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The bumpy road ahead : หนทางข้างหน้ายังไม่ง่าย 

ในปี 2561 บรรยากาศการเมืองไทยเร่ิมเข้าสูก่ารพดูคยุเร่ืองการเลอืกตัง้ นกัการเมืองและประชาชนเร่ิม

ออกหน้าแสดงความคิดเห็น เพดานเสรีภาพท่ีเคยถกูกดไว้คล้ายถกูคลาย ออกด้วยค าวา่ “เลอืกตัง้” และตามมา

ด้วยการท่ี คสช. ค่อยๆ ออกค าสัง่ตาม "มาตรา 44" ให้ท ากิจกรรมทางการเมืองได้ทีละนิด จนกระทั่งค าสัง่

หวัหน้าคสช.ท่ี 22/2561 ยกเลกิประกาศและค าสัง่ คสช. ท่ีเคยห้ามเคลือ่นไหวทางการเมืองตลอดสีปี่กวา่ท่ีผ่าน

มา อย่างไรก็ตาม ยงัมีประกาศและค าสัง่ของ คสช. อีกจ านวนไม่น้อยท่ีเหลือคงค้างบังคบัใช้อยู่ ไม่นบัรวม

กฎหมายท่ี คสช. ตราเป็นพระราชบัญญัติและใช้เป็นเคร่ืองมือปราบปรามเสรีภาพในการแสดงมาตลอด

ช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

จากบทเรียนการออกเสียงประชามติภายใต้ คสช. เม่ือปี 2559 ก็ท าให้วางใจไม่ได้ว่า การรณรงค์

สื่อสารเร่ืองการเมืองต่อประชาชนจะเป็นไปโดยเสรีไม่อยู่ภายใต้อ านาจความหวาดกลวัใดๆ โดยก่อนและ

ระหว่างการท าประชามติครัง้นัน้ คสช. ใช้ประกาศและค าสัง่ คสช. และกฎหมายอ่ืนๆ จ ากัดเสรีภาพการ

แสดงออก ดงันี ้

พ.ร.บ.ประชามติฯ : ปิดปากผู้วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 

พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ. พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.ประชามติฯ) ก าหนดโทษ

จ าคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับ ไม่เกิน 200,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ ส าหรับผู้ ท่ีเผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ใน

สื่อหนงัสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอ่ืน ท่ีผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือ รุนแรง ก้าวร้าว 

หยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่เพื่อให้ผู้ มีสิทธิไม่ไปใช้สิทธิหรือใช้สิทธิทางใดทางหนึ่ง โดยมีประชาชนถูก

กลา่วหาตามมาตรานีอ้ย่างน้อย 41 คน เหตุแห่งคดี เช่น เขียนวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 บนเฟซบุ๊ก, แจก

ใบปลวิรณรงค์ให้ไปลงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนญู และการสง่จดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนญู เป็นต้น 

ค าส่ังหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 : ห้ามท ากิจกรรมเร่ืองรัฐธรรมนูญ ที่ขัดใจ คสช. 

ค าสัง่หัวหน้า คสช. ท่ี 3/2558 ข้อ 12 ระบุว่า ผู้ ใดมั่วสุม  หรือชุมนุมทางการเมือง  ณ  ท่ีใด ๆ  ท่ีมี

จ านวนตัง้แตห้่าคนขึน้ไป ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

ซึ่งค าสั่งดังกล่าวถูกใช้เป็นข้ออ้างท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าแทรกแซงหรือห้ามการท ากิจกรรมเพื่อวิจารณ์ร่าง

รัฐธรรมนูญ รวมทัง้การท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นไปในทางตรงข้ามกับ คสช. มีกิจกรรมท่ีจัดเพื่อแสดงออก



  The bumpy road ahead: หาทางข้างหน้ายงัไม่
ง่าย 

 

  

ILAW 2 

 

เก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญ ถูกต ารวจทหาร และกลไกต่างๆ ของรัฐปิดกัน้ อย่างน้อย 20 ครัง้ และมีผู้ท ากิจกรรม

เก่ียวกบัการท าประชามติถูกด าเนินคดีไม่น้อยกวา่ 149 คน โดยคดีทัง้หมดอยู่ในเขตอ านาจของศาลทหารและ

