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อุทธรณ- 

                   คดีหมายเลขดำท่ี___________/๒๕____ 

             คดีหมายเลขแดงท่ี___________/๒๕____ 

          ศาล____________________________________ 

         วันท่ี______เดือน________________พุทธศักราช ๒๕_____ 

           ความ__________________________________ 

 

    _________________________________________________________________โจทก- 

 

 

     _________________________________________________________________จำเลย 

 

ขIอหาหรือฐานความผิด______________________________________________________________ 

จำนวนทุนทรัพย-___________________________________บาท_______________________สตางค- 

 ขIาพเจIา___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ขอย่ืนอุทธรณ-คัดคIาน________________________ลงวันท่ี_____เดือน_______________พ.ศ.๒๕____ 

ท่ีไดIอRานเม่ือ วันท่ี_________เดือน__________________________พ.ศ. ๒๕__________มีขIอความตาม 

ท่ีจะกลRาวตRอไปน้ี 

 
 ขอ้ ๑. คดีน้ีโจทก-ฟWองวRา จำเลยเปXนผูIกระทำความผิดตRอความม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ อันเปXนความผิดท่ีคณะรักษาความสงบแหRงชาติประกาศใหIเปXนคดีท่ีอยูR

ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหRงชาติ ฉบับท่ี๓๗/๒๕๕๗  

และประกาศคณะรักษาความสงบแหRงชาติ ฉบับท่ี ๓๘ /๒๕๕๗  กลRาวคือ จำเลยไดIกระทำความผิดตRอ

กฎหมายหลายกรรมตRางกันคือ  เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลากลางคืนกRอนเท่ียง อันเปXนเวลาท่ีอยูRใน

ระหวRางการประกาศกฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร  จำเลยไดIนำใบปลิวซ่ึงจำเลยไดIประดิษฐ-และผลิตจัดทำ

ข้ึนมีขIอความวRา “ต่ืนและลุกข้ึนสูIไดIแลIวผูIรักประชาธิปไตยทุกคน  เผด็จการจงพินาศ  ประชาธิปไตยจงเจริญ”  

และมีสัญลักษณ-ชูสามน้ิวมีขIอความวRา “เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ ตRอตIานรัฐประหาร” จำนวนหลาย
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แผRนไปโปรยบริเวณโรงเรียนอนุบาลระยองและบริเวณสะพานเทศบาลเกIา  ทางเขIาสวนศรีเมือง หนIาหอพระ

พุทธอังคีรส จากน้ันนำใบปลิวแบบดังกลRาวจำนวนหลายแผRนไปแปะติดและโปรยท้ิงบริเวณศาลาพักผูIโดยสาร

หนIาโรงเรียนระยองวิทยาคมและท่ีบริเวณโตjะมIาน่ังหินอRอนหนIาวิทยาลัยเทคนิคระยอง  ท้ังน้ีจำเลยมีเจตนา

ใหIประชาชนท่ัวไปพบเห็นขIอความดังกลRาวและเกิดการตRอตIานคณะรักษาความสงบแหRงชาติ  อันเปXนการ

กระทำใหIปรากฏแกRประชาชนดIวยหนังสืออันน้ีใชRความมุRงหมายแหRงรัฐธรรมนูญหรือไมRใชRเพ่ือแสดงความ

คิดเห็นหรือ ติชมโดยสุจริต  ท้ังน้ีการกระทำของจำเลยมีเจตนาเพ่ือกRอใหIเกิดความปlmนปnวนหรือกระดIาง

กระเด่ืองในหมูRประชาชนถึงขนาดจะกRอความไมRสงบข้ึนในราชอาณาจักร  หรือเพ่ือใหIประชาชนลRวงละเมิดตRอ

กฎหมายแผRนดิน  และเปXนไปโดยประการท่ีนRาจะเกิดความเสียหายตRอประชาชนและความม่ันคงของประเทศ  

ตRอมาจำเลยไดIนำใบปลิวดังกลRาวถRายภาพและโพสต-ภาพพรIอมขIอความวRา “ใบปลิวและสต๊ิกเกอร-ต้ัง

รัฐประหารลามถึงระยอง เม่ือเชIามืดของวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ มีผูIแจIงวRาพบใบปลิวตIานรัฐประหารบริเวณ

หนIาโรงเรียนระยองวิทยาคมและหนIาเทคนิคระยองจำนวนมาก ซ่ึงปWายขIอความมีขIอความวRาเผด็จการจง

พินาศประชาธิปไตยจงเจริญ” บนเฟซบุjก ท่ีใชIช่ือวRาศูนย-กลางนิสิตศึกษาเพ่ือประชาธิปไตย  อันเปXนการนำเขIา

สูRระบบคอมพิวเตอร-อันเปXนความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแหRงราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญาและ

ระบบคอมพิวเตอร-ดังกลRาวประชาชนสามารถเขIาถึงไดI  การกระทำของจำเลยดังกลRาวเปXนความผิดตRอความ

ม่ันคงแหRงรัฐและโดยประการท่ีนRาจะเกิดความเสียหายแกRประชาชนและความม่ันคงของรัฐ  เหตุเกิดท่ี  ตำบล

ทRาประดูR  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  และตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  

ตRอเน่ืองกันขอใหIลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ , ๓๒ ,๓๓ ,๙๙ และพระราชบัญญัติวRาดIวย

การกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร-พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔   

   จำเลยใหIการปฏิเสธ  

   ทางพิจารณาโจทก-นำสืบวRาเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๑.๐๐ นาuิกา ถึง 

๐๒.๐๐ นาuิกา มีบุคคลนำใบปลิวมีขIอความวRา “ต่ืน ลุกข้ึนสูIไดIแลIว ผูIรักประชาธิปไตยทุกคน เผด็จการจง

พินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ ตRอตIานรัฐประหาร เสรีภาพ ภราดรภาพ เสมอภาค”  บริเวณสะพานเทศบาล

เกIา ทางเขIาสวนศรีเมือง บริเวณปWายโฆษณาโรงเรียนระยองวิทยาคม และบริเวณมIาหินอRอนหนIา

วิทยาลัยเทคนิคระยอง พันตำรวจโทบุญเลิศไดIรายงานใหIผูIบังคับบัญชาทราบและไดIส่ังใหIมีการสืบสวนโดยมี

การสืบสวนจากกลIองวงจรปwดบริเวณท่ีเกิดเหตุพบผูIตIองสงสัยขับรถจักรยานยนต-สะพายกระเปxามาหยุด

บริเวณท่ีเกิดเหตุและทำการโปรยใบปลิวลง  จากน้ันเจIาหนIาท่ีไดIติดตามกลIองวงจรปwดพบบIานผูIตIองสงสัยอยูRท่ี

หมูRบIานราชพฤกษ- ๔ ตำบลทับมา  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ตรวจสอบภายในบIานพบจักรยานยนต-

ตIองสงสัยและตัวจำเลยมีรูปประพันธ-ดังท่ีปรากฎในกลIองวงจรปwดตรวจสอบเฟซบุjกของจำเลยมีการโพสต-
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ขIอความในลักษณะการเมือง  พนักงานสอบสวนจึงไดIรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายจับตRอศาลมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๔ จากน้ันไดIนำตัวจำเลยสRงพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองดำเนินคดี  ช้ัน

สอบสวนแจIงขIอกลRาวหาวRากระทำความผิดผRาฝ{นคำส่ังคณะรักษาความสงบแหRงชาติท่ี ๙๗/๒๕๕๗ และขIอหา

กระทำใหIปรากฏแกRประชาชนดIวยวาจา หรือหนังสือ หรือวิธีอ่ืนใดอันมิใชRการกระทำในความมุRงหมายแหRง

รัฐธรรมนูญน้ี ไมRใชRเพ่ือแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต  เพ่ือใหIเกิดความปlmนปnวนหรือกระดIางกระเด่ืองในหมูR

ประชาชนถึงขนาดท่ีจะกRอความไมRสงบในราชอาณาจักร  หรือเพ่ือใหIประชาชนลRวงละเมิดตRอกฎหมายแผRนดิน  

