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เรียน ผู้อ านวยการศนูย์ด ารงธรรม 

เร่ือง ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสทิธิมนษุยชนของประชาชน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงาน “สถานการณ์สทิธิมนษุยชน 100 วนัหลงัรัฐประหาร” 

อ้างถงึ หนงัสอืกองพนัทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ ที่ กห 0486.1.1/2468 ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 เร่ือง “ขอความ

ร่วมมืองดจดักิจกรรมเวทีเสวนา” 

 ตามหนงัสอืที่อ้างถึง ได้แจ้งให้ศนูย์ทนายความเพื่อสทิธิมนษุยชน เสนอรายงาน “สถานการณ์สทิธิมนษุยชน 100 

วนัหลงัรัฐประหาร” ต่อศนูย์ด ารงธรรม เพื่อท าการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่อประชาชนที่ประสบปัญหา ความปรากฏตาม

หนงัสอืที่อ้างถึงนัน้ 

เนื่องจากศูนย์ทนายความฯ เป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและรวบรวมข้อมูลการละเมิดสิทธิ

มนษุยชน หลงัรัฐประหาร ศนูย์ทนายความฯ ได้ติดตามและรับเร่ืองร้องเรียนด้านสิทธิมนษุยชนมาอย่างต่อเนื่อง และได้

จัดท ารายงาน “สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 100 วันหลงัรัฐประหาร” ซึ่งประกอบด้วยเร่ืองปัญหาสิทธิในกระบวนการ

ยตุิธรรม สทิธิที่จะไมถ่กูทรมานหรือได้รับการปฏิบตัิอื่นๆ ที่โหดร้าย และเสรีภาพในการแสดงออก รวมทัง้ข้อเสนอแนะ  

ศูนย์ทนายความฯ เห็นว่า สถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึน้  เป็นเร่ืองที่ขัดต่อหลักกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนและพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี  ดังนัน้ จึงเห็นสมควรที่จะน าเสนอรายงานนีต้่อ

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องผ่านศนูย์ด ารงธรรมเพื่อเร่งด าเนินการตรวจสอบตอ่ไป  ทัง้นี ้ศนูย์ทนายความฯ ยินดีที่

จะรับฟังข้อมลูจากหนว่ยงานและเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องรวมถึงแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาการละเมิด

สทิธิมนษุยชนของประชาชน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนบัถือ 

  

 นางสาว เยาวลกัษ์ อนพุนัธุ์ 

 หวัหน้าศนูย์ทนายความเพือ่สทิธิมนษุยชน 
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 100 วนั หลงัรฐัประหาร 

โดย ศนูยท์นายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน 

ส่วนท่ี 1: การเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

 นับแต่มกีารรฐัประหารในวนัที ่22 พฤษภาคม 2557 จนถึงปจัจุบนัพบว่า คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ

(คสช.) เรยีกตวับุคคลใหไ้ปรายงานตวัต่อเจา้หน้าทีท่หารอย่างน้อย 571 คน มปีระชาชนถูกจบัอย่างน้อย 266 คน ใน

จ านวนนี้อยู่ในกรุงเทพ 107 คน ภาคเหนือ 72 คน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 45 คน นอกนัน้กระจายอยู่ในภาค

ตะวนัออก ภาคตะวนัตก และภาคใต้ โดยผู้ถูกจบักุมหรอืเรยีกตวัเป็นผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัเสือ้แดงมากที่สุดคอื 396 คน 

รองลงมาคอืนกัวชิาการและนกักจิกรรม 142 คน และประชาชนผูชุ้มนุมโดยสงบ 98 คน1 ในทางคดีพบว่ามีการ

ด าเนินคดกีบัประชาชนอย่างน้อย 87 คด ีถูกด าเนินคดใีนศาลทหาร 61 คด ีในศาลยุตธิรรม 26 คด ี ในจ านวนนี้

แบ่งเป็นคดเีกีย่วกบัการไม่ไปรายงานตวั 10 คด ีคดเีกีย่วกบัอาวุธ 42 คด ีคดเีกีย่วกบัการชุมนุมโดยสงบ 47 คด ีคดี

ขอ้หาดหูมิน่ หมิน่ประมาทหรอืแสดงความอาฆาตมาดรา้ยพระมหากษตัรยิต์ามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา 14 

คด ีและอื่นๆ อกี 10 คด ี

ระหว่างการกักตัว ควบคุมตัว และด าเนินคดี ประชาชนประสบปญัหาในการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการ

ยุตธิรรม รวมถงึสทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาคดทีีเ่ป็นธรรมและการด าเนินกระบวนการยุตธิรรมทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย 

โดยมเีหตุมาจากการประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิฎอยัการศกึทัว่ราชอาณาจกัรเมื่อวนัที ่20 และ 22 พฤษภาคม 2557 

                                                           
1ขอ้มลู ณ วนัที ่29 สงิหาคม 2557 
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ซึง่ใหอ้ านาจเจา้หน้าทีใ่นการกกัตวับุคคลได ้7 วนั2 ประกอบกบัการใชอ้ านาจตามประกาศและค าสัง่ของคสช.ในการ

เรยีกตวับุคคลมารายงานตวั ซึง่ท าใหเ้กดิการบดิเบอืนกระบวนการยุตธิรรมในระดบัต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. สิทธิท่ีจะไม่ถกูจบักมุหรอืควบคมุตวัโดยมิชอบหรอืโดยพลการ 

 กฎหมายสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศก าหนดให้การควบคุมตัวประชาชนโดยหน่วยงานรฐัต้อง

ควบคุมตวัในสถานทีเ่ปิดเผย เป็นทางการ และสามารถตรวจสอบได ้กฎหมายระหว่างประเทศหา้มการคุมขงัโดยตดั

ขาดจากโลกภายนอกโดยเดด็ขาดการเปิดเผยขอ้มลูสถานทีค่วบคุมตวัจงึเป็นหลกัประกนัสทิธผิูถู้กควบคุมตวัอย่างหนึ่ง

ว่า การควบคุมตวัดงักล่าวจะเป็นการควบคุมตวัโดยชอบ ประกนัว่าจะไม่มกีารละเมดิสทิธมินุษยชน รวมถงึการทรมาน 

หรอืการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยต่างๆ 

  การทีห่น่วยงานรฐัไม่ปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนเกีย่วกบัการควบคุมตวัโดยไม่เปิดเผยสถานทีคุ่ม

ขงัมแีนวโน้มทีจ่ะน าไปสูก่ารควบคุมตวัเกนิกว่าทีก่ฎหมายใหอ้ านาจ การควบคุมตวัโดยมชิอบ และท าใหผู้ถู้กควบคุม

ตวัมคีวามเสีย่งทีจ่ะถูกบงัคบัใหส้ญูหาย ถูกทรมานหรอืถูกปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยทารุณดว้ย  

 เพื่อเป็นการคุม้ครองและประกนัสทิธต่ิางๆของผูถู้กควบคุมตวั สทิธทิีจ่ะได้แจ้งให้ญาติหรอืบุคคลที่

ไวว้างใจทราบถงึการควบคุมตวัจงึเป็นหลกัประกนัทีส่ าคญัว่า ผูถู้กควบคุมตวัจะไดร้บัการปฏบิตัิอย่างเคารพศกัดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์และเป็นการประกนัความปลอดภยัในชีวติและร่างกายของผู้ถูกควบคุมตวั นอกจากนี้ การได้พบ

ทนายความยงัเป็นหลกัประกนัใหผู้ถู้กควบคุมตวัสามารถเขา้ถงึสทิธอิื่น ๆ ได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ สทิธทิีจ่ะรอ้งขอใหม้ี

ตรวจสอบการควบคุมตวัโดยฝา่ยตุลาการและไดร้บัการปล่อยตวัในกรณีทีเ่ป็นการควบคุมตวัทีไ่ม่ชอบ ตลอดจนสทิธใิน

การต่อสูค้ดอีย่างเท่าเทยีมและสทิธใินการไดร้บัการปล่อยตวัชัว่คราว 

1.1 การควบคมุตวัในสถานท่ีลบัตดัขาดจากโลกภายนอก  

จากการรบัเรื่องรอ้งเรยีนจากญาตขิองผูถ้กูเรยีกรายงานตวัและผูถู้กควบคุมตวัเป็นจ านวนกว่า 80 กรณี มกีาร

