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เผยแพร่ 6 สิงหาคม 2559
ใกล้ถึงวนัประชามติ เหตุการณไ์ม่เปล่ียนแปลง: อัพเดตสถานการณ์การละเมิดสทิธิช่วงประชามติ ยังไมเ่สรีและไม่
เปน็ธรรม

16 กรกฎาคม 2559 ที่หน่วยลงคะแนนประชามติ ร่ างรัฐธรรมนูญ โรงเรียนวชิรสารศึกษา
จ.กำาแพงเพชร เกิดเหตบบััญชีรายช่่อผููมมีสิทธิลงคะแนนถููกฉีีกขาด ตำารวจทมองที่จึงเขมาตรวจสอบั ภายหลังตำารวจพบัวา่
เกิดจากเด็กหญิง 2 คน อายบเพียง 8 ขวบั ไปวิ่งเล่นกนัที่หน่วยลงคะแนน ซ่ึงเป็นสถูานที่เล่นประจำาของทังงสอง เม่่อ
เหน็บััญชรีายช่อ่กพ็ยายามกระโดดควมาทำาใหมฉีีกขาดลงมา ตำารวจเห็นวา่ยังเป็นเด็กและทำาไปโดยไม่มีเจตนา แมมจะมี
ความผูิด แต่เด็กอายบไม่ถึูง 10 ขวบั จึงไม่ตมองรับัโทษตามกฎหมาย1  ภายหลังเหตบการณ์ไม่ก่ีวันผููมก ำากบััสถูานีตำารวจ
ภูธรขาณบวรลักษบับรี ถููกผููมบัังคับับััญชาสั่งยมายไปปฏิิบััติราชการที่ศูนย์ปฏิิบััติการตำารวจภูธรภาค 6 โดยใหมขาดจาก
ตำาแหน่งเดิมหร่อที่เรียกกนัวา่ “เกบ็ัเขมากรบ” จากสาเหตบที่ไม่รายงานเหตบดังกล่าวต่อผููมบัังคับับััญชา2

หลังจากนังนมาเพียงแค่บััญชรีายช่่อของบัางหน่วยลงคะแนนตมองลมฝนจนปลิวหาย ถููกสบนัขหร่อลิงฉีีก
ทำาลาย หร่อเด็กวัยรบ่นนำามาจบดไฟไล่ยบง ก็ลมวนปรากฏิเป็นข่าวใหญ่ว่า เจมาหนมาที่ตมองลมอมจับัหร่อรบดเขมาตรวจสอบั3

หร่อแมมแต่ธงโฆษณากาแฟผูสมเห็ดหลินจ่่อยี่หมอ “กาโน” ก็ยังถููกเจมาหนมาที่ยึด เพราะถููกเขมาใจวา่เป็นการรณรงค์ไม่
รับัร่างรัฐธรรมนูญ4 ทำาใหมกลายเป็นเร่่องตลกโปกฮาอยู ่ช่วงหนึ่ง (แมมคนที่โดนคงไม่ขำาดมวย) ซ่ึงแสดงใหมเห็นถึูง
ความอ่อนไหวของสถูานการณ์ในช่วงใกลมถึูงวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉีบัับัล่าสบด ที่ร่างขึงนภายใตมการ
ปกครองของคณะรักษาความสงบัแห่งชาติ (คสช.) และสะทมอนความกงัวลของ คสช. วา่ ร่างรัฐธรรมนูญฉีบัับันีง จะ
ผูา่นหร่อไม่ ไดมเปน็อยา่งดี 

ก่อนหนมานีง  ศูนย์ทนายความเพ่่อสิทธิมนบษยชนไดมรายงานสถูานการณ์การละเมิดสิทธิมนบษยชนที่
เก่ียวขมองกบััการออกเสียงประชามติ ซ่ึงมีการจับักบมและคบกคามผููมที่ใชมสิทธิเสรีภาพออกมารณรงค์อย ่างกวมางขวาง
โดยขมอมูลจนถึูงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีผู้ถูกดำา เนินคดีจำำานวนมากถึง 111 คน5 และหากนับจำนถึงวันที่ 5
สิงหาคม 2559 มีผู้ถูกดำาเนินคดีแล้วทังงหมดอย่างน้อย 195 คน เพิ่มขึึงนจำากเดิมถึง 84 คน  ในช่วงระยะเวลาห่างกัน
ไม่ถึงหนึ่งเดือน ดูได้จำากตารางและอินโฟกราฟิกท้ายรายงานที่แสดงจำำานวนผู้ถูกดำาเนินคดีแยกตามข้ึอหา และ
เหตุการณ์หรือลักษณะกิจำกรรมที่ถูกดำเเนินนิคดด
1 http  ://  www  .  prachatai  .  com  /  journal  /  2016  /  07  /  66966
2 http  ://  manager  .  co  .  th  /  Crime  /  ViewNews  .  aspx?NewsID  =  9590000071971
3 http  ://  www  .  matichon  .  co  .  th  /  news  /  222180
4 http  ://  www  .  khaosod  .  co  .  th  /  view_newsonline  .  php?newsid  =  1469355159
5 เน่่องจากตรวจสอบัพบัภายหลังวา่มีบับคคลเดียวกนัที่ถูกูดำาเนินคดี 2 คดี ในต่างพ่งนที่ 2 คน ไดมแก่ นายศักดิรรพี พรหมชาติ จากกรณีแถูลงข่าวศูนย์ปราบัโกงฯ วันที่ 5 มิ.ย. และเปิด

