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คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล

คณะกรรมกำรนักนิติศำสตร์สำกล (International Commission of Jurists – ICJ) ประกอบด้วยผู้พิพำกษำและทนำยควำมท่ีมีช่ือ
เสียงจำกทุกภูมิภำคทั่วโลกจ�ำนวน 60 คน ซึ่งท�ำงำนส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนบนหลักนิติธรรม โดยใช้ควำมเชี่ยวชำญพิเศษด้ำน
กฎหมำยเพือ่พฒันำและสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กับระบบยุตธิรรมทัง้ระดบัชำติและระดบัสำกล คณะกรรมกำรนกันติศิำสตร์สำกลก่อตัง้ขึน้ในปี  
พ.ศ. 2495 และปฏบิตังิำนในห้ำทวปี ด้วยจดุมุง่หมำยเพือ่ให้กฎหมำยสทิธิมนษุยชนและกฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศพฒันำก้ำวหน้ำ
ขึน้และถกูน�ำไปใช้อย่ำงมปีระสิทธภิำพให้เกดิกำรเคำรพและประกนัสทิธทิำงพลเมอืง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กำรเมอืงและสงัคมอย่ำงแท้จรงิ 
เพือ่ให้ควำมคุ้มครองหลกักำรแบ่งแยกอ�ำนำจ ตลอดจนเพ่ือให้หลกัประกนัควำมเป็นอสิระของตลุำกำรและผูป้ระกอบวชิำชพีด้ำนกฎหมำย
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คณะกรรมกำรนักนิติศำสตร์สำกลอนุญำตให้คัดลอกข้อควำมจำกเอกสำรต่ำงๆขององค์กรไปจัดพิมพ์ซ�้ำได้ โดยต้องมีกำรแสดง
นิติกรรมประกำศและส่งส�ำเนำสิ่งพิมพ์ที่มีข้อควำมนั้นไปยังส�ำนักงำนใหญ่ของคณะกรรมกำรนักนิติศำสตร์สำกลตำมที่อยู่ด้ำนล่ำง

P.O. Box 91  
33 Rue des Bains,   
Geneva, Switzerland  
E-mail: info@icj.org  
www.icj.org

ศูนย์ทนำยควำมเพ่ือสทิธมินษุยชน (Thai Lawyers for Human Rights – TLHR) จดัตัง้ขึน้ทนัทภีำยหลงักำรรฐัประหำรในประเทศไทย 
เมือ่เดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2557 โดยเป็นองค์กรทีเ่กิดจำกกำรรวมตวัของทนำยควำมและนกัปกป้องสทิธมินษุยชน ซึง่มจีดุมุง่หมำยร่วมใน
กำรสร้ำงควำมตระหนักเรือ่งละเมดิสทิธมินษุยชนอันเป็นผลมำจำกบังคับใช้กฎอยักำรศึกและกำรปกครองโดยฝำ่ยทหำร องคก์รมีสำยดว่น 
ตลอด 24 ชั่วโมงและเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รวบรวมมำแก่สำธำรณชน รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ที่ถูกเรียกตัวหรือจับกุม TLHR ให้ควำม
ช่วยเหลือด้ำนคดีและกฎหมำยโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยแก่ประชนชนกลุ่มเปรำะบำงที่สิทธิของพวกเขำอำจได้รับผลกระทบจำกกฎอัยกำรศึก  
รวมทั้งผู้ที่ไร้ตัวแทนทำงกฎหมำย

109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 ประเทศไทย
Tel: +66 (0) 96 789 3172, +66 (0) 96 789 3172

E-mail: tlhr2014@gmail.com

Website:  www.tlhr2014.com



(ค�ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร)

   

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 119

นครเจนีวา วันที่ 6 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

ค�าแถลงร่วมโดยคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลและ
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งยื่นล่วงหน้าก่อนการ

พิจารณารายงานตามวาระฉบับที่สองของราชอาณาจักรไทยภายใต้
มาตรา 40 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ด้วยสมำชกิทีป่ระกอบไปด้วยผูพ้พิำกษำและทนำยควำมทรงคุณวฒุจิำกทุกภมูภิำคท่ัวโลกจ�ำนวน 60 คน คณะกรรมกำรนกันติิศำสตร์สำกล 
(International Commission of Jurists – ICJ) ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผ่ำนหลักนิติธรรม โดยใช้ควำมเชี่ยวชำญพิเศษ
ด้ำนกฎหมำยขององค์กร เพื่อกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับระบบยุติธรรมทั้งระดับชำติและระดับสำกล คณะ
กรรมกำรนกันติศิำสตร์สำกลก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2495 และได้รบัสถำนะเป็นทีป่รกึษำของคณะมนตรเีศรษฐกจิและสงัคมแห่งสหประชำชำติ
ในปี พ.ศ. 2500 คณะกรรมกำรนกันติศิำสตร์สำกลปฏบิติังำนในห้ำทวปีทัว่โลก ด้วยจุดมุง่หมำยเพือ่ให้กฎหมำยสิทธมินุษยชนและกฎหมำย
มนุษยธรรมระหวำ่งประเทศพัฒนำก้ำวหน้ำขึ้น และถูกน�ำไปใช้อย่ำงเกิดประสิทธิผล ให้ควำมมั่นคงต่อสิทธิพลเมือง สิทธิทำงวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ กำรเมืองและสังคมอย่ำงแท้จริง คุ้มครองหลักกำรแบ่งแยกอ�ำนำจ ตลอดจนสร้ำงหลักประกันควำมเป็นอิสระของตุลำกำรและ 
ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนกฎหมำย

ศูนย์ทนำยควำมเพ่ือสทิธมินษุยชน (Thai Lawyers for Human Rights - TLHR) เกดิจำกกำรรวมตวัของกลุม่ทนำยควำมสทิธมินษุยชน 
และนักปกป้องสทิธมินษุยชนภำยหลงักำรรัฐประหำรในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2557 โดยมีจุดมุ่งหมำยร่วมในกำรสร้ำงควำมตระหนัก 
เรื่องกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลมำจำกกำรบังคับใช้กฎอัยกำรศึกและกำรปกครองโดยฝ่ำยทหำร องค์กรให้บริกำรสำยด่วนตลอด 
24 ชั่วโมงและเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รวบรวมมำแก่สำธำรณชน รวมทัง้ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ที่ถูกเรยีกตัวหรือจับกุม ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนคดแีละ
กฎหมำยแก่ประชำชนกลุ่มเปรำะบำงผู้ซึ่งสิทธิของพวกขำได้รับผลกระทบจำกกฎอัยกำรศึก รวมทั้งผู้ที่ไร้ตัวแทนด้ำนกฎหมำย

ยื่นเมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

P.O. Box, 91, Rue des Bains, 33, 1211 Geneva 8, Switzerland
Tel: +41(0) 22 979 3800 – Fax: +41(0) 22 979 3801

Website: http://www.icj.org E-mail: info@icj.org
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2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การทบทวนการด�าเนินงานของประเทศไทย พ.ศ. 2560

ค�าแถลงร่วมโดยคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลและศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งยื่น 
ล่วงหน้าก่อนการพิจารณารายงานตามวาระฉบับที่สองของราชอาณาจักรไทยภายใต้มาตรา 40  
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

I. บทน�า

1. คณะกรรมกำรนักนิติศำสตร์สำกล (‘ICJ’) และศูนย์ทนำยควำมเพื่อสิทธิมนุษยชน (‘TLHR’) ยินดีที่ได้รับโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำร
ทบทวนกำรด�ำเนินกำรตำมกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (‘กติกำฯ’) ของรำชอำณำจักรไทย 
(‘ประเทศไทย’) อันรวมถึงรำยงำนตำมวำระฉบับที่สองของรัฐภำคีดังกล่ำวภำยใต้มำตรำ 40 ของกติกำฯ1 โดยคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (‘คณะกรรมกำรฯ’) 

2. ในค�ำแถลงร่วมฉบบันี ้ICJ และ TLHR ประสงค์ทีจ่ะขอให้คณะกรรมกำร ฯ มุง่ควำมสนใจไปยงัประเดน็ดงัต่อไปน้ี กำรด�ำเนินกำรตำม
กติกำภำยใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมำย (มำตรำ 2) ภำวะฉุกเฉิน (มำตรำ 4) สิทธิที่จะมีชีวิตและข้อห้ำมกำรซ้อมทรมำน
และกำรประติบัติหรอืลงโทษอย่ำงโหดร้ำย ไร้มนษุยธรรมหรอืย�ำ่ยศัีกดิศ์ร ี(มำตรำ 2(3) 6 และ 7) สทิธใินเสรภีำพและควำมปลอดภยั
ของบุคคล กำรปฏิบัติต่อบุคคลผู้ถูกลิดรอนเสรีภำพ สิทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำคดีอย่ำงเป็นธรรมและควำมเป็นอิสระของตุลำกำร 
(มำตรำ 7 9 10 14 และ 17) และเสรีภำพในกำรแสดงออกและกำรสมำคม รวมทั้งสิทธิในกำรชุมนุมโดยสงบ (มำตรำ 9  17 19 21 
22 และ 25)2

II. การด�าเนินการตามกติกาฯ ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมาย

3. กรอบรัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมำยของประเทศไทยได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญภำยหลังกำรรัฐประหำรในวันท่ี  
22 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 ซึ่งน�ำไปสู่กำรจ�ำกัดกำรใช้สิทธิที่ได้รับกำรรับรองโดยกติกำฯ ในลักษณะต้องห้ำม

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำว

4. นับจำกวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมำ กองทัพไทยภำยในนำมของ “คณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ” (‘คสช.’) 
ได้เดนิหน้ำยดึอ�ำนำจกำรปกครองจำกรฐับำลพลเรอืนและแทนทีด้่วยกำรปกครองของทหำร โดยได้ประกำศใช้กฎอยักำรศึกทัว่ประเทศ3 
กระท�ำกำรรฐัประหำรในวนัท่ี 22 พฤษภำคม พ.ศ. 25574 ยบุรฐับำลพลเรอืน ระงบัใช้รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 (ยกเว้นในหมวดทีเ่กีย่ว
กับสถำบันกษัตริย์) และแทนที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่ำวด้วยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำวที่ให้อ�ำนำจสูงสุดในประเทศแก่ฝ่ำยทหำร5 เพิ่ม
อ�ำนำจในกำรสอบสวนให้แก่เจ้ำหน้ำทีท่หำร6 ตลอดจนขยำยเขตอ�ำนำจศำลทหำรให้ครอบคลมุพลเรอืนส�ำหรบัควำมผดิบำงประเภท7

5. ในวันที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 คสช.ประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำวซึ่งให้อ�ำนำจอย่ำงกว้ำงขวำงโดยปรำศจำกกำรตรวจสอบ
แก่ คสช. ซ่ึงขัดกับหลักกำรพื้นฐำนของหลักนิติธรรม หลักกำรแบ่งแยกอ�ำนำจ และหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงควำมเสมอภำค กำร
ตรวจสอบได้ และควำมกำรคำดกำรณ์ได้ของกฎหมำย8 มำตรำ 44  ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำวให้อ�ำนำจอิสระแก่หัวหน้ำ คสช. ใน
กำรออกค�ำสัง่ใดกต็ำมทีเ่หน็ว่ำเป็นกำรจ�ำเป็นเพือ่ “…ประโยชน์ในกำรปฏริปูด้ำนต่ำงๆ กำรส่งเสรมิควำมสำมัคคแีละควำมสมำนฉนัท์
ของประชำชนในชำติ หรือเพื่อ ป้องกัน ระงับ หรือปรำบปรำมกำรกระท�ำอันเป็นกำรบ่อนท�ำลำยควำมสงบเรียบร้อยหรือควำมมั่นคง
ของชำติ รำชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือรำชกำรแผ่นดิน…” 

1 ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2559 ICJ และ TLHR จัดท�ำค�ำแถลงร่วมเพื่อยื่นต่อคณะกรรมกำรฯ ส�ำหรับกำรจัดเตรียมรำยกำรประเด็นในกำรตรวจสอบรำยงำน
ตำมวำระฉบับที่สองของประเทศไทยภำยใต้มำตรำ 40 ของกติกำฯ โดยในค�ำแถลงร่วมมีกำรยกประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีของ
ประเทศไทยภำยใต้มำตรำ 2, 4, 6, 7, 9, 14, 19 และ 21 ของกติกำฯ,http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/THA/
INT_CCPR_ICO_THA _23559_E.pdf

