแรกของ International
New York Times ถึงสองครัง้ โดยในครัง้ แรกคือวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ซึ่งเขีย นโดย โทมัส ฟุ ล เลอร์ ผู้ส่อื ข่า วของนิ ว ยอร์ค ไทมส์ ในหัวข้อ
"เศรษฐกิจและกาลังใจของคนไทยกาลังตกต่า" และครัง้ ทีส่ องคือวันที่ 4
ธัน วาคม 2558
โดยบทความทัง้ สองมีก ารพู ด ถึง สถาบัน
พระมหากษัต ริย์ ท าให้พ้ืน ที่บ ทความดัง กล่ า วเหลือ เพีย งที่ว่า งและ
ข้อความที่ระบุว่า “บทความนี้ถูกถอดโดยผูจ้ ดั พิมพ์ของเราในประเทศ
ไทย โดยหนังสือพิมพ์ International New York Times และกอง
บรรณาธิการ ไม่ได้มสี ว่ นในการกระทาดังกล่าวแต่อย่างใด”
มิใ ช่ แ ค่ ส่ือ ในต่ า งประเทศ ที่ผ่ า นมาก็ม ีส่ือ ไทยหลายแห่ ง ที่เ ลือ กจะ
เซนเซอร์ ต ัว เอง โดยหนึ่ ง ในนั ้น ก็ คื อ เว็ บ ไซต์ ข่ า วภาษาอัง กฤษ
“บางกอกโพสต์ ”
ที่เ ผยแพร่ บ ทสัม ภาษณ์ ค รัง้ แรกของอดีต
นายกรัฐมนตรี ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร หลังการรัฐประหาร แต่วนั ต่อมาบท
สัม ภาษณ์ ด ัง กล่ า วถู ก ลบหายไปจากเว็บ ไซต์ โดยวาสนา นาน่ ว ม
เจ้าของบทความดังกล่าวชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กว่า บทความดังกล่าวไม่
ได้มาจากการให้สมั ภาษณ์ ของยิง่ ลักษณ์ เพียงแต่เป็ นการพูดคุยกัน
และหยิบส่วนที่เป็ นเรื่องเบาๆ ว่าชีวติ ในแต่ละวันเปลี่ยนไปอย่างไรมา
เขียนเท่านัน้ เพราะตนทราบดีว่าอดีตนายกฯ ยิง่ ลักษณ์ ไม่ได้อยู่ใน
สถานะทีจ่ ะให้สมั ภาษณ์ในประเด็นทางการเมืองได้
จะเห็นได้ว่า สถานะของเสรีภาพของการแสดงออก การจัดกิจกรรม
สื่อมวลชน และสื่อออนไลน์ กาลังถูกจัดระเบียบและปกคลุม ไปด้วย
ความกลัว ซึ่งผลกระทบจากการปิ ดกัน้ ช่องทางเหล่านี้นอกจากจะตัด
โอกาสในการแลกเปลี่ย นถกเถีย งแล้ว นัน้ ยังลดทอนภูม ิคุ้ม กัน ของ
ประชาชนในการเผชิญหน้ ากับความจริงภายใต้สภาวะความขัดแย้ง
อย่างทุกวันนี้อกี ด้วย
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"จากเด็กค่อนข้างร่าเริง ทัง้ สองสาวกลายเป็ นคนเงียบๆ ซึมๆ ไปมากขึน้
นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ทแ่ี ม่ไม่ได้อยูบ่ า้ นอีกต่อไป"
คาบอกเล่าของผูเ้ ป็ นยายถึงความรูส้ กึ ของหลานสาวหลังลูกสาวเธอ ศศิวมิ ล ผูเ้ ป็ น “แม่” ของเด็ก ต้องถูก
คุมขังในความผิดฐานหมิน่ ประมาทพระมหากษัตริยฯ์
