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บทน ำ 

เหตุเกดิเม่ือมี ม.๑๑๒ 

 

ตัง้แต่หลงัเหตุการณ์กวาดลา้งปรามปรามคนเสือ้แดงครัง้ใหญ่ เมื่อ พ.ศ.
๒๔๕๓ จรัล ดิษฐาอภิชัย นักสิทธิมนุษยชนและหนึ่งในแกนน า นปช.(แนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ)ลีภ้ยัไปต่างประเทศ ประมาณเดือน พ.ศ.
๒๔๕๓ ผมไดร้บัเชิญจากคณุสนุทร กลุวฒันว์รพงษ์ บรรณาธิการนิตยสารโลกวนันี ้
วนัสขุใหเ้ขียนบทความลงประจ าใน “คอลมันถ์นนประชาธิปไตย”แทน 

ผมถือเป็นโอกาสอันดีท่ีจะไดม้ีโอกาสศึกษาสถานการณ ์ติดตามกระแส
สังคมการเมือง และหวังว่าจะได้ใช้ความรู้และข้อถกเถียงทางเหตุผล ช่วยให้
สงัคมไทยตื่นรู ้และขับไล่อวิชชาซึ่งเป็นท่ีมาแห่งความมืดมนของยุคสมยักลางใน
สงัคมไทย  นบัตัง้แต่นัน้มาผมจึงกลายเป็นคอลมันิสตป์ระจ าสปัดาหข์องนิตยสารนี ้
แมผ้มจะเคยอยู่ในวงการหนงัสือพิมพม์าก่อน แต่หนา้ท่ีขณะนัน้ก็คือ การท างานใน
ฐานะผูเ้รียบเรียงข่าวต่างประเทศ ดงันัน้ การเป็นนกัเขียนประจ าสปัดาหจ์ึงเป็นครัง้
แรกในชีวิต   

จากนัน้ผมก็เขียนเรื่อยมาเป็นเวลานานอย่างไม่น่าเชื่อ กลา่วคือ ท าอยู่ราว 
๘ ปี จนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผมเกิดอาการป่วยและตอ้งรกัษาตวั 
จึงขอยุติบทบาทการเป็นนกัเขียนประจ าสปัดาห ์ท่ีผ่านมานัน้ผมพบว่า บทความท่ี
เขียนน่าจะมีเกือบ ๓๕๐ บทความ ประเมินคงต้องมีบทความท่ีน่าสนใจและเป็น
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ประโยชน ์จึงคิดว่าจะคัดเลือกบทความน ามารวมตีพิมพ ์โดยขัดเกลาส านวนแต่
พยายามรกัษาเนือ้ความตามฉบบัเดิม เพื่อใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณใ์น
ระยะเวลา ๘ ปี และจะแยกจดัท าเป็น ๓ ชุด เล่มแรก  ใชช้ื่อว่า “เดินฝ่าความมืด” 
เป็นบทความท่ีมีเนือ้หาดา้นปัญหาการเมือง เลม่ต่อมาชื่อ “ไผ่ไม่ลูล่ม” เป็นเรื่องเชิง
วฒันธรรมการเมืองและสะทอ้นการคิดเชิงตอบโตค้วามคิดอนุรกัษ์นิยม และเล่มท่ี
สามชื่อ “เหตุเกิดเมื่อมี ม.๑๑๒” น าบทความท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาของการใช้
กฎหมายมาตรา ๑๑๒ ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการพฒันาการเมืองการปกครอง
ไทยไปสูค่วามเป็นอารยะ 

ขอ้สรุปจากการอ่านทบทวนสถานการณ ์ทัง้ในทางสงัคมและวฒันธรรมใน
รอบ ๘ ปีส าหรับผู้เขียน ท าให้รู ้สึกว่า สังคมไทยป่วยหนักด้านวัฒนธรรมและ
ความคิดจนยากท่ีจะเยียวยา โลกทศันห์ลกัของชนชัน้น าและชนชัน้กลางยงัอยูใ่นยคุ
สมัยกลาง สังคมไทยจึงยังคงจัดอยู่ในช่วง “ก่อนยุคใหม่” ในประวัติศาสตรไ์ทย
สมยัใหม่ ยงัไม่เคยมีกระบวนการเคลื่อนไหวดา้นความคิดท่ีจะปฏิวตัิดว้ย “เหตผุล” 
กระแสการเคลื่อนไหวทางวฒันธรรมท่ีกา้วหนา้เกิดขึน้เพียง ๒ ครั้ง คือ วฒันธรรม
ประชาธิปไตยเสรีนิยมในช่วงแห่งการปฏิวตัิ ๒๔๗๕ และปฏิวตัิภมูิปัญญาสมยั ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๑๖ ท่ีวิพากษ์สงัคมดว้ยแนวคิดสงัคมนิยม แต่การเคลื่อนไหวทัง้สอง
กระแส ในท่ีสดุก็พ่ายแพ ้ความคิดอนรุกัษ์แบบดัง้เดิมกลายมาครอบง าเป็นอ านาจ
น า ความเป็นไทยจอมปลอมท่ีสรา้งเอาเองตามใจชนชัน้น า กลายเป็นกรอบควบคมุ
ความคิดประชาชน ระบบเหตผุลและขอ้มลูหลายดา้น จึงพ่ายแพต้่ออคติและมายา
คติ อวิชชา และขอ้มลูดา้นเดียว สงัคมไทยถอยหลงัสูอ่นรุกัษนิ์ยมฝ่ายขวารุนแรงขึน้
ทุกที และกลายเป็นประเทศเดียวในโลกท่ีต้องมาแสวงหากันใหม่เพียงแค่เรื่อง 
“ประชาธิปไตยยคุดกึด าบรรพ”์ เท่านัน้ 
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ภารกิจของเราในวนันีค้ือ ท าใหส้งัคมไทยกา้วพน้จากภาวะ “ก่อนสมยัใหม”่
ในทางความคิดและวฒันธรรม มาสูย่คุใหม่แห่งเหตผุลและประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็น
ภารกิจยากล าบากสาหสั และหวงัว่าหนงัสือเลม่นี ้จะมีสว่นช่วยรองรบัภารกิจนีบ้า้ง 
แมเ้พียงเลก็นอ้ยก็วา่บรรลจุดุมุ่งหมายของผูเ้ขียน 
 

 

สธุาชยั ยิม้ประเสรฐิ 
ราษฎรบณัฑิต 

๒๗ กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
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๑. ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในฐานะเคร่ืองมือทางการเมือง 

 

เมื่อวนัท่ี ๖ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๔  นายวรวฒุิ วิชยัดิษฐ์ เลขาธิการ นปช.
และคณะจ านวนหนึ่ง ไปย่ืนหนังสือขอให้ด าเนินคดี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ 
ประธานองคมนตรี พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา และนายอานนัท ์ปันยารชุน เน่ืองจาก
กระท าหมิ่นเหม่ต่อสถาบนัเบือ้งสูง และดูหมิ่นองคร์ชัทายาท โดยอา้งอิงถึงขอ้มลู
จากเว็บไซต ์วิกิลีกส ์ท่ีไดเ้ผยแพรเ่นือ้หาโทรเลขของสถานทตูสหรฐัอเมริกา ท่ีส่งไป
ยงักระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรฐัฯ ขอ้ความดงักล่าวเป็นบทสนทนา
ระหว่างบคุคลทัง้สาม กับนายอิริค จอหน์ อดีตเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมริกา โดยมี
ความจงใจพาดพิงตอ่องคร์ชัทายาท เขา้ข่ายความผิดรา้ยแรง 

 หลงัจากนัน้ ไดม้ีแถลงการณข์องสมชัชาสงัคมกา้วหนา้แสดงการคดัคา้น 
โดยเสนอให ้นปช. ทบทวนและยุติการใชข้อ้หาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในการ
กล่าวรา้ยคนอื่น โดยเสนอว่า แมว้่าในระยะเวลาท่ีผ่านมา ขบวนการ นปช. ตอ้งตก
เป็นฝ่ายถกูกระท า โดยถกูกลา่วรา้ยในเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ และลม้เจา้ แต่
ไม่มีความจ าเป็นใดท่ีฝ่าย นปช.จะใชข้อ้หาเดียวกัน มาเล่นงานฝ่ายตรงขา้ม ก็ใน
เมื่อขอ้หาเช่นนี ้เป็นเครื่องมือท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย และฝ่ายสมชัชาสงัคมกา้วหนา้
เสนอว่า นปช.ไม่ควรเคลื่อนไหวดว้ยการใช้วิธีการอะไรก็ได ้เพียงแต่ขอใหไ้ดร้บัชนะ
เป็นพอ โดยไม่ค านงึถึงหลกัการประชาธิปไตย 

โดยความเป็นมา ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนี ้เป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ซึ่งมีสาระส าคญัว่า “ผูใ้ดหมิ่นประมาท ดู
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หมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรา้ยพระมหากษัตริย ์พระราชินี รชัทายาทหรือ
ผูส้  าเรจ็ราชการแทนพระองคต์อ้งระวางโทษจ าคกุตัง้แตส่ามปีถึงสิบหา้ปี” 

แต่ปัญหาส าคัญอยู่ท่ีการใชข้อ้หาตามนัยมาตรานี้ เป็นเครื่องมือในการ
ท าลายศัตรูทางการเมือง ซึ่งก่อใหเ้กิดการใส่รา้ยป้ายสี และสรา้งความเสียหาย
อย่างมากแก่การเมืองในแบบประชาธิปไตย ดงัจะเห็นไดจ้ากในประวตัิศาสตร ์เมื่อ
เกิดการรฐัประหารเม่ือ พ.ศ.๒๔๙๐ คณะรฐัประหารก็ไดร้ว่มมือกบักลุม่อนรุกัษนิ์ยม 
ใส่รา้ยนายปรีดี พนมยงคว์่า อยู่เบือ้งหลงักรณีสวรรคตของรชักาลท่ี ๘ และน าเรื่อง
นีไ้ปสรา้งความชอบธรรมแก่คณะรฐัประหาร สรา้งภาพลกัษณน์ายปรีดใีหก้ลายเป็น
ปีศาจรา้ย ทัง้ท่ีนายปรีดีเคยสรา้งคณุประโยชนแ์ก่บา้นเมืองมากมาย ผลของการใส่
รา้ยป้ายสี ท าใหมี้มหาดเล็กผูบ้ริสุทธ์ิ ๓ คน ถูกศาลตดัสินประหารชีวิต เม่ือ พ.ศ.
๒๔๙๘ ซึ่งกลายเป็นจดุด่างในประวตัิศาสตรข์องขบวนการตลุาการไทย และเรื่องนี ้
ยงัท าใหน้ายปรีดีตอ้งลีภ้ยัในตา่งประเทศไม่ไดก้ลบัคืนมา   

ต่อมา ในกรณี ๖ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๑๙ กลุ่มอนุรกัษ์นิยม ก็ก่อเรื่องใส่รา้ย
ปา้ยสีขบวนการนกัศกึษาว่า หมิ่นพระบรมเดชานภุาพองคร์ชัทายาท แต่ก่อนที่จะมี
การน าตวันกัศกึษาท่ีถกูกลา่วหามาด าเนินคดีตามาตรา ๑๑๒ กลบัน าประเด็นนีม้า
เป็นเครื่องมือสรา้งกระแสปราบปรามนกัศึกษาประชาชน จนท าใหม้ีผูบ้าดเจ็บและ
เสียชีวิตจ านวนมาก จากนัน้ ก็ไดส้นบัสนนุใหค้ณะทหารก่อการยดึอ านาจ สถาปนา
ระบอบเผด็จการ โดยใหน้ายธานินทร ์กรยัวิเชียร มาเป็นนายกรฐัมนตรี เพียงแต่
ระบอบเผด็จการนั้นอยู่ไดเ้พียงปีเดียว ก็ถูกคณะทหารโค่นแลว้น ามาสู่การฟ้ืนฟู
ประชาธิปไตย 

ในกรณี ๒๓ กมุภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๓๔ คณะทหาร รสช. น าโดย พล.อ.สนุทร 
คงสมพงษ์ และ พล.อ.สจุินดา คราประยรู ก็ไดอ้า้งเหตเุรื่องกรณีปลงพระชนมพ์ระ
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ราชวงศเ์บือ้งสูงมาใส่รา้ยรฐับาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งกลายเป็นเรื่องไร้
สาระท่ีสุด เพราะกรณีนี ้สืบเน่ืองจาก พล.ต.มนูญ รูปขจร ถูกกล่าวหาว่า ก่อกรณี
ลอบสงัหารโดยมีเป้าหมายท่ีสมเด็จฯพระราชินีนาถ ทัง้ท่ีเหตุการณนี์เ้กิดขึน้ก่อน 
พล.อ.ชาติชาย จะรบัต าแหน่งรฐัมนตรี และไม่มีหลกัฐานใดเลยว่า พล.อ.ชาติชาย
จะไปเก่ียวข้องด้วย อย่างไรก็ตาม คณะทหารก็ใช้โอกาสอันคลุมเครือก่อการ
รฐัประหารลม้ลา้งระบอบประชาธิปไตย แลว้น าคณะทหารมาสูอ่  านาจ แตใ่นที่สดุ ก็
เกิดเหตกุารณพ์ฤษภาประชาธรรม เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแมว้่าพลงัอ านาจของฝ่าย
ประชาชนจะโค่นเผด็จการของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ได ้แต่ก็แลกด้วยการ
บาดเจ็บลม้ตายของประชาชนจ านวนมากเช่นกนั  

ดังนั้น จะเห็นไดว้่าการมีการใชข้อ้อา้งเก่ียวกับพระมหากษัตริย ์มาเป็น
เครื่องมือทางการเมืองเพื่อท าลายระบอบประชาธิปไตยครัง้แลว้ครัง้เลา่ และในกรณี
บคุคลก็มี เช่น นายวีระ มสุิกพงศ ์ไดก้ล่าวปราศรยัในการหาเสียงเลือกตัง้เมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๙ มีสาระส าคญัว่า “ถา้เลือกเกิดไดจ้ะเลือกเกิดใจกลางพระบรมมหาราชวงั
ออกมาเป็นพระองคเ์จา้วรีะ ไม่ตอ้งมายืนตากแดดพูดใหป้ระชาชนฟัง ถึงเวลาเทีย่ง
ก็เขา้หอ้งเย็นเสวยเสร็จก็บรรทม ตืน่อกีทบี่ายสามโมง พอตกเย็นก็เสวยน า้จณัฑ์ให้
สบายอกสบายใจ” ค าพดูเช่นนี ้กลบัถกูฝ่ายทหารอนรุกัษนิ์ยมไปฟ้องศาลว่า หมิ่น
พระบรมเดชานภุาพ และท าใหน้ายวีระตอ้งถกูตดัสินลงโทษ 

พรรคประชาธิปัตยเ์อง ก็เคยตกเป็นเหย่ือในขอ้หาหมิ่นพระเดชานุภาพ 
เพราะคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กรรมการพรรคน าพระราชด ารัสมาพิมพ์เป็น
ขอ้ความหาเสียงเลือกตัง้เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ้ความในสติก๊เกอรมี์ว่า “เผยรบัสั่งใน
หลวง ถา้ทุจริตแมน้ิดเดียวก็ขอแช่งใหม้ีอนัเป็นไป เผยรบัสั่งราชินี ความยากจน
ไม่ใช่เป็นสิ่งทีน่่าละอาย ความชั่วชา้คดโกงนั่นแหละเป็นสิ่งทีน่่ารงัเกียจ น่าละอาย



๘ 

 

อย่างยิ่ง” ปรากฏว่าคณุหญิงกลัยาและคณะ ๕ คนถกูฟ้องด าเนินคดีในขอ้หาหมิ่น
พระบรมเดชานภุาพ ซึง่แทบจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อ  

ดงันัน้ จะเห็นไดว้่าไดม้ีการใชข้อ้หาหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ และประเด็น
เก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษัตริย ์ใหเ้ป็นประโยชนใ์นการใส่รา้ยป้ายสีทางการเมือง 
แลว้ก่อการรฐัประหารท าลายประชาธิปไตยหลายครัง้ จนกระทั่งครัง้ล่าสดุ เมื่อหลงั
การรฐัประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ ก็ไดม้ีการใชข้อ้หาหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพ มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง เพื่อเล่นงานฝ่ายประชาชนฝ่ายเสือ้แดง หรือ
กลุม่ที่ตอ่ตา้นรฐัประหารหลายสิบคดี ท่ีเป็นท่ีทราบกนัดีเช่นคดี นางสาวดารณี ชาญ
เชิงศิลปกุล หรือ 'ดา ตอรปิ์โด'  กล่าวท่ีสนามหลวง เมื่อวนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๑ โจมตีนายสนธิ ลิม้ทองกลุ ท่ีมกัอา้งอิงพระบรมเดชานภุาพ มาเป็นเครื่องมือ
ใส่รา้ยป้ายสีทางการเมือง นายสนธิไดน้ าขอ้ความนัน้มาเผยแพรต่่อทางสื่อมวลชน
ใหแ้พรห่ลายทั่วประเทศ แลว้ฟ้องนางสาวดารณีในขอ้หาหมิ่นพระเดชานภุาพ แลว้
ท าใหศ้าลชัน้ตน้ตดัสินจ าคกุนางสาวดารณีถึง ๑๘ ปี ขณะนี(้๒๕๕๔) คดียงัอยู่ใน
ขัน้ศาลอทุธรณ ์   

บางคดีก็เป็นเรื่องของการตีความอันเหลือเชื่อ เช่น คดีปภัสชนัญญ์ ฉ่ิง
อินทร์ หรือ “เจ๊แดง” แกนน า “กลุ่มคนของแผ่นดินลูกหลานย่าโม” ถูกฟ้อง
สืบเน่ืองจากเมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๒ ปภัสชนัญญ์ไดน้ ากลุ่มเสือ้แดงโคราช 
ประทว้งท่ีบริเวณลานขา้งอนุสาวรียท์า้วสุรนารี  โดยมีการเผาโลงศพจ าลอง ระบุ
ขอ้ความขา้งโลงศพว่า “พระองคท์่าน..., พลเอกเปรม...,พันธมิตร รัฐบาลโจร... 
ชาตะ... มรณะ ๘ เม.ย. ๒๕๕๒” และ มีภาพใบหนา้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ์
รวมทั้งภาพใบหน้า นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี อยู่ด้านข้างโลงศพ
จ าลอง ต่อมากลบัถกูฟ้องในขอ้หาหมิ่นพระเดชานภุาพ โดยอา้งว่า ค าว่า “พระองค์



๙ 

 

ท่าน”นัน้ หมายความถึงพระมหากษัตรยิ ์และท่ีน่าตกใจคือ ศาลชัน้ตน้นครราชสีมา
ก็ตดัสินใหป้ภสัชนญัญห์รือเจ๊แดงมีความผิดจรงิตามการตีความ   

การใชข้อ้หาเหล่านีม้าเล่นงานประชาชนแลว้ยังไม่จุใจ ในท่ีสุดในเดือน
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ท่ีผ่านมา ฝ่ายรฐับาลอภิสิทธ์ิ เชชาชีวะ ก็ไดอ้อกแผนผงัลม้
เจา้ มากล่าวรา้ยฝ่าย พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร พรรคเพื่อไทย และ นปช. อย่างเป็น
ระบบมากยิ่งขึน้ และเผยแพรข่อ้หา “ขบวนการลม้เจา้” เพื่อเปลี่ยนการใสร่า้ยปา้ยสี
ใหเ้ป็นความชอบธรรม   

ดงันัน้ จะเห็นไดว้่าขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกลายเป็นเครื่องมืออนั
อปัลกัษณ ์ในการหาเหตคุวบคมุและลงโทษประชาชนที่ไม่เห็นดว้ยกบัฝ่ายอ ามาตย ์
และต่อตา้นรฐับาลปัจจุบัน ดังนั้น การท่ีฝ่าย นปช.จะขอย่ืนขอด าเนินคดี พล.อ.
เปรม ติณสูลานนท ์พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา และนายอานันท ์ปันยารชุน คงจะไม่
ประสบผลในทางปฏิบัติ นอกจากจะเป็นการย ้าถึงลักษณะสองมาตรฐานใน
สงัคมไทยอีกครัง้หนึ่ง ในกรณีท่ีเห็นไดว้่า ถา้เป็นชาวบา้นอย่างนางสาวดารณี หรือ 
ปภสัชนญัญ ์จะตอ้งถกูด าเนินคดี แต่ถ้าเป็นบคุคลทัง้ ๓ ท่านนี ้จะไม่ถูกด าเนินคดี
ใด ๆ 

ในกรณีนี้ ผู้เขียนเห็นด้วยกับฝ่ายสมัชชาสังคมก้าวหน้าว่า ถ้าหาก
ข้อหาตามมาตรา ๑๑๒ เป็นเคร่ืองมืออันอัปลักษณ์ของชนชั้นน า ที่สร้าง
ความช่ัวช้าในสังคม ฝ่ายประชาชนคนเสื้อแดงไม่ควรที่จะใช้เคร่ืองมืออัน
เดียวกัน ในทางตรงข้าม ควรจะร่วมรณรงคใ์ห้มีการยกเลิกข้อหาเช่นนี ้และ
คืนสิทธิมนุษยชนอันสมบูรณแ์ก่ประชาชนจะดกีว่า  

 

(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๖ ฉบบัท่ี ๒๙๔ วนัท่ี ๑๔ มกราคม  ๒๕๕๔) 



๑๐ 

 

๒.คดผัีงล้มเจ้า 

 
เรื่องคดีล้มเจ้านี ้ เริ่มต้นในวันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ เมื่อ พ.อ.

สรรเสริญ แกว้ก าเนิด โฆษกของศนูยอ์  านวยการแกไ้ขสถานการณฉ์กุเฉิน(ศอฉ.)ได้
แถลงข่าวโดยกล่าวถึงเครือข่ายท่ีมีการส่อถึงการลม้สถาบนัเบือ้งสูง ปรากฏว่าใน
แผนผงัของเครือข่ายกลุ่มบุคคลท่ี พ.อ.สรรเสริญกล่าวถึง ไดป้รากฏชื่อของผูเ้ขียน
อยู่ดว้ย และท าใหพ้ี่นอ้ง เพื่อนฝงู โทรมาถามข่าวดว้ยความแปลกใจ จากนัน้ ต่อมา 
ในวนัท่ี ๒๗ เมษายน รายการต่าง ๆ ทางวิทย ุและโทรทศันก็์น าเอาข่าวและแผนผงั
นีม้าเผย และมีรายการบางรายการ ไดโ้จมตีกลุม่บคุคลท่ีปรากฏชื่อในแผนผงัอย่าง
รุนแรง ซึ่งเป็นการจงใจบิดเบือนใหร้า้ย โดยไม่ไต่ถามท่ีมา หรือขอ้เท็จจริงแต่อย่าง
ใด ต่อมา นายสเุทพ เทือกสบุรรณ รองนายกรฐัมนตรี ก็ออกมาแถลงซ า้ว่า จะออก
หมายจบับคุคลตามแผนผงันีด้ว้ย 

ลกัษณะเครือข่ายตามแผนผงันี ้จะมี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ท่ีเป็นใจกลาง
หลกัและมีโครงข่ายตา่ง ๆ คอยแวดลอ้มเช่ือมโยงอยู่ โดยหลกัๆไดแ้ก่ กลุม่ นปช. อนั
ประกอบดว้ย นายวีระ มสุิกพงศ ์นายจตพุร พรหมพนัธุ ์นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน ์
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ นายวิสา คัญทัพ และนายก่อแก้ว 
พิกุลทอง นอกจากนี้ ยังมี นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข นายอดิศร เพีย งเกษ 
นายแพทยเ์หวง โตจิราการ นายชูพงษ์ ถ่ีถว้น รวมทัง้  พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นาย
สมชาย วงศส์วสัดิ์ และโยงผูเ้ขียนเขา้ไปดว้ยในฐานะท่ีท่ีปรกึษาหนงัสือพิมพว์อยซ์
ออฟทกัษิณ และ ผูป้ระกนั “ดา ตอรปิ์โด” 

เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี ้ ผู้เ ขียนในฐานะครูสอนประวัติศาสตร์ใน
มหาวิทยาลยัคนหนึ่ง คิดว่ามีความจ าเป็นที่จะตอ้งปกปอ้งสิทธิของตนเอง ก่อนที่จะ



๑๑ 

 

ถกูลากเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรื่องสกปรกทางการเมืองท่ีมากกว่านี ้จึงไดอ้อกค าแถลง 
มีสาระว่า ผู้เขียนไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีเรียกว่า “เครือข่ายท่ีมีพฤติกรรมลม้
สถาบนั” ตามท่ี ศอฉ.กล่าวอา้ง แต่ท่ีส  าคญัผูเ้ขียนไม่เห็นว่า จะมีเครือข่ายอะไรใน
ลักษณะเช่นนี ้นอกจากการใส่รา้ยป้ายสีท่ี ศอฉ.สรา้งขึน้มาเอง เพื่อท าลายลา้ง
ทางการเมืองฝ่ายตรงขา้ม ท่ีก าลังต่อตา้นและเรียกรอ้งรฐับาลใหยุ้บสภา ดังนั้น 
ผูเ้ขียนจึงตอ้งปกปอ้งสิทธิโดยการด าเนินการฟ้องรอ้งแก่ พ.อ.สรรเสรญิ แกว้ก าเนิด 
และ ศอฉ. โดยจะด าเนินคดีทัง้ทางอาญาและทางแพ่ง เพราะเหตกุารณท์ัง้หมด เป็น
เพียงความพยายามของรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ท่ีจะใส่รา้ยป้ายสีผู้บริสุทธ์ิ 
ท าลายสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชน และน าเอากรณีลม้ลา้งสถาบันมาเป็น
เครื่องมือ ท่ีจะกวาดลา้งปราบปรามประชาชน ซึ่งต่อมา รฐับาลก็ไดป้ราบปราม
ประชาชนจริง โดยก่อการเข่นฆ่าสงัหาร จนท าใหป้ระชาชนเสียชีวิตเกือบรอ้ยและ
บาดเจ็บนบัพนัคน 

ในวนัท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ผูเ้ขียนก็เสนอใหท้นายความย่ืนฟ้องต่อ
ศาลอาญา โดยฟ้อง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรฐัมนตรี เป็นจ าเลยท่ี ๑ นายสุ
เทพ เทือกสุบรรณ ผอ.ศอฉ. เป็นจ าเลยท่ี ๒ และพ.อ.สรรเสริญ แกว้ก าเนิด เป็น
จ าเลยท่ี ๓ ในความผิดฐานเป็นเจา้พนกังานปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยมิชอบ หมิ่นประมาท
โดยการโฆษณา กรณี ศอฉ.  เผยแพร่แผนผงัเครือข่ายลม้เจา้ นอกจากนี ้ยงัไดย่ื้น
ฟ้องศาลแพ่งในข้อหาละเมิด ใหช้ดใช้ค่าเสียหายจ านวน ๓๐๐,๕๕๔.๘๐ บาท 
พรอ้มอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ ๗.๕ ต่อปี ปรากฏว่า เพียงวนัท่ี ๑๐ พฤษภาคม ศาล
แพ่งก็พิจารณาไม่รบัฟ้อง เพราะอา้งว่า จ าเลยทัง้สามคนกระท าในฐานะเจา้หนา้ท่ี
ของรฐั นอกจากนี ้พ.ร.ก.การบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ก็ได้
ใหอ้  านาจไว ้จงึถือวา่ โจทกไ์ม่มีอ  านาจฟ้อง ศาลพิพากษายกฟ้อง 



๑๒ 

 

การยกฟ้องของศาลแพ่งดงักล่าว ความจริงมีขอ้กังขาหลายประการ เช่น 
ศาลไม่ไดพ้ิจารณาเลยว่า ฝ่าย ศอฉ.ออกข่าวเรื่องเครือข่ายลม้เจา้นี ้มีหลักฐาน
เพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่มีหลกัฐาน เหตุจึงปล่อยใหผู้ท่ี้มีอ  านาจตามกฎหมาย มาใส่
รา้ยป้ายสีคนโดยไม่มีความผิด และศาลแพ่งยังไม่ไดค้  านึงถึงความเสียหายทาง
สงัคมท่ีผูเ้ขียน และคนอื่นที่ถกูระบชุื่อในผงัจะไดร้บั หลงัจากมีการเผยแพรแ่ผนผงันี ้
ออกไป จึงกลายเป็นว่า ถ้าอยู่ในอ านาจรฐัเสียแลว้ จะแถลงอย่างไร สรา้งความ
เสียหายตอ่ใคร ก็ไม่มีความผิด 

 

 
การอธิบายของศาลก็สามารถโตแ้ยง้ได ้เพราะตามมาตรา ๑๗ ของ พ.ร.ก.

ฉกุเฉิน เขียนว่า การใชอ้  านาจตามพระราชก าหนดนี ้ตอ้งเป็นการกระท าท่ีสจุริต ไม่
เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุ ปัญหาคือ การกระท าของจ าเลยเป็นการ



๑๓ 

 

กระท าโดยสุจริตและสมควรแก่ เหตุหรือไม่  เพราะการท่ีจ า เลยทั้งสามคือ 
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ ศอฉ. และโฆษกกองทัพบก น า
เอกสารเครือข่ายลม้เจ้ามาเผยแพร่ โดยไม่ปรากฏท่ีมาท่ีไปของเอกสารฉบับนี ้
ประกอบกบัขอ้ความในเอกสารก็ยงัเป็นท่ีสงสยัว่าจะเป็นความจริงเพียงไร เพราะมี
ชื่ออดีตนายกรฐัมนตรี อดีตผูบ้ญัชาการเหลา่ทพัหลายคนอยู่ในเอกสาร โดยไม่ไดม้ี
ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีชดัเจน แต่รีบน ามาแถลงเพื่อหวงัผลทางการเมือง ดงันัน้ จึง
ตีความไดด้ว้ยซ า้ว่า ทัง้สามคนกระท าโดยจงใจ เพื่อใหต้วัเองและพรรคพวกตนเอง
ไดเ้ปรียบทางการเมือง โดยไม่ค านึงขอ้เท็จจรงิ ไม่ค านึงถึงความเสียหายของผูท่ี้ถกู
ใส่รา้ย โดยอาศยัขอ้ไดเ้ปรียบและความเครง่ครดัของกฎหมายขา้งตน้มาใชจ้ดัการ
ปรปักษ ์ทางการเมืองของรฐับาล 

ในส่วนศาลอาญา ท่ีคดียังคงคา้งอยู่ ปรากฏว่าทางศาลขอใหม้ีการไกล่
เกลี่ยยอมความ ไดม้ีการนดัไกล่เกลี่ยถึง ๓ ครัง้ แต่ฝ่ายคณุอภิสิทธ์ิ คณุสเุทพ และ 
พ.อ.สรรเสรญิ ไม่ไดส้นใจตอ่คดีเลย ไดม้ีการตัง้พนกังานอยัการมาเป็นทนายเพื่อแก้
ต่างฝ่ายจ าเลย ในท่ีสดุเมื่อขัน้ตอนการไกล่เกลี่ยลม้เหลว เรื่องก็ไดถ้กูน าขึน้ไต่สวน
ในศาล ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ท่ีผ่านมา 

แต่ปรากฏว่า ศาลอาญาเองก็ดูไม่เต็มใจท่ีจะใหม้ีการด าเนินคดี ยังคง
พยายามเสนอทางไกลเ่กลี่ย โดยรบัฟังจากฝ่ายอยัการว่า การที่ พ.อ.สรรเสรญิ แกว้
ก าเนิด เสนอแผนผงัต่อสื่อมวลชน ไม่มีค าวา่ “ผงัลม้เจา้” หรือ “เครอืข่ายลม้สถาบนั” 
แต่เป็นเรื่องท่ีสื่อมวลชนเอาไปเติมกันเอง พ.อ.สรรเสริญยังเสนอด้วยซ า้ไปว่า 
แผนผังนีเ้ป็นเพียงข้อวิเคราะห์ไม่ได้มุ่งจะกล่าวหาใคร ดังนั้น ดูเหมือนว่า ศาล
ตอ้งการใหฝ่้ายโจทกค์ือผูเ้ขียน ถอนคดีไปเองโดยเลิกฟ้องต่อจ าเลยทัง้สาม 



๑๔ 

 

ในกรณีนี ้ความจรงิแลว้ แมว้า่ในแผนผงัท่ีแจก พ.อ.สรรเสรญิจะไม่ไดใ้สค่  า
ว่า “ผงัลม้เจา้”ลงไป แต่สาระส าคญัในการแถลงข่าว ก็ตอ้งการเช่นนัน้ ซึ่งเป็นการ
เปิดทางใหส้ื่อมวลชนน าไปโจมตีบคุคลที่ถูกระบใุนเครือข่ายวา่เป็นพวกลม้เจา้ สว่น
ท่ีอา้งว่า ผงันีเ้ป็นเพียงขอ้วิเคราะห ์เพราะ พ.อ.สรรเสรญิรูด้ีว่า ขอ้กลา่วหาเป็นเรื่อง
เลื่อนลอยไม่มีหลกัฐาน จงึไดอ้อกตวัไวก้่อนเช่นนัน้ 

ดังน้ัน การประนีประนอมจะเป็นไปได้ โดยฝ่ายรัฐบาลหรือ พ.อ.
สรรเสริญ ต้องแถลงว่า ผังล้มเจ้าดังกล่าวเป็นเร่ืองเหลวไหล เป็นเร่ืองของ
การใส่ร้ายป้ายสีทางการเมือง และชนชั้นน าต้องเลิกน าเอาข้อหาเก่ียวกับ
สถาบันพระมหากษัตริยม์าเป็นเคร่ืองมือโจมตีทางการเมืองต่อฝ่ายตรงข้าม 
การเมืองไทยจงึยกระดับขึน้จากวงจรน า้เน่าเช่นทีผ่่านมา   

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๖ ฉบบัท่ี ๒๙๗ วนัท่ี ๕ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๕๔) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



๑๕ 

 

๓. เขาคือ “สุรชัย แซ่ด่าน” 
 

เมื่อเวลาราวตี ๒ ก่อนรุ่งของวนัท่ี ๒๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๕๔ เจา้หนา้ท่ี
ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลโชคชัยได้จับกุมนายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ หรือ 
สุรชัย แซ่ด่าน แกนน ากลุ่มแดงสยาม และนักต่อสูเ้พื่อประชาธิปไตยท่ีมีบทบาท
ส าคญัยิ่งคนหนึ่ง ในขัน้แรกต ารวจไดค้มุตวัมาสอบปากค า พรอ้มแจง้ขอ้หากระท า
ความผิดตามมาตรา ๑๑๒ ในความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานภุาพในการปราศรยั
ท่ีหา้งสรรพสินคา้อิมพีเรียลเวิลด ์ลาดพรา้ว เมื่อปลายปี ๒๕๕๓ ตามข่าวแจง้ว่า 
นายสรุชยัระบวุา่ยงัไม่ขอใหก้ารในชัน้พนกังานสอบสวน โดยอา้งวา่ยงัมีคดีหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพอีก ๑๐ คดี ซึ่งจะขอต่อสูค้ดีจนถึงท่ีสุด ปรากฏว่าทางการต ารวจ
ไม่ใหป้ระกนัตวัและน าตวัไปคมุขงัอยู่จนถึงขณะนี ้(๒๕๕๔) 

ดงันัน้ จึงกลายเป็นว่านายสุรชยัคือเหยื่อคนลา่สดุ(๒๕๕๔)ของขอ้หาหมิ่น
พระบรมเดชานภุาพตามมาตรา ๑๑๒ แต่ดเูหมือนว่าจะไม่ใช่คนสดุทา้ย เพราะกรม
สอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ได้แถลงเมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ว่า จะเร่งจับกุม
ผูต้อ้งหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และยงัมีข่าวอีกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้
ขอต่อศาลออกหมายจบัตามขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานภุาพอีก ๕ คน ถา้เป็นเช่นนี ้
จรงิการกวาดจบัประชาชนตามขอ้หานีค้งจะด าเนินต่อไป ทัง้ท่ีการจบักมุตามขอ้หา
หมิ่นพระบรมเดชานภุาพนัน้เป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนอย่างยิ่ง และที่เขา้ใจไม่ได้
ก็คือ เหตใุดผูต้อ้งหาท่ีถกูจบัตามคดีนีจ้ึงไม่ไดร้บัสิทธิการประกนัตวั แมใ้นกรณีของ
นายสุรชัยก็ตาม เหตุผลท่ีว่ากลัวผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือจะมาท าการท่ีส่งผล
กระทบตอ่รูปคดีตามท่ีต ารวจอา้งอยู่เสมอไม่น่าจะใชไ้ด ้



๑๖ 

 

นายสรุชยั แซ่ด่าน ซึ่งต่อมาเปลี่ยนนามสกุลเป็น “ด่านวฒันานุสรณ”์ นัน้ 
เกิดเมื่อวนัท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ท่ีต าบลท่าพยา อ าเภอปากพนัง จังหวดั
นครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายยกยว้นและนางสมเชา้ แซ่ด่าน จากขอ้มลูเท่าท่ี
รวบรวมได ้นายสรุชยัประกอบอาชีพช่างซ่อมวิทยโุทรทศันท่ี์นครศรีธรรมราช ต่อมา
เริ่มตื่นตวัทางการเมืองหลงัจากเหตกุารณ ์๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และเริ่มเป็นท่ี
รูจ้กัจากการเป็นผูน้  ามวลชนในการเคลื่อนไหวกรณีเทมโก ท่ีคดัคา้นการผกูขาดการ
ผลิตแร่ในประเทศไทยของบริษัทสหรัฐอเมริกา และต่อมาคือกรณีประทว้งผู้ว่า
ราชการจังหวัด พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งลุกลามกลายเป็นการท่ีประชาชนเผาจวนผู้ว่า
ราชการจังหวดั กรณีนีท้  าใหน้ายสุรชัยถูกด าเนินคดีอาญาเป็นครัง้แรก ต่อมาเมื่อ
เกิดเหตกุารณ ์๖ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ นายสรุชยัก็เดินทางเขา้สูเ่ขตป่าเขา รว่มตอ่สู้
กบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยเช่นเดียวกบัปัญญาชนจ านวนมาก 

นายสุรชัยอยู่ในเขตป่าเขาสุราษฎรธ์านี ใช้ชื่อจัดตั้งว่า “สหายวิรัช” ท า
หนา้ท่ีในหน่วยข่าวและโฆษณา อยู่ในเขตป่าเขาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๕ ก็ถกูล่อลวงให้
มาเจรจากบัฝ่ายรฐับาลท่ีศาลากลางจงัหวดัและถกูจบักมุ ต่อมาถูกตดัสินประหาร
ชีวิตในขอ้หาเผาจวนผูว้า่ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราชและปลน้เงินรถไฟ แตไ่ดร้บั
พระราชทานอภัยโทษและไดร้บัการปล่อยตัว ในระหว่างท่ีอยู่ในคุกนายสุรชัยได้
สมัครเรียนสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จนสามารถจบ
การศึกษาขั้นปริญญาตรี เมื่อได้รับการปล่อยตัวใน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงบวชตาม
ประเพณี ประสบการณก์ารต่อสูท้างการเมืองและการติดคกุ นายสรุชยัไดเ้ขียนเป็น
หนังสือชื่อ “นกัโทษประหารคนที่ ๓๑๐” ต่อมาพิมพใ์หม่ใชช้ื่อว่า “ต านานนกัสู ้
สรุชยั แซ่ดา่น” 



๑๗ 

 

หลังจากนั้นนายสุรชัย แซ่ด่าน ก็ได้เข้าร่วมต่อสูท้างการเมืองในระบบ
รฐัสภาดว้ยการเป็นสมาชิกพรรคความหวงัใหม่จากการชกัชวนของ พล.อ.ชวลิต ยง
ใจยทุธ ลงสมคัรสมาชิกวฒุิสภาจงัหวดันครศรีธรรมราช และเป็นผูส้มคัร ส.ส.พรรค
ไทยรกัไทย แต่ไม่ไดร้บัเลือกตัง้ อย่างไรก็ตาม นายสรุชยัยงัมีบทบาททางการเมือง
สม ่าเสมอ ท าใหถู้กกล่าวขานว่าเป็นนักโทษคอมมิวนิสตค์นสุดทา้ย และเป็นเรื่อง
หนึ่งท่ีฝ่ายตรงขา้มท่ีไม่ยอมรบับทบาทของเขาน ามาเป็นขอ้โจมตีเสมอ ทัง้ท่ีความ
จรงิควรจะถือว่าเขาเป็นคนที่มั่นคงทางอุดมการณอ์ย่างยิ่งคนหนึ่ง เพราะนายสรุชยั
เคยแถลงหลายครัง้ว่าจะรือ้ฟ้ืนพรรคคอมมิวนิสต ์หรือตัง้พรรคคอมมิวนิสตใ์หม่เพื่อ
ตอ่สูท้างรฐัสภา ถ่วงดลุกบัพรรคนายทนุทัง้หลาย นอกจากนีน้ายสรุชยัมกัจะปรากฏ
ตวัโดยการสวมหมวกดาวแดงเสมอ จนท าใหห้มวกดาวแดงแบบของเขากลายเป็น
แฟชั่นอย่างหนึ่งในกลุม่คนเสือ้แดง 

จนเมื่อหลงัรฐัประหารเดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ นายสรุชยัก็เขา้รว่มกบั
ฝ่ายแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) เพื่อต่อตา้นอ ามาตยาธิปไตย 
เรียกรอ้งประชาธิปไตย และมีบทบาทเด่นอีกครัง้ในฐานะนกัปราศรยัท่ีเป็นที่ยอมรบั 
ผลงานท่ีส าคญัอย่างหนึ่งคือ การรวบรวมกลุ่มมวลชนท่ีสนามหลวงใหเ้ขา้ร่วมเป็น
แนวร่วมกับฝ่าย นปก. เพื่อท าให้การต่อสู้มีทิศทางท่ีชัดเจน  ดังนั้น ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อแกนน า นปช. รุ่นแรกถูกจบักุมในกรณีบุกบา้น พล.อ.
เปรม ติณสูลานนท ์ประธานองคมนตรีและรฐับุรุษ นายสุรชัยก็ไดร้บั เลือกใหเ้ป็น
หนึ่งในแกนน า นปช. รุน่ท่ีสอง ในการเลือกตัง้เดือนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นายสรุชยั
ไดก้ลบัไปสมคัรรบัเลือกตัง้อีกครัง้ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช เขต ๔ ในนามพรรคพลงั
ประชาชน แต่ก็พ่ายแพต้่อผูส้มคัรพรรคประชาธิปัตย ์นายสรุชยัยงัคงมีบทบาทเป็น



๑๘ 

 

ผูน้  าการเคลื่อนไหวของมวลชนต่อไป และเป็นหนึ่งในกลุม่ที่มีบทบาทเขา้รว่มในการ
ประทว้งรฐับาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ครัง้ใหญ่ครัง้แรกเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หลังจากกรณีดังกล่าว กลุ่มของนายสุรชัยเริ่มมีความเห็นท่ีแตกแยกกับ
กลุม่น าของ นปช. มากขึน้ จนในที่สดุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดแ้ยกตวัมา
ตั้งกลุ่ม “แดงสยาม” ร่วมกับนายจักรภพ เพ็ญแข ประเด็นส าคัญเรื่องแรกท่ีนาย
สุรชัยไม่เห็นดว้ยกับการเคลื่อนไหวของ นปช. (แดงทั้งแผ่นดิน) ในขณะนั้นก็คือ 
กรณีการถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เพราะเห็นว่า
เป็นการเคลื่อนไหวแบบรอ้งขอซึ่งเป็นการไม่ถูกตอ้ง นอกจากนัน้คือการวิเคราะห์
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน เพราะนายสุรชัยเห็นว่าสถานการณ์ขณะนี้เ ป็น
สถานการณป์ฏิวัติกระแสสูงของประชาชน การเคลื่อนไหวแบบในกรอบหรือการ
เรียกรอ้งเพียงขอใหย้บุสภาและเลือกตัง้ใหม่ของ นปช. (แดงทัง้แผ่นดิน) จึงเป็นขอ้
เรียกร้องท่ีอ่อนเกินไป ความขัดแย้งระหว่างนายสุรชัยกับฝ่าย นปช. (แดงทั้ง
แผ่นดิน) ปรากฏชดัตัง้แต่การชมุนมุใหญ่ของฝ่าย นปช. (แดงทัง้แผ่นดิน) เมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งนายวีระ มุสิกพงศ์ ประธาน นปช. ได้ประกาศตัด
ความสัมพันธ์กับฝ่ายของนายสุรชัยอย่างเป็นทางการ และต่อมาเมื่ อวันท่ี ๖ 
กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๔ อาจารยธิ์ดา ถาวรเศรษฐ์ รกัษาการประธาน นปช. ไดเ้กิด
ความขดัแยง้กบันายสรุชยัท่ีวดับางบ าหรุ  จรญัสนิทวงศ ์จนกลายเป็นข่าวทั่วไป 

มาถึงวนันี ้(๕ มีนาคม ๒๕๕๔) นายสรุชยัไดถ้กูจบักมุอย่างไม่เป็นธรรม ใน
ข้อหาตามมาตรา ๑๑๒ โดยไม่เป็นท่ีชัดเจนว่าหมิ่นอย่างไร จนมีค าถามกันว่า 
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานภุาพเป็นกฎหมายท่ีใหป้ระโยชนใ์ดแก่ประชาชน หรือ
เป็นเครื่องมือของฝ่ายรฐัในการเล่นงานผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยกับรฐัหรือชนชัน้น า เพราะมี
หลายครัง้ท่ีขอ้หานีก้ลายเป็นเครื่องมือในการท ารา้ยผูบ้ริสุทธ์ิ เข่นฆ่าประชาชน 



๑๙ 

 

ตวัอย่างท่ีชดัเจนคือกรณี ๖ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ท่ีฝ่ายนกัศกึษาและประชาชนถกู
กล่าวหาว่าหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ จึงถกูปิดลอ้มและเข่นฆ่าสงัหาร อนัเป็นการปู
ทางสูก่ารรฐัประหาร 

การจับกุมนายสุรชัยตามข้อหานี้ จึงถูกตั้งค าถามว่าเป็นการ
ด าเนินการอันไม่ชอบธรรมหรือไม่ ในกรณีนีก้ารรณรงคใ์ห้เลิกมาตรา ๑๑๒ 
จึงเป็นเร่ืองที่ชอบธรรม หรืออย่างน้อยที่สุดในระดับที่เป็นเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนข้ันพืน้ฐาน นายสุรชัยควรจะได้รับสิทธิประกันตัวมาต่อสู้คดี ตาม
หลักการที่ว่าผู้ถูกกล่าวหาน้ันเป็นผู้บริสุทธิ์ ยังไม่ต้องรับการถูกลงโทษ
จนกว่าศาลจะได้ตัดสินความผิดแล้ว 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๖ ฉบบัท่ี ๓๐๑ วนัท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๔) 
 

 
 

 



๒๐ 

 

๔. เร่ืองของธันยฐ์วุฒ ิทวีวโรดมกุล (หนุ่ม เรดนนท)์ 

 
นายธันยฐ์วุฒิ ทวีวโรดมกุล ชาวบา้นทั่วไปอาจจะไม่คุน้ชื่อ “ธันยฐ์วุฒิ” 

หรือ “หนุ่ม เรดนนท”์ เป็นราษฎรไทยอายุ ๓๗ ปี อาศยัอยู่กับบุตรชายชื่อนอ้งเว็บ 
หรือเด็กชายคณุากรอาย ุ๑๑ ปี ทัง้สองคนอยู่ดว้ยกนัมาตัง้แต ่พ.ศ.๒๕๔๖ หลงัจาก
ท่ีมารดาของเว็บ แยกทางไป นายธันยฐ์วุฒิเป็นผู้มีความรูค้วามเชี่ยวชาญดา้น
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และการพฒันาเว็บไซต ์จึงไดเ้ปิดบรษิัทขึน้เพื่อรบัจา้งพฒันา
เว็บ โดยหวงัว่าการท างานอยู่หนา้คอมพิวเตอรท่ี์บา้น และไดม้ีเวลาอยู่ดูแลลูก ดู
หนงักบัลกู หรือท ากิจกรรมอื่น ๆ กบัลกู เพื่อจะเลีย้งลกูชายคนเดียวใหเ้ป็นคนดีของ
สงัคมตอ่ไป 

 

 
 



๒๑ 

 

ในดา้นทศันะทางการเมืองแต่เดิมมา นายธันยฐ์วฒุิก็อาจจะเหมือนชนชัน้
กลางทั่วไปคืออยู่กับตนเอง ไม่ค่อยสนใจใหเ้วลากับการเมือง จนกระทั่งในกรณี
พฤษภาประชาธรรม พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งขณะนั้น นายธันยฐ์วฒุิอายรุาว ๑๙ ปี ก็ไดเ้ริ่ม
สนใจการเมืองบา้ง โดยมีความเห็นในเชิงสนบัสนุนการต่อสูข้อง พล.ต.จ าลอง ศรี
เมือง แต่หลงัจากนัน้ ก็ไม่ค่อยจะใหค้วามส าคญัในทางการเมืองมากนกั แมก้ระทั่ง
การเลือกตัง้ท่ีมีขึน้ก็มีส่วนรว่มนอ้ยมาก อาจจะมีเพียงแค่ พ.ศ.๒๕๔๔ ท่ีนายธันยฐ์
วุฒิกลับบา้นท่ีปทุมธานี เขต ๒  เพื่อไปเลือกผูส้มัครนายชูชาติ  หาญสวัสดิ์แห่ง
พรรคไทยรกัไทย ซึ่งแข่งขันกับนายเอกพจน ์ปานแยม้ แห่งพรรคประชาธิปัตย ์ซึ่ง
ครัง้นัน้ปรากฏว่า  นายเอกพจนเ์ป็นฝ่ายชนะ และหลงัจาก พ.ศ.๒๕๔๔ แลว้ นาย
ธนัยฐ์วฒุิก็กลายเป็นคนหนึ่งท่ีชื่นชอบในนโยบายใหม่ของรฐับาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชิน
วตัร ท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนไดจ้ริง และสามารถช่วยคนจนไดเ้ป็นจ านวนมาก 
และเป็นนโยบายที่ไม่เคยมีรฐับาลชดุใดท ามาก่อน นายธนัยฐ์วฒุิจงึไม่เขา้ใจวา่ เหตุ
ใดชนชัน้น าจึงตอ้งก่อการรฐัประหาร โค่นรฐับาล พ.ต.ท.ทกัษิณ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ 
และเห็นว่าการกระท าเช่นนั้น จะท าให้ประเทศไทยต้องถอยหลังไปในสายตา
ชาวโลก 

อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่ พ.ศ.๒๕๕๐ นายธันยฐ์วฒุิยงัคงหวงัว่า สถานการณ์
จะคลี่คลายไปทางท่ีดี ฝ่ายรัฐประหารคงจะต้องพ่ายแพ ้และประชาธิปไตยจะ
กลบัคืนมา เขาจงึแอบสนบัสนนุ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร และไม่เห็นวา่ นกัการเมืองท่ี
ถกูตดัสิทธ์ิ ๑๑๑ คน จะท าความผิดอะไร แต่เขายงัไม่กลา้ท่ีจะเขา้รว่มในการชมุนมุ
อย่างเปิดเผย จงึท าตวัเป็นนกัรบไซเบอร ์เขา้ไปโพสตค์วามเห็นในทางประชาธิปไตย
เป็นครัง้คราว ในหอ้งราชด าเนิน เว็บไซตข์อง “พนัทิป ดอทคอม” และตรงนีเ้องท่ีเป็น



๒๒ 

 

จดุเริม่ตน้ใหน้ายธนัยฐ์วฒุิตดัสินใจท างานดา้นไซเบอรใ์หแ้กข่บวนการเสือ้แดงอย่าง
เต็มตวัในเวลาตอ่มา 

ครัง้แรกท่ีนายธันยฐ์วฒุิกลา้ออกไปร่วมชุมนุมกับคนเสือ้แดงก็คือ การพา
ลกูไปรว่มชมุนมุความจรงิวนันี ้ท่ีสนามศภุชลาศยัเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึง่
ไดส้รา้งความประทับใจอย่างไม่รูล้ืม เพราะเห็นว่าคนเสือ้แดงท่ีมาร่วมชุมนุมมี
จ านวนมากมายมหาศาล นายธันยฐ์วฒุิและลกูก็ไดร้บัการตอ้นรบัจากผูชุ้มนุมคน
อื่นเป็นอย่างด ี

เมื่อกลับมาจากการชุมนุมท่ีสนามศุภชลาศัย นายธันยฐ์วุฒิก็ไดเ้ริ่มคิด
หาทางให้กลุ่มเสือ้แดงจังหวัดนนทบุรีท่ีมีอยู่หลายกลุ่มให้รวมตัวกัน เขาจึงตั้ง
เว็บไซตใ์หม่ คือ “เรดนนท ์ดอทคอม” หรือ “กลุ่มแดงนนท์” เพื่อรวบรวมนักรบไซ
เบอรช์าวนนทบรุี ซึ่งไดร้บักระแสตอบรบัอย่างคกึคกั จากนัน้ ก็ไดม้ีการนดัพบกนัใน
กลุม่คนเสือ้แดงนนทบรุีต่อมา ท าใหน้ายธนัยฐ์วฒุิตอ้งเปิดตวัมากขึน้ 

 จนกระทั่งถึงการชมุนุมใหญ่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ กลุม่แดงนนท ์
ก็ไดเ้ปิดตัวอย่างเป็นทางการท่ีทอ้งสนามหลวง  นายธันยฐ์วุฒิเขา้ร่วมการชุมนุม
ดว้ย แต่ตอ้งรีบกลับเพราะตอ้งดูแลนอ้งเว็บ นอกจากบางครัง้ท่ีจะเอาลูกไปร่วม
ชุมนุมดว้ย และเขาจะรบัหนา้ท่ีถ่ายรูปการชุมนุมมาเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องกลุ่ม
แดงนนท ์ 

หลงัจากการชมุนมุเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ รฐับาลประชาธิปัตยเ์ริ่มใช้
นโยบายควบคมุและปิดเว็บไซตข์องคนเสือ้แดง รวมทัง้เว็บไซตแ์ดงนนทก็์ถกูปิดไป
ชั่วคราว ดงันัน้ นายธันยฐ์วฒุิจึงเห็นว่า การท าเว็บไซตเ์ป็นเพียงการตอบสนองกลุม่
นนทบรุีซึ่งยงัไม่เพียงพอ ตอ้งยกระดบัทางไซเบอรร์องรบัมวลชนเสือ้แดงทั่วประเทศ 
และเพื่อใหป้ลอดภยัจากการปิดกัน้ของรฐั จะตอ้งหาเซิฟเวอรท่ี์อยู่ในต่างประเทศ 



๒๓ 

 

ในท่ีสุด เขาก็ประสบความส าเร็จ จึงไดน้ าเซิฟเวอรม์าเปิดเว็บไซตเ์รดไทยถึง ๑๕ 
แห่ง ซึ่งกระจายครอบคลุมทุกภาค แลว้ยังไดเ้ขา้ไปช่วยพฒันาเว็บไซตแ์นะน าให้
ค าปรกึษากบักลุ่มเสือ้แดงอีกหลายกลุ่มโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย นายธันยฐ์วฒุิสะทอ้น
ว่าเขามีความสขุมากกับการเขา้มาท าประโยชนใ์หก้ับคนเสือ้แดงในงานดา้นท่ีเขา
ถนดั แมว้่าการท างานเช่นนี ้จะท าใหเ้ขาตอ้งสญูเสียโอกาสในการท าธุรกิจส่วนตวั
เพื่อสรา้งความมั่นคงใหแ้ก่ครอบครวั 

ในวนัท่ี ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ในขณะท่ีขบวนการเสือ้แดงแดงทัง้แผ่นดิน
ก าลังชุมนุมเรียกรอ้งใหร้ัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ยุบสภาเพื่อคืนอ านาจใหก้ับ
ประชาชนนั้น ทางการต ารวจจากกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (ปอท.) ก็ไดจ้ับกุมตัวคุณธันยฐ์วุฒิ ทวีวโรดมกุล ดว้ยข้อหาว่า เป็น
ผูอ้อกแบบเว็บไซต ์นปช.ยเูอสเอ  เป็นผูโ้พสตข์อ้ความหมิ่นประมาทพระมหากษัตรยิ์
ลงในเว็บไซต ์และเป็นผูใ้หบ้รกิารแอดมินที่ไม่ยอมลบขอ้ความหมิ่นพระมหากษัตรยิ์
ซึ่งโพสตโ์ดยผูอ้ื่นอีก ๑ ขอ้ความ ซึ่งถือเป็นความผิดตามมาตรา  ๑๑๒ ของประมวล
กฎหมายอาญา จากนัน้ กระบวนการยตุิธรรมไทย ก็จบักมุคมุขงันายธันยฐ์วฒุิโดย
ไม่ยินยอมใหป้ระกันตวั ซึ่งเป็นครัง้แรกท่ีท าให้นายธันยฐ์วุฒิตอ้งแยกกับลูก ท่ีอยู่
ดว้ยกนัตลอดมา 

นายธันยฐ์วฒุิติดคกุอยู่เป็นเวลา ๑๑ เดือน เมื่อวนัที่ ๑๕ มีนาคมท่ีผ่านมา
นี ้ศาลอาญาไดต้ดัสินวา่นายธนัยฐ์วฒุิมีความผิดตามที่ถกูกลา่วหา ศาลไม่รบัฟังขอ้
ต่อสูท่ี้ว่า บนัทึกจราจรคอมพิวเตอรจ์ะเป็นบนัทึกคนละวนัและเวลากับขอ้ความท่ี
ปรากฏในเว็บ ศาลจึงตดัสินลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ให้
จ าคุก ๑๐ ปี และลงโทษตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกั บ
คอมพิวเตอร ์อีก ๓ ปี จงึเท่ากบัวา่ คณุธนัยฐ์วฒุิถกูตดัสินจ าคกุ ๑๓ ปี 



๒๔ 

 

เชา้วนัท่ีศาลตดัสินคดี นอ้งเว็บลกูชายของเขาพรอ้มเพื่อนจากลุ่มนนทบรุี 
มารอฟังค าพิพากษาคดีดว้ยความหวงั นอ้งเว็บยงัคงรอกอดพ่อตอนขึน้ศาลและมี
ความหวงัว่าพ่อจะตอ้งกลบัมาอยู่ดว้ยกันเหมือนเดิม แต่เมื่อศาลอ่านค าพิพากษา
แลว้ ก็จ าตอ้งยอมรบัตามนัน้ 

นายธันยฐ์วฒุิจึงกลายเป็นเหย่ืออีกรายหนึ่งของกฎหมายหมิ่นพระบรมเด
ชานภุาพ แต่คงไม่ใช่รายสดุทา้ย ตราบเท่าท่ีฝ่ายอ ามาตยาธิปไตย ยงัตอ้งการท่ีจะ
ใชก้ฎหมายนีไ้วล้งโทษประชาชนคนสามญัท่ีมีความคิดไม่ตรงกบัฝ่ายตน จะตอ้งมี
ประชาชนผูบ้ริสทุธ์ิอีกมากถกูลงโทษตามกฎหมายนี ้กฎหมายมาตรา ๑๑๒ จึงเป็น
กฎหมายท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน และเป็นเครื่องมือลงโทษประชาชนผูบ้ริสทุธ์ิ เป็น
กฎหมายท่ีไม่มีประโยชนใ์ดเลยตอ่สงัคมไทย 

ในโอกาสนี้ ผู้เขียนขอให้ก าลังใจต่อการต่อสู้ของธันยฐ์วุฒิ และขอ
แสดงความหว่งใยไปยังน้องเว็บผู้เป็นสุดทีรั่กของเขาด้วย  

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๖ ฉบบัท่ี ๓๐๔ วนัท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕ 

 

๕. ขอ้เสนอแก้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของนิตริาษฎร ์

 
เม่ือวนัท่ี ๒๗ มีนาคม ท่ีผ่านมา อาจารยว์รเจตน ์ ภาคีรตัน ์ตวัแทนกลุม่นิติ

ราษฎรไ์ดน้ าเสนอประเด็นในการแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาว่าดว้ยขอ้หาหมิ่น
พระบรมเดชานภุาพ สรุปสาระส าคญั ดงันีค้ือ 

๑.ยกเลิกมาตรา ๑๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา เพราะบทบญัญัติท่ีใช้
บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัไดร้บัการบญัญัติขึน้โดยค าสั่ งฉบบัท่ี ๔๑ ของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน ปี ๒๕๑๙ จึงเป็นกฎหมายของคณะรฐัประหารท่ีขาดความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตย 

๒. การลงโทษจากเดิมใหจ้  าคกุ ๓-๑๕ ปีใหเ้ปลี่ยนเป็นไม่มีอตัราโทษขัน้ต ่า 

ลดอตัราโทษใหเ้ป็นจ าคกุไม่เกิน ๓ ปี หรือปรบัไม่เกิน ๕๐ ,๐๐๐ บาท หรือทัง้จ  าทัง้
ปรบั ส าหรบัความผิดนีต้่อพระมหากษัตริย,์ ลดอตัราโทษใหเ้ป็นจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี 
หรือปรบัไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั ส าหรบัความผิดนีต้อ่พระราชินี รชั
ทายาท หรือผูส้  าเร็จราชการแทนพระองค ์เหตผุลขอ้นีค้ือ การลงโทษตามกฎหมาย
เดิมรุนแรงเกินไป จึงเสนอใหบ้ทลงโทษลดลง และใหม้ีความต่างในการลงโทษผูท่ี้
หมิ่นสถานะของพระมหากษัตริย ์กับผูท่ี้ละเมิดพระราชินี รชัทายาท และผู้ส  าเร็จ
ราชการ 

๓. เพิ่มเหตุยกเว้นความผิดให้การติชม แสดงความคิดเห็น หรือแสดง
ขอ้ความใดโดยสจุรติ เพื่อรกัษาไวซ้ึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อธ ารง
ไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่มี
ความผิด เพราะตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๔๕ รบัรองเสรีภาพ



๒๖ 

 

ในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตจึงไม่สมควรเป็น
ความผิดทางอาญา 

๔. เพิ่มเหตยุกเวน้โทษความผิด ถา้ผูถ้กูกล่าวหาว่ากระท าความผิดพิสจูน์
ได้ว่าข้อความนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ถ้าข้อท่ีกล่าวหาว่าเป็น
ความผิดนัน้เป็นเรื่องความเป็นอยู่สว่นพระองคห์รือความเป็นอยู่สว่นตวัแลว้แต่กรณี 
การพิสจูนน์ัน้ไม่เป็นประโยชนแ์ก่ประชาชน หา้มมิใหพ้ิสจูน ์

๕.ผูม้ีอ  านาจกล่าวโทษเปลี่ยนจากบุคคลทั่วไปเป็นส านักราชเลขาธิการ 
เพื่อป้องกันมีการน าเอาขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไปเป็นเครื่องมือโจมตีกัน
ในทางการเมือง และให้ส  านักราชเลขาธิการได้ท าหน้า ท่ีปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตรยิอ์ย่างเต็มที่ 

อาจารยว์รเจตน ์ภาคีรตัน ์เสนอว่า ขอ้เสนอของกลุม่นิติราษฎรนี์เ้ป็นเพียง
จุดเริ่มตน้ในทางวิชาการ ท่ีจะน ามาซึ่งการถกเถียงแลกเปลี่ยนในประเด็นนีอ้ย่าง
จรงิจงั และเป็นขอ้เสนอท่ีประนีประนอมที่สดุ แมว้่าจะไม่ไดแ้กปั้ญหาใหห้มดไป แต่
น่าท่ีจะบรรเทาปัญหาลงไดบ้า้ง 

หลงัจากนัน้ อาจารยส์มศกัดิ์ เจียมธีรสกุล ไดเ้สนอว่า การแกไ้ขกฎหมาย
อย่างเดียว อาจจะไม่ใช่ทางแก้ท่ีจะท าให้เกิดความเป็นธรรมมากขึน้ จะต้อง
พิจารณาถึงรากฐานทางอดุมการณท่ี์รองรบัดว้ย ดงันัน้ การแกก้ฎหมายจะตอ้งให้
ความค าส าคญัแก่อุดมการณท่ี์อยู่เบือ้งหลงั ในเมื่ออุดมการณท่ี์ด าเนินอยู่ยังเป็น
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การแก้ข้อกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่เป็น
ประโยชน ์จึงตอ้งรณรงคใ์หย้กเลิกอุดมการณน์ัน้ดว้ย เช่นการเลิกโฆษณาเกินจริง 
การยกเลิกสถานะพิเศษของส านักทรัพยส์ินส่วนพระมหากษัตริย ์เป็นตน้ จึงจะ
บรรลเุสรภีาพของประชาชนไดต้ามระบอบประชาธิปไตย 



