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ยุคมืด DARK AGES 
การละเมิดสิทธิทางวัฒนธรรมเนื�องจากกฎหมายหมิ�นพระบรมเดชานุภาพของไทย 

 
ข้อ � มนษุย์ทั �งปวงเกิดมามีอสิระและเสมอภาคกนัในศกัดิ"ศรีและสิทธิ ต่างในตนมีเหตผุลและมโนธรรม 
และควรปฏิบตัิต่อกนัด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ ข้อ / 
ทกุคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั �งปวงตามที0กําหนดไว้ในปฏิญญานี � โดยปราศจากการแบง่แยกไม่ว่าชนิดใด อาทิ เชื �อชาติ 
สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื0น พื �นเพทางชาติหรือสงัคม ทรัพย์สิน การเกิด หรือสถานะอื0น 
นอกเหนือจากนี � จะไม่มีการแบง่แยกใด บนพื �นฐานของสถานะทางการเมือง ทางกฎหมาย 
หรือทางการระหว่างประเทศของประเทศ หรือดินแดนที0บคุคลสงักดั ไม่วา่ดินแดนนี �จะเป็น       เอกราช อยู่ในความพิทกัษ์ 
มิได้ปกครองตนเอง หรืออยู่ภายใต้การจํากดัอธิปไตยอื0นใด ข้อ : ทกุคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ 
และความมั0นคงแห่งบคุคล ข้อ ; บคุคลใดจะตกอยู่ในความเป็นทาส หรือสภาวะจํายอมไมไ่ด้ ทั �งนี � ห้ามความเป็นทาส 
และการค้าทาสทกุรูปแบบ ข้อ < บคุคลใดจะถกูกระทําการทรมานหรือการปฏิบตัิหรือการลงโทษที0โหดร้าย 
ไร้มนษุยธรรมหรือยํ0ายีศกัดิ"ศรีไมไ่ด้ 
 
สารบัญ 

• ตวัย่อ 

• อารัมภบท: การใช้กฎหมายหมิ0นพระบรมเดชานภุาพโดยมิชอบ เป็นการละเมิดข้อ 15 ของกติกา ICESCR 

• รายงานประเทศละเลยข้อมลูเกี0ยวกบักรณีหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ รัฐบาลไมส่ามารถแก้ปัญหาการจํากดัสิทธิ 

• ประเทศไทยไมส่ามารถคุ้มครองและเคารพสิทธิที0จะได้เข้าร่วมในการแสดงออกทางวฒันธรรม 

• จํานวนผู้ถกูควบคมุตวัตามกฎหมายหมิ0นพระบรมเดชานภุาพเพิ0มขึ �นอย่างรวดเร็ว 

• มีการจํากดัเสรีภาพด้านงานศิลปะ 

• มีการประกาศห้ามจําหน่ายหนงัสือ นิตยสาร และวิดีโอเกม 

• มีการใช้กฎหมายหมิ0นพระบรมเดชานภุาพเพื0อตามล่าผู้กระทําผิดบนอนิเตอร์เน็ต 

• การจํากดัสิทธิมีลกัษณะไม่สอดคล้องกบัพนัธกรณีของไทยตามกติกา ICESCR 

• ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล 
 
ภาพปก: ภรณ์ทิพย์ มั0นคง (ซ้าย) และ ปติวฒัน์ สาหร่ายแย้ม (ขวา) 
ถกูศาลตดัสินลงโทษจําคกุสองปีครึ0งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เนื0องจากเล่นละครกลางเมือง © ธนาพล 
อิKวสกลุ  
 
ตัวย่อ 
CESCR = Committee on Economic, Social and Cultural Rights (คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และวฒันธรรม) 
ICESCR = International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม)  
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MICT = Ministry of Information and Communication Technology (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสาร) 
NBTC = National Broadcasting and Telecommunications Commission (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)) 
NCPO = National Council for Peace and Order (คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.)) 
NLA = National Legislative Assembly (สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ (สนช.)) 
RSF = Reporters Without Borders (หน่วยงานผู้ สื0อข่าวไร้พรมแดน) 
TCSD = Technology Crime Suppression Division 
(กองบงัคบัการปราบปรามการกระทําความผิดเกี0ยวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)) 
 
อารัมภบท: การใช้กฎหมายหมิ�นพระบรมเดชานุภาพโดยมชิอบ เป็นการละเมดิข้อ 15 ของกตกิา ICESCR* 
 
การใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยมชิอบของประเทศไทย 
เป็นการละเมิดพนัธกรณีของประเทศต่อกติการะหว่างประเทศวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) เนื0องจากเป็นการจํากดั 
“สิทธิที0จะเข้าร่วมในการแสดงออกทางวฒันธรรม” อย่างรุนแรง ซึ0งสิทธิดงักล่าวนั �นเป็นสิทธิที0กติกา ICESCR ข้อ 15 
ได้ประกนัไว้  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 กําหนดโทษจําคกุสําหรับผู้ ที0หมิ0นประมาท 
ดหูมิ0นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ สําเร็จราชการแทนพระองค์ 
ซึ0งบคุคลที0มีความผิดตามข้อหานี �อาจถกูจําคกุ :-�< ปีสําหรับความผิดแตล่ะกระทง  
ทั �งนี � การใช้กฎหมายมาตรา ��/ อย่างเข้มข้นและการกําหนดบทลงโทษที0รุนแรงต่อความผิดดงักล่าว 
ส่งผลให้ไม่มีการโต้เถียงอภิปรายอย่างเปิดเผยเกี0ยวกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์โดยสิ �นเชิง  
การวิพากษ์วิจารณ์พระบรมวงศานุวงศ์ชั �นสูงมกัลงเอยด้วยการลงโทษตามกฎหมาย 
โดยเฉพาะในกรณีที0เกี0ยวข้องกบัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ซึ0งทรงดํารงอยู่ในฐานะอนัเป็นที0เคารพสกัการะ ในการนี � 
ทางการได้จบักมุ ควบคมุตวัและลงโทษจําคุกบคุคลจํานวนมากตามมาตรา ��/ 
โดยบคุคลใดที0กล่าวถงึประเด็นที0เกี0ยวข้องกบัพระราชวงศ์ในลกัษณะที0ทางการเห็นว่า “ไม่เหมาะสม” 
อาจถกูตั �งข้อหาอาญาตามกฎหมายหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ 
ที0ผ่านมาทางการได้ปิดกั �นอย่างเป็นระบบต่อการเข้าถงึเว็บไซต์ ประกาศห้ามจําหน่ายหนงัสือ 
และห้ามเผยแพร่ข้อมลูอื0นใดที0มีลกัษณะวิพากษ์วิจารณ์พระราชวงศ์ 
ซึ0งการแทรกแซงอย่างเข้มข้นนี �ส่งผลให้เกิดบรรยากาศแห่งความหวาดกลวั และทําให้ผู้คนจํานวนมากต้องเซ็นเซอร์ตวัเอง 
การจํากดัและปราบปรามการใช้สิทธิโดยอ้างว่าเพื0อปกป้องสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
มีจํานวนเพิ0มขึ �นอย่างมากภายหลังคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) 
หรือรัฐบาลทหารของไทยยดึอํานาจจากรัฐบาลที0มาจากการเลือกตั �งตามระบอบประชาธิปไตย 
ในการทํารัฐประหารเมื0อวนัที0 22 พฤษภาคม 2557 



3 
 

รายงานฉบบันี �รวบรวมข้อมลูการบงัคบัใช้มาตรา ��/ ของไทย 
ว่าเป็นเหตใุห้ไมส่ามารถปฏิบตัิตามพนัธกรณีของประเทศในการที0จะต้องเคารพและคุ้มครองสิทธิของบคุคลทกุคนที0จะได้เ
ข้าร่วมในการแสดงออกทางวฒันธรรม  
 
หมายเหตุเกี�ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล: คดีหมิ0นพระบรมเดชานภุาพส่วนใหญ่ในรายงานนี � FIDH 
ไมไ่ด้ให้รายละเอียดเกี0ยวกบัความผิดตามข้อกล่าวหา ทั �งนี �เป็นเพราะการใช้มาตรา ��/ 
อย่างไม่ยืดหยุ่นสง่ผลให้การบรรยายซํ �าถงึความผิดตามข้อกล่าวหาหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ ถือเป็นการละเมิดมาตรา 
112 เช่นกนั  
 
* รายงานฉบบันี �เป็นข้อมลูเพิ0มเติมสําหรับรายงานคู่ขนาน (Shadow Report) ของ FIDH 
ที0เสนอต่อที0ประชมุคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights - CESCR) สมยัประชมุที0 55 ณ กรุงเจนีวา ระหว่างวนัที0 4-5 มิถนุายน 2<<z 
 
รายงานประเทศละเลยประเดน็เกี�ยวกับกรณีหมิ�นพระบรมเดชานุภาพ 
รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาการจํากัดสทิธ ิ 
 
