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บทสรปุ 
 
รัฐธรรมนูญคุม้ครองเสรีภาพในการแสดงความเห็น 
แต่จนถึงตอนน้ีคนไทยยงัไม่มีเสรีภาพดงักล่าวอยา่งแทจ้ริง...ถา้คุณใชเ้สรีภาพนั้น คุณจะถูกดาํเนินคดี 
ไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่มีราคาท่ีคุณตอ้งจ่าย  

– วฒันา เมืองสุข, นกัการเมืองพรรคฝ่ายคา้น, กรุงเทพฯ, ตุลาคม 2560 
 
การกลา้แสดงความเห็นเป็นเร่ืองเส่ียงอนัตราย 

– สิรวิชญ ์เสรีธิวฒัน,์ นกัเคล่ือนไหวฝ่ายประชาธิปไตย, กรุงเทพฯ, ตุลาคม 2561 

 
ในช่วงทศวรรษ 1990 ประเทศไทยมีช่ือเสียงในฐานะเป็นประเทศประชาธิปไตยใหม่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
มีการคุม้ครองเสรีภาพในการแสดงออก แต่ปัจจบุนัไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้นอีก ห้าปีหลงัการทาํรัฐประหารในปี 2557 
รัฐบาลทาํการปราบปรามอยา่งเขม้ขน้ต่อผูท่ี้ถูกมองว่าเป็นภยัคุกคามทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นนกัการเมืองพรรคฝ่ายคา้น 
นกัเคล่ือนไหวท่ีเรียกร้องใหน้าํระบอบประชาธิปไตยกลบัคืนมา หรือผูวิ้จารณ์ระบอบปกครองของทหารในอินเตอร์เน็ต 

มีตั้งแต่การบงัคบัให้เขา้รับ “การปรับทศันคติ” เป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์ สาํหรับผูต้่อตา้นการทาํรัฐประหาร 
รัฐบาลทหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดาํเนินการข่มขู่และปิดปากฝ่ายตรงขา้ม โดยการดาํเนินคดีอาญา 
การฟ้องคดีอยา่งมิชอบ การส่ังปิดสถานีโทรทศัน ์วิทย ุและรายการทางอินเตอร์เน็ตโดยพลการ และการเซ็นเซอร์ส่ือออนไลน์   
 
ไดมี้การเลือกตั้งรัฐบาลพลเรือนชุดใหม่ ซ่ึงเป็นพลเรือนเฉพาะในนาม เม่ือเดือนมีนาคม 2562 
ซ่ึงควรทาํใหเ้กิดความหวงัต่อการปฏิรูปในทุกดา้น แต่ในทางตรงขา้ม 
ไดเ้กิดการโกงเลือกตั้งเกิดขึ้นมาเพ่ือประกนัการสืบทอดอาํนาจของรัฐบาลทหารของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
ซ่ึงท่ีผา่นมาไม่ไดแ้สดงท่าทีผอ่นคลายการควบคุมอยา่งเขม้งวดและต่อเน่ืองต่อเสรีภาพในการแสดงออกเลย 
 
จากขอ้มูลท่ีรวบรวมโดยไอลอวซ่ึ์งเป็นองคก์รพฒันาเอกชนพบว่า มีบุคคลอยา่งนอ้ย 929 คนท่ีถูกทางการเรียกตวัใหเ้ขา้รับ 
“การปรับทศันคติ” นบัแต่มีการทาํรัฐประหาร ส่วนคนอ่ืนท่ีถูกมองว่ามีปัญหาก็ถูกข่มขู่ คุกคาม และติดตามตวั 
หากการข่มขู่ใชไ้ม่ไดผ้ล รัฐบาลทหารก็จะใชท้ั้งกฎหมายอาญา และคาํส่ังท่ีประกาศใชโ้ดยอา้งอาํนาจตามกฎอยัการศึก 
และอา้งอาํนาจตามรัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราว พ.ศ. 2557 เพ่ือจบักุม ควบคุมตวั และดาํเนินคดีกบัผูวิ้พากษวิ์จารณ์โดยพลการ 

เราจะเห็นจุดยืนของรัฐบาลอยา่งชดัเจน ในวนัท่ี 10 กนัยายน 2558 นายกรัฐมนตรีประยทุธ์บอกกบัส่ือมวลชนว่า 
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เขาไม่สามารถอดทนเสียงวิพากษวิ์จารณ์รัฐบาลได ้“ถา้ไม่เขด็ก็ติดคุกไปเร่ือย ๆ 
ผิดอีกก็ติดอีก...เด๋ียวเอาพลาสเตอร์ปิดปากเลย”  
 
การดาํเนินคดีขอ้หาขอ้หายยุงปลุกป่ัน ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีไม่ค่อยมีการใชก่้อนการทาํรัฐประหาร 
แต่กลบัเพ่ิมขึ้นมากมายหลงัจากนั้น เรียกว่าการวิจารณ์ระบอบทหารหรือรัฐบาลทหารแทบทุกคร้ัง 
กลายเป็นมูลเหตุนาํไปสู่การดาํเนินคดีในขอ้หาน้ี ทางการไดต้ั้งขอ้หายยุงปลุกป่ันกบันกัเคล่ือนไหวท่ีวิจารณ์การทาํรัฐประหาร 
และผูท่ี้เรียกร้องการเลือกตั้ง ทนายความท่ีใหค้วามช่วยเหลือดา้นกฎหมายกบัผูป้ระทว้งอยา่งสงบ 
แอดมินท่ีดูแลเฟซบุ๊กท่ีทาํขึ้นมาเพ่ือลอ้เลียน และนกัการเมืองพรรคฝ่ายคา้นท่ีวิจารณ์การทาํงานของคสช. 

ดงัท่ีคนซ่ึงถูกดาํเนินคดีคนหน่ึงกล่าวว่า “จะพูดอะไรต่อตา้นคสช.ก็กลายเป็นตอ้งถูกขอ้หายยุงปลุกป่ันไปหมด”  
 
ขอ้หาหม่ินประมาททางอาญาและ “การเผยแพร่ขอ้มูลอนัเป็นเทจ็” ไดถู้กใชก้บับุคคลท่ีวิจารณ์การทาํงานของรัฐบาลทหาร 
หรือกล่าวหาว่ามีการทุจริต ภาคเอกชนก็ดาํเนินการแบบเดียวกบัทางการ 
โดยใชก้ฎหมายหม่ินประมาททางอาญาอยา่งเขม้ขน้ย่ิงขึ้น เพ่ือดาํเนินคดีกบัคนงานและนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ท่ีพยายามร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิดา้นแรงงานหรือการปฏิบติัมิชอบในอุตสาหกรรมของเอกชน  
 
