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  ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน Thai Lawyers for Human Rights 

109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10310/ 109 SoiSitthichonSuthisarnwinichai Rd. SamsennokHuaykwang 

Bangkok 10310Thailand / โทร (Tel) : 096-7893172 หรือ 096-7893173 e-mail : 

tlhr2014@gmail.com 
 

เผยแพร 12 พฤศจิกายน 2557 

สถานการณ นักโทษทางการเมืองไทยหลังรัฐประหาร 

ตุลา 19 – ตุลา 57 สถานการณไมเปลี่ยนแปลง 

 หากจะกลาวถึง นักโทษทางการเมือง ถือวาเปนปรากฏการณที่ไมแปลกใหมในสังคมไทยนักนับจาก

เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ที่มีการจับกุมนักศึกษาประชาชนโดยอาศัยเหตุทางการเมืองในขอหา “ภัยตอ

สังคม” สูงถึง 8,000 คน1 ซึ่งยังไมรวมถึงการปราบปรามอยางรุนแรงตอผูถูกกลาวหาวาเปน “คอมมิวนิสต” 

ภายหลังจากเขาปา จนถึงปจจุบันก็ยังมีการจับกุมผูที่เห็นตางทางการเมืองอยางตอเนื่อง ซึ่งฝายผูมีอํานาจ

ปกครองของประเทศกลาววาเปน “ผูที่ทําใหบานเมืองไมสงบเรียบรอย” จึงจําเปนตองมีการควบคุมตัว ตาม

กฎอัยการศึก2“ 

หากนับเฉพาะปจจุบัน (28 ตุลาคม 2557) นับแตการยึดอํานาจการปกครองประเทศ โดยคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ และประกาศกฎอัยการศึก ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ไดมีการควบคุมตัวบุคคลโดยไม

แจงขอกลาวหา และมีการจับกุมประชาชนโดยเหตุจากปจจัยทางการเมือง เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังปรากฏ

ตามตารางทีเ่ห็นนี้ 

ตาราง 1: จํานวนประชาชนที่ถูกจับและควบคุมตัว ภายหลังรัฐประหาร 

จํานวนประชาชนที่ถูกจับและควบคุมตัว 291 คน 

จํานวนประชาชนที่ถูกควบคุมตัวโดยไมแจงขอกลาวหา และปลอยตัวแลว 229 คน 

จํานวนคดีที่ข้ึนสูศาลทหาร 69 คด ี

จํานวนคดีที่ข้ึนสูศาลพลเรือน 33 คด ี

จํานวนนักโทษที่ถูกดําเนินคดีดวยเหตุทางการเมือง 102 คน 

โดยนักโทษและผูตองคดีทางการเมืองจํานวน 102คน ถูกดําเนินคดีในขอหาดังตอไปนี้ 

                                                           
1ธนาพล อิ�วสกลุ, และชยัธวชั  ตลุาธน. “การตอ่สู้ของจําเลยคดี 6 ตลุา ภายใต้กระบวนการ (อ)ยตุิธรรม หลงัการรัฐประหาร 6 ตลุาคม 

2519”. ฟา้เดียวกนั ปีที� 12 ฉบบัที� 2-3 2557 
2ผบ.ทบ.ไมเ่ลิก′กฎอยัการศกึ′ชี �ยงัจําเป็นยนัไมส่ง่ผลกระทบตอ่การใช้ชีวิตประจําวนั (URL: 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1414665371 เข้าถึงเมื�อ 31 ตลุาคม 2557) 
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ตาราง 2: จํานวนประชาชนที่ถูกดําเนินคดีทางการเมือง ภายหลังรัฐประหาร 

 

 ข อ ห า ดู ห มิ่ น  ห มิ่ น

ประมาท แสดงความ

อ า ฆ า ต ม า ด ร า ย 

พระมหากษัตริย (112) 

ขอหาครอบครอง

อาวุธสงคราม 

ข อหาชุ มนุ ม เ กิ น

กวา 5 คน 

ขอหาไมไปรายงาน

ตัว 

 

ถู ก ค ว บ คุ ม ตั ว ใ น

เรือนจํา 

11 คน 43 คน - - 

ยกคํารองขอฝากขัง 1 คน - 1 คน 1 คน 

ไดรับการประกันตัว 2 คน 6 คน 5 คน 6 คน 

พิพากษาจําคุกโดยรอ

ลงอาญา 

1 คน - 17 คน 4 คน 

พิพากษาจําคุกโดยไม

รอลงอาญา 

3 คน - - - 

รวม 18 คน 49 คน 23 คน 11 คน 

 

นักโทษการเมืองไทย สถานการณไมเปลี่ยนแปลง 

การดําเนินคดีกับนักโทษทางการเมือง ภายใตกฎอัยการศึก ในปจจุบันเมื่อเทียบกับ การดําเนินคดีใน

