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4 มิถุนายน 2558 

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน หนึ่งปีหลังการรัฐประหาร 2557 

กระบวนการยุติธรรมลายพราง ภายใต้ คสช. 

      ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ท าการรัฐประหารยึดอ านาจการปกครองตั้งแต่วันที่ 22 

พฤษภาคม 2557 และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 

25571 จนกระทั่งได้ประกาศยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 1 เมษายน 25582 และได้

ประกาศใช้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 3/2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ

มั่นคงของชาติขึ้นมาเพ่ือให้อ านาจเจ้าหน้าที่ทหารแทนกฎอัยการศึก ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีภายใต้การปกครอง

ประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติปรากฏการกระท าที่เป็นการใช้อ านาจโดยมิชอบ ขาดการตรวจสอบถ่วงดุล 

ไม่เคารพหลักนิติธรรมและพันธกรณีกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อีกท้ังยังละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน

ของประชาชน 

      ในทางนิติบัญญัติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 184 ฉบับ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 122 
ฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 17 ฉบับ และได้แต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ขึ้นมา
พิจารณากฎหมาย ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีร่างกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช .จ านวนทั้งหมด 112 ฉบับ จ าแนก
เป็นกรณีประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว 77 ฉบับ  กรณี สนช.เห็นชอบแล้วและอยู่ระหว่างการประกาศใช้เป็น
กฎหมาย 17 ฉบับ และกรณีอยู่ระหว่างการพิจารณา 18 ฉบับ  ซึ่งในทางรูปแบบการออกกฎหมายนี้ไม่ได้มีฐานที่มา
จากความยินยอมและการมีส่วนร่วมใดๆของประชาชน และในทางเนื้อหาได้มีกฎหมายหลายฉบับที่ขัดต่อหลักสิ ทธิ
มนุษยชน เช่น ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 7/2557 เรื่องการห้ามชุมนุมทางการเมือง ประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 37/2557 เรื่องความผิดที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ร่าง
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.... เป็นต้น 

                                                           
1 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 2/2557 เร่ืองการประกาศใช้กฎอยัการศึกทัว่ราชอาณาจกัร 
2 ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการประกาศใช้กฎอยัการศึกที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่  19  พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 
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ในทางบริหาร คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้อ านาจตามกฎอัยการศึกในการเรียกบุคคลมารายงานตัว
หรือเชิญตัวบุคคลไปปรับทัศนคติอย่างน้อยจ านวน 751 คน3 การติดตามไปยังบ้านพักกลุ่มบุคคลซึ่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติเห็นว่าเป็น “ภัยต่อความมั่นคง” มีการแทรกแซงหรือปิดกั้นไม่ให้มีงานเสวนาหรือกิจกรรมสาธารณะ
เกิดขึ้นอย่างน้อย 71 งาน4 รวมถึงมีการด าเนินคดีกับผู้แสดงออกหรือร่วมชุมนุมทางการเมือง นอกจากนี้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมีนโยบายในการด าเนินการตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งการด าเนินนโยบายขาดการมีส่วนร่วมและการ
พิจารณาถึงกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทที่มีการเจรจามาก่อนหน้านี้ ท าให้สร้างผลกระทบต่อชุมชนมากกว่า 100 
ชุมชน และมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่าหนึ่งพันครัวเรือน 

ในทางตุลาการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ก าหนดให้คดีความผิดบางประเภทอยู่ภายใต้การพิจารณา
พิพากษาของศาลทหาร ได้แก่ ความผิดต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน ความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศหรือค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ หรือค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอยู่ในเขตอ านาจศาลทหาร ท าให้มีพลเรือนถูกด าเนินคดีใน
ศาลทหาร อย่างน้อย 700 คน5 

ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมายแก่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนภายหลังรัฐประหารและเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้ให้
ค าแนะน าทางกฎหมายแก่ประชาชนไปแล้วจ านวน 122 กรณี และให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลย
รวมทั้งสิ้น 60 รายจาก 38 คดี อย่างไรก็ตามนอกจากคดีที่ศูนย์ทนายความฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว ยังมีผู้ที่ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจของคณะรักษาความสงบอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งแบ่งเป็น
ประเด็นในการพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

1. การแสดงออกภายใต้สถานการณ์ความไม่ม่ันคงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ในด้านสิทธิเสรีภาพการแสดงออก คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้มาตรการต่างๆในการจ ากัดสิทธิใน
เสรีภาพด้านการแสดงออกของประชาชน ได้แก่ การประกาศกฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักรตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติฉบับที่ 2/2558  การเรียกให้ไปรายงานตัวหรือการเชิญตัวเพ่ือไปปรับทัศนคติ การประกาศคณะ

                                                           
3 364 วันหลังประหาร ประมวลสถานการณ์เสรีภาพในการแสดงออก, http://freedom.ilaw.or.th/blog/364%20days%20after%20coup (เข้าถึง

เมือ่ 31 พฤษภาคม 2558) 
4 อ้างแล้ว 

5 International Commission of Jurists( ICJ), Submission to the UN Committee on Economic, Social and Cultural 

Rights, 11 May 2015, http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/05/Thailand-ICJ-

CESCRsubmission-Advocacy-non-legal-submission-2015-ENG.pdf. (เข้าถึงเมื่อ 31 พฤษภาคม 2558) 

http://freedom.ilaw.or.th/blog/364%20days%20after%20coup
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รักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่  7/2557 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง รวมถึงการด าเนินคดีความผิดดูหมิ่น หมิ่น
ประมาทหรืออาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112  

1.1 การเรียกให้ไปรายงานตัวและการปรับทัศนคติ 

ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกค าสั่งเรียก
บุคคลไปรายงานตัว ซึ่งประกอบไปด้วยนักการเมือง นักวิชาการ นักกิจกรรม กลุ่มการเมืองฝ่ายต่างๆ รวมแล้วมีผู้ถูก
เรียกให้ไปรายงานตัวอย่างน้อย 751 ราย โดยระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 – 1 เมษายน 2558 เจ้าหน้าที่
ทหารได้ใช้อ านาจตามมาตรา 15 ทวิ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกในการกักตัวบุคคลได้ไม่เกินเจ็ดวันโดยไม่มีข้อ
กล่าวหา ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร และในวันที่ 1 เมษายน 2558 
ได้มีพระบรมราชโองการยกเลิกกฎอัยการศึก  

ลักษณะการเรียกให้ไปรายงานตัวนั้นในช่วงเดือนแรกหลังรัฐประหาร คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้อ่าน
ค าสั่งเรียกบุคคลเข้ารายงานตัวผ่านทางโทรทัศน์และวิทยุ ในช่วงเวลากลางคืน และให้ไปรายงานตัว ณ สโมสร
ทหารบก เทเวศน์ กรุงเทพฯ ในวันรุ่งขึ้น ซึ่งผู้ถูกเรียกเข้ารายงานตัวจะถูกควบคุมตัวไปยังสถานที่ปิดลับ และมีผู้ถูก
เรียกให้มารายงานตัวอย่างน้อย 5 รายถูกด าเนินคดีตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา หลังจากรายงานตัว
หรือถูกจับกุมเนื่องจากไม่ไปรายงานตัว  อีกทั้งในต่างจังหวัดยังมีการติดต่อเรียกบุคคลไปรายงานตัวในค่ายทหารแต่
ละพ้ืนที่ โดยไม่มีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการอีกด้วย   

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนได้รับข้อมูลว่าผู้ที่มีรายชื่อถูกเรียกให้ไปรายงานตัวบางราย
ไม่ยินยอมไปรายงานตัว และได้หลบหนีออกนอกประเทศ เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศ
ก าหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเรียกบุคคลให้ไปรายงานตัวเป็นความผิดตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติฉบับที่ 41/2557 และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไปรายงานตัวจะต้องยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข คือ การ
ยืนยันที่อยู่อาศัยและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าคณะรักษาความส งบ
แห่งชาติ งดการเคลื่อนไหวหรือประชุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ และหากฝ่าฝืนเงื่อนไขหรือด าเนินการช่วยเหลือ
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ยินยอมที่จะถูกด าเนินคดีและระงับธุรกรรมทางการเงิน โดยการไม่ไปรายงานตัว ไม่
ยอมรับเงื่อนไขหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวมีโทษจ าคุกไม่เกิน สองปี ปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ที่ถูก
ด าเนินคดีในฐานความผิดดังกล่าว ได้แก่ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ รศ .ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ นางสาวจิตรา คชเดช 
เป็นต้น 

ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนพบว่าบุคคลที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเรียกให้ไปรายงานตัวส่วน
ใหญ่มีความเกี่ยวข้องทางการเมืองในแนวทางของคนเสื้อแดง หรือกลุ่มที่มีการแสดงออกเกี่ยวกับ การแก้ไขหรือ
ยกเลิกมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา อย่างไรก็ตาม การเรียกบุคคลไปรายงานตัวโดยบุคคลดังกล่าวไม่ทราบ
ถึงสาเหตุที่ตนถูกเรียก รวมถึงไม่อาจทราบได้ว่าจะถูกน าตัวไปควบคุม ณ ที่ใด ไม่สามารถติดต่อบุคคลภายนอกได้ 
และก าหนดให้การไม่ไปรายงานตัวเป็นความผิด รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามเงือนไขจะน าไปสู่ผลร้ายใดๆนั้น ในหลักการ
ทางกฎหมาย ความผิดดังกล่าวไม่ใช่ความผิดในตัวเอง แต่เป็นความผิดเนื่องจากกฎหมายบัญญัติ (mala prohibita)    
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กฎหมายดังกล่าวจึงละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง 

1.2 การห้ามชุมนุมทางการเมือง 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 7/2557 เรื่องห้ามชุมนุมทาง
การเมือง ซึ่งจ ากัดการชุมนุมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ฝ่าฝืนระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และมีการบังคับใช้ประกาศฉบับดังกล่าวอย่างกว้างขวาง รวมถึงการข่มขู่ว่าจะด าเนินคดีตาม
ประกาศฉบับดังกล่าว หากไม่ให้ความร่วมมือในการงดจัดงานเสวนาหรือกิจกรรมสาธารณะที่มีแนวโน้มจะเกี่ยวข้อง
กับการเมืองหรืออาจจะกระทบความม่ันคง  ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีกิจกรรมและเวทีเสวนาที่ถูกห้ามจัดหรือถูกแทรกแซง
ไปแล้วอย่างน้อย 71 งาน อย่างไรก็ตามการแสดงออกในพ้ืนที่สาธารณะซึ่งไม่เข้าข่ายประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติฉบับที่ 7/2557 บางกรณีกลับถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวและบังคับให้ยอมรับเงื่อนไขไม่เคลื่อนไหว
ทางการเมืองอีกต่อไป เช่น การชูนิ้วมือสามนิ้ว การรับประทานแซนด์วิช การใส่เสื้อยืดซึ่งมีข้อความ “Peace 
Please” เป็นต้น 

