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ไอลอว์ ท�ำงานเต็มเวลาเพือ่ เก็บข้อมูลคดีความเกีย่ วกับเสรีภาพการ
แสดงออก และเก็บข้อเท็จจริงของการด�ำเนินคดีเหล่านี้ไว้บนฐานข้อมูล
ออนไลน์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อ
สังคม ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษากฎหมายและเป็น ‘ข้อเท็จจริง’ ล้วนๆ ที่
อาจจะสื่อสารไปยังผู้อ่านได้จ�ำกัดนัก
ในยุ ค สมั ยหนึ่ ง โดยเฉพาะเมื่ ออุ ณ หภู มิท างการเมื องร้อนแรง
กฎหมายอาญามาตรา 112 หรือ ความผิดหมิน่ ประมาทพระมหากษัตริยฯ์
ถูกน�ำมาใช้จับกุมด�ำเนินคดีกับประชาชนจ�ำนวนมาก
แม้ว่ากฎหมายมาตรานี้จะถูกวิจารณ์อย่างมากมายว่า มีบทลงโทษ
รุนแรงเกินไป เปิดช่องให้ตีความได้กว้างเกินไป เปิดช่องให้ใครก็ได้ริเริ่ม
คดีและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมก็ไม่กล้าสั่งไม่ฟ้องหรือยกฟ้อง
กลายเป็นอาวุธทีใ่ ช้เล่นงานคูต่ รงข้ามทางการเมืองหรือคนทีไ่ ม่ชอบกันใน
ทางส่วนตัว จนกระทัง่ สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสถาบันพระมหากษัตริยเ์ อง
แต่กฎหมายนี้ก็ยังถูกใช้ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า นอกจากจะสร้างบรรยากาศความ
หวาดกลัวและความเงียบงันให้กับสังคมไทย ยังสร้างผลกระทบให้ชีวิต
คนมากมายที่ตกเป็นผู้ต้องหาของกฎหมายมาตรานี้
วันหนึง่ ในช่วงต้นปี 2558 ไอลอว์ตดั สินใจลองพยายามเล่า ‘เรือ่ งราว’
ของผู้ที่ถูกด�ำเนินคดีด้วยกฎหมายอาญามาตรา 112 ในมุมมองที่สังคม
ยังไม่ค่อยรู้จัก คือ แง่มุมชีวิต ที่ประกอบด้วยความคิด ความรู้สึก และ
ความหวังหรือความสิ้นหวัง
ระหว่างทีท่ มี งานและอาสาสมัครของไอลอว์ไปศาลเพือ่ สังเกตการณ์
การพิจารณาคดี บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ในเชิงกฎหมาย ข้อเขียนที่

ร้อยเรียงเรือ่ งราวเพือ่ แสดงถึง ‘ความเป็นมนุษย์’ ของคนทีไ่ ม่คอ่ ยจะเหลือ
ที่ยืนในสังคม ก็ค่อยๆ ถูกส่งผ่านออกมาเท่าที่วันเวลาและสถานการณ์
จะเอื้ออ�ำนวย โดยยังไม่ต้องไปเพ่งเล็งหาค�ำตอบว่า พวกเขาเหล่านั้น
กระท�ำผิดไปจากที่กฎหมายเขียนห้ามไว้หรือไม่
งานทุกชิน้ เคยเผยแพร่บนโลกออนไลน์มาแล้ว ภายใต้หวั เรือ่ งใหญ่
ว่า ‘112 The Series’ และด้วยความร่วมมือสนับสนุนมากมาย จึงได้นำ� มา
รวมไว้เป็นเล่มฉบับกระดาษ เพือ่ หวังจะเข้าถึงผูอ้ า่ นทีห่ ลากหลายมากขึน้
ชือ่ จริงของเจ้าของเรือ่ งราว จะเปิดเผยเฉพาะผูท้ เี่ ต็มใจให้สงั คมรับรู้
เท่านั้น ส�ำหรับผู้ที่ขอสงวนชื่อจริง เราจะตั้งชื่อของเขาใหม่และเรียกขาน
เขาด้วยชื่อใหม่แทนชื่อจริง ผู้อ่านจะรู้จักเขาด้วยชื่อใหม่นั้น เช่นเดียวกับ
ภาพถ่ายของเจ้าของเรือ่ งราว ทีเ่ ราขอเก็บไว้เพือ่ ให้โอกาสเขา คืนสูส่ ถานะ
คนปกติในสังคมในวันข้างหน้า
ผู ้ เ ขี ย นเรื่ อ งราวแต่ ล ะเรื่ อ งคงไม่ ไ ด้ ห วั ง ถึ ง ขนาดให้ ใ ครที่ อ ่ า น
เรื่องราวเหล่านี้แล้วจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกฎหมาย
อาญา มาตรา 112 ซึง่ เป็นเรือ่ งทีย่ งั คงต้องถกเถียงกันต่อไปตามความเชือ่
ของแต่ละคน ถ้าพอจะหวังได้บา้ ง ก็อาจจะหวังเพียงแค่วา่ สายตาทีจ่ บั จ้อง
มองไปยังเจ้าของเรื่องราวเหล่านั้น จะลดระดับความเกรี้ยวโกรธลง
สักหน่อย เปลี่ยนเป็นความสงสัยใคร่รู้ที่มากขึ้น หรือเป็นสายตาที่มอง
เห็นมนุษย์อีกคนหนึ่งที่ต่างก็ปรารถนาสังคมที่ดีกว่าให้กับตัวเองและ
คนรอบข้าง เหมือนๆ กัน
ทีม iLaw
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จารุวรรณ:
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ที่เสียไปไม่ใช่แค่ 85 วัน

คดีหมิน่ เบือ้ งสูงของ ‘จารุวรรณ’ กลายเป็นข่าวดังกลางเดือนพฤศจิกายน
หลังจากนายทหารพระธรรมนูญเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษให้ต�ำรวจด�ำเนิน
คดีกับ ‘เฟซบุ๊คหมิ่นฯ’ ที่โลกออนไลน์แชร์ต่อกันเกือบหมื่นครั้ง และสอง
สามวันให้หลังก็มีข่าวจับกุมเพื่อนชายที่เกี่ยวข้องกับคดีเพิ่มอีกสองคน
9 กุมภาพันธ์ 2558 อัยการทหารสั่งไม่ฟ้องจารุวรรณและเพื่อนอีก
สองคน น่ายินดีกับทั้งสามคนที่ไม่ต้องถูกจองจ�ำไร้ซึ่งอิสรภาพอีกต่อไป
แต่กว่าจะถึงวันที่ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจ�ำ พวกเขาต้องถูก ‘ควบคุม
ตัวระหว่างการสอบสวน’ เป็นเวลาถึง 85 วัน โดยที่ทั้งสามคนยังไม่รู้ว่า
ใครเป็นคนโพสต์ข้อความหมิ่นเบื้องสูงที่เป็นต้นเหตุให้พวกเขาต้องถูก
กักขังและกลายเป็นที่กังวลใจให้กับครอบครัวของทั้งสาม
คดีนดี้ ผู วิ เผินอาจเป็นคดีโพสต์เฟซบุค๊ หมิน่ เบือ้ งสูงไม่ตา่ งจากหลาย
คดีกอ่ นหน้านี้ แต่เอาเข้าจริงกลับลากผูต้ อ้ งหามาขังอยูใ่ นเรือนจ�ำอย่างน้อย
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สามคน คือ จารุวรรณ สาวผู้มีชื่อนามสกุลเดียวกับเฟซบุ๊คที่มีการโพสต์
ข้อความ บอล สามีของจารุวรรณ และ ชาติ เพื่อนของบอลซึ่งจารุวรรณ
สงสัยว่าอาจเป็นผู้แฮ็คเฟซบุ๊คของเธอ
จารุวรรณเป็นหญิงสาวอายุ 26 ปี ภูมิล�ำเนาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
พ่อมีอาชีพท�ำไร่ พี่น้องของจารุวรรณต่างก็แยกย้ายกันไปท�ำงานโรงงาน
ตามต่างจังหวัด ก่อนถูกจับจารุวรรณท�ำงานอยูท่ โี่ รงงานแห่งหนึง่ ในจังหวัด
ราชบุรี และอยูก่ บั สามีชอื่ บอล จารุวรรณมีลกู สองคนกับสามีคนแรก โดย
ลูกทั้งสองได้เรียนหนังสือและอยู่กับพ่อของจารุวรรณที่เพชรบูรณ์
หลังถูกจับกุม ข่าวหลายส�ำนักรายงานว่าจารุวรรณให้การปฏิเสธ
และสงสัยว่า ชาติ ซึง่ เป็นเพือ่ นของบอลโกรธเธอ ทีเ่ ธอกันไม่ให้บอลเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงกลั่นแกล้งเธอด้วยวิธีการนี้
เช้ามืดของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ทหารและต�ำรวจบุกเข้า
จับกุมตัวบอลที่บ้านพักในจังหวัดราชบุรี บอลอายุ 22 ปี เป็นชาวราชบุรี
เรียนจบชั้น ป.6 อ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ ในช่วงเย็น ชาติก็ถูกต�ำรวจ
และทหารบุกเข้าจับกุมที่บ้านเช่นเดียวกัน ชาติอายุ 20 ปี เป็นชาวราชบุรี
มีสญ
ั ชาติไทย-พม่า สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ ปัจจุบนั ชาติมลี กู และ
ภรรยาแล้ว โดยท�ำประมงอยู่กับพ่อตาที่ประจวบคีรีขันธ์
จารุวรรณให้การปฏิเสธตั้งแต่ถูกจับกุม ถูกสอบสวน และตั้งใจ
จะต่อสู้คดีในชั้นศาล บอลและชาติก็เช่นเดียวกัน แต่พวกเขายังไม่มี
เงินจ้างทนายความส�ำหรับการต่อสู้คดีในศาลทหาร และเป็นคดีต้องใช้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเพราะเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ตัวตนด้วยเทคนิค
คอมพิวเตอร์
จารุวรรณเล่าว่า ก่อนหน้าจะมีการโพสต์หมิ่นเบื้องสูงสองสาม
สัปดาห์ เฟซบุ๊คของเธอถูกแฮ็คไปใช้ในทางเสื่อมเสีย และเคยแจ้งความ
ไว้ที่ สภ.ราชบุรีแล้ว ซึ่งนี่เป็นหลักฐานชิ้นส�ำคัญในการต่อสู้คดีของเธอ
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วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณบ่ายโมง พนักงานสอบสวน
น�ำตัวจารุวรรณมาขออ�ำนาจศาลทหารฝากขังผลัดแรก จารุวรรณไม่มญี าติ
มาเยีย่ ม ไม่มเี งินส�ำหรับยืน่ ขอประกันตัว ไม่มที นายความและไม่มคี วามรู้
กฎหมาย เธอลุกขึน้ คัดค้านการฝากขัง แต่ศาลมีคำ� สัง่ อนุญาตฝากขังโดย
ให้เหตุผลว่า คดีนี้เป็นที่รับรู้ทั่วราชอาณาจักร หากปล่อยตัวไปเกรงว่า
ผู้ต้องหาจะไม่ปลอดภัย
วันต่อมา บอลและชาติ ผู้ต้องหาอีกสองรายในคดีนี้ถูกน�ำมาฝากขัง
ที่ศาลทหารเช่นกัน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 หลังจากถูกขังได้ 12 วัน เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ก็น�ำตัวจารุวรรณ บอล และชาติ มาฝากขังผลัดที่ 2 จารุวรรณ
เล่าว่าชีวติ ในเรือนจ�ำ แม้จะมีทวี ใี ห้ดู มีหนังสืออ่าน และมีเพือ่ นคุยด้วย แต่
เธอยังรู้สึกเหงา เธอคิดถึงพ่อและลูกๆ ของเธอ แต่เมื่อสอบถามว่า อยาก
ให้พ่อและลูกๆ มาเยี่ยมหรือไม่ จารุวรรณกลับมีท่าทีลังเล เนื่องจากเธอ
ทราบดีว่า การเดินทางมากรุงเทพฯเป็นเรื่องยากล�ำบาก เพราะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และอาจต้องพาลูกๆ มาด้วย
ด้านบอลและชาติ ถึงจะพบกับความยากล�ำบากบ้าง โดยเฉพาะบอล
ซึ่งยังไม่เข้าใจด้วยซ�้ำว่าข้อกล่าวหาของเขาคืออะไร แม้เขาจะได้ส�ำเนา
เอกสารที่เกี่ยวข้องมาจากต�ำรวจด้วยแต่เขาก็อ่านหนังสือไม่ออก โชคดี
ที่ตอนเข้าไปใหม่ๆ ทั้งสองคนยังได้อยู่แดนเดียวกัน จึงคอยช่วยเหลือกัน
และยังได้รบั ความช่วยเหลือจากนักโทษการเมืองในเรือนจ�ำชายทีอ่ ยูม่ าก่อน
อีกไม่น้อย
ในวันดังกล่าวพ่อของบอลเป็นญาติคนเดียวที่เดินทางมาเยี่ยมบอล
และจารุวรรณที่ศาลทหารกรุงเทพ แต่ก็ไม่ได้ยื่นขอประกันตัวทั้งสอง
เนื่องจากไม่มีเงินประกันตัว ส่วนชาติตั้งแต่ถูกจับยังไม่สามารถติดต่อ
ญาติได้
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เดือนมกราคม 2558 พ่อ พี่สาว และลูกชายคนเล็กของจารุวรรณ
เดินทางจากต่างจังหวัดเพือ่ มาเยีย่ มจารุวรรณและบอลทีศ่ าลทหารกรุงเทพ
โดยพักค้างคืนที่บ้านของพี่สาวจารุวรรณแถบคลองเตย
ทนายความเล่าว่า พ่อของเธอต้องท�ำไร่และขายถั่วเพื่อให้ได้ค่ารถ
เดินทางมาเยีย่ มลูกสาวที่เรือนจ�ำ ขณะที่ทนายความยังไม่สามารถติดต่อ
ญาติของชาติได้
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ครบก�ำหนดฝากขัง 85 วัน ทางการ
หมดอ�ำนาจตามกฎหมายทีจ่ ะกักขังทัง้ สามคนได้อกี ต่อไป อัยการยังไม่มี
ความเห็นว่าจะสัง่ ฟ้องผูต้ อ้ งหาทัง้ สามรายในคดีนหี้ รือไม่ จารุวรรณ บอล
และชาติจงึ ได้รบั การปล่อยตัวออกจากเรือนจ�ำทีก่ รุงเทพฯ ใบหน้าทัง้ สาม
ยิ้มแย้มให้กับอิสรภาพที่ได้กลับคืนมา
พีส่ าวของจารุวรรณนัง่ รถทัวร์จากเพชรบูรณ์ไปรับเธอทีท่ ณ
ั ฑสถาน
หญิงกลาง ทัง้ สองคนกอดกันเมือ่ ได้เห็นหน้ากัน พีส่ าวบอกน้องว่าพ่อดีใจ
มากเมื่อทราบข่าวว่าลูกจะได้รับการปล่อยตัว และขอให้รีบกลับบ้านที่
เพชรบูรณ์ทันที หลังจากนี้จารุวรรณจะหางานใหม่ เนื่องจากคดีนี้ท�ำให้
เธอต้องออกจากงานที่โรงงานในจังหวัดราชบุรี
ทางด้านบอลก็มีพ่อเดินทางมารับกลับบ้านของเขาที่ราชบุรี ส่วน
ชาติ แม้จะไม่มใี ครเดินทางมารับเขากลับบ้าน แต่เขาก็ได้โทรศัพท์ตดิ ต่อ
ทางบ้านเรียบร้อยแล้ว ทั้งคู่กล่าวว่า หลังจากนี้จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับ
ครอบครัวตามปกติ
ในประเทศที่ประชากรหลายสิบล้านคนใช้เฟซบุ๊คเป็นพื้นที่สื่อสาร
และแสดงความคิดเห็น แต่กลับมีการจองจ�ำผูค้ นจากการมีขอ้ ความปรากฏ
อยูบ่ นเฟซบุค๊ ส่วนตัวโดยทีพ่ สิ จู น์ไม่ได้วา่ คนคนนัน้ เป็นผู้โพสต์เองหรือไม่
การกักขังผู้ต้องสงสัยเป็นเวลา 85 วันโดยไม่มีหลักฐานการกระท�ำผิดที่
แน่ชัดจึงมีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้ใช้เฟซบุ๊คทุกคน
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อัครเดช:

น�้ำตาลูกผู้ชาย

“สองปีครึ่งเหรอพี่ โอเคอะ ผมคงอยู่ได้แหละ ไม่เป็นไร ห่วงแต่ที่มหา’ลัย
เขาจะยอมให้ผมดร็อปหรือเปล่า”
เจ้าหนุม่ มาดกวนเปรยขึน้ มา สายตาเหม่อลอย ขณะทีป่ ากก็อดั บุหรี่
แล้วพ่นควันออกไปทางหน้าต่าง
“มีใครรู้หรือยังว่าถูกจับ ให้ช่วยโทรบอกใครไหม” ผมถาม
“บอกพ่อแล้วพี่ พ่อก�ำลังมา” เขาตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉย
“ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ได้กินข้าวบ้างหรือยัง” ผมถามต่อ
“ต�ำรวจซื้อให้แล้วพี่” เจ้าหนุ่มอัดบุหรี่ต่ออย่างไม่สนใจไยดี
เช้ามืดของวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจกว่าสิบนาย
บุกไปที่บ้านหลังหนึ่งย่านชานเมืองกรุงเทพฯ เพื่อจับตัว ‘อัครเดช’ เด็ก
หนุ่มวัย 24 ปี ซึ่งก�ำลังเรียนวิศวะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งใน
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ชั้นปีที่สี่ หมายจับที่ต�ำรวจแสดงกับเจ้าตัวระบุความผิดตามมาตรา 112
และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ต�ำรวจจับตัวอัครเดชและยึดคอมพิวเตอร์กับ
โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องในบ้าน และน�ำตัวมาสอบสวนที่ สน.สุทธิสาร
ตลอดวัน
เป็นช่วงค�่ำแล้วที่ผมได้รับโทรศัพท์ที่โทรต่อกันมา 3-4 ทอดเพื่อ
หาคนแวะไปดูสวัสดิภาพของอัครเดช ผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลย เช่น
เดียวกับคนที่โทรมาแจ้งก็ไม่มีใครรู้จักเขามาก่อน เนื่องจากที่ท�ำงานอยู่
ในระยะพอนั่งมอเตอร์ไซค์ไปได้ และมีประสบการณ์การเข้าเยี่ยมคนถูก
จับ จึงรีบไปให้ถึงตัวเขาก่อน
“ผู้ต้องหารับว่าเป็นเจ้าของอีเมลและเฟซบุ๊คจริง แต่ปฏิเสธว่า
ข้อความที่โพสต์นั้นไม่เป็นความผิด ผมก็บันทึกไว้ตามนี้นะ ก็ไปว่ากัน
ในศาลต่อแล้วกัน” พนักงานสอบสวนบอกกับทนาย ซึ่งมาถึงตอน
สามทุ่มเศษๆ
“ยังไงถ้าอยากขอประกันตัวชั้นต�ำรวจเลยได้ไหมคะ น้องเขาก็ยัง
เรียนอยู่ แล้วเราจะได้ไปสู้ในชั้นศาล” ทนายความถามต�ำรวจ
“แหม... เรื่องประกันตัวนี่ผมช่วยไม่ได้จริงๆ นะ สน. นี้ก็เพิ่งจะเจอ
คดีแบบนี้เป็นครั้งแรก ผมว่าให้ศาลเป็นคนสั่งดีกว่า เอาเป็นว่าผมจะไม่
คัดค้านการประกันตัวแล้วกัน” ต�ำรวจตอบ
“ตอนนี้ญาติเขายังเตรียมเงินประกันตัวไม่ทัน อย่าเพิ่งรีบไปศาล
ได้ไหมคะ ขอเวลาอีกหน่อย” ทนายยังอ้อนวอนเพื่อขอต่อเวลาอีกสัก
หน่อย เพราะหากไปถึงขั้นตอนการฝากขังต่อศาลแล้ว เป้าหมายต่อไป
คือเรือนจ�ำทันที
“จริงๆ ผู้ใหญ่เขาอยากให้ไปพรุง่ นีเ้ ลย แต่ผมจะพยายามช่วย ไปมะรืน
เช้าแล้วกันนะ คุณก็เขียนค�ำร้องบอกศาลไปว่ายังเรียนอยู่ มีหลักทรัพย์
อะไรก็ยื่นไปแล้วกันนะ เผื่อศาลจะเมตตา” ต�ำรวจบอกอย่างมีความหวัง
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คดีของอัครเดชดูเหมือนจะไม่รา้ ยแรงนัก ต้นตอของการจับกุมครัง้ นี้
มาจากสเตตัสเฟซบุ๊คความยาวไม่ถึงหนึ่งบรรทัด เป็นประโยคค�ำถาม
ลอยๆ ไม่มีค�ำหยาบคาย ไม่มี hate speech ไม่ใช่เรื่องความขัดแย้ง
ทางการเมือง เป็นเหมือนการระบายอารมณ์อึดอัดจากการถกเถียงแบบ
เกรียนๆ ตามประสาเด็กวัยรุ่นกับคนไม่รู้จักในสเตตัสก่อนหน้านั้น
โพสต์เจ้าปัญหามีคนกดไลค์นดิ หน่อยกับสองสามคอมเมนต์ ซึง่ ไม่นา่
จะท�ำให้สถาบันสูงสุดของชาติไทยสั่นคลอนได้ เมื่อโพสต์ไปสักพักก็ไม่มี
ใครสนใจมันอีก รวมทัง้ ตัวเขาเองด้วย ยกเว้นใครคนหนึง่ ทีไ่ ม่ชอบเขาเอา
มากๆ แล้วเอาข้อความนัน้ ไปแจ้งความกับต�ำรวจตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2557
บรรยากาศทางการเมืองหลังการรัฐประหารบีบให้เจ้าหน้าที่รัฐต้อง
เร่งท�ำคดี 112 อย่างหนัก ต�ำรวจ สน.สุทธิสารจึง ‘ท�ำตามหน้าที’่ โดยการ
ลากตัวเจ้าหนุ่มคนหนึ่งมาขังไว้
“มีข้าวผัดกล่องนึง ขนม แล้วก็โค้กนะ” เช้าวันรุ่งขึ้นผมแวะเอาข้าว
มาส่งให้เด็กหนุ่มที่นอนเหงาๆ อยู่ในห้องขังของ สน.สุทธิสาร
“ขอบคุณครับ นี่พี่มาเยี่ยมผมเหรอ พี่มาเยี่ยมจริงเหรอ” เด็กหนุ่ม
ถามกลับด้วยสีหน้ามีรอยยิ้ม
“เออดิ ก็บอกไว้แล้วว่าจะมา” ผมตอบ เพราะเมื่อคืนก่อนแยกย้าย
กันประมาณสีท่ มุ่ กว่าๆ พ่อเขาบอกว่าคงต้องวิง่ วุน่ เพือ่ หาเงินมาประกันตัว
ทั้งวัน ผมเลยรับอาสาท�ำหน้าที่ซื้อข้าวซื้อน�้ำให้วันหนึ่ง
“ข้างในมีหมอน มีที่นอนไหม” ผมถามอีกครั้ง
“เขามีทนี่ อนให้อยูพ่ ี่ ผมโอเค ผมนอนที่ไหนก็ได้” เขาตอบแบบวาง
ฟอร์มเหมือนเดิม
“โค้กกระป๋องนี่เอาเข้าไม่ได้นะครับ” ต�ำรวจที่เฝ้าหน้าห้องขังบอก
“อ้าว เหรอครับ” เป็นความรู้ใหม่อีกอย่างในวันนั้น
“โค้กเขาไม่ให้ว่ะ เอาน�้ำอย่างอื่นแทนไหม ที่ไม่ใช่กระป๋อง?”
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“ผมขอน�้ำเปล่าขวดนึงแล้วกันพี่ ข้างในมันร้อน” เด็กหนุ่มร้องขอ
เป็นครั้งแรกที่เขาเอ่ยปากบอกความต้องการ
“เดี๋ยวจัดให้สองเลย” ผมตอบแล้วรีบวิ่งไปซื้อน�้ำจากร้านหน้า สน.
อัครเดชเป็นเด็กหนุ่มมาดกวน ผมหยักศก ผิวสีด�ำแดง ร่างท้วมๆ
เกือบอ้วน ถ้าเดินสวนกันริมถนนคนทัว่ ไปคงเข้าใจว่าเขาเป็นเด็กแว้นนักบิด
ประเภทที่พร้อมจะมีเรื่องกับคู่อริที่ไม่ชอบหน้ากันได้ แต่อีกมุมหนึ่งเขา
เป็นคนสนใจเรื่องราวทางสังคม เขาเล่าว่าเคยไปร่วมชุมนุมทางการเมือง
รวมทัง้ เคยเข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านรัฐประหารทีห่ น้าห้างเมเจอร์รชั โยธิน
เขาสามารถเล่าเหตุผลวิธีคิดในการเข้าร่วมการชุมนุมแต่ละครั้งได้อย่าง
ชัดเจนเป็นระบบ
เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และผมเองก็ไม่เก่งเรื่องท�ำตัวเนียนเป็น
พวกเดียวกันเท่าไรนัก อัครเดชกับผมจึงคุยกันแบบรักษาฟอร์มตลอด
เขาท�ำทีเป็นคนเข้มแข็งไม่ยี่หระต่อการสูญเสียอิสรภาพเพราะเข้าใจดีถึง
ภาระที่ ‘เหยื่อ’ จากความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงเวลานั้นต้องแบกรับ
ในความทรงจ�ำของผม อัครเดชเป็นเด็กหนุม่ มาดกวนทีพ่ ร้อมเผชิญ
หน้าปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อย่างสงบนิ่งด้วยมุมมองแบบเด็กวัยรุ่น
เฮ้วๆ คนหนึ่ง
“วันนี้ได้มาแค่นี้ ลองก่อนได้ไหม?” พ่อของเด็กหนุ่มถาม
“มีแค่นี้ก็ต้องยื่นแค่นี้ละค่ะ” ทนายสาวตอบ
20 มิถุนายน 2557 ต�ำรวจพาอัครเดชไปศาลอาญาเพื่อขอฝากขัง
เป็นครั้งแรก พ่อของเขาหอบเงิน 150,000 บาทที่ไปหยิบยืมเพื่อนฝูงมา
ที่ศาลเพื่อขอประกันตัว ทนายยื่นค�ำร้องประกอบกับชี้แจงความจ�ำเป็น
ที่อัครเดชต้องกลับไปเรียนต่อ เพราะเหลืออีกเทอมเดียวเขาก็จะจบการ
ศึกษาแล้ว แต่วันนั้นศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว
“ไม่เป็นไรนะลูก เดี๋ยวอีกอาทิตย์สองอาทิตย์พ่อหาเงินได้เพิ่มแล้ว
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ยื่นประกันใหม่” พ่อตะโกนบอกเขาผ่านลูกกรงสองชั้นใต้ถุนศาลอาญา
“ครับพ่อ” เจ้าหนุ่มยืนเกาะลูกกรงนิ่ง โยนค�ำตอบแบบมีฟอร์ม
เหมือนเดิม ขณะที่น�้ำเสียงเริ่มไม่นิ่งเหมือนท่าทาง
“ไปหาเพื่อนใหม่สักพักนะลูก ข้างในอากาศมันร้อน เช็คท�ำความ
สะอาดที่นอนดีๆ นะ เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อไปเยี่ยม” พ่อตะโกนสั่งความ
“อ้าว! พ่อ เคยเข้าไปเหรอครับ?” ผมถามปนยิ้ม
“สมัยวัยรุ่นน่ะ ไปอยู่สถานพินิจ เขายกพวกตีกันพ่อมีอาวุธไปด้วย
เลยโดนข้อหาอาวุธ” คุณพ่อตอบยิ้มๆ เหมือนกัน
“พ่อ ...น้องรู้ยัง?” เด็กหนุ่มถาม
“เดี๋ยวพ่อบอกๆ”
“พ่อ ...บอกน้องนะว่าไม่ต้องเป็นห่วง ฝากเก็บของที่ห้องนอนให้
ด้วย แล้วบอกเพื่อนผมให้มันไปบอกมหา’ลัยให้ด้วย” เป็นค�ำสั่งสุดท้าย
ของอัครเดช หนุ่มมาดกวนไม่เหลือฟอร์มอีกต่อไป ลูกผู้ชายในวัยที่ชีวิต
ก�ำลังจะออกไปโลดแล่นยืนเกาะลูกกรงเหล็กใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดงก�ำ่
เขาหลั่งน�้ำตาออกมา ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สั่งให้เข้าแถวขึ้นรถไป
ยังเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯ
“พฤติการณ์ของคดีเป็นการเผยแพร่ข้อมูลสู่อินเทอร์เน็ต ผู้ต้องหา
ศึกษาอยูใ่ นระดับอุดมศึกษาถือว่ามีวฒ
ุ ภิ าวะในขณะกระท�ำแล้ว คดีมคี วาม
ร้ายแรงจึงเกรงว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว”
คือเหตุผลที่ศาลไม่ให้อัครเดชประกันตัว
“สบายดีไหม?” ผมถาม
“ดีครับพี่” เด็กหนุ่มตอบ
“ข้างในมีเพื่อนไหม?”
“ก็พอมีครับ”
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“อยากกินขนมหรืออะไรไหม?”
“ไม่เป็นไรครับ พ่อซื้อให้แล้ว”
“มีอะไรขาดเหลือบอกได้นะ?”
“ขอบคุณครับพี่”
หลายวันต่อมาผมไปเยีย่ มอัครเดชทีเ่ รือนจ�ำ บทสนทนาเป็นไปอย่าง
เรียบๆ ถามค�ำตอบค�ำ เด็กหนุม่ ซึง่ บัดนีผ้ อมลงไปถนัดตายังคงวางฟอร์ม
นิ่งๆ และเรียบเฉย เจ้าหนุ่มซึ่งเคยฉายแววกร้านโลกเมื่อครั้งอยู่ที่สถานี
ต�ำรวจกลายร่างเป็นเด็กน้อยไร้พิษสงหลังลูกกรงขนาดใหญ่ ขณะที่เขา
ยังวางมาดขรึมไม่เดือดร้อนต่อชะตากรรมที่ก�ำลังเผชิญอยู่
หลังจบสามสี่ค�ำถามพื้นฐาน ผมรีบเปลี่ยนให้พ่อเขาเข้ามาคุยต่อ
และเดินห่างออกมาเพื่อให้พื้นที่ส่วนตัวส�ำหรับครอบครัว แต่ยังแอบเห็น
เด็กหนุ่มคนนั้นมีน�้ำตาพรั่งพรูออกมาโดยไม่รู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรกัน
พ่อของอัครเดชและทนายความยื่นขอประกันตัวอีกสี่ครั้ง ก่อน
เปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม ทนายตัดสินใจยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งต่อศาล
อุทธรณ์ด้วย โดยหวังว่าศาลอุทธรณ์จะเมตตาให้เขาได้กลับไปเรียนทัน
เปิดเทอม กลับไปเป็นเด็กหนุ่มที่มีอนาคตทางหน้าที่การงานอีกครั้ง แต่
ศาลก็ยนื ยันไม่อนุญาตให้ประกันตัว ท�ำให้ความตัง้ ใจจะต่อสูค้ ดีเพือ่ พิสจู น์
ความบริสุทธิ์ค่อยๆ จางลง
ตอนแรกอัครเดชเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่ได้ท�ำอะไรผิด แต่เมื่อ
สถานการณ์บบี คัน้ เพราะถูกปฏิเสธการประกันตัว รวมทัง้ จากการประเมิน
ว่าภายใต้บรรยากาศทางการเมืองแบบนี้ โอกาสชนะคดีนา่ จะแทบเป็นศูนย์
อัครเดชจึงตัดสินใจกลับค�ำให้การต่อศาลเป็นรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ศาลพิพากษาจ�ำคุกอัครเดชเป็นเวลาห้า
ปี ตามมาตรา 112 แต่เนื่องจากเขารับสารภาพจึงเหลือโทษจ�ำคุกสองปี
หกเดือน ซึ่งอัตราโทษที่ได้รับก็เป็นไปตามค�ำท�ำนายที่ผมเคยคุยกับเขา
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ตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน
หลังจากอัครเดชเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำได้ไม่นาน เรือนจ�ำทั่วประเทศ
เปลีย่ นกฎการเยีย่ มใหม่ ให้ผตู้ อ้ งขังแต่ละคนแจ้งชือ่ มีสทิ ธิเ์ ข้าเยีย่ มสิบคน
กฎใหม่นี้ท�ำให้ผมไม่สามารถไปเยี่ยมอัครเดชได้อีก
ต้นปี 2558 ผมเจอคุณพ่อของอัครเดชอีกครั้งที่หน้าห้องเยี่ยมของ
เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯ เป็นเวลาหลายเดือนมาแล้วที่คุณพ่อแวะเวียน
มาเยี่ยมลูกชายอย่างสม�่ำเสมอทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ พ่อของอัครเดชก็
นิสัยเดียวกับลูกของเขา ยิ้มแย้มแจ่มใส วางมาดและรักษาฟอร์มกับคน
ไม่คุ้นเคยอยู่เสมอ
“พ่อได้ควิ รอบกีโ่ มงครับวันนี้ เผือ่ ผมจะขอทักทายน้องด้วย” ผมถาม
“เอาสิๆ รอบแปด เนี่ยจะเข้าแล้ว” คุณพ่อตอบ “นั่นๆ เปิดแล้ว
ขอตัวก่อนนะ”
นักโทษการเมืองถูกจัดให้คยุ กับญาติในห้องเยีย่ มหมายเลข 9 เสมอ
เด็กหนุ่มกับพ่อนั่งประจันหน้าแทบจะเอาหัวชนกันอยู่ที่มุมหนึ่งของห้อง
โดยมีซี่กรงเหล็กและแผ่นพลาสติกใสกั้นขวางไว้อย่างแน่นหนา เสียงที่
พวกเขาคุยกันต้องวิ่งผ่านโทรศัพท์ที่ติดเครื่องดักฟังเท่านั้น ถัดออกมา
คือประตูห้องเยี่ยมและกระจกบานเกล็ด ถัดมายังมีลูกกรงอีกชั้นกั้นไม่
ให้คนนอกเข้าถึงทางเดินได้
ผมเกาะลูกกรงชั้นนอกสุดโบกมือไหวๆ ให้คนข้างใน เด็กหนุ่มมาด
กวนหนึ่งในนักโทษคดีประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยหยุดคุยแล้วเงยหน้า
ขึ้นมาสบตาจากระยะไกล คุณพ่อเอี้ยวตัวกลับมามอง ทั้งสองคนโบกมือ
กลับมาให้ผม
อีกเกือบๆ สองปีเราคงจะได้พบกันอีกครั้ง
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หมายเหตุ:
อัครเดชได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจ�ำพิเศษในวันที่ 23 มิถุนายน
2559 รวมเวลาถูกคุมขังในเรือนจ�ำสองปี สามวัน ก่อนครบก�ำหนดโทษ
ตามค�ำพิพากษาสองปีหกเดือนเพราะได้รับการลดโทษ
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ธเนศ:

เสียงกระซิบที่ข้างหู

คดีมาตรา 112 ของ ‘ธเนศ’ ไม่ใช่คดีการเมืองใหญ่โตและไม่เป็นที่รู้จัก
มากนัก ธเนศเป็นคนตัวเล็กๆ ทีไ่ ม่มฐี านะทางเศรษฐกิจสังคมหรือมีระบบ
การใช้เหตุผลที่สมบูรณ์นัก เมื่อถูกตั้งข้อหาร้ายแรงในช่วงที่สถานการณ์
การเมืองร้อนแรง ความไม่สมบูรณ์ของสติสมั ปชัญญะจึงอาจไม่มนี ำ�้ หนัก
เพียงพอให้ธเนศได้กลับคืนสู่อิสรภาพง่ายๆ
2 กรกฎาคม 2558 ช่วงเช้ามืดธเนศถูกทหารบุกจับตัวที่บ้านใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ และถูกพาตัวเข้ากรุงเทพฯเพื่อด�ำเนินคดีตามมาตรา
112 ข้อกล่าวหาของเขาคือ การส่งอีเมลให้ชาวต่างชาติซึ่งมีลิงค์ไปยัง
บล็อกทีม่ เี นือ้ หาผิดกฎหมาย หลังถูกตัง้ ข้อหา เขาถูกฝากขังอยูท่ เี่ รือนจ�ำ
พิเศษกรุงเทพฯเรื่อยมา
ธเนศเป็นชายร่างเล็ก สูงประมาณ 160 เซนติเมตร เจ้าของใบหน้า
ยาวเรียวและซูบตอบในวัย 45 ปี เป็นคนพูดจาสุภาพอ่อนหวานติดตุ้งติ้ง
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เล็กน้อย ก่อนถูกจับเขามีอาชีพขายสินค้าเกษตรผ่านเว็บไซต์ MisterOtwo.
com เขาไม่เคยเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆ
ธเนศถูกจับอย่างเงียบๆ แม้ครอบครัวทราบว่าเขาถูกจับ แต่ไม่มี
ความรู้ทางกฎหมายและคดีความ จึงไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร เมื่อธเนศ
ถูกส่งตัวเข้าเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯ นักโทษคดีมาตรา 112 ที่อยู่ในนั้น
ก่อนหน้าเขาเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวของธเนศออกมาข้างนอกเพื่อให้มีคน
เข้าไปช่วยเหลือ
ศูนย์ทนายความเพือ่ สิทธิมนุษยชนส่งทนายความเข้าไปเยีย่ มธเนศใน
เรือนจ�ำ และได้ฟังเรื่องราวจากปากของเจ้าตัว เขารับสารภาพว่าเป็นคน
ส่งอีเมลจริง แต่ท�ำไปเพราะได้ยินเสียงแว่วจากในหูคอยสัง่ ให้ท�ำสิง่ ต่างๆ
ธเนศเชื่ อ ว่ า เขามี ใ บหน้ า คล้ า ยสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
เนื่องจากตอนอายุ 18 ปี แม่ค้าขายอาหารเคยเรียกเขาว่าองค์ชาย ตลอด
20-30 ปีทผี่ า่ นมาธเนศมักรูส้ กึ ว่ามีคนคอยติดตามไปทุกหนแห่ง และกลัน่
แกล้งเพื่อไม่ให้เขามีชีวิตที่ดี เช่น ถูกขโมยรองเท้า ถูกคนเอาก้อนหินมา
วางขวางทางตอนขีจ่ กั รยาน เมือ่ ย้ายทีอ่ ยูใ่ หม่ ข้างห้องก็ทำ� เสียงดังรบกวน
เมือ่ ขึน้ รถเมล์คนขับก็จะขับไม่ดี และเคยถูกคนวางยาพิษใส่ในยาสีฟนั ฯลฯ
ธเนศนับถือศาสนาคริสต์ทว่ายึดถือค�ำพยากรณ์ทางเว็บไซต์เป็นหลัก
ในการด�ำเนินชีวติ ตามค�ำบอกเล่าของพีส่ าว เวลาธเนศเดินทางไปไหนจะ
เอาตุก๊ ตายางรูปไก่มดั กับไม้เป็นรูปไม้กางเขนติดไว้หน้ารถจักรยานพร้อม
แผ่นกระดาษเขียนว่า ‘องค์ชาย 20 ปี’ บันทึกรายละเอียดเรื่องที่เขาถูก
กลั่นแกล้งเอาไว้เพื่ออ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า
ธเนศยังมีอาการได้ยินเสียงแว่วในหูเป็นพักๆ ซึ่งเสียงเหล่านั้นบาง
ครัง้ ก็คยุ กับเขา สัง่ ให้เขาท�ำสิง่ ต่างๆ รวมทัง้ ฆ่าตัวตาย ธเนศจึงชอบใส่ทอี่ ดุ
หู เขาบอกว่าช่วยให้ไม่ตอ้ งทนฟังเสียงเหล่านัน้ ได้ เสียงเหล่านัน้ มารบกวน
เขาครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมิถุนายน 2553 บอกให้เขาส่งอีเมลเพื่อ ‘ช่วยคน
เสือ้ แดง’ เขาเชือ่ และท�ำไปตามนัน้ จนเป็นเหตุนำ� มาสูก่ ารจับกุมด�ำเนินคดี

