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บทนำ�
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากล (International
Commission of Jurists - ICJ) ได้เผยแพร่รายงานขององค์กร เรือ่ ง “การควบคุมอินเทอร์เน็ต:
การจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออกและข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้” (“Dictating the Internet: Curtailing Free Expression, Opinion and Information
Online in Southeast Asia”) รายงานฉบับนีไ้ ด้จ�ำ แนกรูปแบบการใช้กฎหมายในทางมิชอบ
โดยรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันมุ่งจำ�กัดเสรีภาพส่วน
บุคคลในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และข้อมูลข่าวสารออนไลน์ เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์
บทกฎหมายและกรณีศกึ ษาทีเ่ กิดขึน้ ในระดับภูมภิ าค รายงานได้ท�ำ การสืบค้นแนวปฏิบตั ขิ อง
รัฐตลอดหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมา ในการบัญญัตแิ ละบังคับใช้กฎหมายทีไ่ ม่สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนการควบคุมเนื้อหาในสื่อออนไลน์อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รายงานฉบับนี้ ICJ ดำ�เนินการศึกษาวิเคราะห์ภายใต้บริบทของประเทศไทย ข้อมูลและ
บทวิเคราะห์ทไี่ ด้รบั การปรับปรุงครัง้ นี้ ชีใ้ ห้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยยังคงนำ�
กฎหมาย อันมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานทางสิทธิมนุษยชน มาใช้
ในทางมิชอบโดยอำ�เภอใจ เพือ่ ยกระดับการจำ�กัดสิทธิมนุษยชนบนโลกดิจทิ ลั หน่วยงานภาค
รัฐปรับเปลีย่ นการดำ�เนินมาตรการให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทีแ่ พลตฟอร์มสือ่ ออนไลน์เข้ามามี
บทบาทมากขึน้ ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นของมวลชนในประเด็นของ
โรคระบาดโควิด-19 และการชุมนุมเพื่อประชาธิปไตย หน่วยงานภาครัฐยังกดดันให้บรรดา
บริษทั เทคโนโลยีตอ้ งดำ�เนินการเซ็นเซอร์เนือ้ หาบนแพลตฟอร์มของบริษทั โดยอาศัยคำ�บังคับ
ตามคำ�สั่งศาลให้ปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูล และการดำ�เนินคดีอาญากับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม ยิ่งไป
กว่านัน้ หน่วยงานภาครัฐยังล้มเหลวในการให้การคุม้ ครองทีม่ ปี ระสิทธิภาพแก่บคุ คลทีไ่ ด้รบั
ความเสียหายจากการกระทำ�ละเมิดสิทธิโดยภาคเอกชน อย่างเช่นในกรณีที่บริษัทเอกชนใช้
กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ เพื่อปิดปากผู้ที่แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ และ
เช่นในกรณีผู้กระทำ�ความผิดใช้ข้อความแสดงความเกลียดชัง (hate speech) ยุยงปลุกปั่น
ให้เกิดการเลือกประติบัติ การเป็นปฏิปักษ์ หรือการใช้ความรุนแรง
รายงานฉบับนี้ทำ�การบันทึกและได้นำ�เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563
มาวิเคราะห์และหยิบยกกรณีตัวอย่างซึ่งแสดงให้เห็นว่าการล่วงล้ำ�สิทธิในเสรีภาพแห่งการ
แสดงออกมักส่งผลเป็นการล่วงล้ำ�สิทธิด้านอื่น ๆ รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติ
และสิทธิที่จะมีสุขภาพ
ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564
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การควบคุมอินเทอร์เน็ต: การจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออก
และข้อมูลข่าวสารออนไลน์ในประเทศไทย
I. ความเป็นมา
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ICJ เผยแพร่รายงานเรื่อง “การควบคุม
อินเทอร์เน็ต” รายงานศึกษาถึงประเด็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนหรือ
ถูกนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือในการจำ�กัดเสรีภาพแห่งการแสดงออกและสิทธิมนุษยชนด้านอื่น
ๆ ในบริบทของโลกดิจิทัล โดยรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงประเทศไทย รายงานฉบับดังกล่าวระบุถงึ บทบัญญัตทิ มี่ ลี กั ษณะคลุมเครือและสามารถ
ตีความได้อย่างกว้างขวาง ประกอบกับการอ้างถึงเหตุผลด้าน “ความมั่นคงของชาติ” และ
“ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” อันเป็นสาเหตุทที่ �ำ ให้กฎหมายดังกล่าวถูกใช้เป็นเครือ่ ง
มือในประเทศไทย กฎหมายดังกล่าวเมื่อนำ�ไปบังคับใช้โดยปราศจากกลไกตรวจสอบที่เป็น
อิสระประกอบกับการใช้บทลงโทษที่รุนแรงจึงกระทบต่อเสรีภาพขั้นพื้นฐาน1
ตัง้ แต่นนั้ มาบรรยากาศความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยก็เริม่ ตรึงเครียดมาก
ขึ้น ขบวนเคลื่อนไหวสนับสนุนประชาธิปไตยโดยแกนนำ�เยาวชนเริ่มเข้ามามีบทบาทสำ�คัญ
ในประเทศ ในสถานการณ์โรคระบาดใหญ่โควิด-19 ก่อให้เกิดข้อท้าทายและอุปสรรคใหม่ ๆ
ต่อการใช้สทิ ธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกและข้อมูลข่าวสารออนไลน์ โดยเฉพาะภายใต้ขอ้
จำ�กัดต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด
หน่วยงานรัฐในภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันขยายขอบเขตข้อจำ�กัดในพื้นที่ออนไลน์
ที่เป็นพื้นที่สำ�หรับการแสดงความเห็น2 ประชาชนในประเทศไทยมีอัตราการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ค่อนข้างสูง3 สอดคล้องกับการที่แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทเพิ่มมาก
1

2
3

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, การควบคุมอินเทอร์เน็ต: การจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออก และ
ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ธันวาคม พ.ศ. 2562 (‘รายงานการควบคุม
อินเทอร์เน็ต, พ.ศ. 2562’) ที่ http://www.icj.org/southeast-asia-icj-launches-report-onincreasing-restrcitions-on-online-speech.
สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี, “Social Media and Thailand’s Struggle over Public Space”, ISEAS
Perspective, 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้า 2- 4, ที่ https://www.iseas.edu.sg/wp-content/
uploads/2020/05/ISEAS_Perspective_2020_67.pdf.
Statista, “Penetration of leading social networks in Thailand as of January 2020”,
ที่: https://www.statista.com/statistics/284483/thailand-social-network-penetration/;
DataReportal, “Digital 2020: Thailand”, 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, ที่: https://datareportal.
com/reports/digital-2020-thailand.
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ขึน้ แพลตฟอร์มสือ่ สังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำ�คัญเนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีแ่ บบเปิดและไม่มี
ศูนย์กลาง (decentralized) รองรับการแสดงความเห็นและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึง่ ถูกจำ�กัด
หรือถูกเซนเซอร์และไม่สามารถแสดงผ่านสื่อแบบดั้งเดิมได้4
เห็นได้วา่ อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำ�คัญในการเคลือ่ นไหวอันนำ�ไปสูก่ ารชุมนุมสนับสนุน
เพือ่ ประชาธิปไตย มีการใช้งานสือ่ สังคมออนไลน์แพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น เฟสบุค๊ (Facebook)
และทวิตเตอร์ (Twitter)5 และแอพลิเคชันส่งข้อความออนไลน์ เช่น เทเลแกรม (Telegram)6
เป็นวงกว้างในการเรียกร้อง การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร และการเคลือ่ นไหวทางการเมือง7
การชุมนุมข้างต้นเริ่มขึ้นในรั้วสถานศึกษาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ภายหลัง
ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษายุบพรรคอนาคตใหม่ทคี่ รองตำ�แหน่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักในขณะ
นัน้ 8 การชุมนุมหยุดพักไปชัว่ คราวเนือ่ งจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ก่อนทีจ่ ะกลับ
มาเริม่ ใหม่อกี ครัง้ หนึง่ ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 25639 ผูช้ มุ นุมมีขอ้ เรียกร้องให้รฐั บาลภาย
ใต้การนำ�โดยนายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทร์โอชา ลาออก ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และ
ให้หน่วยงานรัฐยุตกิ ารคุกคามผูท้ วี่ จิ ารณ์รฐั บาล10 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ผูช้ มุ นุมหลาย
พันคนรวมตัวชุมนุมทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียกร้องให้มกี ารปฏิรปู สถาบันกษัตริย11์ ภาย
ใต้การนำ�โดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาข้อเรียกร้องให้มีการ
ปฏิรปู สถาบันกษัตริยย์ งั คงเป็นข้อเรียกร้องหลักของการเคลือ่ นไหวเพือ่ ประชาธิปไตยในเดือน
4

ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์, “Redefining Power: The Politics of Social Media and Information in
Thailand”, Global Asia, ธันวาคม พ.ศ. 2557, ที่ https://www.globalasia.org/v9no4/feature/
redefining-power-the-politics-of-social-media-and-information-in-thailand_pavinchachavalpongpun.
5 เอม สินเพ็ง, “Twitter Analysis of the Thai Free Youth Protests”, 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563, ที่:
https://www.thaidatapoints.com/post/twitter-analysis-of-the-thai-freeyouth-protests.
6 Bangkok Post, “Alternative chat apps appeal to protesters”, 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่:
https://www.bangkokpost.com/business/2004767/alternative-chat-apps-appeal-toprotesters.
7 โปรดดู, DW, “Thailand’s protests and their digital dimension”, 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่:
https://www.dw.com/en/thailands-protests-and-their-digital-dimension/a-55315079.
8 Reuters, “Hundreds join protest against ban of opposition party in Thailand”,
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, ที่: https://www.reuters.com/article/us-thailand-politicsidUSKCN20G0EW.
9 Bloomberg, “Thousands in Bangkok Rally Against Thai Government”, 18 กรกฎาคม พ.ศ.
2563, ที่: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-18/thousands-inbangkokrally-against-thai-government.
10 BBC News, “Thailand protests: Thousands join huge rally demanding reforms”, 19
กันยายน พ.ศ. 2563, ที่: https://www.bbc.com/news/world-asia-54217284.
11 Prachatai, “[Full statement] The demonstration at Thammasat proposes monarchy
reform”, 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://prachatai.com/english/node/8709.
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ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงจำ�นวนหลายพันคน12 เพื่อแสดงความไม่
พอใจกับการประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง” ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
โดยนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา13
ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำ�เร็จในการยับยั้งการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรก14 ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ในประเทศไทยได้
มีการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-1915 การใช้
มาตรการฉุกเฉินดังกล่าวสร้างข้อจำ�กัดด้านสิทธิมนุษยชนโดยไม่ได้สัดส่วนและไม่จำ�เป็น ต่อ
จากนั้นมาในเดือนธันวาคม 2563 เกิดการระบาดระลอกที่สองจากแหล่งระบาดซึ่งเกิดขึ้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร รายงานข่าวจากสื่อสำ�นักต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่ามีความพยายามในการ
กล่าวโทษผู้ย้ายถิ่นฐานว่าเป็นต้นเหตุของการระบาดของโรค16 การระบาดในครั้งนี้มีการใช้
ข้อความที่แสดงถึงความเกลียดชังชาวต่างชาติ (xenophobic expression) บนสื่อออนไลน์
นำ�ไปสู่การยุยงปลุกปั่นให้ใช้ความรุนแรงและเลือกประติบัติต่อผู้ย้ายถิ่นฐานจากเมียนมา
บนสื่อสังคมออนไลน์17
12 BBC News, “Thai protests: Tens of thousands gather again in mass defiance of
government”, 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.bbc.com/news/worldasia-54548988.
13 กรมประชาสัมพันธ์, “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร”, 15
ตุลาคม พ.ศ. 2563 (‘ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร’), ที่:
https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=10227&filename=index. ในประเทศไทย มี
ระดับความฉุกเฉินสองระดับ คือ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” และ “สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง” ใน
การประกาศใช้ “สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง”นายกรัฐมนตรีและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีจะมีอำ�นาจในการกำ�หนดมาตรการที่มากกว่ามาตรการใน “สถานการณ์
ฉุกเฉิน”.
14 โปรดดู, ตัวอย่าง เช่น Thai PBS, “WHO director praises Thailand as a good model
for containing COVID-19”, 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, ที่: https://www.thaipbsworld.
com/who-director-praises-thailand-as-a-good-model-for-containing-covid-19/ ; UN
News, “Thailand’s COVID-19 response an example of resilience and solidarity: a
UN Resident Coordinator blog”, 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://news.un.org/en/
story/2020/08/1069191.
15 The Straits Times, “Thailand to invoke emergency decree as coronavirus cases soar”,
24 มีนาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-todeclare1-month-emergency-on-march-26; TAT News, “Thailand extends Emergency Decree
for eleventh time until 31 May 2021”, 31 มีนาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.tatnews.
org/2021/03/thailand-extends-emergency-decree-for-eleventh-timeuntil-31-may-2021/.
16 Reuters, “Anti-Myanmar hate speech flares in Thailand over virus”, 24 ธันวาคม พ.ศ.
2563, ที่: https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-thailand-myanmar/
anti-myanmar-hate-speech-flares-in-thailand-over-virus-idUKKBN28Y0KQ?editionredirect=uk.
17 เพิ่งอ้าง.
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ข้อสังเกตและผลการศึกษาที่สำ�คัญ
รายงานฉบับนี้ได้สรุปและประเมินพัฒนาการของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการ
จัดทำ�รายงานของ ICJ เรื่อง การควบคุมอินเทอร์เน็ต (Dictating the Internet) ในปี พ.ศ.
2562 ICJ สังเกตแนวโน้มสถานการณ์ทแี่ ย่ลง พบว่าสือ่ มวลชน นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ
บุคคลอื่นถูกสอบสวน ถูกตั้งข้อกล่าวหา ถูกดำ�เนินคดี และถูกจำ�คุก จากการใช้สิทธิเสรีภาพ
ของพวกเขาในการแสดงออกและข้อมูลข่าวสารบนสือ่ ออนไลน์ ในสถานการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมือง และการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 มีการจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออก
ข้อมูลข่าวสาร การชุมนุม และจำ�กัดสิทธิประการอืน่ ๆ เข้มงวดมากขึน้ และกระทำ�ไปในนาม
ของการรักษาความมั่นคงของชาติ การรักษาสาธารณสุขและการยับยั้ง “ข้อมูลเท็จ” บนสื่อ
ออนไลน์
หน่วยงานภาครัฐใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อจำ�กัดการแสดงความเห็นบน
พื้นที่ออนไลน์แต่ กลับสวนทางกับความล่าช้าของหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียง
พอในการให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกและข้อมูลข่าวสารของ
ปัจเจกภายในอาณัติของตน อีกทั้งยังพบการดำ�เนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปิดกั้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Strategic Lawsuits Against Public Participation หรือ SLAPP
Lawsuits) ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและสือ่ มวลชน ทั้งจากบริษทั และภาคเอกชน เพื่อใช้
ควบคุมและจำ�กัดการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารดำ�เนินธุรกิจทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับหลักจริยธรรมหรือหลักสิทธิมนุษยชน
นอกเหนือจากเหตุการณ์ข้างต้นแล้ว ยังพบแนวโน้มสถานการณ์ที่กำ�ลังเกิดขึ้นสาม
อันสมควรได้รับความสำ�คัญและการแก้ไขปรับปรุง ดังนี้
1.

รัฐบาลไทยพยายามดำ�เนินมาตรการเพื่อจำ�กัดพื้นที่สาธารณะในสื่อออนไลน์
สำ�หรับการแสดงความคิดเห็น ด้วยการกดดันและบังคับให้บริษัทเทคโนโลยี
และเครือข่ายออนไลน์ให้ร่วมมือเซนเซอร์การแสดงความเห็นและข้อมูล
ข่าวสารบนสือ่ ออนไลน์ แพลตฟอร์มสือ่ สังคมออนไลน์บางรายต้องปฏิบตั ติ าม
คำ�สัง่ ศาลซึง่ เป็นไปตามคำ�ร้องของรัฐบาลไทย ทีข่ อให้ด�ำ เนินการปิดกัน้ หรือลบ
เนื้อหาที่อยู่บนแพลตฟอร์มของตน รัฐบาลได้ใช้กฎหมายภายในประเทศที่ยัง
คงมีข้อบกพร่องเป็นเครื่องมือในการกดดันแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตาม
ประกอบกับบริษัทผู้ดำ�เนินแพลตฟอร์มก็ดำ�เนินธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหากำ�ไร เมื่อบริษัทเทคโนโลยีอย่างเฟสบุ๊ค (Facebook) และทวิตเตอร์
(Twitter) ปฏิเสธไม่ด�ำ เนินการตามคำ�ขอ รัฐบาลไทยได้ตอบโต้ดว้ ยวิธกี ารแจ้ง
ความร้องทุกข์บริษทั ดังกล่าวตามกฎหมายโดยเป็นกลวิธเี พือ่ ข่มขูห่ รือบีบบังคับ
ให้ต้องปฏิบัติตาม
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2.

ในสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 รัฐบาลไทยยกระดับการใช้
มาตรการที่เป็นการจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออกและจำ�กัดการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารบนสือ่ ออนไลน์ โดยอ้างถึงเหตุผลทางด้านการสาธารณสุข และการต่อ
ต้าน “ข้อมูลเท็จ” เพือ่ รับมือกับวิกฤตการณ์ดา้ นสาธารณสุขดังทีไ่ ม่เคยปรากฏ
มาก่อนและเพือ่ คุม้ ครองสิทธิทจี่ ะมีสขุ ภาพ การดำ�เนินการโดยรัฐบาล ทัง้ การ
กำ�หนดข้อจำ�กัดด้านเสรีภาพในการแสดงความเห็นบนสื่อออนไลน์และข้อมูล
ข่าวสาร แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นการดำ�เนินการทีไ่ ม่มคี วามจำ�เป็นและไม่ได้
สัดส่วน ขัดต่อมาตรฐานและหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

3.

การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 เผยให้เห็นว่าระบบกฎหมายของประเทศไทย
นั้นยังมีจุดบกพร่อง เนื่องจากยังไม่สามารถใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการ
แสดงความเห็นในเชิงยุยงปลุกปั่นอันก่อให้เกิดการเลือกประติบัติหรือการใช้
ความรุนแรงต่อชาวเมียนมาผูต้ กเป็นเป้าหมายบนสือ่ ออนไลน์ในช่วงการระบาด
ของโรคโควิด-19 ระลอกที่สองในประเทศไทย ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะมีหน้าที่
ในการห้ามปรามการแสดงออกในลักษณะที่รุนแรงในพื้นที่ออนไลน์ โดยใช้วิธี
การทีส่ อดคล้องกับหลักความชอบด้วยกฎหมาย (legality) หลักความได้สดั ส่วน
(proportionality) และหลักความจำ�เป็น (necessity) บริษัทเทคโนโลยีโดย
เฉพาะเฟสบุ๊ค (Facebook) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนจากการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของบริษทั จึงต้องดำ�เนินธุรกิจโดยใช้
ความระมัดระวังที่พึงมีของผู้ประกอบการ (due diligence) ในการควบคุม
เนื้อหาในพื้นที่ออนไลน์ แน่นอนว่าหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
ไม่ให้ใช้คำ�พูดหรือเนื้อหาที่ต้องห้ามดังกล่าวในพื้นที่ออนไลน์ ตลอดจนการ
ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) เพื่อการดังกล่าว ไม่ได้เป็นของ
บริษทั ผูใ้ ห้บริการเแพลตฟอร์มแต่เพียงผูเ้ ดียว รัฐก็ยงั คงมีหน้าทีใ่ นการรับรอง
ว่าบริษทั ดังกล่าวได้ด�ำ เนินการตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบริษทั และ
ได้จดั ทำ�กลไกสำ�หรับการร้องเรียนและแก้ไขปัญหาสำ�หรับการละเมิดทีเ่ กิดขึน้
ออนไลน์
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II. กฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ
รายงานฉบับนีอ้ าศัยกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนดังกล่าวในการประเมินและวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐของไทย
ใช้ในการเฝ้าระวัง จำ�กัดขอบเขต และเซนเซอร์เนื้อหาบนสื่อออนไลน์ อันกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนทั้งในพื้นที่ออนไลน์และออฟไลน์ เนื้อหารายงานในหัวข้อนี้อธิบายถึงพันธกรณี
ระหว่างประเทศและมาตรฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศของประเทศไทย ว่าด้วยสิทธิ
ในเสรีภาพแห่งการแสดงออก ความเห็นและข้อมูลข่าวสาร สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิ
ที่จะมีสุขภาพ สิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สิทธิในการมีส่วนร่วมในทางการ
เมือง เพื่อนำ�ไปสู่การวิเคราะห์ในหัวข้อถัดไป18

i. สิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก ความเห็น และข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 19 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) ที่ประเทศไทย
เป็นภาคี ให้การรับรองสิทธิของปัจเจกชนในเสรีภาพแห่งการแสดงออกและความเห็น สิทธินี้
ย่อมรวมไปถึง เสรีภาพที่จะแสวงหา รับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท
ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่คำ�นึงถึงพรมแดน19
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Committee)
ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ พี นั ธกิจในการตีความและกำ�กับรัฐภาคีในการปฏิบตั ติ าม ICCPR ได้อธิบาย
ถึงลักษณะและขอบเขตของพันธกรณีส�ำ หรับรัฐภาคีในความเห็นทัว่ ไปว่า รัฐภาคีมหี น้าทีต่ อ้ ง
ให้การเคารพและรับรองสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก20 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกและความเห็นเป็น
“รากฐาน” แห่งสังคมเสรี และยังช่วยประกันให้เกิด “ความโปร่งใสและวัฒนธรรมแห่งการ
18 โปรดดู, คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล รายงานการควบคุมอินเทอร์เน็ต, พ.ศ. 2562, หัวข้อ 2.
19 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ 19 กำ�หนดว่า “1. บุคคลทุกคนมี
สิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง 2.บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก
สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยไม่คำ�นึง
ถึงพรมแดน ทั้งนี้ไม่ว่า ด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการตีพิมพ์ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศัยสื่อ
ประการอื่นตามที่ตนเลือก 3.การใช้สิทธิตามที่บัญญัติในวรรค 2 ของข้อนี้ต้องมีหน้าที่และความรับผิด
ชอบพิเศษควบคู่ไปด้วยการใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจำ�กัดในบางเรื่องแต่ทั้งนี้ข้อจำ�กัดนั้นต้องบัญญัติไว้
ในกฎหมายและจำ�เป็นต่อ (ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น (ข) การรักษาความมั่นคง
ของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน”.
20 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปลำ�ดับที่ 34, CCPR/C/GC/34, 12 กันยายน พ.ศ. 2554
(‘CCPR/C/GC/34’), ย่อหน้า 2, 3.
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รับผิด”อันจำ�เป็นต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิประการต่าง ๆ อีกมากมาย21 รัฐมีหน้าที่
ในการคุม้ ครองและส่งเสริมการใช้เสรีภาพในการมีส่วนร่วม “ในการแสดงความเห็นทางการ
เมือง การแสดงความคิดเห็นในกิจการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ การอภิปรายในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน การหนังสือพิมพ์ และการแสดงความเห็นทางด้านศาสนา” ไม่วา่ จะกระทำ�ด้วยการ
สื่อสารโดยไม่ใช้คำ�พูด หรือการสื่อสารผ่าน “สื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต”22 ด้วยเหตุ
ที่ “อินเทอร์เน็ตและระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเครื่องมือสื่อสารพกพา” มีบทบาท
เพิม่ มากขึน้ ในยุคปัจจุบนั รัฐจึงต้องดำ�เนินการคุม้ ครองให้สอื่ มวลชนสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
อย่างอิสระ ทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ และสามารถ “แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความคิด ... ระหว่างพลเมือง ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง และผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้อย่างเสรี”
พร้อมทั้ง “ให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่สาธารณะในการตัดสินใจ”23
หลักการที่อ้างอิงตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาและตามมาตรฐานอื่นยันยันตรงกัน
ว่ามาตรฐานและกฎหมายระหว่างประเทศต้องนำ�ไปใช้บังคับในบริบทของพื้นที่ออนไลน์
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human
Rights Council) มีฉันทามติยืนยันว่า “สิทธิมนุษยชนที่บุคคลพึงมีในโลกออฟไลน์ก็ต้องได้
รับการคุม้ ครองในพืน้ ทีอ่ อนไลน์เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเสรีภาพแห่งการแสดงออก ทีต่ อ้ งได้
รับการคุ้มครองโดยไม่คำ�นึงถึงพรมแดนหรือรูปแบบสื่อที่เลือกใช้”24

21
22
23
24

CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 2, 3.
CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 11.
CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 13, 15, 16.
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, The promotion, protection and enjoyment of
human rights on the Internet, UN Doc. A/HRC/38/L.10/Rev.1, 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (‘A/
HRC/38/L.10/Rev.1’), หน้า 3. เรื่องนี้ถูกยืนยันในทำ�นองเดียวกันในปฏิญญาร่วมว่าด้วยเสรีภาพ
ในการแสดงออกและอินเทอร์เน็ต (Joint Declaration on Freedom of Expression and the
Internet) จัดทำ�โดย 4 ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากสหประชาชาติและระบบภูมิภาคครอบคลุมถึงประเด็น
เสรีภาพแห่งการแสดงออก เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554: ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่า
ด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก (United Nations
Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression), ผู้แทนว่าด้วยเสรีภาพของ
สื่อมวลชนขององค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and
Co-operation in Europe - OSCE), ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออกขององค์การ
รัฐอเมริกัน (Organization of American States - OAS) และผู้รายงานพิเศษว่าด้วยเสรีภาพใน
การแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมาธิการแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิประชาชน (African Commission on Human and Peoples’ Rights - ACHPR), ปฏิญญา
ร่วมว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออกและอินเทอร์เน็ต (Joint Declaration on Freedom of
Expression and the Internet), 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554, ย่อหน้า 1a. ที่: https://www.osce.org/
fom/78309?download=true.
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ฐานทางกฎหมายในการจำ�กัดสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและข้อมูลข่าวสาร
ในกรณีทั่วไป การจำ�กัดสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอัน
เข้มงวดและเคร่งครัดตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ 19(3) แห่ง ICCPR อันให้การคุ้มครองการแสดง
ความเห็นทั้งในพื้นที่ออนไลน์และออฟไลน์ ข้อ 19(3) กำ�หนดว่าการจำ�กัดสิทธิด้วยวิธีการ
ใด ๆ จะต้องเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย (legality) หลักวัตถุประสงค์ที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (legitimate purpose) หลักความจำ�เป็น (necessity) หลักความได้สัดส่วน
(proportionality) และหลักการไม่เลือกประติบัติ (non-discrimination)
ข้อ 19(3) กำ�หนดไว้อย่างชัดเจนว่าสิทธิทไี่ ด้รบั การคุม้ ครองภายใต้ขอ้ 19 อาจมี “ข้อ
จำ�กัดเฉพาะในบางเรือ่ ง” ตามทีไ่ ด้รบั การบัญญัตไิ ว้ในกฎหมายและจำ�เป็นต่อการเคารพสิทธิ
หรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือการรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือ
การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน กฎหมายได้กำ�หนดวัตถุประสงค์ของการจำ�กัด
เสรีภาพแห่งการแสดงออกไว้อย่างชัดเจนและจำ�กัดไว้เพียงเฉพาะตามกรณีข้างต้น
การกำ�หนดองค์ประกอบว่า “ข้อจำ�กัดต้องได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมาย” เป็นการ
กำ�หนดเงือ่ นไขให้การจำ�กัดสิทธิตอ้ งสอดคล้องกับหลักความชอบด้วยกฎหมาย (legality) หลัก
การดังกล่าวควบคุมให้กฎหมายที่มีผลเป็นการจำ�กัดสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกและ
ความเห็นต้องบัญญัติให้มีความชัดเจนเพียงพอ: (1) เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าใจได้และปรับ
เปลี่ยนการกระทำ�ของตนให้สอดคล้อง (2) เพื่อให้บุคคลที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
ทราบถึงแนวทางและสามารถพิจารณาได้ว่าการแสดงความเห็นใดเป็นกรณีที่ต้องห้ามตาม
กฎหมาย และไม่สามารถใช้ “ดุลยพินิจได้ตามอำ�เภอใจ” ในการจำ�กัดเสรีภาพแห่งการ
แสดงออก และ (3) โดยไม่ขดั แย้งต่อมาตรฐานและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ25
การบังคับตามข้อจำ�กัดสิทธิประการใดก็ตามจะต้องไม่เลือกประติบัติเนื่องจากเหตุ
แห่งสถานะความคุม้ ครอง (protected status)26 นอกจากนี้ ความในข้อ 19(3) ยังกำ�หนดไว้
อย่างชัดเจนว่า ข้อจำ�กัดสิทธิจะต้องสอดคล้องกับหลักความจำ�เป็นและหลักความได้สัดส่วน
แม้ว่าการจำ�กัดสิทธิจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้แล้วก็ตาม คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้อธิบายถึงบททดสอบภายใต้หลักความจำ�เป็น
ว่า จะต้องไม่มีการจำ�กัดสิทธิหากปรากฏว่ายังสามารถให้การคุ้มครองด้วยการใช้มาตรการ
อืน่ ทีม่ คี วามเข้มงวดน้อยกว่า ในส่วนของหลักความได้สดั ส่วน การจำ�กัดสิทธิจะต้องได้สดั ส่วน
กับวัตถุประสงค์ของมาตรการ ไม่เกินสมควร และเป็น “มาตรการที่ส่งผลเป็นการจำ�กัดสิทธิ
ที่ร้ายแรงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ของมาตรการ”27
25 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 25, 26.
26 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 26; คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปลำ�ดับที่ 18 ภายใต้กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง: การไม่เลือกประติบัติ, 10 พฤศจิกายน พ.ศ.
2532, ที่ https://www.refworld.org/docid/453883fa8.html.
27 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 33 – 35.
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สำ�หรับพันธกรณีดา้ นสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก ความเห็น และข้อมูลข่าวสาร
ทั้งในพื้นที่ออนไลน์และออฟไลน์ รัฐต้องให้การเคารพ คุ้มครอง และทำ�ให้สิทธิเกิดขึ้นได้จริง
พันธกรณีดังกล่าวผูกพันทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการของรัฐบาล ตลอด
จนองค์กรภาครัฐ28 พันธกรณีดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองบุคคล “จากการกระ
ทำ�ใด ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเอกชนอันอาจกระทบต่อการใช้เสรีภาพ ... เท่าที่
สามารถบังคับได้ระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเอกชนด้วยกัน”29 นอกจากนี้รัฐยังต้อง
ประกันให้สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายภายในประเทศ และกฎหมายก็ต้อง
กำ�หนดวิธีการเยียวยาสำ�หรับกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ30 เพราะฉะนั้น “การคุกคาม การข่มขู่
หรือการประณาม รวมทัง้ การจับกุม การกักขัง การดำ�เนินคดี หรือการจำ�คุก บุคคลใดบุคคล
หนึ่ง” เพียงเพราะบุคคลนั้นใช้เสรีภาพในการแสดงออกถือเป็นการละเมิดสิทธิ และ “การ
กระทำ�เพื่อบีบบังคับให้แสดงความเห็นหรือไม่ให้แสดงความเห็นใด” เป็นการกระทำ�ที่ต้อง
ห้ามภายใต้ ICCPR31