๒๗ 

 

ประเด็นของการเสนอและการถกเถียงกันในเรื่องนี ้เป็นท่ีน่าสนใจอย่าง
มาก เพราะสถานการณข์องสงัคมไทยหลงัจากการรฐัประหาร พ.ศ.๒๕๔๙ ประเด็น
เก่ียวกบักฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานภุาพไดก้ลายเป็นประเด็นแหลมคม จากการท่ี
ชนชัน้น าฝ่ายอ ามาตยแ์ละองคก์รทางการเมืองฝ่ายขวา ไดน้ าเอาขอ้หาหมิ่นพระ
บรมเดชานภุาพมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการโจมตีใส่รา้ยศตัรูทางการเมือง 
และท าให้ประชาชนผู้บริสุทธ์ิหลายคนตอ้งตกเป็นเหย่ือทางการเมือง เช่น กรณี
ดารณี ชาญเชิงศิลปกลุ ท่ีถกูจ าคกุโดยไม่ไดป้ระกนั และถกูศาลอาญาตดัสินลงโทษ
ถึง ๑๘ ปี กรณีบุญยืน ประเสริฐยิ่ง ถกูศาลตดัสินจ าคกุ ๖ ปี แต่ไดร้บัการอภยัโทษ 
หลงัจากติดคุกอยู่ ๑ ปี ๑๐ เดือน กรณีสุวิชา ท่าคอ้ ถูกศาลตดัสินจ าคุก ๖ ปี แต่
ไดร้บัการอภยัโทษ หลงัจากถกูขงัอยู่ ๑ ปี ๕ เดือน กรณีวราวธุ ฐานงักรณ ์และ กรณี
ปภัสชนัญญ์  ฉ่ิงอินทรท่ี์เผาโลงศพจ าลองเพื่อประท้วงท่ีนครราชสีมา และถูก
ด าเนินคดีอยู่ในขณะนี ้ และท่ีน่าสนใจคือ กรณีอ าพล  ตัง้นพคุณ หรืออากง อายุ 
๖๑ ปี ถูกจับเมื่อเดือนสิงหาคมปีท่ีผ่านมา(๒๕๕๓) ดว้ยขอ้หาส่งเอสเอ็มเอสขอ้
ความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไปใหน้ายกรฐัมนตรี  ทัง้ท่ีนายอ าพลเป็นคนสงูอายุ
อยู่กบับา้น แลว้ยืนยนัว่าใชเ้อสเอ็มเอสไม่เป็น ขณะนี(้๒๕๕๔)ยงัคงด าเนินคดีในชัน้
ศาล  

นอกจากนี ้ในขณะนี ้ยงัมีการกล่าวหาและด าเนินคดีกันอยู่อีกนับสิบคดี 
และยงัมีผงัลม้เจา้ซึ่งฝ่ายรฐับาลเผยแพร่ และกลา่วหาว่านกัการเมืองฝ่ายต่อตา้นมี
การตัง้ขบวนการลม้เจา้เพื่อตอ่ตา้นสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์

ความจรงิแลว้ ตอ้งถือว่า กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานภุาพมีปัญหาหลาย
ประการ แมก้ระทั่งในเชิงปรชัญาของกฎหมาย เพราะกฎหมายสมัยใหม่ในแบบ
ประชาธิปไตยนัน้ ตอ้งเริ่มตน้ดว้ยความเสมอภาคระหว่างมนุษย ์สถานะการเป็น



๒๘ 

 

ประมุขแห่งรัฐเช่นในเยอรมนี หรือในอินเดีย ถือเป็นหน้าท่ีชนิดหนึ่ง และจะไม่
ก่อใหเ้กิดเอกสิทธ์ิเหนือกว่าบคุคลอื่น การมีกฎหมายพิเศษมาคุม้ครองสถานะผูน้  า
แห่งรฐัจึงเป็นเรื่องท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย สว่นในเรื่องอตัราการลงโทษก็เช่นกนั การ
ถูกลงโทษถึงขัน้ติดคุกหลายปี เพียงเพราะเรื่องการใชค้  าพูด เป็นสิ่งท่ีเกินกว่าเหตุ  
และเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนอย่างยิ่ง 

 

 
 
เรื่องกระบวนการพิจารณาก็มีปัญหาเช่นกนั เพราะการกลา่วหาในคดีนี ้ไม่

สามารถจะเปิดเผยใหช้ดัเจนได ้มิฉะนัน้ ผูท่ี้น ามาเปิดเผยก็จะถกูพิจารณาว่า หมิ่น
พระบรมเดชานภุาพไปดว้ย เกิดปรากฏการณเ์หลือเช่ือ ดงัเช่น คดีของ อ าพล ตัง้นพ
คณุ ศาลตดัสินความว่า การสง่เอสเอ็มเอสเช่นนัน้เป็นความผิด เพราะเป็นขอ้ความ
ท่ี “กระทบต่อความรูส้ึกของประชาชนและความมั่นคงของประเทศอย่างรา้ยแรง” 



๒๙ 

 

ทัง้ท่ีประชาชนทั่วไปไม่รูเ้ลยวา่ ขอ้ความที่ถกูกลา่วอา้งนัน้เป็นขอ้ความว่าอะไร หมิ่น
พระบรมเดชานภุาพจรงิหรือไม่ 

แต่ปัญหาส าคัญยังมาจากกระบวนการทางสังคม เพราะส่วนมาก ผู้ถูก
กล่าวหาในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มกัจะถูกตดัสินล่วงหนา้แลว้ว่า เป็นผูท่ี้มี
ทัศนะในเชิงปฏิปักษ์ต่อสถาบัน ตั้งแต่ก่อนท่ีศาลจะตัดสิน ทั้งท่ีเสรีภาพทาง
ความคิดและการนบัถือบคุคลใด จะตอ้งถือว่าเป็นสิทธิสว่นบคุคลที่ตอ้งไดร้บัความ
เคารพ แตใ่นสงัคมไทยหาไดเ้ป็นเช่นนัน้ไม่ 

ขอ้เสนอของกลุม่นิติราษฎรน์ัน้ มุ่งท่ีจะปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพใหเ้กิดเป็นธรรมมากขึน้ แต่ความจรงิแลว้ การใชก้ฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพในระยะ ๕ ปีท่ีผ่านมา มีแต่ประชาชนผูบ้ริสทุธ์ิ ท่ีตกเป็นเหย่ือของกฎหมายนี ้
โดยไม่เห็นว่า การใชก้ฎหมายนีจ้ะมีประโยชนแ์ต่อย่างใด แมก้ระทั่งในแนวทางท่ีจะ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ยั่ งยืนสืบไป การน ากฎหมายข้อนี ้ มาเป็น
เครื่องมือของชนชัน้น าการการลงโทษประชาชนใหรุ้นแรง อาจจะไดแ้ต่ความหวาด
เกรง คงจะไม่สามารถท่ีจะใหเ้กิดความเห็นพอ้งกบัชนชัน้น าโดยสจุรติใจ 

การยกเลิกกฎหมายข้อนีไ้ปเสียเลยน่าจะเป็นทางออกทีด่กีว่า จะท า
ให้ผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อต่อไป และเป็นการปิดทางส าหรับการเมือง
แบบใส่ร้ายป้ายสี นอกจากนี้สังคมไทยก็จะได้เคลื่อนไปในทางที่เป็น
ประชาธิปไตยและเคารพสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึน้ ส่วนอุดมการณแ์บบเก่าที่
รองรับอยู่เบือ้งหลังกฎหมายฉบับนี ้คงจะต้องรณรงคใ์นระยะยาวต่อไป 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๖ ฉบบัท่ี ๓๐๕ วนัท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๔) 
 
 



๓๐ 

 

๖. พระพุทธรูปและมาตรา ๑๑๒ 

 
สังคมไทยเป็นสังคมพุทธศาสนา ประชาชนไทยส่วนข้างมากกราบไหว้

พระพุทธรูปมาชา้นาน เพราะถือว่า พระพุทธรูปเป็นรูปแทนของพระพุทธเจา้ เป็น
ตวัแทนของคณุงามความดี ความบริสทุธ์ิ การกราบไหวเ้คารพพระพทุธรูปนีด้  าเนิน
ตลอดมาตัง้แต่ในอดีต และคนไทยสว่นใหญ่ก็คงจะกราบไหวห้รือแสดงความเคารพ
พระพทุธรูปไปอีกนานในอนาคต ตราบเท่าท่ีพระพทุธศาสนายงัอยู่คูส่งัคมไทย 

ความส าคญัอยู่ท่ีว่า การเคารพกราบไหวพ้ระพุทธรูปของคนไทย ด ารงอยู่
ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีกฎหมายคุม้ครอง การเคารพศรทัธาพระพุทธรูปเป็นเรื่องของจิตใจ 
ไม่ตอ้งมีใครบงัคบั การไม่มีกฎหมายหา้มหมิ่นพระพุทธรูป ก็ไม่ไดท้  าใหก้ารกราบ
ไหวบู้ชาพระพุทธรูปยุติลงได ้ถ้าหากมีใครกล่าววาจาหมิ่นพระพุทธรูป จาบจว้ง
พระพทุธรูป ลบหลูห่รือไม่เคารพบชูาพระพทุธรูป แมว้า่จะท าได ้แตก็่จะไม่ก่อใหเ้กิด
ผลใด ๆ เลย เพราะไม่สามารถจะท าใหค้นไทยเสื่อมศรทัธา หรือคลายความนบัถือ
พระพุทธรูป ตราบเท่าท่ีพระพุทธรูปยงัเป็นสญัลกัษณข์องพระพุทธเจา้ เป็นเครื่อง
แทนความดี ความบรสิทุธ์ิในสงัคม 

การไม่มีกฎหมายหา้มหมิ่นพระพทุธรูป จึงท าใหพ้ระพทุธรูปปลอดจากการ
ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง ไม่มีอ  านาจรฐัหรือใครสามารถท่ีจะใชม้าตราใดทาง
กฎหมายหา้มหมิ่นพระพทุธรูป ไปใส่รา้ยป้ายสีใคร ไปจบักมุใคร ไปจ าคกุใคร หรือ
ท ารา้ยใครได ้ซึง่แตกตา่งจากการใชก้ฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานภุาพมาตรา ๑๑๒ 
อย่างสิน้เชิง เพราะตลอดเวลาท่ีผ่านมา กฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ไดก้ลายเป็น
เครื่องมือทางการเมืองอย่างส าคญัของรฐัและชนชัน้ปกครอง ในการใส่รา้ยป้ายสี 
ท าลายศตัรูทางการเมือง และท าใหป้ระชาชนจ านานมากตอ้งถกูจบักมุคมุขงัติดคกุ 
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๓๑ 

 

แมก้ระทั่งในขณะนี ้ก็มีปัญญาชนฝ่ายคา้น และประชาชนหลายคนถูกติดคุก ถูก
ด าเนินคดี ทัง้ท่ีเรื่องทัง้หมดเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเป็นการขัดกับหลกั
ประชาธิปไตยในดา้นของเสรภีาพทางการเมือง และเสรภีาพทางความคิดทัง้สิน้  

หลกัฐานจากองคก์รสิทธิมนษุยชนชีว้่า นบัตัง้แต่รฐัประหาร ๑๙ กนัยายน 
พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นตน้มาจนถึงขณะนี ้มีประชาชนถกูด าเนินคดีในขอ้หาหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพตามมาตรา ๑๑๒ แลว้ราว ๔๐๐ คดี และเมื่อวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ท่ี
ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็ไดจ้ับกุมประชาชน คือ นายเลอพงษ์ วิ ไชยค า
มาตย ์ชาวไทย-อเมริกันท่ีนครราชสีมา ในขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เพราะ
เผยแพร่หนังสือ The King never Smile ทางเว็บไซต ์และผูต้อ้งหาไม่ไดร้บัการประกนั
ตวั จงึเป็นท่ีคาดหมายวา่ การจบักมุและลงโทษประชาชนตามมาตรา ๑๑๒ นี ้จะไม่
หยุด และนบัวนัจะยิ่งเพิ่มทวีขึน้ ภายใตก้ารด าเนินงานล่าแม่มดของกรมสอบสวน
คดีพิเศษปัจจุบนั จนกระทั่ง ปัญญาชนและแมแ้ต่ประชาชนทั่วไปไม่มีความแน่ใจ
เลยว่า ในอนาคตอันใกลจ้ะมีผูต้กเป็นเหย่ือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนี้
เพิ่มขึน้อีกเท่าใด 

ขอ้ท่ีน่าสงัเกตคือ ผูต้อ้งหาจ านวนมากในจ านวนท่ีถูกด าเนินคดีเป็นฝ่าย
สนับสนุนคนเสือ้แดง กลุ่มสนับสนุนฝ่ายเสือ้เหลืองมักจะรอดพ้นจากการถูก
ด าเนินคดี ปรากฏว่า ผูถู้กผูถู้กจบักุมตามกฎหมายมาตรา ๑๑๒ เกือบทัง้หมด จะ
ไม่ไดร้ับการประกันตัว เพราะศาลจะอา้งว่า เป็นคดีท่ีมีโทษสูง ถ้าใหป้ระกันตัว
จ าเลยจะหลบหนี ผูต้อ้งหาคดี ๑๑๒ จึงตอ้งติดคกุทนัทีท่ีถกูจบักมุเสมอ จากนัน้ ใน
จ านวนคดีมากกว่าครึ่ง ผูต้อ้งหามักตอ้งยอมรบัสารภาพ และถูกศาลตัดสินว่ามี
ความผิด มีการต่อสูค้ดีนอ้ยรายมาก เพราะผูต้อ้งหาคดี ๑๑๒ ส่วนใหญ่จะตกเป็น
จ าเลยสงัคม และบตุรภรรยามกัจะไดร้บัความเดือดรอ้นไปดว้ย และในรายท่ีตอ่สูค้ดี 



๓๒ 

 

ก็มกัถกูตดัสินว่ามีความผิดโดยการตีความของฝ่ายผูพ้ิพากษา ดงักรณีคดี นางสาว
ดารณี เชิงชาญศิลปกุล ซึ่งเคยถูกศาลชั้นตน้พิพากษาจ าคุกถึง ๑๘ ปี กลายเป็น
ตวัอย่างขู่ใหผู้ต้อ้งหาจ านวนมาก รบัสารภาพไวก้่อน แทนท่ีจะยืนยนัความถกูตอ้ง 
เพราะวิตกกนัวา่ ถา้สูค้ดีแลว้จะถกูศาลตดัสินจ าคกุยาว 

ความจริงการตีความใหผู้ถู้กจบักมุตอ้งมีความผิด อาจจะเริ่มตน้ตัง้แต่ขัน้
สอบสวนดว้ยซ า้ เช่น กรณีจกัรภพ เพ็ญแข ที่พูดเรื่องระบบอปุถมัภใ์นสงัคมไทย ก็
ถกูแกลง้ฟ้องในขอ้หาตามมาตรา ๑๑๒  หรือ กรณีปภสัชนญัญ ์ ฉ่ิงอินทร ์สตรีเสือ้
แดงโคราช ท่ีเขียนค าว่าพระองคท์่าน พล.อ.เปรม บนโลงจ าลอง แลว้เผาโลงเมื่อ
วนัท่ี ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ก็ถกูจบัด าเนินคดีขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ และ
ศาลก็ตัดสินจ าคุกโดยตีความว่าค าว่า “พระองค์ท่าน” นั้น หมายความถึง
พระมหากษัตริยอ์ันเป็นท่ีเคารพสูงสุดของบุคคลทั่วไป ซึ่งน่าจะถือไดว้่าเป็นการ
ตีความเกินบรบิท เพื่อจะใหผู้ต้อ้งหามีความผิดใหไ้ด ้

ดว้ยเหตนีุเ้อง องคก์ารนิรโทษกรรมสากล(เอไอ)จึงไดเ้สนอต่อรฐับาลไทย
ตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ ว่า ขอใหห้ยุดใชก้ฎหมายมาตรา ๑๑๒ ไปก่อน 
จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขใหไ้ดม้าตรฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล 
นอกจากนีย้งัเรียกรอ้งใหน้กัโทษท่ีถูกจ าคกุดว้ยกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ
ไดร้บัการปลอ่ยตวัโดยทนัที 

ส่วน นพ.นิรนัดร ์พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชน ก็ไดก้ล่าวในวนัท่ี 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ว่า การใช้มาตรการทางกฎหมาย ๑๑๒ ท าให้เกิดการ
ลิดรอนสิทธิและละเมิดเสรีภาพ ท าใหส้งัคมไทยตกอยู่ใตค้วามเงียบและความกลวั 
และยงัเสนอว่า “ในการบงัคบัใชม้าตรา ๑๑๒ ดูเผินๆอาจจะดูเหมือนกบัเป็นการ
จงรกัภกัดหีรือตอ้งการรกัษาสถาบนั แต่เมือ่ลงไปดูในรายละเอยีด พบว่าผลกระทบ



๓๓ 

 

ของการบงัคบัใช ้เป็นการละเมิดสทิธิมนษุยชนอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สทิธิใน
การประกนัตวั สิทธิในการกระบวนการยุติธรรม สิทธิในชีวิตและความปลอดภยั 
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในฐานะพลเมือง ซึ่ งผู ้เขียนคิดว่าสิ่งเหล่านีม้ี
ความส าคญัในระบอบประชาธิปไตยเป็นอนัมาก” 

ค ากล่าวของ นพ.นิรนัดรด์งักล่าวนัน้เป็นเสมือนค าเตือนใหเ้ห็นว่า ถา้ฝ่าย
ชนชัน้น ายงัใชม้าตรา ๑๑๒ ท ารา้ยและจบักมุคมุขงัประชาชนมากยิ่งขึน้ จะแน่ใจได้
อย่างไรว่า จะเป็นมาตรการอนัดีในการรกัษาสถาบนัพระมหากษัตริย ์ ส.ศิวรกัษ์ ก็
ไดเ้สนอเพิ่มเติมว่า หากสถาบนักษัตริยจ์ะด ารงรกัษาอยู่ไว ้สถาบนัจะตอ้งมีความ
โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และขอ้เสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบนัพระมหากษัตรยิค์วรมีการ
พดูอย่างเปิดเผย และไดร้บัการพิจารณาอย่างจรงิจงั  

กล่าวโดยสรุปแล้ว ถ้าพิจารณาจากการกราบไหว้พระพุทธรูปดังที่
กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ความจ าเป็นของการใช้กฎหมายมาปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์น้ันไม่มีเลย ในประเทศเช่นอังกฤษและญ่ีปุ่ น ก็มิได้มี
กฎหมายมาตรา ๑๑๒ กระแสจาบจ้วงหรือล้มเจ้า ก็มิได้มีบทบาทส าคัญแต่
ประการใด   
 

(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๗ ฉบบัท่ี ๓๑๓ วนัท่ี ๔ มิถนุายน ๒๕๕๔) 
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๗.เตอืนรัฐบาลเพือ่ไทยเร่ืองมาตรา ๑๑๒ 

 
เมื่อวนัท่ี ๑๕ ธันวาคม ท่ีผ่านมา ศาลอาญากรุงเทพฯ ไดอ้่านค าพิพากษา

คดีพนักงานอัยการย่ืนฟ้อง นางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกุล หรือ ดา ตอรปิ์โดใน
ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ 
สรุปไดว้่า คุณดารณีไดป้ราศรยับนเวทีทอ้งสนามหลวง โดยกล่าวค าพูดจาบจว้ง 
ลว่งเกิน เปรียบเทียบและเปรียบเปรย หมิ่นประมาท ดหูมิ่น และแสดงความอาฆาต
มาดรา้ยถึงองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี ท าให้
ประชาชนเขา้ใจว่า ทัง้สองพระองคท์รงเป็นผูอ้ยู่เบือ้งหลงัการชุมนุมประทว้งของ
กลุม่พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ท าใหเ้สื่อมเสียพระเกียรติยศชื่อเสียง ถกู
ดหูมิ่น และถกูเกลียดชงั โดยสรุปแลว้ ศาลจึงพิพากษาใหจ้ าคุกรวม ๑๕ ปี โดยคณุ
ดารณีถูกจับกุมตัง้แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และไม่ไดร้บัการประกันตวัจน
ขณะนี ้(๒๕๕๔)จงึเท่ากบัถกูจ าคกุมาแลว้ ๓ ปี 

นอกเหนือจากคดีคณุดา ตอรปิ์โด ยงัมีคดีท่ีไม่ค่อยเป็นท่ีทราบกนั คือ คดี
วนัชยั แซ่ตนั นายวนัชยัเป็นชาวสิงคโปร ์ไปแจกใบปลิวในที่ชุมนมุของกลุม่แนวรว่ม
ประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อวนัท่ี ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
และการด์ นปช.จบักุมส่งต ารวจ ตามประวตัิเล่าว่า นายวนัชยัพ านกัอยู่ในประเทศ
ไทยมานานกว่า ๓๐ ปี พูดภาษาไทยชัดเจน มีภรรยาเป็นคนไทยและมีอาชีพขาย
เสือ้ผา้ เขาสนใจการเมืองไทย ชอบอ่านหนงัสือประวตัิศาสตรไ์ทย จึงไม่เห็นดว้ยกบั
การรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ และรับไม่ได้กับฝ่ายพันธมิตรท่ียึด
สนามบินสวุรรณภมูิเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ เน่ืองจากเขามีอาชีพเป็นมคัคเุทศกแ์ละไดร้บั
ผลกระทบจากเหตุการณ ์เขาจึงคน้ควา้สาเหตุของการรฐัประหาร และเขียนเป็น



๓๕ 

 

เอกสารชื่อ “พระไตรปิฎกฉบบัแกแ้คน้” ซึ่งวิพากษ์วิจารณก์ารเมืองหลงัรฐัประหาร
อย่างรุนแรง และอธิบายถึงพลงัอ านาจท่ีสนับสนุนฝ่ายพนัธมิตร เอกสารชุดแรกท่ี
เขียนมีความยาวถึง ๕๐ หน้า เมื่อน าไปแจกพบว่าไม่ค่อยมีผู้สนใจอ่านเอกสาร
ขนาดยาวเช่นนัน้ จงึไปปรบัปรุงใหม่เป็นฉบบัใบปลิว ๓ แผ่นจ านวน ๖ หนา้  

นายวนัชยัเล่าว่า รูส้กึเสียใจและโกรธ นปช.มาก เพราะตัง้แต่ถูกจบักุมตวั
และถกูด าเนินคดีตามมาตรา ๑๑๒  เขาก็ถกูฝากขงัและไม่ไดร้บัการประกนัตวั โดย
ศาลอา้งว่าเป็นคดีท่ีมีบทลงโทษสูง เขาจึงติดคกุเรื่อยมา แต่เขายืนยนัว่า ขอ้เขียน
ของเขานั้นเป็นความจริง และเมื่อเขาก็ยืนยันเรื่องนีต้่อศาล ศาลก็ไม่อนุญาตให้
อธิบายและพิสจูนข์อ้เท็จจริง และยงัพิจารณาคดีแบบปิดลบั แมก้ระทั่งภรรยาก็ยงั
ตอ้งออกไปนอกหอ้งระหวา่งการพิจารณา 

ดว้ยความเครียดจากการถูกด าเนินคดี และจากสภาพความเป็นอยู่ใน
เรือนจ า ท าใหน้ายวนัชัยกินไม่ค่อยได ้นอนไม่ค่อยหลบั เกิดความเครียดจึงแสดง
อารมณโ์กรธ และพูดจาวิพากษ์วิจารณรุ์นแรงภายในศาล ท าใหถู้กส่งไปรกัษาท่ี
สถาบนักลัยาณร์าชนครินทรซ์ึ่งเป็นสถานบ าบดัผูป่้วยจิตเวช และอยู่ท่ีนั่น ๒ เดือน 
จนในท่ีสดุ วนัท่ี ๒๖ กมุภาพนัธ ์และวนัท่ี ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ศาลตดัสินลงโทษ
จ าคกุนายวนัชยั ๑๕ ปี 

นอกเหนือจากนี้ ยังมีคดีจาก มาตรา ๑๑๒ คดีอื่นอีกจ านวนมาก ขอ
ยกตัวอย่างคดี เช่น คดีณัฐ สัตยาภรณ์พิสุทธ์ิ ถูกจับกุมเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ ในขอ้กล่าวหาว่าเผยแพร่คลิปท่ีหมิ่นสถาบนัฯ ในบล็อก ‘StopLeseMajeste’ 

ศาลพิพากษาตดัสินจ าคุก ๙ ปี รบัสารภาพ เหลือ ๔ ปี ๖ เดือน คดีธันยฐ์วุฒิ ทวี
วโรดมกุล ผูอ้อกแบบเว็บไซตค์นเสือ้แดงหลายเว็บ ถูกจับกุมตวัในขอ้หาหมิ่นพระ
บรมเดชานภุาพเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๓ และถกูศาลตดัสินจ าคกุ ๑๓ ปี คดีสรุยินั 
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กกเปือย พ่อคา้ขายรองเทา้ ถูกจับกุมขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ศาลตัดสิน
จ าคกุ ๖ ปี แต่หลงัจากรบัสารภาพไดร้บัลดโทษเหลือจ าคกุ ๓ ปี คดีปภสัชนญัญ ์ฉ่ิง
อินทร ์ถูกจับกุมตวั ในขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เพราะเขียนค าว่า พระองค์
ท่านลงบนโลงจ าลอง ศาลตดัสินจ าคกุ ๓ ปี คดีสชุาติ นาคบางไทร ถกูจบักมุตวัใน
ขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานศุาลตดัสินจ าคกุ ๖ ปี คดีอากงหรือนายอ าพล ตัง้นพคณุ 
ถูกกล่าวหาว่าส่งขอ้ความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทางโทรศัพทม์ือถือ ถูกตัดสิน
จ าคกุ ๒๐ ปี คดีเลอพงษ์  วิไชยค ามาตย ์หรือ โจ กอรด์อน ถูกกล่าวหาว่า เขาเป็น
เจา้ของบล็อกซึ่งมีเนือ้หาหนงัสือ The King Never Smiles ภาคภาษาไทย ทัง้ท่ีหนงัสือ
เล่มนี ้เป็นหนังสือวิชาการท่ีจัดพิมพโ์ดยส านักพิมพข์องมหาวิทยาลยัเยล ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลยัชัน้น าของสหรฐัอเมริกา อีกทัง้หนังสือนีก็้มีจ  าหน่ายทั่วไป  อีกทัง้ยงั
สามารถสั่งซือ้ไดจ้ากอเมซอนดอทคอม แต่ศาลก็ยงัตดัสินว่าจ าเลยมีความผิด จึง
ตอ้งถกูจ าคกุ ๕ ปี แตล่ดโทษเพราะรบัสารภาพ เหลือจ าคกุ ๒ ปี ๖ เดือน 

กรณีเหล่านี ้ชีใ้หเ้ห็นสถิติท่ีเพิ่มขึน้อย่างมากของคคีหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพ ท่ีเพิ่มขืน้อย่างมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์รัฐประหาร และการขึน้เป็น
รฐับาลบรหิารประเทศของพรรคประชาธิปัตย ์เพราะใน พ.ศ.๒๕๔๘ ก่อนรฐัประหาร 
มีคดีตามมาตรา ๑๑๒ เพียง ๓๓ กระทง ถึง พ.ศ.๒๕๕๒ หลงัการรฐัประหาร เพิ่ม
เป็น ๑๖๔ กระทง  แต่เมื่อถึง พ.ศ.๒๕๕๓ ท่ีพรรคประชาธิปัตยเ์ป็นรฐับาลคดีหมิ่น
พระบรมเดชานภุาพเพิ่มเป็น ๔๗๘ กระทง ซึ่งเป็นจ านวนท่ีมากอย่างไม่เคยปรากฏ
มาก่อนในประวัติศาสตร์ของคดี ๑๑๒ ทั้งนี ้เพราะฝ่ายอ ามาตย์และรัฐบาล
ประชาธิปัตย์ ตั้งใจจะใช้กฎหมายข้อนี ้ เป็นเครื่องมือคุกคามและปราบปราม
ประชาชนท่ีมีความคิดต่าง และผูท่ี้ถูกลงโทษเกือบทั้งหมดก็เป็นฝ่ายคนเสือ้แดง 
หรือเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ท่ีไม่เห็นดว้ยกับการใชอ้ิทธิพลเหนือการเมืองของพวก
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อ ามาตย ์ ดว้ยเหตุนีจ้ึงไม่มีฝ่ายเสือ้เหลือง หรือฝ่ายประชาธิปัตยถ์ูกด าเนินคดีใน
ลกัษณะนีเ้ลย 

ดงันัน้ เมื่อรฐับาลประชาธิปัตยแ์พเ้ลือกตัง้ และพรรคเพื่อไทยเป็นรฐับาล 
จึงไม่น่าท่ีจะมีกรณีใหม่ท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนในลกัษณะนีอ้ีก แต่กลบัปรากฏว่า 
เ ม่ือวัน ท่ี  ๔ กันยายน ท่ี ผ่านมา นายสุรภักดิ์  ภูไชยแสน อายุ  ๔๐ ปี  เ ป็น 
โปรแกรมเมอรอ์ิสระ ชาวจังหวัดบึงกาฬ ถูกจับท่ีอพารต์เมน้ท ์ในซอยมหาดไทย 
ด้วยข้อหากระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดอันเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร ์พ.ศ.๒๕๕๐  และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ต ารวจแจง้
ขอ้หาว่า เป็นคนสรา้งเพจ  “เราจะครองแผ่นดินโดย…” กล่าวหาว่าเป็นคนใชช้ื่อว่า 
“ดอกออ้” และกลา่วหาวา่เก่ียวขอ้งกบัเว็บไซต ์นปช.ยเูอสเอ แตค่ณุสรุภกัดิยื์นยนัว่า 
ไม่รูเ้รื่องและไม่ไดก้ระท าตามขอ้กล่าวหาทัง้หมด กรณีคณุสรุภกัดิ์ยงัไม่ถึงขัน้ตอน
ด าเนินคดีในศาล คดีนีเ้ป็นกรณีแรกท่ีถูกจับกุมในข้อหาเช่นนีภ้ายใต้รัฐบาลยิ่ง
ลกัษณ ์ชินวตัร 

จากนั้น  น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ก็ไดแ้สดงท่าทีหลายครัง้ว่า จะปราบปราม
และปิดเว็บไซตท่ี์หมิ่นพระบรมเดชานภุาพ รองนายกรฐัมนตรี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ  ารุง 
ก็ไดป้ระกาศว่า รฐับาลชุดนีไ้ดปิ้ดเว็บไซตไ์ปแลว้จ านวนมาก และยงัปรากฏต่อมา
ว่า เมื่อวนัท่ี ๑๓ ธันวาคม ท่ีผ่านมานายกฤตธี ระลกึฤาเดช เจา้ของนามแฝง “ไทย
วรรษ สีทนัดรสมทุร” ถกูหมายคน้บา้นดว้ยมาตรา ๑๑๒ 

 
ในท่ีนี ้อยากจะเสนอว่า ถ้ารฐับาลพรรคเพื่อไทยตอ้งการสรา้งภาพแห่ง

ความจงรกัภกัดี โดยจบักุมประชาชนผูบ้ริสทุธ์ิเขา้คกุ ในลกัษณะเดียวกับท่ีรฐับาล
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พรรคประชาธิปัตยก์ระท ามาแลว้ ไม่น่าจะเป็นเรื่องถกูตอ้งนกั เพราะเป็นการท าลาย
พลงัฝ่ายประชาธิปไตยท่ีเคยเป็นฝ่ายสนบัสนุนพรรคเพื่อไทยทัง้สิน้ ในโลกปัจจบุนั 
เสรภีาพในการแสดงความคิดเห็นนัน้เป็นสิ่งส  าคญั การกวาดลา้งจบักมุคนท่ีมีความ
คิดเห็นแตกตา่งนัน้ ถือวา่เป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน และไม่เป็นท่ียอมรบัของโลก
นานาชาติ การปิดเว็บไซตข์องผูท่ี้คิดต่าง ไม่มีประเทศประชาธิปไตยที่ไหนกระท ากนั 

ยิ่งกว่านั้น มาตรา ๑๑๒ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในวันนี ้ ต่างก็เป็น
กฎหมายมรดกเผด็จการ เพราะมาตรา ๑๑๒ มีการเพิ่มโทษสงูสดุเป็น ๑๕ ปีในสมยั
เผด็จการธานินทร ์กรยัวิเชียร สว่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอรอ์อกในสมยัรฐัสภาแตง่ตัง้ยคุ 
พล.อ.สรุยทุธ ์จลุานนท ์กฎหมายเหลา่นี ้อย่างนอ้ยที่สดุก็น่าจะตอ้งทบทวน โดยการ
น ากลบัมาผ่านการพิจารณาใหม่จากรฐัสภาท่ีมาจากการเลือกตัง้ของประชาชน 

เจตนารมณแ์ห่งกฎหมายนัน้ คือ การรกัษาสิทธิมนุษยชน ใหป้ระชาชนมี
เสรีภาพ และใหเ้กิดความยตุิธรรม ถา้ขอ้กฎหมายใด มีส่วนส่งเสริมใหม้นษุยต์กอยู่
ในความงมงายโง่เขลา และยงัเป็นเครื่องมือในการท ารา้ยผูบ้ริสทุธ์ิ กฎหมายนัน้ ไม่
ตอ้งดว้ยหลกัประชาธิปไตย จึงสมควรท่ีจะมีการปฏิรูปหรือยกเลิกไปเสีย จึงจะเป็น
การถกูตอ้ง 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๗ ฉบบัที่ ๓๓๙ วนัท่ี ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๔) 
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๘.ก้านธูปกลางความมืดในสังคมไทย 

 
“แคค่ดิตา่งก็ตอ้งฆ่ากนัใหต้าย ตอ้งประจานกนัใหอ้าย ทัง้ ๆ ทีน่อ้งเขาเป็น

แค่เด็กผูห้ญิง ไม่รูส้ึกละอายแก่ใจกนับา้งหรือ รุมท ารา้ยเด็กผูห้ญิง ขาดศีลขาด
ธรรม เหน็ชวีติคนเป็นของเล่น นีแ่หละหนาประเทศไทย นา่เบือ่ทีส่ดุ!!” 

น่ีเป็นความเห็นของคณุinwashura๒๐๑๒ ซึง่สะทอ้นขอ้เท็จจรงิกรณีกา้นธูป
ในสงัคมไทยไดช้ดัเจนท่ีสดุ 

กา้นธูปเป็นนามแฝงของเด็กหญิงคนหนึ่ง ท่ีตกเป็นเหย่ือของขบวนการล่า
แม่มดในสงัคมไทย จนตอ้งเผชิญปัญหาอย่างหนกั กา้นธูปมีชื่อเดิมว่า “ณัฐกานต ์
สกุลดาราชาติ” เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ เธอเป็นนักเรียนหญิงธรรมดาท่ีชอบอ่าน
หนงัสือ ในวยัมธัยม เธอเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนรตันราษฎรบ์  ารุง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบรุี ต่อมา ในชัน้มธัยมปลายไดย้า้ยตามบิดามาศกึษาต่อท่ีโรงเรียนธารปราสาท
เพชรวิทยา จงัหวดันครราชสีมา ในระหวา่งเรียนอยู่ชัน้ ม.๕ เธอไดร้บัรางวลัชนะเลิศ
ในโครงการประกวดเรียงความสง่เสรมิประชาธิปไตย หวัขอ้ "ประชาธิปไตยสมบรูณ"์ 
ซึง่เป็นความภมูิใจอย่างยิ่ง 

ในเรื่องทัศนะทางการเมืองสมัยมัธยม เธอก็เหมือนคนไทยจ านวนใน
ขณะนัน้ ท่ีไม่ไดนิ้ยมชมชื่นในรฐับาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร มากนกั และมีแนวโนม้
ทางความคิดท่ีสนับสนุนฝ่ายพนัธมิตรในการต่อตา้นรฐับาลไทยรกัไทย จนกระทั่ง
เมื่อหลงัจากรฐัประหาร ๑๙ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๙ บา้นเมืองไทยถอยหลงัไปสูเ่ผด็จ
การ ภายใต้การควบคุมของฝ่ายอ ามาตยาธิปไตย ก้านธูปเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีไม่
ถูกต้อง เธอจึงเริ่มสนใจการเมืองมากขึ ้น และเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวไม่รับ
รฐัธรรมนญูฉบบั พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นกรณีแรก ขณะมีอายเุพียง ๑๕ ปี จากนัน้ ตัง้แต่ 



๔๐ 

 

พ.ศ.๒๕๕๒ เธอจึงสนบัสนุนการต่อสูเ้พื่อประชาธิปไตยของคนเสือ้แดง จากการท่ี
เธอมีความสนใจและใชค้อมพิวเตอรไ์ด ้เธอจึงเริ่มโพสตข์อ้ความแสดงความเห็นใน
โลกอินเทอรเ์น็ต แน่นอน ความเห็นท่ีเธอโพสตย์่อมแตกต่างกบัฝ่ายกระแสหลกั ซึ่ง
มากดว้ยความคบัแคบ บีบบงัคบัใหค้นคิดและเชื่อสิ่งเดียวกันในแบบเดียวกัน ใน
กรณีท่ีมีผูค้ิดต่าง ก็มกัจะตอ้งถกูเล่นงาน และถกูท ารา้ยในลกัษณะเดียวกบัการล่า
แม่มดในยโุรปสมยักลาง 

ดว้ยเหตนีุ ้เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒ ขณะท่ีกา้นธูปอายไุดเ้พียง ๑๗ ปี เธอก็ตกเป็น
เหย่ือของขบวนการล่าแม่มด เมื่อสื่อในเครือผูจ้ดัการไดโ้จมตีกา้นธูปอย่างหนกัว่า 
เป็นพวกไม่รกัสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์โดยท่ีไม่มีหลกัฐานเลยวา่ กา้นธูปดหูมิ่นหรอื
อาฆาตมาดรา้ยต่อพระมหากษัตรยิ ์แต่การโจมตีประณามกา้นธูปโยงเขา้มากบัการ
ท่ีเธอเคยขึน้เวทีเสือ้แดงในนามตวัแทนเยาวชน ทัง้ท่ีมีเยาวชนหลายคนขึน้เวทีฝ่าย
พนัธมิตรเช่นเดียวกนั ในการโจมตีกา้นธูป มีการใชข้อ้มลูเท็จดว้ยว่า เธอถกูไล่ออก
จากโรงเรียนท่ีบา้นโป่งเพราะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และเมื่ออยู่ท่ีโรงเรียนแห่ง
ใหม่ ก็ถูกตกัเตือนเสมอเรื่องไม่รกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์การใส่รา้ยของสื่อ
ในเครือผูจ้ดัการเช่นนี ้ไดร้บัการขานรบัจากเว็บไซต ์และสื่อฝ่ายขวาทัง้หมด 

ผลจากความคบัแคบทางความคิดในสงัคมไทย เริ่มส่งผลรา้ยต่อกา้นธูป 
เม่ือเธอสอบเขา้มหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๕๓ เธอสอบผ่านขอ้เขียนท่ีจะเขา้ศกึษาตอ่ใน
โครงการเอเชียศึกษา ของคณะอกัษรศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร แต่คณะอกัษร
ศาสตรไ์ม่รบัเขา้ศึกษา โดย รศ.ดร.มณีป่ิน พรหมสทุธิรกัษ์ คณบดีอกัษรศาสตรใ์น
ขณะนั้นอธิบายว่า ก้านธูปสามารถท าขอ้สอบได ้สอบสัมภาษณผ์่าน หลังจากท่ี
สงัคมไทยทราบว่าเยาวชนผูม้ีทศันคติต่อตา้นสถาบนัฯ รายนีส้อบเขา้มาได ้ก็มีผูส้ง่
ขอ้มูล และประวัติ เพื่อคัดคา้นการรบัเธอเขา้ศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก และเมื่อ



๔๑ 

 

พิจารณาเอกสารหลกัฐาน ก็พบว่า กา้นธูปขาดคณุสมบตัิในขอ้ท่ีวา่ นกัศกึษาตอ้งมี
ความจงรกัภกัดีตอ่สถาบนัหลกัของประเทศ อนัถือเป็นกฎหลกัของมหาวิทยาลยั อีก
ทัง้ยงัพบว่า เป็นผูท่ี้บคุลิกภาพมีปัญหา หากเขา้มาเรียน อาจเขา้กบัเพื่อนไม่ได ้จึง
จ าเป็นตอ้งตดัสิทธ์ิ ไม่ใหเ้ขา้เรยีน 

พ.ศ.๒๕๕๓ เธอยังไดสิ้ทธ์ิสัมภาษณ์ท่ีคณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์ แตพ่วกลา่แม่มดในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเ์ปิดเฟซบุ๊กชื่อ “มั่นใจ
ชมุชนชาวเกษตรฯ ไม่ยินดีตอ้นรบัคนหมิ่นพ่อชื่อณฐักานตม์ารว่มเรียนดว้ย” และมี
การเคลื่อนไหวต่อต้านก้านธูปอย่างหนัก โดยประกาศกันว่าจะมีการนัดชุมนุม
ประท้ว ง ในวัน ท่ีก้านธูปสอบสัมภาษณ์  มี การปล่อยข่ า ว เท็ จอี กว่ า  ถ้า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์ม่รบักา้นธูป คนเสือ้แดงจะบกุมาเผามหาวิทยาลยั ท า
ใหเ้กิดการต่ืนกลวักนัทั่วไป ในท่ีสดุ กา้นธูปตอ้งตดัสินใจสละสิทธ์ิ ไม่สอบสมัภาษณ ์
และมีข่าวว่า เธอจะไปศึกษาต่างประเทศแทน ซึ่งก็ถูกตามใส่รา้ยป้ายสีอีกว่า 
พ.ต.ท.ทกัษิณ เป็นคนจ่ายเงินใหก้า้นธูปไปเรยีนตา่งประเทศ 

ดงันัน้ จึงสรุปไดว้่า กรณีเหล่านี ้สะทอ้นใหเ้ห็นไดอ้ย่างชดัเจนถึงความคบั
แคบในวงการศึกษาไทย ท่ีตดัโอกาสในอนาคตของเด็กผูห้ญิง ๑ คน เพียงเพราะ
หวาดกลวัในเรื่องความคิดท่ีแตกตา่งเท่านัน้ 

ปรากฏว่า ขบวนการล่าแม่มด ยังไม่ไดล้ะเวน้ก้านธูป เพราะมีผู้ไปแจง้
ความด าเนินคดีดว้ยขอ้หามาตรา ๑๑๒ ท่ี สน.บางเขน  จากกรณีโพสตข์อ้ความ
ในเฟซบุ๊กส่วนตวั ตัง้แต่เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ทางการต ารวจจึงไดท้  าการสอบสวน 
และไดอ้อกหมายเรียกใหก้า้นธูปไปใหป้ากค ากบัทางการต ารวจแลว้ 

ในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ท่ีผ่านมานีเ้อง เครือข่ายผูจ้ัดการ ได้
น าเอาเรื่องของกา้นธูปมาเปิดเผย เพื่อตอบสนองจิตวิญญาณล่าแม่มดอีกครัง้ ใน



๔๒ 

 

บทความชื่อ "ธรรมศาสตรใ์นวนัท่ีอา้แขนรบักา้นธูป" โดยเปิดเผยขอ้มลูวา่ กา้นธูปได้
เ ป ลี่ ย น ชื่ อ  แ ล ะ ไ ด้ เ ข้ า ศึ ก ษ า ท่ี ค ณ ะ สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์ ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และเปิดเผยชื่อใหม่กับเลขประจ าตัวนักศึกษาของเธอ 
จากนั้นไดอ้ธิบายยอ้นหลงัไปถึงความเป็นมาของกา้นธูปอย่างอคติ เช่น ใชค้  าว่า 
ยอ้นรอยแดงปากไม่สิน้กลิ่นน า้นม เมื่อกล่าวถึงภูมิหลังของเธอ เป็นตน้ และยัง
กลา่วรา้ยวา่ กา้นธูปยงัมีพฤติกรรมท่ีไม่เคารพพระมหากษัตรยิอ์ย่างสม ่าเสมอ 

ดังนั้น ในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ท่ีผ่านมา กลุ่มนักศึกษา ๖ กลุ่มน าโดย 
สหพนัธนิ์สิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ไดอ้อกแถลงการณป์ระณามเครือ
ผูจ้ัดการกรณีเสนอข่าวละเมิดสิทธิ "กา้นธูป" โดยเสนอข่าวอนัเป็นเท็จ อนัน าไปสู่
การสรา้งความแตกแยกในหมู่ประชาชน แต่การเสนอข่าวของกลุม่ผูจ้ดัการ ยงัไดร้ับ
การโจมตีต่อไปจากโอเคเนชั่น ซึ่งยงัสรา้งข่าวเท็จในลกัษณะท่ีว่า ญาติผูพ้ี่ของกา้น
ธูปท่ีเรียนอยู่ท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์รบังานเป็นหญิง
บรกิาร โจมตีว่า บิดามารดาของกา้นธูปเป็นคนเสือ้แดง ท่ีลา้งสมองใหก้า้นธูปไม่รกั
สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งท่ีบิดามารดาของเธอไม่เคยเป็นคนเสื ้อแดงเลย 
นอกจากนี้ ยังโจมตีก้านธูปว่า เป็นต้นไม้พิษ แล้วตั้งค าถามต่อมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์ถึงความชอบธรรมที่รบักา้นธูปเขา้ศกึษา 

จากนัน้ ในวนัท่ี ๕ มกราคม ดร.เสรี วงษ์มณฑา นกัพูดชื่อดงัและอาจารย์
คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน ไดใ้หค้วามเห็นว่า การลา่แม่มดน ามาใชก้บั
กา้นธูปไม่ได ้เพราะไม่ใช่แม่มด แต่คืออาชญากร เพราะมีขอ้เท็จจริงเก่ียวกับการ
กระท าผิด ซึ่งกรณีนีถื้อว่ามีหลกัฐานชัดเจนอยู่แลว้ จะเป็นกรณีเดียวกับล่าแม่มด
ไม่ได ้



๔๓ 

 

ต่ อ ก ร ณี ดั ง ก ล่ า ว  ศ . ด ร . ส ม คิ ด  เ ลิ ศ ไ พ ฑู ร ย์  อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์แสดงทศันะและจดุยืนไวว้า่ 

"ไม่เห็นมีกฎขอ้บงัคบัใดของมหาวิทยาลยับอกว่า นกัศึกษาธรรมศาสตร์
ตอ้งเคารพชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถา้หากมีกฎข้อนีจ้ริง หมายความว่า 
ธรรมศาสตร์ตอ้งตรวจสอบว่านกัศึกษาคนนีร้ักชาติ รักศาสนาหรือเปล่า นบัถือ
ศาสนาไหม ค าถามเหล่านีจ้ะเกิดทนัที" และว่า "สิ่งสดุทา้ยคือ เราไม่ควรไล่ล่าแม่
มดเพราะเราไม่รูว้่าเขาเป็นแม่มดจริงหรือเปล่า แลว้แมเ้ธอจะเป็นแม่มดจริง แต่แม่
มดก็สามารถอยู่ในสงัคมไหนก็ได"้ 

ใ น ท่ี นี ้ ค ง จ ะ ต้ อ ง ข อ ก ล่ า ว ส นั บ ส นุ น  ทั ศ น ะ ข อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่ีคิดอย่างใหโ้อกาสแก่นกัศึกษา ไม่ตกอยู่ใตก้ระแสขวา
จดั ไลล่า่บคุคลคิดตา่ง สว่นทศันะ ดร.เสร ีวงษม์ณฑา นัน้คงไม่อาจจะยอมรบัได ้

กล่าวโดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่า กรณีของก้านธูปน้ัน สะท้อนภาวะ
ยุคมืดแห่งพุทธิปัญญาในสังคมไทย จะต้องใช้แสงสว่างแห่งเหตุผล และ
หลักการประชาธิปไตยสักเพียงใดหนอ จึงจะขับไล่ความมืดมิดเช่นนี้ใน
สังคมไทยออกไปได้ 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๗ ฉบบัที่ ๓๔๒ วนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕) 
 
 
 
 
 

 



๔๔ 

 

๙. ย้อนอดีตคดพีระองคเ์จ้าวีระ 
 

ในระยะ ๕ ปีมานี ้มีพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธ์ิจ านวนมาก ไดถู้กจับกุม
ด าเนินคดีดว้ยมาตรา ๑๑๒ และเป็นท่ีทราบกันดีว่า หลายคนถูกศาลตดัสินจ าคุก
อย่างไม่เป็นธรรม ความจริงแลว้ ความไม่เป็นธรรมจากคดี ๑๑๒ ไม่ไดเ้พิ่งเกิดครัง้
แรกหลงักรณีรฐัประหาร ๑๙ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๙ แต่ยอ้นหลงัไปถึง พ.ศ.๒๕๓๑ 
ก็มีผูต้กเป็นเหย่ือของคดี ๑๑๒ อย่างไม่เป็นธรรมเช่นกัน นั่นคือ กรณีของนายวีระ 
มสุิกพงศ ์

นายวีระ มุสิกพงศ ์ไดร้บัการเลือกตัง้เป็น ส.ส.จังหวัดพัทลุง ตัง้แต่ พ.ศ.
๒๕๒๖ ไดเ้ป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย ์และรบัต าแหน่งรฐัมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๙ พล.อ.เปรม ติณสลูา
นนท ์นายกรฐัมนตรีไดป้ระกาศยุบสภาใหม้ีการเลือกตัง้ใหม่ นายวีระ มสุิกพงศไ์ด้
ออกเดินทางช่วยสมาชิกพรรคประชาธิปัตยห์าเสียง เมื่อวนัท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๒๙ นายวีระเดินทางไปช่วยหาเสียงใหแ้ก่ นายพรเทพ เตชะไพบลูย ์ผูส้มคัรของ
พรรคประชาธิปัตย ์ที่อ  าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับรุีรมัย ์และไดป้ราศรยัผ่านเครื่อง
ขยายเสียงตอ่หนา้ประชาชน ขอ้ความตอนหนึ่งมีอยู่วา่ 

“ผูเ้ขียนถา้เลือกเกิดเองได ้ผูเ้ขียนจะไปเลือกเกิดท าไม เป็นลูกชาวนา
จงัหวดัสงขลา จะไปเลือกเกิดอย่างนัน้ท าไม ถา้เลือกเกิดไดก้็เลือกเกิดมนัใจกลาง
พระบรมมหาราชวงันั่น ออกมาเป็นพระองค์เจา้วีระซะก็หมดเรือ่ง ไม่จ าเป็นจะตอ้ง
ออกมายืนตากแดดพูดใหพ้ีน่อ้งฟัง เวลาอย่างนีเ้ทีย่ง ๆ ก็เขา้หอ้งเย็น เสวยเสร็จก็
บรรทมไปแลว้ ตื่นอีกทีบ่ายสามโมง ที่มายืนกลางแดดอยู่ทุกวนันีก้็มนัเลือกเกิด
ไม่ได”้ 
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ในวันเดียวกัน นายวีระก็กล่าวหาเสียงด้วยข้อความคลา้ยกันอีกครั้งท่ี

อ  าเภอสตกึ จงัหวดับรุีรมัย ์และขอ้ความที่กลา่วเช่นนีก้ลายเป็นเรื่อง เพราะมีผูส้มคัร
ผูแ้ทนราษฎรท่ีเป็นคู่แข่ง คือ นายเชิดชยั เพ็ชรพนัธ ์พรรคสหประชาธิปไตย ไปฟ้อง
เจา้หนา้ท่ีต ารวจวา่ การปราศรยัของนายวีระ มีถอ้ยค าเปรยีบเปรยอย่างตัง้ใจดหูมิ่น
พระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเกลียดชังใน
สถาบนัพระมหากษัตรยิข์องไทย ซึง่เป็นความผิดตามมาตรา ๑๑๒ หลงัจากนัน้ ก็ได้
มีการประโคมข่าวใหญ่ในหนงัสือพิมพ ์พรรคสหประชาธิปไตยไดน้ าไปขยายผลเพื่อ
ปลุกเรา้มหาชนใหเ้กลียดชังและต่อตา้นนายวีระ นอกจากนี ้ลูกเสือชาวบา้น และ
หน่วยปฏิบตัิการพิเศษกระทิงแดง ก็ไดอ้อกค าแถลงโจมตีนายวีระในกรณีนีด้ว้ย 

อย่างไรฏตามปัญหาใหญ่ท่ีกลายเป็นกรณีล่าแม่มดก็คือ พล.ท.พิจิตร กุล
ละวณิชย ์แม่ทพักองทพัภาคท่ี ๑ ไดอ้า้งเหตวุ่า กองทพัภาคท่ี ๑ มีหนา้ท่ีโดยตรงใน
การปกป้องและรักษาไวซ้ึ่งพระบรมราชานุภาพ จึงเป็นตัวการส าคัญผลักดันให้
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กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบกรมต ารวจในขณะนัน้ ด าเนินคดีแก่นายวีระ
อย่างจริงจงั ในท่ีสดุ ทางการต ารวจจึงไดด้  าเนินการสรุปส านวนใหอ้ยัการแผ่นดิน
ย่ืนฟ้องต่อศาล 

ในขณะท่ีถูกเคลื่อนไหวเล่นงาน นายวีระไดพ้ยายามท าทุกวิถีทาง เพื่อ
ยืนยนัความบริสทุธ์ิ เช่น กราบขอพระราชทานอภยัโทษต่อพระบรมสาทิสลกัษณท่ี์
รฐัสภาเมื่อวนัที่ ๒๕ สิงหาคม และยงัท าหนงัสือขอพระราชทานอภยัโทษ โดยชีแ้จง
ว่า “ผูเ้ขียนมีความจงรกัภกัดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ
พระองค์ และใคร่ความขอความกรุณาใหท้่านราชเลขาธิการไดโ้ปรดน าความขึน้
กราบบังคมทูลว่า หากผูเ้ขียนไดก้ระท าการล่วงล ้าก ้าเกินไปดว้ยประการใดก็ดี 
ผู ้เขียนขอสารภาพจากใจจริงว่า ผู ้เขียนมิได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิ่นตามที่
ประชาชนเข้าใจเช่นนัน้เลย” นอกจากนี ้ยังขอต่อรัฐสภาท่ีจะไม่ใชเ้อกสิทธ์ิตาม
รฐัธรรมนญู เพื่อไม่ใหค้ดีลา่ชา้ออกไป 

ในท่ีสุด พนักงานอัยการจังหวัดบุรีรมัย ์ก็ย่ืนฟ้องนายวีระ มุสิกพงศเ์ป็น
จ าเลยเมื่อวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๙ ด้วยข้อหาดูหมิ่น หมิ่นประมาท
พระมหากษัตริย ์พระราชินี และรชัทายาท ตามมาตรา ๑๑๒ และศาลไดร้บัค าฟ้อง 
นายวีระซึ่งเป็นจ าเลยก็ไดใ้หก้ารว่า เหตุผลท่ีกล่าวเช่นนั้น ไม่ไดค้ิดท่ีจะหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพ หากแต่เป็นเพราะคู่แข่งของนายพรเทพ เตชะไพบูลย ์คือ ผูส้มคัร
พรรคสหประชาธิปไตย ไดโ้จมตีว่านายพรเทพเป็นลกูเศรษฐี ไม่ใช่ชาวบรุีรมัย ์จึงไม่
ควรท่ีจะไปเลือก นายวีระจงึไดต้อบโตค้ าพดูหาเสียงเช่นนัน้ เพื่อจะอธิบายวา่ คนเรา
ไม่สามารถท่ีจะเลือกเกิดได ้ 

ศาลชัน้ตน้ไดม้ีค  าตดัสินเมื่อวนัท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ใหย้กฟ้อง แต่
พนกังานอยัการไดย่ื้นอทุธรณ ์ศาลอทุธรณไ์ดพ้ิพากษากลบัวา่ จ าเลยมีความผิดจรงิ 
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ใหล้งโทษจ าคกุ ๖ ปี จ าเลยย่ืนฎีกา ในท่ีสดุ ศาลฎีกาไดม้ีค าพิพากษาเมื่อวนัที่ ๑๔ 
มิถนุายน พ.ศ.๒๕๓๑ ว่า จ าเลยมีความผิดจริง แต่มีเหตใุหบ้รรเทาโทษ จึงลดโทษ
หนึง่ในสาม ใหจ้  าเลยตอ้งจ าคกุ ๔ ปี โดยในค าตดัสินของศาลอธิบายวา่ 

“ขอ้ความทีจ่ าเลยกล่าวปราศรยัต่อประชาชนว่าถา้จ าเลยเลือกเกิดได ้จะ
เลือกเกิดมนัใจกลางพระบรมมหาราชวงั ออกมาเป็นพระองค์เจา้วีระ แมจ้ าเลยจะ
มิไดร้ะบุชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยชดัแจง้ แต่ขอ้เท็จจริงตามทีโ่จทก์น าสืบก็แปล
เจตนาของจ าเลยได้ว่า จ าเลยกล่าวโดยมุ่งหมายถึงองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินนีาถ และสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช
ฯ สยามมกฎุราชกมุาร องคร์ชัทายาท” 

ในท่ีนี ้คงตอ้งขออธิบายว่า ค าตดัสินของศาลฎีกาในกรณีนี ้ด าเนินไปโดย
มิไดพ้ิจารณาใหค้วามเป็นธรรมทั้งในดา้นบริบทของเหตุการณ์ ทั้งในด้านตัวบท
กฎหมาย ทัง้ในดา้นความหมายของภาษา และทัง้ในดา้นประวตัิศาสตร ์ซึ่งจะขอ
ขยายความดงันี ้

ในดา้นบริบทของเหตุการณ ์นายวีระ มุสิกพงศ ์กล่าวถอ้ยค าดงักล่าวใน
การหาเสียงต่อหนา้ประชาชนหลายพนัคน ไม่มีเหตผุลเลยว่า นายวีระจะมีเจตนา
กลา่วหมิ่นพระบรมเดชานภุาพเพื่อประโยชนอ์นัใดในสถานการณเ์ช่นนัน้ จะหวงัให้
คะแนนเสียงเพิ่มขึน้ก็คงไม่ใช่ แรงจงูใจท่ีจะก่อคดี ๑๑๒ จงึไม่มีเลย 

ในดา้นตวับทกฎหมาย มาตรา ๑๑๒ ระบฐุานความผิดไวว้า่ “หมิ่นประมาท 
ดหูมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรา้ย พระมหากษัตริย ์พระราชินี รชัทายาทหรือ
ผูส้  าเร็จราชการแทนพระองค”์  ไม่มีฐานความผิดในการหมิ่น “พระองคเ์จา้” เลย 
ดงันัน้ การตดัสินใหจ้  าเลยมีความผิด จงึเป็นการตีความของศาลเอง ซึง่โดยหลกัของ
วิธีการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรม ถา้หากจ าเลยไม่มีสนัดานเป็นผูร้า้ยท่ีจะก่อความผิด
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ตอ่ไป ศาลสามารถตีความใหเ้ป็นประโยชนต์อ่จ าเลยได ้แตก่ารตีความของศาลฎีกา
ในกรณีนี ้จะเห็นไดว้า่ มุ่งท่ีจะเอาผิดใหจ้งได ้จงึไม่ไดเ้ป็นการตีความที่ถกูตอ้ง 

ในทางความหมายของภาษา ค าว่า “พระองคเ์จา้วีระ” เป็นค ากลาง มิไดม้ี
ความหมายในเชิงลบ หรือในเชิงหมิ่นประมาทเลย ส่วนในทางประวตัิศาสตร ์เป็นท่ี
ทราบกันดีว่า ในสังคมไทยเคยมีเจา้นายระดับพระองคเ์จา้มาแลว้มากมาย เช่น 
พระองคเ์จา้บวรเดช พระองคเ์จา้รชันีแจ่มจรสั พระองคเ์จา้วิภาวดีรงัสิต เป็นตน้ 
เพราะฐานันดรพระองคเ์จา้เป็นฐานันดรหนึ่งส  าหรบัเจา้นาย ดงันัน้ สมมติว่านาย   
วีระตอ้งการหมิ่นพระองคเ์จา้ ก็ไม่ไดม้ีความหมายท่ีจะตีความไดเ้ลยว่า หมายถึง
พระมหากษัตรยิ ์พระราชินี รชัทายาทหรอืผูส้  าเรจ็ราชการแทนพระองค ์

กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า คดีพระองคเ์จ้าวีระเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑ น้ัน 
เป็นคดปีระวัตศิาสตร ์ทีส่ะทอ้นถงึความผิดพลาด และความไม่สมเหตุสมผล
ของกระบวนการยุติธรรม และยังสะท้อนให้เหน็ถึงปัญหาของการด าเนินคดี
ตามมาตรา ๑๑๒ ที่จะท าให้ผู้บริสุทธิ์ต้องถูกตัดสินลงโทษโดยไม่เป็นธรรม 
จึงเป็นถูกเร่ืองถูกต้องทีสั่งคมไทย จะต้องทบทวนนัยยะของการใช้กฎหมาย
ตามมาตรานีเ้สยีใหม่ เพือ่มิใหผู้้บริสุทธิต์้องถูกลงโทษต่อไป 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๗ ฉบบัที่ ๓๔๓ วนัท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕) 
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๑๐. เมืองไทยใต้กระแสขวาคล่ัง 

 
ปีศาจตนหนึ่ง ก าลงัหลอกหลอนไปทั่วสงัคมไทย ท าใหช้นชัน้น าและกลุ่ม

ฝ่ายขวาทัง้หมด ตอ้งผนึกกันเป็นแนวร่วมเพื่อต่อตา้น ตัง้แต่บางปีกในรฐับาลและ
พรรคเพื่อไทย กลุ่มผูน้  าพรรคประชาธิปัตย ์กลุ่มเนติบริกร ผูน้  ากองทพั อธิบดีกรม
ต ารวจ กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กลุ่มคนไทยหวัใจรกัชาติ สยาม
สามคัคี กลุม่สลิ่มสารพดัสี และผูเ้กินกว่าราชาทัง้หลาย ต่างก็ช่วยกนักู่รอ้งประสาน
เสียงประณามคณะนิติราษฎร ์วาดภาพใหค้ณะนิติราษฎรเ์ป็นผีปีศาจปลกุคนไทย
มาตา้นคณะนิติราษฎร ์บา้งก็ไปถึงขนาดข่มขู่ว่าจะสนบัสนนุใหเ้กิดการรฐัประหาร 
ดบูรรยากาศน่าตกใจอย่างยิ่ง เพียงแต่สิ่งน่าตกใจกว่านัน้ส  าหรบัชนชัน้น าไทย คือ 
การพิจารณาแลกเปลี่ยนเชิงเหตผุลในประเด็นท่ีคณะนิติราษฎรเ์สนอมีนอ้ยมาก จึง
แทบจะไม่ก่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นภมูิปัญญาเลย 

ลองพิจารณาจากตวัอย่าง ตัง้แต่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ  ารุง รองนายกรฐัมนตรี 
ไดแ้ถลงในวนัท่ี ๒๕ มกราคม ว่า ความเคลื่อนไหวในการแกไ้ขประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๑๑๒ ของคณะนิติราษฎร ์จะเป็นการจุดชนวนความแตกแยกใน
บา้นเมือง และยงัท าใหป้ระชาชนเกิดความเกลียดชงักลุม่นิติราษฎร ์และย า้ว่าไดส้ั่ง
การใหต้ ารวจสนัติบาลติดตามความเคลื่อนไหวของกลุม่นิติราษฎร ์ซึง่ถา้หากวา่ พบ
การกระท าความผิดจะจับกุมด าเนินคดีทันที ปัญหาคือ ร.ต.อ.เฉลิมท าราวกับว่า 
การเสนอใหม้ีการแกก้ฎหมายของนิติราษฎรเ์ป็นเรื่องของการก่ออาชญากรรม ท่ี
จะตอ้งคอยจอ้งจบัเพื่อด าเนินคดี 

พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ผูบ้ญัชาการทหารบก ใหส้มัภาษณว์า่ เป็นเรื่อง
ของความพยายามที่อาจจะไม่ปกติ อยากจะ “ท าโน่นท าน่ี” โดยไม่คิดวา่อะไรควรไม่



๕๐ 

 

