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บัทสรปุผู้้�บัริหาร

เม่�อเด่ิอนพฤศจิกายน 2563 ประเท้ศไท้ยไดิ�นำาประมวลกฎห่มายอาญา มาตรา 112 (“ห่มิ�นประมาท้กษัตัรยิ”์) อนัเล่�องช่�อ 
กลับมาใช�จับกุมดิำาเนินคดีิอีกครั้ง ห่ลังห่ยุดิใช�ไปราวสิองปี การกลับมาของมาตรานี้เป็นการโต�ตอบต่อการประท้�วงโดิย
สิันติเพ่�อเรียกร�องประชาธิิปไตยท้ี�เกิดิขึ้นท้ั�วประเท้ศในปีนั้น

ระห่ว่างวันท้ี� 24 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 สิิงห่าคม 2564 ประชาชน 124 คน ซึ�งเป็นเยาวชนอย่างน�อยแปดิราย  
ถ้กตั้งข�อห่าฝ่าฝืนมาตรา 1121ช่วงเวลาเดิียวกันนี้ เจ�าห่น�าท้ี�ยังไดิ�ควบคุมตัวบุคคลอย่างน�อย 19 คนท้ี�ถ้กตั้งข�อห่า 
ภายใต�มาตรา 112  ในเวลาท้ี�จัดิพิมพ์รายงานฉบับนี้ ยังมีผู้้�ท้ี�ถ้กควบคุมตัวอย้่อีกสิองคน

การจับกุมและดิำาเนินคดิีข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ในระลอกนี้ เจ�าห่น�าท้ี�มุ่งเป้าอย่างเป็นระบบในการจัดิการแกนนำา
ประท้�วงเรียกร�องประชาธิิปไตยและผู้้�เข�าร่วมประท้�วงจากการมีส่ิวนร่วมในการชุมนุมของพวกเขา นักกิจกรรมท้ี�โดิดิเดิ่น
บางคนต�องเผู้ชญิกบัการดิำาเนนิคดิดีิ�วยข�อห่าตามมาตรา 112 ห่ลายคดิ ีซึ�งอาจจะนำาไปสิ้โ่ท้ษัจำาคกุท้ี�ยาวนาน ตัวอย่างเชน่  
พริษัฐ์ ชิวารักษั์ นักกิจกรรมนักศึกษัาท้ี�ถ้กกล่าวห่าดิ�วยข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ถึง 20 คดิี ห่ากถ้กตัดิสิินว่ามีความผู้ิดิ
ท้ั้งห่มดิในทุ้กกรรมตามท้ี�ถ้กกล่าวห่า พริษัฐ์จะต�องโท้ษัจำาคุกรวมท้ั้งสิิ้นถึง 300 ปี

กว่าครึ�งห่นึ�งของการต้ังข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์กับนักกิจกรรมเรียกร�องประชาธิิปไตย ผู้้�ประท้�วง และบุคคลท้ั�วไป  
มาจากการแสิดิงออกท้างออนไลน์ร้ปแบบต่าง ๆ  คดีิเห่ล่าน้ีมาจากการแจ�งความร�องเรียนโดิยกลุ่มผู้้�สินับสินุนสิถาบัน
พระมห่ากษััตริย์ กลุ่มศาลเต้ียออนไลน์ และผู้้�ใช�อินเตอร์เน็ตท้ั�วไป การดิำาเนินคดิีห่มิ�นประมาท้กษััตริย์บางคดิีเกิดิจาก
ปฏิบัติการดิ�านข่าวสิารออนไลน์ (Information Operations; IOs) ของกองท้ัพไท้ย ท้ี�ท้ำางานเพ่�อปลุกเร�ากระแสิแนวคิดิ
ชาตินิยม และโจมตีฝ่ายตรงข�ามท้างการเม่องและผู้้�ประท้�วงเรียกร�องประชาธิิปไตย

ท้างการไท้ยยังคงตีความมาตรา 112 ออกไปอย่างกว�างขวาง และขยายความตัวบท้ออกไปจนพิลึกพิลั�น การดิำาเนินการ
ท้างกฎห่มายท้ี�ท้างการไท้ยใช�ภายใต�มาตรา 112 อันแปลกประห่ลาดิเห่ล่านี้มุ่งโจมตีประชาชนท้ี�วิจารณ์การจัดิห่าวัคซีน
โควิดิ-19 ของรัฐบาล แต่งชุดิคอสิต้มเข�าร่วมกิจกรรมแฟชั�นโชว์ ห่ร่อกล่าวดิ้ห่มิ�นกษััตริย์องค์ก่อน

มาตรา 112 ยังคงเป็นอาวุธิท้างกฎห่มายอันท้รงอำานาจ ท้ี�ใช�ปิดิกั้นการวิพากษ์ัวิจารณ์และการพ้ดิคุยถกเถียงเกี�ยวกับ
สิถาบันกษััตริย์ไท้ย ซึ�งขัดิกับมาตรฐานสิิท้ธิิมนุษัยชนระห่ว่างประเท้ศ โดิยเฉพาะกติกาสิากลระห่ว่างประเท้ศว่าดิ�วย
สิิท้ธิิพลเม่องและสิิท้ธิิการเม่อง (International Covenant on Civil and Political Rights; ICCPR) ซึ�งประเท้ศไท้ยเป็น 
รฐัภาค ีประเดิน็ห่ลกัท้ี�ขดัิตอ่ ICCPR ไดิ�แก ่1) สิทิ้ธิใินความปลอดิภยัของรา่งกายและเสิรภีาพท้ี�จะไมถ่ก้จบักมุควบคมุตวั 
โดิยพลการ (ข�อบท้ท้ี� 9) 2) สิิท้ธิิที้�จะไดิ�รับการดิำาเนินคดีิอย่างเป็นธิรรม (ข�อบท้ท้ี� 14) และ 3) สิิท้ธิิท้ี�ในเสิรีภาพใน 
ความคิดิเห่็นและการแสิดิงออก (ข�อบท้ท้ี� 19)

ในชว่งเวลา 10 ปทีี้�ผู่้านมา กลไกตดิิตามตรวจสิอบสิิท้ธิมินษุัยชนของสิห่ประชาชาตหิ่ลายตอ่ห่ลายกลไก ไดิ�แสิดิงข�อกงัวล
ต่อมาตรา 112 ห่ลายครั้ง และประกาศว่าการบังคับใช�กฎห่มายมาตรานี้ไม่สิอดิคล�องกับกฎห่มายสิิท้ธิิมนุษัยชนระห่ว่าง
ประเท้ศ นอกจากนี้ประชาคมระห่ว่างประเท้ศยังไดิ�แสิดิงข�อกังวลของตนเกี�ยวกับการใช�มาตรา 112 อีกดิ�วย

รายงานนีม้ขี�อเสินอแนะในท้างปฏบิตั ิเพ่�อจดัิการแก�ไขการละเมดิิสิทิ้ธิมินษุัยชนจากการบงัคับใช�มาตรา 112 และประกนั
ว่าประเท้ศไท้ยจะดิำาเนินการให่�สิอดิคล�องกับพันธิกรณีดิ�านสิิท้ธิิมนุษัยชนตามกฎห่มายระห่ว่างประเท้ศ

1 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, สถิิติิผู้้�ถิ้กดำเนิินิคดีมาติรา 112 “หมิ�นิประมาทกษััติริย์์” ปี 2563-64, https://tlhr2014.com/archives/23983  
(เข�าถึงล่าสิุดิ: 1 กันยายน 2564)

https://tlhr2014.com/archives/23983
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กฎหมายหม่�นประมาทกษัตัริย์ถูก้ปลุุกข้ึ้�นมาเพ่ื่�อขึ้ดัขึ้วางขึ้บัวนการเรียกร�องประชาธิป่ไตย

มาตรา 112 ถ้กนำากลับมาใช�อย่างแข็งขัน เพ่�อเอาผู้ิดิท้างอาญากับการกระท้ำาของนักกิจกรรมเรียกร�องประชาธิิปไตย  
ผู้้�ประท้�วง และผู้้�วิจารณ์สิถาบันกษััตริย์ สิ่งผู้ลปิดิกั้นลิดิรอนการใช�สิิท้ธิิที้�จะมีเสิรีภาพในการแสิดิงออกในประเท้ศไท้ย
อย่างร�ายแรง

ประมวลกฎห่มายอาญามาตรา 112 ของประเท้ศไท้ย (ความผู้ิดิฐานห่มิ�นประมาท้กษััตริย์) กำาห่นดิว่า ผู้้�ใดิห่มิ�นประมาท้ 
ดิห้่มิ�น ห่รอ่แสิดิงความอาฆาตมาดิร�ายพระมห่ากษัตัริย ์พระราชนิ ีรัชท้ายาท้ ห่รอ่ผู้้�สิำาเร็จราชการแท้นพระองค์ ต�องระวาง
โท้ษัจำาคุกตั้งแต่สิามปีถึง 15 ปีต่อกรรม

กระแสิการจบักมุ ควบคมุตัว และดิำาเนนิคดิจีากข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษัตัรยิร์ะลอกแรกในประเท้ศไท้ย เกดิิขึน้ห่ลงัรฐัประห่าร
เม่�อเดิ่อนพฤษัภาคม พ.ศ. 2557 ช่วงเวลาดิังกล่าว (พฤษัภาคม 2557 – มกราคม 2561) คณะท้ห่ารท้ี�ยึดิครองอำานาจ 
ภายใต�ช่�อ คณะรักษัาความสิงบแห่่งชาติ (คสิช.) อ�างความจำาเป็นในการปกป้องสิถาบันกษััตริย์ ยกระดัิบความเข�มข�น 
ในการใช�มาตรา 112 และไดิ�จับกุมปัจเจกบุคคลอย่างน�อย 127 รายดิ�วยข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์2 ในจำานวนน้ี  
ห่�าสิบิรายถก้ตดัิสินิจำาคุก โดิยโท้ษัส้ิงสิดุิยาวนานถงึ 35 ป ีจำาเลยคดิหี่มิ�นประมาท้กษัตัรยิห์่ลายคนถก้คมุขงักอ่นการพจิารณา
คดิีเป็นเวลานาน ถ้กศาลปฏิเสิธิสิิท้ธิิท้ี�จะไดิ�รับประกันตัวอย่างเป็นระบบ และ/ห่ร่อถ้กนำาตัวไปพิจารณาคดิีในศาลท้ห่าร

ห่ลังนานาชาติแสิดิงความกังวลมากขึ้นเร่�อย ๆ ต่อการบังคับใช�มาตรา 112 อย่างท้ารุณของคสิช. ในต�นปี 2561  
การฟ้องร�องและจับกุมดิ�วยข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ก็ไดิ�ห่ยุดิชะงักลงชั�วคราว ว่ากันว่าแนวท้างท้ี�เปลี�ยนไปน้ีเป็น 
ผู้ลงานของกษััตริย์รัชกาลท้ี� 10 ซึ�งขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดิาเม่�อเดิ่อนตุลาคม 2559 ต่อมาในวันท้ี� 15 มิถุนายน 
2563 พลเอกประยุท้ธิ์ จันท้ร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไดิ�ย่นยันเร่�องนี้โดิยกล่าวว่า ท้ี�ผู้่านมา ไม่มีการบังคับใช�มาตรา 112 
“เพราะพระบาท้สิมเดิ็จพระเจ�าอย้่ห่ัวท้่านท้รงพระเมตตา ไม่ให่�ใช�”3 

ในท้างปฏิบัติ ห่น่วยงานท้างการไท้ยต่าง ๆ เริ�มออกแนวท้างกฎเกณฑ์ให่ม่ เพ่�อจำากัดิการฟ้องร�องและดิำาเนินคดิีมาตรา 
112 โดิยพลการ4 เม่�อวันท้ี� 21 กุมภาพันธิ์ 2561 สิำานักงานอัยการสิ้งสิุดิออกแนวท้างปฏิบัติเกี�ยวกับการดิำาเนินคดิี  
ระบุให่�พนกังานอยัการทั้�วไปไมต่�องท้ำาความเห็่นในสิำานวนคดีิห่มิ�นประมาท้กษััตรยิ ์และให่�อยัการสิง้สุิดิเท่้านัน้เปน็ผู้้�พจิารณา
สิั�งฟ้องห่ร่อไม่ฟ้อง5 ระเบียบสิำานักงานอัยการสิ้งสิุดิอีกฉบับ ลงวันท้ี� 15 มิถุนายน 2561 ให่�อำานาจนายกรัฐมนตรีในการ
เสินอความเห่น็ตอ่อยัการสิง้สิดุิให่�พจิารณาสิั�งไมฟ้่องคดิที้ี�จะไมเ่ปน็ประโยชน์แกส่ิาธิารณชน ห่รอ่จะมผีู้ลกระท้บตอ่ความ
ปลอดิภัยห่ร่อความมั�นคงของชาติ ห่ร่อต่อผู้ลประโยชน์อันสิำาคัญของประเท้ศ6 

ต้ังแตเ่ดิอ่นกมุภาพนัธิ ์2561 จนถงึเดิอ่นตุลาคม 2563 ท้างการไท้ยห่นัไปใช�กฎห่มายอ่�นเพ่�อปราบปรามผู้้�วจิารณส์ิถาบนั
กษััตริย์ ซึ�งรวมถึงประมวลกฎห่มายอาญา มาตรา 116 (“ยุยงปลุกปั่น”) และมาตรา 14 พระราชบัญญัติว่าดิ�วยการ 
กระท้ำาความผู้ดิิท้างคอมพวิเตอร์7 ในช่วงเวลาดิงักลา่ว ศาลตา่ง ๆ  ยงัไดิ�สิั�งยกฟอ้งคดิหี่มิ�นประมาท้กษัตัรยิท์้ี�อย้ใ่นระห่วา่ง
การพิจารณาอีกดิ�วย8 

การจับกุมและดิำาเนินคดิีดิ�วยข�อห่าตามมาตรา 112 กลับมาอีกครั้งเพ่�อตอบโต�การชุมนุมเรียกร�องประชาธิิปไตยท้ี�เกิดิขึ้น
อย่างต่อเน่�องท้ั�วประเท้ศไท้ยตลอดิปี 2563 ขบวนการเรียกร�องประชาธิิปไตยท้ี�เกิดิขึ้นให่ม่น้ีปะทุ้ขึ้นจากความไม่พอใจ 
ต่อการปิดิกั้นประชาธิิปไตยและสิิท้ธิิมนุษัยชน รวมถึงความล�มเห่ลวในการบริห่ารเศรษัฐกิจของรัฐบาลให่ม่ท้ี�มีท้ห่าร 
ห่นุนห่ลัง ซึ�งเข�ามามีอำานาจห่ลังการเล่อกตั้งทั้�วไปที้�เต็มไปดิ�วยปัญห่าและข�อบกพร่องเม่�อเดิ่อนมีนาคม 25629  
การเคล่�อนไห่วท้ี�นำาโดิยเยาวชนในช่วงแรก ไดิ�จุดิประกายให่�เกิดิแรงกระเพ่�อมอย่างรวดิเร็ว และไดิ�รับการสินับสินุนอย่าง
กว�างขวางจากสิังคมไท้ยห่ลายภาคสิ่วน ขบวนการเคล่�อนไห่วท้�าท้ายความชอบธิรรมของรัฐบาลมากขึ้นเร่�อย ๆ และ 
เรียกร�องการเปลี�ยนแปลงท้างการเม่องให่�ถึงต�นตอ10 สิิ�งที้�น่าท้ึ�งค่อ ผู้้�ชุมนุมไดิ�ท้ำาลายหั่วข�อการเม่องต�องห่�ามของไท้ย 

2 FIDH, 36 and Counting: Lèse-majesté imprisonment under Thailand’s military junta, กุมภาพันธิ์ 2559
3 Al Jazeera, PM Prayuth promises to use ‘all laws’ against Thai protesters, 19 พฤศจิกายน 2563
4 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, Changes in Thailand’s Lèse-majesté prosecutions in 2018, 15 มกราคม 2562
5 BBC Thai, สนิง.อััย์การส้งสุด อัอักแนิวปฏิิบััติิใหม่ รวบัคดี 112 ให� อัสส.พิิจารณา, 27 กุมภาพันธิ์ 2561
6 สิำนักงานอัยการสิ้งสิุดิ, ระเบัีย์บัสํานิักงานิอััย์การส้งสุด ว่าด�วย์การสั�งคดีอัาญาที�จะไม่เป็นิประโย์ชนิ์แก่สาธารณชนิ หรือัจะมีผู้ลกระทบั ติ่อัความ