พันธกรณีในการจำ�กัดการแสดงความเห็น รวมถึงการใช้คำ�พูดเพื่อยุยง
ปลุกปั่นให้เกิดการเลือกประติบัติ การเป็นปฏิปักษ์ หรือใช้กำ�ลัง
ข้อ 20 แห่ง ICCPR ไม่เพียงแค่ก�ำ หนดเนือ้ หาแห่งสิทธิ แต่ยงั กำ�หนดหน้าทีใ่ ห้รฐั ต้องวาง
เงือ่ นไขบางประการสำ�หรับเสรีภาพในการแสดงออก ข้อ 20 บัญญัตวิ า่ “การโฆษณาชวนเชือ่
ใด ๆ เพื่อการสงคราม” และ “การสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังในชาติ เผ่าพันธุ์ หรือ
ศาสนา หรือยั่วยุให้เกิดการเลือกประติบัติ การเป็นปฏิปักษ์ หรือการใช้ความรุนแรง” เป็น
สิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย32
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวอย่างชัดเจนว่าข้อ 19 และข้อ
20 แห่ง ICCPR นั้น “ควรพิจารณาควบคู่กัน” และข้อจำ�กัดภายใต้ข้อ 20 จะต้องสอดคล้อง
และดำ�เนินการตามเงื่อนไขภายใต้ข้อ 19 “อย่างเคร่งครัด”33 อดีตผู้รายงานพิเศษแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออก (UN Special Rapporteur on Freedom
of Expression) เน้นย้�ำ ถึงกฎหมายภายในประเทศทีบ่ งั คับใช้เพือ่ ต่อต้านการใช้ค�ำ พูดทีส่ ร้าง
28 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปลำ�ดับที่ 31 [80]: ลักษณะของหน้าที่ตามกฎหมายทั่วไปที่
ถูกกำ�หนดให้กับรัฐภาคีภายใต้กติกา, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 29 มีนาคม พ.ศ. 2547
(‘CCPR/C/21/Rev.1/Add.13’), ย่อหน้า 4, ที่: https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.
html.
29 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 7.
30 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 8.
31 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 9, 10.
32 ข้อ 20 กำ�หนดว่า: “1. การโฆษณาเกี่ยวกับสงครามต้องห้ามโดยกฎหมาย 2. การสนับสนุนความเกลียด
ชังในชาติ เชื้อชาติ หรือ ศาสนา ที่ก่อให้เกิดการปลุกปั่นในการเลือกประติบัติ ความเกลียดชัง หรือ
ความรุนแรง ต้องห้ามโดยกฎหมาย”.
33 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 50, 52.
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ความเกลียดชัง (hate speech) หรือ การยุยงปลุกปัน่ ให้เกิดการใช้ความรุนแรง ไม่วา่ ในพืน้ ที่
ออนไลน์หรือออฟไลน์ ต้องสอดคล้องกับ “หลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความจำ�เป็น
หลักความได้สดั ส่วน และหลักความชอบธรรม” อีกทัง้ ต้องส่งเสริมให้เกิด “การมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนอย่างเข้มแข็ง” โดยอาศัยแนวทางตามข้อ 19 และข้อ 20 แห่ง ICCPR อนุสัญญา
ว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination หรือ ICERD) และแผน
ปฏิบัติการกรุงราบัตว่าด้วยการห้ามการส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งสัญชาติ
เชื้อชาติ หรือศาสนาที่เป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดการเลือกประติบัติ การเป็นปฏิปักษ์ และ
การใช้กำ�ลัง (Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national,
racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility
or violence)34

ii. สิทธิในความเป็นส่วนตัว
ข้อ 17 แห่ง ICCPR คุม้ ครองบุคคลจากการถูกแทรกแทรงความเป็นส่วนตัวโดยพลการ
หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย35 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly)
ให้การยืนยันว่าสิทธิดังกล่าวและสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกและความเห็นนั้นเป็น
สิทธิที่เชื่อมโยงกัน36 ในมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เรื่อง สิทธิมนุษยชน
ในยุคดิจิทัล ได้เน้นย้ำ�ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เพิ่มขีดความสามารถของรัฐและ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ เช่น บรรษัทที่ดำ�เนินธุรกิจ ในการรวบรวมตรวจตราและดักเก็บข้อมูลใน
ลักษณะทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัว และยืนยันว่ารัฐมีพนั ธกรณีตามกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดเช่นว่าในบริบทของการ
สื่อสารทางดิจิทัล37
34 รายงานของผู้เชี่ยวชาญพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองเสรีภาพในความคิดเห็นและการ
แสดงออก, UN Doc. A/74/486, 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (‘A/74/486’), ย่อหน้า 57(b); คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชน, Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights:
Addendum, UN Doc. A/HRC/22/17/Add.4 (‘แผนปฏิบัติการกรุงราบัต’), 11 มกราคม พ.ศ. 2556,
ที่: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_
outcome.pdf.
35 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 17 กำ�หนดว่า “1. บุคคลจะถูก
แทรกแซงความเป็นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อสื่อสารโดยพลการหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมายมิได้และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้ 2. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมิให้ถูกแทรกแซงหรือลบหลู่เช่นว่านั้น”.
36 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, สิทธิในความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล, A/RES/68/167, 18 ธันวาคม พ.ศ.
2556, ที่: https://undocs.org/A/RES/68/167.
37 เพิ่งอ้าง.
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คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council) สำ�นักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Office of the High Commissioner
of Human Rights) ให้การยืนยันว่าหลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความชอบธรรม หลัก
ความจำ�เป็น และหลักความได้สดั ส่วนต้องนำ�มาปรับใช้กบั สิทธิในความเป็นส่วนตัว เฉกเช่น
เดียวกันกับกรณีของเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอื่น ๆ38 หลักการข้าง
ต้นนั้นมีความเกี่ยวข้องและสามารถนำ�มาปรับใช้ได้กับทั้งบริบทพื้นที่ออนไลน์หรือออฟไลน์
เทคโนโลยีและเทคนิคในการตรวจตราการสื่อสาร39

iii. สิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม ในการชุมนุมโดยสงบ และ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
สิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม ในการชุมนุมโดยสงบ และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อ 21 ข้อ 22 และข้อ 25 แห่ง ICCPR40 สิทธิเหล่า
นี้มักเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิในบริบทพื้นที่ออนไลน์ ข้อบัญญัติข้างต้นได้กำ�หนดเงื่อนไข
สำ�หรับการจำ�กัดสิทธิดังกล่าวในลักษณะเดียวกันกับข้อ 19 แห่ง ICCPR กล่าวคือข้อจำ�กัด
38 รายงานของข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล, UN Doc. A/
HRC/39/29, 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, ย่อหน้า 10; คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน, สิทธิในความเป็นส่วนตัวใน
ยุคดิจิทัล, UN Doc. A/HRC/RES/34/7, 7 เมษายน พ.ศ. 2560, ย่อหน้า 2.
39 หลักการระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้หลักสิทธิมนุษยชนกับการสอดแนมการสื่อสาร, พฤษภาคม พ.ศ.
2557, ที่: https://necessaryandproportionate.org/principles. คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล
ได้ลงนามในหลักการนี้ ในรายงานปี พ.ศ. 2557 ของข้าหลวงใหญ่ ตามด้วยมติ 68/167, สำ�นักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอ้างถึงหลักการความจำ�เป็นและหลักความได้สัดส่วนที่เน้น
ย้ำ�ว่า “หลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความจำ�เป็นและหลักความได้สัดส่วน” นำ�ไปใช้กับข้อจำ�กัดสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ออนไลน์. โปรดดู, รายงานสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน, UN Doc. A/
HRC/27/37, 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557, ย่อหน้า 23.
40 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 21 กำ�หนดว่า “สิทธิในการชุมนุม
โดยสงบย่อมได้รับการรับรองการจำ�กัดการใช้สิทธินี้จะกระทำ�มิได้นอกจากจะกำ�หนดโดยกฎหมายและ
เพียงเท่าที่จำ�เป็นสำ�หรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัย
ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น” ข้อ 22 กำ�หนดว่า “1. บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมรวมทั้งสิทธิ
ที่จะก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงานเพื่อปกป้องประโยชน์ของตน 2. การจำ�กัดการใช้สิทธินี้จะกระทำ�
มิได้นอกจากจะกำ�หนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จำ�เป็นสำ�หรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่ง
ความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน
หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ความในข้อนี้ไม่ห้ามการวางข้อจำ�กัดอันชอบด้วย
กฎหมายในการใช้สิทธินี้ของทหารและตำ�รวจ” ข้อ 25 กำ�หนดว่า “พลเมืองทุกคนย่อมมีสิทธิและโอกาส
โดยปราศจากความแตกต่างดังกล่าวไว้ในข้อ 2 และโดยปราศจากข้อจำ�กัดอันไม่สมควร (ก) ในการที่จะ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจโดยตรง หรือผ่านทางผู้แทนซึ่งได้รับเลือกมาอย่างเสรี”.
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สิทธิดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับหลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความชอบธรรม หลัก
ความจำ�เป็น และหลักความได้สัดส่วน หลักการไม่เลือกประติบัติก็ต้องนำ�มาใช้กับสิทธิ
ดังกล่าวเช่นเดียวกัน
สิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก ความเห็น ข้อมูลข่าวสาร และสิทธิในความเป็น
ส่วนตัว เป็นสิทธิเกี่ยวข้องกับสิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม ในการชุมนุมโดย
สงบ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะภายใต้บริบทของการสื่อสารบนพื้นที่
ออนไลน์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยอมรับว่าการจำ�กัดการใช้งาน
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารอาจเป็นการขัดขวางสิทธิในการรวมกันเป็นสมาคม เนื่องจาก
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีบทบาทในการช่วย “ให้สามารถรวมกันเป็นสมาคมไม่ว่าจะ
ทั้งหมดหรือบางส่วนในพื้นที่ออนไลน์ และเข้าไปมีบทบาทสำ�คัญในการวางแผน การเข้า
ร่วม และการเฝ้าระวังการชุมนุมที่เกิดขึ้น”41 ดังนั้นรัฐจึงต้องห้ามมิให้การดำ�เนินการเพื่อ
“บล๊อคหรือรบกวนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการชุมนุมที่เป็นไปโดยสันติ” หรือ
ใช้ “เทคโนโลยีก่อกวนแบบเฉพาะพื้นที่” เพื่อจำ�กัดการเชื่อมต่อหรือการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร42 รัฐควรต้องรับรองว่า “การดำ�เนินการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (internet
service providers) และตัวกลางอื่น ๆ (intermediary) จะไม่เข้าไปจำ�กัดการใช้สิทธิใน
การรวมกันเป็นสมาคมหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการชุมนุมโดยไม่เหมาะ
สม”43 ในประเด็นดังกล่าวคณะกรรมการยังเน้นย้ำ�ว่า ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจ
ตรา (surveillance technology) “สามารถใช้เพื่อตรวจจับภัยอันตรายที่เกิดจากการใช้
ความรุนแรงและเพื่อปกป้องสาธารณะ” แต่ก็อาจเข้าข่ายเป็นการ “ล่วงละเมิดสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัวและสิทธิด้านอื่น ๆ ของผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมและผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และ
สร้างภาวะความหวาดกลัว (chilling effect)”44

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (UN Declaration on Human
Rights Defenders) ได้กล่าวถึงการคุ้มครองสำ�หรับกรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเน้น
ย้ำ�ว่ารัฐต้องกำ�หนดมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางปกครอง และมาตรการอื่น ๆ เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในเสรีภาพในการรวมกัน
41 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปลำ�ดับที่ 37 เกี่ยวกับข้อ 21: สิทธิในการชุมนุม
โดยสงบ, UN Doc. CCPR/C/GC/37, 17 กันยายน พ.ศ. 2563. (‘CCPR/C/GC/37’), ย่อหน้า
10, ที่: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.
aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11
42 CCPR/C/GC/37, ย่อหน้า 34.
43 เพิ่งอ้าง.
44 CCPR/C/GC/37, ย่อหน้า 10.
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เป็นสมาคม ในการชุมนุมโดยสงบ และการมีสว่ นร่วมทางการเมือง ตลอดจนสิทธิในการแสดง
ความเห็นและสิทธิในความเป็นส่วนตัว ทั้งในพื้นที่ออนไลน์หรือออฟไลน์45

iv. สิทธิที่จะมีสุขภาพ
การแสดงความเห็นและการใช้ขอ้ มูลข่าวสารออนไลน์สมั พันธ์กบั สิทธิทางพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง อีกทัง้ ยังสัมพันธ์กบั การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม รวมไปถึงสิทธิทจี่ ะมีสขุ ภาพ ประเทศไทยจึงต้องให้การเคารพ คุม้ ครอง และทำ�ให้
สิทธิเกิดขึน้ ได้จริง สำ�หรับพันธกรณีดา้ นสิทธิ “ทีจ่ ะมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐาน
สูงสุดเท่าทีเ่ ป็นไปได้” ในฐานะทีเ่ ป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights หรือ ICESCR)46
ในการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ข้อ 12(1) และข้อ 12(2)(ก) ถึง (ง) แห่ง ICESCR
กำ�หนดให้ประเทศไทยดำ�เนินการเป็นขัน้ ตอนเพือ่ บรรลุผลในการ “ป้องกัน รักษาและควบคุม
โรคระบาด โรคประจำ�ถิ่น และโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคอื่น ๆ” รวมไปถึง “การ
สร้างสภาวะที่ประกันบริการทางแพทย์ และการให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ทุกคนในกรณี
ที่เจ็บป่วย”47
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
พันธกิจในการกำ�กับรัฐภาคีภายใต้ ICESCR อธิบายว่าสิทธิท่ีจะมีสุขภาพกำ�หนดหน้าที่ให้
รัฐต้องประกันให้บุคคลทุกคนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ การให้บริการ และสถานที่ให้บริการ
ทางด้านสุขภาพ โดยปราศจากการเลือกประติบัติ หน้าที่ดังกล่าวยังรวมไปถึงการประกันให้
บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากข้อมูลข่าวสารถือเป็น “ส่วนหนึ่งของสิทธิที่จะ

45 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่ง
เสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล, A/RES/53/144,
ธันวาคม พ.ศ. 2541 (‘ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน’), ที่: https://www.
ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf.
46 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม, ข้อ 12(1).
47 ข้อ 12(2) กำ�หนดว่า: “ขั้นตอนในการดำ�เนินการโดยรัฐภาคีแห่งกติกานี้เพื่อบรรลุผลในการทำ�ให้สิทธิ
นี้เป็นจริงอย่างสมบูรณ์จะต้องรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จำ�เป็นเพื่อ: … (ค) การป้องกัน รักษาและควบคุมโรค
ระบาด โรคประจำ�ถิ่น โรคจากการประกอบอาชีพและโรคอื่น ๆ; (ง) การสร้างสภาวะที่ประกันบริการทาง
แพทย์ และการให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ทุกคนในกรณีเจ็บป่วย”.
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มีสุขภาพ”48 อันรวมถึง “สิทธิในการแสวงหา รับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิด
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสุขภาพ” ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิในการรักษาความเป็น
ส่วนตัว และสิทธิในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไว้เป็นความลับ49
ในฐานะรัฐภาคีประเทศไทยต้องปฏิบตั ติ ามพันธกรณีในการให้การเคารพและคุม้ ครอง
สิทธิทจี่ ะมีสขุ ภาพด้วยการประกันสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพโดย
ไม่มกี ารเลือกประติบตั สิ �ำ หรับทุกคน ยินยอมให้บคุ คลสามารถแสวงหา รับและเผยแพร่ความ
คิดเกีย่ วกับประเด็นสุขภาพ ละเว้นการ “เซนเซอร์ ปิดบัง หรือจงใจบิดบือนข้อมูล” ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสุขภาพ และต้องไม่ขัดขวางบุคคลจากการเข้าร่วมในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ50
ในสถานการณ์ฉกุ เฉินทางด้านสาธารณสุข พันธกรณีดงั กล่าวกำ�หนดให้รฐั ต้องดำ�เนิน
มาตรการโดยเฉพาะ คณะกรรมการสิทธิดา้ นเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมระบุวา่ รัฐต้องให้
ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคโควิด-19 “อย่างสม่�ำ เสมอ โดยจัดทำ�ขึน้ ในรูปแบบทีส่ ามารถ
เข้าใจได้ และจัดทำ�ขึ้นในภาษาท้องถิ่นและภาษาพื้นเมืองทุกภาษา” มาตรการดังกล่าวจะ
สามารถเป็นเครือ่ งมือเพือ่ รับมือกับข้อมูลเท็จทีเ่ กีย่ วกับเชือ้ ไวรัส และเพือ่ “ลดความเสีย่ งใน
การแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส”51 รัฐยังมีหน้าทีใ่ นการรับประกันอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ในมีราคาทีเ่ หมาะสมสามารถเข้าถึงได้ เนือ่ งจากอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยให้สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ และต้องละเว้นการปิดกั้นหรือจำ�กัดการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต52
อดีตผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยเสรีภาพในการแสดงออก (UN Special
Rapporteur on Freedom of Expression) (1) รับรองให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับวิฤตการณ์โรคระบาด ตลอดจนการ “ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่
48 คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม, ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ลำ�ดับที่ 14: สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้
สำ�หรับสุขภาพ (หัวข้อ 12), UN Doc. No.E/C.12/2000/4, 11 สิงหาคม พ.ศ. 2543 (‘GC No. 14’),
ย่อหน้า 3, 11, 21 – 23, 34 – 37, 44.
49 ความเห็นทั่วไปลำ�ดับที่ 14, ย่อหน้า 12(ข).
50 ความเห็นทั่วไปลำ�ดับที่ 14, ย่อหน้า 3, 12(b), 34, 35, 44, 50. โปรดดู คณะกรรมการนักนิติศาสตร์
สากล, Living Like People Who Die Slowly: The Need for Right to Health Compliant
COVID-19 Responses, กันยายน พ.ศ. 2563 (‘ICJ Global COVID-19 report 2020’), หน้า 24 to
25, ที่: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/09/Universal-Global-Health-COVID19-Publications- Reports-Thematic-Reports-2020-ENG.pdf.
51 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม, แถลงการณ์ว่าด้วยการระบาดใหญ่ของ
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) กับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม, UNDoc. No. E/C.12/2020/1,
17 เมษายน พ.ศ. 2563, ย่อหน้า 18, ที่: https://undocs.org/E/C.12/2020/1. โปรดดู ICJ Global
COVID-19 report 2020, หน้า 104 ถึง 105.
52 เพิ่งอ้าง.
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ถูกต้องเท่าที่สามารถกระทำ�ได้” และ “คำ�แนะนำ�ที่ชัดเจนและซื่อตรง” เพื่อให้ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและประชาชนสามารถจัดการกับความหวาดกลัว (2) รักษาให้อนิ เทอร์เน็ตสามารถใช้
งานได้ส�ำ หรับทุกคน (3) ส่งเสริมและคุม้ ครองความเป็นอิสระของสือ่ เพือ่ ให้ประชาชนสามารถ
ใช้สิทธิในข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม “เพื่อประโยชน์ในการดูแลตนเองและชุมชน”
(4) ควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเชื้อไวรัสผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ล่วงละเมิด
สิทธิที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อ 19 แห่ง ICCPR และ (5) รับรองว่าการเฝ้าระวังทางด้าน
สาธารณสุขเพื่อควบคุมวิกฤตโรคระบาดนั้นเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัว53

v. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
พันธกรณีในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อาทิ เสรีภาพแห่งการแสดงออกและข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองบุคคลจากการ
กระทำ�ของธุรกิจหรือองค์กรภาคเอกชนอันอาจกระทบต่อสิทธิมนุษยชน54
ตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding
Principles on Business and Human Rights หรือ UNGPs) รับรองโดยคณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council) บรรษัทที่ดำ�เนินธุรกิจมีหน้า
ที่และความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชนในบริบทของการดำ�เนินธุรกิจ55 หลักการ
ชี้แนะกำ�หนดกรอบหลักการสำ�หรับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนไว้สามหลักการ (1) พันธกรณี
ของรัฐในการให้ความคุ้มครองจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน (2) ความรับผิดชอบของบริษัท

53 รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในความคิดเห็นและ
การแสดงออก, การระบาดของโรคกับเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก, UN Doc. No. A/
HRC/44/49, 23 เมษายน พ.ศ. 2563, ที่: https://undocs.org/A/HRC/44/49.
54 CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, ย่อหน้า 8; CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า. 7; คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิ
เด็กของสหประชาชาติ, ความเห็นทั่วไปลำ�ดับที่ 16 (2013) เกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับผลกระทบ
ในภาคธุรกิจเกี่ยวกับสิทธิเด็ก, UN Doc. CRC/C/GC/16, 17 เมษายน พ.ศ. 2556, ย่อหน้า 28; คณะ
กรรมาธิการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม, ความเห็นทั่วไปลำ�ดับที่ 24 (2017) เกี่ยวกับ
หน้าที่ของรัฐภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในบริบทของ
กิจกรรมทางธุรกิจ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560, UN Doc. E/C.12/GC/24, ย่อหน้า 14 – 22.
55 หลักการชี้แนะได้รับการรับรองโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2554 ใน
มติ 17/4: คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, มติที่ยอมรับโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ 17/4: สิทธิมนุษยชนและบริษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ, UN Doc. A/HRC/
RES/17/4, 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554.
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ในการเคารพสิทธิมนุษยชน และ (3) การพัฒนาการเข้าถึงการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ
สำ�หรับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ ทั้งมาตรการทางการศาลและที่ไม่ใช่ทางการศาล56
รัฐยังคงมีหน้าที่หลักในการปรับใช้กฎหมาย กฎเกณฑ์และนโยบายที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพือ่ ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกระทำ�ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิทเี่ กิด
ขึ้นบนสื่อออนไลน์ แม้นว่าการใช้สิทธิต่าง ๆ จะกระทำ�บนแพลตฟอร์มภายใต้การกำ�กับดูแล
โดยบริษัทเทคโนโลยีที่มีสถานะเป็นเอกชน57 นอกจากนี้รัฐยังต้องกำ�หนดมาตรการที่จำ�เป็น
และเหมาะสมเพื่อเป็นช่องทางเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอให้แก่ผู้ที่ได้รับความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิ โดยอาศัยกลไกทางการศาล หรือผ่านมาตรการอื่น ๆ การใช้
อำ�นาจของฝ่ายปกครอง ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือการกำ�หนดกำ�กับดูแล58 บริษัทเทคโนโลยีต้อง
เคารพสิทธิมนุษยชนในการดำ�เนินธุรกิจและกำ�หนดมาตรการเยียวยาไว้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพือ่ รองรับการละเมิดสิทธิทอี่ าจเกิดขึ้น พร้อมทัง้ รัฐต้องใช้อ�ำ นาจในการกำ�กับ
ดูแลให้บริษัทเหล่านั้นปฏิบัติตามหน้าที่ของตน59
ในประเด็นหน้าที่ของบรรษัทธุรกิจ UNGPs กำ�หนดให้บริษัททุกบริษัท ซึ่งรวมถึง
บริษัทเทคโนโลยี มีหน้าที่ต้อง “เคารพสิทธิมนุษยชน” ซึ่งหน้าที่ของบริษัทเอกชนในการ
เคารพสิทธิมนุษยชนนั้นต้องพิจาณา “เป็นเอกเทศจากการดำ�เนินการหรือความจริงใจ
ของรัฐในการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐเอง และไม่เป็นการลดทอน
พันธกรณีของรัฐแต่อย่างใด”60 รัฐยังคงมีพนั ธกรณีดงั นี้ “ห้ามกระทำ�การทีเ่ ป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน” อันได้แก่ สิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก และข้อมูลข่าวสาร การรวม
กันเป็นสมาคม และความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ออนไลน์ “เลี่ยงการกระทำ�ของรัฐที่เข้าไป
มีส่วนหรือก่อให้เกิดผลเสียกับสิทธิมนุษยชน” และ “ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม” เพื่อ
“ป้องกัน บรรเทา หรือแก้ไข” ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้รวมไปถึงการกำ�หนด “นโยบาย
และกระบวนการทีใ่ ช้หลักความระมัดระวัง (due diligence)” เพือ่ ประกันว่ากิจกรรมของ
รัฐจะไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน61

56 สํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ, หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, HR/PUB/11/04, 2011 (‘UNGPs’), ที่: https://www.ohchr.org/
documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf.
57 หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน, หน้า 3 – 10.
58 หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน, หน้า 27 – 35.
59 หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน, หน้า 4 – 6.
60 หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน, หน้า 13 – 18.
61 เพิ่งอ้าง.
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III. การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน
ประเทศไทยบัญญัติกฎหมายจำ�นวนหลายฉบับที่มีความบกพร่องโดยเนื้อความของ
บทบัญญัติ หรือความบกพร่องเกิดจากการที่หน่วยงานภาครัฐดำ�เนินการอย่างเป็นระบบ ใช้
กฎหมายดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการจำ�กัดและแทรกแซงพื้นที่สาธารณะบนโลกออนไลน์
หากพิจารณาเนื้อหาของกฎหมายอาจเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม
ตั้งแต่วัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองชื่อเสียงของบุคคลและราชวงศ์ หรือการควบคุมการเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารเท็จผ่านทางออนไลน์ ถึงกระนั้นกฎหมายดังกล่าวก็ยังคงไม่สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน ข้อบกพร่องของกฎหมายดังกล่าวรวมไปถึงบทบัญญัตบิ างข้อทีม่ ลี กั ษณะ
คลุมเครือสามารถตีความได้อย่างกว้าง อีกทั้งยังกำ�หนดบทลงโทษที่ร้ายแรงอันไม่สอดคล้อง
กับหลักความจำ�เป็นและหลักความได้สัดส่วน
หัวข้อนี้อธิบายถึงกฎหมายข้างต้นที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนไว้โดยสรุป
บทบัญญัติกฎหมายเหล่านี้ได้รับการศึกษาและวิเคราะห์โดย ICJ อย่างครอบคลุมในรายงาน
ระดับภูมิภาคของ ICJ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และเอกสารฉบับอื่น ๆ ขององค์กร62
ภายหลังจากทีร่ ายงานฉบับดังกล่าวได้รบั การเผยแพร่ มาตรการของรัฐสามารถถูกจำ�แนกออก
เป็นสองแนวทาง ดังนี้ ประการแรก การใช้พระราชกำ�หนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (“พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน”) ร่วมกับกฎหมายฉบับอื่นในทางที่มิชอบ
เพื่อจำ�กัดสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก การรวมกันเป็นสมาคม และการชุมนุมโดยสงบ
ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับการชุมนุมประท้วงรัฐบาล ประการที่สองการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ร่วมกับ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉกุ เฉินเพือ่
จำ�กัดการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโรคโควิด-19
รายงานระดับภูมิภาคของ ICJ ในปี พ.ศ. 2562 วิเคราะห์กฎหมายดังนี้ มาตรา 112
และมาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ฐานความผิดหมิ่นประมาททางอาญาภายใต้
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ. การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงเนื้อหาของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวโดยย่อ เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์และแนวโน้มของประเทศไทยใน
ปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 สำ�หรับข้อมูลพื้นฐานและรายละเอียดกรุณาอ้างอิงรายงาน
ระดับภูมิภาคปี พ.ศ. 2562 ฉบับดังกล่าว

