บทสรุป
รัฐธรรมนูญคุม้ ครองเสรี ภาพในการแสดงความเห็น
แต่จนถึงตอนนี้คนไทยยังไม่มีเสรี ภาพดังกล่าวอย่างแท้จริ ง...ถ้าคุณใช้เสรี ภาพนั้น คุณจะถูกดําเนินคดี
ไม่ใช่เรื่ องง่าย แต่มีราคาที่คุณต้องจ่าย
– วัฒนา เมืองสุ ข, นักการเมืองพรรคฝ่ ายค้าน, กรุ งเทพฯ, ตุลาคม 2560
การกล้าแสดงความเห็นเป็ นเรื่ องเสี่ ยงอันตราย
– สิ รวิชญ์ เสรี ธิวฒั น์, นักเคลื่อนไหวฝ่ ายประชาธิปไตย, กรุ งเทพฯ, ตุลาคม 2561
ในช่วงทศวรรษ 1990 ประเทศไทยมีช่ือเสี ยงในฐานะเป็ นประเทศประชาธิปไตยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีการคุม้ ครองเสรี ภาพในการแสดงออก แต่ปัจจุบนั ไม่ได้เป็ นเช่นนั้นอีก ห้าปี หลังการทํารัฐประหารในปี 2557
รัฐบาลทําการปราบปรามอย่างเข้มข้นต่อผูท้ ี่ถูกมองว่าเป็ นภัยคุกคามทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็ นนักการเมืองพรรคฝ่ ายค้าน
นักเคลื่อนไหวที่เรี ยกร้องให้นาํ ระบอบประชาธิปไตยกลับคืนมา หรื อผูว้ ิจารณ์ระบอบปกครองของทหารในอินเตอร์เน็ต
มีต้งั แต่การบังคับให้เข้ารับ “การปรับทัศนคติ” เป็ นเวลาหนึ่งสัปดาห์ สําหรับผูต้ ่อต้านการทํารัฐประหาร
รัฐบาลทหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดําเนินการข่มขู่และปิ ดปากฝ่ ายตรงข้าม โดยการดําเนินคดีอาญา
การฟ้องคดีอย่างมิชอบ การสั่งปิ ดสถานีโทรทัศน์ วิทยุ และรายการทางอินเตอร์เน็ตโดยพลการ และการเซ็นเซอร์สื่อออนไลน์
ได้มีการเลือกตั้งรัฐบาลพลเรื อนชุดใหม่ ซึ่งเป็ นพลเรื อนเฉพาะในนาม เมื่อเดือนมีนาคม 2562
ซึ่งควรทําให้เกิดความหวังต่อการปฏิรูปในทุกด้าน แต่ในทางตรงข้าม
ได้เกิดการโกงเลือกตั้งเกิดขึ้นมาเพื่อประกันการสื บทอดอํานาจของรัฐบาลทหารของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ซึ่งที่ผา่ นมาไม่ได้แสดงท่าทีผอ่ นคลายการควบคุมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องต่อเสรี ภาพในการแสดงออกเลย
จากข้อมูลที่รวบรวมโดยไอลอว์ซ่ ึงเป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนพบว่า มีบุคคลอย่างน้อย 929 คนที่ถูกทางการเรี ยกตัวให้เข้ารับ
“การปรับทัศนคติ” นับแต่มีการทํารัฐประหาร ส่วนคนอื่นที่ถูกมองว่ามีปัญหาก็ถูกข่มขู่ คุกคาม และติดตามตัว
หากการข่มขู่ใช้ไม่ได้ผล รัฐบาลทหารก็จะใช้ท้งั กฎหมายอาญา และคําสั่งที่ประกาศใช้โดยอ้างอํานาจตามกฎอัยการศึก
และอ้างอํานาจตามรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว พ.ศ. 2557 เพื่อจับกุม ควบคุมตัว และดําเนินคดีกบั ผูว้ ิพากษ์วิจารณ์โดยพลการ
เราจะเห็นจุดยืนของรัฐบาลอย่างชัดเจน ในวันที่ 10 กันยายน 2558 นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์บอกกับสื่ อมวลชนว่า
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เขาไม่สามารถอดทนเสี ยงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ “ถ้าไม่เข็ดก็ติดคุกไปเรื่ อย ๆ
ผิดอีกก็ติดอีก...เดี๋ยวเอาพลาสเตอร์ปิดปากเลย”
การดําเนินคดีขอ้ หาข้อหายุยงปลุกปั่น ซึ่งเป็ นกฎหมายที่ไม่ค่อยมีการใช้ก่อนการทํารัฐประหาร
แต่กลับเพิ่มขึ้นมากมายหลังจากนั้น เรี ยกว่าการวิจารณ์ระบอบทหารหรื อรัฐบาลทหารแทบทุกครั้ง
กลายเป็ นมูลเหตุนาํ ไปสู่การดําเนินคดีในข้อหานี้ ทางการได้ต้งั ข้อหายุยงปลุกปั่นกับนักเคลื่อนไหวที่วิจารณ์การทํารัฐประหาร
และผูท้ ี่เรี ยกร้องการเลือกตั้ง ทนายความที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายกับผูป้ ระท้วงอย่างสงบ
แอดมินที่ดูแลเฟซบุ๊กที่ทาํ ขึ้นมาเพื่อล้อเลียน และนักการเมืองพรรคฝ่ ายค้านที่วิจารณ์การทํางานของคสช.
ดังที่คนซึ่งถูกดําเนินคดีคนหนึ่งกล่าวว่า “จะพูดอะไรต่อต้านคสช.ก็กลายเป็ นต้องถูกข้อหายุยงปลุกปั่นไปหมด”
ข้อหาหมิ่นประมาททางอาญาและ “การเผยแพร่ ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ” ได้ถูกใช้กบั บุคคลที่วจิ ารณ์การทํางานของรัฐบาลทหาร
หรื อกล่าวหาว่ามีการทุจริ ต ภาคเอกชนก็ดาํ เนินการแบบเดียวกับทางการ
โดยใช้กฎหมายหมิ่นประมาททางอาญาอย่างเข้มข้นยิง่ ขึ้น เพื่อดําเนินคดีกบั คนงานและนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน
ที่พยายามร้องเรี ยนเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิดา้ นแรงงานหรื อการปฏิบตั ิมิชอบในอุตสาหกรรมของเอกชน
ในทํานองเดียวกัน การดําเนินคดีตามกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ให้อาํ นาจอย่างกว้างขวาง
และห้ามการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ เพิม่ ขึ้นอย่างมากภายใต้รัฐบาลทหาร
เช่นเดียวกับคําพิพากษาของศาลเพื่อลงโทษในความผิดเหล่านี้ ระหว่างปี 2557 ถึงเมษายน 2561
ทางการไทยจับกุมผูต้ อ้ งหาอย่างน้อย 105 คนในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
ส่วนใหญ่เนื่องจากโพสต์หรื อแชร์ความเห็นที่วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริ ยท์ างอินเตอร์เน็ต
บางคนที่ถูกดําเนินคดีในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนื่องจากการโพสต์เฟซบุ๊ก ถูกศาลลงโทษจําคุกหลายสิ บปี
ผูป้ ระท้วงอย่างสงบยังถูกจับกุม คุกคาม และถูกดําเนินคดีอาญา ทันทีภายหลังรัฐประหาร
รัฐบาลทหารออกคําสั่งห้ามการชุมนุมทางการเมืองของบุคคลกว่าห้าคนขึ้นไป ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้จนกระทัง่ เดือนธันวาคม
2561 ผูป้ ระท้วงอย่างสงบหลายร้อยคนถูกจับกุมและถูกดําเนินคดีเนื่องจากฝ่ าฝื นคําสั่งห้ามชุมนุม
บางส่วนถูกดําเนินคดีในข้อหาฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ข้อหายุยงปลุกปั่น
และข้อหาตามกฎหมายอาญาอื่น ๆ
ตามคําสั่งที่ประกาศโดยคสช. สามวันภายหลังรัฐประหาร ผูท้ ี่ถูกดําเนินคดีในข้อหาข้อหายุยงปลุกปั่น
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรื อฝ่ าฝื นคําสั่งของรัฐบาลทหาร จะต้องเข้ารับการพิจารณาในศาลทหาร
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แทนที่จะเป็ นศาลอาญาของพลเรื อน “การขึ้นศาลทหารเป็ นเรื่ องเหนือจินตนาการมาก” สมบัติ บุญงามอนงค์
นักเคลื่อนไหวฝ่ ายประชาธิปไตยกล่าว “ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพลเรื อนต้องขึ้นศาลทหาร อย่าว่าแต่นกั เคลื่อนไหวเลย”
ในวันที่ 12 กันยายน 2559 คสช.ออกคําสั่งให้โอนคดีเหล่านั้นเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลพลเรื อน
กรณี ที่เป็ นความผิดที่เกิดขึ้นภายหลัง แต่ยงั คงมีพลเรื อนจํานวนมากที่ตอ้ งเข้ารับการพิจารณาในศาลทหาร
เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดก่อนที่คาํ สั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
หรื อกว่าห้าปี ภายหลังรัฐประหาร ประยุทธ์จึงสั่งให้ยตุ ิการฟ้องคดีต่อพลเรื อนในศาลทหารทั้งหมด
และให้โอนคดีที่เหลืออยูท่ ้งั หมดเข้าสู่การพิจารณาของศาลพลเรื อน ส่วนผูท้ ี่ถูกศาลทหารพิพากษาว่ามีความผิดแล้ว
ไม่สามารถอุทธรณ์คาํ ตัดสิ นได้

