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ในปี 2561 บรรยากาศการเมืองไทยเริ่ มเข้ าสูก่ ารพูดคุยเรื่ องการเลือกตัง้ นักการเมืองและประชาชนเริ่ ม
ออกหน้ าแสดงความคิดเห็น เพดานเสรี ภาพที่เคยถูกกดไว้ คล้ ายถูกคลาย ออกด้ วยคาว่า “เลือกตัง”้ และตามมา
ด้ วยการที่ คสช. ค่อยๆ ออกคาสัง่ ตาม "มาตรา 44" ให้ ทากิ จ กรรมทางการเมื องได้ ทีละนิด จนกระทั่งคาสัง่
หัวหน้ าคสช.ที่ 22/2561 ยกเลิกประกาศและคาสัง่ คสช. ที่เคยห้ ามเคลือ่ นไหวทางการเมืองตลอดสีป่ ี กว่าที่ผ่าน
มา อย่างไรก็ตาม ยังมีประกาศและคาสัง่ ของ คสช. อีกจานวนไม่น้อยที่เหลือ คงค้ างบังคับใช้ อยู่ ไม่นบั รวม
กฎหมายที่ คสช. ตราเป็ นพระราชบัญญัติและใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ปราบปรามเสรี ภาพในการแสดงมาตลอด
ช่วงเวลาที่ผา่ นมา
จากบทเรี ยนการออกเสียงประชามติภายใต้ คสช. เมื่ อ ปี 2559 ก็ ทาให้ วางใจไม่ได้ ว่า การรณรงค์
สื่อ สารเรื่ อ งการเมื องต่อประชาชนจะเป็ นไปโดยเสรี ไม่อยู่ภายใต้ อ านาจความหวาดกลัวใดๆ โดยก่อ นและ
ระหว่างการทาประชามติครั ง้ นัน้ คสช. ใช้ ประกาศและคาสัง่ คสช. และกฎหมายอื่ นๆ จากัดเสรี ภาพการ
แสดงออก ดังนี ้
พ.ร.บ.ประชามติฯ : ปิ ดปากผู้วิจารณ์ ร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ร.บ.ว่าด้ วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ. พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.ประชามติฯ) กาหนดโทษ
จาคุกไม่เกินสิบปี หรื อปรับ ไม่เกิน 200,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ สาหรับผู้ที่เผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ใน
สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรื อช่องทางอื่น ที่ผิดไปจากข้ อเท็จจริ งหรื อ รุ นแรง ก้ าวร้ าว
หยาบคาย ปลุกระดม หรื อข่มขู่เพื่อให้ ผ้ ูมีสิทธิ ไม่ไปใช้ สิทธิ หรื อ ใช้ สิทธิ ทางใดทางหนึ่ง โดยมี ประชาชนถูก
กล่าวหาตามมาตรานี ้อย่างน้ อย 41 คน เหตุแห่งคดี เช่น เขียนวิจารณ์ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 บนเฟซบุ๊ก, แจก
ใบปลิวรณรงค์ให้ ไปลงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ และการส่งจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ เป็ นต้ น
คาสั่งหัวหน้ า คสช. ที่ 3/2558 : ห้ ามทากิจกรรมเรื่องรัฐธรรมนูญ ที่ขัดใจ คสช.