กล่าวหาว่าผู้ถูกกกัตวั (ไม่ว่าจะถูกจบัหรอืถูกเรยีกรายงานตวั) ตามกฎอยัการศกึ ถูกน าตวัไปไวใ้นค่ายทหารโดยไม่

เปิดเผยสถานทีค่วบคุมตวัและไม่ไดร้บัอนุญาตใหต้ดิต่อกบัโลกภายนอก ยกเวน้การกกัตวัในกรุงเทพบางกรณี เช่น ใน

คดชีุมนุมมัว่สุมหรอืไม่ไปรายงานตวั จะถูกควบคุมตวัทีก่องบงัคบัการปราบปรามซึง่ผูถู้กกกัตวัอาจสามารถตดิต่อกบั

โลกภายนอกได้นอกจากนี้ ในกระบวนการส่งตวัผู้ถูกควบคุมตัว ยงัมกีารปฏบิตัิเพื่อไม่ให้ผู้ถูกจบัตวัทราบจุดหมาย
                                                           
2 พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 มาตรา 15 ทว ิในกรณีทีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายทหารมเีหตุอนัควรสงสยัว่าบุคคลใดจะเป็นราชศตัรูหรอื
ไดฝ้า่ฝืนต่อบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตันิี้ หรอืต่อค าสัง่ของเจา้หน้าทีฝ่า่ยทหารใหเ้จา้หน้าทีฝ่า่ยทหารมอี านาจกกัตวับุคคลนัน้ไวเ้พือ่การ
สอบถามหรอืตามความจ าเป็นของทางราชการทหารได ้แต่ตอ้งกกัไวไ้มเ่กนิกว่า 7วนั 
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ปลายทาง เช่น ปิดตาหรอืคลุมศรีษะผูถู้กควบคุมตวัพรอ้มกบัใสกุ่ญแจมอืและขบัรถวกไปวนมา  ในสว่นสถานทีค่วบคุม

ตวั มทีัง้สถานทีท่ีเ่ป็นหอ้งปิดทบึ หรอืในบางกรณีจะมกีารใชผ้า้ปิดคลุมหน้าต่างเพื่อไม่ใหผู้ถู้กควบคุมตวัมองเหน็ขา้ง

นอก  หากผูถู้กควบคุมตวัพยายามเปิดเผยขอ้มูลการถูกจบัหรอืสถานทีค่วบคุมตวั จะมกีารข่มขู่คุกคามบุคคลนัน้หรอื

ญาติ3 

1.2 การไม่ได้รบัอนุญาตให้ติดต่อญาติหรอืบุคคลท่ีไว้วางใจ 

พบว่าในการใชอ้ านาจควบคุมตวับุคคลตามกฎอยัการศกึมกีรณีทีเ่จา้หน้าทีไ่ม่อนุญาตให้ผูถู้กควบคุมตวัตวั

ตดิต่อกบับุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นญาติหรอืบุคคลอื่นใด  ในบางกรณีที่ได้รบัอนุญาตให้ตดิต่อญาติได ้เจ้าหน้าที่

ทหารกจ็ะฟงับทสนทนาดงักล่าวอยู่ดว้ย และยงัมกีารรอ้งเรยีนว่าในบางกรณีทีญ่าตขิองผูถู้กควบคุมตวัตดิต่อขอความ

ช่วยเหลือจนมีการเรียกร้องให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับการควบคุมตัวหรือเปิดเผยสถานที่ควบคุมตัวโดยองค์กรสทิธิ

มนุษยชนหรอืสือ่ต่างๆ กลบัเป็นผลใหญ้าตหิรอืผูถู้กควบคุมตวัถูกขม่ขูคุ่กคาม  บางกรณีทีเ่จา้หน้าทีอ่นุญาตใหผู้ถู้กกกั

ตวัพดูคุยผ่านทางโทรศพัทห์รอืน าตวัผูถู้กควบคุมตัวมาเปิดเผยต่อสาธารณะนัน้ จะเกดิขึน้หลงัจากเกดิแรงกดดนัจาก

องคก์รระหว่างประเทศหรอืสือ่ต่างๆ แลว้ 

1.3การไม่ได้รบัอนุญาตให้พบทนายความหรอืท่ีปรกึษาทางกฎหมาย 

พบว่าสถานการณ์ปจัจุบนัซึง่เจา้หน้าทีท่หารใชอ้ านาจเรยีกตวัหรอืจบักุมตวับุคคลแลว้น าไปกกัตวัไวเ้ป็นเวลา 

7 วนัโดยใชอ้ านาจตามกฎอยัการศกึ เจ้าหน้าท่ีทหารได้ช้ีแจงว่า กรณีดงักล่าว ไม่จ าเป็นต้องมีทนายความ4โดย

อา้งว่าเป็นการน าตวับุคคลไปเพยีงเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความเขา้ใจหรอืเรยีกว่า “การปรบัทศันคติ” ไม่ไดป้ฏบิตัต่ิอ

บุคคลนัน้ๆ ในลกัษณะผูม้คีวามผดิ จงึไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งมทีนายความ ทัง้ทีผู่ถู้กเรยีกตวัไม่สามารถปฏเิสธทีจ่ะไม่ไป

รายงานตวัไดเ้น่ืองจากประกาศของ คสช. ก าหนดใหก้ารไม่ไปรายงานตวัตามค าสัง่ คสช. เป็นความผดิและมโีทษทาง

อาญา 

ศนูยท์นายความเพื่อสทิธมินุษยชนไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนว่า ระหว่างถูกควบคุมตวั มกีารกระท าทีม่ใิช่ “การปรบั

ทศันคต”ิ กล่าวคอื มกีารซกัถามผู้ถูกเรยีกรายงานตวัและผู้ถูกกกัตวัเกีย่วกบัพฤติกรรมและการกระท าต่างๆ รวมทัง้

ทศันคตใินประเดน็ทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงวนัละหลายๆ ครัง้ หรอืสอบถามในเรื่องเดยีวกนัซ ้าไปซ ้ามา มกีารใชเ้ครื่องจบั

                                                           
3 ดกูรณตีวัอย่างใน “คุย นศ. อสีานตา้นรฐัประหาร หลงัถูกสัง่ออกนอกพืน้ที,่” www.prachatai.org/journal/2014/08/55043 (เขา้ถงึ 22 
สงิหาคม 2557). 
4 “คสช.สวนสองคก์รสทิธมินุษยชนฯย า้ใชก้ฎอยัการศกึคุม้ครอง ปชช.,” www.naewna.com/politic/108126 (เขา้ถงึเมือ่ 26 สงิหาคม 
2557). 

file:///C:/D:/TLHR/www.prachatai.org/journal/2014/08/55043
file:///C:/D:/TLHR/www.naewna.com/politic/108126
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เทจ็ในการซกัถาม และในหลายกรณีมกีารด าเนินคดต่ีอผูถู้กกกัตวัโดยอาศยัขอ้มูลจากการซกัถามดงักล่าว ดงันัน้ ถือ

ได้ว่าการปฏิบติัต่อผูถ้กูกกัตวัในระยะเวลา 7 วนัมีลกัษณะเป็นการสอบสวน ผูถู้กเรยีกรายงานตวัและผูถู้กกกัตวั

จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมสีทิธใินการเขา้ถงึทนายความ 

1.4การควบคมุตวัโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 แมก้ฎอยัการศกึจะใหอ้ านาจฝา่ยทหารในการกกัตวับุคคลไม่เกนิ 7 วนั แต่ศนูยท์นายความเพื่อสทิธมินุษยชน

พบขอ้มลูว่ามอีย่างน้อย 2 กรณีซึง่เจา้หน้าทีค่วบคุมตวับุคคลเกนิ 7 วนัตามพระราชบญัญตัิกฎอยัการศกึ คอืกรณีของ

นางสาวกรชิสดุา คุณะแสน และนายยงยุทธ บุญด ีทีม่กีารควบคุมตวัเป็นเวลา 29 และ 14 วนัตามล าดบั 

ในระหว่างการกกัตวั ศนูยท์นายความฯ ยงัไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนว่ามกีารด าเนินการทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย เช่น 

การบงัคบั ขม่ขู ่หรอืท ารา้ยร่างกายใหผู้ถู้กกกัตวั เพื่อใหข้อ้มลูหรอืยอมรบัขอ้กล่าวหาตามทีเ่จา้หน้าทีต่้องการ หรอืให้