62 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล รายงานการควบคุมอินเทอร์เน็ต, พ.ศ. 2562.
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i. พระราชกำ�หนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 254863
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้ พ.ร.ก.
สถานการณ์ฉุกเฉิน ในประเทศไทย เพื่อยังยั้งการระบาดของโรคโควิด-1964 นอกจากนี้เมื่อ
สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองทวีความรุนแรง นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกาศใช้ “สถานการณ์ฉกุ เฉินทีม่ คี วามร้ายแรง”65 ในเขตท้องทีก่ รุงเทพมหานคร โดยอาศัย
อำ�นาจตามมาตรา 5 มาตรา 9 และมาตรา 11 แห่ง พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม พ.ศ. 256366 และประกาศยกเลิกในสัปดาห์ต่อมา67 หน่วยงานภาครัฐอาศัยอำ�นาจ
ภายใต้ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉกุ เฉิน รวมถึงคำ�สัง่ และข้อกำ�หนดภายใต้พระราชกำ�หนดดังกล่าว
และกฎหมายฉบับอื่น ๆ เพื่อจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออก ข้อมูลข่าวสาร และการรวมกัน
เป็นสมาคม ทัง้ ในสถานการณ์โรคโควิด-19 และการประท้วงต่อต้านรัฐบาล ทัง้ นี้ จากข้อมูล
ที่ได้รับจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai Lawyers for Human Rights หรือ
TLHR) ในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 มีการ
ดำ�เนินคดีจำ�นวนทั้งสิ้น 86 คดี กับผู้ชุมนุมและนักกิจกรรมจำ�นวนกว่า 222 คน ซึ่งต่างเป็น
บุคคลผู้ใช้สิทธิในการชุมนุมอย่างสันติ ในความผิดฐานกระทำ�การฝ่าฝืน พ.ร.ก. สถานการณ์
ฉุกเฉิน68
63 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563, คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลเผยแพร่ข้อสรุปทางกฎหมายวิเคราะห์
เกี่ยวกับการนำ� พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน ไปใช้รับมือกับการประท้วงในปี พ.ศ. 2563 ข้อสรุปเน้นย้ำ�
ถึงคำ�แนะนำ�และข้อห่วงกังวลของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับการใช้
พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดระยะเวลายาวนานและมาตรการฉุกเฉินที่ไม่เป็นไปตามพันธกรณีด้าน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของประเทศไทย. คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, การบังคับใช้พระราช
กำ�หนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศไทยต่อการชุมนุมประท้วงในปี 2563 , 22
ตุลาคม พ.ศ. 2563 (‘ICJ Emergency Decree Briefing’), ที่: https://www.icj.org/wp-content/
uploads/2020/10/Thailand-Protests-Legal-Briefing-2020-ENG.pdf.
64 The Straits Times, “Thailand to invoke emergency decree as coronavirus cases soar”,
24 มีนาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-todeclare1-month-emergency-on-march-26; TAT News, “Thailand extends Emergency Decree
for eleventh time until 31 May 2021”, 31 มีนาคม พ.ศ. 2564, ที่: https://www.tatnews.
org/2021/03/thailand-extends-emergency-decree-for-eleventh-timeuntil-31-may-2021/.
65 ICJ Emergency Decree Briefing, หน้า 1.
66 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างร้ายแรงในกรุงเทพมหานคร
67 Bangkok Post, “State of emergency ends in Bangkok”, 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://
www.bangkokpost.com/thailand/politics/2006459/state-of-emergency-endsin-bangkok.
68 ใน 23 กรณีมีผู้ถูกกล่าวหาถูกตั้งข้อหาว่าละเมิด พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างร้ายแรงในกรุงเทพมหานคร มีผู้ถูกกล่าวหา 63 คนถูกกล่าวหาว่าละเมิด พ.ร.ก.
สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ใช้ควบคุมการระบาดของโควิด-19. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, “ม.ค. 64:
คดีชุมนุม/แสดงออกทางการเมืองพุ่งไปกว่า 183 คดี ผู้ถูกกล่าวหากว่า 291 คน”, 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564, ที่: https://tlhr2014.com/archives/25668.
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มาตรา 9(3) แห่ง พ.ร.ก. สถานการณ์ฉกุ เฉิน ให้อ�ำ นาจแก่รฐั บาลในการออกข้อกำ�หนด
เพื่อ “ห้ามการเสนอข่าว การจำ�หน่าย หรือทำ�ให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด
ที่มีข้อความอันอาจทำ�ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
ทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 มีการประกาศข้อกำ�หนดฉบับที่ 1 ตามความในมาตรา
9 แห่ง พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อกำ�หนดดังกล่าวกำ�หนดห้ามมิให้เสนอข่าวหรือทำ�ให้
แพร่หลายทางสื่อต่าง ๆ “ซึ่งมีข้อความหรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) อันไม่เป็นความจริงและอาจทำ�ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือ
เจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอันทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
จนกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”69
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติออกประกาศโดยอ้างถึง
อำ�นาจภายใต้มาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. สถานการณ์ฉกุ เฉิน ออกข้อกำ�หนดดังกล่าวในการรับมือ
กับสถานการณ์ชุมนุม ห้ามมิให้ใช้ “วิทยุโทรคมนาคม โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือสื่อสาร
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถเสนอข่าวหรือทำ�ให้แพร่หลายซึ่งภาพ
เสียง หรือข้อความอันอาจทำ�ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูล
ข่าวสาร ทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉกุ เฉินจนกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ หรือ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในทั่วราชอาณาจักร”70
การใช้ภาษาที่คลุมเครืออย่างเช่นคำ�ว่า “ความมั่นคงของรัฐ” “ความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน” และ “สถานการณ์ร้ายแรง” ในบทบัญญัติข้างต้นนั้น ปราศจากการกำ�หนด
คำ�นิยามสำ�หรับใช้ประกอบการทำ�ความเข้าใจขอบเขตความหมายของคำ�ต่าง ๆ และไม่
สอดคล้องกับหลักความชอบด้วยกฎหมายและหลักความชอบธรรมภายใต้ข้อ 19(3) แห่ง
ICCPR71 ข้อบกพร่องของกฎหมายดังกล่าวเปิดช่องให้หน่วยงานรัฐสามารถใช้อ�ำ นาจได้อย่าง
กว้างขวาง ในการบังคับใช้กฎหมาย ดังปรากฎในกรณีตัวอย่าง ดังนี้
69 ข้อ 6, ข้อกำ�หนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำ�หนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1), 25 มีนาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.mfa.go.th/en/content/115867regulation-issued.
70 ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฉบับที่ 4/2563, ลงวันที่ 16
ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://news.thaipbs.or.th/content/297443.
71 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม,
“รายงานเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการนสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ”, 24 เมษายน พ.ศ. 2563, หน้า
9, ที่: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/04/Thailand-UN-Human-RightsCommittee-Supplementary-Submission-2020-ENG.pdf.
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ii. มาตรา 112 และมาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา72
มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัตคิ วามผิดฐานหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ
(lèse-majesté) “ผูใ้ ดหมิน่ ประมาท ดูหมิน่ หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์
พระราชินี หรือผู้สำ�เร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี”73
มาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติความผิดฐานยุยงปลุกปั่น กำ�หนด
ระวางโทษจำ�คุกสูงสุด 7 ปี สำ�หรับผู้ที่กระทำ�ให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือ
วิธีอื่นใด
• “เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำ�ลังข่มขืน
ใจ หรือใช้กำ�ลังประทุษร้าย”
• “เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะ
ก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร” หรือ
• “เพื่อให้ประชาชน ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน”74
รัฐบาลไทยใช้มาตรา 112 และ/หรือมาตรา 116 ร่วมกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ในการ
ดำ�เนินคดีกับผู้ที่แสดงความเห็นไม่เหมาะสมหรือพาดพิงสถาบันกษัตริย์บนสื่อออนไลน์75
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเสนอให้ประเทศไทยทบทวนมาตรา
112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา76 คณะกรรมการเห็นว่า “การจำ�คุกบุคคลผู้ใช้เสรีภาพ
72 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล รายงานการควบคุมอินเทอร์เน็ต, พ.ศ.
2562, หน้า 62 – 69.
73 คำ�แปลภาษาอังกฤษของประมวลกฎหมายอาญาของไทย พ.ศ. 2499, ที่: http://library.siam-legal.
com/thai-law/criminal-code-royal-family-sections-107-112/.
74 คำ�แปลภาษาอังกฤษของประมวลกฎหมายอาญาของไทย พ.ศ. 2499, ที่: https://library.siam-legal.
com/thai-law/criminal-code-offense-internal-security-sections-113-118/.
75 รายงานคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลและศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนฉบับก่อนหน้า
การดำ�เนินการตรวจสอบรายงานฉบับที่ 2 ของราชอาณาจักรไทย ภายใต้ข้อ 40 แห่งกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, ย่อหน้า 42, 63,
ที่: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/THA/INT_CCPR_
CSS_THA_26602_E.pdf; ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, “การเปลี่ยนแปลงของแนวทางการ
บังคับใช้มาตรา 112 ในรอบปี 2561”, 15 มกราคม พ.ศ. 2562, ที่: https://tlhr2014.com/en/
archives/10431; คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล รายงานการควบคุมอินเทอร์เน็ต, พ.ศ. 2562,
เชิงอรรถ 531.
76 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานรอบที่ 2 ของประเทศไทย,
UN Doc. CCPR/C/THA/CO/2 (‘ข้อสังเกตเชิงสรุปของประเทศไทย’), 25 เมษายน พ.ศ. 2560, ย่อหน้า
37 – 38.
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ในการแสดงออก” เป็นการละเมิดสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกอันได้รับการคุ้มครอง
ภายใต้ข้อ 19(3) แห่ง ICCPR77 หลักการดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นทั่วไปฉบับที่ 34
ที่อธิบายว่าบุคคลผู้ดำ�รงตำ�แหน่งสาธารณะ “จะต้องสามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดง
ความเห็นขัดแย้งทางการเมืองได้” และ “กฎหมายจะต้องไม่ก�ำ หนดบทลงโทษทีร่ า้ ยแรงเกิน
กว่าความผิดทัว่ ไปเพียงเพราะสถานะของบุคคลดังกล่าว หากบุคคลดังกล่าวได้รบั ความเสีย
หายแก่ชื่อเสียง”78

iii. ความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญา79
ฐานความผิดอาญาภายใต้มาตรา 326 และมาตรา 327 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
กำ�หนดระวางโทษจำ�คุกสูงสุดหนึง่ ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท (ประมาณ 670 ดอลลาห์สหรัฐ)
หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ มาตรา 328 กำ�หนดความผิดฐานหมิน่ ประมาทที่ “กระทำ�โดยการโฆษณา
ด้วยเอกสาร” กำ�หนดระวางโทษจำ�คุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท (ประมาณ
6,700 ดอลลาห์สหรัฐ)80 หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจอาศัยบทบัญญัตดิ งั กล่าวเป็นเครือ่ ง
มือในการเอาผิดบุคคลที่กล่าวถึงการกระทำ�ละเมิดสิทธิมนุษยชน81
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าฐานความผิดอาญานัน้ ไม่สมควร
นำ�มาใช้กบั การหมิน่ ประมาท การใช้โทษจำ�คุกเป็นวิธกี ารลงโทษทีไ่ ม่เป็นไปตามหลักความได้
สัดส่วนและยังละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้ข้อ 19 แห่ง ICCPR82

77 เพิ่งอ้าง.
78 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 38.
79 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล รายงานการควบคุมอินเทอร์เน็ต, พ.ศ.
2562, หน้า 50 – 59.
80 คำ�แปลภาษาอังกฤษของประมวลกฎหมายอาญาของไทย พ.ศ. 2499 (‘ประมวลกฎหมายอาญาของ
ไทย’), ที่: https://www.thailandlawonline.com/laws-in-thailand/thailand-criminal-lawtext-translation#326.
81 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล รายงานการควบคุมอินเทอร์เน็ต, พ.ศ. 2562, หน้า 51, 53; คณะ
กรรมการนักนิติศาสตร์สากล, “ประเทศไทย: คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลประณามการใช้กฎหมาย
หมิ่นประมาททางอาญาเพื่อคุกคามอังคณา นีละไพจิตร”, 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562,ที่: https://www.
icj.org/thailand-icj-condemns-the-use-of-criminal-defamation-law-to-harass-angkhananeelapaijit/.
82 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 47.
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แม้วา่ ศาลอาญากรุงเทพเคยให้เหตุผลว่าฐานความผิดหมิน่ ประมาททางอาญาสอดคล้อง
กับพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้ ICCPR83 คำ�พิพากษาดังกล่าวยังคงไม่สอดคล้องกับ
พันธกรณีของประเทศไทยภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและไม่สามารถนำ�มาใช้อ้างเพื่อ
ปฏิเสธความรับผิดจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามพันธกรณีในทางระหว่างประเทศ84
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องโดยเฉพาะให้ประเทศไทยพิจารณา
ยกเลิกฐานความผิดหมิน่ ประมาททางอาญา อีกทัง้ ยังเน้นย้�ำ ว่าการใช้โทษจำ�คุกและโทษทาง
อาญาเพื่อปกป้องชื่อเสียงของบุคคลอื่นเป็นวิธีการที่ไม่ได้สัดส่วน85

iv. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
พ.ศ. 256086
มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารกระทำ�ความผิดคอมพิวเตอร์ (“พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์”)
ถูกนำ�ไปใช้เป็นเครื่องมือในการ “ยับยั้งการแสดงความเห็นที่ขัดหรือแย้งและการวิพากษ์
วิจารณ์”87 ในนามของการต่อต้านการเผยแพร่ข้อมูลเท็จผ่านสื่อออนไลน์ มาตราดังกล่าว
บัญญัติความผิดดังนี้
• “การนำ�เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทบี่ ดิ เบือนหรือปลอมไม่วา่
ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่ จะเกิด
ความเสียหายแก่ประชาชน” (มาตรา 14(1))
83 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล รายงานการควบคุมอินเทอร์เน็ต, พ.ศ. 2562, หน้า 51. คำ�พิพากษาดัง
กล่าวได้ให้เหตุผลต่อการยื่นหนังสือเพื่อนศาล (Amicus Curiae Brief) โดยคณะกรรมการนักนิติศาสตร์
สากลในการรับฟังพยานหลักฐานเบื้องต้นในปี พ.ศ. 2562 ในการฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาโดย
บริษัท ธรรมเกษตร จำ�กัด ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน. โปรดดู: คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล,
“หนังสือเพื่อนศาล (Amicus Curiae Brief) ในคดีที่นายนานวิน (Nan Win) เป็นจำ�เลย (คดีหมายเลข
ดำ� อ. 3011/2561) และคดีที่นางสาว สุธารีวรรณศิริเป็นจำ�เลย (คดีหมายเลขดำ� อ. 3054/2561)”,
25 มกราคม พ.ศ. 2562, ที่: https://www.icj.org/thailand-icj-and-lrwc-submit-amicusin-criminal-defamation-proceedings-against-human-rights-defenders-nan-win-andsutharee-wannasiri/.
84 ข้อ 27 แห่งอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา (Vienna Convention on the Law of
Treaties หรือ VCLT) บัญญัติว่า: “ภาคีฝ่ายหนึ่งไม่สามารถอ้างกฎหมายภายในของตนเพื่อปฏิเสธไม่
ปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญา” ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญา แต่ข้อกำ�หนด
หลักของอนุสัญญาซึ่งรวมถึงมาตรา 27 สะท้อนถึงกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่ใช้ได้กับทุก
รัฐ ประกอบกับอนุสัญญาก็ได้รับการยอมรับโดยศาลไทยเช่นกัน.
85 ข้อสังเกตเชิงสรุปของประเทศไทย, ย่อหน้า 36. โปรดดู: แถลงการณ์ภายหลังการเยือนประเทศไทยโดย
คณะทำ�งานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, 4 เมษายน พ.ศ. 2561, ที่: https://www.
ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22915&LangID=E.
86 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล รายงานการควบคุมอินเทอร์เน็ต, พ.ศ.
2562, หน้า 50-51, 116, 146.
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• “การนำ�เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่
จะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ... หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน” (มาตรา 14(2))
• “การนำ�เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกีย่ ว
กับความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกีย่ วกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา” (มาตรา 14(3))
การกระทำ�ความผิดที่กำ�หนดไว้ข้างต้นต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่
เกิน 100,000 บาท (ประมาณ 3,070 ดอลลาห์สหรัฐ) หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ88 ฐานความผิดข้าง
ต้นถูกนำ�มาใช้รว่ มกับกฎหมายฉบับอืน่ ทีก่ ล่าวถึงในหัวข้อนี้ รัฐบาลไทยอาศัยความคลุมเครือ
ของบทบัญญัตกิ ฎหมายดังกล่าว ทีใ่ ห้อ�ำ นาจอย่างกว้างขวางแก่รฐั บาลในการดำ�เนินการปราบ
ปรามการแสดงความเห็นที่หลากหลายผ่านสื่อออนไลน์ ทั้ง ๆ ที่ควรได้รับการคุ้มครอง89
นอกจากนี้ อนุมาตราภายใต้มาตรา 14 ไม่ได้กำ�หนดให้องค์ประกอบความผิดรวม
ถึงการมีเจตนาร้ายหรือโดยมิชอบในการนำ�ข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์90 แม้ว่าคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวไว้ชัดเจนว่า รัฐภาคีควรเลี่ยง “การกำ�หนด
โทษทางอาญาหรือกำ�หนดความผิดสำ�หรับการตีพิมพ์ข้อมูลเท็จที่เป็นไปโดยผิดพลาดและ
ไม่มีเจตนาร้าย”91
มาตรา 15 และมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์บญ
ั ญัตใิ ห้อ�ำ นาจแก่รฐั บาลไทยใน
การผลักดันให้บริษทั เทคโนโลยีด�ำ เนินการลบข้อมูลบนสือ่ ออนไลน์อนั ขัดต่อเงือ่ นไขทีก่ �ำ หนด
ไว้ตามมาตรา 14 บริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามอาจต้องรับผิดทางอาญาและ/หรือโทษปรับ92
87 ข้อสังเกตเชิงสรุปของประเทศไทย, ย่อหน้า 35 – 36.
88 คำ�แปลภาษาอังกฤษของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
(‘เครือข่ายพลเมืองเน็ต, พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์’), ที่: https://thainetizen.org/docs/cybercrimeact-2017/.
89 รวมถึงเนื้อหาออนไลน์ที่วิจารณ์ถึงพระมหากษัตริย์, “ข้อมูลอันเป็นเท็จ” เกี่ยวกับโควิด-19, และการเรียก
ร้องบนบัญชีโซเชียลมีเดียเพื่อให้เข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล และยังเคยนำ�มาใช้เพื่อปกป้องชื่อเสียง
ของบุคคลและพระมหากษัตริย์
90 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลหารือร่วมกับองค์กรพันธมิตร
91 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 47, 49.
92 มาตรา 15 กำ�หนดว่า: “ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทําความผิดตามมาตรา
14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิด
มาตรา 14 ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูล
คอมพิวเตอร์ และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์” มาตรา 27 กำ�หนดว่า “ผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา 18 หรือมาตรา 20 หรือไม่ปฏิบัติตาม
คําสั่งของศาลตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละ
ห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง”.
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พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ โดยส่วนใหญ่มักถูกนำ�มาใช้บังคับร่วมกับฐานความผิดหมิ่น
ประมาททางอาญาภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา ในอดีต มาตรา 14(1) แห่ง พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์มักถูกนำ�ไปใช้ในลักษณะดังกล่าว93 จนกระทั่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใน
ปี พ.ศ. 2560 เพือ่ ไม่ให้น�ำ ไปใช้กบั “การกระทำ�ความผิดฐานหมิน่ ประมาทภายใต้ประมวล
กฎหมายอาญา”94 ดังนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาฐานความผิดตามมาตรา 14(2)
และ (3) จึงถูกนำ�มาใช้ร่วมกับความผิดฐานหมิ่นประมาทภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา
เนื่องจากไม่มีการกำ�หนดข้อยกเว้นไม่ให้นำ�มาใช้ร่วมกับความผิดฐานหมิ่นประมาททาง
อาญาไว้อย่างชัดแจ้ง95

v. พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. พ.ศ. 256296
พ.ร.บ. การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์บญ
ั ญัตใิ ห้อ�ำ นาจอันกว้างขวางแก่หน่วย
งานภาครัฐในการตรวจตราข้อมูลข่าวสารออนไลน์และการค้นและอายัดข้อมูลและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานของ ICJ ในปี พ.ศ. 2562 บันทึกถึงกรณีการใช้อ�ำ นาจภายใต้บทบัญญัติ
ดังกล่าวในกรณีทเี่ กีย่ วข้องกับความผิดฐานหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ (lèse-majesté)97 กรอบ
กฎหมายดังกล่าวมีขึ้นเพื่อป้องกัน “ความมั่นคงของรัฐ” การลด “ความเสี่ยง” ที่จะเกิดขึ้น

93 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลยื่นบันทึกทางกฎหมายต่อศาลไทย กล่าวว่ามาตรา 14(1) แห่ง พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ไม่เป็นไปตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ บรรทัดฐาน และหลักนิติธรรม: คณะ
กรรมการนักนิติศาสตร์สากล, “หนังสือเพื่อนศาล (Amicus Curiae Brief) ในคดีที่นายอานดี้ ฮอลล์ (Andy
Hall) เป็นจำ�เลย (คดีหมายเลขดำ�ที่ อ. 517/2556)”, 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559, ที่: https://www.icj.org/
thailand-amicus-in-criminal-defamation-proceedings-against-human-rights-defenderandy-hall/.
94 ตัวอย่างเช่น ธรรมเกษตร ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อ อานดี้ ฮอลล์ และ สุชานี คลัวเทรอ ในข้อหาฝ่าฝืนมาตรา
14(1) แห่ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากคดีหมิ่นประมาทภายใต้ประมวลกหมายอาญา; โปรด
ดู, สมาพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล (International Federation for Human Rights หรือ FIDH)
Thammakaset Watch. โปรดดู รายงานเพิ่มเติมของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล ศูนย์ทนายความ
เพื่อสิทธิมนุษยชน และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เกี่ยวกับการปฏิบัติของประเทศไทยตามข้อเสนอแนะเร่ง
ด่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติภายหลังการทบทวนรายงานตามวาระที่สองของ
ประเทศไทยในสมัยการประชุมที่119, เมษายน พ.ศ. 2563, ย่อหน้า 38.
95 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล รายงานการควบคุมอินเทอร์เน็ต, พ.ศ. 2562, หน้า 51 และ 53. ไอ
ลอว์, “พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(3) เวอร์ชั่นใหม่ความผิดหมิ่นกษัตริย์ฯ แทนที่ ม.112”, 21
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, ที่: https://freedom.ilaw.or.th/node/793 (ภาษาไทย).
96 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล รายงานการควบคุมอินเทอร์เน็ต, พ.ศ.
2562, หน้า 132 – 136.
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กับ “โครงสร้างพืน้ ฐานสำ�คัญทางสารสนเทศ” ของประเทศ โดยนิยามของคำ�ว่า “ความมัน่ คง
ของรัฐ” และ “โครงสร้างพื้นฐานสำ�คัญทางสารสนเทศ” ได้ถูกกำ�หนดไว้อย่างคลุมเครือ98

vi. การละเมิดอำ�นาจศาล99
มาตรา 31 ถึงมาตรา 33 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติความ
ผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาล มาตรา 32 บัญญัติว่า “ผู้ประพันธ์ บรรณาธิการ หรือผู้พิมพ์” ซึ่ง
“หนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์” อาจถือว่ากระทำ�ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลหาก “ได้กล่าว
หรือแสดงไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ในระหว่างการพิจารณาแห่งคดีไปจนมีคำ�พิพากษาเป็นที่สุด
ซึ่งข้อความหรือความเห็นโดยประสงค์จะให้มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชน หรือ
เหนือศาลหรือเหนือคู่ความหรือเหนือพยานแห่งคดีซึ่งพอเห็นได้ว่าจะทำ�ให้การพิจารณาคดี
เสียความยุติธรรมไป” เช่น “การแสดงผิดจากข้อเท็จจริงแห่งคดี” “รายงานอย่างไม่เป็นก
ลางและไม่ถูกต้อง” “การวิภาคโดยไม่เป็นธรรม” หรือ “การชักจูงให้เกิดมีคำ�พยานเท็จ”100
มาตรา 198 แห่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่า “ผู้ใดดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการ
พิจารณาหรือพิพากษาคดี หรือกระทำ�การขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล” ต้อง
ระวางโทษ “จำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ”101
นอกจากนี้ ข้อ 10 แห่งข้อกำ�หนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2562 บัญญัตภิ ายใต้อ�ำ นาจของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 บัญญัติ “ห้ามมิให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
ตามคำ�สัง่ หรือคำ�วินจิ ฉัยของศาล(รัฐธรรมนูญหรือวิจารณ์ค�ำ สัง่ หรือคำ�วินจิ ฉัยของศาลโดยไม่
สุจริตหรือใช้ถ้อยคำ�หรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี ปลุกปั่น ยุยง หรืออาฆาตมาดร้าย”
97 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล รายงานการควบคุมอินเทอร์เน็ต, พ.ศ. 2562, เชิงอรรถที่ 531.
98 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562, มาตรา 3, ที่: http://www.
ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0020.PDF. สำ�หรับคำ�แปลภาษาอังกฤษเรื่องที่
เกี่ยวข้อง, อ้างอิงถึง มูลนิธิมานุษยะ, พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย:
สู่กฎหมายที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเพื่อคุ้มครองเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวออนไลน์พร้อมกับแก้ปัญหาภัย
คุกคามทางไซเบอร์, กันยายน พ.ศ. 2562, ที่: https://www.manushyafoundation.org/study-oncybersecurity-act.
99 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล รายงานการควบคุมอินเทอร์เน็ต, พ.ศ.
2562, หน้า 102 – 105.
100 คำ�แปลภาษาอังกฤษของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. 2477, ที่: https://www.imolin.
org/doc/amlid/Thailand_The%20Civil%20Procedure%20Code.pdf
101 ประมวลกฎหมายอาญาของไทย.
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ผูท้ ฝี่ า่ ฝืนอาจถูกดำ�เนินคดีตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญซึง่ กำ�หนด
ระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งเดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท (ประมาณ 1,652
ดอลลาห์สหรัฐ)102
มาตราข้างต้นถูกนำ�มาใช้เพื่อปราบปรามการแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์การ
ดำ�เนินงานหรือคำ�พิพากษาของศาล เกินขอบเขตของข้อยกเว้นสำ�หรับการจำ�กัดสิทธิ เพื่อ
รักษา “กระบวนการพิจารณาคดีให้เป็นไปโดยเรียบร้อย”103 แม้ว่ากฎหมายจะเปิดโอกาส
ให้สามารถวิพากษ์ค�ำ วินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเป็นธรรม “โดยสุจริต” และมิได้ใช้
ถ้อยคำ�ที่ “เสียดสี” หรือ “หยาบคาย”104 แต่ค�ำ ดังกล่าวยังคงมีลกั ษณะคลุมเครือไม่มกี �ำ หนด
นิยามขอบเขตไว้อย่างชัดเจน105 การเปิดโอกาสให้วิพากษ์คำ�วินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
อย่างเป็นธรรมนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินคดีที่มี
ความสำ�คัญทางการเมือง และยังมีการตัง้ คำ�ถามถึงความเป็นอิสระของศาลรัฐธรรมนูญจากผู้
สังเกตการณ์ในประเทศไทย106 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยนื ยันว่าการ
ใช้โทษจำ�คุกและโทษทางอาญาเพื่อปกป้องชื่อเสียงของบุคคลอื่นเป็นวิธีการที่ไม่ได้สัดส่วน
ด้วยเหตุผลเดียวกัน การใช้ความผิดฐานละเมิดอำ�นาจศาลเพื่อลงโทษ “การหมิ่นประมาท”
หน่วยงานของรัฐ เช่น ฝ่ายตุลาการ จึงเป็นวิธีการที่ไม่ได้สัดส่วนเช่นกัน107