คาสัง่ หัวหน้ า คสช. ที่ 3/2558 ข้ อ 12 ระบุว่า ผู้ใดมั่วสุม หรื อ ชุมนุมทางการเมือ ง ณ ที่ใด ๆ ที่มี
จานวนตังแต่
้ ห้าคนขึ ้นไป ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ซึ่ง ค าสั่ง ดัง กล่า วถูก ใช้ เ ป็ นข้ อ อ้ า งที่ เ จ้ า หน้ า ที่ รั ฐ เข้ า แทรกแซงหรื อ ห้ า มการท ากิ จ กรรมเพื่ อ วิ จ ารณ์ ร่ า ง
รั ฐ ธรรมนูญ รวมทัง้ การทากิ จกรรมต่างๆ ที่เป็ นไปในทางตรงข้ ามกับ คสช. มี กิจ กรรมที่จัดเพื่อ แสดงออก
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เกี่ยวกับร่ างรัฐธรรมนูญ ถูกตารวจทหาร และกลไกต่างๆ ของรัฐปิ ดกัน้ อย่างน้ อย 20 ครัง้ และมีผ้ ทู ากิจกรรม
เกี่ยวกับการทาประชามติถูกดาเนินคดีไม่น้อยกว่า 149 คน โดยคดีทงหมดอยู
ั้
่ในเขตอานาจของศาลทหารและ
ในปั จจุบนั ยังมีคดีคงค้ างอยูใ่ นการพิจารณาของศาลจานวนมาก
กฎหมายคุมสื่อ : ให้ อานาจกสทช.จัดการสื่อเสียดสีเรื่องร่ างรัฐธรรมนูญ
หลังจากการเข้ ายึดอานาจของ คสช. เครื่ องมือสาหรับการควบคุมเนื ้อหาในสื่อถูกประกาศใช้ ได้ แก่
ประกาศ คสช. ที่ 97/2557 และ 103/2557 ที่ห้ามสื่อ เผยแพร่ เนื ้อหาที่อ าจก่อ ให้ เกิ ดความสับสนหรื อ ความ
ขัดแย้ ง เป็ นภัยต่อความมัน่ คงของชาติ หรื อเป็ นการวิจารณ์ คสช. โดยไม่สจุ ริ ตด้ วยข้ อมูลเท็จ และคาสัง่ หัวหน้ า
คสช. ที่ 41/2559 ให้ อ านาจคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสียง กิ จ การโทรทัศน์ และกิ จ การโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) พิจารณาเนือ้ หา ตามประกาศ คสช. ที่ 97/2557 และ 103/2557 ในช่วงการออกเสีย ง
ประชามติ กสทช. มี มติในเรื่ องที่สื่อนาเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับร่ างรั ฐธรรมนูญสองครั ง้ คือ ขอความร่ วมมือให้
วอยซ์ทีวีระมัดระวังการออกอากาศรายการ จากการนาเสนอเนื ้อหาส่อ เสียดโดยนารัฐธรรมนูญฉบับเก่ามา
เปรี ยบเทียบกับฉบับปั จจุบนั และมติพกั การดาเนินรายการของผู้ดาเนินรายการวอยซ์ทีวีเป็ นเวลาสิบวั นจาก
การออกอากาศเนื ้อหาเรื่ อง ฉันทามติสงั คม ไม่ให้ คสช. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับต่อไป, ประยุทธ์ ประกาศอยูย่ าว ไม่
สนร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านไม่ผา่ น และเรื่ องๆ อื่นๆ
ข้ อหายุยงปลุกปั่ น : จดหมายวิจารณ์ ร่างรัฐธรรมนูญสร้ างความปั่ นป่ วน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 หรื อที่ร้ ู จักกันในชื่อข้ อ หา "ยุยงปลุกปั่ น" ระบุว่า ผู้ใดกระทาให้
ปรากฎแก่ ป ระชาชนด้ วยวาจา หนัง สือ หรื อ วิ ธี อื่ น ใด อัน ไม่ ใ ช่ เป็ น การกระท าภายในความมุ่ง หมายแห่ง
รัฐธรรมนูญ หรื อไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสุจริ ต เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิ นหรื อ
รัฐบาล โดยใช้ กาลังข่มขืน ใจ หรื อใช้ กาลังประทุษร้ าย หรื อ เพื่อให้ เกิดความปั่ นป่ วน หรื อกระด้ างกระเดื่องใน
หมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ ้นในราชอาณาจักร หรื อ เพื่อให้ ประชาชน ล่วงละเมิดกฎหมาย
แผ่นดิน ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี
ระหว่างประชามติมีประชาชนถูกกล่าวหาตามมาตรา 116 ไปไม่น้อยกว่า 11 คน หรื อ 1 คดี เหตุแห่ง
