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ปจ่จุบ่นิ การแสัดงความคนดเหนนิในิสั่งคมไทยถูกกกำาก่บด้วยกฎหมายหลายฉบ่บ น่ิาสั่งเกตว่ากฎหมายท งเก งยวก่บสัืงอและ
เสัร ภาพิพในิการแสัดงออกแทบทุกฉบ่บท ง บ่งค่บใช้อยก่ปจ่จุบ่นิถูกกเข ยนิขึ้นิและประกาศใช้โดยสัภานินตนบ่ญญ่ตนแห่งชาตน ซึงงแต่งต่้งขึ้นิ
หล่งการร่ฐประหารเมืงอว่นิท ง 19 ก่นิยายนิ 2549

ในิป พิพ.ศ. 2555 - 2556 เปนนิป ท งรกปแบบการใช้กฎหมายเหล่าน้่ินิค่อยๆ ปรากฏต่วให้เหนนิช่ดเจนิมากขึ้นิ หลายกรณ ท งถูกก
ดำาเนินนิคด จากเหตุการณททางการเมืองกนได้เข้าสัก่การพิพนจารณาช่วง ป พิพ.ศ. 2555-2556 นิ ้เอง และม หลายคด ท งศาลม คำาพิพนพิพากษาท ง
ต ความกฎหมายและสัร้างบรรท่ดฐานิต่อประเดนนิ สันทธนเสัร ภาพิพในิการแสัดงออกออกมาให้เหนนิเปนนิแนิวทางในิป นิ ้เช่นิก่นิ

ศกนิยทข้อมกลกฎหมายและคด เสัร ภาพิพ โครงการอนนิเทอรทเนินตเพืิพงอกฎหมายประชาชนิ (iLaw) รวบรวมข้อมกลสัถูานิการณทท งเปนนิ
อุปสัรรคต่อการใช้สัืงอ การบรนโภคข่าวสัาร และการแสัดงออกในิสั่งคมไทย ท้่งท งเปนนิการใช้สัืงอด่้งเดนมอย่างหน่ิงสัือพิพนมพิพท ภาพิพยนิตรท
วนทยุ โทรท่ศนิท และการใช้สัืงอใหม่อย่างอนนิเทอรทเนินตอ่นิเปนนิสัืงอท งพิพลเมืองเปนนิท้่งผก้สั่งสัาร และผก้ร่บสัาร รวมถูึงตนดตามการม สั่วนิร่วม
ของประชาชนิในิรกปแบบต่างๆ ด้วย

ศกนิยทข้อมกลกฎหมายและคด เสัร ภาพิพ ประมวลข้อมกลท งม  จ่ดทำาเปนนิรายงานิสัถูานิการณทเสัร ภาพิพการแสัดงออก โดยรวบรวม
ข้อมกลเก งยวก่บการปนดก่้นิและละเมนดเสัร ภาพิพในิการแสัดงออก ประมวลคำาพิพนพิพากษาใหม่ ตนดตามความเคลืงอนิไหวคด  และร่าง
กฎหมาย คำาสั่งง และนิโยบายใหม่ๆ ท งเกนดขึ้นิต่้งแต่ มกราคม พิพ.ศ. 2555 ถูึง เมษายนิ 2556
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การปิดกั้นและการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออก
เหตุผลทางศ ลธรรม การหมนงนิประมาทกษต่รนยทฯ ความม่งนิคงของประเทศ ความสัาม่คค ของคนิในิชาตน การหมนงนิศาสันิา และ

การหมนงนิประมาทบุคคล เปนนิเหตุผลหล่กท งถูกกใช้เพืิพงอการปนดก่้นิและละเมนดเสัร ภาพิพ เมืงอจำาแนิกตามประเภทสัืงอพิพบรายละเอ ยดการ
ละเมนดท งน่ิาสันิใจ ด่งนิ ้

• พลเมือง พิพบการแสัดงความคนดเหนนิในิประเดนนิสัาธารณะแล้วถูกกดำาเนินนิคด  โดยม พิพลเมืองถูกกฟ้องคด หมนงนิประมาทกษ่ต
รนยทฯ คด ใหม่อย่างน้ิอย 3 คด  และคด หมนงนิประมาทบุคคลธรรมดาอย่างน้ิอย 2 คด  

• สัืงอสันงงพิพนมพิพท   ไม่ปรากฏรายชืงอหน่ิงสัือท งถูกกสั่งงแบนิตามพิพ.ร.บ.จดแจ้งการพิพนมพิพท พิพ.ศ.2550 แต่ม หน่ิงสัือพิพนมพิพทถูกกฟ้องคด หมนงนิ
ประมาททางอาญา ตามมาตรา 326 อย่างน้ิอย 15 คด  สัาเหตุสั่วนิใหญ่เปนนิการฟ้องเพิพราะหมนงนิประมาทบุคคลให้เสั ยหาย
ห่วหน่ิงสัือท งน่ิกข่าว คอล่มนินสัตท และบรรณาธนการ ถูกกฟ้องใหม่ในิป  2012 ได้แก่ หน่ิงสัือพิพนมพิพทสัยามดารา หน่ิงสัือพิพนมพิพทมตน
ชนิ หน่ิงสัือพิพนมพิพทสัยามก ฬารายว่นิ หน่ิงสัือพิพนมพิพทพิพนมพิพทไทย หน่ิงสัือพิพนมพิพทไทยร่ฐ หน่ิงสัือพิพนมพิพทโพิพสัตททกเดยท หน่ิงสัือพิพนมพิพทเดลน
นินวสัท สั่วนิผก้ฟ้องคด หมนงนิประมาทต่อหน่ิงสัือพิพนมพิพทในิป  2012 ได้แก่ บุคลากรในิแวดวงดาราน่ิกแสัดง น่ิกธุรกนจ สัโมสัร
ฟุตบอล บรนษ่ทเอกชนิ รฐ่วนสัาหกนจ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำา ข้าราชการทหาร และ ตุลาการศาลร่ฐธรรมนิกญ 

