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Licence to Kill   
บทวิเคราะห์และบทสัมภาษณ์  
 
ผู้ส่ือข่าวไร้พรมแดนเรียกร้องให้มีการสอบสวนกรณีอาชญากรรมต่อส่ือมวลชนอย่างโปร่งใส 
 
 ในช่วงเหตุการณ์วิกฤติการเมืองในประเทศไทยต้ังแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน 
พฤษภาคมท่ีผ่านมาน้ัน วิชาชีพส่ือมวลชนได้รับผลกระทบอย่างย่ิง ท้ังในด่้านความเป็นอิสระ 
ในการทำงานและด้านความปลอดภัย ในจำนวนผู้เสียชีวิตท้ัง 90 รายนั้น มีนักข่าวต่างประเทศ 
อยู่ด้วย 2 คน และมีกรณีท่ีนักส่ือสารมวลชนได้รับบาดเจ็บมากถึง 10 ราย โดยในจำนวนนี้ 
บางรายอาจต้องเสียสมรรถภาพทางร่างกายไปตลอดชีวิต นอกจากน้ีแล้ว ยังมีกรณีการ 
เซ็นเซอรและปราบปรามส่ืออีกมากมาย อย่างท่ีไม่เคยปรากฎมาก่อนต้ังแต่หลังช่วงปี ค.ศ.90 
 
 ผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (Reporters Without Borders- Reporters sans 
frontières) จัดทำรายงานฉบับน้ีขึ้น โดยมีเป้าหมายจะสะท้่อนเสียงของกรณีตัวอย่าง 10 
ราย ท่ีนักส่ือสารมวลชนได้รับการคุกคามหรืออันตรายท้ังจากฝ่ายแรก ได้แก่ ทหาร 
หน่วยกำลังพิเศษ และทหารรับจ้าง และฝ่ายท่ีสอง กล่าวคือ ผู้ชุมนุมเส้ือแดง ซึ่งเป็นสมาชิก 
ของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ โดยผู้ส่ือข่าวไร้พรมแดนเลือกท่ีจะเป็น 
ส่ือกลางและกระบอกเสียงให้แก่ส่ือมวลชนในครั้งนี้ นอกจากน้ันแล้ว ยังได้สัมภาษณ์ตัวแทน 
จากรัฐบาลไทยและทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร อีกด้วย 
บางกรณีตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการคุกคามส่ือมวลชนท้ังจากฝ่ายความม่ันคงและฝ่ายผู้ชุมนุม
เส้ือแดงอย่างชัดเจน  
 
 หลังจากท่ีได้มีการสลายผู้ชุมนุมครั้งใหญ่กลางกรุงเทพมหานครฯ ในวันท่ี 19 พฤษภา- 
คม แม้ว่าฝ่ายรัฐบาลจะเป็นผู้ชนะในสงครามนองเลือดในครั้งนี้  แต่ชัยชนะครั้งนี้ก็ไม่ได้มา 
โดยปราศจากคำถามต่อความรุนแรงของทหาร มีประจักษ์พยานมากมายถึงการยิงประชาชน 
ไร้อาวุธ และนักส่ือสารมวลชนท้ังไทยและต่างประเทศ ท้ังนี้ รัฐบาลไทยได้อาศัยช่องทางจาก 
ภาวะฉุกเฉินและภาวะระส่ำระสายของบ้านเมืองท่ีเกิดจากผู้ชุมนุมเส้ือแดงเพ่ือปฏิบัติการจัด- 
การกับฝ่ายตรงข้ามโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายของประเทศไทยท่ี 
ระบุการคุ้มครองพลเมืองไว้อย่างช้ดเจน 
 
 
 