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) 27

ธเนศไม่เคยเข้ารับการตรวจอาการทางจิต ไม่เคยยอมไปหาหมอ
เพราะเขาเชื่อว่าสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นกับเขาจริงๆ ทนายความและครอบครัว
ใช้เวลาเกลีย้ กล่อมอยูน่ านกว่าธเนศจะยอมไปพบพยาบาลทีห่ อ้ งพยาบาล
ในเรือนจ�ำ แต่กต็ รวจไม่พบอาการ ทนายความจึงท�ำหนังสือขอให้เรือนจ�ำ
ส่งตัวธเนศไปตรวจเป็นกรณีพิเศษ
เป็นเวลากว่า 4 เดือนที่ธเนศถูกคุมขังระหว่างเฝ้ารอแพทย์ที่จะมา
ยืนยันว่าเขาป่วย และเฝ้ารอการประกันตัว เขาถูกส่งไปตรวจที่สถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์หลายครัง้ แต่ขนั้ ตอนของแพทย์กต็ อ้ งใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ
หลายฝ่ายร่วมกันวินิจฉัยและใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะสรุปผลได้
จนกระทั่งวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 รายงานสรุปผลออกมาว่า
“ป่วยเป็นโรคจิตหวาดระแวง (F20.0 Paranoid Schizophrenia) และมี
อารมณ์เศร้าร่วมด้วย ปัจจุบันสามารถต่อสู้คดีได้”
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ศาลนัดพร้อมคดีนี้ พ่อแม่และพี่สาวธเนศ
เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เพือ่ มาให้กำ� ลังใจ แต่ศาลสัง่ ให้พจิ ารณา
คดีเป็นการลับท�ำให้ทกุ คนได้แต่นงั่ รออยูห่ น้าห้อง ทนายความยืน่ ผลการ
ตรวจรักษาต่อศาล และแถลงขอให้ศาลยกฟ้อง เนื่องจากจ�ำเลยมีอาการ
ป่วย กระท�ำการไปโดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ศาลทราบผลการ
ตรวจแล้วแต่โจทก์คดั ค้าน จึงต้องมีการนัดไต่สวนแพทย์ผตู้ รวจรักษาและ
พนักงานสอบสวนประกอบ
ก่ อ นถู ก จั บ ธเนศมี ร ายได้ จ ากการเปิ ด เว็ บ ไซต์ ข ายของทาง
อินเทอร์เน็ตอยู่กับพี่สาวที่บ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ถูกจับเขาถูก
เจ้าหน้าที่ยึดสมุดบัญชีธนาคารซึ่งมีเงินอยู่ 80,000 บาทไปด้วย หลังถูก
จับกุมตัว ตั้งข้อกล่าวหา ก็ถูกฝากขังที่เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯมาตลอด
จนกระทั่งวันที่ไปขึ้นศาลแม้จะมีใบรับรองแพทย์ยืนยันอาการป่วยแล้ว
แต่ธเนศก็ยังไม่มีเงินพอส�ำหรับการยื่นประกันตัว
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ในวันนั้นครอบครัวมีเงินติดตัวรวมกัน 10,000 บาท ธเนศขอร้อง
ให้พี่สาวใช้เงิน 10,000 บาทซื้อหลักทรัพย์ส�ำหรับการยื่นประกันตัว แต่
บริษทั ประกันบอกว่าเงิน 10,000 บาทนัน้ ไม่พอซือ้ หลักทรัพย์ใน ‘คดีแบบ
นี้’ หากยื่นไปก็เสียเวลาเปล่าๆ จึงไม่ยอมรับด�ำเนินการให้
8 ธันวาคม 2557 พีส่ าวของธเนศติดต่อขอสมุดบัญชีทถี่ กู ยึดไปคืน
จากต�ำรวจเพื่อเบิกเงิน 80,000 บาทออกมา และท�ำสัญญายืมเงินจาก
ผู้ใจบุญและต้องการช่วยเหลืออีก 120,000 บาท รวมได้ 200,000 บาท
เพื่อยื่นประกันตัวต่อศาลอาญาพร้อมใบรับรองแพทย์
ในวันเดียวกันศาลอาญามีคำ� สัง่ ไม่ให้ประกันตัวด้วยเหตุผลว่า “ความ
ผิดตามฟ้องเป็นการเผยแพร่ข้อความเท็จ ซึ่งกระทบต่อความรู้สึกของ
ประชาชนและมุ่งให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันอันเป็นที่เคารพยิ่งของ
ประชาชน ทัง้ เป็นการกระท�ำทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร
พฤติการณ์แห่งคดีมีความร้ายแรง มีเหตุควรเชื่อว่า หากได้รับการปล่อย
ตัวชั่วคราว จ�ำเลยอาจหลบหนี”
ต่อมาทนายความประสานงานผู้ ใจบุญได้เงินช่วยเหลือเพิ่มอีก
100,000 บาท จึงยืน่ ขอประกันตัวอีกครัง้ ศาลไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่า
“หากการเจ็บป่วยดังกล่าวทวีความรุนแรงถึงขัน้ ทีส่ ถานคุมขังจะดูแลความ
ปลอดภัยแก่ชวี ติ ของจ�ำเลยไม่ได้แล้ว ย่อมต้องด�ำเนินการส่งตัวจ�ำเลยให้
แพทย์ท�ำการรักษาในขั้นตอนตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ต่อไป”
ทั้งที่ก่อนหน้านี้คดีมาตรา 112 ที่จ�ำเลยกระท�ำความผิดไปเพราะ
มีอาการทางจิตอย่างน้อยสองคดี ศาลก็อนุญาตให้จ�ำเลยได้ประกันตัว
ระหว่างการพิจารณาคดี เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจ�ำเลยมีอาการป่วยทาง
จิต ก็พิพากษาให้ส่งตัวไปรักษาและรอการลงโทษจ�ำคุกไว้
ความหวังของธเนศทีจ่ ะได้มอี สิ รภาพสูญสลายไปโดยทีเ่ ขาไม่เข้าใจ
เพือ่ นนักโทษเล่าว่าหลังจากนัน้ ธเนศเลิกกินยารักษาอาการทีไ่ ด้รบั เพราะ
ฤทธิ์ยาท�ำให้ง่วงซึมและกินอาหารไม่ได้ เขาเลือกที่จะทนฟังเสียงในหูที่
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คอยบอกให้เขาท�ำอย่างนั้นอย่างนี้ โดยเวลาได้ยินเสียงขึ้นมา เพื่อนๆ จะ
เห็นธเนศพึมพ�ำคนเดียวเหมือนก�ำลังสวดมนต์ร้องขอกับพระเจ้า
พี่สาวของธเนศกล่าวกับทนายความว่า ที่ผ่านมาได้พยายามอย่าง
เต็มที่แล้ว เมื่อไม่ได้ประกันตัวก็เข้าใจว่าคงท�ำอะไรไม่ได้อีกแล้ว ต้องรอ
วันพิจารณาคดีอย่างเดียว
8 พฤษภาคม 2558 วันนัดสืบพยาน พญ.ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์
จากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เบิกความว่า จ�ำเลยมีอาการป่วยจริงแต่
ไม่ถึงขั้นวิกลจริต ผลการทดสอบทางจิตวิทยาไม่ปรากฏว่าจ�ำเลยแกล้ง
ป่วย จ�ำเลยกล่าวอ้างว่าขณะที่ส่งลิงค์นั้นมีการฟอร์เวิร์ดเมล เหตุที่ท�ำไป
เพราะจะเป็นการช่วยประชาชน ไม่ทราบว่าสิ่งที่ท�ำเป็นความผิด พี่ชาย
ของจ�ำเลยก็มีอาการแบบเดียวกัน อาการของจ�ำเลยจึงน่าจะมีสาเหตุมา
จากกรรมพันธุ์ โรคนี้หากเป็นแล้วต้องรักษาตลอดชีวิต สามารถรักษาให้
ทุเลาลงได้ แต่ไม่สามารถหายขาด หากจ�ำเลยได้รบั การรักษาอย่างเต็มที่
น่าจะมีอาการดีกว่าที่เป็นอยู่
25 มิถุนายน 2558 ศาลอาญาอ่านค�ำพิพากษาคดีของธเนศจาก
การส่งอีเมลตามเสียงกระซิบในหู ให้ลงโทษจ�ำคุก 5 ปี ตามมาตรา 112,
116 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ลดโทษให้เนื่องจากให้การเป็นประโยชน์
เหลือจ�ำคุก 3 ปี 4 เดือน
ศาลระบุเหตุผลว่า จ�ำเลยให้การได้ตามปกติ มีอาการปกติเหมือนคน
ทั่วไป จ�ำเลยให้การไว้โดยละเอียดเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดอย่างเป็น
ขัน้ เป็นตอน จ�ำเลยสามารถประกอบการค้าขายบนอินเทอร์เน็ตได้ ไม่เชือ่
ว่าขณะกระท�ำความผิดจ�ำเลยไม่รผู้ ดิ ชอบหรือไม่สามารถบังคับตัวเองได้
จ�ำเลยไม่สามารถยกข้ออ้างดังกล่าวขึ้นมาให้ตัวเองพ้นผิดได้
“ไม่เป็นไรแล้ว เราสู้มานานพอแล้ว ขอให้ทนายทุกคนเอาเวลาไป
ช่วยคนอื่นดีกว่า” พี่สาวของธเนศกล่าวกับทนายความหลังทราบผล
ค�ำพิพากษา
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“ที่ผ่านมาขอบคุณทุกคนมาก ผมอยากให้เรื่องมันจบแล้ว ผมไม่
ต้องการอุทธรณ์แล้วครับ” ธเนศกล่าว
คดีของธเนศจบไปเพราะไม่มีการยื่นอุทธรณ์ หลายเดือนหลังศาล
อ่านค�ำพิพากษา ธเนศยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ
ราย โดยแนบใบรับรองแพทย์ประกอบไปด้วย และรอคอยด้วยความหวัง
ระหว่างยังรออยู่ธเนศได้รับลดโทษจากการอภัยโทษพร้อมกันทั้ง
ประเทศในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 และถูกปล่อยตัวในเดือนกันยายน
2559 รวมเวลาที่ถูกจองจ�ำ 2 ปี 2 เดือน 24 วัน
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ซัลมาน:

คำ�พิพากษาและการลาจาก

ภาพลักษณ์ของนักโทษคดี 112 ที่คนส่วนหนึ่งมักจินตนาการถึงคือ
ฮาร์ดคอร์เสื้อแดงหรือขบวนการล้มเจ้า ภาพลักษณ์เช่นนี้ท�ำให้หลายคน
เลือกมองประเด็นในคดีมาตรา 112 ไปตามแนวความคิดของฝักฝ่าย
การเมืองทีต่ นเองสังกัด ทัง้ ทีน่ กั โทษคดี 112 ทีก่ ล้ายืนยันว่ารักและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ และไม่ใช่คนที่สนใจหรือเคลื่อนไหวทางการเมือง ไม่ได้
มีแค่อากงเพียงคนเดียว
ผมได้พบ ‘ซัลมาน’ ครั้งแรกช่วงเดือนกันยายน 2556 ที่ห้อง
เยี่ยมของเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯ ขณะนั้นซัลมานเพิ่งเข้าเรือนจ�ำได้ไม่
นาน หลังศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จ�ำคุกเขาด้วยมาตรา 112 และ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เพราะไปโพสต์ขา่ วลือไม่เป็นมงคลในเว็บบอร์ดของ
บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง
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ครั้งแรกที่พบกัน ผมเห็นหน้าซัลมานไม่ชัดนัก เพราะเขาสวม
หน้ากากเนื่องจากก�ำลังป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ เท่าที่รู้คือเขาเป็นชายร่างสูง
ผิวคล�้ำ ตากลมโตสไตล์ชาวอาหรับ ส่วนผมบนศีรษะก็สั้นเกรียนเหมือน
ผู้ต้องขังคนอื่นๆ
การสนทนาระหว่างเราไม่ราบรื่นนัก เพราะพลาสติกแผ่นหนากั้น
กลาง แถมด้วยอุปสรรคด้านภาษา ไม่ว่าจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ซัลมานก็พูดกระท่อนกระแท่นพอๆ กัน
ภรรยาของเขาเล่าให้ฟงั ภายหลังว่า ซัลมานเข้ามาเมืองไทยครัง้ แรก
ในฐานะนักท่องเที่ยว เขาชอบประเทศไทยจึงเดินทางไปๆ มาๆ ระหว่าง
ประเทศไทยกับซาอุดิอาระเบียหลายครั้ง จนกระทั่งได้พบกับเธอและ
ตัดสินใจแต่งงาน เขาจึงลงหลักปักฐานทีจ่ งั หวัดหนึง่ ทางภาคเหนือซึง่ เป็น
บ้านของภรรยา ทั้งคู่มีลูกด้วยกันคนหนึ่ง
เมื่อตั้งถิ่นฐานในเมืองไทย เขาเลี้ยงชีพด้วยการซื้อขายหุ้น แม้ว่า
ซัลมานจะแต่งงานและอยู่กินกับภรรยาชาวไทย แต่เขายังต้องเดินทาง
ไปๆ มาๆ ระหว่างประเทศไทยกับแผ่นดินเกิดเช่นเดิม เพราะต้องไปเยีย่ ม
แม่ที่ชราและมีอาการป่วย
ภรรยาของเขาเล่าต่อว่า ซัลมานเป็นคนจิตใจเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ เขาเคย
บริจาคเงินจ�ำนวนมากเพือ่ สร้างมัสยิด เคยเลีย้ งอาหารคนยากจนหลายครัง้
รวมทั้งเคยไปสอนภาษาอาหรับให้กับชุมชนหรือโรงเรียนที่ต้องการ โดย
บอกว่ามาอยู่เมืองไทยก็ต้องท�ำอะไรเพื่อประเทศไทยบ้าง
ปกติแล้วซัลมานไม่ใช่คนสนใจการเมือง และไม่เคยไปร่วมชุมนุม
ทางการเมืองไม่ว่ากลุ่มใด อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเผยแพร่ข่าวลืออันไม่
เป็นมงคลในโลกออนไลน์ชว่ งปลายปี 2553 ซึง่ ร้ายแรงพอทีจ่ ะท�ำให้หนุ้ ตก
กว่า 10 เปอร์เซ็นต์ในวันเดียว ซัลมานในฐานะนักลงทุนทีเ่ กือบหมดตัว จึง
ต้องเช็คข่าวจากเว็บไซต์ตา่ งประเทศ รวมทัง้ วิกลิ กี ส์อย่างกระวนกระวาย
เพราะกลัวการลงทุนผิดพลาด
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เมื่อเห็นข่าวลือจากเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศที่น่าเชื่อถือ เขาเข้าใจ
ว่าเป็นเรื่องจริง จึงโพสต์ข้อความในเว็บบอร์ดของบริษัทหลักทรัพย์ที่
เขาเล่นประจ�ำเป็นภาษาอังกฤษ แม้จะใช้ตัวสะกดผิดๆ ถูกๆ แต่ก็ตั้งใจ
เตือนให้เพือ่ นนักลงทุนชะลอการลงทุนออกไป ไม่อยากให้ใครต้องเจ็บตัว
เหมือนเขา
ตัวเขาและคนในครอบครัวคงไม่คาดคิดว่า ความหวังดีในวันนัน้ กลับ
เป็นเหตุให้ชีวิตของชายชาวต่างชาติที่รักประเทศไทย รักคนไทย และรัก
พระมหากษัตริย์ไทย ต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ภรรยาของเขาเพิ่มเติมว่า เธอรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องตลกร้ายที่
ซัลมาน ผูท้ ม่ี คี วามจงรักภักดีตอ่ สถาบันเบือ้ งสูงมาโดยตลอดต้องถูกด�ำเนิน
คดีหมิน่ สถาบัน ก่อนหน้านีเ้ ขาเคยพาภรรยาและลูกน้อยเดินทางจากบ้าน
ในภาคเหนือลงมาถวายพระพรทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช และเคยส่งโปสการ์ด
ไปถวายพระพรเนื่ อ งในวั น พระราชสมภพด้ ว ย ภรรยาของซั ล มาน
ตั้งข้อสังเกตว่า แม้คนไทยจะรักสถาบัน แต่ก็คงมีคนจ�ำนวนไม่มากนักที่
จะเดินทางมาถวายพระพรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลๆ
ในชั้นศาล ซัลมานพยายามต่อสู้ว่า เขาไม่มีเจตนาหมิ่นประมาท
พระมหากษัตริย์ฯ แต่โพสต์ข้อความดังกล่าวเพื่อเตือนนักลงทุนคนอื่น
เท่านั้น เพราะเข้าใจว่านั่นคือข่าวจริง ซัลมานรู้ภาษาไทยไม่มากนัก จึง
ไม่สามารถยืนยันข่าวของส�ำนักข่าวต่างประเทศกับข่าวของทางการไทย
ได้ ซัลมานยังชี้แจงต่อศาลด้วยว่า ตัวเขาเป็นผู้จงรักภักดี เคยเดินทางมา
ถวายพระพรทีโ่ รงพยาบาล และยังบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สาธารณะอยูบ่ อ่ ย
ครั้งเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินไทย อย่างไรก็ตาม ข้อต่อสู้ของซัลมานก็เป็น
เหมือนบูมเมอแรงที่ย้อนกลับมาท�ำร้ายตัวเขาเอง
ในค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลให้เหตุผลท�ำนองว่า จ�ำเลยเข้ามาอยู่
ในราชอาณาจักรไทย มีภริยาเป็นคนไทย ยกย่องเทิดทูนพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯมาโดยตลอด จ�ำเลยย่อมทราบดีถึงฐานะของพระบาท
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สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ การทีจ่ ำ� เลยน�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ดว้ ยข้อความ
ซึ่งไม่เป็นความจริง และข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่มิบังควร ทั้งเป็น
ข้อความทีร่ ะคายเคืองเบือ้ งพระยุคลบาท จึงเป็นการลบหลูพ่ ระเกียรติยศ
ชื่อเสียงขององค์พระมหากษัตริย์ ถือเป็นการดูหมิ่น ซัลมานถูกตัดสิน
จ�ำคุกเป็นเวลา 3 ปี แต่ได้รับการลดโทษ 1 ใน 3 เหลือ 2 ปี
ช่วงเวลาแรกๆ ในเรือนจ�ำ ภรรยาของซัลมานกระเตงลูกวัย 5 ขวบ
จากภาคเหนือมาเช่าบ้านอยูใ่ กล้ๆ เรือนจ�ำ เบือ้ งต้นซัลมานและภรรยาตัง้ ใจ
จะสูค้ ดีตอ่ ในชัน้ ฎีกา แต่เพราะเขามีปญ
ั หาสุขภาพและไม่ได้รบั อนุญาตให้
ปล่อยตัวชัว่ คราวระหว่างต่อสูค้ ดีในชัน้ ฎีกา สุดท้ายครอบครัวจึงตัดสินใจ
ถอนฎีกาและยื่นขอพระราชทานอภัยโทษโดยเร็วที่สุด ซัลมานได้รับการ
ปล่อยตัวในเดือนมกราคม 2557 รวมระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจ�ำ 206 วัน
หลังได้รบั พระราชทานอภัยโทษ ครอบครัวของซัลมานยังต้องเผชิญ
กับมรสุม เพราะตามกฎหมายคนเข้าเมืองของไทย ชาวต่างชาติที่ต้อง
โทษจ�ำคุกถือเป็นบุคคลอันตราย จะต้องเดินทางออกนอกประเทศ ทันที
ที่พ้นโทษ ซัลมานจึงถูกสั่งห้ามเข้าประเทศอย่างน้อย 5 ปี ตัวเขา ภรรยา
และลูกน้อย ต้องเทียวไปเทียวมาระหว่างกรุงเทพฯกับบ้านที่ภาคเหนือ
เพื่อติดต่อขอผ่อนผันการอยู่ในราชอาณาจักรเดือนละครั้ง
ผมพบกับซัลมานอีกครัง้ หลังเขาออกมาจากเรือนจ�ำ ประมาณปลาย
เดือนเมษายน 2557 ระหว่างทีเ่ ขามากรุงเทพฯเพือ่ ยืน่ เรือ่ งขอผ่อนผัน บท
สนทนาโดยไม่มแี ผ่นพลาสติกหนากัน้ ขวางท�ำให้การสือ่ สารด้วยภาษาอัน
กระท่อนกระแท่นนั้นลื่นไหลกว่าเดิมมาก ระหว่างการสนทนา ผมสัมผัส
ได้ถงึ ความรูส้ กึ ยอมรับในโชคชะตาของครอบครัว แต่กร็ สู้ กึ ได้วา่ พวกเขา
ยังมีความหวังอยู่บ้างที่จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูก
ในวั น นั้ น เราสนทนากั น นานพอควร หลั ง อั พ เดทเรื่ อ งราวชี วิ ต
คดีความ และสิทธิการเข้าเมืองเรียบร้อย ผมต้องขอตัวกลับบ้านก่อน
เพราะภารกิจหน้าที่การงานรุมเร้า ขณะที่เพื่อนร่วมวงสนทนาอีกคนหนึ่ง
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ไปรับประทานอาหารค�่ำกับซัลมานและครอบครัวตามค�ำเชิญของเขา
แต่ปาฏิหาริย์คงไม่เกิดขึ้นง่ายๆ เมื่อการผ่อนผันสิ้นสุดลงในเดือน
พฤษภาคม 2557 จากปากค�ำของภรรยา ในวันที่ซัลมานถูกเนรเทศออก
นอกประเทศ เขาต้องสวมกุญแจมือระหว่างอยู่บนรถของเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองราวกับอาชญากร
ถึงวันนีค้ รอบครัวของเขาจะได้กลับมาอยูก่ นั พร้อมหน้าพร้อมตากัน
อีกครั้ง แต่คงเป็นไปได้ยากที่จะกลับมาประเทศไทย
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สิรภพ:

กวีนักสู้ ผู้ท้าทายศาลทหาร

‘สิรภพ’ เป็นชายวัยกลางคนที่ต้องดูแลลูกสาวและลูกชายถึงสามคน
พร้อมๆ กับหลานที่อายุเพิ่งจะพ้นขวบปีได้ไม่นานอีกหนึ่งคน สิรภพเป็น
เสาหลักของครอบครัวในยามที่ลูกๆ ยังอยู่ในวัยเรียน และต้องยึดธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างประคับประครองครอบครัว แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเจียด
เวลาเพื่อติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิด
‘รุง่ ศิลา’ เป็นอีกตัวตนหนึง่ ทีส่ ริ ภพใช้บนโลกอินเทอร์เน็ต นามปากกา
นี้มีสถานะเป็นนักเขียนและกวีการเมือง โดยเรื่องที่เขาสนใจเป็นพิเศษ
คือการเมืองและการทหาร เขามักจะเขียนบทความเกี่ยวกับการต่อต้าน
รัฐประหาร กลยุทธ์ทางการทหาร และแนวคิดทางการเมืองอย่างสม�ำ่ เสมอ
ใครจะคาดคิดว่า ด้วยงานอดิเรกที่เขาสนใจจะกลายเป็นสาเหตุให้
คณะรัฐประหารที่ยึดอ�ำนาจในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ต้องออกค�ำสั่ง
เรียกสิรภพมารายงานตัว ทว่าเขาเลือกจะไม่ไปรายงานตัว เพราะต้องการ
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แสดงออกว่านีค่ อื การ ‘อารยะขัดขืน’ ไม่ยอมรับการกระท�ำของกลุม่ บุคคล
ที่ใช้ก�ำลังอาวุธเข้ามายึดอ�ำนาจล้มล้างการปกครองของรัฐบาลที่มาจาก
ประชาชน และตัดสินใจจะเดินทางออกนอกประเทศในฐานะ ‘ผู้ลี้ภัย
ทางการเมือง’
ในระหว่างที่สิรภพเดินทางเพื่อลี้ภัย มีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ 8-10 นาย
เข้าตรวจค้นทีท่ ำ� งานและแจ้งกับคนงานว่า มาตรวจหาแรงงานต่างด้าวเข้า
เมืองผิดกฎหมาย จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธสงครามครบมือ
กว่า 30 นาย และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า 10 นาย
เข้าตรวจค้นบ้านพัก พร้อมจับกุมลูกสาวทั้งสองคน พร้อมลูกชายคนเล็ก
และหลานชายอายุ 10 เดือนไปยังค่ายทหาร ซึง่ ผูว้ า่ จ้างให้สริ ภพรับเหมา
ก่อสร้างเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังระหว่างเดินทาง
สิรภพเล่าว่า ระหว่างการเดินทางนัน้ เขาเครียดมาก เพราะไม่สามารถ
ท�ำอะไรได้ ความรู้สึกมันพลุ่งพล่านอยู่ข้างในจนยากจะบรรยาย เขาได้
แต่คิดถึงการขอสถานะผู้ลี้ภัยให้กับตัวเองและครอบครัว แต่โชคไม่เข้า
ข้าง เมือ่ เจ้าหน้าทีท่ หารสามารถตามหาเขาจนเจอ และถือเป็นการปิดฉาก
โอกาสในการลี้ภัย
สิรภพเล่าว่า คืนที่ถูกจับเป็นคืนฝนตกหนัก หลังจากรถที่เขาใช้
โดยสารชะลอตัวบนถนนแยกเข้าตัวเมืองกาฬสินธุ์ ก็มีรถยนต์ SUV ขับ
มาปาดหน้า จากนัน้ ชายฉกรรจ์ประมาณห้าคน ปิดบังใบหน้าและพกอาวุธ
ก็เปิดประตูวิ่งลงมา จากนั้นมีรถตู้อีกคันเข้ามาจอดปิดท้ายพร้อมกับชาย
ฉกรรจ์อกี เจ็ดคนเปิดประตูวงิ่ ลงมา ทุกคนมีอาวุธสงครามในมือและมีวทิ ยุ
สื่อสารที่หัวไหล่ พร้อมกับตะโกนสั่งให้เขายอมแพ้ ห้ามต่อสู้ และให้ชูมือ
ออกมาจากรถ ก่อนจะบังคับให้หมอบลงกับพื้นถนน
เขาถูกน�ำตัวไปทีค่ า่ ยทหาร เขาเล่าว่า มีการสอบสวนโดยหน่วยการ
ข่าวของส่วนกลาง จากนัน้ จึงน�ำตัวเขาขึน้ รถตูม้ าส่งทีส่ โมสรกองทัพบกใน
กรุงเทพฯ ซึ่งการสอบสวนในกรุงเทพฯรอบแรก มีประธานเป็นต�ำรวจยศ
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พลต�ำรวจตรีใน ปอท. (กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี) นอกจากนัน้ ยังมีเจ้าหน้าทีท่ หาร ต�ำรวจ ทัง้
ในและนอกเครื่องแบบ เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ อัยการสูงสุด เจ้าหน้าที่การข่าว
กองทัพภาคที่ 1 ฝ่ายกฎหมายของ คสช. ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่ง
ชาติ ฝ่ายข่าวของ กอ.รมน. รวมแล้วประมาณ 30 คน ท�ำการสอบสวน
ประมาณ 3 ชัว่ โมงกว่า โดยไม่มกี ารจัดหาทนายความให้กบั เขาแต่อย่างใด
สิรภพบอกว่า เขาไม่ทราบเลยว่า คณะรัฐประหารเชื่อมโยงตัวเขา
กับนามปากกา ‘รุ่งศิลา’ ได้อย่างไร เพราะเขาค่อนข้างมั่นใจว่ามีเพียง
เพื่อนสนิทสองคนเท่านั้นที่รู้ตัวตนจริงๆ ของเขา และค�ำตอบเหล่านั้นยัง
คงเป็นปริศนามาจนถึงวันนี้
‘รุ่งศิลา’ กวีการเมืองผู้อาภัพ ถูกจับตัวมาไว้ที่กองบังคับการปราบ
ปราม และถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนไม่มารายงานตัวตามค�ำสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) แต่เรื่องราวไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้น เพราะหลัง
จากนั้นเขาก็ถูกตั้งอีกหนึ่งข้อหาที่ท�ำให้เขารู้ว่านี่คือการเล่นงานเขาผ่าน
กระบวนการยุติธรรม นั่นคือการตั้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 พ่วง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยอ้างว่ามาจากผลงานของเขา
จ�ำนวนสามชิ้น ซึ่งเป็นบทกลอนและภาพการ์ตูนเสียดสีการเมือง
เรื่องราวของสิรภพเริ่มยุ่งยากมากขึ้น เมื่อศาลอาญาและศาลทหาร
เห็นไม่ตรงกันว่า คดีตามมาตรา 112 ของสิรภพต้องอยูใ่ นเขตอ�ำนาจของ
ศาลใด เพราะการกระท�ำทีถ่ กู เจ้าหน้าทีก่ ล่าวหาว่าเป็นความผิดตามมาตรา
112 นัน้ เกิดขึน้ ก่อน คสช. จะออกประกาศให้คดีบางประเภทต้องขึน้ ศาล
ทหาร และต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าตนมีอ�ำนาจพิจารณาคดีดังกล่าว ท�ำให้
ต้องส่งเรือ่ งนีใ้ ห้คณะกรรมการพิจารณาวินจิ ฉัยชีข้ าด อันประกอบไปด้วย
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าส�ำนักตุลาการทหาร
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกสี่คน
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แต่ทา้ ยทีส่ ดุ คณะกรรมการพิจารณาวินจิ ฉัยก็เห็นว่า ผูต้ อ้ งหาไม่ได้
ลบข้อความทีเ่ ข้าข่ายความผิดตามมาตรา 112 และข้อความทีเ่ ข้าข่ายเป็น
ความผิดยังคงปรากฏในระบบคอมพิวเตอร์ จึงถือว่าเป็นความผิดทีต่ อ่ เนือ่ ง
และเกี่ยวโยงกัน ดังนั้น คดีนี้ต้องอยู่ในเขตอ�ำนาจศาลทหาร
การตีความดังกล่าว แม้ว่าทนายความจะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับค�ำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการฯ เนื่องจากการกระท�ำของสิรภพถือว่าสิ้นสุด
ตั้งแต่ข้อความถูกเผยแพร่ครั้งแรกในอินเทอร์เน็ตแล้ว จึงไม่ควรน�ำช่วง
เวลาที่ข้อความยังไหลเวียนอยู่มาพิจารณา แต่พวกเขาก็ต้องรับสภาพ
ไปอย่างไม่เต็มใจ และได้แต่กลืนความรู้สึกไม่เป็นธรรมไว้จนกว่าการ
ต่อสู้คดีจะสิ้นสุด
ความยุ่งยากของสิรภพยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านั้น เพราะนับตั้งแต่
วันแรกทีถ่ กู จับกุมจนถูกควบคุมในชัน้ ต�ำรวจจนมาถึงชัน้ ศาล เขาไม่ได้รบั
สิทธิ์ในการประกันตัวเลยสักครั้ง ถึงแม้จะยื่นประกันตัวด้วยหลักทรัพย์
ถึง 300,000 บาทก็ตาม ทั้งนี้ศาลมักจะให้เหตุผลในลักษณะเดียวกัน
ทุกครั้งว่า “คดีมีโทษสูง หากให้ประกันตัวจ�ำเลยอาจจะหลบหนี” ท�ำให้
สิรภพยังต้องสู้คดีอยู่ในเรือนจ�ำ และมีโอกาสเพียงไม่กี่ครั้งต่อสัปดาห์ที่
จะได้พบทนายความ
สิรภพมักจะกล่าวแทบทุกครั้งที่มีคนยื่นประกันตัวให้ว่า เขารู้ดีว่า
อย่างไรก็คงไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ผมู้ ชี อื่ เสียงในสังคมหรือนักการเมืองทีม่ อี ำ� นาจ
ต่อรอง แทบทุกคนที่โดนคดี 112 จะไม่ได้สิทธิ์ในการประกัน
อย่างไรก็ดี คดีของสิรภพยังคงด�ำเนินต่อไปโดยไม่มีใครได้เห็น
ข้อความที่เขาถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิด เว้นแต่จะเป็นพนักงาน
สอบสวน อัยการ ทนายความ และศาล เนือ่ งจากศาลทหารใช้วธิ ีพจิ ารณา
คดีลบั เพราะเกรงว่าถ้าข้อความถูกเผยแพร่ออกไปจะเป็นเรือ่ งไม่ดี ท�ำให้
ไม่มสี าธารณชนคนใดสามารถเข้าไปรับฟังหรือสังเกตการณ์กระบวนการ
พิจารณาคดีได้
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หมายความว่า เราไม่มีทางล่วงรู้ได้เลยว่า การกระท�ำใดของสิรภพ
ที่เจ้าหน้าที่รัฐกล่าวหาว่าเขากระท�ำความผิด นั่นท�ำให้เราไม่สามารถตั้ง
ค�ำถามต่อไปได้ว่า พฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าผิดนั้นสมควรเป็น
ความผิดจริงหรือไม่ จึงอาจกล่าวได้วา่ กระบวนการนีย้ ากต่อการตรวจสอบ
โดยสิ้นเชิง
อานนท์ น�ำภา ในฐานะทนายผูร้ บั ผิดชอบคดีของสิรภพ กล่าวว่า การ
ต่อสูค้ ดีโดยทีผ่ ตู้ อ้ งหาอยูใ่ นเรือนจ�ำมีความยากล�ำบากมาก แต่ทนี่ า่ กังวล
ยิ่งกว่าคือ ศาลทหารมีความแตกต่างจากศาลยุติธรรมปกติ ไม่ว่าจะเป็น
โครงสร้างของผู้พิพากษาที่ไม่ได้แยกขาดจากผู้บังคับบัญชาของกองทัพ
หรือวุฒกิ ารศึกษาของผูพ้ พิ ากษาทีไ่ ม่เคร่งครัดว่าต้องจบกฎหมายทุกคน
และด้วยเหตุทั้งหมดนี้ สิรภพถึงกับบอกว่า เขาไม่แปลกใจว่าท�ำไม
ใครหลายคนที่ถูกตั้งข้อหาตามมาตรา 112 จึงตัดสินใจรับสารภาพ ทั้งๆ
ที่เป็นผู้บริสุทธิ์
ท่ามกลางการต่อสู้และรอคอยความยุติธรรม สิรภพมีเพียงลูกสาว
สองคนที่ผลัดกันมาส่งขวัญและก�ำลังใจ พร้อมกับจัดหาข้าวปลาอาหาร
ให้กับชายที่เคยเป็นเสาหลักของครอบครัว และถึงแม้ลูกสาวจะขอให้พ่อ
ยอมรับสารภาพเพื่อให้คดีสิ้นสุด แต่เขาก็ยังยืนยันที่จะต่อสู้
สิรภพกล่าวว่า เขาไม่สามารถยอมรับความผิดทีเ่ ขาไม่ได้ทำ� สิรภพ
รูท้ งั้ รูว้ า่ การต่อสูค้ รัง้ นี้ มิใช่เพียงการต่อสูบ้ นฐานข้อเท็จจริง แต่ยงั เป็นการ
สู้กับอุดมการณ์ ทัศนคติ ความเชื่อของผู้พิพากษาและคณะตุลาการด้วย
ในยามทีเ่ รือนจ�ำต้องกลายเป็นบ้านชัว่ คราวเช่นนี้ เขามีโอกาสสือ่ สาร
กับคนภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์เยี่ยมในเรือนจ�ำได้ผ่านจดหมายเท่านั้น ซึ่งเขา
ได้ใช้กระดาษเขียนอธิบายการต่อสู้ของเขาว่า
“เรามิได้ออกมาเพือ่ เรียกร้องขอความเวทนาสงสาร แต่ออกมาเพือ่
เรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับพวกเรา ผู้ต้องค�ำกล่าวหามาตรา 112
บ้าง ตามหลักสิทธิมนุษยชน”
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ณัฐ:

