
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                                        
ประเทศไทย: กลุ่มองคก์รสิทธิมนุษยชนประณามค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 13/2559 พรอ้ม
เรียกรอ้งให้ยกเลิกค าสัง่น้ีโดยทนัที 
  

(กรุงเทพฯ, 5 เมษายน 2559) – คณะกรรมการนักนิตศิาสตรส์ากล (International Commission of Jurists - 
ICJ) ฮวิแมนไรทว์อ็ชท ์(Human Rights Watch - HRW) แอมแนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล (Amnesty International - AI) 
สภาเพื่อสทิธมินุษยชนและการพฒันาแห่งเอเชีย (Asian Forum for Human Rights and Development - FORUM-
ASIA) สหพนัธส์ทิธมินุษยชนสากล (International Federation for Human Rights - FIDH) และฟอรต์ฟิายไรท ์(Fortify 
Rights – FR) กล่าวพรอ้มกนัในวนันี้ว่า ประเทศไทยต้องยกเลกิค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที ่
13/2559 ซึง่ใหอ้ านาจอย่างกวา้งขวางแก่เจา้หน้าทีข่องกองทพัไทยโดยทนัท ีเน่ืองจากเป็นค าสัง่ทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชน
และหลกันิตธิรรม  
  

เมื่อวนัที ่29 มนีาคม 2559 พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดอ้า้ง
อ านาจตามมาตรา 44 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2557 เพื่อประกาศใชค้ าสัง่
หวัหน้าคสช. ที ่13/2559 ซึง่ก าหนดใหแ้ต่งตัง้ "เจา้พนกังานป้องกนัและปราบปราม" และผูช้่วยจากขา้ราชการทหารซึง่
มยีศรอ้ยตร ีรวมถงึทหารประจ าการ ทหารกองประจ าการ และอาสาสมคัรทหารพราน โดยมอบอ านาจหลายประการใน
การป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด 27 ประเภท รวมทัง้ปราบปรามผู้กระท าการให้เกิดความไม่สงบในที่
สาธารณะ ความผดิต่อเสรภีาพและชื่อเสยีง การตรวจคนเขา้เมอืง การคา้มนุษย ์การคา้ยาเสพตดิ และการคา้อาวุธ 

  
วลิเดอร ์เทเลอร ์(Wilder Tayler) เลขาธกิารคณะกรรมการนักนิตศิาสตรส์ากลกล่าวว่า “การปฏบิตัติามค าสัง่

หวัหน้าคสช.ที่ 13/2559 ย่อมส่งผลให้ประเทศไทยละเมดิพนัธกรณีสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศและหลกันิติธรรม
อย่างแน่นอน นับเป็นค าสัง่ทีต่้องถูกยกเลกิโดยทนัที” “ทีผ่่านมาทางองคก์รสงัเกตว่า นับตัง้แต่การท ารฐัประหารเมื่อ
วนัที ่22 พฤษภาคม 2557 การคุม้ครองสทิธมินุษยชนในไทยไดเ้สื่อมถอยลงมาโดยตลอด ค าสัง่นี้เป็นสญัญาณที่น่า
ตกใจอกีครัง้หนึ่ง และสะทอ้นใหเ้หน็แนวโน้มแบบเดยีวกนั” 

  
ค าสัง่นี้สง่ผลใหเ้กดิขอ้กงัวลดา้นสทิธมินุษยชนหลายประการ รวมทัง้  
1. การมอบอ านาจให้เจ้าพนักงานท่ีปฏิบติัตามค าสัง่น้ี พ้นจากการถกูฟ้องรอ้งด าเนินคดี อนัส่งผลให้

เกิดการลอยนวลเมื่อกระท าผิด นับว่าขดัต่อหลกัการว่าด้วยความรบัผิดตามหลกันิติธรรม  
แบรด อดมัส ์(Brad Adams) ผูอ้ านวยการแผนกเอเชยีของฮวิแมนไรทว์อ็ชทก์ล่าวว่า “แทนทีจ่ะสนบัสนุนใหม้ี

