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I.   การยึดมั่นอย่างสุดโต่งกับ “ความสงบเรียบร้อย”

1   สงครามปราบปรามสื่อมวลชน 
2.  การเซ็นเซอร์และการสอดแนมข้อมูล 

     …เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารในอินเตอร์เน็ตยังมีอยู่หรือไม่? 

3.  สื่อต่างชาติ – ภัยคุกคามต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย? 

II.  สื่อมวลชนไทยยังมีศักยภาพใน การเป็นหมาเฝ้าบ้านหรือไม่? 

1.    สื่อมวลชน – ตกเป็นเหยื่อการแบ่งขั้วทางการเมือง (ของตนเอง) หรือไม่?

2.   แก้ไขปัญหาการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยมิชอบ

3.   การไต่สวนคดีภูเก็ตหวาน 19 เดือนกับการต่อสู้เพื่อเสรีภาพสื่อ
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 ข้อเสนอแนะ 
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 เรียน สื่อมวลชนไทย  

 เสรีภาพสื่อ  
เสร ภีาพส ือ่  ประเทศไทยถ กูจดัอนัดบัอย ูท่ ี ่ 134 จาก 

180 ประเทศในการจดัอนัดบัเสร ภีาพส ือ่ประจำาป ี 2558

C - จังหวัดสระแก้ว 30 เมษายน 
2554 สมยศ พฤกษาเกษมสุข ผู้สื่อ
ข่าวถูกจับกุม ปัจจุบันเขาใช้โทษจำา
คุกเป็นเวลา 10 ปีในข้อหาหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ หลังตีพิมพ์เผย
แพร่บทความสองชิ้นที่ถูกกล่าวหา
ว่าหมิ่นเบื้องสูง 

D - จังหวัดสงขลา ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา
จำานวนมากอยู่ในภาคใต้ของไทย เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2558 มีการพบหลุมฝัง
ศพจำานวนมากในสงขลาบริเวณพรมแดน
ไทยและมาเลเซีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ที่ตำารวจมีส่วนร่วม ที่ผ่านมากอง
ทัพไทยสนับสนุนท่าทีของหน่วยราชการ
ที่มุ่งปราบปรามการรายงานข่าวเกี่ยวกับ
ปัญหาของชาวโรฮิงญา 

B-

A -

C

D

A - ภูเก็ต: ระหว่างวันที่ 14-16 
กรกฎาคม 2558 ศาลจังหวัดภูเก็ต

พิจารณาคดีต่อ Alan Morison 
บรรณาธิการชาวออสเตรเลีย และ

ชุติมา สีดาเสถียร นักข่าวของ
เว็บไซต์ข่าว ภูเก็ตหวาน ผู้สื่อข่าว
สองคนที่ถูกกองทัพเรือฟ้องหมิ่น

ประมาทและละเมิดกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ (พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์) แม้ศาลจะสั่งให้

ยกฟ้องเมื่อเดือนกันยายน 2558 ผู้
สื่อข่าวก็ยังกลัวว่าต้องหยุดดำาเนิน
การทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 

เพราะปัญหาด้านการเงินและ
พนักงาน ถือได้ว่าเป็นการลงโทษที่
รุนแรงต่อ ภูเก็ตหวาน และบริษัท
แม่คือ Big Island Media Com-

pany

B - กรุงเทพฯ เมืองหลวง
ของประเทศไทย คสช.ปกครอง

ประเทศโดยใช้กำาลัง ตั้งแต่วัน
แรกที่ยึดอำานาจเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2557 รัฐบาลทหารได้
เริ่มปราบปรามสื่อมวลชน มีการ
ออกคำาสั่งเซ็นเซอร์ผู้สื่อข่าวอย่าง
กว้างขวางแบบไม่เคยเป็นมาก่อน 

มีการส่งกำาลังทหารไปที่สำานัก
ข่าวต่าง ๆ มีการเรียกนักข่าวให้
มารายงานตัวและจับกุมตัวผู้สื่อ
ข่าวและผู้วิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ต...กองทัพสั่งควบคุม
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเข้มงวด 

ทั้งยังขยายการควบคุมไปในพื้นที่
ของอินเตอร์เน็ต 
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ปก : AFP 

เจ้าหน้าที่จาก Reporters Without Borders (RSF) เยือนประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 
2558 เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านเสรีภาพสื่อและเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร หลังจากผ่าน
ไปกว่าหนึ่งปีของระบอบการปกครองของคณะนายทหารภายใต้การนำาของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและแต่งตั้งตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี 

 หลังจากยึดอำานาจในเดือนพฤษภาคม 2557 กองทัพไทยเริ่มปฏิบัติการปราบปราม
ครั้งใหญ่ต่อเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร นับจากยุคเผด็จการในช่วงทศวรรษ 1960 มีการคุม
ขังพลเรือนเพียงเพราะอ่านหนังสือ 1984 ของ George Orwell ในที่สาธารณะ หรือการกิน
แซนด์วิชของร้านแมคโดนัลด์เพื่อประท้วงการทำารัฐประหาร รวมทั้งมีการเซ็นเซอร์ การข่มขู่
และคุกคามสื่อทั้งในประเทศและต่างชาติ จำานวนการฟ้องร้องดำาเนินคดีเพิ่มสูงขึ้นมาก โดย
เฉพาะคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และมีการใช้กฎหมายเผด็จการเพิ่มขึ้น ปัจจุบันถือได้ว่า
รัฐบาลทหารของไทยเป็นระบอบปกครองที่เผด็จการอย่างเบ็ดเสร็จมากสุดในภูมิภาค ในแง่
การปฏิบัติต่อผู้สื่อข่าวและเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร

 ผู้สื่อข่าวหลายคนต้องหลบหนีไปต่างประเทศเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมคุมขังในข้อหา “หมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ” นักข่าวของเว็บไซต์ข่าวภูเก็ตหวาน ถูกรัฐบาลทหารฟ้องร้องดำาเนิน
คดี เพื่อตอบโต้กับรายงานข่าวของพวกเขา ผู้สื่อข่าวที่แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถูก
ทหารเรียกตัวเพื่อเข้าค่าย “การปรับทัศนคติ” พวกเขาส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า สื่อมวลชนต้อง
ทำาความคุ้นเคยกับการเซ็นเซอร์ตัวเองอย่างระมัดระวัง หรือไม่เช่นนั้นก็จะถูกฟ้องร้องดำาเนิน
คดีในข้อหาทำาลาย “national security” หรือรบกวน “ความสงบเรียบร้อย” โดยมีการใช้
กฎหมายเพื่อสนับสนุนการเซ็นเซอร์ทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้รัฐบาลทหารยังได้จัดทำาเครื่อง
มือเพื่อการสอดแนมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยมีเป้าหมายคือเบล็อกเกอร์ นักสิทธิมนุษยชน 
และนักศึกษาที่ออกมาต่อต้านการสูญเสียเสรีภาพขั้นพื้นฐานไป 

 ภายใต้แรงกดดันรอบด้าน รวมทั้งการทำาตัวตามอำาเภอใจแบบไม่อาจคาดการณ์ได้
ของพลเอกประยุทธ์ และความแตกแยกทางการเมืองที่หยั่งรากลึกของประชาชน ซึ่งกองทัพ
ใช้เป็นเหตุในการยึดอำานาจ ส่งผลให้สื่อมวลชนของไทยต้องหาทางเอาตัวรอดในท่ามกลาง
สถานการณ์ที่วุ่นวาย มีทั้งสื่อที่แบ่งเป็นฝักฝ่าย สื่อที่ต่อต้านรัฐบาลทหารโดยตรง และสื่อที่
พยายามเอาชนะความแตกแยก

 สิบห้าเดือนภายหลังการรัฐประหารและในขณะที่ยังไม่มีการกำาหนดวันเลือกตั้งใหม่ที่
แน่ชัดเพื่อฟื้นฟูระบอบปกครองของทหาร เสรีภาพสื่อในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป ทั้ง 
ๆ ที่เมื่อสิบปีที่แล้วถือได้ว่าประเทศไทยเป็นต้นแบบของเสรีภาพสื่อในภูมิภาคแห่งนี้

 อารัมภบทI



1. สงครามปราบปรามส่ือมวลชน 

หน่ึงสัปดาห์หลังการทำารัฐประหาร Duncan McCargo นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง
และยังเป็นผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับประเทศไทย ได้เขียนบทความตีพิมพ์ใน New York Times [1] 
ว่า “ปรกติรัฐประหารของไทยจะเป็นไปตามบทท่ีเขียนไว้ เช่น หลังจากผ่านไปหน่ึงหรือสองวัน
ของปฏิบัติการยึดสถานีโทรทัศน์อย่างฉับพลัน หลังการเอารถถังไปขับข่ีเป็นสัญลักษณ์บนท้อง
ถนน จะมีการให้ความม่ันใจกับนานาชาติ มีการแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีช่ัวคราวท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
มีการแต่งต้ังสภานิติบัญญัติ แต่งต้ังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และให้คำาสัญญาว่า
จะจัดการเลือกต้ังภายในหน่ึงปี (...) แต่ผู้ทำารัฐประหารวันท่ี 22 พฤษภาคมไม่ได้เดินตามบทของ
รัฐประหารปี 2534 หรือ 2549 แต่อย่างใด”
 ขอบเขตการแทรกแซงของกองทัพ รวมถึงความรวดเร็วและความรอบด้านของการ
ปราบปรามด้านข้อมูลข่าวสาร ท้ังการเผยแพร่ข้อมูลของส่ือท้ังในและระหว่างประเทศรวมท้ังส่ือ
ของหน่วยงานภาคประชาสังคมอย่างองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ นักวิชาการ และฝ่ายตรงข้าม
กับรัฐบาล เป็นไปในลักษณะเสมือนการทำาสงครามท่ีมีเป้าหมายเพ่ือควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จต่อ
การเผยแพร่ข่าวและข้อมูลข่าวสาร และการกำาหนดความเห็นของสาธารณะ 

 การยึดมั่นอย่างสุดโต่งกับ 

 “ความสงบเรียบร้อย”I
เมื่อครั้งที่กองทัพประกาศใช้กฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และยึด
อำานาจจากรัฐบาลในอีกสองวันต่อมา พวกเขาได้ปฏิบัติการหลายอย่างเพื่อรักษา
เมืองหลวงและเพื่อควบคุมหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานสำาคัญอื่น ๆ มีการ
ประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินจำานวนมากซึ่งเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนและการควบคุม
ข้อมูลข่าวสาร ตั้งแต่วันแรก ๆ รัฐบาลทหารเริ่มปราบปรามสื่อมวลชนแบบไม่เคย
เป็นมาก่อน และไม่มีท่าทีที่ผ่อนคลายลง นอกจากนั้น กองทัพยังได้เพิ่มแรงกดดัน
มากขึ้นต่อข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและสื่อต่างชาติในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา 
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ยุทธศาสตร์สี่ประการของรัฐบาลทหาร 

 ปฏิบัติการหลายด้านของกองทัพในช่วงไม่กี่วันแรกหลังการรัฐประหาร ได้มีทั้ง
คำาสั่งให้เซ็นเซอร์ก่อนเผยแพร่ข่าวสาร มีการส่งกำาลังทหารไปยังสำานักข่าวต่าง ๆ และมี
การประกาศเรียกและจับกุมผู้สื่อข่าวและผู้แสดงความเห็นต่างทางอินเตอร์เน็ต
 เป้าหมายของปฏิบัติการเชิงรุกครั้งนี้คือการควบคุมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ทำารัฐประหารอย่างเบ็ดเสร็จ และการควบคุมบุคคลที่อาจแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาลทหาร ทั้งยังมีความพยายามในการโหมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความชอบ
ธรรมให้กับการยึดอำานาจ และการสร้างภาพต่อคนในประเทศและต่างประเทศว่าเป็น
ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นโดยไร้ซึ่งความรุนแรง และมีจุดมุ่งหมายสำาคัญเพื่อช่วยคลี่คลายวิกฤต
ในประเทศที่กำาลังเกิดขึ้น 

ยุทธศาสตร์การเซ็นเซอร์แบบเหวี่ยงแห – คำาสั่งคสช.

ในวันท่ีทำารัฐประหาร รัฐบาลทหารได้ออกประกาศหลายฉบับเพ่ือจำากัดการทำางานของ
ส่ือมวลชน โดยขัดขวางไม่ให้มีการรายงานข่าวและข้อมูลอย่างเสรีและอิสระ มีการออกประกาศ
กว่าสิบฉบับและมีคำาส่ังการอีกมากมายท่ีมีเป้าหมายไปท่ีส่ือมวลชนและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
ในอีกหลายสัปดาห์และหลายเดือนต่อมา (โปรดดูในกล่องข้อความ) ประกาศและคำาส่ังเกือบ

ตอนค่ำาของวันที่ 22 

พฤษภาคม ทหารได้บุกเข้า

ตรวจค้นบริเวณสถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอส หลังจากทางสถานี

ปฏิเสธคำาสั่งให้ระงับการเผย

แพร่ภาพ
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ท้ังหมดอ้างความจำาเป็น “เพ่ือป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีบิดเบือนต่อสาธารณะ อันจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสร้างความแตกแยกในราชอาณาจักร”
 ประกาศฉบับท่ีสามในวันท่ีทำารัฐประหารเก่ียวข้องกับเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร มีการ
เตือนส่ือมวลชนไม่ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ “ข่าวสารท่ีจะเป็นภัยต่อความม่ันคงของชาติ รวมท้ังหม่ิน
ประมาทบุคคลอ่ืน” “การวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของคสช.[2] หรือเจ้าหน้าท่ีของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง” หรือ “ข้อมูลข่าวสารท่ีส่อให้เกิดความสับสน 
ย่ัวยุ ปลุกป่ันให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร” ท่านนายพล
และทีมงานท่ีปรึกษาดูเหมือนจะไม่เช่ือในมาตรการคร่ึง ๆ กลาง ๆ แต่อย่างใด 

ยุทธศาสตร์สร้างความสะพรึงกลัว … การเข้าค่าย “การปรับทัศนคติ”

 เพ่ือประกันว่าประกาศเหล่าน้ีจะมีผลในเชิงป้องปราม คสช. ได้ทำาการ “เชิญ” 
บรรณาธิการข่าวจากส่ือ 18 แห่ง รวมท้ังหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยท่ีสำาคัญ (ไทยรัฐ ข่าวสด 
และมติชน) และหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ (Bangkok Post และ The Nation) เพ่ือ “การพูด
คุย” [3]” ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2557 โดยมีเป้าหมายเพ่ือข่มขู่และโน้มน้าวใจไม่ให้ตีพิมพ์ข้อ
เขียนท่ีวิพากษ์วิจารณ์ระบอบใหม่ 
 รัฐบาลทหารถือว่าผู้ส่ือข่าวบางคนเป็นภัยร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ของตน เช่นธนาพล 
อ๋ิวสกุล บรรณาธิการ ฟ้าเดียวกัน ซ่ึงถูกจับเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม จากการเข้าร่วมชุมนุมท่ี
กรุงเทพฯ และประวิตร โรจนพฤกษ์ นักข่าวท่ีมีช่ือเสียงของ The Nation ซ่ึงถูกคสช.ประกาศ
เรียกตัวให้เข้าพบในวันท่ี 25 พฤษภาคม เขาเดินทางไปท่ีน่ันพร้อมกับเจ้าหน้าท่ีองค์การ
สหประชาชาติและทนายความ เขาถูกควบคุมตัวแบบแยกเด่ียวเป็นเวลาห้าช่ัวโมง จากน้ันมี
การนำาตัวข้ึนรถตู้ไปยังค่ายทหาร
 ประวิตรกล่าวกับ RSF ว่า “ในวันท่ี 21 พฤษภาคม หน่ึงวันก่อนการทำารัฐประหาร ผม
ได้เขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์การประกาศใช้กฎอัยการศึกจากน้ันผมได้รับคำาส่ังให้ไปรายงาน
ตัวกับคสช. ซ่ึงผมก็ทำาตามน้ัน เม่ือไปถึง มีการยึดโทรศัพท์มือถือของผมไว้ ทำาให้ไม่สามารถทวิ
ตข้อความหรือโพสต์ข้อความใน Facebook ได้ จากน้ันพวกเขาก็เอาตัวผมไปท่ีอ่ืน ผู้ส่ือข่าวท่ี
แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์คนอ่ืนก็ถูกควบคุมตัวเช่นกัน บางคนถูกบังคับให้ต้องลงช่ือในคำา
สัญญาท่ีเรียกว่าเป็นบันทึกความเข้าใจ โดยต้องรับปากว่าจะไม่เข้าร่วมหรือเป็นแกนนำาในการ
คัดค้านการรัฐประหาร เป็นคำาสัญญาท่ีบังคับให้เราต้องเลิกยุ่งเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ และต้อง
หยุดรายงานข่าวเก่ียวกับเหตุการณ์เหล่าน้ัน ท้ังยังต้องลงช่ือเพ่ือสัญญาว่าจะไม่เดินทางไปต่าง
ประเทศก่อนได้รับอนุญาต ผมบอกพวกเขาว่า ผมจะไม่เซ็นช่ือในเอกสารใด ๆ ท่ีห้ามไม่ให้แสดง
ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อรัฐบาลหรือนโยบายของพวกเขา อย่างไรก็ดี สุดท้ายผมต้องลงช่ือใน
เอกสารซ่ึงทำาให้ทหารสามารถอายัดบัญชีธนาคารของผม และให้ผมเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ตามกฎหมาย” 
 ประวิตรถูกควบคุมตัวโดยพลการเป็นเวลาเจ็ดวันเพ่ือ “การปรับทัศนคติ” โดยเขา
กล่าวว่า “ก่อนหน้าน้ีไม่เคยมีกรณีท่ีกองทัพควบคุมตัวบุคคลโดยไม่มีการต้ังข้อหา ต้ังแต่ยุคเผด็จ
การสฤษด์ิ ธนะรัชต์เม่ือทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา” และยังอธิบายเพ่ิมเติมว่ามันเหมือนการเข้า
ค่ายในบทความท่ีเขาเขียนใน The Nation แม้ว่าจะไม่ได้มีสภาพท่ีโหดร้ายจนเกินไป แต่ก็มีแรง
กดดันมากพอจะทำาลายสภาพจิตใจของผู้ถูกควบคุมตัว หน่ึงวันหลังได้รับการปล่อยตัว ทหารได้
โทรศัพท์หาเขา และแนะนำาให้เขาหยุดทวิตข้อความและหยุดวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหาร พร้อม
กับเตือนว่ามีการติดตามความเคล่ือนไหวของเขาอย่างใกล้ชิด 