รายงานตามวาระ (Periodic Report) ของประเทศไทยที0เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (CESCR) จดัทําจนเสร็จสมบรูณ์เมื0อปี /<<< 
ซึ0งนบัเป็นระยะเวลาสิบปีหลงักําหนดส่งอย่างไรก็ดี 
รายงานฉบบัดงักล่าวกลบัละเลยประเด็นการหมิ0นพระบรมเดชานภุาพโดยสิ �นเชิง แม้จะมีการฟ้องคดีมาตรา ��/ มากขึ �น 
ตั �งแตก่ารทํารัฐประหารปี /<;| ที0ผ่านมากต็าม  
ต้นปี /<<z รัฐบาลทหารเริ0มกล่าวถึงกรณีหมิ0นพระบรมเดชานุภาพ โดยเป็นการตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการ 
CESCR เกี0ยวกบัความสอดคล้องต้องกนัของกฎหมายมาตรา 112 กบัพนัธกรณีของประเทศไทยตามกติกา ICESCR 
อย่างไรก็ดี คําตอบของรัฐบาลไทยกลบัไมช่ดัเจนวา่ รัฐบาลใช้มาตรการใดบ้าง เพื0อประกนัว่าการบงัคบัใช้มาตรา ��/ 
จะไม่จํากดัสิทธิที0จะเข้าร่วมในการแสดงออกทางวฒันธรรม 
การเปิดให้มีเสรีภาพที0จําเป็นต่อการจดักิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และการใช้อนิเตอร์เน็ต1 
รัฐบาลเพียงแต่อ้างว่ามาตรา ��/ “ไมมี่จดุมุ่งหมายเพื0อลิดรอนสทิธิของบุคคลที0จะมีเสรีภาพในการแสดงออก 
หรือสิทธิของบคุคลทกุคนที0จะได้เข้าร่วมในการแสดงออกทางวฒันธรรม 
และการมีเสรีภาพที0จําเป็นในการจดักจิกรรมอย่างสร้างสรรค์”2 นอกจากนั �น เป็นที0น่าตกใจว่ารัฐบาลประกาศว่ามาตรา 

                                                           
1 คณะกรรมการวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ, ข้อพิจารณาเกี0ยวกบัรายงานที0รัฐภาคนํีาเสนอตามข้อ �} และ �~ 
ของกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม; รายงานตามวาระฉบบัแรกและฉบบัที0สองของรัฐภาคี กรณีประเทศไทย, 10 
ตลุาคม /<<}, UN Doc. E/C.12/THA/1-2 
2 คณะกรรมการวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ, สมยัประชมุที0 55, ประเดน็ต่าง ๆ 
ที0เกี0ยวข้องกบัรายงานตามวาระฉบบัแรกและฉบบัที0สองของรัฐภาคี กรณีประเทศไทย | คําตอบของประเทศไทยตามประเด็นปัญหาตา่ง ๆ, 1 เมษายน /<<z, 
UN Doc. E/C.12/THA/Q/1-2/Add.1, ย่อหน้า 144 จาก 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fTHA%2fQ%2f1-2%2fAdd.1&Lang=en  



4 
 

��/ “ไม่เคย (เน้นโดยผู้ เขียน) ถกูใช้ในลกัษณะที0จํากดัสิทธิทางวิชาการและวฒันธรรมที0ชอบด้วยกฎหมาย 
รวมทั �งการอภิปรายถกเถียงเกี0ยวกับสถาบนัพระมหากษัตริย์”3 
รายงานฉบบันี �แสดงหลักฐานสําคญัซึ0งโต้แย้งข้อมลูดงักล่าว การเซน็เซอร์ของภาครัฐ การเซน็เซอร์ตวัเอง 
และบทลงโทษจําคกุที0รุนแรงต่อผู้กระทําผิดตามกฎหมายหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ 
ล้วนสร้างสภาพแวดล้อมที0ปกป้องสถาบนัพระมหากษัตริย์ไทยจากการอภิปรายหรือการสอบสวนอย่างจริงจงั  
 
ประเทศไทยไม่สามารถคุ้มครองและเคารพสิทธิที�จะได้เข้าร่วมในการแสดงออกทางวัฒนธรรม 
 
สถานการณ์ที0เลวร้ายลงเกี0ยวกบัสิทธิที0จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก รวมทั �งสิทธิที0จะแสวงหา ได้รับ 
และเผยแพร่ข้อมูลและแนวคิด 
เป็นอปุสรรคสําคญัต่อการที0บคุคลทกุคนเข้าถงึสิทธิที0จะเข้าร่วมในการแสดงออกทางวฒันธรรมอย่างเต็มที0 
ภายหลงัการประกาศใช้กฎอยัการศกึโดยกองทพับกเมื0อวนัที0 20 พฤษภาคม 2557 และการยดึอํานาจการปกครองโดย 
คสช.ในสองวนัต่อมา ทําให้สถานการณ์เกี0ยวกบัสิทธิที0จะได้รับสทิธิทางวฒันธรรมเลวร้ายลงเป็นอนัมาก 
ทนัทีหลงัจากยดึอํานาจ รัฐบาลทหารสั0งปิดสถานีโทรทศัน์ �; แห่ง สถานีวิทยชุมุชนประมาณ :,��� แห่ง 
และมีการปิดกั �นการส่งสัญญาณโทรทศัน์ทางดาวเทียมระหว่างประเทศ จนถงึปัจจบุนั 
สถานีวิทยชุมุชนจํานวนมากยงัคงปิด       ทําการ 
รัฐบาลทหารยงัสั0งห้ามการรายงานข่าว รวมทั �งการเผยแพร่และจําหน่ายสิ0งพิมพ์ที0 
“อาจเป็นการปลุกปั0นให้เกิดความขดัแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยก”4 
และสั0งการไมใ่ห้สื0อมวลชนทกุแขนงสมัภาษณ์อดีตเจ้าหน้าที0ของรัฐ นกัวิชาการ ผู้พิพากษา หรือกรรมการขององค์กรอสิระ 
“ในลกัษณะที0อาจก่อให้เกิดการขยายความขดัแย้ง บดิเบือน และสร้างความสบัสนให้กบัสงัคม”5 
คสช. ยงัได้รีบคกุคามผู้ สื0อข่าวฝ่ายตรงข้าม โดยควบคมุตวันกัข่าวสามคนโดยพลการ 
และยงัควบคมุการวิพากษ์วิจารณ์ทางอนิเตอร์เน็ต โดยในวนัที0 22 พฤษภาคม 2557 คสช. เตือนว่า 
“ผู้ประกอบการสื0อสงัคมออนไลน์” อาจถกูสั0งปิดกิจการและอาจถูกดําเนินคดี หากไมส่ามารถปิดกั �นการเข้าถงึ 
“ข้อมลูที0ผดิกฎหมาย” และข้อความต่อต้านรัฐบาลทหาร ในวนัที0 27 พฤษภาคม 2557 
เจ้าหน้าที0จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสารกล่าวว่า มีการปิดกั �นการเข้าถงึเว็บไซต์ /�| 
แห่งซึ0งถือว่าเป็นภยัคกุคามต่อ “ความมั0นคงของประเทศ” และในวนัที0 28 พฤษภาคม 2557 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสารยงัได้ปิดกั �นการใช้งาน Facebook เป็นการชั0วคราว 

                                                           
3 คณะกรรมการวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ, สมยัประชมุที0 55, ประเดน็ต่าง ๆ 
ที0เกี0ยวข้องกบัรายงานตามวาระฉบบัแรกและฉบบัที0สองของรัฐภาคี กรณีประเทศไทย | คําตอบของประเทศไทยตามประเด็นปัญหาตา่ง ๆ, 1 เมษายน 2<<z, 
UN Doc. E/C.12/THA/Q/1-2/Add.1, ย่อหน้า 145 จาก 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fTHA%2fQ%2f1-2%2fAdd.1&Lang=en  
4 ประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัที0 4/2557 
5 ประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัที0 14/2557 
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คําบรรยายภาพ ทหารกดดนัให้ผู้จดัยกเลิกการสมัมนาปฏิรูปที0ดินเมื0อเดือนพฤศจิกายน 2<<~ ที0กรุงเทพฯ © ประชาไท 