ตัวอย่างการด าเนินคดีตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 7/2557 เช่น คดีของพลเมืองโต้
กลับซึ่งได้จัดกิจกรรม “เลือกตั้งที่ลัก” หน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 
2558  รวมถึงคดีของนายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ ในการเดินเพ่ือมารายงานตัวคดี “เลือกตั้งที่ลัก” ยังสถานีต ารวจนคร
บาลปทุมวันในวันที่ 15 มีนาคม 2558 ทั้งที่กิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการเดินเท้าจากบริเวณซอยรางน้ า มายัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เท่านั้น 

นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่าบางกรณีเจ้าหน้าที่ทหารไม่มีอ านาจในการควบคุมตัวใดๆ แต่เจ้าหน้าที่ยังคง
ควบคุมตัวบุคคลไปยังสถานีต ารวจเพ่ือลงบันทึกประจ าวัน และบันทึกว่าได้มาสถานีต ารวจโดยสมัครใจ ทั้งที่ความ
จริงโดยสภาพผู้ถูกควบคุมตัวไม่อาจปฏิเสธการควบคุมตัวได้ ตัวอย่างเช่น การควบคุมตัวนายพันศักดิ์ ศรีเทพ ซึ่ง
ประสงค์จะออกเดินจากบ้านย่านนนทบุรีมายังสถานีต ารวจนครบาลปทุมวันในวันที่ 14 มีนาคม 2558 โดยเจ้าหน้าที่
ต ารวจได้เข้าควบคุมตัวระหว่างทางมายังสถานีต ารวจนครบาลปทุมวัน จากนั้นจึงปล่อยตัวในช่วงเย็นโดยไม่มีการตั้ง
ข้อกล่าวหา หรือกรณีของนายอนุรักษ์ เจนตวณิชย์ หรือ “ฟอร์ด เส้นทางสีแดง” ซึ่งมีการควบคุมตัวหลังท ากิจกรรม
ร าลึกวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 พร้อมยึดเสื้อยืดพิมพ์ลายคนชูสามนิ้วมายังสถานีต ารวจนครบาลลุมพินีก่อนจะมี
การปล่อยตัวในช่วงดึก โดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆ พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการคุกคามการใช้เสรีภาพในการ
แสดงออกและเป็นการควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งส่งผลท าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวในการใช้สิทธิ
เสรีภาพของตนเอง 

1.3 การด าเนินคดีอาญามาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา 

นับตั้งแต่มีการรัฐประหาร นโยบายการปราบปรามผู้กระท าความผิดตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมาย
อาญาถือเป็นเป้าหมายหนึ่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยในรายชื่อที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่ง
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เรียกให้ไปรายงานตัวส่วนหนึ่งเป็นรายชื่อของนักกิจกรรม ซึ่งเคยรณรงค์ให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 112 
ประมวลกฎหมายอาญา และบางส่วนมีประวัติในการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ท าให้บุคคลส่วนหนึ่งที่
มีรายชื่อให้ไปรายงานตัวนั้นไม่ยอมไปรายงานตัวและต้องหลบหนีออกนอกประเทศ เพราะไม่แน่ใจว่าจะถูกกล่าวหา
ว่ากระท าความผิดตามมาตรา 112 หรือไม่ เนื่องจากหากถูกด าเนินคดีดังกล่าวผู้ต้องหาส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการ
ปล่อยตัวชั่วคราว ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนพบว่ามีเพียง 8 รายเท่านั้นซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และมี
เพียง 1 รายซึ่งศาลไม่อนุญาตให้ฝากขังต่อ จากจ านวนผู้ต้องหาและจ าเลยทั้งหมด 67 รายในปัจจุบัน นอกจากนี้ 
มาตรา 112  ยังเป็นความผิดประเภทหนึ่งซึ่งต้องขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลทหารตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติฉบับที่ 37/2557 อีกด้วย 

จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์ทนายความฯ พบว่า มีประชาชนถูกจับกุมและน าตัวฟ้องต่อศาลทหารอย่าง
น้อย 30 คดี โดยที่ศาลทหารได้มีค าพิพากษาแล้ว 6 คดี พฤติการณ์ซึ่งถูกจับกุมได้แก่ การแต่งบทกวี การเขียนผนัง
ห้องน้ า การโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ค และการแชร์คลิปในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งคดีที่ศาลทหารพิพากษาแล้ว
นั้นได้รับโทษจ าคุกขั้นต่ ากรรมละ 3 ปี ไปจนถึง 10 ปี โดยศาลทหารมีแนวโน้มจะลงโทษในอัตราสูงกว่าศาลพลเรือน 
กล่าวคือ โดยทั่วไปศาลพลเรือนลงโทษพิพากษาจ าคุกกรรมละ 5 ปี แต่ศาลทหารพิพากษาจ าคุกกรรมละ 10 ปี โดย
คดมีาตรา 112 ในศาลทหารที่มีค าพิพากษาแล้วทั้งหมดจ าเลยได้ให้การรับสารภาพ 

ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนเห็นว่าในระยะเวลาหนึ่งปีหลังรัฐประหารประชาชนถูกจ ากัดเสรีภาพใน
การแสดงออก ทั้งในด้านการแสดงความเห็น ผ่านสื่อออนไลน์ การจัดเวทีเสวนาสาธารณะ รวมถึงการรวมตัวคัดค้าน
โครงการต่างๆของรัฐบาล โดยการใช้อ านาจตามกฎอัยการศึก ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการ
ด าเนินคดีมาตรา 112 เป็นเครื่องมือในการจัดการ โดยมีเหตุผลในการจ ากัดเสรีภาพว่าเนื่องจากอยู่ใน “สถานการณ์
ไม่ปกติ” แม้ว่าทั่วไปแล้วพฤติการณ์ดังกล่าวประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้โดยไม่มีความผิดต่อกฎหมายและมี
หลักประกันสิทธิเสรีภาพ ส่วน “เหตุการณ์ไม่ปกติ” นั้นเป็นเพียงข้ออ้างของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
เจ้าหน้าที่ทหารในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเท่านั้น 

2. ยุติธรรมลายพราง กฎอัยการศึกและการด าเนินคดีพลเรือนในศาลทหารสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
เป็นสิทธิประเภทหนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ด าเนินการละเมิดอย่างร้ายแรง ตั้งแต่การประกาศใช้กฎ
อัยการศึกไปจนถึงการด าเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารได้เข้ามาด าเนินการตั้งแต่ชั้นจับกุม 
ส่งฟ้องและพิจารณาพิพากษาคดี 

2.1 การประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร 

ผลของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่  2/2557 เรื่องการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่ว
ราชอาณาจักร ท าให้ เจ้าหน้าที่ทหารมีอ านาจในการควบคุมตัวบุคคลได้ไม่เกิน เจ็ดวันตามมาตรา 15 ทวิ 
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ซึ่งบุคคลที่ถูกควบคุมตัวตามอ านาจดังกล่าวมีทั้งกรณีที่ถูกเรียก
ให้ไปรายงานตัวและกรณีที่ถูกจับกุมจากสถานการณ์การชุมนุมหรือก่อนมีการส่งให้ด าเนินคดี 
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การใช้อ านาจในการควบคุมตัวดังกล่าวส่งผลให้บุคคลถูกควบคุมตัวไปยังสถานที่ปิดลับท าให้บุคคลทั่วไป 
หรือแม้กระทั่งญาติและทนายความไม่อาจเข้าถึงได้ การควบคุมตัวในสถานที่ปิดลับไม่มีบุคคลอ่ืนสามารถเข้าถึงหรือ
ตรวจสอบการควบคุมตัวบุคคลที่ถูกเรียกรายงานตัวหรือถูกจับกุมได้นั้นส่งผลให้มีการร้องเรียนว่ามีการทรมาน
ระหว่างการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกโดยเฉพาะคดีซึ่งเกี่ยวกับอาวุธ หรือวัตถุระเบิด ศูนย์ทนายความฯพบว่ามีผู้
ร้องเรียนว่ามีการทรมานเกิดขึ้นระหว่างควบคุมตัวอย่างน้อย 18 ราย  นอกจากนี้ยังพบว่ามีบุคคลอย่างน้อย 2 ราย
ซึ่งถูกควบคุมตัวมากกว่าเจ็ดวัน ซึ่งเกินกว่าระยะเวลากฎหมายก าหนด ได้แก่ นางสาวกริชสุดา คุณะแสน และนาย
ยงยุทธ บุญดี โดยเจ้าหน้าที่ทหารได้กล่าวอ้างว่าเป็นความสมัครใจอยู่ต่อของผู้ถูกควบคุมตัวเอง 

อย่างไรก็ตามนอกจากการควบคุมตัวในสถานที่ปิดลับ การร้องเรียนว่ามีการทรมานและการควบคุมตัวโดยมิ
ชอบแล้ว เจ้าหน้าที่ทหารยังใช้อ านาจดังกล่าวจ ากัดไม่ให้ประชาชนแสดงออก หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการ
เรียกบุคคลไปปรับทัศนคติ ผ่านการให้เซ็นยอมรับเงื่อนไขตามประกาศคณะรักษาความสงบฉบับที่ 40/2557 เรื่อง 
การก าหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวบุคคลที่ถูกกักตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 
15 ทวิ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้สิทธิในการแสดงออกของประชาชน 

2.2 การด าเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ท าการยึดอ านาจทางตุลาการในการด าเนินคดีความผิดทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 
ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ความผิดต่อความมั่นคงใน
ราชอาณาจักร ความผิดตามประกาศหรือค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติฉบับที่ 37/2557 เรื่องความผิดที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร และความผิดตาม
ประกาศฉบับดังกล่าวยังถูกขยายฐานความผิดอ่ืนเกี่ยวโยงกัน โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
38/2557 เรื่องคดีที่ประกอบด้วยการกระท าหลายอย่างเกี่ยวโยงกัน และต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 50/2557 เรื่องให้ศาลทหารมีอ านาจพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้
เฉพาะแต่การสงคราม ส่งผลให้คดีดังกล่าวต้องถูกพิจารณาคดียังศาลทหาร ซึ่งปัจจุบันมีพลเรือนถูกด าเนินคดีที่ศาล
ทหารแล้วอย่างน้อย 700คน6 

การด าเนินคดีในศาลทหารมีปัญหาอย่างน้อยสามประการคือ  ประการแรก ในด้านความเป็นอิสระและ
เป็นกลาง ศาลทหารอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ดังนั้นองค์คณะตุลาการนั้นจึงอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม 7และ
สองในสามขององค์คณะนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งไม่จบการศึกษากฎหมาย การที่ตุลาการสังกัดกระทรวงกลาโหม 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงกลาโหมรวมถึงผู้บังคับบัญชาทหารสามารถแต่งตั้งตุลาการศาลทหารได้8 

                                                           
6 อ้างแล้ว 

7 มาตรา 5 พระธรรมนูญศาลทหาร  “ศาลทหารทั้งหลายตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สังกัดอยู่ในกระทรวงกลาโหม” 