ยุทธศาสตร์สั่งปิดสื่อ - การเซ็นเซอร์ของกองทัพ

 ประกาศอย่างเป็นทางการฉบับแรก ๆ โดยมีเป้าหมายท่ีส่ือมวลชน โดยเป็นการส่ังการ
ให้สถานีโทรทัศน์และวิทยุท้ังประเทศระงับการออกอากาศทันที
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 ในวันท่ี 20 พฤษภาคม ทหารได้ทำาการบุกเข้าไปในสถานีโทรทัศน์อย่างน้อย 10 แห่ง 
รวมท้ัง MV5, DNN, UDD TV, Asia Update, P&P Channel, 4 Channel, Bluesky TV, 
FMTV, T News และ ASTV และส่ังห้ามไม่ให้ออกอากาศ ในวันต่อมามีการบุกเข้าไปเพ่ิมอีก
ส่ีสถานี ได้แก่ Voice TV ซ่ึงเป็นของลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรท่ีอยู่ระหว่าง
ล้ีภัย Hot TV, Rescue Satellite TV และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของเครือข่ายนักศึกษา 
[4] ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ท่ีต่อต้านทักษิณ ชินวัตร 
 มีการส่งทหารไปประจำาการช่ัวคราวท่ีสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ในขณะท่ีไทยพีบีเอส 
สถานีโทรทัศน์สาธารณะระดับชาติตัดสินใจเพิกเฉยต่อคำาส่ังห้ามออกอากาศ และใช้ YouTube 
เป็นช่องทางออกอากาศแทน ซ่ึงกองทัพได้ตอบโต้ด้วยการส่งกำาลังไปท่ีสถานี และมีการควบคุม
ตัว วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำานวยการข่าว เป็นการช่ัวคราว 

  

นอกจากการเซ็นเซอร์โดยการส่ังปิดแบบเหว่ียงแหแล้ว ทหารยังได้ใช้วิธีการเซ็นเซอร์
แบบเจาะจง โดยมีการห้ามพิมพ์บทความบางช้ิน นอกจากน้ีข้อมูลของสมาคมนักข่าว นัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยระบุว่า เจ้าหน้าท่ีทหารได้เดินทางไปยังสำานักงานใหญ่ของ
หนังสือพิมพ์รายวันหลายแห่งเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน และส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีระงับการตีพิมพ์
บทความเก่ียวกับการจัดต้ังกลุ่มต่อต้านรัฐประหารของคนไทยท่ีล้ีภัยในต่างประเทศท่ีมีช่ือกลุ่มว่า 
องค์กรเสรีไทยเพ่ือสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย 
 สถานีวิทยุชุมชนซ่ึงไม่มีใบอนุญาตก็ถูกส่ังการให้ระงับการออกอากาศเช่นกัน จนถึง
ส้ินเดือนพฤษภาคม สถานีวิทยุชุมชน “ผิดกฎหมาย” เกือบ 3,000 แห่งถูกส่ังปิด ในอีกไม่ก่ีวัน

หนังสือพิมพ์ออนไลน์อิสระ

ประชาไท รายงานข่าวเกี่ยว

กับความพยายามสนับสนุน

รัฐประหารในไทยและการ

ผลิตซ้ำาละครยอดฮิต “ผู้กอง

ยอดรัก” เพื่อชื่นชมกองทัพ

และรัฐบาลทหาร 

• •
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ต่อมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้
แถลงในนามของกองทัพ ยืนยันว่าเป็นการส่ังปิดอย่างถาวร 

ยุทธศาสตร์การโฆษณาชวนเชื่อ  “โทรทัศน์ คสช.”

เหตุผลสำาคัญในการส่ังปิดสถานีโทรทัศน์ภายหลังการรัฐประหารน้ันเป็นไปเพ่ือ “การเผยแพร่
ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด จนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย” 
 มีการส่งทหารไปประจำาการอยู่ท่ีสถานีโทรทัศน์ ผู้ให้บริการรวมท้ังสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียม 10 แห่งถูกส่ังให้ระงับการออกอากาศ “ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการประกันว่าการเผยแพร่
ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด และทำาให้เกิดความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง” 

 แต่แทนท่ีจะปล่อยให้ทีวีจอดำาหรือข้ึนเป็นภาพทดสอบ (test cards) รัฐบาลทหารได้
ส่ังการให้โทรทัศน์ทุกช่องเผยแพร่ประกาศคสช. (ห้ามเผยแพร่อย่างอ่ืนนอกจากประกาศเหล่า
น้ี) ส่วนหน่ึงเพ่ือให้ประชาชนม่ันใจว่าไม่มีการปฏิวัติซ้อน เป็นเวลาหลายวันท่ีการเปล่ียนช่อง
โทรทัศน์เป็นเร่ืองเปล่าประโยชน์ เปล่ียนไปช่องไหนก็จะพบเจอแต่โลโก้ของรัฐบาลทหาร สลับ
กับการประกาศต่าง ๆ ของนายกรัฐมนตรีช่ัวคราวคนใหม่คือพลเอกประยุทธ์และโฆษกรัฐบาล
ทหารท่ีทดลองทำาตัวเป็นผู้ประกาศข่าว
 ในวันท่ีกองทัพประกาศกฎอัยการศึก พวกเขายังมีมาตรการเพ่ือปูทางไปสู่การผูกขาด
การส่ือสารในอนาคต โดยการเปิดหน้า Facebook ของคสช. ซ่ึงต่อมาได้กลายเป็นหน่ึงใน
ช่องทางการส่ือสารหลักของรัฐบาลทหาร พวกเขาไม่จำาเป็นต้องเปิด Twitter เน่ืองจากแผนก
ประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกมีแอคเคาท์ Twitter อยู่แล้ว  
 ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 พลเอกประยุทธ์เร่ิมปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์

ภายหลังการยึดอำานาจของพล

เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มี

การสั่งปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ 

ประชาไท  
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ประจำาสัปดาห์ท่ีใช้ช่ือรายการว่า “คืนความสุขให้ประเทศไทย” ซ่ึงเขาเป็นผู้พูดเพียงคนเดียว 
ในรายการท่ีสถานีโทรทัศน์และวิทยุทุกช่องต้องเผยแพร่ โดยเขาจะรายงานให้ประชาชนท้ัง
ประเทศฟังถึงส่ิงท่ีรัฐบาลทหารได้ทำาในช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมา ท้ังน้ีโดยมีจุดประสงค์เพ่ือช้ีแจง
ประเด็นซ่ึงเป็นท่ีสนใจของสาธารณะในบางประการ http://www.bangkokpost.com/news/
coup/412887/prayuth-to-speak-every-friday
 รายการท่ีออกอากาศคร้ังแรกของพลเอกประยุทธ์น้ัน ได้อธิบายถึงเหตุผลท่ีว่าเหตุใด
กองทัพจึงต้องโค่นล้มรัฐบาลย่ิงลักษณ์ ชินวัตรเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม จากน้ันก็เร่ิมข่มขู่บุคคล
ท่ีขัดขืนคำาส่ังของคสช. คนท่ีเข้าร่วมการประท้วงต่อต้านการรัฐประหาร หรือให้ข้อมูลในแง่ลบ
กับรัฐบาลทหารต่อส่ือมวลชน ซ่ึงเป็นท่ีชัดเจนว่าในรายการเหล่าน้ีไม่มีช่องทางใดๆให้บุคคลอ่ืน
สามารถต้ังคำาถามกับท่านนายพลประยุทธ์ได้
 การโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้ระบอบทหารปรากฏในรูปแบบใหม่
ในช่วงหลายเดือนต่อมา หลังจากพลเอกประยุทธ์ส่ังการให้นักเขียนทำาการเขียนบทโทรทัศน์
เพ่ือสนับสนุนภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ มีการทำาละครทีวีเพ่ือเผยแพร่พร้อมกับโลโก้ของกอง
ทัพบกเป็นฉากในเดือนกรกฎาคม 2558 ในละคร “ผู้กองยอดรัก” ซ่ึงสร้างข้ึนใหม่เป็นคร้ังท่ีเก้า 
โดยเป็นเร่ืองราวความรักระหว่างทหารเกณฑ์กับผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นแพทย์ทหารหญิงซ่ึงมียศ
ร้อยเอก ดังท่ีประชาไท หนังสือพิมพ์ออนไลน์ท่ีเป็นอิสระอธิบายไว้ว่า 
 “เป็นละครท่ีส่งเสริมและทำาให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของแนวคิดแบบขวาจัด ทำาให้เห็น
ว่าการใช้อำานาจของทหารไม่เพียงเป็นเร่ืองปรกติ หากยังเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ” ละคร
เร่ืองน้ีมีการสร้างข้ึนใหม่ทุกคร้ังภายหลังการทำารัฐประหารหลายคร้ังในประเทศไทย

รัฐประหารที่วางแผนมายาวนาน?

ในบทวิเคราะห์ท่ีกล่าวถึงซ่ึงตีพิมพ์ใน New York Times เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 
Duncan McCargo ต้ังข้อสงสัยว่า รัฐประหารคร้ังน้ีเกิดข้ึน “ตามธรรมชาติ” จริงหรือไม่ 
เน่ืองจากหลังการประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่ทำาให้เกิดผลลัพธ์ท่ีต้องการ หรืออาจเป็นส่ิงท่ีมีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า เพราะเม่ือคำานึงถึงความโหดร้าย ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึน
โดยมีการควบคุมข้อมูลอย่างเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะข้อมูลจากฝ่ัง “เส้ือแดง” ทำาให้เกิดข้อสงสัย
ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ว่า การตัดสินใจทำารัฐประหารมีข้ึนในช่วงระหว่างวันท่ี 20–22 พฤษภาคม 
เพราะกองทัพสามารถปฏิบัติการปราบปรามได้อย่างรวดเร็วและหมดจดท้ัง ๆ ท่ีไม่มีการเตรียม
การเป็นเวลานาน 



หลังการประกาศกฎอัยการศึก 
กองทัพได้ออกประกาศและคำา
ส่ังมากมายท่ีมีจุดมุ่งหมายในการ
ควบคุมส่ือ ประกาศเจ็ดจาก 20 
ฉบับเป็นอย่างน้อยท่ีมีการเผยแพร่
ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ในวัน
ท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เป็นการ
ควบคุมอย่างเข้มงวดต่อส่ือมวลชน
และการเผยแพร่ข้อมูล รวมท้ัง
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ในช่วงเดือน
มิถุนายน 2557 คสช.ออกคำาส่ัง 
184 ฉบับและประกาศ 122 ฉบับ
ตามข้อมูลของ iLaw ซ่ึงเป็นองค์กร
พัฒนาเอกชน โดยข้อมูลด้านล่าง
เป็นรายละเอียดของประกาศท่ีส่ง
ผลกระทบต่อเสรีภาพด้านข้อมูล
ข่าวสารและเสรีภาพส่ือท่ีมีการเผย
แพร่เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557

ประกาศคสช. ฉบับท่ี 3b/2557 
“ห้ามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะและการจำาหน่ายส่ิงพิมพ์ท่ี
ส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบ
เรียบร้อย” ห้ามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ท่ีบิดเบือนและข้อมูลท่ีสร้างให้เกิด
ความแตกแยกในราชอาณาจักร หรือ
ข้อความ อันนำาไปสู่ความต่ืนตระหนก 
หวาดกลัวแก่ประชาชนท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 ประกาศคสชI ประกาศคสช. ฉบับท่ี 4/2557 
“การถ่ายทอดออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
และสถานีวิทยุชุมชน” ส่ังการให้สถานี
วิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์
กระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
และเคเบิลท้ังของเอกชนและของรัฐ งด
รายการประจำาสถานีและให้ถ่ายทอด
กระจายเสียงจากรายการของกองทัพบก  

ประกาศคสช. ฉบับท่ี 12/2557 
“ขอความร่วมมือจากส่ือสังคม
ออนไลน์” ขอความร่วมมือจากผู้
ประกอบการส่ือสังคมออนไลน์ ระงับ
การให้บริการในการส่งข้อความเชิงปลุก
ระดม ย่ัวยุ สร้างความรุนแรง ความไม่
น่าเช่ือถือและไม่เคารพกฎหมาย ตลอด
จนการต่อต้านการปฏิบัติงานคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ไม่เช่นน้ันจะ
ถูกระงับการให้บริการโด 

ประกาศคสช. ฉบับท่ี 14/2557 
“ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อ
ต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ” ส่ังการให้ส่ืองด
สัมภาษณ์บุคคลหรือกลุ่มบุคคล “ท่ี
มิได้ดำารงตำาแหน่งราชการในปัจจุบัน” 
รวมท้ังอดีตผู้ปฏิบัติงานในศาลและ
กระบวนการยุติธรรม ซ่ึงอาจแสดง
ความคิดเห็นในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด 
“การขยายความขัดแย้ง บิดเบือนและ
สร้างความสับสนให้กับสังคม” หาก
ฝ่าฝืนจะถูกระงับการให้บริการทันที  



 13        ประกาศคสช. ฉบับท่ี 15/2557 
“ขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศ
ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยุ
ชุมชน” ประกาศให้สถานีโทรทัศน์ 14 
ช่องและสถานีวิทยุชุมชนท่ีไม่ได้รับใบ
อนุญาต ระงับการถ่ายทอดออกอากาศ
ทันที 

ประกาศคสช. ฉบับท่ี 17/2557 
“การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่อง
ทางอินเทอร์เน็ต” ส่ังการให้ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต “ระงับยับย้ังการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารใด ๆ ท่ีมีการบิดเบือน 
ยุยงปลุกป่ัน” และให้มารายงานตัว
ต่อสำานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 ประกาศคสช. ฉบับท่ี 
18/2557 “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่อสาธารณะ” ส่ังการให้ผู้ประกอบ
กิจการและผู้ให้บริการการส่ือสารทาง
สังคมส่ือออนไลน์ งดเว้นการนำาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารในลักษณะ “ข้อความ
อันเป็นเท็จ หรือท่ีส่อไปในทางหม่ิน
ประมาท หรือสร้างความเกลียดชังต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ องค์รัชทายาท 
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์” 
“ข่าวสารท่ีจะเป็นภัยต่อความม่ันคง
ของชาติ รวมท้ังหม่ินประมาทบุคคล
อ่ืน” “การวิพากษ์ วิจารณ์การปฏิบัติ
งานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” ©
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“ข้อมูล (...) เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ของหน่วยงานราชการ” “การชักชวน 
ซ่องสุม ให้มีการรวมกลุ่มก่อการอัน
เกิดการต่อต้านเจ้าหน้าท่ีและบุคคล
ท่ีเก่ียวข้องของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ” หรือ “การขู่จะประทุษร้าย
หรือทำาร้ายบุคคล อันนำาไปสู่ความต่ืน
ตระหนก หวาดกลัวแก่ประชาชน”  

ในเดือนกรกฎาคม 2557 ประ
กาศคสช. ฉบับท่ี 18/2557 ถูก
แทนท่ีด้วยประกาศคสช. ฉบับ
ท่ี  97/2557 ให้อำานาจทางการใน
การระงับการบริการของส่ือ กรณี
ท่ีมีการเผยแพร่ข้อมูลตามท่ีระบุใน
ประกาศคสช. ฉบับท่ี 18/2557 รวม
ท้ังข้อมูลท่ี “สร้างความเกลียดชัง
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์
รัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์”  ซ่ึงมีข้อความกำากวม
ย่ิงกว่ามาตรา 112 ของประมวล
กฎหมายอาญาท่ีมีช่ือเสียงว่าด้วยการ
หม่ินพระบรมเดชานุภาพ สมาคมนัก
ข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
จึงได้ทักท้วง และน่าประหลาดใจทีอีก
สองวันต่อมารัฐบาลทหารออกประ
กาศคสช. ฉบับท่ี 103/2557 จำากัด
การควบคุมการวิจารณ์ให้เหลือเพียง
ท่ีเป็น “การวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติ
งานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยมีเจตนาไม่สุจริตเพ่ือทำาลายความ
น่าเช่ือถือของคณะรักษาความสงบ
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แห่งชาติด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ” และ
ได้ยกเลิกโทษการฝ่าฝืนโดยการระงับ
การให้บริการด้วย 
 ประกาศอ่ืน ๆ ท่ีกระทบ
เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารและ
เสรีภาพส่ือประกอบด้วยประ
กาศคสช. ฉบับท่ี 23/2557, 
26/2557, 27/2557, 32/2557, 
33/2557, 37/2557, 41/2557, 
45/2557, 65/2557, 66/2557 และ 
79/2557 สามารถดูฉบับท่ีเป็นภาษา
อังกฤษได้ท่ี 



2. การเซ็นเซอร์และการสอดแนมข้อมูล …เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร
ในอินเตอร์เน็ตยังมีอยู่หรือไม่? 
 