2 ประเด็นเหล่ำนี้สอดคล้องกับหัวข้อที่ถูกก�ำหนดในรำยกำรประเด็นของคณะกรรมกำร (List of Issues), CCPR/C/THA/Q/2, วันที่ 12 สิงหำคม พ.ศ. 2559
3 ประเทศไทย: รัฐบำลจะต้องยกเลิกกฎอัยกำรศึก คืนเสรีภำพสื่อ, ICJ,  http://www.icj.org/thailand-authorities-must-revoke-martial-law-restore-

media-freedom/
4 รัฐประหำรอย่ำงไม่ยั้งคิดในประเทศไทย, ICJ,  http://www.icj.org/a-reckless-coup-in-thailand/;ประเทศไทย: ICJ ประณำมกำรก่อรัฐประหำร, ICJ,  

http://www.icj.org/thailand-icj-condemns-military-coup/
5 ประเทศไทย: รัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำวดูเหมือนจะละเลยเสำหลักของหลักนิติธรรม, ICJ,  http://www.icj.org/thailand-interim-constitution-seems-

to-ignore-key-pillars-of-rule-of-law/
6 ประเทศไทย: กลุ่มสิทธิมนุษยชนประณำมค�ำสั่งหัวหน้ำ คสช. ที่ 13/2559 และเรียกร้องให้ยกเลิกค�ำสั่งดังกล่ำวโดยทันที, ICJ, https://www.icj.org/

thailand-human-rights-groups-condemn- ncpo-order-132016-and-urge-for-it-to-be-revoked-immediately/
7 ประเทศไทย: ยุติกำรด�ำเนินคดีกับพลเรือนในศำลทหำร, ICJ, https://www.icj.org/thailand-end-prosecution-of-civilians-in-military-tribunals/
8 ค�ำแปลภำษำอังกฤษอย่ำงไม่เป็นทำงกำร, กรุณำดู:  http://lawdrafter.blogspot.com/2014/07/translation-of-constitution-of-kingdom.html

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%2520Documents/THA/INT_CCPR_ICO_THA_23559_E.pdf
http://www.icj.org/thailand-authorities-must-revoke-martial-law-restore-media-freedom/
http://www.icj.org/thailand-authorities-must-revoke-martial-law-restore-media-freedom/
http://www.icj.org/a-reckless-coup-in-thailand/
http://www.icj.org/thailand-icj-condemns-military-coup/
http://www.icj.org/thailand-icj-condemns-military-coup/
http://www.icj.org/thailand-interim-constitution-seems-to-ignore-key-pillars-of-rule-of-law/
http://www.icj.org/thailand-interim-constitution-seems-to-ignore-key-pillars-of-rule-of-law/
https://www.icj.org/%2520thailand-human-rights-groups-condemn
https://www.icj.org/%2520thailand-human-rights-groups-condemn
https://www.icj.org/thailand-human-rights-groups-condemn-ncpo-order-132016-and-urge-for-it-to-be-revoked-immediately/
https://www.icj.org/thailand-end-prosecution-of-civilians-in-military-tribunals/
http://lawdrafter.blogspot.com/2014/07/translation-of-constitution-of-kingdom.html


3ค�ำแถลงร่วม

ค�ำสั่งซึ่งปรำศจำกกำรตรวจสอบตำมกฎหมำย 

6. ภำยใต้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำว ทั้งค�ำสั่งและประกำศ คสช. และค�ำสั่งหัวหน้ำ คสช. ไม่จ�ำต้องถูกตรวจสอบควำมชอบด้วยกฎหมำย 
มำตรำ 47 ได้บัญญัติว่ำบรรดำประกำศและค�ำสั่ง คสช. ที่ออกตั้งแต่กำรรัฐประหำรจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีเข้ำรับต�ำแหน่ง “…ไม่ว่ำ
ประกำศหรอืค�ำสัง่ให้มผีลบงัคบัในทำงรัฐธรรมนญู ในทำงนติบิญัญตั ิ ในทำงบริหำร  หรอืในทำงตลุำกำร  …” และให้เป็น “… ทีช่อบ
ด้วยกฎหมำยและชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุด” 

7. ศำลไทยได้ตคีวำมว่ำมำตรำ 47 ไม่อนญุำตให้มกีำรตรวจสอบควำมชอบด้วยกฎหมำยของค�ำสัง่และประกำศ คสช. ยกตวัอย่ำงเช่น ใน
หลำยค�ำพพิำกษำของคดทีีม่กีำรคดัค้ำนเขตอ�ำนำจศำลทหำรทีค่รอบคลุมมำถงึพลเรือนตำมประกำศ คสช. ที ่37/2557 และ 38/2557 
ศำลทหำรกรุงเทพเห็นว่ำบรรดำค�ำส่ังและประกำศ คสช. ถือเป็นท่ีสุด และผูกพันศำล ตำมบทบัญญัติมำตรำ 479 ในเดือนสิงหำคม 
พ.ศ. 2558 ศำลปกครองกลำงได้ยกค�ำร้องของนกักำรเมืองรำยหน่ึงซึง่ร้องขอให้ศำลเพกิถอนค�ำสัง่ คสช. ทีห้่ำมบคุคลจ�ำนวน 155 คน 
เดินทำงออกนอกประเทศ โดยในค�ำตัดสินได้มีกำรอ้ำงอิงถึงมำตรำ 47 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำว10

8. นอกจำกนัน้ มำตรำ 44 ของรฐัธรรมนญูฉบบัชัว่ครำว ได้บัญญตัว่ิำค�ำสัง่ใด ๆ ทีอ่อกภำยใต้มำตรำ 44 หรอืทีรู่จ้กักันว่ำ “ค�ำสัง่หวัหน้ำ 
คสช. (‘หน.คสช.’)” “…ชอบด้วยกฎหมำยและรฐัธรรมนญูนีแ้ละเป็นทีส่ดุ…” และเฉกเช่นเดยีวกบักรณคี�ำสัง่และประกำศ คสช. ทัว่ไป 
ศำลไทยปฏิเสธที่จะทบทวนควำมชอบด้วยกฎหมำยและควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญของค�ำสั่งที่ออกตำมมำตรำ 44

9. เมือ่เดอืนสิงหำคม พ.ศ. 2558 ศำลปกครองกลำงยกค�ำฟ้องของพลเมอืงรำยหนึง่ ทีข่อให้ศำลเพกิถอนค�ำสัง่ หน.คสช.ที ่24/2558 เรือ่ง
กำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงผดิกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคมุ ในวนัที ่4 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2559 ศำลปกครองสงูสดุ
ยกค�ำร้องคดัค้ำนค�ำสัง่ หน.คสช.ท่ี 4/2559 เร่ืองกำรยกเว้นกำรใช้บงัคบักฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมส�ำหรบักำรประกอบกจิกำร
บำงประเภท ส�ำหรับทั้งสองกรณีศำลตัดสินว่ำมำตรำ 44 บัญญัติให้ค�ำสั่ง หน.คสช.ชอบด้วยกฎหมำย ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และเป็น
ที่สุด11

10. อีกตัวอย่ำงหนึ่งของกำรที่ศำลไม่สำมำรถทบทวนควำมชอบด้วยกฎหมำยของค�ำสั่ง หน.คสช. ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับค�ำสั่งว่ำด้วยกำรจัด
ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (‘SEZ’) ทั่วประเทศไทย ค�ำสั่ง หน.คสช.ที่ 17/2558 3/2559 และ 74/2559 ได้อนุญำตให้จัดหำที่ดินส�ำหรับ
เขตเศรษฐกจิพเิศษ และในขณะเดียวกนักย็นิยอมให้มกีำรเลีย่งกำรตรวจสอบถ่วงดลุตำมปกติทีก่ฎหมำยไทยก�ำหนดไว้ส�ำหรบัโครงกำร
ดงักล่ำว ท้ังนี ้เนือ่งจำกชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกกระบวนกำรเหล่ำน้ีไม่สำมำรถขอให้มีกำรทบทวนควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำร
ด�ำเนินกำรตำมค�ำสั่ง หน.คสช.ดังกล่ำวได้ พวกเขำจึงไม่มีทำงเลือกอื่นนอกจำกน�ำคดีข้ึนสู่ศำลโดยใช้เหตุอื่นในเชิงยุทธศำสตร์แทน  
อำทิ กำรคัดค้ำนกำรออกโฉนดที่ดินโดยกระทรวงกำรคลังหลังจำกมีกำรยึดครองที่ดินภำยใต้ค�ำสั่ง หน.คสช. แล้ว12

11. ในท้ำยสดุ บทบญัญตัใินร่ำงรฐัธรรมนญูซึง่ผ่ำนกำรรบัรองโดยผลประชำมตเิมือ่วนัท่ี 7 สิงหำคม พ.ศ. 2559 ยนืยนัอกีครัง้ถึงควำมชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมำยของค�ำสั่ง ประกำศ และกำรกระท�ำทั้งหมดของ คสช. ทั้งในอดีตและอนำคต มำตรำ 279 ของร่ำง
รัฐธรรมนูญบญัญตัใิห้บรรดำค�ำสัง่ ประกำศ และกำรกระท�ำกำรใดภำยใต้มำตรำ 44 “…ทีใ่ช้บงัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัประกำศใช้รฐัธรรมนูญ
นี้ หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไป…ไม่ว่ำจะเป็นประกำศ ค�ำสั่ง หรือกำรกระท�ำท่ีมีผลใช้บังคับในทำงรัฐธรรมนูญ ทำงนิติบัญญัติ ทำง
บรหิำร หรอืทำงตลุำกำร...เป็นประกำศ ค�ำสัง่ กำรกระท�ำ หรอืกำรปฏิบัตท่ีิชอบด้วยรฐัธรรมนูญน้ีและกฎหมำย และมผีลใช้บังคับโดย
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป”13 มำตรำ 279 ของร่ำงรัฐธรรมนูญยังบัญญัติต่อไปว่ำกำรยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมค�ำสั่งหรือประกำศ 
คสช. ให้กระท�ำโดยพระรำชบัญญัติ

9 อัยกำรทหำร v. สมบัติ บุญงำมอนงค์, คดีค้ำงพิจำรณำเลขที่ 24ก./2557, ค�ำวินิจฉัยของศำลวันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2558; อัยกำรทหำร v. วรเจตน์ ภำคี
รัตน์, คดีค้ำงพิจำรณำเลขที่ 32ก./2557, ค�ำวินิจฉัยของศำลวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2558; อัยกำรทหำร v. จำตุรนต์ ฉำยแสง, คดีค้ำงพิจำรณำเลขที่ 31ก./
2557, ค�ำวินิจฉัยของศำลวันที่ 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558; และอัยกำรทหำร v. จิตรำ คชเดช, คดีค้ำงพิจำรณำเลขที่ 28ก./2557, ค�ำวินิจฉัยของศำลวันที่ 6 
มีนำคม พ.ศ. 2558 

10 Court rejects challenge against NCPO order, หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์, กรุงเทพมหำนคร http://www.bangkokpost.com/news/poli-
tics/642384/court-rejects-challenge-against-ncpo- order

11 หนึ่งปีภำยใต้ค�ำสั่งหัวหน้ำ คสช. ที่ 3/2558: กำรใช้อ�ำนำจพิเศษในสถำนกำรณ์ปกติ, TLHR, https://tlhr2014.wordpress.com/2016/04/22/
one-year-head-of-ncpo-order-3-2015/

12 ชำวบ้ำนแม่สอดยื่นฟ้องรัฐบำลทหำรเพื่อคัดค้ำนเขตเศรษฐกิจพิเศษ, ประชำไท, กรุงเทพมหำนคร, http://www.prachatai3.info/english/node/6686
13 ค�ำแปลภำษำอังกฤษอย่ำงไม่เป็นทำงกำร, กรุณำดู:  https://www.icj.org/thailand-english-translation- of-draft-constitution/

http://www.bangkokpost.com/news/politics/642384/court-rejects-challenge-against-ncpo-order
https://tlhr2014.wordpress.com/2016/%252004/22/one-year-head-of
https://tlhr2014.wordpress.com/2016/%252004/22/one-year-head-of
https://tlhr2014.wordpress.com/2016/04/22/one-year-head-of-ncpo-order-3-2015/
http://www.prachatai3.info/english/node/%25206686
https://www.icj.org/thailand-english-translation-of-draft-constitution/
https://www.icj.org/thailand-english-translation-of-draft-constitution/


4 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การทบทวนการด�าเนินงานของประเทศไทย พ.ศ. 2560

ปรำศจำกควำมรับผิด – ภำวะกำรลอยนวลพ้นผิด

12. หวัหน้ำ สมำชกิ และตวัแทนของ คสช. ได้รบัควำมคุม้กนัจำกควำมรบัผดิทำงกฎหมำยส�ำหรบักำรกระท�ำทัง้ปวงของพวกเขำ มำตรำ 48 
ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำวบัญญัติให้บรรดำกำรกระท�ำทั้งหลำยของ คสช. เน่ืองในกำรรัฐประหำร รวมทั้งกำรกระท�ำโดยบุคคลที่
เกี่ยวเนื่องกับ คสช. แม้ว่ำจะเป็นกำรกระท�ำที่ผิดต่อกฎหมำย “…พ้นจำกควำมผิดและควำมรับผิดโดยสิ้นเชิง”14

13. ศำลไทยได้รบัรองกำรไม่ต้องรบัผดิของ คสช. ภำยใต้มำตรำ 48 ด้วยเช่นกนั ในวนัครบรอบหนึง่ปีของกำรรัฐประหำร กลุ่มนักเคล่ือนไหว
ที่เรียกตัวเองว่ำพลเมืองโต้กลับได้ยื่นฟ้องนำยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ และพวกอีกห้ำคน ในข้อหำกบฏจำกกำรท�ำ
รัฐประหำร ในวันที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 ศำลชั้นต้นยกค�ำฟ้องด้วยเหตุผลว่ำมำตรำ 48 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำว ได้ยกเว้น 
คสช. จำกควำมรบัผดิตำมกฎหมำย15 ในวันที ่18 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 ศำลอทุธรณ์ยนืตำมค�ำตัดสนิดังกล่ำว ต่อมำวนัที ่23 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2559 ทำงกลุ่มได้ยื่นฎีกำ ปัจจุบันคดีก�ำลังอยู่ในกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ16