8 ตามมาตรา 10 และมาตรา 30 พระธรรมนูญศาลทหาร   
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ตลอดจนก าหนดจ านวน คุณสมบัติ พื้นความรู้และอ านาจหน้าที่ของตุลาการพระธรรมนูญ อัยการทหาร นายทหาร
พระธรรมนูญ และ จ่าศาลทหาร หรือผู้ช่วยต าแหน่งดังกล่าว9 ท าให้โดยโครงสร้างของศาลทหารแล้วขัดต่อหลัก
ความเป็นอิสระและเป็นกลางขององค์กรตุลาการตามข้อ 14 (1) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ซึ่งท าให้ตุลาการศาลทหารขาดหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่และอาจให้คุณให้โทษโดย
ผู้บังคับบัญชาทหารได้ และส่งผลต่อความเป็นกลางและความน่าเชื่อถือในการท าค าพิพากษาของคดี 

ประการที่สอง การด าเนินคดีของศาลทหารยามไม่ปกติ (คดีความผิดซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง 25 พฤษภาคม 
2557 ถึง 1 เมษายน 2558 ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร) ยังคงไม่สามารถใช้สิทธิใน
การอุทธรณ์ฎีกาได้ อันขัดต่อหลักของนิติรัฐ และขัดต่อพันธกรณีในข้อ 14 (5) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)10 ซึ่งประชาชนต้องได้รับสิทธิในการทบทวนคดีโดยศาลที่สูงขึ้นไป เนื่องจาก
ในระบบนิติรัฐ การตรวจสอบองค์กรตุลาการซึ่งต้องเป็นอิสระนั้นจะกระท าได้โดยการตรวจสอบจากศาลชั้นที่สูงขึ้น
ไปเพื่อเป็นการตรวจสอบการท าหน้าที่ของศาลชั้นต้น 

ประการที่สาม ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนพบปัญหาในทางปฏิบัติว่าในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา  การ
ด าเนินคดีพลเรือนในศาลทหารแตกต่างจากศาลพลเรือน และเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้ต้ องหา
หรือจ าเลยหลายประการ กล่าวคือ 

1. การประกันตัว ผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวในระหว่างการฝากขังจะต้องมารายงานตัวต่อศาลทหาร
ทุกๆ 12 วัน  พร้อมนายประกัน โดยศาลจะนัดรายงานตัวเวลา 08.30 น. ซึ่งผู้ต้องหาและนายประกันจะต้องรอ
พนักงานสอบสวนน าค าร้องขอฝากขังมายื่นต่อศาล  และรอรับส าเนาค าร้องขอฝากขัง ในบางกรณีผู้ต้องหาและนาย
ประกันจะต้องรอจนถึงช่วงบ่าย  อันเป็นภาระที่จะต้องเดินทางมาศาลบ่อยครั้ง และแต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลายาวนาน 
ในทางปฏิบัติของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวในศาลพลเรือน ผู้ต้องหาเท่านั้นที่ต้องไปรายงานตัวต่อศาลและศาล
จะนัดเดือนละครั้ง หรือนัดวันที่ครบก าหนดยื่นฟ้องคดี เพ่ือไม่ให้เป็นภาระของผู้ต้องหาในการเดินทางมาศาลบ่อยๆ 

2. การยื่นฟ้องคดี เมื่อครบก าหนดการฝากขังตามกฎหมาย แนวปฏิบัติของศาลทหารคือจะไม่น าตัวจ าเลย
มาศาลในวันครบก าหนดฝากขังแต่อัยการทหารจะยื่นฟ้องไปก่อน และเจ้าหน้าที่จะส่งส าเนาค าฟ้องและหมายนัด
สอบค าให้การไปที่เรือนจ าให้แก่จ าเลยในภายหลัง ซึ่งทางเรือนจ าจะให้เฉพาะหมายนัดแก่จ าเลยแต่จะเก็บส าเนาค า
ฟ้องไว้ โดยกระบวนการนับแต่ยื่นฟ้องไปจนถึงวันนัดสอบค าให้การมีระยะเวลานานกว่า 1 เดือน ซึ่งในระหว่างนี้
จ าเลยไม่มีโอกาสได้รับทราบว่าตนถูกฟ้องด้วยข้อกล่าวหาอย่างไรบ้างในรายละเอียด   

ในกรณีที่จ าเลยมีทนายความแล้ว ทนายความขอคัดถ่ายส าเนาค าฟ้องที่ศาลในระหว่างรอวันนัดสอบ
ค าให้การดังกล่าวได้  แต่ในบางคดี เช่น คดีความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ ในช่วงแรกศาลจะยังไม่

                                                           
9 ตามมาตรา 11 พระธรรมนูญศาลทหาร 

10 ข้อ 14(5)  กติการะหวา่งประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง “บุคคลทุกคนที่ต้องค าพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา ยอ่มมีสิทธิที่จะให้

คณะตุลาการระดับ เหนือขึ้นไป พิจารณาทบทวนการลงโทษและค าพพิากษาโดยเป็นไปตามกฎหมาย” 
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อนุญาตให้คัดถ่ายส าเนาค าฟ้อง  ทั้งที่ทนายความจ าเลยได้ชี้แจงว่าทนายจ าเลยประสงค์จะหารือแนวทางคดีกับ
จ าเลย  ปัญหาดังกล่าวท าให้จ าเลยได้รับทราบค าฟ้องล่าช้าและไม่มีโอกาสเตรียมคดีหรือปรึกษาทนายความอย่าง
เต็มที่ ซึ่งจ าเลยส่วนมากไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวและถูกขังในระหว่างการพิจารณาคดี  ซึ่งหากเป็นศาลพล
เรือนศาลจะอ่านค าฟ้องให้จ าเลยฟังในวันที่อัยการยื่นฟ้องและสอบค าให้การในวันเดียวกัน และให้ส าเนาค าฟ้องแก่
จ าเลย 

โดยหากจ าเลยไม่มีทนายความและประสงค์จะมีทนายความด้วย  ศาลจะจัดหาให้หรือให้โอกาสจ าเลยจัดหา
ทนายความเอง  ท าให้ทนายความได้มีโอกาสศึกษาค าฟ้อง ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและให้ค าแนะน าทางกฎหมายแก่
จ าเลยอย่างเต็มที่ 

3. การพิจารณาคดีล่าช้า กล่าวคือ ในการก าหนดวันนัดสืบพยาน ส่วนใหญ่ศาลทหารจะก าหนดวันนัด
สืบพยานเพียงนัดเดียว สืบพยานเพียงวันละ 1 ปาก และสืบพยานเพียงช่วงครึ่งวันเช้าเท่านั้น  โดยการสืบพยานศาล
จะใช้วิธีการจดค าเบิกความพยานด้วยมือ ซึ่งสรุปจากสิ่งที่พยานตอบโดยไม่ได้อ่านให้พยาน อัยการ ทนายความ ฟัง
ว่าได้จดค าเบิกความว่าอย่างไร แต่จะมาอ่านทีเดียวเมื่อพยานเบิกความเสร็จ ซึ่งท าให้บันทึกปากค าพยานไม่สมบูรณ์
และคู่ความหรือพยานไม่อาจทักท้วงได้ทันที กระบวนการดังกล่าว ท าให้คดีที่จ าเลยต้องขังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ต้องถูกขังเป็นระยะเวลายาวนานเกินจ าเป็น  โดยคดีซึ่งมีจ าเลยหลายคนและมีพยานที่เกี่ยวข้องหลายปาก จึงมีข้อ
กังวลว่าจ าเลยในคดีดังกล่าวจะถูกคุมขังในระหว่างการต่อสู้คดีอย่างยาวนาน กว่าคดีจะพิพากษาและคดีถึงที่สุด เป็น
กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้ากว่าศาลพลเรือน 

นอกจากการเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยศาลทหารแล้ว คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังได้
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติฉบับที่ 3/2558 สามารถท าหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนในคดีความผิดซึ่งต้องขึ้นศาลทหารได้ด้วย 
ในทางปฏิบัติศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนพบว่าเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีใน
หลายคดี  

อาทิเช่น คดี “เลือกตั้งที่ลัก” ของกลุ่มพลเมืองโต้กลับเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 หรือ การควบคุมตัว
นักศึกษา 38 รายบริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานครในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากจัด
กิจกรรมร าลึกครบรอบหนึ่งปีรัฐประหาร 

จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ทหารท าหน้าที่เป็นผู้กล่าวหา จับกุม สอบสวน ส่งฟ้องจนถึงพิจารณาพิพากษาคดี 
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน อันอาจเรียกได้ว่าความผิดทั้งสี่
ประเภทซึ่งถูกก าหนดโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ต้องขึ้นศาลทหารนั้นตกอยู่ภายใต้ “กระบวนการ
ยุติธรรมลายพราง” ตลอดกระบวนการ ซึ่งขัดต่อหลักนิติรัฐและหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและไม่อาจ
คาดหมายได้ว่าประชาชนซึ่งถูกกล่าวหาและลงโทษตามค าพิพากษาผ่านกระบวนการดังกล่าวนั้นได้รับสิทธิและความ
เป็นธรรมอย่างเพียงพอในการต่อสู้คดี 
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3.การใช้อ านาจโดยปราศจากความรับผิดตามมาตรา 44 

ตามที่มาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้ให้อ านาจหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีอ านาจในการสั่งระงับยับยั้ง 
หรือกระท าการใดๆได้ ไม่ว่าการกระท านั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้
ถือว่าค าสั่งหรือการกระท ารวมทั้งปฏิบัติการตามค าสั่งดังกล่าว เป็นค าสั่ง หรือการกระท า หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วย
กฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด 

ที่ผ่านมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) รวม 18 ฉบับ ซึ่งเป็นทั้งการแก้ไขกฎหมาย การใช้อ านาจบริหาร
บุคคล และการเพ่ิมอ านาจให้เจ้าหน้าที่ทหารโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 
3/2558 อันเป็นเครื่องมือซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติน ามาใช้แทนการประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร 
โดยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทหารเป็นเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย มีอ านาจป้องกันและปรามปรามการกระท า
ความผิดสี่ประเภท11 ซึ่งอยู่ในเขตอ านาจศาลทหารตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และยังมีอ านาจในการ
ควบคุมตัวบุคคลได้ไม่เกินเจ็ดวัน นอกจากนี้ยังให้อ านาจเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยเข้าร่วมเป็นพนักงาน
สอบสวน ซึ่งเป็นการให้อ านาจที่มากเกินกว่าอ านาจตามกฎอัยการศึก 

ตัวอย่างผู้ซึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามข้อ 12 ของค าสั่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 3/2558 คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจ านวน 7คน ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มดาวดิน12 จากการไปชูป้าย
คัดค้านการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ในวัน
เดียวกันยังมีปฏิบัติการสลายการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาบริเวณลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพด้วย ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ทหารนอกเครื่องแบบเข้าร่วมการปฏิบัติการด้วย โดยไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเป็นเจ้าพนักงานรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือไม่ 

