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The testimonies 2018: การยืนยันผ่ านคาพูดและการกระทาของนักต่ อสู้
ปี 2561 เป็ นอีกปี ที่แบกรับเรื่ องราวมากมายของสถานการณ์คดีเสรี ภาพการแสดงออกในประเทศ ผู้ถกู
ดาเนินคดีจากการใช้ เสรี ภาพด้ านต่างๆ ตังแต่
้ การคิด การพูด การเขียน หรื อการแสดงออกโดยการชุมนุม ก็
ยังคงต้ องต่อสู้กนั ต่อไปตามความคิด ความเชื่อ ที่พวกเขาและเธอต่างคาดหวังจะเห็น
เมื่อคดีของพวกเขาขึ ้นสูก่ ารพิจารณาในชันศาล
้
ก็เป็ นโอกาสอันดีที่ความเชื่อของพวกเขาจะถูกรับฟั ง
และบันทึกไว้ ในสนามการต่อสู้นี ้อย่างเป็ นทางการ โดยไม่ต้องหวัน่ เกรงว่า ผลของคดีที่ศาลตัดสินจะออกมา
เป็ นอย่างไร รายงานชิน้ นี ้ไอลอว์พยายามเลือกสิ่งที่นกั ต่อสู้ทัง้ หลายเลือกที่จะเชื่อ เลือกที่จะยืนยันอย่างหนัก
แน่น ผ่านปากคาพยานในคอกพยาน
การยืนยันครัง้ สุดท้ ายของทนายประเวศ
"ศาลไม่มีความชอบธรรมที่จะพิจารณาคดีนี ้ หากมีการพิจารณา ผมต้ องการให้ พิจารณาลับหลังผมไป
เลย เพราะสภาพผมเป็ นแบบนี ้ ผมจะไปสู้คดีได้ ยงั ไง ศาลให้ ความเป็ นธรรมแล้ วหรื อ ผมขอยืนยันว่า ไม่ยอมรับ
กระบวนการยุติธรรม แต่จะไม่ขดั ขวางการพิจารณาคดีของศาล"
อย่างองอาจเชื่อมัน่ เมื่อศาลขานชื่อ ประเวศ ในชุดนักโทษ ถูกราชทัณฑ์สวมกุญแจข้ อเท้ า มีผ้าปิ ดปาก
ลุกขึ ้นยืนกล่าวกับศาล
ผู้พิพากษาหญิ งซึ่งเป็ นผู้สนทนากับประเวศเป็ นหลักตอบว่า "ศาลต้ อ งพิจารณา เพราะฟ้องมาแล้ ว
ศาลจะให้ ความเป็ นธรรมอย่างดีที่สดุ ” ประเวศ กล่าวว่า "ตนไม่เชื่อ สภาพแบบนี ้จะสู้ยงั ไง แถลงการณ์ฉบับ 5-7
ส่งให้ ศาล ศาลก็ไม่ได้ จะถือเอกสารออกมาจากเรื อนจาเรื อนจาก็ไม่อนุญาต คดีนี ้ผมถูกพิพากษาไปแล้ ว ตังแต่
้
ศาลสัง่ ไม่ให้ ประกันตัว ก็สบื พยานข้ างเดียวแล้ วลงโทษ 100 กว่าปี ไป แล้ วลดเหลือ 50 ปี ไป"
ก่อนหน้ านันเมื
้ ่อเดือน เมษายน 2560 ประเวศถูกเจ้ าหน้ าที่ทหารตารวจทังในและนอกเครื
้
่ องแบบเข้ า
ควบคุมตัว ก่อนถูกควบคุมตัวมาที่มณฑลทหารบกที่ 11 โดยไม่ได้ รับอนุญาตให้ ติดต่อญาติหรื อทนายความ
ประเวศถูกนาตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาโดยถูกตังข้
้ อกล่าวหาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
112, 116 และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ มาตรา 14(3) และถูกคุมขังที่เรื อนจาพิเศษกรุงเทพฯ เรื่ อยมา
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8 พฤษภาคม 2561 หลังจบบทสนทนาดังกล่าว อัยการร้ องขอ และศาลก็เห็นควรว่าจะสัง่ พิจารณาคดี
ลับ จึงต้ องเชิญผู้สอื่ ข่าว องกรค์ด้านสิทธิมนุษยชน และแม้ กระทัง่ ญาติของประเวศ ให้ ออกไปจากห้ องพิจารณา
คดี และเริ่ มสืบพยานโดยอัยการโจทก์ นาพยานเข้ าสืบ 2 ปาก ก่อนทยอยสืบพยานฝ่ ายเดียวจนเสร็ จระหว่าง
วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561 ศาลอาญามี คาพิพากษายกฟ้อ งในข้ อ กล่าวหามาตรา 112 ทังหมด