การเซ็นเซอร์ทางอินเตอร์เน็ต การบล็อกการเข้าถึง URL และการส่ังปิดบัญชีผู้
ใช้งาน 

เม่ือคร้ังท่ีรัฐบาลทหารยึดอำานาจ พวกเขาไม่เพียงพยายามยึดอำานาจส่ือแบบด้ังเดิมเท่าน้ัน 
กองทัพตระหนักดีถึงความสำาคัญของส่ือสังคมออนไลน์ จึงมีการเรียกตัวผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
เข้าพบ เพ่ือส่ังการให้มีการตรวจสอบเน้ือหาท่ีมีลักษณะ “ยุยงปลุกป่ัน” หรือ “บิดเบือน” ความ
จริง ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2557 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส่ังปิดก้ัน
การเข้าถึงเว็บไซต์ 219 แห่งท่ีเช่ือว่าเป็น “ภัยคุกคามต่อความม่ันคงแห่งชาติ” พร้อมกับขอให้ 
Facebook, YouTube และ LINE (โปรแกรมแชท) ปิดบัญชีท่ีมีเน้ือหา “ผิดกฎหมาย” 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ปิดก้ันการเข้าถึงเว็บไซต์ 219 แห่งซ่ึง
เช่ือว่าเป็นภัยคุกคามต่อ “ความม่ันคงแห่งชาติ” โดยเป็นคำาส่ังจากรัฐบาลทหาร ท้ังยังได้ขอให้ 
Facebook, YouTube และ Line ปิดบัญชีผู้ใช้งานบางคนท่ีเผยแพร่เน้ือหาท่ี “ผิดกฎหมาย” 
สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกล่าวกับส่ือมวลชน
 ในวันเดียวกัน ผู้ใช้งานท้ังประเทศไม่สามารถเข้าไปใช้ Facebook ได้ “อย่างน่าเคลือบ
แคลง” เป็นเวลาหน่ึงช่ัวโมง ท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีผู้ใช้งาน Facebook มากท่ีสุดแห่งหน่ึง
ในโลก ในเบ้ืองต้นรัฐบาลทหารประกาศว่าเป็นผู้ระงับบริการของเว็บไซต์น้ี แต่ต่อมาได้แก้ไข
ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และอ้างว่าเป็นปัญหาทางเทคนิค อย่างไรก็ดี DATC ผู้ประกอบการโทรศัพท์
ยอมรับว่าเหตุท่ีมีปัญหาการเข้าถึง Facebook ช่ัวคราวเป็นเพราะคำาส่ังจากรัฐบาล 
 ในเวลาต่อมายังมีการส่ังบล็อกแหล่งข้อมูลข่าวสารอ่ืนของเว็บไซต์ข่าวอิสระ อย่าง 
ประชาไท บล็อกของผู้ส่ือข่าว เว็บไซต์ขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน เช่น Human 
Rights Watch และศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน รวมถึงบทความข่าวบางช้ิน

การสอดแนมแบบเหว่ียงแหและการติดตามตัวผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

ประชาชนจำานวนมากได้ตัดสินใจทำาหน้าท่ีผู้ส่ือข่าวพลเมืองหรือบล็อกเกอร์ภายหลังการ
รัฐประหาร ซ่ึงโดยหลักการแล้วเป็นไปเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างด้านข้อมูลข่าวสาร และช่วย
ลดปัญหาจากพฤติกรรมของส่ือเลือกข้าง (โปรดดู 2.1) เน่ืองจากมีการใช้นามแฝงอย่างแพร่
หลายทางอินเตอร์เน็ต รัฐบาลทหารจึงตัดสินใจเพียงไม่ก่ีวันหลังรัฐประหารท่ีจะจัดทำาระบบ
การสอดแนมข้อมูลแบบไม่แยกแยะ ในประกาศคสช.ฉบับท่ี 26/2557 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 
2557 กำาหนดให้มีการจัดต้ังทีมงานเพ่ือตรวจสอบและลบเน้ือหาท่ีมีความผิดทางอาญา และ
ฟ้องร้องดำาเนินคดีกับผู้เผยแพร่ พลตำารวจเอกสมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติถึง
กับเสนอให้จัดต้ัง “อินเตอร์เน็ตเกตเวย์แห่งชาติ” โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เซ็นเซอร์และสอดแนมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตของรัฐบาลทหาร แต่ยังไม่เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงเป็นหน่วยงานสอดส่องด้านความคิดและข้ึนตรงกับกระทรวง
ยุติธรรม ยังได้มีความพยายามในการใช้นโยบายสอดส่องข้อมูลอย่างเข้มงวด มีการแฝงตัวเข้าไป
ในกลุ่มแชทอย่างเช่น LINE มีการสร้างแอคเคาท์ Facebook เพ่ือค้นหาตัวผู้แต่งข้อความ “ท่ีผิด
กฎหมาย” อีกท้ังยังมีการยุยงให้บางคนวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาลทหาร 
เพ่ือใช้เป็นข้ออ้างในการจับกุม ซ่ึงเม่ือบุคคลถูกควบคุมตัวแล้ว พวกเขาจะถูกบังคับให้ต้องบอก 
usernames และ passwords กับตำารวจ พัชร เกิดศิริ นักดนตรีและบล็อกเกอร์ถูกบังคับให้
ต้องยอมให้ทหารเข้าถึงแอคเคาท์ Facebook และโทรศัพท์มือถือของตน หลังเปิดเผยว่าภรรยา
ของพลเอกประยุทธ์กำาลังมีความสุขอยู่ในงานเล้ียงระหว่างท่ีมีการทำารัฐประหาร 
 อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต ซ่ึงทำางานเพ่ือปกป้อง
เสรีภาพออนไลน์และความเป็นส่วนตัว เป็นหน่ึงในคนแรก ๆ ท่ีแสดงข้อกังวลกับพ.ร.บ.ความ



ม่ันคงไซเบอร์รวมท้ังกฎหมายฉบับอ่ืนและการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย (รวมท้ังหมดแปดฉบับ) ซ่ึง
มีการจัดทำาข้ึนมาอย่างลับ ๆ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงในปัจจุบัน
ได้เปล่ียนช่ือเป็น กระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 กฎหมายซ่ึงมีอีกช่ือหน่ึงว่า “กฎอัยการศึกไซเบอร์” ได้รับการเปิดตัวเม่ือเดือนมกราคม 
2558 โดยร่างพ.ร.บ.ความม่ันคงไซเบอร์จะทำาให้การสอดแนมข้อมูลแบบเหว่ียงแหและแบบราย
บุคคลเป็นเร่ืองท่ีถูกกฎหมาย โดยจะนำาไปสู่การจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือความม่ันคงทางไซเบอร์
แห่งชาติ ตามมาตรา 33 และ 34 ของร่างพรบ. ซ่ึงจะมีหน้าท่ีระงับยับย้ังการพิมพ์เผยแพร่ข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงจะทำาให้รัฐสามารถดักจับข้อมูลและปิดก้ันเว็บไซต์โดยไม่ต้องขออำานาจ
ศาล ส่วนหน่วยงานตำารวจท่ีมีหน้าท่ีดูแลสอดส่องทางอินเตอร์เน็ต ก็แทบจะมีอำานาจในมืออย่าง
สมบูรณ์
 ทางการถึงข้ันเสนอท่ีจะส่ังการให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตติดต้ังอุปกรณ์สอดแนมข้อมูล 
การทำา SSLs เทียม (เป็นโปรโตคอลท่ีใช้เพ่ือรักษาความปลอดภัยของการส่ือสารออนไลน์) และ
ติดต้ัง spyware ในคอมพิวเตอร์ของลูกค้า

การแข่งขันด้านอาวุธทางเทคโนโลยี

ตามรายงานของวุฒิสภาไทยเม่ือปี 2555 ระบุว่ากองทัพได้มีความพยายามในการเพ่ิมขีดความ
สามารถในการสอดแนมและเซ็นเซอร์มาเป็นเวลาหลายปี และข้อมูลจากแหล่งข่าวท่ีไม่เปิดเผย
ยังระบุอีกด้วยว่า ในเดือนกันยายน 2557 กองทัพได้จัดซ้ือเทคโนโลยีใหม่ซ่ึงมีศักยภาพในการ
ตรวจค้นคำาหลักท่ีเก่ียวข้องกับการหม่ินพระบรมเดชานุภาพ โดยมีรายงานว่าเป็นสาเหตุท่ีทำาให้
ส่ือต้องเซ็นเซอร์ตัวเองด้วยความระมัดระวังมากข้ึน ซ่ึงหลังจากได้รับข่าวลือเช่นน้ี บรรณาธิการ
ของหนังสือพิมพ์ไทยรายวันฉบับหน่ึงถึงกับแจ้งให้พนักงานยุติการเสิร์ชเว็บไซต์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียว
กับกรณีหม่ินพระบรมเดชานุภาพ และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในการรายงานข่าวเก่ียวกับกรณี
หม่ินพระบรมเดชานุภาพ
 แต่ส่ิงท่ีเลวร้ายกว่าน้ีอาจกำาลังเกิดข้ึน โดยผู้ทำางานด้านการปกป้องเสรีภาพทางส่ือดิจิตั
ลต่างรู้สึกโกรธอย่างรุนแรงเม่ือมีการเปิดโปงใน WikiLeaks ว่าทางการไทยได้ใช้บริการมัลแวร์ใน
การสอดแนมข้อมูลจากบริษัท Hacking Team ของอิตาลี ท้ังน้ีจากการเปิดโปงการส่ือสารทาง
อีเมล์ร้อยกว่าฉบับระหว่าง Hacking Team กับหน่วยงานตำารวจและทหารไทยพบว่า มีการใช้
เงินไม่น้อยกว่าห้าแสนเหรียญสหรัฐในปี 2557 เพ่ือซ้ือซอฟต์แวร์ Remote Control System 
(RCS) ตามรายงานของ Bangkok Post จากอีเมล์ฉบับอ่ืนท่ี WikiLeaks นำามาเผยแพร่แสดง
ให้เห็นว่าบริษัทเอกชนของไทยอย่างเช่น  Netsurplus และ Samart Comtech (ซ่ึงมีบริษัท
ลูก 30 กว่าแห่งรวมท้ังผู้ผลิตโทรศัพท์ i-mobile) ร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดซ้ือซอฟต์แวร์จาก 
Hacking Team ซ่ึงจะทำาให้รัฐบาลทหารมีศักยภาพในการดักจับข้อมูลการส่ือสาร สามารถส่ังให้
เปิดไมโครโฟนและกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์มือถือของใครก็ได้ และสามารถเข้าถึงเน้ือหาต่าง ๆ 
ในอุปกรณ์ ท้ังรายช่ือบุคคลและข้อความส่ือสารต่าง ๆ 

บล็อกเกอร์และนักเคล่ือนไหวทางไซเบอร์ยังคงต่อสู้ต่อไป 

นับต้ังแต่มีการรัฐประหาร ผู้ส่ือข่าวพลเมือง นักเคล่ือนไหวทางไซเบอร์และผู้พิทักษ์สิทธิมนุษย
ชนจำานวนมาก ได้แสดงการต่อต้านอย่างสงบต่อความพยายามของรัฐบาลทหารในการปราบ
ปรามเสียงท่ีเห็นต่างอย่างเป็นอิสระ หลังจากมีการโพสต์ภาพการ์ตูนกปปส.และคำาวิพากษ์
วิจารณ์รัฐบาลทหารทาง Facebook ส่งผลให้สมบัติ บุญงามอนงค์ ซ่ึงเป็นนักต่อสู้เพ่ือเสรีภาพ
ในการแสดงออกคนสำาคัญถูกต้ังข้อหาละเมิดมาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญา (ซ่ึง
เอาผิดกับบุคคลท่ีแสดงความเห็นในเชิงยุยงปลุกป่ัน โดยเป็นโทษจำาคุกไม่เกินเจ็ดปี) และมาตรา 
112 (ว่าด้วยการหม่ินพระบรมเดชานุภาพ) มีการควบคุมตัวเขาไว้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดย
ก่อนหน้าน้ีเขาปฏิเสธไม่ยอมมารายงานตัวตามคำาส่ังของรัฐบาลทหาร และทุกวันน้ียังคงถูก
คุกคาม โดยทางการส่ังอายัดบัญชีธนาคารของเขา ห้ามไม่ให้เขาเป็นพิธีกรในรายการของ 
Peace TV ซ่ึงเป็นสถานีโทรทัศน์ของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล และถูกระงับการดำาเนินงานทันทีภาย
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หลังรัฐประหาร 
 บล็อกเกอร์ นักเคล่ือนไหวทางไซเบอร์และนักเคล่ือนไหวด้านสิทธิมนุษยชนบางคน ได้
รวมตัวเป็นกลุ่มต่าง ๆ อย่างเช่น พลเมืองโต้กลับ ศูนย์กลางนิสิต นักศึกษาเพ่ือประชาธิปไตยแห่ง
ประเทศไทย (ศนปท.) และศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน เพ่ือทำาหน้าท่ีติดตามสถานการณ์ 
รายงานข่าวและบทวิเคราะห์ และประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลทหาร รวมท้ัง
การใช้ศาลทหารเพ่ือไต่สวนคดีของพลเรือน กลุ่มต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจมีเป้าหมายแตกต่างกันไป 
แต่ล้วนมีศักยภาพในการทำาให้รัฐบาลไม่พอใจ โดยรัฐบาลน้ีเห็นว่าการอภิปรายในท่ีสาธารณะถือ
เป็นภัยคุกคาม 
 ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2557 โดยมีเป้า
หมายเพ่ือรณรงค์ให้คนไทยได้ตระหนักถึงสิทธิของตนภายใต้กฎอัยการศึก มีการตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานและสถิติในบล็อกของตนเอง ซ่ึงมีส่ือมวลชนนำาไปรายงานซ้ำา มีการให้บริการโทรศัพท์
สายด่วน ทนายความของศูนย์รวมท้ังอานนท์ นำาภาทำาหน้าท่ีว่าความให้กับผู้ท่ีต้องคดีหม่ิน
พระบรมเดชานุภาพ ตัวของอานนท์เองก็ถูกกล่าวหาว่าโพสต์ข้อความต่อต้านรัฐบาลทหาร โดย
เฉพาะใน Facebook

อินเตอร์เน็ต–ทางออกของส่ือ 

 แม้จะมีการสอดแนมและเซ็นเซอร์อย่างเข้มงวด แต่ผู้ส่ือข่าวก็ยังมักใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์และเว็บไซต์ส่วนตัวเพ่ือโพสต์ข้อมูลท่ีส่ือซ่ึงตนสังกัดอยู่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ แม้พวก
เขาจะแจ้งว่าหน่วยงานส่ือของตนไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความท่ีตนโพสต์ แต่ทางการก็กดดัน
ไปท่ีหน่วยงานส่ือเพ่ือทำาให้เน้ือหาท่ีพนักงานโพสต์ในอินเตอร์เน็ตในนามส่วนตัวมีลักษณะ 
“รุนแรงนอยลง” ในเวลาเดียวกัน ส่ือบางแห่งได้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเวทีเพ่ือรายงานข้อมูลต่อไป 
หรือเร่ิมรายงานอีกคร้ัง 
หลังจากถูกปิดไปแปดปี เร่ิมมีการเปิดให้บริการบีบีซีภาคภาษาไทยข้ึนมาใหม่ในช่วงทดลองเป็น
เวลาสามเดือนเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 โดยผ่านเว็บไซต์ YouTube และ Facebook เป็น
รายงานท้ังภาษาอังกฤษและไทยโดยไม่ผ่านการเซ็นเซอร์ของรัฐบาลทหาร ภายหลังส้ินสุดการ
ทดลองเปิดใช้งาน ทาง British Foreign and Commonwealth Office อนุมัติให้ดำาเนินงาน
ต่อไป โดยในปัจจุบันจะมีทุนสนับสนุนไปจนถึงส้ินปี 2558 
 Peace TV ได้เลียนแบบบีบีซีโดยการเร่ิมเปิดตัวสถานีข่าวทาง YouTube ในเดือน
พฤษภาคม 2558 โดย Peace TV เป็นส่ือของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล ซ่ึงถูกรัฐบาลทหารส่ังปิด
ไปในปี 2557 และต่อมากสทช.ได้ส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ปัจจุบันมีการออกอากาศเป็นเวลา 15 
ช่ัวโมงต่อวันผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ท่ีมีอายุน้อยกว่าเดิมมาก ซ่ึงพวกเขา
หวังว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนดูกลุ่มเดิมได้ในท่ีสุด 

3. ส่ือต่างชาติ – ภัยคุกคามต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย? 
 
ผู้ส่ือข่าวต่างชาติหลายคนแจ้งกับสโมสรผู้ส่ือข่าวต่างประเทศประจำาประเทศไทยในเดือน
มิถุนายน 2558 ว่า กำาลังมีปัญหาในการต่อใบรับรองการทำางานและวีซ่า และเม่ือถูกสอบถาม
เก่ียวกับประเด็นน้ีในการแถลงข่าวของ คสช.เม่ือเดือนมิถุนายน ว่าเป็นการกระทำาท่ีจงใจหรือไม่ 
โฆษกของคสช.แจ้งกับรอยเตอร์สว่า “ไม่ใช่อย่างแน่นอน เราไม่มีนโยบายห้ามไม่ให้ผู้ส่ือข่าวต่าง
ชาติทำางานในประเทศ [1]”
 ผู้ส่ือข่าวของสำานักข่าวแห่งหน่ึง ซ่ึงให้ข้อมูลโดยไม่ต้องการเปิดเผยช่ือเพราะกลัวการ
ตอบโต้ บอกกับ The Nation ว่า ทางการต้องการดูแลไม่ให้นักข่าวต่างชาติวิพากษ์วิจารณ์โดย
เฉพาะในสองประเด็นคือ “ระบอบปกครองของทหารและสถาบันพระมหากษัตริย์” ผู้ส่ือข่าวคน
น้ีเสริมด้วยว่า นักข่าวท่ีต้องการต่อใบอนุญาตทำางานจะถูกเจ้าหน้าท่ีถามท้ังสองคำาถามน้ีในช่วงท่ี
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สัมภาษณ์ท่ีกระทรวงต่างประเทศ อย่างแรกคือความเห็นเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
อีกอย่างคือความเห็นเก่ียวกับรัฐประหารและรัฐบาลชุดปัจจุบัน  
 The Nation อธิบายต่อไปถึงปัญหาของผู้ส่ือข่าวต่างชาติสองคน โดยหน่ึงในน้ันเป็นผู้
ส่ือข่าวอิสระซ่ึงกล่าวว่า บรรณาธิการของสำานักข่าวท่ีเขาทำางานให้ในต่างประเทศ ได้รับเชิญจาก
สถานทูตไทยในประเทศน้ันเพ่ือไปพูดคุยด้วย  
 “เป็นท่ีชัดเจนว่าส่ือต่างชาติถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย
และความม่ันคงในประเทศ เน่ืองจากฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในไทยจำานวนมากมักอ่านข่าวจาก
ส่ือต่างชาติ และมีการแปลบทความเป็นภาษาไทย” ผู้ส่ือข่าวอีกคนหน่ึงบอกกับ RSF โดยไม่
ต้องการเปิดเผยช่ือ เขาได้กล่าวถึงปวิน ชัชวาลพงศ์ นักวิชาการซ่ึงหนีไปอยู่ญ่ีปุ่นเน่ืองจากปฏิเสธ
ไม่ไปรายงานตัวตามคำาส่ังของรัฐบาลทหาร พร้อมกับเสริมว่า “ผู้ล้ีภัยคนสำาคัญบางคนเช่นศ.ป
วินได้เขียนบทความเป็นประจำาให้กับส่ือต่างชาติ” 
 เขาบอกว่า ปัญหาการรับรองสถานภาพผู้ส่ือข่าวท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นเร่ืองบังเอิญ และไม่
จำาเป็นต้องเก่ียวข้องกับทัศนะทางการเมืองของผู้ส่ือข่าวแต่ละคน “หลัก ๆ แล้วเราคงต้องคาดเดาไป
เอง เน่ืองจากการตัดสินใจในทุกเร่ืองของรัฐบาลทหารมักขาดความโปร่งใส” เขากล่าวเสริม 
 เสียงตอบรับต่อหนังสือเก่ียวกับประเทศไทยท่ีช่ือ “A Kingdom in Crisis” เม่ือ
ปี 2557 ของ Andrew MacGregor Marshall นักข่าวอิสระชาวอังกฤษ เป็นตัวอย่างท่ีดีซ่ึง
สะท้อนทัศนคติของรัฐบาลทหารท่ีมีต่อการรายงานข่าวของต่างชาติ โดยเป็นหนังสือท่ีถูกห้าม
ขายเน่ืองจากถูกมองว่ามีเน้ือหา “หม่ินประมาท ดูหม่ินหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหา
กษัตริย์” โดย Marshall ได้ลาออกจากสำานักข่าวรอยเตอร์สเม่ือปี 2554 เน่ืองจากสำานักข่าวน้ัน
ปฏิเสธจะตีพิมพ์รายงานพิเศษของเขาเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย 

ทางการมองว่าเน้ือหาในหนังสือ “A Kingdom in Crisis” มีลักษณะท่ีหม่ินประมาท ดูหม่ิน
หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำาเร็จราชการแทน
พระองค์  

สโมสรผู้ส่ือข่าวต่างประเทศประจำาประเทศไทยตกเป็นเป้าหมายของคสช.
 
