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ข่าวถูกจับกุม ปัจจุบันเขาใช้โทษจำ�
คุกเป็นเวลา 10 ปีในข้อหาหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ หลังตีพิมพ์เผย
แพร่บทความสองชิ้นที่ถูกกล่าวหา
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D - จังหวัดสงขลา ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา
จำ�นวนมากอยู่ในภาคใต้ของไทย เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2558 มีการพบหลุมฝัง
ศพจำ�นวนมากในสงขลาบริเวณพรมแดน
ไทยและมาเลเซีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ที่ตำ�รวจมีส่วนร่วม ที่ผ่านมากอง
ทัพไทยสนับสนุนท่าทีของหน่วยราชการ
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เสรีภาพสื่อ

เสร ภี าพส ือ่ ประเทศไทยถ กู จัดอันดับอย ทู่ ี ่ 134 จาก
180 ประเทศในการจัดอันดับเสร ภี าพส ือ่ ประจำ�ป ี 2558

อารัมภบทI
เจ้าหน้าที่จาก Reporters Without Borders (RSF) เยือนประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม
2558 เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านเสรีภาพสื่อและเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร หลังจากผ่าน
ไปกว่าหนึ่งปีของระบอบการปกครองของคณะนายทหารภายใต้การนำ�ของพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและแต่งตั้งตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี
หลังจากยึดอำ�นาจในเดือนพฤษภาคม 2557 กองทัพไทยเริ่มปฏิบัติการปราบปราม
ครั้งใหญ่ต่อเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร นับจากยุคเผด็จการในช่วงทศวรรษ 1960 มีการคุม
ขังพลเรือนเพียงเพราะอ่านหนังสือ 1984 ของ George Orwell ในที่สาธารณะ หรือการกิน
แซนด์วิชของร้านแมคโดนัลด์เพื่อประท้วงการทำ�รัฐประหาร รวมทั้งมีการเซ็นเซอร์ การข่มขู่
และคุกคามสื่อทั้งในประเทศและต่างชาติ จำ�นวนการฟ้องร้องดำ�เนินคดีเพิ่มสูงขึ้นมาก โดย
เฉพาะคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และมีการใช้กฎหมายเผด็จการเพิ่มขึ้น ปัจจุบันถือได้ว่า
รัฐบาลทหารของไทยเป็นระบอบปกครองที่เผด็จการอย่างเบ็ดเสร็จมากสุดในภูมิภาค ในแง่
การปฏิบัติต่อผู้สื่อข่าวและเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร
ผู้สื่อข่าวหลายคนต้องหลบหนีไปต่างประเทศเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมคุมขังในข้อหา “หมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ” นักข่าวของเว็บไซต์ข่าวภูเก็ตหวาน ถูกรัฐบาลทหารฟ้องร้องดำ�เนิน
คดี เพื่อตอบโต้กับรายงานข่าวของพวกเขา ผู้สื่อข่าวที่แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถูก
ทหารเรียกตัวเพื่อเข้าค่าย “การปรับทัศนคติ” พวกเขาส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า สื่อมวลชนต้อง
ทำ�ความคุ้นเคยกับการเซ็นเซอร์ตัวเองอย่างระมัดระวัง หรือไม่เช่นนั้นก็จะถูกฟ้องร้องดำ�เนิน
คดีในข้อหาทำ�ลาย “national security” หรือรบกวน “ความสงบเรียบร้อย” โดยมีการใช้
กฎหมายเพื่อสนับสนุนการเซ็นเซอร์ทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้รัฐบาลทหารยังได้จัดทำ�เครื่อง
มือเพื่อการสอดแนมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยมีเป้าหมายคือเบล็อกเกอร์ นักสิทธิมนุษยชน
และนักศึกษาที่ออกมาต่อต้านการสูญเสียเสรีภาพขั้นพื้นฐานไป
ภายใต้แรงกดดันรอบด้าน รวมทั้งการทำ�ตัวตามอำ�เภอใจแบบไม่อาจคาดการณ์ได้
ของพลเอกประยุทธ์ และความแตกแยกทางการเมืองที่หยั่งรากลึกของประชาชน ซึ่งกองทัพ
ใช้เป็นเหตุในการยึดอำ�นาจ ส่งผลให้สื่อมวลชนของไทยต้องหาทางเอาตัวรอดในท่ามกลาง
สถานการณ์ที่วุ่นวาย มีทั้งสื่อที่แบ่งเป็นฝักฝ่าย สื่อที่ต่อต้านรัฐบาลทหารโดยตรง และสื่อที่
พยายามเอาชนะความแตกแยก
สิบห้าเดือนภายหลังการรัฐประหารและในขณะที่ยังไม่มีการกำ�หนดวันเลือกตั้งใหม่ที่
แน่ชัดเพื่อฟื้นฟูระบอบปกครองของทหาร เสรีภาพสื่อในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป ทั้ง
ๆ ที่เมื่อสิบปีที่แล้วถือได้ว่าประเทศไทยเป็นต้นแบบของเสรีภาพสื่อในภูมิภาคแห่งนี้

ปก : AFP
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การยึดมั่นอย่างสุดโต่งกับ
“ความสงบเรียบร้อย”I
เมื่อครั้งที่กองทัพประกาศใช้กฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และยึด
อำ�นาจจากรัฐบาลในอีกสองวันต่อมา พวกเขาได้ปฏิบัติการหลายอย่างเพื่อรักษา
เมืองหลวงและเพื่อควบคุมหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานสำ�คัญอื่น ๆ มีการ
ประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินจำ�นวนมากซึ่งเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนและการควบคุม
ข้อมูลข่าวสาร ตั้งแต่วันแรก ๆ รัฐบาลทหารเริ่มปราบปรามสื่อมวลชนแบบไม่เคย
เป็นมาก่อน และไม่มีท่าทีที่ผ่อนคลายลง นอกจากนั้น กองทัพยังได้เพิ่มแรงกดดัน
มากขึ้นต่อข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและสื่อต่างชาติในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
1. สงครามปราบปรามสือ่ มวลชน
หนึง่ สัปดาห์หลังการทำ�รัฐประหาร Duncan McCargo นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
และยังเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับประเทศไทย ได้เขียนบทความตีพมิ พ์ใน New York Times [1]
ว่า “ปรกติรฐั ประหารของไทยจะเป็นไปตามบททีเ่ ขียนไว้ เช่น หลังจากผ่านไปหนึง่ หรือสองวัน
ของปฏิบตั กิ ารยึดสถานีโทรทัศน์อย่างฉับพลัน หลังการเอารถถังไปขับขีเ่ ป็นสัญลักษณ์บนท้อง
ถนน จะมีการให้ความมัน่ ใจกับนานาชาติ มีการแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีชว่ั คราวทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ
มีการแต่งตัง้ สภานิตบิ ญ
ั ญัติ แต่งตัง้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และให้ค�ำ สัญญาว่า
จะจัดการเลือกตัง้ ภายในหนึง่ ปี (...) แต่ผทู้ �ำ รัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคมไม่ได้เดินตามบทของ
รัฐประหารปี 2534 หรือ 2549 แต่อย่างใด”
ขอบเขตการแทรกแซงของกองทัพ รวมถึงความรวดเร็วและความรอบด้านของการ
ปราบปรามด้านข้อมูลข่าวสาร ทัง้ การเผยแพร่ขอ้ มูลของสือ่ ทัง้ ในและระหว่างประเทศรวมทัง้ สือ่
ของหน่วยงานภาคประชาสังคมอย่างองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ นักวิชาการ และฝ่ายตรงข้าม
กับรัฐบาล เป็นไปในลักษณะเสมือนการทำ�สงครามทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ ควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จต่อ
การเผยแพร่ขา่ วและข้อมูลข่าวสาร และการกำ�หนดความเห็นของสาธารณะ
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ยุทธศาสตร์สี่ประการของรัฐบาลทหาร
ปฏิบัติการหลายด้านของกองทัพในช่วงไม่กี่วันแรกหลังการรัฐประหาร ได้มีทั้ง
คำ�สั่งให้เซ็นเซอร์ก่อนเผยแพร่ข่าวสาร มีการส่งกำ�ลังทหารไปยังสำ�นักข่าวต่าง ๆ และมี
การประกาศเรียกและจับกุมผู้สื่อข่าวและผู้แสดงความเห็นต่างทางอินเตอร์เน็ต
เป้าหมายของปฏิบัติการเชิงรุกครั้งนี้คือการควบคุมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ทำ�รัฐประหารอย่างเบ็ดเสร็จ และการควบคุมบุคคลที่อาจแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาลทหาร ทั้งยังมีความพยายามในการโหมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความชอบ
ธรรมให้กับการยึดอำ�นาจ และการสร้างภาพต่อคนในประเทศและต่างประเทศว่าเป็น
ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นโดยไร้ซึ่งความรุนแรง และมีจุดมุ่งหมายสำ�คัญเพื่อช่วยคลี่คลายวิกฤต
ในประเทศที่กำ�ลังเกิดขึ้น

ยุทธศาสตร์การเซ็นเซอร์แบบเหวี่ยงแห – คำ�สั่งคสช.
ในวันทีท่ �ำ รัฐประหาร รัฐบาลทหารได้ออกประกาศหลายฉบับเพือ่ จำ�กัดการทำ�งานของ
สือ่ มวลชน โดยขัดขวางไม่ให้มกี ารรายงานข่าวและข้อมูลอย่างเสรีและอิสระ มีการออกประกาศ
กว่าสิบฉบับและมีค�ำ สัง่ การอีกมากมายทีม่ เี ป้าหมายไปทีส่ อ่ื มวลชนและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
ในอีกหลายสัปดาห์และหลายเดือนต่อมา (โปรดดูในกล่องข้อความ) ประกาศและคำ�สัง่ เกือบ

ตอนค่ำ�ของวันที่ 22
พฤษภาคม ทหารได้บุกเข้า
ตรวจค้นบริเวณสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส หลังจากทางสถานี
ปฏิเสธคำ�สั่งให้ระงับการเผย
แพร่ภาพ

ทัง้ หมดอ้างความจำ�เป็น “เพือ่ ป้องกันการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีบ่ ดิ เบือนต่อสาธารณะ อันจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสร้างความแตกแยกในราชอาณาจักร”
ประกาศฉบับทีส่ ามในวันทีท่ �ำ รัฐประหารเกีย่ วข้องกับเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร มีการ
เตือนสือ่ มวลชนไม่ให้ตพี มิ พ์เผยแพร่ “ข่าวสารทีจ่ ะเป็นภัยต่อความมัน่ คงของชาติ รวมทัง้ หมิน่
ประมาทบุคคลอืน่ ” “การวิพากษ์วจิ ารณ์การปฏิบตั งิ านของคสช.[2] หรือเจ้าหน้าทีข่ องคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง” หรือ “ข้อมูลข่าวสารทีส่ อ่ ให้เกิดความสับสน
ยัว่ ยุ ปลุกปัน่ ให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร” ท่านนายพล
และทีมงานทีป่ รึกษาดูเหมือนจะไม่เชือ่ ในมาตรการครึง่ ๆ กลาง ๆ แต่อย่างใด

ยุทธศาสตร์สร้างความสะพรึงกลัว … การเข้าค่าย “การปรับทัศนคติ”
เพือ่ ประกันว่าประกาศเหล่านีจ้ ะมีผลในเชิงป้องปราม คสช. ได้ท�ำ การ “เชิญ”
บรรณาธิการข่าวจากสือ่ 18 แห่ง รวมทัง้ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทีส่ �ำ คัญ (ไทยรัฐ ข่าวสด
และมติชน) และหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ (Bangkok Post และ The Nation) เพือ่ “การพูด
คุย” [3]” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 โดยมีเป้าหมายเพือ่ ข่มขูแ่ ละโน้มน้าวใจไม่ให้ตพี มิ พ์ขอ้
เขียนทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์ระบอบใหม่
รัฐบาลทหารถือว่าผูส้ อ่ื ข่าวบางคนเป็นภัยร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ของตน เช่นธนาพล
อิว๋ สกุล บรรณาธิการ ฟ้าเดียวกัน ซึง่ ถูกจับเมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม จากการเข้าร่วมชุมนุมที่
กรุงเทพฯ และประวิตร โรจนพฤกษ์ นักข่าวทีม่ ชี อ่ื เสียงของ The Nation ซึง่ ถูกคสช.ประกาศ
เรียกตัวให้เข้าพบในวันที่ 25 พฤษภาคม เขาเดินทางไปทีน่ น่ั พร้อมกับเจ้าหน้าทีอ่ งค์การ
สหประชาชาติและทนายความ เขาถูกควบคุมตัวแบบแยกเดีย่ วเป็นเวลาห้าชัว่ โมง จากนัน้ มี
การนำ�ตัวขึน้ รถตูไ้ ปยังค่ายทหาร
ประวิตรกล่าวกับ RSF ว่า “ในวันที่ 21 พฤษภาคม หนึง่ วันก่อนการทำ�รัฐประหาร ผม
ได้เขียนบทความวิพากษ์วจิ ารณ์การประกาศใช้กฎอัยการศึกจากนัน้ ผมได้รบั คำ�สัง่ ให้ไปรายงาน
ตัวกับคสช. ซึง่ ผมก็ท�ำ ตามนัน้ เมือ่ ไปถึง มีการยึดโทรศัพท์มอื ถือของผมไว้ ทำ�ให้ไม่สามารถทวิ
ตข้อความหรือโพสต์ขอ้ ความใน Facebook ได้ จากนัน้ พวกเขาก็เอาตัวผมไปทีอ่ น่ื ผูส้ อ่ื ข่าวที่
แสดงความเห็นวิพากษ์วจิ ารณ์คนอืน่ ก็ถกู ควบคุมตัวเช่นกัน บางคนถูกบังคับให้ตอ้ งลงชือ่ ในคำ�
สัญญาทีเ่ รียกว่าเป็นบันทึกความเข้าใจ โดยต้องรับปากว่าจะไม่เข้าร่วมหรือเป็นแกนนำ�ในการ
คัดค้านการรัฐประหาร เป็นคำ�สัญญาทีบ่ งั คับให้เราต้องเลิกยุง่ เกีย่ วกับกิจกรรมต่าง ๆ และต้อง
หยุดรายงานข่าวเกีย่ วกับเหตุการณ์เหล่านัน้ ทัง้ ยังต้องลงชือ่ เพือ่ สัญญาว่าจะไม่เดินทางไปต่าง
ประเทศก่อนได้รบั อนุญาต ผมบอกพวกเขาว่า ผมจะไม่เซ็นชือ่ ในเอกสารใด ๆ ทีห่ า้ มไม่ให้แสดง
ความเห็นวิพากษ์วจิ ารณ์ตอ่ รัฐบาลหรือนโยบายของพวกเขา อย่างไรก็ดี สุดท้ายผมต้องลงชือ่ ใน
เอกสารซึง่ ทำ�ให้ทหารสามารถอายัดบัญชีธนาคารของผม และให้ผมเข้าสูก่ ระบวนการสอบสวน
ตามกฎหมาย”
ประวิตรถูกควบคุมตัวโดยพลการเป็นเวลาเจ็ดวันเพือ่ “การปรับทัศนคติ” โดยเขา
กล่าวว่า “ก่อนหน้านีไ้ ม่เคยมีกรณีทก่ี องทัพควบคุมตัวบุคคลโดยไม่มกี ารตัง้ ข้อหา ตัง้ แต่ยคุ เผด็จ
การสฤษดิ์ ธนะรัชต์เมือ่ ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา” และยังอธิบายเพิม่ เติมว่ามันเหมือนการเข้า
ค่ายในบทความทีเ่ ขาเขียนใน The Nation แม้วา่ จะไม่ได้มสี ภาพทีโ่ หดร้ายจนเกินไป แต่กม็ แี รง
กดดันมากพอจะทำ�ลายสภาพจิตใจของผูถ้ กู ควบคุมตัว หนึง่ วันหลังได้รบั การปล่อยตัว ทหารได้
โทรศัพท์หาเขา และแนะนำ�ให้เขาหยุดทวิตข้อความและหยุดวิพากษ์วจิ ารณ์รฐั บาลทหาร พร้อม
กับเตือนว่ามีการติดตามความเคลือ่ นไหวของเขาอย่างใกล้ชดิ

ยุทธศาสตร์สั่งปิดสื่อ - การเซ็นเซอร์ของกองทัพ
ประกาศอย่างเป็นทางการฉบับแรก ๆ โดยมีเป้าหมายทีส่ อ่ื มวลชน โดยเป็นการสัง่ การ
ให้สถานีโทรทัศน์และวิทยุทง้ั ประเทศระงับการออกอากาศทันที

ในวันที่ 20 พฤษภาคม ทหารได้ท�ำ การบุกเข้าไปในสถานีโทรทัศน์อย่างน้อย 10 แห่ง
รวมทัง้ MV5, DNN, UDD TV, Asia Update, P&P Channel, 4 Channel, Bluesky TV,
FMTV, T News และ ASTV และสัง่ ห้ามไม่ให้ออกอากาศ ในวันต่อมามีการบุกเข้าไปเพิม่ อีก
สีส่ ถานี ได้แก่ Voice TV ซึง่ เป็นของลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรีทกั ษิณ ชินวัตรทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
ลีภ้ ยั Hot TV, Rescue Satellite TV และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของเครือข่ายนักศึกษา
[4] ซึง่ มีความเชือ่ มโยงกับคณะกรรมการประชาชนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์อนั มีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข (กปปส.) ทีต่ อ่ ต้านทักษิณ ชินวัตร
มีการส่งทหารไปประจำ�การชัว่ คราวทีส่ ถานีโทรทัศน์ตา่ ง ๆ ในขณะทีไ่ ทยพีบเี อส
สถานีโทรทัศน์สาธารณะระดับชาติตดั สินใจเพิกเฉยต่อคำ�สัง่ ห้ามออกอากาศ และใช้ YouTube
เป็นช่องทางออกอากาศแทน ซึง่ กองทัพได้ตอบโต้ดว้ ยการส่งกำ�ลังไปทีส่ ถานี และมีการควบคุม
ตัว วันชัย ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์ รองผูอ้ �ำ นวยการข่าว เป็นการชัว่ คราว
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นอกจากการเซ็นเซอร์โดยการสัง่ ปิดแบบเหวีย่ งแหแล้ว ทหารยังได้ใช้วธิ กี ารเซ็นเซอร์
แบบเจาะจง โดยมีการห้ามพิมพ์บทความบางชิน้ นอกจากนีข้ อ้ มูลของสมาคมนักข่าว นัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยระบุวา่ เจ้าหน้าทีท่ หารได้เดินทางไปยังสำ�นักงานใหญ่ของ
หนังสือพิมพ์รายวันหลายแห่งเมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน และสัง่ การให้เจ้าหน้าทีร่ ะงับการตีพมิ พ์
บทความเกีย่ วกับการจัดตัง้ กลุม่ ต่อต้านรัฐประหารของคนไทยทีล่ ภ้ี ยั ในต่างประเทศทีม่ ชี อ่ื กลุม่ ว่า
องค์กรเสรีไทยเพือ่ สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
สถานีวทิ ยุชมุ ชนซึง่ ไม่มใี บอนุญาตก็ถกู สัง่ การให้ระงับการออกอากาศเช่นกัน จนถึง
สิน้ เดือนพฤษภาคม สถานีวทิ ยุชมุ ชน “ผิดกฎหมาย” เกือบ 3,000 แห่งถูกสัง่ ปิด ในอีกไม่กว่ี นั

