
 
 
 

 

 

ราวกับ คสช. ยังไม0จากไปไหน: 6 ป7รัฐประหาร กับการละเมิดสิทธิที่ยังคงอยู0 

ศูนย%ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 

 

แม$ในทางรูปแบบคณะรักษาความสงบแห7งชาติ (คสช.) จะยุติบทบาทการครองอำนาจเปDนระยะเวลา 5 ปG 1 

เดือน 23 วัน หลังคณะรัฐมนตรีชุดใหม7เข$าเฝQาฯ ถวายสัตยTปฏิญาณก7อนเข$ารับหน$าท่ี เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 แต7ใน

ความเปDนจริงเครือข7ายอำนาจของ คสช. ไม7ได$ส้ินสุดบทบาทตาม แต7กลับสืบทอดอำนาจต7อไปได$สำเร็จ ท้ังยังออกแบบ

กลไกทางการเมือง รัฐธรรมนูญ และกฎหมายต7างๆ เพ่ือรองรับค้ำจุนการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารและเครือข7าย

อีกด$วย รวมท้ังอำนาจทางการเมืองของกองทัพก็ยังคงดำรงอยู7 แผ7กว$าง และสืบทอดต7อมา  

เช7นเดียวกับความสืบเน่ืองของการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ยุค 5 ปG ภายใต$ คสช. นับเปDนยุคท่ีอำนาจรัฐละเมิด

สิทธิเสรีภาพของประชาชนกว$างขวางท่ีสุดคร้ังหน่ึงในประวัติศาสตรTการรัฐประหารของไทย โดยเฉพาะการละเมิดด$วยการ

ใช$ “กฎหมาย” เปDนเคร่ืองมือ แม$ประเทศไทยมีการเลือกต้ัง และมีรัฐบาลใหม7ในปG 2562 แล$วก็ตาม แต7แนวโน$มและ

สถานการณTการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายประเด็นยังคงมีลักษณะสืบเน่ืองจากยุค คสช.  



 
 
 

 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายประเด็นเกิดข้ึนต7อเน่ืองหลายปG จนถูกทำให$กลายเปDนเร่ือง “ปกติ” และยังไม7มีที

ท7าจะยุติลง ราวกับการใช$อำนาจแบบ คสช. ยังคงดำรงอยู7ต7อไป แม$ไม7มี คสช. แล$วก็ตาม ในโอกาสครบรอบ 6 ปG 

รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ศูนยTทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนจึงขอเสนอรายงานทบทวนสถานการณTสิทธิมนุษยชน

ในรอบเกือบ 1 ปG หลังยุค คสช. โดยเฉพาะประเด็นเสรีภาพการแสดงออกและเสรีภาพการชุมนุม ท่ีแม$ “รูปแบบ” 

บางอย7างเปล่ียนแปลงไปบ$าง แต7การปjดก้ันควบคุมยังคงดำรงอยู7และดำเนินไปอย7างเปDนระบบ  

 

1. ประชาชนอย0างนEอย 191 ราย ยังถูกเจEาหนEาที่รัฐข0มขู0คุกคามและติดตามถึงบEาน 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนมาตลอดหลังรัฐประหาร 2557 น่ันคือเจ$าหน$าท่ีรัฐเดินทางไป

พบผู$เคล่ือนไหวทางการเมือง นักกิจกรรม นักศึกษา นักการเมือง ฯลฯ ถึงพ้ืนท่ีส7วนบุคคล ท้ังบ$าน สถานศึกษา ท่ีทำงาน 

รวมท้ังพยายามติดตามตัวผ7านช7องทางต7างๆ เพ่ือตรวจเช็คความเคล่ือนไหว ปฏิบัติการเหล7าน้ียังคงดำเนินต7อเน่ืองมาจนถึง

ปlจจุบัน 

จากการติดตามของศูนยTทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน ยุค 5 ปG ภายใต$ คสช. มีประชาชนอย7างน$อย 592 คน 

ถูกติดตามคุกคามถึงบ$านหรือถูกข7มขู7คุกคามโดยเจ$าหน$าท่ีรัฐ โดยบางรายมีเจ$าหน$าท่ีไปพบและติดตามรวมหลายสิบคร้ัง

ตลอด 5 ปGท่ี คสช. อยู7ในอำนาจ  ขณะท่ีในช7วง หลัง คสช. ยุติบทบาท คือต้ังแต7 17 กรกฎาคม 2562 - 30 เมษายน 

2563 มีประชาชนอย9างน;อย 191 ราย ถูกติดตามคุกคามถึงบ;าน หรือถูกเจ;าหน;าท่ีพยายามติดตามข9มขู9ผ9านช9องทาง

ต9างๆ บางส7วนเปDนผู$เคยทำกิจกรรมเคล่ือนไหวและถูกติดตามมาต้ังแต7ยุค คสช. แต7บางส7วนไม7เคยถูกติดตามมาก7อนหน$าน้ี 

เช7น นักศึกษาผู$เคล่ือนไหวทางการเมืองเปDนคร้ังแรก โดยท่ีแนวโน$มของหน7วยงานต$นสังกัดของเจ$าหน$าท่ีซ่ึงเข$าติดตามตัว

ประชาชน ยังเปล่ียนจากเจ$าหน$าท่ีทหารมาเปDนเจ$าหน$าท่ีตำรวจประจำท$องท่ีมากข้ึน แต7ยังมีรายงานกรณีท่ีเจ$าหน$าท่ี

ทหารไปพบ “บุคคลท่ีอยู7ในรายช่ือเฝQาระวัง” ถึงท่ีบ$านเพ่ือห$ามปรามไม7ให$เคล่ือนไหวอยู7เช7นกัน 

การติดตามสอดส7องความเคล่ือนไหวหรือการติดตามถึงบ$านมักเกิดข้ึนในช7วงมีวาระสำคัญทางสังคม ซ่ึงมัก

ตามมาด$วยการจัดกิจกรรมหรือการเคล่ือนไหวชุมนุมของประชาชน เช7น ในปG 2562 ก7อนการประชุมสุดยอดอาเซียนซ่ึง

ไทยเปDนเจ$าภาพ มีรายงานว7า เจ$าหน$าท่ีรัฐได$เข$าติดตามสอบถามความเคล่ือนไหวผู$เคยร7วมการชุมนุมทางการเมืองถึงท่ี

บ$านก7อนการประชุมในทุกระยะ เช7นเดียวกับช7วงจัดเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ท้ังในเดือนพฤษภาคมและ

ธันวาคม รวมท้ังช7วงก7อนสมัชชาคนจนจัดชุมนุมใหญ7ในเดือนตุลาคม แกนนำเครือข7ายชาวบ$านหลายสิบพ้ืนท่ีได$ถูก

เจ$าหน$าท่ีรัฐติดตามถึงบ$านเช7นกัน 

ต$นปG 2563 กระแสการจัดกิจกรรม “ว่ิงไล7ลุง” และ “แฟลชม็อบ” ปะทุข้ึน เปDนอีกช7วงท่ีประชาชนโดยเฉพาะ

นิสิตนักศึกษาถูกติดตามเปDนจำนวนมาก การจัดกิจกรรมในช7วงดังกล7าวเกิดข้ึนในหลายจังหวัดพร$อมๆ กัน  ทำให$พบการ

ติดตามของเจ$าหน$าท่ีในต7างจังหวัดอย7างกว$างขวาง ในช7วงกิจกรรมว่ิงไล7ลุง มีรายงานเจ$าหน$าท่ีรัฐไปพบหรือติดตามตัว



 
 
 

 

ประชาชนในจังหวัดต7างๆ อย7างน$อย 62 ราย  ขณะท่ีในช7วงแฟลชม็อบ มีรายงานกรณีนักเรียน-นิสิตนักศึกษาถูกเจ$าหน$าท่ี

ติดตามข7มขู7คุกคาม อย7างน$อย 22 ราย 

นอกจากสิทธิเสรีภาพท่ีถูกคุกคาม ประชาชนบางรายผู$ถูกเจ$าหน$าท่ีติดตาม ยังได$รับผลกระทบในชีวิตอย7างหนัก

อีกด$วย เช7น กรณีอดีตผู$สมัคร ส.ส. พรรคอนาคตใหม7 จังหวัดลำปาง ซ่ึงถูกเจ$าหน$าท่ีเข$าติดตามถึงบ$านเพ่ือสอบถามถึง

กิจกรรมว่ิงไล7ลุงหลายคร้ัง จนทำให$บิดาซ่ึงอายุเกือบ 80 ปG และเปDนโรคเบาหวาน เครียดจนต$องเข$ารับการรักษาตัวท่ี

โรงพยาบาล ท้ังตำรวจยังติดตามไปถึงโรงพยาบาลเพ่ือสอบถามข$อมูลจากบิดาอีกด$วย หรือกรณีเจ$าหน$าท่ีวนเวียนติดตาม

ตัว นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ผู$เตรียมจัดกิจกรรมว่ิงไล7ลุง โดยเจ$าหน$าท่ีข7มขู7เจ$าของหอพักท่ีนักศึกษาเช7าห$องอยู7ว7าจะ

ขอหมายค$นเข$าตรวจค$นห$องพักดังกล7าว ทำให$เจ$าของหอพักขอให$นักศึกษารายดังกล7าวย$ายออกจากหอพักในท่ีสุด เปDน

ต$น 

แม$เจ$าหน$าท่ีมักอ$างว7าการดำเนินการลักษณะน้ีเปDนการไป “ติดตามข$อมูลตามหน$าท่ี” เพราะ “นาย” ส่ังให$มา

สอบถาม หรือกระท่ังบางคร้ังเจ$าหน$าท่ีพูดคุยกับผู$ถูกติดตามด$วยดี หากแต7ลักษณะการรุกล้ำเข$าไปในพ้ืนท่ีส7วนตัวและการ

แสดงออกถึงการจับตาสอดส7อง โดยไม7แน7ชัดว7าอาศัยอำนาจตามกฎหมายใด ส7งผลให$ประชาชนผู$ถูกติดตามเกิดความ

หวาดกลัว ได$รับผลกระทบในด$านต7างๆ หรือส7งผลทำให$ผู$ถูกคุกคามไม7กล$าแสดงออกทางการเมือง นับได$ว7าปฏิบัติการ

ดังกล7าวเปDนการข7มขู7คุกคามโดยรัฐรูปแบบหน่ึง และส7งผลต7อการใช$เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน วิธีการคุกคาม

และละเมิดสิทธิลักษณะน้ี ยังถูกนำมาใช$จนแทบกลายเปDน “ปกติ” นับต้ังแต7หลังการรัฐประหารโดย คสช. เปDนต$นมา 