เหตุการณ 6 ตุลา 19 มีความเหมือนหรือคลายกับเหตุการณในปจจุบันหลายประการ ประกอบดวย 

1. สถานการณ การใชมาตรา 112 

เลนละครเปนความผิด– หนึ่งในชนวนเหตุทางการเมือง ในเหตุการณ 6 ตุลาคือการแสดงละครที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2519 เพื่อสื่อถึงเหตุการณฆาตกรรมประชาชนที่แสดงความ

คิดเห็นทางการเมือง แตกลับถูกนําไปสูการดําเนินคดีหมิ่นประมาทองครัชทายาท (ม.112) 37 ปผานไป13 

ตุลาคม 2557 กลุมนักกิจกรรมทางสังคม ไดจัดแสดงละครเพื่อสะทอนปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็ถูกนําไปขยายผลสูการดําเนินคดีดูหมิ่นพระมหากษัตริย (ม.112) 

ขังฟรี ความเหมือนที่แตกตาง– ในคดี 6 ตุลา พนักงานสอบสวนมีอํานาจฝากขังจําเลยไดคราวละ 30 

วัน รวมกันไมเกิน 180 วัน โดยเจาหนาที่รัฐมักอางวา “ยังตรวจสํานวนไมแลวเสร็จ” เพื่อขยายระยะเวลา

การฝากขังไปเรื่อยๆ 

เมื่อเทียบกับปจจุบัน พนักงานสอบสวนมีอํานาจฝากขังไดครั้งละ 12 วัน ไมเกิน 7 ครั้ง รวม 84 วัน 

และเกือบทุกคดี เจาหนาที่จะขออนุญาตฝากขังจนครบ 84 วันโดยอางเหตุ “การสอบสวนยังไมแลวเสร็จ ตอง
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มีการสอบพยานเพิ่มเติม ตรวจประวัติอาชญากรรมของผูตองหา หรือเสนอเรื่องใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

มีคําสั่ง”เพื่อขออนุญาตศาลฝากขัง และศาลมักจะอนุญาต สวนการประกันตัว ผูตองหาแทบไมมีโอกาสในการ

ไดรับการประกันตัว ทั้งที่ผูตองหาทั้งหมด ยังตองถือวาเปนผูบริสุทธิ์อยู มีสิทธิเสรีภาพที่จะสามารถตอสูคดีได

อยางเปนธรรม 

ปรากฏการณ 112 เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง– แมไมปรากฏ ปริมาณการใชมาตรา 112 ในเหตุการณ 6 

ตุลา แตภายหลังการรัฐประหาร 2557 เจาหนาที่ตํารวจมีการเรงรัดการพิจารณาคดี ตามมาตรา 112 ให

รวดเร็วยิ่งขึ้น เห็นไดจาก เจาหนาที่ตํารวจไดใหสัมภาษณวาจะลดจํานวนคดี 112 ที่อยูกับตํารวจตั้งแตป 2551 

ลง 50% ภายในสิ้นป3 ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียบกับคดีที่ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนติดตาม พบวาจาก 18 

คดี มีเพียง 2 คดี ที่เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังรัฐประหารเทากับเปนการเรงรัดการดําเนินคดีที่เคยคาง

อยูในชั้นตางๆ เปนจํานวนมากภายหลังการรัฐประหาร 

2. สถานที่คุมขัง สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

เรือนจํานักโทษทางการเมือง– เมื่อ 6 ตุลา 19 เจาหนาที่ไดใชเรือนจําตํารวจบางเขน (ตอมาเปลี่ยน

ชื่อเปน เรือนจําหลักสี่) เพื่อคุมขังนักโทษทางการเมือง เพื่อดําเนินคดีในขอหา “การกระทําความผิดอันเปน

คอมมิวนิสต” และ “หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย”ซึ่งกอนจะมีการรัฐประหาร 2557 รัฐบาลไดประกาศใหใช

เรือนจําชั่วคราวหลักสี่อีกครั้งในการคุมขังนักโทษทางการเมือง ในคดีที่เกี่ยวกับความขัดแยงทางการเมืองในป 

25534 

แตเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ภายหลังการควบคุมอํานาจของคณะรักษาความสงบแหงชาติ กรม

ราชทัณฑไดทําการยายนักโทษทางการเมืองที่มีอยูเดิม ไปสูเรือนจําปกติ อันเปนการปดฉากการใชสถานที่คุม

ขังเพื่อนักโทษทางการเมืองทําใหนักโทษคดีทางการเมืองภายหลังรัฐประหาร ถูกคุมขังรวมกับนักโทษในคดี

อื่นๆ โดยสวนใหญอยูที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพ ในแดน 1 แตตอมาเมื่อชวงเดือนกันยายน ทางเรือนจําไดจําแนก