ขอ้มลูซดัทอดบุคคลอื่น มกีารบงัคบัผูถู้กกกัตวับอกรหสัผ่านต่างๆ เพื่อคน้ขอ้มูลส่วนบุคคลทางคอมพวิเตอร ์รวมทัง้มี

การบุกคน้บา้นของผูถู้กกกัตวั และสดุทา้ยมกีารน าค าใหก้ารหรอืขอ้มลูทีไ่ดม้าระหว่างกกัตวัมาใชด้ าเนินคดกีบัผูถู้กกกั

ตวั 

2. การแจ้งข้อกล่าวหาและการลิดรอนสิทธิท่ีจะได้รบัการประกนัตวั 

 

2.1. การแจ้งข้อกล่าวหาหลงัถกูกกัตวัตามกฎอยัการศึก 

การใช้อ านาจควบคุมตัวบุคคลตามกฎอัยการศึก ไม่ว่าจะควบคุมตัวไปเพื่อเหตุใดก็ตาม โดยปกติแล้ว

เจา้หน้าทีจ่ะไม่แจง้สทิธหิรอืขอ้กล่าวหาใดๆ แก่ผูถู้กควบคุมตวั แต่จะไดร้บัการแจง้ขอ้กล่าวหาเมื่อถูกน าตวัไปยงัสถานี

ต ารวจ 

2.2. การได้รบัการประกนัตวั 

นบัแต่วนัที ่22 พฤษภาคม 2557 พบว่า การอนุญาตใหผู้ต้อ้งหาไดร้บัการประกนัตวัมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

1) กลุ่มท่ีศาลอนุญาตให้ประกนัตวั 

 คดคีวามผดิฐานสรา้งความกระดา้งกระเดื่องในหมู่ประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 

 คดคีวามผดิฐานไม่ไปรายงานตวัตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่41/2557 
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 คดคีวามผดิจากการชุมนุมมัว่สมุเกนิ 5 คน ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่7/2557 

ทัง้ 3 กรณี โดยเฉพาะกรณีการไม่ไปรายงานตวัและการชุมนุมมัว่สมุเกนิ 5 คน ศาลยุตธิรรมและศาลทหารจะ

ใหป้ระกนัตวัเป็นหลกั โดยมหีลกัทรพัยอ์ยู่ระหว่าง 20,000 – 40,000 บาท ส่วนคดตีามมาตรา 116 หากจะมกีารให้

ประกนัตวั ยงัคงไม่มมีาตรฐานของหลกัทรพัย์แน่นอน แต่ปจัจุบนัผู้ยื่นค าร้องขอประกนัตวัวางหลกัทรพัย์ไม่ต ่ากว่า 

400,000 บาท  อย่างไรกดี็ บางกรณีภายหลงัการประกนัตวักลบัมีการอายดัตวัผูต้้องหาเพื่อด าเนินคดีอ่ืนอีก 

2) กลุ่มคดีท่ีศาลไม่อนุญาตให้ประกนัตวั 

 คดคีวามผดิเกีย่วกบัครอบครองอาวุธสงคราม 

 คดคีวามผดิเกีย่วกบัการหมิน่ประมาท ดูหมิน่ หรอืแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษตัรยิ์ฯ ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 

ในสว่นของคดีครอบครองอาวธุสงคราม ผูต้อ้งหาทัง้หมดไม่ไดร้บัการประกนัตวั เวน้แต่คดขีองพลโท มนัส 

เปารกิ อดตีรองแม่ทพัภาคที่ 3 และคดขีองประชาชนทัว่ไปอกีคดหีนึ่ง โดยศาลมกัใหเ้หตุในการไม่ใหป้ระกนัตวัว่า 

“พเิคราะหค์วามหนกัเบาของขอ้หาและพฤตกิารณ์แห่งคด ีมเีหตุอนัควรเชื่อว่า หากปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาแลว้อาจเป็น

อุปสรรคห์รอืก่อให้เกดิความเสยีหายต่อการสอบสวนของเจา้พนักงาน จงึไม่อนุญาต” ซึ่งในบางคด ีเจา้หน้าที่ได้แจ้ง

ขอ้หาเพิ่มคือ ข้อหาก่อการร้ายและซ่องโจรจากการครอบครองอาวุธดงักล่าวด้วย  อย่างไรกดี็ มีข้อมูลว่า คดีท่ี

เก่ียวกบัอาวธุส่วนใหญ่ เจ้าหน้าท่ีตรวจไม่พบอาวุธปืน วตัถรุะเบิด เครื่องกระสุน หรือวตัถอุนัตรายอ่ืนใดอยู่

ในความครอบครองของผูต้้องหา  

ส่วนคดีความผิดเก่ียวกบัมาตรา 112 จากทัง้หมด 14 คดีท่ีศนูยท์นายฯ ตรวจสอบ พบว่ามีเพียงหน่ึง

คดีเท่านัน้ท่ีได้รบัการประกนัตวั คอืคดขีองนายสมบตั ิบุญงามอนงค ์อกีหนึ่งคดทีีศ่าลยุตธิรรมยกค ารอ้งขอฝากขงั

คอื คดขีองนายอภชิาต พงษ์สวสัดิ ์ซึง่ศาลใหเ้หตุผลว่าไม่มเีหตุจ าเป็นในการควบคุมตวัต่อ 

สว่นสาเหตุทีไ่ม่ให้ประกนัตวัในคดีความผิดเก่ียวกบัมาตรา 112 ศาลให้เหตผุลในลกัษณะเหมารวมว่า 

เน่ืองจากเป็น “คดีท่ีมีพฤติการณ์ร้ายแรง เกรงจะหลบหนี” แม้ไม่ปรากฏเหตุท่ีจะบ่งช้ีให้เช่ือได้ว่าผู้ต้องหามี

ความพยายามจะหลบหนีหรอืมีความสามารถท่ีจะท าลายพยานหลกัฐานแต่อย่างใด  ในบางคดคี าสัง่ของศาลยงั

ได้เข้าไปวินิจฉัยถึงเนื้อหาแห่งคดีด้วย เช่น ระบุว่าการกระท าของผู้ต้องหามีลักษณะ“จาบจ้วง”สถาบัน

พระมหากษตัรยิแ์ละ“เป็นการน าความเส่ือมเสียสู่สถาบนัฯและกระทบกระเทือนจิตใจของประชาชน” ซึง่ศาลใช้
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เป็นเหตุผลประกอบในการยกค ารอ้งของปล่อยตวัชัว่คราว โดยไม่เปิดโอกาสใหผู้ต้้องหาหรอืทนายความไดโ้ต้แยง้ก่อน 

อนัเป็นการท าลายหลกัการสนันิษฐานถงึความเป็นผูบ้รสิทุธิใ์นคดอีาญาและเป็นการลดิรอนสทิธขิองผูต้้องหาทีจ่ะไดร้บั

การปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมในการต่อสูค้ด ี

 

3. การพิจารณาคดีพลเรอืนและคดีการเมืองในศาลทหาร 

การพจิารณาคดพีลเรอืนในศาลทหารถอืเป็นเรื่องไม่ปกตเิมื่อเทยีบกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ โดยประกาศคณะ

รกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 37/2557 อ้างว่า “เพื่อรกัษาความสงบและแก้ไขปญัหาบ้านเมอืงให้เป็นไปอย่าง

เรยีบรอ้ย” แต่เมื่อพจิารณาคดทีีอ่ยู่ในเขตอ านาจของศาลทหารในปจัจุบนัพบว่า เป็นคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเสรภีาพในการ

แสดงความคิดเห็น และมีที่มาจากความเห็นต่างทางการเมือง ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับการที่ศาลทหารมีการ

พจิารณาคดเีพยีงชัน้เดยีว จ าเลยไม่สามารถอุทธรณ์หรอืฎกีาไดเ้นื่องจากเป็นศาลทหารในสถานการณ์ไม่ปกติ5 ท าให้

หลกัประกนัสทิธทิางอาญาของประชาชนถูกลดิรอนมากขึน้ 

นอกจากนี้ยงัมคีวามพยายามในการตคีวามการขยายขอบเขตของเขตอ านาจการพจิารณาคด ีกล่าวคอื มกีาร

โอนคดทีีเ่กีย่วการดหูมิน่ หมิน่ประมาท หรอืแสดงความอาฆาตมาดรา้ย พระมหากษตัรยิฯ์ ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 112 ทีม่กีารเผยแพร่ผ่านอนิเตอรเ์น็ตก่อนมกีารประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาตฉิบบัที ่37/2557 ในวนัที ่