ในทาํนองเดียวกนั การดาํเนินคดีตามกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพท่ีให้อาํนาจอยา่งกวา้งขวาง 
และห้ามการดูหม่ินสถาบนัพระมหากษตัริย ์เพ่ิมขึ้นอยา่งมากภายใตรั้ฐบาลทหาร 
เช่นเดียวกบัคาํพิพากษาของศาลเพ่ือลงโทษในความผดิเหล่าน้ี ระหว่างปี 2557 ถึงเมษายน 2561 
ทางการไทยจบักุมผูต้อ้งหาอยา่งนอ้ย 105 คนในคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพ 
ส่วนใหญ่เน่ืองจากโพสตห์รือแชร์ความเห็นท่ีวิจารณ์สถาบนัพระมหากษตัริยท์างอินเตอร์เนต็ 
บางคนท่ีถูกดาํเนินคดีในขอ้หาหม่ินพระบรมเดชานุภาพเน่ืองจากการโพสตเ์ฟซบุ๊ก ถูกศาลลงโทษจาํคุกหลายสิบปี  
 
ผูป้ระทว้งอยา่งสงบยงัถูกจบักุม คุกคาม และถูกดาํเนินคดีอาญา ทนัทีภายหลงัรัฐประหาร 
รัฐบาลทหารออกคาํส่ังห้ามการชุมนุมทางการเมืองของบุคคลกว่าห้าคนขึ้นไป ซ่ึงยงัคงมีผลบงัคบัใชจ้นกระทัง่เดือนธนัวาคม 
2561 ผูป้ระทว้งอยา่งสงบหลายร้อยคนถูกจบักุมและถูกดาํเนินคดีเน่ืองจากฝ่าฝืนคาํส่ังห้ามชุมนุม 

บางส่วนถูกดาํเนินคดีในขอ้หาฝ่าฝืนพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ขอ้หายยุงปลุกป่ัน 
และขอ้หาตามกฎหมายอาญาอ่ืน ๆ  
 
ตามคาํส่ังท่ีประกาศโดยคสช. สามวนัภายหลงัรัฐประหาร ผูท่ี้ถูกดาํเนินคดีในขอ้หาขอ้หายยุงปลุกป่ัน 
หม่ินพระบรมเดชานุภาพ หรือฝ่าฝืนคาํส่ังของรัฐบาลทหาร จะตอ้งเขา้รับการพิจารณาในศาลทหาร 
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แทนท่ีจะเป็นศาลอาญาของพลเรือน “การขึ้นศาลทหารเป็นเร่ืองเหนือจินตนาการมาก” สมบติั บญุงามอนงค ์

นกัเคล่ือนไหวฝ่ายประชาธิปไตยกล่าว “ไม่เคยคดิมาก่อนเลยว่าพลเรือนตอ้งขึ้นศาลทหาร อยา่ว่าแต่นกัเคล่ือนไหวเลย”  
 
ในวนัท่ี 12 กนัยายน 2559 คสช.ออกคาํส่ังให้โอนคดีเหล่านั้นเขา้สู่การพิจารณาคดีของศาลพลเรือน 
กรณีท่ีเป็นความผิดท่ีเกิดขึ้นภายหลงั แต่ยงัคงมีพลเรือนจาํนวนมากท่ีตอ้งเขา้รับการพิจารณาในศาลทหาร 
เน่ืองจากถูกกล่าวหาว่ากระทาํความผิดก่อนท่ีคาํส่ังน้ีจะมีผลบงัคบัใช ้จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 
หรือกว่าห้าปีภายหลงัรัฐประหาร ประยทุธ์จึงส่ังให้ยติุการฟ้องคดีต่อพลเรือนในศาลทหารทั้งหมด 
และให้โอนคดีท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดเขา้สู่การพิจารณาของศาลพลเรือน ส่วนผูท่ี้ถูกศาลทหารพิพากษาว่ามีความผิดแลว้ 
ไม่สามารถอุทธรณ์คาํตดัสินได ้ 
 

การดําเนนิคดกีบัผูว้จิารณ์รฐัประหารและกองทพั 

 
เป้าหมายหลกัของการปราบปรามไดแ้ก่ ผูซ่ึ้งวิจารณ์อยา่งเปิดเผยต่อการทาํรัฐประหาร กองทพั หรือนายกรัฐมนตรีประยทุธ์ 
ประวิตร โรจนพฤกษ ์ซ่ึงไดอ้อกมาวิจารณ์รัฐบาลทหารอยา่งเปิดเผยทนัทีภายหลงัรัฐประหาร ถูกเรียกตวัให้เขา้รับ 
“การปรับทศันคติ” โดยกองทพัถึงสองคร้ัง ในคร้ังท่ีสอง ทางการไดส้อบปากคาํเขาเป็นเวลาหกชัว่โมง 
ก่อนจะมีชายนอกเคร่ืองแบบหลายคนซ่ึงสวมหนา้กากปกปิดใบหนา้ เอาผา้ปิดตาเขา นาํตวัขึ้นรถตู ้
และขบัออกไปยงัสถานท่ีแห่งหน่ึงซ่ึงไม่ทราบว่าเป็นท่ีใด เขาถูกควบคุมตวัท่ีนัน่เป็นเวลาสองวนั เม่ือเขายงัคงพูดวิจารณ์ต่อไป 
เขาจึงถูกดาํเนินคดีในขอ้หายยุงปลุกป่ันหลายกรรมดว้ยกนั และขอ้หาโพสตข์อ้มูลอนัเป็นเทจ็ 
ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ ทนายความบอกเขาว่าเขาอาจติดคุกนานถึง 34 ปี  
 
สมบติั บุญงามอนงค ์ซ่ึงเป็นนกัเคล่ือนไหวไดข้ดัขืนคาํส่ังเรียกตวัให้เขา้รับ “การปรับทศันคติ” ภายหลงัรัฐประหาร 

โดยเขายงัคงใชโ้ซเชียลมีเดียวิจารณ์รัฐประหาร และกระตุน้ใหป้ระชาชนรวมตวักนัและชูสามน้ิว แบบในภาพยนตร์ The 
Hunger Games เพ่ือต่อตา้นการทาํรัฐประหาร ผา่นไปอีก 11 วนั 
เขาถูกจบัและควบคุมตวัในสถานท่ีแห่งหน่ึงซ่ึงไม่ทราบว่าเป็นท่ีใดเป็นเวลาเกา้วนั ก่อนจะถูกส่งตวัให้กบัตาํรวจ 
และถูกดาํเนินคดีในขอ้หาขอ้หายยุงปลุกป่ัน ซ่ึงมีโทษจาํคุกสูงสุด 14 ปี ในวนัท่ี 3 มิถุนายน 2557 
คสช.ประกาศว่าการชุมนุมของบคุคลท่ีรวมตวักนัเพ่ือชูสัญลกัษณ์สามน้ิว อาจเป็นเหตุนาํไปสู่การจบักุมได ้ 
 