สิทธิที่จะได้รับกำรเยียวยำอย่ำงมีประสิทธิภำพ

14. ควำมเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยภำยหลังกำรรัฐประหำรได้ส่งผลให้ผู้เสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่สำมำรถแสวงหำกำร
เยยีวยำ รวมทัง้ค่ำชดเชยควำมเสียหำยได้ ซึง่ขัดกบัมำตรำ 2 ของกตกิำฯ ยกตวัอย่ำงเช่น กำรยกเลกิรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึง่มำตรำ 32 
ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่ำวได้ให้หลักประกันกำรเยียวยำในกรณีกำร “กำรทรมำน ทำรุณกรรม หรือกำรลงโทษด้วยวิธีกำรโหดร้ำย
หรือไร้มนุษยธรรม” ท�ำให้นำยฮำซัน อูเซ็ง ผู้ซ่ึงกล่ำวอ้ำงว่ำเขำถูกซ้อมทรมำนเมื่อเดือนเมษำยน พ.ศ. 255717 โดยหน่วยงำนควำม
มั่นคงใน ‘จังหวัดชำยแดนภำคใต้’ ของประเทศท่ีเกิดปัญหำควำมไม่สงบ ถูกปฏิเสธกำรเยียวยำ ในวันที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2557 ศำล
จงัหวดัปัตตำนมีคี�ำพพิำกษำว่ำนำยฮำซนั อเูซง็ไม่มสีทิธทิีจ่ะได้รบักำรเยยีวยำทำงกฎหมำยหรอืค่ำชดเชยควำมเสยีหำย เนือ่งจำกค�ำร้อง
ของเขำเป็นไปตำมมำตรำ 32 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วในขณะมีค�ำพิพำกษำ18 ในหนังสือเพื่อนศำล (amicus 
curiae) ที่ยื่นระหวำ่งกำรพิจำรณำคดี  ICJ ได้เสนอว่ำมำตรฐำนระหว่ำงประเทศก�ำหนดให้ประเทศไทยไม่สำมำรถใช้บทบัญญัติของ
กฎหมำยภำยในประเทศเป็นเหตุในกำรไม่ปฏิบัติตำมพันธกรณีภำยใต้กฎหมำยระหว่ำงประเทศ อำทิ กติกำฯ และอนุสัญญำต่อต้ำน
กำรทรมำนและกำรประติบัติหรือกำรลงโทษที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี (‘CAT’) ได้19

ค�ำสั่งและประกำศในเชิงปรำบปรำมของ คสช.

15. นับจำกวนัที ่22 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 คสช. ได้ออกค�ำสัง่ท่ัวไปอย่ำงน้อย 202 ฉบับ และประกำศอกี 125 ฉบับ20 ซึง่หลำยฉบับขดัแย้ง
กบัพนัธกรณขีองประเทศไทยภำยใต้กตกิำฯ ได้แก่ กำรก�ำหนดใช้เคอร์ฟิวทัว่ประเทศ21 (ยกเลกิเม่ือวนัที ่13 มถุินำยน พ.ศ. 2557) กำร
ห้ำมชุมนุมทำงกำรเมืองตั้งแต่ห้ำคนข้ึนไป22 กำรจ�ำกัดเสรีภำพสื่อ23 กำรเรียกตัวบุคคลไปยังค่ำยทหำรและกำรลงโทษผู้ที่ไม่สำมำรถ
หรือปฏิเสธที่จะไปรำยงำนตัว24 กำรสั่งให้ด�ำเนินคดีกับพลเรือนในศำลทหำรส�ำหรับควำมผิดบำงประเภท ซึ่งรวมกำรฝ่ำฝืนค�ำสั่งและ
ประกำศ คสช. ควำมผิดท�ำนองยุยงปลุกปั่น และควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทสถำบันกษัตริย์ (lèse majesté) ซึ่งมีข้อควำมกว้ำงขวำง

14 ดู เชิงอรรถ 8
15 Anti-coup group wants treason suit against PM, เดอะเนชั่น, กรุงเทพมหำนคร http://www.nationmultimedia.com/politics/Anti-coup-

group-wants-treason-suit-against-PM- 30265531.html
16 ศำลฎีกำรับค�ำฟ้องของกลุ่มต้ำนรัฐประหำร, ข่ำวสด, กรุงเทพมหำนคร, www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1464019623(TH)
17 ประชำกรส่วนใหญ่ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของประเทศไทยมีเชื้อสำยมลำยูมุสลิม และมีกำรต่อต้ำนเพื่อไม่ให้เกิดกำรผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของ

ประเทศไทยจนปะทุเป็นกำรก่อควำมไม่สงบด้วยอำวุธใน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้ประชำชนประมำณ 4,000-6,000 คน ถูกฆ่ำตำยตั้งแต่นั้นมำ ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม กรุณำ ดู รำยงำนของ ICJ เรื่อง พ.ร.บ.ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร หลักยุติธรรมบนเส้นด้ำย?, ICJ,  http://www.icj.org/thailands-inter-
nal-security-act-risking-the-rule-of-law

18 ประเทศไทย: ค�ำพิพำกษำของศำลท�ำให้เกิดค�ำถำมเรื่องควำมคุ้มครองจำกกำรซ้อมทรมำน, ICJ,  http://www.icj.org/thailand-torture-victim-denied-
redress-government-should-comply-with- international-rights-obligations/

19 หนังสือเพื่อนศำลในคดีร้องเรียนโดยนำงสำวรอฮีมะ อูเซ็ง (คดีด�ำหมำยเลข Tor Por 1/2557), ICJ,  http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/
wp- content/uploads/2014/10/Thailand-Amicus-Hasan-Useng-Advocacy-legal-sumission-2014- ENG.pdf

20 ประกำศและค�ำสั่งของคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ กรุณำดู:  http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
21 ประกำศ คสช. ที่ 3/2557
22 ประกำศ คสช. ที่ 7/2557 และค�ำสั่ง หน.คสช. ที่ 3/2558
23 ประกำศ คสช. ที่ 15/2557
24 ระหว่ำงวันที่ 22 พฤษภำคมและเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2557 คสช. ออกค�ำสั่ง 37 ฉบับ (ค�ำสั่ง คสช. ที่ 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 

29, 30, 31, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 58, 61, 63, 65, 68, 82 และ 86/2557) เพื่อเรียกตัวบุคคล 472 คน อย่ำงเป็น
ทำงกำร ให้รำยงำนตัวต่อกองทัพประกำศ คสช. ที่ 41/2557 ก�ำหนดว่ำกำรไม่มำรำยงำนตัวตำมที่ถูกเรียกเป็นควำมผิดทำงอำญำ กำรฝ่ำฝืนมีโทษจ�ำคุก
สูงสุดสองปี โทษปรับสูงสุด 40,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ หรือกำรยึดและอำยัดเงินหรือสินทรัพย์อื่นๆ ส่วนประกำศ คสช. ที่ 39/2557 ระบุว่ำผู้ที่มำ
รำยงำนตัวจะต้องลงนำมในถ้อยค�ำที่ตกลงตำมเงื่อนไขว่ำพวกเขำจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทำงกำรเมือง และจะไม่เดินทำงออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับ
อนุญำตจำก คสช. นอกจำกนั้น คสช. ยังก�ำหนดด้วยว่ำกำรละเมิดเงื่อนไขใดๆ ถือเป็นควำมผิดทำงอำญำภำยใต้เขตอ�ำนำจศำลทหำร

http://www.nationmultimedia.com/%2520politics/Anti-coup-group-wants-treason-suit-against-PM
http://www.nationmultimedia.com/%2520politics/Anti-coup-group-wants-treason-suit-against-PM
http://www.nationmultimedia.com/politics/anti-coup-group-wants-treason-suit-against-pm-30265531.html
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1464019623
http://www.icj.org/thailands-internal-security-act-risking-the-rule-of-law
http://www.icj.org/thailands-internal-security-act-risking-the-rule-of-law
http://www.icj.org/thailand-torture-victim-denied-redress-government-should-comply-with-international-rights-obligations/
http://www.icj.org/thailand-torture-victim-denied-redress-government-should-comply-with-international-rights-obligations/
http://www.icj.org/thailand-torture-victim-denied-redress-government-should-comply-with-international-rights-obligations/
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/10/thailand-amicus-hasan-useng-advocacy-legal-sumission-2014-eng.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/10/thailand-amicus-hasan-useng-advocacy-legal-sumission-2014-eng.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/10/thailand-amicus-hasan-useng-advocacy-legal-sumission-2014-eng.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/10/thailand-amicus-hasan-useng-advocacy-legal-sumission-2014-eng.pdf
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html


5ค�ำแถลงร่วม

และคลุมเครือ ทั้งนี้ แม้ว่ำค�ำสั่งวันที่ 12 กันยำยน พ.ศ. 2559 จะยุติกำรด�ำเนินคดีกับพลเรือนในศำลทหำร แต่กลับครอบคลุมเฉพำะ
ควำมผดิอำญำทีก่ระท�ำภำยหลงัวนัมคี�ำสัง่ โดยประกำศฉบับส�ำคัญท่ีขยำยเขตอ�ำนำจศำลทหำรให้ครอบคลมุพลเรอืนยงัคงไม่ถูกยกเลกิ25

16. ในส่วนท่ีเก่ียวกบัค�ำส่ัง หน.คสช. ซึง่ออกภำยใต้มำตรำ 44 จ�ำนวนค�ำสัง่ได้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองต้ังแต่มกีำรประกำศใช้รฐัธรรมนญูฉบบั
ชั่วครำว โดยนับจำก พ.ศ. 2557 เป็นต้นมำ หัวหน้ำ คสช. ได้ออกค�ำสั่งแล้วอย่ำงน้อย 130 ฉบับ (หนึ่งฉบับใน พ.ศ. 2557 48 ฉบับ
ในพ.ศ. 2558 78 ฉบับใน พ.ศ. 2559 และจนบัดนี้ 3 ฉบับใน พ.ศ.2560)26

17. ค�ำสัง่ทีอ่อกภำยใต้มำตรำ 44 มทีัง้ค�ำส่ังทีจ่�ำกดัสิทธขิองประชำชนในประเทศโดยตรง รวมถงึค�ำสัง่อ่ืนซ่ึงเป็นเรือ่งของกระบวนกำรทำง
รำชกำร บรรดำค�ำสัง่ทีน่่ำกงัวลเป็นอย่ำงมำก ได้แก่ ค�ำส่ังให้จัดหำทีดิ่นเพือ่จัดต้ังเขตเศรษฐกจิพเิศษโดยไม่ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบถ่วง
ดุลด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมตำมปกติดังที่กฎหมำยภำยในประเทศก�ำหนด27ค�ำสั่งที่ให้อ�ำนำจอย่ำงท้วมท้นแก่เจ้ำหน้ำที่ทหำรในกำร
สอบสวน จับกุมและคุมขังบุคคลในสถำนที่ควบคุมอย่ำงไม่เป็นทำงกำร28 ตลอดจนค�ำสั่งห้ำมชุมนุมตั้งแต่ห้ำคนขึ้นไปเพื่อจุดประสงค์
ทำงกำรเมือง29

กฎอัยกำรศึกและค�ำสั่งที่เข้ำมำแทนที่ ได้แก่ ค�ำสั่ง หน.คสช. ที่ 3/2558 และ 13/2559

ค�ำสั่ง หน.คสช. ที่ 3/2558

18. ในวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 สองวันก่อนกำรรัฐประหำร กองทัพบกได้ประกำศใช้กฎอัยกำรศึกทั่วประเทศ30 ซ่ึงกฎอัยกำรศึก
ดงักล่ำวได้ก�ำหนดให้ทหำรมีอ�ำนำจเหนอืเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยพลเรอืน รวมถงึอ�ำนำจจบักุมและคมุขงับคุคลในทำงปกครองได้เป็นเวลำเจด็วนั
โดยปรำศจำกข้อหำและโดยไม่จ�ำเป็นต้องน�ำตัวไปปรำกฏต่อศำล 

19. ในวนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2558 หลงัจำกบงัคบัใช้กฎอยักำรศกึท่ัวประเทศเป็นเวลำเกอืบหนึง่ปี คสช. ได้ยกเลิกกฎอยักำรศกึในจังหวดั
ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ทว่ำ กฎอัยกำรศึกยังคงใช้บังคับในพื้นที่ซึ่งเดิมบังคับใช้อยู่ก่อนวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 255731

20. ภำยหลังกำรยกเลิกกฎอัยกำรศึก หัวหน้ำ คสช. ได้อำศัยอ�ำนำจตำมมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำวออกค�ำส่ัง หน.คสช. ที่ 
3/2558 แก้ไขโดยค�ำสั่ง หน.คสช. ที่ 5/2558 ในเวลำถัดมำ ก�ำหนดให้ “เจ้ำพนักงำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย” ที่ได้รับกำรแต่งตั้งมี
อ�ำนำจหลำยประกำรเทยีบเท่ำกบัอ�ำนำจของฝ่ำยทหำรภำยใต้กฎอยักำรศกึ32 นอกจำกนัน้ค�ำสัง่ หน.คสช. ที ่3/2558 ยงัให้อ�ำนำจแก่
ฝ่ำยทหำรอย่ำงกว้ำงขวำงกว่ำอ�ำนำจภำยใต้กฎอัยกำรศึก อันรวมถึงอ�ำนำจกำรสอบสวนที่เพิ่มมำกขึ้น กำรกระท�ำใดภำยใต้ค�ำสั่ง 
หน.คสช. ที่ 3/2558 จะไม่ต้องถูกตรวจสอบ และกำรเรียกร้องค่ำชดเชยควำมเสียหำยจำกเจ้ำพนักงำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย ซึ่ง
ได้กระท�ำกำร “โดยสุจริต” เป็นกำรต้องห้ำม

