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คำานำา

“ประวัติศาสตร์มักซ้ำารอยเสมอ”  เป็นคำากล่าวที่มักถูกพูดถึงเมื่อ
กล่าวถึงปัจจุบันและคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จนถึงขนาดมีคนพูดว่า 
“ผู้ที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ คือผู้ท่ีไม่รู้อนาคต”  เหตุการณ์ทาง การเมืองไทย
นบัแต่เปลีย่นแปลงการปกครองเปน็ระบอบประชาธิปไตย ในป ีพ.ศ. 2475 
จนถึงปัจจุบัน ล้วนพิสูจน์คำากล่าวนี้ ได้ดี

ศนูยท์นายความเพือ่สทิธมินษุยชน เปน็การรวมตวัของกลุม่ทนาย-
ความ นกักฎหมายสทิธมินษุยชน และนกักจิกรรมทางสังคม เมือ่วนัที ่24 
พฤษภาคม 2557 เพือ่รวบรวมขอ้มลูและใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย
แกผู่ท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการบงัคบัใชก้ฎหมายของคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ  (คสช.) อีกท้ังยังเห็นว่า สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยนับแต่การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน 
จำาเป็นต้องมีการบันทึกเป็นหลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์  เพื่อ
แสดงถึงลักษณะการใช้อำานาจ มาตรการทางนโยบาย และกฎหมายของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และผลกระทบต่อประชาชนโดยท่ัวไป

หนังสือ  ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต้ คสช. : รวมรายงาน
ผลกระทบจากการรัฐประหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชน2557–2558 
เล่มนี้  เป็นผลจากการบันทึกผ่านการลงพื้นที่  สัมภาษณ์  และติดตาม
สถานการณผ์ลกระทบจากการรฐัประหาร ต้ังแต่ พฤษภาคม 2557 จนถงึ 
ตุลาคม 2558  เป็นเวลารวมถึง 18 เดือน ซึ่งในระหว่างการทำางาน ศูนย์
ทนายฯ ได้มีการจัดทำารายงานหรือบันทึกกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่างๆ และได้นำาเสนอต่อสาธารณะในโอกาสต่างๆ กัน หนังสือเล่มนี้จึง
เกดิขึน้จากการรวบรวมและปรบัปรงุรายงานดงักลา่วมาจดัมาพมิพ์ใหเ้ปน็
ระบบมากขึ้น

(v )



ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนหวังว่า หนังสือเล่มน้ีจะเป็น
หนึง่ในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ทีบ่นัทึกสถานการณส์ทิธิมนษุยชนทีเ่กดิ
ขึน้ในป ี2557 – 2558 เพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจศกึษาสถานการณข์องประเทศไทย
ในอนาคต ได้เรียนรู้และนำาไปสู่การพัฒนาการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
ของสังคมไทย ทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านอื่นๆ ต่อไป

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 
24 พฤศจิกายน 2558

20 พ.ค. 57 
- กอ.รส. 
เข้าควบคุมการออกอากาศ
ของสถานีโทรทัศน์ 
- ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ท่ัวประเทศ

22 พ.ค. 57 
- ประกาศยึดอำนาจการปกครอง
ในนาม คสช.
- ให้รัฐธรรมนูญ ’50 ส้ินสุดลง 
ยกเว้นหมวดพระมหากษัตริย์ 
- ประกาศเคอร์ฟิว
- เร่ิมเรียกบุคคลให้มารายงานตัว

เดือน พ.ค. 57
- ชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร
- ออกประกาศห้ามชุมนุม 
และให้ศาลทหารมีอำนาจไต่สวนคดีเก่ียวกับ 
ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ความม่ันคงของชาติ 
หรือละเมิดคำส่ังของ คสช.

เดือน ก.พ. 58
- ห้ามพาเหรดล้อการเมือง 
งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - 
ธรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 70
- พลเมืองโต้กลับจัดกิจกรรม 
“เลือกต้ังท่ี (รัก) ลัก”

14 มี.ค. 58
- “พ่อน้องเฌอ” พันธ์ศักด์ิ ศรีเทพ 
ถูกควบคุมในกิจกรรมพลเมืองรุกเดิน 
เพ่ือไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดี
เลือกต้ังท่ี (รัก) ลัก

1 เม.ย. 58
- ยกเลิกประกาศกฎอัยการศึก 
หันมาใช้อำนาจตาม ม.44

22 พ.ค. 58
- จับกุมผู้ร่วมกิจกรรมรำลึก 1 ปี 
รัฐประหาร 22 พ.ค. 57 
หน้าหอศิลป์ฯ กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 38 คน

เดือน มิ.ย. 58 
- ห้ามจัดเวทีเสวนาท่ี FCCT อย่างน้อย 3 งาน หน่ึงในน้ัน คือ 
รายงานครบรอบ 1 ปี รัฐประหารของศูนย์ทนายความฯ
- สมาชิก NDM 14 คนถูกจับกุม 
ศาลทหารเปิดพิจารณาคำร้องขอฝากขังตอนเท่ียงคืน

เดือน ก.ค. 58
- ข่มขู่คุกคาม เย่ียมบ้านนักกิจกรรม
- สหรัฐฯ ประกาศรายงานการค้ามนุษย์ 
ประจำปี 2558 ไทยอยู่ในกลุ่ม Tier 3 
มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับเลวร้าย

*ข้อมูล ณ วันท่ี 7 ธ.ค. 58
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เดือน พ.ค. 57
- ชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร
- ออกประกาศห้ามชุมนุม 
และให้ศาลทหารมีอำนาจไต่สวนคดีเก่ียวกับ 
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26 พ.ค. 57
- พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ 
เป็นหัวหน้า คสช. แถลงโรดแมป 
คืนสู่ประชาธิปไตยภายใน 15 เดือน

เดือน มิ.ย. 57
- ผู้ชุมนุมเร่ิมชู 3 น้ิวเป็นสัญลักษณ์ต้านรัฐประหาร 
- บก.ลายจุดถูกจับกุม
- ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิว
- ออกคำส่ังท่ี 64/2557 ดำเนินนโยบายทวงคืนผืนป่า
-เว็บไซต์อย่างน้อย 102 URL ถูกปิดก้ันการเข้าถึง

เดือน ก.ค. 57
- ออกประกาศเล่ือนการเลือกต้ังระดับท้องถ่ิน
- รัฐธรรมนูญช่ัวคราว ’57 มีผลบังคับใช้
- ต้ังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

เดือน พ.ย. 57
- ต้ังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- TPBS ถอดรายการ 
“เสียงประชาชนต้องฟังก่อนปฏิรูป”
- กลุ่มดาวดินชู 3 น้ิวต่อหน้า พล.อ.ประยุทธ์ ท่ี 
จ.ขอนแก่น
- จับกุมนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมดู Hunger 
Game: Mockingjay ภาค 1

เดือน ธ.ค. 57
- คณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ
เร่งเดินหน้าวางกรอบ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

เดือน ม.ค. 58
- ใช้ ม.44 คร้ังแรก
- ปรับทัศนคติ
นักการเมือง

เดือน ก.พ. 58
- ห้ามพาเหรดล้อการเมือง 
งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - 
ธรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 70
- พลเมืองโต้กลับจัดกิจกรรม 
“เลือกต้ังท่ี (รัก) ลัก”

14 มี.ค. 58
- “พ่อน้องเฌอ” พันธ์ศักด์ิ ศรีเทพ 
ถูกควบคุมในกิจกรรมพลเมืองรุกเดิน 
เพ่ือไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดี
เลือกต้ังท่ี (รัก) ลัก

เดือน มิ.ย. 58 
- ห้ามจัดเวทีเสวนาท่ี FCCT อย่างน้อย 3 งาน หน่ึงในน้ัน คือ 
รายงานครบรอบ 1 ปี รัฐประหารของศูนย์ทนายความฯ
- สมาชิก NDM 14 คนถูกจับกุม 
ศาลทหารเปิดพิจารณาคำร้องขอฝากขังตอนเท่ียงคืน

เดือน ก.ค. 58
- ข่มขู่คุกคาม เย่ียมบ้านนักกิจกรรม
- สหรัฐฯ ประกาศรายงานการค้ามนุษย์ 
ประจำปี 2558 ไทยอยู่ในกลุ่ม Tier 3 
มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับเลวร้าย

เดือน ส.ค. 58 
- บังคับใช้ พ.ร.บ.ชุมนุมฯ
- 2 ผู้ต้องหาคดี 112 โทษจำคุกสูงสุด 
60 และ 56 ปี (สารภาพเหลือ 30 
และ 28 ปี)
- เหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ 
และท่าเรือสาทร
- ปรับ ครม.

เดือน ก.ย. 58 
- คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ สปช. หมดวาระ
- Single Gateway
- จัดต้ังเรือนจำช่ัวคราวใน มทบ.11 
เพ่ือคุมขังผู้ต้องขัง 
ในความผิดเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ

เดือน ต.ค. 58
- ต้ังสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
(สปท.) มารับช่วงต่อจาก สปช. 
ท่ีถูกยุบไป
- หมอหยอง สุริยัน 
ถูกควบคุมตัวในคดีแอบอ้างเบ้ืองสูง
- พ.ต.ต.ปรากรม เครือข่ายหมอหยอง 
เสียชีวิตภายใต้การควบคุมตัว
ในเรือนจำ มทบ.11

7 ธ.ค. 58 
- ควบคุมตัวนักกิจกรรมกลุ่มประชาธิปไตยศึกษา 
ขณะเดินทางในกิจกรรม “น่ังรถไฟไปอุทยานราชภักด์ิ 
ส่องแสงหากลโกง”

เดือน ก.ค. 57
- ออกประกาศเล่ือนการเลือกต้ังระดับท้องถ่ิน
- รัฐธรรมนูญช่ัวคราว ’57 มีผลบังคับใช้
- ต้ังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

เดือน ส.ค. 57
- สนช. มีมติให้ 
พล.อ.ประยุทธ์ 
ดำรงตำแหน่งนายก
รัฐมนตรี
- โปรดเกล้าฯ ครม.

เดือน ก.ย. 57
- ห้ามจัดกิจกรรม/เสวนา
อย่างต่อเน่ือง

6 ต.ค. 57 
- ต้ังสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
เพ่ือศึกษาและเสนอแนะ 
เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

เดือน พ.ย. 57
- ต้ังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- TPBS ถอดรายการ 
“เสียงประชาชนต้องฟังก่อนปฏิรูป”
- กลุ่มดาวดินชู 3 น้ิวต่อหน้า พล.อ.ประยุทธ์ ท่ี 
จ.ขอนแก่น
- จับกุมนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมดู Hunger 
Game: Mockingjay ภาค 1

เดือน ต.ค. 58
- ต้ังสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
(สปท.) มารับช่วงต่อจาก สปช. 
ท่ีถูกยุบไป
- หมอหยอง สุริยัน 
ถูกควบคุมตัวในคดีแอบอ้างเบ้ืองสูง
- พ.ต.ต.ปรากรม เครือข่ายหมอหยอง 
เสียชีวิตภายใต้การควบคุมตัว
ในเรือนจำ มทบ.11

เดือน พ.ย. 58
- หมองหยองเสียชีวิตภายใต้การควบคุมตัวในเรือนจำ 
มทบ.11
- จับกุมผู้ต้องหาคดีป่วนกิจกรรม Bike for Dad 
จ.ขอนแก่น
- ควบคุมตัวแกนนำ นปช. 
ขณะพยายามเดินทางไปอุทยานราชภักด์ิ

?7 ธ.ค. 58 
- ควบคุมตัวนักกิจกรรมกลุ่มประชาธิปไตยศึกษา 
ขณะเดินทางในกิจกรรม “น่ังรถไฟไปอุทยานราชภักด์ิ 
ส่องแสงหากลโกง”





ในนามของความ(อ)ยุติธรรม 
ภายใต้ คสช. :

รวมรายงานผลกระทบจากการรัฐประหาร 
และการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2557-2558





รายงานของ 

ศูนย์ทนายความ

เพื่อสิทธิมนุษยชน
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เกริ่นนำา

ต้ังแต่มีก�รรัฐประห�ร เม่ือวันท่ี 22 พฤษภ�คม 2557 โดยคณะรักษ�
ความสงบแห่งชาติ การละเมิดสิทธิมนุษยชนได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง 
ไม่ว่าจะเป็นการเรียกบุคคลมารายงานตัว การจับกุมผู้เห็นต่างทางการเมือง 
การใช้ศาลทหารกับพลเรือน จนกระทั่งมีคำาพิพากษาลงโทษจำาคุกบุคคล
เป็นเวลากว่า 60 ปี  ในคดีความผิดตามมาตรา 112  ส่วนในด้านสิทธิการ
เขา้ถงึทรัพยากรธรรมชาต ิประชาชนในพืน้ทีต่่างๆ ทัง้ภาคเหนอืและภาค
อสีาน กลบัถกูไลร่ือ้ ขบัไลอ่อกจากทีอ่ยูแ่ละทีด่นิทำากนิ ผูแ้สดงออกอยา่ง
สันติเพื่อคัดค้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนถูกคุกคามและดำาเนินคดี พื้นท่ี
ของเสรีภาพในการแสดงออกถูกจำากัดและปิดกั้นในแทบทุกปริมณฑล

ในนามของความ(อ)ยตุธิรรมภายใต้คสช.:รวมรายงานผลกระทบ
จากการรัฐประหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชน2557-2558  เป็นการ
รวบรวมและบันทึกสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในช่วงรอบปี 2557–2558 
เพื่อนำาเสนอสถานการณ์บางส่วนท่ีเกิดขึ้นต่อสาธารณชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมุ่งประสงค์ในการขยายพื้นที่ของสิทธิและเสรีภาพ 
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โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งถูกปิดก้ันท่ามกลางสถานการณ์
เช่นนี้  อีกท้ังเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนมีความต่ืนตัวในประเด็นด้านสิทธิ
มนุษยชนและผลกระทบจากการรัฐประหารมากยิ่งขึ้น

ในส่วนน้ีจะเป็นการรวบรวมรายงานของศูนย์ทนายความเพื่อ
สิทธิมนุษยชน  ท่ีนำาเสนอต่อสาธารณะในช่วงสถานการณ์ต่างๆ หลังการ
รัฐประหาร ระหว่างปี 2557-2558 รวมจำานวน 4 ฉบับ ได้แก่

1. สถานการณสิ์ทธิมนษุยชนไทย 1 เดือนหลงัการรัฐ ประหาร 2557
2. สถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทย 1 ปีหลังการรัฐประหาร 2557 

กระบวนการยุติธรรมลายพลางภายใต้ คสช.
3. สถานการณน์กัโทษทางการเมอืงไทยหลงัรฐัประหาร ตลุา 19–

ตุลา 57
4. สถานการณ์สิทธิของพลเรือนไทยภายใต้ศาลทหารและกฏ

อัยการศึกปี 2557





สถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนไทย  

1 เดือนหลังการ 
รัฐประหาร 2557

จ�กก�รติดต�มสถ�นก�รณ์และรวบรวมข้อมูลของศูนย์ฯ พบว่� 
ในระยะ 1 เดือน นบัจากการทำารฐัประหารเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2557 
มีประเด็นเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญ ดังนี้

ประกาศ/คำาสั่งของ คสช.
นับแต่ คสช. ทำาการรัฐประหาร  (จนถึง 20 มิถุนายน 2557) ได้

ออกประกาศและคำาส่ัง รวม 70 ฉบับ ฉบบัทีส่่งผลกระทบต่อสิทธิเสรภีาพ
ของประชาชนที่สำาคัญ คือ

1. ประกาศ คสช. ฉบับที่ 2/2557  เรื่อง ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ทั่วราชอาณาจักร

 7 



 8 

ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช. รายงานของศูนย ์ทนายความเ พ่ือ สิทธิมนุษยชน

2. ประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557  เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมือง
เกินกว่า 5 คน และกำาหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืน จำาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 
20,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

3. คำาสั่ง คสช. หลายฉบับ  เรียกบุคคลมา “รายงานตัว”
ประกาศ คสช. ฉบับท่ีส่งผลกระทบต่อเสรีภาพของส่ือมวลชน ได้แก่
4. ประกาศ คสช. ฉบับท่ี 12/2557  เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อ

สังคมออนไลน์
5. ประกาศ คสช. ฉบับท่ี 14/2557  เร่ือง ห้ามสร้างความขัดแย้ง

หรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6. ประกาศ คสช. ฉบับท่ี 15/2557  เรื่อง ขอให้ระงับการถ่ายทอด

ออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม  เคเบิล  โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
และสถานีวิทยุชุมชน

7. ประกาศ คสช. ฉบับท่ี 17/2557  เรื่อง การเผยแพร่ช่องทาง
อินเตอร์ เน็ต

8. ประกาศ คสช. ฉบับที่ 18/2557  เรื่อง  การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะ

9. ประกาศ คสช. ฉบบัที ่23/2557 เรือ่ง การถา่ยทอดออกอากาศ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง

10. ประกาศ คสช. ฉบบัที ่27/2557 เรือ่ง การถา่ยทอดออกอากาศ
ของสถานีภาคพ้ืนดิน  ระบบดิจิตอลและสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาต 
สัญญา หรือสัมปทานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐ

11. ประกาศ คสช. ฉบับท่ี 32/2557  เรื่อง การระงับออกอากาศ
ของสถานวีทิยุชมุชนทีไ่มไ่ดร้บัอนญุาตใหจ้ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายและสถานี
วิทยุกระจายเสียง และ

12. ประกาศ คสช. ฉบบัที ่37/2557 เร่ือง ความผดิทีอ่ยูใ่นอำานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร



 9 

ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช. รายงานของศูนย ์ทนายความเพื่ อสิทธิมนุษยชน

สถานการณ์การเรียกบุคคล

ให้มารายงานตัวและการ

จับกุมประชาชนหลังรัฐประหาร
จากสถติทิีเ่กบ็รวบรวม (จนถงึ 20 มิถนุายน 2557) พบวา่ คสช. 

ได้ประกาศเรียกบุคคลให้มารายงานตัวอย่างน้อย 454 คน นอกจากนี้ยัง
มีผูถ้กูเรยีกใหม้ารายงานตวัในตา่งจงัหวดั โดยไมป่ระกาศใหร้บัรูเ้ปน็การ
ทั่วไปอีกอย่างน้อย 57 คน

นอกจากการควบคุมตัวผู้ถูกเรียกรายงานตัวแล้ว ยังมีการจับกุม
บุคคลอีกอย่างน้อย 178 คน แบ่งเป็น

(1) การจับกุมบุคคลที่ไม่ถูกประกาศเรียก 113 คน
(2) การจับกุมบุคคลท่ีแสดงออกทางการเมืองในที่สาธารณะ 55 

คน และ
(3) การจับกุมบุคคลที่ฝ่าฝืนคำาสั่งเรียกรายงานตัว 10 คน

จากการรวบรวมข้อมูลบุคคลที่ถูกควบคุมตัว  ซึ่งยืนยันวันท่ีถูก
ควบคมุตวัและวนัปลอ่ยตวัได ้จำานวน 214 คน พบวา่ มคีนถกูควบคมุตวั 
และปล่อยตัวภายในหนึ่งวัน 25 คน, ถูกควบคุมตัวสองวัน 18 คน, ถูก
ควบคุมตัวสามวัน 35 คน,  ถูกควบคุมตัวส่ีวัน 28 คน,  ถูกควบคุมตัวห้าวัน 
19 คน, ถูกควบคุมตัวหกวัน 28 คน, ถูกควบคุมตัวเจ็ดวัน 53 คน และ
ถกูควบคมุตวัแปดวนั 1 คน ในจำานวนดงักล่าวมผูีถ้กูตัง้ขอ้หาเพือ่ดำาเนนิ
คดีหลังถูกควบคุมตัวอย่างน้อย 55 คน และมีกรณีถูกควบคุมตัวเกิน
เจ็ดวันแต่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวอีกอย่างน้อย 1 คน
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1. กรณีการเรียกรายงานตัว
ผูถ้กูเรยีกตวัมหีลากหลายกลุม่ ทัง้นกัการเมอืง แกนนำาการชมุนมุ 

นักธุรกิจ นักหนังสือพิมพ์ นักวิชาการ นักกิจกรรมทางสังคม และอื่นๆ
เมื่อไปรายงานตัวแล้ว ผู้ไปรายงานตัวไม่สามารถติดต่อบุคคลอื่น

ได้ บางรายได้รับการปล่อยตัวในวันที่ไปรายงานตัว บางรายถูกพาตัวไป
ยังสถานที่อื่น แม้บางกรณีจะมีผู้ติดตามไป แต่ผู้ติดตามต้องอยู่ในห้อง
รับรองแยกต่างหากไม่สามารถติดต่อผู้อื่นได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากทหารซึ่งทหารจะฟังอยู่ด้วย หากผู้ไปรายงานตัวถูกควบคุมตัวต่อ 
ผู้ติดตามไม่อาจทราบได้ว่าผู้ไปรายงานตัวจะถูกนำาตัวไปท่ีใด  เนื่องจาก
เจา้หน้าทีจ่ะแจ้งเพยีงว่า ไดพ้าตวัผูถ้กูเรยีกไปรายงานตวัออกไปแลว้ และ
ไม่สามารถติดต่อผู้ไปรายงานตัวได้อีก

พฤติการณ์การควบคุมตัว  ขณะนำาผู้ถูกเรียกตัวไปยังสถานที่
ควบคมุตวั พบวา่ มกีรณทีีผู่้ไปรายงานตัวถูกปดิตาหรอืคลมุศรีษะดว้ยถงุ
พลาสติกสีดำา แล้วขับรถวนไปมาเพ่ือให้ไม่รู้เส้นทางและสถานที่ควบคุม
ตัว บางแห่งมีการรับรองท่ีดีให้อยู่อาศัยในบ้านพักรับรองของทหาร สามารถ
ติดต่อญาติได้โดยมีทหารร่วมฟังอยู่ด้วย แต่บางค่ายทหารที่ใช้ ในการ
ควบคุมตัว  ห้องพักถูกดัดแปลงมาจากห้องอื่นๆ หรือเป็นห้องที่มิดชิด
ปอ้งกนัการมองเหน็จากภายนอก และบางทีม่กีารลอ็คประตูจากด้านนอก
ด้วย

ระหว่างถูกควบคุมตัวมีการสอบถาม  โดยเจ้าหน้าที่ประสงค์จะ
เรยีกวา่ “การแลกเปลีย่นทศันคต”ิ หรอื “การปรบัทศันคต”ิ ซึง่เปน็การ
สอบถามขอ้มลูส่วนตวัและขอ้มลูของบคุคลอืน่ทีเ่จา้หนา้ทีเ่หน็วา่เกีย่วขอ้ง 
โดยนำาคำาถามมาจากแฟม้ประวตัสิว่นบคุคลทีเ่จา้หนา้ทีเ่ตรยีมไวแ้ลว้ บาง
กรณีเจ้าหน้าท่ีให้ผู้ถูกควบคุมตัวชี้ตัวบุคคลอื่นจากภาพ และพยายาม
เชือ่มโยงผูถู้กควบคมุตัวกบับคุคลอืน่ ทัง้ยงัสอบถามแหล่งทีม่าของเงนิทุน 
ราย ละเอียดกิจกรรมทางการเมือง และทัศนคติทางการเมือง  เมื่อสอบ
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ปากคำาเสร็จ ผู้ถูกควบคุมตัวต้องยอมรับเงื่อนไขว่าจะไม่เคลื่อนไหวทาง 
การเมืองและไม่ออกนอกประเทศ

ในการปล่อยตวั พบวา่ มกีรณทีีน่ำาผูถ้กูควบคมุตวัมาปลอ่ยทีส่ถานี
รถไฟ ค่ายทหาร หรือท่ีบ้านในเวลากลางคืน  แต่บางกรณีผู้ที่เข้าไป
รายงานตวัไมไ่ดร้บัการปลอ่ยตวั  เพราะถูกดำาเนนิคด ี เปน็ตน้วา่ความผดิ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

สำาหรับต่างจังหวัด จะไม่มีการออกเป็นคำาสั่งเรียกตัวอย่างเป็น
ทางการ แต่จะใช้การโทรศัพท์เรียกให้ไปรายงานตัว  เช่น  ในกรณีของ
นกักจิกรรมและนกัวชิาการทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่อบุลราชธาน ีและขอนแกน่ 
เป็นต้น รวมถึงใช้การติดตามหาตัวตามสถานที่ต่างๆ ด้วย

2. กรณีการจับกุมและควบคุมตัว
มีลักษณะสำาคัญ ได้แก่
- ควบคมุตวัผู้ใชเ้สรภีาพแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง  เชน่ ชู

สัญลักษณ์สามน้ิวตามสถานท่ีต่างๆ หรือโพสต์ภาพบน Facebook หรือ
ถือป้ายที่มีข้อความไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร

“มีกรณีที่ผู้ ไปรายงานตัวถูกปิดตา 
หรือคลุมศีรษะด้วยถุงพลาสติกสีดำา 

แล้วขับรถวนไปมา เพ่ือให้ไม่รู้เส้นทาง
และสถานที่ควบคุมตัว”



 12 

ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช. รายงานของศูนย ์ทนายความเ พ่ือ สิทธิมนุษยชน

-  จับหรือควบคุมตัวผู้ท่ีไปชุมนุมคัดค้านการรัฐประหาร แม้บาง
กรณจีะไปคนเดยีวโดยไมไ่ดน้ดัหมายกบัผูอ่ื้น หรอืไมไ่ด้ชมุนุมเกนิ 5 คน 
ก็ตาม

- ควบคุมตัวผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวตามคำาสั่ง คสช.

พฤติการณก์ารควบคมุตวั ขัน้ตอนการควบคมุตวัมกีารพฒันา โดย
ชว่งแรกการควบคมุตวัผูท้ีอ่อกมาคดัคา้นการรฐัประหารจะเกดิขึน้ระหวา่ง
การชุมนุม ต่อมามีการถ่ายรูปผู้ชุมนุมแล้วตามควบคุมตัวในภายหลัง 
ซึ่งมีทั้งควบคุมตัวระหว่างเดินทางกลับจากการชุมนุม ระหว่างทำากิจวัตร
ประจำาวัน รวมถึงตามไปควบคุมตัวถึงที่บ้าน อันเป็นการใช้อำานาจตาม
กฎอัยการศึกโดยปราศจากหมายเรียกหรือหมายจับ

ทั้งนี้  ยังมีกรณีที่ควบคุมตัวโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาหรือเหตุแห่ง
การจับกุม โดยเจ้าหน้าที่อา้งอำานาจตามกฎอัยการศึก บางกรณถีูกจับใน
ต่างจังหวัด จากนั้นจึงพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์มายังกรุงเทพฯ หรือที่อื่น แต่
บางกรณีมีการแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวที่สถานีตำารวจ  ส่วนกรณี
ผู้มีชื่อให้ไปรายงานตัวแต่ไม่ไปจะถูกควบคุมตัวทันทีที่พบเห็น  จากนั้น
อาจปล่อยตัวหรือส่งตัวไปที่ศาลทหารต่อไป

พฤตกิารณร์ะหวา่งการควบคมุตวัของเจ้าหนา้ท่ี ณ กองบงัคบัการ
ปราบปรามและสถานีตำารวจ พบว่า ผู้ถูกควบคุมตัวท่ีถูกจับกุมเนื่องจาก
ฝ่าฝืนคำาสั่งหรือประกาศของ คสช. ได้รับการปฏิบัติต่างกัน  ในช่วงแรก
หลงัการรฐัประหาร ผูถ้กูควบคมุตัวจะยงัไมถ่กูนำาไปไว้ในหอ้งขงั ภายหลัง
มีกรณีที่ถูกควบคุมในห้องขัง แต่บางส่วนได้รับการปล่อยตัวโดยไม่แจ้ง
ข้อกล่าวหา  ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับท่าทีการปฏิบัติตนและการแสดงทัศนคติของ
ผู้ถูกควบคุมตัว  ว่ายอมปรับเปล่ียนตามท่ีเจ้าหน้าที่ต้องการหรือให้ความ
ร่วมมือกับทหารหรือไม่ หากไม่ให้ความร่วมมือ แสดงท่าทีหรือทัศนคติ
หรือมีรูปภาพเป็นแกนนำาคัดค้านการรัฐประหาร เจ้าหน้าที่อาจดำาเนินคดี
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ขยายผลตอ่จากขอ้มลูทีม่อียูแ่ล้ว หรอืจากใน Facebook หรอื e-mail ซึง่
เจ้าหน้าที่ขอรหัสผ่านไประหว่างการควบคุมตัว

ด้านสภาพความเป็นอยู่ ช่วงแรกๆ ผู้ถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก
ยังคงอยู่ภายนอกเรือนจำา แต่ในช่วงวันหลังๆ จะถูกย้ายเข้าไปในห้องขัง
หรือเรือนจำา อย่างไรก็ดี มีหลายกรณีท่ีเป็นการควบคุมตัวโดยไม่แจ้งสถานท่ี
คุมขัง บางรายไม่ได้ถูกคุมขังในเรือนจำาหรือห้องขัง แต่ถูกควบคุมตัวใน
ห้องพักรับรองของทหาร  ในขณะท่ีบางรายต้องใช้ชีวิตในห้องขัง  ซึ่ง
ขาดแคลนน้ำาดืม่หรือทีน่อน และบางรายถกูพาตัวไปขงัในหอ้งมดื ณ ชว่ง
เวลาหนึ่ง  นอกจากนี้  ยังมีกรณีที่บางรายถูกคุมขังในเรือนจำาทหาร 
ที่ขาดแคลนทั้งที่นอนและห้องน้ำา หรืออาจถูกขังในห้องเด่ียว  เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่พูดว่าอาจมีการย้ายไปขังเดี่ยวหรือห้องมืดหากปฏิบัติตัวไม่ดี 
จากกรณทีีเ่กดิขึน้โดยสว่นใหญผู่ถ้กูควบคมุตวัในชัน้กฎอยัการศกึจะไมไ่ด้
รับสิทธิ์พบทนายความ  ไม่ได้รับสิทธิ์ ในการเปิดเผยสถานที่ควบคุมตัว 
หรือติดต่อกับโลกภายนอก รวมถึงอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูโทรทัศน์ด้วย 
รวมถึงไม่มีสิทธิ์ติดต่อญาติ ต้องให้ทนายความไปต่อรองจึงจะติดต่อญาติ
ได้ แต่ก็ได้เพียงบางกรณี

ดา้นการรกัษาพยาบาล แมญ้าตจิะสามารถฝากยาใหผู้ถ้กูควบคมุ
ตัวได้ แต่ผู้ถูกควบคุมตัวไม่มีโอกาสพบแพทย์  จะได้พบก็ต่อเมื่ออาการ
รา้ยแรงจึงจะไดร้บัการรกัษาในโรงพยาบาล สว่นกรณทีีผู่ถ้กูควบคมุตวัถกู
ทำาร้ายร่างกายก็จะได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แต่มีข้อสังเกตว่าเป็น
ไปเพื่อลบรอยบาดแผลเท่านั้น

การสอบสวน  มีท้ังกรณีการจับกุมตามหมายจับ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาปกติ คือ มีการแจ้งข้อกล่าวหาและให้
ปรกึษาทนายความได ้อกีกรณหีนึง่ คอื การควบคมุตวัตามกฎอยัการศกึ 
โดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา  ไม่ให้มีทนายความ  ในห้องสอบสวนจะมี
เจ้าหน้าที่ทหารหรือตำารวจจำานวนมากสังเกตการณ์  ผู้ถูกจับกุมหรือ



 14 

ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช. รายงานของศูนย ์ทนายความเ พ่ือ สิทธิมนุษยชน

ควบคุมตัวจะถูกซักถามทัศนคติทางการเมืองและมีเจ้าหน้าท่ีทหารพยายาม
อธบิายเหตผุลของการทำารฐัประหารใหผู้ถู้กจับกมุเขา้ใจวา่เป็นส่ิงทีถ่กูต้อง 
จากนัน้อาจใหผู้ถ้กูควบคมุตวัสือ่สารผา่นชอ่งทางต่างๆ  เชน่ บนัทกึวดิีโอ 
เพือ่บอกกบัสาธารณะวา่ผูถ้กูจับหรือควบคมุตวัเหน็ดว้ยกบัการรฐัประหาร
แล้ว

นอกจากน้ี  ในระหว่างการควบคุมตัว  เจ้าหน้าที่จะยึดอุปกรณ์
สื่อสาร  อาทิ  โทรศัพท์มือถือ  ไปตรวจสอบว่ามีการกระทำาท่ีอาจผิด
กฎหมาย โดยเฉพาะมาตรา 112 หรอืขดัต่อประกาศ คสช. หรอืไม ่ซึง่อาจ
ถูกนำาไปใช้เพื่อพิจารณาในการดำาเนินคดีต่อไป

การปล่อยตัว หากไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ถูกควบคุมตัวจะถูก
ปล่อยตัวในช่วง 3 วัน 5 วัน หรือ 7 วันหลังจากถูกควบคุมตัว ณ สถานี
ตำารวจ อย่างไรก็ดี  เจ้าหน้าที่อาจยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการ
นับวันปล่อยตัวทำาให้บางรายถูกควบคุมตัวเกิน 7 วัน ทว่า ยังมีกรณีที่
ถูกควบคุมตัวเกิน 7 วัน และไม่ได้รับการปล่อยตัวมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ 
ก่อนปล่อยตัว ผู้ถูกควบคุมตัวจะถูกบังคับให้เซ็นเอกสารยอมรับเง่ือนไข
ต่างๆ ที่ทหารเป็นฝ่ายกำาหนด  เช่น จะยุติกิจกรรมหรือการแสดงออก
ทางการเมือง  เป็นต้น

การดำาเนินคดี จากข้อมูลปัจจุบันพบว่า ข้อหาท่ีเจ้าหน้าท่ีจะดำาเนิน
คดี  ได้แก่ ฝ่าฝืนประกาศห้ามชุมนุม, ชุมนุมม่ัวสุมเพื่อก่อให้เกิดความ
วุน่วายในบา้นเมอืง โดยเปน็แกนนำา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
215, ไม่ยอมเลกิการชมุนมุเมือ่เจา้หนา้ทีสั่ง่ใหเ้ลกิ ตามมาตรา 216, หาก
มีพฤตกิารณช์กัชวนบคุคลอืน่ อาจถกูดำาเนนิคดขีอ้หายยุง ปลกุปัน่ ตาม
มาตรา 116 และหากไม่มารายงานตัวจะมีความผิดในข้อหาขัดคำาสั่งของ
เจ้าหน้าที่

นอกจากนี ้ผูถ้กูควบคมุตัวหรอืถกูเรยีกรายงานตวัอาจมคีวามเสีย่ง
ที่จะถูกดำาเนินคดีจากการกระทำาในอดีต  เป็นต้นว่า ดำาเนินคดีในมาตรา 
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112 ได ้โดยเจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบประวติัอาชญากรรมของผูถ้กูควบคมุตัว
หรือผู้ถูกเรียกรายงานตัว  จากลายพิมพ์นิ้วมือที่ได้ลงไว้ ในแบบประวัติ
ผู้ต้องหา

ศาลทหาร จากคดทีีผ่า่นมา หากผูถ้กูจบักมุฝา่ฝนืคำาสัง่ของ คสช. 
หลังวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม อาจถูก
ส่งตัวไปที่ศาลทหาร ซึ่งไม่จำาเป็นต้องควบคุมตัวครบ 7 วันก็สามารถนำา
ไปทีศ่าลทหารได้ทนัที หากศาลอนญุาตใหป้ระกนัตัว ผูต้อ้งหาจะถกูสง่ตวั

“ผู้ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวจะถูก
ซักถามทัศนคติทางการเมืองและ
มีเจ้าหน้าที่ทหารพยายามอธิบาย

เหตุผลของการทำารัฐประหารให้
ผู้ถูกจับกุมเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

จากนั้นอาจให้ผู้ถูกควบคุมตัว
สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

บันทึกวีดิโอ เพื่อบอกกับสาธารณะ
ว่าผู้ถูกจับหรือควบคุมตัว

เห็นด้วยกับการรัฐประหารแล้ว”
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ไปยังเรือนนอนภายในเรือนจำาเสียก่อน จึงจะสามารถปล่อยตัวได้
ศาลพลเรือน จากคดีที่ผ่านมา หากการกระทำาท่ีขัดต่อกฎหมาย

หรือฝ่าฝืนคำาสั่งของ คสช. เกิดก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ผู้ต้องหา
จะถกูพจิารณาคดใีนศาลพลเรอืน โดยผูต้อ้งหาจะมสีทิธติามกฎหมายปกติ

ผลกระทบหลังการปล่อยตัว  เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ขอรหัสผ่าน 
e-mail หรือ Facebook และเบอร์โทรศัพท์ ทำาให้ผู้ถูกจับกุมหรือผู้ถูก
เรยีกรายงานตวัถกูละเมดิความเป็นสว่นตวั บางกรณทีำาใหช้วิีตประจำาวนั
เปล่ียนแปลงไป เช่น เม่ือคนรอบข้าง อาทิ หากเพ่ือนร่วมงานรู้ว่าผู้ถูกจับกุม
หรือผู้ถูกเรียกรายงานตัวมีทัศนคติทางการเมืองฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท่ี
ไมเ่หมือนกบัตน จะนำาไปสูค่วามขดัแยง้ในองคก์ร, ไมส่ามารถแสดงความ
คดิเหน็ทางการเมอืงไดอ้ยา่งเสร ีทัง้ทางโซเชยีลเนต็เวริค์หรอืการเขา้รว่ม
ชมุนมุ, ไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศไทยได้โดยไมข่ออนญุาต และ
หากฝ่าฝืนเงื่อนไขการปล่อยตัวของทหารอาจถูกอายัดทรัพย์สิน  เป็นต้น

การค้น กรณีท่ีทหารเข้าไปค้นบ้านหรือพยายามจะเข้าไปค้นและ
พาตัวบุคคลไปโดยไม่มีหมายค้น  ซ่ึงการค้นดังกล่าวอาจนำาไปสู่การแจ้ง
ขอ้กลา่วหา ทำาใหป้ระชาชนมคีวามกงัวลตอ่ทา่ทขีองทหารวา่จะใชอ้ำานาจ
เกินขอบเขตของกฎหมายหรือไม่

การประกันตัว  จากกรณีที่เกิดขึ้น  มีเพียงกรณีเดียวท่ีได้รับการ
ประกันตัวในชั้นตำารวจ  ซ่ึงเป็นสถานีตำารวจทั่วไป แต่หากมีการแจ้งข้อ
กล่าวหาที่กองปราบปราม ยังไม่มีกรณีที่ได้รับการประกันตัว

ในชั้นศาลทหาร พบว่า  ศาลให้ประกันตัวอยู่บ้าง  แต่ขั้นตอน
ยาวนานกว่าศาลปกต ิหลกัทรพัย์ประกนัตวัจะอยูท่ี ่10,000–400,000 บาท 
สูงสุดอยู่ท่ี 400,000 บาท  มีบางกรณีท่ีศาลทหารไม่ให้ประกันตัว  เช่น 
กรณีมีอาวุธสงคราม หรือถูกตั้งข้อหาตามมาตรา 112 โดยให้เหตุผลว่า 
เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี

ในศาลพลเรือน พบว่า หากเป็นคดีฝ่าฝืนคำาส่ัง/ประกาศห้าม



 17 

ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช. รายงานของศูนย ์ทนายความเพื่ อสิทธิมนุษยชน

ชุมนุมหรือขัดต่อกฎหมายท่ัวไป ผู้ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวมีสิทธิได้รับ
การประกนัตัว แตก่รณถีกูต้ังขอ้หาตามมาตรา 112 ศาลยงัไมใ่หป้ระกันตวั
เช่นกัน

ผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไป
เห็นได้ว่า ประชาชนโดยท่ัวไปมีความกังวลใจจากการประกาศใช้

กฎอัยการศึก  ไม่ว่าจะเป็นความวิตกเก่ียวกับเสรีภาพในการแสดงออก 
การแสดงสัญลักษณ์หรือแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับคณะรัฐประหารของ
ตนเอง ความวิตกจากการพบเจ้าหน้าท่ีทหารผ่านไปมาในบริเวณท่ีอยู่อาศัย 
ความวิตกจากการท่ีตนเองหรือญาติมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเส้ือแดง 
และความวติกเนือ่งจากเพือ่นหรอืญาตถิกูเรยีกรายงานตวั นอกจากนี ้ เมือ่
มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น ประชาชนจะวิตกว่าเป็นผลกระทบจากการ
ดำาเนินการของทหาร

ผลกระทบต่อสื่อ
จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า นับแต่ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

มีการปิดก้ันส่ือ  โดยสถานีโทรทัศน์ท้ังฟรีทีวี  สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม 
เคเบิล  โทรทัศน์ระบบดิจิตอล รวมถึงสถานีวิทยุชุมชน ถูกควบคุมหรือ
ระงับการออกอากาศ  เว็บไซต์ทั้งของไทยและต่างประเทศถูกปิดกั้นการ
เข้าถึงเป็นจำานวนมาก อีกท้ังมีการส่ังเก็บหนังสือ นำาไปสู่การเซ็นเซอร์
ตัวเองของสื่อมวลชน  ท้ังโทรทัศน์  วิทยุ  ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือออนไลน์ ตลอด
จนร้านหนังสือ
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ความเห็นทางกฎหมายต่อ

สถานการณ์ ในปัจจุบัน

1. การประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร
ตามท่ีคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ  (คสช.) ได้ออกประกาศฉบบั

ที ่2/2557 เรือ่งประกาศใชก้ฎอยัการศกึทัว่ราชอาณาจกัร เพือ่รกัษาความ
สงบเรียบร้อย  ซ่ึงมาตรการตามกฎอัยการศึกเป็นการให้อำานาจเจ้าหน้าที่
และจำากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างรุนแรง  จึงต้องใช้เท่าท่ีจำาเป็น
เท่านั้น แต่ปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์รุนแรงที่จำาต้องคงไว้ซึ่งการ
ประกาศกฎอัยการศึกอีกต่อไป อีกทั้ง  สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
มาตรการตามกฎหมายปกติก็สามารถดำาเนินการแก่ผู้กระทำาความผิดได้

2. การปิดกั้นและควบคุมสื่อทุกชนิด
ในสถานการณท์ีมี่การเปลีย่นแปลงทางสงัคมขนานใหญ ่ตลอดจน

มีการริเริ่มและดำาเนินนโยบายสาธารณะจำานวนมาก ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ดำาเนินชีวิตของประชาชนท่ัวไป  จึงจำาเป็นอย่างย่ิงที่สื่อจะต้องมีเสรีภาพ
ในการนำาเสนอขอ้มลูและความคดิเหน็จากทกุฝา่ย เพือ่ใหป้ระชาชนได้รบั
ทราบถึงประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตความเป็นอยู่

เสรีภาพของส่ือถือเป็นเสรีภาพท่ีสำาคัญอย่างหน่ึงในสังคมเสรีประชา-
ธิปไตย เน่ืองจากส่ือเป็นผู้ตรวจสอบการทำางานของรัฐบาลและนำาเสนอสภาพ 
ความเปน็อยูท่ีแ่ทจ้รงิของประชาชน โดยตอ้งนำาเสนอขอ้มลูและความเหน็
ทางวิชาการอย่างรอบด้านเพ่ือนำาเสนอข้อเท็จจริงต่อประชาชน  ซ่ึงไม่ได้จำากัด
อยู่แค่ในสื่อกระแสหลัก แต่หมายรวมถึงสื่อออนไลน์ หนังสือ และอื่นๆ
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“เสรีภาพในการชุมนุมและการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่อ

สาธารณะ เป็นสิ่งที่มีความสำาคัญและ
ขาดเสียมิได้ในสังคมประชาธิปไตย 

เพราะการแสดงความคิดเห็นที่
หลากหลายเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน 

อันนำามาซึ่งการแก้ไขปัญหาหรือ
ยุติข้อขัดแย้งของสังคม”

การระงับหรือควบคุมการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์และวิทยุ 
การหา้มมใิหเ้ชญินกัวชิาการหรอืผูม้ปีระสบการณค์วามรู้ในเรือ่งหนึง่ๆ มา
ออกรายการ การสั่งเก็บหนังสือวิชาการออกจากร้านหนังสือ  รวมถึงการ
ปิดกั้นเว็บไซต์ ควบคุมสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  เหล่านี้ ทำาให้ทางเลือก
ในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนหดแคบลง จนไม่สามารถตัดสินใจบน
พื้นฐานข้อมูลและมุมมองได้อย่างรอบด้านและทันท่วงทีได้  จึงสมควร
ยกเลิกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสื่อทั้งหมด
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3. การควบคุมตัวและการดำาเนินคดีกับผู ้ที่ชุมนุม
โดยสงบ และผู ้แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์
โดยสุจริต

เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่อ
สาธารณะ เป็นส่ิงท่ีมีความสำาคัญและขาดเสียมิได้ในสังคมเสรีประชา ธิปไตย 
เพราะการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน อันนำามา
ซึ่งการแก้ไขปัญหาหรือยุติข้อขัดแย้งทางสังคม ดังนั้น การประกาศห้าม
ชุมนุมและการแสดงออกทางการเมืองโดยสงบ การควบคุมตัวและการ
ดำาเนินคดีต่อผู้ชุมนุมหรือผู้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์คณะรักษา
ความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) โดยสจุรติ  จึงเปน็การละเมดิสทิธเิสรีภาพอยา่ง
ร้ายแรง จึงควรยกเลิกประกาศดังกล่าว

4. การบังคับให้บุคคลมารายงานตัว และการกำาหนด
เง่ือนไขเมื่อปล่อยตัวบุคคลท่ีไปรายงานตัวหรือถูกกักตัว

ตามที่ คสช. ได้มีคำาสั่งให้บุคคลมารายงานตัว  และรายงานตัว
เพ่ิมเติม นับต้ังแต่มีประกาศยึดอำานาจจนถึงปัจจุบัน มีจำานวนกว่า 500 คน 
ถือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลโดยอำาเภอใจ  เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์
หรอืเงือ่นไขทีช่ดัเจนคอยกำากบัการใชอ้ำานาจของฝา่ยทหารทีเ่รยีกตวับคุคล 
ว่าเรียกตัวไปเพราะเหตุใด ด้วยเง่ือนไขอะไร และเพ่ืออะไร ท้ังยังได้กำาหนด
โทษทางอาญาสำาหรับผู้ฝ่าฝืนคำาสั่งเรียกรายงานตัว อันเป็นการกำาหนด
โทษที่ไม่เป็นธรรม

นอกจากน้ี การบังคับให้บุคคลที่ถูกเรียกรายงานตัวหรือถูกกักตัว
ตอ้งยอมรบัเงือ่นไขอนัมลีกัษณะจำากดัสทิธิเสรภีาพทีส่ำาคัญหลายประการ
กอ่นปลอ่ยตวั เปน็การบงัคบัใหบ้คุคลเหลา่นัน้ตอ้งยอมรบัเงือ่นไขทีไ่มเ่ปน็
ธรรมอย่างไม่มีทางเลือก
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5. มาตรการในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคล
การจบักมุและควบคมุตวับคุคลเปน็การละเมดิสทิธเิสรภีาพในชวีติ

และร่างกายอย่างร้ายแรง รัฐควรใช้มาตรการนี้ ให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนน้อยท่ีสุด ดังน้ัน การจับกุมตามอำาเภอใจโดยไม่มีหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและมูลเหตุที่ชัดเจน การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลท่ีกระทำาการ
แสดงออกทางสัญลักษณ์โดยสงบ และการควบคุมตัวบุคคลที่เรียกไป
รายงานตวั จงึเปน็การละเมดิสทิธเิสรภีาพประชาชนอยา่งร้ายแรงและเกนิ
ความจำาเป็น

นอกจากนี ้ ในทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการจบักมุและควบคมุตวัตามกฎ
อัยการศึกยังไม่มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่แน่นอน  เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว
บุคคลโดยไมแ่จง้สถานทีค่วบคมุตวัใหญ้าติของผูถ้กูควบคมุตัวทราบ ไมใ่ห้
สทิธญิาตไิดเ้ขา้เยีย่มผูถ้กูควบคมุตวัในระหวา่งการควบคมุของฝา่ยทหาร 
ไมไ่ดป้ล่อยตวัโดยทนัทเีมือ่สอบถามขอ้มลูเสรจ็ส้ินแลว้  ไมมี่การทำาบนัทกึ
การควบคุมตัวและการปล่อยตัวตามกฎอัยการศึก และมีการปฏิบัติที่ไม่
เหมาะสมกับผู้ถูกควบคุมตัว  เช่น การปิดตา การควบคุมตัวไว้ในห้องขัง
ประหนึ่งเป็นผู้ต้องหาที่กระทำาความผิด  เช่น  กรณี  นางสาวกริชสุดา 
คุณะแสน มีการควบคุมตัวเกินกว่า 7 วันตามกฎอัยการศึก  โดยท่ีญาติ
ไม่ทราบว่าถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไหน ปลอดภัยหรือไม่  อย่างไร  และไม่
สามารถตดิตอ่ไดเ้ปน็ระยะเวลานาน การปฏบิตัดิงักลา่วลว้นแต่ไมเ่ปน็ไป
ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน

6. การดำาเนินคดีพลเรือนในศาลทหารตามประกาศ 
เรื่อง ความผิดท่ีอยู่ในอำานาจดำาเนินคดีของศาลทหาร

ตามหลักการแบ่งแยกอำานาจ  ให้แบ่งอำานาจบริหาร นิติบัญญัติ 
และตุลาการออกจากกัน  เพื่อให้มีการถ่วงดุลตรวจสอบอำานาจซึ่งกัน
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และกัน และไม่ให้อำานาจใดมีอำานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด การนำาคดีขึ้นศาล
ทหาร  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานการณ์ที่ผู้ปกครองประเทศเป็นฝ่าย
ทหารที่มาจากการยึดอำานาจ การใช้อำานาจออกกฎหมาย การบังคับใช้
กฎหมาย และการพพิากษาตดัสนิคด ีจงึเปน็การขดัตอ่หลกัการแบง่แยก
อำานาจ ปลอดจากการตรวจสอบทั้งปวง  และไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐ 
เนื่องจากไม่มีตุลาการท่ีเป็นอิสระและเป็นกลาง  เพราะตุลาการศาลทหาร
มาจากการแตง่ตัง้ของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหมหรอืผูบ้งัคบัชาของ
ฝ่ายทหาร และในทางปฏิบัติก็เป็นการพิจารณาคดีท่ีพลเรือนถูกกล่าวหา
ว่ากระทำาความผิดทางอาญาบางข้อหา และการกระทำาท่ีขัดต่อประกาศหรือ
คำาสัง่ของ คสช. ตามประกาศของหวัหนา้ คสช. ทีเ่ปน็ฝา่ยทหาร ตลุาการ
ศาลทหารจึงไมม่คีวามเปน็อสิระ ทัง้ในแงข่องทีม่าและในแงข่องการปฏบิตัิ
หน้าที่ อีกทั้งคำาพิพากษายังไม่สามารถตรวจสอบได้โดยสาธารณชนและ
ศาลทีสู่งขึน้ไป ผูถ้กูกลา่วหาไมม่สิีทธอิทุธรณแ์ละฎกีา ดงันัน้ พลเรอืนจงึ
ไม่ควรอยู่ภายใต้อำานาจศาลทหารไม่ว่ากรณีใดๆ

ข้อเสนอของศูนย์ทนายความ

เพื่อสิทธิมนุษยชน
1. ยุติการใช้อำานาจตามกฎอัยการศึก  โดยยกเลิกประกาศใช้กฎ

อัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร  เน่ืองจากปัจจุบันไม่มีเหตุให้ใช้กฎอัยการศึก
อีกต่อไป และให้ใช้กฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ

2. ยกเลิกมาตรการปิดกั้นและควบคุมสื่อทุกชนิด
3. ยุติการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก และยุติการดำาเนินคดีกับ

ผู้ชุมนุมโดยสงบ หรือแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต 
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รวมถึงยกเลิกประกาศห้ามชุมนุม
4. ยกเลิกการบังคับให้บุคคลมารายงานตัว
5. กรณขีองผูท้ีถ่กูควบคมุตวัอยูใ่นระหวา่งนี ้ ใหย้กเลกิการกำาหนด

เงือ่นไขเมือ่ปลอ่ยตวับคุคลทีไ่ปรายงานตวัหรอืถกูกกัตวั  โดยใช้มาตรการ
ในการจับกุมและควบคุมตัวเท่าท่ีจำาเป็นเท่านั้น ควรกำาหนดหลักเกณฑ์
แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการจบักมุและควบคมุตวัทีช่ดัเจน และเปน็ไปตามหลัก
สิทธิมนุษยชน  เช่น  ให้บุคคลท่ีถูกจับกุมและควบคุมตัวมีสิทธิท่ีจะได้รับ
แจ้งเหตุที่ถูกจับกุม  ได้รับทราบสถานที่ควบคุมตัว  ได้แจ้งญาติ  และให้
ญาติเยี่ยม นับแต่โอกาสแรกที่มีการจับกุมและควบคุมตัว  เป็นต้น

6. ใหย้กเลกิการดำาเนนิคดพีลเรอืนในศาลทหารตามประกาศ เรือ่ง 
ความผิดที่อยู่ในอำานาจดำาเนินคดีของศาลทหาร

7. ผูท้ีถ่กูกลา่วหาวา่ฝา่ฝนืประกาศหรอืคำาสัง่ของคณะรกัษาความ
สงบแหง่ชาต ิ(คสช.) และถกูดำาเนนิคดขีอ้หาตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ถือเป็นนักโทษทางการ
เมอืง ควรคมุขงัในสถานทีท่ีเ่หมาะสม และแยกออกจากผูต้อ้งขงัความผดิ
อื่นๆ





สถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนไทย  

1 ปีหลังการรัฐประหาร 
2557 กระบวนการ

ยุติธรรมลายพราง  
ภายใต้ คสช.

ต�มที่คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (คสช.) ได้ทำ�ก�รรัฐประห�ร
ยดึอำานาจการปกครองตัง้แตว่นัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 และมีการประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร1 จนกระทั่งได้ประกาศ
ยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 25582 
และได้ประกาศใช้คำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี 
3/2558  เรือ่งการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมัน่คงของชาตขิึน้มา 
เพื่อให้อำานาจเจ้าหน้าที่ทหารแทนการใช้กฎอัยการศึก ตลอดระยะเวลา 

1    ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 2/2557  เรื่อง การประกาศใช้
กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร

2   ทั้งนี้  ไม่กระทบต่อการประกาศใช้กฎอัยการศึกที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2557
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1 ปภีายใตก้ารปกครองประเทศโดยคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ ปรากฏ
การกระทำาท่ีเป็นการใช้อำานาจโดยมิชอบ ขาดการตรวจสอบถ่วงดุล ไม่
เคารพหลกันติธิรรมและพันธกรณกีฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ 
อีกทั้งยังละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

ในทางนิติบัญญัติ  คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศใช้ 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 2557, คำาสัง่คณะ
รกัษาความสงบแหง่ชาต ิ184 ฉบับ, ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
122 ฉบับ, คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 17 ฉบับ และได้
แตง่ตัง้สภานติิบญัญตัแิหง่ชาติ (สนช.) ขึน้มาพิจารณากฎหมาย ซึง่จนถึง
ปัจจุบันมีร่างกฎหมายท่ีเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. จำานวนท้ังส้ิน 112 ฉบับ 
จำาแนกเปน็ กรณปีระกาศใชเ้ปน็กฎหมายแลว้ 77 ฉบบั, กรณ ีสนช. เหน็
ชอบแล้วและอยู่ระหว่างการประกาศใช้เป็นกฎหมาย 17 ฉบับ  และกรณี
อยู่ระหว่างการพิจารณา 18 ฉบับ ซึ่งในทางรูปแบบการออกกฎหมายนี้ 
ไม่ได้มีฐานท่ีมาจากความยินยอมและการมีส่วนร่วมใดๆ ของประชาชน 
และในทางเน้ือหา  มีกฎหมายหลายฉบับท่ีขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน  เช่น 
ประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตฉิบบัที ่7/2557 เรือ่งการหา้มชมุนมุ
ทางการเมือง, ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี 37/2557 เร่ือง
ความผิดทีอ่ยูใ่นอำานาจพจิารณาพิพากษาคดขีองศาลทหาร, และพระราช-
บัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  เป็นต้น

ในทางบรหิาร คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิได้ใชอ้ำานาจตามกฎ
อยัการศกึในการเรียกบคุคลมารายงานตวัหรอืเชญิตวับคุคลไปปรบัทศันคติ
อย่างน้อยจำานวน 751 คน3 การติดตามไปยังบ้านพักกลุ่มบุคคลท่ีคณะ

3   iLaw-freedom,  “364 วันหลังประหาร: ประมวลสถานการณ์เสรีภาพในการ
แสดงออก,”  iLaw,  17 กรกฎาคม 2558, http://freedom.ilaw.or.th/blog/364% 
20days%20after% 20coup  (สืบค้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558).
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รกัษาความสงบแหง่ชาตเิหน็วา่เป็น “ภยัต่อความมัน่คง” มกีารแทรกแซง
หรือปิดก้ันไม่ให้มีงานเสวนาหรือกิจกรรมสาธารณะเกิดขึ้นอย่างน้อย 71 
งาน4  รวมถึงมีการดำาเนินคดีกับผู้แสดงออกหรือร่วมชุมนุมทางการเมือง 
นอกจากนีค้ณะรกัษาความสงบแห่งชาตยิงัมนีโยบายในการดำาเนนิการตาม
แผนแมบ่ทแก้ไขปญัหาการทำาลายทรพัยากรป่าไม ้การบกุรกุทีดิ่นของรฐั 
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ซึ่งการดำาเนิน
นโยบายนี้ขาดการมีส่วนร่วมและการพิจารณาถึงกระบวนการแก้ไขข้อ
พิพาทที่มีการเจรจามาก่อนหน้าน้ี ทำาให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนมากกว่า 
100 ชุมชน และมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ครัวเรือน

ในทางตุลาการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำาหนดให้คดี
ความผิดบางประเภทอยู่ภายใต้การพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร ได้แก่ 
ความผิดต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี  รัชทายาท หรือผู้สำาเร็จราชการ
แทนพระองค์, ความผิดต่อความม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจักร, ความผิด
ตามกฎหมายวา่ดว้ยอาวธุปนื  เครือ่งกระสนุปืน วตัถรุะเบดิ ดอกไมเ้พลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน และความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศหรือคำาสั่ง
คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิหรอืคำาสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่
ชาติ ทำาให้มีพลเรือนถูกดำาเนินคดีในศาลทหารอย่างน้อย 700 คน5

ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนได้ให้คำาแนะนำาทางกฎหมาย
แก่ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนภายหลังการรัฐประหารไปแล้ว

4   อ้างแล้ว.
5   International Commission of  Jurists  (ICJ), Submission to theUN

Committee onEconomic,Social andCulturalRights,  http://icj.
wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/05/Thai land- 
ICJ-CESCRsubmission-Advocacy-non-legal-submission-2015- ENG.pdf 
(accessed May 31, 2015).
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จำานวน 122 กรณี และให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่ผู้ต้องหาหรือจำาเลย
รวมทั้งสิ้น 60 รายจาก 38 คดี อย่างไรก็ตาม นอกจากคดีที่ศูนย์ทนาย-
ความฯ ได้ ให้ความช่วยเหลือแล้ว  ยังมีผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ไดร้บัผลกระทบจากการใชอ้ำานาจของคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตอิกีเปน็
จำานวนมาก ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นในการพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

1. การแสดงออกภายใต้

สถานการณ์ความไม่ม่ันคงของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในด้านสิทธิเสรีภาพด้านการแสดงออก คณะรักษาความสงบแห่ง

ชาต ิได้ใชม้าตรการตา่งๆ ในการจำากดัสทิธเิสรภีาพดา้นการแสดงออกของ
ประชาชน ไดแ้ก ่การประกาศกฎอยัการศกึทัว่ราชอาณาจักรตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 2/2558,  การเรียกให้บุคคลไป
รายงานตัวและการเชิญตัวเพ่ือไปปรับทัศนคติ,  การประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติฉบับที่ 7/2557  เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง รวมถึง
การดำาเนนิคดใีนความผิดฐานหมิน่ประมาทหรอือาฆาตมาดรา้ยพระมหา-
กษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

1.1 การเรียกบุคคลให้ ไปรายงานตัวและการเชิญตัว
เพ่ือไปปรับทัศนคติ

ภายหลงัการรฐัประหารเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2557 คณะรกัษา
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ความสงบแห่งชาติได้ออกคำาส่ังเรียกบุคคลไปรายงานตัว  ซ่ึงประกอบไปด้วย
นักการเมือง  นักวิชาการ  นักกิจกรรม กลุ่มการเมืองฝ่ายต่างๆ รวมแล้ว
อย่างน้อย 751 ราย โดยระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 – 1 เมษายน 
2558  เจ้าหน้าที่ทหารได้ใช้อำานาจตามมาตรา 15 ทวิ พระราชบัญญัติกฎ
อยัการศกึในการกกัตวับคุคลได้ไมเ่กินเจด็วนัโดยไมม่ขีอ้กล่าวหา ซึง่คณะ
รกัษาความสงบแหง่ชาตไิดป้ระกาศใชก้ฎอัยการศกึทัว่ราชอาณาจักร และ
ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ได้มีพระ บรมราชโองการยกเลิกกฎอัยการศึก

ลักษณะการเรียกให้ไปรายงานตัวนั้น  ในช่วงเดือนแรกหลังการ
รัฐประหาร คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อ่านคำาสั่งเรียกบุคคลให้ไป
รายงานตัวผ่านทางโทรทัศน์และวิทยุในช่วงเวลากลางคืน  และให้ไป
รายงานตัว ณ สโมสรทหารบก  เทเวศน์ กรุงเทพฯ ในวันรุ่งขึ้น ซึ่งผู้ถูก
เรยีกให้ไปรายงานตวัจะถกูควบคมุตวัไปยงัสถานทีปิ่ดลบั และมผีูถู้กเรยีก
ให้ไปรายงานตัวอย่างน้อย 5 รายถูกดำาเนินคดีตามมาตรา 112 ประมวล
กฎหมายอาญา หลังจากไปรายงานตัวหรือถูกจับกุมเนื่องจากไม่ไป
รายงานตวั อกีทัง้ในตา่งจงัหวดัยงัมกีารตดิต่อเรยีกบคุคลให้ไปรายงานตัว
ในค่ายทหารแต่ละพื้นท่ี  โดยไม่มีการประกาศรายช่ืออย่างเป็นทางการ
อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รับข้อมูลว่า 
ผูท้ีม่รีายชือ่ถกูเรยีกให้ไปรายงานตวับางรายไม่ยนิยอมไปรายงานตัว และ
ได้หลบหนีออกนอกประเทศ  เน่ืองจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
ประกาศกำาหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งเรียกบุคคลให้ไป
รายงานตวัเปน็ความผดิตามประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตฉิบบัท่ี 
41/2557 และในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวไปรายงานตัวจะต้องยอมรับปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข  คือ  การยืนยันที่อยู่อาศัยและห้ามเดินทางออกนอกราช
อาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
งดการเคล่ือนไหวหรือประชุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ และหากฝ่าฝืน
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เงื่อนไขหรือดำาเนินการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง  ต้อง
ยนิยอมทีจ่ะถกูดำาเนนิคดแีละระงบัธรุกรรมทางการเงนิ หากไมไ่ปรายงาน
ตวั ไม่ยอมรบัเงือ่นไขหรอืฝา่ฝนืเงือ่นไขดงักลา่ว มโีทษจำาคกุไมเ่กนิ 2 ป ี
ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ  ผู้ท่ีถูกดำาเนินคดีในฐาน
ความผิดดังกล่าว  ได้แก่  นายสมบัติ บุญงามอนงค์  รศ.ดร.วรเจตน์ 
ภาคีรัตน์ และนางสาวจิตรา คชเดช เป็นต้น

ศนูยท์นายความเพือ่สทิธมินษุยชนพบวา่ บคุคลทีค่ณะรกัษาความ
สงบแหง่ชาตเิรยีกให้ไปรายงานตวัสว่นใหญม่คีวามเกีย่วขอ้งทางการเมอืง
ในแนวทางของคนเสื้อแดง หรือกลุ่มท่ีมีการแสดงออกเกี่ยวกับการแก้ไข
หรือยกเลิกมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา อย่างไรก็ตาม การเรียก
บุคคลไปรายงานตัวโดยบุคคลดังกล่าวไม่ทราบถึงสาเหตุที่ตนถูกเรียก 
รวมถงึไมอ่าจทราบไดว้า่จะถูกนำาตวัไปควบคมุ ณ ทีใ่ด ไมส่ามารถติดต่อ
บุคคลภายนอกได้  และกำาหนดให้การไม่ไปรายงานตัวเป็นความผิด 
รวมถงึการไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขจะนำาไปสูผ่ลร้ายใดๆ นัน้  ในหลกัการทาง
กฎหมาย ความผิดดังกล่าวไม่ใช่ความผิดในตัวเอง  แต่เป็นความผิด
เนือ่งจากกฎหมายบญัญตัิ (malaprohibita)กฎหมายดังกลา่วจึงละเมดิ
ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

1.2 การห้ามชุมนุมทางการเมือง
คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิไดป้ระกาศคณะรกัษาความสงบแหง่

ชาติฉบับท่ี 7/2557  เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง ซึ่งจำากัดการชุมนุม
ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ฝ่าฝืนระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 
20,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และมีการบังคับใช้ประกาศฉบับดังกล่าว
อยา่งกวา้งขวาง รวมถงึการขม่ขูว่า่จะดำาเนนิคดีตามประกาศฉบบัดังกลา่ว 
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หากไม่ให้ความร่วมมือในการงดจัดงานเสวนาหรือกิจกรรมสาธารณะที่มี
แนวโน้มจะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรืออาจจะกระทบต่อความม่ันคง ซึ่ง
จนถึงปัจจุบัน มีกิจกรรมและเวทีเสวนาที่ถูกห้ามจัดหรือถูกแทรกแซงไป
แล้วอย่างน้อย 71 งาน อย่างไรก็ตาม การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะ
ซึ่งไม่เข้าข่ายตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 7/2557 
บางกรณกีลบัถกูเจา้หนา้ทีท่หารควบคมุตวัและบงัคบัใหย้อมรบัเงือ่นไขไม่
เคล่ือน ไหวทางการเมืองอีกต่อไป เช่น การชูน้ิวมือสามน้ิว การรับประทาน
แซนด์วิช และการใส่เสื้อยืดซึ่งมีข้อความ “Peace Please”  เป็นต้น

ตัวอย่างการดำาเนินคดีตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับท่ี 7/2557 เช่น คดีของกลุ่มพลเมืองโต้กลับซ่ึงได้จัดกิจกรรม “เลือกต้ัง
ที่(รัก)ลัก” หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2558 รวมถึงคดีของ นายพันธ์ศักด์ิ ศรีเทพ  ในการเดินเท้า
เพื่อมารายงานตัวคดี  “เลือกตั้งที่(รัก)ลัก”  ยังสถานีตำารวจนครบาล
ปทุมวัน ในวันท่ี 15 มีนาคม 2558 ท้ังท่ีกิจกรรมดังกล่าวน้ัน เป็นเพียงการ
เดินเท้าจากบริเวณซอยรางน้ำามายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ 
เท่านั้น

นอกจากน้ี  ยังมีข้อสังเกตว่าบางกรณีเจ้าหน้าที่ทหารไม่มีอำานาจ
ในการควบคมุตวัใดๆ แตเ่จา้หนา้ทีย่งัทำาการควบคมุตัวบคุคลไปยงัสถานี
ตำารวจเพ่ือลงบนัทกึประจำาวนัและบนัทกึวา่ได้มาสถานตีำารวจโดยสมคัรใจ 
ทัง้ทีค่วามจรงิ โดยสภาพของผูถ้กูควบคมุตวัไม่อาจปฏเิสธการควบคมุตวั
ได ้ตวัอยา่งเชน่ การควบคมุตวั นายพนัธศ์กัดิ ์ศรเีทพ ซึง่ประสงคจ์ะออก
เดินเท้าจากบ้านย่านนนทบุรีมายังสถานีตำารวจนครบาลปทุมวัน  ในวันท่ี 
14 มีนาคม 2558 โดยเจา้หนา้ทีต่ำารวจไดเ้ขา้ควบคุมตวัระหว่างทางมายงั
สถานีตำารวจนครบาลปทุมวัน จากนั้นจึงปล่อยตัวในช่วงเย็นโดยไม่มีการ
ตั้งข้อกล่าวหา หรือกรณีของ นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์  หรือ  “ฟอร์ด 
เส้นทางสีแดง” ซ่ึงมีการควบคุมตัวหลังทำากิจกรรมรำาลึกวันท่ี 19 พฤษภาคม 
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2558 พร้อมยึดเสื้อยืดพิมพ์ลายคนชูสามนิ้วมายังสถานีตำารวจนครบาล
ลุมพินี ก่อนจะมีการปล่อยตัวในช่วงดึกโดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆ 
พฤตกิารณด์งักลา่วถอืเปน็การคกุคามการใชเ้สรภีาพในการแสดงออกและ
เปน็การควบคมุตวัโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ซึง่ส่งผลทำาใหป้ระชาชนเกดิ
ความหวาดกลัวในการใช้สิทธิเสรีภาพของตนเอง

1.3 การดำาเนินคดีในความผิดฐานหม่ินประมาทหรือ
อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย ์ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 112

นับต้ังแต่มีการรัฐประหาร นโยบายการปราบปรามผู้กระทำาความผิด
ตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา ถือเป็นเป้าหมายหนึ่งของคณะ
รกัษาความสงบแหง่ชาต ิโดยในรายชือ่ทีค่ณะรักษาความสงบแหง่ชาติได้
มีคำาสั่งเรียกให้ไปรายงานตัว ส่วนหน่ึงเป็นรายชื่อของนักกิจกรรมซ่ึงเคย
รณรงค์ให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 112 และบางส่วนมีประวัติในการ
วิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ทำาให้บุคคลส่วนหนึ่งที่มีรายชื่อ
ให้ไปรายงานตวันัน้ไม่ยอมไปรายงานตวัและตอ้งหลบหนอีอกนอกประเทศ 
เพราะไมแ่นใ่จวา่จะถกูกลา่วหาวา่กระทำาความผดิตามมาตรา 112 หรอืไม ่
เนื่องจากหากถูกดำาเนินคดีดังกล่าว ผู้ต้องหาส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการ
ปลอ่ยตวัชัว่คราว ศนูยท์นายความเพือ่สทิธิมนษุยชนพบวา่มเีพียง 8 ราย
เท่านั้นท่ีได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และมีเพียง 1 รายที่ศาลไม่อนุญาต
ให้ฝากขังต่อ จากจำานวนผู้ต้องหาและจำาเลยทั้งหมด 67 รายในปัจจุบัน 
นอกจากน้ี  มาตรา 112 ยังเป็นความผิดประเภทหนึ่งซึ่งต้องขึ้นสู่การ
พิจารณาคดีของศาลทหาร ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 37/2557 อีกด้วย

จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์ทนายความฯ พบว่า มีประชาชน
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ถูกจับกุมและนำาตัวฟ้องต่อศาลทหารอย่างน้อย 30 คดี  โดยท่ีศาลทหาร
ไดม้คีำาพพิากษาแลว้ 6 คด ีพฤตกิารณซ์ึง่ถกูจบักมุไดแ้ก ่การแตง่บทกว ี
การเขียนผนังห้องน้ำา การโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก และการแชร์คลิปใน
สื่อสังคมออนไลน์  เป็นต้น ซึ่งคดีที่ศาลทหารพิพากษาแล้วนั้นได้รับโทษ 
จำาคุกขั้นต่ำากรรมละ 3 ปี  ไปจนถึง 10 ปี  โดยศาลทหารมีแนวโน้มจะ
ลงโทษในอัตราสูงกว่าศาลพลเรือน กล่าวคือ  โดยทั่วไปศาลพลเรือนจะ
ลงโทษพพิากษาจำาคกุกรรมละ 5 ป ีแตศ่าลทหารพพิากษาจำาคกุกรรมละ 
10 ป ี โดยคดมีาตรา 112 ในศาลทหารทีม่คีำาพพิากษาแลว้ทัง้หมด จำาเลย
ได้ให้การรับสารภาพ

ศูนย์ทนายความฯ เห็นว่า ในระยะเวลา 1 ปีหลังรัฐประหาร ประชาชน
ถูกจำากัดเสรีภาพในการแสดงออก ทั้งในด้านการแสดงความเห็นผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์  การจัดเวทีเสวนาสาธารณะ  รวมถึงการรวมตัวคัดค้าน
โครงการต่างๆ ของรัฐบาล โดยการใช้อำานาจตามกฎอัยการศึก ประกาศ

“ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีภายใต้
การปกครองประเทศโดย คสช. 
ปรากฏการกระทำาที่เป็นการใช้

อำานาจโดยมิชอบ ขาดการตรวจสอบ
ถ่วงดุล ไม่เคารพหลักนิติธรรมและ
พันธกรณีกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ อีกทั้งยังละเมิดสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน”
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คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิและการดำาเนนิคดีมาตรา 112 เป็นเครือ่งมือ
ในการจัดการ  โดยมีเหตุผลว่าเน่ืองจากอยู่ใน  “สถานการณ์ไม่ปกติ” 
แม้ว่าทั่วไปแล้วพฤติการณ์ดังกล่าว ประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพ
ได้โดยไม่มีความผิดต่อกฎหมายและมีหลักประกันสิทธิเสรีภาพ  ส่วน 
“เหตุการณ์ไม่ปกติ” น้ัน เป็นเพียงข้ออ้างของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และเจ้าหน้าที่ทหารในการจำากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเท่านั้น

2. ยุติธรรมลายพราง: 

กฎอัยการศึกและการดำาเนินคดี

พลเรือนในศาลทหาร
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมเป็นสิทธิประเภทหนึ่ง ซึ่งคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติได้ทำาการละเมิดอย่างร้ายแรง ตั้งแต่การประกาศใช้
กฎอัยการศึกไปจนถึงการดำาเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร ซึ่งส่งผลให้
เจา้หนา้ทีท่หารไดเ้ขา้มาดำาเนนิการตัง้แตช่ัน้จับกมุ  ส่งฟอ้ง และพจิารณา
พิพากษาคดี

2.1 การประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร
ผลของประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตฉิบบัที ่2/2557 เรือ่ง

การประกาศใช้กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร ทำาให้เจ้าหน้าที่ทหารมี
อำานาจในการควบคุมตัวบุคคลได้ไม่เกิน 7 วันตามพระราชบัญญัติกฎ
อยัการศึก พทุธศกัราช 2457 มาตรา 15 ทว ิซึง่บคุคลทีถ่กูควบคมุตัวตาม
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อำานาจดังกล่าวมีท้ังกรณีท่ีถูกเรียกให้ไปรายงานตัวและกรณีที่ถูกจับกุม
จากสถานการณ์การชุมนุมหรือก่อนมีการส่งให้ดำาเนินคดี

การใช้อำานาจในการควบคุมตัวดังกล่าวส่งผลให้บุคคลถูกควบคุม
ตัวไปยังสถานที่ปิดลับ  ทำาให้บุคคลท่ัวไป  หรือแม้กระทั่งญาติ  และ
ทนายความไมอ่าจเขา้ถงึได ้การควบคมุตวัในสถานทีป่ดิลบัไมมี่บคุคลอืน่
สามารถเข้าถึงหรือตรวจสอบการควบคุมตัวบุคคลที่ถูกเรียกรายงานตัว
หรือถูกจับกุมตัวได้นั้น ส่งผลให้มีการร้องเรียนว่ามีการทรมานระหว่าง
การควบคมุตวัตามกฎอยัการศกึ โดยเฉพาะคดีซึง่เกีย่วกบัอาวธุหรอืวตัถุ
ระเบิด ศูนย์ทนายความฯ พบว่า มีผู้ร้องเรียนว่ามีการทรมานเกิดข้ึนระหว่าง
การควบคุมตัวอย่างน้อย 18 ราย นอกจากนี้ยังพบว่ามีบุคคลอย่างน้อย 
2 รายถูกควบคุมตัวมากกว่า 7 วัน  ซ่ึงเกินกว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด 
ไดแ้ก ่นางสาวกรชิสดุา คณุะแสน และ นายยงยทุธ บญุดี โดยเจ้าหนา้ที่
ทหารได้กล่าวอ้างว่าเป็นความสมัครใจอยู่ต่อของผู้ถูกควบคุมตัวเอง