25 พฤษภาคม 2557 แต่ยงัคงเผยแพร่อยู่ภายหลงัทีป่ระกาศฉบบัดงักล่าวใชบ้งัคบั จากศาลพลเรอืนใหไ้ปอยู่ในเขต

อ านาจของศาลทหารดว้ย6 เนื่องจากอ้างว่า การกระท าทีเ่ป็นความผดิยงัคงมคีวามผดิอยู่นับแต่วนัทีเ่ผยแพร่ครัง้แรก

จนถงึปจัจุบนั จงึถอืเป็นคดทีีม่คีวามเกีย่วโยงกบัประกาศฉบบัที ่37/2557 ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

ฉบบัที ่38/2557 ศาลทหารจงึมเีขตอ านาจ ท าใหผู้ต้้องหาทีถู่กด าเนินคดตีามมาตรา 112 และพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย

การกระท าผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 มคีวามเสีย่งทีจ่ะถูกด าเนินคดภีายใตก้ารพจิารณาคดขีองศาลทหาร 

                                                           
5 พระราชบญัญตัธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 36 วรรคแรก “ในเวลาไม่ปกตคิอืในเวลาทีม่กีารรบหรอืสถานะสงครามหรอืได้
ประกาศใช้กฎอยัการศกึศาลทหารซึ่งมอียู่แล้วในเวลาปกติคงพจิารณาพพิากษาคดอีาญาไดต้ามอ านาจแต่ถ้าผู้มอี านาจประกาศใช้กฎ
อยัการศกึไดป้ระกาศหรอืผูบ้ญัชาการทหารสงูสุดไดส้ ัง่ตามกฎหมายว่าดว้ยกฎอยัการศกึใหศ้าลทหารมอี านาจพจิารณาพพิากษาคดอีาญา
ใดๆอกีกใ็หศ้าลทหารพจิารณาพพิากษาคดอีาญาตามประกาศหรอืค าสัง่นัน้ไดด้ว้ย” และ มาตรา 61 วรรคสอง “ค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของ
ศาลทหารในเวลาไมป่กตแิละศาลอาญาศกึหรอืศาลทีพ่จิารณาพพิากษาคดแีทนศาลอาญาศกึตามมาตรา 40และมาตรา43 หา้มอุทธรณ์หรอื
ฎกีา” 
6 “คดมีาตรา112 ก าลงัถูกเขน็ใหไ้ปขึน้ศาลทหาร,” www.ilaw.or.th/node/3213 (เขา้ถงึเมือ่ 25 สงิหาคม 2557). 

file:///C:/D:/TLHR/www.ilaw.or.th/node/3213
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 ขอ้ห่วงกงัวลอกีประการหนึ่งคอื ความเป็นอสิระและความเป็นกลางของศาลทหาร เนื่องจากการประกาศใหพ้ล

เรอืนขึน้ศาลทหารเกดิจากประกาศของ คสช. การจบักุม การสอบสวน และการด าเนินการทางกฎหมายกก็ระท าโดย

หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมโดยฝา่ยทหาร อยัการเป็นทหาร และพจิารณาคดโีดยตุลาการทหาร7 จะเหน็ไดว้่าอ านาจทัง้

กระบวนการบญัญตัิกฎหมาย การจบักุมคุมขงั และการพพิากษาอยู่ภายใต้อ านาจขององค์กรเดยีวซึ่งอาจส่งผลต่อ

ความเป็นอสิระและเป็นกลางในการด าเนินคด ี ทัง้นี้ องคค์ณะตุลาการศาลทหารทีท่ าการพพิากษาคดนีัน้มตุีลาการพระ

ธรรมนูญเพยีงหนึ่งนายเท่านัน้ทีส่ าเรจ็การศกึษาทางดา้นนิติศาสตร ์แต่องค์คณะทีเ่หลอืเป็นนายทหารสญัญาบตัรที่

อาจจะไม่ไดส้ าเรจ็การศกึษาทางดา้นนิตศิาสตร ์เน่ืองจากศาลทหารใชพ้จิารณาพพิากษาการกระท าความผดิของทหาร

เป็นหลกัจงึตอ้งการใหม้ทีหารมานัง่เป็นองคค์ณะในการพิจารณาความผดิของทหาร  ฉะนัน้ เมื่อมกีารน าพลเรอืนขึน้สู่

ศาลทหารจึงอาจจะมีปญัหาความเชี่ยวชาญในการตัดสินคดี และมีข้อสงัเกตว่าในบางคดีทนายความยังมีความ

ยากล าบากในการเขา้ถงึเอกสารในคดเีน่ืองจากศาลทหารจะไม่อนุญาตใหท้นายความคดัค าสัง่ เช่น ค าสัง่ไม่ใหป้ระกนั

ตวั รวมทัง้ไม่เปิดเผยชื่อองคค์ณะทีพ่จิารณาพพิากษาคด ี

จากปญัหาที่พบสะท้อนให้เห็น “แดนสนธยาแห่งกระบวนการยุติธรรม” ท่ีเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจอย่าง

กว้างขวางในการกระท าการใดๆท่ีกระทบและลิดรอนสิทธิมนุษยชนขัน้พื้นฐานโดยปราศจากกลไกและ

หลกัประกนัในการตรวจสอบถ่วงดลุการใช้อ านาจ ซึ่งส่งผลเป็นการละเมดิสทิธ ิเสรภีาพ และอสิรภาพของผู้ถูก

ควบคุมตวั อกีทัง้ยงับัน่ทอนหลกัประกนัสทิธแิละความสามารถในการเขา้ถงึความยตุธิรรมของผูถู้กกล่าวหาซึง่เป็นหลกั

พืน้ฐานของการพจิารณาคดอีย่างเป็นธรรมในทางอาญาดว้ย 

แมก้ฎอยัการศกึและประกาศของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิจะใหอ้ านาจเจา้หน้าทีท่หารในการเรยีกบุคคล

มารายงานตวั การจบักุม และกกัตวับุคคล ซึง่เป็นมาตรการทีล่ดิรอนสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล การใชอ้ านาจดงักล่าว

ยงัตอ้งอยู่ภายใตก้ลไกการตรวจสอบถ่วงดุลทีเ่หมาะสมเพื่อป้องกนัไม่ใหม้กีารใชอ้ านาจโดยอ าเภอใจ ซึง่มใิช่เพยีงแค่

ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย แต่ตอ้งกระท าเท่าทีจ่ าเป็น พอสมควรแก่เหตุ และไม่เลอืกปฏบิตั ิโดยอยู่ภายใต้กระบวนการอนั

ชอบธรรมตามกฎหมาย หรอื due process อนัเป็นหลกัการพืน้ฐานของการใชอ้ านาจรฐัโดยมกีลไกทีส่ าคญัคอื สิทธิใน

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมท่ีสามารถตรวจสอบการใช้อ านาจท่ีเป็นการลิดรอนเสรีภาพและอิสรภาพของ

บุคคล ตลอดจนมาตรฐานและหลกัประกนัสิทธิขึน้พืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถ้กูควบคมุตวั  

 

                                                           
7 พระราชบญัญตั ิธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 26 –29 
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ส่วนท่ี 2: สิทธิท่ีจะไม่ถกูทรมานหรือได้รบัการปฏิบติัอ่ืนๆท่ีโหดร้าย – เรื่องร้องเรียนและข้อกล่าวหาเก่ียวกบั

การทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย า่ยีศกัด์ิศรี (การปฏิบติัอ่ืนๆท่ี

โหดรา้ย) 

  

หลงัการรฐัประหารในช่วงแรก ศูนย์ทนายความเพื่อสทิธมินุษยชนยงัไม่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการ

ทรมานและการปฏิบติัอ่ืนๆท่ีโหดร้าย แต่ต่อมาในสถานการณ์ที่ขาดการตรวจสอบการใชอ้ านาจของเจา้หน้าทีร่ฐั 

โดยเฉพาะอ านาจฝ่ายทหารตาม พระราชบญัญตัิกฎอยัการศกึ และสทิธใินกระบวนการยุตธิรรมถูกจ ากดั ท าให้เกดิ

สภาวะทีอ่าจเอือ้อ านวยใหเ้กดิการซอ้มทรมานหรอืการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยต่อผูท้ีถู่กจบักุมหรอืควบคุมตวั  อย่างไรกด็ ีแม ้