102 กฎหมายกำ�หนดให้ศาลสามารถออกคำ�เตือนหรือคำ�สั่งให้ผู้กระทำ�ความผิดออกจากสถานที่
103 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 31.
104 มาตรา 38 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกำ�หนดว่า “การวิจารณ์คําสั่งหรือคําวินิจฉัยคดีที่
กระทําโดยสุจริตและมิได้ใช้ถ้อยคําหรือมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มีความ
ผิดฐานละเมิดอํานาจศาล”
105 เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง, “A Constitutional Court Silencing its Critics”, Verfassungsblog,
20 มีนาคม พ.ศ. 2561, ที่: https://verfassungsblog.de/a-constitutional-court-silencing-itscritics/.
106 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล รายงานการควบคุมอินเทอร์เน็ต, พ.ศ. 2562, เชิงอรรถที่ 380.
107 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 47; ข้อสังเกตเชิงสรุปของประเทศไทย, ย่อหน้า 36. โปรดดู ‘แถลงการณ์
ภายหลังการเยือนประเทศไทยโดยคณะทำ�งานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน’, 4
เมษายน พ.ศ. 2561, ที่: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=22915&LangID=E.
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IV. การตอบโต้โดยรัฐต่อการชุมนุมและการวิจารณ์
หน่วยงานภาครัฐ
ในเดือนตุลาคม หน่วยงานภาครัฐหันมาใช้มาตรการใหม่ เพื่อจำ�กัดการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนการแสดงความเห็นวิพากษ์วจิ ารณ์หรือตรงข้ามกับรัฐบาล ในการรับมือกับ
การชุมนุมเพือ่ ประชาธิปไตยโดยแกนนำ�กลุม่ เยาวชน ในระหว่างวันที่ 15 และ 22 ตุลาคม พ.ศ.
2563 มีการประกาศ “สถานการณ์ฉกุ เฉินทีม่ คี วามร้ายแรง”108 ในเขตท้องทีก่ รุงเทพมหานคร
หน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการโดยอาศัยอำ�นาจภายใต้บทบัญญัตแิ ห่ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
และ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉกุ เฉิน มาตรการเหล่านีม้ งุ่ หมายไปยังผูใ้ ช้สอื่ สังคมออนไลน์ นักข่าว
และแพลตฟอร์มสื่อต่าง ๆ

i. การจำ�กัดการเข้าถึงเนื้อหาที่สร้างโดยบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์
นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 หน่วยงานภาครัฐของไทยยกระดับมาตรการ
ที่ใช้ในการปิดกั้นการแสดงความเห็นอันเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมที่ไม่เหมาะสมในสื่อสังคม
ออนไลน์ หน่วยงานรัฐโดยความเห็นชอบของคำ�สัง่ ศาลมีค�ำ สัง่ ให้บรรดาแพลตฟอร์มสือ่ สังคม
ออนไลน์ท�ำ การลบและปิดกัน้ ไม่ให้เข้าถึงเนือ้ หาในสือ่ ออนไลน์ทเี่ ข้าข่ายละเมิดกฎหมาย การ
ใช้มาตรการเหล่านีเ้ ป็นการจำ�กัดสิทธิเสรีภาพแห่งการแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
โดยไม่มีความจำ�เป็นและไม่ได้สัดส่วน
ขั้นตอนตามกฎหมายในการปิดกั้นและจำ�กัดเนื้อหา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดิจิทัล) เป็นหน่วยงานหลักที่ทำ�
หน้าทีย่ นื่ คำ�ร้องต่อศาลเพือ่ ให้มคี �ำ สัง่ ลบหรือปิดกัน้ เนือ้ หาในสือ่ ออนไลน์109 ภายใต้มาตรา 20
แห่ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงดิจทิ ลั สามารถมอบหมายให้ “พนักงานเจ้า
หน้าที”่ เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีสามารถยืน่ คำ�ร้องพร้อมพยานหลักฐานต่อศาลที่
มีเขตอำ�นาจขอให้มคี �ำ สัง่ ระงับการทำ�ให้แพร่หลายซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั้ 110 อันครอบคลุม
ไปถึงข้อมูลที่ “อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่กำ�หนดไว้ใน
ภาค 2 ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา” ซึ่งประกอบด้วยมาตรา
108 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร.
109 มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กำ�หนดว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมี
อำ�นาจ “รักษาการและปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”.
110 เครือข่ายพลเมืองเน็ต, พ.ร.บ., มาตรา 20.
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112 และมาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา111 นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงข้อมูลที่
มีลกั ษณะ “ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”112 โดยปราศจากการ
นิยามคำ�ว่า “ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” และ “ศีลธรรมอันดีของประชาชน”
เมื่อศาลมีคำ�สั่งให้ระงับการทำ�ให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว113
พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถทำ�การระงับการทำ�ให้แพร่หลายหรือจะสั่งให้ผู้ให้บริการปฏิบัติ
ตามคำ�สั่งศาลก็ได้114 คำ�สั่งดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพือ่ ให้ออกคำ�สัง่ ไปยังผูใ้ ห้บริการ
อินเทอร์เน็ตและผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมให้ปฏิบัติตาม115
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานติดตาม
ความเคลือ่ นไหวสถานการณ์ชมุ นุม” ทีท่ �ำ งานอย่างใกล้ชดิ กับฝ่ายความมัน่ คงเพือ่ ระบุขอ้ มูล
ออนไลน์ทเี่ ข้าข่ายละเมิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉกุ เฉิน และยืน่ คำ�ร้อง
ต่อศาลเพื่อให้มีคำ�สั่งปิดกั้นข้อมูลดังกล่าว116
กรณีการปิดกั้นและจำ�กัดการเข้าถึงเนื้อหา
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีการรายงานว่ากลุ่มเฟสบุ๊ค (Facebook) ชื่อว่า
“รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส-ตลาดหลวง (Royalist Marketplace)” ที่มีสมาชิกกว่าหนึ่งล้าน
คนถูกปิดกัน้ ไม่ให้เข้าถึงในประเทศไทย เนือ่ งจากมีการเผยแพร่เนือ้ หาทีม่ คี วามอ่อนไหวเกีย่ ว
กับราชวงศ์บนแพลตฟอร์ม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563117 มีรายงานอีกเช่นกันว่าวีดีโอ
ของ อานนท์ นำ�ภา นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและทนายความถูกปิดกั้นโดยบริษัท Youtube
เนื่องจากข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปอันละเมิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์118 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
111 เครือข่ายพลเมืองเน็ต, พ.ร.บ., มาตรา 20 (2).
112 เครือข่ายพลเมืองเน็ต, พ.ร.บ., มาตรา 20 (3).
113 เรื่องนีค้ วรรวมเฉพาะเนื้อหาที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะ และไม่ใช่แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด อ้างอิงจาก
คำ�ตัดสินของศาลอาญา เรื่องนี้จะถูกอภิปรายในรายละเอียดมากขึ้นในหน้า 50 – 53.
114 เครือข่ายพลเมืองเน็ต, พ.ร.บ., มาตรา 20.
115 เครือข่ายพลเมืองเน็ต, พ.ร.บ., มาตรา 20; ไทยรัฐ, “ปฏิบัติการ ”ดีอีเอส””, 27 ตุลาคม, ที่: https://
www.thairath.co.th/news/business/1961776 (ภาษาไทย).
116 RYT9, “ดีอีเอสแจ้งความสื่อโซเชียลมีเดียฝ่าฝืนพ.ร.บ.ฉุกเฉิน”, 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://
www.ryt9.com/s/iq01/3168465 (ภาษาไทย).
117 Prachatai, “Royalist Marketplace returns”, 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://prachatai.
com/english/node/8748. ผู้ก่อตั้งกลุ่มทำ�การตั้งกลุ่มใหม่ในวันถัดมา ในขณะที่เขียนรายงานฉบับนี้
กลุ่มใหม่ยังสามารถเข้าถึงได้.
118 Prachatai, “YouTube locally blocks speech about monarchy reform at Thai
government’s request”, 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://prachatai.com/english/node/8833.
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พ.ศ. 2563 เว็บไซต์ Change.org ถูกปิดกัน้ ไม่ให้เข้าถึง ภายหลังจากทีป่ รากฏว่ามีการประกาศ
ข้อเรียกร้องให้มกี ารประกาศให้ประเทศเยอรมนี119 ประกาศให้พระมหากษัตริยม์ สี ถานะเป็น
บุคคลที่ไม่พึงปรารถนา (persona non grata) เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท
Youtube ทำ�การปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงมิวสิควีดีโอของแรปเปอร์คนไทยที่กำ�ลังได้รับความนิยม
“แรปต่อต้านเผด็จการ (Rap Against Dictatorship)” เนื่องจากมีเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์
วิจารณ์หน่วยงานภาครัฐของไทย120

ii. การดำ�เนินคดีกับผู้ใช้งานจากการสร้างเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์
รัฐบาลไทยได้ดำ�เนินการร้องทุกข์และแจ้งข้อหากับผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ โดย
อาศัยฐานความผิดภายใต้มาตรา 112 และมาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
14 แห่ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และฐานความผิดละเมิดอำ�นาจศาล หน่วยงานภาครัฐยังอาศัย
เครื่องมือกฎหมายดังกล่าวในการกำ�จัด “ข้อมูลเท็จ” ที่เกี่ยวข้องกับการการรับมือกับการ
ระบาดใหญ่โรคโควิด-19 ของรัฐบาล (โปรดดูหัวข้อ VI)
การใช้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิด
ฐานละเมิดอำ�นาจศาล
เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บุคคลผูอ้ า้ งว่าเป็นเจ้าของบัญชีทวิตเตอร์ (Twitter)
ชื่อว่า “นิรนาม” ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อกล่าวหาจำ�นวน 8 กระทง ฐานละเมิดมาตรา 14
แห่ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เนื่องจากการโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์121 เมื่อวัน
ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลแจ้งความร้องทุกข์ต่อ ดร. ปวิน ชัชวาลพงศ์
พันธ์ กับสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ในการกระทำ�ความผิดหกกระทง ฐานละเมิดมาตรา 14
แห่ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ในฐานะที่เป็นผู้จัดการบัญชี “รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส ตลาด
119 BBC, “Thailand blocks Change.org as petition against king gains traction”, 16 ตุลาคม พ.ศ.
2563, ที่: https://www.bbc.com/news/world-asia-54566767.
120 Thai Enquirer, “YouTube Geoblocks critical rap group’s video by request of Thai
government”, 4 มกราคม พ.ศ. 2564, ที่: https://www.thaienquirer.com/22397/youtubegeoblocks-critical-rap-groups-video-by-request-of-thai-government/.
121 Khaosod English, “Twitter User Gets More Charges Over Royal Criticism”, 10 มิถุนายน
พ.ศ. 2563, ที่: https://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/2020/06/10/
twitter-user-gets-more-charges-over-royal-criticism/; ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน,
“อัยการสั่งฟ้องคดี ”นิรนาม” ข้อหาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ทั้งหมด 8 ข้อความ”, 18 มกราคม พ.ศ. 2564,
ที่: https://tlhr2014.com/archives/25252.
122 Prachatai, “Royalist Marketplace returns”, 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://prachatai.
com/english/node/8748.
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หลวง”122 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลร้องขอให้ตำ�รวจดำ�เนินคดีกับผู้
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ห้าคนในการกระทำ�ความผิดฐานยุยงปลุกปั่น และนำ�ข้อมูลเท็จเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์123 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นิติการศาลรัฐธรรมนูญร้องทุกข์ต่อ
พริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน) ผู้นำ�กลุ่มนักศึกษาในการประท้วง สำ�หรับความผิดฐานละเมิด
อำ�นาจศาลตามมาตรา 198 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากเขาได้โพสต์เฟสบุ๊ค
(Facebook) วิจารณ์คำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ยกคำ�ฟ้องนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์
โอชา ในคดีที่มีความสำ�คัญทางการเมือง124
การใช้มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ตั้งแต่การรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 คดีความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
(lèse-majesté) มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ การใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นไปเพื่อ
ปิดกั้นการแสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับราชวงศ์ ก่อนที่จะพักใช้ฐานความผิดดัง
กล่าวชั่วคราวในเวลาสามปีที่ผ่านมา125 ตามคำ�กล่าวของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์
โอชา การพักการใช้ฐานความผิดดังกล่าวเป็นเพราะพระมหากษัตริย์ “ทรงมีเมตตารับสั่ง
ไม่ให้ใช้มาตรา 112”126
การพักการใช้ฐานความผิดดังกล่าวคงเป็นไปเพียงในช่วงระยะเวลาอันสั้น ในปี พ.ศ.
2563 และ พ.ศ. 2564 หน่วยงานภาครัฐของไทยนำ�มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
123 กรณีนี้ถูกสันนิษฐานว่ากระทำ�ลงภายใต้มาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและมาตรา 14
แห่ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์. Bangkok Post, “Govt taking legal action against major social
media providers”, 24 กันยายน พ.ศ. 2563, ที่: https://www.bangkokpost.com/thailand/
politics/1990975/govt-taking-legal-action-against-major-social-media-providers.
124 The Thaiger, “Thai Constitutional Court official files contempt charge against
protest leader”, 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://thethaiger.com/hot-news/protests/
constitutional-court-official-files-contempt-charge-against-protest-leader. กรณีนี้คล้ายคลึง
กับกรณี อานนท์ นำ�ภา นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนผู้ที่ถูกกล่าวหาในปี พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการดูหมิ่น
ศาลและภายใต้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ จากการโพสต์ในเฟสบุ๊คที่วิจารณ์คำ�ตัดสินของศาลขอนแก่นที่ตัดสิน
ว่านักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทหาร 7 คนมีความผิดสำ�หรับการชุมนุมโดยสงบ; โปรดดู: Prachatai
English, “Human rights lawyer faces computer crime charges for FB post”, 14 ธันวาคม
พ.ศ. 2560, ที่: https://prachatai.com/english/node/7511.
125 สมาพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล บันทึกข้อมูลว่าไม่มีการดำ�เนินการทางกฎหมายกับบุคคลตามมาตรา
112 ตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2560. สมาพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล, “Lèse-majesté must not be
used to criminalize pro-democracy protest leaders and participants”, 25 พฤศจิกายน พ.ศ.
2564, ที่:https://www.fidh.org/en/region/asia/thailand/lese-majeste-must-not-be-usedto-criminalize-pro-democracy-protest .
126 Bangkok Post, “HM urges ‘mercy’ for any slurs”, 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563, ที่: https://www.
bangkokpost.com/thailand/general/1935280/hm-urges-mercy-for-any-slurs.
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กลับมาใช้อกี ครัง้ หนึง่ เพือ่ ปิดกัน้ การแสดงความเห็นโดยสุจริตผ่านสือ่ ออนไลน์127 TLHR บันทึก
ว่าในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีบคุ คลผูถ้ กู
ดำ�เนินคดีในความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (lèse-majesté) จำ�นวนกว่า 44 คดี128
เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะผูเ้ ชีย่ วชาญทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งโดยคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกมาประณามการดำ�เนินคดีในที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ผู้รายงาน
พิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก
กรรมการห้าคนจากคณะทำ�งานว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลการ และผูร้ ายงานพิเศษว่าด้วย
สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการรวมกันเป็นสมาคม ต่างกล่าวเน้นย้�ำ ว่ากฎหมายหมิน่
พระบรมเดชานุภาพ (lèse- majesté ) “ไม่สมควรมีอยูใ่ นประเทศทีเ่ ป็นประชาธิปไตย” และ
“การบังคับใช้กฎหมายด้วยความโหดร้ายสามารถก่อให้เกิดภาวะความหวาดกลัว (chilling
effect) โดยเฉพาะกับการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและยังจำ�กัดพื้นที่สาธารณะและการ
ใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในประเทศไทย”129
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยงั ประณามคำ�พิพากษาศาลยุตธิ รรม
ที่พิพากษาลงโทษอย่างร้ายแรงและไม่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนภายใต้มาตรา 112
สำ�หรับการแสดงความคิดเห็นผ่านสือ่ ออนไลน์ อย่างในคดีของอัญชัญ ปรีเลิศ ผูถ้ กู พิพากษาจำ�
คุกเป็นระยะเวลา 43 ปี สำ�หรับการใช้ถอ้ ยคำ�หมิน่ ประมาทราชวงศ์130 เมือ่ วันที่ 19 มกราคม
พ.ศ. 2564 ศาลอาญากรุงเทพพิพากษาจำ�คุกเธอเป็นระยะเวลา 87 ปี เนื่องจากการส่งต่อ
คลิปบนยูทูป (YouTube) และเฟสบุ๊ค (Facebook) อันมีข้อความที่หมิ่นประมาทราชวงศ์
รวมกระทำ�ความผิดตามมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
รวมจำ�นวน 29 กระทง131 สำ�นักงานข่าวหลายสำ�นักรายงานว่าคำ�พิพากษาดังกล่าว “วาง
127 กรณีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศว่า “กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรา
ของกฎหมาย ทั้งหมด” จะถูกนำ�มาใช้กับผู้ชุมนุมที่ทำ�ผิดกฎหมาย; สมาพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล,
“Lèse-majesté must not be used to criminalize pro-democracy protest leaders and
participants”, 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, ที่: https://www.fidh.org/en/region/asia/thailand/
lese-majeste-must-not-be-used-to-criminalize-pro-democracy-protest.
128 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, “Drop charges against people and guarantee their rights to
access justice”, 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, ที่: https://tlhr2014.com/en/archives/26167.
129 สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, “Thailand: UN experts alarmed by
rise in use of lèse-majesté laws”, 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, ที่: https://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26727&LangID=E.
130 เพิ่งอ้าง.
131 Bangkok Post, “87 years in jail for lese majeste sets new record”, 19 มกราคม พ.ศ. 2564,ที่:
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2053471/87-years-injail-for-lesemajeste-sets-new-record; Channel News Asia, “Thai court gives record 43-year sentence
for insulting king”, 19 มกราคม พ.ศ. 2564, ที่: https://www.channelnewsasia.com/news/
asia/thai-court-record-43-year-sentence-insulting-kinglese-majeste-13993078.
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บรรทัดฐานใหม่ส�ำ หรับระยะเวลาลงโทษจำ�คุกความผิดฐานหมิน่ ประมาทราชวงศ์”132 ต่อมา
ศาลพิจารณาลดระยะเวลาลงโทษจำ�คุกลงกึง่ หนึง่ ตามกฎเกณฑ์การกำ�หนดโทษ คงเหลือ 43
ปี 6 เดือน เนื่องจากอัญชัญให้การสารภาพการกระทำ�ความผิดระหว่างการพิจารณาคดี133
คำ�ร้องขอประกันตัวของเธอถูกปฏิเสธ134 ทนายความของอัญชัญกล่าวว่าเธอไม่ประสงค์
ที่จะยื่นอุทธรณ์คำ�พิพากษาดังกล่าว135 ในอีกคดีหนึ่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564
สิรภพ กรณ์อรุษ ถูกพิพากษาจำ�คุกเป็นระยะเวลาสีป่ หี กเดือนภายใต้ฐานความผิดตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ และมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา จากการโพสต์เนื้อหาวิพากษ์
วิจารณ์รัชกาลที่ 9 บนเว็บไซต์สำ�นักข่าวประชาไทระหว่าง พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2557136
นอกจากนี้พบว่ามีกรณีที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีในบางส่วน ภายหลังจากการ
โอนการพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวข้องกับความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (lèse-majesté)
และความผิดฐานยุยงปลุกปัน่ จากศาลทหารกลับคืนสูศ่ าลพลเรือนเมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2562137 ICJ พบแนวโน้มการพิพากษายกฟ้องคดีทเี่ กีย่ วข้องกับเนือ้ หาวิพากษ์วจิ ารณ์ราชวงศ์
ผ่านสื่อออนไลน์ ภายใต้ฐานความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และมาตรา 112 และมาตรา
116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เมื่อวันทึ่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ศาลอาญากรุงเทพ
พิพากษายกฟ้อง ธเนตร อนันตวงษ์ ภายหลังจากที่เขาถูกควบคุมตัวนานกว่าห้าปี เขาถูกตั้ง
ข้อหาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558 จากการโพสต์ขอ้ ความเฟสบุค๊ (Facebook) ห้าข้อความทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นการวิพากษ์วจิ ารณ์คณะรักษาความสงบแห่งชาติและกองทัพ138 เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.
132 เพิ่งอ้าง.
133 เพิง่ อ้าง.
134 Khaosod English, “Thanathorn Claps Back at Lese Majeste Accusation, Bail Denied
in Historic 112”, 21 มกราคม พ.ศ. 2564, ที่: https://www.khaosodenglish.com/
politics/2021/01/21/thanathorn-claps-back-at-lese-majeste-accusation-court-deniesbailin-historic-112-case/.
135 การติดต่อสื่อสารของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลกับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
136 Khaosod English, “Blogger Convicted of 112 After Secret Trial, 5-Year Captivity”, 18
มกราคม พ.ศ. 2564, ที่: https://www.khaosodenglish.com/politics/2021/01/18/bloggerjailed-over-lese-majeste-after-secret-trial-by-military/amp/. ระยะเวลาในการจำ�คุกสั้นกว่า
เวลาที่สิรภพได้ถูกขังในเรือนจำ�ขณะรอการพิจารณาคดีของเขา เขาถูกควบคุมตัวในเรือนจำ�ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2557 จนได้รับการปล่อยตัวประมาณ 4 ปี 11 เดือนต่อมา ในปี พ.ศ. 2562.
137 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล รายงานการควบคุมอินเทอร์เน็ต, พ.ศ. 2562, หน้า 63; คณะกรรมการ
นักนิติศาสตร์สากล, ‘ข้อเสนอแนะต่อการยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งและประกาศของหัวหน้าคสช.
และคสช.’, 22 เมษายน พ.ศ. 2562, ที่: https://www.icj.org/thailand-end-prosecution-ofcivilians-in-military-courts-and-repeal-or-amend-headof-the-ncpo-and-ncpo-orders-andannouncements-in-line-with-international-human-rights-law/.
138 Bangkok Post, “Activist freed after almost four years”, 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563, ที่: https://
www.bangkokpost.com/thailand/politics/1941004/activist-freed-after-almostfour-years.
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2563 ศาลอาญากรุงเทพพิพากษายกฟ้อง พัชนรี ชาญกิจ ในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
(lèse-majesté ) ภายใต้ฐานความผิดตามมาตรา 112 และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ จากการ
ตอบรับด้วยคำ�ว่า “จ้า” (คำ�ในภาษาไทยที่ไม่มีลักษณะยืนยัน) ผ่านแอพลิเคชัน Facebook
Messenger ในการสนทนาส่วนตัว การตอบรับดังกล่าวถูกมองว่าเป็นคำ�ทีม่ ลี กั ษณะเข้าข่าย
เป็นการหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ (lèse-majesté )139 เมือ่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ศาล
จังหวัดสมุทรปราการพิพากษายกฟ้อง ฐนกร พนักงานโรงงานผูซ้ งึ่ ถูกจับกุมตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558
ภายใต้มาตรา 112 และมาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา140 ในบางคดีศาลพิพากษา
ยืนยันว่าการใช้ถ้อยคำ�ในบางกรณีได้รับการคุ้มครองเนื่องจากเป็นการแสดงออกโดยสุจริต
หรือในบางคดีศาลพิจารณาว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอและยกผลประโยชน์แห่งความ
สงสัยให้จ�ำ เลย141 นอกจากนีก้ ระบวนพิจารณาคดีในชัน้ ศาลพลเรือนสามารถทำ�ได้รวดเร็วกว่า
กระบวนพิจารณาคดีในชัน้ ศาลทหาร142 แม้จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ จำ�กัดการพิจารณาคดีระหว่างการ
ระบาดของโรคโควิด-19
แม้วา่ ศาลจะมีค�ำ พิพากษายกฟ้อง การกระทำ�ของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ ริม่ ต้นดำ�เนินคดี
ดังกล่าวยังคงเป็นการละเมิดสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกและสิทธิในเสรีภาพระหว่างการ
จับกุมหรือกักขัง ผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายควรทีจ่ ะสามารถเข้าถึงการเยียวยาและการชดเชยที่
139 Bangkok Post, ‘Ja New’s mother cleared of lese majeste’, 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563, ที่:
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2039459/ja-news-mothercleared-oflese-majeste.
140 Prachatai, “Commenting on supporters of late King’s dog not illegal, says Court”, 16
มกราคม พ.ศ. 2564, ที่: https://prachatai.com/english/node/9015; คณะกรรมการนักนิติศาสตร์
สากล รายงานการควบคุมอินเทอร์เน็ต, พ.ศ. 2562, หน้า 68.
141 ตัวอย่างเช่น ในกรณีของธเนศ อนันตวงษ์ คำ�กล่าวของศาลได้รับการอ้างอิง: “ศาลเชื่อว่าการแสดงความ
คิดเห็นของเขาไม่มีเจตนาในการจุดชนวนหรือการปลุกระดมให้ต่อต้านรัฐบาลหรือการไม่เชื่อฟังในหมู่
ประชาชนในขอบเขตที่จะส่งผลให้บ้านเมืองไม่สงบหรือการกระทำ�ผิดกฎหมาย อยู่ในขอบเขตของเสรีภาพ
ในการพูดที่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากพยานและหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำ�หนักเพียงพอที่เป็นเหตุผล
ให้มีคำ�พิพากษาว่ามีความผิด ศาลจึงยกฟ้องข้อกล่าวหา”: Bangkok Post, “Activist freed after
almost four years”, 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563, ที่: https://www.bangkokpost.com/thailand/
politics/1941004/activist-freedafter-almost-four-years.
142 ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำ�เนินการในศาลทหารยาวนานกว่าศาลพลเรือนอย่างมาก เนื่องจากเวลาที่ศาล
ใช้ในการสืบพยานและมีคำ�สั่ง ในกรณีหนึ่ง ผู้ต้องสงสัยในความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตัดสินใจ
ว่าเขาอยากให้การรับผิดมากกว่าที่จะต้องรอการตัดสินคดีที่ยาวนาน. คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล
และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, “รายงานคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลและศูนย์ทนายความ
เพื่อสิทธิมนุษยชนฉบับก่อนหน้าการดำ�เนินการตรวจสอบรายงานฉบับที่ 2 ของราชอาณาจักรไทย ภาย
ใต้ข้อ 40 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง”, 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560, หน้า 15 – 16, ที่: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/02/Thailand-ICCPRSubmission-ICJ-TLHR-Advocacy-Non-legal-submissions-2017-ENG.pdf.
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มีประสิทธิภาพจากความเสียหายที่ได้รับ ซึ่งอาจรวมไปถึงความทุกข์ทรมาณทางจิตใจ การริ
ดรอนเสรีภาพ และภาระทางการเงินระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวที่อาศัยระยะ
เวลายาวนาน

