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6 เมษายน 2560
ประมวลเหตุการณ์และผลกระทบจากการใช้มาตรา 44 ต่อวัดพระธรรมกาย 

หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธทธ์ จ จนัทรจโอชา หวัหนคาคณะรักษาความสงบแหชงชาติ อ อาศััยยุทอาานาจติ ามมาติ รา 44
รัฐธ์ รรมนูญแหชงราชอาณาจักรไทยุท (ฉบับชั ่วคราว) พ.ศัย.2557 ออกคาาสั่งหัวหนคา คสช.ฉบับที่ 5/2560 เรื่อง
มาติ รการในการใหคอาานาจก าาหนดพืทนที่ควบคธมเพ่ือเพอ่มประสอทธ์ อภาพในการบังคับใชคกฎหมายุท ที่เพอ ่มอาานาจเจคา
หนคาทีค่วบคธมการเข้าคาออกพืทนที่วัดพระธ์ รรมกายุท พรคอมกบัออกคาาสัง่เรียุทกบธคคลมารายุทงานติ ัวติ ชอเจคาหนคาที่

แนชนอนวชา คาาสั่งดังกลชาวมีไวคเพ่ือเพอ่มอาานาจข้าองเจคาหนคาที่ในการจับกธม รพระธ์ ัมมชโยุท”    แมคคาาสั ่งดัง
กลชาวจะกระทบกบัการใชคสอทธ์ อข้าองบธคคลอื่นโดยุทติ รง แติ ชจนถึงที่สธดจากการเพอ่มอาานาจแกชเจคาหนคาที่และปฏิอบัติ อ
การข้านาดใหญชที่ใชคเจคาหนคาที่รวมกนัทัทงหมดถึง 4,000 กวชานายุท กไ็มชสามารถติ อดติ ามจับกธมติ ัวพระธ์ ัมมชโยุทไดค 

พระสงฆจจะไปประกอบกอจ ญาติ อโยุทมจะนาาข้าองมาบรอจาคที่วัดก็ถูกสกดัหคามเข้าคาไปในวัด ข้าณะเดียุทวกนั
ภาพที่เห็นกค็ือ การที่ประชาชนชชวยุทเป็น รกาาแพง”   ข้าวางการทาางานข้าองเจคาหนคาที่ไมชสามารถใชคอาานาจที่มีในการ
เข้าคาไปคคนหาพระธ์ ัมมชโยุทไดคโดยุทงชายุท อีกทัทงในชชวงดังกลชาวมีการดาาเนอนคดีแลคว 46 คดี ออกหมายุทเรียุทก 317 คน
เรยีุทกรายุทงานติ วัมากกวชา 80 คน ในจาานวนนีท เป็นพระสงฆจ 14 รูป1 

รายุทงานชอทนนีท จะกลชาวถึงเฉพาะในสชวนข้าองปรากฏิการณจที่เกอดข้าึทนและผลกระทบข้าองการใชคอาานาจติ าม
คาาสัง่หัวหนคา คสช. ฉบับที่ 5/2560 ติ ชอวัดพระธ์ รรมกายุท ในสชวนประเดน็ทางกฎหมายุทสามารถอชานเพอ่มเติ อมไดคจาก
บทความ รความเห็นทางกฎหมายุทติ ชอการใชคคาาสัง่หัวหนคา คสช  . 5/60   ติ ชอวัดพระธ์ รรมกายุท”

ประกาศคำาสัังงให้ สสัททธทเสัรภภาพ”  ออกจากพ้นนทภง  วัดพระธรรมกาย

1 http://www.komchadluek.net/news/regional/265066 
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16 กธมภาพันธ์ จ 2560 เว็บไซติ จราชกอจจานธเบกษาประกาศัยคาาสั่งหัวหนคา คสช.ฉบับที่ 5/2560 ใหคพืทนที่วัด
พระธ์ รรมกายุท อ.คลองหลวง จ.ปทธมธ์ านี พืทนที่หมูช 7-13 ใน ติ .คลองสอง พืทนที่ 7-11 ใน ติ .คลองสาม ผลก็คือ
พืทนที่ดังกลชาวกลายุทเปน็ รเข้าติ จาากดัสอทธ์ อและเสรีภาพ”   ไปโดยุททันที 

นัน่ก็เพราะคาาสั่งดังกลชาวใหคมีการควบคธมการเข้าคาออกพืทนที่ในเวลาที่ก าาหนด พรคอมกบัออกคาาสั่งเรียุทก
บธคคลมารายุทงานติ ัวติ ชอเจคาหนคาที่และสชงมอบเอกสารสาาหรับการกระทาาความผอด นอกจากนีท  คาาสั่งดังกลชาวยุทัง
ครอบคลธมถึงการติ รวจคคนพืทนที่ทัทงติ ัวบธคคลและยุทานพาหนะ รวมถึงการรืท อถอนทาาลายุท เคล่ือนยุทคายุทสอ่งปลูกสรคาง
หรือสอ่งกีดกัทนดควยุท สาาหรับผูคฝ่ชาฝ่ืนคาาสั่งนีท  ระวางโทษจาาคธกไมชเกอน 1 ปี ปรับไมชเกอน 2 หมื่นบาท หรือทัทงจาาทัทง
ปรับ2