ปลอัดภััย์หรือัความมั�นิคงขอังชาติิ หรือัติ่อัผู้ลประโย์ชนิ์อัันิสําคัญขอังประเทศ (ฉบัับัที� ๒), 15 มิถุนายน 2561
7 iLaw, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(3) เวอร์ชั�นให่ม่ความผู้ิดิห่มิ�นกษััตริย์ฯ แท้นท้ี� ม.112, 21 กุมภาพันธิ์ 2563; ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัย

ชน, As if the NCPO never left; Six years after the coup and the persistent of human rights violations, 22 พฤษัภาคม 2563
8 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, Changes in Thailand’s Lèse-majesté prosecutions in 2018, 15 มกราคม 2562
9 Straits Times, Thai students rise up in wave of ‘flash mobs’ anti-government protesters, 27 กุมภาพันธิ์ 2563
10 ผู้้�ชุมนุมประกาศข�อเรียกร�องสิามข�อ ไดิ�แก่ 1) ให่�ยุบสิภา  2) ให่�ยุติการคุกคามผู้้�วิจารณ์รัฐบาลท้ี�ใช�สิิท้ธิิขั้นพ่้นฐานที้�จะมีเสิรีภาพในการแสิดิงออก และ 3) 

ให่�ร่างรัฐธิรรมน้ญให่ม่
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ท้ี�คงอย้่มายาวนาน โดิยการวิพากษั์วิจารณ์สิถาบันกษััตริย์อย่างเปิดิเผู้ย และเรียกร�องให่�ปฏิร้ปสิถาบันกษััตริย์ ผู้่านการ
ชุมนุมประท้�วงบนท้�องถนนตลอดิเวลาห่ลายเดิ่อน11 

ในปลายปี 2563 ขณะท้ี�การชุมนุมประท้�วงโดิยสิันติเพิ�นพ้นความเข�มข�นขึ้นท้ั�วประเท้ศ รัฐบาลไท้ยไดิ�ร่้อฟื้นมาตรา 112 
กลับมาใช�อีกครั้ง วันท้ี� 19 พฤษัจิกายน พ.ศ. 2563 นายกรัฐมนตรีประยุท้ธิ์ ประกาศว่ารัฐบาลจะ “ใช�กฎห่มายทุ้กฉบับ
ทุ้กมาตรา” กับแกนนำาและผู้้�ประท้�วงเรียกร�องประชาธิิปไตย12 ห่ลังคำาประกาศของประยุท้ธิ์ ท้างการเริ�มฟ้องร�อง จับกุม 
และควบคุมตัวผู้้�ถ้กกล่าวห่าว่ากระท้ำาผู้ิดิตามมาตรา 112 อย่างขะมักเขม�น ระห่ว่างวันที้� 24 พฤศจิกายน 2563 ถึง  
31 สิิงห่าคม 2564 บุคคลอย่างน�อย 124 รายถ้กตั้งข�อห่าละเมิดิมาตรา 112 ผู้้�ถ้กตั้งข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ 
โดิยห่ลกัแล�วเปน็นักกจิกรรมเรยีกร�องประชาธิปิไตยและผู้้�ประท้�วงโดิยสินัต ิท้ี�วจิารณห์่รอ่กล่าวถงึสิถาบนักษัตัรยิข์องไท้ย
ระห่ว่างชุมนุมประท้�วงห่ร่อบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดิีย

ผู้้�ถ้กกล่าวห่าในคดิีห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ถ้กควบคุมตัวเป็นระยะเวลานานและถ้กศาลปฏิเสิธิไม่ให่�ประกันตัวซ้ำาห่ลายครั้ง  
ท้ั้งในระห่ว่างช่วงไต่สิวนและช่วงรอการพิจารณาคดีิ ระห่ว่างเดิ่อนพฤศจิกายน 2563 ถึงวันที้� 31 สิิงห่าคม 2564  
เจ�าห่น�าท้ี�รฐัไดิ�ควบคมุตวับคุคลอยา่งน�อย 19 ราย ท้ี�ถก้กล่าวห่าวา่กระท้ำาผิู้ดิตามมาตรา 112 ในขณะท้ี�จดัิพิมพร์ายงานนี ้ 
มีสิองคนท้ี�ยังถ้กควบคุมตัวอย้่

ห่ลายคนท้ี�ไดิ�รบัการประกนัตวันัน้ ศาลอนุญาตให่�ปล่อยตัวโดิยกำาห่นดิเง่�อนไขวา่ ไม่ให่�ร่วมกิจกรรมที้�กระท้ำาความเส่ิ�อมเสีิย 
ต่อสิถาบันกษััตริย์และไม่ให่�ร่วมกิจกรรมท้ี�อาจก่อให่�เกิดิความวุ่นวายขึ้นในบ�านเม่อง

ในขณะที้�การดิำาเนินคดีิดิ�วยข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ระลอกสิองไดิ�เริ�มขึ้นนั้น ประเท้ศไท้ยก็ไดิ�บันทึ้กสิถิติโท้ษัจำาคุก 
มาตรา 112 ท้ี�นานท้ี�สิุดิท้ี�เคยมีมา ในวันท้ี� 19 มกราคม 2564 ศาลอาญากรุงเท้พพิพากษัาจำาคุกอัญชัญ ปรีเลิศ  
อดิตีข�าราชการ อาย ุ65 ป ีเปน็เวลา 87 ป ีในข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์จำานวน 29 กระท้งจากการเผู้ยแพร่โพสิในส่ิ�อออนไลน์13  
โดิยเธิอไดิ�รับการลดิโท้ษัลงเห่ลอ่ 43 ปี ห่กเดิอ่น เน่�องจากยอมรบัสิารภาพ วนักอ่นห่น�านัน้ ศาลอาญากรงุเท้พไดิ�พพิากษัา
ลงโท้ษันักเขียนและนักประพันธ์ิกวี สิิรภพ กรฤต ดิ�วยข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์และมาตรา 14 พ.ร.บ.ว่าดิ�วยการ 
กระท้ำาความผู้ดิิท้างคอมพวิเตอร ์จากการเผู้ยแพรง่านเขยีนและบท้กวบีนสิ่�อออนไลน์14 เขาถ้กตดัิสิินให่�จำาคกุสีิ�ปหี่กเดิอ่น 
อย่างไรก็ตาม สิิรภพไดิ�รับการปล่อยตัวท้ันท้ีภายห่ลังคำาตัดิสิินของศาล เน่�องจากเขาไดิ�ถ้กฝากขังก่อนการพิจารณาคดิีมา
เก่อบห่�าปีนับตั้งแต่การจับกุมในวันท้ี� 1 มิถุนายน 2557 จนไดิ�รับการประกันตัวในวันท้ี� 11 มิถุนายน 2562 คณะท้ำางาน
สิห่ประชาชาติว่าดิ�วยการควบคุมตัวโดิยพลการ (Working Group on Arbitrary Detention; WGAD) ไดิ�ประกาศว่า  
การกักขังของสิิรภพเป็นการควบคุมตัวโดิยพลการ เม่�อวันท้ี� 24 เมษัายน 256215 

BOX: ตวัเลุขึ้ระลุอกใหม่

(ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564)

124

จำำานวนผู้้�ถู้กดำาเน่นคดีด�วยขึ้�อหาหม่�นประมาทกษััตริย์

8

จำำานวนเยาวชนอายุต�ำากว่า 18 ปีที�ถู้กดำาเน่นคดีขึ้�อหาหม่�นประมาทกษััตริย์

19 

จำำานวนผู้้�ถู้กควบัคุมตัวจำากขึ้�อหาหม่�นประมาทกษััตริย์

55

จำำานวนคดีที�เป็นผู้ลุมาจำากการใช�เสรีภาพื่ในการแสดงออก

300

จำำานวนปีที�ส้งที�สุดที�จำำาเลุยคดีหม่�นประมาทกษััตริย์รายหนึ�งถู้กตัดส่นให�ต�องโทษัจำำาคุก

11 Guardian, Thailand protesters openly criticize monarchy in Harry Potter-themed rally, 4 สิิงห่าคม 2563; BBC, Thailand protests: Risking 
it all to challenge the monarchy, 14 สิิงห่าคม 2563

12 Al Jazeera, PM Prayuth promises to use ‘all laws’ against Thai protesters, 19 พฤศจิกายน 2563
13 Deutsche Welle, Thailand: Women handed record 43-year sentence for defaming monarchy, 19 มกราคม 2564
14 Khaosod English, Blogger convicted of 112 after secret trial, 5-year captivity, 18 มกราคม 2564
15 FIDH, Release long-time lèse-majesté detainee Siraphop Kornaroot, UN body urges, 7 มิถุนายน 2562
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รป้ร่างหน�าตาขึ้องระลุอกสอง

นกัก่จำกรรมเพ่ื่�อประชาธ่ิปไตยอาจำเผู้ชญ่โทษัจำำาคุกหลุายส่บัปี

การจับกุมและดิำาเนินคดิีข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ในระลอกสิองน้ี เจ�าห่น�าท้ี�มุ่งเป้าอย่างเป็นระบบไปท้ี�แกนนำาห่ลัก 
ของการประท้�วงเพ่�อประชาธิิปไตย ท้ี�กล่าวปราศรัยวิจารณ์สิถาบันกษััตริย์และเรียกร�องการปฏิร้ปสิถาบัน16 

นักกิจกรรมที้�โดิดิเด่ินบางคนถ้กดิำาเนินคดีิมาตรา 112 ห่ลายคดีิ ซึ�งอาจจะส่ิงผู้ลให่�ต�องโท้ษัจำาคุกเป็นเวลานาน17  
ณ เดิ่อนสิิงห่าคม 2564 พริษัฐ์ ชิวารักษ์ั และปนัสิยา สิิท้ธิิจิรวัฒนกุล นักกิจกรรมนักศึกษัาที้�เรียกร�องประชาธิิปไตย 
ถ้กตั้งข�อกล่าวห่า 20 และแปดิข�อห่า ตามลำาดิับ อานนท้์ นำาภา ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชนและนักกิจกรรมเพ่�อ
ประชาธิิปไตย ถ้กตั้งข�อห่า 14 ข�อห่า ภาณุพงศ์ จาดินอก แกนนำาประท้�วงเรียกร�องประชาธิิปไตยท้ี�โดิดิเดิ่นอีกคนห่นึ�ง  
ถ้กตั้งเก�าข�อห่า ห่ากถ้กตัดิสิินว่ามีความผู้ิดิทุ้กกรรมตามท้ี�ถ้กกล่าวห่า พริษัฐ์อาจถ้กตัดิสิินจำาคุกรวมกันท้ั้งสิิ้นเป็น 
ระยะเวลาถึง 300 ปี ในขณะท้ี� อานนท้์ ภาณุพงศ์และปนัสิยาอาจต�องโท้ษัจำาคุกเป็นเวลา 210 ปี 135 ปีและ120 ปี 
ตามลำาดัิบ อย่างไรก็ตาม แต่ละคนจะถ้กลงโท้ษัจำาคุกสิ้งสิุดิ 50 ปี ตามที้�กำาห่นดิในมาตรา 91(3) ประมวลกฎห่มาย
อาญา นักกิจกรรมเพ่�อประชาธิิปไตยคนอ่�นท้ี�ถ้กมุ่งเป้ารวมถึงสิมยศ พฤกษัาเกษัมสิุข ปติวัฒน์ สิาห่ร่ายแย�ม และจตุภัท้ร์  
บุญภัท้รรักษัา ซึ�งต่างเคยถ้กจำาคุกดิ�วยข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์เป็นเวลายาวนาน

(ซ-ข) นักกิจกรรมเพ่�อประชาธิิปไตย ภาณุพงศ์ จาดินอก พริษัฐ์ ชิวารักษั์ ปนัสิยา สิิท้ธิิจิรวัฒนกุลและอานนท้์ นำภา แสิดิงสิัญลักษัณ์ช้สิามน้ิวปิดิปาก  
เม่�อเดิินท้างไปถึงสิถานีตำรวจชนะสิงครามในกรุงเท้พฯ เม่�อวันท้ี� 30 พฤศจิกายน 2563 เพ่�อรับฟังข�อกล่าวห่าฝ่าฝืนมาตรา 112  

แห่่งประมวลกฎห่มายอาญาประเท้ศไท้ยระห่ว่างการชุมนุมเรียกร�องประชาธิิปไตย © Mladen ANTONOV / AFP

16 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, TLHR overall situation in January 2021, 15 มีนาคม 2564
17 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, สถิิติิผู้้�ถิ้กดำเนิินิคดีมาติรา 112 “หมิ�นิประมาทกษััติริย์์” ปี 2563-64, https://tlhr2014.com/archives/23983 

(เข�าถึงล่าสิุดิ: 1 กันยายน 2564)

https://tlhr2014.com/archives/23983
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ศาลปฏเิสิธิการประกันตวัของนักกิจกรรมเพ่�อประชาธิิปไตยท้ี�ถก้ควบคุมตวัในช้ันสิอบสิวนและชัน้พจิารณาคดิซ้ีำาห่ลายครัง้ 
ในห่ลายกรณ ีศาลให่�เห่ตผุู้ลที้�ไมอ่นญุาตให่�ประกนัตวัวา่ พฤตกิารณ์แห่ง่คดิเีปน็เร่�องร�ายแรง อ�างวา่ห่ากปลอ่ยตวัไป จำาเลย
อาจห่ลบห่น ีอาจไปกอ่เห่ตอุนัตรายอ่�น ห่ร่ออาจไปกระท้ำาผิู้ดิซ้ำา แม�วา่ผู้้�ถ้กกลา่วห่าทุ้กคนจะรายงานตวัตอ่ตำารวจ อยัการ 
และศาลตามนัดิห่มายอย้่เสิมอ [ดิ้ดิ�านล่าง, 5. ข�อเต่อนความจำา: มาตรา 112 ขัดิต่อห่ลักกฎห่มายระห่ว่างประเท้ศ]18 

ตวัอยา่งเชน่ ห่ลักจากถ้กปฏเิสิธิคำาร�องขอประกนัตวัครัง้แล�วครัง้เลา่19 อานนท์้กไ็ดิ�รบัการปลอ่ยตวัชั�วคราวห่ลงัถ้กควบคมุตวั 
เปน็เวลา 113 วนั20 พรษิัฐไ์ดิ�รบัการปลอ่ยตัวห่ลังถ้กควบคมุตวัเปน็เวลา 92 วนั21 ภาณพุงศไ์ดิ�ประกนัตวัห่ลงัถ้กควบคมุตวั  
86 วัน22 สิมยศถ้กควบคุมตัว 74 วัน23 ปนัสิยาและปติวัฒน์ถ้กควบคุมตัว 60 วัน24 จตุภัท้รไดิ�รับการปล่อยตัวชั�วคราว
ห่ลังถ้กควบคุมตัวเป็นเวลา 47 วัน25 

ในวันท้ี� 9 สิิงห่าคม 2564 อานนท้์ถ้กจับกุมอีกครั้งห่ลังเข�ามอบตัวท้ี�สิถานีตำารวจปทุ้มวันในกรุงเท้พฯ ห่ลังท้ราบกระแสิ
ข่าวว่าเขาถ้กออกห่มายจับดิ�วยข�อห่าฝ่าฝืนมาตรา 112 และพรก.ฉุกเฉินฯ จากการจัดิกิจกรรมประท้�วงอย่างสิันติเม่�อ 
วนัท้ี� 3 สิงิห่าคม บรเิวณใจกลางกรงุเท้พฯ26 อานนท์้ถก้ควบคมุตวัที้�สิถานตีำารวจปทุ้มวนัสิองค่น ตอ่มาในวนัที้� 11 สิงิห่าคม 
ศาลอาญากรุงเท้พใต�อนุญาตให่�ฝากขังอานนท้์ และยกคำาร�องขอประกันตัว ให่�เห่ตุผู้ลว่าคดิีมีอัตราโท้ษัสิ้ง ผู้้�ต�องห่าฝ่าฝืน
เง่�อนไขการปล่อยตัวชั�วคราวครั้งก่อน และห่ากไดิ�รับการปล่อยตัวชั�วคราวอาจไปกระท้ำาผู้ิดิซ้ำา