หนังสือพิมพ์ออนไลน์อิสระ
ประชาไท รายงานข่าวเกี่ยว
กับความพยายามสนับสนุน
รัฐประหารในไทยและการ
ผลิตซ้ำ�ละครยอดฮิต “ผู้กอง
ยอดรัก” เพื่อชื่นชมกองทัพ
และรัฐบาลทหาร

ต่อมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้
แถลงในนามของกองทัพ ยืนยันว่าเป็นการสัง่ ปิดอย่างถาวร

ยุทธศาสตร์การโฆษณาชวนเชื่อ “โทรทัศน์ คสช.”
เหตุผลสำ�คัญในการสัง่ ปิดสถานีโทรทัศน์ภายหลังการรัฐประหารนัน้ เป็นไปเพือ่ “การเผยแพร่
ข่าวสารไปสูป่ ระชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด จนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย”
มีการส่งทหารไปประจำ�การอยูท่ ส่ี ถานีโทรทัศน์ ผูใ้ ห้บริการรวมทัง้ สถานีโทรทัศน์
ดาวเทียม 10 แห่งถูกสัง่ ให้ระงับการออกอากาศ “ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการประกันว่าการเผยแพร่
ข่าวสารไปสูป่ ระชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด และทำ�ให้เกิดความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง”
แต่แทนทีจ่ ะปล่อยให้ทวี จี อดำ�หรือขึน้ เป็นภาพทดสอบ (test cards) รัฐบาลทหารได้
สัง่ การให้โทรทัศน์ทกุ ช่องเผยแพร่ประกาศคสช. (ห้ามเผยแพร่อย่างอืน่ นอกจากประกาศเหล่า
นี)้ ส่วนหนึง่ เพือ่ ให้ประชาชนมัน่ ใจว่าไม่มกี ารปฏิวตั ซิ อ้ น เป็นเวลาหลายวันทีก่ ารเปลีย่ นช่อง
โทรทัศน์เป็นเรือ่ งเปล่าประโยชน์ เปลีย่ นไปช่องไหนก็จะพบเจอแต่โลโก้ของรัฐบาลทหาร สลับ
กับการประกาศต่าง ๆ ของนายกรัฐมนตรีชว่ั คราวคนใหม่คอื พลเอกประยุทธ์และโฆษกรัฐบาล
ทหารทีท่ ดลองทำ�ตัวเป็นผูป้ ระกาศข่าว
ในวันทีก่ องทัพประกาศกฎอัยการศึก พวกเขายังมีมาตรการเพือ่ ปูทางไปสูก่ ารผูกขาด
การสือ่ สารในอนาคต โดยการเปิดหน้า Facebook ของคสช. ซึง่ ต่อมาได้กลายเป็นหนึง่ ใน
ช่องทางการสือ่ สารหลักของรัฐบาลทหาร พวกเขาไม่จ�ำ เป็นต้องเปิด Twitter เนือ่ งจากแผนก
ประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกมีแอคเคาท์ Twitter อยูแ่ ล้ว
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 พลเอกประยุทธ์เริม่ ปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์
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ภายหลังการยึดอำ�นาจของพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มี
การสั่งปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์
ประชาไท

ประจำ�สัปดาห์ทใ่ี ช้ชอ่ื รายการว่า “คืนความสุขให้ประเทศไทย” ซึง่ เขาเป็นผูพ้ ดู เพียงคนเดียว
ในรายการทีส่ ถานีโทรทัศน์และวิทยุทกุ ช่องต้องเผยแพร่ โดยเขาจะรายงานให้ประชาชนทัง้
ประเทศฟังถึงสิง่ ทีร่ ฐั บาลทหารได้ท�ำ ในช่วงสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา ทัง้ นีโ้ ดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ชีแ้ จง
ประเด็นซึง่ เป็นทีส่ นใจของสาธารณะในบางประการ http://www.bangkokpost.com/news/
coup/412887/prayuth-to-speak-every-friday
รายการทีอ่ อกอากาศครัง้ แรกของพลเอกประยุทธ์นน้ั ได้อธิบายถึงเหตุผลทีว่ า่ เหตุใด
กองทัพจึงต้องโค่นล้มรัฐบาลยิง่ ลักษณ์ ชินวัตรเมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม จากนัน้ ก็เริม่ ข่มขูบ่ คุ คล
ทีข่ ดั ขืนคำ�สัง่ ของคสช. คนทีเ่ ข้าร่วมการประท้วงต่อต้านการรัฐประหาร หรือให้ขอ้ มูลในแง่ลบ
กับรัฐบาลทหารต่อสือ่ มวลชน ซึง่ เป็นทีช่ ดั เจนว่าในรายการเหล่านีไ้ ม่มชี อ่ งทางใดๆให้บคุ คลอืน่
สามารถตัง้ คำ�ถามกับท่านนายพลประยุทธ์ได้
การโฆษณาชวนเชือ่ เพือ่ สร้างความชอบธรรมให้ระบอบทหารปรากฏในรูปแบบใหม่
ในช่วงหลายเดือนต่อมา หลังจากพลเอกประยุทธ์สง่ั การให้นกั เขียนทำ�การเขียนบทโทรทัศน์
เพือ่ สนับสนุนภาพลักษณ์ทด่ี ขี องประเทศ มีการทำ�ละครทีวเี พือ่ เผยแพร่พร้อมกับโลโก้ของกอง
ทัพบกเป็นฉากในเดือนกรกฎาคม 2558 ในละคร “ผูก้ องยอดรัก” ซึง่ สร้างขึน้ ใหม่เป็นครัง้ ทีเ่ ก้า
โดยเป็นเรือ่ งราวความรักระหว่างทหารเกณฑ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาทีเ่ ป็นแพทย์ทหารหญิงซึง่ มียศ
ร้อยเอก ดังทีป่ ระชาไท หนังสือพิมพ์ออนไลน์ทเ่ี ป็นอิสระอธิบายไว้วา่
“เป็นละครทีส่ ง่ เสริมและทำ�ให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ขี องแนวคิดแบบขวาจัด ทำ�ให้เห็น
ว่าการใช้อ�ำ นาจของทหารไม่เพียงเป็นเรือ่ งปรกติ หากยังเป็นประโยชน์กบั ประเทศชาติ” ละคร
เรือ่ งนีม้ กี ารสร้างขึน้ ใหม่ทกุ ครัง้ ภายหลังการทำ�รัฐประหารหลายครัง้ ในประเทศไทย

รัฐประหารที่วางแผนมายาวนาน?
ในบทวิเคราะห์ทก่ี ล่าวถึงซึง่ ตีพมิ พ์ใน New York Times เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
Duncan McCargo ตัง้ ข้อสงสัยว่า รัฐประหารครัง้ นีเ้ กิดขึน้ “ตามธรรมชาติ” จริงหรือไม่
เนือ่ งจากหลังการประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่ท�ำ ให้เกิดผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ หรืออาจเป็นสิง่ ทีม่ กี าร
วางแผนไว้ลว่ งหน้า เพราะเมือ่ คำ�นึงถึงความโหดร้าย ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพทีเ่ กิดขึน้
โดยมีการควบคุมข้อมูลอย่างเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะข้อมูลจากฝัง่ “เสือ้ แดง” ทำ�ให้เกิดข้อสงสัย
ว่าไม่นา่ จะเป็นไปได้วา่ การตัดสินใจทำ�รัฐประหารมีขน้ึ ในช่วงระหว่างวันที่ 20–22 พฤษภาคม
เพราะกองทัพสามารถปฏิบตั กิ ารปราบปรามได้อย่างรวดเร็วและหมดจดทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มกี ารเตรียม
การเป็นเวลานาน
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ประกาศคสชI
หลังการประกาศกฎอัยการศึก
กองทัพได้ออกประกาศและคำ�
สัง่ มากมายทีม่ จี ดุ มุง่ หมายในการ
ควบคุมสือ่ ประกาศเจ็ดจาก 20
ฉบับเป็นอย่างน้อยทีม่ กี ารเผยแพร่
ทางสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์ในวัน
ที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นการ
ควบคุมอย่างเข้มงวดต่อสือ่ มวลชน
และการเผยแพร่ขอ้ มูล รวมทัง้
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ในช่วงเดือน
มิถนุ ายน 2557 คสช.ออกคำ�สัง่
184 ฉบับและประกาศ 122 ฉบับ
ตามข้อมูลของ iLaw ซึง่ เป็นองค์กร
พัฒนาเอกชน โดยข้อมูลด้านล่าง
เป็นรายละเอียดของประกาศทีส่ ง่
ผลกระทบต่อเสรีภาพด้านข้อมูล
ข่าวสารและเสรีภาพสือ่ ทีม่ กี ารเผย
แพร่เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ประกาศคสช. ฉบับที่ 3b/2557
“ห้ามการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่อ
สาธารณะและการจำ�หน่ายสิง่ พิมพ์ท่ี
ส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบ
เรียบร้อย” ห้ามเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ทีบ่ ดิ เบือนและข้อมูลทีส่ ร้างให้เกิด
ความแตกแยกในราชอาณาจักร หรือ
ข้อความ อันนำ�ไปสูค่ วามตืน่ ตระหนก
หวาดกลัวแก่ประชาชนทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประกาศคสช. ฉบับที่ 4/2557
“การถ่ายทอดออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียง สถานีวทิ ยุโทรทัศน์
และสถานีวทิ ยุชมุ ชน” สัง่ การให้สถานี
วิทยุกระจายเสียง สถานีวทิ ยุโทรทัศน์
กระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
และเคเบิลทัง้ ของเอกชนและของรัฐ งด
รายการประจำ�สถานีและให้ถา่ ยทอด
กระจายเสียงจากรายการของกองทัพบก
ประกาศคสช. ฉบับที่ 12/2557
“ขอความร่วมมือจากสือ่ สังคม
ออนไลน์” ขอความร่วมมือจากผู้
ประกอบการสือ่ สังคมออนไลน์ ระงับ
การให้บริการในการส่งข้อความเชิงปลุก
ระดม ยัว่ ยุ สร้างความรุนแรง ความไม่
น่าเชือ่ ถือและไม่เคารพกฎหมาย ตลอด
จนการต่อต้านการปฏิบตั งิ านคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ไม่เช่นนัน้ จะ
ถูกระงับการให้บริการโด
ประกาศคสช. ฉบับที่ 14/2557
“ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อ
ต้านการปฏิบตั งิ านของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ” สัง่ การให้สอ่ื งด
สัมภาษณ์บคุ คลหรือกลุม่ บุคคล “ที่
มิได้ด�ำ รงตำ�แหน่งราชการในปัจจุบนั ”
รวมทัง้ อดีตผูป้ ฏิบตั งิ านในศาลและ
กระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ อาจแสดง
ความคิดเห็นในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิด
“การขยายความขัดแย้ง บิดเบือนและ
สร้างความสับสนให้กบั สังคม” หาก
ฝ่าฝืนจะถูกระงับการให้บริการทันที

“ข้อมูล (...) เกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าที่
ของหน่วยงานราชการ” “การชักชวน
ซ่องสุม ให้มกี ารรวมกลุม่ ก่อการอัน
เกิดการต่อต้านเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ” หรือ “การขูจ่ ะประทุษร้าย
หรือทำ�ร้ายบุคคล อันนำ�ไปสูค่ วามตืน่
ตระหนก หวาดกลัวแก่ประชาชน”

ประกาศคสช. ฉบับที่ 17/2557
“การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านช่อง
ทางอินเทอร์เน็ต” สัง่ การให้ผใู้ ห้บริการ
อินเทอร์เน็ต “ระงับยับยัง้ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารใด ๆ ทีม่ กี ารบิดเบือน
ยุยงปลุกปัน่ ” และให้มารายงานตัว
ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

ในเดือนกรกฎาคม 2557 ประ
กาศคสช. ฉบับที่ 18/2557 ถูก
แทนทีด่ ว้ ยประกาศคสช. ฉบับ
ที่ 97/2557 ให้อ�ำ นาจทางการใน
การระงับการบริการของสือ่ กรณี
ทีม่ กี ารเผยแพร่ขอ้ มูลตามทีร่ ะบุใน
ประกาศคสช. ฉบับที่ 18/2557 รวม
ทัง้ ข้อมูลที่ “สร้างความเกลียดชัง
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์
รัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์” ซึง่ มีขอ้ ความกำ�กวม
ยิง่ กว่ามาตรา 112 ของประมวล
กฎหมายอาญาทีม่ ชี อ่ื เสียงว่าด้วยการ
หมิน่ พระบรมเดชานุภาพ สมาคมนัก
ข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
จึงได้ทกั ท้วง และน่าประหลาดใจทีอกี
สองวันต่อมารัฐบาลทหารออกประ
กาศคสช. ฉบับที่ 103/2557 จำ�กัด
การควบคุมการวิจารณ์ให้เหลือเพียง
ทีเ่ ป็น “การวิพากษ์วจิ ารณ์การปฏิบตั ิ
งานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยมีเจตนาไม่สจุ ริตเพือ่ ทำ�ลายความ
น่าเชือ่ ถือของคณะรักษาความสงบ

ประกาศคสช. ฉบับที่
18/2557 “การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ต่อสาธารณะ” สัง่ การให้ผปู้ ระกอบ
กิจการและผูใ้ ห้บริการการสือ่ สารทาง
สังคมสือ่ ออนไลน์ งดเว้นการนำ�เสนอ
ข้อมูลข่าวสารในลักษณะ “ข้อความ
อันเป็นเท็จ หรือทีส่ อ่ ไปในทางหมิน่
ประมาท หรือสร้างความเกลียดชังต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ องค์รชั ทายาท
และพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์”
“ข่าวสารทีจ่ ะเป็นภัยต่อความมัน่ คง
ของชาติ รวมทัง้ หมิน่ ประมาทบุคคล
อืน่ ” “การวิพากษ์ วิจารณ์การปฏิบตั ิ
งานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ”

แห่งชาติดว้ ยข้อมูลอันเป็นเท็จ” และ
ได้ยกเลิกโทษการฝ่าฝืนโดยการระงับ
การให้บริการด้วย
ประกาศอืน่ ๆ ทีก่ ระทบ
เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารและ
เสรีภาพสือ่ ประกอบด้วยประ
กาศคสช. ฉบับที่ 23/2557,
26/2557, 27/2557, 32/2557,
33/2557, 37/2557, 41/2557,
45/2557, 65/2557, 66/2557 และ
79/2557 สามารถดูฉบับทีเ่ ป็นภาษา
อังกฤษได้ท่ี

© MANAN VATSYAYANA / AFP

ประกาศคสช. ฉบับที่ 15/2557
“ขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศ
ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล
โทรทัศน์ระบบดิจติ อล และสถานีวทิ ยุ
ชุมชน” ประกาศให้สถานีโทรทัศน์ 14
ช่องและสถานีวทิ ยุชมุ ชนทีไ่ ม่ได้รบั ใบ
อนุญาต ระงับการถ่ายทอดออกอากาศ
ทันที
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2. การเซ็นเซอร์และการสอดแนมข้อมูล …เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร

ในอินเตอร์เน็ตยังมีอยูห่ รือไม่?

การเซ็นเซอร์ทางอินเตอร์เน็ต การบล็อกการเข้าถึง URL และการสัง่ ปิดบัญชีผู้
ใช้งาน
เมือ่ ครัง้ ทีร่ ฐั บาลทหารยึดอำ�นาจ พวกเขาไม่เพียงพยายามยึดอำ�นาจสือ่ แบบดัง้ เดิมเท่านัน้
กองทัพตระหนักดีถงึ ความสำ�คัญของสือ่ สังคมออนไลน์ จึงมีการเรียกตัวผูใ้ ห้บริการอินเตอร์เน็ต
เข้าพบ เพือ่ สัง่ การให้มกี ารตรวจสอบเนือ้ หาทีม่ ลี กั ษณะ “ยุยงปลุกปัน่ ” หรือ “บิดเบือน” ความ
จริง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสัง่ ปิดกัน้
การเข้าถึงเว็บไซต์ 219 แห่งทีเ่ ชือ่ ว่าเป็น “ภัยคุกคามต่อความมัน่ คงแห่งชาติ” พร้อมกับขอให้
Facebook, YouTube และ LINE (โปรแกรมแชท) ปิดบัญชีทม่ี เี นือ้ หา “ผิดกฎหมาย”
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารได้ปดิ กัน้ การเข้าถึงเว็บไซต์ 219 แห่งซึง่
เชือ่ ว่าเป็นภัยคุกคามต่อ “ความมัน่ คงแห่งชาติ” โดยเป็นคำ�สัง่ จากรัฐบาลทหาร ทัง้ ยังได้ขอให้
Facebook, YouTube และ Line ปิดบัญชีผใู้ ช้งานบางคนทีเ่ ผยแพร่เนือ้ หาที่ “ผิดกฎหมาย”
สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารกล่าวกับสือ่ มวลชน
ในวันเดียวกัน ผูใ้ ช้งานทัง้ ประเทศไม่สามารถเข้าไปใช้ Facebook ได้ “อย่างน่าเคลือบ
แคลง” เป็นเวลาหนึง่ ชัว่ โมง ทีก่ รุงเทพฯ ซึง่ เป็นเมืองทีม่ ผี ใู้ ช้งาน Facebook มากทีส่ ดุ แห่งหนึง่
ในโลก ในเบือ้ งต้นรัฐบาลทหารประกาศว่าเป็นผูร้ ะงับบริการของเว็บไซต์น้ี แต่ตอ่ มาได้แก้ไข
ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และอ้างว่าเป็นปัญหาทางเทคนิค อย่างไรก็ดี DATC ผูป้ ระกอบการโทรศัพท์
ยอมรับว่าเหตุทม่ี ปี ญ
ั หาการเข้าถึง Facebook ชัว่ คราวเป็นเพราะคำ�สัง่ จากรัฐบาล
ในเวลาต่อมายังมีการสัง่ บล็อกแหล่งข้อมูลข่าวสารอืน่ ของเว็บไซต์ขา่ วอิสระ อย่าง
ประชาไท บล็อกของผูส้ อ่ื ข่าว เว็บไซต์ขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน เช่น Human
Rights Watch และศูนย์ทนายความเพือ่ สิทธิมนุษยชน รวมถึงบทความข่าวบางชิน้