 

2. สถานการณOการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริยO: ใชEกฎหมายอื่นแทน ม.112 + 

มาตรการคุมตัวข0มขู0 

 
การควบคุมปjดก้ันการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสถาบันกษัตริยTยังคงเปDนประเด็นซ่ึงยังต$องจับตาในประเทศ

ไทย โดยเฉพาะการใช$ข$อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือข$อหาหม่ินประมาทกษัตริยTดำเนินคดีต7อ

ประชาชน หลังรัฐประหาร 2557 มีตัวเลขผู$ถูกดำเนินคดีด$วยข$อหาน้ีอย7างน$อย 169 คน แบ7งเปDนผู$ถูกต้ังข$อหาจากการ

แสดงความคิดเห็นอย7างน$อย 106 คน และกรณีแอบอ$างสถาบันกษัตริยTเรียกรับผลประโยชนTอีกอย7างน$อย 63 คน 

 

แม$ต้ังแต7ปG 2561 หลังการเปล่ียนผ7านรัชสมัย จะพบแนวโน$มการบังคับใช$มาตรา 112 ลดน$อยลง แต7ศูนยT

ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนพบว7าการดำเนินคดี และการคุกคามปjดก้ันการแสดงความคิดเห็นในประเด็นสถาบันกษัตริยT

ยังคงมีอยู7 โดยพบว7ามีการใช$ข$อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรTฯ และข$อหายุยงปลุกปlrนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

116 มากล7าวหาดำเนินคดีกับกรณีดังกล7าวมากข้ึน อีกท้ังเม่ือพิจารณาถึงแนวโน$มของคดีท่ีคงค$างอยู7 พบว7าศาลมักนำมา

ข$อหาอ่ืนๆ มาใช$พิพากษาลงโทษแทนมาตรา 112 อีกด$วย 



 
 
 

 

 

ตัวอย7างของการใช$กฎหมายอ่ืนแทนท่ีมาตรา 112 เช7น คดีของกาณฑT พงษTประภาพันธT นักกิจกรรมทาง

การเมือง ผู$ถูกควบคุมตัวเม่ือ 7 ตุลาคม 2562 และถูกแจ$งข$อกล7าวหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรTฯ มาตรา 14 (3) เพียงอย7าง

เดียว จากการโพสตTข$อความเก่ียวกับเหตุการณTประวัติศาสตรTในต7างประเทศลงเฟซบุuก หรือคดี “นิรนาม” ผู$ใช$ทวิตเตอรT

วัย 20 ปG ซ่ึงมีผู$ติดตามหลายแสนคน ถูกจับกุมตัวโดยไม7มีหมายจับเม่ือ 19 กุมภาพันธT 2563 และถูกแจ$งข$อหาดังกล7าว

เช7นกัน จากการทวิตภาพและข$อความท่ีเก่ียวกับรัชกาลท่ี 10 

 

ในด$านการส่ังฟQองคดีและการพิจารณาพิพากษาในช้ันศาล ท้ังอัยการและศาลต7างมีแนวโน$มหลีกเล่ียงการฟQอง

หรือลงโทษด$วยข$อหามาตรา 112 เช7นกัน ตัวอย7างเช7น คดีของนที ผู$ปvวยจิตเวช ได$ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก 3 ปG ด$วย

ข$อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรTฯ จากการโพสตTข$อความวิจารณTพระมหากษัตริยTรัชกาลท่ี 9  เดิมเขาถูกแจ$งข$อหาตาม

มาตรา 112 แต7อัยการเปล่ียนมาฟQองในข$อหาตามมาตรา 116 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอรTฯ มาตรา 14 (3) แทน 

 

อย7างไรก็ตาม คดีตามมาตรา 112 ท่ีเกิดข้ึนในยุค 5 ปG ภายใต$ คสช. หลายคดียังดำเนินต7อไป  โดยเฉพาะคดีท่ี

จำเลยเลือกท่ีจะต7อสู$คดี เช7น คดีของสิรภพ กวีผู$ถูกคุมขังและไม7ได$ประกันตัวเกือบ 5 ปG, คดีของฐนกร กรณีโพสตTเสียดสี

สุนัขทรงเล้ียง, คดีของพัฒนTนรี หรือ “แม7จ7านิว” จากกรณีแชท “จ$า”, คดีของอัญชัญ กรณีแชรTคลิปบรรพต 29 กรรม, คดี

ของ “แหวน ณัฏฐธิดา” พยานปากเอกในคดี 6 ศพวัดปทุมฯ, คดีของบัณฑิต อารTณีญาญT นักเขียนผู$ถูกกล7าวหาจากการ

แสดงความคิดเห็น 2 คดี, หรือกลุ7มคดีของผู$ปvวยจิตเวชท่ีถูกกล7าวหาด$วยมาตรา 112  ปlจจุบันคดีเหล7าน้ีได$ถูกโอนย$ายจาก

ศาลทหารมาพิจารณาต7อในศาลพลเรือน ซ่ึงยังเปDนคดีท่ีต$องจับตาต7อไป 

 

นอกจากการดำเนินคดี “ปฏิบัติการควบคุมตัวบุคคลโดยมิชอบด$วยกฎหมาย” และ “การข7มขู7คุกคาม” ผู$แสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับสถาบันกษัตริยTเปDนอีกสองวิธีท่ีพบว7าเจ$าหน$าท่ีใช$ปQองปรามและปjดก้ันการแสดงความคิดเห็น กรณี

สำคัญท่ีมีการเปjดเผยข$อมูล คือเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2562 ผู$ใช$ทวิตเตอรTช่ือบัญชีว7า @99CEREAL ถูกเจ$าหน$าท่ีรัฐเข$า

ควบคุมตัวจากมหาวิทยาลัยไปยัง สภ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยไม7มีหมายจับหรือหมายเรียก และไม7ได$ปรึกษาหรือ

มีทนายความ จากกรณีรีทวิตข$อความเก่ียวกับสถาบันกษัตริยT เจ$าหน$าท่ีได$รุมซักถามความคิดเห็นทางการเมืองและประวัติ

ส7วนตัวโดยถ7ายวีดิโอไว$ตลอดเวลา ท้ังยังถูกขอถ7ายภาพ IP โทรศัพทTมือถือ, ล็อกอินทวิตเตอรT, เบอรTโทร, อีเมล, ขอดูแชท

ต7างๆ และถูกกดดันให$ลงช่ือในบันทึกข$อตกลง (MOU) ซ่ึงมีเน้ือหาถึงการจะไม7ทวิตข$อความเก่ียวกับสถาบันกษัตริยTอีก 

ก7อนปล7อยตัวโดยไม7มีการดำเนินคดี  

 

ศูนยOทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนยังพบว9ามีผู;ใช;ส่ือออนไลนOท่ีแสดงความคิดเห็นหรือแชรOข;อมูลเก่ียวกับ

สถาบันกษัตริยO ถูกดำเนินการในลักษณะดังกล9าวเป[นระยะ โดยต้ังแต9ตุลาคม 2562 - เมษายน 2563 มีรายงานผู;ถูก

ดำเนินการในลักษณะดังกล9าวอย9างน;อย 5 ราย แม$แต7ในช7วงวิกฤติโควิด-19 ยังมีรายงานการควบคุมตัวบุคคลไป



 
 
 

 

สอบถามความคิดเห็น ข7มขู7 และตรวจสอบข$อมูลส7วนบุคคล ผู$ถูกคุกคามยังถูกข7มขู7ไม7ให$เปjดเผยการคุกคามท่ีเกิดข้ึนกับ

พวกเขาอีกด$วย ทำให$กรณีลักษณะน้ีแทบไม7มีการเผยแพร7ข$อมูลต7อสาธารณะ ท้ังท่ีเปDนการใช$อำนาจรัฐโดยไม7ชอบด$วย

กฎหมายอย7างเปDนระบบ 

 

การข7มขู7คุกคามต7อการแสดงความคิดเห็นในประเด็นสถาบันกษัตริยT ยังรวมไปถึงกรณีเจ$าหน$าท่ีรัฐเข$าติดตาม

สอดส7องปรากฏการณTไม7ยืนในโรงภาพยนตรT ในช7วงเดือนสิงหาคม 2562 โดยเข$าไปเรียกตัวบุคคลท่ีไม7ยืนออกมาขอข$อมูล

ส7วนตัวและถ7ายรูปบัตรประชาชน 

 

นอกจากน้ียังมีการคุกคามในลักษณะการล7าแม7มด โดยส่ือออนไลนTบางแห7งได$นำข$อมูลส7วนตัวของผู$แสดงออก

เก่ียวกับสถาบันกษัตริยTมาเปjดเผยและโจมตีกล7าวร$าย เช7น กรณีผู$ร7วมแฟลชม็อบ “ไม7ถอยไม7ทน” เม่ือเดือนธันวาคม 

2562 รายหน่ึง ได$ถ7ายภาพการชูแผ7นปQายประท$วง โดยมีฉากหลังของฝูงชนและแผ7นปQายเปDนตึกท่ีสกรีนรูปของ

พระมหากษัตริยTรัชกาลท่ี 9 ทำให$ถูกส่ือสังคมออนไลนTนำข$อมูลส7วนตัวมาเสียบประจาน จนได$รับผลกระทบถูกให$ออกจาก

งาน และถูกเจ$าหน$าท่ีรัฐติดตามตัวอีกด$วย 

  

 

3. การใชE “กฎหมาย” และ “กระบวนการยุติธรรม” เปYนเครื่องมือทางการเมืองและฟ[องป\ดปาก 
 

การใช$ “กฎหมาย” และ “กระบวนการยุติธรรม” ปjดปากและปราบปรามฝvายตรงข$ามทางการเมือง การมุ7ง

สร$างภาระทางคดีให$กับผู$ถูกกล7าวหา และสร$างความได$เปรียบทางการเมืองให$กับฝvายของตน ยังเปDนเคร่ืองมือในการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีสืบเน่ืองมาจากยุค 5 ปGภายใต$ คสช. จนถึงปlจจุบัน  

 

นักการเมืองจากพรรคเพ่ือไทย เช7น วัฒนา เมืองสุข, พิชัย นริพทะพันธุT, และจาตุรนตT ฉายแสง เปDนส7วนหน่ึง

ของนักการเมืองฝvายตรงข$ามกับ คสช. ท่ีถูกดำเนินคดีมาต้ังแต7ช7วงหลังรัฐประหาร 2557  รวมท้ังกรณีการดำเนินคดีกับ