• สัืงอภาพิพยนิตรท   ภาพิพยนิตรทถูกกแบนิและ เซนนิเซอรท รวม  2 เรืง อง  คือ  เรืง อง เชคสัเป ยรทต้องตาย ถูกกสั่ง ง ห้ ามฉายตาม
พิพ.ร.บ.ภาพิพยนิตรทและว ดนท่ศนิท พิพ.ศ. 2551 ด้วยเหตุผลว่าภาพิพยนิตรทด่งกล่าวอาจก่อให้เกนดความแตกแยกในิสั่งคม และ
ภาพิพยนิตรทเรืงอง ฟ้าตำงาแผ่นิดนนิสักง ถูกกสั่งงห้ามฉายแตต่่อมา คณะกรรมการภาพิพยนิตรทแจ้งให้ตด่บางฉากแล้วเผยแพิพร่ได้ 

• สัืงอโทรท่ศนิท   ม รายการท งถูกกสั่งงให้งดออกอากาศโดยอำานิาจเจ้าของสัถูานิ อย่างน้ิอย 3 รายการ และถูกกปร่บโดยอำานิาจของ
กสัทช. 1 รายการ และถูกกชะลอการออกอากาศและอยก่ระหว่างการต่้งคณะกรรมการสัอบสัวนิ 1 รายการ เหตุผลของการ
ละเมนดคือ ม เน้ืิอหาท งข่ดต่อศ ลธรรมอ่นิด  ม การดกหมนงนิศาสันิา และดกหมนงนิสัถูาบ่นิกษ่ตรนยทฯ 

• สัืงออนนิเทอรทเนินต   ม คำาสั่งงปนดก่้นิเวนบไซตท ตามพิพระราชบ่ญญ่ตนว่าด้วยการกระทำาความผนดเก งยวก่บคอมพิพนวเตอรท  พิพ.ศ.2550
มากกว่าสัองหมืงนิยกอารทแอล โดยร้อยละ 80 เปนนิเพิพจท งม เน้ืิอหาหมนงนิประมาทกษ่ตรนยทฯ ร้อยละ 20 ม เน้ืิอหาลามกอนิาจาร
และม  1 ยกอารทแอลเปนนิเน้ืิอหาดกหมนงนิศาสันิา 

อย่างไรกนด  การปนดก่้นิหรือห้ามเผยแพิพร่ อาจเปนนิต่วช ้ว่ดการละเมนดเสัร ภาพิพได้เพิพ ยงมนตนเด ยวเท่าน้่ินิ หากแต่ย่งม รกปแบบ
การละเมนดเสัร ภาพิพด้วยวนธ อืงนิๆ อ ก โดยเฉพิพาะอย่างยนงง การเซนนิเซอรทต่วเองท งถูือเปนนิวนกฤตสัืงอรกปแบบใหม่ท งกำาล่งดำาเนินนิอยก่

http://freedom.ilaw.or.th/th/case?k=&p=&Medium=5
http://freedom.ilaw.or.th/th/case?k=&p=&Medium=1%2B2%2B3%2B4
http://freedom.ilaw.or.th/th/case?k=&p=&Medium=10%2B11
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/472
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/316
http://freedom.ilaw.or.th/th/case?k=&p=&Medium=7
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(คลิกท่ีภาพเพ่ือดรูายละเอียดเพ่ิมเติม)

http://freedom.ilaw.or.th/th/2012_2013_1
http://freedom.ilaw.or.th/th/2012_2013_1
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คำาพิพากษาคดีทีนนาาสนใจในปี 2012 - 2013
คด น่ิาสันิใจท งศาลม คำาพิพนพิพากษาในิป  2555-2556 เปนนิคด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ว่าด้วยการหมนงนิ

กษ่ตรนยทฯ มาตรา 206 ว่าด้วยการดกหมนงนิศาสันิา มาตรา 215 ว่าด้วยการชุมนุิมม่งวสัุม มาตรา 365 ว่าด้วยการบุกรุกโดยใช้กำาล่ง
ประทุษร้าย มาตรา 326 และ 328 ว่าด้วยการหมนงนิประมาท พิพ.ร.บ.คอมพิพนวเตอรทฯ มาตรา 14 เก งยวก่บการโพิพสัตทข้อความทาง
อนนิเทอรทเนินต

คด ท งศาลพิพนพิพากษาโดยยกเหตุผลว่า  การวนพิพากษทวนจารณทเปนนิสันทธนของประชาชนิในิการแสัดงความคนดเหนนิโดยสัุจรนต  จำานิวนิ
1 คด  คือ การยกฟ้องคด หมนงนิประมาทท งเอนนิจ โอท งถูกกโรงไฟฟ้าฟ้อง หล่งให้สั่มภาษณททางโทรท่ศนิทวนจารณทการประมกลโรงไฟฟ้า ศาล
ช ้ว่า เปนนิเรืงองท งกระทบต่อผลประโยชนิทสัาธารณะ อยก่ในิวนสั่ยท งประชาชนิสัามารถูวนพิพากษทวนจารณทได้

