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ศนูยท์นายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน Thai Lawyers for Human Rights 
โทร(Tel) : 096-7893172 หรือ 096-7893173 e-mail: tlhr2014@gmail.com 

 

 
รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทย 

1 เดือนหลงัการรฐัประหาร 2557  

แนะน าศนูยท์นายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน 
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธมินุษยชนเป็นการรวมตวัของกลุ่มทนายความ นักกฎหมายสิทธมินุษยชน  และนัก

กิจกรรมทางสงัคม เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ที่ ได้รบัผลกระทบจากการบงัคบัใช้กฎหมายของคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 จากการติดตามสถานการณ์และรวบรวมข้อมูลของศูนย์ฯ พบว่า ในระยะ 1 เดือนหลงัการรฐัประหาร มปีระเด็น
เกี่ยวขอ้งกบัผลกระทบต่อสทิธมินุษยชนที่ส าคญั ดงัน้ี 
 
ประกาศ/ค าสัง่ของ คสช. 

นับตัง้แต่ คสช ท าการรฐัประหาร (จนถึงวนัที่  20 ม.ิย.) ได้มีการออกประกาศและค าส ัง่ รวม 70 ฉบับ โดยมีฉบับที่
กระทบต่อสทิธเิสรภีาพของประชาชนที่ส าคญัๆ คือ  

1. ประกาศ คสช. ฉบบัที่ 2/2557 การประกาศใช้กฎอยัการศึกทัว่ราชอาณาจกัร 
2. ประกาศ คสช. ฉบบัที่ 7/2557 ห้ามชุมนุมทางการเมอืงเกินกวา่ 5 คน และก าหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนจ าคุกไมเ่กิน 1 ปี 

ปรบัไมเ่กิน 20,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
3. มคี าส ัง่ คสช. หลายฉบบัที่เรยีกบุคคลมา “รายงานตวั” 
4. มปีระกาศ คสช. ที่กระทบต่อเสรีภาพสื่อมวลชน ได้แก่ ฉบับที่ 12/2557 เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสงัคม

ออนไลน์, ฉบับที่ 14/2557 เรื่อง ห้ามสรา้งความขดัแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ, ฉบบัที่ 15/2557 เรื่อง ขอให้ระงบัการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทศัน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทศัน์
ระบบดิจิตอล และสถานีวทิยุชุมชน, ฉบับที่ 17/2557 เรื่อง การเผยแพรช่่องทางอินเตอร์เน็ต, ฉบับที่  18/2557 
เรื่ อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ,  ฉบับที่  23/2557 เรื่ อง  การถ่ายทอดออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียง, ฉบับที่  27/2557 เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีภาคพื้นดิน ระบบดิจิตอลและ
สถานีโทรทศัน์ที่ ได้รบัอนุญาต สญัญา หรือสมัปทานจากส่วนราชการ  รฐัวิสาหกิจ และหน่วยงานรฐั, ฉบับที่  
32/2557 เรื่อง การระงบัออกอากาศของสถานีวทิยชุุมชนที่ ไม่ได้รบัอนุญาตให้จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายและสถานี
วทิยกุระจายเสยีง 

5. ประกาศ คสช. ฉบบัที่ 37/2557 เรื่องความผิดที่อยูใ่นอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร 
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สถานการณ์การเรียกบคุคลให้มารายงานตวัและการจบักมุประชาชนหลงัรฐัประหาร 

จากสถิติเท่าที่ เก็บรวบรวมได้ (ถึง ณ วนัที่ 20 ม.ิย.) พบว่า คสช. ได้ประกาศเรยีกบุคคลให้มารายงานตัวอยา่ง
น้อย 454 คน มากไปกวา่นัน้ยงัมีคนที่ถูกเรียกให้มารายงานตัวในต่างจงัหวดั ซึ่งไมไ่ด้ประกาศให้รบัรู้โดยทัว่ไปอีกอยา่ง
น้อย 57 คน 

นอกจากการควบคุมตวับุคคลจากการเรียกให้มารายงานตัวแล้ว ยงัมกีารจบักุมตวับุคคลอีกอยา่งน้อย 178 คน 
แบ่งเป็น (1) การจบักุมบุคคลโดยไมเ่คยประกาศเรยีกมาก่อน 113 คน (2) การจบักุมบุคคลที่แสดงออกทางการเมอืงในที่
สาธารณะ 55 คน และ (3) การจบักุมบุคคลที่ถูกเรยีกแต่ไมไ่ปรายงานตวั 10 คน 

จากขอ้มลูของบุคคลที่ถูกควบคุมตวั ซึ่งยืนยนัวนัที่ถูกควบคุมตวัและวนัปล่อยตวัได้ จ านวน 214 คน พบวา่ มคีน
ถูกควบคุมตวัและปล่อยตวัภายในหน่ึงวนั 25 คน ถูกควบคุมตวัสองวนั 18 คน ถูกควบคุมตวัสามวนั 35 คน ถูกควบคุมตัว
สี่วนั 28 คน ถูกควบคุมตวัห้าวนั 19 คน ถูกควบคุมตวัหกวนั 28 คน ถูกควบคุมตวัเจด็วนั 53 คน และถูกควบคุมตวัแปดวนั 
1 คน ในจ านวนดังกล่าวมคีนที่ถูกตัง้ข้อหาเพื่อด าเนินคดีหลงัถูกควบคุมตวัอยา่งน้อย 55 คน และมกีรณีที่ควบคุมตัวเกิน
เจด็วนัแต่ยงัไมไ่ด้รบัการปล่อยตวัอยา่งน้อย 1 คน 