้
และให้
ลงโทษจาคุกตามมาตรา 116 กรรมละห้ าเดือนรวม 15 เดือน และพิพากษาว่า ประเวศมีความผิดฐานไม่ยอม
พิ ม พ์ ล ายนิ ว้ มื อ ตามประกาศ คปค. ฉบับ ที่ 25/2549 ให้ ล งโทษจ าคุ ก หนึ่ ง เดื อ น หลัง รั บ โทษครบตาม
กาหนดเวลา 16 เดือน ประเวศถูกปล่อยตัวเมื่อ 26 สิงหาคม 2561 พร้ อมแบกประสบการณ์ การใช้ ชีวิตนักโทษ
กับการสู้คดีด้วยวิธีการพิเศษครัง้ แรกและครัง้ เดียวในประเทศไทยกลับออกมาด้ วย ถึงวันนี ้ ทนายประเวศยังมี
ความหวัง ที่ จ ะกลับ มาประกอบอาชี พ ทนายความ และยัง คงไว้ ซึ่ง ความคิ ด ความเชื่ อ ทางการเมื อ งที่ ไ ม่
เปลีย่ นแปลง
“7 แม่ หญิง” กลุ่มคนรักษ์ บ้านเกิด ผู้ต่อสู้ปกป้ องสิ่งแวดล้ อมจากเหมืองทองคา
“ศาลมีโอกาสยืนยันสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานซึง่ ได้ รับการคุ้มครองทังตามกฎหมายไทยและระหว่
้
างประเทศ โดย
ควรยกฟ้องคดีตามข้ อกล่าวหาเหล่านี ้ต่อผู้หญิงทังเจ็
้ ดคน” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อานวยการบริ หารองกรค์
สิทธิมนุษยชน ฟอร์ ตี ้ฟายไรต์ กล่าว
พฤศจิกายน 2559 สภา อบต.เขาหลวง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จัดประชุมวาระพิจารณาเรื่ องขอต่อ
อายุใบอนุญาตขอใช้ ประโยชน์พื ้นที่ป่าไม้ และ สปก. เพื่อทาเหมืองแร่ทองคา วันนันชาวบ้
้
านกลุม่ หนึง่ รวมตัวกัน
เรี ยกร้ องให้ ยกเลิกประชุม เนื่องจากผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ ทองคายังไม่ถูกแก้ ไขและเยียวยา กรณี
ดังกล่าวนามาสูก่ ารตังข้
้ อกล่าวหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ มาตรา 8, 10 และร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น
โดยทาให้ กลัวว่าจะเกิดอันตรายฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309
ในชันสื
้ บพยานที่ศาลจังหวัดเลย จาเลยหญิง 4 คน จาก 7 คน ขึ ้นเบิกความตรงกันว่า ตังแต่
้ บริ ษัท ทุ่ง
คา จากัด เข้ ามาทาเหมืองแร่ ทองคา ทาให้ มีผ้ ไู ด้ รับผลกระทบรวม 6 หมู่บ้าน ทังฝุ่
้ นฟุ้งกระจาย มลภาวะทาง
เสียงเพิ่มมากขึ ้น ชาวบ้ านกว่า 100 คน มีสารโลหะหนักอยู่ในร่างกายทังเกิ
้ นและไม่เกินค่ามาตรฐาน เป็ นเหตุ
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ให้ ชาวบ้ านคัดค้ านไม่ให้ สภา อบต.เขาหลวง ให้ ความเห็นชอบการขอต่ออายุใบอนุญาตเพื่อทาเหมืองแร่ทองคา
ของบริ ษัท ทุง่ คา เพราะยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ ามาแก้ ไขปั ญหา
พยานจาเลยทัง้ 4 เบิกความอีกว่า ก่อนเกิดเหตุประมาณ 2 วัน ประธานสภา อบต.เขาหลวง มีหนังสือ
ถึงกลุม่ ฅนรักษ์ บ้านเกิดเพื่อเชิญให้ เข้ าฟั งการประชุม ชาวบ้ านจึงเดินทางไปร่ วมรับฟั งตามคาเชิญ เมื่อไปถึง
อบต. เขาหลวง ก็ได้ นงั่ กระจัดกระจาย ไม่ได้ กีดขวางทางเข้ าออก หรื อขัดขวางการทางานของ อบต. ประชาชน