ครอบครัวคือรากชีวติ ของมนุษย์ คือสถาบันพืน้ ฐานการดารงอยูข่ องมนุษย์ การขาดหายไปของใครสักคน
ล้วนทาให้ผลกระทบเกิดขึน้ มากบ้างน้อยบ้าง แต่หากสิง่ ทีท่ าให้พวกเขาพลัดพรากจากกันเป็ น 'รัฐ' ทีใ่ ช้
อานาจมากกว่าเหตุผลในกระบวนการยุตธิ รรมดังเช่
่ นภายใต้สองปี ของ คสช. ก็น่าสนใจว่ากระบวนการ
ยุตธิ รรมทีไ่ ม่ปกติสง่ ผลกระทบต่อคนจานวนหนึ่งอย่างไรบ้าง
หลังรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อานาจตามกฎอัยการ
ศึก และตามประกาศและคาสังต่
่ างๆ เพื่อเรียกบุคคลเข้ารายงานตัวเพื่อปรับทัศนคติ พร้อมกาหนดโทษ
ฐานไม่มารายงานตัว, ใช้อานาจคุมขังบุคคลไว้ 7 วันโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา, สังให้
่ คดีทางการเมืองของ
พลเรือนต้องพิจารณาทีศ่ าลทหาร คนจานวนมากถูกจับกุมและดาเนินคดี คนจานวนมากตัดสินใจหลบภัย
การเมืองออกจากประเทศไทย จากนี้คอื เรื่องเล่าบางแง่บางมุมของผูค้ นทีต่ ้องพลัดพรากอัน เป็ นผลจาก
การใช้อานาจทหารเหนือกระบวนการยุตธิ รรม

ศศิวิมล: ในวันที่ไม่มีแม่อยู่ด้วย
ศศิวมิ ลถูกดาเนินคดีหมิน่ ประมาทพระมหากษัตริยฯ์ จากการโพสต์เฟซบุ๊ก ก่อนถูกจับกุมเธอ อายุ 29 ปี
เป็ นชาวจังหวัดเชียงใหม่ มีอาชีพเป็ นพนักงานทีโ่ รงแรมแห่งหนึ่ง มีบุตรสาว 2 คน อายุ 10 ปี และ 7 ปี
เมือ่ ศศิวมิ ลถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีตงั ้ แต่กุมภาพันธ์ 2558 ยายจึงต้องเป็ นผูด้ แู ลหลานสาวทัง้ สอง
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ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าทีต่ ารวจ เรียกตัวศศิวมิ ลไปที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ โดยแจ้งว่า ให้มาเซ็นหมายศาล แต่เมื่อ
ไปถึงปรากฏว่า ถูกนาตัวไปที่ศาลมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ เพื่อขออานาจฝากขัง ในข้อหาหมิน่ ประมาท
พระมหากษัตริยฯ์ และถูกส่งตัวไปทีท่ ณ
ั ฑสถานหญิงเชียงใหม่ทนั ที ก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายน 2557 เธอเคยถูกเจ้าหน้ าที่
ค้นบ้าน ก่อนนาตัวไปสอบสวน ซึง่ เธอเองก็ยอมรับว่าไม่ทราบถึง 'ความร้ายแรง' ของข้อหามาตรา 112 นี้มาก่อน วันทีไ่ ปก็
พาลูกสาวคนเล็กไปด้วยเนื่องจากไม่มใี ครดูแล ในขณะทีห่ วั หน้างานก็โทรตามงานเธอเรื่อยๆ จึงรูส้ กึ ร้อนรนอยากให้เรื่องนี้