การฟ้ืนคนืสูร่ะบอบประชาธปิไตย รฐับาลทหารไทยกลบัขยายอ านาจของตนเพื่อใหท้ าไดใ้นทุกสิง่ทีต่อ้งการ รวมทัง้การ



ปฏบิตัิมชิอบโดยไม่ต้องรบัผดิแต่อย่างใด” “การปราบปรามกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้รายวนัในประเทศไทย มี
ลกัษณะทีน่ าไปสูค่วามเป็นเผดจ็การทหารมากขึน้เรื่อยๆ” 

  
2. การปฏิบติัตามค าสัง่น้ี ไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยอ านาจศาล ซ่ึงขดักบัสิทธิท่ีจะได้รบัการ

เยียวยาอย่างเป็นผล สิทธิท่ีจะให้ศาลมีอ านาจตรวจสอบการละเมิดเสรีภาพ และสิทธิท่ีจะได้รบัการพิจารณา
คดีอย่างเป็นธรรม ซ่ึงได้รบัการรบัรองตามข้อ 2 9 และ 14 ของ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)   

แชมพา พาเทล (Champa Patel) รกัษาการผูอ้ านวยการประจ าส านกังานภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ
แปซฟิิก แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลกล่าวว่า “ค าสัง่นี้เป็นอกีตวัอย่างหนึ่งของการลดิรอนอ านาจตุลาการอย่างรา้ยแรง
ทีจ่ะสามารถตรวจสอบการปฏบิตัขิองกองทพั สง่ผลใหเ้กดิความเสือ่มถอยของการคุม้ครองสทิธแิละหลกันิตธิรรม”  
  

3. การให้อ านาจบงัคบัใช้กฎหมายอย่างกว้างขวางและคลุมเครือแก่เจ้าพนักงานทหารท่ีไม่ได้ผ่าน
การฝึกอบรม ย่อมมีแนวโน้มน าไปสู่การปฏิบติัมิชอบ ซ่ึงไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่
สอดคล้องต่อประมวลหลกัปฏิบัติแห่งสหประชาชาติของเจ้าพนักงานผู้บ ังคบัใช้กฎหมาย (UN Code of 
Conduct for Law Enforcement Officials) และหลกัการพื้นฐานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการใช้ก าลงัและ
อาวุธปืนของเจ้าพนักงานผู้บงัคบัใช้กฎหมาย (UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by 
Law Enforcement Officials) 

เอเวอลนี บาลาอสิ-เซอรร์าโน (Evelyn Balais-Serrano) ผู้อ านวยการบรหิารสภาเพื่อสทิธมินุษยชนและการ
พฒันาแห่งเอเชยีกล่าวว่า “ค าสัง่นี้ให้อ านาจเจ้าพนักงานทหารในการบงัคบัใช้กฎหมาย ที่ไม่มีประสบการณ์และไม่
ทราบขัน้ตอนในการบงัคบัใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเรยีกตัวบุคคล การค้น และการจบักุมบุคคล” “การขาดการ
ก ากบัดูแลจากกระบวนการยุตธิรรมยิง่ท าใหเ้กดิความกงัวลมากขึน้ เน่ืองจากค าสัง่นี้อาจน าไปสู่การใชอ้ านาจอย่างมิ
ชอบ และการใช้ก าลงัอย่างไม่ได้สดัส่วนเหมาะสมของเจ้าพนักงานทหาร ซึ่งเป็นการละเมดิกฎหมายและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ รวมทัง้ประมวลหลกัปฏิบตัิแห่งสหประชาชาติของเจ้าพนักงานผู้บังคบัใช้กฎหมาย และหลกัการ
พืน้ฐานแห่งสหประชาชาตวิ่าดว้ยการใช้ก าลงัและอาวุธปืนของเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย และมคีวามเสีย่งอย่าง
มากทีอ่าจมกีารใชอ้ านาจตามค าสัง่นี้ เพื่อจ ากดัสทิธิอนัชอบธรรมของประชาชน รวมทัง้สทิธิเสรภีาพในการแสดงออก 
การชุมนุม และการสมาคม” 
  