การสอดแนมแบบเหวีย่ งแหและการติดตามตัวผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ต
ประชาชนจำ�นวนมากได้ตดั สินใจทำ�หน้าทีผ่ สู้ อ่ื ข่าวพลเมืองหรือบล็อกเกอร์ภายหลังการ
รัฐประหาร ซึง่ โดยหลักการแล้วเป็นไปเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างด้านข้อมูลข่าวสาร และช่วย
ลดปัญหาจากพฤติกรรมของสือ่ เลือกข้าง (โปรดดู 2.1) เนือ่ งจากมีการใช้นามแฝงอย่างแพร่
หลายทางอินเตอร์เน็ต รัฐบาลทหารจึงตัดสินใจเพียงไม่กว่ี นั หลังรัฐประหารทีจ่ ะจัดทำ�ระบบ
การสอดแนมข้อมูลแบบไม่แยกแยะ ในประกาศคสช.ฉบับที่ 26/2557 เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม
2557 กำ�หนดให้มกี ารจัดตัง้ ทีมงานเพือ่ ตรวจสอบและลบเนือ้ หาทีม่ คี วามผิดทางอาญา และ
ฟ้องร้องดำ�เนินคดีกบั ผูเ้ ผยแพร่ พลตำ�รวจเอกสมยศ พุม่ พันธุม์ ว่ ง ผูบ้ ญ
ั ชาการตำ�รวจแห่งชาติถงึ
กับเสนอให้จดั ตัง้ “อินเตอร์เน็ตเกตเวย์แห่งชาติ” โดยมีเป้าหมายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
เซ็นเซอร์และสอดแนมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตของรัฐบาลทหาร แต่ยงั ไม่เกิดผลทีเ่ ป็นรูปธรรม
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ซึง่ เป็นหน่วยงานสอดส่องด้านความคิดและขึน้ ตรงกับกระทรวง
ยุตธิ รรม ยังได้มคี วามพยายามในการใช้นโยบายสอดส่องข้อมูลอย่างเข้มงวด มีการแฝงตัวเข้าไป
ในกลุม่ แชทอย่างเช่น LINE มีการสร้างแอคเคาท์ Facebook เพือ่ ค้นหาตัวผูแ้ ต่งข้อความ “ทีผ่ ดิ
กฎหมาย” อีกทัง้ ยังมีการยุยงให้บางคนวิพากษ์วจิ ารณ์สถาบันพระมหากษัตริยห์ รือรัฐบาลทหาร
เพือ่ ใช้เป็นข้ออ้างในการจับกุม ซึง่ เมือ่ บุคคลถูกควบคุมตัวแล้ว พวกเขาจะถูกบังคับให้ตอ้ งบอก
usernames และ passwords กับตำ�รวจ พัชร เกิดศิริ นักดนตรีและบล็อกเกอร์ถกู บังคับให้
ต้องยอมให้ทหารเข้าถึงแอคเคาท์ Facebook และโทรศัพท์มอื ถือของตน หลังเปิดเผยว่าภรรยา
ของพลเอกประยุทธ์ก�ำ ลังมีความสุขอยูใ่ นงานเลีย้ งระหว่างทีม่ กี ารทำ�รัฐประหาร
อาทิตย์ สุรยิ ะวงศ์กลุ ผูป้ ระสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต ซึง่ ทำ�งานเพือ่ ปกป้อง
เสรีภาพออนไลน์และความเป็นส่วนตัว เป็นหนึง่ ในคนแรก ๆ ทีแ่ สดงข้อกังวลกับพ.ร.บ.ความ

มัน่ คงไซเบอร์รวมทัง้ กฎหมายฉบับอืน่ และการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมาย (รวมทัง้ หมดแปดฉบับ) ซึง่
มีการจัดทำ�ขึน้ มาอย่างลับ ๆ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ซึง่ ในปัจจุบนั
ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น กระทรวงดิจติ อลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
กฎหมายซึง่ มีอกี ชือ่ หนึง่ ว่า “กฎอัยการศึกไซเบอร์” ได้รบั การเปิดตัวเมือ่ เดือนมกราคม
2558 โดยร่างพ.ร.บ.ความมัน่ คงไซเบอร์จะทำ�ให้การสอดแนมข้อมูลแบบเหวีย่ งแหและแบบราย
บุคคลเป็นเรือ่ งทีถ่ กู กฎหมาย โดยจะนำ�ไปสูก่ ารจัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ความมัน่ คงทางไซเบอร์
แห่งชาติ ตามมาตรา 33 และ 34 ของร่างพรบ. ซึง่ จะมีหน้าทีร่ ะงับยับยัง้ การพิมพ์เผยแพร่ขอ้ มูล
ทางอินเตอร์เน็ต ซึง่ จะทำ�ให้รฐั สามารถดักจับข้อมูลและปิดกัน้ เว็บไซต์โดยไม่ตอ้ งขออำ�นาจ
ศาล ส่วนหน่วยงานตำ�รวจทีม่ หี น้าทีด่ แู ลสอดส่องทางอินเตอร์เน็ต ก็แทบจะมีอ�ำ นาจในมืออย่าง
สมบูรณ์
ทางการถึงขัน้ เสนอทีจ่ ะสัง่ การให้ผใู้ ห้บริการอินเตอร์เน็ตติดตัง้ อุปกรณ์สอดแนมข้อมูล
การทำ� SSLs เทียม (เป็นโปรโตคอลทีใ่ ช้เพือ่ รักษาความปลอดภัยของการสือ่ สารออนไลน์) และ
ติดตัง้ spyware ในคอมพิวเตอร์ของลูกค้า

การแข่งขันด้านอาวุธทางเทคโนโลยี
ตามรายงานของวุฒสิ ภาไทยเมือ่ ปี 2555 ระบุวา่ กองทัพได้มคี วามพยายามในการเพิม่ ขีดความ
สามารถในการสอดแนมและเซ็นเซอร์มาเป็นเวลาหลายปี และข้อมูลจากแหล่งข่าวทีไ่ ม่เปิดเผย
ยังระบุอกี ด้วยว่า ในเดือนกันยายน 2557 กองทัพได้จดั ซือ้ เทคโนโลยีใหม่ซง่ึ มีศกั ยภาพในการ
ตรวจค้นคำ�หลักทีเ่ กีย่ วข้องกับการหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ โดยมีรายงานว่าเป็นสาเหตุทท่ี �ำ ให้
สือ่ ต้องเซ็นเซอร์ตวั เองด้วยความระมัดระวังมากขึน้ ซึง่ หลังจากได้รบั ข่าวลือเช่นนี้ บรรณาธิการ
ของหนังสือพิมพ์ไทยรายวันฉบับหนึง่ ถึงกับแจ้งให้พนักงานยุตกิ ารเสิรช์ เว็บไซต์ทม่ี เี นือ้ หาเกีย่ ว
กับกรณีหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในการรายงานข่าวเกีย่ วกับกรณี
หมิน่ พระบรมเดชานุภาพ
แต่สง่ิ ทีเ่ ลวร้ายกว่านีอ้ าจกำ�ลังเกิดขึน้ โดยผูท้ �ำ งานด้านการปกป้องเสรีภาพทางสือ่ ดิจติ ั
ลต่างรูส้ กึ โกรธอย่างรุนแรงเมือ่ มีการเปิดโปงใน WikiLeaks ว่าทางการไทยได้ใช้บริการมัลแวร์ใน
การสอดแนมข้อมูลจากบริษทั Hacking Team ของอิตาลี ทัง้ นีจ้ ากการเปิดโปงการสือ่ สารทาง
อีเมล์รอ้ ยกว่าฉบับระหว่าง Hacking Team กับหน่วยงานตำ�รวจและทหารไทยพบว่า มีการใช้
เงินไม่นอ้ ยกว่าห้าแสนเหรียญสหรัฐในปี 2557 เพือ่ ซือ้ ซอฟต์แวร์ Remote Control System
(RCS) ตามรายงานของ Bangkok Post จากอีเมล์ฉบับอืน่ ที่ WikiLeaks นำ�มาเผยแพร่แสดง
ให้เห็นว่าบริษทั เอกชนของไทยอย่างเช่น Netsurplus และ Samart Comtech (ซึง่ มีบริษทั
ลูก 30 กว่าแห่งรวมทัง้ ผูผ้ ลิตโทรศัพท์ i-mobile) ร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดซือ้ ซอฟต์แวร์จาก
Hacking Team ซึง่ จะทำ�ให้รฐั บาลทหารมีศกั ยภาพในการดักจับข้อมูลการสือ่ สาร สามารถสัง่ ให้
เปิดไมโครโฟนและกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์มอื ถือของใครก็ได้ และสามารถเข้าถึงเนือ้ หาต่าง ๆ
ในอุปกรณ์ ทัง้ รายชือ่ บุคคลและข้อความสือ่ สารต่าง ๆ

บล็อกเกอร์และนักเคลือ่ นไหวทางไซเบอร์ยงั คงต่อสูต้ อ่ ไป
นับตัง้ แต่มกี ารรัฐประหาร ผูส้ อ่ื ข่าวพลเมือง นักเคลือ่ นไหวทางไซเบอร์และผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษย
ชนจำ�นวนมาก ได้แสดงการต่อต้านอย่างสงบต่อความพยายามของรัฐบาลทหารในการปราบ
ปรามเสียงทีเ่ ห็นต่างอย่างเป็นอิสระ หลังจากมีการโพสต์ภาพการ์ตนู กปปส.และคำ�วิพากษ์
วิจารณ์รฐั บาลทหารทาง Facebook ส่งผลให้สมบัติ บุญงามอนงค์ ซึง่ เป็นนักต่อสูเ้ พือ่ เสรีภาพ
ในการแสดงออกคนสำ�คัญถูกตัง้ ข้อหาละเมิดมาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญา (ซึง่
เอาผิดกับบุคคลทีแ่ สดงความเห็นในเชิงยุยงปลุกปัน่ โดยเป็นโทษจำ�คุกไม่เกินเจ็ดปี) และมาตรา
112 (ว่าด้วยการหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ) มีการควบคุมตัวเขาไว้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดย
ก่อนหน้านีเ้ ขาปฏิเสธไม่ยอมมารายงานตัวตามคำ�สัง่ ของรัฐบาลทหาร และทุกวันนีย้ งั คงถูก
คุกคาม โดยทางการสัง่ อายัดบัญชีธนาคารของเขา ห้ามไม่ให้เขาเป็นพิธกี รในรายการของ
Peace TV ซึง่ เป็นสถานีโทรทัศน์ของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล และถูกระงับการดำ�เนินงานทันทีภาย
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หลังรัฐประหาร
บล็อกเกอร์ นักเคลือ่ นไหวทางไซเบอร์และนักเคลือ่ นไหวด้านสิทธิมนุษยชนบางคน ได้
รวมตัวเป็นกลุม่ ต่าง ๆ อย่างเช่น พลเมืองโต้กลับ ศูนย์กลางนิสติ นักศึกษาเพือ่ ประชาธิปไตยแห่ง
ประเทศไทย (ศนปท.) และศูนย์ทนายความเพือ่ สิทธิมนุษยชน เพือ่ ทำ�หน้าทีต่ ดิ ตามสถานการณ์
รายงานข่าวและบทวิเคราะห์ และประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลทหาร รวมทัง้
การใช้ศาลทหารเพือ่ ไต่สวนคดีของพลเรือน กลุม่ ต่าง ๆ เหล่านีอ้ าจมีเป้าหมายแตกต่างกันไป
แต่ลว้ นมีศกั ยภาพในการทำ�ให้รฐั บาลไม่พอใจ โดยรัฐบาลนีเ้ ห็นว่าการอภิปรายในทีส่ าธารณะถือ
เป็นภัยคุกคาม
ศูนย์ทนายความเพือ่ สิทธิมนุษยชนก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 โดยมีเป้า
หมายเพือ่ รณรงค์ให้คนไทยได้ตระหนักถึงสิทธิของตนภายใต้กฎอัยการศึก มีการตีพมิ พ์เผยแพร่
รายงานและสถิตใิ นบล็อกของตนเอง ซึง่ มีสอ่ื มวลชนนำ�ไปรายงานซ้�ำ มีการให้บริการโทรศัพท์
สายด่วน ทนายความของศูนย์รวมทัง้ อานนท์ นำ�ภาทำ�หน้าทีว่ า่ ความให้กบั ผูท้ ต่ี อ้ งคดีหมิน่
พระบรมเดชานุภาพ ตัวของอานนท์เองก็ถกู กล่าวหาว่าโพสต์ขอ้ ความต่อต้านรัฐบาลทหาร โดย
เฉพาะใน Facebook

อินเตอร์เน็ต–ทางออกของสือ่
แม้จะมีการสอดแนมและเซ็นเซอร์อย่างเข้มงวด แต่ผสู้ อ่ื ข่าวก็ยงั มักใช้สอ่ื สังคม
ออนไลน์และเว็บไซต์สว่ นตัวเพือ่ โพสต์ขอ้ มูลทีส่ อ่ื ซึง่ ตนสังกัดอยูไ่ ม่สามารถเผยแพร่ได้ แม้พวก
เขาจะแจ้งว่าหน่วยงานสือ่ ของตนไม่มสี ว่ นรับผิดชอบกับข้อความทีต่ นโพสต์ แต่ทางการก็กดดัน
ไปทีห่ น่วยงานสือ่ เพือ่ ทำ�ให้เนือ้ หาทีพ่ นักงานโพสต์ในอินเตอร์เน็ตในนามส่วนตัวมีลกั ษณะ
“รุนแรงนอยลง” ในเวลาเดียวกัน สือ่ บางแห่งได้ใช้อนิ เตอร์เน็ตเป็นเวทีเพือ่ รายงานข้อมูลต่อไป
หรือเริม่ รายงานอีกครัง้
หลังจากถูกปิดไปแปดปี เริม่ มีการเปิดให้บริการบีบซี ภี าคภาษาไทยขึน้ มาใหม่ในช่วงทดลองเป็น
เวลาสามเดือนเมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยผ่านเว็บไซต์ YouTube และ Facebook เป็น
รายงานทัง้ ภาษาอังกฤษและไทยโดยไม่ผา่ นการเซ็นเซอร์ของรัฐบาลทหาร ภายหลังสิน้ สุดการ
ทดลองเปิดใช้งาน ทาง British Foreign and Commonwealth Office อนุมตั ใิ ห้ด�ำ เนินงาน
ต่อไป โดยในปัจจุบนั จะมีทนุ สนับสนุนไปจนถึงสิน้ ปี 2558
Peace TV ได้เลียนแบบบีบซี โี ดยการเริม่ เปิดตัวสถานีขา่ วทาง YouTube ในเดือน
พฤษภาคม 2558 โดย Peace TV เป็นสือ่ ของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล ซึง่ ถูกรัฐบาลทหารสัง่ ปิด
ไปในปี 2557 และต่อมากสทช.ได้สง่ั เพิกถอนใบอนุญาต ปัจจุบนั มีการออกอากาศเป็นเวลา 15
ชัว่ โมงต่อวันผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นผูท้ ม่ี อี ายุนอ้ ยกว่าเดิมมาก ซึง่ พวกเขา
หวังว่าจะสามารถเข้าถึงกลุม่ คนดูกลุม่ เดิมได้ในทีส่ ดุ

3. สือ่ ต่างชาติ – ภัยคุกคามต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย?
ผูส้ อ่ื ข่าวต่างชาติหลายคนแจ้งกับสโมสรผูส้ อ่ื ข่าวต่างประเทศประจำ�ประเทศไทยในเดือน
มิถนุ ายน 2558 ว่า กำ�ลังมีปญ
ั หาในการต่อใบรับรองการทำ�งานและวีซา่ และเมือ่ ถูกสอบถาม
เกีย่ วกับประเด็นนีใ้ นการแถลงข่าวของ คสช.เมือ่ เดือนมิถนุ ายน ว่าเป็นการกระทำ�ทีจ่ งใจหรือไม่
โฆษกของคสช.แจ้งกับรอยเตอร์สว่า “ไม่ใช่อย่างแน่นอน เราไม่มนี โยบายห้ามไม่ให้ผสู้ อ่ื ข่าวต่าง
ชาติท�ำ งานในประเทศ [1]”
ผูส้ อ่ื ข่าวของสำ�นักข่าวแห่งหนึง่ ซึง่ ให้ขอ้ มูลโดยไม่ตอ้ งการเปิดเผยชือ่ เพราะกลัวการ
ตอบโต้ บอกกับ The Nation ว่า ทางการต้องการดูแลไม่ให้นกั ข่าวต่างชาติวพิ ากษ์วจิ ารณ์โดย
เฉพาะในสองประเด็นคือ “ระบอบปกครองของทหารและสถาบันพระมหากษัตริย”์ ผูส้ อ่ื ข่าวคน
นีเ้ สริมด้วยว่า นักข่าวทีต่ อ้ งการต่อใบอนุญาตทำ�งานจะถูกเจ้าหน้าทีถ่ ามทัง้ สองคำ�ถามนีใ้ นช่วงที่

สัมภาษณ์ทก่ี ระทรวงต่างประเทศ อย่างแรกคือความเห็นเกีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
อีกอย่างคือความเห็นเกีย่ วกับรัฐประหารและรัฐบาลชุดปัจจุบนั
The Nation อธิบายต่อไปถึงปัญหาของผูส้ อ่ื ข่าวต่างชาติสองคน โดยหนึง่ ในนัน้ เป็นผู้
สือ่ ข่าวอิสระซึง่ กล่าวว่า บรรณาธิการของสำ�นักข่าวทีเ่ ขาทำ�งานให้ในต่างประเทศ ได้รบั เชิญจาก
สถานทูตไทยในประเทศนัน้ เพือ่ ไปพูดคุยด้วย
“เป็นทีช่ ดั เจนว่าสือ่ ต่างชาติถกู มองว่าเป็นภัยคุกคามต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย
และความมัน่ คงในประเทศ เนือ่ งจากฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในไทยจำ�นวนมากมักอ่านข่าวจาก
สือ่ ต่างชาติ และมีการแปลบทความเป็นภาษาไทย” ผูส้ อ่ื ข่าวอีกคนหนึง่ บอกกับ RSF โดยไม่
ต้องการเปิดเผยชือ่ เขาได้กล่าวถึงปวิน ชัชวาลพงศ์ นักวิชาการซึง่ หนีไปอยูญ
่ ป่ี นุ่ เนือ่ งจากปฏิเสธ
ไม่ไปรายงานตัวตามคำ�สัง่ ของรัฐบาลทหาร พร้อมกับเสริมว่า “ผูล้ ภ้ี ยั คนสำ�คัญบางคนเช่นศ.ป
วินได้เขียนบทความเป็นประจำ�ให้กบั สือ่ ต่างชาติ”
เขาบอกว่า ปัญหาการรับรองสถานภาพผูส้ อ่ื ข่าวทีเ่ กิดขึน้ อาจเป็นเรือ่ งบังเอิญ และไม่
จำ�เป็นต้องเกีย่ วข้องกับทัศนะทางการเมืองของผูส้ อ่ื ข่าวแต่ละคน “หลัก ๆ แล้วเราคงต้องคาดเดาไป
เอง เนือ่ งจากการตัดสินใจในทุกเรือ่ งของรัฐบาลทหารมักขาดความโปร่งใส” เขากล่าวเสริม
เสียงตอบรับต่อหนังสือเกีย่ วกับประเทศไทยทีช่ อ่ื “A Kingdom in Crisis” เมือ่
ปี 2557 ของ Andrew MacGregor Marshall นักข่าวอิสระชาวอังกฤษ เป็นตัวอย่างทีด่ ซี ง่ึ
สะท้อนทัศนคติของรัฐบาลทหารทีม่ ตี อ่ การรายงานข่าวของต่างชาติ โดยเป็นหนังสือทีถ่ กู ห้าม
ขายเนือ่ งจากถูกมองว่ามีเนือ้ หา “หมิน่ ประมาท ดูหมิน่ หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหา
กษัตริย”์ โดย Marshall ได้ลาออกจากสำ�นักข่าวรอยเตอร์สเมือ่ ปี 2554 เนือ่ งจากสำ�นักข่าวนัน้
ปฏิเสธจะตีพมิ พ์รายงานพิเศษของเขาเกีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยข์ องไทย
ทางการมองว่าเนือ้ หาในหนังสือ “A Kingdom in Crisis” มีลกั ษณะทีห่ มิน่ ประมาท ดูหมิน่
หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผูส้ �ำ เร็จราชการแทน
พระองค์