  1. การเรียกรายงานตวั  

พบวา่ผู้ที่ถูกเรยีกตัวมหีลายหลากกลุ่ม ทัง้นักการเมอืง แกนน าการชุมนุม นักธรุกิจ นักหนังสือพิมพ์  นักวิชาการ 
นักกิจกรรมทางสงัคม และอื่นๆ    

เมื่อไปรายงานตัวแล้ว ผู้ไปรายงานตัวไมส่ามารถติดต่อบุคคลอื่นได้ บางรายจะได้รบัการปล่อยตวัในวนัเดียวกัน 
แต่บางรายจะมกีารเคลื่อนย้ายไปยงัสถานที่ต่างๆ แมบ้างกรณีจะมผีู้ติดตามไปด้วย แต่ผู้ติดตามต้องอยูใ่นห้องรบัรองแยก
ต่างหาก ไมส่ามารถติดต่อผู้อื่นได้ เวน้แต่ขออนุญาตทหารซึ่ งทหารจะฟังอยู่ด้วย  หากผู้ถูกเรยีกรายงานตวัถูกควบคุมตัว
ต่อ ผู้ติดตามไมส่ามารถทราบได้วา่ผู้ถูกเรยีกรายงานตวัถูกน าตวัไปที่ไหน โดยจะได้รบัแจง้เพียงวา่เจา้หน้าที่ได้พาตวัผู้ถูก
รายงานตวัออกไปแล้ว และไมส่ามารถติดต่อผู้ถูกเรยีกรายงานตวัได้อกี  

ส าหรบัพฤติการณ์ในการควบคุมตวั ขณะที่น าตวัผู้ถูกเรียกรายงานตวัไปพบวา่ มกีรณีที่ถูกปิดตาหรอืคลุมศีรษะ
ด้วยถุงพลาสติกสีด าเพื่อไมใ่ห้รูว้ ่าน าตัวไปที่ไหน รวมทัง้ขบัรถวนไปวนมาเพื่อให้ไม่รู้เส้นทางที่จะไปยงัสถานที่คุมตัว  
สถานที่คุมตวัมีลกัษณะเป็นสถานที่กกักนั บางแห่งมีการรบัรองที่ดี ให้อยูอ่าศยัในบ้านพกัรบัรองของทหาร สามารถติดต่อ
ญาติได้โดยมทีหารเขา้รว่มฟัง แต่บางค่ายทหาร ที่พกัดดัแปลงมาจากห้องอื่นๆ หรอืเป็นห้องที่มดิชิด ป้องกนัการมองเห็นสู่
ภายนอก บางที่มกีารล็อคประตูจากด้านนอก   

ระหวา่งถูกคุมตัวมกีารสอบถาม โดยเจา้หน้าที่ประสงค์จะเรยีกวา่ “การแลกเปลี่ยนทศันคติ” หรอื “การปรบัทศันะ
คติ” โดยเป็นการสอบถามเพื่อให้ได้ทัง้ขอ้มลูสว่นตัวและขอ้มูลของบุคคลอื่นๆ ที่เจา้หน้าที่ เห็นว่าเกี่ยวขอ้ง ซึ่งรายละเอียด
ค าถามมาจากแฟ้มประวตัิส่วนบุคคลที่ เจ้าหน้าที่ท าเตรยีมไวแ้ล้ว บางกรณีมีการให้ชี้ต ัวบุคคลอื่นจากภาพ และพยายาม
เชื่อมโยงให้ผู้ถูกควบคุมตวัเขา้กบับุคคลอื่น มกีารสอบถามแหล่งที่มาของเงนิทุน ถามถึงกิจกรรมทางการเมอืง ทศันคติทาง
การเมอืง เมื่อสอบปากค าเสรจ็แล้วต้องรบัเงื่อนไขวา่จะไมเ่คลื่อนไหวทางการเมอืงอีก ไมอ่อกนอกประเทศ  
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ในการปล่อยตวั เราพบวา่มกีรณีที่น าตวัมาปล่อยที่สถานีรถไฟ ค่ายทหาร หรอืที่บ้าน ในเวลากลางคืน  แต่มบีาง
กรณีที่บุคคลที่เขา้ไปรายงานตวัไมไ่ด้รบัการปล่อยตวั เพราะมกีรณีที่มกีารด าเนินคดีต่อ เช่น ในขอ้หาตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 112 

ส าหรบัในต่างจงัหวดั จะไม่มีการออกเป็นค าส ัง่เรียกตัวอย่างเป็นทางการ แต่จะเป็นการโทรศัพท์เรียกให้ไป
รายงานตวั (เช่น นักกิจกรรมและนักวชิาการที่จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัขอนแก่น) รวมถึงการติดตาม
หาตวัตามสถานที่ต่างๆ 