อย่างไรก็ตาม นอกจากการควบคุมตัวในสถานท่ีปิดลับ  การ
รอ้งเรยีนวา่มกีารทรมานและการควบคมุตวัโดยมชิอบแลว้ เจา้หนา้ทีท่หาร
ยังใช้อำานาจดังกล่าวจำากัดไม่ให้ประชาชนแสดงออกหรือดำาเนินกิจกรรม
ใดๆ รวมถงึการเรยีกบคุคลไปปรบัทศันคต ิผา่นการใหเ้ซน็ยอมรบัเงือ่นไข
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 40/2557  เรื่อง การ
กำาหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวบุคคลที่ถูกกักตัว  ตามพระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึก พุทธศักราช 2457 มาตรา 15 ทวิ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การใช้สิทธิในการแสดงออกของประชาชน

2.2 การดำาเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ทำาการยึดอำานาจทางตุลาการใน

การดำาเนินคดีความผิดทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ความผิดต่อองค์พระมหา-
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กษัตริย์ พระราชินี  รัชทายาท หรือผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์, ความผิด
ต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร, ความผิดตามประกาศหรือคำาสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 
37/2557 เรือ่งความผดิทีอ่ยูใ่นอำานาจพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลทหาร 
และความผิดตามประกาศฉบบัดงักลา่วยงัถกูขยายไปสูฐ่านความผดิอืน่ที่
เกีย่วโยงกนั โดยประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัที ่38/2557 
เรื่องคดีที่ประกอบด้วยการกระทำาหลายอย่างเกี่ยวโยงกัน  ต่อมาได้มี
ประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัที ่50/2557 เรือ่งใหศ้าลทหาร
มีอำานาจพิพากษาคดีอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดท่ีใช้เฉพาะ
แต่การสงคราม ส่งผลให้คดีดังกล่าวต้องถูกพิจารณาคดียังศาลทหาร ซึ่ง
ปัจจุบันมีพลเรือนถูกดำาเนินคดีที่ศาลทหารแล้วอย่างน้อย 700 ราย6

ก�รดำ�เนินคดใีนศ�ลทห�รมปีญัห�อย�่งน้อย 3 ประก�ร คอื 
ประการแรก  ในด้านความเป็นอิสระและเป็นกลาง ศาลทหารอยู่ในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ดังนั้นองค์คณะตุลาการนั้นจึงอยู่ในสังกัดกระทรวง
กลาโหม7 และสองในสามขององค์คณะนัน้เป็นเจา้หนา้ทีท่หารซึง่ไมไ่ด้จบ
การศึกษาด้านกฎหมาย การท่ีตุลาการสังกัดกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกระทรวงกลาโหม รวมถึงผู้บังคับบัญชาทหารสามารถ
แต่งต้ังตุลาการศาลทหารได้8  ตลอดจนการกำาหนดจำานวน คุณสมบัติ 
พื้นความรู้  และอำานาจหน้าท่ีของตุลาการพระธรรมนูญ อัยการทหาร 
นายทหารพระธรรมนูญ และจ่าศาลทหารหรือผู้ช่วยตำาแหน่งดังกล่าว9 

6  Ibid.
7   พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 มาตรา 5
8   พระราชบญัญตัธิรรมนญูศาลทหาร พทุธศักราช 2498 มาตรา 10 และมาตรา 30
9   พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 มาตรา 11
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ทำาใหโ้ดยโครงสรา้งของศาลทหารแลว้ ขดัตอ่หลกัความเปน็อสิระและเปน็ 
กลางขององค์กรตุลาการตามข้อ 14(1) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (ICCPR) ซึง่ทำาใหต้ลุาการศาลทหาร
ขาดหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่และอาจให้คุณให้โทษโดยผู้บังคับ
บญัชาทหารได ้และสง่ผลตอ่ความเปน็กลางและความนา่เชือ่ถอืในการทำา
คำาพิพากษาของคดี

ประการทีส่อง การดำาเนนิคดขีองศาลทหารยามไมป่กต ิ(คดคีวาม
ผิดที่เกิดขึ้นระหว่าง 25 พฤษภาคม 2557 ถึง 1 เมษายน 2558 ซ่ึงอยู่
ระหว่างการประกาศใช้กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร) ยังคงไม่สามารถ
ใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาได้  เป็นการขัดต่อหลักของนิติรัฐ และขัดต่อ
พันธกรณีตามข้อ 14(5) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง  (ICCPR)10  ท่ีระบุว่าประชาชนต้องได้รับสิทธิใน
การทบทวนคดโีดยศาลทีส่งูขึน้ไป เนือ่งจากในระบบนติริฐั การตรวจสอบ
องคก์รตุลาการซึง่ตอ้งเปน็อสิระนัน้จะกระทำาได้โดยการตรวจสอบจากศาล
ชั้นที่สูงขึ้นไปเพื่อเป็นการตรวจสอบการทำาหน้าที่ของศาลชั้นต้น

ประการท่ีสาม  ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนพบปัญหาในทาง
ปฏิบัติว่า  ในช่วงเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา การดำาเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร
แตกตา่งจากศาลพลเรอืน และเปน็อปุสรรคในการเขา้ถงึความยตุธิรรมของ
ผู้ต้องหาหรือจำาเลยหลายประการ กล่าวคือ

1. ก�รประกันตัว ผู้ต้องหาท่ีได้รับการประกันตัวในระหว่างการ
ฝากขังจะต้องมารายงานตัวต่อศาลทหารทุกๆ 12 วัน พร้อมนายประกัน 

10   กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (ICCPR) ข้อ 
14(5) “บคุคลทกุคนทีต่อ้งคำาพพิากษาลงโทษในความผดิอาญา ยอ่มมสีทิธทิีจ่ะ
ใหค้ณะตลุาการระดบั เหนอืขึน้ไป พจิารณาทบทวนการลงโทษและคำาพพิากษา
โดยเป็นไปตามกฎหมาย”
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โดยศาลจะนัดรายงานตัวเวลา 08.30 น. ซึ่งผู้ต้องหาและนายประกัน
จะต้องรอพนักงานสอบสวนนำาคำาร้องขอฝากขังมายื่นต่อศาลและรอรับ
สำาเนาคำาร้องขอฝากขัง ในบางกรณี  ผู้ต้องหาและนายประกันจะต้องรอจน 
ถึงช่วงบ่าย อันเป็นภาระที่จะต้องเดินทางมาศาลบ่อยครั้ง และแต่ละครั้ง
กต็อ้งใชเ้วลายาวนาน แตใ่นทางปฏบิติัของผูท้ีไ่ดร้บัอนญุาตใหป้ระกนัตวั
ในศาลพลเรือน ผูต้อ้งหาเทา่นัน้ทีต่อ้งไปรายงานตวัตอ่ศาลและศาลจะนดั
เพยีงเดอืนละครัง้ หรอืนดัวนัทีค่รบกำาหนดยืน่ฟอ้งคดี เพือ่ไมใ่หเ้ป็นภาระ
ของผู้ต้องหาในการเดินทางมาศาลบ่อยๆ

2. ก�รยื่นฟ้องคดี  เมื่อครบกำาหนดการฝากขังตามกฎหมาย 
แนวปฏบิตัขิองศาลทหาร คอื จะไมน่ำาตวัจำาเลยมาศาลในวนัครบกำาหนด
ฝากขัง แต่อัยการทหารจะย่ืนฟ้องไปก่อน และเจ้าหน้าท่ีจะส่งสำาเนาคำาฟ้อง
และหมายนัดสอบคำาให้การไปที่เรือนจำาให้แก่จำาเลยในภายหลัง ซึ่งทาง
เรือนจำาจะให้เฉพาะหมายนัดแก่จำาเลยแต่จะเก็บสำาเนาคำาฟ้องไว้  โดย
กระบวนการ นับตั้งแต่ยื่นฟ้องไปจนถึงวันนัดสอบคำาให้การมีระยะเวลา
นานกว่า 1 เดือน  ซ่ึงในระหว่างน้ีจำาเลยไม่มีโอกาสได้รับทราบว่าตนถูก
ฟ้องด้วยข้อกล่าวหาอะไรบ้างในรายละเอียด

ในกรณีท่ีจำาเลยมีทนายความแล้ว ทนายความสามารถขอคัดถ่าย
สำาเนาคำาฟ้องที่ศาลในระหว่างรอวันนัดสอบคำาให้การดังกล่าวได้ แต่ใน
บางคด ี เชน่ คดคีวามผดิฐานหมิน่ประมาทพระมหากษตัรยิฯ์ ในชว่งแรก
ศาลจะยังไม่อนุญาตให้คัดถ่ายสำาเนาคำาฟ้อง ทั้งที่ทนายความจำาเลยได้
ชีแ้จงวา่ประสงคจ์ะหารอืแนวทางคดกัีบจำาเลย  ปัญหาดังกล่าวทำาใหจ้ำาเลย
ได้รับทราบคำาฟ้องล่าช้าและไม่มีโอกาสเตรียมคดีหรือปรึกษาทนายความ
อย่างเต็มท่ี  ซ่ึงจำาเลยส่วนมากไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวและ
ถกูขงัในระหวา่งการพจิารณาคด ีหากเปน็ศาลพลเรอืน ศาลจะอา่นคำาฟอ้ง
ให้จำาเลยฟังในวันท่ีอัยการย่ืนฟ้องและสอบคำาให้การในวันเดียวกัน และ
ให้สำาเนาคำาฟ้องแก่จำาเลย
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และถา้หากจำาเลยไมม่ทีนายความและประสงคจ์ะมทีนายความดว้ย 
ศาลพลเรือนจะจัดหาให้หรือให้โอกาสจำาเลยจัดหาทนายความเอง ทำาให้
ทนายความได้มีโอกาสศึกษาคำาฟ้อง ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และให้คำา
แนะนำาทางกฎหมายแก่จำาเลยอย่างเต็มที่

3. ก�รพิจ�รณ�คดีล่�ช้� กล่าวคือ ในการกำาหนดวันนัดสืบพยาน 
ส่วนใหญ่ศาลทหารจะกำาหนดวันนัดสืบพยานเพียงนัดเดียว สืบพยาน
เพียงวันละ 1 ปาก และสืบพยานเพียงช่วงครึ่งวันเช้าเท่านั้น  โดยการ
สืบพยาน ศาลจะใช้วิธีการจดคำาเบิกความพยานด้วยมือ ซึ่งสรุปจากส่ิงที่
พยานตอบโดยไม่ได้อ่านให้พยาน อัยการ และทนายความฟังว่า  ได้จด
คำาเบิกความว่าอย่างไร แต่จะมาอ่านทีเดียวเมื่อพยานเบิกความเสร็จ ซึ่ง
ทำาใหบ้นัทกึปากคำาพยานไมส่มบรูณแ์ละคูค่วามหรอืพยานไมอ่าจทกัทว้ง
ได้ทันที  กระบวนการดังกล่าวทำาให้คดีที่จำาเลยต้องขังอยู่ระหว่างการ
พจิารณา ตอ้งถกูขงัเปน็ระยะเวลายาวนานเกนิจำาเปน็ เนือ่งจากบางคดมีี
จำาเลยหลายคนและมีพยานที่เกี่ยวข้องหลายปาก  จึงมีข้อกังวลว่าจำาเลย
ในคดีดังกล่าวจะถูกคุมขังในระหว่างการต่อสูค้ดีอย่างยาวนาน กว่าคดีจะ
ได้รบัคำาพพิากษาและถงึทีส่ดุ อนัเปน็กระบวนการยตุธิรรมทีล่า่ชา้กวา่ศาล
พลเรือน

นอกจากการเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยศาลทหาร
แลว้ คณะรกัษาความสงบแหง่ชาตยิงัไดก้ำาหนดใหเ้จา้หนา้ทีท่หาร ซึง่ได้
รบัการแต่งตัง้เปน็เจ้าพนกังานรกัษาความสงบเรียบรอ้ยตามคำาสัง่หวัหนา้
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 3/2558  สามารถทำาหน้าท่ีเป็น
พนักงานสอบสวนในคดคีวามผดิซึง่ตอ้งขึน้ศาลทหารได้ด้วย ในทางปฏบิติั 
ศนูยท์นายความเพือ่สทิธมินษุยชนพบวา่  เจา้หนา้ทีท่หารไดเ้ขา้มามสีว่น
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินคดีในหลายคดี

อาทิเช่น คดี  “เลือกตั้งท่ี(รัก)ลัก” ของกลุ่มพลเมืองโต้กลับ  เมื่อ
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วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 หรือการควบคุมตัวนักศึกษา 38 ราย บริเวณ
หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 22 พฤษภาคม 
2558 เนื่องจากจัดกิจกรรมรำาลึกครบรอบหนึ่งปีรัฐประหาร

จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ทหารทำาหน้าท่ีเป็นผู้กล่าวหา  จับกุม 
สอบสวน ส่งฟ้อง จนถึงพิจารณาพิพากษาคดี  ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหาร
เข้ามาแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน อันอ�จเรียกได้ว่�
คว�มผิดทั้ง 4 ประเภทซึ่งถูกกำ�หนดโดยคณะรักษ�คว�มสงบแห่ง
ช�ติให้ต้องขึ้นศ�ลทห�รนั้น ตกอยู่ภ�ยใต้ “กระบวนก�รยุติธรรม
ล�ยพร�ง” ตลอดทัง้กระบวนก�ร ซึง่ขดัตอ่หลักนติริฐัและหลกัก�ร
พิจ�รณ�คดีอย่�งเป็นธรรม และไม่อาจคาดหมายได้ว่าประชาชนท่ีถูก
กลา่วหาและลงโทษตามคำาพพิากษาผา่นกระบวนการดังกลา่วนัน้จะได้รบั
สิทธิและความเป็นธรรมอย่างเพียงพอในการต่อสู้คดี

3.การใช้อำานาจโดยปราศจาก

ความรับผิดตามมาตรา 44
ตามท่ีมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 

พทุธศักราช 2557 ได้ใหอ้ำานาจหัวหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาตโิดย
ความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีอำานาจในการส่ังระงับ
ยับย้ัง หรือกระทำาการใดๆ ได้  ไม่ว่าการกระทำานั้นจะมีผลบังคับในทาง
นิติบัญญัติ  ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคำาส่ังหรือ
การกระทำา รวมท้ังปฏิบัติการตามคำาส่ังดังกล่าว เป็นคำาส่ัง หรือการกระทำา 
หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด

ท่ีผ่านมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำาส่ังหัวหน้า
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาต ิ (เฉพาะ) รวม 18 ฉบับ ซึง่เปน็ทัง้การแก้ไขกฎหมาย การใชอ้ำานาจ
บริหารบุคคล และการเพิ่มอำานาจให้เจ้าหน้าท่ีทหาร  โดยคำาส่ังหัวหน้า
คณะรกัษาคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตฉิบบัที ่3/2558 อนัเป็นเครือ่งมอื
ซ่ึงคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตนิำามาใชแ้ทนการประกาศกฎอยัการศึกทัว่
ราชอาณาจักร  โดยการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีทหารเป็นเจ้าพนักงานรักษา
ความสงบเรียบร้อย มีอำานาจป้องกันและปรามปรามการกระทำาความผิด 
4 ประเภท11  ซ่ึงอยู่ในขอบเขตอำานาจศาลทหารตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแหง่ชาต ิและยงัมอีำานาจในการควบคมุตวับคุคลได้ไมเ่กนิ 7 วนั 
นอกจากนี้ยังให้อำานาจเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยเข้าร่วมเป็น
พนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นการให้อำานาจท่ีมากเกินกว่าอำานาจตามกฎ
อัยการศึก

ตัวอย่างผู้ซึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามข้อ 12 ของคำาส่ังหัวหน้าคณะ
รักษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 3/2558 คือ นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำานวน 7 คน  ซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มดาวดิน12  จาก
การไปชูป้ายคัดค้านการรัฐประหารในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 ณ 

11   ตามคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 3/2558 ความผิดทั้ง 4 
ประเภท ได้แก่ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี  รัชทายาท หรือ
ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์, ความผิดต่อความม่ันคงในราชอาณาจักร, ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่
การสงคราม และความผิดตามประกาศหรือคำาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

12   กลุ่มกิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมของกลุ่มจะเน้น
เรือ่งปัญหาทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีจั่งหวดัทางภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือ  แต่ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้รณรงค์
ประเด็นสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยด้วย
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อนสุาวรยีป์ระชาธปิไตย จงัหวดัขอนแกน่ นอกจากนี ้ ในวนัเดยีวกนัยงัมี
ปฏิบัติการสลายการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาบริเวณลานด้านหน้าหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้วย  ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีทหารนอก
เครื่องแบบเข้าร่วมปฏิบัติการด้วย โดยไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเป็น
เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยหรือไม่

นอกจากนี้คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 
44 ยงัถกูนำามาใช ้ในประเดน็เฉพาะต่างๆ ตัง้แตก่ารไดม้าของสมาชกิสภา
และผู้บริหารท้องถิ่น, การโยกย้ายตำาแหน่งข้าราชการและคณะกรรมการ
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการศกึษา, องคป์ระกอบของคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, การแก้ไขปัญหา
ประมง, การแก้ไขปญัหาการคา้มนุษย,์ การใหข้า้ราชการระงบัการปฏบิตัิ
ราชการ  ไปจนถึงการกำาหนดพื้นท่ีเวนคืนที่ดินเพ่ือนำามาใช้เป็นเขต
เศรษฐกจิพิเศษอกีดว้ย ซึง่อาจมขีา้ราชการและประชาชนได้รบัผลกระทบ
จากคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่ไม่อาจเรียกร้องความ
รับผิดใดๆ ได้

ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนเห็นว่า บทบัญญัติตามมาตรา 
44  รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวน้ีมีปัญหาในเชิงหลักการอย่างน้อยสอง
ประการ คือ

1. บทบัญญัติน้ี ให้อำ�น�จอย่�งกว้�งขว�ง ท้ังในท�งนิติบัญญัติ 
ในท�งบริห�ร หรือในท�งตุล�ก�ร อันขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำานาจ 
เนือ่งจากโดยหลกัการแลว้ การแบง่แยกอำานาจให้หลายองคก์รนัน้เปน็ไป
เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำานาจระหว่างองค์กร  ไม่ให้องค์กรใด
องคก์รหนึง่มอีำานาจมากเกนิไป แตม่าตรา 44 กลบัรวบอำานาจทัง้หมดไว้
ยังบุคคลเพียงคนเดียว คือ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทำาให้
องค์กรรัฐอื่นๆ หรือประชาชนไม่สามารถเข้ามาตรวจสอบการใช้อำานาจ
ดังกล่าวได้ และมีความเสี่ยงที่จะทำาให้เกิดการใช้อำานาจตามอำาเภอใจได้
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2. เป็นบทบัญญัติซ่ึงให้อำ�น�จโดยปร�ศจ�กคว�มรับผิด 
กล่าวคือ  การใช้อำานาจใดๆ ตามมาตรา 44 ชอบด้วยกฎหมายและ
รฐัธรรมนญูและเปน็ทีส่ดุ ซึง่โดยหลกัการแลว้ การใชอ้ำานาจต้องมาพรอ้ม
ซึ่งความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองหรือความ
รบัผดิทางกฎหมาย แตม่าตราดงักลา่วกลบัรบัรองการใชอ้ำานาจโดยยกเวน้
ความรับผิด  แม้ในทางปฏิบัติอาจเกิดความเสียหายจากการใช้อำานาจ
ดังกล่าว ประชาชนหรือบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายก็ไม่อาจเรียกร้อง
ความรับผิดได้  ก่อให้เกิดการผลิตซ้ำาวัฒนธรรมการลอยนวลของผู้กระทำา
ความผิด  (impunity)

การที่บทบัญญัติดังกล่าวได้ให้อำานาจต่อบุคคลเพียงคนเดียวและ
เปน็อำานาจทีป่ราศจากความรับผิดนัน้ ทำาใหป้ระชาชนตกอยูใ่นสภาวะขาด
หลักประกันต่อสิทธิและเสรีภาพ และในทางปฏิบัติ การบังคับใช้มาตรา 
44 นั้นยังถูกนำาไปกล่าวอ้างอย่างกว้างขวาง  เช่น การเข้าไปควบคุมตัว 
นายสำารวย บุตรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลดงพระราม อำาเภอ
เมือง จงัหวดัปราจีนบรีุ ขณะกำาลงัรว่มประชมุสมาชกิ โดยตรวจคน้ท่ีหอ้ง
ทำางานและรถยนตส์ว่นตวั ยดึเอกสารเกีย่วกบัการประมลูงานในโครงการ
ต่างๆ  เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2558 หรือการข่มขู่ว่าจะใช้มาตรา 44 กับ
ประชาชนกลุม่ฮกัภซูาง ซึง่ชปูา้ยคดัคา้นการกอ่สรา้งโรงงานอตุสาหกรรม
ยางพารา จงัหวดัพะเยา ในวันที ่9 เมษายน 2558 ซึง่พฤตกิารณด์งักลา่ว
ของเจา้หนา้ทีท่หาร ประชาชนไมอ่าจตรวจสอบหรอืเรยีกรอ้งใหเ้จา้หนา้ที่
รับผิดตามกฎหมายได้

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่า นอกจากคณะรักษา
ความสงบแห่งชาตจิะไมต่อ้งรบัผดิในการกระทำาการยดึอำานาจการปกครอง 
เนื่องจากมีการนิรโทษกรรมตนเองในมาตรา 48 รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557 แลว้ ยงัไดร้บัรองความ
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ชอบด้วยกฎหมายของประกาศและคำาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติไว้ตามมาตรา 47 ซึ่งเป็นการ
รับรองการกระทำาท่ีผ่านมาแล้ว และในมาตรา 44 ยังให้การรับรองการ 
กระทำาในอนาคตของคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าชอบด้วยกฎหมาย
และรัฐธรรมนูญด้วย อาจกล่าวได้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น
มีอำานาจอย่างเบ็ดเสร็จโดยปราศจากความรับผิดจากการกระทำาที่ผ่านมา
และที่จะกระทำาในอนาคต  ซ่ึงเป็นการธำารงวัฒนธรรมการลอยนวลของ
ผู้กระทำาความผิดให้หยั่งรากลึกยิ่งขึ้นในสังคมไทย

4. ทรัพยากรที่ ถูก “บุกรุก”

4.1 คำาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 64/2557, ฉบับท่ี 66/2557 
และแผนแม่บทป่าไม้ฯ

ภายหลังการประกาศใช้คำาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 
64/2557 เรือ่งการปราบปรามและการหยดุยัง้การบกุรกุทำาลายทรพัยากร
ป่าไม้  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ที่กำาหนดให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีมี
ภารกิจและอำานาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเข้าดำาเนินการปราบปรามและจับกุม
ผู้บุกรุก  ยึดถือครอบครอง ทำาลาย หรือกระทำาด้วยประการใดๆ อันเป็น 
การทำาให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า  รวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ 
ให้ไดผ้ลอยา่งจรงิจังในทกุพ้ืนท่ี ทางคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตไิดม้อบ
ใหก้องอำานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันกำาหนดยุทธศาสตร์
และจดัทำา “แผนแมบ่ทแก้ไขปัญหาการทำาลายทรพัยากรปา่ไม้, การบกุรุก
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ทีด่นิของรฐั และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื”13 ขึน้ 
เพื่อรองรับคำาสั่งในเรื่องน้ี  ซ่ึงต่อมาแผนแม่บทป่าไม้ฯ นี้ ได้รับการอนุมัติ
ให้มีผลบังคับใช้เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2557

แผนแมบ่ทปา่ไมฯ้ ฉบบันี ้ไดว้างเป้าหมายรปูธรรมทีส่ำาคญัคอืการ
พทิกัษรั์กษาพืน้ทีป่า่ไม้ใหม้สีภาพปา่ทีส่มบรูณ์ให้ไดพ้ืน้ทีอ่ยา่งนอ้ยรอ้ยละ 
40 ของพ้ืนที่ประเทศภายในระยะเวลา 10 ปี และกำาหนดเป้าหมายการ
หยุดยั้งการตัดไม้ทำาลายป่า และทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครอง
ภายใน 1 ป ีโดยในแผนแมบ่ทฯ ไดร้ะบตุวัเลขพืน้ทีป่่าของประเทศไทยใน
ปี 2556 ว่ามีจำานวน 102.1 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.57 ของประเทศ 
ทำาให้หากต้องการจะดำาเนินการตามเป้าหมายน้ี  เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายต่างๆ 
จำาเป็นต้องดำาเนินการหาพื้นที่ป่าคืนกว่า 27.2 ล้านไร่

แม้ในคำาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 66/2557 จะระบุ
ให้การดำาเนินการใดๆ ตามคำาสั่งฉบับท่ี 64/2557 ว่าต้องไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำากิน ซึ่งได้อาศัย
อยูใ่นพืน้ทีเ่ดมินัน้ๆ กอ่นคำาสัง่นีม้ผีลบงัคบัใช ้หรอืในตวัแผนแมบ่ทปา่ไมฯ้ 
เองก็ระบุว่า การดำาเนินการเรื่องนี้จัดลำาดับความเร่งด่วนกับนายทุนหรือ
ผู้บุกรุกป่าไม้รายใหญ่เป็นลำาดับแรก แต่ปร�กฏว่� ก�รเข้�จับกุม
ดำ�เนนิคดแีละก�รเข�้ไล่รือ้ชมุชนทีเ่กดิขึน้ในหล�ยพืน้ทีท่ัว่ประเทศ
ในชว่งเกอืบ 1 ปทีีผ่�่นม� กล�่วไดว้�่มแีนวโนม้จะสง่ผลกระทบตอ่
ประช�ชนที่ย�กจนหรือผู้ ไร้ท่ีทำ�กิน ม�กกว่�น�ยทุน ผู้มีอิทธิพล 
หรือผู้ครอบครองที่ดินขน�ดใหญ่

13   “แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำาลายทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของ
รัฐ และการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน,” สำานักการสอบสวนและ
นติิการ, http://ilab.dopa.go.th/data/download/download-2-16-1423195115.
pdf  (สืบค้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558).
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คำาส่ังและแผนปฏิบัติงานดังกล่าว ถูกจัดทำาข้ึนโดยขาดการมี
ส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ  โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
อาศยัหรอืทำากนิอยูใ่นพ้ืนทีป่า่ทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรง อกีทัง้นโยบายนี้
ยังมีแนวโน้มจะนิยามปัญหาเรื่องการบุกรุกทำาลายป่าจากมุมมองของ 
“ความม่ันคงของชาติ”  เป็นหลัก มองปัญหาว่าการลดลงของพื้นท่ีป่าไม้
ในประเทศเกิดจากการบุกรุกของชาวบ้าน นำาไปสู่แนวทางการจัดการ
ปัญหาด้วยการปราบปรามและใช้อำานาจอย่างเด็ดขาด รวมทั้งการใช้
แนวทางการทหารภายใต้การนำาของ กอ.รมน. เข้าไปดำาเนินการ  โดย
ละเลยแนวทางการจดัการรว่ม การตรวจพสิจูนส์ทิธขิองชมุชนในพืน้ทีป่า่ 
และการพจิารณาบรบิททางประวตัศิาสตร ์ประเพณ ีวฒันธรรมของชมุชน 
และพัฒนาการการใช้ประโยชน์ในที่ดินทำากินประกอบด้วย นำาไปสู่การ
ละเมิดสิทธิของประชาชนและชุมชนในการเข้าถึงท่ีทำากินและวิถีการ
ดำารงชีวิตในหลายพื้นที่อย่างกว้างขวาง

แม้ความขัดแย้งในประเด็นการเข้าถึงทรัพยากรทั้งป่าไม้และท่ีดิน 
ปัญหาการเข้าถึงท่ีดินทำากินของประชาชน ปัญหาการทับซ้อนระหว่าง
พืน้ทีท่ำากนิและพ้ืนทีอ่ยูอ่าศยัของชมุชนกบัพืน้ทีป่า่ หรอืการจบักมุดำาเนนิ
คดชีาวบ้านที่เขา้หาอยู่หากนิในป่า จะเปน็ประเด็นปญัหาทีม่ีอยูก่อ่นหน้า
การรฐัประหารครัง้นีแ้ล้ว แตก่�รใชอ้ำ�น�จเบ็ดเสรจ็เข�้ควบคมุจดัก�ร
ปัญห�เหล่�น้ีภ�ยใต้นโยบ�ยของคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 
มีแนวโน้มจะย่ิงขย�ยปัญห�คว�มขัดแย้งให้เป็นไปอย่�งเข้มข้น
และส่งผลกระทบในวงกว้�งม�กกว่�จะแก้ ไขปัญห�เรื่องก�รบุกรุก
ทำ�ล�ยป่�อย่�งยั่งยืนได้

4.2 สถานการณ์การขับไล่ประชาชนออกจากพื้นท่ีป่า
หลงัจากมคีำาสัง่คณะรกัษาความสงบแหง่ชาตฉิบบัที ่64/2257 และ
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การดำาเนินนโยบายตามแผนแม่บทป่าไม้ฯ สถานการณ์การเข้าจับกุม
และขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ป่าเกิดขึ้นในแทบทุกภาคของประเทศ
คาดการณ์ในเบื้องต้นว่ามีมากกว่า 100 ชุมชน และมีประชาชนหลายพัน
ครวัเรอืนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากนโยบายนี ้ขอ้มลูจากอนกุรรมการดา้นทีด่นิ
และป่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า  มีเรื่องร้องเรียนท่ี
เปน็ผลกระทบจากคำาสัง่คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิและแผนแมบ่ทฯ นี ้
จำานวน 48 เรือ่ง14 สว่นใหญ่เปน็พืน้ทีท่ีเ่ปน็กรณพีพิาทมากอ่นหนา้นีแ้ลว้ 
และอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา แต่คำาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และแผนแม่บทป่าไม้ฯ ได้ถูกหยิบยกมาใช้เร่งรัดการดำาเนินการของเจ้าหน้าท่ี
รัฐในการขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นท่ี  โดยไม่สนใจต่อกระบวนการแก้ไข
ปัญหาท่ีผ่านมา ท้ังน้ีรูปแบบปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ีรัฐตามแนวนโยบายน้ี
อาจประมวลได้ดังนี้

การจับกุมดำาเนินคดี
แนวทางการดำาเนินการปราบปรามปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่าง

เดด็ขาด ทำาใหต้วัเลขการจบักมุดำาเนนิคดใีนขอ้หาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบกุรกุ
พื้นที่ป่าหรือการครอบครองไม้หวงห้ามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 1 ปี
ที่ผ่านมา และกลายไปเป็นตัวชี้วัดผลงานประการหนึ่งซ่ึงหน่วยงานรัฐที่
เกีย่วขอ้งใชก้ลา่วอา้ง นอกจากนัน้ยังมกีารเรง่รดัคดท่ีีเกดิขึน้กอ่นหนา้การ
รัฐประหารอีกด้วย จากข้อมูลการแถลงผลงานของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
ในรอบ 6 เดอืน เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2558 ระบวุา่ มกีารจบักมุผูต้อ้งหา
คดทีำาลายปา่ทัง้หมด 2,758 คด ีมผีูต้อ้งหา 1,622 ราย คดกีารคา้สตัวป์า่ 
พนัธุพ์ชืหวงหา้ม 265 คด ีมผีูต้้องหา 235 ราย คดกีารทำาลายทรัพยากร 

14   ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 108 คดี มีผู้ต้องหา 110 ราย และคดีบุกรุกป่า
และที่สาธารณะ 1,920 คดี มีผู้ต้องหา 602 ราย15

อย่างไรก็ตาม จำานวนดังกล่าวไม่ได้จำาแนกระหว่างกรณีการดำาเนินการ
ต่อ “นายทุน” ท่ีเข้าไปบุกรุกพ้ืนท่ีป่า ถือครองท่ีดินทำาธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ
เข้าไปตัดไม้อย่างเป็นระบบกับ “ชาวบ้าน”  ท้ังกลุ่มชาติพันธ์ุ หรือชาวบ้าน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ามาก่อนการประกาศเขตป่า และมีวิถีชีวิตพึ่งพิงกับ
ทรัพยากรป่าไม้มาอย่างยาวนาน หรือกลุ่มเกษตรกรรายย่อย และเกษตรกร
ไรท่ี้ดนิทำากนิในพ้ืนทีภ่าคตา่งๆ ซึง่ปญัหาเชิงโครงสรา้งในการ กระจายการ
ถือครองที่ดินรวมท้ังนโยบายของรัฐ  ผลักดันให้พวกเขาต้องเข้าไปใช้
ประโยชนจ์ากพืน้ทีป่า่ จากขอ้มลูในหลายพืน้ทีช่ี้ ใหเ้ห็นว่า ประชาชนกลุ่ม
หลังนี้เองที่ถูกจับกุมดำาเนินคดี และถูกพิพากษาจำาคุกเป็นจำานวนมาก

ในการเข้าจับกุมนั้น หลายกรณีเจ้าหน้าท่ีได้สนธิกำาลังเข้าจับกุม
ชาวบา้นจำานวนมากในหมูบ่า้นเดยีวกัน ผูถ้กูจับกมุมทีัง้ผูส้งูอาย ุหญงิแม่
ลูกอ่อน บางครั้งจับกุมคนในครอบครัวเดียวกันมากกว่า 1 คน  โดยฟ้อง
แยกเป็นรายบุคคล บางกรณีมีการฟ้องร้องเนื้อที่ที่บุกรุกเกินกว่าที่ชาว
บ้านเข้าไปทำาประโยชน์จริง ทำาให้อัตราโทษสูงขึ้นตามไปด้วย การต้อง
สญูเสยีทีด่นิทำากนิจนกระทัง่สญูเสียอสิรภาพไดส้ง่ผลกระทบต่อชวีติความ
เป็นอยู่  การประกอบอาชีพ และสภาพจิตใจของตัวผู้ถูกดำาเนินคดีและ
ครอบครัวอย่างรุนแรง ตัวอย่างเช่น กรณีชาวบ้านทุ่งป่าคา อ.แม่ลาน้อย 

15   “ผบ.ตร.แถลงผลงาน 6 เดือน คดีหมิ่นแล้วเสร็จ 239 คดีจากค้างปีก่อน 443 
คดี,” ประชาไท,  25 เมษายน 2558 http://prachatai.org/journal/2015/ 04/ 
58968 (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558).; ทางหน่วยงานใน กอ.รมน. เอง
ก็มีการสรุปผลงานการดำาเนินนโยบายทวงคืนผืนป่าไว้อย่างต่อเน่ืองรายวัน ใน
เว็บไซต์ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร, http://www.isoc04.go.th/
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จ.แม่ฮ่องสอน16 กรณีบ้านจัดระเบียบ อ.ภูพาน จ.สกลนคร เป็นต้น17

คดีเหล่านี้ยังเกิดขึ้นภายใต้สภาพปัญหาท่ีประชาชนผู้ยากไร้ไม่
สามารถเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในเรื่องหลักทรัพย์ในการ
ประกนัตวั ทนายความ การมลีา่มเพือ่สือ่สารภาษาของกลุม่ชาตพินัธุ ์การ
เลือกปฏิบัติ ประกอบกับทัศนะของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ใช้
วิธีการลงโทษให้หลาบจำา หรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นเกรงกลัว ซึ่งล้วนเป็น
ปัญหาท่ีส่ังสมอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมาเน่ินนาน  ย่ิงซ้ำาเติมให้ประชาชน
ทีถ่กูดำาเนนิคดตีามนโยบายทวงคนืผนืปา่ทีเ่ป็นกลุ่มคนชายขอบได้ตกเป็น 
“เหยื่อ” ที่ไร้หนทางต่อสู้หรือเรียกร้องความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

16   กรณีชาวบ้านทุ่งป่าคา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทั้งทหาร 
ตำารวจ และป่าไม ้หลายรอ้ยนาย สนธกิำาลงัเขา้จบักมุชาวบา้น 39 ราย ในขอ้หา
ครอบครองไม้สักหวงห้าม หนึ่งในจำานวนนั้นเป็นยายเฒ่าอายุ 70 ปี  ซ่ึงต่อมา
มีอาการเครยีดจดัจนเสยีชวีติลง กอ่นหนา้การฟงัคำาพพิากษาในศาลชัน้ตน้ หรอื
หญิงวยักลางคนทีม่ลีกูเลก็วัย 5 ขวบตอ้งดแูล กถ็กูดำาเนนิคดจีนตอ้งโทษจำาคกุ 
1 ปีไปด้วย ทั้งนี้  ไม้หมอนที่ชาวบ้านสะสมไว้ก็เพื่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือน
ตามวถิขีองชนเผา่ แตศ่าลกไ็มไ่ดน้ำาประเดน็ดา้นสทิธชิมุชน วถิชีวีติ และวฒัน-
ธรรมมาใช้ประกอบในการพิจารณาด้วย ทำาให้ชาวบ้านทั้งหมดถูกพิพากษาจำา
คุกโดยไม่รอลงอาญาทั้งในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์

17   กรณีบ้านจัดระเบียบ อ.ภูพาน จ.สกลนคร ชาวบ้านถูกแจ้งความดำาเนินคดีใน
ขอ้หาบกุรกุพืน้ทีป่า่สงวนในปี 2555 หลงัการลงชือ่แจง้การครอบครองท่ีดนิ โดย
ได้รับการบอกกล่าวว่าจะพิจารณาออกเอกสารสิทธ์ิให้ อย่างไรก็ตาม จากการ
ยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมทำาให้คดียังไม่ข้ึนสู่ชั้นศาล หลังการรัฐประหารมีการ
เร่งรัดดำาเนินคดี  ในที่สุดอัยการก็ส่งฟ้อง จนถึงปัจจุบันมีชาวบ้านที่รับสารภาพ
ตามขอ้กล่าวหาและถกูตดัสินจำาคุก 4 ปี  (ลดเหลอื 2 ปี) แลว้ 3 ราย จำาคกุ 2 ป ี
(ลดเหลือ 1 ปี)  1 ราย  จำาเลย 2 รายที่ถูกตัดสินจำาคุกยังเป็นสามีภรรยากัน 
สง่ผลกระทบตอ่ครอบครวัอย่างรนุแรง ในขณะทีญ่าตผิูต้อ้งหาคนอืน่ๆ กม็อีาการ
เครียดและซึมเศร้าหลังจากถูกดำาเนินคดี
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ในสภาพการณ์เช่นน้ี ชาวบ้านท่ีถูกดำาเนินคดีหลายกรณีจำาเป็นต้อง
รบัสารภาพ โดยหวงัวา่ศาลจะรอลงอาญาหรือลดโทษใหกึ้ง่หนึง่ อย่างนอ้ย
เขาก็ไม่สูญเสียอิสรภาพ หรือสูญเสียสั้นที่สุด  แม้จะต้องสูญเสียท่ีดิน
ทำากินไป โดยที่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมีที่ทำากินอีกหรือไม่

นอกจากการดำาเนนิคดแีลว้  เจา้หนา้ทีป่่าไมแ้ละทหารยงัได้ดำาเนนิ
การสำารวจข้อมูลรายครัวเรือน  เข้าถ่ายรูปชุมชน หรือบางพื้นท่ีก็มีการใช้
เฮลคิอปเตอรบิ์นวนลาดตระเวน ซึง่นอกจากจะสร้างความวติกกงัวลใหก้บั
ชาวบ้านในพ้ืนท่ีแล้ว  ในบางพ้ืนท่ียังพบว่า  ในเวลาต่อมา  เจ้าหน้าที่ได้มี
หมายเรยีกชาวบา้นทีเ่จา้หนา้ทีม่าสำารวจข้อมลูแลว้ให้ไปรบัทราบขอ้กลา่ว
หาบุกรุกป่า  เช่น  กรณีอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำา  อ.โนนสัง 
จ.หนองบัวลำาภู มีชาวบ้านถูกออกหมายเรียกแล้วอย่างต่ำา 13 ราย

การดำาเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มประชาชนเหล่านี้  ได้ตีตราให้
พวกเขากลายเป็น  “ผู้บุกรุก” หรือกลายเป็น  “ผู้ลักลอบตัดไม้” ทั้งที่

“คณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น
มีอำานาจอย่างเบ็ดเสร็จโดยปราศจาก
ความรับผิดจากการกระทำาที่ผ่านมา 

และที่จะกระทำาในอนาคต ซึ่งเป็นการ
ธำารงวัฒนธรรมการลอยนวลของ
ผู้กระทำาความผิดให้หยั่งรากลึก

ยิ่งขึ้นในสังคมไทย”
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หลายคนอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีน้ันมานานและทำามาหากินกับทรัพยากรเหล่านี้
ในชวีติประจำาวนัมาโดยตลอด การจบักมุคมุขงัประชาชนเหลา่นีจ้งึเป็นการ
แก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตุ ท่ามกลางปัญหาเชิงโครงสร้างของการถือครอง
ทีด่นิทีก่ระจกุตวัอยูใ่นมอืของคนจำานวนนอ้ย ในขณะทีค่นจำานวนมากกลบั
ไม่มีแม้แต่ที่ดินทำากิน

การไล่ร้ือชุมชนออกจากพื้นท่ีอยูอ่าศัยหรือที่ทำากิน
ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าปรากฏในหลากหลายรูปแบ  ด้วยการเข้า

ไลร่ือ้ชมุชนทีอ่ยูอ่าศยัหรอืทำากนิในพ้ืนทีท่ีถ่กูประกาศเปน็เขตปา่สงวน ปา่
อนุรักษ์หรือท่ีสาธารณะ แม้ชุมชนหลายแห่งจะอยู่อาศัยมาก่อน นอกจากน้ี
เจ้าหน้าท่ียังใช้การกดดันอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
ยกตัวอย่าง  เช่น กรณีชุมชนเก้าบาตร อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์18 กรณี
ชุมชนโคกยาวและบ้านบ่อแก้ว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ19 กรณีชุมชนเพ่ิมทรัพย์ 

18   กรณชีมุชนเก้าบาตร อ.โนนดินแดง จ.บรุรีมัย ์ เจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิารคกุคามอยา่ง
ต่อเนื่อง  ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2557 ทั้งการส่งกำาลังทหารพร้อม
อาวธุครบมอืเขา้ไปภายในหมูบ่า้น แจง้ใหท้กุครอบครัวทำาการร้ือบา้นออกไปจาก
พื้นที่ ฉีดสีสเปรย์ทำาเครื่องหมายกำากับทุกหลังคาเรือน  เข้าควบคุมตัวแกนนำา
ชาวบา้นไป เขา้ตรวจคน้บา้น ตัง้ดา่นสกดัเพือ่ตรวจคนและสิง่ของท่ีเขา้ออกจาก
พื้นที่  เข้ารื้อบ้านชาวบ้านที่ยินยอมเซ็นคืนพื้นที่  กดดันญาติพี่น้อง หรือแม้
กระทั่งให้ชาวบ้านที่อพยพออกไปแล้วกดดันกลุ่มที่ยังไม่อพยพออก จนกระทั่ง
ชาวบ้านต้องย้ายออกจากพื้นที่ในที่สุด

19   กรณีชุมชนโคกยาวและบ้านบ่อแก้ว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ  เจ้าหน้าที่เข้าติดป้าย
ตรวจยึดพื้นที่  และให้ชาวบ้านรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งพืชผลอาสินออกจาก
พื้นที่ภายในระยะเวลา 15 วัน  เมื่อชาวบ้านเข้าร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ ก็มี
เจ้าหน้าที่ทหาร ตำารวจ และป่าไม้  เข้าไปในชุมชนเป็นระยะๆ ครั้งละประมาณ 
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อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี20 กรณีบ้านห้วยปุก อ.เมือง จ.น่าน21 และกรณี
บ้านคลองชัน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี22  เป็นต้น

การบงัคบัไล่รือ้เหล่านี ้ รฐับาลหรือเจา้หนา้ทีไ่มไ่ดเ้ตรยีมการจดัหา
พ้ืนท่ีรองรับไว้ให้ชุมชนท่ีจะต้องย้ายออกจากพ้ืนท่ีเดิม สร้างความเดือดร้อน

40-50 นาย สร้างความวติกกงัวลให้กบัชุมชนอยูต่ลอดเวลา ในหลายพืน้ที ่หลัง
การปักป้ายตรวจยึด  เจ้าหน้าที่จะตั้งด่านสกัดไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปทำาประโยชน์
หรือเก็บผลผลิตในพื้นที่ได้อีก  ในบางพื้นที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปลาดตระเวน หาก
พบคนอยู่ก็จะข่มขู่ให้ออกจากพื้นที่

20   กรณีชุมชนเพิ่มทรัพย์ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี  เจ้าหน้าที่ทหารจำานวน 5 นาย 
ได้เข้าสั่งการให้ชาวบ้านออกไปนอกชุมชน และปิดล้อมทางเข้าออก ห้ามไม่ให้
ใครก็ตามเข้าไปในชุมชนได้ และยังมีการเรียกตัวแกนนำาชุมชนไปรายงานตัว 
และควบคุมตัวไว้ในค่ายทหารเป็นเวลา 3 วัน

21   กรณีบ้านห้วยปุก อ.เมือง จ.น่าน  เจ้าหน้าท่ีแจ้งว่ามีชาวบ้าน 5 ราย บุกรุกป่า
สงวนฯ และใหเ้ซน็คืนพืน้ทีใ่ห้ถา้ไมเ่ซน็กจ็ะจบักมุดำาเนินคดี  เชน่เดียวกบัทีบ่า้น
ดงคำาน้อย  ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน หรือกรณีที่สาธารณประโยชน์โคก
หนองสิม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหาร ป่าไม้ และฝ่ายปกครอง 
กวา่ 60 นาย เขา้ไปจดัเวทรีบัฟงัขอ้มลูและใหช้าวบา้นไปลงชือ่แจง้ความประสงค์
ที่จะอพยพออกจากพื้นที่ภายใน 1 วัน

22   กรณีบ้านคลองชัน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี กองทัพเรือต้องการใช้เป็นพื้นที่
ซ้อมรบ จึงแจ้งความดำาเนินคดีกับชาวบ้านในข้อหาบุกรุกป่าสงวนฯ โดยศาลมี
คำาพพิากษาใหช้าวบ้านออกจากพืน้ทีแ่ลว้ แตช่าวบา้นได้ร้องเรียนคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้แก้ไขปัญหา  เนื่องจากไม่มีท่ีดินทำากิน กรณีนี้จึง
อยู่ในระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยชาวบ้าน
ยงัอยูอ่าศยัและเกบ็ไมผ้ลได ้แตท่หารรว่มกบัตำารวจอาศัยอำานาจตามมาตรา 44 
รัฐธรรมนูญชั่วคราว นำาหมายบังคับคดีซึ่งออกมาตั้งแต่ปี 56-57 มาจับกุม
ชาวบ้าน  เพื่อให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ดังกล่าว
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และความยากลำาบาก  ท้ังในด้านท่ีอยู่อาศัย การประกอบอาชีพ และการ
ดำารงชีวิต  ให้กับประชาชนที่ถูกผลักดันไล่รื้อตามมา

การเข ้าตัดฟันผลผลิตหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสร้าง
เพือ่ผลกัดนัใหช้าวบา้นออกจากเขตป่า เจ้าหนา้ทีไ่ด้ดำาเนนิการเขา้

ตดัฟนัทำาลายพชืผลทางการเกษตร รวมทัง้รือ้ถอนบา้นเรอืนของชาวบา้น
ด้วย  เช่น กรณีบ้านห้วยหก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติห้วยน้ำาดัง  ได้เข้าตัดฟันพืชผลของชาวบ้านหลายราย  ท้ังไร่ข้าว
และไรข่า้วโพด หรอืกรณ ีนายอาแม อามอ เจา้หนา้ทีท่หารและป่าไม ้ เขา้
ตดัตน้ยางพารา อาย ุ11 ป ีจำานวนกวา่ 3,200 ตน้ ทัง้ท่ีเปน็ ตน้ยางทีท่าง
รัฐบาลก่อนหน้านี้เคยสนับสนุนให้ประชาชนเพาะปลูก  เช่นเดียวกับอีก
หลายพื้นท่ีในทุกภูมิภาคท่ีเจ้าหน้าท่ีสนธิกำาลังเข้าตัดฟันต้นยางพารา
นับหมื่นไร่ ทำาให้ชาวบ้านขาดแคลนรายได้เลี้ยงครอบครัวและขาดความ
มั่นคงทางอาหาร

กล่าวโดยสรุป คำาส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 64/2557 
และแผนแม่บทป่าไม้ฯ  มีลักษณะของการใช้อำานาจแบบเบ็ดเสร็จในการ
เข้าไปจัดการทรัพยากรป่าไม้และท่ีดิน  โดยละเลยต่อบริบทพัฒนาการ
การใช้พื้นที่และการอยู่อาศัยของชุมชนแต่ละแห่ง  ละเลยฐานการจัดการ
ทรัพยากรและการตัดสินใจร่วมของชุมชนท้องถิ่น  ละเลยต่อสิทธิของ
ประชาชนในการมีท่ีอยู่อาศัย สิทธิในการเข้าถึงที่ดินทำากินและมาตรฐาน
การดำารงชีวติอยา่งเพยีงพอ เชน่นีแ้ลว้ ปฏบิตักิารทวงคนืผนืปา่แทนทีจ่ะ
เป็นการแก้ไขปัญหาการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ กลับมีแนวโน้มนำาไป
สู่การสั่งสมความขัดแย้งและความรุนแรงในการจัดการท่ีดินและป่าไม้ 
ตลอดจนทำาใหป้ญัหาความเหล่ือมล้ำาในสงัคมไทยทวีความรนุแรงจนถงึขัน้
วิกฤตได้ในอนาคต
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4.3 การใช้อำานาจกดทับการเคลื่อนไหวของชุมชน 
และเอื้อประโยชน์ ให้กลุ่มทุน

นอกเหนอืจากประเดน็ทรพัยากรปา่ไมแ้ละท่ีดนิแลว้ การใชอ้ำานาจ
ของเจ้าหน้าท่ีทหารภายใต้กฎอัยการศึก และตามมาด้วยมาตรา 44 
รัฐธรรมนูญชั่วคราว  ในปัจจุบัน ยังส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งในการ
เข้าถึงทรัพ ยากรในประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะการใช้กฎ
อัยการศึกเข้ามาควบคุมกดทับการเคลื่อนไหวของชุมชนท้องถิ่น  ในการ
คดัคา้นโครงการพัฒนาขนาดใหญแ่ละเอือ้ประโยชน์ใหก้ารดำาเนินการของ
กลุ่มทุนขนาดใหญ่

ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา ภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กิจกรรม
การเสวนา การจัดประชุมหรือการรณรงค์ในประเด็นฐานทรัพยากรต่างๆ 
ก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปจับตา ตรวจสอบ กระทั่งห้ามไม่ให้จัดใน
หลายกิจกรรม23 อีกท้ัง  ในการเคล่ือนไหวคัดค้านโครงการพัฒนาที่มีผล 

23   ยกตัวอย่างกิจกรรมในประเด็นฐานทรัพยากรที่ถูกเข้าจับตา คุกคาม หรือระงับ
ยับยั้ง  เช่น  กิจกรรม  “เดินก้าวแลก”  ที่จังหวัดเชียงใหม่  ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นการรณรงค์คัดค้านแผนแม่บทป่าไม้ฯ  และเสนอ
แนวทางการปฏริปูทีด่นิ กไ็ดถ้กูเจา้หนา้ทีท่หารเขา้มาห้ามไมใ่ห้ทำากจิกรรม และ
มีการจับกุมผู้ร่วมในการเดิน,  การส่งกำาลังทหารเข้าไปตรวจสอบการประชุม
หารือคดีเขื่อนไซยะบุรี  ระหว่างทนายความศูนย์ข้อมูลชุมชนกับชาวบ้าน ที่
จ.อดุรธานี ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2557 และกำาหนดใหท้ำาหนงัสือขออนญุาต
ก่อน พร้อมขอส่งเจ้าหน้าที่เข้าฟังการประชุม, การส่งกำาลังเจ้าหน้าท่ีกว่า 70 
นายเข้าควบคุมและห้ามเครือข่ายป่าไม้ที่ดินภาคอีสานจัดกิจกรรมพูดคุยเสวนา
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากคำาสั่ง คณะรักษาความ
สงบแหง่ชาตฉิบบัที ่64/2557 และแผนแมบ่ทปา่ไมฯ้ ทีจ่งัหวดัมหาสารคาม หรือ
การสนธิกำาลังกันเข้าตรวจค้นบ้านพักและแปลงปลูกข้าวโพดของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่ผลิตและจำาหน่ายเมล็ดพันธ์ุ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  โดยอ้างว่าได้รับการ
ร้องเรียนว่าเมล็ดพันธุ์ที่จำาหน่ายมีการปลอมปน เป็นต้น
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กระทบต่อชุมชนหรือเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหา  เจ้าหน้าท่ีทหาร
ยังมีการอ้างอำานาจตามกฎอัยการศึก เรียกตัวแกนนำาชาวบ้านไปพูดคุย 
หรือบางกรณี  เจ้าหน้าท่ีก็ไปพบแกนนำาถึงบ้านเพื่อห้ามไม่ให้เคลื่อนไหว 
บางกรณีมีการให้เซ็นเอกสารข้อตกลงหยุดการเคลื่อนไหวในลักษณะ
เดียวกันกับแกนนำากลุ่มการเมืองต่างๆ ด้วย  เช่น กรณีกลุ่มฅนรักษ์บ้าน
เกิดคัดค้านการดำาเนินการของเหมืองแร่ทองคำา อ.วังสะพุง จ.เลย, กรณี
สมัชชาคนจนเรียกร้องให้เปิดเขื่อนปากมูลถาวร,  กรณีการคัดค้านการ
ขุดเจาะสำารวจปิโตรเลียมที่ จ.บุรีรัมย์, กรณีการคัดค้านการก่อสร้างโรง
ไฟฟ้าขยะในพ้ืนท่ีชุมชนท่ี ต.บ่อแฮ้ว จ.ลำาปาง หรือกรณีชาวบ้านท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการสร้างฝายราษีไศลจะชุมนุมกดดันกรมชลประทานให้
เรง่รดัการจา่ยเงนิชดเชย เป็นตน้ แมแ้ตก่ารเดนิทางไปใหก้ำาลงัใจชาวบา้น
ในพื้นที่ที่กำาลังประสบปัญหา แกนนำากลุ่มหรือนักศึกษาที่ไปให้กำาลังใจ 
ก็ถูกทหารเรียกตัวไปห้ามปรามหรือถูกจับตามองด้วยเช่นกัน

หรือแม้กระทั่งการขึ้นป้ายคัดค้าน “โครงการพัฒนา”  ต่างๆ ก็ถูก
เจ้าหน้าทีท่หารหรอืฝา่ยปกครองในบางพ้ืนทีเ่ขา้มาขอใหป้ลดปา้ยลง เชน่ 
กรณีชาวบ้านท่ี อ.ภูซาง จ.พะเยา ขึ้นป้ายคัดค้านการก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมยางพารา  ก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานและปลัดอำาเภอเข้า
มาขอให้ปลดป้ายลง  โดยอ้างว่าไม่ได้ขออนุญาตและขัดต่อความสงบ
เรยีบรอ้ยในบา้นเมอืง เชน่เดยีวกบัชาวบา้นกลุม่สมชัชาคนจน บา้นหว้ย-
ทับนายน้อย จ.ชัยภูมิ ที่ติดป้ายคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร 
หรือการติดป้ายคัดค้านการขุดเจาะสำารวจปิโตรเลียมท่ี จ.กาฬสินธุ์ และ 
จ.ขอนแก่น  เป็นต้น

นอกจากกดทับการเคลื่อนไหวของชาวบ้านแล้ว  ในขณะเดียวกัน 
เจ้าหน้าท่ีทหารก็อ้างอำานาจตามกฎอัยการศึกปฏิบัติการในลักษณะที่เอ้ือ
ตอ่ผลประโยชนข์องกลุม่ธรุกจิเอกชนขนาดใหญ ่ทีด่ำาเนนิโครงการในพืน้ที่
ตา่งๆ เชน่ ในกรณชีาวบา้น บา้นนามูล อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ ทีค่ดัค้าน
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โครงการขุดเจาะสำารวจปิโตรเลียมของ บริษัท อพิโก้  (โคราช) จำากัด 
เจ้าหน้าที่ทหาร - ตำารวจได้นำากำาลังเข้าไปคุ้มกันและอำานวยความสะดวก
ให้บริษัทในขณะทำาการขนย้ายอุปกรณ์สำาหรับขุดเจาะ โดยมีการข่มขู่จะ
ใช้กฎอัยการศึกดำาเนินการต่อชาวบ้านที่เคลื่อนไหวคัดค้าน

เช่นเดียวกับในกรณีกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ซึ่งเคล่ือนไหวคัดค้าน
การทำาเหมืองแร่ทองคำา ท่ี อ.วังสะพุง จ.เลย นอกจากการอ้างกฎอัยการศึก
ไมใ่หช้าวบา้นประชมุหรือทำากจิกรรมรณรงคแ์ลว้ ทหารยงัไดแ้ต่งตัง้คณะ
กรรมการขึ้น 4 ชุด  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและผลกระทบจาก
เหมืองแร่  แต่คณะกรรมการดังกล่าวกลับมีความพยายามกดดันให้
ชาวบ้านยินยอมเปิดทางให้บริษัทขนแร่ออกจากเหมืองแลกกับการถอน
ฟอ้งคดคีวามชาวบา้น ซึง่ในทีสุ่ด ชาวบา้นจำาเปน็ตอ้งรบัขอ้เสนอดงักล่าว 
เนือ่งจากทหารไดพู้ดถงึการขนแรโ่ดยใชอ้ำานาจตามกฎอยัการศกึอยูต่ลอด
กระบวนการ

รวมท้ังโครงการพัฒนาของรัฐเอง กฎอัยการศึกก็เป็นเคร่ืองมือ
ใหก้ารดำาเนนิโครงการเปน็ไปอยา่งรวดเรว็  โดยขา้มกระบวนการประชา-
พจิารณ์ไป เชน่ กรณโีครงการกอ่สรา้งเขือ่นโป่งขนุเพชร กรมชลประทาน
ได้เข้าไปรังวัดพ้ืนท่ี และบังคับให้ชาวบ้านบ้านห้วยทับนายน้อย ซึ่งเป็น 
กลุม่สมชัชาคนจนทีย่งัคงคดัค้านการสร้างเขือ่นอยู ่ เซน็เอกสารยนิยอมให้
มีการก่อสร้างเขื่อน

แม้ปรากฏการณท่ี์อำานาจรฐัและนายทนุรว่มกนัเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่
กนั จะเป็นประเดน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้มาโดยตลอดในสงัคมไทย แตใ่นสภาวะ
ทางการเมืองหลังรัฐประหารในคร้ังนี้ ท่ามกลางการฉวยใช้และกล่าวอ้าง
กฎหมายพิเศษของเจ้าหน้าที่รัฐได้นำาไปสู่การละเมิดเสรีภาพในการรวม
กลุม่ การแสดงความคดิเห็น และการชมุนมุเรยีกร้องในประเดน็ปัญหาของ
ตนเองอย่างหนักหน่วงมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้อำานาจในการต่อรองของ
ประชาชนต่อทั้งรัฐและนายทุนถูกลดทอนลง จนส่งผลกระทบต่อสิทธิใน
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การมสีว่นรว่มในการจดัสรรและใช้ประโยชนท์รัพยากร สทิธิในการกำาหนด
อนาคตตนเอง ตลอดจนถึงสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีของ
ประชาชนและชุมชน อย่างน่าวิตกอย่างยิ่ง

5. ความยุติธรรมท่ียังมาไม่ถึง: 

การแทรกแซงกระบวนการสืบหา

ข้อเท็จจริงและการดำาเนินคดี

ต่อเหตุการณ์สลายการชุมนุม 

เดือนเมษา-พฤษภา 2553
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมีข้อสังเกตว่า นอกจากคณะ

รกัษาความสงบแหง่ชาตจิะเขา้ควบคมุอำานาจในดา้นต่างๆ แลว้ คณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติยังเข้ามาแทรกแซงกระบวนการสืบหาข้อเท็จจริงและ
การดำาเนินคดีต่อเหตุการณ์สลายการชุมนุมเดือนเมษา-พฤษภา 2553 
อกีด้วย กล่าวคอื ในช่วงการชมุนมุใหญข่องแนวรว่มประชาธิปไตยต่อตา้น
เผดจ็การแหง่ชาต ิตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม-พฤษภาคม 2553 มผีูบ้าดเจบ็เปน็
จำานวนมากและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำานวนถึง 94 ศพ24  จากการเข้าสลาย
การชุมนุม โดยศูนย์อำานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ใน

24   อ้างอิงตัวเลขตามรายงานของ ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการ
สลายการชุมนุม กรณีเม.ย.-พ.ค. 2553 ในเว็บไซต์ www.pic2010.org



 58 

ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช. รายงานของศูนย ์ทนายความเ พ่ือ สิทธิมนุษยชน

บรรดาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีท้ังประชาชนท่ีเข้าร่วมการชุมนุม  เจ้าหน้าท่ี
รฐั นกัขา่ว และประชาชนทีเ่ดนิทางผา่นหรอืมีทีพ่กัอาศยัอยูใ่นบรเิวณใกล้
เคยีงกับจดุเกิดเหต ุซึง่เวลากไ็ดล่้วงเลยผ่านมาถงึ 5 ปแีล้ว คดทีีเ่กีย่วขอ้ง 
ในกรณขีองผูบ้าดเจบ็ยงัไมม่คีวามคบืหนา้ใดๆ มเีพยีงกรณขีองผูเ้สยีชวีติ 
28 ราย จาก 94 รายเท่านั้น ที่มีความคืบหน้าพอให้เห็นบ้างจากการที่
คดีเข้าสู่กระบวนการไต่สวนการตายและศาลได้มีคำาส่ังออกมาแล้ว  ซึ่ง
ภายหลังเกิดการรัฐประหารครั้งล่าสุด  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 
มี 2 เหตุการณ์สำาคัญท่ีส่งผลต่อการดำาเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์
การสลายการชุมนุมปี 2553 ที่จะต้องกล่าวถึงดังนี้

5.1 การยกฟ้อง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และ 
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 255725 ศาลอาญาไดพ้พิากษายกฟอ้ง นาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
อดตีรองนายกรฐัมนตร ีและผูอ้ำานวยการศนูยอ์ำานวยการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. กรณีท่ีอัยก�รส่ังฟ้องในคว�มผิดฐ�นร่วมกันก่อ
หรอืใช้ให้ผู้อืน่กระทำ�หรอืฐ�นฆ�่ผูอ้ืน่ และพย�ย�มฆ�่ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288,  80,  83 และ 84 กรณีเมื่อระหว่างวันท่ี 7 
เมษายน - 19 พฤษภาคม 2553 ต่อเนื่องกัน จำาเลยทั้งสองได้ร่วมกัน
กระทำาผดิโดยรว่มกนัใชห้รอืสัง่การใหเ้จา้หนา้ที ่หนว่ยทหารตา่งๆ ใชอ้าวธุ

25   “ศาลยกฟ้องคดี  “อภิสิทธ์ิ-สุเทพ”  สั่งสลายม็อบ  ชี้เป็นอำานาจศาลฎีกาฯ 
นักการเมือง,” ผู้จัดการออนไลน์,  28 สิงหาคม 2557, http://www.manager.
co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000098460  (เข้าถึงเมื่อ 28 
พฤษภาคม 2558).
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ปนืชนดิรา้ยแรง ปฏบิตักิารผลกัดนั ควบคมุพืน้ที ่ เขา้สลายการชมุนมุของ
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ  (นปช.) ตามคำาส่ัง 
ศอฉ. ทำาให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำานวนมาก

ศ�ลพิพ�กษ�ยกฟ้องด้วยเหตุว่� ก�รกระทำ�ดังกล่�วนั้น
เกี่ยวพันกับก�รท่ีจำ�เลยท้ังสองใช้อำ�น�จตำ�แหน่งหน้�ท่ีร�ชก�รใน
ฐ�นะน�ยกรฐัมนตร ีและรองน�ยกรฐัมนตร ีรวมทัง้ ผอ.ศอฉ. ตาม 
พระราชกำาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ด้วย 
ไม่ใช่การกระทำาทางอาญาท่ีกระทำาโดยส่วนตัวหรือนอกเหนือหน้าที่
ราชการ ดังน้ันจึงเป็นการกระทำาท่ีถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดต่อตำาแหน่ง
ราชการดว้ย เปน็การกระทำากรรมเดยีวทีค่วรพจิารณาไปในวาระเดียว ซึง่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) มี
อำานาจไต่สวน และหาก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ก็ต้องยื่นฟ้องคดีศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติว่า
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 66 
และพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง
ทางการเมอืง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (1) และประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11/2557 และ 24/2557 ที่ ป.ป.ช. มีอำานาจไต่สวนชี้มูล
ความผิดเกี่ยวกับการกระทำาผิดต่อตำาแหน่งหน้าท่ีราชการ  โดยคดีไม่อยู่
ในอำานาจของศาลน้ี  จึงพิพากษายกฟ้อง และญาติของผู้เสียชีวิตที่เป็น
ผู้เสียหายไม่อาจเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้

คำาพิพากษาดงักล่าวสง่ผลให ้ขณะนีก้ระบวนการพจิารณาคดเีหลอื
เพยีงขอ้หากระทำาผดิตอ่ตำาแหนง่หนา้ทีร่าชการเทา่นัน้ และทำาใหค้ดลีา่ชา้
ไปกวา่เดมิ  เพราะตอ้งเริม่กระบวนการพจิารณาคดกีนัใหม ่และญาตขิอง
ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงก็ถูกกีดกันออกจากคดีไป แม้ว่าจะมี
การอุทธรณค์ำาพิพากษาโดยทนายความของญาตขิองผูเ้สยีชีวติกต็าม แต่
กย็งัไม่มคีวามคบืหนา้ใดๆ ในขณะนี ้ลา่สุดมเีพยีง ป.ป.ช. เพิง่มมีติใหแ้จง้
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ขอ้กลา่วหาตอ่นายอภสิทิธิ ์และนายสเุทพ เมือ่ 24 กมุภาพันธ ์2558 และ
ในขณะนี้เริ่มมีการเรียกพยานบางปากเข้าให้ถ้อยคำาต่อองค์คณะไต่สวน 
ป.ป.ช.  เชน่ นายถวลิ เปลีย่นศร ีอดตีเลขาธกิารสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง  และ
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นต้น

5.2 การตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษชุดใหม่ใน
คดีที่ เ ก่ียวเนื่องกับการสลายการชุมนุม 2553

เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2558 มีรายงานข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา ออกคำาส่ังนายกรัฐมนตรทีี ่68/2558 ลงวนัที ่2 มนีาคม 2558 
เร่ืองแต่งต้ังคณะสอบสวนตำารวจ นำาโดย พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล 
ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล ไปร่วมสอบสวนกับ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ 
อธบิดกีรมสอบสวนคดพิีเศษ และพนกังานอยัการ เพือ่วางกรอบแนวทาง
การสอบสวนคดี 99 ศพท่ีค้างอยู่ให้เสร็จ โดยให้เหตุผลว่าที่ต้องมีการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในคดีนี้ ใหม่  เนื่องจากมีการโยกย้ายและเกษียณ
อายุราชการออก26

โดยคดีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่น้ี 
บางคดีศาลได้มีคำาสั่งไต่สวนการตายออกมาแล้วว่าเป็นการเสียชีวิตจาก
กระสุนปืนความเร็วสูงท่ียิงมาจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น กรณี นายจรูญ ฉายแม้น 
และ  นายสยาม วัฒนนุกูล  ถูกยิงเสียชีวิตในถนนดินสอ  คืนวันที่ 10 

26   “ตร.-ดเีอสไอตัง้ทมีสอบสวนคด ี99 ศพ ชดุใหม,่” ประชาไท, 2 เมษายน 2558, 
http://www.prachatai.com/journal/2015/04/58685  (สืบค้นเม่ือวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2558).
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เมษายน 255327  ผู้เสียชีวิตท้ัง 6 ศพ ในบริเวณวัดปทุมวนาราม เม่ือวันท่ี 
19 พฤษภาคม 255328 หรือกรณีของ นายพัน คำากอง และ ด.ช.คุณากร 
ศรสุีวรรณ ทีถ่กูยงิเสยีชวีติทีใ่ตส้ถานแีอรพ์อรต์ลงิคร์าชปรารภ ในคืนวนัที ่
14 พฤษภาคม 255329 และอัยการได้สั่งฟ้องนายอภิสิทธ์ิ และนายสุเทพ 
เป็นคดีอาญาแล้ว แต่ศาลได้ยกฟ้องตามเหตุผลที่กล่าวในเบื้องต้น  และ
บางคดีคำาสั่งศาลก็ไม่ระบุว่าเกิดจากการกระทำาของบุคคลใด

แต่ท้ังน้ี  ส่ิงสำาคัญท่ีจะต้องกล่าวคือ ในการต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ข้ึนมาใหม่ ได้มีเจ้าหน้าท่ีทหารเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอยู่ด้วยถึง 7 นาย 
โดย นางสวุณา สวุรรณจูฑะ อธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ ใหเ้หตผุลเพยีง
ว่า  “เพื่อมาประสานงานกับทหารที่เกี่ยวข้อง การสอบสวนคดีจะได้มี
ความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว”30  ถึงแม้ว่าในการสลายการชุมนุมดังกล่าว

27   “ศาลสัง่การตาย 2 เสือ้แดง 10 เมษา หนา้ ร.ร.สตรวีทิฯ วถิกีระสนุมาจากฝา่ย 
จนท.,” ประชาไท,  30 กันยายน 2556, http://www.prachatai.com/ journal 
/2013/09/49003 (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558).

28   “ศาลสั่ง 6 ศพวัดปทุมฯ เสียชีวิตจากทหาร-ไม่มีชายชุดดำาในที่เกิดเหตุ,” 
ประชาไท,  6 สิงหาคม 2556, http://www.prachatai.com/journal/2013/ 
08/48039 (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558).

29   “ศาลสั่งไต่สวนการตายคดีแรก “พัน คำากอง”เสียชีวิตจากทหาร,” ประชาไท, 
17 กนัยายน 2555, http://www.prachatai.com/journal/2012/09/42676 และ 
“ศาลสั่งเป็นคดีที่ 4 “ด.ช.อีซา”  เหยื่อกระสุน พ.ค. 53  เสียชีวิตจากทหาร,” 
ประชาไท,  20 ธันวาคม 2555, http://www.prachatai.com/journal /2012/ 
12/44309 (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558).