สโมสรผูส้ อ่ื ข่าวต่างประเทศประจำ�ประเทศไทยตกเป็นเป้าหมายของคสช.
เพือ่ ป้องกันไม่ให้องค์กรพัฒนาเอกชนของไทยและหน่วยงานข้อมูลอิสระอืน่ ๆ สามารถเผยแพร่
ข่าวสารไปยังต่างประเทศได้มากขึน้ หรือเพือ่ ขัดขวางไม่ให้สอ่ื ระหว่างประเทศตีพมิ พ์เผยแพร่
ข้อมูลเกีย่ วกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ทางคสช.จึงมีการกดดันอย่างต่อเนือ่ งมาทีส่ โมสรผูส้ อ่ื ข่าว
ต่างประเทศประจำ�ประเทศไทย ซึง่ มักจัดงานแถลงข่าวและงานอภิปราย โดยมีการเชิญผูส้ อ่ื ข่าว
ไทย ปัญญาชน ตัวแทนจากภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐมาเข้าร่วม
หลังจากทีเ่ ก็บตัวไม่แสดงท่าทีวพิ ากษ์วจิ ารณ์มาเป็นเวลาแปดเดือน สโมสรผูส้ อ่ื ข่าว
ต่างประเทศประจำ�ประเทศไทยได้ประกาศจัดงานเกีย่ วกับการเมืองไทยเป็นครัง้ แรกในเดือน
มีนาคม 2558 ส่งผลให้คสช.ทำ�การแจ้งเตือนมาทันที และบอกว่าไม่ควรมีการวิพากษ์วจิ ารณ์
รัฐบาลทหารในระหว่างการจัดกิจกรรม อีกไม่กส่ี ปั ดาห์ตอ่ มา สโมสรผูส้ อ่ื ข่าวต่างประเทศประจำ�
ประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ของหน่วยงานสือ่ มวลชนไทยสี่
แห่งทีม่ ตี อ่ คำ�สัง่ ของคสช.ทีป่ ระกาศใช้เมือ่ เร็ว ๆ นีต้ ามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว
โดยทางสมาคมฯ ระบุวา่ คำ�สัง่ ดังกล่าว “ให้อ�ำ นาจอย่างกว้างขวางกับเจ้าหน้าทีท่ หารในการ
เซ็นเซอร์สอ่ื รวมทัง้ กำ�หนดบทลงโทษทีร่ นุ แรงกับผูส้ อ่ื ข่าวทีถ่ กู มองว่าไม่ยอมปฏิบตั ติ าม”
การคุกคามต่อสโมสรผูส้ อ่ื ข่าวต่างประเทศประจำ�ประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงขึน้
ในช่วงไม่กเ่ี ดือนทีผ่ า่ นมา แม้จะไม่สามารถระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นผลโดยตรงมาจากการแสดง
จุดยืนก่อนหน้านีห้ รือไม่ โดยมีการยกเลิกการจัดงานอย่างน้อยสามครัง้ ทีส่ โมสรผูส้ อ่ื ข่าวต่าง
ประเทศประจำ�ประเทศไทยในเดือนมิถนุ ายน โดยเป็นผลมาจากคำ�สัง่ ของคสช.และตำ�รวจ หรือ
อาจเป็นแรงกดดันบางอย่าง งานทีถ่ กู ยกเลิกได้แก่การแถลงข่าวของศูนย์ทนายความเพือ่ สิทธิ
มนุษยชน (ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ มาภายหลังรัฐประหาร) งานอภิปรายว่าด้วย “มาตรา 112 กับบทบาท
ในสังคมไทย” และงานแถลงข่าวรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเวียดนามของ Human
Rights Watch ในแถลงการณ์เกีย่ วกับการข่มขูอ่ นั เป็นเหตุให้มกี ารยกเลิกการอภิปรายมาตรา
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112 โดยทางสโมสรฯ ให้ขอ้ มูลว่า “สโมสรผูส้ อ่ื ข่าวต่างประเทศประจำ�ประเทศไทยเพิง่ ได้รบั แจ้ง
ว่า ถ้าหากปล่อยให้มกี ารจัดการอภิปรายต่อไป จะมีการส่งกำ�ลังทหารมาทีส่ �ำ นักงานและจะปิด
ทางเข้าออกของอาคารมณียา ซึง่ เป็นทีต่ ง้ั ของสำ�นักงาน”
ผูส้ อ่ื ข่างต่างชาติคนหนึง่ กล่าวว่า “ไม่งา่ ยนักทีจ่ ะประเมินว่ารัฐบาลทหารมีนโยบาย
เกีย่ วกับสือ่ ต่างชาติอย่างไร หลายครัง้ มีการข่มขูอ่ ย่างรุนแรง ซึง่ จะเห็นได้จากหลายเหตุการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ กับสมาคมผูส้ อ่ื ข่าวต่างประเทศประจำ�ประเทศไทย แต่หลายครัง้ ก็เสมือนมีทา่ ทีทผ่ี อ่ น
คลายลง พวกเขามักใช้การข่มขูร่ วมทัง้ การทำ�ความเข้าใจและการขอความร่วมมือ สลับกันไป”

ความรุนแรงและการขูฆ่ า่
ก่อนหน้าทีท่ หารจะทำ�การยึดอำ�นาจก็ได้มกี ารคุกคามสือ่ โดยเฉพาะผูส้ อ่ื ข่าวแบบเจาะ
ลึกจากต่างชาติมาก่อนแล้ว แต่ความตึงเครียดของทหารทำ�ให้ปญ
ั หานีเ้ ลวร้ายยิง่ ขึน้ ผูส้ อ่ื ข่าว
ต่างชาติไม่เพียงต้องพยายามปรับตัวเข้ากับระบอบเผด็จการทีไ่ ม่อาจคาดเดาได้ของรัฐบาลทหาร
เท่านัน้ แต่พวกเขายังต้องตกเป็นเป้าหมายของกลุม่ การเมืองทีเ่ ป็นขัว้ ตรงข้าม ซึง่ มีการจับตา
มองรายงานข่าวอย่างใกล้ชดิ และมักมีการกล่าวหาว่าสือ่ ต่างชาติบดิ เบือนความจริง เป็นทีช่ ดั เจน
ว่าพวกเขามักกล่าวหาเช่นนีเ้ สมอเมือ่ สือ่ ไม่ยอมรายงานข่าวตามเนือ้ หาทีพ่ วกเขาต้องการ
Nick Nostitz ผูส้ อ่ื ข่าวและช่างภาพชาวเยอรมัน ซึง่ ทำ�งานในไทยมากว่า 20 ปี และ
เป็นผูร้ ายงานข่าวการประท้วงทางการเมือง และติดตามการปราบปรามของทหารในช่วงปี
2553 อย่างใกล้ชดิ เขาได้ถกู ทำ�ร้ายร่างกายเมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2556 โดยกลุม่ ผูป้ ระท้วงต่อ
ต้านอดีตนายกรัฐมนตรียง่ิ ลักษณ์ ชินวัตร การทำ�ร้ายครัง้ นัน้ เกิดขึน้ หลังการปล่อยข่าวโจมตีของ
สือ่ ในประเทศอย่างกว้างขวาง (โปรดดู 2.1) มีการขูฆ่ า่ หลายครัง้ และมีการพยายามลักพาตัว
ในช่วงไม่กว่ี นั ก่อนรัฐประหาร ทุกวันนีเ้ ขายังคงถูกข่มขู่ ทำ�ให้ไม่สามารถทำ�งานได้อย่างอิสระ
เนือ่ งจากข้อกังวลเรือ่ งความปลอดภัย
“การรณรงค์สร้างความเกลียดชังเช่นนี้ ทำ�ให้ผมแทบไม่สามารถอาศัยอยูแ่ ละทำ�งาน
ในไทยต่อไปได้เลย ถ้าเป็นไปได้ผมจะย้ายครอบครัวกลับไปยุโรป ไปเริม่ ชีวติ ใหม่ทน่ี น่ั ”
Nostitz บอกกับ RSF ว่า “การข่มขูท่ ย่ี งั คงเกิดขึน้ ทำ�ให้ผมคิดว่าถ้ายังคงทำ�งานอยูท่ ่ี
นี่ ก็คงตกเป็นเป้าหมายต่อไป โดยทีผ่ า่ นมามีความพยายามทำ�ลายพืน้ ฐานในการสนับสนุนการ
ทำ�งานของผม ทัง้ การคุกคามด้านความปลอดภัยและด้านการเงิน”
การทีร่ ฐั บาลเพิม่ อำ�นาจให้กบั เจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ทีเ่ พือ่ รักษาความสงบ เป็นอีกปัจจัย
หนึง่ ซึง่ ส่งผลคุกคามในทางอ้อมต่อผูส้ อ่ื ข่าวบางคน Andrew Drummond ผูส้ อ่ื ข่าวอิสระชาว
อังกฤษซึง่ รายงานข่าวเกีย่ วกับประเทศไทยมา 25 ปี มักรายงานเจาะลึกการก่ออาชญากรรม
แบบเป็นองค์กร เขาจำ�เป็นต้องออกจากประเทศไปเมือ่ เดือนมกราคม 2558 เนือ่ งจากตัวเขา
และลูกสามคนถูกคุกคาม เพราะว่าเขา “รูม้ ากเกินไป” เขาเขียนไว้ในบล็อกของเขาเองเมือ่ วันที่
17 มกราคม
Drummond ไม่คาดหวังว่าจะได้รบั การคุม้ ครองจากหน่วยงานในพืน้ ที่ เนือ่ งจาก
เขาตกเป็นเป้าของอาชญากรต่างชาติซง่ึ น่าจะมีความร่วมมือเป็นอย่างดีกบั ตำ�รวจไทย เขาถูก
คุกคามมาเป็นเวลาหลายปี และทีผ่ า่ นมาเขาถูกฟ้องคดีหลายครัง้ จากการทำ�ข่าวแบบเจาะ
ลึก โดยในเดือนกันยายน 2547 ศาลจังหวัดพัทยา (150 กม.ด้านใต้ของกรุงเทพฯ) ตัดสินจำ�
คุก Drummond เป็นเวลาสองเดือนโดยให้รอลงอาญา เป็นคดีหมิน่ ประมาททีเ่ จ้าของบาร์ชาว
สก็อตแลนด์แจ้งความให้ด�ำ เนินคดีกบั เขา เนือ่ งจากการเขียนรายงานข่าวกล่าวหาว่าเจ้าของ
บาร์ท�ำ สิง่ ผิดกฎหมาย และเนือ่ งจากตัวเขาถูกฟ้องร้องหลายคดี ซึง่ ทำ�ให้เกิดค่าใช้จา่ ยตามมา
อย่างอย่างมากมายภายใต้ระบบกฎหมายของไทย ก็เป็นอีกปัจจัยสำ�คัญทีส่ ง่ ผลให้ Drummond
ตัดสินใจเดินทางออกไปจากเมืองไทย

หลังจากทำ�งานเป็นนัก
ข่าวแนวเจาะลึกเกี่ยวกับ
อาชญากรรมที่ทำ�เป็นองค์กร
ในไทยมา 25 ปี Andrew
Drummond ถูกบังคับให้ต้อง
ออกไปจากประเทศไทยเมื่อ
เดือนมกราคม 2558 เพราะตัว
เขาและลูกสามคนถูกข่มขู่ที่จะ
ใช้ความรุนแรง
ที่มา: Post publishing
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ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 Nick Nost
itz,ผู้สื่อข่าวอิสระชาวเยอรมันได้ถูกกลุ่มผู้
ประท้วงต่อต้านรัฐบาลรุมทำ�ร้ายอย่างรุน
แรง เนื่องจากถูกมองว่าเป็นฝ่ายเดียวกับผู้
สนับสนุนรัฐบาลหรือกลุ่ม “เสื้อแดง”
ที่มา: Post publishing

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นักล่าเสรีภาพสื่อ
ว่าเขาพูดติดตลกหรือไม่
ในการแถลงข่าวครัง้ เดียวกัน
เขากล่าวหาฐาปนีย์ เอียดศรีชยั ผูส้ อ่ื
ข่าวแนวเจาะลึกทีม่ ชี อ่ื เสียงของช่อง 3
ว่าได้สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยการเปิดโปงกรณีการค้า
มนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง โดยใน
ระหว่างการเดินทางไปทำ�ข่าวบนเกาะ
เบ็นจินาของอินโดนีเซีย ฐาปนียไ์ ด้พบ
หลุมศพทีม่ ซี ากศพของพลเมืองไทย
หลายร้อยคน ซึง่ แทนทีพ่ ลเอกประยุทธ
จะยกย่องรายงานข่าวแบบเจาะลึกซึง่
เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะเช่นนี้ แต่
กลับกล่าวโจมตีฐาปนียว์ า่ “อย่าเพิง่
ขยายความกันมากเพราะบางข่าวเป็น
อันตรายกับประเทศ หากสือ่ ตีขา่ วนี้
ออกไป จะเกิดเรือ่ งการค้ามนุษย์เข้ามา
ทันที และถ้าเขาไม่ซอ้ื ปลา 2 แสนกว่า
ล้านตัน พวกตีขา่ วจะต้องรับผิดชอบ”
ประยุทธ์ยงั ได้กล่าวโจมตี
มติชน หนังสือพิมพ์รายวัน ว่าให้การ
สนับสนุนทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก
รัฐมนตรีทถ่ี กู โค่นล้มเมือ่ ปี 2549 และ
สนับสนุนพรรคพวกทักษิณ ซึง่ กลับ
มามีอ�ำ นาจช่วงปี 2557 “อย่าคิดว่า
ผมไม่รนู้ ะว่าคนทีเ่ ขียนเรือ่ งนีเ้ ป็นพวก
สนับสนุนรัฐบาลเก่า” เขาบอกกับผูส้ อ่ื
ข่าวมติชน
ประยุทธ์มงุ่ ปราบปรามคนที่
ไม่สนับสนุนนโยบายของเขาและคนที่
ปกป้องสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการวิพากษ์
วิจารณ์ นับแต่ประกาศใช้กฎอัยการศึก
เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2557 เขาไม่เพียง
ปิดกัน้ ผูส้ อ่ื ข่าว บล็อกเกอร์และสำ�นัก
ข่าว หากยังโจมตีนกั แสดง ปัญญา
ชน นักวิชาการ นักการเมืองฝ่ายค้าน
และใครก็ตามทีเ่ ขามองว่าเป็นพวก

ชอบวิพากษ์วจิ ารณ์ตวั เขาและรัฐบาล
ทหาร เขามีรายการพูดทางโทรทัศน์
ประจำ�สัปดาห์และมักใช้โอกาสนีเ้ พือ่
ข่มขูส่ อ่ื มวลชน โดยรายการซึง่ ออก
อากาศทัว่ ประเทศในชือ่ “คืนความ
สุขให้ประเทศไทย” และเป็นชือ่ ทีต่ ง้ั
ตามเพลงทีเ่ ขาแต่ง ในรายการนีเ้ ขา
พยายามอธิบายถึงนโยบายของรัฐบาล
และมักจะวิพากษ์วจิ ารณ์การรายงาน
ข่าวล่าสุด โดยกล่าวหาบรรณาธิการ
ข่าวว่าไม่ให้ความใส่ใจมากพอ และ
เรียกร้องให้เกิด “ความร่วมมือ” มาก
ขึน้
เมือ่ ฤดูใบไม้ผลิทแ่ี ล้ว รัฐบาล
ทหารประกาศว่าต้องการสัง่ สอนผูส้ อ่ื
ข่าวถึงวิธกี ารตัง้ คำ�ถามในระหว่างการ
แถลงข่าว ประยุทธ์ยนื ยันว่าเขาไม่กลัว
สือ่ มวลชน “ผมไม่มอี �ำ นาจควบคุมสือ่
และสือ่ ก็ไม่มอี �ำ นาจควบคุมผม” เขา
กล่าวในเดือนมิถนุ ายน 2558
ในเดือนกันยายน 2557
เขาขูว่ า่ จะออกกฎหมายใหม่ ซึง่ จะ
ทำ�ให้เกิด “ความไม่สะดวกกับผูส้ อ่ื
ข่าว สือ่ มวลชน สถานีวทิ ยุและสถานี
โทรทัศน์” เป็นทีโ่ ชคร้ายที่ 16 เดือนที่
ผ่านมา ทำ�ให้เราเชือ่ ได้วา่ สิง่ ทีเ่ ขาขูน่ า่
จะเป็นความจริง

ที่มา: WANG ZHAO / AFP

อดีตผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบกและผูท้ แ่ี ต่ง
ตัง้ ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นพวกหลง
ตัวเองและยโสโอหัง มักแสดงท่าที
ก้าวร้าวและตอบโต้กบั ใครก็ตามทีก่ ล้า
ตัง้ คำ�ถามแบบตรงไปตรงมา และมี
ตัวอย่างให้เห็นอย่างเด่นชัดหลายครัง้
โดยในเดือนกันยายน 2557 ประชา
ไท หนังสือพิมพ์ออนไลน์ได้ท�ำ การ
รวบรวมคำ�พูดของประยุทธ์ในหลาย
ประเด็น ซึง่ ไม่เป็นทีช่ ดั เจนว่าเขาพูด
เล่นหรือไม่
บางคนอาจคิดว่าสิง่ ที่
ประยุทธ์ขผู่ สู้ อ่ื ข่าวเป็นแค่ทา่ ทีแบบ
ขำ�ขัน แต่ทา่ ทีทเ่ี ขากดขีเ่ สรีภาพใน
การพูด สะท้อนให้เห็นว่าสิง่ ทีก่ ลัวก็
อาจเกิดขึน้ จริงได้ เขาให้ความเห็น
เกีย่ วกับสือ่ มวลชนเมือ่ วันที่ 5 มีนาคม
2558 ซึง่ ถือว่าเป็นวันผูส้ อ่ื ข่าวแห่ง
ประเทศไทย โดยเขาบอกว่า ผูส้ อ่ื ข่าว
“ควรมีบทบาทสำ�คัญในการสนับสนุน
กิจการของรัฐบาล โดยควรทำ�ให้เกิด
ความเข้าใจต่อนโยบายของรัฐในหมู่
ประชาชน และช่วยลดความขัดแย้งใน
สังคม”
ความเห็นทีแ่ สดงความ
รังเกียจต่อสือ่ มวลชนทำ�ให้โลกจับตา
มองท่าทีในการแสดงการดูถกู เสรีภาพ
ด้านข้อมูลข่าวสารของเขา รวมทัง้ การ
ดูถกู ผูพ้ ทิ กั ษ์เสรีภาพ ซึง่ เขาเห็นว่า
เป็นภัยคุกคามต่อประเทศ ในการตอบ
คำ�ถามในการแถลงข่าวเมือ่ วันที่ 25
มีนาคม 2558 ว่ารัฐบาลจะทำ�อย่างไร
กับผูส้ อ่ื ข่าวทีไ่ ม่ยอมทำ�ตามนโยบาย
ทีร่ ฐั บาลกำ�หนด เขาตอบด้วยน้�ำ เสียง
ขึงขังแบบทีเล่นทีจริง ว่า “คงต้องเอา
ตัวไปประหารน่ะสิ” ซึง่ ไม่เป็นทีช่ ดั เจน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถอดทน
ต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือการท้าทายอำ�นาจ
ใด ๆ ได้
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สิ่งต้องห้ามของรัฐบาลทหาร