 
นบัแต่การทํารัฐประหารเมื0อวนัที0 22 พฤษภาคม 2557 
หน่วยงานของทหารสั0งให้ยกเลิกกิจกรรมสาธารณะซึ0งเกี0ยวข้องกบัประเด็นสิทธิมนษุยชนและประชาธิปไตยอย่างน้อย �: 
ครั �ง ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลภาพยนตร์ การฉายหนงั การสมัมนาทางวิชาการ และการอภิปราย 
รวมทั �งการเปิดตวัรายงานสิทธิมนษุยชน และเวทีภาคประชาสงัคมเกี0ยวกบัปัญหาที0ดิน นอกจากนั �น 
ไม่กี0สปัดาห์หลงัรัฐประหาร 
รัฐบาลทหารได้เรียกตวัและควบคมุตวันกัวิชาการจํานวนมากในค่ายทหารหลายแห่งทั0วประเทศ  
ในวนัที0 1 เมษายน 2<<z คสช.ยกเลกิกฎอยัการศกึและแทนที0ด้วยการออกคําสั0งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที0 
://<<z ซึ0งจํากดัเสรีภาพในการแสดงออกแบบเดียวกบัการใช้กฎอยัการศกึ โดยข้อ < 
ในคําสั0งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที0 ://<<z ให้อํานาจทหารในการห้าม “การเสนอข่าว การจําหน่าย 
หรือทําให้แพร่หลายซึ0งหนงัสือ สิ0งพมิพ์ หรือสื0ออื0นใด ที0มี […] 
ข้อมลูข่าวสารทําให้เกิดความเข้าใจผิดจนกระทบต่อความมั0นคงของชาติหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน”   
จากการจดัอนัดบัโดยหน่วยงานระหว่างประเทศซึ0งต่างมีลกัษณะสอดคล้องกนัอย่างเป็นเอกฉนัท์ 
สะท้อนถงึสถานการณ์ที0เลวร้ายลงอย่างมากในแง่เสรีภาพในการแสดงออกของประเทศไทยตั �งแต่มีการทํารัฐประหาร 
โดยในดชันีเสรีภาพโลกปี /<<z Freedom House จดัอนัดบัให้ไทย “ไม่เสรี” 
เมื0อคํานงึถึงสถานการณ์เกี0ยวกบัเสรีภาพของพลเรือนและสิทธิทางการเมือง 
นบัเป็นครั �งแรกที0จดัให้อยู่ในอนัดบันี �ตั �งแต่รัฐประหารปี /<;| ส่วนดชันีเสรีภาพสื0อประจําปี /<<z 
หน่วยงานผู้สื0อข่าวไร้พรมแดน (Reporters Without Borders - RSF) จดัให้ไทยอยู่ลําดบัที0 �:; จาก �z� ประเทศที0สํารวจ 
โดยในปี /<<~ ไทยอยู่ลําดบัที0 �:� อีกทั �งการสํารวจเสรีภาพด้านอนิเตอร์เน็ตปี /<<~ Freedom House 
จดัอนัดบัให้ไทยอยู่ในสถานะ “ไม่เสรี” โดยอยู่ลําดบัที0 <� จาก }< ประเทศที0สํารวจ นอกจากนี � ในแง่เสรีภาพของสื0อปี 
/<<z Freedom House จดัให้ไทยอยู่ลําดบัที0 �}} จาก �|| ประเทศที0สํารวจ โดยในปี /<<~ ไทยอยู่ลําดบัที0 �;� จาก 
�|~ ประเทศ ส่วนคะแนนเสรีภาพของสื0อปี /<<z ไทยได้ ~< คะแนน ซึ0งถือว่าเลวร้ายที0สดุนบัแต ่Freedom House 
เริ0มให้คะแนนเชิงคณุภาพเมื0อปี /<:~  
ดงัที0คณะกรรมการ CESCR อธิบายในความเห็นทั0วไป ฉบบัที0 21 
การเคารพและปกป้องสิทธิที0จะได้เข้าร่วมในการแสดงออกทางวฒันธรรมจะเกิดขึ �น เมื0อรัฐภาคีของกติกา ICESCR นํา 
“มาตรการเป็นการเฉพาะ” (Specific Measures) มาใช้เพื0อช่วยให้บคุคลทุกคนมีเสรีภาพด้านความเห็น 
เสรีภาพในการแสดงออก และสิทธิที0จะแสวงหา ได้รับ และเผยแพร่ข้อมลูและแนวคิดใดๆ 
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และผ่านการแสดงออกรูปแบบต่าง ๆ รวมทั �งด้านศิลปะ6 นอกจากนั �น รัฐยงัต้องงดเว้นการแทรกแซง 

“การเข้าถงึสินค้าและบริการทางวฒันธรรม”7เพื0อประกนัให้เกิดสิทธิที0จะเข้าร่วมการแสดงออกทางวฒันธรรม  

ในประเด็นเกี0ยวกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ไทย นบัได้ว่าประเทศไทยไม่ปฏิบตัสิอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์เหล่านี � 
โดยเป็นผลมาจากการบงัคบัใช้กฎหมายหมิ0นพระบรมเดชานภุาพอย่างเข้มงวด ซึ0งการบงัคบัใช้มาตรา ��/ 
ส่งผลให้เกิดการควบคุมตวัและการจําคกุผู้กระทําผิดในข้อหาหมิ0นพระบรมเดชานภุาพอย่างต่อเนื0อง 
ทําให้มีการเซน็เซอร์อย่างกว้างขวางทั �งสื0อทางอินเตอร์เน็ตและอื0น ๆ รวมทั �งมีการสั0งห้ามจําหน่ายสิ0งพิมพ์ และวสัดใุด ๆ 
ซึ0งมีลกัษณะดหูมิ0นสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
การปฏิบตัิเหล่านี �เป็นการละเมิดอย่างชดัเจนต่อพนัธกรณีของประเทศในการที0จะต้องเคารพสิทธิที0กล่าวถงึนี �  
 
จาํนวนผู้ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายหมิ�นพระบรมเดชานุภาพเพิ�มขึ Aนอย่างรวดเร็ว   
 
แม้รัฐบาลอ้างว่าจํานวนการพิจารณาคดีหมิ0นพระบรมเดชานุภาพ “ได้ถกูจํากดัไว้ในระดบัตํ0าสดุ”8 
แต่เป็นที0ชดัเจนว่าภายใต้การปกครองของ คสช. จํานวนการควบคมุตวัและการฟ้องคดีตามมาตรา ��/ 
เพิ0มขึ �นเป็นอย่างมาก ทั �งนี � คสช.เคยประกาศซํ �ากนัหลายครั �งว่า 
การคุ้มครองสถาบนัพระมหากษัตริย์และการฟ้องเอาผิดในคดีหมิ0นพระบรมเดชานุภาพเป็นภารกิจเร่งด่วนลําดบัต้น ๆ9 
อีกทั �งทางการยังประกาศตามล่าผู้ ต้องสงสยัคดีหมิ0นพระบรมเดชานภุาพที0หลบหนีอยู่ในต่างประเทศ โดยเมื0อวนัที0 21 
มีนาคม 2558 พลเอกไพบลูย์ คุ้มฉายา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรมประกาศว่ารัฐบาลทหารจะพยายามให้มีการส่งตวัคนไทยในต่างแดนที0ถกูตั �งข้อหาตามม
าตรา ��/ จํานวน 30 คน กลบัประเทศในฐานะผู้ ร้ายข้ามแดน10 
นบัแต่เกิดรัฐประหาร มีผู้ถกูจบักมุอย่างน้อย ;~ คนตามมาตรา ��/  ศาลตดัสินจําคกุ ในจํานวนนี �มี �} 
คนที0มีโทษจําคกุตั �งแต่หนึ0งปีจนถงึ <� ปี รวมโทษจําคกุทั �งหมดเป็นระยะเวลา �<< ปี จําเลยดงักลา่วทั �ง �} คน 
ล้วนยอมรับสารภาพตามข้อกล่าวหา อย่างไรก็ดี สิ0งนี �ไมค่วรถือว่าเป็นการยอมรับผิดในทางอาญา 

                                                           
6 คณะกรรมการวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ, ความเห็นทั0วไป ฉบบัที0 21, 
สิทธิของบคุคลทกุคนที0จะได้เข้าร่วมในการแสดงออกทางวฒันธรรม (ข้อ 15, ย่อหน้า 1 (a), ของกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และวฒันธรรม), 21 ธันวาคม 2552, UN Doc. E/C.12/GC/21, ย่อหน้า 49-50 
7 คณะกรรมการวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ, ความเห็นทั0วไป ฉบบัที0 21, 
สิทธิของบคุคลทกุคนที0จะได้เข้าร่วมในการแสดงออกทางวฒันธรรม(ข้อ 15, ย่อหน้า 1 (a), ของกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และวฒันธรรม), 21 ธันวาคม 2552, UN Doc. E/C.12/GC/21, ย่อหน้า 6 
8 คณะกรรมการวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ, สมยัประชมุที0 55, ประเดน็ต่าง ๆ 
ที0เกี0ยวข้องกบัรายงานตามวาระฉบบัแรกและฉบบัที0สองของรัฐภาคี กรณีประเทศไทย | คําตอบของประเทศไทยตามประเดน็ปัญหาตา่ง ๆ 1 เมษายน 2558, 
UN Doc. E/C.12/THA/Q/1-2/Add.1, ย่อหน้า 145 จาก 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fTHA%2fQ%2f1-2%2fAdd.1&Lang=en 
9 Khaosod English, Prayuth Vows Tougher Crackdown On Anti-Monarchists (ประยทุธ์ประกาศเอาจริงกบัผู้ตอ่ต้านสถาบนัพระมหากษัตริย์), 11 
กนัยายน 2557; Khaosod English, Thai Junta to Diplomats: Lese Majeste is ‘Cultural Offense’ (รัฐบาลทหารบอกนกัการทตูวา่ 
การหมิ0นพระบรมเดชานภุาพเป็น ‘การดหูมิ0นทางวฒันธรรม’), 11 กมุภาพนัธ์ 2558 
10 Khaosod English, Thai Govt Seeking Extradition of 30 Lese Majeste Suspects (รัฐบาลไทยจะดําเนินการให้สง่ตวัผู้ ต้องสงสยัคดีหมิ0นฯ :� 
คนเป็นผู้ ร้ายข้ามแดน), 23 มีนาคม 2558 
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เนื0องจากคดีหมิ0นพระบรมเดชานุภาพเกือบ ���% มกัลงเอยด้วยการถูกศาลตดัสินลงโทษ 
การยอมรับสารภาพผิดจงึเป็นการตดัสินใจเชิงยทุธศาสตร์เพื0อช่วยให้ผู้กระทําผิดได้รับการลดหย่อนโทษเป็นส่วนใหญ่ 
ในปัจจุบนัมีผู้ถูกคมุขงั ;: คนตามมาตรา ��/ โดยเพิ0มจากจํานวนหกคนตอนที0ทหารยดึอํานาจเมื0อวนัที0 22 พฤษภาคม 
2557 และมีเพียงห้าคดีที0ศาลอนญุาตให้จําเลยได้รับการปล่อยตวัชั0วคราวระหว่างรอการพิจารณาคดี 
ในจํานวนคดีหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ �} คดีในช่วงหลงัการทํารัฐประหารในปี /<<~ มี 13 
คดีที0ศาลตดัสินลงโทษจําคกุจําเลย 
ทั �งที0มีหลกัฐานว่าเกี0ยวข้องกบัการใช้สิทธิที0จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในการเข้าร่วมการแสดงออกทางวฒันธร
รม อีกทั �งในหลายคดี 
ก็ปรากฏว่ามีผู้ถกูตั �งข้อหาหมิ0นพระบรมเดชานภุาพจากการแลกเปลี0ยนความเห็นและเนื �อหาที0เกี0ยวข้องกบัสถาบนัพระมห
ากษัตริย์ผ่านทาง Facebook นอกจากนี � นายสิรภพ กรณ์อรุษ 
ผู้ ต้องสงสยัรายหนึ0งในคดีหมิ0นพระบรมเดชานภุาพได้ถกูควบคมุตวัตั �งแต่เดือนมิถนุายน 2<<~ 
และยงัคงถกูคมุขงัระหว่างรอการพิจารณาคดี ฐานเขียนบทกวีซึ0งมีนยัยะสื0อถงึพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  
ในช่วงหลายปีก่อนหน้าที0ผ่านมา 
ได้มีการตั �งข้อหาหมิ0นพระบรมเดชานภุาพและการจําคกุจากการตีพิมพ์เผยแพร่สื0อที0มีเนื �อหาเกี0ยวข้องกบัสถาบนัพระมหา
กษัตริย์ของไทย 