30   “นปช. งงคด ี99 ศพ,” ขา่วสด, 8 เมษายน 2558, http://daily.khaosod.co.th/
view_news.php?newsid=TUROd01ERXdOREE0TURRMU9BPT0= 
&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE5TMHdOQzB3T0E9PQ 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558).
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นอกจากนายอภสิทิธิ ์ทีม่คีำาสัง่ตัง้ ศอฉ. และนายสเุทพ ซึง่เป็นผูอ้ำานวย-
การ ศอฉ. แล้ว  ก็ยังมีเจ้าหน้าท่ีทหารระดับสูงหลายนายที่เข้าร่วมในที่
ประชมุวางแผนอยูด่ว้ย รวมถงึ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ซึง่ในขณะนัน้
ดำารงตำาแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารบก และอยู่ในส่วนคุมกองกำาลังของ 
ศอฉ. ด้วยเช่นกัน อีกท้ังหน่วยงานท่ีเป็นผู้ปฏิบัติการหลักในแต่ละพ้ืนที่
ก็เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร กองทัพจึงเป็นคู่ขัดแย้งหลักในเหตุการณ์ดังกล่าว

ภายหลังจากที่มีคำาสั่งดังกล่าว  ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
เมษายน 2558 ทางศนูยท์นายความเพ่ือสทิธิมนษุยชนไดร้บัแจง้จากกลุม่
ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมวันที่ 10 เมษายน 2553 จำานวน 
4 คน ว่ามีจดหมายจากกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งมาถึงที่บ้าน  เพื่อเรียก
เข้าให้ปากคำาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปี 2553  ท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558

จากการสัมภาษณ์ทำาให้ทราบว่า  ผู้ท่ีถูกเรียกเป็นผู้ชุมนุมท่ีได้รับ
บาดเจ็บในวันท่ี 10 เมษายน 2553  โดยมีทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
อยา่งการถกูเอากระบองต ีและผู้ทีไ่ดร้บับาดเจบ็จากการถกูยงิดว้ยกระสนุ
ปืนความเร็วสูง และเคยลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยากับกระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 
2555 และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ได้มีการเห็นชอบให้มีการเยียวยา
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง พ.ศ. 2548 – 2553 และ
พวกเขามีความกังวลต่อการถูกเรียกไปให้การในครั้งนี้ว่าจะส่งผลให้ถูก
จบักมุหรือถกูตัง้ขอ้หาทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์ในป ี2553  เพราะอยูใ่นชว่งการ
ปกครองของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันท่ี 11-12 พฤษภาคม 2558 ทางศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิ
มนุษยชน ได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้บาดเจ็บ 3 ราย ที่ถูกเรียกไปให้การที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  จึงทราบจากพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวน
คดีพิเศษว่ามีการเรียกผู้บาดเจ็บจากท้ังเหตุการณ์ในวันท่ี 10 เมษายน 2553 
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และเหตกุารณ์ในชว่งวนัที ่13-19 พฤษภาคม 2553 จากรายชือ่ผูบ้าดเจบ็
ทัง้ทีล่งทะเบยีนขอรบัเงนิเยยีวยาและจากโรงพยาบาลทีร่บัตัวผูบ้าดเจบ็ไป
รักษา  เม่ือสอบถามว่าข้อมูลท่ีได้จากการสอบสวนในครั้งนี้จะถูกนำาไป
ประกอบในสำานวนคดีใด กลับไม่ได้รับคำาตอบจากพนักงานสอบสวน แต่
ได้รับ คำาตอบว่าไม่เก่ียวข้องกับสำานวนการเสียชีวิตท่ียังไม่เข้าสู่กระบวนการ
ไต่สวนการตาย และการเรียกบุคคลท่ีได้รับบาดเจ็บมาสอบปากคำารอบนี้
เพ่ิงเร่ิมมาได้ไม่ถึงเดือน จากการสังเกตการณ์ระหว่างสอบปากคำาผู้บาดเจ็บ
พบว่า พนักงานสอบสวนเน้นซักถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทำาให้เกิดการ
บาดเจ็บของผู้ที่ถูกเรียกมาในครั้งนี้

ในการติดตามผู้บาดเจ็บทำาให้ได้พบกับผู้บาดเจ็บคนอื่นๆ ที่ถูก
เรียกจากกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยเช่นกัน ซึ่งต่างก็มีความกังวลด้วย

“…อำานาจในการต่อรองของประชาชน
ต่อทั้งรัฐและทุนถูกลดทอนลง 

จนส่งผลกระทบต่อสิทธิในการมี
ส่วนร่วมในการจัดสรรและใช้

ประโยชน์ทรัพยากร สิทธิในการ
กำาหนดอนาคตตนเอง ตลอดจนถึง

สิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่ดีของประชาชนและ

ชุมชนอย่างน่าวิตกอย่างยิ่ง”
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เหตุผลเดียวกัน แม้ว่าในขณะน้ีจะยังไม่พบว่ามีการจับกุมหรือต้ังข้อหา
ผู้ที่ถูกเรียกมาให้การแต่อย่างใด

โดยสรุป 2 เหตุการณ์ดังกล่าว จึงควรติดตามว่าคดีของผู้ได้รับ
บาดเจ็บและเสียชีวิตในเดือนพฤษภาคม 2553 ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวกับการ
เสียชีวิตของคนจำานวนมาก ทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติท้ังยัง
รวมถงึเจา้หนา้ทีร่ฐัเอง จะมผีู้ไดร้บัโทษทางอาญาหรอืไม ่ เมือ่การดำาเนนิ
คดใีนทางอาญากบัผูม้อีำานาจในชว่งเวลาดงักลา่วยติุลง และมกีารต้ังคณะ
กรรมการสอบสวนชุดใหม่  ก็ยังมีปัญหาอยู่อีกว่าคณะกรรมการสอบสวน
ชดุใหม่น้ีถกูตัง้ขึน้ในรฐับาลของคณะรฐัประหาร ซึง่หวัหนา้คณะรฐัประหาร 
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารระดับส่ังการหลายคน
ในคณะฯ ก็เข้าร่วมการปฏิบัติการครั้งนั้นด้วย และเดิมคดีท่ีเก่ียวข้องกับ
การเสียชีวิต  เจ้าหน้าที่ทหารทั้งในระดับปฏิบัติและส่ังการก็ได้ถูกยกเว้น
ไม่ต้องถูกดำาเนินคดี  เพราะถูกอ้างว่าต้องกันเอาไว้เป็นพยาน

สรุป
แม้ภายหลังรัฐประหารปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะ

พยายามแสดงบทบาทเป็นคนกลางในการเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ รวมถึงปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
แตเ่หตกุารณ์ในป ี2553 กองทพัเองกเ็ปน็สว่นหนึง่ของคูข่ดัแยง้ จงึไมอ่าจ
เรียกได้ว่ากองทัพเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาได้อีก และตลอดระยะ
เวลา 1 ปทีีผ่่านมา ประชาชนทีถ่กูจำากดัเสรภีาพไปจนถงึถกูดำาเนนิคดน้ัีน 
สว่นใหญก่เ็ปน็ประชาชนท่ีมแีนวคดิไมต่รงกบักองทพัหรอืคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาติ  จึงเกิดปรากฏการณ์ในการเรียกตัวบุคคลเพื่อไป  “ปรับ
ทัศนคติ”  ให้ตรงกับแนวคิดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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เม่ือพิจารณาภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 1 ปีหลังการ
รัฐประหารแล้ว  ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนเห็นว่า ประชาชนถูก
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก ทั้งการแสดงออกทางการเมือง 
การเรียกร้องการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาปากท้อง หรือ
แม้กระทั่งการคัดค้านโครงการพัฒนาต่างๆ ประชาชนก็ยังถูกปิดกั้นการ
มีสว่นรว่มในการแก้ไขปญัหาของประเทศ ขาดหลกัประกนัในสทิธิเสรภีาพ 
และไม่ไดร้บัสทิธใินการพจิารณาคดทีีเ่ปน็ธรรม เนือ่งจากเจา้หนา้ทีท่หาร
ได้เข้ามาแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน  ต้ังแต่การ
ควบคมุตวั การตัง้ขอ้กลา่วหา การสอบสวน การสง่ฟอ้ง และการดำาเนนิ
คดพีลเรอืนในศาลทหาร ซึง่ทำาใหก้ระบวนการยตุธิรรมขาดความเปน็อิสระ
และเป็นกลาง จนอาจเรียกได้ว่าเป็น “กระบวนการยุติธรรมลายพราง” 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่อาจนำาไปสู่การแสวงหาหรือลงโทษผู้กระทำา
ความผิดท่ีแท้จริง  รวมถึงนำาไปสู่การแก้ไขความขัดแย้งที่ยังคงเรื้อรังอยู่
ในสังคมไทยได้

ศนูยท์น�ยคว�มเพือ่สทิธมินษุยชนจงึขอยนืยนัใหค้ณะรกัษ�
คว�มสงบแห่งช�ติ

1. ยกเลิกและยุติก�รดำ�เนินคดีพลเรือนในศ�ลทห�ร
2. ยกเลิกและยุติก�รใช้อำ�น�จต�มม�ตร� 44 รัฐธรรมนูญ

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย (ฉบับชั่วคร�ว) พ.ศ. 2557
3. ให้คืนอำ�น�จสู่ประช�ชนโดยเร็ว จัดให้มีก�รเลือกตั้งและ

มีก�รร่�งรัฐธรรมนูญซ่ึงมีท่ีม�จ�กประช�ชน ด้วยคว�มเค�รพต่อ
สิทธิเสรีภ�พของประช�ชน





สถานการณ์นักโทษ 
ทางการเมืองไทย

หลังรัฐประหาร
ตุลา 19 – ตุลา 57 

สถานการณ์ไม่ 
เปลี่ยนแปลง

ห�กจะกล่�วถึง ‘นักโทษท�งก�รเมือง’ ถือเป็นปร�กฏก�รณ์ที่ไม่
แปลกใหม่ในสังคมไทยนัก นับจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  ท่ีมีการ
จบักมุนกัศกึษาและประชาชนโดยอาศัยเหตุทางการเมอืงในขอ้หา “ภัยต่อ
สังคม” สูงถึง 8,000 คน1 ซึ่งยังไม่รวมถึงการปราบปรามอย่างรุนแรงต่อ
ผูถ้กูกลา่วหาวา่เปน็ “คอมมวินสิต์” จนถงึปจัจบัุนกย็งัมกีารจบักมุผู้ท่ีเหน็
ต่างทางการเมืองอย่างต่อเน่ืองท่ีฝ่ายผู้มีอำานาจปกครองของประเทศกล่าวหา

1   ธนาพล อิ๋วสกุล, และชัยธวัช ตุลาธน. “การต่อสู้ของจำาเลยคดี 6 ตุลา ภายใต้
กระบวนการ  (อ)ยุติธรรม หลังการรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519,” ฟ้าเดียวกัน 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2-3 (2557).
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ว่าเป็น “ผู้ทำาบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อย” จึงจำาเป็นต้องมีการควบคุมตัว 
ตามกฎอัยการศึก2

หากนับเฉพาะปัจจุบัน  (28 ตุลาคม 2557) นับต้ังแต่คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  (คสช.)  ยึดอำานาจการปกครองประเทศ พร้อมทั้ง
ประกาศกฎอัยการศึก  ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ได้มีการควบคุมตัว
บุคคลโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา และจับกุมประชาชนโดยเหตุทางการเมือง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ตาราง 1:   
จำานวนประชาชนที่ถูกจับและควบคุมตัวภายหลังรัฐประหาร

จำานวนประชาชนที่ถูกจับและควบคุมตัว 291 คน

จำานวนประชาชนที่ถูกควบคุมตัวโดยไม่
แจ้งข้อกล่าวหาและปล่อยตัวแล้ว

229 คน

จำานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลทหาร 69 คดี

จำานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลพลเรือน 33 คดี

จำานวนนักโทษที่ถูกดำาเนินคดีด้วยเหตุ
ทางการเมือง

102 คน

2   “ผบ.ทบ. ไม่เลิก  ‘กฎอัยการศึก’ ชี้ยังจำาเป็น ยันไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
ประจำาวัน,” มติชนออนไลน์, 30 ตุลาคม 2557, http://www.matichon.co.th/
news_detail.php?newsid=1414665371  (สืบค้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557).
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โดยนักโทษและผู้ต้องคดีทางการเมืองจำานวน 102 คน ถูกดำาเนิน
คดีในข้อหาดังต่อไปนี้

ตาราง 2:   
จำานวนประชาชนที่ถูกดำาเนินคดีทางการเมืองภายหลังรัฐประหาร
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ตัว

ถูกควบคุม
ตัวใน
เรือนจำา

11 คน 43 คน - -

ยกคำาร้อง
ขอฝากขัง

1 คน - 1 คน 1 คน

ได้รับการ
ประกันตัว

2 คน 6 คน 5 คน 6 คน

พิพากษาจำา
คุกโดยรอ
ลงอาญา

1 คน - 17 คน 4 คน

พิพากษาจำา
คุกโดยไม่
รอลงอาญา

3 คน - - -

รวม 18 คน 49 คน 23 คน 11 คน
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นักโทษการเมืองไทย สถานการณ์

ไม่เปลี่ยนแปลง
การดำาเนินคดีกับนักโทษทางการเมืองภายใต้กฎอัยการศึกใน

ปัจจุบัน เม่ือเทียบกับการดำาเนินคดีในเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 มีความเหมือน
หรือคล้ายคลึงกันหลายประการ ดังนี้

1. สถานการณ์การใช้มาตรา 112
เล่นละครเป็นคว�มผิด – หนึ่งในชนวนเหตุทางการเมือง 

ในเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 19 คือ การแสดงละครที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เมือ่วนัที ่4 ตุลาคม 2519 เพือ่สือ่ถงึเหตกุารณ์ฆาตกรรมประชาชนทีแ่สดง
ความคิดเห็นทางการเมือง แต่กลับนำาไปสู่การดำาเนินคดีหมิ่นประมาท
องค์รัชทายาท (ม.112) 37 ปีผ่านไป เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 กลุ่มนัก
กิจกรรมทางสังคมได้จัดแสดงละครเพ่ือสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำาใน
สงัคมไทยทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์กถ็กูนำาไปขยายผลสูก่ารดำาเนนิคดี
ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์  (ม.112)  เช่นกัน

ขังฟรี คว�มเหมือนท่ีแตกต่�ง –  ในคดี 6 ตุลา 19 พนักงาน
สอบสวนมอีำานาจฝากขงัจำาเลยไดค้ราวละ 30 วัน รวมกนัไมเ่กนิ 180 วัน 
โดยเจา้หนา้ทีร่ฐัมกัอา้งวา่ “ยงัตรวจสำานวนไมแ่ล้วเสรจ็”  เพือ่ขยายระยะ
เวลาการฝากขังไปเรื่อยๆ

เมื่อเทียบกับปัจจุบัน พนักงานสอบสวนมีอำานาจฝากขังได้ครั้งละ 
12 วนั ไมเ่กนิ 7 ครัง้ รวม 84 วนั และเกอืบทกุคดเีจา้หนา้ท่ีจะขออนญุาต
ฝากขังจนครบ 84 วัน โดยอ้างเหตุ “การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ  ต้องมี
การสอบพยานเพ่ิมเตมิ ตรวจประวตัอิาชญากรรมของผูต้อ้งหา หรอืเสนอ
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เร่ืองให้ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติมีคำาส่ัง”  เพื่อขออนุญาตศาลฝากขัง 
และศาลมกัจะอนญุาต สว่นการประกนัตวั ผูต้อ้งหาแทบไมม่โีอกาสในการ
ได้รับการประกันตัว  ท้ังท่ีผู้ต้องหาท้ังหมดยังต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ 
มีสิทธิเสรีภาพที่จะสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเป็นธรรม

ปร�กฏก�รณ์ 112 เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง – แม้ไม่ปรากฏ 
ปริมาณการใช้มาตรา 112  ในเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 19 แต่ภายหลังการ
รฐัประหาร 2557 เจา้หนา้ทีต่ำารวจมกีารเรง่รดัการพิจารณาคดตีามมาตรา 
112  ให้รวดเร็วย่ิงขึ้น  เห็นได้จากเจ้าหน้าที่ตำารวจได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะลด
จำานวนคดี 112 ที่อยู่กับตำารวจตั้งแต่ปี 2551 ลงร้อยละ 50 ภายในส้ินปี3 
ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียบกับคดีที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนติดตาม
พบว่า  จาก 18 คดี  มีเพียง 2 คดี  ท่ีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง
รฐัประหาร เทา่กบัภายหลังรฐัประหารมกีารเรง่รดัคดีทีค่า้งอยูใ่นชัน้ต่างๆ 
เป็นจำานวนมาก

2. สถานท่ีคุมขัง: สถานการณ์ที่ เปล่ียนแปลงไป
เรอืนจำ�นกัโทษท�งก�รเมอืง – เมือ่ 6 ตลุาฯ 19 เจา้หนา้ทีไ่ด้ใช้

เรือนจำาตำารวจบางเขน  (ต่อมาเปล่ียนชื่อเป็นเรือนจำาหลักสี่)  เพื่อคุมขัง
นักโทษทางการเมือง  ในคดี  “การกระทำาความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์” 
และ “หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์”  ซ่ึงก่อนจะมีการรัฐประหาร 2557 
รัฐบาลได้ประกาศให้ใช้เรือนจำาชั่วคราวหลักส่ีอีกครั้งในการคุมขังนักโทษ

3   “ “จักรทิพย์” สั่งเคลียร์คดีหมิ่นเบื้องสูงให้เหลือ 50% ภายในสิ้นปีนี้,” ทีนิวส์, 
14 ตุลาคม 2557, http:// en tertain.tnews.co.th/content/111055/  (สืบค้นเม่ือ
วันที่ 20 ตุลาคม 2557).
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ทางการเมือง ในคดีที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองในปี 25534

แตเ่มือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2557 ภายหลงัการควบคมุอำานาจของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรมราชทัณฑ์ได้ทำาการย้ายนักโทษทาง 
การเมอืงทีม่อียูเ่ดมิไปสูเ่รอืนจำาปกต ิอนัเปน็การปิดฉากการใชส้ถานทีค่มุ
ขงันักโทษทางการเมอืง ทำาใหน้กัโทษคดทีางการเมอืงภายหลังรฐัประหาร
ถูกคุมขังรวมกับนักโทษในคดีอื่นๆ  โดยส่วนใหญ่อยู่ที่เรือนจำาพิเศษ
กรุงเทพฯ ในแดน 1 แต่ต่อมาเม่ือช่วงเดือนกันยายน ทางเรือนจำาได้จำาแนก
นักโทษทางการเมืองไปคุมขังยังต่างแดนกัน

หลังจากนั้น  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 พลเอกไพบูลย์ 
คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในคำาสั่งกระทรวง
ยตุธิรรม ที ่402/2557 ยบุเลกิเรอืนจำาชัว่คราวหลกัส่ี  เนือ่งจากสำานกังาน
ตำารวจแห่งชาติจำาเป็นต้องใช้พ้ืนท่ีเป็นที่ทำาการของตำารวจ  และกรม
ราชทัณฑ์หมดความจำาเป็นที่จะต้องใช้เรือนจำาแล้วจึงให้ยกเลิก ถือเป็น 
การส้ินสดุสถานทีค่มุขงัสำาหรบันกัโทษทางการเมอืงในยคุรฐัประหาร 2557 
ลงอย่างถาวร5

สิทธิในก�รเย่ียมท่ีถูกจำ�กัด – ช่วงเดือนกันยายน 2555 กรม
ราชทัณฑ์ยังได้นำาระเบียบการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังมาใช้บังคับ6  โดยให้สิทธิ

4   “วนันี ้ ! คกุการเมอืง “เรอืนจำาชัว่คราวหลกัสี”่ เร่ิมนับหนึง่ อยากรูว้า่อยู่ตรงไหน
ตอ้งคลิกมาดู!!,” มตชินออนไลน์, 6 มกราคม 2555, http://www.matichon.co. 
th/news_detail.php?newsid= 1325777953 (สบืคน้เมือ่วนัที ่29 ตลุาคม 2557).

5   “ดว่น! ไพบลูย ์คุม้ฉายา ออกคำาสัง่ ยบุเลกิเรอืนจำาชัว่คราวหลกัสีแ่ล้ว,” มตชิน
ออนไลน์,  4 พฤศจิกายน 2557, http://www.matichon.co.th/news_detail.
php? newsid=1415109241  (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557).

6   “ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์  ว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อ
ผูต้อ้งขงัและการเขา้ดกูจิการหรอืติดตอ่การการงานเรือนจำา พ.ศ. 2555” ลงวนัที ่
9 มีนาคม 2555
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เยี่ยมแก่ญาติหรือคนใกล้ชิด 10 คน  ท่ีผู้ต้องหาแจ้งชื่อเท่านั้น หากมีการ
เปลี่ยน แปลงต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน และในเรือนจำาต่างจังหวัดเรือนจำา
หนึง่ กำาหนดใหญ้าตต้ิองทำาบตัรประจำาตวัผูเ้ขา้เยีย่ม และใหเ้ยีย่มได้เพยีง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

3. ศาลทหารยังคงมีอยู่
ก�รใช้ศ�ลทห�รยังเหมือนเดิม – ทั้งในเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 19 

และปัจจบุนั การใชศ้าลทหารดำาเนนิคดกีบัพลเรอืนยงัคงเปน็เชน่เดมิ  โดย
ใหเ้หตผุลวา่ “เพือ่ความสงบเรยีบรอ้ยภายในประเทศ” ทำาใหค้ดีเกีย่วกบั
ความม่ันคงทัง้หมดถกูพจิารณาโดยศาลทหาร ซึง่ตัดสินเบด็เสร็จเด็ดขาด
ในศาลชั้นเดียว7

แม้ฝ่ายทหารจะชี้แจงว่า การพิจารณาคดีในศาลทหารเป็นไปตาม
หลักสิทธิมนุษยชนและหลักยุติธรรม8  แต่ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร มาตรา 36 และมาตรา 61 บัญญัติว่า ศาลทหารใน
เวลาไมป่กต ิ เชน่ อยูร่ะหวา่งการประกาศกฎอยัการศกึ หา้มมใิห้อุทธรณ ์
ฎีกา ทำาให้บรรดาผู้ต้องหาในคดีทางการเมืองดังกล่าว ถูกพิจารณาและ
ตัดสินโดยศาลชั้นเดียว

7   อย่างไรก็ดีในสมัย 6 ตุลา 19 มีคดีที่ถูกประกาศให้ขึ้นศาลทหารหลากหลายกว่า
ในปจัจบุนั  เชน่ ความผดิเกีย่วกบัเพศ ความผดิเกีย่วกบัทรพัย ์ความผดิตอ่ชวีติ 
เป็นต้น  (ตามคำาส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแห่งชาติ  ฉบับที่ 1  ลงวันที่ 6 
ตุลาคม 2519)

8   “ “พล.ท.ปรีชา”  โต้ยูเอ็นระบุศาลทหารไทยตัดสินคดีต้าน รปห. อย่างยุติธรรม 
ไม่จำากัดสิทธิมนุษยชน,” มติชนออนไลน์,  4 กันยายน 2557, http://www.
matichon.co.th/news_ detail.php?newsid = 1409746780  (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2557).
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กรณีการใช้ศาลทหารดังกล่าว  ล้วนแต่เป็นการจำากัดสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม  ท่ีผู้ต้องหาหรือจำาเลยต้องมีสิทธิในการได้รับการ
พิจารณา ทบทวนคำาพิพากษาโดยศาลท่ีสูงกว่า การประกาศเขตอำานาจ
ศาลทหารในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ศาลทหารเป็นเครื่องมือใน
ทางการเมืองมาหลายยุคสมัย  ซ่ึงล้วนส่งผลกระทบต่อสิทธิการได้รับการ
พิจารณาอย่างเป็นธรรมของจำาเลยในคดีทางการเมืองของไทย

4. ภาพรวมนักโทษทางการเมืองภายหลังรัฐประหาร
ก�รติดต�มจับกุมดำ�เนินคดีอย่�งต่อเนื่อง  –  เมื่อวันที่ 19 

ตุลาคม 2557  เจ้าหน้าท่ีทหารได้ติดตามจับกุมประชาชนในข้อหาฝ่าฝืน
ประกาศห้ามชุมนุม ภายหลังการชุมนุมถึง 5 เดือน9 นับว่าเป็นความ
เอาจริงเอาจังในการจับกุมประชาชนที่ฝ่ายทหารคิดว่า “เป็นภัยต่อความ
มั่นคง”

ก�รสอบสวน  – การสอบสวนภายใต้กฎอัยการศึกยังคงเป็น
ปัญหาต่อสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการให้อำานาจควบคุม
ตัวโดยไม่มีหมายจับได้ 7 วัน การไม่เปิดเผยสถานท่ีคุมขัง การปฏิเสธ
สทิธใินการมทีนายความ การไมใ่หญ้าตเิขา้เยีย่ม ซึง่ยอ่มไมอ่าจหลีกเลีย่ง
คำากล่าวหาว่า  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อประชาชนโดยมิชอบได้

ผลกระทบตอ่ผูต้อ้งห�และครอบครวั – จากการทีศ่นูยท์นาย-
ความเพื่อสิทธิมนุษยชนเข้าพูดคุยกับญาติของผู้ต้องหาพบว่า การถูก
ดำาเนินคดีส่งผลกระทบต่อชีวิตและครอบครัวในหลายด้าน  โดยเฉพาะ

9   “จับหนุ่มเสื้อแดงหลังร่วมงานศพอภิวันท์  ระบุมีภาพชุมนุมต้านรัฐประหาร,” 
มตชินออนไลน,์ 20 ตลุาคม 2557, http://www.matichon.co.th/news_detail.
php?newsid= 1413778981  (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557).
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ปญัหาทีญ่าตหิรอืบคุคลใกลช้ดิของผูต้อ้งหาถกูคกุคามจากเจา้หนา้ทีท่หาร
นอกจากน้ียังมีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย  เนื่องจากญาติของผู้ต้องหา

ตอ้งเดนิทางจากตา่งจงัหวดัมากรงุเทพฯ เพือ่เยีย่มหรอืทำาเรือ่งขอประกนั
ตวั บางครอบครวัขาดรายไดห้ลัก  จึงเปน็ปญัหาดา้นการเตรยีมหลักทรพัย์
ขอประกนัตวั ซึง่บางรายจำาเปน็ตอ้งกูยื้มมา รวมถงึปัญหาด้านการทำางาน 
ที่ผู้ต้องหาหรือญาติถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะขาดงาน

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สถานการณท์างการเมอืงภายหลังการรฐัประหาร 6 ตลุาฯ 19 และ

การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557  มีความคล้ายคลึงกันอย่างยิ่ง แม้
เวลาจะล่วงผ่านมากว่า 30 ปีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจับกุม การควบคุมตัว
บุคคลที่มีแรงจูงใจทางการเมือง  โดยอ้างว่า “เป็นภัยต่อคว�มม่ันคง
ของรัฐ” การใช้ศาลทหารเพื่อดำาเนินคดีกับพลเรือน การละเมิดสิทธิใน
กระบวนการยตุธิรรมของประชาชน ทัง้การไมใ่ห้สทิธใินการอทุธรณ ์ฎกีา 
การไม่อนุญาตให้ประกันตัว การยกเว้นสิทธิของประชาชนโดยอาศัย
กฎอัยการศึก  ซ่ึงในเหตุการณ์เม่ือ 6 ตุล�ฯ 19 ท้ายที่สุดแล้วมีการ
นิรโทษกรรมผู้ต้องหาและจำาเลยทุกคน สะท้อนให้เห็นว่าการดำาเนินคดี
ทางการเมืองเป็นการใช้ข้อกล่าวหาทางอาญาคุกคามข่มขู่ผู้ท่ีมีความคิดเห็น
แตกตา่งในสงัคมเทา่นัน้ ซึง่ไมเ่ปน็ผลดตีอ่กระบวนการยติุธรรม ทัง้ยงัไม่
สามารถแก้ไขปญัหาความขดัแยง้ทางความคิดในสงัคมได ้และทำาใหค้วาม
ขัดแย้งมีแนวโน้มจะบานปลายกลายเป็นความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีก

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน จึงขอเสนอแนะต่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี  ให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้

1. ยตุกิ�รดำ�เนนิคด ีและนิรโทษกรรมผูต้อ้งห�หรอืจำ�เลยใน
คดีที่เกี่ยวกับเสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็น
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2. ให้สิทธิในก�รพิจ�รณ�คดีอย่�งเป็นธรรม ในคดีอ�ญ�
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รเมือง

3. แยกสถ�นที่ควบคุมตัวระหว่�งนักโทษท�งก�รเมืองและ
นักโทษในคดีทั่วไป
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สถานการณ์สิทธิ
ของพลเรือนไทย 
ภายใต้ศาลทหาร 
และกฎอัยการศึก 

ปี 2557

สภาพความเป็นมา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557  “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” 

(คสช.) นำาโดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ทำาการรัฐประหารและยึด
อำานาจการปกครองประเทศ พร้อมประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 
ทัว่ราชอาณาจักรและประกาศใช้รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบับ
ชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557 พรอ้มทัง้ประกาศแต่งต้ังนายก รฐัมนตร ีคณะ
รัฐมนตรี  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
ตลอดจนออกประกาศและคำาสั่งรวมกันกว่า 246 ฉบับ ส่วน ใหญ่มีผล
ในการจำากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และขดัตอ่พนัธกรณตีามกฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและ
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สทิธทิางการเมอืง (ICCPR) โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชอ้ำานาจกกัตวับคุคล
ตามกฎอยัการศึก และการประกาศให้ศาลทหารมีอำานาจพจิารณาคดขีอง
พลเรือนในความผิดอาญาบางประเภท

จากการใช้อำานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ส่งผลให้ใน
ช่วง 7 เดือนที่ผ่านมามีผู้ถูกเรียกไปรายงานตัวอย่างน้อย 666 คน มีผู้ที่
ถูกจับกุมอย่างน้อย 362 คน  ซ่ึงถูกจับจากการชุมนุม 134 คน1 และถูก
ดำาเนนิคดตีามขอ้หาดหูมิน่ หมิน่ประมาท หรอืแสดงความอาฆาตมาดรา้ย
พระมหากษัตริย์ฯ  (มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา) อย่างน้อย 36 
คน โดยปรากฏว่าบุคคลเหล่าน้ีถูกละเมิดหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานใน
กระบวนการยุติธรรมหลายประการ  โดยเฉพาะจากการใช้อำานาจตามกฎ
อัยการศึกในการกักตัวบุคคลได้ถึง 7 วัน โดยไม่ต้องมีหมายจับ ไม่ต้อง
แจ้งข้อกล่าวหา  ไม่เปิดเผยสถานท่ีควบคุมตัว  ไม่มีสิทธิพบและปรึกษา
ทนายความ ไมม่สีทิธไิดร้บัการเย่ียมจากญาตหิรอืบคุคลใกล้ชดิ ไมม่สีทิธิ
ขอประกันตัว และขาดระบบการตรวจสอบการใช้อำานาจควบคุมตัวดังกล่าว
โดยศาล  เอื้อให้เกิดห้วงเวลาท่ีอาจเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
ร้ายแรงต่อผู้ถูกควบคุมตัว  เช่น มีการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าท่ีทำาการซ้อม
ทรมานผู้ถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกเพ่ือให้รับสารภาพและนำาข้อมูล
ทีไ่ด้ไปขอออกหมายจบั กอ่นนำาไปสูก่ารแจง้ขอ้กลา่วหา ดำาเนนิคดีอาญา 
และฝากขังบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้ต้องหาในเรือนจำาต่อไป

ขณะเดยีวกนัเมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2557 คณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติได้ออกประกาศฉบับท่ี 37/2557 และ 38/2557 กำาหนดให้ความผิด
เกีย่วกบัความมัน่คงของรฐัตามประมวลกฎหมายอาญา และความผดิตาม

1   iLaw-freedom,  “สรุปสถานการณ์ปี 2557 1/5: การเรียกบุคคลไปรายงานตัว 
การจับกุมและการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก,”  iLaw,  14 กรกฎาคม 2558, 
http://freedom.ilaw.or.th/blog/Arrest2014 (สืบค้นเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2558).
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ประกาศหรือคำาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  อยู่ในอำานาจพิจารณา
พพิากษาคดขีองศาลทหารทัง้หมด รวมท้ังคดทีีม่กีารกระทำาความผิดหลาย
อยา่งทีเ่กีย่วโยงกนั กใ็หอ้ยูใ่นอำานาจของศาลทหารเชน่กนั อกีทัง้วนัที ่30 
พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศฉบับที่ 
50/2557 ประกาศใหค้วามผดิขอ้หามหีรอืใชอ้าวธุ  เครือ่งกระสนุหรอืวตัถุ
ระเบดิ ทีใ่ชเ้ฉพาะแตใ่นการสงครามทีน่ายทะเบยีนไมอ่าจออกใบอนญุาต
ให้ได ้ตามพระราชบญัญตัอิาวธุปืนฯ ทีก่ระทำาตัง้แตว่นัที ่22 พฤษภาคม 
2557  เวลา 16.30 นาฬิกา  ให้เป็นคดีที่อยู่ในอำานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลทหาร ส่งผลให้พลเรือนที่กระทำาความผิดในข้อหาตามประกาศ
ดงักลา่วจะตอ้งข้ึนศาลทหารดว้ย ซึง่เปน็การสถาปนาอำานาจศาลทหารให้
สามารถพิจารณาคดีพลเรือนทั่วไปซึ่งไม่ใช่บุคลากรในสังกัดฝ่ายทหารได้

ปัจจุบัน ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนได้ให้ความช่วยเหลือ
คดีพลเรอืนในศาลทหารอยา่งนอ้ย 14 คด ีสว่นจำานวนคดีพลเรอืนทัง้หมด
ทีถ่กูนำาขึน้สูศ่าลทหารมเีท่าใด ยงัไมม่ขีอ้มลูทีแ่นช่ดั  เนือ่งจากยงัไมม่กีาร
เปดิเผยขอ้มลูทางการตอ่สาธารณะ แตห่ากพจิารณาจากจำานวนศาลทหาร
ชั้นต้นทั่วประเทศท่ีเปิดทำาการท้ังหมด 25 แห่ง ประเมินได้ว่ามีพลเรือน
จำานวนมากกำาลงัถกูดำาเนนิคดภีายใตศ้าลทหาร ในรายงานนีศ้นูยท์นาย-
ความฯ ได้สรุปและนำาเสนอปัญหาอุปสรรคของการอำานวยความยุติธรรม
โดยกระบวนการศาลทหารเม่ือเทียบกับการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม
ปกติ ทั้งในด้านข้อกฎหมายและการปฏิบัติงานดังนี้

กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 มาตรา 4 และ 

มาตรา 7 เมือ่มสีงครามหรอืจลาจลเกดิขึน้ ใหผู้บ้ญัชาการทหาร ณ ทีแ่หง่
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นัน้  มีอำานาจประกาศใชก้ฎอยัการศกึ ซึง่ในเขตทีป่ระกาศใชก้ฎอยัการศกึ 
ศาลพลเรือนมีอำานาจพิจารณาพิพากษาคดีได้อย่างปกติ  เว้นแต่คดีท่ีผู้มี
อำานาจประกาศใช้กฎอัยการศึกมีอำานาจประกาศให้ศาลทหารพิจารณา
พพิากษาคดอีาญาซึง่การกระทำาผดิเกดิข้ึนในเขตและระหว่างการประกาศ
ใช้กฎอัยการศึก

ประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัที ่2/2557 ลงวนัที ่22 
พฤษภาคม 2557 เรือ่งการประกาศใช้กฎอยัการศกึทัว่ราชอาณาจักร โดย
อาศยัอำานาจตาม มาตรา 4 แหง่พระราชบญัญัติกฎอยัการศกึ พทุธศกัราช 
2457 อ้างเหตเุพือ่ใหก้ารรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยเปน็ไปอยา่งมปีระสิทธิ-
ภาพและนำาความสงบสขุกลบัคนืสูป่ระชาชนทกุกลุม่ทกุฝา่ยโดยเรว็ สง่ผล
ให้มีการบังคับใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 37/2557  และ 
38/2557 ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2557 และประกาศคณะรกัษาความสงบ
แหง่ชาตฉิบบัท่ี 50/2557 ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2557 เรือ่งให้ศาลทหาร
มีอำานาจพิจารณาคดีในความผิดอาญา ต่อไปนี้

1. คว�มผิดต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�
(1) ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี  รัชทายาท หรือ

ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ ตั้งแต่มาตรา 107 - มาตรา 112 และ
(2) ความผิดต่อความม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจักร  ต้ังแต่

มาตรา 113 – 118 ยกเว้นความผิดซึ่งการกระทำาผิดเกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีท่ีมี
การประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
พทุธศกัราช 2551 หรอื พระราชกำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548

2. คว�มผิดต�มประก�ศหรือคำ�สั่งคณะรักษ�คว�มสงบ
แห่งช�ติ
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(1)  ความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 
7/2557  เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุกไม่
เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

(2) ความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 
39/2557 เรือ่งการกำาหนดเงือ่นไขการปลอ่ยตวัของบคุคลทีม่ารายงานตัว 
บุคคลใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี 
ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

(3) ความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 
40/2557 เรื่องการกำาหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่ถูกกักตัวตาม 
พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พุทธศกัราช 2547 มาตรา 15 ทว ิบคุคลใด
ฝา่ฝนืไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไข ตอ้งระวางโทษจำาคกุไมเ่กนิ 2 ป ีปรบัไมเ่กนิ 
40,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

(4) และความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับ
ที ่41/2557 กำาหนดใหก้ารฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิติัตามคำาสัง่เรยีกบคุคลใหม้า
รายงานตัว  เป็นความผิด ระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 
40,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ หรือสั่งห้ามกระทำาการใดๆ หรือส่ังให้
กระทำาการใดๆ เกี่ยวการธุรกรรมทางการเงินหรือทรัพย์สิน

3. คดทีีป่ระกอบดว้ยก�รกระทำ�หล�ยอย�่งเกีย่วโยงกนัใหอ้ยู่
ในอำ�น�จของศ�ลทห�ร กล่าวคือ  ให้คดีที่มีข้อหาว่ากระทำาความผิด
บางอย่างอยู่ในเขตอำานาจศาลทหารและคดีดังกล่าวอาจมีข้อหาอื่นที่มี
ความผิดในตัวเองและมิได้อยู่ในเขตอำานาจศาลทหารรวมอยู่ด้วย  ให้ศาล
ทหารมีอำานาจพิจารณาพิพากษาในข้อหานั้นด้วย

4. คดีที่มีข้อห�ว่�กระทำ�คว�มผิดฐ�นมีหรือใช้อ�วุธปืน
เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพ�ะแต่ก�รสงคร�มที่น�ย
ทะเบยีนไมอ่�จออกใบอนญุ�ตให้ได ้อนัเปน็คว�มผดิต�มพระร�ช
บัญญัติอ�วุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่ง
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เทียมอ�วุธปืน พุทธศักร�ช 2490 ไม่ว่าจะมีข้อหาว่ากระทำาผิดอย่างอ่ืน
ด้วยหรือไม่ท่ีกระทำาตั้งแต่วันท่ี 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557  เวลา 
16.30 นาฬิกา  เป็นต้นไป

พระร�ชบัญญัติธรรมนูญศ�ลทห�ร พุทธศักร�ช 2498 ศาล
ทหารอยูภ่ายใตก้ระทรวงกลาโหม โดยมรีฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม
เป็นผู้บังคับบัญชา2 โดยปกติแล้วการพิจารณาคดีของศาลทหารมีอำานาจ
พจิารณาพพิากษาผูก้ระทำาความผดิตอ่กฎหมายทหารและกฎหมายอืน่ใน
ทางอาญาทีม่จีำาเลยเปน็ทหารหรอืเปน็พลเรอืนทีส่งักดัอยู่ในราชการทหาร
เทา่นัน้3 หากมกีารกระทำาความผดิหลายคนเปน็ทหารและพลเรอืนรวมกนั 
คดกีไ็ม่อยูใ่นอำานาจพจิารณาคดขีองศาลทหาร แต่จะอยูใ่นอำานาจพจิารณา
ของศาลพลเรอืน แตเ่มือ่มกีารประกาศกฎอยัการศกึ ผูป้ระกาศกฎอยัการ-
ศึกอาจประกาศให้ศาลทหารมีอำานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใดๆ อีก
ก็ได้ กล่าวคือ  ให้ศาลทหารมีอำานาจพิจารณาคดีอาญาท่ีพลเรือนกระทำา
ความผิดคดีอาญาด้วยก็ได้4

ศาลทหารแบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ศาลทหารชั้นต้น ศาลทหารกลาง 
และศาลทหารสูงสุด  เทียบได้กับศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 
ในระบบศาลยุติธรรม  โดยศาลทหารชั้นต้น  ได้แก่  ศาลจังหวัดทหาร 
จำานวน 22 แห่ง ศาลมณฑลทหาร 12 แห่ง ศาลทหารกรุงเทพฯ 1 แห่ง 
และศาลทหารประจำาหน่วยทหาร  ซ่ึงยังไม่มีการประกาศใช้5  และ

2   พระราชบญัญตัธิรรมนญูศาลทหาร พทุธศักราช 2498 มาตรา 5 และมาตรา 10
3   พระราชบัญญตัธิรรมนญูศาลทหาร พทุธศกัราช 2498 มาตรา 13 และมาตรา 16
4   พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 มาตรา 7 ประกอบพระราช
บัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 มาตรา 36

5   พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 มาตรา 7 ทั้งน้ี  ในส่วน
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กระบวนการพิจารณาคดีให้นำาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม6  โจทก์และจำาเลยสามารถอุทธรณ์หรือฎีกาคำา
พิพากษาหรือคำาสั่งได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันพิพากษาหรือมีคำาส่ัง ซึ่ง
ตา่งจากศาลยตุธิรรมทีใ่หคู้ค่วามสามารถอทุธรณ์หรอืฎกีาคำาพพิากษาหรอื
คำาสั่งได้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพิพากษา

แต่หากมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ใดแล้ว จะต้องนำา
กฎหมายเรือ่งการพจิารณาคดใีน “ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ”7 มาใชบ้งัคบั
โดยจะมีการพิจารณาคดีเช่นเดียวกับศาลทหารในเวลาปกติ  เว้นแต่โจทก์
และจำาเลยไม่มีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาคำาพิพากษาหรือคำาสั่งได้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ  เนื่องจากต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกาคำาพิพากษา  รวมทั้งคำาสั่งศาล
ระหว่างการพิจารณาคดีด้วย8  เช่น คำาสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว คำาส่ัง
คำาร้องขอคัดถ่ายเอกสาร คำาสั่งพิจารณาคดีลับ  เป็นต้น

ในการพจิารณาของศาลทหารชัน้ตน้จะมอีงคค์ณะตลุาการ 3 นาย
เปน็องคค์ณะพจิารณาคด ีซึง่ประกอบไปดว้ยตลุาการธรรมนญูศาลทหาร
ทีจ่บการศกึษาทางกฎหมาย 1 นาย เป็นผูด้ำาเนนิกระบวนการพิจารณาคดี
ในศาลให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย และนายทหารช้ันสัญญาบัตรซึ่ง
ไม่จำาเป็นต้องจบการศึกษาทางกฎหมาย 2 นาย มานั่งเป็นตัวแทนของ
ผูบ้งัคับบญัชา9 โดยศาลทหารในระหวา่งประกาศใชก้ฎอยัการศกึ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมมีอำานาจสั่งให้ตุลาการพระธรรมนูญศาลมณฑล

ของศาลจังหวดัทหารนัน้ มศีาลทีเ่ปดิดำาเนนิการอยู่จริงจำานวน 12 ศาลทำาให้รวม
แล้วศาลทหารชั้นต้นทั่วประเทศที่เปิดทำาการมีจำานวน 25 แห่ง

6   พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 มาตรา 45
7   พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 มาตรา 36
8   พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 มาตรา 61
9   พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 มาตรา 26 และมาตรา 27
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ทหาร 1 นายไปน่ังร่วมกับตุลาการศาลจังหวัดทหารอีก 2 นายเป็นองค์คณะ
พิจารณาพิพากษา ในกรณีเช่นน้ี ให้ศาลจังหวัดทหารมีอำานาจและหน้าที่
ดงัศาลมณฑลทหาร10 สว่นศาลทหารกรงุเทพฯ มอีำานาจพจิารณาพพิากษา
ไดท้กุคดี11 การแตง่ตัง้และถอดถอนตลุาการศาลทหารกระทำาไดโ้ดยอำานาจ
ของผูบ้งัคบับญัชาทหารและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม โดยตุลาการ
ศาลทหารกลางและศาลทหารสูงสุดให้นำาความกราบบังคับทูลเพื่อให้พระ
มหากษัตริย์ให้ทรงแต่งตั้งและถอดถอน12

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 มาตรา 4  ได้รับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพ และ
ความเสมอภาค ทีช่นชาวไทยไดร้บัการคุม้ครองตามประเพณกีารปกครอง
ประเทศไทยและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว 
ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญน้ี13 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ยอมรับโดยชัดแจ้งว่า บรรดาสิทธิต่างๆ ตามกติกาและอนุสัญญา
ระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคี มีผลบังคับเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
โดยตรงตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมือง  (ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตามข้อ 14 ที่ได้รับรองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมไว้หลายประการดังนี้

1) บุคคลย่อมได้รับก�รพิจ�รณ�คดีจ�กศ�ลที่มีคว�มเป็น
อิสระและเป็นกล�ง

10   พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 มาตรา 20
11   พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 มาตรา 22
12   พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 มาตรา 10
13   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4
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ขอ้ 14 (1) ของกตกิาระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมอืงและสิทธิ
ทางการเมอืง ไดร้บัรองใหบ้คุคลทกุคนยอ่มมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณา
คดีอาญา โดยศาลซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีอำานาจ มีความเป็นอิสระ 
และเป็นกลาง

ความเป็นกลางของศาลตามหลักนิติรัฐต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความ
เป็นอิสระ 3 ประการ ได้แก่ ความเป็นอิสระจากคู่ความ ความอิสระจาก
รัฐ และความเป็นอิสระจากสังคม  เพื่อให้ศาลทำาหน้าที่ตุลาการอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่  และปราศจากการแทรก แซงจากอำานาจอื่นใด 
ซึ่งความเป็นอิสระของศาลและผู้พิพากษาดังกล่าว อาจแบ่งแยกออกได้
เป็น 3 ประการ กล่าวคือ

1)   อสิระของการทำาหนา้ทีใ่นทางตลุาการ โดยมกีฎหมายคุม้ครอง
การทำาภาระหน้าท่ีในการพิจารณาคดีของผู้พิพากษาจากอิทธิพล
ภายนอกทั้งหลาย

2)   ความอสิระในทางองคก์ร ในแง่การจดัตัง้องคก์รของศาลมคีวาม
เป็นอิสระตามหลักการแบ่งแยกอำานาจ หมายความว่า สภาพ
องค์กรของศาลหรือผู้พิพากษาจะต้องไม่อยู่ในลักษณะของ
ความสัมพันธ์ที่อยู่ใต้อำานาจขององค์กรอื่นของฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งในทางข้อกฎหมายหรือในทางข้อเท็จจริง

3)   ความเป็นอิสระในทางส่วนบุคคล ในแง่บุคคล การถอดถอน
และโยกย้ายผู้พิพากษาไม่อาจกระทำาได้หากเป็นการขัดกับ
ความประสงค์ของผู้พิพากษาเพื่อประกันความมั่นคงต่อความ
เป็นอิสระของผู้พิพากษาในการทำาหน้าที่

2) บุคคลทุกคนที่ต้องคำ�พิพ�กษ�ลงโทษในคว�มผิดอ�ญ�
ย่อมมีสิทธิที่จะให้คณะตุล�ก�รระดับเหนือขึ้นไปพิจ�รณ�ทบทวน
ก�รลงโทษและคำ�พิพ�กษ� โดยเป็นไปต�มกฎหม�ย
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ขอ้ 14 (5) ของกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมืองและสทิธิ
ทางการเมือง ได้รับรองให้บุคคลทุกคนท่ีต้องคำาพิพากษาลงโทษในความผิด
อาญา ย่อมมีสิทธิที่จะให้ศาลระดับสูงเหนือขึ้นไปทบทวนการลงโทษและ
คำาพิพากษา

ความจำาเป็นท่ีจะต้องมีการอุทธรณ์ฎีกา  สืบเนื่องจากผู้พิพากษา
ซึง่ประกอบเปน็ศาลอาจผดิพลาดบกพรอ่งในการวินจิฉยัและส่ังคดไีด้ ทัง้นี้
อาจมาจากหลายเหตุปัจจัย  ท้ังจากตัวผู้พิพากษาเองหรือจากพยาน
หลักฐานท่ีใช้ประกอบการวินิจฉัยคดี  ซ่ึงอาจเป็นไปในรูปแบบต่างๆ กัน 
คือ

1) อาจเป็นการใช้กฎหมายคลาดเคลื่อน และ
2) อาจเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อน

ดงันัน้ การให้สทิธบิคุคลไดรั้บการทบทวนคำาพพิากษาโดยศาลสงู
กว่าเพื่อขจัดข้อบกพร่องในการวินิจฉัยและส่ังคดี จึงเป็นหลักที่สำาคัญใน
การประกันความยุติธรรม

3) บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับก�รพิจ�รณ�คดีอย่�งเปิด
เผยและเป็นธรรม

ขอ้ 14 (1) ของกตกิาระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธพิลเมอืงและสิทธิ
ทางการเมือง ได้รับรองให้บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดี
อยา่งเปดิเผยและเปน็ธรรม สือ่มวลชนและสาธารณชนอาจถกูหา้มเขา้ฟงั
การพจิารณาคดทีัง้หมดหรอืบางสว่นกด็ว้ยเหตผุลทางศลีธรรม ความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนหรือความม่ันคงของชาติในสังคมประชาธิปไตย 
หรือเพื่อความจำาเป็นเก่ียวกับส่วนได้เสียของคู่กรณี หรือในสภาพการณ์
พิเศษซึ่งศาลเห็นว่าจำาเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อการพิจารณาโดยเปิดเผยนั้นอาจ
เป็นการเสื่อมเสียต่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
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หลักการพิจารณาโดยเปิดเผยเป็นผลสืบเนื่องจากการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตย เพราะในสมัยกอ่นทีส่ภาพการปกครองซึง่ผูป้กครอง
มีอำานาจโดยเด็ดขาด การให้ความยุติธรรมอันเป็นงานของศาลนั้นนับได้
ว่าเป็นการปฏิบัติงานที่มีลักษณะลึกลับและปฏิบัติกับคู่ความเสมือนเป็น
วัตถุอย่างหนึ่ง แทนที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิในกระบวนการพิจารณา คู่ความ
ไม่สามารถมีอิทธิพลใดๆ ต่อกระบวนพิจารณาได้  เน่ืองจากกระบวน
พิจารณาจะเน้นความสำาเร็จเป็นสำาคัญ  ไม่เน้นเหตุผล จึงสามารถเรียก
ได้ว่าเป็น กระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้น “หลังประตูที่ถูกปิด”

แตเ่มือ่กาลสมยัเปลีย่นไป สงัคมสว่นใหญไ่ดเ้ปลีย่นผา่นเขา้สูส่งัคม
ประชาธิปไตย จึงเริ่มมีการยอมรับหลักการแบ่งแยกอำานาจ ซึ่งเป็นผล
ให้ถือว่ากระบวนการยุติธรรมเป็นอำานาจท่ีสำาคัญอันหนึ่งของรัฐและ
ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าอำานาจสูงสุดในรัฐเป็นของประชาชน  ดังนั้น 
กระบวนการยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตยจึงถือว่าประชาชนควรจะมี
อำานาจควบคุมการดำาเนินกระบวนพิจารณาของศาลเพื่อให้ประชาชนเกิด
ความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม หรือกล่าวอีกแบบคือ กระบวนการ
ยตุธิรรมตอ้งเปดิเผยตอ่สาธารณะ ศาลจะตอ้งมใิชป่ราสาทแหง่ความลีล้บั
และน่าสะพรึงกลัว แต่จะต้องเสมือนเป็นวิหารแก้วที่โปร่งใส หลักการ
ดังกล่าวจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในคดีอาญา

4) บคุคลทกุคนซึง่ตอ้งห�ว�่กระทำ�ผดิอ�ญ�ต้องมสีทิธไิดรั้บ
ก�รสันนษิฐ�นว�่เปน็ผูบ้รสิทุธิจ์นกว่�จะพสิจูนต์�มกฎหม�ยไดว้�่มี
คว�มผิด

ขอ้ 14 (2) ของกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธิ
ทางการเมอืง ไดร้บัรองใหบ้คุคลทกุคนผูซ้ึง่ต้องหาวา่กระทำาผดิอาญา ต้อง
มีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิจนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมาย
ได้ว่ามีความผิด
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เดมิในสมยัโบราณผูถ้กูกลา่วหาวา่กระทำาความผิดจะตกอยูใ่นฐานะ
วตัถแุหง่คดปีราศจากสทิธใิดๆ รวมถงึไดร้บัการสนันษิฐานไวก้อ่นวา่เปน็
ผู้กระทำาความผิด  ก่อให้เกิดหน้าท่ีโดยปริยายแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่าต้อง 
พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนให้ได้โดยวิธีต่างๆ ที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล ตาม
อำาเภอใจของผู้ไต่สวน เช่น ดำาน้ำาลุยไฟ เป็นต้น  ดังนั้น ผู้ถูกกล่าวหาจึง
มีสภาพไม่ต่างอะไรจากวัตถุชิ้นหน่ึงท่ีจะถูกซักฟอกในคดีโดยวิธีการใดๆ
ก็ได้ โดยไม่ต้องคำานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียมกันแต่อย่างใด

แตเ่มือ่เขา้สูสั่งคมสมยัใหมท่ีม่กีารปกครองในระบอบประชา ธิปไตย 
มีการยอมรับแนวคิดปัจเจกชนนิยมและเสรีนิยม มนุษย์ทุกคนจึงอยู่ในฐานะ
ตวัการหรอืประธานของกฎหมาย มศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุยท์ีเ่ทา่เทยีมกนั 
บุคคลจึงมิอาจถูกลดคุณค่าเป็นวัตถุที่ต่ำาต้อยของมนุษย์ด้วยกันอีกต่อไป 
การพิสูจน์ความจริงแบบสังคมโบราณจึงกลายเป็นสิ่งที่ผิดยุคสมัย ดังนั้น 
การพิสูจน์ความผิดตามกฎหมายสมัยใหม่จึงมีการเปลี่ยนแปลงมูลฐาน
ดัง้เดมิจากสมยัโบราณ โดยจะสันนษิฐานไวก้อ่นวา่ผู้ถกูกลา่วหาในคดเีปน็
ผูบ้รสิทุธิจ์นกวา่จะพสิจูน์ไดว้า่เขาเปน็ผูก้ระทำาความผดิ โดยกระบวนการ
พิสูจน์ความผิดต้องดำาเนินไปด้วยความเป็นเหตุเป็นผล

ปัญหาและอุปสรรค

1. พลเรือนทยอยข้ึนศาลทหาร
ภายหลังการประกาศเขตอำานาจศาลทหาร ศูนย์ทนายความฯ 

ประเมินว่า  มีคดีท่ีพลเรือนขึ้นสู่การพิจารณาคดีในศาลทหารจำานวนมาก 
โดยทางศูนย์ทนายความฯ ได้เข้าสังเกตการณ์ในศาลทหารบางแห่ง พบว่า
มีคดขีองพลเรอืนทีข่ึน้สูก่ารพจิารณาในเดอืนๆ หนึง่  เฉลีย่มากกวา่ 10 คดี
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ต่อหนึ่งศาล หากแต่ยังไม่สามารถทราบจำานวนท่ีแน่นอนได้  เน่ืองจาก
ศาลทหารไมม่รีะบบขอ้มลูทีเ่ปิดใหส้าธารณะสามารถเขา้ถงึได ้อกีทัง้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ
สาธารณะ ทำาให้ท้ังจำานวนคดี  ประเภทคดี หรือจำานวนพลเรือนที่อยู่
ภายใต้ศาลทหาร ยังคงเป็นปริศนา

จากการที่ศูนย์ทนายความฯ ได้รวบรวม  ติดตาม และให้ความ
ช่วยเหลือคดี พบว่า ลักษณะคดีพลเรือนที่ถูกนำาขึ้นสู่ศาลทหารมีความ
หลายหลาก ตั้งแต่คดีที่เกี่ยวข้องกับการเมือง  เช่น คดีดูหมิ่นพระมหา
กษัตริย์ฯ, คดียุยงปลุกป่ันให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน, 
คดีครอบครองอาวุธโดยมีภูมิหลังเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง, 
คดีฝ่าฝืนไม่ไปรายงานตัวตามคำาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ
คดีฝ่าฝืนประกาศห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินห้าคน โดยมีข้อสังเกตว่า 
การโพสต์ข้อความ แชร์ข้อความ หรือแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย 
หรอืกระทำาการใดๆ ในลักษณะทีเ่ป็นการตอ่ต้านคณะรกัษาความสงบแหง่
ชาติ  เช่น การโปรยใบปลิว ก็นำาไปสู่การดำาเนินคดีอาญาหมวดความ

“กระบวนการยุติธรรมใน
ระบอบประชาธิปไตยจึงถือว่า

ประชาชนควรจะมีอำานาจควบคุม
การดำาเนินกระบวนพิจารณา

ของศาลเพื่อให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม”
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มั่นคงของรัฐ  เช่น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116  เรื่องการยุยง
ปลุกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ได้โดยง่าย

ตลอดจนคดีท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเมืองก็ถูกนำาขึ้นสู่ศาลทหาร 
เช่น พบคดีที่พลเรือนกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือถูกดำาเนินคดี  เนื่องจาก
มีปืนแก๊ปในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ชาวบ้านมีไว้เพื่อ
ปอ้งกนัตวัและใชอ้อกไปทำาไรน่า คดนีีเ้มือ่ขึน้สูศ่าลทหารตอ้งใชห้ลกัทรพัย์
ประกันตัวถึง 120,000 บาท และท้ายที่สุด ศาลพิพากษาลงโทษจำาคุก 
6 เดอืน ปรบั 5,000 บาท จำาเลยรับสารภาพจงึลดโทษกึง่หน่ึงเหลอืจำาคกุ 
3 เดอืน ปรบั 2,500 บาท โทษจำาคกุใหร้อลงอาญา ทัง้นี ้จำาเลยไมม่สีทิธิ
ที่จะอุทธรณ์คำาพิพากษาได้ หรือหลายกรณีที่มีการดำาเนินคดีกับกลุ่มวัย
รุ่นหรือกลุ่มท่ีถูกกล่าวหาว่าเก่ียวข้องกับคดียาเสพติด หรือประชาชน
ทั่วไปข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตในศาลทหาร  ตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี 50/2557 อย่างกว้างขวาง
ด้วย กล่าวได้ว่า  การประกาศให้พลเรือนต้องขึ้นศาลทหารนั้น  ส่งผล 
กระทบต่อประชาชนท่ัวไปโดยรวมด้วย  ไม่เพียงแต่ประชาชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเท่านั้น

2. กฎอัยการศึกในฐานะต้นธารแห่งกระบวนการ
ยุติธรรมภายใต้ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ภายใต้กฎอัยการศึก  เจ้าหน้าที่ทหารมีอำานาจเหนือฝ่ายพลเรือน 
มีอำานาจค้น ยึด และกักตัวประชาชนที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นอริราชศัตรู
หรือกระทำาฝ่าฝืนต่อกฎอัยการศึกได้ และมีอำานาจควบคุมตัวไว้ 7 วัน14 
และสามารถควบคุมตัวท่ีใดก็ได้  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการควบคุมตัว

14   พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 มาตรา 6 และมาตรา 15 ทวิ
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โดยไม่เปิดเผยสถานท่ีคุมขัง และไม่อนุญาตให้ติดต่อญาติหรือบุคคลใด
เขา้เยีย่มได ้ซึง่นายกรฐัมนตรแีละหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติได้
กลา่วสนบัสนนุการใชก้ฎอยัการศกึวา่ “ทำาใหก้ระบวนการยตุธิรรมมีความ
รวดเร็ว ไม่ต้องขอหมายศาล”15

ภายใต้สภาวะดังกล่าว กฎอัยการศึกได้กลายมาเป็นกรรมวิธีทางลัด
ของกระบวนการยุติธรรมกล่าวคือ  เจ้าหน้าท่ีทหารอาจใช้อำานาจจับและ
กักตัวบุคคลตามกฎอัยการศึกได้ 7 วัน  โดยอาศัยเหตุเพียงเป็นผู้ต้อง
สงสัย และไม่ต้องมีการขอออกหมายจับหรือควบคุมตัวจากศาล ซึ่งระยะ
เวลาดังกล่าวเป็นระยะอันตรายที่อาจเปิดโอกาสให้เกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนได้สูง  เช่น  เกิดข้อร้องเรียนเรื่องการซ้อมทรมานเพื่อให้รับ
สารภาพหรือบังคับให้เปิดเผยข้อมูล และการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการนำาข้อมูลของผู้ถูกกักตัวตามกฎอัยการศึกไป
ขอออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และนำา
หมายจับมาใช้เม่ือครบกำาหนดกักตัวแล้ว  โดยมีการแจ้งข้อกล่าวหา และ
ทำาแผนประกอบคำารับสารภาพหรือแถลงข่าวต่อสาธารณะ  ก่อนนำาตัวไป
ขอฝากขังต่อศาลโดยเจ้าหน้าท่ีตำารวจ  เพื่อดำาเนินคดีอาญาตามขั้นตอน
ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาปกติ บางกรณีพบว่าแม้บุคคลมี
หมายจับตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ยังมีการควบคุมตัวตามกฎ
อยัการศกึเพือ่ซกัถามกอ่น แลว้จงึนำาตวัมาแจง้ขอ้กลา่วหาทีส่ถานตีำารวจ 
โดยทั้งสองกรณีมีการนำาข้อมูลที่ได้จากผู้ถูกกักตัวในชั้นกฎอัยการศึก
มาประกอบการทำาสำานวนการสอบสวนในชั้นสอบสวนด้วย อันเป็นการ

15   “ “พลเอกประยุทธ์”  ย้ำา ไมเ่ลิกกฎอยัการศึก ชีท้ำาใหก้ารสอบสวนรวดเร็วไมต้่อง
ขอหมายศาล, มตชินออนไลน,์  16 ธันวาคม 2557, http://www.matichon.co. 
th/news_detail.php?newsid= 1418715352 (สบืคน้เมือ่วนัที ่16 ธนัวาคม 2557).
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เอื้อประโยชน์ต่อการดำาเนินคดีต่อบุคคล  และเป็นการลัดขั้นตอนใน
กระบวนการยตุธิรรม เมือ่เทยีบกบักระบวนการยุติธรรมปกตทิีก่ำาหนดให้
เจา้หนา้ทีต่อ้งมหีลกัฐานทีน่า่เชือ่วา่บคุคลไดก้ระทำาความผดิและต้องไปขอ
ออกหมายจับที่ศาลเท่านั้น

กล่าวได้ว่า  กฎอัยการศึกเป็นเครื่องมืออำานวยความสะดวกให้
เจา้หน้าทีท่หารทำาการรวบรวมพยานหลกัฐาน ผา่นอำานาจการกกัตัวบคุคล
ที่ต้องสงสัยด้วยการสอบสวน  เรียกว่ากระบวนซักถาม ซึ่งมีการบันทึก
ข้อมูลที่ได้ไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่มีทนายความร่วมฟังขณะสอบสวน อีก
ทัง้มีอำานาจคน้และยดึสิง่ของตา่งๆ โดยไมต้่องมหีมายศาล บคุคลดงักลา่ว
จึงไร้ซึ่งหลักประกันสิทธิขั้นต่ำาในกระบวนการยุติธรรม  ท้ังท่ียังไม่ได้ตก
เปน็ผูต้้องหาในคดอีาญาแตอ่ยา่งใด และเมือ่เสรจ็สิน้กระบวนการตามกฎ
อยัการศกึ  เจา้หนา้ทีท่หารกจ็ะพาบคุคลดงักลา่วไปพบพนกังานสอบสวน
เพือ่เขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมอาญาปกต ิปรากฏวา่ในการแจ้งขอ้กล่าวหา
และทำาสำานวนสอบสวนกอ่นฝากขงัตอ่ศาลทหารนัน้ สำานวนสอบสวนของ
เจา้หนา้ทีต่ำารวจกเ็ปน็ไปตามผลการซกัถามของเจา้หน้าทีท่หาร หลกัฐาน
และข้อมูลที่เจ้าหน้าท่ีทหารรวบรวมภายใต้กรรมวิธีกฎอัยการศึกก็ได้มี
การนำามาใชเ้ปน็พยานหลักฐานในชัน้ศาลเพือ่เอาผิดจำาเลยด้วย การใชก้ฎ
อยัการศกึกอ่นจึงขดักบัหลักการทีส่นันษิฐานไวก้อ่นวา่บคุคลเปน็ผูบ้รสิทุธิ์
จนกว่าจะมีคำาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำาความผิด

อีกท้ังในการสอบสวน พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องรวบรวม
พยานหลักฐานในส่วนที่แสดงความบริสุทธ์ิของผู้ต้องหาและส่วนบรรเทา
โทษแกผู่ต้อ้งหาดว้ย ไมใ่ชก่ารเอาผดิผูต้อ้งหาอยา่งเดียว โดยทีเ่จา้หนา้ที่
ตำารวจยังไม่มีโอกาสในการรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนอ่ืนๆ ท่ีเป็นผลดี
กบัผูต้อ้งหา ซึง่ขดักบัหลักกฎหมายระหวา่งประเทศทีร่ะบใุหก้ระบวนการ
ยุติธรรมต้องมีความเป็นธรรม และผู้ต้องหาต้องได้รับการปฏิบัติเช่น
ผู้บริสุทธิ์
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3. กระบวนพิจารณาคดีท่ีแตกต่างจาก
กระบวนพิจารณาคดีท่ัวไป

ศูนย์ทนายความฯ มีข้อสังเกตจากการช่วยเหลือคดีพลเรือนใน
ศาลทหารต่อกระบวนพิจารณาในศาลทหาร  ซึ่งมีความแตกต่างกับ
กระบวนพจิารณาในศาลยตุธิรรมปกตหิลายประการ ประการแรกคอื “การ
ไม่ให้คัดเอกสาร” ในสำานวนคดีหลายอย่าง  เช่น สำาเนาคำาฟ้อง คำาส่ังไม่
อนญุาตใหป้ระกนัตัว หรอืรายงานกระบวนพจิารณา โดยไม่ระบเุหตผุลที่
หนักแน่นเพียงพอ เช่น ทนายความขออนุญาตคัดถ่ายกระบวนพิจารณา
คดีเพื่อรวบรวมไว้ ในสำานวน ศาลมีคำาส่ังไม่อนุญาต  โดยให้เหตุผลว่า 
ไดอ้า่นใหคู้ค่วามทราบแลว้ในหอ้งพจิารณา ทัง้ๆ ทีโ่ดยปกตเิปน็สทิธขิอง
ตัวคู่ความและทนายความในการสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ ได้16

ในบางกรณี  พบว่า  มีเรื่องที่ต้องต้ังเป็นข้อสังเกตถึงคว�ม
เชี่ยวช�ญด้�นกฎหม�ยของเจ้าหน้าที่และตุลาการศาลทหาร เช่น  ใน
ส่วนการยื่นคำาร้องขอออกหมายเรียกเอกสาร ศาลได้ส่ังให้ทนายความ
ระบุเลขมาตราของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอธิบายข้อกฎหมายประกอบ
ให้ด้วย นอกจากนี้ศาลยังมีคำาสั่งในคำาร้องขอออกหมายเรียกเอกสารด้วย
ว่ารอสอบถามคู่ความในวันนัดก่อน เป็นต้น

ข้อสังเกตประการต่อมา คือ  เรื่องความอิสระและเป็นกลางของ
ตุลาการศาลทหาร  เนื่องจากตุลาการศาลทหารมาจากการแต่งตั้งโดย
ผู้บังคับ บัญชา และยังอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา โดยเป็น
หน่วยงานหน่ึงสังกัดในกระทรวงกลาโหม โดยไม่ได้เป็นอิสระจากอำานาจ
บังคับ บัญชาสั่งการของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร จึง
อาจถอืวา่ศาลทหารไมไ่ดม้อีงคป์ระกอบของการเปน็องคก์รตลุาการ หรอื

16   ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 54 ประกอบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15
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ไมอ่าจเรยีกไดว้า่เปน็ศาลตามนยัยะของหลกัการแบง่แยกอำานาจ และทีม่า
ของตุลาการซึ่งจะมาพิจารณาคดีจึงมีปัญหาขาดความเป็นอิสระและไม่มี
หลักประกันซึ่งจะทำาให้ตุลาการนั้นทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง อีกทั้งยัง
ขาดความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายท่ัวไป  เนื่องจากการ
พิจารณาคดีอาญาต้องอาศัยความรอบคอบประกอบกับความแม่นยำาใน
หลักกฎหมายเพื่อปรับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  แต่องค์คณะพิจารณาคดี
ซ่ึงประกอบดว้ยตลุาการ 3 นาย มเีพยีงตลุาการธรรมนญูศาลทหาร 1 นาย
ที่ต้องมีความรู้ทางกฎหมาย ขณะที่ตุลาการอีก 2 นายมาจากเจ้าหน้าที่
ทหารที่ไม่ต้องมีความรู้ทางกฎหมาย

ในกรณีน้ี ทนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน จึง
ไดย้ืน่คำารอ้งซึง่มขีอ้ความระบถุงึความไมเ่ป็นอสิระของตลุาการศาลทหาร
ต่อศาลทหารกรุงเทพฯ เพ่ือส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าว 
แต่ตุลาการศาลทหารสั่งให้ทนายความแก้ไขข้อความดังกล่าว เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นการ “ก้าวล่วงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ”  โดย “หากไม่
ดำาเนินการแก้ไขศาลจะพิจารณามีคำาสั่งตามสมควร”

นอกจากน้ี ศาลทหารยังไม่มี “ทนายขอแรง”  เนื่องจากโดยปกติ
จำาเลยที่เป็นทหารและไม่มีทนายความจะสามารถร้องขอความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายจากนายทหารพระธรรมนูญ ซึ่งทำาหน้าท่ีช่วยเหลือจำาเลยที่
เป็นทหาร โดยทำาหน้าท่ีเป็นทนายจำาเลยในศาล แต่กรณีนี้ ไม่ครอบคลุม
ถึงจำาเลยท่ีเป็นพลเรือน ทำาให้คดีท่ีพลเรือนต้องขึ้นศาลทหารขาดทนาย
ขอแรง ในการใหค้ำาปรกึษาทางกฎหมายเบือ้งตน้ ชว่ยจดัการเรือ่งประกนั
ตัว หรือการเขียนคำาร้องหรือคำาแถลง รวมถึงการต่อสู้คดีในชั้นพิจารณา
คดี แสดงให้เห็นว่าการอำานวยความยุติธรรมของศาลทหารนั้นไม่มีการ
ประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำาเลยท่ีจะมีสิทธิมีท่ีปรึกษาด้าน
กฎหมายได้อย่างทั่วถึง

ประการต่อมา ในสว่นกระบวนการฝากขงัซึง่เปน็กระบวนการกอ่น
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พจิารณาคดียงัมคีวามยุง่ยากหลายประการ กลา่วคอื ผูต้อ้งหาทีไ่ด้รับการ
ประกนัตวั ผูต้อ้งหาและนายประกนัจำาเปน็ตอ้งไปปรากฏตวัตอ่ศาลทหาร
ทกุครัง้หรอืทกุๆ 12 วนั ทีค่รบกำาหนดการฝากขงัและมกีารขอฝากขงัครัง้
ตอ่ไป ซึง่ไมเ่หมอืนกบัศาลอาญาทัว่ไปทีผู่ต้อ้งหาไมจ่ำาเปน็ตอ้งปรากฏตวั
ต่อหน้าศาลทุกครั้ง กระบวนการดังกล่าวสร้างความลำาบากแก่ผู้ต้องหา
และนายประกนัทีอ่ยูต่า่งจังหวดัหรอืมธีรุะจำาเปน็ ซึง่เปน็การเพิม่ภาระทัง้
เวลาและค่าใช้จ่ายในการมาศาลของผู้ต้องหาและนายประกัน

ในกระบวนการย่ืนฟ้อง  ศูนย์ทนายความฯ พบปัญหาเรื่องความ
ลา่ชา้ในการสง่ฟอ้งคด ี เชน่ คดคีวามมัน่คงหลายคด ีเจา้หนา้ทีต่ำารวจมกั
ใหเ้หตผุลวา่ รวบรวมพยานหลกัฐานเสรจ็แลว้  เหลือเพยีงใหผู้บ้ญัชาการ
ตำารวจแห่งชาติลงนาม ซึ่งกว่าจะลงนามมักกินเวลาถึงครบกำาหนดเวลา
ฝากขังคือ 84 วัน ระหว่างน้ันผู้ต้องหาต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำา นอกจาก
น้ี ยังมีข้อสังเกตในการฟ้องคดี กล่าวคือ บางคดีอัยการทหารยื่นฟ้องใน
วันสุดท้ายของการฝากขังท้ังท่ีเลยเวลาราชการแล้ว โดยในวันท่ีย่ืนฟ้องน้ัน
ศาลไม่ได้นำาตัวจำาเลยมาศาลและไม่ได้อ่านคำาฟ้องให้จำาเลยฟัง หลายคดี 
จำาเลยต้องรอเปน็เวลานานหลายเดือนกวา่จะได้รบัและทราบคำาฟ้อง ทำาให้
จำาเลยตอ้งถกูขงัอยูใ่นเรอืนจำาเปน็เวลานาน กวา่จะทราบวา่ถกูฟอ้งขอ้หา
อะไร  โดยไม่จำาเป็น และเสียโอกาสในการพิจารณาคำาฟ้อง ติดต่อญาติ 
และทนายความ ซึ่งจะนำาไปสู่การตัดสินใจทางคดีต่อไป

ในส่วนการพิจารณาคดีซ่ึงตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 
“ตอ้งพจิารณาคดีโดยเปิดเผย” แตส่ถานการณท์ีเ่กดิขึน้ในศาลทหาร กลบั
ใช้วิธี  “พิจารณาคดีโดยลับเป็นหลัก” โดยเฉพาะในคดีความผิดเกี่ยวกับ
การดูหม่ิน หม่ินประมาท หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ 
หรือมาตรา 112  ท่ีศาลจะส่ังพิจารณาคดีลับเกือบทุกคดี ไม่ให้สาธารณะเข้า
ฟงัการพจิารณาคดี มกีารเชญิตวัผู้ไมเ่กีย่วขอ้งและเจา้หนา้ทีจ่ากสถานทตู
และองค์กรระหว่างประเทศออกนอกห้องพิจารณา และมีกรณีท่ีทนายความ
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ขอคัดถ่ายคำาสั่งให้พิจารณาคดีโดยลับ ตุลาการศาลทหารกลับไม่อนุญาต 
โดยอ้างว่าได้อธิบายให้จำาเลยเข้าใจในศาลแล้ว

ขอ้สงัเกตอกีประการหนึง่ คอื ศาลทหารไมม่กีระบวนการสบืเสาะ
ซ่ึงในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้กำาหนดให้มีกระบวนการ
สืบเสาะ  ถือเป็นกระบวนการท่ีอำานวยความยุติธรรมให้แก่จำาเลย  ใน
กระบวนการน้ีศาลจะส่ังให้พนักงานคุมประพฤติแสวงหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ประวตั ิภมูหิลังทางสงัคม ความประพฤตขิองจำาเลย สภาพความผิด และ
เหตุอื่นอันควรปราณีก่อนท่ีศาลจะมีคำาพิพากษา  เพ่ือที่จะนำาไปกำาหนด
โทษจำาเลยหรือพิจารณาให้รอลงอาญา17

แต่ในศาลทหารคดีหน่ึง ทนายความขอให้ศาลสืบเสาะและมีคำา
พิพากษารอลงอาญาจำาเลย  เน่ืองจากจำาเลยมีอาการป่วยทางจิตมาก่อน
เกิดเหตุกว่า 10 ปีแล้ว  ศาลให้เหตุผลว่า  ศาลทหารไม่มีกระบวนการ
สืบเสาะเนื่องจากไม่มีหน่วยงานทำาหน้าที่ดังกล่าวและให้ใช้กระบวนการ
สืบพยานในศาลแทน การที่ศาลไม่มีกระบวนการดังกล่าวส่งผลเสียหาย
ต่อจำาเลยอย่างมาก และเป็นภาระที่จำาเลยจะต้องต่อสู้คดีในศาลต่อไป

นอกจากน้ี  ศาลทหารในบางพื้นที่ยังมีความยากลำาบากในการ
เขา้ถงึและอำานวยความสะดวกแกส่าธารณชนทีส่นใจตดิตามคด ีเชน่ กรณี
คดพีลเรอืน ขอ้หาเกีย่วกบัความมัน่คงทีศ่าลทหารจังหวดัขอนแกน่ แมจ้ะ
ไมมี่คำาสัง่พิจารณาคดโีดยลบั แตก่ลบัไมอ่นญุาตใหญ้าตแิละผู้ไม่เกีย่วขอ้ง
เขา้ไปในหอ้งพจิารณา โดยใหเ้หตผุลวา่ หอ้งพจิารณาคดมีคีวามคบัแคบ 
เป็นต้น อีกทั้งศาลทหารในต่างจังหวัดยังมีที่ตั้งอยู่ภายในค่ายทหาร ซึ่ง
ปกติมีข้อความกำากับว่า “เขตทหารห้ามเข้า” และมีการตรวจตราผู้เข้าออก

17   พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา พุทธศักราช 2499 มาตรา 56 และ
พระราชบญัญตัวิธิดีำาเนนิการควบคมุความประพฤตติามประมวลกฎหมายอาญา 
พุทธศักราช 2522 มาตรา 11
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ค่ายอย่างเข้มงวด ทำาให้ประชาชนทั่วไปมีความยากลำาบากในการเข้าไป
สังเกตการณ์คดีในศาลทหาร

ความแตกต่างอีกประการหนึ่งคือ  ในคดี 112 ท่ีพิจารณาโดยลับ 
หรือแม้แต่ในคดีประเภทอื่นท่ีศาลพิจารณาคดีโดยเปิดเผย มักจะมีคำาส่ัง 
“ห้ามผู้สังเกตการณ์หรือสื่อมวลชนจดบันทึก”18  ในระหว่างการพิจารณา
คดภีายในหอ้งพจิารณา โดยอา้งวา่การนำาขอ้ความทีบ่นัทกึไปเผยแพรอ่าจ
มีเนือ้ความทีผ่ดิพลาด และจะนำาไปสูค่วามเขา้ใจผดิในหมู่ประชาชน ทำาให้
ผู้สังเกตการณ์คดีต้องใช้วิธี  “จดจำา”  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทนการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร

4. สิทธิในการได้รับการประกันตัว
สทิธใินการไดร้บัการประกนัตวัถอืเป็นสิทธิในกระบวนการยติุธรรม

ขัน้พืน้ฐานซึง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและกตกิาระหวา่ง
ประเทศกำาหนดไวว้า่ ตอ้งใหป้ระกันตัวผูต้อ้งหาหรอืจำาเลยเป็นหลัก สว่น
การไม่ใหป้ระกนัตวัเปน็ขอ้ยกเวน้19 แตท่ีผ่า่นมา ในศาลทหารกลบัใชก้าร
ไม่ให้ประกันตัวเป็นหลัก  โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพบว่า 
คดมีาตรา 112 ในศาลทหารได้รบัการประกันตัวเพียง 4 ราย จากจำานวน
ผู้ต้องหาและจำาเลยในศาลทหารทั้งหมด 18 ราย

ในคดหีนึง่ทีผู่ต้อ้งหาสงูอายแุละมปีญัหาทางสขุภาพ พบว่าทนาย-
ความเคยยื่นขอประกันตัวสูงสุด 5 ครั้ง  ใช้หลักทรัพย์มากถึง 2,500,000 

18   “ ‘เครื่องมือสุดท้ายที่ถูกทำาลาย’ ศาลทหารสั่งห้ามจดบันทึกคดี,” ประชาไท, 
28 ตลุาคม 2557, http://www.prachatai.com/journal/2014/10/56236 (สบืคน้
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557)

19   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108
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บาท แต่ศาลก็ไม่อนุญาตและมักให้เหตุผลว่า  “เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรง
มีโทษสูงเกรงจำาเลยจะหลบหนี” แม้ทนายความจะอ้างความจำาเป็นจาก
เหตตุา่งๆ เชน่ ปญัหาดา้นสขุภาพเปน็ตน้ หรอืในอกีกรณหีนึง่ทีผู่ต้อ้งหา
มีอาการปว่ยเปน็โรคเสน้เลอืดในจอรบัภาพบวม โดยหากไมร่บีรกัษาอาจ
นำาไปสูก่ารพกิารทางสายตาได ้แตศ่าลกลบัไมอ่นญุาตใหป้ระกนัตวั โดย
ให้เหตุผลว่า  “ในเรือนจำามีระบบรักษาพยาบาลอยู่แล้ว หากมีอันตราย 
สถานพยาบาลสามารถรักษาได้โดยเร็ว”

จากข้อเท็จจริงพบว่า หลายปีที่ผ่านมามีนักโทษทางการเมือง
อย่างน้อย 3 ราย ประกอบด้วย  1. นายอำาพล ตั้งนพคุณ หรืออากง20 
2. นายสุรกริช ชัยมงคล21  และ  3. นายวันชัย รักสงวนศิลป์22  เสียชีวิต
จากการขาดการรักษาพยาบาลในเรือนจำา สะท้อนให้เห็นถึงความจำาเป็น
ในการประกันตัวผู้ต้องหาท่ีมีปัญหาทางสุขภาพและความจำาเป็นของการ
ปฏิรูประบบรักษาพยาบาลในเรือนจำาอย่างเร่งด่วน

โดยส่วนใหญ่แล้ว  เหตุผลท่ีศาลทหารใช้ประกอบในการไม่ให้
ประกันตัวนั้นปราศจากข้อกฎหมายรองรับโดยเฉพาะในความผิดข้อหา
หม่ินประมาทพระมหากษัตริย์ฯ  ซ่ึงการไม่อนุญาตให้ประกันตัวจะต้องมี

20   “ “อากง” เสียชีวิต หลังปวดท้องหนักต้ังแต่วันศุกร์ ภรรยาบอก “กลับบ้านเรานะ 
ตอนนี้เค้าปล่อยตัวล้ือแล้ว,” มติชนออนไลน์,  8 พฤษภาคม 2555, http://
www.matichon.co.th/news_detail.php? newsid=1336449341 (สบืคน้เมือ่วนัที ่
9 ธันวาคม 2557).