และนำเขIาสูRระบบคอมพิวเตอร-ซ่ึงขIอมูลคอมพิวเตอร-ใดๆอันเปXนความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแหRง

ราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญา และตามพระราชบัญญัติวRาดIวยการกระทำความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร- พ.ศ.๒๕๕๐  จำเลยใหIการปฏิเสธในช้ันพิจารณา 

   จำเลยนำสืบวRาจำเลยไดIนำใบปลิวดังกลRาวไปโปรยตามสถานท่ีตRางๆตามท่ีโจทก-ฟWองจริง  แตR

เปXนการกระทำไปภายใตIความมุRงหมายของรัฐธรรมนูญและเปXนการติชมโดยสุจริต  เพ่ือแสดงความไมRเห็นดIวย

กับการเขIามายึดอำนาจการปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบแหRงชาติเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ และจำเลยไมRไดIเปXนผูIนำเขIาสูRระบบคอมพิวเตอร-ตามฟWอง  การกระทำของจำเลยเปXนการกระทำ

ภายใตIรัฐธรรมนูญฉบับป} ๒๕๕๗  และเปXนการใชIเสรีภาพตามกติการะหวRางประเทศวRาดIวยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองหรือ ICCPR  

  ศาลช้ันตIนพิเคราะห-พยานหลักฐานโจทก-และจำเลยแลIวเห็นวRา  ในวันและเวลาเกิดเหตุมีผูIนำ

ใบปลิวท่ีมีขIอความตามฟWองไปโปรยบริเวณหนIาโรงเรียนอนุบาลระยอง  และบริเวณสะพานเทศบาล ๙ 

ทางเขIาสวนศรีเมือง หนIาหอพระพุทธอังคีรส  ไปแปะบนเวรปWายโฆษณาไปศาลาท่ีพักผูIโดยสารหนIาโรงเรียน

ระยองวิทยาคม  และท่ีบริเวณมIาน่ังหินอRอนหนIาวิทยาลัยเทคนิคระยองจำนวนหลายแผRน  คดีมีปlญหาตIอง

วินิจฉัยวRาจำเลยกระทำความผิดตามฟWองหรือไมR  โจทย-มีพันตำรวจโทมานิตย-  บุญมาเลิศ  ผูIกลRาวหามาเบิก

ความเปXนพยานวRากRอนเกิดเหตุพยานปฏิบัติหนIาท่ีรับผิดชอบผูIใตIบังคับบัญชามารายงานวRามีการใชIใบปลิวและ

ติดประกาศบริเวณท่ีเกิดเหตุ  เจIาหนIาท่ีชุดสืบสวนเก็บใบปลิวมาดูแลIวมีขIอความวRา  “ต่ืนลุกข้ึนสูIไดIแลIวผูIรัก

ประชาธิปไตยทุกคน เผด็จการจงพินาศ  ประชาธิปไตยจงเจริญ” ชู ๓ น้ิว  และมีขIอความ  “ตRอตIานเสรีภาพ

เสมอภาค ภราดรภาพ รัฐประหาร”  ขIอความในใบปลิวเม่ือพิจารณารRวมกันเปXนไปในทางปลุกปlmนถIา

ประชาชนไดIทราบแลIวจะเกิดความกระดIางกระเด่ืองและนำไปสูRความไมRสงบเรียบรIอยในสังคมและ

ราชอาณาจักร  พยานรายงานผูIบังคับบัญชาใหIทำการสืบสวนจากน้ันไดIดำเนินการสืบสวนตามกลIองวงจรปwด

และไดIดำเนินการออกหมายจับจำเลยตRอศาลมณฑลทหารบกท่ี ๑๔  พันตำรวจเอกสุพรรณ  มงคลยุค  ผูI

กำกับการสืบสวนจังหวัดระยองเบิกความวRาไดIรับมอบหมายใหIสืบสวนการเปwดใบปลิวนักสืบสวน ๒  ทางคือ
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ทางโซเชียลวRามีผูIใดฝlกใฝnทางดIานน้ี  จากการสืบสวนจึงไดIดำเนินการจับกุมจำเลยในเวลาตRอมา  พันเอกนาวี  

มาใหญR  เบิกความวRาพยานมาใหIการตRอพนักงานสอบสวนในความผิดฐานเผยแพรRหนังสือขRาวและขัดกับคำส่ัง

ของคณะรักษาความสงบแหRงชาติท่ี ๙๗/๒๕๕๗  ใบปลิวมีลักษณะตRอตIานคณะรักษาความสงบแหRงชาติ  

จากน้ันไดIนำตัวจำเลยมาซักถาม  จำเลยยอมรับวRาไดIกระทำการโดยใบปลิวจริง  จึงสRงใหIพนักงานสอบสวน

ดำเนินคดีตRอไป  พันตำรวจโทวิรัตน-  เตชนันท-  เบิกความวRาไดIจับกุมจำเลยในขIอหาไมRปฏิบัติตามคำส่ังเจIา

พนักงานและตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖  พันตำรวจโทธีรวุฒิ  มีไลI พนักงานสอบสวนเบิกความ

วRาจำเลยถูกกลRาวหาวRากระทำความผิดฐานฝnาฝ{นคำส่ังคณะรักษาความสงบแหRงชาติฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗  และ

กระทำการใหIปรากฏตRอประชาชนดIวยวาจาหนังสือหรือวิธีการอ่ืนใดมิใชRการกระทำภายในความมุRงหมายของ

รัฐธรรมนูญหรือการติชมแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต  เพ่ือใหIเกิดความปlmนปnวนกระดIางกระเด่ืองในหมูR

ประชาชนถึงขนาดท่ีจะกRอใหIเกิดความไมRสงบข้ึนในราชอาณาจักร  ใหIประชาชนลRวงละเมิดกฎหมายของ

แผRนดินอันเปXนความผิดความม่ันคง  การกระทำของจำเลยกระทำในชRวงประกาศกฎอัยการศึกซ่ึงกระทำท่ีไมR

ควรกระทำ  หากกระทำก็ควรทำไปตามท่ีคณะรักษาความสงบแหRงชาติเปwดโอกาสใหIทำ  ซ่ึงขณะน้ันสามารถ

ทำไดIโดยการย่ืนทางชRองทางท่ีคณะรักษาความสงบแหRงชาติเปwดโอกาสใหI  และขระน้ันมีการตRอตIานการรักษา

ความสงบแหRงชาติมีจำนวนมาก  การกระทำของจำเลยจึงเปXนการกRอใหIผูIอ่ืนอาจทำใหIเกิดความไมRสงบข้ึนใน

ประเทศ 

   ศาลช้ันตIนเห็นวRาความผิดฐานกระทำใหIปรากฏแกRประชาชนดIวยหนังสือหรือวิธีการอ่ืนใดมัน

ไมRใชRการกระทำภายในความมุRงหมายแหRงรัฐธรรมนูญหรือไมRใชRเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต

เพ่ือใหIเกิดความปlmนปnวนหรือกระดIางกระเด่ืองในหมูRประชาชนจนอาจกRอใหIเกิดความไมRสงบในราชอาณาจักร

น้ัน  พยานโจทก-เบิกความสอดคลIองกันวRาจากการสืบสวนตรวจสอบกลIองวงจรปwดพบวRาจำเลยเปXนผูIกระทำ

การโปรยใบปลิวเอกสารตามหมายจับจริง  แลIวไดIไปโปรยในสถานท่ีตRางๆตามฟWอง  ซ่ึงเจือสมกับท่ีจำเลยเบิก

ความรับวRาจำเลยไดIนำใบปลิวท่ีมีขIอความตามฟWองไปโปรยตามสถานท่ีตRางๆ  เม่ือพิเคราะห-ถึงพฤติการณ-

จำเลยซ่ึงมีขIอความวRา  “ต่ืน  ลุกข้ึนสูIไดIแลIว  ผูIรักประชาธิปไตยทุกคน  เผด็จการจงพินาศ  ประชาธิปไตยจง

เจริญ”  และมีรูปสัญลักษณ- ๓ น้ิวมีขIอความวRา  “เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ ตRอตIานรัฐประหาร” น้ัน 

คณะรักษาความสงบแหRงชาติเขIาควบคุมอำนาจปกครองประเทศเหตุมาจากสถานการณ-รุนแรงท่ีมีแนวโนIม

ขยายตัวเน่ืองจากความขัดแยIงทางการเมืองในหลายพ้ืนท่ี  มีการประกาศกฎอัยการศึกและการออกคำส่ังของ

คณะรักษาความสงบแหRงชาติจำนวนหลายฉบับ  คำส่ังท่ีออกมายRอมสRงผลกระทบตRอสิทธิของคนจำนวนหลาย

กลุRม  ทำใหIเกิดการไมRปฏิบัติตามประกาศและคำส่ังของคณะรักษาความสงบแหRงชาติ  การเขIามาบริหาร

ปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบแหRงชาติยRอมมีผลทำใหIรัฐธรรมนูญแหRงราชอาณาจักรไทยพศ.