คนท่ีแสดงความเห็นในเชิงลอ้เลียนเสียดสีก็ถูกคุกคามเช่นเดียวกนั ในเดือนเมษายน 2559 ตาํรวจจบักุมผูต้อ้งสงสัยแปดคน 
ฐานเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและเผยแพร่ขอ้มูลผา่นเฟซบุ๊กลอ้เลียน “เรารัก พล.อ.ประยทุธ์” 
ทั้งแปดคนถูกดาํเนินคดีในขอ้หาขอ้หายยุงปลุกป่ัน และฝ่าฝืนพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ 



“การกลา้แสดงความเห็นเป็นเรือ่งเสีย่งอนัตราย” 4 
 

“ไม่โอเคเลยท่ีรัฐบาลดาํเนินคดีกบัผมจากการลอ้เลียนบุคคลสาธารณะ” ธนวรรธน์ บูรณศิริ 
แอดมินของเฟซบุ๊กเพจซ่ึงเป็นหน่ึงในผูท่ี้ถูกควบคุมตวัและถูกดาํเนินคดีกล่าว “บุคคลสาธารณะถูกลอ้เลียนตลอดเวลา 

ทาํไมผมตอ้งติดคุกดว้ย? เพียงเพราะว่าผมเป็นแอดมิน [เฟซบุ๊ก] หรือ? ในฐานะพลเมืองคนหน่ึง 
ผมควรมีสิทธิวิจารณ์ผูน้าํประเทศ”   
 
คนท่ีวิจารณ์การปฏิบติัมิชอบของกองทพัถูกดาํเนินคดีอาญาเช่นกนั นริศราวลัถ ์แกว้นพรัตน ์
ถูกดาํเนินคดีในขอ้หาหม่ินประมาททางอาญา และฝ่าฝืนพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
จากการโพสตใ์นโซเชียลมีเดียเรียกร้องความยติุธรรมให้นา้ชายตนเอง ซ่ึงเป็นทหารเกณฑท่ี์ถูกซอ้มจนเสียชีวิตในค่ายทหาร 
อิสมาแอ เต๊ะ นกัปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกดาํเนินคดีหม่ินประมาททางอาญา 
เพียงเพราะให้ขอ้มูลกบัไทยพีบีเอสว่าเขาถูกซอ้มทรมานโดยทหาร  

 

การดําเนนิคดกีบันกัการเมอืงพรรคฝ่ายคา้น 

 
การปราบปรามนกัการเมืองพรรคฝ่ายคา้นเร่ิมขึ้นทนัทีภายหลงัรัฐประหาร 

โดยบรรดารัฐมนตรีเกือบทุกคนภายใตรั้ฐบาลย่ิงลกัษณ์ ชินวตัรและพรรคเพ่ือไทย ถูกเรียกตวัให้เขา้รับ “การปรับทศันคติ” 
พิชยั นริพทะพนัธ์ุ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลงังานตอ้งเขา้รับ “การปรับทศันคติ” หลายคร้ังในช่วง 18 
เดือนแรกภายใตรั้ฐบาลทหาร มีอยูค่ร้ังหน่ึงท่ีเขาถูกควบคุมตวัในบา้นร้าง ซ่ึงชดัเจนว่าเป็นความพยายามข่มขู่ให้เขาหวาดกลวั 
เม่ือเขายงัคงวิพากษวิ์จารณ์เศรษฐกิจไทยและประเดน็ปัญหาท่ีกระทบต่อสาธารณะอ่ืน ๆ ต่อไป 
เขาก็ถูกเรียกตวัใหเ้ขา้รับทราบขอ้กล่าวหาฐานเผยแพร่ขอ้มูลเทจ็เก่ียวกบัเศรษฐกิจ 
ถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงยงัคงเป็นคดีท่ีมีการสอบสวนอยูจ่นปัจจบุนั 
 
นกัการเมืองพรรคเพ่ือไทยหลายคนถูกดาํเนินคดี เน่ืองจากวิจารณ์รัฐบาลทหารอยา่งสงบ ในเดือนเมษายน 2560 
ตาํรวจดาํเนินคดีกบัสุณิสา เลิศภควตั โฆษกพรรคในขอ้หายยุงปลุกป่ัน 
และฝ่าฝืนพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ สืบเน่ืองจากการโพสตข์อ้ความวิจารณ์รัฐบาลทหาร 

ในเดือนพฤษภาคม 2561 ตาํรวจดาํเนินคดีกบัวฒันา เมืองสุข จาตุรนต ์ฉายแสง และชูศกัด์ิ ศิรินิล 
นกัการเมืองพรรคเพ่ือไทย ในขอ้หายยุงปลุกป่ัน และฝ่าฝืนคาํส่ังหา้มชุมนุมทางการเมือง 
ภายหลงัพรรคเพ่ือไทยจดัแถลงขา่วประเมินการทาํงานของรัฐบาลทหาร ในช่วงส่ีปีนบัแต่มีการทาํรัฐประหาร 
 
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นกัธุรกิจยกัษใ์หญ่ถูกดาํเนินคดีอาญา เพียงไม่ก่ีเดือนหลงัเขาตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมา ในเดือนมีนาคม 
2561 ขอ้หาแรกเก่ียวขอ้งกบัการจดัเฟซบุ๊กไลฟ์ร่วมกบัพรรคอนาคตใหม่ของเขาในวนัท่ี 29 มิถุนายน 
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ซ่ึงตาํรวจอา้งว่าเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ ทางการยงัขู่จะฟ้องคดีอาญากบัเขา 
เน่ืองจากการให้ความเห็นวิจารณ์รัฐบาลทหาร ระหว่างท่ีเขาเดินทางไปต่างประเทศ 

หลงัจากพรรคของเขาไดรั้บคะแนนอยา่งท่วมทน้การเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2562 
ตาํรวจแจง้ขอ้หาใหม่กบัเขาเก่ียวขอ้งกบัการให้ความเห็นเม่ือปี 2558 เพ่ือสนบัสนุนนกัศึกษาท่ีทาํการประทว้ง 
นบัแต่การเลือกตั้งเม่ือเดือนมีนาคม สมาชิกพรรคอนาคตใหม่หลายคนไดถู้กเรียกตวัให้เขา้รับทราบขอ้หาอาญา  
 