ทัว่ ไปก็สามารถมาทาธุระได้ ตามปกติ อีกทัง้ ในบริ เวณที่เกิดเหตุมีเจ้ าหน้ าที่ตารวจ ทหาร และฝ่ ายปกครอง
ดูแลรักษาความเรี ยบร้ อย หลายร้ อยนาย
19 เมษายน 2561 ศาลจังหวัดเลยนัดฟั งคาพิพากษา สาหรับข้ อหาฝ่ าฝื น พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.2558 พิเคราะห์ แล้ วเห็นว่า เนื่องจากรั ฐ หรื อ อบต.เขาหลวง เป็ นคนจัดการประชุม ไม่ใช่ช าวบ้ านเป็ น
ผู้จดั การประชุม ขณะที่ชาวบ้ านก็ไปร่วมรับฟั งตามคาเชิญ และการประชุมของ อบต.เขาหลวง เป็ นการประชุม
ตาม พ.ร.บ.อบต. 2537 จึงไม่เข้ าข่ายเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
ส่วนข้ อหาที่สอง จาเลยร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้ กระทาการใด หรื อจายอมต่อสิง่ ใด โดยทาให้ กลัวว่าจะ
เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย เสรี ภาพ ชื่อเสียง หรื อทรัพย์สิน อันเป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 309 หรื อไม่ ศาลพิเคราะห์แล้ วเห็นว่า คาเบิกความของพยานโจทก์ดไู ม่นา่ เชื่อถือ และเบิกความขัดแย้ ง
กันกับพยานโจทก์ ซึ่งเป็ นตารวจ เนื่องจากพยานโจทก์ ซึ่งเป็ นสมาชิก อบต.เขาหลวงเบิกความไว้ ว่า ชาวบ้ าน
ปราศรัยและข่มขู่จนทาให้ เกิดความกลัว ขณะที่พยานฝ่ ายโจทก์ ที่เป็ นตารวจก็เบิกความรับรองว่า การเข้ าร่วม
รั บฟั งการประชุมของชาวบ้ านเป็ นไปโดยสงบ ไม่มีการบังคับขู่เข็ญใด ๆ และไม่ปรากฏว่าจะมีการใช้ ความ
รุนแรง ศาลจึงเห็นว่าเป็ นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริ ตตามระบอบประชาธิปไตย จึงสัง่ ให้ ยกฟ้อง
“คสช. ไม่ ใช่ รัฏฐาธิปัตย์ ” กับคดีชูป้ายรัฐประหาร ผ่ านพยานผู้เชี่ยวชาญ
"คาว่ารัฏฐาธิปัตย์เป็ นการผสมระหว่างคาว่า รัฐ+อธิ ปไตย หมายถึงผู้มีอานาจสูงสุดในรัฐ ในแผ่นดิน
ไม่ต้องเชื่อฟั งผู้ใด ไม่ต้องฟั งกฎหมายฉบับใดอีก ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์พระมหากษัตริ ย์คือรัฏฐาธิ
ปั ตย์ ในระบอบประชาธิ ปไตยรัฏฐาธิ ปัตย์ คือประชาชน” ชานาญ จันทร์ เรื อ ง นักวิช าการด้ านรัฐศาสตร์ เบิก
ความเป็ นพยานในคดีที่จตุภทั ร์ หรื อ “ไผ่ดาวดิน” ถูกดาเนินคดีจากการชูปา้ ยต้ านรัฐประหาร
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ในชันสื
้ บพยานที่ศาลทหาร จ.ขอนแก่น คดีขดั คาสัง่ หัวหน้ า คสช. ที่ 3/2558 ข้ อ 12 ของจตุภทั ร์ ที่ถกู
แยกมาดาเนินคดีเพียงลาพัง มีนกั วิชาการหลายคนที่มาเบิกความในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญ และรองรับการ
กระทาของไผ่และเพื่อนอีก 6 คนว่า ไม่ได้ มีเจตนาจะละเมิดกฎหมายข้ อใดเลย
“เห็นว่า คสช.ไม่ใช่รัฏฐาธิปัตย์ เพราะคสช. ต้ องรอการโปรดเกล้ าฯจากพระมหากษัตริ ย์ มาตรา 3 ของ
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว บัญญัติไว้ ชัดเจนว่า อานาจอธิ ปไตยเป็ นของปวงชนชาวไทย แสดงให้ เห็นว่า คสช.
