
แถลงการณ์จาก
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและส่ือพลเมือง

ผู้สนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
29 พฤษภาคม 2551

เรื่อง ขอเรียกร้องความรับผิดชอบจากนายเทพไท เสนพงศ์ และ พรรคประชาธิปัตย์
และขอเชิญชวนพลเมืองทุกคนร่วมกนัปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

ตามท่ีนายเทพไท เสนพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเปิดเผยรายช่ือ 29 
เว็บไซต์* ว่าเป็นเว็บไซต์อันตรายท่ีส่อเค้าหม่ินเบ้ืองสูง พร้อมทัง้เรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการ ตามขา่วทางสื่อมวลชนท่ัวไป ความแจ้งแล้วนัน้ 

พวกเราดังมีรายนามข้างท้ายมีความเห็นต่อกรณีดังกล่าว ดงัต่อไปนี ้

1. เราเห็นว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย ต้องได้รับการเคารพและ
ปกป้อง

สังคมประชาธิปไตยทุกสังคม ท่ีปรารถนาความสงบสุข สันติภาพ และความสมานฉันท์ 
จำาเป็นต้อง ส่งเสริม และ ปกป้อง สิทธเิสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอยา่งเต็มท่ี 

เหตุเพราะความเคารพและความเข้าใจอันดีต่อกัน “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เป็นส่ิงท่ีสำาคัญ
ท่ีสุดเร่ืองหนึง่ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมท่ีผู้คนมีความแตกต่างหลากหลาย และหนทาง
เดียวท่ีจะนำาเราไปสู่การเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจและเคารพกันได้ คอืสภาพสังคมท่ีเอ้ือให้ทุก ๆ คน มีสิทธิ
เสรีภาพในแสดงออกด้วยความรับผิดชอบอยา่งเต็มท่ี

ประตูท่ีจะนำาไปสู่ความยอมรับเคารพซึง่กันและกัน จะถูกปิดตาย เม่ือปากและใจของเราถูก
บังคบัให้ปิดลง

2. เราไม่เห็นด้วยกบัการนำาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง 

รายช่ือเว็บไซต์และเว็บล็อกส่วนใหญ่ท่ีถูกระบุช่ือ มิได้นำาเสนอข้อมูลหรือเน้ือหาท่ีหม่ินพระ
มหากษัตริย์ หลายแห่งนำาเสนอข้อมูลทางวิชาการอย่างมีเหตุมีผล การกล่าวหาเว็บไซต์ต่าง ๆ 
เหล่านัน้อย่างเหมารวมของนายเทพไท เสนพงศ์ จึงเป็นความผิดพลาด ขาดการตรวจสอบข้อมูล 
เป็นการกดดันเพื่อปิดกัน้ความคิดเห็นของคนอ่ืนโดยไม่เลือกวิธีการ เป็นการปลุกป่ันนำาสถาบันพระ
มหากษัตริย์มาเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองในการทำาลายฝ่ายตรงกันข้าม รวมทัง้เป็นการก่อความ
แตกแยกของคนภายในชาติ ทัง้หมดท่ีกล่าวมานีแ้สดงให้เห็นถึงการขาดจิตวิญญาณประชาธปิไตย 



พวกเราดังมีรายนามข้างท้ายนี้ขอเรียกร้องให้นายเทพไท เสนพงศ์ และพรรคประชาธิปัตย์ 
แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำาดังกล่าว และหยุดการใส่ร้ายป้ายสีเว็บไซต์หรือบุคคลอ่นือย่าง
ไม่เป็นธรรม รวมทัง้หยุดกดดันหรือสร้างกระแสให้มีการปิดกัน้การแสดงความคิดเห็นไม่ว่าด้วยวิธี
ใด ๆ โดยทันที 

และเน่ืองด้วยการกระทำาเช่นนายเทพไท เสนพงศ์ ในครัง้นี ้ไม่ใช่ครัง้แรกท่ีมีการใช้ข้อหา
หม่ินพระมหากษัตริย์มาเป็นเคร่ืองมือในการริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของฝ่าย
อ่ืน ๆ และแม้การกระทำาเช่นนี ้เป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถยอมรับได้ แต่เราก็ยังพบเห็นพฤติกรรมดัง
กล่าวอยู่เสมอ จากทัง้หน่วยงานรัฐ นักการเมือง และส่ือมวลชน เราจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุด
พฤติกรรมดังกล่าวด้วยเช่นกัน

พร้อมกันนี้ พวกเราขอเชิญชวนชาวอนิเทอร์เนต็และพลเมืองทุกคน ให้ยึดม่ันในสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมและรับผิดชอบ และร่วมกันตรวจสอบดูแลและปกป้องพ้นืที่
อินเทอร์เน็ต ให้เป็นพ้นืท่ีแห่งการเรียนรู้แสวงหาปัญญาและยอมรับความคิดอันหลากหลายของ
เพื่อนมนุษย์ ไม่วา่เราจะเห็นด้วยกับความคิดเหล่านัน้หรือไม่ก็ตาม

ขอแสดงความนับถือ

(ผูล้งช่อื)