2. กรณีการจบักมุและควบคมุตวั  
มลีกัษณะส าคญั ได้แก่ (1) การควบคุมตัวผู้ที่ ใช้เสรภีาพแสดงความคิดเห็นทางการเมอืง เช่น คนที่ชูสญัลกัษณ์

สามน้ิวตามสถานที่ต่างๆ หรอืโพสต์ภาพบน facebook หรอืถือป้ายที่มีขอ้ความไม่เห็นด้วยกบัรฐัประหาร  (2) การจบัหรือ
ควบคุมผู้ที่ไปรวมตวัชุมนุมคัดค้านการรฐัประหาร แมบ้างกรณีจะไปคนเดียวโดยไมไ่ด้นัดหมายกบัผู้อื่น หรอืไมไ่ด้ชุมนุม
เกิน 5 คน (มีการตัง้ข้อสงัเกตด้วยวา่ บุคคลบางคนที่ถูกจบัเพราะการแสดงออกนั ้นมีการก าหนดตัวไวอ้ยูแ่ล้ววา่มคีวาม
เกี่ยวขอ้งกับความผิดตามมาตรา 112 หรอืเป็นคนเสือ้แดงที่มชีื่อเสยีง) และ (3) การควบคุมตัวผู้ที่ไมไ่ด้ไปรายงานตัวตาม
ค าส ัง่ คสช. 

 
พฤติการณ์การควบคุมตวั 

มพีฒันาการของขัน้ตอนการควบคุมตวัดงัน้ี  ในช่วงแรกการควบคุมตวัผู้ที่ออกมาคดัค้านการรฐัประหารจะเกิดขึ้น
ระหวา่งการชุมนุม  ทวา่ต่อมามกีารถ่ายรปูผู้ชุมนุมแล้วตามเขา้ควบคุมตวัในภายหลงั มทีัง้ควบคุมระหวา่งเดินทางกลบัจาก
การชุมนุม ระหวา่งท ากิจวตัรประจ าวนัอยู่ หรือตามไปควบคุมที่บ้าน ซึ่ งเป็นการใช้อ านาจตามกฎอัยการศึกปราศจาก
หมายเรยีกหรอืหมายจบั ทัง้น้ีมีกรณีที่ ควบคุมโดยไมแ่จง้ขอ้กล่าวหาหรอืเหตุแห่งการจบักุมด้วย โดยเจา้หน้าที่อ้างอ านาจ
ตามกฎอยัการศึก บางรายมกีารจบัที่ต่างจงัหวดัและพาขึน้เฮลิคอปเตอรม์าที่กรงุเทพหรือที่อื่น แต่บางกรณีมีการแจ้งข้อ
กล่าวหาและควบคุมตวัที่สถานีต ารวจ  สว่นกรณีผู้ที่มชีื่ อให้ไปรายงานตวัแต่ไมไ่ปรายงานตวั จะมกีารควบคุมตวัทนัทีที่พบ
เห็น จากนัน้อาจมกีารปล่อยตวัหรอืสง่ตวัไปที่ศาลทหารต่อไป  

  พฤติการณ์ระหวา่งการควบคุมของเจา้หน้าที่  ณ กองบงัคบัการปราบปราม และสถานีต ารวจ  

ในกรณีการควบคุมตวัพบวา่ ผู้ถูกควบคุมตัวได้รบัการปฏิบตัิต่างกัน   ในช่วงแรกๆ หลงัการรฐัประหาร ผู้ถูก
ควบคุมตวัจะยงัไมถู่กน าตัวไปไวใ้นห้องขงั แต่ภายหลงัมีกรณีที่ให้อยูใ่นห้องขงัทัง้ที่ยงัไมม่กีารแจง้ขอ้กล่าวหาแต่อย่างใด  
ผู้ที่ จบักุมเน่ืองจากฝ่าฝืน ค าส ัง่ประกาศของ คสช. บางสว่นจะได้รบัการปล่อยตัวโดยไม่มกีารแจ้งข้อกล่าวหา ขณะที่
บางส่วนจะถูกด าเนินคดีต่อ ซึ่งอาจขึน้อยูก่บัท่าที การปฏิบตัิตน และการแสดงทัศนคติของผู้ถูกคุมขงั ว่ายอมปรบัเปลี่ยน
ตามที่เจ้าหน้าที่ต้องการหรอืให้ความร่วมมือกบัทหารหรือไม่อยา่งไร   หากไมแ่สดงท่าทีหรอืทศันคติดังกล่าว หรอืมภีาพ
เป็นแกนน าคดัค้านรฐัประหาร เจ้าหน้าที่อาจด าเนินคดีขยายผลต่อจากขอ้มลูที่เจ้าหน้าที่มอียูแ่ล้ว หรอืขอ้มลูที่ได้มาจาก 
Facebook หรอื e-mail ซึ่งเจา้หน้าที่ได้ขอรหสัผ่านไประหวา่งการควบคุมตวั 