คดีเกิ ดจากการส่งจดหมายวิจารณ์ ร่า งรั ฐธรรมนูญหลายจุ ดใน จังหวัดลาปาง ลาพูน และเชี ยงใหม่ ผู้ถูก
กล่าวหา 4 คนจากทังหมดเป็
้
นนักการเมืองท้ องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสายสัมพันธ์ กบั พรรคเพื่อไทย
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สาหรับช่วงการเลือกตังที
้ ่จะถึงในปี 2562 คสช. ก็ยงั มีอานาจพิเศษตามประกาศและคาสัง่ ที่ออกมา
บังคับใช้ เอง และยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่สามารถนามาใช้ จากัดเสรี ภาพในช่วงก่อ นการเลือกตังได้
้ อี ก
ตัวอย่างเช่น
กฎหมายเลือกตัง้ : ให้ อานาจ กกต. คุมหาเสียง
ในการเลือกตังปี
้ 2562 กฎหมายสาคัญที่จะถูกนามาใช้ กบั นักการเมืองก็คือ พ.ร.ป.ว่าด้ วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 (กฎหมายเลือกตัง)้ โดยมีข้อกาหนดเช่น ห้ ามผู้สมัครหรื อพรรคการเมือง
หาเสียงทางวิทยุหรื อโทรทัศน์ เว้ นแต่อยู่ภายใต้ การควบคุมของ กกต., การหาเสียงออนไลน์จะต้ องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขที่ กกต. กาหนดขึ ้น รวมทังการหาเสี
้
ยงเลือกตังของผู
้
้ สมัครและพรรคการเมือง ต้ องไม่ขดั กับแนวทางที่
เป็ นนโยบายของพรรคการเมือง กกต. ยังจะเข้ ามาควบคุมกระทัง่ ค่าใช้ จ่ายในการหาเสียงเลือกตังของพรรค
้
การเมืองต้ องไม่เกินจานวนที่ กกต. กาหนด ด้ วย โดยการฝ่ าฝื นข้ อห้ ามแต่ละข้ อนันมี
้ บทกาหนดโทษแตกต่าง
กันไป
นอกจากนี ้กฎหมายเลือกตังยั
้ งให้ อานาจ กกต. ในช่วงก่อนประกาศผลการเลือกตัง้ หาก กกต. สืบสวน
หรื อไต่สวนแล้ วเห็นว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทาการอันเป็ นเหตุให้ การเลือกตังนั
้ น้ มิ ได้
เป็ นไปโดยสุจริ ตหรื อเที่ยงธรรม หรื อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ วา่ ผู้ สมัครผู้ใดก่อให้ ผ้ อู ื่นกระทา สนับสนุน หรื อรู้
เห็นเป็ นใจให้ บุคคลอื่นกระทาการดังกล่าว หรื อรู้วา่ มีการกระทาดังกล่าวแล้ วไม่ดาเนินการเพื่อระงับการกระทา
นัน้ ให้ กกต. สัง่ ระงับสิทธิ สมัครรับเลือกตังของผู
้
้ สมัครที่กระทาการเช่นนันทุ
้ กรายไว้ เป็ นการชัว่ คราว หรื อการ
แจก "ใบส้ ม"
กฎหมายคุมสื่อ : สื่อตรงข้ ามคสช.อ่ วม โดนปิ ดเป็ นระลอก
ก่อนหน้ าการรัฐประหาร กสทช. มีหน้ าที่กากับดูแลเนื ้อหาของสือ่ อยูแ่ ล้ ว โดยใช้ อานาจตามมาตรา 37
ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2551 (พ.ร.บ. ประกอบกิจการฯ) แต่หลังการ
เข้ ายึดอานาจของ คสช. ประกาศ คสช. ที่ 97/2557, 103/2557 และข้ อตกลง MOU ที่ คสช. บังคับให้ สื่อ ทุก
แห่งต้ อ งยินยอมลงนามไว้ กลายเป็ นเครื่ อ งมื อคุมสื่อ ที่เพิ่มขึ ้น เมื่ อ ประกอบกับอานาจตามพ.ร.บ.ประกอบ
กิจการฯ ที่กว้ างขวางมากอยู่แล้ ว ทาให้ ขอบเขตของเนื ้อหาที่ต้องห้ ามออกอากาศของสื่อกว้ างขวางมากขึ ้นไป
อีก
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จากรายงานการประชุมของ กสทช. เท่าที่เผยแพร่ บนเว็บไซต์ ตังแต่
้ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 – 3
กรกฎาคม 2561 พบว่า มีการออกมติให้ ลงโทษสื่อมวลชนจากการนาเสนอเนื ้อหาในประเด็นทางการเมืองไป
แล้ ว อย่างน้ อย 54 ครัง้ สถานีที่ถกู สัง่ ลงโทษมากที่สดุ คือวอยซ์ ทีวี 20 ครัง้ และรองลงมาคือ พีซทีวี 13 ครัง้ ใน
จานวนการปิ ดกันทั
้ งหมดมี
้
