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การเข้ ามาปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เจตนารมณ์สาคัญที่ประกาศไว้ คือ การ
ยุติความความขัดแย้ งในชาติ แต่สงิ่ ที่ คสช. ทาในระยะเวลาสีป่ ี กว่าเพื่อยุติความขัดแย้ งของคนในชาติ คือ การ
ออกประกาศ คสช., คาสัง่ คสช. และคาสัง่ หัวหน้ า คสช. และกฎหมายอีกหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะ เพื่อจากัดสิทธิ เสรี ภาพของประชาชนผู้เห็นต่างกับ คสช. รวมทังการจั
้
บกุม ดาเนินคดีกับประชาชน
ด้ วยกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายที่ได้ บญ
ั ญัติขึ ้นในสมัย คสช. เอง จากที่ไอลอว์ได้ เก็บสถิติมีประชาชน
ถูกเรี ยกไปรายงานตัว/เยี่ยมบ้ าน อย่างน้ อย 1,318 คน หรื อต้ องสู้คดีในศาลทหาร อย่างน้ อย 1,886 คน และมี
ผู้ต้องหาที่ถูกดาเนินคดีในข้ อหาฝ่ าฝื นคาสัง่ หัวหน้ า คสช. ข้ อที่ 12 ห้ ามมั่วสุมหรื อชุมนุมทางการเมืองเกินห้ า
คนอีก อย่างน้ อย 421 คน ซึง่ ล้ วนเป็ นผลมาจากกฎหมายของ คสช. ที่ออกมาบังคับใช้
แต่ก็ใช่ว่า จะมีแต่ประชาชนผู้สยบยอมให้ ถูกกระทาจาก คสช. แต่เพียงฝ่ ายเดียว ยังมีประชาชนบาง
กลุม่ ที่ยงั พยายามใช้ ช่องทางตามกฎหมายต่างๆ เพื่อเรี ยกร้ องสิทธิ เสรี ภาพ ขันพื
้ ้นฐานของประชาชนที่สญ
ู เสีย
ไปกลับคืนมา ในช่วงปี 2561 นันก็
้ มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการโต้ กลับของประชาชนผู้ไม่ยอมแพ้ ที่นา่ สนใจ ดังนี ้

กิจกรรมเข้ าชื่อ 10,000 คน ปลดอาวุธ คสช.
วันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ลานปรี ดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เครื อข่ายภาคประชาสังคม
23 องค์กร ร่ วมเปิ ดตัว โครงการ "ปลดอาวุธ คสช. ทวงคืนสถานการณ์ ปกติ" เพื่อใช้ สิทธิ เสนอกฎหมายตาม
รั ฐ ธรรมนูญมาตรา 133 รวบรวมรายชื่ อประชาชน 10,000 คน ยกเลิกประกาศคาสัง่ คสช. ละเมิ ดสิทธิ และ
เสรี ภาพ รวม 35 ฉบับ
นับ ถึ ง ปลายเดื อ นธัน วาคม 2561 มี ร ายชื่ อ ที่ รวบรวมได้ แ ล้ ว ประมาณ 6,200 รายชื่ อ ซึ่ง โครงการ
ดังกล่าวจะทากิจกรรมรวบรวมรายชื่ออย่างยากลาบาก เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายความมั่นคงยังควบคุมกิจกรรม
ทางการเมืองอย่างเข้ มงวดในหลายพื ้นที่ จนถูกห้ ามจัดงานเสวนาที่เกี่ยวข้ องกับโครงการนี ้ไปหนึง่ ครัง้ ที่จงั หวัด
พิษณุโลก แต่ก็สามารถรวบรวมรายชื่อได้ เกินครึ่ งทางแล้ ว และจะดาเนินการทากิจกรรมต่อไป เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนได้ ร้ ู ถึงผลของประกาศและคาสัง่ ของ คสช. และจะนาร่ างกฎหมายฉบับดังกล่าวยื่นต่อรัฐสภาที่มา
จากการเลือกตัง้
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หวังพึ่งศาลรั ฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายที่ขัดต่ อสิทธิเสรี ภาพประชาชน