นัยยะสำคัญของการสอบสวนอย่างเป็นสากล  
 
 ผู้ส่ือข่าวไร้พรมแดนต้องการเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการสอบสวนอาชญากรรมท่ี 
เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติการณ์ทางการเมืองครั้งนี้อย่างโปร่งใส และขอเสนอให้มีการขอความ 
ร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ เนื่องจาก หากไม่มีการสอบสวนอย่างเป็นอิสระ  
เหตุการณ์ครั้งนี้อาจทำให้ประเทศไทยสูญเสียความน่าเชื่อถือในเวทีนานาชาติ หาก พณฯ 
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีความจริงใจในการรวมใจประชาชนไทยอีกครั้ง 
ผู้ส่ือข่าวไร้พรมแดนขอเรียกร้องให้มีการเพ่ิมท้ังทรัพยากรและอำนาจแก่คณะกรรมการ- 
สอบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือให้คณะทำงานดังกล่าวมีความอิสระในการทำงานอย่างแท้จริง  
 
 
 ในโอกาสท่ีประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรี 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ผู้ส่ือข่่าวไร้พรมแดนขอเรียกร้องให้เลขาธิการองค์การ 
สหประชาชาติ นาย บัน คี มุน ให้ความร่วมมือกับประเทศ โดยการให้องค์กรต่างๆ 
ของสหประชาชาติเข้ามามีส่วนร่วมกับการสอบสวนในครั้งนี้ ท้ังนี้ ผู้ส่ือข่าวไร้พรมแดน 
ยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีจะให้ความช่วยเหลือและข้อมูลแก่คณะทำงานอย่างโปร่งใสเและเป็นอิสระ  
 
 ต่อข้อถามขององค์กร ดร.ธานี ทองภักดี โษกกระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยัน 
ว่าคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์นองเลือดท่ีเกิดขึ้นจะสามารถทำงานอย่างเสรี โดย 
ดร.ธานีได้กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการให้คำตอบท่ีชัดเจนต่อประชาชน 
ต่อกรณีความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในช่วงเดือน เมษายน และพฤษภาคม และรัฐบาลยินดีจะ 
รับผิดชอบทุกกรณี ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องดังกล่าว  
 
 สำหรับ นาย โรเบิร์ต อัมเสตอร์ดัม (Robert Amsterdam) ทนายความ 
ของอดีตนายกรัฐมนตรีนั้น ตัวเลขผู้บาดเจ็บล้มตายบ่งบอกอย่างชัดเจนแล้ว โดย 
นาย อัมเสตอร์ดัมกล่าวว่า การท่ีมีนักส่ือสารมวลชนบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้น แสดงให้เห็น 
ว่ามีการละเลยต่อความปลอดภัยของภาคประชาชนโดยมีพยานหลักฐานแสดงให้เห็นว่า 
นักส่ือสารมวลชนตกเป็นเป้าของความรุนแรง ท้ังน้ี มร.อัมเสตอร์ดัมและทีมกฎหมายกำลัง 
รวบรวมข้อมูลเพ่ือให้รัฐบาลตอบข้อซักถามต่อความรุนแรงท่ีเกิดขึ้น โดยเขาได้ท้ิงท้ายว่า  
จำนวนตัวเลขของผู้ได้รับผลกระทบนั้นส่วนใหญ่น้ันเป็นฝ่ายผู้ชุมนุม น่ันแสดงให้เห็นอย่าง 
เด่นชัดว่าความรุนแรงมาจากฝ่ายใด ท้ังนี้ มร.อัมเสตอร์ดัมกล่าวว่าเขาไม่มีความม่ันใจ 
ต่อความจริงใจของฝ่ายการเมืองในการนำเสนอข้อเท็จจริง  
 
Rules of Engagement และการเซ็นเซอร์  
 
 องค์กรผู้ส่ือข่าวไร้พรมแดนต้ังข้อถามว่า จำนวนนักส่ือสารมวลชนท่ีได้รับบาดเจ็บ 
และเสียชีวิตนั้นเป็นผลมาจากอุบัติเหตุเพียงอย่างเดียวหรือไม่ ท้ังนี้ มีนักข่าวมากมาย 
ท่ีทำงานเสนอข่าวสารในบริเวณท่ีชุมนุม และมีจำนวนหน่ึงท่ีอาจขาดการอบรมด้านการทำงาน 
ในพ้ืนท่ีอันตรายหรือไม่ได้ใช้อุปกรณ์การป้องกันภัยท่ีพอเพียง รวมถึงการขาดการอบรม 
ในด้านการป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อพลเมืองของทหารท่ีทำหน้าท่ีควบคุมและสลายกา
รชุมนุม หรือว่าเหตุการณ์เศร้าสลดท่ีเกิดขึ้นมีเหตุมาจากความต้ังใจคุกคามนักส่ือสารมวลชน 
(โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักส่ือสารมวลชนชาวต่างประเทศ) โดยตรง 
 