แต่ย่งม คด เก งยวก่บเสัร ภาพิพในิการแสัดงความคนดเหนนิอ กหลายคด ท งศาลยกฟ้อง ด้วยเหตุผลอืงนิๆ ได้แก่ การยกฟ้องเพิพราะ
เหนนิว่าจำาเลยไม่ม เจตนิา คือ กรณ นิายสันิธน     ลน้มทองกุล   ถูกกฟ้องคด หมนงนิกษ่ตรนยทฯ จากการปราศร่ย การยกฟ้องเพิพราะโจทกทไม่
สัามารถูพิพนสักจนิทให้เหนนิได้ว่าจำาเลยกระทำาความผนด คือ กรณ นิายสัุรภก่ดน ์ถูกกกล่าวหาว่าเข ยนิข้อความในิเฟซบุคหมนงนิกษ่ตรนยทฯ และ
กรณ ต่วแทนิสัหภาพิพแรงงานิไทยอนนิด่สัเตร ยลแกนสัถูกกนิายจ้างฟ้องว่าสั่งอ เมลหมนงนิประมาท

คด จำานิวนิมากม คำาต่ดสันนิท งไม่เปนนิคุณต่อเสัร ภาพิพในิการแสัดงออก ม ปรากฏการณทท งช ้ว่า สัืงอในิฐานิะต่วกลางผก้สั่งผ่านิ
ข้อมกลอยก่ในิสัถูานิการณทท งน่ิาเปนนิห่วง เพิพราะม การใช้ข้ออ้างเรืงองความม่งนิคงของสัถูาบ่นิกษ่ตรนยทฯ มาดำาเนินนิคด ก่บประชาชนิ คด 
สัำาค่ญช่วงป ท งผ่านิมาได้แก่ คด ลงโทษผกใ้ห้บรนการเวนบบอรทดประชาไท ท งปล่อยให้ม ข้อความกระทบต่อความม่งนิคงเผยแพิพร่นิานิกว่า
20 ว่นิ สั่งผลให้ศาลพิพนพิพากษาว่ากระทำาผนดพิพ.ร.บ.คอมพิพนวเตอรทฯ ให้จำาคกุ 1 ป และให้รอลงอาญา

นิอกจากนิ ้ ย่งม คด เก งยวก่บการหมนงนิกษ่ตรนยทฯ ท งผก้ถูกกกล่าวหาอาจไม่ใช่เจ้าของเน้ืิอหาหรือเจ้าของความคนดเหนนิน้่ินิๆ กนได้
แต่เพิพ ยงทำาหน้ิาท งเปนนิสัืงอหรือเปนนิต่วกลางเท่าน้่ินิ เช่นิ ในิคด นิายสัมยศ     พิพฤกษาเกษมสัุข     บรรณาธนการนินตยสัารวอยซทออฟท่กษนณ   ท ง
ศาลม คำาพิพนพิพากษาเมืงอเดือนิมกราคม 2556 ว่า จำาเลยม ความผนดจากการเผยแพิพร่บทความสัองชน้นิ  แม้จำาเลยจะไม่ใช่ผก้เข ยนิบทความ
แต่ศาลเหนนิว่าจำาเลยคือผก้ท งม อำานิาจต่ดสันนิใจต พิพนมพิพท  เผยแพิพร่ และจ่ดจำาหน่ิาย ม คำาสั่งงให้ลงโทษจำาคุก 10 ป  เช่นิเด ยวก่บคด นิาย
เอกช่ย     คนิเร่ขายซ ด สัารคด   เก งยว ก่บสัถูาบ่นิกษ่ตรนยทไทยท งจ่ดทำาโดยสัำาน่ิกข่าวเอบ ซ  และเอกสัารจากเวนบไซตทวนกนล กสัท กนถูกกศาล
พิพนพิพากษาเมืงอเดือนิม นิาคม 2556 ให้ลงโทษจำาคกุ 5 ป  แต่เนืิงองจากให้การเปนนิประโยชนิทจึงลดโทษเหลือ 3 ป  4 เดือนิ

ศาลช้่นิต้นิย่งม คำาพิพนพิพากษาท งสัร้างบรรท่ดฐานิว่า การบอกเล่าซำ้าว่าม ข่าวลือถูือเปนนิความผนด ด่งเช่นิคด นิายคธา ท งโพิพสั
ข้อความว่าม ข่าวลือไม่เปนนิมงคลซึงงสั่งผลต่อตลาดหุ้นิไทย ศาลวนนินจฉ่ยว่า แม้จำาเลยไม่ใช่ต้นิตอผก้ปล่อยข่าวลือ แต่จำาเลยกนไม่ม สันทธน
เอาข่าวลือมาเผยแพิพร่ ไม่เช่นิน้่ินิใครกนสัามารถูหมนงนิประมาทบุคคลอืงนิได้โดยอ้างว่าม ข่าวลือเท่าน้่ินิ โดยให้ลงโทษจำาคุก 2 กรรม
กรรมละ 2 ป  รวมเปนนิ 4 ป 