21. เมื่อวันท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2558 ข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติตอบโต้กำรใช้ค�ำสั่ง หน.คสช. เหล่ำนี้แทนกฎอัยกำร
ศึก โดยระบุว่ำ “โดยปกติข้ำพเจ้ำจะยินดีกับกำรยกเลิกกฎอัยกำรศึก และสนับสนุนให้มีกำรยกเลิกกฎอัยกำรศึกในประเทศไทยอย่ำง
จริงจัง … หำกแต่ข้ำพเจ้ำกลับต้องตื่นตระหนกกับกำรตัดสินใจน�ำสิ่งที่เข้มงวดมำกขึ้นมำใช้แทนกฎอัยกำรศึก ซึ่งเป็นกำรให้อ�ำนำจ
อย่ำงไม่จ�ำกัดแก่นำยกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน โดยปรำศจำกกำรก�ำกับดูแลในประเด็นด้ำนควำมชอบด้วยกฎหมำยอย่ำงสิ้นเชิง”33

25 ประกำศ คสช. ที่ 37/2557, 38/2557, 50/2557 และค�ำสั่ง หน.คสช. ที่  55/2559
26 ดู เชิงอรรถ 20; ประเทศไทย: ICJ ตระหนกต่อกำรใช้อ�ำนำจโดยพลกำรภำยใต้มำตรำ 44 ที่เพิ่มมำกขึ้น, ICJ, https://www.icj.org/thailand-icj-

alarmed-at-increasing-use-of-arbitrary-powers-under-Article-44/
27 ยกตัวอย่ำงเช่นค�ำสั่ง หน.คสช. ที่  17/2558
28 ค�ำสั่ง หน.คสช. ที่  3/2558, 5/2558, และ 13/2559
29 ค�ำสั่ง หน.คสช. ที่  3/2558
30 ประเทศไทย: รัฐบำลไทยจะต้องยกเลิกกฎอัยกำรศึก คืนเสรีภำพสื่อ, ICJ, http://www.icj.org/thailand-authorities-must-revoke-martial-law-

restore-media-freedom/
31 กฎอัยกำรศึกมีผลบังคับอยู่ก่อนแล้วใน 31 จังหวัดและ 185 ต�ำบลใน 77 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดตำมแนวชำยแดนพม่ำ ลำว กัมพูชำ และ

มำเลเซีย ทั้งนี้ บริเวณจังหวัดชำยแดนภำคใต้อย่ำงปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส ล้วนเป็นพื้นที่ที่มีหลักฐำนสนับสนุนชัดเจนในเรื่องกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
32 ค�ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรของค�ำสั่งรัฐบำลทหำรที่น�ำมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำวมำใช้บังคับแทนกฎอัยกำรศึก, ประชำไท, กรุงเทพมหำนคร,  

http://www.prachatai.com/english/node/4933; ประเทศไทย: ยกเลิกกฎอัยกำรศึกและคืนสู่กำรปกครองโดยอ�ำนำจพลเรือน, ICJ,  http://www.icj.
org/thailand-lift- martial-law-and-return-the-country-to-civilian-authority/

33 หัวหน้ำสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติเห็นสัญญำณเตือนภัยจำกกำรที่รัฐบำลไทยใช้อ�ำนำจอย่ำงไม่จ�ำกัดและ “เข้มงวด”, OHCHR

https://www.icj.org/thailand-icj-alarmed-at-increasing-use-of-%2520arbitrary-powers-under-Article-44/
https://www.icj.org/thailand-icj-alarmed-at-increasing-use-of-%2520arbitrary-powers-under-Article-44/
http://www.icj.org/thailand-authorities-must-revoke-martial-law-restore-media-freedom/
http://www.icj.org/thailand-authorities-must-revoke-martial-law-restore-media-freedom/
http://www.prachatai.com/english/node/4933
http://www.prachatai.com/english/node/4933
http://www.icj.org/thailand-lift-martial-law-and-return-the-country-to-civilian-authority/
http://www.icj.org/thailand-lift-martial-law-and-return-the-country-to-civilian-authority/
http://www.icj.org/thailand-lift-martial-law-and-return-the-country-to-civilian-authority/


6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การทบทวนการด�าเนินงานของประเทศไทย พ.ศ. 2560

ค�ำสั่ง หน.คสช.ที่ 13/2559

22. ในวนัที ่29 มนีำคม พ.ศ. 2559 หวัหน้ำ คสช. ได้ออกค�ำสัง่ หน.คสช. ที ่13/2559 ซึง่ก�ำหนดให้ “เจ้ำพนกังำนป้องกนัและปรำบปรำม” 
ที่ได้รับแต่งต้ัง รวมทั้งผู้ช่วย ซ่ึงล้วนเป็นเจ้ำหน้ำที่ทหำร มีอ�ำนำจอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม  
27 ประเภท ได้แก่ ควำมผิดต่อควำมสงบของประชำชน เสรีภำพและชื่อเสียง กำรเข้ำเมือง กำรค้ำมนุษย์ ยำเสพติด และอำวุธ ทั้งน้ี 
เจ้ำพนักงำนป้องกันและปรำบปรำมได้รับมอบอ�ำนำจต�ำรวจอย่ำงกว้ำงขวำง ได้แก่ อ�ำนำจในกำรจับกุม คุมขังและค้นตัวผู้ต้องสงสัย 
(โดยปรำศจำกหมำยศำล) ตลอดจนควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ในสถำนที่ซึ่งไม่มีกำรรับรองว่ำเป็นสถำนที่คุมขังอย่ำงเป็นทำงกำรได้ถึง
เจด็วนั นอกจำกนัน้ พวกเขำยงัได้รับควำมคุม้กนัจำกกำรถกูด�ำเนนิคดใีนกำรปฏบิตัติำมค�ำสัง่ อกีทัง้ได้รบักำรยกเว้นจำกกำรตรวจสอบ
ควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรกระท�ำใดๆของตน และเช่นเดียวกับค�ำสั่ง หน.คสช. ที่ 3/2558 กำรเรียกร้องค่ำชดเชยควำมเสียหำย
จำกเจ้ำพนักงำนป้องกันและปรำบปรำม ซึ่งได้กระท�ำกำร “โดยสุจริต” เป็นกำรต้องห้ำม34

III. ภาวะฉุกเฉิน

23. ในวนัที ่20 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 สองวันก่อนกำรรัฐประหำร กองทพัได้ประกำศใช้กฎอยักำรศกึทัว่ประเทศ วนัที ่8 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 
ประเทศไทยแจ้งว่ำจะเพิกถอนสิทธิตำมมำตรำ 4(1) ของกติกำฯ ในมำตรำ 12(1) (เสรีภำพในกำรเคลื่อนไหว) มำตรำ 14(5) (สิทธิที่
จะได้รบักำรทบทวนค�ำพิพำกษำโทษและกำรตดัสนิลงโทษโดยตุลำกำรระดับสงูข้ึน) มำตรำ 19 (เสรีภำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็และ
ในกำรแสดงออก) และมำตรำ 21 (เสรีภำพในกำรชุมนุมโดยสงบ)35

24. กำรเพิกถอนสิทธิในบทบัญญัติของกติกำฯ ดังที่กล่ำวมำ ยังคงมีผลจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้วรรค 43 ในค�ำแถลงตอบของประเทศไทยต่อ
ประเด็นรำยกำรของคณะกรรมกำร ฯ (‘ค�ำตอบของประเทศไทย’) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559  มีกำรอ้ำงว่ำ “เนื่องจำก
ประเทศไทยอยูใ่นระยะเปลีย่นผ่ำน กำรเพิกถอนสทิธดัิงกล่ำวยงัคงมคีวำมจ�ำเป็นเพ่ือรบัประกนัควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน และ
เพื่อป้องกันกำรกระท�ำใดๆ ที่อำจสร้ำงควำมแตกแยกและกำรแบ่งฝักฝ่ำยมำกขึ้น” แต่ก็มีข้อกังวลว่ำแท้จริงแล้วสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
ในประเทศไทยน�ำมำซึง่ “ภำวะฉุกเฉินสำธำรณะซ่ึงคกุคำมควำมอยูร่อดของชำต”ิ ตำมทีก่�ำหนดในมำตรำ 4 ของกตกิำฯ36 หรอืไม่ แต่
ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม มำตรกำรจ�ำเพำะที่รัฐบำลไทยน�ำมำใช้ถือว่ำไม่ได้สัดส่วน และเหตุผลส่วนใหญ่ท่ียกข้ึนมำอ้ำงไม่ได้ถูกยอมรับโดย 
กติกำฯ ว่ำเป็นมูลเหตุรับฟังได้เพื่อกำรจ�ำกัดสิทธิมนุษยชน

25. จำกรำยงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของประเทศไทย (‘กสม.’) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 คสช. อ้ำงว่ำ 
กำรบังคับใช้กฎอัยกำรศึกท่ัวประเทศเป็นมำตรกำรหนึ่งท่ีจ�ำเป็นต้องน�ำมำใช้เพ่ือระงับ ยับยั้ง ควบคุมสถำนกำรณ์ และจะใช้เท่ำที่
จ�ำเป็นใช้กับ “ผู้กระท�ำควำมผิด” และ “บุคคลท่ีมีควำมเห็นต่ำง” ก็จะเรียกมำ “ปรับทัศนคติ” พูดคุย ท�ำควำมเข้ำใจและปล่อยตัว
ไป แต่ไม่ว่ำข้ออ้ำงเป็นเช่นใด กสม. สรุปไว้ในรำยงำนว่ำสถำนกำรณ์หลังกำรรัฐประหำรไม่เข้ำข่ำยภำวะฉุกเฉินสำธำรณะซึ่งคุกคำม
ควำมอยู่รอดของชำติ  ดังนั้น กสม. จึงสรุปว่ำกำรบังคับใช้กฎอัยกำรศึก หรือกฎหมำยอ่ืนใดที่จ�ำกัดสิทธิและเสรีภำพของประชำชน
เป็นมำตรกำรซึ่งไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของประเทศไทยภำยใต้กติกำฯ37

IV. สิทธิที่จะมีชีวิต และ ข้อห้ามการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย�่ายีศักดิ์ศรี

26. ข้อกล่ำวหำว่ำมีกำรทรมำนและกำรประติบัติท่ีโหดร้ำยอื่นๆ กำรบังคับให้สูญหำย และกำรเสียชีวิตระหว่ำงถูกควบคุมตัว โดยต�ำรวจ
และ/หรือทหำร มักไม่ได้รับกำรสอบสวนอย่ำงรวดเร็ว เป็นกลำงและมีประสิทธิภำพโดยทำงกำรไทย โดยท่ัวไป ในกรณีซึ่งมีกำรจ่ำย
ค่ำชดเชยแก่ผู้เสียหำย ผู้ต้องสงสัยว่ำกระท�ำควำมผิดมักจะไม่ถูกด�ำเนินคดี

34 ดู เชิงอรรถ 6
35 กรุณำดูเนื้อหำเต็มของกำรเพิกถอนสิทธิโดยประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 ที่: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?s-

rc=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4〈=en#EndDec ซึ่งอ้ำงถึงกำรเพิกถอนสิทธิ “จ�ำเพำะในมำตรำ 12 (1) ด้วยกำรประกำศเคอร์ฟิวที่ถูกยกเลิก
ในวันที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 มำตรำ 14 (5) เฉพำะกรณีที่ศำลทหำรได้รับมอบเขตอ�ำนำจครอบคลุมมำตรำ 107-112 ของประมวลกฎหมำยอำญำ และ
ควำมผิดต่อควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร มำตรำ 19 ด้วยกำรห้ำมกำรกระจำยเสียงหรือจัดพิมพ์เนื้อหำบำงประกำร โดยเฉพำะเนื้อหำที่ยุยงให้เกิดควำม
ขัดแย้งและบำดหมำงในสังคม เนื้อหำเท็จหรือปลุกระดม และมำตรำ 21 ด้วยกำรจ�ำกัดกำรรวมตัวทำงกำรเมือง โดยข้อจ�ำกัดเหล่ำนี้จะถูกทบทวนและ
ค่อยๆ ยกเลิก”

36 คณะกรรมกำร ฯ , ควำมเห็นทั่วไปที่ 29, ภำวะฉุกเฉิน (มำตรำ 4), เอกสำรสหประชำชำติ CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), วรรค 2 และ 4 คณะ
กรรมกำร ฯ มีควำมเห็นว่ำ “มำตรกำรเพิกถอนสิทธิตำมบทบัญญัติของกติกำฯ จะต้องมีลักษณะเป็นข้อยกเว้นและเป็นกำรชั่วครำวเท่ำนั้น” และมำตรกำร
ดังกล่ำวจ�ำกัด “อย่ำงเคร่งครัดเฉพำะในขอบเขตที่จ�ำเป็นต่อสถำนกำรณ์เร่งด่วน” และจะต้องสะท้อน “หลักของควำมได้สัดส่วน”