ศูนย์ปราบัโกงฯ สกลนคร วันที่ 19 มิ.ย. และอีกรายค่อ อนันต์ โลเกตบ ทีถูู่กดำาเนินคดีจากการแจกเอกสารที่สมบทรปราการ และกรณีเย่ียมผููมตมองคดีศูนย์ปราบัโกงฯ ราชบับรี ส่วนราย
ละเอียดการละเมิดสิทธิช่วงประชามติอ่านเพ่ิมเติมไดมที่นี่ http  ://  www  .  tlhr2014  .  com  /  th  /  ?p  =  1089
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ข่ีึช้างจำบัตั๊กแตน 
ตังงแต่กลางเด่อนกรกฎาคมเป็นตมนมา ปรากฏิรายงานข่าวกรณีบับคคลฉีีก-ทำาลายบััญชีรายช่่อผููมมีสิทธิ

ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ติดบันกระดานภายในหน่วยลงคะแนนในหลายจังหวัด ภายหลัง เจมาหนมาที่
ตำารวจไดมติดตามจับักบมบับคคลเหล่านังน พบัว่าผููมก่อเหตบเป็นเยาวชนรวมแลมวมีอย่างนมอย 9 คน ทัง งจากกรณีแรกที่
จ.กำาแพงเพชรตามที่ไดมกล่าวถึูงขมางตมน จำานวน 2 คน กรณีที่สอง วัยรบ่นอายบ 15 ปี ฉีีกมาจบดไล่ยบงระหว่างหลบัฝนที่
จ.ขอนแก่น กรณีที่สาม เด็กมัธยมตมน 4 คน นำามาฉีีกเล่นเพราะคิดว่าเป็นเอกสารเก่า กรณีที่ส่ี เด็ก 9 ขวบั ดึงลงมา
ขยำาปาเลน่ที่ จ.รมอยเอ็ด และกรณีสบดทมายวัยรบ่น 15 ปี นำาบัญัชีรายช่อ่ที่หล่นจากกระดานมาจบดไฟเล่นที่ จ.สตูล6

แมมว่าบัางกรณีตำารวจเพียงแค่จับักบมและตักเต่อน แต่มีบัางกรณีที่มีการแจมงขมอกล่าวหาและดำาเนินคดี
ตามมาดมวย มีจำานวนทังงหมด 4 ราย ไดมแก่ กรณีค่อวัยรบ่นอายบ 15 ปี ที่ จ.ขอนแก่น ถููกแจมงขมอกล่าวหา กระทำาความผูิด
ตามมาตรา 57 พ.ร.บั.วา่ดมวยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนญู พ .ศ.2559 ฐานขัดขวางการปฏิิบััติงานของคณะ
กรรมการการเล่อกตัง ง ฯลฯ และเขมาข่ายความผูิดมาตรา 188 และ 360 ตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานทำาใหม
ทรัพย์สินสาธารณะเสียหาย และกรณีเด็กมัธยมตมน 2 ใน 4 คนที่ จ.ระยอง ถููกนำาตัวส่งฟมองศาลเด็กและเยาวชน
จังหวัดระยอง แต่ไม่ปรากฏิรายละเอียดขมอกล่าวหาในรายงานข่าว โดยมีการระบับวา่ตำารวจและนายอำาเภอหมามชาว
บัมานไม่ใหมใหมข่าว7

แมมว่าบัางกรณีตำารวจเพียงแค่จับักบมและตักเต่อน แต่มีบัางกรณีที่มีการแจมงขมอกล่าวหาและดำาเนินคดี
ตามมาดมวย มีจำานวนทังงหมด 2 ราย ไดมแก่ กรณีค่อวัยรบ่นอายบ 16 ปีที่ขอนแก่นถููกแจมงขมอกล่าวหาในฐานความผูิดตาม
มาตรา 57 พ.ร.บั.ว่าดมวยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ฐานขัดขวางการปฏิิบััติงานของคณะ
กรรมการการเล่อกตังง ฯลฯ และเขมาข่ายความผูิดมาตรา 188 และ 360 ตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานทำาใหมทำาใหม
ทรัพย์สินสาธารณะเสียหาย และกรณีเด็กมัธยมตมน 2 ใน 4 คนที่ระยอง ถููกนำาตัวส่งฟมองศาลเด็กและเยาวชนจังหวัด
ระยอง แต่ไม่ปรากฏิรายละเอียดขมอกล่าวหาในรายงานข่าว โดยมีการระบับว่าตำารวจและนายอำาเภอหมามชาวบัมานไม่
ใหมใหมข่าว8 ส่วนกรณีเด็ก 9 ขวบัที่รมอยเอ็ดถููกแจมงขมอหาทำาลายเอกสารซ่ีงเป็นทรัพย์มีไวมใชมเพ่่อสาธารณะ แต ่ดมวย
เหตบที่อายบของเด็กยังไม่เกิน 10 ปี  ซ่ึงตามกฎหมายแลมวแมมวา่จะมีความผูิดแต่ไม่ตมองรับัโทษตามกฎหมายตามมาตรา
73 ประมวลกฎหมายอาญาเช่นเดียวกบัักรณีของเด็ก 8 ขวบัทังง 2 คนที่จังหวัดก ำาแพงเพชร แต่ในขณะนีง ก็ยังไม่
ทราบัขมอมูลใดๆ เพิ่มเติมวา่กระบัวนการอยูใ่นขังนตอนใด9