ไม่น้อยกว่า 35 ครัง้ ที่ กสทช. พิจารณาลงโทษสือ่ ตามเงื่อนไขของประกาศและคาสัง่
ของ คสช. กฎหมายทังหมดที
้
่ให้ อานาจกับ กสทช. ในการควบคุมสือ่ เหล่านี ้ก็ยงั คงใช้ บงั คับอยูก่ ่อนและระหว่าง
การเลือกตังโดยไม่
้
มีทา่ ทีวา่ จะถูกยกเลิก
คาสั่งหัวหน้ า คสช. ที่ 3/2558 : เรียกรายงานตัวแล้ วขังไว้ 7 วัน
แม้ ว่า คสช. ยกเลิกคาสัง่ หัวหน้ าคสช.ที่ 3/2558 ข้ อ 12 เรื่ องการห้ าม "ชุมนุมเกินห้ าคน" ไปแล้ ว แต่
อานาจการเรี ยกบุคคลมารายงานตัวและคุมขังไว้ เจ็ดวัน อานาจทหารที่จะบุกค้ นที่อยูอ่ าศัย พาหนะ รวมถึงการ
ยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ ยังคงมีอยู่
อานาจดังกล่าวเป็ นอานาจที่ คสช. ใช้ เป็ นเครื่ องมือรหยุดยังการแสดงความคิ
้
ดเห็นของประชาชนมา
อย่างต่อเนื่อง บางครัง้ ก็อ้างว่าเป็ นการเอาตัวมาเพื่อ "ปรับทันศนคติ" หรื อการ "เชิญตั วมาพูดคุย" ซึ่งทังหมด
้
ล้ วนเป็ นไปเพื่อสร้ างบรรยากาศความกลัวให้ คนไม่กล้ าแสดงความคิดเห็นหรื อเคลือ่ นไหวในทางที่เป็ นปฏิปักษ์
กับ คสช. หลังการยกเลิกข้ อ 12 ของคาสัง่ หัวหน้ า คสช. ที่ 3/2558 ไปแล้ ว คสช. ก็ยงั ใช้ อานาจที่เหลือในการคุม
ตัวบุคคลในค่ายทหาร เช่น กรณีการควบคุมตัวกลุม่ คนเสื ้อดาที่แสดงออกเกี่ยวกับกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ใน
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ไม่น้อยกว่า 7 คน หลังปล่อ ยตัวออกมาแล้ วทหารก็ ยงั ใช้ อานาจซ ้าควบคุมตัวผู้ที่ถูก
ปล่อยตัวมาแล้ ว 4 คน กลับเข้ าไปที่คา่ ยทหารอีกครัง้
พ.ร.บ.ชุมนุมฯ : บทหลักจัดการชุมนุมช่ วงเลือกตัง้
พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 (พ.ร.บ.ชุมนุมฯ) เป็ นกฎหมายที่ควรจะถูกใช้ เพื่อดูแลการชุมนุม
สาธารณะให้ เป็ นไปอย่างสงบเรี ยบร้ อย โดยสัง่ ให้ ผ้ จู ดั การชุมนุมต้ องแจ้ งการชุมนุมต่อตารวจในท้ องที่ลว่ งหน้ า
24 ชั่วโมง ห้ ามการชุมนุมสาธารณะในรัศมี 150 เมตรจากพระราชวัง ห้ ามกีดขวางทางเข้ าออกหน่วยงานของ
รัฐ ห้ ามก่อให้ เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชน ห้ ามพกอาวุธ ห้ ามปิ ดบังใบหน้ า ห้ ามข่มขูใ่ ห้ เกิดความกลัว ห้ าม
เคลือ่ นขบวนตอนกลางคืน ฯลฯ โดยการฝ่ าฝื นข้ อห้ ามแต่ละข้ อนันมี
้ บทกาหนดโทษแตกต่างกันไป
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ที่ผ่านมา คสช. ไม่ได้ ใช้ กฎหมายนี ้เพื่อดูแลอานวจความสะดวกในการใช้ เสรี ภาพให้ กบั ประชาชน แต่
กลับบังคับใช้ พ.ร.บ.ชุมนุมฯ ควบคูก่ บั คาสัง่ หัวหน้ าคสช.ที่ 3/2558 โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ข่มขูเ่ พื่อให้ การ
ชุมนุมหรื อการจัดกิจกรรมถูกยกเลิกให้ ได้ การบังคับใช้ ควบคูก่ นั ไปนาไปสูก่ ารใช้ เลือกหยิบกฎหมายมาสัง่ ห้ าม
ชุมนุมอย่างตามอาเภอใจ โดยที่เจ้ าหน้ าที่รัฐสามารถหยิบยกสารพัดเงื่อนไขตามกฎหมายใดมาก็ได้ ที่เอื ้อต่อ
เป้าประสงค์ในการปิ ดกัน้ เรื่ องราวที่รัฐไม่ต้องการรับฟั ง อย่างไรก็ดี เมื่อคาสัง่ หัวหน้ าคสช.ที่ 3/2558 ข้ อ 12
ยกเลิกไป พ.ร.บ.ชุมนุมฯ ก็จะกลายเป็ นเครื่ องมือหลักของรั ฐสาหรับจัดการการชุมนุม ซึ่งมีแนวโน้ มว่าจะถูก
บังคับใช้ อย่างเข้ มข้ นขึ ้นอีกเรื่ อยๆ ในปี หน้ า
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ : มาตรา 14(2) เทรนด์ ใหม่ ใช้ ปิดปากผู้วิจารณ์ รัฐออนไลน์