สามารถร่วมลงช่อืทางออนไลน์ ได้ท่ี
http://gopetition.com/online/19589

*อ้างอิง

● ปชป.แฉเครือข่าย 5 เวบ็ไซต์ จอ้งล้มสถาบันกษัตริย,์ นสพ.ประชาไท, 20 พ.ค. 2551
http://prachatai.com/05web/th/home/12211 

● รายงาน: สำารวจความเป็นไป 29 เวบ็ ท่ี ปชป. บอกว่า “หม่ิน”, นสพ.ประชาไท, 28 พ.ค. 2551 
http://prachatai.com/05web/th/home/12294

http://gopetition.com/online/19589
http://prachatai.com/05web/th/home/12294
http://prachatai.com/05web/th/home/12211


Manifesto from
Internet users and bloggers

who support rights and freedom of expression on the Internet
29 May 2008

Subject: A call for accountability from Thepthai Senpong and Thailand's 
Democrat Party, and a call for all netizens to safeguard our rights and freedom 
of expression on the Internet

Reference is made to the disclosure made by Thepthai Senpong, the Democrat 
Party’s Assistant Secretary-General, of 29 websites* that are allegedly “dangerous 
websites” that have l se majest  content. He demanded that government and theè é  
Minister of Information and Communication Technology take action against such 
websites. This story has been widely reported in the news media.

We, the undersigned, would like to express our stance on this issue as follows:

1. We believe that the right and freedom of expression, especially the expression of 
diverse viewpoints that differ from the establishment’s views, must be respected and 
protected.

Every democratic society that wishes to see peace and harmony must fully 
support and protect its people’s freedom of speech. Mutual respect and understanding 
is one of the most crucial ingredients of peace in a society in which members are 
different and diverse. The only way we can learn to move toward such goal of mutual 
respect and understanding is by fostering an environment in which everyone feels free 
to express his or her opinions fully and responsibly.

The door that leads us toward mutual respect and understanding will slam shut 
as soon as our mouths and hearts are silenced.

2. We disagree with using the monarchy as a tool to achieve political goals.

Most of the websites and blogs that Thepthai identified are not full of content or 



information that can be considered offensive to the monarchy. Many websites present 
information that are academic in nature, full of supporting data and rationale. Thepthai’s 
indiscriminating allegation that lumped all these websites into one category is therefore 
a gross error that resulted from the lack of thorough fact-checking, an easy way of 
putting pressure to silence differing opinions without regard to due process, a way of 
using the monarchy as a political tool to destroy political opponents, and instigate 
harmful discordance among Thai people. All of these points show an alarming lack of 
the democratic spirit.

We, the undersigned, hereby demand that Thepthai Senpong and the Democrat 
Party show accountability for the aforementioned act, stop the wrongful slander against 
websites or persons, and immediately stop putting pressure or creating the momentum 
to suppress freedom of speech in whatever shape or form.

In addition, since Thepthai Senpong’s action was not the first time that allegation 
of l se majest  was used as a tool to silence opponents, and since we still see suchè é  
an unacceptable act in many instances occur regularly, whether at the hands of public 
officials, politicians, or members of the press, we also hereby demand every party to 
stop such a behavior.

Lastly, we would like to invite all netizens and citizens to use our right and 
freedom of speech equitably and responsibly, to jointly monitor and protect the Internet 
so that it may always remain the common space for learning, seeking wisdom, and 
accepting diverse viewpoints of fellow human beings, whether or not we agree with 
them.

With regards,
(The Undersigned)

sign the petition online at
http://gopetition.com/online/19589

*Exploring 29 websites alleged by Democrat Party to have lese majeste content, 
Prachatai, 30 May 2008 http://prachatai.com/english/news.php?id=655

http://prachatai.com/english/news.php?id=655
http://gopetition.com/online/19589


Media Kit

“เปิดเน็ต เปิดใจ :)”

ปกป้องเสรีภาพของเรา

บนอนิเทอร์เน็ตของเรา

ท่ีอยูอ่ินเทอร์เน็ตของแถลงการณ์ / manifesto url

http://gopetition.com/online/19589

รูป / banner/button

HTML snippet / ใส่โค้ด HTML นีใ้นเว็บไซต์/บล็อกของคุณ เพื่อแสดงรูป+ลิงก์

<center><a href="http://gopetition.com/online/19589" title="ร่วมรณรงค์ ลงช่ือ เพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพของเรา 
บนอินเทอร์เน็ตของเรา"><img src="http://facthai.files.wordpress.com/2008/05/opennet-openmind.png" title="

ร่วมรณรงค์ ลงช่ือ เพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพของเรา บนอินเทอร์เน็ตของเรา" border="0" height="90" 
width="160"></a><br /><font face="sans-serif">ปกป้องเสรีภาพของเรา<br />บนอินเทอร์เน็ตของเรา<br 

/><small><a href="http://gopetition.com/online/19589" title="ร่วมรณรงค์ ลงชื่อ เพ่อืปกป้องสิทธเิสรีภาพของเรา 
บนอินเทอร์เน็ตของเรา">ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์</a></small></font></center>

Facebook group

http://www.facebook.com/group.php?gid=14381724197

Facebook application

http://apps.facebook.com/protectourinternet/

http://apps.facebook.com/protectourinternet/
http://www.facebook.com/group.php?gid=14381724197
http://gopetition.com/online/19589

