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บทสรุปผู้บริหาร 

การรฐัประหารโดยทหารในปี 2557 คือจดุเริ่มตน้ในความพยายามที่ยาวนานของทางการไทย
ในการปิดปากนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชน นกักิจกรรม นกัข่าว และนกัการเมืองฝ่ายคา้น รวมถึงในโลก
ออนไลน ์หลายคนหวงัว่าการเลือกตัง้ในเดือนมีนาคม 2562 จะสิน้สดุการปราบปรามนซึ่งมเีปา้หมาย
เป็นบคุคลที่วิจารณร์ฐับาลและสถาบนัพระมหากษัตรยิใ์นโลกออนไลน ์รวมถึงใครก็ตามที่มีแนวคิดต่าง
จากสิ่งที่รฐับาลยอมรบั 

แต่ช่วงเวลาหนึ่งปีที่พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชาเป็นนายกรฐัมนตรี รฐับาลที่มาจากการเลือกตัง้
แห่งประเทศไทย กลบัไม่แสดงสญัญาณว่าจะผ่อนปรนขอ้จ ากดัดา้นเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน ์
แทนที่รฐับาลจะยกเลิกวิถีการเอาผิดกบัเนือ้หาที่วิพากษวิ์จารณก์ารท างานของทางการไทย รฐับาลกลบั
ด าเนินคดีกบัประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพียงเพราะพวกเขาใชส้ิทธิเสรีภาพในการแสดงออกออนไลนอ์ย่าง
สงบ ทัง้ยงัคกุคามและข่มขู่ผูใ้ชอ้ินเตอรเ์น็ต 

นบัตัง้แต่การเลือกตัง้ในเดือนมีนาคม 2562 ทางการไทยยงัคงด าเนินคดีอาญากบับคุคลที่
เล็งเห็นขอ้บกพรอ่งในการปฏบิตัิงานของรฐับาล ไม่ว่าพวกเขาจะวิพากษวิ์จารณต์ ารวจ ทหาร หรือ
คณะกรรมการการเลือกตัง้แห่งประเทศไทย บคุคลที่ตรวจสอบกิจกรรมของหน่วยงานรฐัเหลา่นีแ้ละ
เรียกรอ้งความยตุิธรรมตอ้งเผชิญกบัโทษจ าคกุและค่าปรบัมลูค่าสงู 

ในหลายกรณีรฐับาลพุ่งเปา้ฟ้องรอ้งคดีอาญากบับคุคลที่มีชื่อเสียง เพื่อสง่ขอ้ความไปยงัผูใ้ช้
อินเตอรเ์น็ตอื่นว่าทางการไทยไมอ่ดกลัน้ต่อความเห็นต่าง กลยทุธน์ีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อสรา้งบรรยากาศ
แห่งความกลวั รวมถึงเพื่อยบัยัง้การโพสตแ์ละแชรเ์นือ้หาเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของรฐับาลที่รฐัถือเป็น 
“ขอ้มลูเท็จ” 

นกักิจกรรมคนหนึ่งบอกแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนลว่า “นีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกลยทุธ์เขา เรา
เรียกว่า “สงครามกฎหมาย” แลว้มนัเวริ์ก มนัใชไ้ดผ้ลจริงๆ” 
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หลงัจากมีการระบาดของโควิด-19 พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชาตดัสินใจประกาศสถานการณ์
ฉกุเฉินในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งถือว่ารฐับาลเพิ่มขอ้จ ากดัดา้นเสรีภาพในการแสดงออกและการชมุนมุ
อย่างสงบอย่างมีนยัยะส าคญั ทางการไทยใชอ้ านาจตามพระราชก าหนดการบรหิารราชการใน
สถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉกุเฉิน) ทนัที เพื่อใหอ้ านาจแกเ่จา้หนา้ที่รฐัในการเซ็นเซอรเ์นือ้หา
เก่ียวกบัโควิด-19 ที่ถือว่าเป็น "เท็จ" หรืออาจก่อใหเ้กิดความตระหนกในหมู่ประชาชน ในงานแถลงข่าว
วนัที่ 24 มีนาคม 2563 นายกฯยงัเตือนว่ารฐับาลจะด าเนินคดีกบั “การใชส้ื่อโซเชียลในทางที่ผิด” 
ก่อใหเ้กิดความกงัวลมากขึน้ว่าเจา้หนา้ที่อาจฟ้องรอ้งต่อบคุคลที่วิจารณวิ์ธีการรบัมือการระบาดของ
ไวรสัของรฐับาล 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รฐับาลยตุิการฟ้องรอ้งบคุคลดว้ยกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ 
หรือมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ตวัเลขที่ลดลงนีไ้ม่ไดข้ดัขวางรฐับาลจากการสกดักัน้การ
แสดงออกออนไลนท์ี่รฐัมองว่าสรา้งความเสียหายแก่สถาบนัพระมหากษัตรยิผ์่านกฎหมายอื่นที่มี
ขอ้ความไม่ชดัเจน บทบญัญัติที่คลมุเครือในกฎหมายที่มีปัญหาหลายฉบบัยงัคงเปิดช่องว่างใหร้ฐับาล
ข่มขู่บคุคลที่วิจารณก์ารท างานของรฐั เช่น พระราชบญัญัติความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์(พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร)์ และมาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (การยยุงปลกุป่ัน) ซึ่งมีโทษจ าคกุสงูสดุหา้ปี
และเจ็ดปี ตามล าดบั นอกจากนีท้างการไทยยงัก าหนดใหก้ารหมิ่นประมาทเป็นอาชญากรรม และเป็น
อีกช่องทางหนึ่งใหเ้จา้หนา้ที่สกดักัน้ความเห็นต่าง 

การฟ้องรอ้งด าเนินคดโีดยรฐับาลตัง้แต่เดือนมีนาคม 2562 ชีใ้หเ้ห็นแนวโนม้การควบคมุพืน้ที่
ออนไลนม์ากขึน้เพื่อยบัยัง้การใชส้ิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ต ารวจไดท้ า
การสอบสวนบคุคลและบงัคบัใหพ้วกเขาลบเนือ้หาที่โพสตห์รอืแชรโ์ดยปราศจากหมายจบัหรือ
หมายเรียก หากโพสตข์องพวกเขาซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบัรฐับาลไทยหรือสถาบนัพระมหากษัตรยิไ์ดร้บั
ความสนใจจากสาธารณะ ความพยายามก าหนดรูปแบบการพดูคยุบนสื่อโซเชียลผ่านการขม่ขู่และ
คกุคามชีใ้หเ้ห็นว่ารฐับาลพยายามใชวิ้ธีใหมเ่พื่อจ ากดัการแสดงออกบนโลกออนไลน ์ซึ่งแลดเูป็นวิธีที่
สรา้งขอ้จ ากดัเพิ่มขึน้เรื่อยๆ ในขณะที่เจา้หนา้ที่ยบัยัง้การวิพากษวิ์จารณวิ์ธีการรบัมือกบัการระบาดของ
โควิด-19 ของรฐับาล 

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีการเปิดตวัศนูยต์่อตา้นข่าวปลอมที่ด าเนินการโดยภาครฐั ซึ่งเพิ่ม
ความกงัวลว่ารฐับาลเชื่อว่าหน่วยงานของตน เป็นผูค้วบคมุมาตรฐานการต่อสูก้บั "ข่าวปลอม" บนสื่อ
ออนไลน ์แมว่้าหน่วยงานรฐัอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัศนูยฯ์ด าเนินงานเพื่อหยดุการแพรก่ระจาย "ขอ้มลูเท็จ" ใน
ประเด็นส าคญับางประเด็น แตไ่ม่ไดด้ าเนินงานเพื่อรบัมือต่อการระบาดของโควิด-19 เจา้หนา้ที่กลบัไม่
ด าเนินการช่วยเหลือตามขอ้รอ้งเรียนของบคุคลที่ตกเป็นเปา้หมายของวาทกรรมสรา้งความเกลียดชงั
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และการรณรงคอ์อนไลนด์ว้ยขอ้มลูเท็จ แม ้รฐับาลจะพยายามท าใหอ้ินเตอรเ์น็ตเป็นพืน้ที่ที่ปลอดภยัขึน้ 
แตก่ลบัไมค่รอบคลมุไปยงัผูท้ี่มีความเห็นต่าง 

รฐับาลสามารถยตุิการด าเนินการแกไ้ขพฒันาการที่ถดถอยเหลา่นีไ้ดท้นัที ที่ส  าคญัคือยตุิการใช้
กฎหมายอาญาต่อบคุคลที่วิจารณร์ฐับาลอย่างสงบ โดยเฉพาะพ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์และมาตรา 112, 
116 และ 326 ถึง 333 แห่งประมวลกฎหมายอาญา รวมทัง้พ.ร.ก.ฉกุเฉิน พรอ้มทัง้แกไ้ขหรือยกเลิก
กฎหมายที่จ  ากดัการใชส้ิทธิเสรีภาพในการแสดงออกออนไลนอ์ย่างสนัติ รฐับาลควรยตุิการด าเนิน
คดีอาญากบัผูวิ้จารณเ์หลา่นีท้นัที นอกจากนี ้หากรฐับาลมีความตัง้ใจจะยบัยัง้การเผยแพร ่"ข่าวปลอม" 
รฐัควรจา้งหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระเพื่อตรวจสอบเนือ้หาออนไลน ์รวมถงึยตุบิทบาท
ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ รฐับาลอื่นควรกระตุน้ใหป้ระเทศ
ไทยปฏิบตัิตามพนัธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศจนกว่าจะมีการปฏิรูปเหลา่นี ้เพื่อใหป้ระเทศไทย
เคารพ ปกปอ้ง สง่เสรมิ และเติมเต็มสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก รวมถึงบนโลกออนไลน ์

รายงานฉบบันีน้  าเสนอขอ้คน้พบจากบทสมัภาษณน์กัปกปอ้งสิทธิมนษุยชน นกักิจกรรม 
นกัการเมือง นกักฎหมาย และนกัวิชาการทัง้หมด 18 คน ระหว่างเดือนตลุาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 
2563 แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนลยงัไดส้งัเกตกุารณก์ารพิจารณาคดีและพดูคยุกบัทนายความที่ท  างาน
ในคดีที่เก่ียวขอ้งกบัเสรีภาพบนโลกออนไลนโ์ดยตรง รวมถึงตรวจสอบหมายเรียก หมายจบั โพสต์
เฟสบุ๊คและทวิตเตอร ์ภาพถ่าย และเอกสารอื่นที่เก่ียวขอ้งกบักรณีเหลา่นีซ้ึ่งรวบรวมโดยองคก์รสิทธิ
มนษุยชนในพืน้ที่ ในบางกรณี มีการปกปิดชื่อและขอ้มลูอื่นสว่นตวัอื่นที่สามารถระบตุวัตนไดเ้พื่อความ
ปลอดภยัของผูใ้หส้มัภาษณ ์แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนลไดเ้ปิดเผยรายชื่อผูใ้หส้มัภาษณค์นอื่นที่ให้
ความยินยอม 

ในเดือนเมษายน 2563 แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนลไดส้ง่ตวัอย่างรายงานฉบบันีถ้ึงรฐับาลไทย 
พรอ้มทัง้แจง้ว่ายินดีเขา้พบทางการไทยเพื่อพดูคยุประเด็นขอ้คน้พบในรายงาน 
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1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

การเลือกตัง้ในเดือนมีนาคม 2562 เป็นการเลือกตัง้ครัง้แรกในประเทศไทย นบัตัง้แต่การท ารฐัประหาร
ขบัไล่รฐับาลอดีตนายกฯยิง่ลกัษณ ์ชินวตัรที่มาจากการเลือกตัง้เมื่อหา้ปีก่อน ในช่วงรฐับาลทหาร ฝ่ายบรหิารน า
โดยพล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชาสกดักัน้การใชเ้สรีภาพในการแสดงออกและการชมุนมุอยา่งสงบ โดยเพิ่มการ
ควบคมุพืน้ท่ีออนไลนแ์ละด าเนินคดีกบันกัสิทธิมนษุยชน นกักิจกรรม นกัข่าว และนกัการเมืองฝ่ายคา้น ภายใต้
รฐับาลทหาร เจา้หนา้ที่ยงัปราบปรามเนือ้หาที่รฐัตนถือวา่เป็นการวิจารณร์ฐับาล ภายใตห้นา้กากของการยบัยัง้
ต่อสูก้บัการเผยแพรข่อง "ขอ้มลูเท็จ" และ "ข่าวปลอม” 

การรฐัประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เกิดขึน้หลงัจากการประทว้งต่อเนื่องหลายเดือน ที่มีต่อการ
ที่นายกฯยิ่งลกัษณ ์ชินวตัรที่ผลกัดนักฎหมายนิรโทษกรรมใหก้บับคุคลที่ตอ้งสงสยัวา่เป็นผูร้บัผิดชอบต่อ
เหตกุารณค์วามรุนแรงทางการเมอืงและการทจุรติในปี 2547 เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 พล.อ.ประยทุธ์
ประกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิกฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 (กฎอยัการศกึ) ทั่วประเทศไทยเพื่อ "น าความสงบ
เรียบรอ้ยกลบัคืนสู่ประชาชน"1  ต่อมว่าในวนัท่ี 22 พฤษภาคม พล.อ.ประยทุธท์ ารฐัประหารยึดอ านาจรฐับาล 
จบักมุตวัผูแ้ทนพรรคการเมืองฝ่ายคา้น พรอ้มทัง้ใหส้ญัญาวา่จะคนืความสงบเรยีบรอ้ยแก่ประชาชน และปฏิรูป
ทางการเมอืง พรอ้มทัง้และวางตวัเป็นหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ2 (คสช.)3 

ในเวลาเดียวกนั กองทพัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการรว่ม ซึ่งประกอบดว้ยขา้ราชการจากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (กระทรวงไอซีที) คณะกรรมการกจิการกระจายเสียงและกจิการ
โทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) และคสช.เพื่อประสานงานการควบคมุบนอินเตอรเ์น็ต ทหารออก “ประกาศ” 
คสช.จ านวน 20 ฉบบั รวมถึงขอ้จ ากดัสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชมุนมุอย่างสงบ ซึ่งเริม่ตน้ดว้ยการ
ด าเนินคดีกบับคุคลจ านวนมากที่โพสตเ์นือ้หาออนไลนว์ิจารณร์ฐับาลและสถาบนัพระมหากษัตรยิอ์อนไลน ์

 

1 “วิกฤตประเทศไทย: กองทพัประกาศกฎอยัการศึก (Thailand crisis: Army declares martial law),” บีบีซี, 20 พฤษภาคม 2557, https://www.bbc.co.uk/news/world-
asia-27480845 (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2559).  
2 เดิมใชช้ือ่ภาษาองักฤษว่า “National Peace and Order Maintaining Council (NPOMC)” ก่อนจะเปล่ียนเป็น National Council for Peace and Order เมื่อวนัท่ี 24 
พฤษภาคม 2557 
3 “ทหารไทยรฐัประหารยึดอ านาจ (Thailand military seizes power in coup),” บีบีซี, 22 พฤษภาคม 2557, https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-27517591 (เขา้ถึง
วนัท่ี 4 ธันวาคม 2559). 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-27480845
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-27480845
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-27517591
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศที่ส าคญัคือ ประกาศคสช.ฉบบัท่ี 18/2557 ซึง่ก าหนดใหส่ื้อมวลชนและผู้
ใหบ้รกิารดา้นส่ืออิเล็กทรอนิกสท์กุประเภทงดเวน้จากการเผยแพรข่อ้มลูที่ “เป็นเท็จ หรือที่ส่อไปในทางหมิ่น
ประมาท หรือสรา้งความเกลียดชงัต่อสถาบนักษตัรยิ ์องคร์ชัทายาท และพระบรมวงศานวุงศท์กุพระองค”์ 
“ข่าวสารท่ีจะเป็นภยัต่อความมั่นคงแห่งชาติ รวมทัง้หมิ่นประมาทบคุคลอื่น”“การวิพากษ์ วิจารณก์ารปฏิบตัิงาน
ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ” “ ขอ้มลู…การปฏิบตัิงานของหน่วยงานราชการต่างๆ” และ “การชกัชวน 
ซ่องสมุ ใหม้ีการรวมกลุม่ก่อการอนัเกิดการต่อตา้นเจา้หนา้ที่และบคุคลที่เก่ียวขอ้งของคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ” 4 

ขอ้จ ากดัที่ประกาศใชโ้ดยคสช.เป็นขอ้จ ากดัเพิม่เตมิจากที่บญัญัตไิวใ้นกฎหมายที่บงัคบัใชอ้ยู่ 
โดยเฉพาะพ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์2550 มาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (การยยุงปลกุป่ัน) มาตรา 326 
ถึง 333 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (การหมิ่นประมาท) และมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (หมิ่น
พระบรมเดชานภุาพ) กฎหมายทัง้หมดเหล่านีส้รา้งขอ้จ ากดัอย่างรา้ยแรงต่อเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน ์
การแกไ้ขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 ที่มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนพฤษภาคม 2560 ยงัสรา้งขอ้กงัวลว่ากฎหมาย
ใหอ้ านาจอยา่งกวา้งขวางแก่รฐับาลในการจ ากดัสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก พรอ้มทัง้จ ากดัเนือ้หาและด าเนิน
ปฏิบตัิการสอดส่องพฤติกรรมออนไลนข์องผูใ้ชอ้ินเตอรเ์น็ต5 ในหลายกรณี รฐับาลใชพ้.ร.บ.คอมพวิเตอรร์ว่มกบั
กฎหมายอื่นโดยมีเปา้หมายคือนกัปกป้องสิทธิมนษุยชน นกักิจกรรม นกัข่าว และนกัการเมืองที่วิจารณ์
หน่วยงานรฐั 

ควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน ์
รฐับาลทหารรเิริ่มการฟ้องรอ้งด าเนินคดีดว้ยกฎหมายเหล่านี ้รวมถึงกบับคุคลท่ีแสดงความคดิเห็น

ออนไลน ์ยกตวัอยา่งเช่น ในเดือนเมษายน 2559 เจา้หนา้ที่ทหารในกรุงเทพฯและขอนแก่นจบักมุนกักิจกรรม
แปดคนที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัหนา้เฟสบุ๊คลกัษณะเสียดสีชื่อ “เรารกั พล.อ.ประยทุธ”์ การจบักมุเกดิขึน้สอง
สปัดาหห์ลงัจากที่พล.อ.ประยทุธก์ล่าวกบัประชาชนวา่ ไดส้ั่งใหเ้จา้หนา้ที่ด  าเนินคดีกบับคุคลใดก็ตามที่ลอ้เลียน