4. ค าสัง่น้ีให้อ านาจในการควบคมุตวับุคคลเป็นเวลาไม่เกินเจด็วนัในสถานท่ีซ่ึงไม่เปิดเผย โดยไม่มี
การตรวจสอบจากศาล ย่อมเพ่ิมความเส่ียงท่ีจะเกิดการปฏิบติัมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน รวมทัง้การทรมาน
และการบงัคบับุคคลให้สูญหาย  

คารมิ ลาฮดิจ ี(Karim Lahidji) ประธานสหพนัธส์ทิธมินุษยชนสากลกล่าวว่า “แมจ้ะอา้งว่าการบงัคบัใชค้ าสัง่นี้
เป็นไปเพื่อปราบปรามการกระท าความผดิทางอาญา แต่ค าสัง่นี้มแีนวโน้มใหเ้กดิการกระท าผดิทางอาญาระดบัรา้ยแรง 
ซึง่เป็นขอ้หา้มตามพนัธกรณีสทิธมินุษยชนทีป่ระเทศไทยไดล้งนามหรอืใหส้ตัยาบนัรบัรองไว้”  
  

5. ในทางปฏิบติัแล้ว ค าสัง่น้ีเปิดโอกาสให้มีการน าไปใช้อย่างมิชอบ เพื่อปราบปรามและปิดปากผู้ท่ี
ทางการมองว่ามีความเห็นแตกต่างจากรฐั ซ่ึงรวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ค าสัง่ดงักล่าวขดัแย้งกับ
กฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  



เอม ีสมทิ (Amy Smith) ผูอ้ านวยการบรหิารฟอร์ตฟิายไรทก์ล่าวว่า “ค าสัง่นี้เปรยีบเสมอืนการราดน ้ามนับน
กองไฟทีท่ าใหเ้กดิการตอบโต้นกัปกป้องสทิธมินุษยชนในไทย” “ประเทศไทยมพีนัธกรณีทีต่้องคุม้ครองนักปกป้องสทิธิ
มนุษยชน และค าสัง่นี้อาจถูกใชเ้พื่อพุ่งเป้าโจมตีและขดัขวางการปฏบิตังิานอนัชอบธรรมของพวกเขา” 
  
ต้องการข้อมลูเพ่ิมเติม ติดต่อ 
คณะกรรมการนักนิติศาสตรส์ากล  
วลิเดอร ์เทเลอร ์ 
เลขาธกิาร 
คณะกรรมการนกันิตศิาสตรส์ากล  
wilder.tayler@icj.org 
+41 (0) 229793800 
  
ฮิวแมนไรทว์้อชท ์
แบรด อดมัส ์
ผูอ้ านวยการแผนกเอเชยี 
ฮวิแมนไรทว์อ้ชท ์
adamsb@hrw.org 
+1 (0) 347 463 3531 
  
แอมเนสต้ี อินเตอรเ์นชัน่แนล 
แชมพา พาเทล 
รกัษาการผูอ้ านวยการประจ าส านกังานภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละแปซฟิิก 
แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
champa.patel@amnesty.org 
+44 203036 5107 
  
สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพฒันาแห่งเอเชีย 
เอเวอลนี บาเลส-เซอรร์าโน  
ผูอ้ านวยการบรหิาร 
สภาเพื่อสทิธมินุษยชนและการพฒันาแห่งเอเชยี 
evelyn@forum-asia.org 
+66 2 637 9126-7 
  
สหพนัธสิ์ทธิมนุษยชนสากล 
อารเ์ทอร ์มาเน็ต  
เจา้หน้าทีฝ่่ายสือ่มวลชนสมัพนัธ ์
สหพนัธส์ทิธมินุษยชนสากล 
amanet@fidh.org 
+33 672284294 
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ฟอรติ์ฟายไรท ์
เอม ีสมทิ 
ผูอ้ านวยการบรหิาร 
ฟอรต์ฟิายไรท ์
amy.smith@fortifyrights.org 
+66 (0) 87.795.5454, 
Twitter: @AmyAlexSmith, @fortifyrights 
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