iii. การปราบปรามการเข้าร่วมการชุมนุมโดยการจำ�กัดการใช้แพลตฟอร์ม
และการส่งข้อความออนไลน์
หน่วยงานภาครัฐของไทยได้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อยับยั้งการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล
โดยมุง่ เป้าหมายไปยังบุคคลผูใ้ ช้แพลตฟอร์มออนไลน์ อันเป็นการละเมิดสิทธิในเสรีภาพแห่ง
การแสดงออก การรวมกันเป็นสมาคม และการชุมนุมโดยสงบ สังเกตุได้จากการกระทำ�ของ
รัฐบาลที่ประกาศเตือนผู้ชุมนุมว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
การชุมนุม การถ่ายภาพตนเองระหว่างการเคลื่อนการชุมนุม การถ่ายทอดสดการประท้วง
ตลอดจนการโพสต์เนื้อหาดังกล่าวลงบนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการกระทำ�ที่ขัดต่อกฎหมาย
ที่ใช้บังคับในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินสองปี143
ภายหลังการประกาศเตือนดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สำ�นักงาน
ตำ�รวจแห่งชาติประกาศว่าจะดำ�เนินคดีอาญาโดยอาศัย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.ก.
สถานการณ์ฉุกเฉิน กับผู้ที่โพสต์ข้อความบนเฟสบุ๊ค (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter)
10 ราย จากการกระทำ�ทีเ่ ข้าข่ายเป็นการ “โน้มน้าวบุคคลอืน่ ให้เข้าร่วมการชุมนุม”144 การก
ระทำ�ดังกล่าวถูกอ้างว่าเข้าข่ายละเมิดข้อกำ�หนดทีป่ ระกาศใช้ในสถานการณ์ฉกุ เฉินทีห่ า้ มการ
ชุมนุมหรือมัว่ สุมตัง้ แต่หา้ คนขึน้ ไป145 และห้ามการเผยแพร่ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์อนั อาจกระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐ146 และอาจขัดต่อมาตรา 14(3) แห่ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์147 ผู้รายงาน
143 ICJ Emergency Decree Briefing, หน้า 17 – 18. Nikkei Asia, “Thailand’s young protestors
keep up pace despite ‘selfie rules’”, 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://asia.nikkei.com/
Politics/Turbulent-Thailand/Thailand-s-young-protesters-keep-up-pace-despiteselfierules; Human Rights Watch, “Thailand: Outspoken TV Channel Banned”, 21 ตุลาคม
พ.ศ. 2563, ที่: https://www.hrw.org/news/2020/10/21/thailand-outspoken-tv-channelbanned.
144 กรุงเทพธุรกิจ, “ตร. จ่อดำ�เนินคดีชาวโซเชียล 10 รายฝ่าฝืน ‘พ.ร.ก.’ ชวนร่วมม็อบ”, 16 ตุลาคม พ.ศ.
2563 (‘กรุงเทพธุรกิจ’), ที่: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/902969.
145 มาตรา 9(2) แห่ง พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน; ข้อ 1, ข้อกำ�หนดที่ออกภายใต้มาตรา 9 และ มาตรา 11
แห่ง พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน, 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://thailand.prd.go.th/ewt_news.
php?nid=10240&filename=index.
146 มาตรา 9(3) แห่ง พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน; ข้อ 2, ข้อกำ�หนดที่ออกภายใต้มาตรา 9 และ มาตรา 11
แห่ง พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน, 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://thailand.prd.go.th/ewt_news.
php?nid=10240&filename=index.
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พิเศษว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และการรวมกันเป็นสมาคม ผู้รายงานพิเศษ
ว่าด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ผู้รายงานพิเศษว่าด้วย
สถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ต่างออกมาแสดงความห่วงกังวลกับการดำ�เนินคดี
กับผูใ้ ช้งานสือ่ สังคมออนไลน์ “โดยอาศัยฐานความผิดภายใต้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ�ความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการเอาผิดเกี่ยวผู้ที่เรียกร้องให้ประชาชนเข้าร่วมการชุมนุม[เพื่อ
ประชาธิปไตย] ผ่านช่องทางสือ่ สังคมออนไลน์ของตน”148 นอกจากนีก้ ระทรวงดิจทิ ลั ยังแถลง
ต่อสือ่ มวลชนว่าจะดำ�เนินการร้องทุกข์กบั ตำ�รวจเกีย่ วกับการกระทำ�ทีเ่ ข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน
คำ�นั่งภายใต้ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน จำ�นวนกว่า 300,000 URLs149
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้ดำ�เนินการขอความร่วมมือให้กระทรวงดิจิทัลและ
กสทช. จำ�กัดการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนปลดแอกบนแอพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram)
และระงับการใช้งานแอพพลิเคชันดังกล่าว แต่กลับประสบความล้มเหลว150 การดำ�เนินการ
ดังกล่าวปรากฏในเอกสารลับมากที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในเอกสาร
ฉบับดังกล่าวกระทรวงดิจิทัลขอความร่วมมือจาก กสทช. ให้แจ้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระงับการใช้แอพลิเคชันรับส่งข้อความเทเลแกรม
(Telegram)151 เอกสารดังกล่าวยังมีการอ้างถึงคำ�สั่งผู้บัญชาการสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่ 11/2563 ใน
คำ�สั่งดังกล่าวผู้บัญชาการสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติกล่าวว่าการวางแผนการชุมนุมของกลุ่ม
เยาวชนปลดแอกกระทำ�ผ่านแอพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram) และสั่งการให้กระทรวง
ดิจิทัล และ กสทช. ลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบคอมพิวเตอร์152
147 กรุงเทพธุรกิจ
148 กระบวนการพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Special Procedures),
“News Release: UN experts urge Thai government to allow peaceful protests and
release unconditionally those arbitrarily detained”, 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://
bangkok.ohchr.org/news-release-un-experts-urge-thai-government-to-allow-peacefulprotests-and-release-unconditionally-those-arbitrarily-detained/.
149 The Nation, “Social media users violating emergency orders will be reported to police:
ministry”, 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.nationthailand.com/news/30396428.
150 Channel News Asia, “Thai police order media probe over protests, restrict Telegram
app”, 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.channelnewsasia.com/news/asia/
thailand-protests--13313776; BBC, “Thailand protests: Authorities move to ban
Telegram messaging app”, 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.bbc.com/news/worldasia-54598956.
151 เพิ่งอ้าง.
152 ข้อ 5 ของประกาศที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 11 แห่ง พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่
15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรง สามารถกระทำ�การใด ๆ หรือจะกระทำ�การใด ๆ ในขอบเขตเท่าที่จำ�เป็นเพื่อรักษาความมั่นคง
แห่งรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน
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มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการทีไ่ ม่จ�ำ เป็นและไม่ได้สดั ส่วน แล้วยังเป็นการจำ�กัดสิทธิ
ของประชาชนในประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในเสรีภาพแห่งการ
แสดงออก การรวมกันเป็นสมาคม และการชุมนุมโดยสงบอันได้รับการคุ้มครองภายใต้ ข้อ
19 ข้อ 21 ข้อ 22 และข้อ 25 แห่ง ICCPR คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
กล่าวว่าข้อ 21 แห่ง ICCPR ให้การคุม้ ครองกิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการชุมนุมโดยสงบทัง้ เกิด
ขึ้นในพื้นที่สาธารณะและในพื้นที่ออนไลน์ อันรวมไปถึงการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ การ
วางแผน การเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับกิจกรรมในอนาคตและการถ่ายทอดกิจกรรมการชุมนุม153

iv. การปราบปรามนักข่าวและสำ�นักข่าวที่รายงานข่าวการชุมนุม
หน่วยงานภาครัฐของไทยยังจำ�กัดการปฏิบตั งิ านของนักข่าวและสำ�นักข่าวทีร่ ายงาน
ข่าวการชุมนุมที่เกิดขึ้นผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์
เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กิตติ พันธภาค ผูร้ ายงานข่าวจากประชาไทถูกควบคุม
ตัวจากการนำ�เสนอข่าวการสลายการชุมนุมของตำ�รวจ ในกรุงเทพฯ ผ่านการถ่ายทอดสดผ่าน
เฟสบุ๊ค (Facebook Live) ตำ�รวจพาเขาไปยังกองบังคับการตำ�รวจตระเวนชายแดนภาค 1
ในจังหวัดปทุมธานี อันเป็นสถานที่สำ�หรับกักขังตาม พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน เขาได้รับ
การปล่อยตัวในเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมา หลังจากจ่ายค่าปรับจำ�นวน 300 บาท (ประมาณ
10 ดอลลาห์สหรัฐ) ในฐานความผิด “ไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งเจ้าพนักงาน” ภายใต้มาตรา 368
แห่งประมวลกฎหมายอาญา154 ในกรณีคล้ายคลึงกันเมือ่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ศิโรตม์
คล้ามไพบูลย์ ผู้รายงานข่าวของวอยซ์ทีวี (Voice TV) ได้รับหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
เพื่อรับทราบข้อหาละเมิด พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉินจากการรายงานข่าวการชุมนุม155
ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐยังใช้ระบบกฎหมายเป็นเครื่องมือในการใช้อำ�นาจ
ในทางมิชอบเพื่อปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำ�นักงานข่าวหลายสำ�นัก เมื่อวันที่ 20
ตุลาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลยื่นคำ�ร้องต่อศาลอาญากรุงเทพเพื่อให้มีคำ�สั่งปิด

153 CCPR/C/GC/37, ย่อหน้า 10, 33.
154 Prachatai, “Prachatai reporter arrested while covering police crackdown”, 16 ตุลาคม พ.ศ.
2563, ที่: https://prachatai.com/english/node/8848; ICJ Emergency Decree Briefing, หน้า
13 – 14.
155 ABC News, “Thailand’s pro-democracy protestors warn of possible coup”, 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563, ที่: https://abcnews.go.com/International/wireStory/thai-pro-democracyprotesters-warn-coup-74428250.
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แพลตฟอร์มออนไลน์ของวอยซ์ทีวี ประชาไท เดอะรีพอร์ตเตอร์ เดอะสแตนดาร์ด และ
เยาวชนปลดแอก เนือ่ งจากการเผยแพร่ขอ้ มูลทีถ่ กู กล่าวอ้างว่าเป็น “ข้อมูลเท็จ” เกีย่ วกับ
การชุมนุม ละเมิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉกุ เฉิน ความพยายามใน
การปิดแพลตฟอร์มดังกล่าวเกิดขึน้ ในภายหลัง นับจากทีผ่ บู้ ญ
ั ชาการสำ�นักงานตำ�รวจแห่ง
ชาติออกคำ�สัง่ ไปยังหน่วยงานรัฐทีม่ อี �ำ นาจกำ�กับดูแลการกระจายเสียงให้ด�ำ เนินการตรวจ
สอบสำ�นักข่าวทัง้ สีส่ �ำ นัก พร้อมทัง้ “ยุตกิ ารถ่ายทอดข่าว ชะลอการเผยแพร่ขา่ ว หรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หากมีการละเมิด พ.ร.ก. สถานการณ์ฉกุ เฉิน156 คำ�สัง่ ดังกล่าวถูกเพิก
ถอนโดยศาลเดียวกันในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยศาลได้มคี �ำ สัง่ ว่าการปิดกัน้ ข้อมูล
จะต้องเจาะจงเฉพาะเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ไม่ใช่การปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงแพลตฟอร์ม ศาล
กล่าวไปอีกว่าการทีศ่ าลทำ�คำ�สัง่ ปิดกัน้ URLs ดังกล่าวซึง่ ส่งผลให้เป็นการปิดแพลตฟอร์ม
ทั้งหมดข้างต้น เป็นเพราะว่ากระทรวงดิจิทัลไม่ได้อธิบายต่อศาลว่าการปิดกั้น URLs ดัง
กล่าวจะส่งผลเป็นการปิดแพลตฟอร์มดังกล่าว และศาลไม่ได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องจากคำ�ร้อง
ของกระทรวงดิจิทัล157
เป็นที่ชัดเจนว่าสื่อมวลชนและสำ�นักข่าวถูกขัดขวางและลงโทษในการปฏิบัติหน้าที่
ของตน เพียงเพราะมีเหตุที่ทำ�ให้เชื่อว่ามี หรือมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นการวิพากษ์
วิจารณ์รัฐบาลหรือลักษณะอื่นที่ไม่เหมาะสม หากมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังกล่าว
จริง วัตถุประสงค์กย็ งั คงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีดงั กล่าวสอดคล้องกับความเห็นของคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติทเี่ ห็นว่าขัดต่อข้อ 19(3) แห่ง ICCPR ในการลงโทษ
อาญาหรือ “การห้ามไม่ให้เว็บไซต์หรือระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำ�การตีพิมพ์เนื้อหาใด
ๆ เพียงเพราะเนื้อหาดังกล่าวอาจมีการพาดพิงและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล”158
มาตรการดังกล่าวจึงเป็นมาตรการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักวิชาชีพของนักข่าวและแพลตฟอร์มสำ�หรับสื่อสารมวลชนในการตรวจสอบข้อเท็จ
จริงและการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจำ�เป็นสำ�หรับประชาชน

156 คำ�สั่งไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา. Khaosod English, “Gov’t Orders Censorship of 4
Media Sites, Reports Say”, 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.khaosodenglish.com/
politics/2020/10/19/govt-orders-censorship-of-4-media-sites-reports-say/.
157 ICJ Emergency Decree Briefing, หน้า 17 – 18; Bangkok Post, “Media closure order lifted”,
21 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2005927/
media-closure-order-lifted.
158 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 42 – 43.
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ในประเทศไทยในการใช้สทิ ธิและมีสว่ นร่วมในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกของสังคมประชาธิปไตยเสรี
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเน้นย้ำ�ว่า
“สื่อมวลชนที่น่าเชื่อถือ เป็นอิสระ และได้รับการส่งเสริมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็น
ต่าง ๆ รวมถึงนำ�เสนอมุมมองที่มีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยให้
รัฐบาลและสถาบันต่าง ๆ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้” ทำ�ให้สื่อมวลชนสามารถทำ�
หน้าที่ “ตรวจตราและเฝ้าระวังความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านของรัฐบาลและ
สถาบันต่าง ๆ”159
หากกล่าวอ้างว่ามาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายอย่าง
เช่นในการคุม้ ครองความสงบเรียบร้อยของประชาชน การใช้มาตรการดังกล่าวยังคงไม่มคี วาม
จำ�เป็นและไม่ได้สัดส่วน หากข้อเท็จจริงปรากฏว่านักข่าวหรือสื่อมวลชนไม่ได้กระทำ�การที่
เป็นการยุยงปลุกปัน่ ให้มกี ารใช้ความรุนแรง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
กล่าวว่า การใช้โทษอาญากับสำ�นักข่าวหรือสือ่ มวลชนเพียงเพราะการวิพากษ์วจิ ารณ์รฐั บาล
“ไม่อาจถือเป็นการจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่จำ�เป็น”160
นอกจากนี้ ในกระบวนการพิจารณาของศาลข้างต้น ผูถ้ กู กล่าวหายังถูกริดรอนสิทธิใน
การให้การโต้แย้งการทำ�คำ�สัง่ ระงับโดยศาล เนือ่ งจากเจ้าพนักงานสอบสวนไม่ได้ท�ำ การเรียก
ให้ผถู้ กู กล่าวหาให้การต่อศาลก่อนทีจ่ ะมีการทำ�คำ�สัง่ ศาลปิดกัน้ เนือ้ หาบนสือ่ ออนไลน์161 ผูท้ ี่
ถูกริดรอนสิทธิโดยหน่วยงานภาครัฐสมควรได้รบั โอกาสในการโต้แย้งคำ�ร้องดังกล่าว สิทธิดงั
กล่าวได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิในการเข้าถึงการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อ
2(3) แห่ง ICCPR
อย่างไรก็ตาม ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศาลแจ้งต่อเจ้าหน้าที่กระทรวง
ดิจิทัลว่ามีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติสำ�หรับคดีประเภทดังกล่าวว่า ไม่อนุญาตให้มีการทำ�
คำ�ร้องฝ่ายเดียว และกระทรวงดิจิทัลจะต้องแจ้งข้อมูลที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลเพื่อให้

159 ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, “Statement at Global Conference for Media
Freedom”, 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, ที่: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=26508&LangID=E.
160 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า. 42.
161 จากข้อมูลของวอยซ์ ทีวี ตำ�รวจที่ยื่นฟ้องคดีต่อศาลไม่มีการติดต่อหรือส่งคำ�เตือนไปยังวอยซ์ ทีวีเพื่อ
ให้วอยซ์ ทีวีได้คัดค้านข้อกล่าวหา; วอยซ์ ทีวี, “คำ�สั่งยกคำ�ร้องปิด ‘วอยซ์ ทีวี’ เหตุนำ�เสนอตามสิทธิ
รัฐธรรมนูญ”, 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://voicetv.co.th/read/77jAPmRpc.
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ศาลเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหามาให้การต่อศาล ก่อนที่ศาลจะทำ�คำ�สั่งระงับการเผยแพร่เนื้อหา
บนสื่อออนไลน์162 กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีอันแสดงให้เห็นถึงบทบาทของศาลในการคุ้มครอง
เสรีภาพแห่งการแสดงออกในพื้นที่ออนไลน์

162 เกี่ยวข้องกับคดีของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งจะอภิปรายในรายละเอียดในบทที่ 6 ของรายงานฉบับนี้:
Bangkok Post, “Court throws out request to block Thanathorn’s clip”, 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564, ที่:https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2064655/court-throws-outrequest-to-block-thanathorns-clip. ในขณะที่เขียนรายงานฉบับนี้ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์
สากลยังไม่ได้รับแนวปฏิบัติดังกล่าว
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V. ความล้มเหลวของรัฐในการคุ้มครองเสรีภาพใน
การแสดงออกบนสื่อออนไลน์และการคุ้มครองจากการใช้
กระบวนการยุติธรรมโดยมิชอบ 45
นับตัง้ แต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้มกี ารดำ�เนินคดีทงั้ ทางแพ่งและทางอาญาเรือ่ ย
มาต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักข่าวผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการนำ�เสนอการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเผยแพร่ข้อมูลความกังวลของผู้ตกเป็นเหยื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีบริษัทธรรมเกษตร (“ธรรมเกษตร”) ซึ่งเป็นบริษัทฟาร์มเลี้ยงไก่ ที่ถูกกล่าวหาว่าได้
ดำ�เนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ (strategic lawsuits against
public participation strategic lawsuits against public participation หรือ SLAPP)
ต่อกลุม่ ผูแ้ สดงออกบนแพลตฟอร์มออนไลน์ตอ่ ต้านการกระทำ�ทีก่ ล่าวอ้างว่าเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงาน163
คดี SLAPP ดำ�เนินการโดยมีวตั ถุประสงค์ส�ำ คัญหลักเพือ่ จำ�กัดหรือขัดขวางการวิพากษ์
วิจารณ์ของสาธารณะหรือการต่อต้านการดำ�เนินกิจกรรมบางอย่างโดยกลุม่ บุคคลทีเ่ ป็นฝ่าย
เริ่มดำ�เนินคดีทางกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนด้วย164
ข้อมูลจากสหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล (The International Federation for
Human Rights หรือ FIDH) รายงานว่า ธรรมเกษตรได้ยื่นฟ้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาต่อ
จำ�เลย 23 คนจำ�นวนทั้งสิ้น 39 คดี ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563165

163 ผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติหล่ายท่านระบุกรณีเหล่านี้ว่าเป็นการดำ�เนินคดี SLAPP: สำ�นักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, “ประเทศไทย: ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเผย มี
การใช้ระบบยุติธรรมอย่างไม่ถูกต้องจากบริษัทเอกชนเพื่อปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”, 12
มีนาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=25714&LangID=E.
164 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล และสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, เรื่อง ข้อเสนอแนะต่อร่าง
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562), 15
มีนาคม พ.ศ. 2562 (‘ICJ Letter to Ministry of Justice, พ.ศ. 2562), ย่อหน้า 1, ที่: https://www.
icj.org/wp-content/uploads/2019/03/Thailand-SLAPP-Analysis-Advocacy-Analysis-brief2019-ENG.pdf.
165 สมาพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล, “Thailand: Thammakaset Watch”, 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563 (‘FIDH Thammakaset Watch’), ที่: https://www.fidh.org/en/issues/human-rightsdefenders/thailand-thammakaset-watch.
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โดยในบทนีจ้ ะวิเคราะห์ถงึ ความบกพร่องของกรอบทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั สำ�หรับการป้องกัน
การดำ�เนินคดี SLAPP ความบกพร่องดังกล่าวสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากกรณีที่ธรรม
เกษตรดำ�เนินการคุกคามอย่างต่อเนือ่ งโดยใช้กระบวนการทางกฎหมายและการข่มขูน่ กั ข่าว
นักกิจกรรมภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนอดีตลูกจ้างของ
พวกเขา

i. กรอบกฎหมายในปัจจุบันยังให้ความคุ้มครองไม่เพียงพอ
สำ�นักงานศาลยุติธรรมของประเทศไทยได้ดำ�เนินมาตรการบางอย่างในการป้องกัน
มิให้บริษัทต่าง ๆ นำ�กระบวนการยุติธรรม “มาใช้เป็นอาวุธ” ในการปิดกั้นเสรีภาพในการ
แสดงออก มาตรการเหล่านี้รวมถึงการแก้ไข ประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความอาญา โดย
เพิ่มมาตรา 161/1 และมาตรา 165/2 ซึ่งบทบัญญัติกฎหมายเหล่านี้จะได้รับการวิเคราะห์
ต่อไป
นอกเหนือจากการแนวทางการแก้ไขกฎหมายทีไ่ ด้กล่าวไปข้างต้น แผนปฏิบตั กิ ารแห่ง
ชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human
Rights หรือ NAP)166 ยังได้อ้างถึงอำ�นาจของพนักงานอัยการ ตามพระราชบัญญัติองค์กร
อัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 (“พ.ร.บ. อัยการ”) ว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการ
ป้องกันการดำ�เนินคดี SLAPP อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้ยังไม่ได้กล่าวถึงการปรับปรุง
หรือยกเลิกบทบัญญัติทางกฎหมายที่ใช้ต่อต้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
การฟ้องร้องคดีอาญาโดยบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ อย่างเช่นการฟ้องร้อง
โดยอาศัยมาตรา 326 ถึงมาตรา 328 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา 14 แห่ง
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังคงมีให้พบเห็นอยู่ ชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่
ของกรอบที่มีอยู่ในปัจจุบันสำ�หรับการป้องกันการดำ�เนินคดี SLAPP ซึ่งกรอบดังกล่าวเป็น
มาตรการทีม่ ยี งั ไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอในการ “ป้องกันการโจมตีทมี่ งุ่ เป้าไปทีก่ ารปิดปาก
ผูใ้ ช้สทิ ธิเสรีภาพในการแสดงออก” ซึง่ ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศของประเทศไทยภาย
ใต้ ICCPR167

166 กระทรวงยุติธรรม, แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระยะที่ 1 (ปี 2562 - 2565)
(‘แผนปฏิบัติการแห่งชาติระยะที่ 1’),หน้า 105, ที่: https://mk0globalnapshvllfq4.kinstacdn.
com/wp-content/uploads/2017/11/nap-thailand-en.pdf.
167 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 23.
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อาญา

มาตรา 161/1 และมาตรา 165/2 แห่งประมวลกฎหมายพิธพี จิ ารณาความ

มาตรา 161/1 และ มาตรา 165/2 แห่งประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความอาญา
ให้อำ�นาจศาลใช้ดุลยพินิจยกฟ้องคดี SLAPP บางประเภท หรือคดีในลักษณะที่มีการกลั่น
แแกล้งเอาเปรียบโดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย
มาตรา 161/1 อนุญาตให้ศาลยกฟ้องคดีและห้ามมิให้โจทก์ยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกัน
อีก ในกรณีที่ปรากฎต่อศาลว่าโจทก์ “ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลั่น
แกล้งหรือเอาเปรียบจำ�เลย หรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ”168
มาตรา 165/2 คุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยอนุญาตให้ในชั้น
ไต่สวนมูลฟ้องนัน้ จำ�เลยสามารถแถลงและระบุพยานหลักฐานให้ศาลเห็นและเพือ่ แสดงให้เห็น
ว่าว่าคดีนี้ “ไม่มีมูล” ซึ่งสามารถทำ�ได้โดยการแถลงต่อศาลถึง “ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
อันสำ�คัญ” รวมถึง “บุคคล เอกสาร หรือวัตถุ” หลังจากนั้น ศาล “อาจเรียก บุคคล เอกสาร
หรือวัตถุมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีตามที่จำ�เป็นและสมควร โดยโจทก์
และจำ�เลยอาจถามพยานศาลได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล”169
การใช้กฎหมายในการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและบุคคลอืน่ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
ในช่วงปีทผี่ า่ นมาชีใ้ ห้เห็นว่าบทบัญญัตเิ หล่านีอ้ าจจะยังไม่เพียงพอ หรือยังไม่ถกู นำ�ไปปรับใช้
เท่าที่ควร

168 [ภาษาไทย] มาตรา 161/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, ที่: http://web.senate.
go.th/bill/bk_data/533-6.pdf. ย่อหน้าสองบัญญัติว่า: “การฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตามวรรคหนึ่งให้
หมายความรวมถึงการที่โจทก์จงใจฝ่าฝืนคำ�สั่งหรือคำ�พิพากษาของศาลในคดีอาญาอื่นซึ่งถึงที่สุดแล้วโดย
ปราศจากเหตุผลอันสมควรด้วย”
169 [ภาษาไทย] มาตรา 165/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, ที่: http://web.senate.
go.th/bill/bk_data/535-6.pdf.
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ประการแรก สารบัญญัติของมาตรา 161/1 และมาตรา 165/2 ไม่สามารถใช้ในการ
ป้องกันการดำ�เนินคดี SLAPP ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยก่อนหน้านี้ ICJ ได้แสดงข้อ
กังวลเกี่ยวกับมาตรา 161/1 และมาตรา 165/2170 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรา 161/1 บทบัญญัตินี้
1. ไม่สามารถอธิบายคำ�กำ�จัดความของคำ�ว่า “ไม่สจุ ริต” ได้ หรือไม่ได้บญ
ั ญัตคิ มุ้ ครอง
การใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างชัดแจ้ง
2. อนุญาตให้ศาลใช้ดลุ ยพินจิ ทัง้ หมดในการทำ�คำ�พิพากษา เนือ่ งจากศาลอาจจะศาล
สามารถดำ�เนินการได้ด้วยตนเอง (suo moto)
3. จำ�กัดโจทก์ในคดีอาญาทีผ่ เู้ สียหายเป็นผูฟ้ อ้ งร้องเท่านัน้ ไม่รวมถึงโจทก์ในคดีแพ่ง
หรือโจทก์ที่เป็นพนักงานอัยการในคดีอาญา
4. ไม่รับรองสิทธิในการอุทธรณ์ หรือการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายอย่างชัด
แจ้ง และ
5. อาจเป็นการจำ�กัดสิทธิของปัจเจกชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการ
พิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม เนื่องจากบทบัญญัติได้ห้ามโจทก์ที่จงใจฝ่าฝืนคำ�สั่ง
หรือคำ�พิพากษาศาลในคดีอื่นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรจากการยื่นฟ้องอีก
ในลักษณะเดียวกัน มาตรา 165/2 ก็จำ�กัดการฟ้องไว้เพียงการฟ้องในคดีอาญาโดย
โจทก์ที่เป็นเอกชนเท่านั้น โดยไม่รวมถึงคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์
เนื่องจากทั้งสองกรณีนี้ไม่จำ�เป็นต้องมีการไต่สวนมูลฟ้อง

170 ICJ Letter to Ministry of Justice, พ.ศ. 2562, ย่อหน้า 12 – 23; คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล,
เรื่อง ข้อกังวลเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่บังคับใช้อยู่เพื่อป้องกัน “การดำ�เนินคดีเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Strategic Lawsuit Against Public Participation หรือ
SLAPP)”, 20 มีนาคม พ.ศ. 2563, หน้า 4 – 8 (‘ICJ Letter to Ministry of Justice, พ.ศ. 2563’),
ที่: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/03/Thailand-SLAPP-Lawsuits-Letter2020-ENG.pdf. สำ�หรับคำ�อธิบายความแตกต่างระหว่างการดำ�เนินคดีโดยรัฐและการดำ�เนินคดีโดย
เอกชน, โปรดดู, คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, “บริษัทไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การเข้าถึง
ความยุติธรรมอันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน”, กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, หน้า 35,
ที่: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2021/02/Southeast-Asia-Access-to-JusticeThai-companies-Publications-Thematic-report-2021-ENG.pdf
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ประการต่อมา จนถึงปัจจุบัน ICJ ไม่ทราบถึงกรณีที่มีการนำ�มาตราดังกล่าวไปปรับ
ใช้ในการยกฟ้องคดี SLAPP ถึงแม้ว่าจะมีเฉพาะบางคดีเท่านั้นที่สามารถใช้มาตรานี้ได้ ทั้งนี้
ICJ ได้บันทึกแนวทางการนำ�มาตรา 161/1 ไปปรับใช้โดยทนายจำ�เลยในคดีธรรมเกษตรแต่
ไม่ประสบความสำ�เร็จ ในคดีที่ ICJ เข้าร่วมสังเกตการณ์จำ�นวน 7 คดีซึ่งได้ยื่นต่อในศาลหลัง
จากมาตรา 161/1 มีผลบังคับใช้ พบว่าศาลมีแนวทางการพิจารณาคำ�ร้องต่างกัน ดังนี้ (i)
ไม่พิจารณาคำ�ร้องโดยสิ้นเชิง (ii) รับทราบคำ�ร้องแต่ไม่ได้กล่าวถึงคำ�ร้องอีก และ/หรือ (iii)
พิจารณาคำ�ร้องแต่พิจารณาไม่ยกฟ้องคดี SLAPP171 ซึ่งความไม่เต็มใจของผู้พิพากษาในการ
บังคับใช้บทบัญญัติเหล่านี้ในคดี SLAPP ต่อนักข่าวและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต่างได้รับ
การยืนยันโดยองค์กรสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ เช่นกัน172

พระราชบัญญัติองค์กรอัยการ พนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
ขณะที่มาตรา 161/1 และมาตรา 165/2 แห่งประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความ
อาญานั้นใช้ได้เฉพาะกับคดีอาญาที่ยื่นฟ้องโดยโจทก์ที่เป็นเอกชน แต่ พ.ร.บ. อัยการฉบับนี้
ใช้เฉพาะสำ�หรับคดีอาญาที่ยื่นฟ้องโดยพนักงานอัยการ
มาตรา 21 ให้อำ�นาจพนักงานอัยการกรณีที่เห็นว่า “การฟ้องคดีอาญาจะไม่เป็น
ประโยชน์กบั สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมัน่ คงของชาติ หรือ
ต่อผลประโยชน์อนั สำ�คัญของประเทศ” ให้เสนอต่ออัยการสูงสุดและอัยการสูงสุด “มีอ�ำ นาจ
สั่งไม่ฟ้องได้”173
ในทางปฏิบตั ิ การปรับใช้บทบัญญัตนิ มี้ คี วามยุง่ ยากและใช้เวลานาน เนือ่ งจากอำ�นาจ
ในการสัง่ ไม่ฟอ้ งนัน้ ทำ�ได้โดยอัยการสูงสุดเท่านัน้ 174 รัฐบาลได้ระบุไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารระดับ
ชาติฯ ว่าสำ�นักงานอัยการสูงสุดได้นำ�มาตราดังกล่าวมาปรับใช้ “ในหลายคดี”175 อย่างไรก็
ดี ICJ รับทราบเพียงกรณีเดียวที่พนักงานอัยการและอัยการสูงสุดได้ใช้บทบัญญัตินี้ในการ