คาาถามแรกเกอดข้าึทนทันที จะจับพระธ์ ัมมชโยุททาาไมติ คองเรียุทกบธคคลรายุทงานติ ัว แลควหากจะเรียุทกบธคคล
ทาาไมไมชใชคกระบวนการติ ามประมวลกฎหมายุทวอธ์ ีพอจารณาความอาญา คาาถามที่ติ ามมาคือ แลควบธคคลที่ถูกเรียุทก
นัทนมีความเก่ียุทวข้าคองกบัคดีความผอดข้าองพระธ์ ัมมชโยุทอยุทชางไรบคาง อีกทัทงการออกคาาสัง่ลักษณะนีท ยุทังเป็นการ บังคับ
แกชกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกชบธคคลใดบธคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงข้าัดกบัหลักความมัน่คงเเนชนอนข้าองกฏิ
หมายุท

นอกจากมาติ รการควบคธมการเข้าคาออกพืทนที่ดีเอสไอก็อาศััยยุทอาานาจคาาสั่งที่ 5/2560  ประสานกบัคณะ
กรรมการกอจการกระจายุทเสียุทง กอจการโทรทัศัยนจ และกอจการโทรคมนาคมแหชงชาติ อ ใหคติ ัดสัญญาณมือถือและ
ออนเทอรจเน็ติ ทัทงพืทนที่ควบคธม อคางเหติ ธวชา มีการใชคโซเซียุทลมีเดียุทเผยุทแพรชข้าคอมูลเท็จ แติ ชในอีกทางก็คือ ติ ัดชชองทาง
ส่ือสารภายุทในวัดพระธ์ รรมกายุท ติ ัดชชองทางการรับรูคจากโลกภายุทนอก3

เมื่อเอา รสอทธ์ อและเสรีภาพ”   ออกจากพืทนที่วัดพระธ์ รรมกายุทแลคว ก็ติ ามมาดควยุทการจาากดั รสอทธ์ อและ
เสรีภาพ”   ในพืทนที่อื่นๆ ไลชติ ัทงแติ ชคาาสั่งจากผูควชาราชการจังหวัดอธบลราชธ์ านีใหคทธกอาาเภอเติ รียุทมพรคอมมอใหคภอกษธ
และญาติ อโยุทมจัดติ ัทงมวลชนติ ชอติ คาน ม.444 ผูคอาานวยุทการสาานักพธทธ์ ศัยาสนาจังหวัดอธบลราชธ์ านีพรคอมเจคาหนคาที่
ทหารและฝ่ชายุทความมัน่คงเข้าคาพูดคธยุท รทาาความเข้าคาใจ”   กบัพระสายุทันติ จ ฐอติ เมโทและพระพอนอจ กอติ ติ อวัณโณ ใหคหยุทธด

2   http://www.matichon.co.th/news/475072 
3   http://www.matichon.co.th/news/475072 
4 http://www.matichon.co.th/news/484898
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สชงข้าคอความออนไลนจทางโปรแกรมไลนจใหคพธทธ์ ศัยาสนอกชนออกมาติ ชอติ คาน ม .44 และยุทกเลอกการชธมนธม เพราะเป็น
ความผอดติ ามคาาสัง่ คสช.5  

ติ ามมาดควยุทกองบังคับการติ าารวจภูธ์ รจังหวัดนครราชสีมาแจคงเครือข้าชายุทสถานีภูธ์ รพืทนที่ 32 อาาเภอ ใหค
หวัหนคาสถานีที่มีวัดสาข้าาข้าองธ์ รรมกายุทติ ัทงอยุทูชในพืทนที่รับผอดชอบ ติ ัทงดชานติ รวจความมัน่คงติ ลอด 24 ชัว่โมง สกดั
กัทนพธทธ์ ศัยาสนอกชนข้าองวัดพระธ์ รรมกายุทไมชใหคเดอนทางมาสนับสนธน หากพบความเคล่ือนไหวใหคเจคาหนคาที่ฝ่ชายุท
ความมัน่คงชีทแจง ทาา รความเข้าคาใจ”   ดควยุทวาจาสธภาพ อคางคาาสัง่หัวหนคา คสช.6 

เรภยกรายงานตัว จับกมุ และดำาเนทนคดภผ้้ฝ่่าฝ้่นคำาสัังงของ คสัช  . 

นอกจากมาติ รการที่ใชคในภาพกวคางแลควการเรียุทกบธคคลเข้าคารายุทงานติ ัว จับกธม และการดาาเนอนคดีก บั
บธคคลติ ามมาอีกดควยุท ทัทงนีท ศูัยนยุทจทนายุทความฯ ทราบข้าคอมูลเพียุทงบางสชวนนคอยุทเทชานัทนเมื่อเทียุทบกบัที่พ.ติ .ติ .วรณัน
ศัยรีลาทา รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพอเศัยษ( ดีเอสไอ) วชามีการดาาเนอนคดีแลคว 46 คดี ออกหมายุทเรียุทก 317 คน เรียุทก
รายุทงานติ วัมากกวชา 80 คน แติ ชเพียุทงติ ัวอยุทชางที่ยุทกมากจ็ะเห็นการใชคอาานาจที่เกอนข้าอบเข้าติ ข้าองปฏิอบัติ อการครัท งนีท ไดค 

อีกทัทงกรณีการปอดลคอมควบคธมพืทนที่วัดพระธ์ รรมกายุทอาจกลชาวไดควชาเป็นภาพสะทคอนการใชคอาานาจข้าอง
คสช. ทัท งกฎอัยุทการศึัยกในชชวงหลังการรัฐประหาร การออกคาา สั่งหัวหนคา คสช. ติ ามมาติ รา 44 ทัท งฉบับที่
3/2558 และ 13/2559 ไดคเปน็อยุทชางดี 