 
คําบรรยายภาพ สมยศ พฤกษาเกษมสขุ อดีตบรรณาธิการถกูคุมขงัตามมาตรา 112 © FIDH 

 
นายสมยศ พฤกษาเกษมสขุ อดีตนกักิจกรรมด้านแรงงานและบรรณาธิการนิตยสาร  Voice of Taksin 
ซึ0งปัจจบุนัหยดุดําเนินงานไปแล้ว ถกูจบักมุเมื0อวนัที0 :� เมษายน /<<; 
ห้าวนัหลงัจากเขาเริ0มการรณรงค์รวบรวมรายชื0อบคุคล ��,��� คนที0เรียกร้องให้รัฐสภาพิจารณาแก้ไขเพิ0มเติมมาตรา 112 
ในวนัที0 23 มกราคม 2<<} ศาลอาญากรุงเทพฯ พพิากษาจําคกุเขาเป็นเวลา �� 
ปีฐานหมิ0นพระบรมเดชานภุาพสองกระทง 
ซึ0งนายสมยศมีความผดิเนื0องจากอนญุาตให้ตีพิมพ์บทความล้อเลียนสองเรื0องใน Voice of Taksin 
ซึ0งล้วนเป็นบทความที0ผู้ อื0นเขียน และทางการมองว่าเนื �อหาของบทความเหล่านั �นหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ ในวนัที0 �| 
กนัยายน /<<~ ศาลอทุธรณ์พิพากษายืนตามคําสั0งของศาลอาญากรุงเทพฯ ให้ลงโทษนายสมยศ 
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คําตดัสินของศาลสะท้อนความบกพร่องอย่างสิ �นเชิงในแง่การเคารพต่อกระบวนการตามกฎหมาย 
เนื0องจากศาลไม่ได้แจ้งให้นายสมยศและทนายความทราบวา่จะมีการพิจารณาคดีในวนัดงักล่าว 
ปัจจบุนันายสมยศถูกควบคมุตวัในเรือนจําพเิศษกรุงเทพฯ ระหว่างรอการอทุธรณ์คดีกบัศาลฎีกา 
ศาลยงัปฏิเสธไม่ให้ประกนัตวันายสมยศแม้จะพยายามขอประกนัตวัถึง �} ครั �ง โดยครั �งสดุท้ายเมื0อวนัที0 �z พฤศจิกายน 
/<<~  
ในวนัที0 8 ธันวาคม 2554 ศาลอาญากรุงเทพฯ ตดัสินจําคกุ Joe Gordon หรือนายเลอพงษ์ วิไชยคํามาตย์ พลเมืองสหรัฐฯ 
ที0มีเชื �อชาติไทยเป็นเวลาสองปีครึ0งในข้อหาหมิ0นพระบรมเดชานุภาพ 
ศาลลดโทษจําคกุจากห้าปีเนื0องจากจําเลยสารภาพตามข้อกล่าวหา 
นายกอร์ดอนถูกตดัสินลงโทษเนื0องจากแปลเนื �อหาบางส่วนของหนงัสือ The King Never Smiles ซึ0งเป็นหนงัสือต้องห้าม 
[โปรดดดู้านล่าง หนงัสือ นิตยสาร และวีดิโอเกมที0ถูกห้ามวางจําหน่าย] จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 
และนําไปเผยแพร่ทางอนิเตอร์เน็ตเมื0อหลายปีก่อนหน้านั �น ซึ0งเป็นช่วงที0เขายงัอาศยัอยู่ในสหรัฐฯ ทั �งนี � 
นายกอร์ดอนถูกควบคมุตวัเมื0อเดือนพฤษภาคม /<<; ระหว่างที0มาเยือนประเทศไทย 
ในวนัที0 20 มกราคม 2552 เจ้าพนกังานตํารวจที0กรุงเทพฯ แจ้งต่อนายใจ อึ�งภากรณ์ 
อาจารย์รัฐศาสตร์ว่ามีการตั �งข้อหาตามมาตรา ��/ กบัเขา เนื0องจากเนื �อหาแปดย่อหน้าในหนงัสือ A coup for the rich 

ที0เขาเป็นคนเขียน ถกูทางการมองวา่เป็นการหมิ0นสถาบนัพระมหากษตัริย์11 

โดยหนงัสือเล่มดงักล่าวจดัพิมพ์เผยแพร่โดยกลุ่ม Workers Democracy Publishers เมื0อเดือนมกราคม 2<<� อย่างไรก็ดี 
เมื0อต้นเดือนกมุภาพนัธ์ 2552 นายใจได้หลบหนีไปต่างประเทศ เนื0องจากเชื0อว่าจะไม่ได้รับการพิจารณาคดีที0เป็นธรรม 
ปัจจบุนัเขาลี �ภยัอยู่ในสหราชอาณาจกัร  
ในวนัที0 19 มกราคม 2552 ศาลอาญากรุงเทพฯ ลงโทษจําคกุ Harry Nicolaides 
นกัเขียนชาวออสเตรเลียเป็นเวลาหกปีในข้อหาหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ 
ศาลลดโทษจําคกุเหลือสามปีเนื0องจากเขารับสารภาพผิดตามข้อกล่าวหา 
ศาลมีความเห็นว่านายนิโคไลเดส์มีความผิดเนื0องจากหมิ0นพระราชวงศ์ไทยในหนงัสือ Verisimilitude 
ซึ0งเป็นนวนิยายที0เขาแต่งและเผยแพร่ในประเทศไทยเมื0อปี /<;z และที0ผ่านมาสามารถจําหน่ายได้ไม่กี0เล่ม 
นายนิโคไลเดส์ถกูจบักมุที0สนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ เมื0อวนัที0 :� สงิหาคม /<<� 
เขาได้รับพระราชทานอภยัโทษและได้รับการปล่อยตวัเมื0อวนัที0 20 กมุภาพนัธ์ 2552 
นกัเขียนยังเสี0ยงจะถกูดําเนินคดีหมิ0นพระบรมเดชานภุาพเนื0องจากการแจ้งความของบคุคลทั0วไป ในเดือนตุลาคม /<<~ 
นายวชัระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แจ้งข้อหาหมิ0นพระบรมเดชานภุาพต่อนาย Tom Plate 
ผู้ สื0อข่าวชาวอเมริกนัที0เขียนหนงัสือ Conversations with Thaksin โดยอดีต 
ส.ส.กล่าวหาว่าเนื �อหาบางส่วนในหนงัสือซึ0งมีการสมัภาษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร 

มีลกัษณะดหูมิ0นสถาบนัพระมหากษัตริย์12 ปัจจบุนัยงัไม่มีรายงานข่าวเกี0ยวกบัความคืบหน้าในการสอบสวนคดีนี � 

 

                                                           
11 Links.org, Thailand: Activist Giles Ji Ungpakorn charged with `insulting’ monarchy (ใจ อึ�งภากรณ์ 
นกักิจกรรมถกูตั �งข้อหาหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ), 20 มกราคม /<</ 
12 ประชาไท, ‘Conversation with Thaksin’ book sued for lese majeste (หนงัสอืสนทนากบัทกัษิณถกูฟ้องข้อหาหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ), 5 ตลุาคม 
2557; Bangkok Post, Thaksin and book face LM charge (ทกัษิณและหนงัสอืกําลงัถกูดาํเนินคดีข้อหาหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ), 4 ตลุาคม 2557 
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มีการจาํกัดเสรีภาพด้านงานศลิปะ 
 