ในสว่นสภาพความเป็นอยู ่ในวนัแรกๆ ผู้ถูกควบคุมตวัตามกฎอยัการศึกยงัคงอยู่ภายนอกเรอืนจ า แต่การควบคุม
ตวัในวนัหลงัๆ จะย้ายผู้ถูกควบคุมตวัเข้าไปในห้องขงัหรือเรอืนจ า อยา่งไรก็ดี มหีลายกรณีที่ เป็นการควบคุมโดยไม่แจ้ง
สถานที่คุมขงั ส าหรบัรายที่อยูภ่ายนอกเรือนจ า มทีัง้กรณีที่อยูใ่นห้องพกัรบัรองทหาร แต่บางสว่นก็ใช้ต้องชีวติในห้องขงั ซึ่ ง
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ขาดแคลนเครื่องดื่มหรอืที่นอน บางกรณีถูกขงัในห้องมดืช่วงเวลาหน่ึง บางกรณีต้องอยูใ่นเรอืนจ าทหาร ซึ่งขาดแคลนที่
นอนและห้องน ้ า ถูกขงัในห้องเดี่ยว และถูกเจา้หน้าที่พูดวา่อาจมกีารยา้ยไปขงัเดี่ยวหรอืห้องมดืหากปฏิบตัิตวัไมด่ี   โดย
หลกัแล้วในชัน้กฎอยัการศึกผู้ถูกควบคุมตวัไมไ่ด้รบัสทิธพิบทนายความ ไมไ่ด้รบัสทิธใินการเปิดเผยสถานที่ควบคุมตวั ไมม่ี
สทิธติิดต่อญาติ ไมส่ามารถติดต่อกับโลกภายนอก รวมทัง้อ่านหนังสอืพิมพ์หรือดูโทรทศัน์ด้วย  ต้องให้ทนายความไป
ต่อรองจงึจะติดต่อญาติได้ในบางกรณี  ในเรื่องการรกัษาพยาบาล แมญ้าติจะสามารถฝากยาให้ได้ แต่ผู้ถูกจบักุมก็ไมไ่ด้พบ
แพทย์ จนกระทัง่อาการรา้ยแรงแล้วถึงได้เขา้โรงพยาบาล ส่วนกรณีผู้ที่ถูกท ารา้ยรา่งกาย มเีจา้หน้าที่พยาบาลเบื้องต้นให้ 
แต่มกีารตัง้ขอสงัเกตวา่เป็นการกระท าเพื่อลบรอยบาดแผล  

  การสอบสวน มทีัง้กรณีการจบักุมตามหมายจบั โดยวธิกีารตามประมวลกฎหมายวธิพีิจารณาความอาญาตามปกติ
คือมกีารแจ้งข้อกล่าวหา ให้ปรกึษาทนายความ และการควบคุมตัวตามกฎอยัการศึก ที่ ไม่มกีารแจ้งขอ้กล่าวหา ไมใ่ห้มี
ทนายความ ในห้องสอบสวนจะมเีจ้าหน้าที่ทหารหรอืต ารวจจ านวนมากเขา้มาสงัเกตการณ์ ผู้ถูกจบักุมหรอืควบคุมจะถูก
ซกัถามทัศนคติทางการเมอืง และมีเจา้หน้าที่ทหารเขา้มาพยายามท าให้เข้าใจเหตุผลของการท ารฐัประหาร พยายามให้ผู้
ถูกจบักุมเขา้ใจวา่การท ารฐัประหารเป็นสิง่ที่ถูกต้อง ซึ่งอาจมีการให้ผู้ถูกจบัสื่อสารผ่านช่องทางอ่ืนใดต่อทหารและประชาชน
วา่ผู้ถูกจบัหรือควบคุมตัวเห็นด้วยกับรฐัประหารแล้ว  ในระหว่างการควบคุมตวั เจ้าหน้าที่จะยึดอุปกรณ์สื่อสาร เช่น 
โทรศัพท์มอืถือ เพื่ อน าไปตรวจสอบวา่มีการกระท าอะไรที่อาจผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะมาตรา 112) หรอืขดัต่อประกาศ 
คสช. หรอืไม ่ซึ่งก็เป็นอีกเหตุหน่ึงที่เจา้หน้าที่อาจน าไปพิจารณาในการด าเนินคดีต่อ 

   การปล่อยตวั หากไม่มกีารแจง้ขอ้กล่าวหาต่อผู้ถูกควบคุมตวั การปล่อยตัวจะอยูใ่นช่วง 3 วนั 5 วนั หรอื 7 วนั
หลงัจากถูกควบคุมตวั โดยจะปล่อยตัว ณ สถานีต ารวจ  อยา่งไรก็ดี อาจยงัมคีวามเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนของเจา้หน้าที่ในการ
นับวนัในการปล่อยตวัท าให้บางรายถูกคุมตวัเกิน 7 วนั แต่ก็ยงัมกีรณีที่เป็นการควบคุมตวัเกิน 7 วนัและไมม่กีารปล่อยตัว
มาจนถึงปัจจบุนั ทัง้น้ีก่อนปล่อยตวั ผู้ถูกควบคุมตวัจะถูกบงัคบัให้เซ็นเอกสารยอมรบัเงื่อนไขต่างๆ ที่ทหารเป็นฝ่ายก าหนด 
เช่น จะยตุิกิจกรรมหรอืการแสดงออกทางการเมอืง  