เพ่ือป้องกันไม่ให้องค์กรพัฒนาเอกชนของไทยและหน่วยงานข้อมูลอิสระอ่ืน ๆ สามารถเผยแพร่
ข่าวสารไปยังต่างประเทศได้มากข้ึน หรือเพ่ือขัดขวางไม่ให้ส่ือระหว่างประเทศตีพิมพ์เผยแพร่
ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ทางคสช.จึงมีการกดดันอย่างต่อเน่ืองมาท่ีสโมสรผู้ส่ือข่าว
ต่างประเทศประจำาประเทศไทย ซ่ึงมักจัดงานแถลงข่าวและงานอภิปราย โดยมีการเชิญผู้ส่ือข่าว
ไทย ปัญญาชน ตัวแทนจากภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาเข้าร่วม 
 หลังจากท่ีเก็บตัวไม่แสดงท่าทีวิพากษ์วิจารณ์มาเป็นเวลาแปดเดือน สโมสรผู้ส่ือข่าว
ต่างประเทศประจำาประเทศไทยได้ประกาศจัดงานเก่ียวกับการเมืองไทยเป็นคร้ังแรกในเดือน
มีนาคม 2558 ส่งผลให้คสช.ทำาการแจ้งเตือนมาทันที และบอกว่าไม่ควรมีการวิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาลทหารในระหว่างการจัดกิจกรรม อีกไม่ก่ีสัปดาห์ต่อมา สโมสรผู้ส่ือข่าวต่างประเทศประจำา
ประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของหน่วยงานส่ือมวลชนไทยส่ี
แห่งท่ีมีต่อคำาส่ังของคสช.ท่ีประกาศใช้เม่ือเร็ว ๆ น้ีตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว 
โดยทางสมาคมฯ ระบุว่าคำาส่ังดังกล่าว “ให้อำานาจอย่างกว้างขวางกับเจ้าหน้าท่ีทหารในการ
เซ็นเซอร์ส่ือ รวมท้ังกำาหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงกับผู้ส่ือข่าวท่ีถูกมองว่าไม่ยอมปฏิบัติตาม”  
 การคุกคามต่อสโมสรผู้ส่ือข่าวต่างประเทศประจำาประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงข้ึน
ในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมา แม้จะไม่สามารถระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นผลโดยตรงมาจากการแสดง
จุดยืนก่อนหน้าน้ีหรือไม่ โดยมีการยกเลิกการจัดงานอย่างน้อยสามคร้ังท่ีสโมสรผู้ส่ือข่าวต่าง
ประเทศประจำาประเทศไทยในเดือนมิถุนายน โดยเป็นผลมาจากคำาส่ังของคสช.และตำารวจ หรือ
อาจเป็นแรงกดดันบางอย่าง งานท่ีถูกยกเลิกได้แก่การแถลงข่าวของศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิ
มนุษยชน (ซ่ึงจัดต้ังข้ึนมาภายหลังรัฐประหาร) งานอภิปรายว่าด้วย “มาตรา 112 กับบทบาท
ในสังคมไทย” และงานแถลงข่าวรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเวียดนามของ Human 
Rights Watch ในแถลงการณ์เก่ียวกับการข่มขู่อันเป็นเหตุให้มีการยกเลิกการอภิปรายมาตรา 



112 โดยทางสโมสรฯ ให้ข้อมูลว่า “สโมสรผู้ส่ือข่าวต่างประเทศประจำาประเทศไทยเพ่ิงได้รับแจ้ง
ว่า ถ้าหากปล่อยให้มีการจัดการอภิปรายต่อไป จะมีการส่งกำาลังทหารมาท่ีสำานักงานและจะปิด
ทางเข้าออกของอาคารมณียา ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของสำานักงาน”
 ผู้ส่ือข่างต่างชาติคนหน่ึงกล่าวว่า “ไม่ง่ายนักท่ีจะประเมินว่ารัฐบาลทหารมีนโยบาย
เก่ียวกับส่ือต่างชาติอย่างไร หลายคร้ังมีการข่มขู่อย่างรุนแรง ซ่ึงจะเห็นได้จากหลายเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนกับสมาคมผู้ส่ือข่าวต่างประเทศประจำาประเทศไทย แต่หลายคร้ังก็เสมือนมีท่าทีท่ีผ่อน
คลายลง พวกเขามักใช้การข่มขู่รวมท้ังการทำาความเข้าใจและการขอความร่วมมือ สลับกันไป” 

ความรุนแรงและการขู่ฆ่า 
 
 ก่อนหน้าท่ีทหารจะทำาการยึดอำานาจก็ได้มีการคุกคามส่ือ โดยเฉพาะผู้ส่ือข่าวแบบเจาะ
ลึกจากต่างชาติมาก่อนแล้ว แต่ความตึงเครียดของทหารทำาให้ปัญหาน้ีเลวร้ายย่ิงข้ึน ผู้ส่ือข่าว
ต่างชาติไม่เพียงต้องพยายามปรับตัวเข้ากับระบอบเผด็จการท่ีไม่อาจคาดเดาได้ของรัฐบาลทหาร
เท่าน้ัน แต่พวกเขายังต้องตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มการเมืองท่ีเป็นข้ัวตรงข้าม ซ่ึงมีการจับตา
มองรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดและมักมีการกล่าวหาว่าส่ือต่างชาติบิดเบือนความจริง เป็นท่ีชัดเจน
ว่าพวกเขามักกล่าวหาเช่นน้ีเสมอเม่ือส่ือไม่ยอมรายงานข่าวตามเน้ือหาท่ีพวกเขาต้องการ 
 Nick Nostitz ผู้ส่ือข่าวและช่างภาพชาวเยอรมัน ซ่ึงทำางานในไทยมากว่า 20 ปี และ
เป็นผู้รายงานข่าวการประท้วงทางการเมือง และติดตามการปราบปรามของทหารในช่วงปี 
2553 อย่างใกล้ชิด เขาได้ถูกทำาร้ายร่างกายเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยกลุ่มผู้ประท้วงต่อ
ต้านอดีตนายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์ ชินวัตร การทำาร้ายคร้ังน้ันเกิดข้ึนหลังการปล่อยข่าวโจมตีของ
ส่ือในประเทศอย่างกว้างขวาง (โปรดดู 2.1) มีการขู่ฆ่าหลายคร้ัง และมีการพยายามลักพาตัว
ในช่วงไม่ก่ีวันก่อนรัฐประหาร ทุกวันน้ีเขายังคงถูกข่มขู่ ทำาให้ไม่สามารถทำางานได้อย่างอิสระ
เน่ืองจากข้อกังวลเร่ืองความปลอดภัย 
 “การรณรงค์สร้างความเกลียดชังเช่นน้ี ทำาให้ผมแทบไม่สามารถอาศัยอยู่และทำางาน
ในไทยต่อไปได้เลย ถ้าเป็นไปได้ผมจะย้ายครอบครัวกลับไปยุโรป ไปเร่ิมชีวิตใหม่ท่ีน่ัน” 
 Nostitz บอกกับ RSF ว่า “การข่มขู่ท่ียังคงเกิดข้ึนทำาให้ผมคิดว่าถ้ายังคงทำางานอยู่ท่ี
น่ี ก็คงตกเป็นเป้าหมายต่อไป โดยท่ีผ่านมามีความพยายามทำาลายพ้ืนฐานในการสนับสนุนการ
ทำางานของผม ท้ังการคุกคามด้านความปลอดภัยและด้านการเงิน” 
 การท่ีรัฐบาลเพ่ิมอำานาจให้กับเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีเพ่ือรักษาความสงบ เป็นอีกปัจจัย
หน่ึงซ่ึงส่งผลคุกคามในทางอ้อมต่อผู้ส่ือข่าวบางคน Andrew Drummond ผู้ส่ือข่าวอิสระชาว
อังกฤษซ่ึงรายงานข่าวเก่ียวกับประเทศไทยมา 25 ปี มักรายงานเจาะลึกการก่ออาชญากรรม
แบบเป็นองค์กร เขาจำาเป็นต้องออกจากประเทศไปเม่ือเดือนมกราคม 2558 เน่ืองจากตัวเขา
และลูกสามคนถูกคุกคาม เพราะว่าเขา “รู้มากเกินไป” เขาเขียนไว้ในบล็อกของเขาเองเม่ือวันท่ี 
17 มกราคม 
 Drummond ไม่คาดหวังว่าจะได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานในพ้ืนท่ี เน่ืองจาก
เขาตกเป็นเป้าของอาชญากรต่างชาติซ่ึงน่าจะมีความร่วมมือเป็นอย่างดีกับตำารวจไทย เขาถูก
คุกคามมาเป็นเวลาหลายปี และท่ีผ่านมาเขาถูกฟ้องคดีหลายคร้ังจากการทำาข่าวแบบเจาะ
ลึก โดยในเดือนกันยายน 2547 ศาลจังหวัดพัทยา (150 กม.ด้านใต้ของกรุงเทพฯ) ตัดสินจำา
คุก Drummond เป็นเวลาสองเดือนโดยให้รอลงอาญา เป็นคดีหม่ินประมาทท่ีเจ้าของบาร์ชาว
สก็อตแลนด์แจ้งความให้ดำาเนินคดีกับเขา เน่ืองจากการเขียนรายงานข่าวกล่าวหาว่าเจ้าของ
บาร์ทำาส่ิงผิดกฎหมาย และเน่ืองจากตัวเขาถูกฟ้องร้องหลายคดี ซ่ึงทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมา
อย่างอย่างมากมายภายใต้ระบบกฎหมายของไทย ก็เป็นอีกปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผลให้ Drummond 
ตัดสินใจเดินทางออกไปจากเมืองไทย 
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หลังจากทำางานเป็นนัก

ข่าวแนวเจาะลึกเกี่ยวกับ

อาชญากรรมที่ทำาเป็นองค์กร

ในไทยมา 25 ปี Andrew 

Drummond ถูกบังคับให้ต้อง

ออกไปจากประเทศไทยเมื่อ

เดือนมกราคม 2558 เพราะตัว

เขาและลูกสามคนถูกข่มขู่ที่จะ

ใช้ความรุนแรง 

 
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 Nick Nost

itz,ผู้สื่อข่าวอิสระชาวเยอรมันได้ถูกกลุ่มผู้

ประท้วงต่อต้านรัฐบาลรุมทำาร้ายอย่างรุน

แรง เนื่องจากถูกมองว่าเป็นฝ่ายเดียวกับผู้

สนับสนุนรัฐบาลหรือกลุ่ม “เสื้อแดง”

 
ที่มา: Post publishing

ที่มา: Post publishing



อดีตผู้บัญชาการทหารบกและผู้ท่ีแต่ง
ต้ังตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นพวกหลง
ตัวเองและยโสโอหัง มักแสดงท่าที
ก้าวร้าวและตอบโต้กับใครก็ตามท่ีกล้า
ต้ังคำาถามแบบตรงไปตรงมา และมี
ตัวอย่างให้เห็นอย่างเด่นชัดหลายคร้ัง 
โดยในเดือนกันยายน 2557 ประชา
ไท หนังสือพิมพ์ออนไลน์ได้ทำาการ
รวบรวมคำาพูดของประยุทธ์ในหลาย
ประเด็น ซ่ึงไม่เป็นท่ีชัดเจนว่าเขาพูด
เล่นหรือไม่  
 บางคนอาจคิดว่าส่ิงท่ี
ประยุทธ์ขู่ผู้ส่ือข่าวเป็นแค่ท่าทีแบบ
ขำาขัน แต่ท่าทีท่ีเขากดข่ีเสรีภาพใน
การพูด สะท้อนให้เห็นว่าส่ิงท่ีกลัวก็
อาจเกิดข้ึนจริงได้ เขาให้ความเห็น
เก่ียวกับส่ือมวลชนเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 
2558 ซ่ึงถือว่าเป็นวันผู้ส่ือข่าวแห่ง
ประเทศไทย โดยเขาบอกว่า ผู้ส่ือข่าว 
“ควรมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุน
กิจการของรัฐบาล โดยควรทำาให้เกิด
ความเข้าใจต่อนโยบายของรัฐในหมู่
ประชาชน และช่วยลดความขัดแย้งใน
สังคม”
 ความเห็นท่ีแสดงความ
รังเกียจต่อส่ือมวลชนทำาให้โลกจับตา
มองท่าทีในการแสดงการดูถูกเสรีภาพ
ด้านข้อมูลข่าวสารของเขา รวมท้ังการ
ดูถูกผู้พิทักษ์เสรีภาพ ซ่ึงเขาเห็นว่า
เป็นภัยคุกคามต่อประเทศ ในการตอบ
คำาถามในการแถลงข่าวเม่ือวันท่ี 25 
มีนาคม 2558 ว่ารัฐบาลจะทำาอย่างไร
กับผู้ส่ือข่าวท่ีไม่ยอมทำาตามนโยบาย
ท่ีรัฐบาลกำาหนด เขาตอบด้วยน้ำาเสียง
ขึงขังแบบทีเล่นทีจริง ว่า “คงต้องเอา
ตัวไปประหารน่ะสิ” ซ่ึงไม่เป็นท่ีชัดเจน

ว่าเขาพูดติดตลกหรือไม่ 
 ในการแถลงข่าวคร้ังเดียวกัน 
เขากล่าวหาฐาปนีย์ เอียดศรีชัย ผู้ส่ือ
ข่าวแนวเจาะลึกท่ีมีช่ือเสียงของช่อง 3 
ว่าได้สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยการเปิดโปงกรณีการค้า
มนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง โดยใน
ระหว่างการเดินทางไปทำาข่าวบนเกาะ
เบ็นจินาของอินโดนีเซีย ฐาปนีย์ได้พบ
หลุมศพท่ีมีซากศพของพลเมืองไทย
หลายร้อยคน ซ่ึงแทนท่ีพลเอกประยุทธ
จะยกย่องรายงานข่าวแบบเจาะลึกซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเช่นน้ี  แต่
กลับกล่าวโจมตีฐาปนีย์ว่า “อย่าเพ่ิง
ขยายความกันมากเพราะบางข่าวเป็น
อันตรายกับประเทศ หากส่ือตีข่าวน้ี
ออกไป จะเกิดเร่ืองการค้ามนุษย์เข้ามา
ทันที และถ้าเขาไม่ซ้ือปลา 2 แสนกว่า
ล้านตัน พวกตีข่าวจะต้องรับผิดชอบ” 
 ประยุทธ์ยังได้กล่าวโจมตี 
มติชน หนังสือพิมพ์รายวัน ว่าให้การ
สนับสนุนทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก
รัฐมนตรีท่ีถูกโค่นล้มเม่ือปี 2549 และ
สนับสนุนพรรคพวกทักษิณ ซ่ึงกลับ
มามีอำานาจช่วงปี 2557 “อย่าคิดว่า
ผมไม่รู้นะว่าคนท่ีเขียนเร่ืองน้ีเป็นพวก
สนับสนุนรัฐบาลเก่า” เขาบอกกับผู้ส่ือ
ข่าวมติชน  
 ประยุทธ์มุ่งปราบปรามคนท่ี
ไม่สนับสนุนนโยบายของเขาและคนท่ี
ปกป้องสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการวิพากษ์
วิจารณ์ นับแต่ประกาศใช้กฎอัยการศึก
เม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 เขาไม่เพียง
ปิดก้ันผู้ส่ือข่าว บล็อกเกอร์และสำานัก
ข่าว หากยังโจมตีนักแสดง ปัญญา
ชน นักวิชาการ นักการเมืองฝ่ายค้าน 
และใครก็ตามท่ีเขามองว่าเป็นพวก

ชอบวิพากษ์วิจารณ์ตัวเขาและรัฐบาล
ทหาร เขามีรายการพูดทางโทรทัศน์
ประจำาสัปดาห์และมักใช้โอกาสน้ีเพ่ือ
ข่มขู่ส่ือมวลชน โดยรายการซ่ึงออก
อากาศท่ัวประเทศในช่ือ “คืนความ
สุขให้ประเทศไทย” และเป็นช่ือท่ีต้ัง
ตามเพลงท่ีเขาแต่ง ในรายการน้ีเขา
พยายามอธิบายถึงนโยบายของรัฐบาล 
และมักจะวิพากษ์วิจารณ์การรายงาน
ข่าวล่าสุด โดยกล่าวหาบรรณาธิการ
ข่าวว่าไม่ให้ความใส่ใจมากพอ และ
เรียกร้องให้เกิด “ความร่วมมือ” มาก
ข้ึน 
 เม่ือฤดูใบไม้ผลิท่ีแล้ว รัฐบาล
ทหารประกาศว่าต้องการส่ังสอนผู้ส่ือ
ข่าวถึงวิธีการต้ังคำาถามในระหว่างการ
แถลงข่าว ประยุทธ์ยืนยันว่าเขาไม่กลัว
ส่ือมวลชน “ผมไม่มีอำานาจควบคุมส่ือ 
และส่ือก็ไม่มีอำานาจควบคุมผม” เขา
กล่าวในเดือนมิถุนายน 2558