เรืงองการหมนงนิกษ่ตรนยทฯ ย่งพิพบคด ท งจ่งหว่ดร้อยเอนด ท งศาลลงโทษนิายอุท่ย ซึงงมอบใบปลนวท งม เน้ืิอหาหมนงนิกษ่ตรนยทฯ ให้แก่
เพืิพงอนิบ้านิ ศาลสั่งงให้ลงโทษจำาคุก 3 ป แต่ให้รอลงอาญาเพิพราะเหนนิว่าจำาเลยรก้เท่าไม่ถูึงการณท  ซึงงม ข้อสั่งเกตว่า น่ิบแต่ป  2549
เปนนิต้นิมา คด สัว่นิใหญท่ งถูกกลงโทษในิคด หมนงนิกษ่ตรนยทตามมาตรา 112 ศาลม่กลงโทษจำาเลยกรรมละ 5 ป  แต่คด นิ ้เปนนิคร่้งแรกท งม คด 
ท งศาลลงโทษในิอ่ตราโทษท งเบาท งสัุดท งกฎหมาย กำาหนิดไว้ คือ 3 ป  ทำาให้ศาลสัามารถูสั่งงให้รอลงอาญาได้ ถู่ดจากคด นิ ้ ย่งม คด ท ง
นิายยศวรนศ     หรือเจ๋ง     ดอกจนก   ซึงงปราศร่ยและใช้ท่าทางปนดปากตนิเอง ศาลต ความว่าการกระทำาด่งกล่าวผนดมาตรา 112 และให้
ลงโทษจำาคกุ 3 ป  และม เหตุให้บรรเทาโทษลงเหลือโทษจำาคุก 2 ป  แตศ่าลไม่รอลงอาญา

ช่วงป  2555 – 2556 ย่งม คด เก งยวก่บการชุมนุิมทางการเมืองท งน่ิาสันิใจ เมืงอเดือนิม นิาคม 2556 ศาลสั่งงลงโทษจำาเลยซึงง

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/43
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/362
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/83
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/68
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/68
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/61
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/112
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/176
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/45
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/15
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เปนนิเอนนิจ โอและน่ิกเคลืงอนิไหวจำานิวนิ     10   คนิ   ท งประท้วงแล้วป นิร่้วร่ฐสัภาเพืิพงอคด่ค้านิการออกกฎหมายของสัภานินตนบ่ญญ่ตนแห่ง  ชาตน
โดยศาลเหนนิว่าการชุมนุิมคร่ง้น้่ินิม ความผนดฐานิชุมนุิมม่งวสัุมและใช้กำาล่ง ประทุษร้าย พิพนพิพากษาลงโทษจำาคกุจำาเลยท งเปนนิแกนินิำา 2 ป 
ปร่บ 9,000 บาท และจำาเลยท งไม่ได้เปนนิแกนินิำา จำาคุก 1 ป  ปร่บ 9,000 บาท แต่เนืิงองจากจำาเลยให้การเปนนิประโยชนิทจึงลดโทษลง
หนึิงงในิสัามคงเหลือโทษจำาคุก 1 ป  สั งเดือนิ ปร่บ 6,000 บาท และลงโทษจำาคุก 8 เดือนิ ปร่บ 6,000 บาท ตามลำาด่บ และให้รอ
ลงอาญาเปนนิเวลาสัองป เพิพราะเหนนิว่าจำาเลยกระทำาไปโดยม เจตนิาปกป้องผล ประโยชนิทของชาตนบ้านิเมือง

สัำาหร่บคด เก งยวก่บศาสันิา ม ข้อมกลว่า ศาลอุทธรณทพิพนพิพากษาลงโทษในิคด ดกหมนงนิศาสันิาท งพิพระรกปหนึิงงใช้ มือตบพิพระพ่ิพกตรท
พิพระพุิพทธรกปและตนดป้ายว่า “ทองเหลืองว่านิ ้ไม่ใช่พิพระพุิพทธเจ้าไม่ต้องกราบไหว้ม่นิ” แม้ศาลช้่นิต้นิจะพิพนพิพากษายกฟ้อง แต่ศาล
อุทธรณทพิพนพิพากษากล่บ ระบุว่า ข้อต่อสัก้ของจำาเลยท งว่าเปนนิการสัอนิพุิพทธศาสันินกชนิไม่ให้ยึดตนดในิว่ตถูุน้่ินิ  ย่งม วนธ อืงนิท งทำาได้ แตก่ารก
ระทำาด่งกล่าวก่บสันงงเคารพิพทางศาสันิาของพุิพทธศาสันินกชนิท่งวไป แสัดงให้เหนนิถูึงเจตนิาเหย ยดหยามพุิพทธศาสันิา

(คลิกท่ีภาพเพ่ือดรูายละเอียดเพ่ิมเติม)

http://freedom.ilaw.or.th/th/2012_2013_2
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/438
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/468
http://freedom.ilaw.or.th/th/2012_2013_2
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ความเคลืนอนไหวคดทีีนนาาสนใจในปี 2555-2556
เมืงอพิพนจารณาจากคด ท งม ความเคลืงอนิไหวในิช้่นิสัืบสัวนิสัอบสัวนิของตำารวจและ อ่ยการ พิพบว่าในิช่วงต้นิป  2555 คด 

การเมืองจำานิวนิหนึิงงถูกกระง่บไป เช่นิ คด ท งมาจากการเปนดผ่งล้มเจ้าในิป  2553 แต่อย่างไรกนด  ม หลายคด ท งม ความเคลืงอนิไหวไปในิ
ทางท งน่ิาวนตกก่งวล ม การสั่งงฟ้องในิคด ใหม่ๆ อาทนเช่นิ ตำารวจต่ดสันนิใจสั่งงฟ้องคด ท งน่ิกวนชาการวนพิพากษทวนจารณทพิพระบรมวงศานุิวงษท
และย่งม กรณ ท งศาลไม่ให้ประก่นิต่วผก้ตอ้งหา แม้การจ่บกุมน้่ินิจะย่งไม่ม คำาสั่งงฟ้องคด เลยกนตาม ม คด ท งจำาเลยต่ดสันนิใจไม่ต่อสัก้คด ต่อ
แล้วยืงนิเรืงองเพืิพงอขอพิพระราชทานิอภ่ยโทษ