พริษัฐ์และจตุภัท้รถ้กจับกุมอีกครั้งเม่�อวันท้ี� 8 และ 9 สิิงห่าคม ตามลำาดิับ ดิ�วยข�อห่าฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินฯ และประมวล
กฎห่มายอาญามาตรา 215 (“มั�วสิมุกนัต้ังแต ่10 คนขึน้ไป กระท้ำาการอย่างห่นึ�งอย่างใดิให่�เกดิิการวุน่วายขึน้ในบ�านเม่อง)  
และถ้กศาลสิั�งถอนประกัน27 พริษัฐ์ถ้กต้ังข�อห่าจากการเข�าร่วมกิจกรรมชุมนุมอย่างสิันติเม่�อวันท้ี� 1 สิิงห่าคม  
ห่น�ากองบญัชาการตำารวจตระเวนชายแดินภาค 1 ท้ี�ปทุ้มธิานี28 จตภุทั้รถ้กตัง้ข�อห่าจากการจดัิกจิกรรมประท้�วงห่น�าสิถานี
ตำารวจทุ้่งสิองห่�อง กรุงเท้พฯ เม่�อวันท้ี� 3 สิิงห่าคม29 

ขึ้�อหาหม่�นประมาทกษัตัริย์มุง่เป้าไปที�การแสดงออกทางออนไลุน์

ระห่ว่างวันท้ี� 24 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 สิิงห่าคม 2564 เก่อบครึ�งห่นึ�ง (55 คดิีจาก 122 คดิี) ของการใช�ข�อห่า
ห่มิ�นประมาท้กษััตริย์กับนักกิจกรรมเพ่�อประชาธิิปไตย ผู้้�ชุมนุม และปัจเจกชนอ่�น ๆ เป็นผู้ลมาจากการแสิดิงออกท้าง
ออนไลน์ร้ปแบบต่าง ๆ เน่�องจากขบวนการเคล่�อนไห่วเรียกร�องประชาธิิปไตยนี้พึ�งพาการใช�โซเชียลมีเดีิยอย่างมาก  
การตั้งข�อห่าและดิำาเนินคดิีห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ห่ลายคดิีจึงมาจากการโพสิต์ห่ร่อแชร์เน่้อห่าออนไลน์ท้ี�วิจารณ์สิถาบัน
กษััตริย์ห่ร่อเรียกร�องการปฏิร้ปสิถาบัน30 ระห่ว่างวันท้ี� 24 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 สิิงห่าคม 2564 มีบุคคล 
อย่างน�อย 55 รายถ้กตัง้ข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตรยิ ์ควบค่้กบัมาตรา 14 พ.ร.บ.วา่ดิ�วยการกระท้ำาความผู้ดิิท้างคอมพวิเตอร ์
จากการเผู้ยแพรเ่น้่อห่าออนไลน ์ตอ่ไปจะเปน็ตัวอย่างบางส่ิวนของการดิำาเนินคดีิอนัเป็นผู้ลมาจากการใช�สิิท้ธิอินัชอบธิรรม
ท้ี�จะมีเสิรีภาพท้างความคิดิเห่็นและการแสิดิงออกท้างออนไลน์

วันที้� 15 ธินัวาคม 2563 ตำารวจแจ�งข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตรยิแ์ละฝา่ฝนืมาตรา 14(3) ของพ.ร.บ.วา่ดิ�วยการกระท้ำาความผู้ดิิ 

18 ประชาไท้, Questions raised as some royal defamation cases are bailed, some not, 6 พฤษัภาคม 2564
19 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, เปิดสถิิติิการย์ื�นิขอัปล่อัย์ติัวชั�วคราวผู้้�ติ�อังขังคดีทางการเมือัง 2564, 3 พฤษัภาคม 2564
20 อานนท้์ นำภา ถ้กควบคุมตัวตั้งแต่วันท้ี� 9 กุมภาพันธิ์ ถึง 1 มิถุนายน 2564
21 พริษัฐ์ ชิวารักษั์ ถ้กควบคุมตัวตั้งแต่วันท้ี� 9 กุมภาพันธิ์ ถึง 11 พฤษัภาคม 2564
22 ภาณุพงศ์ จาดินอก ถ้กควบคุมตัวตั้งแต่วันท้ี� 8 กุมภาพันธิ์ ถึง 1 มิถุนายน 2564
23 สิมยศ พฤกษัาเกษัมสิุข ถ้กควบคุมตัวตั้งแต่วันท้ี� 9 กุมภาพันธิ์ ถึง 23 เมษัายน 2564
24 ปนัสิยา สิิท้ธิิจิรวัฒนกุล ถ้กควบคุมตัวตั้งแต่วันท้ี� 8 มีนาคม ถึง 6 พฤษัภาคม 2564; ปติวัฒน์ สิาห่ร่ายแย�ม ถ้กควบคุมตัวตั้งแต่วันท้ี� 9 กุมภาพันธิ์  

ถึง 9 เมษัายน 2564
25 จตุภัท้ร์ บุญภัท้รรักษัา ถ้กควบคุมตัวตั้งแต่วันท้ี� 8 มีนาคม ถึง 23 มิถุนายน 2021
26 FIDH, Thailand: Arbitrary detention of eight pro-democracy activists, 12 สิิงห่าคม 2564
27 FIDH, Thailand: Arbitrary detention of eight pro-democracy activists, 12 สิิงห่าคม 2564
28 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, ไม่ให�ประกันิ! 9 นิักกิจกรรม เหติุชุมนิุม #ม็อับั2สิงหา หนิ�า ติชด. เรีย์กร�อังให�ปล่อัย์ติัวกลุ่มทะลุฟ้้า ศาลธัญบัุรีระบัุไม่

เกรงกลัวกม.บั�านิเมือัง, 15 สิิงห่าคม 2564
29 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, แจ�งข�อัหา 4 คดี 5 นิักกิจกรรม “ทะลุฟ้้า” กรณีสาดสีหนิ�า สนิ. ทุ่งสอังห�อัง-พิรรค พิปชร.-ภั้มิใจไทย์-หล่อัเทีย์นิ

พิรรษัา ก่อันิศาลไม่ให�ประกันิ “ไผู้่” อั�างจะไปก่อัเหติุอัันิติราย์ประการอัื�นิ, 15 สิิงห่าคม 2564
30 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, TLHR overall situation in January 2021, 15 มีนิาคม 2564; ศ้นิย์์ทนิาย์ความเพิื�อัสิทธิมนิุษัย์ชนิ, TLHR overall 

situation in February 2021; 15 มีนาคม 2564
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ท้างคอมพิวเตอร์ กับสิมบัติ ท้องย�อย ผู้้�นำาการ์ดิในที้�ชุมนุม จากโพสิต์บนโซเชียลมีเดีิย31 ข�อกล่าวห่าต่อสิมบัติมาจาก
ประชาชนรายห่นึ�งท้ี�แจ�งความร�องเรยีนวา่ เขาโพสิตข์�อความ 3 ข�อความบนเฟซบุก๊ท้ี�ล�อเลยีนพาดิพงิถงึพระราชดิำารสัิและ
การเสิดิ็จเยี�ยมประชาชนของกษััตริย์รัชกาลท้ี� 10 เม่�อวันท้ี� 23 ตุลาคม 2563 ท้ี�กรุงเท้พฯ ต่อมาในวันท้ี� 19 พฤษัภาคม 
2564 อัยการมีความเห่็นสิั�งฟ้องสิมบัติข�อห่าละเมิดิมาตรา 112 วันเดิียวกันนั้น ศาลอาญากรุงเท้พใต�อนุญาตให่�สิมบัติ
ไดิ�ประกันตัว โดิยกำาห่นดิเง่�อนไขห่�ามเข�าร่วมกิจกรรมท้ี�จะกระท้ำาให่�เกิดิความเสิ่�อมเสิียต่อสิถาบันกษััตริย์32 

วันท้ี� 25 มกราคม 2564 กองบังคับการปราบปรามการกระท้ำาความผู้ิดิเกี�ยวกับอาชญากรรมท้างเท้คโนโลยี (บก.ปอท้.)  
แจ�งข�อกล่าวห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์และฝ่าฝืนมาตรา 14(3) พ.ร.บ.ว่าดิ�วยการกระท้ำาความผู้ิดิท้างคอมพิวเตอร์  
ตอ่ชลธิชิา แจ�งเรว็ และภาณพุงศ ์จาดินอก จากการโพสิตข์�อความจดิห่มายถงึกษัตัรย์ิรชักาลท้ี� 10 บนเฟซบุก๊ เปน็สิว่นห่นึ�ง 
กิจกรรม “ราษัฎรสิาส์ิน” จัดิโดิยกลุ่ม “เยาวชนปลดิแอก” ซึ�งเป็นกลุ่มเรียกร�องประชาธิิปไตย เม่�อวันท้ี� 8 พฤศจิกายน 
256333 ในข�อความจดิห่มาย ชลธิิชาวิจารณ์งบประมาณและการใช�จ่ายของสิถาบันกษััตริย์ รวมถึงย้ำาข�อเรียกร�องของ
ขบวนการเคล่�อนไห่วเร่�องการปฏิร้ปสิถายันกษััตริย์ สิ่วนภาณุพงศ์เขียนวิจารณ์กษััตริย์รัชกาลท้ี� 1034 ข�อกล่าวห่าต่อ 
ท้ั้งสิองคนมาจากการร�องเรียนของสิมาชิกศ้นย์ช่วยเห่ล่อท้างกฎห่มายผู้้�ถ้กล่วงละเมิดิท้างสิังคมออนไลน์ (ศชอ.) ซึ�งเป็น 
กลุม่ผู้้�สินับสินุนสิถาบนักษัตัรยิท์้ี�มพีฤตกิรรมเปน็ศาลเตีย้ออนไลน ์[ดิด้ิ�านล่าง, 3.3. มาตรา 112 กลับมาพร�อมกลุ่มศาลเตีย้ 
ออนไลน์และสิงครามบนอินเตอร์เน็ต]

เม่�อวันท้ี� 4 มีนาคม 2564 ตำารวจจับกุมท้ิวากร วิถีตน อายุ 45 ปี จากท้ี�พักของเขาในจังห่วัดิขอนแก่น จากการโพสิต์
ข�อความในเฟซบุ๊กตั้งแต่เดิ่อนกุมภาพันธิ์ เรียกร�องให่�ยุติการบังคับใช�มาตรา 112 และให่�ปล่อยตัวแกนนำาผู้้�ชุมนุม 
เรียกร�องประชาธิิปไตย โพสิต์ดัิงกล่าวรวมถึงร้ปภาพที้�เขาใส่ิเสิ่้อย่ดิท้ี�มีข�อความ “เราห่มดิศรัท้ธิาสิถาบันกษััตริย์แล�ว”35 
ห่ลังท้ิวากรถ้กจับกุม ตำารวจขออำานาจฝากขัง แต่ศาลจังห่วัดิขอนแก่นอนุญาตให่�ท้ิวากรไดิ�ประกันตัว เขายังถ้กตั้งข�อห่า
ตามประมวลกฎห่มายอาญา มาตรา 116 (ยุยงปลุกปั่น) อีกดิ�วย ในวันที้� 28 พฤษัภาคม อัยการสิั�งฟ้องเขาในข�อห่า 
ห่มิ�นประมาท้กษััตริย์และยุยงปลุกปั่น โดิยศาลให่�ประกันตัว36 ก่อนห่น�านี้ในเดิ่อนกรกฎาคม 2563 ท้ิวากรเคยถ้กจับกุม
โดิยไม่มีการแจ�งข�อห่า จากการสิวมเส่ิ้อตัวเดิียวกัน ในครั้งน้ันเขาถ้กนำาตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวชในจังห่วัดิขอนแก่น  
และถ้กควบคุมตัวไว�ท้ี�นั�นเป็นเวลา 15 วัน37 

มาตรา 112 กลุบััมาพื่ร�อมกลุุ่มศาลุเตี�ยออนไลุน์แลุะสงครามบันอน่เตอร์เน็ต

กลุม่ผู้้�สินบัสินนุสิถาบันกษััตรยิแ์ละศ้นยป์ฏบิตักิารไซเบอรข์องกองทั้พ ค่อห่นว่ยแนวห่น�าที้�ดิำาเนนิการโจมตอียา่งเปน็ระบบ 
กับผู้้�เห่็นต่างท้างการเม่องออนไลน์

เน่�องจากกฎห่มายห่มิ�นประมาท้กษััตริย์เปิดิให่�ใครก็ตามสิามารถแจ�งความร�องเรียนก็ไดิ� ผู้ลค่อการดิำาเนินคดีิโดิยใช�
มาตรา 112 มกัจะเริ�มต�นมาจากการแจ�งความโดิยผู้้�ใช�อนิเตอรเ์นต็ท้ั�วไป กลุม่ท้างการเมอ่ง และกลุ่มศาลเตีย้ท้ี�ไล่ล่าผู้้�ถก้ 
กล่าวห่าว่ากระท้ำาผู้ิดิ38  

ห่ลังรัฐประห่ารเด่ิอนพฤษัภาคม 2557 เป็นต�นมา กองท้ัพไท้ยเริ�มใช�โซเชียลมีเดิียเป็นเคร่�องม่อท้ำาสิงครามออนไลน์ 
กับผู้้�วิพากษั์วิจารณ์รัฐบาลและสิถาบันกษััตริย์39 โดิยเฉพาะศ้นย์ไซเบอร์กองท้ัพบกท้ี�ก่อตั้งเม่�อ 255940 และบก.ปอท้.41 
ท้ี�มีบท้บาท้สิำาคัญในการสิอดิสิอ่งตรวจตราโลกไซเบอรแ์ละปดิิกัน้การแสิดิงความเห็่นตา่งท้างการเม่องออนไลน์42 ในเดิอ่น
ตุลาคม 2563 กองบัญชาการตำารวจส่ิบสิวนสิอบสิวนอาชญากรรมท้างเท้คโนโลยี (บช.สิอท้.) ถ้กก่อตั้งขึ้นเพ่�อติดิตาม

31 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, “สมบััติิ” อัดีติการ์ดเสื�อัแดง ถิ้กดำเนิินิคดี “ม.112” หลังโพิสติ์ข�อัความ “กล�ามาก เก่งมาก ขอับัใจ”, 15 ธิันวาคม 
2563

32 ไท้ยรัฐ, สมบััติิ ทอังย์�อัย์ ได�ประกันิติัวแบับัมีเงื�อันิไข ห�ามย์ุ่ง สถิาบัันิพิระมหากษััติริย์์, 19 พฤษัภาคม 2564
33 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, ‘‘ล้กเกด-ไมค์’ รับัทราบัข�อักล่าวหา 112 เหติุ ‘ราษัฎรสาส์นิ’ โพิสติ์จดหมาย์ถิึงกษััติริย์์, 25 มกราคม 2564
34 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, ‘‘ล้กเกด-ไมค์’ รับัทราบัข�อักล่าวหา 112 เหติุ ‘ราษัฎรสาส์นิ’ โพิสติ์จดหมาย์ถิึงกษััติริย์์, 25 มกราคม 2564
35 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, จับักุม ‘ทิวากร’ แจ�งข�อัหา ม.112-116 เหติุสวมเสื�อัเราหมดศรัทธาฯ-โพิสติ์เรีย์กร�อังย์ุติิการใช� 112, 4 มีนาคม 2564
36 ประชาไท้, Court accepts lèse-majesté case against ‘lost faith’ shirt wearer, 28 พฤษัภาคม 2564
37 ประชาไท้, ผู้้�สวมเสื�อั ‘เราหมดศรัทธาสถิาบัันิกษััติริย์์แล�ว’ ถิ้กจับัเข�าจิติเวชแล�ว, 13 กรกฎาคม 2563
38 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, TLHR overall situation in March 2021, 16 เมษัายน 2564; ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, TLHR overall 

situation in April 2021, 13 พฤษัภาคม 2564
39 Standford Internet Observatory, Cheerleading without fans: A low-impact Domestic Information Operation by the Royal Thai Army, 8 