 
4 รฐับาลไทย, ‘ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 18/2557 เรื่อง การเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารต่อสาธารณะ,’ 22 พฤษภาคม 2557. ดเูพิ่มเติม แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่น
แนล, ประเทศไทย: การปรบัทศันคติ 100 วนัภายใตก้ฎอยัการศึก, กนัยายน 2557, https://www.amnesty.org/en/documents/ASA39/011/2014/en/ (เขา้ถึงวนัท่ี 4 
ธันวาคม 2559), หนา้ 34; ไอลอว,์ "เก็บตกเหตกุารณก์่อน-หลงัรฐัประหาร การเซ็นเซอรต์วัเอง (Before-after coup: self-censorship, online media censorship, 
community radio shutdowns, and other incidents)," 6 มกราคม 2558.  
5 จากเดือนมกราคมถึงมิถนุายน 2562 เฟซบุ๊ก “จ ากดัการเขา้ถึงไอเท็ม 503 ไอเท็มในประเทศไทยตามค ารอ้งเรียนของกระทรวงเศรษฐกจิดิจิทลัและสงัคม ซึ่งกล่าวหาว่าไอ
เท็มเหล่านีล้ะเมิดมาตรา 112 (หมิ่นพระบรมเดชานภุาพ) แห่งประมวลกฎหมายอาญาและมาตรา 14(3) แห่งพระราชบญัญัติความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร”์ ระหว่างช่วงเวลา
นี ้เฟซบุ๊กไดร้บัค ารอ้งเรียนทัง้หมด 21 ครัง้จากรฐับาลไทยเกี่ยวกบัผูใ้ชอ้ินเตอรเ์น็ตหรือบญัชีเฟซบุ๊คทัง้หมด 24 บญัชี ดเูพิ่มเติม เฟซบุ๊ก ทรานสพาเร็นซี, ภาพรวมประเทศ: 
ประเทศไทย, การจ ากดัการเขา้ถึงเนือ้หา (Facebook Transparency, Country Overview: Thailand, Content Restrictions), มกราคม – มิถนุายน 2562, 
https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/TH (เขา้ถึงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2563); เฟซบุ๊ก ทรานสพาเร็นซี, ภาพรวมประเทศ: ประเทศไทย, ค า
รอ้งเรียนขอขอ้มลูจากรฐับาล (Facebook Transparency, Country Overview: Thailand, Government Data Requests), 
https://transparency.facebook.com/government-data-requests/country/TH (เขา้ถึงวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2563). ในลกัษณะเดียวกนั จากกรกฎาคมถึงธันวาคม 2560 
คสช.ยื่นค ารอ้งเรียนทัง้หมด 141 ครัง้ต่อกูเกิล้เพื่อใหล้บไอเท็ม 3,348 ไอเท็ม โดยที ่97 เปอรเ์ซ็นของค ารอ้งเรียนเป็นเนือ้หาเกี่ยวกบัการวิพากษ์วิจารณร์ฐับาล 
ดเูพิ่มเติม กูเกิล้, "รายงานเพื่อความโปรง่ใส (Transparency Report)," https://goo.gl/2UFDzx (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). ดเูพิ่มเติมแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 
“ประเทศไทย: เนือ้หาท่ีเสนอใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมในรา่งพระราชบญัญัติว่าดว้ยการกระท าผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร ์ฉบบัที่... (พ.ศ. ....) ไม่ตอบสนองต่อขอ้กงัวลดา้นสิทธิมนษุยชน
,” 25 ตลุาคม 2559, 
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3950402016THAI.pdf (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562).  

https://www.amnesty.org/en/documents/ASA39/011/2014/en/
https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/TH
https://transparency.facebook.com/government-data-requests/country/TH
https://goo.gl/2UFDzx
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3950402016THAI.pdf
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ตนบนส่ือสงัคมออนไลน์6 เจา้หนา้ที่ชีแ้จงว่าค าสั่งนีถื้อวา่รวมการแชรห์รือกด “ไลค”์ บนหนา้เฟซบุ๊คหรือเว็บไซต์
สงัคมออนไลนอ์ื่นท่ีมีเนือ้หาดงักล่าว ในเดือนสิงหาคม 2559 อยัการทหารยื่นฟ้องเรียกคา่เสียหายจากทัง้แปด
คนดว้ยขอ้หายยุงปลกุป่ันและฝ่าฝืนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์7 ในระหว่างเขียนรายงานฉบบันี ้การพิจารณาคดตี่อ
จ าเลยทัง้แปดคนยงัด าเนินอยู่ โดยจ าเลยทัง้แปดคนไดร้บัการประกนัตวั 

ในเดือนธนัวาคม 2559 นายจตภุทัร ์บญุภทัรรกัษา หรือไผ่ นกักิจกรรมและนกัศกึษา ถกูควบคมุตวั
และในภายหลงัถกูตดัสินลงโทษเนื่องจากแชรบ์ทความบีบีซีไทยบนเฟซบุ๊กของเขา บทความดงักลา่วบรรยาย
ประวตัิพระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ8 จากคนแชรบ์ทความมากกว่า 2,600 มีเพยีงไผ่เท่านัน้ที่ถกูด าเนินคดี
จากการละเมิดมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์ไผ่ถกูปล่อยตวัจากเรือนจ าเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2562 หลงัจากไดร้บัพระราชทานอภยัโทษ รวมแลว้ไผ่ถกูจ าคกุกวา่ 29 เดือน9 จากสถิติใน
เดือนพฤษภาคม 2560 เจา้หนา้ที่ไดจ้บักมุบคุคลดว้ยมาตรา 112 มากกว่า 100 คนในชว่งระยะเวลาสามปี
นบัตัง้แตเ่กิดรฐัประหาร10 

ในเดือนเมษายน 2560 คณะมนตรีสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติมีขอ้เรียกรอ้งใหร้ฐับาลยตุกิารใช้
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์มาตรา 116 (การยยุงปลกุป่ัน) และขอ้บงัคบัอื่นเพื่อปราบปรามการแสดงความเห็นตา่งหรือ
ที่มีเนือ้หาวิพากษว์ิจารณร์ฐับาล กระทรวงเศรษฐกจิดิจิทลัและสงัคม เดมิชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (กระทรวงไอซีท)ี ออกจดหมายแจง้เตือนประชาชนไมใ่หต้ิดตาม ติดต่อ หรือแชรเ์นือ้หาจากนกั
วิจารณท์างการเมืองที่มีชื่อเสียง ไดแ้ก่ สมศกัดิ์ เจียมธีรสกลุและปวิน ชชัวาลพงศพ์นัธ ์นกัวชิาการ และแอนดรูว ์
แม็กเกรเกอร ์มารแ์ชลล ์นกัข่าว11 จดหมายดงักล่าวระบวุา่บคุคลที่เผยแพรข่อ้มลูจากพวกเขา ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม อาจถกูฟ้องดว้ยขอ้หาละเมิดพ.ร.บ.คอมพวิเตอร์12 

 
6 ฮิวเมนไรทว์อทช,์ “ประเทศไทย: แปดคนโดนแจง้ความฐานลอ้เลียนหวัหนา้คณะรฐัประหารบนเฟซบุ๊ก (Thailand: 8 Charged for Mocking Junta Leader on Facebook),” 
9 พฤษภาคม 2559, https://www.hrw.org/news/2016/05/09/thailand-8-charged-mocking-junta-leader-facebook (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
7 แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, “พวกเขาไม่สามารถท าใหเ้ราเงียบได”้: เมือ่นกัปกป้องสิทธิมนษุยชนและบุคคลอืน่ในประเทศไทยโดนเอาผิดทางอาญา (“They Cannot Keep 
Us Quiet”: The criminalization of activists, human rights defenders and others in Thailand), กุมภาพนัธ ์2560, 
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3955142017ENGLISH.PDF (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562), หนา้ 12.  
8 แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, “ปฏิบติัการด่วน: นกักิจกรรมนกัศึกษาขึน้ศาลทหาร,” 23 พฤษภาคม 2560, 
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3963082017ENGLISH.pdf (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
9 “นกักิจกรรมนกัศึกษาไทยไดร้บัพระราชทานอภยัโทษปล่อยตวั (Thai student activist released on royal pardon),” BBC, 10 May 2019, 
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-48223866 (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
10 สมาพนัธสิ์ทธิมนษุยชนสากล, “ตวัเลขการจบัคมุขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานภุาพหลงัรฐัประหารพุ่งสงูเกิน 100 (Number of post-coup lèse-majesté arrests surges to 
over 100),” 8 พฤษภาคม 2560, https://www.refworld.org/docid/59145d334.html (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
11 คณะมนตรีสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งประเทศไทยเป็นรฐัภาคี คณะมนตรีสิทธิ
มนษุยชนแห่งสหประชาชาติ, ขอ้สงัเกตเชิงสรุปต่อรายงานกลไกทบทวนสิทธิมนษุยชนวาระสอง (Concluding observations on the second periodic report of Thailand), 
25 เมษายน 2560, CCPR/C/THA/CO/2, https://www.refworld.org/docid/591e9d914.html (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562), หนา้ 6-7. ดแูอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 
“ประเทศไทย: ประกาศหา้มตามนกัวิจารณช์ีใ้หเ้ห็นว่าความตัง้ใจปิดปากผูเ้ห็นต่าง (Thailand: Ban on critics shows brazen determination to silence dissent),” 12 
เมษายน 2560,  https://www.amnesty.org/en/press-releases/2017/04/thailand-ban-on-critics-shows-brazen-determination-to-silence-dissent/ (เขา้ถึงวนัท่ี 4 
ธันวาคม 2562). 
12 ดแูอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, “ประเทศไทย: ประกาศหา้มตามนกัวิจารณช์ีใ้หเ้ห็นว่าความตัง้ใจปิดปากผูเ้ห็นต่าง (Thailand: Ban on critics shows brazen 
determination to silence dissent),” 12 เมษายน 2560, https://www.amnesty.org/en/press-releases/2017/04/thailand-ban-on-critics-shows-brazen-
determination-to-silence-dissent/ (เขา้ถึงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562). 

https://www.hrw.org/news/2016/05/09/thailand-8-charged-mocking-junta-leader-facebook
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3955142017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3963082017ENGLISH.pdf
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-48223866
https://www.refworld.org/docid/59145d334.html
https://www.refworld.org/docid/591e9d914.html
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2017/04/thailand-ban-on-critics-shows-brazen-determination-to-silence-dissent/
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2017/04/thailand-ban-on-critics-shows-brazen-determination-to-silence-dissent/
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2017/04/thailand-ban-on-critics-shows-brazen-determination-to-silence-dissent/
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เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2560 ทนายประเวศ ประภานกุลูและนกักจิกรรมอีกหลายคนที่แชรโ์พสตข์องนกั
วิจารณท์ัง้สามคนถกูจบักมุและควบคมุตวัโดยทหารก่อนถกูน าตวัขึน้ศาลในกรุงเทพฯ เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 
ต ารวจยื่นฟ้องขอ้หาตามมาตรา 112 แหง่ประมวลกฎหมายอาญาทัง้หมด 10 กรรม ตามพ.ร.บ.อาชญากรรม
คอมพิวเตอรท์ัง้หมด 14 กรรม และขอ้หายยุงปลกุป่ันตามมาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญาสามกรรม 
ทัง้หมดถกูปล่อยตวัหลงัจากพนกังานอยัการตดัสินไม่ฟ้องคดี13 เมื่อวนัท่ี 27 มถินุายน 2561 ศาลมคี าพิพากษา
ยกฟ้องขอ้หาตามมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และขอ้หาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอรโ์ดยปราศจาก
ค าอธิบาย แต่ตดัสินวา่ทนายประเวศมีความผิดในขอ้หายยุงปลกุป่ันทัง้สามกรรม เขาถกูปล่อยตวัจากเรือนจ า
เมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม 256114 

หลงัการประกาศใชร้ฐัธรรมนญูฉบบัท่ีรา่งโดยรฐับาลทหารในเดือนเมษายน 2560 นกัข่าวประวติร โรจ
นพฤกษถ์กูฟ้องรอ้งดว้ยขอ้หายยุงปลกุป่ันในเดือนสิงหาคม 2560 เนื่องจากเขาโพสตข์อ้ความบนเฟซบุ๊ก
เก่ียวกบัรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ ความล่าชา้ในการจดัการเลือกตัง้ คดีหมิ่นประมาททางอาญาต่ออดตีนายกฯยิ่ง
ลกัษณ ์ชินวตัร และวิธีการรบัมืออทุกภยัของนายกฯพล.อ.ประยทุธใ์นเดือนกรกฎาคม นอกจากนี ้เขายงัถกู
ฟ้องรอ้งดว้ยพ.ร.บ.คอมพิวเตอรใ์นขอ้หาเผยแพรข่อ้มลูเท็จออนไลน์15 แมว้่าประวิตรจะไดร้บัประกนัตวั แต่คดี
ของเขายงัอยู่ระหวา่งการสืบสวนโดยต ารวจแมจ้ะผ่านมาแลว้สองปี 

ขณะที่รฐับาลส่งสญัญาณต่อสาธารณะอยา่งชดัเจนดว้ยการด าเนินดดีต่อตา้นผูว้ิจารณท์ี่มชีื่อเสียง 
รฐับาลยงัด าเนินการควบคมุความคิดเห็นที่เผยแพรอ่อนไลน ์ในเดอืนกรกฎาคม 2560 สภาขบัเคลื่อนการปฏิรูป
แห่งชาติ (สปท.) รบัรองชดุนโยบายที่รวมถึงการจดัตัง้ศนูยข์อ้มลูกลางตดิตามส่ือสงัคมออนไลนเ์พื่อพิจารณาว่า
เนือ้หานัน้ “ไม่เหมาะสม” หรือไม่16 ในเดือนเมษายน 2561 แผนการปฏิรูปแห่งชาติของรฐับาลระบขุอ้เสนอให้
ศนูยข์อ้มลูกลางเหล่านี ้“ระงบัการแพรห่ลายขอ้มลูที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายที่มี ผลกระทบตอ่ดา้นความ

 
13 แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, “ปฏิบติัการด่วน: ทนายความและนกักิจกรรมถกูควบคมุตวัเพราะโพสตเ์ฟซบุ๊ก (Urgent Action: Lawyer and activists detained for 
Facebook posts),” 10 พฤษภาคม 2560, https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3961952017ENGLISH.pdf (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562); 
“ทนายความไทยเผชิญโทษจ าคกุ 150 ปีจากการหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ (Thai rights lawyer faces up to 150 years in prison for royal insult),” รอยเตอร์, 4 พฤษภาคม 
2560, https://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/04/thai-rights-lawyer-faces-150-years-prison-royal-insult/ (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562); “ทนายความที่โดนฟ้อง
ขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานภุาพถกูปล่อยตวัหลงัจ าคกุ 16 เดือน (Embattled lese majeste lawyer released after 16 months in jail),” ประชาไท อิงลิช, 27 สิงหาคม 2561, 
https://prachatai.com/english/node/7802 (เขา้ถึงวนัท่ี 8 เมษายน 2563). 
14 ฮิวเมนไรทว์อทช,์ “การกลา้แสดงความเห็นเป็นเรื่องเส่ียงอนัตราย”: การท าใหก้ารแสดงออกอย่างสงบเป็นอาชญากรรมในประเทศไทย (“To Speak Out is Dangerous”: 
The Criminalization of Peaceful Expression in Thailand), 24 ตลุาคม 2562, https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-dangerous/criminalization-
peaceful-expression-thailand (เขา้ถึงวนัที่ 4 ธันวาคม 2562), หนา้ 100-01. 
15 พชัรพ์ิชา ธนาเกษมพิพฒัน,์ “นกัข่าวไทยทีถ่กูฟ้องขอ้หายยุงปลกุป่ันแจงขอ้หา ‘ท าใหค้นกลวั’ (Thai journalist accused of sedition says charge creates 'chilling 
effect'),” รอยเตอร์, 4 สิงหาคม 2560, https://www.reuters.com/article/us-thailand-rights/thai-journalist-accused-of-sedition-says-charge-creates-chilling-effect-
idUSKBN1AK11B (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
16 “คณะปฏิรูปฯโหวตใหเ้ซ็นเซอรบ์นส่ือโซเชียลมากขึน้ (Reform body votes for tight social media censorship),” บางกอกโพสต์, 5 กรกฎาคม 2560,  
https://www.bangkokpost.com/tech/1281031/reform-body-votes-for-tight-social-media-censorship (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3961952017ENGLISH.pdf
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/04/thai-rights-lawyer-faces-150-years-prison-royal-insult/
https://prachatai.com/english/node/7802
https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-dangerous/criminalization-peaceful-expression-thailand
https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-dangerous/criminalization-peaceful-expression-thailand
https://www.reuters.com/article/us-thailand-rights/thai-journalist-accused-of-sedition-says-charge-creates-chilling-effect-idUSKBN1AK11B
https://www.reuters.com/article/us-thailand-rights/thai-journalist-accused-of-sedition-says-charge-creates-chilling-effect-idUSKBN1AK11B
https://www.bangkokpost.com/tech/1281031/reform-body-votes-for-tight-social-media-censorship


 

“มีคนจับตาดูอยู่จริงๆ”  
ขอ้จ ากดัเสรีภาพในการแสดงออกออนไลนใ์นประเทศไทย  

แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล 11 

มั่นคงในทกุมติิ” 17 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ศนูยเ์ริม่ด  าเนินการภายใตช้ื่อทางการของ "ศนูยต์่อตา้นข่าว
ปลอม"18 

ทัง้คสช.และรฐับาลที่สืบทอดอ านาจต่อมายงัปล่อยใหเ้กดิการด าเนินคดีเชิงยทุธศาสตรเ์พื่อระงบัการมี
ส่วนรว่มของประชาชนในกิจการสาธารณะ (คดีปิดปาก) ในหลายกรณีนกัปกป้องสิทธิมนษุยชนตกเป็น
เป้าหมายคดีดงักล่าวจากการเปิดเผยการละเมดิสิทธิ19 ตัง้แต่ปี 2559 บรษิัทเอกชนแห่งหน่ึงที่ประกอบการ
เก่ียวกบัสตัวปี์กในประเทศไทยไดย้ื่นฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งในขอ้หาหมิ่นประมาทกบัจ าเลยทัง้หมด 22 คน 
จ านวนทัง้หมด 36 คดี โดยอา้งถงึเอกสาร การส่ือสาร และการรณรงคข์องจ าเลยที่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิ
แรงงานของบรษิัทดงักล่าว20 เจา้หนา้ที่ยงัคงสืบสวนและด าเนินคดทีี่ฟ้องรอ้งโดยบรษิัทต่อไป แมศ้าลแขวงดอน
เมืองไดย้กฟ้องขอ้หาที่เก่ียวขอ้งในเดือนกรกฎาคม 256121 