จากพฤติการณ์ของเหตบการณ์ทังงหมดพบัว่าเด็กและเยาวชนเหล่านีง ไม่ไดมทราบัวา่เอกสารบััญชีรายช่่อ
เหล่านีง ค่ออะไร ไม่ไดมรูมวา่ก ำาลังทำาลายเอกสารและสำาคัญอย่างไร หร่อกระทัง่เอกสารไดมหลบดหล่นลงมาเอง จะเห็น
ไดมว่าไม่ไดมมีเจตนาในการกระทำาความผูิดซ่ึงไม่เขมาองค์ประกอบัความผูิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 59 วรรค 3 และนอกจากนังนตามกฎหมายพ.ร.บั.คบมมครองเด็กแลมวการพิจารณาว่าจะดำาเนินคดีต่อเด็กและ
เยาวชนหร่อไม่ยังขึงนอยูก่บััผููมอำานวยการสถูานพินิจ ซ่ึงการดำาเนินคดีทางอาญาต่อกรณีเหล่านีง ก็ไม่ไดมก่อประโยชน์
ต่อสังคมแต่อยา่งใดเม่่อเปรียบัเทียบักบััความเสียหายที่เกิดขึงนและผูลกระทบัตามมา เช่น ในกรณีของเด็ก 9 ขวบัที่
6 http  ://  news  .  mthai  .  com  /  hot  -  news  /  politics  -  news  /  508523  .  html
7 http  ://  www  .  manager  .  co  .  th  /  Local  /  ViewNews  .  aspx?NewsID  =  9590000073137

8http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000073137
9http://www.matichon.co.th/news/227042 
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รมอยเอ็ด ขณะนีงแม่ของเด็กเกรงจะถููกดำาเนนิคดีจึงไดมพาลูกยมายออกจากพ่งนที่ไปและไม่ไดมกลับัเขมาเรยีนอีกหร่อไม่

ไม่เข้ึาอบรม คดไีม่จำบ
ส่บัเน่่องจากกรณีเปิด ศูนย์ปราบัโกงประชามติของกลบ ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตม าน

เผูด็จการ(นปช.) เม่่อวันที่ 19 มิถูบนายนที่ผู่านมา ซ่ึง คสช. และเจมาหนมาที่ทหารในแต่ละพ่งนที่ไดมเขมาปิดกังน ขัดขวาง
การจัดกิจกรรม และมีการดำาเนินคดีขมอหาฝ่าฝ่นคำาสั ่งหัวหนมา คสช.ฉีบัับัที่ 3/2558 ขมอ 12 เร่่องหมามชบมนบมทางการ
เม่องตั้งแต่ 5 คนขึงนไป ตามมาในภายหลังเป็นจำานวนอยา่งนมอย 142 คน

ทังงนีง  บัางพ่งนที่เจมาหนมาที่ไดมใชมเง่่อนไขตามวรรค 2 ของคำาสั่งหวัหนมา คสช.ฉีบัับัที่ 3/2558 ขมอ 12 เสนอ
ใหมบับคคลที่ถููกแจมงขมอกล่าวหารับัสารภาพ และเขมารับั “การอบัรม” พรมอมทังงยอมรับัเง่่อนไขใหมยบติการเคล่่อนไหว
ทางการเม่อง แทนการถููกส่งฟมองต่อศาล ทำาใหมคดีของบับคคลนังนยบติลง แต่ถูมาบับคคลใดย่นยันใหมการปฏิิเสธ ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นแกนนำา คดีก็จะขึงนสู่ชังนศาล โดยจนถึูงปัจจบบัันมีบับคคลที่เขมาสู่กระบัวนการอบัรมนีง แลมวอยา่งนมอย 56 คน
ใน 4 จังหวัด ไดมแก่ 

ภาคอีสาน ที่จังหวัดหนองบััวลำาภู จำานวน 12 คน เปน็กรณีแรกที่ใชมวิธีการนีงตังงแต่เม่่อวนัที่ 4 ก.ค. 5910

ต่อมาที่จังหวัดอบดรธานี ผููมตมองหาจำานวน 19 คน ยินยอมเขมารับัการอบัรมที่สถูานีตำารวจ หลังจากเพิ ่งไดมรับัการแจมง
ขมอกล่าวหาก่อนหนมาการอบัรมจะเริ่มขึงน คงเหล่อผููมตมองหา 4 คน ยน่ยันจะสูมคดีโดยปฏิิเสธขมอกล่าวหา11

กรณีที่จังหวัดสกลนคร ถููกแจมงขมอกล่าวหา 22 คน ซ่ึงนอกจากถููกกล่าวหาว่า ฝ่าฝ่นคำาสั่งหัวหนมา
คสช.ฉีบัับัที่ 3/2558 แลมว 7 ใน 23 คน ยังถููกดำาเนินคดีขมอหาทำาลายทรัพย์สินราชการ จากการฉีีกบัันทึกคำาใหมการ
ฉีบัับัเดิมของตนเองที่ใหมการรับัสารภาพ หลังจากเขมาใหมการใหม่เป็นปฏิิเสธ  ทังงนีง  2 ใน 7 คนนีง  ทมายที่สบดยอมรับั
สารภาพทบกขมอกล่าวหาและยอมเขมารับัการอบัรมในค่ายทหาร โดยเขมาใจว่าคดีทังงหมดจะยบติ เอาเขมาจริง มีเพียงคดี
ชบมนบมเท่านังนที่ถู่อวา่เลิกกนัหลังทังงสองเขมาอบัรม แต่คดีทำาลายทรพัย์ไม่ยบติไปดมวย

ภาคเหน่อที่อำเเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีผููมถููกแจมงขมอหาถึูงปัจจบบัันจำานวน 23 คน โดยมีการเรียกตัวมา
รับัทราบัขมอหาหลายรอบั12  เบั่งองตมนทังงหมดยอมรับัเขมาการอบัรม โดยมี 5 ราย ที่มีการแจมงขมอกล่าวหาเป็นชบดแรก
ไดมเขมารับัการอบัรมในค่ายทหารเป็นเวลา 5 วันเสร็จสิงนไปแลมว กระทัง่วันที่ 4 ส.ค. แมมเหตบการณ์เปิดศูนย์ปราบัโกง
จะผูา่นมาเด่อนเศษแลมว ก็ยังมีการออกหมายเรยีกใหมบับคคลมารบััทราบัขมอกล่าวหาอีก 6 ราย 