จบๆไป จึงให้การรับสารภาพกับพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรภูพงิ ราชนิเวศน์โดยไม่มที นายความอยูด่ ว้ ย
กระทัง่ 7 สิงหาคม 2558 ในชัน้ สืบพยาน ศศิวมิ ลให้การรับสารภาพ พร้อมให้ทนายยื่นคาร้องประกอบคารับสารภาพเพื่อ
โอกาสลดหย่อนโทษภายหลัง แต่ศาลทหารเชียงใหม่พพิ ากษาคดีในวันดังกล่าวทันที โดยตัดสินจาคุ กกรรมละ 8 ปี จาก 7
ข้อความทีถ่ กู กล่าวหาว่าหมิน่ ฯ รวมเป็ น 56 ปี ลดโทษกึง่ หนึ่งเหลือ 28 ปี

"ยำยเล่ำว่ำวันนัน้ หลังกลับถึงบ้ำน ได้พยำยำมบอกเรื่องคำพิ พำกษำกับหลำนๆ ทัง้ สองคน ลูกสำว
คนโตพอเข้ำใจว่ำแม่ต้องติ ดคุกอีกสักพักใหญ่ๆ แต่ ดูเหมือน เธอจะไม่ร้หู รอกว่ำ 28 ปี มันนำน
เท่ำไร เธอเงียบซึมไป"
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โอภาส: เจอคดีซ้าสอง ภรรยารอต่อไปนานเท่าตัว
ภรรยาของลุงโอภาสหอบโฉนดทีด่ นิ มูลค่าประเมิน 2.5 ล้านบาท เพื่อยื่นขอปล่อยตัวชัวคราว
่
ซึง่ ถือว่าเป็ นคดีมาตรา 112 ที่
ยืน่ ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ทส่ี งู ทีส่ ดุ ของปี แต่ศาลไม่อนุญาต
ตุลาคม 2557 มีขา่ วจับชายสูงวัยคนหนึ่งจากการเขียนฝาผนังห้องน้ า คนคนนัน้ คือ โอภาสวัย 67 ปี ประกอบอาชีพค้าขาย
เบื้องต้นเจ้าตัวรับว่าเขียนข้อความตามข้อกล่าวหาจริง แต่ไม่ได้มเี จตนาหมิน่ ประมาทกษัตริยฯ์ เพียงแต่ ต้องการวิจารณ์
คณะรัฐ ประหาร เขาถูก คุ ม ขัง อยู่ท่ีห้อ งขัง กองปราบปรามเป็ น เวลาห้า วัน ภายใต้บ รรยากาศทางการเมือ งที่เ ข้ม งวด
ท่ามกลางความไม่รไู้ ม่เข้าใจกระบวนการกฎหมายและอนาคตทีต่ อ้ งขึน้ อยูก่ บั อานาจศาลทหาร ประกอบกับความเครียดทัง้
เรื่องการงานการเงินและครอบครัว โอภาสมีภรรยาสุดรักเพียงคนเดียวทีย่ งั คอยเป็ นกาลังใจอยู่ขา้ งๆ เดินทางมาเยีย่ ม ซื้อ
ข้าวซือ้ น้า และของใช้จาเป็ นอื่นๆ มาส่งให้ทุกวัน
"หำกปล่อยตัวผู้ต้องหำอำจไปกระทำกำรใดๆ หรือก่อเหตุประกำรอื่น หรือผู้ต้องหำอำจหลบหนี " คือเหตุผลทีศ่ าล
ยกคาร้องหลังภรรยายืน่ ขอประกันตัวในทุกครัง้
มีนาคม 2558 ศาลทหารพิพากษาจาคุกโอภาส 3 ปี เขาให้การรับสารภาพจึงลดโทษ เหลือ 1 ปี 6 เดือน แต่แล้วโอภาส
เหมือนต้องคาสาป เพราะเขาถูกฟ้ องอีกคดีจากการเขียนฝาห้องน้ าอีกบานในลักษณะเดียวกัน ศาลนัดสอบคาให้การเดือน
ตุลาคม 2558 ซึง่ ทนายความแย้งว่าการเขียนประตูหอ้ งน้ าบานทีส่ องของโอภาสในวันเดียวกัน อาจถือได้วา่ เป็ นการกระทา
