ประเทศไทย: กลุ่มองค์กรสิ ทธิ มนุษยชนประณามคาสังหั
่ วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2559 พร้อม
เรียกร้องให้ยกเลิ กคาสังนี
่ ้ โดยทันที
(กรุงเทพฯ, 5 เมษายน 2559) – คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากล (International Commission of Jurists ICJ) ฮิวแมนไรท์วอ็ ชท์ (Human Rights Watch - HRW) แอมแนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
(Amnesty International - AI)
สภาเพื่อสิทธิมนุ ษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Forum for Human Rights and Development - FORUMASIA) สหพันธ์สทิ ธิมนุษยชนสากล (International Federation for Human Rights - FIDH) และฟอร์ตฟิ ายไรท์ (Fortify
Rights – FR) กล่าวพร้อมกันในวันนี้ว่า ประเทศไทยต้องยกเลิกคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่
13/2559 ซึง่ ให้อานาจอย่างกว้างขวางแก่เจ้าหน้าทีข่ องกองทัพไทยโดยทันที เนื่องจากเป็ นคาสังที
่ ล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน
และหลักนิตธิ รรม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อา้ ง
อานาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)
่
พุทธศักราช 2557 เพื่อประกาศใช้คาสัง่
หัวหน้าคสช. ที่ 13/2559 ซึง่ กาหนดให้แต่งตัง้ "เจ้าพนักงานป้ องกันและปราบปราม" และผูช้ ่วยจากข้าราชการทหารซึง่
มียศร้อยตรี รวมถึงทหารประจาการ ทหารกองประจาการ และอาสาสมัครทหารพราน โดยมอบอานาจหลายประการใน
การป้ อ งกัน และปราบปรามการกระท าผิด 27 ประเภท รวมทัง้ ปราบปรามผู้ก ระท าการให้เกิด ความไม่ สงบในที่
สาธารณะ ความผิดต่อเสรีภาพและชื่อเสียง การตรวจคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด และการค้าอาวุธ
วิลเดอร์ เทเลอร์ (Wilder Tayler) เลขาธิการคณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากลกล่าวว่า “การปฏิบตั ติ ามคาสัง่
หัวหน้าคสช.ที่ 13/2559 ย่อมส่งผลให้ประเทศไทยละเมิดพันธกรณีสทิ ธิมนุ ษ ยชนระหว่างประเทศและหลักนิติธรรม
อย่างแน่ นอน นับเป็ นคาสังที
่ ต่ ้องถูกยกเลิกโดยทันที ” “ทีผ่ ่านมาทางองค์ก รสังเกตว่า นับตัง้ แต่การทารัฐประหารเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 การคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนในไทยได้เสื่อมถอยลงมาโดยตลอด คาสังนี
่ ้เป็ นสัญญาณที่น่า
ตกใจอีกครัง้ หนึ่ง และสะท้อนให้เห็นแนวโน้มแบบเดียวกัน”
คาสังนี
่ ้สง่ ผลให้เกิดข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนหลายประการ รวมทัง้
1. การมอบอานาจให้เจ้าพนักงานที่ปฏิ บตั ิ ตามคาสังนี
่ ้ พ้นจากการถูกฟ้ องร้องดาเนิ นคดี อันส่งผลให้
เกิ ดการลอยนวลเมื่อกระทาผิด นับว่าขัดต่อหลักการว่าด้วยความรับผิดตามหลักนิ ติธรรม
แบรด อดัมส์ (Brad Adams) ผูอ้ านวยการแผนกเอเชียของฮิวแมนไรท์วอ็ ชท์กล่าวว่า “แทนทีจ่ ะสนับสนุนให้มี