การดําเนินคดีก ับผูว้ จ
ิ ารณ์ร ัฐประหารและกองท ัพ
เป้าหมายหลักของการปราบปรามได้แก่ ผูซ้ ่ ึงวิจารณ์อย่างเปิ ดเผยต่อการทํารัฐประหาร กองทัพ หรื อนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์
ประวิตร โรจนพฤกษ์ ซึ่งได้ออกมาวิจารณ์รัฐบาลทหารอย่างเปิ ดเผยทันทีภายหลังรัฐประหาร ถูกเรี ยกตัวให้เข้ารับ
“การปรับทัศนคติ” โดยกองทัพถึงสองครั้ง ในครั้งที่สอง ทางการได้สอบปากคําเขาเป็ นเวลาหกชัว่ โมง
ก่อนจะมีชายนอกเครื่ องแบบหลายคนซึ่งสวมหน้ากากปกปิ ดใบหน้า เอาผ้าปิ ดตาเขา นําตัวขึ้นรถตู้
และขับออกไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าเป็ นที่ใด เขาถูกควบคุมตัวที่นนั่ เป็ นเวลาสองวัน เมื่อเขายังคงพูดวิจารณ์ต่อไป
เขาจึงถูกดําเนินคดีในข้อหายุยงปลุกปั่นหลายกรรมด้วยกัน และข้อหาโพสต์ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ
ซึ่งเป็ นการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ ทนายความบอกเขาว่าเขาอาจติดคุกนานถึง 34 ปี
สมบัติ บุญงามอนงค์ ซึ่งเป็ นนักเคลื่อนไหวได้ขดั ขืนคําสั่งเรี ยกตัวให้เข้ารับ “การปรับทัศนคติ” ภายหลังรัฐประหาร
โดยเขายังคงใช้โซเชียลมีเดียวิจารณ์รัฐประหาร และกระตุน้ ให้ประชาชนรวมตัวกันและชูสามนิ้ว แบบในภาพยนตร์ The
Hunger Games เพื่อต่อต้านการทํารัฐประหาร ผ่านไปอีก 11 วัน
เขาถูกจับและควบคุมตัวในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าเป็ นที่ใดเป็ นเวลาเก้าวัน ก่อนจะถูกส่งตัวให้กบั ตํารวจ
และถูกดําเนินคดีในข้อหาข้อหายุยงปลุกปั่น ซึ่งมีโทษจําคุกสู งสุ ด 14 ปี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557
คสช.ประกาศว่าการชุมนุมของบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อชูสัญลักษณ์สามนิ้ว อาจเป็ นเหตุนาํ ไปสู่การจับกุมได้
คนที่แสดงความเห็นในเชิงล้อเลียนเสี ยดสี ก็ถูกคุกคามเช่นเดียวกัน ในเดือนเมษายน 2559 ตํารวจจับกุมผูต้ อ้ งสงสัยแปดคน
ฐานเกี่ยวข้องกับการจัดทําและเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านเฟซบุ๊กล้อเลียน “เรารัก พล.อ.ประยุทธ์”
ทั้งแปดคนถูกดําเนินคดีในข้อหาข้อหายุยงปลุกปั่น และฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
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“ไม่โอเคเลยที่รัฐบาลดําเนินคดีกบั ผมจากการล้อเลียนบุคคลสาธารณะ” ธนวรรธน์ บูรณศิริ
แอดมินของเฟซบุ๊กเพจซึ่งเป็ นหนึ่งในผูท้ ี่ถูกควบคุมตัวและถูกดําเนินคดีกล่าว “บุคคลสาธารณะถูกล้อเลียนตลอดเวลา
ทําไมผมต้องติดคุกด้วย? เพียงเพราะว่าผมเป็ นแอดมิน [เฟซบุ๊ก] หรื อ? ในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง
ผมควรมีสิทธิวิจารณ์ผนู ้ าํ ประเทศ”
คนที่วจิ ารณ์การปฏิบตั ิมิชอบของกองทัพถูกดําเนินคดีอาญาเช่นกัน นริ ศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์
ถูกดําเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาททางอาญา และฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
จากการโพสต์ในโซเชียลมีเดียเรี ยกร้องความยุติธรรมให้นา้ ชายตนเอง ซึ่งเป็ นทหารเกณฑ์ที่ถูกซ้อมจนเสี ยชีวิตในค่ายทหาร
อิสมาแอ เต๊ะ นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนถูกดําเนินคดีหมิ่นประมาททางอาญา
เพียงเพราะให้ขอ้ มูลกับไทยพีบีเอสว่าเขาถูกซ้อมทรมานโดยทหาร