ผิดครัง้ แรกเป็ นการกระทาครัง้ เดียวกัน โอภาสให้การรับสารภาพอย่างเช่นคดีแรกศาลทหารลงโทษ 3 ปี ลดเหลือ 1 ปี 6
เดือน ให้นบั โทษคดีน้ีต่อจากโทษคดีเดิม มากไปกว่าโทษทัณฑ์คอื การรอต่อไปของครอบครัวที่จะได้อยูก่ นั พร้อมหน้า
สิรภพ:

เสาหลักที่หายไปพร้อมการพิจารณาคดีที่เชื่องช้า

"วันนัน้ ลูกสาวทัง้ สองอุม้ หลานทาอะไรไม่ถกู ได้แต่กอดกันร้องไห้ มีเพียงลูกชายทีย่ งั พอควบคุมสติได้ เมือ่ ทหารบุกเข้ามา"
สิรภพจาเลยคดี 112 อีกคนเล่าถึงเหตุการณ์ทหารเข้าไปค้นบ้านหลังรัฐประหาร เมือ่ เขามีช่อื ถูกเรียกรายงานตัว
สิรภพ หรือ รุ่งศิลา เป็ นกวีท่เี ขียนเรื่องกลอนเนื้อหาเชิงการเมืองลงในเว็บไซต์ เขามีอาชีพเป็ นผูร้ บั เหมาก่อสร้างที่จงั หวัด
สงขลา แต่เมื่อเขาถูกดาเนินคดี ก็ทาให้ครอบครัวตกอยูใ่ นสภาพทีเ่ ลวร้ายลง กิจการรับเหมาก่อสร้างต้องเลิกเนื่องจากขาด
คนหลักในการทาต่อ สิรภพยังถูกดาเนินคดีถงึ 2 คดีในเวลาเดียวกัน คือ คดีฝ่าฝื นไม่ไปรายงานตัวต่อคสช. และคดีหมิน่
ประมาทพระมหากษัตริยฯ์ ตามมาตรา 112 ซึง่ สิรภพปฏิเสธทัง้ สองข้อหา แม้จะผ่านมาเกือบสองปี แล้ว แต่การพิจารณาของ
ทัง้ สองคดี ยังอยู่ในชัน้ สืบพยานฝ่ ายโจทก์ เพราะการพิจารณามักถูกเลื่อนอยู่บ่อยครัง้ ทาให้ยงั ไม่รวู้ ่าอีกนานแค่ไหนจะถึง
วันตัดสินคดี
สิรภพตัดสินใจต่อสูค้ ดีเพื่อพิสจู น์ ให้สงั คมเห็นว่าเขาไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมอย่างไรบ้าง โดยเลือ กที่ยอมแลกกับการต้อง
ต่อสูค้ ดีเป็ นเวลานานและเวลาที่เขาจะต้องพลัดพรากจากครอบครัวก็จะยาวนานออกไปเรื่อยๆ ปั จจุบนั ลูกสาวคนโตของ
สิรภพเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีและต้องทางานเพื่อส่งเสียให้น้องอีกสองคนได้เรียนให้จบ ลูกทัง้ สามคนยังคงทาหน้ าที่
ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันไปเยีย่ มสิรภพทัง้ ทีเ่ รือนจาและวันทีต่ อ้ งมาศาล
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รินดา: ลูกๆ ที่เกือบพรากจากแม่เลี้ยงเดี่ยว
รินดา อายุ 44 ปี ถูกจับจากการโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาว่า พล.อ.ประยุทธ์ และภรรยา โอนเงินไปสิงคโปร์หลายหมื่นล้านบาท
พร้อมข้อหายุงยงปลุกปั น่ ตามมาตรา 116 ในวันแรกทีเ่ ธอถูกฝากขัง ศาลทหารไม่ให้ประกันตัวโดยให้เหตุผลว่า เห็นว่า
ผูต้ ้องหาถูกจับกุมในคดีความผิดต่อความมันคงของรั
่