ขณะที่รฐับาลด าเนินคดีกบันกัปกป้องสิทธิมนษุยชน นกักิจกรรม และนกัข่าว รฐับาลยงัพุ่งเปา้
ด าเนินคดีกบันกัการเมืองฝ่ายคา้น โดยใชม้าตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (การยยุงปลกุป่ัน) และ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์ในเดือนธันวาคม 2560 พ.อ.บรุนิทร ์ทองประไพ ฝ่ายกฎหมายของคสช.รอ้งเรยีนต่อต ารวจ
ว่าร.ท.สณิุสา เลิศภควตั โฆษกพรรคเพื่อไทย ละเมิดขอ้หาเผยแพรข่อ้มลูบิดเบือนหรือที่เป็นเทจ็กระทบต่อความ
มั่นคงแหง่ชาติ ตามพ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์รวมถงึก่อใหเ้กดิความไมพ่อใจในประชาชนต่อรฐับาลตามขอ้หายยุง
ปลกุป่ัน เนื่องมาจากร.ท.สณิุสาโพสตข์อ้ความบนเฟซบุ๊กที่มีลกัษณะวิจารณร์ฐับาลและพล.อ.ประยทุธ์22 

ในเดือนมิถนุายน 2561 ธนาธร จงึรุง่เรืองกิจ หวัหนา้พรรคอนาคตใหม ่พรรคฝ่ายคา้นที่พึง่จดัตัง้ใน
ขณะนัน้ ไดเ้ขา้รว่มในการถา่ยทอดสดทางเฟซบุก๊ เขาและผูบ้รหิารพรรคอีกสองคนวิพากษว์ิจารณร์ฐับาล พรอ้ม
ทัง้กล่าววา่พรรคการเมืองที่มีสายสมัพนัธท์างทหารก าลงัสรรหาสมาชกิใหมจ่ากพรรคอื่น โดยการติดสินบนและ
ข่มขู่วา่จะฟ้องรอ้งคดีอาญาต่อพวกเขา23 ในเดือนสิงหาคม 2561 ฝ่ายกฎหมายของคสช.ยื่นรอ้งเรียนต่อต ารวจ 
ในภายหลงัต ารวจไดแ้จง้ความทัง้สามคนในขอ้หา “น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอรซ์ึง่ขอ้มลูคอมพิวเตอรใ์ดๆ อนัเป็น

 
17 ราชกิจจานเุบกษา, "ประกาศส านกันายกรฐัมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ", 6 เมษายน 2561. ทวีศกัด์ิ เกิดโภคา, “แผนปฏิรูปส่ือของรฐับาลทหารเตรียม
ออกพ.ร.บ.ส่ือมวลชนปลายปี 2561 (Junta’s media reform plan to bring out Mass Media Act by end of 2018),” ประชาไท อิงลิช, 30 พฤษภาคม 2561, 
https://prachatai.com/english/node/7760 (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562).  
18 โปรดดบูทต่อไป การคุกคามและข่มขู่ผูใ้ชอ้ินเตอร์เน็ต 
19 แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, “ประเทศไทย: คดัคา้นขอกล่าวหาหมิ่นประมาทต่อนกัปกป้องสิทธิมนษุยชนท่ีรายงานประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงาน (Thailand: Oppose 
Defamation Charges against Human Rights Defenders for Exposing Labour Rights Abuses)”, 21 กุมภาพนัธ ์2563, 
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3918462020ENGLISH.pdf (เขา้ถึงวนัท่ี 2 มีนาคม 2563). 
20 สมาพนัธสิ์ทธิมนษุยชนสากล, “ประเทศไทย: จบัตาธรรมเกษตร (Thailand: Thammakaset Watch)”, 13 กุมภาพนัธ ์2563, https://www.fidh.org/en/issues/human-
rights-defenders/thailand-thammakaset-watch (เขา้ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 2563).  
21แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, จดหมายรว่มถึงนายกรฐัมนตรีประยทุธ ์จนัทรโ์อชา, 14 กุมภาพนัธ ์2562. 
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3998672019ENGLISH.pdf (เขา้ถึงวนัท่ี 2 มีนาคม 2563). 
22 ไอลอว,์ “หมวดเจี๊ยบ: โพสตเ์ฟซบุ๊กวิจารณค์สช.,” ฐานขอ้มลูคดี, https://freedom.ilaw.or.th/en/case/811 (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). ในเดือนสิงหาคม 2560 คสช.
แจง้ความต่อนกัการเมืองพรรคเพื่อไทย พิชยั นริพทะพนัธุ ์จากการโพสต ์“ขอ้มลูเท็จ” บนเฟซบุ๊กของตนเอง ซึ่งรฐับาลมองว่าอาจสรา้งความเสียหายต่อเศรษฐกิจและละเมิด
ต่อพ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์ด,ู “พิชยัรบัแจง้ความขอ้หาทฤษฎี ‘กบ’ (Pichai hops in to hear ‘frog’ charge),” บางกอกโพสต์, 5 สิงหาคม 2560, 
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1300179/pichai-hops-in-to-hear-frog-charge (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
23 ฮิวเมนไรทว์อทช,์ “การกลา้แสดงความเห็นเป็นเรื่องเส่ียงอนัตราย”: การท าใหก้ารแสดงออกอย่างสงบเป็นอาชญากรรมในประเทศไทย (To Speak Out is Dangerous”: 
The Criminalization of Peaceful Expression in Thailand), 24 ตลุาคม 2562, https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-dangerous/criminalization-
peaceful-expression-thailand (เขา้ถึงวนัที่ 4 ธันวาคม 2562), หนา้ 67. 

Junta's%20media%20reform%20plan%20to%20bring%20out%20Mass%20Media%20Act%20by%20end%20of%202018
https://prachatai.com/english/node/7760
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3918462020ENGLISH.pdf
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/thailand-thammakaset-watch
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https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1300179/pichai-hops-in-to-hear-frog-charge
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ความผิดเก่ียวกบัความมั่นคงแหง่ราชอาณาจกัร” ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์24 เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 อยัการ
ตดัสินไม่สั่งฟ้องคดีกบัสมาชกิพรรคอนาคตใหม่ทัง้สามคน25 

การเลือกตัง้ทั่วไปในเดอืนมีนาคม 2562 
เม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2562 คสช.ประกาศใหม้ีการเลือกตัง้ทั่วไปในวนัที่ 24 มีนาคม ในวนั

เดียวกนัคณะกรรมการการเลือกตัง้แห่งประเทศไทย (กกต.) ออกระเบียบว่าดว้ยวิธีการหาเสียงที่จ  ากดั
การใชส้ื่อโซเชียลของพรรคการเมือง ภายใตร้ะเบียบนีพ้รรคการเมืองตอ้งแจง้ใหก้กต.ทราบถึงขอ้ความที่
จะโพสต ์เว็บไซตท์ี่จะโพสต ์และระยะเวลาของโพสต ์พรอ้มทัง้ละเวน้จากการ “ไลค”์ และแชรเ์นือ้หาที่
กกต.ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทต่อผูล้งสมคัรอื่นหรือที่เป็น “ขอ้มลูเท็จ"26 

ผลการเลือกตัง้อย่างเป็นทางการออกมาลา่ชา้เป็นเวลาหกสปัดาหจ์ากวนัเลือกตัง้ทั่วไป 
หลงัจากมีการกลา่วหาในวงกวา้งว่ามีการโกงการเลือกตัง้ วิธีการนบัคะแนนที่ผิดปกติ และการแกไ้ขผล
การเลือกตัง้เบือ้งตน้หลายครัง้โดยกกต.27 กกต.ข่มขู่ว่าจะด าเนินการทางกฎหมายกบับคุคลที่แชรข์อ้มลู
เท็จเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ภายหลงัเมื่อวนัที่ 27 มีนาคม ต ารวจแจง้ความบคุคลเกา้
คน ดว้ยขอ้หา “น าเขา้สูร่ะบบคอมพิวเตอรซ์ึ่งขอ้มลูคอมพิวเตอรอ์นัเป็นเท็จ” ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
จากขอ้ความที่พวกเขาโพสตบ์นเฟซบุ๊กเก่ียวกบัคณะกรรมการสองคนของกกต.ที่ถกูปลดออกจาก
ต าแหน่งและอา้งว่ามีบตัรเลือกตัง้ผิดกฎหมายประมาณ 600,000 ใบ28 เม่ือวนัที่ 6 มิถนุายน 2562 
รฐัสภารว่มของไทยลงเสียงใหพ้ล.อ.ประยทุธ ์หวัหนา้พรรคพลงัประชารฐัซึ่งสนบัสนนุทหาร ด ารง
ต าแหน่งนายกรฐัมนตรีต่อไป พระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณโปรดเกลา้ฯแต่งตัง้พล.อ.ประยทุธใ์หเ้ป็น
นายกรฐัมนตรีอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 11 มิถนุายน 256229

 

 
24 “ธนาธร พรรคอนาคตใหม่ โดนฟ้องดว้ยขอ้หาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์(Future Forward's Thanathorn charged with Computer Crimes),” บางกอกโพสต์, 24 สิงหาคม 
2561, https://www.bangkokpost.com/news/politics/1527190/future-forwards-thanathorn-charged-with-computer-crime (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
25 “ยติุขอ้หาพ.ร.บ.คอมพิวเตอรต่์อหวัหนา้พรรคอนาคตใหม่ (Computer Crimes charges against FFP boss dropped)”, บางกอกโพสต์, 2 ตลุาคม 2562, 
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1762824/computer-crime-charges-against-ffp-boss-dropped (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
26 ธีรนยั จารุวสัตร,์ “ครัง้แรก ระเบียบเลือกตัง้จ  ากดัการหาเสียง (In First, Election Rules to Limit Campaigning),” ข่าวสด อิงลิช, 24 มกราคม 2562, 
http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/01/24/in-first-election-rules-to-limit-social-media-campaigning/ (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562); “ในการเลือกตัง้ไทย 
หอ้งปฏิบติัการคอยควบคมุส่ือโซเชียล (In Thai Election, New 'War Room' Polices Social Media),” วอยซ์ ออฟ อเมริกา, 19 มีนาคม 2562, 
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/thai-election-new-war-room-polices-social-media (เขา้ถึงวนัที่ 4 ธันวาคม 2562). 
27 โดมินิค โฟลเดอร,์ “กกต.โดนวิจารณ ์นบัคะแนนเลือกตัง้มีปัญหา (Thai Election Commission takes heat for troubled vote count),” นิเคอิ เอเชีย่น รีวิว, 30 มีนาคม 
2562, https://asia.nikkei.com/Politics/Thai-election/Thai-Election-Commission-takes-heat-for-troubled-vote-count (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562); เข็มทอง ตนัสกุล
รุง่เรือง, “กกต.ด่างพรอ้ย (Thailand’s tainted election commission),” นิว แมนเดลา, 18 เมษายน 2562, https://www.newmandala.org/thailands-tainted-election-
commission/ (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
28 “ประเทศไทยจบัเกา้คนเพราะโพสต ์‘ข่าวปลอม’ เกี่ยวกบัเลือกตัง้ (Nine arrested in Thailand for posting election ‘fake news’),” เอเอฟพ,ี 28 มีนาคม 2562, 
https://www.france24.com/en/20190328-nine-arrested-thailand-posting-election-fake-news (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562); ธีรนยั จารุวสัตร,์ “จบัเกา้คนแชรข์่าว
ปลอมเรื่องเลือกตัง้ (9 Arrested for Sharing Election Hoax News,” ข่าวสด อิงลิช, 28 มีนาคม 2562, 
http://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/2019/03/28/9-arrested-for-sharing-election-hoax-news/ (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
29 หลงัการประกาศผลการเลือกตัง้เมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2562 ไอลอว ์องคก์รไทยที่ท างานดา้นเสรีภาพในการแสดงออก เผยแพรบ่ทวิเคราะหว์่าประยทุธไ์ม่ควรอา้งว่าไดร้บั 
“เลือกตัง้” ดไูอลอว,์ “สิบเหตผุลที่ “ประยทุธ”์ ไม่ควรอา้งว่า เป็นนายกฯ จากการเลือกตัง้,” 11 มิถนุายน 2562, https://ilaw.or.th/node/5289 (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 

https://www.bangkokpost.com/news/politics/1527190/future-forwards-thanathorn-charged-with-computer-crime
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https://www.newmandala.org/thailands-tainted-election-commission/
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2. การละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงออกออนไลน ์

ภายใตร้ฐับาลที่น  าโดยพรรคพลงัประชารฐั ขอ้จ ากดัดา้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์
มีความคลา้ยคลงึกบัขอ้จ ากดัภายใตร้ฐับาลทหารคสช.ก่อนหนา้ นบัตัง้แต่การเลือกตัง้เดือนมีนาคม 
2562 รฐับาลพยายามปิดปากบคุคลที่แสดงความเห็นต่างออนไลนเ์พิ่มขึน้โดยใชก้ฎหมายที่คลมุเครือ 
เช่น ขอ้หายงุปลกุป่ันภายใตม้าตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่มีเนือ้หากวา้งขวาง 
เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์และมาตรา 328 แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งก าหนดความผิดหมิ่นประมาท
โดยการโฆษณา แมว่้าทางการไทยไมไ่ดฟ้้องรอ้งคดีใหม่ดว้ยขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานภุาพแห่งประมวล
กฎหมายอาญา (มาตรา 112) แต่การด าเนินคดีต่อบคุคลที่วิพากษวิ์จารณห์น่วยงานรฐับาลออนไลน์
ยงัคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

การฟ้องรอ้งคดีเหลา่นีส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการประหตัประหารของรฐับาลไทย เพื่อเพิม่การ
ควบคมุพืน้ที่ออนไลน ์รวมถึงการสอบสวนบคุคลที่โพสตเ์นือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัรฐับาลและสถาบนั
พระมหากษัตรยิโ์ดยปราศจากหมายจบัหรือหมายเรียก พรอ้มทัง้ไม่ด าเนินการลบเนือ้หาที่ละเมิดสิทธิ
ของบคุคลที่วิจารณร์ฐับาล 

บุคคลทีวิ่พากษวิ์จารณรั์ฐบาลตกเป็นเป้าหมาย 

“ตอนแรก ดิฉันคิดว่าพอเลือกตัง้แล้วสถานการณ์จะเปล่ียนไป แต่พอเกิด
คดีดิฉันระหว่างเลือกตัง้ เหน็ได้เลยว่าทหารไม่เปล่ียนใจหรอก คดีดิฉัน
ท าให้รู้ว่ากองทัพยังจับตาดูอยู่ว่าดิฉันโพสต์อะไรบนเฟซบุ๊ก... มีเร่ืองแบบ
นีเ้กิดขึน้อีกแน่ๆ เขาจะจับตาดูว่าดิฉันท าอะไรออนไลน์ต่อไป” 
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ป่ินแกว้ เหลืองอรา่มศรี นกัวิชาการไทยที่ถกูฟ้องรอ้งจากการโพสตบ์นเฟซบุ๊ก30
 

 

รูปแบบการปิดปากบคุคลทีว่ิจารณร์ฐับาลซึ่งปรากฏภายใตร้ฐับาลก่อนหนา้ยงัคงด าเนินต่อไปในปีแรก
ของรฐับาลพล.อ.ประยทุธท์ี่มาจากการเลือกตัง้ ทางการไทยยงัคงฟ้องรอ้งคดีอาญาต่อบคุคลที่ตรวจสอบการ
ปฏิบตัิงานของรฐับาลและเรยีกรอ้งความยตุิธรรม บคุคลท่ีมีชื่อเสียงมกัตกเป็นเป้าหมายการด าเนนิคดี ถือเป็น
การส่งขอ้ความที่ชดัเจนว่าการมคีวามเห็นตา่งอาจถกูด าเนินคด ี

ผูว้ิจารณร์ฐับาลใหม่ตกเป็นเป้าหมายการด าเนินคดีตัง้แตก่่อนที่รฐับาลใหมจ่ะเขา้รบัต าแหน่งอยา่ง
เป็นทางการ ขอ้กล่าวหาเก่ียวกบัการโกงการเลือกตัง้ ขอ้ผิดพลาดหลายอย่างในการนบัคะแนน รวมถึง
คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ที่ถกูกล่าวหาว่าลม้เหลวในการปฏิบตัิหนา้ที่ น าไปสู่การปฏิกิรยิาโตก้ลบับน
ส่ือโซเชียล ในเดือนมีนาคม 2562 นกัเรียนจากมหาวิทยาลยัเกา้แห่งทั่วประเทศไทยเริ่มรณรงคบ์นเว็บไซต ์
change.org เพื่อเรยีกรอ้งใหม้กีารปลดสมาชกิกกต.ออกจากต าแหน่ง สองวนัหลงัจากการเลือกตัง้ มีผูล้งชื่อใน
ขอ้เรียกรอ้งดงักล่าวจ านวนกว่า 660,000 รายชื่อ31 ขณะที่เขียนรายงานฉบบันี ้มีผูร้ว่มลงชื่อมากกวา่ 860,000 
รายชื่อ32 

ตัง้แตว่นัท่ี 5 เมษายนถงึ 7 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายกฎหมายของกกต.แจง้ความขอ้หาหมิ่นประมาททาง
อาญาตามมาตรา 328 แห่งประมวลกฎหมายอาญาต่อบคุคลเจด็คนผูเ้ริ่มรณรงคข์อ้เรยีกรอ้งออนไลน ์หาก
พบว่ามคีวามผิด ทัง้เจด็คนอาจถกูสั่งใหจ้ าคกุนานถงึสองปี และปรบัไม่เกิน 200,000 บาท33 

บคุคลเจด็คนที่ถกูด าเนินคดีรวมถึง ณฏัฐา มหทัธนา หรือโบว ์นกักิจกรรมดา้นสิทธิมนษุยชนท่ีมี
ชื่อเสียงและอดีตผูป้ระกาศขา่ววอยซท์ีวี ณฏัฐาก าลงัเผชิญขอ้หายยุงปลกุป่ันตามมาตรา 116 อีกส่ีกรรมจาก
การท่ีเธอเรียกรอ้งใหจ้ดัการเลือกตัง้จากเดือนมกราคมถึงกนัยายน 2561 นอกจากนี ้ศิโรตม ์คลา้มไพบลูย ์อดีต
นกัข่าววอยซท์ีวีและนกัวเิคราะหก์ารเมืองอิสระ ก็ถกูแจง้ความดว้ยเช่นกนั34 ศิโรตมโ์พสตข์อ้ความบนเฟซบุ๊ก