พ.ร.บ.ว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ) มาตรา 14 (2)
ระบุวา่ ผู้ใดนาเข้ าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็ นเท็จ โดยประการที่นา่ จะเกิดความเสียหาย
ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่น คงในทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ หรื อโครงสร้ างพืน้ ฐานอันเป็ นประโยชน์ สาธารณะของประเทศ หรื อก่อให้ เกิดความตื่นตระหนกแก่
ประชาชน ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
เดิมทีมาตรา 14(2) มักจะถูกนามากล่าวหาควบคู่กับคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
(ข้ อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริ ย์ฯ) และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 (ข้ อหายุยงปลุกปั่ น) แต่ในปี
2561 แนวทางการร้ องทุกข์กล่าวโทษในข้ อหาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ ต่อคนที่แสดงความเห็นบนโลกออนไลน์ก็
เริ่ มเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกรณีของบุคคลที่แสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง เนื่องจากไม่
อาจตีความให้ เป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหมวดความมั่นคง เช่น มาตรา 112 หรื อ มาตรา 116
ได้ แนวทางจึงเปลีย่ นมาเป็ นดาเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ มาตรา 14 (2) อย่างเดียวแทน
ตลอดสี่ปีที่ผ่านมามีประชาชนถูกกล่าวหาตามมาตรา 14(2) ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ จากการแสดง
ความคิดเห็นวิพากษ์ วิจารณ์ การใช้ อานาจของรัฐบาลหรื อบุคคลในรัฐบาล ไม่น้อยกว่า 44 คน ใน 23 คดี แต่
เฉพาะปี 2561 มีไม่น้อยกว่า 25 คนหรื อ 12 คดี ในจานวนนี ้เป็ นคดีของนักการเมือง 3 คดี คือ คดีของวัฒนา
เมืองสุข ที่วิจารณ์ คสช. กรณีซื ้อดาวเทียมไธอา (THEIA), คดีของพิชัย นริ พทะพันธุ์ วิจารณ์ คสช. เรื่ องการดูด
ส.ส. และคดีของธนาธร กับแกนนาพรรคอนาคตใหม่จากการไลฟ์ เฟซบุ๊กวิจารณ์ คสช. เรื่ องการดูดส.ส

ILAW

5

The bumpy road ahead: หาทางข้ างหน้ ายังไม่
ง่าย

ข้ อหายุยงปลุกปั่ น : คนอยากเลือกตัง้ สร้ างความปั่ นป่ วน
หลังการรัฐประหารในปี 2557 มาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญาหรื อข้ อหายุยงปลุกปั่ น ถูกใช้
มากขึ ้นเรื่ อยๆ ต่อกลุม่ คนที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในทิศทางตรงข้ ามกับรัฐบาลทหาร คดีความส่วน
หนึ่งไม่มีความคืบหน้ า มีแค่การตังข้
้ อหาในช่วงการจับกุมและเผยแพร่ เป็ นข่าวต่อสาธารณะเพื่อให้ เกิดความ
หวาดกลัวเท่านัน้ ขณะที่คดีความส่วนหนึง่ ต่อมาก็สงั่ ไม่ฟอ้ ง หรื อศาลพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากเป็ นการแสดง
ความคิดเห็นโดยสุจริ ตยังไม่เข้ าข่ายเป็ นความผิด โดยเฉพาะในยุคของ คสช. คดีความตามมาตรา 116 ส่วน
ใหญ่ผ้ ตู ้ องหาก็จะไม่ต้องรับโทษในข้ อหานี ้
ตลอดสีป่ ี ที่ผา่ นมามีประชาชนถูกกล่าวหามาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญาไม่น้อยกว่า 92 คน
หรื อ 33 คดี แต่เฉพาะปี 2561 มี ไม่น้อยกว่า 24 คนหรื อ 6 คดี โดยส่วนใหญ่ เหตุแ ห่งคดีเป็ นการจัด ชุ ม นุม
เรี ยกร้ องให้ มีการเลือกตังของกลุ
้
ม่ คนอยากเลือกตัง้ 4 ครัง้
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