ตุลาคม 2563
40 ประชาไท้, Thai army forms ‘Army Cyber Center’ to protect the monarchy, 21 ตุลาคม 2558
41 กองบังคับการปราบปรามการกระท้ำความผู้ิดิเกี�ยวกับอาชญากรรมท้างเท้คโนโลยี (บก.ปอท้.) ก่อตั้งขึ้นเม่�อปี 2552 เป็นห่น่วยใต�บังคับของกอง

บัญชาการตำรวจสิอบสิวนกลาง มีอำนาจห่น�าท้ี�และความรับผู้ิดิชอบเกี�ยวกับการรักษัาความสิงบเรียบร�อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมท้ี�เกี�ยวกับ
เท้คโนโลยี สิ่บสิวนสิอบสิวน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎห่มาย วิธิีพิจารณาความอาญา และตามกฎห่มายอ่�นท้ี�เกี�ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

42 Australian Journal of South-East Asian Studies, Mass Surveillance and the Militarization of Cyberspace in Post-Coup Thailand, 30 
ธิันวาคม 2559; The Diplomat, Thailand’s creeping digital authoritarianism, 17 กุมภาพันธิ์ 2564
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สิ่บสิวนอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ�งรวมถึงการห่มิ�นประมาท้ การข่มข้่ และ “เฟคนิวสิ์”43 

ท้างการไท้ยไม่ไดิ�ใช�โซเชียลมีเดีิยเป็นเคร่�องม่อตรวจตราและควบคุมข�อม้ลเท่้าน้ัน แต่ยังใช�เพ่�อเรียกเสีิยงสินับสินุนจาก
ประชาชนและชักนำาท้ัศนคติของสิาธิารณชนอีกดิ�วย44 ห่ลังขบวนการเคล่�อนไห่วเพ่�อประชาธิิปไตยปรากฏขึ้นในปี 2563 
กองท้ัพไท้ยไดิ�ใช�ปฏิบัติการดิ�านข่าวสิารออนไลน์ ห่ร่อ ไอโอ (Information Operations; IOs) เพ่�อปลุกเร�ากระแสิแนวคิดิ
ชาตินิยม และโจมตีฝ่ายตรงข�ามท้างการเม่องและผู้้�ประท้�วงเรียกร�องประชาธิิปไตย45 นับต้ังแต่เดิ่อนกุมภาพันธ์ิ 2563 
มีเอกสิารห่ลายฉบับและคำาให่�สิัมภาษัณ์จำานวนมากรั�วไห่ลออกมาสิ้่สิายตาของสิาธิารณชน เปิดิเผู้ยบท้บาท้ของกองท้ัพ
ไท้ยในการดิำาเนินการอย่างเป็นระบบและให่�ทุ้นสินับสินุนปฏิบัติการไอโอและโจมตีท้างออนไลน์ โดิยมีเป้าห่มายเป็น 
นักปกป้องสิิท้ธิิมนุษัยชน นักกิจกรรม ผู้้�วิพากษั์วิจารณ์สิังคม และฝ่ายตรงข�ามท้างการเม่อง46 เม่�อเสิียงเรียกร�องให่�
ปฏิร้ปสิถาบันกษััตริย์ดิังขึ้นเร่�อยๆจากการชุมนุมเรียกร�องประชาธิิปไตย ตัวแสิดิงท้ี�เป็นรัฐ ซึ�งห่ลายคนมีกองท้ัพห่นุนห่ลัง  
ไดิ�ใช�โซเชียลมีเดิียเผู้ยแพร่ข�อความท้ี�มีเน่้อห่าสินับสินุนสิถาบันกษััตริย์ และระบุตัวความเห่็นเชิงวิพากษั์วิจารณ์สิถาบัน  
ซึ�งบางสิ่วนนำาไปสิ้่การดิำาเนินคดิีโดิยใช�มาตรา 11247 

วันท้ี� 8 ตุลาคม 2563 ท้วิตเตอร์รายงานว่า พวกเขาไดิ�ระงับบัญชีผู้้�ใช�งาน 926 บัญชีท้ี�สิมัครใช�งานระห่ว่างเดิ่อนเมษัายน 
2562 ถึงมีนาคม 2563 ซึ�งเกี�ยวโยงกับกองท้ัพไท้ยและรัฐบาลท้ี�กองท้ัพห่นุนห่ลัง ท้ี�ใช�งานประสิานกันในเชิงปฏิบัติ
การไอโอ48 โดิยห่ลักแล�ว บัญชีผู้้�ใช�งานเห่ล่าน้ีเผู้ยแพร่เน่้อห่าท้ี�มีลักษัณะสินับสินุนกองท้ัพและรัฐบาลไท้ย และโจมตี
นักการเม่องฝ่ายค�าน โดิยเฉพาะพรรคอนาคตให่ม่ท้ี�ถ้กสิั�งยุบไป และพรรคก�าวไกล49 ต่อมาในเดิ่อนพฤศจิกายน 2563  
ท้วิตเตอร์ระงับบัญชี @jitarsa_school ของโรงเรียนจิตอาสิาพระราชท้าน ห่ลังพบว่าบัญชีดิังกล่าวมีความเช่�อมโยง
กับบัญชีกว่า 48,000 บัญชี ท้ี�เผู้ยแพร่เน้่อห่าเชิงสินับสินุนสิถาบันกษััตริย์ ท้วิตเตอร์ระบุว่าบัญชีดัิงกล่าวมีพฤติกรรม 
การใช�งานท้ี�ละเมิดิกฎการใช�งาน “ว่าดิ�วยการสิแปมและการควบคุมบิดิเบ่อนแพลตฟอร์ม”50 

ในเดิ่อนมีนาคม 2564 เฟซบุ๊กระงับการใช�งานบัญชี เพจ และกลุ่มบนเฟซบุ๊กจำานวน 185 รายการ รวมท้ั้งบัญชีผู้้�ใช�งาน 
อินสิตราแกรมจำานวน 18 บัญชี ท้ี�พบว่ามีพฤติกรรมใช�งานท้ี�เช่�อมโยงกับปฏิบัติการชักนำาข�อม้ลของกองท้ัพไท้ย51 บัญชีเ 
ห่ล่าน้ีมีความเช่�อมโยงกบักองอำานวยการรกัษัาความมั�นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ของกองท้พั และมุง่การสิ่�อสิาร 
ไปยงัสิามจงัห่วดัิชายแดินภาคใต� เฟซบุก๊ระบวุา่ เครอ่ขา่ยบญัชเีห่ล่านีโ้พสิตเ์น่อ้ห่าสินบัสินนุกองท้พัไท้ยและสิถาบนักษัตัรยิ์52 

นอกจากนี ้โซเชยีลมเีดิยีไดิ�กลายเปน็แพลตฟอรม์สิำาคญัท้ี�ฝ่ายสินบัสินนุสิถาบนักษััตริย์ใช�ปฏบิติัการตอบโต�ขบวนการเรยีก
ร�องประชาธิปิไตย53 กลุ่มสินบัสินนุสิถาบันกษัตัรยิถ์ก้สิร�างขึน้ห่ลายกลุม่ เพ่�อเผู้ยแพรอ่ดุิมการณพ์ทิ้กัษัส์ิถาบนั และเพ่�อแจ�ง
ความข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษัตัริย์กับใครก็ตามท้ี�กลุม่เห่ล่านีเ้ห่น็วา่ด้ิห่มิ�นพระมห่ากษัตัรยิ5์4  ตวัอยา่งของกลุม่เห่ลา่นี ้ไดิ�แก่

• ไท้ยภักดิี
• ศ้นย์ช่วยเห่ล่อดิ�านกฎห่มายผู้้�ถ้กล่วงละเมิดิ bully ท้างสิังคมออนไลน์
• เคร่อข่ายประชาชนปกป้องสิถาบันพระมห่ากษััตริย์
• เคร่อข่ายอาชีวะปกป้องสิถาบัน
• ศ้นย์รวมประชาชนปกป้องสิถาบัน
• ประชาภักดิิ์พิท้ักษั์สิถาบัน
• กลุ่มปกป้องรัชกาลท้ี� 9 และรัชกาลท้ี� 10

43 Bangkok Post, New agency to tackle cybercrimes, 13 ตุลาคม 2563
44 Standford Internet Observatory, Cheerleading without fans: A low-impact Domestic Information Operation by the Royal Thai Army, 8 

ตุลาคม 2563
45 Standford Internet Observatory, Cheerleading without fans: A low-impact Domestic Information Operation by the Royal Thai Army, 8 

ตุลาคม 2563
46 Thai Enquirer, Army accused of conducting propaganda campaign against government’s political opponent, 26 กุมภาพันธิ์ 2563; ศ้นย์

ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, แถลงการณ์ร่วม: เรียกร�องให่�มีการสิอบสิวนและยุติการใช�ปฏิบัติการณ์ข่าวสิารออนไลน์ของรัฐ (IO) โจมตีนักปกป้องสิิท้ธิิ
มนุษัยชน, 2 มีนาคม 2563; Bangkok Post, Amy denies hiring firm to do IO after data leak, 28 พฤศจิกายน 2563

47 Reuters, Exclusive: Twitter suspends Thai royalist account linked to influence campaign, 30 พฤศจิกายน 2563
48 Twitter, Disclosing networks to our state-linked information operations archive, 8 ตุลาคม 2563
49 Standford Internet Observatory, Cheerleading without fans: A low-impact Domestic Information Operation by the Royal Thai Army, 8 

ตุลาคม 2563
50 Reuters, Exclusive: Twitter suspends Thai royalist account linked to influence campaign, 30 พฤศจิกายน 2563
51 Reuters, Facebook removes Thai military-linked information influencing accounts, 3 มีนาคม 2564
52 Associated Press, Prayuth orders probe into Facebook’s removal of army’s ‘IO’, 5 มีนาคม 2564
53 Reuters, Exclusive: Twitter suspends Thai royalist account linked to influence campaign, 30 พฤศจิกายน 2563
54 Channel News Asia, In Focus: Growing divisions between Thailand’s establishment and youth-led movement, 10 ธันิวาคม 2563; Reu-

ters, Google takes down maps targeting hundreds of Thais accused of opposing king, 29 มิถุนายน 2564
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• ชุดิปฏิบัติการศรีสิุริโยไท้ปกป้องสิถาบัน
• คนรุ่นให่ม่รักสิถาบัน
• สิตรีไท้ยปกป้องสิถาบัน
• NEXTGEN
• นักรบองค์ดิำา สิองคาบสิมุท้ร
• เชียร์ลุง

วันท้ี� 28 มิถุนายน 2564 ก้เกิลไดิ�ลบข�อม้ลห่น�าเว็บเพจแผู้นท้ี�ท้ี�ดิัดิแปลงจากก้เกิลแม็พสิองห่น�า ซึ�งแสิดิงข�อม้ลสิ่วนตัว  
ซึ�งรวมถึงภาพถ่าย ช่�อ และท้ี�อย้่ของบุคคลกว่า 400 คนซึ�งถ้กกล่าวห่าว่าดิ้ห่มิ�นพระมห่ากษััตริย์55 เว็บเพจท้ั้งสิองเป็น
ของศ้นย์ช่วยเห่ล่อดิ�านกฎห่มายผู้้�ถ้กล่วงละเมิดิ bully ท้างสิังคมออนไลน์ กลุ่มออนไลน์ท้ี�สินับสินุนสิถาบันกษััตริย์  
ซึ�งไดิ�คุกคามล่วงละเมิดิผู้้�ใช�อินเตอร์เน็ตรายอ่�น ๆ  และแจ�งความร�องเรียนข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์กับผู้้�ใช�อินเตอร์เน็ต
กว่า 1,400 ราย รวมถึงนักเรียนอายุเพียง 14 ปี56 เม่�อต�นเดิ่อนมิถุนายน 2564 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน 
เริ�มไดิ�รับรายงานจำานวนมากจากผู้้�ใช�อินเตอร์เน็ตว่าพวกเขาถ้กกลุ่มนี้ข่มข้่คุกคาม57 

เยาวชนถู้กจัำบักุมแลุะดำาเนน่คดี

นกัเรยีนอายุต�ำากวา่ 18 ป ีซึ�งเปน็กำาลังสิำาคญัห่นึ�งของขบวนการเคล่�อนไห่วเรียกร�องประชาธิิปไตย ถ้กดิำาเนนิคดีิดิ�วยข�อห่า
ห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ จากการเข�าร่วมชุมนุมเรียกร�องประชาธิิปไตย ตั้งแต่วันท้ี� 24 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 สิิงห่าคม 
2564 มีเยาวชนอย่างน�อยแปดิคนถ้กตั้งข�อห่าฝ่าฝืนมาตรา 112

เม่�อวันท้ี� 11 มกราคม 2564 ตำารวจแจ�งข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ต่อธินกร (สิงวนนามสิกุล) อายุ 17 ปี จากการ
ปราศรัยท้ี�การชมุนุมท้างการเมอ่งบรเิวณวงเวยีนให่ญ ่กรงุเท้พฯ ในวันท้ี� 6 ธินัวาคม 256358 ตอ่มาในวันเดิยีวกัน พนักงาน
สิอบสิวนไดิ�สิ่งตัวเขาไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพ่�อย่�นคำาร�องขอให่�ศาลออกห่มายควบคุมตัว ศาลออกคำาสิั�ง
อนุญาตให่�ควบคุมตัวธินกร แต่ต่อมาให่�ประกันตัวตามคำาร�องของท้นาย59 วันท้ี� 24 พฤษัภาคม 2564 ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลางแจ�งต่อธินกรถึงคำาสัิ�งรับคำาฟ้องของอัยการคดีิห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ ลงวันที้� 9 เมษัายน 2564 ท้ำาให่� 
ธินกรเป็นเยาวชนคนแรกท้ี�ถ้กสิั�งฟ้องคดิีดิ�วยข�อห่าตามมาตรา 11260 

นอกจากนี้ ธินกรยังถ้กแจ�งข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์อีกข�อห่าอีกดิ�วย ในวันท้ี� 20 มกราคม 2564 เขาและเยาวชนอายุ 
17 ปอีกีคนห่นึ�ง ถก้ตัง้ข�อห่าตามมาตรา 112 จากการใสิเ่สิ่อ้ครอ็ปท้อ็ปไปเดินิในห่�างสิรรพสินิค�าแห่ง่ห่นึ�งกลางกรงุเท้พฯ 
เพ่�อประท้�วงการดิำาเนินคดิีข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์กับเยาวชนอีกคน เม่�อวันท้ี� 20 ธิันวาคม 256361 แกนนำาประท้�วง
อีกสิี�คนยังถ้กตั้งข�อห่าในคดิีเดิียวกัน ไดิ�แก่พริษัฐ์ ชิวารักษั์ ปนัสิยา สิิท้ธิิจิรวัฒนกุล และภานุพงศ์ จาดินอก เจ�าห่น�าท้ี�
กล่าวห่าว่าพวกเขาล�อเลียนกษััตริย์รัชกาลท้ี� 10 ดิ�วยการแสิดิงท้่าเลียนแบบพระองค์

วันท้ี� 20 มีนาคม 2564 ตำารวจจับกุมเยาวชนอายุ 14 และ 15 ปี จากกรณีแสิดิงออกต่อภาพพระบรมฉายาลักษัณ์ใน
ระห่วา่งการชมุนุมเรยีกร�องประชาธิปิไตยบรเิวณห่น�าศาลฎกีาท้ี�กรงุเท้พฯ ในวนัเดิยีวกนั62 ตำารวจกล่าวห่าวา่ท้ัง้สิองขว�างปา 
ขยะใสิ่ภาพ ฉีดิพ่นสิเปรย์สิี และเผู้าภาพพระบรมฉายาลักษัณ์ของกษััตริย์ ท้ั้งสิองถ้กจับกุมโดิยไม่มีห่มายจับในระห่ว่าง
เจ�าห่น�าที้�ควบคุมฝ้งชนใช�กำาลังเข�าสิลายการชุมนุม63 เยาวชนท้ั้งสิองถ้กนำาตัวไปที้�กองบังคับการตำารวจตระเวนชายแดิน
ภาค 1 ท้ี�ปทุ้มธิานี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางให่�ประกันตัวในวันต่อมา