การดําเนนิคดกีบันกัเคลือ่นไหวฝ่ายประชาธปิไตย 
 

นกัเคล่ือนไหวเร่ิมประทว้งอยา่งสงบเพ่ือต่อตา้นรัฐประหาร 
และเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ก่ีสัปดาห์หลงัการยึดอาํนาจของรัฐบาลทหาร 
ทั้งผูจ้ดัและผูเ้ขา้ร่วมการประทว้งหลายคร้ังถูกจบัและดาํเนินคดี 
ในขอ้หาฝ่าฝืนคาํส่ังห้ามชุมนุมทางการเมืองของบุคคลกว่าห้าคน เม่ือการประทว้งยงัเกิดขึ้นต่อไป 
ตาํรวจจึงเพ่ิมขอ้หาใหม่ต่อผูจ้ดั โดยนกัศึกษา 14 
คนถูกดาํเนินคดีเน่ืองจากจดัการประทว้งท่ีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยท่ีกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2558 
เพราะเป็นการฝ่าฝืนคาํส่ังห้ามชุมนุมทางการเมือง รวมทั้งขอ้หายยุงปลุกป่ัน “พวกเขาเพ่ิมแรงกดดนัขึ้นทุกคร้ัง” รังสิมนัต ์

โรม นกัเคล่ือนไหวฝ่ายประชาธิปไตยกล่าว “พวกเขาเพ่ิมขอ้หาหนกัขึ้นเร่ือย ๆ เพ่ือตอ้งการหยดุเรา แต่เราไม่ยอมหยดุ”  
 
เม่ือรัฐบาลทหารประกาศจดัการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญท่ีจดัทาํโดยคสช.เม่ือปี 2559 
คสช.ก็ไดอ้อกกฎหมายเอาผิดทางอาญาต่อการวิพากษวิ์จารณ์การออกเสียงประชามติ 
จากขอ้มูลของศูนยข์อ้มูลกฎหมายและคดีเสรีภาพของไอลอวพ์บว่า มีผูถู้กจบัหรือถูกดาํเนินคดีอยา่งนอ้ย 64 คน 
ในขอ้หาเก่ียวกบัพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการออกเสียงประชามติ เน่ืองจากวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 
หรือกระตุน้ใหค้นไปออกเสียง “ไม่รับรอง” ในการทาํประชามติเม่ือเดือนสิงหาคม 2559 และมีผูถู้กดาํเนินคดีอยา่งนอ้ย 

131 คนเน่ืองจากฝ่าฝืนคาํส่ังของรัฐบาลทหาร ไดแ้ก่ คาํส่ังหวัหนา้ คสช. ท่ี 3/2558 และกฎหมายอ่ืน ๆ 
เก่ียวกบัการเขา้ร่วมในกิจกรรมเน่ืองจากการออกเสียงประชามติ  
 
เม่ือรัฐบาลทหารเล่ือนการเลือกตั้งซ่ึงสัญญาว่าจะจดัขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 
กลุ่มนกัเคล่ือนไหวจึงเร่ิมจดัประทว้งเพ่ือเรียกร้องการเลือกตั้ง ตาํรวจตอบโตด้ว้ยการจบักุมและดาํเนินคดีอาญา 

หลงัการประทว้งเรียกร้องประชาธิปไตยหลายคร้ังระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2561 
ผูจ้ดัการประทว้งถูกดาํเนินคดีหลายขอ้หา รวมทั้งขอ้หายยุงปลุกป่ัน และจดัการชุมนุมทางการเมือง 

และฝ่าฝืนพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พระราชบญัญติัจราจรทางบก และมาตรา 215 และ 216 



“การกลา้แสดงความเห็นเป็นเรือ่งเสีย่งอนัตราย” 6 
 

ของประมวลกฎหมายอาญา “เราเรียกร้องการเลือกตั้ง และถูกดาํเนินคดีในขอ้หาขอ้หายยุงปลุกป่ัน” ณัฏฐา มหทัธนา 
หน่ึงในแกนนาํผูป้ระทว้งกล่าว  
 
กว่า 100 คนถูกดาํเนินคดีเน่ืองจากฝ่าฝืนคาํส่ังหวัหนา้ คสช. ท่ี 3/2558 หรือพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ 
จากการเขา้ร่วมการประทว้ง รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีของศูนยท์นายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเพียงแต่ไปสังเกตการณ์การชุมนุม 
แมศ้าลบางแห่งจะยกฟ้องขอ้หาฝ่าฝืนคาํส่ังของรัฐบาลทหารท่ีควบคุมการชุมนุมทางการเมือง 

เน่ืองจากมีการยกเลิกคาํส่ังดงักล่าวเม่ือเดือนธนัวาคม 2561 แตบ่างศาลก็ไม่ไดย้กฟ้องคดี  
 

การดําเนนิคดขีอ้หาหมิน่พระบรมเดชานุภาพ 

 

หลงัจากยึดอาํนาจ นายกรัฐมนตรีประยทุธ์กาํหนดให้การฟ้องคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพ เป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 
ส่งผลให้มีการดาํเนินคดีกบับุคคลกว่า 100 คนจากการละเมิดกฎหมายน้ี ในระหว่างส่ีปีแรกของรัฐบาลทหาร ในเวลาเดียวกนั 

มีการตีความฐานความผิดหม่ินพระบรมเดชานุภาพอยา่งกวา้งขวาง ส่งผลใหใ้นเดือนธนัวาคม 2558 
ชายคนหน่ึงถูกดาํเนินคดีในขอ้หาหม่ินพระบรมเดชานุภาพ เน่ืองจากแสดงความเห็นเสียดสีสุนขัทรงเล้ียง และในเดือนตุลาคม 
2560 นกัประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงถูกเรียกตวัให้ไปรับทราบขอ้กล่าวหาหม่ินพระบรมเดชานุภาพ 
เน่ืองจากแสดงความเห็นในชั้นเรียนเม่ือปี 2557 เก่ียวกบัสงครามยทุธหตัถีเม่ือ 500 กว่าปีก่อน   
 
ผูแ้จง้ความร้องทุกขไ์ม่ไดเ้ป็นสมาชิกในราชวงศเ์อง แต่มกัเป็นเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลหรือกองทพั 
ซ่ึงเห็นว่าการแสดงความเห็นหรือการปฏิบติัของบุคคล เป็นการดูหม่ินองคพ์ระมหากษตัริย ์
ตามแนวปฏิบติัใหม่ท่ีประกาศใชเ้ม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 สาํนกังานอยัการสูงสุดจะเป็นผูวิ้นิจฉยัในขั้นสุดทา้ยว่า 
จะมีการส่ังฟ้องคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพหรือไม่ 
 
พฒัน์นรี ชาญกิจ แม่ของสิรวิชญ ์เสรีธิวฒัน ์นกัเคล่ือนไหวฝ่ายประชาธิปไตย ถูกดาํเนินคดีในขอ้หาหม่ินพระบรมเดชานุภาพ 
เน่ืองจากไดเ้ขียนตอบในลกัษณะกลาง ๆ ต่อความเห็นของนกัเคล่ือนไหวอีกคน ซ่ึงถูกมองว่าละเมิดกฎหมาย 
“ดิฉนัเพียงแต่อยากยติุการสนทนากนั ไม่ไดต้อ้งการแสดงความเห็นแต่อยา่งใด” เธอกล่าว 
“ดิฉนัเพียงแต่อยากจะยติุการสนทนาดว้ยการใชถ้อ้ยคาํกลาง ๆ” หากศาลตดัสินว่ามีความผิด เธออาจไดรั้บโทษจาํคุกสูงถึง 
15 ปี  
 