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : กษัตริย์
ที่แตะต้องมิได้
พงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเพ็ง ผู้ใช้งาน
อินเตอร์เน็ตอายุ 48 ปี ถูกศาล
สั่งจำ�คุกเป็นเวลา 30 ปีเมื่อวัน
ที่ 7 สิงหาคม 2558 ในข้อหาหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพจากการโพสต์
ข้อความหกครั้งใน Facebook ที่
ผ่านมามีผู้ถูกจับกุมในข้อหานี้หลาย
ร้อยคน รวมทั้งที่เป็นผู้สื่อข่าว
ปัญญาชน นักวิชาการ และนักการ
เมือง แค่มีคนโทรศัพท์ไปแจ้งความ
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยไม่บอก
ชื่อ ทางหน่วยงานก็จะเริ่มสอบสวน
ทำ�ให้การเซ็นเซอร์ตัวเองกลายเป็น
สิ่งที่จำ�เป็นต้องทำ� ในปัจจุบัน มี
ผู้สื่อข่าวสองรายที่ต้องโทษจำ�คุก
ในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
หนึ่งในนั้นคือสมยศ พฤกษาเกษม

aที่มา: พรชัย กิตติวงศ์สกุล / AFP

ในเมืองไทยเต็มไปด้วยข้อห้าม
มากมายสำ�หรับสือ่ หลังจากพลเอก
ประยุทธ์ยดึ อำ�นาจ ประเด็นทีเ่ กีย่ ว
กับการเมือง (แม้จะเกีย่ วเพียงเล็ก
น้อย) กลายเป็นเรือ่ งอ่อนไหว โดย
เฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการหมิน่
พระบรมเดชานุภาพซึง่ กลายเป็น
สิง่ ทีท่ �ำ ให้ผสู้ อ่ื ข่าวปวดหัวมากทีส่ ดุ
จนถึงขัน้ ไม่กล้าจะรายงานข่าวในคดี
หมิน่ พระบรมเดชานุภาพ หรือแม้แต่
การค้นคำ�ในหัวข้อนี้ ต่อไปนีเ้ ป็นข้อ
ห้ามบางอย่างซึง่ หากขัดขืนอาจส่ง
ผลให้ถกู เรียกให้มารายงานตัวแบบ
“ฉันมิตร” จากหน่วยงานทหารหรือ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ

สุข บรรณาธิการนิตยสาร Voice of
Thaksin ซึ่งศาลสั่งลงโทษจำ�คุก 11 ปี
เมื่อปี 2556 โดยเกี่ยวข้องกับบทความ
สองชิ้นในนิตยสารซึ่งศาลเห็นว่ามี
ลักษณะดูหมิ่นองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
พลเอกประยุทธ์และคสช.: วิจารณ์
ความชอบธรรมของพวกเขากลาย
เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของ
ประเทศ
ในขณะที่คสช.ปกครองประเทศ ข้อ
ห้ามต่อการวิจารณ์คสช.ครอบคลุม
การวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อหน่วยงาน
ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นตำ�รวจ ทหาร และ
ศาล และแน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์
นายกรัฐมนตรีและเผด็จการ ซึ่งรวม
ศูนย์อำ�นาจไว้คนเดียวตามมาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จะไม่
ยอมรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้
และไม่ลังเลที่จะข่มขู่ผู้สื่อข่าวซึ่งอาจ
ตั้งคำ�ถามที่ดูอุกอาจมากเกินไป สิ่งที่
รัฐบาลทหารทนไม่ได้เลยคือบุคคลที่
มักตั้งคำ�ถามต่อความชอบธรรมในการ
ปกครองประเทศของ คสช.
2010 การนองเลือด: การปราบปราม
เสียงทีเ่ ห็นต่าง!
การประท้วงครัง้ ใหญ่เพือ่ ต่อต้านรัฐบาล
ทีน่ �ำ โดย “คนเสือ้ แดง” กลายเป็น
เหตุการณ์นองเลือดเมือ่ เดือนเมษายน
2553 โดยเจ้าหน้าทีท่ หารยิงปืนใส่อย่าง
ไม่เลือกหน้า ทำ�ให้ผเู้ คลือ่ นไหวด้าน
การเมือง พลเรือน และผูส้ อ่ื ข่าวเสีย
ชีวติ มีตวั เลขผูเ้ สียชีวติ เกือบ 100 คน
(รวมทัง้ ผูส้ อ่ื ข่าวต่างชาติสองคน) และ
บาดเจ็บอีกกว่า 2,000 คน โดยกองทัพ
อ้างว่าทีผ่ า่ นมามีการใช้กระสุนยางเพือ่

ปราบม็อบ แต่สง่ิ ทีเ่ กิดขึน้ จริงดูเหมือน
จะเป็นสิง่ ตรงกันข้าม และมีการกดดัน
รัฐบาลชุดทีผ่ า่ นมาให้ตอ่ ต้านความ
พยามของภาคประชาสังคมทีต่ อ้ งการ
ให้กองทัพรับผิดชอบและการแก้ปญ
ั หา
การลอยนวลพ้นผิดจากการสังหารหมูท่ ่ี
ผ่านมา ซึง่ เป็นข้อกังวลของรัฐบาลทหาร
แต่เพราะอำ�นาจตามมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว รัฐบาลทหาร
จึงสามารถขัดขวางไม่ให้มกี ารเริม่ การ
ไต่สวนคดีทม่ี คี วามอ่อนไหวอย่างมาก
เหล่านีไ้ ด้
การค้ามนุษย์กรณีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา:
ความอับอายของทางการ
ชาวโรฮิงญาจากพม่าซึง่ องค์การ
สหประชาชาติถอื ว่าเป็นชนกลุม่ น้อย
ทีถ่ กู ปราบปรามมากทีส่ ดุ กลุม่ หนึง่
ในประเทศพม่า ได้หลบหนีเข้าสู่
ประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน
มาอย่างต่อเนือ่ ง ผูค้ า้ มนุษย์ทเ่ี ป็นคน
ไทยได้ลกั ลอบนำ�เข้าผูห้ ลบหนีเข้าเมือง
ชาวโรฮิงญาหลายหมืน่ คน หลายคน
ตกเป็นเหยือ่ รีดไถทัง้ จากตำ�รวจไทย
และกลุม่ ติดอาวุธ ทีผ่ า่ นมากองทัพ
พยายามขัดขวางไม่ให้ผสู้ อ่ื ข่าวลงเรือ
เพือ่ ไปสัมภาษณ์ผหู้ ลบหนีเข้าเมือง
ชาวโรฮิงญาเหล่านัน้ ในเดือนธันวาคม
2556 กองทัพเรือได้ฟอ้ งหมิน่ ประมาท
ภูเก็ตหวาน สำ�นักข่าวทางอินเตอร์เน็ต
เนือ่ งจากมีการเขียนบทความโดยการ
อ้างข้อความหนึง่ ย่อหน้าจากรายงาน
ข่าวของรอยเตอร์ส ทีก่ ล่าวหาว่า
ทหารไทยได้รบั ประโยชน์จากการค้า
มนุษย์ในกรณีผหู้ ลบหนีเข้าเมืองชาวโร
ฮิงญา

การคอรัปชั่น: ความร่วม
มือระหว่างทางการกับผู้ก่อ
อาชญากรรมเป็นองค์กร
การอ้างความจำ�เป็นในการเก็บ
ข้อมูลเป็นความลับทางราชการ
และการป้องกันภัยคุกคามต่อ
ความมัน่ คงแห่งชาติ มักถูกใช้เพือ่
ปกปิดการกระทำ�ผิดกฎหมาย
และเรือ่ งอือ้ ฉาวทีเ่ กิดขึน้ มาเป็น
เวลายาวนาน บางเรือ่ งก็ยากทีจ่ ะ
เปิดโปงมากกว่าเรือ่ งอืน่ เช่น กรณี
“ขบวนการต้มตุน๋ ” ผูค้ า้ หุน้ ซึง่ ทำ�
เป็นขบวนการรวมทัง้ ผูท้ อ่ี ยูใ่ นต่าง
ประเทศ แก๊งอาชญากรรมในไทย
และบรรดาเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจและ
เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานยุตธิ รรมของ
ไทย Andrew Drummond ผูส้ อ่ื
ข่าวอิสระชาวอังกฤษถูกขูฆ่ า่ หลัง
จากทีพ่ ยายามสืบสาวข้อมูลไปถึง
กลุม่ เหล่านี้ เป็นกรณีทเ่ี กีย่ วข้อง
กับเจ้าหน้าทีท่ ง้ั ตำ�รวจ ทหาร และ
ผูพ้ พิ ากษาทีท่ จุ ริต เขาต้องหลบ
หนีออกจากประเทศไทยหลัง
จากทีม่ กี ารขูค่ รัง้ ล่าสุดซึง่ มีความ
รุนแรงมาก

บรรดาผู้สนับสนุนกลุ่ม “เสื้อแดง” โชว์
ภาพของ Fabio Polenghi และ Hiro
Muramoto ผู้สื่อข่าวที่ถูกสังหารใน
ระหว่างการปราบปรามนองเลือดของ
ทหารต่อผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเมื่อปี
2553 ในตอนนี้รัฐบาลทหารทำ�ทุกวิถีทาง
เพื่อไม่ให้มีการพูดคุยถึงการปราบปราม
ครั้งนั้น ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ
100 คน
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สื่อมวลชนไทยยังมีศักยภาพใน
การเป็นหมาเฝ้าบ้านหรือไม่?
รัฐบาลทหารสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อสื่อแบบดั้งเดิม มี
การเซ็นเซอร์หรือบังคับให้สื่อเซ็นเซอร์ตัวเอง แต่ผู้สื่อข่าว
หลายคนบอกว่า สื่อมวลชนเองก็เสมือนเป็นนักโทษที่ติดกับ
ดักการแบ่งแยกขั้วที่รุนแรงในสังคมไทย และสื่อมวลชนก็ได้
ร่วมมือกับการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเช่นนี้ ในการให้ความเห็น
เป็นการส่วนตัวพวกเขาบอกว่ามีความกังวลกับการคุกคาม
เนื่องจากการฟ้องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และการที่ไม่
สามารถวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มการเมืองใดๆได้ เพราะการทำ�
เช่นนั้นอาจทำ�ให้เพื่อนร่วมวิชาชีพหรือคนทั่วไปมองว่าเป็น
สีใดสีหนึ่ง ในขณะที่ระบบยุติธรรมของไทยก็พร้อมจะเอาผิด
ทางอาญากับการแสดงความเห็นต่อสาธารณะ และการ
เปิดโปงการปฏิบัติมิชอบทางกฎหมาย เช่นกรณีการดำ�เนิน
คดีกับภูเก็ตหวาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการต่อสู้ต่อไปเพื่อ
ฟื้นฟูสถานภาพ “ฐานันดรที่สี่” ของสื่อมวลชน และส่งเสริม
เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร
ทบอย่างมากจากการแบ่ง
ขั้วที่รุนแรงระหว่างฝ่าย
สนับสนุนเสื้อแดงและฝ่าย
สนับสนุนเสื้อเหลือง มีสื่อ
เพียงจำ�นวนน้อยที่สามารถ
ทำ�งานโดยพ้นกรอบ
อุดมการณ์ทั้งสองได้
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สื่อมวลชนไทยไได้บผลกระ
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1. สือ่ มวลชน – ตกเป็นเหยือ่ การแบ่งขัว้ ทางการเมือง (ของ

ตนเอง) หรือไม่?

สภาพแวดล้อมทีแ่ บ่งเป็นสองสี
ผู้สื่อข่าวไทยโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่นานนักในการอธิบายภูมิทัศน์ของสื่อ “สื่อมวลชนไทยมัก
จะแบ่งตามสีทางการเมือง ที่เป็นเสื้อแดงก็มีค่าย มติชน, ข่าวสด และ Voice TV ส่วนที่เป็น
ฝ่ายเหลืองก็มี Manager, ไทยโพสต์, The Nation, แนวหน้า และ เดลินิวส์ ส่วน ไทยรัฐมี
จุดยืนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้มีอำ�นาจในขณะนั้น Bangkok Post มีความเอนเอียง
ไปในทางฝ่ายเสื้อเหลือง แต่พูดตามตรงน่าจะมีลักษณะที่สนับสนุนฝ่ายชนชั้นนำ�มากกว่า”
และผู้สื่อข่าวคนอื่น ๆ ที่ RSF สัมภาษณ์ก็ได้ให้ความเห็นที่คล้ายคลึงกัน แม้จะมีรายละเอียด
แตกต่างไปบ้างเล็กน้อย
ในทำ�นองเดียวกันสำ�หรับสถานีโทรทัศน์ นอกจากโทรทัศน์ที่เป็นของรัฐ (ช่อง 3,
7, 9 และ 11) ซึ่งถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลหรือกองทัพบกแล้ว ที่เหลือล้วนเป็น
“สถานีที่โฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มการเมืองสีต่าง ๆ” ที่เป็นสีแดงก็มี TV 24 (หรือ Asia
Update ก่อนรัฐประหาร) Peace TV (หรือ UDD TV ก่อนรัฐประหาร) และ Voice TV ที่
เป็นเสื้อเหลืองก็มีฟ้าวันใหม่ (หรือ Blue Sky TV ก่อนรัฐประหาร) ซึ่งสนับสนุนพรรคประ
ชาธิปัตย์และกปปส. และ ASTV ซึ่งเป็นของสนธิ ลิ้มทองกุล หนึ่งในแกนนำ�กลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)
สถานีวิทยุชุมชนหลายพันแห่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองได้
ทำ�ให้ภาพนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกสั่งปิดหรือต้องเซ็นเซอร์ตัวเองหลังมีการ
ทำ�รัฐประหาร ในขณะที่สื่ออื่น ๆ อย่างเช่น เว็บไซต์ข่าวที่ไม่ค้ากำ�ไรของ ประชาไท ยังคง
พยายามที่จะยืนอยู่เหนือการแบ่งขั้วนี้ โดย ประชาไท ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ซึ่งเป็นผลมาจาก
การคุกคามสื่อภายใต้รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่ผ่านมาทำ�หน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ทุกรัฐบาล

...แต่นน่ั ไม่ได้สนับสนุนให้เกิดเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร
ผู้สื่อข่าวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความเห็นตรงกันว่า “การแบ่งขั้วของสื่อเป็นภัยคุกคาม
อย่างยิ่งต่อเสรีภาพของสื่อในประเทศไทย เพราะทำ�ให้สื่อและผู้สื่อข่าวของไทยไม่สามารถ
ร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อต่อต้านการเซ็นเซอร์ของรัฐบาล และต่อต้านแรงกดดันจาก
กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองและการเงินอีกหลายกลุ่ม การแบ่งขั้วเช่นนี้ยังทำ�ให้ผู้สื่อข่าว
จากสื่อที่เอียงข้างไปทางเสื้อแดง มักถูกโจมตีหรือถูกข่มขู่จากผู้สนับสนุนในฝ่ายเสื้อเหลือง
เช่นเดียวกับฝ่ายเสื้อเหลืองที่ถูกคุกคามจากฝ่ายเสื้อแดง” ผู้สื่อข่าวจากกลุ่มบริษัทมติชน
กล่าว
ความเป็นปรปักษ์ต่อกันเช่นนี้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในบรรดาผู้สื่อข่าว ทำ�ให้เกิดการ
ละเมิดอย่างร้ายแรงต่อจรรยาบรรณขั้นพื้นฐานของวิชาชีพ แม้กระทั่งทำ�ให้เกิดความผิดตาม
กฎหมาย โดยในช่วงที่กลุ่มกปปส. (เสื้อเหลือง) จัดการประท้วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง
พฤษภาคม 2557 ผู้สื่อข่าวมักทะเลาะกันทั้งผ่านสื่อ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และบางครั้งก็
ทะเลาะกันในการทำ�งานภาคสนาม ผู้สื่อข่าวบางคนบอกว่าเคยเห็นช่างภาพของสื่อที่เป็นคู่
แข่งกันลงไม้ลงมือกัน
ผู้สื่อข่าวจากมติชนกล่าวว่า “สื่อที่เป็นข้างเสื้อเหลืองมักสนับสนุนการทำ�รัฐประหาร
ความจริงพวกเขาเรียกร้องให้มีการทำ�รัฐประหารมาช่วงหนึ่งแล้ว โดยผ่านการเขียน
บทบรรณาธิการและบทความ สื่อที่เอียงข้างเสื้อเหลืองยังมักกระตุ้นให้รัฐบาลทหารปราบ
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ปรามกลุ่มที่พวกเขามองว่าเป็นเครือข่ายเสื้อแดงและการเอาผิดกับผู้ต้องสงสัยในคดีหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ”
ปลายปี 2556 Nick Nostitz ผู้สื่อข่าวและช่างภาพชาวเยอรมันตกเป็นเป้าโจมตี
ของสื่อสังคมออนไลน์อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ผู้ที่โจมตีเขาล้วนเป็นพวกเสื้อเหลือง รวม
ทั้งสถานีโทรทัศน์ Blue Sky TV โดยเขาถูกกล่าวหาว่าทำ�งานรับจ้างให้กับกลุ่มเสื้อแดง หลัง
จากที่เขาถูกผู้ประท้วงกลุ้มรุมทำ�ร้ายและหลบหนีจากการลักพาตัวมาได้อย่างหวุดหวิดเมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ในขณะที่ผู้สื่อข่าวต่างชาติคนอื่น ๆ ได้รายงานข้อกล่าวหานี้ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของตน แต่บางคนได้ตั้งข้อสังเกตว่า “การรายงานข่าวที่ลำ�เอียง” ต่างหากที่
เป็นสาเหตุให้เกิดการรุมทำ�ร้ายครั้งนี้
ผู้สื่อข่าวต่างชาติคนหนึ่งให้ข้อคิดเห็นว่า“แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ลากสื่อของ
ไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งแม้ว่าสื่อจะพยายามทำ�ตัวเป็นกลางในการรายงาน
ข่าว ซึ่งหมายถึงการรายงานตามข้อเท็จจริงและปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อ แต่สุดท้าย ก็ถูกมอง
ว่าสนับสนุนข้างใดข้างหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ข่าวสด และมติชน ซึ่งถูกโจมตีอย่างหนักจาก
การกล่าวปราศรัยของกลุ่มสายล่อฟ้าที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ (ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นก
ปปส.) โดยมีการถ่ายทอดการพูดโจมตีเช่นนี้ผ่านช่อง Blue Sky และยังมีการนำ�มาฉายซ้ำ�อีก
หลายครั้ง ทำ�ให้ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์เหล่านี้ต่างรู้สึกเสี่ยงภัยเวลาเดินทางไปรายงานข่าว
ในที่ชุมนุม บางครั้งต้องยืมบัตรนักข่าวของสื่อรายอื่นมาใช้ และสถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีกใน
ช่วงการประท้วงของกปปส. เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในที่ชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงและเป็นผล
จากสื่อเสื้อแดงเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงปี 2552 และ 2553 แต่ไม่มีช่วงไหนที่เลวร้ายยิ่งกว่า
ตอนที่กปปส.ชุมนุม โดยเฉพาะในช่วงปี 2556-57”