 
30 บทสมัภาษณป่ิ์นแกว้ เหลืองอรา่มศรี, แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชั่นแนล, 30 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
31 “ค ารอ้งปลดกกต.ยอดถึง 660,000 ชื่อ (Petition to impeach EC hits 660,000 names),” บางกอกโพสต์, 26 มีนาคม 2562, 
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1650964/petition-to-impeach-ec-hits-660-000-names (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562); ด ารงเกียรติ มาลา, “นกัเรียน
นกัศึกษาท าแคมเปญปลดกกต. (Students launch campaign to impeach EC),” บางกอกโพสต์, 29 มีนาคม 2562, 
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1652624/students-launch-campaign-to-impeach-ec (เขา้ถึงวนัที่ 4 ธันวาคม 2562). 
32 “We Love Thailand” change.org แคมเปญล่ารายชื่อ, 
https://www.change.org/p/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0
%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99-
%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-
%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E
0%B8%87 (เขา้ถึงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
33 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 328, http://library.siam-legal.com/thai-law/criminal-code-defamation-sections-326-333/ (เขา้ถึงวนัที่ 4 ธันวาคม 2562). 
34 บทสมัภาษณณ์ัฏฐา มหทัธนา, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 20 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. ดฮูิวเมนไรทว์อทช,์ “การกลา้แสดงความเห็นเป็นเรื่องเส่ียง
อนัตราย”: การท าใหก้ารแสดงออกอย่างสงบเป็นอาชญากรรมในประเทศไทย (To Speak Out is Dangerous”: The Criminalization of Peaceful Expression in 
Thailand), 24 ตลุาคม 2562, https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-dangerous/criminalization-peaceful-expression-thailand (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 
2562), หนา้ 75-84. 

https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1650964/petition-to-impeach-ec-hits-660-000-names
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1652624/students-launch-campaign-to-impeach-ec
https://www.change.org/p/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2595-%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587
https://www.change.org/p/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2595-%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587
https://www.change.org/p/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2595-%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587
https://www.change.org/p/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2595-%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587
https://www.change.org/p/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2595-%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587
http://library.siam-legal.com/thai-law/criminal-code-defamation-sections-326-333/
https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-dangerous/criminalization-peaceful-expression-thailand
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ของเขาเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ระบวุ่า “ผมว่า กกต.เป็นหน่วยงานรฐั แจง้ความเพือ่ด าเนนิคดปีระชาชนมนั
ไม่เหมาะ ยิ่งขอ้หาทีอ่าจตดิคกุสองปียิ่งไมค่วร ไมว่่าคนโดนขอ้หานีจ้ะเป็นใครก็ตาม” 35 

ณฏัฐาบอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนลวา่ ทัง้เจ็ดคนตกเป็นเป้าหมายของกกต.ซึง่พยายามยบัยัง้
การวจิารณก์ารปฏิบตัิงานขององคก์ร เธออธิบายวา่ 

“อย่างแรกเลย เขาเลือกคนทีม่ีคนรูจ้กัเยอะ ทัง้นกัข่าวและนกักจิกรรม จะมีบางคนทีไ่ม่ไดม้คีนรูจ้กั
มากดว้ยจะไดไ้ม่ดชูดัเจนเกินไป จากเจ็ดคนทีเ่ขาเลือกมา ดฉินัเป็นหนึ่งในนัน้เพราะมีโปรไฟล์นกั
กิจกรรมทีเ่รียกรอ้งใหม้กีารเลือกตัง้ ปกตแิลว้ถา้เขาฟ้องคดเีราก็จะเป็นข่าวใหญ่ พอเป็นขา่วใหญ่เขาก็
จะสรา้งบรรยากาศความกลวั... นีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกลยทุธ์เขา เราเรียกวา่ “สงครามกฎหมาย” แลว้
มนัเวริ์ค มนัใชไ้ดผ้ลจริงๆ”36 

อีกหนึ่งในเจ็ดคนที่ถกูแจง้ความบอกกบัแอมเนสตีอ้ินเตอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนลวา่ กลยทุธข์องรฐับาล
ใหม่คือการสรา้งความหวาดกลวัในหมู่ประชาชนเพื่อปิดปากผูม้ีความเห็นตา่ง 

“[เจา้หนา้ที]่ท าใหด้เูหมือนเรือ่งนีเ้กิดกบัใครก็ได ้แลว้ก็ไดผ้ลจริง เพือ่นหยดุแชร์หยดุโพสตเ์รือ่ง
แคมเปญเลย หลงัเขาออกข่าวคนก็หยดุลงชือ่ในแคมเปญ... ตัง้แต่เลือกตัง้ทกุคนกลวัจะไมม่ีความเป็น
ส่วนตวัอกี คนรูส้กึว่าเขาจบัตาดูเราโซเชยีลมีเดยีเรามากกว่าก่อนหนา้นี ้ทกุคนก็ระวงัมากขึน้เวลาจะ
โพสตอ์ะไรบนเฟซบุ๊ก” 37 

ในช่วงก่อนการเลือกตัง้ ทางการไทยยงัพุง่เปา้หมายไปท่ีผูส้มคัรจากพรรคการเมืองฝ่ายคา้น เพื่อระงบั
การวิพากษ์วจิารณก์ารปฏิบตัิงานของรฐับาลออนไลน ์เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2562 กกต.ตดัสิทธ์ิทลูกระหม่อม
หญิงอบุลรตันร์าชกญัญา นอ้งสาวของพระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ จากการลงสมคัรลงเลือกตัง้
นายกรฐัมนตรใีนฐานะผูส้มคัรชิงต าแหน่งของพรรคไทยรกัษาชาต ิซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เพิ่งจดัตัง้ขึน้ใหม่38 
เมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 ศาลรฐัธรรมนญูมีค าสั่งยบุพรรคไทยรกัษาชาติ โดยระบวุ่าการแต่งตัง้ทลูกระหม่อม
หญิงอบุลรตันฯ์ “เป็นปฏิปักษต์่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ” และ
ละเมิดต่อพระราชบญัญตัิพรรคการเมือง พ.ศ.256039 

 
35 โพสตเ์ฟซบุ๊กของศิโรตม ์คลา้มไพบูลย,์ 5 เมษายน 2562, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157231874942704&set=a.10151654763872704&type=3&theater (เขา้ถึงวนัที่ 4 ธันวาคม 2562). 
36 บทสมัภาษณณ์ัฏฐา มหทัธนา, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 20 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
37 บทสมัภาษณผ์ูถ้กูกล่าวหา, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 6 ธันวาคม 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
38 “กกต.ตดัสิทธิ์ฟ้าหญิงในฐานะผูส้มคัรนายกฯ (Thai election panel disqualifies princess as PM candidate),” รอยเตอร์, 11กุมภาพนัธ ์2562, 
https://www.reuters.com/article/us-thailand-election/thai-election-panel-disqualifies-princess-as-pm-candidate-idUSKCN1Q000L (เขา้ถึงวนัที่ 4 ธันวาคม 2562). 
39 แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, “ประเทศไทย: ค าตดัสินยบุพรรคการเมืองแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพแวดลอ้มที่จ  ากดัสิทธิมนษุยชน (Thailand: Decision to Dissolve Political 
Party Shows Restrictive Environment for Human Rights),” 7 มีนาคม 2562, https://www.amnesty.org/en/press-releases/2019/03/thailand-decision-dissolve-
political-party-restrictive-environment-human-rights/ (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562); “ศาลรฐัธรรมนญูยบุพรรคไทยรกัษาชาติ (Constitutional court disbands Thai 
Raksa Chart),” บางกอกโพสต์, 7 มีนาคม 2562, https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1640796/constitutional-court-disbands-thai-raksa-chart (เขา้ถึง
วนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157231874942704&set=a.10151654763872704&type=3&theater
https://www.reuters.com/article/us-thailand-election/thai-election-panel-disqualifies-princess-as-pm-candidate-idUSKCN1Q000L
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2019/03/thailand-decision-dissolve-political-party-restrictive-environment-human-rights/
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2019/03/thailand-decision-dissolve-political-party-restrictive-environment-human-rights/
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1640796/constitutional-court-disbands-thai-raksa-chart
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ภายหลงัระหวา่งการแถลงข่าวของพรรคอนาคตใหม่ เลขาธิการพรรค ปิยบตุร แสงกนกกลุได้
วิพากษ์วจิารณค์ าตดัสินของศาลรฐัธรรมนญู พรอ้มทัง้ตัง้ค  าถามตอ่ความเป็นอิสระของหน่วยงานรฐัและการใช้
ศาลรฐัธรรมนญูเพื่อผลประโยชนท์างการเมอืง40 พรรคอนาคตใหม่ยงัไดแ้ชรว์ดิีโอการแถลงขา่วจากยทูปูบน
เว็บไซตข์องพรรคในภายหลงั41 ต่อมาเมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม ฝ่ายกฎหมายคสช.แจง้ความต่อปิยบตุรและสมาชิก
พรรคอนาคตใหมจ่ านวนหนึ่ง กบักองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (ปอท.) โดยกล่าวหาวา่ปิยบตุรและพวกละเมิดมาตรา 198 แหง่ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งก าหนด
ความผิดดหูมิ่นศาลและมาตรา 14(2) แหง่พ.ร.บ.คอมพิวเตอรซ์ึง่ก าหนดความผิดการน าขอ้มลูเทจ็เขา้สู่ระบบ
คอมพิวเตอร์42 

ปิยบตุรบอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนลวา่ คดีดงักล่าวมเีป้าหมายเพื่อปิดปากเขา พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร ์“กฎหมายทีจ่ ากดัเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคดิเห็น… การฟ้องผมครัง้นีไ้ม่ใชเ่พยีงแค่
ตอ้งการใหผ้มหยดุการวจิารณ์ในวนันัน้ เขามองระยะยาวดว้ยวา่ ถา้วนัขา้งหนา้ศาลมีค าพพิากษาใดๆ ขึน้มาอกี
แลว้ผมจะวจิารณ์วา่ยงัไง”43 ปิยบตุรพดูถึงผลกระทบนา่กลวัของการใชพ้.ร.บ.คอมพวิเตอรใ์นนามของการ
ปกป้องความมั่นคงแห่งชาติ โดยกล่าวว่า “พรมแดนของเสรีภาพนี ่เสน้แบ่งตรงนีม้นัค่อยๆ ต ่าลงเรือ่ยๆ เขาจะ
พยายามท าใหผู้อ้ยูใ่ตอ้ านาจทัง้หมดไม่แน่ใจวา่แดนของเสรีภาพในการแสดงออกมนัอยู่แค่ไหน พอไม่แน่ใจ ไม่
อยากเสีย่ง เราก็เลือกทีจ่ะเซ็นเซอร์ตวัเอง...พออยู่ภายใตค้สช.มาหา้ปีคณุชิน จากเดมิทีอ่ยากจะท าอะไรตอ้ง
ดูก่อนวา่ตวัเองมีอ านาจไหม ตอ้งดูก่อนว่าท าไปแลว้มนัพอสมควรแก่เหตไุหม การจ ากดัสทิธิ แตเ่ดีย๋วนีค้วาม
เป็นเจา้หนา้ทีร่ฐัท าเลย ท าในนามของความมั่นคง ท าในนามของประโยชนส์าธารณะ ท าในนามของการรกัษา
ความสงบเรยีบรอ้ย ตดัสนิใจท าเลยโดยทีไ่ม่รูห้รอกวา่กฎหมายมอี านาจไหม” 44 

เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2563 ศาลรฐัธรรมนญูมคี าสั่งยบุพรรคอนาคตใหม่ พรอ้มทัง้มีค  าสั่งตดัสิทธิ
ทางการเมอืงของผูบ้ริหารพรรคทัง้ 16 คนเป็นเวลาสิบปีตามค ารอ้งเรียนของกกต.45 

ทางการไทยไม่เพียงแต่พุง่เปา้หมายไปท่ีผูว้ิจารณก์ารท างานของกกต.หรือศาลรฐัธรรมนญูออนไลน์
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เมื่อวนัท่ี 4 มิถนุายน 2562 ร.อ.เสรมิศกัดิ ์ผลงาม เจา้หนา้ที่จากมณฑลทหารบกที่ 
33 (มทบ.33) แจง้ความต่อสถานตี ารวจแม่ปิง กล่าวหาวา่ผ.ศ.ป่ินแกว้ เหลืองอรา่มศรี มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
และอดีตแกนน าเสือ้แดง46 หาญศกัดิ์ เบญจศรีพิทกัษ์ โพสตข์อ้ความบนเฟซบุ๊กสองขอ้ความ ถือเป็นการน า

 
40 “ปิยบุตร พรรคอนาคตใหม่ ปฏิเสธทกุขอ้กล่าวหา (Future Forward’s Piyabutr denies charges),” บางกอกโพสต์, 17 เมษายน 2562, 
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1662868/future-forwards-piyabutr-denies-charges (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
41 เว็บไซตท์างการของพรรคอนาคตใหม่, https://en.futureforwardparty.org/ (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
42 “คสช.เตรียมแจง้ความขอ้หาหมิ่นศาลต่อพรรคอนาคตใหม่ (NCPO to bring charges against FFP for contempt of court)”, ประชาไท อิงลิช, 11 มีนาคม 2562, 
https://prachatai.com/english/node/7965 (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
43 บทสมัภาษณปิ์ยบุตร แสงกนกกุล, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 8 ธันวาคม 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
44 บทสมัภาษณปิ์ยบุตร แสงกนกกุล, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 8 ธันวาคม 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
45 แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, “ประเทศไทย: ทางการตอ้งยกค าสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ (Thailand: Authorities must reverse dissolution of opposition Future Forward 
Party,” 21 กุมภาพนัธ ์2563, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/thailand-authorities-must-reverse-dissolution-of-opposition-future-forward-party/ 
(เขา้ถึงวนัที่ 2 มีนาคม 2563). 
46 ค าว่า “เสือ้แดง” ถกูเป็นค าเรียกคนกลุ่มหน่ึงหลังจากการประทว้งต่อตา้นรฐับาลทหารในปีพ.ศ.2553 ซึ่งมีผูเ้สียชีวิตอย่างนอ้ย 90 คนและผูบ้าดเจ็บกว่า 2,000 คน การ
ประทว้งต่อตา้นรฐับาลน าโดยแนวรว่มประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซึ่งเรียกตนเองว่า “เสือ้แดง” ดฮูิวเมนไรทว์อทช,์ จมด่ิงสู่กลียคุ: การประทว้งปี 2553 ใน

https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1662868/future-forwards-piyabutr-denies-charges
https://en.futureforwardparty.org/
https://prachatai.com/english/node/7965
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/thailand-authorities-must-reverse-dissolution-of-opposition-future-forward-party/
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ขอ้มลูเท็จเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอรท์ี่อาจก่อใหเ้กดิความเสียหายตอ่ประชาชน มคีวามผิดตามพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์47 

คดีนีเ้กดิจากการโพสตบ์นส่ือสงัคมออนไลนท์ี่มีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบัการเดินประทว้งเมื่อวนัท่ี 10 
มกราคม 2562 ชื่อ Walk to Vote ที่จงัหวดัเชยีงใหม่ การเดินขบวนดงักล่าวเรียกรอ้งใหร้ฐับาลจดัการเลือกตัง้
ทั่วไปในวนัเดียวกนั กองก าลงัทหารจากมทบ.33 จดังานระดมทนุบรจิาคช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากพายไุซโคลน
ปาบกึ ซึ่งประเทศไทยประสบปัญหาในสปัดาหก์่อนหนา้48 ป่ินแกว้และหาญศกัดิ์โพสตรู์ปถา่ยของเจา้หนา้ที่
ทหารจากมทบ.33 บรเิวณต าบลวดัท่าแพ จงัหวดัเชียงใหม่ โพสตข์องป่ินแกว้ระบวุา่ “ชาวเชยีงใหม่ร่วมกบั 
มทบ.33 Walk to Vote 5555 ดนตรีด ีเวทพีรอ้ม” และโพสตข์องหาญศกัดิ์ระบวุา่ “ขอบคณุทา่น ผบ.มทบ.33 ที่
ช่วยสง่วงดนตรีสนัทนาการมาร่วมกิจกรรม Walk To Vote ไมเ่ลือ่นเลอืกตัง้ ท าใหก้ารแสดงออกของชาว
เชียงใหม่ไดร้บัความครกึครืน้พอสมควร ขอบคณุครบั” 49 

ร.อ.เสรมิศกัดิ์ ผลงามกล่าวหาว่าคนที่อ่านโพสตข์องป่ินแกว้และหาญศกัดิ์อาจไม่ทราบถงึวตัถปุระสงค์
ที่แทจ้รงิของกิจกรรมที่จดัโดยเจา้หนา้ที่ทหารจากมทบ.33 และไมบ่รจิาคใหก้บัผูท้ี่ประสบภยัจากพายุ50 แมว้่า
ป่ินแกว้เชื่อวา่คดีที่ฟ้องต่อเธอไมม่ีรูปคดีนกั แตเ่ธอก็บอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนลว่า “ถงึพวกเราจะรูด้วีา่
คดนีีเ้ป็นอะไรทีไ่รส้าระมาก แมแ้ต่เพือ่นนกัวชิาการกฎหมายของดฉินั...ก็พูดว่าเป็นคดทีีง่ีเ่งา่ แต่เรากไ็ม่สามารถ
คาดการณ์ไดว้่าคดจีะจบอยา่งไร เพราะกระบวนการยตุธิรรมไม่คบืหนา้ตามหลกันติธิรรม ไม่มีใครท านายอะไร
ได”้51 

เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2563 กวา่หน่ึงปีหลงัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณด์งักลา่ว ต ารวจภธูรภาค 5 จึงมี
ความเห็นไม่สั่งฟ้องศ.ป่ินแกว้และหาญศกัดิ5์2 

ป่ินแกว้เชื่อวา่จดุประสงคข์องเจา้หนา้ที่ในการฟ้องรอ้งต่อกจิกรรมออนไลนข์องเธอเป็นไปเพื่อยบัยัง้
ความพยายามตรวจสอบเอาผิดกบัทางการไทย “นีค่อืกลยทุธ์ของ[เจา้หนา้ที]่ ทกุคดเีป็นคดปิีดปาก(การ
ด าเนนิคดเีชิงยทุธศาสตร์เพือ่ระงบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสาธารณะ) เขาตอ้งการใหพ้วกเราหยดุ
ท ากจิกรรมทีเ่ราอยากท า เขามีคนทีม่ีเวลาวา่งไปยืน่ฟ้องคดพีวกเรา แตเ่ราไม่ไดม้เีวลาวา่งแบบนัน้ ไม่ยตุธิรรม
เลย” 53 

 