เรภยกบุคคลเข้ารายงานตัว

19   กธมภาพันธ์ จ   2560 พ.ติ .อ.ไพสอฐ วงศัยจเมือง อธ์ อบดีกรมสอบสวนคดีพอเศัยษ (ดีเอสไอ) ในฐานะพนักงาน
เจคาหนคาที่ติ ามคาาสั่งหัวหนคาคณะรักษาความสงบแหชงชาติ อ (คสช.) ที่ 5/2560 ออกคาาสั่งเรียุทกพระสงฆจในวัดพระ
ธ์ รรมกายุท 14 รูป เข้าคารายุทงานติ ัว ไดคแกช พระธ์ ัมมชโยุท พระทัติ ติ ชีโว พระมหาสมชายุท ฐานวธฑโฒ พระปลัดสธธ์ รรม
สธธ์ ัมโม พระครูถวัลศััยกดอ์  ยุทติ อสโก พระครูใบฎีกา อาานวยุทศััยกดอ์  มธนอสโก พระครูสังฆรักษจ อนธรักษจ โสติ ถอโก หรือ
5 http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/743647 
6 http://www.matichon.co.th/news/487383
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พระครูแอ พระสนอทวงศัยจ วธฑธ์ วโส พระมหานพพร ปธญญชโยุท พระภาสธระ ทนติ มโน (ใจวงศัยจ) พระนพดล สอรอ
วโส พระมหาบธญชัยุท จารธทัติ โติ  พระครูสธวอทยุทจ สธวอชชาโกพระแสนพล เทพเทพา หรือ สอบเอก แสนพล เทพเทพา
ทัทงนีท พระทัทง 14 รูปไมชไดคเข้าคารายุทงานติ ัวติ ามวันเวลา7 จึงมีการออกหมายุทเรียุทกรับทราบข้าคอกลชาวหาฝ่ชาฝ่ืนคาาสั่ง
คสช. 

22      กธมภาพันธ์ จ   2560  นายุทณรงคจ ผดธงศััยกดอ์ ศัยรี หรือเฮียุทส่ี นปช.อชางทอง ถูกเจคาหนคาที่ทหารเรียุทกเข้าคารายุทงาน
ติ ัวหลังปรากฏิชื่ออยุทู ชข้าชาวข้าองสาานักข้าชาว TNEWS วชาเข้าคารชวมชธมนธมอยุทูชที่ติ ลาดคลองหลวง แติ ชภายุทหลังไดครับการ
ปลชอยุทติ ัวนายุทณรงคจใหคสัมภาษณจกบัประชาไทวชาทหารเพียุทงแคชเรียุทกติ นไปพบเพราะไมชสามารถโทรศััยพทจติ อดติ ชอไดค
เพราะปกติ อติ นกถู็กเจคาหนคาที่ทหารโทรศััยพทจติ อดติ ามทธกเดือนอยุทู ชแลคว8

23   กธมภาพันธ์ จ   2560 ผูควชาราชการจังหวัดปทธมธ์ านีมีหนังสือดชวนออกคาาสั่งเลข้าที่ ปท 0023.4/3240 จาก
เรียุทกนายุทสถาพร มาทรัพยุทจก าานันติ าาบลคลองสามและนายุทวีระ วงษจมัง่มีผูคใหญชบคานในพืทนที่ควบคธม มารายุทงานติ ัว
ติ ามคาาสั่ง หัวหนคา คสช.ฉบับที่ 5/2560 นอกจากการเรียุทกโดยุทอาศััยยุทม.44 โดยุทติ รงแลคว ยุทังมีการเรียุทกใหคผูคบรอหาร
องคจการปกครองสชวนทคองถอ่นอีก 4 คน โดยุทอาศััยยุทอาานาจติ ามพ.ร.บ.เทศัยบาล พ.ศัย.2496 และพ.ร.บ.สภาติ าาบลและ
องคจการบรอหารสชวนติ าาบล พ.ศัย.2537 โดยุทคาาสั่งระบธวชาเพ่ือรับนโยุทบายุทเพอ่มเติ อมจากผูควชาราชการจังหวัดปทธมธ์ านี9

แติ ชภายุทหลังก็มีคาาสั่งผู้วว่าาราชการจังงหว่งดปทุมมธานีใใหคทัทง 6 คน ไปปฎอบัติ อหนคาที่ ณ วอทยุทาลัยุทการปกครอง คลอง 6
อ.ธ์ ัญบธร ีจ.ปทธมธ์ าน ีอยุทชางไมชมีก าาหนด10 

ทัทงนีท ไมชทราบเหติ ธผลแนชชัดวชาทัทง 6 คนจึงถูกปฏิอบัติ อติ ามที่กลชาวไปข้าคางติ คน ทัทงนีท จากข้าชาวพบวชา 2 ใน 6 คน
ไดคแกช นายุทไท ทองปราง เมื่อคคนหามีภาพถชายุทรูปกบักอจกรรมข้าองวัดพระธ์ รรมกายุททธกปี อดีติ เคยุทเป็นฝ่ชายุทรักษา
ความปลอดภัยุทดูแลวัดพระธ์ รรมกายุทอีกดควยุท11 สชวนนายุทวีระศััยกดอ์  ฮาดดา เมื่อปี 2559 เคยุทถูกพนักงานสอบสวน
สถานีติ าารวจภูธ์ รคลองหลวงมีความเห็นสั่งฟ้คอง ในฐานความผอดจัดชธมนธมสาธ์ ารณะโดยุทไมชแจคงการชธมนธมติ าม
พ.ร.บ.การชธมนธมสาธ์ ารณะ พ.ศัย.2558 เหติ ธจากเป็นคนนาามวลชนมาข้าวางการปฏิอบัติ อหนคาทีข่้าองดีเอสไอ12  