ความล้มเหลวของสถาบันสือ่
ผู้สื่อข่าวหลายคนยังได้วิจารณ์สถาบันสื่อที่สำ�คัญ รวมทั้งสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลสื่อ ผู้สื่อข่าว
หลายคนคว่ำ�บาตรสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยรวมทั้งสมาคมสื่ออื่น
ๆ โดยกล่าวหาว่าแกนนำ�สมาคมแสดงท่าทีสนับสนุนรัฐบาลมากเกินไป และไม่ได้พยายาม
ปกป้องผลประโยชน์ในฐานะตัวแทนสื่อ อีกทั้
สมาชิกของสมาคมสื่อหลายแห่งยังได้รวมตัวกันเป็นคณะกรรมการปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยี
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจัดทำ�ร่างระเบียบที่ควบคุมสื่ออย่างเข้มงวด โดยไม่มี
การปรึกษาหารือพวกเขาก่อน
กสทช.ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทำ�นองเดียวกัน คณะกรรมการกสทช.ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ทำ�ให้ขาดความเป็นอิสระจากรัฐบาล ไม่มีการดำ�เนินงานที่
โปร่งใสและมักใช้อำ�นาจในการบังคับสื่อมากเกินไป ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้อำ�นาจกสทช.ในการห้ามออกอากาศ
รายการที่มีเนื้อหากระทบต่อ “ความมั่นคงของรัฐ” และ “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” ทาง
หน่วยงานได้ใช้อำ�นาจในส่วนนี้โดยมิชอบจนถึงขนาดที่ว่าเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ศาลได้
สั่งเพิกถอนมติกสทช.ที่ออกมาก่อนหน้านั้นไม่กี่เดือนเพื่อสั่งปิดสถานี Peace TV ของกลุ่ม
เสื้อแดง และอนุญาตให้เปิดการให้บริการใหม่อีกครั้ง สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำ�
ประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสื่อต่างชาติในประเทศไทย ก็ตกเป็นประเด็นของการถก
เถียงนี้เช่นกัน โดยเฉพาะในประเด็นที่ไม่มีการประณามการตัดสินลงโทษสมยศ พฤกษาเกษม
สุข ในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
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การปกป้องเสรีภาพสือ่
ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนคนหนึ่งกล่าวว่า “ทั้งสื่อไทยและต่างชาติสามารถมีบทบาท
สำ�คัญในฐานะผู้ปกป้องสิทธิพลเรือนในประเทศไทยรัฐบาลทหารชุดนี้อาจไม่ได้เป็นเผด็จการ
อย่างชัดเจนแบบในเกาหลีเหนือหรือจีน พวกเขายังคงอ่อนไหวกับความเห็นของสาธารณชน
ในไทยและประชาคมโลก และสื่อสามารถท้าทายรัฐบาลทหารได้โดยอาศัยสถิติด้านสิทธิ
มนุษยชนที่อ่อนแอรวมถึงปัญหาอื่น ๆ ในประเทศไทย” เขายังขยายความในประเด็นนี้ให้
ชัดเจนขึ้นอีกว่าการรายงานข่าวของสื่อระหว่างประเทศในกรณีการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา
รวมทั้งการรายงานของสื่อไทยและต่างประเทศกรณีการจับกุมนักศึกษา 14 คนเมื่อเดือน
มิถุนายน 2558 แสดงให้เห็นว่าสื่อสามารถมีบทบาทกดดันรัฐบาลทหารได้เช่นกัน ถ้าหากมี
การร่วมมือกันทำ�งานอย่างเป็นเอกภาพ

2. แก้ไขปัญหาการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดย

มิชอบ

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 พงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเพ็ง พนักงานบริษัททัวร์แห่งหนึ่งถูกศาลตัดสินจำ�
คุก 30 ปีตามกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา)
จากการโพสต์ข้อความหกครั้งใน Facebook ซึ่งทางการเห็นว่าเป็นการหมิ่นสถาบันพระมหา
กษัตริย์ โดยในเบื้องต้นศาลตัดสินจำ�คุกเขา 10 ปีต่อหนึ่งข้อความ (ทั้งหมด 60 ปี) แต่ลดโทษ
ให้ครึ่งหนึ่งเนื่องจากเขารับสารภาพ พงษ์ศักดิ์ไม่มีโอกาสอุทธรณ์คำ�ตัดสิน ซึ่งถือว่าเป็นบท
ลงโทษหนักที่สุดในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ทั้งนี้เพราะเป็นการไต่สวนโดยศาลทหาร
และเป็นไปตาม ประกาศคสช. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 สามวันหลังการรัฐประหาร
ที่ให้อำ�นาจศาลทหารในการพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทุกคดี ถือได้ว่าเป็นการ
กระทำ�ที่ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)

หมิน่ พระบรมเดชานุภาพ – อาวุธทำ�ลายล้างอันทรงพลัง
จำ�นวนการฟ้องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ภายหลังรัฐประหาร โดยรัฐบาล
ทหารได้ประกาศเป็นภารกิจเร่งด่วนในการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเหตุให้มีการ
เพิ่มอำ�นาจในการบังคับและสอดแนมข้อมูล และทำ�การจับกุมหลายครั้ง โดยมีเป้าหมายเป็น
ปัญญาชน ฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน บล็อกเกอร์ และผู้สื่อข่าว
หลายคนที่ยินยอมไปรายงานตัวตามคำ�สั่งของรัฐบาลทหาร ถูกจับกุมและถูก
ไต่สวนในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยศาลทหาร เช่นเดียวกับตัวรัฐบาลทหาร ศาล
ทหารมีลักษณะที่เผด็จการและไม่ยืดหยุ่นอย่างมาก ที่ผ่านมามีการไต่สวนคดีต่อผู้รายงาน
ข่าวและข้อมูลอิสระโดยเป็นการพิจารณาแบบลับ มีการสั่งห้ามบุคคลภายนอกไม่ให้เข้าร่วม
สังเกตการณ์ มีการละเมิดสิทธิในการต่อสู้คดี เช่น การไม่ยอมให้ทนายความได้รับสำ�เนา
คำ�ฟ้อง อีกทั้งศาลทหารยังมักกำ�หนดบทลงโทษที่รุนแรงกว่าศาลพลเรือน
ศาลทหารได้ตัดสินลงโทษจำ�คุกคฑาวุธ บูรณ์พิทักษ์ นักข่าวพลเมืองและนักจัด
รายการวิทยุออนไลน์เป็นเวลาห้าปีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 จากการจัดรายการวิทยุ
ทางอินเตอร์เน็ตในประเด็นทางการเมือง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ และอีกหกวันต่อมา สมศักดิ์ ภักดีเดช บรรณาธิการเว็บไซต์ Thai E-News ถูก
ศาลสั่งจำ�คุกสี่ปีครึ่ง ฐานโพสต์บทความของ ใจ อึ๊งภากรณ์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง

หนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งหลบหนีจากประเทศไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 หลังจากถูกตั้ง
ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เนื่องจากหนังสือที่เขาเขียนชื่อ A Coup for the Rich สม
ศักดิ์ ถูกจับกุมสามวันหลังรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 โดยทหารได้จับตามองเขา
มาโดยตลอด และที่ผ่านมาเว็บไซต์ Thai E-News ซึ่งรวบรวมข่าวการเมืองมักถูกเซ็นเซอร์
โดยทางการ โดยเฉพาะในช่วงที่มีความตึงเครียดทางการเมือง ในเดือนกรกฎาคม 2553 ซึ่ง
เว็บไซต์แห่งนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในสื่อออนไลน์ “ที่สนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดง” ถูกบล็อกการ
เข้าถึงในประเทศไทย
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจสำ�คัญอย่างหนึ่งคือการจำ�แนกตัวผู้เขียนเนื้อหา
ในการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ โดยเฉพาะการทำ�งานเป็น
เครือข่ายและประสานงานผ่านทางอินเตอร์เน็ต กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประกาศเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 ว่าสามารถเปิดโปงเครือข่าย “ล้มเจ้า” ที่เผยแพร่คลิปเสียงและความเห็น
ทางการเมืองวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ที่เรียกว่า “เครือข่ายบรรพต”
ซึ่งมีสมาชิกแปดคนและถูกจับกุม รวมทั้งนายหัสดิน อุไรไพรวัน อายุ 66 ปี โดยมีการมอบ
เงินรางวัลนำ�จับจำ�นวน 200,000 บาทให้กับผู้ให้เบาะแสจนนำ�ไปสู่การจับกุมเขา ในเดือน
กรกฎาคม 2558 ศาลทหารกรุงเทพตัดสินจำ�คุกจำ�เลยทั้งแปดคนเป็นเวลาห้าปี ส่วนอีกสอง
คนศาลเห็นว่าเป็นผู้สนับสนุนและได้รับโทษจำ�คุกสามปี
สมยศ พฤกษาเกษมสุข ผู้สื่อข่าวและอดีตบรรณาธิการนิตยสารรายเดือน Voice
of Thaksin ปัจจุบันใช้โทษจำ�คุกเป็นเวลา 10 ปีเนื่องจากตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
สองชิ้นที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นเบื้องสูง

ที่มา: กานต์ ทัศนศักดิ์
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คดีสมยศ พฤกษาเกษมสุข
ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ศาลอุทธรณ์กรุงเทพฯ พิพากษายืนคำ�สั่งจำ�คุกเป็นเวลา 11 ปี
ในคดีสมยศ พฤกษาเกษมสุข บรรณาธิการนิตยสารรายสองเดือน Voice of Thaksin ซึ่ง
ปัจจุบันยุติการจัดพิมพ์แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ในข้อหาหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพจากการตีพิมพ์บทความสองชิ้นซึ่งถูกมองว่าหมิ่นสถาบัน โดยเขาไม่ได้
เป็นผู้เขียนบทความทั้งสองชิ้น ศาลสั่งจำ�คุกเขาเป็นเวลาห้าปีสำ�หรับบทความแต่ละชิ้น และ
อีกหนึ่งปีเป็นโทษจำ�คุกที่รอลงอาญาจากความผิดครั้งก่อน สมยศถูกจับกุมที่จังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 สองวันหลังจากที่เขาทำ�โครงการรณรงค์รวบรวมรายชื่อ 10,000
ชื่อเพื่อขอให้ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจากประมวลกฎหมายอาญาของไทย
ทนายความของเขาสามารถอุทธรณ์คดีนี้กับศาลฎีกา เนื่องจากเป็นคดีที่เกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาล
ทหารจะประกาศให้ศาลทหารมีอำ�นาจพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ แม้จะมีการ
กดดันจากนานาประเทศ แต่ศาลก็ยังคงไม่อนุญาตให้ประกันตัวสมยศ หลังจากที่เขายื่นเรื่อง
ขอประกันตัว 17 ครั้งตั้งแต่ถูกควบคุมตัว
สุกัญญา ภรรยาของสมยศและลูกสองคนอายุ 23 และ 19 ปี ตกเป็นเป้าการสอดแนมและ
การคุกคามของทางการ โดยในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ทหารได้จับกุมตัวพวกเขาและนำ�
ไปควบคุมตัวในค่ายทหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เป็นเวลาหกชั่วโมง

การตามล่าผูต้ อ้ งสงสัยคดีในหมิน่ พระบรมเดชานุภาพในต่างแดน
การจับกุมและลงโทษโดยพลการของศาลของรัฐบาลทหาร ส่งผลให้ผวู้ พิ ากษ์วจิ ารณ์สถาบันพระ
มหากษัตริยบ์ างส่วน (โดยเฉพาะผูส้ อ่ื ข่าว นักวิชาการ และนักเคลือ่ นไหวทางไซเบอร์) ต้องหลบ
หนีออกจากประเทศ (โปรดดูในกล่องข้อความ) หรือต้องหลบซ่อนตัว รวมทัง้ ศรัณย์ ฉุยฉาย นัก
เคลือ่ นไหวทีเ่ ป็นผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศและนักวิจารณ์การเมือง โดยทางการต้องการตัว
เขาซึง่ เป็นผลมาจากการวิจารณ์บทบาทสถาบันพระมหากษัตริยก์ บั การเมืองไทย ซึง่ เป็นการให้
สัมภาษณ์กบั 13 Siam Thai Channel ในเดือนกันยายน 2556
นอกจากนัน้ ยังมีสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ดา้ นประวัตศิ าสตร์จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และนักวิจารณ์การเมืองซึง่ มีชอ่ื เสียงคนหนึง่ ซึง่ มักโพสต์ขอ้ ความใน Facebook
โดยเขาหลบหนีออกจากประเทศในปี 2557 หลังจากถูกคุกคามและถูกรัฐบาลทหารเรียกให้มา
รายงานตัว ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 มีการบุกยิงปืนใส่บา้ นและรถยนต์ของเขา ซึง่ เป็นที่
เชือ่ กันว่ามีสาเหตุมาจากบทความสองชิน้ ทีเ่ ขาได้ให้ความเห็นเกีย่ วกับการสัมภาษณ์เจ้าฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์ ซึง่ มีการตีพมิ พ์ในเว็บไซต์เมือ่ เดือนมีนาคมและเมษายน 2554 อีกทัง้ เขายังตกเป็นเป้า
ในการติดตามจากการโพสต์ความคิดเห็นต่างๆใน Facebook ตัง้ แต่เขาหนีไปจากประเทศไทย
นอกจากนีค้ รอบครัวของเขายังต้องเผชิญกับการถูกคุกคามจากทางการมาโดยตลอด
เมือ่ ไปอยูต่ า่ งประเทศแล้ว นักเคลือ่ นไหวเหล่านีม้ กั เริม่ ทำ�งานต่อในทันที และรณรงค์
มากขึน้ เพือ่ ให้ประชาคมนานาชาติใส่ใจต่อปัญหาของกฎหมายหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ และ
ผลกระทบทีร่ นุ แรงต่อเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร โดยรัฐบาลไทยได้ตอบโต้ดว้ ยการกดดัน
ให้ประเทศเหล่านัน้ ส่งตัวผูล้ ภ้ี ยั การเมืองชาวไทยเป็นผูร้ า้ ยข้ามแดน ในการประชุมอย่างเป็น
ทางการกับ Thierry Viteau เอกอัครราชทูตฝรัง่ เศสเมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ไพบูลย์ คุม้
ฉายา รัฐมนตรีกระทรวงยุตธิ รรมของไทยได้รอ้ งขอให้ฝรัง่ เศสส่งตัวพลเมืองไทยสามคนเป็นผูร้ า้ ย
ข้ามแดน เพราะถูกกล่าวหาว่าหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ ในขณะทีป่ ระเทศอืน่ ๆ รวมทัง้ สหราช
อาณาจักรและนิวซีแลนด์ได้รบั คำ�ร้องขอให้สง่ ตัวเป็นผูร้ า้ ยข้ามแดนจากไทย แต่ทง้ั หมดล้วน
ปฏิเสธต่อคำ�ขอนัน้

องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน
รัฐบาลพยายามตามหาฝ่ายต่อต้าน โดยใช้ประโยชน์จาก “องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน” ซึ่งเป็นก
ลุ่มคลั่งเจ้าที่มักมีพฤติกรรมล่าแม่มดและคุกคามบุคคลที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหา
กษัตริย์ โดยมีแกนนำ�คือพลตรีเหลืองทอง แน่นหนา โดยมีการประสานงานกับกองทัพและ

สำ�นักพระราชวัง พวกเขาได้ใช้ Facebook เป็นเครื่องมือในการรณรงค์เพื่อติดตามหาตัวผู้
ต้องสงสัยว่ากระทำ�การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ในเบื้องต้น มีการใช้แรงกดดันทางสังคม
เพื่อประณาม เป็นเหตุให้บุคคลที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาต้องตกงานในหลายกรณี บุคคลที่
ถูกกลุ่มกล่าวหามักถูกจับกุมในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ทางองค์กรยังประสานงานให้กลุ่ม
คนไทยที่อยู่ต่างประเทศติดตามตัว “คนร้ายหลบหนีคดี” และเมื่อพบว่าอยู่ที่ใด ก็จะมีการนำ�
ข้อมูลที่อยู่มาเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และกระตุ้นให้สมาชิกคุกคามและข่มขู่คนเหล่านี้
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สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีหมิ่น
เบื้องสูงและเคยถูกลอบทำ�ร้าย เขาเป็นนัก
วิชาการและนักวิเคราะห์การเมือง ปัจจุบัน
เขาต้องลี้ภัยออกจากประเทศไทยภายหลัง
รัฐประหาร นับแต่เขาลี้ภัยออกมา ครอบครัวได้
ถูกคุกคามจากทางการ

สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่หลบหนี

Anton เป็นนักวิจยั และทำ�งานเป็นผู้
ประสานงานให้ผสู้ อ่ื ข่าวต่างประเทศ
ในไทย เขาจึงต้องวิจยั ข้อมูลใน
ประเด็นทีอ่ อ่ นไหวอย่างกฎหมายหมิน่
พระบรมเดชานุภาพ เพือ่ ส่งข้อมูลให้
สำ�นักข่าวระหว่างประเทศอย่าง
New York Times แต่นน่ั ไม่ใช่เหตุผล
ซึง่ ทำ�ให้เขาต้องหลบหนี เหตุผลสำ�คัญ
คือการโพสต์ขอ้ ความใน Facebook,
LINE และ Twitter โดยใช้นามแฝง ซึง่
เขาได้โพสต์ความเห็นวิพากษ์วจิ ารณ์
สถาบันพระมหากษัตริยแ์ ละกองทัพ
รวมทัง้ ผลกระทบด้านลบทีม่ ตี อ่ สังคม
ไทย ทัง้ ด้านการศึกษา การแบ่งชนชัน้
ในสังคม และการค้าประเวณี อีกทัง้
เขายังประณามการล่าแม่มดของฝ่ายที่
เห็นต่าง และการดำ�เนินงานของกลุม่
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ในเดือนมิถนุ ายน 2558 RSF ได้
รับการติดต่อจากผูส้ อ่ื ข่าวไทยคน
หนึง่ ซึง่ เพิง่ หลบหนีไปยุโรปได้อย่าง
หวุดหวิด ทางกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ต้องการจับกุมเขาเนือ่ งจากวิพากษ์
วิจารณ์รฐั บาลทหารและกฎหมาย
หมิน่ พระบรมเดชานุภาพ โดยผูส้ อ่ื
ข่าวคนนีซ้ ง่ึ เราขอเรียกว่า Anton
เป็นหนึง่ ในคนไทยจำ�นวนมากทีห่ ลบ
หนีออกจากประเทศหลังปี 2557