การดําเนินคดีก ับน ักการเมืองพรรคฝ่ายค้าน
การปราบปรามนักการเมืองพรรคฝ่ ายค้านเริ่ มขึ้นทันทีภายหลังรัฐประหาร
โดยบรรดารัฐมนตรี เกือบทุกคนภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและพรรคเพื่อไทย ถูกเรี ยกตัวให้เข้ารับ “การปรับทัศนคติ”
พิชยั นริ พทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรี กระทรวงพลังงานต้องเข้ารับ “การปรับทัศนคติ” หลายครั้งในช่วง 18
เดือนแรกภายใต้รัฐบาลทหาร มีอยูค่ รั้งหนึ่งที่เขาถูกควบคุมตัวในบ้านร้าง ซึ่งชัดเจนว่าเป็ นความพยายามข่มขู่ให้เขาหวาดกลัว
เมื่อเขายังคงวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจไทยและประเด็นปัญหาที่กระทบต่อสาธารณะอื่น ๆ ต่อไป
เขาก็ถูกเรี ยกตัวให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาฐานเผยแพร่ ขอ้ มูลเท็จเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ถือเป็ นการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งยังคงเป็ นคดีที่มีการสอบสวนอยูจ่ นปัจจุบนั
นักการเมืองพรรคเพื่อไทยหลายคนถูกดําเนินคดี เนื่องจากวิจารณ์รัฐบาลทหารอย่างสงบ ในเดือนเมษายน 2560
ตํารวจดําเนินคดีกบั สุ ณิสา เลิศภควัต โฆษกพรรคในข้อหายุยงปลุกปั่น
และฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ สื บเนื่องจากการโพสต์ขอ้ ความวิจารณ์รัฐบาลทหาร
ในเดือนพฤษภาคม 2561 ตํารวจดําเนินคดีกบั วัฒนา เมืองสุ ข จาตุรนต์ ฉายแสง และชูศกั ดิ์ ศิรินิล
นักการเมืองพรรคเพื่อไทย ในข้อหายุยงปลุกปั่น และฝ่ าฝื นคําสั่งห้ามชุมนุมทางการเมือง
ภายหลังพรรคเพื่อไทยจัดแถลงข่าวประเมินการทํางานของรัฐบาลทหาร ในช่วงสี่ ปีนับแต่มีการทํารัฐประหาร
ธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ นักธุรกิจยักษ์ใหญ่ถูกดําเนินคดีอาญา เพียงไม่กี่เดือนหลังเขาตั้งพรรคการเมืองใหม่ข้ นึ มา ในเดือนมีนาคม
2561 ข้อหาแรกเกี่ยวข้องกับการจัดเฟซบุ๊กไลฟ์ ร่ วมกับพรรคอนาคตใหม่ของเขาในวันที่ 29 มิถุนายน
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ซึ่งตํารวจอ้างว่าเป็ นการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ ทางการยังขู่จะฟ้องคดีอาญากับเขา
เนื่องจากการให้ความเห็นวิจารณ์รัฐบาลทหาร ระหว่างที่เขาเดินทางไปต่างประเทศ
หลังจากพรรคของเขาได้รับคะแนนอย่างท่วมท้นการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562
ตํารวจแจ้งข้อหาใหม่กบั เขาเกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นเมื่อปี 2558 เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ทาํ การประท้วง
นับแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม สมาชิกพรรคอนาคตใหม่หลายคนได้ถูกเรี ยกตัวให้เข้ารับทราบข้อหาอาญา