7 http://news.voicetv.co.th/thailand/463272.html 
8http://www.prachatai.org/journal/2017/02/70220 
9 http://news.thaipbs.or.th/content/260389   
10   http://www.posttoday.com/local/central/482094
11 http://www2.manager.co.th/Dhamma/ViewNews.aspx?NewsID=9600000018691 
12 http://www.posttoday.com/social/general/443102
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4   มีนาคม   2560 มีคาาสั่งหัวหนคา คสช.ฉบับที่ 5/2560 เรียุทกผูคดูแลอาคารสถานที่ภายุทในวัดพระธ์ รรมกายุท
รวม 19 รายุท นาาเอกสารระบธติ ัวติ น เข้าคารายุทงานติ ัวกบั พ.ติ .ท.กรวัชรจ ปานประภากร ผบ.สาานักปฏิอบัติ อการคดีพอเศัยษ
ภาค และ พ.ติ .ท.ประวธธ์  วงศัยจสีนอล ผบ.สาานักคดีคธคมครองผูคบรอโภคและสอ่งแวดลคอม ที่ บก.ติ ชด.ภ.1 ภายุทในวันที่ 9
ม.ีค. 256013 โดยุทคาาสัง่เรียุทกดังกลชาวกม็ีเพ่ือเรียุทกบธคคลเหลชานีทมาสอบประเด็นเก่ียุทวกบัการทาาหนคาที่ดูแลอาคารและ
การปฏิอบัติ อหนคาที่วชาแติ ชละคนมีหนคาที่อะไรบคาง   คาาถามก็คือ หากติ คองการข้าอข้าคอมูลในฐานะพยุทานก็สามารถใชค
ระบบกฎหมายุทแบบปกติ อ เชชน การออกหมายุทเรียุทก เหติ ธใดจึงติ คองอาศััยยุทอาานาจจากคาาสัง่ข้าองหัวหนคา คสช.ดควยุท

3      มี  .  ค  .2560 ดีเอสไอออกหมายุทเรียุทกนายุทวธฒอสาร พนารี ผูคประสานงานมวลชน วัดพระธ์ รรมกายุท ติ ามคาา
สั่งหัวหนคา คสช. ฉบับที่ 5/60 ใหคเข้าคารายุทงานติ ัวที่ บก.ติ ชด. 7 มี.ค.2560 14 จากนัทนเมื่อถึงวันนัดนายุทวธฒอสารเข้าคา
รายุทงานติ ัวติ ามหมายุทเรียุทก และไดครับการปลชอยุทติ ัว โดยุทนายุทวธฒอสารใหคสัมภาษณจวชาจะปฏิอบัติ อติ ามเง่ือนไข้าข้าองเจคา
หนคาทีห่ากมีคาาสัง่หรือระเบียุทบใดๆ15 

นอกจากนัทนวันเดียุทวกนั นายุทสายุทชล กาแกคว อดีติ  นปช. ถูกเรียุทกติ ามคาาสั่ง ม.44 ใหคมารายุทงานติ ัวที่กรม
ทหารราบที่ 11 รักษาพระองคจ เมื่อเข้าาไปถึงมี พ.ท.เพ่ือชาติ อ อธไรเลอศัย ผบ.ร.11 พัน 1 มารอพบ นายุทสายุทชลอธ์ อบายุท
วชา ไมชเคยุทไปรชวมชธมนธมที่วัดพระธ์ รรมกายุท จากนัทนทางเจคาหนคาที่ก็บอกวชา เป็นการออกหมายุทผอดคน แลควก็ปลชอยุท
ติ ัวไป ทัทงนีท เจคาหนคาที่ทหารอาศััยยุทอาานาจติ ามคาาสั่งหัวหนคา คสช. ฉบับที่ 13/2559 เรื่อง ปราบปรามผูคมีออทธ์ อพลฯ
ในการเรียุทกนายุทสายุทชล กรณีนีททาาใหคเห็นวชาแมคจะไมไดคเก่ียุทวข้าคองกบักรณีวัดพระธ์ รรมกายุทเจคาหนคาที่ก็ยุทังสามารถ
ใชคคาาสัง่หัวหนคา คสช. อื่นๆ ในการติ อดติ ามติ ัวคนอีกดควยุท

5   มีนาคม   2560 มีประกาศัยคาาสั่งพนักงานเจคาหนคาที่ติ ามคาาสั่งหัวหนคาคสช. ที่ 5/2560 เรื่องใหคบธคคลมา
รายุทงานติ วัติ ชอเจคาหนคาที่ มีคาาสัง่เรียุทก นางศัยรวรรณ ศัยอรอสธนทรอนทรจ หรือปคาเช็ง เจคาข้าองติ ลาดปคาเช็ง คลองหลวง ใหค
เข้าคารายุทงานติ ัว  ในชชวงที่มีการปอดลคอมวัดติ ลาดปคาเช็งซ่ึงติ ัท งอยุทูชบรอเวณหนคาวัดพระธ์ รรมกายุทมีการนอมนติ จภอกษธ
สามเณรและประชาชนมาประกอบกอจ และนี่สาเหติ ธใหคปคาเซคงโดนเรยีุทกไปรายุทงานติ วั 16  ติ ชอมาปคาเซคงใหคสัมภาษณจ
วชา การใหคพธทธ์ ศัยาสนอกชนใชคพืทนที่เพ่ือประกอบกอจทางพธทธ์ ศัยาสนา รถวายุทข้าคาวพระทธกวันอาทอติ ยุทจ”   ที่ วัดพระ