คสช. จะไดใ้หส้มัภาษณ์ต่อสือ่มวลชนว่าไม่ไดม้กีารท ารา้ยร่างกายผูท้ีถู่กจบักุมหรอืควบคุมตวัแต่อย่างใด8 แต่จากกรณี

ทีศู่นยท์นายความฯ ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน ทัง้หมดกว่า 80 กรณี พบว่ามกีรณีที ่กล่าวหา ว่ามกีารปฏบิตัทิีอ่าจเขา้ข่าย

การซอ้มทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยต่อผูท้ีถู่กจบักุมหรอืควบคุมตวัถงึ14 กรณีในลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

การพนัธนาการศูนยท์นายความฯ ไดร้บัการรอ้งเรยีนว่าในระหว่างการควบคุมตวัหรอืส่งตวัผูถู้กกกัตวัไปยงัสถานที่

ต่างๆ ว่าเจ้าหน้าที่ได้ปิดตาผู้ถูกกักตัว พร้อมกับใส่เครื่องพันธนาการ เช่น กุญแจมือหรือเชือก  ในบางกรณีได้

พนัธนาการผูถู้กกกัตวัไวก้บัเครื่องเรอืนหรอืเครื่องนอนต่างๆ ทัง้นี้มกีารพนัธนาการทัง้มอืและหรอืเทา้ดว้ยแลว้แต่กรณี 

สถานท่ีคมุขงั ผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถู้กควบคุมตวัแจง้ว่า ในช่วงระยะเวลา 7 วนัทีถู่กควบคุมตวั โดยทัว่ไปแลว้จะไม่มกีาร

เปิดเผยสถานทีคุ่มขงัใหเ้จา้ตวัหรอืบุคคลภายนอกทราบแต่อย่างใด  ทัง้นี้ในบางกรณีเจา้หน้าทีจ่ะปิดตาผูถู้กควบคุมตวั

ท าใหไ้ม่สามารถทราบสภาพของสถานทีค่วบคุมตวัได ้แต่โดยมากสภาพจะรอ้นและทบึ และในกรณีทีม่ผีูถู้กควบคุมตัว

หลายคนในสถานทีเ่ดยีวกนัเจา้หน้าที่จะห้ามหรอืขู่ไม่ใหพู้ดคุยกนั มเิช่นนัน้จะมกีารท ารา้ยร่างกายหรอืข่มขู่ ว่าจะท า

รา้ย 

การท าอนัตรายต่อร่างกาย ศูนยท์นายความฯ ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนว่า มกีรณีที่เจา้หน้าที่ต่อย เตะ ทุบ หรอืกดทบั

บรเิวณหน้าอกหรอืทอ้งของผูถู้กควบคุมตวั หรอืมากไปกว่านัน้คอื เอาไฟฟ้าชอ็ตตามร่างกาย ซึง่หลายกรณีกล่าวหาว่า

มกีารใชส้ายไฟจีท้ีท่วารหนกัและอวยัวะเพศหรอืใชก้ระแสไฟฟ้าจีท้ีกุ่ญแจมอื สลบักบัการเตะหรอืต่อย มกีารเอาผา้หรอื

                                                           
8 "‘วนิธยั’ โตข้อ้มลู ’เป้ิล-กรชิสุดา’ หลงัเจา้ตวัใหส้มัภาษณ์ ’จอม-บบีซี’ี อา้งโดนท ารา้ยขณะถูกทหารคุม
ตวั,"www.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1407038391 (เขา้ถงึเมือ่ 1กนัยายน 2557). 
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ถุงคลุมศรีษะเพื่อใหข้าดอากาศหายใจ หรอืมกีารใชปื้นขู ่เพื่อใหผู้ถู้กควบคุมตวัใหก้ารหรอืรบัสารภาพตามทีเ่จา้หน้าที่

ตอ้งการ หรอืใหก้ารซดัทอดไปยงับุคคลอื่นๆ 

การท าอนัตรายต่อจิตใจ ศนูยท์นายความฯ ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนกล่าวหาว่า ผูถู้กควบคุมตวัถูกเจา้หน้าทีพู่ดข่มขู่หรอื

ย ่ายทีางจติใจตัง้แต่ระดบัการใชค้ าพูดไม่สุภาพไปจนถึงการข่มขู่เอาชวีติ รวมทัง้มกีารข่มขู่ว่าจะไปท าร้ายครอบครวั

ด้วย  ในหลายกรณีเจ้าหน้าที่ได้อ้างว่าทหารมอี านาจสูงสุดในประเทศเพื่อให้ผู้ถูกกกัตวัยอมท าตามสิง่ที่เจ้าห น้าที่

ต้องการ  นอกจากนี้ในส่วนการรบัประทานอาหารมกีรณีที่ร้องเรยีนว่า ผูถู้กกกัตวัถูกปิดตาท าให้ไม่ทราบว่าตนทาน

อะไรไปบา้ง มเีพยีงเจา้หน้าทีท่หารคอยบอกหรอืป้อนเท่านัน้  ส่วนเรื่องการขบัถ่าย บางกรณีผู้ถูกกกัตวัต้องขบัถ่าย

ขณะทีย่งัถูกพนัธนาการอยู่ และไม่ไดข้บัถ่ายในหอ้งน ้าตามปกต ิเวน้แต่ถ่ายหนกัซึง่เจา้หน้าทีจ่ะพาไปเขา้หอ้งน ้า ส่วน

การอาบน ้าผูถู้กกกัตวับางรายไม่มโีอกาสไดอ้าบน ้า 

การขู่เขญ็เพื่อให้เปิดเผยข้อมูลมกีรณีที่ศูนย์ทนายความฯ ได้รบัการร้องเรียนว่า ในการสอบสวนผู้ถูกควบคุมตัว

เจา้หน้าทีปิ่ดบงัใบหน้าและชื่อ โดยเจา้หน้าทีพ่ยายามกดดนัใหผู้ต้อ้งหาใหก้ารตามทีเ่จา้หน้าทีต่อ้งการ หากตอบชา้ ไม่

ตอบ หรอืตอบไม่ตรงตามทีเ่จา้หน้าทีต่้องการจะมกีารท ารา้ยร่างกายหรอืข่มขู่เพื่อใหผู้ถู้กควบคุมตวัตอบหรอืเปลีย่น

ค าให้การ  ทัง้ยงัมีข้อร้องเรยีนกล่าวหาว่า โดยปกติ เจ้าหน้าที่ทหารมกัจะหยุดสอบสวน หยุดท าร้ายร่างกายผู้ถูก

ควบคุมตวั ในช่วง 2 วนัสดุทา้ยก่อนปล่อยตวั จากนัน้จงึน าตวัสง่ไปยงัเจา้หน้าทีต่ ารวจ 

ศนูยท์นายความเพื่อสทิธมินุษยชนมคีวามเหน็ว่า เรื่องรอ้งเรยีนและขอ้กล่าวหาทีท่างศนูยท์นายความฯ ไดร้บั

ว่า เจ้าหน้าที่รฐักระท าทรมานและปฏบิตัโิหดร้ายต่างๆ ต่อผู้ถูกควบคุมตวั ซึ่งอาจถือเป็นการควบคุมตวัมชิอบ ต้อง

ไดร้บัการสอบสวนโดยพลนัดว้ยองคก์รทีม่คีวามอสิระและเป็นกลาง เพราะเป็นกรณีทีถ่อืว่าเจา้หน้าทีร่ฐัถูกกล่าวหาว่า

เป็นผูก้ระท าความผดิ เพราะหากสอบสวนอย่างถีถ่ว้นพบว่าขอ้กล่าวหาตามกรณีรอ้งเรยีนต่างๆ นัน้เป็นความจรงิ ย่อม

ถอืเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างรา้ยแรง และขดัต่อหลกักฎหมายสทิธมินุษยชนรวมถงึพนัธกรณีตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศทีไ่ทยเป็นภาคซีึง่ทางคณะรกัษาความสงบแห่งชาตเิน้นย ้าว่าเคารพและปฏบิตัติาม  

ส่วนท่ี 3: เสรีภาพในการแสดงออก – กรณีการแสดงความคิดเหน็ต่อสาธารณะและกรณีการด าเนินคดีตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 

1. การแสดงความคิดเหน็ต่อสาธารณะ 
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เสรภีาพในการแสดงออกเป็นเสรภีาพอย่างหนึ่งที่ถูกปิดกัน้มาโดยตลอด ซึง่นับตัง้แต่วนัที่มกีารรฐัประหาร