การสั0งจําคกุนกักจิกรรมที0เล่นละครสองคนในข้อหาหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ 
สะท้อนอย่างชดัเจนถงึการเชื0อมโยงระหว่างการใช้มาตรา ��/ อยา่งมิชอบของไทย 
กบัความบกพร่องในการคุ้มครองสิทธิที0จะได้เข้าร่วมในการแสดงออกทางวฒันธรรม 
ในวนัที0 23 กมุภาพนัธ์ 2558 ศาลอาญากรุงเทพฯ 
ตดัสินจําคกุสมาชิกสองคนของกลุ่มประกายไฟการละครซึ0งปัจจุบนัยุติการดําเนินงานไปแล้ว ได้แก่ นางสาวภรณ์ทิพย์ 
มั0นคง หรือกอล์ฟ และ นายปติวฒัน์ สาหร่ายแย้ม หรือแบงค์ เป็นเวลาสองปีครึ0งตามมาตรา ��/ 
ศาลเห็นว่ากอล์ฟและแบงค์มีความผิดฐานหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ เนื0องจากเล่นละครการเมืองเรื0อง “เจ้าสาวหมาป่า” 
ซึ0งจดัขึ �นที0หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ที0กรุงเทพฯ เมื0อวนัที0 �: ตลุาคม /<<} 
และเป็นส่วนหนึ0งของกิจกรรมครบรอบ ;� ปีเหตกุารณ์ �; ตลุาคม /<�} 
ซึ0งเป็นการลกุฮือของนกัศกึษาต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารของจอมพลถนอม กติติขจร ทั �งนี � ละครเรื0อง เจ้าสาวหมาป่า 
เป็นเรื0องสมมติ แตถู่กมองว่ามีเนื �อหาหมิ0นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  
กอล์ฟเป็นนกักจิกรรม ส่วนแบงค์เป็นนกัศกึษา ทั �งคู่อยู่ในวยั /� เศษ 
พวกเขาถกูควบคมุตวัตั �งแต่ถกูจบักมุเมื0อกลางเดือนสิงหาคม /<<~ 
การควบคมุตวัแบงค์เป็นเหตใุห้เขาต้องยตุิการเรียนที0มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เจ้าหน้าที0เรือนจําควบคมุอย่างเข้มงวดต่อการจดักิจกรรมด้านวฒันธรรมของทั �งกอล์ฟและแบงค์ 
มีการยดึหนงัสือของพวกเขา และมีการสอดส่องอย่างใกล้ชิดเมื0อมีบคุคลภายนอกมาเยี0ยมและพดูคุย 

 
คําบรรยายภาพ ภาพวาดสภาพของห้องพิจารณาคดีหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ คดีภรณ์ทิพย์ มั0นคงและปติวฒัน์ 
สาหร่ายแย้ม © iLaw 
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ทหารตรวจสถานที0ที0ใช้แสดงละครบางละเมิด © คณะละครบีฟลอร์เธียเตอร์ 
 
บคุคลอื0น ๆ ที0เกี0ยวข้องกบัละครเจ้าสาวหมาป่าหลบหนีออกจากประเทศ เพราะเกรงกลวัการจบักมุตามมาตรา ��/ 
เช่นเดียวกบันกัศกึษา นกัวิชาการ และศิลปินอีกจํานวนมากซึ0งหลบหนีออกจากประเทศไทยภายหลงัรัฐประหารเมื0อวนัที0 
22 พฤษภาคม 2557 โดยผู้ ที0หลบหนีออกไปประกอบด้วยนายเนติ วิเชียรแสน นกัสร้างภาพยนตร์ โยนก ไฟเย็น 
นกัแต่งเพลงและนกัร้อง และสมาชิกคนอื0น ๆ ของวง วิสา คญัทพั นกัแต่งเพลงและกวี และไพจิตร อกัษรณรงค์ อนนัตชยั 
อนนัตเมฆ อดีตนกัแสดง และสมศกัดิ" เจียมธีรสกลุ นกัวชิาการ 
อีกเหตกุารณ์หนึ0งซึ0งสะท้อนการจํากดัอย่างเข้มงวดต่อเสรีภาพด้านงานศิลปะโดย คสช. คือ 
การที0ทหารได้เข้าไปคกุคามสมาชิกคณะละครบีฟลอร์เธียเตอร์หลายครั �งในเดือนมกราคมและกมุภาพนัธ์ 2558 
เนื0องจากการแสดงละครเรื0องบางละเมิด ซึ0งมีเนื �อหาบางส่วนเกี0ยวข้องกบัมาตรา ��/ 
ละครเรื0องบางละเมิดเป็นการแสดงเดี0ยวของอรอนงค์ ไทยศรีวงศ์ 
นกัแสดงหญิงที0สะท้อนถงึปัญหาการละเมิดสิทธิในประเทศไทย 
โดยเฉพาะที0เกี0ยวข้องกบัเสรีภาพในการแสดงออกและการใช้อํานาจจํากดัสิทธิอย่างแพร่หลายของรัฐบาลทหาร  
ในวนัที0 20 มกราคม เจ้าหน้าที0ทหารแจ้งให้ผู้จดัต้องขออนญุาตจากทางการเพื0อเปิดการแสดงละครดงักล่าว 
ซึ0งสดุท้ายกอ็นุญาตให้จดัการแสดงได้ โดยมีเจ้าหน้าที0ทหารนอกเครื0องแบบเฝ้าดรูะหว่างการแสดงเกือบทั �ง 19 รอบ 
เพื0อถ่ายวีดิโอนกัแสดงและผู้ชม 
 
มีการประกาศห้ามจาํหน่ายหนังสือ นิตยสาร และวิดีโอเกม 
 
ประเทศไทยมกัห้ามจําหน่ายสิ0งพมิพ์ที0ให้ความเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์  
ในวนัที0 12 พฤศจิกายน 2557 ทางการห้ามจําหน่ายหนงัสือ A Kingdom in crisis ของ Andrew McGregor Marshall 
ผู้ สื0อข่าวชาวองักฤษ13 
โดยเนื �อหาของหนงัสือพาดพิงพระราชวงศ์ไทยและประเด็นการสืบราชสมบตัใินบริบทของวิกฤตการเมืองไทยในปัจจบุนั 

                                                           
13 ประชาไท, Thai police ban Andrew Marshall’s book on Thai monarchy (ตํารวจไทยสั0งห้ามจําหน่ายหนังสือของแอนดรูว์ 
มาร์แชลเกี0ยวกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ของไทย), 12 พฤศจิกายน 2557 
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โดยมาตรการนี �เป็นการใช้อํานาจตามพระราชบญัญตัิการพมิพ์ พ.ศ./<<� 
ซึ0งให้อํานาจเจ้าพนกังานสั0งห้ามวางจําหน่ายสิ0งพิมพ์ที0พบว่ามีเนื �อหาหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ14 
ผู้ ที0ครอบครองหรือจําหน่ายสิ0งพิมพ์เหล่านี �อาจถกูลงโทษจําคกุไมเ่กินสามปีและถกูปรับเป็นเงิน 60,000 บาท  
The King never smiles เป็นหนงัสือเกี0ยวกบัพระราชประวตัิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ผู้ เขียนคือ Paul Handley 
ผู้ สื0อข่าวอสิระชาวอเมริกนัและตีพิมพ์เผยแพร่โดยสํานกัพิมพ์ Yale University Press เมื0อเดือนกรกฎาคม 2<;| 
เป็นหนงัสือที0ยงัคงถกูห้ามวางจําหน่ายในไทย  
หนงัสือที0ถกูห้ามวางจําหน่ายอีกเล่มหนึ0งคือ The devil’s discus 
ซงึเป็นหนงัสือแนวสืบสวนสอบสวนเกี0ยวกบัพฤติการณ์ลกึลบัของกรณีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัท
มหิดล (พระเชษฐาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลปัจจบุนั) เมื0อเดือนมิถนุายน /;z| โดยหนงัสือเล่มนี � นาย 
Rayne Kruger นกัเขียนชาวองักฤษ-แอฟริกาใต้ เป็นผู้ประพนัธ์ และตีพิมพ์เผยแพร่ครั �งแรกเมื0อปี /<�~ โดยสํานกัพมิพ์ 
Cassell & Co. 
รัฐบาลไทยประกาศห้ามจําหน่ายหนงัสือทนัทีที0มีการตีพิมพ์เผยแพร่และห้ามไม่ให้นายครูกเกอร์เดินทางเข้าประเทศไทย 

ต่อมามีการห้ามวางจําหน่ายหนงัสือที0แปลเป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการเมื0อเดือนพฤษภาคม /<;|15 

The Economist 
นิตยสารรายสปัดาห์ภาษาองักฤษตดัสินใจยตุิการวางจําหน่ายนิตยสารฉบบัพิมพ์ในประเทศไทยอย่างน้อยหกฉบบัระหว่า

งเดือนธนัวาคม 2<<�ถงึมกราคม 2<<z เนื0องจากมีบทความเกี0ยวข้องกบัพระราชวงศ์ไทย16 ในเดือนสิงหาคม 2557 

ผู้จดัพิมพ์ มตชินสดุสปัดาห์ ตดัสนิใจยตุิการวางจําหน่ายนิตยสารฉบบัดงักล่าวสําหรับสปัดาห์ที0 15-21 สิงหาคม 

เนื0องจากเนื �อหาบางส่วนมีลกัษณะหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ17 

ในเดือนธันวาคม /<;/ 
ทางการไทยยงัสั0งห้ามฉายภาพยนตร์ที0ถกูกล่าวหาว่าดหูมิ0นพระมหากษัตริย์ไทยในยคุปลายศตวรรษที0 �| เรื0อง Anna 
and the King ซึ0งเป็นเรื0องราวของนาง Anna Leonowens ครูชาวองักฤษ 
ผู้สอนหนงัสือในราชสํานกัสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที0 ;) 
เนื �อหาของภาพยนตร์เรื0องนี �ถกูมองว่าบดิเบือนข้อเท็จจริงประวตัิศาสตร์และเป็นการหมิ0นพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ
อมเกล้าเจ้าอยู่หวั  