ในช่วงท้ ายปี 2560 และตลอดปี 2561 มี กลุ่มประชาชน ภาคประชาสังคม และพรรคการเมื อ ง ใช้
ช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 217 โดยการยื่นคาร้ องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้ วินิจฉัยว่า กฎหมายที่ออกโดย
คสช. นันละเมิ
้
ดสิทธิ เสรี ภาพ ของประชาชน ขัดกับรัฐธรรมนูญและใช้ บงั คับไม่ได้ โดยมีกรณีที่นา่ สนใจ 6 กรณี
ดังนี ้
1) กลุ่มผู้ถูกห้ ามการชุมนุมยื่นคาร้ องขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคาสั่งห้ าม “ชุมนุมเกินห้ า
คน”
วัน ที่ 19 ธั น วาคม 2560 ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนูญ มี ตัว แทนภาคประชาชน 7 กลุ่ม ประกอบด้ ว ย กลุ่ม
นักศึกษาและนักกิจกรรมที่ถูกเจ้ าหน้ าที่รัฐควบคุมตัวจากการจัดกิจกรรมที่หอศิ ลป์ กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2558, กลุ่มเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายข้ อมูลศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิ มนุษยชน ที่ถูกดาเนินคดีจ ากการ
สังเกตการณ์กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กลุม่ นักกิจกรรมที่ถกู เจ้ าหน้ าที่รัฐควบคุมตัวจากการจัดกิจกรรม
นัง่ รถไฟไปตรวจสอบทุจริ ตอุทยานราชภักดิ,์ กลุม่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ถกู เจ้ าหน้ าที่รัฐควบคุม
ตัวจากการจัดกิ จกรรมวันที่ 24 มิ ถุนายน 2559, กลุ่มนักกิ จ กรรมที่ถูกเจ้ าที่รัฐ ควบคุมตัวจากการแจกจ่าย
เอกสารรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ , กลุม่ ประชาชนที่ถูกเจ้ าหน้ าที่รัฐจากัดเสรี ภาพในการ
ชุมนุมคัดค้ านโครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และกลุม่ คนรักหลักประกันสุขภาพ ที่ถูกเจ้ าหน้ าที่รัฐ
จากัดเสรี ภาพในการชุมนุม ใช้ สทิ ธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 เข้ ายื่นคาร้ องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้ วินิจฉัย
ว่า คาสัง่ หัวหน้ าคสช. ที่ 3/2558 ข้ อ 6 และ 12 ที่สงั่ ห้ ามชุมนุมทางการเมืองตังแต่
้ ห้าคนขึ ้นไปรวมทังการใช้
้
อานาจของเจ้ าพนักงานรักษาความสงบเรี ยบร้ อยตามคาสัง่ ดังกล่าว ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และ 44
ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลรัฐธรรมนูญสัง่ ไม่รับคาร้ องทังหมดไว้
้
วินิจฉัย โดยให้ เหตุผลว่า
รัฐธรรมนูญได้ กาหนดช่องทางการตรวจสอบอื่นไว้ แล้ ว คือ การยื่นคาร้ องผ่านศาลอื่นและผู้ตรวจการแผ่นดิน จึง
ไม่สามารถยื่นคาร้ องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ และการที่ผ้ รู ้ องระบุวา่ เจ้ าหน้ าที่ได้ อาศัยคาสัง่ หัวหน้ าคสช.