แกนนำพรรคเพ่ือไทย 8 ราย ซ่ึงร7วมกันแถลงข7าวในช7วงครบรอบ 4 ปGรัฐประหาร เม่ือปG 2561  

 

ปG 2562-2563 การกล7าวหาดำเนินคดีกับแกนนำพรรคการเมืองฝvายค$านยังคงเข$มข$น ทว7ามีแนวโน$มเปล่ียนไป

พุ7งเปQาในการดำเนินคดีกับพรรคอนาคตใหม7 นอกจากการถูกฟQองคดีในศาลรัฐธรรมนูญท่ีนำไปสู7คำวินิจฉัยยุบพรรคเม่ือ

เดือนกุมภาพันธTท่ีผ7านมาแล$ว แกนนำของพรรคอนาคตใหม9ยังเผชิญกับข;อกล9าวหาในคดีอาญาท่ีเกิดจากการใช;

เสรีภาพในการแสดงออก รวมท้ังหมด 10 คดี (รวมผู;ถูกดำเนินคดีจำนวน 9 คน) อาทิ คดีของธนาธร จึงรุ7งเรืองกิจ ถูก

กล7าวหาย$อนหลังด$วยมาตรา 116 จากการเข$าร7วมกิจกรรมของนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม7 เม่ือปG 2558, คดีของ

ปjยบุตร แสงกนกกุล ถูกกล7าวหาฐานดูหม่ินศาล และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรTฯ จากกรณีไลฟ�สดวิจารณTคำวินิจฉัย



 
 
 

 

ยุบพรรคไทยรักษาชาติของศาลรัฐธรรมนูญ, คดีของพรรณิการT วานิช ถูกกล7าวหาด$วย พ.ร.บ.คอมพิวเตอรTฯ จากโพสตT

ข$อความต้ังแต7ปG 2556 ท่ีพูดถึงระบอบการปกครองของไทย, คดีแกนนำพรรคอนาคตใหม7 5 คน ถูกกล7าวหาจากการจัด

แฟลชม็อบ “ไม7ถอยไม7ทน” ท่ีสกายวอลTคปทุมวัน, คดีของรังสิมันตT โรม ถูกมูลนิธิอนุรักษTปvารอยต7อ 5 จังหวัด แจ$งความ

ดำเนินคดีฐานหม่ินประมาท เปDนต$น 

 

ตัวเลขดังกล7าวยังไม7นับรวมคดีท่ีมีการแจ$งความกล7าวหาแกนนำพรรคไว$ แต7เจ$าหน$าท่ีตำรวจยังไม7ได$เรียกมา

แจ$งข$อกล7าวหา และกรณีผู$ประสานงานของพรรคในต7างจังหวัดถูกกล7าวหาและดำเนินคดีเร่ืองการชุมนุมอีกด$วย  

 

ตุลาคม 2562 กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ยังพยายามกล7าวหาผู$ร7วมงาน

เสวนา “พลวัตแก$ปlญหาจังหวัดชายแดนภาคใต$ สู7นับหน่ึงรัฐธรรมนูญใหม7” รวม 12 ราย ประกอบด$วย นักวิชาการและ

แกนนำจาก 7 พรรคฝvายค$าน โดย กอ.รมน.แจ$งความกล7าวหาว7าท้ังหมดร7วมกันยุยงปลุกปlrนให$มีการล7วงละเมิดกฎหมาย

แผ7นดิน ตามมาตรา 116 จากเน้ือหาการเสวนาท่ีกล7าวถึงการแก$ไขมาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญ แต7กรณีน้ียังไม7มีผู$ใดถูก

ตำรวจเรียกไปรับทราบข$อกล7าวหา  แนวโน$มการพุ7งเปQาดำเนินคดีดังกล7าว นอกจากสะท$อนความพยายาม “ปjดปาก” 

นักการเมืองฝvายค$าน ยังสะท$อนความพยายามทำลายระบบการถ7วงดุลตรวจสอบการทำงานของรัฐท่ีควรเกิดข้ึนอย7างเปDน

ปกติในสังคมประชาธิปไตยอีกด$วย 

  

 

4. มาตรา 116: ความผิดต0อ “ความมั่นคงของรัฐ” ยังถูกใชEคุEมครอง “ความมั่นคงของรัฐบาล” 
 

ข$อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 หรือข$อหา “ยุยงปลุกปlrน” เปDนข$อหาหน่ึงในหมวดความผิดต7อ 

“ความม่ันคงของรัฐ” ท่ีถูกนำมาตีความอย7างกว$างขวางเพ่ือใช$เปDนเคร่ืองมือกล7าวหาดำเนินคดีต7อประชาชน ในยุค 5 ปG 

ภายใต$ คสช.  มีผู$ถูกกล7าวหาด$วยมาตรา 116 อย7างน$อย 124 ราย ส7วนใหญ7เปDนผู$แสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร7ข$อมูล

วิพากษTวิจารณT คสช. หรือเปDนผู$นำปราศรัยในการชุมนุมต7างๆ   

 

หลายคดีท่ีคงค$างอยู7ได$ถูกโอนย$ายจากศาลทหารและยังต$องต7อสู$คดีในศาลพลเรือนต7อไป อาทิ คดีของจาตุรนตT 

ฉายแสง กรณีการแถลงข7าวปฏิเสธอำนาจคณะรัฐประหารในการเรียกรายงานตัว, คดีของสมบัติ บุญงามอนงคT กรณีการ

โพสตTเชิญชวนแสดงออกต7อต$านรัฐประหาร, คดีของพันธTศักด์ิ ศรีเทพ กรณีทำกิจกรรม “พลเมืองรุกเดิน” ไม7ยอมรับ

อำนาจการพิจารณาของศาลทหาร รวมท้ังคดีของธเนตร อนันตวงษT กรณีโพสตTวิจารณT คสช./ทหาร ซ่ึงจำเลยยังคงถูกคุม

ขังในเรือนจำระหว7างการพิจารณาคดีมาเกือบ 4 ปGแล$ว  

 



 
 
 

 

ส7วนคดีซ่ึงเกิดจากการแสดงออกทางการเมืองในยุค คสช. โดยมีข$อหามาตรา 116 เปDนข$อหาหลัก และถูก

พิจารณาคดีในศาลพลเรือนมาต้ังแต7ต$น ก็ยังคงค$างอยู7ในช้ันศาลอีกหลายคดี โดยเฉพาะชุดคดีแกนนำ “กลุ7มคนอยาก

เลือกต้ัง” จากการชุมนุมในปG 2561 ได$แก7 คดี MBK39, คดี ARMY57, และคดี UN62 ล$วนยังอยู7ระหว7างรอการสืบพยาน 

 

ในรอบปGท่ีผ7านมา ศาลยังมีคำพิพากษาในคดีมาตรา 116 บางคดี โดยช้ีว7าคดีเหล7าน้ีไม7ได$เข$าข7ายตามข$อ

กล7าวหาแต7อย7างใด เช7น ในคดี “การชุมนุมคนอยากเลือกต้ังท่ีถนนราชดำเนิน” หรือ RDN50 ศาลอาญาได$มีคำพิพากษา

ยกฟQองแกนนำ เม่ือ 20 กันยายน 2562 โดยช้ีว7าการชุมนุมและคำปราศรัยต7างๆ ไม7ได$เข$าข7ายเปDนความผิดตามมาตรา 

116 แต7อย7างใด แต7เปDนการกระทำตามความมุ7งหมายของรัฐธรรมนูญ การแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต และ

วิพากษTวิจารณTรัฐบาลตามหลักประชาธิปไตย รวมท้ังคดีส7งจดหมายวิจารณTร7างรัฐธรรมนูญท่ีจังหวัดเชียงใหม7 ซ่ึงเคยถูก

พิจารณาในศาลทหาร เม่ือถูกโอนย$ายมาพิจารณาต7อในศาลพลเรือน เม่ือ 25 มีนาคม 2563 ศาลได$มีคำพิพากษายกฟQอง

คดีทุกข$อหา รวมท้ังข$อหามาตรา 116 โดยเห็นว7าเน้ือหาในจดหมายเปDนแต7เพียงการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต

เท7าน้ัน  ท้ังสองคดีน้ีเปDนตัวอย7างท่ีช้ีให$เห็นการใช$มาตรา 116 ปjดก้ันการใช$เสรีภาพในการแสดงออก ทำให$ผู$คัดค$านอำนาจ 

คสช. เกิดภาระทางคดีในข$อหาร$ายแรง และต$องใช$เวลาหลายปGกว7าการต7อสู$คดีจะส้ินสุดลงโดยไม7จำเปDน 

 

ขณะเดียวกันหลังยุค คสช. ยังมีการกล9าวหาดำเนินคดีเก่ียวกับมาตรา 116 เพ่ิมข้ึนอีกอย9างน;อย 3 คดี โดย

เปDนการจับกุมกรณี “สหพันธรัฐไท” เพ่ิมเติมอีก 2 คดี และจับกุมอดีตแกนนำคนเส้ือแดง พร$อมกล7าวหาว7าโพสตTคลิปเชิญ

ชวนประชาชนขับไล7 คสช. 

 

ในส7วนคดีเก่ียวกับองคTกรสหพันธรัฐไทเปDนกลุ7มคดีมาตรา 116 ท่ียังดำเนินอยู7ในช้ันศาลหลายคดี จากข$อมูล

ของศูนยTทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน จนถึงเดือนเมษายน 2563 มีผู;ถูกดำเนินคดีจากกรณีท่ีเก่ียวข;องกับสหพันธรัฐไท

อย9างน;อย 21 ราย แยกเป[น 12 คดี ส7วนใหญ7เปDนกลุ7มประชาชนท่ีแสดงออกเชิงสัญลักษณT โดยสวมเส้ือสีดำไปตาม

สถานท่ีต7างๆ เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2561 แทบท้ังหมดถูกกล7าวหาในข$อหาตามมาตรา 116 และข$อหาอ้ังย่ี ปlจจุบันผู$ถูก

ดำเนินคดี 2 ราย ถูกพิพากษาจำคุกอยู7ในเรือนจำ  

น7าสนใจเช7นเดียวกันว7า ในคดีท่ีเก่ียวข$องกับองคTกรสหพันธรัฐไทซ่ึงศาลมีคำพิพากษาแล$วอย7างน$อย 5 คดี มี

จำนวน 4 คดีท่ีอัยการฟQองด$วยข$อหาตามมาตรา 116 และเปDนอ้ังย่ี แต7 3 คดีท่ีจำเลยต7อสู$คดี ศาลพิพากษาในเดือน

มกราคมและมีนาคม 2563 ยกฟQองความผิดตามมาตรา 116 ท้ังหมด ตอกย้ำการใช$กฎหมายน้ีดำเนินคดีเพ่ือควบคุม

ประชาชนไม7ให$แสดงออกในทางท่ีขัดแย$งต7อรัฐ แม$เพียงการสวมเส้ือดำก็ตาม 

  

 

 

 



 
 
 

 

5. การใชEขEอหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรOฯ จัดการ “ข0าวปลอม” พุ0งสูง 
 

ข$อหาตาม พ.ร.บ.ว7าด$วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรT พ.ศ.2550 ซ่ึงถูกแก$ไขเพ่ิมเติมโดยสภานิติ

บัญญัติแห7งชาติ (สนช.) เม่ือปG 2560 นับเปDนกฎหมายอีกฉบับท่ีถูกนำมาใช$ปjดก้ันเน้ือหาบนโลกออนไลนTอย7างต7อเน่ือง 

แทนการมุ7งใช$ดูแลอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกสTตามเจตนารมณTของกฎหมาย  

 

ในยุค 5 ปG ภายใต$ คสช. จากข$อมูลของศูนยTทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนพบว7า มีประชาชนถูกต้ังข$อหาตาม 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอรTฯ จากแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนโลกออนไลนTอย7างน$อย 197 ราย ขณะในช9วงหลัง คสช. 