 การด าเนินคดี จากขอ้มลู ณ ปัจจบุนัพบวา่ ข้อหาที่เจา้หน้าที่จะด าเนินคดี ได้แก่ ฝ่าฝืนประกาศห้ามชุมนุม ชุมนุม
ม ัว่สุมเพื่อก่อให้เกิดความวุน่วายในบ้านเมือง  โดยเป็นแกนน า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 ไมย่อมเลิกการ
ชุมนุมเมื่อเจา้หน้าที่ส ัง่ให้เลิก  ตามมาตรา 216 หากมพีฤติการณ์ในการชกัชวนบุคคลอาจถูกด าเนินคดีขอ้หายยุง  ปลุกปั ่น 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 หากไมม่ารายงานตวัจะมคีวามผิดในขอ้หาขดัค าส ัง่ของเจ้าหน้าที่  และผู้ถูกควบคุม
ตวัหรอืถูกเรยีกอาจมคีวามเสี่ยงที่จะโดนด าเนินคดีจากการกระท าในอดีต เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ได้ ทัง้น้ี 
เจา้หน้าที่จะมกีารตรวจสอบประวตัิอาชญากรรมของผู้ถูกควบคุมตวัหรอืผู้รายงานตวัด้วย โดยให้พิมพ์ลายน้ิวมอืลงในแบบ
ประวตัิผู้ต้องหา  

  ศาลทหาร จากคดีที่ผ่านมา หากผู้ถูกจบัฝ่าฝืนค าส ัง่ของ คสช. หลงัวนัที่ 25 พฤษภาคม 2557 ไมว่า่จะมีหมายจบั
หรอืไมก่็ตาม อาจมกีารสง่ตวัไปที่ศาลทหาร ซึ่งไมจ่ าเป็นต้องควบคุมตวัครบ 7 วนัก็สามารถน าไปที่ศาลทหารได้ทนัที  และ
หากศาลอนุญาตให้ประกนัตัวพบว่า ผู้ต้องหาจะต้องถูกสง่ตัวไปภายในเรอืนจ า บรเิวณเรือนนอนเสยีก่อน แล้วจงึสามารถ
ปล่อยตวัได้ 

 ศาลพลเรือน จากคดีที่ผ่านมา หากมีการกระท าที่ขดัต่อกฎหมายหรือ ฝ่าฝืนค าส ัง่ของ คสช. ก่อนวนัที่  25 
พฤษภาคม 2557 จะมกีารพิจารณาคดีที่ศาลพลเรอืน ซึ่งผู้ถูกจบัหรอืควบคุมจะมสีทิธติามกฎหมายปกติ 
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ผลกระทบหลงัการปล่อยตัว เน่ืองจากพบวา่มกีารขอรหสั e-mail หรือ facebook และขอเบอรโ์ทรศพัท์ ท าให้ผู้ถูก
จบัหรอืผู้รายงานตัวขาดอิสระในความเป็นสว่นตวั, บางกรณีชีวติประจ าวนัเปลี่ยนแปลงไป เช่น เมื่อคนรอบขา้ง อาทิเพื่อน
รว่มงาน รูว้า่ผู้ถูกจบัหรอืผู้รายงานมทีศันคติทางการเมอืงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงที่ไมเ่หมอืนกบัตน ก็อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ใน
องค์กร, ผู้ที่ ได้รบัการปล่อยตัวไมส่ามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างเสร ีทัง้การแสดงความเห็นผ่านทาง
โซเชียลเน็ตเวิรค์หรอืเขา้รว่มชุมนุม, ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศไทยได้โดยไมไ่ด้รบัอนุญาต, หากฝ่าฝืนอาจโดน
อายดัทรพัย ์โดยก่อนปล่อยตวัต้องเซ็นยอมรบัเงื่อนไขต่างๆ ในแบบฟอรม์ของทหาร 

การค้น พบวา่ มกีรณีที่ทหารได้เขา้ไปค้นบ้านและพาตวับุคคลไปโดยไมม่หีมายค้น หรอืพยายามที่จะเขา้ไปค้น
บ้าน ซึ่งการค้นดังกล่าวอาจน าไปสูก่ารแจ้งขอ้กล่าวหา ท าให้ประชาชนมคีวามกงัวลต่อท่าทีของทหารวา่จะใช้อ านาจเกิน
ขอบเขตของกฎหมายหรอืไม ่  

การประกนัตวั จากกรณีที่เกิดขึน้ มเีพียงกรณีเดียวที่ได้รบัการประกนัตวัในชัน้ต ารวจ ซึ่งเป็นสถานีต ารวจทัว่ไป 
แต่ส าหรบักรณีที่มกีารแจง้ขอ้กล่าวหาที่กองปราบ ไมม่กีรณีใดเลยที่ได้รบัการประกนัตวั   ในชัน้ศาลทหาร พบวา่มีการให้
ประกนัตวัอยูบ่้าง แต่มขี ัน้ตอนที่นานกวา่ศาลปกติ โดยหลกัทรพัยจ์ะอยูท่ี่ ต ัง้แต่ 10,000 – 40,000 บาท สงูสดุอยูท่ี่ 400,000 
บาท และมบีางกรณีที่ศาลทหารไมใ่ห้ประกนัตวั เช่นกรณีมีอาวธุสงคราม หรอืขอ้หาตามมาตรา 112 โดยให้เหตุผลวา่ เกรง
วา่ผู้ต้องหาจะหลบหนี ซึ่ งกรณีที่มขี้อหามาตรา 112 ศาลยงัไม่เคยให้การประกันตัว สว่นการประกันตัวในศาลพลเรือน 
พบวา่หากเป็นคดีฝ่าฝืนค าส ัง่ประกาศห้ามชุมนุมหรอืขดัต่อกฎหมายทัว่ไป ผู้ถูกจบัหรอืควบคุมตวัมสีิทธไิด้รบัการประกัน
ตวั แต่กรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ยงัไมม่กีารให้การประกนัตวั 