13http://www.nationtv.tv/main/content/social/378537441/ 
14http://www.manager.co.th/game/viewnews.aspx?NewsID=9600000022209 
15   http://www.nationtv.tv/main/content/social/378537441/ 
16 https://www.youtube.com/watch?v=oo7wsLIufQI 
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ธ์ รรมกายุทไมชนชาจะเป็นอะไรเพราะก็เป็นชาวพธทธ์  ก็ถือวชาเป็นการทาาบธญเทชานัทน การทาาบธญเป็นสอทธ์ อ เสรีภาพข้าอง
ประชาชน ไมชมีการกชอม๊อบแนชนอน17

จบักมุควบคุมตัว

23 กธมภาพันธ์ จ 2560 ภายุทหลังดีเอสไอพยุทายุทามเข้าคาติ รวจคคนบรอเวณอาคารบธญรักษา ติ าารวจคธมติ ัวพระสงฆจ
6 รูป (พระวัดพระธ์ รรมกายุท 3 รูป สชวนอีก 3 รูปเป็นพระติ ชางจังหวัด) และบธคคลติ คองสงสัยุทอีก 20 คน มาสอบ
สวนที่ บก.ติ ชด.1 หลังพบวชามีพฤติ อกรรมที่อาจเข้าคาข้าชายุทข้าัดข้าวางการปฏิอบัติ องานข้าองเจคาหนคาที่ แติ ชภายุทหลังเจคาหนคาที่
ปลชอยุทติ ัวกลับภูมอลาาเนาแลควในติ อนเยุทน็วันเดียุทวกนั ทัทงนีท ไมชปรากฏิรายุทชือ่ข้าองบธคคลทัทง 26 คน ในรายุทงานข้าชาว 

นอกจากกรณีดังกลชาวแลควศูัยนยุทจทนายุทความฯ ติ อดติ ามผูคที่ถูกควบคธมติ ัวไดคบางสชวนไดคแกช

นายุทสมบัติ อ ทองยุทคอยุท คนเสืทอแดง ถูกทหารควบคธมติ ัวเมื่อ 23 กธมภาพันธ์ จ 2560 เป็นเวลาหนึ่งวัน และเจคา
หนคาที่จดเบอรจโทรศััยพทจที่ติ อดติ ชอเข้าคามายุทังมือถือข้าองเข้าาในชชวง 2-3 วันที่ผชานมาทัทงหมด จากนัทนจึงใหคลงนามใน
ข้าคอติ กลงวชา จะไมชเคล่ือนไหวทางการเมือง ไมชเดอนทางออกนอกประเทศัย  เข้าาถูกเจคาหนคาที่ควบคธมติ ัวเพราะเดอน
ทางไปใหคก าาลังใจมวลชนที่วัดพระธ์ รรมกายุทเมื่อคืนวนัที่  21 กธมภาพันธ์ จ18

นายุทไพศัยาล จันทปาน 2 มีนาคม 2560 นายุทไพศัยาลอาชีพ คนข้าับรถแท็กซ่ี ถูกทหารรวบติ ัวกลางติ ลาด
คลองหลวง ไปที่กองบังคับการติ าารวจติ ระเวนชายุทแดนภาค 1 ติ .คลองหคา อ.คลองหลวง จ.ปทธมธ์ านี โดยุทไดค
สอบถามไปทางเจคาติ ัว ระบธวชา มีการยุทึดโทรศััยพทจ ไมชใหครับสายุท ในระหวชางควบคธมติ ัว และมีการใหคเซ็นติ จ MOU
ข้าองทาง คสช. โดยุทมีคาาสั่งหคามเข้าคาพืทนที่วัดพระธ์ รรมกายุทและติ ลาดกลางคลองหลวง จนกวชาคาาสั่งควบคธมพืทนที่
ติ าม ม.44 จะยุทกเลอก หลังจากนัทนทหารนาาติ ัวนายุทไพศัยาล มาสชงที่ติ ลาดกลางคลองหลวง และใหคเดอนทางออกนอก
พืทนที่ทนัที19

นายุทอัยุทยุทจ เพชรทอง ประธ์ านองคจกรพลังชาวพธทธ์  กลัยุทาณมอติ รวัดพระธ์ รรมกายุท ถูกเจคาหนคาที่ดีเอสไอ
จับกธมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ไดครับการปลชอยุทติ ัวชัว่คราว และถูกสั่งหคามไมชใหคแถลงข้าชาว หรือเคล่ือนไหวเกี่ยุทว

17 https://www.youtube.com/watch?v=wsX65ZXF6i8 
18http://www.tlhr2014.com/th/?p=3536 
19http://prachatai.org/journal/2017/03/70372 
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กบัวัดพระธ์ รรมกายุท) และกาาหนดนดัวันที่ 22 มีนาคม เพ่ือสชงติ ัวพรคอมสชงสาานวนใหคอัยุทการ นอกจากนายุทอัยุทยุทจแลคว
ยุทังมีคนที่นางกชกร ไชยุทวาน นายุทพยุทธง อธณหอติ  