ประเทศไทยและการปราบปรามโดยรฐับาล (Descent into Chaos: Thailand’s 2010 Red Shirt Protests and the Government Crackdown), 3 พฤษภาคม 2554, 
https://www.hrw.org/report/2011/05/03/descent-chaos/thailands-2010-red-shirt-protests-and-government-crackdown (เขา้ถึงวนัท่ี 7 เมษายน 2563).  
47 เอกสารต ารวจตรวจสอบโดยแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล 
48 ศนูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชน, การปิดกัน้-คุกคามยงัคงอยู่: ส่องปรากฏการณ์ชุมนมุรอบเดือน ม.ค. ก่อนเสน้ทางสู่วนัเลือกตัง้, 2 February 2019, 
https://www.tlhr2014.com/?p=10677 (เขา้ถึงวนัที่ 4 ธันวาคม 2563). 
49 เอกสารต ารวจตรวจสอบโดยแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล 
50 เอกสารต ารวจตรวจสอบโดยแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล 
51 บทสมัภาษณท์างโทรศพัทป่ิ์นแกว้ เหลืองอรา่มศรี, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 30 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. เอกสารต ารวจตรวจสอบโดยแอมเนสตี ้
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
52 บทสมัภาษณท์างโทรศพัทป่ิ์นแกว้ เหลืองอรา่มศรี, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 13 กุมพาภนัธ ์2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
53 บทสมัภาษณท์างโทรศพัทป่ิ์นแกว้ เหลืองอรา่มศรี, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 30 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 

https://www.hrw.org/report/2011/05/03/descent-chaos/thailands-2010-red-shirt-protests-and-government-crackdown
https://www.tlhr2014.com/?p=10677
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การติดตามกิจกรรมบนส่ือโซเชยีลของป่ินแกว้อย่างต่อเนื่องสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตัิของรฐับาล
ก่อนหนา้ ทหารเคยน าตวัป่ินแกว้ไปสอบสวนท่ีมทบ.33 จงัหวดัเชยีงใหม่ถงึสองครัง้ หลงัการรฐัประหารในปี 
2557 และอีกครัง้ในปี 256054 การถกูน าตวัไปสอบสวนครัง้ที่สองเป็นผลมาจากการรูปภาพท่ีโพสตบ์นเฟซบุ๊ก
ของป่ินแกว้ ซึ่งประกอบดว้ยไปดว้ยบคุคล 10 ถงึ 15 คนบรเิวณประตทู่าแพในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยทกุคนหนั
หนา้เขา้หาประตแูละยกมือขึน้ ป่ินแกว้แสดงความคิดเห็นบนโพสตด์งักล่าวว่า "เสรีภาพ เสรีภาพ เสรีภาพ" ซึ่ง
เจา้หนา้ที่ทหารกล่าวหาวา่เป็นแถลงการณท์างการเมือง55 

เมื่อถามป่ินแกว้วา่รฐับาลไทยสามารถด าเนินการอะไรเพื่อจดัการกบัขอ้จ ากดัดา้นสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออกออนไลน ์ป่ินแกว้ตอบแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนลว่า “ค าแนะน าของดฉินัหรอ…กองทพัไม่ไดม้ีหนา้ที่
จบัตาดเูฟซบุก๊ของประชาชน” 56 

นบัตัง้แตก่ารเลือกตัง้ในเดือนมีนาคม 2562 ทางการไทยยงัไม่สามารถสืบสวนการโจมตีนกัปกป้อง
สิทธิมนษุยชนและนกักิจกรรม พรอ้มทัง้ยงัคงแจง้ความด าเนินคดอีาญากบับคุคลที่วิพากษ์วจิารณค์วาม
ลม้เหลวรฐับาลออนไลน์57 ในเดือนกรกฎาคม 2562 “สชุานนัท”์ ถกูจบัพรอ้มกบัอีก 13 คน พรอ้มถกูกล่าวหาวา่
โพสตรู์ปถ่ายและแสดงความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก กล่าวหาวา่เจา้หนา้ที่ต  ารวจเป็นผูร้บัผิดชอบการโจมตีนกั
กิจกรรมสิรวชิญ ์เสรีธิวฒัน ์หรือ “จ่านวิ” อยัการสงูสดุฟ้องรอ้ง “สชุานนัท”์ โดยกลา่วหาวา่ขอ้ความดงักล่าว
ก่อใหเ้กิดความแตกแยกและอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายความเสียหายต่อความมั่นคงแหง่ประเทศ ถือเป็นการละเมดิ
มาตรา 14 แห่งพ.ร.บ.คอมพวิเตอร์58 ขณะใหส้มัภาษณแ์อมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนลในเดือนพฤศจกิายน 2562 
“สชุานนัท”์ กล่าววา่ “ดฉินัอยากใหแ้อมเนสตี ้อนิเตอร์เนชั่นแนลเอาเรือ่งนีไ้ปเล่าใหห้ลายๆ ภาคสว่นไดร้บัรู ้ที่
อยูต่่างประเทศจะรูว้า่เราไม่มเีสรีภาพขัน้พืน้ฐานทีน่ี ่เราถูกปิดปากโดยกฎหมายและเรากว็จิารณ์รฐับาลหรือ
เจา้หนา้ทีไ่ม่ได”้59 

เมื่อวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 หลงัจากบคุคลกว่าส่ีคนโจมตีจา่นิว นกักิจกรรมดา้นสิทธิมนษุยชน ดว้ย
ไมเ้บสบอลจนเขาตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล60 “สชุานนัท”์ ถกูกล่าวหาว่าโพสตรู์ปถา่ยของพล.ต.อ.

 
54 บทสมัภาษณท์างโทรศพัทป่ิ์นแกว้ เหลืองอรา่มศรี, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 30 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
55 บทสมัภาษณท์างโทรศพัทป่ิ์นแกว้ เหลืองอรา่มศรี, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 30 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
56 บทสมัภาษณท์างโทรศพัทป่ิ์นแกว้ เหลืองอรา่มศรี, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 30 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
57 ศนูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชน, การขยายตวัของความรุนแรงทีเ่ป็นระบบ: ขอ้สงัเกตต่อการลอบท ารา้ยนกักิจกรรมการเมือง, 3 มิถนุายน 2562, 
https://www.tlhr2014.com/?p=12598 (เขา้ถึงวนัที่ 4 ธันวาคม 2562); ภาณุ วงศช์ะอุ่ม, พนารตัน ์เทพก าปนาท, แมทธิว โตสเตวิน, “ขวาจดั: การแบ่งขัว้การเมืองรุนแรงขึน้
ในประเทศไทย (Hard right: Political divide deepens in Thailand),” รอยเตอร์, 5 กนัยายน 2562, https://www.reuters.com/article/us-thailand-politics-right-
analysis/hard-right-political-divide-deepens-in-thailand-idUSKCN1VQ0JS (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
58 เอกสารต ารวจตรวจสอบโดยแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล 
59 บทสมัภาษณท์างโทรศพัท ์“สชุานนัท”์, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 16 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
60 แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่น, “เรียกรอ้งใหท้างการไทยน าตวับุคคลที่ท ารา้ยจ่านิว เอกชยั และฟอรด์เขา้สู่กระบวนการยุติธรรม (Thai authorities urged to bring to justice 
attackers of Ja New, Ekachai and Ford),” 28 มิถนุายน 2562, https://www.amnesty.or.th/en/latest/news/725/ (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). ‘จ่านิว’ถกูท ารา้ยอีกรอบ 
ส่งตวัเขา้หอ้งฉกุเฉิน ('Ja New' assaulted again, sent to ICU), บางกอกโพสต์, 28 มิถนุายน 2562, https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1703660/ja-new-
assaulted-again-sent-to-icu (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 

https://www.tlhr2014.com/?p=12598
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ชยัวฒัน ์เกตวุรชยั รองผูบ้งัคบับญัชา ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ และกล่าวว่าเขาเป็นหวัหนา้มาเฟียที่คกุคามนกั
กิจกรรมประชาธิปไตย ไดแ้ก่ เอกชยั หงสก์งัวาน อนรุกัษ์ เจนตวนชิย ์หรือฟอรด์ และจ่านวิ61 

“สชุานนัท”์ ยงัถกูกล่าวหาวา่ ในวนัเดยีวกนันัน้เธอโพสตรู์ปถ่ายอกีรูปของพล.ต.อ.ชยัวฒัน ์เกตวุรชยั 
และพล.ต.ต.จิรภพ ภรูเิดช ผูบ้งัคบัการกองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (ปอท.) ในโพสตข์องเธอ “สชุานนัท”์ เรียกรอ้งใหพ้ล.ต.ต.จิรภพจดัการปัญหาการโจมตนีกักิจกรรม 
พรอ้มทัง้กล่าววา่เจา้หนา้ที่ต  ารวจชัน้ประทวนส่ีนายชว่ยเหลือพล.ต.อ.ชยัวฒันโ์จมตจี่านวิ เอกชยั และฟอรด์ 
“สชุานนัท”์ ยงักล่าวเพิม่เตมิวา่พล.ต.อ.ชยัวฒันเ์ป็น “มือซา้ย” ของรองนายกรฐัมนตรีพล.อ.ประวิทย ์วงษ์
สวุรรณ62 

เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 “สชุานนัท”์ ถกูจบักมุและควบคมุตวัพรอ้มกบัผูต้อ้งหาอีก 13 คนที่ถกู
กล่าวหาวา่แชรโ์พสตข์องเธอ โดยถกูควบคมุตวัที่สถานีต ารวจทุ่งสองหอ้ง กรุงเทพฯ ผูต้อ้งหาอีก 13 คนใหก้าร
ยอมรบัต่อขอ้หาตามมาตรา 14 แห่งพ.ร.บ.คอมพิวเตอรแ์ต่ “สชุานนัท”์ ใหก้ารปฏิเสธตลอดขอ้กลา่วหา ต่อมา
เธอถกูสั่งฟ้องโดยอยัการเมื่อวนัที่ 6 กนัยายนและภายหลงัไดร้บัประกนัตวั63 ศาลนดัพิจารณาคดีของ 
“สชุานนัท”์ ครัง้ต่อไปในเดือนกนัยายน 256364 

“สชุานนัท”์ ใหค้วามเห็นกบัคดขีองเธอว่า “รูส้กึว่าเราโดนละเมิดสทิธิ มนัไม่เป็นธรรมกบัประชาชน
ทั่วไปธรรมดา...คณุไม่ใช่ประชาชนทั่วไป...คณุเป็นขา้ราชการชัน้สูง คณุมาแจง้ความเอาผดิกบัประชาชนมนัถือ
ว่ามนัไมถู่กตอ้ง ถึงดฉินัท าจริงหรือไม่มนัก็เป็นความคดิทางสทิธิมนษุยชนทีจ่ะตอ้งแสดงออกไดโ้ดยสจุริตชน ไม่
มีใครอยูเ่บือ้งหลงั”65 

การจ ากัดการแสดงออกทีเ่ก่ียวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

“ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าทีจ่ะไม่ใช้[มาตรา 112]แล้วใช้[มาตรา] 116 แทน... 
มันน่าเศร้ามาก ถ้าเราโฟกัสที ่112 คนจะเห็นชัดเลยว่าสถานการณ์ดีขึน้ 
คดี 112 น้อยลง แต่มันไม่ใช่แบบน้ัน เพราะคดีพวกนีถู้กแทนทีด้่วย

 

61 เอกสารต ารวจตรวจสอบโดยแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล 
62 เอกสารต ารวจตรวจสอบโดยแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล 
63 เอกสารต ารวจตรวจสอบโดยแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล; บทสมัภาษณท์างโทรศพัท ์“สชุานนัท”์, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 14 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศ
ไทย. 
64 แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนลสงัเกตการณก์ารด าเนินคดี, 4 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
65 บทสมัภาษณท์างโทรศพัท ์“สชุานนัท”์, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 16 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
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กฎหมายอ่ืน สุดท้ายแล้วคนก็ยังโดนฟ้องจากการใช้เสรีภาพการ
แสดงออกอยู่” 

สฤณี อาชวานนัทกลุ, Thai Netizen Network66
 

 

แมร้ฐับาลไดห้ยดุฟ้องรอ้งคดใีหมด่ว้ยขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ แต่ก็ยงัคงด าเนินคดีกบับคุคลที่
โพสตเ์นือ้หาถกูเขา้ใจว่าสรา้งความเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษัตรยิอ์ยู่ โดยทั่วไปการด าเนินคดีเหล่านีม้กัใช้
กฎหมายสองฉบบัท่ีมคีวามคลมุเครือแทน ไดแ้ก่ ขอ้หายยุงปลกุป่ัน (มาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) 
หรือพ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์แทจ้รงิแลว้คดีเหล่านีไ้ม่เกดิเพียงแคก่บัเนือ้หาที่เผยแพรต่่อสาธารณะ แต่ยงัรวมถึง
ขอ้ความส่วนตวัที่ส่งผ่านแอปพลิเคชั่นไลนเ์ช่นกนั 

มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา คือขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานภุาพของประเทศไทย 
ก าหนดใหม้ีโทษจ าคกุไม่เกิน 15 ปีส าหรบับคุคลที่ "หมิ่นประมาท ดหูมิ่น หรือแสดงความอาฆาต
พระมหากษัตรยิ ์พระราชินี รชัทายาท หรือผูส้  าเรจ็ราชการแทนพระองค"์67 โดยทั่วไปเจา้หนา้ที่มกัเป็นผูแ้จง้
ความดว้ยขอ้หาตามมาตรา 112 เพราะพิจารณาว่าการโพสตห์รือแชรข์อ้ความที่มีลกัษณะวิจารณบ์นโลก
ออนไลนเ์ป็นการล่วงละเมิดต่อสถาบนัพระมหากษัตรยิ์68 อย่างไรกต็าม ในเดือนกมุภาพนัธ ์2561 ส านกังาน
อยัการสงูสดุไดอ้อกค าสั่งระบวุา่ส านกังานมีอ านาจตดัสินเดด็ขาดว่าจะด าเนินคดีตามมาตรา 112 หรือไม่69 
อปุสรรคทางกระบวนการนีม้ีประสิทธิภาพในการระงบัการฟ้องรอ้งคดี ในประเด็นนีศ้นูยท์นายความเพื่อสิทธิ
มนษุยชนรายงานว่า ไม่มีบคุคลใดถกูแจง้ความในคดใีหม่ดว้ยขอ้หาตามมาตรา 112 ตลอดปี 256270 

กระนัน้ทางการไทยพบวิธีการอื่นที่สามารถทดแทนมาตรานีไ้ด ้ตัง้แต่การเลือกตัง้ในเดือนมีนาคม 
2562 เจา้หนา้ที่ไดใ้ชพ้.ร.บ.คอมพิวเตอรด์  าเนินคดีทางอาญาต่อบคุคลหลายคนท่ีโพสตข์อ้ความซึง่ถือวา่เป็น 
“ความผิดเก่ียวกบัความมั่นคงแหง่ราชอาณาจกัร”71  ยกตวัอย่างเช่น ในเดือนตลุาคม 2562 ฝ่ายกฎหมายของ
กระทรวงเศรษฐกจิดิจิทลัและสงัคมแจง้ความคดีอาญาต่อกาณฑ ์พงษ์ประภาพนัธ ์นกักจิกรรม ดว้ยขอ้หาตาม
มาตรา 14(3) แห่งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์จากการท่ีเขาแสดงความเก่ียวกับการสวรรคตของพระมหากษัตรยิย์โุรป
ในอดีต 

 
66 บทสมัภาษณท์างโทรศพัท,์ แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 28 ตลุาคม 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
67 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 112, http://library.siam-legal.com/thai-law/criminal-code-royal-family-sections-107-112/ (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 25629). 
68 ฮิวเมนไรทว์อทช,์ “การกลา้แสดงความเห็นเป็นเรื่องเส่ียงอนัตราย”: การท าใหก้ารแสดงออกอย่างสงบเป็นอาชญากรรมในประเทศไทย (To Speak Out is Dangerous”: 
The Criminalization of Peaceful Expression in Thailand), 24 ตลุาคม 2562, https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-dangerous/criminalization-
peaceful-expression-thailand (เขา้ถึงวนัที ่4 ธันวาคม 2562), หนา้ 91. 
69 สนง.อยัการสงูสดุ ออกแนวปฏิบติัใหม่ รวบคดี 112 ให ้อสส.พิจารณา, บีบีซี, 27 กุมภาพนัธ ์2561, https://www.bbc.com/thai/thailand-43209449 (เขา้ถึงวนัท่ี 4 
ธันวาคม 2562). 
70 บทสมัภาษณศ์นูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชน, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 14 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. ดศูนูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชน, การ
เปลีย่นแปลงของแนวทางการบงัคบัใชม้าตรา 112 ในรอบปี 2561, 15 มกราคม 2562, https://www.tlhr2014.com/?p=10309 (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
71 พระราชบญัญัติความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร,์ มาตรา 14(3), แปลโดย Thai Netizen Network, https://thainetizen.org/docs/cybercrime-act-2017/ (เขา้ถึงวนัที ่4 
ธันวาคม 2562). 

http://library.siam-legal.com/thai-law/criminal-code-royal-family-sections-107-112/
https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-dangerous/criminalization-peaceful-expression-thailand
https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-dangerous/criminalization-peaceful-expression-thailand
https://www.bbc.com/thai/thailand-43209449
https://www.tlhr2014.com/?p=10309
https://thainetizen.org/docs/cybercrime-act-2017/
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การด าเนินคดีเกดิจากชว่งเวลาโพสตบ์นส่ือโซเชียลเก่ียวกบัประเด็นที่ไดร้บัความสนใจจากสาธารณะ 
เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ขบวนเสด็จพระราชด าเนินกลางเมืองกรุงเทพฯส่งผลใหก้ารมนาคมหยดุชะงกั มีบคุคล
โพสตข์อ้ความบนทวิตเตอรเ์ก่ียวกบัเหตกุารณด์งักล่าวมากกว่า 700,000 ทวตี โดยหลายคนแสดงความคบัขอ้ง
ใจอยา่งมากต่อการจราจรที่ติดขดัจากขบวนเสด็จพระราชด าเนิน72 กาณฑโ์พสตแ์สดงความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก
เช่นกนั โดยตัง้ค าถามว่า “อยากจบแบบไหน – ยิงกราดเหมือนรสัเซีย – กิโยตนิ ตดัหวั เหมือนฝรั่งเศส – ลีภ้ยั 
เหมือนเยอรมนั – ท าประชามต ิเหมือนกรีซ – ยึดอ านาจ ไล่ออกอยู่ประเทศเพือ่นบา้นเหมือนลาว”73 

เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. ของวนัท่ี 7 ตลุาคม 2562 เจา้หนา้ที่กองบงัคบัการปราบปรามการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เดินทางไปที่บา้นกาณฑ ์พรอ้มทัง้จบักมุตวัและควบคมุ
เขาที่สถานีต ารวจแจง้วฒันะ ก่อนแจง้ขอ้หาจากการโพสตอ์อนไลน ์กาณฑไ์ดป้ระกนัตวัดว้ยหลกัทรพัย ์
100,000 บาทในวนัรุง่ขึน้74 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงเศรษฐกจิดิจิทลัและสงัคม และพทุธิพงษ์ ปณุณกนัต ์อดีตโฆษกรฐับาล แสดง
ความคิดเห็นรุนแรงเก่ียวกบักรณีนีว้่า “พวกเราท าจรงิจงั ท าอยา่งรอบคอบ เครง่ครดั แลว้ก็ด  าเนินการจบักมุได ้
เพื่อใหเ้ป็นตวัอย่างดว้ยใหก้บัพี่นอ้งประชาชนคนอื่นๆ วา่การด าเนนิการแบบนีก้็อยากจะใหค้ิดใหด้ี ใหร้อบคอบ 
มีผลทัง้ในคดีอาญา และก็มีโทษทัง้จ าทัง้ปรบั”75 ก่อนหนา้นีพ้ทุธิพงษ์ไดอ้าสาใหใ้ชเ้ฟซบุ๊กของตนเองเพื่อก าจดั
เนือ้หาที่สรา้งความเสียดายประชาชน76 