55 Reuters, Google takes down maps targeting hundreds of Thais accused of opposing king, 29 มิถุนายน 2564
56 ประชาไท้, ศชอั.หอับัหลักฐานิส่ง ปอัท. ให�ดำเนิินิคดี 1,275 ราย์ชื�อั, 11 กรกฎาคม 2564
57 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, ศชอั. ส่งข�อัความข่มข้่บัุคคลเรื�อังการดำเนิินิคดี ม.112 ไม่นิ�อัย์กว่า 62 ราย์ เผู้ย์แพิร่ข�อัม้ลบัุคคลในิก้เกิ�ลแม็พิกว่า 

466 ราย์, 30 มิถุนายน 2564
58 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, สถิิติิเย์าวชนิถิ้กดำเนิินิคดีจากการแสดงอัอักและการชุมนิุม ปี 2563-64, 19 มกราคม 2564
59 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, จัสติินิ-ติี� พิะเย์า-เย์าวชนิ 17 ปี รับัทราบัข�อัหา ม.112 ปราศรัย์วิจารณ์สถิาบัันิกษััติริย์์ที�วงเวีย์นิใหญ่, 11 มกราคม 

2564
60 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, First minor prosecuted with lèse-majesté law in 2021, 27 พฤษัภาคม 2564
61 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, แจ�ง ‘112’ กิจกรรม #ใครๆก็ใส่ครอัปท็อัป เดินิพิารากอันิ เจตินิาล�อัเลีย์นิกษััติริย์์, 20 มกราคม 2564
62 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, สถิิติิเย์าวชนิถิ้กดำเนิินิคดีจากการแสดงอัอักและการชุมนิุม ปี 2563-64, 19 มกราคม 2564
63 Khaosod English, 20 arrested during the crackdown near Grand Palace, reporters hit by rubber bullets, 21 มีนาคม 2564
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กฎหมายหม่�นประมาทกษัตัริย์ถู้กตีความไปไกลุสุดขีึ้ด

เชน่เดีิยวกบัสิถานการณใ์นสิมยัคสิช.64 ท้างการไท้ยยังคงตีความมาตรา 112 ออกไปอย่างกว�างขวาง และขยายความตัวบท้
จนพลิกึพลิั�น สิว่นตอ่ไปจะเปน็ตวัอยา่งบางส่ิวนของการฟอ้งร�องดิำาเนนิคดีิท้ี�ท้างการใช�มาตรา 112 อยา่งแปลกประห่ลาดิ

วิจำารณ์์การจัำดหาวคัซีนีโควิด-19

ท้างการไท้ยไดิ�กล่าวห่าดิำาเนินคดิีกับบุคคลห่ลายคน จากการวิจารณ์เร่�องการจัดิห่าวัคซีนโควิดิ-19 ของรัฐบาลไท้ย  
ซึ�งอ�างอิงไปถึงบท้บาท้ของสิถาบันกษััตริย์ท้ี�มีต่อนโยบายรับม่อสิถานการณ์โรคระบาดิของประเท้ศ65 

เม่�อวนัที้� 21 มกราคม 2564 ผู้้�แท้นของนายกรฐัมนตรปีระยทุ้ธ์ิแจ�งความข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตรยิต์อ่ ธินาธิร จงึรุง่เร่องกจิ  
ห่ัวห่น�าพรรคอนาคตให่ม่ท้ี�ถ้กยุบไปแล�ว จากการวิจารณ์เร่�องการจัดิห่าวัคซีนป้องกันโควิดิ-19 ของรัฐบาล66 ผู้้�ร�องเรียน
กล่าวห่าว่าธินาธิรห่มิ�นประมาท้กษััตริย์รัชกาลท้ี� 10 ระห่ว่างเฟซบุ๊กไลฟ์ในห่ัวข�อ “วัคซีนพระราชท้าน: ใครไดิ�ใครเสิีย?” 
เม่�อวันท้ี� 18 มกราคม ระห่ว่างการไลฟ์สิดินั้น ธินาธิรต้ังคำาถามถึงแนวท้างการเล่อกบริษััท้ สิยามไบโอไซเอนซ์ จำากัดิ  
ซึ�งเป็นบรษิััท้เอกชนท้ี�มีสิำานกังานท้รพัย์สินิพระมห่ากษัตัริยถ์อ่หุ่�น 100% ให่�เป็นผู้้�ผู้ลิตวคัซนีแอสิตร�าเซเนก�าท้ี�พฒันาขึน้ 
ในสิห่ราชอาณาจักรเพียงรายเดิียวให่�แก่ไท้ย นอกจากนี้ ธินาธิรยังถ้กแจ�งข�อกล่าวห่าดิ�วยมาตรา 14(3) พ.ร.บ.ว่าดิ�วย
การกระท้ำาความผู้ดิิท้างคอมพวิเตอร ์โดิยถก้กล่าวห่าวา่เผู้ยแพร่ข�อมล้เท้จ็ออนไลน์และสิร�างความเข�าใจผู้ดิิแก่ประชาชน67 

ธินาธิร จึงรุ่งเร่องกิจ อดิีตห่ัวห่น�าพรรคอนาคตให่ม่ พ้ดิระห่ว่างการแถลงข่าววันท้ี� 21 มกราคม 2564 ท้ี�กรุงเท้พฯ เห่ตุการณ์ดิังกล่าวนำไปสิ้่การแจ�งข�อกล่าว
ห่าต่อเขาภายใต�มาตรา 112 แห่่งประมวลกฎห่มายอาญาประเท้ศไท้ย © Lauren DECICCA / GETTY IMAGES 

64 FIDH, 36 and Counting: Lèse-majesté imprisonment under Thailand’s military junta, 26 กุมภาพันธิ์ 2559
65 ประชาไท้, รวมกรณีวิจารณ์การจัดการวัคซีนิโควิด-19 แล�วโดนิคดี ม.112, 15 พฤษัภาคม 2564
66 Reuters, Gov’t files royal insult complaint after criticism of its vaccine strategy, 20 มกราคม 2564
67 ประชาไท้, ดีอัีเอัสแจ�งความเอัาผู้ิด ‘ธนิาธร’ ม.112-พิ.ร.บั.คอัมฯ ปมไลฟ้์วิจารณ์นิําเข�าวัคซีนิ, 20 มกราคม 2564
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วันท้ี� 25 มกราคม 2564 ตำารวจจังห่วัดิลำาปางแจ�งข�อห่าตามมาตรา 112 กับบุคคลห่�าราย (สีิ�รายในน้ันเป็นนักเรียน
นักศึกษัา) จากการแขวนป้ายผู้�าท้ี�มีข�อความ “งบสิถาบันกษััตริย์>วัคซีนCOVID19” บริเวณสิะพานรัษัฎาภิเศกในจังห่วัดิ
ลำาปาง เม่�อวันท้ี� 30 ธิันวาคม 256368 ท้ั้งห่มดิถ้กปล่อยตัวห่ลังตำารวจเก็บตัวอย่าง DNA จากแต่ละคน69 

วนัท้ี� 30 มนีาคม 2564 ตำารวจแจ�งข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษัตัรยิก์บัปยิรฐั จงเท้พ แกนนำากลุม่มวลชนอาสิา We Volunteer 
(WeVo) จากการจดัิท้ำาปา้ยที้�มขี�อความวิพากษ์ัวจิารณย์ทุ้ธิศาสิตรจ์ดัิห่าวคัซนีโควดิิ-19 ของรัฐบาล และตดิิตัง้ตามที้�ตา่ง ๆ   
ในจังห่วัดิกาฬสิินธิุ์เม่�อวันท้ี� 23 มกราคม70 ปิยรัฐถ้กแจ�งข�อห่านี้ขณะถ้กควบคุมตัวอย้่ท้ี�เร่อนจำาพิเศษักรุงเท้พฯ ระห่ว่าง
รอการพิจารณาคดีิอีกคดิีห่นึ�ง ท้ี�เขาถ้กแจ�งข�อห่าเป็นอั้งยี� และเป็นซ่องโจร (ประมวลกฎห่มายอาญามาตรา 209 และ 
210) จากเห่ตุชุมนุมประท้�วงในกรุงเท้พฯ เม่�อวันท้ี� 6 มีนาคม71 ต่อมาวันท้ี� 2 เมษัายน ศาลอาญากรุงเท้พฯอนุญาต 
ให่�ประกันตัวปิยรัฐในคดิีเกี�ยวกับเห่ตุวันท้ี� 6 มีนาคม แต่ตำารวจเข�าอายัดิตัวต่อท้ันท้ีตามห่มายจับข�อห่าตามมาตรา 112  
จากเห่ตุประท้�วงท้ี�จังห่วัดิกาฬสิินธิุ์72 วันท้ี� 3 เมษัายน ศาลจังห่วัดิกาฬสิินธิุ์สิั�งอนุญาตให่�ฝากขังปิยรัฐจากข�อห่า 
ห่มิ�นประมาท้กษัตัรยิ ์ท้ำาให่�เขาถก้นำาตวัไปคมุขงัท้ี�เรอ่นจำาจงัห่วัดิกาฬสินิธิุเ์ปน็เวลา 33 วัน เขาไดิ�รบัการปล่อยตวัในท้ี�สุิดิ
เม่�อวันท้ี� 5 พฤษัภาคม ห่ลังศาลปฏิเสิธิไม่ให่�ประกันตัวซ้ำาห่ลายครั้ง73 

วันที้� 20 พฤษัภาคม 2564 ตำารวจในกรุงเท้พฯ แจ�งข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ต่อห่ญิงคนห่นึ�งจากการโพสิต์วิดีิโอ 
บน TikTok วิจารณ์การใช�จ่ายงบประมาณจัดิการโควิดิ-19 ของรัฐบาล74 

แต่งชดุคอสตม้เขึ้�าร่วมก่จำกรรมแฟชั�นโชว์

วันท้ี� 17 ธิันวาคม 2563 ตำารวจแจ�งข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ต่อจตุพร แซ่อึง นักกิจกรรม จากการสิวมชุดิไท้ย 
เดิินแฟชั�นโชว์บนถนนสิีลม กรุงเท้พฯ ซึ�งเป็นกิจกรรมล�อเลียนท้ี�จัดิโดิยผู้้�ชุมนุมประท้�วงเรียกร�องประชาธิิปไตยเม่�อวันท้ี� 
29 ตุลาคม 256375 จตุพรถ้กกล่าวห่าว่าเลียนแบบพระราชินีดิ�วยการแต่งกายและท้ำาท้่าท้างเห่ม่อนราชินี ห่ลังรับท้ราบ
ข�อกล่าวห่าแล�ว จตุพรไดิ�รับการปล่อยตัวโดิยไม่ต�องประกัน76 

นอกจากจตุพรแล�ว นภสิินธิุ์ (สิงวนนามสิกุล) นักเรียนอายุ 16 ปี ก็ถ้กตั้งข�อห่าตามมาตรา 112 จากการเข�าร่วม
กจิกรรมประท้�วงเดีิยวกนัดิ�วย77 นภสิินธิุถ์ก้กลา่วห่าวา่ล�อเลยีนกษัตัรยิร์ชักาลท้ี� 10 จากการใสิเ่สิ่อ้ครอ็ปท้อ็ปสิดีิำา ในวนัที้�  
17 ธิันวาคม ห่ลังเข�ารับท้ราบข�อกล่าวห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์แล�ว นภสิินธ์ุิถ้กตำารวจนำาตัวไปขอออกห่มายควบคุมตัว 
ท้ี�ศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ศาลมคีำาสิั�งให่�ควบคมุตวั โดิยให่�เห่ตผุู้ลวา่เปน็ความผู้ดิิท้ี�มอีตัราโท้ษัสิง้ ตอ่มาเขาไดิ�รบั 
การปล่อยตัวในวันเดิียวกันห่ลังท้นายย่�นคำาร�องขอประกันตัว78 

68 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, ติร.แจ�งข�อัหา ม.112 ติ่อั 5 นิศ.-ปชช.ลําปาง เหติุแขวนิป้าย์ “งบัสถิาบัันิกษััติริย์์>วัคซีนิCOVID19”, 25 มกราคม 
2564

69 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, ติร.แจ�งข�อัหา ม.112 ติ่อั 5 นิศ.-ปชช.ลําปาง เหติุแขวนิป้าย์ “งบัสถิาบัันิกษััติริย์์>วัคซีนิCOVID19”, 25 มกราคม 
2564

70 ประชาไท้, Activist immediately re-arrested following release, 5 เมษัายน 2564
71 ประชาไท้, Trash dumped and burned at court entrance, 7 มีนาคม 2564
72 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, เปิดสถิิติิการย์ื�นิขอัปล่อัย์ติัวชั�วคราวผู้้�ติ�อังขังคดีทางการเมือัง 2564, 3 พฤษัภาคม 2564
73 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, ให�ประกันิติัวคดี 112 ‘โติโติ�’ ใช�หลักทรัพิย์์ 2 แสนิบัาท พิร�อัมติิด EM พิ่วงเงื�อันิไขห�ามทํากิจกรรมเสื�อัมเสีย์ติ่อั

สถิาบัันิกษััติริย์์, 5 พฤษัภาคม 2564
74 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, แจ�ง “ม.112-พิ.ร.บั.คอัม” สาวกาฬสินิธุ์ เหติุโพิสติ์คลิป TikTok วิจารณ์การใช�ภัาษัีประชาชนิ พิบัติัวแทนิประย์ุทธ์ 

เป็นิผู้้�กล่าวหา, 21 พฤษัภาคม 2564
75 ประชาไท้, Students accused of royal defamation for protest fashion show hear charges, 18 ธิันวาคม 2563
76 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, เปิดข�อักล่าวหา ม.112 เย์าวชนิ – ผู้้�แติ่งคอัสเพิลย์์ชุดไทย์ เหติุเดินิพิรมแดงม็อับัแฟ้ชั�นิโชว์ที�สีลม, 17 ธิันวาคม 2563
77 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, เปิดข�อักล่าวหา ม.112 เย์าวชนิ – ผู้้�แติ่งคอัสเพิลย์์ชุดไทย์ เหติุเดินิพิรมแดงม็อับัแฟ้ชั�นิโชว์ที�สีลม, 17 ธิันวาคม 2563
78 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, เปิดข�อักล่าวหา ม.112 เย์าวชนิ – ผู้้�แติ่งคอัสเพิลย์์ชุดไทย์ เหติุเดินิพิรมแดงม็อับัแฟ้ชั�นิโชว์ที�สีลม, 17 ธิันวาคม 2563
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วิจำารณ์์กษัตัริย์องค์ก่อน

วันที้� 11 กุมภาพันธ์ิ 2564 ตำารวจปอท้. แจ�งข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์และฝ่าฝืนมาตรา 14(3) พ.ร.บ.ว่าดิ�วย 
การกระท้ำาความผู้ิดิท้างคอมพิวเตอร์กับนักเรียนอายุ 19 ปี จากการโพสิต์ภาพกษััตริย์รัชกาลท้ี� 9 ท้ี�เสิดิ็จสิวรรคต 
เม่�อเดิอ่นตลุาคม 2559 พร�อมข�อความที้�ถก้กล่าวห่าวา่เปน็การดิห้่มิ�นพระองคบ์นท้วติเตอร์เม่�อวนัที้� 14 ตลุาคม 256379  
ห่ลังเข�ารับท้ราบข�อกล่าวห่าแล�ว เธิอไดิ�รับการปล่อยตัวโดิยไม่ต�องวางประกัน80 

วันท้ี� 1 มิถุนายน 2564 ตำารวจจังห่วัดิสิมุท้รปราการแจ�งข�อห่ามาตรา 112 และมาตรา 14(3) พ.ร.บ.ว่าดิ�วยการกระท้ำา 
ความผู้ดิิท้างคอมพวิเตอรต์อ่นกัเรียนอาย ุ16 ป ีจากการวิพากษัวิ์จารณก์ษัตัรยิร์ชักาลท้ี� 9 โดิยโพสิตร์ป้ภาพของพระองค์
และเจ�าฟา้ท้ปีงักรรศัมโีชติ พระราชนัดิดิา ในกลุม่เฟซบุก๊ “รอยลัลิสิตม์ารเ์กต็เพลสิ” เม่�อเดิอ่นพฤษัภาคม 256381 ตำารวจ
ปล่อยตัวเขาในวันเดิียวกัน