ในปัจจุบนัยงัมีคดีคงค้างอยูใ่นการพิจารณาของศาลจ านวนมาก 

กฎหมายคุมส่ือ : ให้อ านาจกสทช.จัดการส่ือเสียดสีเร่ืองร่างรัฐธรรมนูญ 

หลงัจากการเข้ายึดอ านาจของ คสช. เคร่ืองมือส าหรับการควบคุมเนือ้หาในสื่อถูกประกาศใช้ ได้แก่ 

ประกาศ คสช. ท่ี 97/2557 และ 103/2557 ท่ีห้ามสื่อเผยแพร่เนือ้หาท่ีอาจก่อให้เกิดความสบัสนหรือความ

ขดัแย้ง เป็นภยัตอ่ความมัน่คงของชาติ หรือเป็นการวิจารณ์ คสช. โดยไม่สจุริตด้วยข้อมลูเท็จ และค าสัง่หวัหน้า 

คสช. ท่ี 41/2559 ให้อ านาจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) พิจารณาเนือ้หา ตามประกาศ คสช. ท่ี 97/2557 และ 103/2557  ในช่วงการออกเสียง

ประชามติ กสทช. มีมติในเร่ืองท่ีสื่อน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับร่างรัฐธรรมนูญสองครัง้ คือ ขอความร่วมมือให้

วอยซ์ทีวีระมัดระวงัการออกอากาศรายการ จากการน าเสนอเนือ้หาสอ่เสียดโดยน ารัฐธรรมนูญฉบบัเก่ามา

เปรียบเทียบกับฉบบัปัจจุบนั และมติพกัการด าเนินรายการของผู้ด าเนินรายการวอยซ์ทีวีเป็นเวลาสิบวันจาก

การออกอากาศเนือ้หาเร่ือง ฉนัทามติสงัคม ไม่ให้ คสช. ร่างรัฐธรรมนญูฉบบัตอ่ไป, ประยทุธ์ประกาศอยูย่าว ไม่

สนร่างรัฐธรรมนญูจะผา่นไม่ผา่น และเร่ืองๆ อ่ืนๆ 

ข้อหายุยงปลุกป่ัน : จดหมายวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญสร้างความป่ันป่วน 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 หรือท่ีรู้จักกันในช่ือข้อหา "ยุยงปลกุป่ัน" ระบุว่า ผู้ ใดกระท าให้

ปรากฎแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอ่ืนใด อันไม่ใช่เป็นการกระท าภายในความมุ่งหมายแห่ง

รัฐธรรมนูญ หรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสจุริต เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือ

รัฐบาล โดยใช้ก าลงัข่มขืน ใจ หรือใช้ก าลงัประทษุร้าย หรือ เพื่อให้เกิดความป่ันป่วน หรือกระด้างกระเด่ืองใน

หมู่ประชาชน ถึงขนาดท่ีจะก่อความไม่สงบขึน้ในราชอาณาจักร หรือ เพื่อให้ประชาชน ลว่งละเมิดกฎหมาย

แผน่ดิน ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินเจ็ดปี 

ระหว่างประชามติมีประชาชนถูกกลา่วหาตามมาตรา 116 ไปไม่น้อยกวา่ 11 คน หรือ 1 คดี  เหตุแหง่

คดีเกิดจากการส่งจดหมายวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญหลายจุดใน จังหวัดล าปาง ล าพูน และเชียงใหม่ ผู้ ถูก

กลา่วหา 4 คนจากทัง้หมดเป็นนกัการเมืองท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีสายสมัพนัธ์กบัพรรคเพื่อไทย 
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ส าหรับช่วงการเลือกตัง้ท่ีจะถึงในปี 2562 คสช. ก็ยงัมีอ านาจพิเศษตามประกาศและค าสัง่ท่ีออกมา

บงัคบัใช้เอง และยงัมีกฎหมายอีกหลายฉบบัท่ีสามารถน ามาใช้จ ากัดเสรีภาพในช่วงก่อนการเลือกตัง้ได้อีก 

ตวัอยา่งเช่น 

กฎหมายเลือกตัง้ : ให้อ านาจ กกต. คุมหาเสียง 

ในการเลอืกตัง้ปี 2562 กฎหมายส าคญัท่ีจะถกูน ามาใช้กบันกัการเมืองก็คือ พ.ร.ป.วา่ด้วยการเลอืกตัง้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 (กฎหมายเลือกตัง้) โดยมีข้อก าหนดเช่น ห้ามผู้สมัครหรือพรรคการเมือง