37 ส�ำหรับรำยงำนฉบับเต็ม กรุณำดู https://tlhr2014.files.wordpress.com/2016/06/nhrcreport.pdf

https://treaties.un.org/
https://tlhr2014.files.wordpress.com/2016/06/nhrcreport.pdf


7ค�ำแถลงร่วม

ร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรซ้อมทรมำนและกำรบังคับให้สูญหำย

27. ประเทศไทยอยู่ในช่วงกระบวนกำรร่ำงกฎหมำยชือ่ว่ำ ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรซ้อมทรมำนและกำร
บังคับให้บุคคลสูญหำย ซึ่งมีเป้ำประสงค์เหนืออื่นใดท่ีจะบัญญัติให้กำรซ้อมทรมำนและกำรบังคับให้สูญหำยเป็นควำมผิดทำงอำญำ 
โดยในวันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ร่ำงพรบ.ดังกล่ำวได้รับกำรเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (‘สนช.’) เพื่อพิจำรณำ แต่ยังไม่ถูก
ตรำเป็นกฎหมำย และยังไม่เป็นที่ทรำบกันว่ำร่ำงฉบับสุดท้ำยจะสอดคล้องกับพันธกรณีด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศของ
ประเทศไทยหรอืไม่ รวมถงึพนัธกรณภีำยใต้ CAT และอนุสญัญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุม้ครองบคุคลทุกคนจำกกำรหำยสำบสญู
โดยถูกบังคับ (‘ICPPED’) ซึ่งประเทศไทยได้ลงนำมแล้ว แต่ยังมิได้ให้สัตยำบัน

28. อย่ำงไรก็ตำม ร่ำงพรบ.ที่ ICJ และ TLHR ได้เห็นเมื่อเดือนธันวำคม พ.ศ. 2559 ได้น�ำไปสู่ข้อกังวลบำงประกำร เนื่องจำกร่ำงพรบ. 
ดังกล่ำวได้ละเว้นที่จะบัญญัติให้กำรประติบัติที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรีเป็นควำมผิดทำงอำญำ38 มิได้ระบุชัดเจนว่ำ
ค�ำให้กำรทีเ่ป็นผลจำกกำรซ้อมทรมำนไม่สำมำรถน�ำมำใช้เป็นหลกัฐำนในกำรพจิำรณำคดใีดได้ เว้นแต่เป็นหลกัฐำนในคดทีีมี่กำรกล่ำวหำ 
ว่ำผู้ต้องสงสัยกระท�ำกำรซ้อมทรมำน อีกทั้ง มิได้ระบุถึงควำมเป็นไปได้ที่จะพิพำกษำลงโทษผู้ใดในกรณีที่กำรบังคับให้สูญหำย 
ดังกล่ำวเกิดข้ึนก่อนพระรำชบญัญตันิีม้ผีลบงัคับใช้ ซึง่เป็นกำรละเลยกำรพจิำรณำถงึควำมต่อเนือ่งของอำชญำกรรมบงัคับให้สญูหำย39

29. ยิ่งกว่ำนั้น ภำยใต้กรอบกฎหมำยที่บังคับใช้ภำยหลังกำรรัฐประหำรนั้น มีควำมเป็นไปได้ที่แม้ร่ำงกฎหมำยฉบับนี้จะผ่ำนกำรพิจำรณำ
และบัญญัติมำเป็นกฎหมำย ผู้ต้องหำว่ำกระท�ำควำมผิดซ่ึงเป็นสมำชิกหรือตัวแทน คสช. อำจได้รับควำมคุ้มกันโดยรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วครำวและค�ำสั่งรวมทั้งประกำศอื่นๆ ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นเพื่อไม่ต้องถูกด�ำเนินคดี

กำรทรมำน กำรประติบัติที่โหดร้ำย และกำรเสียชีวิตระหว่ำงถูกควบคุมตัวในสถำนกำรณ์ที่เป็นที่โต้แย้ง

30. ใน พ.ศ. 2557 คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำน แสดงควำมกังวลอย่ำงยิ่ง “เกี่ยวกับกำรมีค�ำกล่ำวหำอย่ำงต่อเนื่อง เรื่องกำรซ้อม
ทรมำนและกำรประตบิัติทีโ่หดร้ำยต่อผู้ต้องคมุขังอย่ำงแพรห่ลำย” และเสนอแนะให้ประเทศไทย “ด�ำเนินมำตรกำรที่มปีระสิทธิภำพ
โดยพลันเพื่อสืบสวนสอบสวนกรณีกำรทรมำนและกำรปฏิบัติที่โหดร้ำยทั้งปวง อีกทั้งด�ำเนินคดีและลงโทษผู้รับผิดชอบต่อกำรกระท�ำ
ดังกล่ำว40

ค�ำกล่ำวหำเรื่องกำรทรมำนและกำรประติบัติที่โหดร้ำยภำยหลังกำรรัฐประหำร

31. TLHR ได้เกบ็ข้อมลูค�ำกล่ำวหำเรือ่งกำรทรมำนและกำรประติบัติท่ีโหดร้ำยต่อผูถ้กูคมุขงัตำมกฎอัยกำรศกึภำยหลงักำรรฐัประหำรอย่ำงน้อย 
18 กรณี41 ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2557 TLHR ได้จัดท�ำรำยงำนในหัวข้อ “สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน 100 วันหลังรัฐประหำร” ซึ่ง
ข้อกล่ำวหำกรณกีำรทรมำนบคุคลผูถ้กูคมุขงัตำมกฎอยักำรศกึ 14 กรณดีงักล่ำวกไ็ด้ถกูรวบรวมไว้ด้วย และระบวุ่ำค�ำกล่ำวหำเหล่ำนัน้ 
“จะต้องได้รับกำรสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว โดยอิสระ และเป็นกลำง”42 นอกจำกนั้น รำยงำนยังบ่งชี้ว่ำผู้กล่ำวอ้ำงว่ำถูกซ้อมทรมำน
หวำดกลวัท่ีจะยืน่ค�ำร้อง เนือ่งจำกพวกเขำก�ำลงัถกูด�ำเนินคดีด้วยข้อหำทำงอำญำและหลำยคนยังถกูจองจ�ำอยู ่ดังนัน้จงึท�ำให้พวกเขำ
หวำดกลัวกับกำรแก้แค้นเอำคืน  ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่ได้ให้ค�ำตอบกับ TLHR ว่ำค�ำร้องเรียนทั้ง 14 กรณีถูกส่งต่อไปยัง กสม. แล้ว

32. เมือ่วนัที ่18 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 TLHR ได้รบัรำยงำนของ กสม. ลงวนัที ่24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 ซึง่สรปุว่ำค�ำกล่ำวหำดังกล่ำว
ขำดหลกัฐำนทำงกำรแพทย์และนติเิวชทีบ่่งชีถ้งึกำรซ้อมทรมำน อย่ำงไรกต็ำม กสม. ระบวุ่ำกำรสบืสวนสอบสวนค�ำกล่ำวหำกรณกีำร
ทรมำนดังกล่ำวของ กสม. ต้องหยุดชะงักลงเนื่องจำกอุปสรรคในกำรเข้ำถึงพยำนหลักฐำนในเวลำอันสมควร และด้วยข้อเท็จจริงที่
ว่ำกำรสืบสวนสอบสวนนั้นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง กสม.ยังกล่ำวต่อไปอีกว่ำอ�ำนำจคุมขังบุคคลได้ถึงเจ็ดวัน
ภำยใต้กฎอัยกำรศึกโดยปรำศจำกกำรเปิดเผยสถำนที่คุมขัง ก่อให้เกิดควำมเส่ียงที่ผู้ต้องคุมขังจะถูกซ้อมทรมำนได้43

38 คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำน ควำมเห็นทั่วไปที่ 2,กำรใช้มำตรำ 2 โดยรัฐสมำชิก UN Doc CAT/C/GC/2 วันที่ 24 มกรำคม พ.ศ.2551 วรรค 6  
คณะกรรมกำรยืนยันว่ำมำตรำ 3-15 ของ CAT “มีพันธะผูกพันเช่นกัน ทั้งในกรณีกำรทรมำนและกำรประติบัติที่โหดร้ำย”

39 ควำมเห็นทั่วไปของคณะท�ำงำนด้ำนกำรสูญหำยโดยถูกบังคับหรือโดยไม่สมัครใจ เรื่อง กำรถูกบังคับให้สูญหำยคืออำชญำกรรมต่อเนื่อง, A/HRC/16/48, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-EDCC.pdf

40 บทสรุปข้อสังเกตของคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำนในรำยงำนเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทย, CAT/C/THA/CO/1, วรรค 10
41 สิทธิมนุษยชนในหนึ่งปีหลังรัฐประหำร พ.ศ. 2557: กระบวนกำรตุลำกำรอ�ำพรำงภำยใต้คณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ, TLHR,  https://tlhr2014.

files.wordpress.com/2015/06/20150604_tlhr-report-human-rights-one- year-after-the-2014-coup.pdf
42 “สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในหนึ่งร้อยวันหลังรัฐประหำร”, TLHR, https://tlhr2014.files.wordpress.com/2015/01/all-en-tlhr-100-days-human-

rights-report.pdf
43 ส�ำหรับรำยงำนฉบับเต็ม กรุณำดู:  https://tlhr2014.files.wordpress.com/2016/06/nhrc-report.pdf

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-EDCC.pdf
https://tlhr2014.files.wordpress.com/2015/06/20150604_tlhr-report-human-rights-one-year-after-the-2014-coup.pdf
https://tlhr2014.files.wordpress.com/2015/06/20150604_tlhr-report-human-rights-one-year-after-the-2014-coup.pdf
https://tlhr2014.files.wordpress.com/2015/06/20150604_tlhr-report-human-rights-one-year-after-the-2014-coup.pdf
https://tlhr2014.files.wordpress.com/2016/06/nhrc-report.pdf
https://tlhr2014.files.wordpress.com/2016/06/nhrc-report.pdf


8 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การทบทวนการด�าเนินงานของประเทศไทย พ.ศ. 2560

ควำมล้มเหลวที่จะสืบสวนสอบสวนค�ำกล่ำวหำว่ำมีกำรทรมำนโดยรวดเร็ว มีประสิทธิภำพและเป็นกลำง

33. ตลอดปี พ.ศ. 2559 องค์กรเอกชนหลำย ๆ องค์กรได้เผยแพร่รำยงำนเกี่ยวกับค�ำกล่ำวหำว่ำมีกำรทรมำนและกำรประติบัติที่โหดร้ำย
เช่นกัน และเรียกร้องให้ประเทศไทยด�ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว เป็นกลำง และมีประสิทธิภำพ44 ในบำงกรณี ไม่ปรำกฏว่ำมี
กำรสบืสวนสอบสวนค�ำกล่ำวหำเรือ่งซ้อมทรมำนและกำรประตบัิตทิีโ่หดร้ำยแต่อย่ำงใด อนัถอืเป็นกำรขดักบัพนัธกรณขีองประเทศไทย
ภำยใต้ CAT และกติกำฯ45 ตัวอย่ำงเช่น กรณีนำงสำวกริชสุดำ คุณะเสน ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง ได้ถูกพำตัวออกจำกบ้ำน
ในช่วงเยน็วนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 และตกเป็นเหยือ่ของกำรบงัคบัให้สญูหำย ก่อนจะได้รบักำรปล่อยตวัเมือ่วนัที ่24 มถินุำยน 
พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเวลำ 29 วันภำยหลังกำร “สูญหำย” ของเธอ โดยเธอกล่ำวอ้ำงว่ำเธอถูกท�ำร้ำยร่ำงกำยและถูกคุกคำมทำงเพศ 
จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีค�ำตอบจำกทำงกำรไทยในกรณีของเธอ อีกทั้งไม่ปรำกฏกำรสืบสวนสอบสวนโดยรวดเร็ว อย่ำงอิสระ เป็นกลำง
และมีประสิทธภิำพดงัทีก่�ำหนดในมำตรำ 2(3) 7 และ 9 ของกติกำฯ46  อีกตัวอย่ำงหน่ึงเป็นกรณขีองจ�ำเลยส่ีคน ซึง่ต้องหำว่ำเก่ียวข้อง
กับกำรปำระเบิดมือใส่ศำลอำญำกรุงเทพ47 ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2558 กองบัญชำกำรต�ำรวจนครบำลได้ตอบโต้ค�ำกล่ำวหำเรื่อง
กำรทรมำนของหนึง่ในจ�ำเลยทีช่ือ่ นำยสรรเสรญิ ศรอีุน่เรอืน โดยกล่ำวว่ำเป็นไปได้ท่ีรอยบำดแผลบนร่ำงกำยของเขำอำจเกดิจำกกำร
หกล้มหรอืกระแทกวตัถท่ีุมลีกัษณะทือ่ และสรปุว่ำไม่สำมำรถพสิจูน์ว่ำมกีำรซ้อมทรมำนเกิดข้ึน48 ต่อมำในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 
นำยสรรเสริญ ศรีอุน่เรอืน ได้โต้แย้งผลกำรสอบสวนของต�ำรวจและกล่ำวอ้ำงว่ำเขำถูกทรมำนและประตบิตัอิย่ำงโหดร้ำยโดยเจ้ำหน้ำที่
ทหำรผูจ้บักมุและสอบปำกค�ำเขำระหว่ำงถกูคมุขงัภำยใต้กฎอยักำรศกึเมือ่เดอืนมนีำคม พ.ศ. 2558 และร้องขอให้มกีำรสอบสวนครัง้
ใหม่49 ทว่ำ ไม่ปรำกฏควำมคืบหน้ำในกำรสอบสวนค�ำกล่ำวหำดังกล่ำวเลย