ควร นกัวิชาการเหลา่นี ้จะตอ้งกลบัไปทบทวนว่าสถาบนัทรงคณุต่อแผ่นดินอย่างไร 
ไม่ใช่ไปบงัคับ หรือผูกขาดความจงรกัภักดี แต่ตอ้งการใหทุ้กคนระลึกอยู่เสมอว่า
บ้านเมืองมีชื่อเสียงเกียรติยศในโลกนี ้ส่วนใหญ่ท่ีรูจ้ักประเทศไทย รูจ้ักมาจาก
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัก่อนทัง้สิน้ และว่า “ผูเ้ขียนเคยบอกไปหลายครัง้แลว้
ว่าไม่ใช่สิ่งทีถู่กตอ้ง คนทัง้แผ่นดินเคารพเทิดทูน แต่ท่านมาท าลายความรูส้ึกของ
คนทัง้แผ่นดิน ขอถามว่าท่านจะไดอ้ะไร อย่าใหว้่า ผูเ้ขียนใชค้ ารุนแรง เมื่อท่าน
รุนแรง ผูเ้ขียนก็รุนแรงกบัท่าน แต่ผูเ้ขียนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่มีการท าอะไร
นอกกฎหมายทัง้สิน้ ท่านอย่าท าผดิกฎหมายก็แลว้กนั” ซึ่งในสว่นนีก็้เป็นที่น่าแปลก
ใจ เพราะไม่ ได้ปรากฏเลยว่า  คณะนิติราษฎร์จะ กล่าวสิ่ งใด ท่ี รุนแรงต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 

วันท่ี ๒๗ มกราคม นายไชยวฒัน ์สินสุวงศ ์เเละ พล.ร.อ.บรรณวิทย ์เก่ง
เรียน น ากลุ่มเเนวร่วมคนไทยหัวใจรกัชาติ ไปชุมนุมเผาหุ่นอาจารยว์รเจตน ์ภาคี
รตัน ์นกัวิชาการคณะนิติราษฎร ์บรเิวณหนา้ประตทูางเขา้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
หลงัจากนัน้ไดน้ ารายชื่อประชาชนหลายหมื่นคนเสนอต่อศาลเพื่อขอใหอ้  านาจตลุา
การเขา้รบัผิดชอบในการหยดุยัง้การท าลายชาติ ตลอดการเคลื่อนไหวมีการปลกุเรา้
ใหร้กัชาติ และมีการเผาหุ่นนายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ “แถม”ไปดว้ย แต่ไม่มีการชีแ้จง
โตแ้ยง้ขอ้เสนอนิติราษฎรใ์นทางเหตผุลเลย 

วนัที่ ๒๘ มกราคม ท่ีบรเิวณลานพระบรมรูปทรงมา้ นางสาวจิตภสัร ์ภิรมย์
ภกัดี รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย ์พรอ้มดว้ยประชาชนประมาณ ๕๐ คน รว่มชปูา้ย
ต่อตา้นคณะนิติราษฎรท่ี์มีขอ้ความ อาทิ “ท าเพือ่พอ่ขจดันติทิรราชพวกอกตญัญูไม่
รูคุ้ณแผ่นดิน” หรือ “นิติราษฎร์ออกไป” เป็นตน้ เพื่อแสดงถึงจุดยืนคดัคา้นแนวคิด
ของกลุม่นิติราษฎร ์นางสาวจิตภสัรไ์ดอ้่านแถลงการณท่ี์มีใจความว่า เรารูส้กึอกึอดั 



๕๑ 

 

เสียใจ ซึ่งท่ีผ่านมามีกระบวนการเคลื่อนไหวบิดเบือนความจริงเก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ท่ีรกัและเคารพยิ่งของคนไทยทุกคน วนันีจ้ึงอยากเรียกรอ้งใหทุ้ก
คนท่ีมีจุดยืนเดียวกันคือ รกัและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ไดช้่วยกัน
เผยแพร่ขอ้มลูท่ีถูกตอ้ง ท าความเขา้ใจกับบคุคลท่ีอาจเขา้ใจผิด หรือไดร้บัขอ้มลูท่ี
ไม่ถูกตอ้งเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย ์ท่ีน่าแปลกคือ นางสาวจิตภัสรไ์ม่ได้
อธิบายในเชิงเหตุผลเลยว่า คณะนิติราษฏรเ์สนออะไร ไม่ถูกตอ้งอย่างไร มีความ
เป็นไปไดว้า่ เธออาจจะไม่เคยอา่นขอ้เสนอของนิติราษฎรเ์ลย 

ท่ีเหลือเชื่อว่ากว่านัน้ คือ นายประชา ประสพดี ส.ส.สมทุรปราการ พรรค
เพื่อไทย กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวของคณะนิติราษฎร ์สรา้งความแตกแยกให้
เพิ่มขึน้ในบา้นเมือง ทัง้ ๆ ท่ีก าลงัด าเนินไปในทิศทางท่ีดี มีมาตราอื่น ๆ ที่สมควรแก้
มากมาย แต่คณาจารยก์ลุ่มนีก้ลับไม่เอาสมองไปคิด แต่ขอยืนยันย า้ว่าคณะนิติ
ราษฎรไ์ม่เก่ียวขอ้งกบัรฐับาล และพรรคเพื่อไทย หรือแมแ้ต่ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 
อดีตนายกฯ และกลา่วอีกว่า น่าสงสยัถึงเจตนาในการเสนอแกไ้ขกฎหมายของคณะ
นิติราษฎร์ว่าไปรับจ๊อบ รับงานอะไรท่ีมีวาระแอบแฝงมาหรือไม่ ขอให้พี่น้อง
ประชาชน รวมทัง้ลกูศิษยข์องนกัวิชาการกลุม่นีอ้อกมาต่อตา้นกนัเยอะ ๆ เชื่อว่าถา้
คณะนิติราษฎรย์ังไม่หยุด จะเจอคลื่นมหาชนแน่ นายประชาสรุปว่า " ผูเ้ขียนขอ
เตอืนคณะนติริาษฎร์ใหร้ะวงัไม่มีแผ่นดินจะอยู่ ตอนบา้นเมืองเกิดวกิฤตพวกคณุไม่
เคยออกมา หายหวัหมด วนันีอ้อกมาเหมือนอยู่เมืองไทยไม่สงบสขุหรืออย่างไร" จะ
เห็นไดว้่า ค ากล่าวของนายประชาแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากพวกกลุ่มฝ่ายขวา
และพรรคประชาธิปัตย ์ กลา่วคือไม่ไดแ้ยง้ในเชิงเหตผุลเลยเช่นกนั 

นอกจากนีย้ังมีตัวอย่างอีกมากมายบ่งชีถ้ึงสถานการณ์รุมถล่มคณะนิติ
ราษฎร ์โดยเฉพาะหลายคนจากพรรคประชาธิปัตยท่ี์ออกมาถลม่รายวนั ซึ่งจะไม่ขอ



๕๒ 

 

น ามากล่าวถึงในท่ีนี ้ ท่ีน่าสงัเกตคือ สื่อกระแสหลกัก็ใหพ้ืน้ท่ีกับการรุมถล่มครัง้นี ้
อย่างเต็มท่ี จนอาจารยส์าวตรี สุขศรี สมาชิกนิติราษฎรค์นหนึ่ง ไดอ้ธิบายสถานะ
ของกลุ่มว่า “ใครจะไดใ้ชช้ีวิตคุม้กว่าชาวคณะนิติราษฎร์ คงไม่มีอีกแลว้ในพ.ศ.นี ้
!!... เพราะคณะฯ เราท าหรือเป็นมาหมดแลว้ ไม่ว่าจะรบังานทกัษิณ ลม้เจา้ ลม้
รัฐบาล รับงานอเมริกา เนรคุณคนใหทุ้น เป็นทรอสกีอ้ิสต์ เป็นพวกสรา้งความ
แตกแยก ไรเ้ดยีงสา วชิาเกิน เป็นคอมมวินสิต ์พวกอยากดงั พวกคลัง่ประชาธิปไตย 
พอ่แม่ไม่สั่งสอน นกัวชิาการก ามะลอ สวะสงัคม กินยาผดิ สมองปลายเปิด ศาสดา 
หรอืกระทัง่ปลาโลมา” 

ความจริงแลว้ มาตรา ๑๑๒ เป็นเพียงมาตราหนึ่งในกฎหมายอาญา ที่ว่า
ด้วยการป้องกันสถานะอันแตะต้องมิ ได้ของพระมหากษัตริย์ พระราชิ นี  
มกุฎราชกุมาร และผู้ส  าเร็จราชการแทนพระองค์ แต่กลุ่มฝ่ายขวา พรรค
ประชาธิปัตย ์และชนชั้นน าสมองปลายปิด ไดท้  าใหก้ฎหมายมาตรานี ้กลายเป็น
เรื่องแตะตอ้งไม่ไดไ้ปดว้ย แต่ไม่มีนักวิชาการฝ่ายขวาหรือเนติบริกรคนใด ยอ้นไป
ต าหนิอ านาจเผด็จการเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ ท่ีแกไ้ขมาตรา ๑๑๒ โดยพลการ ดว้ยการ
เพิ่มการลงโทษใหรุ้นแรงมากขึน้ จนชาวบา้นเดือดรอ้น และท าใหป้ระเทศไทยมี
กฎหมายปอ้งกนัประมขุท่ีมีบทลงโทษสงูสดุในโลก คนเหลา่นี ้พรอ้มรบัอ านาจเผด็จ
การอย่างหนา้ชื่น แตไ่ม่พรอ้มจะอภิปรายในเชิงเหตผุลกบัคนที่คิดแตกต่าง 

การเคลื่อนไหวโจมตีคณะนิติราษฎรท่ี์เกิดขึน้ในระยะ ๒ สปัดาหนี์้ จึงเป็น
การสะทอ้นว่า สงัคมไทยยังอยู่ในยุคล่าแม่มดอย่างแน่นอน เหมือนกับช่วงปลาย
สมัยกลางของประวัติศาสตรย์ุโรป  ท่ีชนชั้นน าในสังคมสรา้งกรอบใหค้นคิดและ
ศรทัธาต่อพระเจา้ในแบบเดียวกัน ถา้ใครคิดต่างหรือศรทัธาพระเจา้แบบอื่น จะถกู
กล่าวหาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นแม่มด และจะถูกลงโทษโดยการเผาทัง้เป็น ท าใหม้ี



๕๓ 

 

การเผาท าลายชีวิตผูบ้รสิทุธ์ิจ  านวนมาก ต่อมา ในสมยัแห่งเหตผุล จึงไดมี้การเสนอ
หลกัการเรื่องเสรีภาพทางความคิด และความเชื่อ และกลายเป็นหลกัการพืน้ฐาน
ของประชาธิปไตย เพราะชาวยุโรปได้สรุปบทเรียนมาแลว้ว่า ยุคแห่งการล่าแม่มด 
เป็นสิ่งท่ีไม่ถกูตอ้ง เสรีภาพในการความคิดท่ีแตกต่างจงึไดร้บัการยอมรบั และท าให้
สงัคมพฒันาตอ่มา 

ในสงัคมไทยก็เคยมีบทเรียนมาแลว้ ในกรณีขวาคลั่ง นั่นคือเหตกุารณช์่วง
หลงักรณี ๑๔ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ในขณะนัน้ มีการเติบโตของแนวคิดสงัคมนิยม
ในขบวนการนกัศกึษา กลุม่ชนชัน้น าก็ตอบโตโ้ดยการตัง้กลุม่ขวาคลั่งขึน้มาต่อตา้น 
และปลกุกระแสขวาจดัในลกัษณะเดียวกนั และทา้ยที่สดุก็ไดอ้า้งกรณีหมิ่นพระบรม
เดชานภุาพเป็นเง่ือนไขในการสรา้งกระแสการเข่นฆ่าปราบปรามนกัศึกษาผูบ้ริสทุธ์ิ 
แลว้ก่อการรฐัประหารท าลายประชาธิปไตยในวนัท่ี ๖ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๑๙ กระแส
ขวาคลั่งครัง้นัน้ยงัเป็นบทเรียนส าคญั ท่ีสรา้งความเสียหายแก่สงัคมไทยมากมาย 
ท าใหก้ารเมืองไทยลา้หลงัไปหลายปี 

มาถึงวนันี ้ชนชัน้น าไทยควรจะตอ้งสรุปบทเรียน และยอมรบัในเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นเสียที การคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกับคณะนิติราษฎรท์  าได้
โดยการแลกเปลี่ยนเหตผุล ไม่ใช่การสรา้งกระแสขวามาข่มขู่คกุคาม และถา้หากมี
การแลกเปลี่ยนดว้ยเหตผุล สงัคมไทยจะบรรลวุฒุิภาวะท่ีจะท าใหป้ระชาชนฉลาด
และหลดุพน้จากอวิชชาโดยทั่วกนั 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๗ ฉบบัที่ ๓๔๕  วนัท่ี ๔  กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕) 

 
 



๕๔ 

 

๑๑. เมื่อนักวิชาการต่างประเทศต้าน ม.๑๑๒ 

 
ในท่ีสุด การรณรงคเ์พื่อปฏิรปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือ

มาตรา ๑๑๒ ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย ก็ไดก้ลายเป็นประเด็นสากลเมื่อ
วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ท่ีผ่านมานี ้นักวิชาการ นักเขียน และนักกิจกรรมทางสังคม
นานาชาติ ๒๒๔ คน ไดร้่วมลงชื่อสนับสนุนคณะรณรงคแ์ก้ไขมาตรา๑๑๒ ตาม
ขอ้เสนอนิติราษฏร ์พรอ้มย่ืนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรฐัมนตรียิ่งลกัษณ ์ชินวตัร 
ระบุว่า ตอ้งแกไ้ขมาตรา ๑๑๒ เพื่อ "คุม้ครองสิทธิพืน้ฐานของประชาชนไทยและ
เสรมิสรา้งประชาธิปไตยและนิติรฐัในความหมายท่ีกวา้ง” 

ผูล้งชื่อในจดหมายเปิดผนึกฉบบันีป้ระกอบดว้ย นกัเขียนและนกักิจกรรม
ทางสังคมจาก ๑๖ ประเทศ ได้แก่ออสเตรเลีย , ออสเตรีย, แคนาดา, เดนมารก์, 

เยอรมนี, ฮ่องกง, ญ่ีปุ่ น, มาเลเซีย, เนเธอรแ์ลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, สวีเดน, 

ตรินิแดดและโตเบโก , อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา ซึ่ งเป็นการรวบรวมรายชื่อ
นกัวิชาการดา้นเอเชียครัง้ใหญ่ และมีบคุคลส าคญั เช่น  

โนม ชอมสกี ้แห่งสถาบนัเทคโนโลยีแมสซาชเูซตส ์

เอมิตาฟ โกช นกัคิด-นกัเขียนชาวอินเดีย 

คริส เฮดจส์ นกัเขียน-นกัข่าวสงครามชาวอเมริกนั ผูไ้ดร้บัรางวลัพลูิตเซอร์
จากผลงานดา้นการตอ่ตา้นก่อการรา้ย 

แอนโทนี รดี  ผูเ้ชียวชาญประวตัิศาสตรเ์อเชียก่อนสมยัใหม่ 
โรเบิรต์ เอบรติตนั นกัรฐัศาสตรแ์ห่งมหาวิทยาลยัมิสซิสซิปป้ี 

บารบ์ารา วัตสัน อันดายา ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตรอ์ินโดนีเซีย จาก
มหาวิทยาลยัฮาวาย 



๕๕ 

 

เบน เคียรแ์นน ผูเ้ช่ียวชาญประวตัิศาสตรก์มัพชูา แห่งมหาวิทยาลยัเยล 

ฟรีดา  บี เฮทส์ ผู้ เชี่ ยวชาญด้านระบาดวิทยาและวิจัยการแพทย์ 
มหาวิทยาลยันอรท์แคโรไลน่า 

ดิเปช จกัรปาตี  ผูเ้ช่ียวชาญเรื่องหลงัอาณานิคม แห่งมหาวิทยาลยัชิคาโก 

ปีเตอร ์เบลล ์นกัเศรษฐศาสตรแ์ห่งมหาวิทยาลยันิวยอรค์ 

เครก็ เรยโ์นลส ์แห่งมหาวิทยาลยัแห่งชาติออสเตรเลีย 

ชารลส์ คายส ์ แห่งมหาวิทยาลยัวอชิงตนั 

 เควิน ฮิวสนั จากมหาวิทยาลยันอรท์แคโรไลน่า 

แคเธอรนี บาววี่ แห่งมหาวิทยาลยัวิสคอนซิน-เมดิสนั, 

ปีเตอร ์แจ็กสนั แห่งมหาวิทยาลยัแห่งชาติออสเตรเลีย เป็นตน้ 

ในจดหมายเปิดผนึกท่ีส่งถึงนายกรฐัมนตรีไทย คณะนกัวิชาการนานาชาติ
ไดแ้สดงความกังวลอย่างมากต่อการใชม้าตรา ๑๑๒ และการลิดรอนสิทธิพืน้ฐาน
ของประชาชนไทย โดยยืนยนัว่า ในระยะ ๕ ปีหลงัจากการรฐัประหาร จ านวนของผู้
ท่ีถูกฟ้องรอ้งและด าเนินคดีได้เพิ่มขึน้อย่างทับทวีคูณ ซึ่งเป็นการกระตุน้ให้เกิด
บรรยากาศของการกดข่ีปราบปรามมากขึน้  ขณะท่ีการละเมิดสิทธิพืน้ฐานของผูท่ี้
ถกูกลา่วหาเกิดขึน้เสมอ นั่นคือ  การไม่ใหส้ิทธิในการประกนัตวั และการปฏิเสธสิทธิ
ในการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผย นอกจากนี ้ก็คือ การตดัสินลงโทษท่ีรุนแรงเกินควร 
นอกจากนี ้คณะนักวิชาการนานาชาติยังไม่เห็นดว้ยต่อกระบวนการท่ีใหใ้ครก็ได้
สามารถแจง้ความกลา่วโทษบคุคลใดว่าละเมิดกฎหมายนีต้่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจ และ
ขณะนี ้การด าเนินคดีภายใต้มาตรา ๑๑๒ เกิดขึน้ในเง่ือนไขท่ีสังคมไทยมีการ
แบ่งเป็นฝักฝ่ายมากขึน้ตามอุดมการณแ์ละความเชื่อทางการเมือง   มาตรา ๑๑๒ 
ไดก้ลายเป็นเครื่องมืออันทรงอิทธิพลในการท่ีปิดปากคู่ขัดแยง้ทางการเมือง และ



๕๖ 

 

โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง  คู่ ขัดแย้ง ท่ี ถูกกล่า วหาว่ า ไม่ จ ง รักภักดี ต่ อสถาบัน
พระมหากษัตรยิ ์

ในฐานะผูส้งัเกตการณน์านาชาติท่ีติดตามและห่วงใยสถานการณป์ระเทศ
ไทย คณะนักวิชาการนานาชาติประกาศว่า จะขอยืนหยัดเคียงขา้งคณะรณรงค์
แกไ้ขมาตรา ๑๑๒ ในการเรียกรอ้งใหม้ีการปฏิรูปกฎหมายนีต้ามขอ้เสนอของคณะ
นิติราษฎร ์เพราะเห็นว่า “เป็นสิ่งจ าเป็นในการท่ีจะคุ้มครองสิทธิพืน้ฐานของ
ประชาชนไทยและเสรมิสรา้งประชาธิปไตยและนิติรฐัในความหมายท่ีกวา้ง” 

ดร.ราเชล แฮริสนั นกัวิชาการชาวองักฤษ ผูเ้ชียวชาญดา้นวฒันธรรมไทย
ศึกษากล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีนักคิดและนักกิจกรรมทางสงัคมนานาชาติ
จ านวนมากรว่มลงชื่อกบัเราในการสนบัสนนุการปฏิรูปมาตรา ๑๑๒ เป็นการแสดง
ใหเ้พื่อนชาวไทยท่ีก าลงัเรียกรอ้งใหม้ีการปฏิรูปกฎหมายนีเ้ห็นว่าพวกเขาไม่ได้โดด
เดี่ยว และเรื่องนีจ้ะถกูติดตามอย่างใกลช้ิดจากประชาคมนานาชาติ”  

ปฏิกิริยาตอบโต ้เห็นไดจ้าก ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ  ารุง รองนายกรฐัมนตรี ให้
สัมภาษณ์ว่า กรณีมีข่าวว่านักวิชาการต่างประเทศบางคนสนันสนุนให้แก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ว่า หากนกัวิชาการต่างประเทศเห็นดว้ยก็ให้
ไปแกท่ี้ประเทศของเขาเอง” และ “ผูเ้ขียนและพรรคเพื่อไทยไม่เห็นดว้ยในการแกไ้ข
มาตรานี ้และจากการลงพืน้ท่ีพบว่าประชาชนก็ไม่เห็นดว้ย ไม่มีใครเอา ส่วนใครจะ
เห็นดว้ยก็ไม่วา่กนั” 

ดา้นนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รฐัมนตรีว่าการต่างประเทศ กล่าวว่า 
“ทุกครัง้ทีต่นไปต่างประเทศและถูกสอบถามในเรื่องนีก้็จะตอบไปทุกครัง้ว่าตัง้แต่
เดก็ คณุแม่จูงตนมายนืรมิถนนทา่แพ เพือ่โบกธงรบัเสดจ็อยู่เสมอ คณุแม่ตนก็จะยก
มือไหวท้ัง้สองพระองค์แลว้ทุกคนก็เดินกลบัเขา้บา้นดว้ยสีหนา้เป่ียมสุข และบอก



๕๗ 

 

เขาดว้ยวา่ชวีติของคนไทยจะใหค้วามเคารพสูงสดุคอืสถาบนั ดงันัน้กรณทีี ่นกัเขียน 
นกัวิชาการ และนกักิจกรรมทางสงัคมนานาชาติ ร่วมลงชือ่เพือ่เสนอใหม้ีการแกไ้ข
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ก็เป็นสทิธิทีส่ามารถท าได ้แตเ่ขาอาจจะไม่มี
ความเขา้ใจในวถิีทางแนวคิดของคนไทย และย ้าว่ารฐับาลไม่ไดม้ีแนวคดิทีจ่ะแกไ้ข
หรือเปลีย่นแปลงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒” 

กระแสการเรียกรอ้งของนกัวิชาการนานาชาติเช่นนี ้ไดร้บัการพิจารณาจาก
กลุ่มฝ่ายขวา กลุ่มพนัธมิตร ผูส้นับสนุนพรรคประชาธิปัตย ์และพวกอภิมหาราชา
นิยมว่า เป็นส่วนหนึ่งของการแทรกแซงของจักรวรรดินิยม บ้างก็อธิบายไปว่า 
นกัวิชาการเหลา่นี ้เป็นสว่นหนึ่งของเครือข่ายทกัษิณ จงึเคลื่อนไหวลม้เจา้สอดคลอ้ง
กบันิติราษฎร ์ทัง้ท่ีพรรคเพื่อไทยและพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ปฏิเสธการเก่ียวขอ้งกบั
ข้อเสนอของนิติราษฎรต์ลอดเวลา ยิ่งกว่านั้น ไม่ไดม้ีเหตุผลเลยว่า นักวิชาการ
นานาชาติจะมาลม้เจา้ไทยเพื่อประโยชนอ์ะไร 

สาเหตท่ีุแทจ้รงิท่ีนกัวิชาการนานาชาติด าเนินการเช่นนีก็้คือ การสะทอ้นวา่ 
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา ๑๑๒ นัน้ เป็นกฎหมายป่าเถ่ือนลา้
หลงั ละเมิดหลกันิติธรรม ตัง้แต่เรื่องการลิดรอนสิทธิการประกันตวัผู้ตอ้งหา เรื่อง
การตีความขอ้กฎหมายเกินบริบท การหา้มพิสูจนค์วามจริง และท่ีรา้ยแรงคือการ
ลงโทษอันรุนแรง เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศท่ียังหลงเหลือสถาบัน
กษัตริยอ์ยู่นั้น จะพบว่า ประเทศญ่ีปุ่ นไม่มีกฎหมายลกัษณะนีเ้ลย มีแต่กฎหมาย
หมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา ส่วนในอังกฤษกฎหมายหมิ่นประมาทนั้นไม่มีโทษ
จ าคุก มีเพียงโทษปรบัเท่านั้น ส่วนในประเทศยุโรปอื่นท่ีมีกษัตริย ์เช่น เบลเย่ียม 
เนเธอรแ์ลนด ์เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวีเดน สเปน ส่วนมากก็ลงโทษเพียงการปรบั 
ประเทศท่ีมีการลงโทษตามกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานภุาพสงูสดุคือ โมร็อกโก ก็



๕๘ 

 

มีโทษจ าคุก ๕ ปี หรือปรับเท่านั้น ในประเทศไทยเองสมัยก่อน พ.ศ.๒๔๕๑ 
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานภุาพก็มีโทษจ าคกุเพียงไม่เกิน ๓ ปี ขณะท่ีบทลงโทษ
ตามมาตรา ๑๑๒ ขณะปัจจุบนั คือ จ าคกุ ๓-๑๕ ปี ซึ่งสงูท่ีสดุในโลก และยงัหนัก
กวา่บทลงโทษของคดบีางประเภท เช่น การท าอนาจารเด็กต ่ากวา่ ๑๕ ปี การท ารา้ย
ผูอ้ื่นอย่างสาหสั หรอืการฆา่คนตายโดยประมาท มีโทษสงูสดุจ าคกุ ๑๐ ปีเท่านัน้ 

การแก้ไข หรือปฏิรูปกฎหมายมาตรา ๑๑๒ จึงเป็นเร่ืองที่ถูกต้อง
ชอบธรรม หรือหากจะให้ถูกต้องที่สุดแล้ว ควรยกเลิกไปเสียเลยจะดีกว่า 
เพราะการรักษาสถาบันพระมหากษัตริยใ์ห้ย่ังยืนนานต่อไปน้ัน ควรจะต้อง
ใช้พระคุณ สร้างคุณงามความดีให้แก่ประชาชน มากยิ่งกว่าการที่จะจับ
ประชาชนที่คิดต่างไปติดคุก ซึ่งเป็นมาตรการท าร้ายประชาชนที่เป็น
ทรัพยากรอันมีค่าของประเทศ 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๗ ฉบบัที่ ๓๔๖ วนัท่ี ๑๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

๑๒. จาก ครก.ถงึตุลาการ และพรรคเพือ่ไทย 

 
ในระยะ ๑ เดือนท่ีผ่านมานี้ เป็นระยะเวลาแห่งการรวบรวมรายชื่อ

ประชาชนของคณะรณรงคแ์ก้ไขมาตรา ๑๑๒ เพื่อท่ีจะใหม้ีการปฏิรูปกฎหมาย
อาญามาตรานี ้ซึง่ถือวา่เป็นการเคลื่อนไหวใหญ่กรณีนีค้รัง้แรกในประวตัิศาสตรไ์ทย 
แมว้่าจะเป้าหมายของการรณรงคจ์ะเป็นไปเพื่อสิทธิมนุษยชนในสงัคมไทย และ
เพื่อใหส้งัคมไทยเป็นประชาธิปไตยมากขึน้ แต่ท่ีน่าสงัเกตคือ รฐับาลและพรรคเพื่อ
ไทยไดแ้สดงท่าทีไม่สนบัสนุนการเคลื่อนไหว และบางส่วนถึงกบัแสดงท่าทีคดัคา้น 
แตก่ารเคลื่อนไหวของ ครก.๑๑๒ และคณะนิติราษฎรก็์ยงัด าเนินตอ่ไป 

ความจรงิแลว้ การแสดงท่าทีไม่สนบัสนนุและไม่เห็นดว้ยของพรรคเพื่อไทย
ในกรณีปฏิรูปกฎหมายมาตรา ๑๑๒ นัน้ไม่ใช่เรื่องแปลก กลบัเป็นการตอกย า้ดว้ย
ซ า้ไปว่า ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการท ารา้ยประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ
ดว้ยกฎหมายมาตรา ๑๑๒ นัน้ เป็นปัญหามากกวา่เรื่องของกฎหมาย แต่เป็นปัญหา
ของโครงสรา้งทางความคิดของชนชั้นน าไทย ท่ีครอบง าประชาชนด้วยแนวคิด
อนรุกัษนิ์ยมเจา้(royalist conservative) ซึ่งมีลกัษณะนิยมเจา้เกินจรงิยิ่งกว่าราชา เนน้
ความศรทัธายิ่งกว่าเหตผุลและความชอบธรรม และท าใหเ้กิดการตีความกฎหมาย
จนเกินขอบเขต จงึก่อใหเ้กิดความวิตกและหวาดกลวัในทกุเรื่องท่ีจะไปแตะตอ้งเรื่อง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์

ด้วยเหตุนี ้จึงกลับกลายเป็นว่า ทั้งท่ีกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ มี
เปา้หมายเพียงการคุม้ครอง พระมหากษัตรยิ ์พระราชินี องคร์ชัทายาท และผูส้  าเรจ็
ราชการแผ่นดินใหอ้ยู่ในฐานะล่วงละเมิดมิได ้แต่พวกขวาอนุรกัษ์นิยม ตีความให้
กฎหมายอาญามาตรานี ้เป็นสิ่งแตะตอ้งไม่ไดไ้ปดว้ย รฐับาลยิ่งลกัษณ ์ชินวตัร จึง



๖๐ 

 

ไม่กลา้แตะตอ้ง และพรรคเพื่อไทยแสดงท่าทีไม่สนบัสนนุ เพราะเมื่อคณะนิติราษฎร์
เสนอขอ้เสนอนี ้ก็ถกูพวกสลิ่มสารพดัสี พวกแมงสาบ และพวกอนรุกัษ์นิยมขวาจัด 
รุมถล่มโจมตีดว้ยขอ้หาลม้เจา้โดยทนัที ดงันัน้ ถา้หากว่า รฐับาลหรือพรรคเพื่อไทย
แสดงท่าทีสนบัสนุนการรณรงค ์ก็จะถกูโจมตีทนัทีว่าเขา้รว่มขบวนการลม้เจา้ และ
จะเป็นการ ”เรียกแขก”มาถล่มรฐับาลแทน ซึ่งมีผลต่อเสถียรภาพ ท าใหช้นชัน้น า
ไทยมีข้ออ้าง ท่ีจะล้มรัฐบาลประชาธิปไตยก่อนวาระ ด้วยวิธีการอันไม่ศิวิไลซ์
ทัง้หลาย 

แต่ท่ีเหลือเชื่อก็คือ แม้ว่าฝ่ายพรรคเพื่อไทย จะแสดงท่าทีปฏิเสธการ
รณรงคข์อง ครก.๑๑๒ มาแต่แรก พวกสลิ่ม พวกแมงสาบและพวกขวาจัด ก็ยัง
อตุสา่หโ์จมตีว่า ครก.กบัพรรคเพื่อไทยเป็นกลุม่เดียวกนัอยู่นั่นเอง โดยอา้งว่า ทัง้นิติ
ราษฎร ์พรรคเพื่อไทย รัฐบาลยิ่งลักษณ์ และกลุ่มคนเสือ้แดง นปช. ต่างก็เป็น
เครือข่ายทกัษิณ การด าเนินการของนิติราษฎรเ์ป็นเพียงยุทธศาสตร ์“แยกกันเดิน 
รวมกันตี”เพื่อลม้เจา้ตามแนวคิดทักษิณ ทัง้ท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เองก็ไม่เคย
แสดงท่าทีแมแ้ต่ครัง้เดียว ท่ีจะเห็นดว้ยกบันิติราษฎร ์ขอ้กลา่วของพวกขวาจดันี ้จึง
เป็นขอ้กลา่วที่ไม่ไดยื้นอยู่บนหลกัฐานและขอ้เท็จจรงิแมแ้ตน่อ้ย 

นอกจากการที่รากฐานแนวคิดแบบนิยมเจา้เกินกว่าราชา(ultra royalism)  

วางรากฐานอยู่บนศรทัธาต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์ ดว้ยอารมณค์วามรูส้กึยิ่งกว่า
เหตผุลและขอ้เท็จจริงเช่นนีเ้อง จึงท าใหก้ารต่อตา้นขอ้เสนอของคณะนิติราษฎรใ์น
ระยะ ๑ เดือนที่ผ่านมา จึงแทบจะไม่ไดม้ีการผลิตค าอธิบายหรือเหตผุลท่ีเป็นระบบ
มาอธิบายตอบโต้ข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ได้เลย และต่อมาในวันท่ี ๑๑ 
กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  เมื่อ อาจารยธ์งชยั วินิจจะกลู ศาสตราจารยด์า้นประวตัิศาสตร ์
จากมหาวิทยาลยัวิสคอนซิน เสนอปาฐกถาในหวัขอ้ “ระบบสงัคมการเมืองท่ีขดัฝืน
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การเปลี่ยนแปลง คืออนัตรายท่ีแทจ้รงิ” ชีใ้หเ้ห็นวา่ปัญหาทางการเมืองปัจจบุนัท่ีเกิด
จากการท่ีพวกกษัตริย์นิยมขัดฝืนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยลดทอนหลัก
ประชาธิปไตย  แล้ว เพิ่มพระราชอ านาจ และจะเป็นอันตรายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริยเ์อง ก็มิไดม้ีนักวิชาการฝ่ายขวาคนใดมาตอบโตใ้นทางเหตุผลให้
เกิดความกระจ่างแจง้เลย 

ความจริงแลว้ในประวตัิศาสตร ์ผลรา้ยของความศรทัธาอย่างงมงายก็มี
ตวัอย่างท่ีชดัเจนมาแลว้ เช่น กรณี ๖ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ท่ีขบวนการนกัศกึษาถกู
กล่าวหาว่า จดัท าละครหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ กลไกรฐัและกลุ่มฝ่ายขวาไดป้ลกุ
ระดมประชาชนขึน้มา ก่อการท ารา้ยนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และน า
ก าลังต ารวจปฏิบัติการพิเศษเขา้มาด าเนินการกวาดลา้งปราบปราม จนท าใหม้ี
นกัศกึษาผูบ้รสิทุธ์ิถกูสงัหารชีวิตดว้ยธีิการอนัเหีย้มโหด จ านวนกวา่ ๔๐ คน การเข่น
ฆ่าสังหารเกิดขึน้ โดยไม่ต้องไต่ถามเหตุผล และโดยไม่ต้องพิจารณาเลยว่า 
นกัศึกษาคนท่ีถูกฆ่านัน้เป็นผูก้ระท าผิด หรือเก่ียวขอ้งกับการหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพหรือไม่ หรือถา้เก่ียวขอ้งจริง ในฐานะท่ีบา้นเมืองปกครองดว้ยกฎหมาย การใช้
ศาลเตีย้ฆ่าคนเสียเองเป็นสิ่งท่ีถูกตอ้งหรือไม่ และการเข่นฆ่านกัศกึษาในเชา้วนัที่ ๖ 
ตุลานั้น เป็นเง่ือนไขน ามาสู่การก่อรัฐประหารล้มล้างประชาธิปไตยในเย็นวัน
เดียวกนั ซึ่งเป็นการสถาปนาระบอบเผด็จการขวาจดัท่ีสดุในประวตัิศาสตร์ไทย คือ 
รฐับาลธานินทร ์กรยัวิเชียร และคณะรฐัประหารชดุนีเ้อง ท่ีออกค าสั่งเผด็จการ เพิ่ม
โทษในกฎหมายมาตรา ๑๑๒ ใหเ้ป็นโทษสงูเช่นในปัจจบุนั ปัญหาคือเมื่อเวลาผ่าน
ไป ก็เป็นท่ีทราบกันชัดเจนว่า กรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของฝ่ายนักศึกษานัน้
เป็นเหตกุารณไ์ม่จรงิ เป็นเรื่องของการใสร่า้ยปา้ยสี แตก่ารเข่นฆ่าสงัหารก็เกิดขึน้ไป
แลว้ การรฐัประหารก็ผ่านไปแลว้ ผูบ้รสิทุธ์ิท่ีถกูฆา่เม่ือ ๖ ตลุา ยงัไม่ไดร้บัการชดเชย
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จนถึงทกุวนันี ้และชนชัน้น าไทยก็ไม่เคยสรุปบทเรียน จึงท าใหป้ระชาชนผูบ้รสิทุธ์ิยงั
ตอ้งตกเป็นเหย่ือของมาตรา ๑๑๒ เรื่อยมา 

ประเด็นต่อมา ด้วยหลักคิดแบบอนุรักษ์นิยมเจ้าจนเกินงามนี้เอง ได้
ครอบง าความคิดของศาลไทย ท าใหก้ระบวนการยุติธรรมเกิดการไขวเ้ขวบิดเบือน
อย่างหนกัไปดว้ย เพราะบรรดาผูพ้ิพากษาทัง้หลาย ต่างก็ถกูครอบง าดว้ยความคิด
กษัตริยนิ์ยมอันเน้นแต่ศรัทธาและอารมณ์ความรูส้ึกภักดี จึงไม่เคยมีใครเลยใน
กระบวนตุลาการ ท่ีจะออกมาวิพากษ์ความบกพร่องและความไม่เป็นธรรมของ
กฎหมายมาตรา ๑๑๒ ทัง้ท่ีเป็นกฎหมายเผด็จการ เป็นผลิตผลของการรฐัประหาร 
มีระบบค าอธิบายท่ีไร้เหตุผล และมีมาตรการลงโทษท่ีสูงเกินจริง ผู้พิพากษา
ทัง้หลายต่างก็ยอมรบัอย่างหนา้ชื่นตาบาน และน าเอาหลกักฎหมายป่าเถ่ือนเช่นนี ้
ไปตดัสินลงโทษประชาชนผูบ้ริสทุธ์ิครัง้แลว้ครัง้เล่า และยงัใชเ้ป็นเครื่องมือในการ
ลิดรอนสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชนผูบ้ริสทุธ์ิ โดยเฉพาะสิทธิการประกนัตวั คณะ
ตลุาการกลายรา่งเป็นพวกใจด าอ ามหิต เห็นการติดคกุของประชาชนผูบ้ริสทุธ์ิเป็น
เรื่องที่ตอ้งกม้หนา้ยอมรบั  

ประเด็นปัญหาของรฐับาลยิ่งลกัษณ ์ชินวตัร และพรรคเพื่อไทยต่อกรณีนีก็้
เป็นเช่นเดียวกนั คือ ทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยท่ีไม่เห็นดว้บกบัขอ้เสนอของนิติราษฎร ์
ก็ไม่สามารถท่ีจะอธิบายในเชิงเหตุผลในการโต้แย้งกับนิติราษฎร์ได้เลย จึง
กลายเป็นว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ  ารุง รองนายกรฐัมนตรีที่แสดงบทบาทในการคดัคา้น
นิติราษฎรม์ากท่ีสุด ก็ตอ้งไปน าเอาเหตผุลแบบพวกขวาจดัมาใช ้ท าใหจุ้ดยืนของ
พรรคเพื่อไทยในเรื่องนี ้ไม่มีความแตกต่างกบัพรรคประชาธิปัตยแ์ละฝ่ายพนัธมิตร 
นอกจากนี ้ก็คือการประกาศเพียงแต่ว่า จะไม่รบัขอ้เสนอของ ครก. แมว้่าจะมาย่ืน
ตอ่รฐัสภา พวก ส.ส.ทัง้หลายก็จะไม่พิจารณา 
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ในวนันี ้พรรคเพื่อไทยไดผ้ลกัดนัร่างกฎหมายแกไ้ขรฐัธรรมนูญเขา้สู่สภา
ผูแ้ทนราษฎร โดยเสนอใหแ้กม้าตรา ๒๙๑ ของรฐัธรรมนญูปัจจบุนั เพื่อใหม้ีการตัง้
สภารา่งรฐัธรรมนญู ท่ีเรียกกนัว่า สสร. ในขอ้เสนอของพรรคเพื่อไทย จะให ้สสร.นัน้
มาจากการเลือกตัง้ ๗๗ จงัหวดั เป็น ๗๗ คน และใหม้ีนกัวิชาการดา้นกฎหมายและ
รฐัศาสตรอ์ีก ๒๒ คน ตอ้งขอกล่าวว่า พรรคเพื่อไทยไม่รูจ้กัเข็ด เพราะขอ้เสนอแบบ
นี ้ก็จะเปิดทางใหพ้วกเนติบรกิาร และรฐัศาสตรบ์รกิารหนา้เดิม ท่ีเคยรบัใชเ้ผด็จการ
และร่างรฐัธรรมนูญฉบบั ๒๕๕๐ กลบัมาใหม่ คือถา้ไม่มีมาตรการป้องกัน ก็จะได้
นกักฎหมายอนุรกัษ์นิยมเจา้ และนกัวิชาการฝ่ายขวามาแกร้ฐัธรรมนูญเช่นเดิมอีก 
และบางส่วนยงัพยายามเสนอดว้ยว่า การแกไ้ขรฐัธรรมนญูจะไม่มีการแกไ้ขหมวด
พระมหากษัตรยิ ์ซึ่งถา้หากเป็นเช่นนี ้การแกไ้ขรฐัธรรมนญูแทบจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในทางประชาธิปไตยเลย เพราะถา้หากว่าไม่มีการยบุเลิกองคมนตรี ก็
จะเป็นการเปิดทางให้อภิสิทธ์ิชนพวกนี ้อ้างสถาบันแลว้หนุนฝ่ายทหารก่อการ
รฐัประหารท าลายประชาธิปไตยไดอ้ีก 

ต่อกรณีมาตรา ๑๑๒ รัฐบาลยิ่งลักษณ ์และรัฐบาลเพื่อไทย ที่ย า้ใน
จุดยืนว่า จะไม่สนับสนุนการแก้ไข แต่ไม่เคยแสดงท่าทีหรืออธิบายเลยว่า 
ต่อประชาชนทีต่กเป็นเหยื่อ ทีต่้องติดคุกและถูกลงโทษอย่างไม่ถูกต้อง จะมี
การช่วยเหลือหรือไม่ และอย่างไร อย่าลืมว่า ผู้ทีต่้องคด ี๑๑๒ จ านวนมาก ก็
เคยต่อสู้มาด้วยกัน การวางเฉยต่อประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อเช่นนี้ จะให้
ความหมายว่าอย่างไร 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๗ ฉบบัที่ ๓๔๘ วนัท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕) 
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๑๓. ไทยยุคบ้านป่าเมืองเถือ่น 

 
แมว้่า จะมีมิตรสหายหลายคนแลว้ ท่ีเขียนถึงกรณี อาจารยว์รเจตน ์ภาคี

รตัน ์อาจารยฝ่์ายนิติราษฎร ์ถูกคนรา้ยดกัชก เมื่อวนัท่ี ๒๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ ท่ี
คณะนิติศาสตรใ์นมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์แต่ผูเ้ขียนก็ยงัอยากจะกล่าวถึง เพื่อ
สะทอ้นใหเ้ห็นว่า สงัคมไทยของเราไดถ้อยไปจากความเป็นอารยะ ยอ้นกลบัไปเป็น
บา้นป่าเมืองเถ่ือนมากขึน้ทกุที 

ยอ้นกลบัไปทบทวนเหตกุารณค์ือ ไดม้ีคนรา้ย ๒ คนดกัรออาจารยว์รเจตน์
ท่ีบริเวณคณะนิติศาสตร ์ในเวลาราวเท่ียง เมื่ออาจารยว์รเจตนม์าถึงท่ีจอดรถของ
คณะ คนรา้ยคนหนึ่งก็ตรงเขา้ท ารา้ยทนัที ส่วนอีกคนหนึ่งไดน้ ารถมอเตอรไ์ซดม์า
คอยรบั และพากนัหลบหนีไป เล่ากนัว่า คนรา้ยไม่ไดว้ิตกต่อการกระท าการละเมิด
กฎหมายเช่นนี ้เพราะยงัประกาศทา้ทายวา่ “ถา้อยากรูกู้เป็นใครใหไ้ปดูในวดิโีอ” ผล
ของการถูกท ารา้ยท าใหอ้าจารยว์รเจตนบ์าดเจ็บเล็กนอ้ย แว่นตาแตก และใบหนา้
บวมช า้ 

หลังจากข่าวนีแ้พร่ออกไป ปรากฏว่า พวกสลิ่ม และฝ่ายพันธมิตรกลับ
แสดงความสะใจ บา้งก็ว่านอ้ยไป แต่ท่ีรา้ยกว่านัน้ คือการกล่าวหาว่า ฝ่ายอาจารย์
วรเจตนจ์ดัฉากท ารา้ยตนเอง เช่น รายหนึ่งใชน้ามแฝงว่า “เกลียดแมว้+เสือ้แดง”ให้
ความเห็นว่า “ไอว้รเจตน์เองแหละ ไปจา้งพวกมนัมาชกตวัเอง เพือ่สรา้งข่าวสรา้ง
ราคา ขึ้นค่าตัวจากไอเ้แมว้ ถา้เป็นคนที่เกลียดมันจริง ๆ เคา้ไม่ไปชกในที่แจ้ง
กลางวนัแสก ๆ อย่าง มธ.หรอก เคา้ดกัชกมนัหนา้บา้นหรือริมถนนตรงไหนก็ได้ 
หรือไม่ก็ยิงมนัทิง้ไปแลว้” สว่นผูใ้ชน้ามว่า วรกร จาติกวณิช ไดโ้พสตว์่า "ข่าวแว่ว ๆ  
มาแลว้ว่า คนต่อยวรเจตนค์ือ เพือ่นสมยัมธัยมทีไ่ม่ชอบหนา้กนัมา งานนีอ้  ามาตย์



๖๕ 

 

ไม่เกี่ยว สลิ่มก็ไม่เกี่ยว..." โดยนางวรกรไม่ไดอ้า้งอิงแหล่งท่ีมาของข่าวหรือขอ้มลู
เลยว่า ทราบมาไดอ้ย่างไร หรือว่าจะเป็นเธอนั่นเองท่ีเป็นผูท่ี้จ่ายเงินจา้งคนรา้ยมา
ชก 

วนัรุง่ขึน้ท่ี ๑ มีนาคม คนรา้ย ๒ คน ก็เขา้มอบตวัตอ่ทางการต ารวจท่ีโรงพกั
ชนะสงคราม คือ นายสุพจน ์และนายสุพัฒน ์ศิลารตัน ์อายุ ๓๐ ปี เป็นพี่นอ้งฝา
แฝด ผูต้อ้งหาทัง้ ๒ คนไม่ไดใ้หส้มัภาษณผ์ูส้ื่อข่าว และเมื่อถกูถามก็ตอบในเชิงกวน
ประสาทว่า “อยากเตะนกัข่าว” ทัง้ท่ีอยู่ต่อหนา้ต ารวจ แต่ พล.ต.ท.วินยั ทองสอง ผู้
บญัชาการต ารวจนครบาลแถลงว่า มลูเหตท่ีุจูงใจใหก้่อเหตใุนครัง้นีเ้กิดจากความ
ไม่พอใจและเห็นตา่งในความคิดเห็น ซึง่ก็มาจากเรื่องท่ีอาจารยว์รเจตนแ์ละคณะนิติ
ราษฎรเ์สนอแนวคิดแกม้าตรา ๑๑๒ นั่นเอง ทางการต ารวจจึงไดแ้จง้ขอ้หาร่วมกนั
ท ารา้ยร่างกาย เป็นเหตุใหไ้ดร้ับอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อน  
รวมทั้งพิมพล์ายนิว้มือและท าการลงบันทึกประวัติไวเ้ป็นหลักฐาน แต่เน่ืองจาก
ผูต้อ้งหาทัง้สองไดเ้ขา้มอบตวั จงึไดร้บัการปลอ่ยตวัชั่วคราว แลว้นดัใหม่ในวนัท่ี ๑๒ 
มีนาคม เพื่อจะด าเนินการตอ่ไป 

จะเห็นได้ว่า ท่าทางของคนรา้ยทั้งสองไม่ ได้แสดงเลยว่า จะเกรงกลัว
กฎหมาย หรือวิตกในอาชญากรรมท่ีตนก่อขึน้ เพราะคงเป็นท่ีทราบว่า โทษในทาง
กฎหมายของการท ารา้ยรา่งกายผูอ้ื่นไม่ใช่โทษรุนแรง เพราะไม่ใช่มาตรา ๑๑๒ และ
ในกรณีท่ีมอบตัวและรับสารภาพเช่นนี ้ศาลก็คงจะใหค้วามเมตตาปรานี น่าจะ
ลงโทษปรบั หรือถา้จ าคกุก็คงรอการลงอาญา เพราะท าไปภายใตข้อ้อา้งของความ
จงรกัภกัดีตอ่พระมหากษัตรยิ ์

เมื่อข่าวการมอบตัวแพร่ออกไป สื่อฝ่ายขวาและเฟซบุ๊กสลิ่มยังคงแสดง
ปฏิกิริยาในโหมกระหน ่าโจมตีคณะนิติราษฎร ์โยงเขา้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
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บา้งก็โจมตีวา่ อาจารยว์รเจตนฉ์วยโอกาสสรา้งราคาใหต้วัเอง ทัง้ท่ีกระแสตกไปแลว้ 
ในทางตรงขา้ม กลบัแสดงท่าทีเชิงบวกต่อคนรา้ยทั้งสอง บางส่วนยกย่องราวกบัว่า
ทัง้สองเป็นวีรบุรุษ บา้งก็แสดงเจตนาท่ีจะบริจาคเงินช่วยเหลือ จนกระทั่ง ๑ ใน ๒ 
คนรา้ยไดใ้ชน้ามว่า “สุพจน์รกัในหลวง” โพสตข์อ้ความขอบคณุต่อผูแ้สดงน า้ใจดี
เหล่านั้น และยืนยันว่า “ท าเพื่อชาติ เพื่อสถาบัน ที่ผูเ้ขียนรัก” และขอไม่รับเงิน
ช่วยเหลือ เพราะ “อดเยีย่งอย่างเสอื...สงวนศกัดิ ์โซก็เซาะใสท่อ้ง...หาเนือ้กนิเอง” 

ดว้ยเหตนีุก้ระมงัท่ีสื่อผูจ้ดัการไดอ้ธิบายว่า “ปกตแิลว้สองฝาแฝดทีต่กเป็น
ผูต้อ้งหาท ารา้ยอาจารยว์รเจตนเ์ป็นคนทีม่อีปุนสิยัด ีไม่เคยเหน็ทัง้สองไปเคลือ่นไหว
ทางการเมือง เมื่อก่อนท างานส่งของทั่ว ๆ ไป หลงัเกิดเหตนุ ้าท่วมไม่ไดท้ างานอีก 
มาทราบข่าวอกีทวีา่ไปก่อเหตชุกอาจารยธ์รรมศาสตร ์รูส้กึงง เนือ่งจากธรรมดาแลว้
คนทีก่่อเหตอุย่างนีน้่าจะเขา้ร่วมเคลือ่นไหวทางการเมือง” และลงทา้ยจากรายงาน
ข่าวต่อมาล่าสดุขณะท่ีเขียนบทความนี ้ปรากฏว่า ทนายความของผูต้อ้งหาทัง้สอง 
แจง้ว่า  “ระหว่างนี ้สพุจน,์ สพุฒัน ์และครอบครวัจะไปพกัผ่อนทีฮ่าวาย และจะบิน
กลบัมาวนัที ่๑๑  มนีาคมนี ้ช่วงนีจ้ึงจะไม่เขา้มาโพสตใ์นเวบ็ครบั” 

สรุปแลว้ การด าเนินการทัง้หมดนี ้เกิดขึน้เพราะผูต้อ้งหาทัง้สองมั่นใจว่า 
ถา้กระท าเพราะความรกัในหลวงแลว้ ก็เป็นเรื่องถกูตอ้ง ผูส้นบัสนนุดว้ยความสะใจ
ก็เพราะรกัในหลวง ท่ีจะช่วยกนับริจาคใหค้นรา้ยก็เพราะรกัในหลวง ท่ีโจมตีใส่รา้ย
คณะนิติราษฎรก็์เพราะรักในหลวง จึงเป็นไปตามท่ีใบตองแห้ง ตั้งค าถามใน
บทความชื่อ “รกัในหลวงตอ้งคลั่ง” ดว้ยขอ้ความวา่ “นีร่กัในหลวงแบบไหนกนั ท าไม
ความรกัในหลวงตอ้งมาพรอ้มกบัความโกรธ เกลียดชงั คลั่งแคน้ผูท้ีม่ีความเหน็ต่าง 
มาพรอ้มกบัความคบัแคบ ไรส้ติ ไม่ฟังอะไรทัง้สิน้” สะทอ้นใหเ้ห็นความคิดในแบบ
เดียวกับมวลชนฝ่ายขวา ท่ีถูกปลุกในขอ้อา้งเรื่องปกป้องสถาบนัพระมหากษัตริย ์
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แลว้ลุกขึน้มาเข่นฆ่านักศึกษาเมื่อกรณี ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ และเป็นไปตามท่ี
นักเขียน คือ ค าผกา สะทอ้นใหเ้ห็นความหนา้ไหวห้ลงัหลอกของสงัคมว่า “แฝดคู่
นัน้และกองเชียร์ของเขาคือผลผลิตของสงัคมอุดมปัญญา สงัคมเชิดชูคุณธรรม 
สงัคมจิตอาสา สงัคมลา้งถนน สงัคมทีเ่ตม็ไปดว้ยเพลงรกัอ่อนหวาน สงัคมทีข่อเป็น
กลางแตไ่ม่ยนืขา้งความจรงิ” 

กล่าวให้ชัดเจนขึน้คือ การท าร้ายอาจารย์วรเจตน์ เกิดขึน้หลังจากท่ี
สื่อมวลชนฝ่ายขวา พวกสลิ่มสารพัดสี พลพรรคแมลงสาบ สื่อกระแสหลัก และ
แมก้ระทั่งบางปีกในพรรคเพื่อไทย ไดพ้ยายามสรา้งกระแสใสร่า้ยปา้ยสีว่า คณะนิติ
ราษฎรเ์ป็นพวกลม้เจา้ คนที่เสนอใหแ้กไ้ขมาตรา ๑๑๒ เป็นพวกไม่จงรกัภกัดี และมี
การข่มขู่คกุคาม ปลกุระดมใหท้ ารา้ยมาก่อนหนา้นีแ้ลว้ โดยไม่เคยเสนอใหช้ดัเจน
เลยว่า คณะนิติราษฎรเ์สนออะไร และท่ีไม่เห็นดว้ยนัน้ มีเหตุผลอย่างไร มีแต่การ
ปลกุเรา้ความรูส้กึใหช้ิงชยัตอ่ตา้นพวกลม้สถาบนั เป็นในลกัษณะท่ีเกษียร เตชะพีระ
ใช้ค าว่า “หว่านเพาะเชือ้อวิชชา มุสาวาทาและความเกลียดชัง เพิ่มพูนขึ้นแก่
สงัคมไทย” ซึ่งถา้พิจารณาในลกัษณะนี ้คนรา้ยทัง้สองคนนี ้คือเหย่ือของการปลุก
ระดมในลักษณะนีด้ว้ยซ า้ มีความเป็นไปไดว้่า ทั้งสองคนนี ้ไม่เคยอ่าน และไม่รู ้
อย่างจริงจังในข้อเสนอและเหตุผลของฝ่ายนิติราษฎร ์มีแต่ความเกลียดชังว่า 
อาจารยว์รเจตนจ์ะมาลม้สิ่งท่ีเขารกัและหวงแหน เขาจงึตอ้งตอบโต ้และกระท าดว้ย
ความภาคภมูิใจ 

กระแสทัง้หมดนี ้เป็นเรื่องเดียวกบัเหตผุลท่ียอมรบัในความชอบธรรมของ
รฐับาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ท่ีใชก้ าลงัทหารเข่นฆ่าประชาชนคนเสือ้แดงเม่ือเดือน
เมษายนและพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ โดยอา้งกนัว่า “เพราะคนเสือ้แดงเผาบา้นเผา
เมือง” หรือแกล้งเชื่อในข้อมูลแบบสุเทพ เทือกสุบรรณท่ีว่า ทหารไม่ได้สังหาร
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ประชาชน แต่เป็นคนชุดด าเป็นผู้เข่นฆ่าจึงท าให้เกิดการเสียชีวิตถึง ๙๓ ศพ 
ค าอธิบายในลกัษณะดงักล่าว ไดก้า้วขา้มความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้จ  านวนมากโดยไม่
ตอ้งตัง้ค าถาม เช่น การที่เกิดเพลิงไหมอ้าคารทัง้หลาย เกิดขึน้ก่อนหรือหลงัการเข่น
ฆ่าคนเสือ้แดง หรือถา้มีคนชุดด ามาฆ่าคนกลางเมือง เหตุใดทหารจึงเสียชีวิตนอ้ย
มาก และกระสนุของกองทพัที่ใชไ้ปนบัแสนนดั น าไปใชท้  าอะไร 

เหตุผลอันกลับหัวกลับหางเหล่านี้ ท าให้เหยื่อต้องกลายเป็น
ผู้กระท าผิด ขณะที่ฆาตกรลอยนวล และที่ส าคัญเป็นการชี้ว่า สังคมไทย
ย้อนกลับไปสู่ยุคบ้านป่าเมืองเถื่อน การใช้ก าลังเข่นฆ่าสังหาร หรือท าร้าย
คนทีค่ิดต่างจงึกลายเป็นความชอบธรรมของสังคม น่ีเป็นเร่ืองทีน่่าสลดหดหู่
ยิง่นัก 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๗ ฉบบัที่ ๓๕๐ วนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕) 
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๑๔. ชะตากรรมของผังล้มเจ้า 

 
ในท่ีสดุ ก็เป็นท่ีแน่นอนว่า คดีผงัลม้เจา้ ก็ไดม้าถึงจดุจบ เพราะมีแนวโนม้

อนัชดัเจนวา่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรอื ดีเอสไอ จะปิดส านวนสั่งไม่ฟ้องคดีนี ้

เหตุการณ์ชัดเจนเมื่อวันท่ี  ๓๐ มีนาคม เมื่อ  พ.อ.วิจารณ์ จดแตง 
ผูอ้  านวยการส่วนกฎหมายกองอ านายการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร 
(กอ.รมน.) ไดเ้ดินทางมาใหป้ากค ากบัดีเอสไอ ในเรื่องเก่ียวกบัการกระท าความผิด
เก่ียวกบัความมั่นคงแห่งรฐัดว้ยการลว่งละเมิดสถาบนักษัตรยิ ์พ.อ.วิจารณ ์เป็นหนึ่ง
ในเจา้หนา้ท่ีส าคญั ในศนูยอ์  านวยการแกไ้ขสถานการณฉ์ุกเฉิน (ศอฉ.) เมื่อ พ.ศ.
๒๕๕๓ ซึ่งน าเสนอเรื่องผงัลม้เจา้ พ.อ.วิจารณไ์ดใ้หป้ากค าอยู่ราว ๒ ชั่วโมง และได้
น าเอกสารมามอบใหเ้ป็นหลกัฐาน ๑ ลงั และ ซีดี ๘ แผ่น แต่หลงัจากนัน้ พ.ต.อ.
ประเวช มลูประมขุ รองอธิบดีดีเอสไอ กลบัแถลงว่า ดีเอสไอไดส้อบสวนพยานครบ
ทุกปากแลว้ และจากการตรวจสอบขอ้มลูทัง้หมด ก็ยงัไม่สามารถระบุตวัผูก้ระท า
ผิดได ้เน่ืองจากพยานหลกัฐานไม่ชัดเจน จึงจะสั่ งไม่ฟ้องคดีนี ้และจะสรุปคดีให้
เสรจ็ก่อนสงกรานต ์

พ.ต.อ.ประเวศน ์มลูประมขุ ยงัอธิบายรายละเอียดวา่ ไม่ปรากฏวา่มีพยาน
คนไหนใหก้ารว่าใครเป็นคนจัดท าแผนลม้เจา้ขึน้มา ประกอบกับขอ้มูลท่ีกล่าวหา
กลุ่มบุคคลในผัง ก็ไม่ปรากฏชัดเจนว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวไดร้่วมกันกระท าผิด ท่ี
ไหน เม่ือใด  ดงันัน้ จงึสรุปไดว้า่ "เรือ่งนีไ้ม่มคีวามชดัเจนมาตัง้แตเ่ริ่มตน้ทีร่บัเป็นคดี
พิเศษมานานเป็นปีแลว้ และเมื่อมีการเปลี่ยนคณะท างานสอบสวนฯ ผูเ้ขียนก็
พยายามจะท าใหม้นัมอีะไร แตจ่นถงึขณะนีผู้ท้ีก่ล่าวหาก็ยงัไม่มมูีลทีช่ดัเจนใหด้เีอส
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ไอน าไปขยายผลสบืสวนหาคนผดิได ้หรือทีพู่ดกนัในภาษาชาวบา้นว่าการกล่าวหา
ลอย ๆ" 

 

 
พ.อ.สรรเสริญ แกว้ก าเนดิ โฆษกของ ศอฉ. 