ที่ 3/2558 จับกุมควบคุมตัวเป็ นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นก่อนการบังคับใช้ รัฐธรรมนูญ จึงไม่สามารถยื่นคาร้ องผ่าน
ช่องทางมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญได้
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2) กลุ่ มคนอยากเลื อกตัง้ ยื่นคาร้ องทัง้ ศาลรั ฐธรรมนู ญและผู้ตรวจการแผ่ นดินให้ วินิจฉัย
คาสั่งห้ าม “ชุมนุมเกินห้ าคน”
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 กลุม่ คนอยากเลือกตัง้ ที่ถกู ดาเนินคดีเนื่องจากฝ่ าฝื น คาสัง่ หัวหน้ า คสช. ที่
3/2558 ข้ อ 12 ฐานชุมนุมทางการเมืองตังแต่
้ ห้าคนขึ ้นไป เข้ ายื่นคาร้ องต่อ ศาลรั ฐ ธรรมนูญเพื่อขอให้ ศาล
คุ้มครองสิทธิ และเสรี ภาพ เนื่องจากถูกพนักงานสอบสวนตังข้
้ อกล่าวหาดาเนินคดี ทังที
้ ่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง
เสรี ภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ อี กทังยั
้ งเห็นว่ามี กฎหมายสองฉบับขัดกันเอง คือ คาสัง่
หัวหน้ า คสช. ที่ห้ามชุมนุมกับรั ฐธรรมนูญซึ่ง เป็ น กฎหมายสูง สุด ที่ ค้ ุม ครองสิทธิ เสรี ภ าพในการชุม นุม จึง
ต้ องการให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว
ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 9 มี น าคม 2561 ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค าสั่ง ไม่ รั บ ค าร้ องดัง กล่า ว เนื่ อ งจากมี ก าร
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 แล้ ว ซึ่ง
กาหนดให้ การที่จะขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้ วยรัฐธรรมนูญ ต้ องให้ ผ่านช่องทางองค์กรอื่นมา
ก่อน คือ ช่องทางศาลอื่น หรื อช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงจะสามารถยื่นเรื่ องให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้
ไม่เพียงแต่ยื่นคาร้ องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเท่านัน้ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 กลุม่ คนอยากเลือกตังยั
้ งยื่นเรื่ อง
ให้ ผ้ ตู รวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณาส่งเรื่ องให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้ วยกฎหมายของ คาสัง่ หัวหน้ า
คสช. ที่ 3/2558 ด้ วย
ต่อมาวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือแจ้ งผลการวินิจฉัยว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา
279 ได้ บญ
ั ญัติรับรองให้ ประกาศ คาสัง่ และการกระทาของหัวหน้ า คสช. ชอบด้ วยรัฐธรรมนูญ จึงไม่สง่ เรื่ องให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
3) พรรคการเมืองยื่นผู้ตรวจการแผ่ นดินวินิจฉัย คาสั่ง “รีเซ็ต” สมาชิกพรรค
ไม่เพียงแต่กลุม่ ประชาชนเท่านัน้ พรรคการเมืองก็ได้ รับผลกระทบจากประกาศและคาสัง่ ของ คสช.
โดยเฉพาะคาสัง่ หัวหน้ า คสช. ที่ 53/2560 ที่สงั่ “รี เซ็ต” พรรคการเมืองเดิมให้ ต้องให้ สมาชิกที่มีอยู่ทุก คนมา
สมัครใหม่ทงั ้ หมดภายใน 30 วัน เมื่ อวันที่ 17 มกราคม 2561 พรรคเพื่อ ไทยได้ ส่งตัวแทนพรรคเข้ ายื่นเรื่ อ ง