หาเสียงทางวิทยุหรือโทรทศัน์ เว้นแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของ กกต., การหาเสียงออนไลน์จะต้องปฏิบติัตาม

เงื่อนไขท่ี กกต. ก าหนดขึน้ รวมทัง้การหาเสียงเลือกตัง้ของผู้สมคัรและพรรคการเมือง ต้องไม่ขดักบัแนวทางท่ี

เป็นนโยบายของพรรคการเมือง กกต. ยงัจะเข้ามาควบคุมกระทัง่ ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตัง้ของพรรค

การเมืองต้องไม่เกินจ านวนท่ี กกต. ก าหนด ด้วย โดยการฝ่าฝืนข้อห้ามแต่ละข้อนัน้มีบทก าหนดโทษแตกตา่ง

กนัไป 

นอกจากนีก้ฎหมายเลอืกตัง้ยงัให้อ านาจ กกต. ในช่วงก่อนประกาศผลการเลอืกตัง้ หาก กกต. สบืสวน

หรือไต่สวนแล้วเห็นว่า มีหลกัฐานอันควรเช่ือได้ว่าผู้ สมัครผู้ ใดกระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตัง้นัน้มิได้

เป็นไปโดยสจุริตหรือเท่ียงธรรม หรือมีหลกัฐานอนัควรเช่ือได้วา่ ผู้ สมัครผู้ ใดก่อให้ผู้ อ่ืนกระท า สนบัสนุน หรือรู้

เห็นเป็นใจให้บุคคลอ่ืนกระท าการดงักลา่ว หรือรู้วา่ มีการกระท าดงักลา่วแล้วไม่ด าเนินการเพื่อระงบัการกระท า

นัน้ ให้ กกต. สัง่ระงบัสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ของผู้สมัครท่ีกระท าการเช่นนัน้ทุกรายไว้เป็นการชัว่คราว หรือการ

แจก "ใบส้ม" 

กฎหมายคุมส่ือ :  ส่ือตรงข้ามคสช.อ่วม โดนปิดเป็นระลอก 

ก่อนหน้าการรัฐประหาร กสทช. มีหน้าท่ีก ากบัดแูลเนือ้หาของสือ่อยูแ่ล้ว โดยใช้อ านาจตามมาตรา 37 

ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ 2551 (พ.ร.บ. ประกอบกิจการฯ) แตห่ลงัการ

เข้ายึดอ านาจของ คสช. ประกาศ คสช. ท่ี 97/2557, 103/2557 และข้อตกลง MOU ท่ี คสช. บงัคบัให้สื่อทุก

แห่งต้องยินยอมลงนามไว้ กลายเป็นเคร่ืองมือคุมสื่อท่ีเพิ่มขึน้ เม่ือประกอบกับอ านาจตามพ.ร.บ.ประกอบ

กิจการฯ ท่ีกว้างขวางมากอยู่แล้ว ท าให้ขอบเขตของเนือ้หาท่ีต้องห้ามออกอากาศของสื่อกว้างขวางมากขึน้ไป

อีก 
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จากรายงานการประชุมของ กสทช. เท่าท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ ตัง้แต่วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 – 3 

กรกฎาคม 2561 พบว่า มีการออกมติให้ลงโทษสื่อมวลชนจากการน าเสนอเนือ้หาในประเด็นทางการเมืองไป

แล้ว อยา่งน้อย 54 ครัง้ สถานีท่ีถกูสัง่ลงโทษมากท่ีสดุคือวอยซ์ ทีวี 20 ครัง้ และรองลงมาคือ พีซทีวี 13 ครัง้ ใน

จ านวนการปิดกัน้ทัง้หมดมีไม่น้อยกวา่ 35 ครัง้ท่ี กสทช. พิจารณาลงโทษสือ่ ตามเงื่อนไขของประกาศและค าสัง่

ของ คสช. กฎหมายทัง้หมดท่ีให้อ านาจกบั กสทช. ในการควบคมุสือ่เหลา่นีก็้ยงัคงใช้บงัคบัอยูก่่อนและระหว่าง