 
ยอ้นหลงักลบัไปตัง้แต่วนัท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ พ.อ.สรรเสริญ แกว้

ก าเนิด โฆษกของ ศอฉ. ไดแ้ถลงข่าวโดยเสนอถึงแผนผงัเครือข่ายชื่อบคุคลท่ี พ.อ.
สรรเสริญอา้งว่า เป็นเครือข่ายท่ีส่อถึงการลม้ลา้งสถาบันเบือ้งสูง จากรายชื่อใน
แผนผงั จะมี ชื่อของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เป็นใจกลาง และมีโครงข่ายต่าง ๆ คอย
แวดลอ้มเช่ือมโยงอยู่ โดยหลกั ๆ ไดแ้ก่ กลุม่แนวรว่มประชาธิปไตยตอ่ตา้นเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) อนัประกอบดว้ย นายวีระ มุสิกพงศ ์นายจตุพร พรหมพนัธุ ์นาย
จกัรภพ เพ็ญแข  นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน ์นายสรุิยะ จึงรุง่เรืองกิจ นายณฐัวฒุิ 
ใสยเกือ้ นายวิสา คญัทพั และนายก่อแกว้ พิกลุทอง เป็นตน้ นอกจากนีย้ังมีนายสม
ยศ พฤกษาเกษมสขุ นายอดิศร เพียงเกษ นายแพทยเ์หวง โตจิราการ นายชพูงษ ์ถ่ี
ถว้น รวมทัง้ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายสมชาย วงศส์วสัดิ์ และโยงถึงนกัวิชาการ 
เช่น อาจารยส์มศกัดิ ์เจียมธีรสกลุ  เขา้ไปดว้ย 
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หลงัจากนัน้ สื่อมวลชนกระแสหลกั กลุ่มฝ่ายขวา และสลิ่มสารพดัสี ไดมุ้่ง
เสริมกระแสและโจมตีบุคคลเหล่านี ้โดยอา้งกันว่าเป็นเครือข่ายของขบวนการลม้
เจา้ ซึ่งเป็นการจงใจบิดเบือนใหร้า้ยผูท่ี้ปรากฏชื่อในผงัลม้เจา้ และนายสเุทพ เทือก
สบุรรณ รองนายกรฐัมนตรี ก็ออกมาแถลงซ า้ว่าจะออกหมายจบับคุคลตามแผนผงั
นีด้ว้ย แต่ต่อมา นายสเุทพก็ไม่ไดด้  าเนินการเช่นนั้น เพียงแต่ในทางความเป็นจริง 
เรื่องผงัลม้เจา้นี ้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสในการน ามาสู่การปราบปรามกวาดลา้ง
ประชาชนคนเสือ้แดง จนท าใหม้ีผูเ้สียชีวิต ๙๓ คน และบาดเจ็บนับพนัคน และมี
ประชาชนถกูจบักมุติดคกุอีกนบัรอ้ยคน 

เรื่องผ่านไปจนถึงวนัท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เน่ืองจากมีการฟ้องรอ้ง
ด าเนินคดี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ท าให้ พ.อ.
สรรเสรญิ แกว้ก าเนิด ตอ้งยอมรบัต่อศาลว่า การเผยแพร ่“ผงัลม้เจา้” มีขึน้ดว้ยเหต ุ
๓ ประการคือ 

ประการที่หน่ึง ศอฉ. ในขณะนั้นเชื่อมั่นว่ามีขบวนการท่ีจอ้งจะลม้ลา้ง
สถาบนัพระมหากษัตรยิจ์รงิ 

ประการที่สอง ในช่วงเวลานั้น มีขอ้มูลข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
อินเทอรเ์น็ตกลา่วหาในลกัษณะท านองวา่ ท่านผูห้ญิงจรุงจิตต ์ซึง่เป็นราชเลขาธิการ
ในพระองคข์องสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ โทรศพัทม์าสั่งการ ศอฉ. อยู่
ตลอดเวลา ใหด้  าเนินการนานปัการ กับกลุ่มผูชุ้มนุม ซึ่งขอ้เท็จจริงมิไดเ้ป็นเช่นนัน้ 
ซึ่งหมายความว่า มีความพยายามจะสรา้งภาพใหส้งัคมเห็นว่า พระองคท์่านมีสว่น
เก่ียวพนักับเรื่องการเมือง ซึ่งมิไดเ้ป็นความจริง ศอฉ. ก็มีความจ าเป็นท่ีตอ้งชีแ้จง
ขอ้มลูข่าวสารใหส้งัคมไดร้บัทราบความจรงิเป็นเช่นไร 



๗๒ 

 

ประการที่สาม เป็นไปตามมติของ ศอฉ. ท่ีตอ้งการจะใหน้ าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารแก่สงัคมเป็นลายลกัษณอ์กัษร พ.อ.สรรเสรญิอธิบายต่อไปว่า  เอกสารที่ไป
แจกนัน้มิไดห้มายความวา่ผูท่ี้มีชื่อในเอกสารเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งในฐานะอยู่ในขบวนการ
ลม้ลา้งสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์แต่เป็นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธใ์นลกัษณะต่าง ๆ ซึ่ง
ใหส้งัคมพิจารณาและวินิจฉัยเอาเอง ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเอกสาร ว่าแต่ละคน
เก่ียวขอ้งกันในฐานะอะไร เช่น เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์ันในฐานะญาติพี่นอ้ง เก่ียวขอ้ง
สมัพนัธก์ันในฐานะผูท้  าธุรกิจร่วมกันอย่างนีเ้ป็นตน้ ซึ่งมิไดแ้ถลงเลยว่า บุคคลทัง้
ปวงเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ในฐานะท่ีเป็นผู้อยู่ในขบวนการ แต่หลังจากนั้นมี
สื่อมวลชนน าเรื่องราวตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ปขยายผล ขยายความกนัเอง 

สรุปแลว้จากค าแถลงของ พ.อ.สรรเสริญ แก้วก าเนิด ต่อศาล ก็เป็นท่ี
ชดัเจนว่า ผงัลม้เจา้เป็นเพียงการแสดงเครือข่ายความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล เรื่อง
ขบวนการลม้เจา้เป็นเพียงความเชื่อ จึงไม่เคยปรากฏเลยว่า ฝ่าย ศอฉ. และรฐับาล
พรรคประชาธิปัตย ์เสนออะไรที่เป็นหลกัฐานอนัมีน า้หนกัในกรณีเรื่องนี ้หรืออธิบาย
ไดอ้ีกลกัษณะหนึ่งว่า คดีผงัลม้เจา้เป็นเพียงความพยายามของรฐับาลอภิสิทธ์ิ เวช
ชาชีวะ ท่ีจะใส่ร ้ายป้ายสีผู้บริสุทธ์ิ โดยการน าเอากรณีล้มล้างสถาบันมาเป็น
เครื่องมือในการกลา่วหาศตัรูทางการเมืองของพวกตน และสรา้งความชอบธรรมใน
หมู่ประชาชนดว้ยการสรา้งเรื่องโกหกระดบัชาติขึน้มานั่นเอง 

แม้ความจริงเป็นเช่นนี ้แล้ว แต่ดีเอสไอ.ในขณะนั้น ก็ยังยืนยันท่ี จะ
ด าเนินคดีลม้เจา้ต่อไป โดยพยายามอา้งว่า มีหลกัฐานแน่นหนาท่ีจะด าเนินคดี แต่
ปรากฏว่า ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ พรรคเพื่อไทยมาเป็นรฐับาล แนวโนม้
ของดีเอสไอ จึงมีการเปลี่ยนท่าทีต่อคดีลม้เจา้อย่างมีนยัยะส าคญั เช่น การน าเสนอ
ท่ีจะเรียกตัว นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคง และนายสุเทพ 
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เทือกสบุรรณในฐานะผูอ้  านวยการ ศอฉ. มาใหก้ารในกรณีผงัลม้เจา้ และอา้งกนัว่า 
นายสุเทพเป็นผูอ้ยู่เบือ้งหลงัการจัดฉากท าผังลม้เจา้เอง จนท าใหน้ายสุเทพ ตอ้ง
ตอบโตว้่า ดีเอสไอชกัจะท าอะไรเลอะเทอะ ไม่มีจดุยืนในการท างาน “เพราะกรณีนี ้
ทัง้หมดเป็นเรื่องทีท่างเจา้หนา้ทีไ่ดร้วบรวมพยาน หลกัฐาน ทีแ่สดงพฤติกรรมของ
กลุ่มบคุคลทีม่ีเจตนารา้ยต่อสถาบนั และน าไปเสนอต่อ ศอฉ.” แต่วนันีม้าออกข่าว
ในลกัษณะเหมือนจะกลา่วหาวา่ตนเป็นตน้เรื่อง 

ถา้เป็นดงันี ้จึงกลายเป็นเรื่องแปลก เพราะในท่ีสดุ ไม่รูว้่าใครเป็นตน้เรื่อง 
แต่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ จากการใส่รา้ยป้ายสี คงเลี่ยงไม่ได ้ท่ีนายสเุทพ รฐับาล
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และ ศอฉ. จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ แต่ก็ตอ้งกล่าวว่า กรณีนีไ้ด้
สะทอ้นใหเ้ห็นอีกครัง้ของความเหลวไหลของชนชัน้น าไทย เป็นตวัอย่างของการใส่
รา้ยปา้ยสี ท่ีมุ่งท าลายฝ่ายตรงขา้มโดยไรค้ณุธรรม  

บทความนีจ้ะลงทา้ยดว้ยความเห็นในโลกไซเบอร ์เช่น ความเห็นหนึ่งเสนอ
ว่า “มั่วแมป ลม้เจา้ ความจริงเริ่มปรากฏ ทีแ่ทก้็เป็นวธีิการใส่ความฝ่ังตรงขา้มแบบ
มั่ว ๆ และแลว้ ผงัลม้เจา้ จาก ศอฉ. ในยคุนัน้ มีแนวโนม้ว่าจะเป็นคดีปาหี ่เอาฮา
ในทีส่ดุ” หรือ ผงัลม้เจา้ ท่ีไดร้บัการเปิดเผยโดยโฆษก ศอฉ. ในขณะนัน้ ไดร้บัการ
กลา่วขานมากวา่ "ใครแม่มนัง่ทางในเขียน" 

และอีกรายหน่ึงเสนอว่า “ไม่แน่นะ ในวันสองวันนี้เราอาจเห็น 
พนักงานสอบสวนในคดีนี ้เชิญจิตแพทย์ร่วมสอบการให้ปากค า ค าให้การ
ของนายอภสิิทธ์ิ และนายสุเทพ ก็เป็นได้ ใครจะไปรู้” 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๗ ฉบบัที่ ๓๕๔ วนัท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๕) 
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๑๕. อากง ผู้บริสุทธิ ์

 
ในโลกไซเบอร์ของพวกสลิ่ม มีสมาชิกผู้หนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่าง

หงุดหงิดว่า “อากงก็เป็นชาวบา้นธรรมดา ท าไมถึงใหค้วามส าคญักนัมากนกั” แต่
ปรากฏว่า ฝ่ายเอเอสทีวีผูจ้ดัการ และกลุ่มฝ่ายขวา พยายามจะโจมตีว่า “ทกัษิณ-
เพื่อไทย-นปช.” เป็นฝ่ายท่ีพยายามเอาศพอากงมาหากิน โดยพยายามสรา้งให้
ชาวบา้นธรรมดาอย่างอากงกลายเป็น “ผูเ้สียสละตลอดกาล” 

ความจริงแลว้ ไม่ไดเ้ก่ียวกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พรรคเพื่อไทย หรือ 
นปช.เลย ท่ีท าให ้“ชาวบา้นธรรมดา” แบบอากง กลายเป็นคนส าคญัท่ีถกูเอ่ยถึงอยู่
ในสื่อมวลชน แต่เป็นเพราะอากง หรือ นายอ าพล ตัง้นพคุณ เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ แต่ถูก
ด าเนินการภายใตก้ระบวนการใสร่า้ยปา้ยสี ถกูละเลยสิทธิการประกนัออกมารกัษา
ตวัทัง้ท่ีป่วยหนกั และในที่สดุอากงก็ถึงแก่กรรมดว้ยโรคมะเรง็ในเรือนจ าเมื่อวนัที่ ๘ 
พฤษภาคม ท่ีผ่านมา ความตายของอากงนีเ้อง กลายเป็นสิ่งท่ีจะทอ้นความชั่วรา้ย
ของมาตรา ๑๑๒ ความอ ามหิตของศาลไทย และความลม้เหลวของระบบราชทณัฑ ์
นอกจากนี ้ยงัเป็นสิ่งสะทอ้นความงมงายมืดบอดทางปัญญาของพวกสลิ่มฝ่ายขวา
ในสงัคมไทยอีกดว้ย 

กรณีนีย้อ้นหลงักลับไปตัง้แต่วนัท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ พล.ต.ท.ไถง 
ปราศจากศตัรู ผูบ้ญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง ไดน้ าก าลงัต ารวจหลายสิบคน ไป
จบักุมนายอ าพล ตัง้นพกุล หรือ “อากง” ท่ีบา้นพกั จงัหวดัสมทุรปราการ ในขอ้หา
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา ๑๑๒ ทั้งนีเ้พราะในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ ขณะท่ีรฐับาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ก าลงักวาดลา้งประชาชนคนเสือ้แดง ไดมี้
บุคคลลึกลบัส่งขอ้ความทางโทรศัพท ์หรือเอสเอ็มเอส เป็นขอ้ความหมิ่นสถาบัน



๗๕ 

 

พระมหากษัตริยไ์ปยังบุคคลในคณะรฐับาล ต่อมา นายสมเกียรติ ครองวัฒนสุข 
เลขานุการของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรฐัมนตรี จึงไดแ้จง้ความต่อทางการ
ต ารวจ และเมื่อไดม้ีการสืบหาตวัคนรา้ยแลว้ ทางการต ารวจพบว่า นายอ าพลคือผู้
ตอ้งสงสยั จงึไดด้  าเนินการจบักมุ 

นายอ าพล หรืออากง ในขณะนั้นมีอายุ ๖๐ ปี แต่มีสถานะเป็นเพียง
ผูส้งูอายคุนหนึ่ง ท่ีเลีย้งหลานอยู่กบับา้น ไม่ไดป้ระกอบอาชีพเพราะสุขภาพไม่ดีนกั 
มีโทรศพัทไ์วใ้ชต้ิดต่อกบัลกูหลานเป็นหลกั อากงไดป้ฏิเสธขอ้กล่าวหามาตัง้แต่ตน้ 
โดยยืนยนัวา่เป็นผูท่ี้จงรกัภกัดีตอ่พระมหากษัตรยิ ์เม่ือ พ.ศ.๒๕๕๑ เคยพาหลานไป
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีโรงพยาบาลศิริราช และยัง
อธิบายว่า ตนเองส่งเอสเอ็มเอสไม่เป็น และไม่เคยรูจ้กัหรือทราบเบอรโ์ทรศพัทข์อง
เลขานกุารนายกรฐัมนตรีเลย อย่างไรก็ตาม ในชัน้สอบสวนขัน้แรก อากงถกูควบคมุ
ตวัในเรือนจ า ๖๓ วนั จนถึงวนัท่ี ๔ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หลงัจากท่ีทนายความขอ
ย่ืนประกันครั้ง ท่ีสอง ศาลก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่ วคราว โดยให้เหตุ ผลว่า 
หลกัประกนัน่าเชื่อถือไดว้า่จ าเลยจะไม่หลบหนี 

ตอ่มา เม่ือวนัท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่ออยัการยื่นฟ้องนายอ าพลตอ่
ศาล อากงก็เดินทางมาศาลตามนัดหมาย แต่กลับถูกศาลถอนประกันตัว โดย
อธิบายว่า “ขอ้เท็จจริงตามขอ้หาการกระท าความผดิตามฟ้องกระทบต่อความรูส้ึก
ของประชาชนและ ความมั่นคงของประเทศอย่างรา้ยแรง คดีอยู่ในชัน้พิจารณา 
หากผลการพจิารณาสบืพยานมีหลกัฐานมั่นคงจ าเลยอาจหลบหน”ี ตัง้แต่นัน้มา อา
กงก็ตอ้งถกูกกัขงัอยู่ในเรอืนจ าจนถึงวนัสดุทา้ยของชีวิต 

ในวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ ศาลชั้นต้นก็ตัดสินว่า อากงมี
ความผิดคือ เป็นผูส้่งขอ้ความหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ ๔ ครัง้ ศาลจึงตดัสินจ าคกุ



๗๖ 

 

กระทงละ ๕ ปี รวมแลว้เป็น ๒๐ ปี ในที่นีจ้ะขออธิบายว่า ศาลตดัสินลงโทษในคดีนี ้
ทัง้ท่ีหลกัฐานออ่นมาก โดยศาลเชื่อวา่ โทรศพัทท่ี์ใชส้ง่ขอ้ความหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพเป็นเครื่องเดียวกับโทรศัพทข์องอากง เพราะมี เลขอีมี่ของเครื่องตรงกัน ทัง้ท่ี
สืบสวนไดว้่า ผูส้่งขอ้ความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนัน้ใชเ้บอรโ์ทรศพัทข์องดีแทค 
สว่นเบอรท่ี์อากงใชอ้ยู่นัน้เป็นของทรูมฟูซึ่งเป็นคนละเบอร ์แต่ศาลก็อา้งว่าโทรศพัท์
ท่ีอากงใช ้ก็เป็นโทรศพัท ์๒ ซิมการด์ อากงจึงสามารถใช ้๒ เบอรส์ลบักันได ้ศาลไม่
รบัฟังค าอธิบายว่าในเดือนท่ีเกิดเหตนุัน้ อากงเอาโทรศพัทไ์ปซ่อม จึงไม่ไดเ้ป็นผูส้่ง
ขอ้ความ โดยหกัลา้งวา่ จ าเลยไม่สามารถยืนยนัไดว้า่เอาโทรศพัทไ์ปซอ่มท่ีรา้นไหน 

ในประเด็นส าคญัท่ีชีใ้หเ้ห็นถึงความบริสทุธ์ิของอากง ก็คือ การท่ีโจทกไ์ม่
สามารถสืบพยานไดเ้ลยว่ามีใครรูเ้ห็นเหตุการณ์ว่าอากงส่งเอสเอ็มเอส แต่ศาล
อธิบายเกลื่อนประเด็นนีว้่า “แมโ้จทก์จะไม่สามารถน าสืบพยานใหเ้ห็นไดอ้ย่างชดั
แจ้งว่าจ าเลยเป็นผูท้ี่ส่งขอ้ความตามฟ้อง ... แต่ก็เพราะเป็นการยากที่โจทก์จะ
สามารถน าสืบไดด้ว้ยประจักษ์พยาน เนื่องจากจ าเลยซึ่งเป็นผูก้ระท าความผิด
ดงักล่าวย่อมจะตอ้งปกปิดการกระท าของตนมิใหบุ้คคลอืน่ไดล่้วงรู ้จึงจ าเป็นตอ้ง
อาศัยเหตุผลประจักษ์พยานแวดลอ้ม ที่โจทก์น าสืบเพื่อชีว้ดัใหเ้ห็นเจตนาที่อยู่
ภายใน” ค าอธิบายลักษณะนี ้ขัดกับหลักการของกฎหมายเบือ้งตน้ท่ีว่า ในการ
ตดัสินใหจ้  าเลยมีความผิด ศาลจะตอ้งมีขอ้พิสจูนใ์หเ้ห็นอย่างสิน้สงสยัวา่จ าเลยเป็น
ผูก้ระท าการ 

ดังนั้น การตัดสินลงโทษอากงใหถู้กจ าคุกถึง ๒๐ ปี จึงเป็นทั้งเรื่องของ
ความไรเ้หตผุลของมาตรา ๑๑๒ และเป็นการตดัสินคดีท่ีเกินกว่าเหต ุเพราะจ าเลย
ไม่มีประวตัิเป็นอาชญากรมาก่อนเลย และไม่มีหลกัฐานที่จะยืนยนัว่าเป็นผูร้า้ยโดย
สนัดาน ไม่ไดก้่ออาชญากรรมอนัใดท่ีรา้ยแรง เพราะการสง่ขอ้ความเอสเอ็มเอสจาก



๗๗ 

 

คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของผูส้่งสารกับผู้รบัสารเพียง ๒ คน 
ไม่ไดเ้ป็นการก่ออาชญากรรมตอ่สงัคมแตป่ระการใด นอกจากผูร้บัขอ้ความแลว้ไมม่ี
ใครทราบขอ้ความนัน้ จึงไม่มีอะไรท่ีจะไปกระทบความมั่นคงต่อพระราชอาณาจกัร 
แต่ นายสิทธิศกัดิ์ วนะชกิจ โฆษกศาลยุติธรรม ไดอ้ธิบายไวใ้นวนัท่ี ๑๔ ธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๕๔ วา่ อากงนัน้ เป็น 

“...บุคคลที่เจนโลก โชกโชน สนัดานเป็นโจรผูร้า้ย มีเจตนาท ารา้ยสงัคม
สถาบนัหลกัของประเทศชาตแิละองคพ์ระประมขุ อนัเป็นทีเ่คารพสกัการะของคนใน
ชาตใิหเ้กิดความหลงผดิก่อใหเ้กิดความเสยีหายอย่างใหญ่หลวง ผูเ้ขียนเชือ่ว่า ไม่มี
ใครอยากใหค้นเช่นนีล้อยนวลอยู่ในสงัคมเพือ่สรา้งความเสียหายต่อเนือ่งหรือแก่
ผูอ้ืน่อกี เพราะสกัวนัคนใกลต้วัของคนเหล่านีอ้าจตกเป็นเหยือ่ดว้ยก็ได ้มาตรการที่
เหมาะสมจึงควรตดัโอกาสในการกระท าผิด ลงโทษใหห้ลาบจ าสาสมไม่ใหเ้ป็น
เยีย่งอย่างแก่ผูอ้ืน่...” 

ในที่สดุ เมื่ออากงเสียชีวิตในเรือนจ าแลว้ ศาลถกูโจมตีอย่างหนกั เรื่องการ
ละเมิดสิทธิการประกนัตวัของผูต้อ้งหา จึงท าใหอ้ากงตอ้งถึงแก่กรรมในคกุ นายทวี 
ประจวบลาภ อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอาญา ไดอ้อกมาแกต้่างวา่ คดีนีศ้าลอาญามีค า
พิพากษาไปแล้ว ฝ่ายจ าเลยได้ย่ืนค ารอ้งขอถอนอุทธรณ์เมื่อวันท่ี ๓ เมษายน 
๒๕๕๕ เน่ืองจากประสงค์จะให้คดีสิ ้นสุด และจะได้ใช้สิทธิย่ืนถวายฎีกาขอ
พระราชทานอภยัโทษ ดงันัน้เมื่อถอนอทุธรณใ์หค้ดีถึงท่ีสดุแลว้ จ าเลยก็ไม่สามารถ
ย่ืนประกนัตวัอีกได ้ดงันัน้ ความรบัผิดชอบในเรื่องการเสียชีวิตของอากง จงึเป็นเรื่อง
ความผิดพลาดของราชทณัฑ ์ไม่ไดเ้ก่ียวกบัความรบัผิดชอบของศาล แตเ่หตผุลนีถ้กู
ตอบโตโ้ดยทนัทีจาก นายอานนท ์น าภา ทนายของอากง ซึ่งชีแ้จงวา่ ทนายไดข้อยื่น
ประกนัมาแลว้ ๘ ครัง้ แต่ศาลก็ไม่อนญุาตใหป้ระกนั และการไม่ไดป้ระกนัตวันีเ้อง 
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ท าใหอ้ากงตดัสินใจถอนอทุธรณ ์เพื่อใหค้ดีสิน้สดุ ทัง้ท่ีอากงยืนยนัเสมอวา่ไม่ไดเ้ป็น
ผูส้ง่ขอ้ความ หมายถึงวา่กระบวนการยตุิธรรมไทยนัน้ บีบบงัคบัใหจ้  าเลยยอมจ านน 
ทัง้ท่ีจ  าเลยยงัยดึมั่นวา่ ตนไม่ไดก้ระท าความความผิด 

กรณีอากงถึงแก่กรรมในเรือนจ าจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ ท่ีสื่อมวลชนและ
องคก์รสิทธิมนษุยชนต่างประเทศใหค้วามสนใจอย่างมาก โดยการเสนอข่าวของสื่อ
ตา่งประเทศมกัพุ่งไปทีสามประเด็นหลกั คือ ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการยตุิธรรม
ของไทย ปัญหาท่ีเกิดจากการใชม้าตรา ๑๑๒  และประเด็นเก่ียวกับสถานะของ
สถาบันกษัตริยใ์นยุคปัจจุบัน ขณะท่ีสื่อมวลชนกระแสหลักของไทยยังเลี่ยงท่ีจะ
กลา่วถึงประเด็นเหลา่นี ้ดงันัน้ พวกสลิ่มและสื่อมวลชนฝ่ายขวาทัง้หมด พยายามจะ
เสนอประเด็นว่า นกัวิชาการฝ่ายกา้วหนา้ และคนเสือ้แดง พยายามเอาศพอากงมา
หากินเพื่อจะเคลื่อนไหวยกเลิกมาตรา ๑๑๒ เพื่อลม้เจา้ 

ในกรณีนี ้อาจารยพ์วงทอง ภวคัรพนัธุ ์ ผูป้ระสานงาน ครก.๑๑๒ อธิบาย
ว่า “ไม่มีใครอยากใหอ้ากงเสยีชีวิต เพยีงหวงัให ้มาตรา ๑๑๒ เป็นประเด็นทีส่งัคม
กลบัมาถกเถียงกนัอกี คนปกตทิั่วไปทีม่ีสามญัส านกึดจีะไม่มีความคดิแบบนี ้นีเ่ป็น
การโยงใยที่ไรเ้หตุผลที่สุด แลว้น่ารงัเกียจที่สุด มีแต่คนที่ชิงชงัรงัเกียจและตามืด
บอดตอ่ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรา ๑๑๒ เทา่นัน้ ทีจ่ะตัง้ขอ้สงสยัแบบนีไ้ด”้ 

น่ีคือความมืดมนอนธกาลของสังคมไทย ! 
 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๗ ฉบบัที่ ๓๖๐ วนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
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๑๖. ปรากฏการณ ์๑๑๒ ริกเตอร ์

 
เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ท่ีผ่านมา คณะกรรมการรณรงคป์ฏิรูปมาตรา 

๑๑๒ (ครก.๑๑๒) ไดจ้ดังานท่ีหอประชมุศรบีรูพามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์เพื่อเป็น
การสรุปการรณรงคใ์นรอบ ๑๑๒ วนั เพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชนใหไ้ดม้ากกว่า 
๑๑,๒๐๐ รายชื่อ เพื่อขอแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ตามขอ้เสนอ
ของนิติราษฎร ์การรณรงคนี์เ้ริ่มตน้ตั้งแต่วันท่ี ๑๕ มกราคมท่ีผ่านมา โดยมีการ
รวบรวมรายชื่อประชาชนทั่วไป ใหส้นับสนุนขอ้เสนอปฏิรูป มาตรา ๑๑๒ ภายใต้
หลกัการ ๖ ประการดงันี ้

๑.มาตรา ๑๑๒ มีท่ีมาจากระบอบเผด็จการ มีเนือ้หาไม่สอดคลอ้งกับ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

๒.ใหแ้กไ้ขบทลงโทษที่รุนแรงกวา่เหต ุ

๓.ไม่อนุญาตใหใ้ครก็ไดม้ีสิทธิฟ้องรอ้งกล่าวโทษต่อเจา้หนา้ท่ี แต่ควรให้
ส  านกัราชเลขาธิการเป็นผูก้ลา่วโทษแทน 

๔.ใหแ้ยกแยะการวิจารณโ์ดยสจุริต ออกจากการดหูมิ่นเหยียดหยามและ
คกุคาม 

๕.ใหม้ีการพิสจูนข์อ้เท็จจรงิของขอ้ความที่ถกูกลา่วหา 

๖. เปลี่ ยนมาตรา  ๑๑๒ จากหมวดความผิดต่อความมั่ นคงแห่ง
ราชอาณาจักร ไปเป็นหมวดเฉพาะว่าด้วยความผิดเก่ียวกับพระเกียรติของ
พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และเกียรติยศของผู้ส  าเร็จราชการแทน
พระองค ์
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ปรากฏว่าการเคลื่อนไหวของ ครก.๑๑๒ ไดร้ับความสนใจตอบรบัอย่าง
มากจากมวลประชาชนคนเสือ้แดง แต่ถูกต่อต้านอย่างหนักจากพวกสลิ่ม เสือ้
สารพดัสี กลุม่พนัธมิตร และ พรรคประชาธิปัตย ์ยิ่งกวา่นัน้ ยงัไม่ไดร้บัการสนบัสนนุ
จากรฐับาล น.ส.ยิ่งลกัษณ ์ชินวตัร และพรรคเพื่อไทย และ กลุ่มแนวรว่มประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย หรือ นปช. ก็ไม่เขา้ร่วมในการรณรงค ์แมว้่าจะไม่คดัคา้น และ
ลา่สดุ เมื่อวนัที่ ๑๑ พฤษภาคมท่ีผ่านมา นายกรฐัมนตรียิ่งลกัษณก็์แถลงว่า รฐับาล
จะไม่เข้าไปแก้ไขมาตรา ๑๑๒ หน้าท่ีของรัฐบาลในขณะนี ้คือการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ ก่อนหนา้นี ้รองนายกรัฐมนตรีเฉลิม อยู่บ  ารุง ก็ไดแ้ถลงหลายครัง้ว่า ไม่
สนบัสนนุการแกม้าตรา ๑๑๒ ตามขอ้เสนอนิติราษฎร ์ลา่สดุเมื่อวนัที่ ๒๔ มกราคม 
ร.ต.อ.เฉลิมกลา่ววา่ พรรคเพื่อไทยไม่แกม้าตรานีเ้ด็ดขาด “ใครแก ้ผูเ้ขียนคา้น” และ
ว่า "ทีน่ีป่ระเทศไทยมีความสขุสบายมาได ้เพราะพระมหากรุณาธิคุณ ไม่มีงานท า
กนัหรือ"  

เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า กลุ่มท่ีคัดคา้นขอ้เสนอของครก.๑๑๒ ไม่เคยมีเหตุผล
ทางวิชาการท่ีมีน า้หนกัเลย มีแต่การใส่รา้ยป้ายสีว่า ผูท่ี้เสนอขอแกไ้ขมาตรา ๑๑๒ 
เป็นพวกลม้เจา้ ไม่ภักดีต่อสถาบัน บา้งก็ไล่ไม่ใหอ้ยู่บา้นพ่อ ใหไ้ปอยู่บา้นคนอื่น 
บา้งก็อา้งถึงความไม่บงัควร เพราะจะไปละเมิดสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์นายแพทย์
ตุลย ์สิทธิสมวงศ ์ท่ีเป็นแกนน าในการล่ารายชื่อคัดคา้น ครก.๑๑๒ ก็อธิบายว่า 
ตอ้งการปกป้องสถาบนัพระมหากษัตริย ์เพราะการแกไ้ขมาตรานี ้จะก่อใหเ้กิดการ
วิจารณพ์ระมหากษัตริยไ์ดอ้ย่างเสรี และท่ีไปไกลมากก็คือ นายสนธิ ลิม้ทองกลุ ได้
กล่าวเมื่อวนัท่ี ๒๘ มกราคมว่า “คณะนติิราษฎร์ และกลุ่มนกัวิชาการกว่ารอ้ยคนที่
ลงชื่อร่วมกนัในการแกไ้ข “รฐัธรรมนูญประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒” มี
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บางคนทีร่บัเงนิจากองคก์รต่างชาติมาเคลือ่นไหวเพือ่ลม้สถาบนั” และตัง้ค าถามว่า 
“ท าไมคนพวกนีต้อ้งมาท ารา้ยในหลวง แทนทีซ่าบซึง้บญุคณุ แตก่ลบัมาหาเรือ่ง” 

จะเห็นไดว้่า ขอ้ตอบโตข้องพวกฝ่ายขวาลว้นยืนอยู่บนศรทัธาความเชื่อ
แบบอนรุกัษ์นิยมเจา้ ไม่มีระบบเหตผุลรองรบั และหลกัความคิดเช่นนี ้ท  าใหม้าตรา 
๑๑๒ กลายเป็นกฎหมายศกัดิ์สิทธ์ิท่ีไม่อาจแกไ้ขได ้ขอ้กล่าวหาแบบท่ีนายสนธิ ลิม้
ทองกุล อา้งก็มิไดม้ีหลกัฐานรองรบั และจะมีองคก์รต่างชาติไหนท่ีอยากจะมีลม้
สถาบนัในประเทศไทย ขอ้ตอบโตเ้หลา่นี ้สว่นหนึ่งมาจากการตัง้ธงไวก้่อนวา่ การแก้
มาตรา ๑๑๒ คือ การละเมิดสถาบนั ทัง้ท่ีมาตรา ๑๑๒ เป็นเพียงกฎหมายขอ้หนึ่งใน
ประมวลกฎหมายอาญา และจะเห็นไดว้่า ขอ้เสนอทัง้ ๖ ขอ้ของนิติราษฎรน์ัน้ ไม่มี
ขอ้ใดท่ีจะไปแกไ้ขลม้ลา้งสถาบนัพระมหากษัตรยิเ์ลย ประเด็นส าคญัอยู่ท่ีวา่ มาตรา 
๑๑๒ นัน้ ถูกใชเ้ป็นเครื่องมือในการใส่รา้ยป้ายสีศตัรูทางการเมืองของรฐั และเป็น
กฎหมายละเมิดสิทธิมนษุยชน เป็นเครื่องมือของกระบวนการยตุิธรรม ในการน าคน
บรสิทุธ์ิมาเขา้คกุ ผูต้อ้งหาและผูถ้กูตดัสินคดี ๑๑๒ ทัง้หมด คือ เหย่ือของการละเมิด
สิทธิมนษุยชนโดยรฐัและสงัคม การปฏิรูปมาตรา ๑๑๒ คือ การแกไ้ขความผิดปรกติ
ของสงัคมไทยเช่นนี ้และจะท าใหส้งัคมไทยกา้วหนา้ในทางประชาธิปไตยตอ่ไป 

ในค าแถลงของ ครก.๑๑๒ อธิบายว่า นบัแต่การรฐัประหาร ๑๙ กนัยายน 
๒๕๔๙ ไดม้ีผูถู้กด าเนินคดีดว้ยกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ เป็นจ านวนมากจาก
การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ดว้ยการตีความกฎหมายบนอุดมการณท่ี์ผิด
หลกัการประชาธิปไตย และตีความการกระท าผิดอย่างกวา้งเกินกว่าเหต ุจนแมแ้ต่
การแปลหนังสือก็กลายเป็นการกระท าผิด ในการด าเนินคดี ได้ปรากฏว่าผู้ถูก
กล่าวหาและนักโทษคดีการเมือง ๑๑๒ ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างต่อเน่ือง เช่น 
ไม่ไดร้บัการสืบพยานอย่างเพียงพอ ไม่ไดร้บัสิทธ์ิในการปลอ่ยตวัชั่วคราว ไตส่วนคดี
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โดยปิดลบั เป็นตน้ การกระท าเช่นนี ้ไดส้รา้งความสะเทือนใจใหก้ับผู้รกัความเป็น
ธรรม และผูท่ี้เรียกรอ้งตอ้งการประชาธิปไตยจ านวนมาก จึงมีผูเ้รียกรอ้งใหม้ีการยตุิ
การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนดว้ยกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ มาอย่าง
ต่อเน่ืองนับแต่ปี ๒๕๕๓ เช่น การเรียกรอ้งใหย้กเลิกกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ 
โดยกลุ่ม ๒๔ มิถนุายน และกลุ่มแดงสยาม กระทั่งตน้ปี ๒๕๕๔ คณะนิติราษฎรไ์ด้
เสนอรา่งแกไ้ขกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ขึน้มา และเกิดกระแสเรียกรอ้งใหม้ีการ
แก้ไขกฎหมายโดยกลุ่มปัญญาชน นักวิชาการ และนักเขียน และน ามาสู่การตั้ง 
ครก.๑๑๒ และถึงขณะนี ้คณะ ครก.๑๑๒ สามารถรวบรวมประชาชนท่ีมาลงชื่อได ้
๓๙,๑๘๕ คน และจะท าการยื่นรายชื่อต่อสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัที่ ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๕  

ส าหรบั “ปรากฏการณ ์๑๑๒ ริกเตอร”์ นัน้คือ ปรากฏการณท่ี์สั่นสะเทือน
สงัคมไทย เพราะนี่เป็นครัง้แรกในประวตัิศาสตรไ์ทยท่ีการเคลื่อนไหวทางอดุมการณ์
เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดแ้ผ่ซ่านลงลกึไปถึงผูค้นรากหญ้า ประชาชนเขา้ใจ
เรื่องของมาตรา ๑๑๒ เนื่องจากพวกเขาเล็งเห็นถึงปัญหาท่ีใหญ่กว่าตวับทกฎหมาย 
นั่นคือปัญหาของการดึงเอาสถาบนักษัตริยล์งมายุ่งเก่ียวกับการเมือง ปัญหาของ
การแทรกแซงการเมืองระบอบประชาธิปไตยโดยอ านาจนอกระบบ และปัญหาของ
วงจรอุบาทว์ทางการเมืองของการรัฐประหาร ปรากฏการณ์ ๑๑๒ ริกเตอรจ์ึง
สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นจากดินถึงฟ้า 

ดังนั้น ปรากฏการณ ์๑๑๒ ริกเตอรจ์ึงเป็นการสะทอ้นความเป็นจริงทาง
สงัคมท่ีว่า ประชาชนไทยไม่สามารถยอมรบัสถานะไพรฟ่้าผงธุลีไดอ้ีกต่อไป เพราะ
แมว้่าจะมีการต่อตา้นจากชนชัน้น า และปราศจากการสนบัสนนุจากพรรคเพื่อไทย 
ประชาชนก็ยงัยืนยนัที่จะเดินหนา้รว่มกบัครก. ๑๑๒ เพื่อรวบรวมชื่อเสนอใหร้ฐัสภา
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แก้ไขกฎหมาย น่ีแสดงให้เห็นเป็นอย่างดีว่า  ประชาชนเป็นตัวของตัวเอง 
ปรากฏการณ์ ๑๑๒ ริกเตอรจ์ึงแสดงให้เห็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของระบอบ
ประชาธิปไตยในสงัคมไทย ท่ีอดุมการณส์ิทธิเสรีภาพไดห้ยั่งรากลกึลงยิ่งขึน้ ดงันัน้
นกัการเมืองจึงควรเขา้ใจดว้ยว่า ประชาชนไม่ไดเ้พียงต้องการนโยบายประชานิยม 
แตย่งัตอ้งการสิทธิเสรภีาพขัน้พืน้ฐานอีกดว้ย 

อาจารย์วรเจตน์ ภาคีรัตน์ได้อธิบายปรากฏการณ์ ๑๑๒ ริกเตอร์ ว่า 
หมายถึงสญัญาณว่าสามญัชนก าลงัจะลกุขึน้ยืนตัวตรง โอกาสที่จะแกไ้ขหรอืปฏิรูป
หรือยกเลิกมาตรา ๑๑๒ เป็นเรื่องส าคญัท่ีไม่ใช่แค่เรื่องนกัโทษการเมืองเท่านัน้ แต่
รวมถึงการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปดว้ย ปัญหาการเมืองท่ีกิดขึน้วันนีจ้ะ
ละเลยเรื่องมาตรา ๑๑๒ ไม่ได ้ขณะนีส้งัคมไปไกลมากแลว้และด าเนินมาถึงทาง
แยกส าคญั อาจารยว์รเจตนย์ า้วา่ 

 “เราพยายามลกุขึน้ยนืตรง และเรายนืตรงคนเดยีวไม่พอ เราตอ้งพยายาม
ชวนคนในสังคมใหลุ้กขึ้น มีคนจ านวนไม่นอ้ยพอใจที่จะนั่งพบัเพียบต่อไป เรา
อาจจะตอ้งบอกกบัเขาว่านั่งพบัเพยีบนาน ๆ มนัเมื่อย และอธิบายใหเ้ขาเขา้ใจถึง
การยืนตวัตรง และในทีส่ดุปรากฏการณ์ ๑๑๒ ริกเตอร์จะไดเ้ปลีย่นสงัคมไทย ปรบั
ทศันะสถาบนักษัตรยิ ์ศาล และกองทพัใหอ้ยู่ร่วมกนัไดโ้ดยสนัตแิละปลดวงจรความ
สูญเสยีเสยีท”ี 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๘ ฉบบัที่ ๓๖๒ วนัท่ี ๒ มิถนุายน ๒๕๕๕) 
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๑๗. กลุ่มญาตผู้ิประสบภยั ๑๑๒ 

 
เมื่อวนัอาทิตย ์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอนั

ส าคญั คือ การเปิดตวัของเครือข่ายญาติและผูป้ระสบภยัจากมาตรา ๑๑๒ ซึ่งเป็น
กลุ่มท่ีรวมเอาครอบครวัและญาติพี่นอ้งของผูต้อ้งขังและผูต้อ้งหาในคดีกฎหมาย
อาญามาตรา ๑๑๒ เครือข่ายนีม้ีจุดประสงคเ์พื่อรณรงคใ์หม้ีการปล่อยตวัผูต้อ้งขงั
ในคดีหมิ่นพระบรมเดชานภุาพโดยเร็วท่ีสดุ รวมถึง การรณรงคเ์รื่องสิทธิขัน้พืน้ฐาน
ต่าง ๆ ที่ผูต้อ้งขงัท่ีเป็นนกัโทษการเมืองควรไดร้บั เช่น สิทธิในการประกนัตวั สิทธิใน
การรกัษาพยาบาล และใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเยียวยาสภาพจิตใจผูป้ระสบภยั 
เป็นตน้  

นางสุกัญญา พฤกษาเกษมสุข ผู้ประสานงานเครือข่าย กล่าวถึง
จุดประสงคข์องการตัง้เครือข่ายว่า เป็นไปเพื่อใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูต้อ้งขงัในคดี 
๑๑๒ เน่ืองจากผูถู้กจบักุมส่วนใหญ่จะไดร้บัโทษสูง ไม่ไดร้บัการประกันตวัและไม่
สามารถต่อสูค้ดีดว้ยตนเองไดอ้ย่างเต็มท่ี เหล่าครอบครวัและญาติจึงเห็นความ
จ าเป็นของการรวมกลุม่กนัเพื่อเรยีกรอ้งความเป็นธรรมใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั  

ส่วนนายชีเกียง ทวีวโรดมกุล กรรมการอีกคนหนึ่ง กล่าวว่า " เราเห็นว่า
องค์กรต่าง ๆ มาช่วยเรา ถา้เราไม่ออกมาร่วมดว้ยมนัจะยงัไง มีองค์กรมีเพือ่น ๆ 
ออกมาท ากนัเยอะแยะเลย ขนาดเขาไม่ไดเ้ป็นอะไรเขายงัมาช่วยเรา แลว้เราเป็น
หนึ่งทีไ่ดร้บัผลกระทบในนัน้ก็ตอ้งออกมาช่วย ก็ไม่กลวัตายแลว้ อายุมากแลว้ จะ
เอาไปตม้ย าท าแกงก็เอาไป" 

การเคลื่อนไหวนีเ้ป็นจังหวะกา้วส าคญัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นว่า สงัคมไทยยงัมี
ปัญหาในเรื่องสิทธิมนษุยชนอย่างมาก ตราบเท่าท่ียงัมีประชาชนผูบ้ริสทุธ์ิกลุ่มหนึ่ง 
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ตกเป็นเหย่ือของการใสร่า้ยปา้ยสีดว้ยมาตรา ๑๑๒ เราจงึมี นางสาวดารณี ชาญเชิง
ศิลปกุล ซึ่งอยู่ในคุกมาแลว้เกือบ ๔ ปี ดว้ยความผิดในข้อกล่าวหาอันเหลือเชื่อ 
ผนวกกับการไดร้บัการปฏิบตัิอนัไม่เป็นธรรมจากศาล และเราจึงมีนายสุรชยั ด่าน
วฒันานสุรณ ์ท่ีถกูตอ้งติดคกุในเรื่องราวเชิงใส่รา้ยป้ายสี นายสมยศ พฤกษาเกษม
สขุถูกขงัคกุฟรีในขอ้หาอนัไม่เป็นความผิด และมีพี่นอ้งอีกหลายคนท่ีถูกจองจ าอยู่
ในคุกอย่างไม่เป็นธรรม เช่น นายสุชาติ นาคบางไทร นายธันยฐ์วุฒิ ทวีวโรดมกุล 
นายเลอพงษ์ วิไชยค ามาตย ์นายสรุิยนัต ์กกเปือย นายณฐั สตัยาภรณพ์ิสทุธ์ิ นาย
เสถียร รตันวงศ ์นายวนัชัย แซ่ตนั และนายสุรภักดิ์  ภูไชยแสง เป็นตน้ รวมทัง้ผูท่ี้
ตอ้งถกูขงัจนถึงแก่กรรมในคกุอย่างไรค้วามผิด เช่น นายอ าพล ตัง้นพคณุ ซึ่งถึงแก่
กรรมเม่ือวนัท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

เราคงต้องทบทวนกันว่า กฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ท่ีมีข้อความว่า  
“ผูใ้ดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรอืแสดงความอาฆาตมาดรา้ย ตอ่องคพ์ระมหากษัตริย์ 
พระราชิน ีรชัทายาท หรือ ผูส้  าเร็จราชการแทนพระองค ์ตอ้งระวางโทษจ าคกุตัง้แต่
สามปีถึงสิบหา้ปี” ซึ่งถูกวิจารณว์่าเป็นกฎหมายลา้หลงั ถูกใชเ้ป็นเครื่องมือในการ
กล่าวรา้ยผูบ้ริสุทธ์ิ และการอนุญาตใหใ้ครก็ฟ้องได ้ รวมทั้งการท่ีไม่อนุญาตให้
พิสูจน์ความจริงตามข้อกล่าวหา ท าให้กลายเป็นเครื่องมือของการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนอย่างง่ายดาย การท่ีมาตรามีบทลงโทษท่ีสงูเกินความสมควร เพราะแมแ้ต่
ในสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ บทลงโทษสงูสดุ มีเพียงการจ าคกุไม่เกิน ๓ ปี แต่  
เมื่อเกิดการรฐัประหาร ๖ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๑๙ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้
ออกค าสั่งแกก้ฎหมาย โดยเพิ่มโทษตามขอ้ความปัจจุบนั และเมื่อคณะเผด็จการ
แกไ้ขกฎหมายแลว้ ศาลก็ใชห้ลกักฎหมายเผด็จการนี ้ด าเนินคดีผูบ้ริสทุธ์ิตลอดมา
ดงันัน้กฎหมายอาญามาตรานีจ้งึเป็นมรดกตกทอดจากยคุเผด็จการ  
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ในระยะท่ีผ่านมา ไดม้ีขอ้เรยีกรอ้งใหย้กเลิกกฎหมายนีม้าแลว้โดยกลุม่ ๒๔ 
มิถุนา และนักวิชาการ เช่น อาจารยส์มศกัดิ์ เจียมธีรสกุล เป็นกลุ่มรณรงคส์  าคญั 
และเมื่อไม่นานมานี ้กลุม่คณะกรรมการรณรงคป์ฏิรูปมาตรา ๑๑๒ หรือ ครก.๑๑๒ 
ก็ไดร้วบรวมรายชื่อประชาชนกว่า ๓ หมื่นชื่อ เสนอต่อรฐัสภา ใหพ้ิจารณาปฏิรูป
กฎหมายนี ้ซึ่งการเคลื่อนไหวเหล่านีส้่วนหนึ่งก็มีเป้าหมายท่ีจะช่วยเหลือและปลด
เปลือ้งความทุกขย์ากของผูต้กเป็นเหย่ือของมาตรา ๑๑๒ แต่กระนัน้ ทัง้รฐับาลยิ่ง
ลกัษณ ์ชินวตัร และรฐัสภาก็ยงัคงวางเฉย ปลอ่ยใหก้ลุม่เหย่ือของมาตรา ๑๑๒ ตอ้ง
รบัชะตากรรมอนัไม่เป็นธรรมตอ่ไป 

ความไม่ธรรมท่ีผูต้อ้งขงักรณี ๑๑๒ ไดร้บัอาจจะไม่ไดเ้ป็นทราบกนัมากนกั 
แต่เมื่อวนัท่ี ๘ พฤษภาคมท่ีผ่านมา ไดม้ีการเผยแพร่จดหมายของหนุ่มเรดนนท ์ท่ี
ตอ้งติดคุกดว้ยคดี ๑๑๒ ไดเ้ล่าถึงความทุกขย์ากในคุกของนายอ าพล ตัง้นพคุณ 
หรืออากง ก่อนท่ีจะถึงแก่กรรม เน่ืองจากนายอ าพลนั้นป่วยหนักและไดร้บัความ
ทุกขท์รมานสาหสั แต่ไม่ไดร้บัความใส่ใจจากทางราชทณัฑห์รือไดร้บัการดแูลจาก
แพทยอ์ย่างท่ีควรจะเป็น หนุ่มเรดนนทเ์ลา่ว่า อากงไม่มีความรูพ้ืน้ฐานทางการเมือง
ใด ๆ หนังสือพิมพก็์ไม่อ่านเพราะสายตาไม่ดี อยู่บา้นเลีย้งหลานแลว้ถูกจับขอ้หา
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ทั้ง ท่ีอากงไม่ เคยมีพฤติกรรมในเชิ งไม่ เคารพ
พระมหากษัตรยิเ์ลย เช่น ในจดหมายเลา่วา่ 

“แกจะยกมือไหวพ้ระบรมฉายาลกัษณ์ของในหลวงที่ตัง้อยู่ที่แดน ๘ ทุก
ครัง้ทีเ่ดนิผา่น ผูเ้ขียนแนใ่จวา่แกท าดว้ยความบริสทุธิใ์จ อกีทัง้เรือ่งทีอ่ากงเล่าใหฟ้ัง
วา่ แกพาหลาน ๆ ของแกไปลงนามถวายพระพรในหลวงทีศ่ริริาชอยู่หลายครัง้ เวลา
ไปช็อปป้ิงกับหลาน ๆ แล้วเห็นโต๊ะที่เปิดให้มีการลงนามถวายพระพร ตาม
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หา้งสรรพสนิคา้ตา่ง ๆ อากงจะชวนหลาน ๆ ร่วมลงนามถวายพระพรทกุครัง้ ผูเ้ขียน
จึงแทบไม่เชือ่วา่ชราคนนีจ้ะถูกกล่าวหาไม่จงรกัภกัดตีอ่สถาบนั” 

ดงันัน้ การฟ้องรอ้งนายอ าพลหรืออากง โดยนายสมเกียรติ ครองวฒันสขุ 
เลขานุการนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และการท่ีศาลหา้มประกันตัว จึงเป็นการก่อ
อาชญากรรมอนัเหีย้มโหดทัง้ทางรา่งกายและจิตใจของนายอ าพลโดยตรง 

ความยากล าบากหลายประการท่ีผูต้อ้งโทษ ๑๑๒ ตอ้งเผชิญเช่นนี ้ในวนัท่ี 
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕  ผูต้อ้งขงัคดี ๑๑๒ ทัง้หมด ๘ คน น าโดย นายสรุชยั ดา่นวฒันา
นุสรณ์ อายุ๖๙ ปี ได้เขียนจดหมายจากเรือนจ าถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรฐัมนตรี เพื่อเรียกรอ้งใหด้ าเนินการเรื่องขอพระราชทานอภยัโทษแก่พวกเขา 
โดยระบวุา่  

"บดันีพ้วกขา้พเจา้ทัง้หมดรูส้กึส านกึผดิดว้ยความเสยีใจยิ่ง ต่อการกระท า
ทีผ่ิดพลาด จึงไม่ขอต่อสูค้ดี ยอมรบัสารภาพใหศ้าลตดัสินใจลงโทษจนคดีถึงทีส่ดุ 
และใชส้ทิธิย์ืน่เรือ่งราวขอพระราชทานอภยัโทษ จึงรอ้งทกุข์ต่อท่านนายกรฐัมนตรี 
ไดโ้ปรดพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือพวกขา้พเจา้ใหไ้ดร้บัพระราชทานอภยัโทษ 
หลดุพน้จากความทกุข์ทรมานดว้ยเถดิ” 

แตก่ระนัน้ เมื่อเวลาผ่านมาแลว้ ๔ เดือน ขอ้เสนอนี ้ก็ยงัถกูวางเฉย 

ในงานเปิดตัวเครือข่ายญาติและผู้ประสบภัยจากมาตรา ๑๑๒ นายสุ
ลกัษณ ์ศิวรกัษ ์ปัญญาชนสยามและอดีตผูต้อ้งหาคดี ๑๑๒ ใหข้อ้เสนอแนะว่า การ
ใหค้วามเขา้ใจต่อสาธารณะเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นมาก โดยเฉพาะผ่านทางสื่อมวลชน
กระแสหลัก ซึ่งตอ้งใหส้ังคมเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนในเรือนจ าและ
ปัญหาอื่น ๆ ของมาตรา ๑๑๒ และยังอยากเสนอว่า ในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม 
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๒๕๕๕นี ้ควรเสนอขอพระราชทานอภยัโทษแก่นกัโทษในคดีหมิ่นฯ ทัง้หมด เพื่อเป็น
พระมหากรุณาธิคณุ 

ส่วน นายจอน อึง๊ภากรณ ์สมาชิกคณะอนุกรรมการศึกษากฎหมายหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวในวง
เสวนาว่า กฎหมายหมิ่นฯ ท าให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิของประชาชนอย่าง
รา้ยแรง จึงจะพยายามผลกัดันใหค้ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกมาพูดเรื่องนี ้ 
และให้ข้อเสนอแนะแก้รัฐบาล เน่ืองจากหากมีองค์กรของรัฐออกมาเสนอแนะ
รฐับาลอาจใหค้วามสนใจมากขึน้กวา่ท่ีเป็นอยู่ 

เมื่อมาถึงขณะนี ้ภาระหนา้ท่ีปัจจบุนัของรฐับาลพรรคเพื่อไทยท่ียงัคงอยู่ ก็
คือ การด าเนินการใหม้ีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองและนักโทษท่ีตอ้งคดีอาญา
มาตรา ๑๑๒ ทนัที โดยใหร้วมนกัโทษที่ตอ้งคดี ๑๑๒ เป็นนกัโทษการเมืองดว้ย และ
ตอ้งทบทวนการแกไ้ขกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ตามขอ้เสนอของนิติราษฎร ์และ
ผลพวงจากกรณีนีก็้คือ การปรบัปรุงความเป็นอยู่ของผู้ตอ้งขังในเรือนจ า ใหส้ม
ฐานะแห่งความเป็นมนุษยม์ากขึน้ เช่น การแกไ้ขเรื่องการรกัษาพยาบาล การจัด
อาหารใหเ้พียงพอ การจดัท่ีพกัไม่ใหแ้ออดัเกินไป เป็นตน้ 

ในกรณีนีเ้ช่นนี ้ศาลควรจะให้ความร่วมมือ เช่น การให้ผู้ต้องหาได้
ประกันตัวตามหลักสิทธิมนุษยชน และการตัดสินความที่ให้ประโยชน์แก่
จ าเลยไม่ใช่โจทก ์แต่การเรียกร้องต่อศาลให้มีความเมตตาปรานีคงจะเป็น
เร่ืองเหลือวิสัย คงจะต้องคอยการปฏิรูปศาลแบบถอนรากถอนโคนแต่เพียง
อย่างเดยีว สังคมไทยจงึจะมีความเป็นธรรมมากขึน้ได ้

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ฉบบัที่ ๓๖๘ วนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕) 
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๑๘. มาตรา ๑๑๒ กับการล่าแม่มดคร้ังใหม ่

 
ในสมยักลางของยโุรป เมื่อครสิตศาสนายงัคงเป็นความคิดอนัครอบง า ชน

ชัน้ปกครองและพระชัน้สูงในสมยันัน้ รกัษาอ านาจโดยการอา้งอิงตนเองว่า เป็นผู้
ศรทัธาต่อพระเจา้อนัแทจ้ริง และกล่าวหาคนท่ีคิดต่างว่า เป็นพวกแม่มด ตอ้งถูก
ลงโทษโดยการเผาทัง้เป็น ผลจากกรณีนีท้  าใหมี้ประชาชนผูบ้ริสทุธ์ิจ  านวนมาก ถกู
สอบสวนและถูกลงโทษ เมื่อเวลาผ่านไป มาตรการล่าแม่มดเช่นนี ้ ถือว่าเป็น
มาตรการป่าเถ่ือนจึงถูกยกเลิก เสรีภาพในดา้นความคิดความเชื่อจึงเป็นท่ียอมรบั 
และชาวยโุรปก็จะเลกิบงัคบัใหค้นคิดและศรทัธาในแบบเดียวกนั 

ในกรณีของประเทศไทย การล่าแม่มดยังคงด าเนินการอยู่ กรณีล่าสุด 
เริ่มต้นเมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านค า
วินิจฉยักรณีท่ีศาลเองไปท าการละเมิดอ านาจนิติบญัญตัิ ดว้ยการใชค้  าสั่งใหร้ฐัสภา
ยตุิการพิจารณาการแกไ้ขเพิ่มเติมรฐัธรรมนญูมาตรา ๒๙๑ ท่ีจะตอ้งมีการลงมติใน
วาระท่ีสาม ในวนันัน้ กลุม่ประชาชนฝ่ายขวาหลายกลุม่ท่ีสนบัสนนุศาลรฐัธรรมนญู 
โดยเฉพาะกลุม่ท่ีเรียกตนเองวา่ กองทพัปลดแอกประชาชน ไดไ้ปชมุนมุกนัที่บรเิวณ
ดา้นหนา้ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ ศูนยร์าชการแจง้วฒันะ โดยอา้งเหตุผลว่าจะ
ปกป้องศาล ซึ่งในท่ีสุด ศาลรัฐธรรมนูญก็ไดเ้สนอข้อวินิจฉัยออกมาชุดหนึ่ง แต่
ปัญหาของเหตกุารณไ์ม่ไดอ้ยู่ท่ีค  าวินิจฉยั หากแต่อยู่เหตกุารณห์นา้ศาล ดงัท่ีเอเอส
ทีวีรายงานวา่ 
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“ในระหว่างทีก่ลุ่มกองทพัปลดแอกประชาชน จะใหส้ือ่มวลชนบนัทึกภาพ
ในพธิีอญัเชิญพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ มาร่วมในการ
บนัทกึภาพ ไดเ้กิดเหตกุารณ์ไม่คาดฝันเมือ่มีหญิงสูงอายคุนหนึ่ง ทราบชือ่ภายหลงั 
นางฐิตินันท์ แก้วจันทรานนท์ อายุ ๖๓ ปี ไดเ้ดินฝ่าฝูงชนเข้ามาตรงไปยังผูท้ี่
อญัเชิญพระบรมฉายาลกัษณ์ ก่อนที่จะกระท าการอนัมิบงัควรกบัพระบรมฉายา
ลักษณ์ซึ่งผูถ้ือไดชู้อยู่เหนือศีรษะ สร้างความไม่พอใจใหก้ับกลุ่มผูชุ้มนุมที่เห็น
เหตกุารณเ์ป็นอย่างมาก” 

เหตกุารณนี์เ้องไดก้ลายเป็นที่มาของการลา่แม่มดครัง้ใหม่ เพราะกลุม่พลงั
ฝ่ายขวาทัง้หลายไดถื้อโอกาสน ามาเป็นเรื่อง สรา้งกระแสติดตามและส าแดงพลงั
คกุคาม โดยสว่นหนึ่งก็ไดน้ าเรื่องนีม้าโจมตีกลา่วหาฝ่ายเจา้หนา้ท่ีต ารวจ และโจมตี
ไปถึง พล.ต.อ.เพรียวพนัธ ์ดามาพงศผ์ูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ กล่าวหาว่า ไม่
สนใจติดตามตวันางฐิตินนัทม์าด าเนินคดี แมว้า่จะมีรายงานข่าววา่ นางฐิตินนัทเ์ป็น
บคุคลไม่ปกติ มีอาการทางประสาท ทัง้เป็นผูส้งูอายแุลว้ แต่กลุม่ฝ่ายขวาก็ยงัคงไม่
ละเวน้ ยังคงกระเหีย้นกระหือรือท่ีจะเล่นงานคุณฐิตินันทใ์หเ้ป็นเหย่ือกรณี ๑๑๒ 
อย่างปราศจากความเมตตา และยงัโจมตีไปถึงสื่อกระแสหลกั เช่น ไทยรฐั มติชน 
และ โทรทัศนช์่องต่าง ๆ รวมไปถึงรายการของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ว่ามิได้
อนาทรรอ้นใจตอ่พฤติกรรมมิบงัควรของหญิงชรารายนี ้

เหตผุลในการติดตามไลล่า่นางฐิตินนัทค์รัง้นี ้กลุม่ฝ่ายขวาก็กระท าเช่นเดิม 
คือโจมตีนางฐิตินันทว์่าเป็นคนชั่ว หนังสือพิมพเ์อเอสทีวีผูจ้ัดการ น ารูปมาขึน้ปก
แลว้เปรียบเทียบว่าเป็น “เห็บหมา” พวกฝ่ายขวาพยายามอา้งตนเองเป็นผูม้ีความ
จงรักภักดีอย่างสุดซึง้ยิ่งกว่าใคร และได้แสดงความเห็นในทางท่ีไม่เชื่อว่า นาง
ฐิตินนัทเ์ป็นผูม้ีอาการป่วย แต่กล่าวหาไปว่า ทางการต ารวจใชข้อ้อา้งนีใ้นทางท่ีจะ
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ไม่ด าเนินคดี เช่นในการชุมนุมเมื่อวนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม กลุ่มผูชุ้มนุมฝ่ายขวาไดน้ า
หุ่นแทนตวั พล.ต.อ.เพรียวพนัธใ์สโ่ลงศพจ าลอง มายงับรเิวณหนา้ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ ก่อนท าการฌาปนกิจ ดว้ยการฉีดสารเคมีแทนการเผาหุ่น เพื่อแสดงเชิง
สัญลักษณ์ว่าไม่ตอ้งการผูบ้ัญชาการต ารวจแห่งชาติท่ีไม่ด าเนินคดีกับกลุ่มคนท่ี
กระท าการหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ 

 ในการติดตามไล่ล่าแม่มดครั้งนี ้ได้น าเอาประวัติของนางฐิตินันท์มา
เปิดเผยว่า เป็นชาวอ าเภอพล ขอนแก่น และเปิดรา้นอาหารท่ีเมืองไครสเชิรส์ 
ประเทศนิวซีแลนด ์อา้งกันว่ามีเฟซบุ๊กในโลกไซเบอร ์และมีการกดไลคเ์พจของนาย
ณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ เป็นเพื่อนกับนายอดิศร เพียงเกษ และนายขวัญชัย ไพรพนา มี
รายการดนตรีโปรดปรานของศิลปินท่ีชื่อวิสา คญัทพั และยงัคลิกไลคเ์พจ “รวมพลงั
สนับสนุนการท างานของ ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บ  ารุง” ทั้งท่ีทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้เป็น
พฤติกรรมอนัผิดกฎหมายแตป่ระการใด 

กรณีท่ีคกุคามอย่างมากก็คือ เม่ือวนัท่ี ๑๗ กรกฎาคม กลุม่ฝ่ายขวาจ านวน
หนึ่งไดไ้ปรวมกลุ่มกันถึงสนามบินสวุรรณภูมิ เมื่อไดข้่าวว่านางฐิตินนัทจ์ะเดินทาง
กลบันิวซีแลนด ์ผูชุ้มนุมฝ่ายขวาอา้งว่า ตอ้งการไปยุติการเดินทาง เพราะทราบมา
ว่า นางฐิตินนัทจ์ะเดินทางดว้ยเครื่องบินของการบินไทยในเวลา ๑๘.๔๐ น. และยงั
บางกระแสข่าวระบุว่า กัปตันของการบินไทยท่ีท าหน้าท่ีในไฟลตบ์ินดังกล่าวได้
ประกาศว่า เขาและลกูเรือจะไม่ท าการบิน หากนางฐิตินนัทม์ีรายชื่อเป็นผูโ้ดยสาร 
เพราะถือว่าเป็นบุคคลวิกลจริต ทางเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีควบคุมสถานการณอ์ยู่ ได้
บอกต่อประชาชนท่ีมาประทว้งว่า นางฐิตินนัท ์ไม่ไดม้าเช็กอิน แต่อยู่โรงพยาบาล 
ซึง่เม่ือแน่ใจวา่ นางฐิตินนัทไ์ม่ไดเ้ดินทางกลบันิวซีแลนด ์ประชาชนท่ีไปรวมตวัดกัรอ
นางฐิตินนัท ์จงึสลายตวัในเวลาตอ่มา 
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พ.ต.อ.พงษ์ สังข์มุรินทร ์ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลทุ่งสองหอ้ง 
ยืนยนัว่า ไดม้ีการแจง้ขอ้กลา่วหาหมิ่นสถาบนั ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๑๑๒ ต่อนางฐิตินันทแ์ลว้ พรอ้มควบคุมตัวส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา เน่ืองจากมี
ประวัติการรักษาท่ีโรงพยาบาลดังกล่าว ต่อมาได้น าตัวส่งสถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทรแ์ละอายัดตัวไวเ้พื่อตรวจสอบสภาพจิต จึงไม่สามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได ้ประกอบกบัพาสปอรต์ของนางฐิตินนัทย์งัอยู่กบัพนกังานสอบสวน ส่วน
ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด ์นัน้เป็นการซือ้ตั๋วแบบไป – กลบั ราคา
ประหยดั หากไม่ไดเ้ดินทาง ก็จะเป็นการยกเลิกไปโดยปรยิาย และมีการสอบปากค า
พยานท่ีอยู่ในเหตุการณไ์ปแลว้ ๓ ปาก รวมถึงสอบปากค าสามี และบุตรชายของ
นางฐิตินนัท ์ซึง่ระบวุ่า ช่วงหลงั นางฐิตินนัทไ์ม่คอ่ยรบัประทานยา พรอ้มน าตวัอย่าง
ยามอบใหพ้นกังานสอบสวนดว้ย 

กรณีนีจ้ึงอธิบายไดว้่า นางฐิตินันทก็์ตกเป็นเหย่ืออีกกรณีหนึ่งของกรณี
มาตรา ๑๑๒ ท่ีเริ่มตน้จากฝ่ายพนัธมิตรประชาชนโดย นายสนธิ ลิม้ทองกุล ท่ีอา้ง
เอาสีเหลืองของสถาบันพระมหากษัตริยม์าเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มของตน เพื่อ
อา้งอิงผกูขาดความภกัดี และใชข้อ้หาหมิ่นพระบรมเดชานภุาพเป็นเครื่องมือในการ
โจมตีฝ่ายตรงขา้มทางการเมืองและใสร่า้ยบคุคลที่มีความคิดต่าง และตอ่มาในสมยั
รฐับาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะก็มีการขานรบัการด าเนินการของฝ่ายเสือ้เหลือง โดย
กวาดจบัประชาชนจ านวนมากดว้ยความผิดตามขอ้หามาตรา ๑๑๒ 

พรอ้มกันนัน้ สื่อมวลชนของฝ่ายเสือ้เหลืองและฝ่ายพรรคประชาธิปัตย ์ก็
ไดใ้ชว้ิธีปลกุระดมประชาชนใหเ้กิดความเคียดแคน้ชิงชงัผูท่ี้มีความคิดต่าง โดยดึง
สถาบันเบือ้งสูงมาเป็นข้ออ้างตลอดเวลา ในระยะเวลาท่ีผ่านมาจึงมีผู้บริสุทธ์ิ
จ านวนมาก ตอ้งตกเป็นเหย่ือตามขอ้กลา่วหาในมาตรานี ้ 
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ปัญหาคือ การเคลื่อนไหวปลกุเรา้ประชาชนลกัษณะนีไ้ม่ไดก้่อใหเ้กิดพทุธิ

ปัญญาแต่อย่างใด และยิ่งไม่เป็นผลดีต่อสถาบนัพระมหากษัตริย ์แต่กลบัยิ่งท าให้
เกิดความงมงายคบัแคบ คิดและศรทัธาแบบเดียวตายตวั เห็นคนท่ีคิดต่างเป็นศตัรู
ท่ีตอ้งกวาดลา้งท าลาย ยอ้นกลบัไปในเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ กลุ่มฝ่ายขวาของสมยันัน้
ก็ด าเนินการลกัษณะเดียวกนัในการปลกุป่ันใหเ้กิดความเขา้ใจผิดและความเกลียด
ชังต่อขบวนการนักศึกษา โดยกล่าวหาว่าเป็นพวกท่ีไม่จงรกัภักดี และผลจากการ
เคลื่อนไหวปลุกกระแสเช่นนั้น ก็น ามาสู่การฆ่าประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิจ านวนมากใน
กรณี ๖ ตลุาคม ซึง่เป็นรอยมลทินครัง้ใหญ่ประวตัิศาสตรม์าจนถึงปัจจบุนั 