ฐภายในราชอาณาจักร กรณีมเี หตุอนั ควรเชื่อว่า หากปล่อยชัวคราว
่
อาจเป็ นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่การสอบสวน รินดาถูกขังอยูท่ เ่ี รือนจาเป็ นเวลา 3 วัน ก่อนได้รบั การประกัน
ตัว ล่าสุดศาลทหารและศาลอาญา เห็นตรงกันว่าคดีน้ีไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับความมันคง
่ แต่อาจเป็ นแค่ความผิดฐานหมิน่
ประมาท พล.อ.ประยุทธ์ จึงให้จาหน่ายคดีไปฟ้ องใหม่ทศ่ี าลอาญา

ริ นดำ เป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่มีลูกสำวและลูกชำยวัย 13 และ 7 ปี ระหว่ำงที่เธอถูกคุมขัง ครอบครัว
ของเธอต้องเผชิ ญสภำวะสุ่มเสี่ยงที่ลูกๆ อำจต้องขำดแม่เนื่ องจำกสำมีเธอเสียชีวิตไปตัง้ แต่ปี 2555
ถึงแม้จะมีปและย่
ู่
ำที่คอยดูและเด็กๆ บ้ำง แต่รินดำก็เป็ นเสำหลักในกำรหำเลี้ยงครอบครัว
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หนุ่มธนาคารที่ต้องสูญเสียความมั่นคงในชีวิต
"ผมไม่ได้ขน้ึ ตาแหน่ง ความก้าวหน้าทางอาชีพจะไม่มี โบนัสก็ไม่ได้ สิทธิในการสอบขึน้ ระดับ การพิจารณา
ขัน้ พิเศษ ผมจะไม่ได้เลย มันเป็ นการสร้างความยากลาบากให้กบั ชีวิตอย่างสาหัสมาก เราไม่สามารถ
วางแผนการเงินในชีวติ ได้ พูดง่ายๆ กลายเป็ นคนไม่มอี นาคต ต้องลูบหน้าปาดจมูกเป็ นเดือนๆ ไป มันสร้าง
ความเครียดให้ผมอย่างมาก"
ชายผูห้ นึ่งกล่าวถึงสถานการณ์ทก่ี าลังเกิดกับเขา ภายหลังเจ้าหน้าทีท่ หารบุกเข้ามาจับกุมตัวเขาไปจากที่
ทางานเนื่องจากการโพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วจิ ารณ์ทหาร การจับกุมดังกล่าวเป็ นการใช้อานาจตามกฎอัยการ
ศึก ทาให้เขาต้องอยูใ่ นการควบคุมตัวของทหารนานถึงเจ็ดวัน และต่อมาถูกตัง้ ข้อหาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
ภายหลังการตัง้ ข้อหา เขาถูกทีท่ างานซึ่งเป็ นธนาคารแห่งหนึ่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนวินัยและทาให้เขา
ถูกระงับสวัสดิการและความก้าวหน้าในชีวติ เขากลายเป็ นคนไม่มคี วามมันคง
่ จนกว่าคดีจะเสร็จสิน้ เขาต้อง
อยูใ่ นสภาวะเสีย่ งจะตกงานไปตลอด
"สิง่ ทีผ่ มสูญเสียไม่ใช่แค่ความมันคงในหน้
่
าทีก่ ารงาน ผมรูส้ กึ ไม่ปลอดภัย แค่ผมเห็นรถเจ้าหน้าทีท่ หารผมก็
สะดุง้ ยิง่ มีรถทหารมาต่อท้ายผมก็จะรูส้ กึ ว่าโดนติดตามหรือเปล่า จนบ่อยครัง้ ผมก็ฝันร้าย ฝั นว่าเหตุการณ์
แบบนัน้ มันจะเกิดขึน้ อีก.." เขากล่าว