21   “ ‘ผูต้้องหายงิสทุนิ’ ตายปรศินาในคกุ แมส่งสัยอาจโดนซอ้มเพราะเป็นเสือ้แดง,” 
ประชาไท, 29 สงิหาคม 2557, http://www.prachatai.com/journal/2014/08/ 
55291  (สืบค้นเมื่อวันท 9 ธันวาคม 2557).

22   “นักโทษแดงเผาศาลากลางอุดรฯ เป็นลมล้มฟุบตายคาคุกหลักสี่,” ผู้จัดการ
online, 28 ธันวาคม 2555, http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.
aspx?NewsID=9550000157563 (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557).
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เหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ต้องหาหรือจำาเลยจะหลบหนี23 การอ้างว่าเป็นคดี
ร้ายแรงหรือกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน ไม่อาจนำาไปสู่การไม่ให้
ประกันตัวดังกล่าวได้

แต่อย่างไรก็ตาม  ในคดีความผิดข้อหาฝ่าฝืนประกาศหรือคำาส่ัง
คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ เชน่ ฝา่ฝืนประกาศหา้มชมุนมุ ฝา่ฝืนคำาส่ัง
ไม่ไปรายงานตัว หรือความผิดข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความกระด้าง
กระเดื่องในหมู่ประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ศาล
มีแนวโน้มให้อนุญาตประกันตัว  นอกจากนี้ ในคดีเก่ียวกับอาวุธหรือ
ตระเตรียมการก่อการร้าย และคดีหม่ินประมาทพระมหากษัตริย์ฯ มีแนวโน้ม
ทีด่บีางกรณทีีศ่าลอนญุาตใหป้ระกนัตวั  เชน่ กรณขีอง นายจอืเซง็ แซโ่คว้ 
หรือสมอล์ บัณฑิต อานียา ผู้ต้องหาตามข้อหาหม่ินประมาทพระมหา-
กษัตริย์ฯ ที่ทนายความยื่นคำาร้องขอประกันตัวด้วยเหตุด้านสุขภาพ  ท้ัง
ชี้ว่าการกระทำาของนายบัณฑิตเป็นการกระทำาโดยบริสุทธิ์ ใจ ศาลทหาร
จึงอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 400,000 บาท หรือกรณีจำาเลยท่ี
ถูกดำาเนินคดีข้อหาเตรียมการก่อการร้ายหรือขอนแก่นโมเดล ก็ได้รับ
อนุญาตให้ประกันตัวเป็นส่วนใหญ่ในช่วงหลัง

5. คำาพิพากษา
ในคดีเกี่ยวกับการไม่ไปรายงานตัวตามคำาส่ังของคณะรักษา

ความสงบแหง่ชาตแิละการชมุนมุทางการเมอืง ศาลทหารได้มคีำาพพิากษา
ไปแล้วในคดีที่จำาเลยให้การรับสารภาพ โดยศาลพิพากษาลงโทษจำาคุก
จำาเลยต้ังแต ่3 เดอืนถงึ 6 เดอืน ปรบั 3,000 – 10,000 บาท โทษจำาคกุรอ
ลงอาญาทั้งหมด ส่งผลให้มีการตีความทางกฎหมายว่า การแสดงออก

23   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1
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อย่างสันติ ปราศจากอาวุธ  เพื่อต่อต้านอำานาจรัฐที่มาโดยการรัฐประหาร
เป็นการกระทำาความผิด

ในส่วนคดีอาวุธสงคราม ศาลทหารได้มีคำาพิพากษาไปแล้ว 1 คดี 
ซึ่งจำาเลยถูกพิพากษาลงโทษจำาคุก 10 ปี  รับสารภาพลดลงเหลือ 5 ปี 
โดยไม่รอลงอาญา จากการครอบครองวัตถุระเบิด 3 ลูก ซึ่งทนายความ
ได้ต้ังข้อสังเกตว่า ศาลทหารไม่ได้พิจารณาเหตุบรรเทาโทษ เช่น เร่ืองการ
ทำาคณุงามความดท่ีีชว่ยเหลอืสงัคม หรอืการไมเ่คยตอ้งโทษจำาคกุมาก่อน 
และเนือ่งจากศาลทหารมเีพยีงชัน้เดยีว จำาเลยจงึไมม่สีทิธิอทุธรณห์รอืฎกีา
เพือ่ขอลดโทษไดอ้กี ทำาใหจ้ำาเลยเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัความเปน็ธรรมตาม

“ศาลทหารไม่ได้พิจารณาเหตุ
บรรเทาโทษ เช่น เรื่องการ

ทำาคุณงามความดีที่ช่วยเหลือ
สังคม หรือการไม่เคยต้อง

โทษจำาคุกมาก่อน และเนื่องจาก
ศาลทหารมีเพียงชั้นเดียว จำาเลย
จึงไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฎีกาเพื่อ

ขอลดโทษได้อีก ทำาให้จำาเลย
เสียโอกาสที่จะได้รับความเป็นธรรม

ตามกระบวนการยุติธรรมปกติ”
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กระบวนการยุติธรรมปกติ24

ในคดีหม่ินประมาทพระมหากษัตริย์ฯ ศาลทหารมีการตัดสินไปแล้ว 
2 คดี ในคดีท่ีจำาเลยให้การรับสารภาพ ศาลทหารกรุงเทพฯ พิพากษาจำาคุก 
10 ป ีและ 9 ป ีตามลำาดบั โดยลดโทษกงึหนึง่เหลอืจำาคกุ 5 ป ีและ 4 ป ี
6 เดือน  ไม่รอลงอาญา  จะเห็นได้ว่าศาลทหารพิพากษาลงโทษในคดี
ประเภทนี้ ในอัตราโทษที่สูงกว่าศาลพลเรือน  โดยที่ผ่านมาคดีในศาล
พลเรือนส่วนใหญ่ศาลพิพากษาจำาคุกในอัตรา 5 ปี และหากรับสารภาพ 
จึงลดโทษให้ก่ึงหน่ึง  เหลือ 2 ปี 6 เดือน  ไม่รอลงอาญา การพิพากษา
ลงโทษหนักขึ้นของศาลทหารน้ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลพลเอก
ประยทุธ์ จนัทรโ์อชา ทีแ่ถลงต่อรัฐสภาวา่ ภารกจิของรฐับาลคอืนโยบาย
การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย 
มาตรการทางสังคมจิตวทิยา และมาตรการทางระบบส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดำาเนินการกับ “ผู้คะนองปากย่ามใจ” หรือ “ประสงค์
ร้ายมุ่งสั่นคลอนสถาบันฯ”25

ศูนย์ทนายความฯ เห็นว่า แนวโน้มการดำาเนินคดีข้อหาหม่ินประมาท
พระมหากษตัรยิฯ์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มเีพิม่มากขึน้ 
เป็นกระบวนการสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เนือ่งจากความผดิตามขอ้หานีถ้กูกำาหนดใหอ้ยูใ่นอำานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ภายใต้สภาวการณ์ท่ีไม่ได้รับการ

24   “ศาลทหารพิพากษาจำาคุก  ‘วรพนธ์’  10 ปี ข้อหามีเคร่ืองกระสุน-ยุทธภัณฑ์
ไว้ในครอบครอง ฝืนประกาศ คสช.” ประชาไท, 8 ธันวาคม 2557, http://www.
prachatai.com/journal/2014/12/ 56903 (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557)

25   “คำาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี,” กระทรวงการคลัง,  12 กันยายน 2557, 
http://www.mof.go.th/home/Press_re lease/News2014/history_61.pdf 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557).
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ประกันตัวและมีการพิพากษาลงโทษจำาคุกนานเป็นสองเท่าของศาล
พลเรือน ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนที่คิดว่าตัวเองมีความเส่ียง  ตัดสินใจ
ล้ีภัยทางการเมืองไปยังประเทศต่างๆ ไม่ว่าตนเองจะกระทำาผิดจริงหรือไม่ 
หรือเกิดจากการกล่ันแกล้งก็ตาม  เพราะไม่อยากเส่ียงที่จะถูกดำาเนินคดี
ในศาล บางกรณีครอบครัวของบุคคลดังกล่าวยังถูกคุกคาม26 และมีการ
กดดนัโดยการยกเลกิหนงัสอืเดนิทาง27 หรอืการพดูออกส่ือสาธารณะ เพือ่
ให้บุคคลดังกล่าวมารายงานตัว

6. สิทธิในการพิจารณาโดยศาลท่ีสูงกว่า
ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ คือ ในระหว่างการประกาศใช้กฎอัยการศึก 

ตอ้งหา้มอุทธรณห์รอืฎกีา ทำาใหคู่้ความไมม่สีทิธใินการตรวจสอบดลุพนิจิ
ในการพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยศาลที่สูงกว่า หลายคดีได้มีการย่ืน
คำาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมาย คือ พระธรรมนูญศาลทหาร 
พุทธศักราช 2498 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ีให้พลเรือน
ข้ึนศาลทหารขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ และขอให้ศาลทหารส่งเร่ืองไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญตีความ แต่หากศาลทหารเห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่ต้อง
ส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ก็จะทำาให้เร่ืองเป็นท่ียุติไม่อาจอุทธรณ์ได้

26   หนุ่มเรดนนท์, “จดหมายเปิดผนึก ถึงองค์กรสิทธิ์ทั่วโลก กรณีครอบครัวของผู้
ไมไ่ปรายงานตวัตามคำาสัง่ คสช. ถกูขม่ขูค่กุคาม,” บลอ็กกาซนี, 29 กรกฎาคม 
2557, http://blogazine.in.th/blogs/noomrednon/post/4942 (สืบค้นเมือ่วนัที ่
1 ธันวาคม 2557).

27   “ถอนพาสปอร์ต  “จักรภพ-จารุพงศ์-สุนัย-โด่ง-โรส-ตั้ง” ส่วน  “ทักษิณ” 
ยงัเงยีบ,” ผูจั้ดการออนไลน,์ 30 มถินุายน 2557, http://www.manager.co.th/
Politics/ViewNews.aspx?NewsID= 9570000073451  (สืบค้นเมื่อวันที่ 
8 ธันวาคม 2557).
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คำาสัง่ทีศ่าลไมส่ง่ใหศ้าลรฐัธรรมนญูตคีวาม ศาลทหารกจ็ะดำาเนนิกระบวน
พิจารณาพิพากษาคดีต่อไป

ในสว่นผลกระทบตอ่ตวัผูต้อ้งห�หรอืจำ�เลยในคดี ก�รมศี�ล
ชั้นเดียวได้สร้�งคว�มกดดันต่อผู้ต้องห�และจำ�เลยที่ถูกดำ�เนินคดี 
ทำ�ให้จำ�เลยหล�ยร�ยเลือกท่ีจะรับส�รภ�พว่�ตนเป็นผู้กระทำ�ผิด 
แทนก�รตอ่สูค้ด ี เนือ่งจากไมส่ามารถอทุธรณข์อใหศ้าลกลบัคำาพพิากษา
หรือขอลดโทษได้ การรับสารภาพจะได้รับการลดโทษลงกึ่งหนึ่งจึงเป็น
ประโยชนม์ากกวา่ โดยเฉพาะคดมีาตรา 112 ทีม่โีทษจำาคกุสงูสุดถงึ 15 ป ี
คดีในศาลทหารส่วนใหญ่จึงมีแนวโน้มที่จำาเลยจะต้องจำายอมรับสารภาพ

ข้อเสนอแนะ
การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม ถือเป็นหลักสำาคัญในการอำานวย

ความยุติธรรม หากคณะรักษาความสงบแห่งชาติจงใจละเลยหลักการ
ดังกล่าวด้วยการประกาศใช้กฎอัยการศึก บัญญัติให้การกระทำาบางอย่าง
เป็นความผิด และนำาพลเรือนขึ้นสู่ศาลทหาร จะเป็นการทำาให้กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่  “ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม”

เพ่ือให้เกิดการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพ
ของประชาชน  โดยเฉพาะสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนมีข้อเสนอแนะดังน้ี

1. ขอให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับก�รดำ�เนินคดีต่อ
พลเรือนในศ�ลทห�รอย่�งต่อเนื่อง เป็นระบบ และให้ประช�ชน
ทั่วไปส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลดังกล่�วได้

2. ขอให้ยุติก�รจับกุมและควบคุมตัวต�มกฎอัยก�รศึก
อันเป็นก�รเอื้อประโยชน์ให้แก่เจ้�หน้�ที่ในก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�ต่อ
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ประช�ชน ซึ่งมีโอก�สเกิดก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนของประช�ชน
ได้โดยง่�ย และทำ�ให้ประช�ชนไม่ส�ม�รถเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรม
ที่ถูกต้องและเป็นธรรมได้

3. ขอให้ศ�ลและเจ้�หน้�ท่ีในกระบวนก�รยุติธรรมตีคว�ม
กฎหม�ยให้เป็นไปต�มหลักก�รคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องห�และ
จำ�เลย และยึดหลักสิทธิท่ีจะได้รับก�รประกันตัวเป็นหลัก ก�รไม่
อนุญ�ตให้ประกันตัวเป็นกรณียกเว้น

4. ยกเลกิประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ตทิีใ่ห้พลเรือน
ขึ้นศ�ลทห�รทุกฉบับ และให้พลเรือนขึ้นศ�ลพลเรือนต�มปกติ

5. ยกเลิกประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ ที่กำ�หนด
ใหก้�รกระทำ�บ�งประเภทเปน็คว�มผดิทีม่โีทษท�งอ�ญ� โดยเฉพ�ะ
อย่�งย่ิงเร่ืองก�รชุมนุมท�งก�รเมือง และก�รฝ่�ฝืนไม่ม�ร�ยง�นตัว
ต�มคำ�สั่งคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ

6. ยกเลิกก�รประก�ศใช้กฎอัยก�รศึกต�มประก�ศคณะ
รักษ�คว�มสงบแห่งช�ติโดยเร็ว



ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช.





บทความ
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เกริ่นนำา

ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอย่�งกว้�งขว�งภ�ยใต้ก�รเข้�
ควบคมุการบริหารประเทศของคณะรฐัประหารในนามคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ บทความในส่วนน้ีเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม 
รวมทั้งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เป็นประจักษ์พยานที่สะท้อนให้
สาธารณะตระหนักรู้ร่วมกันว่า  เราอยู่ในสถาน การณ์เช่นนี้จริงๆ  ในช่วง
กว่า 1 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการที่ประชาชนธรรมดาถูกจับกุมจากการ
แชรค์ลปิวดีโิอหรอืโพสตเ์ฟซบุก๊ หรอืถกูจบัจอ้งตลอดเวลาในโลกออนไลน ์
หรือถูกขับไล่ออกจากท่ีดินท่ีอยู่มานาน พร้อมทั้งถูกดำาเนินคดี หรือถูก
พิจารณาคดีในศาลทหารท่ีขาดความเชี่ยวชาญ ขาดความอิสระ  และ
อุทธรณ์ไม่ได้
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หรือแม้กระท่ังถูกละเลยไม่ให้ความสำาคัญในการมีส่วนร่วมใน
การออกกฎหมาย หรือร่างรัฐธรรมนูญ จนกระทั่งได้กฎหมายหรือร่าง
รัฐธรรมนูญที่ไม่เคารพในสิทธิและเสียงของประชาชน อย่างไรก็ดี ต้อง
ไม่ลืมว่าน่ีเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความเป็นจริง ที่นับวันจะยิ่งทวีความ
รุนแรงขึ้น หากทุกคนปล่อยให้มันกลายเป็นเรื่องปกติของสังคม





“ชะตากรรม” พลเรือนใน
ศาลทหารต่างจังหวัด

นพพล อาชามาส 
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 
เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 21 มิ.ย. 2558

ศ�ลทห�รในต่�งจังหวัดไม่เหมือนศ�ลทห�รในกรุงเทพฯ…
ศาลทหารกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ข้างกระทรวงกลาโหม เป็นอาคารเดี่ยว

แยกต่างหากจากอาคารอื่น ขณะท่ีศาลทหารในต่างจังหวัดทุกศาลต้ังอยู่
ภายในค่ายทหารที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ

ในภาวะปกติ ศาลทหารกรุงเทพฯ มีอำานาจพิจารณาคดีอาญาที่มี
จำาเลยเป็นทหารได้ทุกบทกฎหมาย โดยไม่จำากัดชั้นยศของจำาเลย

ขณะที่ศาลทหารในต่างจังหวัด แยกเป็นสองประเภท
หนึ่ง คือ “ศาลจังหวัดทหาร”  เป็นศาลทหารที่มีอำานาจพิพากษา

คดีน้อยกว่าศาลทหารชั้นต้นประเภทอื่นๆ โดยไม่สามารถพิจารณาคดีที่
จำาเลยเปน็นายทหารชัน้สญัญาบตัรขึน้ไปได ้ศาลทหารประเภทนีพ้อเทยีบ
เคียงได้กับศาลแขวงของพลเรือน
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สอง คือ “ศาลมณฑลทหาร”  มีอำานาจในการพิจารณาพิพากษา
คดีมากกว่าศาลจังหวัดทหาร คือพิจารณาคดีท่ีจำาเลยเป็นนายทหารชั้น
สัญญาบัตรได้  แต่ไม่สามารถพิจารณาคดีที่จำาเลยเป็นชั้นนายพล หรือ
เทียบเท่าได้ พอเทียบเคียงได้กับศาลจังหวัดของพลเรือน ศาลทหาร
ประเภทนี้จึงตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีขนาดใหญ่กว่าจังหวัดท่ีศาลจังหวัดทหาร
ตั้งอยู่  แต่ศาลท้ังสองประเภทก็ถูกใช้พิจารณาคดีพลเรือนเช่นเดียวกันใน
ปัจจุบัน

จากการตรวจสอบขอ้มลูพบวา่ ในภมูภิาคต่างๆ มศีาลมณฑลทหาร
จำานวน 13 ศาล และศาลจงัหวดัทหารจำานวน 16 ศาล (ศาลจงัหวดัทหาร
ยงัเปดิทำาการไมค่รบทกุศาล ตามพระราชกฤษฎกีากำาหนดเขตอำานาจศาล
จงัหวดัทหารและศาลมณฑลทหาร) เมือ่รวมกบัศาลทหารกรุงเทพฯ ทำาให้
ปัจจุบันศาลทหารชั้นต้นทั่วประเทศมีจำานวนทั้งหมด 30 ศาล

อาคารศาลทหารในต่างจังหวัดมีลักษณะและโครงสร้างคล้ายกัน
หมดทกุศาล คอืเปน็อาคารสองชัน้ขนาดไมใ่หญน่กั ชัน้ลา่งเปน็โถงกวา้ง 
มีบันไดทางขึ้นไปยังชั้นสองต้ังอยู่ตรงกลางโถง ปีกด้านซ้ายมือเป็นห้อง
ท่ีทำาการของจ่าศาลและเจ้าหน้าท่ีศาล ห้องทำางานของอัยการทหาร ห้องน้ำา 
พรอ้มมา้นัง่ยาวสำาหรบัผูม้าติดตอ่ศาล ปกีด้านขวามอืมหีอ้งรบัรองสำาหรับ
ทนายหรือผู้มาติดต่อ ห้องขังสำาหรับผู้ต้องหาที่ถูกนำาตัวมาจากเรือนจำา 
และมา้นัง่สำาหรบันัง่รอ บรเิวณโถงยงัมีบอรด์นดัคดคีวาม ซึง่ยงัใชว้ธีิเขียน
ดว้ยปากกาไวทบ์อรด์อยู ่สว่นชัน้บนเป็นหอ้งพจิารณาคดี และหอ้งพกัของ
ตุลาการศาลทหาร

โดยปกตใินศาลทหารตา่งจงัหวดั คูค่วามจะไมไ่ดข้ึน้ไปรอตลุาการ
ขึ้นนั่งบัลลังก์ในห้องพิจารณาคดีเหมือนศาลพลเรือน แต่ต้องนั่งรออยู่ใน
โถงด้านล่าง จนเมื่อองค์คณะตุลาการและคู่ความทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้ว 
เจ้าหน้าที่ศาลจึงจะเชิญขึ้นไปยังห้องพิจารณาด้านบน

ในบางนัดคดี สารวัตรทหารที่ดูแลบริเวณอาคารศาลยังมีการขอ



 117 

ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช. บทความ

บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ท่ีต้องการข้ึนไปยังห้องพิจารณาด้านบนไป
จดชือ่ดว้ย บางครัง้มกีารตรวจสิง่ของในกระเปา๋ สว่นคดทีีม่กีารพจิารณา
เป็นการลับ ญาติผู้ต้องหาหรือประชาชนทั่วไปก็ไม่สามารถขึ้นไปยังห้อง
พิจารณาด้านบนได้

การเข้าถงึกระบวนการในศาลทหารตา่งจังหวดัยังเปน็ปญัหาสำาคญั 
ศาลทหารในกรงุเทพฯ ประชาชนสามารถเขา้ออกตวัอาคารศาลไดโ้ดยตรง 
แต่ศาลทหารต่างจังหวัดการเข้าออกศาลต้องผ่านจุดตรวจบริเวณประตู
ทางเข้าค่ายทหาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารที่รักษาการณ์ก็มักสอบถามว่ามีธุระ
อะไร  รวมถึงให้แลกบัตรประจำาตัวประชาชนไว้ด้วย พื้นที่ศาลทหารจึง
กลายเป็นพื้นที่ค่อนข้างปิดต่อสาธารณชนอย่างมาก

ในช่วงแรกๆ ภายหลังรัฐประหาร  เมื่อเริ่มมีคดีของพลเรือนขึ้นสู่



 118 

ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช. บทความ

ศาลทหาร  เห็นไดช้ดัวา่ศาลและเจา้หนา้ท่ีทหารไมไ่ดเ้ตรยีมการรับมอืกบั
การเป็นท่ีจับตาของสาธารณชนมาก่อน ด้วยในภาวะปกติแทบไม่มีใคร
เดนิทางเขา้ไปยังศาลทหาร และแทบไมม่กีารนำาเสนอขา่วสารเกีย่วกบัศาล
ทหาร

ในคดี  “กินแมคโดนัลด์ต้านรัฐประหาร” ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่ง
จำาเลยถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนประกาศ คสช.  เร่ืองห้ามชุมนุมทางการเมือง 
กรณีนี้นับเป็นคดีพลเรือนท่ีเกี่ยวกับการเมืองคดีแรกๆ ท่ีศาลทหารมี
คำาพิพากษาตั้งแต่กลางปี 2557  เม่ือเร่ิมมีการรายงานข่าวกระบวนการ
พจิารณาคดใีนศาลนดัแรกๆ นดัต่อมาผูบ้ญัชาการคา่ยกม็คีำาสัง่ไมอ่นญุาต
ให้คนท่ีไม่เก่ียวข้องกับคดีเข้าไปในค่ายทหาร ทำาให้เจ้าหน้าท่ีต้องตรวจสอบ
คนจะทีเ่ขา้คา่ยทหารอยา่งเขม้งวด ทัง้มกีารใหส้ารวตัรทหารเกอืบสบินาย
เข้าไปดูแลความเรียบร้อยบริเวณศาล  ก่อให้เกิดภาพที่นายทหารใน
เครือ่งแบบจำานวนมากยนืกนัเตม็โถงอาคารศาล ซึง่ในเวลาตอ่มามาตรการ
เหล่านี้ก็ถูกยกเลิก

นอกจากน้ัน  เจ้าหน้าท่ีองค์กรระหว่างประเทศหรือเจ้าหน้าท่ี
สถานทตูตา่งๆ ยงัไมส่ามารถเขา้สงัเกตการณค์ดใีนศาลทหารตา่งจงัหวดั
ได้อีกด้วย  เน่ืองจากเขตค่ายทหารถูกกำาหนดให้เป็นพื้นที่ความมั่นคง 
และเกี่ยวข้องกับความลับทางราชการ จึงไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้า 
นอกจากจะมีการทำาหนังสือแจ้ง  และได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ
เสียก่อน ทำาให้เจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆ ไม่สามารถเข้าไปยังศาลทหารได้
โดยปรยิาย แตกตา่งจากศาลทหารในกรงุเทพฯ ทีเ่จา้หนา้ทีอ่งคก์รระหวา่ง
ประเทศเข้าสังเกตการณ์คดีในคดีที่ไม่ถูกสั่งพิจารณาเป็นการลับได้

ขณะเดียวกัน การดำาเนินคดีในศาลทหารก็ไม่ได้มีความรวดเร็ว
อย่างที่ คสช. กล่าวอ้างเป็นเหตุผลในการนำาพลเรือนขึ้นสู่ศาลทหาร 
นอกจากตุลาการจะใช้วิธีการจดบันทึกคำาเบิกความต่างๆ ด้วยมือ ทำาให้
ใชเ้วลาคอ่นขา้งนานในการสบืพยานนดัหนึง่ๆ แล้ว การนดัสืบพยานยงันัด
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เพียงเดือนละครั้ง  โดยในหนึ่งนัดมีการสืบพยานราวหนึ่งหรือสองปากใน
ช่วงคร่ึงเช้าเท่าน้ัน แตกต่างจากศาลพลเรือนที่นัดสืบพยานโจทก์และ
จำาเลยต่อเน่ืองกันหลายวันให้เสร็จสิ้นและมีการสืบพยานในช่วงบ่ายด้วย 
ทำาให้กระบวนการพิจารณาคดีในศาลทหารมีแนวโน้มไม่ต่อเนื่องและใช้
เวลาค่อนข้างนาน

ยกตัวอย่างเช่น  ในคดีมาตรา 112 คดีหนึ่ง  ในศาลทหารจังหวัด
เชยีงราย พบวา่พยานโจทก์ไมม่าศาลตดิตอ่กนัถงึสามนดั ดว้ยเจา้หนา้ที่
ตำารวจไม่ได้ดำาเนินการส่งหมายเรียกให้พยาน ทำาให้ทั้งทนายความและ
จำาเลยที่ถูกคุมขังในเรือนจำา ต้องเสียเวลาเดินทางไปศาล 3 ครั้ง  ในช่วง 
3 เดือน โดยคดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

จำานวนบุคลากรในศาลทหารก็มีแนวโน้มว่าไม่สามารถรองรับคดี
พลเรือนจำานวนมากที่ถูกส่งมาดำาเนินคดีในศาลทหารได้  โดยจากการ
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สงัเกตการณ์ในศาลจงัหวดัทหารบางศาล พบวา่โดยเฉล่ียจะมีคดีทีจ่ำาเลย
เปน็ทหารขึน้พจิารณาเดือนละ 3-4 คด ีซึง่อาจพอใชอ้นมุานถงึจำานวนคดี
ในศาลทหารในช่วงเวลาปกติได้ แตกต่างจากปัจจุบันที่มีคดีพลเรือนขึ้นสู่
การพิจารณาเพ่ิมเข้าไปอีกเป็นเท่าตัว โดยศาลหนึ่งๆ มีการพิจารณาราว 
10 คดีขึ้นไปในแต่ละเดือน อีกท้ังยังพบว่าในศาลจังหวัดทหารมีอัยการ
ทหารประจำาอยูเ่พยีงหนึง่นาย และเจา้หนา้ทีธ่รุการศาลประจำาอยูส่องนาย 
โดยเจา้หนา้ทีธ่รุการตอ้งขึน้ไปทำาหนา้ทีเ่ป็นเสมียนหนา้บลัลงัก์ในระหวา่ง
การพิจารณาอีกด้วย

กรณีท่ีจำาเลยถูกควบคุมตัวระหว่างการพิจารณา  เรือนจำาหรือ
ทัณฑสถานในแต่ละพื้นท่ีต้องจัดรถนำาผู้ต้องขังมาส่งตามที่ศาลนัด  โดยมี
เจ้าหน้าที่ควบคุมมาด้วยราว 2-3 คน แม้ว่าจะมีผู้ต้องขังมาศาลเพียง
คนเดียวก็ตาม ทำาให้มีแนวโน้มจะทำาให้เกิดความสิ้นเปลืองบุคลากรของ
เรือนจำาในแต่ละวัน  ท่ีต้องนำาผู้ต้องขังมาส่งท้ังท่ีศาลทหาร และศาลพลเรือน 
แทนที่จะไปศาลพลเรือนเพียงแห่งเดียว

ในส่วนขององค์คณะผู้พิพากษา นอกจากตุลาการพระธรรมนูญ 
ซึ่งเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่สำาเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมายแล้ว 
ตุลาการท่ีร่วมเป็นองค์คณะอีก 2 นาย  เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรท่ี
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหารในพื้นที่นั้นๆ แต่งตั้งมา  โดยไม่ได้จบการ
ศึกษาด้านกฎหมายแต่อย่างใด กระบวนพิจารณาโดยส่วนใหญ่จึงถูก
ดำาเนินการโดยตุลาการพระธรรมนูญเพียงคนเดียว องค์คณะซึ่งไม่ได้อยู่
ในชุดครุยของตุลาการ แต่อยู่ในชุดนายทหารเต็มยศ  จึงเพียงแต่นั่งให้
ครบองค์ประกอบในการพิจารณาคดีเท่านั้น

นอกจากนัน้ ยงัพบวา่ตุลาการศาลทหารขาดความเปน็อสิระในการ
พพิากษาหรอืใชด้ลุยพินจิในคด ี โดยพบกรณตัีวอยา่งในการขอประกนัตัว
จำาเลยในคดีเก่ียวกับอาวุธปืนรายหน่ึง ตุลาการต้องโทรศัพท์ไปสอบถาม
หน่วยงานในส่วนกลางตามลำาดับชั้นบังคับบัญชา ก่อนแจ้งผลการขอ
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ประกันตัวกับญาติของจำาเลย  โดยส่วนกลางที่เป็นผู้ตัดสินใจไม่เคยพบ
จำาเลยและรับรู้สภาพของจำาเลยแต่อย่างใด

จนถึงปัจจุบัน  ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขจำานวนคดีท่ีพลเรือนต้อง
ขึน้สูศ่าลทหารอยา่งเปน็ทางการ ศาลทหารเองกไ็มม่รีะบบขอ้มลูทีเ่ปดิให้
สาธารณะสามารถเขา้ถงึได ้นอกจากบอรด์นดัคดใีนศาล ซึง่จะแจง้กำาหนด
นัดคดใีนแตล่ะเดอืนของเฉพาะศาลทหารนัน้ๆ ทัง้นี ้ ในการรายงานสถาน-
การณ์ 1 ปีหลังการรัฐประหารของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
พบว่า มีพลเรือนถูกดำาเนินคดีในศาลทหารอย่างน้อย 700 คน และยังคง
เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ

คดีของพลเรือนท่ีถูกนำาขึ้นสู่ศาลทหารในต่างจังหวัดน้ัน  ส่วนมาก
ไม่ใช่คดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรง แม้จะมีคดีมาตรา 112, มาตรา 
116  (ทำาให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเด่ืองในหมู่ประชาชน) หรือ
คดีความผิดจากการฝ่าฝืนประกาศหรือคำาสั่ง คสช. อยู่บ้างจำานวนหนึ่ง 
แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน  เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน 
ซึ่งประกาศ คสช. ฉบับที่ 50/2557 กำาหนดให้ขึ้นศาลทหาร

คดอีาวธุเหลา่นีส้ว่นใหญไ่มไ่ดเ้กีย่วข้องกบัเรือ่งการเมอืงหรอืความ
ม่ันคงแตอ่ยา่งใด จำานวนมากเปน็ชาวบา้นทีถ่กูจบักมุจากการครอบครอง
อาวุธปืนแก๊ปซ่ึงไม่มีทะเบียน ส่วนใหญ่พกพาไว้ล่าสัตว์  ดูแลไร่นา หรือ
ใช้ทำามาหากินในชีวิตประจำาวันตามวิถีชีวิตชนบท

ศาลทหารในพ้ืนท่ีภาคเหนือยังพบรายช่ือจำาเลยท่ีเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ
ต่างๆ บนพ้ืนที่สูงถูกดำาเนินคดีหลายคดี คดีลักษณะนี้พบบางกรณีเป็น
ชาวบา้นยากจนทีถ่กูดำาเนนิคดโีดยไมม่ทีนายความ หรอืบางคดีเกีย่วขอ้ง
กับเรื่องอ่ืนๆ  เช่น ยาเสพติด หรือการบุกรุกป่า ที่มีการจับกุมพร้อมกับ
พบอาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย ก็ถูกส่งมาดำาเนินคดีในศาลทหารด้วยเช่นกัน

กล่าวได้ว่าการประกาศให้พลเรือนขึ้นศาลทหารนั้น ส่งผลกระทบ
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ต่อประชาชนท่ัวไปโดยรวมด้วย ไม่ใช่เพียงแค่พลเรือนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเรื่องทางการเมืองเท่านั้น

อีกทั้งมีแนวโน้มว่าจะยังมีพลเรือนถูกดำาเนินคดีในศาลทหาร  ใน
คดีท่ีเกี่ยวพันกับการแสดงออกทางการเมืองในพื้นที่ต่างจังหวัดอีกหลาย
กรณี  โดยที่ยังไม่เป็นที่รับรู้ของสาธารณชน หรือแม้แต่องค์กรที่ติดตาม
สถาน การณ์ด้านสิทธิมนุษยชน  เน่ืองจากความยากลำาบากในการเข้าถึง
ข้อมูล

เวลากว่า 1 ปีหลังรัฐประหาร ภายใต้ข้อกล่าวอ้างเรื่อง “สถาน-
การณพ์เิศษ” ของ คสช. ทีย่งัดำาเนินไปไมส้ิ่นสุด ชวีติพลเรอืนในประเทศ
นี้จำานวนมากถูกนำาขึ้นไปวางเดิมพันอยู่ภายใต้ห้องพิจารณาในศาลทหาร 
จนราวกบัเปน็เรือ่งปกตธิรรมดา ทัง้ทีม่นัหาใชเ่รือ่ง “ปกต”ิ ในสงัคมโลก
ทุกวันนี้ ไม่





ส่องหน่วยทหาร 
และศาลทหาร 

ในโครงสร้าง 
ทหารบกใหม่

นพพล อาชามาส 
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 
เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 27 ต.ค. 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 ถ้�ใครติดต�มข่�วส�รเกี่ยวกับกิจกรรม
ของหน่วยทหารในพ้ืนท่ีต่างๆ คงจะสังเกตเห็นว่ามีชื่อหน่วยแปลกๆ ที่ไม่
เคยมีมาก่อนหน้านี้เกิดขึ้น  เช่น  ในจังหวัดเชียงราย จะพบว่ามี “มณฑล
ทหารบกที ่37” ทำาหนา้ทีด่แูลพ้ืนที ่จากทีก่อ่นหนา้น้ีหน่วยทหารในพืน้ที่
เชียงรายจะถูกเรียกว่า  “จังหวัดทหารบกเชียงราย” หรือในพ้ืนที่อีสาน 
จะพบว่าจาก “จังหวัดทหารบกนครพนม” ได้กลายเป็น “มณฑลทหาร
บกที่ 210” ไปแล้ว  เป็นต้น

หนว่ยทหารในหลายพืน้ทีย่งัไดท้ยอยเปล่ียน “ปา้ยชือ่”  เดิม  เช่น 
ที่จังหวัดน่าน  เม่ือวันท่ี 21 ก.ย. 58  เจ้าหน้าท่ีทหารได้จัดพิธีบวงสรวง 
ขอขมาเจ้าท่ีและพระเจ้าสุริยพงษ์  เพ่ือขออนุญาตรื้อถอนป้าย “จังหวัด
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ทหารบกน่าน” ออก เพื่อติดตั้งป้ายใหม่เป็น “มณฑลทหารบกที่ 38”1

ไมเ่พียงมกีารปรบัหน่วยทหารเทา่น้ัน ศาลทหารในภมูภิาคท้ังหมด
ก็มีการปรับเปลี่ยนด้วย  เพื่อให้ล้อไปกับการปรับหน่วยทหารข้างต้น

บทความช้ินนีส้รปุการปรบัเปลีย่นโครงสร้างของกองทพับก ทัง้ใน
ส่วนของหน่วยทหารและศาลทหาร  โดยสำารวจลำาดับการดำาเนินการใน
เรือ่งน้ีของรฐับาล คสช. ตามดว้ยการพจิารณากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ปรับโครงสร้าง และพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการปรับเปล่ียนครั้งนี้เท่าท่ี
พอจะประเมินได้

ที่มาท่ีไป
การดำาเนินการปรับโครงสร้างกองทัพบก  เริ่มต้นขึ้นภายหลัง

รฐัประหารราว 2 เดอืน ในทีป่ระชมุสภากลาโหม ครัง้ที ่5/2557 วนัที ่24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึง่ม ีพล.อ.ประวติร วงษส์วุรรณ รองนายกรฐัมนตร ี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ได้มีมติ
เห็นชอบการแปรสภาพจังหวัดทหารบก  (จทบ.)  ทุกหน่วยเป็นมณฑล
ทหารบก (มทบ.) และปรบัการบงัคบับญัชาเปน็หน่วยทีข่ึน้ตรงตอ่กองทัพ
ภาคทั้งหมด

ต่อมา ได้มีการเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วนัที ่18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 และคณะรฐัมนตรไีด้มมีติเหน็ชอบ โดย
มีการอนุมัติวงเงิน 359,777,160 บาท  เพ่ือใช้ในการแปรสภาพและปรับ

1   “จังหวัดทหารบกน่าน ทำาพิธีรื้อถอนป้าย ที่ตั้งจังหวัดทหารบกน่าน  เปลี่ยนชื่อ
เป็น มณฑลทหารบกที่ 38 น่าน,” สำานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 21 กันยายน 
2558, http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC 
5809210010173
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โครงสร้างดังกล่าว2

เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้ว  ท่ีประชุมสภากลาโหม 
ครั้งที่ 1/2558  วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 จึงได้ร่วมกันพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการแปร
สภาพหน่วยทหารดังกล่าว  โดยได้กำาหนดสาระสำาคัญของการแก้ไข
กฎหมายแต่ละฉบับ3

จากนั้นในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติ
อนุมัติหลักการของร่างกฎหมายท่ีเก่ียวข้องรวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวง
กลาโหมเสนอ และให้สง่สำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา
กฎหมายต่อไป

กระทัง่วนัที ่8 กนัยายน พ.ศ. 2558 ราชกจิจานเุบกษาได้เผยแพร่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของกองทัพบกและศาลทหาร 
จำานวน 3 ฉบับ  ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำาหนด
หนา้ทีข่องสว่นราชการกองทพับก กองทพัไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบบั
ที่ 2) พ.ศ. 25584, กฎกระทรวงกำาหนดหน้าท่ีและเขตพื้นที่ของมณฑล
ทหารบก พ.ศ. 25585 และพระราชกฤษฎกีากำาหนดเขตอำานาจศาลมณฑล

2   “ครม. อนุมัติกว่า 359 ล้านบาท แปรสภาพ จทบ. เป็น มทบ.,” NationBreaking
News, 18 พฤศจิกายน 2558, http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.
php?newsid=742121

3   “สภากลาโหมเห็นชอบแปรสภาพจังหวัดทหารบกเป็นมณฑล  เผย  ‘บิ๊กป้อม’ 
สัง่เหลา่ทพัหา้มโกง,” ผูจ้ดัการออนไลน,์ 28 มกราคม 2558, http://www.mana 
ger.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000011095

4   ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 86ก, 8 กันยายน 2558, หน้า 100, http://
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/100.PDF

5   ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 132 ตอนที่ 86ก, 8 กันยายน 2558, หน้า 111, http://
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/111.PDF
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ทหาร พ.ศ. 25586 กฎหมายทัง้ 3 ฉบบั มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา

กฎหมายปรับโครงสร้าง 3 ฉบับ
สำาหรับพระราชกฤษฎีกา  (พ.ร.ฎ.) ฉบับแรกนั้น  เป็นการแก้ไข

เพิ่มเติมจาก พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการและกำาหนดหน้าที่ของส่วนราชการ
กองทพับก กองทพัไทย กระทรวงกลาโหม ฉบบั พ.ศ. 2552 โดยสว่นแรก
ไดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิเรือ่งหนา้ทีข่องกรมกำาลงัพลทหารบก กรมสง่กำาลงั
บำารุงทหารบก และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อีกส่วนหนึ่งได้มีการแก้ไขมาตรา 31-34 ใน พ.ร.ฎ. ฉบับเดิม ซึ่ง
กำาหนดเรือ่งหนา้ทีแ่ละสายการบงัคับบัญชาของกองทพัภาคที ่1 ถงึภาคที ่
4 โดยกำาหนดใหม ่ใหก้องทพัภาคแตล่ะภาคมหีนว่ยมณฑลทหารในบงัคบั
บัญชามากขึ้น

กองทพัภาคที ่1 เดมิเคยมมีณฑลทหารบกในบงัคบับญัชา จำานวน 
5 หน่วย  เพิ่มขึ้นเป็น 9 หน่วย กองทัพภาคท่ี 2 จากเดิมมี 4 หน่วย 
มีเพิ่มขึ้นเป็น 10 หน่วย กองทัพภาคท่ี 3 จากเดิมมี 3 หน่วย มีเพิ่มขึ้น
เป็น 10 หน่วย และกองทัพภาคท่ี 4 จากเดิมมี 2 หน่วย มีเพิ่มขึ้นเป็น 
6 หน่วย

พ.ร.ฎ. ได้ระบุเหตุผลในการปรับปรุงส่วนราชการที่ให้มีมณฑล
ทหารบกเพิม่มากขึน้วา่ “เพ่ือเป็นการเพิม่ประสทิธิภาพในการดำาเนนิงาน

6   ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 132 ตอนที ่86 ก, 8 กนัยายน 2558, หนา้ 104, http://
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/104.PDF
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ดา้นการส่งกำาลังบำารุงการปฏบิตัทิางทหารทีไ่ม่ใชส่งครามและเพือ่รองรับ
ภยัคกุคามรปูแบบใหม่ตลอดจนใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณงานและความรับ
ผิดชอบของกองทัพภาคที่เพิ่มขึ้น”

ส่วนกฎกระทรวงกำาหนดหน้าที่และเขตพ้ืนที่ของมณฑลทหารบก 
พ.ศ. 2558 เปน็การประกาศยกเลิกจังหวดัทหารบกทุกแหง่ พร้อมกำาหนด
เขตพื้นที่ของมณฑลทหารบกใหม่ให้สอดคล้องกับ พ.ร.ฎ. และยังเพิ่ม
หน้าที่ของมณฑลทหารบก  ให้สามารถช่วยในการดำาเนินการคุ้มครอง
พยานในคดีอาญา  โดยระบุว่าเน่ืองจากกระทรวงกลาโหมได้ร่วมมือกับ
กระทรวงยุติธรรมในการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญา

ตามกฎกระทรวงน้ี มณฑลทหารบกมีหน้าที่ 5 ประการ  ได้แก่ 
(1) บังคับบัญชากำาลังประจำาถิ่นของกองทัพบกตามที่กระทรวงกลาโหม
กำาหนด (2) รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นท่ี รวมท้ังการศาลทหาร 
การคดี การช่วยดำาเนินการคุ้มครองพยานในคดีอาญา และการเรือนจำา 
(3) ดำาเนินการสัสดี การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร และการระดมสรรพ
กำาลงัในเขตพ้ืนที ่ (4) สนบัสนนุหนว่ยทหารทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ที ่ (5) ดำาเนนิ
การตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ  เพื่อรักษาความสงบภายใน 
และการป้องกันประเทศ

ในส่วน พ.ร.ฎ. กำาหนดเขตอำานาจศาลมณฑลทหารก็เช่นกัน โดย
ระบุเหตุผลการแก้ไขว่า  “เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าท่ีและเขตพื้นท่ีของ
มณฑลทหารบกที่เปลี่ยนแปลงไป”

พ.ร.ฎ. ฉบบันี้ ไดย้กระดบัศาลจังหวดัทหารบก 21 แหง่ ขึน้เปน็ศาล
มณฑลทหารบกทั้งหมด โดยไม่มีศาลจังหวัดทหารอีกต่อไป และกำาหนด
ให้คดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลจังหวัดทหารบกต่างๆ ไปพิจารณาในศาล
มณฑลทหารใหมน่ัน้ พรอ้มกบักำาหนดเขตอำานาจศาลในชว่งทีศ่าลมณฑล
ทหารบกบางแห่งยังไม่เปิดทำาการ ให้ศาลมณฑลทหารบกอ่ืนมีอำานาจใน
การพิจารณาในพื้นที่นั้นๆ แทน
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ผังการจัดมณฑลทหารบก

มณฑลทหารบก (๑)

กองร้อย/กองพัน 
มณฑลทหารบก (๒)

ศูนย์การฝึก 
นักศึกษาวิชาทหาร (๒)

หมวดสื่อสาร

กองร้อย/กองพัน 
สารวัตร  (๒)

แผนกสัสดีกรุงเทพ/ 
จังหวัด  (๒),  (๓)

แผนกประวัติ บำาเหน็จ   
และบำานาญ

แผนกสรรพาวุธ

แผนกยุทธโยธา

โรงพยาบาล (๒)

แผนกพลาธิการ

สำานักงานขนส่ง

หน่วยทหาร 
ตามที่ กห. กำาหนด (๒)

จังหวัดทหารบก 
ตามที่ กห. กำาหนด (๒)

หมวดดุริยางค์  (๒)

กองบังคับการ อัยการศาล เรือนจำา  (๒)

อจย.๕๑-๒๐๑ (๕ ส.ค.๓๑))
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ภาพแสดงการจัดหน่วยมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก ก่อนการปรับ
โครงสร้างวันที่ 1 ต.ค.  โดยจังหวัดทหารบกทั้งหมดจะสังกัดอยู่ภายใต้
บังคับบัญชาของมณฑลทหารบก7

7   “การบรกิารแพทยร์ะดบักองทพัภาค ตอนที ่1 การจดักองทพัภาค,” กองบญัชา-
การกองทัพบก, http://www.rta.mi.th/630a0u/file/Chapter%205.pdf

ผังการจัดจังหวัดทหารบก

จังหวัดทหารบก (๑)

กองร้อย 
จังหวัดทหารบก (๒)

หน่วยฝึก 
นักศึกษาวิชาทหาร (๒)

หมวดสื่อสาร

กองร้อยทหารสารวัตร 
จังหวัดทหารบก (๒)

แผนกสัสดี 
กรุงเทพ/จังหวัด  (๒)

แผนกประวัติ บำาเหน็จ   
และบำานาญ

แผนกสรรพาวุธ

แผนกยุทธโยธา

โรงพยาบาล (๒)

แผนกพลาธิการ

สำานักงานขนส่ง

หน่วยทหาร 
ตามที่ กห. กำาหนด (๒)

หมวดดุริยางค์  (๒)

กองบังคับการ อัยการศาล เรือนจำา  (๒)

จทบ. ชั้น ๑  (อจย.๕๑-๓๐๑ (๕ ส.ค.๓๑))
จทบ. ชั้น ๒ (อจย.๕๑-๓๐๒ (๕ ส.ค.๓๑))
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ความเปลี่ยนแปลงของหน่วยทหาร
เดิมสายการบังคับบัญชาหน่วยทหารของกองทัพบกนั้น  จังหวัด

ทหารบกจะขึ้นตรงกับมณฑลทหารบก และมณฑลทหารบกขึ้นตรงกับ
กองทัพภาค (ทภ.)  เช่น  จังหวัดทหารบกเชียงราย ขึ้นตรงต่อ มทบ. 33 
และ มทบ. 33 ขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่ 3

แต่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างนี้ ทำาให้จังหวัดทหารบกจำานวน 21 
แห่งทั่วประเทศ  ถูกยกระดับเป็นมณฑลทหารบก และขึ้นตรงต่อกองทัพ
ภาคทั้งหมด  เช่น จทบ. เชียงราย ได้กลายเป็น มทบ. 37 และขึ้นตรงต่อ
กองทัพภาคที่ 3 เท่านั้น

สรุปรวมแล้ว ปัจจุบันท่ัวประเทศมีมณฑลทหารบกอยู่ทั้งหมด 
35 แห่ง ขึ้นตรงต่อ 4 กองทัพภาค แต่ละแห่งมีพื้นท่ีในความรับผิดชอบ 
1-3 จังหวัด ขึ้นอยู่กับขนาดของจังหวัด  โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่จังหวัดที่
รับผิดชอบเสียใหม่  เช่น มณฑลทหารบกที่ 23 เคยมีหน่วยขึ้นตรง คือ 
จงัหวดัทหารบกขอนแกน่ ดแูลพ้ืนทีจั่งหวดัขอนแกน่ กาฬสนิธ์ุ มหาสาร-
คาม และจังหวัดทหารบกเลย ดูแลพื้นที่จังหวัดเลย

หลังปรับโครงสร้าง ทำาให้พื้นที่ในความรับผิดชอบของมณฑล
ทหารบกที ่23 มเีพียงจังหวัดขอนแกน่ และกาฬสนิธ์ุ จงัหวดัทหารบกเลย
ไดก้ลายเปน็มณฑลทหารบกที ่28 ดูแลพ้ืนทีจ่งัหวดัเลย และหนองบวัลำาภ ู
ส่วนจังหวัดมหาสารคามถูกจัดเข้าไปอยู่ในความรับผิดชอบของมณฑล
ทหารบกที่ 26  เช่นเดียวกับจังหวัดบุรีรัมย์

ในส่วนของผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบก  ยังคงเป็นอัตรา 
“พลตร”ี  เชน่เดยีวกบัผูบ้งัคับบญัชาจงัหวดัทหารบกและมณฑลทหารบก
ในโครงสร้างเดิม จึงไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้แต่อย่างใด

กล่าวได้ว่าจุดสำาคัญของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งนี้  คือการ
ลดลำาดับช้ันการบังคับบัญชาลง ทำาให้กองทัพภาคสามารถสั่งการไปที่
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หนว่ยทหารทกุพืน้ทีไ่ดโ้ดยตรง ไมต่อ้งผา่นหลายลำาดบัชัน้แบบโครงสรา้ง
เดิม ทั้งยังเป็นการจัดการพื้นที่จังหวัดต่างๆ ให้อยู่ในความดูแลของแต่ละ
มณฑลทหารอย่างทั่วถึงมากขึ้น

อำานาจศาลทหาร
เดิมนั้นศาลทหารแยกออกเป็น ศาลทหารกรุงเทพฯ ซึ่งในภาวะ

ปกตมิอีำานาจพจิารณาคดอีาญาทีม่จีำาเลยเปน็ทหารไดท้กุตวับทกฎหมาย 
โดยไม่จำากัดชั้นยศของจำาเลย

สว่นในตา่งจงัหวดั ศาลทหารแยกออกเปน็สองประเภท หนึง่ คอื 
“ศาลจังหวัดทหาร” เป็นศาลทหารท่ีมีอำานาจพิพากษาคดีน้อยกว่าศาลทหาร
ชั้นต้นประเภทอื่นๆ โดยไม่สามารถพิจารณาคดีที่จำาเลยเป็นนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปได้

สอง คือ “ศาลมณฑลทหาร”  มีอำานาจในการพิจารณาพิพากษา
คดีมากกว่าศาลจังหวัดทหาร คือพิจารณาคดีท่ีจำาเลยเป็นนายทหารชั้น
สัญญาบัตรได้  แต่ไม่สามารถพิจารณาคดีที่จำาเลยเป็นชั้นนายพล หรือ
เทียบเท่าได้

ศาลจังหวัดทหารที่ถูกยกระดับเป็นศาลมณฑลทหารทั้งหมด จึงมี
อำานาจพิจารณาคดีมากขึ้น คือสามารถพิจารณาคดีที่มีจำาเลยเป็นทหาร
ชัน้สญัญาบตัรได ้และเขตอำานาจศาลแตล่ะแหง่ยงัถกูปรบัไปตามพืน้ทีข่อง
มณฑลทหารบกด้วย

สรุปโดยภาพรวมแล้ว ตามพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตอำานาจ
ศาลทหารใหม่ ทำาให้มีศาลมณฑลทหารทั้งหมด 34 ศาล แต่เปิดทำาการ 
29 ศาล  เน่ืองจากมีศาลมณฑลทหาร 5 แห่ง ที่ยังไม่เปิดทำาการ  (ได้แก่ 
ศาล มทบ. 26, 28, 29, 210 และ 38)
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ดังนั้นหากนับเฉพาะศาลมณฑลทหารที่เปิดทำาการรวมกับศาล
ทหารกรงุเทพฯ ทำาใหป้จัจบุนัมศีาลทหารชัน้ตน้ทัว่ประเทศจำานวนทัง้หมด 
30 ศาล

อย่างไรก็ตาม  ในสถานการณ์ปัจจุบันหลังรัฐประหาร ศาลทหาร
ทั้งหมดมีอำานาจพิจารณาคดีพลเรือนเช่นเดียวกัน การปรับโครงสร้าง
ไม่ไดท้ำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในเรือ่งนี ้อกีทัง้ยงัคงอยูภ่ายใต้การบงัคบั
บัญชาของกระทรวงกลาโหม ทำาใหศ้าลทหารไมไ่ด้มีความเปน็อสิระในการ
พิจารณาคดีแต่อย่างใด

การปรับโครงสร้างกองทัพ

กับอนาคตสังคมไทย
นอกจากการปรบัเปล่ียนโครงสรา้งดงัทีก่ลา่วไปแลว้ ทีป่ระชมุสภา

กลาโหม เมือ่วนัที ่24 มถินุายน พ.ศ. 2558 ไดม้กีารพจิารณาแผนแมบ่ท
การปฏิรูปการบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหมพ.ศ.
2558-2567 ระยะเวลา 10 ป ีเพือ่ใหส้อดรบักบัยทุธศาสตร์ปอ้งกนัประเทศ 
สถานการณ์ในภูมิภาค และสถานการณ์ระหว่างประเทศ8

การดำาเนินการสำาคัญหนึ่งในแผนแม่บทนี้  คือการปรับโครงสร้าง 
ปรับโอนแปรสภาพ  ยุบเลิก ปรับมาตรฐานและเพิ่มความสมบูรณ์เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถกองทัพให้ทัดเทียมในภูมิภาค โดย พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ให้นโยบายว่า  ในปี 2558  ให้มุ่งเน้นเสริมสร้างความพร้อม

8   “สภา กห. เคาะแผนแม่บท 10 ปี  เสริมเขี้ยวเล็บทันสมัย-พร้อมรบ,”  ไทยรัฐ
ออนไลน์, 24 มิถุนายน 2558, http://www.thairath.co.th/content/507278
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รบทกุดา้น และดำารงขีดความสามารถของกองทพัใหส้ามารถปฏบิติัภารกจิ
ในการปอ้งกนัประเทศ และการสนบัสนนุนโยบายรัฐบาล รวมถงึ คสช. ใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย

การปรับโครงสร้างกองทัพบก ภายใต้การนำาของ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ  ครั้งนี้  จึงดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม 
“กระชับอำานาจ” ของกองทัพ โดยการปรับลำาดับการบังคับบัญชา และ
ปรับการจัดการ “พื้นที่” ต่างๆ ให้ครอบคลุมขึ้น

หลังรัฐประหาร 2557  ท่ีผ่านมา  เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่า หน่วย
ทหารและคา่ยทหารทีป่ระจำาอยูใ่นภมูภิาคตา่งๆ ทัว่ประเทศ มบีทบาทเปน็
กำาลังสำาคัญในการปฏิบัติการควบคุมประชาชนที่เป็น  “กลุ่มเป้าหมาย” 
ทัง้การควบคมุตวัมาไว้ในคา่ย, การเรยีกมารายงานตวั, การใชห้นว่ยทหาร
ต่างๆ ติดตามและจับตา เป็นต้น โครงสร้างของกองทัพท่ีจัดวางให้มีค่าย
และหน่วยทหารกระจัดกระจายอยู่ในทุก “พื้นท่ี” ได้ส่งผลต่อการจัดการ 
“ผู้คน” อย่างกว้างขวางไปด้วย

รวมท้ังน่าจับตาต่อไปว่า การปรับโครงสร้างของกองทัพจะเป็น
ส่วนหนึ่งของการพยายามจัดวางและสถาปนาอำานาจของทหารเหนือ
อำานาจพลเรือน และสังคมในระยะยาวต่อไปหรือไม่
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5 ปัจจัย ทำาไมประเทศไทย
ล้มเหลวในการนำาตัว 
เจ้าหน้าที่ซึ่งกระทำา 

ทรมานมาลงโทษ

พูนสุข พูนสุขเจริญ 
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 
เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 23 มี.ค. 2558

ประเทศไทยเป็นภ�คีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติต�ม อนุสัญญาต่อ
ต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้ายไร้มนุษย-
ธรรมหรือท่ีย่ำายีศักดิ์ศรี (ConventionAgainstTortureandOther
DegradingTreatment or Punishment—CAT)มาตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2550 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีความผิด
ฐานการกระทำาทรมาน1 โดยตรง มเีพียงความพยายามในการรา่งกฎหมาย

1   “การทรมาน” ตามข้อบทที่ 1 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ หมายถึง การ 
กระทำาใดก็ตามโดยเจตนาที่ทำาให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่าง
สาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง  เพื่อความมุ่งประสงค์
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เพือ่อนุวตักิารตามอนสุญัญาดงักลา่วตลอดระยะ 7 ปกีว่าทีผ่า่นมา ทัง้จาก
หน่วยงานรัฐและภาคประชาสังคม แต่ยังคงไม่สำาเร็จ  จนกระทั่งมีการ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้
สูญหายพ.ศ.…  ซ่ึงกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกำาลังจะผลักดันเข้าสู่สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเร็วๆ นี้

เหตุท่ีต้องอนุวัติการกฎหมายเป็นร่างพระราชบัญญัติเฉพาะนั้น 
เนือ่งจากการทรมานและการบงัคบัใหส้ญูหายเปน็การกระทำาของเจา้หนา้ที่
รัฐหรือเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ  ซ่ึงกระทำาต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  โดย
เจตนาให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงเพ่ือให้ได้ซ่ึงข้อมูล 
คำารบัสารภาพ หรอืเพือ่ขม่ขูใ่ห้กลวั บนพืน้ฐานของการเลอืกปฏบิตั ิและ
แม้ว่าการทรมานจะเป็นส่วนหนึ่งของความผิดฐานทำาร้ายร่างกาย ซึ่งมี
โทษตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้ว แต่การทรมานตามอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานฯ เรียกร้องโทษท่ีสูงกว่าเพร�ะนอกจ�กจะเป็นก�ร
คุม้ครองสทิธเิสรภี�พในชวีติร�่งก�ยแล้ว ยงัเปน็ก�รคุ้มครองคว�ม
เชื่อมั่นในกระบวนก�รยุติธรรม เนื่องจ�กห�กเจ้�หน้�ที่ซึ่งเป็น
ผู้บังคับใช้กฎหม�ย กระทำ�คว�มผิดเสียเองแล้ว กระบวนก�ร
ยุติธรรมก็ไม่อ�จดำ�รงคว�มน่�เชื่อถือต่อไปได้ การจะนำาตัวบุคคล

ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศหรือคำารับสารภาพจากบุคคลน้ันหรือบุคคลที่สาม การ
ลงโทษบุคคลนั้น สำาหรับการกระทำาซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระทำาหรือถูก
สงสยัวา่ไดก้ระทำา หรอืเปน็การขม่ขูใ่หก้ลวัหรอืเปน็การบงัคบัขูเ่ขญ็บคุคลนัน้หรอื
บคุคลทีส่าม หรอืเพราะเหตุผลใดใด บนพืน้ฐานของการเลอืกปฏบิตั ิ ไมว่า่จะเป็น
รปูแบบใด  เม่ือความเจบ็ปวดหรอืความทกุขท์รมานนัน้กระทำาโดย หรอืดว้ยการ
ยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือของ
บุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในตำาแหน่งทางการ ทั้งน้ี  ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือ
ความทุกข์ทรมานที่เกิดจาก หรือเป็นผลอันปกติจาก หรืออันสืบเนื่องมากจาก
การลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย
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ผู้กระทำาความผิดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาลงโทษน้ันไม่ใช่เรื่องง่าย และ
จำาเปน็ตอ้งมกีลไกทีต่า่งออกไปเพือ่เอือ้อำานวยใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึง
ความยุติธรรมได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ทีผ่า่นมามสีถติกิารรอ้งเรยีนเรือ่งการทรมานตอ่คณะกรรมการสทิธ-ิ
มนุษยชนแห่งชาติในระหว่างปี 2550 – 2556 จำานวน 134 กรณี2 มูลนิธิ
ศูนย์ทนายความมุสลิมรับเรื่องร้องเรียนการซ้อมทรมานระหว่างปี 2550  
- 2554 จำานวน 297 กรณี3 ปี 2556 จำานวน 58 กรณี4 อย่างไรก็ตาม 
จากตวัเลขสถติใินการรอ้งเรยีนวา่มกีารทรมานเกดิขึน้นัน้กลบัมเีพยีงไมก่ี่
คดีที่มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งโดยการให้ความช่วยเหลือของ
ภาคประชาสังคม และไมม่คีดใีดเลยซึง่นำ�ไปสูก่�รฟอ้งคดีอ�ญ�และ
ส�ม�รถนำ�ตวัผูก้ระทำ�คว�มผดิม�ลงโทษได ้ผูเ้ขยีนซึง่ตดิตามประเด็น
การอนวัุตกิารกฎหมายตามอนสุญัญาตอ่ตา้นการทรมานฯ  เหน็วา่มปีจัจัย
อย่างน้อย 5 ประการ  ซ่ึงอาจส่งผลให้ไม่อาจนำาผู้กระทำาความผิดมาลงโทษ 
และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการไม่ต้องรับผิด  (impunity)  ในปัจจุบันดังต่อ
ไปนี้

2   “รายงานคูข่นานการปฎบิตัติามพนัธกรณีของรฐับาลไทยตอ่อนุสญัญาสหประชา-
ชาติวา่ด้วยการตอ่ตา้นการทรมานและการปฏบิัตหิรือการลงโทษอื่นๆ ทีโ่หดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี,” ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, http://
www.deepsouthwatch.org/sites/default/files/shadow-report-on-catthai- 
summa ry_coalitionreport.pdf

3   “สภาพปัญหาการซอ้มทรมานในจงัหวดัชายแดนภาคใต,้” มลูนธิศินูยท์นายความ
มุสลิม,  14 พฤศจิกายน 2556, http://th.macmuslim.com/?p=660

4   “สถิติการให้ความช่วยเหลือ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม,”  เฟซบุ๊กมูลนิธิศูนย์
ทนายความมสุลมิ, 10 ตลุาคม 2557, https://www.facebook.com/macmuslim 
foundation/photos/a.307818569270378.86042.148883741830529/834141 
353304761/?type=1&theater
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1. ความไม่มั่นใจของผู ้ร ้องเรียนว่า

เมื่อร ้องเรียนแล้วจะได้รับ

ความเป็นธรรมและปลอดภัย
แม้สิทธิในชีวิตและร่างกายและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมจะ

เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แต่สิทธิดังกล่าวกลับไม่อาจได้มาด้วยการ
เพิกเฉย หากประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของ
ตนเอง ซึง่ในประเด็นปญัหาของการทรมานพบวา่ แมจ้ะมกีารร้องเรยีนวา่
เกิดการทรมานขึ้น แต่ผู้ถูกกระทำากลับไม่มีความประสงค์จะดำาเนินคดี

ผูเ้ขยีนเหน็ว่าปัญหาดงักล่าวเกดิจากกลไกในกระบวนการยตุธิรรม
ที่ทำาให้การลุกขึ้นเรียกร้องสิทธินั้นต้องใช้ต้นทุนทางสังคมเป็นอย่างมาก 
ทั้งแรงกดดันจากผู้กระทำาความผิดท่ีมักมีพฤติการณ์ในการกลับมาข่มขู่
ผูเ้สยีหาย รวมไปถงึครอบครัว ทัง้ระยะเวลาและทรพัยส์นิทีต่อ้งใชเ้ปน็ต้น
ทุนในการเรียกร้องความยุติธรรม และหากพยานหลักฐานไม่ชัดเจนหรือ
ถูกทำาให้ไม่ชัดเจนก็อาจมีปัญหาในการฟ้องคดีกลับ  ดังเช่น  คดีของ
นายซูดีรือมัน มาและ ผู้ต้องหาคดีปล้นปืนในปี 2547 ซึ่งมีทนายสมชาย 
นีละไพจิตร เป็นทนายความ ก่อนท่ีทนายสมชายจะหายตัวไป คดีดังกล่าว
มีการรอ้งเรียนวา่มกีารทรมานเกดิขึน้ แตเ่มือ่มีพยานหลักฐานไมเ่พยีงพอ
จะฟ้องคดี  ได้มีการฟ้องกลับนายซูดีรือมัน ข้อหาแจ้งความเท็จ และศาล
อาญามีคำาพพิากษาที ่2161/2552 ลงโทษจำาคกุนายซดูรีอืมัน 2 ป ีปจัจุบนั
คดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์

หรือในกรณีของนายทวีศักดิ์  งิ้วลาย5 ซึ่งถูกเจ้าหน้าท่ีข่มขู่และ

5   “กรมคุ้มครองสิทธิฯ  ให้ความช่วยเหลือ พระทวีศักด์ิ ขีณมโล กรณีถูกจับให้
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ทำารา้ยรา่งกายใหร้บัสารภาพในคดฆีา่ชงิทรพัย ์แตน่ายทวศีกัดิ์ ไมย่อมรบั
สารภาพ เจา้หนา้ทีจ่งึไดด้ำาเนนิคดใีนขอ้หามยีาเสพตดิในครอบครอง ซึง่
ศาลพิพากษาสัง่ปรบั 10,000 บาท เมือ่นายทวศีกัดิ์ ไมม่เีงิน  เจา้หนา้ทีจ่งึ
กกัขังเขา 50 วนั แทนคา่ปรับ หลังพ้นโทษออกมานายทวศีกัดิ์ ได้บวชเปน็
พระ ไดม้เีจา้หนา้ทีต่ำารวจมาขอขมา พระทวศีกัดิจ์งึไดด้ำาเนนิการรอ้งเรยีน
ขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม  เมื่อสึกออกมา 
นายทวศีกัดิต์อ้งไปประกอบอาชพีในจงัหวดัอืน่เนือ่งจากไมม่ั่นใจในความ
ปลอดภัย ปัจจุบันคดียังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของ ปปท. หรือแม้
กระทั่งกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำานวน 5 ราย ซึ่งถูก
ควบคุมตัวและร้องเรียนว่ามีการซ้อมทรมานเมื่อปี 2551 มีเพียง 2 ราย 
ย่ืนฟ้องกองทัพบก และกระทรวงกลาโหม ฐานละเมิด และเรียกค่าเสียหาย
ในสว่นของการทำารา้ยรา่งกาย ซึง่ศาลปกครองสงขลาพพิากษาใหก้องทพั
บกชดใชค้า่เสยีหายเนือ่งจากการควบคมุตวัไมช่อบใหแ้กผู่เ้สยีหายจำานวน 
250,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด6

ปญัหาความไมม่ัน่ใจของผูเ้สยีหายวา่จะได้รบัความเปน็ธรรม หรอื
กังวลว่าเมื่อมีการร้องเรียนแล้วอาจจะก่อผลกระทบท่ีรุนแรงมากย่ิงขึ้น 
ซึ่งทำาให้ผู้เสียหายส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไม่ดำาเนินการใดๆ ผู้เขียนเห็นว่� 
ไมไ่ดเ้กดิจ�กคว�มไมเ่ขม้แขง็ของตวัผูเ้สยีห�ยเอง แตเ่กดิจ�กกลไก
ของกระบวนก�รยุติธรรมนั้นไม่เอื้ออำ�นวยให้ผู้เสียห�ยเข้�ถึงได้

รับสารภาพในคดีฆ่าชิงทรัพย์และโดนยัดยาบ้า ๒ เม็ด,” กระทรวงยุติธรรม, 
8 มีนาคม 2554, http://goo.gl/9OqEpf

6   “คดนัีกศกึษายะลาถกู จนท. ซอ้มทรมาน ศาลปกครองสงูสดุกำาหนดน่ังพจิารณา
คดคีรัง้แรก,” มตชินออนไลน,์ 18 ธันวาคม 2557, http://www.matichon.co.th/
news_detail.php?newsid=1418897173
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โดยง�่ย และไมอ่�จสร�้งคว�มมัน่ใจต่อผูเ้สยีห�ยได ้ผูเ้สียหายจึงต้อง
มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสังคมและชุมชนรอบข้างในการสนับสนุนจึงสามารถท่ี
จะลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเองได้

2. ปัญหาความทับซ้อนระหว่าง

เจ ้าหน้าท่ีผู ้กระทำาผิดและ

เจ้าหน้าที่ผู ้ทำาการสอบสวน
เนือ่งจากตามหลักกฎหมายแลว้เม่ือคดีเกดิในทอ้งทีใ่ดกจ็ำาเปน็ตอ้ง

ดำาเนินคดีในท้องท่ีน้ัน และเม่ือการทรมานเป็นการกระทำาโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
การดำาเนินคดีน้ันจึงต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เดียวกัน
แล้ว ทำาให้มีปัญหาในเรื่องความเป็นอิสระและเป็นกลางในการดำาเนินคด ี
ซึง่หลายครัง้พบวา่  เมือ่ผูเ้สยีหายอยูร่ะหวา่งการถกูควบคมุตวั เจา้หนา้ที่
กลบัไมร่บัเรือ่งทีญ่าตมิารอ้งเรยีน ทัง้ทีก่ารทำารา้ยรา่งกายนัน้เปน็คดคีวาม
ผดิตอ่แผน่ดิน บคุคลใดๆ กส็ามารถกลา่วโทษได้ หรอืบางกรณผีูเ้สียหาย
ไปแจ้งความท่ีสถานีตำารวจเอง  เจ้าหน้าท่ีก็อาจบ่ายเบี่ยงไม่รับแจ้งความ
เช่นกันนอกจากน้ี คดีทรมานยังถูกส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ เพราะถือเปน็การทจุรติตอ่หนา้ที ่ทำาใหค้ดี
ยิง่มีความลา่ชา้ และผลการไตส่วนทีผ่า่นมาส่วนใหญจ่ะพบวา่คดไีมม่มีลู7

7   ตัวอย่างคดี  “ฟ้องกลับจำาเลยปล้นปืน  ‘ภาณุพงศ์’ พ้นผิดคดีซ้อมทรมาน,” 
ประชาไท,  10 ตุลาคม 2554, http://www.prachatai.com/journal/2011/06/ 
35360
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3. ปัญหาการพิสูจน์พยานหลักฐาน

และการควบคุมตัวในสถานที่ลับ
ก�รควบคุมตัวต�มกฎหม�ยพิเศษ อาทิเช่น พระราชบัญญัติ

กฎอัยการศกึ พ.ศ. 2457 ซึง่ใหอ้ำานาจเจา้หน้าทีท่หารควบคมุตัวบคุคลได้
ไมเ่กนิ 7 วนั หรอืพระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ พ.ศ. 
2519 ซึ่งให้ควบคุมตัวผู้ถูกจับได้ไม่เกิน 3 วัน  เป็นต้น หรือแม้กระทั่ง
ก�รควบคุมตัวในชั้นสอบสวน ณ สถ�นีตำ�รวจก่อนมีก�รฝ�กขัง 
มักกระทำาในสถานท่ีปิดลับ ไม่มีบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ระหว่างระยะ
เวลาดังกล่าว  รวมทั้งขาดกระบวนการตรวจสอบ ทำ�ให้เกิดคว�ม
สุ่มเส่ียงในก�รใชอ้ำ�น�จไมช่อบ เกดิก�รซอ้มทรม�น รวมไปถงึก�ร
อุ้มห�ยได้ นอกจากน้ี  เม่ือเกิดการซ้อมทรมาน ทำาให้การค้นหาพยาน
หลักฐานเป็นไปโดยยากลำาบาก

ในด้านรูปแบบการทรมานซึ่งมีทั้งวิธีการที่ปรากฏร่องรอยของ
บาดแผล เชน่ การทบุต ี เตะ ตอ่ย กระทบื ชอ็ตไฟฟา้ ซึง่หากควบคมุตัว
เปน็ระยะเวลานานรอ่งรอยบาดแผลมกัสูญหายไปตามระยะเวลา ตัวอยา่ง
เชน่ หากถกูควบคมุตวัตามกฎอยัการศกึและมกีารทรมานเกดิขึน้ใน 2-3 
วนัแรก เมือ่ครบระยะเวลา 7 วนั รอ่งรอยบาดแผลสว่นใหญ่มกัจะหายไป
แล้ว หรือหากผู้เสียหายถูกควบคุมตัวต่อตามพระราชกำาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือถูกดำาเนินคดีและฝากขัง 
การนำาตัวผู้ถูกควบคุมตัวมาตรวจสอบและพบแพทย์ย่ิงเป็นเรื่องท่ียาก
ลำาบากมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี  ยังมีรูปแบบการทรมานซึ่งไม่ทำาให้เกิด
บาดแผลแต่สร้างความกลัวและอายให้ผู้ถูกทรมานได้เช่นเดียวกัน  เช่น 
การทำา water boarding การใช้พลาสติกคลุมศีรษะให้ขาดอากาศหายใจ 
การใช้เข็มทิ่มแทงบริเวณอวัยวะเพศ การให้อยู่ในอากาศท่ีหนาวจัด การ
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ทุบด้วยของแข็งซึ่งพันด้วยผ้า  การบังคับให้เปลือย  เป็นต้น  วิธีการ
ดังกล่าวทำาให้การพิสูจน์พยานหลักฐานเป็นไปโดยยากลำาบากมากยิ่งขึ้น

4. คดีอาญาจำาเป็นต้องทราบ

ผู ้กระทำาความผิด
เนื่องจากการนำาตัวผู้กระทำาความผิดในคดีอาญามาลงโทษนั้น 

จำาเป็นต้องทราบตัวผู้กระทำาความผิด  แต่ปัญหาที่ผ่านมานอกจากผู้ถูก
ทรมานจะถกูควบคมุตวัในสถานทีล่บัซึง่บคุคลธรรมดาไมอ่าจเขา้ถงึไดแ้ลว้ 
ในระหว่างการสอบสวนมักปิดตาหรือใช้ถุงพลาสติกดำาคลุมศีรษะ ซึ่ง
นอกจากจะใหผ้ลทางจติวทิยาแลว้ ยงัทำาใหผู้ถ้กูทรมานไมอ่าจทราบไดว้า่
มีใครร่วมกระทำาการดังกล่าวบ้าง การต่อสู้เพื่อให้นำาผู้กระทำาความผิดใน
คดีทรมานมาลงโทษ จึงต้องมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้
ทำาการตรวจสอบเสียก่อน

อยา่งไรก็ตาม ความพยายามทีผ่า่นมาขององคก์รดา้นสิทธมินษุย-
ชนในประเทศไทย อาทิเช่น  มูลนิธิผสานวัฒนธรรม มูลนิธิศูนย์ทนาย-
ความมุสลิม สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ได้เรียกร้องสิทธิโดยการ
ฟ้องเป็นคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายต่อหน่วยงานซ่ึงทำาการควบคุมตัวผู้เสียหาย 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ซึง่หนว่ยงานของรัฐตอ้งรับผดิตอ่ผู้เสยีหายในผลละเมดิทีเ่จา้หนา้ทีข่องตน
ไดก้ระทำาในการปฏบิติัหนา้ที ่คดสีว่นใหญ่ซึง่ฟ้องตอ่ศ�ลแพ่งและศ�ล
ปกครองจงึเปน็คว�มรบัผดิท�งแพง่ ซึง่ท�้ยทีส่ดุก�รจ�่ยค�่สนิไหม
ต่อผู้เสียห�ยก็นำ�ม�จ�กภ�ษีของประช�ชนไม่ได้เป็นก�รชดใช้จ�ก
เจ้�หน้�ที่ผู้กระทำ�คว�มผิดโดยตรง
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5. กรณีผู ้กระทำาความผิดมีเพียง