อีกกรณีที่ไม่เก่ียวขมองกบััการเปิดศูนย์ปราบัโกงฯ แต่ก็ถููกเรียกเขมาอบัรมเช่นเดียวกนั ค่อกรณีที่อำาเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ มีบับคคลถููกเรียกเขมาอบัรมจำานวน 5 ราย จากการที่มีรูปถู่ายสวมเส่งอโหวตโนเผูยในเฟซบับกกของ “ฟ
อร์ด เสมนทางสีแดง” หร่อนายอนบรักษ์ เจนตวนิชย์ นักกิจกรรมเส่งอแดง ในวันที่ 19 ก.ค. โดยเป็นรูปถู่ายตังงแต่ช่วง
สงกรานต์เด่อนเมษายนที่ผูา่นมา แต่ไม่เป็นที่ชัดเจนวา่เจมาหนมาที่ทหารอมางอำานาจใดในการใหมเขมารับัการอบัรม ทังงที่
ยังไม่มีการแจมงขมอกล่าวหา13

แมมวา่กระบัวนการเรียกเขมาอบัรมจะทำาใหมคดีสิงนสบดในชังนตำารวจ ไม่เป็นภาระใหมตมองไปขึงนศาลทหาร

10 http  ://  www  .  tlhr2014  .  com  /  th  /  ?p  =  904
11 http  ://  www  .  tlhr2014  .  com  /  th  /  ?p  =  1223
12 บับคคลที่ถููกเรียกรอบัแรกวันที่ 4 กรกฎาคม http  ://  www  .  tlhr2014  .  com  /  th  /  ?p  =  862  และ บับคคลที่ถูกูเรียกรอบัสองเม่่อวันที่26 กรกฎาคม http://www.tlhr2014.com/th/?p=1287  
13 http  ://  www  .  tlhr2014  .  com  /  th  /  ?p  =  1244
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แต่การเล่อกเขมารับัการอบัรม ก็ทำาใหมบับคคลเหล่านีง ตมองจำายอมรับัสารภาพว่าตนไดมกระทำาความผูิดตามขมอกล่าวหา
ทังงที่เป็นการใชมสิทธิเสรีภาพที่ตนมีและไดมรับัการรับัรองเอาไวม แมมกระทั ง่ตามรัฐธรรมนูญชัว่คราวที่ คสช. เป็นผููม
ประกาศใชมอยูใ่นขณะนีงกต็าม  ไม่ไดมเขมาข่ายเปน็การชบมนบมทางการเม่องแต่อยา่งใด  

รูปแบับัการเรียกอบัรมดังกล่าว จึงไม่ต่างกบััอะไรกบัักระบัวนการ “เรียกรายงานตัว” ของ คสช .ตลอด
หลังการรัฐประหารที่ผูา่นมา เพราะมีลักษณะการบัังคับั มิหนำาซำงายังหนักหนาสาหัสกว่าเดิม เน่่องจากถููกดำาเนินคดี
แลมว ยังตมองเล่อกวา่จะเขมาค่ายอบัรมกบัทเงเจ้เหน้เที่ หร่อจะไปต่อสูมคดีในศาล ซ่ึงไม่รูมวา่ผูลจะออกมาเป็นอย่างไร
และใชมเวลานานเพียงใด ทางเลือกทังงสองทางจำึงไม่ใช่ทางเลือกที่บุคคลสามารถเลือกได้อย่างอิสระ แต่ถูกบังคับให้
ต้องเลือก

จำดหมายวิจำารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ
ช่วงครึ่งหลังของเด่อนกรกฎาคม ยังเกิดเหตบการณ์การส่งจดหมายไม่ระบับทังงช่่อผููมรับัและผููมส่ง จำานวน

มาก รวมแลมวมากกว่าหนึ่งหม่่นฉีบัับั ตามตูมไปรษณีย์ในพ่งนที่ 3 จังหวัดทางภาคเหน่อ โดยภายในจดหมายเป็นบัท
วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญฉีบัับัที่ก ำาลังจะมีการลงประชามติวันที่ 7 สิงหาคมนีง  ทำาใหมเจมาหนมาที่มีปฏิิบััติการในการ
ติดตามหาตัวผููมส่งจดหมายดังกล่าว 

เจมาหนมาที่ในพ่งนที่ไดมติดตามบับกคมนบัมานที่ลำาปางจำานวนอยเ่งน้อย 2 ราย และเชียงใหม่ 2 ราย แต่ก็ไม่
พบัหลักฐานใด จนกระทัง่วันที่ 23 กรกฎาคม จนถึูงตมนเด่อนสิงหาคมนีง  เจมาหนมาที่ทหารและตำารวจไดมดำาเนินการ
จับักบม ควบัคบมตัว และมีการดำาเนนิคดี อันเน่อ่งจากจดหมายดังกลา่วแลมวอยา่งนมอย 17 ราย โดยกลบ่มนักการเม่องทมอง
ถ่ิูนและพนักงานองค์กรปกครองส่วนทมองถ่ิูนในเชียงใหม่จำานวน 13 ราย ถููกเจมาหนมาที่ทหารอมางอำานาจตามคำาสั ่ง
หัวหนมา คสช. ที่ 3/2558 ควบัคบมตัวอยูภ่ายในมณฑลทหเรบกที่ 11 เป็นเวลา 7 วัน ขณะที่อีก 4 ราย ที่จังหวัดลำาปาง
ถููกจับักบมและแจมงขมอหาตาม พ.ร.บั.ประชามติฯ ก่อนไดมรับัการประกนัตัว แต่กรณีสบดทมายนีง ยังไม่ทราบัช่่อและราย
ละเอียดทังงหมด14