การฟื้ นคืนสูร่ ะบอบประชาธิปไตย รัฐบาลทหารไทยกลับขยายอานาจของตนเพื่อให้ทาได้ในทุกสิง่ ทีต่ อ้ งการ รวมทัง้ การ

ปฏิบตั ิมชิ อบโดยไม่ต้องรับผิดแต่อย่างใด” “การปราบปรามกลายเป็ นปรากฏการณ์ท่เี กิดขึน้ รายวันในประเทศไทย มี
ลักษณะทีน่ าไปสูค่ วามเป็ นเผด็จการทหารมากขึน้ เรื่อยๆ”
2. การปฏิ บตั ิ ตามคาสังนี
่ ้ ไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยอานาจศาล ซึ่ งขัดกับสิ ทธิ ที่จะได้รบั การ
เยียวยาอย่างเป็ นผล สิ ทธิ ที่จะให้ศาลมีอานาจตรวจสอบการละเมิ ดเสรีภาพ และสิ ทธิ ที่จะได้รบั การพิ จารณา
คดีอย่างเป็ นธรรม ซึ่งได้รบั การรับรองตามข้อ 2 9 และ 14 ของ กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและ
สิ ทธิ ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)
แชมพา พาเทล (Champa Patel) รักษาการผูอ้ านวยการประจาสานักงานภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
แปซิฟิก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลกล่
่
าวว่า “คาสังนี
่ ้เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งของการลิดรอนอานาจตุลาการอย่างร้ายแรง
ทีจ่ ะสามารถตรวจสอบการปฏิบตั ขิ องกองทัพ ส่งผลให้เกิดความเสือ่ มถอยของการคุม้ ครองสิทธิและหลักนิตธิ รรม”
3. การให้อานาจบังคับใช้ กฎหมายอย่างกว้างขวางและคลุมเครือแก่เจ้าพนั กงานทหารที่ ไม่ได้ผ่าน
การฝึ กอบรม ย่อมมีแนวโน้ มนาไปสู่การปฏิ บตั ิ มิชอบ ซึ่งไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสิ ทธิ มนุษยชน รวมถึงไม่
สอดคล้ อ งต่ อ ประมวลหลัก ปฏิ บ ัติ แ ห่ งสหประชาชาติ ข องเจ้ า พนั ก งานผู้บ ัง คับ ใช้ ก ฎหมาย (UN Code of
Conduct for Law Enforcement Officials) และหลักการพื้น ฐานแห่ งสหประชาชาติ ว่าด้ วยการใช้ ก าลังและ
อาวุธปื นของเจ้าพนั กงานผู้บงั คับใช้ กฎหมาย (UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by
Law Enforcement Officials)
เอเวอลีน บาลาอิส-เซอร์ราโน (Evelyn Balais-Serrano) ผู้อานวยการบริหารสภาเพื่อสิทธิมนุ ษยชนและการ
พัฒนาแห่งเอเชียกล่าวว่า “คาสังนี
่ ้ให้อานาจเจ้าพนักงานทหารในการบังคับใช้กฎหมาย ที่ไม่มีประสบการณ์ และไม่
ทราบขัน้ ตอนในการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการเรียกตัวบุคคล การค้น และการจับกุมบุคคล” “การขาดการ
กากับดูแลจากกระบวนการยุตธิ รรมยิง่ ทาให้เกิดความกังวลมากขึน้ เนื่องจากคาสังนี
่ ้ อาจนาไปสู่การใช้อานาจอย่างมิ
ชอบ และการใช้กาลังอย่างไม่ ได้สดั ส่วนเหมาะสมของเจ้าพนักงานทหาร ซึ่งเป็ นการละเมิดกฎหมายและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ รวมทัง้ ประมวลหลักปฏิบตั ิแห่ งสหประชาชาติของเจ้าพนักงานผู้บ ังคับใช้กฎหมาย และหลักการ
พืน้ ฐานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการใช้กาลังและอาวุธปื นของเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย และมีความเสีย่ งอย่าง