ทนายความดา้นสิทธิมนษุยชนชีใ้หเ้ห็นถึงความเก่ียวเนื่องของคดีกาณฑแ์ละจตภุทัร ์บญุภทัรรกัษา 
หรือไผ่ โดยกล่าววา่ “มนัเป็นการออกมาบลฟั ออกมาท าใหค้นทีส่ามารถเป็นตวัอยา่งทีด่ขีองการเชอืดไก่ใหลิ้งด ู
เพราะกาณฑเ์ป็นบคุคลทีอ่ยูใ่นสปอตไลท ์คลา้ยๆ คดไีผ่ ประชาชนทีไ่ม่มีส่วนเคลือ่นไหวทางการเมือง เป็นนกั
กิจกรรมหรือนกัเคลือ่นไหว เขาจะไม่จบั เพราะฉะนัน้น า้หนกัทีด่พีอจะท า IO กเ็หมือนการโฆษณา ตอ้งเอาคนที่
น่าสนใจ”77 

การท่ีรฐับาลคกุคามผูใ้ชอ้ินเตอรเ์น็ตที่เป็นท่ีรูจ้กัและโพสตเ์นือ้หาที่ถกูมองวา่วิจารณส์ถาบนั
พระมหากษัตรยิส่์งผลใหม้ีการด าเนินคดีทั่วประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2563 ผูใ้ชท้วิตเตอรอ์าย ุ20 ปี
ซึ่งใชน้ามแฝงว่า “นิรนาม” ถกูจบักมุที่บา้นของเขาในพทัยา จงัหวดัชลบรุี ภายหลงัเขาถกูแจง้ขอ้หาตามมาตรา 

 
72 ธีรนยั จารุวสัตร,์ “ชาวเน็ตโกรธรถติดเพราะขบวนเสด็จฯ (Netizens Angered By Motorcade Traffic Woes,” ข่าวสด อิงลิช, 2 ตลุาคม 2562, 
http://www.khaosodenglish.com/news/2019/10/02/netizens-angered-by-motorcade-traffic-woes/ (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
73 บทสมัภาษณก์าณฑ ์พงษ์ประภาพนัธ,์ แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 20 ตลุาคม 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
74 บทสมัภาษณท์นายความสิทธิมนษุยชน, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 28 ตลุาคม 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
75 “ประเทศไทยจบักุมเพราะประเด็น #ขบวนเสด็จฯ (Thailand arrests man amid #royalmotorcade controversy),” รอยเตอร์, 8 ตลุาคม 2562, 
https://www.reuters.com/article/us-thailand-cyber/thailand-arrests-man-amid-royalmotorcade-controversy-idUSKBN1WN0GE (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
https://www.youtube.com/watch?v=D1aKcdFEhgU 
76 พชัรพ์ิชา ธนาเกษมพิพฒัน,์ “ประเทศไทยใหบ้ริษัทเทคฯ ตัง้ศนูยต่์อตา้น ‘ข่าวปลอม’ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Thailand asks tech firms to set up centers against 
'fake news' in Southeast Asia),” รอยเตอร์, 19 สิงหาคม 2562,  
https://www.reuters.com/article/us-asean-fakenews/thailand-asks-tech-firms-to-set-up-centers-against-fake-news-in-southeast-asia-idUSKCN1V917J (เขา้ถึง
วนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
77 บทสมัภาษณท์นายความสิทธิมนษุยชน, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 28 ตลุาคม 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 

http://www.khaosodenglish.com/news/2019/10/02/netizens-angered-by-motorcade-traffic-woes/
https://www.reuters.com/article/us-thailand-cyber/thailand-arrests-man-amid-royalmotorcade-controversy-idUSKBN1WN0GE
https://www.youtube.com/watch?v=D1aKcdFEhgU
https://www.reuters.com/article/us-asean-fakenews/thailand-asks-tech-firms-to-set-up-centers-against-fake-news-in-southeast-asia-idUSKCN1V917J
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14 (3) แหง่พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์อนัเป็นผลมาจากโพสตข์อ้ความบนทวิตเตอรซ์ึ่งมีพระบรมฉายาลกัษณข์องพระ
เจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ พรอ้มทัง้ความคิดเห็นในลกัษณะเสียดสี78 

ในตอนเชา้ของวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2563 เจา้หนา้ที่ต  ารวจในเครือ่งแบบประมาณ 10 นายมาที่บา้น
ของครอบครวั “นิรนาม” และแสดงหมายเรยีกและหมายคน้ซึ่งออกโดยศาลจงัหวดัพทัยา หลงัจากเจา้หนา้ที่คน้
บา้นและยึดโทรศพัทม์ือถือสองเครื่อง เจา้หนา้ที่น าตวั “นิรนาม” และผูป้กครองของเขาไปสอบปากค าที่สถานี
ต ารวจพทัยา เจา้หนา้ที่ต  ารวจไมไ่ดแ้สดงหมายจบัแต่อยา่งใด 

ระหว่างการสอบปากค า “นิรนาม” เจา้หนา้ที่ต  ารวจแสดงหลกัฐานภาพหนา้จอมากกวา่ 30 ชดุจาก
บญัชีทวิตเตอรข์องเขา รวมถึงหลายภาพที่มเีนือ้หาเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์เจา้หนา้ที่ที่สอบปากค า
ยงัไดบ้นัทึกบทสนทนาระหว่างการสอบสวนดว้ยโทรศพัทม์ือถือ เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2563 ร.ต.ท.ชลวิทย ์อธิ
พนัธสี์หจ์ากสถานีต ารวจพทัยายื่นค ารอ้งควบคมุขอควบคมุตวั “นรินาม” ระหวา่งการสอบสวน โดยอา้งว่าเขามี
ความเส่ียงในการหนีและอา้งถงึก าหนดโทษสงูตามมาตรา79 หลงัจากศาลจงัหวดัพทัยาปฏิเสธไมใ่หป้ระกนัตวั
เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2563 ครอบครวัของ “นิรนาม” ไดย้ื่นขอประกนัตวัอกีครัง้ดว้ยหลกัทรพัย ์200,000 บาท
เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์256380 การพิจารณาคดีเบือ้งตน้จะมีขึน้ในวนัท่ี 8 มิถนุายน 256381 

เจา้หนา้ที่ยงัฟ้องรอ้งต่อบคุคลที่โพสตข์อ้ความบนส่ือโซเชียลในลกัษณะส่วนตวั โดยอา้งว่าเพื่อปกป้อง
ความมั่นคงแหง่ชาต ิในเดือนมกราคม 2562 ตามที่อยัการสงูสดุยื่นรอ้งเรียน ต ารวจแจง้ความ “มาลี” ดว้ยขอ้หา
ตามมาตรา 33, 83, 91, 116 และ 209 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา รวมถงึมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์
เจา้หนา้ที่อา้งวา่เธอจดัตัง้องคก์รอาชญากรรมเพื่อก่อใหเ้กิดความกระดา้งกระเดื่องและต่อตา้นสถาบนั
พระมหากษัตรยิแ์ละรฐับาล พรอ้มทัง้แชรรู์ปถา่ยของตนถือธงที่เขยีนว่า “สหพนัธรฐัไท” กลุ่มสหพนัธรฐัไทย ใน
กลุ่มสนทนาส่วนตวับนแอปพลิเคชั่นไลน์82 

เมื่อวนัท่ี 4 ธันวาคม 2561 “มาลี” เดินทางไปท่ีหา้งสรรพสินคา้เซน็ทรลัเวิรล์ในจงัหวดัอบุลราชธานี
สถานท่ีซึ่งเธอถา่ยรูปตนเองถือธงที่ประดบัดว้ยโลโกข้องกลุ่มสหพนัธรฐัไทย “มาลี” แชรรู์ปถา่ยกบัเพื่อนของเธอ
ในแอปพลิเคชนัไลน ์ต่อมาเมื่อวนัท่ี 8 ธันวาคม เจา้หนา้ที่ต  ารวจประมาณ 30 นายปรากฏตวัที่บา้นของ “มาลี” 
และน าตวัเธอไปสอบปากค าที่สถานีต ารวจใกลเ้คียง ก่อนที่จะสง่ตวัเธอไปยงัมณฑลทหารบกที่ 22 อ าเภอวารนิ
ช าราบ “มาลี” บอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนลว่า “[เจา้หนา้ที]่ก็ถา่ยรูปพีต่ลอด แบบนีม้นักลวั เราไม่เคย

 
78 ศนูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชน, “ผูใ้ชท้วิตเตอร ์“นิรนาม_” ถกูจบักุมด าเนินคดีพ.ร.บ.คอมฯ ก่อนศาลไม่ใหป้ระกนัตวั อา้งเป็นเรื่องรา้ยแรง”, 20 กุมภาพนัธ ์2563, 
https://www.tlhr2014.com/?p=16073 (เขา้ถึงวนัที่ 2 มีนาคม 2563). 
79 ศนูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชน, “ผูใ้ชท้วิตเตอร ์“นิรนาม_” ถกูจบักุมด าเนินคดีพ.ร.บ.คอมฯ ก่อนศาลไม่ใหป้ระกนัตวั อา้งเป็นเรื่องรา้ยแรง”, 20 กุมภาพนัธ ์2563, 
https://www.tlhr2014.com/?p=16073 (เขา้ถึงวนัที่ 2 มีนาคม 2563). 
80 บทสมัภาษณศ์นูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชน, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 6 มีนาคม 2563, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.  
ศนูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชน, “ยิม้แรกของพอ่กบัแม่ในรอบหกวนั: บนัทึกเรื่อง “นิรนาม_” ก่อนจะไดป้ระกนัตวั,” 24 กุมภาพนัธ ์25623, 
https://www.tlhr2014.com/?p=16191 (เขา้ถึงวนัที่ 2 มีนาคม 2563). 
81 บทสมัภาษณศ์นูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชน, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 7 เมษายน 2563, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
82 บทสมัภาษณต์วัแทนทางกฎหมายของ “มาลี,” แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 14 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย; ตามมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
กลุ่มสหพนัธรฐัไทยเขา้ข่าย “อัง้ยี่” เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่ “ปกปิดวิธีด าเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย” ดปูระมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 209, 
https://library2.parliament.go.th/library/content_law/18.pdf (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 

https://www.tlhr2014.com/?p=16073
https://www.tlhr2014.com/?p=16073
https://www.tlhr2014.com/?p=16191
https://library2.parliament.go.th/library/content_law/18.pdf
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เจอแบบนี ้มนัทัง้ตกใจทัง้อะไร...พีไ่ม่ไดถ้่ายรูปตวัเองนะ ถา่ยบรรยากาศทัว่ๆ ไป...นอ้งสองคนเขาเดนิมา เขาก็
ไปถ่ายให.้..ก็แค่นัน้แลว้เราก็ส่งไลนไ์ปใหเ้พือ่น...ไม่ไดโ้พสตเ์ฟซ[บุ๊ค]เพราะวา่พีไ่ม่เล่นเฟซ[บุค๊]”83 

เจา้หนา้ที่ทหารควบคมุตวั “มาลี” ไวท้ัง้หมดสีว่นัก่อนปล่อยตวัเธอ เพียงเพื่อจะจบักมุเธออีกครัง้ใน
วนัท่ี 13 ธันวาคมและพาตวัไปยงัมณฑลทหารบกที่ 11 กรุงเทพฯ “มาลี”ถกูปล่อยตวัอีกครัง้เมื่อวนัท่ี 15 
ธันวาคม มีการออกหมายเรียกเมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 256284 “มาลี” เล่าถงึความรา้ยแรงของคดีกบัแอมเนสตี ้
อินเตอรเ์นชั่นแนลว่า “เขามาถ่ายรูปกบัพี ่เขา้มาตรงหนา้บา้นพีแ่ลว้ก็ไปเอาขา้งบา้นพีม่าเป็นพยาน มาถ่ายรูป
ดว้ยกนัสีค่น มเีสธ.สองเสธ...แลว้ก็พีแ่ลว้ก็นอ้งขา้งบา้นพี ่แลว้กบ็อกว่าเดีย๋วจะส่งไปใหร้.10 ดู"85 เมื่อวนัท่ี 23 
กนัยายน 2562 เจา้หนา้ที่แจง้ขอ้หาอย่างเป็นทางการ และ “มาลี” ไดร้บัประกนัตวัดว้ยหลกัทรพัย ์600,000 
บาท86 

คดีของ “มาลี” เป็นหนึง่ใน 11 คดีที่ฟ้องรอ้งต่อสมาชิกของกลุ่มสหพนัธไ์ทย ซึ่งมีผูถ้กูกล่าวหาอยา่ง
นอ้ย 20 คน87 เจา้หนา้ที่อา้งวา่กลุม่ดงักล่าวตอ้งการโค่นลม้สถาบนัพระมหากษัตรยิแ์ละรฐับาล เปล่ียนแปลง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ เป็นระบอบสหพนัธรฐัที่มีประธานาธิบด ีรวมถึง
พยายามโนม้นา้วใหผู้ค้นก่อความวุ่นวายภายในราชอาณาจกัรซึง่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายรา้ยแรงต่อความ
มั่นคงแหง่ชาติ88 

ปัจจบุนั “มาลี” เป็นจ าเลยเพียงรายเดียวที่เขา้รบัการไต่สวนโดยศาลในขอ้หาดงักล่าว เนื่องจากไม่
ทราบที่อยู่ของจ าเลยคนอื่น เป็นที่รูจ้กักนัดวี่าผูถ้กูกล่าวหาว่าไมเ่คารพต่อสถาบนัพระมหากษตัรยิย์่อมไดร้บั

 

83 บทสมัภาษณ ์“มาลี,” แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 16 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
84 บทสมัภาษณ ์“มาลี,” แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 16 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, และบทสมัภาษณต์วัแทนทางกฎหมายของ “มาลี,” แอมเนสตี ้อินเตอร์
เนชั่นแนล, 14 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
85 บทสมัภาษณ ์“มาลี,” แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 16 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
86 ศนูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชน, สั่งฟ้องหญิงสงูวยัอบุลฯ ม.116-อัง้ยี่-พ.ร.บ.คอมฯ เหตสุวมเสือ้ด า, 23 กนัยายน 2562, https://www.tlhr2014.com/?p=13883 (เขา้ถึง
วนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
87 ศนูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชน, 1 ปี ความเคลือ่นไหวคดี ‘สหพนัธรฐัไท’: ด าเนินคดีอย่างนอ้ย 20 คน ใน 11 คดี, 25 กนัยายน 2562, 
https://www.tlhr2014.com/?p=13896 (เขา้ถึงวนัที่ 4 ธันวาคม 2562). 
88 เอกสารต ารวจตรวจสอบโดยแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล 
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ผลกระทบ ดงัที่ผูลี้ภ้ยัชาวไทยหลายคนท่ีถกูฟ้องรอ้งดว้ยขอ้หาหมิน่พระบรมเดชานภุาพไดห้ายตวัไปและเชื่อกนั
ว่าเสียชวีิตแลว้89 นดัพิจารณาคดคีรัง้ต่อไปของ “มาลี” มใีนในเดือนกนัยายน 256390 

เมื่อกล่าวถงึการเปล่ียนจากการใชม้าตรา 112 เพื่อด าเนินคดกีบัเนือ้หาทางออนไลน ์ทนายความดา้น
สิทธิมนษุยชนบอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนลว่า “มนัยงัมีบางกลุ่มทีย่งัใช[้มาตรา 112]เป็นเครือ่งมือใน
การด าเนนิการกบับคุคลทีเ่ห็นตา่งทางการเมืองอยู๋ ตรงนีค้อืปัญหา ปัญหาต่อสงัคมไทยกบัปัญหาต่อสถาบนั
ดว้ย...การเอาคดคีวามผดิเกีย่วกบัความมั่นคงมาเป็นเกราะปิดปากประชาชนงา่ยทีส่ดุ”91 

การคุกคามและข่มขู่ผู้ใช้อนิเตอรเ์น็ต 
ทางการไทยใชว้ิธีการตา่งๆ สกดักัน้การแสดงออกออนไลน ์นอกเหนือจากการฟ้องรอ้งคดีทางอาญา

เพื่อหยดุยัง้การเผยแพรข่องขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัรฐับาลและสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ต ารวจยงัใชว้ธีิการข่มขู่
ผูใ้ชง้านส่ือสงัคมออนไลนท์ี่โพสตไ์ดร้บัความสนใจจากสาธารณะ ผ่านการการสอบสวนพวกเขาโดยปราศจา
เอกสารทางกฎหมายที่จ าเป็น แต่เจา้หนา้ที่กลบัด าเนินการเพียงเล็กนอ้ยเพื่อควบคมุการเผยแพรข่องเนือ้หาที่
ละเมิดสิทธิต่อบคุคลที่นกัวจิารณร์ฐับาล 

เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจกิายน 2562 เวลาประมาณ 9.00 น. เจา้หนา้ที่ต  ารวจนอกเครื่องแบบเขา้จบักมุ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และพาเธอไปท่ีสถานตี ารวจคลองหลวง เจา้หนา้ที่สิบนายด าเนินการ
สอบปากค าเธอเก่ียวกบัการโพสตบ์นทวิตเตอรท์ี่มเีนือ้หาเก่ียวกบัรฐับาลและสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ซึ่งมีผูแ้ชร์
กว่า 60,000 ครัง้92 เจา้หนา้ที่แสดงหลกัฐานเนือ้หาจากโพสตบ์นทวติเตอรข์องนกัศกึษาในเดือนตลุาคม 2562 
พรอ้มบนัทึกการสอบปากค าเธอเป็นเวลาประมาณหน่ึงชั่วโมง93 เจา้หนา้ที่ตกัเตือนนกัศกึษาไม่ใหเ้ผยแพรข่อ้มลู
การสอบปากค าดงักลา่ว พรอ้มทัง้บงัคบัใหเ้ธอเซ็นชื่อในเอกสารสองฉบบั เพื่อยืนยนัวา่เธอยินยอมใหเ้จา้หนา้ที่