(๔๐ ก.)  -๕- 

๒๕๕๐ ส้ินสุดลงยกเวIนหมวด ๒  มีการประกาศใชIรัฐธรรมนูญแหRงราชอาณาจักรไทยฉบับช่ัวครา  ๒๕๕๗มี

การจำกัดสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองการ  ควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่ือมวลน้ี  จำเลย

เบิกความวRาขณะน้ันเปXนการปกครองโดยรัฐบาลซ่ึงยึดอำนาจเขIามาซ่ึงไมRเปXนไปตามระบอบประชาธิปไตย

ขณะเดียวกันก็มีนิสิตนักศึกษาออกมาเรียกรIองประชาธิปไตยนิสิตนักศึกษาบางคนซ่ึงเปXนเพ่ือนของจำเลยถูก

กระทำดIวยความรุนแรงสอดคลIองกับท่ีพันตำรวจโทธีรวุฒิเบิกความวRาอยRางน้ันมีการตRอตIานคณะรักษาความ

สงบแหRงชาติมีจำนวนมาก  ยIอมแสดงใหIเห็นวRาจำเลยทราบวRาการออกมาเรียกรIองประชาธิปไตยของนิสิต

นักศึกษารวมท้ังเพ่ือนของจำเลยมีลักษณะทำนองตRอตIานคณะรักษาความสงบแหRงชาติยRอมกRอใหIเกิดความไมR

สงบเรียบรIอยจนตIองมีการเชิญไปปรับทัศนคติตามท่ีพันตำรวจเอกสุพรรณเบิกความ  ประกอบกับเจIาหนIาท่ี

รัฐยRอมตIองดำเนินการตามหนIาท่ีท่ีกฎหมายใหIอำนาจ  ท้ังขณะน้ันคณะรักษาความสงบแหRงชาติเขIามา

ปกครองประเทศยRอมตIองมีการจัดระเบียบผูIคนในบIานเมืองท่ีมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกตRางแตกแยก

ตRอตIานและแข็งขIอใหIทุกคนเคารพกฎหมายอยRางเครRงครัด  ปฏิบัติตามกติกาของสังคม  และประกาศของ

คณะรักษาความสงบแหRงชาติฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗  สอดคลIองกับคำเบิกความของพันเอกนาวี เม่ือพิจารณาถึง

การโปรยใบปลิวของท้ังสามจุดในท่ีสาธารณะ  จำเลยยRอมประสงค-ท่ีจะกระทำใหIปรากฏแกRประชาชนตาม

ขIอความแลIว  และเม่ือพิเคราะห-ขIอความในเอกสารหมาย จ.๑ ท้ังหมด ยRอมทำใหIเห็นเจตนาของจำเลยวRาจะ

ทำการเพ่ือปลุกปlmนยุยงใหIประชาชนลุกข้ึนสูIและตRอตIานเผด็จการ  ซ่ึงจำเลยกลRาวหาวRาคณะรักษาความสงบ

แหRงชาติเขIามาปกครองโดยไมRชอบ  อันเปXนการเขIามาปกครองในลักษณะเผด็จการ เพ่ือใหIประชาชนลุกข้ึน

ตRอตIานการรักษาความสงบแหRงชาติท่ีเปXนรัฐบาลปกครองประเทศในขณะน้ัน  เพ่ือทำใหIเกิดการปlmนปnวน  จน

จะเกิดความไมRสงบข้ึนในราชอาณาจักรการ  กระทำของจำเลยเปXนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๑๑๖ ( ๒) สRวนท่ีจำเลยอIางวRาเปXนการแสดงออกตามสิทธิในรัฐธรรมนูญน้ันเห็นวRา  ถIาเปXนการกระทำ

หรือแสดงออกท่ีอยูRในความมุRงหมายของรัฐธรรมนูญ  คือการแสดงออกภายใตIกรอบของกฎหมาย  หรือท่ี

กฎหมายรองรับใหIสิทธิท่ีจะทำไดI  ไมRมุRงรIายหรือกลRาวเท็จบิดเบือนขIอเท็จจริงโดยเจตนาก็สามารถทำไดI  แตR

ขIอความตามใบปลิวน้ันมีลักษณะยุยงปลุกปlmนอันมิใชRเปXนการกระทำภายในความมุRงหมายแหRงรัฐธรรมนูญหรือ

ไมRใชRการติชมหรือแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต  สRวนท่ีจำเลยอIางวRาขIอความตามใบปลิวน้ันนำมาจากงาน

ฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร-เห็นวRาเปXนการกลRาวอIางของจำเลย และหากมีการนำขIอความทำนอง

ดังกลRาวไปใชIยRอมตIองพิจารณาถึงขIอความของผูIนำไปใชIคำนึงถึง  กาลเทศะ  สถานท่ี  และเจตนาท่ีใชI  อาจ

เปXนเพียงเพ่ือแสดงความคิดเห็นในงานฟุตบอลประเพณีเทRาน้ัน  ไมRไดIมีเจตนาท่ีจะใชIใหIเกิดความปlmนปnวนหรือ

กระดIางกระเด่ืองในบIานเมือง  ขIออIางของจำเลยฟlงไมRข้ึน   การกระทำของจำเลยจึงเปXนการกระทำความผิด

ตามฟWอง  สRวนขIอหาตามพระราชบัญญัติวRาดIวยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร-พ.ศ.๒๕๕๐  น้ันศาล



 -๖- 

พิพากษายกฟWอง  โดยใหIลงโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ (๒) จำคุกจำเลย ๖  เดือน  

คำใหIการของจำเลยมีประโยชน-แกRการพิจารณาอยูRบIานจึงลดโทษใหI ๑ ใน ๓ คงจำคุก ๔  เดือน  ใบปลิวของ

กลางและเคร่ืองพิมพ-จำนวน ๑ เคร่ือง ใหIริบ  ขIอหาอ่ืนใหIยก 

  ขIอ ๒.จำเลยยังไมRเห็นพIองดIวยกับคำพิพากษาของศาลช้ันตIนจึงขออุทธรณ-คำพิพากษาท้ังใน

ปlญหาขIอเท็จจริงและปlญหาขIอกฎหมายดังจะกลRาวตRอไปน้ี 

   ขIอ ๒.๑ จำเลยขอเรียนตRอศาลวRาการไดIมาซ่ึงอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบ

แหRงชาติเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ น้ันเปXนการไดIมาซ่ึงอำนาจการปกครองประเทศโดยไมRเปXนไปตาม

รัฐธรรมนูญแหRงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และไมRเปXนไปตามวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย-เปXนประมุข  โดยในวันดังกลRาวพลเอกประยุทธ-  จันทร-โอชา  ผูIบัญชาการทหารบกในขณะน้ัน

ไดIใชIกำลังทหารและอาวุธทำการยึดอำนาจการปกครองไปจากรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยชอบของ

ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  คณะรัฐประหารใชIกำลังทหารใตIบังคับบัญชาเขIายึดอำนาจโดยผิดกฎหมาย  และ

ฉีกรัฐธรรมนูญแหRงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ส่ังใหIคณะรัฐมนตรีส้ินอำนาจสุดลง  ส่ังใหIรัฐสภาส้ินสุด