นิอกจากนิ ้ ในิป  2555 ม ผก้ต้องหาจำานิวนิ 5 คด  ท งเรนงมต่ดสันนิใจไม่สัก้คด ต่อและอยก่ระหว่างยืงนิเรืงองขอพิพระราชทานิอภ่ยโทษ
โดยจำาแนิกเปนนิ คด ท งจำาเลยไม่สัก้คด ต่้งแต่ช้่นิศาลช้่นิต้นิ ได้แก่ นิายสัรุช่ย     แซ่ด่านิ   นิายเสัถู ยร และคด ท งจำาเลยไม่สัก้คด ในิช้่นิอุทธรณท
ได้แก่ นิายธ่นิยทฐวุฒน นิายอำาพิพล (เสั ยช วนตแล้ว) และคด ท งพิพนพิพากษาถูึงท งสัุดแล้วแต่เพิพนงงดำาเนินนิการขอพิพระราชทานิอภ่ยโทษ ได้แก่ คด 
ว่นิช่ย ท้่งนิ ้ ในิป  2555 ม คด ท งได้ร่บพิพระราชทานิอภ่ยโทษจำานิวนิ  3 คด  ได้แก่ นิายโจ     กอรทดอนิ   นิายสัุชาตน     นิาคบางไทร   และนิายสัุรน
ย่นิตท

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/22
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/22
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/23
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/65
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/29
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/29
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/21
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/19
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/60
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/49
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/439
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/141
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สถานการณ์เสรีภาพการแสดงออก ประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2556 :
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สถานะของจำาเลยในคดีเกีนยวขอองกับเสรีภาพการแสดงออกรอบปี 2555-2556
ปญ่หาหนึิงงท งปรากฏมาอย่างต่อเนืิงอง และย่งคงแสัดงให้เหนนิเปนนิวนกฤตจนิปจ่จุบ่นิ คือการท งศาลไม่อนุิญาตให้ประก่นิต่วผก้

ตอ้งหาในิคด ท งเก งยวก่บการแสัดงออกท ง เก งยวข้องก่บการเมือง

ปจ่จุบ่นิ เรือนิจำาพิพนเศษกรุงเทพิพฯ ควบคุมต่วประชาชนิท งถูกกลงโทษจากการแสัดงออกท้่งสัน้นิอย่างน้ิอย 8 คด  โดยม 
ประชาชนิ 2 คนิท งคด ย่งไม่ถูึงท งสัุด และม ประชาชนิ 5 คนิ ท งต่ดสันนิใจไม่สัก้คด แล้ว รอยืงนิขอพิพระราชทานิอภ่ยโทษ และม ประชาชนิเสั ย
ช วนตในิเรือนิจำา 1 คนิ

สัำาหร่บผก้ท งถูกกคุมข่งแต่ได้ร่บอนสัระภาพิพแล้ว ม ท้่งสัน้นิ 5 คนิ จำาแนิกเปนนิ การปล่อยต่วเพิพราะต้องโทษครบกำาหนิด 1 คนิ ได้
รบ่พิพระราชทานิอภ่ยโทษ 3 คนิ และได้ร่บการปล่อยต่วเพิพราะชนิะคด ในิศาลช้่นิต้นิ 1 คนิ

(คลิกท่ีภาพเพ่ือดรูายละเอียดเพ่ิมเติม)

http://freedom.ilaw.or.th/th/2012_2013_4
http://freedom.ilaw.or.th/th/2012_2013_4
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กฎหมาย คำาสันง ความเคลืนอนไหวทางนโยบาย ในปี 2555
กฎหมายและนิโยบายออกใหม่ในิป  2555 ท งม ผลกระทบต่อสันทธนเสัร ภาพิพในิการแสัดงออก อาจจำาแนิกหมวดหมก่ได้เปนนิ เรืงอง

ความม่งนิคงของชาตน เรืงองศ ลธรรม เรืงองลนขสันทธน ์อุดมการณทรฐ่ และอืงนิๆ

ศีลธรรม VS เสรีภาพในการแสดงออก

เตรียมดันราางกฎหมายดูหมินนศาสนา

สถานะ : รอการพิจารณา

ร่างพิพ.ร.บ.อุปถู่มภทและคุม้ครองพิพระพุิพทธศาสันิาเสันิอโดยพิพรรคเพืิพงอไทย พิพรรคประชาธนปต่ยท และสัำาน่ิกงานิพิพระพุิพทธศาสันิาแห่ง
ชาตน ม เน้ืิอหาว่าด้วยการปกป้องพิพระพุิพทธศาสันิาให้ม่งนิคง แก้ปญ่หาการดกหมนงนิศาสันิา เช่นิ การห้ามการจาบจ้วง ละเมนด บนดเบือนิ 
ต่อพิพระศาสัดา ศาสันิธรรม ศาสันิศกึษา และอืงนิๆ ให้ได้ร่บความเสั ยหาย เสัืงอมเสั ย ม่วหมอง หรือวนปรนตผนดเพิพ ้ยนิ ล่าสัดุ ปลายป  
2555 รา่งด่งกล่าวอยก่ระหว่างการพิพนจารณาของคณะกรรมการกฤษฎ กา (ท่ีมา 1, 2, 3) 