เจ ้าหน้าท่ีทหาร ต้องฟ้องคดีต่อ

ศาลทหารซึ่งผู ้ เสียหายไม่สามารถ

ฟ้องคดีเองได้
หากผู้เสียหายได้ผ่านอุปสรรคที่กล่าวมาสี่ประการข้างต้นแล้ว 

แต่ถ้าผู้กระทำาความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ทหารและไม่มีพลเรือนร่วมกระทำา
ความผดิดว้ย8 ผูเ้สยีห�ยกไ็ม่อ�จเข�้ถงึคว�มยตุธิรรมโดยฟอ้งคดตีอ่
ศ�ลได้เอง  เนื่องจากคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอำานาจศาลทหาร ซึ่งผู้มีสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลทหารคือ  อัยการศาลทหาร และผู้อยู่ในเขตอำานาจศาล
ทหารเท่านั้น

ตัวอย่างคดีซ่ึงมีความคืบหน้าและมีพยานหลักฐานชัดเจนถึงการ
ซ้อมทรมานคือ คดีอิหม่ามยะผา กาเซ็ง ซึ่งถูกเจ้าหน้าท่ีหน่วยเฉพาะกิจ
ที่ 39 ควบคุมตัวเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551 และมีการซ้อมทรมานจนถึง
แก่ความตาย  ในคดีไต่สวนการตายโดยศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำาส่ังว่า 

8   พระราชบญัญตัพิระธรรมนญูศาลทหาร พทุธศกัราช 2498 มาตรา 49 บญัญตัวิา่
ศาลทหารในเวลาปกติให้อัยการทหารหรือผู้เสียหายซ่ึงเป็นบุคคลที่อยู่ในอำานาจ
ศาลทหารมอีำานาจเป็นโจทกฟ์อ้งคดีอาญา แตถ่า้ผูเ้สียหายมิไดเ้ป็นบคุคลทีอ่ยูใ่น 
อำานาจศาลทหารแล้ว ต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์

ศาลทหารในเวลาไมป่กติหรือศาลอาญาศกึ หรือศาลท่ีพจิารณาพพิากษา
คดีแทนศาลอาญาศึกตามความในมาตรา 40 และมาตรา 43  ให้อัยการทหาร
เท่านั้นมีอำานาจเป็นโจทก์ ผู้เสียหายจะเป็นบุคคลที่อยู่ในอำานาจศาลทหารหรือ
ไม่ก็ตาม ต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์
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นายยะผา กาเซ็ง  เสียชีวิตเนื่องจากถูกเจ้าหน้าท่ีทหารทำาร้ายร่างกาย 
ทำาให้กระดูกซี่โครงหัก  ลมร่ัวในช่องอกด้านขวา  ระหว่างท่ีอยู่ในการ
ควบคุมของเจ้าหน้าท่ีทหารซ่ึงเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
ทำาใหต่้อมาภรรยาของอหิมา่มได้ยืน่ฟ้องคดอีาญาตอ่ศาลจงัหวดันราธวิาส
โดยมีจำาเลยที่ 1-5 เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร  และจำาเลยท่ี 6 เป็นเจ้าหน้าท่ี
ตำารวจ ฐานความผิดต่อชีวิตและร่างกาย ความผิดต่อเสรีภาพและความ
ผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ อย่างไรก็ตาม  ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ศาล
จังหวัดนราธิวาสได้ยกฟ้องจำาเลยท่ี 6 ซ่ึงเป็นพลเรือน9 ทำาให้เหลือเพียง

9   “คดีอิหม่ามยะผา กาเซ็ง  : ศาลมีคำาสั่งยกฟ้องจำาเลยที่ 6 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน
ตำารวจ,” ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้,  2 กันยายน 2553, http://www.
deepsouthwatch.org/node/935

“…กลไกของกระบวนการยุติธรรมนั้น
ไม่เอื้ออำานวยให้ผู้เสียหายเข้าถึง
ได้โดยง่าย และไม่อาจสร้างความ
มั่นใจต่อผู้เสียหายได้ ผู้เสียหาย
จึงต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสังคม
และชุมชนรอบข้างในการสนับสนุน
จึงสามารถที่จะลุกขึ้นมาปกป้อง
สิทธิของตนเองได้”



 149 

ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช. บทความ

จำาเลยที่ 1-5 ซึ่งอยู่ในเขตอำานาจศาลทหาร การฟ้องคดีอาญาจึงจำาเป็น
ต้องฟ้องคดีต่อศาลทหารเท่านั้น ทำาให้ภรรยาผู้ตายไม่สามารถเป็นโจทก์
ฟ้องคดีอาญาผู้กระทำาความผิดต่อศาลทหารได้ และปัจจุบันยังไม่มีการ
ดำาเนินคดีทางอาญาใดๆ กับผู้กระทำาความผิด

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า โดยสภาพกลไกกฎหมาย
ในปัจจุบันทำาให้ไม่สามารถนำาตัวผู้กระทำาความผิดมาลงโทษได้เลย แม้
ปัญหาบางประการอาจแก้ได้โดยการผ่านร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการบังคับให้สูญหาย พ.ศ.… อาทิเช่น การ
ควบคุมตัวในสถานท่ีลับ การระบุตัวพนักงานสอบสวน การย้ายสถานที่
คุมขัง การไต่สวนโดยศาลกรณีมีการร้องเรียนว่ามีการทรมาน อย่�งไร
กต็�ม ก�รทรม�นอ�จดำ�รงอยูใ่นสงัคมตอ่ไป ห�กประช�ชนยงัคดิ
ว่� เจ้�หน้�ที่ส�ม�รถกระทำ�ก�รทรม�นได้ ในกรณีที่เป็นผู้กระทำ�
คว�มผิดจริงหรืออยู่ในสถ�นก�รณ์ที่จำ�เป็น ผู้เขียนเห็นว่าปัญหานี้
ตอ้งแกท้ีท่ศันคตขิองผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและสังคม รวมถงึการสรา้งระบบ
การตรวจสอบการควบคมุตวัทีโ่ปรง่ใส และใชน้ติวิทิยาศาสตร์ในการพสิจูน์
การกระทำาความผิดมากกว่าให้น้ำาหนักที่คำารับสารภาพ

ห�กสังคมยังเพิกเฉยต่อก�รทรม�นและปล่อยให้ผู้กระทำ�
คว�มผิดลอยนวลต่อไป นอกจ�กจะเป็นก�รทำ�ล�ยสิทธิของผู้ถูก
ควบคุมตวั ทำ�ล�ยหลกัก�รสนันิษฐ�นไวก้อ่นว�่ผูต้้องห�หรอืจำ�เลย
เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่�จะมีคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุด (presumption of 
innocence) ยังเป็นก�รทำ�ล�ยระบบกระบวนก�รยุติธรรมอีกด้วย 
ซึง่ห�กกระบวนก�รยตุธิรรมถกูทำ�ล�ยคว�มน�่เชือ่ถอืและไวว้�งใจ
เสียแล้ว กระบวนก�รยุติธรรมก็ไม่อ�จปกป้องผู้บริสุทธิ์ ได้อีก





ความเห็นทางกฎหมาย 
ของศูนย์ทนายความ 
เพื่อสิทธิมนุษยชนต่อ 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย

เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 5 ก.ย. 2558

เกริ่นนำา
ปัจจุบันความเคล่ือนไหวของร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรดำาเนินถึง

ขัน้ตอนทีค่ณะกรรมาธกิารยกรา่งรฐัธรรมนญูยกรา่งรฐัธรรมนญูรายมาตรา
ทั้งฉบับเสร็จสิ้นแล้ว และนำาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวเสนอต่อสภาปฏิรูป
แหง่ชาต ิเพือ่ใหพ้จิารณาเสนอแนะหรอืใหค้วามเหน็ และขอแก้ไขเพ่ิมเตมิ
ร่างรัฐธรรมนูญต่อไป ณ ช่วงเวลาน้ีเน้ือหาของร่างรัฐธรรมนูญได้ปรากฏ
ต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการครั้งแรก  โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิ
มนุษยชนมีความเห็นต่อความไม่ชอบธรรมทางประชาธิปไตย และความ
บกพร่องทางเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ 4 ประการ ดังนี้
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ประการที่ 1 ที่มาและขั้นตอน

การยกร่างรัฐธรรมนูญไม่มีความ

ชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ในระบอบประชาธปิไตย ประชาชนคือฐานความชอบธรรมของการ

ใชอ้ำานาจรฐัและเปน็ผู้ใหก้ำาเนดิรฐัธรรมนญู กลา่วคอื รฐัธรรมนญูทีจ่ะถกู
ร่างและประกาศใช้เป็นกฎเกณฑ์พ้ืนฐานในการปกครองประเทศ จะต้อง
ได้รับการเห็นชอบจากประชาชน และองค์กรที่ใช้อำานาจรัฐปกครองหรือ
ทำาการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย ต้องมี
ความเชื่อมโยงกับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำานาจรัฐ ไม่ว่าทางตรง คือ
ได้รับการเลือกต้ังโดยประชาชน หรือทางอ้อม คือ ได้รับการแต่งตั้งจาก
ตวัแทนของประชาชน แตป่รากฏวา่ทีม่าและขัน้ตอนการยกรา่งรฐัธรรมนญู
ฉบับถาวร  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2557  มีปัญหาเรื่องความไม่ชอบธรรมทางประชาธิปไตยใน 
3 ส่วน ได้แก่

1.1 ที่มาของร่างรัฐธรรมนูญเป็นผลโดยตรง
มาจากการรัฐประหาร

การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเป็นผลโดยตรงมาจากการทำา
รัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557  โดยคณะข้าราชการทหารและ
ตำารวจนามว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งทำาให้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 รวมถึงคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสิ้นสุดลง ในทางกฎหมายถือว่าการ 



 153 

ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช. บทความ

กระทำารัฐประหารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 
และถอืวา่เปน็การใชก้ำาลงัเขา้ถอืครองอำานาจรฐั โดยวถิทีางทีไ่มช่อบดว้ย
รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย โดยภายหลังการรัฐประหาร คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ก่อต้ังสถาบันการเมืองข้ึนมา 5 สถาบัน 
ประกอบด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)  สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  (สนช.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ  (สปช.) คณะรัฐมนตรี และคณะ
กรรมาธิการยกรา่งรัฐธรรมนญู ทำาหนา้ท่ีรว่มมอืกนัปฏริปูประเทศไทยและ
ทำารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไป ซึ่งก็คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

1.2 องค์กรท่ียกร่างรัฐธรรมนูญ
ไม่มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชน

ขั้นตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีความชอบธรรมทางประชา-
ธิปไตย บรรดาองค์กรท่ีจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสภา
หรือคณะกรรมาธิการก็ตาม ต้องมีจุดเชื่อมโยงกับประชาชน ผ่านการ
ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง หรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนของ
ประชาชน แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธ-
ศักราช 2557 ได้ออกแบบข้ันตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยมีองค์กรท่ี
จัดทำาร่างรัฐธรรมนูญ ได้แก่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติ
แหง่ชาต ิสภาปฏริปูแหง่ชาต ิคณะรฐัมนตร ีและคณะกรรมาธกิารยกร่าง
รฐัธรรมนญู ซึง่ทัง้ 5 องคก์รทีจ่ดัตัง้ขึน้มาจดัทำารฐัธรรมนญูมปีญัหาความ
ไม่ชอบธรรมทางประชาธิปไตย  เพราะไม่มีองค์กรใดมีจุดเชื่อมโยงกลับ
ไปหาประชาชน  เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นองค์กรที่
ถือกำาเนิดมาโดยการรัฐประหาร  รวมถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เป็น
ผู้เลือกนายกรัฐมนตรีและสภาปฏิรูปแห่งชาติต่างก็เป็นองค์กรที่ได้รับ
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การแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เช่นเดียวกันกับท่ีมาของ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 36 คน  ก็มาจากการแต่งต้ังของ
คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ คณะรฐัมนตร ีสภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิและ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ

1.3 ขั้นตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญและการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย

ในระบอบประชาธิปไตย  ประชาชนคือผู้ทรงอำานาจสถาปนา
รฐัธรรมนญู ดงันัน้กระบวนการยกร่างและประกาศใชร้ฐัธรรมนญูทีม่คีวาม
ชอบธรรมทางประชาธปิไตย ในทางกฎหมายต้องไดร้บัความยนิยอมจาก
ประชาชนโดยตรงผ่านประชามติ หรือได้รับความยินยอมจากผู้แทนของ
ประชาชน เชน่ รฐัสภา แตก่ระบวนการยกรา่งรฐัธรรมนญูฉบบัถาวรตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
ได้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

ข้ันตอนที่ 1 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
สภานิติบัญญัติ  และคณะรัฐมนตรี  แต่งต้ังคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญ 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

ข้ันตอนท่ี 2 สภาปฏิรูปแห่งชาติแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ในการจดัทำารา่งรฐัธรรมนญูใหแ้กค่ณะกรรมาธิการยกรา่งรฐัธรรมนญู และ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะต้องจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญให้แล้ว
เสร็จภายใน 120 วัน หลังจากไดร้บัความเหน็และขอ้เสนอแนะ ตามมาตรา 
34 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

ข้อตอนที่ 3 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอร่าง
รฐัธรรมนญูทีจ่ดัทำาเสรจ็ตอ่สภาปฏิรปูแหง่ชาต ิคณะรฐัมนตร ีคณะรกัษา



 155 

ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช. บทความ

ความสงบแห่งชาติ  เพื่อให้ความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงยื่นคำาขอ
ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 36 ของรัฐธรรมนูญ  (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

ข้ันตอนท่ี 4 เม่ือคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นตามข้อเสนอและคำาขอ  ให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญให้
สภาปฏิรปูแหง่ชาติใหค้วามเหน็ชอบรา่งรฐัธรรมนญูทัง้ฉบบั กอ่นจะนำาไป
ใหป้ระชาชนลงประชามตแิละประกาศใชร้ฐัธรรมนญู ตามมาตรา 37 ตาม
รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

ในแง่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของข้ันตอนการยกร่าง
รัฐธรรมนูญและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ  ย่อมพิจารณาได้ว่า  การ
ประกาศใชร้ฐัธรรมนญูถงึแม้ในทางรปูแบบจะกำาหนดขัน้ตอนใหป้ระชาชน
ในฐานะเจา้ของอำานาจรัฐมสีว่นในการลงประชามตเิหน็ชอบรา่งรฐัธรรมนญู 
จะทำาให้ขั้นตอนการยกร่างและประกาศใช้พอมีความชอบธรรมขึ้นมา

แต่หากพิจารณาในทางเน้ือหาจะพบว่า การลงประชามติดังกล่าว
มิใช่การลงประชามติในระบอบประชาธิปไตย  เนื่องจากขัดต่อหลักการลง
ประชามติโดยเสร ี เพราะเปน็การลงประชามติภายใต้เงือ่นไขทีร่ฐัธรรมนญู
ฉบับชั่วคราวไม่ได้มีบทบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้อย่าง
ชัดเจน  ไม่มีระบบที่สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และมีประกาศหรือ
คำาสัง่คณะรกัษาความสงบแหง่ชาตหิลายฉบบัทีม่เีนือ้หาขดัขวางไมใ่หก้าร
ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดและเคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อนำาเสนอ
ขอ้มลูและทางเลอืกของประชาชนสามารถกระทำาได ้ทีย่งับงัคบัใช้ในอยูใ่น
ปัจจุบัน1

1   ประกาศ คสช. เรือ่งหา้มชมุนมุทางการเมอืง, ประกาศ คสช. เร่ือง ห้ามสร้างความ
ขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, ประกาศ 
คสช. เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้ส่ือสังคมออนไลน์, ประกาศ คสช. เรื่อง 
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รวมทั้งบุคคลในองค์กรของรัฐอย่าง นายกรัฐมนตรี  ได้กล่าวว่า
ไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ2 และกรรมการ
การเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ก็ได้ระบุว่าไม่มีความจำาเป็น
ที่ต้องยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่อย่างใด3

ภายใต้บรรยากาศเช่นนี้จึงไม่เอื้อให้เกิดการเคลื่อนไหวและการ
รณรงค์เพ่ือแสดงทางเลือกท่ีหลากหลายในการลงประชามติให้กับประชาชน
ได้  และทำาให้การตัดสินใจลงประชามติของผู้มีสิทธิออกเสียงอยู่ภายใต้
ข้อมูลและอิทธิพลจากรัฐเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

ดงันัน้ การลงประชามตเิชน่นีจ้งึเปน็แตเ่พยีงขัน้ตอนทีร่ฐับงัคบัให้
ประชาชนมาเป็นฐานในการสร้างความชอบธรรมให้กับการประกาศใช้
รฐัธรรมนูญเท่านัน้ โดยไม่ไดม้วีตัถปุระสงคท์ีจ่ะใหเ้ปน็ขัน้ตอนทีป่ระชาชน
ได้แสดงเจตจำานงที่แท้จริงของตนเองแต่อย่างใด  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึง
สง่ผลใหข้ัน้ตอนการยกรา่งรฐัธรรมนญูและการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
ไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย

การกำาหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่มารายงานตัวต่อคณะรักษาความ
สงบแหง่ชาต,ิ ประกาศ คสช. เรือ่ง การเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารตอ่สาธารณะ และ
ประกาศ คสช. เรื่อง  ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับ
ใช้ต่อไป  (รวมถึง พ.ร.บ. พรรคการเมือง แต่ห้ามพรรคการเมืองดำาเนินกิจการ
ใดๆ ในทางการเมือง)  เป็นต้น

2   “‘บิ๊กตู่’  ติงการเมืองชี้นำาลงประชามติไม่ได้,” คมชัดลึก,  10 มิถุนายน 2558, 
http://www.komchadluek.net/detail/20150610/207795.html

3   “กกต. สมชัย  ระบุ  ช่วงรณรงค์โหวต รธน. ไม่จำาเป็นต้องผ่อนคลายประกาศ 
คสช.,” มติชนออนไลน์,  12 มิถุนายน 2558, http://www.matichon.co.th/
news_detail.php?newsid=1434090305
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ประการที่ 2 ความบกพร่องทาง

เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แบ่งออกเป็น 4 ภาค 285 

มาตรา ซึ่งมีประเด็นที่ควรต้องพิจารณาดังต่อไปนี้

ประเด็นท่ี 1 สิทธิเสรีภาพ
ในหมวดสิทธิเสรีภาพ  ร่างรัฐธรรมนูญ  มาตรา 31  จำากัดการ

ดำาเนินการของรัฐว่าจะรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามศักยภาพทาง 
การคลังของรัฐเท่าน้ัน  ซ่ึงขัดกับหลักท่ัวไปที่รัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน กรณีการรับรองสิทธิและเสรีภาพโดยอาศัยศักยภาพ
ทางการคลัง เป็นเพียงหลักการเฉพาะในเร่ืองของสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมเท่าน้ัน ไม่ควรนำามาใช้เป็นหลักทั่วไปในการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน

อีกท้ัง  บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย ยังถูกจำากัดสิทธิตามมาตรา 45 
ของร่างรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่า  “ประชาชนท่ีไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่น
ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยจะไดร้บัการคุ้มครองในสทิธเิหลา่นีเ้พยีงเทา่ท่ีกฎหมาย
บัญญัติหรือตามที่รัฐจัดให้เท่านั้น” ซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยอาศัย
ความแตกต่างทางสัญชาติ

ด้านเสรีภาพส่ือ ตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 กำาหนดให้เจ้าของ
กิจการสื่อมวลชน ต้องเป็นพลเมืองชาวไทยเท่านั้น  โดยห้ามผู้ดำารง
ตำาแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของสื่อ  รวมทั้งห้ามเป็นเจ้าของกิจการส่ือ
ครอบครองสื่อหลายกิจการ อันจะนำาไปสู่การครอบงำาการนำาเสนอข้อมูล
ข่าวสารต่อสังคม
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ด้านสิทธิในชีวิตและร่างกาย ตามมาตรา 36 ซึ่งเป็นหลักการ
คุม้ครองสทิธิในเนือ้ตวั รา่งกายของประชาชน รวมถงึการหา้มซอ้มทรมาน
และบังคับให้สูญหาย ในมาตราน้ีได้ตัดสิทธิเรียกร้องทางศาลออกไป ซึ่ง
ท่ีผ่านมาถือเป็นเคร่ืองมือสำาคัญท่ีประชาชนอ้างสิทธิตามบทบัญญัติมาตราน้ี
ในการฟอ้งคดตีอ่ศาล เพือ่นำาผูก้ระทำาผดิมาลงโทษและเรยีกคา่เสยีหายใน
ทางแพ่ง การตัดส่วนดังกล่าวออกจะสร้างความยากลำาบากแก่ประชาชน
ในการเรยีกรอ้งใหร้ฐัรบัผดิในการกระทำาทีเ่กดิขึน้ ซึง่จะนำาไปสู่วฒันธรรม
ที่ผู้กระทำาความผิดไม่ต้องรับผิด

ด้านเสรีภาพในทางวิชาการ ประชาชนจะทำาการศึกษา อบรม 
ทำาการเรียน การสอน หรือการวิจัยต่างๆ ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของ
พลเมืองและศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้น

ประเด็นท่ี 2 ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ในประเด็นระบบก�รเลือกต้ัง ร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 กำาหนด

ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกต้ังทั้งหมด แต่มาตรา 118 
กลับกำาหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกต้ังเพียงจังหวัดละ 1 คน 
และส่วนท่ีเหลือมาจากการสรรหาจากผู้ซ่ึงเคยดำารงตำาแหน่งฝ่ายพลเรือน 
5 คน ผู้ซ่ึงเคยดำารงตำาแหน่งฝ่ายทหาร จำานวนไม่เกิน 5 คน ผู้แทน
องค์กรวิชาชีพจำานวนไม่เกิน 15 คน ผู้แทนองค์กรในด้านต่างๆ รวม 5 
ดา้น ดา้นละไมเ่กนิ 6 คน และผูท้รงคณุวฒุแิละคณุธรรมในดา้นตา่งๆ อกี
ไม่เกนิ 68 คน ซึง่หากแบง่ตามสดัสว่นจะพบว่า สมาชกิวฒุสิภาทีม่าจาก
การสรรหาจะมจีำานวน 123 คน มากกว่าผูท้ีม่าจากการเลอืกตัง้โดยตรงซึง่
มีจำานวน 77 คน ขัดกับหลักการตามระบอบประชาธิปไตยที่สมาชิกสภา
ต้องมาจากการเลือกตั้งในฐานะตัวแทนของประชาชน

ในดา้นอำ�น�จของสภ�ผู้แทนร�ษฎร มาตรา 165 ใหอ้ำานาจสภา
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ผูแ้ทนราษฎรแตง่ตัง้นายกรฐัมนตรี ซึง่ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่จะเปน็สมาชกิ
สภาผูแ้ทนราษฎรหรอืไมก่ไ็ด ้หากไมใ่ชส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ตอ้งได้
รับมติเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 และนายกรัฐมนตรี รวมท้ังคณะรัฐมนตรี
จะเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในเวลาเดยีวกนัไมไ่ด้ ตามมาตรา 166 ใน
กรณทีีม่กีารยุบสภา ใหค้ณะรฐัมนตรสีิน้สภาพ และใหร้กัษาการต่อจนกวา่
จะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่  หากมีเหตุให้รัฐมนตรีพ้นตำาแหน่ง  ให้ปลัด
กระทรวงรักษาการแทน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่ 
ทั้งนี้ ตามมาตรา 174

ดา้นก�รตร�พระร�ชบญัญตั ิรา่งรฐัธรรมนญูกำาหนดกระบวนการ
ควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญในมาตรา  157 ว่าให้ร่างพระราช-
บญัญัตปิระกอบรา่งรฐัธรรมนญู ตอ้งไดร้บัการพจิารณาและอนมุติัจากศาล
รัฐธรรมนูญก่อนทุกฉบับ แต่ถ้าเป็นพระราชบัญญัติอื่นๆ ตามมาตรา 158 
ไม่จำาเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากศาลรัฐธรรมนูญ  อย่างไรก็ดี  ถ้า
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืสมาชกิวฒุสิภา หรอืสมาชกิของทัง้สองสภา
รวมกันมีจำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำานวนสมาชิกทั้งหมด  เห็นว่า
รา่งพระราชบญัญตัดัิงกล่าวขดัหรือแย้งตอ่รา่งรฐัธรรมนญู สามารถสง่เรือ่ง
ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลวินิจฉัยได้

กระบวนก�รแต่งต้ังโยกย้�ยข้�ร�ชก�ร ร่างรัฐธรรมนูญ กำาหนด
ในมาตรา 196 ให้การแต่งตั้ง  โยกย้าย ข้าราชการ ต้องใช้ระบบคุณธรรม 
โดยให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งดำาเนินการแต่งต้ัง และให้มีกฎหมายท่ี
กำาหนดองคป์ระกอบและอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการดังกลา่ว รวมทัง้
ประธานกรรมการจริยธรรมประจำากระทรวงต่างๆ ให้ทำาหน้าที่พิจารณา
การแต่งตั้งโยกย้าย

ม�ตรฐ�นคุณธรรมสำ�หรับผู้นำ�ท�งก�รเมือง  ตามร่างรัฐ-
ธรรมนูญ มาตรา 74 กำาหนดให้จัดทำาประมวลจริยธรรม ถ้าผู้นำาทาง 
การเมืองไม่ปฏิบัติตามอาจถูกถอดถอนหรือตัดสิทธิทางการเมืองได้
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ด้�นก�รปฏิรูปและก�รปรองดอง ร่างรัฐธรรมนูญกำาหนดให้มี
คณะกรรมก�รยทุธศ�สตรก์�รปฏริปูและก�รปรองดองแหง่ช�ต ิซึง่
มีที่มาจากประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการ
เหล่าทัพต่างๆ ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
แต่งตั้งจากผู้เคยดำารงตำาแหน่งประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี ประธาน
ศาลฎกีา กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นการปฏริปูและการปรองดอง จำานวน
ทัง้หมดไมเ่กนิ 23 คน ซึง่คณะกรรมการปฏริปูดงักลา่วสามารถใหข้อ้เสนอ
แนะตอ่คณะรฐัมนตร ีรฐัสภา หรอืหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งได้ในประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศ อันได้แก่ ด้านกระบวนการยุติธรรม  ด้านการศึกษา  ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ลดการเหลือ่มล้ำา และสรา้งความเปน็ธรรมในดา้นตา่งๆ โดยเมือ่
คณะรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอแล้วให้ดำาเนินการตามข้อเสนอและสนับสนุน
งบประมาณในการดำาเนินการ  ถ้าคณะรัฐมนตรีไม่สามารถดำาเนินการได้ 
ให้แจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูปฯ ทราบ  ถ้าคณะกรรมการปฏิรูปฯ ยืนยัน
ด้วยมติมากกว่า 3 ใน 4  ให้คณะรัฐมนตรีดำาเนินการตามมติของคณะ
กรรมการ

นอกจากน้ี คณะกรรมการยังมีอำานาจนำาเสนอร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการปฏิรูปในด้านต่างๆ ต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องมีสมาชิก
คณะกรรมการปฏิรูปร่วมเป็นกรรมาธิการจำานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายนั้นๆ

อกีทัง้ ตามมาตรา 280 กำาหนดวา่ ในชว่ง 5 ปีแรก คณะกรรมการ
ปฏิรูปฯ มีอำานาจกระทำาการใดๆ ทางนิติบัญญัติและบริหาร  โดยให้มีผล
ชอบด้วยกฎหมายและเป็นท่ีสุด เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญภาคการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองนี้ 
มาตรา 258 กำาหนดให้บทบัญญัติในภาคน้ี ซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการปฏิรูปฯ 
สิน้ผลลงเมือ่ครบ 5 ปหีลงัรฐัธรรมนญูประกาศใช ้เวน้แต่มกีารลงประชามติ
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“มีการเพิ่มอำานาจให้กับองค์กร
ที่ ไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับประชาชน 
เช่น คณะกรรมการยุทธศาสตร์
การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ 
ที่สามารถให้ข้อเสนอแนะต่อ ครม. 
และ ครม. ต้องดำาเนินการตาม 
รวมทั้งมีช่องทางพิเศษในการเสนอ
กฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎร 
ประกอบกับการที่วุฒิสภาส่วนใหญ่
มาจากการสรรหา ส่งผลให้ร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่มีส่วน
เชื่อมโยงกับประชาชน”
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โดยประชาชนหรอืรฐัสภามมีติดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่ากึง่หนึง่ของสมาชกิ
ทัง้หมด ใหบ้ทบญัญติัในภาคนีย้งัคงใชบ้งัคับอยูต่่อไป แต่ต้องไมเ่กนิ 5 ปี

ในส่วนขององค์กรอิสระ  ร่างรัฐธรรมนูญใช้ชื่อว่า  องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ  โดยกำาหนดให้มีคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ก�รประเมนิผลตามรา่งรัฐธรรมนญู มาตรา 95 กำาหนดใหม้คีณะ
กรรมการประเมินผลแห่งชาติเพื่อตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐและประเมิน
ผลการดำาเนินงานขององค์กรอิสระต่างๆ  โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประเมินผลแห่งชาติ ซึ่งจะต้องมีการออกกฎหมายต่อไป

กรณีน้ีเห็นได้ชัดว่� เป็นก�รลดอำ�น�จของนักก�รเมืองใน
ก�รแต่งตั้ง โยกย้�ย ข้�ร�ชก�ร โดยให้ผ่�นระบบคุณธรรม ซึ่งยัง
มีที่ม�และคว�มหม�ยไม่ชัดเจน อันจะส่งผลให้ฝ่�ยก�รเมืองไม่
ส�ม�รถบังคับบัญช�ข้�ร�ชก�รได้ อีกทั้งยังมีก�รเพิ่มอำ�น�จให้กับ
องค์กรที่ไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับประช�ชน เช่น คณะกรรมก�ร
ยุทธศ�สตร์ก�รปฏิรูปและก�รปรองดองแห่งช�ติ ที่ส�ม�รถให้ข้อ
เสนอแนะตอ่ ครม. และ ครม. ตอ้งดำ�เนนิก�รต�ม รวมทัง้มช่ีองท�ง
พิเศษในก�รเสนอกฎหม�ยผ่�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร ประกอบกับก�รท่ี
วุฒิสภ�ส่วนใหญ่ม�จ�กก�รสรรห� ส่งผลให้ร่�งรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับประช�ชน

ประเด็นท่ี 3 การแก้ ไขรัฐธรรมธรรมนูญ
ร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 270 กำาหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิก

รัฐสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือประชาชนไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน ลงชื่อ
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เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ แต่การแก้ไขส่วนท่ีเป็นหลักการ
พื้นฐานของรัฐธรรมนูญ  เช่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง  โครงสร้าง
สถาบนัการเมอืง ดา้นวินยัทางการคลงั หมวดศาล การปรองดอง ตอ้งให้
รัฐสภาพิจารณาลงมติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  แล้วส่งให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณา จากน้ันจึงส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้
ประชาชนลงมติต่อไป

กระบวนก�รแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูดังกล�่วม�นี ้ห�กร�่ง
รฐัธรรมนญูนีผ้�่นเปน็รฐัธรรมนญู จะถอืว�่เปน็รฐัธรรมนูญประเภท
แก้ ไขย�ก เนื่องจ�กต้องผ่�นทั้งกระบวนก�รให้อำ�น�จศ�ลรัฐ
ธรรมนูญมีบทบ�ทในก�รแก้ ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 
ส�ม�รถยับย้ังก�รแก้ไขร่�งรัฐธรรมนูญได้ ซ่ึงต�มหลักประช� ธิปไตย 
ผู้สถ�ปน�รัฐธรรมนูญคือประช�ชน ประช�ชนย่อมมีสิทธิในก�ร
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได้ ก�รให้องค์กรที่ไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับ
ประช�ชนยบัยัง้ก�รแก้ไขรฐัธรรมนญูไดจ้งึขดักับหลกัประช�ธปิไตย
อย่�งยิ่ง

ประการที่ 3 ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์

รัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตย
อุดมการณ์ของรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยวางอยู่บนหลักการ

ทีว่า่ อำานาจรฐัทัง้หมดมาจากประชาชน ประชาชนตอ้งมสีว่นรว่มทางการ
ปกครอง ดังนั้น องค์กรผู้ใช้อำานาจรัฐทั้งหลายที่ถูกก่อตั้งโดยรัฐธรรมนูญ
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จะต้องมีจุดเช่ือมโยงกับประชาชนท้ังหมด ผ่านการได้รับเลือกต้ังหรือได้รับ
การแต่งต้ังจากผู้แทนของประชาชน  เพื่อให้การบริหารประเทศ  ออก
กฎหมาย และการตัดสินคดีความเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
ศูนย์ทน�ยคว�มเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่� ร่�งรัฐธรรมนูญฉบับนี้
กลบัมุง่จำ�กดัก�รมสีว่นรว่มท�งก�รปกครองของประช�ชน และไม่
ไว้ว�งใจต่อก�รตัดสินใจของประช�ชน ผ่านกระบวนการสามขั้นตอน

ขั้นแรก ร่างรัฐธรรมนูญออกแบบระบบทางการเมืองทำาให้ผู้แทน
ประชาชนทีม่าจากการเลอืกตัง้ อนัได้แก ่คณะรฐัมนตร ีสภาผูแ้ทนราษฎร 
ไมม่เีสถยีรภาพทางการเมอืงและไรอ้ำานาจ ผา่นระบบการเลือกตัง้ทีมุ่ง่ก่อ
ใหเ้กดิรฐับาลผสม และเปดิชอ่งใหน้ายกรฐัมนตรไีมจ่ำาเป็นต้องเป็นสมาชกิ
สภาผูแ้ทนราษฎร รวมถงึบญัญตัใิหอ้ำานาจด้านการบรหิารบคุคล แตง่ตัง้
โยกย้ายข้าราชการ อยู่ในอำานาจขององค์กรอื่นที่ไม่มีจุดเชื่อมโยงกับ
ประชาชน อย่างคณะกรรมการดำาเนินการแต่งต้ังข้าราชการพลเมืองโดย
ระบบคุณธรรม

ขั้นท่ีสอง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับน้ียังได้สร้างกลไกในการควบคุม
ผู้แทนของประชาชนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ประกอบด้วยองค์กรรัฐ อย่างศาล 
วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง  และองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มาจากการ
แต่งตั้งของวุฒิสภา  ซ่ึงล้วนแต่เป็นองค์กรที่มีปัญหาความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตย องค์กรเหล่านี้มีอำานาจตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมาย และความเหมาะสมของนโยบายทางการเมือง
อย่างเข้มงวด  รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการเข้าดำารงตำาแหน่งและ
ถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

และขัน้สดุท�้ย ในรา่งรฐัธรรมนญูภาค 4 การปฏรูิปและการสรา้ง
ความปรองดอง และบทเฉพาะกาลของรา่งรัฐธรรมนญูฉบบันี้ ได้ออกแบบ
ให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ  เป็น
องค์กรที่ถืออำานาจรัฐเหนือผู้แทนประชาชนในการกำาหนดนโยบายการ
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บริหารประเทศ และออกกฎหมายโดยอาศัยข้ออ้างในการสานต่อการปฏิรูป 
รวมท้ังสามารถทำารฐัประหารโดยชอบดว้ยรฐัธรรมนญู  เพือ่เขา้มาใชอ้ำานาจ
บรหิารและนติบิญัญัตแิทนคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาในสถานการณ์ฉกุเฉนิ

ประการที่ 4 คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูป

และการปรองดองแห่งชาติ
สภาพปัญหาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและ

การปรองดองแหง่ชาต ินอกจากทีก่ลา่วขา้งตน้แลว้ ปญัหาในสว่นเนือ้หา
ที่มา และอำานาจของคณะกรรมการดังกล่าว ยังขัดต่อหลักการประชา-
ธิปไตยและนิติรัฐ ดังนี้

ประก�รแรก  ท่ีมาของกรรมการตามมาตรา 260 ในหลายตำาแหน่ง
มีปัญหาเรื่องความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการท่ีจะใช้อำานาจทาง
นติบิญัญัตแิละบรหิาร  เนือ่งจากกรรมการจำานวน 20 คน จาก 22 คน มา
จากขา้ราชการประจำา อดตีผูด้ำารงตำาแหนง่ประธานรฐัสภา นายกรฐัมนตร ี
ประธานศาลฎีกาที่คัดเลือกกันเองมา ซึ่งหากพิเคราะห์แล้วล้วนแต่เป็น 
การเขา้มาดำารงตำาแหนง่โดยปราศจากจุดเชือ่มโยงกบัประชาชน ผา่นการ
เลือกตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนประชาชน

เชน่เดยีวกบักรรมการผูท้รงคณุวุฒทิีม่าจากการแต่งตัง้จากรฐัสภา
และกรรมการโดยตำาแหน่งอย่างประธานวุฒิสภาก็มีปัญหาบางประการ
เก่ียวความชอบธรรมทางประชาธิปไตย  เพราะมีส่วนที่ได้รับการแต่งต้ัง
จากวฒุสิมาชกิจำานวน 123 คน ทีม่าจากการแตง่ตัง้โดยทีไ่มม่จีดุเชือ่มโยง
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กับประชาชนแต่อย่างใด
ประก�รท่ีสอง การใช้อำานาจของคณะกรรมการในสถานการณ์

พเิศษตามมาตรา 280 ขดัต่อหลักนติิรฐั เพราะมกีารรวมอำานาจนติิบญัญัติ
และบรหิารเบด็เสรจ็ไว้ใหก้บัองค์กรเดยีว ซึง่ถือวา่ไมเ่ป็นไปตามหลกัการ
แบ่งแยกอำานาจ รวมท้ังร่างรัฐธรรมนูญยังได้รับรองให้การกระทำาต่างๆ 
ของคณะกรรมการเป็นท่ีสุด อันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
อนัเปน็การตดัสทิธบิคุคลทีจ่ะฟอ้งรอ้งตอ่ศาลเพือ่ใหต้รวจสอบการกระทำา
คณะกรรมการท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหาย ทำาให้
สทิธิเสรภีาพท่ีถกูรบัรองไวท้ัง้หมดในรา่งรฐัธรรมนญูฉบบันี้ ไมส่ามารถเปน็
หลักประกันคุ้มครองประชาชนจากการใช้อำานาจรัฐได้

ความเห็นของศูนย์ทนายความ

เพื่อสิทธิมนุษยชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย
จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิ

มนุษยชน  ในฐานะองค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน จึงขอแสดง
จุดยืนทางประชาธิปไตย ดังนี้

1. ศูนย์ทน�ยคว�มเพ่ือสิทธิมนุษยชนมีจุดยืนไม่ยอมรับร่�ง
รัฐธรรมนูญ และกระบวนก�รร่�งรัฐธรรมนูญต�มรัฐธรรมนูญแห่ง
ร�ชอ�ณ�จักรไทย (ฉบับชั่วคร�ว) พุทธศักร�ช 2557

2. เสนอใหม้กี�รนำ�รฐัธรรมนญูแหง่ร�ชอ�ณ�จกัรไทย พุทธ
ศักร�ช 2540 กลับม�บังคับใช้อีกคร้ัง เนื่องจ�กเป็นรัฐธรรมนูญท่ี
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มเีนือ้ห�เปน็ประช�ธปิไตย และประช�ชนมสีว่นรว่มในกระบวนก�ร
ร�่งอย่�งกว�้งขว�ง แตก่ลับถกูยกเลกิโดยก�รรฐัประห�ร เมือ่วนัที ่
19 กันย�ยน 2549 โดยคณะปฏิรูปก�รปกครองในระบอบประช�
ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ทั้งนี้ เพื่อนำ�
ประเทศไทยกลับสู่ระบอบประช�ธิปไตยโดยเร็วที่สุด

3. ในก�รคืนอำ�น�จให้กับประช�ชนและจัดให้มีก�รเลือกตั้ง
ต�มรฐัธรรมนญูแหง่ร�ชอ�ณ�จกัรไทย พทุธศกัร�ช 2540 เพือ่ให้
สงัคมอยูภ่�ยใตบ้รรย�ก�ศทีเ่ปน็ประช�ธปิไตย และมสีทิธเิสรีภ�พ
ทีส่ดุ เสนอใหอ้งคก์รรฐัทีเ่กดิขึน้ต�มรฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัร
ไทย (ฉบับช่ัวคร�ว) พุทธศักร�ช 2557 ซ่ึงมีท่ีม�จ�กก�รรัฐประห�ร
ไดแ้ก ่คณะรกัษ�คว�มสงบแหง่ช�ต ิกรรม�ธกิ�รยกร�่งรฐัธรรมนญู 
คณะรัฐมนตรี สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ และสภ�ปฏิรูปแห่งช�ติ 
ส้ินสภ�พลงทนัท ีรวมทัง้ประก�ศและคำ�สัง่คณะรกัษ�คว�มสงบแห่ง
ช�ตติอ้งถกูยกเลกิทัง้หมด ในฐ�นะส่ิงแปลกปลอมในระบบกฎหม�ย 
ทั้งนี้ ให้คณะรัฐมนตรียังคงรักษ�ก�ร โดยทำ�หน้�ท่ีเพียงบริห�รให้
เกิดก�รเลือกตั้งในช่วงระยะเวล�เปลี่ยนผ่�นเท่�นั้น

4. ศูนย์ทน�ยคว�มเพ่ือสิทธิมนุษยชนเสนอว่� ประช�ชนที่
ตระหนักถงึคณุค�่ของระบอบประช�ธปิไตยมสิีทธอินัชอบธรรมต�ม
ธรรมช�ติที่จะแสดงออกในก�รไม่ยอมรับก�รรัฐประห�รและก�ร
ดำ�เนนิก�รใดๆ ทีส่บืเนือ่งจ�กรัฐประห�ร ในวถิที�งทีสั่นต ิผ�่นก�ร
ไมร่บัรองร�่งรฐัธรรมนญู และเรยีกรอ้งก�รใหม้กี�รคนือำ�น�จให้กบั
ประช�ชน รวมถึงช่วยกันออกแบบกติก�ประช�ธิปไตยสำ�หรับ
ประเทศต่อไป





พ.ร.บ. ความเท่าเทียม 
ฉบับ “ลักทั้งตื่น”

เครือข่ายของ 
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 
เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 16 ก.ย. 2558

ในวนัที ่9 กนัย�ยน ทีผ่�่นม�นี ้(พ.ศ. 2558) เปน็วนัที ่พ.ร.บ. คว�ม
เทา่เทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เริม่มผีลบังคบัใช ้หลงัจากทีป่ระกาศใน
ราชกิจ จานุเบกษาครบ 180 วัน1

หากพิจารณาโดยสาระแต่เพียงผิวเผิน กฎหมายฉบับนี้ก็นับเป็น
ความกา้วหนา้เลก็ๆ ในความพยายามทีจ่ะสรา้งความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ 
โดยการออกกฎหมายเก่ียวข้องกับ “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหวา่งเพศ” ขึน้มาเปน็การเฉพาะ แตต่วั พ.ร.บ. นีก้ลบัมีปญัหาอยา่งยิง่
ในเรื่องกระบวนการ ที่รีบเร่งผ่านออกมาในขณะที่ประเทศอยู่ภายใต้
ระบอบรัฐทหาร โดยไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

1   ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 132 ตอนที่ 18ก,  13 มีนาคม 2558, หน้า 17, http://
www.ratchakit cha.soc.go.th/DATA/PDF/ 2558/A/018/17.PDF
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น่าแปลกท่ีเม่ือครั้งรัฐบาลย่ิงลักษณ์  “ลักหลับ” ผ่านกฎหมาย
นิรโทษกรรม มกีารประทว้งเกดิขึน้อยา่งรนุแรงและกวา้งขวางในสังคม แต่
การออกกฎหมายไมรู่ก้ีฉ่บบัในแบบ “ลกัทัง้ตืน่”  เชน่นี ้สงัคมกลบันิง่เฉย 
เหน็ชอบ หรอืแมแ้ตก่ระโดดเขา้รว่มวงดว้ยอยา่งเตม็ตวั ดงัจะเหน็ได้จาก
การทีอ่งคก์รพฒันาเอกชนจำานวนหนึง่กระเหีย้นกระหอืรอืผลกัดนัประเดน็
ของตนในช่วงรัฐบาลนี้โดยไม่สนใจไยดีต่อกระบวนการประชาธิปไตย

ความพยายามเชน่นีย้ิง่นบัเปน็ความยอ้นแยง้  เมือ่เขา้มาเกีย่วขอ้ง
กบักฎหมายเกีย่วกบัสทิธเิสรภีาพและความเทา่เทยีม เพราะเป็นทีน่า่กงัขา
ว่า กฎหมายจะสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไร หาก
มาจากกระบวนการทีป่ฏเิสธหลกัการประชาธปิไตยวา่ มนษุยท์กุคนมสิีทธิ์
มีเสียงเท่ากัน  และในเม่ือภาคประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา
กฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง กฎหมายที่ผ่านออกมาได้ก็ไม่ต่างกับ

“แม้หากดูผิวเผินกฎหมายนี้
จะนับเป็นความก้าวหน้าเล็กๆ 
แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการ 
“คุมกำาเนิด” ไม่ให้ร่างกฎหมาย
ฉบับประชาชนได้เกิด และจะมีผล
บังคับใช้ต่อไปโดยไม่รู้ว่า
จะแก้ไขได้เมื่อใด”
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การตบหวัแล้วลูบหลัง เปน็เครือ่งมอืใหรั้ฐราชการใชส้งเคราะห ์“โปรดสัตว์
โลก” ที่ต่ำาต้อยกว่าเท่านั้นเอง

ในอีกทางหน่ึง  กฎหมายทุกฉบับที่ออกมาในช่วงเวลาที่ไร้การ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบเช่นน้ี  ย่อมถูกมองได้ว่า  เป็นเร่ืองของการ
ฉกฉวยโอกาส ช่วงชิงความได้เปรียบของผู้ที่อยู่ใกล้ฐานอำานาจมากกว่า 
แบบมอืใครยาวสาวไดส้าวเอา มใิชเ่รือ่งของความเทา่เทยีม ซึง่นบัเปน็การ
บั่นทอนหลักความเสมอภาคลงไปอีก

ผลลพัธท์ีด่ไีมอ่าจสรา้งความชอบธรรมใหก้บัวธิกีารทีไ่มถ่กูต้องได้ 
สำาหรับกฎหมายฉบับน้ี นอกจากความไม่เป็นประชาธิปไตยในกระบวนการ
จะทำาให้ขาดความชอบธรรมแล้ว หากย้อนกลับไปมองเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้อง
ในอดีตก่อนรัฐประหาร ก็จะยิ่งเห็นความไม่ชอบธรรมมากยิ่งขึ้น

ในที่นี้ขอคัดลอกส่วนหนึ่งของบทความ “ร่าง พ.ร.บ. ความเท่า
เทียมระหวา่งเพศ ‘ขดุของเกา่มาเนา่ใหม’่ ”2 ทีเ่ผยแพรโ่ดยเว็บไซต ์ iLaw 
เพื่อชี้ ให้เห็นความเป็นมาดังนี้

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์(พม.) จดัทำา รา่ง 

พ.ร.บ. ส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2548 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการในปี พ.ศ. 2550 ต่อมา 

ไดส่้งใหส้ำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพจิารณาแก้ไขและส่งใหห้นว่ย

งานต่างๆ ให้ความเห็น จึงเปล่ียนช่ือเป็น ร่าง พ.ร.บ. ความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ พ.ศ.…  ร่างของรัฐบาลค้างการพิจารณาอยู่ ก่อนท่ีสภา

ผู้แทนราษฎรจะถูกยุบเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 และร่างกฎหมายก็

เป็นอันตกไป

2   “ร่าง พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ‘ขุดของเก่ามาเน่าใหม่’,”  iLaw,  2 
พฤศจิกายน 2557, http://ilaw.or.th/node/3314
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ขณะทีภ่าคประชาชนนำาโดยเครอืขา่ยผู้หญงิเพือ่ความกา้วหนา้และ

สันติภาพ เห็นวา่รา่งฉบบัที ่พม. เสนอนัน้ยงัมปีญัหาอยูม่าก โดยเฉพาะ

คำานิยาม ที่เปิดช่องให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

ด้วยเหตุผลทางวิชาการ ทางศาสนา หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะได้

เครือข่ายภาคประชาชนจึงรวมตัวกันศึกษากฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ระดมความคิดเห็นจากองค์กรต่างๆ และจัดทำาร่างกฎหมายฉบับประชาชน

ขึ้นมาใช้ชื่อว่า “ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่าง

เพศ พ.ศ.…” จากนัน้รวบรวมรายชือ่ประชาชน 14,994 รายชือ่  เสนอ

ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555  ร่างของประชาชนอยู่ระหว่างรอ

นายกรัฐมนตรีลงนามรับรองเนื่องจากเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน 

ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะถูกยุบเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 และร่าง

กฎหมายก็เป็นอันตกไป

หากไมม่กีารยบุสภา รา่ง พ.ร.บ. ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ.… 

ที่เสนอผ่านคณะรัฐมนตรี และ  ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมโอกาสและความ

เสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ.… ที่เสนอโดยประชาชน ซึ่งถือว่าเป็น

กฎหมายทีม่สีาระสำาคญัคล้ายกนั จะถกูนำามาพจิารณารวมกนัเพือ่ผสม

ผสานหลักการตา่งๆ เขา้ดว้ยกนั โดยมตีวัแทนจากภาคประชาชนทีเ่ขา้

ชื่อเสนอกฎหมายเข้าไปนั่งเป็นกรรมาธิการอย่างน้อย 1 ใน 3

หากมองในแง่เนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ท่ีออกมา แม้ว่าจะมีการ
ปรับปรุงแก้ไขจากเดิมบ้าง แต่ยังนับว่าอ่อนด้อยกว่าร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม
โอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ฉบับประชาชนจนเหมือนหนัง
คนละม้วน  เช่น ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติได้  “ตามหลักการทางศาสนา 
หรอืเพือ่ความมัน่คงของประเทศ” ตดัคำาวา่ “เพศภาวะ” และ “อตัลกัษณ์
ทางเพศ”  ออกไป  และไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงและ
การคุกคามทางเพศ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์  ผู้ที่ควรได้รับการส่ง เสริม
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โอกาสเปน็พเิศษ เปน็ตน้3 นอกจากนี ้ โครงสรา้งคณะกรรม การตา่งๆ ตาม 
พ.ร.บ. ก็แกะไม่ออกจากโครงสร้างรัฐราชการ จนทำาให้เกิดคำาถามว่า จะ
สามารถเอาผิดต่อการละเมิดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เสียหายได้
อย่างไร หากบุคคลหรือนโยบายในภาครัฐเองเป็นสาเหตุของการเลือก
ปฏิบัติ

ดังน้ัน จึงไม่น่าแปลกใจที่องค์กรสตรีต่างๆ มีท่าทีหันหลังให้กับ
กฎหมายฉบับน้ี  โดยในการสัมมนา  “พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558: นโยบาย การขับเคลื่อน และการปฏิบัติ” ที่
จัดขึ้นที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 
2558 มอีงคก์รสตรเีลก็ๆ เข้ารว่มดว้ยองคก์รเดียว คอื สมาคมบณัฑติสตรี
ทางกฎหมายแห่งประเทศไทย4

ดังน้ัน แม้หากดูผิวเผินกฎหมายนี้จะนับเป็นความก้าวหน้าเล็กๆ 
แต่ในขณะเดียวกัน  ก็เป็นการ  “คุมกำาเนิด”  ไม่ให้ร่างกฎหมายฉบับ
ประชาชนได้เกิด และจะมีผลบังคับใช้ต่อไปโดยไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้เม่ือใด 
ที่น่าเศร้าก็คือ กฎหมายน้ีอาจช่วยสงเคราะห์คนได้จำานวนหนึ่งในบาง
สถานการณ์ แต่กลับตัดโอกาสของการมีกฎหมายที่ดีกว่าท่ีจะไปรื้อถอน
โครงสร้างความไม่เท่าเทียมทางเพศในการเมืองและสังคมไทย และช่วย
สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นระบบ  เพื่อไม่ให้ต้องคอย
แบมือรับการสงเคราะห์จากรัฐอีกในอนาคต

3   “ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ  (ฉบับประชาชน),” 
โครงการสขุภาวะผูห้ญงิมลูนธิิผูห้ญงิ, http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=74

4   “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ‘พระราช บัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558: 
นโยบาย การขบัเคล่ือน และการปฏบิติั’,” กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว, 
http://www.owf.go.th/wofa/home.php? mode=normal&mod=news.news_
inner_detail&id=687
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สิง่ทีน่า่สนใจอกีอยา่งหนึง่กค็อื ทา่มกลางความเงยีบงนัขององค์กร
สตรีต่อ พ.ร.บ. ฉบับนี้  กลับมีเสียงดีอกดีใจจากกลุ่มความหลากหลาย
ทางเพศสว่นหนึ่ง ดว้ยเหตุทีม่าตรา 3 ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ หา้มการเลอืก
ปฎบิตัไิมแ่ตเ่ฉพาะดว้ยสาเหตคุวามเปน็เพศชายหญงิ แตย่งัรวมถงึผู ้ “มี
การแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำาเนิด”

ด้วยเหตุนี้ พ.ร.บ. ฉบับนี้จึงได้รับความสนับสนุนจากโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (UNDP) และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศของสหรฐัฯ (USAID) ทีก่ำาลงัผลกัดันสทิธคิวามหลากหลายทาง
เพศอย่างเต็มท่ี ผ่านโครงการ Being LGBTI  in Asia จนอาจหลงลืม
เรื่องเหมาะสมในการผลักดันกฎหมายท่ามกลางความอ่อนไหวของ
สถานการณเ์มอืงไทยในปจัจบุนั รวมถงึความเปน็มาของกฎหมายฉบับนี้

คงไมอ่าจลมืไดว้า่ แตเ่ดมิร่างกฎหมายของกระทรวงพฒันาสังคมฯ 
ไม่มีการกลา่วถงึผู ้ “มกีารแสดงออกทีแ่ตกต่างจากเพศโดยกำาเนดิ”  (รวม
ถึงคำาว่า  “เพศภาวะ” และ  “อัตลักษณ์ทางเพศ” ที่ถูกตัดท้ิงออกไป) 
แต่องค์กรสตรีเปิดโอกาสให้ตัวแทนกลุ่มความหลากหลายทางเพศได้
เข้าไปมีส่วนร่วมร่าง พ.ร.บ. ฉบับประชาชนด้วย จึงได้ปรากฎคำาเหล่านี้
ขึ้น  จากนั้น กระทรวงพัฒนาสังคมฯ จึงเอาเข้าไปใส่ในร่างของตนตาม
ฉบับประชาชน

ดงันัน้ การทีอ่งคก์รสตรเีคยยืน่มอืใหก้บักลุม่ความหลากหลายทาง
เพศจบัในเวลาทีฝ่า่ยหลังยงัหาแนวร่วมแทบไมไ่ด ้แตใ่นตอนนีก้ลับหลงลืม
และออกมายินดีปรีดาต่อ พ.ร.บ. ฉบับน้ี ย่อมเป็นเรื่องที่น่าอนาถใจเป็น
อย่างยิ่ง หากรัฐบาลมีเป้าหมายในการสร้างความอ่อนแอต่อกระบวนการ
สิทธิทางเพศโดยรวม ก็นับว่าประสบความสำาเร็จเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ สิ่งที่กลุ่มความหลากหลายทางเพศมิได้เฉลียวใจก็คือ 
รัฐบาลทหารปัจจุบันมิได้มีความจริงใจที่จะส่งเสริมสิทธิความหลากหลาย
ทางเพศอย่างแท้จริง  เห็นได้จาก พ.ร.บ. อุ้มบุญที่ออกมาไล่เล่ียกัน และ
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ละเมิดสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างชัดเจน5

อาจมีข้อสงสัยว่า หากไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสิทธิความ
หลากหลายทางเพศแล้ว  เหตุใด พ.ร.บ. ฉบับนี้จึงยังมีการกล่าวถึงผู้  “มี
การแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำาเนิด” อยู่โดยไม่ถูกตัดออกไป?

หากพิจารณาใหด้จีะเหน็วา่ แนวคดิในการรา่งกฎหมายฉบับนีก้ไ็ม่
ต่างกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เพิ่งถูกคว่ำาไป ดังท่ีอาจารย์วร
เจตน์ ภาคีรัตน์  ได้อธิบายไว้ดังนี้

ผมอยากอธิบายว่ารัฐธรรมนูญไทยมีพัฒนาการ หรือมีคาแรกเตอร์สำาคัญ

อย่างหน่ึง คือ รัฐธรรมนูญท่ีเขียนข้ึนหลังรัฐประหาร (หมายถึงรัฐธรรมนูญ

ฉบับถาวรที่ต่อเน่ืองมาจากฉบับช่ัวคราว)จะเขียนเรื่องสิทธิเสรีภาพ

ค่อนข้างยาว เพ่ือไปเกล่ือนกลืนกับส่วนท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย…เท่ียวน้ี

ย่ิงหนักไปกว่าเดิม ยาวมาก ถามว่าทำาไมต้องยาว ก็เพราะว่าเขาต้องการ

เอาบทบัญญัติเร่ืองสิทธิไปโชว์ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีหลักประกันสิทธิ

เสรีภาพเต็มไปหมด …บทสิทธิยิ่งยาวมาก ความเป็นประชาธิปไตย

ยิ่งน้อยหรือว่าไม่มี6

ดังนั้น  การท่ีดูเหมือนรัฐบาลปัจจุบันจะเปิดพื้นท่ีให้กับกลุ่มผู้มี
ความหลากหลายทางเพศมากขึน้  เชน่ หยอดคำาวา่ “เพศสภาพ” เขา้ไป

5   “รา่ง พ.ร.บ. อุม้บญุ : การเลอืกปฏบิตัทิีไ่มเ่ปน็ธรรมตอ่ผูม้คีวามหลากหลายทาง
เพศ!!,” ประชาไท,  1 ตุลาคม 2557, http://www.prachatai.com/journal/ 
2014/10/55782

6   “วรเจตน์ ภาคีรัตน์  วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ  (2): หลังรัฐประหารเขียนเสรีภาพ
สวยเสมอ,” ประชาไท,  5 กันยายน 2558, http://prachatai.org/jour nal/ 
2015/09/61229
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ในรัฐธรรมนูญ จนมีกลุ่มสิทธิความหลากหลายทางเพศเข้าไปขอบคุณ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ7 ก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
เห็นความสำาคัญของประเด็นความหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริง แต่
เป็นการใช้ประเด็นนี้เป็นหนึ่งใน  “ผ้าเตี่ยว” ปิดบังอำาพรางพื้นที่อื่นๆ ที่
หายไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  พื้นที่สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทาง
ประชาธิปไตย เพื่อทำาให้ดูเหมือนมีความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชน

มองให้ลึกลงไปอีกก็คือ สิทธิความหลากหลายทางเพศถูกนับว่า
เป็นประเด็นที่ไม่สำาคัญและไม่เป็นภัยคุกคามต่อโครงสร้างอำานาจ ผู้มี
อำานาจจึงยอมเปิดพ้ืนที่ให้  โดยยังอยู่ภายใต้การควบคุมในฐานะผู้ได้รับ
ความช่วยเหลือจากอำานาจรัฐ โดยไม่ไปกระทบกับโครงสร้างอำานาจใดๆ  
แต่หากวันใดมีการผลักดันสิทธิท่ีอาจไปกระทบต่อแบบแผนโครงสร้าง
อำานาจเชิงจารีต พื้นท่ีดังกล่าวก็จะปิดลงโดยทันที  ดังจะเห็นจาก พ.ร.บ. 
อุ้มบุญที่กล่าวถึงแล้ว หรือการที่  “สิทธิในการสมรส” ถูกตัดออกจากร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้คนรักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ตามกฎหมาย8

ในส่วนของ พ.ร.บ. ฉบับน้ี การคงคำาว่า “มีการแสดงออกท่ีแตกต่าง
จากเพศโดยกำาเนดิ” ไว ้กเ็พือ่ทำาใหด้เูป็นกฎหมายทีก่า้วหนา้ และปิดบงั
ความจริงที่ว่าไม่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณา
ผ่านกฎหมายฉบับนี้  (หาไม่แล้ว กฎหมายคงไม่ออกมาขี้ริ้วขี้เหร่เช่นนี้)

ผู้อ่านอาจเคยได้ผ่านหูผ่านตาคำาว่า  “ฟอกชมพู”  (pink-wash-

ing) กันมาบ้าง คำาน้ีเลียนมาจากคำาว่า “ฟอกขาว” แต่เป็นการฟอกให้

7   “กลุ่มหลากหลายทางเพศชม กมธ. ยกร่างฯ บัญญัติ  ‘เพศสภาพ’  ไว้ใน รธน.,” 
ผู้จัดการออนไลน์,  19 มกราคม 2558, http://www.manager.co.th/Politics/
ViewNews.aspx?NewsID=9580000006792

8   “สรุปกม.สิทธิหลากหลายทางเพศในร่างรัฐธรรมนูญใหม่,” มูลนิธิเพื่อสิทธิและ
ความเป็นธรรมทางเพศ, 2 กรกฎาคม 2558, http://forsogi.org/?p=290
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ดเูหมือนสะอาดดงีามด้วยการใชส้ชีมพ ูซึง่เป็นสีสัญลกัษณข์องสิทธิความ
หลากหลายทางเพศในระดับสากล

พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศฉบับนี้จึงนับได้ว่าเป็นความ
สำาเร็จในการฟอกชมพูครั้งแรกและครั้งสำาคัญของรัฐไทย  ในการแต่งองค์
ทรงเครือ่งกฎหมายขีร้ิว้ขีเ้หรใ่หด้งูดงาม จนเปน็ทีแ่ซซ่รอ้งของกลุม่ความ
หลากหลายทางเพศ และตบตาองคก์รนานาชาตทิีอ่าจไมเ่ขา้ใจบรบิทของ
กฎหมายนี้อย่างเพียงพอได้สำาเร็จ





ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ 
เรื่องการจำากัดโควตา 

เยี่ยมญาติ 10 คน

นพพล อาชามาส 
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 
เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 17 ต.ค. 2557

ช่วงเดือนกันย�ยน 2557 มีร�ยง�นข่�วถึงก�รเร่ิมใช้กฎจำ�กัดก�ร
เยี่ยมญาติของผู้ต้องขังในเรือนจำาหลายแห่งทั่วประเทศ โดยกฎนี้กำาหนด
ให้ผู้ต้องขังทุกรายต้องส่งรายชื่อญาติมิตรที่ตนเองต้องการให้เข้าเยี่ยม
จำานวน 10 ราย  ให้กับเจ้าหน้าที่  บุคคลอื่นนอกเหนือจากนี้จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เยี่ยม

จากปัญหาดังกล่าว  ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนจึงได้ทำา
หนังสือย่ืนขอสำาเนาเอกสารข้อบังคับในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งรายละเอียด
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ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมและติดต่อของบุคคลภายนอกต่อ
ผู้ต้องขัง  จากกรมราชทัณฑ์  โดยกรมราชทัณฑ์ได้ส่งสำาเนาหนังสือข้อ
บังคับดังกล่าวให้กับทางศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน  ในเดือน
ตุลาคม 2557

สำาหรับข้อบังคับในเรื่องการจำากัดผู้เข้าเยี่ยม อยู่ใน  “ข้อบังคับ
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กรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเย่ียมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง 
และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำา พ.ศ. 2555” หมวด 1 
เรื่องบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขัง  ในข้อที่ 8 ซึ่งระบุว่า 
“เพื่อประโยชน์ด้านการควบคุมหรือความมั่นคงของเรือนจำา ผู้บัญชาการ
เรือนจำาจะกำาหนดให้ผู้ต้องขังแจ้งรายชื่อบุคคลภายนอกที่จะให้เข้ามาพบ
หรอืตดิตอ่กบัตนภายในเรอืนจำาไวล้ว่งหนา้กไ็ด ้ รายชือ่บคุคลภายนอกนัน้
ให้มีจำานวนไม่เกิน 10 คน และหากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ให้สามารถ
ดำาเนินการได้  โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน”

ในข้อ 8 วรรคต่อมา ยังระบุด้วยว่า “ในกรณีมีเหตุพิเศษ ผู้บัญชาการ
เรือนจำาอาจพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้
ตามวรรคก่อน เข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังก็ได้”

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ข้อบังคับดังกล่าวมีการประกาศใช้โดยอธิบดี
กรมราชทัณฑ์ มาต้ังแต่วันท่ี 9 มีนาคม 2555 แต่ยังไม่ได้มีการนำามาใช้
ปฏิบัติในช่วงก่อนหน้าน้ีแต่อย่างใด นอกจากนั้น จากตัวบทในข้อบังคับ 
การใช้กฎดังกล่าวยังไม่ได้มีลักษณะบังคับให้ใช้เป็นการท่ัวไป แต่ขึ้นอยู่
กบัดลุยพนิจิของผูบ้ญัชาการเรอืนจำาในแตล่ะแหง่จะกำาหนดใชห้รอืไมก่ไ็ด้

ทัง้นี ้นอกจากการจำากดัผูเ้ขา้เยีย่มแล้ว ขอ้บงัคบันีย้งักำาหนดเรือ่ง
การพดูคยุในระหว่างการเขา้เยีย่มวา่ ตอ้งพดูภาษาไทยโดยพดูใหเ้สียงดงั
พอให้เจ้าพนักงานได้ยิน  และต้องยินยอมให้พนักงานฟังการสนทนา 
บันทึกเสียง หรือตัดการสื่อสาร หากการสนทนาเป็นไปโดยไม่เหมาะสม 
ในการพดูคยุระหวา่งทนายความกบัผูต้อ้งขงั หากตอ้งการพดูคยุความลบั 
จึงบอกให้เจ้าพนักงานออกไปอยู่ในระยะที่จะไม่ได้ยินการสนทนา

และหากบคุคลภายนอกทีไ่มไ่ดร้บัอนญุาต หรอืทีไ่ดร้บัอนญุาตให้
ติดต่อกับผู้ต้องขังได้กระทำาผิดข้อบังคับน้ี  เจ้าหน้าท่ีมีอำานาจดำาเนินการ
ให้ออกไปจากบริเวณเรือนจำา อีกทั้งมีอำานาจใช้กำาลังพอสมควรที่จะให้
บุคคลดังกล่าวออกไปพ้นจากเรือนจำาได้หากมีการขัดขืน





รายงานสถานการณ์การ
แสดงออกออนไลน์ หลัง 

22 พฤษภาคม 2557

ธนาธร ทนานนท์ 
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 
เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 23 ต.ค. 2558

สถิติพฤติก�รณ์แห่งคดี จำ�นวน 14 คดี

พฤติก�รณ์แห่งคดี จำ�นวนผู้ต้องห�/จำ�เลย

1.   โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดีย
(Youtube, Facebook, Prachatai)

9 คน

2.   เผยแพร่ส่งต่อข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย
(E-mail, Facebook, 4Share,  เว็บไซต์ส่วนตัว)

9 คน

3.   อื่น ๆ   เช่น ถูกปลอม Facebook และนำาไปโพสต์
ข้อความหมิ่นฯ  เป็นสมาชิกกลุ่มบน Facebook

6 คน

หม�ยเหตุ: บางคดีมีผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิดในลักษณะ
เป็นเครือข่ายจึงมีพฤติการณ์แห่งคดีเพิ่มมากขึ้นแตกต่างกันออกไป
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สถานการณ์การแสดงออก

บนโลกออนไลน์
ภายหลังการรัฐประหารเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557  ศูนย์

ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีที่
เกีย่วขอ้งกบัการแสดงออกบนโลกออนไลน ์จำานวน 14 คด ีมผีูต้อ้งหาหรอื
จำาเลยรวม 24 คน ในจำานวนนีม้ ี4 คน ถกูดำาเนนิคดภีายหลงัคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเรียกรายงานตัว อีกจำานวนหนึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถูก
เรียกรายงานตัว ไม่เคยเข้าร่วมเคล่ือนไหวทางการเมือง หรือสนใจการเมือง
มาก่อน โดยพฤติการณ์แห่งคดีก็มีความแตกต่างกันออกไป เช่น  โพสต์ 
เฟซบุก๊, แชรค์ลปิวดีโิอ, อปัโหลดคลปิวีดโิอลงบนเว็บไซต ์หรอืถกูปลอม
เฟซบุ๊ก บางคดีผู้ต้องหาถูกฝากขังจนครบ 84 วัน แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่
ต้องปล่อยตัวไป  เพราะอัยการไม่ฟ้องภายในระยะเวลาที่กำาหนด ทั้งนี้ 
เมื่อพิจ�รณ�คดีท้ังหมดพบว่�มี 8 คดี ถูกดำ�เนินคดีในศ�ลทห�ร
ต�มประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติฉบับที่ 37/2557 โดยมี
คดีที่อยู่ในศ�ลยุติธรรมเพียง 4 คดี เท่�นั้น  ส่วนอีก 2 คดี ยังอยู่ใน
ชั้นตำารวจ

ผู้ต้องหาหรือจำาเลยบางราย หลังถูกจับกุมถูกนำาไปกักตัว 7 วัน
ตามกฎอัยการศึก  ในระหว่างน้ีเจ้าหน้าที่ได้ขอรหัสเฟซบุ๊กหรืออีเมล์ 
รวมทั้งเข้าตรวจค้นบ้านพัก พร้อมทั้งยึดคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์มือถือ 
หรือแท็บเล็ตไป และมีกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีใช้เฟซบุ๊กของผู้ต้องหานัดพบกับ
บุคคลอื่น และติดตามจับกุมตัวมาดำาเนินคดีอีก  ในข้อหาหมิ่นสถาบันฯ

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่จำาเลยถูกจับกุม  โดยเจ้าหน้าที่ใช้วิธีเข้าถึง
อเีมลโ์ดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย และนำาขอ้ความสว่นตวัทีส่ง่ระหว่างจำาเลย
และผู้รับ รวมทั้งเนื้อหาจากเว็บไซต์ที่มีลิงค์ปรากฏในอีเมล์ของจำาเลยไป
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ดำาเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112  (ความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ), 
มาตรา 116  (ความผิดฐานยุยง ปลุกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดื่องใน
บ้านเมือง) และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ถึงแม้ว่ากระบวนการเข้าถึงมูล
ดังกล่าวจะสามารถกระทำาได้ตามกฎหมายของไทย คือพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 แต่ไม่ปรากฏว่าพนักงานอัยการอ้าง
คำาร้องขอเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมายเข้ามาในสำานวนแต่อย่างใด

บางกรณีพบว่า  เจ้าหน้าที่ได้ติดตามพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของ
ประชาชน แล้วนำาข้อความในเฟซบุ๊กมาดำาเนินคดี  เห็นได้จากกรณีท่ี
เจ้าหน้าท่ีทหารเข้าแจ้งความนายอานนท์ นำาภา จากการโพสต์เฟซบุ๊ก 
จำานวน 5 ขอ้ความ และฟอ้งนายพนัธศ์กัด์ิ ศรเีทพ ในความผดิตามมาตรา 
116 จากการโพสต์เฟซบุ๊กเช่นกัน

ด้านข้อหาท่ีใช้ดำาเนินคดีประชาชนจากการแสดงออกบนโลก
ออนไลนพ์บวา่ มคีวามเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญัคอื ในชว่งแรกจะใชค้วามผดิ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112  ในการดำาเนินคดีเป็นส่วนใหญ่ 
แต่ในช่วงหลังกลับดำาเนินคดีตามมาตรา 116 มากขึ้น  เช่น กรณีโพสต์
ขอ้ความเรือ่งปฏวัิตซิอ้น หรอืกลา่วหาวา่ พล.อ.ประยทุธ์ จันทรโ์อชา โอน
เงินไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อความที่ผู้โพสต์นั้นได้รับมาอีกทอดหนึ่ง

ในกรณีที่มีการตรวจยึดอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ หากพิจารณาจาก
การยดึโทรศพัทม์อืถอืของนกัศกึษา สมาชกิขบวนการประชาธปิไตยใหม ่
พบว่า  เจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ให้ทนายความเข้าสังเกตการณ์การทำาสำาเนา
ข้อมูล  โดยอ้างว่าเป็นกระบวนการภายในของตำารวจ แต่ได้นำาเครื่องทำา
สำาเนามาให้ดู  และแจ้งว่าได้ทำาสำาเนาไว้สองชุด ชุดหนึ่งไว้ที่กองพิสูจน์
หลักฐาน ในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ อีกชุดหนึ่งนำาไปตรวจสอบต่อไป

เม่ือมองผลภายหลังการถูกดำาเนินคดีพบว่า ในคดีท่ีศูนย์ทนายความ
เพื่อสิทธิมนุษยชนให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาและจำาเลยท่ีถูกดำาเนินคดี 
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112  มีเพียง 3 รายเท่าน้ันท่ีไม่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำา ส่วนที่เหลือไม่ได้
รบัการประกนัตวั ทัง้เม่ือมกีารสอบคำาใหก้าร จำาเลยสว่นใหญเ่ลอืกใหก้าร
รับสารภาพ โดยศาลทหารพิพากษาจำาคุกกรรมละ 10 ปี ปัจจุบัน  ในคดี
ที่ศาลมีคำาพิพากษาแล้ว คดีที่มีโทษสูงสุดใน คือ คดีของนาย ธ. ศาล
พพิากษาจำาคกุ 50 ป ีจากการโพสตเ์ฟซบุก๊ 5 ข้อความ โดยจำาเลยใหก้าร
รับสารภาพ ศาลจึงลดโทษครึ่งหน่ึง คงจำาคุก 25 ปี แต่ในคดีตามมาตรา 
116 ผู้ต้องหาและจำาเลยส่วนใหญ่ได้รับการประกันตัว ทั้งนี้  ในคดี 116 ยัง
ไม่มีคดีใดที่ศาลอ่านคำาพิพากษา

สรุป
ภายหลงัรฐัประหาร สถานการณก์ารแสดงออกออนไลนม์ขีอ้จำากดั

มากขึน้ ผา่นการเขา้ถงึเฟซบุก๊หรอือเีมลส์ว่นบคุคล จนผู้ใชง้านอนิเตอร-์
เน็ตถูกดำาเนินคดีในหลายคดี  ซ่ึงเป็นคดีความมั่นคงทั้งส้ิน  โดยหากเป็น
ความผิดในมาตรา 112 ผูต้อ้งหาสว่นใหญไ่มไ่ดร้บัการประกนัตวั และศาล
ทหารพพิากษาลงโทษจำาคกุกรรมละ 10 ปี สว่นในคดมีาตรา 116 ผูต้อ้งหา
และจำาเลยสว่นใหญไ่ดร้บัการประกนัตวั แตศ่าลยงัไมม่คีำาพพิากษาในคดนีี้



ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช.