ต้ังแต9กรกฎาคม 2562 -  เมษายน 2563 มีผู;ถูกดำเนินคดีด;วยข;อหา พ.ร.บ.คอมพิวเตอรOฯ จากการแสดงความคิดเห็น

หรือการเผยแพร9ข;อมูลต9างๆ อย9างน;อย 42 ราย คิดเป[นจำนวน 34 คดี ในจำนวนน้ีมี 37 ราย ถูกเจ$าหน$าท่ีรัฐกล7าวหา

ว7าเปDนการเผยแพร7ข7าวปลอม หรือ “เฟคนิวสT” โดยเปDนข7าวปลอมเก่ียวกับสถานการณTการแพร7ระบาดของโควิด-19 อย7าง

น$อย 28 ราย 

 

พฤศจิกายน 2562 รัฐบาลนำโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได$จัดต้ัง “ศูนยTต7อต$านข7าวปลอม 

ประเทศไทย” (Anti-Fake News Center Thailand) เพ่ือจับตาการเผยแพร7ข7าวปลอมโดยเฉพาะ ผลงานสำคัญของ

หน7วยงานแห7งน้ีคือการตรวจเช็คข$อมูลพร$อมแก$ไขข7าวท่ีเห็นว7าเปDนข7าวปลอมและดำเนินคดีผู$เผยแพร7ข7าวปลอม ด$วย

ข$อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรTฯ 

 

ศูนยTทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนพบว7า ผู$ถูกดำเนินคดีเก่ียวกับข7าวปลอมโดยหน7วยงานใหม7แห7งน้ี บางส7วน 

เปDนผู$ใช$เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น นำเสนอข$อมูลตามท่ีพบเห็นหรือข$อมูลท่ียังไม7แน7ชัดว7าเปDนจริงหรือเท็จ แต7มี

แง7มุมท่ีเปDนการวิพากษTวิจารณTการทำงานของรัฐบาลหรือหน7วยงานของรัฐ เช7น คดีของดนัย ศิลปjนกราฟjต้ี ผู$ถูกกล7าวหา

จากการโพสตTติงมาตรการคัดกรองโควิด-19 ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  

 

ศูนยTทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนยังพบว7า ผู$ถูกดำเนินคดีหลายรายไม7ได$มี “เจตนา” เผยแพร7ข7าวปลอม โดยผู$

ถูกกล7าวหาจากการแชรTข$อมูลท่ีอาจจัดได$ว7าเปDนข7าวปลอมหลายรายเพียงกดแชรTข$อมูลของบุคคลอ่ืนโดยไม7ทราบว7าเปDน

เท็จ และไม7ได$มี “เจตนาจะทำให$เกิดผลเสียหายต7อความม่ันคงปลอดภัยหรือก7อให$เกิดความต่ืนตระหนก” แต7อย7างใด แต7

กลับยินยอมรับสารภาพตามข$อกล7าวหา เน่ืองจากกังวลเร่ืองค7าใช$จ7ายและภาระหากต7อสู$คดี 

 

นอกจากน้ี แม$ พ.ร.บ.คอมพิวเตอรTฯ ฉบับแก$ไข พ.ศ.2560 จะแก$ไขมาตรา 14 (1) ไม7ให$ใช$กับความผิดฐาน

หม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาแล$วก็ตาม แต7ยังคงพบว7ามีการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรTฯ ต7อกรณีท่ี



 
 
 

 

อาจเข$าข7ายความผิดฐานหม่ินประมาทอยู7 เช7น กรณีดำเนินคดีกับประชาชนผู$แชรTข$อความเก่ียวกับข7าวลือว7ารอง ผบ.ตร. มี

ความเก่ียวข$องกับการทำร$ายร7างกาย “จ7านิว” 

 

อย7างไรก็ตาม ท7ามกลางแนวโน$มการใช$ พ.ร.บ.คอมพิวเตอรTฯ ท่ีต7อเน่ืองมาจากช7วง คสช. พบว7ามีบางคดีได$

ส้ินสุดลงและมีคำพิพากษาท่ีน7าสนใจ ได$แก7 คดีผู$แชรTข$อความเก่ียวกับการไม7ดูแลปlญหายาเสพติดในยุค คสช. จากเฟซบุuก

เพจ “กูต$องได$ 100 ล$านจากทักษิณแน7ๆ” ซ่ึงหลังการต7อสู$คดี ศาลมีคำพิพากษายกฟQอง เพราะเห็นว7าข$อความดังกล7าว

กระทบภาพลักษณT คสช. เท7าน้ัน ไม7มีผลต7อความม่ันคงของประเทศ ตามองคTประกอบใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอรTฯ มาตรา 14 

(2) 

 

รวมท้ังคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอรTฯ ในช7วงปGท่ีผ7านมาหลายคดี อัยการมีคำส่ังไม7ฟQองคดีเด็ดขาดแล$ว โดยมากเปDน

คดีท่ีเก่ียวกับการวิพากษTวิจารณT คสช. และกองทัพ ได$แก7 คดีของปjrนแก$ว เหลืองอร7ามศรี และคดีของพิชิต ตามูล โพสตT

แซวทหารท่ีจังหวัดเชียงใหม7, คดีของเอกชัย หงสTกังวาน โพสตTวิจารณTกองทัพกรณีแพ$สงครามในสมรภูมิร7มเกล$า และไม7

เคยรบชนะต้ังแต7สงครามโลกคร้ังท่ี 2, คดีของพิชัย นริพทะพันธุT โพสตTวิจารณTการดูด ส.ส. และเร่ืองการห$ามจำหน7าย

นิตยสาร Time หน$าปก พล.อ.ประยุทธT, คดีของชาญวิทยT เกษตรศิริ แชรTภาพกระเป�าภรรยาของ พล.อ.ประยุทธT, คดี

ของธนาธร จึงรุ7งเรืองกิจ และ 2 กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม7 ไลฟ�สดวิจารณTการดูด ส.ส. ของ คสช. เปDนต$น 

 

คดีเหล7าน้ีช้ีให$เห็นถึงปlญหาท่ี คสช. และกองทัพ นำข$อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรTฯ มาใช$เปDนเคร่ืองมือ

กล7าวหาผู$มีอิทธิพลทางความคิดในสังคม ซ่ึงแสดงความคิดเห็นวิพากษTวิจารณTการใช$อำนาจของตนเอง แม$ในท่ีสุดคดีจะไม7

ถูกส่ังฟQองถึงช้ันศาล แต7ผู$ต$องหาต$องแบกรับภาระทางคดีในการต7อสู$คดีเปDนเวลาหลายปG 

  

 

6. การป\ดกั้นกิจกรรมสาธารณะ และการใชEขEอหา พ.ร.บ.ชุมนุมฯ 
 

การปjดก้ันพ้ืนท่ีการแสดงออกของประชาชนในรูปแบบการชุมนุมและการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีสาธารณะยังเปDน

กลไกสำคัญ ซ่ึงรัฐบาลปlจจุบันยังใช$อำนาจสืบต7อเน่ืองมาจากช7วงยุค คสช. แม$จะเปjดให$มีการชุมนุมและการจัดกิจกรรม

ทางการเมืองเพ่ิมมากข้ึน แต7การชุมนุมสาธารณะต7างๆ ยังอยู7ภายใต$โครงสร$างทางกฎหมายและการใช$อำนาจรัฐท่ี

ก7อให$เกิดอุปสรรคหลายประการ ท้ังการใช$กฎหมายเข$าควบคุมปjดก้ัน การข7มขู7คุกคามโดยเจ$าหน$าท่ีรัฐ การปjดก้ันพ้ืนท่ีจัด

กิจกรรม การสอดส7องตรวจตราอย7างเข$มงวด เปDนต$น 

 



 
 
 

 

หลังรัฐประหาร 2557 ข$อหา “ฝvาฝ�นคำส่ังห$ามม่ัวสุ7มหรือชุมนุมทางการเมืองต้ังแต7 5 คน ข้ึนไป” ตาม

ประกาศ.คสช ท่ี 7/2557 และคำส่ังหัวหน$า คสช. ท่ี 3/2558  เปDนฐานความผิดหลักท่ีถูกนำมาใช$กล7าวหาประชาชนท่ี

เคล่ือนไหวแสดงออกทางการเมือง โดยมีสถิติผู$ถูกดำเนินคดีอย7างน$อย 428 ราย  

 

ต7อมาหลังสภานิติบัญญัติในยุค คสช. ผ7านกฎหมายการใช$ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 กฎหมายฉบับ

น้ีได$กลายเปDนเคร่ืองมือท่ีถูกนำมาใช$จัดการกับการชุมนุมสาธารณะของประชาชน ซ่ึงลักษณะการนำไปใช$ท่ีพบบ7อยคือการ

ใช$ พ.ร.บ.การชุมนุมฯ กล7าวหาดำเนินคดีควบคู7ไปกับคำส่ังหัวหน$า คสช. ท่ีห$ามการชุมนุมทางการเมือง. โดยมีสถิติผู$ถูก

ดำเนินคดีในลักษณะดังกล7าวอย7างน$อย 276 ราย 

 

แม$คำส่ังห$ามการชุมนุมทางการเมืองจะถูกยกเลิกไปแล$ว แต7 พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ยังคงเปDนเคร่ืองมือ