การเลอืกตัง้โดยไม่มีทา่ทีวา่จะถกูยกเลกิ 

ค าส่ังหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 : เรียกรายงานตัวแล้วขังไว้ 7 วัน 

แม้ว่า คสช. ยกเลิกค าสัง่หวัหน้าคสช.ท่ี 3/2558 ข้อ 12 เร่ืองการห้าม "ชุมนุมเกินห้าคน" ไปแล้ว แต่

อ านาจการเรียกบุคคลมารายงานตวัและคมุขงัไว้เจ็ดวนั อ านาจทหารท่ีจะบุกค้นท่ีอยูอ่าศยั พาหนะ รวมถึงการ

ยดึหรืออายดัทรัพย์สนิยงัคงมีอยู ่

อ านาจดงักลา่วเป็นอ านาจท่ี คสช. ใช้เป็นเคร่ืองมือรหยุดยัง้การแสดงความคิดเห็นของประชาชนมา

อย่างต่อเน่ือง บางครัง้ก็อ้างว่าเป็นการเอาตวัมาเพื่อ "ปรับทนัศนคติ" หรือการ "เชิญตัวมาพูดคุย" ซึ่งทัง้หมด

ล้วนเป็นไปเพื่อสร้างบรรยากาศความกลวัให้คนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือเคลือ่นไหวในทางท่ีเป็นปฏิปักษ์

กบั คสช. หลงัการยกเลกิข้อ 12 ของค าสัง่หวัหน้า คสช. ท่ี 3/2558 ไปแล้ว คสช. ก็ยงัใช้อ านาจท่ีเหลอืในการคมุ

ตวับุคคลในคา่ยทหาร เช่น กรณีการควบคมุตวักลุม่คนเสือ้ด าท่ีแสดงออกเก่ียวกบักิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ใน

วันท่ี 5 ธันวาคม 2561 ไม่น้อยกว่า 7 คน หลงัปล่อยตัวออกมาแล้วทหารก็ยงัใช้อ านาจซ า้ควบคุมตัวผู้ ท่ีถูก

ปลอ่ยตวัมาแล้ว 4 คน กลบัเข้าไปท่ีคา่ยทหารอีกครัง้ 

พ.ร.บ.ชุมนุมฯ : บทหลักจัดการชุมนุมช่วงเลือกตัง้ 

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 (พ.ร.บ.ชุมนุมฯ) เป็นกฎหมายท่ีควรจะถูกใช้เพื่อดูแลการชุมนุม

สาธารณะให้เป็นไปอยา่งสงบเรียบร้อย โดยสัง่ให้ผู้จดัการชุมนมุต้องแจ้งการชุมนมุตอ่ต ารวจในท้องท่ีลว่งหน้า 

24 ชั่วโมง ห้ามการชุมนมุสาธารณะในรัศมี 150 เมตรจากพระราชวัง ห้ามกีดขวางทางเข้าออกหน่วยงานของ

รัฐ ห้ามก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชน ห้ามพกอาวธุ ห้ามปิดบงัใบหน้า ห้ามขม่ขูใ่ห้เกิดความกลวั ห้าม

เคลือ่นขบวนตอนกลางคืน ฯลฯ โดยการฝ่าฝืนข้อห้ามแตล่ะข้อนัน้มีบทก าหนดโทษแตกตา่งกนัไป 
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ท่ีผ่านมา คสช. ไม่ได้ใช้กฎหมายนีเ้พื่อดูแลอ านวจความสะดวกในการใช้เสรีภาพให้กบัประชาชน แต่

กลบับงัคบัใช้พ.ร.บ.ชุมนมุฯ ควบคูก่บัค าสัง่หวัหน้าคสช.ท่ี 3/2558 โดยมีเปา้หมายเดียวกนั คือ ขม่ขูเ่พื่อให้การ

ชุมนมุหรือการจดักิจกรรมถกูยกเลิกให้ได้ การบงัคบัใช้ควบคูก่นัไปน าไปสูก่ารใช้เลอืกหยิบกฎหมายมาสัง่ห้าม

ชุมนุมอย่างตามอ าเภอใจ โดยท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐสามารถหยิบยกสารพดัเงื่อนไขตามกฎหมายใดมาก็ได้ท่ีเอือ้ต่อ