ค าถามก็คือ หากคิดอย่างมีสติแล้ว สังคมไทยจะได้คุณประโยชน์
อย่างใดหรือ ถ้าจะต้องจับเอาผู้สูงอายุเช่นนางฐิตินันทม์าเป็นจ าเลย หรือ
ต้องต่อแถวจ าคุกอีกคนหน่ึง ในจ านวนนักโทษการเมืองผู้บริสุทธิ์ที่ถูก
ด าเนินคดอียู่ในขณะนี ้
 

(โลกวนันี ้วนัสขุ ฉบบัที่ ๓๗๐ วนัท่ี ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕) 
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๑๙. ปฏญิญาหน้าศาลเร่ืองปัญหาสิทธิมนุษยชนไทย 

 
ปรากฏการณท่ี์น่าสนใจอย่างหนึ่งในสงัคมไทยขณะนี ้ก็คือ การเกิดของ

กลุ่มการเคลื่อนไหวท่ีเรียกว่า “ปฏิญญาหนา้ศาล” โดยผูม้ีบทบาทส าคัญในการ
ประสานงานก็คือ อาจารยส์ดุา รงักพุนัธุ ์โดยมีผูส้นบัสนนุส าคญั เช่น กลุม่เลีย้วซา้ย 
กลุ่มประกายไฟ ญาติผูป้ระสบภัยจากมาตรา ๑๑๒ และกลุ่มอื่น ๆ กลุ่มนีเ้ริ่มตน้
เมื่อเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๕๕ นีเ้อง จากการท่ี นายปณิธาน พฤกษาเกษมสุข 
เคลื่อนไหวเชิงสญัลกัษณ ์ดว้ยการอดอาหาร ๑๑๒ ชั่วโมง ท่ีหนา้ศาลอาญา ถนน
รชัดาภิเษก เพื่อประทว้งความไม่เป็นธรรมจากศาล จากการท่ีศาลไทยกลายเป็น
กลไกส าคญัในการละเมิดสิทธิมนุษยชน และน าตวัผูบ้ริสุทธ์ิไปจ าคุกจ านวนมาก 
โดยเฉพาะกรณีของนายสมยศ พฤกษาเกษมสขุ ผูเ้ป็นบิดา ในที่สดุก็ไม่ไดผ้ล เพราะ
ศาลยงัคงเมินเฉย ไม่ไดย้ินเสียงทกุขร์อ้นของประชาชนท่ีพยายามรอ้งเรยีน 

แต่กระนัน้ กลุม่ปฏิญญาหนา้ศาลก็ยงัไม่ยอมแพ ้และไดจ้ดัการเคลื่อนไหว
เชิงสญัลกัษณส์ืบเนื่องมา โดยจดัการชมุนมุบนบาทวิถีหนา้ศาล และใหม้ีการเสวนา
ทางวิชาการแทบทกุสปัดาหใ์นเวลาบ่ายวนัอาทิตย ์นอกจากบางสปัดาหท่ี์มีภารกิจ
อื่น เช่น ในวันอาทิตยท่ี์ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ กลุ่มปฏิญญาหนา้ศาลไปร่วมเป็น
เจ้าภาพในการจัดงานฌาปนกิจศพของอากงหรือนายอ าพล ตั้งนพคุณ ท่ีวัด
ลาดพรา้ว จงึงดการจดักิจกรรมบนบาทวิถีหนา้ศาล 



๙๕ 

 

เมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ท่ีผ่านมา กลุ่มปฏิญญาหนา้ศาลไดจ้ัดเสวนาใน
หัวขอ้ “นักโทษการเมืองกับสิทธิมนุษยชน” โดยมี นายแพทยนิ์รนัดร ์พิทักษ์วชัระ 
อนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ มาเป็นวิทยากร นายแพทยนิ์รนัดรไ์ดเ้ริ่มตน้โดยการกล่าวถึง
นิยามว่า นกัโทษการเมือง คือนกัโทษท่ีถกูลงโทษจากความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ทัง้ท่ี
ในระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไปนั้น ถือว่า ความคิดเห็นท่ีแตกต่างเป็นเรื่องท่ีดี 
และสะทอ้นความเป็นประชาธิปไตย ถา้ก าหนดใหค้ิดเหมือนกนันั่นคือระบอบเผด็จ
การ แต่ในกรณีของประเทศไทย ท่ีมีปัญหาการมีคนคิดเห็นแตกต่างแลว้ตอ้งเขา้ไป
อยู่ในคกุ โดยใชก้ระบวนการยตุิธรรมเป็นเครื่องมือนัน้ ถือไดว้่าเป็นการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนทัง้สิน้ 

นายแพทยนิ์รนัดรเ์ล่าดว้ยว่า ในอดีตของประเทศไทย คนท่ีเห็นต่างทาง
การเมืองหรือเห็นต่างในเรื่องนโยบายสาธารณะ ก็มักถูกกล่าวโทษดว้ยกฎหมาย
อาญา เช่น กรณี ๔ รฐัมนตรีจากภาคอีสานสมยัทศวรรษ ๒๔๙๐ ก็ถกูกลา่วหาวา่จะ
แบ่งแยกดินแดน ผลก็คือถูกสงัหารโดยรฐั ต่อมา นักศึกษาสมัย ๖ ตุลาคม  ก็ถูก
กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสตแ์ละหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแลว้ถูกสงัหาร รวมทัง้พี่
น้องภาคใต้ เช่น กรณีหะยีสุหลง ก็มีความเห็นต่างทางนโยบายให้สามจังหวัด
ภาคใตม้ีอิสระในการจดัการนโยบายตนเอง ก็ถูกกล่าวหาว่าแบ่งแยกดินแดน และ
ถกูฆา่ตายเช่นเดียวกนั 

ดงันัน้ การต่อสูใ้นเรื่องความเห็นท่ีแตกต่างทางการเมืองจึงมีมาโดยตลอด 
และในรอบ ๔-๕ ปีนี ้มีหลายกรณีท่ีท าให้เกิดการละเมิดสิทธิคนท่ีมีความเห็น
แตกต่าง อนัท าใหเ้กิดนกัโทษการเมือง เช่น การใชป้ระมวลกฎหมายอาญามาตรา 
๑๑๒  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์ กฎหมายความมั่นคง กฎหมายการชมุนมุต่าง ๆ เป็นตน้ 



๙๖ 

 

โดยเฉพาะกรณีมาตรา ๑๑๒ นายแพทยนิ์รนัดรเ์ห็นวา่ ปัญหาของกฎหมายนีค้ือการ
บงัคบัใช ้และคนท่ีใชอ้  านาจ เช่น ต ารวจ อยัการ และตุลาการ จุดอ่อนส าคญัของ
กฎหมายคือใครไปแจง้ความก็ได ้ท าใหเ้กิดกรณีว่ามีผูท่ี้กล่าวหาน าสถาบันมาใช้
ท าลายลา้งฝ่ายตรงขา้ม คูต่อ่สูท้างการเมือง หรือคนที่คิดเห็นตา่งทางการเมือง 

 ประเด็นท่ีส าคัญของการแกปั้ญหาจากมาตรา ๑๑๒ คือการสรา้งความ
ชดัเจนใหเ้กิดความสมดลุระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกบัการปกป้อง
สถาบนัพระมหากษัตริย ์ตอ้งแยกใหอ้อกว่าตรงไหนคือเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น แบบไหนคือการดหูมิ่น หมิ่นประมาท อาฆาตมาดรา้ย รวมทัง้ความสบัสน
ระหวา่งพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิกบัพืน้ท่ีสาธารณะ ตอ้งแยกใหอ้อก ถา้แยกไม่ออกจะเป็นช่อง
ท าใหค้นน าสถาบนัมาท าลายลา้งกนั และจะท าใหส้ถาบนัเสื่อมเสียเสียเอง สว่นการ
น ามาตรา ๑๑๒ ไปใชพ้อ้งไปกบั พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์แลว้ปิดเว็บไซตห์ลายหมื่นเว็บ 
มีผลกระทบตอ่เสรภีาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็นจ านวนมาก 

นายแพทยนิ์รนัดรย์งักลา่วถึงการใชก้ฎหมายความมั่นคง เช่น พ.ร.บ.ความ
มั่นคง หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั้งในพืน้ท่ีสามจังหวัดภาคใตแ้ละในการชุมนุมทาง
การเมือง ว่าลว้นเป็นการแกปั้ญหาไม่ถกูจดุและท าใหย้ิ่งแกไ้ม่ได ้เพราะน าไปสูก่าร
ใชอ้  านาจละเมิดสิทธิต่าง ๆ ท าใหม้ีการใชแ้นวทางการทหารมาน าการเมือง ทัง้ท่ี
ปัญหาต่าง ๆ ล้วนเป็นปัญหาทางการเมือง ดังนั้น มาตรการเหล่านี ้ไม่ควร
ประกาศใชไ้ม่ว่ารฐับาลไหนทัง้สิน้ และตอ้งเนน้การคุม้ครองสิทธิในการชมุนมุอย่าง
สงบ การชมุนมุทางการเมือง 

ส่วนในหลายกรณีท่ีถูกจ าคุกไปแล้ว ก็ต้องเน้นท่ีสิทธิในกระบวนการ
ยติุธรรม เช่น การถกูพิจารณาเป็นผูบ้ริสทุธ์ิอยู่จนกว่าศาลจะตดัสิน การใหสิ้ทธิการ



๙๗ 

 

ประกนัตวั สิทธิการดแูลสขุภาพ และกระบวนการพิจารณาท่ีรวดเร็ว ซึ่งสิทธิเหล่านี ้
รฐัธรรมนญูลว้นคุม้ครองไวท้ัง้สิน้ แตใ่นทางปฏิบตัิกลบัไม่ไดเ้ป็นเช่นนัน้ 

กรณีท่ีนายแพทยนิ์รนัดรก์ลา่ว ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่า สงัคมไทยมีปัญหาสิทธิ
มนุษยชนขัน้รุนแรง และถา้กล่าวเฉพาะกรณีสลายการชุมนุมคนเสือ้แดงเมื่อเดือน
เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จนเวลาผ่านไปแลว้ ๒ ปีเศษ(๒๕๕๕) มีแต่ฝ่าย
ประชาชนคนเสือ้แดงเท่านัน้ท่ีตกเป็นเหย่ือถูกด าเนินคดีและติดคกุอยู่ในขณะนีอ้ีก
นับสิบคน แต่ฝ่ายฆาตกรผู้ก่อเหตุการณ์สังหาร ยังไม่มีใครเลยท่ีถูกน าตัวมา
พิจารณาคดีตามหลกัยตุิธรรม ซึ่งคงจะตอ้งกล่าวซ า้ในท่ีน่ีอีกครัง้ว่า ความยตุิธรรม
ท่ีมาชา้นัน้ ก็คือความอยตุิธรรม 

 

 
ตัง้ศพนายอ าพล ตัง้นพคณุ ทีว่ดัลาดพรา้ว 

 
กรณีของนายอ าพล ตัง้นพคณุ หรืออากง ท่ีถกูจบัด าเนินคดีขอ้หาหมิ่นพระ

บรมเดชานภุาพตามมาตรา ๑๑๒ แลว้ถกูศาลตดัสินลงโทษจ าคกุแลว้ถึงแก่กรรมใน



๙๘ 

 

คุกเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นอีกกรณีหนึ่งท่ีชัดเจนถึงการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนท่ีด าเนินการโดยศาล ในกรณีนี ้เห็นไดช้ัดดว้ยซ า้ว่า การด าเนินการของ
ศาลขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ ท่ีเสนอว่า ใหส้ันนิษฐานว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธ์ิ 
จนกว่าจะมีการตดัสินโดยศาล ดงันัน้ จึงเป็นหลกัทั่วไปว่าเม่ือเป็นผูบ้ริสุทธ์ิก็ตอ้ง
ไดร้บัประกันตัว การหา้มประกันตัวโดยอา้งว่า “ขอ้เท็จจริงตามขอ้หาการกระท า
ความผดิตามฟ้องกระทบต่อความรูส้กึประชาชนและความมั่นคงของประเทศอย่าง
รา้ยแรง” หมายความว่า ศาลเชื่อล่วงหนา้แลว้ว่า จ าเลยเป็นผูก้ระท าผิดตัง้แต่ยงัไม่
สืบพยานเลย และยังอา้งต่อไปดว้ยว่า “หากผลการพิจารณาสืบพยานหลักฐาน
มั่นคงจ าเลยอาจหลบหนี” หมายถึงศาลคาดการณ์ล่วงหน้าแล้วว่า จ าเลยจะ
หลบหนี ซึ่งเป็นการคาดหมายท่ีใหผ้ลดา้นลบต่อผูต้อ้งหาและขดัหลกัการพิจารณา
ความอย่างยตุิธรรม 

ในที่สดุ ความผิดพลาดเห็นไดช้ดัในค าพิพากษา ท่ีศาลระบวุา่ “แมโ้จทก์ยงั
ไม่สามารถน าสบืพยานอย่างชดัแจง้ว่า จ าเลยเป็นผูส้่งขอ้ความตามฟ้อง” แสดงว่า
โจทกเ์องไม่สามารถสืบพยานใหช้ดัแจง้ได ้กรณีอย่างนีศ้าลตอ้งตดัสินว่าจ าเลยไม่มี
ความผิด แต่ศาลกลบัตดัสินใหจ้  าเลยถกูลงโทษจ าคกุ จนในท่ีสดุจ าเลยก็ถึงแก่กรรม
ในคกุ ซึง่เป็นการประจานค าตดัสินอนัผิดพลาดของศาล 

ดังน้ัน งานฌาปนกิจศพอากงหรือนายอ าพลที่ก าลังจะมีขึน้จึงเป็น
เสมือนพิธีกรรมไว้อาลัยต่อความยุติธรรม และยังเป็นเคร่ืองชี้ชัดด้วยว่า 
ประเทศนีย้ังมีปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง 
 
 (โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๘ ฉบบั ๓๗๔ วนัท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕) 

 



๙๙ 

 

๒๐. ความกล้าหาญทางจริยธรรม 

 
ในคืนวนัท่ี ๒๕ สิงหาคม ก่อนพิธีฌาปนกิจศพนายอ าพล ตัง้นพคณุ ท่ีวดั

ลาดพรา้ว อาจารยส์มศกัดิ์ เจียมธีรสกลุ อาจารยภ์าควิชาประวตัิศาสตร ์คณะศิลป
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ไดข้ึน้กล่าวค าไวอ้าลยั โดยกล่าวถึงเรื่อง “Moral 

Courage" หรือความกลา้หาญทางจรยิธรรม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีขาดแคลนยิ่งนกัส าหรบักลุ่ม
ชนชัน้น าในสงัคมไทย อาจารยส์มศกัดิ์ไดย้กตวัอย่างใหเ้ห็นจากประวตัิศาสตร ์เช่น 
กรณีสวรรคตของสมเด็จพระเจา้อยู่หวัอานนัทมหิดล ไดม้ีการกล่าวหาว่า นายปรีดี 
พนมยงค ์อยู่เบือ้งหลงั และมีการจับกุมมหาดเล็ก คือ นายชิต สิงหเสนี นายบุศย ์
ปัทมศรินทร ์และนายเฉลียว ปทุมรส และในท่ีสุด ศาลตดัสินลงโทษประหารชีวิต
จ าเลยทัง้สามคน ทัง้ท่ีหลกัฐานอ่อนมาก และไม่อาจพิสจูนค์วามผิดของจ าเลยได้
เลย แต่ในบรรดาผูพ้ิพากษาทัง้หมดสามศาล มีเพียงหลวงปริพนัธพ์จนพิสทุธ์ิเพียง
คนเดียว ท่ียืนยนัว่าจ าเลยไม่มีความผิดและตอ้งปลอ่ยตวั และในที่สดุ สงัคมไทยใช้
เวลามากกว่า ๓๐ ปี จึงเป็นท่ียอมรบักนัว่า มหาดเล็กทัง้สามคนเป็นผูบ้ริสทุธ์ิ และ
นายปรีดีก็ไม่เก่ียวขอ้ง การตดัสินท่ีผิดพลาดของศาลเช่นนี ้ยงัไม่ไดถู้กพิจารณา มี
การขอโทษ หรือเปลี่ยนค าตดัสินอย่างเป็นทางการ 

กรณีเรื่องปัญหาจริยธรรมของสงัคมยงัเห็นไดอ้ีกหลายกรณี เช่น กรณี ๖ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ฝ่ายนักศึกษาถูกกล่าวหาว่า เป็นคอมมิวนิสต ์และหมิ่นพระ
บรมเดชานภุาพ ถกูเข่นฆ่าสงัหารในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรจ์นมีผูเ้สียชีวิตหลาย
สิบคน แต่กลบักลายเป็นว่า ฝ่ายนักศึกษาท่ีเป็นเหย่ือถูกจับกุมด าเนินคดีอีกเป็น
เวลานานถึง ๒ ปี โดยท่ีฝ่ายฆาตกรท่ีเป็นฝ่ายเข่นฆา่ไม่ถกูด าเนินคดีแต่อย่างใด เม่ือ
มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ก็เป็นการนิรโทษกรรมทัง้หมดทุกฝ่าย โดยไม่ตอ้ง



๑๐๐ 

 

พูดกันว่าใครถกูใครผิด และใครจะตอ้งรบัผิดชอบในการสงัหารหมู่ประชาชนกลาง
เมือง 

กรณีท่ีเก่ียวกบัการตดัสินที่ผิดพลาดของศาลอีกกรณีหนึ่งก็คือ คดีนายวีระ 
มสุิกพงศ ์เมื่อเดือนมิถนุายน พ.ศ.๒๕๓๑ ถกูศาลฎีกาตดัสินว่า มีความผิดในกรณี
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามาตรา ๑๑๒ ตอ้งถูกจ าคุก ๔ ปี ทั้งท่ีหลักฐานและ
สภาพแวดลอ้มเหตุการณไ์ม่สามารถสรุปให้นายวีระมีความผิดไดเ้ลย และจนถึง
ขณะนี ้ก็ยงัไม่มีการยอมรบัในความผิดพลาดในการตดัสินอย่างเป็นทางการ  

หลงัการรฐัประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ เราจะพบกรณีท่ีเก่ียวข้อง
กบัความกลา้หาญในดา้นจรยิธรรมอีกหลายเรื่อง ท่ีเกิดขึน้แลว้คือ กรณีของคดีนาย
อ าพล ตัง้นพคณุ หรือ อากง ซึ่งเป็นผูบ้รสิุทธ์ิ แต่ถกูศาลตดัสินจ าคกุ ๒๐ ปี ในกรณี
ความผิดตามมาตรา ๑๑๒ และในที่สดุก็ถึงแก่กรรมในคกุ อาจารยส์มศกัดิ์ เจียมธีร
สกลุไดอ้ธิบายความผิดพลาดในเรื่องนีช้ดัเจนวา่ 

“ในระดบัตลุาการทีต่ดัสนิอากง ตัง้แต่การไม่ใหอ้ากงประกนั ตลุาการตอ้ง
รูแ้น่ ๆ ว่าการไม่ใหป้ระกนัมนัผิด เหตผุลทีว่่าอากงอาย ุ๖๐ จะหน ีเป็นเหตผุลทีว่่า
ผดิแน่ ๆ ถา้ตลุาการไปอา้งเหตผุลแบบนี ้แต่ไม่กลา้จะบอกว่าคนนีไ้ม่หนหีรอกแลว้
ใหป้ระกนั แลว้การตดัสนิศาลก็ยอมรบัวา่ไม่มหีลกัฐานพอทีอ่ากงเป็นคนสง่ SMS ใน
ภาษากฎหมายเขามีศพัท์ว่า "Burden of Proof"  ภาระในการพสูิจนไ์ม่ไดอ้ยู่ทีจ่ าเลย 
ไม่ไดอ้ยู่ทีต่วัโจทก์ ถา้พสูิจน์ไม่ไดว้่าจ าเลยส่งจริง ศาลก็ตอ้งปล่อยจ าเลยไป และ
กรณีทีต่่อใหอ้ากงยอมรบัว่าส่ง SMS จากเครือ่งนีจ้ริง แต่พสูิจนไ์ม่ไดว้่าอากงในการ
กดส่ง ตามหลกัภาระในการพสูิจนศ์าลก็ตอ้งปล่อยอากง แต่ศาลก็ไม่กลา้ตดัสนิ ใน
สงัคมซึ่งมีความเป็นมนษุย์อยู่ ตลุาการทีน่ ั่งบลัลงัก์ไม่อนมุตัปิระกนัอากง เขาตอ้งรู้
แน่ ๆ ว่าการไม่อนมุตัิใหอ้ากงประกนัไม่ถูก เขาตอ้งรูแ้น่ ๆ ว่าการตดัสินแบบนีม้นั



๑๐๑ 

 

ผดิหลกักฎหมายแต่ก็ไม่ใหป้ระกนั ตดัสนิเสร็จก็ไม่ใหป้ระกนั อา้งเรือ่งกลวัหนอีกี นี่
คือสิ่งทีผู่เ้ขียนไม่มีความกลา้หาญทางคุณธรรม อย่างนอ้ยควรจะรูอ้ะไรผิด อะไร
ถูก” 

ในกรณีนี้ อาจารย์ปิยะบุตร แสงกนกคุณ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ 
ธรรมศาสตร ์ไดอ้ธิบายว่า “โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกบัอากงและครอบครัว ไม่ใช่
ปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมเท่านัน้ ไม่ใช่ปัญหาเรื่องสิทธิในการไดร้ับการ
สนันษิฐานวา่เป็นผูบ้ริสทุธิจ์นกวา่ศาลพพิากษาเทา่นัน้ ไม่ใช่ปัญหาเรือ่งสทิธิในการ
ไดร้บัการปล่อยตวัชั่วคราวเทา่นัน้ ไม่ใช่ปัญหาเรือ่งสทิธิของผูถู้กจบักมุคมุขงัเท่านัน้ 
และไม่ใช่ปัญหาเรือ่งมาตรฐานและคณุภาพชวีติในเรอืนจ าเทา่นัน้ แตโ่ศกนาฏกรรม
นีแ้สดงใหเ้หน็ถงึอปัลกัษณข์องมาตรา ๑๑๒ ในทกุมติ”ิ 

กรณีของนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ท่ีศาลก าลงัจะอ่านค าพิพากษาใน
เดือนกันยายนนี(้๒๕๕๕)ก็เป็นเช่นเดียวกัน นายสมยศถูกจบักุมในขอ้หาหมิ่นพระ
บรมเดชานภุาพตามมาตรา ๑๑๒ โดยอา้งหลกัฐานคือ บทความท่ีนายสมยศไม่ได้
เป็นผูเ้ขียน แต่อา้งว่านายสมยศตอ้งมีความผิดเพราะเป็นบรรณาธิการของวารสาร
นั้น ทั้งท่ีกฎหมายจดแจง้การพิมพท่ี์ใชอ้ยู่ในปัจจุบันระบุว่า บรรณาธิการไม่ตอ้ง
รบัผิดชอบต่อขอ้เขียนในวารสาร เป็นความรบัผิดชอบของผูเ้ขียนบทความนัน้เอง 
แต่เมื่อถกูจบักมุ ศาลก็อา้งเหตวุ่า นายสมยศจะหลบหนี จึงหา้มการประกนัตวั นาย
สมยศจึงติดคุกฟรีมานานมากกว่า ๑ ปี ทัง้ท่ีเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ เพราะผูพ้ิพากษาขาด
ความกลา้หาญทางจรยิธรรมที่จะบอกวา่ คณุสมยศไม่มีความผิด เหตผุลในการหา้ม
การประกันตัวก็อ้างกันจนเป็นแผ่นเสียงตกร่อง ศาลต้องรู ้ดีในหลักการทาง
นิติศาสตรส์ากลว่า ผูถ้กูกลา่วหาถือว่า ยงัไม่มีความผิด และโดยหลกัการทั่วไปตอ้ง
ให้ประกันตัว นอกจากว่า จ าเลยจะมีส่วนไปยุ่งเก่ียวกับหลักฐาน ซึ่งในกรณี



๑๐๒ 

 

หลกัฐานคือ บทความในวารสาร นายสมยศคงจะไปแกไ้ขท าลายไม่ได ้ยิ่งกว่านัน้ 
ศาลก็ไม่มีความกลา้หาญพอท่ีจะพิจารณาว่า นายสมยศไม่เคยประกอบความผิด
มาก่อน มีอาชีพท่ีแน่นอนชัดเจน และยังมั่นใจว่าตนเองไม่ไดท้  าความผิด จึงไม่มี
เหตุผลอันใดเลยท่ีนายสมยศจะหลบหนี กรณีจับนายสมยศเข้าคุก จึงเป็นเรื่อง
อปัยศอีกครัง้หนึ่งของวงการตลุาการไทย 

 

 
 
เรื่องท่ีมากกว่านัน้ก็คือ ไม่มีตุลาการคนใดเลยท่ีจะประกาศว่า กฎหมาย

มาตรา ๑๑๒ ที่ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั เป็นผลพวงของการรฐัประหารเมื่อ ๖ ตลุาคม พ.ศ.
๒๕๑๙ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้ออกประกาศเพิ่มโทษในการกระท า
ความผิดตามมาตรานี ้หมายความว่า มาตรา ๑๑๒ ท่ีใชก้ันอยู่ในปัจจุบนันี ้จึงไม่
เคยผ่านการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตัง้สมยัไหนเลย ถา้
หากคณะตุลาการมีจริยธรรมเพียงพอ ตอ้งบอกว่า กฎหมายแบบนีใ้ชไ้ม่ได ้การ
ตดัสินพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายมาตรานีท้ัง้หมดท่ีผ่านเป็นการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน เป็นความไม่ศิวิไลซท์างดา้นกฎหมาย 



๑๐๓ 

 

อาจารยส์มศักดิ์ เจียมธีรสกุลไดถ้ามถึงความรบัผิดชอบของทุกฝ่ายต่อ
กรณีการเสียชีวิตของผูบ้รสิทุธ์ิอย่างนายอ าพล โดยชีว้่าในทกุวงการไม่มีใครมีความ
กลา้หาญทางจริยธรรมเพียงพอ และความไม่กลา้หาญเช่นนีเ้อง ไดท้  าลายคณุค่า
แห่งความเป็นมนษุยข์องชนชัน้น าในสงัคมลงไปดว้ย 

การวิจารณใ์นลกัษณะเช่นนี ้เป็นสิ่งท่ีถกูตอ้งอย่างยิ่ง ในดา้นหนึ่งก็เป็นการ
สะทอ้นความชั่วรา้ยของฝ่ายอ ามาตย ์พรรคประชาธิปัตย ์ฝ่ายขบวนการเสือ้เหลือง 
และศาล ท่ีรว่มกนัละเมิดสิทธิมนษุยชน ปลกุกระแสคลั่งเจา้ เอาคนบรสิทุธ์ิเขา้คกุ 

ในอีกดา้นหนึ่ง คงจะตอ้งสะทอ้นฝ่ายรฐับาลเพื่อไทยเอง ท่ีช่วยเหลือความ
ทุกข์ยากของคนท่ีถูกด าเนินคดีตามมาตรา ๑๑๒ น้อยเกินไป หรือไม่กลา้พูดว่า 
กรณีเหลา่นีค้ือความไม่เป็นธรรม การใชก้ฎหมายแบบนีไ้ม่ถกูตอ้ง มกัอา้งกนัวา่เป็น
เรื่องของศาลสถิตยุติธรรม แต่ในกรณีท่ีศาลไม่ไดใ้หค้วามเป็นธรรมแก่ประชาชน
เช่นนี ้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรก็ยังจ านนกับศาลมากเกินไป จนไม่สามารถมี
มาตรการใดท่ีจะน าไปสู่การปฏิรูปศาลได้เลย และในท่ีสุดประชาชนคนสามัญ
นั่นเอง ก็จะตกเป็นเหย่ือของความอยตุิธรรมท่ีเกิดขึน้ 

และน่ีคือปัญหาเร่ืองความกล้าหาญทางจริยธรรมในสังคมไทยที่
สังคมไทยต้องการ 
 

(โลกวนันีว้นัสขุ ฉบบัที่ ๓๗๕ วนัท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๕๕) 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

 
 

๒๑. มาตรา ๑๑๒ กฎหมายป่าเถือ่น 

 
เมื่อวนัท่ี ๓๑ ตุลาคมท่ีผ่านมานี(้๒๕๕๕) ศาลอาญาไดอ้่านค าพิพากษา

คดีท่ีนายสรุภกัดิ ์ภไูชยแสง เป็นจ าเลยในความผิดตามมาตรา ๑๑๒ (กฎหมายหมิ่น
พระบรมเดชานภุาพ)และความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร ์แต่ก็เป็นท่ีน่ายินดีว่า 
ศาลพิพากษายกฟ้อง โดยใหเ้หตุผลว่า พยานหลกัฐานท่ีโจทกน์ าสืบ “ยังมีความ
สงสยัว่าจ าเลยกระท าความผิดตามฟ้องหรือไม่ จึงยกประโยชนแ์ห่งความสงสยัให้
จ าเลย” คณุสรุภกัดิจ์งึไดร้บัอิสรภาพในวนัเย็นนัน้เอง 

 

 
 



๑๐๕ 

 

คดีนี ้ย้อนหลังไปตั้งแต่วันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เจ้าพนักงานชุด
จบักมุของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในชดุนอกเครื่องแบบประมาณ ๑๐ คน ไดบ้กุเขา้
จบักมุนายสรุภกัดิ์  ภไูชยแสง  วยั ๔๐ ปี โปรแกรมเมอรอ์ิสระ ชาวจงัหวดับงึกาฬ ท่ี
หอ้งพักในซอยมหาดไทย ลาดพร้าว โดยกล่าวหาว่านายสุรภักดิ์กระท าความผิด 
เพราะเป็นเจา้ของเฟซบุ๊กชื่อ “เราจะปกครองแผ่นดินโดยท ารฐัประหาร” ซึ่งมีการ
โพสตข์อ้ความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ทางการต ารวจไดต้รวจยึดคอมพิวเตอร์
แบบพกพา  คอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ แอรก์ารด์  รวมทัง้แผ่นซีดีไปดว้ย กรณีนี ้เป็นการ
จับกุมผู้ตอ้งหากรณี ๑๑๒ ครัง้นี ้เป็นคดีท่ีสองในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
หลงัจากคดีนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

หลังการจับกุม ไดม้ีการอา้งจากกลุ่มล่าแม่มดทางคอมพิวเตอรท่ี์ใชช้ื่อ 
“เครือข่ายเฝ้าระวงัพิทกัษ์และปกป้องสถาบนัพระมหากษัตริย์” ว่าเป็นผูแ้จง้ความ
เพื่อใหเ้กิดการจบักมุ จากนัน้ ไดโ้พสตข์อ้ความในสนทนาการเมืองเสรไีทยว่า 

“วนันีส้ิ่งที่สงัคมตอ้งเรียนรู้ใหเ้ท่าทัน  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
๑๑๒ ไม่เคยส่งผลท ารา้ยประชาชนคนไทยที่เป็นปกติชนเลย  แต่กฎหมายนีจ้ะ
บงัคบัใชไ้ดก้็ต่อเมื่อมีบุคคล กลุ่มคน ที่มีจิตใจ มีพฤติกรรมในการหมิ่นประมาท 
แสดงความอาฆาตมาดรา้ยต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตามทีเ่ราเคยไดร้บัแจง้มา 
ไม่ว่าจะเป็นการตดัต่อภาพทีไ่ม่เหมาะสม การเผยแพร่คลิปเสียงที ่เป็นขอ้มูลทีผ่ดิ
และบิดเบือนมาเผยแพร่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์  กฎหมายมาตรานี ้
จึงจะมีผลบงัคบัใช ้ฉะนัน้แลว้ก็อย่ามาโอดครวญ จงกม้หนา้ยอมรับโทษกับผล
กรรมทีต่วัเองไดท้ าไว”้ 

แม้วันนีศ้าลจะยกฟ้องกรณีนายสุรภักดิ์แล้ว ไม่รูว้่ากลุ่มล่าแม่มดทาง
อินเทอรเ์นต็จะมีความส านกึอะไรหรือไม่ 



๑๐๖ 

 

แมว้่าในวันนีศ้าลจะยกฟ้องและไดร้บัการปล่อยตัว แต่ปัญหาท่ีเก่ียวกับ
กรณีนีย้งัมีอยู่หลายประการ ตัง้แต่เรื่องการติดคุกฟรี เพราะนายสุรภักดิ์ถูกคุมขัง
ตัง้แตห่ลงัการจบักมุ และศาลไม่อนญุาตใหป้ระกนัตวั จงึเท่ากบัวา่ นายสรุภกัดิ์ตอ้ง
ถกูควบคมุตวัอยู่ในเรือนจ าโดยปราศจากความผิดมาแลว้ ๑๔ เดือน นายสรุภกัดิ์ได้
กล่าวถึงเรื่องนีว้่า การประกันตัวเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่มาตราต่าง ๆ ใน
รัฐธรรมนูญกลับกับมีค่าไม่เท่ากัน การไม่ได้รับการประกันตัวท าให้เขามีความ
ยากล าบากในการตอ่สูค้ดีอย่างมาก การถกูคมุขงัท าใหส้ญูเสียทกุอย่างไม่วา่จะเป็น
การงาน ครอบครวั ซึ่งเป็นเรื่องท่ีไม่อาจเยียวยาได ้ทัง้ท่ีรฐัไทยมีงบประมาณปกปอ้ง
องคก์รต่าง ๆ มากมายแตก่ลบัไม่มีการปกปอ้งประชาชนผูบ้รสิทุธ์ิ 

ปัญหาท่ีมากกว่านั้นก็คือ ในโลกนานาชาติ คอมพิวเตอรเ์ป็นอุปกรณ์
สมยัใหม่แห่งเสรีภาพทางความคิด ไม่มีประเทศท่ีกา้วหนา้และเป็นประชาธิปไตย
ประเทศไหน จะมีการปิดกัน้เสรีภาพทางความคิดทางคอมพิวเตอรเ์ช่นนี ้ นอกจาก
ประเทศอย่าง เมียนมา จีน และเกาหลีเหนือ เป็นต้น ดังนั้น การใช้กฎหมาย
คอมพิวเตอรร์ว่มกบักฎหมายมาตรา ๑๑๒ มาควบคมุความคิดของประชาชนจงึเป็น
เรื่องลา้หลงั และมาจากรากฐานความคิดแบบดา้นเดียว 

ปัญหาของมาตรา ๑๑๒ โดยรากฐานแลว้เป็นกฎหมายป่าเถ่ือน เพราะมี
บทลงโทษท่ีหนกัเกินจริง และกลายเป็นเครื่องมือท ารา้ยประชาชนผูบ้ริสทุธ์ิ ตอ้งย า้
อีกครัง้ว่ากฎหมายมาตรานีเ้ป็นผลพวงของเผด็จการ เพราะแต่เดิมมา กฎหมายนีม้ี
บทลงโทษใหจ้ าคกุไม่เกิน ๗ ปี แต่หลงัจากการรฐัประหารในกรณี ๖ ตลุาคม พ.ศ.
๒๕๑๙ ซึ่งเป็นการยึดอ านาจหลงัการกวาดลา้งขบวนการนักศึกษาอย่างป่าเถ่ือน 
คณะผูย้ดึอ  านาจซึง่ใชช้ื่อวา่ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินไดอ้อกค าสั่งฉบบัที่ ๔๑ 
ใหม้ีการเพิ่มโทษในมาตรา ๑๑๒เป็น “จ าคกุตัง้แต ่๓ ปีถึง ๑๕ ปี” 



๑๐๗ 

 

ประเด็นส าคัญคือ กฎหมายนี้ ได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปราบปรามประชาชนท่ีคิดแตกต่าง โดยเฉพาะตั้งแต่หลังจากรัฐประหาร พ.ศ.
๒๕๔๙ เป็นตน้มา ท่ีมากเป็นกรณีพิเศษคือ ในรฐับาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีการกลั่น
แกลง้ กล่าวหา และกวาดลา้งประชาชนดว้ยขอ้หาตามมาตรา ๑๑๒ มากท่ีสดุ จน
ท าให้ประชาชนผู้บริสุทธ์ิจ านวนมากถูกจับกุม และศาลก็ได้ร่วมมือในการใช้
กฎหมายเผด็จการนี ้ดว้ยการหา้มการประกนัตวัผูถ้กูกลา่วหาในคดีนีแ้ทบทัง้หมด 

เมื่อเป็นเช่นนี ้ในระยะตน้ปี พ.ศ.๒๕๕๕ นี ้นกัวิชาการกลุ่มหนึ่ง ท่ีน าโดย
กลุ่มนิติราษฎร ์ไดจ้ัดตั้งเป็นคณะกรรมการรณรงคเ์พื่อใหม้ีการปฏิรูปกฎหมาย
มาตรา ๑๑๒ เพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชนในเวลา ๑๑๒ วนั เพื่อใหม้ีการพิจารณา
ปฏิรูปกฎหมายมาตรา ๑๑๒ ใหล้ดความป่าเถ่ือนและเป็นประชาธิปไตยมากขึน้ ใน
ท่ีสดุ ก็สามารถรวบรวมเสียงประชาชนได ้๓๙,๑๘๕ รายชื่อ และเสนอต่อประธาน
รฐัสภาใหพ้ิจารณาเม่ือวนัท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

จากนั้น เรื่องในรฐัสภาก็เงียบหายไป จนกระทั่งมีรายงานข่าวเมื่อปลาย
เดือนตลุาคม จากเว็บไซตร์ฐัสภาว่า ประธานรฐัสภาสั่งจ าหน่ายเรื่องนีเ้มื่อวนัที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๕ เน่ืองจากนายสมศกัดิ์ เกียรติสุรนนท ์ประธานรฐัสภาวินิจฉัยว่า 
รา่งพระราชบญัญัติฉบบันีม้ีหลกัการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นหมวด ๓ สิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ แนวนโยบายพื ้นฐานแห่งรัฐ ของ
รฐัธรรมนญู พ.ศ.๒๕๕๐ จงึจะไม่มีการบรรจเุรื่องนี ้ในวาระการประชมุรฐัสภา 

ปรากฏว่า มีปฏิกิริยาไม่เห็นดว้ยกับการด าเนินการของประธานสภา จาก
นักวิชาการคณะครก.๑๑๒ และ สื่อมวลชนบางส่วน บ้างก็ตั้งค าถามต่อการท่ี
ประธานสภาคนเดียวมีข้อวินิจฉัยมากกว่าเสียงประชาชนท่ีลงชื่อหลายหมื่นคน 
ดงันัน้ นายวฒันา เซ่งไพเราะ โฆษกประธานสภาผูแ้ทนราษฎร จึงไดแ้ถลงเมื่อวนัที่ 



๑๐๘ 

 

๖ พฤศจิกายนนีว้่า การขอแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ไม่สามารถ
ด าเนินการไดเ้น่ืองจากขัดรฐัธรรมนูญ และอธิบายว่า ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร
ตัดสินใจในเรื่องนีเ้พียงคนเดียวไม่ได ้ขอ้สรุปท่ีเกิดขึน้ผ่านการพิจารณาจากฝ่าย
ขา้ราชการประจ า อีกทัง้นายนิคม ไวรชัพาณิช ประธานวฒุิสภา ก็ไดใ้หค้วามเห็นใน
ท านองเดียวกัน จึงใคร่ขอเรียกร้องให้บุคคลท่ีออกมาแสดงความคิดเห็นต่อ
สาธารณชนหยุดการแสดงความคิดเห็นในลกัษณะผิด ๆ เพื่อไม่ใหป้ระชาชนเกิด
ความเขา้ใจผิดและขาดความศรทัธาในระบบรฐัสภาของไทย 

อย่างไรก็ตามปัญหาทีป่ระธานสภานายสมศักดิ ์เกียรติสุรนนท ์และ 
นายวัฒนา เซ่งไพเราะ ไม่ได้อธิบายคือ ผลกระทบทีก่ฎหมายป่าเถือ่นฉบับนี ้
กลายเป็นเคร่ืองมือลงโทษผู้บริสุทธิ์ และยิ่งกว่าน้ัน ข้อเสนอปฏรูิปกฎหมาย 
๑๑๒ ของคณะนิติราษฎร์ นับว่าเป็นข้อเสนอที่อ่อนและเป็นไปตามหลัก
ประชาธิปไตยมากที่สุด สมควรที่จะพิจารณาทีสุ่ด และตราบเท่าที่กฎหมาย
ป่าเถอืนเช่นนี ้ไม่ได้ถูกแก้ไขหรือยกเลิก สังคมไทยก็คงจะได้ชื่อว่าเป็นสังคม
แหง่ความมืดในด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ฉบบัที่๓๘๕ วนัท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

๒๒. สมศักดิก์ับมาตรา ๑๑๒ 

 
เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ท่ีผ่านมา ก็เป็นท่ีชัดเจนว่า อาจารยส์มศักดิ์ 

เจียม ธีรสกุล  อาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักคิดท่ีก้าวหน้าคนหนึ่ งของสังคมไทย ได้รับ
หมายเรียกตวัจากสถานีต ารวจนครบาลนางเลิง้ใหไ้ปรายงานตวั และเป็นท่ีทราบ
ต่อมาว่า ทางการต ารวจไดม้ีมติใหส้่งเรื่องใหอ้ัยการแผ่นดิน ด าเนินการฟ้องรอ้ง
อาจารยส์มศกัดิใ์นขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ ตามกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ 
ซึง่จะท าใหเ้ขาตกเป็นเหย่ือรายลา่สดุของกฎหมายป่าเถ่ือนฉบบันี ้

กรณีการด าเนินคดีอาจารยส์มศกัดิ์ครัง้นี ้ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาส าคญั
ของมาตรา ๑๑๒ ทั้งในด้านของตัวบทและการใช้กฎหมาย เริ่มต้นจากการท่ี
กฎหมายนีเ้ปิดทางใหใ้ครก็ไดส้ามารถแจง้ความ จึงเป็นการเปิดโอกาสส าหรบัการ
ใสร่า้ยปา้ยสีและท ารา้ยประชาชนผูบ้รสิทุธ์ิโดยกลไกรฐัเสมอ เช่น กรณีของอาจารย์
สมศกัดิ์ ผูก้ล่าวโทษแจง้ความก็คือ กองทพับก ซึ่งเป็นองคก์รท่ีมีบทบาทในการเข่น
ฆ่าประชาชนเมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ มาแลว้ และจากการที่
กองทพับกเป็นผูแ้จง้ความนีเ้อง น่าจะเป็นแรงผลกัดนัส าคญัใหท้างการต ารวจตอ้งมี
มติสง่เรื่องใหอ้ยัการฟ้อง 

อาจารยส์มศกัดิ์ เจียมธีรสกลุ เป็นนกัต่อสูท่ี้มีบทบาทมาตัง้แต่ก่อนกรณี ๖ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ และเคยถูกจับกุมคุมขังอย่างไม่เป็นธรรมในกรณี ๖ ตุลา
มาแลว้ ต่อมา ก็ไดป้ระกอบอาชีพเป็นอาจารยส์อนวิชาประวตัิศาสตร ์และมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีน่าสนใจ เช่น เรื่อง ประวตัศิาสตร์ทีเ่พิ่งสรา้ง (๒๕๔๔) ซึ่งแสดงใหเ้ห็น
ความสามารถทางวิชาการตามแบบฉบบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการใชข้อ้มูล 



๑๑๐ 

 

และการอธิบายทางประวตัิศาสตรก์ารเมืองไทยสมยัใหม่ ท่ีเขา้ถึงขอ้เท็จจรงิไดล้กึซึง้
กวา่งานประวตัิศาสตรโ์ดยทั่วไปอย่างมาก 

 

 
 

นอกจากนี ้ก็คือการแสดงบทบาทเป็นนักวิจารณท์างสังคมชนิดไม่เลือก
หนา้อินทรห์นา้พรหม ซึ่งเป็นการสรา้งศตัรูจ านวนไม่นอ้ยทัง้ในวงการวิชาการและ
องคก์รพฒันาเอกชน อย่างไรก็ตาม ความสามารถทางวิชาการของอาจารยส์มศกัดิ์

ก็เป็นท่ียอมรับ และถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างลึกซึง้ทางประวัติศาสตรไ์ทย
สมัยใหม่หลายเรื่อง เช่น เรื่องประวัติศาสตร์ขบวนการนักศึกษา ขบวนการ
คอมมิวนิสต์ไทย และเรื่องประวัติศาสตรข์องสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น 
ส าหรบันักศึกษาท่ีเคยเรียนกับอาจารยส์มศักดิ์ ยังทราบกันดีว่า สมศักดิ์มีความ
เชี่ยวชาญในอีกหลายเรื่อง เช่น ทฤษฎีส านักลัทธิมาร์กซและประวัติศาสตร์
ขบวนการสังคมนิยมโลก ประวัติศาสตร์สหภาพโซเวียต และด้านปรัชญา
ประวตัิศาสตร ์



๑๑๑ 

 

ด้วยความเป็นนักวิชาการกระแสใหม่ ท่ีสนใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนการเป็นผูผ้่านประสบการณต์รงจากกรณี ๖ ตุลา ท าใหอ้าจารยส์มศักดิ์ 
เจียมธีรสกุล เป็นคนแรก ๆ ท่ีมีบทบาทเด่นชดัในการรณรงคค์ดัคา้นการใชม้าตรา 
๑๑๒ เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการท ารา้ยผูบ้ริสทุธ์ิ และต่อมา เขาก็ไดร้วบรวม
ความคิดท่ีตกผลึก มาน าเสนอมาตรการในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยใ์ห้
สอดคลอ้งกบัประชาธิปไตยดงัเช่นนานาประเทศ ขอ้เสนอทัง้หมดมี ๘ ขอ้ดงันี ้ 

๑. ยกเลิกรฐัธรรมนญูมาตรา ๘ เพิ่มมาตราในลกัษณะเดียวกบัรฐัธรรมนูญ 
๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ คือให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาเรื่องฟ้องร้อง
กษัตรยิไ์ด ้

๒. ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ 

๓. ยกเลิกองคมนตร ี

๔. ยกเลิก พ.ร.บ.จดัระเบียบทรพัยส์ินฝ่ายพระมหากษัตรยิ ์พ.ศ.๒๔๙๑ 

๕. ยกเลิกการประชาสัมพันธ์ดา้นเดียว และการใหก้ารศึกษาแบบดา้น
เดยีวเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษัตรยิท์ัง้หมด 

๖. ยกเลิกพระราชอ านาจ ในการแสดงความเห็นทางการเมืองของ
พระมหากษัตรยิท์ัง้หมด  

๗. ยกเลิกพระราชอ านาจในเรื่องโครงการหลวงทัง้หมด 

๘. ยกเลิกการบรจิาค/รบับรจิาคโดยเสด็จพระราชกศุลทัง้หมด 

อาจารยส์มศกัดิ์ เจียมธีรสกลุอธิบายว่า การปฏิบตัิตามขอ้เสนอนี ้ผลลพัธ์
ไม่ใช่การลม้สถาบันกษัตริย ์แต่ท าใหส้ถาบันมีลักษณะเป็นสถาบันสมัยใหม่ ใน
ลกัษณะไม่ต่างจากยโุรป เช่น สวีเดน เนเธอรแ์ลนด ์เป็นตน้ และดว้ยขอ้เสนอนี ้ท า
ใหอ้าจารยส์มศกัดิ์ไม่เห็นดว้ยกับขอ้เสนอของกลุ่มนิติราษฎรท่ี์เรียกรอ้งการปฏิรูป



๑๑๒ 

 

มาตรา ๑๑๒ อาจารยส์มศกัดิ์เห็นว่า การปฏิรูปกฎหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่
จะตอ้งแกท่ี้อดุมการณอ์นัเป็นรากฐานแห่งความไม่เป็นธรรมนัน้ดว้ย 

ไม่ว่าจะเห็นดว้ยกับข้อเสนอของอาจารย์สมศักดิ์หรือไม่เพียงใด ก็ตอ้ง
ยอมรบัว่าการเสนอขอ้เสนอ ๘ ขอ้นี ้คือความกลา้หาญอย่างยิ่งในทางวิชาการและ
ในทางสงัคม ถา้หากว่าในแวดวงปัญญาชนไทยทุกฝ่าย น าเอาขอ้เหล่านีม้าศึกษา
และถกเถียง ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาสถาบันประชาธิปไตยใน
ประเทศไทย และจะท าใหป้ระเทศกา้วหนา้ไปในดา้นสิทธิมนษุยชน โดยการเลิกใส่
รา้ยและท ารา้ยกนัดว้ยความเห็นท่ีแตกตา่ง 

ทว่าเป็นท่ีน่าเสียดายท่ีกระแสหลกัในสงัคมไทย ตอ้งการสงัคมแบบปิดหู
ปิดตา ไม่ยอมให้เนื ้อท่ีกับความคิดแตกต่าง กองทัพบกไทยจึงได้หาเรื่องมา
ด าเนินคดีกบัอาจารยส์มศกัดิเ์ช่นนี ้

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ฉบบัที่๓๘๗ วนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑๓ 

 

๒๓. รักเอยในฐานะวรรณกรรมเพือ่ชีวิต 

  
เมื่อวนัที่ ๘ ธันวาคมท่ีผ่านมา(๒๕๕๕) ส านกัพิมพอ์่านจดัสมัมนาวิชาการ 

เรื่องเลา่และความทรงจ าในงานวรรณกรรมบนัทึก กรณีศกึษา “รกัเอย” โดยมีผูร้ว่ม
สมัมนาจากหลายสาขา ท าใหห้นงัสือเลม่นีก้ลบัมาเป็นท่ีสนใจอีกครัง้ 

 “รักเอย” ผลงาน
ของรสมาลิน ตัง้นพกุลหรือ 
“ป้าอุ๊” เพื่อเป็นหนังสืองาน
ศพของนายอ าพล ตั้งนพ
คุณ หรืออากงผู้เป็นสามีท่ี
ได้ท าพิ ธีฌาปนกิจศพไป
แลว้ตัง้แตว่นัท่ี ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๕  

คุณอ าพลนั้นตก
เป็นเหย่ือจากความไม่เป็น
ธรรมของมาตรา ๑๑๒ ตอ้ง
ไดร้บัชะตากรรม คือ ติดคุก
โดยปราศจากความผิด และ
ถึงแก่กรรมในคุก การตาย
ของอากงกลายเป็นเครื่อง

ประจานความผิดพลาดของกระบวนการยตุิธรรมไทย และเป็นความมวัหมองอีกครัง้
หนึง่ในประวตัิศาสตรข์องศาลไทย 



๑๑๔ 

 

 
 ในหนงัสือเล่มนี ้ป้าอุ๊เล่าว่า ที่ใชช้ื่อ “รกัเอย” เพราะเป็นเพลงท่ีคณุอ าพล 

ขอใหป้า้อุ๊รอ้งในวนัแตง่งานของทัง้สองคน เม่ือวนัท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๑ ปา้อุ๊
เลา่ถึงคณุอ าพลวา่ เกิดในครอบครวัคนเชือ้สายจีน มีชื่อจีนวา่ อาปอ เกิดเม่ือวนัท่ี ๑ 
มกราคม พ.ศ.๒๔๙๓ ท่ีอ าเภอบางบ่อ สมทุรปราการ เตี่ยเป็นคนขายกาแฟ มีลกู ๘ 
คน นายอ าพลจึงมีพืน้ฐานครอบครัวท่ียากจน จบประถมศึกษา ๗ และต้องไป
ท างานเป็นลกูจา้งในโรงไมท่ี้จงัหวดัชลบรุี ส่วนป้าอุ๊เป็นคนกรุงเทพฯ เกิดเมื่อ พ.ศ.
๒๔๙๕ พ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อย ยากจนมากเช่นเดียวกัน ป้าอุ๊เรียนจบเพียง
ประถม ๔ ตอ้งออกมาเลีย้งนอ้ง และช่วยแม่ท างาน ต่อมาไดไ้ปท างานท่ีโรงไม ้ได้
รูจ้กันายอ าพล 

 ป้าอุ๊ไดเ้ล่าถึงการพบกันและรักกันอย่างเป็นธรรมชาติมาก ซึ่งเป็นการ
สะทอ้นชีวิตของคนธรรมดาสามญัท่ีเป็นคนยากจนในสงัคมไทย เช่น ป้าอุ๊เล่าว่าไม่
เคยมีหอ้งส่วนตวั ท่ีบา้นไม่มีอะไรเป็นส่วนตวั ตอ้งอยู่กับนอ้งหลายคน ดงันัน้ ก่อน
ไปท างาน ป้าชอบถีบจกัรยานชายทะเล ตรงท่ีเรียกว่าหนา้ศาล แลว้ตะโกนเสียงดงั
เพื่อใหท้ะเลรบัรูค้วามอึดอดัคบัแคน้ บางครัง้ก็ระบายอารมณด์ว้ยการปาหินลงไป
ในทอ้งทะเล ไปจบัป ูพืน้ที่ชายทะเลท่ีนั่นจึงกลายเป็นโลกสว่นตวัของเธอ การมีโลก
เช่นนีค้งเป็นเรื่องธรรมดาของลกูหลานคนยากจน แต่ลกูหลานชนชัน้กลางคงนึกไม่
ถึง และชายทะเลแห่งนีย้ังเป็นท่ีนัดพบกับอากงหรือนายอ าพล และป้าอุ๊ยังจดจ า
ถอ้ยค าท่ีแสดงความรกัของอากงท่ีเปรียบความรกักับทะเลว่า ทะเลเป็นพยานรกั
ไม่ได ้เพราะทะเลไม่แน่นอน เหตเุพราะมนัมีขึน้มีลง ในที่สดุทัง้สองก็แตง่งานกนัดว้ย
ความรกั ขณะนัน้ปา้อุ๊มีอายเุพียง ๑๖ ปี  



๑๑๕ 

 

 ป้าอุ๊เล่าถึงการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน มีทั้งความสุขและความทุกข์ มีเรื่อง
ทะเลาะกนับา้ง เขียนต่อว่ากนัผ่านกระจก เดี๋ยวก็ดีกนั อากงชอบรอ้งเพลงรว่มสมยั 
โดยเฉพาะเพลงของชรินทร ์นันทนาคร นอกจากยงัก็ชอบเพลงพระราชนิพนธแ์สง
เทียน ส่วนป้าอุ๊ชอบเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิต ท่ีขึน้ว่า “นกนอ้ยคลอ้ยบินมา
เดยีวดาย...” ทัง้สองคนมีลกูถึง ๗ คน เป็นหญิง ๕ คน ชาย ๒ คน จึงตอ้งขยนัท ามา
หากินอย่างหนกั และมีหนีม้ีสินเหมือนคนจนทั่วไป ท่ีตอ้งดิน้รนหาเงินเลีย้งลกูจนลกู
โตและมีครอบครวัไปหมด 

 จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๔๐ เมื่อลกู ๆ โตหมดแลว้ อากงจึงหยดุท างานเพื่อมา
ดแูลแม่ท่ีชราภาพ และเลีย้งหลาน ๕ คน จึงเป็น “อากง” ของหลาน ๆ ส่วนเงินท่ีใช้
จ่ายก็มาจากลกู และมาจากการท่ีป้าอุ๊ท  าขนมขาย อากงใชเ้งินอย่างประหยดั เพื่อ
น าเงินท่ีเหลือมาซือ้นมววัแดงใหห้ลานกิน ทัง้สองใชช้ีวิตอยู่ดว้ยกันมายาวนานถึง 
๔๔ ปี จนกระทั่งเกิดเหตไุม่คาดฝันขึน้ 

 ป้าอุ๊เล่าว่า เธอเป็นคนชอบอ่านหนงัสือ ตอนวยัรุน่ก็อ่านหนงัสือศาลาคน
เศรา้ นอกจากนัน้ ก็อ่านสามก๊ก จอยุ่ยเหม็ง แต่ต่อมามีลูกหลายคนไม่ค่อยมีเวลา
อ่าน เคยเขียนบนัทกึหลายครัง้ แต่หายหมด และชีวิตประจ าวนัก็ไม่เอือ้ต่อการเขียน
หนังสือ ก่อนหน้านี ้เรื่องการเมืองทั้งหลายไม่เคยอยู่ใกล ้การด าเนินชีวิตก็เป็น
ธรรมดาเหมือนชาวบา้นทั่วไป  

 อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่ พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นตน้มา สถานการณท์างการเมืองไทย
รุนแรงมากขึน้ อากงก็เคยใชเ้วลาว่างไปติดตามดทูัง้ฝ่ายเสือ้แดงเสือ้เหลือง ในซอย
บา้นท่ีส าโรงก็เป็นถ่ินของคนเสือ้แดง อากงเองก็ชอบนโยบายของคุณทกัษิณมาก 
เพราะเขาเคยผ่าตดัมะเร็ง โดยใชสิ้ทธ์ิสามสิบบาทรกัษาทกุโรค ท าใหม้ีชีวิตรอดมา
ได ้และยงัชอบนโยบายการปราบปรามยาเสพติด แต่ก็ไม่ไดม้ีความชดัเจนนกั ชีวิต



๑๑๖ 

 

ครอบครวัก็ด าเนินไปเช่นปกติธรรมดา จนกระทั่งวันท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ อา
กงก็ถูกจับในข้อหาส่งเอสเอ็มเอสหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถึงเลขานุการ
นายกรฐัมนตร ีอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

 ป้าอุ๊เล่าว่าต ารวจมากนัตัง้แต่เชา้มืด มาเคาะประต ูอากงยงันอนหลบัอยู่ 
ทัง้ต ารวจและนกัข่าวมากนัเต็มไปหมด หลาน ๆ ตกใจรอ้งไหก้นัระงม ต ารวจมาคน้
ทัง้บา้น โดยไม่รูว้่ามาคน้หาอะไร พออากงแต่งตวัเสร็จ ต ารวจก็ใส่กุญแจมือ ป้าอุ๊
ถามว่า “ลือ้ไปท าอะไร ลือ้ไดท้ ามัย้” อากงตอบว่า “อัว๊ไม่ไดท้ า อัว๊ไม่รูเ้รือ่ง” ขณะท่ี
อากงถูกจบัแลว้ ป้าอุ๊ก็ยงัไม่รูเ้ลยว่า มนัรุนแรงและเลวรา้ยแค่ไหน จนเวลาผ่านไป
เป็นเดือน จึงไดต้ิดต่อกับคุณปลา ซึ่งเป็นผูส้ื่อข่าวประชาไท และไดต้ิดต่อใหน้าย
อานนท ์น าภา และนางสาวพูนสขุ พูนสขุเจริญ มาเป็นทนายความให ้ต่อมาอากง
ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกนัตวั ทัง้สองคนจึงตดัสินใจยา้ยบา้น เพราะไม่อยากจะอยู่กบั
ความทรงจ าแบบวนัท่ีถกูจบัอีก 

 วันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ อากงถูกเรียกตัวไปศาล ตัง้แต่วันนั้น ก็
ไม่ไดก้ลับมาอีกเลย เพราะศาลสั่งถอนประกัน ใหน้ าอากงเข้าคุก ขอประกันตัว
หลายครัง้ก็ไม่อนุญาต ภาระท่ีหนกัอยู่แลว้ก็หนกัยิ่งขึน้อีก ป้าอุ๊ตอ้งรบัส่งหลานไป
โรงเรียนแทน และยังตอ้งจัดเวลาไปเย่ียมอากง จนกระทั่งวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๕๔ ศาลก็ตัดสินจ าคุกอากง ๒๐ ปี  ป้าอุ๊เล่าว่า ความรูส้ึกในขณะนั้นทัง้
เควง้ควา้งทัง้คับแคน้ เหมือนคนเสียสติ ต่อมานายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ โฆษกศาล 
เขียนบทความวา่ “อากงปลงไม่ตก” โจมตีอากง และยืนยนัความถกูตอ้งของศาล ท า
ใหป้า้อุ๊สติแตก รูส้กึวา่จะตอ้งตอบโต ้แตก็่ไม่สามารถเขียนไดด้งัใจ 

 เมื่ออาจารยว์รเจตน ์ภาคีรตันถ์กูท ารา้ย จากการรณรงคต์่อสู้เรื่องมาตรา 
๑๑๒ ป้าอุ๊ไดเ้ขียนจดหมายไปใหก้ าลงัใจ อากงทราบข่าวก็ภมูิใจมาก ในระหว่างท่ี



๑๑๗ 

 

อยู่ในคกุ อากงแสดงความห่วงใยหลาน ๆ เสมอ หลาน ๆ ก็คิดถึงอากง และไดเ้ขียน
จดหมายและวาดรูปถึงอากง ปา้อุ๊ก็ไดน้ ามาตีพิมพใ์นหนงัสือรกัเอยนีด้ว้ย 

 ดว้ยปัญหาหลายประการ  อากงจึงตัดสินใจเลิกต่อสูค้ดี ทั้งท่ีไม่ไดท้  า
ความผิด เพื่อเตรียมการขอพระราชทานอภยัโทษ เพื่อจะไดอ้อกมาอยู่กับหลาน ๆ 
แต่ก็ไม่ทนักาล เพราะถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลของกรมราชทณัฑเ์สียก่อนเมื่อวนัท่ี 
๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

 การถึงแก่กรรมของอากง แมจ้ะเป็นการไดอ้ิสรภาพท่ีตอ้งแลกกับชีวิต ไม่
ตอ้งรบัโทษทณัฑจ์ากความอ ามหิตของมาตรา ๑๑๒ ต่อไป แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่า 
ยงัมีคนไทยผูบ้รสิทุธ์ิอีกหลายคน ท่ียงัตกเป็นเหย่ือของมาตรานี ้

 ในที่นีข้อเสนอความคิดเห็นว่า เร่ือง “รักเอย” เป็นวรรณกรรมเพื่อ
ชีวิตที่สะเทือนใจ ในยุคสังคมไทยยังก้าวไปไม่ถึงความเป็นสมัยใหม่ และมี
คุณค่ายิ่งกว่าวรรณกรรมที่ส่งประกวดรางวัลซีไรตท์ั้งหมดในปีนี ้เพราะเป็น
วรรณกรรมที่สะท้อนชีวิตและสังคมที่เป็นจริงของผู้ถูกกระท าโดยไม่มีทางสู้
ในสังคมไทย จนท าให้ความตายกลายเป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตทั้งๆ ที่ยังไม่
ยอมแพ้ 

  
 (โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๘  ฉบบั ๓๙๐ วนัท่ี ๑๕ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๕) 
 
 

 
 



๑๑๘ 

 

๒๔.เร่ืองเหลือเชื่อของศาลกับมาตรา ๑๑๒ 
 

เม่ือวนัท่ี ๑๗ มกราคม ที่ผ่านมา(๒๕๕๖) ศาลอาญาไดอ้า่นค าพิพากษาใน
คดีท่ีนายยศวรศิ ชกูลอ่ม หรือ เจ๋ง ดอกจิก เป็นจ าเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาท 
ดูหมิ่น แสดงความอาฆาตมาดรา้ยพระมหากษัตริย ์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๑๒ ในกรณีท่ีนายยศวริศถูกกล่าวหาว่า กล่าวถึงสถาบันเบือ้งสูงด้วย
ถอ้ยค าไม่เหมาะสม บนเวทีชุมชุมของแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ(นปช.)ท่ีเชิง
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ในท่ีสุด ศาลก็ตัดสินว่า 
นายยศวริศมีความผิดตามท่ีถูกกล่าวหา จึงใหจ้  าคุก ๓ ปี แต่จ าเลยใหก้ารเป็น
ประโยชนจ์งึลดโทษ ๑ ใน ๓ ใหจ้  าคกุ ๒ ปี โดยไม่รอลงอาญา 

การตดัสินคดีนายยศวริศนี ้เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นความไม่ชอบธรรมจาก
ศาลอีกครัง้หนึ่ง เหมือนเช่นกรณีท่ีฝ่ายคนเสือ้แดงถูกด าเนินการในคดี  ๑๑๒ กรณี
อื่น ในท่ีนีจ้ะขอยกใจความตอนส าคญัท่ีศาลอา้งในความผิดของนายยศวรศิ ดงันี ้

"ศาลพเิคราะหค์ าเบกิความและพยานหลกัฐานทัง้สองฝ่าย ทีน่  าสบืหกัลา้ง
กนัแลว้เห็นว่า การทีจ่ าเลยกล่าวถึง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี 
และรัฐบุรุษ ท านองว่า พล.อ.เปรม ไม่ยอมให้ยุบสภาและกล่าวต่อว่าอาจมี
เหนอืกวา่นัน้ก็ด ีพล.อ.เปรม อาจจะไม่มอีะไร แตจ่ะมอีะไรอยู่เบือ้งหลงั พล.อ.เปรม
ก็ดี ค าว่า “อาจมีเหนือกว่านัน้” และค าว่า “มีอะไรอยู่เบือ้งหลงั พล.อ.เปรม” ซึ่ง
การที่จ าเลยกล่าวปราศรัยในลักษณะให้ผู ้ฟังเข้าใจว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่
เบือ้งหลงั พล.อ.เปรม จึงเท่ากบัว่า พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงไม่ยินยอมให้
นายอภิสทิธิ ์เวชชาชีวะ นายกรฐัมนตรีขณะนัน้ยบุสภา โดยสั่งการผ่านทาง พล.อ.