ราางพ.ร.บ.ปอองกนัและปราบปรามสินงยันวยุพฤติกรรมอันตราย

สถานะ : อยู่ระหว่างการพิจารณา

พิพฤศจนกายนิ 2555 ครม.เหนนิชอบร่างพิพ.ร.บ.ป้องก่นิและปราบปรามสันงงย่งวยุพิพฤตนกรรมอ่นิตราย  ม เน้ืิอหาเพืิพงอป้องก่นิและปราบปราม
สัืงอรกปแบบต่างๆ ท งจะกระตุ้นิ สั่งเสัรนม หรือย่งวยุให้เกนดพิพฤตนกรรมอ่นิตราย ได้แก่ 1. การกระทำาวนปรนตทางเพิพศ 2. ความสั่มพ่ิพนิธทหรือ
การกระทำาทางเพิพศก่บเดนก 3. การกระทำาทารุณกรรมต่อเดนก 4. การฆ่าต่วตายของเดนกหรือเปนนิหมก่คณะ 5. การใช้ยาเสัพิพตนด และ
6. การกระทำาความผนดเก งยวก่บการกอ่การรา้ย  ชนงทร่พิพยท ปล้นิทร่พิพยท ฆา่ผก้อืงนิ หรือทำาร้ายร่างกายโดยทรมานิหรือโดยกระทำาทารณุ
โหดร้าย (ท่ีมา 1, 2, 3)

กท.วัฒนธรรม เครือขาายสืนอเพืนอเยาวชน เสนอราางกฎหมาย “สืนอปลอดภัย”

สถานะ: อยู่ระหว่างการพิจารณา

เมษายนิ 2555 คณะร่ฐมนิตร ร่บรา่งพิพ.ร.บ.กองทุนิพ่ิพฒนิาสัืงอปลอดภ่ยและสัร้างสัรรคท  ฉบ่บท งเสันิอโดยกระทรวงว่ฒนิธรรม โดยเปนนิ
ร่างท งสั่งเสัรนมสัน่ิบสันุินิการผลนตและพ่ิพฒนิาสัืงอปลอดภ่ยและสัร้างสัรรคท  พ่ิพฒนิาศ่กยภาพิพการผลนตและพ่ิพฒนิาสัืงอให้ม คุณภาพิพ สัง่เสัรนม
การม สั่วนิร่วมของประชาชนิ สัร้างกลไกการรก้เท่าท่นิและเฝ้าระว่งสัืงอ โดยกำาหนิดให้ม สัำาน่ิกงานิกองทุนิพ่ิพฒนิาสัืงอปลอดภ่ยและ
สัรา้งสัรรคท ซึงงจะนิำารายได้มาจาก กสัทช., คา่ปร่บการละเมนดลนขสันทธน ์และรายได้จากคา่ธรรมเนิ ยมใบอนุิญาตตามพิพ.ร.บ.ภาพิพยนิตรท
และว ดนท่ศนิท 

ต่อมา ในิเดือนิสันงหาคม 2555 สัถูาบ่นิสัืงอเดนกและเยาวชนิ (สัสัย.) กนเสันิอร่าง พิพ.ร.บ. กองทุนิพ่ิพฒนิาสัืงอปลอดภ่ยและสัร้างสัรรคท
ฉบ่บประชาชนิ ล่ารายชืงอครบหนึิงงหมืงนิชืงอแล้ว เสันิอต่อร่ฐสัภาเพืิพงอให้พิพนจารณาควบคก่ก่บร่างของร่ฐ โดยเน้ืิอหาของภาคประชาชนิ
กำาหนิดนินยามความหมายของคำาว่าสัืงอไว้อย่างกว้าง และกำาหนิดองคทประกอบของกรรมการกองทุนิให้จำานิวนิครึงงหนึิงงมาจากภาค
ประชาชนิ (ท่ีมา 1, 2, 3)

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=137545&catid=176&Itemid=524
http://ilaw.or.th/node/1676
http://www.thairath.co.th/content/edu/250140%20
http://m.thairath.co.th/content/edu/317714%20
http://prachatai.com/journal/2012/11/43819%20
http://web.parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=353068
http://www.soc.soc.go.th/SLK/Showlist3.asp?pagecode=127385&pdate=2012/10/15&pno=1&PageGroup=1
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEl6TURJMU5RPT0=&sectionid=TURNd053PT0=&day=TWpBeE1pMHdNaTB5TXc9PQ
http://prachatai.com/journal/2012/04/40007
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สถานการณ์เสรีภาพการแสดงออก ประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2556 :
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ความมันนคงของชาติ vs เสรีภาพในการแสดงออก

คดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เปนนคดีพิเศษของดีเอสไอแลอว

สถานะ: มีผลแล้ว

เมษายนิ 2555 กระทรวงยุตนธรรมออก “กฎกระทรวงว่าด้วยการกำาหนิดคด พิพนเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสัอบสัวนิคด พิพนเศษ (ฉบ่บ
ท ง 2) พิพ.ศ. 2555” กำาหนิดให้ความผนดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำาความผนดเก งยวกบ่คอมพิพนวเตอรท  เปนนิคด พิพนเศษในิความดกแลของ
กรมสัอบสัวนิคด พิพนเศษหรือด เอสัไอ สั่งผลให้ด เอสัไอสัามารถูด่กฟง่ ปลอมต่ว แฝงต่วเข้าไปในิองคทกร ปลอมเอกสัาร ครอบครอง
อาวุธปืนิโดยไม่ม กฎหมายกำาก่บ เพืิพงอทำาคด พิพ.ร.บ.คอมพิพนวเตอรทฯ ซึงงม เน้ืิอหาท งเก งยวข้องโดยตรงก่บการแสัดงความเหนนิในิโลก
ออนิไลนิทได้

(ท งมา 1, 2, 3) 