อัครเดช: การขาดไปของอิสรภาพของทั้งพ่อและลูก
กรณีของอัครเดช นักศึกษาคณะวิศวะกรรมศาสตร์ ถูกดาเนินคดี 112 จากสเตตัสในเฟซบุ๊ก เขารับสารภาพ
ศาลอาญาลงโทษจาคุก 2 ปี 6 เดือน ในระหว่างทีอ่ คั รเดชต้องอยูใ่ นเรือนจาคนทีค่ อยมาเยีย่ มเยือนและดูแล
เขาอยูต่ ลอดเวลาอยูเ่ วลา คือ พ่อของเขา แต่ต่อมาสุรพลพ่อของอัครเดช ก็ถูกจับกุมและดาเนินคดีจากเหตุท่ี
มีคนปาระเบิดใส่ล านจอดรถศาลอาญา สุรพลต้องถูกดาเนิ นคดีท่ีศาลทหารและไม่ได้รบั การประกันตัว
ขณะนี้ทงั ้ อัครเดชและสุรพลต่างถูกจองจาในเรือนจาพิเศษกรุงเทพฯ ซึง่ มีผลกระทบอย่างมากต่อชีวติ ของพ่อ
ลูกคูน่ ้ี
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จอม เพชรประดับ: ความอบอุ่นจางหายเมื่อไม่ได้กลับบ้าน
"ความรูส้ กึ ผิด..กลับมาอยูใ่ นห้วงความคิดอีกครัง้ เมื่อทราบว่า พีช่ ายคนที่ 4 เสียชีวติ ไปอีกคน แม้วา่ ยัง
มีพน่ี ้องอีกหลายคนอยู่เคียงข้าง แต่ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องครอบครัว วันสุดท้ายของใครคนใดคนหนึ่ง
สมาชิกทุกคนต้องอยูพ่ ร้อมหน้ากัน เพื่อร่วมส่งดวงวิญญาณของบุคคลอันเป็ นทีร่ กั ให้ได้ไปสูภ่ พทีด่ ี สุข
สงบ และสว่าง รวมทัง้ เพือ่ อโหสิกรรมในสิง่ ทีไ่ ด้ทาผิดพลาดไป ทัง้ กาย วาจา ใจ ทัง้ ทีต่ งั ้ ใจ และไม่ตงั ้ ใจ
เรา..ไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้ทาเช่นนัน้ 3 ปี ..ของการหนีจากบ้าน ทาให้ ความรูส้ กึ มันคง
่ ความอบอุ่น จาง
หายออกจากใจไปไม่น้อย"
จอม เพชรประดับ อดีตผูส้ อ่ื ข่าว พิธกี รช่อง NBT, VoiceTV เขียนโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความรูส้ กึ และตัด
พ้อต่อโชคชะตาในวาระทีพ่ ช่ี ายของเขาเสียชีวติ แต่เขาไม่อาจกลับมาร่วมงานศพได้ จอมถูก คสช.ออก
คาสังที
่ ่ 82/2557 เรียกให้มารายงานตัว แต่ไม่มารายงานตัวและลีภ้ ยั ไปใช้ชวี ติ อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา
ระหว่างการใช้ชีวิต ในต่า งแดน จอมยังคงพยายามท าหน้ า ที่ส่อื มวลชนและผลิตรายการวิเคราะห์
การเมืองด้วยตัวเอง เขาเชิญผูค้ นมาสัมภาษณ์ออกรายการอย่างต่อเนื่องทางยูทูป “Thaivoicemedia”
ซึง่ การพยายามเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของเขายิง่ ทาให้โอกาสกลับบ้านของเขาน้อยลงไปอีก

จอม เพชรประดับในสหรัฐฯ

หนุ่ม เรดนนท์ หรือธันย์ฐวุฒิ