๑๑๙ 

 

เปรม จึงเป็นการใส่ความว่า ทรงยุ่งเกี่ยวกบัการเมือง ...ขอ้เท็จจริงจึงรบัฟังไดโ้ดย
ปราศจากขอ้สงสยัวา่ จ าเลยกระท าผดิตามฟอ้งจรงิ" 

ในที่นีผู้เ้ขียนคงจะตอ้งขอแสดงความไม่เห็นดว้ยกบัค าตดัสิน เพราะจะเห็น
ได้ว่า  ค าปราศรัยของนายยศวริศตาม ท่ีศาลอ้างทั้งหมด  ไม่ ได้กล่าวถึ ง
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเลย แตมุ่่งจะโจมตี พล.อ.เปรม ติณสลูานนท ์และฝ่าย
อ ามาตยาธิปไตย ท่ีเขา้มาแทรกแซงทางการเมือง ค าว่า “อาจจะมีเหนือกว่านัน้” 

นายยศวริศก็ไม่ไดร้ะบวุ่าคืออะไร เป็นการถกูตอ้งหรือไม่ท่ีศาลจะเป็นผูต้ีความเสีย
เองว่าหมายถึงอะไร และก็ตดัสินลงโทษตามท่ีศาลตีความ กรณีนีจ้ึงเป็นตวัอย่างอีก
ครัง้หนึ่งวา่ การตีความของศาลนั่นเอง เป็นท่ีมาของการน าเอาผูบ้รสิทุธ์ิไปเขา้คกุ 

กรณีค าตดัสินของศาลในคดี ๑๑๒ ท่ีมีปัญหาอย่างมากเกิดขึน้แลว้ตัง้แต่
คดีของนายอ าพล ตัง้นพคณุ ซึ่งศาลตดัสินเมื่อวนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ 
เพื่อแยง้ในกรณีไม่มีหลกัฐานพยานท่ีจะพิสจูนไ์ดเ้ลยว่า คณุอ าพลกระท าความผิด
ตามท่ีกล่าวหา แต่ศาลก็อธิบายว่า “แต่ก็เพราะเป็นการยากทีโ่จทก์จะสามารถน า
สืบดว้ยประจักษ์พยาน เนื่องจากผูท้ี่กระท าความผิดที่มีลกัษณะรา้ยแรงดงักล่าว
ย่อมจะตอ้งปกปิดการกระท าของตนมิใหบุ้คคลอื่นไดล่้วงรู้ ทัง้จะอาศัยโอกาส
กระท าเมื่อไม่มีผูใ้ดรูเ้ห็น จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัเหตุผลจากพยานพฤติเหตุแวดลอ้ม
กรณีทีโ่จทก์น าสืบเป็นเครื่องชีว้ดัใหเ้ห็นถึงการกระท าและเจตนาซึ่งอยู่ภายใน” ซึ่ง
ถ้าใชค้  าตัดสินเช่นนีเ้ป็นบรรทัดฐาน ต่อไปฝ่ายโจทกก็์ไม่จ  าเป็นตอ้งหาประจักษ์
พยานพิสจูนว์่าจ าเลยกระท าความผิดอีกต่อไป เพราะศาลสามารถหาความผิดของ
จ าเลยจากหลกัฐานแวดลอ้มได ้

ลองเปรียบเทียบกับอีกคดีหนึ่ง ท่ีศาลพิจารณาตัดสินเมื่อวันท่ี ๒๖ 
กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ในคดีท่ีนายสนธิ ลิม้ทองกลุ ถกูฟ้องว่ากระท าผิดตามมาตรา 



๑๒๐ 

 

๑๑๒ ทัง้นี ้สืบเน่ืองจากการท่ีนายสนธิไดก้ล่าวปราศรยัในเวทีการชุมนุมของกลุ่ม
พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เมื่อวนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยน า
ค าปราศรยัของ นางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกลุ หรือ ดา ตอรปิ์โด ท่ีถกูกล่าวหาว่า
หมิ่นพระบรมเดชานภุาพมาเผยแพรซ่  า้ ค าตดัสินของศาลเป็นดงันี ้

“ศาลพเิคราะหค์ าเบิกความและพยานหลกัฐานทัง้ ๒ ฝ่ายแลว้เหน็ว่า การ
พูดของจ าเลยสืบเนื่องมาจากการที่ นางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกุล พูดบนเวที
ปราศรัยที่ท ้องสนามหลวง เป็นการพูดโดยถอดข้อความบางตอนมาสรุปให้
ประชาชนฟัง โดยจ าเลยเห็นว่า ค าพูดของ นางสาวดารณี เป็นความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรา้ยตอ่พระมหากษัตริย ์และพระราชนิ ี
จึงเรียกรอ้งให ้พล.ต.อ.พชัรวาท วงศ์สุวรรณ ผบ.ตร.ขณะนัน้ ใหด้ าเนินคดีกับ 
นางสาวดารณี จึงเห็นไดว้่าการที่จ าเลยสรุปค าพูดของ นางสาวดารณี เมื่อฟัง
โดยรวมแลว้เป็นการแสดงใหเ้ห็นว่า จ าเลยมีเจตนาทีจ่ะเรียกรอ้งใหม้ีการด าเนนิคดี
กับนางสาวดารณี การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นการขยายค าพูดของ นางสาว
ดารณี อนัมีเจตนาโดยตรงเพือ่หมิ่นประมาท หรือดูหมิ่นพระมหากษัตริย์และพระ
ราชนิ ีการกระท าของจ าเลยจึงไม่มคีวามผดิตามฟอ้ง ใหพ้พิากษายกฟอ้ง” 

ท่ียกตัวอย่างค าพิพากษาของศาลในกรณีนี้มา ไม่ ได้หมายความว่า 
ตอ้งการใหน้ายสนธิ ลิม้ทองกลุ ติดคกุในคดีนี ้เพราะไม่วา่ใครจะถกูด าเนินคดีติดคกุ
ตามขอ้หาในมาตรา ๑๑๒ ผูเ้ขียนก็ไม่เห็นดว้ยทัง้สิน้ ยิ่งนางสาวดารณีถกูจ าคกุโดย
ไม่เป็นธรรมมาจนถึงขณะนี ้นานกว่า ๔ ปีแล้ว การยกกรณีคดีนายสนธิในท่ีนี ้
เพียงแต่อยากใหศ้าลใชบ้รรทดัฐานอนัผ่อนปรนในลกัษณะเดียวกับกรณีนายสนธิ 
ยกประโยชนใ์หจ้  าเลยในกรณีอื่นดว้ย เพราะการกล่าวหากันดว้ยความผิดตาม
มาตรา ๑๑๒ ทั้งหมดลว้นเป็นเรื่องการใส่รา้ยป้ายสีกันทางการเมือง ยิ่งกว่านั้น 



๑๒๑ 

 

กฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ก็เป็นกฎหมายเผด็จการ แกไ้ขใหล้งโทษสงูตามค าสั่ง
คณะรฐัประหารเม่ือ พ.ศ.๒๕๑๙ กฎหมายนีจ้งึไม่มีความชอบธรรมแตอ่ย่างใด 

ในท่ีนีจ้ะขอเล่าถึงคดีตามมาตรา ๑๑๒ อีกกรณีหนึ่งกล่าวคือในวันท่ี ๖ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ นายยทุธภมูิ มาตรนอก อาชีพรบัจา้ง ไดถ้กูนายธนะวฒัน ์
มาตรนอก พี่ชายแท้ ๆ ของตนเอง แจง้จับในความผิดขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพตามมาตรา ๑๑๒ ต่อมา นายยุทธภูมิไดม้ามอบตวั และยืนยนัว่าไม่ไดก้ระท า
ความผิด แต่เกิดจากการกลั่นแกลง้ของพี่ชาย โดยไดแ้สดงหลกัฐานเป็นบนัทึกการ
แจง้ความไวเ้ป็นหลกัฐานว่าพี่ชายเคยจะใชม้ีดท ารา้ยและหนังสือข่มขู่ อย่างไร ก็
ตาม ศาลก็รบัฟ้องคดีนีเ้มื่อวนัท่ี ๑๙ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๕ และขณะนี ้นายยทุธภมูิ
ยงัคงถกูขงัอยู่ในคกุ เพราะศาลไม่ใหป้ระกนัตวั 

ในกรณีนี ้จะเห็นไดว้่า กฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ นัน้ นอกจากจะเป็น
เครื่องมือกลั่นแกลง้ทางการเมืองแลว้ บดันีไ้ดก้ลายเป็นอาวธุที่ใชป้ระหตัประหารกนั
ในระดบัครอบครวัเพื่อตอ่สูช้่วงชิงผลประโยชนก์นัแลว้  

ถึงเวลาของสังคมไทย ที่จะต้องพิจารณาแก้ไข หรือยกเลิกมาตรา 
๑๑๒ อย่างเป็นจริง เพราะสังคมไทยร้าวลึกไปกว่านีไ้ม่ได้อีกแล้ว 
 

(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๘ ฉบบัที่ ๓๙๖  วนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖) 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

๒๕. คดปีระหลาดยิง่จริงยิง่หมิ่น 

 
เม่ือวนัท่ี ๒๘ มีนาคม (๒๕๕๖)  ท่ีผ่านมานี ้ศาลอาญา ถนนรชัดาภิเษก ได้

อา่นค าพิพากษาคดีนายเอกชยั หงสก์งัวาน ท่ีถกูฟ้องในความผิดฐาน หมิ่นประมาท 
ดหูมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรา้ยพระราชินี รชัทายาท ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๑๑๒ และ พ.ร.บ.ภาพยนตรแ์ละวิ ดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ คือ การ
ประกอบกิจการจ าหน่ายวิดีทศันโ์ดยไม่ไดร้บัอนญุาต ในที่สดุ ศาลก็ตดัสินวา่ จ าเลย
มีความผิดตามฟ้อง จึงใหล้งโทษจ าคุก ๕ ปี และปรบั ๑ แสนบาท แต่เน่ืองจาก
จ าเลยเบิกความเป็นประโยชนล์ดโทษให ้๑ ใน ๓ คงเหลือโทษจ าคกุ ๓ ปี ๔ เดือน 
และปรบั ๖๖,๖๖๖ บาท และหลงัจากนัน้ นายเอกชยัก็ถกูน าตวัเขา้คกุทนัที 

คดีนีเ้ป็นอีกกรณีหนึ่งของขอ้ถกเถียงในทางวิชาการเรื่องความไม่เป็นธรรม
ท่ีเกิดจากการตดัสินของศาล เพราะความจริงแลว้ ในทางเหตุผลและหลกัฐานไม่
อาจจะอธิบายไดเ้ลยวา่ นายเอกชยัมีความผิดในคดีนี ้

นายเอกชยั หงสก์งัวาน เดิมมีอาชีพขายหวยบนดิน หลงัรฐัประหารใน พ.ศ.
๒๕๔๙ เขาเริ่มสนใจการเมือง และเริ่มเขา้ฟังการปราศรยัทางการเมืองเป็นระยะ 
เหตุการณ์การจับกุมนายเอกชัย หงสก์ังวาน เกิดขึน้ เมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ ในขณะท่ีมีการชมุนมุของกลุม่แดงสยามท่ีบริเวณอนสุาวรียท์หารอาสาขา้ง
สนามหลวง นายเอกชัยไดน้ าซีดีท่ีบนัทึกรายการโทรทัศนข์องส านักข่าวเอบีซี(the 

Australian Broadcasting Corporation) ของออสเตรเลีย และข้อมูลของวิกิลีกส์มา
จ าหน่าย ทางต ารวจจาก สน.ชนะสงคราม คือ พ.ต.ท.สมยศ อดุมรกัษาทรพัย ์เห็น
ว่าเป็นเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ จึงไดม้อบหมายให ้ดาบต ารวจนคร คงกลิ่นได้
ล่อซือ้ซีดีท่ีเขาขายราคาแผ่นละ ๒๐ บาท จากนั้นก็จับกุมโดยแจง้ขอ้หาคดีตาม
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ความผิดตามมาตรา ๑๑๒ ยงัไดย้ึดของกลางเป็นวีซีดีอีก ๑๔๑ แผ่น พรอ้มเอกสาร
วิกิลีกสอ์ีก ๒๖ ฉบบั นายเอกชยัถกูขงัอยู่ ๘ วนั จึงไดร้บัการประกนัตวัออกไป แต่ก็
ยงัถกูด าเนินคดีในเวลาตอ่มา 

ประเด็นส าคัญคือ ในซีดี ท่ีเป็นหลักฐานนี ้เป็นรายการสารคดีเก่ียวกับ
สถาบนัพระมหากษัตริยข์องไทย โดยส านกัข่าวเอบีซี ซึ่งเผยแพรใ่นออสเตรเลียเมื่อ
วนัท่ี ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเรื่องขอ้มลูธรรมดาท่ีเผยแพรท่ั่วไป และไม่มี
ค าหยาบหรือหมิ่นประมาทใครเลย ส่วนท่ีถูกกล่าวหาว่าหมิ่นองคร์ชัทายาท ก็เป็น
เพียงภาพเคลื่อนไหวท่ีเรียกกนัว่า คลิปรมิสระ ซึ่งเป็นไปในทางชื่นชมพระบารมีของ
สมเด็จเจา้ฟ้าชายและพระองคเ์จา้ศรีรศัม ์พระวรชายา ที่ประทบัในงานเลีย้งรมิสระ
แห่งหนึ่ง แต่ พ.ต.ท.สมยศ ผูด้  าเนินการจบักมุอธิบายว่า การน าคลิปรมิสระมาออก
รายการ และการตัง้ค าถามถึงความเหมาะสมขององคร์ชัทายาทและราชินีองคต์อ่ไป 
เป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยเฉพาะซบัไตเติลท่ีกล่าวถึงการมีชายาหลาย
พระองค ์ซึง่ถือเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติ 

ในกรณีนี ้มีขอ้โตแ้ยง้ต่อไปวา่ในเมื่อรายการสถานีโทรทศันข์องออสเตรเลีย
ครัง้นี ้ไม่เคยถกูประกาศท่ีใดใหเ้ป็นรายการท่ีผิดกฎหมายไทย นอกจากนี ้คงจะตอ้ง
ย า้ว่า ในค าบรรยายของรายการท่ีเป็นภาษาองักฤษ ก็เป็นไปโดยสภุาพและไม่ไดม้ี
การหมิ่นประมาทผู้ใดเลย ดังนั้น การเผยแพร่รายการนี ้จึงไม่น่าจะเข้าข่ายผิด
กฎหมาย เพราะนายเอกชยัก็ไม่ไดผ้ลิตรายการนีเ้อง หรือถา้จะผิด ก็คงตอ้งใหส้  านกั
ข่าวออสเตรเลียฟ้องเรื่องลิขสิทธ์ิเสียมากกวา่ 

นอกจากนี ้การอา้ง พ.ต.ท.สมยศท่ีว่า ในรายการของเอบีซี มีการกล่าวถึง
เรื่อง การมีพระชายาหลายคนเป็นเรื่องเสื่อมเสียพระเกียรติ ก็เป็นเรื่องเขา้ใจผิดของ
ทางต ารวจเอง เพราะพระมหากษัตริยข์องไทยในอดีตนั้น มีชายามากเป็นเรื่อง
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ธรรมดา ดงัจะเห็นไดจ้ากสมยัรชักาลท่ี ๔ และรชักาลท่ี ๕ เป็นตน้ พระองคเ์จา้จุล
จกัรพงษ ์ก็ไดเ้คยอธิบายเรื่องนีไ้วใ้นเรื่อง เจา้ชีวิต วา่ การมีชายามากก็เป็นเรื่องปกติ
ของกษัตริยใ์นเอเชียดว้ยซ า้ เช่น กษัตริยจ์ีนในอดีตก็มีชายามากเช่นกนั ดงันัน้ การ
มีชายามากในสายตาของเจา้นายจึงไม่ใช่เรื่องเสื่อมเสีย สรุปแลว้ การท่ีคณุเอกชยั
น าเอารายการโทรทศันข์องออสเตรเลียมาเผยแพรจ่งึไม่น่าที่จะมีความผิดได ้

ในส่วนท่ีสองเป็นส่วนขอ้มลูรั่วไหลของวิกิลีกส ์ซึ่งเป็นค าปรารภดว้ยความ
ห่วงใยบา้นเมืองของบคุคล ๓ คน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ์พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา 
และ อานนัท ์ปันยารชนุ ต่อเอกอคัรทตูสหรฐัประจ าประเทศ ในเรื่องเก่ียวกบัองคร์ชั
ทายาท การรฐัประหาร พ.ศ.๒๕๔๙ และอนาคตทางการเมืองไทย เป็นท่ีน่าแปลก
อย่างมากวา่ ทางการต ารวจไม่เคยมีการด าเนินการลอ่ซือ้หรือจบักมุบคุคลทัง้ ๓ คน 
เพื่อมาด าเนินคดีในขอ้หาหมิ่นพระเดชานภุาพเลย ราวกบัเป็นท่ียอมรบักนัวา่ บคุคล
ทัง้สามมีสิทธิพิเศษทางกฎหมายเหนือกว่านายเอกชยั และผูพ้ิพากษาในคดีนีเ้อง ก็
ยืนยนัสิทธิพิเศษนี ้เพราะในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ทนายฝ่ายจ าเลยไดย่ื้น
เรื่องขอใหศ้าลเชิญ พล.อ.เปรม พล.อ.สิทธิ และนายอานันท ์มาเป็นพยานในศาล
อย่างเป็นทางการ เพื่อต่อสูใ้นเชิงขอ้เท็จจรงิตามค าฟ้อง ผูพ้ิพากษาไดท้กัทว้งเรื่องนี ้
เม่ือวนัท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ โดยเฉพาะผูพ้ิพากษาท่ีช่ือนายอภิสิทธ์ิ วีระ
มิตรชยั ไดย้  า้กับทนายจ าเลยว่า การพิสจูนข์อ้เท็จจริงในคดีนีไ้ม่มีความจ าเป็นต่อ
การต่อสูค้ดีเลยเพราะ “ยิ่งจรงิยิ่งหมิ่น” การเชิญทัง้สามคนนัน้มาจงึไม่เป็นประโยชน์
ต่อรูปคดี ดว้ยท่าทีของผูพ้ิพากษาในลกัษณะนี ้  ท าใหท้นายจ าเลยจ าตอ้งถอนค า
รอ้ง 
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อย่างไรก็ตาม คงตอ้งอธิบายว่า การที่ศาลไม่เอาความผิดบคุคลทัง้สามใน
ขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  ดงันัน้การด าเนินคดีเพื่อเอาความผิดต่อบคุคลอื่น 
ท่ีน าค าพดูของบคุคลทัง้สามมาเผยแพร ่ย่อมเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตผุล 

แต่กระนั้นศาลไทยก็ยังตัดสินว่า จ าเลยมีความผิดโดยอา้งว่า “รัฐและ
ประชาชนมีหนา้ทีต่อ้งรกัษาไวซ้ึ่งสถาบนัพระมหากษัตริย์มาตัง้แต่ครัง้โบราณกาล 
ผูใ้ดจะล่วงละเมิดหรือใชส้ิทธิเสรีภาพให้เป็นปฏิปักษ์ในทางหนึ่งทางใดมิได้” แต่
ขอ้ความในซีดีและในเอกสารวิกิลีกส ์ศาลเห็นเองว่า เป็นการดหูมิ่น หมิ่นประมาท 
องคร์ชัทายาท และยงักลา่วหาว่า พลเอกเปรม ติณสลูานนท ์องคมนตรี และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ว่ามีความเชื่อมโยงกบัการรฐัประหารพ.ศ.๒๕๔๙ และเก่ียวขอ้ง
กบัความยุ่งเหยิงของการชมุนมุของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งมี
ลกัษณะจาบจว้งลว่งเกิน หรือเสียดสีเปรียบเปรยท าใหพ้ระองคเ์สียพระเกียรติ ถกูดู
หมิ่น หรือถกูเกลียดชงั นายเอกชยัผูเ้ผยแพรจ่งึถือวา่มีความผิด 

ในค าพิพากษายังอธิบายด้วยว่า แม้ว่าจะอธิบายได้ว่า  ส านักข่าว
ต่างประเทศเผยแพร่ข่าวสารจากประเทศไทย”มีความน่าเชื่อถือ มีมุมมองเชิงลึก 
และเป็นกลาง” ซึ่งหมายถึงว่าส านกัข่าวต่างประเทศนัน้ ไม่ไดต้ัง้ใจหมิ่นพระบรมเด
ชานภุาพ แตศ่าลเห็นวา่จะพิจารณาในลกัษณะนีไ้ม่ได ้“ตอ้งดคูวามเขา้ใจของวิญญู
ชนทั่วไปท่ีได้อ่านข้อความนั้น” ซึ่งเหตุผลของศาลในข้อนี ้ต้องถือเป็นเรื่องท่ีไม่
ถกูตอ้ง เพราะค าว่า “วิญญชูนทั่วไป”คงจะใหค้วามหมายไดย้าก ในกรณีท่ีบคุคลมี
ความเห็นแตกต่างกัน อย่างนอ้ยพยานโจทกแ์ละพยานจ าเลยก็มีความเห็นต่างกนั 
ถา้อธิบายตามค าพิพากษาของศาล ย่อมหมายถึงว่า พยานโจทกท่ี์ปรกัปร  าจ าเลย
ให้มีความผิดเท่านั้นท่ีเป็น “วิญญูชน” หรืออธิบายใหม่ว่า วิญญูชนคือคนท่ีมี
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ความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะผูพ้ิพากษา การพิจารณาคดีจงึไม่ไดถื้อหลกันิติปรชัญา
อนัถกูตอ้งแตป่ระการใด 

นอกจากนี ้ในส่วนโทษปรบัท่ีศาลก็ขาดความสมเหตผุลอย่างมาก เพราะ
จากขอ้มลูก็จะเห็นไดว้า่ นายเอกชยัขายซีดีเพียงแผ่นละ ๒๐ บาท แตศ่าลปรบัขอ้หา
ขายซีดีไม่ไดร้บัอนญุาตกวา่ ๖.๖ หมื่นบาทเป็นมลูคา่ของซีดีมากกวา่ ๓ พนัแผ่น ถา้
พิจารณาว่า  คนขายซีดี ในประเทศไทยจ านวนมากก็ไม่มี ใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ มาตรฐานการปรบัจ านวนเช่นนีจ้งึเป็นการลงโทษ
คนยากจนโดยไม่เป็นธรรม 

ดังน้ัน การตัดสินให้นายเอกชัยถูกลงโทษ จึงเป็นเร่ืองที่ไม่ถูกต้อง 
และสะท้อนความไม่เป็นธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากศาลเอง 
และเป็นการสะท้อนอีกคร้ังว่า ค าพิพากษาของศาลน้ันขาดความยุติธรรม
เป็นอย่างยิง่ 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ฉบบัที่ ๔๐๖  วนัท่ี ๖ เมษายน ๒๕๕๖) 
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๒๖. หน้ากากอากงและหน้ากากสมยศ 

 
ในระยะสปัดาหท่ี์ผ่านมา ประเด็นท่ีน่าสนใจเรื่องหนึ่งคือ การท่ีฝ่ายสลิ่ม

และเสือ้เหลืองท่ีต่อตา้นรฐับาลยิ่งลกัษณ ์ชินวตัร ไดร้ิเริ่มใชห้นา้กากกายฟอรค์สส์ี
ขาวเป็นสญัลกัษณใ์นการรณรงค ์และคาดหวงัท่ีจะสรา้งกระแสประชาชนจ านวน
มากใหเ้ขา้ร่วมต่อตา้นรฐับาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดว้ยการชูค าขวัญท่ีจะ “ลม้ลา้ง
ระบอบทกัษิณ”ใหจ้งไดใ้นฉบัพลนัทนัที 

แต่ในท่ีนี ้ตอ้งการจะอธิบายใหเ้ห็นว่า การเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยใช้
หนา้กากเป็นสญัลกัษณห์ลงัจากการรฐัประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ มีมา
ก่อนหน้านีแ้ลว้ ตั้งแต่การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
(นปช.)ก็มีประชาชนสวมหน้ากากทักษิณ มาเข้าร่วมการชุมนุมเสมอ ดังนั้น 
หนา้กากทกัษิณน่าจะเป็นสญัลกัษณแ์รกสดุดว้ยซ า้ แต่ในบทความนี ้ตอ้งการท่ีจะ
เนน้ถึงหนา้กาก ๒ แบบ ท่ีประชาชนไดใ้ชเ้ป็นสญัลกัษณแ์ห่งการต่อสูเ้พื่อความไม่
เป็นธรรมในสงัคมไทย นั่นคือ หนา้กากอากง และหนา้กากสมยศ 

ท าไมจึงตอ้งเป็นหนา้กากอากงและหนา้กากสมยศ เพราะทัง้สองเป็นเหยื่อ
ของความไม่เป็นธรรมจากการถกูกลา่วหาดว้ยมาตรา ๑๑๒ และเป็นกรณีท่ีประจาน
ความอยตุิธรรมของกระบวนศาลไทย ท่ีมีแตอ่คติและความลา้หลงั 

อากง หรือ นายอ าพล ตัง้นพคณุ ถกูจบักมุขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ 
และถูกศาลตดัสินจ าคกุถึง ๒๐ ปี ทั้งท่ีหลกัฐานการกล่าวหาอ่อนมาก ไม่สามารถ
พิสจูนค์วามผิดของนายอ าพลไดเ้ลย ดงันัน้ประชาชนจ านวนหนึ่งไดร้วมตวักนัเพื่อ
ยืนไวอ้าลยักระบวนการยตุิธรรมท่ีหนา้ศาลอาญา เม่ือวนัท่ี ๙ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
โดยสวมหนา้กากอากงเป็นสญัลกัษณ ์ปรากฏว่า โฆษกศาลไดเ้ขียนบทความเรื่อง 



๑๒๘ 

 

“อากงปลงไม่ตก” ออกเผยแพร่ในสปัดาหต์่อมา เพื่อยืนยันความถูกตอ้งของศาล 
และซ า้เติมชะตากรรมของนายอ าพล จนในท่ีสดุนายอ าพลก็ถืงแก่กรรมในคกุเมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ การเสียชีวิตของนายอ าพลก็ยงักลายเป็นกรณีท่ีฟ้อง
ถึงการละเมิดสิทธิมนษุยชนโดยศาลมาจนถึงขณะนี ้

กรณีของนายสมยศ พฤกษาเกษมสขุก็เช่นเดียวกนั เพราะนายสมยศถกูจบั
ด าเนินคดีในขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ดว้ยหลกัฐานคือ บทความ ๒ เรื่อง ท่ี
นายสมยศไม่ได้เป็นผู้เขียน แต่ถูกด าเนินคดีในฐานะท่ีเป็นบรรณาธิการ ทั้งท่ีมี
กฎหมายจดแจง้การพิมพท่ี์ระบวุ่า บรรณาธิการไม่ตอ้งรบัผิด แต่คณุสมยศก็ถกูจบั
ติดคุกล่วงหนา้ เพราะศาลอา้งเหตุไม่ใหป้ระกันตัวทั้งท่ีเป็นการขัดกับหลกัความ
ยตุิธรรม และในท่ีสดุศาลอาญาก็ตดัสินจ าคกุคณุสมยศถึง ๑๐ ปี 

กรณีนี ้จึงไดม้ีการท าหนา้กากสมยศมารณรงคห์ลายครัง้ เพื่อแสดงความ
บริสุทธ์ิของนายสมยศ และประท้วงความไม่เป็นธรรมโดยศาล ตั้งแต่วันท่ี ๒๔ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ กลุม่นิติม่อนและนกัเรียนหอ้งเรียนประชาธิปไตยเชียงใหม่ได้
เปิดฉากรณรงคใ์นพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ท่ีบรเิวณศาลาธรรม โดยมีการจดัขบวนรณรงคส์วมหนา้กากสมยศเขา้รว่มงาน โดย
มีเปา้หมายที่จะเผยแพรใ่หเ้ห็นความอยตุิธรรมของมาตรา ๑๑๒ ในกรณีของนายสม
ยศ 

ต่อมา เมื่ อวัน ท่ี  ๒ กุมภาพันธ์๒๕๕๖ กลุ่มนักศึกษาในนาม “เสรี
ธรรมศาสตรป์ระชาธิปไตย” และ “ประชาคมจุฬาเพื่อประชาชน” สวมหนา้กากสม
ยศไปในงานฟตุบอลประเพณีจฬุา-ธรรมศาสตรท่ี์สนามศภุชลาศยั เพื่อฟ้องความไม่
เป็นธรรมท่ีเกิดขึน้ใหเ้พื่อนนิสิตนกัศึกษาไดท้ราบ โดยระหว่างเดินร่วมขบวนไปนัน้ 



๑๒๙ 

 

กลุ่มกิจกรรมดังกล่าวได้แจกแถลงการณ์และปราศรัยเก่ียวกับเสรีภาพในการ
แสดงออก และเรยีกรอ้งใหค้นรุน่ใหม่เขา้รว่มกนัรณรงคก์ารปลอ่ยนกัโทษการเมือง 

 

 
การรณรงคห์นา้กากสมยศ 

 
วนัที่ ๙ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๖ กลุม่นกัศกึษาเชียงใหม่ ไดส้วมหนา้กากสมยศ

เขา้ร่วมงานเสวนาในหัวขอ้ "สิทธิมนุษยชนของอาเซียนและความทา้ทายรูปแบบ
ใหม่ในความมั่นคงระหว่างประเทศ" ที่คณะรฐัศาสตรม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อ
ประทว้งต่อนางอมรา พงศาพิชญ ์ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ท่ีวางเฉย
ต่อการละเมิดสิทธิของประชาชนในกรณี มาตรา ๑๑๒ ในกรณีนี ้นางอมราได้
ถ่ายรูปคูก่บักลุม่รณรงคห์นา้กากสมยศดว้ย 



๑๓๐ 

 

วันท่ี ๓๐ มีนาคม ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ กลุ่ม
หนา้กากสมยศสวมเสือ้ลายขาวด าราว ๑๐ คนไดป้ะปนมาเท่ียวในงานนีด้ว้ย ใน
ครัง้นี ้ผูร้ิเริ่มกิจกรรมไดเ้ชิญชวนผูเ้ขา้รว่มผ่านทางเฟซบุ๊ก "สมยศเท่ียวงานสปัดาห์
หนังสือฯ" เป้าหมายหลักคือการส่งสารเรื่องเสรีภาพในการอ่าน เขียน พิมพ ์พูด 
เผยแพร่ โดยใชก้รณีท่ีสมยศ พฤกษาเกษมสขุ  ถูกด าเนินคดีในฐานะบรรณาธิการ
นิตยสาร เป็นประเด็นในการขับเคลื่อน น่ีคือการใชห้นา้กากสมยศเคลื่อนไหวใน
ลกัษณะป่วนวฒันธรรม 

ในสว่นของการใชห้นา้กากกายฟอรค์สต์่อตา้นระบอบทกัษิณ เริ่มในโลกไซ
เบอร ์และกลายเป็นเรื่องโดง่ดงัมากขึน้เม่ือกลุม่สลิ่มและเสือ้เหลืองแทบทกุกลุ่มขาน
รบั แต่กรณีนีค้วามจรงิแลว้ เป็นการน าเอาหนา้กากกายฟอรค์สม์าใชใ้นความหมาย
ท่ีผิด เพราะกายฟอรค์สเ์ป็นชื่อของผูท่ี้ต่อตา้นกษัตริยอ์งักฤษและนิกายแองกลิคนั 
และหวงัท่ีจะฟ้ืนฟูคาทอลิกในเกาะองักฤษ เขาไดว้างแผนระเบิดรฐัสภาองักฤษเมื่อ 
ค.ศ.๑๖๐๕ แต่ถูกจบัไดเ้สียก่อนและถูกประหารชีวิต ต่อมา ภาพยนตรเ์รื่อง V for 

Vendetta (๒๐๐๕) ไดน้ าเอาหนา้กากกายฟอรค์สม์าเป็นสญัลกัษณใ์นการต่อสูก้บั
ระบอบเผด็จการอ านาจเบ็ดเสร็จ ภาพยนตรเ์รื่องนีป้ระสบความส าเร็จ และต่อมา 
ท าใหห้นา้กากกายฟอรค์สก์ลายเป็นสญัลกัษณแ์ห่งการต่อสูก้ับระบอบท่ีกดข่ีและ
เผด็จการ 

การน าเอาหน้ากากกายฟอรค์สข์าว มาเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้ทาง
การเมืองในสงัคมไทย ย่อมเป็นสิ่งท่ีกระท าได ้เพียงแต่ว่า รฐับาลเพื่อไทยปัจจบุนั ก็
ชนะเลือกตัง้มาถกูตอ้งตามกติกา และก็ไม่ไดม้ีลกัษณะกดข่ีหรือเผด็จการ ขอ้เสนอ
ลม้ลา้งรฐับาลพรรคเพื่อไทยกลางวาระ ก็เป็นเรื่องอนัเหลวไหลไรเ้หตุผล และไม่มี
ทางท่ีจะสรา้งกระแสได้ส  าเร็จ เพียงแต่อยากตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ด  าเนินการและ



๑๓๑ 

 

ผู้สนับสนุนก็เป็นพวกก่อกวนชุดเดิม ท่ีต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาตั้งแต่แรก 
เพียงแตเ่ปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนวิธีการ แลว้สรา้งสญัลกัษณใ์หม่มาตอ่สู ้แตก่ลุ่มนีก็้ไม่เคย
ไดร้บัการสนบัสนนุจากประชาชนสว่นใหญ่มานานแลว้ 

วนัท่ี ๒ มิถนุายน ท่ีสถานรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม กลุม่ "อลุตรา้แดง แดงสยิว" 
ไดน้ าประชาชนกลุม่หนึ่งมารวมตวักนัโดยสวมหนา้กากกายฟอรค์สส์ีแดง เพื่อแสดง
การสนบัสนนุรฐับาล และต่อตา้นการใชส้ญัลกัษณห์นา้กากกายฟอรค์สส์ีขาว แต่ท่ี
ดจูะไม่คอ่ยไดเ้รื่องคือ กลุม่หนา้กากแดงนี ้โจมตีกลุม่ที่ใชห้นา้กากกายฟอรค์สส์ีขาว
วา่ เป็นพวกลม้เจา้และชขูอ้ความ เช่น ปกปอ้งสถาบนั ชาติ ประชาชน ฯลฯ 

นาย จ.เจตน ์แกนน าของกลุ่มหนา้กากแดงกล่าวว่า กลุ่มคนหนา้กากแดง
คือกลุ่มคนท่ีตอ้งการความถูกตอ้งและระบบระเบียบชัดเจนในบา้นเมือง รฐับาล
ท่ีมาจากการเลือกตั้งอย่างน้อยต้องอยู่ในระบบรัฐสภาให้ครบ ๔ ปี ใช้ระบอบ
ประชาชนเสียงขา้งมากตดัสิน ทางกลุม่หนา้กากแดงจงึขอเป็นกลุม่หนึ่งท่ีขอออกมา
แสดงพลงัประชาชนวา่ คนในสงัคมไม่ไดเ้ห็นดว้ยกบัการชมุนมุหนา้กากขาว 

ในบทความนี้ขอน าเสนอว่า แทนที่คนเสื้อแดงจะใช้หน้ากากกาย
ฟอรค์สแ์ดงมารณรงค ์น่าจะหันมาใช้หน้ากากอากง หรือหน้ากากสมยศจะ
ดกีว่า เพราะเป็นสัญลักษณท์ีเ่ราก าหนดได้เอง และเป็นการวิพากษวิ์จารณท์ี่
ตรงเป้าแห่งความไม่เป็นธรรมในสังคม และจะสื่อความหมายกับประชาชน
ได้รู้เร่ืองมากกว่า 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ  ปีท่ี ๙ ฉบบัที่ ๔๑๕ วนัท่ี  ๘ มิถนุายน ๒๕๕๖) 
 
 

 



๑๓๒ 

 

๒๗. วันชัย แซ่ตันและคด ี๑๑๒ 

 
เมื่อวนัท่ี ๔ มิถนุายนท่ีผ่านมา ที่เรือนจ าพิเศษกรุงเทพฯ นายวนัชยั แซ่ตนั 

สญัชาติสิงคโปรซ์ึ่งถกูคมุขงัจากความผิดตามมาตรา ๑๑๒ ไดร้บัการอภยัโทษและ
ปล่อยตวั โดยมีภรรยา เพื่อน และประชาชนจ านวนหนึ่ง รวมทัง้น.ส.สดุา รงักุพนัธุ ์
จากกลุ่มปฏิญญาหนา้ศาลคอยรอใหก้ าลงัใจ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่า นายวันชัย
ไม่ไดม้ีโอกาสสมัผสัอิสรภาพบนผืนแผ่นดินไทยเลย เพราะต ารวจจากจาก สน.ดสุิต 
เจ้าของคดีได้มารับตัวเขาไปส่งยังส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และด าเนินการ
เนรเทศนายวนัชยักลบัประเทศสิงคโปรเ์ม่ือวนัท่ี ๖ มิถนุายน 

ทั้งนี ้นายวันชัย แซ่ตัน หรือ อาฮง อายุ ๕๕ ปี เป็นชาวสิงคโปรท่ี์อยู่ใน
ประเทศไทยมา ๓๖ ปี พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได ้เดิมมีอาชีพมัคคุเทศก ์และมี
ภรรยาเป็นชาวไทยมีอาชีพคา้ขายเสือ้ผา้ ดว้ยความท่ีเป็นมคัคุเทศก ์จึงชอบอ่าน
หนังสือประวัติศาสตรไ์ทย และมีความชื่นชมสมเด็จพระเจา้ตากสิน เมื่อเกิดการ
รฐัประหาร ๑๙ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๙  นายวนัชยัไม่เห็นดว้ย และยิ่งรบัไม่ไดก้บัการ
ชุมนุมของฝ่ายพนัธมิตร ท่ีเป็น”ม็อบมีเสน้”ยึดท าเนียบรฐับาลและสนามบิน ท าให้
กิจการท่องเท่ียวตกต ่าลง เขาจงึเขา้รว่มการชมุนมุกบัฝ่ายคนเสือ้แดงมาตัง้แตแ่รก 

รายงานเลา่วา่ คณุวนัชยัไดค้น้ควา้สาเหตขุองการรฐัประหารและเขียนเป็น
เอกสารชื่อ “พระไตรปิฎกฉบบัแกแ้คน้” ซึ่งวิพากษ์วิจารณก์ารเมืองหลงัรฐัประหาร
อย่างรุนแรง และอธิบายถึงพลงัอ านาจลกึลบัท่ีสนบัสนนุฝ่ายพนัธมิตรฯ เอกสารชดุ
แรกท่ีเขาเขียนหนาถึง ๕๐ หนา้ แต่พบว่าเมื่อเอาไปแจกไม่ค่อยมีใครอา่น จึงท าเป็น
ฉบบัย่อเหลือ ๖ หนา้ แลว้น าไปแจกเม่ือมีการชมุนมุของฝ่ายคนเสือ้แดง 



๑๓๓ 

 

เมือวนัท่ี ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ขณะท่ีนายวนัชยัน าเอกสารไปแจกในท่ี
ชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่บริเวณ
ท าเนียบรฐับาล เขาถกูจบักมุโดยการด์ของ นปช. และไดถ้กูคมุตวัมาส่งใหแ้กนน า 
ขณะนัน้พบว่า เอกสารท่ีนายวนัชยัแจก น่าจะมีเนือ้หาหมิ่นเบือ้งสงู ทางฝ่าย นปช.
ตอ้งการแสดงตนว่า ไม่มีความเก่ียวขอ้งกับนายวนัชยัและเอกสารดงักล่าว จะเป็น
เหตใุหถู้กใส่รา้ยป้ายสีว่า ไม่มีความจงรกัภกัดีต่อพระมหากษัตริย ์จึงไดน้ าตวันาย
วันชัยมาแถลงข่าว และแจง้ใหต้  ารวจ สน.ดุสิต มาน าตัวนายวันชัยไปด าเนินคดี 
นายวนัชยัจงึสิน้อิสรภาพตัง้แตว่นันัน้เป็นตน้มา 

นายวันชัยเล่าว่า รูส้ึกเสียใจและโกรธ นปช. มาก ท่ีท าเช่นนั้น ตั้งแต่ถูก
จบักมุตวัและถกูด าเนินคดีตามมาตรา ๑๑๒ เขาก็ถกูฝากขงัและไม่ไดร้บัการประกนั
ตัว โดยศาลอา้งว่าเป็นคดีท่ีมีบทลงโทษสูง จึงติดคุกเรื่อยมา นายวันชัยยืนยนัว่า
ข้อเขียนของเขานั้นเป็นความจริง และเมื่อเขายิ่งยืนยันเรื่องนีต้่อศาล ศาลก็ไม่
อนญุาตใหอ้ธิบายและพิสจูนข์อ้เท็จจรงิ อีกทัง้ยงัพิจารณาคดีแบบปิดลบั แมก้ระทั่ง
ภรรยาก็ยงัตอ้งออกไปนอกหอ้งระหว่างการพิจารณา ดว้ยความเครียดจากการถกู
ด าเนินคดีและจากสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจ า ซึ่งนายวนัชยัระบวุ่ากินไม่ค่อยได ้
นอนไม่เคยหลบั ท าใหเ้ขาแสดงอารมณโ์กรธและพดูจาวิพากษว์ิจารณรุ์นแรงภายใน
ศาล กระทั่งถูกส่งไปสถาบนักัลยาณร์าชนครินทร ์ซึ่งเป็นสถานบ าบดัผูป่้วยจิตเวช 
และอยู่ท่ีนั่น ๒ เดือน 

ในที่สดุ ศาลก็ตดัสินลงโทษนายวนัชยัจากเหตกุารณแ์จกเอกสารที่ท  าเนียบ
รฐับาลดงักล่าว ใหจ้  าคกุ ๑๐ ปี และยงัถูกตดัสินความผิดจากอีกคดีหนึ่งในขอ้หา
เดียวกัน กรณีน าใบปลิวทางการเมืองไปวางไว้ในบริเวณโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ศาลพิพากษาจ าคกุ ๕ ปี รวมแลว้ คณุวนัชยัถกูตดัสิน



๑๓๔ 

 

จ าคุก ๑๕ ปี แต่ศาลพิจารณาว่านายวันชัยใหก้ารรบัสารภาพและค าใหก้ารเป็น
ประโยชนแ์ก่การพิจารณาทางคดีอยู่บา้ง จงึลดโทษใหห้นึ่งในสามเหลือจ าคกุ ๑๐ ปี 

นายวนัชยัตดัสินใจท่ีจะไม่สูค้ดี จึงไม่ไดย่ื้นอุทธรณต์่อศาล นอกจากนี ้ยงั
ไดร้่วมกับนกัโทษในคดี ๑๑๒ ท่ีน าโดย คณุสรุชยั ด่านวฒันานุสรณ ์คณุธันยฐ์วฒุิ 
ทวีวโรดมกลุ ท าเรื่องขอพระราชทานอภยัโทษ ในจดหมายถึงนางสาวยิ่งลกัษณ ์ชิน
วตัร นายกรฐัมนตรี เพื่อเรยีกรอ้งใหด้ าเนินการเรื่องขอพระราชทานอภยัโทษ ลงวนัที่ 
๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ มีขอ้ความตอนหนึ่งระบวุา่  

“ดงันัน้พวกขา้พเจา้ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลทีถู่กพพิากษาจ าคุกในคดีเดียวกนั 
อนัเป็นความผดิจากการแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบัสถานการณ์ของบา้นเมือง หรือ
บางคนใชค้วามรู้สึกคึกคะนองอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นการใชเ้สรีภาพอย่าง
ผดิพลาด มไิดเ้ป็นอาชญากรชั่วรา้ยแตอ่ย่างใด 

บดันีพ้วกขา้พเจา้ทัง้หมดรูส้กึส านกึผดิดว้ยความเสยีใจยิ่ง ต่อการกระท าที่
ผิดพลาด จึงไม่ขอต่อสูค้ดี ยอมรบัสารภาพใหศ้าลตดัสินใจลงโทษจนคดีถึงทีสุ่ด 
และใชส้ทิธิย์ืน่เรือ่งราวขอพระราชทานอภยัโทษ จึงรอ้งทกุข์ต่อท่านนายกรฐัมนตรี 
ไดโ้ปรดพจิารณาด าเนินการช่วยเหลือพวกขา้พเจา้ ใหไ้ดร้บัพระราชทานอภยัโทษ 
หลดุพน้จากความทกุข์ทรมานดว้ยเถดิ” 

ในท่ีสุดนายวนัชัยไดร้บัพระราชทานอภัยโทษหลงัจากท่ีถูกจ าคุกมานาน
กว่า ๔ ปี ขณะท่ีนกัโทษรายอื่นยงัไม่ไดร้บัการปล่อยตวั เช่น นายสรุชยั ด่านวฒันา
นุสรณ์ ท่ีถูกศาลตัดสินจ าคุก ๑๒ ปี และถูกจ าคุกมาแลว้ราว ๒ ปีครึ่ง และนาย
ธันย์ฐวุฒิ ทวีวโรดมกุล ท่ีถูกตัดสินจ าคุก ๑๓ ปี และถูกขังมาแล้วกว่า ๓ ปี 
นอกจากนี ้ยังคงมีผูต้อ้งขังรายอื่นคือ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ท่ีศาลตัดสิน
จ าคกุ ๑๐ ปี และถกูขงัมาแลว้กวา่ ๒ ปี กบั นางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกลุ ถกูศาล



๑๓๕ 

 

ตดัสินจ าคกุ ๑๕ ปี และติดคกุมาแลว้เกือบ ๕ ปี ทัง้สองคนต่อสูค้ดี และขณะนีอ้ยู่
ระหว่างอุทธรณ ์ส่วนนายยุทธภูมิ มาตรนอก ท่ีถูกพี่ชายแจง้ความจับ อยู่ระหว่าง
พิจารณาคดีของศาลชัน้ตน้ 

แมว้่าคุณวันชัย แซ่ตัน จะพน้จากคดี ๑๑๒ แลว้ แต่ยังมีคดีลักลอบเข้า
เมืองผิดกฎหมายคา้งอยู่อีกคดีหนึ่ง จึงไดถู้กเนรเทศ ทัง้ท่ีนายวนัชยัอยู่ในประเทศ
ไทยเป็นเวลานาน และมีภรรยาเป็นคนไทย มีความพยายามในการช่วยเหลือเพื่อ
เรียกรอ้งต่อกรรมการสิทธิมนษุยชนใหใ้ชส้ิทธิไม่พรากจากครอบครวั เพื่อใหค้ณุวนั
ชัยสามารถอยู่ในประเทศไทยไดต้่อไป แต่ย่ืนเรื่องไม่ทนัเพราะต ารวจตรวจคนเขา้
เมือง รีบสง่ตวันายวนัชยัไปประเทศสิงคโปรท์นัที 

กรณีของนายวนัชยั แซ่ตนั จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีสะทอ้นถึงชะตากรรมอนั
น่าเศรา้ของประชาชนผูต้กเป็นเหย่ือของมาตรา ๑๑๒ แต่กระนัน้ ความพยายามท่ี
จะใชก้ฎหมายนีเ้ป็นเครื่องมือในการต่อสูท้างการเมืองก็ยงัคงมีอยู่ต่อไป ดงัจะเห็น
ไดจ้ากรายงานข่าวเม่ือวนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม ท่ีผ่านมาวา่ มีกลุม่คนเสือ้เหลืองที่ใชช้ื่อ
ว่า "คณะคนรกัในหลวงจังหวัดพิษณุโลก" ไปแจง้ความกล่าวหาว่า มีบุคคลใชเ้ฟ
ซบุ๊กรายหนึ่งลงขอ้ความ-รูปภาพ เขา้ข่ายหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ จึงขอใหต้ ารวจ
ตรวจสอบและด าเนินคดี ปรากฏว่า นพ.วรงค ์เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลกพรรค
ประชาธิปัตย ์ไดแ้สดงท่าทีสนบัสนนุการด าเนินการดงักลา่ว 

ต่อมาวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม นายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง พรรค
ประชาธิปัตย ์ไดแ้จง้ความด าเนินคดีกบั นายวรินทร ์อฐันาค หนึ่งในคณะท่ีปรกึษา
นายกรัฐมนตรีด้านการแก้ปัญหาความยากจน และเป็นแกนน าคนเสื ้อแดง
มกุดาหาร โดยกล่าวหาว่ามีการโพสตข์อ้ความลงเฟซบุ๊กผิดตามมาตรา ๑๑๒ และ
ยงัโจมตีดว้ยว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ด าเนินการ



๑๓๖ 

 

ปิดกัน้และด าเนินคดีต่อความผิดหมิ่นพระบรมเดชานภุาพในโลกไซเบอรไ์ม่เพียงพอ 
ไม่สอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีใช ้

อย่างไรก็ตาม ในความเห็นของนายจาคอบ แมทธิว ประธานสมาคมสื่อ
หนังสือพิมพแ์ละผูผ้ลิตสื่อสิ่งพิมพโ์ลก ถือว่า มาตรา ๑๑๒ ในสงัคมไทยนัน้ สรา้ง
บรรยากาศใหเ้กิดความหวาดกลวั และขดัหลกัการของเสรีภาพสื่อมวลชน ประเด็น
ส าคัญอันหนึ่งท่ีก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมก็คือ การท่ีใครก็ไดส้ามารถรอ้งทุกข์
กลา่วโทษตอ่ใครก็ไดท่ี้เช่ือวา่คนผูน้ัน้กระท าการหมิ่นเบือ้งสงู 

เมื่อเป็นเช่นนี ้น่าจะถึงเวลาของสังคมไทย ทีจ่ะต้องพจิารณาผลร้าย
จากมาตรา ๑๑๒ อย่างเป็นจริง และหาทางยกเลิกเสีย ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกไม่น้อย ที่จะต้องถูกด าเนินคดีและติดคุก
อย่างไม่เป็นธรรม อีกทั้งท าให้สถานะด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยดี
ขึน้และเป็นทีย่อมรับของนานาอารยประเทศ 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๙ ฉบบัที่ ๔๑๖ วนัท่ี ๑๕ มิถนุายน ๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 

๒๘. หา้ปี ดา ตอรปิ์โด 

 
วนัท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ อาจจะเป็นวนัธรรมดาวนัหนึ่งในปฏิทิน 

แต่ส  าหรบันางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกลุ หรือ “ดา ตอรปิ์โด” วนันัน้เป็นจดุเปลี่ยน
ของชีวิต เพราะเป็นวนัท่ีเธอถูกต ารวจจากโรงพกัชนะสงครามจับกุมท่ีหอ้งพกั ใน
ขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา ๑๑๒ และตั้งแต่วันนั้น เธอก็สูญเสีย
อิสรภาพ เพราะถูกน าตวัเขา้คกุทนัที และตอ้งอยู่ในคุกเรื่อยมาจนถึงวนันี ้นับเป็น
เวลา ๕ ปีเต็ม ท าใหด้า ตอรปิ์โด กลายเป็นเหย่ือของมาตรา ๑๑๒ ท่ีถูกจ าคกุนาน
ท่ีสดุในประวตัิศาสตรข์องศาลไทยสมยัใหม่ 

ตามประวตัิ นางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกลุ เกิดราว พ.ศ.๒๕๐๖ ท่ีจงัหวดั
พระนคร จบการศึกษาจากคณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท างานเป็น
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ ์และสื่อหลายฉบับ ตั้งแต่วัฏจักร พิมพ์ไทย ไทยสกายทีวี 
จนกระทั่ ง เมื่อเกิดการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ ตามข่าวเล่าว่า 
นางสาวดารณีไม่ยอมรบัการรฐัประหาร จึงลาออกจากอาชีพนกัข่าว โดยอธิบายว่า 
"ไม่อยากเป็นสื่อมวลชนท่ีถูกครอบง า อยากท างานอย่างอิสระ วิพากษ์วิจารณก์าร
ท างานของรฐับาล และคณะรฐัประหาร เพื่อเรียกรอ้งประชาธิปไตยไดอ้ย่างเต็มท่ี 
ตรงไปตรงมา ไม่ตอ้งมีใครกลวัใคร" 

ตัง้แต่หลงัรฐัประหาร นางสาวดารณีจึงกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มคนชดุแรก ๆ 
ท่ีตัง้กลุม่ชมุนมุสนามหลวง เพื่อแสดงการสนบัสนนุฝ่าย พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร และ
คัดค้านรัฐประหาร โดยตั้งเป็นเครือข่ายสภาประชาชนเรียกรอ้งประชาธิปไตย 
ประเด็นในการรณรงคก็์คือ การเรียกรอ้งใหม้ีการฟ้ืนฟูประชาธิปไตย โดยการน า
รฐัธรรมนญู พ.ศ.๒๕๔๐ กลบัมาใช ้ดว้ยรูปแบบการปราศรยัท่ีดเุดือด ใชถ้อ้ยค าอนั



๑๓๘ 

 

รุนแรง เธอจึงไดฉ้ายาว่า “ดา ตอรปิ์โด” และในวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
ขณะท่ีกลุม่พีทีวี ชมุนมุอยู่ท่ีสนามหลวง เพื่อต่อตา้นรฐับาล พล.อ.สรุยทุธ จลุานนท ์
คุณดารณีไดเ้ปิดเวทีเล็ก แลว้ปราศรยัโจมตีคณะรฐัประหาร ตุลาการรฐัธรรมนูญ 
และ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ์เธอไดถู้กแม่คา้ปากคลองตลาดฝ่ายนิยมพนัธมิตร 
เช่ือ นางยพุา อิ่มแดง ปาอจุจาระใส ่ท าใหเ้ธอเริม่เป็นท่ีรูจ้กัในหนา้สื่อมวลชนกระแส
หลัก และอีกกรณีหนึ่งคือ เมื่อคืนวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ คุณดารณีไดน้ า
มวลชนราว ๑๐๐ คน ไปประทว้งและขวา้งปาสิ่งของ ท่ีหนา้บริษัทของหนงัสือพิมพ์
ผูจ้ัดการ ท่ีถนนพระอาทิตย ์จึงท าใหคุ้ณดารณีกลายเป็นศตัรูส าคญัของของกลุ่ม
ผูจ้ดัการและนายสนธิ ลิม้ทองกลุ 

ต่อมาหลงัจากการเลือกตัง้ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ รฐับาลพรรคพลงั
ประชาชน น าโดยนายสมคัร สนุทรเวช ไดเ้ขา้มาท าหนา้ท่ีบรหิารประเทศ ท าใหก้ลุม่
พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยลกุขึน้มาประทว้งขบัไล ่โดยอา้งว่าเป็นรฐับาล
ท่ีเป็นเครือข่ายของระบอบทกัษิณ นางสาวดารณีก็รว่มกบัประชาชนกลุ่มอื่นในการ
เคลื่อนไหวตอ่ตา้นฝ่ายพนัธมิตร และสนบัสนนุรฐับาลนายสมคัร สนุทรเวช  

วนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ดา ตอรปิ์โด ขึน้ปราศรยัท่ีเวทีสนามหลวง
โดยโจมตีกลุม่พนัธมิตรฯ ฝ่ายอ ามาตย ์และ เผด็จการทหารดว้ยถอ้ยค ารุนแรง และ
มีขอ้ความบางตอนท่ีจะถูกวิจารณ์ว่าเป็นการพาดพิงถึงเบือ้งสูง ต่อมาวันท่ี ๒๐ 
กรกฎาคม นายสนธิ ลิม้ทองกลุ แกนน ากลุม่พนัธมิตรไดข้ึน้ปราศรยัท่ีเวทีเชิงสะพาน
มฆัวานรงัสรรคโ์จมตีดา ตอรปิ์โดอย่างรุนแรงในขอ้หาว่าหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ 
โดยน าเอาขอ้ความท่ีกลา่วว่าเป็นค าพดูของดา ตอรปิ์โด มาเผยแพรต่่อสาธารณชน
ในวงกวา้ง เพื่อจะปลกุกระแสคลั่งเจา้ และเลน่งานนางสาวดารณี 



๑๓๙ 

 

การด าเนินการของนายสนธิ ลิม้ทองกุล ไดน้ ามาสู่การออกหมายจบัและ
จับกุมนางสาวดารณี แต่มีข่าวอีกกระแสหนึ่งว่า ทางกองทัพบกมีหนังสือถึงผู้
บญัชาการต ารวจนครบาล ใหด้ าเนินคดีต่อดา ตอรปิ์โด โดยท่ีรฐับาลสมคัร สนุทร
เวช ไม่ไดเ้ป็นผูด้  าเนินการแต่อย่างใด 

 
 
หลังจากการจับกุม ได้มีความพยายามใช้สิทธ์ิตามหลักสิทธิมนุษยชน

สากล เพื่อท่ีจะขอประกันตัวนางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกุลในทันที แต่ศาลไม่
ยินยอมใหป้ระกันตวั โดยใหเ้หตุผลว่า ฝ่ายพนักงานสอบสวนคัดคา้นการประกัน 
และคดีนีเ้ป็นคดีท่ีมีโทษสูง ถา้ใหป้ระกันตวัผู้ตอ้งหาอาจจะหลบหนี จากนัน้ ไดม้ี
ความพยายามย่ืนขอประกันตัวอีกนับสิบครัง้ แต่ศาลก็ปฏิเสธทุกครัง้ดว้ยขอ้อา้ง
แบบเดิม ซึ่งกรณีนีน้ายประเวศ ประภานกุลู ทนายความของนางสาวดารณีอธิบาย
ว่า ขอ้อา้งของศาลนัน้ไม่ถูกตอ้ง เพราะเป็นหนา้ท่ีของพนักงานสอบสวนท่ีจะตอ้ง



๑๔๐ 

 

คา้นการประกันแทบทุกคดี จึงเอามาใชเ้ป็นเหตุผลไม่ได ้แมจ้ะมีบุคคลหลายฝ่าย
พรอ้มยืนยันว่า นางสาวดารณีจะสูค้ดีไม่หลบหนี ศาลก็ไม่รบัฟัง ส่วนการอา้งว่า 
เป็นคดีท่ีมีโทษสูงจึงไม่ใหป้ระกัน หมายความว่า ศาลตัดสินล่วงหน้าไปแลว้ว่า 
จ าเลยมีความผิดตัง้แตย่งัไม่มีการไต่สวน ซึง่เป็นการขดักบัหลกัรฐัธรรมนญูท่ีระบวุ่า 
ผูต้อ้งหาถือเป็นผูบ้ริสทุธ์ิ จนกว่าศาลจะไดต้ดัสินแลว้ว่ามีความผิดจริง ยิ่งกว่านัน้ 
ศาลก็ยงัไม่ยอมพิจารณาในลกัษณะท่ีว่า จ าเลยไม่เคยถกูพิพากษาโทษ และไม่เคย
กระท าผิดกฎหมายมาก่อน และไม่ใช่ผูม้ีอิทธิพลท่ีจะไปท าลายหลกัฐานรูปคดี จึง
ควรท่ีจะใหป้ระกนัตวัไปสูค้ดีได ้

อย่างไรก็ตาม เบือ้งหลงัท่ีเป็นจรงิของการหา้มประกนัตวั คือ การที่ศาลจดั
ให้คดีความผิดตามมาตรา ๑๑๒ เป็นคดีความมั่นคง ท่ีจะคุกคามต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ศาลจึงหา้มประกนัตวัไวก้่อนเสมอ ถา้ผูต้อ้งหาเป็นฝ่ายประชาชน
คนเสือ้แดง ซึ่งรวมถึงกรณีนายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ ์และนายสมยศ พฤกษา
เกษมสุข ทั้งท่ีในทางความเป็นจริง การวิจารณ์ใด  ๆ ก็ไม่อาจจะสร้างความ
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสถาบนัพระมหากษัตรยิไ์ด ้การน าประชาชนมา
เขา้คกุกกัขงัในคดีมาตรา ๑๑๒ แลว้หา้มการประกนัตวัจงึเป็นเรื่องที่ไม่ถกูตอ้ง 

เหตุผลหนึ่งท่ีนางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกุล ต้องติดคุกต่อเน่ืองมา
ยาวนานเช่นนี ้เพราะเธอยืนยนัเสมอท่ีจะสูค้ดีใหเ้ป็นบรรทดัฐานของเหย่ือคดี ๑๑๒ 
ไดม้ีผูห้วงัดีหลายคนเสมอใหเ้ธอยอมสารภาพ ยุติการสูค้ดีทัง้หมด และท าหนงัสือ
ขอพระราชทานอภยัโทษต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  หากไดร้บัการพระราช
อภยัโทษ ก็จะไดอ้อกจากคกุไดเ้รว็กวา่ก าหนด แต่นางสาวดารณีไม่ยินยอม เธอเห็น
วา่คดีตามมาตรา ๑๑๒ เป็นความไม่ชอบธรรมของสงัคมไทย และจะตอ่สูจ้นถึงท่ีสดุ 
ความจริงเมื่อมีการเปลี่ยนรฐับาลเป็นรฐับาล นางสาวยิ่งลกัษณ ์ชินวตัร เมื่อเดือน



๑๔๑ 

 

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓  นางสาวดารณีเคยมีความหวงัว่า เธอจะมีโอกาสไดร้บัความ
ช่วยเหลือ และไดร้ับความเป็นธรรมจากรัฐบาลท่ีเธออธิบายว่า “เป็นพวกเดียว
กนัเอง” แต่มาถึงวนันี ้นางสาวดารณีไม่มีความหวงัอะไรหลงเหลืออีกแลว้ ในการท่ี
จะไดร้บัความเป็นธรรมจากฝ่ายพรรคเพื่อไทย เพราะเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ ต่อใหม้ีการ
ผลกัดนักฎหมายนิรโทษกรรมประชาชน ก็จะไม่รวมนกัโทษมาตรา ๑๑๒  

ความคืบหนา้ล่าสุดจากคดีดา ตอรปิ์โด ก็คือการตัดสินของศาลอุทธรณ์
เมื่อวนัท่ี ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ท่ีศาลชีว้่า พฤติกรรมของนางสาวดารณีเป็น
การหมิ่นเบือ้งสูง ท าใหส้ถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเกียรติยศ ควรตอ้งลงโทษ
สถานหนักเพื่อไม่ใหเ้ป็นเย่ียงอย่าง จึงตดัสินยืนตามศาลชัน้ตน้ ใหจ้  าคุกนางสาว
ดารณี ๑๕ ปี 

ขัน้ตอนขณะนี(้๒๕๕๖) นางสาวดารณีเตรียมการท่ีจะต่อสูไ้ปถึงศาลฎีกา
ใหเ้ป็นท่ีสิน้สุด เราคงจะตอ้งเอาใจช่วยเธอในการต่อสูก้ับความอยุติธรรม และคง
ตอ้งยกย่องในจิตใจท่ีเขม้แข็งยืนหยดั ทัง้ท่ีสภาพในคุกหญิงนัน้เลวรา้ยยิ่งนัก การ
ต่อสูข้องเธอจะเป็นประวัติศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งแสดงใหเ้ห็นความชั่วรา้ยของ
กฎหมายมาตรา ๑๑๒ ท่ีท าลายชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธ์ิในนามของความ
อนรุกัษนิ์ยมสดุขัว้ของสงัคมไทย 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๙ ฉบบัที่ ๔๒๒ วนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 
 

 
 



๑๔๒ 

 

๒๙. บัณฑิต อานียา กับ มาตรา ๑๑๒ 

 
เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ ๑๘ สิงหาคม ท่ีผ่านมา ท่ีอนสุรณส์ถาน ๑๔ ตลุา ไดม้ีการ

จดังานชื่อ “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบณัฑิต บณัฑิตพาไปหา ๑๑๒” ซึ่งเป็น
งานมทุิตาจิตท่ีจดัใหแ้ก่ลงุสมอลล ์บณัฑิต อานียา ในโอกาสครบรอบอาย ุ๗๒ ปี ซึง่
ครัง้นีน้่าจะเป็นการจัดงานวันคลา้ยวนัเกิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในชีวิตของเขาทีเดียว และ
เป็นการเตรียมตวัลว่งหนา้ ก่อนที่ศาลฎีกาจะอ่านค าพิพากษาในวนัที่ ๒๑ สิงหาคม
นี ้ในคดีท่ีลงุบณัฑิตถกูฟ้อง-คดีหมิ่นพระบรมเดชานภุาพตามมาตรา ๑๑๒  