จตุภทัร์ บญุภทัรรักษา หรือ ไผ ่นกัเคล่ือนไหวฝ่ายประชาธิปไตยถูกศาลตดัสินจาํคุกห้าปีเม่ือเดือนสิงหาคม 2560 
จากการโพสตข์่าวของบีบีซีไทยในหนา้เฟซบุ๊กของเขา ซ่ึงเป็นพระราชประวติัของพระมหากษตัริยพ์ระองคใ์หม่ของไทย 
กล่าวคือ พระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั หรือท่ีเรียกว่า ร.10 
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มีการลดโทษลงก่ึงหน่ึงเหลือ 2.5 ปีเน่ืองจากเขารับสารภาพตามขอ้กล่าวหา 
ผูแ้จง้ความคดีน้ีคือเจา้หนา้ท่ีทหารจากหน่วยงานกองทพั ซ่ึงเคยจบักุมเขาหลายคร้ัง 
ระหว่างท่ีเขาทาํการประทว้งและจดักิจกรรมอยา่งสงบในท่ีสาธารณะ เพ่ือเรียกร้องให้ฟ้ืนฟูรัฐบาลของพลเรือน   
 
ภายใตรั้ชกาลใหม่ของ ร.10 ทางการไดถ้อนฟ้องคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพหลายคดี และลดการใชก้ฎหมายน้ีลงอยา่งมาก 
อยา่งไรก็ดี ผูวิ้พากษวิ์จารณ์สถาบนัฯ ยงัคงถูกดาํเนินคดีดว้ยกฎหมายอ่ืน 
และกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพยงัคงมีอยูแ่ละสามารถนาํมาใชเ้พ่ือเป้าหมายทางการเมืองไดอี้กในอนาคต  
 

ความกลวัและการเซ็นเซอรต์วัเอง 
 

“คนกลวัการคุกคามของเจา้หนา้ท่ี เวลาไปตามท่ีบา้น เวลาไปคุกคามครอบครัวและดาํเนินคดีกบัเขา” ณัฏฐา มหทัธนา 
นกัเคล่ือนไหวกล่าว 
 
แมห้ลายคนยงัคงกลา้แสดงออกทั้งท่ีมีความเส่ียง แต่ก็มีตน้ทุนสูงมาก 
โดยนกัเคล่ือนไหวและนกัการเมืองบางคนถูกดาํเนินคดีถึงแปดขอ้หาหรือกว่านั้น เช่น พนัธ์ศกัด์ิ ศรีเทพ 
นกัเคล่ือนไหวซ่ึงถูกดาํเนินคดีซํ้าแลว้ซํ้าอีกเน่ืองจากการประทว้งกล่าวว่า “พ้ืนท่ีการแสดงออกในสังคมถูกกดดนัอยา่งมาก 
นกัเคล่ือนไหวถูกจบัและดาํเนินคดีซํ้าแลว้ซํ้าอีก จนถึงขั้นท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา 
พวกเขาจึงตอ้งคิดถึงผลท่ีจะเกิดขึ้น ก่อนจะเขา้ร่วมปฏิบติัการใด ๆ”  
 
หลายคนเลือกจะเซ็นเซอร์ตวัเอง “สาํหรับคนจาํนวนมากในสังคม อาจมีคนไม่เห็นดว้ยกบัการปกครองของทหารจาํนวนมาก 
แต่พวกเขาก็ไม่ไดป้ฏิบติัการใด ๆ” พนัธ์ศกัด์ิกล่าว “พวกเขาไดแ้ต่ให้กาํลงัใจเรา แต่ก็กลวัการตอบโต ้
จนไม่กลา้ทาํอะไรดว้ยตนเอง”  
 
ส่วนคนท่ียงัแสดงความเห็นต่อไปก็ตอ้งระมดัระวงัตวั ประวิตร โรจนพฤกษ ์
นกัข่าวซ่ึงถูกดาํเนินคดีหลายขอ้หาเน่ืองจากการโพสตค์วามเห็นในโซเชียลมีเดียบอกกบัฮิวแมนไรทว์อทช์ว่า 
“คนท่ีใชช่ื้อจริงในการเล่นโซเชียลมีเดีย รู้สึกเส่ียงภยัมากขึ้น เป็นบรรยากาศท่ีน่าหวาดกลวั 
ผมเองก็ตอ้งระวงัส่ิงท่ีพูดเน่ืองจากยงัมีคดียยุงปลุกป่ันอยู”่  
 
ส่ือมวลชนของไทยก็เลือกท่ีจะเซ็นเซอร์ตวัเองเม่ือตอ้งเผชิญกบัการปราบปราม ประวิตร โรจนพฤกษก์ล่าวว่า 
“คุณไม่สามารถทาํหนา้ท่ีผูส่ื้อข่าวไดห้ากไม่คาํนึงถึงกฎหมายท่ีควบคุมเสรีภาพส่ือ”  
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**** 
ภายหลงัการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม 2562 ซ่ึงมีการประกาศผลเม่ือเดือนพฤษภาคมน้ีเอง 
รัฐบาลทหารของไทยก็ถูกทดแทนดว้ยรัฐบาลพลเรือน ซ่ึงความจริงเกิดจากการแต่งตั้งของทหาร นายกรัฐมนตรีพลเอกประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา ผูท้าํการรัฐประหารและหวัหนา้คณะรัฐประหาร ยงัคงดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป 
ก่อนจะมีการแต่งตั้งรัฐบาล “พลเรือน” ชุดใหม่ คสช.ไดย้กเลิกคาํส่ังท่ีมิชอบหลายฉบบั 
รวมทั้งคาํส่ังให้ศาลทหารเป็นผูพิ้จารณาคดีต่อพลเรือนในขอ้หายยุงปลุกป่ัน อยา่งไรก็ดี 
นอกจากจะมีการสืบทอดอาํนาจผูน้าํประเทศแลว้ ยงัคงมีการใชโ้ครงสร้างของระบอบทหาร 
และกฎหมายเผดจ็การเพ่ือเล่นงานผูวิ้จารณ์รัฐบาล จนถึงปัจจบุนั รัฐบาลประยทุธ์ “ใหม่” 
แทบไม่ไดท้าํอะไรเพ่ือพิสูจนใ์หเ้ห็นว่า ใหค้วามสาํคญัมากขึ้นกบัขอ้กงัวลดา้นสิทธิมนุษยชน มากกว่าตอนเป็นรัฐบาลประยทุธ์ 
“เก่า” เลย   
 
