
 

 

 

 

 

 

ประเทศไทย: ขอใหถ้อนแจง้ความคดีอาญาเอาผิดกบันกัปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยทนัที 

 

วันน้ี คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลหรือไอซีเจ (International Commission of Jurists) กล่าวว่า 

ทางการทหารไทยต้องถอนแจ้งความร้องทุกข์คดีหม่ินประมาททางอาญาที่มิชอบต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

แถวหน้าสามรายที่หยิบยกประเดน็ข้อกล่าวหาเร่ืองการทรมานที่เกดิขึ้นในชายแดนใต้ที่ไม่สงบโดยทนัท ี

 

 นายแซม ซารีฟ่ี (Sam Zarifi) ผู้อาํนวยการสาํนักงานภมิูภาคไอซีเจ ประจาํเอเชีย กล่าวว่า “ช่างเป็น

เร่ืองที่น่าประหลาดใจที่รัฐบาลไทยแจ้งความร้องทุกข์คดีอาญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเพ่ิงจะได้ให้

สัญญาไปว่าจะมีการออกกฎหมายฉบับสาํคัญเร่ืองการต่อต้านการทรมาน อีกทั้งเพ่ิงจะได้ยํา้จุดยืนโดยเปิดเผย

ถงึความยึดม่ันที่จะคุ้มครองบรรดานักปกป้องสทิธมินุษยชน” 

นอกจากน้ียังกล่าวต่อไปว่า “ทางการทหารไทยต้องถอนแจ้งความร้องทุกข์คดีในทันทีและแทนที่ 

การกระทาํดังกล่าวด้วยการประกันว่าจะมีการสอบสวนข้อกล่าวหาเร่ืองการทรมานและการประติบัติอย่างทารุณ 

ทุกกรณีทันทีและอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกรณีกฎหมายระหว่างประเทศของประเทศ

ไทย” 

 

เม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559 องค์กรของประเทศไทยสามแห่ง  ได้แก่ มูลนิธผิสานวัฒนธรรม, 

กลุ่มด้วยใจ และเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปัตตานี ได้ออกรายงานซ่ึงรวบรวม 54 คดี ที่มีข้อกล่าวหาเร่ือง 

การทรมานและการประติบัติอย่างทารุณในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2547 

  

ต่อมา เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กองอาํนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

ภาค 4 (กอ.รมน.) ซ่ึงรับผิดชอบเร่ืองการดาํเนินงานรักษาความปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตอบ

กลับการออกรายงานฉบับดังกล่าวด้วยการแจ้งความหม่ินประมาททางอาญาเเละการกระทาํความผิดตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต่อบรรณาธกิารร่วม 3 ราย ได้แก่ 

นายสมชาย หอมลออและนางสาวพรเพญ็ คงขจรเกยีรติ มูลนิธผิสานวัฒนธรรม รวมถึงนางสาวอญัชนา หีมมินะ๊ 

กลุ่มด้วยใจ  

 

ความผิดฐานหม่ินประมาททางอาญา ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท 

(5,600 ดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนความผิดตามมาตรา 14 (1) แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ ระวางโทษจาํคุกไม่เกนิห้าปี หรือปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท (2,800 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือทั้งจาํ 

ทั้งปรับ 

 



ตั้งแต่พ.ศ. 2547  นับเป็นคร้ังที่สองแล้ว ที่ทางการทหารไทยได้ย่ืนฟ้องหม่ินประมาททางอาญาเอาผิด

กบันางสาวพรเพญ็ คงขจรเกยีรติและนายสมชาย หอมลออ สบืเน่ืองมาจากการหยิบยกประเดน็ข้อกล่าวหาเร่ือง

การทรมานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

นอกจากน้ี นายแซมฯยังได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า “ทางการทหารไทยควรจะได้พิจารณาคาํพิพากษาล่าสดุใน

คดีภูเกต็หวานของศาลจังหวัดภูเกต็ที่วางหลักการว่าพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ไม่ได้มีเจตนารมณท์ี่จะครอบคลุมไปถงึข้อกล่าวหาเร่ืองการหม่ินประมาทด้วย” 

 

วันที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2558 ศาลจังหวัดภเูกต็ได้ยกฟ้องคดีที่นักข่าวสองราย ถูกฟ้องหม่ินประมาท

ทางอาญาเเละกระทาํผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภายหลังที่กองทัพเรือได้

ย่ืนฟ้องว่านักข่าวได้ทาํการหม่ินประมาทเม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยเกี่ยวโยงกับการที่นักข่าวได้

พิมพ์ซํ้าย่อหน้าหน่ึงจากบทความของสาํนักข่าวรอยเตอร์ (Reuters) ซ่ึงเป็นบทความที่ชนะรางวัลพูลิตเซอร์ 

(Pulitzer) โดยมีเน้ือความกล่าวหาว่า  “กองกาํลังทางนํา้ของประเทศไทย (Thai naval forces)” ได้สมรู้ร่วมคิด