สำคัญ ท่ีเจ$าหน$าท่ีรัฐมีแนวโน$มใช$กฎหมายฉบับน้ีเพ่ือมุ7งควบคุมปjดก้ันการชุมนุมและสร$างภาระให$ประชาชน ข$อหา “การ

ไม7แจ$งจัดการชุมนุมสาธารณะต7อเจ$าพนักงานก7อนเร่ิมการชุมนุมไม7น$อยกว7า 24 ช่ัวโมง” กลายเปDนข$อหาสำคัญท่ีนัก

กิจกรรมและผู$จัดการชุมนุมหลายคนเผชิญ ท้ังยังพบปlญหานิยามของ “การชุมนุมสาธารณะ” ถูกเจ$าหน$าท่ีรัฐตีความอย7าง

กว$างขวาง ทำให$การทำกิจกรรม เช7น การแขวนพริก-เกลือท่ีร้ัวทำเนียบฯ, การต้ังโตuะล7ารายช่ือเรียกร$องต7อวุฒิสภาให$งด

ออกเสียงโหวตนายกฯ, กิจกรรมว่ิงออกกำลังกาย ฯลฯ ล$วนถูกกล7าวหาว7าเปDนความผิดตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ได$

ท้ังส้ิน 

 

ต้ังแต9 17 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 ศูนยOทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนพบว9ามีการ

ชุมนุมสาธารณะอย9างน;อย 42 คร้ัง ถูกเจ;าหน;าท่ีรัฐปgดก้ันแทรกแซง ในจำนวนน้ี แยกเป[นการชุมนุมท่ีไม9สามารถจัด

ข้ึนได; ต;องยกเลิกกิจกรรม จำนวน 14 กิจกรรม และมีผู;ถูกดำเนินคดีในข;อหาตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ อย9าง

น;อย 28 ราย คิดเป[นจำนวน 18 คดี  ชุดคดีท่ีสำคัญ ได$แก7 คดีแฟลชม็อบ “ไม7ถอยไม7ทน” ของพรรคอนาคตใหม7และ

ประชาชนในจังหวัดต7างๆ เม่ือ 14 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีผู$ถูกดำเนินคดีอย7างน$อย 11 ราย และคดีจากการจัดกิจกรรม “ว่ิง

ไล7ลุง” ซ่ึงเจ$าหน$าท่ีรัฐในจังหวัดต7างๆ เห็นว7าเข$าข7ายความผิดตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ  แม$รูปแบบจะเปDนการจัด

กิจกรรมออกกำลังกาย ทำให$มีผู$ถูกดำเนินคดีในข$อหาไม7แจ$งการชุมนุมฯ อย7างน$อย 17 ราย 

 

นอกจากน้ีในหลายกิจกรรมการชุมนุม แม$ผู$จัดการชุมนุมจะแจ$งจัดการชุมนุมฯ กับเจ$าพนักงานล7วงหน$าแล$ว 

แต7พบว7าเจ$าหน$าท่ีตำรวจกลับนำข$อกล7าวหาอ่ืนๆ มาดำเนินคดี เช7น การใช$เคร่ืองขยายเสียงโดยไม7ได$รับอนุญาต, การกีด

ขวางการจราจร แม$ข$อหาเหล7าน้ีมีเพียงโทษปรับ แต7ทำให$ผู$จัดการชุมนุมมีภาระหลายประการเม่ือจัดกิจกรรมแต7ละคร้ัง 

 

ไม7เพียงแต7การใช$กฎหมาย พ.ร.บ.การชุมนุมฯ เจ$าหน$าท่ีรัฐยังเข$ากดดันแทรกแซงกิจกรรมทางวิชาการและ

กิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมหลายรูปแบบ แม$ไม7ได$มีลักษณะเปDนการชุมนุมสาธารณะ ทำให$จัดกิจกรรมต7างๆ ท่ีมีเน้ือหา



 
 
 

 

ทางการเมืองไม7ได$ หรือจัดได$อย7างยากลำบาก เช7น กดดันให$เปล่ียนสถานท่ีจัด, กดดันให$เปล่ียนวิทยากร, กดดันให$

ปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรม หรือเข$าจับตาสอดส7องตลอดกิจกรรม 

 

แนวโน$มการปjดก้ันกิจกรรมสาธารณะดังกล7าวดำเนินมาต้ังแต7ยุค 5 ปG ภายใต$ คสช. ดังปรากฏในรายงานว7ามี

กิจกรรมสาธารณะถูกปjดก้ันแทรกแซงโดยเจ$าหน$าท่ีรัฐจำนวนอย7างน$อย 361 กิจกรรม โดยแยกเปDนกิจกรรมท่ีถูกปjดก้ันจน

ไม7สามารถจัดข้ึนได$ 168 กิจกรรม และกิจกรรมท่ีถูกแทรกแซงหรือถูกคุกคามกดดัน แต7ยังสามารถจัดข้ึนได$อีก 193 

กิจกรรม 

 

ขณะท่ียุคหลัง คสช. ต้ังแต9 17 กรกฎาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 พบว9ามีกิจกรรมท่ีถูกเจ;าหน;าท่ีรัฐ

พยายามปgดก้ันหรือแทรกแซง อย9างน;อย 55 กิจกรรม ในจำนวนน้ีแยกเปDนกิจกรรมถูกปjดก้ันกดดันจนไม7สามารถจัดข้ึน

ได$เลย จำนวน 14 กิจกรรม เช7น ก7อนการจัดงานมหกรรมการประชุมภาคประชาสังคมอาเซียน/เวทีภาคประชาชนอาเซียน 

(ACSC/APF) ซ่ึงประเทศไทยเปDนเจ$าภาพและมีกำหนดการจัดข้ึนในเดือนกันยายน 2562 หน7วยงานความม่ันคงได$ขอ

รายช่ือผู$เข$าร7วมประชุมมหกรรมฯ คร้ังน้ี และพยายามเข$าแทรกแซงกำหนดว7าจะให$ใครเข$าหรือไม7เข$าร7วมงาน อีกท้ัง

พยายามห$ามผู$เข$าร7วมประชุมไม7ให$แสดงออกต7อต$านรัฐบาลประเทศเพ่ือนบ$าน ทำให$ผู$จัดงานตัดสินใจไม7รับเงินสนับสนุน

การจัดงานจากภาครัฐและย$ายสถานท่ีจัดงานในท่ีสุด หรือในรอบปGท่ีผ7านมา กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาและค7ายเยาวชนผู$

ไม7ยอมจำนนของพรรคอนาคตใหม7 อย7างน$อย 8 คร้ัง ได$ถูกเจ$าหน$าท่ีรัฐเข$าแทรกแซงกดดันท้ังด$านสถานท่ีและ

รายละเอียดปลีกย7อยในการจัดงาน ทำให$กิจกรรมเปDนไปอย7างยากลำบาก รวมท้ังกิจกรรมว่ิงไล7ลุง ท่ีจัดข้ึนช7วงเดือน

มกราคม 2563 ในหลายจังหวัด ล$วนเผชิญการติดตามกดดันอย7างหนักของเจ$าหน$าท่ี  

 

  

7. ศาล บริษัท องคOกรอิสระ บุคคลสาธารณะ ฯลฯ ร0วมฟ[อง “ป\ดปาก” ผูEวิพากษOวิจารณO 
 

แนวโน$มการใช$ “กฎหมาย” เปDนเคร่ืองมือปjดก้ันการแสดงความคิดเห็น ยังแพร7ขยายไปในองคTกรอ่ืนๆ ไม7ใช7

เพียงคณะรัฐประหาร รัฐบาล หรือกองทัพเท7าน้ัน ปรากฏการณTท่ีองคTกรอิสระ, บริษัทเอกชน, ศาล, หรือกระท่ังมูลนิธิ นำ

ข$อหาหม่ินประมาทซ่ึงมีโทษทางอาญา มาใช$กล7าวหาดำเนินคดีบุคคลท่ีเคล่ือนไหวตรวจสอบและแสดงความเห็น

วิพากษTวิจารณTการทำงานหรือตรวจสอบผลประโยชนTสาธารณะยังเกิดข้ึนเปDนระยะ 

 

ตัวอย7างคดีซ่ึงดำเนินมาต้ังแต7หลังการเลือกต้ังท่ัวไปในปG 2562 และยังไม7ส้ินสุดลง คือกลุ7มคดีท่ีคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง (กกต.) แจ$งความกล7าวหานักกิจกรรม และผู$ใช$อินเตอรTเน็ตซ่ึงตรวจสอบวิพากษTวิจารณTการทำงานอันไม7

โปร7งใสของ กกต. ในช7วงการเลือกต้ัง ด$วยข$อหาหม่ินประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 

ได$แก7 กรณีกล7าวหา 3 นักกิจกรรม จากการปราศรัยวิพากษTวิจารณT กกต. ในกิจกรรม “#เห็นหัวกูบ$าง” และกรณีกล7าวหา



 
 
 

 

ผู$แชรTแคมเปญรณรงคTถอดถอน กกต. ทางเว็บไซตT Change.org จำนวน 7 ราย  คดีเหล7าน้ีจนถึงปlจจุบันยังอยู7ในช้ัน

สอบสวน 

 

คดีในลักษณะดังกล7าวยังรวมไปถึงคดี รังสิมันตT โรม ส.ส. พรรคก$าวไกล ถูกมูลนิธิอนุรักษTปvารอยต7อ 5 จังหวัด 

แจ$งความดำเนินคดีหลังอภิปรายไม7ไว$วางใจนอกสภา กรณี พล.อ.ประวิตร วงษTสุวรรณ อาศัยสถานะรองนายกรัฐมนตรี

และประธานมูลนิธิปvารอยต7อฯ สร$างเครือข7ายผลประโยชนT 

 

องคTกรตุลาการถูกวิพากษTวิจารณTมากข้ึนจากสังคมในช7วงหลายปGท่ีผ7านมา พร$อมกับจำนวนคดีดูหม่ินศาลและ

ละเมิดอำนาจศาลท่ีเพ่ิมข้ึน ในยุค 5 ปG ภายใต$ คสช. มีประชาชนผู$แสดงออกวิพากษTวิจารณTศาลและกระบวนการยุติธรรม

ถูกดำเนินคดีจากสองข$อหาน้ีอย7างน$อย 18 ราย และท้ังสองข$อหาน้ียังมีบทบาทสำคัญในการใช$ปjดก้ันการวิพากษTวิจารณT

มาจนถึงปlจจุบัน ในช7วงเดือนสิงหาคม 2562 ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกต้ังได$ต้ังเร่ืองคดีละเมิดอำนาจศาลกล7าวหา สฤณี อา