                                                           
14 ประชาไท, Thai police ban Andrew Marshall’s book on Thai monarchy (ตํารวจไทยสั0งห้ามจําหน่ายหนังสือของแอนดรูว์ 
มาร์แชลเกี0ยวกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ไทย), 12 พฤศจิกายน 2557 
15 ราชกิจจานเุบกษา (ภาษาไทย) 123 (พิเศษ 73): 31. 27 มิถนุายน 2006 
16 The Economist ตดัสินใจไมว่างจําหน่ายนิตยสารฉบบัพิมพ์ในประเทศไทยสําหรับหลายสปัดาห์ในช่วงวนัที0 6 ธันวาคม 2<<�, 24 มกราคม 2<</, 20 
มีนาคม /<<:, 12 พฤษภาคม /<<<, 16 พฤศจิกายน 2<<}, 31 มกราคม 2558; Guardian “The Economist ได้ถกูห้ามวางจําหน่ายในไทย 
เนื0องจากมีการวพิากษ์วิจารณ์สถาบนัพระมหากษัตริย์”, 9 ธันวาคม /<<�; BBC, “ประเทศไทยห้ามจําหน่ายนิตยสาร Economist”, 26 มกราคม /<</; 
VOA, “นิตยสาร Economist ยติุการวางจําหน่ายในไทยเนื0องจากรายงานเรื0องราชวงศ์”, 18 มีนาคม /<<:; “Economist จะไม่วางจําหน่าย (อีกครั �ง)”, 11 
พฤษภาคม /<<< จาก https://thaipoliticalprisoners.wordpress.com/2012/05/11/economist-not-distributed- again/; Economist, Economist 
ฉบบัพิมพ์จะไมว่างจําหน่ายในไทยสําหรับสปัดาห์นี �, 15 พฤศจิกายน 2<<}; ประชาไท, Economist 
จะไมพ่ิมพ์เผยแพร่ในไทยเนื0องจากกฎหมายหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ, 30 มกราคม 2558 
17 ประชาไท, มตชินสดุสปัดาห์หยดุจําหน่ายเนื0องจากเกรงกฎหมายหมิ0นพระบรมเดชานภาพ, 15 สิงหาคม 2557 
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ทางการไทยยงัจ้องเล่นงานวีดิโอเกมซึ0งมีเนื �อหาที0เข้าข่ายหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ ทั �งนี � ในเดือนสิงหาคม /<<~ 
กระทรวงวฒันธรรมได้อ้างอํานาจตามพระราชบญัญตัิภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. /<<� สั0งห้ามวางจําหน่ายเกม Tropico 
5 ซึ0งเป็นเกมที0ให้ผู้ เล่นสามารถจําลองรูปแบบรัฐบาลในเกาะอนัห่างไกลได้ 
ทางการเชื0อว่าเกมดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความมั0นคงและศกัดิ"ศรีของประเทศ 

เนื0องจากเปิดโอกาสให้ผู้ เล่นสามารถตั �งชื0อประเทศและพระนามของกษัตริย์หรือชื0อของผู้ นําได้อย่างเสรี18 

 
นิตยสาร Economist ยตุิการวางจําหน่าย © Economist 
 
มีการใช้กฎหมายหมิ�นพระบรมเดชานุภาพเพื�อตามล่าผู้กระทาํผิดบนอินเตอร์เน็ต 
 
ภายหลงัคณะกรรมการ CESCR รับรองประเด็นปัญหาเพื0อการพิจารณา รัฐบาลไทยอ้างว่า 

“การเซ็นเซอร์เนื �อหาทางอนิเตอร์เน็ตที0ไม่เหมาะสมเป็นการกระทําอย่างจํากดัและระมดัระวงั”19 อย่างไรก็ดี 
ข้ออ้างดงักล่าวกลบัเป็นสิ0งตรงกนัข้ามกบัการรณรงค์อย่างรุนแรงของทางการ 
เพื0อเซ็นเซอร์เนื �อหาใดก็ตามบนอนิเตอร์เน็ตที0อาจเข้าข่ายหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ ซึ0งรัฐบาล คสช. 
ก็ยงัคงแนวปฏิบตัินี �จนปัจจุบนั  
ในวนัที0 16 ธันวาคม 2557 นายพรชยั รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสาร(ไอซีที) 
กล่าวว่า ตั �งแต่การทํารัฐประหารเป็นต้นมา ทางกระทรวงฯ ได้ปิดกั �นการเข้าถงึเวบ็ไซต์ประมาณ �,/�� แห่ง 

เนื0องจากเว็บไซต์เหล่านั �นมีเนื �อหาหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ20 
ยิ0งไปกว่านั �น ระหว่างวนัที0 5 มกราคม ถึง 10 มีนาคม 2558 
กองบงัคบัการปราบปรามการกระทําความผิดเกี0ยวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ได้ปิดกั �นการเข้าถงึ URL 

เพิ0มเติมอีก <�� รายชื0อ เนื0องจากมีเนื �อหาที0อาจเข้าข่ายละเมิดมาตรา 11221 โดยในจํานวนนี �รวมทั �งหน้าเว็บไซต์จาก 
Facebook, YouTube, บล็อก และเวบ็บอร์ด อีกทั �งในวนัที0 24 เมษายน 2<<z ระหว่างการแถลงผลงานรอบ 6 เดือน 
สํานกังานตํารวจแห่งชาติแจ้งว่า ได้สั0งปิดเว็บไซต์ 25,069 แห่ง 

                                                           
18 Nation, Banned game found offensive to monarchy (ห้ามวางจําหน่ายวีดีโอเกมเนื0องจากหมิ0นสถาบนัพระมหากษัตริย์), 6 สิงหาคม 2557 
19 คณะกรรมการวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ, สมยัประชมุที0 55, ประเดน็ต่าง ๆ 
ที0เกี0ยวข้องกบัรายงานตามวาระฉบบัแรกและฉบบัที0สองของรัฐภาคี กรณีประเทศไทย | คําตอบของประเทศไทยตามประเด็นปัญหาตา่ง ๆ, 1 เมษายน 2558, 
UN Doc. E/C.12/ THA/Q/1-2/Add.1, ย่อหน้า 147 จาก 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fTHA%2fQ%2f1-2%2fAdd.1&Lang=en 
20 ประชาไท, Thai authority boasts blocking 1,200 alleged lèse majesté websites 
(ทางการไทยอ้างวา่ปิดกั �นการเข้าถงึเวบ็ไซต์หมิ0นพระบรมเดชานภุาพแล้ว �,/�� แหง่), 17 ธันวาคม 2557 
21 Bangkok Post, Lese majeste fight goes online (การตอ่สู้กบักรณีหมิ0นพระบรมเดชานภุาพในทางอินเตอร์เน็ต), 16 มีนาคม 2558 
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โดยระบวุ่าเว็บไซต์ดงักล่าวเผยแพร่เนื �อหาที0เข้าข่ายหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ22 และตั �งแต่วนัที0 25 พฤษภาคม 

2557รัฐบาลทหารยงัได้ปิดกั �นการเข้าถงึเวบ็ไซต์ของหนงัสือพิมพ์ Daily Mail ขององักฤษ 
เนื0องจากมีเนื �อหาที0อาจเข้าข่ายหมิ0นพระบรมเดชานภุาพเช่นเดียวกนั 
นอกจากนี � ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) แจ้งว่า กสทช.ได้ขอความร่วมมือจาก Facebook, YouTube และ Line 

เพื0อกําจดัเนื �อหาที0วิพากษ์วิจารณ์สถาบนัพระมหากษัตริย์ไทย23 

 
เว็บไซต์ของ Daily Mail ถกูบล็อก © MICT 
 
เพื0อเพิ0มประสิทธิภาพในการสอดส่องดแูล 
รัฐบาลไทยทั �งในอดีตและปัจจบุนัได้ขอความร่วมมือมากขึ �นเป็นลําดบัจากประชาชนทั0วไปในการติดตามเนื �อหาทางอนิเตอ
ร์เน็ตที0เข้าข่ายหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ ทั �งนี �ในเดือนกรกฎาคม 2557 กระทรวงไอซีทีประกาศขยาย 
“เครือข่ายลกูเสือไซเบอร์” ที0มีอยู่เดิม  โดยมีการวางแผนเพื0อจดัสมัมนาเพื0ออบรมลกูเสือ     ไซเบอร์กว่า <�� 
คนเพื0อทําหน้าที0สอดส่องดแูลและรายงานเว็บไซต์ต่อทางราชการ ทั �งนี � โครงการลกูเสือไซเบอร์เริ0มขึ �นเมื0อปี /<<; 

มีเครือข่ายกว่า :z� คนกระจายอยู่ตามสถาบนัการศกึษาทั0วประเทศ24 
คสช.ยงัความพยายามใช้กฎหมายควบคมุการสื0อสารทางอิเลคทรอนิกส์เพิ0มเติม โดยต้นเดือนมกราคม 2<<z 
คสช.ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ความมั0นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ ซึ0งมีจดุประสงค์ในการจดัตั �งคณะกรรมการของรัฐบาล 

เพื0อทําหน้าที0ตรวจสอบและแก้ปัญหาภยัคกุคามทางอนิเตอร์เน็ตที0มีต่อความมั0นคงและเสถียรภาพของประเทศ25 

คณะกรรมการชดุดงักล่าวจะมีอํานาจในการเข้าถงึข้อมลูในเครื0องคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล โทรศพัท์มือถือ 

และอปุกรณ์อเิลคทรอนิกส์อื0นใด โดยไมต้่องใช้หมายศาล26 ทั �งนี � จะมีการพิจารณาและผ่านร่าง 
พ.ร.บ.ดงักล่าวในสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ (สนช.) ซึ0งเป็นองค์กรที0มาจากการแต่งตั �งของรัฐบาลทหาร ในการนี � 