ชดเชยควำมเสียหำยแต่ไม่มีผู้ใดถูกด�ำเนินคดี

34. ในหลำยกรณี ผู้เสียหำยที่กล่ำวอ้ำงว่ำถูกทรมำน หรือครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตอันเป็นผลจำกกำรซ้อมทรมำน ได้รับกำรชดเชยควำม
เสยีหำย แต่ไม่มกีำรน�ำตวัผูก้ระท�ำควำมผดิเข้ำสูก่ระบวนกำรยุตธิรรม ยกตวัอย่ำงเช่น กรณอีหิม่ำมยะผำ กำเซง็ ซึง่มคี�ำกล่ำวหำว่ำถกู
ซ้อมทรมำนและเสยีชวีติระหว่ำงอยูภ่ำยใต้กำรควบคมุตวัโดยทหำรเมือ่เดอืนมนีำคม พ.ศ. 255150 ภำยหลงักำรไกล่เกลีย่โดยศำลแพ่ง 
ครอบครวัของเขำได้รับค่ำชดเชยเป็นเงิน 5.2 ล้ำนบำท ในเดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ
แห่งชำติ (ปปช.) ซึ่งเริ่มกำรสืบสวนใน พ.ศ. 2558 พบว่ำคดีมีมูลพอที่จะตั้งข้อหำประพฤติผิดทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงและประพฤต ิ
มิชอบแก่เจ้ำหน้ำที่รำยหนึ่ง แต่พยำนหลักฐำนไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนกำรต้ังข้อหำกับเจ้ำหน้ำที่อีกสี่นำยท่ีเกี่ยวข้อง51 ปปช.ส่งผล
กำรสอบสวนไปยงัผู้บงัคับบญัชำเพ่ือให้พจิำรณำลงโทษทำงวนิยั และส่งผลไปยงัอยักำรสงูสดุเพือ่ให้พจิำรณำว่ำจะด�ำเนนิคดกีบัผูส้งสยั
ดังกล่ำวว่ำกระท�ำควำมผิดหรือไม่ ตรำบจนปัจจุบัน ยังไม่มีกำรด�ำเนินคดีเกิดขึ้นและไม่มีกำรน�ำตัวผู้กระท�ำควำมผิดรำยใดเข้ำสู่
กระบวนกำรยุติธรรม  ในอีกคดีหน่ึง ศำลปกครองสั่งให้ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีจ่ำยเงินชดเชยจ�ำนวน 500,000 บำท แก่ครอบครัวของ
นำยอัสฮำร ีสะมำแอ หลงัจำกมีรำยงำนว่ำเขำถกูซ้อมทรมำนและเสยีชวิีตระหว่ำงถูกควบคมุตวัโดยทหำรในเดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2550 

44 ยกตัวอย่ำงเช่น: รำยงำนขององค์กรนิรโทษกรรมสำกลเรื่องค�ำกล่ำวหำว่ำมีกำรทรมำนและกำรประติบัติอย่ำงโหดร้ำยโดยทหำรและต�ำรวจไทย: ท�ำให้เขำพูด
ก่อนวันพรุ่งนี้ (Make Him Speak by Tomorrow): กำรทรมำนและกำรประติบัติอย่ำงโหดร้ำยในประเทศไทย โดยรำยงำนดังกล่ำวได้กล่ำวถึงกรณีกำร
ทรมำนและกำรทำรุณรูปแบบอื่นโดยทหำรและต�ำรวจไทยจ�ำนวน 74 กรณี โดยได้ข้อมูลมำจำกกำรสัมภำษณ์ผู้เสียหำยใน พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2558 รวม
ทั้งข้อมูลที่รวบรวมจำกทนำยควำม ญำติ เอกสำรของศำล และบันทึกทำงกำรแพทย์ กรุณำดู: https://www.amnesty.org/en/documents/
asa39/4747/2016/en/

นอกจำกนั้น ดู รำยงำนของมูลนิธิผสำนวัฒนธรรมและกลุ่มด้วยใจ เรื่องค�ำกล่ำวหำว่ำมีกำรทรมำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของประเทศไทยระหว่ำงพ.ศ. 2547 
ถึง พ.ศ. 2558 รำยงำนกล่ำวถึงกรณีทรมำนและกำรประติบัติที่โหดร้ำยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของประเทศไทยระหว่ำงพ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2558 
จ�ำนวน 54 กรณี โดยมี 32 กรณี ที่เกิดขึ้นระหว่ำงพ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2558 กรุณำดู:  http://alrc.asia/Article2/wp-content/uploads/2016/08/
A2_V15-N2-_final.pdf

นอกจำกนั้น ดู รำยงำนศูนย์ทนำยควำมมุสลิมเรื่องค�ำกล่ำวหำว่ำมีกำรทรมำนและกำรประติบัติที่โหดร้ำยต่อผู้ต้องสงสัยว่ำก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำค
ใต้ ซึ่งถูกจับกุมและคุมขังภำยใต้กฎหมำยพิเศษ รำยงำนกล่ำวถึงค�ำกล่ำวหำกรณีซ้อมทรมำนและกำรประติบัติอย่ำงโหดร้ำยจ�ำนวน 33 กรณีโดยอดีตผู้ต้อง
ขังและครอบครัวของพวกเขำในพื้นทดังกล่ำว กรุณำดู: http://th.macmuslim.com/?p=1025

45 ค�ำแถลงที่ยื่นต่อคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำน, ICJ,  http://www.icj.org/icj-submission-on-thailand-to-the-un-committee-against-torture/
46 ประเทศไทย: ข้อกล่ำวหำว่ำมีกำรทรมำนนักกิจกรรม กริชสุดำ คุณะเสน, ICJ,  http://www.icj.org/thailand-allegations-of-torture-against-activist-

kritsudakhunasen-require-immediate-investigation/
47 Police told of bomb plots by red shirts, เดอะเนชั่น, กรุงเทพมหำนคร,  http://www.nationmultimedia.com/politics/Police-told-of-

bomb-plots-by-red-shirts-30255607.html
48 Claims of torture over court attack materialize, เดอะเนชั่น, กรุงเทพมหำนคร,  http://www.nationmultimedia.com/politics/Claims-of-

torture-over-court-attack-materialise- 30256375.html; ต�ำรวจถูกประณำม กำรยกค�ำร้องข้อกล่ำวหำเรื่องกำรซ้อมทรมำนผู้ต้องสงสัยปำระเบิดเสื้อ
แดง ‘โดยมิชอบด้วยกฎหมำย’, ประชำไท, กรุงเทพมหำนคร,  http://www.prachatai.com/english/node/5233; ผู้ต้องสงสัยปำระเบิดใส่ศำลร้องขอให้
ต�ำรวจด�ำเนินกำรสืบสวนค�ำกล่ำวหำกำรทรมำนใหม่, ประชำไท, กรุงเทพมหำนคร http://prachatai.org/english/node/5332

49 ผู้ต้องสงสัยปำระเบิดใส่ศำลร้องขอให้ต�ำรวจด�ำเนินกำรสืบสวนค�ำกล่ำวหำกำรซ้อมทรมำนใหม่, ประชำไท, กรุงเทพมหำนคร,  http://prachatai.org/
english/node/5332

50 ประเทศไทย: ผลกำรสอบสวนระบุทหำรมีส่วนในกำรเสียชีวิตของอิหม่ำม, HRW,  https://www.hrw.org/news/2009/01/07/thailand-inquest-
blames-soldiers-imams-death

51 ควำมเห็นของ ปปช., กรุณำ ดู:  http://www.nacc.go.th/cul_detail.php?id=jIACSuayrsUHMO29vJiG
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9ค�ำแถลงร่วม

ทว่ำ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีนำยทหำรหรือบุคคลใดถูกด�ำเนินคดีเกี่ยวเนื่องกับกำรเสียชีวิตของเขำ52 นอกจำกนั้น เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 
พ.ศ. 2559 ศำลปกครองสูงสุดสั่งให้กองทัพบกและกระทรวงกลำโหมจ่ำยค่ำเสียหำยแก่โจทก์สองคน คือ นำยอิสมำแอ เต๊ะ และ  
นำยอำมีซี มำนำก หลังจำกพบว่ำพวกเขำถูกทรมำนและคุมขังโดยผิดกฎหมำยเป็นเวลำเก้ำวัน ซึ่งเกินเวลำเจ็ดวันที่อนุญำตโดย 
กฎอัยกำรศึก อนึง่ ใน พ.ศ. 2551 บุคคลทัง้สองถกูจบักุมภำยใต้กฎอยักำรศกึ และถกูซ้อมทรมำนเพือ่บงัคบัเอำค�ำสำรภำพท่ีเก่ียวโยง
กับคดีควำมมั่นคง แต่จนทุกวันนี้ ยังไม่มีกำรน�ำตัวผู้กระท�ำควำมผิดรำยใดเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม53

35. ปัญหำอีกประกำรหนึ่งคือ หำกผู้ต้องหำว่ำกระท�ำควำมผิดเป็นสมำชิกกองทัพ เฉพำะอัยกำรทหำรเท่ำน้ันท่ีสำมำรถฟ้องคดีต่อศำล
ทหำรได้ จึงท�ำให้ควำมเป็นไปได้ที่ผู้เสียหำยจำกกำรซ้อมทรมำน หรือครอบครัวของพวกเขำจะได้รับควำมยุติธรรมลดน้อยลงไป

กำรบังคับให้สูญหำย

36. มีกำรรำยงำนกรณีสูญหำยโดยถูกบังคับหรือโดยไม่สมัครใจในประเทศไทย 82 กรณีต่อคณะท�ำงำนเรื่องกำรสูญหำยโดยถูกบังคับหรือ
ไม่สมัครใจแห่งสหประชำชำติ ระหว่ำง พ.ศ. 2523 ถงึ 2559 โดยกรณีดงัต่อไปน้ีถือเป็นสัญลักษณ์ของปัญหำเรือ่งกำรบังคับให้สูญหำย
ภำยในประเทศ

นำยสมชำย นีละไพจิตร

37. ประจักษ์พยำนเล่ำว่ำเห็นนำยสมชำย นีละไพจิตร ทนำยควำมผูม้ชีือ่เสยีงและนกัปกป้องสิทธิมนษุยชนทีท่�ำงำนในจงัหวัดชำยแดนภำคใต้
ของประเทศไทย ถกูดงึออกมำจำกรถของเขำในใจกลำงกรงุเทพมหำนคร และถกูน�ำตวัไปโดยชำยห้ำคนเมือ่วนัที ่12 มนีำคม พ.ศ. 2547 
และไม่มีใครพบเห็นเขำอีกเลยตั้งแต่นั้นมำ54 ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2547 ศำลอำญำกรุงเทพฯ ออกหมำยจับเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจห้ำนำย
ที่ถูกกล่ำวหำว่ำมีส่วนเก่ียวข้องในกำรลักพำตัวเขำ ท้ำยที่สุดในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2549 เจ้ำหนำ้ที่ต�ำรวจสี่นำยถูกปล่อยตัวและอีก
หนึง่นำยถกูตดัสนิว่ำมคีวำมผดิลหโุทษฐำนบงัคบัขู่เขญ็ แต่ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2554 ศำลอทุธรณ์กรงุเทพ กลบัค�ำพพิำกษำดงักล่ำว55 
เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ศำลฎีกำของประเทศไทยพิพำกษำยืนตำมค�ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์ที่ยกฟ้องต�ำรวจห้ำนำย ซึ่ง
ถูกกล่ำวหำว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรสูญหำยของนำยสมชำย นีละไพจิตร ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2559 หลังจำกกำรสอบสวนเป็นเวลำ 
11 ปี 3 เดือน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (‘ดีเอสไอ’) ประกำศงดกำรสอบสวนโดยกล่ำวว่ำไม่พบผู้กระท�ำควำมผิด56