เหตุการณ์เดิมๆ กับสถานที่แห่งเดิม

ผมรูจ้ กั ‘ณัฐ’ ชายร่างสูงเพรียว ท่าทางกระฉับกระเฉง มาเกือบสองปีแล้ว
จ�ำไม่ได้ว่าครั้งแรกเราพบกันที่ไหนและเมื่อไหร่ ถ้าไม่ใช่ที่ศาลก็คงเป็นที่
เรือนจ�ำ ซึ่งเป็นที่ที่คนอื่นคงไม่อยากเฉียดใกล้
ณัฐเล่าให้ฟังว่า เขาเริ่มสนใจการเมืองตั้งแต่ช่วงปี 49 เคยไปสมัคร
เป็นสมาชิกเว็บบอร์ดแห่งหนึง่ เพือ่ แสดงความเห็นทางการเมืองบ่อยๆ ผม
แย็บถามเขาไปว่า เรียนอะไรมาถึงได้สนใจการเมือง ณัฐบอกว่าเขาเรียน
มาไม่สูง ไม่จบปริญญาตรีด้วยซ�้ำ
ค�ำตอบของณัฐท�ำให้ผมอึง้ เพราะจากท่วงท�ำนองในการสนทนา เขา
ดูจะมีความรูเ้ รือ่ งความเป็นมาเป็นไปของการเมืองไทยและโลกเป็นอย่างดี
ระหว่างที่คุยกัน เขาใช้ค�ำพูดทับศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่บ่อยๆ หลายๆ ค�ำ
ผมเองก็ไม่รจู้ กั ดูเหมือนณัฐจะมีความรูร้ อบตัวและรูภ้ าษาอังกฤษมากกว่า
คนจบปริญญาหลายคนเสียอีก
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ณัฐเผยเคล็ดลับในความรอบรู้ของเขาว่า เพราะเรียนน้อย เขาจึง
ต้องดิ้นรนหาความรู้ด้วยตัวเอง ทั้งจากหนังสือ อินเทอร์เน็ต และการพูด
คุยกับคนต่างชาติ เพราะความสนใจและความตื่นตัวทางการเมือง ณัฐ
เริ่มเขียนอีเมลโต้ตอบกับชาวต่างชาติคนหนึ่งที่เขาไม่เคยเจอตัวมาก่อน
ท้ายที่สุดเขาก็ถูกจับเพราะส่งอีเมลโต้ตอบกับชาวต่างชาติซึ่งเป็นคนที่
ทางการไทยจับตามองอย่างใกล้ชิด อีเมลของเขาถูกมองว่าเข้าข่ายผิด
กฎหมายอาญามาตรา112
ณัฐเล่าถึงเหตุการณ์ขณะถูกจับกุมอย่างออกรสว่า บ่ายวันที่ 13
ตุลาคม 2552 ขณะอยู่ที่คอนโด เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น เมื่อเปิดประตู
ณัฐพบแขกผู้มาเยือนกว่า 10 คนในชุดพนักงานออฟฟิศ ผู้มาเยือนแจ้ง
ณัฐว่าพวกเขามาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ พร้อมทั้งแสดง
หมายจับและท�ำการค้น
ตอนที่ทราบว่าผู้มาเยือนเป็นใคร เขาตื้อไปหมด ทุกอย่างเกิดขึ้น
เร็วมาก หลังเจ้าหน้าที่ค้นบ้านเสร็จก็พาตัวเขาไปสอบสวนที่ดีเอสไอ ณัฐ
ยอมรับว่าระหว่างสอบสวนเขากลัวมาก จนยอมให้พาสเวิร์ดอีเมลกับ
เจ้าหน้าที่ไป
แม้เหตุการณ์จะผ่านมาหลายปีแล้ว แต่ณัฐยังเล่าเรื่องที่ถูกจับกุม
ด้วยน�้ำเสียงตื่นเต้นมาก ท�ำให้คนฟังรู้สึกเครียดไปด้วย แต่แล้วณัฐก็
หักมุมแบบดือ้ ๆ ด้วยการตัง้ ข้อสังเกตว่า เท่าทีเ่ ขาเคยเห็นมา ห้องขังของ
ดีเอสไอดูจะหรูที่สุดเพราะมีแอร์ ไม่เหมือนห้องขังโรงพักทั่วไป
ณัฐเป็น ‘แขกพิเศษ’ ที่ดีเอสไอสองคืน ก่อนจะถูกส่งตัวไปฝากขังที่
เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯ โชคยังเข้าข้างเขาอยู่บ้าง หลังจากย้ายไปนอนที่
เรือนจ�ำได้สองสัปดาห์ ณัฐก็ได้ประกันตัวช่วงปลายเดือนตุลาคม 2552
ด้วยเงินประกัน 400,000 บาท
ณัฐออกมาสูดกลิ่นอายอิสรภาพในช่วงสั้นๆ เท่านั้น 14 ธันวาคม
2552 ยังไม่เต็มสองเดือนหลังถูกจับกุม ณัฐไปขึ้นศาลและให้การรับ
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สารภาพ ศาลจึงมีค�ำพิพากษาในวันเดียวกันให้จ�ำคุก 9 ปี ก่อนจะลด
โทษเหลือ 3 ปี 18 เดือน อิสรภาพของณัฐหลุดลอยไปทันทีที่การอ่านค�ำ
พิพากษาเสร็จสิ้น
ในเรือนจ�ำ ณัฐพบปัญหาการปรับตัวในช่วงแรก เขาไม่กล้าบอกคนอืน่
ว่าเข้ามาเพราะคดีอะไร จึงไม่คอ่ ยกล้าคุยกับใคร ณัฐเล่าให้ฟงั ว่าช่วงเวลา
หกเดือนแรกที่อยู่ในเรือนจ�ำ เขาต้องท�ำงาน ‘ปั่นถ้วย’ ซึ่งหมายถึงการท�ำ
ถ้วยกระดาษก้นแหลมทีม่ กั ติดไว้กบั ตูน้ ำ�้ ดืม่ สาธารณะ ซึง่ มีการให้นกั โทษ
ท�ำกันเป็นล�ำ่ เป็นสัน 5 วันต่อสัปดาห์ โดยจ่ายเงินปันผลเดือนละ 100 บาท
เดือนสิงหาคม 2553 ชีวิตของณัฐเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เมื่อเรือนจ�ำ
ประกาศให้ผตู้ อ้ งขังสอบแข่งขันเข้าท�ำงานฝ่ายการศึกษา ด้วยความทีเ่ คย
จับคอมพิวเตอร์มาก่อน ณัฐจึงสมัครสอบและได้รับคัดเลือกเข้าท�ำงาน
ในฝ่ายการศึกษา ไม่ต้องนั่งปั่นถ้วยอีกต่อไป
หน้าทีใ่ หม่ของณัฐคือการเป็นผูช้ ว่ ยสอนคอมพิวเตอร์ เขาต้องเข้าไป
ประกบเพือ่ นผูต้ อ้ งขังและสอนวิธใี ช้โปรแกรมต่างๆ ในขณะทีผ่ สู้ อนอีกคน
บรรยายที่หน้าชั้น ณัฐบอกว่าคนน�ำสอนจะต้องพูดจาฉะฉานและที่ส�ำคัญ
เสียงต้องดัง ณัฐบอกว่าสอนหนังสือผู้ต้องขังจะพูดเสียงเบาเหยาะแหยะ
ไม่ได้ ณัฐท�ำหน้าที่ผู้ช่วยสอนจนกระทั่งเดือนเมษายน 2555 เมื่อเขาได้
รับการปล่อยตัว
ณัฐได้รับการปล่อยตัวก่อนก�ำหนด เพราะเขามีความประพฤติดี
ณัฐเล่าว่า พลันที่เขาย่างเท้าออกจากเงาทะมึนของเรือนจ�ำ เขามีความสุข
อย่างบอกไม่ถูก
แม้จะพ้นโทษแล้ว ณัฐก็ยงั แวะเวียนกลับไปทีเ่ รือนจ�ำบ่อยๆ เพือ่ เยีย่ ม
และให้กำ� ลังใจอดีตเพือ่ นร่วมชะตากรรมบางคน นัน่ คงเป็นช่วงเวลาทีณ
่ ฐั
ได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม และคงเป็นโอกาสทีผ่ มกับเขาได้รจู้ กั กัน
ณัฐบอกว่า การไปเยี่ยมเพื่อนนักโทษ ไม่ใช่แค่นักโทษจะได้รับก�ำลังใจ
หรือความช่วยเหลือจากคนไปเยี่ยม แต่คนเยี่ยมก็จะได้เรียนรู้อะไร
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บางอย่างจากนักโทษด้วย
ตั้งแต่ถูกปล่อยตัวในปี 2555 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ณัฐก็
ประกอบอาชีพสุจริตมาโดยตลอด ด้วยความเป็นคนใฝ่รู้และชอบความ
ท้าทาย ณัฐลองผิดลองถูกธุรกิจหลายอย่าง ไปได้ดีบ้าง ล้มเหลวบ้าง แต่
ณัฐก็ไม่เคยท�ำอะไรทีเ่ ข้าไปใกล้การกระท�ำผิดกฎหมายอีกเลย เพราะเขา
ตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าจะไม่กลับเข้าไปในเรือนจ�ำอีก
ปลายเดือนพฤษภาคม 2557 คณะทหารยึดอ�ำนาจการปกครอง
ประเทศพร้อมทั้งประกาศเรียกคนจ�ำนวนมากเข้ารายงานตัว ณัฐเองก็
มีชอื่ ปรากฏในค�ำสัง่ เรียกรายงานตัวด้วย แต่เขาไม่เข้าไปรายงานตัวตาม
ก�ำหนด เพราะไม่แน่ใจในความปลอดภัย ท�ำให้ในเดือนมิถุนายน 2557
ณัฐถูกเจ้าหน้าที่บุกจับตัวอีกครั้งที่คอนโดแห่งเดิมและถูกน�ำตัวไปไว้ที่
ค่ายทหารแห่งหนึ่งเป็นเวลาเจ็ดวันเพื่อ ‘ปรับทัศนคติ’ ก่อนที่จะกลับมา
พบว่า มีหมายจับในความผิดฐานไม่ไปรายงานตัวตามค�ำสั่งรออยู่ที่บ้าน
ณัฐประสานกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจว่าจะเข้าไปพบที่ สน.สามเสน แต่
ก่อนถึงวันนัด เจ้าหน้าที่จากอีก สน. หนึ่งบุกจับเขาที่คอนโดอีกครั้งเป็น
ค�ำรบสองในปีนั้น และเป็นครั้งที่สามในชีวิต แม้ว่าณัฐจะประสานขอมอบ
ตัวไปก่อนแล้วก็ตาม
มกราคม 2558 ใกล้ถึงวันที่ศาลนัดพิพากษาในความผิดฐานไม่มา
รายงานตัวงวดเข้ามา ณัฐเริม่ โพสต์สเตตัสแสดงความกังวลต่อคดีของเขา
มิตรสหายหลายคนพยายามให้กำ� ลังใจเขา เพราะเท่าทีผ่ า่ นมา ผูถ้ กู ด�ำเนิน
คดีฐานไม่มารายงานตัวตามค�ำสัง่ คสช. ก็ได้รบั การรอลงอาญาโทษจ�ำคุก
กันหมด แต่ปรากฏว่า นี่คือความคิดที่ผิดถนัด!
วันที่ 22 มกราคม 2558 ศาลแขวงดุสติ พิพากษาจ�ำคุกณัฐเป็นเวลา
1 เดือนกับ 10 วัน (ลดจาก 2 เดือน 20 วัน เพราะเขารับสารภาพ) โดย
ไม่รอลงอาญา ศาลให้เหตุผลว่า เขากระท�ำความผิดหลังพ้นโทษจากคดี
112 มาไม่ถึง 5 ปี จึงไม่ให้รอลงอาญา ณัฐยื่นขอประกันตัวด้วยหลัก
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ทรัพย์ 40,000 บาท แต่ศาลไม่มคี ำ� สัง่ ในวันนัน้ และส่งให้ศาลอุทธรณ์เป็น
ผูส้ งั่ แทน ณัฐจึงต้องเข้าไปนอนรอค�ำสัง่ ในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯอีกครัง้
ผมไปเยีย่ มเขาในวันรุง่ ขึน้ หลังเขาถูกส่งเข้าไปยังสถานทีท่ เี่ ขายืนยัน
ว่าไม่พร้อมจะกลับเข้าไป
“ที่นี่เปลี่ยนไปมากนะ ก�ำแพงอะไรก็สร้างใหม่ และที่ตกใจมากคือ
ตอนนี้คดี 112 เยอะมาก เต็มไปหมดเกือบห้าสิบคน” ณัฐเล่า
“ถ้าศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกันตัวก็ไม่ตอ้ งยืน่ แล้วนะ สองเดือนผมอยู่
ได้” เขาบอกอย่างมีก�ำลังใจ
เป็นเวลาสี่คืนในสถานที่แห่งเดิม ก่อนศาลอุทธรณ์จะอนุญาตให้
ประกันตัวในวันที่ 26 มกราคม 2558
ผมพบณัฐอีกครั้งหลังได้ประกันตัว เขามาในทรงผมสั้นเกรียนติด
หัว ซึ่งเป็นทรงที่คนในเรือนจ�ำทุกคนต้องตัด ณัฐบอกว่าเขาไม่รู้สึกแย่กับ
ผมทรงใหม่ เพราะเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมในเรือนจ�ำ การไว้ผมยาวคงไม่
เหมาะ แต่สงิ่ ทีเ่ ขารูส้ กึ แย่ คือการทีเ่ ขาต้องกลับไปอีกครัง้ ทัง้ ๆ ทีเ่ ขาก็อยู่
เฉยๆ ไม่ได้ท�ำอะไร ที่ส�ำคัญชะตากรรมของณัฐก็ยังแขวนอยู่บนเส้นด้าย
หากศาลอุทธรณ์มีค�ำพิพากษายืน ณัฐก็อาจต้องกลับไป ‘พักร้อน’ ใน
เรือนจ�ำอีก 1 เดือน กับ 6 วัน ที่เหลืออยู่
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บรรพต:

“ผมไม่เคยคิดล้มเจ้าเลย
ระบบกษัตริย์มีความงดงาม”

เมื่อพูดถึงชื่อของ ‘บรรพต’ นักจัดรายการวิทยุเรื่องการเมือง และด่าเจ้า
ทางอินเทอร์เน็ต หลายคนอาจร้องยี้ คนที่ไม่ชอบบรรพตไม่ได้มีแค่คนที่
รับไม่ได้กับวิธีที่เขาพูดถึงในหลวงเท่านั้น นักวิชาการหรือนักเคลื่อนไหว
ทางการเมืองจ�ำนวนไม่น้อยไม่ชอบบุคคลเบื้องหลังชื่อบรรพต เพราะ
มองว่าเขาวิเคราะห์การเมือง ‘มั่ว’ ไม่รู้ไปเอาข้อมูลมาจากไหน ส�ำหรับ
ขบวนการคนเสื้อแดงที่แม้จะมีศัตรู คือการรัฐประหารเหมือนกัน แต่ก็
ไม่ได้นับบรรพตเป็นหนึ่งในขบวนการด้วย
ถึงแม้ไม่มีใครเอาด้วย บรรพตก็ลุยเดี่ยวท�ำคลิปของตัวเองรวม
400 คลิป ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงต้นปี 2558 ซึ่งเขาถูกจับกุม คลิปของเขา
เผยแพร่ในหลายช่องทางบนโลกออนไลน์ บางคลิปมีผู้ฟังหลายหมื่นคน
เรียกได้ว่าในวงการฮาร์ดคอร์การเมือง บรรพตมีแฟนคลับติดตามรับฟัง
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รายการอยู่ไม่น้อย
9 กุมภาพันธ์ 2558 มีข่าวการจับกุมเจ้าของเสียงบรรพต ซึ่งต�ำรวจ
แถลงว่า บรรพตคือนามแฝงของ หัสดิน ชายวัย 64 ปี ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่
กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (บก.ปอท.) และทหารร่วมกันจับกุมได้ทโี่ รงแรมแห่งหนึง่ โดยที่
ก่อนหน้านัน้ มีการบุกค้นบ้านพักและจับกุมคนรอบตัวเขามาหลายคนแล้ว
หัสดินถูกสอบสวนในค่ายทหารเป็นเวลาสามวัน ก่อนถูกน�ำตัวไป
ฝากขังที่เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 และอยู่ที่
นั่นเรื่อยมา เขาไม่เคยคิดยื่นขอประกันตัวเพราะไม่เชื่อว่าศาลจะอนุญาต
ก่อนหน้านี้เขาเคยท�ำธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างแต่ไม่ประสบความ
ส�ำเร็จ มีหนี้สินอยู่จ�ำนวนหนึ่ง ก่อนถูกจับกุมเขาเลี้ยงชีพโดยอาศัยเงิน
ที่ลูกส่งให้ หัสดินมีลูกสาวสองคนแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ลูกสาวทั้งสองต่าง
มีหน้าที่การงานที่ดี และไม่รู้ว่าพ่อของพวกเธอท�ำกิจกรรมทางการเมือง
หรือมีความเชื่อทางการเมืองแบบใด
หั ส ดิ น แยกทางกั บ ภรรยาคนที่ มี ลู ก ด้ ว ยกั น แล้ ว มาอยู ่ กิ น กั บ
ภรรยาใหม่ คือ สายฝน ซึ่งเป็นจ�ำเลยร่วมในคดีของเขาด้วย นอกจาก
เรื่องการเมือง หัสดินก็สนใจประวัติศาสตร์โลก ภาษาต่างประเทศ รวม
ถึงเรื่องสุขภาพ คลิปรายการของหัสดินจึงไม่ได้มีแค่เรื่องการเมือง แต่มี
เรื่องเหล่านี้อยู่ด้วย
หัสดินมีบคุ ลิกเด็ดเดีย่ วและสงบนิง่ ท�ำให้ยากจะล่วงรูถ้ งึ สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นใจ
เขา นอกจากนีเ้ ขาเป็นคนมีความเชือ่ มัน่ ในตัวเองสูง เชือ่ มัน่ ในการวิเคราะห์
ของตัวเอง จนอาจจะข่มคนรอบข้างอยูก่ ลายๆ ตลอดบทสนทนา เขามักพูด
ภาษาไทยปนอังกฤษ รวมทัง้ ใช้ศพั ท์แสงทางวิชาการทีบ่ างครัง้ ก็เข้าใจยาก
“ผมเนี่ยเป็นหัวโจกทั้งหมด แล้วก็ท�ำให้คนอื่นเดือดร้อนมากมาย
มหาศาล ก็คือ คนที่ถูกจับ แล้วก็ครอบครัวของเขา คนอื่นที่ถูกจับเขาก็
ไม่ได้รเู้ รือ่ งรูร้ าวอะไรกับผม แล้วก็ไม่ได้รจู้ กั กันเป็นการส่วนตัวด้วยซ�ำ้ ไป
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พวกเขาเป็นเพียงผูท้ ศี่ รัทธางมงายในตัวผม” หัสดิน ให้สมั ภาษณ์ระหว่าง
การแถลงข่าวการจับกุมตัวเขา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ส�ำหรับจุดเริ่มต้นในการท�ำคลิปบรรพต หัสดินเล่าว่า เขาเริ่มสนใจ
การเมืองหลังจากฟังบรรยายโดยอดีตนายกฯทักษิณ เพราะรู้สึกว่าคน
คนนี้น่าจะพาประเทศไปรอด จากนั้นจึงติดตามว่าท�ำไมคนนี้ถูกรังแก
แล้วก็เริ่มสงสัย
หัสดินเล่าถึงตัวเองว่า เขาจบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ
บางรัก สมัยเด็กๆ เขาชอบเรียนภาษาอังกฤษและท�ำคะแนนได้ดี ต่อมา
เขามีโอกาสไปเรียนต่อด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศ
อังกฤษ เมื่อปี 2514-2515
เมือ่ กลับมาเริม่ ชีวติ ท�ำงานก็เห็นว่า ภาษาฝรัง่ เศสเป็นภาษาทีไ่ พเราะ
และเห็นว่า สมัคร สุนทรเวช ซึ่งเป็นนักการเมืองที่เขาชื่นชอบพูดภาษา
ฝรั่งเศสได้ จึงตัดสินใจไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยปารีส
เมื่อมีความรู้ทางภาษาดี สิ่งที่เขาชอบท�ำคือ ค้นคว้าเรื่องราวจาก
สื่อต่างประเทศ เช่น ส�ำนักข่าว AP เลอ ฟิกาโร (Le Figaro) ของฝรั่งเศส
ส�ำนักข่าวบลูมเบิร์ก ส�ำนักข่าว CNN แล้วมาเปรียบเทียบกันว่าจิ๊กซอว์
ตัวไหนต่อกันแล้วเป็นความจริงบ้าง ซึ่งการค้นหาข้อมูลจากหลายส�ำนัก
ก็เป็นไปตามปรัชญาการท�ำงานของเขาคือ “สงสัยสูค่ น้ หา ค้นหาสูค่ น้ พบ
ค้นพบสู่ความจริง”
หัสดินเล่าย้อนไปว่า ครัง้ แรกทีท่ ำ� คลิปเสียงของตัวเองเพราะเพือ่ นๆ
อยากฟัง เป็นการท�ำแบบฟังกันเอง ไม่ได้เผยแพร่สาธารณะ แต่พอท�ำแล้ว
ก็มีคนชอบ และแนะน�ำให้เอาไปลงเว็บไซต์ Internet to Freedom
พอลองเอาไปลงปรากฏว่ามีคนฟังแล้วชอบ ก็เลยท�ำต่อเรือ่ ยมา ส่วน
เรื่องความรู้ทางเทคนิค การอัดเสียง การตัดต่อ และวิธีการหลบซ่อนตัว
ไม่ให้ถูกจับได้ ก็เรียนรู้เอาเองทั้งหมด โดยอาศัยความรู้ภาษาอังกฤษ
เป็นพื้นฐาน
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“ตัวผมเองไม่มีผลประโยชน์ และก็ไม่เคยได้รับเงินใครแม้แต่บาท
เดียว” หัสดินเจ้าของเสียง ‘บรรพต’ กล่าว
หัสดินยังเล่าถึงตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่า ตอนแรกท�ำคลิปไม่มี
การรับเงินเลย แต่ตัวเองเป็นหนี้เยอะมาก ก็เลยท�ำเสื้อขาย ท�ำของขาย มี
คนฟังอุดหนุนเยอะมาก บางคนโอนให้เกินกว่าราคาของ เช่น เสื้อตัวละ
480 บาท ก็โอนให้ 1,000 บาท ก่อนขายของก็ต้องเอาของไปจ�ำน�ำเพื่อ
เอาเงินมาท�ำคลิปและเป็นต้นทุนซือ้ ซิมโทรศัพท์ เนือ่ งจากเวลาท�ำคลิปต้อง
ซื้อซิมใหม่อยู่เรื่อยๆ จนต้องหมดเงินหลายพันบาทเพื่อหลบเลี่ยงการถูก
จับ เงินที่ได้จากการขายของนี่เองช่วยให้หนี้สินลดลงไปได้บ้าง
“ถ้ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี คุณอ่านอะไรก็ได้ในโลก” นี่คือสิ่งที่
เจ้าของเสียงบรรพตฝากไว้
หัสดินเชือ่ ว่า ข้อมูลทุกอย่างทีเ่ ขาค้นคว้ามาจัดรายการนัน้ เป็นเรือ่ ง
จริง เกิดจากการต่อจิก๊ ซอว์เรือ่ งราวต่างๆ ด้วยตัวเอง ซึง่ เนือ้ หาหลายอย่าง
ที่เขาค้นคว้าไม่มีในภาษาไทย และไม่สามารถหาในอินเทอร์เน็ตธรรมดา
ได้ แต่ต้องมีความรู้และต้องค้นเก่งมาก ต้องค้นไปเรื่อยๆ จึงจะเจอ
หัสดินเล่าว่า ประเด็นส�ำคัญที่เขาชอบคุยผ่านรายการคือ เรื่อง
การปฏิวัติฝรั่งเศส ในยุคสมัยพระนางมารี อ็องตัวเน็ตต์ เรื่องการปฏิวัติ
อันรุ่งโรจน์ของประเทศอังกฤษ ในสมัยพระเจ้าเจมส์ และเรื่องกฎบัตร
แมกนาคาร์ตา
สาเหตุที่เขาชอบเล่าเรื่องเหล่านี้ก็เพื่อจะบอกว่าประเทศไทยไม่
สามารถเปลี่ยนไปเป็นระบอบประธานาธิบดีได้ ที่ฝรั่งเศสเมื่อเปลี่ยนจาก
ยุคของพระเจ้าหลุยส์ ก็เป็นยุคของจักรพรรดินโปเลียน แล้วกลับไปเป็น
ยุคกษัตริยพ์ ระเจ้าหลุยส์ที่ 18 อีก หลังจากเปลีย่ นไปเป็นยุคนโปเลียนที่ 3
แล้วจึงจะเป็นยุคของ ชาร์ล เดอ โกล แสดงให้เห็นว่าการเดินทางของ
ระบอบประชาธิปไตยที่จะมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนั้นใช้เวลาหลาย
ร้อยปี ต้องผ่านศึกสงครามมาก จนท�ำให้รอยยิ้มของผู้คนหายไป
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“ประเทศไทยไม่สามารถเปลีย่ นเป็นระบอบประธานาธิบดีได้ แบบนัน้
จะต้องรบกันอีกเป็นร้อยปี ซึง่ ผมไม่เห็นด้วย จริงๆ อยากให้มรี ะบบกษัตริย์
ผมไม่เคยคิดล้มเจ้าเลย ระบบกษัตริย์มีความงดงาม ตอนนี้เหลือแค่ 25
ประเทศในโลกที่มีระบบกษัตริย์ จึงอยากให้คงไว้” หัสดินเล่าความคิด
ของเขา พร้อมยกตัวอย่างระบบกษัตริย์ของญี่ปุ่นและอังกฤษ ที่มีสถาบัน
พระมหากษัตริย์อยู่ร่วมกับโลกสมัยใหม่ได้อย่างสง่างาม
เมื่อถามว่า การท�ำคลิปบรรพตออกมามากมายนั้นต้องการบอก
อะไรกับสังคมไทย เขาตอบว่า คาดหวังให้คนไทยรู้ว่าควรมีวิสัยทัศน์
อย่างไร ควรเชื่ออะไร ไม่ควรเชื่ออะไร สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ ประเทศนี้ต้องมี
ระบบกษัตริย์ แต่ให้มาจากกฎมณเฑียรบาลที่ถูกต้อง ไม่ใช่ใครมาส�ำเร็จ
ราชการแทนก็ได้
หลังเดือนมกราคม 2558 ชีวิตของหัสดินก็ถึงจุดพลิกผันครั้งใหญ่
หัสดินผู้ใช้ชีวิตอย่างหยิ่งทระนงและไร้คนรู้จักถูกจับกุมภายใต้กฎ
อัยการศึกในช่วงต้นปี 2558 พร้อมกับผู้ที่ถูกโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องใน
การท�ำคลิปบรรพตอีก 15 ชีวิต ถือเป็นการปิดต�ำนาน ‘คลิปบรรพต’ ที่
เลื่องชื่อมานานหลายปี
ลูกสาวสองคนของหัสดิน ถูกเจ้าหน้าทีเ่ รียกไปพบเพือ่ สอบถามข้อมูล
นที มอเตอร์ไซค์รบั จ้างคนสนิทของหัสดินถูกจับกุม สมาชิกคนอืน่ ในบ้าน
ที่เขาอาศัยอยู่ก็ถูกจับกุมไปสอบสวนหาความเชื่อมโยง รวมทั้งสายฝน
ภรรยาของเขาด้วย บางคนได้รบั การปล่อยตัวหลังสอบสวนเสร็จ ขณะทีน่ ที
และสายฝนถูกตัง้ ข้อหาด�ำเนินคดีในฐานะผูส้ นับสนุนการกระท�ำความผิด
สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้าง ท�ำให้หัสดินที่เคยหยิ่งผยองต้องกุมขมับ
หัสดินยืนยันว่า ถ้าเขาต้องการหลบหนี เจ้าหน้าทีไ่ ม่มที างจับเขาได้
แต่เขาจงใจทิง้ ร่องรอยให้ตำ� รวจตามเจอ เพราะไม่ตอ้ งการให้คนรอบข้าง
เดือดร้อนมากไปกว่านี้ ขณะทีต่ ำ� รวจมองว่าการหาตัวหัสดินเจอเป็นผลงาน
ชิ้นใหญ่ เพราะมีการทุ่มทรัพยากรลงไปมากตลอดหลายปี
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หลังการจับกุม หัสดินเคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า เขาไม่ใช่
‘อากง’ ไม่ต้องการให้เอ็นจีโอหรือใครมาหาเขาในคุก แต่เมื่อไร้อิสรภาพ
ที่จะท�ำอะไรได้เอง เขาจึงขอให้คนที่มาเจอที่ศาลทหาร ติดต่อให้ทนาย
มาช่วยเหลือโดยเร็ว
สิ่งที่เขาขอให้ช่วยคือ ดูแลคดีของสายฝน ภรรยาสุดที่รัก ดูแล
ทรัพย์สนิ ทีย่ งั จ่ายหนีไ้ ม่หมด และดูแลแมวของเขา ส่วนคดีของเขา หัสดิน
บอกว่าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆ พร้อมที่จะรับสารภาพและ
รับโทษเท่าที่ศาลจะพิพากษา
ชีวติ ในเรือนจ�ำของบรรพตไม่ได้งา่ ยนักเพราะในคุกย่อมมีคน ‘ตัวใหญ่’
กว่าเขาหลายชัน้ ประกอบกับคดีของเขามีชอื่ เสียงพอสมควร ท�ำให้เขาถูก
เพ่งเล็งอยูไ่ ม่นอ้ ยและต้องใช้เงินในการซือ้ หาของใช้จำ� เป็น ลูกสาวของเขา
มีเวลามาเยี่ยมไม่บ่อยนัก หัสดินเองบอกลูกๆ ว่า ไม่ต้องมาเยี่ยม เพราะ
ไม่อยากให้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆ ที่เขาได้ก่อไว้
อย่างไรก็ดี ด้านหลังก�ำแพงสูง บรรพตยังคงวางท่าทีเป็นคนใหญ่โต
เหมือนกับตอนจัดรายการ นักโทษในเรือนจ�ำหลายคนเรียกเขาว่า ‘ป๋า’
โดยเฉพาะนักโทษการเมืองทีเ่ ขาดูแลอยู่ ทัง้ โดยการเป็นทีป่ รึกษาและช่วย
ค่าใช้จ่ายประจ�ำวันเล็กๆ น้อยๆ
ไม่วา่ จะเคยใหญ่โตเยีย่ งเสืออย่างไร แต่เมือ่ อิสรภาพและเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นถูกพรากไป สิง่ ทีเ่ หลือคงมีเพียงชีวติ และลมหายใจ
ที่นั่งนับวันรอ รอโอกาสกลับมาเห็นโลกใบเดิมอีกครั้ง
“ไว้ว่างๆ ก็มาเยี่ยมพวกเราบ้างนะ เพราะพวกเราไม่มีใครมาเยี่ยม
เลย” คือสิ่งสุดท้ายที่หัสดินฝากไว้ ก่อนเดินกลับแดน
14 กรกฎาคม 2558 ศาลทหารกรุงเทพมีคำ� พิพากษาจ�ำคุก ‘บรรพต’
ในข้อหาหมิน่ ประมาทพระมหากษัตริยฯ์ 10 ปี แต่เนือ่ งจากบรรพตให้การ
รับสารภาพไปเมื่อวันนัดสอบค�ำให้การ จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือ 5 ปี
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ธารา:

นักสุขภาพในเรือนจำ�

ผมพบ ‘ธารา’ ครัง้ แรกในศาลทหาร บรรยากาศในห้องพิจารณาคดีวนั นัน้
อึมครึมและขรึมขลัง ในห้องที่ดูเหมือนไร้กาลเวลาวันนั้นผมนั่งรอฟังค�ำ
ให้การต่อศาลของธารา
ก่อนทีเ่ ราจะเจอกัน ผมรูส้ กึ ตืน่ เต้น ประหม่าทีจ่ ะได้พบธารา หนึง่ ใน
ผูต้ อ้ งคดี ม.112 ตัวจริงเสียงจริง เขาจะเป็นคนแบบไหนกัน นึกไปเรือ่ ยเปือ่ ย
ว่าเขาอาจจะเป็นคนหยาบคาย รุนแรงก้าวร้าว หรือไม่กท็ ำ� ตาขวาง มีทที า่
ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ
ธาราปรากฏตัวก่อนการพิจารณาคดีจะเริ่มขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมง
เขาเป็นชายสูงวัย อายุเกือบเกษียณ ผมสัน้ เกรียน และใส่เสือ้ ท�ำด้วยผ้าดิบ
สีน�้ำตาลมอซอซึ่งเป็นชุดประจ�ำของนักโทษ ธาราเป็นคนตัวเล็ก แขนขา
เล็กดูไร้เรีย่ วแรงจะดิน้ รน เขาเดินมาด้วยเท้าเปล่า ข้อเท้าถูกล่ามโซ่ ข้อมือ
ถูกใส่กุญแจ แววตาและสีหน้ามั่นคง แน่วแน่ แต่ก็ดูไม่ไว้วางใจอยู่ในที
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ธารานั่งบนเก้าอี้ม้ายาว ที่นั่งประจ�ำตัวของฝ่ายจ�ำเลย ทนายเข้า
มาสรุปให้ฟังคร่าวๆ ว่าวันนี้เขาต้องพูดอะไร เมื่อคุยเสร็จ ทนายแนะน�ำ
ผมและเพื่อนอีกคนที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครเพื่อนรับฟังให้ธารารู้จัก หลัง
จากแนะน�ำตัวกันแล้ว เราบอกวัตถุประสงค์ว่าจะเป็นเพื่อนคอยประสาน
ความช่วยเหลือ
หัวข้อทีธ่ าราชวนเราคุยคือ ‘การดูแลสุขภาพทางเลือก’ มันเป็นความ
สนใจของเขา ชีวิตการงานที่เขาคลุกคลีมาโดยตลอด ผมถามเขาว่าดูแล
ตัวเองอย่างไรในเรือนจ�ำ เราจึงคุยกันเรื่องประโยชน์ของสมุนไพรชื่อนั้น
ชือ่ นี้ ธาราเตือนผมว่าห้ามกินของสังเคราะห์เพราะอันตราย เช่น ครีมเทียม
นมกล่องหรือแม้แต่นำ�้ ตาล เหมือนเขาเป็นพรีเซนเตอร์นติ ยสารหมอชาวบ้าน
อย่างไรอย่างนั้น
ธาราบอกเคล็ดลับสุขภาพดี นั่นคือการกินไข่ต้มหมักน�้ำสมสายชู
สูตรที่เขาค้นพบ เขายังสอนด้วยว่า น�้ำมันถั่วเหลืองและน�้ำมันพืชต่างๆ
ไม่ควรกิน น�้ำมันที่เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วไม่เป็นไขแปลว่าใส่สารเคมีเยอะ
กินแล้วจะเป็นพิษต่อร่างกาย ควรกินน�ำ้ มันหมูธรรมดาทีแ่ ช่ตเู้ ย็นแล้วแข็ง
เป็นก้อนๆ จะปลอดภัยกว่า
เมือ่ ผมถามว่า เคยเห็นโฆษณาในโทรทัศน์บอกว่าน�ำ้ มันแบบไม่เป็นไข
นั้นดีกว่าไม่ใช่หรือ ธาราตอบว่า เป็นโฆษณาหลอกลวงของบริษัทยาฝรั่ง
ที่ต้องการให้เรากินแล้วป่วย เราจะได้เสียค่ายาค่าหมอ แล้วเขาจะได้รวย
ก่อนธาราถูกจับ เขามีอาชีพหลักเป็นคนดูแลอพาร์ตเมนต์ และอาชีพ
เสริมที่เป็นตัวตนของเขาเองและเป็นสิ่งที่เขาสนใจ คือการขายอาหาร
เสริมสุขภาพทางเลือก ช่วยคนให้ไม่ต้องเจ็บป่วยโดยใช้เว็บไซต์เป็นหน้า
ร้านและแหล่งความรูด้ า้ นสุขภาพ เขายังมีงานรับจ้างบรรยายความรูเ้ กีย่ ว
กับการดูแลสุขภาพ โดยได้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 900 บาท แต่ละเดือน
จะมีคนมาจ้างมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป
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ผมถามเขาว่า ที่เรือนจ�ำสภาพเป็นอย่างไรบ้าง ธาราบอกว่าไม่ต้อง
เป็นห่วง เขารูว้ ธิ ดี แู ลสุขภาพตนเอง เขาแข็งแรง รูว้ ธิ ที จี่ ะหลีกเลีย่ งอาหาร
ก่อโทษ วิธีออกก�ำลังกาย วิธีหลบเลี่ยงกลุ่มอันธพาลในคุก และคบเพื่อน
ที่เข้าอกเข้าใจกัน
แม้อาหารในคุกจะไม่ดีต่อสุขภาพมากนัก แต่ธาราก็จัดการได้ โดย
เขาจะกินอาหารมือ้ เดียวต่อวัน คือมือ้ เทีย่ ง และส่วนใหญ่จะไม่กนิ อาหารที่
เรือนจ�ำจัดให้ ต้องสั่งอาหารตามสั่งจากข้างนอก ซึ่งต้องใช้เงินของตัวเอง
เขาจะกินสลัดเท่านัน้ ซึง่ ก็พออยูท่ อ้ งบ้าง ส่วนมือ้ อืน่ ๆ เขาจะหาผลไม้พวก
กล้วยหรือแอปเปิลไว้กินแทนข้าว
“ไอ้พวกอาหารบ�ำรุงสุขภาพทีเ่ ขาขายกันน่ะ อย่าไปซือ้ นะ กล้วยลูก
เดียวพอแล้ว ดีกว่าเยอะ” ธาราเล่าอย่างอารมณ์ดี
รอยยิ้มของเขาท�ำให้พวกเราโล่งใจไปได้ว่า ชีวิตหลังก�ำแพงสูงนั้น
น่าจะพอเอาตัวรอดได้ ก่อนจากกัน ธารายังส่งยิ้มให้ เราต่างขอบคุณ
และโบกมือให้กัน
ทุกๆ เดือน ผมและเพือ่ นพยายามไปเยีย่ มธาราทีเ่ รือนจ�ำตามสัญญา
เมือ่ พบหน้ากันมากครัง้ ขึน้ ผมจึงทราบภายหลังว่า การแสดงความเข้มแข็ง
แช่มชืน่ เบิกบาน ไม่หวัน่ ไหว กระทัง่ เปิดเผยรอยยิม้ ในบางโอกาสคือวิธหี นึง่
ในการเอาตัวรอด เป็นการท�ำใจให้เข้มแข็งท่ามกลางความกดดัน ในการ
ต่อสู้คดีอันยาวนาน บางครั้งเราจึงจะสังเกตเห็นความหวั่นไหว สะเทือน
ใจ และความโกรธแค้นในความอยุติธรรม
ระหว่างรอการพิจารณาคดีอยู่ในเรือนจ�ำ ธารายังคงสนใจประเด็น
การบ้านการเมือง เทคโนโลยีไอที ข่าวสารสุขภาพและเรือ่ งราวทีเ่ คลือ่ นไหว
อยู่ภายนอก ธาราดูตั้งใจฟังข่าวสารทุกครั้งที่มีโอกาสพบเจอคนจากข้าง
นอก เพราะข่าวคราวจากผู้มาเยี่ยมแทบจะเป็นช่องทางเดียวที่ท�ำให้เขา
รับรู้ความเป็นไปของโลกภายนอก
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นโยบายของเรือนจ�ำมีความพยายามจ�ำกัดการรับรู้ข่าวสาร การรับ
ชมข่าวทีวี การอ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือเพื่อความรู้ความบันเทิง การส่ง
หนังสือให้นักโทษเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯจ�ำกัดเพียงวันอังคารแรกของ
เดือน เฉพาะเวลา 9.00 - 12.00 น. เท่านั้น ความรู้ ข่าวสารในเรือนจ�ำ
จึงมีอยู่อย่างจ�ำกัด ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นข่าวลืออยู่กลายๆ
เวลาในเรือนจ�ำของธาราเดินไปเรือ่ ยๆ ระหว่างนีเ้ ราก็พบเจอกันบ่อย
ครั้งขึ้น การพูดคุยระหว่างเราจึงผ่อนคลายและเป็นกันเองมากขึ้นเรื่อยๆ
ธารากล้าทีจ่ ะปลดปล่อยความเครียดและความกังวลให้เราได้รบั รูม้ ากขึน้
เขาเล่าถึงสภาพทีก่ ดดันและบีบคัน้ ในเรือนจ�ำ อาทิ การริบทีน่ อนทีญ
่ าติซอื้
ให้ แล้วให้นักโทษแต่ละคนมีผ้าเพียงสามผืน ส�ำหรับห่ม ปูรอง และหนุน
นอนผ้าคุณภาพต�่ำที่แสนคัน ผ้าเหล่านั้นเก่าและเหม็นอับ การซักล้างก็
ล�ำบากเพราะเรือนจ�ำไม่ปล่อยน�้ำประปาให้ใช้สอยมากนัก
ค�ำถามที่เรามักจะถามเป็นค�ำถามท้ายๆ คือ “วันนี้อยากได้ของกิน
อะไรไหม” ธารามักบอกว่าไม่ต้องการอะไรมากนัก เขาพอใจเพียงผลไม้
น�้ำพริก ชาและกาแฟ 3 in 1 เป็นหลัก ส่วนของอื่นๆ ธาราคงไม่ต้องการ
หรือถ้าจ�ำเป็นก็จะฝากลูกชายช่วยหาให้
ธารามีลูกชายสองคน คนโตอายุยี่สิบกว่า มีอาชีพค้าขายเสื้อผ้ามือ
สอง ส่วนใหญ่จะขายวันหยุดเสาร์อาทิตย์ วันธรรมดาจึงหาเวลามาเยี่ยม
พ่อได้บ้าง ลูกชายคนเล็กของธารายังเรียนหนังสือไม่จบ จากเดิมที่ธารา
เป็นคนส่งเสียค่าเล่าเรียน ภาระจึงตกมาอยูก่ บั พีช่ ายคนโต ส่วนตัวน้องชาย
ขณะเรียนก็ตอ้ งท�ำงานรับจ๊อบไปด้วย ขณะทีภ่ รรยาของธาราเป็นแม่บา้ น
ท�ำความสะอาด ได้ค่าจ้างวันละ 300 บาท เธอไม่ค่อยมีโอกาสมาเยี่ยม
ธาราบ่อยนัก เพราะหากวันไหนมาเยี่ยมเขา เธอก็ต้องลางานท�ำให้ไม่ได้
รับค่าจ้าง
ครั้งหนึ่งผมเห็นธาราแล้วรู้สึกว่าเขาดูซูบผอม แก้มตอบ ตัวเล็ก
ลง จึงลองถามเขาด้วยความเป็นห่วงว่าไม่สบายหรือเปล่า ธาราตอบว่า
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เหตุที่เขาผอมลงเพราะตัดสินใจงดอาหารเย็น เพราะหากปล่อยให้อ้วน
จะมีโอกาสป่วยมากกว่าคนผอม ผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลนี้ถูกต้องตามหลัก
วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเปล่า แต่โดยรวมธาราก็ดูแข็งแรง และหลัง
จากนั้นเขาก็ไม่ป่วยให้ผมเห็นบ่อยนัก
ทุกครัง้ ทีผ่ มถามถึงก�ำลังใจ ธาราบอกว่าเขาพร้อมจะสูค้ ดีให้ถงึ ทีส่ ดุ
ด้วยเขาเชือ่ ว่าตนเองไม่มคี วามผิด ดังนัน้ ท่วงท่าการปรากฏกายของธารา
ในชั้นศาล จึงมีลักษณะยืนหยัดและมั่นคงเสมอ
ธาราเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา 112 ซึ่งเป็นข้อหาที่ได้ชื่อว่าหนักหนา
มากในยุคที่การเมืองปั่นป่วนเช่นนี้ แถมคดียังต้องขึ้นศาลทหาร เขาถูก
กล่าวหาว่า น�ำลิงค์คลิปเสียง ‘บรรพต’ ไปไว้บนเว็บไซต์ของเขา เขาถูก
ฟ้องจากคลิป 6 คลิป ท�ำให้เสีย่ งต่อโทษสูงสุดตามกฎหมาย คือจ�ำคุก 60 ปี
เขาต่อสู้คดีว่า เขาท�ำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อหารายได้จากจ�ำนวนคนที่
คลิกเข้ามาอ่าน เนื้อหาในเว็บไซต์ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่เขา
เขียนเองบ้าง ไปเอามาจากที่อื่นบ้าง ส่วนคลิปของบรรพตก็มักพูดเรื่อง
การดูแลสุขภาพ เขาจึงน�ำลิงค์มาไว้บนเว็บไซต์ดว้ ยเพือ่ ให้คนเข้าเว็บไซต์
มากขึ้น โดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้ฟังทุกคลิปและไม่ได้สนใจฟังส่วนที่พูด
เรื่องการเมือง
ตลอดเวลาที่ถูกคุมขัง ธาราไม่เคยยื่นขอประกันตัว เพราะเขามีเงิน
เก็บไม่มากนัก และครอบครัวก็มฐี านะไม่ดี ไม่เพียงพอส�ำหรับการประกันตัว
ในยุคที่ผู้ต้องหาคดีเดียวกันเคยยื่นขอประกันตัวด้วยเงินเฉียดล้านบาท
แต่ศาลก็ไม่อนุญาต
“ออกไปแล้วผมจะตั้งมูลนิธิ ผมจะสอนเรื่องการดูแลสุขภาพ สอน
ฟรีเลย” ธาราบอก
“ถ้าสอนฟรีแล้วจะเอาตังค์จากไหนครับ” ผมถามด้วยความสงสัย
“ก็ขอคนที่เขาจะบริจาค มีนะ เมื่อก่อนสอนเก็บเงิน ตอนนี้จะไม่เก็บ
แล้ว” ธาราฝันให้ฟัง ทั้งที่ไม่รู้เมื่อไรเขาจะได้ออกไป
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ธารายังคงปักหลักต่อสูก้ บั คดีทมี่ ลี กั ษณะยืดเยือ้ ยาวนาน หลังอยูใ่ น
เรือนจ�ำได้ปีเศษ การสืบพยานเสร็จไปแค่ปากเดียว จากทั้งหมด 11 ปาก
การนัดสืบพยานแต่ละครัง้ ห่างกันประมาณสามสีเ่ ดือน หากอัตราความเร็ว
ในการท�ำคดียังคงเป็นเช่นนี้ เป็นไปได้ว่าธาราต้องสู้คดียาวนานกว่า 3 ปี
แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมจะยาวนาน และการต่อสู้ครั้งนี้จะต้อง
ใช้พลังงานและก�ำลังใจอย่างมหาศาล แต่ธารายังเลือกที่จะสู้ ได้แต่หวัง
ว่าพลังของเขาจะยังไม่หมดไปในเร็ววัน
“นมถั่วเหลืองชอบกินไหม อย่ากินนะ”
“พวกเต้าหู้ น�้ำเต้าหู้ อะไรที่ท�ำจากถั่วเหลือง มีสารเอสโตรเจนเยอะ
อ้วนเร็ว” ธาราฝากมาด้วยความหวังดี
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ทอม ดันดี:

ตราบที่เรายังมีกันและกัน

หญิงสาวดีดตัวขึน้ จากม้านัง่ ยาวหน้าห้องทันทีทป่ี ระตูหอ้ งพิจารณาคดีเปิด
ออก เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเครื่องแบบสีกากีควบคุมตัวผู้ต้องหาออกมา
จากห้อง เขาเป็นชายวัยปลาย 50 ร่างสูงใหญ่ ผมรองทรงสีดอกเลา สวม
ชุดนักโทษเสื้อแขนสั้นสีส้มและกางเกงขาสั้นสีม่วงคล�้ำ เท้าเปลือยเปล่า
รีบก้าวไปหาร่างทีย่ นื รออยู่ เขายกแขนสองข้างซึง่ สวมกุญแจมือขึน้ เหนือ
ศีรษะเพือ่ ให้ภรรยาลอดตัวเข้ามาในวงแขน พวกเขากอดกันแน่น รอยยิม้
ปรากฏบนใบหน้าของคนทั้งสอง
ภาพดังกล่าวยังติดตาตรึงใจฉันมาจนทุกวันนี้ วันที่อดีตนักร้องชื่อ
ดัง ‘ทอม ดันดี’ ยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯ โดยมี ‘นัน’
ภรรยาสุดที่รักแวะเวียนไปให้ก�ำลังใจอยู่เสมอ
ฉันพบ ‘ทอม’ กับนันครั้งแรกปลายปี 2558 ที่ศาลทหารกรุงเทพ
วันนัน้ เป็นนัดสืบพยานโจทก์ในคดีมาตรา 112 ทีเ่ ขาเป็นจ�ำเลย ศาลทหาร
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สั่งให้พิจารณาคดีเป็นการลับ ทอมเข้าไปในห้องกับทนายความ อัยการ
ฝ่ายโจทก์ซึ่งเป็นทหาร และองค์คณะตุลาการ ขณะที่ภรรยาได้แต่นั่งรอ
อยู่หน้าห้อง
คดีของทอมเต็มไปด้วยข้อเท็จจริงชวนพิศวง เขาถูกจับกุมครั้งแรก
หลังรัฐประหารหนึ่งเดือน คือช่วงเดือนมิถุนายน 2557 เนื่องจากการไม่
ไปรายงานตัวตามค�ำสัง่ ของ คสช. ต่อมาทหารปล่อยให้เขากลับบ้าน และ
ตามไปจับกุมอีกครัง้ ในข้อหาหมิน่ ประมาทพระมหากษัตริยฯ์ ตามมาตรา
112 และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากคลิปการปราศรัยบนเวที
เสื้อแดงในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556
การปราศรัยเกิดขึน้ ก่อน คสช. จะยึดอ�ำนาจและประกาศให้คดีมาตรา
112 ต้องขึ้นศาลทหาร แต่ทอมกลับถูกส่งไปเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ของศาลทหาร โดยข้ออ้างว่าคลิปดังกล่าวปรากฏบนยูทูบจนถึงวันที่
27 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังรัฐประหาร และหลังมีประกาศ
ให้พลเรือนขึ้นศาลทหารแล้ว จึงถือว่าเป็นความผิดที่การกระท�ำเกิดขึ้น
ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ
ทอมถูกควบคุมตัวในคดีมาตรา 112 ระหว่างต่อสู้คดีมาตั้งแต่ 10
กรกฎาคม 2557 กระบวนการยืดเยื้อยาวนาน ฝ่ายโจทก์แถลงขอสืบ
พยานกว่า 10 ปาก ล่วงเลยมากว่าหนึ่งปีจึงได้เริ่มสืบพยานปากแรกใน
เดือนสิงหาคม 2558 และยังไม่ทนั ได้สบื พยานปากทีส่ อง เรือ่ งเหนือความ
คาดหมายก็เกิดขึ้น
19 ตุลาคม 2558 อัยการสัง่ ฟ้องเขาเพิม่ อีกหนึง่ คดี ในข้อหามาตรา
112 และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯเหมือนเดิม จากคลิปการ
ปราศรัยบนเวทีเสื้อแดงอีกคลิปหนึ่งเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2556 แต่คดี
นี้ไปฟ้องที่ศาลอาญา เพราะคลิปปรากฏบนยูทูบถึง 27 เมษายน 2557
ก่อนมีประกาศให้พลเรือนขึ้นศาลทหาร
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ทอมถูกฟ้องคดีในข้อหาเดียวกันจากการปราศรัยในเวลาไล่เลี่ยกัน
แต่คดีแรกฟ้องที่ศาลทหาร คดีที่สองฟ้องที่ศาลอาญา ทั้งที่คลิปที่สองถูก
โพสต์ลงยูทูบห่างจากคลิปแรกเพียงหนึ่งสัปดาห์ แต่ช่วงเวลาที่ฟ้องกลับ
ห่างกันถึงหนึ่งปีสามเดือน
ฉันพบกับภรรยาทอมครัง้ แรก ระหว่างทีเ่ ธอนัง่ อยูต่ ามล�ำพังหน้าห้อง
พิจารณาคดีทศี่ าลทหารกรุงเทพ จึงถือโอกาสเข้าไปแนะน�ำตัว ขอนัง่ ข้างๆ
และพยายามคุยด้วย ฉันรูส้ กึ ถึงความระแวดระวังเบือ้ งหลังรอยยิม้ แจ่มใส
นันยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าช่วงนี้ไม่อยากให้ข้อมูลมาก เพราะกลัว
ผลกระทบที่อาจตามมาหากมีการรายงานข่าวอะไรออกไป
“เราต้องเซฟตัวเองด้วย ถ้าเราโดนข้อหาอะไรไปแล้วใครจะมาดูแล
อาทอมล่ะ” นันอธิบาย
พวกเรานัง่ รออยูห่ น้าห้องนานกว่าสองชัว่ โมง คุยกันหลายเรือ่ งทัง้ ที่
เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับคดีความ จนก�ำแพงระหว่างกันค่อยๆ ลดต�่ำลง นัน
เล่าให้ฟงั ว่าก่อนทอมถูกจับกุม พวกเขาใช้ชวี ติ ชาวไร่อยูด่ ว้ ยกันทีเ่ พชรบุรี
“อยู่กับเขาจะไม่มีเรื่องเครียดอยู่แล้ว ท�ำไร่ แล้วเขาก็ตะโกนร้อง
เพลงอยู่ในไร่” เธอกล่าวพร้อมรอยยิ้ม
หลังทอมถูกจับ เธอจ�ำต้องทิ้งไร่มาเช่าบ้านอยู่คนเดียวในกรุงเทพฯ
เป็นเวลาเกือบสองปีแล้ว อาศัยรายได้จากการขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
เธอท�ำงานประจ�ำไม่ได้เพราะติดภาระต้องเดินทางไปเยีย่ มสามีทเี่ รือนจ�ำ
ทุกวัน โดยหมดเวลาหลายชั่วโมงไปกับการนั่งรถเมล์สองต่อและการรอ
คิวเข้าเยี่ยม ซึ่งเยี่ยมได้เพียงวันละ 20 นาที
นันเล่าว่าถ้าวันไหนไม่ไปเจอทอม เธอจะยิ่งเครียดเองด้วย เพราะ
รู้ว่าคนที่อยู่ข้างในก็รอแต่คนมาเยี่ยม รอให้หมดวันไป มันทรมานเพราะ
ไม่ได้ท�ำอะไร หากมีคนมาเยี่ยมก็ยังได้เจอ ได้คุย ได้มีโอกาสเดินออก
จากแดนบ้าง
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“วันนีม้ าเจอกันทีศ่ าลแทน สองเดือนนัดทีหนึง่ แต่กด็ ี ได้กอด ไม่งนั้
ที่เรือนจ�ำต้องเจอกันผ่านกระจก”
ค�ำพูดของนันท�ำให้ฉันทึ่ง เพราะสะท้อนให้เห็นว่าการที่จ�ำเลยต้อง
มาศาลทหารก็มีแง่มุมดีๆ บางอย่างซ่อนอยู่ เราเงียบกันไปครู่หนึ่ง ตอน
นัน้ เองทีป่ ระตูหอ้ งพิจารณาคดีเปิดออก แล้วฉันก็ได้เห็นกับตาว่าพวกเขา
มีความสุขแค่ไหนเมื่อกอดกัน
ต้นปี 2559 ฉันพบทัง้ คูอ่ กี ครัง้ ทีศ่ าลอาญา ห้องควบคุมตัวผูต้ อ้ งหา
ของศาลอาญาใหญ่กว่าที่ศาลทหารมากและแบ่งเป็นหลายช่อง ทอมสวม
ชุดแบบเดิม นั่งอยู่ในช่องที่สองซึ่งมีป้ายติดไว้ว่า ‘ห้องคนเก่าคดีทั่วไป’
บรรยากาศศาลอาญาค่อนข้างวุ่นวาย มีทั้งร้านอาหารและห้องควบคุม
ตัวผู้ต้องหาอยู่ในบริเวณเดียวกัน ผู้ต้องขังและญาติที่มาในแต่ละวันก็มี
จ�ำนวนมาก
ส่วนที่ห้องขังชั้นใต้ดิน ผู้ต้องขังและญาติคุยอะไรกันไม่ได้มากนัก
เพราะมีแต่เสียงดังอือ้ อึงไปหมด ระยะห่างระหว่างคนข้างในกับคนข้างนอก
เหมือนตะโกนคุยกันจากคนละฟากถนน แต่เป็นถนนที่กั้นด้วยลูกกรง
สองชั้นและรั้วเหล็กอีกชั้นหนึ่ง
นันบอกว่านีเ่ ป็นการมาศาลอาญาครัง้ ทีส่ อง ครัง้ แรกทีม่ านัน้ มาศาล
แบบไม่ทันตั้งตัว
“วันนั้นไปเยี่ยมที่เรือนจ�ำตามปกติ เจ้าหน้าที่บอกว่าอาทอมไปศาล
นะ ตกใจเลย ไม่เคยไปศาลอาญา เขาไม่แจ้งก่อนเลย ไม่มีใครได้รู้ล่วง
หน้า” นันเล่า
คดีของทอมที่ศาลอาญา ศาลไม่ได้สั่งพิจารณาลับ ญาติและคนมา
ให้กำ� ลังใจจึงเข้าไปนัง่ ในห้องพิจารณาคดีได้ วันนัน้ ทอมนัง่ อยูท่ มี่ า้ นัง่ ยาว
แถวหน้าสุดตรงกลาง นันเรียกให้ฉันไปนั่งข้างหลังเขา และบอกว่าตอนนี้
ยังมีจังหวะ อยากคุยอะไรให้คุยได้เลย
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ฉันถามถึงชีวิตในเรือนจ�ำ ทอมเล่าว่า ช่วงที่ผ่านมาเขาอยู่แดนหนึ่ง
ซึ่งเป็นแดนแรกรับ มีสถานะเป็นผู้ฝากขังไม่ใช่นักโทษ จึงไม่ต้องท�ำงาน
อะไร ขณะทีก่ จิ กรรมยามว่างมีให้เลือกไม่มากนัก เขาใช้เวลาส่วนใหญ่แต่ง
เพลง อ่านหนังสือ และนั่งสมาธิ บางช่วงได้รับอนุญาตให้ไปเล่นดนตรีให้
แดนอื่นฟัง แต่บางช่วงทางเรือนจ�ำก็ไม่อนุญาต
“คุกไม่มคี ำ� ว่าสบายหรอก เราก็ปรับตัวเอา ต้องกินง่าย อยูง่ า่ ย เข้าใจ
ง่าย แล้วพยายามไม่ฝืนกฎระเบียบเขา เราไม่เคยเห็นพระจันทร์ ไม่เคย
เห็นดาว ทุกวันเปิดไฟทัง้ นอนหลับและตืน่ กลางวันก็สว่าง กลางคืนก็สว่าง
ส่วนที่นอนก็เล็กๆ ห้องน�้ำรวม เปิดไว้นะ เมื่อก่อน 70 คน แต่เดี๋ยวนี้อยู่
ห้องคนป่วยคนชรา ก็ดีขึ้น เหลือ 27 คนต่อห้องน�้ำสองห้อง พอได้อยู่”
เมื่อกระบวนการพิจารณาคดีเริ่มขึ้น ทอมยืนยันให้การปฏิเสธทุก
ข้อกล่าวหา อัยการฝ่ายโจทก์แถลงขอสืบพยานถึง 16 ปาก และต้องรอ
อีกครึ่งปีกว่าจะถึงก�ำหนดวันสืบพยานปากแรก
“ไม่มอี ะไรน่ากลัว เราปรุงแต่งเองทัง้ นัน้ ปรุงแต่งให้สขุ มันก็สขุ ปรุง
แต่งให้ทุกข์มันก็ทุกข์” ทอมทิ้งท้ายในวันนั้น
เดือนถัดมามีนัดกลับไปสืบพยานที่ศาลทหารต่อ ระหว่างนั่งรออยู่
หน้าห้องเพราะเข้าฟังไม่ได้เหมือนเคย นันเปิดรูปถ่ายบนเฟซบุ๊คให้ฉันดู
เป็นรูปของเธอกับทอมตอนเจอกันครั้งแรกเมื่อปลายปี 2554 วันนั้นเขา
เดินขายซีดเี พลงอยูใ่ นงานปีใหม่ของกลุม่ เสือ้ แดงทีม่ นี บุรี แล้วเธอไปช่วย
เดินขายด้วยเลยมีโอกาสได้คุยและท�ำความรู้จักกัน
“เป็นแฟนคลับอยู่แล้ว ฟังเพลงเขามาตั้งแต่เด็ก ไม่เคยคิดหรอกว่า
จะได้มาเป็นแฟนเขา” เมือ่ ถามว่าชอบเพลงไหนมากทีส่ ดุ เธอหัวเราะก่อน
ตอบว่า เพลง ‘เสือกมีน�้ำใจ’
“เป็นเพลงทีฟ่ งั ก่อนจะรูจ้ กั กันอีก เขาเป็นคนร้องเพลงช้าได้แปลก คือ
เนือ้ เสียงเขาไม่ใช่เสียงเพราะ แต่เป็นเสียงมีเอกลักษณ์ แล้วเป็นเพลงอกหัก
แบบแมนๆ พีไ่ ม่ใช่ผหู้ ญิงหวาน เป็นผูห้ ญิงห้าวๆ ไม่เรียบร้อย เป็นคนลุย
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เรามันอุดมการณ์เดียวกัน ทิ้งกันไม่ได้” เธอกล่าวด้วยน�้ำเสียงเด็ดเดี่ยว
การสืบพยานปากที่สามยังไม่แล้วเสร็จ เพราะทนายจ�ำเลยยังไม่ได้
ถามค้าน สองสัปดาห์ถัดมาทอมจึงต้องขึ้นศาลทหารอีกครั้ง ตอนที่ฉัน
มาถึง เจ้าหน้าทีเ่ พิง่ คุมตัวเขาลงจากรถตูเ้ รือนจ�ำ และก�ำลังเดินไปทีห่ อ้ งขัง
ชั้นใต้ดิน
ทอมบอกว่าวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบาย เหมือนจะเป็นนิ่ว ปีที่แล้วก็เคย
เป็นครั้งหนึ่ง พอฉันถามว่ากินยาหรือยัง เขาตอบว่าข้างในมีแต่ ‘พารา
รักษาทุกโรค’
“ต้องเข้าใจระบบของเขา เขาต้องการสร้างความทุกข์ให้กับคนคุก
เพือ่ ลงโทษ แต่นา่ จะแยกบ้างว่าเราสมควรถูกลงโทษไหม เรามีความคิดที่
แตกต่างเท่านั้นเอง ความคิดที่แตกต่างไม่ได้ท�ำให้คนตาย มีแต่เพิ่มยอด
ความฉลาดด้วยซ�ำ้ ไป คนคิดนอกกรอบสร้างสรรค์สงั คมให้เปลีย่ นไป อันนี้
คิดแตกต่างก็จับเขา ยัดข้อหาเขา มันไม่ใช่”
“ความรู้บนโลกนี้มหาศาล ไม่มีค�ำว่าสิ้นสุด ไม่มีทางรู้ได้ทั้งหมด
แม้แต่จิตใจของเราเองเรายังรู้ไม่ทั่วเลย เรื่องความรู้ ความคิด ความอ่าน
มันห้ามกันไม่ได้ ไปขีดก�ำหนดเขาไม่ได้ คนโง่เท่านัน้ ทีข่ ดี ก�ำหนดความคิด
ความอ่านคนอื่น แล้วคุณจะไม่ได้สิ่งใหม่” ทอมกล่าว
ระหว่างนัง่ รอการพิจารณาคดีดำ� เนินไปในวันนัน้ มีแฟนคลับคนหนึง่
มาให้ก�ำลังใจ ฉันจึงปล่อยให้พวกเธอคุยกันตามสบาย ส่วนตัวเองนั่ง
สังเกตการณ์อยู่เงียบๆ
“ยิ่งอยู่นานเขายิ่งแกร่งขึ้นนะ เขาบอกว่าอยู่ข้างใน ได้เห็นได้รู้จัก
ทุกอย่าง เป็นบทเรียนของเขา เป็นประสบการณ์ที่จะมาแต่งเพลง เขียน
หนังสือ” นันบอก
“อายุยังน้อยอยู่ รอได้เนอะ” คุณน้าแฟนคลับถามอย่างอารมณ์ดี
“ได้” นันตอบยิ้มๆ
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ปลายเดือนพฤษภาคม 2559 ฉันแปลกใจที่ได้รับข้อความทางไลน์
จากนัน เพราะจ�ำได้ว่าอีกนานกว่าจะถึงนัดครั้งต่อไป และปกติจะได้รับ
ข้อความจากเธอเมื่อใกล้ถึงวันนัด
“พรุง่ นีอ้ าทอมขึน้ ศาลอาญารัชดานะคะ ถ้าสะดวกเจอกันนะ อาจจะ
มีเซอร์ไพรส์ รอลุ้นพรุ่งนี้ค่ะ”
บ่ายวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ข่าว ‘ทอม ดันดี’ รับสารภาพ ปรากฏ
อยูต่ ามหน้าสือ่ หลายส�ำนัก นันเล่าว่า เพิง่ ตัดสินใจกันเมือ่ สัปดาห์ทแี่ ล้วว่า
จะเลิกต่อสู้คดีและกลับค�ำให้การเป็นรับสารภาพ เพราะเห็นว่าคดียืดเยื้อ
มานานและมีผลกระทบหลายเรือ่ ง ซ�ำ้ เมือ่ ยิง่ ต่อสูน้ านเข้า ก็เห็นว่ามีแนวโน้ม
จะถูกฟ้องเพิ่มอีกหลายคดี
“ผลกระทบเยอะจริงๆ ขาดโอกาสไปเยอะ แทนที่เขาจะได้ออกมา
ท�ำประโยชน์ให้ครอบครัว ให้สังคม แล้วเรื่องสุขภาพด้วย ความดันเริ่ม
กลับมา กรดไหลย้อน แล้วเหมือนจะเป็นนิ่ว กลัวอยู่นานแล้วสุขภาพแย่
เพราะการรักษาการป้องกันทีน่ ยี่ งั ไม่ดเี ท่าทีค่ วร ถ้าไม่ได้ปว่ ยอะไรมากๆ
เขาไม่ให้ไปโรงพยาบาล ให้กินแค่ยาพารา”
เมื่อถามว่ากังวลกับค�ำพิพากษาหรือไม่ เธอตอบว่าไม่กังวลเพราะ
พอคาดผลได้ หลังจากดูตัวอย่างในคดีก่อนๆ ก็พอจะรู้ว่าเขาตัดสินกัน
กี่ปี และจะได้ลดโทษลงเท่าไร อย่างเช่น คดีท่ีศาลอาญาส่วนใหญ่ศาล
จะลงโทษห้าปี ลดโทษเหลือสองปีครึ่ง ส่วนศาลทหารอาจจะหนักหน่อย
เพราะตัดที่ 10 ปี แต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอน ถ้าตัดสินแล้วจะได้เร่งท�ำเรื่อง
ขอพระราชทานอภัยโทษ ก็ยังมีความหวังว่าจะได้ออกเร็ว
ส�ำหรับกระแสตอบรับจากคนรอบข้าง นันบอกว่าส่วนใหญ่ให้กำ� ลังใจ
และเห็นด้วยว่าควรออกจากเรือนจ�ำก่อน
“เขาเข้าใจว่ายังไงเราก็สู้ไม่ชนะกฎหมายข้อนี้ ทุกคนเข้าใจ เห็นใจ
แล้วก็ไม่ต�ำหนิ”
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วันที่ 1 มิถนุ ายน 2559 ศาลพิจารณาคดีของทอม โดยเริม่ จากถามว่า
เขายืนยันทีจ่ ะร้องเพลงปรองดองและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามค�ำแถลง
ประกอบค�ำรับสารภาพหรือไม่ เขารับปาก ศาลขอให้ทุกคนในห้องเป็น
พยาน จากนั้นจึงเริ่มอธิบายค�ำพิพากษา
ศาลไม่ได้ ‘อ่าน’ ค�ำพิพากษาทีเ่ ขียนมาแล้ว แต่ใช้วธิ อี ธิบายว่า ความ
จริงแล้วศาลต้องการแบ่งความผิดเป็นห้ากรรม ประกอบด้วยการหมิ่น
ประมาทพระมหากษัตริยส์ ามกรรม หมิน่ ประมาทพระราชินหี นึง่ กรรม และ
โพสต์คลิปการปราศรัยบนยูทูบอีกหนึ่งกรรม โดยผู้พิพากษาสันนิษฐาน
ว่ า การปราศรั ย น่ า จะขาดความต่ อ เนื่ อ ง จึ ง แยกการหมิ่ น ประมาท
พระมหากษัตริย์ออกเป็นสามกรรม แต่อธิบดีและรองอธิบดีศาลอาญา
เห็นว่าควรนับเป็นกรรมเดียว เพราะเกิดขึ้นในการปราศรัยครั้งเดียวกัน
“วันนั้นจริงๆ แล้วมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหม หมายความว่าพูดเสร็จ มี
คอนเสิรต์ คัน่ แล้วขึน้ มาพูดต่อ เพราะคนธรรมดาไม่นา่ พูดติดต่อกัน 5-6
ชั่วโมง” ศาลถามทอม และเขาชี้แจงว่า จ�ำเหตุการณ์วันนั้นไม่ได้ แต่ตาม
ปกติเมื่อพูดเสร็จแล้วคอนเสิร์ตจะเล่นตอนท้ายทีเดียวเลย
“ไม่ใช่ว่าพูดรวดเดียวไปเลยไม่มีดนตรีคั่นถูกไหม คงมีดนตรีคั่น
ด้วย ศาลยังไม่ได้ดูคลิปนะ แผ่นที่ต�ำรวจให้มาเปิดไม่ได้” ศาลกล่าว
พลางหัวเราะ
ท่ามกลางความสับสนของผูเ้ ข้าร่วมฟังการพิจารณาคดี ศาลสรุปว่า
จ�ำเลยมีความผิดสามกรรม ลงโทษจ�ำคุกกรรมละห้าปี รวม 15 ปี โดย
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือเจ็ดปีหกเดือน เนื่องจากจ�ำเลยรับสารภาพ
“ไม่หนักไปแต่ก็ไม่น้อยไป เพราะว่าค�ำพูดรุนแรง แต่เปิดเผยไม่ได้
รับปากต่อศาลแล้วนะว่าจะไปร้องเพลงปรองดอง แล้วก็ปลูกป่านะ ช่วงนี้
ร้องช่วยกรมราชทัณฑ์ไปก่อน” ศาลกล่าว
“ตอนทีแ่ จ้ง เราคิดว่าเป็นกรรมเดียว มาวันนีต้ ะลึงมาก ห้ากรรมลด
เหลือสามกรรม” นันพูดกับฉันขณะเดินออกจากห้องพิจารณาคดี
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มีนกั ข่าวคนหนึง่ ถามว่าจะยืน่ อุทธรณ์หรือเปล่า ก่อนได้รบั ค�ำตอบว่า
“ไม่อุทธรณ์ ขนาดรับสารภาพยังโดนขนาดนี้” เขาตอบ
ทอมยืนยันว่าคดีที่ศาลทหารก็ต้องการรับสารภาพเช่นเดียวกัน แม้
ทนายจะบอกข้อกังวลว่าในค�ำฟ้องบรรยายข้อความการปราศรัยทีเ่ ข้าข่าย
ความผิดไว้ถึง 13 ท่อน และไม่แน่ใจว่าศาลจะนับโทษเป็นกี่กรรม
“ไม่กลัวแล้ว ไม่มอี ะไรน่ากลัวมากไปกว่าใจตัวเองแล้ว เมือ่ เราเสียสละ
ทีจ่ ะสู้ให้กบั ประชาชน เสียสละให้กบั ประเทศชาติ ก็ไม่ควรเรียกร้องสิง่ ใด
ท�ำตัวเป็นไม้บรรทัดมาพอสมควร ตอนนี้ต้องเป็นสายวัดแล้ว ต้องรู้จัก
ย่นย่อ สังคมนี้เป็นเช่นนี้ ต้องท�ำตัวเช่นนี้ สู้เท่าที่สู้ได้ ยอมเท่าที่ยอมได้
เป็นเท่าที่เป็นได้ แล้วก็ไปเท่าที่ไปได้”
ทอมกล่าวด้วยความนิ่งสงบต่อชะตากรรมที่รออยู่ข้างหน้า หลัง
โทษทัณฑ์ตามค�ำพิพากษาออกมาหนักกว่าที่คาดคิดไว้ ก่อนจะถูกส่งตัว
กลับไปยังเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯ และรอลุ้นผลค�ำพิพากษาคดีต่อไป ที่
ไม่อาจคาดเดาความหนักเบาได้อีกต่อไป
“พรุ่งนี้เจอกัน” นันตะโกนบอกสามี
ท่ามกลางความตลกร้ายของกระบวนการยุตธิ รรมทัง้ หลาย พวกเขา
ยังโชคดีที่มีกันและกัน
หมายเหตุ:
ต่อมาในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เมื่อศาลทหารนัดสืบพยานโจทก์
ทอมตัดสินใจเปลี่ยนค�ำให้การเป็นรับสารภาพ ศาลมีค�ำพิพากษาในวันที่
11 กรกฎาคม 2559 ให้จ�ำคุกทอมเป็นเวลาสามปีสี่เดือนโดยให้นับ
โทษต่อจากโทษเจ็ดปีหกเดือนของคดีแรก รวมแล้วเขาได้รับโทษจ�ำคุก
10 ปี 10 เดือน
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คฑาวุธ:

หวังว่าคงไม่ได้พบกันอีก

ผมไม่เคยได้ยนิ ชือ่ ‘คฑาวุธ’ มาก่อนเลย จนกระทัง่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2557
ในเช้าวันที่ก�ำลังยุ่งเหยิงอยู่กับจ�ำนวนคนถูกเรียกและถูกจับโดย คสช. ก็
มีแชทเข้ามาถามหาคนไปช่วยติดตามผู้ที่ถูกตั้งข้อหา 112 คนใหม่ซึ่งอยู่
ระหว่างการสอบสวนและต้องการทนายความช่วยเหลือคดี
ข้อความถูกทิ้งไว้สองชั่วโมงโดยไม่มีใครตอบ ผมเลยลองโทรกลับ
ไปยังต้นทางที่แชททิ้งไว้
“คฑาวุธนี่เขาไปท�ำอะไรมา?” ผมถาม
“คฑาวุธที่จัดรายการ ‘คฑาวุธ นายแน่มาก’ ไง ไม่รู้จักเหรอ? ลอง
ค้นดูก็รู้”
หลังจากได้เรือ่ งมาคร่าวๆ ผมเตรียมพร้อมด้วยเสือ้ เชิต้ กางเกงสแล็ค
เปิด google ค้นหา ‘คฑาวุธ นายแน่มาก’ ผลลัพธ์ขึ้นมาเป็นร้อย เป็นคลิป
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ยูทบู เสียส่วนใหญ่แต่เป็นรายการเสียงอย่างเดียว ไม่มภี าพ เปิดฟังได้ไม่กี่
นาที เท่าที่จับน�้ำเสียงคนจัดรายการวิเคราะห์การเมืองนิ่งมาก ดูสุขุมและ
เยือกเย็น ไม่ใช่รายการประเภทเอะอะโวยวาย ปลุกระดม หรือหยาบคาย
ฟังได้ครู่เดียวก็รีบโทรไปประสานงานจนได้คุยกับเจ้าตัวประมาณ
สองนาที ปลายสายเป็นเสียงชายมีอายุที่สงบนิ่งอย่างมากทั้งที่ก�ำลังจะ
โดนคดีร้ายแรง ผมอธิบายขั้นตอนว่าวันนี้ต้องเจออะไรบ้าง แล้วจึงถาม
ว่ารับสารภาพไปหรือยัง เขาตอบมาว่ารับสารภาพไปแล้วว่าเป็นเจ้าของ
เสียงในรายการ แต่ไม่ได้พูดหมิ่นฯ ผมบอกให้เตรียมเงินประกันแล้วไป
เจอกันที่ศาลอาญา เขาเพียงรับค�ำอย่างเรียบๆ
“ครับๆ”
วางสายแล้ววิ่งออกจากบ้าน กระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปศาลอาญา
ที่นั่นผมพบหญิงสาวคนหนึ่งช่วยประสานงาน เราเจอกันครั้งแรก
ในบรรยากาศไม่เป็นมิตรนัก เธอง่วนอยู่กับการหาเงินมาประกันตัวอย่าง
ปัจจุบนั ทันด่วน มีเพือ่ นเธอสองสามคนตกลงใจให้ยมื เงิน จนก่อนสีโ่ มงเย็น
ไม่กี่นาทีเธอก็รวบรวมมาได้ 200,000 บาทยื่นประกันตัวสู้คดี
เกือบหกโมงเย็น ศาลสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว เนื่องจากข้อหาที่
ถูกกล่าวหามีอัตราโทษสูง การกระท�ำกระทบต่อจิตใจประชาชน จึงเป็น
เรือ่ งร้ายแรง ทัง้ เป็นการด�ำเนินการผ่านเว็บไซต์โดยมีกลุม่ ด�ำเนินการอยู่
ที่ สปป.ลาว ซึ่งผู้ต้องหามีธุรกิจก่อสร้างอยู่ ดังนั้นหากปล่อยตัวชั่วคราว
ผู้ต้องหาอาจหลบหนีออกนอกประเทศ ยากแก่การติดตามตัว
ผมเดินลงไปที่ห้องขังใต้ถุนศาลอาญาพร้อมกับข่าวร้าย ได้พบหน้า
เจ้าของเสียงอันเยือกเย็นเป็นครั้งแรกในยามที่ยากจะเอ่ยค�ำทักทายใดๆ
เขาเป็นชายร่างเล็ก ใส่แว่น ผมสัน้ สีดอกเลา บุคลิกเรียบร้อยและเคร่งขรึม
แต่ส่งยิ้มกว้างฝ่าลูกกรงสองชั้นกลับมายังทนายฝึกหัดที่ไม่บ่อยนักจะ
ประกันตัวผู้คนได้ส�ำเร็จ
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ไม่กี่นาทีหลังจากนั้น คฑาวุธถูกน�ำตัวขึ้นรถตรงไปเรือนจ�ำพิเศษ
กรุงเทพฯ หญิงสาวคนนั้นร้องไห้ ผมพยายามอธิบายขั้นตอนและวิธีการ
เข้าเยี่ยมที่เรือนจ�ำ เธอดูไม่ได้รับฟังเท่าไรนัก เพราะในใจคิดวนเวียนอยู่
แต่ว่าจะยื่นประกันตัวรอบใหม่อย่างไรดี
ไม่กี่วันต่อมาหญิงสาวคนเดิมโทรมาขอให้ช่วยประกันตัวอีก ผมจึง
ไปขอเยี่ยมคฑาวุธที่เรือนจ�ำ เราคุยกันผ่านเครื่องโทรศัพท์โดยมีลูกกรง
และแผ่นพลาสติกหนากั้นกลาง คฑาวุธเรียนจบกฎหมายและเคยเป็น
ทนายความ เขาเข้าใจดีว่าในสถานการณ์การเมืองที่ไม่ปกติและข้อหาที่
หนักหน่วงท�ำให้โอกาสประกันตัวมีน้อยมาก แต่อยากท�ำให้ส�ำเร็จ
หลังคุยข้อมูลครบถ้วน เตรียมทุกอย่างเรียบร้อย ยืน่ ประกันครัง้ ทีส่ อง
ด้วยหลักทรัพย์สามแสนบาท แต่ผลก็คือไม่ได้เหมือนเดิม
หญิงสาวคนเดิมยังคงโทรหาผม เขียนค�ำร้องประกอบการขอประกัน
ตัวขึ้นใหม่ ไปเยี่ยมผ่านลูกกรงและแผ่นพลาสติก ยื่นครั้งที่สามด้วยหลัก
ทรัพย์สี่แสนบาท ไม่ได้เหมือนเดิม
ในครัง้ ทีส่ ี่ ด้วยกระบวนการเหมือนครัง้ ทีผ่ า่ นมาทุกประการ มีเพียง
หลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเป็นห้าแสนบาท แต่ก็ยังไม่ส�ำเร็จ
คนยืน่ ประกันมีนำ�้ ตาและความผิดหวังให้เห็น ผมจึงให้กำ� ลังใจไปว่า
ต้องเข้มแข็งและสูต้ อ่ ไป ทัง้ ทีต่ วั เองก็มองไม่เห็นหนทางเช่นกัน คนอยูห่ ลัง
ลูกกรงเองอยากสูค้ ดี แต่กย็ งั ไม่เห็นค�ำฟ้องจึงไม่แน่ใจว่าตัวเองถูกฟ้องว่า
อะไร และจะสูอ้ ย่างไร พ่อเพิง่ เสียก่อนไปรายงานตัวกับ คสช. แม่ปว่ ยยังไม่
เคยได้ไปหาแม่ นาทีนที้ ำ� ได้เพียงให้กำ� ลังใจและบอกให้เข้มแข็งและสูต้ อ่ ไป
ผมไปเยี่ยมที่เรือนจ�ำอีกหลายครั้ง เสนอแนวทางการต่อสู้ให้หลาย
อย่างแต่เจ้าตัวปฏิเสธ เพราะอยากรอดูคำ� ฟ้องก่อน กลัวว่าถ้าต่อสูอ้ ะไรไป
จะโดนข้อหาหมั่นไส้ท�ำให้ถูกฟ้องหนักขึ้นได้ ระหว่างนอนคิดหาแนวทาง
ก็ต้องนอนคิดอยู่ข้างใน คิดแทบตายก็ท�ำอะไรไม่ได้
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ช่วงเวลานัน้ มีผตู้ อ้ งขังด้วยข้อหาเดียวกันเพิม่ มากขึน้ อย่างน่าตกใจ
หลายคนสับสนและไม่รู้ว่าจะท�ำอย่างไร ช่วงที่นักโทษการเมืองทุกคนถูก
ขังไว้ที่แดน 1 ด้วยกัน คนอื่นๆ จะเรียกคฑาวุธว่า ‘อาจารย์’ ใครที่ต้อง
ออกไปศาลแล้วกลับมา ก็จะมีคฑาวุธซึง่ พอมีความรูอ้ ยูบ่ า้ งชีแ้ นะแนวทาง
ให้ว่าคดีไหนเป็นอย่างไร และต้องท�ำอะไรต่อ
เนื่องจากบุคลิกที่ดูเป็นผู้ ใหญ่และเคร่งขรึมท�ำให้หลายคนมาขอ
ค�ำแนะน�ำอยูเ่ รือ่ ยๆ คฑาวุธจึงเป็นเหมือนศูนย์กลางเก็บข้อมูลว่าเกิดอะไร
ขึ้นกับคดีอื่นๆ และผู้ต้องขังคนอื่นๆ บ้าง ขณะที่คดีของตัวเขาเองยังไม่รู้
จะเดินไปทางไหน
22 สิงหาคม 2557 ก่อนถึงก�ำหนดยื่นฟ้องไม่กี่วัน หญิงสาวคนเดิม
โทรศัพท์มาด้วยเสียงสั่น
“คุณคฑาวุธถูกพาไปศาลทหารแล้วค่ะ รีบไปเร็ว!”
คดีที่ฝากขังที่ศาลอาญามาตลอดหลายเดือน วันหนึ่งก็ถูกบอกว่า
เป็นอ�ำนาจของศาลทหาร ทั้งที่เป็นคดีที่การกระท�ำความผิดเกิดก่อนการ
รัฐประหาร พนักงานสอบสวนจึงขอยุตกิ ารฝากขังต่อศาลอาญา แล้วน�ำตัว
ไปฝากขังต่อศาลทหารแทน
พนักงานสอบสวนที่ไม่เคยคัดค้านการประกันตัวมาตลอด อยู่ดีๆ
ก็กลับคัดค้านการประกันตัวที่ศาลทหาร ยื่นประกันตัวต่อศาลทหารอีก
ครั้ง ไม่ได้เหมือนเดิม
ลู่ทางที่ดูสับสนอยู่แล้วยิ่งสับสนหนักขึ้น ความหวังที่มีอยู่เพียงเล็ก
น้อยกลับตีบตันลงไปอีก
21 ตุลาคม 2557 คฑาวุธถูกพาไปที่ศาลทหารเพื่อขึ้นศาลวันแรก
หากตัดสินใจรับสารภาพก็อาจรู้ผลค�ำพิพากษาเลย จนถึงวันนี้เจ้าตัวยัง
ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเดินไปทางไหน ก่อนศาลขึ้นบัลลังก์ก็มีค�ำสั่งออกมา
ก่อนแล้วว่าจะพิจารณาคดีลับ วันนั้นคฑาวุธขอเลื่อนการพิจารณาคดีไป
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ก่อน ศาลนัดใหม่ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
หลั ง ดู ค� ำ ฟ้ อ งแล้ ว รู ้ สึ ก ว่ า หลั ก ฐานอ่ อ นและมี ท างต่ อ สู ้ ค ดี ไ ด้
ทนายความพร้อมที่จะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ พยานที่จะมาให้การมีอยู่แล้ว
เขียนค�ำร้องคัดค้านอ�ำนาจศาลทหารเตรียมไว้แล้ว แต่หลังมีคำ� สัง่ พิจารณา
ลับ ดูเหมือนจ�ำเลยถูกบีบเข้ามาทุกทาง สิทธิอุทธรณ์ฎีกาในศาลทหารก็
ไม่มี ความสับสนวิ่งวนอยู่รอบตัว
อีกครั้งในวันนั้น ยื่นประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 800,000 บาท มาก
ที่สุดเท่าที่หาได้ แต่ผลก็คือยังไม่ได้เหมือนเดิม
ผมไปเยีย่ มคฑาวุธอีกครัง้ ทีเ่ รือนจ�ำพร้อมทนายความทัง้ ทีมรวมห้า
คน เป็นวันที่ต้องตัดสินใจแนวทางการต่อสู้คดีในสถานการณ์ที่ดูเหมือน
ถูกบีบจากทุกทางแล้ว
หลังจากสับสนมาหลายเดือน เราคุยกันจบภายในสิบนาที บทสนทนา
ในวันนัน้ ไม่สบั สนอีกต่อไป เจ้าตัวคิดมาเรียบร้อยแล้วว่าพร้อมรับสารภาพ
เพราะเล็งเห็นแล้วว่าการขึ้นศาลทหารในบรรยากาศการเมืองเช่นนี้ไม่มี
อะไรรับประกันการพิจารณาคดีทยี่ ตุ ธิ รรมได้เลย หากรับสารภาพแล้วได้
ลดโทษครึ่งหนึ่งอาจเป็นทางที่ท�ำให้ได้ออกจากคุกเร็วที่สุด
ทีส่ ำ� คัญ ไม่กวี่ นั ก่อนหน้านัน้ มีทหารเข้ามาเยีย่ มในทีค่ มุ ขัง เจรจากัน
รูเ้ รือ่ งแล้วว่า หากรับสารภาพจะก�ำหนดโทษไม่สงู ไปกว่าศาลพลเรือน ใน
วงเล็บคือจ�ำคุกห้าปี ลดครึ่งหนึ่งเหลือสองปีครึ่ง
18 พฤศจิกายน 2557 ในห้องพิจารณาคดีลับ คฑาวุธรับสารภาพ
ศาลสั่งจ�ำคุกสิบปี ลดครึ่งหนึ่งเหลือห้าปี
ช่วงใกล้สิ้นปี 2557 ผู้ต้องขังมาตรา 112 ยังทยอยเดินเข้าเรือน
จ�ำเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นับรวมแล้ว 24 คน หลายคนต้องขึ้นศาลทหาร
ตามรอยคดีนี้ไป นักโทษการเมืองถูกจับย้ายแดนไม่ให้อยู่รวมกันแล้ว
ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องกังวลมากขึ้น คนข้างในก็ยังคงวุ่นวายแบบ
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คนข้างใน
คดีทศ่ี าลทหารของคฑาวุธเป็นอันสิน้ สุด ไม่เหลืออะไรให้ตอ้ งท�ำอีก
แล้ว อีกไม่กี่ปีข้างหน้าหวังว่าเราคงได้พบกันอีกครั้ง
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เธียรสุธรรม:

ในฤดูร้อนที่ไม่เป็นเช่นเคย

สายวันหนึ่งในช่วงปลายมีนาคม 2558 ฤดูร้อนที่เปลวแดดยังแผดแรง
อาคารกรมพระธรรมนูญ หรือทีต่ งั้ ศาลทหารกรุงเทพ ครอบครัวหนึง่ อาศัย
รถตู้โดยสาร เดินทางจากนครปฐมเพือ่ มานัดตามหมายศาล ด้วยความหวัง
ว่าจะได้พบกับคนทีพ่ ลัดพราก และจะได้อยูร่ ว่ มวันชีช้ ะตากรรมในเวลาที่
เหลืออยูข่ า้ งหน้า พวกเขามาเฝ้ารอลุน้ จ�ำนวนปีทคี่ นคนหนึง่ จะต้องถูกคุมขัง
อันเป็นโทษทัณฑ์ของการโพสต์เฟซบุ๊ค
ย้อนกลับไปเมื่อธันวาคมปี 2557 บรรยากาศปลายปีที่ผู้คนเตรียม
ฉลองกันอย่างชื่นมื่น พวกเขากลับประสบเหตุการณ์อันส่อเค้าว่าปีใหม่ที่
ก�ำลังจะมาถึงคงไม่ใช่ปีที่ดีนัก
18 ธันวาคม 2557 ประมาณ 9.00 น. ที่บ้านพักของ ‘เธียรสุธรรม’
ย่านลาดพร้าว ต�ำรวจหญิงนอกเครื่องแบบท�ำทีมาถามหาบ้านของคนใน
ละแวกนัน้ โดยภรรยาเป็นผูม้ าเปิดประตู เจ้าหน้าทีน่ อกเครือ่ งแบบผูม้ าเยือน
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ดูจะไม่เข้าใจเส้นทางที่ภรรยาของเธียรสุธรรมอธิบาย เขาจึงเดินออก
มาเพือ่ ช่วยอธิบาย เมือ่ เขาเดินมาถึงบริเวณรัว้ บ้าน เจ้าหน้าทีน่ อกเครือ่ งแบบ
ก็เข้าจูโ่ จมโดยทีเ่ ขาไม่ทนั ตัง้ ตัว เธียรสุธรรมถูกควบคุมตัวไปทีก่ องบังคับการ
ทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 พร้อมกับภรรยา
25 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่น�ำตัวเธียรสุธรรมมาขออ�ำนาจศาล
ทหารกรุงเทพฝากขังในผลัดที่ 1 ภรรยาของเขาวางเงินสด 400,000 บาท
เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน และแจ้งต่อศาลว่าเขาเป็นเพียงบุคคลธรรมดา
ไม่ได้มอี ทิ ธิพลหรือความสามารถจะไปยุง่ เกีย่ วกับพยานหลักฐานได้ และ
ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพ ป่วยเป็นโรคไซนัสอักเสบ
ภูมแิ พ้ และโรคกระเพาะ ต้องรับประทานยาเพือ่ รักษาโรคดังกล่าวและพบ
แพทย์เป็นประจ�ำ นอกจากนี้ เธียรสุธรรมมีความรับผิดชอบต้องประกอบ
ธุรกิจหารายได้อย่างเร่งด่วน เพราะเป็นเสาหลักของครอบครัว มีภาระต้อง
เลี้ยงดูภรรยาและบุตรอีกจ�ำนวน 3 คน
อย่างไรก็ตาม ศาลก็มีค�ำสั่งไม่ให้ประกันตัว เนื่องจากเห็นว่าเป็น
คดีร้ายแรง เกรงว่าปล่อยตัวไปแล้วจะหลบหนีคดี ระหว่างฝากขังรวม
84 วัน ภรรยาพยายามยื่นขอประกันตัวเธียรสุธรรมอย่างน้อย 4 ครั้ง
แต่ก็ไม่เป็นผล
วันที่ 31 มีนาคม 2558 ศาลนัดสอบค�ำให้การ รถของเรือนจ�ำพิเศษ
กรุงเทพฯมาส่งเธียรสุธรรมทีศ่ าลในเวลา 10.00 น. ศาลทหารสัง่ พิจารณา
คดีเป็นการลับ ท�ำให้ภรรยาและญาติของเขารวมทั้งผู้สังเกตการณ์คดี
ไม่สามารถเข้าฟังได้ ภรรยาของเขาท�ำได้เพียงแนบแผ่นกระดาษทีล่ กู ๆ เขียน
บรรยายถึงพ่อ ให้ทนายความน�ำไปยื่นในค�ำร้องประกอบค�ำรับสารภาพ
เพื่อให้ศาลลงโทษสถานเบา
เมื่อศาลสั่งพิจารณาลับ ในห้องพิจารณาคดีจึงมีเพียงผู้พิพากษา
อัยการทหาร จ�ำเลย ทนายจ�ำเลย และเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์เท่านัน้ ภายหลัง
การพิจารณาคดี ทนายความเปิดเผยว่าเธียรสุธรรมให้การรับสารภาพ

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) 87

ทุกข้อกล่าวหา ศาลจึงอ่านค�ำพิพากษาทันที
เธียรสุธรรมรับสารภาพว่าเป็นผู้ ใช้เฟซบุ๊คชื่อ ‘ใหญ่ แดงเดือด’
โพสต์ข้อความรูปภาพวิจารณ์ คสช. และพาดพิงสถาบันกษัตริย์ จ�ำนวน
5 ข้อความ ถือเป็นความผิด 5 กรรม ศาลทหารกรุงเทพลงโทษจ�ำคุก
เธียรสุธรรมในความผิดฐานหมิน่ ประมาทพระมหากษัตริยฯ์ และความผิด
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) จากการโพสต์ขอ้ ความ ข้อความละ
10 ปี 5 ข้อความ รวม 50 ปี
เนื่องจากเธียรสุธรรมให้การรับสารภาพจึงลดโทษลงกึ่งหนึ่ง คง
โทษจ�ำคุก 25 ปี นอกจากนี้ ศาลสั่งด้วยว่า เวลา 7 วันที่จ�ำเลยถูกควบคุม
ตัวตามกฎอัยการศึกไม่สามารถน�ำมาหักลบจากเวลาที่จ�ำเลยจะต้องรับ
โทษได้
‘จ�ำคุก 50 ปี’ เป็นสถิตใิ หม่ของการก�ำหนดโทษในความผิดฐานหมิน่
ประมาทพระมหากษัตริย์ฯ เท่าที่ iLaw เคยบันทึกมา
ขณะถูกจับกุม เธียรสุธรรม อายุ 58 ปี ก่อนถูกจับกุมเขาประกอบ
อาชีพผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นก�ำลังหลักหาเลี้ยงครอบครัวที่ประกอบด้วย
ภรรยา ลูกทีต่ ดิ จากภรรยาทีก่ ำ� ลังศึกษาชัน้ มัธยมปลาย และลูกบุญธรรม
ที่ก�ำลังศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร
ภรรยาของเธียรสุธรรมยอมรับว่า การขาดหายไปของเธียรสุธรรม
ท�ำให้ครอบครัวได้รับผลกระทบมาก ทั้งด้านจิตใจและรายได้ ซึ่งตอนนี้
ส่วนใหญ่มาจากร้านขายเครือ่ งเขียนทีเ่ พิง่ กลับมาท�ำอีกครัง้ โดยก่อนหน้านี้
เคยท�ำแล้วให้ผู้อื่นเช่ากิจการต่อ อย่างไรก็ตามก�ำลังใจจากลูกๆ ก็ยังพอ
เยียวยาให้ชีวิตมีความหวังบ้าง และยังรอคอยวันได้พบกันพร้อมหน้า
อีกครั้ง
“เราพบกันช่วงเทศกาลเมือ่ หน้าร้อนของปีหนึง่ ... พีเ่ ลีย้ งน้องมาก่อน
เจอพี่ใหญ่ พี่ใหญ่ทราบดีว่าพี่ชอบช่วยเหลือคน ยิ่งน้องน่าสงสารที่พ่อแม่
เลิกกัน เด็กๆ เหล่านีเ้ ป็นเด็กทีข่ าดพ่อ... พีพ่ ยายามเติมเต็มค�ำว่าพ่อทีด่ ใี ห้
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กับลูกพี่และน้องหนึ่งลูกบุญธรรม พอมาเจอกับพี่ใหญ่ ดีใจเด็กๆ ชื่นชม
ว่าพ่อเก่ง เก่งมาก เด็กก็พยายามถามถึงการเรียน ว่าต้องท�ำอย่างไรจะ
เก่งแบบพ่อ ด้วยความรู้ที่พี่ใหญ่มีมักจะเอาออกมาสอนเด็กๆ ในช่วงวัน
หยุด เช่น สอนการออกเสียงการพูดภาษาอังกฤษ การวางแผนการเรียน
ว่าต้องไปทางไหนอย่างไร”
“จากเสาหลักของครอบครัว เป็นบุคคลบันดาลใจของลูกๆ ให้ขยัน
ตัง้ ใจเรียน และสิง่ ทีเ่ ด็กน้อยตามหามาทัง้ ชีวติ คือความรักความอบอุน่ มา
วันนี้สิ่งนั้นกลับถูกพลัดพรากไปแบบโหดร้ายเหลือเกิน ส�ำหรับเขา พวก
เขาไม่เข้าใจว่าท�ำไม โทษมันหนักขนาดนี้” ภรรยาของเธียรสุธรรมเล่า
“สุ ดท้ า ยพี่ คื อ หั ว หน้ า ครอบครั ว ที่ ต ้ อ งดู แ ลทุ ก ๆ คน เพราะ
สถานการณ์มนั บีบให้เราต้องเป็น และการจะทิง้ คนคนหนึง่ ไว้ทคี่ กุ เพียงแค่
ค�ำว่าล�ำบาก นัน่ ไม่ใช่จากชีวติ ของผูห้ ญิงอย่างพี่ ยามดีๆ เขาก็ดแู ลเราและ
ลูกเราดี ถึงจะเป็นเวลาสั้นๆ พี่จึงทิ้งพี่ใหญ่ไม่ลงและจะสู้ต่อไปจนสุดแรง
เท่าทีจ่ ะท�ำได้นะ” เหล่านีค้ อื ค�ำตัดพ้อของภรรยาหลังค�ำพิพากษาออกมา
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ศศิวิมล:

วันแม่ที่ไม่มีแม่อยู่

จดหมายลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เดินทางออกมาจากเรือนจ�ำ ด้วยชือ่
ว่า ‘เราห่างกันเพียงแค่ตวั ’ ทีข่ อ้ ความนับได้ 15 บรรทัดพอดีตามระเบียบ
ของเรือนจ�ำ ข้อความห่วงใยของแม่คนหนึ่งบอกเล่าถึงลูกๆ ว่า
“เป็นไงกันบ้าง 2 สาว ตอนนี้ก�ำลังท�ำอะไรกันอยู่น้า คิดถึงจังเลย
อยากเห็นหน้าลูกสาวของแม่จงั ดือ้ กันบ้างหรือปล่าว โดยเฉพาะน้องไอติม
ต้องดื้อแน่ๆ เลยใช่ไหมลูก คิดถึงแม่กันบ้างไหม ช่วงนี้ฝนตก อากาศ
ก็เย็น ดูแลตัวเองด้วย อย่าแอบไปเล่นน�้ำฝนกันล่ะ เดี๋ยวไม่สบาย เรื่อง
เรียนเป็นไงบ้าง ok ไหม ท�ำการบ้านเก่งแล้วนี่ เห็นแม่ใหญ่บอกว่าอุ๊งอิ๊ง
เดี๋ยวนี้เก่งขึ้นเยอะเลย สอนการบ้านน้องถูกหมด ยังไงก็ตั้งใจเรียน อ่าน
หนังสือเยอะๆ นะจ๊ะคนเก่ง”
ภาพวาดในชื่อ ‘ครอบครัวของเรา’ ถูกระบายสีอยู่ทางด้านล่าง...
เหมือนกับครอบครัวทั่วๆ ไป ทั้งสี่คนในรูปวาดก�ำลังยิ้มอย่างมีความสุข
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‘ศศิวมิ ล’ หรือโอ๋ ในวัย 29 ปี ท�ำงานเป็นพนักงานในแผนกเครือ่ งดืม่
ทีโ่ รงแรมแห่งหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม่ เธอแต่งงานตัง้ แต่อายุยงั น้อย ก่อน
แยกทางกับสามีในเวลาต่อมา พวกเขามีลกู สาวด้วยกันสองคน คนโตอยูใ่ น
วัย 10 ปี ก�ำลังเรียนอยูช่ นั้ ป.4 ส่วนคนเล็กอายุ 7 ปี ก�ำลังเรียนอยูช่ นั้ ป.2
ปัจจุบนั เด็กสาวทัง้ สองอยูใ่ นการดูแลของยาย ทีม่ โี รคประจ�ำตัว และ
ท�ำงานเป็นพนักงานท�ำความสะอาดในโรงแรมเดียวกันกับโอ๋ ขณะทีญ
่ าติๆ
ล้วนเป็นคนหาเช้ากินค�่ำไม่ต่างกัน
โดยไม่เคยคิดฝันและไม่เคยแม้แต่ร่วมชุมนุมทางการเมืองใดๆ มา
ก่อน ปลายเดือนกันยายน 2557 เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเดินทางมา
ตรวจค้นทีบ่ า้ นเช่าของเธอ โดยน�ำเครือ่ งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มอื ถือ
ไปตรวจสอบ เธอยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความเข้าข่ายความผิด
มาตรา 112 ในเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า ‘รุ่งนภา ค�ำภิชัย’ โดยเจ้าหน้าที่ได้
เชิญตัวไปสอบสวนที่สถานีต�ำรวจ
จากค�ำบอกเล่าของโอ๋ เธอยืนยันกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจว่าไม่ใช่ผู้โพสต์
ข้อความดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมให้เธอรับสารภาพว่าเป็น
ผู้โพสต์ข้อความ โดยบอกว่าขอให้รับๆ ไปก่อน ไม่ใช่เรื่องร้ายแรง แล้ว
จะปล่อยตัวไป
วันนั้นยังเป็นวันที่ชุลมุนวุ่นวายส�ำหรับเธอ ลูกสาวคนเล็กที่พา
มาสถานีต�ำรวจด้วยเนื่องจากไม่มีใครดูแลก�ำลังไม่สบาย หัวหน้างานก็
โทรศัพท์มาตามไปท�ำงาน และเนื่องจากไม่เคยทราบเรื่องมาตรา 112
หรือกระบวนการทางกฎหมายใดๆ มาก่อน โอ๋จึงให้การรับสารภาพโดย
ไม่มีทนายความอยู่ด้วย
13 กุมภาพันธ์ 2558 ก่อนหน้าวันแห่งความรัก โอ๋นดั หมายเดินทาง
เข้าพบเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ โดยไม่ทราบว่าจะถูกควบคุมตัวด�ำเนินคดี และไม่
คิดจะหลบหนี เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาการกระท�ำผิดตามมาตรา 112
ก่อนน�ำตัวไปฝากขังยังศาลทหาร
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เธอจึงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ�ำนับแต่นั้น...
เด็กๆ ทั้งคู่ เรียกยายของพวกเธอว่า ‘แม่ใหญ่’ และเรียกแม่ของ
พวกเธอว่า ‘แม่โอ๋’
จากค�ำบอกเล่าของยาย หลานสาวคนโตจะติดแม่มากกว่าคนเล็ก
แต่โอ๋และลูกสาวทั้งสองก็ยังสนิทสนมกันมาก มักไปไหนมาไหนและ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ ด้วยกันเสมอ โอ๋ท�ำหน้าที่รับส่งลูกสาวไปโรงเรียน
ทุกเช้าเย็น นอนดูหนังด้วยกัน พาไปเทีย่ วด้วยกัน โดยเฉพาะชอบพาไปกิน
หมูกระทะเดือนละสามสี่ครั้ง ท�ำให้สองสาวชอบกินหมูกระทะไปด้วย
โอ๋ยงั เป็นคนตามใจลูก มักซือ้ ของเล่นต่างๆ ให้เสมอ เธอและแม่ชอบ
ซื้อข้าวของเครื่องใช้เป็นคู่ๆ ให้ลูกทั้งสองคนใช้เหมือนๆ กัน
จากเด็กค่อนข้างร่าเริง ยายเล่าว่า ทั้งสองสาวดูเงียบๆ ซึมๆ มาก
ขึ้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่แม่ไม่ได้อยู่บ้านอีกต่อไป...
ทุกวันนี้ ยายต้องเข้างานตั้งแต่รุ่งเช้า ท�ำให้ต้องปลุกเด็กๆ ตื่นนอน
และพาซ้อนจักรยานยนต์ไปส่งทีโ่ รงเรียนก่อนโรงเรียนจะเข้า เมือ่ เลิกงาน
แล้ว ยายจึงมารับทั้งคู่กลับบ้านในตอนเย็น ส่วนวันอาทิตย์ที่ยายยังต้อง
ท�ำงาน เด็กๆ สองคนต้องอยู่บ้านกันเอง โดยยายท�ำได้เพียงโทรศัพท์
กลับมาพูดคุยด้วยเป็นพักๆ
ยายท�ำได้เพียงบอกเด็กๆ ว่า “ช่วงนี้ให้แม่ใหญ่เป็นแม่แทนแม่โอ๋
ไปก่อนนะ”
ทั้งคู่ไม่ทราบว่าแม่ถูกจ�ำคุกด้วยสาเหตุใด...
7 สิงหาคม 2558 ก่อนหน้าวันแม่ไม่กี่วัน
แม่ของพวกเธอต้องขึน้ ศาล...เด็กๆ เตรียมพวงมาลัยดอกมะลิซกุ ไป
ในกระเป๋า ไปรอไหว้แม่
โดยปกติ เรือนจ�ำเปิดให้ญาติเยี่ยมเฉพาะวันท�ำการ ท�ำให้เด็กหญิง
ทั้งสองไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมแม่ที่เรือนจ�ำได้ เนื่องจากยังต้องไป
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เรียนหนังสือในวันธรรมดา ในช่วงสองสามเดือนหลังซึ่งโอ๋ถูกน�ำตัวมา
ขึ้นศาล ยายจึงลาโรงเรียนให้เด็กๆ และพาสองคนมาเยี่ยมแม่ที่ศาลแทน
ส�ำหรับผูต้ อ้ งขังหญิงเมือ่ มาศาล เจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำไม่ได้นำ� ตัวไปคุม
ขังในห้องขังเหมือนผู้ต้องขังชาย แต่สามารถนั่งรอกระบวนการของศาล
ร่วมกันกับญาติๆ ได้ แม่ใหญ่กบั ญาติๆ จึงมักเตรียมอาหารการกินทีโ่ อ๋ชอบ
มาที่ศาลเพื่อนั่งกินด้วยกันเสมอ ทั้งลาบดิบลาบสุก ของหวาน กาแฟสด
ผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนทีโ่ อ๋ชอบ ขณะทีเ่ ด็กๆ จะผลัดกันกอดและไม่ยอม
ปล่อยให้แม่อยู่ห่างกาย
วันนั้นแม่โอ๋มาสาย เพราะเรือนจ�ำลืมเบิกตัวออกมา ท�ำให้ญาติๆ
และสองสาวต้องนั่งคอยแม่อยู่นาน เมื่อวิ่งเล่นในบริเวณศาลจนเบื่อแล้ว
ยังมานอนเล่นเกมจากมือถือบนตักยาย
เมื่อโอ๋มาถึงหลังเที่ยง สองสาวรีบวิ่งเข้าไปกอดตั้งแต่ที่แม่ลงรถมา
ก่อนจูงมือเข้าไปในศาล แล้วจึงหยิบพวงมาลัยจากกระเป๋าที่เตรียมมา
ก้มลงกราบแม่
น�้ำตาแม่โอ๋ไหลอาบแก้ม...
หลังกินข้าวด้วยกันในมื้อเที่ยงนั้น สองเด็กสาวต้องรออยู่ด้านล่าง
ศาล ส่วนโอ๋ต้องขึ้นไปยังห้องพิจารณาคดีด้านบน
ศาลทหารอ่านค�ำพิพากษาอย่างรวดเร็ว ภายหลังจ�ำเลยเพิ่งยื่นขอ
กลับค�ำให้การเป็นรับสารภาพในตอนเช้า ความผิดตามมาตรา 112 จ�ำนวน
7 กรรม ลงโทษจ�ำคุกกรรมละ 8 ปี รวมเป็นจ�ำคุก 56 ปี ให้การรับสารภาพ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ลดโทษเหลือจ�ำคุก 28 ปี
ศาลพิจารณาด้วยว่าได้ลงโทษจ�ำเลยในสถานเบาอยู่แล้ว จึงให้ยก
ค�ำร้องประกอบค�ำรับสารภาพทีข่ อให้ลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษ
หลังจากนัน้ สองเด็กสาวก็เห็นภาพแม่รอ้ งไห้เสียงดังอยูใ่ นอ้อมกอด
ของยายและญาติๆ ก่อนแม่โอ๋จะถูกน�ำตัวขึ้นรถจากไป...หลังจากกอดลา
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พวกเธอสองคนแล้ว
ยายเล่าว่าวันนัน้ หลังกลับถึงบ้าน ได้พยายามบอกเรือ่ งค�ำพิพากษา
กับหลานๆ ทั้งสองคน
ลูกคนโตพอเข้าใจว่าแม่ต้องติดคุกอีกสักพักใหญ่ๆ ดูเหมือนเธอจะ
ไม่รู้หรอกว่า 28 ปี นั้นนานขนาดไหน แต่เธอก็ยังซึมๆ ไปบ้าง
ขณะที่น้องเล็ก ยายบอกว่าเธอยังไม่เข้าใจ ก็เลยวิ่งไปเปิดดูปฏิทิน
ที่ผนัง แล้วชี้ไปยังเลขวันที่ 28 สิงหาคม 2558 โดยนึกว่าแม่จะได้ออกมา
วันนั้น...เธอยังคอยถามว่า “ท�ำไมแม่ไม่กลับบ้าน”
เด็กหญิงทัง้ คูย่ งั ไม่รู้ และไม่เข้าใจว่าแม่ถกู ด�ำเนินคดีดว้ ยข้อหาอะไร
แม่ใหญ่เองนอนร้องไห้ โดยไม่สามารถข่มตาหลับได้ในคืนแห่งการ
พิพากษานั้น และยังคงเล่าถึงเรื่องของลูกสาวด้วยน�้ำตา พร้อมความรู้สึก
ที่เธอบอกว่ามัน ‘กั๊ดอก’ อยู่ข้างใน
วันแม่ปีนี้ และอีกหลายปีจากนี้ไป...แม่ใหญ่จะไม่มีลูกสาวอยู่ดูแล
ครอบครัว และสองเด็กหญิงก็ไม่มีแม่อยู่ข้างๆ กัน
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xxx
ยุทธภูมิ:

พี่ฟ้องน้อง ในห้องลับหลังประตูบ้าน

คดีของยุทธภูมิ ถูกน�ำขึน้ ศาลในวันที่ 19 กันยายน 2555 ยุทธภูมถิ กู กล่าวหา
ด�ำเนินคดีตามมาตรา 112 จากเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ทีด่ จู ะห่างไกลจากความผิด
อันกระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร คนที่เคยได้ยินเรื่องคดีนี้จะ
เรียกกันเล่นๆ ว่า ‘พี่ฟ้องน้อง’
เหตุการณ์ของคดีนี้ เป็นอีกฉากหนึง่ ทีค่ วรจดจ�ำไว้เป็นบทเรียนเพือ่
เล่าขานกันต่อส�ำหรับคนทีส่ นใจการท�ำงานเพือ่ สร้างบรรยากาศความกลัว
ของกฎหมายหนึง่ ในมาตราทีเ่ ป็นทีถ่ กเถียงกันมากทีส่ ดุ ของยุคสมัย การที่
พีช่ ายน�ำถ้อยค�ำทีน่ อ้ งชายพูดกันขณะดูทวี ใี นบ้านสองคน และข้อความบน
แผ่นซีดที อี่ า้ งว่าน้องชายเป็นคนเขียนแล้ววางไว้เฉยๆ มากล่าวหาน้องชาย
ว่าหมิ่นฯพระมหากษัตริย์ อันเป็นเรื่องภายในบ้านที่ไม่มีคนอื่นได้รับรู้รับ
เห็น แต่กลับมีโทษจ�ำคุก 3-15 ปี พร้อมโทษทัณฑ์ทางสังคมอีกนับไม่ถว้ น
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คดีนตี้ อกย�ำ้ ความบิดเบีย้ วของกระบวนการยุตธิ รรมอีกขัน้ เมือ่ นาย
ยุทธภูมไิ ม่ได้รบั การประกันตัวเพือ่ ต่อสูค้ ดีในชัน้ ศาล และต้องถูกคุมขังอยู่
ในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯ มานานเกือบหนึ่งปี
20 สิงหาคม 2556 ตัวพี่ชายขึ้นเบิกความ ตอบค�ำถามอัยการอย่าง
ฉะฉาน นอกจากกล่าวหาน้องชายว่าพูดค�ำหยาบคายขณะที่ในทีวีมีภาพ
ในหลวง และเขียนข้อความหยาบคายลงบนแผ่นซีดีใต้ค�ำว่า ‘พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ แล้ว พี่ชายยังยอมรับว่า ไม่ถูกกับน้องชายมานาน
แล้ว เคยท�ำการค้าขายด้วยกันแต่ทะเลาะกันรุนแรงจนต้องย้ายออกจาก
บ้านถึงสองครั้ง เพราะน้องชายชอบกินเหล้าเมา ชวนทะเลาะวิวาท และ
เคยมีเรื่องกันจนน้องชายไปแจ้งต�ำรวจ พี่ชายเห็นว่าน้องชายเป็นคนไม่ดี
ไม่สำ� นึกในความผิดทีท่ ำ� ไม่ดกี บั ตน จึงน�ำเรือ่ งดูหมิน่ ในหลวงมาแจ้งต�ำรวจ
ปัจจุบันแยกกันอยู่และไม่พูดคุยกัน ศาลสรุปใจความได้ว่าผู้กล่าวหากับ
จ�ำเลยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน
เรื่องราวแบบนี้ฟังผิวเผินศาลควรจะยกฟ้องทันที แต่ความยากอยู่
ตรงที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ของต�ำรวจให้ความเห็นยืนยันว่า ลายมือ
บนแผ่นซีดีที่พี่ชายน�ำมาเหมือนกับลายมือของจ�ำเลย นั่นเป็นปมที่ยังแก้
ไม่ออก ขณะทีจ่ ำ� เลยปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่เคยพูด และไม่ได้เขียนข้อความ
ตามฟ้อง แต่ถูกใส่ร้ายเพราะทะเลาะกันในเรื่องอื่น ด้านภรรยาจ�ำเลย
เพือ่ นบ้าน และแม่กเ็ บิกความตรงกัน เชือ่ ว่าพีช่ ายกล่าวหาใส่รา้ ย ส่วนจ�ำเลย
ยืนยันความจงรักภักดีมาตลอด
ปมข้อกฎหมายอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในคดีนี้ คือ ต่อให้จ�ำเลย
กระท�ำตามทีพ่ ชี่ ายกล่าวหาจริง ล�ำพังเพียงการสบถขณะดูโทรทัศน์ โดยมี
พีช่ ายอยูบ่ ริเวณนัน้ กับการเขียนข้อความลงบนซีดแี ล้ววางไว้เฉยๆ ไม่ได้
เอาให้ใครดู เมือ่ ไม่มผี รู้ บั สารโดยตรงจะถือเป็นการ ‘ดูหมิน่ หมิน่ ประมาท
หรืออาฆาตมาดร้าย’ ได้หรือไม่ และการกระท�ำของจ�ำเลยภายในบ้านของ
ตัวเอง ร้ายแรงขนาดกระทบต่อ ‘ความมัน่ คงของรัฐ’ อันเป็นวัตถุประสงค์
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ที่กฎหมายอาญามาตรา 112 มุ่งคุ้มครองหรือไม่
หากการกระท�ำตามฟ้องคดีนเี้ พียงพอทีจ่ ะเป็นความผิดตามมาตรา
112 อันมีโทษจ�ำคุก 3-15 ปีแล้ว คดีนคี้ งส่งผลสะเทือนต่อบรรยากาศการ
ถกเถียงพูดคุยกันอย่างสันติในสังคมไทย ผลักให้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลายเป็นเรี่องอ่อนไหวที่ไม่อาจแม้แต่จะ
เอ่ยปากกับคนในครอบครัวได้ ทั้งยังปิดประตูให้สถาบันพระมหากษัตริย์
แห่งราชอาณาจักรไทยถูกขังอยู่ในห้องลับเบื้องหลังความหวาดกลัวของ
ประชาชน
คดีนี้เป็นกรณีศึกษาที่ไม่ควรมองข้ามในระบบยุติธรรมทางอาญา
ของไทย หากศาลไม่เชื่อค�ำกล่าวหาของพี่ชายเพราะมีเหตุโกรธเคืองกัน
มาก่อน ระยะเวลาในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯเกือบหนึ่งปีคงเป็นบทเรียน
ชีวติ ราคาแพงของยุทธภูมแิ ละครอบครัว หากศาลเชือ่ ค�ำกล่าวหาของพีช่ าย
และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน แนวทางการตีความ
บังคับใช้กฎหมายของศาลในคดีนี้คงจะเป็นที่โจษขานกันไปนานเท่านาน
หลังสืบพยานเสร็จสิน้ ยุทธภูมแิ ละครอบครัวมีความหวังเพิม่ ขึน้ เล็กๆ
จากการยื่นขอประกันตัวครั้งที่เจ็ดด้วยหลักทรัพย์จากกรมคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพทีย่ งั ท�ำหน้าทีอ่ ยูข่ า้ งประชาชน ก่อนทีจ่ ะเดินกลับไปห้องขังอีกครัง้
เพื่อการรอคอยและพบกับความผิดหวังครั้งที่เจ็ดในอีกหนึ่งวันให้หลัง
13 กันยายน 2556 ศาลอ่านค�ำพิพากษาให้ยกฟ้องและให้ปล่อย
จ�ำเลยเป็นอิสระ ศาลเห็นว่า พีช่ ายทีม่ าเป็นพยานกับจ�ำเลยมีเรือ่ งทะเลาะ
เบาะแว้งกันรุนแรงหลายครั้ง จึงถือว่าพยานกับจ�ำเลยมีสาเหตุโกรธเคือง
กันอย่างรุนแรง ค�ำเบิกความของพี่ชายมีข้อพิรุธและไม่มีน�้ำหนักอันควร
แก่การรับฟัง ลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งก็เป็นได้
ศาลอธิบายไว้ด้วยว่า คดีนี้ตัวอักษรเขียนด้วยปากกาเคมีเส้นใหญ่
ยากทีจ่ ะพิสจู น์ถงึ ความหนักเบาของลายเส้นและรูปน�ำ้ หนักของการเขียน
โดยแท้จริง ความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพิสูจน์ลายมือ จึงยัง
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ไม่อาจรับฟังได้โดยสนิทใจ
หลังอ่านค�ำพิพากษา ยุทธภูมิได้รับการปล่อยตัวคืนสู่อิสรภาพอีก
ครั้ง เขากลับไปใช้ชีวิตตามปกติและท�ำธุรกิจส่วนตัวอย่างสุจริตเพื่อดูแล
ครอบครัว เวลา 359 วัน ที่เขาต้องเสียไปในเรือนจ�ำ กับข้อกล่าวหาที่ไม่
อาจพิสูจน์ได้ แต่ก็ไม่อาจขอประกันตัวได้ คงเป็นความทรงจ�ำอันเลวร้าย
ช่วงหนึ่งที่ไม่อาจเยียวยาให้ดีดังเดิมได้
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โอภาส:

The Old Man and His Love

Close your eyes and I’ll kiss you. Tomorrow I’ll miss you.
สุภาพสตรีคนหนึง่ ฮัมเนือ้ เพลงท่อนนีข้ นึ้ เมือ่ ผมเอ่ยปากว่าชอบเพลง
‘All My Loving’ ของ The Beatles วงดนตรีสากลชื่อดังจากยุค 60s ที่สุด
ต้นพฤศจิกายน 2557 ทีศ่ าลทหารกรุงเทพ ผมพบโอภาสและภรรยา
เป็นครั้งแรก โอภาส ชายวัย 67 รูปลักษณ์ภายนอก ผมสีดอกเลา กับ
ท่าทางใจดี พร้อมด้วยรอยยิ้ม เมื่อเข้าไปกล่าวทักทายและเอ่ยปากชวน
คุย เราสามคนก็เข้าไปท่องอยูใ่ นบทสนทนาหลากหลายเรือ่ งราว จากภาษา
วรรณกรรม ลงเอยด้วยดนตรี สิ่งที่เราต่างก็สนใจเหมือนๆ กัน
แม้ โอภาสจะเรียนจบอาชีวศึกษา แต่ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่เขา
หลงใหล ทั้งโอภาสและภรรยาสนใจอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ฟังเพลง
สากล ดูทีวีและข่าวจากส�ำนักข่าวต่างประเทศที่เพิ่มพูนทักษะทางภาษา
ให้พวกเขา
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ทักษะด้านภาษาช่วยให้โอภาสได้ท�ำงานแผนกต่างประเทศของ
บริษัทชื่อดัง มีโอกาสไปต่างประเทศบ่อยครั้ง ธุรกิจค้าขายหนังสือ
ต่างประเทศเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาท�ำมานานหลายปีเช่นเดียวกับดนตรี
สิ่งที่เขารักมากที่สุด
ยี่สิบกว่าปีก่อน โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม คือหนึ่งในสถานที่ที่
โอภาสเคยเล่นดนตรีสากลในต�ำแหน่งลีดกีตาร์ ร่วมยุคเดียวกับนักดนตรี
แนวหน้าของเมืองไทยในขณะนั้น เช่น แหลม มอริสัน ช.อ้น ณ บางช้าง
ชรัส เฟื่องอารมณ์ สุรสีห์ อิทธิกุล ฯลฯ อีกทั้งในวัยหนุ่มเขายังเคยเป็น
อาจารย์สอนดนตรีอีกด้วย
นอกจาก The Beatles ทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจเวลาโอภาสเล่าถึงเส้นทาง
สายดนตรี The Rolling Stones วงร็อคอังกฤษจากยุค 60s ก็เป็นอีกวงที่
ชายวัยเลยเกษียณชื่นชอบ โอภาสเล่าว่า แท้จริงความหมายของชื่อวงนี้
คือ มนุษย์ที่ครุ่นคิด จับเจ่ากับเรื่องเดิมๆ จนอับเฉาเกินไป
ผมเริม่ ฉุกคิดว่า ชีวิตของลุงโอกาสก็เป็นเหมือนกับชือ่ วงร็อคนี้หรือ
เปล่า? เสพข่าวสารการเมือง-ฟังวิทยุชมุ ชน-ดูขา่ วทีว-ี เกิดความเครียดต้องหาที่ระบาย-อึดอัดในสภาวะที่แสดงออกไม่ได้ จนลงเอยด้วยการ
เขียนลงบนผนังห้องน�้ำ
15 ตุลาคม 2557 ทหารในเครื่องแบบ 4 นาย ควบคุมตัวชายแก่
อายุ 67 ปีคนหนึง่ จากห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ไปสอบสวน และแถลง
ข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนตามข้อกล่าวหาที่ว่า ใช้ปากกาเคมีเขียนข้อความ
ที่มีลักษณะหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯบนฝาผนังห้องน�้ำของห้าง
สรรพสินค้า
เบื้องต้นเจ้าตัวรับว่าเขียนข้อความตามข้อกล่าวหาจริง แต่ไม่ได้มี
เจตนาหมิ่นกษัตริย์ฯ เพียงแต่ต้องการวิจารณ์คณะรัฐประหาร
โอภาสถูกคุมขังอยู่ที่ห้องขังกองปราบปรามเป็นเวลา 5 วัน ภายใต้
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บรรยากาศทางการเมื อ งที่ เ ข้ ม งวด ท่ า มกลางความไม่ รู ้ ไ ม่ เ ข้ า ใจ
กระบวนการทางกฎหมายและอนาคตที่ต้องขึ้นอยู่กับอ�ำนาจศาลทหาร
ประกอบกับความเครียดทั้งเรื่องการงานการเงินและครอบครัว มีภรรยา
สุดรักเพียงคนเดียวที่คอยเป็นก�ำลังใจอยู่ข้างๆ เดินทางมาเยี่ยม ซื้อข้าว
ซื้อน�้ำ และของใช้จ�ำเป็นอื่นๆ มาส่งให้ทุกวัน
20 ตุลาคม 2557 ภรรยาของโอภาสหอบโฉนดที่ดินมูลค่าประเมิน
2.5 ล้านบาท เพื่อยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งถือว่าเป็นคดีมาตรา 112
ที่ยื่นประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ที่สูงที่สุดของปี แต่ศาลไม่อนุญาต โดย
ให้เหตุผลว่า...
“หากปล่อยตัวผู้ต้องหาอาจไปกระท�ำการใดๆ หรือก่อเหตุประการ
อื่น หรือผู้ต้องหาอาจหลบหนี ให้ยกค�ำร้อง”
หลังจากวันนั้น ภรรยาของโอภาสยังเวียนเดินทางจากบ้านไปศาล
ทหารเพือ่ ยืน่ ขอปล่อยตัวชัว่ คราวอีกอย่างน้อย 4 ครัง้ นอกจากหลักทรัพย์
ทีส่ งู แล้ว ยังมีใบรับรองแพทย์ประกอบว่าโอภาสมีปญ
ั หาสุขภาพ เป็นโรค
เส้นเลือดในจอรับภาพบวมซึง่ อาจแตกและท�ำให้ตาบอดได้ ปกติผตู้ อ้ งหา
ต้องพบแพทย์ทุก 2-3 เดือน หากมีอาการเครียดมากและไม่ได้รับการ
รักษาโดยเร็วด้วยการยิงเลเซอร์ หากไม่ทันตาอาจบอดได้
ซึ่งศาลมีค�ำสั่งว่า ...แม้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ�ำผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ได้รับ
การรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดอาการอยู่แล้ว ข้ออ้างนี้จึงฟังไม่ขึ้น…
หลังม่านลูกกรงที่เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯ…
สิง่ ทีพ่ อจะเยียวยาและช่วยให้โอภาสยังมีกำ� ลังใจตอนนีไ้ ด้ คงเป็นการ
สอนภาษาอังกฤษที่เขารักให้เพื่อนนักโทษ และสอนภาษาไทยให้นักโทษ
ชาวต่างชาติในเรือนจ�ำ อีกทั้งก�ำลังใจจากภรรยาที่เดินทางไปส่งก�ำลังใจ
ให้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
อัยการยื่นฟ้องคดีของโอภาสตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 2558
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20 มีนาคม 2558 ศาลทหารกรุงเทพพิพากษาให้จ�ำคุกสามปี ลด
โทษกึ่งหนึ่งเหลือหนึ่งปีหกเดือน
ระหว่างรับโทษในคดีนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2558 โอภาสถูกฟ้องคดี
112 เพิม่ อีกหนึง่ คดีจากการเขียนผนังห้องน�ำ้ อีกแห่งหนึง่ ซึง่ เกิดขึน้ ไล่เลีย่
กันแต่ถกู น�ำมาแยกฟ้องในภายหลังศาลมีคำ� พิพากษาคดีแรกแล้ว โอภาส
รับสารภาพและถูกพิพากษาจ�ำคุกเป็นเวลาหนึง่ ปีหกเดือนเช่นเดียวกับคดี
แรก โดยโทษของคดีทสี่ องเริม่ นับหลังโอภาสรับโทษในคดีแรกหมด ท�ำให้
โอภาสต้องรับโทษรวมอย่างสูงสองปี 12 เดือน
ในเดือนสิงหาคม 2559 มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษ 2559 โอภาสมีชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการปล่อยตัวก่อนครบ
ก�ำหนดโทษ เขาได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 รวมเวลา
ที่ถูกคุมขังทั้งสองคดี 678 วัน
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ชาญวิทย์:

 ุดมการณ์อันยาวนาน
อ
กับใบปลิวเอกสารที่รอการพิสูจน์

แม้ในปี 2558 ชาญวิทย์ จะมีอายุ 60 ปีแล้ว แต่เขาก็ยังคงเป็นคนที่มี
ความตื่นตัวทางการเมือง ไม่ต่างจากสมัยหนุ่มๆ ที่เคยร่วมเคลื่อนไหว
ในเหตุการณ์เดือนตุลา ทั้งปี 2516 และ 2519 จนต้องสูญเสียอิสรภาพ
ในปี 2558 ชาญวิทย์ต้องสูญเสียอิสรภาพอีกครั้ง เมื่อใบปลิวที่เขา
แจกในงานชุมนุมทางการเมืองทีท่ า่ น�ำ้ นนท์ เมือ่ ปี 2550 ถูกมองว่าเข้าข่าย
ความผิดฐานหมิน่ ประมาทพระมหากษัตริยฯ์ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112
ชาญวิทย์เป็นชาวจังหวัดพัทลุง เขาจบการศึกษามัธยมปลายจาก
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในปี 2516 เขาสอบเข้าคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ แต่ก็เรียนไม่จบ เนื่องจากเป็น
โรคเครียด จึงลาออกขณะเรียนอยู่ปี 3 เพื่อรักษาตัว
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ชาญวิทย์สนใจการเมืองและท�ำงานเคลือ่ นไหวร่วมกับภาคประชา
สังคมมาตลอด เขาเข้าร่วมขบวนการนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม
2516 และเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เขาเคยถูกศาลจังหวัดเชียงใหม่
พิพากษาให้จ�ำคุกมาแล้วครั้งหนึ่ง
หลังออกจากคุกในช่วงปี 2520 เขาเข้าร่วมกับศูนย์นิสิตนักศึกษา
ภาคเหนือและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ชาญวิทย์เล่าถึง
อุดมการณ์ของเขาในขณะนัน้ ว่า เขาต้องการเปลีย่ นแปลงประเทศไทยให้
เป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
หลังรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มีคำ� สัง่ ที่ 66/2523 นิรโทษกรรม
ให้กบั ผูร้ ว่ มขบวนการคอมมิวนิสต์ทยี่ อมเข้ามอบตัว ชาญวิทย์กห็ ยุดการ
เคลื่อนไหวทางการเมือง
ในเดือนพฤษภาคม 2535 ชาญวิทย์เข้าร่วมเคลือ่ นไหวทางการเมือง
อีกครัง้ โดยร่วมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตอ้ งมาจากการเลือกตัง้ เป็นผล
ให้เขาถูกจับกุมและถูกขังทีเ่ รือนจ�ำคลองเปรม 3 วัน ช่วงปี 2539 ชาญวิทย์
เข้าร่วมเคลื่อนไหวกับสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
2540 ก่อนที่จะมาท�ำหน้าที่ติดตามกฎหมายจากรัฐสภาให้กับสมาพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
หลังการรัฐประหาร 2549 ชาญวิทย์วิเคราะห์สถานการณ์การเมือง
ไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน และท�ำใบปลิวออกแจกจ่าย เนื่องจากต้องการให้
เจตนารมณ์ของคณะราษฎรเกิดขึ้นจริง นั่นคือ ‘ระบอบราชาธิปไตยภาย
ใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย’
ใบปลิวความยาวห้าหน้าที่ชาญวิทย์แจก มีการกล่าวถึงพระบรม
วงศานุวงศ์ บุคคลส�ำคัญ และนักการเมืองอย่างน้อย 13 คน มี พล.อ.เปรม
ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร รวมอยู่ด้วย เนื้อหาของใบปลิวมีลักษณะเป็นการพยากรณ์ทาง
โหราศาสตร์ และวิเคราะห์พฤติกรรมในอดีตของบุคคลต่างๆ โดยเชือ่ มโยง
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กับโชคชะตา
และใบปลิวเจ้าปัญหาท�ำให้ชาญวิทย์ถูกด�ำเนินคดีด้วยมาตรา 112
ในปี 2551 ระหว่างสู้คดี ชาญวิทย์ได้รับการประกันตัว แต่ต่อมาเขาไม่
มารายงานตัวตามนัดศาล ท�ำให้กลายเป็นผู้ต้องหาหนีคดี และถูกออก
หมายจับ
เดือนมีนาคม 2558 มีเหตุปาระเบิดศาลอาญา ชาญวิทย์มชี อื่ เป็นหนึง่
ในผู้ต้องสงสัยด้วย เขาถูกจับอีกครั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ที่จังหวัด
สมุทรปราการ ก่อนถูกจับกุมเขาไปเป็นวิทยากรประเด็นประชาธิปไตยให้
กลุม่ ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และมักแจกใบปลิวเพือ่ เผยแพร่แนวคิด
ในประเด็นต่างๆ เป็นประจ�ำ
ในคดีปาระเบิด นอกจากมือระเบิดสองคนที่ถูกจับจากที่เกิดเหตุซึ่ง
ให้การรับสารภาพไปแล้ว ชาญวิทย์และอีกอย่างน้อย 20 คนที่อยู่ในกลุ่ม
ไลน์เดียวกัน ถูกเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและทหารตามจับตัวได้ทงั้ หมด ส่วนใหญ่
ให้การปฏิเสธ ในจ�ำนวนนี้ได้รับการประกันตัว 1 คน
ระหว่างถูกควบคุมตัวในคดีปาระเบิดศาลอาญา เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
น�ำตัวเขากลับมาด�ำเนินคดี 112 อีกครั้ง หลังคดีถูกจ�ำหน่ายชั่วคราวไป
กว่า 7 ปี
“ผมต้องการให้สถาบันฯมีความมั่นคงขึ้นตามเอกสารชิ้นนี้” และ
“ประเมินสถานการณ์ในช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้น” ชาญวิทย์เบิกความไว้
ตอนหนึ่งในวันสืบพยานที่ศาลจังหวัดนนทบุรี เมื่อเดือนกันยายน 2558
จากใบปลิว 1 ชุด อัยการฟ้องชาญวิทย์โดยแยกเป็นความผิดตาม
มาตรา 112 จ�ำนวน 4 กรรม คือ การหมิ่นประมาท 1) พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั 2) สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ 3) สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 4) สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งชาญวิทย์บอกกับศาลว่า เขาประเมินและ
วิจารณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์สังคมและโหราศาสตร์ที่ศึกษามา และไม่
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เห็นว่าเป็นการหมิ่นประมาท แต่จะท�ำให้สถาบันมั่นคงขึ้นดังเช่นโมเดล
ของประเทศญี่ปุ่น โดยข้อมูลบางส่วนมาจากเอกสารที่ได้จากงานศพ
พ.ท.ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช และรวบรวมจากที่อื่นๆ
ชาญวิทย์ยังต่อสู้ ในประเด็นที่ว่าด้วยองค์รัชทายาทนั้นครอบคลุม
ถึงพระองค์ใดบ้าง โดยเขาระบุว่า ตามกฎหมายมาตรา 112 คุ้มครอง
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท ซึ่งตามกฎมณเฑียรบาลนั้น
ก�ำหนดให้องค์รัชทายาทเป็นชายเท่านั้น จึงไม่ครอบคลุมถึงสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามที่โจทก์ฟ้อง
“การแจกใบปลิวเป็นปฏิบัติการทางการเมืองอย่างหนึ่ง ผมเป็น
พลเมืองผมจึงต้องน�ำเสนอแนวคิดต่อสังคม ไม่อาจนั่งเฉยๆ” ชาญวิทย์
แถลงต่อศาลเพื่อย�้ำถึงจุดประสงค์ที่ท�ำ
“ไม่มีครอบครัว อยู่ตัวคนเดียวมาตลอด” เขาพูดด้วยบุคลิกเด็ด
เดี่ยว และท่าทีที่มั่นใจในตัวเองสูง เมื่อถามถึงครอบครัวและอุดมการณ์
ที่ต่อสู้ หลังสืบพยานเสร็จสิ้น ชาญวิทย์ขอสัมผัสมือกับผู้มาร่วมฟังการ
พิจารณาคดีในศาล เป็นสัญญาณถึงมิตรไมตรีต่อกันก่อนจากลา
“ไม่เป็นไร ข้างนอกกับข้างในก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ ต่างแค่ขนาดของ
กรง” เขากล่าวกับเพื่อนที่ตามไปฟังการพิจารณาคดี เมื่อถามถึงสภาพ
การคุมขังข้างใน
1 ธันวาคม 2558 ศาลจังหวัดนนทบุรีมีค�ำพิพากษาว่า ชาญวิทย์มี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 มีโทษจ�ำคุก 6 ปี หาก
นับช่วงเวลาถูกควบคุมตัวทีเ่ รือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯก่อนการพิพากษาอยู่
ที่มากกว่า 8 เดือน ขณะที่คดีปาระเบิดศาลอาญายังอยู่ระหว่างพิจารณา
คดีที่ศาลทหาร
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ยุทธศักดิ์:

FARE EXTRA

112

RATE

บทสนทนาราคาแพงของคนขับแท็กซี่

ด้วยสภาพการท�ำงานทีบ่ งั คับให้ตอ้ งนัง่ อยูใ่ นห้องโดยสารแคบๆ คนเดียว
ทัง้ วัน คนขับแท็กซีห่ ลายคนจึงมักจะชวนผู้โดยสารคุยเพือ่ คลายความเหงา
บทสนทนาของคนขับแท็กซีก่ บั ผู้โดยสารมักเป็นเรือ่ งทัว่ ๆ ไป อย่างลมฟ้า
อากาศ กีฬา เรื่องปากท้อง ไปจนถึงเรื่องการเมือง
บทสนทนาระหว่างผู้โดยสารกับคนขับแท็กซี่คงไม่ใช่เรื่องพิเศษ
หรือมีอะไรน่าจดจ�ำ ถึงที่หมายจ่ายค่าโดยสารก็ลืมกันไป ‘ยุทธศักดิ์’ เอง
ก็คงหวังให้บทสนทนาเรือ่ งการเมืองระหว่างเขากับผู้โดยสารคนหนึง่ เป็น
เช่นนั้น เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริง คือเขาก�ำลังรับโทษจ�ำคุกด้วยมาตรา 112
เพราะบทสนทนาที่ออกรสเกินไป
ยุทธศักดิเ์ ป็นคนขับรถแท็กซีธ่ รรมดาๆ คนหนึง่ รถแท็กซีท่ เี่ ขาขับเช่า
มาจากอูแ่ ห่งหนึง่ ในย่านห้วยขวาง ยุทธศักดิไ์ ม่เคยไปร่วมชุมนุมทางการ
เมือง ไม่ว่ากับเสื้อสีใด เนื่องจากต้องท�ำมาหากิน
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8 มกราคม 2557 เขารับผู้โดยสารคนหนึ่งจากซอยสุขุมวิท 55 ไป
ส่งที่ซอยอารีย์ ช่วงนั้น บรรยากาศทางการเมืองก�ำลังคุกรุ่น มีการชุมนุม
ยืดเยือ้ เพือ่ ประท้วงรัฐบาล การเมืองจึงกลายเป็นส่วนหนึง่ ของบทสนทนา
ระหว่างยุทธศักดิ์กับผู้โดยสาร
แม้วา่ เครือ่ งปรับอากาศจะท�ำให้อากาศในรถเย็นสบาย แต่บทสนทนา
ระหว่างยุทธศักดิก์ บั ผู้โดยสารก็ทำ� ให้บรรยากาศในรถร้อนระอุขนึ้ มา เมือ่
การถกเถียงในประเด็นการเมืองร้อนแรงขึน้ และมีการพาดพิงถึงสถาบันฯ
ผู้โดยสารก็ใช้โทรศัพท์บันทึกบทสนทนาไว้ เมื่อยุทธศักดิ์ขับรถไปส่งผู้
โดยสารถึงที่หมาย เขาก็ขับรถจากไปโดยไม่ได้เอะใจเลยว่า การถกเถียง
ประเด็นการเมืองระหว่างเขากับผู้โดยสารจะกลายเป็นหลักฐานทีใ่ ช้ในการ
ด�ำเนินคดีเขาในเวลาต่อมา
ผู้โดยสารน�ำคลิปเสียงบทสนทนาระหว่างเธอกับยุทธศักดิไ์ ปมอบให้
พนักงานสอบสวนหลังเกิดเหตุหนึง่ วัน แต่หลังจากนัน้ ก็ยงั ไม่มกี ารจับกุม
ยุทธศักดิ์ยังคงใช้ชีวิตและท�ำมาหากินตามปกติ
จนกระทั่งมีการรัฐประหารในปลายเดือนพฤษภาคม และมีการ
เร่งรัดน�ำตัวผู้ถูกกล่าวโทษในคดี 112 มาเข้ากระบวนการยุติธรรม ยุทธ
ศักดิ์จึงถูกจับกุมในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เขาถูกควบคุมตัวจากบริเวณ
ใกล้ๆ อู่แท็กซี่ย่านห้วยขวางไปยังสถานีต�ำรวจนครบาลพญาไท ซึ่งเป็น
ที่ที่ผู้โดยสารมาร้องทุกข์ไว้
ยุทธศักดิ์เป็นโรคเบาหวาน ต้องฉีดอินซูลินเป็นประจ�ำ หลังนอนที่
โรงพักได้หนึ่งคืนเขาจ�ำเป็นต้องฉีดอินซูลินอีกครั้ง จึงได้ประสานขอให้
เพือ่ นทีข่ บั แท็กซีอ่ เู่ ดียวกันน�ำมาให้ ยุทธศักดิข์ ออนุญาตร้อยเวรทีเ่ ฝ้าห้อง
ควบคุมตัวฉีดยา แต่ไม่ได้รบั อนุญาต เพราะร้อยเวรเกรงว่า หากยุทธศักดิ์
เป็นอะไรไปจะต้องรับผิดชอบ
ยุทธศักดิพ์ ยายามอธิบายว่าเขาฉีดยาเองเป็นประจ�ำอยูแ่ ล้ว และหาก
ไม่ได้ฉีดอาการจะก�ำเริบ แต่ร้อยเวรไม่ยอม ยืนยันว่าต้องให้แพทย์มาฉีด
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ให้เท่านั้น ซึ่งก็คงเป็นไปได้ยาก สุดท้ายยุทธศักดิ์จึงขอให้ร้อยเวรติดต่อ
พนักงานสอบสวนเจ้าของส�ำนวนเพื่อขออนุญาต ซึ่งพนักงานสอบสวนก็
เข้าใจและบอกร้อยเวรว่าให้ยุทธศักดิ์ฉีดยาได้ ยุทธศักดิ์จึงถูกน�ำตัวออก
มานอกห้องขังชั่วคราวเพื่อให้ฉีดยาได้สะดวก
ในวันเดียวกันมีคนขับแท็กซี่คนหนึ่ง ซึ่งไม่เคยรู้จักกับยุทธศักดิ์มา
ก่อน หิว้ ขนมและน�ำ้ มาฝากเขา โดยบอกว่ามาเยีย่ มในฐานะเพือ่ นร่วมอาชีพ
ร้อยเวรผูร้ บั ฝากของอนุญาตให้ยทุ ธศักดิน์ ำ� ขนมและน�ำ้ บรรจุขวดพลาสติก
เข้าไป แต่ไม่อนุญาตให้น�ำเครื่องดื่มบรรจุกระเป๋องเข้าไป โดยอธิบายว่า
เป็นระเบียบของโรงพักเพราะกระป๋องน�้ำอัดลมอาจใช้เป็นอาวุธได้
ยุทธศักดิ์ถูกควบคุมตัวที่สถานีต�ำรวจอยู่สองคืน เจ้าหน้าที่ก็น�ำตัว
เขาไปที่ศาลอาญาในวันที่ 4 มิถุนายนเพื่อขออ�ำนาจศาลฝากขัง ทันที
ที่มาถึงศาลในช่วงเที่ยง ยุทธศักดิ์ก็รีบประสานให้ญาติมายื่นประกันตัว
เขารอญาติซึ่งอยู่ไกลถึงฝั่งธนอย่างกระวนกระวายใจ เพราะหากญาติมา
ยืน่ เอกสารไม่ทนั เขาก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ เวลาผ่านไปอย่างเชือ่ งช้า
จนกระทัง่ ราวบ่ายสามโมง ชายชรากับหญิงวัยกลางคน ซึง่ เป็นญาติหา่ งๆ
ของยุทธศักดิ์ก็เดินทางมาที่ศาล
ทันทีทมี่ าถึง ญาติของเขาก็รบี ลงไปทีห่ อ้ งขังใต้ถนุ ศาล แต่การสือ่ สาร
ระหว่างกันเป็นไปได้ยาก เพราะระยะห่างจากห้องขังและเขตที่กั้นไว้ให้
ญาติยนื ห่างกันราวสองเมตร ขณะทีโ่ ทรศัพท์สายตรงทีต่ อ่ ไว้ให้คนด้านใน
และด้านนอกคุยกันก็ใช้ไม่ได้ ญาติและผูถ้ กู ควบคุมตัวจึงต้องตะโกนคุยกัน
ท่ามกลางเสียงดังอื้ออึงตลอดเวลา ยุทธศักดิ์กับญาติท�ำได้แค่ตะโกน
ทักทายกันสั้นๆ ก่อนที่ญาติจะรีบขึ้นมาเพื่อยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว
ชายชราซึง่ แทนตัวว่า ‘อาเจ็ก’ เล่าว่า ตอนนีย้ ทุ ธศักดิไ์ ม่มใี คร เพราะ
แยกออกมาอยู่ตัวคนเดียวหลายปีแล้ว อาเจ็กเองก็ไม่ได้เจอหน้าเขามา
นานแล้ว แต่ก็เป็นญาติคนเดียวที่ยังติดต่อกันอยู่บ้าง เจ้าหน้าที่ศาลผู้รับ
ค�ำร้องขอประกันตัวช่วยเหลือญาติของยุทธศักดิ์ในการเขียนค�ำร้องเป็น
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อย่างดี แม้พวกเขาจะไม่รู้เรื่องกฎหมายและไม่เคยขึ้นโรงขึ้นศาล แต่ก็
บอกว่า คงยากที่ศาลจะให้ประกันตัว
หลังจากนั่งรอค�ำสั่งศาลได้ประมาณชั่วโมงเศษ เจ้าหน้าที่ศาลเรียก
ญาติของยุทธศักดิไ์ ปทีห่ น้าเคาน์เตอร์พร้อมแจ้งว่า ศาลยกค�ำร้องประกัน
ตัว เพราะคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯเป็นคดีร้ายแรง กระทบ
กระเทือนต่อจิตใจประชาชน และมีโทษสูง หากปล่อยตัวไปเกรงว่าจะมี
การหลบหนี
เมื่อญาติบอกยุทธศักดิ์ว่าเขาไม่ได้ประกันตัว ยุทธศักดิ์ก็ตะโกน
ขอบคุณอาเจ็กและลูกสาวอาเจ็กที่ช่วยเดินเรื่องประกันให้ พร้อมกับไหว้
วานให้ช่วยจัดการเรื่องห้องเช่ารวมทั้งทรัพย์สินในห้องพัก เพราะตนเอง
คงจะไม่ได้กลับไปอีกนาน
ยุทธศักดิถ์ กู ศาลพิพากษาในเดือนสิงหาคม 2557 ว่ามีความผิดตาม
มาตรา 112 และถูกตัดสินจ�ำคุก 5 ปี แต่ศาลลดโทษเหลือ 2 ปี 6 เดือน
เพราะเขารับสารภาพ ทุกวันนี้คนขับแท็กซี่แปลกหน้าที่ส่งขนมและน�้ำให้
ยุทธศักดิ์ที่สถานีต�ำรวจยังเดินทางไปเยี่ยมยุทธศักดิ์ที่เรือนจ�ำอยู่เนืองๆ
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GIVE
MY DAD
THE RIGHT
TO JUSTICE

สมยศ:

Give My Dad the Right to Justice

บรรยากาศฟ้าโปร่งในแดดช่วงสาย ถนนรัชดาฯ กุมภาพันธ์ปนี นั้ ผมจ�ำได้ดี
แม้จะอยูใ่ กล้ฤดูสอบปลายภาค แต่ดว้ ยนัดส�ำคัญต้องมาพบเพือ่ นคนหนึง่
เขาก�ำลังอดอาหาร 112 ชัว่ โมงเพือ่ เรียกร้องให้ศาลให้สทิ ธิป์ ระกันตัวแก่พอ่
ของเขา ผูต้ อ้ งหาทีถ่ กู คุมขังระหว่างพิจารณาคดีมาตัง้ แต่เมษายนปีทแี่ ล้ว
(2554) บริเวณด้านหน้าศาลอาญาวันนั้นคลาคล�่ำไปด้วยสื่อมวลชน นัก
กิจกรรม และผู้มาให้ก�ำลังใจลูกชายของ สมยศ พฤกษาเกษมสุข นักโทษ
คดี 112 จากการเป็นบรรณาธิการนิตยสารการเมืองฉบับหนึง่ ทีม่ บี ทความ
เผยแพร่เนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูง
ระหว่างการอดอาหารด�ำเนินไป มีหลายคนเข้าไปพบและพูดคุย
ด้วยความเป็นห่วงต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ นักข่าวหลายส�ำนักรอ
สัมภาษณ์ถึงที่มาและเหตุผลของกิจกรรมเพื่อพ่อนี้ เช่นเดียวกับผมและ
เพื่อนอีกจ�ำนวนหนึ่งที่มาพบเขาแม้เพียงไม่กี่นาที
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สภาพที่เริ่มอิดโรย ผมเผ้าถูกโกนโล้นเตียน ในเสื้อสีขาวสกรีน
ข้อความภาษาอังกฤษ ‘Give my dad be Right on bail.’ สือ่ ตรงไปตรงมา
ถึงเรือ่ งทีท่ ำ� เขาพยายามยกมือไหว้แสดงความขอบคุณทุกคนทีไ่ ปพบใน
วันนัน้ แม้กบั คนทีไ่ ม่รจู้ กั และเคยเห็นหน้าค่าตา ก่อนพวกเราจะลาจากเขา
ซึง่ ตอนนัน้ แทบไม่มเี รีย่ วแรงจะพูดอะไร เพราะอดอาหารล่วงเข้าวันทีส่ าม
จากก�ำหนดหกวันแล้ว
ผมเหลือบไปเห็นบริเวณซุ้มที่เขาอยู่ มีภาพถ่ายเอกสารและสมุด
บันทึกข้อความเพื่อฝากถึงลูกของสมยศ หลายคนเขียนชื่นชมเขาเพราะ
เห็นถึงการแสดงออกอย่างสันติวิธี หลายคนทึ่งในหลักนิติศาสตร์ที่เขา
ยึดถือ ทุกคนย่อมได้รับการพิสูจน์จนกว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สุด ขณะที่
ผมยังอ่อนไหว ไม่แน่ใจ ในความถูกผิดหรือความรูส้ กึ นึกคิดต่อเหตุการณ์
ที่พบเจอ มีเพียงข้อความผ่านเสียงข้างในจิตใจ เขียนทิ้งไว้เผื่อเขาจะได้
อ่านใจความสั้นๆ นั้น
“อาจไม่เห็นด้วย หรือรับรู้เข้าใจอุดมการณ์ทั้งหมด แต่ก็มาเป็น
ก�ำลังใจในฐานะเพื่อน”
หากย้อนหลังไปสองปีจากวันทีเ่ ขาอดอาหารประท้วง ผมพบ ‘เพือ่ น’
ไท-ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข ตัง้ แต่ชว่ งแรกๆ ทีเ่ ข้ามหาวิทยาลัย ครัง้ แรก
ทราบจากเพื่อนบางคนว่า เขาคือลูกชายของนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
กลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสูงในพรรคเพื่อไทย แต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเป็น
พิเศษ เพราะผมเองก็ยงั ไม่ประสาอะไรนักกับการเมือง อีกทัง้ ช่วงนัน้ สนใจ
ประเด็นทางสังคมอื่นๆ มากกว่า
ระหว่างเราแม้จะอยูก่ นั คนละคณะ แต่กจิ กรรมขณะเรียนท�ำให้พบเจอ
กันบ่อย ไม่วา่ จะเป็นกลุ่มล้อการเมือง ท�ำแคมเปญรณรงค์ต่อต้านรับน้อง
รุนแรง หรือแม้กระทัง่ ชุมนุมบนท้องถนนกรณีทวงค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ให้แรงงาน
ซึ่งรัฐบาลพรรคที่ชนะเลือกตั้งในปีนั้นให้ค�ำมั่นสัญญาไว้
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เขาค่อนข้า งมีความโดดเด่ น กว่ า คนอื่ น ในฐานะผู ้ น�ำ กล้ า คิ ด
และเสนอสิ่งท้าทายต่อจารีตสังคมไทย โดยเฉพาะการติดป้ายผ้าบน
สแตนด์เชียร์ของงานฟุตบอลประเพณีในปีหนึ่ง บนผ้ามีตัวอักษรเขียนไว้
ว่า ‘Free SomYot’ มีจุดประสงค์ให้สังคมตระหนักถึงความไม่เป็นธรรมที่
ครอบครัวเขาได้รบั และรณรงค์ปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองคดีอนื่ ๆ ถึง
แม้สงิ่ ทีเ่ ขาได้รบั ตอบแทนตอนนัน้ จะเป็นเสียงโห่รอ้ งและท่าทีไม่เห็นด้วย
จากคนที่มองว่าพวกเขาบ่อนท�ำลายสถาบันฯก็ตาม
จากเหตุในงานฟุตบอลปีนั้น แม้ผมไม่ได้มีส่วนและไม่เห็นด้วยกับ
การกระท�ำของเขาเท่าไรนัก เพราะเห็นเป็นประเด็นทีล่ อ่ แหลมและท้าทาย
สังคมเกินไป แต่กลับท�ำให้สนใจใคร่รเู้ รือ่ งพ่อเขามากขึน้ เท่าทีค่ น้ และอ่าน
ข้อมูลมา สมยศ พฤกษาเกษมสุข นอกจากเป็นบรรณาธิการนิตยสารเล่ม
หนึง่ แล้ว ยังมีอาชีพหลักท�ำธุรกิจทัวร์ทอ่ งเทีย่ วไปกัมพูชาและเดินทางไป
กัมพูชาเป็นประจ�ำ
เขาถูกจับกุมที่ด่านอรัญประเทศขณะน�ำลูกทัวร์เดินทาง ก่อนจะ
ถูกน�ำตัวไปฝากขังที่เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯ ภรรยาของเขาพยายามยื่น
ขอประกันตัวระหว่างเมษายน 2554 - กันยายน 2555 ไปมากกว่า 10
ครั้ง แต่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว โดยให้เหตุผลในทุกครั้งว่า คดีหมิ่น
ประมาทพระมหากษัตริย์ฯตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็น
ความผิดร้ายแรง กระทบต่อความรู้สึกและศีลธรรมของประชาชน
ขณะเดียวกัน การพิจารณาคดีของสมยศถูกก�ำหนดขึ้นในหลาย
จังหวัดทั่วประเทศไทย เช่น สระแก้ว เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และสงขลา
ท�ำให้เขาประสบความยากล�ำบากมากในการเดินทางระหว่างสูค้ ดี กระทัง่
มกราคม 2556 ศาลชั้นต้นพิพากษาจ�ำคุกสมยศรวม 10 ปีจากความผิด
สองกรรม
หลังวันพิพากษา องค์กรสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ และสือ่ มวลชนทัว่
โลกต่างร่วมประณามมาตรา 112 และกระบวนการยุติธรรมไทย ที่กลาย
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เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้ง คุกคามสิทธิและเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น
โดยเฉพาะการไม่ให้สิทธิ์ประกันตัวนักโทษทางความคิด
หลังจากศาลอ่านค�ำพิพากษาคดีนนั้ ผมและไทเจอกันทีม่ หาวิทยาลัย
น้อยลง เพราะต่างคนต่างมุ่งท�ำกิจกรรมในทางที่ตนถนัด ผมมักไปออก
ค่ายอาสาตามต่างจังหวัดและติดตามเรื่องการเมืองอยู่ห่างๆ ขณะที่เขา
ปักหลักท�ำกิจกรรมรณรงค์ทางการเมืองอยูใ่ นกรุงเทพฯเป็นส่วนใหญ่ โดย
เฉพาะเรือ่ งนิรโทษกรรมนักโทษทางการเมืองทีเ่ ขาและครอบครัวเป็นผู้ได้
รับผลกระทบโดยตรง แต่กย็ งั ได้พบเจอและทักทายกันบ้างตามงานเสวนา
วิชาการหรืองานการเมืองต่างๆ ที่เขามักมีส่วนร่วมจัด
หลังเรียนจบ เราต่างแยกย้ายไปตามทางทีแ่ ต่ละคนฝันใฝ่ เพือ่ นผม
ทีเ่ คยท�ำกิจกรรมด้วยกันสมัยเรียนไปเป็นข้าราชการบ้าง ท�ำงานในองค์กร
พัฒนาเอกชนบ้าง เท่าที่ทราบไทเข้าท�ำงานกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
ขณะที่ผมได้งานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และแล้วเรื่องราว
ความเป็นไปของเขาก็เริ่มห่างหายไปจากความนึกคิดของผม
จนเมือ่ เดือนธันวาคม 2558 บนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึง่
ที่ผมหยิบมาอ่าน ปรากฏภาพชีวิตสมยศ พฤกษาเกษมสุขในเรือนจ�ำ ซึ่ง
สื่อมวลชนเข้าไปเก็บบรรยากาศมา ใบหน้ายิ้มแย้มของสมยศแสดงถึง
จิตใจอันเข้มแข็ง ไม่ยอมจ�ำนนต่ออิสรภาพทีส่ ญ
ู เสีย จากปากค�ำสัมภาษณ์
ผู้ต้องขัง สมยศขณะถูกจองจ�ำที่เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯท�ำหน้าที่เป็น
บรรณารักษ์ห้องสมุด และยังค้นคว้าข้อมูลเพื่อเขียนบทความวิเคราะห์
สถานการณ์การเมืองไทยอยู่เสมอ
มากไปกว่าข่าวสารที่รับรู้ ผมหวนนึกถึงความหลังเมื่อสี่ปีก่อน ที่
พ่อของ ‘เพื่อน’ ถูกจองจ�ำในกรงขังอันแน่นหนา เป็นสี่ปีที่สามีพรากห่าง
ภรรยา และสี่ปีที่ลูกพรากจากพ่อ จากวันนั้นถึงปัจจุบัน สถานการณ์สิทธิ
เสรีภาพในเมืองไทยทีถ่ กู จ�ำกัดโดยชนชัน้ น�ำ และโทษอันกระหน�ำ่ ของคดี
หมิน่ ฯดูจะไม่ลดน้อยถอยลงเลย มิหน�ำซ�ำ้ ยังพบแต่ขา่ วร้ายเป็นส่วนใหญ่
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ในวิธีพิจารณาของศาลทหาร
จากอดีตนักศึกษาทีส่ นใจประเด็นสังคมและการเมืองบ้าง โดยเฉพาะ
ในยุคทีผ่ คู้ นถกเถียงถึงระบอบบริหารประเทศตามจริตและเสือ้ สีทตี่ นยึดถือ
ผมคงไม่อาจทึกทักเอาเองว่า ระบอบการเมืองแบบไหนดีกว่า หรือทุกครัง้ ที่
มีรฐั ประหาร สถานการณ์จะย�ำ่ แย่ลงหรือไม่ แต่เมือ่ ความไม่เป็นธรรมของ
การต่อสู้ในชัน้ ศาล ดังเช่นคดีมาตรา 112 ของครอบครัวพฤกษาเกษมสุข
ยังคงมีอยู่ในสังคมที่ผมอาศัย มันน่าจะบอกถึงทัศนคติและปัญหาภายใน
ที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขใดๆ เลย

หมายเหตุ:
แม้ทนายความจะยื่นอุทธรณ์คดีก็ไม่เป็นผล โดยศาลพิพากษายืน
ตามศาลชั้นต้น คงจ�ำคุก 10 ปี เมื่อเดือนกันยายน 2557
ขณะนี้สมยศต้องโทษที่เรือนจ�ำมาแล้วอย่างน้อย 1,380 วัน ทั้ง
ยังมีโทษจากคดีหมิ่นประมาท พลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร อดีตผู้ช่วย
ผู้บัญชาการทหารบกอีกหนึ่งปี โดยยืนยันไม่ขอพระราชทานอภัยโทษ
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อากง:

SMS และการพิสจ
ู น์หลักฐานทางเทคโนโลยี

30 กันยายน 2554 ณ ห้องพิจารณาคดี 801 ศาลอาญารัชดา ผมบอกตัวเอง
ว่าถ้านานๆ ได้ร้องไห้กับเรื่องราวของคนอื่นบ้างอาจท�ำให้ชีวิตตัวเอง
ชุ่มชื่นมากขึ้น เวลาดูหนังซึ้งๆ เราก็ร้องไห้ได้ ดังนั้น หากเป็นเรื่องจริง
ที่หนักหนากว่าในหนังมาปรากฏอยู่ตรงหน้า การเสียน�้ำตาบ้างคงไม่ตุ๊ด
เกินไป
ผมติดตามคดี ‘อากง SMS’ มาสักระยะในฐานะทีเ่ ป็นคดีมาตรา 112
ที่ดราม่าที่สุดคดีหนึ่ง ซึ่งผมมักจะใช้ยกตัวอย่างให้คนที่ไม่เข้าใจปัญหา
การบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา 112 หรือกฎหมายหมิน่ ประมาทพระ
มหากษัตริย์ฯได้ฟัง
คนที่เราเรียกว่า อากง หรือ นายอ�ำพล (ขอสงวนนามสกุล) ถูกจับ
เมือ่ กลางปี 2553 หลังเหตุการณ์การชุมนุมของเสือ้ แดงได้ไม่นาน เป็นคดี
ผลงานคดีเดียวทีต่ ำ� รวจไล่จบั ตามทีอ่ า้ งว่าพวกเสือ้ แดงมีขบวนการหมิน่ ฯ
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ล้มล้างสถาบันฯ และออกแถลงข่าวใหญ่โต ข้อหาคือการส่ง SMS เข้ามือถือ
เลขาฯนายกรัฐมนตรี เป็นข้อความผิดกฎหมายสีข่ อ้ ความ ซึง่ แอบดูมาเห็น
ว่าหนักทีเดียว เป็นข้อความทีแ่ รงและหยาบคายทีส่ ดุ ส�ำหรับการฟ้องร้อง
คดีหมิ่นฯทั้งในยุคนี้และยุคก่อน
คดีนี้มีชื่อเสียง นอกจากเพราะต�ำรวจแถลงข่าวใหญ่โตแล้ว ยังมี
เรื่องราวเป็นนัยน่าสนใจมากมายเพราะอากงเป็นคนแก่ที่ไม่ได้ถนัด
เทคโนโลยี แกบอกว่าแกไม่เคยส่ง SMS และแกส่งไม่เป็น แต่อย่างไรก็ตาม
อากงไม่ได้รบั การประกันตัว แกมีโรคประจ�ำตัวและแกก็เครียดจนไม่สบาย
หนักในช่วงทีโ่ ดนจับใหม่ๆ งานของผมบังคับให้ผมต้องติดตามคดีนี้ ทัง้ ที่
หากผมประกอบอาชีพอื่นและนอนดูทีวีอยู่บ้าน ผมก็อาจจะนึกสาปแช่ง
อากงไปแล้ว ไม่ต่างจากที่หลายๆ คนอาจเคยท�ำ
ผมไม่เคยรู้จักอากงมาก่อน รู้ตามสื่อว่าแกเคยไปชุมนุมกับเสื้อแดง
แต่เสื้อเหลืองแกก็ไปร่วมกับเขาเหมือนกัน ผมเคยเข้าเยี่ยมอากงในคุก
หนึ่งครั้ง ไปกับคนอื่นแบบไม่ได้ตั้งใจ คุยกับอากงไม่กี่ค�ำก็สามารถเชื่อ
เหมือนที่หลายๆ คนเชื่อได้
อากงในวัย 61 ปี แม้จะมีอายุไล่เลี่ยกับคนรุ่นพ่อแม่ผม แต่แกกลับ
ดูแก่กว่าอายุมาก เดินช้า หลังค่อม ผมขาว สายตาฝ้าฟาง พูดจาสุภาพ
กับทุกคน พูดภาษาไทยไม่ชัดติดส�ำเนียงจีน แกเหมือนชาวบ้านที่ใสซื่อ
ยากจนและหวาดกลัว แกยิม้ แย้มอย่างมีกำ� ลังใจเสมอเมือ่ พบคนทีม่ าเยีย่ ม
แต่ขา่ วทุกสายบอกว่าอากงไม่สบายและแอบนอนร้องไห้บอ่ ยๆ ในห้องขัง
อากงบอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรเลย แกไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่ง
ข้อความ ไม่รู้ว่าท�ำไมต�ำรวจมีหลักฐานทางคอมพิวเตอร์โยงมายังมือถือ
ของแกได้ ไม่รู้จักเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งถึง สรุปแล้วแกไม่รู้อะไรเลย รู้แต่
ว่าไม่ได้ท�ำ
ทีมทนายความเองก็ไม่รู้จะตั้งประเด็นในการต่อสู้คดีอย่างไร ที่จริง
ทีมทนายไม่รู้ด้วยว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไร อัยการก็ไม่รู้ ต�ำรวจที่มา
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เบิกความก็ไม่รู้ ศาลก็ไม่รู้ ผมเองก็ไม่รู้... แต่เรารู้ว่า ต่อให้แกท�ำจริง ก็ยัง
เกินไปทีค่ นอย่างแกต้องเผชิญหน้ากับโทษจ�ำคุกสูงสุดหกสิบปีเพียงล�ำพัง
หลังอัยการส่งฟ้อง ศาลอ่านข้อความทีถ่ กู ฟ้องแล้วคงรูส้ กึ ไม่ตา่ งจาก
คนไทยหลายต่อหลายคนจึงสั่งไม่ให้ประกันตัว อากงนอนอยู่ในห้องขัง
เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯรวมแล้วเกือบหนึ่งปี ก่อนจะได้รับการพิจารณา
ความถูกผิด และในสัปดาห์สดุ ท้ายของเดือนกันยายน 2554 สายตาจ�ำนวน
มากก็จับจ้องไปที่บัลลังก์พิจารณาคดีของศาลอาญา
ตามบันทึกการประชุม ในฐานะสมาชิกเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน ผมอยูใ่ นคดีนดี้ ว้ ย แต่ไม่ได้รบั ผิดชอบเป็นหลัก ผมเพิง่ เข้าร่วม
ประชุมกับทีมทนายความช่วงใกล้วันสืบพยานท�ำให้เห็นว่างานนี้ไม่ง่าย
หลายคนอาจรู้สึกว่าคดีนี้ไร้สาระทีเดียว เพราะไม่มีทางมีใครเห็น
อากงหยิบโทรศัพท์มากดส่ง SMS ไปเบอร์นั้นเบอร์นี้ แต่เมื่อต�ำรวจน�ำ
ส่งหลักฐานเป็นข้อมูลการใช้โทรศัพท์จากผู้ให้บริการ ขณะที่อากงก็ไม่รู้
อย่างเดียว ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้ในการต่อสู้ ไม่มีนิทานชักใยถึง
ตัวผู้กระท�ำผิดจริงมาบอกศาล คดีนี้จึงหินกว่าที่คิด
ทนายความอายุน้อยทั้งสามคนที่มีแต่ใจ พยายามเปิดประเด็นต่อสู้
เรื่องหลักฐานทางเทคโนโลยีในวันแรกๆ แต่ก็ถูกตอกกลับจากพยานฝั่ง
โจทก์ซึ่งเป็นคนจาก DTAC True และต�ำรวจปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีที่เตรียมตัวกันมาอย่างดี
ประกอบกับเมือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หลายได้ยนิ ว่าเป็นคดีหมิน่ ฯ ก็ไม่มใี คร
กล้ามาเบิกความเป็นพยานเข้าข้างจ�ำเลย พยานหลักฐานชิน้ ส�ำคัญทีส่ ดุ ที่
ฝัง่ จ�ำเลยมีอยูค่ อื ตัวอากงเอง ด้วยบุคลิกสุภาพ ยิม้ แย้ม กับความใสซือ่ ของ
คนแก่ที่สุขภาพไม่แข็งแรงอาจเป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันได้ว่า แกท�ำความผิด
ที่ร้ายแรงขนาดนี้หรือไม่
30 กันยายน 2554 ห้องพิจารณาคดี 801 ศาลอาญารัชดา เวลา
9.00 น. เป็นวันที่อากงจะขึ้นเบิกความต่อศาล หลังจากที่พยานหลักฐาน
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เกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการสืบสวนที่อากงฟังไม่เข้าใจได้ถูก
น�ำสืบไปหมดแล้ว
ผมรูว้ า่ ผมเป็นคนอินกับอะไรค่อนข้างง่าย และก็ชอบ dramatize ข้อ
เท็จจริงให้ emotional มากขึน้ แต่เรือ่ งราวของคดีนมี้ นั ดราม่ามาตัง้ แต่ตน้
อยู่แล้ว และก็ดราม่าในวันสืบพยานทุกวันที่อากงแกจะนั่งมองศาลอย่าง
เหม่อลอย และร้องไห้กอดกับหลานๆ ก่อนถูกน�ำตัวกลับเรือนจ�ำ
วันนี้ กองเชียร์เข้ามาเต็มห้อง ส่วนหนึง่ เป็นนักกฎหมายสิทธิเพือ่ นๆ
ทีมทนาย ส่วนหนึ่งเป็นนักข่าว ส่วนหนึ่งเป็นคนเสื้อแดงที่ไม่ได้รู้จักอะไร
กับอากงมาก่อน ป้าอุ๊ ภรรยาสุดรักที่อากงเรียกว่า ‘แฟนผม’ และหลานๆ
สี่ห้าคนที่อากงเลี้ยงมากับมือ
ตอนสาบานตน แกมองไม่เห็นแผ่นค�ำสาบานจึงต้องให้ทนายอ่าน
ให้ เมื่อศาลถามชื่อ ที่อยู่ และถามอาชีพ แกก็ตอบเต็มปากเต็มค�ำ “เลี้ยง
หลานครับ” สร้างเสียงฮาปนสะเทือนใจให้กับกองเชียร์ ก่อนแกอธิบาย
ว่าเคยขับรถขนส่งแต่สุขภาพไม่ดีเลิกท�ำงานมาสิบกว่าปีแล้ว จึงมีหน้าที่
เลี้ยงหลาน และคอยรับส่งไปโรงเรียน
อากงตอบค�ำถามอย่างฉะฉาน ด้วยส�ำเนียงไทยปนจีน เล่าถึงชีวิต
ประจ�ำวัน ประวัตกิ ารใช้มอื ถือ เมือ่ ถามว่าบ้านทีแ่ กอยูเ่ ป็นยังไง คือ ทนาย
ตัง้ ใจจะให้บอกว่าอยูก่ นั หลายคน แกก็มองรอบๆ ท�ำหน้างงๆ แล้วตอบว่า
“ประมาณครึง่ นึงของห้องนี”้ (ห้องพิจารณาคดี 801) พร้อมท�ำมือประกอบ
ทนายความถามแกไปตามสูตรที่เตรียมมา ถามว่ากรณีที่ถูกฟ้องนี้
แกท�ำจริงหรือเปล่า
“ผมไม่ได้ท�ำครับ” อากงเงยหน้ามองศาล พูดอย่างฉะฉาน
ทนายความถามว่า เบอร์โทรศัพท์ของเลขาฯนายก อากงรู้ไหมว่า
เป็นเบอร์ของใคร
“ผมไม่รู้ครับ” อากงตอบฉะฉานเช่นเดิม
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แล้วทนายก็มีค�ำถามที่เราไม่ได้เตรียมร่วมกันมาก่อน โดยเอา
ข้อความที่ถูกฟ้อง ซึ่งเป็นถ้อยค�ำหยาบคายมาเปิดให้แกดู ทนายพูนสุข
ถามอากงว่า “พยานเห็นข้อความนี้แล้วรู้สึกอย่างไร”
อากงตอบไม่ฉะฉานแล้ว เสียงแกสั่นเครือ “ผมเสียใจมากครับ...ก็
เค้าด่าในหลวง” มองจากข้างหลังเห็นคอแกแดงก�่ำ แกร้องไห้ นาทีนั้น
ทั้งห้องเงียบกริบ
ทนายบอกว่า ใจเย็นๆ ค่ะ แล้วพยานมีความรูส้ กึ อย่างไรต่อในหลวง
คะ?
“ผมรักในหลวงครับ” อากงยังร้องไห้อยู่ ตอบเต็มปากเต็มค�ำอย่าง
ช้าๆ
หลังจากนั้นอากงยังเล่าให้ศาลฟังว่า ตอนในหลวงป่วยก็ไปเยี่ยม
ที่ศิริราช เคยไปลงนามถวายพระพร ไปร่วมงานเฉลิม และ “งานที่วาง
ดอกไม้จันทน์ ผมก็ไป” อากงเสียใจมากที่ถูกฟ้องคดีนี้เพราะอากงรัก
ในหลวง ตลอดการกล่าวถึงประวัติของแกกับสถาบันฯ คนแก่อายุ 61
ยังคงร้องไห้ต่อหน้าบัลลังก์ศาลและต่อหน้าทุกคน ถ้าอากงก�ำลังโกหก
นักแสดงรางวัลออสการ์คงต้องกลับมาให้อากงสอน
ผมเห็นสีหน้าของศาลอ่อนโยนลงบ้าง ศาลผู้หญิงยกมือขึ้นปิดปาก
อัยการรุน่ ใหม่สามคนทีก่ อ่ นหน้านีย้ งั ท�ำเสียงดุขทู่ นายจ�ำเลยนัง่ ซุบซิบกัน
ด้วยแววตาทีบ่ ง่ บอกถึงความเป็นมนุษย์ ช่วงระยะเวลาหนึง่ ผมเริม่ บกพร่อง
ในหน้าที่ ตาผมเริ่มฝ้าฟาง สมาธิหลุดและไม่ค่อยได้ฟังการสืบพยาน
“กลั้นเองๆ อย่าเอาทิชชูเช็ด” พี่ผู้หญิงที่น่ังติดกันกระซิบบอกผม
ขณะทีแ่ กก็นงั่ ก้มหน้าอยูเ่ หมือนกัน น้องข้างหลังสะกิดขอทิชชูผมสักแผ่น
แต่ผมไม่ได้ยิน เพราะผมไม่กล้าหันไปมองกองเชียร์ที่อ่อนไหวข้างหลัง
นั่น ทนายความหันมายิ้มให้กับหมู่กองเชียร์ สักพักน้องอีกคนวิ่งหนีออก
ไปจัดการความรูส้ กึ นอกห้องพิจารณา ก้อนความรูส้ กึ ทีพ่ งุ่ เข้ามาปะทะกับ
ความเป็นมนุษย์ของคนกว่า 30 ชีวิตในนาทีนั้นคงไม่ต่างกัน
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อากงเบิกความจบอย่างรวดเร็วมาก เพราะไม่ได้มีประเด็นข้อต่อสู้
อะไรนอกจาก “ผมไม่ได้ท�ำครับ”
และ “ผมไม่รคู้ รับ” อากงลุกขึน้ ยกมือไหว้ศาลทัง้ สามคนทีอ่ ายุรวม
กันแล้วคงไม่มากกว่าอายุของแกนัก บอกว่า “ขอบคุณมากครับ” แกยัง
เชื่อมั่นของแกเสมอ หลานๆ วิ่งเข้าไปคุกเข่ากอดอากง (ในห้องพิจารณา
คดีถ่ายรูปไม่ได้) ศาลนัดฟังค�ำพิพากษา 23 พฤศจิกายน
ก่อนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะพาอากงขึ้นรถกลับไปยังเรือนจ�ำ อากง
เดินเข้าไปไหว้ลาอัยการอายุรุ่นราวคราวลูก บอกว่า “ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับ” อากงยกมือไหว้กองเชียร์ทไี่ ม่เคยรูจ้ กั กัน ไหว้ผมด้วย
ป้าอุก๊ ไ็ หว้ผม ก่อนอากงจะเดินอย่างเชือ่ งช้าไปไหว้ทนายทัง้ สามคนทีอ่ ายุ
รวมกันแล้วคงไม่มากกว่าอายุของแกนักเช่นกัน
หลานๆ เดินไปส่งแกถึงประตูทางลงไปยังห้องขังใต้ถนุ ศาล ผมแอบ
ถ่ายรูปแกไว้
ปริศนาของคดีนี้ยังไม่มีใครรู้ความจริง ใครเป็นคนส่งข้อความ? ส่ง
ท�ำไม? และท�ำไมหลักฐานถึงโยงมาว่าเป็นอากง? ทนายความได้ใช้ความ
เป็นมนุษย์เข้าต่อสูก้ บั หลักฐานทางคอมพิวเตอร์อย่างดีทสี่ ดุ แล้ว มีคนคน
เดียวที่รู้ค�ำตอบนี้นั่นคือ ตัวอากงเอง และวันนี้อากงได้ใช้โอกาสเดียวที่มี
บอกความจริงกับโลกแล้ว
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อากง จะคอยสอนเราเสมอ