นายุทอนธรักษจ เจนติ วนอชยุทจ หรือฟ้อรจด เสคนทางสีแดง  เจคาหนคาที่ดีเอสไอ และเจคาหนคาที่ทหาร ควบคธมติ ัว
เมื่อ 5 มีนาคม 2560 จากหนคาติ ลาดกลางคลองหลวง ระหวชางเดอนเข้าคาอาคาร เจคาหนคาที่นาาติ ัว อนธรักษจ ไปที่ที่กอง
บังคับการติ าารวจติ ระเวนชายุทแดนภาค 1 หลังเจคาหนคาที่สอบปากคาา ไดคออกคาาสั่งหคามเข้าคาพืทนที่ควบคธมพอเศัยษ และ
หากพบวชามีการกระทาาผอดกฎหมายุทจะดาาเนอนคดียุทคอนหลัง จากนัทนจึงปลชอยุทติ ัว ติ ชอมา 15 มีนาคม 2560 เข้าาถูกเจคา
หนคาที่ทหารในเครื่องแบบ 5 นายุท  ข้าอความรชวมมือ 3 ข้าคอ คือ ข้าอใหคหยุทธดแจกจชายุทเสืทออยุทชารังแกพระเนื่องจาก
เป็นการยุทธยุทงปลธกปั่น ติ ชอมาข้าอไมชใหคเข้าคาไปภายุทในวัดพระธ์ รรมกายุทเนื่องจากเป็นพืทนที่ควบคธมติ ามมาติ รา 44 และ
สธดทคายุทหากมีการฝ่ชาฝ่ืนผมจะถูกควบคธมติ ัวเพ่ือปรับทัศัยนคติ อ ติ ลอดเวลาข้าองการพูดคธยุททหารทธกนายุทมีท ชาทีที่
สธภาพไมชมีการข้าชมข้าูชคธกคามแติ ชอยุทชางใด ข้าอเรยีุทนวชาผมจะใหคความรชวมมือติ ามที่แจคงมา หากไมชมีการปอดลคอม วัดพระ
ธ์ รรมกายุท ไมชมีการปอดลคอมติ ัดเสบียุทง หรือมีภาพการปะทะกนัข้าองทหารและพระอีก ข้าอบคธณที่เปอดโอกาสในการ
พูดคธยุทกนัครับ

นางวันเพ็ญ ทองดี 6 มีนาคม 2560  ถูกควบคธมติ ัวโดยุทเจคาหนคาที่ทหาร เหติ ธเพราะนาาอาหาร สอ่งข้าองติ ชาง ๆ
ไปใหคกบัพระและลูกศัยอษยุทจวัดที่วัดพระธ์ รรมกายุท20

เด็กชายุทอายุทธ   14   ปี  พ.ติ .ติ .วรณัน ศัยรีลาทา ผูคอาานวยุทการศูัยนยุทจบรอหารคดีพอเศัยษ กรมสอบสวนคดีพอเศัยษ (ดีเอส
ไอ) ในฐานะรองโฆษกดีเอสไอ กลชาวถึงกรณีปรากฏิข้าชาวการควบคธมติ ัวเด็กชายุท อายุทธ 14 ปี ถือปคายุทประทควงใน
พืทนที่ควบคธมพอเศัยษ วัดพระธ์ รรมกายุทวชา เจคาหนคาที่ติ าา รวจไดคควบคธมติ ัวบธคคลที่ไปถือปคายุทอยุทู ชดคานหนคา
สภ.คลองหลวง ประมาณ 4 คน หนึ่งในจาานวนนีท เป็นเด็กชายุทคนดังกลชาวดควยุท หลังจากเจคาหนคาที่ติ าารวจควบคธมติ ัว
แลคว ดีเอสไอไดคนาาติ ัวมาทาาการซักถามที่กองบังคับการติ าารวจติ ระเวนชายุทแดนภาค 1 (บก.ติ ชด.ภ.1) จากการซัก
ถามทราบวชา เด็กชายุทดังกลชาวเป็นเชืทอชาติ อกะเหรี่ยุทง มีพระสงฆจจาก อ.อมก๋อยุท จ.เชียุทงใหมช พาเด็กมาประมาณ 20
คน เพ่ือเข้าคารชวมชธมนธมที่บรอเวณติ ลาดกลางคลองหลวง จ.ปทธมธ์ านี ทัทงนีท  เด็กไดค จึงใหคอยุทู ชในการดูแลข้าองสถาน
พอนอจ เพ่ือปรับปรธงแกคไข้า บาาบัด ฟื้ท นฟู้ พฤติ อกรรม21  ติ ชอมาศูัยนยุทจทนายุทความติ อดติ ชอไปยุทังสถานพอนอจ จ.ปทธมธ์ านี
กไ็ดครับแจคงวชา เด็กคนดังกลชาวไดครับการปลชอยุทติ ัวไปแลควเมื่อชชวงดึกวันที่ 15 มีนาคม 
20 http://www.thairath.co.th/content/876440 
21 https://prachatai.com/journal/2017/03/70586
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นอกจากนัทนยุทังปรากฏิข้าชาวบธคคลที่ถูกควบคธมติ ัวอีก 8 คน ไดคแกช นายุทเจรอญ เพ็ชรกอจ นายุทอัศัยวอน เสารจรี
นายุทเอกวอทยุทจ สมใจ นางทัศัยนันทจ สมใจ นางสาวณภาสณัฐ ชธติ อพนธ์ จชานนทจ  นางสาวทองศัยรี คาาสอรอ นางสาวดาว
เรือง จันทรจข้าอนแกชน นางสาวกอบกธล ติ ฤปอัชฌ ติ ามข้าชาวระบธวชาทัท ง 8 คนไดครับการปลชอยุทติ ัวไปแลคว โดยุทเจคา
หนคาที่ก าาหนดเง่ือนไข้าวชาจะติ คองไมชเข้าคามาที่วัดพระธ์ รรมกายุทอีก หากเจคาหนคาที่พบเห็นถือเป็นความผอดซ่ึงหนคาใหค
จับกธมติ ัว22 ทัทงนีทข้าชาวไมชไดคระบธวชาเป็นการจับกมควบคธมติ ัวมาหรอืเป็นการเรียุทกรายุทงานติ ัว

