องค์ การระหว่ างประเทศด้ านสิ ทธิมนุษยชนเรียกร้ องให้ มีการเพิกถอนข้ อกล่าวหาทางอาญา
ต่ อนักต่ อสู้ ด้านสิ ทธิมนุษยชนโดยทันที
รัฐบาลไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ กองทัพไทยควรหยุดใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการใช้กฎหมาย
หมิ่นประมาทเพื่อทําให้ให้นักต่อสู ้ดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชนนิ่ งเงี ยบโดยทันที คณะกรรมการ
นักนิติศาสตร์สากล องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ และองค์การนิรโทษกรรมสากลกล่าว
ในวันที่ 20 พ.ค. 2557 กองทัพไทยยื่นคําร้องทุกข์ต่อกรณี ที่นกั ต่อสู ้ดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชน
ของไทย นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกี ยรติ และองค์กรของเธอ คือ มูลนิ ธิผสานวัฒนธรรม
ได้กล่าวหาทําให้ชื่อเสี ยงของหน่ วยทหารพรานที่ 41 ซึ่ งประจําอยูท่ ี่จงั หวัดยะลาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเสื่ อมเสี ย โดยเรี ยกร้องให้มีการสอบสวนในข้อหา
ทําร้ายร่ างกาย
คณะกรรมการนักนิ ติศาสตร์ สากล ฮิ วแมนไรท์วอทช์ และองค์การนิ รโทษกรรมสากล
จึงร่ วมกันเรี ยกร้องให้มีการเพิกถอนข้อกล่าวหาดังกล่าวนี้โดยทันที
คําร้องทุกข์ดงั กล่าวเกิดขึ้นจากข้อความในจดหมายเปิ ดผนึ กที่นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
ได้เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2557 เพื่อส่ งถึงผูอ้ าํ นวยการกอ.รมน. ภาค4 ซึ่ งมีหน้าที่
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้ของไทย โดยนางพรเพ็ญได้เรี ยกร้ องให้มี
การสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าหน้าที่ทหารได้ทุบตีชายคนหนึ่ งซึ่ งถูกทหารจับตัวไปใน
เดือนเม.ย. 2557 อย่างรุ นแรง และยืนยันว่าหากข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็ นความจริ งก็จะเป็ น
การฝ่ าฝื นกฎหมายไทยรวมทั้งอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานซึ่งประเทศไทยเข้าเป็ นภาคีดว้ ย
ในวันที่ 8 พ.ค. 2557 กอ.รมน., สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ, กรมทหารพรานที่ 41 และ
หน่วยงานอื่น รวมทั้งแพทย์ผรู ้ ักษาเหยือ่ ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกทําร้ายร่ างกาย ได้ออกคําแถลง
ชี้แจงว่าได้ทาํ การสอบสวนและพบว่าที่ขอ้ กล่าวหาว่ามีการทําร้ายร่ างกายดังกล่าวไม่เป็ น
ความจริ ง ทั้ง คํา แถลงยัง กล่ า วอี ก ว่ า มู ล นิ ธิ ผ สานวัฒ นธรรมจะต้อ งรั บ ผิด ชอบต่ อ การ
บิดเบือนความจริ งและเผยแพร่ ขอ้ ความเท็จสู่สาธารณะโดยเจตนา
ทั้งนี้ กรณี น้ ี ถือเป็ นกรณี ที่สองภายในรอบ 12 เดื อนที่ผ่านมา ที่ กองทัพไทยนําระบบ
กฎหมายมาใช้ในทางที่ผิด โดยใช้ข่มขู่นกั ต่อสู ้ดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ทาํ งานในการติดตาม
และดําเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน โดยในเดือนธ.ค.ปี 2556 กองทัพเรื อไทย

ได้ยื่นคําร้ องทุกข์ต่อกรณี บรรณาธิ การเว็บไซต์ข่าวของประเทศไทย “ภูเก็ตหวาน” โดย
กล่าวหาว่าเป็ นการหมิ่นประมาทและทําผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ ย วกับคอมพิว เตอร์ โดยการผลิ ตซํ้า ซึ่ งข้อความบางส่ ว นจากบทความที่ ได้รับรางวัล
พูลิเซอร์ ของสํานักข่าวรอยเตอร์เกี่ยวกับการกล่าวหาว่ามีกาลักลอบนําเข้าและการค้ามนุษย์
ชาวโรฮิ ง ญา ชนกลุ่ ม น้อ ยในประเทศเมี ย นมาร์ ที่ เ ผชิ ญ กับ ปั ญ หาการเลื อ กปฏิ บ ัติ ท าง
เชื้อชาติและความรุ นแรง
คําร้องทุกข์ต่อกรณี นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็ นการโจมตี
การทํา งานในฐานะนั ก ต่ อ สู ้ ด้า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและเป็ นการคุ ก คามต่ อ สิ ท ธิ ใ นการ
แสดงออกอย่างอิสระของบุคคลเหล่านั้น
นอกจากนี้ ยังเป็ นการทําลายสิ ทธิ ท้ งั หมดของเหยื่อที่ถูกประติบตั ิอย่างทารุ ณโหดร้ายที่จะ
ได้รับการสอบสวนในคดีดงั กล่าวอย่างทันที เป็ นอิสระ และเป็ นกลาง โดยปราศจากการถูก
