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ประเทศไทย: เปิ ดโอกาสให้ มีเสรี ภาพสื่อและปล่ อยตัวนักโทษทางความคิด
ในโอกาสวันเสรี ภาพสื่อโลก (World Press Freedom Day) ปี 2558 แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยก
ร้ องให้ ทางการไทยยกเลิกมาตรการปิ ดกันสื
้ ่อ ยกเลิกข้ อหา และปล่อยตัวผู้ตีพิมพ์และนักข่าวที่ถกู ลงโทษ
เพียงเพราะการใช้ สทิ ธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออกอย่างสงบ เพื่อให้ สอดคล้ องกับพันธกรณีตามกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights-ICCPR)
ในปี ที่ผ่านมา มีมาตรการปิ ดกันสื
้ อ่ โดยพลการและมีการสัง่ ลงโทษผู้ทางานด้ านสื่อในประเทศไทย
เพิ่มขึ ้นเป็ นอย่างมาก ภายหลังการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และการยึดอานาจ
ในอีกสองวันต่อมา ทาง
กองทัพได้ ออกคาสัง่ ตามอานาจกฎอัยการศึก ปิ ดกันการท
้
างานของสื่ออย่างกว้ างขวาง และห้ ามไม่ให้ มีการ
เผยแพร่ ข้อมูลหลายประเภท รวมทังข้
้ อมูลที่มีลกั ษณะวิพากษ์ วิจารณ์กองทัพ ทางการอ้ างว่าจาเป็ นต้ องมี
มาตรการปิ ดกันสื
้ ่อเหล่านี ้ และต้ องเซ็นเซอร์ “ข้ อมูลที่ถกู บิดเบือน” ทังนี
้ ้เพื่อไม่ให้ เกิดความเข้ าใจผิดในหมู่
ประชาชน และเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริ ย์
แม้ จะยกเลิกกฎอัยการศึกอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 กองทัพยังคงมีอานาจมากมาย
รวมทังการสั
้
ง่ ปิ ดสื่อชนิดต่าง ๆ และกาหนดบทลงโทษกรณีที่ “สร้ างความสับสน ยัว่ ยุ ปลุกปั่ นให้ เกิดความ
ขัดแย้ ง และสร้ างความแตกแยกในหมู่ประชาชน”
การสอดส่องและเซ็นเซอร์ รายงานข่าวของสื่อ ทังที
้ ่มีลกั ษณะวิพากษ์ วิจารณ์ต่อรัฐบาลคณะปั จจุบนั
และสถาบันพระมหากษัตริ ย์ เป็ นไปอย่างเข้ มงวดมากขึ ้น ทางการยังคงสัง่ พักใบอนุญาตหรื อสัง่ ปิ ด
สถานีโทรทัศน์หรื อวิทยุ และข่มขู่บงั คับให้ สื่อยุติการเผยแพร่ ข่าว มีการส่งเจ้ าหน้ าที่ทหารไปยังสถานีเพื่อ
ตรวจค้ นและยุติการการทางาน
ในระหว่างปี 2557 มีผ้ สู ื่อข่าวออนไลน์และผู้จดั รายการวิทยุถกู ตัดสินว่ามีความผิด และรับโทษจาคุก
ภายหลังการพิจารณาคดีที่ไม่เป็ นธรรมในศาลทหาร ซึง่ จาเลยไม่สามารถอุทธรณ์คดีได้ และถูกศาลสัง่

จาคุกเป็ นเวลาสิบปี เนื่องจากการแสดงออกอย่างสงบ หรื อการเผยแพร่ ความเห็นที่ถกู มองว่าเป็ นการ
วิพากษ์ วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริ ย์ ผู้ทางานด้ านสื่อที่ถกู สัง่ ฟ้องในข้ อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรื อ
การละเมิดมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา มักได้ รับโทษจาคุกเป็ นเวลานาน และมักไม่ได้ รับการ
ประกันตัวตลอดกระบวนการยุติธรรม และถูกควบคุมตัวระหว่างการไต่สวนคดีเป็ นเวลาหลายปี ทางการ
มองว่าการกระทาของพวกเขาเป็ นพฤติการณ์ร้ายแรงและเป็ นความผิดด้ านความมัน่ คง เป็ นเหตุให้ ปฏิเสธ
คาขอประกันตัว และห้ ามไม่ให้ ผ้ สู งั เกตการณ์เข้ าร่ วมในการพิจารณาคดี
สมยศ พฤกษาเกษมสุข เป็ นบรรณาธิการและเป็ นนักโทษทางความคิด ถูกควบคุมตัวมาตังแต่
้ ถกู
จับกุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 ในเดือนกันยายน 2557 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ จาคุกเขาเป็ นเวลา
สิบปี เนื่องจากตีพิมพ์เผยแพร่ บทความในนิตยสาร “Voice of Taksin” ซึง่ เขาเป็ นบรรณาธิการ แต่ไม่ได้ เป็ น
ผู้เขียน บทความทังสองชิ
้
้น เป็ นเรื่ องแต่งเกี่ยวกับพระราชาและนักการเมืองซึง่ ไม่ได้ ระบุว่าเป็ นใคร ทางการ
ปฏิเสธไม่ให้ เขาประกันตัว 16 ครัง้ รวมทังค
้ าขอครัง้ สุดท้ ายเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

Alan Morison บรรณาธิการ และชุติมา สีดาเสถียร นักข่าวของเว๊ บไซด์ “ภูเก็ตหวาน” (Phuketwan) อาจ
ต้ องถูกจาคุกเป็ นเวลาสองปี ตามความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เนื่องจากการนาข่าวของสานักข่าวรอยเตอร์ มาลงพิมพ์ซ ้าในเว็บไซต์ โดยมีเนื ้อหา
เกี่ยวกับการค้ ามนุษย์
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องให้ ทางการไทยยกเลิกมาตรการปิ ดกันสื
้ ่อโดยพลการและอย่าง
กว้ างขวางทังหมด
้
เปิ ดให้ มีการแสดงออกอย่างสงบของกลุม่ การเมืองฝ่ ายตรงข้ ามกับรัฐบาล การ
วิพากษ์ วิจารณ์และการแสดงความไม่เห็นด้ วย และให้ ยกเลิกข้ อหาและปล่อยตัวผู้ถกู ตังข้
้ อหา ถูกควบคุม
ตัว หรื อถูกคุมขังเพียงเพราะการใช้ สทิ ธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออกอย่างสงบ