กรณีกลบ่มนักการเม่องทมองถิู่นและพนักงานองค์กรทมองถิู่นในเชียงใหม่ 13 คน ที่ถููกควบัคบมตัวในค่าย
ทหาร มี 10 รเย ถููกดำาเนนิคดีในขมอหายบยงปลบกปั่นใหมเกิดความกระดมางกระเด่่อง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
116, เป็นอังงยี่ (มาตรา 209), เป็นซ่องโจร (มาตรา 210) และควเมผิดตเม พ.ร.บั.ออกเสียงประชามติฯ มาตรา 61 ซ่ึง
ในวันที่ 4 ส.ค. ที่ผูา่นมา ทังง 10 คน ถููกนำาตัวไปฝากขังที่ศาลมณฑลทหารบักที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ โดยศาลอนบญาต
ใหมฝากขัง และไม่อนบญาตใหมประกนัตัว ส่วนอีก 3 คน ภายหลังมีรายงานว่า มี 1 คน ถููกแจมงขมอกล่าวหาเดียวกนันีง
เพ่ิมอีก อีก 1 คน ถููกแจมงขมอหาตาม พ.ร.บั.ประชามติฯ และยังถููกควบัคบมตัวอยูใ่นกรบงเทพฯ นอกจากนีง  มีคนซ่ึงถููก
ออกหมายจับัอีกหนึง่รายในกรณีนีง  ไดมขอเขมามอบัตัวกบััเจมาหนมาที่แลมว15

นอกจากการจับักบมดำาเนินคดีที่กล่าวไปแลมวเจมาหนมาที่ยังไดมเขมาคมนบัมานของนายคมเดช ไชยศิวามงคล
อดีต ส.ส.กาฬสินธบ์ พรรคเพ่่อไทยเม่่อวันที่ 29 ก.ค.59 เพ่่อคมนหาจดหมายโตมแยมงร่างรัฐธรรมนูญ แต่พบัเพียงร่าง
14 http  ://  www  .  tlhr2014  .  com  /  th  /  ?p  =  1367
15 http  ://  www  .  tlhr2014  .  com  /  th  /  ?p  =  1485
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รัฐธรรมนูญ จำานวน 300 ชบด และคำาอธบิัายสาระสำาคญัร่างรัฐธรรมนูญ 600 เล่ม บัรรจบภายในกล่องกระดาษ ที่นำามา
เพ่่อเผูยแพร่ใหมความรูมประชาชน16

การจับักบมดำาเนินคดีจากกรณีส่งจดหมายวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญนีง  ในช่วงแรกไม่มีใครทราบัเน่งอหา
ของจดหมายวา่เป็นอยา่งไร มีเพียงการกล่าวถึูงในลักษณะว่ามีเน่งอหา “บัิดเบั่อนร่างรัฐธรรมนูญ” แต่ภายหลังไดมมี
การเปิดเผูยภาพของจดหมายดังกล่าวพบัว่าเป็นบัทความช่่อ “จริงหร่อไม่ที่ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ไดมตัดสิทธิร ของ
ประชาชน” กล่าวถึูงความหมายของการลงประชามติ และวันที่จะมีการออกเสียงประชามติ จากนังนเป็นเน่งอหาที่
วิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นการตีความของผููมเขียน และสบดทมายเป็นการสรบปประเด็นของคำาถูามพ ่วง โดยที่
ลักษณะการใชมภาษาในบัทความดังกล่าว กเ็ป็นแบับัที่ใชมกนัอยูโ่ดยทัว่ไป ตามหนังส่อพิมพ์ ไม่ปรากฏิถูมอยคำารบนแรง
หยาบัคายแต่อยา่งใด 

การตีความและวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญเป็นความคิดเห็นของแต่ละบับคคล ซ่ึงย่อมมีความเห็น
แตกต่างกนั เป็นเร่่องที่เกิดขึงนทัว่ไป ทังงเป็นส่ิงที่พึงส่งเสริมใหมเกิดขึงนในสังคม  เพราะแมมแต่งการสรบปตีความใน
จบลสารการออกเสียงประชามติ สรบปยอ่สาระสำาคัญร่างรัฐธรรมนูญ และคำาถูามพ่วงของคณะกรรมการการเล่อกตังง
(กกต.) กย็ังพบัการตีความที่คลาดเคล่่อน หรอ่มีเน่งอหาส่วนที่ไม่ไดมระบับอยูใ่นร่างรัฐธรรมนญูเสียดมวยซำงา 17  การจำากดั
เสรีภาพในการตีความ และการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว ดมวยจับัการกบมบับคคลไปควบัคบมไวมในค่ายทหาร และตามมา
ดมวยการดำาเนินคดีความมัน่คง นำาขึงนสู่ศาลทหาร และใชมขมอหาตาม พ.ร.บั.ประชามติฯ มเตรเ 61 ที่มีโทษจำาคบก
สูงสบดถึูง 10 ปี และถููกตัดสิทธิเล่อกตังง 10 ปี ในกรณีที่เป็นการกระทำาของคณะบับคคลตังงแต่ 5 คนขึงนไป ซ่ึงถู่อว่า
เปน็โทษที่รบนแรง และปฏิิบััติการของเจมาหนมาที่อาจเขมาข่ายปฏิิบััติหนมาที่มิชอบั กบััเพียงแค่การวพิากษ์วิจารณ์ส่ิงที่จะ
กำาหนดอนาคตของคน ซ่ึงจะตมองอยูก่บััรัฐธรรมนูญฉีบัับันีง ไปอีกหลายสิบัปี

โพสต์เฟซบุ๊ก แปะใบปลิว  และโนโหวตรายแรก
นอกจากเร่่องที่เป็นกระแสข่าวแลมว ช่วงระยะเวลาเดียวกันยังเกิดการดำา เนินคดีตามมาตรา 61