นอกจากนี้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 ยังถูกน ามาใช้ ในประเด็น
เฉพาะต่างๆ ตั้งแต่การได้มาของสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น  การโยกย้ายต าแหน่งข้าราชการและ
คณะกรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษา  องค์ประกอบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาประมง การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การ ให้ข้าราชการระงับการ

                                                           
11 ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัท่ี 3/2558 ความผิดทัง้สี่ประเภท ได้แก่ ความผิดตอ่องค์พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี รัชทายาท และผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ความผิดตอ่ความมัน่คงในราชอาณาจกัร ความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยอาวธุปืน เคร่ือง
กระสนุปืน หรือวตัถรุะเบิดท่ีใช้เฉพาะแตก่ารสงคราม ความผิดตามประกาศหรือค าสัง่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
12 กลุม่กิจกรรมของนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น กิจกรรมของกลุม่จะเน้นเร่ืองปัญหาท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ท่ีจงัหวดัในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ แตภ่ายหลงัการรัฐประหารเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ได้รณรงค์ประเดน็สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยด้วย 
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ปฏิบัติราชการ ไปจนถึงการก าหนดพ้ืนที่เวนคืนที่ดินเพ่ือน ามาใช้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย ซึ่งอาจมีข้าราชการ
และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่ไม่อาจเรียกร้องความรับผิดใดๆได้ 

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่าบทบัญญัติตามมาตรา 44 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้นมี
ปัญหาในเชิงหลักการอย่างน้อยสองประการคือ 

1. บทบัญญัติให้อ านาจอย่างกว้างขวางทั้งทางนิติบัญญัติ บริหาร หรือในทางตุลาการ  อันขัดต่อ
หลักการแบ่งแยกอ านาจ เนื่องจากโดยหลักการแล้วการแบ่งแยกอ านาจให้หลายองค์กรนั้นเป็นไปเพ่ือตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างองค์กร ไม่ให้องค์กรใดองค์กรหนึ่ งมีอ านาจมากเกินไป แต่มาตรา 44 กลับรวบอ านาจ
ทั้งหมดไว้ยังบุคคลเพียงคนเดียวคือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท าให้องค์กรรัฐอ่ืนหรือประชาชนไม่
สามารถเข้ามาตรวจสอบการใช้อ านาจดังกล่าวได้ และมีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการใช้อ านาจตามอ าเภอใจได้ 

2. เป็นบทบัญญัติซึ่งให้อ านาจโดยปราศจากความรับผิด กล่าวคือ การใช้อ านาจใดๆตามมาตรา 44 ชอบ
ด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ และเป็นที่สุด ซึ่งโดยหลักการแล้วการใช้อ านาจต้องมาพร้อมซึ่งความรับผิดชอบ ไม่ว่า
จะเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองหรือความรับผิดทางกฎหมาย แต่มาตราดังกล่าวกลับรับรองการใช้อ านาจโดย
ยกเว้นความรับผิด แม้ในทางปฏิบัติอาจเกิดความเสียหายจากการใช้อ านาจดังกล่าว ประชาชนหรือบุคคลซึ่งได้รับ
ความเสียหายก็ไม่อาจเรียกร้องความรับผิดได้ ก่อให้เกิดการผลิตซ้ าวัฒนธรรมการลอยนวลของผู้กระท าความผิด 
(impunity) 

การที่บทบัญญัติดังกล่าวได้ให้อ านาจต่อบุคคลเพียงคนเดียวและเป็นอ านาจที่ปราศจากความรับผิดนั้นท าให้
ประชาชนตกอยู่ในสภาวะขาดหลักประกันต่อสิทธิและเสรีภาพ และในทางปฏิบัติการบังคับมาตรา 44 นั้นยังถูก
น าไปกล่าวอ้างอย่างกว้างขวาง เช่น การเข้าไปควบคุมตัวนายส ารวย สุบุตรดี นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลดง
พระราม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี ขณะก าลังร่วมประชุมสมาชิกโดยตรวจค้นที่ห้องท างาน และรถยนต์ส่วนตัว ยึด
เอกสารเกี่ยวกับการประมูลงานในโครงการต่างๆ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 หรือการข่มขู่ว่าจะใช้มาตรา 44 กับ
ประชาชนกลุ่มฮักภูซางซึ่งชูป้ายคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราจั งหวัดพะเยาในวันที่ 9 เมษายน 
2558 ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ทหารประชาชนไม่อาจตรวจสอบหรือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รับผิดตาม
กฎหมายได ้

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่านอกจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่ต้องรับผิดในการ
กระท าการยึดอ านาจการปกครองเนื่องจากมีการนิรโทษกรรมตนเองในมาตรา 48 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แล้วยังได้รับรองความชอบด้วยกฎหมายของประกาศและค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติไว้ตามมาตรา 47 ซึ่งเป็นการรับรองการกระท าที่
ผ่านมาแล้วและในมาตรา 44 ยังให้การรับรองการกระท าในอนาคตของคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าชอบด้วย
กฎหมายและรัฐธรรมนูญ อาจกล่าวได้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นมีอ านาจอย่างเบ็ดเสร็จโดยปราศจาก
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ความรับผิดจากการกระท าที่ผ่านมาและที่จะกระท าในอนาคต ซึ่งเป็นการธ ารงวัฒนธรรมการลอยนวลของ
ผู้กระท าความผิดให้หย่ังรากลึกยิ่งขึ้นในสังคมไทย 

4. ทรัพยากรที่ถูก “บุกรุก” 

      4.1 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี 64/2557 ฉบับท่ี 66/2557และแผนแม่บทป่าไม้ฯ 

      ภายหลังการประกาศใช้ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 64/2557 เรื่องการปราบปรามและการ
หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ที่ก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจและ
อ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าด าเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือครอบครอง ท าลาย หรือกระท าด้วย
ประการใดๆ อันเป็นการท าให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า รวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ได้ผลอย่างจริงจังใน
ทุกพ้ืนที่ ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มอบให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.
รมน.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์และจัดท า “แผนแม่บท แก้ไข
ปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”13 
ขึ้น เพ่ือรองรับค าสั่งในเรื่องนี้ซึ่งต่อมาแผนแม่บทป่าไม้ฯ นี้ได้รับการอนุมัติให้มีผลบังคับใช้เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 
2557 
      แผนแม่บทป่าไม้ฯ ฉบับนี้ได้วางเป้าหมายรูปธรรมที่ส าคัญคือการพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่
สมบูรณ์ให้ได้พื้นที่อย่างน้อย 40% ของพื้นที่ประเทศภายในระยะเวลา 10 ปี และก าหนดเป้าหมายการหยุดยั้ง
การตัดไม้ท าลายป่า และทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองภายใน 1 ปี โดยในแผนแม่บทฯ ได้ระบุตัวเลขพ้ืนที่ป่า
ของประเทศไทยในปี 2556 ว่ามีจ านวน 102.1 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.57 ของประเทศ ท าให้หากต้องการจะ
ด าเนินการตามเป้าหมายนี้ เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายต่างๆ จ าเป็นต้องด าเนินการหาพื้นที่ป่าคืนกว่า 27.2 ล้านไร่ 
      แม้ในค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 66/2557 จะระบุให้การด าเนินการใดๆ ตามค าสั่งฉบับที่ 
64/2557 จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินท ากิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
เดิมนั้นๆ ก่อนค าสั่งนี้มีผลบังคับใช้ หรือในตัวแผนแม่บทป่าไม้ฯ เองก็ระบุว่าการด าเนินการเรื่องนี้จัดล าดับความ
เร่งด่วนกับนายทุนหรือผู้บุกรุกป่าไม้รายใหญ่เป็นล าดับแรก แต่ปรากฏว่าการเข้าจับกุมด าเนินคดีและการเข้าไล่รื้อ
ชุมชนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศในช่วงเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา กล่าวได้ว่ามีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนที่ยากจน หรือผู้ไร้ที่ท ากินมากกว่านายทุน ผู้มีอิทธิพล หรือผู้ครอบครองท่ีดินขนาดใหญ่ 
      ค าสั่งและแผนปฏิบัติงานดังกล่าว ถูกจัดท าขึ้นโดยขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยหรือท ากินอยู่ในพ้ืนที่ป่าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง นโยบายนี้ยังมีแนวโน้มจะนิยาม
ปัญหาเรื่องการบุกรุกท าลายป่าจากมุมมองของ “ความมั่นคงของชาติ” เป็นหลัก มองปัญหาว่าการลดลงของพ้ืนที่
ป่าไม้ในประเทศเกิดจากการบุกรุกของชาวบ้านน าไปสู่แนวทางการจัดการปัญหาด้วยการปราบปรามและใช้อ านาจ

                                                           
13 แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท าลายทรัพยากรป่าไม้,การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยั่งยืน 

http://ilab.dopa.go.th/data/download/download-2-16-1423195115.pdf (เข้าถึงเมื่อ 31 พฤษภาคม 2558) 

http://ilab.dopa.go.th/data/download/download-2-16-1423195115.pdf
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อย่างเด็ดขาด รวมทั้งการใช้แนวทางการทหารภายใต้การน าของกอ .รมน.เข้าไปด าเนินการ โดยละเลยแนวทางการ
จัดการร่วม การตรวจพิสูจน์สิทธิของชุมชนในพ้ืนที่ป่า และการพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ ประเพณี 
วัฒนธรรมของชุมชน และพัฒนาการการใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากินประกอบด้วย น าไปสู่การละเมิดสิทธิของ
ประชาชนและชุมชนในการเข้าถึงท่ีท ากินและวิถีการด ารงชีวิตในหลายพื้นที่อย่างกว้างขวาง 
      แม้ความขัดแย้งในประเด็นการเข้าถึงทรัพยากรทั้งป่าไม้และที่ดิน ปัญหาการเข้าถึงที่ดินท ากินของ
ประชาชนปัญหาการทับซ้อนระหว่างพ้ืนที่ท ากินและพ้ืนที่อยู่อาศัยของชุมชนกับพ้ืนที่ป่า หรือการจับกุมด าเนินคดี
ชาวบ้านที่เข้าหาอยู่หากินในป่า จะเป็นประเด็นปัญหาที่มีอยู่ก่อนหน้าการรัฐประหารครั้งนี้แล้ว แต่การใช้อ านาจ
เบ็ดเสร็จเข้าควบคุมจัดการปัญหาเหล่านี้ภายใต้นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีแนวโน้มจะยิ่ง
ขยายปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้ให้เป็นไปอย่างเข้มข้นและส่งผลกระทบในวงกว้างมากกว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่อง
การบุกรุกท าลายป่าอย่างยั่งยืนได้ 