171 ICJ Letter to Ministry of Justice, พ.ศ. 2563, หน้า 6.
172 ARTICLE 19, “Thailand: End harassment of Suchanee Cloitre, human rights defenders”,
26 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.article19.org/resources/thailandend-harassment-ofsuchanee-cloitre-human-rights-defenders/.
173 [ภาษาไทย] พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553, ที่: http://web.krisdika.
go.th/data/law/law2/%CD23/%CD23-20-2553-a0001.pdf.
174 ICJ Letter to Ministry of Justice, พ.ศ. 2563, หน้า 8.
175 แผนปฏิบัติการแห่งชาติระยะที่ 1, หน้า 106.
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สั่งไม่ฟ้องคดี SLAPP และในกรณีดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับการฟ้องร้องโดยธรรม
เกษตร176
พนักงานอัยการมีระเบียบสำ�นักงานอัยการสูงสุดกำ�หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสัง่
ว่าคดีอาญาใดทีถ่ อื ว่าไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ซึง่ ประกอบไปด้วยภูมหิ ลังของผูก้ ระทำ�
ความผิด เหตุแห่งการก่ออาชญากรรม การกลับใจของผู้กระทำ�ความผิด ความเห็นของผู้เสีย
หาย ผลประโยชน์ของรัฐ รวมถึง“ศีลธรรมอันดีของประชาชน” ซึง่ เป็นคำ�ทีม่ คี วามคลุมเครือ
และไม่ชดั เจน177 ทัง้ นี้ ICJ มึความเห็นว่า แทนทีจ่ ะใช้อ�ำ นาจภายใต้มาตรา 21 พนักงานอัยการ
ควรใช้อ�ำ นาจตามปกติในการสัง่ ไม่ฟอ้ งคดีทเี่ ข้าข่ายการฟ้องคดีในลักษณะ SLAPP ในขัน้ ต้น
เพื่อลดผลกระทบในแง่ลบและผลกระทบที่เกินควรจากการฟ้องคดี SLAPP

ii. การคุกคามทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องต่อนักข่าวและนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนโดยธรรมเกษตร
จากการเผยแพร่รายงานของ ICJ ปี พ.ศ. 2562 พบว่ามีการดำ�เนินคดี SLAPP มา
อย่างต่อเนื่องเพื่อคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการที่พวกเขารณรงค์ด้านสิทธิในโลก
ออนไลน์ ทั้งการดำ�เนินคดีใหม่และดำ�เนินคดีที่มีอยู่ต่อ อย่างเช่นกรณีที่ธรรมเกษตรฟ้องคดี
ฐานหมิน่ ประมาททางอาญากับ ธนพร สาลีผล ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 จากการโพสต์
ข้อความ 5 ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์แสดงจุดยืนสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคน
อื่น ๆ ที่ถูกบริษัทดำ�เนินคดีอาญา178

176 คดีนี้เกี่ยวกับนักเคลื่อนไหวสนับสนุนการเลือกตั้ง 24 คน ผู้ชุมนุมบริเวณห้างสรรพสินค้ามาบุญครองใน
กรุงเทพฯ และถูกกล่าวหาว่าละเมิดคำ�สั่งรัฐบาลทหารเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะและพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ: Bangkok Post, “Prosecutor rejects case against 24 pro-poll activists”,
10 มีนาคม พ.ศ. 2561, ที่: https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1425818/24pro-poll-activists-wont-be-prosecuted.
177 ระเบียบสำ�นักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลก
ระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำ�คัญของประเทศ, 22 เมษายน
พ.ศ. 2554, ที่: http://www.ago.go.th/new_law/law_230554_4.pdf. โปรดดู: แนวหน้า, “ฟ้อง
ปิดปาก: ใช้กฎหมายไม่เป็นธรรม”, 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561, ที่: https://www.naewna.com/politic/
columnist/35598.
178 Fortify Rights, “Thailand: Dismiss Complaint, Prevent Spurious Defamation
Cases by Thammakaset”, 21 เมษายน พ.ศ. 2563, ที่: https://www.fortifyrights.org/
thainv-2020-04-21/.
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ธรรมเกษตรยังได้ฟ้องคดีอาญาเพิ่มเติมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกฟ้อง
ร้องโดยบริษทั อยูแ่ ล้ว บริษทั ได้ฟอ้ งคดีฐานหมิน่ ประมาททางอาญากับอดีตกรรมการสิทธิมนุษย
ชนแห่งชาติ อังคณา นีละไพจิตร กรณีโพสต์ข้อความทวิตเตอร์ (Twitter) 2 ข้อความ สนับสนุน
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนสตรีทถี่ กู บริษทั ฟ้องคดีในลักษณะเดียวกัน บริษทั ได้ฟอ้ งคดีอาญาฐาน
หมิน่ ประมาทกับนักวิเคราะห์อาวุโส ขององค์กรฟอร์ตฟิ ายไรต์ (Fortify Rights) พุทธณี กางกัน้
จากการโพสต์ขอ้ ความทวิตเตอร์ (Twitter) 7 ข้อความช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2563 เพื่อรณรงค์สิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ตกเป็นเป้าของบริษัท179
เป็นที่น่าสนใจว่า การฟ้องร้องครั้งใหม่นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่คณะผู้
เชีย่ วชาญของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ “ประณามการใช้กระบวนการ
ทางกฎหมายในทางที่มิชอบอย่างต่อเนื่องของบริษัทธรรมเกษตรผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกใน
ประเทศไทย เพื่อคุกคามและปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้ออกมาเปิดโปงการละเมิด
สิทธิแรงงานและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของบริษัท”180

การพิพากษายกฟ้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนภายหลังจากกระบวนการ
พิจารณาคดีที่ยืดเยื้อ
แม้ว่าบริษัทจะใช้ความพยายามคุกคามด้วยการใช้กฎหมาย ในปี พ.ศ. 2563 ศาล
ไทยพิพากษายกฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาที่มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นจำ�เลยใน
หลายคดีด้วยกัน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ศาลอาญากรุงเทพพิพากษายกฟ้อง นาน
วิน ผู้เป็นแรงงานข้ามชาติ และ สุธารี วรรณศิริ ผู้เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน181 ข้อกล่าว
หาที่ธรรมเกษตรใช้ในคดีหมิ่นประมาททางอาญาอ้างถึงการที่พวกเขานำ�เสนอข้อกล่าวอ้าง
ว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงานในฟาร์มไก่ของธรรมเกษตร182
179 FIDH Thammakaset Watch.
180 ประกอบด้วยสมาชิกสามคนจากคณะทํางานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ
ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยรูปแบบร่วมสมัยของการใช้แรงงานทาส รวมถึงสาเหตุและ
ผลกระทบ ประธานผู้รายงานพิเศษของคณะทำ�งานว่าด้วยการเลือกประติบัติต่อสตรีและเด็ก: สํานักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, “Thailand: judicial system abused by business
to silence human rights defenders – UN experts”, 12 มีนาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25714&LangID=E.
181 สมาพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล, “Thailand: Dismissal of the cases against Mr. Nan Win and
Ms. Sutharee Wannasiri”, 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563, ที่: https://www.fidh.org/en/issues/humanrights-defenders/thailand-dismissal-of-the-cases-against-mr-nan-win-and-ms-sutharee.
182 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, “ประเทศไทย: ยุติการฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อนักปกป้องสิทธิมนุษย
ชน”, 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561, ที่: https://www.icj.org/thailand-drop-defamation-complaintsagainst-human-rights-defenders-nan-win-and-sutharee-wannasiri/.
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ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง สุชารี รุ่งเหมือนพร
(คลัวเทรอ) อดีตนักข่าวว๊อยซ์ทีวีในคดีหมิ่นประมาททางอาญา183 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 กลับ
คำ�พิพากษาของศาลจังหวัดลพบุรีในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ตัดสินพิพากษาจำ�คุก
จำ�เลย 2 ปี จากการรายงานการละเมิดสิทธิแรงงานของธรรมเกษตรในทวิตเตอร์ (Twitter)184
ศาลอุทธรณ์เห็นว่าการรายงานดังกล่าวกระทำ�ไปโดยสุจริตและเป็นการติชมด้วยความเป็น
ธรรมในประเด็นที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยสาธารณะ เข้าข้อยกเว้นความผิดฐานหมิ่น
ประมาทตามมาตรา 329(3) แห่งประมวลกฎหมายอาญา185
ถึงแม้ว่าการฟ้องคดี SLAPP จะยุติลงเมื่อมีคำ�พิพากษายกฟ้อง แต่การฟ้องคดีเช่นนี้
ทำ�ให้นกั ปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเข้าสูก่ ระบวนการศาลทีย่ ดื เยือ้ ค่าใช้จา่ ยสูง และตึงเครียด
เพียงเพราะบุคคลเหล่านี้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในสื่อออนไลน์ ICJ ได้บันทึกระยะ
เวลาที่ยืดเยื้อของกระบวนการศาลเหล่านี้ เช่นในกรณีดังนี้ ธรรมเกษตรได้ฟ้องคดีอาญากับ
สุชารี รุ่งเหมือนพร (คลัวเทรอ) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 และกว่าคดีจะถูก
ยกฟ้องในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอถูกพิพากษา
จำ�คุก 2 ปี เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลาเหล่านีย้ งั ยืดเยือ้ ออกไปอีกเนือ่ งจาก
ข้อจำ�กัดของสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ตัวอย่างเช่น การอ่านคำ�พิพากษา
คดีฟอ้ งหมิน่ ประมาททางอาญาของ นาน วิน และ สุธารี วรรณศิริ ถูกเลือ่ นไปหลายนัด ตัง้ แต่
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไปจนถึงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 และสิ้นสุดลงในวันที่ 8
มิถุนายน พ.ศ. 2563186 ซึ่งคล้ายคลึงกับการเลื่อนนัดไต่สวนมูลฟ้องของ อังคณา นีละไพจิตร
และ พุทธณี กางกั้น ที่ถูกเลื่อนจากวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไปเป็นวันที่ 8 มิถุนายน
พ.ศ. 2563187

183 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลยื่นหนังสือเพื่อนศาล (Amicus Curiae Brief) ต่อศาลเพื่อสนับสนุนการ
อุทธรณ์ของเธอ: โปรดดู, คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, “หนังสือเพื่อนศาล (Amicus Curiae Brief)
ในคดีที่นางสาวสุชาณี รุ่งเหมือนพร (คลัวเทรอ) เป็นจำ�เลย (คดีหมายเลขดำ�ที่ อ. 118/2562 และคดี
หมายเลขแดงที่ อ. 775/2562)”, 27 เมษายน พ.ศ. 2563, ที่:https://www.icj.org/thailand-icj-andlawyers-rights-watch-canada-intervene-in-criminal-defamation-proceeding-against-thaijournalist-suchanee-rungmuanporn-cloitre/.
184 โพสต์กล่าวถึงรายละเอียดของคำ�สั่งศาลอุทธรณ์ของไทยในคดีชำ�นัญพิเศษสำ�หรับธรรมเกษตร เพื่อให้จ่าย
ค่าชดเชยให้กับอดีตลูกจ้างชาวเมียนมา 14 คนโดยมีการใช้คำ�ว่า “ทาส” ในโพสต์ดังกล่าว ที่คดีใช้เป็น
ฐานสำ�หรับการฟ้องคดีในข้อหาหมิ่นประมาท.
185 สมาพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล, “Thailand: Suchanee Cloitre conviction over Twitter post
overturned in Thammakaset saga”, 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.fidh.org/en/
region/asia/thailand/thailand-suchanee-cloitre-conviction-over-twitter-post-overturned-in.
186 FIDH Thammakaset Watch.
187 เพิ่งอ้าง
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นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ไม่ควรต้องถูกดำ�เนินคดีตั้งแต่แรก หากพิจารณา
ภายใต้ข้อ 19 แห่ง ICCPR บทลงโทษทางอาญาโดยทั่วไปแล้วไม่สมควรนำ�มาใช้กับความผิด
ฐานหมิ่นประมาท อีกทั้งโทษจำ�คุกยังเป็นเป็นการลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วน188 ตามที่สำ�นักงาน
สหประชาชาติของข้าหลวงใหญ่แห่งสิทธิมนุษยชนประจำ�เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UN Office
of the High Commissioner for Human Rights) ได้ระบุวา่ คดีเหล่านีไ้ ด้ “สร้างบรรยากาศ
แห่งความหวาดกลัว การเซ็นเซอร์ตนเอง (self-censorship) และเพิ่มความตึงเครียด ภาระ
ทางการเงินทีเ่ กินควร และความกังวลเกีย่ วกับความปลอดภัยส่วนบุคคล”189 ผูเ้ ชีย่ วชาญผูไ้ ด้
รับอาณัตจิ ากคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนหลายท่านยังได้ระบุอกี ว่า “บรรยากาศแห่งความหวาด
กลัว (chilling effect)” ของคดีเหล่านี้อาจ “ส่งเสริมให้บริษัทอื่น ๆ ฟ้องคดีหมิ่นประมาท
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาในลักษณะเดียวกัน” เพื่อเป็นการคุกคามและข่มขู่นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนอืน่ ๆ ทีท่ �ำ หน้าทีน่ �ำ เสนอการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้การดำ�เนินธุรกิจ190
ในการนี้ทางการไทยล้มเหลวในการปฏิบัติตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิ
ทธิมนุษชน (UN Declaration on Human Rights Defenders) ทั้งการให้ความคุ้มครองที่
เพียงพอต่อนักปกป้องสิทธิมนุษชนทั้งผ่านทางมาตรการและการปฏิรูปในทางกฎหมายและ
ทางบริหาร191

188 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 47; ข้อสังเกตเชิงสรุปของประเทศไทย, ย่อหน้า 36.
189 สํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, “ประเทศไทย: สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติยินดีกับคำ�ตัดสินยกฟ้องคดีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”, 8 มิถุนายน พ.ศ.
2563, ที่: https://bangkok.ohchr.org/thailand-un-human-rights-office-welcomes-acquittalof-human-rights-defenders/.
190 ประกอบด้วยสมาชิกสามคนจากคณะทํางานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ
ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยรูปแบบร่วมสมัยของการใช้แรงงานทาส รวมถึงสาเหตุและ
ผลกระทบ ประธานผู้รายงานพิเศษของคณะทำ�งานว่าด้วยการเลือกประติบัติต่อสตรีและเด็ก: สํานักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, “Thailand: judicial system abused by business
to silence human rights defenders – UN experts”, 12 มีนาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25714&LangID=E.
191 ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ, ข้อ 2, 12.
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VI. ผลกระทบของโรคโควิด-19
การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 สร้างข้อท้าทายสำ�หรับพื้นที่สาธารณะสำ�หรับการ
ประชาชนบนโลกออนไลน์สองประการ ได้แก่ ประการแรกประเทศไทยได้อา้ งความจำ�เป็นทาง
ด้านสาธารณสุขในการควบคุมการเผยแพร่ “ข้อมูลเท็จ” ทีเ่ กีย่ วข้องกับไวรัสบนสือ่ ออนไลน์
ตลอดจนใช้อา้ งเป็นเหตุผลของการจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
มาตรการเหล่านี้ดำ�เนินการโดยไม่ได้คำ�นึงถึงหลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความจำ�เป็น
และหลักความได้สัดส่วน ประการที่สอง ประเทศไทยล้มเหลวในการดำ�เนินมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพ เพือ่ คุม้ ครองแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา จากการยุยงให้เกิดการเลือก
ประติบัติ ความเป็นปรปักษ์ และความรุนแรง ที่กระจายไปทั่วผ่านสื่อออนไลน์ เหตุการณ์ดัง
กล่าวประทุขึ้นเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่สองในประเทศไทย

i. การสกัดกั้น “ข้อมูลเท็จ” เกี่ยวกับโรคโควิด-19
รัฐบาลไทยเซ็นเซอร์และลงโทษบุคคลทีแ่ สดงข้อห่วงกังวลตามคลองธรรมในประเด็นที่
เป็นผลประโยชน์ของสาธารณะผ่านสือ่ ออนไลน์ แม้วา่ การแสดงความเห็นดังกล่าวจะเกีย่ วข้อง
กับการทำ�งานของรัฐบาลในการบริหารจัดการการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 การกระทำ�
ดังกล่าวของรัฐบาลได้อา้ งถึงเหตุผลทัว่ ไปว่ากระทำ�ไปเพือ่ ขจัดการเผยแพร่ขอ้ มูลทีอ่ า้ งว่าเป็น
ข้อมูลเท็จผ่านสือ่ ออนไลน์ แม้วา่ แนวปฏิบตั ขิ องข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
จะระบุวา่ ทุกคน “ต้องสามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์ทสี่ �ำ คัญ
ต่อชีวิต ยกตัวอย่างเช่น การให้บริการด้านสาธารณสุข การบริหารจัดการด้านสุขภาพและ
วิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์”192
ICJ สังเกตแนวโน้มทีน่ า่ กังวลสองประการ จากการสกัดกัน้ ข้อมูลในสือ่ ออนไลน์ เกีย่ ว
กับโรคโควิด-19 ได้แก่ (1) การใช้การจับกุม ซึง่ เป็นมาตรการทีไ่ ม่ได้สดั ส่วนในการควบคุมการ
เผยแพร่ “ข้อมูลเท็จ” และ (2) การใช้ขอ้ อ้างในการขจัด “ข้อมูลเท็จ” เพือ่ จำ�กัดการอภิปราย
และการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตต่อการทำ�งานของรัฐบาลเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19

192 สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, “Asia: Bachelet alarmed by clampdown
on freedom of expression during COVID-19”, 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (‘Michelle Bachelet
statement on COVID-19, พ.ศ. 2563’), ที่: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?News-ID=25920&LangID=E.
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การลงโทษทางอาญาฐานเผยแพร่ “ข้อมูลเท็จ” ผ่านสื่อออนไลน์
นับตัง้ แต่การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 มีการรายงานถึงการจับกุมบุคคลทีถ่ กู กล่าว
หาว่าเผยแพร่ “ข้อมูลเท็จ” บนสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของรัฐบาลในการ
รับมือกับการระบาดใหญ่ครัง้ นี193
้ เจ้าหน้าทีจ่ ากกระทรวงดิจทิ ลั และกองบังคับการปราบปราม
กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติเป็น
ทำ�การจับกุม194 พร้อมกันนั้นกระทรวงดิจิทัล และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมยังมีการแจ้งเตือน
ว่าบุคคลต้องระวางโทษปรับและจำ�คุกหากกระทำ�ความผิดภายใต้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ
พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน195
ถึงแม้วา่ ICJ จะตระหนักถึงความจำ�เป็นในการปราบปรามการเผยแพร่ขอ้ มูลเท็จบนสือ่
ออนไลน์เพือ่ คุม้ ครองระบบสาธารณสุขท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด แต่การบรรลุวตั ถุประสงค์
เหล่านี้จะต้องใช้มาตรการอื่นที่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนและไม่ล่วงล้ำ�สิทธิแทนการ
จับกุม การคุมขัง หรือการใช้โทษปรับในอัตราสูง196 อย่างเช่น หน่วยงานให้ขอ้ มูลเพือ่ เป็นการ
โต้แย้งข้อมูลข่าวสารทีเ่ ห็นว่าไม่ถกู ต้อง ภายในเวลารวดเร็วและต่อเนือ่ ง ก็ควรเป็นมาตรการ
ทีเ่ พียงพอสำ�หรับบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นสาธารณสุข ในขณะเดียวกันยังคงเคารพไว้ซงึ่ สิทธิใน
การแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลอย่างเสรี ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังมีผแู้ สดงข้อกังวลเกีย่ วกับความ
โปร่งใสของกระบวนการพิจารณาข้อเท็จจริงโดยศูนย์ตอ่ ต้านข่าวปลอมว่าข้อมูลใดเป็นเท็จ197
นำ�พาให้เกิดความเคลือบแคลงใจว่าการจำ�กัดเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์นั้นมุ่งหมายเพื่อใช้กับ
ข้อมูลเท็จเท่านั้น หรือเพื่อยับยั้งการแสดงออกทางการเมืองซึ่งต้องได้รับความคุ้มครอง
193 Bangkok Post, “Four held for fake news over coronavirus”, 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
(‘Bangkok Post, 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563’), ที่: https://www.bangkokpost.com/thailand/
general/1860504/four-held-for-fake-news-over-coronavirus; The Thaiger, “10 arrested over
spreading ‘fake news’ online”, 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (‘The Thaiger, 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563’),
ที่: https://thethaiger.com/hot-news/crime/10-arrested-over-spreadingfake-news-online.
194 Bangkok Post, “Two held for sharing fake news on virus”, 30 มกราคม พ.ศ. 2563
(‘Bangkok Post, 30 มกราคม พ.ศ. 2563’), ที่: https://www.bangkokpost.com/thailand/
general/1847099/two-held-for-sharing-fake-news-on-virus.
195 The Thaiger, “9 arrested for sharing “fake news” about Covid-19, government handouts”,
6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (‘The Thaiger, 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563’), ที่: https://thethaiger.com/hotnews/crime/9-arrested-for-sharing-fake-news-about-covid-19-government-handouts.
196 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, “Southeast Asia: States must respect and protect rights in
combating misinformation online relating to COVID-19”, 1 เมษายน พ.ศ. 2563, ที่: https://
www.icj.org/southeast-asia-states-must-respect-and-protect-rights-in-combatingmisinformationonline-relating-to-covid-19/.
197 Pattamon Anansaringkarn and Ric Neo, “How can state regulations over the online
sphere continue to respect the freedom of expression? A case study of contemporary
‘fake news’ regulations in Thailand”, in Information & Communications Technology Law,
11 มกราคม 2021, หน้า 15 – 16.
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หากพิจารณาเพิ่มเติม ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด ประชาชนย่อมตกอยู่ในภาวะที่ตื่น
ตระหนก และอาจเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารโดยไม่ได้พจิ ารณาความถูกต้องเสียก่อน แต่กก็ ระทำ�
ไปโดยไม่ได้มเี จตนาร้าย การใช้มาตรการทีเ่ ข้มงวดเพือ่ ห้ามการแสดงความคิดเห็นและข้อมูล
ข่าวสารบนสื่อออนไลน์ เพียงแต่จะนำ�มาซึ่งผลลัพธ์ที่ตรงกันข้าม สร้างความหวาดกลัวและ
ความตื่นตระหนก ดังที่อธิบายไว้ในรายงานฉบับก่อน ๆ หน่วยงานภาครัฐล้มเหลวในการ
พิสูจน์ให้เห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนสื่อออนไลน์นั้นเป็นไปด้วยเจตนาร้ายหรือโดย
มิชอบ198 ข้อ 19 แห่ง ICCPR จึงประสงห์มิให้มีการใช้บทลงโทษทางกฎหมายต่อ ”ข้อความ
เท็จที่ถูกเผยแพร่ด้วยความผิดพลาด แต่ปราศจากเจตนาร้าย”199

การปราบปราม “ข้อมูลเท็จ” ข้อกล่าวอ้างในการจำ�กัดการแสดงออกและ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ประการทีส่ อง เจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และมาตรา 112 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ต่อบุคคลทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์การทำ�งานของรัฐบาลในการรับมือกับโรคโควิด-19
ภายใต้รูปแบบของการสกัดการเผยแพร่ข้อมูลเท็จในสื่อออนไลน์ ในขณะที่คณะผู้เชี่ยวชาญ
ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เน้นย้ำ�ว่าข้อจำ�กัดสิทธิ “ที่นำ�มาใช้เพื่อ
รับมือกับไวรัสนั้นต้องเป็นไปเพื่อเป้าหมายทางสาธารณสุขที่ชอบธรรม และไม่ควรใช้เพียง
เพื่อกำ�จัดผู้เห็นต่าง”200
198 ในส่วนนี้เนื่องจาก “โดยทุจริต” หรือ “โดยหลอกลวง” ไม่ใช่ข้อกำ�หนดในการพิสูจน์ภายใต้มาตรา 14
แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์: Bangkok Post, 30 มกราคม พ.ศ. 2563;
Bangkok Post, 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563; The Thaiger, 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563; The Thaiger, 21
มิถุนายน พ.ศ. 2563.
199 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 47.
200 ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ในการต่อต้านการก่อการร้าย ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมอย่างรวบรัด
และตามอำ�เภอใจ ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในความคิดเห็น
และการแสดงออก ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้รายงานพิเศษว่า
ด้วยสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และการรวมกันเป็นสมาคม ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิในการมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิในการศึกษา ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิในความ
เป็นส่วนตัว ผู้รายงานพิเศษว่าด้วนเสรีภาพในการนับถือศาสนา หรือมีความเชื่อ ผู้รายงานพิเศษว่าด้วย
สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิในการมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ผู้รายงานพิเศษ
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงน้ำ�ดื่มที่ปลอดภัยและด้านสุขอนามัย ผู้เชี่ยวชาญอิสระว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและการสมานฉันท์ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญอิสระว่าด้วยการส่งเสริมประชาธิปไตยและ
ความเท่าเทียมกันในระเบียบระหว่างประเทศ ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยความเป็นอิสระของผู้พิพากษา
และทนายความ คณะกรรมการในคณะทำ�งานว่าด้วยการกักขังตามอำ�เภอใจและคณะกรรมการในคณะ
ทำ�งานว่าด้วยการบังคับให้สูญหาย หรือการทำ�ให้สูญหายโดยไม่สมัครใจ: สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, “COVID-19: States should not abuse emergency measures to
suppress human rights – UN experts”, 16 มีนาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.ohchr.org/
EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722.
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อย่างเช่น ดนัย อุศมา ศิลปินจากภูเก็ต ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
ตามมาตรา 14(2) แห่ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ จากการแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์
เกี่ยวกับการขาดมาตรการคัดกรองโรคโควิด-19 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม201
ิ ดนัยได้รับ
การปล่อยตัวในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ภายหลังจากที่ถูกคุมขัง ณ สถานีตำ�รวจใน
กรุงเทพฯ และศาลอาญากรุงเทพฯ รวมเป็นเวลา 14 ชั่วโมง202 ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติระบุวา่ การแสดงความคิดเห็นนีเ้ ป็นตัวอย่างของ “ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นขอบเขต
ของประโยชน์สาธารณะทีเ่ กีย่ วข้องกับ โรคโควิด-19” แต่กลับถูกคุกคาม จึงเกรงว่าจะเป็นการ
สร้างบรรยากาศให้มีการเซ็นเซอร์ตัวเอง (self-censorship)203 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจตัง้ ข้อหาการฝ่าฝืน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ กับเจ้าของเพจเฟสบุค๊ (Facebook
Page) นิรนามชื่อว่า “แหม่มโพธิ์ด�ำ ” ซึ่งเป็นเพจแนวสืบสวนสอบสวน การตั้งข้อหานี้เกิดขึ้น
ภายหลังจากทีเ่ จ้าของเพจได้โพสต์ภาพกลุม่ บุคคลทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับนักการเมืองระดับสูง
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการลักลอบส่งออกหน้ากากไปยังผู้ซื้อในประเทศจีน ในขณะที่ภายใน
ประเทศกำ�ลังขาดแคลนอุปกรณ์ส่วนบุคคล (personal protective equipment) อย่าง
หนักภายในประเทศ204
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติตงั้ ข้อหากับ ธนาธร จึงรุง่ เรืองกิจ นักการเมืองฝ่ายค้าน ตาม
มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564205 ภายหลังจาก
การได้รับข้อร้องเรียนจากกระทรวงดิจิทัล ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จากการแสดงความ
คิดเห็นของเขาในเฟสบุค๊ ไลฟ์ (Facebook Live) ยาว 30 นาที ในหัวข้อ “วัคซีนพระราชทาน:
ใครได้ ใครเสีย” ซึง่ เกีย่ วกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลทีพ่ งึ่ พาบริษทั เดียว
ที่ถือหุ้นโดยสำ�นักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มากเกินไป206 ในการโต้กลับนี้ อดีตหัวหน้า
201 Prachatai, “Artist arrested for posting “Survarnabhumi Airport has no screening for
Covid-19” while in 14-day self-quarantine after his return from Spain”, 27 มีนาคม พ.ศ.
2563, ที่: https://prachatai.com/english/node/8432.
202 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, “ให้ประกันแล้ว ศิลปินโพสต์ติงมาตรการคัดกรองโควิดที่สุวรรณภูมิ
หลังถูกขัง 14 ชม.”, 24 มีนาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://tlhr2014.com/archives/16645.
203 Michelle Bachelet statement on COVID-19, พ.ศ. 2563.
204 Khaosod English, “Investigators Seeking Mask Hoarding Ring Whistleblower”, 10 เมษายน
พ.ศ. 2563, ที่: https://www.khaosodenglish.com/politics/2020/04/10/investigatorsseeking-mask-hoarding-ring-whistleblower/.
205 Reuters, “Thai police charge politician for insulting king over vaccine remarks”, 30
มีนาคม พ.ศ. 2564, ที่: https://www.reuters.com/article/us-thailand-politics-vaccineidUSKBN2BM0UG.
206 Channel News Asia, “Thai government to file royal defamation complaint against
opposition figure Thanathorn”, 20 มกราคม พ.ศ. 2564, ที่: https://www.channelnewsasia.
com/news/asia/thai-government-to-file-royal-defamation-complaint-against-oppositionfigure-thanathorn-14002118.
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พรรคอนาคตใหม่ได้แถลงว่าประชาชน “มีสิทธิโดยชอบธรรมทุกประการที่จะตั้งคำ�ถามถึง
ความพยายามของรัฐบาลในการจัดหาและสำ�รองวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่าผ่านบริษัทที่ถือ
หุน้ โดยพระราชวัง”207 พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยภายใต้ ICCPR ระบุวา่ “การวิพากษ์
วิจารณ์ในประเด็นทีเ่ ป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับประโยชน์สาธารณะควรสามารถยกขึน้ อ้างเป็นข้อ
ยกเว้นความผิด” สำ�หรับความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท208
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามคำ�ร้องที่ยื่นโดยกระทรวงดิจิทัล ศาลอาญา
มีคำ�สั่งให้ปิดกั้นคลิปดังกล่าวซึ่งได้รับการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
เนือ่ งจากเป็นภัยต่อความมัน่ คงภายในและฝ่าฝืน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์209 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564 หลังจากที่ ธนาธรได้อทุ ธรณ์ค�ำ สัง่ ดังกล่าวศาลอาญากลับคำ�วินจิ ฉัยและยกคำ�สัง่
ทีใ่ ห้ลบคลิปดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าไม่มสี ว่ นใดของคลิปทีแ่ สดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าธนาธร
วิพากษ์วิจารณ์หรือตั้งคำ�ถามในลักษณะที่เป็นการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย210
์
การที่หน่วยงานภาครัฐปรับใช้แนวทางดังกล่าวอย่างผิวเผินจะเป็นการขัดขวางการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การอภิปรายอย่างแท้จริง และการแสดงความคิดเห็นอันชอบ
ธรรมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการรับมือกับโรคโควิด-19 มาตรการที่ใช้เหล่านี้จึงขัด
ต่อพันธกรณีของประเทศไทยในการเคารพและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การกระทำ�เช่นว่าอาจจะเป็นการละเมิดพันธกรณีของประเทศไทยที่ต้องเคารพสิทธิ
ในสุขภาพภายใต้ ICESCR โดยณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(Committee on Economic, Social and Cultural Rights) เน้นย้ำ�ถึงหน้าที่ของรัฐบาล
ที่จะต้องละเว้นการใช้มาตรการเซนเซอร์ หรือปกปิด หรือจงใจบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือการห้ามไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพในทันที211 แนวทางของมาตรการที่ใช้ในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้มีความเสี่ยงที่
207 Khaosod English, “Thanathorn Claps Back at Lese Majeste Accusation, Bail Denied
in Historic 112 Case”, 21 มกราคม พ.ศ. 2564, ที่: https://www.khaosodenglish.com/
politics/2021/01/21/thanathorn-claps-back-at-lese-majeste-accusation-court-deniesbailin-historic-112-case/.
208 CCPR/C/GC/34, ย่อหน้า 47
209 The Nation, “Court orders Thanathorn statement on vaccine to be removed from online
channels”, 31 มกราคม พ.ศ. 2564, ที่: https://www.nationthailand.com/news/30402065.
210 Bangkok Post, “Court throws out request to block Thanathorn’s clip”, 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564, ที่: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2064655/courtthrows-outrequest-to-block-thanathorns-clip
211 ความเห็นทั่วไปลำ�ดับที่ 14, ย่อหน้า 35.
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จะก่อให้เกิดสภาวะของการเซ็นเซอร์ตนเอง (self-censorship) เนื่องจากประชาชนมีความ
หวาดกลัวในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำ�คัญหรือข้อกังวลต่อโรคโควิด-19 อันเกรงว่าจะ
ถูกเพ่งเล็งโดยรัฐว่าเข้าข่ายเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่อ้างว่าเป็นข้อมูลเท็จผ่านสื่อออนไลน์