ของพ.ร.บั.ออกเสียงประชามติฯ กบัับับคคลอีกอยา่งนมอย 6 คน โดย 1 ใน 6 มีความผูิด ตาม พ.ร.บั.คอมพิวเตอร์ฯ พว่ง
ดมวย ไดมแก่ 

คดีที่ ส่บัเน่่องจากมีการโพสต์ในส่่อสังคมออนไลน์ กรณีแรก กรรมการการเล่อกตัง งจังหวัด
อบบัลราชธานี เขมาแจมงความดำาเนนิคดนีายกฤษกร ศิลารักษ์ ผููมประสานงานสมัชชาคนจน กรณีเข่อ่นปากมูล จากการที่
นายกฤษกรโพสต์แถูลงการณ์สมัชชาคนจน กรณีเข่่อนปากมูล และภาพลงเฟซบับกกแสดงความเห็นว ่าไม่รับัร่าง
รัฐธรรมนูญ เม่่อวนัที่ 10 ก.ค. 18 

กรณีต่อมา ศาลจังหวัดสงขลายังไดมออกหมายจับันายอบสมาน ลูกหยี ในความผูิดตาม พ.ร.บั.ประชา
มติฯ มาตรา  61 และ พ.ร.บั.คอมพิวเตอร์ฯ จากการที่เฟซบับกกแฟนเพจ “ความดีที่ตมอง แชร์”19 เผูยแพร่คลิปเสียงที่มี

16 http  ://  news  .  voicetv  .  co  .  th  /  thailand  /  395187  .  html
17 https  ://  www  .  facebook  .  com  /  media  /  set  /  ?set  =  a  .  10157162927090551  .  1073741848  .  299528675550&type  =  3
18 http  ://  www  .  tlhr2014  .  com  /  th  /  ?p  =  1350
19 https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch?v  =  g9V0qJLuy0A
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การวิจารณ์มเตรเ 67 ของร่างรัฐธรรมนูญฉีบัับันีง วา่เป็นการจำากดัเสรีภาพทางศาสนา20 ส่วนอีกกรณีนายจำารัส เวียง
สงค์ อดีต ส.ส.พรรคเพ่่อไทย จังหวัดบับรีรัมย์ ถููกผููมช่วยนายทหารส่บัสวนสอบัสวน สังกดัมณฑลทหเรบกที่ 26 แจมง
ความดำาเนินคดีในความผูิดตาม มเตรเ 61 พ.ร.บ.ประชเมติฯ เช่นเดียวกัน จากการโพสต์เฟซบับกกวิจารณ์ร่าง
รัฐธรรมนูญและใส่เส่งอมีขมอความที่มีใจความว่า “ไม่เอาหรอก” ในภาษาเขมร21 และตำเรวจได้ออกหมเยเรียกนเย
จำเรัสแล้ว22 ซ่ึงกรณีหลังนี้  เป็นกเรใช้กฎหมเยอย่เงไม่เข้เใจของเจ้เหน้เที่ทหเร ตำเรวจ เน่่องจเกควเมผิดตเม
พ.ร.บ.ประชเมติฯ ต้องให้กรรมกเรกเรเล่อกตั้งเป็นผู้กล่เวโทษเท่เนั้น 

ส่วนกรณีใบัปลิว ไดมแก่ นายสามารถู ขวัญชัย อายบ 63 ปี ตกตมองสงสัยเป็นผููมเสียบัใบัปลิวโหวตโน
พรมอมขมอความ “เผูด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ” โดยมีรูปสัญลักษณ์ชูสามนิงว บัริเวณที่จอดรถูของหมาง
พันธบ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ เขาถููกจับักบมและนำาตัวไปฝากขังอยู ่ในเร่อนจำาถึูง 9 วัน ก่อนไดมรับัการประกนั
ตัว23 อีกกรณีค่อนายคำาหลมา หร่อวีระ ทาสี ถููกจับักบมเน่่องจากถููกกล่าวหาว่าเป็นผููมติดแผู่นปมายที่มีขมอความว่า
"เผูด็จการจงพินาศ ตมนไมมคณะราษจง จอดำา  เจริญ (ประชาชน 3.0)" ที่ศาลากลางหมู่บัมานบับพราหมณ์ จังหวัด
ปราจีนบับรี24

ส่วนกรณีโนโหวตรายแรกที่ถููกดำาเนินคดีค่อนายวิชาญ ภูวิหาร อายบ 47 ปี สมาชิกพรรคการนำาใหม่
ประชาชนปฏิิวัติสันติ ถููกกล่าวหาตาม พ.ร.บั.ออกเสียงประชามติ มาตรา 61 วรรค 2 เม่่อวันที่ 26 ก.ค.ที่ผูา่นมา โดย
เจมาหนมาที่ไดมกล่าวหานายวิชาญว่าย่นตะโกนเชิญชวนประชาชนที่มาจับัจ่ายซ่งอสินคมาในตลาดสดเทศบัาลเม่อง
พิบัูลมังสาหาร ไม่ใหมออกไปลงประชามติ ปัจจบบััน นายวิชาญถููกฝากขังในระหว่างการสอบัสวน ที่เร่อนจำากลาง
อบบัลราชธานี25