ผลกระทบต่อประชาชนโดยทัว่ไป  

เห็นได้ว่าประชาชนโดยทัว่ไปมคีวามกงัวลใจจากการประกาศใช้กฎอยัการศึก โดยเฉพาะเรื่องเสรภีาพในการ
แสดงออกของตนเอง การแสดงสญัลกัษณ์หรอืการแสดงออกวา่ไมเ่ห็นด้วยกบัคณะรฐัประหาร วติกเมื่อพบเจา้หน้าที่ทหาร
ผ่านมาในบรเิวณที่อยู่อาศยั หรอืกังวลด้วยความที่ตนเองหรอืญาติมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัเสื้อแดง รวมทัง้กงัวลเกี่ยวกับเพื่อน
หรอืญาติของตนที่ถูกเรยีกตวั เมื่อมเีหตุการณ์ที่ไมป่กติเกิดขึน้จะวติกวา่เป็นผลกระทบจากการด าเนินการของทหาร 

ผลกระทบต่อส่ือ 

พบว่านับตั ้งแต่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก มีการปิดกัน้สื่อทั ้ง ควบคุมหรือระงบัการออกอากาศของ

สถานีโทรทัศน์ทัง้ฟรีทีวแีละช่องดาวเทียม วทิยชุุมชน มกีารปิดกัน้ไมใ่ห้เขา้ถึงเวบ็ไซต์เป็นจ านวนมากทัง้ของไทยและ

ต่างประเทศ รวมทัง้มกีารส ัง่เก็บหนังสือ จนน าไปสูก่ารเซนเซอร์ตวัเองของสื่อมวลชนทัง้โทรทัศน์ วทิย ุสื่อสิง่พิมพ์ สื่อ

ออนไลน์ และแมก้ระทัง่รา้นหนังสอื 

ความเหน็ทางกฎหมายต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั 

1. การประกาศใช้อ านาจกฎอยัการศึกทัว่ประเทศ 

 ตามที่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศฉบับที่  2/2557 เรื่องประกาศใช้กฎอัยการศึกทัว่

ราชอาณาจกัร เพื่อรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
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เน่ืองจากมาตรการตามกฎอัยการศึกเป็นมาตรการที่ให้อ านาจเจา้หน้าที่และจ ากดัสทิธเิสรภีาพของประชาชนอยา่ง

รนุแรง จงึจ าเป็นต้องใช้เท่าที่จ าเป็นเท่านัน้  ซึ่งปัจจบุนัไมป่รากฏว่ามเีหตุการณ์รนุแรงที่จ าต้องต้องคงไวซ้ึ่งการประกาศกฎ

อยัการศึกอีกต่อไป  สถานการณ์ที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนั มาตรการตามกฎหมายปกติก็สามารถด าเนินการกบัผู้กระท าความผิด

ได้  

2. การปิดกัน้และควบคมุส่ือทุกชนิด 

 ในสถานการณ์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงทางสงัคมขนานใหญ่ ตลอดจนมกีารริเริม่และด าเนินนโยบายสาธารณะจ านวน

มาก ซึ่ งจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนทัว่ไป เสรภีาพของสื่อในการน าเสนอข้อมูลและความคิดเห็นจากทุก

แนวคิดมมุมองนัน้มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ เพื่อที่ประชาชนจะได้รบัทราบถึงประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกบัความ

เป็นอยูข่องพวกเขา  

 เสรภีาพของสื่อถือเป็นเสรภีาพที่ส าคญัชนิดหน่ึงในสงัคมเสรปีระชาธปิไตย โดยสื่อเป็นผู้ตรวจสอบการท างานของ

รฐั สภาพความเป็นอยูโ่ดยแท้จรงิของประชาชน โดยท าหน้าที่ด้วยความเป็นกลางเพื่อน าเสนอความจริงต่อประชาชน ซึ่งไม่

เพียงแต่สื่อในความหมายทัว่ไป แต่รวมถึงสื่อออนไลน์ หนังสอื ความเห็นทางวชิาการต่างๆด้วย 

 การระงบัหรอืควบคุมการออกอากาศของสถานีโทรทศัน์ สถานีวทิย ุการห้ามมใิห้รายการโทรทศัน์เชิญนักวชิาการ

หรอืผู้มปีระสบการณ์ความรูใ้นเรื่องหน่ึงๆ มาออกรายการ และการส ัง่เก็บหนังสอืวิชาการออกจากรา้นหนังสอื รวมถึงการ