นักโทษทางการเมืองไปยังแดนตางๆ กัน 

 ซึ่งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 พลเอก ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดลง

นามในคําสั่งคําสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 402/2557 ยุบเลิกเรือนจําชั่วคราวหลักสี่ เนื่องจากสํานักงานตํารวจ

แหงชาติจําเปนตองใชพื้นที่ เปนที่ทําการของตํารวจ และกรมราชทัณฑหมดความจําเปนที่จะตองใชเรือนจํา

แลว จึงใหยกเลิก จึงเปนการสิ้นสุดสถานที่คุมขังสําหรับนักโทษทางการเมือง ในยุครัฐประหาร 2557 อยาง

ลงถาวร 5 

                                                           
3“"จกัรทิพย์" สั�งเคลียร์คดีหมิ�นเบื �องสงูให้เหลือ ��% ภายในสิ �นปีนี �” (URL: http://entertain.tnews.co.th/content/111055/

เข้าถึงเมื�อ 20 ตลุาคม 2557) 
4วนันี � ! คกุการเมือง "เรือนจําชั�วคราวหลกัสี�" เริ�มนบัหนึ�ง อยากรู้วา่อยู่ตรงไหนต้องคลิกมาด(ูURL: 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1325777953 เข้าถึงเมื�อ 29ตลุาคม 2557) 
5ดว่น ! ไพบลูย์ คุ้มฉายา ออกคําสั�ง ยบุเลิกเรือนจําชั�วคราวหลกัสี� แล้ว (URL: 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1415109241 เข้าถึงเมื�อ � พฤศจิกายน 2557) 
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 สิทธิในการเยี่ยมที่ถูกจํากัด– ชวงเดือนกันยายน กรมราชทัณฑยังไดนําระเบียบการเขาเยี่ยมผูตองขัง

มาใชบังคับ6 โดยใหผูที่มีสิทธิเยี่ยมมีเพียงญาติหรือคนใกลชิด 10 คนที่ผูตองหาแจงชื่อเทานั้น หากมีการ

เปลี่ยนแปลงตองแจงลวงหนา 30 วัน และในเรือนจําตางจังหวัดเรือนจําหนึ่ง ไดกําหนดใหญาติตองทําบัตร

ประจําตัวผูเขาเยี่ยม ใหเขาเยี่ยมไดเพียงอาทิตยละ 2 ครั้ง 

3. ศาลทหาร ยังคงมีอยู 

การใชศาลทหารยังเหมือนเดิม– ทั้งในเหตุการณ6 ตุลา และปจจุบัน การใชศาลทหารดําเนินคดีกับ

พลเรือน -สถานการณยังคงเปนเชนเดิมโดยใชเหตุวา “เพื่อความสงบเรียบรอยภายในประเทศ”ทําใหคดี

เกี่ยวกับความมั่นคงท้ังหมด ถูกพิจารณาโดยศาลทหารซึ่งตัดสินเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในศาลชั้นเดียว7 

แมฝายทหารจะแจงวา การพิจารณาคดีในศาลทหารเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลัก

ยุติธรรม8 แตทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร บัญญัติในมาตรา 36 และมาตรา 61 กําหนดวา 

ศาลทหารในเวลาไมปกติ เชน อยูระหวางการประกาศกฎอัยการศึก หามมิใหอุทธรณ ฎีกาทําใหบรรดา

ผูตองหาในคดีทางการเมืองดังกลาว ถูกพิจารณาและตัดสินโดยศาลชั้นเดียว 

กรณีการใชศาลทหารดังกลาว ลวนแตเปนการจํากัดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่ผูตองหาหรือจําเลย 

ตองมีสิทธิในการไดรับการพิจารณา ทบทวนคําพิพากษาโดยศาลที่สูงกวา การประกาศเขตอํานาจศาลทหารใน

ปจจุบัน สะทอนใหเห็นถึงการใชศาลทหารเปนเครื่องมือในทางการเมืองมาหลายยุคสมัย ซึ่งลวนสงผล

กระทบตอสิทธิการไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรมของจําเลย ในคดีทางการเมืองของไทย 

4. ภาพรวม นักโทษทางการเมืองภายหลังรัฐประหาร 

การติดตามจับกุมดําเนินคดีอยางตอเนื่อง– เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 เจาหนาที่ทหารไดติดตาม

จับกุมประชาชน ในขอหาฝาฝนประกาศหามชุมนุม ภายหลังการชุมนุมถึง 5 เดือน9 นับวาเปนความเอาจริงเอา

จังในการจับกุมประชาชนที่ฝายทหารคิดวา “เปนภัยตอความม่ันคง” 

การสอบสวน– การสอบสวนภายใตกฎอัยการศึกยังคงเปนปญหาตอสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ไม