ii. ความล้มเหลวในการให้ความคุม้ ครองจากการใช้ค�ำ พูดบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ที่ยุยงให้เกิดการเลือกประติบัติ การเป็นปฏิปักษ์หรือการใช้ความรุนแรง
มีการใช้คำ�พูดเพื่อสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) เพิ่มมากขึ้นในสื่อสังคม
ออนไลน์ กล่าวหาว่าแรงงานข้ามชาติเป็นผูแ้ พร่เชือ้ และเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในระลอกทีส่ อง212 ความคิดเห็นออนไลน์เหล่านีม้ ลี กั ษณะทีย่ ยุ งให้เกิดความรุนแรง
และความเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ ชาวพม่า ทัง้ นีร้ วมถึงความเห็นทีช่ ชี้ วนให้ฆา่ คนทีม่ าจากประเทศเมีย
นมา และการเรียกร้องไม่ให้แรงงานข้ามชาติที่ติดโรคโควิด-19 ได้รับการรักษาพยาบาลและ
เรียกร้องให้ลงโทษบุคคลที่นำ�แรงงานข้ามชาติเข้ามาประเทศไทย213 ตามกระแสโลกที่มีการ
ใช้คำ�พูดในลักษณะหวาดกลัวชาวต่างชาติ (xenophobic) และเหยียดเชื้อชาติ (racist) โดย
ให้ร้ายชาวต่างชาติว่าเป็นผู้แพร่เชื้อไวรัส214
กรอบกฎหมายไทยในปัจจุบันยังคงไม่สามารถป้องกันมิให้มีการใช้คำ�พูดที่เข้าข่าย
เป็นการยุยงให้เกิดการเลือกประติบตั ิ การเป็นปฏิปกั ษ์ หรือการใช้ก�ำ ลัง หน้าทีด่ งั กล่าวไม่ใช่
สิ่งที่รัฐสามารถผลักภาระไปให้กับบริษัทแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์แต่เพียงฝ่ายเดียว ถึง
แม้ว่าในปัจจุบันจะมีบทบัญญัติกฎหมายภายในที่สามารถนำ�มาปรับใช้ได้โดยอนุโลมเพื่อ
ควบคุมการใช้คำ�พูดในลักษณะดังกล่าว บทบัญญัติเหล่านี้กลับไม่ได้รับการนำ�มาบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ ความล้มเหลวในการป้องกันมิให้ใช้คำ�พูดดังกล่าวจึงเป็นการละเมิด
พันธกรณีของประเทศไทยตามข้อ 20 แห่ง ICCPR และข้อ 4 แห่ง ICERD ในการป้องกัน
การแสดงออกที่ก่อให้เกิดความเสียหายในบริบทออนไลน์และออฟไลน์

212 Reuters, “Anti-Myanmar hate speech flares in Thailand over virus”, 24 ธันวาคม พ.ศ.
2563, ที่: https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-thailand-myanmar/
anti-myanmar-hate-speech-flares-in-thailand-over-virus-idUKKBN28Y0KQ?editionredirect=uk.
213 เพิ่งอ้าง.
214 สหประชาชาติ, United Nations Guidance Note on Addressing and Countering
COVID-19 related Hate Speech, 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.un.org/en/
genocideprevention/documents/Guidance%20on%20COVID19%20related%20Hate%20
Speech.pdf.
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กรอบกฎหมายในปัจจุบันยังให้ความคุ้มครองไม่เพียงพอ
ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติเฉพาะที่สามารถนำ�มาปรับใช้กับกรณีการเลือกประ
ติบัติบนเหตุแห่งเชื้อชาติ สัญชาติ หรือสถานะอื่นอันได้รับความคุ้มครอง ในปี พ.ศ. 2558
ประเทศไทยมีการพิจารณาผ่านร่างรัฐธรรมนูญที่บัญญัติข้อห้ามมิให้ใช้คำ�พูดที่สร้างความ
เกลียดชัง (hate speech) ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ215 อย่างไรก็ตาม
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่ผ่านการพิจารณาเพื่อรักษาฐานอำ�นาจปกครองของคณะรัฐบาล
ทหาร216 ประเทศไทยยังคงขาดบทบัญญัติเฉพาะที่กำ�หนดกรอบสำ�หรับการสืบสวนและ
ลงโทษการกระทำ�ทีเ่ ป็นการใช้ค�ำ พูดทีส่ ร้างความเกลียดชัง (hate speech) บนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ที่ยุยงให้เกิดการเลือกประติบัติ การเป็นปฏิปักษ์ หรือการใช้กำ�ลัง หรือกำ�หนดวิธี
การชดเชยอย่างเพียงพอให้กับผู้ที่ถูกละเมิด
รัฐบาลไทยยืนยันว่า “การยุยงให้เกิดความเกลียดชังทางเชือ้ ชาติและการใช้ค�ำ พูดเพือ่
สร้างความเกลียดชังสามารถถูกลงโทษภายใต้ความผิดฐานยุยงปลุกปัน่ หมิน่ ประมาท หรือดู
หมิ่น ตามประมวลกฎหมายอาญา [และกฎหมายอื่น ๆ]”217 สัญนิษฐานได้ว่าเป็นการลงโทษ
โดยอาศัยกฎหมายทีไ่ ด้น�ำ มาบังคับใช้ตามอำ�เภอใจในการจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออกบน
สื่อออนไลน์ ประกอบไปด้วยมาตรา 116 มาตรา 326 มาตรา 327 และมาตรา 328 ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา218
215 คณะกรรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติ, รายงานรวมฉบับที่ 4 ถึง 8 โดย
ประเทศไทยภายใต้มาตรา 9 ของอนุสัญญาที่ถึงกำ�หนดในปี พ.ศ. 2559, UN Doc. CERD/C/THA/4-8,
17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (‘รายงานตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทาง
เชื้อชาติในทุกรูปแบบของประเทศไทย’), ย่อหน้า 15, 18; Anadolu Agency, “Fears of abuse as
Thailand ponders hate speech law”, 15 มกราคม พ.ศ. 2558, ที่: https://www.aa.com.tr/en/
world/fears-of-abuse-as-thailandponders-hate-speech-law/83794; และ Bangkok Post,
“Draft constitution rejected by NRC”, 6 กันยายน พ.ศ. 2558, ที่: https://www.bangkokpost.
com/thailand/politics/682280/draft-constitution-rejected-by-nrc.
216 New York Times, “Thailand’s Military Junta Rejects Draft Constitution”, 6 กันยายน พ.ศ.
2558, ที่: https://www.nytimes.com/2015/09/07/world/asia/thai-draft-constitutionrejected-by-junta-backed-council.html.
217 รายงานตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบของ
ประเทศไทย, ย่อหน้า 15, 18. รายงานฉบับนี้อ้างถึง มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ที่ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีการกระทำ�ซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร
หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง. มาตรา
22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กำ�หนดโทษสำ�หรับการโฆษณาที่มีข้อความเป็นการ
สนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำ�ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือนำ�ไปสู่ความเสื่อมเสียใน
วัฒนธรรมของชาติ หรือทำ�ให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน.
218 โปรดตั้งข้อสังเกตว่าด้วยบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทรวมถึงบทบัญญัติการหมิ่นประมาท
ทางแพ่งภายใต้มาตรา 423 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย
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อย่างไรก็ดบี ทบัญญัตกิ ฎหมายเหล่านีย้ งั คงขาดความชัดเจนและขาดความเฉพาะเจาะจง
เพียงพอแก่กรณี219 กฎหมายเหล่านี้ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คำ�พูดยุยง
ให้เกิดการเลือกประติบัติ การเป็นปฏิปักษ์ หรือการใช้กำ�ลัง แต่ไม่ใช้สำ�หรับทุกสถานการณ์
อย่างเช่น การใช้คำ�พูดยุยงให้บุคคลอื่นฆ่าบุคคลที่ต่างเชื้อชาติและสัญชาติทันทีเมื่อพบเห็น
อาจไม่เข้าองค์ประกอบของความผิดฐานหมิ่นประมาท (ตามมาตรา 326 ถึงมาตรา 328
แห่งประมวลกฎหมายอาญา) หรือความผิดฐานยุยงปลุกปั่น (ตามมาตรา 116 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา) ลักษณะคดีเช่นว่านี้จึงไม่มีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะเจาะจงที่กำ�หนดบท
ลงโทษ อีกทัง้ กฎหมายไทยก็ไม่ได้ก�ำ หนดกรอบกฎหมายทีใ่ ห้สทิ ธิแก่ผทู้ ตี่ กเป็นเป้าหมายของ
คำ�พูดเหล่านั้นสามารถได้รับการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ICJ ยังไม่พบว่ามีการนำ�บทบัญญัติเหล่านี้ไปใช้บังคับในการสืบสวนและ
ลงโทษการใช้คำ�พูดในลักษณะดังกล่าว ตลอดจนยังไม่สามารถชี้ได้อย่างแน่ชัดว่าบทบัญญัติ
เหล่านีเ้ คยได้รบั การนำ�มาบังคับใช้กบั ประเภทของคำ�พูดทีก่ �ำ หนดไว้ตามข้อ 20(2) แห่ง ICCPR
และข้อ 4 แห่ง ICERD หรือไม่ เห็นได้ชัดจากคดีที่รัฐบาลไทยระบุในรายงานว่า “เป็นกรณีที่
เกีย่ วข้องกับการเลือกประติบตั ทิ างเชือ้ ชาติ” ไม่เข้าข่ายเป็นการใช้ค�ำ พูดยุยงให้เกิดการเลือก
ประติบตั ิ การเป็นปฏิปกั ษ์ หรือการใช้ก�ำ ลัง หรือเกีย่ วข้องกับการใช้มาตรา 116 มาตรา 326
มาตรา 327 และมาตรา 328 แห่งประมวลกฎหมายอาญาต่อคำ�พูดในลักษณะดังกล่าว220
ICJ ขอแสดงความชืน่ ชมทีย่ งั คงมีเจ้าหน้าทีไ่ ทยหลายคนแสดงความเห็นต่อต้านกระแส
ความเกลียดชังชาวต่างชาติ (xenophobic expression) ท่ามกลางการระบาดใหญ่ครั้งนี221
้
ซึง่ เป็นการปฏิบตั ติ ามคำ�เรียกร้องของผูร้ ายงานพิเศษของสหประชาชาติวา่ ด้วยการเหยียดเชือ้
ชาติ ทีเ่ รียกร้องให้ “ขจัดความเกลียดกลัวชาวต่างชาติ (ทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคโควิด-19) ออกจาก
นโยบายและการสื่อสารของรัฐทั้งหมด”222
219 CERD/C/GC/35, ย่อหน้า 20.
220 รายงานตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
ของประเทศไทย, ย่อหน้า 15, 22, 23. กรณีตัวอย่างที่มีการอ้างอิง เกี่ยวข้องกับสิทธิในการแต่งงาน
กับชาวต่างชาติผู้ที่เข้ามาในประเทศโดยไม่มีใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ และอีกคดีเกี่ยวข้องกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้ผู้อยู่อาศัยชาวกะเหรี่ยงและรับผิดชอบใน
การเยียวยาจนกว่าการปนเปื้อนของสารตะกั่วจะไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำ�หนด
221 DW, “Thailand: COVID outbreak among Myanmar workers sparks anti-migrant
backlash”, 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563, ที่t: https://www.dw.com/en/thailand-covid-outbreakamong-myanmar-workers-sparks-anti-migrant-backlash/a-56075165.
222 สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, “States should take action
against COVID-19-related expressions of xenophobia, says UN expert”, 21
มีนาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=25739&LangID=E
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อย่างไรก็ดี รัฐบาลไทยต้องลงมือดำ�เนินการอย่างจริงจังนอกเหนือจากการออกมา
แสดงความเห็นเรียกร้อง ด้วยการบัญญัตกิ ฎหมายกำ�หนดความผิดเฉพาะสำ�หรับการใช้ค�ำ พูด
ผ่านสือ่ ออนไลน์ทเี่ ป็นการสร้างความเกลียดชัง ทีถ่ งึ ขัน้ เป็นการยุยงให้มกี ารใช้ก�ำ ลัง นอกจาก
นี้ รัฐบาลไทยควรนำ�มาตรการเชิงบวกมาใช้ในการแก้ปญ
ั หาการไม่ยอมรับความแตกต่างนีไ้ ด้
เช่น การให้การศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เกี่ยวกับเหตุแห่งการเลือกประติบัติ อันเป็นไปตามแผนปฏิบัติการกรุงราบัต (Rabat Plan
of Action)223

223 แผนปฏิบัติการกรุงราบัต, หน้า 13.
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VII. บทบาทของบริษทั เทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Big Tech)
i. แรงกดดันจากรัฐให้ลบเนื้อหาในสื่อออนไลน์
รัฐบาลไทยเพิ่มแรงกดดันต่อบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Big Tech) ผ่านการใช้คำ�
สั่งศาลให้ลบเนื้อหาที่เห็นว่าไม่ได้รับอนุญาตออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ เจ้าหน้าที่ไทย
สามารถดำ�เนินการเช่นนั้นได้เนื่องจากบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ให้อิสระแก่เจ้า
หน้าที่ในการเซ็นเซอร์หรือจำ�กัดข้อความที่เข้าข่าย ตลอดจนการดำ�เนินคดีตามกฎหมายกับ
บริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ หากฝ่าฝืนคำ�สั่งศาลที่ให้ลบเนื้อหาดังกล่าว

การใช้กรอบกฎหมายที่มีอยู่เพื่อกดดันบริษัทเทคโนโลยี
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีบทบัญญัติกำ�หนดหลักความรับผิดอย่างเคร่งครัด (strict
liability) สำ�หรับผูใ้ ห้บริการแก่บคุ คลอืน่ ในการเข้าสูอ่ นิ เทอร์เน็ตทีม่ เี นือ้ หาทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต
อยู่บนแพลตฟอร์ม หรือไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งศาลให้ลบเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายผู้เป็น
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งยกร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560
ฉบับแก้ไข กล่าวว่า มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์สามารถบังคับใช้กบั แพลตฟอร์มโซเชีย
ลมีเดีย หาก “เจ้าหน้าทีส่ ามารถพิสจู น์ได้วา่ สำ�นักงานลูก [ของบริษทั เทคโนโลยี] ในประเทศ
รับรู้ถึงการแลกเปลี่ยนเนื้อหาผิดกฎหมายผ่านเครือข่ายของตนเอง แต่ไม่ทำ�การลบเนื้อหา
โดยปิด URLs ดังกล่าวนั้น”224 มาตรา 15 ระบุว่าผู้ให้บริการใดที่ “ให้ความร่วมมือ ยินยอม
หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทำ�ความผิด” ภายใต้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นี้ต้องระวางโทษเช่น
เดียวกันกับผู้กระทำ�ผิดตามมาตรา 14225 ซึ่งมีโทษจำ�คุกถึง 5 ปี หรือปรับถึง 100,000 บาท
(ประมาณ 3,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ226
นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลยังใช้มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยมิชอบ เพื่อ
บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ด้วยการลงโทษทางอาญา และ/หรือ โทษปรับทางอาญา กรณีที่
บริษัทไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งของรัฐบาลในการลบเนื้อหาออนไลน์ภายในกำ�หนดระยะเวลา 15
วัน227 มาตรา 27 ระบุว่า ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งของศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท (ประมาณ 6,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ) และปรับเป็นรายวันอีก
ไม่เกินวันละ 5,000 บาท (ประมาณ 160 ดอลลาร์สหรัฐฯ) จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง228
224 The Nation, “Computer law ‘may make Facebook act’”, 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, ที่:
https://www.nationthailand.com/national/30315067.
225 เครือข่ายพลเมืองเน็ต, พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดทางคอมพิวเตอร์, มาตรา 15.
226 เพิ่งอ้าง.
227 Bangkok Post, “Facebook warned over URLs”, 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.
bangkokpost.com/thailand/politics/1965883/facebook-warned-over-urls.
228 เครือข่ายพลเมืองเน็ต, พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์, มาตรา 27.
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การคุกคามและการกดดันบริษัทเทคโนโลยีให้ลบหรือจำ�กัดเนื้อหาออนไลน์
ที่ผ่านมารัฐบาลไทยใช้อำ�นาจบ่อยครั้งให้บริษัทเทคโนโลยีจำ�กัดเนื้อหาออนไลน์
รายงานเพื่อความโปร่งใสของกูเกิ้ล (Google) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ระบุว่าตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2552 ได้รับคำ�ร้องขอให้ลบเนื้อหา 1,001 ครั้ง ประกอบด้วย 28,595 รายการ229
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 กูเกิ้ล (Google) ได้รับคำ�
ร้องขอให้ลบ 37 ครัง้ โดยที่ 95% จากทัง้ หมดนีเ้ กีย่ วข้องกับ “การวิพากษ์วจิ ารณ์รฐั บาล”230
เฟสบุ๊ค (Facebook) ระบุว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เฟสบุ๊ค
(Facebook) ได้จ�ำ กัดการเข้าถึงเนือ้ หาจำ�นวน 202 รายการ ตามทีไ่ ด้รบั รายงานจากกระทรวง
ดิจิทัล โดยอ้างว่าเป็นการละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (lèse-majesté) และ
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์231 รายงานความโปร่งใสของทวิตเตอร์ (Twitter) เผยว่าระหว่างเดือน
มกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ทวิตเตอร์ (Twitter) ได้รับคำ�สั่งทางกฎหมาย 7 ครั้ง
ให้ลบหรือระงับเนื้อหาของ 44 บัญชีที่ได้ระบุแนบมา และทวิตเตอร์ (Twitter) ปฏิบัติตาม
2 คำ�ร้องจากคำ�ร้องทั้งหมด232
กระทรวงดิจทิ ลั เพิม่ แรงกดดันต่อบริษทั เทคโนโลยีทา่ มกลางความไม่สงบทางการเมือง
ในประเทศและการใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้นในฐานะเครื่องมือในการแสดงออกทางการ
เมืองและจัดกิจกรรม นอกเหนือจากตัวอย่างกรณีของปัจเจกชนที่ได้ระบุไว้ในบทที่ 4 ของ
รายงานฉบับนี้ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลเผยว่าได้ออกคำ�สั่งให้เฟสบุ๊ค
(Facebook) ลบ URL จำ�นวน 1,365 รายการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 แต่เฟสบุ๊ค
(Facebook) ได้ลบออกเพียง 236 รายการเท่านั้น และไม่ได้ลบอีก 1,129 เพจที่เหลือตาม
คำ�สั่งลบที่ออกโดยศาล233 ในเดือนเดียวกันนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ยังประกาศขอความร่วมมือ
โซเชียลมีเดียให้ลบ URL 1,024 รายการ ที่ “เข้าข่ายไม่เหมาะสม” ภายใน 15 วัน ตามคำ�สั่ง
ศาล234 ตามรายงานของกระทรวงดิจทิ ลั ฯ รายงานว่า URL จำ�นวน 1,024 รายการนีป้ ระกอบ
ไปด้วยเนือ้ หาทีเ่ ข้าข่ายหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับภาพอนาจาร การพนัน
229 Google Transparency Report: ประเทศไทย, ที่: https://transparencyreport.google.com/
government-removals/by-country/TH.
230 เพิ่งอ้าง.
231 Facebook Transparency: ประเทศไทย, ที่: https://transparency.facebook.com/contentrestrictions/country/TH.
232 Twitter Transparency: ประเทศไทย, ที่: https://transparency.twitter.com/en/reports/
countries/th.html.
233 Bangkok Post, “Facebook warned over URLs”, 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.
bangkokpost.com/thailand/politics/1965883/facebook-warned-over-urls.
234 Bangkok Post, “DES: Facebook won’t take legal action”, 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563, ที่:
https://www.bangkokpost.com/tech/1975143/des-facebook-wont-take-legal-action.
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ยาเสพติด และการละเมิดลิขสิทธิ235
์ เนื้อหาออนไลน์ที่ถูกปิดไปประกอบไปด้วย เพจเฟสบุ๊ค
(Facebook) 661 เพจ ช่องยูทูป (YouTube Channel) 289 ช่อง ทวิตเตอร์ (Twitter) 69
บัญชี และอินสตาแกรม (Instagram) 1 บัญชี236 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 มีรายงานว่า
กระทรวงดิจิทัลได้ยื่นคำ�ร้องเพิ่มเติมไปยังเฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) และกู
เกิ้ล (Google) ให้ลบเนื้อหากว่า 3,000 รายการซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาการวิพากวิจารณ์
สถาบันกษัตริย237
์ี
กระทรวงดิจทิ ลั เน้นย้�ำ ว่าคำ�สัง่ ของรัฐบาลให้โซเชียลมีเดียลบหรือปิดเนือ้ หาออนไลน์
เป็นการบังคับใช้กฎหมายผ่าน “คำ�สั่งศาล [...] ตามกฎหมายไทย”238 อย่างไรก็ดียังมีเหตุผล
หนักแน่นหลายประการทีส่ งสัยในความเป็นกลางและความโปร่งใสของคำ�สัง่ ศาล เมือ่ พิจารณา
จากเนือ้ หาทีถ่ กู เพ่งเล็งส่วนใหญ่มลี กั ษณะข้อหาในทางการเมืองประกอบกับข้อกังวลเกีย่ วกับ
ความเป็นอิสระของตุลาการในประเทศไทย239
ขณะเดียวกันในแง่ดี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีรายงานว่าศาลได้แจ้งต่อเจ้า
หน้าที่กระทรวงดิจิทัลว่าจะมีการพัฒนาข้อปฏิบัติใหม่ ซึ่งอาจหมายความว่าในอนาคตจะมี
หมายเรียกเจ้าของเนื้อหาที่จะถูกลบหรือจะถูกระงับเข้าสู่กระบวนการไต่สวนก่อนที่ศาลจะ

235 เพิ่งอ้าง.
236 มีการรายงานว่าเฟสบุ๊คดำ�เนินการปิด 225 URL ทวิตเตอร์ (Twitter) ดำ�เนินการปิด 5 URL และ ยูทูป
(YouTube) ปิด URL ทั้งหมด. เดอะสแตนดาร์ด, “พุทธิพงษ์แจ้งความเฟซบุ๊ก ยูทูป ทวิตเตอร์ ไม่ปิด
กั้นข้อมูลสุ่มเสี่ยง แม้ขอคำ�สั่งศาลไปแล้ว”, 24 กันยายน พ.ศ. 2563, ที่: https://thestandard.co/
puttipong-punnakanta-reported-facebook-twitter-and-youtube/.
237 Reuters, “Thailand takes first legal action against Facebook, Twitter over content”,
24 กันยายน พ.ศ. 2563, ที่: https://www.reuters.com/article/us-thailand-internetidUSKCN26F0R7; เดอะสแตนดาร์ด, “พุทธิพงษ์เอาจริง เดินหน้าฟ้องแพลตฟอร์ม Facebook
YouTube Twitter พรุ่งนี้ หลังพบเนื้อหาหมิ่นสถาบันฯ การพนัน และลามก”, 23 กันยายน พ.ศ.
2563, ที่: https://thestandard.co/puttipong-punnakanta-suing-facebook-youtube-andtwitter/ กระทรวงดิจิทัลออกหนังสือแจ้งเตือนรวม 3,097 รายการเพื่อปิดกั้นเนื้อหาออนไลน์ (เฟส
บุ๊ค (Facebook) จำ�นวน 1,748 รายการ ยูทูป (YouTube) จำ�นวน 607 รายการ ทวิตเตอร์ (Twitter)
จำ�นวน 261 รายการ และเว็บไซต์อื่น ๆ จำ�นวน 481 รายการ) โดยมีการรายงานว่าเป็นการปิดเนื้อหา
ออนไลน์ที่ประกอบด้วยการหมิ่นสถาบันฯ ลามก การพนัน ยาเสพติด และการละเมิดลิขสิทธิ์
238 Bangkok Post, “Facebook warned over URLs”, 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.
bangkokpost.com/thailand/politics/1965883/facebook-warned-over-urls.
239 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลได้แสดงข้อห่วงกังวลไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความเป็นอิสระขององค์กร
ตุลาการในประเทศไทย; โปรดดู: คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, “ประเทศไทย: การพยายามฆ่าตัว
ตายของผู้พิพากษาชี้ให้เห็นถึงความจำ�เป็นในการเสริมสร้างความเป็นอิสระของตุลาการ”, 7 ตุลาคม
พ.ศ. 2562, ที่: https://www.icj.org/thailand-judges-suicide-attempt-underscores-need-forstrengthening-judicial-independence/.
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มีค�ำ สัง่ ห้ามเนือ้ หาออนไลน์นนั้ 240 ยิง่ ไปกว่านัน้ กรณีของธนาธรได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นไป
ได้ที่ผู้ใช้งานสามารถอุทธรณ์การห้ามเนื้อหาออนไลน์ผ่านกระบวนการศาล241 ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักนิติธรรมและข้อกำ�หนดที่ว่าจะต้องมีกระบวนการอุทธรณ์โดย “เจ้าหน้าที่ตุลาการที่
มีอำ�นาจและความชำ�นาญ”242