ลงุบณัฑิต อานียา เดิมชื่อ จือเช็ง แซ่โคว้ เกิดท่ีหมู่บา้นหอชัง้ ต าบลแตเ้อีย้ 
จงัหวดัแตจ้ิ๋ว ประเทศจีน เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔ เดินทางมาอยู่ท่ีนครราชสีมาตัง้แต่อายุ
ได ้๖ ขวบ และอยู่ในประเทศไทยมาจนถึงปัจจบุนั มารดาของลงุบณัฑิตชื่อ ไอเ้นย้ 
ถูกเตี่ยของเขาตบตีท าทารุณกรรมจนมีอาการทางจิต และถูกส่งเขา้โรงพยาบาล
ประสาทจนเสียชีวิตในโรงพยาบาล ลงุบณัฑิตเติบโตขึน้มาในสภาพท่ีบิดาไม่รกั จึง
ไดเ้รียนหนังสือแค่ประถม ๔ และหนีออกจากบา้นไปบวชเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ.
๒๔๙๙ ท าใหเ้ขาไดม้ีเวลาท่ีจะศกึษาความรูด้ว้ยตนเอง โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ท่ี
เขาศกึษาเองจนถึงขัน้แปลหนงัสือได ้ขณะบวชเป็นสามเณรเขาไดร้บัรูถ้ึงความหนา้
ไหวห้ลงัหลอกในวงการสงฆ ์จึงตดัสินใจลาสิกขาเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ แลว้มาชีวิตเป็น
นกัเขียน ด ารงชีวิตอย่างยากไร ้แต่เขามีงานเขียนมากกว่า ๔๐ เลม่ สว่นมากขายไม่
ดีนกัในตลาดหนงัสือ 

จากพืน้ฐานทางครอบครวัและสังคม ท าให้ลุงบัณฑิตกลายเป็นคนนอก
คอก คิดนอกกรอบสงัคม ปฏิเสธรฐัและกระแสหลกั เขาจึงถกูถือว่าเป็นนกัเขียนกึ่ง
บา้ นกัเขียนตา่งประเทศคนส าคญัท่ีเขาแปลงานเขียนออกเป็นภาษาไทย คือ บี.ทรา



๑๔๓ 

 

เวน ก็เป็นเพียงนามปากกาของนกัเขียนลึกลบั ท่ีต่อตา้นสงัคม และมีแนวคิดแบบ
อนาธิปไตย แตใ่นกรณีของสงัคมไทยท่ีถกูครอบง าดว้ยความคิดอนรุกัษนิ์ยมเจา้ ปิด
กัน้ความคิดต่างเพื่อใหค้นทัง้สงัคมตอ้งรกัใครบ่ชูาในสิ่งเดียวกนั ลกัษณะความคิด
และพฤติกรรมของลงุบณัฑิต อานียา จึงไม่มีท่ียืนในสงัคม เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ เขาเคย
ไปกางมุง้นอนหนา้สถานทูตโซเวียต เพราะเห็นว่าสงัคมคอมมิวนิสตโ์ซเวียตดีกว่า
สงัคมไทย เขาจึงถกูจบัส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา ต่อมา แมว้่าเขาจะเป็นนกัเขียนท่ี
เขียนหนงัสือสม ่าเสมอ แต่ก็ถกูปฏิเสธจากกลุม่นกัประพนัธก์ระแสหลกั และในที่สดุ 
เขาก็ถกูฟ้องเลน่งานในคดีหมิ่นพระบรมเดชานภุาพตามมาตรา ๑๑๒ 

กรณีนี้เ กิดขึ ้นตั้งแต่เมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ ในการพูด
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของลุงบณัฑิต ต่อการประชุมสมัมนาของคณะกรรมการ
เลือกตัง้(กกต.)ร่วมกับศาลรฐัธรรมนูญท่ีจดัขึน้ในหวัขอ้ “กฎหมายพรรคการเมือง: 
โอกาสและข้อจ ากัดในการส่งเสริมและพัฒนาพรรคการเมือง” ในงานนี ้เขาน า
เอกสารชดุละ ๒๐ บาทไปขาย ๒ ชดุ ในชื่อว่า “สรรนิพนธเ์พื่อชาติ (ฉบบัตวัอย่าง)” 

และ “วรสนุทรพจน ์(ฉบบัรา่ง) เน่ืองในพิธีสาบานตนเขา้รบัต าแหน่งนายกรฐัมนตรี
ของพนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร” ในที่สดุ พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ  ประธาน กกต. 
ได้ย่ืนฟ้องเขาในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  และถูกจับกุมเมื่อวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน ถูกคุมขังในเรือนจ า ๙๘ วนัก่อนท่ีจะไดร้บัการประกันตวั ดว้ยความ
ช่วยเหลือของ ดร.ปีเตอร์ โคเร็ท นักวิชาการอิสระชาวอเมริกันท่ีสนใจศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเคยมีงานเขียนเรื่องเก่ียวกับนายนรินทร์ กลึงออกเป็น
ภาษาองักฤษ 

คดีนี ้ศาลชัน้ตน้พิจารณาเป็นการลบั แต่ต่อมาค าพิพากษาของศาลเป็นท่ี
เปิดเผยว่า ลุงบณัฑิตไดก้ล่าวขอ้ความว่า “ในศาลยุติธรรมของทุกประเทศในโลก



๑๔๔ 

 

ควรอย่างยิ่งทีจ่ะมีเพียงตราชูเท่านัน้ทีต่ิดไวเ้หนือบลัลงัก์ศาล เพือ่เป็นสญัลกัษณ์
แห่งความยตุธิรรม นอกจากนีแ้ลว้ไม่สมควรทีจ่ะเอารูปอืน่ใดหรือรูปบคุคลใดไปติด
ไวใ้นศาลนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเอารูปของผูป้กครองทีม่ี
อ านาจอยู่เหนือกฎหมายไปติดไวใ้นศาลยุติธรรมโดยเด็ดขาด” ซึ่งขอ้ความนี ้ศาล
วินิจฉยัแลว้เห็นว่า เป็นขอ้ความท่ีหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ นอกจากนี ้คือ การที่ลงุ
บณัฑิตเขียนเรื่อง “หมาสงูกว่าคน” ศาลก็ตีความว่า ลงุบณัฑิตตอ้งการเปรียบเทียบ
เรื่องหมาทองแดง ซึ่งเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ ดงันัน้ เมื่อวนัที่ ๒๔ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๔๙ ศาลชั้นตน้จึงพิพากษาใหจ้ าคุกลุงบัณฑิต ๔ ปี แต่เน่ืองจากจ าเลย
สงูอายแุละป่วยเป็นโรคจิต ศาลจึง “เห็นควรใหโ้อกาสจ าเลยบ าบดัรกัษาเพือ่จะได้
หายเป็นปกติและเป็นพลเมืองดีต่อไป โทษจ าคกุใหร้อการลงโทษไวม้ีก าหนด ๓ ปี 
ใหค้มุความประพฤตจิ าเลยไว”้ 

ตอ่มา วนัท่ี ๑๗ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ศาลอทุธรณเ์ห็นวา่จ าเลยมีความผดิ 
และยงัคงมีสติสมบรูณจ์ึงกลบัค าพิพากษาใหล้งโทษจ าคกุ ๒ ปี ๘ เดือน โดยไม่รอ
การลงโทษ แตล่งุบณัฑิตยงัไดร้บัการประกนัตวัออกมาสูค้ดีในขัน้ฎีกา ท่ีน่าสนใจคือ 
ฝ่ายจ าเลยไม่ได้ฎีกาคัดค้านค าตัดสินความผิด แต่ฎีกาเพียงขอให้ศาลมีความ
เมตตารอการลงโทษไว้ “เพื่อใหโ้อกาสจ าเลยไดร้ับการรักษาและปฏิบัติตนเป็น
พลเมอืงดตีอ่ไปในช่วงบัน้ปลายชวีติ” 

ก่อนอื่นผูเ้ขียนคงตอ้งแสดงความเห็นต่างกับค าพิพากษาของศาลว่า ค า
กล่าวของคุณบัณฑิตเช่นนั้น ไม่ไดเ้ป็นการหมิ่นหรืออาฆาตมาดรา้ยต่อใครเลย 
สถาบันพระมหากษัตริยย์่อมไม่อาจเสื่อมพระเกียรติเพียงเพราะค าพูดลกัษณะนี ้
และยิ่งไม่เป็นการสมควรท่ีจะน าเอาผูส้งูอายใุนลกัษณะนีไ้ปจ าคกุดว้ยคดีอนัไม่เป็น
ธรรมเช่นคดี ๑๑๒ 



๑๔๕ 

 

ในท่ีสดุ คณุเวียง-วชิระ บวัสนธ ์แห่งส านกัพิมพส์ามญัชน ไดท้  าหนงัสือถึง 
คณะผูพ้ิพากษาแห่งศาลฎีกา เรื่อง ขอความเมตตาต่อคดี ‘บัณฑิต อานียา’โดย
อธิบายว่า บณัฑิต อานียาเป็น  “นกัเขียนนกัแปลทีเ่ชือ่มั่นในอ านาจวรรณกรรม เขา
จึงอาศยัมนัท าหนา้ทีส่ือ่ความในใจไปยงัสงัคมวงกวา้ง เพือ่กระตุน้เตือนใหผู้อ้่าน
ร่วมยุคสมยัตระหนกัถึงความไม่ชอบมาพากลต่าง ๆ นานาทีด่  ารงอยู่ในบา้นเมือง
ของเราตลอดมา พูดอกีนยัหนึ่งก็อาจสรุปไดว้่า ท่านผูน้ีเ้พยีงท าหนา้ทีจุ่ดโคมเล็ก ๆ 
ดวงหนึ่งท่ามความมดืทีต่นเองแลเหน็วา่มนัเป็นเช่นนัน้” และขณะนี ้ลงุบณัฑิตก็เป็น 
“ชายชราวยัไมใ้กลฝ่ั้ง หากสขุภาพของเขาก็ถอืว่าอยู่ในขัน้ย ่าแย่ กระเพาะปัสสาวะ
ถูกตดัออกไปนานแลว้ เช่นเดยีวกบัทีเ่หลือไตแค่ขา้งเดียว” คณุเวียงจึงหวงัในความ
มีมนษุยธรรมของผูพ้ิพากษาแห่งศาลฎีกาใหม้ีความเมตตากรุณาตอ่จ าเลยผูนี้ด้ว้ย 

เราคงตอ้งรว่มกนัเอาใจช่วย “คนนอก” แบบคณุบณัฑิต อานียาใหร้อดพน้
จากภัยรา้ยของมาตรา ๑๑๒ และยังหวังว่าในระยะยาวสังคมไทยจะไดส้ติ และ
น ามาสู่การยกเลิกมาตรา ๑๑๒ อย่างจริงจงัต่อไป เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งมีใครมาติดคกุ
ในขอ้หาเช่นนีอ้ีก 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๙ ฉบบัท่ี ๔๒๖ วนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 

 

๓๐. ลัทธิไล่ล่าสมศักดิเ์จยีม 

 
ในระยะนี ้ลทัธิล่าหัวบุคคลท่ีเห็นต่างดว้ยกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุ

ภาพ ตามมาตรา ๑๑๒ ได้หวนกลับมาสู่กระแสสูงอีกครั้ง โดยบุคคลท่ีตกเป็น
เป้าหมายในครั้ง นี ้ก็คือ  อาจารย์สมศักดิ์  เ จียมธีรสกุล อาจารย์ภาควิชา
ประวตัิศาสตร ์คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ซึ่งถือเป็นนักวิชาการ
หวัแข็งระดบัแนวหนา้คนหนึ่งของสงัคมไทย 

ทั้งนีเ้ริ่มจากวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ท่ีผ่านมา พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษก
กองทพับก ไดแ้ถลงข่าวว่า กองทพับกไดต้รวจพบการเผยแพรข่อ้ความผ่านเฟซบุ๊ก
ของอาจารยส์มศกัดิ์ เจียมธีรสกลุ ว่า อาจมีบางขอ้ความท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒  และดว้ยขอ้อา้งท่ีว่า กองทัพบกเป็น
ส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีปกป้องสถาบันและด ารงพระเกียรติยศ ทางกองทัพบก
จ าเป็นตอ้งใหฝ่้ายกฎหมายด าเนินการพิจารณาวา่ขอ้ความใดเขา้ข่ายหมิ่นหรือจาบ
จว้งล่วงละเมิดสถาบนัพระมหากษัตริยห์รือไม่ ควบคู่กบัการใชม้าตรการทางสงัคม
เพื่อกดดนัและปฏิเสธพฤติกรรมการกระท าท่ีไม่ถกูตอ้ง  

ขอ้สงัเกตต่อข่าวนีก็้คือ กองทพัก็ยงัไม่ไดม้ั่นใจว่า การโพสตเ์ฟซบุ๊ก ของ
อาจารยส์มศักดิ์จะเขา้ข่าวหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือไม่ ตอ้งให้ฝ่ายกฎหมาย
ของกองทัพตรวจสอบก่อน แต่กองทัพบกอา้งสิทธ์ิของความเป็นหน่วยราชการท่ี
ภักดี ท่ีมุ่งเป้าโจมตีไปท่ีอาจารย์สมศักดิ์ ซึ่งในกรณีนี ้อาจารย์สมศักดิ์ได้โพสต์
ขอ้ความอธิบายวา่ “ไม่ทราบว่า กองทพับกอ่านภาษาไทยอย่างไรนะครบั คนรกัเจา้ 
อยู่ภายใตก้ารคุม้ครองของ ๑๑๒ ตัง้แต่เมือ่ไร และการทีผู่เ้ขียนลอ้เลียนวจิารณ์คน



๑๔๗ 

 

รักเจ้าและการรักเจ้าแบบเอาเจ้าเป็นศูนย์กลางจักรวาล ไม่รูจ้ักการตื่นรูเ้ตรียม
ปรบัตวั เป็นการละเมดิ ๑๑๒ ไปไดอ้ย่างไร” 

ตอ่มา วนัท่ี ๗ กมุภาพนัธ ์ก็มีกลุม่ราชนิกลุ  ๒๑ คน เดินทางไปท่ีกองปราบ
เพื่อร้องทุกข์ให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง และติดตามบุคคลท่ีเข้าข่ายกระท า
ความผิดฐานหมิ่นเบือ้งสงู ตามกฎหมายมาตรา ๑๑๒ กลุ่มนีมุ้่งเป้าการโจมตีไปท่ี
รฐับาลและต ารวจว่า ปล่อยปละใหม้ีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดย ม.ล.สุทธิ
ฉนัท ์วรวฒุิ ไดย้กตวัอย่างวา่ “เราไดร้วบรวมขอ้มลูทัง้หมด และมีการตรวจสอบก่อน
ทัง้กรณีของอาจารยส์มศักดิ์ เจียมธีรสกลุ เม่ือก่อนก็โพสตม์าตลอด แต่ท าแลว้ไม่มี
อะไรเกิดขึน้ก็เลยเปิดเผยมากขึน้และโพสตถ่ี์ขึน้ เพื่อใหค้นอื่นเขา้มารว่ม” 

ในระหว่างนี ้ไดม้ีการโพสตเ์ลขท่ีบา้น และเลขทะเบียนรถยนตข์องนาย
สมศักดิ์ในส่ืออินเทอรเ์น็ต เพื่อปลุกเร้าให้เกิดการเกลียดชังและคุกคาม และ
เหตุการณก็์เกิดขึน้ในวนัท่ี ๑๒ กุมภาพนัธ ์เวลาเท่ียงครึ่ง การลงมือก็เป็นรูปธรรม
มากขึน้ เพราะมีคนรา้ย ๒ คนข่ีจกัรยานยนต์มาจอดหนา้บา้นตะโกนฟังไม่ไดศ้พัท ์
และดา่ทอ ขวา้งกอ้นอิฐ โยนขวดใสน่ า้มนัก๊าด แลว้ยิงปืนใสบ่า้นและรถของอาจารย์
สมศกัดิ์ท่ีรามอินทรา ท าใหก้ระจกบา้นแตกและรถยนตเ์สียหาย ซึ่งถือไดว้่าเป็นการ
ใชค้วามรุนแรงคกุคามโดยตรง 

ตามประวตัิท่ีรวบรวมได ้อาจารยส์มศกัดิ์ เจียมธีรสกุล เกิดเม่ือวนัท่ี ๒๒ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ มีชื่อเรียกเล่นกันว่า “หัวโต” จบการศึกษาชั้นมัธยมจาก
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั เริ่มท ากิจกรรมมาตัง้สมยันักเรียน และเป็นหนึ่งใน
ผูจ้ดัท าหนงัสือสมานมิตร ฉบบั”ศกึ”ท่ีเป็นที่วิจารณข์องยคุสมยั ต่อมา ไดเ้ขา้เรียนที่
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์เม่ือ พ.ศ.๒๕๑๙ และเขา้รว่มการเคลื่อนไหวกบัขบวนการ
นักศึกษา ท าหนา้ท่ีเป็นโฆษกในการชุมนุม ในขณะท่ีฝ่ายชนชั้นปกครองก่อการ



๑๔๘ 

 

ปราบปรามนักศึกษาประชาชนและก่อการรัฐประหารในกรณี ๖ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๑๙ อาจารยส์มศกัดิ์ไดถ้กูจบักมุคมุขงั และถกูด าเนินคดีในขอ้หาหมิ่นพระบรม
ราชานภุาพและคอมมิวนิสต ์เขาตอ้งถกูจองจ าโดยปราศจากความผิดนานถึง ๒ ปี 
จึงไดร้บัการนิรโทษกรรมเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ จึงถือไดว้่า อาจารยส์มศกัดิ์เป็นหนึ่งใน
กลุม่คนเดือนตลุาดว้ย 

หลังจากนั้น อาจารย์สมศักดิ์ก็ได้กลับมาเรียนหนังสือจนจบการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้น ก็จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก
มหาวิทยาลยัโมแนช ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ แลว้กลบัมารบัราชการ
เ ป็ น อ า จ า ร ย์ ท่ี ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ กษต ร ศ า สต ร์ ไ ม่ น า นนั ก  แ ล้ ว ย้ า ย ม า
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรเ์ม่ือ  พ.ศ.๒๕๓๗ 

อาจารยส์มศักดิ์ เจียมธีรสกุลถือว่าเป็นนักคิดและนักประวัติศาสตร ์ท่ีมี
ความสนใจในประวตัิศาสตรแ์ละการเมืองไทยสมยัรชักาลท่ี ๙ เป็นพิเศษ  และมี
ผลงานการศึกษาคน้ควา้ และการตีความประวัติศาสตรจ์  านวนมาก โดยเฉพาะ
การศึกษาบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย ์ในช่วงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ตั้งแต่การปฏิวัติ ๒๔๗๕ กรณีสวรรคตของรัชกาลท่ี ๘ พ.ศ.๒๔๘๙ 
เหตกุารณ ์๑๔ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๑๖ และ ๖ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๑๙ หนงัสือที่ตีพิมพค์ือ 
เรื่อง “ประวตัศิาสตร์ทีเ่พิ่งสรา้ง” ก็เป็นงานคน้ควา้ท่ีน่าสนใจอย่างมาก และถือไดว้า่
อาจารยส์มศกัดิ์เป็นผูเ้ช่ียวชาญในความรูเ้รื่องสถาบนัพระมหากษัตริยใ์นอนัดบัตน้ 
ๆ ในสงัคมไทย เพียงแตว่า่ ทศันะการน าเสนอและขอ้มลูท่ีอธิบายนัน้ เป็นทศันะและ
ขอ้มลูอีกดา้นหนึ่ง ท่ีขดักบัสิ่งท่ีถ่ายทอดใหเ้ชื่อกนัอย่างฝังหวัในสงัคมไทย อาจารย์
สมศักดิ์ไดอ้ธิบายว่า เขาตอ้งการเสนอปัญหาในจุดยืนท่ีใหมี้การปฏิรูปสถาบัน
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พระมหากษัตรยิใ์หเ้ปิดกวา้งมากยิ่งขึน้ และใหย้กเลิกการใสร่า้ยปา้ยสีผูบ้รสิทุธ์ิดว้ย
มาตรา ๑๑๒ ซึ่งประเด็นเหล่านี ้ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เพราะเขาไม่เคยด่าแบบ
หยาบคาย หรือใชข้อ้ความโจมตีตวับคุคล แต่เสนอดว้ยเหตผุลและขอ้มลูแบบอารย
ชน และเรยีกรอ้งใหฝ่้ายคนรกัเจา้ตอบโตด้ว้ยการใชเ้หตผุลและขอ้มลูดว้ยซ า้ 

 
 
โดยสว่นตวัแลว้ ส าหรบันกัศกึษาและเพื่อน ถือวา่ สมศกัดิเ์ป็นอาจารยท่ี์ท า

ตัวง่ายและมีอัธยาศัยดีคนหนึ่ง แต่ในทางการเคล่ือนไหววิชาการ สมศักดิ์นั้นมี
ลักษณะ”บินเดี่ยว”อย่างยิ่ง ไม่เชื่อมกับใคร ไม่ร่วมทางวิชาการกับใคร เพราะมี
ลกัษณะวิจารณแ์บบขวานผ่าซากไม่สรา้งมิตร จนขัดแยง้กับนักวิชาการกา้วหนา้
รายอื่นเสียแทบทัง้หมด ทัง้รุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ เช่น ขดัแยง้กับ ชาญวิทย ์เกษตรศิริ 
นิธิ เอียวศรีวงศ ์เกษียร เตชะพีระ ธงชัย วินิจจะกูล อรรถจักร สตัยานุรกัษ์ ใจ อึง๊
ภากรณ์ พวงทอง ภวัครพันธ์ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ สุดา รงักุพันธุ์ เคยทะเลาะอย่าง
รุนแรงกบั บญุสง่ ชยัสิงหก์านานนท ์ก าพล จ าปาพนัธ ์และโชติศกัดิ ์ออ่นสงู เป็นตน้ 
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แต่กระนั้น ข้อเสนอท่ีน่าสนใจและผลงานค้นคว้าท่ีมีคุณภาพ ก็ท าให้อาจารย์
สมศกัดิ์มีประชาชนคนรุน่ใหม่เป็นผูติ้ดตามจ านวนไม่นอ้ย และถือว่าเป็นนกัคิดท่ีมี
บทบาทส าคญัคนหนึ่ง ส  าหรบัในทางการเมือง แมว้่า อาจารยส์มศกัดิ์จะมีแนวโนม้
อย่างมากในการสนับสนุนขบวนการคนเสือ้แดง แต่ไม่ถือไดว้่าเป็นแนวร่วมใด ๆ 
ของพรรคเพื่อไทย และไม่มีความเก่ียวพนักบัรฐับาลยิ่งลกัษณ ์ชินวตัร หรือ พ.ต.ท.
ทกัษิณ ชินวตัร เลย 

แต่กระนั้น ในสงัคมไทยกระแสหลกั ท่ีมีความคบัแคบทางความคิด และ
คุน้เคยกับการมองสรรพสิ่งแบบดา้นเดียว กลับมีความเห็นว่า การน าเสนอแบบ
อาจารยส์มศักดิ์เป็นการกระท าท่ีผิด ฝ่ายนิยมเจา้เสียอีกท่ีใชว้าจาเกลียดชัง(hate 

speech) ใชค้วามหยาบคายตอบโตเ้สมอ และยงัหาทางท่ีจะใชก้ฎหมายมาตรา ๑๑๒ 
มาเลน่งาน หวงัใหน้กัวิชาการที่คิดต่างอย่างอาจารยส์มศกัดิ์เขา้คกุใหจ้งได ้ รวมถึง
การใชว้ิธีการรุนแรงไรเ้หตผุลมาเล่นงาน ซึ่งเป็นการประจานถึงความป่าเถ่ือนของ
ฝ่ายนิยมเจา้เอง 

ดงันัน้ ส  าหรบับคุคลท่ีฉลาดและตื่นรู ้จะตอ้งรว่มกนัประณามการใชค้วาม
รุนแรงข่มขู่คกุคามต่ออาจารยส์มศกัดิ์ในลกัษณะเช่นนี ้ตอ้งยืนยนัว่า การน าเสนอ
สรรพสิ่งอย่างรอบดา้นนัน้ สอดคลอ้งกบัวิถีทางประชาธิปไตยของโลก เรื่องเสรีภาพ
ทางความคิดเป็นเรื่องท่ีไดร้บัการรบัรองตามปฏิญญาสิทธิมนษุยชน ในทางตรงขา้ม
การรบัหรือเชื่ออย่างฝังหัวแบบดา้นเดียว พรอ้มท่ีจะใหร้า้ยคนอื่น เป็นการแสดง
ความอบัจนทางปัญญาอย่างยิ่งของสงัคมไทย ท่ีควรจะตอ้งขจดัใหห้มดสิน้ไป 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๙ฉบบั ๔๕๒ วนัท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๗ ) 
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๓๑. ไล่ล่าสุดขอบฟ้าโกตี ๋
 

ในท่ามกลางความขดัแยง้ทางการเมืองของสงัคมไทยเช่นนี ้กลบักลายเป็น
เรื่องแปลกท่ีทัง้สองฝ่าย คือ ทัง้ฝ่ายรฐับาลและพรรคประชาธิปัตย ์กลบัมีท่าทีใน
ทิศทางเดียวกนัในกรณีหนึ่ง คือการไลล่า่ติดตามแกนน าของคนเสือ้แดงคนหนึ่ง ที่มี
ชื่อเล่นเรียกกนัว่า “โกตี๋” โดยเหตผุลส าคญัในการเล่นงานก็คือ ขอ้หาหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพตามมาตรา ๑๑๒ จึงเท่ากับว่า ทั้งรฐับาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและฝ่าย
ตอ่ตา้นประชาธิปไตย ตา่งก็ตอ้งลงเรือรว่มขบวนการ”ลา่แม่มด”ล าเดียวกนั 

โกตี๋มีชื่อจรงิว่า นายวฒุิพงษ ์กชธรรมคณุ แต่เดิมก็คือชาวบา้นธรรมดา แต่
เริ่มตื่นตวัเข้ามามีบทบาททางการเมือง เพราะไม่อาจยอมรบัการรฐัประหาร พ.ศ.
๒๕๔๙ และเห็นว่า มีการจงใจใส่รา้ยท าลาย พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อย่างไม่เป็น
ธรรม เขาเข้าร่วมขบวนการเสื ้อแดงเพราะต้องการต่อสู้ให้บ้านเมืองเป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จึงได้รวบรวมประชาชนก่อตั้งกลุ่มปทุมธานี รัก
ประชาธิปไตยเม่ือ พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อตอ่ตา้นรฐับาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และตอ่มาเขา
มีบทบาทชัดเจนขึน้หลงัจากการลอ้มปราบคนเสือ้แดงเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ ในฐานะ
หนึ่งในแกนน าเสือ้แดงอิสระนอกกลุ่ม นปช. โกตี๋สรา้งฐานมาจากการเป็นโฆษกใน
สถานีวิทยชุมุชน จากการแสดงท่าทีท่ีตรงไปตรงมาขวานผ่าซาก จึงถกูโจมตีว่าเป็น
ฝ่ายเสือ้แดงสายฮารด์คอร ์นิยมความรุนแรง และเป็นท่ีเชื่อกันมากในสื่อมวลชน
ฝ่ายขวา พวกสลิ่มและกลุ่มนิยม กปปส. ทัง้ท่ียงัไม่เคยปรากฏหลกัฐานดว้ยซ า้ว่า 
โกตี๋ไปก่อความรุนแรงเรื่องใดในสถานการณใ์ด แต่ในระยะหลงัจากท่ี กลุ่ม กปปส.
จดัชุมนุมก่อกวนบา้นเมืองแลว้เกิดความรุนแรง ชื่อโกตี๋จะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนท่ีถกู
กลา่วหาก่อนเสมอ 
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เหตกุารณห์นึ่งท่ีโกตี๋ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย คือ กรณีไล่ยิงคน
เสือ้แดงของการด์ของฝ่าย กปปส.ท่ีน าโดยพทุธอิสระท่ีหลกัสี่ในวนัท่ี ๑ กมุภาพนัธท่ี์
ผ่านมา ในเหตกุารณนี์ ้มือปืนของฝ่าย กปปส.ยิงประชาชนคือ นายอาเกว แซ่ลี ้จน
บาดเจ็บทพุพลภาพ นอนอยู่ในโรงพยาบาล (ปัจจบุนัเสียชีวิตแลว้) กลายเป็นวา่โกตี๋
ก็ถกูพาดพิงว่าเป็นผูอ้ยู่เบือ้งหลงัการปะทะ ถกูกล่าวหาเป็นจ าเลยแทนสเุทพ เทือก
สบุรรณและพุทธอิสระซึ่งเป็นผูก้่อความรุนแรงตวัจริง ทัง้ท่ีโกตี๋ปฏิเสธดว้ยว่าไม่ได้
อยู่ในเหตกุารณเ์ลย และคงจะไม่สามารถบงการ “มือปืนป๊อบคอรน์”  ของฝ่ายนาย
สเุทพใหย้ิงประชาชนได ้

กรณีท่ีเป็นเรื่องใหญ่ต่อมา คือ ในวันท่ี ๖ มีนาคม พล.อ.ประยุทธ จันทร์
โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ไดแ้ถลงว่า รัฐบาลและศูนยร์ักษาความสงบ(ศรส.) 
จะตอ้งเร่งด าเนินคดีกับโกตี๋ท่ีขึน้ป้ายผา้แบ่งแยกประเทศ ซึ่งมาจากการท่ีโกตี๋ขึน้
ป้ายผา้มีขอ้ความว่า "อยู่กันดว้ยความสามัคคีไม่ได.้..ก็แบ่งแยกกันอยู่..." และมี
ตวัหนงัสือสีขาวดา้นล่างขอ้ความ "มึงกบัก.ู..แยกแผ่นดินกนัเลย.." โดยโกตี๋อธิบาย
ว่า การขึน้ป้ายนั้นเป็นการประชดท่ีกองทพัและองคก์รอิสระไม่ด าเนินการอะไรเลย
กับ ฝ่าย กปปส.ท่ีเป็นกบฎก่อกวนบ้านเมือง แต่กลับมาลิดรอนสิทธ์ิเสียงของ
ประชาชน 

กรณีท่ีน ามาสู่การกล่าวหาโกตี๋ตามมาตรา ๑๑๒ มาจากการเผยแพรค่ลิป
วิดีโอในวันท่ี ๗ เมษายน โดยการท่ีส านักข่าวไวซนิ์ว(Vice News) ท่ีเป็นส านักข่าว
อิสระในแคนาดา ไดส้ัมภาษณ์นายวุฒิพงศเ์ก่ียวกับสถานการณ์ในประเทศไทย 
ส านกัข่าวอิสราไดร้ายงานว่า ในคลิปวิดีโอดงักลา่วตอนหนึ่งถึงเหตผุลท่ีคนเสือ้แดง 
ตอ้งมาออกต่อสูใ้นขณะนี ้ว่า “เพือ่เรียกรอ้งใหเ้ขายตุใินการก่อมอ็บกนั เรียกรอ้งให้
มีระบอบการเลือกตัง้ เพราะคุณบอกว่ารักชาติ แต่คุณท าลายชาติ เศรษฐกิจ 
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เสยีหายย่อยยบั แต่ผูเ้ขียนสูร้ะบอบทีค่รอบง าในเมืองไทยมาชั่วนาตาปีแลว้ สเุทพ
แคต่วัละคร ” ก่อนจะชีม้ือขึน้ขา้งบน และถามผูส้ื่อข่าวกลบัวา่ “เขา้ใจความหมายใช่
ไหม” และยงักลา่วตอ่ไปวา่ "คนอืน่ไม่กลา้พดู แตผ่มกลา้พดู” 

การให้สัมภาษณ์ลักษณะนี้ ถูกตีความทันทีว่า โกตี๋ เหิมเกริมจาบจ้วง
สถาบันเบือ้งสูงและจงใจหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ สื่อมวลชนฝ่ายขวาต่างระดม
โจมตีโกตี๋เป็นการใหญ่ แพทยฝ่์าย กปปส.อย่าง พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.
มงกฎุวฒันะ ก็ไดร้ะบผุ่านเฟซบุ๊กส่วนตวัเรียกรอ้งใหท้หารในกองทพัจดัการกบัโกตี๋ 
เน่ืองจากท่ีผ่านมามีความชัดเจนว่ารฐับาลเพื่อไทยและหน่วยงานท่ีมีอ  านาจตาม
กฎหมายนั้นจงใจปล่อยปละละเลย และไม่ด าเนินการเอาผิดกับคนท่ีจาบจ้วง
สถาบนัแตอ่ย่างใด 

วันท่ี ๙ เมษายน พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ส่งทีมกฎหมายเข้าแจ้งความ
ด าเนินคดีกับโกตี๋ในขอ้หาหมิ่นพระเดชานุภาพ โดยพาดพิงสถาบนัว่าอยู่เบือ้งหลงั
การชมุนมุทางการเมืองของกลุม่นายสเุทพ เทือกสบุรรณ จากนัน้ นางสาวยิ่งลกัษณ ์
ชินวตัร ปฏิบตัิหนา้ท่ีนายกรฐัมนตรี ก็ไดส้ั่งใหน้ายสรุนันทน ์เวชชาชีวะ เลขาธิการ
นายกรฐัมนตรี ท าหนงัสือถึง พล.ต.อ.อดลุย ์แสงสิงแกว้ ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
(ผบ.ตร.)เพื่อขอใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินคดีเอาผิดกับโกตี๋ ส่วนนายสุรพงษ์ โต
วิจกัษณช์ยักลุ ประธานที่ปรกึษาศนูยอ์  านวยการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย(ศอ.รส.) 
ก็แถลงต่อมาว่า ไดส้ั่งการใหส้  านักงานต ารวจแห่งชาติเร่งติดตามตวัมาด าเนินคดี
แลว้ และถึงแมจ้ะมีข่าวว่า "โกตี๋" หนีออกนอกประเทศก็ยงัสามารถขอความรว่มมือ
สง่ตวัในลกัษณะผูร้า้ยขา้มแดนได ้

ก่อนอื่นคงตอ้งอธิบายวา่ การมุ่งเลน่งานโกตี๋ครัง้นี ้สว่นหนึ่งก็มีเปา้หมายที่
ยืนยนัขอ้กล่าวหาท่ีสื่อมวลชนกระแสหลกัสรา้งกระแสกันมานานในเรื่อง “แดงลม้



๑๕๔ 

 

เจ้า” ทั้งท่ีค าสัมภาษณ์ทั้งหมดของโกตี๋ถ้าเป็นจริง ก็ไม่ไดเ้ป็นการหมิ่นหรือล่วง
ละเมิดผูใ้ด หรือเป็นการสื่อว่าจะมีการลม้ลา้งสถาบนัแต่อย่างใด การอธิบายว่าการ
เคลื่อนไหวของนายสุเทพ มีผูม้ีอ  านาจเหนือกว่าอยู่เบีอ้งหลงั ก็เป็นท่ีพูดกันทั่วไป 
การน าเอามาตรา ๑๑๒ มาเล่นงานกันจึงไม่ต่างจากขบวนการล่าแม่มดในสมัย
กลาง และข้อสังเกตคือ ลักษณะการโจมตีไล่ล่าโกตี๋ ท่ี เกิดขึน้นี ้ไม่ต่างจากกรณี
คกุคามไลล่า่นางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกลุ หรือ ดา ตอรปิ์โด เมื่อเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งส่งผลใหน้างสาวดารณีกลายเป็นเหย่ือรายส าคญัของมาตรา ๑๑๒ 
ตอ้งถกูจบัติดคกุมานานกวา่ ๕ ปีจนถึงทกุวนันี ้

ดงันัน้ ขบวนการโจมตีไล่ล่าโกตี๋ ก็คือกระบวนสรา้งเรื่อง ใส่รา้ยป้ายสี เอา
กฎหมายมาตรา ๑๑๒ มาเป็นเครื่องมือ ท าลายฝ่ายตรงขา้มทางการเมือง ซึ่งเป็น
กระบวนการท่ีพรรคประชาธิปัตยเ์คยท าอยู่เสมอนั่นเอง กระบวนการใส่รา้ยป้ายสี
ของฝ่ายขวาครัง้นีย้งัพุ่งเปา้ไปที่ พล.ต.ท.ค ารณวิทย ์ธูปกระจ่าง ผูบ้ญัชาการต ารวจ
นครบาล ท่ีถูกเอ่ยถึงว่าอาจจะเป็นผู้ท่ีให้ท่ีหลบภัยแก่โกตี๋  เพราะถือว่าเป็นคน
ใกลช้ิดเพราะ “เคยถ่ายรูปคู่กนั” ท าให ้พล.ต.ท.ค ารณวิทยต์อ้งออกมาแถลงเรง่ใหม้ี
การด าเนินคดีและขอใหโ้กตี๋มามอบตวัแก่ทางการต ารวจ 

กรณีไล่ล่าโกตี๋ทั้งหมดนี ้จึงสะทอ้นอีกดว้ยว่า สังคมไทยยังเป็นสังคมท่ี
ปราศจากเหตแุละผล เชื่ออะไรตามกนัโดยขาดการตรวจสอบ จึงสามารถปล่อยให้
กฎหมายมาตรา ๑๑๒ ถกูใชเ้ป็นเครื่องมือทางการเมืองเล่นงานฝ่ายตรงขา้มไดค้รัง้
แลว้ครัง้เลา่ 

นายจักรภพ เพ็ญแข ไดอ้ธิบายกรณีนีอ้ย่างชัดเจนว่า กฎหมายหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพก็ไม่ใช่เกมของขบวนประชาธิปไตย หากแต่เป็นเกมของระบอบ
อ ามาตยศ์กัดินา ดงันัน้ เนือ้ความท่ีโกตี๋ใชใ้นการใหส้มัภาษณน์ัน้ ผิดหรือถูกไม่ใช่



๑๕๕ 

 

ประเด็นของเรื่อง เพราะ “พูดชดัหรือไม่ชดัเขาก็เอาผิดไดท้ัง้นัน้ถา้เขาจะเอา” แต่
ปัญหาคือระบบการบงัคบัใชก้ฎหมายไทยมีความออ่นแอเป็นพิเศษกบัเรื่องของพระ
บรมเดชานภุาพ ประเด็นปัญหาไม่ไดอ้ยู่ท่ีคนพดู แต่อยู่ตวักฎหมายท่ีขาดความเป็น
ธรรมและขดัต่อหลกันิติธรรมสากลตา่งหาก 

และน่ีคือประเดน็ส าคัญของการไล่ล่าโกตี ๋
 
 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี ๙ ฉบบั ๔๖๐ วนัท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗)  
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๓๒. ปล่อยตัว “ไผ่ ดาวดนิ” 

 
เหตุการณนี์เ้กิดขึน้จากการเสด็จขึน้ครองราชยข์องพระมหากษัตริยไ์ทย

พระองคใ์หม่ เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  วันรุ่งขึน้ส  านักข่าวบีบีซีไทย ได้
เผยแพร่บทความเรื่อง ‘พระราชประวัติกษัตริย์พระองค์ใหม่ของไทย ’ ซึ่งเป็น
บทความท่ีไดร้บัความสนใจอย่างมาก เพราะเพียงไม่นานหลงัการเผยแพรบ่ทความ 
มีประชาชนเขา้มากดไลก ์๒๗,๐๐๐ ครัง้ มีการแชร ์๒,๔๗๘ ครัง้ และมีคอมเมนตถ์ึง 
๑,๐๒๔ คอมเมนต ์

แม้ว่าบทความนี้ถูกสื่อมวลชนฝ่ายขวาวิจารณ์ว่า มีเนื ้อหาเชิงลบต่อ
สถาบนักษัตรยิไ์ทย แต่ทางการต ารวจไทยก็มิไดม้ีการฟ้องรอ้งเอาผิดต่อส านกัข่าวบี
บีซีไทย กลบักลายเป็นวา่ ในวนัที่ ๓ ธันวาคม นัน้เอง ทางการต ารวจของแก่น ไดข้อ
อนมุตัิต่อศาลใหจ้บักมุ "ไผ่ ดาวดิน" หรือ นายจตภุทัร ์บญุภทัรรกัษา นกัศกึษาคณะ
นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา 
๑๑๒ ความผิด ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์เพราะแชรบ์ทความจากบีบีซีไทยดงักลา่ว 

กรณีการจบักุมด าเนินคดี “ไผ่ ดาวดิน” ตามขอ้หามาตรา ๑๑๒ ครัง้นี ้จึง
ถูกวิพากษ์วิจารณอ์ย่างมากว่า เป็นการตัง้ขอ้หาตามอ าเภอใจ เพราะเมื่อไม่มีการ
ด าเนินคดีบีบีซีไทย ผูเ้ผยแพร่บทความ และไม่มีการด าเนินคดีผูก้ดไลกก์ดแชรค์น
อื่นเลย  ด าเนินคดีเฉพาะ “ไผ่ ดาวดิน” คดีนีจ้ึงเท่ากับว่า เป็นการหาเรื่องเล่นงาน
เฉพาะบคุคล เพราะ”ไผ่ ดาวดิน” เป็นนกัศกึษาคนส าคญัในขบวนการประชาธิปไตย
ใหม่อีสาน ท่ีแสดงท่าทีเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ(คสช.)มาโดยตลอด จนถกูด าเนินคดีมาแลว้ ๕ คดี ซึ่งเป็นคดีเก่ียวขอ้งกบั
การเคลื่อนไหวประชาธิปไตยทัง้สิน้ 



๑๕๗ 

 

เหตกุารณด์ผู่อนคลายลงเมื่อวนัท่ี ๔ ธันวาคม เพราะศาลจงัหวดัขอนแก่น
ให้ประกันตัว "ไผ่ ดาวดิน" ด้วยหลักทรัพย์ ๔๐๐ ,๐๐๐ บาท โดยยกเหตุผลว่า 
ผูต้อ้งหาไม่เคยมีพฤติกรรมหลบหนี อีกทัง้ในวนัท่ี ๘ ธันวาคม ผูต้อ้งหามีสอบหนึ่ง
วิชา หากไม่ไดเ้ขา้สอบวิชาดงักล่าวจะส่งผลใหเ้ขาเรียนไม่จบตามหลกัสตูร ศาลจึง
พิจารณาใหป้ระกนัตวั 

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงวนัท่ี ๒๒ ธันวาคม ศาลจงัหวดัขอนแก่นกลบัสั่งถอน
ประกนั "ไผ่ ดาวดิน" และน าตวักลบัเขา้คกุ โดยอา้งเหตวุ่า นายจตภุทัรไ์ม่ลบโพสต์
ข่าวบีบีซีไทยท่ีเป็นเหตุแห่งคดี และยังโพสตเ์ยย้หยันอ านาจรฐั ดว้ยขอ้ความว่า 
"เศรษฐกิจมนัแย่แม่งเอาแต่เงินประกนั" ซึ่งขอ้ความนี ้ถกูตีความว่า ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อประเทศชาติ เมื่อเป็นเช่นนี ้ทนายความของ"ไผ่ ดาวดิน" ย่ืนอุทธรณ์
ค าสั่งถอนประกันถึงศาลอุทธรณ์ภาค ๔ โดยอธิบายว่า นายจตุภัทรไ์ม่เคยผิด
เง่ือนไขประกัน และไม่มีแนวโนม้จะก่อความเสียหาย ดังนั้น ขอ้วินิจฉัยของศาล
จังหวัดขอนแก่นคลาดเคลื่อน จึงขอให้มีค าสั่งยกเลิกการถอนประกัน แต่ศาล
อุทธรณ์ภาค ๔ ก็ยกค ารอ้งอุทธรณ์และยืนตามค าสั่งของศาลชั้นตน้ โดยอา้งว่า
ผูต้อ้งหามีพฤติกรรมไม่เกรงกลวัต่ออ านาจรฐัและกฎหมาย และหากมีการปลอ่ยตวั 
ผูต้อ้งหาอาจไปยุ่งเหยิงกบัพยานหลกัฐานได ้

ปัญหาส าคัญคือ การถอนประกันของศาลจังหวัดขอนแก่น ถูกวิจารณ์
อย่างหนักว่า เป็นการด าเนินการท่ีมีความคลาดเคลื่อน และเหตุผลท่ีศาลใช้
พิจารณาไม่ไดเ้ป็นไปตามหลกักฎหมาย เพราะการใหป้ระกันตัวผู้ตอ้งหานั้น อยู่
ภายใตห้ลกัการทางกฎหมายว่า "บุคคลผูถู้กกล่าวหาตอ้งไดร้บัการสนันิษฐานว่า
เป็นผูบ้รสิทุธ์ิจนกวา่ศาลจะไดพ้ิจารณาตดัสิน" และตามวิธีพิจารณาคดีความอาญา 
สิทธิประกนัตวัสามารถยกเวน้ไดต้ามเง่ือนไข เช่น ผูต้อ้งหาจะหลบหนี หรือจะไปยุ่ง
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เหยิงกบักบัพยานหลกัฐาน จะไปก่อเหตอุนัตราย หรือจะก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่
การสอบสวนของเจา้พนกังานหรอืการด าเนินคดีในศาล 

ทว่าการเพิกถอนประกัน “ไผ่ ดาวดิน” ศาลไดอ้า้งเหตุผลท่ีไม่มีในตัวบท
กฎหมายเลย เช่น การอา้งวา่ ผูต้อ้งหาไม่ไดล้บขอ้ความท่ีถกูกลา่วหาเป็นคดีนีใ้นสื่อ
สงัคมออนไลน ์เป็นการอา้งเหตุผลท่ีไม่ไดอ้ยู่ในเง่ือนไขการประกันตวัแต่แรก และ
ความจริงแลว้ เมื่อฝ่ายต ารวจอา้งการโพสเฟซบุ๊กนีเ้ป็นหลกัฐาน การลบขอ้ความ
เสียอีกท่ีจะตีความไดว้่า ไปกระท า “ยุ่งเหยิง”ต่อพยานหลกัฐาน และการอา้งเหตวุ่า 
ผูต้อ้งหาไดแ้สดงออกถึงพฤติกรรมในสื่อสงัคมออนไลน์ในเชิงสญัลกัษณเ์ยย้หยนั
อ านาจรฐั โดยไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายบา้นเมือง และก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ประเทศชาติ ก็เป็นการอา้งนอกเหนือไปจากกรอบกฎหมาย เพราะไม่มีกฎหมายใด
เลยท่ีบอกวา่ การกระท า “เยย้หยนัอ านาจรฐั” เป็นความผิด 

ดังนั้น เมื่อวันท่ี ๒๔ ธันวาคม กลุ่มพลเมืองโตก้ลบัจึงรวมตวัจัดกิจกรรม 
"กินขา้วหลามเฉย ๆ" บริเวณหนา้หอศิลป์กรุงเทพฯ เพื่อแสดงออกโดยสนัติว่า ไม่
เห็นด้วยกับการท่ีศาลจังหวัดขอนแก่นพิจารณาเพิกถอนประกันไผ่ ดาวดิน  
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมไดร้วมตวักินขา้วหลามและขายขา้วหลามท่ีบรรจใุนกระบอกไมไ้ผ่ 
เพื่อเป็นการสื่อสารเชิงสญัลกัษณถ์ึงนายจตภุทัร ์ก่อนที่จะสลายตวักลบับา้น 

ต่อมา ก็ไดม้ีเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ที่ออก
แถลงการณค์ัดคา้นการคุมขัง “ไผ่ ดาวดิน” โดยเสนอว่า การด าเนินการของศาล
จงัหวดัขอนแก่น เป็นการบงัคบัใชก้ฎหมายในทางท่ีจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองใน
การปิดกั้นความคิดเห็นท่ีแตกต่าง จ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไม่เป็น
ธรรม และเสนอว่า องคก์รตลุาการควรเป็นองคก์รท่ีมีบทบาทส าคญัในการปกป้อง
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามท่ีไดร้บัการรบัรองในรฐัธรรมนญูและไดร้บั
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การรบัรองโดยกติการะหว่างประเทศท่ีผูกพนัประเทศไทย องคก์รตลุาการจึงไม่ควร
ท าตวัเสมือนเป็นผูพ้ิทกัษ์อ  านาจรฐัอนัไม่ชอบธรรม และเมื่อพิจารณาว่า นายจตุร
ภทัรไ์ม่ไดท้  าความผิดใด ก็ควรท่ีจะปล่อยตวัชั่วคราวเป็นอย่างนอ้ย เพื่อใหส้ิทธิใน
การตอ่สูค้ดี 

อ า จ า ร ย์ ส า ว ต รี  สุ ข ศ รี  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ผูเ้ชี่ยวชาญกฎหมายอาญาใหส้มัภาษณอ์ย่างชดัเจนว่า 
การกล่าววิพากษ์วิจารณร์ะบบเศรษฐกิจ หรือวิพากษ์การใชด้ลุพินิจของเจา้หนา้ท่ี
รฐัเก่ียวกบัการเรยีกเงินประกนั หรือหลกัประกนัใดในคดีอาญา ไม่เป็นความผิดตาม
กฎหมายใด และทัง้ไม่ไดก้่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และยงัไม่เขา้ข่าย
ความผิดฐาน “หมิ่นประมาท” ใครดว้ย ตรงกนัขา้มการวิพากษว์ิจารณอ์ านาจรฐั ถือ
เป็นเสรภีาพในการแสดงความคิดเห็นของบประชาชน 

สรุปความแลว้ การจบักมุและการตัง้ขอ้หาหนกัแก่ “ไผ่ ดาวดิน” ก็เป็นสว่น
หนึ่งท่ีรัฐเผด็จการ ต้องการท่ีจะควบคุมการเคลื่อนไหวของฝ่ายประชาธิปไตย 
ปัญหาของเรื่องนี ้ คือการใช้กลไกศาลเป็นเครื่องมือ น าเอาเรื่องท่ีไม่ควรเป็น
ความผิดมาด าเนินคดี แลว้ยงัอา้งเหตผุลนอกกรอบกฎหมายมาหา้มการประกนัตวั 

ดังน้ันการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ปล่อยตัว “ไผ่ ดาวดิน” จึงเป็น
ความชอบธรรม 

 
(โลกวนันีว้นัสขุ ปีท่ี๑๘ ฉบบั ๕๙๘ วนัท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๐ ) 
 
 
 



๑๖๐ 

 

 
 

 

 



๑๖๑ 

 

๓๓.มหากาพยส์มยศ พฤกษาเกษมสุขกับ ม.๑๑๒ 

 
บรรพที ่๑  เหยือ่อธรรมนาม “สมยศ  พฤกษาเกษมสุข 

เมื่อใดก็ตาม เมื่อบา้นเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย จะตามมาดว้ยเรื่องท่ี
รฐับาลคกุคามและจบักมุนกัหนงัสือพิมพ ์นกัสิทธิมนษุยชน และปัญญาชนฝ่ายคา้น
ดงักรณีล่าสดุนี(้๒๕๕๔) ก็คือ การจบักุมนายคณุสมยศ พฤกษาเกษมสขุ โดยกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 

 

 
 

เหตกุารณนี์เ้กิดขึน้ เมื่อวนัที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลาประมาณบา่ย
สองโมง ขณะท่ีนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ซึ่งประกอบอาชีพธุรกิจท่องเท่ียวใน
ประเทศกมัพชูา และธุรกิจการพิมพ ์ก าลงัอยู่ในระหวา่งขอเดินทางออกนอกประเทศ



๑๖๒ 

 

เพื่อไปท าธุรกิจตามปกติ  ต ารวจตรวจคนเขา้เมืองท่ีอรญัประเทศ ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ 
นายสมยศมีหมายจับในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามมาตรา ๑๑๒ ของ
ประมวญกฎหมายอาญา จึงได้ขอควบคุมตัวเพื่อสอบสวน และได้เรียกให้กรม
สอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ.มารบัตวัไป 

นายสมยศนั้นเป็นแกนน าของกลุ่ม ๒๔ มิถุนาประชาธิปไตย เป็นอดีต
บรรณาธิการของนิตยสารเสียงทกัษิณ และเป็นบรรณาธิการนิตยสารเรดพาวเวอร ์
เป็นผูท่ี้มีบทบาททางการเมือง ในดา้นการต่อสูเ้พื่อประชาธิปไตยมาเป็นเวลานาน 
ตามประวัตินายสมยศเกิดเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔ จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียน
เทพศิรินทร ์และจบขัน้อุดมศึกษาจากมหาวิทยาลยัรามค าแหง จากนั้น ก็เขา้มา
ท างานเป็นNGOด้านกรรมกร และมีบทบาทส าคัญหลายครั้งในการต่อสู้ของ
กรรมกร และถือไดว้่านายสมยศเป็นนกัเคลื่อนไหวฝ่ายสหภาพแรงงานท่ีส าคัญคน
หนึ่ง 

เมื่อเกิดรฐัประหาร ๑๙ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๙  นายสมยศเริ่มมีบทบาทใน
การเคลื่อนไหวคัดคา้นรัฐประหาร และต่อสูเ้พื่อประชาธิปไตย โดยออกหนังสือ
นิตยสารชื่อ สยามปริทศัน์ เพื่อเป็นสื่อในการเรียกรอ้งประชาธิปไตย ต่อมา เมื่อมี
การตัง้กลุ่มแนวร่วมประชาชนต่อตา้นเผด็จการ (นปก.) นายสมยศและกลุ่มสยาม
ปรทิศันก็์เขา้รว่มดว้ย และไดเ้ป็นหนึ่งในแกนน ารุน่ที่ ๒ หลงัจากท่ีแกนน าชดุแรกถกู
จับกุมในกรณีบุกบา้น พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ์เมื่อวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๐ 

ต่อมา นายสมยศไดต้ั้งกลุ่ม ๒๔ มิถุนาประชาธิปไตย เพื่อสืบทอดอุดม 
การณค์ณะราษฎร ต่อสูเ้รียกรอ้งใหส้งัคมไทยเป็นประชาธิปไตยสมบรูณ ์ กลุ่ม ๒๔ 
มิถุนานัน้ ถือเป็นหนึ่งในขบวนการของคนเสือ้แดงท่ีต่อสูเ้พี่อประชาธิปไตย ต่อมา 



๑๖๓ 

 

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ไดเ้ป็นบรรณาธิการนิตยสารเสียงทักษิณ ซึ่งเป็น
หนึ่งในนิตยสารท่ีต่อสู้เรียกรอ้งประชาธิปไตย และสนับสนุนแนวทางของ พ.ต.ท.
ทกัษิณ ชินวตัร อย่างไรก็ตามนิตยสารนีถู้กสั่งปิดโดยศูนยอ์  านวยการแกไ้ขสถาน 
การณฉ์ุกเฉิน(ศอฉ.) เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และในครัง้นัน้นายสมยศก็
ถกูจบักมุเป็นครัง้แรก 

เหตกุารณท่ี์ถูกจบักุมนัน้ ไม่ไดม้าจากการท่ีคณุสมยศเป็นแกนน า หรือไป
ร่วมชุมนุมกับ นปช.ท่ีผ่านฟ้าหรือราชประสงค ์แต่มาจากการท่ีคุณสมยศไปแถลง
ข่าวเมื่อวนัท่ี ๒๑ พฤษภาคม ประณามรฐับาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ท่ีเข่นฆ่าสงัหาร
ประชาชน และเรียกรอ้งใหย้กเลิกพระราชก าหนดภาวะฉกุเฉิน นายสมยศจึงถกูคมุ
ตวัเมื่อวนัที่ ๒๔ พฤษภาคม และน าไปขงัไวท่ี้ศนูยท์หารมา้ ค่ายอดิศรเป็นเวลา ๒๑ 
วัน โดยต ารวจไดต้ั้งขอ้หาว่า นายสมยศชุมนุมทางการเมืองเกิน ๕ คน และยุยง
ประชาชนใหก้ระดา้งกระเดื่อง ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชก าหนดภาวะฉกุเฉิน แต่
ตอ่มาอยัการสั่งไม่ฟ้อง คดีนีจ้งึสิน้สดุลง 

หลงัจากถูกปล่อยตวั เมื่อเดือนกรกฎาคม  นายสมยศจึงไดอ้อกนิตยสาร
ใหม่ ชื่อ เรดพาวเวอร์ เพื่อสืบสานการต่อสูเ้พื่อประชาธิปไตยของขบวนการคนเสือ้
แดงต่อไป และเรดพาวเวอร์ยังคงออกเผยแพร่จนถึงขณะนี้(๒๕๕๔)แมว้่าจะถูก
คกุคามจากอ านาจรฐัมาหลายครัง้เช่นเดียวกนั เช่น เมื่อเดือนกนัยายน พ.ศ.๒๕๕๔ 
ทางการต ารวจไปคกุคามปิดโรงพิมพโ์กลเดนพาวเวอร ์ ซึ่งรบัพิมพห์นงัสือเรดพาว
เวอร์ จนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการพิมพต์่อไปได ้ตอ้งเสาะหาโรงพิมพแ์ห่งใหม่
เพื่อใหนิ้ตยสารตีพิมพอ์ย่างต่อเน่ือง ต่อมานายสมยศและกลุ่ม ๒๔ มิถุนาประชา 
ธิปไตย เสนอโครงการรณรงคอ์ย่างจรงิจงัท่ีจะเคลื่อนไหวใหม้ีการเลิกกฎหมายหมิ่น
พระบรมเดชานภุาพตามมาตรา ๑๑๒ โดยตัง้ใจจะรวบรวมรายชื่อประชาชนหมื่นชื่อ 



๑๖๔ 

 

เพื่อเสนอต่อรฐัสภาใหพ้ิจารณา  ในระหวา่งการด าเนินงานเขาก็ถกูจบักมุดว้ยขอ้หา
มาตรา ๑๑๒ ที่เขาก าลงัรณรงคใ์หย้กเลิกนีเ้สียเอง 

วนัที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ทางการต ารวจไดข้อรอ้งต่อศาลใหฝ้ากขงั
นายสมยศ ขณะท่ีทนายจ าเลยได้ย่ืนหลักทรัพย์ขอประกันตัว ปรากฏว่าศาล
พิจารณาแลว้ไม่ไหป้ระกนั ค าสั่งศาลมีดงัต่อไปนี ้ 

“ศาลพิเคราะห์แลว้เห็นว่า คดีมีอัตราโทษสูง ตามข้อหาเป็นความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชาอาณาจักร และความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ 
พฤติการณ์แห่งคดีและลักษณะการกระท า น ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อนัเป็นที่เทิดทูนและเคารพสกัการะ กระทบกระเทือนจิตใจของ
ประชาชนโดยรวม ประกอบกบัผูต้อ้งหาถูกจับกุมขณะก าลงัจะเดินทางออกนอก
ราชอาณาจกัร ถือว่ามีพฤติกรรมหลบหน ีหากใหป้ล่อยชั่วคราวเกรงว่าผูต้อ้งหาจะ
หลบหน ีจึงไม่อนญุาตใหป้ล่อยตวัผูต้อ้งหา ยกค ารอ้ง” 

ดงันัน้ จึงสรุปไดว้่า การจับกุมนายสมยศในขอ้หาตามมาตรา ๑๑๒ เป็น
การกระท าท่ีละเมิดสิทธิของสื่อมวลชนอีกครัง้หนึ่ง เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า การจับกุม
ด าเนินคดีประชาชนด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหลังรัฐประหาร ๑๙ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ มีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างมากนายสรุชยั ด่านวฒันานุสรณ ์นกั
ต่อสูค้นส าคญัอีกคนหนึ่ง ก็ถูกจับกุมคุมขังในขณะนี ้ดว้ยขอ้หาตามมาตรา ๑๑๒ 
เช่นกัน  ต่อมาเดือนเมษายนท่ีผ่านมา ยงัปรากฏรายงานข่าวว่า ฝ่ายผูบ้ญัชาการ
ทหารบก มอบใหน้ายทหารพระธรรมนูญไปฟ้องเพื่อด าเนินคดีนายจตุพร พรหม
พันธ์ในขอ้หาตามมาตรา ๑๑๒ นอกจากนี้อาจารยส์มศักดิ์ เจียมธีรสกุล ก็ถูกคุม
คามในลกัษณะเดียวกนั และยงัมีรายงานข่าวอีกดว้ยวา่ มีการพิจารณาคดีลบัที่ศาล



๑๖๕ 

 

ทหาร กรุงเทพฯ เพื่อด าเนินคดีกบันายทหารอากาศยศนาวาอากาศตรีรายหนึ่ง ท่ีถกู
กลา่วหาวา่ไปโพสตข์อ้ความหมิ่นพระบรมเดชานภุาพในเฟซบุ๊ก 

นายสมยศไดแ้ถลงต่อสื่อมวลชนว่า การจับกุมครัง้นี ้ภาครฐัน่าจะมีการ
เตรียมการเป็นอย่างดี ท าอย่างมีจังหวะจะโคน และมีการแบ่งงานกันท า  เช่น ให้
กองทพัจดัการกับ นปช. ใหก้องปราบจดัการกบันายสรุชยั แซ่ด่าน และใหด้ีเอสไอ
จดัการกบัเขาและกลุ่มอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม นายสมยศยืนยนัว่าไม่ไดค้ิดจะหลบหนี
ดงัท่ีดีเอสไอใหข้่าว แต่ท่ีจะเดินทางไปกัมพูชาเพราะตอ้งไปเตรียมการจดัน าเท่ียว
นครวดัซึ่งจดัเป็นประจ า และกลุม่ท่ีรว่มคณะท่องเที่ยวก็คือผูส้นใจท่ีเห็นโฆษณาน า
เท่ียวท่ีลงในนิตยสารเรดพาวเวอร์ 

บทความนี ้จึงขอใหก้ าลงัใจแก่นายสมยศ และขอย า้ในเจตนารมณท่ี์นาย
สมยศเคยกลา่วในการถกูจบักมุครัง้ท่ีแลว้วา่ 

 “ผมยอมสูญเสยีอสิรภาพและยอมใชช้ีวติทีย่ากล าบากอยู่ในคกุตะรางใน
ยุคมืดยุคนี ้แต่ผมจะไม่ยอมเสียมโนธรรมส านึกความเป็นคน และความรกัความ
เมตตาตอ่เพือ่นมนษุย์” 

 

บรรพทีส่อง ปณิธานอดอาหารเพือ่พ่อ 

วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. “ไท” หรือ    
นายปณิธาน พฤกษาเกษมสขุ บตุรชายของ นายสมยศ พฤกษาเกษมสขุ ไดเ้ริ่มอด
อาหารประทว้งท่ีหน้าศาลอาญา ถนนรชัดาภิเษก เป็นเวลา ๑๑๒ ชั่วโมง โดยมี
ผูส้นับสนุนราว ๕๐ คนมาใหก้ าลังใจ รวมทั้งนางสาวจิตรา คชเดช ผูน้  ากรรมกร
หญิง และ ส.ศิวรกัษ ์นกัคิดคนส าคญั ก็ไดม้าพดูคยุใหก้ าลงัใจพรอ้มทัง้มอบหนงัสือ
ธรรมะใหศ้ึกษา จากนัน้ ในวนัต่อมา ก็มีผูม้าใหก้ าลงัใจ เช่น ส.ส.สุนัย จุลพงศธร  



๑๖๖ 

 

อาจารย์โคทม อารียา  อาจารย์พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์  สุดา รังกุพันธ์ และคนอื่น ๆ 
นอกจากนี ้คณุผสุดี งามข า ซึ่งเป็นสตรีเสือ้แดงคนสดุทา้ยท่ีอยู่ในท่ีชมุนมุเมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ก็ไดม้าร่วมอดอาหารประทว้งเป็นเพื่อนดว้ย พรอ้มกลุ่ม
นกัศกึษาอีกจ านวนหนึ่งท่ีมาใหก้ าลงัใจและอยู่เป็นเพื่อน 

นายปณิธาน พฤกษาเกษมสุข อายุ ๒๐ ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี ๒ คณะ
นิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ได้ประกาศว่าเขาจะเริ่มอดอาหารเพื่อ
เรียกรอ้งสิทธิในการประกันตัวของบิดา ซึ่งถูกจับกุมดว้ยกฎหมายอาญามาตรา 
๑๑๒ ดงันัน้  นายปณิธานก็จะอดอาหารประทว้งเป็นเวลา ๑๑๒ ชั่วโมง การประทว้ง
ครัง้นี ้จัดโดยกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตรเ์สรีเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งจะมีกิจกรรมถึง
วนัที่ ๑๖ กมุภาพนัธ ์จากนัน้ จะเดินทางไปย่ืนหนงัสือต่อกระทรวงยตุิธรรม และเขา้
เย่ียมนายสมยศ พฤกษาเกษมสขุท่ีเรอืนจ าพิเศษ กรุงเทพฯ 