23 พฤศจิกายน 2554 คือวันทีศ่ าลนัดอ่านค�ำพิพากษาคดีอากง จ�ำเลยคดี
ส่ง SMS หมิน่ ฯเข้ามือถือเลขาฯนายกอภิสทิ ธิส์ ขี่ อ้ ความ ขณะทีส่ ถานการณ์
น�้ำท่วมยังโอบล้อมเมืองหลวงอยู่ไม่ห่าง ต้องลุ้นกันวันต่อวันว่านัดอ่าน
ค�ำพิพากษาจะถูกเลื่อนเหมือนคดีอื่นๆ หรือไม่
เช้านี้ญาติๆ กองเชียร์ และทนายความเดินทางมาถึงศาลได้ ไม่มี
ใครติดน�้ำ ยกเว้นคนเดียว คือ ตัวอากงเอง
เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯบริเวณถนนงามวงศ์วานยังถูกน�้ำท่วมอยู่
ท�ำให้การเดินทางออกมาท�ำได้ยากล�ำบาก จริงๆ แล้วน�้ำท่วมสูงแค่ไหน
ผมไม่รู้ แต่เมื่อนักโทษคนอื่นๆ ก็เดินทางออกมาไม่ได้ทุกคดี ผมจึงเชื่อ
ว่านี่ไม่ใช่การกลั่นแกล้งอะไรกัน เป็นแค่การเริ่มต้นวันที่ไม่สวยเท่าไรนัก
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เพื่อประโยชน์ของตัวจ�ำเลยเอง ในคดีอาญา กฎหมายบอกว่า
ต้องด�ำเนินกระบวนพิจารณาทุกขั้นตอนต่อหน้าจ�ำเลย ศาลจึงจะอ่าน
ค�ำพิพากษาในห้องพิจารณาพิเศษผ่านวิดโี อคอนเฟอเรนซ์ ทีต่ อ่ ไปยังเรือนจ�ำ
ให้อากงได้ฟัง เกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นกระบวนการนี้ครั้งแรก
ขั้ น แรกการประสานงานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ดูจ ะขลุ ก ขลั ก นิ ดหน่ อ ย
เพราะเหมือนจะห้ามญาติๆ เข้าไปในห้อง เข้าได้เฉพาะทนายความ เมื่อ
ทนายความเขียนค�ำร้องต่อศาล ศาลก็อนุญาตให้ทกุ คน ทัง้ ญาติ กองเชียร์
นักข่าว รวมทั้งผม เข้าไปได้
ภายในห้องพิจารณาคดีทอี่ ยูใ่ ต้ถนุ ศาล รูปทรงยาวๆ แปลกๆ กอง
เชียร์นงั่ หันข้างให้ศาล หันหน้าไปยังกล้องวิดโี อกลางห้อง โทรทัศน์ขนาด
ใหญ่ติดห้อยลงมาจากเพดาน ภาพเคลื่อนไหวในโทรทัศน์ปรากฏชายแก่
ในชุดนักโทษสีส้มนั่งอยู่กลางจออย่างเดียวดาย นั่นคืออากง
ลูกๆ หลานๆ และป้าอุ๊ ภรรยาสุดทีร่ กั นัง่ ใกล้กล้องมากทีส่ ดุ โบกไม้
โบกมือให้อากง อากงโบกมือกลับ ทนายความเดินมายกมือไหว้กล้อง
ทักทายอากงทีละคน สัญญาณเสียงจากฝั่งเรือนจ�ำได้ยินไม่ถนัดนัก
ผู้พิพากษาท่านที่น�ำกระบวนการสืบพยานมาตลอดเดินขึ้นบัลลังก์
อย่างสง่าผ่าเผย พร้อมด้วยผู้ช่วยหน้าใหม่อีกหนึ่งท่าน ท่านนั่งลง เรียก
ชื่อจ�ำเลย แล้วเริ่มอ่านในทันที
ค�ำพิพากษาถูกอ่านเร็วมาก ผมฟังเข้าใจ แต่จดไม่ทนั ฝรัง่ ทีภ่ าษาไทย
ไม่แข็งแรงฟังไม่ทันแน่นอน และผมก็แปลไม่ทันแน่นอนเช่นกัน ศาลอ่าน
ข้อความใน SMS ตามฟ้องให้คนทั้งห้องฟัง ฟังกี่ทีก็สะดุ้งโหยง แต่เป็น
ขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วที่ท่านต้องอ่านเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ ไม่ใช่ปิดๆ บังๆ
หรือปล่อยความคาใจไว้กับสาธารณชน
ครึง่ ทางของค�ำพิพากษา ผมหันไปมองหน้าเจ้านายทีน่ งั่ อยูข่ า้ งๆ ยิม้
เล็กๆ ให้กัน แล้วส่ายหน้า รู้สึกดูท่าไม่ค่อยดี ทนายความพูนสุขยกมือกุม
หน้าผาก จุดทีผ่ มนัง่ คือแถวหลังสุด จึงมองไม่เห็นทัง้ หน้าอากงในทีวี มอง
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ไม่เห็นหน้าป้าอุ๊และญาติๆ ที่อยู่แถวหน้า
ศาลยังอ่านต่อไป ผมจดบ้างไม่จดบ้าง สายตาสอดส่ายไปรอบๆ ห้อง
หัวเราะหึหึในใจ คิดกับตัวเองว่า วันนี้มาถึงจริงๆ แล้วสินะ ก่อนหน้านี้
จินตนาการถึงวันนีไ้ ม่ออกจริงๆ เจ้านายยังกระซิบ “ใจเย็นๆ อย่าร้องนะ”
20 ปี ‘อากง SMS’ โทษฐานส่ง SMS 4 ข้อความ ข้อความละ 5
ปี อ่านจบศาลเก็บส�ำนวน เดินดุ่ยๆ ลงจากบัลลังก์ ยังไม่ทันที่ใครจะยืน
ท�ำความเคารพ
หลายคนลุกเดินออกด้วยสีหน้าเปลี่ยนไป หลายคนเริ่มต้นวิพากษ์
วิจารณ์ตงั้ แต่ยงั นัง่ อยูใ่ นศาล ทนายยังลุกไม่ขนึ้ ป้าอุล๊ กุ ขึน้ หันหลังเก็บของ
ผมเห็นน�ำ้ ตาอาบหน้าแก เช่นเดียวกับลูกสาวทีน่ งั่ อยูแ่ ถวถัดมา หลานสาว
อายุ 12 ที่กล้าขึ้นให้การเป็นพยานในคดีก็ตาแดงก�่ำ คงร้องมานานแล้ว
เสียงเจ้าหน้าทีฝ่ ง่ั เรือนจ�ำดังออกมาจากล�ำโพง “สัญญาณไม่ชดั เลย
ได้ยินไม่ชัด ว่ายังไงนะ”
“ยี่สิบปี นายอ�ำพล ยี่สิบปี” เจ้าหน้าที่เทคนิคที่นั่งอยู่ใต้บัลลังก์ตอบ
กลับไป
“คราวหน้าเอาไมค์ไว้ใกล้ๆ กว่านีห้ น่อยนะ” เสียงจากเรือนจ�ำดังกลับ
มาตอกย�ำ้ ว่า อากงเป็นคนสุดท้ายในทีน่ นั้ ทีไ่ ด้ทราบชะตากรรมของตัวเอง
ขณะที่ทุกคนยังจับกลุ่มคุยกันด้วยอารมณ์เศร้าหมองหน้าห้อง
พิจารณา ป้าอุ๊พาลูกๆ และหลานๆ บึ่งไปเยี่ยมอากงที่เรือนจ�ำทันที ภัย
น�้ำท่วมท�ำให้ฉากน�้ำตาวันนี้ย้ายจากบัลลังก์ศาลไปอยู่ที่ห้องเยี่ยม ป้าอุ๊
บอกกับพี่นักข่าวที่ไปเรือนจ�ำด้วยกันว่า แกคิดว่า คงจะไม่ได้เจอสามีแก
อีกแล้วก่อนตาย
ไม่ใช่อากง ไม่ใช่ทนายความ กลุ่มคนที่ก้มหน้าเดินหันหลังให้ศาล
เป็นกลุ่มแรกคือคนที่ต้องการความเข้มแข็งที่สุดในเวลานี้
เพราะไม่ว่าผลค�ำพิพากษาจะออกมาเช่นไร มีคนกลุ่มหนึ่งที่จะต้อง
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ใช้ชีวิตอยู่ต่อไป เมื่อขาดก�ำลังหลักในการเลี้ยงดูหลานๆ คนกลุ่มนั้นก็ยัง
ต้องอยู่ต่อไป
ผมเขียนอะไรขึน้ เล็กน้อยท่ามกลางฝุน่ ตลบ เพือ่ อยากให้ความสนใจ
ของสังคมมองไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยตรงให้มากกว่านี้
มากกว่าสนใจ ‘ระบบกฎหมาย’ ‘ความยุตธิ รรม’ หรือสารพัดค�ำใหญ่ๆ โตๆ
ผมเศร้าสลดไม่แพ้คนอื่นๆ แต่ผมเองยังต้องมุ่งหน้ากลับออฟฟิศ
เพราะมีงานรออยู่ไม่น้อยในอีกสองสามวันข้างหน้า ผมอดย้อนนึกถึงวัน
ที่ตัวเองเริ่มเข้าประชุมและเป็นส่วนหนึ่งในคดีนี้ไม่ได้
“ผมไม่ได้เป็นทนายความในคดีนี้” ผมมีส่วนร่วมแค่เพียงเล็กน้อย
ผมท�ำงานสังเกตการณ์คดี แต่เนื่องจากผมจบกฎหมายและเป็นสมาชิก
เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ผมจึงเข้าประชุมด้วย แรกๆ ก็
พยายามจะหลบเลี่ยงบ้าง เพราะล�ำพังงานในหน้าที่ที่รับเงินเดือนก็
บกพร่องตลอดอยู่แล้ว
ช่วงสัปดาห์กอ่ นการสืบพยาน ผมต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหลายที่
ร่างกายทรุดโทรม แต่กจ็ ำ� ได้วา่ ถูกตามให้ตนื่ เช้าไปคุยกับร้านซ่อมมือถือ
เป็นเพื่อนทนาย
ตอนนั้นเจ้านายกระซิบว่า ในบางนัดก็ไม่ต้องไปหรอก ผมเข้าใจ
แต่วันนั้นผมตัดสินใจเองว่า ไม่ว่าอย่างไรผมก็จะไปทุกนัด เพราะหาก
ผมนอนอยู่บ้าน และผลคดีออกมาไม่เป็นอย่างที่หวัง ผมคงจะรู้สึกผิด
กับอากงไปตลอด
แล้วผมก็ได้ท�ำอะไรเล็กๆ น้อยๆ เท่าที่ท�ำได้ไปแล้ว วันนี้ผมจึงเดิน
ออกจากศาลด้วยอารมณ์เศร้าทีไ่ ม่ตา่ งจากทุกคน แต่ผมบอกตัวเองได้วา่
ระหว่างทางทีผ่ า่ นมาไม่มอี ะไรทีจ่ ะสามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้แล้ว และ
ผมอยากบอกกับคนอืน่ ๆ ด้วยว่าทนายความในคดีนไี้ ด้ทำ� อย่างดีทสี่ ดุ เท่า
ที่เวลาและประสบการณ์ของตัวเองจะมี และไม่มีอะไรที่เราควรจะต้อง
กลับไปรื้อฟื้นมันใหม่
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หากเราเชื่อว่า อากงไม่ได้กระท�ำความผิด แต่ตกเป็นเหยื่อ เราควร
จะมองด้วยว่า มีผู้คนอีกมากมายเท่าไร ที่ไม่ได้กระท�ำความผิดแต่ต้อง
เป็นแพะรับบาปอยู่ในเรือนจ�ำ
หากเราเชื่อว่า ถึงอากงจะท�ำหรือไม่ท�ำ แต่การส่ง SMS 4 ข้อความ
ก็ไม่ควรมีโทษหนักขนาดนี้ นั่นคือเราควรจะตั้งค�ำถามต่อกฎหมาย และ
ไม่ได้มีกฎหมายฉบับเดียวในปัจจุบันที่มีโทษสูงเกินจ�ำเป็น
หลังวันสืบพยานปากสุดท้าย น�้ำตาท่วมห้องพิจารณาคดีของศาล
ผมกลับบ้านมาเขียนบันทึกเล็กๆ ชิ้นหนึ่งเพื่อให้ตัวเองจดจ�ำช่วงเวลานั้น
ได้ โดยไม่ได้คิดว่าจะฮิต บันทึกเล็กๆ เรียกน�้ำตาคนได้มหาศาล และมี
ยอดคลิกสูงสุดเท่าที่ท�ำงานเขียนบทความมาหลายปี ยกเว้นเรียกน�้ำตา
คนคนเดียวไม่ได้
เจ้านายบอกผมว่า “หยุดนะ ห้ามร้อง! ถ้าไม่ใช่คนแก่ล่ะ ถ้าเป็น
คนหนุ่มแข็งแรง จะร้องไหม?”
ถ้าเชือ่ ว่าทุกชีวติ มีคา่ เท่ากัน นอกจากอากงแล้ว มีคนอยูใ่ นคุกเพราะ
กฎหมายมาตรา 112 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และเป็นเหยือ่ ของความขัดแย้ง
ทางการเมืองอีกมากมายสักเท่าไร พี่หนุ่ม เรดนนท์ single dad ที่ต้อง
พรากจากลูกตัวเล็กๆ 13 ปี ทั้งที่คดีนั้นหลักฐานอ่อนกว่าคดีอากงมาก
นี่ก็เป็นอีกคนที่ผมเคยเสียน�้ำตาให้ และผมก็แทบจะไม่ได้ไปเยี่ยมเขาอีก
อากงเป็นแค่คนหนึ่งที่มีบุคลิกน่าสงสาร และเราเชื่อว่าเขาไม่ได้
กระท�ำความผิด แต่ปลายเดือนนีย้ งั มีคดีคนถูกฟ้องว่าท�ำเพจเฟซบุค๊ หมิน่
อีกคดี ต้นเดือนหน้ามีคนถูกหาว่าโพสต์ลงิ ค์ฟา้ เดียวกัน คดีความยังรออยู่
อีกมาก ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้หญิง คนแก่ และคนหนุ่ม
เราไม่รู้หรอก ผมก็ไม่รู้พอๆ กับที่ไม่รู้ ในคดีอากงว่าพวกเขา
ท�ำความผิดจริงหรือเปล่า เพียงแค่พวกเขาไม่ได้แก่และไม่ได้จน แต่ไม่ได้
หมายความว่าคดีความของพวกเขามีค่าควรสนใจน้อยไปกว่ากัน
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บทเรียนจากความรู้สึกในคดีอากง บทเรียนจากเจ้านายที่คอยตั้ง
ค�ำถามชวนคิดอยู่เสมอบอกผมว่า เราจะต้องก้าวต่อไป เราท�ำอะไรใน
คดีนี้ไม่ได้มากแล้ว แต่ยังมีคดีหน้า และคดีหน้าๆๆ ที่จะเข้ามาอีกเรื่อยๆ
ถ้าเรามีความรู้สึกกับคดีอากงเท่าไร เราจะต้องจดจ�ำความรู้สึกนี้ไว้
ให้แม่นย�ำที่สุด เพื่อจะบอกตัวเองเสมอว่า เราจงท�ำอะไรก็ได้และท�ำให้ดี
ที่สุด เพื่อไม่ให้มีอากง 2-3-4-5 หรือใครก็ตามที่อาจคล้ายอากงบนโลก
ใบนี้อีก ซึ่งนั่นคงมีอะไรให้ท�ำอีกมากมายเหลือเกิน
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บัณฑิต อาร์ณีญาร์:

ความฝันภายใต้ดวงอาทิตย์

ฉันรูจ้ กั ลุงครัง้ แรกผ่านตัวหนังสือ ความฝันภายใต้ดวงอาทิตย์ หนังสือกึง่
ชีวประวัติของลุง ความยาว 562 หน้า ตอนนั้นฉันอยากท�ำหนังสารคดีที่
เกี่ยวกับมาตรา 112 คิดแค่ว่าอยากท�ำในแบบที่เล่าเรื่องราวชีวิตมนุษย์
ไม่ใช่แค่ให้ข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงวิชาการ พี่ที่ไอลอว์เป็นคนแนะน�ำให้
ฉันรู้จักคดีของลุง แล้วให้หนังสือเล่มนั้นมา
ฉันตะลุยอ่านด้วยความรู้สึกผสมปนเปกันไปหมด ตอนนั้นฉันรู้แค่
ว่าลุงถูกศาลตัดสินว่ามีอาการทางจิต แต่ในหนังสือหากไม่นับส่วนที่มี
ข้อความซ�้ำหลายตอน บางตอนท�ำให้ฉันเศร้า บางตอนท�ำให้ฉันหัวเราะ
และตอนจบท�ำให้ฉันร้องไห้
หนังสือเผยให้เห็นชีวิตของลุงที่เต็มไปด้วยความทุกข์ ถูกกดขี่ ถูก
เอารัดเอาเปรียบ แฝงด้วยลีลาการเล่าเรื่องเสียดสีประชดประชันแกม
ขบขัน และบางตอนก็ท�ำให้หลุดลอยเข้าไปในจินตนาการเหนือจริงของ
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ลุง ขณะเดียวกันก็เห็นความจริงที่ลุงต่อสู้ดิ้นรน แสวงหาความรู้ ใช้ชีวิต
อย่างซือ่ สัตย์เท่าทีส่ ภาพแวดล้อมจะเอือ้ อ�ำนวย แม้บางครัง้ ต้องท�ำชัว่ เพือ่
เอาชีวิตรอด ลุงก็ยอมรับและเปิดเผยออกมาอย่างบริสุทธิ์ใจ
ที่น่าสนใจคือมุมมองของลุงที่มีต่อโลก ลุงมองลึกลงไปในใจของ
ผู้คน กระชากหน้ากากภายนอกของพวกเขาออก เปลื้องให้เห็นถึง
ความจริงภายใน ลุงปฏิเสธสิง่ ทีค่ นในสังคมปฏิบตั ิ นัน่ คือการไม่ตงั้ ค�ำถาม
หรือวิพากษ์วจิ ารณ์กบั หลายๆ สิง่ ลุงตัง้ ค�ำถามถึงความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม
และการใช้อำ� นาจทีไ่ ม่ชอบธรรม ฉันรู้ในทันทีวา่ อยากท�ำสารคดีเกีย่ วกับลุง
และไม่ส�ำคัญเลยว่าใครจะตัดสินลุงว่าอย่างไร...
ฉันพบลุงครัง้ แรกในศาลทหาร ชายชราผมสีดอกเลาตัดสัน้ เรียบแปล้
เสือ้ เชิต้ แขนยาวสีขาว กางเกงขากระบอกสีดำ� สะพายย่ามสีขาว ย่ามวิเศษ
ที่ล้วงออกมาเมื่อไรมักเจอหนังสือยกชุดสี่เล่มของลุง แม้จะลดราคาจาก
900 บาทเหลือ 300 บาทก็ยังหาคนอุดหนุนยากอยู่ดี
วันนั้นฉันและเพื่อนได้รับหนังสือฟรีมาคนละชุด เราไปนั่งคุยกันต่อ
ทีธ่ รรมศาสตร์ทา่ พระจันทร์ ตัวจริงของลุงก็มสี ว่ นคล้ายกับเรือ่ งในหนังสือ
แต่วันนั้นฉันได้เห็นความดื้อดึงบางอย่างในตัวลุง ฉันไม่ได้มองว่าเป็น
ข้อเสียไปทัง้ หมด แต่คดิ ว่าถ้าลุงไม่ดอื้ ลุงก็คงไม่เป็นอย่างทุกวันนี้ อาจจะ
ไม่โดนข้อหา 112 อาจจะไม่ตอ้ งแยกทางกับครอบครัว แล้วก็อาจจะไม่ได้
เขียนหนังสือ และถ้าเป็นแบบนั้นฉันคงเสียดาย
ครั้งแรกที่ฉันไปบ้านลุงพร้อมแบกกล้องวิดีโอและขาตั้งกล้องไป
พะรุงพะรัง ลุงลุกจากเก้าอีไ้ ม้ตวั โปรดข้างชัน้ วางของ คะยัน้ คะยอให้ฉนั ดืม่
กาแฟที่ลุงชงให้ ห้องของลุงเรียบง่าย โล่งตา ดูสะอาด และไม่มีเตียงนอน
แต่มหี นังสือกองโตทีล่ งุ เขียน เอกสารเกีย่ วกับคดีและเรือ่ งสัน้ ทีล่ งุ แปลบ้าง
แต่งบ้าง วางอยูใ่ นกล่องอย่างเรียบร้อย แต่ลงุ มักบ่นว่าหาอะไรไม่คอ่ ยเจอ
ทีโ่ ต๊ะท�ำงานมีเครือ่ งพิมพ์ดดี รุน่ เก่าแก่แต่ยงั ใช้การได้ดวี างอยู่ ข้างๆ เป็น
ดิกชันนารีอังกฤษ-ไทยเล่มใหญ่ และปึกกระดาษเรื่อง Father and Son
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ของ Ivan Turgenev นักเขียนชาวรัสเซีย ฉันถามว่าท�ำไมลุงถึงแปลเล่มนี้
“มันก็มีส่วนคล้ายชีวิตผมเหมือนกัน เรื่องนี้พ่อกับลูกก็ขัดแย้งกัน
คล้ายๆ เตีย่ กับผม” ลุงเล่าด้วยน�ำ้ เสียงราบเรียบ ทัง้ ทีใ่ นอดีต ความขัดแย้ง
ระหว่างลุงกับพ่อของลุงคงไม่อาจใช้ค�ำบรรยายว่าราบเรียบได้
“ผมมาเมืองไทยตอน 6 ขวบ มาพร้อมแม่กับย่า มาอยู่โคราช เตี่ย
ผมมีเมียน้อยอยู่ที่นี่ ตอนเด็กๆ ผมเห็นเตี่ยตีแม่ผมด้วยด้ามไม้กวาดบ้าง
ไม้ขดั หม้อบ้าง บางทีกร็ องเท้ายางหนาๆ แม่เลีย้ งก็ใช้ให้แม่ผมท�ำงานหนัก
สุดท้ายแม่ผมโดนคนข่มขืนจนท้อง ถูกเตี่ยส่งไปอยู่ที่โรงพยาบาลโรคจิต
แล้วก็ตายในฐานะคนไข้อนาถา”
เมื่อได้คลุกคลีกับลุงนานเข้า ฉันจึงเข้าใจถึงความเจ็บปวดคับแค้น
แสนสาหัสของลุงในเรื่องนี้ และเข้าใจได้ว่าท�ำไมงานเขียน ความคิด และ
การแสดงออกของลุง จึงมักวนเวียนอยูก่ บั เรือ่ งความไม่เป็นธรรมในสังคม
และการกดขี่จากผู้มีอ�ำนาจสูงกว่า
ผลงานเขียนและแปลของลุงมีเกือบ 50 เล่ม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้น
ของ บี. ทราเวน นักเขียนชาวเยอรมัน หรือนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่น ผลงาน
ของลุงส่วนใหญ่จัดพิมพ์โดยเพื่อนสนิทที่คบหากันมานานหลายปี บาง
เล่มก็พิมพ์เอง น่าเสียดายที่ผลงานของลุงมักขายไม่ได้และต้องน�ำมา
เลหลังเล่มละไม่กี่บาท
“หนังสือผมมันไม่มีคนอ่าน พิมพ์ไปก็ขายไม่ออก” ลุงเปรยขึ้นมา
บ้างบางครัง้ นอกจากเรือ่ งนีล้ งุ ก็ตดั พ้อด้วยความน้อยใจว่าผลงานของแก
ถูกคนอื่นขโมยไปใส่ชื่อแล้วตีพิมพ์
แต่ความท้อใจก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไฟในการผลิตผลงานของ
ลุงได้ พอฉันเจอลุงในวันต่อมา ลุงก็ยื่นเรื่องสั้นเรื่องใหม่ที่เพิ่งแต่งจบให้
ฉันอ่าน แล้วถามอย่างกระตือรือร้นว่าเป็นอย่างไรบ้าง บางโอกาสเราถก
เถียงกันเรือ่ งการเมือง สังคม ศาสนา ไปจนถึงชีวติ และวิธคี ดิ ในบางประเด็น
ความคิดเห็นของเราขัดแย้งกันบางเรื่อง แม้ลุงจะยึดมั่นในความคิดของ
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ตัวเองอย่างแน่วแน่ แต่ลุงก็ฟังความคิดเห็นของฉันเสมอ
ตอนนี้ลุงอายุ 75 ปี อาศัยอยู่คนเดียวบนชั้นสามของอพาร์ตเมนต์
แห่งหนึง่ ย่านหนองแขม ลุงเคยเป็นโรคต่อมลูกหมากโตและมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ ต้องตัดไตออกข้างหนึง่ รวมทัง้ กระเพาะปัสสาวะด้วย แล้วแทนที่
ด้วยถุงปัสสาวะทีต่ อ้ งใส่ตดิ ตัวตลอดเวลา แต่ภายนอกลุงยังดูแข็งแรงเดิน
เหินปกติ ท�ำทุกอย่างได้ดว้ ยตัวคนเดียว เดินทางไปตามงานเสวนาทีต่ า่ งๆ
เป็นประจ�ำ สะพายย่ามคูใ่ จทีภ่ ายในมีหนังสือ เรือ่ งสัน้ หรือเอกสารเกีย่ วกับ
คดีของแก บ้างก็แจกจ่าย บางทีโชคดีก็ขายได้
“ผมสงสัยมากเลยนะว่าพวกดวงดาว จักรวาลมันเกิดขึน้ มาได้ยงั ไง”
ลุงตั้งค�ำถามขึ้นมาอย่างที่ชอบท�ำ ตอนนั้นเราสี่คนนอนดูดาวกันที่
เชียงดาวระหว่างทีไ่ ปถ่ายท�ำสารคดี คืนนัน้ เป็นคืนฟ้าเปิด เห็นดาววาววับ
มากมาย เราคุยกันไปเรื่อยเปื่อย
“ทฤษฎีบิ๊กแบงไงคะ” ฉันตอบ “ไอ้หนังสือพวกนั้นผมก็อ่านมาบ้าง
แต่เข้าใจยากเกินไป ผมอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะ เหมือนที่ผม
สงสัยว่าพืชมันเจริญเติบโตขึน้ มาจากใต้ดนิ ได้ยงั ไง คิดดูสิ ดินมันก็เป็นแค่
ดิน แต่ดินเป็นที่มาของพืชทุกชนิด มันเป็นความมหัศจรรย์นะ”
ค�ำถามซื่อๆ กระตุ้นให้ฉันคิดถึงหนังสือเล่มแรกของลุงที่ฉันอ่าน
ในตอนจบลุงก็ลงท้ายด้วยค�ำถามแบบนี้เช่นกัน
ความมหัศจรรย์ของลุงนั้นเรียบง่ายเหลือเกิน
ลุงด�ำรงอยูด่ ว้ ยความคิดและความสงสัยต่อชีวติ และจุดก�ำเนิดของมัน
เช่นทีล่ งุ เฝ้าสงสัยเกีย่ วกับก�ำเนิดดวงดาว จักรวาลและพรรณพืช เช่นทีล่ งุ
ชอบนั่งดูคลิปเกี่ยวกับดาวอังคารในมือถือ เช่นที่ลุงเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาว
อาจมีจริง เช่นที่ลุงชอบเลี้ยงนกและเฝ้ามองพวกมันหากิน ขณะเดียวกัน
ชีวิตลุงก็มีปมปัญหาที่ไม่อาจสลัดหลุด ลุงยึดติดอยู่กับอดีตบางอย่าง
อันน่าขมขื่นที่ชั่วชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งคงไม่อาจลืมได้
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ลุงท�ำให้ฉันเข้าใจว่าชีวิตมนุษย์มีความซับซ้อนและลึกลับเกินกว่า
ที่ใครคนหนึ่งจะไปตัดสินการกระท�ำของเขาหรือบอกให้เขาปล่อยวางได้
ฉันจะไม่ตดั สินและไม่บอกให้ลงุ ปล่อยวาง ถ้าลุงจะเขียนหนังสือหรือ
ขึน้ ไปพูดในวงเสวนาไหนๆ ฉันจะเป็นคนรับฟัง เพราะความฝันอย่างหนึง่
ทีล่ งุ ต้องการคงเป็นการได้แสดงความเห็นอย่างซือ่ ตรงและเปิดเผยโดยไม่
ถูกปิดกั้นหรือตัดสินจากใคร

หมายเหตุ:
ในปี 2546 บัณฑิตกล่าวแสดงความคิดเห็นและแจกเอกสารในงาน
สัมมนาวิชาการซึง่ จัดโดยส�ำนักงาน กกต. และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โดยที่เนื้อหาถูกกล่าวหาว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ ศาล
ฎีกาพิพากษาให้มีความผิด 2 กระทงรวมจ�ำคุก 4 ปี แต่จ�ำเลยป่วยเป็น
โรคจิตเภท ให้รอการลงโทษไว้ 3 ปี บัณฑิตถูกคุมขังรวม 98 วันระหว่าง
พิจารณาคดีก่อนจะได้รับการประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 200,000 บาท
ปี 2557 ศาลทหารมีค�ำสั่งให้ประกันตัวบัณฑิตที่ถูกควบคุมตัว
ตัง้ แต่วนั ที่ 26 พฤศจิกายน หลังแสดงความคิดเห็นในเวทีระดมความเห็น
เรื่องการปฏิรูปของพรรคนวัตกรรม โดยมี วาด รวี เพื่อนนักเขียนเป็น
นายประกัน และญาติใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 400,000 บาท ขณะที่
ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขียนค�ำร้องประกอบ
ระบุถงึ ปัญหาสุขภาพทีจ่ ำ� เลยเหลือไตเพียงข้างเดียวและต้องมีถงุ ปัสสาวะ
ติดล�ำตัวมาตลอดหลายปี
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เสาร์:

เราจะคิดถึงวันสวยงาม...
เมื่อกาลเวลาผันผ่าน

“ทิ้งไปแล้วโว้ยยยยยย!!”
เสียงชายผูน้ อ้ งแผดขึน้ พร้อมดวงตาระรืน่ ปนระอา เมือ่ ครัง้ ที่ ‘เสาร์’
ทวงถามถึงสัญญา เขาเคยจดเบอร์อดีตนักการเมืองคนส�ำคัญของประเทศ
ให้กับน้องชาย ฝากฝังให้โทรไปถามเรื่องการจัดตั้งพรรคการเมือง และ
เสนอนโยบายของพรรค ซึ่งผู้เป็นน้องได้แต่ส่ายหัว ร�ำพึงร�ำพันปนข�ำว่า
ต้องเสียค่าโทรทางไกลเท่าไหร่กัน กว่าจะติดต่อถึงดูไบ โฟนอินเอาง่าย
กว่าไหม
เสาร์ได้ยินดังนั้น เดาว่าแม้จะผิดหวังไปบ้าง แต่กลับมีเพียงสีหน้า
เรียบเฉย เขายิ้มน้อยๆ เศร้าๆ พองาม ไม่ได้เอ่ยถามอะไรต่อ...
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‘เสาร์’ ชายร่างเล็ก อายุราว 50 ปี เชือ้ ชาติไทลือ้ เขาเล่าทีม่ าตัวเองว่า
เกิดทีเ่ ชียงรุง้ เข้ามาประเทศไทยเมือ่ ปี 2517 ด้วยการเดินเท้า เสาร์เกิดแก่
เจ็บตายอยูใ่ นวัฏจักรอาชีพทีห่ ลากหลาย ในวัยเด็ก เขาไม่เคยเข้าโรงเรียน
อ่านออกเขียนได้จากการครูพักลักจ�ำ ทั้งเรียนรู้เองและกับครูอาสา
เมือ่ เข้าสูว่ ยั หนุม่ เขากลายเป็นทหารรับจ้างในหน่วยกระทิงแดง ร่วม
สมรภูมริ บกว่า 10 เดือน สะสมบาดแผลกายใจมาไม่นอ้ ย จากนัน้ ผันตัวเอง
จากพื้นราบลงสู่ผืนทะเล มาเป็นลูกเรือตังเกที่จังหวัดตราดนานนับ 10 ปี
จากนั้นเขายังล่องไหลไปตามสายธารแห่งชีวิตจนเสียฟันหน้าไปซี่
หนึ่ง เสาร์ใช้ชีวิตระหกระเหินเรื่อยมาและเริ่มพัวพันกับคดียาเสพติดจน
ต้องโทษ เสาร์เริม่ มีอาการเหม่อลอย พูดคนเดียวในเรือ่ งทีค่ นอืน่ ไม่เข้าใจ
และสื่อสารกับบุคคลส�ำคัญผ่านโทรทัศน์
เสาร์คือผู้ต้องหาคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ พ่วงต�ำแหน่ง
ผู้ป่วยทางจิตเวชร่วมด้วย เสาร์มีอาการหลงผิดและพูดไม่รู้เรื่องบ่อยครั้ง
ค่อนข้างหมกมุ่นและสนใจการเมืองเป็นพิเศษ หากแต่โดยรวมถือเป็นคน
สุขภาพจิตดี ไม่เคยมีประวัตทิ ำ� ร้ายร่างกายใคร และไม่นา่ เป็นภัยต่อสังคม
และนี่คือเรื่องเล่าบางฉากและชีวิตช่วงหนึ่งของเสาร์
ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยแขวนอยู่กลางห้อง กลิ่นอับชื้น
กระจายไปทั่ว ความมืดสลัวภายในก�ำลังสู้รบกับแดดบ่ายอ้อยอิ่ง แสง
สว่างในห้องดูไม่แยแสกับการมีอยูข่ องเขานัก ทว่ากลับขับเน้นใบหน้าของ
เสาร์อย่างชัดเจน ภายในห้องไม่เล็กไม่ใหญ่ ปราศจากเครือ่ งเรือน มีเพียง
เสือ่ ผืนหมอนใบ ไม่มที งั้ โทรศัพท์และเครือ่ งปรับอากาศ ไม่มแี ม้โต๊ะ เก้าอี้
ข้าวของน้อยชิ้นราวกับพระธุดงค์
เสาร์พกั อยูท่ หี่ อ้ งนีใ้ นฐานะพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมูบ่ า้ น
แห่งหนึ่งย่านปทุมธานี ความเป็นอยู่ดีตามอัตภาพ เนื่องจากเขาไม่เคยมี
ความอยากได้อยากมีอะไรมากนัก (นอกจากการจัดตั้งพรรคการเมือง
และโทรหานายกรัฐมนตรี)
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บ้านเช่าทีเ่ สาร์อยูถ่ กู แบ่งซอยเป็นห้องย่อยๆ เรียงกันเป็นแนวยาว ตัง้
อยู่ท้ายหมู่บ้าน หน้าบ้านพักมีบ่อน�้ำขนาดใหญ่ และร้านอาหารเรือนไทย
เสาร์เล่าว่าเถ้าแก่เป็นคนจัดหาให้ เดินทางสะดวก ราคาถูก หากแต่ต้อง
แชร์ร่วมกับผู้อื่น
ห่านผู้เมียสองตัวในบ่อน�้ำหน้าบ้านพักก�ำลังหยอกเย้า เสียงดุดัน
ทว่าสดใส ริว้ น�ำ้ สาดกระเซ็นเป็นระยะ ผมนัง่ มองพวกมันไปพลางระหว่าง
รอเสาร์เลือกอาหารในเมนู มันถูกเจ้าของน�ำมาปล่อยไว้ในบ่อน�ำ้ ของร้าน
อาหารแล้วกัน้ ตาข่ายจ�ำกัดบริเวณเอาไว้ ด้วยความดุรา้ ยและความต้องการ
อิสรภาพ ท�ำให้พวกมันไม่มีโอกาสออกมาข้างนอกได้ตามต้องการ แม้
พวกมันจะสวยงามเพียงใด แต่ห่านคู่นี้มีพื้นที่เท่าที่เจ้าของได้ก�ำหนดไว้
ให้เท่านั้น
กับคนบางคน คนธรรมดาสามัญ คนที่ไม่มีใครจดจ�ำ และไม่เคยท�ำ
อันตรายใคร ก็อาจมีสิทธิ์เลือกแค่เพียงเมนูอาหารเหมือนกับเสาร์
“เอานี่แหละ หมูกระเทียม” เสาร์ร้องขึ้นด้วยน�้ำเสียงไร้เดียงสาราว
เด็กน้อย
บางทีผมก็รสู้ กึ เหมือนเขาเป็นเด็ก เด็กน้อยผู้ไม่ประสาโลก คนแบบนี้
หรือจะไปมีพิษภัยกับมวลมนุษยชาติได้
หลังเลือกเมนูอาหารเสร็จ เราคุยกันเรื่องสัพเพเหระ แต่วันนี้ดูจะ
พิเศษกว่าทุกวัน
“ให้เพื่อขอบคุณที่อุตส่าห์อยู่เป็นเพื่อนกัน”
เสาร์เปล่งประโยคนี้ออกมา พร้อมมอบสร้อยหลวงพ่อเงินแก่ผม
อลังการด้วยการร้อยมากับสายสร้อยลูกประค�ำดินเผาความยาวประมาณ
สองรอบคอ ผมรับองค์พระอย่างสุภาพมาแนบไว้กลางอก หัวใจสั่นไหว
แววตาของเขาขัดเขินทว่าเปล่งประกาย
ผมกล่าวขอบคุณ พลางนึกในใจว่าเสาร์ก็ท�ำซึ้งเป็นกับเขาด้วย
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ก่อนจากลา เสาร์เดินมาส่งผมที่ทางออก ผมถามเขาว่า อยากได้
อะไร หรืออยากไปไหนหรือไม่ เช่น เดินจับจ่ายซือ้ ของ หรือดูหนังฟังเพลง
เขาชายตามองผมนิ่ง
“อยากไปเดินเล่นสวนสาธารณะ อยากไปเดินสูดอากาศ นั่งมอง
ผู้คน แต่จะไปได้ยังไงกันล่ะ” เขาตอบเพียงเท่านี้ รอยยิ้มบางเบาผุดที่
ใบหน้า ทว่าแววตาสิ้นหวัง
ผมรูส้ กึ จุกอยูท่ คี่ อกับความต้องการอันแสนสามัญ หัวใจและร่างกาย
ที่ถูกจองจ�ำหวังเพียงเท่านี้เองจริงๆ
หมายเหตุ:
28 พฤษภาคม 2558 เสาร์ถกู พนักงานสอบสวนน�ำตัวมาฝากขังต่อ
ศาล หลังครบก�ำหนดฝากขัง พนักงานสอบสวนก็ยงั ไม่ได้สง่ ส�ำนวนให้กบั
พนักงานอัยการเนือ่ งจากเห็นว่า ให้งดการสอบสวนและส่งเสาร์เข้ารับการ
รักษาอาการป่วยทางจิตทีส่ ถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จนกว่าจะหายหรือ
สามารถต่อสู้คดีได้ ซึ่งผลตรวจต้องรอไม่ต�่ำกว่า 45 วัน
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คธา:

คริสต์มาสในศาล ข่าวลือในความเชื่อ

25 ธันวาคม 2555 วันคริสต์มาส
ส�ำหรับคนทีไ่ ม่ได้นบั ถือศาสนาคริสต์อย่างผม อาจจะไม่เข้าใจความ
ส�ำคัญของวันคริสต์มาสเท่าไร นอกจากมีซานต้า และโรงเรียนไม่ยอมปิด
สองวันก่อนหน้าเพิ่งไปร่วมงานของชาวคริสต์กลุ่มหนึ่งมา ได้ยินเขาพูด
กันท�ำนองว่า วันคริสต์มาสจริงๆ ไม่ใช่เรื่องของซานตาคลอสเท่านั้น แต่
เป็นวันที่พระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนมีความสุข ไม่ว่าจะเชื้อชาติไหน
นับถือศาสนาไหน
เนื่องจากโรงเรียนไม่ปิด ราชการไม่หยุด ศาลเองก็ไม่หยุดเช่นกัน
วันที่ 25 ธันวาคม ปีนี้จึงเป็นวันนัดอ่านค�ำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองและเสรีภาพการแสดงออกคดีหนึง่ วันนีท้ ศี่ าลอาญาจะจัดงานเลีย้ ง
ให้กบั เจ้าหน้าทีศ่ าล ตัง้ แต่ชว่ งเช้าลานจอดรถถูกเนรมิตเป็นสถานทีจ่ ดั งาน
มีเวทีใหญ่ตั้งอยู่ และมีโต๊ะจีนก�ำลังทยอยจัดเรียง
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9.40 น. ห้องพิจารณาคดี 906 ศาลขึน้ บัลลังก์ จ�ำเลยและทนายความ
จ�ำเลยอยูท่ นี่ นั่ แล้ว แต่อยั การไม่มา ก่อนศาลอ่านค�ำพิพากษาในคดีนี้ ศาล
อ่านค�ำพิพากษาในคดีอื่นก่อน จริงๆ ผมไม่ได้ตั้งใจฟังเท่าไร แต่สังเกต
เห็นจ�ำเลยที่ 4 เป็นชายสูงวัยนั่งอยู่บนรถเข็น ท่าทางมีฐานะ แต่กลับเป็น
คนเดียวที่ถูกตัดสินให้ต้องเข้าคุก
สองปีเศษก่อนหน้านี้ ขณะทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ประทับอยู่
ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช วันหนึง่ ตลาดหุน้ ไทยก็ตกระเนระนาด เป็นข่าวใหญ่โต
ทีวหี ลายช่องรายงานว่ามีคนปล่อย ‘ข่าวลือไม่เป็นมงคล’ เป็นเหตุให้หนุ้ ตก
แม้ขา่ วลือนีเ้ กือบทุกบ้านพูดกันมาก่อนหุน้ ตกหลายวัน ไม่มสี อื่ ในประเทศ
รายใดรายงานว่าข่าวลือดังกล่าวคืออะไร แต่มีส�ำนักข่าวต่างประเทศ
รายงานข่าวลือนี้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหุ้นตกในช่วงบ่ายวันนั้น
ไม่กี่วันหลังจากนั้นจึงมีข่าวการจับกุมใครสักคน และตามด้วยการ
แถลงข่าวใหญ่โต เขาเป็นคนธรรมดา เป็นนายหน้าขายหุน้ หรือโบรกเกอร์
ของบริษทั แห่งหนึง่ ไม่วา่ เขาจะเป็นผูก้ ระท�ำผิดจริงหรือไม่ และไม่วา่ ข่าวลือ
จะเป็นความจริงหรือไม่ ข้อความที่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโพสต์ลงใน
เว็บบอร์ด ระบุเวลา 15.05 น. ของวันทีห่ นุ้ ตก ซึง่ เป็นเวลาทีห่ นุ้ ตกไปเรียบร้อย
แล้ว แต่เขาถูกฟ้องฐานเป็นผู้น�ำเข้าซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของรัฐ หรือก่อให้เกิดความตืน่ ตระหนก
แก่ประชาชน
ไม่ใช่เพราะเขาเป็นโบรกเกอร์ หรือเพราะเขาเป็นคนเลว แต่เพราะ
ในวันที่มีข่าวลือร้ายแรง ต้องมีคนถูกจับ
10.25 น. หลังอ่านค�ำพิพากษาคดีอื่นแล้ว จ�ำเลยที่ 1-3 และญาติ
ของคุณลุงยังจับกลุม่ คุยกันอยูใ่ นห้อง ศาลอีก 2 ท่านเดินขึน้ บัลลังก์ เรียก
ชื่อจ�ำเลย “นายคธา...” เมื่อจ�ำเลยยืนขึ้น ศาลจึงเริ่มอ่านค�ำพิพากษา
“ในพระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์” ศาลเริ่มต้นอ่านประโยคที่
หัวกระดาษแบบฟอร์มศาล ทัง้ ทีค่ ดีคณ
ุ ลุงรถเข็นก็ไม่เห็นต้องอ่านประโยคนี้

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) 155

เพียงประโยคแรก ก็แอบได้ยินผลคดีอยู่ไกลๆ
ศาลอ่านทวนข้อความที่ถูกน�ำมาฟ้อง ฟังดูแล้วเป็นการแสดงความ
คิดเห็น แต่ในที่นี้เอามาเขียนให้อ่านไม่ได้อีกเช่นกัน
“ย่อมแสดงให้เห็นว่า จ�ำเลยมีแนวความคิดหรือความเชือ่ มัน่ กับเรือ่ ง
ดังกล่าวจึงได้แสดงออกโดยการโพสต์หรือเขียนข้อความในเรือ่ งดังกล่าว
ลงในเว็บไซต์” อย่างน้อยศาลก็รบั รูห้ ลักการว่าทีค่ นแสดงออกอะไรสักอย่าง
ก็เพราะเขาคิดและเขาเชื่อนั่นเอง
“เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าพระมหากษัตริย์และรัชทายาททุก
พระองค์ทรงรักและให้ความเมตตาแก่พสกนิกรของพระองค์เท่าเทียมกัน
โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นบุคคลของฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด และพระมหากษัตริยแ์ ละ
รัชทายาททุกพระองค์ก็ทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมือง เป็นที่รัก
และเคารพของปวงชนชาวไทยทุกคน ซึ่งจ�ำเลยเป็นคนไทยคนหนึ่ง ย่อม
ต้องทราบความข้อนี้ดี ข้อความดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ”
หลังจ�ำเลยต่อสูว้ า่ ข้อความทีป่ รากฏตามค�ำฟ้องนัน้ เป็นเรือ่ งการบอก
เล่าข่าวลือ ไม่ใช่การยืนยันข้อเท็จจริง ไม่ใช่การบอกเล่าความเท็จ ศาลก็
ตอบด้วยเหตุผลนี้
“การที่มีข่าวร้ายแรงกับประมุขสูงสุดของประเทศที่เป็นศูนย์รวม
จิตใจอันเป็นที่รัก เคารพและสักการะของปวงชนชาวไทยในลักษณะ
ดังกล่าว ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าจะไม่ส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์ หากติดลบ
อยูแ่ ล้วก็จะยิง่ ติดลบกว่าเดิมอีก” หลังจ�ำเลยต่อสูว้ า่ ข้อความนัน้ ถูกโพสต์
หลังหุ้นตกไปแล้ว ศาลก็ตอบด้วยเหตุผลนี้
“นอกจากนัน้ การมีขา่ วร้ายแรงเกีย่ วกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ซึง่ เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นทีร่ กั เคารพและสักการะของปวงชนชาวไทย ดัง
จะเห็นได้จากเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่าง
มารวมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าและถนนราชด�ำเนิน เพื่อถวายความ
จงรักภักดีเป็นจ�ำนวนมาก จึงย่อมปฏิเสธไม่ได้อกี ว่าประชาชนคนไทยทุก
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หมู่เหล่าจะไม่ตื่นตระหนกตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น”
หลังจ�ำเลยต่อสู้ว่า ข้อความตามฟ้องนั้น คนที่ได้อ่านแถลงการณ์
จากส�ำนักพระราชวังก็จะรูว้ า่ ไม่จริง ข้อความนัน้ จึงไม่อาจก่อให้เกิดความ
ตระหนกแก่ประชาชนได้ ศาลก็ตอบด้วยเหตุผลนี้ ขณะอ่านประโยค
ดังกล่าวศาลท่านที่อ่านใช้น�้ำเสียงหนักแน่นขึ้น ขณะที่ศาลอีกท่านนั่ง
พยักหน้าหงึกๆ
ศาลยังไม่ลมื ย�ำ้ ถึงอุดมการณ์ของรัฐอันควรยึดถือไว้ในค�ำพิพากษา
อุดมการณ์ที่ผลักให้สิ่งที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น ข่าวลือ หรือ
อะไรก็ตาม ให้กลายเป็นความผิดและอาชญากรรม
“อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขของ
ประชาชนและสังคมโดยรวม”
จบการอ่านค�ำพิพากษา การโพสต์ขอ้ ความในเว็บบอร์ดสองข้อความ
มีโทษจ�ำคุก 4 ปี ไม่รอลงอาญา เจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์เดินเข้ามาใส่กญ
ุ แจมือ
จ�ำเลยทีก่ ำ� ลังจะมีสถานะใหม่เป็น ‘ผูต้ อ้ งขัง’ พร้อมกับเข็นรถชายแก่ในคดี
ก่อนหน้า หลบกล้องของนักข่าวจ�ำนวนมาก ผลุบลับหายลงไปยังห้องขัง
ใต้ถุนศาล
ยังคงมีประเด็นความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน ความชอบด้วย
กฎหมายของการสืบสวน การพิสจู น์ตวั ตนด้วยหลักฐานทางคอมพิวเตอร์
ในคดีนี้ ที่เป็นปัญหาให้พูดคุยกันได้อีกมาก ซึ่งจ�ำเลยก็ได้ ใช้สิทธิ์ต่อสู้
อย่างเต็มที่แล้วแต่ศาลไม่เชื่อ ศาลเชื่อถือความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของฝ่าย
โจทก์มากกว่า
ประเด็นทีผ่ มเกาหัวเล็กน้อย คือการใช้อดุ มการณ์หลักของชาติไทย
เป็นเหตุผลตอบข้อต่อสู้ของจ�ำเลย จ�ำเลยต่อสู้ว่าเป็นเรื่องข่าวลือ ไม่ใช่
ความจริง ศาลก็ตอบว่ากษัตริย์ไทยดี จ�ำเลยต้องรู้อยู่แล้ว จ�ำเลยต่อสู้ว่า
ข้อความไม่กอ่ ให้เกิดความตืน่ ตระหนก ศาลก็ตอบว่ากษัตริย์ไทยดี ดังนัน้
ประชาชนย่อมตื่นตระหนก มีการน�ำอุดมการณ์เดิมมาใช้อธิบายซ�้ำๆ
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อย่างน่าตกใจ
ผมก็รู้มาเท่าๆ กับที่คนไทยคนอื่นรู้ว่าพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน
ของไทยมีคุณงามความดีมากเพียงไร และผมเชื่อว่าคุณคธา หรือจ�ำเลย
ในคดีนี้ก็รู้มาเท่าๆ กัน แต่การพยายามใช้อุดมการณ์เดิมๆ ตอบค�ำถาม
บางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกัน รังแต่จะเป็นการลากเอาความศักดิ์สิทธิ์ของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้กลายมาเป็นเหตุในการลงโทษบุคคล เป็นการใช้
อุดมการณ์ความเชือ่ หลักกดทับความเชือ่ อืน่ ๆ เอาไว้ ซึง่ ไม่แน่วา่ เป็นการ
พิทักษ์รักษาหรือสร้างความระคายเคืองต่อสถาบันฯกันแน่
11.10 น. ผมเดินไปเยี่ยมคธาที่ห้องขังใต้ถุนศาล ห้องขังกั้นด้วย
ลูกกรงสองชั้นห่างกันพอประมาณ และมีราวเหล็กกั้นไม่ให้ญาติเข้าถึง
ลูกกรงชั้นแรก นักโทษกับญาติๆ ยืนตะโกนคุยกันสารพัดจากคนละ
ฝั่งลูกกรง คธายืนยันขอประกันตัวให้ได้ก่อนและจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์
ภายหลัง ขณะที่เพื่อนๆ ด้านนอกวิ่งหาเงิน 500,000 บาทมาประกันตัว
ห้องขังใต้ถุนศาลแบ่งเป็นสี่ห้อง ‘ผู้ต้องขังใหม่คดียา’ ‘ผู้ต้องขังเก่า
คดียา’ ‘ผู้ต้องขังใหม่คดีทั่วไป’ และ ‘ผู้ต้องขังเก่าคดีทั่วไป’ แต่ละห้องมี
คนอยูม่ ากจนเก้าอีไ้ ม่พอนัง่ ขณะทีญ
่ าติจำ� นวนมากก็นงั่ รอฟังชะตากรรม
อยูด่ า้ นนอกลูกกรงเหล็ก วันคริสต์มาสปีนอี้ าจไม่ใช่วนั ทีม่ คี วามสุขส�ำหรับ
มนุษย์ทุกคนก็เป็นได้
15.45 น. หลังผ่านไปหลายชัว่ โมง ศาลยังไม่มคี ำ� สัง่ เรือ่ งการประกัน
ตัว ผมเดินมาเยี่ยมคธาอีกครั้ง ทันทีที่เห็นผมเดินมา คธารีบลุกขึ้นมายืน
เกาะลูกกรงเพราะเข้าใจว่าค�ำสั่งออกแล้ว แต่ผมบอกว่ายัง ผมอ่านปาก
คธา น่าจะพยายามบอกว่าขอข้าว พร้อมท�ำท่าตักอาหารเข้าปาก ผม
รับรู้แล้ว คธาบอกย�้ำว่า จะเอาให้คนแก่ (ลุงนั่งรถเข็นก็ยังอยู่ในห้องนั้น
ด้วย) พร้อมท�ำท่าพูดอะไรสักอย่างกับชูสองนิว้ ซึง่ ผมอ่านปากได้วา่ “ขอ
ไข่ดาวสองฟอง”
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ผมซือ้ ข้าวซือ้ น�ำ้ เขียนใบขออนุญาต และส่งเข้าไปด้านในลูกกรงเหล็ก
เสร็จแล้วก็นั่งรออย่างไม่รู้ก�ำหนดเวลาต่อไป พยายามเอาคอมพิวเตอร์
ขึน้ มาเปิดท�ำงาน แต่กไ็ ม่มสี มาธินกั แถมโรงอาหารศาลก็มกี ฎห้ามเสียบปลัก๊
คอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุว่าเป็นไฟของหลวง
16.05 น. ที่ห้องรอฟังค�ำสั่งประกันตัว ญาติหลายสิบคนนั่งรออย่าง
กระวนกระวายอยู่เกือบเต็มห้อง เจ้าหน้าที่ศาลประกาศผ่านไมโครโฟน
ว่า วันนี้คดีมีปริมาณมาก ค�ำสั่งประกันตัวทุกคดีจะออกภายในวันนี้ แต่
ยังไม่แจ้งว่าเป็นเวลาใด
16.30 น. เจ้าหน้าที่ศาลสองคนใส่หมวกซานต้าง่วนอยู่กับการเป่า
ลูกโป่งสีสดใสเพือ่ ประดับประดาห้องท�ำงานของพวกเธอ ขณะทีเ่ สียงจาก
เครือ่ งเสียงเวทีงานเลีย้ งหน้าตึกศาลเริม่ ดังขึน้ บ้างแล้ว ผมกับคนอีกหลาย
สิบคนยังนัง่ รอต่อไป โดยไม่มอี ะไรสร้างสรรค์ให้ทำ� มากไปกว่านี้ หากค�ำสัง่
ที่รอคอยอยู่นี้ยังคงยึดหลักอุดมการณ์เดิมเป็นเหตุผลพื้นฐาน คดีนี้คงถูก
มองว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงมาก โอกาสทีช่ ายหนุม่ หนึง่ คนจะต้องถูก
บังคับโกนหัว เปลี่ยนเครื่องแต่งกายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็มีสูง
ไม่กี่นาทีให้หลัง เจ้าหน้าที่ศาลชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนเคาน์เตอร์
ช่องส�ำหรับผูม้ าติดต่อ เพือ่ ติดป้ายสายรุง้ เขียนว่า ‘สวัสดีปใี หม่’ ท่ามกลาง
สายตานับร้อยคู่ที่จับจ้องรอคอยความเคลื่อนไหวใดๆ ก็ตามที่จะออกมา
จากหลังเคาน์เตอร์นั้น
17.50 น. ฟ้าเริม่ สลัวลงทุกขณะ เจ้าหน้าทีศ่ าลใส่หมวกแหลมสีแดง
ทยอยเดินออกจากตึกไปร่วมวงโต๊ะจีนยังบริเวณทีเ่ คยเป็นลานจอดรถของ
ประชาชนผูม้ าติดต่อ ผมเดินลงไปทีห่ อ้ งขังใต้ถนุ ศาลอีกครัง้ ข้างรัว้ เหล็ก
ทีใ่ ช้ตะโกนคุยกับคธา เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยของศาลหลายคนนัง่
ล้อมวงดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์พร้อมกับข้าวเต็มโต๊ะ และเปิดเพลงเสียงดัง
ท�ำให้การพูดคุยระหว่างสองฝั่งรั้วล�ำบากขึ้น
ผมแอบมองเข้าไปในห้องที่ติดป้ายว่า ‘ห้องเวรชี้’ ซึ่งมีลักษณะเป็น
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บัลลังก์ศาล แต่ขณะนีต้ กแต่งด้วยสายรุง้ และมีเจ้าหน้าทีศ่ าลในเครือ่ งแบบ
หลายคนนั่งล้อมวงกันอยู่
ด้านหน้าลูกกรงเหล็ก คนจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่าสามสิบยังคงนั่งรอเป็น
ก�ำลังใจให้คนทีอ่ ยูด่ า้ นใน ส่วนคนด้านในไม่ตำ�่ กว่าห้าสิบ ยังคงนัง่ รอเวลา
ที่ไม่รู้ว่าต้องรอไปอีกนานเท่าไร ถัดจากลูกกรงเหล็กไปไม่กี่เมตร รถบัส
สีครีมคันใหญ่ติดลูกกรงรอบคัน พร้อมตัวอักษรเขียนว่า ‘เรือนจ�ำพิเศษ
กรุงเทพมหานคร’ จอดรออยู่แล้ว คนขับรถคงอยากรีบไปให้ถึงที่หมาย
โดยเร็ว เพื่อที่ตัวเขาจะได้มีค�่ำคืนแห่งความสุขในแบบของตัวเองบ้าง
18.10 น. ค�ำสัง่ ออก นายคธาได้รบั อนุญาตให้ประกันตัวเพือ่ ใช้สทิ ธิ์
ต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ ผมรีบวิ่งไปบอกข่าวดี คธายกมือไหว้ ขณะที่ห้อง
ธุรการด้านบน เจ้าหน้าทีท่ เี่ หลืออยูไ่ ม่กคี่ นรับเงินสดทีม่ แี บงก์พนั มัดรวมกัน
เป็นปึกๆ ไปนับ ไฟบางดวงเริม่ ดับลง ขณะทีค่ ดีอกี จ�ำนวนหนึง่ ยังไม่ทราบ
ชะตากรรม
18.45 น. ระหว่างรอการเดินทางของเอกสาร ทุกคนลงมายืนรอที่
จุดปล่อยตัวใต้ถนุ ศาล ข้างล่างนีเ้ หลือญาติอยูอ่ กี ไม่กคี่ ดีแล้ว แต่ขา้ งในนัน้
มีนักโทษอยู่อีกจ�ำนวนมาก
19.10 น. คธาลุกขึน้ เดินออกมาตามทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ รียก พร้อมเข็นรถของ
คุณลุงจ�ำเลยที่ 4 ผูต้ อ้ งหาต่างคดีออกมาด้วยกัน วันนีค้ ธาคงได้เพือ่ นใหม่
คนหนึง่ ญาติของลุงมารับตัวลุงทีจ่ ดุ ปล่อยตัว เช่นเดียวกับคธาทีเ่ ดินทาง
กลับไปกับเพื่อนสามสี่คนที่มานั่งรอด้วยกันตั้งแต่เช้า
หลังจากคธาเดินออกมาสัมผัสอิสรภาพได้ ไม่กี่ก้าว เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ลากเอารัว้ เหล็กมากัน้ ทางเดิน พร้อมตะโกนว่า “ญาติหลบก่อน
ครับ” ไฟในห้องขังถูกปิดลงทีละดวง นักโทษทั้งเก่าและใหม่จ�ำนวนมาก
ใส่กุญแจมือผูกติดกันเดินเรียงแถวออกมาทีละคนๆ มุ่งหน้าไปยังรถบัส
สีครีมคันใหญ่ทบี่ ดั นีต้ ดิ เครือ่ งรออยูแ่ ล้ว ผ่านสายตาของญาติทที่ ำ� ได้เพียง
ยืนเกาะรั้วเหล็กมองและส่งก�ำลังใจให้
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19.20 น. ผมออกมาจากบริเวณอาคารศาล ขับรถมายังทางออก
หน้าตึกศาลอาญา ได้ยินเสียงดังจากเวทีใหญ่เป็นเสียงงานเลี้ยงที่แขก
เหรื่อผลัดกันขึ้นมาร้องเพลง เจ้าหน้าที่ศาลที่เคยท�ำหน้าขึงขังหลายคน
บัดนี้สวมหมวกซานต้านั่งเลี้ยงฉลองการเคลียร์งานที่หนักหนาส่งท้ายปี
กันอย่างเบิกบาน
ไม่ว่าใครจะท�ำอาชญากรรมมาเลวร้ายแค่ไหน จะค้ายา หรือฆ่าใคร
หากส�ำนึกผิดแล้วสารภาพบาปต่อพระเจ้า พระเจ้าจะยกโทษให้ ถ้าจ�ำไม่ผดิ
ผมเข้าใจว่าชาวคริสต์เชื่ออย่างนั้น
วันคริสต์มาสไม่ใช่เรื่องของซานตาคลอสหรือวันเกิดของพระเยซู
เท่านั้น แต่เป็นวันที่พระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนมีความสุข ไม่ว่าจะ
เชือ้ ชาติไหน ศาสนาไหน... และมีความเชือ่ ทางการเมืองแบบไหนด้วย ผม
ขอเติมข้างหลังอีกหน่อย
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ปิยะ:

ความหวังของพ่อ กับรอยยิ้มที่เลือนหาย

“ผมรับไม่ได้ครับ ผมไม่ได้ท�ำ ผมไม่รู้เรื่องจริงๆ” ด้วยน�้ำเสียงหนักแน่น
แต่สดใส เปี่ยมไปด้วยก�ำลังใจนี้เองที่ท�ำให้การต่อสู้คดียืดยาวมาปีเศษ
‘ปิยะ’ เป็นชายวัยกลางคน รูปร่างสูงใหญ่ บุคลิกดูมีการศึกษาและ
มีฐานะ เวลาตอบค�ำถามก็พดู จาฉะฉานชัดเจนแสดงถึงความมัน่ ใจในตัวเอง
ปิยะจบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เคยท�ำงานซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับธนาคารขนาดใหญ่ แต่เส้นทางธุรกิจ
ของเขาผกผันต่อเนื่อง ก่อนถูกจับปิยะในวัย 48 ปี ท�ำอาชีพอิสระ
เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแอพพลิเคชั่น
หลังผ่านประสบการณ์มาครึ่งค่อนชีวิต สิ่งที่ปรากฏเป็นจุดเด่นของ
ปิยะเสมอ คือ ‘รอยยิ้ม’ แม้ขณะพูดคุยเรื่องคดีความหรือเรื่องคุกตะราง
ปิยะยังคงมีรอยยิ้มกว้างสดใสอยู่คู่กับตัวเขาเสมอ
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“เขาเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนจิตใจดี ชอบช่วยเหลือคนอื่น
มีข้อเสียอย่างเดียว มันเชื่อคนง่าย” พ่อของปิยะเล่า
พ่อของปิยะอายุเจ็ดสิบกว่าปี เป็นลูกจีนแท้ๆ พูดจาเนิบช้าติดส�ำเนียง
จีนเล็กน้อย พ่อของปิยะไม่ได้รำ�่ รวยนัก เมือ่ ก่อนเคยประกอบอาชีพค้าขาย
แต่ปจั จุบนั ไม่ได้ทำ� งานแล้ว หลังปิยะถูกจับ พ่อของเขาเป็นคนเดียวทีค่ อย
ไปเยีย่ มทีเ่ รือนจ�ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ และฝากเงินเป็นค่าใช้จา่ ยให้ปยิ ะ
เดือนละ 2,000 บาท เนือ่ งจากบ้านอยูไ่ กลจากเรือนจ�ำ พ่อของปิยะต้องตืน่
แต่เช้าเพื่อนั่งรถเมล์หลายต่อกว่าจะถึงที่หมาย แต่ละครั้งพ่อของเขา
ใช้เวลาเดินทางไปกลับเกือบทั้งวันเพื่อให้ได้เจอหน้าลูกชาย 20 นาที
“ผมอายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้ว ยังไม่เคยขึน้ โรงขึน้ ศาลเลย แม้แต่โรงพัก
ก็ยังไม่เคยไปสักครั้ง ต้องมาท�ำอะไรแบบนี้ตอนแก่ มันท�ำใจยากจริงๆ”
พ่อปิยะตัดพ้อ
ปิยะถูกจับเมือ่ 11 ธันวาคม 2557 ต�ำรวจตัง้ ข้อหามาตรา 112 กล่าว
หาว่าปิยะโพสต์เฟซบุค๊ หมิน่ ประมาทพระมหากษัตริยฯ์ หลักฐานในคดีนมี้ ี
เพียงภาพหนึง่ ภาพ ซึง่ ในภาพประกอบด้วยภาพย่อยๆ จากการแคปหน้าจอ
มือถือรวมอยู่ด้วยกัน มีภาพของปิยะ มีภาพถ่ายจากหน้าเฟซบุ๊คที่โพสต์
ข้อความหยาบคายอยูข่ า้ งๆ พระบรมฉายาลักษณ์ ในภาพนัน้ เป็นเฟซบุค๊ ที่
ใช้รปู ของปิยะเป็นรูปประจ�ำตัว ใช้ชอื่ บัญชีเฟซบุค๊ ว่า ‘นายพงศธร บันทอน’
“ผมชื่อปิยะครับ ไม่ได้ชื่อพงศธร ผมไม่ได้ท�ำเฟซบุ๊คนี้ครับ ใครก็
ไม่รู้เอารูปผมไปใช้” ปิยะบอกกับศาลในวันนัดสอบค�ำให้การ ขณะที่ศาล
บันทึกไว้ในส�ำนวนว่า จ�ำเลยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ภาพทีม่ รี ปู ของปิยะปรากฏอยูถ่ กู แชร์ตอ่ กันบนเฟซบุค๊ มีพลเมืองดี
อย่างน้อยสามคนจากจังหวัดน่าน นครปฐม และกรุงเทพฯ เห็นภาพนีแ้ ล้ว
ทนไม่ได้จงึ น�ำไปมอบให้ตำ� รวจเพือ่ ด�ำเนินคดี ต�ำรวจทัง้ สามท้องทีม่ หี ลักฐาน
คือภาพใบเดียวกัน แต่ไม่มีทั้งพยานบุคคล หมายเลขไอพีแอดเดรส
และเมื่อยึดโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของปิยะไปตรวจ เจ้าหน้าที่ก็ไม่พบ

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) 165

ร่องรอยการเข้าถึงเฟซบุ๊คเจ้าปัญหา
ในชั้นพิจารณาคดี อัยการแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อที่บ่งบอกว่า
ปิยะเคยเปลีย่ นชือ่ หลายครัง้ และเคยสวมสิทธิเ์ อาหมายเลขบัตรประชาชน
ของผู้อื่นมาใช้เป็นของตัวเองและใช้ชื่อนายพงศธร บันทอน เป็นชื่อของ
เลขบัตรประชาชนนั้น ปิยะยอมรับต่อศาลว่าสาเหตุที่เปลี่ยนชื่อครั้งแรก
เป็นเพราะความเชือ่ เรือ่ งโชคลางหลังประสบอุบตั เิ หตุ ต่อมาต้องเปลีย่ นชือ่
อีกหลายครัง้ เพราะเหตุผลทางด้านธุรกิจ แต่ยนื ยันว่าไม่ได้โพสต์ขอ้ ความ
ตามที่ถูกฟ้อง
“ผมมีเฟซบุ๊คจริงๆ ของผมครับ ใช้ชื่อว่าปิยะ” เขาบอก
“รูปทีเ่ ขาเอาของผมไปจริงๆ เป็นรูปผมถ่ายคูก่ บั แฟน แต่เขาไปตัด
แฟนออกแล้วเอารูปผมไปใช้ รูปนี้ผมก็ใช้ที่เฟซบุ๊คผม คุณดูสิ” ปิยะเล่า
ด้วยน�้ำเสียงมั่นใจ เขาพูดถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาด้วยรอยยิ้ม
“ไม่รู้ครับ ผมไม่รู้จริงๆ ว่าใครจะท�ำแบบนี้กับผมท�ำไม” ปิยะตอบ
เมื่อถูกถามว่าเคยมีเรื่องโกรธแค้นกับใครหรือไม่
พ่อของปิยะมีทรัพย์สินไม่มากพอ และตัดสินใจไม่ยื่นขอประกันตัว
ระหว่างการต่อสูค้ ดี ปิยะถูกคุมขังนานกว่าหนึง่ ปี ก่อนศาลพิพากษา ปิยะ
อ่านค�ำฟ้องของเขา อ่านเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เขามีรอยยิม้ กว้าง
ตลอดช่วงการพิจารณาคดี เพราะมั่นใจว่าจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์
ของตัวเองได้
“คดีนี้ไม่มีอะไรเลยครับ คอมพิวเตอร์ของผมตรวจแล้วก็ไม่เจอ
อะไร ผมมัน่ ใจครับ” ปิยะมีรอยยิม้ เต็มหน้า เมือ่ พูดถึงการต่อสูค้ ดีของเขา
แม้ปยิ ะจะมัน่ ใจในคดีของเขา แต่สำ� หรับพ่อของเขาคดีความถือเป็น
เรือ่ งใหม่ โดยเฉพาะคดีของปิยะทีม่ คี วามซับซ้อนเพราะสูก้ นั ด้วยหลักฐาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์และเฟซบุ๊ค
“ผมฟังไม่เข้าใจว่าตกลงเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบ เห็นปิยะมัน
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บอกว่าเราได้เปรียบอยู่ ในเมื่อมันบอกว่ามันไม่ได้ท�ำ ผมก็เชื่อมัน” พ่อ
ของปิยะให้ความเห็นต่อคดีความของลูกชาย
“ดูจากข้อความที่ปรากฏในภาพนี้ก็ค่อนข้างรุนแรง ผมเป็นคนมี
การศึกษาครับ มีอาชีพสุจริต ผมไม่มีเหตุผลต้องท�ำอะไรแบบนี้” ปิยะ
เบิกความต่อศาล
12 พฤศจิกายน 2558 ขณะที่การต่อสู้คดี 112 จากการโพสต์
เฟซบุค๊ ยังไม่จบ ปิยะก็ถกู พาตัวไปทีศ่ าลอาญาโดยไม่ทนั ได้ตงั้ ตัว เขาถูก
อัยการยืน่ ฟ้องคดีทสี่ องด้วยข้อหาเดิม คดีทสี่ องเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคน
ส่งอีเมลไปยังอีเมล info ของธนาคารกรุงเทพ หลังอ่านค�ำฟ้องคดีที่สอง
เขายังยิ้มร่าได้อยู่เช่นเคย
“ผมปฏิเสธครับ ผมถูกใส่รา้ ย อีเมลทีส่ ง่ ก็ไม่ใช่อเี มลของผม แล้วผม
จะไปท�ำแบบนัน้ ท�ำไม” ปิยะยังเต็มเปีย่ มด้วยความมัน่ ใจ และรอยยิม้ กว้าง
ด้านพ่อของปิยะเมือ่ ทราบข่าวคดีทสี่ องของเขาเริม่ สงสัยในโชคชะตา
ของตัวเองและครอบครัว ความหวังที่เคยมีระหว่างการต่อสู้คดีแรกเริ่ม
เลือนรางออกไปเมื่อได้ยินข่าวคดีที่สอง
“ผมไม่รวู้ า่ โชคชะตาหรืออะไรทีเ่ ล่นตลกกับเรา หรืออาจจะเป็นกรรม
ของผมตั้งแต่ชาติไหน” พ่อของปิยะกล่าว
“ผมอ่านข้อความทีเ่ ขาฟ้องมันแล้ว คนปกติเขาไม่นา่ จะท�ำอย่างนีก้ นั นะ
ไอ้คนทีจ่ ะเขียนไปแบบนีน้ ตี่ อ้ งเป็นบ้าเท่านัน้ แหละ” พ่อปิยะให้ความเห็น
หลังอ่านข้อความใส่รา้ ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และพระบรมวงศา
นุวงศ์อีกหลายพระองค์ ตามที่ปรากฏในค�ำฟ้อง
ข้อความถูกเรียงขึน้ อย่างหยาบคายและไม่เป็นเหตุเป็นผล คนทัว่ ไป
ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อ่านแล้วย่อมทราบได้ว่าไม่เป็นความจริง และ
อีเมลทีเ่ ขียนขึน้ ถูกส่งไปยังผูร้ บั ทีเ่ ป็นหน่วยงานไม่ใช่บคุ คล คดีทสี่ องของ
ปิยะจึงดูแปลกพิศวงกว่าคดีแรก
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“บอกพ่อให้หน่อยนะว่าไม่ตอ้ งห่วง คดีนผี้ มไม่ได้ทำ� ตอนนีผ้ มอยูไ่ ด้
บอกพ่อว่าผมไม่เป็นไร” ปิยะตะโกนผ่านลูกกรง ฝากมายังคนข้างนอก
ด้วยท่าทางสบายใจ
20 มกราคม 2559 ศาลนัดปิยะฟังค�ำพิพากษาคดีแรก แม้ในการสืบ
พยาน ศาลอาญาจะสัง่ พิจารณาคดีเป็นการลับ แต่ในการอ่านค�ำพิพากษา
ก็ท�ำโดยเปิดเผย และมีสื่อมวลชนหลายส�ำนักมารอฟังค�ำพิพากษา
ก่อนหน้านี้ศาลเคยเลื่อนการอ่านค�ำพิพากษามาแล้วครั้งหนึ่ง โดย
ระบุเหตุผลว่า เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีส�ำคัญจึงต้องปรึกษากับอธิบดีผู้
พิพากษาก่อน บรรยากาศแวดล้อมก่อนการนัดฟังค�ำพิพากษาจึงไม่สู้จะ
ดีนกั ส�ำหรับปิยะ แต่นนั่ ก็ยงั ไม่ทำ� ให้รอยยิม้ บนใบหน้าของเขาจางหายไป
“ผมโดนเต็มๆ เลย นักข่าวเขามารอถ่ายรูปผมเต็มๆ เลย” ปิยะเล่า
ด้วยรอยยิ้มและสีหน้าตื่นเต้น
“ถ่ายก็ได้ครับไม่เป็นไร ผมไม่ได้ทำ� อะไรผิด วันนีผ้ มมัน่ ใจนะครับ”
ไม่กี่นาทีก่อนการอ่านค�ำพิพากษา ปิยะยังยืนยันค�ำเดิม
“ข้อความที่ประกอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์เข้าใจได้ทันทีว่า
มีเจตนา ดูหมิ่น หมิ่นประมาท แสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหา
กษัตริย์ ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14” ศาลกล่าว
“พฤติการณ์ของจ�ำเลยในคดีนมี้ กี ารเปลีย่ นชือ่ และสวมชือ่ หลายครัง้
ซึง่ เป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย ส่อเจตนาเพือ่ ไม่ให้ผอู้ นื่ สามารถทราบถึง
ตัวตนได้ พยานจ�ำเลยไม่มนี ำ�้ หนักหักล้างพยานโจทก์ได้ จ�ำเลยมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา
14 (3) (5) ให้ลงโทษตามมาตรา 112 ในฐานะกฎหมายที่มีโทษหนักสุด
ก�ำหนดโทษ 9 ปี เนื่องจากการให้การของจ�ำเลยเป็นประโยชน์ต่อทาง
พิจารณา ลดโทษให้ 1 ใน 3 เหลือจ�ำคุก 6 ปี” ส่วนหนึ่งจากเนื้อหาของ
ค�ำพิพากษาที่ศาลอ่านให้ฟัง
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“ท�ำไมเอาตรงนี้มาตัดสินเรา ทั้งที่หลักฐานอื่นไม่มีเลย” ปิยะพูด
เสียงอ่อย เขาไม่ยิ้มแล้ว ใบหน้าเขาดูเครียดและสับสน
“โอ้โห ท�ำไมต้องลงโทษกันขนาดนี้นะ ไม่ได้ไปฆ่าใครตายเสีย
หน่อย” พ่อปิยะร�ำพึง
“ผมเป็นพ่อ ถ้ามันจะเอายังไงผมก็คงต้องแล้วแต่มัน เรื่องคดีผม
ไม่รู้จะท�ำยังไง ผมก็คงจะฝากเงินให้ทุกเดือนแล้วก็จะไปเยี่ยมมันแบบนี้
แหละ” พ่อปิยะบอก
“ผมอุทธรณ์ครับ ผมต้องยืนยันว่าผมไม่ได้ท�ำ เพราะหลักฐานมัน
ไม่มี ผมไม่สนใจเรื่องขออภัยโทษ” ปิยะก้มหน้าตอบ ไม่มีรอยยิ้มบน
ใบหน้าเขาอีกต่อไป