จนถึงปจัจุบนั คณะรกัษาความสงบแห่งชาติเน้นนโยบายปราบปรามผู้ทีม่คีวามเหน็แตกต่างจาก คสช. ผ่านประกาศ

และค าสัง่ต่างๆ มกีารรือ้ฟ้ืนคดอีาญามาตรา 112 น ามาพจิารณาใหม่ มกีารเร่งรดัคดต่ีางๆ นอกจากนี้ยงัมพีฤตกิารณ์ที่

กดทบัต่อเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ของประชาชนเป็นจ านวนมาก ซึง่ทีผ่่านมานบัแต่วนัที ่22 พฤษภาคม 2557 

ถงึ 2 กนัยายน 2557 มกีารด าเนินคดทีีเ่กีย่วกบัเสรภีาพในการแสดงออกอย่างน้อย 61 คด ีแบ่งเป็นคดทีีเ่กีย่วกบัการ

ชุมนุม 47 คด ีและคดตีามมาตรา 112 อกี 14 คด ีโดยรายละเอยีดของการจ ากดัเสรภีาพการแสดงออกต่างๆ ไดป้รากฏ

ดงันี้ 

 

การจ ากดัเสรีภาพส่ือ คสช. ออกประกาศฉบบัที ่12/2557, 14/2557, 18/2557, 97/2557, และ103/2557 จ ากดั

ขอบเขตการน าเสนอขา่วของสือ่มวลชนทุกแขนง หา้มมใิหส้มัภาษณ์นกัวชิาการหรอืขา้ราชการ ใหต้รวจสอบขอ้มูลหรอื

ขอ้ความต่างๆ ที่ประชาชนแสดงความคดิเหน็ มกีารสัง่ระงบัการออกอากาศของสถานีโทรทศัน์และวทิยุชุมชนต่างๆ 

ชัว่คราว มกีารห้ามสื่อมวลชนเขา้ฟงัการชี้แจงของสภานิตบิญัญตัิแห่งชาตเิกี่ยวกบังบประมาณ ปี 25589สื่อบางราย

ตดัสนิใจตอ้งเซนเซอรต์วัเอง บางรายถูกตกัเตอืนเน่ืองจากมเีน้ือหาที ่คสช. เหน็ว่าไม่เหมาะสม10 

 

การจ ากดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็บนโลกออนไลน์เมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2557 เครอืข่ายพลเมอืงเน็ต

น าเสนอขอ้มูลว่า เจ้าหน้าที่ไดท้ าการตรวจสอบเวบ็ไซต์ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฎหมายหรอืกระทบต่อความมัน่คงไม่น้อยกว่า 

1500 เวบ็ไซต์ ซึ่งพบว่ามีทัง้เวบ็ไซต์การพนัน เวบ็ไซต์ที่เกี่ยวข้องกบักลุ่มคนเสื้อแดง หรือที่เกี่ยวกบัการละเมิด

ลขิสทิธิ ์11 

 

ในส่วนผลกระทบต่อตวับุคคล พบว่ามกีรณีทีป่ระชาชนถูกคุกคามจากการใชพ้ืน้ทีส่่วนตวัในโลกออนไลน์ เช่น กรณี

นายธนาพล อิว๋สกุล บรรณาธกิารบรหิารส านักพมิพฟ้์าเดยีวกนั ทีเ่จ้าหน้าที่ทหารเชญิตวัไปพูดคุยและกกัตวัไวเ้ป็น

เวลา 5 วนั เนื่องมาจากเจา้หน้าทีไ่ม่พอใจการโพสตข์อ้ความใน Facebook รวมทัง้มกีรณีทีเ่จา้หน้าทีท่หารส่งขอ้ความ

                                                           
9 “สัง่หา้มสือ่เขา้ฟงั กมธ.งบฯ 58 เขม้! กนัสือ่ตรวจสอบงบ 2.5 ลา้นลา้น,” www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1408494630 
(เขา้ถงึเมือ่ 26 สงิหาคม 2557). 
10 “คสช.เตอืน ‘ผูจ้ดัการสุดสปัดาห’์ อา้งแพร่ขอ้มลูเทจ็แต่ไมร่ะบุสัง่องคก์รสือ่สอบด่วน,” 
www.manager.co.th/politics/viewnews.aspx?NewsID=9570000084707 (เขา้ถงึเมือ่ 26 สงิหาคม 2557). 
11 เครอืขา่ยพลเมอืงเน็ต, “The Junta Digital Agenda: 60 Days Later,” https://thainetizen.org/2014/08/the-junta-agenda/ (เขา้ถงึเมือ่ 
28สงิหาคม 2557). 

file:///C:/D:/TLHR/www.matichon.co.th/news_detail.php%3fnewsid=1408494630
http://www.manager.co.th/politics/viewnews.aspx?NewsID=9570000084707
https://thainetizen.org/2014/08/the-junta-agenda/
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ใน Facebook คุกคามประชาชน ซึง่เป็นกลุ่มนักเรยีนนักศกึษา หา้มไม่ใหท้ ากจิกรรมแมว้่ากจิกรรมนัน้จะไม่เกีย่วกบั

การเมอืงกต็าม ซึง่การคุกคามทีเ่กดิขึน้นัน้นอกจากจะมกีารกดดนัทางขอ้ความใน Facebook แลว้ ยงัมกีารเขา้ไปยงั

สถานทีอ่ยู่ของบุคคลนัน้ๆ ในทางกายภาพดว้ย 

 

ในส่วนของความเป็นส่วนตวั พบว่ามกีรณีรอ้งเรยีนว่าเจา้หน้าทีบ่งัคบัใหผู้ท้ีถู่กเรยีกไปรายงานตวัหรอืถูกควบคุมตวั

มอบรหสั e-mail Facebook รวมทัง้สือ่ออนไลน์ต่างๆ แก่เจา้หน้าที ่และมกีารยดึเครื่องมอืสื่อสารเพื่อตรวจสอบประวตัิ

การใชง้าน  มกีรณีทีเ่จา้หน้าทีเ่ขา้ใชง้านสือ่ออนไลน์ของประชาชน มกีารจบัตาตรวจสอบขอ้มูลออนไลน์ของผูท้ีเ่คยถูก

กกัตวัหรอืบุคคลทีเ่ผา้ตดิตามอย่างใกลช้ดิ 

 

การจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมนอกจากการจบักุมผูชุ้มนุมซึง่ต่อต้านการรฐัประหารในช่วงแรกหลงัมกีารรฐัประหาร

แลว้ เจา้หน้าทีท่หารยงัหา้มไม่ใหบุ้คคลกลุ่มใดๆ ชุมนุมหรอืท ากจิกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมอืง เรื่องเศรษฐกจิ 

หรอืเรื่องระหว่างประเทศ ดงัเช่น การขอใหแ้อมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย งดจดักจิกรรมเกีย่วกบัความ

ขดัแยง้ระหว่างปาเลสไตน์กบัอสิราเอล เป็นจ านวน 2 ครัง้ หรอืการจบักุมเครอืข่ายขาหุน้ปฏริูปพลงังานทีส่งขลาและ

กรุงเทพที่เดนิขบวนเรยีกรอ้งให้มกีารปฏริูปพลงังาน12อกีทัง้ในวนัที่ 2 กนัยายน 2557 ศูนย์ทนายความเพื่อสทิธิ

มนุษยชน ไดร้บัการขอความร่วมมอืใหย้กเลกิการจดังานแถลงข่าว 100 วนัหลงัรฐัประหาร โดยเจา้หน้าทีท่หารอา้งว่า 

หากจดังานเสวนาอาจถูกด าเนินคดขีอ้หา ชุมนุมเกนิ 5 คน ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่7/2557 

การจ ากดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ทางการเมือง ผูท้ีถู่กกกัตวัหรอืเรยีกรายงานตวัตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข

ทา้ยประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาตฉิบบัที ่39 และ 40/2557 ในการไม่เคลื่อนไหวหรอืกจิกรรมทางการเมอืง  ใน

สว่นท่าทขีอง คสช. ต่อการแสดงความคดิเหน็ของประชาชน เมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2557 พล.อ. ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 

หวัหน้า คสช. ผูบ้ญัชาการทหารบก และว่าทีน่ายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ ยงัแสดงความไม่เหน็ดว้ยต่อกรณีทีม่ปีระชาชน