อำนาจลง  การกระทำดังกลRาวเปXนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๓ และถือเปXนการนำ

ประเทศเขIาสูRยุคเผด็จการทหารอีกคร้ัง 

    การยึดอำนาจหรือการทำรัฐประหารเปXนภัยอันตรายตRอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

ซ่ึงจำเลยขอเรียนตRอศาลวRา  การแกIปlญหาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยน้ันควรปลRอยใหIเปXนไปตาม

วิถีทางในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนยRอมเรียนรูIและมีพัฒนาการในระบอบการปกครองท่ีถือวRาประชาชน

เปXนผูIทรงอำนาจสูงสุด โดยเฉพาะอยRางย่ิง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยน้ันเปWนระบอบท่ีใหIประชาชน

ผูIเปXนผูIเปXนเจIาของอำนาจอธิปไตยเปXนผูIตัดสินวRาจะใหIผูIใดหรือคณะบุคคลคณะหน่ึงคณะใดใชIอำนาจข้ึนมา

ปกครองผRานทางกระบวนการเลือกต้ัง  มิใชRการท่ีทหารท่ีมีกองกำลังอาวุธจะใชIกำลังกลRาวอIางเหตุผลใด ๆ 

เพ่ือสรIางความชอบธรรมในการยึดอำนาจการปกครองไปจากประชาชน   และเม่ือคณะรักษาความสงบ

แหRงชาติไดIทำการยึดอำนาจไปแลIวไดIมีการออกประกาศคำส่ังหลายฉบับซ่ึงเปXนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน  ปwดปากมิใหIประชาชนรวมท้ังส่ือมวลชนแสดงความคิดเห็น  จากน้ันไดIแตRงต้ังคณะพวกพIองข้ึน

เสวยอำนาจเปXนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหRงชาติ และลงมติเลือกหัวหนIาคณะรัฐประหารเปXนนายกรัฐมนตรี 

การกระทำดังกลRาวเปXนการกระทำท่ีย่ำยีระบอบประชาธิปไตยและไมRเห็นหัวประชาชนคนไทยท้ังประเทศ เปXน

การทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมลงอยRางส้ินเชิง โดยเฉพาะอยRางย่ิงเม่ือคณะรักษาความสงบแหRงชาติไดIทำการยึด

อำนาจแลIวไดIประกาศรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวพ.ศ๒๕๕๗ โดยมีบทบัญญัติมาตรา ๔๔ ซ่ึงใหIอำนาจคณะ



(๔๐ ก.)  -๗- 

รักษาความสงบแหRงชาติอยูRเหนืออำนาจอธิปไตยท้ัง ๓ คืออยูRเหนืออำนาจบริหาร  อำนาจนิติบัญญัติ  และ

อำนาจตุลาการ อันเปXนวิถีทางการปกครองในระบอบเผด็จ  การขัดแยIงกับระบอบประชาธิปไตยอยRางส้ินเชิง 

  จำเลยขอเรียนตRอศาลวRาการเขIามาปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบแหRงชาติน้ันไดI

ถูกวิพากษ-วิจารณ-จากท้ังในและตRางประเทศ  โดยเฉพาะอยRางย่ิงประชาชนคนในประเทศท่ีมีความรักความ

ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย-เปXนประมุขไดIออกมาแสดงความเห็นคัดคIานการยึด

อำนาจอยRางกวIางขวาง  ท้ังนักศึกษาปlญญาชนส่ือมวลชนตลอดจนนักวิชาการท่ีเช่ือม่ันในระบอบ

ประชาธิปไตย ตRางออกมาวิพากษ-วิจารณ-แสดงความคิดเห็น  คัดคIานการยึดอำนาจของคณะรัฐประหาร  เปXน

ผลทำใหIคณะรัฐประหารตIองประกาศทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมของระบบกระบวนการยุติธรรมในประเทศ

ไทยอีกคร้ังโดยมีประกาศคำส่ังใหIประชาชนพลเรือนตIองข้ึนศาลทหารอันขัดกับหลักประชาธิปไตยและระบบ

ศาลอยRางชัดเจน   ดIวยพฤติการณ-อุกอาจไมRยำเกรงตRอประชาชนผูIเปXนเจIาของอำนาจอธิปไตยยRอมเปXน

ธรรมดาท่ีประชาชนผูIรักในประชาธิปไตยจะไดIแสดงออกซ่ึงความเห็นติชมหรือคัดคIานการเขIามาบริหาร

ราชการแผRนดินของคณะรัฐประหาร  ดังจะเห็นไดIจากการท่ีนิสิตนักศึกษาออกมาคัดคIานการยึดอำนาจใน

หลายวาระ เชRน งานประเพณีฟุตบอลจุฬา- ธรรมศาสตร- หรือการแสดงออกทางส่ือสังคมออนไลน-วRาไมRเห็น

ดIวยกับการรัฐประหาร การกระทำดังกลRาวเปXนการติชมภาพวิจารณ-โดยสุจริตอันเปXนไปตามวิถีทางในระบอบ

ประชาธิปไตย  เพราะถIาหากประชาชนคนท้ังประเทศสยบยอมตRออำนาจอันไมRชอบแลIว  ประเทศยRอม

เดินทางสูRหุบเหวอันยากย่ิงจะคืนสูRความเปXนประชาธิปไตยดังเดิมไดI  หากปราศจากคนท่ีออกมาคัดคIานหรือ

แสดงความคิดเห็นวิพากษ-วิจารณ-ติชมแลIว  คณะรัฐประหารยRอมถือเอาความสยบยอมน้ีข้ึนกลRาวอIางไดIวRา

ประชาชนตIองการอยูRภายใตIการปกครองในระบอบเผด็จการทหาร  การกระทำของจำเลยจึงเปXนการใชIสิทธิ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับพ. ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๔  และตามกติการะหวRางประเทศวRาดIวยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง เปXนการวิพากษ-วิจารณ- ติชมโดยสุจริตเทRาท่ีประชาชนพลเมืองท่ีศรัทธาในระบอบ

ประชาธิปไตยสามารถกระทำไดI  เปXนการกระทำภายในกรอบของกฎหมาย  และกระทำไปโดยความหวังท่ีจะ

เห็นการคืนสูRประชาธิปไตยโดยเร็ว ท้ังไมRไดIกRอใหIเกิดความไมRสงบภายในบIานเมืองหรือเปXนการยุยงใหI

ประชาชนกระดIางกระเด่ืองอันจะนำไปสูRความไมRสงบแตRอยRางใด  

  ๒.๒  ท่ีศาลช้ันตIนรับฟlงขIอเท็จจริงและวินิจฉัยวRา “...ขณะน้ันคณะรักษาความสงบแหRงชาติ

เขIาควบคุมอำนาจการปกครองเหตุมาจากสถานการณ-รุนแรงท่ีมีแนวโนIมขยายตัวเน่ืองจากความขัดแยIงทาง

การเมืองในหลายพ้ืนท่ี” น้ัน 

    จำเลยขอเรียนตRอศาล  กรณีเปXนการท่ีศาลช้ันตIนรับฟlงขIอเท็จจริงนอกสำนวนและเปXน

ขIอเท็จจริงท่ีคลาดเคล่ือนตRอความเปXนจริง  ความจริงคือประเทศไทยในขณะน้ันมีความเห็นตRางทางการเมือง



 -๘- 

อันเปXนเร่ืองปกติของสังคมประชาธิปไตยท่ีเปwดกวIางตRอทุกความคิดเห็นทางการเมือง ซ่ึงแมIประชาชนท่ีเห็น

ตRางจะใชIเสรีภาพในการชุมนุมในการแสดงออกท่ีมีการกระทบกระท่ังกันบIางก็เปXนไปตามระบอบ

ประชาธิปไตย หรือหากมีการกระทำผิดอาญาท้ังตRอชีวิตและทรัพย-สินก็หนIาท่ีของรัฐบาลเองหรือฝnายความ