ชวานันทกุล นักเขียน-นักแปลอิสระ และยุทธนา นวลจรัส บรรณาธิการข7าวของหนังสือพิมพT กรุงเทพธุรกิจ จากการเขียน

และเผยแพร7บทความวิพากษTวิจารณTคำพิพากษาของศาลฎีกา ในบทความ “อันตรายของภาวะ “นิติศาสตรTนิยมล$นเกิน” 

(อีกที) กรณีหุ$นส่ือของผู$สมัคร ส.ส.” แต7คดีน้ีได$ยุติลง หลังผู$ถูกกล7าวหายินยอมลงบทความช้ีแจงเร่ืองการใช$ถ$อยคำท่ีไม7

เหมาะสม 

 

ด$านศาลรัฐธรรมนูญ หลังมีการบัญญัติข$อหา “ละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ” ไว$ใน พ.ร.ป.วิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ได$นำไปสู7ข$อถกเถียงว7าบทบัญญัติน้ีจะถูกนำมาใช$ปjดก้ันการวิพากษTวิจารณTต7อศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึง

เข$าไปมีบทบาทตัดสินช้ีขาดทางการเมืองอย7างมากในช7วงหลายปGท่ีผ7านมา เดือนสิงหาคม 2562 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ได$ “เชิญตัว” รศ.ดร.โกวิท วงศTสุรวัฒนT อาจารยTมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรT และยุทธเลิศ สิปปภาค ผู$กำกับภาพยนตรT ให$

เข$าพบเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ  เน่ืองจากท้ังสองได$ทวิตวิพากษTวิจารณTคำตัดสินของศาลฯ  ซ่ึงนับเปDนการเรียก

ประชาชนเข$าช้ีแจงข$อเท็จจริงคร้ังแรกหลังเกิดข$อบัญญัติน้ี แต7ไม7เปDนท่ีแน7ชัดว7าศาลฯ อาศัยอำนาจตามกฎหมายใดในการ

ดำเนินการดังกล7าว และไม7ได$มีการต้ังเร่ืองหรือดำเนินคดีเร่ืองละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ หลังจากน้ันผู$ถูกเชิญท้ังสองได$

ออกมาขอโทษต7อการแสดงความคิดเห็นท่ีเกิดข้ึน  

 

นอกจากน้ียังมีกรณีบริษัทเอกชนเปDนผู$ฟQอง เช7น กรณีบริษัทธรรมเกษตร ซ่ึงดำเนินธุรกิจฟารTมไก7 แจ$งความ

ดำเนินคดีหม่ินประมาทต7อนักวิชาการ นักสิทธิมนุษยชน ส่ือมวลชน และแรงงานจำนวนมาก จากการแพร7ข$อมูลข7าวสาร

ซ่ึงอ$างว7าบริษัทได$ละเมิดสิทธิแรงงานลูกจ$าง หรือกรณีบริษัทท่ีได$รับสัมปทานเหมืองถ7านหินในพ้ืนท่ีอำเภออมก¡อย จังหวัด

เชียงใหม7 แจ$งความชาวบ$าน นักศึกษา และนักวิชาการท่ีเคล่ือนไหวคัดค$านการทำเหมืองแร7 ในข$อหาหม่ินประมาท รวม

อย7างน$อย 7 ราย เม่ือช7วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562  

 



 
 
 

 

นอกจากการฟQองโดยองคTกรและบริษัท ยังปรากฏกรณีบุคคลผู$มีอำนาจหรือบุคคลสาธารณะเปDนผู$ฟQอง เช7น 

กรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ7า รัฐมนตรีช7วยว7าการกระทรวงเกษตรและสหกรณT มอบหมายตัวแทนให$แจ$งความคดีหม่ิน

ประมาทนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาท่ีต้ังคำถามเร่ืองการซ้ือเสียงของพรรคพลังประชารัฐ ขณะท่ี ร.อ.ธรรมนัสยังเปDนผู$ลง

สมัครรับเลือกต้ัง และแจ$งความประชาชนท่ีโพสตTวิจารณTประวัติท่ีเก่ียวข$องกับยาเสพติดของตนขณะดำรงตำแหน7ง

รัฐมนตรีและมีสถานะเปDนบุคคลสาธารณะแล$ว ซ่ึง ร.อ.ธรรมนัส ยังแจ$งความดำเนินคดีหม่ินประมาทในลักษณะ

เช7นเดียวกันน้ีอีกหลายคดี 

 

การใช$กฎหมายและอำนาจเหล7าน้ี หลายกรณีเข$าข7ายเปDนการฟQองปjดปาก (A Strategic Lawsuit Against 

Public Participation: SLAPP) ท่ีส7งผลถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการวิพากษTวิจารณT นำเสนอข$อมูล ตรวจสอบการ

ทำงาน กระท่ังอาจก7อให$เกิดการปjดก้ันการมีส7วนร7วมตรวจสอบผลประโยชนTสาธารณะ  

  

 

8. ศาลพลเรือนรับช0วงต0อคดีจากศาลทหาร แต0  “คุกขังพลเรือน” ในค0ายทหารยังคงอยู0 

 
การให$พลเรือนข้ึนศาลทหาร โดยเฉพาะพลเรือนผู$ต7อต$านการรัฐประหารเปDนรูปแบบการปราบปรามทาง

การเมืองท่ีสำคัญในยุค คสช. จากสถิติของกรมพระธรรมนูญระบุว7า ในยุค 5 ปGภายใต$ คสช. มีการดำเนินคดีพลเรือนใน

ศาลทหาร 2,408 ราย จาก 1,886 คดี ก7อน พล.อ.ประยุทธT จันทรTโอชา ใช$อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำส่ังหัวหน$าคสช. 

ท่ี 9/2562 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ยกเลิกคำส่ัง คสช. 78 ฉบับท่ีหมดความจำเปDน โดยส7วนหน่ึงของคำส่ังน้ีระบุให$

โอนย$ายคดีทางการเมืองและคดีของพลเรือนท่ี คสช. เคยประกาศให$อยู7ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารไปอยู7ใน

อำนาจของศาลพลเรือน โดยไม7กระทบกระเทือนถึงกระบวนพิจารณาใดๆ ท่ีได$กระทำไปแล$วในศาลทหาร จากน้ันศาล

ทหารท้ังในกรุงเทพและต7างจังหวัด ซ่ึงยังมีคดีพลเรือนคงค$างอยู7ได$ทยอยส่ังโอนย$ายคดีไปยังศาลพลเรือนในพ้ืนท่ี 

 

จากสถิติของสำนักงานข$าหลวงใหญ7สิทธิมนุษยชนแห7งสหประชาชาติ (The Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights : OHCHR) ระบุว7ามีคดีพลเรือนท่ีถูกโอนย;ายมาจากศาลทหาร 162 คดี  ใน

จำนวนน้ีมีคดีท่ีอยู9ในการดูแลของศูนยOทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน 21 คดี คดีเหล7าน้ีหลายคดีดำเนินมาเน่ินนาน 

ต้ังแต7หลังเกิดรัฐประหาร 2557 บางคดีดำเนินมาจวน 6 ปGแล$ว โดยศาลยังไม7มีคำพิพากษาใดๆ เน่ืองจากกระบวนการ

พิจารณาอันล7าช$า สร$างภาระให$ผู$ถูกดำเนินคดีอย7างมาก 

 

อีกท้ังคดีท่ีโอนย$ายจากศาลทหารโดยเฉพาะคดีการเมือง ยังเกิดข้ึนภายใต$ “กระบวนการยุติธรรมท่ีช้ีนำโดย

ทหาร” เร่ิมต$นจากผู$ต$องหา/จำเลยถูกควบคุมตัวไปซักถามในค7ายทหาร “บันทึกซักถาม” ท่ีเกิดข้ึนในบรรยากาศท่ีกลไก



 
 
 

 

คุ$มครองสิทธิมนุษยชนผู$ต$องหาไม7อาจทำงานได$เต็มท่ีกลายเปDนพยานหลักฐาน ท่ี “ผู$กล7าวหา” ซ่ึงส7วนใหญ7เปDนนายทหาร

ของ คสช. นำไปใช$ขอศาลทหารออกหมายจับ จากน้ันทหารยังอยู7ในข้ันตอนการสอบสวน ตลอดจนการพิจารณาส่ังฟQองคดี

ยังดำเนินการโดยอัยการทหาร ทำให$เกิดคำถามว7า “กระบวนการยุติธรรมปกติ” ท้ังอัยการพลเรือนและศาลพลเรือน ควร

ต$องรับช7วงกระบวนการในลักษณะน้ีมาดำเนินต7อไปอีกหรือไม7 

 

นอกจากการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหารแล$ว ในช7วง คสช. ยังมีการต้ังเรือนจำช่ัวคราวแขวงถนนนครไชยศรี 

(เรือนจำ มทบ.11) ข้ึนภายในพ้ืนท่ีกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกท่ี 11 ต้ังแต7เดือนกันยายน 2558 เปDนต$นมา โดยอ$าง

เหตุผลด$านการรักษาความปลอดภัย ความเหมาะสมในการคุมขัง การปฏิบัติต7อการคุมขังในคดีความผิดเก่ียวกับความ

ม่ันคงของรัฐ  ในช7วงดังกล7าว มีผู$ต$องขังท่ีเปDนพลเรือนหลายรายถูกนำตัวไปคุมขังในเรือนจำดังกล7าว อาทิ ผู$ต$องหาในคดี

วางระเบิดท่ีแยกราชประสงคT, ผู$ต$องหาในกลุ7มคดีเดียวกับ “หมอหยองผู$ติดเช้ือในกระแสเลือด”,  ผู$ต$องหาในคดีมาตรา 

112 และคดีท่ีเก่ียวข$องกับเหตุระเบิด เปDนต$น 

 

กระท่ังเดือนมีนาคม 2562 เม่ือมีการย$าย มทบ.11 ไปอยู7ท่ีแขวงทุ7งสองห$อง เขตหลักส่ี กระทรวงยุติธรรมได$

ออกประกาศย$ายเรือนจำช่ัวคราวแห7งน้ีไปอยู7ในท่ีเดียวกันด$วย แต7เปล่ียนช่ือเปDน “เรือนจำช่ัวคราวแขวงทุ7งสองห$อง” และ

ถูกใช$ควบคุมผู$ต$องขังคดีเก่ียวกับ “ความม่ันคงของรัฐ” เช7นเดิม 

 

เรือนจำในค7ายทหารดังกล7าวยังคงใช$คุมขังผู$ต$องขังท่ีเปDนพลเรือนมาจนถึงปlจจุบัน จากข;อมูลของกรม