ไม่ใช่รัฏฐาธิปัตย์”
“การออกคาสัง่ หัวหน้ าคสช. ฉบับที่ 3/2558 โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 44 เป็ นไปเพื่อ การรักษา
ความสงบเรี ย บร้ อยและความมั่น คงของชาติ เ ท่า นัน้ การกระท าของจ าเลยซึ่ง กระท าโดยสงบและไม่มี
ผลกระทบต่อประเทศชาติ จึงไม่เข้ าข่ายความผิดตามคาสัง่ หัวหน้ าคสช.ฉบับที่ 3/2558” ชานาญ จันทร์ เรื อง
กล่าว
"การเคลือ่ นไหวทานองแบบที่จาเลยทานี ้ มีทกุ ยุคสมัย ทาให้ เกิดผลดีของสังคมเสมอมา เช่น ขบวนการ
เสรี ไทยที่ถูกมองว่า เป็ นกบฏ แต่ภายหลังการกระทานันกลั
้ บเป็ นสิ่งที่ถูกต้ อ ง และการกระทาของจาเลยที่
คัดค้ านรัฐประหารเป็ นความผิด แต่ในระยะยาวแล้ วอาจจะกลายเป็ นสิง่ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม การกระทา
ของจาเลยไม่ก่อให้ เกิดความรุนแรงแต่อย่างใด เป็ นความเคลือ่ นไหวที่ไม่อยากเห็นประเทศไทยเดินถอยหลัง”
“ในทางประวัติศาสตร์ มี ความเห็นว่า คณะรั ฐ ประหารทุกคณะสับสนระหว่างอานาจของตนเองกับ
อานาจของรัฐ การคัดค้ าน คสช. ของจาเลยกระทบต่อความมั่นคงของ คสช. ไม่ได้ กระทบต่อความมัน่ คงของ
ชาติ ถ้ าเรายอมรับว่า คสช. คือชาติ จาเลยทาผิดแน่นอน แต่ถ้า คสช. ไม่เป็ นชาติก็ไม่น่าจะถูกลงโทษ" ศ.นิธิ
เอียวศรี วงศ์ นักวิชาการด้ านประวัติศาสตร์
คดีนี ้ศาลสืบพยานเสร็ จทังโจทก์
้
และจาเลยแล้ ว แต่ยงั ไม่นดั วันพิพากษา เนื่องจากทนายยื่นคาร้ อง
ขอให้ ศาลส่งคาร้ องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่า คาสัง่ ที่ 3/2558 ขัดกับรัฐธรรมนูญหรื อไม่ และเป็ นที่
น่าสังเกตว่า เมื่ อหัวหน้ า คสช. ออกคาสัง่ หัวหน้ า คสช. 22/2561 เรื่ อ งให้ ยกเลิกคาสัง่ หัวหน้ า คสช. ฉบับที่
3/2558 ข้ อ ที่ 12 ฐานชุมนุมทางการเมื องตังแต่
้ ห้าคนขึ ้นไป ซึ่งเป็ นฐานความผิดที่ใช้ ฟ้องคดีนี ้ คดีนี ้จะมี คา
พิพากษาออกมาอย่างไร
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“วิชาการไม่ ใช่ ค่ายทหาร” คดีท่ ผี ่ านไปกับความค้ างคาใจอยากสู้ต่อ
"ผลกระทบของการรัฐประหารครัง้ นี ้ คือการทาให้ ทหารมาแทรกแซงในชีวิตของพลเรื อ นมากเกิ นไป
และมีการทาให้ เสรี ภาพในการแสดงออกของประชาชนกลายเป็ นความผิดทางอาญาไป นอกจากนี ้ชีวิตพลเรื อน
ของนักวิชาการที่ต้องมีการสัมมนากันเป็ นเรื่ องปกติ กลับกลายไปเป็ นความผิด และถูกทางเจ้ าหน้ าที่รัฐเข้ ามา
รบกวนแทรกแซงตลอดเวลา" ภัควดี วีรภาสพงษ์ จาเลยที่สองในคดี "เวทีวิชาการไม่ใช่คา่ ยทหาร" แถลงต่อศาล