การดำ�เนินคดีกับบริษัทเทคโนโลยีที่ไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งลบ
กระทรวงดิจิทัลรายงานว่าได้ดำ�เนินคดีตาม มาตรา 20 และมาตรา 27 แห่ง
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กบั ผูใ้ ห้บริการโซเชียลมีเดียทัง้ ทวิตเตอร์ (Twitter) และเฟสบุค๊ (Facebook)
จากการไม่ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ศาลทีใ่ ห้ลบเนือ้ หาภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด243 ทัง้ นีเ้ ป็นการตัง้ ข้อ
กล่าวหากับบริษทั แม่ของบริษทั เหล่านี้ ไม่ใช่กบั บริษทั ลูกทีต่ งั้ อยูใ่ นประเทศไทย244 กระทรวง
ดิจิทัลเผยว่าที่มีการนำ� พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์มา “ใช้เพื่อดำ�เนินคดีกับผู้ให้บริการ”245
การแจ้งความดำ�เนินคดีกับทวิตเตอร์ (Twitter) และเฟสบุ๊ค (Facebook) เกิดขึ้น
ภายหลังจากที่มีรายงานในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ว่าเฟสบุ๊ค (Facebook) ได้เตรียม
การที่จะดำ�เนินคดีตอบโต้รัฐบาลไทยหลังจากที่มีคำ�สั่งศาลบังคับระงับการเข้าถึงกลุ่มเฟส
บุ๊ค (Facebook) “รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส” โดยเฟสบุ๊ค (Facebook) กล่าวว่า คำ�สั่งดัง
กล่าวจากรัฐบาล “ขัดต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และสร้างความหวาดกลัว
(chilling effect) แก่ผู้คนในการใช้สิทธิในการแสดงออกของพวกเขา”246 ซึ่งทางกระทรวง
240 Bangkok Post, “Court throws out request to block Thanathorn’s clip”, 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564, ที่: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2064655/courtthrows-outrequest-to-block-thanathorns-clip.
241 เพิ่งอ้าง. อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานที่เนื้อหาถูกปิดกั้นสามารถเลือกที่จะไม่อุทธรณ์คำ�สั่ง และสามารถโพสต์
เนื้อหาที่อื่น ตัวอย่างเช่นการตั้งกลุ่มเฟซบุ๊คขึ้นใหม่
242 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, ข้อ 2(3); คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ, Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection
of the Right to Freedom of Opinion and Expression: Addendum, Communications to
and from Governments, UN Doc. A/HRC/17/27, 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (‘A/HRC/17/27’),
ย่อหน้า 47, ที่: https://www.refworld.org/docid/50f3db632.html.
243 Reuters, “Thailand takes first legal action against Facebook, Twitter over content”,
24 กันยายน พ.ศ. 2563, ที่: https://www.reuters.com/article/us-thailand-internetidUSKCN26F0R7.
244 เพิ่งอ้าง.
245 Bangkok Post, “Govt taking legal action against major social media providers”, 24
กันยายน พ.ศ. 2563, ที่: https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1990975/govttaking-legal-action-against-major-social-mediaproviders.
246 Reuters, “Facebook blocks group critical of Thai monarchy amid government
pressure”, 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.reuters.com/article/usthailandfacebook-idUSKBN25K25C.
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ดิจทิ ลั ได้ตอบกลับว่าเป็นการใช้ “กฎหมายไทยเพือ่ ป้องกันอธิปไตยทางไซเบอร์ของไทย” 247
แต่กลับไม่ได้อธิบายว่าเนื้อหาออนไลน์ที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจต้องการลบทิ้งคุกคามอธิปไตย
ของไทยอย่างไร
พัฒนาการเหล่านีช้ ใี้ ห้เห็นว่ารัฐบาลไทยไม่แค่เพียงไม่เคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารออนไลน์ แต่ยังขอให้บริษัทเอกชนทั้งหลายมีส่วนร่วมในการริ
ดรอนเสรีในการแสดงออก สิ่งเหล่านี้นำ�มาซึ่งการตั้งคำ�ถามถึงบทบาทของบริษัทเทคโนโลยี
ในระบบนิเวศน์ดิจิทัลของไทย ทั้งในแง่ของการสมรู้ร่วมคิดกับรัฐบาลไทยในการเซ็นเซอร์
ออนไลน์ อีกทั้งกลับตกเป็นเป้าเสียเองจากข้อห้ามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐบาลไทย ไม่
ให้ใช้สิทธิต่าง ๆ ในบริบทออนไลน์

ความรับผิดชอบของบริษัทเทคโนโลยีในการเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัททั้งหลายต้องมีความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนในส่วนขององค์กร ในการ
ปฏิบัติโดยใช้หลักความระมัดระวัง (due diligence)” เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ
ต่าง ๆ ของบุคคลอื่น ๆ และแก้ปัญหาผลกระทบที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง248 ในบริบทของ
ประเทศไทย บริษัทเทคโนโลยีควรต่อต้านแรงกดดันและการบังคับจากหน่วยงานภาครัฐผู้
มีอำ�นาจและมีบทบาทมากขึ้นในการบรรเทาภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการกระทำ�ของรัฐบาล
นับเป็นความจำ�เป็นและสำ�คัญอย่างยิ่งที่บริษัทเหล่านี้จะต้องมีความรับผิดชอบและปฏิบัติ
ตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติในการเคารพสิทธิมนุษยชน (UNGPs) เนื่องจากโซ
เชียลมีเดียมีบทบาทในการทำ�ให้ผู้ใช้งานของพวกเขาสามารถใช้เสรีภาพแห่งการแสดงออก
ในการรวมกลุ่ม การชุมนุมโดยสงบ และสิทธิอื่น ๆ249
เฟสบุค๊ (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) ควรใช้ทรัพยากรทางการเงินอันมหาศาล
ของพวกเขาและอำ�นาจต่อรองในการต่อต้านการสร้างแรงกดดันเพือ่ ให้ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ศาลที่
ให้ลบเนือ้ หา พร้อมทัง้ เพิม่ การคุม้ ครองสิทธิในบริบทออนไลน์ให้กบั ผูใ้ ช้งานของตน250 อย่างไร
247 The Straits Times, “Thai minister says clampdown on social media content won’t stop
as Facebook plans to fight order”, 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://www.straitstimes.
com/asia/se-asia/thai-minister-says-clampdown-on-social-media-content-wontstop-asfacebook-plans-to.
248 หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน, หน้า 13 ถึง 18.
249 A/HRC/17/27, ย่อหน้า 44.
250 ตามข้อเสนอแนะของอดีตผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก
บริษัทควร ”พิจารณาทางเลือกหรือข้อโต้แย้งทางกฎหมายทั้งหมด” เมื่อต้องรับมือกับคำ�สั่งรัฐบาลที่
เป็นปัญหา: Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the
right to freedom of opinion and expression, UN Doc.A/HRC/38/35, 6 เมษายน 2018 (‘A/
HRC/38/35’), ย่อหน้า 51.
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ก็ดแี พลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้ และแพลตฟอร์มอืน่ ๆ ก็เคยดำ�เนินการทีเ่ ป็นการไม่เคารพสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสิทธิอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น บาง
บริษัทได้ปฏิบัติตามคำ�สั่งของรัฐบาลในการจำ�กัดการแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ออนไลน์โดยชอบธรรมซึ่งต้องได้รับการคุ้มครอง ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในรายงาน เช่น
เฟสบุค๊ (Facebook) ระงับการเข้าถึงกลุม่ “รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส” ในบางพืน้ ที่251 ในขณะ
ที่กูเกิ้ล (Google) ยังไม่เคยเผชิญกับการดำ�เนินคดีตามกฎหมายใด ๆ จากรัฐบาลเนื่องจาก
ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ลบเนือ้ หาออกจากยูทปู (YouTube)252 ซึง่ เนือ้ หาเหล่านัน้ อาจจะรวมถึงการ
แสดงออกอย่างชอบธรรมอันไม่ควรถูกริดรอนตามอำ�เภอใจ253 อีกทัง้ ICJ ก็ไม่สามารถระบุถงึ
เนือ้ หาทัง้ หมดทีถ่ กู ปิดกัน้ ในแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้ ซึง่ บ่งชีใ้ ห้เห็นถึงการขาดความโปร่ง
ในกระบวนการลบเนื้อหาเหล่านี้
บริษทั เทคโนโลยีตอ้ งดำ�เนินการให้ดยี งิ่ ขึน้ สำ�หรับการบรรเทาความเสียหายทีม่ สี าเหตุมา
จากข้อกำ�หนดห้ามเหล่านัน้ ถึงแม้วา่ บริษทั จะถูกบังคับให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายไทย ในรายงาน
ความโปร่งใสของกูเกิล้ (Google) แสดงเพียงแค่ “คำ�ขอทีเ่ ป็นทีส่ นใจของสาธารณะเพือ่ แสดง
ให้เห็นถึงภาพรวมของลักษณะของคำ�ให้ขอลบเนื้อหาที่มีหลากหลาย” ที่กูเกิ้ล (Google) ได้
รับ ด้วยคำ�อธิบายสั้น ๆ254 ขณะที่รายงานของทวิตเตอร์ (Twitter) ระบุเพียงจำ�นวนคำ�ขอที่
ได้รับเท่านั้นโดยไม่ชี้แจงถึงเหตุผลของคำ�ขอในการลบ255 ข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงพอและควร
“เสริมด้วยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทคำ�ขอที่ได้รับ [...] และการดำ�เนินการสำ�หรับ
คำ�ขอแต่ละประเภท” ประกอบกับ “ตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง [ที่ถูกนำ�มารายงาน] ให้เป็น
ประจำ�เท่าที่สามารถทำ�ได้”256

251 Prachatai, “Royalist Marketplace returns”, 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://prachatai.
com/english/node/8748.
252 Reuters, “Thailand takes first legal action against Facebook, Twitter over content”,
24 กันยายน พ.ศ. 2563, ที่: https://www.reuters.com/article/us-thailand-internetidUSKCN26F0R7.
253 Prachatai, “YouTube locally blocks speech about monarchy reform at Thai
government’s request”, 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563, ที่: https://prachatai.com/english/
node/8833; Thai Enquirer, “YouTube Geoblocks critical rap group’s video by requestof
Thai government”, 4 มกราคม พ.ศ. 2564, ที่: https://www.thaienquirer.com/22397/
youtube-geoblocks-critical-rap-groups-video-by-request-of-thai-government/.
254 Google Transparency Report, ที่: https://transparencyreport.google.com/governmentremovals/by-country/TH.
255 Twitter Transparency: ประเทศไทย, ที่: https://transparency.twitter.com/en/reports/
countries/th.html.
256 A/HRC/38/35, ย่อหน้า 52.
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ii. การลบคำ�พูดที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech)
ในการตอบโต้กับการใช้คำ�พูดที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech) ที่ขยายเป็นวง
กว้างในสื่อออนไลน์ในประเทศเมียนมานั้น มีรายงานว่าเฟสบุ๊ค (Facebook) ได้ลบโพสต์
จำ�นวนมากที่ฝ่าฝืนนโยบายด้านคำ�พูดที่สร้างความเกลียดชัง ขณะที่ทวิตเตอร์ (Twitter) ได้
กล่าวว่า “กำ�ลังตรวจสอบปัญหา” และยูทปู (YouTube) ”ไม่ได้ตอบสนองต่อคำ�ร้องขอความ
คิดเห็น”257
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฟสบุ๊ค (Facebook) ได้เน้นให้ย้ำ�ว่าเทคโนโลยีของเฟสบุ๊ค
(Facebook) “ตรวจจับคำ�พูดทีส่ ร้างความเกลียดชังได้ 95%”258 ซึง่ สอดคล้องกับแนวทาง
การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) เพิ่มขึ้นเพื่อตรวจจับถ้อยคำ�ที่สร้างความ
เกลียดชัง”259 โดยตัวเลขจำ�นวนนีไ้ ด้รบั การยืนยันในรายงานของเฟสบุค๊ (Facebook) เมือ่
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 25632020 ซึ่งเป็นรายงานด้านการบังคับใช้ระบบการกำ�กับดูแล
“มาตรฐานชุมชน (community standards)” โดยได้ระบุว่าในไตรมาสที่สามของปี พ.ศ.
2563 เฟสบุ๊ค (Facebook) ดำ�เนินการกับเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังกว่า 22.1 ล้านชิ้น
และกว่า 6.5 ล้านชิ้นบนอินสตาแกรม (Instagram) โดยที่กว่า 95% ได้มาจากการค้นหา
เชิงรุก260
บริษัทเทคโนโลยีเช่นเฟสบุ๊ค (Facebook) ต้องดำ�เนินการเพื่อต่อต้านคำ�พูดที่ยุยงให้
เกิดการเลือกประติบตั ิ ความเป็นปฏิปกั ษ์ หรือความรุนแรงบนโลกออนไลน์ เพือ่ ทีจ่ ะป้องกัน
และบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอันเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั กิ ารของบริษทั ทัง้ นีย้ งั
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่านโยบายเกี่ยวมาตรฐานชุมชนที่เฟสบุ๊ค (Facebook) กำ�หนดไว้นั้น ในแง่
ของมาตรฐานและกระบวนนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศโดยครบถ้วนหรือไม่261 บริษทั เทคโนโลยีควรพัฒนาการบริหารจัดการเนือ้ หาออนไลน์
257 Reuters, “Anti-Myanmar hate speech flares in Thailand over virus”, 24 ธันวาคม พ.ศ.
2563, ที่: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-thailand-myanmar/antimyanmar-hate-speech-flares-in-thailand-over-virus-idUSKBN28Y0KS?edition-redirect=uk.
258 เพิ่งอ้าง.
259 Facebook AI, “AI advances to better detect hate speech”, 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, ที่:
https://ai.facebook.com/blog/ai-advances-to-better-detect-hate-speech/.
260 Facebook, “Community Standards Enforcement Report, November 2020”, 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, ที่: https://about.fb.com/news/2020/11/community-standardsenforcement-report-nov-2020/.
261 โปรดดู ตัวอย่างเช่น, ARTICLE 19, “Facebook Community Standards: Analysis against
international standards on freedom of expression”, 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, ที่: https://
www.article19.org/resources/facebook-community-standards-analysis-againstinternational-standards-on-freedom-of-expression/.
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เช่นว่านีต้ อ่ ไปให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน และสอดคล้องกับหลักความชอบ
ด้วยกฎหมาย ความจำ�เป็น ความชอบธรรม และความได้สัดส่วน
บริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องปรับปรุงการดำ�เนินการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเกิดผล262 ด้านหนึ่งคือการปรับปรุง
พัฒนาในแง่ของการใช้ปญ
ั ญาประดิษฐ์เพิม่ ขึน้ ในการตรวจจับคำ�พูดทีส่ ร้างความเกลียดชัง ถึง
แม้ว่าจะเกินขอบเขตของรายงานฉบับนี้ในการประเมินถึงแง่มุมนี้ ICJ คำ�นึงถึงข้อกังวลเกี่ยว
กับข้อเสียจากการพึ่งพา AI มากเกินไป และเข้าใจถึงความจำ�เป็นในการใช้ AI ในการกลั่น
กรองเนื้อหาที่ต้องใช้ทรัพยากรจำ�นวนมาก แต่การใช้ AI ก็ไม่ควรเข้ามามีบทบาทแทนที่การ
ประเมินตัดสินใจของมนุษย์โดยสิ้นเชิง บริษัทเทคโนโลยีต้องรับรองว่าการใช้ AI นั้นมนุษย์
ยังมีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการ เช่น คนยังมีส่วนร่วมในการประเมินผลและการดำ�เนินการ
ของ AI เป็นประจำ�263 เพราะถึงแม้วา่ AI ทีฉ่ ลาดซับซ้อนทีส่ ดุ ก็ไม่สามารถประเมินบริบทและ
เจตนาของคำ�พูดออนไลน์ได้ทงั้ หมด ซึง่ นับเป็นองค์ประกอบสำ�คัญในการประเมินระดับความ
รุนแรงของคำ�พูดที่สร้างความเกลียดชังตามแผนปฏิบัติการกรุงราบัต264

262 รวมถึงการปรับเปลี่ยนมาตรฐานสำ�หรับการคัดกรองเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน; โปรดดู ตัวอย่างเช่น, ARTICLE 19, “Facebook Community Standards”, มิถุนายน
พ.ศ. 2561, ที่: https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/07/FacebookCommunity-Standards-August-2018-1-1.pdf.
263 A/74/486, ย่อหน้า 58(d).
264 แผนปฏิบัติการกรุงราบัต, ย่อหน้า 29; A/74/486, ย่อหน้า 50.
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VIII. ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยยังคงมีกฎหมายหลายฉบับที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศและมาตรฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย
ภายใต้ ICCPR จากทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น มีการนำ�กฎหมายทีม่ ขี อ้ บกพร่องเหล่านีม้ าใช้เพิม่ มาก
ขึ้น ในการจำ�กัดการใช้เสรีภาพในการแสดงออกของผู้คนและเสรีภาพพื้นฐานอื่น ๆ บนโลก
ออนไลน์ ความพยายามในการใช้กฎหมายเหล่านี้ทวีความเข้มข้นมากขึ้นเพื่อใช้จัดการกับ
การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 และการประท้วงสนับสนุนประชาธิปไตย
ยิ่งไปกว่านั้น หน่วยงานภาครัฐที่มีอำ�นาจยังกดดันบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ให้มี
ส่วนร่วมในการโจมตีสิทธิมนุษยชนด้วยการใช้คำ�สั่งศาลบังคับให้จำ�กัดและปิดกั้นการเข้าถึง
เนือ้ หาบนแพลตฟอร์มเหล่านัน้ ตลอดจนดำ�เนินคดีทางอาญากับบริษทั เหล่านัน้ เมือ่ ไม่ปฏิบตั ิ
ตาม หน่วยงานภาครัฐยังคงล้มเหลวในการคุ้มครองปัจเจกชนจากการดำ�เนินคดีในลักษณะ
SLAPP และจากผู้กระทำ�ความผิดออนไลน์ที่ใช้คำ�พูดยุยงให้เกิดการเลือกประติบัติ ความ
เป็นปฏิปักษ์ หรือความรุนแรง
ศาลไทยไม่ได้ตีความและปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตาม
กฎหมายระหว่างประเทศอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งบางครั้งส่งผลให้เกิดการตัดสินลงโทษสถาน
หนักแก่บุคคลผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกร่วมกับสิทธิอื่น ๆ โดยเฉพาะกรณีที่น่า
กังวลอย่างยิ่งคือการอนุมัติของศาลตามคำ�สั่งลบจากรัฐบาลเพื่อที่จะจำ�กัดและปิดกั้นการ
แสดงออกที่ต้องได้รับการคุ้มครอง
สืบเนือ่ งจากข้อกังวลและข้อท้าทายทีไ่ ด้กล่าวมา ICJ จึงได้จดั ทำ�ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะต่อรัฐสภาแห่งประเทศไทย
• เพิกถอนหรือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายอาญาที่นำ�ไปใช้ในการลงโทษหรือ
การจำ�กัดสิทธิเสรีภาพอันเกินควร ได้แก่ สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรวมกลุ่ม การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง และสิทธิ
อื่น ๆ ทั้งในทางออนไลน์และออฟไลน์ อันประกอบไปด้วยมาตรา 112 มาตรา
116 มาตรา 326 และมาตรา 328 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 14 แห่ง
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการดูหมิ่นศาล มาตรา 198
แห่งประมวลกฎหมายอาญา265

265 A/HRC/38/35, ย่อหน้า 65.
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• ในการจัดทำ�กฎหมาย กฎเกณฑ์ทางปกครอง และนโยบายต่าง ๆ ในภายภาค
หน้า ที่เกี่ยวข้องกับการจำ�กัดการแสดงออก และข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ให้จัด
ทำ�กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความเห็นของสาธารณะ อันประกอบไป
ด้วย ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และ
ที่ปรึกษาอิสระด้านนโยบาย หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้เป็นไปตามหลัก
ความโปร่งใส ให้เผยแพร่รายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของคำ�ร้องทั้งหมด
จากเจ้าหน้าที่รัฐที่ออกให้แก่บุคคล บริษัทเทคโนโลยี ตัวกลางอินเทอร์เน็ต และ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และความคืบหน้าหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำ�ร้อง266
• ทบทวนและแก้ไขกฎหมายทีม่ อี ยูห่ รือพัฒนากฎหมายเฉพาะทีค่ รอบคลุมประเด็น
ดังนี้ (1) อนุญาตให้ปดั ตกการฟ้องร้องคดี SLAPP โดยเร็วทีส่ ดุ ด้วยกระบวนการ
ทีเ่ ป็นธรรมต่อทัง้ ฝ่ายผูฟ้ อ้ งร้องและฝ่ายจำ�เลย (2) อนุญาตให้มกี ารไต่สวนมูลฟ้อง
โดยมิให้ล่าช้าทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา ไม่ว่าจะเป็นคดีที่ฟ้องโดยอัยการหรือ
ปัจเจกชน (3) นำ�แนวทางการดำ�เนินคดี SLAPP มาปรับใช้เพื่อปกป้องบุคคลที่
ใช้สทิ ธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานในลักษณะทีเ่ ป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (4) ประกันสิทธิในการอุทธรณ์ค�ำ สัง่
ศาลไว้โดยชัดแจ้ง และ (5) ให้การเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพแก่บุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดำ�เนินคดี SLAPP267 และ
• ทบทวนกฎหมายที่มีอยู่และออกกฎหมายเพื่อยับยั้งการส่งเสริมความเกลียดชัง
ทางสัญชาติ เชื้อชาติ หรือศาสนา ที่มีลักษณะเป็นการยุยงให้เกิดการเลือกประติ
บัติ ความเป็นปฏิปักษ์ หรือความรุนแรง ตามนิยามที่กำ�หนดไว้อย่างชัดแจ้งและ
เคร่งครัดใน ข้อ 20(2) แห่ง ICCPR และหลักการความชอบด้วยกฎหมาย ความ
จำ�เป็น ความได้สัดส่วน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย268

ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารของรัฐบาลไทย ตลอดจน กระทรวงดิจิทัล
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และ กสทช.
• สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลฯ ควรงดเว้นการจำ�กัดหรือการ
ปิดกั้นเนื้อหาออนไลน์ เว้นแต่คำ�สั่งเช่นว่าได้ผ่านการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย วัตถุประสงค์ทชี่ อบ
ด้วยกฎหมาย ความจำ�เป็น ความได้สัดส่วน และการไม่เลือกประติบัติ และได้รับ
266 A/HRC/38/35, ย่อหน้า 69.
267 โปรดดูรายละเอียดการชี้แนะเพิ่มเติม, ICJ Letter to Ministry of Justice, พ.ศ. 2563
268 A/74/486, ย่อหน้า 57(a), (b).
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การอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่ตุลาการที่อิสระและเป็นกลาง ตามกระบวนอันชอบด้วย
กฎหมาย (due process) และให้การรับรองสิทธิในการอุทธรณ์อย่างชัดแจ้ง269
• เจ้าหน้าที่รัฐควรงดเว้นการดำ�เนินมาตรการใด ๆ ที่สร้างแรงกดดันอันเกินควร
หรือชักจูงให้บริษัทเทคโนโลยีทำ�การลบเนื้อหาออนไลน์ของผู้ใช้งานออกจาก
แพลตฟอร์ม อันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของผูใ้ ช้งาน ตลอดจนการดำ�เนินการดังกล่าวด้วย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์270
• เจ้าหน้าทีค่ วรยุตกิ ารคุกคามหรือประหัตประหารบุคคลทัง้ ปวงเพียงแค่บคุ ลเหล่า
นัน้ ได้ใช้สทิ ธิเสรีภาพในการแสดงออก การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการร่วมกลุม่
โดยสงบในพืน้ ทีอ่ อนไลน์ ด้วยการใช้กฎหมายและกฎเกณฑ์ในทางปกครองโดยมิ
ชอบ ตัวอย่างเช่น การใช้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉกุ เฉิน มาตรา
112 และมาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และบทบัญญัติว่าด้วยการดู
หมิ่นศาลตามมาตรา 198 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และ
• เจ้าหน้าที่ควรรับรองและอำ�นวยความสะดวกให้บุคคลสามารถเข้าถึงการชดเชย
เยียวยาที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยเสมอภาค สำ�หรับบุคคลผู้ที่
สิทธิได้รับผลกระทบผ่านการคุกคาม หรือการลงโทษ อันสืบเนื่องมาจากการใช้
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ออนไลน์

ข้อเสนอแนะต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และเจ้าพนักงานใน
กระบวนการยุติธรรม
• ยกเลิกข้อกล่าวทัง้ หมด ออกคำ�สัง่ ไม่ด�ำ เนินคดี และงดเว้นการตัง้ ข้อกล่าวหาเพิม่ เติม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขัน้ ตอนการเริม่ ต้นดำ�เนินคดีกบั บุคคลใด ๆ รวมไปถึงบุคคล
ทีม่ ชี อื่ ในรายงานฉบับนี้ ผูซ้ งึ่ ถูกดำ�เนินคดีในข้อหากระทำ�ความผิดตามกฎหมายที่
มีลักษณะไม่สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนหรือมีการบังคับใช้ที่ไม่เป็นไปตามหลัก
สิทธิมนุษยชน กรณีเช่นว่ารวมไปถึง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ร.ก. สถานการณ์
ฉุกเฉิน มาตรา 112 มาตรา 116 มาตรา 326 มาตรา 327 และมาตรา 328 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา และบทบัญญัติว่าด้วยการดูหมิ่นศาล ตามมาตรา 198
แห่งประมวลกฎหมายอาญา สำ�หรับคดีต่าง ๆ ของบุคคลที่กระทำ�ความผิดตาม
ฐานความผิดที่กล่าวไปข้างต้นให้เพิกถอนการลงโทษ ในส่วนของบุคคลที่ถูกคุม
ขังในชั้นก่อนพิจารณาคดี ให้ยุติการสืบสวนสอบสวนคดีเหล่านั้น บุคคลทั้งหมด
ที่ถูกคุมขังในชั้นก่อนพิจารณาคดี หรือถูกจำ�คุกด้วยความผิดในกรณีเช่นว่าควร
ได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วที่สุด
269 โปรดดู A/HRC/38/35, ย่อหน้า 66.
270 โปรดดู A/HRC/38/35, ย่อหน้า 66.
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ข้อเสนอแนะต่อบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ ในภาคการติดต่อสื่อสาร
• ให้คำ�มั่นสัญญาต่อสาธารณะว่าจะเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เป็นไปตามสนธิสัญญาด้านสิทธิ
มนุษยชน และตามแนวบรรทัดฐานที่วางไว้ภายใต้หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนอื่น
ๆ ที่จัดทำ�โดยภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องสำ�หรับแต่ละภาคอุตสาหกรรม อย่าง
เช่นโดยฉบับที่จัดทำ�โดย Global Network Initiative271
• การแก้ไขมาตรฐานทีใ่ ช้ตรวจสอบดูแลเนือ้ หาและกฎระเบียบภายในองค์กร เพือ่ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะในเรือ่ ง
การกำ�หนดข้อห้ามมิให้ใช้ค�ำ พูดทีส่ ร้างความเกลียดชัง และในเรือ่ งสิทธิเสรีภาพใน
การแสดงออก การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และความเป็นส่วนตัว272
• นำ�กลไกป้องกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาปรับใช้ในการควบคุมและให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์
และการบริการนั้นได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ข้อสัญญาทีก่ �ำ หนดห้ามการปรับเปลีย่ นสินค้าและบริการ
ตามผู้ใช้ (customisation) การกำ�หนดเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ (targeting) การบริการ
หรือการใช้รูปแบบใด ๆ ในทางที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิมนุษยชน ผสานการ
ออกแบบฟีเจอร์เพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือลดการใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม และ
กระบวนการตรวจสอบทางสิทธิมนุษยชน273
• ตีพมิ พ์และเผยแพร่รายงานความโปร่งใสโดยละเอียดในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับเนือ้ หา
ของคำ�ขอทั้งหมดจากหน่วยงานภาครัฐของไทย รวมไปถึงตีพิมพ์และเผยแพร่
รายงานคำ�ขอให้ลบเนื้อหาโดยละเอียด มาตรการดำ�เนินการของบริษัทต่อคำ�ขอ
ดังกล่าว274
• จัดตัง้ กลไกการร้องทุกข์ทเี่ ป็นอิสระและมีประสิทธิภาพเพือ่ ชดเชยและรับผิดชอบ
ต่อผู้เสียหายที่ถูกละเมิดสิทธิบนแพลตฟอร์มของบริษัท275
271 A/HRC/38/35, ย่อหน้า 70.
272 A/HRC/38/35, ย่อหน้า 70; A/74/486, ย่อหน้า 58(b).
273 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในความคิดเห็นและ
การแสดงออก, 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, UN Doc. A/HRC/41/35 (‘A/HRC/41/35’), ย่อหน้า 66
ถึง 69.
274 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในความคิดเห็นและ
การแสดงออก, 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559, UN Doc. A/HRC/32/38, ย่อหน้า 87 ถึง 90.
275 A/HRC/41/35, ย่อหน้า 66 ถึง 69.
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• ดำ�เนินมาตรการทีจ่ �ำ เป็นและชอบด้วยกฎหมายทัง้ ปวงเพือ่ ให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์ม
ของบริษทั จะไม่กอ่ ให้เกิด ทำ�ให้เกิด หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษย
ชน รวมไปถึงทำ�ให้มนั่ ใจว่าข้อตกลงหุน้ ส่วนบริษทั จะเคารพสิทธิมนุษยชนและมุง่
หาทางบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน276
• มีส่วนร่วมกับข้อมูลที่แท้จริงจากสาธารณะ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นัก
กฎหมาย และที่ปรึกษานโยบายอิสระ หรือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยเพื่อ
ช่วยเหลือในการพัฒนานโยบายและกรอบการกำ�กับดูแลทางกฎหมายหรือทาง
ปกครองที่เหมาะสมในการควบคุมการแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ออนไลน์เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
• ดำ�เนินการร่วมกับสาธารณะ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักกฎหมาย และที่
ปรึกษานโยบายอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทย เพื่อสำ�รวจข้อมูลที่ถูก
ต้องแท้จริง สำ�หรับการจัดทำ�นโยบายและกรอบการกำ�กับดูแลทางกฎหมายหรือ
ทางปกครองทีเ่ หมาะสม ทีน่ �ำ มาใช้ก�ำ กับดูแลการแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารในพืน้ ทีอ่ อนไลน์ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ

276 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในความคิดเห็นและ
การแสดงออก, 30 มีนาคม พ.ศ. 2560, UN Doc. A/HRC/35/22, ย่อหน้า 82 – 83.
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