      4.2 สถานการณ์การขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ป่า 

      หลังจากมีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 64/2257 และการด าเนินนโยบายตามแผนแม่บทป่าไม้
ฯ สถานการณ์การเข้าจับกุมและขับไล่ประชาชนออกจากพ้ืนที่ป่าเกิดขึ้นในแทบทุกภาคของประเทศคาดการณ์ใน
เบื้องต้นว่ามีมากกว่า 100 ชุมชน และประชาชนหลายพันครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ ข้อมูลจาก
อนุกรรมการด้านที่ดินและป่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า มีเรื่องร้องเรียนที่เป็นผลกระทบจาก
ค าสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และแผนแม่บทนี้ จ านวน 48 เรื่อง14 ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่เป็นกรณีพิพาทมา
ก่อนหน้านี้แล้ว และอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา แต่ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และแผนแม่บทป่าไม้ฯ ได้ถูก
หยิบยกมาใช้เร่งรัดการด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐในการขับไล่ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ โดยไม่สนใจต่อกระบวนการ
แก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ทั้งนี้รูปแบบปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐตามแนวนโยบายนี้อาจประมวลได้ดังนี้ 

 การจับกุมด าเนินคดี 

แนวทางการด าเนินการปราบปรามปัญหาการบุกรุกป่าอย่างเด็ดขาด ท าให้ตัวเลขการจับกุมด าเนินคดีใน
ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่า หรือการครอบครองไม้หวงห้ามเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา 
และกลายไปเป็นตัวชี้วัดผลงานประการหนึ่งซึ่งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องใช้กล่าวอ้างนอกจากนั้นยังมีการเ ร่งรัดคดีที่
เกิดข้ึนก่อนหน้าการรัฐประหารอีกด้วย จากข้อมูลการแถลงผลงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติในรอบ 6 เดือน เมื่อ
วันที่ 24 เม.ย.58 ระบุว่ามีการจับกุมผู้ต้องหาท าลายป่าทั้งหมด 2,758 คดี มีผู้ต้องหา 1,622 คน ในคดีการค้าสัตว์

                                                           
14 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 
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ป่า พันธุ์พืชหวงห้าม 265 คดี มีผู้ต้องหา 235 คน คดีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 108 คดี มี
ผู้ต้องหา 110 คน และคดีบุกรุกป่าและท่ีสาธารณะ 1,920 คดี มีผู้ต้องหา 602 คน15 

อย่างไรก็ตามจ านวนดังกล่าวไม่ได้จ าแนกระหว่างกรณีการด าเนินการต่อ “นายทุน” ที่เข้าไปบุกรุกพ้ืนที่ป่า
ถือครองที่ดินท าธุรกิจขนาดใหญ่ หรือเข้าไปตัดไม้อย่างเป็นระบบ กับ “ชาวบ้าน” ทั้งกลุ่มชาติพันธุ์หรือชาวบ้านที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่ามาก่อนการประกาศเขตป่า และมีวิถีชีวิตพ่ึงพิงกับทรัพยากรป่าไม้มายาวนาน หรือกลุ่มเกษตรกร
รายย่อย และเกษตรกรไร้ที่ดินท ากินในพ้ืนที่ภาคต่างๆ ซึ่งปัญหาเชิ งโครงสร้างในการกระจายการถือครองที่ดิน 
รวมทั้งนโยบายของรัฐผลักดันให้พวกเขาต้องเข้าไปใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่า จากข้อมูลในหลายพ้ืนที่ ชี้ให้เห็นว่ามี
ประชาชนกลุ่มหลังนี้เอง ที่ถูกจับกุมด าเนินคดี และถูกพิพากษาจ าคุกเป็นจ านวนมาก 
      ในการเข้าจับกุมนั้น หลายกรณีเจ้าหน้าที่ได้สนธิก าลังเข้าจับกุมชาวบ้านจ านวนมากในหมู่บ้านเดียวกัน ผู้ถูก
จับกุมมีทั้งผู้สูงอายุ หญิงลูกอ่อน บางครั้งจับกุมคนในครอบครัวเดียวกันมากกว่า 1 คนโดยฟ้องแยกเป็นรายบุคคล 
บางกรณีมีการฟ้องร้องเนื้อที่ที่บุกรุกเกินกว่าที่ชาวบ้านเข้าไปท าประโยชน์จริง ท าให้อัตราโทษสูงขึ้นตามไปด้วย การ
ต้องสูญเสียที่ดินท ากิน จนกระทั่งสูญเสียอิสรภาพ ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพและ
สภาพจิตใจของตัวผู้ถูกด าเนินคดีและครอบครัวอย่างรุนแรง ตัวอย่างเช่น กรณีชาวบ้านทุ่งป่าคา อ .แม่ลาน้อย จ.
แม่ฮ่องสอน16 กรณีบ้านจัดระเบยีบ อ.ภูพาน จ.สกลนคร17 
      คดีเหล่านี้ยังเกิดขึ้นภายใต้สภาพปัญหาที่ประชาชนผู้ยากจนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งในเรื่องหลักทรัพย์ในการประกันตัว ทนายความ การมีล่ามเพ่ือสื่อสารภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ การเลือก
ปฏิบัติ ประกอบกับทัศนะของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ใช้วิธีการลงโทษให้หลาบจ า หรือเป็นตัวอย่างให้
ผู้อื่นเกรงกลัว ซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่สั่งสมอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมาเนิ่นนานยิ่งซ้ าเติมให้ประชาชนที่ถูกด าเนินคดี
ตามนโยบายทวงคืนผืนป่าที่เป็นกลุ่มคนชายขอบได้ตกเป็น “เหยื่อ” ที่ไร้หนทางต่อสู้ หรือเรียกร้องความเป็นธรรม
มากยิ่งขึ้น ในสภาพการณ์เช่นนี้ ชาวบ้านที่ถูกด าเนินคดีหลายกรณีจ าเป็นต้องรับสารภาพ โดยหวังว่าศาลจะรอลง

                                                           
15 ประชาไทออนไลน์“ผบ.ตร.แถลงผลงาน 6 เดือน คดีหมิ่นแล้วเสร็จ 239 คดีจากค้างปีก่อน 443 คด”ี ใน

http://prachatai.org/journal/2015/04/58968 (เข้าถึง5 พ.ค.58) ทางหน่วยงานในกอ.รมน.เองก็มีการสรุปผลงานการด าเนินนโยบายทวงคืนผืนป่าไว้
อย่างต่อเนื่องรายวัน ในเว็บไซต์ http://www.isoc04.go.th/ 
16 กรณีชาวบา้นทุ่งป่าคาอ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทั้งทหาร ต ารวจ และปา่ไม้ หลายร้อยนายสนธกิ าลังเข้าจับกุมชาวบ้าน39 คน ใน

ข้อหาครอบครองไม้สักหวงหา้มหนึ่งในจ านวนนั้นยังเป็นยายเฒ่าอายุ 70 ปี ซ่ึงต่อมามีอาการเครียดจัด จนเสียชีวิตลงก่อนหน้าการฟังค าพิพากษาในศาล
ชั้นต้น หรือหญิงวยักลางคนที่มีลูกเล็กวัย 5 ขวบต้องดูแล ก็ถกูด าเนินคดีจนต้องโทษจ าคุก 1 ปีไปด้วยทั้งนี้ ไม้หมอนที่ชาวบ้านสะสมไว้เพือ่สร้างและ
ซ่อมแซมบ้านเรือนตามวิถีของชนเผ่า แต่ศาลก็ไม่ได้น าประเด็นสิทธิชุมชน วิถีชวีิตและวัฒนธรรมมาใช้ประกอบในการพิจารณาด้วย ท าให้ชาวบ้านทั้งหมด
ถูกพิพากษาจ าคุกโดยไม่รอลงอาญาทั้งในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ 

17 กรณีบ้านจัดระเบยีบ อ.ภูพาน จ.สกลนคร ชาวบ้านถกูแจ้งความด าเนินคดีในข้อหาบกุรุกพื้นที่ปา่สงวนในปี 2555หลังการลงชื่อแจ้งการครอบครองที่ดิน

โดยได้รับการบอกกล่าววา่ จะพจิารณาออกเอกสารสิทธิให้อย่างไรก็ตาม จากการยื่นเร่ืองขอความเป็นธรรม ท าให้คดียงัไม่ขึ้นสู่ชั้นศาล หลังการรัฐประหาร 
มีการเร่งรัดด าเนินคดีในที่สุดอัยการก็ส่งฟ้อง จนถึงปัจจุบันมีชาวบ้านที่รับสารภาพตามข้อกล่าวหาถูกตัดสินจ าคุก4 ปี (ลดเหลือ 2 ปี) แล้ว 3คนจ าคุก 2 ป ี
(ลดเหลือ 1 ป)ี 1 คน จ าเลยสองรายทีถู่กตัดสินจ าคุกยังเป็นสามีภรรยากัน ส่งผลกระทบต่อครอบครัวอยา่งรุนแรง ขณะที่ญาติผู้ต้องหาคนอื่นๆ ก็มอีาการ
เครียดและซึมเศร้าหลังจากถูกด าเนินคดี 
 

http://prachatai.org/journal/2015/04/58968
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อาญา หรือลดโทษให้กึ่งหนึ่ง อย่างน้อยเขาก็ไม่สูญเสียอิสรภาพ หรือเสียให้สั้นที่สุด แม้จะต้องสูญเสียที่ดินท ากินไป 
โดยที่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมีที่ท ากินอีกหรือไม่ 

นอกจากการด าเนินคดีแล้ว เจ้าหน้าที่ป่าไม้และทหารยังได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลรายครัวเรือน เข้าถ่ายรูป
ชุมชนหรือบางพ้ืนที่ก็มีการใช้เฮลิคอปเตอร์บินวนลาดตระเวน ซึ่งนอกจากสร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านใน
พ้ืนที่แล้ว ในบางพ้ืนที่พบว่า ในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ได้มีหมายเรียกชาวบ้านที่เจ้าหน้าที่มาส ารวจข้อมูลแล้ว ให้ไป
รับทราบข้อกล่าวหาบุกรุกป่า เช่น กรณีอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค า อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู มี ชาวบ้านถูก
ออกหมายเรียกแล้วอย่างต่ า 13 ราย 
      การด าเนินทางกฎหมายกับกลุ่มประชาชนเหล่านี้ ได้ตีตราให้พวกเขากลายเป็น “ผู้บุกรุก” ทั้งท่ีหลายคนอยู่
อาศัยในพ้ืนที่นั้นมานาน หรือกลายเป็น “ผู้ลักลอบตัดไม้” ทั้งที่หลายคนเป็นผู้ท ามาหากินกับทรัพยากรเหล่านี้ใน
ชีวิตประจ าวันมาโดยตลอด การจับกุมคุมขังประชาชนเหล่านี้จึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ท่ามกลาง
ปัญหาเชิงโครงสร้างของการถือครองที่ดินที่กระจุกตัวอยู่ในมือของจ านวนน้อย ขณะที่คนจ านวนมากกลับไม่มี
แม้แต่ที่ดินท ากิน 