นำยพอละจี “บิลลี่” รักจงเจริญ

38. อกีตวัอย่ำงหนึง่ของกรณทีีน่่ำสงสยัว่ำถกูบงัคบัให้สญูหำย คอืกรณขีองนำยพอละจ ี“บลิลี”่ รกัจงเจรญิ ซึง่เป็นนกัปกป้องสทิธมินษุยชน
ชำวกะเหรีย่ง ทีถ่กูพบเห็นครัง้สดุท้ำยเมือ่วนัที ่17 เมษำยน พ.ศ. 2557 ในขณะอยูภ่ำยใต้กำรควบคมุตวัโดยเจ้ำหน้ำทีอ่ทุยำนแห่งชำติ
แก่งกระจำน เจ้ำหน้ำทีอ่ทุยำนยอมรบัว่ำพวกเขำควบคุมตวับลิลีใ่นข้อหำ “ครอบครองน�ำ้ผึง้ป่ำโดยผดิกฎหมำย” แต่อ้ำงว่ำได้ปล่อยตวั
เขำไปในวันเดียวกัน57 ในช่วงเวลำของ “กำรสูญหำย” เขำท�ำงำนร่วมกับชำวบ้ำนและนักเคลื่อนไหวชำวกะเหรี่ยงเกี่ยวกับกำรด�ำเนิน
คดีในกรณีที่มีค�ำกล่ำวหำเรื่องเผำบ้ำนเรือนและทรัพย์สินของชำวบ้ำนในอุทยำนแห่งชำติในปี พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2554 ในวันที่  
17 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 หลังจำกกำรไต่สวนค�ำร้องขอตรวจสอบควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรคมุขงั (habeas corpus) เป็นเวลำ
หกวัน ศำลชั้นต้นสรุปว่ำไม่สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำบิลลี่ยังคงถูกคุมขังในขณะสูญหำย กำรอุทธรณ์ค�ำพิพำกษำต่อศำลอุทธรณ์และศำล
ฎกีำทีต่ำมมำล้มเหลวทีจ่ะสร้ำงควำมกระจ่ำงเกีย่วกบัชะตำกรรมหรอืทีอ่ยูข่องบลิลี่58 ในวนัที ่6 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ภรรยำของบลิลี่
ขอให้ดเีอสไอรับคดดีงักล่ำวเข้ำเป็นคดพีเิศษเนือ่งจำกไม่มีควำมคบืหน้ำในกำรสืบสวนสอบสวนโดยเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจ59 ในเดอืนมกรำคม 

52 ชดเชยค่ำเสียหำยแต่ไม่มีกำรด�ำเนินคดีในกรณีกำรเสียชีวิตของเหยื่อกำรซ้อมทรมำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้, ประชำไท, กรุงเทพมหำนคร,  http://
prachatai.org/english/node/5408

53 ศำลปกครองสูงสุดตัดสินว่ำนักศึกษำจำกยะลำมีสิทธิได้ค่ำชดเชย, ประชำไท, กรุงเทพมหำนคร,  http://prachatai.com/journal/2016/10/68437 
54 สิบปีอันไร้ซึ่งควำมจริง: สมชำย นีละไพจิตรและกำรบังคับบุคคลให้สูญหำยในประเทศไทย, ICJ, http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/

uploads/2014/03/Ten-Years-Without-Truth-Somchai-Neelapaijit-and-Enforced-Disappearances-in-Thailand-report-2014.pdf
55 ประเทศไทย: จะต้องด�ำเนินกำรสืบสวนอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยหลังค�ำพิพำกษำศำลฎีกำกรณีถูกบังคับให้สูญหำยของสมชำย นีละไพจิตร, ICJ,  http://

www.icj.org/thailand-effective-investigation-of- enforced-disappearance-of-somchai-neelapaijit-needed-after-supreme-court-ruling/
56 Somchai Neelapaijit case closed, says DSI, บำงกอกโพสต์,  http://m.bangkokpost.com/news/crime/1109580/somchai-neelapaijit-case-

closed-says-dsi
57 ประเทศไทย “กำรสูญหำย” ของบิลลี่ต้องเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวนพิเศษ, ICJ,  http://www.icj.org/thailand-disappearance-of-billy-demands-

special-investigation/; ประเทศไทย: กำรบังคับให้สูญหำย, ICJ, http://www.icj.org/thailand-enforced-disappearances/; ประเทศไทย ควำม
พยำยำมที่มำกขึ้นเพื่ออธิบำยกำรบังคับให้สูญหำยในกรณี ”บิลลี่”,ICJ,  http://www.icj.org/thailand-strengthen-efforts-to-solve-the-apparent-
enforced-disappearance-of-billy/

58 คดีศำลฎีกำเลขที่ 7237/2558, วันที่ 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2558, พิณนภำ พฤกษำพรรณ, ผู้ร้อง
59 ประเทศไทย เปิดกำรสอบสวนพิเศษกรณีบังคับให้สูญหำยของ “บิลลี่”, ICJ, http://www.icj.org/thailand-launch-special-investigation-into-

enforced-disappearance-of-billy/
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http://www.icj.org/thailand-strengthen-efforts-to-solve-the-apparent-enforced-disappearance-of-billy/
http://www.icj.org/thailand-launch-special-investigation-into-enforced-disappearance-of-billy/
http://www.icj.org/thailand-launch-special-investigation-into-enforced-disappearance-of-billy/


10 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การทบทวนการด�าเนินงานของประเทศไทย พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 ดีเอสไอแจ้งภรรยำของบิลลี่ว่ำได้ตัดสินใจที่จะไม่รับคดีดังกล่ำวเข้ำเป็นคดีพิเศษ60 ในวันที่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 มี
รำยงำนว่ำดีเอสไอได้แจ้งต่อ กสม.ว่ำมีเหตุผลสำมประกำรที่ปฏิเสธไม่รับคดีดังกล่ำวเป็นคดีพิเศษ เหตุผลข้อแรกคือควำมพยำยำมใน
กำรสืบสวนยังไม่สำมำรถหำข้อสรุปได้และส่งผลต่อตัวชี้วัดของดีเอสไอ ข้อสองคือภรรยำของเขำไม่ใช่ภรรยำที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
และข้อสำมคือทำงหน่วยงำนจะสำมำรถด�ำเนินกำรสืบสวนต่อได้หำกพบตัวหรือศพของบิลลี่61

39. ทั้ง ICJ และ TLHR มีควำมกังวลที่ดีเอสไอยุติกำรสอบสวนกรณีบังคับให้สูญหำยของนำยสมชำย นีละไพจิตร และปฏิเสธที่จะสืบสวน
กรณีน่ำสงสัยว่ำถูกบังคับให้สูญหำยของ “บิลลี่” ไม่นำนก่อนที่จะมีรำยงำนกำรผ่ำนร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบ
ปรำมกำรซ้อมทรมำนและกำรกระท�ำให้บุคคลสูญหำย เนื่องจำกร่ำงกฎหมำยฉบับปัจจุบันระบุว่ำดีเอสไอจักเป็นผู้มีอ�ำนำจสอบสวน
กำรบงัคับให้สญูหำย และเนือ่งจำกลกัษณะต่อเนือ่งของอำชญำกรรมนี ้ดเีอสไอควรจะรบัคดขีอง “บลิลี”่ ไว้ และกำรสบืสวนสอบสวน
ทั้งสองกรณีควรจะด�ำเนินต่อไปจนจะทรำบชะตำกรรมหรือที่อยู่ของพวกเขำ

V.  สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล การปฏิบัติต่อบุคคลผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดี
อย่างเป็นธรรมและความเป็นอิสระของตุลาการ

40. มีตัวอย่ำงมำกมำยของกำรละเมิดสิทธิในเสรีภำพและควำมปลอดภัยของบุคคล สิทธิที่จะถูกคุมขังตำมอ�ำเภอใจ และสิทธิที่จะได้รับ
กำรพิจำรณำคดีโดยธรรม โดยตุลำกำรที่เป็นอิสระ

กำรจับกุมและคุมขังตำมอ�ำเภอใจ ภำยใต้กฎหมำยพิเศษและค�ำสั่ง หน.คสช.

41. กฎอัยกำรศึก (ซึ่งยังคงมีผลบังคับในบำงพื้นที่ของประเทศไทย) และค�ำสั่งหน.คสช. ที่ 3/2558 และ 13/2559 ระบุให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ได้
รับกำรแต่งตั้งภำยใต้กรอบกฎหมำยและค�ำสั่งดังกล่ำวมีอ�ำนำจต�ำรวจที่กว้ำงขวำง ได้แก่ อ�ำนำจในกำรจับกุม คุมขัง และค้นตัวผู้ต้อง
สงสัย (โดยปรำศจำกหมำยศำล) ตลอดจนควบคุมตัวพวกเขำได้ถึงเจ็ดวันในสถำนที่ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับอยำ่งเป็นทำงกำรว่ำเป็นสถำน
ทีค่มุขัง ทัง้นี ้เจ้ำหน้ำท่ีทหำรได้ด�ำเนินกำรเรยีกบคุคลมำรำยงำนตัวหรอืพบเจ้ำหน้ำทีใ่นท้องทีน่ัน้ในค่ำยทหำร โดยอ้ำงค�ำสัง่หน.คสช. 
ที่ 3/2558 และ 13/2559 อนึ่ง จำกข้อมูลที่รวบรวมโดย TLHR ตั้งแต่กำรรัฐประหำรจนถึงวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2559 เจ้ำหน้ำที่
ทหำรได้เรียกบุคคลอย่ำงน้อย 1,006 คน ให้มำรำยงำนตัวหรือเข้ำร่วม“กำรปรับทัศนคติ” ในค่ำยทหำร มีบุคคลอย่ำงน้อย 579 คน 
ถูกจบักุมภำยใต้กฎอยักำรศกึหรอืค�ำสัง่หน.คสช. ที ่3/255862 แต่จ�ำนวนผูถู้กจบักมุทัง้หมดทัว่ประเทศนัน้ไม่สำมำรถระบไุด้ เนือ่งจำก
รัฐบำลไม่ได้เปิดเผยตัวเลขอย่ำงเป็นทำงกำร ในบำงกรณีเจ้ำหน้ำที่ทหำรคุมขังบุคคลที่ถูกเรียกตัวไว้นำนเจ็ดวัน ยกตัวอย่ำงเช่น 
นำยประวิตร โรจนพฤกษ์ อดีตผู้สื่อข่ำวของหนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษ เดอะเนชั่น และนำยธนำพล อิ๋วสกุล บรรณำธิกำรบริหำรของ
ส�ำนักข่ำว ฟ้ำเดียวกัน ถูกเรียกให้ไปรำยงำนตัวกับทหำรหลังจำกที่พวกเขำแสดงควำมเห็นวิพำกษ์วิจำรณ์ คสช.63

สิทธิของผู้ถูกคุมขังและสภำพกำรคุมขัง

42. ทนำยควำมของ TLHR เคยประสบควำมยำกล�ำบำกในกำรขออนญุำตเข้ำพบลกูควำมของตนทีถ่กูจบักมุและคมุขงัโดยไม่มกีำรตัง้ข้อหำ
ได้นำนถึงเจ็ดวันโดยเจำ้หน้ำที่ทหำรภำยใต้ค�ำสั่ง หน.คสช.ที่ 3/2558 และ 13/2559 โดยในระหวำ่งกำรควบคุมตัวเจ็ดวัน ญำติและ
ทนำยควำมไม่สำมำรถตดิต่อหรอืเข้ำถงึผูถู้กควบคุมตวัทีอ่ยูใ่นกำรดูแลของกองทพัได้ ส�ำหรบัคดทีีท่นำยควำมของ TLHR ประสบควำม
ยำกล�ำบำกในกำรเข้ำถึงลูกควำม ได้แก่ กำรคุมขังนำยฐนกร ศิริไพบูลย์ ซึ่งถูกตั้งข้อกลำ่วหำในเวลำต่อมำว่ำละเมิดมำตรำ 112 ของ
ประมวลกฎหมำยอำญำ โดยกำรลงภำพในเฟซบุ๊กที่เป็นกำร “หมิ่นประมำท” สุนัขทรงเลี้ยงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว กำร
คุมขังนำยสรำวุธ บ�ำรุงกิตติคุณ ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบของหน้ำเพจเฟซบุ๊กชื่อ “เปิดประเด็น” และกำรคุมขังนำยวัฒนำ เมืองสุข ซึ่งเป็น
นักกำรเมืองสังกัดพรรคเพื่อไทย และอื่นๆ

43. ตำมค�ำสั่ง หน.คสช.ที่ 13/2559 เจ้ำหน้ำท่ีทหำรมีอ�ำนำจที่จะด�ำเนินกำรกับบุคคลที่พวกเขำพิจำรณำว่ำเป็น “ผู้มีอิทธิพล” ซ่ึงมี
พฤตกิำรณ์กระท�ำ “ควำมผดิทำงอำญำ” ทีเ่ป็น “เป็นภยนัตรำยต่อควำมสงบเรยีบร้อย” หรอื “บ่อนท�ำลำยระบบเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศ” มูลเหตุที่กว้ำงขวำงและคลุมเครือของกำรจับกุม เรียกตัว และคุมขัง เปิดโอกำสให้มีกำรใช้อ�ำนำจในทำงที่ผิดหรือกำร
ใช้อ�ำนำจโดยทุจริตโดยเจ้ำหน้ำที่ ยกตัวอย่ำงเช่น มีบุคคลบำงคนที่เป็นผู้น�ำชุมชนท้องถิ่นซึ่งคัดค้ำนโครงกำรพัฒนำและอุตสำหกรรม
ถูกจับกุมและคุมขังตำมค�ำสั่งนี้ เช่นนำยทวีศักดิ์ อินกว่ำง ซึ่งเป็นผู้น�ำในกำรคัดค้ำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะเชียงรำกในจังหวัดปทุมธำนี 
และนำยละม่อม บุญยงค์ ซึ่งเป็นประธำนของกลุ่มปำกน�้ำบ้ำนเรำในจังหวัดระยอง64