ที่ดิน
สารพัด
ประโยชน
โปรด
ยายออก



ที่ดิน
สารพัด
ประโยชน
โปรด
ยายออก

ชาวบ้านโคกภูกระแต 
นครพนม นำาร่องขึ้นศาล 

พิษเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 1 ก.ย. 2558 
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

จังหวัดนครพนมไล่ช�วบ้�นออกจ�กที่ส�ธ�รณประโยชน์โคก
ภูกระแต - ดำาเนินคดี  รับนิคมอุตสาหกรรม - เขตเศรษฐกิจพิเศษ หลัง
ชาวบ้านอาศัยอยู่มากว่า 70 ปี ปฏิเสธเจรจาระงับข้อพิพาท - หาที่ดิน
รองรับ

วนัที ่24 สงิหาคม 2558 ศาลจังหวดันครพนมนดัพรอ้มจำาเลย 33 
ราย ทีถ่กูฟ้องในขอ้หาบกุรกุครอบครองท่ีสาธารณประโยชนโ์คกภกูระแต 
ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม  ในวันเดียวกันนี้  ศาลได้นัดหมาย
ให้ทางจังหวัดนครพนมมาศาล และเปิดโอกาสให้จำาเลยที่สมัครใจเข้า
ไกล่เกล่ียเพื่อระงับข้อพิพาทกับทางจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นผู้ร้องให้
ดำาเนินคดี และขอให้ศาลสั่งให้ชาวบ้านรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่
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แต่แล้วจังหวัดนครพนมกลับปฏิเสธที่จะเข้าไกล่เกลี่ย โดยให้คดี
ความเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย อีกทั้งยังมีหนังสือปฏิเสธ
ข้อเสนอของชาวบ้านซ่ึงเรียกร้องให้จัดหาที่ทำากินและที่อยู่อาศัยให้ใหม่ 
รวมทั้งจ่ายค่าชดเชย  โดยจังหวัดมีข้อเสนอว่า  จะรับชาวบ้านในพื้นที่
พิพาทที่ถูกอพยพออกให้เข้าทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมแทน

นอกจากน้ี ศาลยังได้ชี้แจงแก่จำาเลยว่า ชาวบ้านทุกคนท่ีอาศัยใน
พื้นที่พิพาทต้องย้ายออก พร้อมท้ังรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง คนท่ีเข้ามาอยู่
อาศยักอ่นการประกาศใหพ้ืน้ทีด่งักลา่วเปน็ทีส่าธารณประโยชน ์สามารถ
รบัสารภาพ และย้ายออกจากพืน้ทีไ่ดโ้ดยไมต่อ้งโทษ แตค่นทีเ่ขา้มาอาศยั
อยู่ภายหลังการประกาศฯ จะต้องโทษคดีบุกรุกแผ้วถางที่สาธารณ-
ประโยชน์อย่างแน่นอน ซึ่งหากรับสารภาพก็จะได้รับการลดหย่อนโทษ

ท้ังน้ี  ในวันท่ี 28 กันยายน 2558 ศาลนัดพิจารณาลับหลังจำาเลย 
โดยมีคำาสั่งให้อัยการโจทก์  จัดทำาข้อมูลพื้นท่ีพิพาทเพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบคดี

จากคำาชีแ้จงของศาล ดเูหมอืนชาวบ้านทีอ่ยูใ่นทีส่าธารณประโยชน์
โคกภกูระแต ซึง่นอกจากจำาเลยทัง้ 33 รายนีแ้ลว้ ยงัมอีกีกวา่ 300 ครอบ-
ครัว ที่กำาลังจะตกเป็นจำาเลย จะไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากรับสารภาพ 
และย้ายออกจากพื้นที่ไป หรือบางคนอาจมีโทษต้องถูกจำาคุกด้วย  เช่น
เดียวกับคดีพิพาทเรื่องท่ีดินระหว่างรัฐกับประชาชนคดีอื่นๆ ซึ่งมักจะ
ลงเอยด้วยการท่ีชาวบ้านต้องออกจากพื้นที่  และสูญเสียที่อยู่ที่ทำากิน 
ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะคดี

แต่หากพูดบนฐานเร่ืองสิทธิในการมีท่ีอยู่อาศัยและท่ีทำากิน ชาวบ้าน
มีสิทธิที่จะอยู่ท่ีโคกภูกระแตต่อไป หรือเรียกร้องให้รัฐหาที่ดินรองรับ 
พรอ้มเงินชดเชยทีจ่ะใช้ในการลงทนุเพือ่ทำาการเกษตร หรอืประกอบอาชพี
ใหม่หรอืไม ่ลองยอ้นกลบัไปดคูวามเปน็มาของทีพ่พิาททีจ่งัหวดันครพนม
อ้างเป็นเจ้าของ และเหตุแห่งคดี



 191 

ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช. บทความ

หนังสือรับรองก�รทำ�ประโยชน์ (น.ส.3)  

ของช�วบ้�นที่อ�ศัยอยู่ในที่ดินที่ถูกไล่ที่
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ที่สาธารณะโคกภูกระแต: 

ประชาชนมีสิทธิได ้อยู่หรือไม่
จากคำาบอกเล่าของคนรุ่นปู่ย่า ชาวบ้านได้เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่

ท่ีเรียกกันว่า ภูกระแต ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2484 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2501 ชาวบ้าน
ได้แจ้งการครอบครองท่ีดินกับทางราชการ มีหลักฐานเป็นใบ ส.ค.1 และ 
น.ส.2 โดยไดป้ลกูสรา้งบา้นเรอืนและทำาประโยชน์ในทีดิ่นดังกล่าวมาอยา่ง
ต่อเนื่อง

พ.ศ. 2514 ทางราชการได้ออก น.ส.3 ก. และ น.ส.3 ข.  ให้แก่
ชาวบ้าน แต่แล้วในปี พ.ศ. 2517 นายปอ สีสัน ผู้ ใหญ่บ้านในขณะนั้น 
(ปจัจบุนัเสยีชวีติแลว้) ไดม้าขอใบ น.ส.3 จากชาวบา้นทัง้หมด โดยบอก
ว่าจะเอาไปออกเป็นโฉนดให้ แต่ก็มีบางรายที่ออกไปอยู่ตามไร่ตามนา 
ผู้ ใหญ่บ้านไม่ได้ตามออกไปเก็บ น.ส.3  เวลาผ่านไป โดยที่ชาวบ้านก็ยัง
ไม่ได้รับใบโฉนด ในปี พ.ศ. 2521 ราชการได้ออกหนังสือสำาคัญสำาหรับ
ทีห่ลวง (นสล.)  เลขที ่4871 ใหภ้กูระแตบา้นหอ้ม เนือ้ที ่2938-2-47 ไร ่
เปน็พืน้ทีส่าธารณประโยชนท์ีร่าษฎรใช้รว่มกนั โดยมแีนวเขตทบัทีดิ่นของ
ชาวบ้านที่อยู่อาศัยมานานแล้ว

ป ีพ.ศ. 2538-2539 โดยการนำาของประธานสภาตำาบลอาจสามารถ 
และผู้ใหญ่บ้านบ้านห้อม ชาวบ้านได้ทำาหนังสือขอความเป็นธรรมถึง 
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ  รองนายกฯ และ ส.ส.จ. นครพนม รวมถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนม เรื่องการประกาศเขตที่สาธารณประโยชน์ทับที่
ชาวบ้าน และให้พิจารณาดำาเนินการให้ชาวบ้านที่ครอบครองที่ดินได้รับ
เอกสารสิทธิ์ แต่ทางราชการก็ไม่มีการดำาเนินการใดๆ

ปจัจุบนั ทีส่าธารณประโยชนโ์คกภกูระแตตามท่ีราชการออก นสล. 
เป็นที่ตั้งของ 4 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านห้อม ม.1 บ้านไผ่ล้อม ม.4 บ้าน
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พื้นที่ที่ส�ธ�รณประโยชน์ส่วนที่ท�ง 

จังหวัดนครพนมประก�ศให้ที่เป็นพื้นที่นิคมอุตส�หกรรม

อาจสามารถ ม.6 และบ้านห้อม ม.11 มีชาวบ้านกว่า 400 หลังคาเรือน 
โดยที่บางคนมี น.ส.3 บางคนถือเพียงใบสำาเนาที่บ่งบอกว่าทางราชการ
เคยออก น.ส.3 ให้ และบางคนยังถือ น.ส.2 ไว้
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ดำาเนินคดี หลังชาวบ้านยัง

ไม่ตกลงย้ายออก เหตุไม่พอใจ

มาตรการชดเชย
ต้นเดือนกรกฎาคม 2557 จังหวัดนครพนม  และ  กอ.รมน.จ. 

นครพนม ไดจ้ดัประชมุชาวบา้นประมาณ 3-4 ครัง้ ชีแ้จงขอ้มลูวา่  จังหวดั
ได้ประกาศให้ท่ีสาธารณประโยชน์โคกภูกระแตส่วนหน่ึงเป็นพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม จึงขอให้ชาวบ้าน 52 ราย ที่มีรายชื่อเป็นผู้อาศัยในพ้ืนที่
ดังกล่าวออกจากพ้ืนท่ีน้ัน โดยจังหวัดจะจ่ายค่าชดเชยให้ตามขนาดที่ดิน
ที่ถือครอง ชาวบ้านส่วนหนึ่งเกรงว่าเงินชดเชยดังกล่าวจะไม่พอในการ
ไปหาทีอ่ยูแ่ละทีท่ำากนิแห่งใหม ่จงึเสนอใหร้ฐัจดัหาทีท่ำากนิและท่ีอยูอ่าศยั
ให ้รวมทัง้จ่ายคา่ชดเชยเพ่ือใช้ในการลงทนุประกอบอาชีพตอ่ไป แตไ่มม่ี
หน่วยงานไหนรับข้อเสนอ ในการประชุมคร้ังสุดท้าย เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 
2557 เจา้หนา้ทีไ่ด้ใหช้าวบา้นเซน็ยนิยอมออกจากพืน้ที ่มชีาวบา้นลงชือ่
ประมาณ 10 ราย  เท่านั้น

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557  เวลาประมาณ 06.00 น. ทหารพร้อม
อาวุธครบมือประมาณ 30 นาย พร้อมทั้ง  เจ้าหน้าที่ตำารวจ  และส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัด อบต. ได้ลงมาในพื้นท่ี กระจาย
กำาลังไปตามบ้าน และเข้าไปนำาตัวเจ้าบ้านจำานวน 14 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มท่ี
ยังไม่เซ็นยินยอมออกจากพื้นที่  โดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา บอกเพียง
แค่ว่าเชิญไปคุยกับท่ีดินจังหวัด บางคนได้รับการแจ้งว่าจะเชิญไปคุยกับ
ผู้ว่าฯ และนายอำาเภอ ชาวบ้านจึงยินยอมไปด้วยดี แต่เจ้าหน้าที่กลับพา
ชาวบ้านไป สภ. เมืองนครพนม มีการเจรจาให้ชาวบ้านรื้อบ้านออกจาก
พื้นท่ีภายใน 30 วัน  แต่ชาวบ้านยังไม่ยินยอม  เจ้าหน้าที่ตำารวจจึงทำา
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บนัทกึการจบักมุ และแจง้ขอ้กล่าวหาวา่ บกุรกุ แผว้ถาง พืน้ทีส่าธารณ-
ประโยชน ์โดยชาวบา้นถูกควบคมุตวัไว้ในหอ้งสอบสวนนานกวา่ 5 ช่ัวโมง 
ก่อนที่จะได้รับการประกันตัวออกมา

ทหารและกฎอัยการศึก 

กับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
การประชุมเจรจากับชาวบ้านเริ่มมีขึ้นหลังรัฐประหารไม่นาน  โดย

มี กอ.รมน. เข้าร่วม  เมื่อไม่สามารถเร่งรัดให้ชาวบ้านยินยอมย้ายออกได้ 
ก็ใช้กำาลังทหารเป็นหลักเข้าควบคุมตัวชาวบ้านส่วนหนึ่งออกมาจากพื้นที่ 
และนำาไปแจ้งข้อกล่าวหาท่ีสถานีตำารวจ  ในบันทึกการจับกุมระบุว่า ชุด
จับกุมอาศัยอำานาจตามกฎอัยการศึก

ชาวบ้าน 1 ใน 14 ราย ที่ถูกเจ้าหน้าท่ีทหารควบคุมตัว  เล่าว่า 
ระหวา่งทีต่นขอเจา้หนา้ทีท่หารเขา้ไปเปลีย่นเส้ือผา้ มทีหาร 4-5 นาย ยนื
ล้อมตนอยู่ และบางคนใช้ปืนสะกิดหลังเพื่อเร่งให้ตนเดินออกมาจากห้อง

การใช้ทหารและกฎหมายเผด็จการมาเป็นตัวช่วย  ในการจัดการ
ปัญหาพิพาทท่ีรัฐหรือนายทุนมีกับประชาชน  เกิดขึ้นในพื้นที่และกรณี
ปญัหาอืน่ๆ อกีมากมายในชว่งหลงัรฐัประหารเปน็ตน้มา ไมว่่าจะเปน็กรณี
เหมืองทอง จ.เลย, กรณปีโิตรเลียมบา้นนามลู จ.ขอนแกน่, กรณยีดึพืน้ท่ี/
ตัดยาง  ท่ัวประเทศ หรือกรณีพิพาทในท่ีดินท่ีถูกประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในจังหวัดอื่นๆ ทหารเข้ามาแสดงตัวเป็นตัวกลางช่วยจัดการปัญหา 
แต่ที่จริงแล้วก็คือการร่วมมือกับอีกฝ่าย กดดัน คุกคาม และบังคับให้
ชาวบ้านต้องสยบยอม ภายใต้นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลทหาร ท่ีเร่งเดินหน้า
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
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กรณีที่สาธารณประโยชน์โคกภูกระแต  สันนิษฐานได้ว่า  จังหวัด
นครพนมเล็งไว้เป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจมาก่อนหน้าน้ีแล้ว  เนื่องจาก
อยู่ในบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3  (นครพนม-คำาม่วน) หลังการ
รัฐประหาร อำานาจทหารและราชการท่ีไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนจึงจับมือกัน
ฉวยใชอ้ำานาจพเิศษเพ่ือใหช้าวบา้นออกจากพืน้ทีด่งักลา่วโดยเรว็ แตเ่มือ่
ชาวบ้านยังไม่ยินยอมการดำาเนินคดีจึงเกิดขึ้น

วางแผน “พัฒนา” 

แต่ไร ้มาตรการรองรับ
หลังการจับกุมชาวบ้าน 14 รายแรก  เจ้าหน้าที่ทยอยเรียกตัว

ชาวบา้นอกีกวา่ 20 ราย เขา้มารบัทราบขอ้กลา่วหา นอกจากนี ้ชาวบา้น
ทราบมาจากตำารวจว่า  ผู้ท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ีโคกภูกระแตท่ีเหลืออีกประมาณ
สามร้อยกว่าราย  เจ้าหน้าที่ก็จะทยอยเรียกตัวเรื่อยๆ

การใช้กฎหมายจัดการปัญหาพิพาทในที่ดินอย่างเด็ดขาด แม้เมื่อ
คดีขึ้นสู่ช้ันศาล และศาลเปิดให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ย  เพื่อให้คดีความยุติ 
จงัหวดันครพนมกเ็ลอืกทีจ่ะปฏเิสธชอ่งทางในการตอบสนองความตอ้งการ
ของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ แสดงให้เห็นว่าฝ่ายรัฐวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ  โดยเน้นความรวดเร็ว  เด็ดขาด ภายใต้อำานาจเผด็จการ ซึ่ง
นอกจากจะไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการวางแผนแล้ว 
ยังไม่มีมาตรการรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ให้พวกเขาสามารถดำารงชีวิต
ต่อไปได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

หากตอ่สูก้นัในทางกฎหมายแล้ว รฐัผูถ้อืกฎหมายและมแีนวคดิวา่ 
ทรัพยากรทุกอย่างเป็นของรัฐ  ก็ย่อมเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่เสมอ แม้ออก 
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น.ส.3 ใหช้าวบา้นแลว้ กย็งัเกบ็คนื แลว้ออก นสล. ทบัได้ แมช้าวบา้นจะ
พิสูจน์ได้ว่า มีสิทธิ์ครอบครองก่อนการประกาศ นสล. แต่สุดท้ายก็คง
ไม่พ้นถูกการใช้อำานาจตาม มาตรา 44 ทำาให้พื้นที่ตกเป็นของราชพัสดุ 
เพือ่เป็นพืน้ทีพ่ฒันาเขตเศรษฐกจิพิเศษ บบีบงัคับใหช้าวบา้นต้องออกจาก
ที่ดินที่ตั้งรกรากมา

เนือ่งจากคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ไดอ้อก
ประกาศฉบับท่ี 2/25581 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2558  ให้ ต.อาจสามารถ 
และตำาบลอื่นๆ รวม 13 ตำาบล  เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
และเม่ือวนัที ่8 มิถนุายน 2558 คณะอนกุรรมการดา้นการจดัหาท่ีดนิและ
บรหิารจดัการ กำาหนดใหท้ีส่าธารณประโยชนโ์คกภกูระแต ต.อาจสามารถ 
เปน็หนึง่ในพ้ืนทีท่ี ่จ.นครพนม จะนำามาใชป้ระโยชน์ในเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ระยะที่ 22

ถา้การเมอืงเปน็ประชาธิปไตย รฐับาลมาจากการเลือกต้ัง ชาวบา้น
ยังมีทางเลือกท่ีจะต่อสู้ ในเชิงนโยบาย ให้ชะลอการดำาเนินคดี  ให้ยกเลิก
พื้นที่สาธารณประโยชน์ท่ีประชาชนไม่ได้ ใช้ร่วมกัน  หรือยกเลิกเขต
เศรษฐกิจได้ แต่บรรยากาศการเมืองเผด็จการเช่นนี้ หนทางนั้นดูเหมือน
จะยากลำาบาก

ชาวบา้นธรรมดาอกีจำานวนมากกจ็ะต้องเดินทางขึน้ศาล และกลาย
เป็นคนไร้ที่อยู่ที่ทำากินของประเทศนี้ ไปโดยปริยาย

1   “ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ฉบบัที ่2/2558 เรือ่ง
กำาหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ระยะที่ 2,” สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, http://www.nesdb.go.th/esdps/ประกาศ 
กนพ. 2-2558 พื้นที่ระยะสอง.pdf

2   “เปิดลายแทงที่ดินเขต ศก. พิเศษเฟส 2  ไฟเขียวเอกชนผุดนิคมอุต 4 จว. 
นำาร่อง,” ประชาชาติธุรกิจ,  11 มิถุนายน 2558, http://www.prachachat.net/
news_detail.php?newsid=1434010509





คดีความ 

ภายหลังการ

รัฐประหาร
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ประมวลสถานการณ์ 
คดีที่เกิดขึ้นหลัง 

รัฐประหาร 2557

ร�ยง�นทัง้ 5 ชิน้ทีร่วบรวมม�นีล้ว้นเปน็คดทีีอ่ยู่ภ�ยใตก้�รพิจ�รณ�
ของศาลยุติธรรมและศาลทหาร แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเมื่อเทียบ
กับคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้น  ในครั้งนี้เป็นการรวบรวมคดีท่ีประชาชนได้รับผล 
กระทบจากการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) 
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจาการใช้เสรีภาพในการ
แสดงออกท้ังการชุมนุมเดินขบวน การวิพากษ์วิจารณ์ คสช. คดีท่ีเก่ียวกับ
การใช้ความรุนแรงและคดีครอบครองอาวุธทั้งจากเหตุที่เกิดขึ้นก่อนและ
หลงัการรฐัประหาร ซึง่มทีัง้ทีเ่กีย่วกบัเหตทุางการเมอืงหรอืเปน็เพยีงการ
ครอบครองอาวุธท่ีไม่มีใบอนุญาต และคดีที่เกิดขึ้นจากการออกนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ เช่น  เขตเศรษฐกิจพิเศษ

จากการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของศูนย์ทนายความเพื่อ
สิทธิมนุษยชนในหลายคดีทำาให้พบว่า ในกระบวนการต่างๆ ต้ังแต่ช้ันจับกุม
จนถงึการพจิารณาคดใีนศาล มกีารละเมดิสทิธิมนษุยชนทัง้การควบคมุตัว
โดยมชิอบ การนำาตวัผูต้อ้งสงสยัไปควบคมุตัวโดยไมเ่ปดิเผยสถานทีเ่พือ่
สอบสวนโดยอาศัยกฎอัยการศึกเป็นเวลา 7 วัน และระหว่างถูกควบคุมตัว
ก็ไม่มีสิทธิพบทนายความหรือบุคคลท่ีตนไว้ใจ นอกจากนี้ยังได้รับการ
ร้องเรียนถึงการซ้อมทรมานเพื่อให้รับสารภาพ และเมื่อเข้าสู่ชั้นฝากขัง
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ก็ยังไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัว  ในชั้นพิจารณาคดี หากเป็นคดีข้อหา
หม่ินสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาลยังมีคำาส่ังให้พิจารณาคดีลับ นอกจากน้ี
ในหลายคดีแมจ้ะไม่สัง่พจิารณาลบั แตก่ารเขา้ถึงการพจิารณาคดกีเ็ปน็ไป
ได้ยาก เน่ืองจากมีการห้ามไม่ให้ผู้ไม่เก่ียวข้องในคดีเข้าห้องพิจารณาคดี
หรือบริเวณศาล

แมจ้ะไมม่ตีวัเลขทีแ่นช่ดัวา่ศาลยติุธรรมพจิารณาคดีทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การรัฐประหารเป็นจำานวนเท่าใด แต่คดีที่ผู้ต้องหาเป็นพลเรือนแต่ศาล
ทหารเปน็ผูพ้จิารณาตัง้แตก่ารรฐัประหาร จนถงึ 30 กนัยายน 2558 มคีดี
ที่พลเรือนถูกดำาเนินคดี 1,408 คดี คิดเป็นจำานวนผู้ต้องหาและจำาเลยรวม 
1,629 คน1  ซ่ึงเป็นผลพวงมาจาก คำาสั่ง คสช. ฉบับที่ 37/2557 และ 
38/2557 ซึ่งครอบคลุมไปถึงคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 
เรือ่งยยุงปลกุปัน่ดว้ย โดยมกีารใชก้ฎหมายมาตรานีค้วบคมุสทิธเิสรภีาพ
ในการแสดงออกของประชาชน

อีกทั้งคดีที่เกิดก่อนยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกเม่ือวันท่ี 
1 เมษายน 2558 และอยูใ่นการพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร สง่ผลให้
ไม่สามารถอุทธรณ์และฎีกาได้เพราะเป็น “สถานการณ์พิเศษ” กระบวนการ
จึงถูกเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว  อันเป็นการ
ซ้ำาเติมปัญหาในกระบวนการยุติธรรมภายใต้ คสช. อีกทางหนึ่ง

การคาดหวังว่าจะได้รับความไว้ใจและศรัทธาจากประชาชนท่ีตกอยู่
ภายใตก้ระบวนการยตุธิรรมทีไ่มเ่ปน็ธรรมนี ้อยา่งทีอ่ยูใ่นทอ่นฮคุตดิหใูน
เพลง “คืนความสุขให้ประเทศไทย”  ท่ีแต่งโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. คงจะเป็นไปได้ยาก

1   “เปิดสถิติการดำาเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร,”  ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน, 
13 พฤศจิกายน 2558, https://tlhr2014.wordpress.com/2015/11/13/static-
case-in-military-court/





คดีอาวุธและการเมือง : 
M79 ระเบิด เวที  
กปปส. หน้าห้าง  
BIG C เมื่อ 23  

กุมภาพันธ์ 2557

4 กันย�ยน 2558 เวล� 9.00 น. ศ�ลอ�ญ�กรุงเทพใต้มีนัดฟังคำ�
พิพากษาคดีใช้เครื่องยิงกระสุนระเบิด M79 ลงที่หน้าห้าง  Big  C 
ราชดำาริ  เมื่อ 17.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ในขณะที่มีการชุมนุม
ของ กปปส. แรงระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บสาหัส 9 ราย 
บาดเจ็บ 12 ราย  และทรัพย์สินเสียหาย คดีนี้มีจำาเลย 4 คนคือ นาย
ชัชวาล  (ชัช)  ปราบบำารุง  (จำาเลยที่ 1),  นายสมศรี  (เยอะ)  มาฤทธิ์ 
(จำาเลยท่ี 2), นายสุนทร  (ทร) ผิผ่วนนอก  (จำาเลยที่ 3) และนายทวีชัย 
(วี) วิชาคำา  (จำาเลยที่ 4) ซึ่งตำารวจจับกุมเมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557 
แตถ่กูควบคมุตวัโดยทหารอยูก่อ่นทีก่องพนัสารวตัรทหารที ่11 และยดึรถ
กระบะ 3 คัน  โดยศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต แต่จำาเลยให้การรับ
สารภาพในช้ันสอบสวน  จึงลดโทษเหลือจำาคุกตลอดชีวิต จำาเลยท้ัง 4 คน 
ตัดสินใจอุทธรณ์คำาพิพากษา

 203 



 204 

ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช. คดีความภายหลั งการ รัฐประหาร

ย้อนกลับไปช่วงปลายปี 2556 ถึงต้นปี 2557 ระหว่างท่ียังมีการ
ชุมนุมเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ของคณะกรรมการประชาชนเพื่อ
การเปลีย่นแปลงประเทศไทยใหเ้ปน็ประชาธปิไตยทีส่มบรูณอ์นัมพีระมหา-
กษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ หรอื กปปส. ทีก่รงุเทพฯ และตามจังหวดัต่างๆ ได้
มีเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนและระเบิดยิงเข้าใส่ท่ีชุมนุม
ของ กปปส. หลายครั้ง  โดยยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2557  ราว 5 โมงเย็น  เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่
หนา้หา้ง Big C ราชดำาร ิทีม่กีารชมุนมุของ กปปส. โดย “กระสนุระเบิด
ขนาด 40 มม.” หรือที่ถูกเรียกแทนด้วยชื่อ “M79” ซึ่งเป็นเพียงชื่อของ
เครื่องยิงกระสุนระเบิดรุ่นหนึ่งไปโดยปริยาย  เสมือนเรียกผงซักฟอกว่า 
“แฟบ้” แรงระเบดิสง่ผลใหมี้ผูเ้สยีชวิีต 3 ราย  เปน็เดก็ 2 ราย และผู้ใหญ ่
1 ราย และมผีู้ไดร้บับาดเจบ็ 21 ราย ในจำานวนนีม้ผีูบ้าดเจบ็สาหสั 9 ราย

ภายหลงัเหตกุารณ ์ผูค้นในสงัคมตา่งตัง้ขอ้สนันษิฐานถงึความเป็น
ไปได้ต่างๆ  ท้ังในประเด็นรูปแบบการก่อเหตุและผู้ลงมือกระทำา  โดยที่
พยานหลกัฐาน ณ เวลานัน้ยงัคงคลมุเครอื นีเ่ปน็อกีเหตกุารณห์นึง่ในชว่ง
เวลานั้นที่ไม่สามารถจับกุมตัวผู้ลงมือกระทำาผิดได้เช่นเดียวกับกรณีอื่นๆ

3 เดือนล่วงเลยผ่านไป 22 พฤษภาคม 2557  เกิดการรัฐประหาร
โดยคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิหรือ คสช. ซึง่กอ่นหนา้นัน้เพยีง 2 วนั
ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกก่อนแล้ว  เม่ือ คสช. ประกาศเข้ายึดอำานาจ
จากรฐับาลขณะนัน้ คสช. ออกประกาศเพือ่เรียกบคุคลเขา้รายงานตัว และ
ยังจับกุมตัวบุคคลต่างๆ โดยที่บุคคลจำานวนมากถูกสันนิษฐานว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับคดีการใช้อาวุธในช่วงก่อนการรัฐประหาร ผู้ถูกจับกุมเกือบ
ทั้งหมด ภายหลังถูกจับกุมจะถูกเจ้าหน้าที่ทหารใช้กฎอัยการศึกนำาตัวไป
ควบคุมไว้ในค่ายทหารเพ่ือทำาการสอบสวนเป็นระยะเวลาส้ันบ้างยาวบ้าง
แตส่ว่นใหญจ่ะครบ 7 วนั ตามอำานาจทีใ่ห้ไว้ในกฎอยัการศกึ และบางราย
ยังถูกควบคุมตัวยาวนานเกินกว่าอำานาจที่ให้ไว้ตามกฎอัยการศึกอีกด้วย
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สภ�พที่เกิดเหตุ ภ�พจ�ก Nation TV

กระบวนการจับกุมและสอบสวน

อันน่าเคลือบแคลง
หลัง คสช. ทำารัฐประหารเพียงเดือนเศษ ในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 

2557 นายชชัวาล (ชชั) ปราบบำารงุ, นายสนุทร (ทร) ผผิว่นนอก, นาย
สมศรี  (เยอะ) มาฤทธิ์  และนายทวีชัย  (วี) วิชาคำา ทั้ง 4 คน ถูกจับกุม
โดยทหาร โดยใช้อำานาจควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก และพวกเขาถูกนำา
ตัวไปสอบสวนในค่ายทหารโดยไม่มีโอกาสได้ติดต่อญาติหรือทนายความ 
และไม่ทราบแม้แต่ตนเองถูกควบคุมตัวอยู่ที่ใดเป็นเวลา 8-9 วัน ซึ่งเกิน



 206 

ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช. คดีความภายหลั งการ รัฐประหาร

ระยะเวลาทีก่ฎอยัการศกึไดอ้นญุาตไว้ และทัง้ 4 คน ไมม่ทีนายความอยู่
ด้วยระหว่างการสอบสวนท้ังตอนท่ีอยู่ในการควบคุมของทหารและการ
สอบสวนของตำารวจ ภายหลังการสอบสวนพวกเขาทั้ง 4 รับสารภาพ

เมือ่เจ้าหนา้ทีท่หารสอบสวนเสรจ็สิน้กน็ำาตวัพวกเขาทัง้ 4 สง่ใหก้บั
เจา้หนา้ทีต่ำารวจที ่สน. ลมุพิน ีในวนัที ่15 กรกฎาคม เนือ่งจากจดุเกดิเหตุ
อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ สน. ลุมพินี  ตำารวจได้ดำาเนินการจับกุมตาม
หมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ออกหมายจับวันท่ี 13 กรกฎาคม 2557 
ซึ่งหมายความว่าพวกเขาอยู่ในการควบคุมตัวของทหารเกินระยะเวลาที่
กฎอัยการศึกได้ให้อำานาจไว้  จากน้ันพวกเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจพาไป
แถลงข่าวและทำาแผนประกอบคำารับสารภาพในที่เกิดเหตุ

การแถลงข่าวในวันน้ันสรุปได้ว่า  เจ้าหน้าที่ได้จับกุมนายชัชวาล 
นายทวชียั นายสนุทร และนายสมศร ีพรอ้มยดึของกลางเปน็รถกระบะ 3 
คนั เครือ่งยงิลกูระเบดิ M79 จำานวน 1 เครือ่ง กระสุนระเบดิชนดิ 40 มม. 
จำานวน 25 ลูก ปนื M16 1 กระบอก กระสนุขนาด 5.56 มม. 70 นดั ปนื
ไรเฟิล 1 กระบอก และระเบิดขว้าง 5 ลูก

ในการแถลงข่าวพวกเขารับสารภาพว่ามีการวางแผนที่บ้านพัก
แห่งหนึ่งย่านสายไหม ขณะก่อเหตุได้ใช้รถยนต์กระบะ 3 คัน โดยมีรถ
นำาขบวน ตามด้วยรถที่คนร้ายก่อเหตุยิงลูกระเบิด และรถปิดท้ายขบวน

เบือ้งตน้ นายทวชียัรบัสารภาพวา่ ตนเองเปน็คนยงิลกูระเบดิจาก
ในรถ ขณะรถกำาลังชะลอความเร็วเหลือประมาณ 40-50 กม./ชม.  โดย
ยิงจากบริเวณสะพานข้ามแยกประตูน้ำา  ก่อนหลบหนีไปท่ีบ้านพักในซอย
สายไหมเลขที่ 75/1

ภายหลังแถลงข่าวและทำาแผนประกอบคำารับสารภาพ พนักงาน
สอบสวนได้ทำาการสอบสวนทั้ง 4 คน ที่ สน. ลุมพินี  และได้นำาตัวไปขอ
ฝากขงัทีศ่าลอาญากรงุเทพใต้ในวนัที ่16 กรกฎาคม และถกูนำาตวัไปขังที่
เรือนจำาพิเศษกรุงเทพมหานคร
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ต่อมาศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ญาตขิองจำาเลยทัง้ 4 คนวา่ จำาเลยทัง้ 4 ถูกทำารา้ยร่างกายและขม่ขูใ่ห้รบั
สารภาพในระหว่างการควบคุมตัวของฝ่ายทหาร

กรณีของนายชัชวาลซึ่งถูกจับกุมเป็นคนแรก  เขาและภรรยาถูก
จับกุมใน จ.เชียงราย หลังจากเดินทางไปทำาธุระเรื่องที่ดิน โดยเจ้าหน้าที่
ทหารราว 50 นาย พรอ้มอาวธุครบมอื เขา้จบักมุระหว่างพกัอยูใ่นโรงแรม
แห่งหนึง่ใน จ.เชยีงราย และถกูควบคมุตวัขึน้รถตู ้ เขาถูกปิดตาโดยตลอด
และถูกข่มขู่ให้สารภาพมาให้หมด ไม่เช่นนั้นภรรยาของเขาที่เดินทางมา
ดว้ยกนัและถกูคมุตวัแยกในรถอกีคนัอาจจะไมป่ลอดภยั  เขาเดาวา่ถกูพา
เข้ากรุงเทพฯ

เมื่อถึงที่หมายเขาถูกมัดมือไพล่หลังและถูกทำาร้ายร่างกายโดย
ชายสวมหน้ากากรูปสัตว์ 2 คน ประมาณครึ่งชั่วโมง จากนั้นถูกนำาตัวไป
ขึ้นรถตู้และถูกทำาร้ายร่างกายเป็นระยะอีกราว 3-4 ชม.  ก่อนถูกนำาตัว
เขา้ไปในอาคารซึง่เขาคดิวา่ถกูพาเดนิลงไปยงัหอ้งใต้ดนิ มกีารนำาสายไฟ
พนัสำาลียดัเขา้ไปในชอ่งทวารหนกั อกีสว่นหนึง่นำามามัดทีอ่วยัวะเพศ  เอา
น้ำาราดแล้วปล่อยกระแสไฟช็อต  เมื่อร้องก็ถูกถุงพลาสติกดำาคลุมศีรษะ
ทำาใหร้้องไมไ่ดแ้ละหายใจตดิขดั นอกจากนีย้งัมกีารนำาปนืพกส้ันยดัใสป่าก
พร้อมบังคับให้สารภาพว่านำาอาวุธไปซ่อนไว้ที่ใด

ภรรยาของนายชัชวาลที่เดินทางมาด้วยกัน แม้จะไม่ใช่เป้าหมาย
แต่ก็ถูกจับกุมและควบคุมตัวไว้หลายวันเช่นกันจึงได้รับการปล่อยตัว แต่
ภายหลังก็ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับอาวุธสงครามและออกหมายจับ

นายสุนทร  และนายทวีชัย  ถูกทหารจับพร้อมกัน  ในวันที่ 8 
กรกฎาคม เวลาประมาณบ่าย 2 โมง เน่ืองจากนายทวีชัยนำารถจักรยานยนต์
ไปซอ่มทีร่า้นของนายสนุทรซึง่เปน็บา้นดว้ย โดยบคุคลทีค่าดวา่นา่จะเปน็
ทหารนอกเครื่องแบบสั่งให้นอนคว่ำาเอามือไพล่หลังแล้วใช้สายเคเบิลรัด
แขน นำาผ้าสีดำามาปิดตาและใช้หมวกคลุมหัวทับลงไป  เมื่อนายสุนทร
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ร้องขอชีวิต ทหารก็เอาเท้ามากระทืบกลางหลังแล้วนำาตัวนายสุนทรเเละ
นายทวีชัยขึ้นรถไปพร้อมกับจับกุมลูกชายของนายสุนทรท่ีช่วยงานอยู่ใน
รา้นไปดว้ย ทัง้หมดถกูปดิตาดว้ยผา้สดีำาเหมอืนกนัและถกูนำาตัวขึน้รถมา
ที่ค่ายทหารแห่งหน่ึงถึงเวลาประมาณ 5 โมงเย็น  ในการเดินทาง ทหาร
นำาพวกเขาเปล่ียนรถระหว่างทางหน่ึงครั้ง ลูกชายของนายสุนทรถูกแยก
ไปรถอกีคนั โดยนายสนุทรไมไ่ดพ้บและไมไ่ดข่้าวลกูชายอกีเลยในระหวา่ง
ที่ถูกควบคุมตัว

กรณขีองนายสมศรถีกูทหารจบักมุทีบ่า้นยา่นดอนเมอืง ในวนัที ่8 
กรกฎาคม หลังจากรบัลกูมาจากโรงเรียน เวลา 16.00 น. ทหารทีม่าจบักมุ
มีอาวุธท้ังปืนส้ันและ M16 ทหารได้ยึดรถยนต์ TOYOTA  สีดำา หมายเลข
ทะเบียน ฒษ 4664 กทม. 1 คัน และยึดโทรศัพท์มือถือ 1 เคร่ือง  เขาถูก 
นำาตัวขึ้นรถยนต์สีเงิน โดยถูกใส่กุญแจมือ ถูกสวมหมวกคลุมปิดตา และ
ถูกให้นอนคว่ำาหน้ากับพื้นโดยเอาเข่าและศอกกดไว้  ระหว่างทางเขาถูก
บังคับให้รับว่าไปก่อเหตุที่ราชประสงค์เพราะมีคนอื่นซัดทอดมาแล้ว  เขา
ถูกกดอยู่กับพื้นรถประมาณ 1 ชั่วโมง

นายสนุทร นายทวีชัย และนายสมศร ีเลา่ว่า ระหวา่งการสอบสวน
มีการทำาร้ายร่างกายและการข่มขู่เอาชีวิตเช่นเดียวกับนายชัชวาล  จึงรับ
สารภาพด้วยเช่นกัน

ทางศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนได้รับทราบเรื่องการซ้อม
ทรมาน จึงได้ส่งเรื่องร้องเรียนพร้อมรายชื่อบุคคลที่ถูกควบคุมตัวตามกฎ
อัยการศึกและเข้าข่ายเป็นการซ้อมทรมานรวม 7 ราย ซึ่งรวมถึงทั้ง 4 
คนในคดนีี้ ไปทีค่ณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาต ิ (กสม.)  เมือ่วนัที ่17 
กันยายน 2557  เพื่อขอให้ใช้อำานาจตามกฎหมายเข้าตรวจสอบกรณี
ดงักลา่ว ซึง่ กสม. ไดส้ง่หนงัสอืแจง้วา่ไดร้บัเรือ่งแลว้และกำาลงัดำาเนนิการ
รับเรื่องร้องเรียน  เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีผล
การตรวจสอบจากทาง กสม. ตอบกลับมา
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เน่ืองจากเหตุระเบิดครั้งน้ีเกิดขึ้นก่อนมีประกาศ คสช. ฉบับที่ 
37/2557 คดีจึงได้รับการพิจารณาในศาลอาญากรุงเทพใต้  เม่ือวันที่ 30 
กนัยายน 2557 ในขอ้หาความผดิรว่มกนัฆา่และพยายามฆา่โดยไตรต่รอง
ไว้ก่อน, ร่วมกันทำาให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน, 
มีและใช้วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้มีและใช้
ไว้ ในครอบครอง, มีอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน ซึ่งนายทะเบียนจะออก
ใบอนญุาตให้ไมไ่ด้ไว้ในครอบครอง, มอีาวธุยทุธภณัฑซ์ึง่นายทะเบยีนจะ
ออกใบอนญุาตให้ไมไ่ด้ไว้ในครอบครอง, พาอาวธุปนืและวัตถรุะเบิดติดตัว
ไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และไม่มีเหตุจำาเป็นเร่งด่วนตาม
สมควรแกพ่ฤตกิารณ,์ ยงิปนืซึง่ใช้ดนิระเบดิโดยใชเ่หตใุนเมอืง และฝา่ฝนื
ประกาศที่ห้ามนำาอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดออกนอกเคห-
สถานเข้าไปในเขตพื้นที่ที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

พวกเขาทัง้ 4 คน ใหก้ารปฏเิสธทกุขอ้กล่าวหาในชัน้ศาล พวกเขา
ยืนยันว่าในวันเกิดเหตุไม่ได้ไปในที่เกิดเหตุและการรับสารภาพดังกล่าว
เป็นเพราะพวกเขาถูกซ้อมทรมาน

เมื่อการสืบพยานในศาลเริ่มต้นขึ้น
พยานที่มาเบิกความต่อศาลในคดีนี้  มีทั้งผู้บาดเจ็บ พนักงาน

สืบสวนสอบสวนของตำารวจ และเจ้าหน้าท่ีทหาร โดยการสืบพยานปากแรก
เริ่มเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ถึงพยานปากสุดท้ายขึ้นเบิกความเมื่อ
วนัที ่28 กรกฎาคม 2558 รวมนดัสบืพยานทัง้ส้ิน 19 วนั พยานสำาคญัใน
เหตุการณ์น้ีจะเป็นพยานเจ้าหน้าท่ีตำารวจกองพิสูจน์หลักฐาน และทหาร
ทีท่ำาการจบักมุและสอบสวน เนือ่งจากผู้ได้รบับาดเจบ็หรือพยานแวดลอ้ม
นั้นเห็นเพียงเหตุการณ์ขณะท่ีเกิดเหตุระเบิดขึ้นแล้ว ทำาให้ทราบเพียงว่า 
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ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดและตำาแหน่งกระสุนตกเท่านั้น จึงจะขอ
สรุปเพียงคำาเบิกความของพยานบางรายที่สำาคัญเท่านั้น

จากเหตุการณ์ระเบิดส่งผลให้มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 21 ราย และผู้
เสียชีวิต 3 ราย จากการเบิกความของผู้ได้รับบาดเจ็บและพยานในจุดที่
เกิดเหตุระเบิดทราบว่า ขณะเกิดเหตุพวกเขาได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นที่
หน้าห้าง Big C  ราชดำาริ  และจากการระเบิดดังกล่าวส่งผลให้พวกเขา
ได้รับบาดเจ็บ  ซ่ึงพยานบางรายอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่เกิน 5 เมตร 
พยานแพทย์ท่ีทำาการชันสูตรท้ังบาดแผลของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ที่ได้ ให้การในชั้นสอบสวนของตำารวจยืนยันว่าเกิดจากการระเบิด  โดย
บางรายพบสะเก็ดระเบิดตามร่างกายด้วย  โดยสะเก็ดระเบิดดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำารวจจากกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดยืนยันว่า
เป็นสะเก็ดจากระเบิดยิงชนิดระเบิดสังหารขนาด 40 มม.

การตรวจสถานที่ เกิดเหตุและ

วิเคราะห์อาวุธที่ใช ้และวิถีการยิง
พ.ต.ท.ธเนศ มีทอง สารวัตรสืบสวน สน. ลุมพินี  เบิกความว่า

ได้รบัแจง้เหตรุะเบดิทีบ่รเิวณหนา้หา้ง Big C ราชดำาร ิ ในเวลา 16.50 น. 
จึงเดินทางเข้าไปในท่ีเกิดเหตุ แต่ไม่สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้ ต้อง
ประสานกับผู้ชุมนุม กปปส. อยู่ประมาณ 1 ช่ัวโมง  จึงเข้าไปในท่ีเกิดเหตุได้ 
เขาทราบจากกองพิสูจน์หลักฐานว่า ระเบิดเกิดจากลูกระเบิดขนาด 40 มม. 
ยิงจากเครื่องยิงระเบิด M79 ซึ่งมีรัศมีการยิง 400 เมตร  สันนิษฐานว่า
ยิงมาจากสะพานข้ามแยกประตูน้ำา  เน่ืองจากมุมด้านอื่นติดกับตัวอาคาร 
ติดสะพานลอยและเวทีของผู้ชุมนุม พ.ต.ท.ธเนศ  จึงได้กระจายกำาลังลง 
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พ.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ลงตรวจสถ�นที่เกิดเหตุ  

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2557 ภ�พจ�กSpring News

พื้นที่ตามตึกสูงต่างๆ รวมถึงทำาการตรวจสอบกล้องวงจรปิด จนกระทั่ง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ตรวจที่เกิดเหตุอีกครั้ง และ
ยืนยันว่ายิงมาจากพื้นราบไม่ใช่ยิงมาจากตึกสูง

พ.ต.ต.ศักดิ์ศรี พิลาสันต์ อดีตพนักงานสอบสวน สน. ลุมพีนี ซึ่ง
เปน็ผูก้ลา่วหาจำาเลยทัง้ 4 และเปน็พนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบคดนีี ้ซึง่
ตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงปลายเดือนเมษายน 2557 ได้ย้ายไปประจำาการที่ 
สน. ทา่เรอื  เขาเปน็ผูเ้ขา้ไปเกบ็สะเกด็ระเบดิรว่มกบักองพสิจูนห์ลักฐานใน
วันเกิดเหตุ  รวมถึงเป็นผู้ทำาแผนที่จำาลองการเกิดเหตุ  เขาสันนิษฐานว่า
ระเบดินา่จะยงิมาจากบรเิวณสะพานขา้มแยกคลองแสนแสบ ประตนู้ำา แต่
ไม่มีประจักษ์พยานเห็นว่าจำาเลยทั้ง 4 เป็นผู้ก่อเหตุ

เขาร่วมตรวจสอบทีล่านจอดรถของหา้งสรรพสินคา้พาลาเดียมด้วย 
แตใ่นความเหน็ของเขาคดิวา่ จดุจอดรถนี้ ไมน่า่จะเป็นจดุทีม่กีารยงิระเบดิ 
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จุดที่น่าจะเป็นจุดยิงก็คือ บริเวณสะพานข้ามแยกประตูน้ำาเพราะว่ามีมุม
กว้างกว่า

พ.ต.อ.เดชา พรมสวุรรณ ์หวัหนา้งานสอบสวน สน. ลมุพนิ ี ไดร้บั
แต่งต้ังเป็นพนักงานสอบสวนในคดีน้ี เบิกความถึงวันท่ีเข้าตรวจสอบสถานท่ี
เกิดเหตุว่า ในวันเกิดเหตุเขาไม่สามารถเข้าไปในท่ีเกิดเหตุได้ทันทีเน่ืองจาก
มีการชมุนมุของ กปปส. อยู ่ทำาใหต้อ้งประสานขอเขา้พืน้ที ่จงึประสานให้
ผู้ชุมนุมกันพื้นที่เกิดเหตุไว้และประสานกองพิสูจน์หลักฐานและฝ่ายเก็บกู้
วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบพื้นที่  โดยเขาได้เข้าร่วมการตรวจสอบด้วย 
มีการเกบ็ชิน้สว่นระเบดิและถ่ายภาพทีเ่กดิเหตุไว ้นอกจากนัน้ในประเด็น
เรื่องกล้องวงจรปิดบริเวณสะพานก็ได้มีการเรียกตรวจเช่นกัน แต่ปรากฏ
ว่ากล้องวงจรปิดเสีย

พ.ต.ท.กิตติศักด์ิ ยาคุ้มภัย นักวิทยาศาสตร์กลุ่มงานตรวจอาวุธปืน
และเคร่ืองกระสุน กองพิสูจน์หลักฐาน สำานักงานตำารวจแห่งชาติ เบิกความ
ในประเด็นการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและวิถีการยิงของเคร่ืองยิงลูกระเบิด 
เขาเบิกความวา่ ในวนัเกดิเหตไุดร้บัแจ้งจาก สน.ลุมพนิ ี ใหต้รวจทีเ่กิดเหตุ
หน้าห้าง Big C ราชดำาริ เขาได้รับแจ้งจาก EOD  ท่ีเข้าไปในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ
กอ่นวา่  เหตรุะเบดิเกดิจากกระสนุระเบดิ จงึเขา้ไปบนัทกึภาพและหาแนว
ทิศทางการยิง ท่ีเกิดเหตุมีรถสามล้อจอดอยู่ และด้านข้างเป็นร้านค้าแผงลอย 
เขาไดอ้ธบิายสภาพความเสยีหายของทีเ่กดิเหตุและอธิบายเกีย่วกบัวธีิการ
ยิงปืน M79 ซึ่งหากยิงวิถีตรงระยะหวังผล 150 เมตร  ส่วนวิถีโค้งระยะ
หวังผลไกลสุดที่ 400 เมตร ซึ่งสามารถใช้ศูนย์ปรับระยะท่ีปืนช่วยในการ
เล็งยิงได้

ประเด็นทิศทางการยิงนั้น จากการตรวจสอบ พ.ต.ท.กิตติศักด์ิ
เชื่อว่า แนวการยิงมาจากบริเวณแยกประตูน้ำา ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
เป็นระยะ 340 เมตร โดย EOD  เป็นผู้วัด และเขายังตรวจหาจุดยิงโดย
การวางหมุดวัดระยะบนภาพถ่ายดาวเทียมในกูเกิลด้วย

หลายวันหลังจากนั้น พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ ได้เข้าร่วมกับ EOD  เข้า
ตรวจบรเิวณลานจอดรถช้ัน 9 โซน A ของหา้งพาลาเดยีม  เนือ่งจากอดตี
สมาชกิวฒุสิภา ไพบลูย ์นติติะวนั อา้งวา่นา่จะมกีารยงิมาจากจดุดงักลา่ว 
จากการตรวจสอบสถานที่ พบก้นบุหรี่ตกอยู่ และได้ถ่ายภาพจากมุมนั้น
ไปที่จุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นมุมปิดและมีตึกขวางอยู่ จึงเชื่อว่าจะต้องโดนวัตถุ
อื่นก่อนที่จะถึงพื้นถนนบริเวณที่เกิดเหตุ และทราบจาก EOD ว่า ระยะ
ไกลเกิน 400 เมตร ที่วัดด้วยกล้องวัดระยะ  เขาจึงสรุปว่าจุดยิงน่าจะเป็น
พ้ืนที่บริเวณแยกประตูน้ำา และหลังจากจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว  เขาได้เข้า
ร่วมการทำาแผนประกอบคำารับสารภาพด้วยเพ่ือวัดระยะ ผลจากการวัดระยะ
พบว่าจากจุดบนสะพานข้ามแยกประตูน้ำาระยะทางอยู่ที่ 320-340  เมตร

ล�นจอดรถของห้�งพ�ล�เดียมชั้น 9 ภ�พจ�ก อสมท.
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หลายวันหลังจากน้ัน พ.ต.ท.กิตติศักด์ิ ได้เข้าร่วมกับ EOD  เข้า
ตรวจบรเิวณลานจอดรถช้ัน 9 โซน A ของหา้งพาลาเดยีม  เนือ่งจากอดตี
สมาชกิวฒุสิภา ไพบลูย ์นติติะวนั อา้งว่านา่จะมกีารยงิมาจากจดุดงักลา่ว 
จากการตรวจสอบสถานท่ี พบก้นบุหรี่ตกอยู่ และได้ถ่ายภาพจากมุมนั้น
ไปที่จุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นมุมปิดและมีตึกขวางอยู่ จึงเชื่อว่าจะต้องโดนวัตถุ
อื่นก่อนท่ีจะถึงพื้นถนนบริเวณท่ีเกิดเหตุ และทราบจาก EOD ว่า ระยะ
ไกลเกิน 400 เมตร  ท่ีวัดด้วยกล้องวัดระยะ  เขาจึงสรุปว่าจุดยิงน่าจะเป็น
พื้นที่บริเวณแยกประตูน้ำา และหลังจากจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว  เขาได้เข้า
ร่วมการทำาแผนประกอบคำารับสารภาพด้วยเพ่ือวัดระยะ ผลจากการวัดระยะ
พบว่าจากจุดบนสะพานข้ามแยกประตูน้ำาระยะทางอยู่ที่ 320-340  เมตร

ล�นจอดรถของห้�งพ�ล�เดียมชั้น 9 ภ�พจ�ก อสมท.
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พ.ต.ท.กิตติศักดิ์  กล่าวด้วยว่า  สะเก็ดระเบิดที่ตรวจพบนั้นไม่
สามารถบอกได้ว่ายิงจากปืน M79 หรือ M203 และยิงจากปืนประบอก
ไหน เพียงแต่บอกได้ว่ายิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดประเภทใด

ร.ต.อ.ยุทธศักดิ์ ไข่ทา  สารวัตรงานเก็บกู้และตรวจวัตถุระเบิด 
กองบังคับการ สังกัดสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  เป็นผู้ตรวจวัตถุพยานท่ี
เก็บจากจุดเกิดเหตุจำานวน 2 รายการ คือ ชิ้นส่วนสะเก็ดระเบิดบริเวณ
ใกลเ้คยีงในทีเ่กดิเหต ุและชิน้สว่นสะเกด็ระเบดิจากร่างกายผู้เสยีหาย และ
ผลการตรวจพิสูจน์ทราบว่า  วัตถุพยาน 2 ชิ้น  เกิดจากการแตกตัวของ
ลูกระเบิดสังหาร ขนาด 40 มม.  ท้ังหมด 50 ชิ้น และภายหลังเขาได้รับ
ชิ้นส่วนวัตถุสะเก็ดระเบิดที่ได้จากศพผู้เสียชีวิตอีก 17 ชิ้น  ก็เป็นสะเก็ด
จากระเบิดชนิดเดียวกัน  ซ่ึงใช้กับเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. ซึ่ง
ปจัจบัุนมทีัง้ปนื M79 และปนื M203 ซึง่ใชป้ระกอบกบัปนื M16 ภายใน
รศัมีการระเบดิ 5 เมตร สามารถทำาใหต้ายได ้ ในระยะ 5-15 เมตร ทำาให้
ได้รับบาดเจ็บสาหัส และในระยะ 15-30 เมตร ทำาให้บาดเจ็บเล็กน้อย

แตจ่�กก�รตรวจสอบไมส่�ม�รถบอกไดว้�่เครือ่งยงิ M79 ที่
ถูกยึดม�เป็นของกล�งน้ันถูกใช้ ในก�รก่อเหตุหรือไม่ ถ้�ห�กยิง
แลว้กระสนุไมร่ะเบดิกส็�ม�รถตรวจเทยีบรอยเกลยีวลำ�กลอ้งบนหัว
กระสุนกบัปนืได ้แตถ่�้หวักระสนุระเบดิไปแลว้กไ็มส่�ม�รถบอกได ้
และตรวจไม่พบล�ยนิ้วมือบนอ�วุธปืนของกล�งที่ยึดม�ได้

สืบจากกล้องและคลื่นโทรศัพท์
พ.ต.ท.ธเนศ มทีอง สารวตัรสืบสวน สน. ลมุพิน ี เบกิความถงึการ

ตรวจสอบกลอ้งวงจรปดิของหา้งแพลตินมั ทีต่ดิตัง้เอาไวห้นา้หา้ง เขาเชือ่
ว่าขณะใช้ M79 จะต้องยิงในขณะเคลื่อนที่และทิศทางจราจรจากสะพาน
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ขา้มแยกประตนู้ำา ชอ่งทางจราจรเดนิรถทางเดยีวจากแยกราชเทวไีปถนน
เพชรบุรีตัดใหม่  เม่ือดูกล้องวงจรปิดท่ีบันทึกภาพตั้งแต่เวลา 16.51 น. 
เป็นต้นมา มีรถท่ีเป็นไปได้ว่าจะถูกใช้ในการก่อเหตุ 11 คัน ลักษณะเป็น
รถยกสงูหรอืรถตู ้แตก็่ยงัไมไ่ดรั้บภาพกลอ้งวงจรปดิของกรงุเทพ มหานคร 
ประกอบกับกลอ้งบางตวัของกรุงเทพมหานครในพืน้ทีก่ารชมุนมุแหงนหน้า
ขึ้นฟ้าเพื่อไม่ให้กล้องจับภาพได้

ต่อมา 10 กรกฎาคม  เขาทราบว่า คสช. ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
ได ้5 คน และไดร้บัขอ้มลูวา่รถทีใ่ชร่้วมกอ่เหตนุัน้มรีถกระบะโตโยตา้วโีก้
สีทองและสีดำา และยังมีอีซูซุมิวเซเว่นสีดำา  เขาจึงได้เปิดกล้องวงจรปิดท่ี
เกบ็ภาพดงักลา่วมาดอีูกครัง้หนึง่พบวา่ ชว่งเกดิเหตมุรีถท้ัง 3 คนัวิง่ผา่น
สะพานข้ามแยกประตูน้ำาจริง แต่ภ�พจ�กกล้องวงจรปิดที่ถ่�ยภ�พรถ
ทั้งส�มคันนั้นไม่ส�ม�รถมองเห็นป้�ยทะเบียนได้ และเข�ไม่ทร�บ
ว�่รถต�มภ�พจะเปน็รถคนัเดยีวกบัรถของกล�งหรอืไมอ่กีดว้ย และ 
คสช. ยังให้เบอร์โทรศัพท์ของ นางกรรณิการ์ วงศ์ตัว และจากการตรวจสอบ
พบว่า ช่วงเกิดเหตุโทรศัพท์เคร่ืองดังกล่าวปรากฏสัญญาณอยู่บริเวณที่
เกิดเหตุ จึงเชื่อว่านางกรรณิการ์และพวกได้ร่วมกันก่อเหตุจริง

นอกจากนัน้กลอ้งวงจรปดิในบรเิวณสะพานขา้มแยกประตนู้ำาทีก่อง
พิสูจน์หลักฐานสันนิษฐานว่าเป็นจุดท่ีใช้ยิงนั้น พ.ต.ต.ศักด์ิศรี พิลาสันต์ 
ได้เบิกความถึงกล้องท่ีอยู่บนสะพานข้ามแยกนี้ด้วยว่า  ในระหว่�งที่เข�
ยังรับผิดชอบคดีนี้อยู่ยังตรวจสอบกล้องวงจรปิดไม่ได้เนื่องจ�ก
ไมม่ภี�พ  เพร�ะกลอ้งบ�งตวัแหงนหน�้ขึน้ฟ�้และไดส้อบถ�มไปยงั
กรุงเทพ มห�นครแล้วแต่ไม่ได้รับคำ�ตอบ

ในประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิด  ศาลได้เรียกพยานผู้ดูแลกล้อง
วงจรปิดของห้างแพลตินัมมาเบิกความด้วย คือ นายศุภกร พุ่มชาวสวน 
พนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างแพลตินัม ซึ่งทำาหน้าที่ตรวจสอบ
กล้องวงจรปดิและเปน็ผูม้อบบนัทกึภาพวดิโีอซึง่เปน็ภาพเคลือ่นไหวใหแ้ก่
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เจา้หนา้ทีต่ำารวจ สน. ลมุพนิ ี เพ่ือตรวจสอบ เขาไดร้ะบตุำาแหนง่ของกลอ้ง
วงจรปิดด้านหน้าห้างท่ีบันทึกภาพของรถยนต์ท่ีมุ่งขึ้นสะพานข้ามแยก
ประตูน้ำา  ซ่ึงสามารถบันทึกภาพรถกระบะสีทอง รถย่ีห้ออีซูซุมิวเซเว่นสีดำา 
และรถกระบะโตโยต้าสีดำา  ซ่ึงถูกบันทึกไว้ได้ในเวลา 16.51 น. ของวันเกิดเหตุ

เขาเบิกความในประเด็นเรื่องทะเบียนของรถท้ัง 3 คันว่า ขณะที่
เขาดูกล้องวงจรปิด ไม่สามารถเห็นเลขทะเบียนของรถทั้ง 3 คันได้ และ
ตำารวจไม่ได้ให้เขาดูรถท้ัง 3 คันท่ียึดเป็นของกลางอีกด้วย  โดยรถทั้ง 3 
คันที่ถูกบันทึกภาพไว้ได้ วิ่งด้วยความเร็วประมาณ 60-80 กม./ชม.

พ.ต.อ.เดชา พรมสุวรรณ์  หัวหน้างานสอบสวน สน. ลุมพินี
ภายหลังเขาได้สอบปากคำาผู้บาดเจ็บ, ญาติผู้เสียชีวิต, นายทวีชัยและ
นายสนุทร, พ.ต.อ.อัคราเดช พมิลศร ีและ พ.อ.วจิารณ ์จดแตง ดว้ย เขา
กลา่วถงึการตรวจสอบหมายเลขโทรศพัทข์อง นางกรรณกิาร ์วงศตั์ว 1 ใน
ผู้ต้องหาท่ียังไม่ได้ตัว  (นางกรรณิการ์เคยถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัว 
แต่ไม่ได้ฟ้องเป็นคดี ปัจจุบันไม่ทราบสถานะ) ปรากฏว่ามีเบสเสาโทรศัพท์
ของนางกรรณิการ์จากบริเวณบ้านของนางกรรณิการ์ไปถึงบริเวณจุดเกิด
เหตุ และจากจุดเกิดเหตุวนกลับมาที่บ้านของนางกรรณิการ์ในช่วงเวลา
เกิดเหตุเดียวกัน แต่เขากล่าวว่าเสาโทรศัพท์เป็นการแสดงจุดที่อยู่ของ
โทรศัพท์เท่านั้น ไม่ได้บอกว่าบุคคลดังกล่าวไปอยู่ในสถานที่นั้นด้วย

พนกังานอัยการไดอ้้างสง่พยานเอกสารเพิม่เติมขณะสืบพยานปาก 
พ.ต.อ.เดชา พรมสุวรรณ์ คือเอกสารการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
มือถอืของนางกรรณกิาร ์ โดยอา้งหมายเลขโทรศพัทห์มายเลขหนึง่วา่เป็น
ของนางกรรณิการ์ที่ปรากฏอยู่ในที่เกิดเหตุในวันเวลาเดียวกับที่คนร้าย
กอ่เหต ุซึง่ตามรปูคดขีองโจทกน์ัน้อา้งวา่นางกรรณกิารม์ส่ีวนรว่มวางแผน
และอยู่ในรถขณะก่อเหตุด้วย

เอกสารดังกล่าวนี้อัยการได้มาหลังจากท่ีตำารวจรับบันทึกคำารับ
สารภาพในคา่ยทหารมาแล้ว ตัง้แตว่นัที ่13 กรกฎาคม 2557  (แตเ่พิง่อา้ง
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สง่ถงึศาลวนัที ่9 กรกฎาคม 2558) เพ่ือใชเ้ปน็หลกัฐานในการย่ืนขอหมาย
จับต่อศาล ในเอกสารไม่ได้ระบุว่าหน่วยงานใดหรือใครเป็นผู้ทำาขึ้น และ
ทำาขึ้นโดยระเบียบขั้นตอนอย่างไร  จึงมีพิรุธขาดความน่าเชื่อถือเพราะ
ไม่สามารถตรวจสอบแหลง่ทีม่าและความถกูต้องได้ นอกจากเอกสารนีจ้ะ
ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของจำาเลยท้ัง 4 อยู่ด้วยแล้ว  เสาโทรศัพท์นั้นยังแสดง
เพียงจุดที่อยู่ของโทรศัพท์เครื่องนั้นๆ แต่ไม่สามารถบอกได้เลยว่าบุคคล
เจ้าของโทรศัพท์จะอยู่ในตำาแหน่งแห่งที่เดียวกับโทรศัพท์หรือไม่

พ.ต.อ.เดชา กล่าวด้วยว่า  ในการสอบสวนจำาเลยของตำารวจมี
ทนายความเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย โดยพนักงานสอบสวนเป็นผู้จัดหา
ให้ ในประเดน็นีเ้มือ่ทนายจำาเลยซกัถาม พ.ต.อ.เดชา เพ่ิมเติมพบวา่ ไมม่ี
การลงข้อมูลของทนายความท่ีเข้าร่วมฟังการสอบสวนและไม่ได้มีการส่ง
สำานวนการสอบสวนด้วย

การสอบสวนในค่ายทหาร
พ.ต.อ.อัคราเดช พิมลศรี  เบิกความว่า ขณะเกิดเหตุเขายังไม่ได้

เขา้มาดำาเนนิการในคดนีีจ้นกระทัง่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง และเขา
ได้เข้าเป็นหน่ึงในคณะ คสช. ตาม พ.ร.บ. กฎอัยการศึก ซึ่งให้สิทธิ์เขาใน
การเข้าซักถามเก่ียวกับเรื่องท่ีต้องทราบตามคำาส่ัง คสช. ซึ่งทำาให้เขาได้
เข้าร่วมการสอบสวนจำาเลยท้ัง 4 คน  ท่ีกองพันสารวัตรทหารท่ี 11  (ถนน
โยธี)  เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557  ซ่ึงในการสอบสวนมีทั้งทหารและ
ตำารวจซึ่งก็คือตนเองร่วมกันสอบสวน โดยการสอบสวนจำาเลยทั้ง 4 คน
สรุปความได้ว่า

จำาเลยท้ัง 4 คน ได้ร่วมกันวางแผนก่อเหตุและจัดหาอาวุธ  โดย
อาวุธได้มาจากหลายทาง โดยใช้บ้านของ นางกรรณิการ์ วงศ์ตัว  เป็นที่
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ประชุม จนกระท่ังวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนเท่ียง ท้ังหมดได้เดินทาง
ไปยังบริเวรท่ีเกิดเหตุ แต่อาวุธปืนเกิดติดขัดจึงไม่สามารถดำาเนินการได้ 
จึงกลับไปวางแผนท่ีบ้านจนนายสุนทรแก้ไขอาวุธเสร็จ จนเย็นจึงเดินทาง 
ออกไปท่ีจุดเกิดเหตุอีกคร้ัง โดยนายชัชวาลขับรถโตโยต้าวีโก้สีบรอนซ์ทอง
เปน็รถนำาทาง และคนัทีส่องม ีนายวเิชยีร สุขภริมณ ์เปน็ผูข้บั  โดยมนีาง
กรรณกิารน์ัง่ขา้งคนขบั นายทวชียันัง่หลงัคนขบั และนายสนุทรนัง่อยูห่ลงั
นางกรรณิการ์  นายสมศรีขับตามเป็นคันที่สามโดยมีคนชื่อต๊ะนั่งข้าง 
จำาเลยทั้ง 4 คน ไปถึงจุดเกิดเหตุในเวลา 17.00 น. เศษ นายทวีชัยได้ใช้ 
M79 ยงิหนึง่นดัไปท่ีบรเิวณผูช้มุนมุหนา้หา้ง Big C แลว้เดินทางกลับไป
ที่บ้านของนางกรรณิการ์แล้วจึงแยกย้ายกันไป

โดย พ.ต.อ.อัคราเดช ได้ส่งบันทึกการสอบสวนต่อศาลด้วย ซึ่ง
เอกสารทีพ่ยานกลา่วถงึนี ้ทา้ยเอกสารมชีือ่ของ ร.ท.ปรวิฒัน ์ทองประจง 
หัวหน้าชุดข่าวกรองทหาร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ระบุว่าเป็น
ผู้ซักถามจำาเลยทั้ง 4 คน แต่กลับไม่มีลายมือชื่ออยู่ในเอกสารด้วย  โดย
เขาให้เหตุผลว่าท่ี ร.ท.ปริวัฒน์ ไม่ได้ลงช่ือไว้เพราะว่า ร.ท.ปริวัฒน์  เป็น
ทหารฝา่ยการขา่วและกองทพับกมคีำาสัง่ให้ไปราชการจงึมเีพยีงลายมอืชือ่
ของ พ.ต.อ.อัคราเดช  เท่านั้น  และในเอกสารดังกล่าวยังระบุสถานที่
สอบสวนวา่เปน็ พนั.ร.มทบ.11  (ถนนอำานวยสงคราม) ซึง่เปน็คนละสถาน
ที่กับที่เขาเข้าร่วมการสอบสวน

ในช่วงการซักถามของทนาย พ.ต.อ.อัคราเดช ได้ตอบว่า  ในการ
สอบสวนผู้ท่ีร่วมซักถามนอกจาก ร.ท.ปริวัฒน์  ยังมี พ.ต.อ.เอกรัตน์ 
ลิม้สงักาศ ปจัจุบันเปน็รองผูบ้งัคบัการตำารวจจราจรกรงุเทพมหานคร และ 
พ.อ.วิจารณ์ จดแตง  ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีทหารผู้สืบสวนและจับกุมจำาเลยทั้ง 
4 ด้วย ส่วนตัวเขาเองเพียงแค่นั่งฟังอย่างเดียว  ในประเด็นเรื่องสถานที่
สอบสวน ทีร่ะบุในเอกสารสอบสวนของทหารไมต่รงกบัสถานทีท่ีเ่ขาได้ไป
สอบสวนจำาเลยนี้  เขาไม่ทราบเหตุผล
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พ.ต.อ.อัคราเดช  ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการที่ ร.ท.ปริวัฒน์ 
ไม่ไดล้งลายมอืชือ่ในบนัทกึสอบสวนวา่ ในการสอบสวนจำาเลยคนสุดทา้ย 
ร.ท.ปรวิฒัน ์ยงัอยูร่ว่มการสอบสวนดว้ย แตใ่นตอนทีเ่ขาไดล้งลายมอืชือ่
ในบันทึกสอบสวน ร.ท.ปริวัฒน์ ไม่อยู่แล้ว และเขาไม่ทราบว่า ร.ท.ปริวัฒน์ 
ไปทีไ่หน และในการสอบสวนยงัมกีารบนัทึกวดีิโอเอาไวด้้วย แต่ฝา่ยความ
มั่นคงของทหารเป็นผู้เก็บรักษาไว้และวิดีโอบันทึกการสอบสวนนี้ ไม่มีใน
สำานวนของอัยการด้วย

พ.อ.วิจารณ์ จดแตง นายทหารผู้กล่าวหานายชัชวาลในข้อหากระทำา
ความผดิเกีย่วกบัการครอบครองอาวธุสงครามซึง่เปน็อีกคดกีลา่ววา่  เหตุ
ที่เชิญตัวนายชัชวาลมาซักถามเพราะสงสัยว่ามีการค้าอาวุธสงคราม ซึ่ง
ในคดดีงักลา่ว เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม 2557 ทางทหารได้เชญินายชชัวาล
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มาซักถาม  จึงทราบว่ามีอาวุธสงครามครอบครองไว้ที่บริเวณหมู่บ้าน
พฤกษา B คลองสาม ต่อมาวันท่ี 9 กรกฎาคม นายชัชวาลได้นำาทหาร
ไปตรวจคน้ในบรเิวณท่ีนายชชัวาลบอกว่าซกุซอ่นอาวธุสงครามเอาไว้ โดย
พบว่ามีปืน M79 และ M16 อย่างละ 1 กระบอกและอาวุธสงครามอีก
หลายรายการ นายชัชวาลรับสารภาพว่ามีไว้เพื่อก่อเหตุในที่ชุมนุมของ 
กปปส. ภายหลงัตำารวจ สน. ลมุพิน ีจงึไดเ้รยีกเขามาเป็นพยานในคดเีกีย่ว
กับกรณีท่ีมีเหตุยิง M79 ทำาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตท่ีถนนราชดำาริ และ
ได้ขอ M79 ที่ยึดเป็นของกลางในคดีที่เขาเป็นผู้ถูกกล่าวหาไปตรวจสอบ

พ.อ.วิจารณ์ ให้การว่า ไม่เคยพบกับนายชัชวาล เนื่องจากทหาร
ชุดซักถามเป็นผู้ซักถามและนำานายชัชวาลไปตรวจยึดอาวุธ ส่วนตัวเขาเอง
เป็นเพียงผู้กล่าวโทษนายชัชวาลเท่าน้ัน  ไม่ได้ร่วมตรวจยึดอาวุธด้วย 
นอกจากนั้นเขาก็ไม่เคยพบจำาเลยคนอื่นในคดีนี้ด้วย ซึ่งทหารชุดซักถาม
จะเป็นเจ้าหน้าท่ีทหารชุดฝ่ายข่าวและทำางานร่วมกับตำารวจ ซึ่งจะทำางาน
ปิดลับไม่เปิดเผยตัว  ซ่ึงเขาคิดว่า ร.ท.ปริวัฒน์  เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวจึง
ไม่เปิดเผยตัว และเขาเองก็ไม่รู้จัก ร.ท.ปริวัฒน์ ด้วยเช่นกัน

พ.อ.วิจารณ์ กล่าวว่าในการควบคุมตัวนายชัชวาลนั้น ควบคุมตัว
ไว้ในค่ายของทหารท่ีไม่ให้ญาติและทนายเข้าพบ เพราะว่าไม่ได้อยู่ในฐานะ
ผูต้อ้งหา สว่นการสบืสวนพฤตกิารณก์ระทำาความผดิ จะเชญิตวับคุคลตอ้ง
สงสัยมาซักถาม เมื่อซักถามแล้วได้ข้อมูลและยอมรับก็จะดำาเนินการออก
หมายจับ  ซ่ึงข้อมูลท่ีได้มาเป็นข้อมูลลับไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่จะทำา
รายงานผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นเอกสารลับที่ไม่สามารถส่งให้พนักงาน
สอบสวนได้

พ.อ.วิจารณ์ กล่าวว่า กสม. เคยเรียกเขาเพื่อสอบถามในประเด็น
เรือ่งการซอ้มทรมานบุคคลทีถ่กูควบคมุตวั และเคยมผีูท้ีถ่กูควบคุมตัวรอ้ง
เรยีนไปที ่กสม. ดว้ย ซึง่ในการเขา้ชีแ้จงต่อ กสม. เขาไดเ้คยเสนอภาพให้
คณะกรรมการดู และส่งวิดีโอให้ดูด้วย แต่เป็นแนวทางปฏิบัติลับ
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วันพิพากษา
วันที่ 4 กันยายน 2558 เป็นวันที่ศาลนัดฟังคำาพิพากษา โดยศาล

ตัดสินประหารชีวิตในข้อหาร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน  และข้อหา
พกพาอาวุธไปท่ีสาธารณะลงโทษจำาคุก 2 ปี แต่การสารภาพในช้ันสอบสวน
เปน็ประโยชนต์อ่การพจิารณา จงึลดโทษ 1 ใน 3 ในขอ้หารว่มกนัฆา่โดย
ไตรต่รองไวก้อ่นลงโทษคงเหลอืจำาคกุตลอดชวีติ และพกพาอาวธุคงเหลอื
จำาคุก 1 ปี 4 เดือน  เม่ือรวมโทษแล้วศาลให้ลงโทษเพียงสถานเดียวคือ
จำาคุกตลอดชีวิตเท่าน้ัน และศาลสั่งให้ริบเครื่องยิงกระสุนระเบิด M79 
และเครื่องกระสุนไว้เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุ  ส่วนรถยนต์ทั้ง 
3 คันเป็นเพียงพาหนะท่ีใช้อำานวยความสะดวกในการกระทำาความผิดจึง
ไม่สามารถริบได้  ให้คืนเจ้าของ และสั่งให้จำาเลยท้ัง 4 ร่วมกันชดใช้แก่
ผู้เสียหาย นางวรรณี น้อยมี  ซ่ึงได้รับบาดเจ็บจากเหตุ  รวมเป็นเงิน 
534,700 บาท

ในคำาพิพากษามีการกล่าวถึง 3 ประเด็นหลักคือ
ประเดน็แรก ขอ้เท็จจรงิจ�กก�รสอบสวนจำ�เลยท้ัง 4 คนของ

เจ�้หน�้ที ่ ในคำาพพิากษาไดอ้า้งถงึ พ.ต.อ.อคัราเดช พมิลศร ีซึง่เขา้รว่ม
การสอบสวนทั้ง 4 คนที่ค่ายทหารเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ซึ่งทั้ง 4 
รับสารภาพว่าได้ลงมือกระทำา โดยนายชัชวาลเป็นผู้ขับรถนำาขบวน นาย
สมศรีเป็นผู้ขับรถปิดท้ายขบวน นายสุนทรเป็นผู้ซ่อมอาวุธ  และนาย
ทวชียัเปน็ผูย้งิ สว่นทีจ่ำาเลยทัง้ 4 ให้การวา่ถูกทำารา้ยรา่งกายระหวา่งการ
สอบสวนนัน้ พ.ต.อ.อคัราเดช ได้ใหก้ารวา่ในระหว่างการสอบสวนไมม่กีาร
ทำาร้ายร่างกาย และยืนยันว่าจำาเลยให้การโดยสมัครใจ  เนื่องจากพยาน
เป็นตำารวจชั้นผู้ใหญ่มีความน่าเชื่อถือจึงรับฟังได้

พ.ต.ท.ยุต ทองอยู่ พนักงานสอบสวนผู้ชำานาญการพิเศษเจ้าของ
คด ี เบกิความในรายละเอยีดวา่ จำาเลยทัง้ 4 คนไดร่้วมกนัวางแผนกอ่เหตุ
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และจัดหาอาวุธ  โดยใช้บ้านของ นางกรรณิการ์ วงศ์ตัว  เป็นท่ีประชุม 
ตอ่มาวนัที ่23 กมุภาพนัธ ์2557 ทัง้หมดไดเ้ดนิทางไปยงับรเิวณทีเ่กดิเหตุ 
แต่อาวุธปืนเกิดติดขัด  จึงกลับไปให้นายสุนทรแก้ไขอาวุธเสร็จ  เย็นจึง
เดินทางออกไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง  โดยนายชัชวาลขับรถโตโยต้าวีโก้ 
สบีรอนซ์ทอง เปน็รถนำาทาง และคนัที ่2 นายวเิชยีร สขุภริมย ์ เปน็ผูข้บั
โดยมีนางกรรณกิาร์นัง่ขา้งคนขบั นายทวชียันัง่หลงัคนขบั และนายสุนทร
นัง่อยูห่ลงันางกรรณิการ ์นายสมศรขีบัตามเป็นคนัที ่3 โดยม ีนายสุขสันต์ 
หรือต๊ะ ล้อมวงษ์ นั่งข้างคนขับ และคันที่ 4 เป็นแท็กซี่สีส้ม ซึ่งมีนาย
ถนอมเป็นผู้ขับและนายตูมตามนั่งมาด้วย  โดยจำาเลยท้ัง 4 คนไปถึงจุด
เกิดเหตุในเวลา 17.00 น. เศษ จากนั้นนายทวีชัยได้ใช้เครื่องยิง M79 
ยิงหนึ่งนัดไปท่ีบริเวณผู้ชุมนุมหน้าห้าง Big C แล้วเดินทางกลับที่บ้าน
ของนางกรรณิการ์แล้วจึงแยกย้ายกันไป

ในประเด็นน้ีศาลสรุปว่า จำาเลยเล่าข้ันตอนการก่อเหตุสอดคล้องกัน
จงึเชือ่วา่เปน็การใหก้ารโดยสมัครใจ ไม่เชน่นัน้คงไมมี่ใครแตง่เรือ่งราวได้
เป็นลำาดบัขัน้และมรีายละเอยีดไดม้ากขนาดนี ้ขอ้ต่อสู้ของจำาเลยเรือ่งการ
ทำาร้ายร่างกายและลงชื่อรับสารภาพโดยไม่มีทนายจึงเป็นการกล่าวอ้าง
ลอยๆ เท่านั้น

ประเด็นที่สอง เหตุก�รณ์ในวันเกิดเหตุ ศาลอ้างถึง พ.ต.ท. 
สุทัศน์ ไชยพรหม  และ พ.ต.ท.กิตติศักด์ิ ยาคุ้มภัย  พยานตำารวจผู้
เชีย่วชาญทีไ่ดเ้ขา้ตรวจสถานทีเ่กดิเหตุเบกิความตรงกนัวา่ จากการตรวจ
สอบเชื่อว่าทิศทางการยิงมาจากแยกประตูน้ำา  สอดคล้องกับที่จำาเลย
สารภาพว่ายิงมาจากแยกประตูน้ำา

นายศุภกร พุ่มชาวสวน พนักงานรักษาความปลอดภัยของห้าง
แพลตนิมั ซึง่ทำาหนา้ทีต่รวจสอบกลอ้งวงจรปดิและเปน็ผูม้อบบนัทกึภาพ
วิดีโอซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวให้แก่เจ้าหน้าท่ีตำารวจ สน. ลุมพินี  เพื่อ
ตรวจสอบ ได้ระบุตำาแหน่งของกล้องวงจรปิดท่ีอยู่ด้านหน้าห้างที่บันทึก
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ภาพของรถยนต์ที่มุ่งขึ้นสะพานข้ามแยกประตูน้ำา ซึ่งสามารถบันทึกภาพ
รถกระบะสทีอง รถยีห่อ้อซีซูมุวิเซเวน่สดีำา และรถกระบะโตโยต้าสีดำา ซึง่
ถูกบันทึกไว้ได้ในเวลา 16.51 น.