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ระหว่างการจัดเวทีวิชาการไทยศึกษา ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสิน ค้ า
นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ มีผ้ รู ่วมกิจกรรมส่วนหนึง่ ถือป้ายเขียนข้ อความว่า "เวทีวิชาการไม่ใช่คา่ ยทหาร" เพื่อ
แสดงออกถึงความไม่พอใจต่อกรณี เจ้ าหน้ าที่นอกเครื่ องแบบมาคอยถ่ายภาพและบันทึกภาพเคลื่อนไหวใน
งานวิชาการ หลังเกิดเหตุประมาณหนึ่งเดือนมีนกั กิจกรรมและนักวิชาการรวม 5 คนถูกออกหมายเรี ยกให้ มา
รับทราบข้ อกล่าวหาฝ่ าฝื นคาสัง่ หัวหน้ า คสช. ฉบับที่ 3/2558
12 ธันวาคม 2561 หลังสืบพยานโจทก์ ไปได้ 2 วัน ก่อนเริ่ มกระบวนการพิจารณาคดีในวันที่ 3 อัยการ
ได้ ขอให้ ศาลวินิจฉัยข้ อกฎหมายเบื ้องต้ น เนื่องจากคาสัง่ หัวหน้ า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ข้ อที่ 12 ฐานชุมนุมทาง
การเมืองตังแต่
้ ห้าคนขึ ้นไป ซึง่ เป็ นฐานความผิดที่ใช้ ฟอ้ งคดีนี ้ถูกยกเลิกไปแล้ ว ทาให้ คดีนี ้ไม่มีฐานความผิดที่จะ
ลงโทษจ าเลยทัง้ ห้ าคนได้ ศาลมี คาสัง่ ให้ งดสืบพยานทังหมดที
้
่นัดไว้ และนัดฟั งคาสัง่ ในประเด็นนี ้วันที่ 25
ธันวาคม 2561
ทังนี
้ ้ แม้ ศาลจะสัง่ งดสืบพยานไปแล้ ว แต่ทนายจาเลยยังแถลงขอให้ จาเลยทังห้
้ าคนเบิกความเพื่อ เป็ น
การแก้ ต่างในคดี และเป็ นการบันทึกติดสานวนคดีไว้ ซึ่งศาลก็อนุญาตให้ แถลงข้ อต่อสู้ได้ และจะบันทึกไว้ แม้
ศาลจะมีคาสัง่ ระงับการสืบพยานไปแล้ วก็ตาม
“ผมไม่ใช่นกั วิชาการ เป็ นแค่นกั ศึกษาคนหนึง่ และในฐานะประชาชนทัว่ ไป ผมเห็นว่าเราควรมีเสรี ภาพ
ทางวิชาการ และเราจาเป็ นต้ องยืนยันถึงเสรี ภาพดังกล่าวด้ วย ผมเชื่อว่าคนธรรมดาก็สามารถปกป้องเสรี ภาพ
ทางวิชาการได้ ทางใดทางหนึ่ง ซึง่ ผมเลือกที่จะแสดงออกโดยการถือป้ายข้ อความเวทีวิชาการไม่ใช่คา่ ยทหาร”
นลธวัช มะชัย จาเลยที่สามกล่าว
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“ถ้ ามหาวิ ท ยาลัย ไม่ ไ ด้ เ ป็ นจุ ด ยื น ทางปั ญ ญา และยัง ถู ก แทรกแซงโดยทหารในหลายกรณี ถ้ า
มหาวิทยาลัยไม่สามารถรักษาเสรี ภาพทางวิชาการได้ เท่ากับว่าเราไม่สามารถรักษาปั ญญาของประเทศได้ " ชัย
พงษ์ สาเนียง จาเลยที่สกี่ ล่าว
ทาไมโหวตโน ประชามติ เกือบ 2 ปี ที่ "ไผ่ " ไม่ ได้ พูดออกสาธารณะ
"สังคมต้ องการพื ้นที่เพื่อให้ คนที่มีหลากหลายความคิด ความเชื่อทางการเมือง อยูร่ ่วมกันได้ เช่น กรณี