การดําเนินคดีก ับน ักเคลือ
่ นไหวฝ่ายประชาธิปไตย
นักเคลื่อนไหวเริ่ มประท้วงอย่างสงบเพื่อต่อต้านรัฐประหาร
และเรี ยกร้องประชาธิปไตยไม่กี่สัปดาห์หลังการยึดอํานาจของรัฐบาลทหาร
ทั้งผูจ้ ดั และผูเ้ ข้าร่ วมการประท้วงหลายครั้งถูกจับและดําเนินคดี
ในข้อหาฝ่ าฝื นคําสัง่ ห้ามชุมนุมทางการเมืองของบุคคลกว่าห้าคน เมื่อการประท้วงยังเกิดขึ้นต่อไป
ตํารวจจึงเพิ่มข้อหาใหม่ต่อผูจ้ ดั โดยนักศึกษา 14
คนถูกดําเนินคดีเนื่องจากจัดการประท้วงที่อนุสาวรี ยป์ ระชาธิปไตยที่กรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558
เพราะเป็ นการฝ่ าฝื นคําสั่งห้ามชุมนุมทางการเมือง รวมทั้งข้อหายุยงปลุกปั่น “พวกเขาเพิ่มแรงกดดันขึ้นทุกครั้ง” รังสิ มนั ต์
โรม นักเคลื่อนไหวฝ่ ายประชาธิปไตยกล่าว “พวกเขาเพิ่มข้อหาหนักขึ้นเรื่ อย ๆ เพื่อต้องการหยุดเรา แต่เราไม่ยอมหยุด”
เมื่อรัฐบาลทหารประกาศจัดการออกเสี ยงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จดั ทําโดยคสช.เมื่อปี 2559
คสช.ก็ได้ออกกฎหมายเอาผิดทางอาญาต่อการวิพากษ์วิจารณ์การออกเสี ยงประชามติ
จากข้อมูลของศูนย์ขอ้ มูลกฎหมายและคดีเสรี ภาพของไอลอว์พบว่า มีผถู ้ ูกจับหรื อถูกดําเนินคดีอย่างน้อย 64 คน
ในข้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสี ยงประชามติ เนื่องจากวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ
หรื อกระตุน้ ให้คนไปออกเสี ยง “ไม่รับรอง” ในการทําประชามติเมื่อเดือนสิ งหาคม 2559 และมีผถู ้ ูกดําเนินคดีอย่างน้อย
131 คนเนื่องจากฝ่ าฝื นคําสั่งของรัฐบาลทหาร ได้แก่ คําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และกฎหมายอื่น ๆ
เกี่ยวกับการเข้าร่ วมในกิจกรรมเนื่องจากการออกเสี ยงประชามติ
เมื่อรัฐบาลทหารเลื่อนการเลือกตั้งซึ่งสัญญาว่าจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561
กลุ่มนักเคลื่อนไหวจึงเริ่ มจัดประท้วงเพื่อเรี ยกร้องการเลือกตั้ง ตํารวจตอบโต้ดว้ ยการจับกุมและดําเนินคดีอาญา
หลังการประท้วงเรี ยกร้องประชาธิปไตยหลายครั้งระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2561
ผูจ้ ดั การประท้วงถูกดําเนินคดีหลายข้อหา รวมทั้งข้อหายุยงปลุกปั่น และจัดการชุมนุมทางการเมือง
และฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พระราชบัญญัติจราจรทางบก และมาตรา 215 และ 216
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ของประมวลกฎหมายอาญา “เราเรี ยกร้องการเลือกตั้ง และถูกดําเนินคดีในข้อหาข้อหายุยงปลุกปั่น” ณัฏฐา มหัทธนา
หนึ่งในแกนนําผูป้ ระท้วงกล่าว
กว่า 100 คนถูกดําเนินคดีเนื่องจากฝ่ าฝื นคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 หรื อพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
จากการเข้าร่ วมการประท้วง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ทนายความเพื่อสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งเพียงแต่ไปสังเกตการณ์การชุมนุม
แม้ศาลบางแห่งจะยกฟ้องข้อหาฝ่ าฝื นคําสั่งของรัฐบาลทหารที่ควบคุมการชุมนุมทางการเมือง
เนื่องจากมีการยกเลิกคําสัง่ ดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคม 2561 แต่บางศาลก็ไม่ได้ยกฟ้องคดี

การดําเนินคดีขอ
้ หาหมิน
่ พระบรมเดชานุภาพ
หลังจากยึดอํานาจ นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์กาํ หนดให้การฟ้องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เป็ นวาระเร่ งด่วนของรัฐบาล
ส่งผลให้มีการดําเนินคดีกบั บุคคลกว่า 100 คนจากการละเมิดกฎหมายนี้ ในระหว่างสี่ ปีแรกของรัฐบาลทหาร ในเวลาเดียวกัน
มีการตีความฐานความผิดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ในเดือนธันวาคม 2558
ชายคนหนึ่งถูกดําเนินคดีในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เนื่องจากแสดงความเห็นเสี ยดสี สุนขั ทรงเลี้ยง และในเดือนตุลาคม
2560 นักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสี ยงถูกเรี ยกตัวให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
เนื่องจากแสดงความเห็นในชั้นเรี ยนเมื่อปี 2557 เกี่ยวกับสงครามยุทธหัตถีเมื่อ 500 กว่าปี ก่อน
ผูแ้ จ้งความร้องทุกข์ไม่ได้เป็ นสมาชิกในราชวงศ์เอง แต่มกั เป็ นเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรื อกองทัพ
ซึ่งเห็นว่าการแสดงความเห็นหรื อการปฏิบตั ิของบุคคล เป็ นการดูหมิ่นองค์พระมหากษัตริ ย ์
ตามแนวปฏิบตั ิใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สํานักงานอัยการสู งสุ ดจะเป็ นผูว้ ินิจฉัยในขั้นสุ ดท้ายว่า
จะมีการสั่งฟ้องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรื อไม่
พัฒน์นรี ชาญกิจ แม่ของสิ รวิชญ์ เสรี ธิวฒั น์ นักเคลื่อนไหวฝ่ ายประชาธิปไตย ถูกดําเนินคดีในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
เนื่องจากได้เขียนตอบในลักษณะกลาง ๆ ต่อความเห็นของนักเคลื่อนไหวอีกคน ซึ่งถูกมองว่าละเมิดกฎหมาย
“ดิฉนั เพียงแต่อยากยุติการสนทนากัน ไม่ได้ตอ้ งการแสดงความเห็นแต่อย่างใด” เธอกล่าว
“ดิฉนั เพียงแต่อยากจะยุติการสนทนาด้วยการใช้ถอ้ ยคํากลาง ๆ” หากศาลตัดสิ นว่ามีความผิด เธออาจได้รับโทษจําคุกสู งถึง
15 ปี
จตุภทั ร์ บุญภัทรรักษา หรื อ ไผ่ นักเคลื่อนไหวฝ่ ายประชาธิปไตยถูกศาลตัดสิ นจําคุกห้าปี เมื่อเดือนสิ งหาคม 2560
จากการโพสต์ข่าวของบีบีซีไทยในหน้าเฟซบุ๊กของเขา ซึ่งเป็ นพระราชประวัติของพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ใหม่ของไทย
กล่าวคือ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั หรื อที่เรี ยกว่า ร.10
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มีการลดโทษลงกึ่งหนึ่งเหลือ 2.5 ปี เนื่องจากเขารับสารภาพตามข้อกล่าวหา
ผูแ้ จ้งความคดีน้ ีคือเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยงานกองทัพ ซึ่งเคยจับกุมเขาหลายครั้ง
ระหว่างที่เขาทําการประท้วงและจัดกิจกรรมอย่างสงบในที่สาธารณะ เพื่อเรี ยกร้องให้ฟ้ื นฟูรัฐบาลของพลเรื อน
ภายใต้รัชกาลใหม่ของ ร.10 ทางการได้ถอนฟ้องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหลายคดี และลดการใช้กฎหมายนี้ลงอย่างมาก
อย่างไรก็ดี ผูว้ ิพากษ์วิจารณ์สถาบันฯ ยังคงถูกดําเนินคดีดว้ ยกฎหมายอื่น
และกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพยังคงมีอยูแ่ ละสามารถนํามาใช้เพื่อเป้าหมายทางการเมืองได้อีกในอนาคต