ข่มขู่คุกคามซึ่ งได้การรั บรองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงภายใต้สนธิ สัญญา
ด้านสิ ทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเข้าเป็ นภาคีดว้ ย
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร ได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2545 โดยได้อุทิศทรัพยากรที่สําคัญในการทํางานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็ นต้นมา โดยการติดตามและบันทึกข้อมูลที่เกี่ ยวกับ
ข้อ กล่ า วหาเรื่ อ งการทรมานและการประติ บ ัติ อ ัน ทารุ ณ โหดร้ า ยและการละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรงอื่นๆ ทั้งนี้ นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ เป็ นสมาชิกคณะกรรมการ
ขององค์การนิรโทษกรรมสากลแห่งประเทศไทยด้วย
คณะกรรมการนักนิ ติศาสตร์ สากล ฮิ วแมนไรท์วอทช์ และองค์การนิ รโทษกรรมสากล
เน้นยํ้าว่าเจ้าหน้าที่รัฐของไทยมีหน้าที่ในการให้ความเชื่ อมัน่ ว่าบุคคลทุกคนและองค์กร
ต่างๆ ที่ทาํ งานปกป้ องและส่ งเสริ มสิ ทธิมนุษยชนนั้น สามารถทํางานในสภาพแวดล้อมที่มี
ความปลอดภัยและเอื้ออํานวยต่อการทํางาน
ความเป็ นมา
สิ ทธิในการร้องทุกข์เกี่ยวกับการทรมานและการประติบตั ิอนั ทารุ ณโหดร้ายอื่นๆ และสิ ทธิ
ที่การร้องทุกข์น้ นั ได้รับการสื บสวนสอบสวนได้อย่างทันท่วงทีและมีความเป็ นกลาง ได้รับ

การรับรองภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่ งประเทศไทยเข้าเป็ นภาคี ได้แก่ อนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานและการประติบตั ิหรื อการลงโทษที่โหดร้ายไร้ มนุ ษยธรรม หรื อยํ่ายี
ศักดิ์ศรี และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
ประเทศไทยถูกวิจารณ์ในเดือนพ.ค. 2557 เกี่ยวกับความล้มเหลวในการให้ความเคารพต่อ
สิ ทธิ ดงั กล่าว เมื่อคณะกรรมาธิ การต่อต้านการทรมานแห่ งสหประชาชาติได้แสดงออกถึง
ข้อ กัง วลว่า “มี ข อ้ กล่ า วหาจํา นวนมากและสอดคล้อ งกัน ว่า มี ก ารกระทํา ตอบโต้อ ย่า ง
ร้ายแรงและคุกคามนักปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน นักสื่ อสารมวลชน ผูน้ าํ ชุ มชน และญาติ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นการโจมตีทางวาจาและทางร่ างกาย การบังคับให้สูญหาย และการวิสามัญ
ฆาตกรรม เช่ น เดี ย วกับการขาดการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ เกี่ ย วกับการสอบสวนข้อกล่ าวหา
ดังกล่าวด้วย”
คณะกรรมาธิการให้คาํ แนะนําว่า “ประเทศไทยควรจะมีมาตรการที่จาํ เป็ นในการ (ก) ยับยั้ง
ซึ่งการคุกคามและโจมตีนกั ต่อสู ้ดา้ นสิ ทธิ มนุษยชนโดยทันที (ข) มีการสอบสวนอย่างเป็ น
ระบบต่อการข่มขู่ การคุกคาม และโจมตีโดยมุ่งที่จะดําเนิ นคดีและลงโทษผูก้ ระทําผิด และ
รับประกันว่าจะมีการเยียวยาที่มีประสิ ทธิภาพแก่เหยือ่ และครอบครัวของเหยือ่ ”
นอกจากนี้ ในข้อ 1 ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน ได้บญั ญัติ
ถึงมาตรฐานสากลสําหรับคุม้ ครองบุคคลที่ทาํ งานในการปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน
โดยยืนยันว่า “ทุกคนในฐานะปั จเจกชนและโดยร่ วมกับผูอ้ ื่นมีสิทธิ ในการส่ งเสริ มและ
ต่อสู ้เพื่อการคุม้ ครองและตระหนักถึงสิ ทธิ มนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานในระดับชาติ
และระหว่างประเทศ”
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ให้การรับรองภายใต้ขอ้
19 เสรี ภาพในการแสดงออกโดยอิ สระซึ่ งรวมถึ งสิ ทธิ ในการบอกกล่ า วข้อมูลด้ว ย
คณะกรรมาธิ การสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ ซ่ ึ งทําหน้าที่ ติดตามการปฏิ บตั ิ ตาม
กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมืองของรั ฐต่างๆ ได้แสดง
ความกัง วลถึ งการใช้ก ฎหมายหมิ่ น ประมาทในทางที่ ผิด โดยการทําให้เ สรี ภ าพในการ
แสดงออกโดยอิสระกลายเป็ นความผิดทางอาญา และกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ควรถูก
นํา มาใช้เ มื่ อ การแสดงออกนั้น เกิ ด ขึ้ น โดยปราศจากเจตนาร้ า ยและเป็ นประโยชน์ ต่ อ
สาธารณะ
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