 ในเดือนกันยายน 2557 
เขาขู่ว่าจะออกกฎหมายใหม่ ซ่ึงจะ
ทำาให้เกิด “ความไม่สะดวกกับผู้ส่ือ
ข่าว ส่ือมวลชน สถานีวิทยุและสถานี
โทรทัศน์” เป็นท่ีโชคร้ายท่ี 16 เดือนท่ี
ผ่านมา ทำาให้เราเช่ือได้ว่าส่ิงท่ีเขาขู่น่า
จะเป็นความจริง   

 ประยุทธ์ จันทร์โอชา นักล่าเสรีภาพสื่อ 
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พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.และ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถอดทน

ต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือการท้าทายอำานาจ

ใด ๆ ได้ 

 ประยุทธ์ จันทร์โอชา นักล่าเสรีภาพสื่อ 



ในเมืองไทยเต็มไปด้วยข้อห้าม
มากมายสำาหรับส่ือ หลังจากพลเอก
ประยุทธ์ยึดอำานาจ ประเด็นท่ีเก่ียว
กับการเมือง (แม้จะเก่ียวเพียงเล็ก
น้อย) กลายเป็นเร่ืองอ่อนไหว โดย
เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกับการหม่ิน
พระบรมเดชานุภาพซ่ึงกลายเป็น
ส่ิงท่ีทำาให้ผู้ส่ือข่าวปวดหัวมากท่ีสุด 
จนถึงข้ันไม่กล้าจะรายงานข่าวในคดี
หม่ินพระบรมเดชานุภาพ หรือแม้แต่
การค้นคำาในหัวข้อน้ี ต่อไปน้ีเป็นข้อ
ห้ามบางอย่างซ่ึงหากขัดขืนอาจส่ง
ผลให้ถูกเรียกให้มารายงานตัวแบบ 
“ฉันมิตร” จากหน่วยงานทหารหรือ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ :  กษัตริย์
ที่แตะต้องมิได้ 
พงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเพ็ง ผู้ใช้งาน
อินเตอร์เน็ตอายุ 48 ปี ถูกศาล
สั่งจำาคุกเป็นเวลา 30 ปีเมื่อวัน
ที่ 7 สิงหาคม 2558 ในข้อหาหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพจากการโพสต์
ข้อความหกครั้งใน Facebook ที่
ผ่านมามีผู้ถูกจับกุมในข้อหานี้หลาย
ร้อยคน รวมทั้งที่เป็นผู้สื่อข่าว 
ปัญญาชน นักวิชาการ และนักการ
เมือง แค่มีคนโทรศัพท์ไปแจ้งความ
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยไม่บอก
ชื่อ ทางหน่วยงานก็จะเริ่มสอบสวน 
ทำาให้การเซ็นเซอร์ตัวเองกลายเป็น
สิ่งที่จำาเป็นต้องทำา ในปัจจุบัน มี
ผู้สื่อข่าวสองรายที่ต้องโทษจำาคุก
ในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 
หนึ่งในนั้นคือสมยศ พฤกษาเกษม

 สิ่งต้องห้ามของรัฐบาลทหาร 
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 สิ่งต้องห้ามของรัฐบาลทหาร ปราบม็อบ แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงดูเหมือน
จะเป็นส่ิงตรงกันข้าม และมีการกดดัน
รัฐบาลชุดท่ีผ่านมาให้ต่อต้านความ
พยามของภาคประชาสังคมท่ีต้องการ
ให้กองทัพรับผิดชอบและการแก้ปัญหา
การลอยนวลพ้นผิดจากการสังหารหมู่ท่ี
ผ่านมา ซ่ึงเป็นข้อกังวลของรัฐบาลทหาร 
แต่เพราะอำานาจตามมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว รัฐบาลทหาร
จึงสามารถขัดขวางไม่ให้มีการเร่ิมการ
ไต่สวนคดีท่ีมีความอ่อนไหวอย่างมาก
เหล่าน้ีได้  

การค้ามนุษย์กรณีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา: 
ความอับอายของทางการ
ชาวโรฮิงญาจากพม่าซ่ึงองค์การ
สหประชาชาติถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อย
ท่ีถูกปราบปรามมากท่ีสุดกลุ่มหน่ึง
ในประเทศพม่า ได้หลบหนีเข้าสู่
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน
มาอย่างต่อเน่ือง ผู้ค้ามนุษย์ท่ีเป็นคน
ไทยได้ลักลอบนำาเข้าผู้หลบหนีเข้าเมือง
ชาวโรฮิงญาหลายหม่ืนคน หลายคน
ตกเป็นเหย่ือรีดไถท้ังจากตำารวจไทย
และกลุ่มติดอาวุธ ท่ีผ่านมากองทัพ
พยายามขัดขวางไม่ให้ผู้ส่ือข่าวลงเรือ
เพ่ือไปสัมภาษณ์ผู้หลบหนีเข้าเมือง
ชาวโรฮิงญาเหล่าน้ัน ในเดือนธันวาคม 
2556 กองทัพเรือได้ฟ้องหม่ินประมาท 
ภูเก็ตหวาน สำานักข่าวทางอินเตอร์เน็ต
เน่ืองจากมีการเขียนบทความโดยการ
อ้างข้อความหน่ึงย่อหน้าจากรายงาน
ข่าวของรอยเตอร์ส ท่ีกล่าวหาว่า
ทหารไทยได้รับประโยชน์จากการค้า
มนุษย์ในกรณีผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโร
ฮิงญา 
 

สุข บรรณาธิการนิตยสาร Voice of 
Thaksin ซึ่งศาลสั่งลงโทษจำาคุก 11 ปี
เมื่อปี 2556 โดยเกี่ยวข้องกับบทความ
สองชิ้นในนิตยสารซึ่งศาลเห็นว่ามี
ลักษณะดูหมิ่นองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  

พลเอกประยุทธ์และคสช.: วิจารณ์
ความชอบธรรมของพวกเขากลาย
เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของ
ประเทศ
ในขณะที่คสช.ปกครองประเทศ ข้อ
ห้ามต่อการวิจารณ์คสช.ครอบคลุม
การวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อหน่วยงาน
ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นตำารวจ ทหาร และ
ศาล และแน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์ 
นายกรัฐมนตรีและเผด็จการ ซึ่งรวม
ศูนย์อำานาจไว้คนเดียวตามมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จะไม่
ยอมรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ 
และไม่ลังเลที่จะข่มขู่ผู้สื่อข่าวซึ่งอาจ
ตั้งคำาถามที่ดูอุกอาจมากเกินไป สิ่งที่
รัฐบาลทหารทนไม่ได้เลยคือบุคคลที่
มักตั้งคำาถามต่อความชอบธรรมในการ
ปกครองประเทศของ คสช. 

2010 การนองเลือด: การปราบปราม
เสียงท่ีเห็นต่าง!
การประท้วงคร้ังใหญ่เพ่ือต่อต้านรัฐบาล
ท่ีนำาโดย “คนเส้ือแดง” กลายเป็น
เหตุการณ์นองเลือดเม่ือเดือนเมษายน 
2553 โดยเจ้าหน้าท่ีทหารยิงปืนใส่อย่าง
ไม่เลือกหน้า ทำาให้ผู้เคล่ือนไหวด้าน
การเมือง พลเรือน และผู้ส่ือข่าวเสีย
ชีวิต มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเกือบ 100 คน 
(รวมท้ังผู้ส่ือข่าวต่างชาติสองคน) และ
บาดเจ็บอีกกว่า 2,000 คน โดยกองทัพ
อ้างว่าท่ีผ่านมามีการใช้กระสุนยางเพ่ือ
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การคอรัปชั่น: ความร่วม
มือระหว่างทางการกับผู้ก่อ
อาชญากรรมเป็นองค์กร 

การอ้างความจำาเป็นในการเก็บ
ข้อมูลเป็นความลับทางราชการ
และการป้องกันภัยคุกคามต่อ
ความม่ันคงแห่งชาติ มักถูกใช้เพ่ือ
ปกปิดการกระทำาผิดกฎหมาย
และเร่ืองอ้ือฉาวท่ีเกิดข้ึนมาเป็น
เวลายาวนาน บางเร่ืองก็ยากท่ีจะ
เปิดโปงมากกว่าเร่ืองอ่ืน เช่น กรณี 
“ขบวนการต้มตุ๋น” ผู้ค้าหุ้นซ่ึงทำา
เป็นขบวนการรวมท้ังผู้ท่ีอยู่ในต่าง
ประเทศ แก๊งอาชญากรรมในไทย 
และบรรดาเจ้าหน้าท่ีตำารวจและ
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานยุติธรรมของ
ไทย Andrew Drummond ผู้ส่ือ
ข่าวอิสระชาวอังกฤษถูกขู่ฆ่าหลัง
จากท่ีพยายามสืบสาวข้อมูลไปถึง
กลุ่มเหล่าน้ี เป็นกรณีท่ีเก่ียวข้อง
กับเจ้าหน้าท่ีท้ังตำารวจ ทหาร และ
ผู้พิพากษาท่ีทุจริต เขาต้องหลบ
หนีออกจากประเทศไทยหลัง
จากท่ีมีการขู่คร้ังล่าสุดซ่ึงมีความ
รุนแรงมาก

บรรดาผู้สนับสนุนกลุ่ม “เสื้อแดง” โชว์

ภาพของ Fabio Polenghi และ Hiro 

Muramoto ผู้สื่อข่าวที่ถูกสังหารใน

ระหว่างการปราบปรามนองเลือดของ

ทหารต่อผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเมื่อปี 

2553 ในตอนนี้รัฐบาลทหารทำาทุกวิถีทาง

เพื่อไม่ให้มีการพูดคุยถึงการปราบปราม

ครั้งนั้น ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 

100 คน 



รัฐบาลทหารสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อสื่อแบบดั้งเดิม มี
การเซ็นเซอร์หรือบังคับให้สื่อเซ็นเซอร์ตัวเอง แต่ผู้สื่อข่าว
หลายคนบอกว่า สื่อมวลชนเองก็เสมือนเป็นนักโทษที่ติดกับ
ดักการแบ่งแยกขั้วที่รุนแรงในสังคมไทย และสื่อมวลชนก็ได้
ร่วมมือกับการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเช่นนี้ ในการให้ความเห็น
เป็นการส่วนตัวพวกเขาบอกว่ามีความกังวลกับการคุกคาม
เนื่องจากการฟ้องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และการที่ไม่
สามารถวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มการเมืองใดๆได้ เพราะการทำา
เช่นนั้นอาจทำาให้เพื่อนร่วมวิชาชีพหรือคนทั่วไปมองว่าเป็น
สีใดสีหนึ่ง ในขณะที่ระบบยุติธรรมของไทยก็พร้อมจะเอาผิด
ทางอาญากับการแสดงความเห็นต่อสาธารณะ และการ
เปิดโปงการปฏิบัติมิชอบทางกฎหมาย เช่นกรณีการดำาเนิน
คดีกับภูเก็ตหวาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการต่อสู้ต่อไปเพื่อ
ฟื้นฟูสถานภาพ “ฐานันดรที่สี่” ของสื่อมวลชน และส่งเสริม
เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร
 

 สสสสสสสสสสสสสได้บผลกระ

ทบอย่างมากจากการแบ่ง

ขั้วที่รุนแรงระหว่างฝ่าย

สนับสนุนเสื้อแดงและฝ่าย

สนับสนุนเสื้อเหลือง มีสื่อ

เพียงจำานวนน้อยที่สามารถ

ทำางานโดยพ้นกรอบ

อุดมการณ์ทั้งสองได้

ที่ม
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สื่อมวลชนไทยยังมีศักยภาพใน 

การเป็นหมาเฝ้าบ้านหรือไม่? 
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สื่อมวลชนไทยยังมีศักยภาพใน 

การเป็นหมาเฝ้าบ้านหรือไม่? 



1. ส่ือมวลชน – ตกเป็นเหย่ือการแบ่งข้ัวทางการเมือง (ของ
ตนเอง) หรือไม่?
 
สภาพแวดล้อมท่ีแบ่งเป็นสองสี 
 

ผู้สื่อข่าวไทยโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่นานนักในการอธิบายภูมิทัศน์ของสื่อ “สื่อมวลชนไทยมัก
จะแบ่งตามสีทางการเมือง ที่เป็นเสื้อแดงก็มีค่าย มติชน, ข่าวสด และ Voice TV ส่วนที่เป็น
ฝ่ายเหลืองก็มี Manager, ไทยโพสต์, The Nation, แนวหน้า และ เดลินิวส์ ส่วน ไทยรัฐมี
จุดยืนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้มีอำานาจในขณะนั้น Bangkok Post มีความเอนเอียง
ไปในทางฝ่ายเสื้อเหลือง  แต่พูดตามตรงน่าจะมีลักษณะที่สนับสนุนฝ่ายชนชั้นนำามากกว่า” 
และผู้สื่อข่าวคนอื่น ๆ ที่ RSF สัมภาษณ์ก็ได้ให้ความเห็นที่คล้ายคลึงกัน แม้จะมีรายละเอียด
แตกต่างไปบ้างเล็กน้อย 
 ในทำานองเดียวกันสำาหรับสถานีโทรทัศน์ 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 หนึ่งในแกนนำากลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) 
 สถานีวิทยุชุมชนหลายพันแห่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองได้
ทำาให้ภาพนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกสั่งปิดหรือต้องเซ็นเซอร์ตัวเองหลังมีการ
ทำารัฐประหาร ในขณะที่สื่ออื่น ๆ อย่างเช่น เว็บไซต์ข่าวที่ไม่ค้ากำาไรของ ประชาไท ยังคง
พยายามที่จะยืนอยู่เหนือการแบ่งขั้วนี้ โดย ประชาไท ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ซึ่งเป็นผลมาจาก
การคุกคามสื่อภายใต้รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่ผ่านมาทำาหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ทุกรัฐบาล  

...แต่น่ันไม่ได้สนับสนุนให้เกิดเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้สื่อข่าวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความเห็นตรงกันว่า “การแบ่งขั้วของสื่อเป็นภัยคุกคาม
อย่างยิ่งต่อเสรีภาพของสื่อในประเทศไทย เพราะทำาให้สื่อและผู้สื่อข่าวของไทยไม่สามารถ
ร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อต่อต้านการเซ็นเซอร์ของรัฐบาล และต่อต้านแรงกดดันจาก
กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองและการเงินอีกหลายกลุ่ม การแบ่งขั้วเช่นนี้ยังทำาให้ผู้สื่อข่าว
จากสื่อที่เอียงข้างไปทางเสื้อแดง มักถูกโจมตีหรือถูกข่มขู่จากผู้สนับสนุนในฝ่ายเสื้อเหลือง 
เช่นเดียวกับฝ่ายเสื้อเหลืองที่ถูกคุกคามจากฝ่ายเสื้อแดง” ผู้สื่อข่าวจากกลุ่มบริษัทมติชน
กล่าว 
 ความเป็นปรปักษ์ต่อกันเช่นนี้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในบรรดาผู้สื่อข่าว ทำาให้เกิดการ
ละเมิดอย่างร้ายแรงต่อจรรยาบรรณขั้นพื้นฐานของวิชาชีพ แม้กระทั่งทำาให้เกิดความผิดตาม
กฎหมาย โดยในช่วงที่กลุ่มกปปส. (เสื้อเหลือง) จัดการประท้วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง
พฤษภาคม 2557 ผู้สื่อข่าวมักทะเลาะกันทั้งผ่านสื่อ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และบางครั้งก็
ทะเลาะกันในการทำางานภาคสนาม ผู้สื่อข่าวบางคนบอกว่าเคยเห็นช่างภาพของสื่อที่เป็นคู่
แข่งกันลงไม้ลงมือกัน  
 ผู้สื่อข่าวจากมติชนกล่าวว่า “สื่อที่เป็นข้างเสื้อเหลืองมักสนับสนุนการทำารัฐประหาร 
ความจริงพวกเขาเรียกร้องให้มีการทำารัฐประหารมาช่วงหนึ่งแล้ว โดยผ่านการเขียน
บทบรรณาธิการและบทความ สื่อที่เอียงข้างเสื้อเหลืองยังมักกระตุ้นให้รัฐบาลทหารปราบ
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ปรามกลุ่มที่พวกเขามองว่าเป็นเครือข่ายเสื้อแดงและการเอาผิดกับผู้ต้องสงสัยในคดีหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ” 
 ปลายปี 2556 Nick Nostitz ผู้สื่อข่าวและช่างภาพชาวเยอรมันตกเป็นเป้าโจมตี
ของสื่อสังคมออนไลน์อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ผู้ที่โจมตีเขาล้วนเป็นพวกเสื้อเหลือง รวม
ทั้งสถานีโทรทัศน์ Blue Sky TV โดยเขาถูกกล่าวหาว่าทำางานรับจ้างให้กับกลุ่มเสื้อแดง หลัง
จากที่เขาถูกผู้ประท้วงกลุ้มรุมทำาร้ายและหลบหนีจากการลักพาตัวมาได้อย่างหวุดหวิดเมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ในขณะที่ผู้สื่อข่าวต่างชาติคนอื่น ๆ ได้รายงานข้อกล่าวหานี้ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของตน แต่บางคนได้ตั้งข้อสังเกตว่า “การรายงานข่าวที่ลำาเอียง” ต่างหากที่
เป็นสาเหตุให้เกิดการรุมทำาร้ายครั้งนี้ 
 ผู้สื่อข่าวต่างชาติคนหนึ่งให้ข้อคิดเห็นว่า“แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ลากสื่อของ
ไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งแม้ว่าสื่อจะพยายามทำาตัวเป็นกลางในการรายงาน
ข่าว ซึ่งหมายถึงการรายงานตามข้อเท็จจริงและปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อ แต่สุดท้าย ก็ถูกมอง
ว่าสนับสนุนข้างใดข้างหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ข่าวสด และมติชน ซึ่งถูกโจมตีอย่างหนักจาก
การกล่าวปราศรัยของกลุ่มสายล่อฟ้าที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ (ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นก
ปปส.) โดยมีการถ่ายทอดการพูดโจมตีเช่นนี้ผ่านช่อง Blue Sky และยังมีการนำามาฉายซ้ำาอีก
หลายครั้ง ทำาให้ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์เหล่านี้ต่างรู้สึกเสี่ยงภัยเวลาเดินทางไปรายงานข่าว
ในที่ชุมนุม บางครั้งต้องยืมบัตรนักข่าวของสื่อรายอื่นมาใช้ และสถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีกใน
ช่วงการประท้วงของกปปส. เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในที่ชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงและเป็นผล
จากสื่อเสื้อแดงเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงปี 2552 และ 2553 แต่ไม่มีช่วงไหนที่เลวร้ายยิ่งกว่า
ตอนที่กปปส.ชุมนุม โดยเฉพาะในช่วงปี 2556-57”  