ม่ันคงท่ีสามารถใชIวิธีการท่ีมีบัญญัติไวIในรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงจัดการแกIปlญหาใหI

เปXนไปตามระบอบประชาธิปไตย   ดังจะเห็นไดIจากอารยะประเทศซ่ึงเจริญแลIวท่ีปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยเม่ือเกิดปlญหาทางการเมืองประเทศเหลRาน้ันหาไดIใชIวิถีทางนอกระบอบประชาธิปไตยคือการ

รัฐประหารแกIปlญหาแตRอยRางใด   ขIออIางของคณะรักษาความสงบแหRงชาติท่ีศาลช้ันตIนยกมาเก่ียวกับความ

ขัดแยIงทางการเมืองจึงเปXนขIออIางท่ีไรIซ่ึงเหตุผลอยRางส้ินเชิง  ในทางกลับกันการใชIกำลังทหารและอาวุธเขIายึด

อำนาจลIมลIางรัฐธรรมนูญน้ันเปXนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๓ อยRางชัดเจน และมีจะมี

การนิรโทษกรรมท่ีออกโดยคณะรัฐประหารเองแลIว ก็มีผลเพียงใหIการกระทำท่ีผิดกฎหมายน้ันไมRตIองรับโทษ

หรือไมRถูกหยิบยกฟWองรIองดำเนินคดีไดIเทRาน้ัน  ไมRมีหมายความวRาการรัฐประหารน้ันจะถูกตIองชอบดIวยกฎ

และชอบดIวยหลักการประชาธิปไตยแตRอยRางใด  และเม่ือพิจารณาพฤติการณ-หลังจากการยึดอำนาจ

รัฐประหารท่ีมีการสถาปนาการปกครองในระบอบเผด็จการทหารข้ึนมา  มีการแตRงต้ังพวกพIองข้ึนเสวยอำนาจ  

มีการประกาศใชIคำส่ังของคณะรัฐประหารเชRนเดียวกับกฎหมายอันขัดตRอหลักนิติรัฐ นิติธรรมอยRางชัดเจน 

ยRอมแสดงใหIเห็นถึงเจตนาท่ีแทIจริงของคระรัฐประหารวRามิไดIเขIามาเพ่ือยุติความขัดแยIง แตRเขIามาเพ่ือฉวย

โอกาสบริหารประเทศดIวยระบอบเผด็จการ เอ้ือประโยชน-ใหIพวกพIอง ปlจจุบันน้ีคณะดังกลRาวยังสืบทอด

อำนาจเปXนรัฐบาลเปXนเวลายาวนานถึง ๖ ป}  

   การท่ีศาลช้ันตIนรับฟlงขIอเท็จจริงวRาการยึดอำนาจของคณะรัฐประหารเปXนเหตุมาจากความ

ขัดแยIงทางการเมืองจึงเปXนความเขIาใจท่ีคลาดเคล่ือนของศาลช้ันตIนเอง  และเปXนความเขIาใจท่ีไมRสอดคลIอง

กับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย-เปXนประมุข  ไมRสอดคลIองกับรัฐธรรมนูญ  ไมRสอดคลIองกับการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  เพราะหากเรายอมรับวRาเม่ือเกิดปlญหาทางการเมืองหรือความ

ขัดแยIงทางการเมืองเกิดข้ึนทหารหรือผูIกุมอำนาจทหาร สามารถอIางสถานการณ-น้ันข้ึนรัฐประหารไดIแลIว  

ยRอมเปXนการชักพาประเทศถอยหลังลงคลอง  และมอมเมาใหIคนสยบยอมตRออำนาจท่ีไมRเปXนไปตามระบอบ

ประชาธิปไตย  หากอำนาจตุลาการปราศจากการตรวจสอบหรือเคียงขIางประชาชนผูIรักประชาธิปไตยยRอม

สRงผลเสียตRอการเมืองการปกครองของประเทศในระยะยาว  และเปXนการใหIทIายบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึง

แสวงหาอำนาจท่ีไมRเปXนไปตามระบอบประชาธิปไตยหาชRองทางหรือขIออIางท่ีจะยึดอำนาจการปกครองจาก

ประชาชนอยูRร่ำไป  จำเลยจึงไมRอาจเห็นพIองดIวยกับการวินิจฉัยในสRวนน้ีไดI  



(๔๐ ก.)  -๙- 

  ๒.๓ ท่ีศาลช้ันตIนรับฟlงขIอเท็จจริงและวินิจฉัยวRา “ คณะรักษาความสงบแหRงชาติมีการออก

ประกาศคำส่ังจำนวนมากยRอมสRงผลกระทบตRอสิทธิของคนจำนวนหลายกลุRม  ทำใหIเกิดการไมRปฏิบัติตาม

ประกาศคำส่ังของคณะรักษาความสงบแหRงชาติ การเขIามาบริหารปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบ

แหRงชาติยRอมทำใหIรัฐธรรมนูญแหRงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ส้ินสุดลงยกเวIนหมวด ๒ มีการ

ประกาศใชIรัฐธรรมนูญแหRงราชอาณาจักรไทยฉบับช่ัวคราวพ.ศ ๒๕๕๗  มีการจำกัดสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมืองการควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่ือ  สRวนน้ีจำเลยเบิกความวRาขณะน้ันเปXนการ

ปกครองโดยรัฐบาลท่ียึดอำนาจมาซ่ึงไมRเปXนไปตามระบอบประชาธิปไตยขณะเดียวกันก็มีนิสิตนักศึกษาออกมา

เรียกรIองประชาธิปไตยมีนักศึกษาบางคนเปXนเพ่ือนของจำเลยและถูกเจIาหนIาท่ีรัฐกระทำดIวยความรุนแรง

สอดคลIองกับท่ีพันตำรวจโทธีรวุฒิเบิกความวRามีการตRอตIานรักษาความสงบแหRงชาติเปXนจำนวนมาก  อันแสดง

ใหIเห็นวRาจำเลยทราบวRาการออกมาเรียกรIองประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษารวมท้ังเพ่ือนของจำเลยมีลักษณะ

ทำนองการตRอตIานคณะรักษาความสงบแหRงชาติยRอมกRอใหIเกิดความไมRสงบเรียบรIอยจนตIองมีการเชิญไปปรับ

ทัศนคติตามท่ีพันตำรวจเอกสุพรรณเบิกความ  สRวนท่ีจำเลยอIางวRาเจIาหนIาท่ีรัฐกระทำความรุนแรงน้ันก็เปXน

การกลRาวอIางของจำเลยโดยไมRมีหลักฐานใดกับเจIาหนIาท่ีรัฐตIองดำเนินการตามหนIาท่ีท่ีกฎหมายใหIอำนาจท้ัง

ขณะน้ันคณะรักษาความสงบแหRงชาติเขIามาบริหารปกครองประเทศยRอมตIองมีการจัดระเบียบผูIคนใน

บIานเมืองท่ีมีความคิดแตกแยก  ตRอตIานและแข็งขIอ  ใหIทุกคนเคารพกฎหมายอยRางเครRงครัดปฏิบัติตามกติกา

ของสังคม”น้ัน 

  จำเลยขอเรียนตRอศาลวRา  ขIอเท็จจริงเปXนท่ียุติและยอมรับตรงกันวRาภายหลังจากมีการ

รัฐประหารน้ันคณะรักษาความสงบแหRงชาติไดIมีการประกาศคำส่ังออกมาหลายฉบับจริงและประกาศคำส่ัง

หลายฉบับน้ันกระทบตRอสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย  เชRนประกาศคำส่ังหIามชุมนุมทาง

การเมือง  ประกาศใหIบุคคลไปรายงานตัวตามคำส่ังของคณะรักษาความสงบแหRงชาติ รวมท้ังประกาศอ่ืนๆซ่ึง

มีลักษณะลิดดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ประกาศคำส่ังเหลRาน้ันลIวนจะเปXนคำส่ังท่ีเกิดข้ึนไมRสอดคลIอง

กับระบอบประชาธิปไตยซ่ึงปกครองในระบบรัฐสภา  และไมRสอดคลIองกับหลักการแบRงแยกอำนาจ  กลRาวคือ