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ร้ องเรี ยนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ พิจารณากรณีคาสัง่ หัวหน้ า คสช.ที่ 53/2560 ว่าเข้ าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ
หรื อไม่
ต่อมาวันที่ 23 มกราคม 2561 ตัวแทนจากพรรคประชาธิ ปัตย์ก็ได้ เดินทางไปยื่ นหนังสือต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เพื่อยื่นคาร้ องขอให้ ตรวจสอบความชอบด้ วยรัฐธรรมนูญของคาสัง่ คสช.ที่ 53/2560 เพื่อให้ ส่งศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยคาสัง่ ดังกล่าวว่าเข้ าข่ายขัดรัฐธรรมนูญด้ วยเช่นกัน
จนกระทั่งวันที่ 30 มี นาคม 2561 ผู้ตรวจการแผ่น ดิ นมี ม ติใ ห้ เ สนอเรื่ อ งพร้ อมความเห็ นไปยัง ศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ตามที่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยยื่นคาร้ อง ซึง่ ต่อมา วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยว่าคาสัง่ หัวหน้ า คสช. ที่ 53/2560 ไม่มีปัญหาในทางกฎหมายไม่ขดั รัฐธรรมนูญ
4) กลุ่มผู้จัดกิจกรรม We walk ยื่นผู้ตรวจการแผ่ นดินวินิจฉัยคาสั่งห้ าม “ชุมนุมเกินห้ าคน”
เมื่ อ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เครื อข่าย People go ซึ่งจัดกิ จ กรรม We walk: เดินมิ ตรภาพ และต่อมา
สมาชิก 8 คนถูกแจ้ งความดาเนินคดี ฐานชุมนุมทางการเมืองตังแต่
้ ห้าคนขึ ้นไป ขัดต่อคาสัง่ หัวหน้ า คสช. ที่
3/2558 ข้ อที่ 12 เข้ ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ เสนอเรื่ องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจ ฉัยปั ญหา
เกี่ยวกับความชอบธรรมด้ วยรัฐธรรมนูญของคาสัง่ หัวหน้ า คสช. ที่ 3/2558 ข้ อ 12
ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหนังสือแจ้ งว่า ไม่สามารถส่งคาร้ อง
ให้ ศาลรัฐธรรมนูญได้ เนื่องจากวินิจฉัยตามคาร้ องแล้ วเห็นว่าประเด็นต่างๆ ไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ
5) จาตุรนต์ ฉายแสง ยื่นผู้ตรวจการแผ่ นดินวินิจฉัย คาสั่งระงับบัญชีทรัพย์ สิน
15 มิถนุ ายน 2561 จาตุรนต์ ฉายแสง ได้ มอบหมายให้ ทนายความเข้ ายื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรณีได้ รับผลกระทบจากคาสัง่ คสช. ที่ 10/2557 ที่สงั่ ระงับธุรกรรมการเงินทุกประเภท เนื่องจากไม่ไปรายงาน
ตัว กับ คสช. หลังการรัฐประหารในปี 2557 โดยจาตุรนต์ ได้ โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็น
ว่า คาสัง่ คสช. ได้ รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 279 ว่า เป็ นคาสัง่ ที่ชอบด้ วยกฎหมายและชอบด้ วย
รัฐธรรมนูญและเป็ นที่สดุ จึงวินิจฉัยให้ ยตุ ิการพิจารณา"
ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จาตุรนต์ได้ ยื่นคาร้ องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ ศาลวินิจฉัยว่า
คาสัง่ คสช. ที่ 10/2557 เป็ นการกระทาและคาสัง่ ที่ขดั แย้ งกับรัฐธรรมนูญและให้ คาสัง่ ดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้
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ใดๆ อีกต่อไป โดยศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีคาสัง่ ใดๆออกมา แต่ปัจจุบนั คาสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