ราชทัณฑOระบุว9า ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธO 2563 ในเรือนจำช่ัวคราวแขวงทุ9งสองห;องยังมีผู;ต;องขังอยู9ท้ังหมด 6 คน โดย

แยกเปDนคดีเก่ียวกับเหตุระเบิดภาคใต$ 3 คน, คดีเหตุระเบิดราชประสงคT 2 คน และคดีตามมาตรา 112 อีก 1 คน  ส7วน 

“ยอดรวม” น้ัน กรมราชทัณฑTระบุว7ามีจำนวนผู;เคยถูกคุมขังในเรือนจำภายในค9ายทหาร ท้ังท่ีแขวงนครไชยศรีและ

แขวงทุ9งสองห;อง ท้ังหมด 53 คน 

 

ศูนยTทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนพบว7า การคุมขังพลเรือนในค7ายทหารดังกล7าว ผู$คุมส7วนใหญ7เปDนทหาร ไม7ใช7

เจ$าหน$าท่ีราชทัณฑT ทนายความประสบความลำบากในการเย่ียมลูกความหลายประการ โดยการขอเย่ียมมีข้ันตอนมากกว7า

ปกติ เม่ือได$เย่ียมแล$วพบว7ามีเจ$าหน$าท่ีทหารคอยเฝQาระหว7างการเย่ียม และคอยจำกัดเวลาให$คำปรึกษาแก7ลูกความ การ

ตระเตรียมการสู$คดีหรือส7งคำถามถึงลูกความต$องให$เจ$าหน$าท่ีทหารคัดกรองก7อน กระทบต7อสิทธิในการต7อสู$คดีอย7างเต็มท่ี

และสิทธิในการได$รับการพิจารณาคดีอย7างเปDนธรรมของผู$ถูกดำเนินคดี นอกจากน้ันผู$ถูกคุมขังยังร$องเรียนถึงสภาพการถูก

คุมขัง ท้ังการถูกซ$อมทรมานให$รับสารภาพหรือการถูกคุมขังแบบแยกขังเด่ียวอีกด$วย 

  

 

 



 
 
 

 

9. คำสั่ง คสช., กฎหมาย สนช., และคำพิพากษารับรองคณะรัฐประหารที่ยังคงอยู0 

 
แม$ก7อน พล.อ.ประยุทธT จันทรTโอชา หัวหน$า คสช. ยุติบทบาท จะได$ออกคำส่ังยกเลิกประกาศ/คำส่ัง คสช. และ

คำส่ังหัวหน$า คสช. รวม 78 ฉบับ จากท้ังหมด 564 ฉบับ (แยกเปDนคำส่ัง คสช. จำนวน 214 ฉบับ, ประกาศ คสช. จำนวน 

133 ฉบับ และคำส่ังหัวหน$า คสช. จำนวน 217 ฉบับ) ทำให$ยังคงมีประกาศ/คำส่ังของคณะรัฐประหารหลายฉบับยังคงอยู7 

 

ประกาศ/คำส่ังท่ียังคงมีผลอยู7 ยังคงมีส7วนก7อให$เกิดผลกระทบต7อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช7น “การยังไม7

ยกเลิกประกาศ คสช. ฉบับท่ี 41/2557 ซ่ึงกำหนดโทษทางอาญาให$ความผิดเร่ืองการไม7มารายงานตัวต7อ คสช.” ทำให$คดี

ความและหมายจับของบุคคลท่ียังไม7มารายงานตัวกับ คสช. คงมีผลทางกฎหมายอยู7  ในยุค 5 ปG ภายใต$ คสช. มีสถิติการ

ดำเนินคดีกับบุคคลท่ีไม7มารายงานตัวอย7างน$อย 14 ราย รวมถึงคดีของ ศ.ดร.วรเจตนT ภาคีรัตนT นักวิชาการจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT ซ่ึงยังต7อสู$คดีดังกล7าวอยู7จนถึงปlจจุบัน รวมท้ังผู$ล้ีภัยทางการเมืองท่ีเคยปฏิเสธการเข$ารายงานตัว

กับ คสช. และได$ถูกออกหมายจับไว$ ก็ยังคงไม7อาจเดินทางกลับประเทศไทยได$  

คำส่ัง คสช. ท่ีเก่ียวข$องกับการเพ่ิมอำนาจให$กับเจ$าหน$าท่ีทหารเหนือเจ$าหน$าท่ีพลเรือนหลายฉบับก็ยังคงไม7ถูก

ยกเลิก อาทิ “คำส่ังหัวหน$า คสช.ท่ี 23/2558 ท่ีให$อำนาจทหารจับกุมและควบคุมตัวผู$กระทำความผิดเก่ียวกับยาเสพติดไว$

เพ่ือทำการสอบสวนเบ้ืองต$นได$ไม7เกิน 3 วัน” คำส่ังดังกล7าวเปjดช7องให$ทหารใช$กระบวนการนอกกฎหมาย กระท่ัง

ก7อให$เกิดกรณีการซ$อมทรมานผู$ถูกควบคุมตัว ดังกรณีรายงานข7าวเม่ือเดือนเมษายน 2563 กรณีเจ$าหน$าท่ีทหารได$ควบคุม

ตัวชาวบ$าน 2 รายในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปซ$อมทรมานโดยบังคับให$รับว7าเปDนผู$ค$ายาเสพติด จนผู$ถูกควบคุม

ตัวเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บสาหัสอีก 1 ราย 

 

หรือ “คำส่ังหัวหน$า คสช. ท่ี 3/2558 และ 13/2559” ซ่ึงยังคงให$อำนาจเจ$าหน$าท่ีทหารอย7างกว$างขวางและ

ปราศจากการตรวจสอบ ในการสอบสวน จับกุม และควบคุมตัวบุคคลในสถานท่ีท่ีไม7ใช7สถานท่ีควบคุมตัวอย7างเปDนทางการ

เปDนระยะเวลาไม7เกินเจ็ดวัน โดยศาลมิอาจตรวจสอบการใช$อำนาจดังกล7าวได$ 

 

“คำส่ังหัวหน$า คสช.ท่ี 51/2560” เปDนอีกคำส่ังท่ีเพ่ิมอำนาจให$เจ$าหน$าท่ีทหาร โดยมีเน้ือหาขยายขอบเขต

อำนาจและบทบาทของกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในด$านต7างๆ ออกไป ทำให$

เจ$าหน$าท่ีทหารมีอำนาจเหนือข$าราชการพลเรือนหลายหน7วยงาน กอ.รมน. จึงยังคงมีบทบาทสำคัญท้ังทางการเมืองและ

สังคมในยุคหลัง คสช.   

 

รวมท้ังคำส่ัง คสช. ท่ีละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิด$านส่ิงแวดล$อม เช7น คำส่ังหัวหน$า คสช. ท่ี 17/2558, 3/2559 

และ 74/2559 ซ่ึงให$อำนาจในการทำการเวนคืนท่ีดินเพ่ือจัดต้ังเปDนพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: 



 
 
 

 

SEZ) โดยไม7จำต$องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและตรวจสอบผลกระทบทางด$านส่ิงแวดล$อม สุขภาพ และ/หรือสิทธิของ

กลุ7มชุมชนท่ีอาศัยอยู7ในพ้ืนท่ีซ่ึงได$รับผลกระทบ 

ประกาศ/คำส่ัง คสช. เหล7าน้ี ยังถูกทำให$ไม7อาจตรวจสอบความชอบด$วยกฎหมาย หรือชอบด$วยรัฐธรรมนูญ

ตามกลไกปกติได$อีกด$วย เน่ืองจากมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ได$ยกเว$นความรับผิดใดๆ และรับรอง

ความชอบด$วยรัฐธรรมนูญของประกาศ/คำส่ัง หรือการกระทำของ คสช. ไว$ 

 

นอกเหนือจากคำส่ังคณะรัฐประหารแล$ว กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติอีกจำนวน 444 ฉบับ ซ่ึงออกโดย

สภานิติบัญญัติแห7งชาติ (สนช.) ท่ีต้ังข้ึนเองโดย คสช. ยังคงมีผลบังคับใช$ในปlจจุบัน แทบทุกฉบับตราข้ึนอย7างเร7งรัด ขาด

กระบวนการมีส7วนร7วม และยังมีเน้ือหาลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ท้ังการแก$ไขทบทวนรายฉบับยังเปDนไปได$ยาก

ภายใต$เง่ือนไขของรัฐสภาในปlจจุบัน 

 

ขณะเดียวกัน หลายปGท่ีผ7านมาองคTกรตุลาการยังคงผลิตคำพิพากษาท่ีรับรองการรัฐประหาร การใช$อำนาจของ

คณะรัฐประหาร และสร$างเอกสิทธ์ิคุ$มครองมิให$ คสช. และเจ$าหน$าท่ีรัฐต$องรับโทษทางกฎหมาย ซ่ึงยังมีผลสืบเน่ืองจนถึง

ปlจจุบัน แม$กระท่ังในคดีท่ีโอนย$ายมาจากศาลทหาร ศาลพลเรือนยังผลิตคำพิพากษาในลักษณะรับรองอำนาจคณะ

รัฐประหารเช7นเดิม เช7น คดีพลวัฒนT กรณีโปรยใบปลิวต7อต$านเผด็จการ ซ่ึงศาลจังหวัดระยองมีคำพิพากษาเม่ือวันท่ี 26 

มีนาคม 2563 ว7าจำเลยมีความผิด และเขียนข$อวินิจฉัยในลักษณะอธิบายรับรองความชอบธรรมของการทำรัฐประหาร 

และการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดย คสช. แม$ คสช. ไม7ได$ดำรงอยู7แล$วก็ตาม 

 

นอกจากน้ัน ศาลพลเรือนยังมีการนำประกาศ/คำส่ังของคณะรัฐประหาร ซ่ึงถูกยกเลิกไปแล$ว มาใช$ลงโทษ

ประชาชนท่ีถูกดำเนินคดีอีกด$วย โดยเฉพาะความผิดเร่ืองการห$ามชุมนุมทางการเมืองต้ังแต7 5 คนข้ึนไป ตามคำส่ังหัวหน$า 

คสช. ท่ี 3/2558 ซ่ึงได$มีการยกเลิกไปต้ังแต7 11 ธันวาคม 2561 แต7ศาลฎีกาได$วินิจฉัยในคดีชุมนุมต7อต$านรัฐประหารของ