ในการค้ามนุษย์  

การใช้กฎหมายหม่ินประมาททางอาญาที่ระวางโทษจาํคุกต่อนักปกป้องสทิธมินุษยชนโดยมีเหตุมาจาก

การรายงานเร่ืองข้อกล่าวหาเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนน้ัน เป็นผลให้ประเทศไทยละเมิดพันธกรณีภายใต้

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and 

Political Rights : ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี 

นอกจากน้ี ปฏญิญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (UN Declaration on Human 

Rights Defenders) ได้วางหลักการว่า “บุคคลทุกคนล้วนทรงสทิธ ิไม่ว่าจะเป็นสทิธทิี่จะเป็นอย่างเอกเทศหรือที่

จะเกี่ยวข้องกบัผู้อื่น อาท ิพิมพ์, ติดต่อสื่อสาร หรือเผยแพร่แลกเปล่ียนกบัมุมมองอื่น ๆ ข้อมูลและองค์ความรู้  

ในเร่ืองสทิธมินุษยชนเเละเสรีภาพพ้ืนฐานทุกประการ” 

ความเป็นมา 

 

เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับอีก 127 รัฐ ณ สมัชชาแห่ง

สหประชาชาติ (UN General Assembly) เพ่ือรับเอาข้อมติเเห่งสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสทิธมินุษยชน 

(UN Resolution on human rights defenders) ข้อมติดังกล่าวได้เรียกร้องให้รัฐต่าง ๆ งดเว้นจากการข่มขู่หรือ

การโต้กลับต่อนักปกป้องสทิธมินุษยชน 

 

เม่ือเดือนที่เเล้ว ระหว่างกระบวนการทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน (Universal Periodic 

Review) ประเทศไทยได้แจ้งต่อคณะมนตรีสทิธมินุษยชน (Human Rights Council) ว่าคณะรัฐมนตรีกาํลัง

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สญูหาย  ต่อมามีรายงาน

ว่าทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

ภายหลังการสรุปการทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ประเทศไทยยังได้รับเอา 

ข้อเสนอเเนะบางประการว่าจะคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเเละสอบสวนกรณีที่ได้มีการรายงานประเดน็

การข่มขู่ การคุกคาม เเละการโจมตีนักปกป้องสทิธมินุษยชน 

 



ทั้งน้ี สิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสทิธิภาพจากการถูกทรมานเเละการประติบัติที่ทารุณ

อื่น ๆ รวมถึงการที่เร่ืองร้องเรียนจักได้รับการสวบสวนโดยทนัท ีโดยครบถ้วนเเละเป็นกลาง ได้รับการประกัน

โดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเข้าเป็นรัฐภาคี รวมถึง อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและ

การประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม (Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) และ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมืองและ

สทิธทิางการเมือง 

 

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาทั้งสองฉบับที่จะดําเนินการสอบสวน หาก

ปรากฏว่ามีข้อกล่าวหาเร่ืองการทรมานเเละการประติบัติที่ทารุณ รวมถึงการนาํผู้รับผิดชอบการกระทาํความผิด

เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมผ่านกระบวนการทางอาญาที่เป็นธรรม 

เม่ือเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 ประเทศไทยถูกวิจารณ์ประเดน็เร่ืองความล้มเหลวที่จะเคารพซึ่ง

สิทธิดังกล่าว  ในการน้ีคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน (United Nations 

Committee Against Torture) ได้แสดงข้อห่วงใยว่า “ปรากฏว่ามีข้อกล่าวหาจาํนวนมากเเละมีเน้ือความที่

ขัดเเย้งในเร่ืองการกระทําความผิดร้ายเเรงเร่ืองการโต้กลับเเละข่มขู่ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน, นักข่าว,  

ผู้นาํชุมชนเเละญาติ รวมถึงการทาํร้ายด้วยการใช้วาจาเเละทาํร้ายร่างกาย  การบังคับบุคคลให้สญูหายเเละการ

สงัหารนอกระบบยุติธรรม รวมทั้งขาดข้อมูลในการสอบสวนข้อกล่าวหาต่างๆ’’ 

คณะกรรมการฯได้เสนอเเนะให้ประเทศไทย “ควรจะใช้มาตรการที่จาํเป็นต่าง ๆ ในการ (ก) หยุดการ

คุกคามเเละโจมตีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักข่าวเเละผู้นาํชุมชนทนัท ีและ (ข) ดาํเนินการสอบสวนอย่างเป็น

ระบบ หากมีรายงานเร่ืองเหตุการณ์ของการข่มขู่ การคุกคามเเละการโจมตี โดยมีแนวคิดที่จะนาํผู้กระทาํผิดเข้า

มารับโทษเเละรับรองว่าจะมีการเยียวยาที่มีประสทิธภิาพให้แก่เหย่ือเเละครอบครัว” 

ตอ้งการขอ้มูลเพิม่เติม กรุณาติดต่อ 

 

นายแซม ซาริฟ่ี (Sam Zarifi) ผู้อาํนวยการไอซีเจแห่งสาํนักงานเอเชีย  

โทรศัพท ์+66 (0) 80 781 900  อเีมลล์ sam.zarifi@icj.org 
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