นอกจากการดำาเนินคดีแลมว ยังมีอีกสองกรณีที่ถููกตำารวจควบัคบมตัวและเรียกพบัดมวย ค่อกรณีนายอติ
เทพ อิ่มวบฒิ ถููกทหารยึดเส่งอโหวตโน ขณะสวมเส่งอดังกล่าวขี่จักรยานยนต์ผู่านหนมาศาลากลางจังหวัดอบบัลราชธานี
รวมทังงถููกตำารวจเรียกสอบัปากคำาและคมนบัมาน 26 และกรณีของนายวศิน ไวยนยิา ที่ขีดฆ่าช่่อตัวเองและเขียนขมอความ
“ไม่มีสิทธิร ร่างจึงไม่ขอมีสิทธิร ร่วม” บันบััญชีรายช่่อผููมมีสิทธิลงคะแนนเสียงประชามติ จากนังนตอนคำ่าเขาถููกตำารวจ
เรยีกพบัเพ่่อลงบัันทึกประจำาวนั27 โดยยังไม่มีการดำาเนนิคดีใดๆ

ห้ามเสวนาประชามติ
นอกจากกิจกรรมเคล่่อนไหวทางการเม่องต่างๆ ที่มักจะจบัลงดมวยการที่ผููมร่วมกิจกรรมถููกดำาเนินคดี

แลมว ยังเกิดการการปิดกังนงานเสวนาที่มีประเด็นเกี่ยวกบััร่างรัฐธรรมนูญ เกิดขึงนติดต่อกนั 3 งาน ระหว่างวันที่
31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม ไดมแก่ 

กรณีแรก กิจกรรม “พูดเพ่่อเสรีภาพ รัฐธรรมนูญกบััคนอีสาน?” ที่อาคารจตบรมบข คณะเกษตรศาสตร์
20 https  ://  www  .  facebook  .  com  /  1721177298110813  /  videos  /  1843123055916236  /
21 https  ://  www  .  facebook  .  com  /  Chaturon  .  FanPage  /  photos  /  a  .  10151381803952359  .  538551  .  357761117358  /  10154332207917359  /  ?type  =  3&theater

22       http://www.dailynews.co.th/politics/512617
23 http  ://  www  .  tlhr2014  .  com  /  th  /  ?p  =  1331
24 http  ://  www  .  thairath  .  co  .  th  /  content  /  672109
25 http  ://  prachatai  .  com  /  journal  /  2016  /  07  /  67132
26 http  ://  www  .  khaosod  .  co  .  th  /  view_newsonline  .  php?newsid  =  1469546996
27 http  ://  prachatai  .  com  /  journal  /  2016  /  08  /  67234
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย กลบ่มพลเม่องคนรบ่นใหม่ ร่วมกับัขบัวนการประชาธิปไตยใหม่อีสาน (NDM)
นอกจากการพยายามเขมายบติกิจกรรม ยึดเอกสารและร่ง อปมายเวทีโดยเจมาหนมาที่ตำา รวจ ทหาร และเจมาหนมาที่
มหาวิทยาลัยแลมว กรรมการการเล่อกตังงจังหวัดขอนแก่นยังเขมาแจมงความ กล่าวหากลบ่มผููมจัดงานกระทำาความผูิดตาม
พ.ร.บั.ออกเสียงประชามติฯ อีกทังง สถูานีตำารวจภูธรเม่องขอนแก่นยังไดมตัง งขมอหา ผูิดพระราชบััญญัติการชบมนบม
สาธารณะ ซ่ึงมีความเป็นไปไดมวา่ หลังการลงประชามติ จะมีการออกหมายเรียกผููมตมองหา 28 ส่วนกรณีงานเสวนาที่
มหาวิทยาลัยอบบัลราชธานี29 และมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่30 กิจกรรมตมองถููกยกเลิกไป

ทังงสามกรณีนอกจากเจมาหนมาที่ฝ่ายความมัน่คงหร่อฝ่ายปกครองจะพยายามทำาใหมกิจกรรมตมองยบติลง
แลมว มหาวิทยาลัยเองกลับัมีบัทบัาทในการปิดก ังนเสรีภาพเสียเองดมวย ทังงที่สถูาบัันการศึกษามีหนมาที่ใหมการศึกษา
และเปิดพ่งนที่แก่การแสดงออก ถูกเถีูยง เพ่่อเพิ่มพูนความรูมและสติปัญญา 

จเกกรณีที่ได้กล่เวไปทั้งหมดจะเห็นได้ว่เ แค่ช่วงระยะเวลเตั้งแต่มีประกเศคณะกรรมกเรกเรเล่อก
ตั้งกำเหนดวันออกเสียงประชเมติ เม่่อวันที่ 20 เมษเยน เป็นต้นมเ จนถึง ณ วันนี้ เป็นเวลเ 3 เด่อนเศษ สถเนกเรณ์
กเรปิดกั้นกเรแสดงออก และกเรเปิดให้มีส่วนร่วมในกเรแสดงควเมคิดเหน็ของประชเชนต่อร่เงรัฐธรรมนูญฉบับ
ล่เสุด อยูใ่นสภเวะยำ่เแยอ่ยเ่งมเก ยิ่งใกล้วันลงประชเมติ ภเวะที่บรรยเกเศของกเรลงประชเมติร่เงรัฐธรรมนูญ
ไม่มีเสรีภเพในกเรแสดงควเมคิดเห็น ยังคงไม่มีควเมเปล่ียนแปลงใดๆ ในทเงที่ดีขึ้น กลับยิ่งมีกเรคุกคเมด้วยวิธี
กเรต่เงๆ เพิ่มขึ้น ทั้งมผีู้ถูกดำเเนนิคดีเพิ่มขึ้นกวเ่ 80 คน ในระยะเวลเเพียงไม่ถึงหนึ่งเด่อน 