ที่ พลเอกประยุทธ์ ให้ สมั ภาษณ์ผา่ นโทรทัศน์วา่ จะรับร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ ประเทศเดินหน้ าต่อไปได้ ผมก็เห็น
ว่า สามารถทาได้ เพราะเป็ นความคิดหนึ่งในฝ่ ายที่เห็นด้ วย เป็ นความเชื่อส่วนบุคคล” ส่วนหนึ่งจากคาเบิก
ความของจตุภทั ร์ หรื อ “ไผ่ ดาวดิน” ในคดีที่ถกู กล่าวหาว่า แจกใบปลิวรณรงค์โหวตโนในการทาประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญ
การต่อสู้ในชัน้ สืบพยานคดีแจกเอกสารโหวตโน ประชามติ ภูเขียว ของไผ่ ดาวดิน และวศิน ที่ศาล
จังหวัดภูเขียว นับเป็ นโอกาสอย่างเป็ นทางการที่เขาได้ เบิกความเป็ นพยานอันเสมือ นถ้ อยแถลงความออกสู่
สาธารณะ แม้ วา่ การทาประชามติจะผ่านไปนานแล้ วและรัฐธรรมนูญก็ผา่ นเสียงส่วนใหญ่มีผลบังคับใช้ ไปแล้ ว
จตุภทั ร์ เบิกความยืนยันว่า จุดยืนของของกลุม่ กลุม่ ประชาธิปไตยใหม่ที่เขาร่วมทากิจกรรมขณะนัน้ คือ
ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เนื ้อหาในเอกสารที่เผยแพร่ก็เอามาจากร่างรัฐธรรมนูญ 2559
จตุภทั ร์ บอกว่า เนื ้อหาในเอกสารที่เขาแจกแสดงเหตุผล 7 ข้ อ ที่ไม่ควรรับร่ างรัฐธรรมนูญ เหตุผลข้ อ
แรกที่ระบุวา่ “เลือกคนที่ชอบ แต่ได้ พรรคที่เกลียด” เป็ นการกล่าวถึงวิธีการได้ มาซึง่ ส.ส. ตามที่ร่างรัฐธรรมนูญ
เขียนไว้ ให้ ใช้ บตั รเลือกตังใบเดี
้
ยว ทาให้ ประชาชนไม่สามารถเลือกบุคคล หรื อนโยบายพรรคได้ เป็ นการจากัด
สิทธิเสรี ภาพของประชาชนในการใช้ สทิ ธิเลือกทัง้ ส.ส. ที่ดี และพรรคที่มีนโยบายเป็ นประโยชน์
จตุ ภัท ร์ เ บิ ก ความอธิ บ ายว่า แม้ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ จะผ่ า นการลงประชามติ และประกาศใช้ เป็ น
รัฐธรรมนูญแล้ ว มาตรา44 ก็ยงั มีผลใช้ บงั คับอยู่ คสช. ยังสามารถใช้ อานาจตาม ม.44 รวมทังประกาศ
้
คาสัง่
ของ คสช. ที่ออกมาก่อนหน้ านีก้ ็ ยังใช้ บังคับอยู่ และร่ างรั ฐ ธรรมนูญ 2559 ยังรั บรองสิทธิ เสรี ภาพเท่าที่ไ ม่
กระทบกับความมัน่ คงของรัฐ การบัญญัติเช่นนี ้ทาให้ เจ้ าหน้ าที่หรื อรัฐบาลตีความจากัดสิทธิประชาชนได้ มาก
ขึ ้น เช่น กลุม่ ดาวดินไปชูสามนิ ้ว

ILAW

6

The testimonies 2018 : การยืนยันผ่านคาพูด
และการกระทาของนักต่อสู้

จตุภทั ร์ เบิกความอีกว่า ตามร่ างรัฐธรรมนูญ 2559 ใน 5 ปี แรก กาหนดให้ คสช. แต่งตัง้ ส.ว. 250 คน
และล็อ คไว้ ให้ ผ้ ูบญ
ั ชาการ 4 เหล่าทัพ, ผบ.สส. และปลัดกระทรวงกลาโหม รวม 6 ตาแหน่ง เป็ น ส.ว. โดย
ตาแหน่ง และจากคาถามพ่วงที่ระบุวา่ ใน 5 ปี แรก ให้ ส.ว. ที่ไม่ได้ มาจากการเลือกตังเหล่