ธันย์ฐวุฒิ: สองปีที่ผ่านมา ยังไม่เคยได้เจอลูกเลย
"ตอนทีเ่ ข้ามาใหม่ๆ อยูใ่ นสภาพทีย่ งั พอมีเงินติดตัวมาและคิดว่ายังต้องต่อสูต้ ่อไป แต่พอผ่านไประยะนึงการต่อสูท้ าง
การเมืองไม่ตอบโจทย์วา่ จะทาให้เราเลีย้ งตัวเองได้ เพราะคาถามหลักของเรา คือ เราจะกลับเมืองไทยได้เมือ่ ไร เลยต้อง
ตัดสินใจว่าจะยุตกิ ารเคลื่อนไหวและสนใจเรือ่ งทามาหากิน”
ธันย์ฐวุฒิ หรือ “หนุ่มเรดนนท์” อดีตนักโทษคดีมาตรา 112 กล่าว ธันย์ฐวุฒเิ คยต้องรับโทษอยูใ่ นเรือนจากว่าสามปี ก่อน
ได้รบั พระราชทานอภัยโทษออกมา หลังการรัฐประหาร เขาถูกคสช.ออกคาสังที
่ ่ 44/2557 เรียกให้มารายงานตัว แต่ไม่มา
รายงานตัวเพราะไม่มนใจในความปลอดภั
ั่
ยของตัวเอง และตัดสินใจลีภ้ ยั ไปใช้ชวี ติ อยูใ่ นประเทศเพือ่ นบ้าน
"สองปี ทผ่ี า่ นมา ยังไม่เคยได้เจอลูกเลย ตอนแรกเรายังไม่อยากย้ายไปไหนเพราะแม่ของผมบอกว่าพอลูกจบม.3 จะส่งลูกมา
อยูก่ บั ผม เราก็เตรียมตัวว่าถ้าทาธุรกิจประสบความสาเร็จลูกมาก็จะต้องสบาย เราก็จะเอาเงินให้ลกู ได้ สองปี ทผ่ี า่ นมาก็คอย
อยู่ แต่พอตอนนี้เขาก็ต่อม.ปลายทีเ่ มืองไทย ทุกวันนี้กเ็ ริม่ มีเงินส่งกลับไปเป็ นค่าเรียนได้บา้ ง แต่ก่อนหน้านี้กไ็ ม่ได้ชว่ ยเหลือ
ทางบ้านเลย ถ้าเราส่งได้มากกว่านี้เราก็จะทา แต่ลาพังเราอยูท่ น่ี ่ีกล็ าบากเพราะอาหารก็แพง" ธันย์ฐวุฒเิ ล่า
ธันย์ฐวุฒิ เป็ นพ่อเลีย้ งเดีย่ วทีใ่ ช้ชวี ติ อยูก่ บั ลูกชายหนึ่งคนตามลาพัง เขาถูกจับและเข้าเรือนจาครัง้ แรกเมื่อปี 2553 ทาให้เขา
ต้องพลัดพรากจากลูกครัง้ แรก เขำได้ออกจำกเรือนจำมำและอยู่กบั ลูกอีกครัง้ ไม่ถึงหนึ่ งปี เมื่อสถำนกำรณ์ กำรเมือง
เปลี่ยนแปลง ควำมพลัดพรำกก็เกิ ดขึน้ อีกครัง้ แต่ครำวนี้ ยงั ไม่อำจบอกได้ว่ำนำนเท่ำไร
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ตัง้ แต่รฐั ประหาร 22 พฤษภาคม 2557 มีผคู้ นจานวนมากได้รบั ผลกระทบจากการใช้
อานาจทหารเหนือกระบวนการยุตธิ รรม คนจานวนมากต้องถูกดาเนินคดี คนหลาย
คนต้องถูกจาคุก และคนอีกหลายคนต้องตัดสินใจลี้ภยั ไปอยู่ต่างประเทศ จากการ
บันทึกข้อมูลของไอลอว์ ตลอดสองปี ในยุคคสช.มีคนอย่างน้อย 93 คนทีต่ อ้ งเข้าไปใช้
ชีวติ ในเรือนจา เพราะการแสดงความคิดเห็น และอย่างน้อย 303 คนทีผ่ ่านการถูก
คุมขังในค่ายทหาร ปั จจุบนั บุคคลที่ยงั ถูกคุมขังอยู่เพราะการแสดงออกอย่างสงบมี
อย่างน้อย 44 คน ซึ่งเป็ นการคุมขังตามคาพิพากษา 26 คน และเป็ นการคุมขัง