อ�างอง่แถูลุงการณ์์ยเ้อ็นว่าด�วยการใช�กฎหมายหม่�นประมาทกษัตัริย์

วันที้� 21 ธิันวาคม 2563 ตำารวจจากสิน.บางเขน กรุงเท้พฯ แจ�งข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์และยุยงปลุกปั่นต่อ 
พมิพส์ิริ ิเพชรน้ำารอบ ผู้้�ท้ำางานองค์กรพฒันาเอกชนและนกักจิกรรมเรยีกร�องประชาธิปิไตย ข�อกลา่วห่านีม้าจากคำาปราศรยั
ในที้�สิาธิารณะของพิมพ์สิิริ ระห่ว่างการชุมนุมเรียกร�องประชาธิิปไตยห่น�ากรมท้ห่ารราบที้� 11 กรุงเท้พฯ เม่�อวันที้� 29 
พฤศจิกายน 2563 โดิยเธิอไดิ�อ�างถึงแถลงการณ์ของเดิวิดิ เคย์ ผู้้�รายงานพิเศษัของสิห่ประชาชาติดิ�านการสิ่งเสิริมและ
ปกป้องสิิท้ธิิในเสิรีภาพในการแสิดิง ความคิดิเห็่นและการแสิดิงออก ท้ี�วิพากษ์ัวิจารณ์มาตรา 112 ของประเท้ศไท้ย82  
เม่�อเด่ิอนตุลาคม 2560 นายเคย์กล่าวว่า กฎห่มายห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ไม่มีท้ี�ย่นในประเท้ศประชาธิิปไตย และไม่
สิอดิคล�องกับกฎห่มายสิิท้ธิิมนุษัยชนระห่ว่างประเท้ศ [ดิ้ดิ�านล่าง,6. ข�อกังวลของประชาคมระห่ว่างประเท้ศเกี�ยวกับการ
ใช�มาตรา 112]

ขึ้ว�างปาอาหารสุนขัึ้

วันท้ี� 26 มีนาคม 2564 ตำารวจแจ�งข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ต่อปนัสิยา สิิท้ธิิจิรวัฒนกุล แกนนำาประท้�วงเรียกร�อง
ประชาธิปิไตย ขณะท้ี�เธิอถก้คมุขงัอย้ท่้ี�ท้ณัฑสิถานห่ญิงกลางในกรงุเท้พฯ ข�อห่าดิงักลา่วสิบ่เน่�องมาจากการชุมนมุประท้�วง
ต่อเห่ตุท้ี�ตำารวจจับกุมสิิริชัย นาถึง นักกิจกรรมอีกคนห่นึ�ง ดิ�วยข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์เม่�อวันท้ี� 14 มกราคม 2564 
ในระห่วา่งการประท้�วง ปนสัิยาขว�างปาอาห่ารสินุขัใสิเ่จ�าห่น�าท้ี�ตำารวจและภาพพระบรมฉายาลกัษัณก์ษัตัรยิร์ชักาลท้ี� 10 
ท้ี�สิภ.คลองห่ลวง จังห่วัดิปทุ้มธิานี83 มีบุคคลถ้กตั้งข�อห่าตามมาตรา 112 จากการชุมนุมประท้�วงเดิียวกันนี้ท้ั้งสิิ้นเก�าราย  
ซึ�งรวมถึงเดิ็กนักเรียนอายุ 17 ปีคนห่นึ�งและนักกิจกรรมเรียกร�องประชาธิิปไตยเจ็ดิคน รวมท้ั้งพริษัฐ์ ชิวารักษั์ และ 
ภาณุพงศ์ จาดินอก84 เจ�าห่น�าท้ี�เห่็นว่าการขว�างปาอาห่ารสิุนัขสิ่�อว่า ผู้้�ชุมนุมเปรียบเที้ยบตำารวจเป็นเห่ม่อนสิุนัข และ 
พระมห่ากษััตริย์เป็นเจ�าของสิุนัข85 

79 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, แจ�งข�อัหา ม.112-พิ.ร.บั.คอัมฯ นิักศึกษัาผู้้�ใช�ทวิติเติอัร์ โพิสติ์ถิึงรัชกาลที� 9, 16 กุมภาพันธิ์ 2564
80 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, แจ�งข�อัหา ม.112-พิ.ร.บั.คอัมฯ นิักศึกษัาผู้้�ใช�ทวิติเติอัร์ โพิสติ์ถิึงรัชกาลที� 9, 16 กุมภาพันธิ์ 2564
81 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, 1 เย์าวชนิอัาย์ุ 16 ปี ถิ้กแจ�งข�อัหา ม.112 หลังโดนิล่าแม่มด เหติุโพิสติ์วิจารณ์ ร.9 ลงในิกลุ่ม “รอัย์ัลลิสติ์มารเก็ติ

เพิลส”, 2 มิถุนายน 2564
82 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, เปิดข�อัหาคดี #ม็อับั29พิฤศจิกา “ทราย์” ไม่ได�ขึ�นิปราศรัย์แติ่ถิ้กแจ�ง ม.112-116 ด�วย์, 21 ธิันวาคม 2563
83 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, ติํารวจแจ�ง ม. 112 เพิิ�มเติิมกับั “รุ�ง-ปนิัสย์า” เหติุปาอัาหารหมาประท�วงการจับักุม “นิิว-สิริชัย์”, 27 มีนาคม 2564
84 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, ติํารวจแจ�ง ม. 112 เพิิ�มเติิมกับั “รุ�ง-ปนิัสย์า” เหติุปาอัาหารหมาประท�วงการจับักุม “นิิว-สิริชัย์”, 27 มีนาคม 2564
85 ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, 4 นิักกิจกรรม รับัทราบัข�อักล่าวหา ม.112 เพิิ�ม คดีปาอัาหารหมาเรีย์กร�อังให�ปล่อัย์ติัว “นิิว”, 12 มีนาคม 2564
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ผู้้�ชุมนุมประท�วงอาจำต�องโทษัประหารจำาก 
“พื่ยายามกระทำาการประทษุัร�ายต่อพื่ระราชนี่”

เกิดิความค่บห่น�าอันน่าตกตะลึง ระห่ว่างเดิ่อนตุลาคมและพฤษัจิกายน 2563 เจ�าห่น�าท้ี�จับกุม
ผู้้�ชุมนุมเรียกร�องประชาธิิปไตยห่�าราย และแจ�งข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์อีกร้ปแบบห่นึ�ง ครั้งนี้  
ภายใต�อาญามาตรา 110 ประมวลกฎห่มาย86 ซึ�งกำาห่นดิระวางโท้ษัจำาคุกตั้งแต่ 16 ปีถึงจำาคุก 
ตลอดิชีวิตแก่ผู้้�ถ้กตัดิสิินว่ามีความผู้ิดิฐาน “กระท้ำาการ ห่ร่อพยายามกระท้ำาการประทุ้ษัร�าย 
ตอ่พระราชนิ”ี ห่รอ่ต�องระวางโท้ษัประห่ารชีวติ “ถ�าการกระท้ำาน้ันมลัีกษัณะอนัน่าจะเป็นอนัตราย
แก่พระชนม์ห่ร่อชีวิต”

ผู้้�ถ้กกล่าวห่าดิ�วยข�อห่านี้มีห่�าคน ไดิ�แก่ นักกิจกรรมเรียกร�องประชาธิิปไตย บุญเก่้อห่นุน เป้า
ท้อง เอกชัย ห่งสิ์กังวาน สิุรนาถ แป้นประเสิริฐ และปัจเจกชนอีกสิองราย โดิยสิ่บเน่�องมาจากการ 
เข�าร่วมชุมนุมประท้�วงเรียกร�องประชาธิิปไตยเม่�อวันท้ี� 14 ตุลาคม 2563 ในกรุงเท้พฯ87  
ผู้้�ถ้กกล่าวห่าท้ั้งห่�าเป็นสิ่วนห่นึ�งของกลุ่มผู้้�ชุมนุมอย่างสิันติจำานวนมากท้ี�อย่้บริเวณใกล�ท้ำาเนียบ
รฐับาล ซึ�งขบวนเสิดิจ็ของของพระราชนีิไดิ�เคล่�อนผู้า่นบรเิวณดิงักลา่วและเผู้ชญิห่น�ากบัผู้้�ประท้�วง
เป็นระยะเวลาส้ัิน ๆ88 เอกชัยกับสุิรนาถถ้กจับกุมเม่�อวันที้� 16 ตุลาคมและ 21 ตุลาคม ตาม
ลำาดิับ และถ้กคุมขังท้ี�เร่อนจำาพิเศษักรุงเท้พฯ ท้ั้งสิองถ้กปล่อยตัวในวันท้ี� 3 พฤษัจิกายน 256389  
ต่อมานักกิจกรรมท้ั้งห่�าถ้กสิั�งฟ้องดิ�วยข�อห่าตามมาตรา 110 ในวันท้ี� 31 มีนาคม 256490 

86 ประชาไท้, Protesters accused of harming the Queen, royal motorcade route questioned, 19 ติุลาคม 2563; ประชาไท, Third person 
charged in connection with the royal motorcade incident, 21 ตุลาคม 2563; ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน, อัยการยังไม่รับสิำนวนคดิี 
ม.110 “ประทุ้ษัร�ายเสิรีภาพราชินี” ห่ลังมีผู้้�ต�องห่าเพิ�มอีก 2 ราย, 22 มกราคม 2564

87 FIDH, Thailand: Release all democracy activists, end crackdown on peaceful dissent and independent media, 16 October 2020; BBC 
Thai, ขบวนเสิดิ็จฯ: เสิียงจากผู้้�ต�องห่าในคดิีประวัติศาสิตร์ มาตรา 110, 20 พฤศจิกายน 2563

88 Reuters, Turning point in Thailand: Queen’s brush with protest, 23 ตุลาคม 2563
89 ประชาไท้, 4 pro-democracy protesters released from temporary detention, 3 พฤศจิกายน 2563
90 BBC Thai, ขบัวนิเสด็จฯ: ศาลให�ประกันิติัว 5 จำเลย์คดีประทุษัร�าย์อังค์ราชินิี ม.110 หลังอััย์การสั�งฟ้้อัง, 31 มีนาคม 2564
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ขึ้�อเตือนความจำำา: มาตรา 112 ขึ้ดัต่อหลุกักฎหมายระหว่างประเทศ

มาตรา 112 ยังคงเปน็เปน็อาวธุิท้างกฎห่มายอนัท้รงอำานาจ ท้ี�ใช�ปดิิกัน้การวพิากษ์ัวจิารณแ์ละการพ้ดิคยุถกเถียงเกี�ยวกบั 
สิถาบันกษััตริย์ของไท้ย ซึ�งขัดิกับมาตรฐานสิิท้ธิิมนุษัยชนระห่ว่างประเท้ศ โดิยเฉพาะกติกาสิากลระห่ว่างประเท้ศว่าดิ�วย 
สิิท้ธิิพลเม่องและสิิท้ธิิการเม่อง (International Covenant on Civil and Political Rights; ICCPR) ซึ�งประเท้ศไท้ยเป็น
รัฐภาคี ประเดิ็นห่ลักท้ี�ขัดิต่อ ICCPR ไดิ�แก่ 1) สิิท้ธิิในความปลอดิภัยของร่างกายและเสิรีภาพท้ี�จะไม่ถ้กจับกุมควบคุม
ตัวโดิยพลการ (ข�อ 9) 2) สิิท้ธิิท้ี�จะไดิ�รับการดิำาเนินคดิีอย่างเป็นธิรรม (ข�อ 14) และ 3) สิิท้ธิิในเสิรีภาพในเสิรีภาพแห่่ง
ความคิดิเห่็นและการแสิดิงออก (ข�อ 19)

การลิดิรอนเสิรีภาพท้ี�มาจากการดิำาเนินคดิีห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ ถ่อเป็นการควบคุมตัว “โดิยพลการ” ตามมาตรฐาน
ระห่ว่างประเท้ศ เน่�องจากเป็นผู้ลจากการใช�สิิท้ธิิอันชอบธิรรมในเสิรีภาพแห่่งความคิดิเห่็นและการแสิดิงออก ตามที้�ไดิ�
รับรองไว�ในข�อ 19 ข�อ 9(1) ของ ICCPR กำาห่นดิว่า “บุคคลจะถ้กจับกุมห่ร่อควบคุมโดิยพลการมิไดิ�”

การปฏิเสิธิสิิท้ธิิประกันตัวของผู้้�ถ้กกล่าวห่าว่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์อย่างต่อเน่�องและเป็นระบบของศาลก็ไม่เป็นไปตาม
ข�อ 9(3) ของ ICCPR ซึ�งมีห่ลักว่าการควบคุมระห่ว่างการพิจารณาคดิีควรเป็นมาตรการในกรณียกเว�น ไม่ใช่ข�อบังคับ91 
นอกจากนี ้การควบคมุตวัจำาเลยข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษัตัรย์ิระห่วา่งรอพจิารณาคดิ ียังเป็นการละเมดิิสิทิ้ธิขิองจำาเลยท้ี�จะ
ไดิ�รับการสิันนิษัฐานไว�ก่อนว่าเป็นผู้้�บริสิุท้ธิิ์ ตามท้ี�ไดิ�รับรองไว�ในข�อ 14(2) ของ ICCPR และในรายงานประจำาปี 2554 
ของคณะท้ำางานสิห่ประชาชาตวิา่ดิ�วยการควบคุมตวัโดิยพลการ (UN Working Group on Arbitrary Detention; WGAD) 
ยังกำาห่นดิว่าการควบคุมตัวระห่ว่างรอพิจารณาคดิีควรเป็นมาตรการในกรณียกเว�น92 

ศาลไท้ยมักอ�างเห่ตุผู้ลท้ี�ไม่อนุญาตให่�ผู้้�ถ้กคุมขังข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ไดิ�ประกันตัว โดิยพิจารณาตามเกณฑ์ 
ตอ่ไปนี:้ 1) ความผู้ดิิท้ี�ถก้กลา่วห่าเป็นความผู้ดิิร�ายแรง 2) ผู้้�ต�องห่าอาจจะห่ลบห่นี และ 3) เกรงวา่ผู้้�ต�องห่าจะไปกระท้ำาผู้ดิิ 
ดิังท้ี�ถ้กกล่าวห่าซ้ำาอีก [ดิ้ดิ�านบน, 3.1 นักกิจกรรมเพ่�อประชาธิิปไตยอาจเผู้ชิญโท้ษัจำาคุกห่ลายสิิบปี] การให่�เห่ตุผู้ลเช่นนี้ 
ไม่สิอดิคล�องกับมาตรฐานสิิท้ธิิมนุษัยชนระห่ว่างประเท้ศ และแนวนิติศาสิตร์ของสิห่ประชาชาติ ซึ�งกำาห่นดิไว�ชัดิเจนว่า
เกณฑ์เห่ล่านี้ไม่ใช่เห่ตุให่�ลิดิรอนเสิรีภาพของจำาเลยคดิีห่มิ�นประมาท้กษััตริย์โดิยอัตโนมัติ

ประเด็ินเร่�องความร�ายแรงของความผู้ิดิ คณะกรรมการสิิท้ธิิมนุษัยชนแห่่งสิห่ประชาชาติ (UN Human Rights  
Committee; CCPR) ไดิ�ระบุในความเห่็นท้ั�วไปฉบับท้ี� 35 (General Comment No. 35) ว่า ศาลไม่ควรฝากขังระห่ว่าง
รอพิจารณาคดิีโดิยอ�างอัตราโท้ษัส้ิง แต่วินิจฉัยจากความจำาเป็น93 ในท้ำานองเดิียวกัน WGAD ไดิ�กำาห่นดิในความเห่็น 
ของคณะท้ำางานว่า “การควบคุมตัวระห่ว่างรอพิจารณาคดิีไม่ควรเป็นข�อบังคับกับจำาเลยทุ้กคนท้ี�ถ้กตั้งข�อห่าความผู้ิดิ 
ห่นึ�งใดิ โดิยไม่วินิจฉัยพฤติการณ์เป็นรายกรณี ห่ร่อไม่ควรสัิ�งควบคุมตัวโดิยอ�างว่าความผู้ิดิท้ี�ถ้กกล่าวห่ามีอัตราโท้ษัสิ้ง 
แท้นท้ี�จะวินิจฉัยจากความจำาเป็น”94 

ประเดิน็เร่�องผู้้�ต�องห่าอาจจะห่ลบห่น ีข�อ 9(3) ของ ICCPR กำาห่นดิวา่การปลอ่ยตวัจากการควบคมุตัวระห่วา่งรอพจิารณา
คดิีนั้น “อาจกำาห่นดิให่�มีการประกันว่าจะมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดิี ในขั้นตอนอ่�นของกระบวนพิจารณา”

สิ่วนประเดิ็นเร่�องอาจกระท้ำาผู้ิดิซ้ำา CCPR ระบุในความเห่็นท้ั�วไปฉบับท้ี� 35 ว่า “การควบคุมตัวระห่ว่างรอการพิจารณา 
ต�องเป็นผู้ลมาจากการวินิจฉัยเป็นรายกรณีไป และต�องชอบดิ�วยเห่ตุผู้ลและความจำาเป็นต่อพฤติการณ์ท้ั้งปวง ท้ั้งนี้โดิย
เป็นไปเพ่�อป้องกันการห่ลบห่นี การยุ่งเห่ยิงกับพยานห่ลักฐาน ห่ร่อการกระท้ำาผู้ิดิซ้ำา” และ “ไม่ควรรวมถึงมาตรฐาน 
ท้ี�คลุมเคร่อและครอบคลุมมากเกินไป เช่น การอ�างความปลอดิภัยของสิาธิารณะ”95 WGAD ยังไดิ�ย้ำาห่ลักการนี้ใน 
ความเห่็นห่ลายความเห่็นท้ี�เกี�ยวข�องกับจำาเลยคดิีห่มิ�นประมาท้กษััตริย์

91 UN Human Rights Committee, General comment No.35 – Article 9 (Liberty and security of person), 16 December 2014; UN Doc. 
CCPR/C/GC/35 Para. 38.