ราางพ.ร.บ.วาาดอวยการกระทำาความผิดเกีนยวกบัคอมพิวเตอร์ฉบับใหมา

สัถูานิะ : อยก่ระหว่างการศกึษา

กระทรวงเทคโนิโลย สัารสันิเทศและการสัืงอสัารม แผนิจะเสันิอร่างพิพ.ร.บ.คอมพิพนวเตอรทใหม่ โดยแก้ไขเพิพนงมเตนมเน้ืิอหาจากร่างปจ่จุบ่นิ
อย่างไรกนด  ร่างล่าสัุด ย่งคงความผนดของต่วกลางผก้ให้บรนการ ท งปล่อยให้ม ข้อความผนดกฎหมายท งผก้อืงนิโพิพสัตทปรากฏในิระบบของต่ว
เอง ซึงงย่อมสั่งผลต่อการเซนนิเซอรทต่วเอง ม การตด่มาตรา 14 (1) เดนมออก ซึงงเปนนิมาตราท งม การฟ้องคด สักงท งสัุดในิปจ่จุบ่นิ เพิพราะถูกก
ต ความเปนนิการเอาผนดต่อการโพิพสัตทข้อมกลเทนจ และกลายเปนนิคด หมนงนิประมาทจำานิวนิมหาศาล สั่วนิมาตราท งกำาหนิดความผนดต่อ
เน้ืิอหาท งกระทบต่อความม่งนิคงของประเทศ ย่งคงเปนนิความผนดทางอาญาตามร่างนิ ้  เพิพนงมความผนดฐานิครอบครองภาพิพลามกเดนก
และขยายอำานิาจการบลนอคเวนบ ให้ไม่จำากด่ประเภทเน้ืิอหาท งสัามารถูขอหมายศาลเพืิพงอบลนอคเวนบไซตทได้

http://ilaw.or.th/node/1449
http://ilaw.or.th/node/1441
http://ilaw.or.th/node/1465
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ลิขสิทธ์ิ VS เสรีภาพ

ราางพ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ เพินมมาตรการปอองกนัการกอ๊ปไฟล์

สถานะ: อยู่ระหว่างการพิจารณา

ตุลาคม 2555 คณะร่ฐมนิตร ร่บร่างพิพ.ร.บ.ลนขสันทธน ์ฉบ่บแก้ไข โดยเพิพนงมนินยามของคำาว่า “มาตรการทางเทคโนิโลย ” ซึงงกล่าวถูึง
เทคโนิโลย ท งออกแบบมาเพืิพงอป้องก่นิการทำาซำ้า การควบคุมการเข้าถูึงงานิอ่นิม ลนขสันทธน  ์ผก้ท งใช้วนธ การใดๆ หลบเล งยงหรือทำาให้
มาตรการทางเทคโนิโลย ไม่เกนดผลจะม ความผนดตามร่างกฎหมายนิ ้

ราางพ.ร.บ.วาาดอวยการกระทำาความผิดเกีนยวกบัคอมพิวเตอร์ฉบับใหมา

สัถูานิะ : อยก่ระหว่างการศกึษา

กระทรวงเทคโนิโลย สัารสันิเทศและการสัืงอสัารม แผนิจะเสันิอร่างพิพ .ร.บ.คอมพิพนวเตอรทใหม่ โดยแก้ไขจากร่างเดนม โดยอาจเพิพนงมมาตรา
หนึิงง เปนนิความผนดเก งยวก่บการทำาซำ้าว่า “การทำาซำ้าหรือทำาโดยวนธ การอืงนิใดคล้ายคลึงก่นิต่อข้อมกลคอมพิพนวเตอรทของผก้อืงนิ เพืิพงอให้ได้
ไปซึงงสัำาเนิาข้อมกลคอมพิพนวเตอรทของผก้อืงนิ ไปเปนดเผยหรือใช้เพืิพงอประโยชนิทของตนิเองหรือผก้อืงนิ” ม ความผนดทางอาญา ปจ่จุบ่นิร่างด่ง
กล่าวอยก่ระหว่างการทำาสั่มมนิากลุ่มย่อย
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อุดมการณร์ัฐ vs เสรีภาพ

สภาปัดตก ราางแกอไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 

สถานะ: มีผลแล้ว

หล่งจากในิเดือนิพิพฤษภาคม 2555 คณะรณรงคทแก้ไขมาตรา 112 (ครก.112) ระดมรายชืงอประชาชนิกว่าสัามหมืงนิชืงอเสันิอให้แก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยให้ลดอ่ตราโทษ เพิพนงมข้อยกเว้นิกรณ การแสัดงความเหนนิโดยสัุจรนตใจ แต่หล่งจากน้่ินิในิ
เดือนิตุลาคม 2555 ร่ฐสัภาม คำาสั่งงไม่ร่บร่างกฎหมายด่งกล่าว โดยเหนนิว่าเปนนิเน้ืิอหาในิหมวดพิพระมหากษต่รนยทซึงงประชาชนิไม่ม สันทธน
เสันิอแก้

ศาลรธน.ฟันธง การแบนหนัง การใชอเหตุความมันนคงลิดรอนเสรีภาพ ไมาขัดรัฐธรรมนูญ

สถานะ: มีผลแล้ว

ตลอดป  2555 ผก้เสั ยหายในิหลายคด ยืงนิกฎหมายหลายฉบ่บท งเก งยวก่บสัืงอ ให้ศาลร่ฐธรรมนิกญต ความว่า เน้ืิอหาในิกฎหมายฉบ่บ
น้่ินิๆ ข่ดรฐ่ธรรมนิกญในิสั่วนิท งว่าด้วยสันทธนเสัร ภาพิพของประชาชนิหรือไม่ โดยกฎหมายท งถูกกยืงนิให้ต ความได้แก่ 