ปิดกัน้เวบ็ไซต์ การควบคุมสื่อสงัคมออนไลน์ต่างๆ เหล่าน้ีท าให้ทางเลือกในการรบัรูข้า่วสารของประชาชนหดแคบลง จนไม่

สามารถตัดสนิใจบนพื้นฐานขอ้มูลและมมุมองที่รอบด้านและทนัท่วงทีได้  ดงันัน้ จงึสมควรยกเลิกประกาศที่เกี่ยวข้องกับ

การควบคุมสื่อทัง้หมด 

3. การควบคุมตัวและการด าเนินคดีกบัผู้ชุมนุมโดยสงบและผู้ท่ีแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์

โดยสจุริต 

เสรภีาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมอืงต่อสาธารณะเป็นสิง่ที่มีความส าคญัและขาดเสยีมไิด้

ในสงัคมประชาธปิไตย เพราะการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเป็นเงื่อนไขพื้นฐานเพื่อน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาหรอืยุติ

ขอ้ขดัแย้งของสงัคม   ดังนัน้ การประกาศห้ามชุมนุมและการแสดงออกทางการเมืองโดยสงบ การควบคุมตวัและการ

ด าเนินคดีผู้ชุมนุมหรอืผู้แสดงความคิดเห็นวพิากษ์วจิารณ์คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงเป็นการละเมิดสิทธิ

เสรภีาพอยา่งรา้ยแรง จงึควรยกเลิกประกาศดงักล่าว 

4. การบงัคบัให้บุคคลมารายงานตัว และการก าหนดเง่ือนไขเม่ือปล่อยตวับุคคลท่ีไปรายงานตวัหรือถูก

กกัตวั 

 ตามที่ คสช. ได้มคี าส ัง่ให้บุคคลมารายงานตัว และรายงานตัวเพิ่มเติม นับแต่มปีระกาศยึดอ านาจจนถึงปัจจบุ ัน 

จ านวนกว่า 500 คน เป็นการละเมดิสทิธขิองบุคคลโดยอ าเภอใจ เน่ืองจากไมม่หีลักเกณฑ์ที่ช ัดเจนหรอืเงื่อนไขที่ก ากบัการ

ใช้อ านาจของฝ่ายทหารที่เรยีกตวับุคคล วา่เรยีกตวัไปเพราะเหตุใด ด้วยเงื่อนไขอะไร เพื่ออะไร อีกทัง้ยงัได้มกีารก าหนด

โทษทางอาญาส าหรบัผู้ฝ่าฝืนค าส ัง่เรยีกรายงานตวั อนัเป็นการก าหนดโทษที่ไมเ่ป็นธรรม 
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 นอกจากน้ี การบงัคบัให้บุคคลต้องยอมรบัเงื่อนไขที่มีลกัษณะเป็นการจ ากัดสทิธเิสรภีาพที่ส าคญัหลายประการ 

ก่อนมกีารปล่อยตวับุคคลที่ไปรายงานตวัหรอืถูกกกัตวั เป็นการบงัคบัให้บุคคลต้องยอมรบัเงื่อนไขที่ไมเ่ป็นธรรมอยา่งไม่มี

ทางเลือก  

5. มาตรการในการจบักมุและควบคมุบุคคล 

การจบักุมและควบคุมตวับุคคลเป็นการละเมดิสิทธเิสรีภาพในชีวติและรา่งกายอย่างรา้ยแรง รฐัควรใช้มาตรการน้ี

ให้กระทบต่อสทิธเิสรภีาพของประชาชนน้อยที่สุด ดงันัน้ การจบักุมตามอ าเภอใจ โดยไมม่หีลักเกณฑ์เงื่อนไขและมลูเหตุที่

ชดัเจน การจบักุมและควบคุมตวับุคคลเพียงแค่มกีารกระท าการแสดงออกทางสญัลกัษณ์โดยสงบ และการควบคุมตวับุคคล

ที่เรยีกไปรายงานตวั จงึเป็นการละเมดิสทิธเิสรภีาพประชาชนอยา่งรา้ยแรงและเกินความจ าเป็น   

นอกจากน้ี ในทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการจบักุมและควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกนั ้น ก็ไม่มหีลกัเกณฑ์การปฏิบตัิที่

แน่นอน โดยเจา้หน้าที่ได้จบักุมบุคคลโดยไมแ่จง้สถานที่ควบคุมตวัให้ญาติของผู้ถูกควบคุมตวัทราบ ไมใ่ห้สทิธญิาติได้เข้า

เยี่ยมผู้ถูกควบคุมตวัในระหวา่งการควบคุมของฝ่ายทหาร ไมไ่ด้ปล่อยตวัโดยทนัทีเมื่อสอบถามขอ้มลูเสรจ็สิน้แล้ว ไมม่กีาร

ท าบนัทึกการจบักุมและการปล่อยตวัตามกฎอยัการศึก และมกีารปฏิบัติที่ไมเ่หมาะสมกับผู้ถูกควบคุมตัว เช่น การปิดตา 

การควบคุมตัวไวใ้นห้องขงัดังเช่นเป็นผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาวา่กระท าความผิด ตวัอย่างเช่น กรณี น.ส. กริชสุดามกีาร