แม้ว่เกเรละเมิดสิทธิต่เงๆ ที่เก่ียวกบักเรออกเสียงประชเมติครั้ งนี้ จะมีมเกถึงเพียงนี้  แต่ฝ่เยรัฐกลับ
ออกมเกล่เวอ้เงว่เ มเตรเ 61 ของ พ.ร.บ.ออกเสียงประชเมติฯ นี้  มีเพ่่อรับรองสิทธิของชนชเวไทย ในกเรแสดง
ควเมคิดเห็นโดยกเรออกเสียงประชเมติ และคุ้มครองสิทธิเสรีภเพของประชเชน รวมทั้งแสดงควเมคิดเห็นเกี่ยว
กบัร่เงรัฐธรรมนูญโดยสุจริต ไม่ได้มุ่งหมเยใช้กบักรณีใดกรณีหนึง่หร่อบุคคลใดบคุคลหนึ่ง และกเรดำเเนินคดีด้วย
มเตรเ 61 นี้กเ็ป็นบเงส่วน แต่อีกบเงส่วนกเ็ปน็ข้อหเอ่่น31

จเกข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ได้นำเเสนอในรเยงเนก่อนหน้เนี้  เม่่อวันที่ 12 กรกฎเคม และในรเยงเนนี้
เม่่อดูจเกพฤติกเรณ์ของคดีที่เกิดขึ้น ได้บ่งชี้ ว่เกเรดำเเนินคดีเกิดขึ้นกับบุคคลหร่อกลุ่มบุคคลที่แสดงออกใน
ลักษณะไม่เห็นด้วยกบัร่เงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพียงฝ่เยเดียว โดยอ้เงว่เเป็นกเรทำเให้เกิด คควเมวุ่นวเย”  และ
เป็นกเร คบิดเบ่อน”  เน่้อหเของร่เงรัฐธรรมนูญ รวมทั้งยังมีลักษณะกเรใช้ข้อ คกฎหมเย”  หลเยข้อหเ เข้เมเจำเกดั
ควบคุมกเรแสดงออก นอกจเก พ.ร.บ.ประชเมติฯ แล้ว ยังมีกเรใช้คำเสั่งหัวหน้เ คสช., ข้อหเควเมมัน่คงตเม
มเตรเ 116 ของประมวลกฎหมเยอเญเ หรอ่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ สภเวะเหล่เนี้สรเ้งควเมหวเดกลัวในกเรแสดง

28 http  ://  www  .  tlhr2014  .  com  /  th  /  ?p  =  1430
29 http  ://  prachatai  .  org  /  journal  /  2016  /  08  /  67192
30 http  ://  www  .  tlhr2014  .  com  /  th  /  ?p  =  1396
31 http  ://  www  .  posttoday  .  com  /  politic  /  445527
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ควเมคิดเห็นให้เกิดขึ้นในสังคม ก่อให้เกิดบรรยเกเศของกเรลงประชเมติที่ทั้งไม่เปิดกว้เง ไม่เสรี และไม่เป็น
ธรรม ตลอดหลเยเด่อนก่อนหนเ้กเรลงประชเมติ

จำเนิวนิผูททีดถถูกดำเเนินนิคดดทีงหงหมด  (  แบ่งตเมช่วงเวลเ  )

แบ่งตเมขทอหเ



แบง่ตเมเหตุกเรณ์

ขทอหเ/
เหตุกเรณ์

มเตรเ 61
พ.ร.บ.ประ

ชเมตนฯ

คำเสังถง
หนิ.
คสัช.
3/58

ม.61 +
3/58

ม.61
+องหงยดถ(ม.209)

+ซ่องโจร
(ม.210)
+ม.116

ม. 57
พ.ร.บ.ปร

ะชเมตน
+ม.188
+ม.360

ม.61+
พรบ.คอมฯ ม.360 ไม่ทีรเบ หมเยเหตุ

ศูนิย์ปรเบโกงฯ 142

9 คน ถููกดำาเนินคดี 2 คดี คนแรกแถูลงข่าวเปิด
ศูนย์ปราบัโกงฯและเปิดศูนย์ปราบัโกงฯ สกลนคร
ขมอหาตามคำาสัง่หัวหนมาคสช. 3/2558 คนที่สองใน
คดีศนูย์ปราบัโกงฯ ราชบับรีขมอหาตามคำาสัง่หัวหนมา
คสช.ที่ 3/2558 และคดีทีส่องครอบัครองเอกสาร
รณรงค์ ราชบับรีขมอหาตามม.61 ส่วน อีก 7 คนถููก
ดำาเนินคดีที2่ ดมวยขมอหาทำาลายทรัพย์สินราชการ

NDM แจกเอกสัเร
ประชเมตน

สัมุทีรปรเกเร
13 1 คน ถููกดำาเนินคดี 2 คดี ค่อมีขมอหาครอบัครอง

เอกสารรณรงค์ ที่จงัหวัดราชบับรี

24 มนถุนิเยนิ ปงดฝุ่นิ
ประชเธนปไตย

7

ครอบครองเอกสัเร
รณรงค์ รเชบุรด 5 2 ใน 5 รเย ถูกดำเเนินคดีอ่่นในตเรเงร่วมด้วย

จดหมเยวนจเรณ์ร่เง
รธนิ.

4 13

โพสัต์ FB 3 1

อืถนิๆ * 3 1 1 4
* ข้อหเตเมม.61 จเกกรณใีบปลิว 2 รเย ชวนโนโหวต 1 รเย  ข้อหเตเมม. 57 พ.ร.บ.ประชเมติ ม.188 และม.360 ในกรณีเผเไล่ยุง 1 รเย ข้อหเตเมม.360
เดก็ฉีกบัญชีรเยช่่อมเเล่น 1 รเย  ส่วนกรณีฉีกบัญชีรเยช่่อเล่นอีก 4 รเย ไม่ทรเบข้อหเ
หมเยเหตุ - จำเนวนผู้ถูกดำเเนินคดีของแต่ละเหตุกเรณ์เป็นจำเนวนทั้งหมดของคดีน้ันๆ ซึง่บุคคลบเงรเยถูกดำเเนินคดี 2 คดีจเก 2 เหตุกเรณ์