อำนาจในการตรากฎหมายน้ันในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย-เปXนประมุข

แบบรัฐสภายRอมเปXนอำนาจหนIาท่ีของฝnายนิติบัญญัติ  คือ “ผูIแทนราษฎร” ในการตรากฎหมายออกบังคับใชI 

การท่ีคณะรักษาความสงบแหRงชาติไดIออกประกาศคำส่ังน้ันจึงขัดกับหลักนิติรัฐอยRางชัดแจIง  อยRางไรก็ตาม  

เม่ือมีการออกประกาศคำส่ังเหลRาน้ันแลIวยRอมมีการบังคับใชIและยRอมกระทบตRอสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

และประชาชนผูIถูกกระทบตRอสิทธิเสรีภาพยRอมมีสิทธ์ิในการโตIแยIงและแสดงความคิดเห็นถึงความไมRเปXนธรรม

ในการบังคับใชIกฎหมายดังกลRาว  สิทธิและเสรีภาพน้ีเปXนสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและตามกติกา



 -๑๐- 

ระหวRางประเทศวRาดIวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  การโตIแยIงคัดคIานหรือแสดงความไมRเห็นดIวยยRอม

สามารถกระทำไดIในกรอบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและแมIรัฐธรรมนูญแหRงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะส้ินสุดลงแตRก็มีรัฐธรรมนูญแหRงราชอาณาจักรไทย(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ บังคับใชI

และในมาตรา ๔ ไดIบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไวIรวมท้ังสิทธิและเสรีภาพตามกติกา

ระหวRางประเทศวRาดIวย  

   จำเลยขอเรียนตRอศาลวRาการบังคับใชIกฎหมายของคณะรักษาความสงบแหRงชาติก็ดี  การ

ปฏิบัติหนIาท่ีของเจIาพนักงานโดยเฉพาะอยRางย่ิงเจIาหนIาท่ีทหารก็ดี  ในหIวงเวลาภายหลังรัฐประหารจนกระท่ัง

เกิดเหตุในคดีน้ีลIวนแตRมีการบังคับใชIกฎหมายอยRางไมRเปXนธรรม บังคับใชIกฎหมายไปในทางเอ้ือตRอการสืบทอด

อำนาจและบังคับใหIประชาชนเกรงกลัวตRอผูIใชIอำนาจเผด็จการ  มีการเรียกบุคคลเขIาไปรายงานตัวควบคุม  

ปwดก้ันการแสดงออกทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาและประชาชนอยRางท่ีไมRเคยปรากฏมากRอน  มีการควบคุม

ตัวนักศึกษาเขIาคRายทหารรวมท้ังหIามมิใหIประชาชนแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซ่ึงขัดกับ

หลักประชาธิปไตยอยRางชัดเจน  ท้ังท่ีตามรัฐธรรมนูญแหRงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๗  บัญญัติอยRางชัดเจน

วRาประเทศไทยปกครองดIวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย-เปXนประมุข  และบุคคลยังคงมีสิทธิ

และเสรีภาพตามกฎหมาย   การแสดงออกของนิสิตนักศึกษาและประชาชนท่ีคัดคIานหรือตRอตIานอำนาจซ่ึงไมR

เปXนไปตามระบอบประชาธิปไตยหากเปXนการคัดคIานและตRอตIานดIวยสันติวิธีและปราศจากอาวุธยRอมไดIรับ

ความคุIมครองตามรัฐธรรมนูญและตามกติกาสากลวRาดIวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  อีกท้ังจำเลยขอ

เรียนตRอศาลวRาการแสดงออกซ่ึงความไมRเห็นดIวยตRอการไดIมาซ่ึงอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบ

แหRงชาติของนิสิตนักศึกษาน้ันลIวนจะเปXนไปตามหลักสันติวิธีและเปXนการทำหนIาท่ีของปวงชนชาวไทยซ่ึง

ศรัทธาและหRวงแหนหลักการประชาธิปไตย   ท่ีศาลช้ันตIนรับฟlงขIอเท็จจริงและวินิจฉัยวRาการออกมาเรียกรIอง

ประชาธิปไตยหรือคัดคIานอำนาจเผด็จการยRอมกRอใหIเกิดความไมRสงบเรียบรIอยน้ันจึงเปXนการวินิจฉัยโดยอาศัย

ขIอเท็จจริงนอกสำนวน  และเปXนการวินิจฉัยซ่ึงคลาดเคล่ือนตRอความเปXนจริง  ท้ังเม่ือพิจารณาจากคำวินิจฉัย

ของศาลช้ันตIนในคำพิพากษาในหนIาท่ี ๑๔  แลIวยRอมเห็นไดIวRาเปXนคำพิพากษาซ่ึงไมRสอดคลIองกับหลักการ

ประชาธิปไตย  และเปXนคำวินิจฉัยซ่ึงแสดงจุดยืนตรงขIามกับประชาชนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันพึง

กระทำ  โดยเฉพาะอยRางย่ิงการเห็นวRาการท่ีนิสิตนักศึกษาและประชาชนออกมาคัดคIานการรัฐประหารน้ันเปXน

การกRอความไมRสงบ เพราะหากตีความตามท่ีศาลวินิจฉัย ยRอมหมายความวRาหากมีการรัฐประหารเกิดข้ึน

ประชาชนควรสยบยอม ไมRหืออือตRอการยึดอำนาจจึงจะเปXนความสงบของบIานเมือง หากการณ-เปXนเชRนน้ันก็

ยRอมถือเปXนเร่ืองท่ีประหลาดและขาดเหตุผล  สRวน “การปรับทัศนคติ” น้ันจำเลยขอเรียนตRอศาลวRาเปXนการ

บิดเบือนถIอยคำใหIมีความหมายในเชิงบวกเทRาน้ัน  หากแตRความเปXนจริงแลIวการปรับทัศนคติคือการควบคุม



(๔๐ ก.)  -๑๑- 

ตัวประชาชนพลเมืองโดยพละการเขIาไปกักขังควบคุมบังคับและจำกัดเสรีภาพในคRายทหาร  แมIเจIาหนIาท่ีจะ

อIางวRาเปXนกฎหมายแตRก็เปXนการกระทำตามกฎหมายซ่ึงออกโดยคณะผูIปกครองเผด็จการท่ีมุRงหมายลิดรอน

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน  และการท่ีศาลรับฟlงวRาเจIาหนIาท่ีรัฐยRอมตIองทำตามหนIาท่ีท่ีกฎหมายใหI

อำนาจน้ันก็เปXนการวินิจฉัยจากขIอเท็จจริงนอกสำนวนซ่ึงขัดแยIงตRอความเปXนจริง  เพราะความจริงคือ

เจIาหนIาท่ีรัฐหลายคนก็ไมRละอายแกRใจท่ีจะย่ำยีสิทธิมนุษยชนเพ่ือสนองตอบแกRคณะรัฐประหารเพียงเทRาน้ัน  

ความสงบท่ีเกิดจากการกดข่ีบังคับดIวยความไมRเปXนธรรมและไมRเคารพตRอสิทธิมนุษยชนน้ันหาใชRความสงบแตR

อยRางใด  คำวินิจฉัยของศาลท่ีสันนิษฐานวRาเจIาหนIาท่ีก็ทำไปตามกฎหมายจึงเปXนคำวินิจฉัยท่ีคลาดเคล่ือนและ

เปXนขIอเท็จจริงนอกสำนวน  และท่ีศาลวินิจฉัยวRาการเขIามาบริหารปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบ

แหRงชาติตIองมีการจัดระเบียบผูIคนในบIานเมืองท่ีมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกแยก  ตRอตIานและแข็งขIอน้ัน

ก็เปXนคำวินิจฉัยซ่ึงขัดตRอหลักการประชาธิปไตย  เพราะหากประชาชนคนท้ังประเทศมีแนวคิดดังเชRนท่ีศาล

วินิจฉัยคือตIองสยบยอมตRออำนาจของคณะรักษาความสงบแหRงชาติหรือคณะเผด็จการเสียแลIวจึงจะถือเปXน