รัฐบาลใหม่ยงัคงมีอาํนาจและแสดงเจตจาํนงอยา่งชดัเจน ท่ีจะจบักุมบุคคลโดยพลการ 
และดาํเนินคดีท่ีมีแรงจูงใจทางการเมืองกบับุคคลท่ีถูกมองว่าเป็นภยัคุกคามต่อรัฐบาล 
เน่ืองจากการแสดงความเห็นต่อสาธารณะของพวกเขา หรือเน่ืองจากการวิจารณ์อยา่งสงบต่อผูมี้อาํนาจ 
เพ่ือเปล่ียนแปลงแนวทางท่ีเกิดขึ้น 
และเร่ิมตน้ฟ้ืนฟูช่ือเสียงของประเทศไทยในฐานะท่ีมีการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีเคารพสิทธิ 
รัฐบาลควรยติุการใชก้ฎหมายอาญาเพ่ือควบคุมการแสดงความเห็นและการชุมนุมอยา่งสงบ 
ให้ยกเลิกประกาศและคาํส่ังของรัฐบาลทหารทั้งหมด ซ่ึงควบคุมจาํกดัสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และให้แกไ้ขเพ่ิมเติมเน้ือหาของกฎหมาย 
นโยบาย และแนวปฏิบติัของไทยให้สอดคลอ้งกบักฎหมายและมาตรฐานดา้นสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
เพ่ือคุม้ครองเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุม 
มิตรประเทศของไทยทัว่โลกไม่ควรผอ่นคลายแรงกดดนัต่อรัฐบาล จนกว่าจะเกิดการปฏิรูปอยา่งแทจ้ริง  
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ขอ้เสนอแนะ 
 

สําหรบัรฐับาลไทย 

- ยกเลิกคาํส่ังใด ๆ ท่ีออกโดยคสช. รวมทั้งคาํส่ังของหวัหนา้คสช. ซ่ึงควบคุมสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก 

หรือการชุมนุม 

- ยกเลิกขอ้บญัญติัใด ๆ ในคาํส่ังหวัหนา้คสช.ท่ี 3/2558 ซ่ึงให้อาํนาจทหารในการตรวจคน้ จบักุม สอบปากคาํ 

และควบคุมตวับคุคลไดไ้ม่เกินเจด็วนั  

- ดาํเนินการตามขั้นตอน เพ่ือให้มีการเยียวยาอยา่งเหมาะสมต่อพลเรือน 

ซ่ึงตอ้งเขา้รับการพิจารณาในศาลทหารและต่อมาศาลมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ 

พลเรือนท่ีถูกศาลทหารตดัสินว่ามีความผิด ควรสามารถอุทธรณ์คาํส่ังศาลต่อศาลอุทธรณ์ของพลเรือนได ้ 

- ให้ถอนคาํประกาศเล่ียงพนัธกรณีต่อกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซ่ึงไดใ้ห้ไวเ้ม่ือเดือนกรกฎาคม 2557 

เก่ียวเน่ืองกบัขอ้ห้ามไม่ให้มีการกระจายเสียงและภาพและตีพิมพเ์ผยแพร่ขอ้มูล (ขอ้ 19) 

และขอ้ห้ามต่อการชุมนุมทางการเมือง (ขอ้ 21)  

- แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 

ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศว่าดว้ยเสรีภาพในการแสดงออก 

การสมาคมและการชุมนุมอยา่งสงบ  

- จดัทาํแผนและกรอบเวลาท่ีชดัเจน เพ่ือยกเลิกหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายดา้นล่าง 

สาํหรับกระบวนการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย 

ให้มีการปรึกษาหารืออยา่งเตม็ท่ีและอยา่งโปร่งใสกบัภาคประชาสังคมของไทยและผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ

ว่าดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองเสรีภาพดา้นความเห็นและการแสดงออก 

โดยใหเ้วลามากพอเพ่ือการพิจารณาและการปรึกษาหารือกบัสาธารณะ   

- ดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะว่าดว้ยสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมอยา่งสงบ 

รวมทั้งสิทธิขั้นพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นขอ้เสนอแนะจากรัฐภาคีสหประชาชาติซ่ึงให้ไวก้บัประเทศไทย 

ระหว่างการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใตก้ระบวนการ UPR 

ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2559 

โดยในบรรดาขอ้เสนอแนะท่ีรับรองโดยประเทศไทยระหว่างกระบวนการน้ี ประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะให้ไทย (1) 

เคารพอยา่งเตม็ท่ีต่อเสรีภาพส่ือ และเสรีภาพในการแสดงออกอยา่งสอดคลอ้งกบักฎหมายระหว่างประเทศ และ (2) 

ให้แกไ้ขกฎหมายระดบัประเทศเก่ียวกบัเสรีภาพในการแสดงออกให้สอดคลอ้งกบักฎหมายระหว่างประเทศ  

- แกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

ให้มีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัการระหว่างประเทศว่าดว้ยสถานะของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (หลกัการปารีส) 
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เพ่ือใหห้น่วยงานสามารถทาํหนา้ท่ีอยา่งจริงจงัเพ่ือส่งเสริมการคุม้ครองสิทธิ 

รวมทั้งการป้องกนัไม่ให้เกิดการปฏิบติัมิชอบในรูปแบบต่าง ๆ ดงัท่ีปรากฏในรายงานน้ี  

- ขอความช่วยเหลือทางวิชาการจากสาํนกังานขา้หลวงใหญ่ดา้นสิทธิมนุษยชน 

เก่ียวกบัมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และประกนัให้การแกไ้ขกฎหมายสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดงักล่าว  

 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116: ขอ้หายยุงปลกุปั่น 

- ยกเลิกเน้ือหาทั้งหมดในมาตรา 116  

 

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระทําความผดิทางคอมพวิเตอร  ์

- แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 14(1) ใหจ้าํกดัการบงัคบัใชเ้ฉพาะการนาํเขา้ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีถูกปลอมแปลง 

กรณีท่ีเป็นการนาํเขา้ขอ้มูลเทจ็ 

และมีเจตนาหรือเป็นการกระทาํท่ีมีเป้าประสงคท่ี์จะเสนอขอ้มูลเทจ็ราวกบัเป็นขอ้มูลจริง  

- แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 14(2) เพ่ือ:  

• กาํหนดให้ “ขอ้มูลเทจ็” ตอ้งเป็นขอ้มูลและเป็นการนาํเขา้ขอ้มูลโดยมีเจตนาอนัไม่สุจริต และ  

• จาํกดัการบงัคบัใชเ้ฉพาะกรณีท่ีขอ้มูลอนัเป็นเทจ็นั้น 

ส่งผลคุกคามอยา่งจริงจงัต่อความมัน่คงในราชอาณาจกัร หรือความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ  