ความกล ัวและการเซ็นเซอร์ต ัวเอง
“คนกลัวการคุกคามของเจ้าหน้าที่ เวลาไปตามที่บา้ น เวลาไปคุกคามครอบครัวและดําเนินคดีกบั เขา” ณัฏฐา มหัทธนา
นักเคลื่อนไหวกล่าว
แม้หลายคนยังคงกล้าแสดงออกทั้งที่มีความเสี่ ยง แต่ก็มีตน้ ทุนสู งมาก
โดยนักเคลื่อนไหวและนักการเมืองบางคนถูกดําเนินคดีถึงแปดข้อหาหรื อกว่านั้น เช่น พันธ์ศกั ดิ์ ศรี เทพ
นักเคลื่อนไหวซึ่งถูกดําเนินคดีซ้ าํ แล้วซํ้าอีกเนื่องจากการประท้วงกล่าวว่า “พื้นที่การแสดงออกในสังคมถูกกดดันอย่างมาก
นักเคลื่อนไหวถูกจับและดําเนินคดีซ้ าํ แล้วซํ้าอีก จนถึงขั้นที่ส่งผลกระทบต่อชีวติ ของพวกเขา
พวกเขาจึงต้องคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้น ก่อนจะเข้าร่ วมปฏิบตั ิการใด ๆ”
หลายคนเลือกจะเซ็นเซอร์ตวั เอง “สําหรับคนจํานวนมากในสังคม อาจมีคนไม่เห็นด้วยกับการปกครองของทหารจํานวนมาก
แต่พวกเขาก็ไม่ได้ปฏิบตั ิการใด ๆ” พันธ์ศกั ดิ์กล่าว “พวกเขาได้แต่ให้กาํ ลังใจเรา แต่ก็กลัวการตอบโต้
จนไม่กล้าทําอะไรด้วยตนเอง”
ส่วนคนที่ยงั แสดงความเห็นต่อไปก็ตอ้ งระมัดระวังตัว ประวิตร โรจนพฤกษ์
นักข่าวซึ่งถูกดําเนินคดีหลายข้อหาเนื่องจากการโพสต์ความเห็นในโซเชียลมีเดียบอกกับฮิวแมนไรท์วอทช์ว่า
“คนที่ใช้ชื่อจริ งในการเล่นโซเชียลมีเดีย รู ้สึกเสี่ ยงภัยมากขึ้น เป็ นบรรยากาศที่น่าหวาดกลัว
ผมเองก็ตอ้ งระวังสิ่ งที่พูดเนื่องจากยังมีคดียยุ งปลุกปั่นอยู”่
สื่ อมวลชนของไทยก็เลือกที่จะเซ็นเซอร์ตวั เองเมื่อต้องเผชิญกับการปราบปราม ประวิตร โรจนพฤกษ์กล่าวว่า
“คุณไม่สามารถทําหน้าที่ผสู ้ ื่ อข่าวได้หากไม่คาํ นึงถึงกฎหมายที่ควบคุมเสรี ภาพสื่ อ”
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****
ภายหลังการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งมีการประกาศผลเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้เอง
รัฐบาลทหารของไทยก็ถูกทดแทนด้วยรัฐบาลพลเรื อน ซึ่งความจริ งเกิดจากการแต่งตั้งของทหาร นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ผูท้ าํ การรัฐประหารและหัวหน้าคณะรัฐประหาร ยังคงดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อไป
ก่อนจะมีการแต่งตั้งรัฐบาล “พลเรื อน” ชุดใหม่ คสช.ได้ยกเลิกคําสั่งที่มิชอบหลายฉบับ
รวมทั้งคําสั่งให้ศาลทหารเป็ นผูพ้ จิ ารณาคดีต่อพลเรื อนในข้อหายุยงปลุกปั่น อย่างไรก็ดี
นอกจากจะมีการสื บทอดอํานาจผูน้ าํ ประเทศแล้ว ยังคงมีการใช้โครงสร้างของระบอบทหาร
และกฎหมายเผด็จการเพื่อเล่นงานผูว้ ิจารณ์รัฐบาล จนถึงปัจจุบนั รัฐบาลประยุทธ์ “ใหม่”
แทบไม่ได้ทาํ อะไรเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ให้ความสําคัญมากขึ้นกับข้อกังวลด้านสิ ทธิมนุษยชน มากกว่าตอนเป็ นรัฐบาลประยุทธ์
“เก่า” เลย
รัฐบาลใหม่ยงั คงมีอาํ นาจและแสดงเจตจํานงอย่างชัดเจน ที่จะจับกุมบุคคลโดยพลการ
และดําเนินคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองกับบุคคลที่ถูกมองว่าเป็ นภัยคุกคามต่อรัฐบาล
เนื่องจากการแสดงความเห็นต่อสาธารณะของพวกเขา หรื อเนื่องจากการวิจารณ์อย่างสงบต่อผูม้ ีอาํ นาจ
เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางที่เกิดขึ้น
และเริ่ มต้นฟื้ นฟูชื่อเสี ยงของประเทศไทยในฐานะที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เคารพสิ ทธิ
รัฐบาลควรยุติการใช้กฎหมายอาญาเพื่อควบคุมการแสดงความเห็นและการชุมนุมอย่างสงบ
ให้ยกเลิกประกาศและคําสั่งของรัฐบาลทหารทั้งหมด ซึ่งควบคุมจํากัดสิ ทธิข้นั พื้นฐาน และให้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของกฎหมาย
นโยบาย และแนวปฏิบตั ิของไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
เพื่อคุม้ ครองเสรี ภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุม
มิตรประเทศของไทยทัว่ โลกไม่ควรผ่อนคลายแรงกดดันต่อรัฐบาล จนกว่าจะเกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริ ง
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ข้อเสนอแนะ
สําหร ับร ัฐบาลไทย
-