• มาตรา 14(2) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยืงนิโดยนิายคธา ป. จำาเลยในิคด โพิพสัตทข่าวลือหุ้นิตก ระบุว่ามาตราด่งกล่าวม ความ
กำากวม เปนดโอกาสัให้เจ้าหน้ิาท งใช้ดุลพิพนนินจได้เกนนิขอบเขต ศาลร่ฐธรรมนิกญเหนนิว่า กฎหมายนิ ้มุ่งคุ้มครองความม่งนิคง
ประเทศ และความสังบเร ยบร้อยของประชาชนิโดยสั่วนิรวม ซึงงเปนนิไปตามหล่กนินตนธรรม และการกำาหนิดความผนดทาง
อาญาแก่บุคคล ถูกกต้องและเปนนิธรรมแก่ทุกฝา่ยแล้ว ศาลจึงม คำาสั่งงไม่ร่บคำาร้องของจำาเลยไว้วนนินจฉ่ย (ท่ีมา 1) 

• มาตรา 26(7) และ 29 พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ยืงนิโดยผก้กำาก่บภาพิพยนิตรท Insects in the Backyard ซึงงถูกกสั่งงไม่
อนุิญาตให้ฉาย ระบุว่ามาตราด่งกล่าวเปนดช่องให้ปนดก่้นิสัืงอได้ ศาลร่ฐธรรมนิกญวนนินจฉ่ยว่า กฎหมายนิ ้ให้อำานิาจหน่ิวยงานิ
ร่ฐพิพนจารณาความเหมาะสัมของภาพิพยนิตรทก่อนินิำาออกสักส่ัาธารณะ เพืิพงอมนให้ผกส้ัร้างภาพิพยนิตรทใช้เสัร ภาพิพในิการแสัดงความ
คนดเหนนิจนิอาจกระทบต่อสันทธนของผก้อืงนิ แม้จะจำากด่เสัร ภาพิพในิการแสัดงความคนดเหนนิอยก่บ้าง แตก่นเปนนิไปตามเงืงอนิไขเพิพ ยง
เท่าท งจำาเปนนิและมนได้กระทบกระเทือนิต่อสัาระสัำาค่ญแห่งเสัร ภาพิพในิการแสัดงความคนดเหนนิ (ท่ีมา 1)

• มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา ยืงนิโดยนิายเอกช่ย ห. จำาเลยในิคด ขายซ ด และเอกสัารวนกนล กสัท และนิายสัมยศ
พิพฤกษาเกษมสัุข จำาเลยในิคด บรรณาธนการวอยซทออฟท่กษนณ ศาลร่ฐธรรมนิกญวนนินจฉ่ยว่า หล่กการตามมาตรา 112
คุ้มครองพิพระมหากษต่รนยทท งเปนนิสัถูาบ่นิและประมุขของประเทศไทย  การกำาหนิดบทลงโทษผก้กระทำาความผนดจึงเปนนิไปเพืิพงอ
ความสังบเร ยบร้อยและศ ลธรรมอ่นิด ของประชาชนิตามหล่กนินตนธรรมท งเปนนิศ ลธรรมหรือจรนยธรรมของกฎหมาย  กฎหมาย
นิ ้บ่ญญต่นขึ้นิเพืิพงอร่กษาความม่งนิคงของรฐ่  ซึงงเปนนิเงืงอนิไขแห่งการจำาก่ดเสัร ภาพิพในิการแสัดงความคนดเหนนิของบุคคลได้  ไม่
ถูึงขนิาดกระทบกระเทือนิสัาระสัำาคญ่แห่งเสัร ภาพิพในิการแสัดงความคนดเหนนิ (ท่ีมา 1, 2)

http://freedom.ilaw.or.th/th/case/68
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/61
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/140
http://freedom.ilaw.or.th/th/case/83
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อืน่ๆ

กสทช. ออกใบอนุญาตทดลองออกอากาศ 3 เดือน

ตลอดป  2555 อ่นิเปนนิป แรกของการทำางานิของคณะกรรมการกนจการกระจายเสั ยง กนจการโทรท่ศนิท และกนจการโทรคมนิาคมแห่ง
ชาตน ได้ม การแผนิแม่บทการบรนหารคลืงนิความถู ง (พิพ.ศ. 2555) แผนิแม่บทกนจการกระจายเสั ยง และกนจการโทรท่ศนิท ฉบ่บท ง 1 (พิพ.ศ.
2555 - 2559) และแผนิแม่บทกนจการโทรคมนิาคม ฉบ่บท ง 1 (พิพ.ศ. 2555 – 2559)

ต่อมา กสัทช.วางแนิวทางและให้ใบอนุิญาตทดลองประกอบกนจการวนทยุกระจายเสั ยง เปนนิระยะเวลา 3 เดือนิ ให้แก่ 515 สัถูานิ  แก่
กนจการประเภท บรนการธุรกนจ 404 สัถูานิ  บรนการสัาธารณะ 67 สัถูานิ  และประเภทบรนการชุมชนิ 44 สัถูานิ  เรนงมทดลองออกอากาศ
เดือนิมกราคม 2556 

ท้่งนิ ้ เงืงอนิไขของการไดใ้บอนุิญาตและการต่อใบอนุิญาต คือต้องเปนนิสัืงอท งผลนตเน้ืิอหาท งไม่ข่ดต่อประกาศท งกำาหนิดไว้ (ท่ีมา : 1,2 )

(คลิกท่ีภาพเพ่ือดรูายละเอียด)

รายงาน: ศูนย์ขอ้มูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ, iLaw
แปล: พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ และ ปราชญ์ ปญัจคุณาธร 
กราฟิกดไีซน์: Wrong Design
สนับสนนุโดย: มลูนิธไิฮน์ริค เบิลล ์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
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