ระหว่างการพิจารณาคดี 18 คน
สาหรับจานวนคนถูกประกาศเรียกรายงานตัวตามคาสังคสช.เท่
่
าทีบ่ นั ทึกได้จากการ
รายงานของสือ่ มวลชน และคาบอกเล่าทีส่ ามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ม ี 480 คน จาก
จานวนนี้ จนถึงปั จจุบนั มีคนเข้ารายงานตัวแล้ว 349 คน ส่วนอีก 131 คน ยังไม่
ทราบชะตากรรม
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ปั จจุบนั มีคนไทยทีต่ อ้ งไปใช้ชวี ติ อยู่ในต่างแดน เพราะหนี
ภัยทางการเมืองมากกว่า 200 คน ในจานวนนี้มเี พียงคนเดียวทีม่ รี ายงานว่าได้รบั
สถานะผูล้ ภ้ี ยั คือ เอกภพ หรือ “ตัง้ อาชีวะ” ผูห้ นีภยั ทางการเมืองประมาณ 10 คน
ซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปอยู่ระหว่างกระบวนการขอสถานะผูล้ ้ภี ยั และอยู่ใน
ต่ า งประเทศได้โ ดยถูก กฎหมาย ส่ว นผู้ท่ีห นี ภ ัย ทางการเมือ งส่ว นใหญ่ ย งั อยู่ใ น
ประเทศเพือ่ นบ้านและมีสถานะเป็ นเพียงผูเ้ ข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย หลายคนยังคง
เคลื่อนไหวพยายามแสดงความคิดเห็น ทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หลายคน
เลิกยุง่ เกีย่ วกับการเมืองและสนใจแต่เรือ่ งการทามาหากินเท่านัน้
"ทุกคนอยากกลับบ้านหมด ต่อให้คนที่ได้สถานะผูล้ ภ้ี ยั ในต่างประเทศ ก็อยากกลับ
ประเทศไทย ต่อให้จะเกลียดเผด็จการประเทศไทยขนาดไหน ต่อให้จะต้องหนีมายัง
ไงก็ตาม มนุ ษย์ทุกคนยังไงก็อยากกลับไปพบญาติพน่ี ้องบนแผ่นดินเกิดตัวเอง เป็ น
เรื่องธรรมชาติของมนุ ษย์ แต่ถา้ กลับไปไม่ได้เพราะด้วยปั จจัยแวดล้อมต่างๆ ก็ตอ้ ง
ปลอบใจตัวเองไป ถึงแม้จะมีการเลือกตัง้ แล้วกลับไปสูป่ ระชาธิปไตยแล้ว แต่เราก็ไม่
รูว้ ่าทิศทางการเมืองจะเป็ นอย่างไร เมื่อความอยุติธรรมยังคงมีอยู่ ก็ยงั กลับไม่ได้
แม้วา่ จะอยากกลับแค่ไหนก็ตาม" จอม เพชรประดับ กล่าว
หลากหลายเรื่องราวการพลัดพรากที่เกิดขึ้น เป็ นผลจากการใช้อานาจของรัฐที่ใช้
อารมณ์ ในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าเหตุผล ผู้คนจานวนมากเป็ นเพียงคนตัว
เล็กๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ตลอดสองปี
ของคสช.ได้บีบให้ค นจานวนมากไม่ม ีทางเลือก ผู้ไ ด้รบั ผลกระทบต้องบ้านแตก
สาแหรกขาด ธุรกิจ ล้ม ละลายหาย บางคนไม่ไ ด้กลับประเทศ เพียงเพราะความ
คิดเห็นแตกต่างทางการเมือง