-

-

-

-

-

ยกเลิกคําสั่งใด ๆ ที่ออกโดยคสช. รวมทั้งคําสั่งของหัวหน้าคสช. ซึ่ งควบคุมสิ ทธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออก
หรื อการชุมนุม
ยกเลิกข้อบัญญัติใด ๆ ในคําสัง่ หัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ซึ่งให้อาํ นาจทหารในการตรวจค้น จับกุม สอบปากคํา
และควบคุมตัวบุคคลได้ไม่เกินเจ็ดวัน
ดําเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้มีการเยียวยาอย่างเหมาะสมต่อพลเรื อน
ซึ่งต้องเข้ารับการพิจารณาในศาลทหารและต่อมาศาลมีคาํ พิพากษาถึงที่สุดแล้ว
พลเรื อนที่ถูกศาลทหารตัดสิ นว่ามีความผิด ควรสามารถอุทธรณ์คาํ สั่งศาลต่อศาลอุทธรณ์ของพลเรื อนได้
ให้ถอนคําประกาศเลี่ยงพันธกรณี ต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึ่งได้ให้ไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557
เกี่ยวเนื่องกับข้อห้ามไม่ให้มีการกระจายเสี ยงและภาพและตีพิมพ์เผยแพร่ ขอ้ มูล (ข้อ 19)
และข้อห้ามต่อการชุมนุมทางการเมือง (ข้อ 21)
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศว่าด้วยเสรี ภาพในการแสดงออก
การสมาคมและการชุมนุมอย่างสงบ
จัดทําแผนและกรอบเวลาที่ชดั เจน เพื่อยกเลิกหรื อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายด้านล่าง
สําหรับกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ให้มีการปรึ กษาหารื ออย่างเต็มที่และอย่างโปร่ งใสกับภาคประชาสังคมของไทยและผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยการส่งเสริ มและคุม้ ครองเสรี ภาพด้านความเห็นและการแสดงออก
โดยให้เวลามากพอเพื่อการพิจารณาและการปรึ กษาหารื อกับสาธารณะ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะว่าด้วยสิ ทธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมอย่างสงบ
รวมทั้งสิ ทธิข้นั พื้นฐานอื่น ๆ ซึ่งเป็ นข้อเสนอแนะจากรัฐภาคีสหประชาชาติซ่ ึงให้ไว้กบั ประเทศไทย
ระหว่างการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กระบวนการ UPR
ของคณะมนตรี สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559
โดยในบรรดาข้อเสนอแนะที่รับรองโดยประเทศไทยระหว่างกระบวนการนี้ ประกอบด้วยข้อเสนอแนะให้ไทย (1)
เคารพอย่างเต็มที่ต่อเสรี ภาพสื่ อ และเสรี ภาพในการแสดงออกอย่างสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และ (2)
ให้แก้ไขกฎหมายระดับประเทศเกี่ยวกับเสรี ภาพในการแสดงออกให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักการระหว่างประเทศว่าด้วยสถานะของสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (หลักการปารี ส)
9
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-

เพื่อให้หน่วยงานสามารถทําหน้าที่อย่างจริ งจังเพื่อส่งเสริ มการคุม้ ครองสิ ทธิ
รวมทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบตั ิมิชอบในรู ปแบบต่าง ๆ ดังที่ปรากฏในรายงานนี้
ขอความช่วยเหลือทางวิชาการจากสํานักงานข้าหลวงใหญ่ดา้ นสิ ทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และประกันให้การแก้ไขกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว

ประมวลกฎหมายอาญ า มาตรา 116: ข อ้ หายุย งปลุก ปั่น
-

ยกเลิกเนื้อหาทั้งหมดในมาตรา 116

พระราช บ ัญ ญ ัต วิ า่ ด ว้ ยการกระทํา ความผ ด
ิ ทางคอมพ วิ เตอร ์
-

-

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 14(1) ให้จาํ กัดการบังคับใช้เฉพาะการนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกปลอมแปลง
กรณี ที่เป็ นการนําเข้าข้อมูลเท็จ
และมีเจตนาหรื อเป็ นการกระทําที่มีเป้าประสงค์ที่จะเสนอข้อมูลเท็จราวกับเป็ นข้อมูลจริ ง
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 14(2) เพื่อ:
• กําหนดให้ “ข้อมูลเท็จ” ต้องเป็ นข้อมูลและเป็ นการนําเข้าข้อมูลโดยมีเจตนาอันไม่สุจริ ต และ