พ.อ.วิจารณ ์จดแตง  เบกิความวา่ จบักมุนายชชัวาลไดเ้มือ่วนัที ่7 
กรกฎาคม 2557 ต่อมาวันท่ี 9 กรกฎาคม นายชัชวาลได้นำาทหารไป
ตรวจค้นท่ีบริเวณหมู่บ้านพฤกษา B คลองสาม จ.ปทุมธานี พบอาวุธ 9 
รายการ ซึง่จากการตรวจสอบมปีนื M79 และกระสนุระเบดิขนาด 40 มม.

ประเด็นที่ส�ม ก�รร้องเรียนของศูนย์ทน�ยคว�มเพ่ือสิทธิ
มนุษยชนต่อคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ  เป็นเอกสาร
บันทึกการประชุมซ่ึงไม่มีการระบุถึงเรื่องของจำาเลยทั้ง 4 มีเพียงทาง
ราชทัณฑ์ตอบในที่ประชุมเกี่ยวกับการตรวจร่างกายก่อนเข้าเรือนจำาว่ามี
แพทย์และพยาบาลเรือนจำาตรวจร่างกายในวันแรกท่ีผู้ต้องขังเข้าเรือนจำา 
ดังนั้นเมื่อไม่ปรากฏข้อมูลจึงฟังไม่ได้ว่ามีการซ้อมทรมาน

หลังมีคำาพิพากษา จำาเลยท้ัง 4 คนได้ปรึกษากับทนายและตัดสินใจ
ยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษา  โดยทนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิ
มนุษยชนได้ยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษาไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

ข้อสังเกต
จากการสืบพยานหลักฐานในคดีน้ีพบว่า  มีบางประเด็นท่ียังคงมี

ความไม่ชัดเจน  เช่น  ในวันเกิดเหตุไม่มีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
สามารถระบุตัวของผู้ลงมือก่อเหตุได้และมีการหลีกเล่ียงท่ีจะเปิดเผย
กระบวนการสอบสวนจำาเลยอย่างเห็นได้ชัด  จากการที่มีการปิดลับทั้ง
สถานที่และกระบวนการสอบสวน

ประเด็นเรื่องภาพจากกล้องวงจรปิด พนักงานสอบสวนท่ีได้ตรวจ
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สอบภาพจากกล้องวงจรปิดต่างเบิกความว่า  กล้องวงจรปิดที่ถ่ายภาพ
รถยนต์ท้ัง 3 คันไว้ได้น้ัน  ไม่สามารถระบุหมายเลขทะเบียนของรถจาก
ภาพที่บันทึกไว้ได้  และไม่มีพยานหลักฐานใดท่ีระบุว่ารถคันท่ียึดมาเป็น
ของกลางนัน้ตรงกบัรถทีถ่กูถา่ยดว้ยกลอ้งวงจรปิดหนา้หา้งแพลตินมั และ
กล้องวงจรปิดที่สามารถถ่ายภาพรถที่ข้ามสะพานข้ามแยกประตูน้ำาไปได้
น้ัน จนถงึปจัจบุนักย็งัไมม่พีนกังานสอบสวนคนใดไดภ้าพขณะเกดิเหตบุน
สะพานขา้มแยกประตนู้ำาทีเ่จ้าหนา้ทีก่องพิสจูนห์ลกัฐานสนันษิฐานวา่มกีาร
ยิงจากจุดนั้นและจากคำาเบิกความของ พ.ต.ต.ศักด์ิศรี พิลาสันต์ ระบุว่า 
ในวนัเกดิเหตุกลอ้งวงจรปดิบรเิวณนีถ้กูหนักลอ้งแหงนขึน้ทำาใหถ่้ายไมไ่ด้
และไม่พบว่ามีประจักษ์พยานอีกเช่นกัน

นอกจากน้ีการนำาหลักฐานภาพจากล้องวงจรปิดที่อัยการนำามาใช้
สืบในศาลก็ไม่พบว่ามีการนำาวิดีโอที่บันทึกมาเปิดในศาล มีเพียงภาพนิ่ง
จากกล้องวงจรปิดอีกที

ในประเด็นการตรวจสถานที่เกิดเหตุจะทราบจากคำาเบิกความของ
พยานเจา้หนา้ทีต่ำารวจวา่ การเขา้ถงึจดุเกดิเหตุหนา้หา้ง Big C ราชดำาร ิ
ในวนัที ่23 กมุภาพนัธ ์2557 นัน้ สามารถทำาได้ยากเนือ่งจากมกีารชมุนมุ
ของ กปปส. อยู่ในบริเวณนั้น ทำาให้ต้องมีการประสานกับผู้ชุมนุมเพื่อขอ
เขา้พืน้ทีซ่ึง่ใชเ้วลานานถงึ 1 ช่ัวโมง จึงเขา้ถงึจดุเกดิเหตไุดแ้ละตอ้งอาศยั
ให้ผู้ชุมนุมเป็นผู้กันพื้นที่เกิดเหตุให้แทนเจ้าหน้าที่ตำารวจอีกด้วย

แตป่ระเดน็ทีไ่มถู่กกล่าวถงึในคำาพพิากษาคอืการตรวจพสิจูนอ์าวธุ
ที่ใช้ก่อเหตุจากคำาเบิกความของพยานเจ้าหน้าท่ีผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธท้ัง 
ร.ต.ท.ยุทธศักดิ์ ไข่ทา และ พ.ต.ท.กิตติศักด์ิ ยาคุ้มภัย จากสำานักงาน
ตำารวจแห่งชาติยืนยันตรงกันว่า การตรวจสอบจากสะเก็ดระเบิดที่เก็บได้
จากสถานท่ีเกิดเหตุไม่สามารถบอกได้ว่ากระสุนระเบิดดังกล่าวถูกยิงมา
จากเครื่องยิงกระสุนระเบิดรุ่นใดหรือกระบอกใด

ประเดน็ตอ่มาการสอบสวนภายในคา่ยทหารหลงัการจบักมุ ซึง่ใน
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คำาพพิากษาศาลอา้งเพยีงว่า พ.ต.อ.อคัราเดช พยานพนักงานสอบสวนที่
ไดเ้ขา้รว่มการสอบสวนเปน็ตำารวจชัน้ผู้ใหญจ่งึมีความนา่เชือ่ถอื ทัง้ทีม่ขีอ้
น่ากังขาว่าไม่ได้มีการสอบสวนว่ามีการทำาร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ
จริงหรอืไม ่ เนือ่งจากในการสอบสวน นอกจากเจา้หนา้ทีต่ำารวจและทหาร
ทีร่ว่มสอบสวนแลว้ กไ็มป่รากฏวา่มบีคุคลทีส่ามทีจ่ำาเลยไว้ใจไม่วา่จะเป็น
ทนายความร่วมฟังการสอบสวนและญาติก็ไม่สามารถขอเย่ียมได้  เพราะ
จากคำาเบกิความของ พ.ต.อ.อคัราเดช ทำาใหท้ราบวา่มเีจา้หนา้ทีท่หารอกี
นาย คือ ร.ท.ปริวัฒน์ ทองประจง แต่ไม่ปรากฏว่ามีการลงลายมือชื่อใน
บันทึกการสอบสวนและไม่ถูกเบิกตัวมาเป็นพยานในฐานะผู้ทำาการ
สอบสวนอีกเช่นกัน และระหว่างการสอบสวนเจ้าหน้าที่ทหารยังได้มีการ
บันทึกวิดีโอไว้ด้วย แต่พบว่าไม่มีการส่งหลักฐานช้ินน้ีต่อศาล  ซ่ึงประเด็นน้ี 
พ.อ.วจิารณ ์จดแตง กลับบอกวา่ กระบวนการสอบสวนดงักลา่วเปน็ความ
ลับ และ ร.ท.ปริวัฒน์ คงเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าว ซึ่งทำางานปิดลับอาจจะ
ไม่อยากเปิดเผยตัว

นอกจากนั้นยังมีพยานสำาคัญบางปาก  เช่น จ.ส.ต.มังกร ศรีผดุง 
พยานทหารทีอ่ยูใ่นทีเ่กดิเหต ุซึง่เปน็ผูท้ีส่ามารถเขา้ไปในพืน้ท่ีเกดิเหตไุด้
ก่อนเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นๆ เพราะอยู่ในบริเวณท่ีชุมนุมแต่แรกและเป็นผู้ท่ี
ชว่ยคนขบัรถสามล้อทีถ่กูผูช้มุนมุ กปปส. รมุทำาร้าย เนือ่งจากถกูเขา้ใจผดิ
วา่เปน็คนกอ่เหตรุะเบดิ ซึง่ได้ใหก้ารไว้ในชัน้สอบสวนของตำารวจแตไ่มไ่ด้
อยู่ในบัญชีพยานโจทก์ หรือ พ.ต.ท.ศิริประภา รัตตัญญู  เจ้าหน้าที่ที่เข้า
ร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุ  จากกลุ่มงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ กองพิสูจน์
หลกัฐานกลาง ซึง่ไดล้งชือ่รบัรองบนัทกึตรวจสถานทีเ่กดิเหตุ ถกูตดัออก
จากการสืบพยานในช้ันศาล  ท้ังถูกตัดออกต้ังแต่วันนัดตรวจพยานหลักฐาน
และถกูตดัออกภายหลังจากทีม่กีารนดัสบืพยานแล้ว โดยอยัการใหเ้หตผุล
ว่าเป็นพยานไม่สำาคัญ  เช่นกรณีของ พ.ต.ท.ศิริประภา





คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ  
หลังรัฐประหาร

โอภาส :  
เขียนประตู 
ห้องน้ำาห้าง  

2 บาน คุก 3 ปี

16 ตุล�คม 2558 เวล� 08.30 น. ศ�ลทห�รกรุงเทพฯ นัดสอบคำ�
ให้การ คดีที่  ‘โอภาส’ ตกเป็นจำาเลยฐานกระทำาความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 112 จากการเขียนประตูห้องน้ำาห้างสรรพสินค้า 
เป็นคดีที่ 2 หลังจากคดีแรกมีคำาพิพากษาเป็นที่สุด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2558 ซึง่ศาลลงโทษจำาคกุ 3 ปี แตจ่ำาเลยรบัสารภาพจงึลดโทษลงกึง่หน่ึง 
เหลือโทษจำาคกุ 1 ป ี6 เดอืน นดันีศ้าลสัง่ใหพ้จิารณาคดลีบั จำาเลยใหก้าร
รับสารภาพ จึงพิพากษาลงโทษจำาคุก 3 ปี แต่ลดโทษลงกึ่งหนึ่ง  เหลือ
โทษจำาคุก 1 ปี 6 เดือน โดยนับโทษต่อจากคดีเดิม

‘โอภาส’ ชายไทยเชื้อสายจีน  วัย 67 ปี ถูกจับกุมเม่ือวันท่ี 15 
ตลุาคม 2557 จากการเขียนขอ้ความหมิน่พระมหากษตัรยิท์ีป่ระตหูอ้งน้ำา
ของห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ คดีน้ีศาลทหารกรุงเทพฯ 
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มคีำาพพิากษาเปน็ทีส่ดุเมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2558 ลงโทษจำาคกุ 3 ป ีแต่
เนื่องจากจำาเลยรับสารภาพจึงลดโทษ  เหลือจำาคุก 1 ปี 6 เดือน ซึ่งจะมี
กำาหนดพ้นโทษราวเดือนมีนาคม 2559

แต่เขาถูกตำารวจจากสถานีตำารวจนครบาลประเวศแจ้งข้อกล่าวหาว่า
ไดเ้ขยีนขอ้ความทีเ่ปน็ความผดิฐานหมิน่พระมหากษตัรยิ ์ทีป่ระตหูอ้งน้ำา
อีกชั้นหน่ึง อีกคดี  เป็นคดีท่ี 2  เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2558 ก่อนอัยการ
ศาลทหารจะยื่นฟ้องในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

ศูนย์ทนายฯ เห็นว่า การกระทำาของโอภาส อาจถือว่าเป็นการ
กระทำากรรมเดยีวได ้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ซึง่ ศ.จติต ิ
ตงิศภทัย์ิ ไดอ้ธิบายว่า การกระทำา “กรรมเดยีว” อาจเกดิจากการกระทำา
อันเดียว หรือเกิดจากการกระทำาหลายอันก็ได้  เช่น ความผิดประเภทที่
เรียกว่า “ความผิดที่ยืดออกไป” อันมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่

มีก�รกระทำ�หล�ยอัน
ต้องละเมิดกฎหม�ยเป็นคว�มผิดฐ�นเดียวกัน
ตอ้งกระทำ�โดยผู้กระทำ�มคีว�มมุง่หม�ยอันเดยีวกนัตดิตอ่กนั
หากศาลเห็นว่าการเขียนประตูห้องน้ำาทั้ง 2 บานของโอภาส

ครบองคป์ระกอบดงักลา่ว ศาลกอ็าจถอืวา่การเขยีนประตหู้องน้ำาบานที ่2 
เป็นการกระทำา “กรรมเดียว” กับคดีก่อนหน้าได้

ที่มาแห่งคดี

ช้ันจับกุมและควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก
โอภาสถูกจับกุมหลังจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้าง

ซีคอน สแควร์พบข้อความที่มีความผิดบนประตูห้องน้ำาชั้น 2 ของห้าง  จึง
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ควบคมุตวัพรอ้มปากกาทีเ่ขยีน จากนัน้ฝา่ยทหารจึงนำาตัวเขามาซกัประวติั 
แลว้จงึนำาตวัไปกกัตวัไวต้ามกฎอยัการศกึทีก่องบงัคบัการปราบปรามเป็น
เวลา 7 วัน โดย ร.ต.คำาภา โหม่งพุฒ ผู้กล่าวหา มาแจ้งความร้องทุกข์ที่
กองบงัคบัการปราบปรามใหด้ำาเนนิคดีกบัโอภาส ซึง่เขาไดส้ารภาพในชัน้
จับกุมว่าเป็นผู้เขียนข้อความดังกล่าว

ทัง้นีส้ิง่ทีไ่มถ่กูบนัทกึไว้ในบนัทกึแจง้ขอ้กลา่วหา คอื วนัทีโ่อภาส
ถกูจบักุม ทหารนำากำาลงัพรอ้มอาวธุไปคน้บ้านของเขาดว้ย แตไ่มพ่บอะไร

17 ตุลาคม 2558 ทหารแจ้งโอภาสว่า ตำารวจจะทำาการสอบสวน 
แต่กลับมีนักข่าวจำานวนมากมาถ่ายรูปคล้ายนำาตัวมาแถลงข่าว  โดย 
พ.ท.บรุนิทร์ ทองประไพ นายทหารพระธรรมนญู (ยศในขณะนัน้) ไดน้ำา
ช่ือ-นามสกุลจริง และข้อความท่ีเขาเขียนในห้องน้ำาไปเผยแพร่ให้แก่นักข่าว

20 ตุลาคม 2557  พนักงานสอบสวน  กองกำากับการ 1 กอง
บงัคบัการปราบปราม ไดแ้จง้ขอ้กลา่วหาโอภาส จากนัน้ พ.ท.บรุนิทร ์นำา
ตัวเขาไปฝากขังยังศาลทหารกรุงเทพฯ

ช้ันฝากขัง
ทนายความของโอภาสยื่นคำาร้องคัดค้านครั้งแรกในการฝากขัง 

และคำาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว  เน่ืองจากโอภาสไม่เคยกระทำาผิดมาก่อน 
มีทีอ่ยูเ่ปน็หลกัแหลง่แนน่อน ไมไ่ดม้อีทิธพิลหรอืความสามารถไปยุง่เกีย่ว
กบัพยานหลกัฐานได ้และในชัน้สอบสวนโอภาสยงัได้ใหก้ารเปน็ประโยชน ์
หากพนกังานสอบสวนประสงค์จะสอบสวนเพิม่เติมหรอืเรยีกพยานเอกสาร
หรือพยานวัตถุในคดี ก็ยินดีปฏิบัติตามทุกประการ และยังมีเหตุผลด้าน
สุขภาพเนื่องจากมีอาการเจ็บท่ีบริเวณหมอนรองกระดูก  รวมถึงมีโรค
ประจำาตัวคือโรคความดันโลหิตสูง ต้องรับประทานยาเพื่อรักษาโรคเป็น
ประจำา การอยู่ในเรือนจำาอาจทำาให้อาการของผู้ต้องหารุนแรงขึ้น อีกทั้ง
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สภาพแวดล้อมในเรือนจำาไม่เอื้อต่อการดูแลรักษาสุขภาพ หากอาการ
กำาเริบอาจไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และโอภาสยังได้วางหลักทรัพย์
ประกันตัวเป็นโฉนดที่ดินราคา 2 ล้าน 5 แสนบาท

แตศ่าลอนญุาตฝากขงัตามคำารอ้งของพนกังานสอบสวน เชน่เดยีว
กบัการฝากขงัครัง้ตอ่ๆ มา ศาลไดย้กคำารอ้งคดัคา้นการฝากขงัและคำารอ้ง
ขอปล่อยตัวชั่วคราวของโอภาสมาโดยตลอด โดยศาลอ้างว่าเป็นคดีร้าย
แรงทีมี่อตัราโทษสงู สว่นท่ีผู้ตอ้งหาย่ืนคำารอ้งประกอบคำารอ้งขอปลอ่ยตวั
ช่ัวคราว โดยท่ีมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดอาการเจ็บป่วย
อยู่แล้ว ข้ออ้างจึงฟังไม่ขึ้น

จนกระทั่ง 3 ธันวาคม 2557  ก่อนการฝากขังครั้งท่ี 5 ศูนย์
ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ทำาหนังสือถึงผู้บัญชาการเรือนจำาพิเศษ
กรงุเทพฯ ขอใหเ้ฝา้ระวงัอาการแทรกซอ้น Coats’ disease จากโรคความ
ดนัโลหติสงูของโอภาส ซึง่ต้องไดร้บัการรกัษาเฉพาะทางดว้ยการฉีดสเีขา้
เส้นเลือดในดวงตาอย่างทันท่วงที หากมีอาการแทรกซ้อนดังกล่าว และ
ขอให้รีบส่งตัวโอภาสไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ท่ีมีความชำานาญเฉพาะ
ดา้นและมปีระวตักิารรกัษาของเขาอยู ่ เพราะหากไมไ่ดรั้บการรกัษาอยา่ง
ทนัทว่งท ีอาจทำาใหด้วงตาของโอภาสมองไมเ่หน็บางสว่นหรอืตาบอดโดย
สมบูรณ์ได้ แต่ศาลก็ยังคงอนุญาตให้ฝากขังและไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราว

อัยการทหารสั่งฟ้องคดี
9  มกราคม 2558 หลังฝากขังครบ 7 ครั้ง  อัยการศาลทหาร

กรงุเทพฯ ฟอ้งโอภาสในความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 
ซึ่งคดีอยู่ในอำานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารตามคำาส่ัง คสช. 
โดยฟอ้งวา่โอภาสได้ใช้ปากกาเขยีนข้อความอันเปน็ความผิดที่บานประตู
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หอ้งน้ำาชายชัน้ 2 ของหา้งซคีอนสแควร ์ เมือ่วนัที ่15 ตุลาคม 2557 ซึง่อยู่
ในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร ซึ่งบุคคลที่สามหรือ
ประชาชนทัว่ไปอา่นแล้วสามารถเข้าใจโดยรวมวา่หมายถงึพระมหา กษตัรยิ์
องค์ปัจจุบัน และข้อความดังกล่าวทำาให้พระองค์ท่านเส่ือมเสียพระเกียรติยศ 
ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง โดยเจตนาจะทำาให้ประชาชนเส่ือมศรัทธา ไม่เคารพ
สกัการะ อนัเปน็การล่วงละเมดิตอ่พระมหากษตัริย ์โดยเจ้าพนกังานจบักุม
จำาเลยได้พร้อมปากกาที่ใช้ ในการกระทำาความผิดเป็นของกลางในเวลา
กระชั้นชิดกับเวลาเกิดเหตุ ปากกาของกลางได้ถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่กอง
บังคับการปราบปราม

ประตูห้องนำ้าบานแรก 

คุก 1 ปี 6 เดือน
กอ่นวันนดัฟงัคำาพิพากษา 18 มนีาคม 2558 ทนายความยืน่คำารอ้ง

ประกอบคำารับสารภาพ  เพื่อพิจารณาพิพากษาลงโทษจำาเลยในสถาน
เบาท่ีสุด และรอการลงโทษจำาเลย  โดยให้เหตุผลว่าเป็นการกระทำาผิด
ครัง้แรกและมปัีญหาสขุภาพ ทีแ่มว้า่ในเรอืนจำาจะมโีรงพยาบาลราชทณัฑ์ 
แต่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลได้แจ้งกับโอภาสว่าไม่มีทั้งแพทย์ที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางและอปุกรณส์ำาหรบัการตรวจรกัษาโรครวมถงึอาการแทรกซอ้น  
อาจทำาให้ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมตามกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

นอกจากนีจ้ำาเลยยงัมคีวามกงัวลและหว่งใยต่อภรรยาและบตุรสาว 
เนือ่งจากภรรยาตอ้งคา้ขายเพยีงคนเดยีว จากทีเ่คยชว่ยกนัประกอบอาชพี 
ในขณะทีบ่ตุรสาวมคีวามผดิปกตทิางอารมณ ์โดยมเีพยีงจำาเลยทีส่ามารถ
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บรรเทาและรักษาอาการดังกล่าวได้ หากครอบครัวต้องขาดเสาหลักทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสภาวะจิตใจ อาจทำาให้ครอบครัวอยู่สภาวะที่ย่ำาแย่มาก
ไปกว่าเดิม

20 มีนาคม 2558 วันนัดสอบคำาให้การ โอภาสให้การรับสารภาพ 
ศาลทหารกรุงเทพฯ จึงอ่านคำาพิพากษาว่าจำาเลยมีความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ดหูมิน่พระมหากษตัรย์ิ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 
ใหล้งโทษจำาคกุ 3 ป ีแตจ่ำาเลยใหก้ารรบัสารภาพและใหก้ารเปน็ประโยชน์
อนัเปน็เหตบุรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จงึลงโทษ
จำาคุกเหลือ 1 ปี 6 เดือน

ศาลได้ยกคำาร้องของจำาเลย โดยศาลเห็นว่าเป็นการล่วงละเมิดต่อ
องค์พระมหากษัตริย์ซึ่งประชาชนเคารพเทิดทูน จึงเป็นการกระทบต่อ
ความรู้สึกของประชาชนอย่างร้ายแรง  ยังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะรอการ
ลงโทษจำาคกุให ้ประกอบกบัไดล้งโทษในสถานเบาอยูแ่ลว้ จงึใหย้กคำาขอ
ของจำาเลยในส่วนที่ขอให้รอการลงโทษ และสั่งริบปากกาของกลาง

การดำาเนินคดีท่ี 2
เมื่อ 18 มกราคม 2558 ระหว่างที่โอภาสยังคงอยู่ในเรือนจำาและ

รอศาลนัดสอบคำาให้การ พ.ต.ท.จตุภูมิ มุดซาเคน พนักงานสอบสวน
ผูช้ำานาญการพเิศษ สน. ประเวศ ไดเ้ขา้แจง้ขอ้กลา่วหาตอ่โอภาสและแจง้
ข้อเท็จจริงว่า ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2557 ผู้ต้องหาได้บังอาจเขียน
ข้อความท่ีเป็นการหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย 
พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท  ท่ีประตูด้านในของห้องน้ำาห้องที่ 
8 ชั้นที่ 1  ห้างซีคอนสแควร์  ซ่ึงเป็นห้างแห่งเดียวกันและวันเดียวกันกับ
คดีแรก
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ภายหลงัคดแีรกมคีำาพพิากษาวนัที ่7 กรกฎาคม 2558 อยัการศาล
ทหารกรุงเทพฯ ย่ืนฟ้องต่อศาลทหาร โดยระบุว่าโอภาสได้กระทำาผิดต่อ
องค์พระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 อันเป็น
ความผิดทีอ่ยูใ่นอำานาจพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลทหาร ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 37/2557  เรื่องความผิดที่อยู่ใน
อำานาจพจิารณาพิพากษาคดขีองศาลทหาร ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2557

จำาเลยไดก้ระทำาผดิกฎหมายในระหวา่งทีป่ระกาศคณะรกัษาความ
สงบแหง่ชาตมิผีลบงัคบัใช ้กลา่วคอื  เมือ่ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2557 ถงึ
วันที่ 15 ตุลาคม 2557 วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด อันเป็นวันและเวลาที่อยู่
ในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร จำาเลยบังอาจหมิ่น
ประมาท ดหูมิน่พระมหากษตัรยิ ์ตอ่บคุคลทีส่าม โดยจำาเลยได้ใชป้ากกา
เขยีนขอ้ความใหป้รากฏแกบ่คุคลทัว่ไปทีบ่านประตหูอ้งน้ำาชาย ชัน้ 1 ของ
หา้งแหง่หนึง่ ซึง่ขอ้ความดงักล่าวมคีวามหมายเปน็การใส่ความพระมหา-
กษัตริย์ อันเป็นการละเมิดและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ดูหมิ่นใส่ความ 
หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์  โดยประการท่ีน่าจะทำาให้พระมหากษัตริย์
เส่ือมเสียพระเกียรติคุณ ถูกดูหม่ิน เกลียดชัง โดยเจตนาจะทำาให้ประชาชน
เสื่อมศรัทธา ไม่เคารพสักการะ

พนักงานสอบสวนได้สอบสวนคดีนี้  และจำาเลยให้การสารภาพไว้
ชั้นหนึ่งแล้ว  ขณะนี้จำาเลยอยู่ระหว่างต้องโทษจำาคุกฐานหมิ่นประมาท 
ดหูม่ินพระมหากษตัริย ์มกีำาหนดโทษ 1 ป ี6 เดอืน ตามคำาพพิากษาของ
ศาลทหารกรุงเทพฯ และยังไม่พ้นโทษ และอัยการได้ขอให้ศาลนับโทษ 
จำาคกุจำาเลยคดนีีต้อ่จากโทษจำาคกุในคดเีดมิของศาลทหารกรงุเทพฯ และ
ขอไม่ให้หักวันคุมขังจำาเลยท่ีทับซ้อนกับโทษจำาคุกตามคดีก่อนหน้าออก
จากโทษจำาคุกตามคำาพิพากษาในคดีนี้ด้วย
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ประตูบานที่สอง 

คุกอีก 1 ปี 6 เดือน
วนันดัสอบคำาใหก้ารคดีท่ี 2 ของโอภาส มผีูส้งัเกตการณจ์ากหลาย

หนว่ยงาน อาท ิผูแ้ทนสหภาพยุโรป สถานทูตเยอรมนี องักฤษ ฝรัง่เศส 
สวเีดน เดนมารก์  เบลเยีย่ม และแคนาดา แอมเนสตี ้อนิเตอร ์เนชัน่แนล 
(ประเทศไทย) โครงการอนิเทอรเ์นต็เพือ่กฎหมายประชาชน (iLaw) และ
ผูส่ื้อขา่วประชาไท รวมถงึมเีจา้หน้าทีจ่ากกองทพับกรว่มฟงัการพิจารณา
คดี รวมทั้งสิ้นประมาณ 25 คน

เจา้หนา้ทีศ่าลไดจ้ำากดัจำานวนผูเ้ขา้รว่มฟงัการพจิารณาคดี อธิบาย
ข้อห้ามต่างๆ ให้ผู้สังเกตการณ์  เช่น  ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ ห้ามบันทึก
ภาพและเสียง ห้ามพูดคุยหรือแปลกระบวนการพิจารณา ระหว่างศาล
พิจารณาคดี แต่เม่ือเริ่มการพิจารณาคดีอัยการศาลทหารได้ขอให้ศาลสั่ง
พิจารณาคดีเป็นการลับ  โดยอ้างว่าคำาบรรยายฟ้องมีถ้อยคำาพาดพิงถึง
สถาบันพระมหากษัตริย์ อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม กระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งศาลก็ได้ส่ังให้
คดีน้ีพิจารณาลับทำาให้เหลือแค่โอภาส อัยการทหาร เสมียนศาล เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัย  เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ และทนายความ อยู่ในห้อง
พิจารณาคดี

ทนายความจำาเลยจึงคัดค้านว่าเป็นเพียงนัดสอบคำาให้การ และ
จำาเลยได้อ่านคำาฟ้องโจทก์แล้ว ควรพิจารณาคดีโดยเปิดเผย  เพื่อความ
โปร่งใสและให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ แต่ศาลใช้ดุลพินิจมีคำาสั่งให้
พิจารณาคดีลับ

ศาลอ่านคำาฟ้องโจทก์ทั้งหมด และจำาเลยให้การรับสารภาพ แต่
อัยการได้ขอให้ทนายความจำาเลยตัดข้อความในคำาร้องประกอบคำารับ
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สารภาพ ความว่า  “ความผิดครั้งนี้ของจำาเลยยังคงถือว่าเป็นความผิด
ครัง้แรก เพราะเปน็การกระทำาทีเ่กดิขึน้แทบจะในเวลาเดยีวกนั กระทำาไป
โดยเจตนาเดียวกัน และได้จบลงในระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกันมาก  โดยใน
ขณะนั้นจำาเลยได้กระทำาลงไปด้วยความหลงผิด และอารมณ์ช่ัววูบของ
จำาเลย  เฉกเช่นเดียวกับความผิดในคดีแดงท่ี 99 ก./2558”  เนื่องจาก
เป็นการแย้งกับคำาให้การรับสารภาพ

อย่างไรก็ตาม ทนายความจำาเลยแย้งว่าการกระทำาผิดครั้งเดียว 
อาจแบ่งเป็นการกระทำาผิด 2 กรรมก็ได้  กรณีการเขียนประตูห้องน้ำา
บานทีส่องของโอภาส อาจถอืไดว้า่เปน็การกระทำาผดิครัง้แรกอยู่ จงึขอให้
ศาลใชด้ลุพนิจิวา่ขอ้ความดงักลา่วถอืเปน็การใหก้ารปฏเิสธหรอืไม ่แตศ่าล
เหน็วา่ศาลไมม่อีำานาจทีจ่ะตดัถอ้ยคำาในคำารอ้งประกอบคำารบัสารภาพของ
จำาเลย ซึง่อยัการศาลทหารแถลงวา่ หากไมต่ดัขอ้ความดงักลา่วจะขอสบื
เจตนาจำาเลย ทนายความปรกึษากบัจำาเลยแล้วจงึยอมตัดขอ้ความดงักลา่ว
ออก

หลังจากน้ัน ศาลได้อ่านรายงานกระบวนพิจารณาคดี แล้วอ่าน
คำาพิพากษาต่อทันที  โดยพิพากษาจำาคุก 3 ปี แต่เนื่องจากจำาเลยให้การ
รบัสารภาพจึงลดโทษลงกึง่หนึง่  เหลือโทษจำาคกุ 1 ป ี6 เดือน สว่นคำารอ้ง
ขอใหร้อการลงโทษ หรอืนบัโทษพรอ้มกบัอกีคดีหนึง่ ศาลเหน็วา่ไมอ่ยูใ่น
หลักเกณฑ์ที่จะรอการลงโทษ และเนื่องจากศาลลงโทษสถานเบาแล้ว 
ทั้งไม่มีเหตุให้นับโทษพร้อมกัน จึงให้นับโทษต่อจากคดีเดิม

นอกจากนี ้หลงัผูส้งัเกตการณอ์อกจากหอ้งพจิารณาคดี เจ้าหนา้ที่
ทหารได้พยายามอธิบายแก่ผู้สังเกตการณ์  โดยเฉพาะองค์กรระหว่าง
ประเทศใหเ้ขา้ใจวา่ การพจิารณาคดลีบัเปน็กระบวนการปกต ิทีจ่ะกระทำา
ในคดีที่เป็นความผิดเก่ียวกับเรื่องเพศ ความมั่นคง หรือคดีที่กระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ใช่เฉพาะในศาล
ทหารเทา่นัน้ แตศ่าลอืน่ๆ กม็กีระบวนการพจิารณาคดลีบัเชน่กนั อยา่งไร
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กด็ ีศนูยท์นายฯ มขีอ้สงัเกตวา่ ตามหลกัการกฎหมายระหวา่งประเทศและ
การพจิารณาคดทีีเ่ปน็ธรรม โดยหลกัการศาลต้องพจิารณาคดีโดยเปิดเผย 
เพือ่ใหส้าธารณะไดต้รวจสอบถงึการทำาหนา้ทีใ่นการอำานวยความยติุธรรม
แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 และมีประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี 37/2557  เรื่อง ความผิดที่อยู่ใน
อำานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร จำาเลยในคดีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ทีอ่ยูใ่นอำานาจพจิารณาพิพากษาคดี
ของศาลทหารสว่นใหญใ่หก้ารรบัสารภาพแทบทัง้ส้ิน มอียา่งนอ้ย 4 คดีที่
จำาเลยตอ่สู้คดี คอื คดขีองสริภพหรอืรุ่งศลิา คดขีองบณัฑิต อานยีา และ
คดีเครือข่ายคลิปบรรพต 2 คดี คือ อัญชันและธารา
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Jane Doe
August 7, 2558 at 00:00 am℅● 



Jane Doe
August 7, 2558 at 00:00 am℅● 

คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ  
หลังรัฐประหาร

ศศิวิมล :  
ศาลทหารพิพากษา 

จำาคุก 56 ปี โทษหนักสุด 
อันดับ 2 ในคดี 112

วันศุกร์ที่ 7 สิงห�คม 2558 ที่ผ่�นม� ถือเป็นวันสำ�คัญอีกครั้งหนึ่ง
สำาหรับคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เมื่อศาลทหารได้ทำา
สถิติตัดสินคดีน้ีด้วยโทษจำาคุกท่ีหนักท่ีสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนถึง 2 คดี
ตดิตอ่กนั ไดแ้ก ่ ในชว่งเชา้ ศาลทหารกรุงเทพฯ ได้ตัดสินในคดีพงษ์ศกัด์ิ 
จำาคุก 60 ปี  ให้การรับสารภาพจึงลดเหลือจำาคุก 30 ปี1 และในช่วงบ่าย 

1   “จำาคุก 60 ปี  โพสต์เฟซบุ๊กเข้าข่าย 112,” ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 
7 สิงหาคม 2558, https://tlhr2014.wordpress.com/2015/08/07/pongsak_
and_thara/
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ศาลมณฑลทหารบกที่ 33 เชียงใหม่  ได้ตัดสินในคดีศศิวิมล จำาคุก 56 ปี 
ให้การรับสารภาพจึงลดเหลือจำาคุก 28 ปี2

ทั้งสองกรณีมาจากการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กจำานวนหลาย
ข้อความเช่นเดียวกัน และจำาเลยต่างให้การรับสารภาพไม่ต่อสู้คดีเช่น
เดยีวกนั แตใ่นคดีศศวิมิลซ่ึงเกดิขึน้ในภมูภิาคและแทบไมป่รากฏเปน็ขา่ว
มากนัก คดีศศิวิมลมีท่ีมาท่ีไปไม่ได้เก่ียวข้องกับการแสดงออกทางการเมือง
โดยตรงเหมอืนในคดพีงษศ์กัดิ์3 แตก่ลบัมเีหตุมาจากความขดัแยง้ส่วนตัว 
ทัง้ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้กย็งัไมเ่ปน็ทีแ่นช่ดันกั แมศ้าลจะได้ตัดสินพพิากษา
โทษอย่างรุนแรงภายใต้ “คำารับสารภาพ” ของจำาเลยไปแล้วก็ตาม

ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนได้เข้าติดตามคดีศศิวิมลนี้ 
ในชว่งทีเ่ริม่มกีารสง่ฟอ้งคดตีอ่ศาล และจำาเลยได้มกีารวา่จ้างทนายความ
เข้าช่วยเหลือคดีเองแล้ว

ภายหลังศาลมีคำาพิพากษา ศูนย์ทนายฯ จึงประมวลข้อมูลของคดี
จากคำาบอกเล่าของศศิวิมลและครอบครวั วา่ไมไ่ด้กระทำาความผดิ แตก่ลบั
ตอ้งจำายอมรบัสารภาพในขัน้ตอนตา่งๆ รวมทัง้ขอ้มลูจากการสังเกตการณ์
คดี มานำาเสนอในรายงานชิ้นนี้

2   “ศาลทหารตัดสินจำาคุก 28 ปี พนง. โรงแรมเชียงใหม่  โพสต์เฟซบุ๊ก 7 ข้อความ
ผิด 112,” ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน,  7 สิงหาคม 2558, https://
tlhr2014.wordpress.com/2015/08/07/sasivimon_112/

3   “รู้จัก  ‘แซม พงษ์ศักดิ์’:  จุดเริ่มต้นคือการตั้งคำาถาม  จุดจบ? คือโทษจำาคุก 
60 ปี,” ประชาไท, 7 สิงหาคม 2558, http://prachatai.org/journal/2015/08/ 
60727
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หญิงสาวแม่ลูกสอง
ศศวิมิล หรอืโอ ๋ขณะเกดิเหตใุนคดนีี ้มอีาย ุ29 ป ี เปน็คนจงัหวดั

เชียงใหม่โดยกำาเนิด ประกอบอาชีพเป็นพนักงานแผนกเคร่ืองด่ืมใน
โรงแรมแหง่หนึง่ในจงัหวัดเชยีงใหม ่โดยทำางานดูแลเคานเ์ตอรบ์าร ์ชงชา 
กาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ ให้กับลูกค้า  เธอเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของ
ครอบครัว  โดยมารดาเป็นคนจังหวัดกำาแพงเพชร  เม่ือแต่งงานกับพ่อจึง
ได้ย้ายมาอยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม่  ก่อนท่ีจะแยกทางกับสามีในเวลาต่อมา 
และเลี้ยงดูศศิวิมลมาเพียงลำาพัง

ศศวิิมลจบการศกึษาในระดบัชัน้ ม.6  โดยสอบเทยีบจากการศกึษา
นอกโรงเรียน (กศน.) เคยทำางานเป็นสาวเชียร์เบียร์ในร้านอาหาร ก่อนจะ
มาทำางานที่โรงแรมดังกล่าว  เธอสมรสกับสามีท่ีทำางานด้านงานช่าง  ท้ังคู่
มีบุตรสาวด้วยกัน 2 คน ปัจจุบันอายุ 10 ปี และ 7 ปี ตามลำาดับ กำาลัง
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ศึกษาอยู่ในชั้น ป.4 และ ป.2 ที่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
ตอ่มา สามขีองศศวิิมลได้ไปมภีรรยาใหม ่จงึไดม้กีารฟอ้งหยา่กัน 

โดยลูกทั้งสองอยู่ในการดูแลของศศิวิมลจนถึงปัจจุบัน และไม่นานก่อน
เกิดเหตุในคดีน้ี ศาลมีคำาสั่งให้สามีช่วยค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร  เป็นเงิน
เดือนละ 3 พันบาท จนกว่าบุตรสาวคนเล็กจะเรียนจบ แต่นอกจากค่า
อุปการะดังกล่าว สามีเธอก็ไม่ได้ช่วยเหลือในการดูแลลูกๆ อีก

ก่อนหน้าถูกดำาเนินคดี  เธออาศัยอยู่ท่ีบ้านเช่ากับลูกสาว 2 คน 
และแม่ในวัย 48 ปี  ซ่ึงทำางานเป็นพนักงานทำาความสะอาดท่ีโรงแรมเดียวกัน
กบัลกูสาว และไดเ้งนิเดือนเดอืนละ 9,000 บาทเทา่กนักบัศศวิมิล แมข่อง
เธอยังป่วยเป็นโรคประจำาตัว ต้องกินยาอยู่เป็นประจำา ศศิวิมลจึงเป็น
เสาหลักในการเลี้ยงดูครอบครัวทั้ง 4 ชีวิต

เธอและครอบครัวยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมือง 
ไม่เคยร่วมชุมนุมกับกลุ่มทางการเมืองใดๆ มาก่อนถูกดำาเนินคดีนี้

จากการกลั่นแกล้งส่วนตัว 

สู่มาตรา 112
การดำาเนินคดีนี้  เริ่มต้นจากเม่ือวันที่ 27 กันยายน 57 มีกลุ่มที่

ใช้ชื่อว่า  “กลุ่มเฟซบุ๊กเชียงใหม่”  ซ่ึงนำาโดย นายกฤตย์  เย่ียมเมธากร 
พร้อมประชาชนอีก 8 คน  ได้เข้าแจ้งความกล่าวโทษผู้ ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อ 
“รุ่งนภา คำาภิชัย” ว่าได้โพสต์ข้อความที่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา 112 
ทีส่ถานีตำารวจภูธรเมอืงเชยีงใหม ่โดยในชว่งดงักลา่วไดม้กีารแชรข์อ้ความ
และรูปของเฟซบุ๊กชื่อ  “รุ่งนภา คำาภิชัย”  เพื่อ  “ล่าแม่มด”  ในเพจ
ออนไลน์บางแห่งด้วย
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กอ่นทีใ่นวนัที ่29 กนัยายน 2557 ทางกลุม่เฟซบุก๊เชยีงใหมไ่ด้เขา้
ใหป้ากคำาต่อพนกังานสอบสวน และมกีารชปูา้ยใหเ้จา้หนา้ทีเ่รง่ดำาเนนิคดี
ต่อผู้กระทำาผิด มีรายงานข่าว4 ระบุด้วยว่า  รุ่งนภา คำาภิชัย  ได้ติดต่อกับ
ทางกลุ่มเฟซบุ๊กเชียงใหม่ โดยแก้ข่าวว่าตนไม่ใช่ผู้ท่ีโพสต์ข้อความดังกล่าว
แต่อย่างใด แต่มีการกล่ันแกล้งและปลอมแปลงเฟซบุ๊ก ดังกล่าวโดยใช้
ชื่อของตน ในเบ้ืองต้นทราบว่ารุ่งนภาได้เข้าแจ้งความกลับต่อผู้ที่ทำาการ
ปลอมแปลงเฟซบุ๊กดังกล่าวขึ้น หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏรายงานข่าวใน
กรณีนี้อีก รวมทั้งข่าวการควบคุมตัวศศิวิมลในหลายเดือนถัดมา

จากปากคำาของศศิวิมลเอง  บุคคลที่ชื่อรุ่งนภาเป็นภรรยาใหม่ของ
สามีของเธอ และมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับเธอมาก่อนหน้านี้

ต่อมา  เธอเล่าว่าเพื่อนสาวคนหนึ่งที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยทำางาน
เชียร์เบียร์  ได้แนะนำาให้แฉข้อมูลของภรรยาใหม่คนดังกล่าว  โดยอาสา
จะดำาเนนิการให ้ เพือ่นคนดงักลา่วจงึได้ใชเ้ครือ่งคอมพิวเตอรข์องเธอเขา้
สมัครอีเมล์ใหม่ และทราบต่อมาว่ามีการไปปลอมแปลงแอคเคาท์เฟซบุ๊ก
ในชื่อของรุ่งนภาขึ้น แต่เธอไม่ทราบมาก่อนว่าเพื่อนคนดังกล่าวจะนำาไป
โพสต์ข้อความที่อาจเข้าข่ายมาตรา 112 จนนำาไปสู่การดำาเนินคดีนี้

เธอยืนยันว่าทราบเพียงว่ามีการสมัครแอคเคาท์เฟซบุ๊กขึ้น แต่ไม่
เคยเข้าโพสต์เฟซบุ๊กในชื่อดังกล่าวเอง  ไม่รู้รหัสผ่านท่ีจะเข้าใช้เฟซบุ๊กนี้
ด้วยซ้ำา  โดยปัจจุบันเพื่อนคนดังกล่าวก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้ว

4   “จี้ ตร. เร่งดำาเนินคดีเฟซบุ๊คหมิ่นเบื้องสูง,” กรุงเทพธุรกิจ, 29 กันยายน 2557, 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/607919
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การหว่านล้อมและแรงกดดัน

ให้รับสารภาพ
ในช่วงราวปลายเดือนกันยายน 2557 เธอจำาวันที่ไม่ได้แน่ชัด 

ได้มีเจ้าหน้าท่ีตำารวจนอกเครื่องแบบเดินทางไปที่บ้านเช่าของเธอต้ังแต่
เวลา 6 โมงเช้า  เวลานั้นลูกๆ ยังไม่ตื่นนอน  ส่วนแม่ของเธอเพิ่งออกไป
ทำางาน โดยเจ้าหน้าท่ีได้นำาหมายค้นมาขอตรวจค้นบ้าน และแจ้งว่าเป็น
กรณเีกีย่วกบัการหมิน่เบือ้งสงู แตเ่ธอไมท่ราบวา่เปน็การดำาเนนิคดีกบัตวั
เธอเองหรอืไม ่กอ่นทีเ่จา้หนา้ทีจ่ะขอนำาเคร่ืองคอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง และ
มือถือ 2 เครื่อง ไปตรวจสอบ

ศศิวิมลเล่าว่า หลังจากการตรวจค้นนั้นได้มีการเชิญตัวเธอไปท่ี
สถานีตำารวจภธูรภพิูงคราชนเิวศน ์เนือ่งจากไมม่ใีครดแูลลกู วนันัน้เธอจงึ
ได้พาลูกสาวคนเล็กไปท่ีสถานีตำารวจด้วย และได้มีเจ้าหน้าท่ีตำารวจ 2 นาย 
ทำาการสอบสวนเธอ  โดยนำาข้อความที่บันทึกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์
มาให้ดู  ในตอนแรกเธอไม่ยอมรับว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าว  แต่
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าขอให้รับไปก่อน ไม่มีอะไรร้ายแรงแล้วจะปล่อยตัวไป 
ทั้งตำารวจสามารถจะเอาตำาแหน่งไปช่วยได้

เธอยอมรับว่าไม่ทราบถึง “ความร้ายแรง” ของข้อหามาตรา 112 
นี้มาก่อน ทั้งไม่เคยต้องยุ่งเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีหรือต้องมาท่ีโรงพักมาก่อน 
จงึไม่ทราบกระบวนการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ ประกอบกบัอยูใ่นภาวะกดดนัและ
บบีคัน้หลายทาง โดยในวนันัน้ลกูสาวคนเลก็ทีเ่ธอพามาดว้ยไมค่อ่ยสบาย 
และหัวหน้าท่ีทำางานก็โทรศัพท์มาตามตัวไปทำางานอยู่เรื่อยๆ  ในขณะท่ี
ตำารวจสอบสวน เธอจึงร้อนรนอยากให้เรื่องจบๆ ไป นึกแต่เพียงว่าพูดๆ 
ไปให้เรื่องมันจบ จะได้ไปทำาภารกิจของตัวเองต่อ แทบไม่คิดว่าจะต้อง
ติดคุกติดตาราง
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ในที่สุด  เธอให้การรับสารภาพกับพนักงานสอบสวน  โดยไม่มี
ทนายความอยู่ด้วยในเวลานั้น  เมื่อเสร็จจากการสอบสวน  เจ้าหน้าท่ีก็
ส่งตัวเธอกลับบ้าน

ชว่งเดอืนตลุาคม 2557 เจา้หนา้ทีต่ำารวจยงัไดติ้ดต่อแจ้งศศวิิมลวา่ 
ขอให้แม่ของเธอเข้าไปให้ปากคำาที่สถานีตำารวจด้วย แม่เล่าว่าตำารวจได้
สอบถามเรื่องทั่วๆ ไป ว่าเห็นลูกสาวเล่นคอมพิวเตอร์บ้างไหม เล่นอะไร 
เล่นตอนไหนบ้าง หรือถามว่าลูกสาวกลับดึกไหม ซึ่งแม่ก็ตอบว่าเห็นแต่
ลูกใช้คอมพิวเตอร์ดูหนังกับหลาน ส่วนเรื่องอื่นๆ แม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราว

หลงัจากนัน้กไ็มม่คีวามคบืหนา้ในเรือ่งนีอ้กี และศศวิมิลเองกไ็มค่ดิ
ว่าจะถูกดำาเนินคดีหรือต้องติดคุก จึงไม่คิดจะหลบหนีใดๆ

จนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างที่เธอกับแม่ได้เดินทาง
ไปงานศพของตาทีจั่งหวดักำาแพงเพชร เจ้าหน้าทีต่ำารวจไดโ้ทรศพัทต์ดิตอ่
มาให้เธอไปเซ็นเอกสารท่ีโรงพัก  เธอจึงได้นัดหมายเข้าไปพบเจ้าหน้าที่
เองในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

วันนั้นเอง  เมื่อไปถึงเธอกลับถูกแจ้งข้อกล่าวหาความผิดตาม
มาตรา 112  จากการโพสต์เฟซบุ๊กในชื่อ  “รุ่งนภา คำาภิชัย”  จำานวน 6 
ข้อความ วันน้ันอีกเช่นกัน เธอได้ถูกนำาตัวไปฝากขังท่ีศาลทหาร โดยไม่ได้
เตรยีมตวัใดๆ มากอ่นลว่งหนา้ กอ่นทีแ่มข่องเธอจะไดเ้ดนิทางตามไปเชา่
หลกัทรัพยจ์ากนายประกนั เพือ่ยืน่ขอประกนัเป็นเงนิ 4 แสนบาท แต่ศาล
ทหารก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัว  โดยอ้างเหตุว่ากลัวจะหลบหนี  เธอจึงถูก
นำาตัวไปควบคุมที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

แม่ของเธอยังได้พยายามย่ืนขอปล่อยตัวชั่วคราวอีก 2 ครั้ง  โดย
เช่าหลักทรัพย์ยื่นประกันตัว  เป็นเงิน 4.5 แสนบาท  ท้ัง 2 ครั้ง แต่ศาล
ยังคงไม่อนุญาตเช่นเดิม

อีกทั้ง  ภายหลังถูกควบคุมตัวประมาณ 2 สัปดาห์  เจ้าหน้าที่
ตำารวจยงัไดม้กีารแจง้ขอ้กลา่วหาในความผดิตามมาตรา 112 เพิม่อกีหนึง่
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ข้อความ รวมแล้วเธอถูกกล่าวหาว่าได้โพสต์ข้อความเข้าข่ายความผิดนี้
จำานวน 7 ข้อความ  โดยเป็นข้อความที่อยู่ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 
2557

ศศิวิมลถูกฝากขังเรื่อยมาจนครบท้ัง 7 ผัด ก่อนที่อัยการทหารจะ
ยื่นฟ้องคดีต่อศาลมณฑลทหารบกที่ 33  เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 58 วัน
สุดท้ายของการครบกำาหนดฝากขังผัดสุดท้ายพอดี

“กระบวนการยุติธรรม” 

กับความจริงที่หายไป
ในระหว่างนั้น  แม่ของศศิวิมลได้วิ่งหาทนายความมาช่วยเหลือ 

จนได้มีการว่าจ้างทนายความจากสำานักงานแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
เข้าช่วยเหลือคดี

ทนายความได้พูดคุยถึงแนวทางคดีกับศศิวิมล  โดยเธอยืนยัน
กับทนายว่าไม่ใช่ผู้โพสต์ข้อความดังกล่าว  จึงเห็นร่วมกันว่าจะขอให้การ
ปฏิเสธข้อกล่าวหาเพื่อขอนัดตรวจพยานหลักฐานไปก่อน และจะคิดถึง
แนวทางการต่อสู้คดีอีกที  โดยเบ้ืองต้นมีการคิดถึงการต่อสู้เรื่องพยาน
หลกัฐานทีอ่ยูต่า่งๆ วา่ในชว่งเวลาท่ีมกีารโพสตข์อ้ความตามคำาฟอ้ง จำาเลย
กำาลังเข้าทำางานอยู่ และไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ เพราะในท่ีทำางาน
ไม่อนุญาตให้ใช้

ในวันสอบคำาให้การเดือนมิถุนายน 2558  เธอจึงให้การปฏิเสธ
ข้อกล่าวหา  โดยวันน้ันศาลทหารได้พิจารณาคดีเป็นการลับ  เนื่องจาก
เห็นว่าคดีน้ีเป็นคดีความม่ันคง และกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน โดยใหญ้าติและผู้ไมเ่กีย่วขอ้งออกจากพจิารณา กอ่นทีศ่าลจะ
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อ่านคำาฟ้องให้คู่ความฟังและถามคำาให้การ
ในเดือนถัดมา คู่ความได้นัดตรวจพยานหลักฐาน  โดยมีการยื่น

บญัชพียาน และทนายความได้ตรวจพยานเอกสารของฝา่ยโจทก ์จากนัน้
ศาลไดส้อบถามแนวทางการนำาสบืของคูค่วาม อยัการโจทกแ์ถลงวา่จะนำา
พยานบคุคล เอกสาร และวตัถตุามบญัชพียานมาสืบต่อศาล เพือ่ชี้ ใหเ้หน็
วา่จำาเลยกระทำาความผดิ สว่นทนายจำาเลยแถลงวา่จะสบืเรือ่งตวัผูก้ระทำา
ผิด  โดยพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ไม่เพียงพอจะพิสูจน์ว่าจำาเลยได้
กระทำาความผิดตามฟ้อง

ในนดันี ้ เจา้หนา้ทีศ่าลยงัอนญุาตใหญ้าติและผูสั้งเกตการณเ์ขา้ฟงั
การพิจารณาได้  โดยแจ้งว่าเป็นนัดตรวจพยานหลักฐานเฉยๆ แต่ในการ
สืบพยานจะไม่อนุญาต เนื่องจากเป็นการพิจารณาคดีลับ

แต่ก่อนหน้าการเริ่มสืบพยาน ทนายความได้เข้าเยี่ยมและพูดคุย
กับลูกความ พร้อมแนะนำาให้กลับคำาให้การเป็นรับสารภาพตามข้อกล่าวหา 
เนื่องจากภายหลังได้ตรวจพยานหลักฐานแล้ว  ช่องในการต่อสู้คดีเหลือ
ค่อนข้างน้อย  ท้ังยังเคยให้การรับสารภาพไว้ในชั้นสอบสวนและลงชื่อรับ
เอกสารประกอบสำานวนต่างๆ ไว้ ทำาให้พยานหลักฐานต่างๆ ค่อนข้าง
มัดตัว ถ้าหากสู้คดีไม่หลุดศาลน่าจะลงโทษหนัก  โดยทนายแจ้งว่าจะทำา
คำาให้การประกอบขอให้ศาลรอการลงโทษหรือลงโทษสถานเบา และยัง
สามารถทำาเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษได้ต่อไป

แม่ของเธอเล่าว่า ตอนแรกเธอไม่แน่ใจว่าควรจะรับสารภาพดีหรือไม่ 
เนือ่งจากลกูเธอบอกวา่ไมไ่ดก้ระทำาผดิตามทีถ่กูกลา่วหา แตศ่ศวิมิลกบ็อก
แม่วา่โทษนา่จะไมห่นกัมาก และเธอยงัสงสารแมท่ีต่อ้งวิง่เตน้อยูค่นเดยีว 
แม่เองก็ไม่คิดว่าโทษจะร้ายแรงถึงเพียงนั้น

ในทีส่ดุ  เธอตดัสนิใจกลบัคำาใหก้ารเป็นรบัสารภาพตามขอ้กล่าวหา
ไม่ว่าเรื่องราวท่ีศศิวิมลเล่าจะเป็นจริงหรือไม่  ใครเป็นผู้โพสต์

ข้อความตามที่ถูกกล่าวหา และความจริงในกรณีนี้จะเป็นเช่นไร ภายใต้
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กระบวนการในคดมีาตรา 112 และการควบคุมตวัผูต้้องหาโดยไมใ่หป้ระกนั
ตัว ได้สร้างแนวโน้มท่ีจะบีบให้ผู้ต้องหาจำายอมรับสารภาพตามข้อกล่าวหา 
โดยไม่ต่อสู้คดี  จนทำาให้การพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆ  เพื่อนำาไปสู่
ข้อเท็จจริงในศาล ถูกกลบฝังทิ้งหายไป…

โทษทัณฑ์จำาคุก 28 ปี ในวัย 29 ปี
ไม่มีใครรู้ว่าหลังยื่นขอกลับคำาให้การแล้ว ศาลทหารจะพิพากษา

ในทันที
7 สิงหาคม 2558 ทนายจำาเลยไม่ได้เดินทางมาศาล แต่ให้ผู้ช่วย

ทนาย ซึ่งรับมอบอำานาจเข้ามายื่นคำาร้องขอกลับคำาให้การ และคำาร้อง
ประกอบคำารับสารภาพในช่วงเช้าก่อนนัดพิจารณาคดี  โดยเดิมคาดว่า 
ศาลจะนัดพิพากษาในเดือนถัดไป โดยใช้เวลาพิจารณาคำาร้องต่างๆ และ
เขียนคำาพิพากษาเสียก่อน แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น

วนันัน้เรอืนจำาพาตวัศศวิมิลมาทีศ่าลชา้ ทำาใหญ้าตทิีเ่ดนิทางมาให้
กำาลังใจต้องรอกันต้ังแต่เช้า ส่วนพยานท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจได้เดินทาง
มาที่ศาลตามกำาหนดนัดเบิกความ  เจ้าหน้าที่ศาลเองก็เพิ่งทราบในเช้า
วันนั้นว่าจะมีการยื่นขอกลับคำาให้การ

บ่ายวันนั้น หลังจากศาลได้อ่านกระบวนการพิจารณาในเรื่องการ
งดสืบพยานและขอกลับคำาให้การของจำาเลยเสร็จส้ิน ศาลก็อ่านคำาพิพากษา
ต่อในทันที โดยศาลได้อ่านข้อความตามฟ้องของโจทก์ จำานวน 7 ข้อความ 
โดยอ่านข้ามบางข้อความไป  เน่ืองจากศาลแจ้งว่าจะไม่อ่านข้อความไม่
เหมาะสมได้ ก่อนวินิจฉัยว่าเมื่อจำาเลยให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหา
ของโจทก์ จำาเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

ศาลจงึใหล้งโทษจำาคกุจำาเลยความผดิกรรมละ 8 ปี รวมเป็นจำาคกุ 
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56 ปี  จำาเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา จึงให้ลด
โทษกึ่งหนึ่ง  เหลือจำาคุก 28 ปี

ขณะเดยีวกนั แมท้นายจำาเลยจะย่ืนคำารอ้งประกอบคำารบัสารภาพ 
ขอให้ศาลลงโทษสถานเบาและให้รอการลงโทษ  โดยระบุเหตุผลประกอบ
คำาร้องว่าจำาเลยมีภาระต้องดูแลบุคคลในครอบครัว ทั้งแม่และลูกสาวทั้ง 
2 คน โดยมีจำาเลยเพียงผู้เดียวท่ีช่วยหาเล้ียงครอบครัวเนื่องจากได้หย่า
รา้งกบัสามแีลว้ อกีทัง้จำาเลยประกอบอาชพีสจุรติ ไมเ่คยกระทำาความผดิ
ทางอาญามาก่อน และไม่ปรากฏว่าจำาเลยเคยมีพฤติกรรมอันก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนเสียหายกับผู้หนึ่งผู้ ใดหรือสังคมส่วนรวมมาก่อน พร้อม
แนบเอกสารรายละเอยีดของครอบครวั และหลกัฐานรบัรองความประพฤติ
ต่างๆ ของจำาเลยประกอบ

แต่คำาร้องดังกล่าว  ก็ถูกศาลวินิจฉัยในคำาพิพากษาว่า “คำาร้องที่
จำาเลยขอให้ศาลลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษ ศาลเห็นว่าความผิด
ของจำาเลยเปน็การล่วงละเมิดตอ่สถาบนัพระมหากษตัรยิท์ีป่ระชาชนเคารพ
สกัการะ การกระทำาของจำาเลยจงึกระทบตอ่ความรู้สึกของประชาชนอยา่ง
ร้ายแรง และศาลได้ลงโทษจำาเลยในสถานเบาอยู่แล้ว  จึงให้ยกคำาร้องใน
ส่วนนี้”

ในวัย 29 ปี หญิงสาวคนหนึ่งถูกพิพากษาจำาคุก 28 ปี…  เธอ
ร้องไห้โฮกลางโถงของศาลทหาร

ชีวิตหลังคำาพิพากษา
ระหว่างถูกดำาเนินคดี  แม่ของศศิวิมลเป็นผู้เดินเรื่องต่างๆ ให้

ศศิวิมลอยู่ภายนอกเรือนจำา  ท้ังการกู้หนี้ยืมสินเพื่อนำามาเป็นค่าจ้าง
ทนายความ ค่าเช่าหลักทรัพย์ในการขอประกันตัว  รวมๆ แล้วแม่เล่าว่า
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ใช้เงินไปเกือบ 1 แสนบาท ทั้งจากการหยิบยืมเงินจากญาติๆ การนำา
สร้อยทองไปจำานำา และการนำารถจักรยานยนต์ไปเข้าไฟแนนซ์

ตั้งแต่ลูกติดคุก แม่ของเธอยังต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานสาว 2 คน 
รวมๆ แล้วเงินเดือนแม่เพียงคนเดียว  หักค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำาค่าไฟ ค่า
ไฟแนนซ์ และค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนของหลานทั้ง 2 คน เดือนหนึ่งเหลือ
ค่ากินค่าอยู่ต่างๆ ในครัวเรือนสำาหรับ 3 ชีวิตอย่างจำากัดจำาเขี่ย ยังไม่นับ
คา่เลา่เรยีนของหลาน และคา่ใชจ้า่ยในเรอืนจำาสำาหรบัลกูสาวของเธอ ทาง
ญาติๆ ส่วนใหญ่ก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำาเหมือนกัน ไม่ได้มีฐานะมากมาย 
ทำาให้ส่วนใหญ่แม่ต้องดิ้นรนด้วยตัวเอง แต่ดีที่เพื่อนที่ทำางานยังพอเข้าใจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้าง

ทุกวันนี้  แม่ต้องตื่นไปเข้างานตั้งแต่ 6.30 น. ของทุกวัน  มีเพียง
วันเสาร์ที่เป็นวันหยุด ทำาให้ต้องใช้รถจักรยานยนต์ไปส่งหลานทั้ง 2 คน
ที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าตรู่ก่อนไปทำางาน  เม่ือเลิกงาน 15.30 น.  จึงค่อยมา
รับหลานกลับ หน้าท่ีเหล่าน้ีเคยเป็นของศศิวิมลมาก่อน  ส่วนในช่วงวัน
อาทิตย์ท่ีแม่ยังต้องไปทำางาน ก็ต้องให้หลานทั้ง 2 คนอยู่ที่บ้านกันเอง 
โดยโทรศัพท์กลับมาพูดคุยเป็นพักๆ

ในช่วงก่อนเท่ียงวันธรรมดา แม่ยังต้องหลบจากงานออกไปเยี่ยม
ลูกสาวที่เรือนจำาในบางวัน

แมเ่ลา่ความรูส้กึในวนัหลงัทราบคำาพพิากษาวา่ ไม่อยากจะเชือ่วา่
เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอ  เธอไม่เข้าใจว่าทำาไมโทษในคดีนี้
ถงึหนักขนาดนี ้หนกัเสยียิง่กวา่การฆา่คนอกี ราวกบัจะไมใ่ห้ได้ผดุได้เกดิ
อีกต่อไป

“แม่ยังคิดเลยว่า แม่มีโรคประจำาตัวอยู่แบบนี้  โอ๋ถูกตัดสิน 28 ปี 
ถ้าได้ออกมาตอนนั้น โอ๋จะได้เจอแม่ไหม”แม่ของศศิวิมลกล่าวทั้งน้ำาตา
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คดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ  
หลังรัฐประหาร

สมัคร :  
คดีทำาลายพระบรม 

ฉายาลักษณ์ที่เชียงราย

“วันนี้จะตัดสินหรือยังครับ?”
จำาเลยมักถามทีมทนายความและผู้สังเกตการณ์ด้วยคำาถามนี้  ใน

แทบทุกนัดของศาลตลอดหลายเดือนท่ีผ่านมา  ไม่ว่าทนายความจะชี้แจง
ว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการสืบพยานยังต้องใช้เวลาอีกสักพัก  เขาก็ยังคง
คดิวา่แตล่ะนดัทีม่าศาลจะไดร้บัคำาตัดสินพพิากษาคดเีสยีท ี เพือ่จะไดรู้ว้นั
เวลาทีช่ดัเจนทีเ่ขาตอ้งอยูใ่นเรอืนจำา และไม่ตอ้งเครยีดกบัการเดนิทางมา
ศาลเป็นประจำาอีกต่อไป
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นายสมคัร (ขอสงวนนามสกลุ) จำาเลยในคดนีีถ้กูกลา่วหาวา่กระทำา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่ศาลจังหวัดทหารบก
เชียงราย จากกรณีทำาลายพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณทางเข้าหมู่บ้านที่
อำาเภอเทิง คดนีีม้เีรือ่งทีน่า่สนใจหลายประการ ทัง้อาการป่วยทางจติของ
จำาเลย กระบวนการพิจารณาคดีในศาลทหาร และการตัดสินใจกลับคำา
ให้การของจำาเลย  ก่อนท่ีศาลทหารจะนัดอ่านคำาพิพากษาในวันที่ 6 
สิงหาคม 2558

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนประมวลสรุปลำาดับเหตุการณ์
ในคดนีี ้คอื อาการปว่ยของจำาเลย ปญัหาการไมม่กีระบวนการสบืเสาะใน
ศาลทหาร ลำาดับการสืบพยานท่ีล่าช้า การตัดสินใจกลับคำาให้การของ
จำาเลย และคำาแถลงปิดคดีของทนายความ

เหตุแห่งคดี
เหตุในคดีน้ี เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 เวลาราว 20.00 น. 