มากทีอ่ าจมีการใช้อานาจตามคาสังนี
่ ้ เพื่อจากัดสิทธิอนั ชอบธรรมของประชาชน รวมทัง้ สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
การชุมนุม และการสมาคม”
4. คาสังนี
่ ้ ให้อานาจในการควบคุมตัวบุคคลเป็ นเวลาไม่เกิ นเจ็ดวันในสถานที่ ซึ่งไม่เปิ ดเผย โดยไม่มี
การตรวจสอบจากศาล ย่อมเพิ่ มความเสี่ยงที่ จะเกิ ดการปฏิ บตั ิ มิชอบด้านสิ ทธิ มนุษยชน รวมทัง้ การทรมาน
และการบังคับบุคคลให้สูญหาย
คาริม ลาฮิดจี (Karim Lahidji) ประธานสหพันธ์สทิ ธิมนุษยชนสากลกล่าวว่า “แม้จะอ้างว่าการบังคับใช้คาสังนี
่ ้
เป็ นไปเพื่อปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา แต่คาสังนี
่ ้มแี นวโน้มให้เกิดการกระทาผิดทางอาญาระดับร้ายแรง
ซึง่ เป็ นข้อห้ามตามพันธกรณีสทิ ธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยได้ลงนามหรือให้สตั ยาบันรับรองไว้”
5. ในทางปฏิ บตั ิ แล้ว คาสังนี
่ ้ เปิ ดโอกาสให้มีการนาไปใช้อย่างมิ ชอบ เพื่อปราบปรามและปิ ดปากผู้ที่
ทางการมองว่ามี ค วามเห็น แตกต่ างจากรัฐ ซึ่ งรวมถึ งนั กปกป้ องสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน คาสังดั
่ งกล่าวขัดแย้ งกับ
กฎหมายและมาตรฐานสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศ

เอมี สมิท (Amy Smith) ผูอ้ านวยการบริหารฟอร์ตฟิ ายไรท์กล่าวว่า “คาสังนี
่ ้เปรียบเสมือนการราดน้ ามันบน
กองไฟทีท่ าให้เกิดการตอบโต้นกั ปกป้ องสิทธิมนุษยชนในไทย” “ประเทศไทยมีพนั ธกรณีทต่ี ้องคุม้ ครองนักปกป้ องสิทธิ
มนุษยชน และคาสังนี
่ ้อาจถูกใช้เพื่อพุ่งเป้ าโจมตีและขัดขวางการปฏิบตั งิ านอันชอบธรรมของพวกเขา”
ต้องการข้อมูลเพิ่ มเติ ม ติ ดต่อ
คณะกรรมการนักนิ ติศาสตร์สากล
วิลเดอร์ เทเลอร์
เลขาธิการ
คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากล
wilder.tayler@icj.org
+41 (0) 229793800
ฮิ วแมนไรท์ว้อชท์
แบรด อดัมส์
ผูอ้ านวยการแผนกเอเชีย
ฮิวแมนไรท์วอ้ ชท์
adamsb@hrw.org
+1 (0) 347 463 3531
แอมเนสตี้ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
แชมพา พาเทล
รักษาการผูอ้ านวยการประจาสานักงานภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
champa.patel@amnesty.org
+44 203036 5107
สภาเพื่อสิ ทธิ มนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย
เอเวอลีน บาเลส-เซอร์ราโน
ผูอ้ านวยการบริหาร
สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย
evelyn@forum-asia.org
+66 2 637 9126-7
สหพันธ์สิทธิ มนุษยชนสากล
อาร์เทอร์ มาเน็ต
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายสือ่ มวลชนสัมพันธ์
สหพันธ์สทิ ธิมนุษยชนสากล
amanet@fidh.org
+33 672284294

ฟอร์ติฟายไรท์
เอมี สมิท
ผูอ้ านวยการบริหาร
ฟอร์ตฟิ ายไรท์
amy.smith@fortifyrights.org
+66 (0) 87.795.5454,
Twitter: @AmyAlexSmith, @fortifyrights