-

-

• จํากัดการบังคับใช้เฉพาะกรณี ที่ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จนั้น
ส่งผลคุกคามอย่างจริ งจังต่อความมัน่ คงในราชอาณาจักร หรื อความสงบเรี ยบร้อยของสาธารณะ
ยกเลิกมาตรา 14(3) ซึ่งเอาผิดกับการนําเข้าข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ “อันเป็ นความผิดเกี่ยวกับความมัน่ คง
แห่งราชอาณาจักรหรื อความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย”
ยกเลิกมาตรา 14(5) ซึ่งเอาผิดทางอาญากับการแชร์หรื อการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่เป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา 14(1), (2), (3) หรื อ
(4)
ยกเลิกมาตรา 15 และกําหนดอย่างชัดเจนว่า
ผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์เน็ตหรื อหน่วยงานอื่นซึ่งให้บริ การรับฝากข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตของบุคคลที่สาม
จะไม่ถูกปฏิบตั ิเหมือนเป็ นผูต้ ีพิมพ์เผยแพร่ ขอ้ มูลเหล่านั้น
ความรับผิดของคนกลางควรจํากัดเฉพาะกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การอินเตอร์เน็ตหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งที่เกิดจากการพิจารณาของศาลที่ไม่ลาํ เอียงและมีอาํ นาจในการพิจารณา
กรณี ที่ศาลสั่งให้ลบเนื้อหาเท่าที่จาํ เป็ นและได้สัดส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายอันชอบธรรมของรัฐบาล เช่น
เพื่อประโยชน์ตอ่ ความมัน่ คงในราชอาณาจักร หรื อความสงบเรี ยบร้อยของสาธารณะ (เช่น
กรณี ที่เป็ นภาพที่เกี่ยวข้องกับการเอาเปรี ยบทางเพศของเด็ก หรื อเป็ นการยัว่ ยุให้เกิดความรุ นแรง”
ยกเลิกมาตรา 16 เพื่อกําจัดความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญา อันเนื่องมาจากการใช้ภาพถ่ายหรื อภาพอื่น ๆ
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ประมวลกฎหมายอาญ า มาตรา 326 ถ งึ 333: หม น
ิ่ ประมาททางอาญ า
-

ยกเลิกมาตรา 326 ถึง 333 ของประมวลกฎหมายอาญา เพื่อกําจัดความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญา
ความผิดฐานหมิ่นประมาทควรเป็ นความผิดทางแพ่งเท่านั้น
ทั้งนี้ตามข้อเสนอแนะของผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริ มและคุม้ ครองเสรี ภาพด้านความเห็นแล
ะการแสดงออก
• บุคคลสาธารณะควรเป็ นผูพ้ ิสูจน์ว่าจําเลยรู ้อยูแ่ ก่ใจว่าข้อมูลที่เผยแพร่ เป็ นเท็จ
• ค่าสิ นไหมทดแทนควรได้สัดส่วนอย่างแท้จริ งกับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง
และกฎหมายควรสนับสนุนการใช้การเยียวยานอกเหนือจากการจ่ายค่าชดเชย อย่างเช่น การขอโทษ
การแก้ไขข้อมูล และการชี้แจง

มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญ า : หม น
ิ่ พระบรมเดช านุภ าพ
-

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 112 เพื่อห้ามไม่ให้เอกชนสามารถแจ้งความดําเนินคดีในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
เนื่องจากไม่ได้เป็ นผูเ้ สี ยหาย การทําเช่นนี้ยอ่ มช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้กฎหมายเพื่อเป้าประสงค์ทางการเมือง
ยกเลิกบทลงโทษขั้นตํ่าและลดบทลงโทษขั้นสู งเนื่องจากการฝ่ าฝื นกฎหมาย
กําหนดอย่างชัดเจนว่า ผูท้ ี่ถูกดําเนินคดีในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมีสิทธิได้รับการประกันตัว
ให้ทบทวนคดีที่บคุ คลถูกศาลตัดสิ นจําคุกในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั้งหมด
ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อหาทางลดโทษที่รุนแรงจนสุ ดโต่ง

ละเม ด
ิ อํา นาจศาล
-

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 31 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อกําจัดอํานาจศาลที่สามารถลงโทษบุคคลเนื่องจาก
“ประพฤติตนไม่เรี ยบร้อย” ในบริ เวณศาล

การลงโทษเนื่องจากการดูหมิ่นควรจํากัดเฉพาะการกระทําที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดําเนินงานของศาล
-

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 198 ของประมวลกฎหมายอาญา เพื่อกําจัดความผิดฐาน “ดูหมิ่นศาล”
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อระงับอํานาจศาลในการลงโทษบุคคลที่ทาํ การวิจารณ์คาํ สั่งหรื อคําวินิจฉัยคดี ในลักษณะที่เป็ น “การกระทําโดยไม่สุจริ ต”
หรื อใช้ถอ้ ยคําหรื อมีความหมาย “หยาบคาย เสี ยดสี หรื ออาฆาตมาดร้าย”

คํา ส ง่ ั ห ัวหน า้ คสช . ที่ 3/2558
-

ให้ถอนการแจ้งข้อหาทั้งหมดที่มีอยูเ่ นื่องจากการฝ่ าฝื นข้อ 12 ของคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558
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พระราช บ ัญ ญ ัต กิ ารช ุม นุม สาธารณ ะ
-

ยกเลิกมาตรา 7 และ 8 ของกฎหมาย เพื่อกําจัดการควบคุมแบบเหวี่ยงแห และห้ามการชุมนุมในบางสถานที่

-

แก้ไขเพิม่ เติมมาตรา 10 ของกฎหมาย โดยกําหนดให้ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการชุมนุม
เมื่อเป็ นการชุมนุมของบุคคลกว่า 50 คนขึ้นไป หรื อกรณี ที่จะมีการเดินขบวนของคนกว่า 10 คนขึ้นไป
โดยเป้าประสงค์ของข้อกําหนดให้ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
เป็ นไปเพื่อช่วยให้ทางการสามารถอํานวยความสะดวกให้กบั การชุมนุมนั้น
โดยไม่ให้ถือเป็ นขั้นตอนเพื่อขออนุญาตก่อนการชุมนุม

-

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 10 ของกฎหมาย เพื่อยกเลิกข้อกําหนดให้ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
รวมทั้งการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการชุมนุม
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบที่ออกมาตามพระราชบัญญัติน้ ี เพื่อยกเลิกข้อกําหนดต้องแจ้งล่วงหน้า
รวมทั้งการแจ้งเป้าประสงค์และรายละเอียดของการชุมนุม
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 12 ของกฎหมายนี้ เพื่อกําหนดข้อยกเว้นอย่างชัดเจนไม่ให้ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าเป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ และทําให้ไม่จาํ เป็ นต้องมีการ “ขอขยาย”
เส้นตายการแจ้งล่วงหน้าก่อนการชุมนุม