เป้าประสงค์ในการปิดกัน้เร่ืองราวท่ีรัฐไม่ต้องการรับฟัง อย่างไรก็ดี เม่ือค าสัง่หวัหน้าคสช.ท่ี 3/2558 ข้อ 12 

ยกเลิกไป พ.ร.บ.ชุมนุมฯ ก็จะกลายเป็นเคร่ืองมือหลกัของรัฐส าหรับจัดการการชุมนุม ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะถูก

บงัคบัใช้อยา่งเข้มข้นขึน้อีกเร่ือยๆ ในปีหน้า 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ : มาตรา 14(2) เทรนด์ใหม่ใช้ปิดปากผู้วิจารณ์รัฐออนไลน์ 

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 2560 (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ) มาตรา 14 (2) 

ระบุวา่ ผู้ใดน าเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการท่ีนา่จะเกิดความเสียหาย

ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ หรือโครงสร้างพืน้ฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่

ประชาชน ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

เดิมทีมาตรา 14(2) มักจะถูกน ามากล่าวหาควบคู่กับคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 

(ข้อหาหม่ินประมาทพระมหากษัตริย์ฯ) และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 (ข้อหายุยงปลกุป่ัน) แต่ในปี 

2561 แนวทางการร้องทุกข์กลา่วโทษในข้อหาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ต่อคนท่ีแสดงความเห็นบนโลกออนไลน์ก็

เร่ิมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกรณีของบุคคลท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นทางการเมือง เน่ืองจากไม่

อาจตีความให้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหมวดความมั่นคง เช่น มาตรา 112 หรือ มาตรา 116 

ได้ แนวทางจึงเปลีย่นมาเป็นด าเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (2) อยา่งเดียวแทน 

ตลอดสี่ปีท่ีผ่านมามีประชาชนถูกกลา่วหาตามมาตรา 14(2) ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากการแสดง

ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การใช้อ านาจของรัฐบาลหรือบุคคลในรัฐบาล ไม่น้อยกว่า 44 คน ใน 23 คดี แต่

เฉพาะปี 2561 มีไม่น้อยกว่า 25 คนหรือ 12 คดี ในจ านวนนีเ้ป็นคดีของนกัการเมือง 3 คดี คือ คดีของวฒันา 

เมืองสขุ ท่ีวิจารณ์คสช. กรณีซือ้ดาวเทียมไธอา (THEIA), คดีของพิชัย นริพทะพนัธ์ุ วิจารณ์ คสช. เร่ืองการดดู

ส.ส. และคดีของธนาธร กบัแกนน าพรรคอนาคตใหม่จากการไลฟ์เฟซบุ๊กวิจารณ์ คสช. เร่ืองการดดูส.ส 
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ข้อหายุยงปลุกป่ัน : คนอยากเลือกตัง้สร้างความป่ันป่วน 

หลงัการรัฐประหารในปี 2557 มาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญาหรือข้อหายยุงปลกุป่ัน ถูกใช้

มากขึน้เร่ือยๆ ต่อกลุม่คนท่ีแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในทิศทางตรงข้ามกับรัฐบาลทหาร คดีความสว่น

หนึ่งไม่มีความคืบหน้า มีแค่การตัง้ข้อหาในช่วงการจับกุมและเผยแพร่เป็นข่าวต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดความ

หวาดกลวัเทา่นัน้ ขณะท่ีคดีความสว่นหนึง่ตอ่มาก็สัง่ไม่ฟอ้ง หรือศาลพิพากษายกฟอ้ง เน่ืองจากเป็นการแสดง

ความคิดเห็นโดยสจุริตยงัไม่เข้าข่ายเป็นความผิด โดยเฉพาะในยุคของ คสช. คดีความตามมาตรา 116 สว่น

ใหญ่ผู้ ต้องหาก็จะไม่ต้องรับโทษในข้อหานี ้

ตลอดสีปี่ท่ีผา่นมามีประชาชนถกูกลา่วหามาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญาไม่น้อยกวา่ 92 คน

หรือ 33 คดี แต่เฉพาะปี 2561 มีไม่น้อยกว่า 24 คนหรือ 6 คดี โดยส่วนใหญ่เหตุแห่งคดีเป็นการจัดชุมนุม

เรียกร้องให้มีการเลอืกตัง้ของกลุม่คนอยากเลอืกตัง้ 4 ครัง้ 