เมื่อผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำาบลปล้อง อำาเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
ไดร้บัแจง้วา่ มบีคุคลกำาลงัทำาลายพระบรมฉายาลกัษณอ์ยูบ่รเิวณปากทาง
เขา้อ่างเกบ็น้ำาขนุปล้อง จงึไดเ้ดนิทางออกไปด ู เมือ่เหน็บคุคลกระทำาการ
ดังกล่าวในที่เกิดเหตุจริง จึงได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ต่อมาเจ้าหน้าท่ีสายตรวจในพื้นท่ีพร้อมผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน  จึงได้
รว่มกนัเขา้จับกมุบคุคลทีท่ราบตอ่มาวา่คือนายสมคัร  เจา้หนา้ทีส่ายตรวจ
พร้อมกับผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านได้นำาตัวผู้ก่อเหตุไปยังสถานีตำารวจภูธรเทิง 
นายสมัครได้ให้การยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้เป็นกระทำาการดังกล่าวจริง

พระบรมฉายาลักษณ์ดังกล่าวถูกจัดสร้างไว้ ในลักษณะเป็นซุ้ม
เฉลมิพระเกยีรตบิรเิวณปากทางเขา้หมูบ่า้น นอกจากพระบรมฉายาลักษณ์
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ยงัมโีตะ๊หมู่บชูา พานพุม่ และผา้ริว้ประดบัซุม้อยูด้่วย พยานทีไ่ปยงัทีเ่กดิ
เหตุให้การคล้ายกันว่า ขณะเกิดเหตุนอกจากพระบรมฉายาลักษณ์และ
ผ้าริ้วจะถูกกรีดทำาลายลงมากองกับพ้ืนแล้ว พานพุ่มเครื่องบูชาต่างๆ ก็
ลงมากองเสียหายที่พื้นด้วย  เหลือเพียงแต่โครงของซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
โดยเช้าวันถัดมาเจ้าหน้าที่สายตรวจยังได้มาตรวจสถานท่ีเกิดเหตุอีกคร้ัง 
พบมีดปลายแหลมจำานวน 1 เล่ม จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง

เน่ืองจากกรณีน้ีเกิดขึ้นภายหลังประกาศ คสช. ฉบับที่ 37/2557 
นายสมัครจึงถูกนำาตัวไปฝากขังท่ีศาลจังหวัดทหารบกเชียงรายในวันถัดมา 
และถูกคุมขังในเรือนจำาเรื่อยมานับแต่นั้น คดีถูกส่งฟ้องต่อศาลทหารเม่ือ
วันที่ 30 กันยายน 2557 ในข้อหาความผิดตามมาตรา 112 และความผิด
ฐานพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะหรือหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร

ชายยากจนผู ้มี “อาการทางจิต”
นายสมคัรจำาเลยในคดนีี ้บคุลิกเปน็คนเงยีบๆ นิง่ๆ มกัมอีาการน่ัง

เหม่อลอยเซื่องซึม  เวลาพูดคุยมักพูดด้วยเสียงอันเบาและด้วยเสียงค่อน
ข้างนุ่มนวล มีรอยยิ้มที่ซื่อๆ และจริงใจ  ในตอนเกิดเหตุ  เขามีอายุ 49 ปี 
เปน็คนอำาเภอเทงิ  จังหวดัเชยีงรายโดยกำาเนดิ ประกอบอาชพีทำานา โดย
ปลูกข้าวและข้าวโพดบนที่ดินราว 5 ไร่  และยังรับจ้างทั่วไปในหมู่บ้าน 
สมัยยังหนุ่มเคยไปทำางานก่อสร้างในพื้นท่ีอื่น  ก่อนกลับมาอาศัยอยู่เพียง
ลำาพังในหมู่บ้าน

เขาแยกทางกับภรรยามาหลายปีแล้ว  มีลูกชายด้วยกัน 2 คน 
ปัจจุบันอายุ 27  และ 25 ปี  ตามลำาดับ  โดยต่างเข้าไปทำางานอยู่ใน
กรงุเทพฯ แตไ่มท่ราบรายละเอยีดของทัง้คูแ่ละความเป็นอยูม่ากนกั ทัง้คู่
ไม่ได้กลับมาเย่ียมพ่อหลังถูกดำาเนินคดีนี้อีก  โดยนายสมัครเล่าว่าได้ส่ง
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จดหมายแจ้งเรื่องนี้ ให้ลูกชายทราบแล้ว
เขายังมีน้องชายอีกคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน แต่

น้องชายก็ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมหรือดูแลพี่ชายเช่นกัน นอกจากทนายความ
แลว้ จงึกล่าวไดว้า่ไมม่ใีครไปเยีย่มเขาทีเ่รือนจำาอกีเลยตลอดการถกูคมุขงั
เป็นเวลาราวปีเศษๆ โดยท่ีเรือนจำาเชียงรายเองก็มีระบบการเย่ียมท่ีเข้มงวด 
ให้เฉพาะญาติของผู้ต้องขังเยี่ยมเท่านั้น

นายสมัครไม่ได้เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อน 
ไม่เคยไปร่วมชุมนุมทางการเมืองใดๆ ตัวเขาเองมีฐานะค่อนข้างยากจน 
จึงไม่มีเงินสำาหรับย่ืนขอประกันตัวในระหว่างถูกดำาเนินคดี  โดยปกติคดี
มาตรา 112 มกัใชเ้งนิประกนัหลายแสนบาทกระทัง่เปน็ลา้นบาทขึน้ไป แต่
ก็ยังยากที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

นายสมัครยังมีประวัติการรักษาอาการทางจิตมาเป็นเวลาหลายปี 
เขาเล่าว่า หลายปีก่อนตัวเองเคยมีอาการหวาดผวา  กลัวคนจะเข้ามา
ทำาร้ายอยู่ตลอดเวลา จนต้องไปรักษาอาการที่โรงพยาบาล จำาได้ว่าเคย
ถกูมัดดว้ยเชอืกกบัเตยีงเพือ่รกัษาดว้ย ปจัจบุนัอาการหวาดผวานีห้ายไป
แล้ว แต่ยังคงมีอาการหูแว่วอยู่เรื่อยมา

นายสมคัรใหข้อ้มลูวา่อาการหแูวว่มกัเกดิข้ึนเม่ือตวัเองอยูค่นเดยีว 
คล้ายมีคนมากระซิบเรียกชื่อเขาอยู่ข้างหูตลอด หรือบางทีก็มีเสียงคน
จบักลุม่พูดกนัขา้งหทูัง้ทีไ่มม่ใีคร บางทตีอ้งผวาตืน่ข้ึนมากลางดกึ เพราะ
ได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อเขา อาการเหล่าน้ีทำาให้เขาทำากิจวัตรประจำาวัน
ต่างๆ ได้ค่อนข้างเชื่องช้า

เขายอมรับว่าได้ดื่มสุราช่วงเย็นวันเกิดเหตุ และกระทำาการต่างๆ 
ไปโดยไม่รู้สึกตัว  ในช่วงถูกคุมขัง นายสมัครจึงถูกนำาตัวไปอยู่ที่แดน
พยาบาลภายในเรือนจำาตลอดมา และยังต้องกินยารักษาอาการอยู่วันละ 
3 มื้อทุกๆ วัน
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เมื่อศาลทหารไม่มีกระบวนการ

สืบเสาะ
เดือนพฤศจิกายน 2557 ก่อนหน้าการนัดสอบคำาให้การจำาเลย 

ทางทนายจำาเลยไดย้ืน่คำารอ้งขอใหศ้าลออกหมายเรยีกเอกสารประวติัการ
รักษาทางการแพทย์ และเวชระเบียนจากโรงพยาบาลที่จำาเลยเคยรักษา
อาการป่วยทางจิตมาก่อน แต่ศาลเห็นว่าในคำาร้องยังไม่ได้ระบุให้ชัดเจน
ว่าต้องการเอกสารอะไรบ้าง จึงขอให้ทนายย่ืนคำาร้องใหม่ต่อศาลภายใน 
7 วัน ก่อนจะนัดสอบคำาให้การใหม่ในเดือนถัดมา

กระท่ังเดือนธันวาคม  ฝ่ายจำาเลยตัดสินใจให้การยอมรับสารภาพ
ตามขอ้กลา่วหา แตไ่ดย้ืน่คำารอ้งประกอบการพจิารณาวา่จำาเลยกระทำาไป
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โดยเหตทุีอ่ยูใ่นภาวะเปน็จติเภท ไมไ่ดมี้เจตนาดหูมิน่หรอือาฆาตมาดรา้ย
พระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 112 จึงขอให้ศาลยกฟ้อง หรือให้รอการลงโทษ 
หรือรอการกำาหนดโทษ  เพ่ือให้โอกาสจำาเลยไปทำาการรักษาอาการป่วย
ต่อไป โดยมีเอกสารความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประกอบ

อัยการทหารได้คัดค้านคำาร้องดังกล่าว  ด้วยเห็นว่าจำาเลยไม่ได้รับ
สารภาพตามคำาฟ้องของโจทก์ทั้งหมด และแถลงจะขอนำาพยานหลักฐาน
มาสืบ ศาลชี้แจงว่าการรับสารภาพหมายถึงการรับโดยไม่มีเงื่อนไข แต่
การรับสารภาพว่าได้กระทำาความผิดโดยเหตุผลอ่ืน คือมีอาการทางจิตเภท 
ไม่ได้รับสารภาพตามคำาฟ้องของโจทก์  โจทก์จึงสามารถขอนำาสืบพยาน
หลักฐานได้ และชี้แจงด้วยว่าศาลทหารไม่ได้มีขั้นตอนการส่ังสืบเสาะคดี
เหมือนกับศาลพลเรือน  เพราะไม่มีหน่วยงานทำาหน้าที่นี้

โดยปกติในศาลพลเรือนน้ัน ศาลสามารถส่ังให้มีกระบวนการสืบ
เสาะ ให้พนักงานคุมประพฤติไปสืบเสาะข้อเท็จจริงในคดี ภูมิหลัง ความ
ประพฤติ และความเปน็อยูข่องจำาเลย เพ่ือทำาเปน็รายงานเสนอความเหน็
เกี่ยวกับมาตรการลงโทษที่เหมาะสม หรือการแก้ไขฟื้นฟูท่ีเหมาะสมกับ
ผู้กระทำาผิดแต่ละราย ใช้ประกอบดุลพินิจในการพิพากษาของศาล

พนักงานคุมประพฤตินั้นสังกัดกรมคุมประพฤติ ภายใต้กระทรวง
ยุติธรรม ขณะท่ีศาลทหารสังกัดอยู่ภายใต้กรมพระธรรมนูญ กระทรวง
กลาโหม ทำาให้การดำาเนินคดีในศาลทหารไม่สามารถสั่งให้พนักงานคุม
ประพฤติดำาเนินการสืบเสาะได้

อยัการทหารใหข้อ้มูลเพิม่เตมิดว้ยวา่  ได้เคยส่งเรือ่งคดีอืน่ๆ ไปให้
กรมคมุประพฤตชิว่ยดำาเนนิการ แตก่รมคมุประพฤตไิมด่ำาเนนิการให ้โดย
อ้างว่าในกฎหมายเก่ียวกับการคุมประพฤติไม่รวมศาลทหารเอาไว้  ศาล
ทหารจึงไม่มีอำานาจบังคับให้กรมคุมประพฤติทำางานให้ได้

ข้อแตกต่างเช่นนี้ ทำาให้ในคดีที่จำาเลยรับสารภาพเพราะมีอาการ
ทางจิตลักษณะนี้  หากเป็นในศาลพลเรือนปกติ  ศาลสามารถสั่งให้มี
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กระบวนการสบืเสาะซึง่ใชเ้วลาราว 1 เดอืน กส็ามารถอา่นคำาพพิากษาได้
ทนัท ีหากแตใ่นศาลทหารกลบัตอ้งนำาพยานมาสบืในศาล ซึง่กนิระยะเวลา
ยาวนานหลายเดือนถัดมา

การสืบพยาน อาการในอดีตของ

จำาเลย และการกลับคำาให้การ
การสืบพยานโจทก์ในคดีน้ีเร่ิมข้ึน ในเดือนมกราคม 2558 มีเจ้าหน้าท่ี

ตำารวจสายตรวจจากสถานีตำารวจภธูรเทงิ ขึน้เบกิความเปน็ปากแรก เนน้
เบกิความถงึการเขา้จับกมุตวัจำาเลยขณะเกดิเหต ุ เจา้หนา้ทีส่ายตรวจเบิก
ความด้วยว่าขณะจับกุมจำาเลยมีอาการคล้ายคนมึนเมา มีกลิ่นสุราจากตัว 
เจ้าหน้าที่จึงจะนำาตัวจำาเลยไปตรวจหาสารเสพติด แต่จำาเลยไม่ยอมไป

ในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของจำาเลยขึ้นเบิกความเป็น
พยานโจทก ์ เบกิความถงึการเดนิทางมาพบจำาเลยขณะกำาลงักอ่เหตุ หลงั
จากเข้าจับกุมจึงได้แจ้งเรื่องไปยังผู้ ใหญ่บ้าน รวมทั้งแจ้งญาติของจำาเลย
คนหนึ่ง  ซ่ึงก็ไม่ได้เดินทางมายังท่ีเกิดเหตุ  จึงพากันนำาตัวจำาเลยไปที่
สถานตีำารวจ โดยจำาเลยไมไ่ดพ้ยายามจะหลบหนแีต่อยา่งใด แตย่นืยันวา่
ยังสามารถพูดคุยได้รู้เรื่องในขณะนั้น

ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านยังเบิกความตอบทนายจำาเลยว่า ตนและบุคคล
ในหมู่บ้านทราบเรื่องท่ีจำาเลยมีอาการทางประสาท โดยทราบว่าเมื่อ 4-5 
ปกีอ่น จำาเลยเคยทบุบา้นของตนเอง ซึง่สาเหตอุาจเปน็เพราะความเครียด
ในเรื่องครอบครัว ต่อมาในปี 2557 ก่อนเกิดเหตุในคดีนี้  จำาเลยยังได้เผา
รถจักรยานยนต์ของตนเอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้เห็นซากรถขณะไปตรวจ
ทีบ่า้นจำาเลยกบัเจา้หนา้ทีต่ำารวจ โดยทราบว่าจำาเลยไดเ้อารถไปซอ่ม แต่
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ซ่อมไม่สำาเร็จสักที  เลยเผารถของตนเองเสีย
จากน้ันในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 ซึ่งศาลได้

นดัสืบพยาน 1 นัดในแตล่ะเดอืน ไดป้ระสบปญัหาตอ้งเลือ่นการสบืพยาน
ออกไปถึง 3 นัดติดต่อกัน  เนื่องจากพยานโจทก์ท่ีเป็นผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน
ไม่มาศาล ทั้งจากการติดธุระ และจากปัญหาการไม่ได้ส่งหมายเรียกของ
เจ้าหน้าที่ตำารวจ ทำาให้พยานไม่ทราบหมายในนัดถัดๆ มา โดยที่อัยการ
ยังยืนยันจะนำาพยานปากน้ีมาเบิกความ กระบวนการพิจารณาคดีนี้จึง
ล่าช้าออกไป

ในชว่งระหวา่งนีย้งัไดม้กีารโยกยา้ยอยัการทหารทีป่ระจำาอยูท่ีศ่าล
ทหารเชียงรายตามวาระ ทำาให้อัยการที่รับผิดชอบคดีนี้มาต้ังแต่ต้นเดิน
ทางไปรบัราชการในพ้ืนทีอ่ืน่  โดยมีอัยการทหารประจำาศาลคนใหมเ่ขา้มา
ดูแลคดีแทน

กอ่นถึงเดอืนมถินุายน การสบืพยานจงึเริม่ขึน้อกีครัง้  โดยมผีู้ใหญ่
บ้านและผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านคนท่ีสองมาเบิกความพร้อมกัน 2 ปาก ทั้ง 2 
ได้เบิกความถึงการติดตามมายังที่เกิดเหตุภายหลังได้รับแจ้งจากผู้ช่วย
ผู้ ใหญ่บ้าน  โดยต่างเห็นจำาเลยมีอาการคล้ายคนเมาสุรา มีอาการนั่งนิ่ง 
ไม่พูดจา ใครถามก็นิ่ง ไม่ได้มีอาการอาละวาด

ผู้ ใหญ่บ้านยังเบิกความถึงประวัติรักษาอาการทางประสาท และ
เหตุการณ์เมื่อ 7-8 ปีก่อน จำาเลยได้ไปช่วยงานศพของชาวบ้านในตำาบล
อืน่ ขณะขนไม้ไปทำาฟนืได้เกดิอาการประสาทหลอน วิง่ไปวิง่มา จนตอ้ง
จับส่งไปรักษา และหลังจากน้ันยังมีเหตุทุบบ้านและเผารถจักรยานยนต์
ของตนเอง แต่ยืนยันว่าในชีวิตประจำาวันยังสามารถพูดคุยกับจำาเลยได้รู้
เรื่องปกติ

แต่การสืบพยานก็ต้องหยุดลง  เมื่อนัดในเดือนกรกฎาคม จำาเลย
ได้แจ้งทนายความก่อนการพิจารณาว่าจะตัดสินใจกลับคำาให้การ  โดย
ยอมรับสารภาพตามข้อกล่าวหาทั้งหมด  เหตุเพราะไม่สามารถทนรอสืบ
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พยานอกีตอ่ไปได ้ดว้ยมคีวามรูส้กึเครยีด ตอ้งคอยคดิตลอดวา่จะไปศาล
วันไหนบ้าง จึงต้องการให้คดีเสร็จสิ้นโดยเร็ว  และเมื่อได้สอบถามทาง
อัยการทหารทำาให้ทราบว่า  ยังเหลือพยานโจทก์ที่จะนำามาเบิกความอีก 
7 ปาก ทำาให้คดีจะใช้ระยะเวลาอีกหลายเดือนกว่าจะเสร็จสิ้น

ทางทนายจำาเลยจึงได้แถลงขอกลับคำาให้การต่อศาล ศาลจึงให้งด
การสบืพยาน และนดัฟังคำาพิพากษาในวนัที ่6 สงิหาคมนี ้ รวมแล้วมกีาร
สืบพยานโจทก์ดำาเนินไปได้ท้ังหมด 4 ปาก ก่อนที่จำาเลยจะตัดสินใจขอ 
กลับคำาให้การในที่สุด

คำาแถลงปิดคดี
ก่อนหน้าการนัดวันอ่านคำาพิพากษา ทางทีมทนายจำาเลยได้ย่ืน

คำาแถลงปิดคดี  โดยขอให้ศาลลงโทษจำาเลยสถานเบา และรอการลงโทษ
จำาคุกเอาไว้  เพื่อให้โอกาสจำาเลยไปทำาการรักษาอาการจิตเภท โดยระบุ
ว่าจำาเลยเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง  มีอาการหูแว่ว 
หวาดระแวง และมรีะดบัสติปญัญาต่ำา มคีวามจำาเป็นต้องอยูก่บัครอบครวั
และบรรยากาศทีอ่บอุน่ใจ ซึง่ปรากฏตามใบรบัรองแพทยข์องโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ในสำานวนคดีนี้

คำาแถลงระบุด้วยว่า  โรคจิตเภทของจำาเลยนั้นเป็นความผิดปกติ
ทางจิตอย่างหน่ึง  ซ่ึงทำาให้มีการแตกแยกของกระบวนการคิดและการ
ตอบสนองทางอารมณ ์สว่นใหญแ่สดงอาการหแูวว่ หวาดระแวง หลงผิด
แบบแปลกประหลาด หรอืมกีารพดูและการคิดทีเ่สียโครงสรา้ง และอาการ
จติเภทเปน็สว่นหนึง่ของโรคทางจติเวช อนัมรีปูแบบอาการและการรักษา
เฉพาะทาง  โดยทนายจำาเลยได้แนบเอกสารรายละเอียดของโรคจิตเภท
ท้ายคำาแถลงปิดคดีด้วย
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คำาแถลงระบุอีกว่า คดีความผิดเก่ียวกับพระมหากษัตริย์มีความ
ละเอียดอ่อน ย่อมต้องคำานึงถึงความมุ่งหมายของกฎหมายท่ีต้องการ
ปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักของประชาชนจากการดูหมิ่น  หมิ่นประมาท 
และอาฆาตมาดร้าย ซึ่งไม่ปรากฏว่าจำาเลยได้กระทำาเป็นขบวนการ หรือ
มีความมุ่งหมายอันมิบังควรอันอื่น แต่หากกระทำาไปด้วยระดับสติปัญญา
ที่ต่ำากว่าเกณฑ์ในทางการแพทย์

ทนายจำาเลยไดอ้า้งอิงถงึคำาพพิากษาในคดมีาตรา 112 กอ่นหนา้นี้
อีก 3 คดี  ซ่ึงศาลได้พิจารณาตามรูปคดีและพฤติการณ์แห่งคดีเป็นรายๆ ไป 
ได้แก่ คดีนายโอภาส (สงวนนามสกุล) ซึ่งศาลทหารกรุงเทพฯ พิจารณา
พฤติการณ์แล้วให้ลงโทษสถานเบา, คดีนายเฉลียว  (สงวนนามสกุล) 
ซึง่ศาลอาญาได้พจิารณาลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษจำาคกุไว ้และ
คดีของ นายบัณฑิต อานียา  ซ่ึงจำาเลยมีอาการจิตเภทเช่นเดียวกับคดีนี้ 
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ศาลฎีกาก็ให้รอการลงโทษจำาเลย  เพื่อให้ไปทำาการรักษาอาการจิตเภท 
โดยได้แนบคำาพิพากษาในคดีทั้ง 3 ประกอบการพิจารณาของศาลด้วย

ขณะเดียวกัน ยังได้แนบหนังสือรับรองความประพฤติของจำาเลย
จากผู้ ใหญ่บ้านว่า จำาเลยเป็นผู้มีความประพฤติดี ประกอบอาชีพสุจริต 
และไมเ่คยต้องโทษทางอาญามากอ่น ทา้ยคำาแถลงให้ศาลพจิารณาอกีดว้ย

สู่วันพิพากษา
นับตั้งแต่ถูกจับกุมจนถึงวันนัดอ่านคำาพิพากษา นายสมัครถูก

คุมขังในเรือนจำามาเป็นเวลาทั้งหมด 396 วัน คดีกำาลังจะจบลงตามที่เขา
รอคอยมา 1 ปีเศษ

ความเครียดจากการถูกจองจำาในเรือนจำาและความยากจน ทำาให้
เขาไม่มเีงนิยืน่ขอประกนัตัว ประกอบกบัในคดมีาตรา 112 เองมคีวามยาก
ลำาบากในการขอปลอ่ยตวัชัว่คราว สง่ผลถงึการเขา้ไม่ถงึสิทธิของผูต้้องหา
ในกระบวนการยุติธรรม ปัจจัยทั้งหมดจึงกลายเป็นแรงผลักดันสำาคัญที่
นำาไปสูก่ารตดัสนิใจยอมรบัสารภาพของจำาเลยโดยไมต่่อสูค้ดอีกี  เพยีงแต่
ต้องติดตามว่าศาลจะพิพากษาความผิดของเขาเช่นใด และจะรับฟังเรื่อง
อาการทางจิตของจำาเลยหรือไม่

การพิพากษาโดยศาลทหารจะถือเป็นสิ้นสุดในศาลเดียว…





บก.ลายจุด  
เสียค่าปรับ 500 บาท  

ไม่ไปรายงานตัวต่อ คสช.

เมื่อ 21 กันย�ยน 2558 เวล� 09.00 น. ศ�ลแขวงดุสิต นัดฟังคำ�
พิพากษา คดีของสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ไม่ไปรายงานตัว
ตอ่คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิซึง่เปน็ 1 ใน 2 คดทีีเ่ขาถกูกลา่วหา โดย
สมบัติยังถูกดำาเนินคดีในศาลทหารอีก 1 คดี  ในข้อหายุยงปลุกปั่น ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มาตรา 
14(3)  ซ่ึงยังคงมีการพิจารณาคดีอยู่ในขณะนี้  (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2558) ซึง่ในงานชิน้นีจ้ะขอกลา่วถงึเพยีงคดีไมไ่ปรายงานตัวต่อ คสช. ซึง่
มีคำาพิพากษาถึงที่สุดแล้วเท่านั้น
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ในวันนัดฟังคำาพิพากษา นายจุมพล รัตธนภาส ผู้พิพากษาศาล
แขวงดุสิต อ่านคำาพิพากษาในคดีไม่มารายงานตัวตามประกาศและคำาส่ัง 
คสช. มคีวามผดิตามฐานไมม่ารายงานตวัตามคำาสัง่ คสช. ฉบบัที ่3/2557 
ประกาศ คสช. ฉบับท่ี 25/2557 และ 29/2557 รวมถึงประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 368 วรรค 1 ผู้ ใดทราบคำาส่ังของเจ้าพนักงานซึ่งส่ังการ
ตามอำานาจที่มีกฎหมายให้ไว้  ไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งนั้น  โดยไม่มีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 
500 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

แต่ประกาศ คสช. ฉบับที่ 25/2557  และ 29/2557  ท่ีกำาหนด
โทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ  เป็น
กฎหมายทีบ่ญัญติัยอ้นหลงั มผีลมุง่หมายบคุคลทีไ่ม่มารายงานตัวเป็นการ
เฉพาะเจาะจง ศาลจึงไม่ลงโทษตามประกาศดังกล่าว เนื่องจากโทษทาง
อาญาต้องบังคับใช้โดยเสมอภาคกับทุกบุคคล

ทัง้นี ้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรค 1 บคุคลจักต้อง
รับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำาการอันกฎหมายท่ีใช้ในขณะกระทำา
นั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำาหนดโทษไว้  และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำา
ความผดินัน้ ตอ้งเปน็โทษทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมาย ซึง่มกีารยกเลกิมาตรา 
368 เดิมท่ีกำาหนดโทษจำาคุกไม่เกิน 10 วัน ปรับไม่เกิน 500 บาท แก้ไข
ใหมี้โทษจำาคกุไมเ่กนิ 10 วนั ปรบัไมเ่กนิ 5,000 บาท แตบั่ญญตักิฎหมาย
ดังกล่าวใช้หลังกระทำาความผิดไม่เป็นคุณแก่จำาเลย จึงให้รับโทษตาม
มาตรา 368 เดิม

นอกจากนี ้ความผดิของจำาเลยยงัเป็นความผดิลหโุทษ และพยาน
หลักฐานของโจทก์รับฟังได้  ศาลจึงพิพากษาให้จำาเลยมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 เดมิ ปรบั 500 บาท ไมม่โีทษจำาคกุ

ต่อไปน้ีจะขอกล่าวถึงจุดเร่ิมต้นของคดีและกระบวนการต้ังแต่การ
จบักมุจนถงึการสบืพยานทัง้ฝา่ยโจทก ์ซึง่มีทัง้เจา้หนา้ทีท่หารและตำารวจ



 269 

ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช. คดีความภายหลั งการรัฐประหาร

ทีท่ำาการจบักมุและสอบสวน และพยานจำาเลยทีม่สีมบตั ิซึง่เปน็จำาเลย ขึน้
ใหก้ารตอ่ศาล และพยานนกัวชิาการทัง้ดา้นนติศิาสตรแ์ละรัฐศาสตร์ท่ีเบกิ
ความในประเดน็การใชอ้ำานาจผา่นประกาศและคำาสัง่ของ คสช. ซึง่ถกูอา้ง
ว่าเป็นการกระทำาตามกฎหมายตั้งแต่หลังการรัฐประหาร  เม่ือวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา

ที่มาของคดี
สมบตั ิบญุงามอนงค ์หรอื บก.ลายจุด นกักจิกรรมเพือ่สงัคม ถกู

ควบคมุตวัที่ ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุร ี ในคนืวันที ่4 มิถนุายน 
2557 โดยเจ้าหน้าที่ทหาร และตำารวจ ปอท.

“การใช้อำานาจใดๆ ที่จำากัดหรือ
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
จะต้องมีกฎหมายให้อำานาจไว้เท่านั้น 
หากไม่มีกฎหมายให้อำานาจไว้ 
จะกระทำาไม่ได้ การออกคำาสั่งของ 
คสช. ที่เรียกให้จำาเลยมารายงานตัว 
จึงเป็นการกระทำาที่ ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย”
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วนัที ่10 มถินุายน 2557 ร.อ.เมธาสทิธ์ิ พมิพอ์ภิกฤติยา ได้เขา้แจ้ง
ความที่กองบังคับการปราบปราม  ให้ดำาเนินคดีกับสมบัติ บุญงามอนงค์ 
ในความผิดฐานไม่มารายงานตัวตามคำาส่ัง คสช. และกระทำาด้วยวาจา หรือ
หนังสือ หรือด้วยวิธีอ่ืนใด อันไม่ใช่เป็นการกระทำาภายในความมุ่งหมาย
แห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต  เพื่อให้เกิด
ความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อ
ความไม่สงบข้ึนในราชอาณาจักร หรือเพ่ือให้ประชาชนร่วมละเมิดกฎหมาย
แผ่นดิน

ต่อมา 12 มิถุนายน 2557  เจ้าหน้าที่ตำารวจได้แจ้งข้อกล่าวหาให้
สมบัติทราบ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิ  โดยผู้ต้องหาได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อ
กล่าวหา ก่อนนำาตัวผู้ต้องหาฝากขังต่อศาลทหารกรุงเทพฯ

คำาฟ้อง
อัยการสั่งฟ้องคดี  เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557  ในฐานความผิด

ไม่มารายงานตัวตามคำาสั่งและประกาศของ คสช.  และขัดขืนคำาส่ัง
เจา้พนกังานซึง่สัง่การตามอำานาจทีม่กีฎหมายให้ไว ้ความวา่ ดว้ยปรากฏ
ว่ามีสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ จนอาจ
เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

เนื้อความในคำาฟ้องบรรยายว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ผู้บัญชาการกองทัพบก อาศัยอำานาจตามมาตรา 2 และ 4 แห่ง พ.ร.บ. 
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร และ
ได้มีการจัดตั้งกองอำานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย กอ.รส. ซึ่งให้
อำานาจ กอ.รส. ตามคำาสั่งกองทัพบกเฉพาะที่ 81/2557  ลงวันที่ 20 
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พฤษภาคม 2557  มีอำานาจเชิญบุคคลมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่  เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่  ต่อมา คสช. มีความ
จำาเป็นต้องเข้าควบคุมอำานาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 
พฤษภาคม 2557  เวลา 16.30 น.  เป็นต้นไป

อำานาจในการบริหารราชการแผ่นดิน การออกกฎหมาย และการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย ซึง่รวมทัง้คำาสัง่กองทพับกที ่81/2557 ตาม พ.ร.บ. กฎ
อัยการศึก จึงเป็นอำานาจของ คสช. และเพ่ือให้การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คสช. จึงได้มีคำาสั่งฉบับท่ี 3/2557  เรื่องให้บุคคลมารายงานตัว
เพิ่มเติม ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2557 โดยส่ังให้จำาเลยซึ่งอยู่ในลำาดับที่ 
60 ของคำาสัง่ดงักล่าวใหม้ารายงานตวัตอ่ คสช. ณ หอประชมุกองทพับก 
เทเวศร์  ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2557  เวลา 10.00 น. แต่ปรากฏว่าเมื่อ
ถึงวันเวลาที่กำาหนด จำาเลยไม่มารายงานตัวตามคำาส่ังดังกล่าว คสช. จึง
ไดอ้อกประกาศ ฉบบัที ่25/2557 เรือ่งใหบ้คุคลมารายงานตัวหรอืแจ้งเหตุ
ขดัขอ้ง ลงวนัที ่23 พฤษภาคม 2557 และฉบบัที ่29/2557 เรือ่งใหบ้คุคล
มารายงานตัวตามคำาสั่งของ คสช. ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557  โดย
กำาหนดว่า หากบุคคลท่ีมีรายชื่อตามคำาสั่งฉบับที่ 3/2557  เรื่องให้บุคคล
มารายงานตวัเพิม่เตมิ ไมม่ารายงานตวัภายในวนัที ่24 พฤษภาคม 2557 
เวลา 16.00 น. ตอ้งระวางโทษจำาคกุไมเ่กิน 2 ป ีหรอืปรบัไมเ่กนิ 40,000 
บาท หรือท้ังจำาทั้งปรับ  โดยที่คำาสั่งและประกาศดังกล่าวได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศออกสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งจำาเลยได้ทราบ
คำาสั่งและประกาศดังกล่าวแล้ว

จำาเลยได้บังอาจกระทำาความผิด กล่าวคือ เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 
2557 เวลากลางวนั จำาเลยซึง่เปน็บคุคลทีไ่ด้รบัคำาส่ังใหม้ารายงานตัวตาม
คำาส่ัง คสช. ฉบับท่ี 3/2557 ได้บังอาจฝ่าฝืนคำาสั่ง คสช. ฉบับที่ 3/2557 
เร่ืองให้บุคคลมารายงานตัวเพ่ิมเติม ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2557 ประกาศ
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 25/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงาน
ตวัหรอืแจง้เหตขุดัขอ้ง ลงวนัที ่23 พฤษภาคม 2557 และประกาศ คสช. 
ฉบบัที ่29/2557  เรือ่งใหบ้คุคลมารายงานตวัตามคำาสัง่ คสช. ลงวนัที ่24 
พฤษภาคม 2557 ทีไ่ดม้คีำาสัง่และประกาศตามอำานาจทีก่ฎหมายให้ไว ้ให้
จำาเลยมารายงานตัวต่อ คสช. ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2557  เวลา 
16.00 น. ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์  โดยไม่มารายงานตัวตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กำาหนดดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุขัดข้องจำาเป็นเร่งด่วน 
หรือแจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ในชั้นสอบสวน
จำาเลยให้การปฏิเสธ ระหว่างการสอบสวนจำาเลยไม่ถูกควบคุมตัวในคดีนี้ 
พนักงานสอบสวนได้ยื่นคำาร้องขอผัดฟ้องต่อศาลนี้แล้ว ตามคำาร้องขอ
ผัดฟ้องที่ ผ. 206/2557 ครบกำาหนดผัดฟ้องครั้งที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 
2557

อนึง่ คดีนีจ้ำาเลยไดก้ระทำาผดิกอ่นประกาศ คสช. ฉบบัที ่37/2557 
เรือ่ง ความผดิทีอ่ยู่ในอำานาจพจิารณาพพิากษาคดีของศาลทหาร ลงวนัที ่
25 พฤษภาคม 2557 จะมีผลบังคับใช้ คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำานาจพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลทหาร

ในคำาฟ้องอัยการได้ขอให้ศาลนับโทษจำาคุกของจำาเลยในคดีน้ีติดต่อ
กบัโทษในคดขีองศาลแขวงพระนครเหนอื หมายเลขแดงที ่1589/2554 ใน
ความผดิฐานฝา่ฝนื พ.ร.ก. ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 ซึง่อยูร่ะหวา่งการพจิารณา
ของศาลอุทธรณ์

ผู้บัญชาการตำารวจสอบสวนกลางได้อนุมัติให้กองบังคับการกอง
ปราบปรามเป็นผู้ทำาการสอบสวนคดีนี้

สรุปตัวบทกฎหมายที่สมบัติถูกกล่าวหาว่าได้กระทำาความผิดใน
คำาฟอ้ง ไดแ้ก ่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368, ประกาศ คสช. ฉบบั
ที่ 1/2557  เรื่องการควบคุมอำานาจการปกครองประเทศ  ลงวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2557, ประกาศ คสช. ฉบบัที ่25/2557  เรือ่งใหม้ารายงานตัว
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หรือแจ้งเหตุขัดข้อง ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557, ประกาศ คสช. ฉบับ
ที่ 29/2557  เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวตามคำาส่ัง คสช.  ลงวันที่ 24 
พฤษภาคม 2557  และคำาสั่ง คสช. ฉบับท่ี 3/2557  เรื่องให้บุคคลมา
รายงานตัวเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

บก.ลายจุดให้การปฏิเสธ

ข้อกล่าวหาทั้งหมด
ต่อมาวันท่ี 19 สิงหาคม 2557 ศาลแขวงดุสิตนัดประชุมคดี ตรวจ

พยานหลักฐาน และจำาเลยแก้ข้อหาแห่งคดีโดยให้การปฏิเสธคำาฟ้องของ
โจทก์ทุกข้อหา  เน่ืองจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และการตั้ง กอ.รส. ของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา  เป็นการใช้อำานาจในฐานะผู้บัญชาการกองทัพบก และต่อมา
เม่ือมกีารประกาศยดึอำานาจ และประกาศใช้กฎอยัการศึกทัว่ราชอาณาจกัร
ในวนัที ่22 พฤษภาคม 2557 เปน็การใชอ้ำานาจซึง่แยกออกจากกนั  เพราะ
ครัง้แรกนัน้ใชอ้ำานาจในฐานะฝา่ยบรหิาร เนือ่งจากกองทพับกเป็นสว่นหนึง่
ของกระทรวงกลาโหม อยู่ภายใต้การสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนั้น
ประกาศกองทพับก ฉบบัที ่41/2557 เรือ่งการจดัตัง้ กอ.รส. และให้อำานาจ
เรียกบุคคลมารายงานตัว  จึงเป็นเพียงการประกาศของฝ่ายบริหาร ซึ่งมี
ผลเพียงหน่วยงานฝ่ายบริหารเท่านั้น

ตอ่มาเมือ่มกีารยดึอำานาจการปกครอง กไ็ดม้ปีระกาศใชก้ฎอยัการ
ศึกอีกครั้ง แต่เป็นการประกาศใช้กฎอัยการศึกในฐานะหัวหน้า คสช. ซึ่ง
ไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอำานาจของฝ่ายบริหารแต่อย่างใด ดังนั้น ประกาศ
กองทพับก ฉบบัที ่41/2557 จงึไมใ่ชแ่หลง่ทีม่าที ่คสช. จะใชอ้า้งเพือ่ออก



 274 

ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต ้  คสช. คดีความภายหลั งการ รัฐประหาร

คำาสั่ง คสช. ฉบับที่ 3/2557  เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า กอ.รส. จะมีอำานาจเรียกให้บุคคลมารายงาน

ตัว หรือ คสช. จะมีคำาสั่งให้บุคคลมารายงานตัว กรณีทั้งสองก็ไม่ใช่การ
ใช้อำานาจตาม พ.ร.บ. กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 กล่าวคือ ตามบัญญัติ
ดังกล่าวที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศใช้กฎอัยการศึกท่ัวราช
อาณาจักรในฐานะผู้บัญชาการกองทัพบก หรือการที่  พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรในฐานะหัวหน้า 
คสช. จึงไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ เลย ที่กำาหนดว่า  เมื่อประกาศ
ใชก้ฎอยัการศกึในพืน้ทีใ่ดแลว้ ผูป้ระกาศใช้กฎอยัการศกึจะมอีำานาจเรยีก
ใหบ้คุคลมารายงานตัวตอ่บคุคล คณะ หรอืหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่ได ้
ดงันัน้การออกคำาสัง่ใหบ้คุคลมารายงานตวัดงักลา่ว จงึไมใ่ชก่ารออกคำาสัง่
โดยใช้อำานาจตาม พ.ร.บ. กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457

สมบตั ิบญุงามอนงค ์ใหก้ารอกีวา่ การใชอ้ำานาจใดๆ ทีจ่ำากดัหรอื
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะต้องมีกฎหมายให้อำานาจไว้เท่าน้ัน 
หากไม่มีกฎหมายให้อำานาจไว้  จะกระทำาไม่ได้ การออกคำาส่ังของ คสช. 
ที่เรียกให้จำาเลยมารายงานตัว จึงเป็นการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากน้ี โจทก์ยังไม่มีอำานาจฟ้องจำาเลย เน่ืองจาก การยึดอำานาจ
การปกครองประเทศของ คสช. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557  เป็นการ
กระทำาทีผ่ดิรฐัธรรมนญูและกฎหมาย เนือ่งจากรฐัธรรมนญูได้กำาหนดทีม่า
ของฝ่ายบริหารไว้ชัดเจนว่าต้องมาจากการเลือกต้ัง  ดังน้ันการกระทำาใด ๆ 
ของ คสช. จึงเป็นการกระทำาท่ีผิดกฎหมาย  เป็นการล้มล้างการปกครอง
ประเทศและรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นได้จาก  ต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐ-
ธรรมนญู (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 2557 กำาหนดว่าการกระทำาใดๆ ของ คสช. 
ไม่มีความผิด ดังน้ัน ณ วันท่ียังไม่มีกฎหมายกำาหนดว่าการกระทำาใดๆ 
ของ คสช. ไม่มีความผิด การกระทำาน้ันๆ ของ คสช. ก็ยังเป็นความผิดอยู่ 
คสช. จึงไม่อาจอ้างความชอบรรมใดๆ ในการออกคำาสั่งฉบับที่ 3/2557 
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และประกาศ (เฉพาะ) ฉบบัที ่25/2557 ได้ อกีทัง้หากต่อมาประเทศกลับ
เขา้สูก่ารปกครองในระบอบประชาธปิไตย ทีร่ฐับาลมาจากการเลอืกตัง้แลว้ 
ย่อมจะต้องมีการลบล้างผลพวงอันเกิดจากการใช้อำานาจของคณะรัฐ ประหาร
ที่ไม่ชอบธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างแน่นอน

หากจะถือว่าการยึดอำานาจการปกครองประเทศของคณะรัฐประหาร
ยอ่มจะเปลีย่นแปลง แก้ไข ยกเลิก และออกกฎหมายได ้คณะรฐัประหาร
จะกระทำาเช่นน้ันได้ก็ต่อเม่ือได้ยึดอำานาจการปกครองได้สำาเร็จ ซึ่งตาม
ประเพณีการปกครองของประเทศไทยก็คือ  เม่ือมีการลงพระบรมราช-
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรัฐประหารให้บริหารราชการ
แผ่นดิน และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเท่านั้น

นอกจากน้ีจำาเลยยังมีรายชื่อตามคำาส่ัง คสช. ที่เรียกบุคคลมา
รายงานตัวเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 และ
ต่อมา คสช. ได้ออกประกาศ  (เฉพาะ)  ฉบับที่ 25/2557  เรื่องให้มา
รายงานตัวและแจ้งเหตุขัดข้อง ว่าตามที่มีคำาสั่งเรียกให้บุคคลมารายงาน
ตัว หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 
บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557

ต่อมาวันท่ี 26 พฤษภาคม 2557 จึงปรากฏในราชกิจจานุเบกษา
ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  เป็นหัวหน้า คสช. บริหารราชการ
แผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ประกาศ 24 พฤษภาคม 2557

หากพิจารณาตามประเพณีการปกครองของไทยจงึอาจจะถอืไดว้า่ 
คสช. ยดึอำานาจสำาเรจ็เมือ่มกีารลงพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้
หัวหน้า คสช. เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2557 ดังนั้นประกาศคำาส่ังของ 
คสช. จึงจะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2557  เป็นต้นไป 
คำาสั่งฉบับที่ 3/2557 และประกาศ  (เฉพาะ) ฉบับท่ี 25/2557 ที่ออกใน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557  ซ่ึงยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
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แต่งตั้งหัวหน้า คสช. จึงไม่มีอำานาจออกกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายใดๆ 
และจำาเลยก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคำาสั่งของ คสช. ดังกล่าว

การกระทำาของจำาเลยท่ีไม่ไปรายงานตัวตามคำาส่ังฉบับที่ 3/2557 
เปน็ความผดิสำาเรจ็ในวนัทีจ่ำาเลยไมไ่ปรายงานตัว คอืวนัที ่24 พฤษภาคม 
2557  เพียงกรรมเดียว แต่เน่ืองจากประกาศ (เฉพาะ) ฉบับท่ี 25/2557 
ที่กำาหนดให้ผู้มีรายชื่อให้ไปรายงานตัวตามคำาสั่งฉบับที่ 3/2557 ที่ฝ่าฝืน
ไม่ไปรายงานตวัตามวนัเวลาทีก่ำาหนด มโีทษจำาคกุ 2 ป ีหรอืปรบัไมเ่กนิ 
40,000 บาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั  เปน็ประกาศทีอ่อกในวนัที ่23 พฤษภาคม 
2557 กอ่นมพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งต้ังหวัหนา้ คสช. จงึไมม่ี
อำานาจออกกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายได้ อีกทั้งเมื่อประกาศ (เฉพาะ) 
ฉบับที่ 25/2557  เป็นประกาศที่มีโทษทางอาญาต่อบุคคล จึงไม่อาจใช้
บงัคบัยอ้นหลังได ้การท่ีจำาเลยไมป่ฏบิตัติามคำาสัง่ฉบบัที ่3/2557 จงึไม่มี
ความผิดและไม่มีโทษตามประกาศ (เฉพาะ) ฉบับท่ี 25/2557 แต่อย่างใด

พยานฝ่ายโจทก์: ทหาร ตำารวจ
การสืบพยานเริ่มขึ้นในวันท่ี 26 มกราคม 2558 โดยพยานฝ่าย

โจทกม์ทีัง้นายทหารทีเ่ขา้ร่วมจับกมุและนายทหารทีเ่ขา้แจง้ขอ้กลา่วหาตอ่
กองบงัคบัการปราบปราม และตำารวจทีท่ำาการสอบสวนหลงัจากสมบตัไิด้
รับการปล่อยตัวจากการควบคุมตัวในท่ีควบคุมของทหารตามกฎอัยการศึก

26 มกราคม 2558 สืบพยานโจทก์ปากแรก พ.ต.เอกสิทธิ นงนุช 
นายทหารกรมทหารราบท่ี 21 รักษาพระองค์  (ร.21 รอ.) ทหารผู้ร่วม
จบักมุสมบตัเิบกิความวา่ วนัที ่4 มถินุายน 2557 เวลาประมาณ 19.00 น. 
ได้รับคำาส่ังจากผู้บังคับบัญชาให้ร่วมกับตำารวจ และตำารวจกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำาความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) 
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ไปควบคมุตัวบคุคลซึง่ไมไ่ดม้ารายงานตัวตามคำาสัง่ของ คสช. พรอ้มดว้ย
ทหารประมาณ 8-10 นาย ในเครื่องแบบทหารพร้อมอาวุธปืนประจำากาย 
เดินทางไปที่หมู่บ้านประภัสสร ม.1 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

เมื่อไปถึงได้ทำาการตรวจค้นภายในบ้านพร้อมกับเจ้าพนักงาน
ตำารวจ พบตัวสมบัติจำาเลยในคดีนี้จึงได้ควบคุมตัว และจัดทำาบันทึกการ
ควบคุมตัวพร้อมของกลางท่ีจำาเลยนำาติดตัวมา ในการควบคุมตัวเขาได้
แจ้งรายละเอียดเงื่อนไขการควบคุมตัวให้จำาเลยทราบ ระหว่างทำาการ
ควบคุมตัวไม่มีการต่อสู้ขัดขืน ภายหลังจากน้ันได้นำาตัวจำาเลยไปควบคุม
ตัวยังสถานท่ีควบคุมของฝ่ายทหาร  โดยอาศัยอำานาจตามกฎอัยการศึก
โดยควบคุมตัวไม่เกิน 7 วัน แล้วนำาตัวจำาเลยส่งให้เจ้าพนักงานตำารวจท่ี
โสมสรกองทัพบกเพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ในชว่งทนายจำาเลยถามคา้น พ.ต.เอกสิทธ ิได้ตอบวา่ ขณะควบคมุ
ตัวจำาเลยหลังการจับกุม พ.ต.เอกสิทธิ นำาตัวจำาเลยไปควบคุมที่สถานที่
ควบคุมของทหารโดยมีการปิดตาระหว่างเดินทาง  และไม่ได้ส่งตัวให้
เจ้าพนักงานตำารวจในทันที  เม่ือไปถึงท่ีควบคุมตัวของทหารแล้ว  จำาเลย
ถูกแยกควบคุมตัวไว้คนเดียว  ไม่สามารถติดต่อกับบุคคลภายนอก และ
ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเย่ียม  โดยในระหว่างควบคุมตัวมีการ
ซักถามจำาเลย แต่เขาไม่ทราบว่ามีการปิดตาระหว่างซักถามด้วยหรือไม่

ภายหลังการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก พ.ต.เอกสิทธิ  เป็นผู้นำา
ตวัสมบตัไิปทีส่โมสรกองทัพบกในชว่งบา่ย จำาวนัทีไ่มไ่ด ้ โดยไมท่ราบวา่
ภายหลังส่งตัวจำาเลยแล้ว จะมีทหารนำาตัวจำาเลยไปฝากขังต่อศาลทหาร
หรือไม่  และยอมรับว่ามีการปล่อยตัวจำาเลยภายหลังวันที่ 4 มิถุนายน 
2557 แต่จำาเลยลงลายมือชื่อในเอกสารท่ีระบุว่าเป็นวันท่ี 4 มิถุนายน 
2557 ซึง่ พ.ต.เอกสทิธ ิ เบกิความวา่ ไดร้บัคำาสัง่ใหค้วบคมุตวัจำาเลย สว่น
จะควบคุมตัวเกิน 7 วันหรือไม่นั้น พยานไม่ทราบ

นอกจากนี้  วันที่ทำาการจับกุม มีการควบคุมตัวบุคคลอื่นอีก 3-4 
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คน ซึ่งอยู่ในบ้านหลังเดียวกับจำาเลย บุคคล 1 ใน 3 เป็นผู้หญิง ผู้ถูก
จับกุมทุกคนถูกปิดตาหลังจับกุม และนำาตัวไปควบคุมที่ท่ีควบคุมตัวของ
ทหาร

พยานปากต่อมาสืบในวันที่ 5 มิถุนายน 2558  ร.อ.เมธาสิทธิ์ 
พมิพอ์ภกิฤตยิา จากกองพนัทหารปนืใหญท่ี ่12 รกัษาพระองค ์(ป.พนั.12 
รอ.) ผู้แจ้งความกล่าวหาสมบัติที่กองปราบปรามและ ปอท. เบิกความว่า 
ได้รับคำาสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ทำาหน้าที่กล่าวหาจำาเลย  สืบเนื่องจาก 
ผบ.ทบ. ออกประกาศกองทัพบก ฉบับท่ี 1/2557  เรื่องการประกาศใช้ 
พ.ร.บ. กฎอยัการศกึฯ ตอ่มา ผบ.ทบ. มคีำาสัง่แตง่ตัง้ กอ.รส. โดย ผบ.ทบ. 
เปน็ผูอ้ำานวยการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย มอีำานาจเชญิบคุคลมารายงาน
ตวัตอ่เจา้หนา้ที ่ รายละเอียดปรากฏตามคำาสัง่กองทพับก (เฉพาะ) ฉบบั
ที่ 81/2557  เรื่องการจัดตั้ง กอ.รส.

ต่อมา 23 พฤษภาคม 2557  หัวหน้า คสช. มีคำาส่ังเรียกบุคคลมา
รายงานตัว ณ หอประชุมกองทัพบก  เทเวศร์  รวมถึงจำาเลยในคดีน้ีด้วย 
แต่จำาเลยไม่มารายงานตัวตามกำาหนด  จากนั้นหัวหน้า คสช. ได้ออก
ประกาศ คสช.  (เฉพาะ) ฉบับท่ี 25/2557 ให้มารายงานตัวหรือแจ้งเหตุ
ขัดข้อง ภายใน 24 พฤษภาคม 2557 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุก
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ  เพ่ือให้
บุคคลที่มีรายชื่อตามคำาส่ังข้างต้นมารายงานตัวอีกคร้ัง  โดยประกาศทาง
สื่อวิทยุ  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต ปรากฏว่าจำาเลยไม่มา
รายงานตัวและไม่แจ้งเหตุขัดข้อง  ท้ังยังลงข้อความส่ือสารทางเฟซบุ๊ก 
นัดหมายชุมนุม และท้าทายให้จับกุมตัว พยานจึงไปแจ้งความดำาเนินคดี
ตอ่จำาเลยที ่ปอท. สว่นกรณทีีจ่ำาเลยไมม่ารายงานตวัตามคำาสัง่ของ คสช. 
พยานได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปราม

ร.อ.เมธาสทิธิ ์ตอบทนายจำาเลยถามคา้นวา่ ไม่ทราบวา่เหตเุกดิใน
ท้องท่ีสถานีตำารวจนครบาลใด และไม่ได้ไปแจ้งความต่อสถานีตำารวจท้องท่ี
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ที่เกิดเหตุ  และได้รับคำาสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่กล่าวหา
จำาเลย โดยไม่มีคำาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงไม่ทราบว่ากองปราบ
ปรามจะมีอำานาจสอบสวนก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการตำารวจ
แห่งชาติก่อน

พยานเห็นว่าการชุมนุมทางการเมืองเป็นสิทธิในระบอบประชา-
ธปิไตย แต่ไม่ทราบวา่ผูช้มุนุมมเีจตนาอ่ืนแอบแฝงหรอืไม ่นอกจากนีก้าร
ปฏวิตัริฐัประหารไมใ่ชว่ธีิการทีไ่ดม้าซึง่อำานาจในการปกครองประเทศตาม
วิถีทางที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กำาหนดว่า บุคคลย่อมมี
สทิธติอ่ตา้นโดยสนัตวิธิซีึง่การกระทำาใดๆ ทีเ่ปน็ไปเพือ่ไดม้าซึง่อำานาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
รฐัธรรมนญู ตามบทบัญญตัหิมวด 3 สทิธเิสรภีาพของชนชาวไทย มาตรา 
69 โดยพยานและบคุคลอืน่มหีนา้ทีข่องชนชาวไทยตามรฐัธรรมนญู พ.ศ. 
2550 หมวด 4 มาตรา 70 และบคุคลยอ่มมสีทิธพิทิกัษร์ฐัธรรมนญู ตาม

“การยึดอำานาจการปกครอง 
ปฏิวัติ หรือรัฐประหาร ไม่ได้ล้มล้าง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมืองของประชาชน
ยังได้รับการรับรองและคุ้มครอง”
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
ในช่วงบ่ายบ่ายวันเดียวกัน ได้สืบพยานผู้รับแจ้งความจาก ร.อ. 

เมธาสิทธิ์  คือ  พ.ต.ท.พงษ์ ไสว แช่มลำาเจียก  กองกำากับการ 1 กอง
บงัคับการปราบปราบ เบกิความวา่ ร.อ.เมธาสทิธ์ิ ผู้ไดร้บัมอบอำานาจจาก
หวัหนา้ คสช. ไดเ้ขา้แจง้ความรอ้งทกุขต่์อพยานวา่ สมบตักิระทำาความผดิ
ฐานไม่มารายงานตัวตามคำาสั่ง  คสช.  และขัดขืนคำาสั่งเจ้าพนักงานซึ่ง
สั่งการตามอำานาจที่มีกฎหมายให้อำานาจไว้

พ.ต.ท.พงษ์ไสว กล่าวถึงการสอบสวน ร.อ.เอกสิทธิ นงนุช ผู้
ควบคุมตัวจำาเลย และ  ร.อ.เมธาสิทธิ์  ในฐานะผู้กล่าวหา  ได้ความว่า 
จำาเลยเป็นบุคคลต้องมารายงานตัวต่อ คสช. ณ หอประชุมกองทัพบก 
เทเวศร์ แต่จำาเลยฝ่าฝืนไม่มารายงานตัวตามคำาสั่ง คสช. ฉบับท่ี 3/2557 
และประกาศ คสช.  (เฉพาะ) ฉบับที ่25/2557 นอกจากนี้ หวัหน้า คสช. 
ออกประกาศ คสช. ฉบับท่ี 29/2557 ให้บุคคลผู้มีรายชื่อตามคำาสั่ง คสช. 
ฉบับที่ 3/2557 และประกาศ คสช. ฉบับที่ 25/2557 มารายงานตัวตาม
คำาสั่งของ คสช. ซึ่งมีการเผยแพร่ทางส่ือวิทยุ  โทรทัศน์  สิ่งพิมพ์  และ
อนิเทอรเ์นต็ แตจ่ำาเลยเพกิเฉยไมม่ารายงานตวัและไมแ่จง้เหตขุดัขอ้ง ทัง้
จำาเลยยังส่งข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเพ่ือนัดชุมนุม โดยพยานเป็นผู้แจ้ง
ข้อกล่าวหาและสอบสวนจำาเลยในฐานะผู้ต้องหา

พ.ต.ท.พงษ์ไสว ตอบทนายจำาเลยถามค้านว่า  จำาไม่ได้ว่า  ร.อ. 
เมธาสทิธิ ์แสดงหนงัสือมอบอำานาจจากผูบ้งัคับบญัชาตอ่พยานหรอืไม่ แต่
โดยปกติแล้วคดีลักษณะน้ีต้องมีหนังสือมอบอำานาจแสดงต่อพนักงาน
สอบสวน จากการสอบสวนพยานเห็นว่าจำาเลยกระทำาความผิดตามคำาส่ัง 
คสช. ฉบบัท่ี 3/2557 และประกาศ คสช. (เฉพาะ) ฉบบัท่ี 25/2557 สว่น
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 29/2557 ไม่ได้กำาหนดวันเวลารายงานตัวไว้

ขณะหัวหน้า คสช. ออกคำาสั่งฉบับที่ 3/2557 และประกาศฉบับที่ 
25/2557 เปน็เวลากอ่นที ่ผบ.ทบ. จะลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ 
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ประกาศแต่งตั้งหัวหน้า คสช. และการยึดอำานาจการปกครองประเทศ 
ไม่ใชว่ถิทีาง ในระบอบประชาธปิไตย ตามรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 รวมถงึ
บุคคลมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีและมีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ  ตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

ซึ่งข้อความที่จำาเลยส่งผ่านโปรแกรมเฟซบุ๊กเป็นการใช้สิทธิโดย
สันติวิธีและพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ถือเป็นสิทธิสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี

หาก คสช. กระทำาการยึดอำานาจการปกครองประเทศไม่สำาเร็จจะต้อง
มีความผิดฐานกบฏ  ซ่ึงพยานเห็นว่า  เมื่อ คสช. ออกคำาสั่งและประกาศ
ตัง้แตฉ่บบัที ่1/2557 ยอ่มแสดงวา่ ยดึอำานาจการปกครองสำาเรจ็แลว้ แต่
หากรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 ไมม่บีทบญัญตัยิกเวน้
ความผิดให้แก่ คสช. ต้องถือว่าการกระทำาของ คสช. มีความผิด

พยานจำาเลย: บก.ลายจุด 

นักวิชาการและกรรมการสิทธิฯ
เมือ่การสบืพยานโจทกเ์สร็จสิน้แล้ว จากนัน้เปน็นดัสบืพยานจำาเลย

โดยมีสมบัติ  ซ่ึงเป็นจำาเลยในคดีน้ี และพยานนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
และกฎหมาย รวมถงึกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาต ิ(กสม.) อกี 3 ปาก 
ซึ่งเบิกความในประเด็นที่มาของอำานาจในการปกครองและการออก
กฎหมาย รวมถึงการใช้อำานาจของ คสช. ภายหลังการรัฐประหารเม่ือวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2557

สมบติั บญุงามอนงค ์จำาเลยในคดซีึง่เป็นพยานจำาเลยปากแรกขึน้
เบิกความในวันที่ 12 มิถุนายน 2558  โดยเบิกความว่า วันที่ 4 มิถุนายน 
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2557 เวลาประมาณ 21.00 น. ขณะท่ีพยานอยู่บ้านของเพ่ือนใน อ.พานทอง 
จ.ชลบรุ ีตำารวจ ทหาร แตง่กายในเครือ่งแบบ และนอกเครือ่งแบบหลาย
นาย พร้อมอาวธุประจำากาย เขา้แสดงตนและกลา่วหาพยานวา่ ได้ขดัขนื
ไม่ไปรายงานตวัตามคำาสัง่และประกาศของ คสช. และขอควบคมุตัวพรอ้ม
กับตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วย จากนั้นทหารใช้ผ้าปิดตาจำาเลยพา
ไปในสถานท่ีท่ีเข้าใจว่าเป็นค่ายทหารใน จ.ชลบุรี  เมื่อไปถึง  เจ้าหน้าที่
ไมอ่นญุาตให้ตดิต่อญาตหิรอืทนายความ ในการสอบสวนขณะควบคมุตวั
ในค่ายทหารมีทหารสอบสวนฝ่ายเดียว

กระทั่งวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ทหารจึงนำาตัวสมบัติไปท่ีสโมสร
กองทพับก เทเวศร ์มตีำารวจเปน็ผูรั้บมอบตวั และมพีนกังานสอบสวนแจง้
ข้อกล่าวหาคดีน้ี แต่พยานได้ให้การปฏิเสธ  เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการ
ควบคุมอำานาจในการปกครองประเทศของ ผบ.ทบ. และ คสช.  เพราะ
เป็นการลม้ลา้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และไมผ่า่นฉนัทามติ
จากประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของชนชาวไทย และพยานมีสิทธิพิทักษ์
รฐัธรรมนญูตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 ทัง้การกระทำาของ 
ผบ.ทบ. และ คสช. เป็นความผิดฐานกบฏตามประมวลกฎหมายอาญา

สมบัติ บุญงามอนงค์  เบิกความต่อศาลอีกว่า  ตนมีอุดมการณ์
ต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหาร และคัดค้านเหตุการณ์ทำานองน้ีต้ังแต่เหตุการณ์ 
พ.ศ. 2534  เช่น  แสดงละครใบ้  แสดงสัญลักษณ์ติดริบบ้ินสีดำา  หรือ
เหตุการณ์ พ.ศ. 2549  เช่น รวมตัวแสดงจุดยืนต่อต้านการรัฐประหารใน
ช่วงเวลาสั้นๆ ท่ีบริเวณสยามเซ็นเตอร์  ทุกครั้ง จำาเลยแสดงออกโดยสงบ 
ปราศจากอาวุธ รวมถึงคัดค้านรัฐธรรมนูญที่ได้มาจากการรัฐประหาร

ทัง้นี ้ จำาเลยทราบประกาศและคำาสัง่ คสช. ทีเ่รยีกให้มารายงานตวั 
แต่ในทางปฏิบัติท่ีผ่านมา  เม่ือมีการยึดอำานาจการปกครองประเทศ จะมี
การเรียกนักการเมืองหรือผู้ใช้อำานาจปกครองเดิมไปรายงานตัวเพ่ือควบคุม 
แต่ไม่มีการใช้อำานาจต่อประชาชน  ซ่ึง  บก.ลายจุด  เห็นว่า  ขณะนั้น
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ประชาชนในประเทศ หรือรัฐต่างประเทศยังไม่มีการยอมรับ หรือรับรอง
อำานาจของ คสช. ดังน้ัน ประกาศหรือคำาส่ังดังกล่าวจึงไม่มีสภาพเป็น
กฎหมาย  คสช. จึงไม่มีอำานาจเรียกตนไปรายงานตัวและไม่สามารถ
กำาหนดโทษต่อจำาเลยได้  รวมถึงเป็นการกระทำาท่ีขัดต่อสิทธิพลเมือง  ท้ัง
ยังมีข่าวในสื่อสารมวลชนว่า  ก่อนหน้าน้ี บุคคลที่ทหารเชิญตัวเพื่อไป
เจรจาพูดคุยถูกควบคุมตัวและไม่สามารถติดต่อได้

สมบัติยังเห็นว่า พนักงานสอบสวนไม่มีอำานาจสอบสวน  เพราะ
ไม่ใช่พนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุ  ข้อท่ีกองปราบปรามอ้างว่า
จำาเลยเป็นบุคคลท่ีมีชื่อเสียงน้ัน หากจำาเลยกระทำาความผิด  เช่น ไม่ข้าม
ทางม้าลาย  เชื่อว่ากองปราบปรามจะไม่ดำาเนินคดีกับจำาเลย แต่จะเป็น
พนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุเป็นผู้ดำาเนินคดี  และผู้กล่าวหาไม่ได้
แสดงหนังสือมอบอำานาจ จึงไม่มีอำานาจกล่าวหา

ช่วงอัยการโจทก์ถามค้าน สมบัติได้ตอบว่า  เหตุควบคุมตัววันที่ 
4 มิถุนายน 2557  เจ้าหน้าท่ีตำารวจและทหารไม่มีการทำาร้ายร่างกายและ
ไม่ได้ข่มขู่ในการควบคุมตัว พร้อมยึดของกลาง มีการนำาบันทึกการควบคุม
ตัว บัญชีรายการวัตถุพยาน และเงื่อนไขแนบท้ายประกาศ คสช. ให้ลง
ลายมือชื่อในช่องผู้ถูกควบคุมตัวและผู้ถูกกักตัว  ซึ่งพยานได้ลงชื่อใน
เอกสารเหล่านี้

ระหว่างท่ีสมบัติถูกควบคุมตัวช่วงวันที่ 4-12 มิถุนายน 2557 มี
เจ้าหน้าที่ทหารสอบถามประวัติส่วนตัวจำาเลย พูดคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปรองดอง พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลท่ีทหารต้องยึด
อำานาจการปกครอง รวมถึงช้ีแจงเหตุผลท่ีห้ามมิให้เคล่ือนไหวทางการเมือง 
ซึ่งจำาเลยเชื่อว่า กรณีดังกล่าวเป็นการปรับทัศนคติ

นอกจากน้ีสมบัติยอมรับว่า  เป็นผู้ส่งข้อความบทสนทนาตามท่ี
ปรากฏในเฟซบุก๊ และกอ่นทีจ่ะมกีารยดึอำานาจการปกครองตามประกาศ 
คสช.  มีการชุมนุมทางการเมืองหลายคร้ัง  เป็นเวลาต่อเนื่องหลายเดือน 
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และมีสถานการณ์ปิดถนนสาธารณะ ปิดสถานที่ราชการ ปิดโรงเรียน 
สถานการณบ์า้นเมอืงขาดความสงบ ทัง้นี ้ จำาเลยทราบคำาส่ังและประกาศ
ของ คสช. จากข้อมูลอินเทอร์เน็ต  รวมถึงทราบว่านอกจากจำาเลยแล้ว 
ยงัมบีคุคลอืน่อกีหลายคนถกูเรยีกรายงานตวั และไปรายงานตวัตามคำาสัง่
หรือประกาศ

อย่างไรก็ตาม บก.ลายจุด  ได้ตอบทนายความจำาเลยถามค้านว่า 
การชุมนุมทางการเมืองถึงขั้นปิดถนน ปิดสถานที่ราชการนั้น  เจ้าหน้าที่
บา้นเมอืงตอ้งไปควบคมุและยบัยัง้ไมใ่หม้กีารปิดถนนหรอืควบคมุสถานที่
ราชการ มิใช่นำาเหตุผลดังกล่าวมายึดอำานาจการเมืองการปกครอง

พยานจำาเลยปากตอ่มา ศ.ดร.ลขิติ ธรีเวคนิ อาจารยส์อนรฐัศาสตร์
และนติปิรชัญา เบกิความวา่ ในการปกครองระบอบประชาธปิไตย อำานาจ
การปกครองเปน็ของประชาชน โดยประชาชน เพือ่ประชาชน ผูป้กครอง
เปน็ผู้ใชอ้ำานาจปกครองแทนประชาชน และในปจัจบุนัเปน็ทีย่อมรบักนัว่า 
บุคคลต้องมีสิทธิ  เสรีภาพ ความเสมอภาค มีสิทธิได้รับความยุติธรรม 
เคารพสิทธิมนุษยชน และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  ซ่ึงเป็นไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ  ซ่ึงประเทศไทยได้มีการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  ท้ัง พ.ศ. 2550  และฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 
ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี ต้องปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

นอกจากนี้ ศ.ดร.ลิขิต  ได้มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2517, 2534 และ 2540 ซึ่งรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว ไม่มีการลง
ประชามติ แตกต่างจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่ผู้ร่างเป็นบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะรัฐประหาร  เพ่ือให้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมี
ความชอบธรรม จึงมีการขอมติจากประชาชน  เมื่อประชาชนมีมติรับร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับน้ีแล้ว การยึดอำานาจปกครองและล้มล้างรัฐธรรมนูญจึง
เป็นการล้มล้างประชามติของประชาชน
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ในทางวิชาการ  ทันทีท่ีคณะปฏิวัติหรือรัฐประหารยึดอำานาจการ
ปกครองสำาเร็จ ถือว่ามีอำานาจรัฏฐาธิปัตย์  ย่อมมีอำานาจออกคำาส่ังหรือ
ประกาศใช้บังคับตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามหลัก The Rule by Law 
หมายถึง  กฎหมายท่ีออกโดยผู้มีอำานาจ  แต่กรณีดังกล่าวเป็นคนละ
ประเด็นกับหลัก The Rule of Law ซึ่งต้องเป็นการออกกฎหมายใน
กระบวนการระบอบประชาธิปไตย  โดยตัวแทนของประชาชน  ดังนั้น 
ประชาชนผู้ไมเ่หน็ดว้ยกบัการยดึอำานาจการปกครอง ยอ่มมสิีทธเิสรภีาพ
ในการจะปกป้องรัฐธรรมนูญตามที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

ศ.ดร.ลิขิต  ตอบอัยการโจทก์ถามค้านว่า  คำาส่ัง คสช. ฉบับที่ 
3/2557 และประกาศ คสช.  (เฉพาะ) ฉบับที่ 25/2557 ใช้บังคับในฐานะ
ท่ีเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องตามกฎหมาย
ยงัตอ้งพจิารณาประกอบไปดว้ยความชอบธรรม จึงจะเกดิธรรมแหง่อำานาจ 
หากใช้กฎหมายตามลายลักษณ์อักษร แม้จะถูกต้องตามหลักนิติศาสตร์ 
แตอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ และทา้ยทีสุ่ดนำาไปสู่ความสูญเสียธรรมแหง่
อำานาจ กรณีนี้เป็นความหนักใจของนักวิชาการรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
เนื่องจากในอีกมุมมองหน่ึง  คนท่ีมีความเห็นแตกต่างจะใช้สิทธิในการ
พิทักษ์และปกป้องรัฐธรรมนูญในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ทั้งยังได้รับการรับรองตามบทบัญญัติเรื่องหมวดสิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย หมวดพทิกัษร์ฐัธรรมนญู ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550

แตท่ัง้นี ้ประเทศแตล่ะประเทศมภีมูหิลงัและความเปน็มาทางสงัคม
และการเมืองแตกต่างกัน และในช่วงที่มีการออกประกาศใช้ พ.ร.บ. กฎ
อยัการศกึฯ เกดิสถานการณช์มุนมุทางการเมอืง ประทว้ง ใชค้วามรนุแรง
ปิดสถานที่ราชการและถนนสาธารณะ

อย่างไรก็ตาม ศ.ดร.ลิขิต ตอบทนายความจำาเลยถามค้านว่า ประเด็น
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เรื่องแต่ละประเทศมีภูมิหลังต่างกันเป็นข้อเท็จจริง แต่เมื่อประเทศไทย
ยอมรับพันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยกติการะหว่างประเทศ และ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้ว ต้องยอมรับและปฏิบัติตาม

ส่วนประกาศกองทัพบก ฉบับท่ี 1/2557 คำาส่ังกองทัพบก (เฉพาะ) 
ฉบบัที ่81/2557 คำาสัง่ คสช. ฉบบัที ่3/2557 และประกาศ คสช. (เฉพาะ) 
ฉบับที่ 25/2557  เป็นไปตามคำาสั่งของผู้มีอำานาจซึ่งเป็นรัฏฐาธิปัตย์โดย
การใช้กำาลัง  แต่จะมีความชอบธรรมตามหลักนิติธรรมหรือไม่เป็นอีก
ประเด็นหนึ่ง

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญช่ัวคราว พ.ศ. 2557 ท่ีให้การกระทำาใด ๆ 
ของ คสช. ไม่มีความผิดและเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นถ้อยคำาที่
ใช้บังคับตามกฎหมายลายลักษณ์อักษร แต่ในแง่ความชอบธรรมแล้ว 
ตามหลักวิชาการ ตามสุภาษิตลาตินท่ีว่า “ไม่มีใครมีสิทธิเป็นผู้พิพากษา
ในคดีของตนเอง” ย่อมหมายความว่า “คณะรัฐประหารย่อมไม่มีอำานาจ
นิรโทษกรรมตนเอง ต้องให้ผู้มีอำานาจออกกฎหมาย เช่น ฝ่ายนิติบัญญัติ 
หรือปจัจบุนั คอื สภานติบิญัญตัแิหง่ชาตเิปน็ผูอ้อกกฎหมายนริโทษกรรม”

ในกรณีทีม่กีารออกประกาศหรอืคำาสัง่ขา้งตน้ รฐัธรรมนญูแหง่ราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ถูกล้มล้างแล้ว จึงไม่มีรัฐธรรมนูญให้พิทักษ์ 
แต่บุคคลท่ีไม่ยอมรับการปฏิวัติรัฐประหารก็จะใช้สิทธิในการอ้างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 อย่างไรก็ตาม  บุคลลยังมีสิทธิในชีวิต ทรัพย์สิน และศักด์ิศรี
ความเปน็มนษุย ์หรอืทีเ่รยีกวา่ สทิธทิางธรรมชาติ (Natural Right) หรอื
สิทธิมนุษยชน  (Human Right)  ในความเป็นจริง บุคคลที่อ้างสิทธิทาง
ธรรมชาติดังกล่าว อาจถูกผลกระทบจากการกระทำาของรัฐที่ใช้กำาลัง

จากนัน้ นพ.นรินัดร ์พทิกัษ์วชัระ กรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ
(กสม.) ขึ้นเบิกความต่อว่า ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของชน
ชาวไทย ดังนั้น ประชาชนยังได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตาม
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รัฐธรรมนูญ ตลอดจนพันธกรณีระหว่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง และการชมุนมุโดยสงบเปน็สทิธิและเสรภีาพของชนชาวไทย 
รวมทั้งมีสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2550

การยึดอำานาจการปกครอง ปฏิวัติ หรือรัฐประหาร ไม่ได้ล้มล้าง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง และสิทธิ
ทางการเมืองของประชาชนยังได้รับการรับรองและคุ้มครอง  ในกรณีที่ 
คสช. ออกประกาศหรอืคำาสัง่ใหบ้คุคลไปรายงานตัว หากไมไ่ปรายงานตัว
ไม่ว่าจะมีโทษทางอาญาหรือไม่  กสม. ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า 
ประกาศหรือคำาสั่งดังกล่าวมีกระบวนการบางประการท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้  เช่น กรณีเจ็บป่วย  ไม่มีการแจ้งให้ญาติทราบ 
หรือไม่ให้พบญาติ  เป็นเหตุให้ผู้ป่วยไม่ได้พบแพทย์ หรือกรณีที่ไม่เปิด
เผยสถานท่ีควบคุมตัว  ไม่ให้พบหรือปรึกษาทนายความ หรือในกรณี
รุนแรงอาจมีการสอบสวนโดยการซ้อมทรมาน เป็นต้น

ซึง่ กสม. เหน็วา่ คสช. มอีำานาจออกคำาสัง่และประกาศใหบ้คุคลมา
รายงานตัวได้ แต่ต้องยึดหลักและกระบวนการท่ีสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งสมบัติเป็นบุคคลหน่ึงท่ีย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อ กสม. ว่าถูกละเมิด
เสรภีาพในการแสดงสทิธใินการตอ่ตา้นรฐัประหารด้วยความสงบและสันติ
วิธี พยานเห็นว่าจำาเลยเป็นบุคคลที่ต่อต้านรัฐประหาร และมีอุดมการณ์
ทางการเมอืงโดยใช้วธิกีารโดยสงบและสนัต ิมสีทิธทิีจ่ะแสดงความคดิเหน็
ทางการเมอืงตามรฐัธรรมนญู แตกตา่งจากบุคคลทีใ่ชค้วามรนุแรง ทีร่ฐัใช้
กฎอัยการศึกเพ่ือขจัดความรุนแรงได้  มิฉะนั้นแล้วบุคคลที่แสดงความคิด
เห็นด้วยความสงบและสันติจะกลายเป็นแนวร่วมมุมกลับ อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งมากขึ้น

ท้ังน้ี สมบัติร้องเรียนต่อ กสม. เนื่องจากบุคคลที่มีความเห็นต่าง
จาก คสช. ไม่ใช่ผู้ใช้ความรุนแรงในการต่อต้านการเมืองการปกครองหรือ
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ตอ่รฐับาล ดงันัน้ พ.ร.บ. กฎอยัการศกึฯ จงึเปน็เรือ่งทีต่อ้งใชก้บัอรริาชศตัรู
ในภาวะสงคราม ซ่ึงขณะประกาศใช้ พ.ร.บ. กฎอัยการศึกฯ มีแต่สถานการณ์
การชุมนุมและใช้อาวุธสงครามก่อให้เกิดความรุนแรง แต่ไม่มีอริราชศัตรู
จากภายนอกประเทศในลักษณะสู้รบหรือเกิดสงคราม

การสบืพยานปากสดุทา้ยในวนัที ่19 มถินุายน 2558 คอื จนัทจริา 
เอีย่มมยรุา อาจารยค์ณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาตร์ได้เบกิความ
เกี่ยวกับคดี  มีความเห็นในเชิงหลักวิชากฎหมายมหาชน  ในประเด็น
สถานะของรัฐธรรมนูญและการได้มาซ่ึงอำานาจการปกครองตามรัฐธรรมนูญ 
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามมาตรา 69 และ 70  ตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 การทำารัฐประหารเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย
และไม่เป็นไปตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญ

ในประเด็นสถานะของรัฐธรรมนูญ และการได้มาซึ่งอำานาจการ
ปกครองตามรัฐธรรมนูญ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ท่านนี้มีความเห็นว่า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับจะขัดหรือแย้ง
กบัรัฐธรรมนญูไมไ่ด ้ซึง่คำาวา่  ‘รฐัธรรมนญู’ มคีวามหมายกวา้งกวา่ตวับท
กฎหมายท่ีบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร  เพราะรวมถึงหลักการอันเป็น
รากฐานของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ไดแ้ก ่หลกัการแบง่แยก
อำานาจ หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติรัฐ  และอำานาจการ
ปกครองสูงสุดของประเทศเป็นของประชาชน

นอกจากน้ี ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ประเทศไทยได้ยอมรับและผูกพัน
ตามกฎกตกิาระหวา่งประเทศ ทีคุ่ม้ครองสทิธมินษุยชนและพลเมอืงเขา้มา
เปน็กฎหมายภายใน ฉบบัทีส่ำาคญั คอื กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธิ
พลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง หรอื ICCPR โดยไมไ่ด้ต้ังขอ้สงวนใดๆ ไว ้
มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่ 30 มกราคม 2540 เป็นต้นมา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับต่างรับรองว่า อำานาจ
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สูงสุดของประเทศเป็นของประชาชนชาวไทย และประเทศไทยปกครอง
โดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ  ICCPR 
ได้บัญญัติรับรองว่า พลเมืองของประเทศทุกคนย่อมมีสิทธิและโอกาสใน
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินโดยตรงหรือผ่านทาง
ผู้แทนซึ่งได้รับเรื่องมาอย่างเสรี ดังนั้น ตัวบุคคลที่มาดำารงตำาแหน่งใน
สถาบนัทีใ่ชอ้ำานาจสงูสดุของประเทศ จงึตอ้งมทีีม่าจากความเหน็ชอบของ
ประชาชนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ในประเด็นสิทธิและหน้าท่ีของประชาชนชาวไทยตามมาตรา 69 
และ 70 ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  ได้บัญญัติรับรองไว้อย่างชัดแจ้ง 
ถงึสิทธขิองประชาชนชาวไทยในการพทิกัษ์รฐัธรรมนญู ตามมาตรา 69 ที่
บญัญตัวิา่บคุคลยอ่มมสีทิธติอ่ตา้นโดยสนัตวิธิซีึง่การกระทำาใดๆ ทีเ่ป็นไป
เพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไป
ตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญน้ี ยิ่งไปกว่าน้ันรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 มาตรา 70 ได้บัญญัติให้ประชาชนชาวไทยมีหน้าท่ีพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้

สิทธิต่อต้านการกระทำาของบุคคลใดๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่ง
อำานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หมายรวมไปถึง  สิทธิท่ีจะไม่เคารพ ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑท์ีต่ราขึน้โดยองคก์รของรฐั แมจ้ะได้ตราขึน้ตามกระบวนการ 
หากบคุคลผู้ใช้สทิธติอ่ตา้นเหน็วา่การไดม้าซึง่อำานาจการปกครองน้ัน เปน็
ไปโดยปราศจากความชอบธรรมทางประชาธิปไตย

การบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง  แม้เมื่อ 
คสช. จะมีประกาศให้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 สิ้นสุดลง นับแต่วันท่ี 22 
พฤษภาคม 2557 แต่มิได้หมายความว่าสิทธิของจำาเลยในการต่อต้าน
กระทำาเพือ่ให้ไดม้าซึง่อำานาจในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซึง่มิไดเ้ป็น
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ไปตามวถิทีางทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูจะสิน้สดุลงไปในทนัที ดว้ยเหตุผล 
2 ประการ คือ สิทธิการต่อต้านจะสิ้นสุดลงอย่างแท้จริงเมื่อปรากฏข้อ
เทจ็จรงิวา่ การรฐัประหารยดึอำานาจการปกครองนัน้สำาเรจ็ลงโดยสมบูรณ ์
ซ่ึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป เหตุผลอีกประการหน่ึง คือ ประเทศ 
ไทยยังคงต้องผูกพันที่จะปฏิบัติตามข้อบทต่างๆ ของ  ICCPR1อยู่

ส่วนประเด็นการทำารัฐประหารเป็นการกระทำาท่ีผิดกฎหมายและ
ไม่เป็นไปตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญ จันทจิรามีความเห็นว่า การได้มา
ซึ่งอำานาจการปกครองประเทศที่ชอบธรรม จะต้องเป็นไปตามวิถีทางที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ การทำารัฐประหารแย่งชิงอำานาจการปกครองประเทศ
จากคณะรัฐบาลเดิมอย่างพลการ และเข้าถือครองอำานาจรัฐแทนโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใดย่อมถือว่าเป็นการกระทำาความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113  และเป็นการล่วงละเมิด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ในทางทฤษฎี การทำารัฐประหารแยง่ชงิอำานาจการปกครองประเทศ 
จะถือว่าสำาเร็จโดยบริบูรณ์  เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ก่อการรัฐประหาร
สามารถควบคุมสถานการณ์ และสามารถออกคำาส่ังให้ประชาชนเชื่อฟัง
และปฏิบตัติามคำาส่ังอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สามารถควบคมุ สัง่การ 
องคาพยพของรัฐทุกหน่วยให้ปฏิบัติตามคำาสั่งได้

แต่ในทางข้อเท็จจริง อาจนับได้ว่า การรัฐประหารเป็นผลสำาเร็จ
เมื่อแสดงออกผ่านการมีพระบรมราชโองการแต่งต้ังหัวหน้า คสช. ให้เป็น
ผู้ใชอ้ำานาจการปกครองประเทศแลว้เปน็ตน้ไป ดงันัน้ ตราบเทา่ทีย่งัไมม่ี
การตพีมิพเ์ผยแพรป่ระกาศพระบรมราชโองการในราชการกจิจานเุบกษา 
จึงยังไม่อาจถือได้ว่าการรัฐประหารนั้นสำาเร็จโดยบริบูรณ์

1   International Covenant on Civil and Political Rights หรือกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
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ในทางกฎหมาย หากการรฐัประหารสำาเรจ็โดยบรบิรูณ ์คำาสัง่ของ 
คสช. ถือเป็นกฎหมายในฐานะผู้ทรงอำานาจสูงสุด แต่ในทางระหว่างประเทศ 
หลักกติกาสากล  ICCPR  เรียกร้องให้รัฐภาคีต้องให้หลักประกันสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนตามหลักการสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็น “สิทธิเด็ด
ขาดของพลเรือน” ที่รัฐไม่อาจพรากเอาไปจากประชาชนของตนได้  เช่น 
สทิธทิีจ่ะมชีวีติอยู ่สทิธทิีจ่ะไมถ่กูทรมาน หรอืกระทำาการลดศกัดิศ์รีความ
เป็นมนุษย์  สิทธิท่ีจะไม่ถูกคุมขังในฐานะเป็นทาส หรือกักกันโดยอำาเภอใจ 
สิทธิที่จะไม่ถูกกฎหมายอาญาลงโทษย้อนหลัง  และสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นและความเชื่อ หรือโดยการรวมกลุ่มในที่สาธารณะ  เป็นต้น 
สิทธิเหล่าน้ีจะต้องคงอยู่แม้ว่ารัฐจะตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงหมายถึง
ชว่งเวลาของสถานการณท์ีม่ภียัคกุคามถงึชวีติของประชาชน ไมใ่ชเ่รือ่งที่
เกิดขึ้นจากปัจจัยทางการเมือง  หรือจากความคิดเห็นที่แตกต่างหรือ
แตกแยกของสังคม

หาก คสช. ไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับองค์กรสหประชาชาติอย่าง
เพียงพอว่า  สถานการณ์ในกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 22 
พฤษภาคม 2557 มคีวามรนุแรงถงึระดบัขัน้เปน็ภยัคกุคามถงึชวีติและการ
ดำารงอยู่ของชาติ มีความจำาเป็นท่ีต้องใช้มาตรการเรียกบุคคลมารายงานตัว 
หรือห้ามบุคคลแสดงออกซึ่งความเห็นโดยสันติวิธี และกำาหนดความผิด
และโทษทางอาญาสำาหรบัผูฝ้า่ฝนืประกาศและคำาสัง่ หรอืปรากฏวา่สถาน-
การณ์ไม่ได้เกิดความรุนแรงในขอบเขตทั่วประเทศ หรือรุนแรงพอถึงขั้น
เปน็ภยัคกุคามตอ่ชวิีตของประชาชนหรอืการดำารงอยูข่องชาต ิการละเมดิ
กติกา  ICCPR ทุกข้อย่อมไม่สามารถทำาได้