-

-

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 16(1) เพื่อยกเลิกข้อกําหนด
ซึ่งห้ามผูช้ ุมนุมก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรื อ ทําให้ผอู ้ นื่ ได้รับ
“ความเดือดร้อนเกินที่พึงคาดหมายได้ว่าเป็ นไปตามเหตุอนั ควร”

-

ยกเลิกมาตรา 14 ของกฎหมาย ซึ่งกําหนดว่าการชุมนุมใดที่ไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดต่าง ๆ ของกฎหมาย
ให้ถือเป็ น “การชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

-

ยกเลิกมาตรา 27 ถึง 33 ของกฎหมาย เพื่อกําจัดบทลงโทษทางอาญาต่อผูจ้ ดั หรื อผูเ้ ข้าร่ วมการชุมนุมอย่างสงบ

สําหร ับสําน ักงานอ ัยการสูงสุด
-

ยกเลิกการสอบสวนและข้อหาที่มีอยูต่ ่อบุคคลที่ถูกดําเนินคดีเพียงเพราะใช้สิทธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออก
การสมาคมและการชุมนุมอย่างสงบ
ประกันว่าพนักงานอัยการจะเคารพและคุม้ ครองศักดิ์ศรี ของมนุษย์ และปกป้องสิ ทธิมนุษยชน
และไม่เริ่ มการสอบสวนหรื อสั่งฟ้อง เมื่อการสอบสวนอย่างไม่ลาํ เอียงพบว่าเป็ นข้อหาที่ปราศจากมูลความจริ ง
ทั้งนี้สอดคล้องตามแนวปฏิบตั ิแห่งสหประชาชาติว่าด้วยบทบาทของพนักงานอัยการ
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สําหร ับผูบ
้ ัญชาการตํารวจแห่งชาติ
-

-

สั่งการให้หน่วยงานตํารวจทุกแห่งสนับสนุน ไม่ใช่ขดั ขวาง การชุมนุมอย่างสงบ
และให้คุม้ ครองอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมการชุมนุม
บุคคลและกลุ่มซึ่งจัดการชุมนุมหรื อการประท้วง
ไม่ควรถูกขัดขวางไม่ให้จดั การชุมนุมห่างไกลจากสายตาหรื อการได้ยินของกลุ่มเป้าหมายของตน
แจ้งให้หน่วยงานตํารวจทุกแห่งทราบว่า การแจ้งว่าจะมีการชุมนุมไม่ใช่ข้นั ตอนการขออนุญาต และตํารวจไม่สามารถ
“ปฏิเสธ” การอนุญาต และดําเนินคดีกบั ผูเ้ ข้าร่ วมฐานที่ชุมนุมอย่างผิดกฎหมายได้
ให้การอบรมกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้กาํ ลัง
รวมทั้งหลักการว่าด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรม ความจําเป็ น และความได้สัดส่วน

สําหร ับร ัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
-

-

-

ให้ส่งจดหมายเชิญแบบเปิ ดไปยังกลไกพิเศษแห่งสหประชาชาติทกุ หน่วยงาน
และให้ตอบรับโดยไม่ชกั ช้าต่อคําขอเข้าเยี่ยมประเทศจากผูร้ ายงานพิเศษ คณะทํางานและผูช้ าํ นาญการอิสระ
ให้ส่งจดหมายเชิญอย่างเป็ นทางการทันที
ไปยังผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริ มและคุม้ ครองเสรี ภาพด้านความเห็นและการแสดงออก
และผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิ ทธิที่จะมีเสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม
สนับสนุนความร่ วมมือระดับสู ง และการเข้าเยี่ยมประเทศ
ของสํานักงานข้าหลวงใหญ่ดา้ นสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
เพื่อร่ วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริ มการเคารพสิ ทธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุม
และการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการอื่น ๆ ที่จาํ เป็ น
เพื่อช่วยให้กฎหมายและนโยบายของไทยสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะว่าด้วยสิ ทธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมอย่างสงบ
รวมทั้งสิ ทธิข้นั พื้นฐานอื่น ๆ
ตามที่รัฐภาคีสหประชาชาติเสนอต่อประเทศไทยในระหว่างการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กระบวนกา
ร UPR ของคณะมนตรี สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือนพฤศจิกายน 2558

สําหร ับร ัฐบาลของประเทศทีเ่ กีย
่ วข้อง
-

กระตุน้ ประเทศไทย ทั้งโดยเปิ ดเผยและโดยส่วนตัว ให้คมุ้ ครองสิ ทธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออกและการชุมนุม
รวมทั้งการปฏิรูปตามข้อเสนอแนะข้างต้น
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-

กระตุน้ ประเทศไทย ทั้งโดยเปิ ดเผยและโดยส่วนตัว
ให้ปฏิบตั ิตามพันธสัญญาซึ่งให้ไว้ในการทบทวนสถานการณ์สิทธิ มนุษยชนภายใต้กระบวนการ UPR ที่ผา่ นมา

-

-

โดยในบรรดาข้อเสนอแนะที่รบั รองโดยประเทศไทยระหว่างกระบวนการนี้ ประกอบด้วยข้อเสนอแนะให้ไทย (1)
เคารพอย่างเต็มที่ต่อเสรี ภาพสื่ อ และเสรี ภาพในการแสดงออกอย่างสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และ (2)
ให้แก้ไขกฎหมายระดับประเทศเกี่ยวกับเสรี ภาพในการแสดงออกให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
แสดงข้อกังวลเกี่ยวกับเสรี ภาพในการแสดงความเห็นและเสรี ภาพในการชุมนุม ตามรายละเอียดในรายงานนี้
ระหว่างที่มีการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กระบวนการ UPR ซึ่งจะมีข้ ึนในเดือนพฤษภาคม 2564
เสนอความช่วยเหลือในการอบรมผูพ้ ิพากษาทุกระดับ
ให้เข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออกและการชุมนุม
และแง่มุมทางเทคนิคในการพิจารณาคดีเหล่านี้ โดยใช้ประโยชน์จากสื่ อต่าง ๆ
ที่มีอยูใ่ นอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย
ให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มสิ ทธิมนุษยชน และองค์กรภาคประชาสังคมอื่น ๆ ในประเทศไทย
ซึ่งทํางานในประเด็นเสรี ภาพในการแสดงออกและเสรี ภาพสื่ อ
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