การอดอาหารประทว้ง ๑๑๒ ชั่วโมง นี ้เคยมีนายมิตร ใจอินทร ์ซึ่งเป็น
ศิลปินอยู่จงัหวดัเชียงใหม่ ไดก้ระท ามาแลว้ เมื่อวนัท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ท่ี
ผ่านมา แต่เปา้หมายของนายมิตร ใจอินทร ์เพื่อแสดงการต่อตา้นมาตรา ๑๑๒ โดย
มุ่งท่ีจะชี ้ให้เห็นผลกระทบของกฎหมายนี้ในทางวัฒนธรรม ในระดับการใช้
ชีวิตประจ าวัน และกระทบต่อจินตนาการของการด าเนินชีวิต  นายมิตร ใจอินทร์
เสนอว่าการแกไ้ข-ยกเลิกกฎหมายมาตรา ๑๑๒ ตอ้งเกิดจากกิจกรรมในพืน้ท่ีของ
วฒันธรรมและพืน้ท่ีของชีวิตคูข่นานกบัมิติทางนิติศาสตร ์

สว่นกรณีของนายปณิธาน ไดอ้อกแถลงการณ ์มีขอ้ความส าคญัวา่ 

“ปัจจุบนั ดว้ยการด าเนินคดีความอย่างไม่เป็นธรรม พ่อของขา้พเจา้ถูก
จบักมุและคมุขงัระหวา่งพจิารณาคด ีอกีทัง้ยงัถูกยา้ยเรือนจ าไปเกือบทกุภูมภิาคใน



๑๖๗ 

 

ประเทศไทยเพือ่การสบืพยานไม่กีป่ากค า และไม่มเีหตผุลรองรบัทีเ่หมาะสมใด ๆ ที่
จะกล่าวอา้งในการล่วงละเมดิตอ่เสรภีาพของบคุคลมากมายเพยีงเช่นนี ้

ในค ากล่าวทางนิติศาสตร์มีหลกัว่า ปล่อยคนผิด ๑๐๐ คน ดีกว่าการจบั
คนบริสทุธิ์เพยีง ๑ คน พ่อของขา้พเจา้ก าลงัอยู่ระหว่างการพจิารณาคดีความ ซึ่ง
ย่อมยังไม่เป็นผูก้ระท าผิดจนกว่าค าพิพากษาของศาลสูงสุดจะลงโทษให้เป็น
ผูก้ระท าผดิ นีเ่ป็นหลกัการพืน้ฐานทัว่ไปทีบ่คุคลผูเ้ป็นพลเมอืงทกุคนควรไดร้บัอย่าง
เทา่เทยีม และเสมอภาคกนัในฐานะประชาชนชาวไทยตามรฐัธรรมนูญ 

ดว้ยเหตุนี ้ศาลจึงควรอนุญาตใหป้ระกันตวัพ่อขา้พเจา้เพื่อใหก้ารต่อสู ้
ด าเนินคดีเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม แต่ศาลไดก้ล่าวอา้งความรา้ยแรงของคดีและ
ความหวาดกลวัทีจ่ะหลบหนีเป็นขอ้อา้งในการไม่อนญุาตใหพ้่อขา้พเจา้ประกนัตวั 
เสมือนกบัว่าศาลไดพ้พิากษาพอ่ของขา้พเจา้ไวต้ัง้แต่ล่วงหนา้ และดว้ยอคตินีศ้าล
ไดล้ะเมิดหลกัการทีผู่ต้อ้งขอ้กล่าวหาจะยงัถือว่ายงัไม่เป็นผูก้ระท าผิดจนกว่าจะมี
ค าพพิากษาสูงสดุ นีเ่ป็นเหตผุลทีเ่พยีงพอหรือไม่ทีค่นคนหนึ่งจะถูกกระท าละเมิด
ต่อเสรีภาพมากมายเช่นนี ้ฤ ว่าในนามของความจงรกัภกัดี ความยุติธรรมทัง้มวล
จะตอ้งสยบยอมเสยีสิน้อย่างนัน้หรอื” 

ความจริงแลว้ ขอ้เสนอเรื่องสิทธิการประกันตัวนั้น เป็นไปตามหลกัสิทธิ
มนุษยชนพืน้ฐาน และเป็นไปตามหลกัรฐัธรรมนูญปัจจุบนั ตามมาตรา ๓๙ วรรค
สอง ท่ีระบุไวว้่า “ในคดีอาญา ตอ้งสนันิษฐานไวก้่อนว่าผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มี
ความผิด ก่อนมีค าพิพากษาอนัถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดไดก้ระท าความผิด จะ
ปฏิบตัิต่อบุคคลนัน้ เสมือนเป็นผูก้ระท าความผิดมิได”้ ดงันัน้ การใหป้ระกันตวัจึง
เป็นสิ่งท่ีถูกตอ้ง การท่ีศาลไม่ใหป้ระกันตวันายสมยศ จึงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนโดยศาลไทยอีกครัง้หนึ่ง 



๑๖๘ 

 

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ถูกจับกุมท่ีจังหวัดสระแก้วเมื่อวันท่ี ๓๐ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔  ในขณะที่ก าลงัจะน าคณะทวัรไ์ปท่องเท่ียวยงัประเทศกมัพชูา 
นายสมยศซึ่งเป็นบรรณาธิการนิตยสารเรดพาวเวอร์ ไดอ้ธิบายในขณะนัน้ว่า ตน
ประกอบอาชีพธุรกิจทวัรท์่องเท่ียวไปกมัพชูา และเดินทางไปกมัพชูาเป็นประจ า โดย
ไม่ทราบว่าถกูตัง้ขอ้กล่าวหาคดีอาฆาตมาดรา้ยและหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย ์
ตามมาตรา ๑๑๒ เพราะถา้ทราบว่าถกูแจง้ขอ้หานีก็้คงไปมอบตวัสูค้ดีแลว้ เมื่อถกู
แจง้ขอ้หาก็ไม่คิดหลบหนี และพรอ้มท่ีจะสูค้ดีตามขัน้ตอน 

วนัท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ศาลอาญาไดย้กค ารอ้งขอประกนัตวัของ
นายสมยศ พฤกษาเกษมสขุ โดยอา้งว่า “เนือ่งจากคดีมีอตัราโทษสูงเกรงว่าจ าเลย
จะหลบหน ีอกีทัง้ยงัเป็นคดเีกีย่วกบัการหมิ่นสถาบนัสูงสดุของชาตแิละจ าเลยถูกจนั
กุมไดข้ณะก าลงัพยายามจะเดินทางออกนอกประเทศ จึงมีค าสั่งใหย้กค ารอ้งขอ
ปล่อยตวัชั่วคราวของจ าเลย” หลงัจากนัน้ ทนายความของนายสมยศ ก็ไดม้ีความ
พยายามในการย่ืนขอประกันตัวอีก ๖ ครั้ง แต่ศาลก็ปฏิเสธทุกครั้งด้วยข้ออ้าง
ลกัษณะเดิม 

ต่อมา วนัท่ี ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ พนกังานอยัการ ไดย่ื้นฟ้องนายสม
ยศ พฤกษาเกษมสุข เป็นจ าเลยในคดีหมิ่นสถาบนักษัตริย ์โดยอา้งว่า นายสมยศ
กระท าความผิด เพราะเป็นบรรณาธิการนิตยสารวอยซ์ออฟทกัษิณ ฉบบัวนัท่ี ๑๕ 
กมุภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๕๓ มีผูเ้ขียนบทความนามปากกาว่า จิตร พลจนัทร ์เขียนเรื่อง 
“แผนนองเลือดกับยิงขา้มรุ่น” และ ฉบบัวนัท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ มีบทความ
เรื่อง “๖ ตุลา แห่ง พ.ศ.๒๕๕๓” ของจิตร พลจันทร ์เช่นเดียวกัน บทความทัง้ ๒ 
เรื่องนี ้มีลกัษณะท่ีมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ คณุสมยศ



๑๖๙ 

 

ในฐานะท่ีเป็นบรรณาธิการ ท าการจดัพิมพ ์จ าหน่ายและเผยแพรนิ่ตยสารนี ้จึงตอ้ง
รบัผิดชอบ 

ผูเ้ขียนขอตัง้ขอ้สงัเกตว่า พฤติกรรมท่ีตอ้งสงสยัว่าไดก้ระท าความผิดตาม
ค าฟ้องคือ ผูท่ี้ใชน้ามปากกาว่า “จิตร พลจนัทร”์ ซึ่งไม่ไดม้ีขอ้พิสจูนเ์ลยว่า เป็นคน
เดียวกบันายสมยศ แมก้ระทั่งอยัการก็ไม่ไดฟ้้องวา่ “จิตร พลจนัทร”์ เป็นนามปากกา
ของนายสมยศ ต่อมา ก็ได้มีพยานโจทก์ให้การว่า “จิตร พลจันทร์” น่าจะเป็น
นามปากกาของนายจกัรภพ เพ็ญแข ค าถามคือ ศาลใชห้ลกัการขอ้ใด มาจ ากดัสิทธิ
ในการประกันตวัของนายสมยศในขอ้กล่าวหาท่ีเห็นไดช้ัดว่า นายสมยศไม่ไดเ้ป็น
ผูก้ระท า อนัที่จรงิแลว้ คดีเช่นนีไ้ม่ควรที่จะรบัฟ้องนายสมยศเสียดว้ยซ า้ ควรจะตอ้ง
ใหเ้จ้าหน้าท่ีต ารวจหาทางจับกุมตัว ผู้ใช้นามปากกว่า “จิตร พลจันทร”์ แลว้ไป
ด าเนินคดีผูน้ัน้ หากแน่ใจว่าบทความของจิตร พลจนัทร ์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
จรงิ 

การไม่ไดป้ระกันตวัของนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ท าให้เขาตอ้งติดคกุ
มาแลว้ถึง ๑๐ เดือนดว้ยขอ้กล่าวหาท่ีตนเองไม่ไดเ้ป็นผูก้ระท า และขณะนี ้ก็ยงัคง
อยู่ในขัน้พิจารณาคดี ยงัไม่ไดม้ีการตดัสินวา่ นายสมยศกระท าผิดจรงิ ค าถามท่ีควร
ถามคือ กระบวนการท่ีด าเนินไปเช่นนีเ้ป็นสิ่งท่ีถกูตอ้งตามหลกัยตุิธรรมหรอืไม่ 

ดงันัน้ การอดอาหารเพื่อประทว้งของนายปณิธานผูเ้ป็นบุตรชาย จึงชอบ
ธรรมไม่ใช่เพราะเป็นการต่อสูเ้พื่อบพุการี เพียงอย่างเดียว เแต่เป็นการต่อสูเ้พื่อหลกั
ยตุิธรรม เตือนสติคณะตลุาการในศาลไทยมิใหก้่อกรรมท าเข็ญแก่ผูบ้รสิทุธ์ิครัง้แลว้
ครัง้เลา่ 

ในกรณีของนายสมยศ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ และกลุ่มสิทธิ
มนษุยชนในต่างประเทศหลายองคก์ร ไดเ้รียกรอ้งใหป้ล่อยตวั รวมทัง้เรียกรอ้งใหม้ี



๑๗๐ 

 

การปฏิรูปกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ อนัเป็นตน้เหตหุนึ่งของปัญหาดว้ย มีแต่ชน
ชัน้น าไทย พวกสลิ่ม พวกผูเ้กินกว่าราชา(อลุตรารอยลัลิสม)์ พวกจงรกัภกัดีลน้เกิน
(จนไปท ารา้ยผูอ้ื่น) เท่านัน้ ที่ยงัคงสนบัสนนุอย่างไม่แปรเปลี่ยน 

ไม่ว่าจะมีพลังอันใดที่พยายามจะยื้อยุดฉุดกระชาก แต่ในที่สุด
ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
มากยิ่งขึน้ แต่เป็นเร่ืองน่าเศร้าที่สังคมแห่งความเสมอภาคและภราดรภาพ 
หา่งไกลเกินกว่าไดโนเสารล้์านปีและเหล่าแมลงสาบทัง้ปวงจะจนิตนาการไป
ถงึ 

บรรพทีส่าม ทณัฑกาลผู้บริสุทธิ ์

เมื่อวนัที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ขณะท่ีนายสมยศ พฤกษาเกษมสขุ นกั
กิจกรรมดา้นแรงงาน และประธานกลุ่ม ๒๔ มิถนุาประชาธิปไตย ซึ่งประกอบธุรกิจ
ดา้นการน าเท่ียวกัมพชูา ก าลงัด าเนินการตามขัน้ตอนของการตรวจคนเขา้เมือง ท่ี
อรญัประเทศ  เพื่อท่ีจะน าคณะท่องเท่ียวไปยงักัมพูชา ก็ไดถู้กต ารวจตรวจคนเขา้
เมืองควบคมุตวั โดยเจา้หนา้ท่ีอา้งว่า นายสมยศถกูออกหมายจบัโดยกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ในขอ้หาตามมาตรา ๑๑๒ ของประมวลกฎหมายอาญาหรอืกฎหมายหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ หลงัจากนัน้ ทนายความของนายสมยศก็ไดย่ื้นขอประกันตวั 
แตใ่นที่สดุศาลไม่พิจารณาใหป้ระกนัตวั นายสมยศจงึตอ้งอยู่ในเรือนจ าตัง้แต่วนันัน้
เป็นตน้มา 

การจบักมุนายสมยศในขณะนัน้ เป็นการด าเนินการภายใตร้ฐับาลอภิสิทธ์ิ
เวชชาชีวะ ท่ีเห็นนายสมยศเป็นศตัรูทางการเมืองของตน และนีเ้ป็นการจบักมุครัง้ท่ี 
๒ หลังจากท่ีถูกควบคุมตัวครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ในข้อหา
ละเมิดภาวะฉกุเฉิน แลว้คมุขงัอยู่ ๒๑ วนั ดเูหมือนว่า การจบักมุครัง้นีเ้ป็นการด าด



๑๗๑ 

 

เนินการตามใบสั่ง เพราะนายธารติ เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอธิบายว่า 
ส่วนสืบสวนสะกดรอยของดีเอสไอ เขา้จับกุมนายสมยศ ท่ีไดก้ระท าผิดในคดีต่อ
ความมั่นคงของรฐั ดว้ยการล่วงละเมิดสถาบนัพระมหากษัตริย ์ซึ่งมีลกัษณะการ
กระท าผิดเป็นเครือข่ายโดยใชเ้ครื่องมือสื่อสารทางอินเทอรเ์น็ต แต่ทา้ยท่ีสดุ ดีเอส
ไอ.ไม่ไดฟ้้องในเรื่องอินเทอรเ์น็ตเลย แต่ฟ้องในฐานะท่ีนายสมยศเป็นบรรณาธิการ
นิตยสารเสียงทักษิณ ฉบับท่ี ๑๕ ซึ่งตีพิมพ์บทความเรื่อง“แผนนองเลือด” ใน
คอลมัน ์คมความคิด ซึ่งผูเ้ขียนใชน้ามแฝงว่า “จิตร พลจนัทร”์  และถูกตีความว่า
เขา้ข่ายหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ 

การจับกุมนายสมยศดังกล่าวถือไดว้่า เป็นการจงใจใชอ้  านาจรฐัในการ
คุกคามสื่อมวลชนฝ่ายคา้น โดยอาศัยมาตรา ๑๑๒ เป็นเครื่องมือ แต่ท่ีรา้ยแรง
ยิ่งกว่านั้น ก็คือการลิดรอนสิทธิในการประกันตัว ซึ่งเป็นหลักสิทธิมนุษยชนขั้น
พืน้ฐานท่ีถือวา่ ผูถ้กูกลา่วหาไม่มีความผิด จนกระทั่งศาลไดต้ดัสินวา่มีความผิดแลว้ 
ซึ่งหลกัการนี ้ไดร้บัการรบัรองในรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๒ ดงันัน้ ผูถ้กูกลา่วหาควรท่ี
จะตอ้งมีสิทธิประกันตวัมาสูค้ดี และในปีท่ีผ่านมา ก็ไดม้ีการย่ืนขอประกันตวันาย
สมยศถึง ๘ ครัง้ แต่ศาลก็ยืนกรานที่ไม่ใหป้ระกันตวั โดยอา้งอย่างเดียวว่าเป็นคดีท่ี
มีอตัราโทษสงู หากใหป้ระกนัตวัเกรงวา่ผูต้อ้งหาจะหลบหนี  

เดือนมีนาคมท่ีผ่านมา(๒๕๕๔) นายปณิธาน พฤกษาเกษมสุข บุตรชาย
ของนายสมยศ ก็ไดอ้ดอาหารประทว้งท่ีหนา้ศาลอาญา ๑๑๒ ชั่วโมง เพื่อเรียกรอ้ง
สิทธิประกนัตวัของบิดา  แตศ่าลก็ยงัคงเมินเฉยอยู่นั่นเอง 

กรณีจบักุมนายสมยศดว้ยขอ้หา ๑๑๒ ในทางระหว่างประเทศ ถือว่าเป็น
เรื่องละเมิดสิทธิมนษุยชนอย่างรุนแรง และขดัหลกันิติธรรมระหว่างประเทศ องคก์ร
สิทธิมนษุยชนและองคก์รกรรมการนานาชาติจงึเคลื่อนไหวเรียกรอ้งใหป้ลอ่ยตวันาย



๑๗๒ 

 

สมยศอย่างไม่มีเง่ือนไข เช่น วันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ สหภาพแรงงาน
ประเทศเนปาล ไดส้่งจดหมายถึงนายกรฐัมนตรีของไทยใหป้ล่อยตวัคณุสมยศโดย
ทนัที และล่าสดุวนัท่ี ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ นี ้สหภาพแรงงานกลางของเกาหลี
ใต้และสหภาพแรงงานรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ก็ ย่ืนหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรีและประธานศาลฎีกาไทย ใหป้ล่อยตัวนายสมยศทันทีอย่างไม่มี
เง่ือนไข 

เรื่องท่ีน่าเจ็บปวดไปกว่านัน้ก็คือ นายสมยศถกูจบักมุด าเนินคดี ในขอ้หาท่ี
ตนเองไม่ไดเ้ป็นผูก้ระท า แต่ถูกท าใหเ้ป็นนักโทษตวัแทนท่ีตอ้งรบัผิดชอบในฐานะ
บรรณาธิการ ท่ีน่าสนใจก็คือ ในระหว่างการด าเนินคดี นายสมยศถกูกลั่นแกลง้ โดย
ใหเ้ดินทางไปสืบพยานต่างจงัหวดั เช่น จงัหวดัสระแกว้ เมื่อวนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๕๔ ท่ีจงัหวดัเพชรบรูณเ์ม่ือวนัท่ี ๑๙ ธนัวาคม ท่ีจงัหวดันครสวรรค ์เมื่อวนัท่ี 
๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ และท่ีจังหวัดสงขลา เมื่อวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๕ ตอ่มา จงึเลื่อนมาสืบพยานที่กรุงเทพฯ เน่ืองจากพยานอยู่กรุงเทพฯ  

การยา้ยท่ีคมุขงัและการสืบพยานลกัษณะนี ้สรา้งความล าบากอย่างมาก
แก่ผูต้อ้งขงั เพราะการเดินทางในฐานะนกัโทษไม่ไดม้ีแต่ความยากล าบาก และตอ้ง
ไปปรบัการใชช้ีวิตใหม่ในเรือนจ าต่างจงัหวดั การด าเนินการเช่นนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
การละเมิดสิทธิของนายสมยศ การตระเวนส่งตวัไปสืบพยานยงัหลายจงัหวดัเช่นนี ้
แทบไม่เคยเกิดขึน้มาก่อนเลยในการพิจารณาคดีในประเทศไทย 

 

การคมุขงันายสมยศดว้ยความผิดตามมาตรา ๑๑๒ นี ้เป็นการสะทอ้นถึง
ความอยุติธรรม และการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทย จนกลายเป็น
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เรื่องปกติ ดงัเป็นท่ีทราบกันดีว่า มีประชาชนผูบ้ริสทุธ์ิอีกจ านวนไม่นอ้ยท่ีถกูจบักมุ
ในขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ และขณะนีย้งัในคกุ เช่น 

นางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกุล ถูกจับกุมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๑ จนถึงขณะนี ้(๒๕๕๕) ถกูคมุขงัมาแลว้เกือบ ๔ ปี 

นายสรุชยั ด่านวฒันานสุรณ ์ถกูจบักมุตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๕๔ 
ขณะนีต้ิดคกุมาแลว้ ๑๔ เดือน นายสรุชยัถกูฟ้องคดี ๑๑๒ ทัง้หมด ๗ คดี จึงไดร้อ้ง
ขอตอ่ศาลใหร้วมคดีเขา้ดว้ยกนั เพื่อจะไดส้ารภาพแลว้จบคดีโดยเรว็ 

นายเลอพงษ ์วิชยัค ามาตย ์หรือ โจ กอรด์อน ชาวอเมริกนัสญัชาติไทย ถูก
กล่าวหาว่าเป็นผูแ้ปลหนงัสือ King never smile จากภาษาองักฤษ เป็นภาษาไทย 
ลงในคอมพิวเตอรเ์พื่อเผยแพร ่ศาลตดัสินจ าคกุ ๕ ปี แตล่ดลงเหลือ ๒ ปีครึง่ 

นายอ าพล ตั้งนพคุณ หรือ อากง ถูกกล่าวหาว่า ส่งข้อความสั้นทาง
โทรศพัทเ์ป็นขอ้ความหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ ถกูศาลตดัสินจ าคกุ ๒๐ ปี เป็นตน้ 

ปัญหารว่มจากความไม่เป็นธรรมของผูต้อ้งคดี ๑๑๒ ก็คือ การไม่ไดร้บัสิทธิ
ประกนัตวัในแทบทกุกรณี และการท่ีศาลมีแนวโนม้จะตดัสินใหผู้ต้อ้งหามีความผิด
ทัง้ท่ีหลกัฐานอ่อน เช่น กรณีของคุณอ าพล หลกัฐานอ่อนมาก และโจทกก็์ไม่อาจ
พิสจูนไ์ดด้ว้ยซ า้ว่า คณุอ าพลเป็นคนส่งขอ้ความ ทัง้ยงัมีเหตท่ีุอธิบายไดว้่า คณุอ า
พลอาจจะใชเ้อสเอ็มเอสไม่เป็น แต่ศาลก็อา้งวา่ กรณีนีโ้จทกไ์ม่ตอ้งพิสจูนเ์พราะ “ผู ้
ที่กระท าความผิดลกัษณะรา้ยแรงดงักล่าว ย่อมจะตอ้งปกปิดการกระท าของตน
ไม่ใหผู้อ้ืน่ล่วงรู”้ กรณีโจ กอรด์อนซึ่งอยู่ต่างประเทศมานาน และใชพ้ิมพด์ีดไทยไม่
เป็น คียบ์อรด์คอมพิวเตอรท่ี์ยึดมาเป็นของกลาง ก็ไม่มีอกัษรภาษาไทย การจะแปล
หนังสือลงอินเทอรเ์น็ตคงเป็นเรื่องยาก และยิ่งกว่านั้น หนังสือเรื่อง King never 

smile ก็เป็นหนงัสือวิชาการท่ีตีพิมพโ์ดยส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเยล และวางขาย
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อย่างเปิดเผยในต่างประเทศ แต่ศาลก็อา้งใหเ้ป็นไปตามค าฟ้อง แลว้ก็ตัดสินไป
ตามที่จ  าเลยสารภาพ 

ปัญหาความไม่เป็นธรรมของคดีหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ ท่ีจะตอ้งติดคกุ
ทนัทีเม่ือถกูกลา่วหา และมีแนวโนม้ที่จะตอ้งอยู่ในคกุนาน จงึท าใหเ้กิดความสิน้หวงั
ต่อกระบวนการยุติธรรม ดงันัน้ ผูต้อ้งหาหลายคน ตดัสินใจรบัสารภาพ ทัง้ท่ีเป็นผู้
บรสิทุธ์ิ เพื่อท่ีจะไม่สูค้ดีแลว้ใหก้ารพิจารณาคดีจบ แลว้รอคอยความหวงัจากการขอ
พระราชทานอภยัโทษ แตเ่ม่ือวนัท่ี ๕ เมษายนที่ผ่านมา(๒๕๕๕)  คณุสมยศ พฤกษา
เกษมสขุ ไดแ้สดงท่าทีต่อกรณีนีว้่า จะไม่รบัสารภาพและจะไม่ขอพระราชทานอภยั
โทษ  เน่ืองจากตนเองเป็นผูบ้รสิทุธ์ิ หากรบัสารภาพก็รูส้กึตะขิดตะขวงใจ นายสมยศ
กล่าวว่า “คนทีเ่ขารบัสารภาพเพราะเขาไม่เชือ่มั่น สิน้หวงักบักระบวนการยตุิธรรม
แลว้ แค่สิทธิในการประกนัตวัก็ยงัไม่มี ฝ่ายผูเ้สียหายก็ยงัไม่เคยปรากฏตวัในชัน้
ศาลซกัครัง้ ทีเ่ราสู ้เพราะอยากรูด้ว้ยตวัเองว่า ความยุติธรรมส าหรบัคดี ๑๑๒ ยงั
หลงเหลืออยู่ไหม” นายสมยศย า้ว่า ผลการแพช้นะคดีส  าหรบัเขาแลว้มีค่าเท่ากัน 
เพราะหากไดอ้อกจากเรือนจ าก็ยงัเจอกรงขงัท่ีใหญ่กว่า ท่ีผ่านมาถือว่าไดท้  าหนา้ท่ี
พลเมืองท่ีดีของประเทศแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการใช้
สิทธิเสรภีาพแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างท่ีพลเมืองท่ีดีควรจะเป็น 

ดังน้ัน ในโอกาส ๑ ปีในคุกของสมยศ จึงขอสดุดีจิตใจของนักต่อสู้
ของสมยศอย่างจริงใจ และฝากใจไปถงึเหยือ่ของกรณี ๑๑๒ ทัง้หมดด้วย 
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บรรพทีส่ี่ ความยุตธิรรมไม่มีในคดีสมยศ 

การตัดสินของศาลในคดีนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ไดก้่อใหเ้กิดการ
วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกวา้งขวาง และน ามาสู่การตั้งค าถามอย่างยิ่งต่อความ
ยตุิธรรมของศาลไทย 

ทั้งนี ้๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ นี ้ศาลอาญาได้อ่านค าพิพากษาคดีสมยศ 
พฤกษาเกษมสขุ บรรณาธิการนิตยสารเสยีงทกัษิณ ซึง่ถกูด าเนินคดีหมิ่นพระบรมเด
ชานภุาพตามมาตรา ๑๑๒ ในท่ีสดุ ศาลพิพากษาให้นายสมยศมีความผิดตามฟ้อง 



๑๗๗ 

 

ลงโทษจ าคกุ ๑๐ ปี จากความผิด ๒ กรรม บวกกับโทษเดิมเมื่อปี ๒๕๕๒ คดีหมิ่น
ประมาท พล.อ.สพรั่ง กลัยาณมิตร ซึง่รอลงอาญาไวอ้ีก ๑ ปี รวมเป็นจ าคกุ ๑๑ ปี 

ในค าอธิบายของค าพิพากษาไดอ้า้งอิงถึงบทความ ๒ บทความในนิตยสาร
เสยีงทกัษิณฉบบัเดือนกมุภาพนัธแ์ละมีนาคม ๒๕๕๓ ชื่อวา่ ‘แผนนองเลือด ยิงขา้ม
รุ่น’ และ ‘๖ ตลุาแห่งพ.ศ.๒๕๕๓’ ตามล าดบั โดยผูเ้ขียนใชน้ามแฝงว่า ‘จิตร พล
จนัทร’์วา่ เป็นบทความที่ตีความไดว้า่หมิ่นพระบรมเดชานภุาพ แมว้า่ตามพ.ร.บ.จด
แจง้การพิมพ ์พ.ศ.๒๕๕๐ ไม่ไดก้ าหนดใหบ้รรณาธิการตอ้งรบัผิดชอบกบับทความ
ท่ีผูอ้ื่นเขียน แต่ความผิดในกรณีมาตรา ๑๑๒ ไม่ไดถ้กูยกเลิกไปดว้ย ศาลจึงวินิจฉยั
วา่ แมว้า่จ าเลยจะไม่ไดเ้ขียนบทความก็ถกูลงโทษได ้

หลังจากการอ่านค าพิพากษา องค์กรสิทธิมนุษยชนหลาย และกลุ่ม
ตา่งประเทศหลายกลุม่ ไดอ้อกแถลงการณป์ระณามค าตดัสินโดยระบวุา่ ค าตดัสินนี ้
ท  าใหเ้กิดความเสียหายรา้ยแรงต่อหลกันิติธรรมของประเทศไทย และจะท าใหเ้กิด
การเซ็นเซอรต์วัเองในอนาคต และตวัแทนสหภาพยโุรปไดแ้สดงความกงัวลอย่างยิ่ง
ต่อการลงโทษครัง้นี ้โดยระบวุ่า ค าตดัสินดงักล่าวลิดรอนเสรีภาพในการแสดงออก
และเสรีภาพสื่ออย่างรุนแรง และกระทบต่อภาพลกัษณส์งัคมท่ีเป็นประชาธิปไตย
และมีเสรภีาพของประเทศไทย  

นายสมยศถูกจับกุมตั้งแต่วันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ และถูกขังคุก
ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา เพราะศาลไม่ยอมใหป้ระกนัตวั แมว้่าทนายจะขอประกนัตวัถึง 
๑๐ ครั้ง แต่ศาลก็ไม่ยอมอนุมัติโดยอ้างเพียงแต่ว่าเป็นคดีท่ีมีโทษสูง เกรงว่า
ผูต้อ้งหาจะหลบหนี การสืบพยานคดีของนายสมยศสิน้สดุลงเมื่อเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕๕ แตศ่าลไดเ้ลื่อนการอา่นค าพิพากษามาจนถึงเดือนมกราคมนี ้ 



๑๗๘ 

 

เม่ือวนัท่ี ๒๔ มกราคม หลงัจากการตดัสินคดี นายทวี ประจวบลาภ ซึง่เป็น
อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอาญากล่าวถึงกรณีแถลงการณข์องสหภาพยุโรปต่อกรณีค า
พิพากษานายสมยศ พฤกษาเกษมสขุ วา่ การพิจารณาคดีของศาลอาญา มีหลกัการ
พิจารณาเป็นสากลเหมือนกับศาลยุติธรรมอื่นทั่ วโลก กล่าวคือพิจารณาตาม
กฎหมายท่ีบญัญัติเอาไว ้การละเมิดกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ก็เป็นความผิด
ตามกฎหมายของประเทศไทย การท่ีนายสมยศน าบทความดหูมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพ ซึ่งแมจ้ะเป็นบทความของคนอื่นมาลง ก็เขา้ข่ายเป็นความผิด เพราะบทความ
ท่ีเผยแพร่ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ แต่เป็นขอ้ความท่ีมีลกัษณะดู
หมิ่นเหยียดหยาม ท าใหส้ถาบนัไดร้บัความเสียหาย 

ก่อนอื่นผูเ้ขียนตอ้งขอเห็นแยง้กบันายทวี ประจวบลาภ เน่ืองจากการตดัสิน
ของศาลไทยกรณีของนายสมยศครัง้นี ้ไม่ไดเ้ป็นแบบมาตรฐานสากล นบัตัง้แต่การ
ตดัสินเรื่องคดีหมิ่นประมาท พล.อ.สพรั่ง ก็ไม่ถูกตอ้ง เพราะ พล.อ.สพรั่งขณะนัน้
เป็นบุคคลสาธารณะ เป็นนายทหารท่ีร่วมก่อการรฐัประหาร และยงัมีบทบาทเป็น
ผูน้  าระดบัสงูในกองทพั การวิจารณบ์ทบาทในทางสาธารณะย่อมเป็นสิ่งท าได ้การ
ตัดสินลงโทษถึงขั้นติดคุกในคดีหมิ่นประมาทลักษณะนี้ ก็ เป็น เรื่อง ท่ีไม่ได้
มาตรฐานสากลอยู่แลว้ 

ต่อมา การตดัสินใหผู้ต้อ้งหาติดคกุถึง ๑๐ ปี จากบทความท่ีเขาไม่ไดเ้ขียน 
จะอธิบายดว้ยมาตรฐานอะไร ในต่างประเทศ การเขียนบทความใดก็ตาม ฝ่ายท่ีไม่
เห็นดว้ยเขาก็เขียนบทความมาตอบโต ้ใหป้ระชาชนพิจารณา ไม่มีท่ีใดท่ีจบัคนเขียน
บทความท่ีตนไม่เห็นดว้ยไปติดคกุเช่นในประเทศไทย แตปั่ญหาท่ียิ่งกวา่นัน้คือ คนท่ี
ติดคกุไม่ใช่คนเขียน และตามกฎหมายการพิมพน์ัน้ บรรณาธิการไม่ตอ้งรบัผิดชอบ 
การท่ีศาลอธิบายว่า แมจ้ะไม่ผิดกฎหมายการพิมพแ์ต่ยงัผิดตามมาตรา ๑๑๒ นัน้ 



๑๗๙ 

 

ศาลไดก้ระท าการเขียนกฎหมายขึน้เอง เพราะถา้หากกฎหมายมาตรา ๑๑๒ เป็น
ขอ้ยกเวน้ ตามหลกัการทางดา้นนิติศาสตร ์เขาตอ้งระบขุอ้ยกเวน้ไวใ้นกฎหมายการ
พิมพด์ว้ย เม่ือไม่มีระบขุอ้ยกเวน้เช่นนี ้โดยทั่วไปตอ้งยกประโยชนใ์หจ้  าเลย 

ปัญหาส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งคือ บทความท่ีศาลอา้งทัง้  ๒ เรื่องไม่ไดเ้ขา้ข่าย
การหมิ่นตามมาตรา ๑๑๒ เพราะตามกฎหมายมาตรานี้ ได้ระบุการคุ้มครอง 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว พระราชินี องคร์ชัทายาท และผูส้  าเร็จราชการ แต่
บทความทัง้สองท่ีอา้ง ลว้นเป็นเรื่องทางประวตัิศาสตร ์และไม่มีขอ้ความหมิ่นบคุคล
คนใดตามมาตรา ๑๑๒ เลย ไม่ไดเ้อ่ยถึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัองคปั์จจบุนั
เลยเสียดว้ยซ า้ เช่น ในส่วนท่ีศาลตัดสินจากขอ้ความจากบทความท่ีอา้งถึง “โคตร
ตระกลู”ว่า “พอไดด้ีก็โค่นนายตวัเอง จบันายไปจองจ า ซดัว่าสติไม่ดี ดแูลบา้นเมือง
ไม่ได ้แลว้ก็จับลงถุงแดง ฆ่าทิง้อย่างทารุณ” ข้อความนีอ้ธิบายไม่ไดเ้ลยว่าเป็น
ความผิดตามกฎหมายดังกล่าว แม้จะอ้างตามนัยค าตัดสินของศาล กล่าวคือ 
ตีความว่า เป็นเรื่องสมยัพระเจา้กรุงธนบรุี แต่กรณีนีก็้มีปัญหาในการตีความ เพราะ
จิตร พลจนัทรอ์ธิบายวา่ เหตกุารณนี์เ้กิดขึน้ “ตัง้สองรอ้ยกวา่ปีมาแลว้” แตบ่ทความ
ดงักล่าวเขียนเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ ระยะเวลาสองรอ้ยปี ตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๓๕๓ ล่วงพน้
จากสมยัรชักาลท่ี ๑ มาแลว้มาถึงตน้รชักาลท่ี ๒ จึงอาจจะตีความไดด้ว้ยซ า้ว่า ไม่
เก่ียวขอ้งกบัพระเจา้กรุงธนบรุี ยิ่งกว่านัน้ ก็เป็นที่ทราบกนัดีว่า พระเจา้กรุงธนบรุีถกู
ประหารชีวิตโดยการตดัศีรษะ ผูท่ี้ถกู”จบัลงถงุแดง”จงึไม่น่าจะหมายถึงพระเจา้กรุง
ธนบรุี แตก่ระนัน้ สมมตวา่ เรื่องนีก้ลา่วถึงเรื่องพระเจา้กรุงธนบรุีจรงิ มาตรา ๑๑๒ ก็
ไม่ไดม้ีบทบัญญัติคุม้ครองไปถึงพระมหากษัตริยใ์นอดีตแต่อย่างใด การอา้งเอา
ความผิดแก่นายสมยศจงึไม่น่าจะเป็นไปได ้



๑๘๐ 

 

กรณีต่อมา การกล่าวถึงหลวงนฤบาลแห่งโรงแรมผี ท่ีออกกฎหมายตั้ง
ทรพัยส์ินสว่นตวั พ.ศ.๒๔๙๑ หนนุอ านาจเผด็จการของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์โคน่
รฐับาลถนอม-ประภาส และอยู่เบือ้งหลงัการสงัหารฝ่ายซา้ย การมีส่วนในการลอบ
สงัหาร พ.ต.ท.ทกัษิณ เป็นตน้ ก็ไม่สามารถตีความตามท่ีค าพิพากษาของศาลได้
เลยว่า หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั อย่างนอ้ยท่ีสดุ การเอ่ยถึงการออก
กฎหมาย พ.ศ.๒๔๙๑ ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัยงัประทบั
อยู่ต่างประเทศ ดังนั้น เรื่องหลวงนฤบาลจึงเป็นการตีความโดยความไม่รูข้ ้อมูล
ประวัติศาสตรข์องศาลเอง อาจจะพิจารณาไดด้ว้ยซ า้ว่า ค าพิพากษาของศาลท่ี
ตีความเช่นนี ้เป็นการหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ แต่กรณีนีจ้ะเห็นไดช้ดัว่าเป็นการมุ่ง
ตีความเพื่อหาเรื่องท่ีจะใหน้ายสมยศเป็นผูก้ระท าความผิดใหจ้งได ้

สรุปแล้ว การด าเนินการของศาล เช่น การห้ามประกันตัว และการ
ตัดสินคดีในลักษณะตีความเอาเองเช่นนี ้มีแต่จะสร้างความเสื่อมเสียในเชิง
ภาพลักษณ์ของศาลเอง และยังเป็นการชี้ให้เห็นด้วยว่า กฎหมายมาตรา 
๑๑๒ น้ัน ขัดกับหลักนิติธรรมและหลักความยุติธรรม ทั้งยังเป็นการละเมิด
หลักสิทธิมนุษยชน ท าใหป้ระชาชนไม่ได้รับเสรีภาพอย่างแทจ้ริง โดยเฉพาะ
เสรีภาพในด้านความคิด ที่มุ่งจะบังคับให้คนคิดและเชื่อในแบบเดียวกัน ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย 

 

บรรพที ่๕ บวัใบนิดฤๅจะปิดช้างล้ม 

 

โคลงสี่สภุาพของเก่าบทหนึ่ง ไดอ้ธิบายไวว้า่ 

ชา้งใดตายกลิง้อยู ่ ทัง้ตวั 

อตุริเก็บใบบวั    ปิดไว ้



๑๘๑ 

 

ความรา้ยกาจนา่กลวั  ฟุง้เฟ่ือง 
เสยีทรพัยเ์ฟ่ืองไพให ้  สงบฟุง้ฤๅฟัง 
สภุาษิตของไทยโบราณบทนี ้แสดงใหเ้ห็นว่า การท าความผิดและคิดรา้ย

ย่อมไม่สามารถท่ีจะปกปิดไดม้ิด ซึ่งถา้จะเปรียบเทียบใหเ้ห็นไดก็้คือกรณีท่ีศาลไทย 
ไดใ้ชค้  าตดัสินลงโทษประชาชนอนัขัดกับหลกัแห่งความยุติธรรมในกรณีกฎหมาย
อาญามาตรา ๑๑๒ หรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ความรา้ยอนันี ้แมจ้ะ
พยายามซ่อนเร้นแต่ก็ไม่อาจกระท าได้  เรื่องจึง เผยแพร่ไปทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ความพยายามในการปกปิดจึงเป็นไปไม่ได ้เน่ืองจากเป็นเรื่องของการ
ใชอ้  านาจศาลละเมิดสิทธิมนษุยชน ซึ่งโลกอารยะถือว่าเป็นเรื่องเสียหายและน่าอบั
อาย 

กรณีนีเ้ห็นไดจ้ากการท่ีกระทรวงการต่างประเทศไทย ตอ้งออกค าแถลง
และส่งไปประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเมื่อวนัท่ี ๒๕ มกราคม ว่า การท่ีศาลไทยพิพากษา
ความผิดนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ 
ฐานท่ีแพร่กระจายข่าวสารอนัเป็นเท็จ ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความเกลียดชังต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์จึงใหล้งโทษจ าคุกถึง ๑๐ ปีนัน้ ค าพิพากษายงัไม่เป็นท่ีสุด ตาม
ระเบียบวิธีพิจารณาความคดีอาญาของไทย จ าเลยยงัมีสิทธิไดร้บัการพิจารณาคดี
อย่างเท่ียงธรรม เช่นการปฏิเสธค าฟ้อง และยงัสามารถอทุธรณไ์ด ้สว่นเรื่องการหา้ม
ประกนัตวันัน้ เป็นเพราะนายสมยศไม่ไดไ้ปรายงานตวัตามหมายท่ีเรียก และเขาถกู
จบักมุขณะพยายามจะขา้มเขตแดน การปล่อยตวัชั่วคราวจะเป็นการเสี่ยงท่ีเขาจะ
พยายามแทรกแซงพยาน หรือหลกัฐาน และย า้ว่า กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ มี
ความสอดคลอ้งกบักฎหมายระหว่างประเทศเรื่องสิทธิพลเมือง และเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น 



๑๘๒ 

 

 

 
 

กรณีนี ้จะเห็นได้ว่า ค าแถลงของกระทรวงต่างประเทศยกข้ออ้างเพื่อ
ปกปอ้งศาลนัน้ไม่สมเหตผุล เช่น การกลา่วว่า การใหป้ระกนัตวัสมยศจะเป็นเหตใุห้
เกิดการแทรกแซงพยานหรือหลกัฐาน ก็ในเมื่อหลกัฐานส าคญัท่ีใชฟ้้อง คือบทความ
ในนิตยสารท่ีตีพิมพอ์อกวางจ าหน่ายแลว้ นายสมยศจะไปแทรกแซงไดอ้ย่างไร 
นอกจากนี ้ขอ้อา้งท่ีว่า บทความท่ีนายสมยศไม่ไดเ้ขียน แต่ศาลเห็นว่านายสมยศมี
ความผิดเพราะเป็นการเผยแพรข่่าวสารอนัเป็นเท็จ ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความเกลียดชงั
ตอ่สถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ อาจารยส์มศกัดิ ์เจียมธีรสกลุ ไดอ้ธิบายไวว้่า กฎหมาย
มาตรา ๑๑๒ ไม่ไดเ้ปิดทางใหม้ีการพิสจูนเ์ลยว่า ขอ้ความท่ีอา้งว่าหมิ่นนัน้จึงหรือ
เท็จ ยิ่งกว่านัน้ค าอธิบายของกระทรวงต่างประเทศยงัปกปิดขอ้เท็จจริงว่า นายสม
ยศถูกด าเนินคดีอย่างไม่ยตุิธรรม โดยเฉพาะเรื่องท่ีถูกน าตวัไปพิจารณาคดีในศาล
ตา่งจงัหวดัหลายแห่ง ซึง่เป็นการมุ่งสรา้งความยากล าบากแก่จ  าเลย 

นอกจากกระทรวงตา่งประเทศ ศาลเองก็เก็บอาการพิรุธไม่อยู่เช่นกนั ดงัจะ
เห็นไดจ้ากนายทวี ประจวบลาภ อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอาญา แถลงผลงานของศาล
อาญาประจ าปี ๒๕๕๕ ตามโครงการศาลอาญาพบสื่อมวลชน ในวนัท่ี ๗ กมุภาพนัธ ์
ก็ไดอ้ธิบายว่า การพิจารณาของศาลเป็นไปตามพยานหลกัฐานและเป็นกลางไม่



๑๘๓ 

 

ฝักใฝ่ฝ่ายใด จึงอยากใหผู้ว้ิพากษ์วิจารณอ์ย่าใชอ้คติ อย่าใชถ้อ้ยค าเสียดสีทิ่มแทง
ศาล และโดยเฉพาะผูท่ี้น าเอาชาวต่างชาติมาวิพากษว์ิจารณศ์าลไทยโดยปราศจาก
ขอ้มลูอนัสมบูรณ ์นายทวีเห็นว่า การกดดนัศาลไทยถือเป็นการกดดนัประเทศไทย 
จงึตอ้งอธิบายคนไทยใหเ้ขา้ใจ 

จะเห็นไดว้่า การแถลงของศาลพยายามอา้งถึงหลกัความยุติธรรมอนัเป็น
นามธรรม ซึ่งศาลไม่ไดป้ฏิบตัิจริงในกรณีกฎหมายมาตรา ๑๑๒ ศาลไทยไม่เคยรบั
และพิจารณาว่า กฎหมายนีเ้ป็นมรดกเผด็จการ เพราะมาจากประกาศของคณะ
รฐัประหารเมื่อหลงั ๖ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๑๙ นอกจากนี ้ศาลยงัไม่อนมุตัิการประกนั
ตวัผูต้อ้งหาคดี ๑๑๒ เสมอ ท าใหจ้  าเลยถกูขงัยาว ทัง้ท่ีตามรฐัธรรมนญูมาตรา ๓๙ 
ถือว่า ผูต้อ้งหายงัเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ศาลจะตอ้งใหป้ระกันตวัระหว่างการพิจารณาคดี 
และท่ีส าคัญ ศาลมักจะตัดสินให้จ าเลยมีความผิดโดยการละเมิดหลักวิธีการ
พิจารณาความอาญาเสมอ เช่น หลกัการพิจารณาความอาญาเสนอใหก้ารตดัสิน
ลงโทษผูก้ระท าผิด ตอ้งมีการพิสจูนอ์ย่างสิน้สงสยัว่าจ าเลยไดท้ าความผิดจริง ถา้มี
เหตุอันไม่ชัดเจนหรือไม่แน่ใจแลว้ ใหย้กประโยชนใ์หจ้  าเลย แต่กรณีของนางสาว
ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล กรณีนายสมยศ พฤกษาเกษมสขุ หรือแมก้ระทั่งกรณีนาย
ยศวริศ ชกูล่อม(เจ๋ง ดอกจิก)ศาลตดัสินใหจ้  าเลยมีความผิดตามมาตรา ๑๑๒ โดย
การตีความดว้ยแบบฉบบัของศาลเอง 

ด้ว ย เหตุ นี ้  เ มื่ อ  น ายฌอง -มา ร์ค  เ อ โ รลท์ ( Jean-Marc Ayrault)

นายกรฐัมนตรีฝรั่งเศส ท่ีเยือนประเทศไทย และไดเ้ขา้พบ นางสาวยิ่งลกัษณ ์ชินวตัร 
นายกรฐัมนตรี เม่ือวนัท่ี ๖ กมุภาพนัธ ์และไดแ้สดงความห่วงใยเก่ียวกบัปัญหาดา้น
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไทยโดยเฉพาะการเอาผิดกับผู้
ละเมิดกฎหมายมาตรา ๑๑๒ โดยกล่าวว่า การแสดงออกทางความคิดเห็นจะตอ้ง



๑๘๔ 

 

อยู่ภายใตก้ฎหมาย ในขณะเดียวกนั ผูท่ี้มีอ  านาจก็ไม่ควรใชก้ฎหมายในการกีดกัน
เสรภีาพทางความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยเช่นกนั 

ในวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ นายเควิน เฮวิสัน ศาสตราจารย์ด้านเอเชียของ
มหาวิทยาลยัคาโรไรนาเหนือ ไดเ้ขียนบทความเรื่อง “กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพกัดกร่อนความน่าเชื่อถือของทางฝ่ายตุลาการ”  มีสาระส าคญัว่า กลุ่มท่ีอา้ง
ตนเองว่าเป็นผูป้กป้องสถาบันพระมหากษัตริยน์ั้น ก าลงัเป็นผูบ้่อนท าลายระบบ
ทางกฎหมายเสียเอง โดยรายงานถึง แนวโนม้ของคดีหมิ่นพระบรมเดชานภุาพที่เพิ่ม
สงูขึน้อย่างมากในประเทศไทยหลงัการรฐัประหาร พ.ศ.๒๕๔๙ และชีว้่า การที่ศาล
ตดัสินลงโทษจ าเลยในหลายกรณี เป็นการกระท าท่ีป่าเถ่ือนอย่างยิ่ง และกรณีนีเ้ป็น
เรื่องการเมือง เพราะทกุคนท่ีถกูศาลตดัสินลงโทษ เป็นผูอ้ยู่ฝ่ายต่อตา้นรฐัประหาร 
และคัดคา้นรฐับาลท่ีไดร้บัการสนับสนุนจากฝ่ายทหาร โดยเฉพาะในสมัยท่ีนาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ รบัต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีมีการด าเนินคดีประชาชนตามมาตรา 
๑๑๒ มากเป็นประวตัิการณ ์เพราะมีการบงัคบัใชก้ฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ
เพื่อกลบเสียงของฝ่ายสื่อมวลชนเสือ้แดงท่ีเป็นฝ่ายตรงขา้ม และรวมไปถึงใชใ้นการ
ท าลายการเคลื่อนไหวทางการเมืองจองฝ่ายคนเสือ้แดงดว้ย ทัง้ท่ีมีหลกัฐานเพียง
นอ้ยนิดเพื่อลงโทษราวกับกระท าผิดอุกฉกรรจ ์ในคุกตารางจึงเต็มไปดว้ยนักโทษ
ทางการเมืองท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างจากรฐับาล  เป็นเรื่องหดหู่และน่าเศรา้ใจยิ่ง
นกั 

เฮวิสนัเห็นว่า การใชก้ฎหมายมาตรา ๑๑๒ มาจ าคุกประชาชนนัน้ ไม่ได้
ช่วยฝ่ายอนุรักษ์นิยมในการรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่เป็นการท าลาย
ประชาธิปไตย และยังเป็นการท าลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการศาลไทย 
เพราะการตดัสินหลายครัง้เป็นการตัง้ธงล่วงหนา้แลว้ตีความใหจ้ าเลยมีความผิด 



๑๘๕ 

 

และเมื่อมีการวิพากษว์ิจารณถ์ึงความผิดพลาดในการตดัสินในคดีเหลา่นี ้เจา้หนา้ท่ี
ทางฝ่ายศาลก็ออกมาข่มขู่วา่จะด าเนินการตามขอ้หาหมิ่นศาล ซึง่เป็นการไม่ถกูตอ้ง 

สรุปแล้วจะเห็นได้ว่า ระบบตุลาการของประเทศจะหมดความ
เชื่อถือจากนานาอารยประเทศ เพราะมีกระบวนการอันล้าหลังในกรณีของ
มาตรา ๑๑๒ และยิ่งโยงถึงข่าวเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ว่าศาลไทย
อนุมัติการเลื่อนส่ังฟ้องเป็นคร้ังที่ ๑๘ กรณีที่กลุ่มพันธมิตรที่ยึดสนามบิน 
เน่ืองจากฝ่ายผู้ต้องหายังเตรียมหลักทรัพยม์าประกันตัวในชั้นศาลยังไม่
พร้อม ก็ยิ่งแสดงถึงความสิน้หวังของประชาชนไทยต่อมาตรฐานการตัดสิน
คดขีองสถาบันยุตธิรรมไทย 

บรรพทีห่ก  ๑๐๙๕ วันลงทณัฑส์มยศ 

เดือนเมษายน(๒๕๕๗)นี ้ก็กกัขงัจองจ านายสมยศ พฤกษาเกษมสขุอย่าง
ไม่เป็นธรรมก็จะครบ ๓ ปี (๑๐๙๕ วัน) กรณีสมยศนีช้ีใ้หเ้ห็นถึงความไรห้ลกัการ
และความอยุติธรรมของศาลไทย และตอกย า้ถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
กฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ และยังสะท้อนถึงความอ ามหิตของ  “คนดี”ใน
สงัคมไทย ท่ีสามารถเพิกเฉยและยอมรบัไดก้บัการท่ีผูบ้ริสทุธ์ิจะตอ้งติดคกุในเวลา
เน่ินนาน เชน่นี ้

ขอทบทวนประวตัิชีวิตของสามญัชนที่ชื่อสมยศ พฤกษาเกษมสขุอีกครัง้วา่ 
เขาเกิดวันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๔  ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
รามค าแหง แลว้ด าเนินชีวิตเป็นนกัหนงัสือพิมพแ์ละนกักิจกรรมดา้นแรงงานมาเป็น
เวลานาน  การท่ีคุณสมยศเลือกเส้นทางชีวิตดังนี ้ ส่วนหนึ่งก็มาจากการรับ
อุดมการณ์ท่ีตอ้งการต่อสูเ้พื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม เพื่อยกระดับชีวิต
แรงงาน เช่นเดียวกับนกัต่อสูเ้พื่อความเป็นธรรมจ านวนมากของยคุสมยัท่ีใฝ่ฝันถึง



๑๘๖ 

 

สงัคมใหม่ท่ีดีงาม ปราศจากการกดข่ี เป็นสงัคมแห่งความเสมอภาพเท่าเทียมกัน 
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย ดังนั้น การต่อสูเ้พื่อประชาธิปไตยใน
สงัคมไทยก็เป็นอีกเปา้หมายหนึ่ง  ท าใหน้ายสมยศเขา้รว่มกบัฝ่ายประชาชนต่อตา้น
เผด็จการในการเคลื่อนไหวพฤษภาประชาธรรม เม่ือ พ.ศ.๒๕๓๕  

 เมื่อพิจารณาจากขอ้เท็จจริง ไม่มีขอ้มลูอนัใดท่ีจะเชื่อมโยงว่า นายสมยศ
เป็นคนของฝ่าย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก่อนการรฐัประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ.
๒๕๔๙  นายสมยศไม่เคยรูจ้ักกับ พ.ต.ท.ทกัษิณเป็นการส่วนตวั อีกทัง้ยงัเคยเขา้
ร่วมการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทักษิณเสียด้วยซ า้ เคยเขียนบทความเรื่อง 
"พฤติกรรมเผด็จการรฐับาลทกัษิณ" ลงใน “ไทยเอ็นจีโอ.” ประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗ 

 อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการรฐัประหาร นายสมยศก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรก 
ๆ ท่ี เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหาร และเรียกร้องให้บ้านเมืองกลับคืนมาสู่
ประชาธิปไตย โดยการตัง้ “กลุม่ ๒๔ มิถนุาประชาธิปไตย” มาเป็นองคก์รเคลื่อนไหว 
นายสมยศได้ผลักดันให้ตีพิมพ์นิตยสาร “สยามปริทัศน์” เพื่อสนับสนุนการ
เคลื่อนไหวประชาธิปไตย แต่ไม่ประสบความส าเรจ็เพราะขาดเงินทนุ ในระหว่างนัน้
ก็ไดเ้ขา้ร่วมการเคลื่อนไหวเรื่องร่างรฐัธรรมนูญท่ีเป็นประชาธิปไตย และคัดคา้น
รฐัธรรมนญูฉบบั ๒๕๕๐ และเขา้รว่มการก่อตัง้ นปก.(แนวรว่มประชาธิปไตยขบัไล่
เผด็จการ)เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งเป็นจงัหวะกา้วส าคญัท่ีพฒันามาสู่ขบวนการคนเสือ้
แดงในปัจจบุนั 

เมื่อแกนน าของ นปก.ถูกจับกุมหลังการเคลื่อนไหวสงกรานต์เลือด 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒  นายสมยศและกลุ่ม ๒๔ มิถุนายน ก็เป็นกลุ่มแรก ท่ีจดัการ
ชมุนมุประชาชนท่ีทอ้งสนามหลวงเมื่อวนัท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อท าลาย
บรรยากาศอึดอดัแห่งเผด็จการ และในปีเดียวกันนัน้ นายสมยศก็ไดร้่วมกับเพื่อน
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หลายคน รวมทัง้นายประแสง มงคลศิร ิและผูเ้ขียน ก่อตัง้นิตยสารเสยีงทกัษิณ ท่ีมุ่ง
จะเป็นกระบอกเสียงใหก้ับคนเสือ้แดง นิตยสารนีม้ีความโดดเด่นท่ีการใชรู้ปของ 
พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เป็นปกหนา้ หรือไม่ก็ปกหลงัแทบทกุฉบบัเพื่อหวงัผลในดา้น
การขาย นิตยสารเสียงทักษิณนีถู้กปิดโดยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เมื่อเดือน
พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ พรอ้มกบัการท่ีนายสมยศซึ่งเป็นบรรณาธิการ ตอ้งถกูคมุ
ตัวไปขังไวท่ี้ค่ายอดิศร กองพันทหารมา้ สระบุรี เป็นเวลา ๓ สปัดาห ์และเมื่อพน้
จากท่ีคมุขงั นายสมยศไดอ้อกหนงัสือใหม่ ชื่อ เรดพาวเวอร์ ซึง่ยงัคงอยู่มาจนถึงเมื่อ 
พ.ศ.๒๕๕๖ ท่ีผ่านมา จงึไดย้ตุเิพราะตีพิมพเ์ผยแพรเ่พราะประสบภาวะการขาดทนุ 

ในช่วงเวลาท่ีรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะบริหารประเทศ  นายสมยศถูก
จบักุมอีกครัง้ เมื่อวนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ โดยถูกควบคมุตวัท่ีด่านอรญั
ประเทศ ในขณะท่ีจดัคณะทวัรน์  าเที่ยวประเทศกมัพชูา ขอ้หาท่ีไดร้บัแจง้คือ กระท า
ความผิดตามกฎหมายหมิ่นพระบรมราชานุภาพ มาตรา ๑๑๒ หลังจ ากนั้น 
ทนายความไดย่ื้นประกนัตวัถึง ๑๓ ครัง้(๒๕๕๖) แตไ่ม่ไดร้บัการประกนัตวั 

การจับกุมนายสมยศและคณะเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการกวาดล้าง
ประชาชนดว้ยมาตรา ๑๑๒ ของรฐับาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ดงัจะเห็นไดว้่า มีการ
จับกุมฝ่ายคนเสือ้แดง หรือผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายเสือ้แดงจ านวนมาก และถูก
ฟ้องด าเนินคดีด้วยมาตรา ๑๑๒ การจับกุมเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นการสกัดกั้นการ
เคลื่อนไหวของนายสมยศ เพราะขณะท่ีถูกจบักุม นายสมยศก าลงัรวบรวมรายชื่อ
ประชาชนเพื่อเสนอใหย้กเลิกมาตรา ๑๑๒ โดยมุ่งหวงัว่าวิธีนีจ้ะลดทอนเครื่องมือ
ของรฐัเผด็จการท่ีจะใสร่า้ยปา้ยสี และน าประชาชนเขา้คกุอย่างขาดความชอบธรรม 
คดีท่ีเป็นตวัอย่างของความไม่เป็นธรรมนีอ้ย่างท่ีสดุ คือ กรณีอากงหรือนายอ าพล 
ตัง้นพคณุ ที่ถกูจบักมุอย่างไรเ้หตผุลตามมาตรา ๑๑๒ แลว้ถกูศาลตดัสินจ าคกุทัง้ท่ี
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ไม่มีหลกัฐานชัดเจนว่ากระท าความผิด สุดทา้ยก็ตอ้งเสียชีวิตในคุก ซึ่งกลายเป็น
กรณีประจานความอยตุิธรรมโดยศาลไทยไปทั่วโลก 

ขอ้หาท่ีกล่าวรา้ยนายสมยศ มาจากบทความ ๒ เรื่องท่ีตีพิมพใ์นนิตยสาร
เสียงทกัษิณ และถูกตีความว่าเป็นบทความท่ีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  ทั้ง ๆ ท่ี
บทความ ๒ เรื่องนัน้ไม่มีขอ้ความใดเลยท่ีจะกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั
หรือพระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นบทความท่ีอ่านไม่รู ้เรื่อง แต่ต่อมาวันท่ี ๒๖ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ศาลก็ตดัสินใหน้ายสมยศมีความผิด และตดัสินจ าคกุ ๑๐ ปี 
โดยการตีความวา่ บทความมีลกัษณะท่ีเรยีกวา่หมิ่นพระบรมเดชานภุาพ 

แต่กระนัน้ ก็เป็นที่ทราบขอ้เท็จจรงิวา่ บทความทัง้ ๒ เรื่อง นายสมยศไม่ได้
เป็นผูเ้ขียน ผูเ้ขียนคือผูใ้ชน้ามปากกาว่า “จิตร พลจนัทร”์ แต่ศาลก็อา้งว่า นายสม
ยศต้องรับผิดในฐานะท่ีเป็นบรรณาธิการ แต่ปัญหาก็คือ กฎหมายท่ีเอาผิด
บรรณาธิการคือ กฎหมายการพิมพ ์พ.ศ.๒๔๘๔ สมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่ง
เป็นกฎหมายท่ียกเลิกแลว้ กฎหมายการพิมพฉ์บับใหม่ พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติว่า 
ความรับผิดชอบเป็นของผู้เขียน บรรณาธิการและผู้จัดพิมพ์ไม่ต้องรับผิด ค า
พิพากษาของศาลจึงตัดสินโดยการ “ใหค้วามเห็น” กล่าวคือ “ศาลเห็นว่า การที่
จ าเลยจะพน้ผิดย่อมหมายความว่าจ าเลยพน้จากการเป็นผูก้ระท าความผิด ตาม 
พ.ร.บ.การพมิพ ์พ.ศ.๒๔๘๔ เทา่นัน้ สว่นการกระท าของจ าเลยจะเป็นความผดิตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ตามฟ้องนัน้ไม่ไดถู้กยกเลิกโดยผลของ
กฎหมายดังกล่าวด้วย” จึงตีความค าพิพากษาได้ว่า ไม่ว่ากฎหมายจะยกเลิก
ความผิดอย่างไร ศาลก็สามารถเสนอความเห็นให้มีความผิด และตัดสินตาม
ความเห็นนัน้ได ้โดยไม่ตอ้งอา้งหลกักฎหมายอีกตอ่ไป 
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ดว้ยความมั่นใจวา่ ตนเองไม่ไดก้ระท าความผิด นายสมยศจงึตดัสินใจสูค้ดี
โดยต่อสูใ้นชัน้ศาลอทุธรณ ์ทัง้ท่ีนายสรุชยั ด่านวฒันานสุรณ ์ซึ่งถกูจบักมุดว้ยขอ้หา
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพเช่นกัน แนะน าให้นายสมยศรับสารภาพ แล้วขอ
พระราชทานอภยัโทษ เพราะการต่อสูค้ดีเช่นนีใ้นสงัคมไทย ไม่มีวนัไดร้บัความเป็น
ธรรมจากศาล แมก้ระทั่งสิทธิประกันตัวยังไม่ไดร้บั ตัวอย่างก็คือ นางสาวดารณี 
ชาญเชิงศิลปกลุ ท่ีติดคกุมานานเกือบ ๖ ปี และไม่เคยไดร้บัความเป็นธรรมจากศาล
ในดา้นสิทธิการประกนัตวั แต่นายสมยศก็ยงัยืนยนัท่ี0จะตอ่สูต้อ่ไป 

คดีสมยศรวมถึงกรณีผูต้อ้งหาคดี ๑๑๒ รายอื่น ซึ่งขณะนีร้วมถึงคดีปภสัช
นัญญ ์ฉ่ิงอินทร ์ซึ่งติดคุกท่ีนครราชสีมา ในคดี “พระองคท์่าน” คดีเอกชัย หงสก์ัง 
วาน ซึ่ดคุกเพราะขายซีดี  คดีกิตติธน แย้มสมัยหรือเคนจิ ท่ีถูกกล่าวหาว่าเปิด
เว็บไซตห์มิ่นพระบรมเดชานภุาพ  และคดีดารณี ชาญเชิงศิลปกลุ เป็นตน้ ลว้นเป็น
ตัวอย่างสะทอ้นถึงปัญหาของกระบวนการยุติธรรมในสงัคมไทย คดีเหล่านีเ้ป็นท่ี
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในต่างประเทศ แต่เป็นท่ีเพิกเฉยของขบวนการสิทธิ
มนษุยชนในประเทศไทย 

ประเด็นที่อยากจะพูดถึงในที่นีก็้คือ ความไม่เป็นธรรมเช่นนี ้แม้ว่า
จะเปลี่ยนจากรัฐบาลประชาธิปัตยม์าเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทย สถานะแห่ง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกรณี ๑๑๒ ก็ยังด าเนินต่อไป น่ีคือความสิน้หวัง
ของสังคมไทยอีกวาระหน่ึง นอกเหนือจากความช่ัวร้ายที่กระท าโดยศาล
รัฐธรรมนูญและคณะกรรมการเลือกตัง้ทีเ่กิดขึน้แล้ว 
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