การดำาเนทนคดภในช่วงปฏิทบัตทการปทดล้อมวัด

ในชชวง 1 เดือนที่มีการปอดลคอมวัดพระธ์ รรมกายุท ทางฝ่ชายุทเจคาหนคาที่มีการดาาเนอนคดีดควยุทข้าคอหาฝ่ชาฝ่ืนคาาสั ่ง
หัวหนคา คสช.ฉับับที่   5/2560 ยุทธยุทงปลธกปั่น ติ ามมาติ รา 116 นาาข้าคอมูลเข้าคาสูช ระบบคอมพอวเติ อรจติ ามมาติ รา
14 พ.ร.บ.คอมพอวเติ อรจ 2550 

การดาาเนอนคดีดควยุทข้าคอกลชาวหาฐานฝ่ชาฝ่ืนคาาสั่งหัวหนคา คสช.ฉบับที่ 5/2560 พบ  13 รายุท ไดคแกช นายุทอัยุทยุทจ
เพชรทอง ประธ์ านองคจกรพลังชาวพธทธ์  กลัยุทาณมอติ รวัดพระธ์ รรมกายุท  นายุทเจรอญ เพ็ชรกอจ  พระปลัดสธธ์ รรม สธธ์ ัม
โม พระวอเทศัย ภาวนาจารยุทจ  พระครถูวัลศััยกดอ์  ยุทติ อสโก พระครูสังฆรักษจ อนธรักษจ โสติ ถอโก พระสนอทวงศัยจ วธฆฒอวังโส
พระมหานพพร ปธญญชโยุท พระภาสธระ ทนติ มโน(ใจวงศัยจ) พระนพดล สอรอวโส พระมหาบธญชัยุท จารธทัติ โติ  พระครู
สธวอทยุทจ สธวอชชาโก พระแสนพล เทพเทพา ซ่ึงรายุทละเอียุทดไดคกลชาวถึงแลควในข้าคางติ คน

บธคคลที่ถูกดาาเนอนคดีดควยุทข้าคอหายุทธยุทงปลธกปั่นติ าม ประมวลกฎหมายุทอาญา มาติ รา 116 พบอยุทชางนคอยุท 3 รายุท
ไดคแกช  

นายุทองอาจ ธ์ รรมนอทา โฆษกวัดพระธ์ รรมกายุท ถูกดาาเนอนคดีข้าคอหายุทธยุทงปลธกปั่นจากการแถลงจธดยุทืน 9 ข้าคอ
ข้าองลูกศัยอษยุทจวัดพระธ์ รรมกายุทเมื่อวันที่ 11 ธ์ .ค.2559 ซ่ึงมีเนืทอหาแสดงความไมชเห็นดควยุทติ ชอการดาาเนอนคดีและการ
ปฏิอบัติ อหนคาที่ข้าองฝ่ชายุทเจคาหนคาที่ในชชวงเวลานัทน23 คดีนีท นายุทองอาจไดคเดอนทางเข้าคามอบติ ัวแลคว ในคืนวันที่ 16

22   http://www.naewna.com/local/259041 
23 http://www.manager.co.th/game/ViewNews.aspx?NewsID=9590000123364 
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กธมภาพันธ์ จ ทางพนักงานสอบสวน.สภ.คลองหลวง ไดคอนธญาติ ใหคประกนัติ ัวออกไป โดยุทเง่ือนไข้าการประกนัติ ัว
หคามออกนอกประเทศัย และหคามยุทธยุทงปลธกปั่น24

พระปลัดเสกสรรคจ อัติ ติ ทโม พระลูกวัดในเครือข้าชายุทวัดพระธ์ รรมกายุท เดอนทางเข้าคารับทราบข้าคอกลชาวหาที่
สภ.คลองหลวง เพ่ือรับทราบข้าคอกลชาวหา ฐานฝ่ชาฝ่ืนคาาสั่งข้าองคณะรักษาความสงบแหชงชาติ อ (คสช.) ที่ 5/2560
นอกจากนัทนพนักงานสอบสวนยุทังแจคงข้าคอหายุทธยุทงปลธกปั่นติ าม ป .อาญามาติ รา 116 และ พ.ร.บ.คอมพอวเติ อรจ รวม 3
ข้าคอหา ทัทงนีท ไมชปรากฏิในข้าชาววชาข้าคอหาติ ามพ.ร.บ.คอมพอวเติ อรจเป็นมาติ ราใด25

พ ร ะ ส นอ ท ว ง ศัยจ  วธ ฒอ วั ง โ ส  ถู ก ดาา เ นอ น ค ดี ทัท ง ห ม ด  3  ข้าค อ ห า  ไ ดค แ กช  ยุทธ ยุท ง ป ลธ ก ปั่ น
มาติ รา 116 พ.ร.บ.คอมพอวเติ อรจฯ มาติ รา 14 และข้าคอหาหมอ่นประมาทโดยุทการโฆษณา หลังแจคงข้าคอกลชาวหา
พนักงานสอบสวนไดคนาาติ ัวพระสนอทวงศัยจข้าออาานาจศัยาลอาญาฝ่ากข้าัง แติ ชไดคประกนัติ ัวในเวลาติ ชอมา โดยุทวาง
ทรัพยุทจประกนัติ ัวเป็นเงอนจาานวน 400,000 บาท แติ ชศัยาลไดคก าาหนดเง่ือนไข้าการปลชอยุทติ ัวไมชใหคข้าัดข้าวางการปฏิอบัติ อ
หนคาที่ข้าองเจคาพนักงาน , หคามยุทธยุทงปลธกปั่นประชาชน อันจะกชอใหคเกอดความไมชสงบและลชวงละเมอดกฎหมายุทข้าอง
แผชนดอน และหคามมอใหคเดอนทางออกนอกราชอาณาจักร เวคนแติ ชจะไดครับอนธญาติ จากศัยาล 26