วาจะเปนการใหอํานาจควบคุมตัวโดยไมมีหมายจับได 7 วัน การไมเปดเผยสถานที่คุมขัง การปฏิเสธสิทธิใน

การมีทนายความ การไมใหญาติเขาเยี่ยม ซึ่งยอมไมอาจหลีกเลี่ยงตอคํากลาวหาวาเจาหนาที่ปฏิบัติตอ

ประชาชนโดยมิชอบไดผลกระทบตอผูตองหาและครอบครัว 

                                                           
6ข้อบงัคบักรมราชทณัฑ์ วา่ด้วยการเยี�ยมการติดตอ่ของบคุคลภายนอกตอ่ผู้ ต้องขงัและการเข้าดกิูจการหรือติดตอ่การการงานเรือนจํา 

พ.ศ. 2555 ลงวนัที� 9 มีนาคม 2555 

7อย่างไรก็ดใีนสมยั� ตลุา มีคดีที�ถกูประกาศให้ขึ �นศาลทหารหลากหลายกวา่ในปัจจบุนั เช่น ความผิดเกี�ยวกบัเพศ ความผิดเกี�ยวกบั

ทรัพย์ ความผิดตอ่ชีวิต เป็นต้น (ตามคําสั�งของคณะปฏิรูปการปกครองแห่งชาติ ฉบบัที� 1 ลงวนัที� 6 ตลุาคม 2519) 
8"พล.ท.ปรีชา" โต้ยเูอน็ระบศุาลทหารไทยตดัสินคดีต้านรปห.อย่างยตุิธรรม ไมจํ่ากดัสิทธิมนษุยชน(URL: 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1409746780 เข้าถึงเมื�อ 20 ตลุาคม 2557) 
9จบัหนุ่มเสื �อแดงหลงัร่วมงานศพอภิวนัท์ ระบมุีภาพชมุนมุต้านรัฐประหาร 

(URL:http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1413778981เข้าถึงเมื�อ 29ตลุาคม 2557) 
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 จากการที่ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขาพูดคุยกับญาติของผูตองหาพบวา การถูกดําเนินคดี

สงผลกระทบตอชีวิตและครอบครัวในหลายดาน โดยเฉพาะปญหาที่ญาติหรือบุคคลใกลชิดของผูตองหาถูก

คุกคามจากเจาหนาที่ทหาร 

นอกจากนี้ยังมีปญหาดานคาใชจายที่ญาติของผูตองหาตองเดินทางจากตางจังหวัดมาที่กรุงเทพ เพื่อ

เยี่ยมหรือทําเรื่องขอประกันตัว ครอบครัวขาดรายไดหลัก รวมถึงปญหาดานการเตรียมหลักทรัพยขอประกัน

ตัว ซึ่งบางรายจําเปนตองกูยืมมา นอกจากนี้ ยังมีปญหาดานการทํางานที่ผูตองหาหรือญาตถิูกนายจางเลิกจาง

เพราะขาดงาน 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

สถานการณทางการเมืองภายหลังการรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 และรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 

2557มีความคลายคลึงกันอยางยิ่ง แมเวลาจะลวงผานมากวา 30 ปแลว ไมวาจะเปนการจับกุม ควบคุมตัว

บุคคลที่มีแรงจูงใจทางการเมือง โดยอางวา “เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ” การใชศาลทหารเพื่อดําเนินคดี

กับพลเรือน การละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ทั้งการไมใหสิทธิในการอุทธรณ ฎีกา การไม

อนุญาตใหประกันตัว การยกเวนสิทธิของประชาชนโดยอาศัยกฎอัยการศึก ซึ่งในเหตุการณ 6 ตุลา สุดทาย

แลวก็มีการนิรโทษกรรมจําเลยทุกคน ซึ่งสะทอนใหเห็นวา การดําเนินคดีทางการเมืองเปนการใชขอกลาวหา

ทางอาญาในการคุกคามขมขูผูที่มีความคิดเห็นแตกตางในสังคม ซึ่งไมเปนผลดีตอทั้งกระบวนยุติธรรม และ

สุดทายแลวไมเพียงไมสามารถแกไขปญหาความขัดแยงทางความคิดในสังคมได ยังทําใหความขัดแยงมีแนวโนม

จะบานปลายกลายเปนความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกดวย 

ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน จึงขอเสนอแนะตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ และ

คณะรัฐมนตรี ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. ยุติการดําเนินคดีและนิรโทษกรรม ในคดีที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

2. ใหสิทธิในการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม ในคดีอาญาอื่นๆที่เกี่ยวของกับการเมือง 

3. แยกสถานที่ควบคุมตัวระหวางนักโทษทางการเมืองและนักโทษในคดีทั่วไป 
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