้ านี ้มีสิทธิโหวตเลือก
นายกฯ ด้ วย วิธีการเช่นนี ้เป็ นการออกแบบให้ คสช. ยึดเสียงข้ างมากในรัฐ สภาได้ เนื่องจาก ส.ส.ที่มาจากการ
เลือกตังมี
้ 500 คน คสช. มีเสียง ส.ว. อยูใ่ นมือแล้ ว 250 เสียง หากมีเสียงสนับสนุนจาก ส.ส.อีกเพียง 125 เสียง
ก็จะกลายเป็ นเสียงข้ างมาก และสามารถดาเนินการในสิ่งที่ คสช. ประสงค์ได้ โดยไม่ต้องยึดโยงกับประชาชน
ซึง่ ไม่เป็ นไปตามหลักการประชาธิปไตย
การสืบพยานนัดนัน้ ทนายจาเลยยังถามไผ่อีกว่า หากมีใครไม่เห็นด้ วยกับ 7 เหตุผลที่แสดงในเอกสาร
สามารถโต้ แย้ งได้ หรื อไม่ จตุภทั ร์ ตอบว่า โต้ แย้ งได้
หลังเสร็ จสิ ้นการสืบพยาน 29 มีนาคม ศาลจังหวัดภูเขียวมีคาพิพากษาให้ ยกฟ้องจาเลยทังสอง
้
ตาม
พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ มาตรา 61 วรรค 2 ให้ เหตุผลสรุ ปว่า กฎหมายฉบับนี ้ไม่ได้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อจากัด
สิทธิและเสรี ภาพของทังฝ่้ ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ
ทัง้ ชุมนุมทัง้ เทใจไปให้ ถึงเทพา
“ถ้ าพูดภาษาชาวบ้ าน ต้ องเป็ นเด็กเส้ นจึงจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ” รุ่งเรื อง จาเลยคดีเดินคัดค้ าน
โรงไฟฟ้าถ่านหิน อธิ บายถึงโอกาสมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
ในพื ้นที่บ้านเกิดของพวกเขา
23-27 พฤศจิ ก ายน 2560 ชาวบ้ า นจากชุ ม ชนบ้ า นบางหลิง อ าเภอเทพา จัง หวัด สงขลาที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากโครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และเครื อข่ายภาคประชาสังคมภาคใต้ ประมาณ 80 คน
เดินเท้ าจากอ าเภอเทพาไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย อ าเภอเมื อ ง จังหวัดสงขลาเพื่อ ยื่น
หนังสือ คัดค้ านการสร้ างโรงไฟฟ้าฯ ต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ที่มาประชุมคณะรั ฐมนตรี สญ
ั จร แต่ถูก
เจ้ าหน้ าที่รัฐได้ สกัดกัน้ การเดินเท้ าไม่ให้ ไปสูจ่ ุดหมาย และควบคุมตัวผู้ชุมนุมไป 16 คน หนึง่ ในนันเป็
้ นเยาวชน
ชายวัย 16 ปี ก่อนจะแจ้ งข้ อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกหนึง่ คน รวม 17 คน
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มกราคม 2561 พนักงานอัยการจังหวัดสงขลามี ความเห็นสัง่ ฟ้องชาวบ้ าน 17 คน โดยมีข้อกล่าวหา
แตกต่างกันไปคือทัง้ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558, พ.ร.บ.ทางหลวงฯ มาตรา 38, พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ
มาตรา 108,ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138 และ 371
เมื่อศาลจังหวัดสงขลาพิจารณาคดีนี ้ ในชันสื
้ บพยานระหว่างมิถนุ ายน - ตุลาคม 2561 จาเลยบางคน
ขึน้ เบิ ก ความเอง โดยเฉพาะรุ่ ง เรื อ ง ที่ มี ภูมิ ล าเนาอยู่ที่ อ าเภอจะนะ จัง หวัด สงขลา นัก เคลื่อ นไหวด้ า น
สิง่ แวดล้ อมที่ทางานอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลในพื ้นที่ชายฝั่งสวนกง
เกี่ ยวกับการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา รุ่ งเรื อ งเห็นว่า กระบวนการรั บฟั งความคิดเห็นที่จัดขึ ้น
เป็ นไปอย่างไม่รอบด้ าน ผู้ต้องการเข้ าร่ วมกระบวนการจะต้ องลงทะเบียนก่อน การประเมินผลกระทบในการ
ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าทาแค่พื ้นที่รัศมีห้ากิโลเมตรจากโครงการซึ่งไม่ครอบคลุมเพียงพอ เห็ นได้ จากปรากฏการณ์
หมอกควันจากอินโดนีเซียที่สง่ ผลกระทบมาถึงประเทศไทย เขาเชื่อว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินจะส่งผลกระทบที่กว้ าง
กว่ารัศมีห้ากิโลเมตรที่มีการทาการประเมินไว้
และเมื่ อ ทราบว่า พล.อ.ประยุท ธ์ จัน ทร์ โ อชา หัว หน้ า คสช.และนายกรั ฐ มนตรี จ ะลงพื น้ ที่ ป ระชุม
คณะรัฐมนตรี สญ
ั จรวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 เขาและพวกจึงเห็นว่า เป็ นโอกาสที่ดีในการเสนอข้ อเท็จจริ ง
อีกด้ านให้ ทางรัฐบาลรับทราบ จึงนัดกันเดินเท้ าไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตสงขลา
เขาไม่ทราบว่าบุคคลใดเป็ นผู้นดั การชุมนุมครัง้ นี ้ ทราบแต่เพียงว่าเป็ นแนวคิ ดที่เกิดขึ ้นผ่านการพูดคุยบนโลก
ออนไลน์
วันที่ทากิจกรรมพวกเขาเดินเท้ าตังแต่
้ จุดเริ่ มต้ นที่ตาบลบางหลิง อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา ลักษณะ
การเดิน คือ เดินบนไหล่ทางของถนน ไม่ได้ รุกล ้าลงไปในพื ้นถนน เขาไม่ทราบว่าการเดินดังกล่าวเป็ นการชุมนุม
สาธารณะตามพ.ร.บ.ชุมนุมฯ หรื อไม่ เพราะปกติเวลาชาวบ้ านเลี ้ยงวัว ต้ องต้ อนวัวเดินในลักษณะเดียวกัน แต่
เมื่อเจ้ าหน้ าที่มาแจ้ งว่า ชาวบ้ านต้ องแจ้ งการชุมนุม ชาวบ้ านเทพาพูดภาษามลายูจึงเป็ นอุปสรรคในการทา
ความเข้ าใจกับเจ้ าหน้ าที่
คดี “เทใจให้ เทพา” สืบพยานทังโจทก์
้
และพยานเสร็ จสิ ้นแล้ ว ศาลจังหวัดสงขลานัดฟั งคาพิพากษา 27
ธันวาคม 2561
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