                                                           
22 ประชาไท, Thai police say more than 200 lèse majesté cases closed in 6 months (ตํารวจไทยอ้างวา่สามารถปิดคดีหมิ0นพระบรมเดชานภุาพได้ 
/�� คดีภายในเวลาหกเดือน), 26 เมษายน 2558 
23 Straits Times, Thailand agency defends mass cyber surveillance (หน่วยงานไทยให้เหตผุลสนบัสนนุการสอดแนมทางอนิเตอร์เน็ตในวงกว้าง), 12 
กมุภาพนัธ์ 2558 
24 MCOT, Thai ICT Ministry to expand Cyber Scout project (กระทรวงไอซีทีขยายโครงการลกูเสือไซเบอร์), 22 กรกฎาคม 2557 
25 Khaosod English, Thai Internet Freedom Threatened by Junta’s New Bill, NGO Warns (เอน็จีโอเตือน ร่าง 
พ.ร.บ.ใหมข่องรัฐบาลทหารคกุคามเสรีภาพทางอินเตอร์เน็ต), 22 มกราคม 2558 
26 Committee to Protect Journalists, Cyber security bill threatens media freedom in Thailand (ร่าง 
พ.ร.บ.ใหมค่กุคามเสรีภาพทางอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย), 22 มกราคม 2558 
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พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา หวัหน้า คสช.ยงัแสดงท่าทีว่าวตัถปุระสงค์ประการหนึ0งของร่าง 

พ.ร.บ.ความมั0นคงปลอดภยัทางไซเบอร์คือการปราบปรามเนื �อหาทางอนิเตอร์เน็ตที0มีลกัษณะหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ27 

 
การจาํกัดสิทธิมีลักษณะไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามกตกิา ICESCR 
 
ในแง่การจํากดัสิทธิในการเข้าร่วมการแสดงออกทางวฒันธรรม คณะกรรมการ CESCR ระบใุนความเห็นทั0วไป ฉบบัที0 21 
ว่า รัฐไม่สามารถอ้าง “ความหลากหลายทางวฒันธรรม” 

เป็นเหตผุลเพื0อละเมิดสิทธิมนษุยชนที0ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจํากดัขอบเขตสิทธิได้28 
อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที0ไทยหลายท่านอ้างในหลายกรณีว่า การบงัคบัใช้กฎหมายหมิ0นพระบรมเดชานภุาพอย่างเข้มงวด 

เป็นสิ0งที0จําเป็นเนื0องจากสอดคล้องกบัคณุลกัษณะที0เป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนัพระมหากษัตริย์ไทย29 

คณะกรรมการ CESCR ยงัเน้นยํ �าว่า การจํากดัสิทธิเหล่านี �ต้องเป็นไปอย่าง “มีสดัส่วนเหมาะสม” (Proportionate) 
และต้องเป็นการใช้ “มาตรการจํากดัสิทธิขั �นตํ0าสดุ” (Least restrictive measures) 

ในกรณีที0อาจต้องจํากดัสิทธิในหลายประการ30 

และเป็นที0ชดัเจนว่าประเทศไทยไมส่ามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทั �งสองประการได้ เมื0อพิจารณาถงึมาตรการที0ทางการใช้ 
ทั �งการใช้โทษจําคกุที0รุนแรง การเซน็เซอร์อย่างกว้างขวาง และการจํากดัการเผยแพร่ความคิดและข้อมลูอย่างเสรี 
โดยสิ0งเหล่านี �ล้วนไม่อาจถือว่า “มีสดัส่วนเหมาะสม” ต่อความผิดตามข้อกล่าวหาและไมส่ามารถนบัว่าเป็นการใช้ 
“มาตรการจํากดัสิทธิขั �นตํ0าสดุ” ได้ นอกจากนั �น คําสั0งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที0 ://<<z 
ยงักําหนดให้ความผิดตามกฎหมายหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ อยู่ในประเภทเดียวกบัความผิดต่อความมั0นคงของรัฐ 
และความผิดเกี0ยวกบัอาวุธปืน เครื0องกระสนุปืน วตัถุระเบดิ ดอกไม้เพลิง และสิ0งเทียมอาวธุปืน 
ในปัจจุบนักําหนดให้ความผิดตามกฎหมายหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ อยู่ใต้เขตอํานาจของศาลทหาร 

ซึ0งทําให้หลกัประกนัการพิจารณาคดีที0เป็นธรรมออ่นแอลงเป็นอนัมาก31 

                                                           
27 ประชาไท, Junta leader admits controversial digital economy bills target lese majeste (หวัหน้ารัฐบาลทหารยอมรับร่าง 
พ.ร.บ.เศรษฐกิจดิจิตลัที0อื �อฉาวมีเป้าหมายจดัการกับปัญหาหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ), 22 มกราคม 2558 
28 คณะกรรมการวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ, ความเหน็ทั0วไป ฉบบัที0 21, 
สิทธิของบคุคลทกุคนที0จะได้เข้าร่วมในการแสดงออกทางวฒันธรรม(ข้อ 15, ย่อหน้า 1 (a), ของกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และวฒันธรรม), 21 ธันวาคม 2552, UN Doc. E/C.12/GC/21, ย่อหน้า 18 
29 ตวัอยา่งเช่น คําแถลงของเจ้าหน้าที0ไทย โปรดด:ู Straits Times, Thailand agency defends mass cyber surveillance 
(หน่วยงานไทยให้เหตผุลสนบัสนนุการสอดแนมทางอินเตอร์เน็ตในวงกว้าง), 12 กมุภาพนัธ์ 2558; Khaosod English, Thai Junta to Diplomats: Lese 
Majeste is ‘Cultural Offense’ (รัฐบาลทหารบอกนักการทตูวา่ การหมิ0นพระบรมเดชานภุาพเป็น ‘การดหูมิ0นทางวฒันธรรม’), 11 กมุภาพนัธ์ 2558; 
Thailand Today, “Lèse-majesté”: A distinctive Character of Thai Democracy amidst the Global Democratic Movement 
(“กฎหมายหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ ลกัษณะเดน่ของประชาธิปไตยไทยในทา่มกลางขบวนการประชาธิปไตยโลก)  27 กรกฎาคม 2557 จาก 
http://www.thailandtoday.in.th/monarchy/elibrary/article200 
30 คณะกรรมการวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ, ความเหน็ทั0วไป ฉบบัที0 21, 
สิทธิของบคุคลทกุคนที0จะได้เข้าร่วมในการแสดงออกทางวฒันธรรม(ข้อ 15, ย่อหน้า 1 (a), ของกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และวฒันธรรม), 21 ธันวาคม 2552, UN Doc. E/C.12/GC/21, ย่อหน้า 19 
31 ประชาไท, All crimes involving alleged lese majeste, sedition subjected to Military Court: Thai Coup makers (รัฐบาลทหารไทยระบ ุความผิดใด 
ๆ เกี0ยวกบัข้อหาหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ ขบถในราชอาณาจกัร ต้องขึ �นศาลทหาร), 25 พฤษภาคม 2557 
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ประการสดุท้าย ตามความเห็นของคณะกรรมการ CESCR ประเทศไทยควรแสดงให้เห็นวา่มีความชอบธรรมในการใช้ 
“มาตรการแบบถดถอย” (Regressive Measures) 

ในแง่สิทธิของบคุคลทุกคนที0จะได้เข้าร่วมในการแสดงออกทางวฒันธรรม32 อย่างไรก็ดี 
ประเทศไทยไมส่ามารถอธิบายได้ว่าเหตใุดมาตรการดงึจึงมีความจําเป็น 
ที0ผ่านมามีเพียงการยืนยนัว่าความผิดฐานหมิ0นพระบรมเดชานุภาพ 
เป็นความผิดร้ายแรงที0สร้างความกระทบกระเทือนต่อจิตใจของประชาชนและถือเป็นภยัคกุคามต่อความมั0นคงแห่งชาติ 
 
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล 
 

• ส่งเสริมให้เกิดการอภิปรายโต้เถียงอย่างเปิดเผย เป็นอสิระ และเน้นที0การเผยแพร่ความรู้เพื0อการปฏิรูปมาตรา 
112 

• แก้ไขเพิ0มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 
เพื0อตดัโทษจําคกุต่อความผดิที0เกิดจากการใช้สิทธิที0ชอบธรรมที0จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก  

• กําหนดอํานาจในการแจ้งความตามมาตรา ��/ ให้เป็นของสํานกัพระราชวงั 

• ประกนัว่าการคุ้มครองสถาบนัพระมหากษัตริย์ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิที0จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสด
งออก 

• ยกเลิกคําสั0งห้ามวางจําหน่ายสิ0งพิมพ์และวตัถทุางวฒันธรรมอื0นใด ที0เกี0ยวข้องกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ไทย 
เพื0อประกนัให้มีการเผยแพร่ความคิดและข้อมลูอย่างเสรี 

• ยตุิการเซน็เซอร์สื0อสิ0งพิมพ์และอนิเตอร์เน็ตที0มีเนื �อหาเกี0ยวข้องกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ไทย  

• ให้ปล่อยตวันางสาวภรณ์ทิพย์ มั0นคง หรือกอล์ฟ และนายปติวฒัน์ สาหร่ายแย้ม หรือแบงค์ 
โดยทนัทีและอย่างไม่มีเงื0อนไข รวมทั �งบุคคลอื0นที0ถกูจําคกุตามมาตรา ��/ 
เพียงเพราะการใช้สิทธิขั �นพื �นฐานที0จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก  