- ยกเลิกมาตรา 14(3) ซ่ึงเอาผิดกบัการนาํเขา้ขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ “อนัเป็นความผดิเก่ียวกบัความมัน่คง 

แห่งราชอาณาจกัรหรือความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้าย” 

- ยกเลิกมาตรา 14(5) ซ่ึงเอาผิดทางอาญากบัการแชร์หรือการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 14(1), (2), (3) หรือ 

(4) 

- ยกเลิกมาตรา 15 และกาํหนดอยา่งชดัเจนว่า 

ผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ตหรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึงใหบ้ริการรับฝากขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตของบุคคลท่ีสาม 

จะไม่ถูกปฏิบติัเหมือนเป็นผูตี้พิมพเ์ผยแพร่ขอ้มูลเหล่านั้น 

ความรับผิดของคนกลางควรจาํกดัเฉพาะกรณีท่ีผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ตหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไม่ปฏิบติัตามคาํส่ังท่ีเกิดจากการพิจารณาของศาลท่ีไม่ลาํเอียงและมีอาํนาจในการพิจารณา 

กรณีท่ีศาลส่ังให้ลบเน้ือหาเท่าท่ีจาํเป็นและไดสั้ดส่วน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายอนัชอบธรรมของรัฐบาล เช่น 

เพ่ือประโยชน์ตอ่ความมัน่คงในราชอาณาจกัร หรือความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ (เช่น 

กรณีท่ีเป็นภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเอาเปรียบทางเพศของเด็ก หรือเป็นการยัว่ยใุห้เกิดความรุนแรง”  

- ยกเลิกมาตรา 16 เพ่ือกาํจดัความผิดฐานหม่ินประมาททางอาญา อนัเน่ืองมาจากการใชภ้าพถ่ายหรือภาพอ่ืน ๆ   
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ถงึ 333: หม ิน่ประมาททางอาญา 

- ยกเลิกมาตรา 326 ถึง 333 ของประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือกาํจดัความผิดฐานหม่ินประมาททางอาญา 

ความผิดฐานหม่ินประมาทควรเป็นความผิดทางแพ่งเท่านั้น 

ทั้งน้ีตามขอ้เสนอแนะของผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองเสรีภาพดา้นความเห็นแล

ะการแสดงออก  

• บุคคลสาธารณะควรเป็นผูพิ้สูจนว่์าจาํเลยรู้อยูแ่ก่ใจว่าขอ้มูลท่ีเผยแพร่เป็นเทจ็  

• ค่าสินไหมทดแทนควรไดสั้ดส่วนอยา่งแทจ้ริงกบัความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง 

และกฎหมายควรสนบัสนุนการใชก้ารเยียวยานอกเหนือจากการจ่ายค่าชดเชย อยา่งเช่น การขอโทษ 

การแกไ้ขขอ้มูล และการช้ีแจง  

 

มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา: หม ิน่พระบรมเดชานุภาพ  

- แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 112 เพ่ือห้ามไม่ให้เอกชนสามารถแจง้ความดาํเนินคดีในขอ้หาหม่ินพระบรมเดชานุภาพ 

เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็นผูเ้สียหาย การทาํเช่นน้ียอ่มช่วยป้องกนัไม่ให้มีการใชก้ฎหมายเพ่ือเป้าประสงคท์างการเมือง  

- ยกเลิกบทลงโทษขั้นตํ่าและลดบทลงโทษขั้นสูงเน่ืองจากการฝ่าฝืนกฎหมาย  

- กาํหนดอยา่งชดัเจนว่า ผูท่ี้ถูกดาํเนินคดีในขอ้หาหม่ินพระบรมเดชานุภาพมีสิทธิไดรั้บการประกนัตวั 

- ให้ทบทวนคดีท่ีบคุคลถูกศาลตดัสินจาํคุกในขอ้หาหม่ินพระบรมเดชานุภาพทั้งหมด 

ทั้งน้ีโดยมีเป้าหมายเพ่ือหาทางลดโทษท่ีรุนแรงจนสุดโต่ง  

 

ละเมดิอํานาจศาล 

- แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 31 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพ่ือกาํจดัอาํนาจศาลท่ีสามารถลงโทษบุคคลเน่ืองจาก 

“ประพฤติตนไม่เรียบร้อย” ในบริเวณศาล 
การลงโทษเน่ืองจากการดูหมิ่นควรจาํกดัเฉพาะการกระทาํท่ีส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดาํเนินงานของศาล   

- แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 198 ของประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือกาํจดัความผิดฐาน “ดูหมิ่นศาล” 
- แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 38 ของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

เพ่ือระงบัอาํนาจศาลในการลงโทษบุคคลท่ีทาํการวิจารณ์คาํสั่งหรือคาํวินิจฉัยคดี ในลกัษณะท่ีเป็น “การกระทาํโดยไม่สุจริต” 

หรือใชถ้อ้ยคาํหรือมีความหมาย “หยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย”   
 

คําส ัง่หวัหนา้ คสช. ที ่3/2558 

- ให้ถอนการแจง้ขอ้หาทั้งหมดท่ีมีอยูเ่น่ืองจากการฝ่าฝืนขอ้ 12 ของคาํส่ังหวัหนา้ คสช. ท่ี 3/2558 
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พระราชบญัญตักิารช ุมนุมสาธารณ ะ 
- ยกเลิกมาตรา 7 และ 8 ของกฎหมาย เพ่ือกาํจดัการควบคุมแบบเหว่ียงแห และห้ามการชุมนุมในบางสถานท่ี  
- แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 10 ของกฎหมาย โดยกาํหนดให้ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการชุมนุม 

เม่ือเป็นการชุมนุมของบุคคลกว่า 50 คนขึ้นไป หรือกรณีท่ีจะมีการเดินขบวนของคนกว่า 10 คนขึ้นไป 
โดยเป้าประสงคข์องขอ้กาํหนดให้ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 
เป็นไปเพ่ือช่วยใหท้างการสามารถอาํนวยความสะดวกให้กบัการชุมนุมนั้น 
โดยไม่ให้ถือเป็นขั้นตอนเพ่ือขออนุญาตก่อนการชุมนุม  

- แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 10 ของกฎหมาย เพ่ือยกเลิกขอ้กาํหนดใหต้อ้งแจง้ล่วงหนา้ 
รวมทั้งการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการชุมนุม  

- แกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบท่ีออกมาตามพระราชบญัญติัน้ี เพ่ือยกเลิกขอ้กาํหนดตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 
รวมทั้งการแจง้เป้าประสงคแ์ละรายละเอียดของการชุมนุม  

- แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 12 ของกฎหมายน้ี เพ่ือกาํหนดขอ้ยกเวน้อยา่งชดัเจนไม่ให้ตอ้งแจง้ล่วงหนา้เป็นเวลา 24 
ชัว่โมง กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัได ้และทาํให้ไม่จาํเป็นตอ้งมีการ “ขอขยาย” 
เส้นตายการแจง้ล่วงหนา้ก่อนการชุมนุม  

- แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 16(1) เพ่ือยกเลิกขอ้กาํหนด 
ซ่ึงห้ามผูชุ้มนุมก่อใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนท่ีจะใชท่ี้สาธารณะ หรือ ทาํให้ผูอ่ื้นไดรั้บ 
“ความเดือดร้อนเกินท่ีพึงคาดหมายไดว่้าเป็นไปตามเหตุอนัควร”  

- ยกเลิกมาตรา 14 ของกฎหมาย ซ่ึงกาํหนดว่าการชุมนุมใดท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดต่าง ๆ ของกฎหมาย 
ให้ถือเป็น “การชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย”  

- ยกเลิกมาตรา 27 ถึง 33 ของกฎหมาย เพ่ือกาํจดับทลงโทษทางอาญาต่อผูจ้ดัหรือผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมอยา่งสงบ  
 

สําหรบัสํานกังานอยัการสงูสดุ  

- ยกเลิกการสอบสวนและขอ้หาท่ีมีอยูต่่อบุคคลท่ีถูกดาํเนินคดีเพียงเพราะใชสิ้ทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก 
การสมาคมและการชุมนุมอยา่งสงบ   

- ประกนัว่าพนกังานอยัการจะเคารพและคุม้ครองศกัด์ิศรีของมนุษย ์และปกป้องสิทธิมนุษยชน 
และไม่เร่ิมการสอบสวนหรือส่ังฟ้อง เม่ือการสอบสวนอยา่งไม่ลาํเอียงพบว่าเป็นขอ้หาท่ีปราศจากมูลความจริง 
ทั้งน้ีสอดคลอ้งตามแนวปฏิบติัแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยบทบาทของพนกังานอยัการ 
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สําหรบัผูบ้ญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ 

- ส่ังการให้หน่วยงานตาํรวจทุกแห่งสนบัสนุน ไม่ใช่ขดัขวาง การชุมนุมอยา่งสงบ 
และใหคุ้ม้ครองอยา่งเหมาะสมเพ่ือความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม 
บุคคลและกลุ่มซ่ึงจดัการชุมนุมหรือการประทว้ง 
ไม่ควรถูกขดัขวางไม่ให้จดัการชุมนุมห่างไกลจากสายตาหรือการไดยิ้นของกลุ่มเป้าหมายของตน  

- แจง้ให้หน่วยงานตาํรวจทุกแห่งทราบว่า การแจง้ว่าจะมีการชุมนุมไม่ใช่ขั้นตอนการขออนุญาต และตาํรวจไม่สามารถ 
“ปฏิเสธ” การอนุญาต และดาํเนินคดีกบัผูเ้ขา้ร่วมฐานท่ีชุมนุมอยา่งผิดกฎหมายได ้ 

- ให้การอบรมกบัเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานระหว่างประเทศว่าดว้ยการใชก้าํลงั 
รวมทั้งหลกัการว่าดว้ยความถูกตอ้งตามกฎหมาย ความชอบธรรม ความจาํเป็น และความไดสั้ดส่วน  

 

สําหรบัรฐัมนตรกีระทรวงการตา่งประเทศ 

- ให้ส่งจดหมายเชิญแบบเปิดไปยงักลไกพิเศษแห่งสหประชาชาติทกุหน่วยงาน 
และให้ตอบรับโดยไม่ชกัชา้ต่อคาํขอเขา้เย่ียมประเทศจากผูร้ายงานพิเศษ คณะทาํงานและผูช้าํนาญการอิสระ  

- ให้ส่งจดหมายเชิญอยา่งเป็นทางการทนัที 
ไปยงัผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองเสรีภาพดา้นความเห็นและการแสดงออก 
และผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการชุมนุมอยา่งสงบและการสมาคม   

- สนบัสนุนความร่วมมือระดบัสูง และการเขา้เย่ียมประเทศ 
ของสาํนกังานขา้หลวงใหญ่ดา้นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
เพ่ือร่วมมือกบัรัฐบาลในการส่งเสริมการเคารพสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุม 
และการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็น 
เพ่ือช่วยให้กฎหมายและนโยบายของไทยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ  

- ดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะว่าดว้ยสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมอยา่งสงบ 
รวมทั้งสิทธิขั้นพ้ืนฐานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีรัฐภาคีสหประชาชาติเสนอต่อประเทศไทยในระหว่างการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใตก้ระบวนกา

ร UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือนพฤศจิกายน 2558 
 

สําหรบัรฐับาลของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
- กระตุน้ประเทศไทย ทั้งโดยเปิดเผยและโดยส่วนตวั ใหคุ้ม้ครองสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม 

รวมทั้งการปฏิรูปตามขอ้เสนอแนะขา้งตน้  
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- กระตุน้ประเทศไทย ทั้งโดยเปิดเผยและโดยส่วนตวั 

ให้ปฏิบติัตามพนัธสัญญาซ่ึงให้ไวใ้นการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใตก้ระบวนการ UPR ท่ีผา่นมา 
โดยในบรรดาขอ้เสนอแนะท่ีรับรองโดยประเทศไทยระหว่างกระบวนการน้ี ประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะให้ไทย (1) 
เคารพอยา่งเตม็ท่ีต่อเสรีภาพส่ือ และเสรีภาพในการแสดงออกอยา่งสอดคลอ้งกบักฎหมายระหว่างประเทศ และ (2) 
ให้แกไ้ขกฎหมายระดบัประเทศเก่ียวกบัเสรีภาพในการแสดงออกให้สอดคลอ้งกบักฎหมายระหว่างประเทศ  

- แสดงขอ้กงัวลเก่ียวกบัเสรีภาพในการแสดงความเห็นและเสรีภาพในการชุมนุม ตามรายละเอียดในรายงานน้ี 

ระหว่างท่ีมีการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใตก้ระบวนการ UPR ซ่ึงจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 
- เสนอความช่วยเหลือในการอบรมผูพิ้พากษาทุกระดบั 

ให้เขา้ใจกฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม 
และแง่มุมทางเทคนิคในการพิจารณาคดีเหล่าน้ี โดยใชป้ระโยชนจ์ากส่ือต่าง ๆ 
ท่ีมีอยูใ่นอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย  

- ให้ความช่วยเหลือกบักลุ่มสิทธิมนุษยชน และองคก์รภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 
ซ่ึงทาํงานในประเด็นเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพส่ือ  
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