แสดงความคดิเหน็ในโซเชยีลเน็ตเวริค์ ท าใบปลวิและบตัรสนเท่หต่์างๆ13 

 

                                                           
12 “ทหารแจงคุมตวั 11 แกนน าขาหุน้ปฏริปูพลงังาน,” http://news.mthai.com/politics-news/376029.html (เขา้ถงึเมือ่ 25 สงิหาคม 2557). 
13 “พลเอกประยุทธพ์ดูคนืวนัศุกร ์22 ส.ค. 2557,” www.banmuang.co.th/2014/08/พลเอกประยุทธพ์ดูคนืวนั/ (เขา้ถงึเมือ่ 20 สงิหาคม 
2557). 

http://news.mthai.com/politics-news/376029.html
file:///C:/D:/TLHR/www.banmuang.co.th/2014/08/พลเอกประยุทธ์พูดคืนวัน/
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การสรา้งความหวาดกลวัให้แก่ประชาชน การออกค าสัง่เรยีกผูท้ีเ่คยถูกด าเนินคดตีามมาตรา 112 ใหม้ารายงานตวั

ทัง้ผู้ทีถู่กยกฟ้องและผูต้้องหาในคดทีีส่ ิน้สุดแล้ว โดยไม่ทราบสาเหตุการเรยีกมารายงานตวัทีแ่น่ชดั ยิง่เป็นการสรา้ง

ความหวาดกลวัใหแ้ก่ประชาชน  

 

2. การด าเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 

นบัแต่รฐัประหาร มคีดตีามมาตรา 112 ขึน้สูก่ารพจิารณาของศาลอย่างน้อย 14คด ีโดยคดทีัง้หมดเป็นคดทีีม่ ี

การแจง้ความก่อนวนัที ่22 พฤษภาคม 2557 ทัง้สิน้ ซึง่มขีอ้สงัเกตว่าภายหลงัการรฐัประหารเจา้หน้าทีไ่ด้หยบิยกคดทีี่

มบีุคคลทัว่ไปแจง้ความกล่าวหาไวน้านแลว้มาเร่งด าเนินคด ีรวมทัง้มแีนวโน้มทีจ่ะมกีารแจ้งความตามมาตรา 112 อกี

จ านวนมาก โดยองคก์รเกบ็ขยะแผ่นดนิแจง้ว่าไดเ้ตรยีมจะด าเนินคดกีบับุคคลอกีไม่น้อยกว่า 300 คน  ทัง้นี้ จากช่วงที่

ผ่านมา มขีอ้สงัเกตแบ่งเป็นประเดน็ย่อยต่างๆ ไดด้งัต่อไปนี้ 

 

ลกัษณะของการด าเนินคดีพบว่ามกีารด าเนินคด ี112 ต่อการกระท าในหลายลกัษณะซึง่ลว้นเป็นการแสดงออกดว้ย

สนัติวธิ ีเช่น การโพสต์ขอ้ความลง Faceookการแสดงละคร เล่นดนตร ีการปราศรยั การแต่งบทกว ีการตดัต่อภาพ 

การฉีกรปูภาพ จากการบนัทกึเสยีงระหว่างคู่สนทนา คลปิวดีโีอ การโตต้อบทาง Facebook การสง่ e-mail  

 

พฤติการณ์ภายหลงัการสอบสวนคดี 112โดยภายหลงัการสอบสวนทีส่ถานีต ารวจ เจา้หน้าทีจ่ะน าก าลงัจากหลาย

ภาคสว่นสอบสวนผูต้อ้งหาเพิม่เตมิในเรอืนจ า โดยทนายความไม่มโีอกาสรูเ้หน็การสอบสวนดงักล่าว มคีวามพยายาม

ใหผู้ต้้องหาลงลายมอืชื่อในเอกสารเพิม่เตมิ พยายามสรา้งความเชื่อมโยงระหว่างผูต้้องหากบับุคคลอื่นแมก้ระทัง่นาย

ประกนัหรอืทนายความทีเ่ขา้มาช่วยเหลอื 

 

การขยายขอบเขตการตีความมกีารด าเนินคดตีามมาตรา 112 ในลกัษณะทีข่ยายขอบเขตการตคีวามเกนิบทบญัญตัิ

แห่งกฎหมาย เช่นมีการด าเนินคดจีากรูปภาพในอนิเตอร์เน็ตโดยเจ้าหน้าที่ตีความสญัลกัษณ์ของรูปว่าเข้าข่า ยผิด

กฎหมายมาตรา 112 หรอืการยกขอ้ความทีผู่ต้อ้งหาโพสตใ์นFacebookซึง่อา้งถงึหลกัการของกฎหมายต่างประเทศมา

ด าเนินคด ีนอกจากนี้ยงัมกีารด าเนินคดจีากการแสดงละครและการแต่งบทกวดีว้ย 
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ส่วนท่ี 4: บทสรปุ แนวโน้มและข้อเสนอแนะ 

 

อ านาจท่ีกว้างขวางแต่ขาดกลไกตรวจสอบ การตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐัโดยองคก์รตุลาการเป็นหลกัการ

พืน้ฐานและกลไกส าคญัของการคุม้ครองสทิธมินุษยชน โดยการใช้อ านาจตามกฎหมายพเิศษต้องไม่เป็นการลดทอน

อ านาจตุลาการจนส่งผลใหร้ฐัสามารถใช้อ านาจได้โดยไรข้อบเขตและปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุล และจะต้องเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนยงัสามารถโตแ้ยง้การใชอ้ านาจรฐัต่อองคก์รตุลาการได ้โดยอ านาจถ่วงดุลตรวจสอบของตุลาการอยู่

บนพืน้ฐานของหลกัการแบ่งแยกอ านาจและหลกันิตธิรรมซึง่มผีลผกูพนัรฐัตลอดเวลาแมใ้นสถานการณ์ทีไ่ม่ปกตทิีร่ฐัใช้

อ านาจตามกฎหมายพเิศษ อย่างไรกต็ามการใชอ้ านาจในการควบบุคคลตามกฎอยัการศึกนัน้ไม่เปิดโอกาสในการเขา้

ใหฝ้า่ยตุลาการเขา้ไปกลัน่กรองตรวจสอบควบคุมบุคคลในช่วงเวลาดงักล่าว  ประกอบกบัการใชอ้ านาจในการประกาศ

และออกค าสัง่ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาตติัง้แต่วนัรฐัประหารจนถงึวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 2557 นัน้เป็นการใชอ้ านาจโดยไม่มอีงคก์รใดตรวจสอบไดแ้ละไม่มฐีานแห่งความชอบธรรม

ทางกฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิง่การประกาศใหค้ดคีวามบางประเภทขึน้สู่การพจิารณาคดขีองศาลทหารอนัส่งให้

คดขีองพลเรอืนซึง่ไม่มจีุดเกาะเกีย่วใดๆกบัศาลทหารเลยต้องไปด าเนินคดยีงัศาลทหารซึง่มหีลกัประกันสทิธทิีต่ ่ากว่า

กระบวนการยุตธิรรมปกตแิละมทีีม่าของตุลาการทีไ่ม่เป็นอสิระและเป็นกลาง รวมถงึไม่เชีย่วชาญทางกฎหมายเพยีงพอ

ในการวนิิจฉยัคด ีอนัเป็นการลดิรอนสทิธเิสรภีาพของประชาชนและท าใหป้ระชาชนขาดหลกัประกนัในการรบัรองสทิธ ิ

ไม่มอีงคก์รทีเ่ป็นอสิระและเป็นกลางในการตรวจสอบถ่วงดุล 

ทัง้นี้เมื่อมกีารประกาศใชร้ฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราวแล้ว คณะรกัษาความสงบแห่งชาตยิงัได้รบัรองค าสัง่และ

ประกาศของคณะรกัษาความสงบแห่งชาตใิหช้อบดว้ยรฐัธรรมนูญตามมาตรา 47 และ นิรโทษกรรมการกระท าความผดิ

ของตนในการยดึอ านาจตามมาตรา 48  อนัเป็นการยกเวน้ความรบัผดิทีผ่่านมา ใหต้นเองและแมจ้ะมบีทรบัรองสทิธิ

เสรภีาพประชาชนตามมาตรา 4 แต่คณะรกัษาความสงบแห่งชาตยิงัคงด าเนินการจบักุมคุมขงัประชาชนซึง่ออกมาใช้

สทิธิเสรีภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่ค านึงถึงบทบญัญัติดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะรกัษาคว ามสงบ