 ผู้ส่ือข่าวไร้พรมแดนได้รับคำบอกเล่าจากนักข่าวชาวยุโรปท่ีอยู่ในพ้ินท่ีว่าในช่วงวันสุด 
ท้ายของการชุมนุมน้ัน ทหารได้ใ้ช้อาวุธสงครามกับประชาชน และโดยเฉพาะอย่างย่ิง 
กับนักข่าว น่ันแสดงให้เห็นว่าทหารไม่ได้เคารพ Rules of Engagement ในประเด็นนี้ 
ดร.ธานี ตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่า ทหารได้รับคำส่ังให้เคารพข้อปฎิบัติ 
เฉพาะ แต่เมื่อมีการยิงทหารไร้อาวุธในวันท่ี 16 เมษายนน้ัน ทหารก็ได้รับคำส่ังให้ใช้กระสุน 
จริงเพ่ือป้องกันตนเองจากชายชุดดำ ซ่ึงเป็นฝ่ายเดียวกับผู้ชุมนุมนปช. แต่เขาได้ย้ำว่า 
กองทัพไม่ได้รับการอนุญาตให้ยิงประชาชนแต่อย่างใด  
 
 ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับผู้ส่ือข่าวไร้พรมแดนคือ การเซ็นเซอร์ส่ือ 
ท่ีเพ่ิมมากขึ้นต้ังแต่ช่วงวิกฤติการเมือง รวมถึงการ Self-censorship ของส่ือบางส่วนด้วย 
ในกรณีนี้ ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ยังได้มีคำส่ังให้ปิดกั้นส่ือมากมาย 
รวมท้ังประชาไทด้วย ท้ังนี้ ดร.ธานีได้ยืนยันกับองค์กรผู้ส่ือข่าวไร้พรมแดนว่า รัฐบาล 
ให้ความสำคัญกับเสรีภาพส่ือเป็นอย่างย่ิง แต่ได้เพ่ิมเติมว่า สถานการณ์ฉุกเฉินบังคับให้ส่ือ 
ต้องมีความรับผิดชอบในการทำงาน  
 
องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนได้สัมภาษณ์และวิเคราะห์ในกรณีสื่อมวลชนได้รับการคุกคาม 
ดังรายนามต่อไปน้ี  
 
1. การเสียชีวิตของนักข่าวอิสระชาวอิตาเล่ียน นาย Fabio Polenghi  
2. การเสียชีวิตของผู้ส่ือข่าวชาวญ่ีปุ่นของสำนักข่าวรอยเตอร์ นาย ฮิโรยูกิ มูราโมโตะ  
3. กรณี นาย Nelson Rand ผู้ส่ือข่าวของสถานีโทรทัศน์ France24 ได้รับบาดเจ็บสาหัส  
4. กรณี นาย ไชยวัฒน์ พุ่มพวง ช่างภาพอาวุโสของหนังสือพิมพ์ The Nation ได้รับบาดเจ็บ 
สาหัส 
5. กรณีการปิดกั้นเวบไซต์ประชาไท 
6. กรณีวางเพลิงสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถนนพระรามส่ี  
7. การสัมภาษณ์ นางสาว Agnès Dherbeys ช่างภาพหนังสือพิมพ์ The New York Times 
ในขณะเกิดเหตุ                                 
8. กรณี นาย สุบิน นวมจันทร์ ช่างภาพหนังสือพิมพ์มติชนได้รับบาดเจ็บ 
9. กรณี นาย Chandler Vandergrift นักข่าวอิสระชาวแคนาดา ได้รับบาดเจ็บสาหัส  
10. คำบอกเล่าของส่ือมวลชนชาวต่างประเทศ ท่ีไม่ต้องการเปิดเผยนาม  
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