คลัง่ เจ้าอย่างองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน
ซึง่ คุกคามผูต้ อ้ งสงสัยคดีหมิน่ พระบรม
เดชานุภาพ
ในขณะนัน้ เขากำ�ลังจะสัมภาษณ์ฝา่ ย
ต่อต้านรัฐบาลในช่วงต้นเดือนมิถนุ ายน
เจ้าหน้าทีจ่ ากกรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้
เดินทางไปทีบ่ า้ นพ่อแม่ของเขาทีต่ า่ ง
จังหวัด บังคับให้ครอบครัวติดต่อเขา
และบอกให้เขามาพบตำ�รวจ ทำ�ให้เขา
รูว้ า่ ตำ�รวจรูจ้ กั เขาจากการเคลือ่ นไหว
ทางอินเตอร์เน็ต ถึงแม้เขาจะใช้
นามแฝงก็ตาม
หลังจากตัวเขาได้พดู คุยกับผูส้ อ่ื ข่าวคน
อืน่ ซึง่ เคยมีปญ
ั หากับรัฐบาลทหาร และ
หลังจากปรึกษากับทนายความด้าน
สิทธิมนุษยชน เขาจึงตัดสินใจหลบหนี
ออกจากประเทศไทยโดยเร็วทีส่ ดุ แต่
ทางการยังคงต้องการติดตามตัวเขา
และได้บอกกับครอบครัวและเพือ่ นฝูง
ของเขาว่า เขาเป็นอาชญากร และนำ�
ข้อความทีเ่ ขาโพสต์ในอินเตอร์เน็ตให้
ดู อีกทัง้ ยังสอบถามว่าครอบครัวมีสว่ น
เกีย่ วข้องกับการเคลือ่ นไหวของเขาหรือ
ไม่ เป็นสาเหตุให้เขาต้องตัดการติดต่อ
สือ่ สารกับครอบครัวและเพือ่ นๆ เพือ่
เป็นการป้องกันไม่ให้พวกเขาเดือดร้อน
จะเกิดอะไรขึน้ ถ้าคุณยังอยูใ่ น
ประเทศไทยต่อไป?
ถ้าผมยังอยู่ ผมอาจติดคุกด้วยข้อหา
หมิน่ พระบรมเดชานุภาพ และพระราช
บัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ ว
กับคอมพิวเตอร์ ซึง่ ศาลน่าจะตัดสินจำ�
คุกผมประมาณ 10-30 ปี

สิง่ ทีค่ ณ
ุ กังวลมากทีส่ ดุ เกีย่ วกับ
เสรีภาพสือ่ และเสรีภาพด้านข้อมูล
ข่าวสารในประเทศไทยคืออะไร?
ปัญหาทีน่ า่ กังวลมากทีส่ ดุ คือ แม้เรา
ซึง่ เป็นผูส้ อ่ื ข่าวและสือ่ มีอทิ ธิพลต่อคน
ส่วนใหญ่ แต่เรากลัวการพูดความจริง
เกีย่ วกับสิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ บางอย่าง นัน่ ก็
คืออิทธิพลของสถาบันพระมหากษัตริย์
ทีม่ ตี อ่ สังคมไทยในทุกภาคส่วน เราไม่
สามารถพูดเรือ่ งนีไ้ ด้เนือ่ งจากกฎหมาย
มาตรา 112 หรือกฎหมายหมิน่ พระบรม
เดชานุภาพ ทัง้ สือ่ ไทยและต่างชาติตา่ ง
ก็กลัวการพูดความจริง ทำ�ให้เกิดปัญหา
เกีย่ วกับเสรีภาพในการแสดงออกใน
ทุกระดับของสังคม รากเหง้าของการ
ปกปิดความจริงมาจากระบบการศึกษา
ซึง่ เราถูกสอนให้เชือ่ ว่าสถาบันพระมหา
กษัตริยอ์ ยูเ่ หนือพวกเรา และไม่อาจ
แตะต้องได้ เรากลัวจะตกนรกเพราะ
เราถูกสอนมาว่าบุคคลทีเ่ ป็นพระบรม
วงศานุวงศ์เป็นผูม้ คี วามศักดิส์ ทิ ธิเ์ หมือน
กับพระเจ้า เราถูกสอนให้จงรักภักดีตอ่
สถาบันพระมหากษัตริย์ และไม่ควร
วิพากษ์วจิ ารณ์บคุ คลทีอ่ ยูเ่ หนือเรา
จะแก้ปญ
ั หานีอ้ ย่างไร?
สือ่ และกลุม่ ไม่นยิ มเจ้าซึง่ ลีภ้ ยั อยูต่ า่ ง
แดนเท่านัน้ ทีส่ ามารถวิจารณ์อย่างเปิด
เผยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
อธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเหตุใดเรา
จึงต้องยกเลิกกฎหมายหมิน่ พระบรม
เดชานุภาพ สำ�หรับคนทีย่ งั อยูใ่ น
ประเทศไทย การวิพากษ์วจิ ารณ์เช่น
นีถ้ อื เป็นเรือ่ งอันตราย บางคนต้องใช้

นามแฝง อินเตอร์เน็ตเป็นพืน้ ที่
เดียวทีค่ นทัว่ ไป นักศึกษา นัก
กิจกรรม อดีตนักการเมือง และสือ่
ต่างชาติยงั คงมีเสรีภาพ เราคงไม่
อาจคาดหวังให้ประชาชนรวมตัว
เดินขบวนในท้องถนนเพือ่ ต่อต้าน
มาตรา 112 ได้ ทุกอย่างต้องทำ�ใน
โลกอินเตอร์เน็ต
องค์กรพัฒนาเอกชนอย่าง
Reporters Without Borders
จะช่วยสนับสนุนเสรีภาพด้าน
ข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยได้
อย่างไร?
คุณสามารถสนับสนุนนักข่าวให้
สอบสวนและเขียนรายงานเกีย่ ว
กับสถาบันพระมหากษัตริยแ์ ละ
กฎหมายหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ
ของไทย ให้เขียนบ่อย ๆ เท่าทีจ่ ะ
ทำ�ได้ เพือ่ กดดันทหารและฝ่าย
ชนชัน้ นำ�ให้ยกเลิกมาตรา 112
และปล่อยตัวนักโทษการเมือง
ทัง้ หมด
สมยศ พฤกษาเกษมสุข ผู้สื่อข่าวและ
อดีตบรรณาธิการนิตยสารรายเดือน
Voice of Thaksin ปัจจุบันใช้โทษจำ�คุก
เป็นเวลา 10 ปีเนื่องจากตีพิมพ์เผยแพร่
บทความสองชิ้นที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่น
เบื้องสูง
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3.การไต่สวนคดีภูเก็ตหวาน 19 เดือนกับการต่อสู้เพื่อ

เสรีภาพสื่อ

RSF ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การพิจารณาคดีตอ่ ผูส้ อ่ื ข่าวเว็บไซต์ภาษาอังกฤษสองคน ได้แก่
Alan Morison บรรณาธิการ และชุตมิ า สีดาเสถียร นักข่าว ในจังหวัดภูเก็ตทางภาคใต้ชว่ ง
เดือนกรกฎาคม 2558 โดยด้านล่างเป็นความเห็นของเราต่อการพิจารณาคดีและกระบวนการ
ยุตธิ รรมของไทยเป็นระยะเวลา 19 เดือนซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าเป็นกลไกทีม่ ขี อ้ บกพร่องอย่างร้าย
แรง นับเป็นการพิจารณาคดีแรกในไทยซึง่ เป็นผลมาจากการฟ้องคดีของกองทัพต่อผูท้ �ำ งานสือ่
Morison อายุ 65 ปีเป็นบรรณาธิการชาวออสเตรเลียของสำ�นักข่าว “ภูเก็ตหวาน”
ซึง่ เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต มีส�ำ นักงานอยูท่ ภ่ี เู ก็ต และชุตมิ า อายุ 31 ปี เป็นผูส้ อ่ื ข่าวชาวไทย
โดยพวกเขาเขียนรายงานข่าวเกีย่ วกับผูห้ ลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญาให้กบั ภูเก็ตหวาน และได้ถกู
กองทัพเรือแจ้งความดำ�เนินคดีเมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ในข้อหาหมิน่ ประมาทและละเมิด
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ โดยเป็นผลมาจากหนึง่ ย่อหน้าที่
มีทง้ั หมด 41 คำ�ในรายงานข่าวของภูเก็ตหวาน ซึง่ เผยแพร่เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 พร้อม
กับพาดหัวว่า “ทหารไทยได้รบั ประโยชน์จากการค้ามนุษย์เรือ ตามรายงานพิเศษ” ย่อหน้าซึง่
ถูกอ้างว่าหมิน่ ประมาทเป็นการยกข้อความมาจากรายงานพิเศษของรอยเตอร์สเกีย่ วกับบทบาท
ของกองทัพไทยในการค้ามนุษย์ ผูล้ ภ้ี ยั ชาวโรฮิงญาจากพม่า โดยกองทัพไทยไม่ได้ฟอ้ งคดีตอ่ รอย
เตอร์สแต่อย่างใด
ย่อหน้าซึง่ เป็นของรอยเตอร์สระบุวา่ “จากข้อมูลของผูล้ กั ลอบนำ�บุคคลเข้าเมืองซึง่
ทำ�งานอยูท่ จ่ี งั หวัดพังงาทางใต้ของประเทศไทยให้ขอ้ มูลว่า กองกำ�ลังนาวี (Thai naval forces)
ของไทยมักมีรายได้ประมาณ 2,000 บาทต่อชาวโรฮิงญาหนึง่ คน ถ้าหากเห็นเรือหนึง่ ลำ�แล้ว
แกล้งทำ�เป็นมองไม่เห็น และยังมีการร่วมมือโดยตรงกับเจ้าหน้าทีก่ องทัพเรือและตำ�รวจ” หลัง
จากให้ปากคำ�สองครัง้ กับตำ�รวจเมือ่ วันที่ 18 และ 23 ธันวาคม 2556 Morison และชุตมิ าจึงได้
รับแจ้งว่าอาจต้องได้รบั โทษจำ�คุกห้าปีและปรับ 100,000 บาท
” Morison ผูส้ อ่ื ข่าวทีเ่ คยได้รบั รางวัล และยังส่งข่าวให้กบั สือ่ ระหว่างประเทศอย่าง
CNN และ South China Morning Post กล่าวว่า “ในขณะทีอ่ นาคตประชาธิปไตยของไทยยัง
ไม่มคี วามแน่นอน คงไม่ใช่ชว่ งเวลาทีด่ นี กั ทีท่ หารจะฟ้องคดีกบั สือ่ โดยใช้กฎหมายหมิน่ ประมาท
ทางอาญาทีม่ ลี กั ษณะเผด็จการพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
ยิง่ เป็นกฎหมายทีน่ า่ รังเกียจ หากหน่วยงานทหารซึง่ เป็นทีเ่ คารพนับถือเลือกจะใช้กฎหมายเลว
ๆ แทนทีจ่ ะยกโทรศัพท์คยุ กับเราหรือออกแถลงการณ์อธิบายกับสือ่ เราคงสงสัยว่าประเทศไทย
กำ�ลังไปทางไหน”

การพิจารณาคดีทไ่ี ม่อาจหลีกเลีย่ งได้หรือ?
กองทัพเรือได้แจ้งความดำ�เนินคดีกบั ภูเก็ตหวาน ตามาตรา 326, 328 และ 332 ของประมวล
กฎหมายอาญาในส่วนทีเ่ ป็นการหมิน่ ประมาททางอาญา และตามมาตรา 14 (1) ของพระราช
บัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ซึง่ กำ�หนดบทลงโทษหากมีการนำ�เข้า
สูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซง่ึ “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม (...) หรือเป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่ จะเกิด
ความเสียหายแก่ผอู้ น่ื หรือประชาชน”
การตัง้ ข้อหาตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
กลายเป็นภัยคุกคามสำ�คัญของผูส้ อ่ื ข่าวทัง้ สองคน กฎหมายดังกล่าวกำ�หนดอัตราโทษสูงกว่า
และทำ�ให้ไม่อาจยอมความได้ แม้วา่ กองทัพเรือจะตัดสินใจถอนฟ้อง แต่ทง้ั Morison และชุตมิ า
ก็ยงั ต้องถูกดำ�เนินคดีตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ตอ่
ไป ทนายความช่วยให้พวกเขายืน่ คำ�ร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดย
กล่าวหาว่าเป็นการใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์ทไ่ี ม่ตรงตามเจตารมณ์ของกฎหมาย อีกทัง้ ข้อพิพาท

ระหว่างพวกเขากับกองทัพเรือเป็นเรือ่ งของการหมิน่ ประมาทเท่านัน้ แต่การร้องเรียนครัง้ นีก้ ไ็ ม่
ส่งผลใด ๆ
ในวันที่ 17 เมษายน 2557 ศาลมีค�ำ สัง่ ให้ศาลจังหวัดภูเก็ตรับพิจารณาคดีน้ี ในเดือน
มีนาคม 2558 (ต่อมามีการเลือ่ นการพิจารณาไปเป็นเดือนกรกฎาคม 2558) การไกล่เกลีย่ เจรจา
ทีผ่ า่ นมาล้มเหลว รวมทัง้ การเจรจาทีม่ กี สม.เป็นตัวกลาง ครัง้ หนึง่ Morison และชุตมิ าได้รบั แจ้ง
ว่าจะมีการถอนฟ้องคดีหมิน่ ประมาทถ้าหากพวกเขายอมขอโทษอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่
พวกเขาปฏิเสธทีจ่ ะทำ�เช่นนัน้ ส่วนหนึง่ เป็นไปตามหลักการ อีกส่วนหนึง่ เพราะพวกเขากลัวว่า
จะไม่น�ำ ไปสูก่ ารถอนฟ้องตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ และคำ�ขอโทษของพวกเขาอาจถูกตีความว่าเป็นคำ�รับสารภาพและถูกนำ�มาใช้เป็น
หลักฐานในการพิจารณาคดีตามข้อหาของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ ซึง่ ทำ�ให้เกิดความเคลือบแคลงว่ากองทัพเรือกำ�ลังล่อให้พวกเขาติดกับดักหรือไม่?
ถึงแม้วา่ จะมีการรายงานข่าวเกีย่ วกับคดีนใ้ี นสือ่ ระหว่างประเทศ มีการประท้วง
หลายครัง้ ทีส่ ถานทูต หากแต่การเคลือ่ นไหวของหน่วยงานสหประชาชาติและหน่วยงานด้าน
สิทธิมนุษยชนทัง้ ในพืน้ ที่ ระดับภูมภิ าค และระหว่างประเทศ รวมทัง้ องค์กรพัฒนาเอกชนที่
ทำ�งานด้านเสรีภาพสือ่ ก็ยงั ไม่สามารถขัดขวางไม่ให้มกี ารพิจารณาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างวันที่ 14-16
กรกฎาคม 2558 ได้

Alan Morison และชุติมา
สีดาเสถียร นักข่าว ได้รับ
กำ�ลังใจจากผู้สังเกตการณ์
การพิจารณาคดีจำ�นวนมาก
ซึ่งมาจากหลายประเทศ
ระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2558 ที่
จังหวัดภูเก็ต

ที่มา: BENJAMIN ISMAIL / RSF
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การพิจารณาคดี
Morison เห็นว่าข้อเท็จจริงของคดีเพียงพอจะพิสจู น์วา่ เขาและชุตมิ ากระทำ�การด้วยความสุจริต
ใจและเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ แต่ทนายความเห็นว่าพวกเขาควรทำ�ให้เห็นว่าฝ่ายโจทก์ไม่มที างพิสจู น์ได้วา่
ตัวเขาและชุตมิ าเป็นผูโ้ พสต์บทความทางอินเตอร์เน็ต เนือ่ งจากตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการก
ระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ฝ่ายโจทก์ตอ้ งพิสจู น์ให้ได้วา่ จำ�เลยเป็นผูเ้ ผยแพร่ขอ้ มูลทีม่ ี
ลักษณะผิดกฎหมาย
ในเวลาเดียวกัน ย่อหน้าทีถ่ กู กล่าวหาว่าเป็นความผิดทีท่ �ำ ให้เกิดปัญหากับฝ่ายโจทก์
โดยประการแรก ย่อหน้าดังกล่าวไม่ได้เขียนโดยผูส้ อ่ื ข่าวทัง้ สองคนของภูเก็ตหวาน แต่เป็นผลมา
จากการสอบสวนของรอยเตอร์ส ประการทีส่ อง ถ้อยคำ�ทีใ่ ช้คอื “กองกำ�ลังนาวีของไทย” ไม่ได้
หมายถึง “กองทัพเรือ” ฝ่ายโจทก์ยอ่ มไม่สามารถพิสจู น์ได้จนพ้นข้อสงสัยว่า ในบทความเขียน
ถึงกองทัพเรือ
ตอนที่ Morison และชุตมิ าไปถึงศาลจังหวัดภูเก็ตเมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม ผูส้ อ่ื ข่าว
ในท้องถิน่ ผูส้ อ่ื ข่าวจากสำ�นักข่าวในออสเตรเลียและผูส้ อ่ื ข่าวทีท่ �ำ งานให้กบั Agence FrancePresse และ Associated Press กำ�ลังรอพวกเขาอยู่ แต่ไม่มผี สู้ อ่ื ข่าวมาจากรอยเตอร์ส ซึง่ การ
ทีร่ อยเตอร์สปิดปากเงียบเกีย่ วกับคดีน้ี ทำ�ให้ถกู วิพากษ์วจิ ารณ์ซ�ำ้ แล้วซ้�ำ อีกจากMorison และ
ชุตมิ า และผูส้ นับสนุนพวกเขา
ในการพิจารณาคดีมผี สู้ งั เกตการณ์จากหลายประเทศ รวมกันเกือบ 30 คน ไม่วา่
จะเป็นตัวแทนจากสำ�นักงาน UNESCO ทีก่ รุงเทพฯ เจ้าหน้าทีจ่ ากสถานเอกอัครราชทูต
ออสเตรเลีย นักกฎหมายจากออสเตรเลียหลายคน หน่วยงานสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ (iLaw, ICJ,
RSF และ SEAPA) รวมถึงผูส้ อ่ื ข่าวจากสำ�นักข่าวต่างๆ

ผู้สื่อข่าวสองคนของภูเก็ต
หวาน ภายหลังการพิจารณา
คดีวันแรกที่ศาลจังหวัด
ภูเก็ต 14 กรกฎาคม 2558

ที่มา: Benjamin Ismail / RSF

พยานโจทก์
การพิจารณาคดีในวันแรกเป็นการซักพยานโจทก์ โดยพยานโจทก์คนสำ�คัญในคดีนค้ี อื น.อ.
พัลลภ โกมโลทก รองผูอ้ �ำ นวยการกองข่าวกองบัญชาการทัพเรือภาค 3 ซึง่ เขาบอกว่าข้อความ
ทีว่ า่ “2,000 บาทต่อชาวโรฮิงญาหนึง่ คน “ เป็นเหตุให้มกี ารแจ้งความดำ�เนินคดี โดยมีรายงาน
ว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภาษาของกองทัพเรือ (ซึง่ ไม่ได้มาให้การในศาล) ได้แปลและวิเคราะห์ยอ่ หน้า
นี้ และให้ความเห็นว่ามีลกั ษณะหมิน่ ประมาท เป็นเหตุให้ผบู้ งั คับบัญชาสัง่ การให้ น.อ.
พัลลภแจ้งความดำ�เนินคดีกบั ภูเก็ตหวาน
จากการซักค้านของฝ่ายจำ�เลย มีการชีใ้ ห้เห็นว่าย่อหน้าซึง่ ถูกกล่าวหาว่าหมิน่ ประมาท
ไม่ได้กล่าวถึง “กองทัพเรือ” แต่ น.อ. พัลลภชีแ้ จงกลับว่า “กองกำ�ลังนาวี” น่าจะหมายถึง
เพียงกองทัพเรือ และหากจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนต้องการใช้ค�ำ ทัว่ ไป ก็ควรใช้ค�ำ ว่า “maritime
forces” (“กองกำ�ลังทางเรือ”) แทน ซึง่ เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจสามนายได้มาให้ปากคำ�ในวันแรกด้วย
เช่นกัน แต่ถอ้ ยความของพวกเขาไม่ได้มผี ลต่อการเสนอหลักฐานของโจทก์