นอกจากนัทนยุทังมีการดาาเนอนคดีกบันายุทธ์ รรศัย วันพฤหัส ติ าารวจจาก บก.ปอท. ไดคข้าอศัยาลออกหมายุทจับนายุท
ธ์ รรศัย ในข้าคอหานาาเข้าคาข้าคอมูลอันเป็นเท็จเข้าคาสูชระบบคอมพอวเติ อรจ มาติ รา 14(1) และ(2) พ.ร.บ.คอมพอวเติ อรจฯ และ
ข้าคอหาหมอ่นประมาทโดยุทการโฆษณา ติ ามประมวลกฎหมายุทอาญา มาติ รา 393 จากการโพสติ จข้าคอความใน Twitter
2 ข้าคอความ ที่กลชาวพาดพองพล.อ.ประยุทธทธ์ จ จันทรจโอชา ถึงการใชคมาติ รา 44 กบัวัดพระธ์ รรมกายุท27

ภายุทหลังการประกาศัยใชคคาาสัง่หัวหนคา คสช .ที่ 5/2560 เวลาไดคลชวงเลยุทมาเกือบสองเดือนประกาศัยดังกลชาว
ยุทังคงไมชถูกยุทกเลอกแมควชาการปฏิอบัติ อการเข้าคาติ รวจคคนจะสอทนสธดลงไปแลควติ ัทงแติ ชวันที่ 10 มี.ค.2560 จากสถานการณจ
ติ ชางๆ ที่กลชาวไปข้าคางติ คนสามารถกลชาวไดควชาทัทงคาาสั่งที่ใหคอาานาจและรูปแบบข้าองปฏิอบัติ อการไดคสรคางผลกระทบ
เกอนความจาาเป็นไปอยุทชางมาก ทัทงการติ ัดระบบการส่ือสาร การลาาเลียุทงอาหารและเครื่องดื่ม การใชคอาานาจเรียุทก

24http://www.posttoday.com/social/general/470025 
25http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9600000023819 
26   http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1489040529 
27  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/743975 
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บธคคลเข้าคารายุทงานติ ัวถคาหากฝ่ชาฝ่นืกม็ีโทษและการจับกธมบธคคล ทัทงที่ไมชไดคระบธชัดวชาบธคคลเหลชานีทกระทาาความผอด
อะไร 

นอกจากนัทนยุทังมีผลกระทบที่มอไดคคาดหมายุทเกอดข้าึทนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 นางสาวพัฒนา เชียุทงแรง
อายุทธ 48 ปี ภูมอลาาเนาจังหวัดพะเยุทา ผูคชชวยุทงานพยุทาบาลศูัยนยุทจรัติ นเวช เสียุทชีวอติ ภายุทในวัดพระธ์ รรมกายุท ดควยุทอาการ
หอบหืดกาาเรอบ แติ ชผลการชันสูติ รศัยพ แพทยุทจระบธเป็นการติ ายุทผอดธ์ รรมชาติ อ จากสาเหติ ธเบืทองติ คน คือปอดอักเสบ
และติ อดเชืทอ

จากบทสรธปทัทงหมดสะทคอนใหคเห็นวชา การจบับธคคลสาาคญัระดับประเทศัยอยุทชางพระธ์ ัมมชโยุทนัทน เหติ ธใดผูค
มีอาานาจรัฐโดยุทเฉพาะหัวหนคาคณะรักษาความสงบแหชงชาติ อ พล.อ.ประยุทธทธ์ จ จันทรจโอชาจึงติ คองออกคาาสั่งอยุทชาง
เฉพาะเจาะจงติ ชอกรณีวัดพระธ์ รรมกายุท ทาาไมการใชคกฎหมายุทปกติ อจึงไมชสามารถใหคอาานาจเจคาหนคาที่ทาางานไดค
อยุทชางมีประสอทธ์ อภาพ

คาาถามที่สาาคัญกวชานัทนก็คือ เหติ ธการณจใดที่เราจะไดคเห็นการออกคาาสัง่ในลักษณะดังกลชาวอีก แลควการใชค
คาาสัง่ในลักษณะนัทนกาาลังกลายุทเป็นเรื่อง รชอบธ์ รรม”   ติ ัทงแติ ชเมื่อไร  กวชาจะหาคาาติ อบนัทนเจอ กห็วังแติ ชเพียุทงวชา เรา
จะไมชไดครับผลกระทบจากการใชคอาานาจข้าอง คสช. ไปเสียุทกชอน

เร้งองทภงเกภงยวข้อง

ความเหน็ทางกฎหมายุทติ ชอการใชคคาาสัง่หัวหนคา คสช. 5/60 ติ ชอวัดพระธ์ รรมกายุท

ทหารปลชอยุทรสมบัติ อ ทองยุทคอยุท”   เสืทอแดงสมธทรปราการแลคว หลังควบคธมติ ัวกวชา 24 ชัว่โมง เหติ ธไปรชวมชธมนธมที่วัด
ธ์ รรมกายุท

แถลงการณจศูัยนยุทจทนายุทความเพ่ือสอทธ์ อมนธษยุทชน เรียุทกรคองใหคหยุทธดใชคมาติ รา 44 และใชคกระบวนการยุทธติ อธ์ รรมปกติ อ
กรณีวัดพระธ์ รรมกายุท

“44 MISSION IMPOSSIBLE: ภายุทใติ คดวงอาทอติ ยุทจนีท  ไมชมีอะไรที่ ม.44 ทาาไมชไดค?”
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