อภิชาต พงษTสวัสด์ิ  ว7า จำเลยยังมีความผิดในข$อหาดังกล7าว โดยตีความว7า คำส่ังหัวหน$า คสช. ท่ี 22/2561 ซ่ึงยกเลิก

คำส่ังดังกล7าว ไม7กระทบกระเทือนถึงการดำเนินคดีท่ีได$กระทำไปก7อนการยกเลิก ก7อให$เกิดข$อวิพากษTวิจารณTคำวินิจฉัย

ดังกล7าว เน่ืองจากเปDนการนำ “กฎหมาย” ซ่ึงถูกบัญญัติไม7ให$เปDนความผิดอีกต7อไป กลับมาลงโทษจำเลย ขัดกับประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรค 2 เสียเอง 

 

การรับรองอำนาจคณะรัฐประหารยังปรากฏในกรณีท่ีนักกิจกรรมถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมทางการเมือง ซ่ึง

อัยการยังคงส่ังฟQองในข$อหาฝvาฝ�นคำส่ังหัวหน$า คสช. ท่ี 3/2558 ทำให$จำเลยยังต$องต7อสู$คดีในข$อหาดังกล7าวในปlจจุบัน 

แม$ความผิดจะยกเลิกไปแล$วก็ตาม ได$แก7 คดีผู$ชุมนุมคนอยากเลือกต้ัง UN62 และคดีรณรงคTไม7รับร7างรัฐธรรมนูญ

ประชามติบางเสาธง  

  



 
 
 

 

10. นักโทษการเมืองอย0างนEอย 28 ราย  ผูEลี้ภัยทางการเมืองอย0างนEอย 104 ราย 
ผลพวงสำคัญอีกสองประการจากยุค คสช. ซ่ึงยังไม7ส้ินสุดลงตามการยุติบทบาทของคณะรัฐประหาร คือ

ประชาชนจำนวนมากยังถูกจองจำในฐานะ “นักโทษทางการเมือง” และไม7อาจเดินทางกลับบ$านได$ เม่ือต$องตกเปDน “ผู$ล้ี

ภัยทางการเมือง” แม$ประเทศไทยมีการเลือกต้ังและรัฐบาลใหม7แล$วก็ตาม 

 

จากการติดตามของศูนยTทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน พบว9า ณ เดือนเมษายน 2563 ยังมีผู;ต;องขังใน

เรือนจำจากคดีท่ีเก่ียวข;องกับการเมืองหลังรัฐประหาร 2557 อย9างน;อย 28 ราย แยกเปDนกลุ7มนักโทษในคดีมาตรา 112 

จำนวน 17 ราย แทบท้ังหมดเปDนผู$ต$องขังท่ีถูกศาลทหารในยุค คสช. พิพากษาลงโทษอย7างรุนแรง ทำให$ยังถูกคุมขังใน

เรือนจำไม7ครบกำหนดโทษ, กลุ7มผู$ต$องขังท่ีถูกกล7าวหาในคดีสหพันธรัฐไทและคดีมาตรา 116 จำนวน 3 ราย และกลุ7ม

ผู$ต$องขังท่ีต7อสู$คดีในข$อหาเก่ียวกับอาวุธ จำนวน 8 ราย 

 

ช7วงเวลา 6 ปG ภายใต$ประกาศคำส่ัง คสช. ยังทำให$เกิดกลุ7มประชาชนท่ีตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศ ท้ัง

ด$วยเหตุผลไม7ต$องการเข$ารายงานตัวตามคำส่ัง คสช., ความหวาดกลัวจากการถูกติดตามคุกคามโดยเจ$าหน$าท่ีทหาร, หรือ

การถูกออกหมายจับในคดีมาตรา 112 และคดีเก่ียวข$องกับอาวุธ ซ่ึงประชาชนมักมองไม7เห็นทางสู$คดี จากการรวบรวม

ข;อมูลของศูนยOทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนพบว9า ช9วงเวลา 6 ปk ภายใต;ประกาศคำส่ัง คสช. มีผู;ถูกผลักดันให;ล้ีภัย

จากสถานการณOทางการเมืองและการไล9ล9ากวาดล;างท่ีเกิดข้ึนอย9างน;อย 104 ราย 

 

กลุ7มผู$ล้ีภัยในต7างประเทศยังต$องเผชิญภาวะถูกคุกคามและความไม7แน7นอนในการใช$ชีวิต เดือนกรกฎาคม 

2562 ซ่ึงเปDนช7วง คสช. กำลังจะยุติบทบาท รศ.ปวิน ชัชวาลพงศTพันธT นักวิชาการผู$ล้ีภัยทางการเมือง ได$ถูกบุกเข$าทำร$าย

ถึงท่ีพักในประเทศญ่ีปุvน ช7วงเวลาใกล$เคียงกัน สมาชิกวงไฟเย็นซ่ึงอยู7ระหว7างรอกระบวนการขอล้ีภัยออกจากประเทศลาว 

ได$รับข$อความข7มขู7ว7าจะจับตาย หากไม7เข$ามอบตัว ซ่ึงทำให$พวกเขาตกอยู7ในความหวาดกลัวและวิตกกังวลตลอดเวลา 

จนกระท่ังเดินทางไปยังประเทศท่ีสามได$สำเร็จ 

 

ในจำนวนผู$ล้ีภัยเหล7าน้ี มีรายงานบุคคลท่ีอาจถูกบังคับให$สูญหาย 6 ราย โดยมี 3 รายเก่ียวข$องกับกลุ7ม

สหพันธรัฐไท ได$แก7  ชูชีพ ชีวะสุทธ์ิ (ลุงสนามหลวง), สยาม ธีรวุฒิ และกฤษณะ ทัพไทย ในเดือนพฤษภาคม 2562 มี

รายงานว7าทางการเวียดนามได$ส7งตัวผู$ล้ีภัยกลุ7มน้ีกลับประเทศไทย แต7ท้ังทางการไทยและเวียดนามกลับปฏิเสธเร่ือง

ดังกล7าว และไม7มีใครติดต7อพวกเขาได$อีก รวมท้ังเกิดกรณีการเสียชีวิตของผู$ล้ีภัย 2 ราย กลายเปDนศพลอยมาตามแม7น้ำโขง

ในสภาพถูกกระทำอย7างโหดร$ายทารุณ ซ่ึงยังไม7มีคำตอบท่ีชัดเจนว7าการกระทำดังกล7าวเกิดข้ึนได$อย7างไรและโดยคนกลุ7ม

ใด 

 



 
 
 

 

การหาตัวผู$กระทำความผิดมาดำเนินคดีไม7ได$ ไม7เพียงเกิดข้ึนกับผู$ล้ีภัยแต7ยังเกิดข้ึนกับนักกิจกรรม  ดังปรากฏ

การรุมทำร$ายนักกิจกรรมอย7างต7อเน่ืองช7วงต$นปG 2562 ขณะ คสช. ยังมีอำนาจ โดยเกิดข้ึนถึง 7 คร้ัง กับนักกิจกรรม 3 

ราย รวมท้ังการรุมทำร$ายสิรวิชญT เสรีธิวัฒนT หรือ “จ7านิว” จนบาดเจ็บสาหัสริมถนนท่ีมีผู$คนสัญจรไปมา จนถึงวันท่ี 20 

กุมภาพันธT 2563 เจ$าหน$าท่ีตำรวจได$แจ$งการของดการสอบสวนคดีน้ี เน่ืองจากพยานหลักฐานท่ีมีไม7สามารถระบุตัวคนร$าย

ได$  

  

 

11. โครงสรEางอำนาจจาก คสช. ยังอยู0คู0สังคมไทย 

เกือบ 1 ปG หลังยุค คสช. นอกจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบการใช$อำนาจรัฐยังดำรงอยู7สืบมาแล$ว 

มรดกจากยุค คสช. ท่ีส7งอิทธิพลมาถึงปlจจุบันคือรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซ่ึง คสช. ใช$อำนาจแทรกแซงในทุกระดับ 

นับต้ังแต7การยกร7างจนถึงการผลักดันให$ผ7านการลงประชามติท่ีไม7เสรีและเปDนธรรม และวางโครงสร$างการสืบทอดอำนาจ

ผ7านรัฐธรรมนูญฉบับน้ีอย7างแน7นหนา โดยกำหนดท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการแต7งต้ังภายใต$เครือข7ายอำนาจของ 

คสช., การดำรงอยู7ของคณะกรรมการยุทธศาสตรTชาติ 20 ปG ซ่ึง คสช. แต7งต้ัง แต7กลับมีบทบาทวางยุทธศาสตรTให$ทุก

รัฐบาลต$องเดินตาม, การกำหนดท่ีมาของผู$ทำหน$าท่ีต$องตรวจสอบรัฐในนาม “องคTกรอิสระ” ให$มาจากการแต7งต้ังโดย 

คสช., สนช., และวุฒิสภา อีกท้ังการขยายอำนาจและบทบาทการแทรกแซงการเมืองของกองทัพไทยยังคงดำรงอยู7เปDน

ปlญหาสืบเน่ืองมา   

 

ศูนยTทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนเคยจัดทำข$อเสนอ 4 หัวข$อใหญ7 สำหรับการจัดการแก$ไขผลพวงการ

รัฐประหารของ คสช. บางส7วนไว$ ได$แก7  1. การจำกัดอำนาจกองทัพและปฏิรูปภาคความม่ันคง  2. การปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรม และสร$างการเข$าถึงกฎหมายและกระบวนการท่ีเปDนธรรม  3. การเยียวยาและการชดเชยความ

เสียหายให$ผู$ท่ีได$รับผลกระทบจากการใช$อำนาจรัฐในช7วงรัฐประหาร 2557 4. การจัดการประกาศ/คำส่ัง คสช., กฎหมาย

ท่ีออกมาจาก สนช. และคำพิพากษาท่ีรับรองการรัฐประหาร  (อ7านรายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงาน 5 ปG คสช. พอได$หรือ

ยัง?: ข$อเสนอว7าด$วยการจัดการผลพวงรัฐประหาร และฉบับเต็มในหนังสือข$อเสนอต7อการจัดการผลพวงรัฐประหาร)  

 

ศูนยTทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนเห็นว7า ประเด็นเหล7าน้ียังต$องได$รับการผลักดันสานต7อ เพ่ือยุติโครงสร$างทาง

กฎหมายและการเมืองท่ีรองรับการลอยนวลพ$นผิดของคณะรัฐประหารสืบต7อกันมา ปjดหนทางการใช$อำนาจรัฐโดยมิชอบ 

ฟ�¬นคืนระบอบประชาธิปไตย และสถาปนาหลักนิติรัฐในสังคมไทยข้ึนใหม7ต7อไป  

 