ความสงบ  การไดIมาซ่ึงระบอบประชาธิปไตยหรือการกลับคืนสูRระบอบประชาธิปไตยอีกคร้ังยRอมเปXนไปไดIยาก

และอาจจะเปXนไปไมRไดIเลย  

    จำเลยขอเรียนตRอศาลวRาเม่ือมีการรัฐประหาร  ประชาชนพลเมืองผูIรักในประชาธิปไตยหาไดI

จำตIองคIอมหัวเคารพผูIซ่ึงไดIมาซ่ึงอำนาจอันไมRชอบน้ันไมR  หากแตRเปXนหนIาท่ีของพลเมืองท่ีจะตIองแสดงความ

คัดคIานหรือแสดงออกในทางการเมืองวRาประชาชนพลเมืองตIองการการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

เพราะหากประชาชนพลเมืองปฏิบัติตามแนวคำวินิจฉัยของศาลช้ันตIนคือใหIสยบยอมตRออำนาจของคณะ

รัฐประหาร  ไมRออกมาตRอสูIหรือคัดคIานหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  จำยอมใหIคณะรัฐประหารพราก

ไปซ่ึงสิทธิเสรีภาพท้ังหมด  ประเทศยRอมตกอยูRภายใตIการปกครองของคณะรัฐประหารไปอีกยาวนานและมิ

อาจกอบกูIความเสียหายท้ังตRอประเทศและระบอบการปกครองใหIกลับคืนสูRประชาธิปไตยไดIเปXนแนR ท่ีศาล

ช้ันตIนวินิจฉัยในสRวนน้ีจำเลยจึงไมRเห็นพIองดIวย 

  ๒.๔ ท่ีศาลช้ันตIนวินิจฉัยวRา  ขIอความตามเอกสารหมาย จ.๑ ท่ีจำเลยนำไปโปรยมีขIอความวRา 

“ต่ืน  ลุกข้ึนสูIไดIแลIวผูIรักประชาธิปไตยทุกคน  เผด็จการจงพินาศ  ประชาธิปไตยจงเจริญ”  และมีสัญลักษณ-ชู 

๓ น้ิวมีขIอความวRา “เสรีภาพ  เสมอภาค  ภราดรภาพ  ตRอตIานการรัฐประหาร” น้ัน เปXนขIอความซ่ึงส่ือ

ความหมายในลักษณะการยุยงปลุกปlmนใหIประชาชนกระดIางกระเด่ืองจนอาจกRอใหIเกิดความไมRสงบใน

บIานเมืองน้ันจำเลยขอเรียนตRอศาลวRา  

   คำวRา “ต่ืน ลุกข้ึนสูIไดIแลIว  ผูIรักประชาธิปไตยทุกคน”  ส่ือความหมายเปXนการสะกิดเตือนใจ

ใหIประชาชนผูIศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยตระหนักถึงสิทธิและหนIาท่ีของการเปXนพลเมืองในระบอบ



 -๑๒- 

ประชาธิปไตย  และเปXนการเรียกรIองใหIประชาชนแสดงออกทางการเมืองเทRาน้ัน เฉกเชRนการปลุกคนใหIลุกข้ึน

สูIกับยาเสพติด ลุกข้ึนสูIกับการคอร-รับชัน หรือสูIกับความช่ัวชIาเลวทรามอ่ืนเทRาน้ัน  ซ่ึงการแสดงออกทาง

การเมืองหาไดIมีเพียงวิธีการท่ีจะนำไปสูRความรุนแรงแตRอยRางเดียวไมR   การลุกข้ึนสูIหรือการแสดงออกทาง

การเมืองโดยการวิพากษ-วิจารณ-การทำงานของรัฐบาลก็ดี  การชู ๓ น้ิวก็ดี การส่ือความหมายผRานขIอความวRา

ใหIคณะรักษาความสงบแหRงชาติคืนประชาธิปไตยใหIประชาชนก็ดี  หรือการเรียกรIองโดยการส่ือสารอยRางอ่ืน

อันเปXนสันติวิธีก็ดีลIวนแตRเปXนการแสดงออก เปXนตRอสูIภายใตIกรอบของกฎหมายและสามารถกระทำไดIตาม

สิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญและในกติการะหวRางประเทศวRาดIวยสิทธิทางการเมืองและสิทธิของพลเมือง  

จำเลยไมRไดIมีเจตนากระทำการอันเปXนการยุยงปลุกปlmนใหIคนไปกRอความไมRสงบ  และในช้ันสอบสวนก็ไมR

ปรากฏขIอเท็จจริงใดๆวRามีผูIหน่ึงผูIใดไปกระทำการการกRอความไมRสงบโดยเกิดจากขIอความท่ีจำเลยนำไปโปรย

แตRอยRางใด  การชูสามน้ิวเพ่ือเปXนสัญลักษณ-ของการไมRเห็นดIวยตRอการรัฐประหารหรือการใชIอำนาจของคณะ

รัฐประหารยRอมถือเปXนสันติวิธีอยRางท่ีสุดท่ีประชาชนสามารถกระทำไดIแลIว   

    จำเลยขอเรียนตRอศาลวRา ประเทศซ่ึงเปXนอารยะในโลกน้ีท่ีปกครองดIวยระบอบประชาธิปไตย

การแสดงออกซ่ึงความไมRเห็นดIวยอยRางสันติวิธีเปXนส่ิงท่ีทำไดIโดยชอบธรรมของประชาชนพลเมือง  มีแตR

ประเทศท่ีลIาหลังและรัฐท่ีลIมเหลวเทRาน้ันท่ีมอมเมาประชาชนใหIสยบยอมตRออำนาจคณะรัฐประหาร  สRวน

ขIอความวRา “ เผด็จการจงพินาศ  ประชาธิปไตยจงเจริญ” น้ัน  เปXนขIอความซ่ึงวีรชนในอดีตใชIตRอสูIและ

คัดคIานการใชIอำนาจเผด็จการมากRอน  กลRาวคือเปXนถIอยคำของครูครอง  จันดาวงศ-  ซ่ึงถูกรัฐบาลเผด็จการ

ของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต-  ส่ังใหIประหารชีวิต  และครูครองไดIกลRาวขIอความน้ันเพ่ือแสดงออกวRาตนเปXนผูI

ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและคัดคIานการไดIมาซ่ึงอำนาจของคณะเผด็จการในขณะน้ัน  ภายหลังจากท่ี

ครูครอง  จันดาวงศ-ไดIกลRาวถIอยคำก็ถูกประหารชีวิต ถIอยคำดังกลRาวจึงเปXนถIอยคำสำนวนซ่ึงนิสิตนักศึกษา

ประชาชนท่ีรักในระบอบประชาธิปไตยถือเปXนคำขวัญหรือเปXนสัญลักษณ-แหRงการตRอสูIตลอดมา ท้ังน้ีก็เพ่ือย้ำ

เตือนถึงความเสียสละของวีรชนและตอกย้ำสำนึกของอนุชนคนรุRนหลังใหIรRวมปกปWองประชาธิปไตย  ถIอยคำ

ดังกลRาวก็ไมRไดIกRอใหIเกิดความรุนแรง  ไมRใชRขIอความท่ีบิดเบือน หรือขัดตRอกฎหมายแตRอยRางใด  รวมท้ังถIอยคำ

วRา “เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ”  ก็เปXนถIอยคำซ่ึงส่ือความหมายในตัวถึงหลักการแหRงประชาธิปไตยอยูR

แลIว  ถIอยคำดังกลRาวท้ังหมดตามเอกสารเปXนถIอยคำท่ีมีความหมายถึงอุดมการณ-ประชาธิปไตย  และเม่ือ

รัฐธรรมนูญแหRงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๗  บัญญัติไวIวRาประเทศไทยปกครองดIวยระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย-เปXนประมุข  การตRอตIานคัดคIานรัฐประหารจึงสอดคลIองกับการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยเปXนการกระทำภายใตIความมุRงหมายแหRงรัฐธรรมนูญ  เปXนการวิพากษ-วิจารณ-ชมโดย