 
89 ยกตวัอย่างเช่น หลงัจากวฒุิพงศ ์กชธรรมคณุ หรือ “โกต๋ี” หลบหนีจากประเทศไทยในปี 2559 เขาถกูลักพาตวัโดยกลุ่มชายชุดด าจากบา้นท่ีเมืองเวียงจนัทน ์ประเทศลาว ใน
เดือนกรกฎาคม 2560 และไม่มีผูพ้บเห็นหลงัจากนั้น ฮนันาห ์เอลิส-ปีเตอรส์นั, “นกักิจกรรมทีถ่กูฟ้องขอ้หาหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ ‘หายตวั’ ไปในเวียดนาม (Thai activists 
accused of insulting monarchy ‘disappear’ in Vietnam),” เดอะ การ์เดียน, 10 พฤษภาคม 2562, https://www.theguardian.com/world/2019/may/10/thai-activists-
accused-of-insulting-monarchy-disappear-in-vietnam (เขา้ถึงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562). วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เชื่อไดว้่าชูชพี ชีวสทุธิ์ กฤษณะ ทพัไทย (สหายยงั 
บลดั) และสยาม ธีรวฒุิ (สหายขา้วเหนียวมะม่วง) ถกูส่งตวัจากเวียดนามกลับไทย แมว้่ารองนายกรฐัมนตรีประวิตร วงศส์วุรรณไดป้ฏิเสธว่าผูต้อ้งหาเหล่านีถ้กูส่งตวัจาก
เวียดนาม. แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, “ประเทศไทย: ยืนยนัความปลอดภยัและที่อยู่ของพลเมืองไทยทัง้สาม (Thailand: Confirm safety and whereabouts of three Thai 
citizens),” 10 พฤษภาคม 2562, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/thailand-confirm-safety-and-whereabouts-of-three-thai-citizens/ (เขา้ถึงวนัท่ี 4 
ธันวาคม 2562); ฮิวเมนไรทว์อทช,์ “ประเทศไทย: นกัวิจารณอ์าจ ‘หายตวัไป’ (Thailand: Critics Feared ‘Disappeared’),’” 9 พฤษภาคม 2562, 
https://www.hrw.org/news/2019/05/09/thailand-critics-feared-disappeared (เขา้ถึงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562). ดเูพิ่มเติม “พ่อแม่ผูลี้ภ้ยัหาขอ้มลูการหายตวัไปของลกู 
(Exile's parents seek information on his disappearance),” ส านกัข่าวเอพ,ี 13 พฤษภาคม 2562, https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1676880/exiles-
parents-seek-information-on-his-disappearance (เขา้ถึงวนัที่ 4 ธันวาคม 2562). ปวิน ชชัวาลพงศพ์นัธ,์ “กรณีผูเ้ห็นต่างไทยท่ีหายตวัไป (The Case of Thailand’s 
Disappearing Dissidents),” นิวยอร์กไทมส์, 14 ตลุาคม 2562, https://www.nytimes.com/2019/10/14/opinion/thailand-dissidents-disappearance-murder.html 
(เขา้ถึงวนัที่ 4 ธันวาคม 2562). 
90 บทสมัภาษณต์วัแทนทางกฎหมายของ “มาลี,” แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 14 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
91 บทสมัภาษณท์นายความสิทธิมนษุยชน, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 28 ตลุาคม 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
92 บทสมัภาษณน์กัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 5 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. ดศูนูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชน, จนท.
ไม่ทราบหน่วย คุมตวั นศ.มธ. ขู่บงัคบัใหข้อ้มูล เหตรุีทวิตเกี่ยวกบัสถาบนักษัตริย์, 6 พฤศจิกายน 2562, https://www.tlhr2014.com/?p=14404&lang=en (เขา้ถึงวนัท่ี 4 
ธันวาคม 2562). 
93 บทสมัภาษณน์กัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 5 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. ดเูพิม่เติมโพสตเ์ฟซบุ๊กของแอนดรูว ์แม็กเกร
เกอร ์มารแ์ชลล,์ 5 พฤศจิกายน 2562, https://www.facebook.com/zenjournalist/posts/10157245842251154 (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 

https://www.theguardian.com/world/2019/may/10/thai-activists-accused-of-insulting-monarchy-disappear-in-vietnam
https://www.theguardian.com/world/2019/may/10/thai-activists-accused-of-insulting-monarchy-disappear-in-vietnam
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/thailand-confirm-safety-and-whereabouts-of-three-thai-citizens/
https://www.hrw.org/news/2019/05/09/thailand-critics-feared-disappeared
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1676880/exiles-parents-seek-information-on-his-disappearance
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1676880/exiles-parents-seek-information-on-his-disappearance
https://www.nytimes.com/2019/10/14/opinion/thailand-dissidents-disappearance-murder.html
https://www.tlhr2014.com/?p=14404&lang=en
https://www.facebook.com/zenjournalist/posts/10157245842251154
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สอบปากค า และระบวุ่าเธอเขา้ใจว่าจะตอ้งถกูด าเนินคดีหากเธอโพสตเ์นือ้หาที่คลา้ยคลงึกนัในอนาคต94 ใน
ภายหลงั ก่อนที่นกัศกึษาจะลบบญัชีของเธอ เธอชีแ้จงในทวิตเตอรว์่า “อยากเตอืนคนทีผ่่านมาอ่านทวติหรือรี
อะไร คดิดีๆ  ก่อนนะ ระวงัตวัดว้ย มนัมคีนจบัตาดูอยู่จริงๆ” 

แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนลไดม้โีอกาสสมัภาษณผ์ูใ้ชท้วติเตอรอ์ีกคนชื่อ “เฉลิม” ผูเ้ล่าถงึกรณีที่
คลา้ยคลงึกนัซึง่เกิดขึน้หลงัจากการเลือกตัง้ในเดือนมีนาคม 2562 หลงัจาก “เฉลิม” โพสตเ์นือ้หาเก่ียวกบั
สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ซึ่งมีผูแ้ชรป์ระมาณ 50,000 ครัง้ เจา้หนา้ที่ต  ารวจนอกเครื่องแบบ สอบปากค า “เฉลิม” 
เป็นเวลาสองชั่วโมงในท่ีท างานของเขา95 เขาบอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนลวา่ เจา้หนา้ที่ไม่ไดแ้สดง
เอกสารใดเพื่อระบตุวัตน แต่ตกัเตือนเขาว่าเจา้หนา้ที่ระดบัสงูทราบถึงกจิกรรมออนไลนข์องเขา เขาเล่าว่า 

“[พนกังานผม]บอกว่าพวกนีเ้ป็นเจา้หนา้ทีต่  ารวจ แต่เขาไม่ไดแ้นะน าตวั เป็นผูช้ายทกุคน แตเ่ขาไมไ่ด้
ใหเ้อกสารยืนยนัตวั เขาไม่ไดบ้อกว่ามาจากไหน ไม่ไดบ้อกชือ่ ไมม่ีเอกสารอะไรทัง้นัน้ แลว้เขาก็บอก
ว่า “เบือ้งบน้รูเ้รือ่งทวตี” ของผม”96 

“เฉลิม” ยงัถกูเจา้หนา้ที่บงัคบัใหล้บเนือ้หาออนไลนเ์ก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ขณะทีเ่จา้หนา้ที่
บนัทึกวิดีโอโดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากเขา “เจา้หนา้ทีบ่อกผมวา่หา้มทวตีเรือ่งนีอ้กี เพราะก็รูว้า่ความ
ปลอดภยัของร.10ตอ้งมาก่อน... เขาสั่งใหผ้มลบทวตี คนหนึ่งถ่ายวดิโีอตอนโดนสอบปากค าไว ้ไม่ไดบ้อกผมวา่
จะถ่าย ตอนผมลบทวตีเขากถ็่ายวดิโีอไว”้97 ในทัง้สองกรณี เจา้หนา้ที่ต  ารวจไม่ไดแ้สดงหมาจบัหรือหมายเรียก
ก่อนการสอบปากค า พรอ้มทัง้ตดัเตือนผูใ้หส้มัภาษณว์่าหา้มเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัเหตกุารณด์งักล่าว98 กลยทุธ์
ดงักล่าวของเจา้หนา้ที่ไมเ่พียงท าหนา้ที่คกุคามและขม่ขู่บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งเท่านัน้ แต่ยงัส่งขอ้ความที่น่ากงัวลไป
ยงันกักจิกรรมออนไลนค์นอื่น 

การจับตาดู “ข่าวปลอม” 
ในเดือนพฤศจกิายน 2562 กระทรวงเศรษฐกิจดิจิทลัและสงัคมเปิดตวัศนูยต์่อตา้นขา่วปลอม เพื่อจบั

ตาดเูนือ้หาออนไลนท์ี่อาจสรา้งความเขา้ใจผดิแก่ประชาชนหรือส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อ “ความสงบเรียบรอ้ย 

 

94 บทสมัภาษณน์กัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 5 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. ดเูพิม่เติมโพสตเ์ฟซบุ๊กของแอนดรูว ์แม็กเกร
เกอร ์มารแ์ชลล,์ 3 พฤศจิกายน 2562, https://www.facebook.com/zenjournalist/posts/10157245842251154 (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
95 บทสมัภาษณ ์“เฉลิม,” แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 14 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
96 บทสมัภาษณ ์“เฉลิม,” แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 14 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
97 บทสมัภาษณต์วัแทนทางกฎหมายของ “มาลี,” แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 14 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
98 บทสมัภาษณน์กัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 5 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, และ บทสมัภาษณ ์“เฉลิม,” แอมเนสตี ้
อินเตอรเ์นชั่นแนล, 14 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. ดศูนูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชน, จนท.ไม่ทราบหน่วย คุมตวั นศ.มธ. ขู่บงัคบัใหข้อ้มูล เหตรุีทวิต
เกี่ยวกบัสถาบนักษัตริย์, 6 พฤศจิกายน 2562, https://www.tlhr2014.com/?p=14404&lang=en (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 

https://www.facebook.com/zenjournalist/posts/10157245842251154
https://www.tlhr2014.com/?p=14404&lang=en
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ศีลธรรมอนัดี และความมั่นคงแหง่ชาติ”99 ศนูยต์่อตา้นข่าวปลอมมีหนา้เฟซบุก๊ รวมถงึกลุ่มสนทนาบนไลน ์และ
เว็บไซตท์ี่เผยแพรต่วัอยา่งของ “ขา่วปลอม”100 

เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 รฐับาลไทยประกาศหา้ม “การเสนอข่าวหรือท าใหแ้พรห่ล ายท างส่ือตา่ง ๆ 
ซึ่งมีขอ้ความหรือขา่วสารเก่ียวกบัสถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (โควดิ 19) อนัไม่เป็นความจรงิและอาจท า
ใหป้ระชาชนเกิดความหวาดกลวั” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใชอ้  านาจพ.ร.ก.ฉกุเฉินเพื่อรบัมือกบัการระบาดของ
ไวรสัโควิด-19101 พ.ร.ก.ฉกุเฉินใหอ้ านาจเจา้หนา้ที่รฐัในการเซ็นเซอรก์ารส่ือสาร พรอ้มทัง้ด าเนินคดทีัง้กบัผู้
เผยแพรข่อ้ความดงักล่าวและบคุคลท่ีวิจารณว์ิธีการรบัมือของรฐับาลต่อการระบาดของโควดิ-19 ดว้ยขอ้หาตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอรห์รือพ.ร.ก.ฉกุเฉิน กฎหมายเหล่านีก้  าหนดใหม้โีทษจ าคกุไม่เกินหา้ปีและสองปี ตามล าดบั102 

เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม ดนยั อสุมา ศิลปินวยั 42 ปีหรือที่รูจ้กักนัในชื่อ “Zen Wide” โพสตข์อ้ความบนเฟ
ซบุ๊กวา่ เมื่อเดินทางกลบัจากสเปน ทัง้เขาและผูโ้ดยสารคนอื่น จากเที่ยวบินเดยีวกนัไม่พบเห็นจดุตรวจคดักรอง
โควิด-19 ที่สนามบินสวุรรณภมูิ ภายหลงัเมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 เจา้หนา้ที่จบักมุตวัดนยัที่แกลอรีรูปภาพใน
จงัหวดัภเูกต็ หลงัจากมีการรอ้งเรียนโดยบรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ต่อมาเขาถกูด าเนินคดีตาม
มาตรา 14 (2) แห่งพ.ร.บ.คอมพวิเตอรเ์นื่องจาก “น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอรซ์ึ่งขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเท็จ 
โดยประการท่ีน่าจะ...ก่อใหเ้กิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน”103 ดนยัไดร้บัประกนัตวัเมื่อวนัท่ี 24 มนีาคมดว้ย
เงินประกนั 100,000 บาท104 

นกักิจกรรมหลายคนมีขอ้กงัวลวา่ การมีส่วนรว่มของหน่วยงานของรฐัในศนูยต์่อตา้นขา่วปลอมอาจ
น าไปสู่การโตต้อบบคุคลท่ีรายงานขอ้มลูเท็จที่ตวัแทนรฐับาลเป็นผูโ้พสต ์นกักิจกรรมคนหนึ่งอธิบายว่า 

“ถา้อยากแจง้[ขา่วปลอม]กบัหนว่ยงานรฐั ดฉินัคงจะหยดุคดิก่อนว่า “เขาจะโตก้ลบัอะไรเราไหม” ที่
ดฉินักงัวลเกีย่วกบัศูนย์ไม่ใช่วา่เขาจะปล่อยขา่วปลอมหรือขอ้มูลเทจ็ ยงัไม่เห็นแบบนัน้ แต่มนัจะ

 
99 พชัรพ์ิชา ธนาเกษมพิพฒัน ์“ประเทศไทยเผยศนูย ์‘ต่อตา้นข่าวปลอม’ ควบคมุอินเตอรเ์น็ต (Thailand unveils ‘anti-fake news’ center to police the internet),” รอยเตอร์, 
1 พฤศจิกายน 2562, https://www.reuters.com/article/us-thailand-fakenews/thailand-unveils-anti-fake-news-center-to-police-the-internet-idUSKBN1XB48O 
(เขา้ถึงวนัที่ 4 ธันวาคม 2562); “ประเทศไทยศนูยจ์บัตา ‘ข่าวปลอม’ ตอกย า้ขอ้กงัวลเซ็นเซอร ์(Thailand’s ‘fake news’ monitoring hub fuels censorship concerns),” 
ส านกัข่าวเอเอฟพ,ี 29 ตลุาคม 2562, https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3035400/thailand-launches-fake-news-monitoring-hub-amid-fears-
it (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
100 ศนูยต่์อตา้นข่าวปลอม, https://www.antifakenewscenter.com/ (เขา้ถึงวนัที่ 4 ธันวาคม 2562). 
101 รฐับาลไทย, Terms of Reference of the Emergency Decree in effect from 26 มีนาคม 2563, แปลอย่างไม่เป็นทางการโดยแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล. 
102 แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, “วิธีรบัมอืต่อโควิด-19ของทางการไทยตอ้งไม่น าไปสู่ขอ้จ ากดัดา้นสิทธิมนษุยชนที่ไม่สมเหตผุล (Thai Authorities’ Covid-19 Response 
Must Not Lead to Unwarranted Restrictions on Human Rights and Freedom of Expression)”, 27 มีนาคม 2563, 
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3920422020ENGLISH.PDF (เขา้ถึงวนัที่ 30 มีนาคม 2563). 
103 ศนูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชน, “จบัศิลปินโพสต ์“สวุรรณภมูไิมม่ี จนท.คดักรองโควิด” ขณะกกัตวั 14 วนั หลงักลบัจากสเปน”, 24 มีนาคม 2563, 
https://www.tlhr2014.com/?p=16625 (เขา้ถึงวนัที่ 30 มีนาคม 2563); ฮิวเมนไรทว์อทช,์ “ประเทศไทย: มาตรการโควิด-19ปราบปรามเสรีภาพในการพดู (Thailand: 
COVID-19 Clampdown on Free Speech),” 25 มีนาคม 2563, https://www.hrw.org/news/2020/03/25/thailand-covid-19-clampdown-free-speech (เขา้ถึงวนัท่ี 30 
มีนาคม 2563). 
104 บทสมัภาษณศ์นูยท์นายความเพื่อสิทธิมนษุยชน, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 7 เมษายน 2563, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 

https://www.reuters.com/article/us-thailand-fakenews/thailand-unveils-anti-fake-news-center-to-police-the-internet-idUSKBN1XB48O
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3035400/thailand-launches-fake-news-monitoring-hub-amid-fears-it
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3035400/thailand-launches-fake-news-monitoring-hub-amid-fears-it
https://www.antifakenewscenter.com/
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3920422020ENGLISH.PDF
https://www.tlhr2014.com/?p=16625
https://www.hrw.org/news/2020/03/25/thailand-covid-19-clampdown-free-speech
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กลายเป็นช่องทางเอาผดิกบัคนเห็นต่าง หรือคนทีแ่จง้เรือ่งเขา้ไปอย่างสจุริตหรือเปล่า เพราะไม่มี
ความโปร่งใส”105 

แมว้า่รฐับาลไดใ้หค้  ามั่นทางวาจาวา่จะยตุิการเผยแพรเ่นือ้หาที่กอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ นกักิจกรรม
หลายคนกล่าวกบัแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนลวา่ พวกเขาตกเป็นเป้าหมาย “วาทกรรมสรา้งความเกลียดชงั” 
และขอ้มลูที่เป็นเท็จจากผูใ้ชอ้ินเตอรเ์น็ต ในบางกรณีเจา้หนา้ที่ยงัลม้เหลวในการด าเนินการใดเพื่อลบเนือ้หา
เหล่านี ้106 

ณฏัฐาเล่าว่าแมเ้ธอเคยเขา้พดูคยุกบัเจา้หนา้ที่ต  ารวจหลายครัง้เพื่อรอ้งเรียนต่อกรณีดงักล่าว เนือ้หาที่
พุ่งเป้าโจมตเีธอยงัคงไมถ่กูลบจากพืน้ท่ีออนไลน ์“ส าหรบัดฉินั [เจา้หนา้ที]่ไม่ไดท้ าอะไรกบัขอ้รอ้งเรียนทีด่ฉินั
แจง้ไป ขนาดดฉินัไปบ่นกบัทางทนาย ตอนทีน่ ั่งคยุกบัต ารวจเขากใ็หค้วามช่วยเหลือด ีเขาบอกวา่ “ผมเจอคน
โพสตแ์ลว้ คนหนึ่งอยู่นครปฐม คนหนึ่งอยู่เชียงใหม ่ผมมีขอ้มูลทกุอย่างแลว้ แบบนีผ้ดิกฎหมาย ตอ้งเอาคนท า
ผดิมาลงโทษ” แตก่็ไม่มีความคบืหนา้... ดฉินัรอ้งเรียนเขา้ไปเยอะมากแต่ต ารวจไมเ่คยท าอะไรกบัเรือ่งนี”้107 