      การไล่รื้อชุมชนออกจากพื้นที่อยู่อาศัยหรือที่ท ากิน          

      ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า ด้วยการเข้าไล่รื้อชุมชนที่อยู่อาศัยหรือที่ท ากินในพ้ืนที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตป่า
สงวนป่าอนุรักษ์หรือท่ีสาธารณะแม้ชุมชนหลายแห่งจะอยู่อาศัยมาก่อน ปรากฏในหลากหลายรูปแบบ และเจ้าหน้าที่
ยังใช้การกดดันอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ยกตัวอย่าง เช่น กรณีของชุมชนเก้าบาตร อ .โนนดิน
แดง จ.บุริรัมย์ 18กรณีชุมชนโคกยาว และบ้านบ่อแก้ว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ19 กรณีชุมชนเพ่ิมทรัพย์ อ.ชัยบุรี จ.สุ
ราษฎร์ธานี20 กรณีบ้านห้วยปุก อ.เมือง จ.น่าน21 กรณีบ้านคลองชัน อ.เขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี22เป็นต้น 
                                                           
18 กรณีของชุมชนเก้าบาตร อ.โนนดินแดง จ.บุริรัมย์ เจา้หน้าที่ปฏิบัติการคุกคามอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2557 ทั้งการส่งก าลังทหาร

พร้อมอาวุธครบมือเข้าไปภายในหมู่บ้าน แจ้งให้ทุกครอบครัวท าการร้ือบา้นออกไปจากพื้นที ่ฉีดสีสเปรย์ท าเครื่องหมายก ากับทกุหลังคาเรือน เข้าควบคุมตัว
แกนน าชาวบา้นไป การเข้าตรวจค้นบ้าน ตั้งด่านสกัดเพื่อตรวจคนและสิ่งของทีเ่ข้าออกจากพื้นที่ เข้ารื้อบ้านชาวบา้นทีย่ินยอมเซ็นคืนพื้นที่ กดดันญาติพี่
น้อง หรือแม้กระทั่งให้ชาวบา้นที่อพยพออกแลว้กดดันกลุ่มทีย่ังไม่อพยพออก  จนกระทั่งชาวบา้นต้องยา้ยออกจากพื้นที่ในที่สุด 

19 กรณีชุมชนโคกยาว และบา้นบ่อแก้ว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิเจา้หน้าที่เขา้ติดป้ายตรวจยึดพื้นที ่และให้ชาวบา้นรื้อถอนสิง่ปลูกสร้าง รวมทั้งพืชผลอาสิน 

ออกจากพื้นทีภ่ายในระยะเวลา 15วันเม่ือชาวบา้นเข้าร้องเรียนต่อหนว่ยงานตา่งๆ ก็มีเจ้าหน้าที่ทหาร ต ารวจ ปา่ไม้ เข้าไปในชุมชนเป็นระยะๆครั้งละ
ประมาณ 40-50 นาย สร้างความวิตกกงัวลให้กับชุมชนอยู่ตลอดเวลา ในหลายพื้นที่ หลังการปกัป้ายตรวจยึด เจ้าหน้าที่จะตั้งด่านสกัดไม่ให้ชาวบา้นเข้าท า
ประโยชน์หรือเก็บผลผลิตในพื้นที่อีกในบางพื้นที่เจ้าหนา้ที่จะเข้าไปลาดตระเวน หากพบคนก็จะข่มขู่ให้ออกจากพื้นที่ 
20 กรณีชุมชนเพิ่มทรัพย์ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เจา้หนา้ที่ทหารจ านวน 5 นาย ได้เข้าสั่งการให้ชาวบ้านออกไปนอกชุมชน และปิดล้อมทางเข้าออก ห้าม

ไม่ให้ใครก็ตามเข้าไปในชุมชนได้ และยังมีการเรียกตัวแกนน าของชุมชนไปรายงานตัว และควบคุมตัวไว้ในค่ายทหารเปน็เวลา 3 วัน 

21 กรณีบ้านหว้ยปกุ อ.เมือง จ.น่านเจ้าหน้าที่แจ้งว่าชาวบ้าน 5 ราย บุกรุกป่าสงวนฯและให้เซ็นคืนพื้นที่ให้ ถ้าไม่เซ็นก็จะจับกุมด าเนินคดี เช่นเดียวกับที่

บ้านดงค าน้อย ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน หรือกรณีที่สาธารณประโยชน์โคกหนองสิม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ซ่ึงเจ้าหน้าที่ทหาร ปา่ไม้ ฝ่ายปกครอง 
กว่า 60 นาย เข้าไปจัดเวทีรับฟังข้อมูล และให้ชาวบ้านไปลงชื่อแจ้งความประสงค์ที่จะอพยพออกจากพื้นที่ภายใน 1 วนั 

22 กรณีบ้านคลองชัน อ.เขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรีซ่ึงกองทัพเรือต้องการใช้เป็นพื้นที่ซ้อมรบ จึงแจ้งความด าเนินคดีกับชาวบ้าน ในข้อหาบุกรกุป่าสงวนฯ 

โดยที่ศาลมีค าพิพากษาให้ชาวบ้านออกจากพื้นทีแ่ล้ว แต่ชาวบ้านได้ร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้แก้ไขปัญหา เนื่องจากไม่มีที่ดินท า
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      การบังคับไล่รื้อเหล่านี้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้เตรียมการจัดหาพ้ืนที่รองรับไว้ให้ชุมชนที่จะต้องย้ายออก
จากพ้ืนที่เดิม สร้างความเดือดร้อนและความยากล าบาก ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิต
ให้กับประชาชนที่ถูกผลักดันไล่รื้อตามมา 

      การเข้าตัดฟันผลผลิตหรือรื้อสิ่งปลูกสร้าง 

      เพ่ือผลักดันให้ชาวบ้านออกจากเขตป่า เจ้าหน้าที่ยังด าเนินการเข้าตัดฟันท าลายพืชผลทางการเกษตร 
รวมทั้งรื้อถอนบ้านเรือนของชาวบ้านด้วย เช่นกรณีบ้านห้วยหก อ .เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ห้วยน้ าดังได้เข้าตัดฟันพืชผลของชาวบ้านหลายราย ทั้งไร่ข้าวและไร่ข้าวโพด หรือกรณีนายอาแม อามอ เจ้าหน้าที่
ทหารและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เข้าตัดต้นยางพารา อายุ 11 ปี จ านวนกว่า 3,200 ต้น ทั้งที่เป็นต้นยางที่ทางรัฐบาลก่อน
หน้านี้เคยสนับสนุนให้ประชาชนเพาะปลูก เช่นเดียวกับอีกหลายพ้ืนที่ในทุกภูมิภาค ที่เจ้าหน้าที่สนธิก าลังเข้าตัดฟัน
ต้นยางพารานับหมื่นไร่ ท าให้ชาวบ้านขาดแคลนรายได้เลี้ยงครอบครัว และขาดความมั่นคงทางอาหาร 

      กล่าวโดยสรุป ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 และแผนแม่บทป่าไม้ฯ มีลักษณะของ
การใช้อ านาจแบบเบ็ดเสร็จในการเข้าไปจัดทรัพยากรป่าไม้และที่ดินโดยละเลยต่อบริบทพัฒนาการการใช้พ้ืนที่
และการอยู่อาศัยของชุมชนแต่ละแห่งละเลยฐานการจัดการทรัพยากรและการตัดสินใจร่วมของชุมชนท้องถิ่นละเลย
ต่อสิทธิของประชาชนในการมีที่อยู่อาศัย สิทธิในการเข้าถึงที่ดินท ากิน และมาตรฐานการด ารงชีวิตอย่างเพียงพอ
เช่นนี้แล้ว ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าแทนที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ กลับมีแนวโน้ม
น าไปสู่การสั่งสมความขัดแย้งและความรุนแรงในการจัดการที่ดินและป่าไม้ ตลอดจนท าให้ปัญหาความเหลื่อมล้ าใน
สังคมไทยทวีความรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตได้ในอนาคต 

      4.3 การใช้อ านาจกดทับการเคลื่อนไหวของชุมชน และเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน 

      นอกเหนือจากประเด็นทรัพยากรป่าไม้และที่ดินแล้ว การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ทหารภายใต้กฎอัยการศึก 
และตามมาด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 44 ในปัจจุบัน ยังส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งในการเข้าถึงทรัพยากรในประเด็น
ต่างๆ อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการใช้กฎอัยการศึกเข้ามาควบคุมกดทับการเคลื่อนไหวของชุมชนท้องถิ่นในการ
คัดค้านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่และเอ้ือประโยชน์ให้การด าเนินการของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ 
      ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กิจกรรมการเสวนา การจัดประชุมหรือการ
รณรงค์ในประเด็นฐานทรัพยากรต่างๆ ก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปจับตา ตรวจสอบ กระทั่งห้ามไม่ให้จัดใน
หลายกิจกรรม23 อีกทั้ง ในการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อชุมชน หรือเรียกร้องให้เกิดการ
                                                                                                                                                                                              
กินกรณีนี้จึงอยู่ในระหว่างกระบวนแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยชาวบ้านยังอยูอ่าศัยและเก็บไม้ผลได้ แตท่หารร่วมกับต ารวจ อาศัยอ านาจตาม 
ม.44 กลับน าหมายบังคับคดีซ่ึงออกมาตัง้แต่ปี 56-57 มาจับกุมชาวบ้าน เพื่อใหช้าวบ้านออกจากพื้นที่ดังกล่าว 

23 ยกตวัอยา่งกิจกรรมในประเด็นฐานทรัพยากรที่ถูกเข้าจับตา คุกคาม หรือระงับยับยั้ง เช่น กิจกรรม “เดินก้าวแลก” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือน

พฤศจิกายน 2557 ซ่ึงเป็นการณรงค์คัดค้านแผนแม่บทป่าไม้ฯ และเสนอแนวทางการปฏิรูปที่ดิน ก็ได้ถูกเจา้หน้าที่ทหารเข้ามาห้ามไม่ให้ท ากิจกรรม และมี
การจับกุมผู้ร่วมในการเดิน, การส่งก าลังทหารเข้าไปตรวจสอบการประชุมหารือคดีเขื่อนไซยะบุรี ระหว่างทนายความศูนย์ข้อมูลชุมชนกบัชาวบ้าน ที่จ.
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แก้ไขปัญหา เจ้าหน้าที่ทหารยังมีการอ้างอ านาจตามกฎอัยการศึก เรียกตัวแกนน าชาวบ้านไปพูดคุย หรือบางกรณี 
เจ้าหน้าที่ก็ไปพบแกนน าถึงบ้าน ห้ามไม่ให้เคลื่อนไหว บางกรณีมีการให้เซ็นเอกสารข้อตกลงหยุดการเคลื่อนไหว ใน
ลักษณะเดียวกันกับแกนน ากลุ่มการเมืองต่างๆ ด้วย เช่น กรณีกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดคัดค้านการด าเนินการของเหมือง
แร่ทองค า อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย, กรณีสมัชชาคนจนเรียกร้องให้เปิดเขื่อนปากมูลถาวร, กรณีการคัดค้านการขุด
เจาะส ารวจปิโตรเลียมที่จังหวัดบุรีรัมย์ , กรณีการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพ้ืนที่ชุมชน ที่ต าบลบ่อแฮ้ว 
จังหวัดล าปาง หรือกรณีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝายราษีไศลจะชุมนุมกดดันกรมชลประทานให้เร่งรัด
การจ่ายเงินชดเชย เป็นต้น แม้แต่การเดินทางไปให้ก าลังใจชาวบ้านในพ้ืนที่ที่ก าลังประสบปัญหา แกนน ากลุ่มหรือ
นักศึกษาที่ไปให้ก าลังใจก็ถูกทหารเรียกตัวไปห้ามปราม หรือถูกจับตามอง     