ควบคุมตัวเกินกวา่ 7 วนัตามกฎอยัการศึก โดยที่ญาติไมท่ราบว่าควบคุมตัวอยู่ที่ไหน  ปลอดภยัหรือไมอ่ย่างไร และไม่

สามารถติดต่อได้เป็นระยะเวลานาน การปฏิบตัิดงักล่าวล้วนแต่ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานสทิธมินุษยชน  

6. การด าเนินคดีพลเรือนในศาลทหารตามประกาศเร่ืองความผิดท่ีอยู่ในอ านาจด าเนินคดีของศาลทหาร  

ตามหลักการแบ่งแยกอ านาจ ให้แบ่งอ านาจบริหาร นิติบ ัญญตัิ และตุลาการออกจากกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุล

ตรวจสอบอ านาจของกนัและกัน และไม่ให้มอี านาจใดมอี านาจเบ็ดเสรจ็เด็ดขาด การน าคดีขึน้ศาลทหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในสถานการณ์ที่ผู้ปกครองประเทศเป็นฝ่ายทหารที่มาจากการยดึอ านาจ ซึ่งใช้อ านาจออกกฎหมาย บงัคบัใช้กฎหมาย และ

พิพากษาตดัสนิคดี จงึเป็นการขดัต่อหลกัการแบ่งแยกอ านาจ ปลอดจากการตรวจสอบทัง้ปวง และไมเ่ป็นไปตามหลกันิติรฐั 

เน่ื องจากไม่มีตุลาการที่ เป็นอิสระและเป็นกลาง  (ตุลาการศาลทหารมีที่ มาจากการแต่งตัง้ของร ัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมหรือผู้บงัคบัชาของฝ่ายทหาร และในการปฏิบตัิก็เป็นการพิจารณาคดีที่พลเรือนถูกกล่าวหาวา่กระท า

ความผิดทางอาญาบางขอ้หาและการกระท าที่ขดัต่อประกาศหรือค าส ัง่ของ คสช. ตามประกาศของหวัหน้า คสช. ที่เป็นฝ่าย

ทหาร ตุลาการศาลทหารจงึไม่มคีวามเป็นอิสระ ทัง้ในแง่ของที่มาและในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่ ) และค าพิพากษาไม่

สามารถตรวจสอบได้โดยสาธารณะชนและศาลที่สงูขึน้ไป ผู้ถูกกล่าวหาไมม่สีทิธอิุทธรณ์และฎีกา  ดงันัน้ พลเรอืนไมค่วรอยู่

ภายใต้อ านาจศาลทหารไมว่า่กรณีใดๆ 

ขอ้เสนอของศนูยท์นายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน 

1. ให้ยตุิการใช้อ านาจตามกฎอัยการศึก โดยยกเลิกประกาศใช้กฎอยัการศึกทัว่ประเทศ เน่ืองจากปัจจบุนัไมม่เีหตุ

ให้ใช้กฎอยัการศึกอีกต่อไปแล้ว และให้ใช้กฎหมายตามกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาปกติ 

2. ให้ยกเลิกมาตรการปิดกัน้และควบคุมสื่อทุกชนิด 
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3. ให้ยตุิการควบคุมตวัตามกฎอัยการศึกและยุติการด าเนินคดีกับผู้ชุมนุมโดยสงบหรือแสดงความคิดเห็นหรือ

วพิากษว์จิารณ์โดยสจุรติ รวมทัง้ให้ยกเลิกประกาศห้ามชุมนุม 

4. ให้ยกเลิกการบงัคบัให้บุคคลมารายงานตวั  

5. ในระหวา่งน้ี ส าหรบักรณีของผู้ที่ถูกควบคุมตวัอยู่ให้ยกเลิกการก าหนดเงื่อนไขเมื่อปล่อยตวับุคคลที่ไปรายงาน

ตวัหรอืถูกกกัตวั รวมทัง้ควรใช้มาตรการในการจบักุมและควบคุมตวัเท่าที่จ าเป็นเท่านัน้ และควรก าหนดหลกัเกณฑ์แนว

ปฏิบตัิที่เกี่ยวกบัการจบักุมและควบคุมตวัที่ชดัเจนและเป็นไปตามหลกัสทิธมินุษยชน เช่น ควรก าหนดให้บุคคลที่ถูกจบักุม

และควบคุมตวัมสีิทธิที่จะได้รบัแจ้งเหตุที่ถูกจบักุม ได้รบัทราบสถานที่ควบคุมตวั ได้แจง้ญาติ และให้ญาติเยี่ยม นับแต่

โอกาสแรกที่มกีารจบักุมและควบคุมตวั เป็นต้น 

6. ให้ยกเลิกการด าเนินคดีพลเรอืนในศาลทหารตามประกาศเรื่องความผิดที่อยูใ่นอ านาจด าเนินคดีของศาลทหาร 

7. ผู้ที่ถูกกล่าวหาวา่ฝ่าฝืนประกาศหรือค าส ัง่ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และถูกด าเนินคดีข้อหา

ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดเกี่ ยวกบัความม ัน่คงแห่งราชอาณาจกัร ถือเป็นนักโทษทางการเมือง ควรคุมขงัใน

สถานที่ที่เหมาะสม และแยกออกจากผู้ต้องขงัความผิดอื่นๆ 

---------------------------- 