92 UN Human Rights Council, 11th session, Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 26 December 2011; UN Doc. A/ 
HRC/19/57 Paras. 48-58.

93 UN Human Rights Committee, General comment No.35 – Article 9 (Liberty and security of person), 16 December 2014; UN Doc. 
CCPR/C/GC/35 Para. 38.

94 UN Human Rights Council, Opinion adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its seventy-ninth session, 21-25 August 
2017 – No.51/2017 (Thailand), 13 October 2017, UN Doc. A/HRC/WGAD/2017/51; UN Human Rights Council, Opinion adopted 
by the Working Group on Arbitrary Detention at its seventy-ninth session, 21-25 August 2017 – No.56/2017 (Thailand), 13 October 
2017, UN Doc. A/HRC/WGAD/2017/56; UN Human Rights Council, Opinion adopted by the Working Group on Arbitrary Detention 
at its eighty-first session, 17-26 April 2018 – No.3/2018 (Thailand), 9 July 2017, UN Doc. A/HRC/WGAD/2018/3.

95 UN Human Rights Committee, General comment No.35 – Article 9 (Liberty and security of person), 16 December 2014; UN Doc. 
CCPR/C/GC/35 Para. 38.
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นับตั้งแต่เดิ่อนพฤศจิกายน 2563 เก่อบครึ�งห่นึ�งของการใช�ข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์เป็นผู้ลมาจากการใช�สิิท้ธิิ 
อนัชอบธิรรมท้ี�จะมเีสิรีภาพแห่ง่ความคิดิเห่น็และการแสิดิงออก ตามท้ี�ไดิ�มกีารรบัรองไว�ในข�อ 19 แห่ง่ ICCPR ซึ�งกำาห่นดิวา่  
สิิท้ธิิดิังกล่าวอาจอย้่ภายใต�ข�อจำากัดิเพ่�อเคารพต่อสิิท้ธิิห่ร่อช่�อเสิียงของบุคคลอ่�น เพ่�อคุ�มครองความมั�นคงแห่่งชาติ  
ความสิงบเรียบร�อยของประชาชน สิาธิารณสิุข ห่ร่อศีลธิรรมอันดิี อย่างไรก็ตาม ขอบเขตและบท้ลงโท้ษัตามมาตรา 112 
ไม่เป็นไปตามข�อจำากัดิต่อเสิรีภาพแห่่งความคิดิเห่็นและการแสิดิงออกตามท้ี�กำาห่นดิไว�ในข�อ 19 ของ ICCPR เน่�องจาก 
ไมส่ิอดิคล�องกบัเง่�อนไขอนัเคร่งครดัิวา่ดิ�วยความจำาเปน็และความไดิ�สิดัิสิว่น ท้างการไท้ย รวมท้ัง้ศาลไท้ย ยงัคงไมส่ิามารถ
อธิบิายไดิ�วา่ เน่อ้ห่าออนไลนท์้ี�วจิารณส์ิถาบนักษัตัรยิ ์ถอ่วา่เปน็การดิห้่มิ�น ห่มิ�นประมาท้ ห่รอ่อาฆาตมาดิร�ายตามมาตรา 
112 ไดิ�อย่างไร ในท้ำานองเดีิยวกัน ท้างการไท้ยก็ยังไม่สิามารถอธิิบายไดิ�ว่าการเผู้ยแพร่เน้่อห่าออนไลน์เห่ล่านั้นเป็น 
ภัยคุกคามต่อสิิท้ธิิห่ร่อช่�อเสีิยงของบุคคลอ่�น ความมั�นคงแห่่งชาติ ความสิงบเรียบร�อยของประชาชน สิาธิารณสุิข ห่ร่อ 
ศีลธิรรมอันดีิอย่างไร รวมท้ั้งไมส่ิามารถอธิิบายไดิ�วา่เห่ตใุดิการใช�ข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตรยิจ์งึเปน็มาตรการที้�จำาเป็นและ
ไดิ�สิัดิสิ่วนกับการเผู้ยแพร่เน่้อห่าเห่ล่านั้น

ในความเห็่นทั้�วไปฉบับที้� 34 CCPR เน�นย้ำาว่า “เพียงแค่ข�อเท็้จจริงที้�ว่าร้ปแบบการแสิดิงออกถ่อเป็นการดิ้ห่มิ�นบุคคล
สิาธิารณะนั้น ไม่ใช่เห่ตุผู้ลเพียงพอท้ี�จะกำาห่นดิบท้ลงโท้ษัอาญาไดิ�”96 CCPR ยังไดิ�แสิดิงความกังวลโดิยเจาะจงเกี�ยวกับ 
กฎห่มายห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ และเรียกร�องให่�รัฐภาคียุติการห่�ามวิจารณ์สิถาบันต่าง ๆ97 อีกท้ั้งยังระบุว่า กฎห่มาย 
ห่มิ�นประมาท้จะต�องไมปิ่ดิกัน้เสิรภีาพในการแสิดิงออก และโท้ษัจำาคกุ “ไม่ใชบ่ท้ลงโท้ษัที้�เห่มาะสิม” ตอ่การฝา่ฝืนกฎห่มาย
ดิังกล่าว

เยาวชน (ห่ร่อบุคคลอายุต�ำากว่า 18 ปี) ยังถ้กจับกุมและดิำาเนินคดิีดิ�วยข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์จากการเข�าร่วมชุมนุม
เรียกร�องประชาธิิปไตย [ดิ้ดิ�านบน, 3.4 เยาวชนถ้กจับกุมและดิำาเนินคดิี] มาตรการนี้ละเมิดิสิิท้ธิิขั้นพ่้นฐานของเดิ็ก และ
ขัดิกับพันธิกรณีของประเท้ศไท้ยในฐานะรัฐภาคีของอนุสัิญญาว่าดิ�วยสิิท้ธิิเด็ิก (Convention on the Rights of the 
Child; CRC) สิทิ้ธิทิ้ี�จะมเีสิรภีาพในการแสิดิงออกและเสิรีภาพในการชมุนมุโดิยสิงบของเดิก็ถก้รับรองโดิยข�อ 13 และ 15  
ของ CRC นอกจากนี้ ข�อ 37 ของ CRC ยังระบุว่า การจับกุม คุมขัง ห่ร่อจำาคุกเดิ็กจะต�อง “ใช�เป็นมาตรการสิุดิท้�าย
เท้่านั้น และให่�มีระยะเวลาสิั้นท้ี�สิุดิอย่างเห่มาะสิม” ท้�ายท้ี�สิุดิ ข�อ 4 ของ CRC กำาห่นดิว่า ผู้ลประโยชน์สิ้งสิุดิของเดิ็ก 
จะต�อง “คำานึงถึงเป็นลำาดิับแรก” ในการกระท้ำาท้ั้งปวงท้ี�เกี�ยวกับเดิ็กโดิยศาลห่ร่อห่น่วยงานฝ่ายบริห่าร

96 UN Human Rights Committee, 102nd session, General comment No.34 – Article 19: Freedoms of opinion and expression, 12 Sep-
tember 2011, UN Doc. CCPR/C/GC/34 Para. 47.

97 UN Human Rights Committee, General comment No.35 – Article 9 (Liberty and security of person), 16 December 2014; UN Doc. 
CCPR/C/GC/35 Para. 38.
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ขึ้�อกังวลุขึ้องประชาคมระหว่างประเทศเพ่ื่�มข้ึ้�นเกี�ยวกับัการใช�มาตรา 112

ในชว่งเวลา 10 ปทีี้�ผู่้านมา กลไกตดิิตามตรวจสิอบสิิท้ธิมินษุัยชนของสิห่ประชาชาตหิ่ลายตอ่ห่ลายกลไก ไดิ�แสิดิงข�อกงัวล
ต่อมาตรา 112 ห่ลายครั้ง และประกาศว่าการบังคับใช�กฎห่มายมาตรานี้ไม่สิอดิคล�องกับกฎห่มายสิิท้ธิิมนุษัยชนระห่ว่าง
ประเท้ศ ระห่ว่างปี 2554 ถึง 2558 ห่น่วยงานดิ�านสิิท้ธิิมนุษัยชนของสิห่ประชาชาติห่ลายห่น่วยงานไดิ�ออกแถลงการณ์
รวมท้ั้งสิิ้น 14 ฉบับ ท้ี�เรียกร�องให่�แก�ไขห่ร่อยกเลิกมาตรา 112 และปล่อยตัวผู้้�ถ้กควบคุมตัวดิ�วยข�อห่าห่มิ�นประมาท้
กษััตริย์98 ข�อเรียกร�องเห่ล่านั้นถ้กนำามาย้ำาอีกครั้งในช่วงไม่นานมานี้

วันที้� 28 พฤษัภาคม 2560 CCPR ไดิ�ออกข�อสัิงเกตโดิยสิรุป (Concluding Observations) ภายห่ลังการพิจารณา
รายงานการปฏิบัติตามพันธิกรณี (Universal Periodic Review; UPR) คร้ังที้�สิอง ในวันที้� 13-14 มีนาคม 2560  
ท้ี�นครเจนีวา ประเท้ศสิวิตเซอร์แลนดิ์99 ในประเดิ็นเร่�องการดิำาเนินคดิีมาตรา 112 ท้ี�เพิ�มมากขึ้นนั้น CCPR แสิดิง 
ความกังวลต่อ “การลงโท้ษัอย่างรุนแรง ซึ�งนำาไปสิ้่โท้ษัจำาคุกห่ลายสิิบปี” แก่ผู้้�ที้�ถ้กตัดิสิินว่ากระท้ำาความผู้ิดิในข�อห่า 
ดิงักลา่ว CCPR เสินอแนะให่�ประเท้ศไท้ยพจิารณาท้บท้วนบท้บญัญัตมิาตรา 112 เพ่�อให่�สิอดิคล�องกบัข�อ 19 ของ ICCPR 
และกล่าวย้ำาว่าการกำาห่นดิโท้ษัจำาคุกแก่ผู้้�ท้ี�ใช�เสิรีภาพในการแสิดิงความเห่็นของตนนั้นถ่อเป็นการละเมิดิบท้บัญญัตินี้

วนัท้ี� 6 ตลุาคม 2560 ระห่วา่งการบรรยายสิาธิารณะท้ี�สิมาคมผู้้�สิ่�อขา่วตา่งประเท้ศในประเท้ศไท้ย (FCCT) ณ กรงุเท้พฯ 
เดิวิดิ เคย์ ผู้้�รายงานพิเศษัแห่่งสิห่ประชาชาติว่าดิ�วยการส่ิงเสิริมและคุ�มครองสิิท้ธิิท้ี�จะมีเสิรีภาพดิ�านความเห็่นและ 
การแสิดิงออกในขณะนั้นกล่าวว่า การใช�กฎห่มายห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ในประเท้ศไท้ย “ไม่สิอดิคล�องกับกฎห่มายสิิท้ธิิ
มนุษัยชนระห่ว่างประเท้ศ และควรจะยุติการบังคับใช�” เขายังกล่าวย้ำาว่า มาตรา 112 “ควรถ้กยกเลิก”100 

วันที้� 18 ธิันวาคม 2563 ราวินา ชัมดิาซานิ โฆษักสิำานักงานข�าห่ลวงให่ญ่สิิท้ธิิมนุษัยชนแห่่งสิห่ประชาชาติ แถลงว่า 
สิห่ประชาชาติ “เป็นกังวลอย่างยิ�ง” ท้ี�มีการใช�มาตรา 112 กับผู้้�ประท้�วงเรียกร�องประชาธิิปไตยอย่างน�อย 35 คน  
รวมถงึเดิก็นกัเรียนอาย ุ16 ปคีนห่นึ�ง เธิอไดิ�เรยีกร�องให่�รฐับาลไท้ย “แก�กฎห่มายห่มิ�นประมาท้กษัตัรย์ิ” เพ่�อให่�สิอดิคล�อง
กับข�อ 19 ของ ICCPR101

วันที้� 8 กุมภาพันธ์ิ 2564 ไอรีน ข่าน ผู้้�รายงานพิเศษัดิ�านส่ิงเสิริมและคุ�มครองสิิท้ธิิและเสิรีภาพในการแสิดิงออก  
เคลมองต์ ว้เล ผู้้�รายงานพิเศษัดิ�านสิิท้ธิิในเสิรีภาพในการชุมนุมอย่างสิงบและการสิมาคม และสิมาชิกWGAD แสิดิง 
ข�อกังวลอยา่งสิง้ตอ่การดิำาเนินคดิหี่มิ�นประมาท้กษัตัรยิท์้ี�เพิ�มสิง้ขึน้ และการบงัคบัใช�มาตรา 112 ท้ี�รนุแรงขึน้ในประเท้ศไท้ย  
พวกเขาระบวุา่ ร้�สิกึกระวนกระวายใจอยา่งยิ�งกับคำาตดัิสินิลงโท้ษัอนัรนุแรงในกรณีของอญัชนั ปรเีลศิ จำาเลยคดิหี่มิ�นประมาท้
กษััตริย์ เม่�อเดิ่อนมกราคม 2564 คณะผู้้�เชี�ยวชาญกล่าวย้ำาว่า กฎห่มายห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ “ไม่ควรมีท้ี�ย่นในประเท้ศ
ประชาธิิปไตย” และเรียกร�องให่�รัฐบาลไท้ย “แก�ไขและยกเลิก” มาตรา 112 ยุติการตั้งข�อห่ากับทุ้กคนท้ี�กำาลังเผู้ชิญการ
ดิำาเนินคดิีอาญาข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษััตริย์ และปล่อยตัวผู้้�ท้ี�ถ้กคุมขังจากการใช�สิิท้ธิิท้ี�จะมีเสิรีภาพในการแสิดิงออก102 