10/2557 ถูกยกเลิกไปแล้ วด้ วยผลของ คาสัง่ หัวหน้ า คสช. ที่ 22/2561 ที่ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561
6) “ไผ่ ดาวดิน” ให้ ศาลทหารส่ งเรื่ องให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคาสั่งห้ าม “ชุมนุมเกิน 5 คน”
19 กันยายน 2561 ที่ศาลมณฑลทหารบกที่ 23 หรื อศาลทหารขอนแก่น จตุภทั ร์ บุญภัทรรักษา หรื อ
"ไผ่ ดาวดิน" จาเลยที่ถูกฟ้องในข้ อหาชุมนุมทางการเมือง ตามคาสัง่ หัวหน้ า คสช. ที่ 3/2558 ข้ อ 12. ได้ ยื่นคา
ร้ องต่อ ศาลทหารขอนแก่ น เพื่ อ ขอให้ ศ าลส่ง ค าร้ องให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนูญ วินิ จ ฉัย ว่า ค าสั่ง นี ข้ ัด หรื อ แย้ งกับ
รั ฐ ธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หรื อ ไม่ และขอให้ ศ าลเลื่อ นการพิ พ ากษาคดี อ อกไป เพื่ อ รอค าวิ นิ จ ฉัย ของศาล
รัฐธรรมนูญในเรื่ องดังกล่าว แต่ระหว่างที่ศาลยังไม่นดั ฟั งวันวินิจฉัยคาร้ องดังกล่าว ก็มีคาสัง่ หัวหน้ า คสช. ที่
22/2561 ออกมา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เพื่อยกเลิก คาสัง่ หัวหน้ า คสช.ที่ 3/2558 ข้ อ 12

แจ้ งความดาเนินคดี คสช. ในข้ อหากบฎ
การต่อสู้ของประชาชนที่สาคัญอีกรูปแบบหนึง่ นอกจากการใช้ ช่องทางศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบ
อานาจของ คสช. แล้ ว ยังมีช่องทางการเอาผิดกับ คสช. ที่ถือว่า เป็ นคณะรัฐประหาร ได้ อีกช่องทางหนึ่ง ก็คือ
การแจ้ งความตามความผิดข้ อหากบฏ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 ที่บญ
ั ญัติไว้ วา่
“มาตรา 113 ผู้ใดใช้ กาลังประทุษร้ าย หรื อขูเ่ ข็ญว่าจะใช้ กาลังประทุษร้ ายเพื่อ
(1) ล้ มล้ างหรื อเปลีย่ นแปลงรัฐธรรมนูญ
(2) ล้ มล้ างอานาจนิติบญ
ั ญัติ อานาจบริ หาร หรื ออานาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรื อให้ ใช้ อานาจ
ดังกล่าวแล้ วไม่ได้ หรื อ
(3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรื อยึดอานาจปกครองในส่วนหนึง่ ส่วนใดแห่งราชอาณาจักร
ผู้นนกระท
ั้
าความผิดฐานเป็ นกบฏ ต้ องระวางโทษประหารชีวิต หรื อจาคุกตลอดชีวิต”
ประชาไท รายงานว่า จากประวัติศาสตร์ ที่ผา่ นมามีประชาชนฟ้องคดีกบฏต่อคณะรัฐประหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้ อง ทังหมดจ
้
านวนสี่ครัง้ ซึ่งทังสี
้ ่ครัง้ ถูกศาลตัดสินยกฟ้องทังหมด
้
และในปี 2561 ก็มีความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับคดีกบฏ ที่สาคัญดังนี ้
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กรณีกลุ่มพลเมืองโต้ กลับยื่นฟ้ องศาล : ยกฟ้ องทัง้ สามชัน้ เพราะนิรโทษกรรมตัวเองไว้ แล้ ว
22 เมษายน 2561 ศาลฎีกาอ่านคาพิพากษาในคดีที่กลุม่ พลเมืองโต้ กลับเป็ นโจทก์ ยื่นฟ้อง คสช. ใน
ข้ อหาร่ วมกันเป็ นกบฏ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 ซึ่งยื่นฟ้องไว้ ตงแต่
ั ้ ปี 2558 ก่อนหน้ านี ้ทังศาล
้
ชันต้
้ นและศาลอุทธรณ์ ตา่ งยกฟ้อง โดยให้ เหตุผลทานองเดียวกันว่า รัฐธรรมนูญชั่วคราวที่คณะรัฐประหารร่ าง