การพิจารณาสิน้ สุดลงโดยไม่มตี วั อัยการอยูด่ ว้ ย
จำ�เลยและผูส้ งั เกตการณ์ในวันทีส่ องต่างประหลาดใจเมือ่ พบว่า พนักงานอัยการ (ซึง่ ต้องเผชิญ
หน้ากับทนายฝ่ายจำ�เลยถึงแปดคนในการพิจารณาคดีวนั แรก) ไม่ได้มาทีศ่ าล ฝ่ายจำ�เลยทีห่ นึง่
คือ Morison และจำ�เลยทีส่ องคือชุตมิ า จึงให้ปากคำ�โดยไม่มกี ารซักค้าน ในการพิจารณาทีใ่ ช้
เวลาค่อนข้างสัน้ ประมาณสีช่ ว่ั โมง พวกเขาตอบข้อซักถามของทนายฝ่ายจำ�เลย โดยศาลขอให้
ชีแ้ จงบางประเด็นเท่านัน้
จากการให้ปากคำ�ของ Morison มักเกีย่ วข้องกับการอธิบายการทำ�งานตามวิชาชีพสือ่
และและแนวทางการทำ�งานของ ภูเก็ตหวาน ซึง่ ตัวเขาก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2551 อีกทัง้ เขายังตอบ
ข้อซักถามเกีย่ วกับการรายงานข่าวของภูเก็ตหวาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทัพไทย (ซึง่ ในอดีตทีผ่ า่ น
มามีการรายงานข้อมูลในเชิงบวกหลายครัง้ ) และเกีย่ วกับรายงานในประเด็นของชาวโรฮิงญา
นอกจากนีฝ้ า่ ยจำ�เลยยังกล่าวถึงรางวัลทีช่ ตุ มิ าได้รบั จากการทำ�งานในฐานะสือ่ มวลชนอีกด้วย
ในการพิจารณาวันทีส่ าม ฝ่ายจำ�เลยได้ขอเบิกความจากพยานเพียงสองคน โดยเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านกฎหมายทีใ่ ห้ชแ้ี จงว่า พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถนำ�มาใช้กบั คดีนไ้ี ด้
ศาลมีค�ำ สัง่ ยกฟ้องต่อ Morison และชุตมิ าเมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2558 โดยศาลได้อา่ นคำ�
พิพากษา และผูพ้ พิ ากษาได้พดู ว่า “ xxx.” ส่วน Morison ได้กล่าวตอบว่า “ xxx.”
ในวันที่ 1 กันยายน 2558 นักข่าวทัง้ สองคนได้รบั การยกฟ้อง และ Morison กล่าวว่า “ผมรูส้ กึ
ดีมาก ๆ ฝันร้ายได้จบลงแล้ว” “เรายินดีมากทีเ่ รือ่ งนีจ้ บลง เป็นข่าวดีส�ำ หรับประเทศไทยและ
สำ�หรับเสรีภาพของสือ่ เช่นเดียวกัน”

ผลกระทบจากการพิจารณาคดี
ผูส้ อ่ื ข่าวชาวต่างชาติคนหนึง่ ซึง่ ไม่ตอ้ งการเปิดเผยตัวตนกล่าวว่า “คดีนส้ี ะท้อนให้เห็นการทำ�งาน
อย่างแท้จริงของระบบศาลไทยหลักนิตธิ รรมทีเ่ ห็นภายนอกช่วยปกปิดการทุจริตอย่างลึกซึง้ ของ
ระบบ โดยผูพ้ พิ ากษายอมพิจารณาคดีทด่ี เู สมือนไม่มนี �ำ้ หนักเลย ในบางคดี เงินมีอทิ ธิพลต่อคำ�
ตัดสิน และแม้วา่ ศาลพิพากษายกฟ้องแล้ว แต่คณ
ุ ก็อาจไม่ได้รบั การชดเชยในทันที และถ้าหาก
คุณถูกแจ้งความ ก็เหมือนกับว่าคุณได้กลายเป็นคนผิดไปแล้ว”
การทีร่ อยเตอร์สไม่ถกู ฟ้องคดี (อย่างน้อยจนถึงปัจจุบนั ) และการทีก่ องทัพเรือบอก
ว่ากองทัพเรือตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของย่อหน้านัน้ แม้จะไม่มกี ารเอ่ยชือ่ โดยตรง และการ
ขาดพยานหลักฐานเพือ่ พิสจู น์ถงึ เจตนาทีก่ อ่ ให้เกิดอันตราย น่าจะเป็นเหตุผลมากเพียงพอทีผ่ ู้
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พิพากษาจะไม่รบั ฟ้องคดีน้ี เนือ่ งจากไม่ตรงกับหลักเหตุผลและขาดสาระสำ�คัญ
แต่ระบบยุตธิ รรมของไทยไม่ได้ท�ำ งานในลักษณะนัน้ คดีนย้ี ดื เยือ้ มาถึง 19 เดือน และ
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ Morison และชุตมิ า รวมถึงเจ้าหน้าทีค่ นอืน่ ๆ ของภูเก็ตหวาน มีการ
บล็อกเว็บไซต์นช้ี ว่ั คราว ชุตมิ าอยูใ่ นบัญชีด�ำ ของกองทัพตัง้ แต่เดือนกันยายน 2557 – มกราคม
2558 และทัง้ Morison และชุตมิ าไม่สามารถกลับไปเยีย่ มพ่อของตัวเองในช่วงสุดท้ายของชีวติ
ได้ (ทัง้ คูเ่ สียชีวติ ในเดือนมิถนุ ายน 2558)
แม้วา่ จะมีหน่วยงานต่างๆอาสาเข้ามารับผิดชอบค่าใช้จา่ ยด้านกฎหมายเกือบทัง้ หมด
อย่างเช่น Media Legal Defence Initiative หรือเป็นเงินบริจาคมาจากหลายแหล่ง แต่ก็
ทำ�ให้เกิดผลกระทบด้านการเงินอย่างมากกับภูเก็ตหวาน และผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณาอย่าง Big Island
Media และในปัจจุบนั ผูส้ อ่ื ข่าวของ ภูเก็ตหวาน อาจต้องเจอกับปัญหาทีเ่ ว็บไซต์ตอ้ งปิดตัวลง
ชัว่ คราวหรือถาวร
แม้วา่ ศาลจะยกฟ้อง Morison และชุตมิ าแล้วก็ตาม แต่คดีนส้ี ง่ ผลให้สอ่ื ทัง้ ในท้องถิน่
และระดับประเทศต้องระมัดระวังตัวอย่างมาก และส่งผลกระทบรุนแรงต่อเสรีภาพด้านข้อมูล
ข่าวสาร ไม่มหี ลักประกันว่าคำ�ตัดสินครัง้ นีจ้ ะเป็นบรรทัดฐานต่อกระบวนการยุตธิ รรมทีม่ ตี อ่ ผู้
สือ่ ข่าวในสภาพเดียวกันในอนาคตหรือไม่ แต่ดเู หมือนว่าผูส้ อ่ื ข่าวจำ�นวนมากจะต้องเซ็นเซอร์
ตัวเองเมือ่ ต้องรายงานข่าวเกีย่ วกับกองทัพเรือ ส่งผลให้การดำ�เนินงานของกองทัพขาดความ
โปร่งใสมากยิง่ ขึน้ และยังไม่เป็นทีช่ ดั เจนว่าผูบ้ งั คับบัญชาคนใดเป็นผูส้ ง่ั การให้ น.อ.พัลลภเป็นผู้
แจ้งความดำ�เนินคดีกบั Morison และชุตมิ า

สรุป
แม้วา่ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาและกองทัพกับตำ�รวจ ได้ท�ำ ลายเสรีภาพด้านข้อมูล
ข่าวสารอย่างรุนแรงอย่างทีไ่ ม่เคยปรากฎมาก่อน แต่ประเทศไทยกลับยังคงเสนอภาพลักษณ์ใน
ฐานะเป็น “สวรรค์ของนักท่องเทีย่ ว” และเป็นประเทศทีน่ า่ อยูอ่ าศัย ทัง้ ๆ ทีอ่ าจไม่ได้มคี วาม
แตกต่างกับประเทศเพือ่ นบ้านอย่างกัมพูชา ลาว และพม่าอีกต่อไป เบือ้ งหลังชายหาดและวัดวา
อารามคือระบอบเผด็จการทีร่ นุ แรง พวกเขาไม่ยอมรับฟังคำ�วิพากษ์วจิ ารณ์ และไม่ยอมให้มี
รายงานข่าวและข้อมูลอย่างเสรีและเป็นอิสระ
เราคงไม่อาจเปรียบเทียบพลเอกประยุทธ์กบั คิมจองอึน เผด็จการทีโ่ หดร้ายของ
เกาหลีเหนือ ซึง่ ต้องการให้คนอืน่ บูชาเขาอย่างไม่จ�ำ กัด หรือไม่อาจเปรียบเทียบกับพรรค
คอมมิวนิสต์จนี ซึง่ สามารถเปลีย่ นให้ประเทศกลายเป็น “หลุมดำ�ของข้อมูล” ทัง้ ยังสามารถลักพา
ตัวและคุมขังผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชนหลายร้อยคน โดยไม่ท�ำ ให้เกิดเสียงประณามจากประชาคม
ระหว่างประเทศ และเราคงไม่อาจเปรียบเทียบรัฐบาลทหารไทยกับรัฐบาลทหารพม่าได้เช่นกัน
อย่างไรก็ดี คสช.ได้ใช้ยทุ ธวิธแี ละยุทธศาสตร์หลายอย่างทีเ่ ลียนแบบมาจากรัฐบาล
เผด็จการทัง้ สามแห่ง เช่นเดียวกับรัฐบาลจีน รัฐบาลทหารของไทยพยายามควบคุมสือ่ ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างถาวร และกำ�หนดให้มกี ารเซ็นเซอร์เนือ้ หาก่อนรายงานข่าวใน
ประเด็นทีอ่ อ่ นไหวหรือเป็นการวิพากษ์วจิ ารณ์กองทัพ โดยพวกเขาได้สง่ กำ�ลังทหารไปทีส่ �ำ นัก
ข่าว มีการเรียกให้มารายงานตัวหรือเชิญผูส้ อ่ื ข่าวให้มา «กินกาแฟ» รวมทัง้ การขูท่ จ่ี ะตัดสินจำ�
คุกเป็นเวลานานด้วยการฟ้องคดีตอ่ ศาล เพือ่ บังคับให้พวกเขาต้องเซ็นเซอร์ตวั เอง
เช่นเดียวกับเผด็จการทีเ่ ปียงยาง พลเอกประยุทธ์สร้างภาพว่าตัวเองเป็นผูก้ อบกูช้ าติ
เขาปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ของตัวเองทุกสัปดาห์ เขาสัง่ ลงโทษอย่างรุนแรงต่อคนทีก่ ล้าตัง้
คำ�ถามต่อความชอบธรรมหรือวิจารณ์นโยบายของเขา สุดท้าย คนไทยทีร่ วู้ า่ รัฐบาลทหารพม่า
ตอบโต้กบั การลุกฮือของประชาชนในพม่าเมือ่ ปี 2550 อย่างไร พวกเขาจึงลังเลทีจ่ ะเรียกร้องให้
ประชาชนออกมาเดินขบวนอย่างสงบตามท้องถนนในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ ๆ
การยึดมัน่ มากเกินไปทีจ่ ะฟืน้ ฟู “ความสงบเรียบร้อย” ในช่วง 15 เดือนทีผ่ า่ นมา (หรือ
การใช้เป็นข้ออ้าง) ได้ท�ำ ลายเสรีภาพสือ่ และเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารของผูส้ อ่ื ข่าวและตัวแทน
ภาคประชาสังคมทีเ่ ป็นอิสระ ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นสิง่ ทีพ่ วกเขาต่อสูเ้ พือ่ ให้ได้มาอย่างยากลำ�บากในช่วง
ทศวรรษก่อนหน้านี้ การลักขโมยเสรีภาพซึง่ เป็นองค์ประกอบทีจ่ �ำ เป็นของระบอบประชาธิปไตย
เกิดขึน้ โดยกองทัพ ในขณะทีป่ ระชาคมนานาชาติตา่ งก็เห็นเหตุการณ์เหล่านี้ แต่อาจไม่ได้สง่ เสียง
ร้องคัดค้านมากเพียงพอ
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ข้อเสนอแนะ
ต่อนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา และคสช.
• ให้รบี อนุญาตให้ผรู้ ายงานพิเศษสหประชาชาติวา่ ด้วยการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิทจ่ี ะมี
เสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก มาเยือนประเทศไทย
• ยกเลิกกฎหมายและข้อบัญญัตทิ ใ่ี ห้อ�ำ นาจอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ กฎหมายหมิน่ ประมาท
ทางอาญา พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ และมาตรา
112
• ให้ปล่อยตัวสมยศ พฤกษาเกษมสุข ผูส้ อ่ื ข่าว และสมศักดิ์ ภักดีเดช ผูส้ อ่ื ข่าวพลเมือง บล็อก
เกอร์และนักเคลือ่ นไหวทางไซเบอร์ ทัง้ สองคนถูกจำ�คุกในข้อหาหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ
หรือข้อหาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเผยแพร่ขา่ วสารและข้อมูล
• ยุตกิ ารคุกคามผูใ้ ห้บริการข่าวและข้อมูล ยุตกิ ารสัง่ ให้มารายงานตัว ยุตกิ ารข่มขูพ่ วกเขา ยุติ
การคุกคามพวกเขา และยุตกิ ารใช้กฎหมายเผด็จการเพือ่ ฟ้องร้องดำ�เนินคดีกบั เขา
• ยุตกิ ารโจมตีสอ่ื ต่างชาติและสโมสรผูส้ อ่ื ข่าวต่างประเทศประจำ�ประเทศไทย
• ยุตกิ ารเซ็นเซอร์สอ่ื รวมทัง้ เว็บไซต์ขา่ ว รัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราวทีใ่ ช้แทนกฎอัยการศึก ต้อง
ไม่ถกู ใช้เพือ่ ให้มกี ารจำ�กัดสิทธิอย่างรุนแรงซึง่ กระทบต่อข้อมูลข่าวสารทีเ่ สรี ไม่ควรอนุญาต
ให้มกี ารสัง่ ปิดสำ�นักข่าวหรือบล็อกเว็บไซต์โดยไม่มกี ารพิจารณาของศาล
• หลีกเลีย่ งการสนับสนุนโครงการสอดแนมข้อมูลแบบไม่แยกแยะในประเทศไทย และยกเลิก
หรือแก้ไขเนือ้ หาส่วนใหญ่ตามร่างพ.ร.บ.ความมัน่ คงไซเบอร์ โดยให้ปรึกษาหารือกับหน่วย
งานภาคประชาสังคม
• ยุตกิ ารปล่อยข่าวโจมตีและการข่มขูโ่ ดยกลุม่ การเมืองทีก่ ระทำ�ต่อผูส้ อ่ื ข่าวและสำ�นักข่าว
ต่างชาติ
• ยุตกิ ารคุกคามผูใ้ ห้บริการข่าวและข้อมูลซึง่ ต้องหลบหนีไปอยูใ่ นต่างประเทศ
• ยุตกิ ารคุกคามหน่วยงานกำ�กับสือ่ อย่าง สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ต่อสือ่ มวลชน
• เริม่ การอภิปรายภายในองค์กรเกีย่ วกับจริยธรรมและการปฏิบตั ขิ องสือ่ โดยมีเป้าหมายเพือ่
ให้หลุดพ้นจากพฤติกรรมแบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย ซึง่ ไม่สง่ ผลดีแต่อย่างใด
• สนับสนุนอย่างเต็มทีใ่ ห้เกิดการปฏิรปู สือ่ โดยร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ ป็นตัวแทนของสือ่ มากขึน้
• รายงานอย่างเป็นระบบถึงการละเมิดเสรีภาพสือ่ และเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารทีก่ ระทำ�ต่อ
สมาคมผูส้ อ่ื ข่าวทุกครัง้
• ร่วมมือกันแก้ปญ
ั หาการเซ็นเซอร์ตวั เอง และประสานงานเพือ่ การปกป้องเสรีภาพสือ่
• ทำ�สัญญาจ้างสำ�หรับผูส้ อ่ื ข่าวอิสระซึง่ ต้องทำ�งานในสภาพทีเ่ สีย่ งภัย
ต่อผูส้ อ่ื ข่าวไทยและต่างชาติ:
• รายงานเมือ่ เกิดการละเมิดและคุกคามเสรีภาพสือ่ และเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารทุกครัง้ ให้
บรรณาธิการและหน่วยงานสือ่ รับทราบ
• ร่วมมือกันแก้ปญ
ั หาการเซ็นเซอร์ตวั เอง และประสานงานเพือ่ การปกป้องเสรีภาพสือ่

ต่อหน่วยงานทีเ่ ป็นตัวแทนสือ่
• เริม่ การอภิปรายอย่างรอบด้านเกีย่ วกับบทบาทการทำ�งานและกลไกทีช่ ว่ ยประกันให้สอ่ื
สามารถทำ�งานอย่างเป็นอิสระจากทางการ และประกันให้มกี ารสนับสนุนการปกป้อง
เสรีภาพสือ่ และผลประโยชน์ของสือ่ โดยรวม
• สนับสนุนและ/หรือส่งเสริมความสัมพันธ์กบั หน่วยงานเสรีภาพสือ่ ระหว่างประเทศ ทัง้ นี้
เพือ่ ให้ได้รบั ความช่วยเหลือมากขึน้
• จัดหาสมาชิกมากขึน้ เพือ่ ให้มตี วั แทนมากขึน้ และช่วยทำ�ให้กจิ กรรมรณรงค์มคี วามเข้มแข็ง
ยิง่ ขึน้
ต่อประชาคมระหว่างประเทศ
• ประณามการละเมิดเสรีภาพสือ่ และเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลไทย และเรียก
ร้องให้ยตุ กิ ารปราบปรามและการเซ็นเซอร์ผใู้ ห้บริการข่าวและข้อมูล
• ร่วมมือกับนานาประเทศและสนับสนุนให้เกิดเงือ่ นไขทีน่ �ำ ไปสูก่ ารเคารพเสรีภาพด้านข้อมูล
ข่าวสารอย่างแท้จริง
• สนับสนุนหน่วยงานสือ่ ของไทย (สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคม
นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กสทช. และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ) เพือ่ ประกันว่า
พวกเขาสามารถทำ�งานได้อย่างเป็นอิสระ
• ให้ก�ำ ลังใจและสนับสนุนงบประมาณของศูนย์ทนายความเพือ่ สิทธิมนุษยชน, มีเดีย อินไซด์
เอ้าท์, iLaw, เครือข่ายพลเมืองเน็ต, สโมสรผูส้ อ่ื ข่าวต่างประเทศประจำ�ประเทศไทย และ
หน่วยงานภาคประชาสังคมอืน่ ๆ ทีท่ �ำ งานในการปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ในประเทศไทย
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