นอกจากนี ้WGAD ยงัไดิ�ประกาศห่ลายครัง้วา่ การลดิิรอนเสิรภีาพอนัมเีห่ตุมาจากข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษัตัรยิใ์นประเท้ศไท้ย 
เปน็การควบคมุตวั “โดิยพลการ” และเรยีกร�องให่�รฐับาลไท้ยปล่อยตวัผู้้�ที้�ถก้ควบคมุตวัดิ�วยข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษัตัรยิโ์ดิย
ท้ันท้ี และให่�ชดิเชยค่าเสิียห่ายให่�พวกเขา103 ระห่ว่างเดิ่อนสิิงห่าคม 2555 ถึงเดิ่อนสิิงห่าคม 2564 WGADไดิ�ประกาศ
ให่�การลิดิรอนเสิรีภาพของบุคคลแปดิรายดิ�วยข�อห่ามาตรา 112 เป็นการควบคุมตัวโดิยพลการ ผู้้�ถ้กควบคุมตัวเห่ล่านั้น
ถก้ปลอ่ยตวัในเวลาตอ่มา104 ผู้้�ถ้กลดิิรอนเสิรภีาพจากข�อห่าห่มิ�นประมาท้กษัตัริย์ ซึ�งคณะท้ำางานว่าดิ�วยการควบคุมตวัโดิย
พลการประกาศวา่เปน็การควบคมุตวั “โดิยพลการ” ในช่วงท้ี�ผู่้านมาไดิ�แก่ พงษัศั์กดิิ ์ศรีบุญเพง็ (21 พฤศจิกายน 2559)105 

98 FIDH, 36 and counting: Lèse-majesté imprisonment under Thailand’s military junta, 26 February 2016
99 UN Human Rights Committee, Concluding observations on the second periodic report of Thailand, 15 April 2017, UN Doc. CCPR/C/

THA/CO/2.
100 FIDH, UN expert calls for end to lèse-majesté prosecutions and more arbitrary detentions, 10 October 2017
101 UN OHCHR, Press briefing notes on Thailand, 18 December 2020
102 UN OHCHR, Thailand: UN experts alarmed by the rise in use of lèse-majesté law, 8 February 2021.
103 FIDH, Lèse-majesté must not be used to criminalize pro-democracy protest leaders and participants, 25 พฤศจิกายน 2563
104 FIDH, UN body petitioned over record-breaking prison sentence in lèse-majesté case, 7 กรกฎาคม 2564
105 UN Human Rights Council, Opinion adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its seventy-seventh session, 21- 25 

November 2016 – No.44/2016 (Thailand), 17 January 2017, UN Doc. A/HRC/WGAD/2016/44.
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ศศิพิมล ปฐมวงศ์ฟ้างาม (23 สิิงห่าคม 2560)106 เธีิยรสุิธิรรม สิุท้ธิิจิตเศรณี (24 สิิงห่าคม 2560)107 ชญาภา  
โชศพรบุศศรี (17 เมษัายน 2561)108 และสิิรภพ กรณ์อรุษั (24 เมษัายน 2562)109 

นอกจากนี้ประชาคมระห่ว่างประเท้ศยังไดิ�แสิดิงข�อกังวลของตนเกี�ยวกับการบังคับใช�มาตรา 112 อีกดิ�วย เม่�อวันท้ี� 28 
พฤษัภาคม 2560 ระห่ว่างUPR ครั้งท้ี�สิอง ณ นครเจนีวา ประเท้ศสิวิตเซอร์แลนดิ์ ประเท้ศไท้ยไดิ�รับข�อเสินอแนะถึง 
เจ็ดิข�อ ท้ี�ให่�แก�ไขห่ร่อยกเลิกมาตรา 112 และให่�ยุติการใช�กฎห่มายดิังกล่าวเพ่�อจำากัดิเสิรีภาพในการแสิดิงออก110 

106 UN Human Rights Council, Opinion adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its seventy-ninth session, 21-25 August 
2017 – No.51/2017 (Thailand), 13 October 2017, UN Doc. A/HRC/WGAD/2017/51.

107 UN Human Rights Council, Opinion adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its seventy-ninth session, 21-25 August 
2017– No.56/2017 (Thailand), 13 October 2017, UN Doc. A/HRC/WGAD/2017/56.

108 UN Human Rights Council, Opinion adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its eighty-first session, 17-26 April 2018 
– No.3/2018 (Thailand), 9 July 2017, UN Doc. A/HRC/WGAD/2018/3.

109 UN Human Rights Council, Opinion adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its eighty-fourth session, 24 April-3 May 
2019 – No.4/2019 (Thailand), 30 May 2019, UN Doc. A/HRC/WGAD/2019/4.

110 FIDH, Government unwilling to address systematic human rights violations at UN-backed review, 22 กันยายน 2559
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ขึ้�อเสนอแนะต่อรัฐบัาลุไทย

FIDH, TLHR และ iLaw ขอเรียกร�องให่�รัฐบาลไท้ยดิำาเนินการดิังต่อไปนี้

1. ถอนข�อกล่าวห่าตามประมวลกฎห่มายอาญามาตรา 112 กับนักกิจกรรมเรียกร�องประชาธิิปไตย ผู้้�ประท้�วง และ
บุคคลอ่�น ๆ ท้ี�เพียงแค่ใช�สิิท้ธิิขั้นพ่้นฐานของตนท้ี�จะมีเสิรีภาพแห่่งความคิดิเห่็นและการแสิดิงออก

2. ยตุกิารจบักมุ ดิำาเนนิคดิ ีและควบคมุตวัตามประมวลกฎห่มายอาญามาตรา 112 ตอ่นกักจิกรรมเรยีกร�องประชาธิปิไตย 
ผู้้�ประท้�วง และบุคคลอ่�น ๆ อันเป็นผู้ลจากการใช�สิิท้ธิิอันชอบธิรรมของตนท้ี�จะมีเสิรีภาพแห่่งความคิดิเห่็นและการ
แสิดิงออก

3. ยตุกิารจบักมุและดิำาเนนิคดีิกบัเยาวชนดิ�วยข�อห่าตามประมวลกฎห่มายอาญามาตรา 112 และประกันว่าประเท้ศไท้ย
ไดิ�ปฏบิตัติามพนัธิกรณตีามอนสุิญัญาวา่ดิ�วยสิทิ้ธิเิดิก็ ข�อ 13, 15 และ 37 ท้ี�ประกนัให่�เดิก็มีสิทิ้ธิทิ้ี�จะมีเสิรีภาพแห่ง่
ความคิดิเห่็นและการแสิดิงออก สิิท้ธิิท้ี�จะมีเสิรีภาพในการชุมนุมโดิยสิันติ และสิิท้ธิิในเสิรีภาพ

4. ปล่อยตัวบุคคลทุ้กคนท้ี�ถ้กคุมขังดิ�วยข�อห่าตามประมวลกฎห่มายอาญามาตรา 112 โดิยท้ันท้ีและไม่มีเง่�อนไข 
เน่�องจากเป็นเพียงการใช�สิิท้ธิิขั้นพ่้นฐานท้ี�จะมีเสิรีภาพแห่่งความคิดิเห่็นและการแสิดิงออก 

5. ประกนัวา่จำาเลยคดีิห่มิ�นประมาท้กษััตริย์จะมสิีิท้ธิทิ้ี�จะไดิ�รบัพจิารณาคดีิอยา่งเปน็ธิรรม อนัรวมถงึสิิท้ธิใินการประกนัตัว

6. แก�ไขประมวลกฎห่มายอาญา มาตรา 112 ให่�สิอดิคล�องกับมาตรฐานระห่ว่างประเท้ศ รวมท้ั้งพันธิกรณีดิ�าน 
สิิท้ธิิมนุษัยชนระห่ว่างประเท้ศของประเท้ศไท้ย ตาม ICCPR

7. ยกเลิกบท้ลงโท้ษัจำาคุกจากการละเมิดิประมวลกฎห่มายอาญา มาตรา 112 อันมาจากการใช�สิิท้ธิิอันชอบธิรรมท้ี� 
จะมีเสิรีภาพท้างความคิดิเห่็นและการแสิดิงออก

8. กำาห่นดิให่�สิำานักพระราชวังเป็นห่น่วยงานเดิียวท้ี�มีอำานาจในการแจ�งความตามประมวลกฎห่มายอาญา มาตรา 112

9. จัดิท้ำาข�อตกลงชั�วคราวเพ่�อยุติการฟ้องคดีิตามประมวลกฎห่มายอาญา มาตรา 112 ต่อบุคคลที้�เพียงแต่ใช�สิิท้ธิิ 
ขั้นพ่้นฐานท้ี�จะมีเสิรีภาพแห่่งความคิดิเห่็นและการแสิดิงออก

10. ดิำาเนินการปฏิบัติตามข�อเสินอแนะจากกลไกติดิตามตรวจสิอบสิิท้ธิิมนุษัยชนของสิห่ประชาชาติอย่างเต็มท้ี�

11. ดิำาเนินการให่�กระบวนการพิเศษัของสิห่ประชาชาติสิามารถเข�าเยี�ยมประเท้ศไดิ� โดิยรวมถึง ผู้้�รายงานพิเศษัแห่่ง
สิห่ประชาชาติว่าดิ�วยการสิ่งเสิริมและคุ�มครองสิิท้ธิิท้ี�จะมีเสิรีภาพดิ�านความเห่็นและการแสิดิงออก ผู้้�รายงานพิเศษั
แห่่งสิห่ประชาชาติว่าดิ�วยสิถานการณ์นักปกป้องสิิท้ธิิมนุษัยชน และคณะท้ำางานสิห่ประชาชาติว่าดิ�วยการควบคุม
ตัวโดิยพลการ 

12. ให่�สิัตยาบันพิธิีสิารเล่อกรับเพิ�มเติมของ ICCPR



ระลอกสอง การกลับมาใช้กฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์อีกครั้งในประเทศไทย - FIDH 21

รายงานฉบับนี้จัดิท้ำาขึ้นภายใต�การสินับสินุนของ Agence Française de 
Développement (AFD) อย่างไรก็ตาม เน่้อห่าและความคิดิเห่็นของรายงาน
ฉบับนี้ไม่สิามารถตีความไดิ�ว่าเป็นการแสิดิงความเห่็นของ AFD
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ขบวนการระดิับโลกเพ่�อการปฏิบัติงานดิ�านสิิท้ธิิมนุษัยชนในระดิับประเท้ศ ภ้มิภาค และระห่ว่างประเท้ศ มีการ
สินบัสินนุงานของห่นว่ยงานสิมาชกิและภาค ีเพ่�อแก�ปญัห่าการปฏบิตัมิชิอบดิ�านสิทิ้ธิมินษุัยชน และสิง่เสิรมิกระบวนการ
ประชาธิิปไตย เป็นการท้ำางานเพ่�อกดิดิันรัฐและผู้้�มีอำานาจ รวมท้ั้งกลุ่มต่อต�านรัฐบาลท้ิ�ติดิอาวุธิและบรรษััท้ข�ามชาติ
กลุม่เปา้ห่มายห่ลกัของเราคอ่ห่นว่ยงานสิทิ้ธิมินษุัยชนระดิบัประเท้ศซึ�งเปน็สิมาชกิของขบวนการเรา และการท้ำางาน
ผู้า่นห่นว่ยงานเห่ลา่นีเ้ปน็การชว่ยเห่ลอ่ผู้้�เสิยีห่ายจากการละเมดิิสิทิ้ธิมินษุัยชน FIDH ยงัรว่มมอ่กบัห่นว่ยงานภาคใีน
ท้�องถิ�นและผู้้�มีบท้บาท้เกี�ยวข�อง

FIDH 
17, passage de la Main d’Or 
75011 Paris 
Tel: (33-1) 43 55 25 18 
www.fidh.org 
Twitter: @fidh_en / fidh_fr / fidh_es 
Facebook:
https://www.facebook.com/FIDH.HumanRights/

CONTACT US

โครงการอินเท้อร์เน็ตเพ่�อกฎห่มายประชาชน ห่ร่อ ไอลอว์ (iLaw) เป็นองค์กร
พัฒนาเอกชนไท้ย ซึ�งท้ำางานกับภาคประชาสัิงคมและคนทั้�วไปในสัิงคม โดิยมี
เป้าห่มายเพ่�อให่�ประเท้ศไท้ยไดิ�มาซึ�งประชาธิิปไตย เสิรีภาพในการแสิดิงออก 
สิิท้ธิิพลเม่องและสิิท้ธิิท้างการเม่อง และระบบยุติธิรรมท้ี�เป็นธิรรมกว่าและตรวจ
สิอบไดิ�มากกว่าท้ี�เป็นอย้่ในปัจจุบัน ก่อตั้งขึ้นเม่�อปี พ.ศ. 2552 ไอลอว์สิ่งเสิริม
กระบวนการมีส่ิวนร่วมของประชาชนเพ่�อไปให่�ถงึเป้าห่มายตา่ง ๆ  ผู้า่นการรณรงค์
ให่�เกิดิการปฏิร้ปกฎห่มาย

ศ้นย์ท้นายความเพ่�อสิิท้ธิิมนุษัยชน (TLHR) เป็นการรวมตัวกันของท้นายความ 
นักกฎห่มายสิิท้ธิิมนษัุยชน และนักปกป้องสิิท้ธิิมนษัุยชน ก่อตั้งขึ้นท้ันท้ีห่ลังการ
รฐัประห่ารในประเท้ศไท้ยเม่�อเดิอ่นพฤษัภาคม พ.ศ. 2557 มเีปา้ห่มายเพ่�อเผู้ยแพร ่
ความตระห่นักเกี�ยวกับการละเมิดิสิิท้ธิิมนุษัยชนซึ�งเป็นผู้ลจากการประกาศใช� 
กฎอยัการศกึและการปกครองของท้ห่ารในประเท้ศ ศ้นยท์้นายความเปดิิสิายด่ิวน 
โท้ร 24 ชั�วโมง และนำาข�อม้ลท้ี�รวบรวมไดิ�มาเผู้ยแพร่ต่อสิาธิารณชน รวมถึง 
ให่�คำาแนะนำาต่อผู้้�ท้ี�ถ้กเรียกตัว ห่ร่อจับกุม ศ้นยย์ท้นายความฯ ให่�ความช่วยเห่ล่อ
ท้างกฎห่มายโดิยไม่คิดิค่าใช�จ่ายแก่บุคคลที้�ไดิ�รับผู้ลกระท้บจากการใช�อำานาจรัฐ 
ห่ลังรัฐประห่าร ท้ี�ไม่มีท้นายว่าความ



ABOUT FIDH
FIDH takes action for the protection of victims of human rights violations, for 
the prevention of violations and to bring perpetrators to justice.

A broad mandate
FIDH works for the respect of all the rights set out in the Universal Declaration of 
Human Rights: civil and political rights, as well as economic, social and cultural rights.

A universal movement
FIDH was established in 1922, and today unites 192 member organizations in  
117 countries around the world. FIDH coordinates and supports their activities and 
provides them with a voice at the international level.

An independent organisation
Like its member organizations, FIDH is not linked to any party or religion and is inde-
pendent of all governments.

       FIDH

international human rights
NGO

      federating 192 organisations
                  from 117 countries

www.fidh.org

  is an

เก่ี่�ยวกัี่บ FIDH
FIDH ดิำาเนินการเพ่�อคุ�มครองผู้้�เสิียห่ายจากการละเมิดิสิิท้ธิิมนุษัชน ป้องกันการละเมิดิและนำา
ตัวผู้้�กระท้ำาผู้ิดิมาลงโท้ษั

FIDH มุง่ท้ำางานให่�เกดิิความเคารพตอ่สิทิ้ธิทิ้ัง้ปวงท้ี�กำาห่นดิไว�ในปฏญิญาสิากลวา่ดิ�วยสิทิ้ธิมินษุัย
ชน สิิท้ธิิท้างพลเร่อนและการเม่อง รวมท้ั้งสิิท้ธิิท้าง เศรษัฐกิจ สิังคม และวัฒนธิรรม 

FIDH ก่อต้ังขึน้เม่�อปี 2465 จนถงึปัจจุบนัมอีงคก์รสิมาชิก 184 แห่ง่ในกวา่ 112 ประเท้ศท้ั�วโลก 
FIDH ประสิานงานและสินบัสินนุการท้ำากิจกรรมของพวกเขา และช่วยให่�พวกเราแสิดิงความเห็่น 
ในระดิับสิากลไดิ�

เช่นเดิียวกับบรรดิาห่น่วยงานสิมาชิก FIDH ไม่ไดิ�เป็นสิ่วนห่นึ�งของพรรคการเม่องห่ร่อศาสินา
ใดิๆ และเป็นห่น่วยงานท้ี�เป็นอิสิระจากรัฐบาล

อำานาจำหน�าที�ที�กว�างขึ้วาง

ขึ้บัวนการระดบััสากลุ

หน่วยงานอส่ระ

www.fidh.org