ขึ ้นมีบทบบัญญัติยกเว้ นโทษการทารัฐประหารและการใช้ อานาจต่อจากนันไว้
้ แล้ ว
ศาลฎีกาก็มีคาพิพากษายืนตามศาลชันต้
้ นและศาลอุทธรณ์ โดยให้ เหตุผลว่า การกระทาของจาเลยทัง้
ห้ าตามฟ้อ งพ้ นจากความผิดและความรั บผิดโดยสิ ้นเชิ ง โดยอ านาจตามมาตรา 48 แห่งรั ฐ ธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว 2557 ที่เขียนขึ ้นโดย คสช. และตามมาตรา 279 ในรัฐธรรมนูญ 2560 ก็มีผลให้ ผลของ มาตรา 48
รัฐธรรมนูญชัว่ คราว 2557 มีผลอยูต่ อ่ ไป คดีนี ้ถือเป็ นการยกฟ้องคดีที่ฟอ้ งคณะรัฐประหารฐานกบฏเป็ นคดีที่ห้า
ในประวัติศาสตร์ ไทยด้ วย
แจ้ งความผู้บัญชาการทหารบก ข้ อหากบฏ: ถูกฟ้ องกลับฐานแจ้ งความเท็จ
อีกเรื่ องที่น่าสนใจในปี 2561 หลังผู้บญ
ั ชาการทหารบกคนใหม่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ที่ออกมาให้
สัมภาษณ์ตอบสือ่ ในประเด็นที่สอื่ มวลชนถามว่า ในอนาคตจะมีการทารัฐประหารอีกหรื อไม่ พล.อ.อภิรัชต์ตอบ
ว่า “หากการเมืองไม่เป็ นเหตุให้ เกิดจลาจล ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ ้น" วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เอกชัย หงส์กังวาน
และโชคชัย ไพบูลย์รัชตะ สองนักกิจกรรมทางการเมือง เข้ าแจ้ งความกับพล.อ.อภิรัชต์ ที่สถานีตารวจนครบาล
ลาดพร้ าว ในข้ อหา ‘กบฎ’ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 โดยตารวจได้ รับแจ้ งความในข้ อหาดังกล่าว
ต่อ มา 23 ตุลาคม 2561 ตารวจ สน.ลาดพร้ าว ส่งหนังสือ แจ้ งความคืบหน้ าแก่เอกชัย โดยสรุ ปว่า
พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้ วพิจารณาเห็นว่า เรื่ องดังกล่าวไม่มีมลู ความผิดฐานกบฏ และกอง
บังคับการตารวจนครบาล 4 พิจารณาแล้ วเห็นควรยุติการสอบสวน แต่ก่อนหน้ าที่ตารวจจะมีความเห็นว่าคดีไม่
มีมลู และยุติการสอบสวน เพียงหนึง่ วัน พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ฝ่ ายกฎหมาย คสช. เข้ าแจ้ งความต่อตารวจที่
สน.ลาดพร้ าว เพื่อดาเนินคดีกับทังสองคน
้
ในข้ อหาแจ้ งความเท็จ โดย คสช. ให้ เหตุผลว่า การกระทาของทัง้
สองทาให้ ภาพลักษณ์ของกองทัพเสียหาย
8 พฤศจิ กายน 2561 ทัง้ สองคนเข้ ารั บทราบข้ อ กล่าวหาในความผิดฐานแจ้ งความอันเป็ นเท็จ 19
พฤศจิกายน 2561 ก็ถูกส่งอัยการศาลแขวงพระนครเหนือพร้ อมสานวนคดี และอัยการมีความเห็นสัง่ ฟ้องทัง้
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สองคนต่อศาลแขวงพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โดยศาลให้ ประกันตัวทังสองคน
้
คนละ 12,000
บาท
สุดท้ ายแล้ วแม้ คสช. จะกระทาต่อ ประชาชนที่อ ยู่ฝั่งตรงกันข้ ามกับ คสช. อย่างไร แต่ก็ยังมี คนอี ก
หลากหลายกลุม่ ที่ยงั เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยยังเคลือ่ นไหวกันอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งมัน่ จะรักษาสิทธิ
เสรี ภาพ ที่พึงจะมี ของประชนชนชาวไทยเอาไว้ เหมื อ นดั่งที่ Adlai E. Stevenson กล่าวไว้ ว่า “Democracy
cannot be saved by superman, but only by the unswerving devotion and goodness of millions of little
men.”
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