ความล้มเหลวของสถาบันส่ือ 
 

ผู้สื่อข่าวหลายคนยังได้วิจารณ์สถาบันสื่อที่สำาคัญ รวมทั้งสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ซึ่งทำาหน้าที่กำากับดูแลสื่อ ผู้สื่อข่าว
หลายคนคว่ำาบาตรสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยรวมทั้งสมาคมสื่ออื่น 
ๆ โดยกล่าวหาว่าแกนนำาสมาคมแสดงท่าทีสนับสนุนรัฐบาลมากเกินไป และไม่ได้พยายาม
ปกป้องผลประโยชน์ในฐานะตัวแทนสื่อ อีกทั้
สมาชิกของสมาคมสื่อหลายแห่งยังได้รวมตัวกันเป็นคณะกรรมการปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยี
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจัดทำาร่างระเบียบที่ควบคุมสื่ออย่างเข้มงวด โดยไม่มี
การปรึกษาหารือพวกเขาก่อน 
 กสทช.ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทำานองเดียวกัน คณะกรรมการกสทช.ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ทำาให้ขาดความเป็นอิสระจากรัฐบาล ไม่มีการดำาเนินงานที่
โปร่งใสและมักใช้อำานาจในการบังคับสื่อมากเกินไป ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้อำานาจกสทช.ในการห้ามออกอากาศ
รายการที่มีเนื้อหากระทบต่อ “ความมั่นคงของรัฐ” และ “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” ทาง
หน่วยงานได้ใช้อำานาจในส่วนนี้โดยมิชอบจนถึงขนาดที่ว่าเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ศาลได้
สั่งเพิกถอนมติกสทช.ที่ออกมาก่อนหน้านั้นไม่กี่เดือนเพื่อสั่งปิดสถานี Peace TV ของกลุ่ม
เสื้อแดง และอนุญาตให้เปิดการให้บริการใหม่อีกครั้ง สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำา
ประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสื่อต่างชาติในประเทศไทย ก็ตกเป็นประเด็นของการถก
เถียงนี้เช่นกัน โดยเฉพาะในประเด็นที่ไม่มีการประณามการตัดสินลงโทษสมยศ พฤกษาเกษม
สุข ในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ   
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การปกป้องเสรีภาพส่ือ
 

ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนคนหนึ่งกล่าวว่า “ทั้งสื่อไทยและต่างชาติสามารถมีบทบาท
สำาคัญในฐานะผู้ปกป้องสิทธิพลเรือนในประเทศไทยรัฐบาลทหารชุดนี้อาจไม่ได้เป็นเผด็จการ
อย่างชัดเจนแบบในเกาหลีเหนือหรือจีน พวกเขายังคงอ่อนไหวกับความเห็นของสาธารณชน
ในไทยและประชาคมโลก และสื่อสามารถท้าทายรัฐบาลทหารได้โดยอาศัยสถิติด้านสิทธิ
มนุษยชนที่อ่อนแอรวมถึงปัญหาอื่น ๆ ในประเทศไทย” เขายังขยายความในประเด็นนี้ให้
ชัดเจนขึ้นอีกว่าการรายงานข่าวของสื่อระหว่างประเทศในกรณีการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา 
รวมทั้งการรายงานของสื่อไทยและต่างประเทศกรณีการจับกุมนักศึกษา 14 คนเมื่อเดือน
มิถุนายน 2558 แสดงให้เห็นว่าสื่อสามารถมีบทบาทกดดันรัฐบาลทหารได้เช่นกัน ถ้าหากมี
การร่วมมือกันทำางานอย่างเป็นเอกภาพ
 

2. แก้ไขปัญหาการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดย
มิชอบ

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 พงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเพ็ง พนักงานบริษัททัวร์แห่งหนึ่งถูกศาลตัดสินจำา
คุก 30 ปีตามกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา) 
จากการโพสต์ข้อความหกครั้งใน Facebook ซึ่งทางการเห็นว่าเป็นการหมิ่นสถาบันพระมหา
กษัตริย์ โดยในเบื้องต้นศาลตัดสินจำาคุกเขา 10 ปีต่อหนึ่งข้อความ (ทั้งหมด 60 ปี) แต่ลดโทษ
ให้ครึ่งหนึ่งเนื่องจากเขารับสารภาพ พงษ์ศักดิ์ไม่มีโอกาสอุทธรณ์คำาตัดสิน ซึ่งถือว่าเป็นบท
ลงโทษหนักที่สุดในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  ทั้งนี้เพราะเป็นการไต่สวนโดยศาลทหาร 
และเป็นไปตาม ประกาศคสช. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 สามวันหลังการรัฐประหาร 
ที่ให้อำานาจศาลทหารในการพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทุกคดี ถือได้ว่าเป็นการ
กระทำาที่ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) 

หม่ินพระบรมเดชานุภาพ – อาวุธทำาลายล้างอันทรงพลัง
 
จำานวนการฟ้องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ภายหลังรัฐประหาร โดยรัฐบาล
ทหารได้ประกาศเป็นภารกิจเร่งด่วนในการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเหตุให้มีการ
เพิ่มอำานาจในการบังคับและสอดแนมข้อมูล และทำาการจับกุมหลายครั้ง โดยมีเป้าหมายเป็น
ปัญญาชน ฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน บล็อกเกอร์ และผู้สื่อข่าว
 หลายคนที่ยินยอมไปรายงานตัวตามคำาสั่งของรัฐบาลทหาร ถูกจับกุมและถูก
ไต่สวนในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยศาลทหาร เช่นเดียวกับตัวรัฐบาลทหาร ศาล
ทหารมีลักษณะที่เผด็จการและไม่ยืดหยุ่นอย่างมาก ที่ผ่านมามีการไต่สวนคดีต่อผู้รายงาน
ข่าวและข้อมูลอิสระโดยเป็นการพิจารณาแบบลับ มีการสั่งห้ามบุคคลภายนอกไม่ให้เข้าร่วม
สังเกตการณ์ มีการละเมิดสิทธิในการต่อสู้คดี เช่น การไม่ยอมให้ทนายความได้รับสำาเนา
คำาฟ้อง อีกทั้งศาลทหารยังมักกำาหนดบทลงโทษที่รุนแรงกว่าศาลพลเรือน 
 ศาลทหารได้ตัดสินลงโทษจำาคุกคฑาวุธ บูรณ์พิทักษ์ นักข่าวพลเมืองและนักจัด
รายการวิทยุออนไลน์เป็นเวลาห้าปีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 จากการจัดรายการวิทยุ
ทางอินเตอร์เน็ตในประเด็นทางการเมือง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ และอีกหกวันต่อมา สมศักดิ์ ภักดีเดช บรรณาธิการเว็บไซต์ Thai E-News ถูก
ศาลสั่งจำาคุกสี่ปีครึ่ง ฐานโพสต์บทความของ ใจ อึ๊งภากรณ์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
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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 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจสำาคัญอย่างหนึ่งคือการจำาแนกตัวผู้เขียนเนื้อหา
ในการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ โดยเฉพาะการทำางานเป็น
เครือข่ายและประสานงานผ่านทางอินเตอร์เน็ต กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประกาศเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 ว่าสามารถเปิดโปงเครือข่าย “ล้มเจ้า” ที่เผยแพร่คลิปเสียงและความเห็น
ทางการเมืองวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ที่เรียกว่า “เครือข่ายบรรพต” 
ซึ่งมีสมาชิกแปดคนและถูกจับกุม รวมทั้งนายหัสดิน อุไรไพรวัน อายุ 66 ปี โดยมีการมอบ
เงินรางวัลนำาจับจำานวน 200,000 บาทให้กับผู้ให้เบาะแสจนนำาไปสู่การจับกุมเขา ในเดือน
กรกฎาคม 2558 ศาลทหารกรุงเทพตัดสินจำาคุกจำาเลยทั้งแปดคนเป็นเวลาห้าปี ส่วนอีกสอง
คนศาลเห็นว่าเป็นผู้สนับสนุนและได้รับโทษจำาคุกสามปี

ที่มา: กานต์ ทัศนศักดิ์

สมยศ พฤกษาเกษมสุข ผู้สื่อข่าวและอดีตบรรณาธิการนิตยสารรายเดือน Voice 

of Thaksin ปัจจุบันใช้โทษจำาคุกเป็นเวลา 10 ปีเนื่องจากตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

สองชิ้นที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นเบื้องสูง 
 



คดีสมยศ พฤกษาเกษมสุข 
 
ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ศาลอุทธรณ์กรุงเทพฯ พิพากษายืนคำาสั่งจำาคุกเป็นเวลา 11 ปี
ในคดีสมยศ พฤกษาเกษมสุข บรรณาธิการนิตยสารรายสองเดือน Voice of Thaksin ซึ่ง
ปัจจุบันยุติการจัดพิมพ์แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ในข้อหาหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพจากการตีพิมพ์บทความสองชิ้นซึ่งถูกมองว่าหมิ่นสถาบัน โดยเขาไม่ได้
เป็นผู้เขียนบทความทั้งสองชิ้น ศาลสั่งจำาคุกเขาเป็นเวลาห้าปีสำาหรับบทความแต่ละชิ้น และ
อีกหนึ่งปีเป็นโทษจำาคุกที่รอลงอาญาจากความผิดครั้งก่อน สมยศถูกจับกุมที่จังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 สองวันหลังจากที่เขาทำาโครงการรณรงค์รวบรวมรายชื่อ 10,000 
ชื่อเพื่อขอให้ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจากประมวลกฎหมายอาญาของไทย 
ทนายความของเขาสามารถอุทธรณ์คดีนี้กับศาลฎีกา เนื่องจากเป็นคดีที่เกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาล
ทหารจะประกาศให้ศาลทหารมีอำานาจพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ แม้จะมีการ
กดดันจากนานาประเทศ แต่ศาลก็ยังคงไม่อนุญาตให้ประกันตัวสมยศ หลังจากที่เขายื่นเรื่อง
ขอประกันตัว 17 ครั้งตั้งแต่ถูกควบคุมตัว
สุกัญญา ภรรยาของสมยศและลูกสองคนอายุ 23 และ 19 ปี ตกเป็นเป้าการสอดแนมและ
การคุกคามของทางการ โดยในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ทหารได้จับกุมตัวพวกเขาและนำา
ไปควบคุมตัวในค่ายทหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เป็นเวลาหกชั่วโมง

การตามล่าผู้ต้องสงสัยคดีในหม่ินพระบรมเดชานุภาพในต่างแดน
 
การจับกุมและลงโทษโดยพลการของศาลของรัฐบาลทหาร ส่งผลให้ผู้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระ
มหากษัตริย์บางส่วน (โดยเฉพาะผู้ส่ือข่าว นักวิชาการ และนักเคล่ือนไหวทางไซเบอร์) ต้องหลบ
หนีออกจากประเทศ (โปรดดูในกล่องข้อความ) หรือต้องหลบซ่อนตัว รวมท้ังศรัณย์ ฉุยฉาย นัก
เคล่ือนไหวท่ีเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศและนักวิจารณ์การเมือง โดยทางการต้องการตัว
เขาซ่ึงเป็นผลมาจากการวิจารณ์บทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเมืองไทย ซ่ึงเป็นการให้
สัมภาษณ์กับ 13 Siam Thai Channel ในเดือนกันยายน 2556
 นอกจากน้ันยังมีสมศักด์ิ เจียมธีรสกุล อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และนักวิจารณ์การเมืองซ่ึงมีช่ือเสียงคนหน่ึงซ่ึงมักโพสต์ข้อความใน Facebook 
โดยเขาหลบหนีออกจากประเทศในปี 2557 หลังจากถูกคุกคามและถูกรัฐบาลทหารเรียกให้มา
รายงานตัว ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2557 มีการบุกยิงปืนใส่บ้านและรถยนต์ของเขา ซ่ึงเป็นท่ี
เช่ือกันว่ามีสาเหตุมาจากบทความสองช้ินท่ีเขาได้ให้ความเห็นเก่ียวกับการสัมภาษณ์เจ้าฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์ ซ่ึงมีการตีพิมพ์ในเว็บไซต์เม่ือเดือนมีนาคมและเมษายน 2554 อีกท้ังเขายังตกเป็นเป้า
ในการติดตามจากการโพสต์ความคิดเห็นต่างๆใน Facebook ต้ังแต่เขาหนีไปจากประเทศไทย 
นอกจากน้ีครอบครัวของเขายังต้องเผชิญกับการถูกคุกคามจากทางการมาโดยตลอด 
 เม่ือไปอยู่ต่างประเทศแล้ว นักเคล่ือนไหวเหล่าน้ีมักเร่ิมทำางานต่อในทันที และรณรงค์
มากข้ึนเพ่ือให้ประชาคมนานาชาติใส่ใจต่อปัญหาของกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพ และ
ผลกระทบท่ีรุนแรงต่อเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร โดยรัฐบาลไทยได้ตอบโต้ด้วยการกดดัน
ให้ประเทศเหล่าน้ันส่งตัวผู้ล้ีภัยการเมืองชาวไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ในการประชุมอย่างเป็น
ทางการกับ Thierry Viteau เอกอัครราชทูตฝร่ังเศสเม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2558 ไพบูลย์ คุ้ม
ฉายา รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของไทยได้ร้องขอให้ฝร่ังเศสส่งตัวพลเมืองไทยสามคนเป็นผู้ร้าย
ข้ามแดน เพราะถูกกล่าวหาว่าหม่ินพระบรมเดชานุภาพ ในขณะท่ีประเทศอ่ืน ๆ รวมท้ังสหราช
อาณาจักรและนิวซีแลนด์ได้รับคำาร้องขอให้ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจากไทย แต่ท้ังหมดล้วน
ปฏิเสธต่อคำาขอน้ัน 

องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน  
 
รัฐบาลพยายามตามหาฝ่ายต่อต้าน โดยใช้ประโยชน์จาก “องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน” ซึ่งเป็นก
ลุ่มคลั่งเจ้าที่มักมีพฤติกรรมล่าแม่มดและคุกคามบุคคลที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหา
กษัตริย์ โดยมีแกนนำาคือพลตรีเหลืองทอง แน่นหนา โดยมีการประสานงานกับกองทัพและ
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สำานักพระราชวัง พวกเขาได้ใช้ Facebook เป็นเครื่องมือในการรณรงค์เพื่อติดตามหาตัวผู้
ต้องสงสัยว่ากระทำาการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ในเบื้องต้น มีการใช้แรงกดดันทางสังคม
เพื่อประณาม เป็นเหตุให้บุคคลที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาต้องตกงานในหลายกรณี บุคคลที่
ถูกกลุ่มกล่าวหามักถูกจับกุมในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ทางองค์กรยังประสานงานให้กลุ่ม
คนไทยที่อยู่ต่างประเทศติดตามตัว “คนร้ายหลบหนีคดี” และเมื่อพบว่าอยู่ที่ใด ก็จะมีการนำา
ข้อมูลที่อยู่มาเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และกระตุ้นให้สมาชิกคุกคามและข่มขู่คนเหล่านี้ 

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีหมิ่น

เบื้องสูงและเคยถูกลอบทำาร้าย เขาเป็นนัก

วิชาการและนักวิเคราะห์การเมือง ปัจจุบัน

เขาต้องลี้ภัยออกจากประเทศไทยภายหลัง

รัฐประหาร นับแต่เขาลี้ภัยออกมา ครอบครัวได้

ถูกคุกคามจากทางการ 
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ในเดือนมิถุนายน 2558 RSF ได้
รับการติดต่อจากผู้ส่ือข่าวไทยคน
หน่ึง ซ่ึงเพ่ิงหลบหนีไปยุโรปได้อย่าง
หวุดหวิด ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ต้องการจับกุมเขาเน่ืองจากวิพากษ์
วิจารณ์รัฐบาลทหารและกฎหมาย
หม่ินพระบรมเดชานุภาพ โดยผู้ส่ือ
ข่าวคนน้ีซ่ึงเราขอเรียกว่า Anton 
เป็นหน่ึงในคนไทยจำานวนมากท่ีหลบ
หนีออกจากประเทศหลังปี 2557 

Anton เป็นนักวิจัยและทำางานเป็นผู้
ประสานงานให้ผู้ส่ือข่าวต่างประเทศ
ในไทย เขาจึงต้องวิจัยข้อมูลใน
ประเด็นท่ีอ่อนไหวอย่างกฎหมายหม่ิน
พระบรมเดชานุภาพ เพ่ือส่งข้อมูลให้
สำานักข่าวระหว่างประเทศอย่าง 
New York Times แต่น่ันไม่ใช่เหตุผล
ซ่ึงทำาให้เขาต้องหลบหนี เหตุผลสำาคัญ
คือการโพสต์ข้อความใน Facebook, 
LINE และ Twitter โดยใช้นามแฝง ซ่ึง
เขาได้โพสต์ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์
สถาบันพระมหากษัตริย์และกองทัพ 
รวมท้ังผลกระทบด้านลบท่ีมีต่อสังคม
ไทย ท้ังด้านการศึกษา การแบ่งชนช้ัน
ในสังคม และการค้าประเวณี อีกท้ัง
เขายังประณามการล่าแม่มดของฝ่ายท่ี
เห็นต่าง และการดำาเนินงานของกลุ่ม

สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่หลบหนี  

ที่ม
า:

 ก
าน

ต์ 
ทัศ

นศ
ักด

ิ์
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ส่ิงท่ีคุณกังวลมากท่ีสุดเก่ียวกับ
เสรีภาพส่ือและเสรีภาพด้านข้อมูล
ข่าวสารในประเทศไทยคืออะไร?
ปัญหาท่ีน่ากังวลมากท่ีสุดคือ แม้เรา
ซ่ึงเป็นผู้ส่ือข่าวและส่ือมีอิทธิพลต่อคน
ส่วนใหญ่ แต่เรากลัวการพูดความจริง
เก่ียวกับส่ิงสำาคัญท่ีสุดบางอย่าง น่ันก็
คืออิทธิพลของสถาบันพระมหากษัตริย์
ท่ีมีต่อสังคมไทยในทุกภาคส่วน เราไม่
สามารถพูดเร่ืองน้ีได้เน่ืองจากกฎหมาย
มาตรา 112 หรือกฎหมายหม่ินพระบรม
เดชานุภาพ ท้ังส่ือไทยและต่างชาติต่าง
ก็กลัวการพูดความจริง ทำาให้เกิดปัญหา
เก่ียวกับเสรีภาพในการแสดงออกใน
ทุกระดับของสังคม รากเหง้าของการ
ปกปิดความจริงมาจากระบบการศึกษา 
ซ่ึงเราถูกสอนให้เช่ือว่าสถาบันพระมหา
กษัตริย์อยู่เหนือพวกเรา และไม่อาจ
แตะต้องได้ เรากลัวจะตกนรกเพราะ
เราถูกสอนมาว่าบุคคลท่ีเป็นพระบรม
วงศานุวงศ์เป็นผู้มีความศักด์ิสิทธ์ิเหมือน
กับพระเจ้า เราถูกสอนให้จงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และไม่ควร
วิพากษ์วิจารณ์บุคคลท่ีอยู่เหนือเรา 

จะแก้ปัญหาน้ีอย่างไร? 
ส่ือและกลุ่มไม่นิยมเจ้าซ่ึงล้ีภัยอยู่ต่าง
แดนเท่าน้ันท่ีสามารถวิจารณ์อย่างเปิด
เผยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
อธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเหตุใดเรา
จึงต้องยกเลิกกฎหมายหม่ินพระบรม
เดชานุภาพ สำาหรับคนท่ียังอยู่ใน
ประเทศไทย การวิพากษ์วิจารณ์เช่น
น้ีถือเป็นเร่ืองอันตราย บางคนต้องใช้

คล่ังเจ้าอย่างองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน 
ซ่ึงคุกคามผู้ต้องสงสัยคดีหม่ินพระบรม
เดชานุภาพ  
ในขณะน้ันเขากำาลังจะสัมภาษณ์ฝ่าย
ต่อต้านรัฐบาลในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 
เจ้าหน้าท่ีจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้
เดินทางไปท่ีบ้านพ่อแม่ของเขาท่ีต่าง
จังหวัด บังคับให้ครอบครัวติดต่อเขา 
และบอกให้เขามาพบตำารวจ ทำาให้เขา
รู้ว่าตำารวจรู้จักเขาจากการเคล่ือนไหว
ทางอินเตอร์เน็ต ถึงแม้เขาจะใช้
นามแฝงก็ตาม 
หลังจากตัวเขาได้พูดคุยกับผู้ส่ือข่าวคน
อ่ืนซ่ึงเคยมีปัญหากับรัฐบาลทหาร และ
หลังจากปรึกษากับทนายความด้าน
สิทธิมนุษยชน เขาจึงตัดสินใจหลบหนี
ออกจากประเทศไทยโดยเร็วท่ีสุด แต่
ทางการยังคงต้องการติดตามตัวเขา 
และได้บอกกับครอบครัวและเพ่ือนฝูง
ของเขาว่า เขาเป็นอาชญากร และนำา
ข้อความท่ีเขาโพสต์ในอินเตอร์เน็ตให้
ดู อีกท้ังยังสอบถามว่าครอบครัวมีส่วน
เก่ียวข้องกับการเคล่ือนไหวของเขาหรือ
ไม่ เป็นสาเหตุให้เขาต้องตัดการติดต่อ
ส่ือสารกับครอบครัวและเพ่ือนๆ เพ่ือ
เป็นการป้องกันไม่ให้พวกเขาเดือดร้อน  

จะเกิดอะไรข้ึนถ้าคุณยังอยู่ใน
ประเทศไทยต่อไป?
ถ้าผมยังอยู่ ผมอาจติดคุกด้วยข้อหา
หม่ินพระบรมเดชานุภาพ และพระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียว
กับคอมพิวเตอร์ ซ่ึงศาลน่าจะตัดสินจำา
คุกผมประมาณ 10-30 ปี 
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นามแฝง อินเตอร์เน็ตเป็นพ้ืนท่ี
เดียวท่ีคนท่ัวไป นักศึกษา นัก
กิจกรรม อดีตนักการเมือง และส่ือ
ต่างชาติยังคงมีเสรีภาพ เราคงไม่
อาจคาดหวังให้ประชาชนรวมตัว
เดินขบวนในท้องถนนเพ่ือต่อต้าน
มาตรา 112 ได้ ทุกอย่างต้องทำาใน
โลกอินเตอร์เน็ต 

องค์กรพัฒนาเอกชนอย่าง 
Reporters Without Borders 
จะช่วยสนับสนุนเสรีภาพด้าน
ข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยได้
อย่างไร?
คุณสามารถสนับสนุนนักข่าวให้
สอบสวนและเขียนรายงานเก่ียว
กับสถาบันพระมหากษัตริย์และ
กฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพ
ของไทย ให้เขียนบ่อย ๆ เท่าท่ีจะ
ทำาได้ เพ่ือกดดันทหารและฝ่าย
ชนช้ันนำาให้ยกเลิกมาตรา 112 
และปล่อยตัวนักโทษการเมือง
ท้ังหมด 

สมยศ พฤกษาเกษมสุข ผู้สื่อข่าวและ

อดีตบรรณาธิการนิตยสารรายเดือน 

Voice of Thaksin ปัจจุบันใช้โทษจำาคุก

เป็นเวลา 10 ปีเนื่องจากตีพิมพ์เผยแพร่

บทความสองชิ้นที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่น

เบื้องสูง 



3.การไต่สวนคดีภูเก็ตหวาน 19 เดือนกับการต่อสู้เพื่อ
เสรีภาพสื่อ

RSF ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การพิจารณาคดีต่อผู้ส่ือข่าวเว็บไซต์ภาษาอังกฤษสองคน ได้แก่ 
Alan Morison บรรณาธิการ และชุติมา สีดาเสถียร นักข่าว ในจังหวัดภูเก็ตทางภาคใต้ช่วง
เดือนกรกฎาคม 2558 โดยด้านล่างเป็นความเห็นของเราต่อการพิจารณาคดีและกระบวนการ
ยุติธรรมของไทยเป็นระยะเวลา 19 เดือนซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าเป็นกลไกท่ีมีข้อบกพร่องอย่างร้าย
แรง นับเป็นการพิจารณาคดีแรกในไทยซ่ึงเป็นผลมาจากการฟ้องคดีของกองทัพต่อผู้ทำางานส่ือ 
 Morison อายุ 65 ปีเป็นบรรณาธิการชาวออสเตรเลียของสำานักข่าว “ภูเก็ตหวาน” 
ซ่ึงเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต  มีสำานักงานอยู่ท่ีภูเก็ต และชุติมา อายุ 31 ปี เป็นผู้ส่ือข่าวชาวไทย 
โดยพวกเขาเขียนรายงานข่าวเก่ียวกับผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญาให้กับภูเก็ตหวาน และได้ถูก
กองทัพเรือแจ้งความดำาเนินคดีเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2556 ในข้อหาหม่ินประมาทและละเมิด
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ โดยเป็นผลมาจากหน่ึงย่อหน้าท่ี
มีท้ังหมด 41 คำาในรายงานข่าวของภูเก็ตหวาน ซ่ึงเผยแพร่เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2556 พร้อม
กับพาดหัวว่า “ทหารไทยได้รับประโยชน์จากการค้ามนุษย์เรือ ตามรายงานพิเศษ” ย่อหน้าซ่ึง
ถูกอ้างว่าหม่ินประมาทเป็นการยกข้อความมาจากรายงานพิเศษของรอยเตอร์สเก่ียวกับบทบาท
ของกองทัพไทยในการค้ามนุษย์ ผู้ล้ีภัยชาวโรฮิงญาจากพม่า โดยกองทัพไทยไม่ได้ฟ้องคดีต่อรอย
เตอร์สแต่อย่างใด 
 ย่อหน้าซ่ึงเป็นของรอยเตอร์สระบุว่า “จากข้อมูลของผู้ลักลอบนำาบุคคลเข้าเมืองซ่ึง
ทำางานอยู่ท่ีจังหวัดพังงาทางใต้ของประเทศไทยให้ข้อมูลว่า กองกำาลังนาวี (Thai naval forces) 
ของไทยมักมีรายได้ประมาณ 2,000 บาทต่อชาวโรฮิงญาหน่ึงคน ถ้าหากเห็นเรือหน่ึงลำาแล้ว
แกล้งทำาเป็นมองไม่เห็น  และยังมีการร่วมมือโดยตรงกับเจ้าหน้าท่ีกองทัพเรือและตำารวจ” หลัง
จากให้ปากคำาสองคร้ังกับตำารวจเม่ือวันท่ี 18 และ 23 ธันวาคม 2556 Morison และชุติมาจึงได้
รับแจ้งว่าอาจต้องได้รับโทษจำาคุกห้าปีและปรับ 100,000 บาท 
 ” Morison ผู้ส่ือข่าวท่ีเคยได้รับรางวัล และยังส่งข่าวให้กับส่ือระหว่างประเทศอย่าง 
CNN และ South China Morning Post  กล่าวว่า “ในขณะท่ีอนาคตประชาธิปไตยของไทยยัง
ไม่มีความแน่นอน คงไม่ใช่ช่วงเวลาท่ีดีนักท่ีทหารจะฟ้องคดีกับส่ือโดยใช้กฎหมายหม่ินประมาท
ทางอาญาท่ีมีลักษณะเผด็จการพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
ย่ิงเป็นกฎหมายท่ีน่ารังเกียจ หากหน่วยงานทหารซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือเลือกจะใช้กฎหมายเลว 
ๆ แทนท่ีจะยกโทรศัพท์คุยกับเราหรือออกแถลงการณ์อธิบายกับส่ือ เราคงสงสัยว่าประเทศไทย
กำาลังไปทางไหน”  
 

การพิจารณาคดีท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้หรือ? 
 
กองทัพเรือได้แจ้งความดำาเนินคดีกับภูเก็ตหวาน ตามาตรา 326, 328 และ 332 ของประมวล
กฎหมายอาญาในส่วนท่ีเป็นการหม่ินประมาททางอาญา และตามมาตรา 14 (1) ของพระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ซ่ึงกำาหนดบทลงโทษหากมีการนำาเข้า
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึง “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม (...) หรือเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน” 
 การต้ังข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
กลายเป็นภัยคุกคามสำาคัญของผู้ส่ือข่าวท้ังสองคน กฎหมายดังกล่าวกำาหนดอัตราโทษสูงกว่า 
และทำาให้ไม่อาจยอมความได้ แม้ว่ากองทัพเรือจะตัดสินใจถอนฟ้อง แต่ท้ัง Morison และชุติมา
ก็ยังต้องถูกดำาเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ต่อ
ไป ทนายความช่วยให้พวกเขาย่ืนคำาร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดย
กล่าวหาว่าเป็นการใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ตรงตามเจตารมณ์ของกฎหมาย อีกท้ังข้อพิพาท
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ระหว่างพวกเขากับกองทัพเรือเป็นเร่ืองของการหม่ินประมาทเท่าน้ัน แต่การร้องเรียนคร้ังน้ีก็ไม่
ส่งผลใด ๆ 
 ในวันท่ี 17 เมษายน 2557 ศาลมีคำาส่ังให้ศาลจังหวัดภูเก็ตรับพิจารณาคดีน้ี ในเดือน
มีนาคม 2558 (ต่อมามีการเล่ือนการพิจารณาไปเป็นเดือนกรกฎาคม 2558) การไกล่เกล่ียเจรจา
ท่ีผ่านมาล้มเหลว รวมท้ังการเจรจาท่ีมีกสม.เป็นตัวกลาง คร้ังหน่ึง Morison และชุติมาได้รับแจ้ง
ว่าจะมีการถอนฟ้องคดีหม่ินประมาทถ้าหากพวกเขายอมขอโทษอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่
พวกเขาปฏิเสธท่ีจะทำาเช่นน้ัน ส่วนหน่ึงเป็นไปตามหลักการ อีกส่วนหน่ึงเพราะพวกเขากลัวว่า
จะไม่นำาไปสู่การถอนฟ้องตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ และคำาขอโทษของพวกเขาอาจถูกตีความว่าเป็นคำารับสารภาพและถูกนำามาใช้เป็น
หลักฐานในการพิจารณาคดีตามข้อหาของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงทำาให้เกิดความเคลือบแคลงว่ากองทัพเรือกำาลังล่อให้พวกเขาติดกับดักหรือไม่?
 ถึงแม้ว่าจะมีการรายงานข่าวเก่ียวกับคดีน้ีในส่ือระหว่างประเทศ มีการประท้วง
หลายคร้ังท่ีสถานทูต หากแต่การเคล่ือนไหวของหน่วยงานสหประชาชาติและหน่วยงานด้าน
สิทธิมนุษยชนท้ังในพ้ืนท่ี ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ รวมท้ังองค์กรพัฒนาเอกชนท่ี
ทำางานด้านเสรีภาพส่ือ ก็ยังไม่สามารถขัดขวางไม่ให้มีการพิจารณาท่ีเกิดข้ึนระหว่างวันท่ี 14-16 
กรกฎาคม 2558 ได้

Alan Morison และชุติมา 

สีดาเสถียร นักข่าว ได้รับ

กำาลังใจจากผู้สังเกตการณ์

การพิจารณาคดีจำานวนมาก

ซึ่งมาจากหลายประเทศ 

ระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อ

เดือนกรกฎาคม 2558 ที่

จังหวัดภูเก็ต

ที่มา: BENJAMIN ISMAIL / RSF



การพิจารณาคดี

Morison เห็นว่าข้อเท็จจริงของคดีเพียงพอจะพิสูจน์ว่าเขาและชุติมากระทำาการด้วยความสุจริต
ใจและเป็นผู้บริสุทธ์ิ แต่ทนายความเห็นว่าพวกเขาควรทำาให้เห็นว่าฝ่ายโจทก์ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่า
ตัวเขาและชุติมาเป็นผู้โพสต์บทความทางอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการก
ระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ฝ่ายโจทก์ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจำาเลยเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลท่ีมี
ลักษณะผิดกฎหมาย 
 ในเวลาเดียวกัน ย่อหน้าท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดท่ีทำาให้เกิดปัญหากับฝ่ายโจทก์ 
โดยประการแรก ย่อหน้าดังกล่าวไม่ได้เขียนโดยผู้ส่ือข่าวท้ังสองคนของภูเก็ตหวาน แต่เป็นผลมา
จากการสอบสวนของรอยเตอร์ส ประการท่ีสอง ถ้อยคำาท่ีใช้คือ “กองกำาลังนาวีของไทย” ไม่ได้
หมายถึง “กองทัพเรือ” ฝ่ายโจทก์ย่อมไม่สามารถพิสูจน์ได้จนพ้นข้อสงสัยว่า ในบทความเขียน
ถึงกองทัพเรือ 
 ตอนท่ี Morison และชุติมาไปถึงศาลจังหวัดภูเก็ตเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม ผู้ส่ือข่าว
ในท้องถ่ิน ผู้ส่ือข่าวจากสำานักข่าวในออสเตรเลียและผู้ส่ือข่าวท่ีทำางานให้กับ Agence France-
Presse และ Associated Press กำาลังรอพวกเขาอยู่ แต่ไม่มีผู้ส่ือข่าวมาจากรอยเตอร์ส ซ่ึงการ
ท่ีรอยเตอร์สปิดปากเงียบเก่ียวกับคดีน้ี ทำาให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ซ้ำาแล้วซ้ำาอีกจากMorison และ
ชุติมา และผู้สนับสนุนพวกเขา 
 ในการพิจารณาคดีมีผู้สังเกตการณ์จากหลายประเทศ รวมกันเกือบ 30 คน ไม่ว่า
จะเป็นตัวแทนจากสำานักงาน UNESCO ท่ีกรุงเทพฯ เจ้าหน้าท่ีจากสถานเอกอัครราชทูต
ออสเตรเลีย นักกฎหมายจากออสเตรเลียหลายคน หน่วยงานสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ (iLaw, ICJ, 
RSF และ SEAPA) รวมถึงผู้ส่ือข่าวจากสำานักข่าวต่างๆ
 
 

ผู้สื่อข่าวสองคนของภูเก็ต

หวาน ภายหลังการพิจารณา

คดีวันแรกที่ศาลจังหวัด

ภูเก็ต 14 กรกฎาคม 2558  

ที่มา: Benjamin Ismail / RSF
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พยานโจทก์ 
 
การพิจารณาคดีในวันแรกเป็นการซักพยานโจทก์ โดยพยานโจทก์คนสำาคัญในคดีน้ีคือ น.อ. 
พัลลภ โกมโลทก รองผู้อำานวยการกองข่าวกองบัญชาการทัพเรือภาค 3  ซ่ึงเขาบอกว่าข้อความ
ท่ีว่า “2,000 บาทต่อชาวโรฮิงญาหน่ึงคน “ เป็นเหตุให้มีการแจ้งความดำาเนินคดี โดยมีรายงาน
ว่า ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาของกองทัพเรือ (ซ่ึงไม่ได้มาให้การในศาล) ได้แปลและวิเคราะห์ย่อหน้า
น้ี และให้ความเห็นว่ามีลักษณะหม่ินประมาท เป็นเหตุให้ผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ น.อ.
พัลลภแจ้งความดำาเนินคดีกับภูเก็ตหวาน
 จากการซักค้านของฝ่ายจำาเลย มีการช้ีให้เห็นว่าย่อหน้าซ่ึงถูกกล่าวหาว่าหม่ินประมาท
ไม่ได้กล่าวถึง “กองทัพเรือ” แต่ น.อ. พัลลภช้ีแจงกลับว่า “กองกำาลังนาวี” น่าจะหมายถึง
เพียงกองทัพเรือ และหากจุดประสงค์ของผู้เขียนต้องการใช้คำาท่ัวไป ก็ควรใช้คำาว่า “maritime 
forces” (“กองกำาลังทางเรือ”) แทน ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีตำารวจสามนายได้มาให้ปากคำาในวันแรกด้วย
เช่นกัน แต่ถ้อยความของพวกเขาไม่ได้มีผลต่อการเสนอหลักฐานของโจทก์
 