สุจริต การสนับสนุนหรือการบังคับใหIประชาชนกIมหัวตRอเผด็จการตRางหากท่ีไมRสอดคลIองกับการปกครองใน



(๔๐ ก.)  -๑๓

- 
ระบอบประชาธิปไตย ท้ั งน้ี  เพราะหากถือวRา ขIอความดังกลRาวท่ีจำเลยแสดงออกไมRเปXนไปตาม

รัฐธรรมนูญและไมRเปXนการใชIเสรีภาพในการวิพากษ-วิจารณ-ติชมโดยสุจริตแลIว  ยRอมเทRากับวRาประชาชนไมR

สามารถแสดงออกใดๆทางการเมืองไดIเลย ซ่ึงก็เทRากับวRาประชาชนสามารถแสดงออกไดIเพียงการสนับสนุน

รัฐประหารหรือการทำลายประชาธิปไตยใหIพินาศ ใหIเผด็จการจงเจริญ ทำลายหลักการสิทธิเสรีภาพและ

หลักการความเสมอภาค ภราดรภาพ เทRาน้ันจึงจะสามารถทำไดIในหIวงเวลาซ่ึงประเทศปกครองดIวยระบอบ

เผด็จการ ซ่ึงก็จะเปXนความประหลาดของประเทศอยRางหาท่ีสุดไมRไดI   

  เม่ือขIอความตามเอกสารท่ีโจทก-ฟWองเปXนขIอความซ่ึงสนับสนุนสRงเสริมประชาธิปไตย  เปXน

ขIอความซ่ึงแสดงถึงความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย  สอดคลIองกับการปกครองท่ีบัญญัติไวIในรัฐธรรมนูญ

จึงเปXนการติชมวิพากษ-วิจารณ-คณะรัฐประหารท่ีเขIามาปกครองบIานเมืองโดยไมRชอบดIวยกฎหมายและไมRชอบ

ตามวิถีทางประชาธิปไตย  การกระทำดังกลRาวจึงเปXนการใชIเสรีภาพท่ีกฎหมายคุIมครอง ถIอยคำสำนวนท่ี

จำเลยใชIไมRมีขIอความใดท่ีบิดเบือน หรือกRอใหIผูIอ่ืนใชIความรุนแรง การปลุกใหIคนท่ีรักประชาธิปไตยลุกข้ึนสูI

หรือคัดคIานการรัฐประหารก็เหมือนถIอยคำท่ีสังคมใชIกระตุIนคนในสังคมตRอตIานคัดคIานส่ิงท่ีเลวทราม

โดยท่ัวไป   ซ่ึงไมRถือเปXนความผิดฐานยุยงปลุกปlmนแตRอยRางใด  ท่ีศาลช้ันตIนวินิจฉัยวRาขIอความดังกลRาวเปXน

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖  จำเลยจึงไมRเห็นพIองดIวย   

  ๓. จำเลยขอเรียนตRอศาลวRา  คดีน้ีเปXนคดีทางการเมืองซ่ึงจำเลยถูกดำเนินคดีก็ดIวยจำเลย

แสดงออกทางการเมืองวRาสนับสนุนประชาธิปไตยและคัดคIานเผด็จการทหาร  จำเลยถูกจับดำเนินคดีและตIอง

ข้ึนศาลทหาร  และเม่ือมีการพิจารณาคดีในศาลทหารจำเลยก็ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพหลายประการ  มีการ

พิจารณาคดีโดยไมRตRอเน่ือง  มีการสืบพยานในศาลทหารซ่ึงมีตุลาการท่ีเปXนทหารพิจารณาคดี และในระหวRางท่ี

มีการสืบพยานในศาลน้ัน  หากศาลพิจารณาจากถIอยคำท่ีพยานเขIาเบิกความตRอศาลทหารแลIวจะเห็นไดIวRา

พยานท่ีเปXนเจIาหนIาท่ีรัฐพยายามบRายเบ่ียงท่ีจะตอบคำถามของทนายความจำเลยซ่ึงถามคIานและในหลาย

คำตอบพยานก็ไมRสามารถตอบคำถามไดIท้ังท่ีเปXนคำถามในหลักการประชาธิปไตย  ตลอดการพิจารณาคดีใน

ศาลทหารพยานทุกปากถูกปกคลุมดIวยความเกรงกลัวตRออำนาจเผด็จการถึงขนาดไมRกลIาเอRยอIางถึงความรูIสึก

นึกคิดของตนอยRางตรงไปตรงมา  คำเบิกความของพยานหลายปากขัดตRอหลักเหตุผลและขัดตRอหลักการ

ประชาธิปไตยท้ังส้ิน  พยานโจทก-ดังกลRาวจึงเปXนพยานท่ีไมRอาจรับฟlงไดI  การดำเนินคดีกับจำเลยจึงเปXนการ

ดำเนินคดีกับผูIเห็นตRางทางการเมืองโดยยัดขIอหาเพ่ือเปXนเคร่ืองมือในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของจำเลย

เทRาน้ัน   ในสังคมประชาธิปไตยการกระทำของจำเลยยRอมเปXนการทำหนIาท่ีของประชาชนพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย  ท่ีจะลุกข้ึนมาตRอสูIคัดคIานคณะรัฐประหาร  มีแตRเพียงสังคมท่ีลIาหลังและนิยมในเผด็จการ

เทRาน้ันท่ีดำเนินคดีกับผูIเห็นตRางทางการเมืองซ่ึงสนับสนุนและแสดงออกวRานิยมในระบอบประชาธิปไตย  ท่ี



 -๑๔- 

ศาลช้ันตIนพิพากษาวRาจำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายมาตรา ๑๑๖  วRาการกระทำของจำเลยไมR

สอดคลIองกับรัฐธรรมนูญ วRาการกระทำของจำเลยมิใชRการวิพากษ-วิจารณ-หรือติชมโดยสุจริต และจำคุกจำเลย

โดยไมRรอการลงโทษถึง ๔ เดือนจึงเปXนคำวินิจฉัยท่ีไมRชอบดIวยกฎหมาย  และไมRเปXนการสRงเสริมการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย-เปXนประมุข    

  จำเลยขอเรียนตRอศาลวRา ในขณะท่ีเร่ิมดำเนินคดีกับจำเลยในศาลทหาร จำเลยวิตกกังวลใน

กระบวนการของศาลทหารท่ีมีลักษณะลิดรอนสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของจำเลยหลายประการ 

โดยเฉพาะอยRางย่ิงการท่ีระบบศาลทหารท่ีไมRเปwดโอกาสใหIจำเลยอุทธรณ-ฎีกาไดI เม่ือคดีน้ีมีการโอนการ

พิจารณามาจากศาลทหารสูRศาลยุติธรรม  จำเลยหวังเปXนอยRางย่ิงวRาจะไดIรับความเปXนธรรมจากศาลยุติธรรม 

เพราะศาลเปXนหน่ึงในอำนาจอธิปไตยมีหนIาท่ีรักษาไวIซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย-เปXน

ประมุข ทำหนIาท่ีถRวงดุลอำนาจและตรวจสอบการใชIอำนาจของเจIาหนIาท่ีรัฐ  จำเลยขอเรียนยืนยันถึงความ 

บริสุทธิใจและความมุRงหมายอันดีงามท่ีจะเห็นบIานเมืองกลับคืนสูRประชาธิปไตย  การกระทำของจำเลยชอบ

ดIวยกฎหมายและชอบดIวยหลักสิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยทุกประการ  ขอศาลอุทธรณ-ไดIโปรด

พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลช้ันตIน  ไดIโปรดยกฟWองและพิพากษาคืนความเปXนธรรมใหIจำเลยเพ่ือยืนยัน

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในการตRอสูIคัดคIานเผด็จการ  เพ่ือประโยชน-แหRงความยุติธรรมและขวัญ

กำลังใจของประชาชนผูIท่ีจะทะนุบํารุงรักษาระบอบประชาธิปไตยสืบไปดIวย 

     ควรมิควรแลIวแตRจะโปรด 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 