แห่งชาติยงัคงอ านาจตวัเองไวเ้หนืออ านาจนิตบิญัญตั ิบรหิารและตุลาการตามมาตรา 44 อนัอาจเรยีกไดว้่าส่งผลให้

มาตราอื่นๆในรฐัธรรมนูญไรค้วามหมายเพราะขาดหลกัประกนัสทิธแิละไม่มคีวามมัน่คงแน่นอนใดๆทัง้สิน้ 

จากสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้พบแนวโน้มส าคญัทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไปคอื 
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 การบงัคบัใช้กฎอยัการศึกต่อไปในบางพื้นท่ี14 แมว้่าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติจะก าลงัพจิารณาการ

ยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่15 แต่ที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้กฎอัยการศึกเพื่อปราบปรามผู้ที่มี

ความเหน็ต่างทางการเมอืงการใชอ้ านาจกกัตวับุคคลทีแ่สดงออกทางการเมอืง การจบักุม ควบคุมตวับุคคล

และตัง้ขอ้กล่าวหา ไม่ว่าจะเป็นขอ้หาฝ่าฝืนค าสัง่ห้ามชุมนุม ขอ้หาตามมาตรา112ซึ่งขดักบัขอ้กล่าวอ้างว่า 

การใชก้ฎอยัการศกึไม่ไดส้รา้งปญัหาอะไรใหก้บัประชาชน16 

 การใช้อ านาจเดด็ขาด ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา 44 แมท้ีป่รกึษาคณะรกัษาความสงบแห่งชาติจะกล่าวว่า 

จะไม่มกีารใช้อย่างพร ่าเพรื่อ17 แต่อ านาจตามมาตราดงักล่าว ใหอ้ านาจเดด็ขาดกบัหวัหน้าคณะรกัษาความ

สงบแห่งชาต ิไม่ว่าจะเป็นอ านาจนิตบิญัญตัิ บรหิาร และตุลาการ นอกจากนี้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

ยงัคงอ านาจในการออกค าสัง่ให้มผีลทัง้การบรหิาร นิติบญัญตัิ และตุลาการได้ โดยไม่มกีลไกกระบวนการ

ตรวจสอบถ่วงดุลตามหลกัการแบ่งแยกอ านาจและหลกันิตธิรรม 

 แนวโน้มการใช้ศาลทหาร ตามที่มกีารโอนคดตีามมาตรา 112 มาทีศ่าลทหาร อย่างน้อย 2 คด ีท าให้มี

แนวโน้มว่าคด ี112 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนิเตอรเ์น็ต ซึง่ปจัจุบนัมอียู่อกีอย่างน้อย 6 คด ีจะถูกน ามาพจิารณาใน

ศาลทหารทุกคดโีดยอา้งว่าความผดิยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง และเป็นความผดิทุกครัง้ต่อเนื่องกนัไป ไม่มทีี่

สิน้สดุจงึอยู่ในอ านาจของศาลทหาร 

 ความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม ในหลายคดผีู้ถูกกล่าวหามกัเขา้ไม่ถึงการให้ความช่วยเหลอืทาง

กฎหมาย บางรายมกีารตัง้ขอ้กล่าวหารุนแรงและหลายฐานความผดิ อาท ิครอบครองอาวุธสงคราม ก่อการ

รา้ย มาตรา 112 ซึง่มกัถูกใชเ้ป็นเหตุผลทีไ่ม่อนุญาตใหป้ระกนัตวัในชัน้สอบสวน ซึง่ผูต้้องหาจะถูกฝากขงัได้

นานสงูสดุถงึ 84 วนั และในชัน้พจิารณาคดศีาลกม็แีนวโน้มจะไม่อนุญาตใหป้ระกนัตวัจนกว่าจะมคี าพพิากษา  

 

 

                                                           
14 คสช.ลัน่ไม่เลกิกฎอยัการศกึ'ประยุทธ์'นัง่นายกฯ http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20140822/600254/
คสช.ลัน่ไมเ่ลกิกฎอยัการศกึประยุทธน์ัง่นายกฯ.html (เขา้ถงึเมือ่ 26 สงิหาคม 2557) 
15 แมท่พัภาค 1 ชง คสช. ยกเลกิกฎอยัการศกึ 5 กย. นี้ http://news.springnewstv.tv/54072/แมท่พัภาค-1-ชง-คสช-ยกเลกิกฎอยัการศกึ-
5-ก-ย-นี้ (เขา้ถงึเมือ่ 4 กนัยายน 2557) 
16 เลกิอยัการศกึชงคสช.ปลอ่ยผศีุกรน์ี้http://www.banmuang.co.th/2014/09/เลกิอยัการศกึชงคสช-ปล่อ/ (เขา้ถงึเมือ่ 4 กนัยายน 2557) 
17 มาตรา 44ดาบสองคม ‘วษิณุ’เขยีนเองเตอืนเอง/‘คสช.’ปดัพลัวนัแฝดสฤษดิ ์http://www.thaipost.net/news/240714/93584 (เขา้ถงึเมือ่ 
26 สงิหาคม 2557) 

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20140822/600254/คสช.ลั่นไม่เลิกกฎอัยการศึกประยุทธ์นั่งนายกฯ.html
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20140822/600254/คสช.ลั่นไม่เลิกกฎอัยการศึกประยุทธ์นั่งนายกฯ.html
http://news.springnewstv.tv/54072/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84-1-%E0%B8%8A%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A-%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81-5-%E0%B8%81-%E0%B8%A2-%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
http://news.springnewstv.tv/54072/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84-1-%E0%B8%8A%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A-%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81-5-%E0%B8%81-%E0%B8%A2-%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
http://www.banmuang.co.th/2014/09/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD/
http://www.thaipost.net/news/240714/93584
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ข้อเสนอของศนูยท์นายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 

 เรือ่งความโปรง่ใสของกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกนัการซ้อมทรมาน  

 เปิดเผยสถานทีค่วบคุมตวั โดยก าหนดและประกาศสถานทีค่วบคุมตวัอย่างเป็นทางการ 

 จดัท าบนัทกึโดยละเอยีดเกีย่วกบัพฤตกิารณ์เกีย่วกบัการจบักุม ควบคุม สอบสวน และเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ

และมหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ใหส้ทิธใินการเขา้ถงึญาต ิทนายความ และพยาบาลตัง้แต่วนัแรกของการควบคุมตวัตามกฎอยัการศกึ 

 ใหม้กีารตรวจสอบสถานทีคุ่มขงัโดยหน่วยงานทีเ่ป็นกลางและอสิระ 

 จดัใหม้กีารสอบสวนตรวจสอบขอ้กล่าวหาว่ามกีารทรมานหรอืการปฏบิตัอิื่นๆทีโ่หดรา้ยในทนัท ีโดยองคก์รที่

เป็นอสิระและเป็นกลางเมื่อไดร้บัการรอ้งเรยีน หรอืแมจ้ะไม่มกีารรอ้งเรยีนแต่มน่ีาเชื่อไดว้่ามกีารทรมานโดย

รัฐ และหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ร ัฐกระท าความผิดต้องน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษและเยียวยาผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบ 

 

 เรื่องการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นยกเลิกประกาศ ค าสัง่ ท่ีจ ากัดเสรีภาพในการ

แสดงออก 

 ทบทวนการด าเนินคดีมาตรา 112 และรบัรองสิทธิข ัน้พื้นฐาน เช่น สทิธิการได้รับการประกนัตัว การ

สนันิษฐานว่าเป็นผูบ้รสิทุธิ ์และการก าหนดขอบเขตการใชม้าตรา 112 

 

การส่งเสริมหลกัการสิทธิมนุษยชนในประเทศในปัจจุบนั ศูนยท์นายความเพื่อสิทธิมนุษยชนขอ

เรียกรอ้งให้ 

1. ยุตกิารใชอ้ านาจตามกฎอยัการศกึโดยยกเลกิประกาศใชก้ฎอยัการศกึทัว่ประเทศ 

2. ยกเลิกการกกัตวั จบักุม ควบคุมตวับุคคลโดยอาศยัอ านาจตามกฎอยัการศึก โดยให้ใช้กระบวนการ

ยุตธิรรมทางอาญาปกต ิ

3. ยกเลกิการจ ากดั ควบคุม เสรภีาพในการแสดงออกทุกชนิด 

4. ยกเลกิการด าเนินคดพีลเรอืนในศาลทหาร 
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