• ยตุิการฟ้องคดีตามมาตรา ��/ 
ต่อบคุคลเพียงเพราะการใช้สิทธิขั �นพื �นฐานที0จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก 

• ยตุิการใช้ศาลทหารพิจารณาคดีต่อพลเรือนที0ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายหมิ0นพระบรมเดชานภุาพ 

• ยตุิการคกุคามรูปแบบใดกต็ามต่อศิลปิน นกัศกึษา 
และนกัวิชาการทั �งที0อยู่ในประเทศและที0ลี �ภยัอยูใ่นต่างประเทศ 

• แก้ไขเพิ0มเติม ร่าง พ.ร.บ.ความมั0นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 
เพื0อประกนัว่าการสอดแนมการสื0อสารทางอเิลคทรอนิกส์ เป็นไปภายใต้การกํากบัดแูลของศาล 

• ประกนัว่าการจํากดัสิทธิที0จะได้เข้าร่วมในการแสดงออกทางวฒันธรรม 
มีลกัษณะสอดคล้องกบัพนัธกรณีของไทยตามสนธิสญัญาระหว่างประเทศซึ0งไทยเป็นรัฐภาคี 

                                                           
32 คณะกรรมการวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ, ความเหน็ทั0วไป ฉบบัที0 21, 
สิทธิของบคุคลทกุคนที0จะได้เข้าร่วมในการแสดงออกทางวฒันธรรม(ข้อ 15, ย่อหน้า 1 (a), ของกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และวฒันธรรม), 21 ธันวาคม 2552, UN Doc. E/C.12/GC/21, ย่อหน้า 46 
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• ส่งจดหมายเชิญไปยงัผู้ เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติในประเด็นสิทธิทางวฒันธรรม 
ผู้ เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออ
ก และคณะทํางานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการควบคมุตวัโดยพลการ (UN Working Group on Arbitrary 
Detention) 

• ลงนามและให้สตัยาบนัรับรองพิธีสารเลือกรับ (Optional Protocol) ของกติกา ICESCR 
 
FIDH ช่วยเปิดตาของท่าน 
พสูิจน์ข้อเทจ็จริง 
ภารกจิสืบสวนและสังเกตการณ์การพจิารณาคดี  
FIDH มีกิจกรรมหลากหลาย ตั �งแตก่ารส่งผู้สงัเกตการณ์การพิจารณาคดี ไปถงึการจดัให้มีภารกิจสืบสวนระหว่างประเทศ 
เราได้พฒันาขั �นตอนการปฏิบตัิที0เข้มแข็งและเป็นกลางในการพิสจูน์ข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบ 
ซึ0งผู้ เชี0ยวชาญที0ทํางานร่วมกบัเรา ทํางานในลกัษณะเป็นอาสาสมคัร  
FIDH มีภารกิจกวา่ �,<�� โครงการในมากกวา่ ��� ประเทศในช่วง /< ปีที0ผ่านมา 
กิจกรรมเหล่านี �เป็นส่วนหนึ0งที0สร้างความเข้มแข็งให้การรณรงค์เพื0อสร้างกระแสและแรงกดดนัของ FIDH   
 
สนับสนุนภาคประชาสังคม  
การอบรมและการแลกเปลี�ยน  
 FIDH จดักิจกรรมมากมายร่วมกบัองค์กรสมาชิกในประเทศต่าง ๆ ที0องค์กรเหล่านั �นตั �งอยู่ 
โดยมีจุดประสงค์หลกัเพื0อช่วยให้นกัเคลื0อนไหวด้านสิทธิมนษุยชนมีบทบาทและศกัยภาพ 
เป็นผู้ นําการเปลี0ยนแปลงในท้องถิ0นของตนเอง  
 
การขับเคลื�อนในประชาคมระหว่างประเทศ  
การลอ็บบี Aอย่างสมํ�าเสมอต่อหน่วยงานระหว่างรัฐบาล  
 
FIDH สนบัสนนุองค์กรสมาชิกและภาคีระดบัประเทศที0ต้องการกดดนัหน่วยงานระหว่างรัฐบาล 
เราแจ้งข้อมลูให้หน่วยงานระหว่างประเทศทราบเมื0อมีการละเมิดสิทธิมนษุยชน และส่งคําร้องกรณีต่าง ๆ 
ไปยงัหน่วยงานเหล่านั �น และFIDH ยงัเข้าร่วมในการพฒันากลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศ  
 
ให้ความรู้และรายงาน 
ขับเคลื�อนมตมิหาชน  
 
FIDH ให้ความรู้และขบัเคลื0อนมติมหาชน โดยผ่านการออกแถลงการณ์ การจดัแถลงข่าว 
การออกจดหมายเปิดผนกึถึงทางการ รายงานภารกิจ ข้อเรียกร้องเร่งด่วน จดหมายร้องเรียน การรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ 
การใช้เว็บไซต์ และวิธีการอื0น  FIDH ยงัพยายามใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื0อสารทกุรูปแบบอย่างเต็มที0 
เพื0อให้สงัคมตระหนกัถงึปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน  
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รายงานฉบบันี �จดัทําขึ �นด้วยการสนบัสนนุจาก Irish Aid แต่เนื �อหาของรายงานเป็นความรับผิดชอบเฉพาะของ FIDH 
และไม่อาจอ้างได้ว่าสะท้อนถงึจุดยืนของ Irish Aid 
 
FIDH - International Federation for Human Rights  
17, passage de la Main-d’Or - 75011 Paris - France  
CCP Paris : 76 76 Z 
โทรศพัท์ (33-1) 43 55 25 18 / โทรสาร (33-1) 43 55 18 80 
www.fidh.org 
 
ผู้ อํานวยการสิ0งพิมพ์: Karim Lahidji  
บรรณาธิการ: Antoine Bernard 
ผู้ เขียน: FIDH  
ผู้ออกแบบ: CBT 
 
Imprimerie de la FIDH - Dépôt légal juin 2015 - FIDH (English ed.) ISSN 2225-1804 - Fichier informatique 
conforme à la loi du 6 janvier 1978 (Déclaration N°330 675) 
  
FIDH เป็นตวัแทนของหน่วยงานสิทธิมนษุยชน �~z แห่งในห้าทวีป  
 
ข้อ 6 ทุกคนมีสิทธิที0จะได้รับการยอมรับทกุแห่งหนวา่เป็นบคุคลตามกฎหมาย ข้อ 7 
ทกุคนเสมอภาคกนัตามกฎหมายและมีสิทธิที0จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่าเทียมกนั  
โดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิใด ทกุคนมีสิทธิที0จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกนัจากการเลือกปฏิบตัิใด 
อนัเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญานี � และจากการยยุงให้มีการเลือกปฏิบตัิดงักล่าว ข้อ 8 
ทกุคนมีสิทธิที0จะได้รับการเยียวยาอนัมีประสิทธิผลจากศาลที0มีอํานาจแห่งรัฐ ต่อการกระทําอนัล่วงละเมิดสิทธิขั �นพื �นฐาน  
ซึ0งตนได้รับตามรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย ข้อ 9 บคุคลใดจะถกูจบักมุ กกัขงั หรือเนรเทศตามอําเภอใจไม่ได้ ข้อ 10 
ทกุคนย่อมมีสิทธิในความเสมอภาคอย่างเต็มที0ในการได้รับการพิจารณาคดีที0เป็นธรรมและเปิดเผยจากศาลที0อสิระและไม่
ลําเอียง ในการพิจารณากําหนดสิทธิและหน้าที0ของตนและข้อกล่าวหาอาญาใดต่อตน ข้อ 11 (1) 
ทกุคนที0ถกูกลา่วหาว่ากระทําผิดทางอาญา มีสิทธิที0จะได้รับการสนันิษฐานไว้ก่อนว่าบริสทุธิ"จนกว่าจะพิสจูน์ได้ว่ามี 
ความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีที0เปิดเผย ซึ0งตนได้รับหลกัประกนัที0จําเป็นทั �งปวงสําหรับการต่อสู้คดี  
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เกี�ยวกับ FIDH 
 
FIDH ปฏิบตัิการเพื0อคุ้มครองผู้ เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนษุยชน ป้องกนัการละเมิด 
และกดดนัให้นําตวัผู้กระทําผิดมาลงโทษ  
 
อํานาจหน้าที�ที�กว้างขวาง 
 
FIDH ทํางานโดยเคารพต่อสิทธิทกุประการที0กําหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน 
ทั �งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ตลอดจนสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม  
 
ขบวนการเคลื�อนไหวระดับสากล  
 
FIDH ก่อตั �งขึ �นเมื0อปี /;}< และในปัจจบุนัมีองค์กรสมาชิก �~z แห่งในมากกว่า ��� ประเทศทั0วโลก FIDH 
ช่วยประสานงานและสนบัสนนุกจิกรรมขององค์กรเหล่านี � และช่วยให้งานของพวกเขาเป็นที0รับรู้ในระดบัสากล  
 
หน่วยงานอิสระ 
 
FIDH และองค์กรสมาชิกไมมี่ส่วนเชื0อมโยงกบัพรรคการเมืองหรือศาสนาใด และเป็นอิสระจากทกุรัฐบาล  
 
สําหรับข้อมลูเพิ0มเติมเกี0ยวกบัองค์กรสมาชิก 178 แห่งของ FIDH โปรดด ูwww.fidh.org 