การพิจารณาส้ินสุดลงโดยไม่มีตัวอัยการอยู่ด้วย 
 
จำาเลยและผู้สังเกตการณ์ในวันท่ีสองต่างประหลาดใจเม่ือพบว่า พนักงานอัยการ (ซ่ึงต้องเผชิญ
หน้ากับทนายฝ่ายจำาเลยถึงแปดคนในการพิจารณาคดีวันแรก) ไม่ได้มาท่ีศาล ฝ่ายจำาเลยท่ีหน่ึง
คือ Morison และจำาเลยท่ีสองคือชุติมา จึงให้ปากคำาโดยไม่มีการซักค้าน ในการพิจารณาท่ีใช้
เวลาค่อนข้างส้ันประมาณส่ีช่ัวโมง พวกเขาตอบข้อซักถามของทนายฝ่ายจำาเลย โดยศาลขอให้
ช้ีแจงบางประเด็นเท่าน้ัน 
 จากการให้ปากคำาของ Morison มักเก่ียวข้องกับการอธิบายการทำางานตามวิชาชีพส่ือ
และและแนวทางการทำางานของ ภูเก็ตหวาน ซ่ึงตัวเขาก่อต้ังข้ึนเม่ือปี 2551 อีกท้ังเขายังตอบ
ข้อซักถามเก่ียวกับการรายงานข่าวของภูเก็ตหวาน ท่ีเก่ียวข้องกับกองทัพไทย (ซ่ึงในอดีตท่ีผ่าน
มามีการรายงานข้อมูลในเชิงบวกหลายคร้ัง) และเก่ียวกับรายงานในประเด็นของชาวโรฮิงญา 
นอกจากน้ีฝ่ายจำาเลยยังกล่าวถึงรางวัลท่ีชุติมาได้รับจากการทำางานในฐานะส่ือมวลชนอีกด้วย 
ในการพิจารณาวันท่ีสาม ฝ่ายจำาเลยได้ขอเบิกความจากพยานเพียงสองคน โดยเป็นผู้เช่ียวชาญ
ด้านกฎหมายท่ีให้ช้ีแจงว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถนำามาใช้กับคดีน้ีได้ 

ศาลมีคำาส่ังยกฟ้องต่อ Morison และชุติมาเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2558 โดยศาลได้อ่านคำา
พิพากษา และผู้พิพากษาได้พูดว่า “ xxx.”  ส่วน Morison ได้กล่าวตอบว่า “ xxx.”   
ในวันท่ี 1 กันยายน 2558 นักข่าวท้ังสองคนได้รับการยกฟ้อง และ Morison กล่าวว่า “ผมรู้สึก
ดีมาก ๆ ฝันร้ายได้จบลงแล้ว” “เรายินดีมากท่ีเร่ืองน้ีจบลง เป็นข่าวดีสำาหรับประเทศไทยและ
สำาหรับเสรีภาพของส่ือเช่นเดียวกัน”

ผลกระทบจากการพิจารณาคดี
 
ผู้ส่ือข่าวชาวต่างชาติคนหน่ึงซ่ึงไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนกล่าวว่า “คดีน้ีสะท้อนให้เห็นการทำางาน
อย่างแท้จริงของระบบศาลไทยหลักนิติธรรมท่ีเห็นภายนอกช่วยปกปิดการทุจริตอย่างลึกซ้ึงของ
ระบบ โดยผู้พิพากษายอมพิจารณาคดีท่ีดูเสมือนไม่มีน้ำาหนักเลย ในบางคดี เงินมีอิทธิพลต่อคำา
ตัดสิน และแม้ว่าศาลพิพากษายกฟ้องแล้ว แต่คุณก็อาจไม่ได้รับการชดเชยในทันที และถ้าหาก
คุณถูกแจ้งความ ก็เหมือนกับว่าคุณได้กลายเป็นคนผิดไปแล้ว”  
 การท่ีรอยเตอร์สไม่ถูกฟ้องคดี (อย่างน้อยจนถึงปัจจุบัน) และการท่ีกองทัพเรือบอก
ว่ากองทัพเรือตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของย่อหน้าน้ัน แม้จะไม่มีการเอ่ยช่ือโดยตรง และการ
ขาดพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ถึงเจตนาท่ีก่อให้เกิดอันตราย น่าจะเป็นเหตุผลมากเพียงพอท่ีผู้
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พิพากษาจะไม่รับฟ้องคดีน้ี เน่ืองจากไม่ตรงกับหลักเหตุผลและขาดสาระสำาคัญ 
 แต่ระบบยุติธรรมของไทยไม่ได้ทำางานในลักษณะน้ัน คดีน้ียืดเย้ือมาถึง 19 เดือน และ
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ Morison และชุติมา รวมถึงเจ้าหน้าท่ีคนอ่ืน ๆ ของภูเก็ตหวาน มีการ
บล็อกเว็บไซต์น้ีช่ัวคราว ชุติมาอยู่ในบัญชีดำาของกองทัพต้ังแต่เดือนกันยายน 2557 – มกราคม 
2558 และท้ัง Morison และชุติมาไม่สามารถกลับไปเย่ียมพ่อของตัวเองในช่วงสุดท้ายของชีวิต
ได้ (ท้ังคู่เสียชีวิตในเดือนมิถุนายน 2558)  
 แม้ว่าจะมีหน่วยงานต่างๆอาสาเข้ามารับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเกือบท้ังหมด 
อย่างเช่น Media Legal Defence Initiative หรือเป็นเงินบริจาคมาจากหลายแหล่ง แต่ก็
ทำาให้เกิดผลกระทบด้านการเงินอย่างมากกับภูเก็ตหวาน และผู้พิมพ์ผู้โฆษณาอย่าง Big Island 
Media และในปัจจุบัน ผู้ส่ือข่าวของ ภูเก็ตหวาน อาจต้องเจอกับปัญหาท่ีเว็บไซต์ต้องปิดตัวลง
ช่ัวคราวหรือถาวร 
 แม้ว่าศาลจะยกฟ้อง Morison และชุติมาแล้วก็ตาม แต่คดีน้ีส่งผลให้ส่ือท้ังในท้องถ่ิน
และระดับประเทศต้องระมัดระวังตัวอย่างมาก และส่งผลกระทบรุนแรงต่อเสรีภาพด้านข้อมูล
ข่าวสาร ไม่มีหลักประกันว่าคำาตัดสินคร้ังน้ีจะเป็นบรรทัดฐานต่อกระบวนการยุติธรรมท่ีมีต่อผู้
ส่ือข่าวในสภาพเดียวกันในอนาคตหรือไม่  แต่ดูเหมือนว่าผู้ส่ือข่าวจำานวนมากจะต้องเซ็นเซอร์
ตัวเองเม่ือต้องรายงานข่าวเก่ียวกับกองทัพเรือ ส่งผลให้การดำาเนินงานของกองทัพขาดความ
โปร่งใสมากย่ิงข้ึน และยังไม่เป็นท่ีชัดเจนว่าผู้บังคับบัญชาคนใดเป็นผู้ส่ังการให้ น.อ.พัลลภเป็นผู้
แจ้งความดำาเนินคดีกับ Morison และชุติมา 
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แม้ว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาและกองทัพกับตำารวจ ได้ทำาลายเสรีภาพด้านข้อมูล
ข่าวสารอย่างรุนแรงอย่างท่ีไม่เคยปรากฎมาก่อน แต่ประเทศไทยกลับยังคงเสนอภาพลักษณ์ใน
ฐานะเป็น “สวรรค์ของนักท่องเท่ียว” และเป็นประเทศท่ีน่าอยู่อาศัย ท้ัง ๆ ท่ีอาจไม่ได้มีความ
แตกต่างกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างกัมพูชา ลาว และพม่าอีกต่อไป เบ้ืองหลังชายหาดและวัดวา
อารามคือระบอบเผด็จการท่ีรุนแรง พวกเขาไม่ยอมรับฟังคำาวิพากษ์วิจารณ์ และไม่ยอมให้มี
รายงานข่าวและข้อมูลอย่างเสรีและเป็นอิสระ 

 เราคงไม่อาจเปรียบเทียบพลเอกประยุทธ์กับคิมจองอึน เผด็จการท่ีโหดร้ายของ
เกาหลีเหนือ ซ่ึงต้องการให้คนอ่ืนบูชาเขาอย่างไม่จำากัด หรือไม่อาจเปรียบเทียบกับพรรค
คอมมิวนิสต์จีนซ่ึงสามารถเปล่ียนให้ประเทศกลายเป็น “หลุมดำาของข้อมูล” ท้ังยังสามารถลักพา
ตัวและคุมขังผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนหลายร้อยคน โดยไม่ทำาให้เกิดเสียงประณามจากประชาคม
ระหว่างประเทศ และเราคงไม่อาจเปรียบเทียบรัฐบาลทหารไทยกับรัฐบาลทหารพม่าได้เช่นกัน 

 อย่างไรก็ดี คสช.ได้ใช้ยุทธวิธีและยุทธศาสตร์หลายอย่างท่ีเลียนแบบมาจากรัฐบาล
เผด็จการท้ังสามแห่ง เช่นเดียวกับรัฐบาลจีน รัฐบาลทหารของไทยพยายามควบคุมส่ือท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างถาวร และกำาหนดให้มีการเซ็นเซอร์เน้ือหาก่อนรายงานข่าวใน
ประเด็นท่ีอ่อนไหวหรือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กองทัพ โดยพวกเขาได้ส่งกำาลังทหารไปท่ีสำานัก
ข่าว มีการเรียกให้มารายงานตัวหรือเชิญผู้ส่ือข่าวให้มา «กินกาแฟ» รวมท้ังการขู่ท่ีจะตัดสินจำา
คุกเป็นเวลานานด้วยการฟ้องคดีต่อศาล เพ่ือบังคับให้พวกเขาต้องเซ็นเซอร์ตัวเอง 

 เช่นเดียวกับเผด็จการท่ีเปียงยาง พลเอกประยุทธ์สร้างภาพว่าตัวเองเป็นผู้กอบกู้ชาติ 
เขาปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ของตัวเองทุกสัปดาห์ เขาส่ังลงโทษอย่างรุนแรงต่อคนท่ีกล้าต้ัง
คำาถามต่อความชอบธรรมหรือวิจารณ์นโยบายของเขา สุดท้าย คนไทยท่ีรู้ว่ารัฐบาลทหารพม่า
ตอบโต้กับการลุกฮือของประชาชนในพม่าเม่ือปี 2550 อย่างไร พวกเขาจึงลังเลท่ีจะเรียกร้องให้
ประชาชนออกมาเดินขบวนอย่างสงบตามท้องถนนในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ ๆ

 การยึดม่ันมากเกินไปท่ีจะฟ้ืนฟู “ความสงบเรียบร้อย” ในช่วง 15 เดือนท่ีผ่านมา (หรือ
การใช้เป็นข้ออ้าง) ได้ทำาลายเสรีภาพส่ือและเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารของผู้ส่ือข่าวและตัวแทน
ภาคประชาสังคมท่ีเป็นอิสระ ท้ัง ๆ ท่ีเป็นส่ิงท่ีพวกเขาต่อสู้เพ่ือให้ได้มาอย่างยากลำาบากในช่วง
ทศวรรษก่อนหน้าน้ี การลักขโมยเสรีภาพซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีจำาเป็นของระบอบประชาธิปไตย 
เกิดข้ึนโดยกองทัพ ในขณะท่ีประชาคมนานาชาติต่างก็เห็นเหตุการณ์เหล่าน้ี แต่อาจไม่ได้ส่งเสียง
ร้องคัดค้านมากเพียงพอ 
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 ข้อเสนอแนะ 

ต่อนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา และคสช.
 
• ให้รีบอนุญาตให้ผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิท่ีจะมี

เสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก มาเยือนประเทศไทย  
• ยกเลิกกฎหมายและข้อบัญญัติท่ีให้อำานาจอย่างกว้างขวาง รวมท้ังกฎหมายหม่ินประมาท

ทางอาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และมาตรา 
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• ให้ปล่อยตัวสมยศ พฤกษาเกษมสุข ผู้ส่ือข่าว และสมศักด์ิ ภักดีเดช ผู้ส่ือข่าวพลเมือง บล็อก
เกอร์และนักเคล่ือนไหวทางไซเบอร์ ท้ังสองคนถูกจำาคุกในข้อหาหม่ินพระบรมเดชานุภาพ 
หรือข้อหาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูล 

• ยุติการคุกคามผู้ให้บริการข่าวและข้อมูล ยุติการส่ังให้มารายงานตัว ยุติการข่มขู่พวกเขา ยุติ
การคุกคามพวกเขา และยุติการใช้กฎหมายเผด็จการเพ่ือฟ้องร้องดำาเนินคดีกับเขา 

• ยุติการโจมตีส่ือต่างชาติและสโมสรผู้ส่ือข่าวต่างประเทศประจำาประเทศไทย 
• ยุติการเซ็นเซอร์ส่ือ รวมท้ังเว็บไซต์ข่าว รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวท่ีใช้แทนกฎอัยการศึก ต้อง

ไม่ถูกใช้เพ่ือให้มีการจำากัดสิทธิอย่างรุนแรงซ่ึงกระทบต่อข้อมูลข่าวสารท่ีเสรี ไม่ควรอนุญาต
ให้มีการส่ังปิดสำานักข่าวหรือบล็อกเว็บไซต์โดยไม่มีการพิจารณาของศาล 

• หลีกเล่ียงการสนับสนุนโครงการสอดแนมข้อมูลแบบไม่แยกแยะในประเทศไทย และยกเลิก
หรือแก้ไขเน้ือหาส่วนใหญ่ตามร่างพ.ร.บ.ความม่ันคงไซเบอร์ โดยให้ปรึกษาหารือกับหน่วย
งานภาคประชาสังคม

• ยุติการปล่อยข่าวโจมตีและการข่มขู่โดยกลุ่มการเมืองท่ีกระทำาต่อผู้ส่ือข่าวและสำานักข่าว
ต่างชาติ 

• ยุติการคุกคามผู้ให้บริการข่าวและข้อมูลซ่ึงต้องหลบหนีไปอยู่ในต่างประเทศ 
• ยุติการคุกคามหน่วยงานกำากับส่ืออย่าง สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ต่อส่ือมวลชน 

• เร่ิมการอภิปรายภายในองค์กรเก่ียวกับจริยธรรมและการปฏิบัติของส่ือ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ให้หลุดพ้นจากพฤติกรรมแบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย ซ่ึงไม่ส่งผลดีแต่อย่างใด 

• สนับสนุนอย่างเต็มท่ีให้เกิดการปฏิรูปส่ือ โดยร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเป็นตัวแทนของส่ือมากข้ึน 
• รายงานอย่างเป็นระบบถึงการละเมิดเสรีภาพส่ือและเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารท่ีกระทำาต่อ

สมาคมผู้ส่ือข่าวทุกคร้ัง 
• ร่วมมือกันแก้ปัญหาการเซ็นเซอร์ตัวเอง และประสานงานเพ่ือการปกป้องเสรีภาพส่ือ
• ทำาสัญญาจ้างสำาหรับผู้ส่ือข่าวอิสระซ่ึงต้องทำางานในสภาพท่ีเส่ียงภัย 

ต่อผู้ส่ือข่าวไทยและต่างชาติ:

• รายงานเม่ือเกิดการละเมิดและคุกคามเสรีภาพส่ือและเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารทุกคร้ังให้
บรรณาธิการและหน่วยงานส่ือรับทราบ 

• ร่วมมือกันแก้ปัญหาการเซ็นเซอร์ตัวเอง และประสานงานเพ่ือการปกป้องเสรีภาพส่ือ
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ต่อหน่วยงานท่ีเป็นตัวแทนส่ือ 

• เร่ิมการอภิปรายอย่างรอบด้านเก่ียวกับบทบาทการทำางานและกลไกท่ีช่วยประกันให้ส่ือ
สามารถทำางานอย่างเป็นอิสระจากทางการ และประกันให้มีการสนับสนุนการปกป้อง
เสรีภาพส่ือและผลประโยชน์ของส่ือโดยรวม 

•  สนับสนุนและ/หรือส่งเสริมความสัมพันธ์กับหน่วยงานเสรีภาพส่ือระหว่างประเทศ ท้ังน้ี
เพ่ือให้ได้รับความช่วยเหลือมากข้ึน 

• จัดหาสมาชิกมากข้ึน เพ่ือให้มีตัวแทนมากข้ึน และช่วยทำาให้กิจกรรมรณรงค์มีความเข้มแข็ง
ย่ิงข้ึน 

ต่อประชาคมระหว่างประเทศ 

• ประณามการละเมิดเสรีภาพส่ือและเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลไทย และเรียก
ร้องให้ยุติการปราบปรามและการเซ็นเซอร์ผู้ให้บริการข่าวและข้อมูล 

• ร่วมมือกับนานาประเทศและสนับสนุนให้เกิดเง่ือนไขท่ีนำาไปสู่การเคารพเสรีภาพด้านข้อมูล
ข่าวสารอย่างแท้จริง

• สนับสนุนหน่วยงานส่ือของไทย (สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคม
นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กสทช. และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ) เพ่ือประกันว่า
พวกเขาสามารถทำางานได้อย่างเป็นอิสระ 

• ให้กำาลังใจและสนับสนุนงบประมาณของศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน, มีเดีย อินไซด์ 
เอ้าท์, iLaw, เครือข่ายพลเมืองเน็ต, สโมสรผู้ส่ือข่าวต่างประเทศประจำาประเทศไทย และ
หน่วยงานภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ ท่ีทำางานในการปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ในประเทศไทย
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