หรือแม้กระทั่งการขึ้นป้ายคัดค้าน“โครงการพัฒนา” ต่างๆก็ถูกเจ้าหน้าที่ทหารหรือฝ่ายปกครองในบาง
พ้ืนที่เข้ามาขอให้ปลดป้ายลง เช่น กรณีชาวบ้านที่อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขึ้นป้ายคัดค้านการก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมยางพาราก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารพราน และปลัดอ าเภอ เข้ามาขอให้ป้ายลง โดยอ้างว่าไม่ได้ขออนุญาต 
และขัดต่อความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่นเดียวกับชาวบ้านกลุ่มสมัชชาคนจน บ้านห้วยทับนายน้อย จ.ชัยภูมิ ที่
ติดป้ายคัดค้านการก่อสร้างเข่ือนโป่งขุนเพชร หรือการติดป้ายคัดค้านการขุดเจาะส ารวจปิโตรเลียมที่จังหวัดกาฬสินธุ์
และขอนแก่น เป็นต้น   
      นอกจากกดทับการเคลื่อนไหวของชาวบ้านแล้ว ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ทหารก็อ้างอ านาจตามกฎ
อัยการศึก ปฏิบัติการในลักษณะท่ีเอ้ือต่อผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ที่ด าเนินโครงการในพื้นที่
ต่างๆ เช่น ในกรณีชาวบ้านบ้านนามูล อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ที่คัดค้านโครงการขุดเจาะส ารวจปิโตรเลียมของ
บริษัท อพิโก้ (โคราช) จ ากัด เจ้าหน้าที่ทหาร-ต ารวจได้น าก าลังเข้าไปคุ้มกันและอ านวยความสะดวกให้บริษัท
ในขณะท าการขนย้ายอุปกรณ์ส าหรับขุดเจาะ โดยมีการข่มขู่จะใช้กฎอัยการศึกด าเนินการต่อชาวบ้านที่เคลื่อนไหว
คัดค้าน 
      เช่นเดียวกับในกรณีกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด  ซึ่งเคลื่อนไหวคัดค้านการท าเหมืองแร่ทองค า ที่อ.วังสะพุง จ.เลย 
นอกจากการอ้างกฎอัยการศึกไม่ให้ชาวบ้านประชุม ท ากิจกรรมรณรงค์แล้วทหารยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 4 
ชุด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและผลกระทบจากเหมืองแร่ แต่คณะกรรมการดังกล่าวกลับมีความพยายาม
กดดันให้ชาวบ้านยินยอมเปิดทางให้บริษัทขนแร่ออกจากเหมืองแลกกับการถอนฟ้องคดีความชาวบ้าน ซึ่งในที่สุด 
ชาวบ้านจ าเป็นต้องรับข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากทหารได้พูดถึงการขนแร่โดยใช้อ านาจตามกฎอัยการศึกอยู่ตลอด
กระบวนการ  
      รวมทั้งโครงการพัฒนาของรัฐเอง กฎอัยการศึกก็เป็นเครื่องมือให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โดยข้ามกระบวนการประชาพิจารณ์ไป เช่น กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชรกรมชลประทานเข้าไปรังวัด
                                                                                                                                                                                              
อุดรธานี ในชว่งเดือนพฤศจิกายน 2557และก าหนดให้ท าหนังสือขออนุญาตกอ่น พร้อมขอส่งเจ้าหน้าที่เขา้ฟังการประชุม, การส่งก าลังเจ้าหน้าที่กว่า 70 
นายเข้าควบคุมและห้ามเครือขา่ยปา่ไม้ที่ดินภาคอีสานจัดกิจกรรมพูดคุยเสวนาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากค าสั่ง คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติฉบับที่ 64/2557 และแผนแม่บทป่าไม้ฯที่จังหวัดมหาสารคาม หรือการสนธิก าลังกันเข้าตรวจค้นบา้นพักและแปลงปลูกข้าวโพดของกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนที่ผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยอ้างว่าได้รับการร้องเรียนว่าเมล็ดพันธุ์ทีจ่ าหนา่ยมีการปลอมปน เป็นต้น 
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พ้ืนที่ และบังคับให้ชาวบ้านบ้านห้วยทับนายน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มสมัชชาคนจนที่ยังคงคัดค้านเขื่อนอยู่ เซ็นเอกสาร
ยินยอมให้มีการก่อสร้างเข่ือน 
      แม้ปรากฏการณ์ที่อ านาจรัฐและทุนร่วมกันเอ้ือประโยชน์ให้แก่กัน จะเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดย
ตลอดในสังคมไทย แต่ในสภาวะทางการเมืองหลังรัฐประหารในครั้งนี้ ท่ามกลางการฉวยใช้และกล่าวอ้าง
กฎหมายพิเศษของเจ้าหน้าที่รัฐได้น าไปสู่การละเมิดเสรีภาพในการรวมกลุ่ม , การแสดงความคิดเห็น และการ
ชุมนุมเรียกร้องในประเด็นปัญหาของตนเองอย่างหนักหน่วงมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้อ านาจในการต่อรองของ
ประชาชนต่อทั้งรัฐและทุนถูกลดทอนลง จนส่งผลกระทบต่อสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดสรรและใช้ประโยชน์
ทรัพยากร สิทธิในการก าหนดอนาคตตนเอง ตลอดจนถึงสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีของประชาชนและ
ชุมชนอย่างน่าวิตกอย่างยิ่ง 

5. ความยุติธรรมที่ยังมาไม่ถึง: การแทรกแซงกระบวนการสืบหาข้อเท็จจริงและการด าเนินคดีต่อเหตุการณ์สลาย
การชุมนุม เดือนเมษา-พฤษภา 2553 

ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนมีข้อสังเกตว่านอกจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเข้าควบคุมอ านาจ
ในด้านต่างๆแล้ว คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังเข้ามาการแทรกแซงกระบวนการสืบหาข้อเท็จจริงและการ
ด าเนินคดีต่อเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมษา-พฤษภา 2553 อีกด้วย กล่าวคือ ในช่วงการชุมนุมใหญ่ของแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553 มีผู้บาดเจ็บเป็นจ านวนมากและมี
ผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นเป็นจ านวนถึง 94 ศพ24 จากการเข้าสลายการชุมนุมโดยศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือ ศอฉ.  ซึ่งในบรรดาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก็มีทั้งประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุม เจ้าหน้าที่รัฐ นักข่าว และ
ประชาชนที่เดินทางผ่านหรือมีที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ ซึ่งเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านมาเป็นเวลาถึง 
5 ปีแล้ว คดีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้บาดเจ็บที่ไม่มีความคืบหน้าใดๆ มีเพียงกรณีของผู้เสียชีวิตก็มีเพียง 28 ราย 
จาก 94 รายเท่านั้นที่มีความคืบหน้าพอให้เห็นบ้างจากการที่คดีเข้าสู่กระบวนการไต่สวนการตายและศาลได้มีค าสั่ง
ออกมาแล้ว ซึ่งภายหลังเกิดการรัฐประหารครั้งล่าสุดเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีสองเหตุการณ์ส าคัญที่
ส่งผลต่อการด าเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์การสลายการชุมนุมปี 2553 ที่จะต้องกล่าวถึง 

1. การยกฟ้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 

      เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 255725 ศาลอาญาได้พิพากษายกฟ้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี 
และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
กรณีที่อัยการสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อ่ืนกระท าหรือฐานฆ่าผู้อ่ืน  และพยายามฆ่า ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83 และ 84 กรณีเมื่อระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2553 
                                                           
24 อ้างอิงตัวเลขตามรายงานของศูนย์ขอ้มลูประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมษา-พฤษภา 2553 

25 "ศาลยกฟ้องคดี “อภิสิทธิ-์สุเทพ” สั่งสลายม็อบ ชี้เป็นอ านาจศาลฎกีาฯ นักการเมือง,"ผู้จัดการ, 28 ส.ค.2557, 

http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000098460, (เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 288) 

http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000098460
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ต่อเนื่องกัน จ าเลยทั้งสองได้ร่วมกันกระท าผิดโดยร่วมกันใช้หรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ หน่วยทหารต่างๆ ใช้อาวุธปืน
ชนิดร้ายแรง ปฏิบัติการผลักดัน ควบคุมพ้ืนที่ เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) ตามค าสั่ง ศอฉ.ซึ่งท าให้มีผู้ถึงแก่ความตาย และบาดเจ็บจ านวนมาก   

ศาลพิพากษายกฟ้องด้วยเหตุว่าการกระท าดังกล่าวนั้นก็เกี่ ยวพันกับการที่จ าเลยทั้งสองใช้อ านาจ
ต าแหน่ง หน้าที่ราชการในฐานะนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง ผอ.ศอฉ. ตาม พระราชก าหนด
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ด้วย ไม่ใช่การกระท าทางอาญาที่กระท าโดยส่วนตัวหรือนอกเหนือ
หน้าที่ราชการ ดังนั้นจึงเป็นการกระท าที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งราชการด้วย เป็นการกระท ากรรมเดียว
ที่ควรพิจารณาไปในวาระเดียว ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีอ านาจไต่สวน 
และหาก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดก็ต้องยื่นฟ้องคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมือ ง ตาม
พระราชบัญญัติว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 66 และ พระราชบัญญัติว่าด้วย
วิธีการพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ .ศ. 2542 มาตรา 9 (1) และประกาศ คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 และ 24/2557 ที่ ป.ป.ช. มีอ านาจไต่สวนชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการกระท าผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ โดยคดีไม่อยู่ในอ านาจของศาลนี้ จึงพิพากษายกฟ้อง และญาติผู้ตายที่เป็นเสียหายไม่อาจเข้า
เป็นโจทก์ร่วมได ้

      ค าพิพากษาดังกล่าวส่งผลให้ขณะนี้กระบวนการพิจารณาคดีเหลือเพียงข้อหากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการเท่านั้น และท าให้คดีล่าช้าไปกว่าเดิม เพราะต้องเริ่มกระบวนการพิจารณาคดีกันใหม่ และญาติของผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงก็ถูกกีดกันออกจากคดีไป แม้ว่าจะมีการอุทธรณ์ค าพิพากษาโดยทนายความญาติของ
ผู้เสียชีวิตก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ในขณะนี้  ล่าสุดมีเพียง ป.ป.ช.เพ่ิงได้มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาต่อนาย
อภิสิทธิ์และนายสุเทพเมื่อ 24 ก.พ. 2558 และในขณะนี้เริ่มมีการเรียกพยานบางปากเข้าให้ถ้อยค าต่อองค์คณะไต่
สวน ป.ป.ช. เช่น นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พล .อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

2.การตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษชุดใหม่ในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการสลายการชุมนุม 2553 

      เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 มีรายงานข่าวว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 
68/2558 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะสอบสวนต ารวจ น าโดย พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผู้
บัญชาการต ารวจนครบาล ไปร่วมสอบสวนกับนางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงาน
อัยการ เพื่อวางกรอบแนวทางการสอบสวนในคดี 99 ศพที่ค้างอยู่ให้เสร็จ โดยให้เหตุผลว่าที่ต้องมีการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในคดีนี้ใหม่เนื่องจากมีการโยกย้ายและเกษียณอายุราชการออก26 

                                                           
26 “ตร.-กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งทีมสอบสวนคดี 99 ศพ ชุดใหม,่"ประชาไท, 2เม.ย.2558, http://www.prachatai.com/journal/2015/04/58685, 

(เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2558) 

http://www.prachatai.com/journal/2015/04/58685
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      โดยคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่นี้ บางคดีศาลได้มีค าสั่งไต่สวนการตาย
ออกมาแล้วว่าเป็นการเสียชีวิตจากกระสุนปืนความเร็วสูงที่ยิงมาจากเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น จรูญ ฉายแม้น-สยาม วัฒนนุ
กูล ถูกยิงเสียชีวิตในถนนดินสอคืนวันที่ 10 เม.ย.255327 ผู้เสียชีวิตทั้ง 6 ศพในบริเวณวัดปทุมวนารามเมื่อวันที่ 19 
พ.ค.2553 28หรือกรณีของนายพัน ค ากองและด.ช.คุณากร ศรีสุวรรณที่ถูกยิงเสียชีวิตที่ใต้สถานีแอร์พอร์ตลิงค์ราช
ปรารภในคืนวันที่ 14 พ.ค. 255329 และอัยการได้สั่งฟ้องนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพเป็นคดีอาญาแล้วแต่ศาลได้ยก
ฟ้องตามเหตุผลที่กล่าวในเบื้องต้น และบางคดีค าสั่งศาลก็ไม่ระบุว่าเกิดจากการกระท าของบุคคลใด 

      แต่ทั้งนี้สิ่งส าคัญที่จะต้องกล่าวคือในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาใหม่ไดมีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการอยู่ด้วยถึง 7 นาย โดยนางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เหตุผลเพียงว่า 
“เพ่ือมาประสานงานกับทหารที่เกี่ยวข้อง การสอบสวนคดีจะได้มีความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว”30 ถึงแม้ว่าในการ
สลายการชุมนุมดังกล่าวนอกจากนายอภิสิทธิ์ ที่มีค าสั่งตั้งศอฉ. และนายสุเทพซึ่งเป็นผู้อ านวยการ ศอฉ.แล้ว ก็
ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงหลายนายที่เข้าร่วมในที่ประชุมวางแผนอยู่ด้วย ซึ่งรวมถึงพล .อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชาซึ่งในขณะนั้นก็เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก และอยู่ในส่วนคุมกองก าลังของ ศอฉ.ด้วยเช่นกัน อีกทั้ง
หน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติการหลักในแต่ละพ้ืนที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร กองทัพจึงเป็นคู่ขัดแย้งหลักในเหตุการณ์
ดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

      ภายหลังมีค าสั่งดังกล่าวในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน 2558 ทางศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิ
มนุษยชนได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมวันที่ 10 เมษายน 2553 เป็นจ านวน 4 คน 
ว่ามีจดหมายจากกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งถึงท่ีบ้านเพื่อเรียกเข้าให้ปากค าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปี 2553 ที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 

      จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ถูกเรียกท าให้ทราบว่าเป็นผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บในวันที่ 10 โดยมีทั้งผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บเล็กน้อยอย่างการถูกเอากระบองตีและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูง และเคย
ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยากับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2555 และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 เห็นชอบให้มีการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทาง
                                                           
27 “ศาลสั่งการตาย 2 เส้ือแดง 10 เมษา หน้าร.ร.สตรีวิทฯ วิถีกระสุนมาจากฝ่าย จนท.,” ประชาไท, 30ก.ย.2556 

http://www.prachatai.com/journal/2013/09/49003, (เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2558) 
28 “ศาลสั่ง 6 ศพวัดปทุมฯ เสียชวีิตจากทหาร-ไม่มีชายชุดด าในที่เกิดเหตุ,” ประชาไท,6 ส.ค.2556, 

http://www.prachatai.com/journal/2013/08/48039, (เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2558) 
29 “ศาลสั่งไต่สวนการตายคดีแรก "พัน ค ากอง"เสียชีวิตจากทหาร,” ประชาไท, 17 ก.ย.2555, http://www.prachatai.com/journal/2012/09/42676

และ “ศาลสั่งเป็นคดีที่ 4 "ด.ช.อีซา"เหยื่อกระสุน พ.ค. 53 เสียชีวิตจากทหาร,” ประชาไท, 20
ธ.ค.2555,http://www.prachatai.com/journal/2012/12/44309, (เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2558) 
30 “นปช.งงคดี99ศพ,” ข่าวสด, 8เ ม.ย.2558, 

http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdOREE0TURRMU9BPT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE
5TMHdOQzB3T0E9PQ, (เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2558) 

http://www.prachatai.com/journal/2013/09/49003
http://www.prachatai.com/journal/2012/09/42676
http://www.prachatai.com/journal/2012/09/42676
http://www.prachatai.com/journal/2012/12/44309
http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdOREE0TURRMU9BPT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE5TMHdOQzB3T0E9PQ
http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdOREE0TURRMU9BPT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE5TMHdOQzB3T0E9PQ
http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdOREE0TURRMU9BPT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE5TMHdOQzB3T0E9PQ
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การเมือง พ.ศ. 2548 – 2553 และพวกเขามีความกังวลต่อการถูกเรียกไปให้การในครั้งนี้จะส่งผลให้ถูกจับกุมหรือถูก
ตั้งข้อหาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปี 2553 เพราะอยู่ในช่วงการปกครองของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

      เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ทางศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน ได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้บาดเจ็บ
3 รายที่ถูกเรียกไปให้การที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงทราบจากพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษว่ามีการ
เรียกผู้บาดเจ็บจากทั้งเหตุการณ์ในวันที่ 10 เมษายน และเหตุการณ์ในช่วง 13-19 พฤษภาคมจากรายชื่อผู้บาดเจ็บ
ทั้งที่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาและจากโรงพยาบาลที่รับตัวผู้บาดเจ็บไปรักษา  เมื่อสอบถามว่าข้อมูลที่ได้จากการ
สอบสวนในครั้งนี้จะถูกน าไปประกอบในส านวนคดีใด กลับไม่ได้รับค าตอบจากพนักงานสอบสวน แต่ได้รับค าตอบว่า
ไม่เกี่ยวข้องกับส านวนการเสียชีวิตที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการไต่สวนการตาย และการเรียกบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บมา
สอบปากค ารอบนี้เพ่ิงเริ่มมาได้ไม่ถึงเดือน จากการสังเกตการณ์ระหว่างสอบปากค าผู้บาดเจ็บพบ ว่าพนักงาน
สอบสวนเน้นซักถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บของผู้ที่ถูกเรียกมาในครั้งนี้ 
      ในการติดตามผู้บาดเจ็บท าให้ได้พบกับผู้บาดเจ็บคนอ่ืนๆ ที่ถูกเรียกจากกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยเช่นกัน 
ซึ่งต่างก็มีความกังวลด้วยเหตุผลเดียวกันแม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่พบว่ามีการจับกุมหรือตั้งข้อหาผู้ที่มาให้การแต่อย่าง
ใด 

โดยสรุปสองเหตุการณ์ดังกล่าว จึงควรติดตามว่าคดีของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเดือนพฤษภาคม 
2553 ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของคนจ านวนมากทั้งประชาชนไทยและต่างชาติและยังรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ
เองจะมีผู้ได้รับโทษทางอาญาหรือไม่ เมื่อการด าเนินคดีในทางอาญากับผู้มีอ านาจในช่วงเวลาดังกล่าวยุติลง และการ
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่ ก็ยังมีปัญหาอยู่อีกว่าคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่นี้ถูกตั้งขึ้นในรัฐบาลของคณะ
รัฐประหาร ซึ่งหัวหน้าคณะรัฐประหารพล .อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารระดับสั่งการหลายคนใน
คณะฯ ก็เข้าร่วมการปฏิบัติการครั้งนั้นด้วย และเดิมคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ทหารทั้งในระดับปฏิบัติ
และสั่งการก็ได้ถูกยกเว้นไม่ต้องถูกด าเนินคดี เพราะถูกอ้างว่าต้องกันเอาไว้เป็นพยาน 

สรุป 

แม้ภายหลังรัฐประหารปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะพยายามแสดงบทบาทเป็นคนกลางใน
การเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ  รวมถึงปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ แต่
เหตุการณ์ในปี 2553 ที่ผ่านมากองทัพได้เป็นส่วนหนึ่งของคู่ขัดแย้ง จนไม่อาจเรียกได้ว่ากองทัพเป็นคนกลางใน
การแก้ไขปัญหาได้อีก  และตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ประชาชนที่ถูกจ ากัดเสรีภาพไปจนถึงถูกด าเนินคดีนั้น
ส่วนใหญ่ก็เป็นประชาชนที่มีแนวคิดไม่ตรงกับกองทัพหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึง เกิดปรากฎการณ์ในการ
เรียกตัวบุคคลเพื่อไป “ปรับทัศนคติ” ให้ตรงกับแนวคิดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

เมื่อพิจารณาภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 1  ปี หลังการรัฐประหาร ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิ
มนุษยชนเห็นว่าประชาชนถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก ทั้งการแสดงออกทางการเมือง การ
เรียกร้องการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาปากท้อง หรือการคัดค้านโครงการพัฒนาต่างๆ ประชาชน
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ยังถูกปิดกั้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ขาดหลักประกันในสิทธิเสรีภาพ และไม่ได้รับสิทธิใน
การพิจารณาคดีที่เป็นธรรม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้ามาแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่การ
ควบคุมตัว การตั้งข้อกล่าวหา การสอบสวน การส่งฟ้องและการด าเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร ซึ่งท าให้
กระบวนการยุติธรรมขาดความเป็นอิสระและเป็นกลางจนอาจเรียกได้ว่าเป็น “กระบวนการยุติธรรมลายพราง” 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่อาจน าไปสู่การแสวงหาหรือลงโทษผู้กระท าความผิดที่แท้จริง รวมถึงน าไปสู่การ
แก้ไขความขัดแย้งที่ยังคงเรื้อรังอยู่ในสังคมไทยได้ 

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงขอยืนยันให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

1. ยกเลิกและยุติการด าเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร 

2. ยกเลิกและยุติการใช้อ านาจตามมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 
2557 

3. ใหค้ืนอ านาจสู่ประชาชนโดยเร็ว จัดให้มีการเลือกตั้งและมีการร่างรัฐธรรมนูญซ่ึงมีที่มาจาก
ประชาชน  

ด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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