แถลงการณ์ ร่วม เรื่ อง การตรวจสอบ-ระงับสื่อมวลชนในสถานการณ์ การชุมนุมที่มีความละเอียดอ่ อน
ตามที่ มี คําสั่ง หัวหน้ าผู้รับ ผิ ดชอบในการแก้ ไขสถานการณ์ ฉุกเฉิ น ที่ มี ความร้ ายแรง ที่ 4/2563 เรื่ อง ให้
ตรวจสอบและให้ ระงับการออกอากาศรายการที่ มี ลักษณะตามข้ อ 2 ของข้ อกํ าหนด ออกตามความในมาตรา 9
ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
โดยให้ ค ณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศน์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.)
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจสอบและให้ ระงับการออกอากาศหรื อระงับการทําให้ แพร่หลายหรื อลบ
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ แล้ วแต่กรณี ตามหน้ าที่และอํานาจ ของสื่อมวลชน อันประกอบด้ วย วอยซ์ทีวี และหรื อสื่อสังคม
ออนไลน์ อันได้ แก่ Voice TV ประชาไทดอทคอม The Reporters และ The Standard ตามความทราบแล้ วนัน้
6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนประกอบด้ วย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย สมาคมนักข่าวนักหนัง สื อพิ ม พ์ แ ห่ง ประเทศไทย สมาคมนักข่าววิ ท ยุและโทรทัศน์ ไทย สมาคมผู้ผ ลิ ต ข่าว
ออนไลน์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าการที่อ้างอํานาจตามพระราชกําหนดการ
บริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินในการตรวจสอบและให้ ระงับการออกอากาศหรื อระงับการทําให้ แพร่หลายหรื อ
ลบข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ของสื่อมวลชน ในสถานการณ์ความขัดแย้ งเป็ นเรื่ องที่มีความละเอียดอ่อน จึงขอยืนยันจุดยืน
ดังต่อไปนี ้
1. องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ขอยืนยันจุดยืนคัดค้ านการปิ ดกันหรื
้ อคุกคามสื่อมวลชนในทุกรู ปแบบไม่วา่ จากฝ่ ายใด
2. การตรวจสอบและให้ ระงับการออกอากาศหรื อระงับการทําให้ แพร่ หลายหรื อลบข้ อมูลคอมพิวเตอร์ อาจเป็ นการ
กระทําที่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 35 ระบุว่า “... การสัง่ ปิ ดกิจการหนังสือพิมพ์
หรื อสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรี ภาพจะกระทํามิได้ ...”
ทังนี
้ ้ รัฐบาลจะสามารถใช้ กฎหมายพิเศษเพื่อจํากัดเสรี ภาพของสื่อมวลชนได้ ก็เพียงการห้ ามเสนอข่าวสาร
หรื อแสดงความคิดเห็นทังหมดหรื
้
อบางส่วน เฉพาะในประเด็นที่ละเมิดกฎหมายโดยชัดแจ้ งเท่านัน้ แต่ต้องกระทํา
ด้ วยความระมัดระวังและไม่เกินกว่าเหตุ

3. การปิ ดกันสื
้ ่อในลักษณะนี ้ ย่อมเป็ นความพยายามในการปิ ดกันสิ
้ ทธิการรับรู้ ข่าวสารของประชาชน จึงอาจทําให้
ประชาชนที่ ได้ รับผลกระทบจากการปิ ดกัน้ สื่ อดังกล่าว ออกมาเข้ าร่ วมกับกลุ่ม ผู้ชุม นุม มากขึน้ ซึ่งอาจส่งผลให้
สถานการณ์มีความซับซ้ อน ละเอียดอ่อนและอาจนําไปสูค่ วามรุนแรงได้
4. องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ไม่เห็นด้ วยกับการอาศัยความเป็ นสื่อมวลชนบิดเบือนข้ อเท็จจริ งและยัว่ ยุให้ เกิดความ
เกลี ยดชัง ยุยงให้ มีการใช้ ความรุ นแรงในทุกรู ปแบบ รวมทัง้ กระทํ าการใด ๆ ที่ ละเมิดกฎหมายบ้ านเมือง และขอ
เรี ยกร้ องให้ สื่อมวลชนทุกแขนง ทําหน้ าที่รายงานข่าวสารที่เกิดขึ ้นในขณะนี ้ด้ วยความครบถ้ วนรอบด้ าน โดยนําเสนอ
ความจริ งและข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้นด้ วยการคํานึงถึงสิทธิเสรี ภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ภายใต้ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมทังระมั
้ ดระวังการนําเสนอข่าวที่อาจนําไปสูก่ ารใช้ ความรุนแรงในการยุติปัญหา
สุด ท้ า ยนี ้ การแสดงจุด ยื น ของทัง้ 6 องค์ ก รสื่ อ เป็ น ไปตามหลัก การของผู้ป ระกอบวิช าชี พ โดยยึด ถื อ
ประโยชน์สาธารณะเป็ นหลัก ไม่ประสงค์จะให้ ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดนําแถลงการณ์ ฉบับนี ้ไปใช้ ในการสร้ างความชอบ
ธรรมให้ กบั ตนเอง
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย
19 ตุลาคม 2563