กาณฑเ์ล่าถงึผลกระทบจากการท่ีเจา้หนา้ที่ไม่จดัการกบักรณีที่เขาถกูละเมิดสิทธิออนไลน์ และความ
ลม้เหลวของเจา้หนา้ที่ในการสืบสวนกรณีนกัปกป้องสิทธิมนษุยชนถกูโจมตี กาณฑก์ล่าวกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์
เนชั่นแนลวา่ “ตอนผมโดนคด ีคนวจิารณ์ผมเยอะ ทนายเห็นทีค่นคอมเมน้ตแ์ลว้กลวัวา่พวกคลั่งเจา้จะท ารา้ย
ผมถา้ออกไปขา้งนอกตอนกลางคนืคนเดยีว... เขาบอกผมว่าอย่าออกจากบา้นยกเวน้วา่จ าเป็น แลว้ถา้ผมออกก็
ใหบ้อกครอบครวัหรือเพือ่นดว้ย... ผมกลวัวา่จะโดนท ารา้ยหรือถูกเก็บ ผมไม่อยากเป็นเหมือนจ่านวิหรือ[เอกชยั] 
ก่อนหนา้นี[้เอกชยั]หรือจ่านวิก็หาตวัคนท ารา้ยไม่ได ้ผมกลวัวา่จะเป็นแบบนัน้” 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 บทสมัภาษณส์ฤณี อาชวานนัทกุลทางโทรศพัท,์ แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 28 ตลุาคม 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
106 บทสมัภาษณณ์ัฏฐา มหทัธนา, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 20 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, และบทสมัภาษณก์าณฑ ์พงษ์ประภาพนัธ,์ แอมเนสตี ้
อินเตอรเ์นชั่นแนล, 20 ตลุาคม 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
107 บทสมัภาษณณ์ัฏฐา มหทัธนา, แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 20 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.  
108 บทสมัภาษณก์าณฑ ์พงษ์ประภาพนัธ,์ แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, 20 ตลุาคม 2562, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 
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3. กฎหมายทีใ่ช้เพือ่จ ากัด
การแสดงออกออนไลน ์

รฐับาลที่มาจากการเลือกตัง้ไดป้ฏิบตัิตามตวัอยา่งของรฐับาลสมยัก่อนหนา้ โดยใชก้ฎหมายที่
คลมุเครือยบัยัง้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน ์แมก้ารด าเนินคดีต่อผูใ้ชอ้ินเตอรเ์น็ตดว้ยมาตรา 112 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา (การหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ) ไดล้ดลงในชว่งหลายปีที่ผ่านมมา กฎหมายต่อไปนี ้
ยงัคงเป็นกรอบใหร้ฐับาลเอาผิดทางอาญาต่อการแสดงออกออนไลนใ์นประเทศไทย 

พระราชบัญญัตคิวามผิดเก่ียวกับคอมพวิเตอร ์

พระราชบญัญัตคิวามผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอรถ์กูบงัคบัใชใ้นปี 2550 และถกูแกไ้ขเพิ่มเติมในปี 2560 
กฎหมายฉบบันีใ้หอ้  านาจเจาหนา้ที่สอดส่องและปราบปรามเนือ้หาออนไลน ์พรอ้มทัง้ด าเนินคดกีบับคุคลตาม
ขอ้ก าหนดที่กวา้งขวางของกฎหมาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายฉบบันีก้ าหนดโทษจ าคกุไม่เกินหา้ปี หรือปรบัไม่เกิน 100,000 บาท หรือทัง้
จ าทัง้ปรบั ส าหรบับคุคลท่ีน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอรซ์ึ่งขอ้มลูอนัเป็น "เท็จ" หรือที่ "บิดเบือน” “โดยประการท่ี
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” 109 “ขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกดิ ความเสียหาย
ต่อการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือโครงสรา้งพืน้ฐานอนัเป็นประโยชนส์าธารณะของประเทศ หรือก่อใหเ้กิด ความตื่นตระหนกแก่
ประชาชน” 110 และ “ขอ้มลูคอมพิวเตอรใ์ดๆ อนัเป็นความผิดเก่ียวกบัความมั่นคง แห่งราชอาณาจกัรหรือ

 

109 พระราชบญัญัติความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร,์ มาตรา 14(1), http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOI_2555/MOI/FIRST_PAGE/COMPUTER_2550/LAW-
PRB.PDF (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
110 พระราชบญัญัติความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร,์ มาตรา 14(2), http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOI_2555/MOI/FIRST_PAGE/COMPUTER_2550/LAW-
PRB.PDF (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 

http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOI_2555/MOI/FIRST_PAGE/COMPUTER_2550/LAW-PRB.PDF
http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOI_2555/MOI/FIRST_PAGE/COMPUTER_2550/LAW-PRB.PDF
http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOI_2555/MOI/FIRST_PAGE/COMPUTER_2550/LAW-PRB.PDF
http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOI_2555/MOI/FIRST_PAGE/COMPUTER_2550/LAW-PRB.PDF
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ความผิดเก่ียวกบัการก่อการรา้ย” 111 การส่งต่อหรือแชรเ์นือ้หาใดที่ละเมิดมาตรา 14 มีโทษจ าคกุสงูสดุหา้ปี หรือ
ปรบัสงูสดุ 100,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั112 

ข้อหายุงปลุกป่ัน 
มาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญาก าหนดโทษจ าคกุสงูสดุเจ็ดปีส าหรบับคุคลที่กระท าดว้ย

วาจา หนงัสือ หรือวิธีอื่นใดเพื่อให ้“เกิดการเปล่ียนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรฐับาล โดยใชก้ าลงัข่มขืนใจ
หรือใชก้ าลงัประทษุรา้ย” หรือ “เกิดความป่ันป่วนหรือกระดา้งกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่
สงบขึน้ในราชอาณาจกัร” หรือ “ใหป้ระชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน”113 

ข้อหาหมิ่นประมาททางอาญา 
มาตรา 326 ถึง 333 แห่งประมวลกฎหมายอาญาก าหนดความผดิฐานหมิ่นประมาท รวมถงึการใส่

ความผูอ้ื่นดว้ยขอ้มลูที่ “น่าจะท าใหผู้อ้ื่นนัน้เสียชื่อเสียง ถกูดหูมิ่น หรือถกูเกลียดชงั”114 

ความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญามีโทษจ าคกุสงูสดุหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้จ า
ทัง้ปรบั เวน้เสียแต่วา่กระท าโดย “เอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร ์ภาพหรือตวัอกัษรท่ีท าใหป้รากฏ
ไม่ว่าดว้ยวิธีการใดๆ” ซึง่มีโทษจ าคกุสงูสดุสองปี และปรบัไม่เกิน 200,000 บาท115 

พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุ์กเฉิน 

พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน (พ.ร.ก.ฉกุเฉิน) ซึ่งประกาศใชค้รัง้แรกในปี 
2548 และประกาศใชต้ัง้แตว่นัท่ี 26 มีนาคม 2563 เพื่อตอบสนองต่อการระบาดของไวรสัโควิด-19 ใหอ้ านาจ
หน่วยงานรฐัจ ากดัเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิมนษุยชนอื่นหากผูใ้ดละเมิดขอ้ก าหนดที่คลมุเครือของ
กฏหมาย 

 

111 พระราชบญัญัติความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร,์ มาตรา 14(2), http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOI_2555/MOI/FIRST_PAGE/COMPUTER_2550/LAW-
PRB.PDF (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
112 พระราชบญัญัติความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร,์ มาตรา 14(2), http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOI_2555/MOI/FIRST_PAGE/COMPUTER_2550/LAW-
PRB.PDF (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
113 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 116, https://library2.parliament.go.th/library/content_law/18.pdf (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
114 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 326, https://library2.parliament.go.th/library/content_law/18.pdf (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 
115 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 328, https://library2.parliament.go.th/library/content_law/18.pdf (เขา้ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562). 

http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOI_2555/MOI/FIRST_PAGE/COMPUTER_2550/LAW-PRB.PDF
http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOI_2555/MOI/FIRST_PAGE/COMPUTER_2550/LAW-PRB.PDF
http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOI_2555/MOI/FIRST_PAGE/COMPUTER_2550/LAW-PRB.PDF
http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOI_2555/MOI/FIRST_PAGE/COMPUTER_2550/LAW-PRB.PDF
https://library2.parliament.go.th/library/content_law/18.pdf
https://library2.parliament.go.th/library/content_law/18.pdf
https://library2.parliament.go.th/library/content_law/18.pdf
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มาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉกุเฉินใหอ้ านาจเจา้หนา้ที่ยบัยัง้ขอ้มลูซึง่ “ที่มีขอ้ความอนัอาจท าใหป้ระชาชน
เกิดความหวาดกลวัหรือเจตนาบดิเบือนขอ้มลูขา่วสาร” 116 มาตราดงักล่าวยงัมอบอ านาจใหน้ายกรฐัมนตรีหา้ม
มิใหม้กีาร "ชมุนมุหรือมั่วสมุกนั...หรือกระท าการใดอนัเป็นการยยุงใหเ้กิดความไม่สงบเรียบรอ้ย" นอกจากนี ้
ขอ้ก าหนดที่ออกโดยอ านาจของพ.ร.ก.ฉกุเฉินยงัหา้มมิใหม้ีการเผยแพร่ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัโควิด-19 ซึง่ทางการ
ไทยเห็นว่า "ไม่เป็นความจรงิ" รวมถึงมิใหม้ี "การชมุนมุ การท ากิจกรรม หรือการมั่วสมุกนั ณ ที่ใดๆ ที่ในสถานท่ี
แออดัหรือกระท าดงักลา่วอนัเป็นการยยุงใหเ้กดิความไม่สงบเรียบรอ้ย”117 เจา้หนา้ที่สามารถฟ้องรอ้งต่อบคุคล
ดว้ยขอ้หาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์หรือตามพ.ร.ก.ฉกุเฉินซึ่งมีโทษจ าคกุไม่เกินสองปี หรือปรบัสงูสดุ 40,000 
บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั118 

 

 

 

 

 

 

116 แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, “วิธีรบัมอืต่อโควิด-19ของทางการไทยตอ้งไม่น าไปสู่ขอ้จ ากดัดา้นสิทธิมนษุยชนทีไ่ม่สมเหตผุล (Thai Authorities’ Covid-19 Response 
Must Not Lead to Unwarranted Restrictions on Human Rights and Freedom of Expression)”, 27 มีนาคม 2563, 
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3920422020ENGLISH.PDF (เขา้ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 2563). 
117 (ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการ) ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉกุเฉิน) (ฉบับที ่1), 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF (เขา้ถึงวนัท่ี 8 เมษายน 2563). 
118 แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล, “วิธีรบัมอืต่อโควิด-19ของทางการไทยตอ้งไม่น าไปสู่ขอ้จ ากดัดา้นสิทธิมนษุยชนที่ไม่สมเหตผุล (Thai Authorities’ Covid-19 Response 
Must Not Lead to Unwarranted Restrictions on Human Rights and Freedom of Expression)”, 27 มีนาคม 2563, 
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3920422020ENGLISH.PDF (เขา้ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 2563). 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3920422020ENGLISH.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3920422020ENGLISH.PDF
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4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยการส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและการแสดงออก ระบวุา่รฐัพุ่งเปา้หมายควบคมุขอ้มลูมากขึน้ โดยเฉพาะขอ้มลูออนไลน ์ผ่านการบงัคบั
ใชก้ฎหมายที่คลมุเครือและจ ากดัสิทธิปราบปรามเนือ้หาที่ชอบธรรม119 ช่วงหา้ปีภายใตร้ฐับาลทหาร พรอ้มทัง้
ความถดถอยของการคุม้ครองสทิธิมนษุยชน แสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยนบัเป็นหนึ่งในรฐันัน้ วิธีการรบัการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ของรฐับาลยงัชีใ้หเ้ห็นว่ามแีนวโนม้จะกระชบัขอ้จ ากดัใหเ้ขม้งวดขึน้ 

สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกไมอ่าจมเีพียงในกรณีที่ขอ้มลูหรือความคิดเห็นมีความสอดคลอ้งกบัผูร้บั
สาร หรือปราศจากเนือ้หาที่ท  าใหผู้ร้บัสารไม่พอใจ หรือเป็นการไม่แสดงความเห็น แต่ยงัรวมถึงขอ้มลูหรือความ
คิดเห็นที่ไม่เห็นพอ้ง หรือกระทบกระทั่ง หรือท าใหร้ฐัหรือประชาชนกลุ่มใดไม่พอใจ คณะมนตรีสิทธิมนษุยชน
แห่งสหประชาชาติ ในฐานะหน่วยงานท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อก ากบัดแูลการบงัคบัใชก้ติการะหวา่งประเทศว่าดว้ยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ไดก้ล่าวว่า “มาตรการทีจ่  ากดัสิทธิตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการความได้
สดัส่วน มาตรการเหล่านีต้อ้งมีความเหมาะสมในการบรรลหุนา้ที่คุม้ครอง มาตรการเหล่านีต้อ้งเป็นเครื่องมอืที่
ล่วงล า้ [สิทธิมนษุยชน] นอ้ยที่สดุจากมาตรการทัง้หมดเพื่อบรรลหุนา้ที่คุม้ครอง มาตรการเหล่านีต้อ้งไดส้ดัส่วน
กบัผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการคุม้ครอง”120 

รฐับาลจ าเป็นตอ้งด าเนินการท่ีเดด็ขาดและครอบคลมุเพื่อยกเลิกชื่อเสียงนี ้และเพื่อป้องกนัไมใ่หม้ี
ขอ้จ ากดัเพิม่เตมิภายใตข้อ้อา้งการรบัมือต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ดว้ยขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี ้แอมเนสตี ้
อินเตอรเ์นชั่นแนลเรียกรอ้งใหร้ฐับาลไทยจดัตัง้หน่วยงานเพื่อปฏิรูปการด าเนินงานใหห้ลายดา้น ในฐานะรฐัภาคี
แห่งกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เราเนน้ย า้วา่ประเทศไทยมพีนัธกรณี
ระหว่างประเทศในการเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก รวมถงึการแสดงออกออนไลน ์รฐับาลตอ้ง
ด าเนินการมากกวา่นีเ้พื่อรบัประกนัว่าปฏิบตัติามพนัธกรณีเหล่านี ้

 

119 ดรูายงานผูร้ายงานพิเศษเพื่อเสริมสรา้งสนบัสนนุและปกป้องสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก, 6 เมษายน 2561, A/HRC/38/35 
https://undocs.org/en/A/HRC/38/35 (เขา้ถึงวันท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2563). 
120 คณะมนตรีสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ, ขอ้คิดเห็นทั่วไปที่ 34, UN Doc. CCPR/C/GC/34 (2544), ย่อหนา้ 34. 

https://undocs.org/en/A/HRC/38/35
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ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทย 
• เคารพ ปกป้อง ส่งเสรมิ และเติมเต็มสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเตม็ที่และมีประสิทธิภาพ 

รวมถงึการแสดงออกออนไลน ์

• ยตุิกระบวนการทางอาญาทัง้หมดต่อนกัปกป้องสิทธิมนษุยชน นกักิจกรรม นกัข่าว นกัการเมือง และ
บคุคลอื่น ผูต้กเป็นเปา้หมายเพยีงเพราะใชสิ้ทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสงบ พรอ้มทัง้ปล่อยตวั
บคุคลที่ถกูควบคมุตวัทนัทีอย่างไม่มีเงื่อนไข 

• ยตุิการฟ้องรอ้งคดีทางอาญาต่อบคุคลใด เพยีงเพราะการใชสิ้ทธิมนษุยชนอย่างสงบ รวมถึงสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงออกออนไลน ์

• ยตุิการมีส่วนรว่มของกระทรวงเศรษฐกจิดิจิทลัและสงัคมในศนูยต์อ่ตา้นขา่วปลอมและในการ
ด าเนินงานตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ พรอ้มทัง้จดัตัง้หน่วยงานภายนอกที่เป็นกลาง ถ่วงดลุ และเป็นอิสระ
เพื่อตรวจสอบกรณีรอ้งเรยีนขอ้เท็จจรงิใดที่อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย 

• สรา้งสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยัและส่งเสรมิผูใ้ชอ้ินเตอรเ์นต็ใหใ้ชสิ้ทธิมนษุยชนอย่างสงบ รวมถึงสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงออก โดยปราศจากการข่มขู่ คกุคาม จบักมุ หรือด าเนินคด ี

ข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา 
• แกไ้ขหรือยกเลิกกฎหมายที่จ ากดัสิทธิ หรือที่บญัญัติใหก้ารใชสิ้ทธิเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์

อย่างสนัตเิป็นความผิด เพื่อรบัประกนัว่ากฎหมายดงักล่าวสอดคลอ้งกบัพนัธกรณีดา้นสิทธิมนษุยชน
ระหว่างประเทศของประเทศไทย ไดแ้ก่ 

o พระราชบญัญัตคิวามผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์

o มาตรา 116 (การยยุงปลกุป่ัน) แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

o มาตรา 326 ถึง 333 (การหมิ่นประมาท) แหง่ประมวลกฎหมายอาญา และ 

o พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน 

• พฒันาเกณฑแ์ละระยะเวลาการยกเลิกหรือแกไ้ขกฎหมายเหล่านี ้ผ่านการหารือกบัภาคประชา
สงัคมไทย รวมทัง้หน่วยงานองคก์รสหประชาชาติที่เก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดกรอบเวลาที่เพียงพอส าหรบั
การตรวจสอบและหารือ 
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ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลอื่น 

• เรียกรอ้งใหท้างการไทยยตุกิารด าเนินคดีอาญาต่อนกัปกป้องสิทธิมนษุยชน นกักิจกรรม นกัขา่ว 
นกัการเมืองและบคุคลอื่น ผูต้กเป็นเป้าหมายเพยีงเพราะใชสิ้ทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสงบ 
พรอ้มทัง้เรียกรอ้งใหท้างการไทยแกไ้ขหรือยกเลิกกฎหมายที่จ ากดัสิทธิเสรีภาพการแสดงออกออนไลน ์
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ข้อจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออกออนไลนใ์นประเทศไทย  

ทางการไทยจ ากดัเสรีภาพในการแสดงออนไลนอ์ย่างกวา้งขวาง แทนที่จะยกเลิกรูปแบบการเอาผิดกบั
เนือ้หาที่มีลกัษณะวิพากษว์ิจารณร์ฐั รฐับาลกลบัยงัคงด าเนินคดกีบับคุคลเพียงเพราะใชเ้สรีภาพในการ
แสดงออกออนไลน ์พรอ้มทัง้ข่มขูค่กุคามผูใ้ชอ้ินเตอรเ์น็ต  

นบัตัง้แตก่ารเลือกตัง้ในเดือนมีนาคม 2562 ทางการไทยยงัคงด าเนินคดีอาญากบับคุคลท่ีเล็งเห็น
ขอ้บกพรอ่งในการปฏิบตัิงานของรฐับาล ไม่ว่าพวกเขาจะวิพากษ์วิจารณต์ ารวจ ทหาร หรือคณะกรรมการ
การเลือกตัง้แหง่ประเทศไทย บคุคลท่ีตรวจสอบกจิกรรมของหน่วยงานรฐัเหล่านีแ้ละเรียกรอ้งความ
ยตุิธรรมตอ้งเผชิญกบัโทษจ าคกุและค่าปรบัมลูคา่สงู 

 