60 DSI drops probe into missing Karen activist, เดอะเนชั่น, กรุงเทพมหำนคร,  http://www.nationmultimedia.com/news/national/30305405
61 NHRC pursues fight for ‘Billy’ with DSI, บำงกอกโพสต์, กรุงเทพมหำนคร, http://m.bangkokpost.com/news/general/1195813/nhrc-pur-

sues-fight-for-billy-with-dsi พลังปืนใต้ระบบกฎหมำยและควำมยุติธรรม, TLHR,  http://www.tlhr2014.com/th/?p=1443
62 พลังของปืนที่พรำงผ่ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม TLHR, http://tlhr2014.com/th/?p=1443
63 Journalists summoned and arrested as Thai army gets tough on media, องค์กรนักข่ำวไร้พรมแดน (Reporters Without Border), https://

rsf.org/en/news/journalists-summoned-and-arrested-thai-army-gets-tough-media
64 ตัวอย่ำงกำรใช้ค�ำสั่ง หน.คสช. ที่ 13/2559 เช่นทหำรเรียกตัวแกนน�ำที่คัดค้ำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะเชียงรำก และกล่ำวหำว่ำเขำเป็นผู้มีอิทธิพล กรุณำดู: 

แถลงกำรณ์เรื่องกำรเรียกตัวทวีศักดิ์, TLHR,  https://tlhr2014.wordpress.com/2016/03/30/ncpo-summoned-taweesak-junk-power- plant/ 
(TH); แถลงกำรณ์เรื่องกำรคุมขังประธำนกลุ่มปำกน�้ำบ้ำนเรำเพื่อปรับทัศนคติ,TLHR, https://tlhr2014.wordpress.com/2016/03/29/lamom_de-
tention/ (TH)

http://www.nationmultimedia.com/news/national/30305405
http://m.bangkokpost.com/news/general/1195813/nhrc-pursues-fight-for-billy-with-dsi
http://m.bangkokpost.com/news/general/1195813/nhrc-pursues-fight-for-billy-with-dsi
http://www.tlhr2014.com/th/?p=1443
http://tlhr2014.com/th/?p=1443
https://rsf.org/en/news/journalists-summoned-and-arrested-thai-army-gets-tough-media
https://rsf.org/en/news/journalists-summoned-and-arrested-thai-army-gets-tough-media
https://tlhr2014.wordpress.com/2016/03/30/ncpo-summoned-taweesak-junk-power-plant/
https://tlhr2014.wordpress.com/2016/03/30/ncpo-summoned-taweesak-junk-power-plant/
https://tlhr2014.wordpress.com/%25202016/03/29/lamom_detention/
https://tlhr2014.wordpress.com/%25202016/03/29/lamom_detention/


11ค�ำแถลงร่วม

สิทธิที่จะโต้แย้งต่อศำลถึงควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรคุมขัง

44. มำตรำ 9(4) ของกตกิำฯรบัรองหลกักำรน�ำตวับคุคลผูถ้กูคมุขงัมำปรำกฏตัวต่อศำลเพือ่ตดัสนิถงึควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรควบคมุ
ตวั (habeas corpus) ซึง่ “บงัคับใช้กับกำรคุมขงัทกุกรณทีัง้ทีก่ระท�ำอย่ำงเป็นทำงกำร หรอืทีไ่ด้รบัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำร รวมทัง้ 
[ ... ] กำรคุมขังทำงทหำร กำรคุมขังเพ่ือควำมมั่นคง กำรคุมขังเพ่ือต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย [ ... ] และกำรจับกุมโดยไร้เหตุผลใดๆ
สนับสนุน”65

45. แม้ว่ำมำตรำ 90 ของประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำของไทย จะมีบทบัญญัติให้สำมำรถคัดค้ำนถึงควำมชอบด้วยกฎหมำย
ของกำรคุมขังต่อศำลได้ แต่ศำลไทยกลับยกค�ำร้องท่ีขอให้มีกำรพิจำรณำถึงควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรคุมขังโดยค�ำสั่งหน.คสช. 
ตัวอย่ำงเช่น กำรควบคุมตัวแอดมินทั้งแปดคนของเพจเฟซบุ๊กชื่อ “เรำรักพล.อ.ประยุทธ์” ซึ่งถูกต้ังข้อหำยุยงปลุกปั่นเมื่อวันที่  
28 เมษำยน พ.ศ. 2559 เนื่องจำกถูกกล่ำวหำว่ำมีส่วนร่วมในกำร “กำรเยำะเย้ย” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ โดยพวกเขำถูกน�ำตัว
ออกจำกบ้ำน และอยู่ภำยใต้กำรควบคุมตัวในค่ำยทหำรแห่งหนึ่ง66 เจ้ำหน้ำที่ทหำรจับกุมพวกเขำโดยปรำศจำกหมำยศำล นอกจำกนี้
ยังมีรำยงำนว่ำเจ้ำหน้ำที่ไม่ได้ระบุสำเหตุกำรจับกุมหรือแจ้งข้อกล่ำวหำใดๆ ให้พวกเขำทรำบ ครอบครัวและทนำยควำมของพวกเขำ
ยืน่ค�ำร้องต่อศำลอำญำกรงุเทพฯ เพือ่ขอหมำยเรยีกบุคคลทีถ่กูควบคุมตัวเหล่ำนีม้ำปรำกฏตัวต่อศำล โดยอ้ำงองิมำตรำ 90 ของประมวล
กฎหมำยอำญำ และขอให้ปล่อยตัวพวกเขำเป็นอิสระจำกกำรควบคุมตัวโดยทหำร ศำลปฏิเสธที่จะไต่สวนและในวันที่ 27 เมษำยน 
พ.ศ. 2559 ศำลตัดสินว่ำกำรควบคุมตัวดังกล่ำวชอบด้วยกฎหมำยภำยใต้ค�ำสั่ง หน.คสช.ที่ 3/2558 เนื่องจำกยังไม่เกินระยะเวลำเจ็ด
วัน67

กำรคุมขังพลเรือนในสถำนที่ทำงทหำร

46. คณะกรรมกำรฯ เคยมีควำมเห็นว่ำ “ผู้ถูกคุมขังควรถูกควบคุมตัวในสถำนที่ที่ได้รับกำรรับรองอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำเป็นสถำนคุมขัง”68 
และว่ำ “บุคคลใดท่ีถูกจับกุมหรือคุมขังด้วยข้อหำทำงอำญำ จักต้องถูกน�ำตัวไปปรำกฏตัวต่อผู้พิพำกษำหรือเจ้ำหน้ำท่ีอ่ืนท่ีมีอ�ำนำจ
ตำมกฎหมำยโดยเร็วเพื่อให้มีกำรตรวจสอบถึงควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรควบคุมนั้น”69 คณะกรรมกำร ฯ ได้กล่ำวย�้ำว่ำบุคคลที่
ถูกคุมขังนำนกว่ำ 48 ชั่วโมงก่อนถูกน�ำตัวมำปรำกฏต่อผู้พิพำกษำ ถือเป็นกำรถูกคุมขังโดยพลกำร และควำมล่ำช้ำใดๆ ท่ีเกินกว่ำ  
48 ชั่วโมง จะต้องเป็นข้อยกเว้นพิเศษอย่ำงแท้จริงและสมเหตุสมผลภำยใต้สถำนกำรณ์70

47. หนึ่งในสถำนที่หลักเพื่อกำรคุมขังและสอบปำกค�ำโดยรัฐบำลทหำร คือเรือนจ�ำช่ัวครำวแขวงถนนนครไชยศรี ซ่ึงต้ังอยู่ภำยในมณฑล
ทหำรบกที ่11 กรงุเทพมหำนคร ในวนัที ่8 กนัยำยน พ.ศ. 2558 กระทรวงยติุธรรมประกำศว่ำกำรจดัต้ังสถำนท่ีดงักล่ำวเป็นไป “เพ่ือ
ประโยชน์ในด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย และควำมเหมำะสมในกำรคุมขัง และกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในคดีควำมผิดเกี่ยวกับควำม
มัน่คงของรฐัและคดีอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง ซึง่เป็นผูต้้องขังประเภทมเีหตุพเิศษ ทีไ่ม่ควรจะรวมคมุขงัอยูก่บัผูต้้องขงัอืน่”71 ตำมข้อมลูที ่TLHR 
ได้รับจำกเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหำนครเมื่อเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2559 ปรำกฏว่ำในช่วงระหว่ำงวันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2558 ถึง 
8 มีนำคม พ.ศ. 2559 มีผู้ถูกคุมขังที่ไม่ใช่ทหำร 47 คน อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของเจ้ำพนักงำนรำชทัณฑ์ 6 นำย และเจ้ำหน้ำที่ทหำร 
80 นำย ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นเจ้ำพนักงำนรำชทัณฑ์พิเศษ72 นับตั้งแต่กำรก่อตั้งเรือนจ�ำช่ัวครำวแขวงถนนนครไชยศรี มีผู้ถูกคุมขัง
อย่ำงน้อยสองคนที่เสียชีวิตขณะถูกควบคุมตัว73 แต่ปรำกฏว่ำศพของชำยทั้งสองรำยได้ถูกฌำปนกิจก่อนที่จะมีกำรสืบสวนสอบสวน
เต็มรูปแบบตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อหำสำเหตุกำรเสียชีวิต นอกจำกนี้ ทนำยควำมของผู้ถูกคุมขังในเรือนจ�ำชั่วครำวแห่งนี้ยังร้องเรียน
ว่ำเกิดกำรละเมิดสิทธิของลูกควำมที่จะได้รับกำรพิจำรณำคดีอย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งทนำยควำมเองก็ได้รับอนุญำตให้พบกับลูกควำม
ก็ต่อเมื่อมีเจ้ำหน้ำที่ทหำรอยู่ร่วมด้วยเท่ำนั้น74 ยิ่งกว่ำนั้น หนึ่งในผู้ถูกคุมขังซ่ึงเป็นจ�ำเลยในคดีระเบิดที่ศำลพระพรหมเอรำวัณใน
กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2558 คือนำยอำเดม คำรำดักได้ถอนค�ำสำรภำพของเขำ และอ้ำงว่ำเขำถูกซ้อมทรมำน

65 ควำมเห็นทั่วไปที่ 35, CCPR/C/GC/35, วรรค 40
66 สรุปคดี ‘เฟซบุ๊ก 8’ วันที่ 29 เมษำยน: ศำลทหำรปฏิเสธค�ำขอประกันตัวผู้ต้องสงสัยว่ำดูแลหน้ำเฟซบุ๊ก, TLHR, https://tlhr2014.wordpress.

com/2016/05/04/8facebook-recap-29april/
67 11 ผลงำน “ศำล” ภำยใต้กำรปกครองโดย คสช. ใน พ.ศ. 2559, TLHR,  http://www.tlhr2014.com/th/?p=3168
68 คณะกรรมกำร, ควำมเห็นทั่วไปที่ 35, CCPR/C/GC/35, วรรค  58
69 อ้ำงแล้ว วรรค 32
70 อ้ำงแล้ว วรรค 33
71 ค�ำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 314/2558 ว่ำด้วยเรือนจ�ำชั่วครำวแขวงถนนนครไชยศรี, Government Gazette, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

DATA/PDF/2558/E/215/7.PDF
72 หนึ่งปีของกำรคุมขังพลเรือนในเรือนจ�ำของค่ำยทหำร: เรำรู้อะไรบ้ำงเกี่ยวกับผู้ต้องคุมขังในนั้น?, TLHR, http://www.tlhr2014.com/th/?p=2730
73 จดหมำยเปิดผนึกถึงผู้แทนถำวรไทย, ICJ และ HRW,  http://www.icj.org/thailand- human-rights-watch-and-the-icj-express-concerns-over-

detentions/
74 ดู เชิงอรรถ 73
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12 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การทบทวนการด�าเนินงานของประเทศไทย พ.ศ. 2560

ในสถำนทีด่งักล่ำว75 ในวนัท่ี 23 สิงหำคม พ.ศ. 2559 ศำลทหำรกรงุเทพมหำนครยกค�ำร้องของเขำเรือ่งกำรซ้อมทรมำน เนือ่งจำกขำด
พยำนหลักฐำน76 ในจดหมำยเปิดผนึกถึงผู้แทนถำวรไทยประจ�ำสหประชำชำติในกรุงเจนีวำ ICJ และฮิวแมนไรท์วอทช์ (‘HRW’) ได้
แสดงควำมกังวลเก่ียวกับกำรคุมขังบุคคลที่ไม่ใช่ทหำรในสถำนที่ดังกล่ำว ตลอดจนกำรเสียชีวิตของผู้ต้องคุมขังทั้งสองรำยที่กล่ำวมำ 
อีกทั้งเรียกร้องให้ย้ำยบุคคลที่ไม่ใช่ทหำร ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในสถำนที่นี้ไปยังสถำนที่คุมขังพลเรือนที่ได้รับกำรรับรองอย่ำงเป็นทำงกำร77 
ทว่ำ ไม่มีกำรตอบจดหมำยฉบับดังกล่ำว

ควำมเป็นอิสระของตุลำกำร และกำรใช้ศำลทหำรด�ำเนินคดีกับพลเรือน

48. หลังกำรรัฐประหำรไม่นำน ประกำศคสช. ที่ 37/2557, 38/2557 และ 50/255778 ได้ขยำยเขตอ�ำนำจศำลทหำรให้ครอบคลุมควำม
ผิดบำงประเภท อันรวมถึงกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค�ำสั่งคสช. อำชญำกรรมเกี่ยวกับควำมมั่นคงของประเทศ ได้แก่ ควำมผิดใน
ลักษณะกำรยุยงปลุกปั่น กำรครอบครองและใช้อำวุธที่ใช้เฉพำะแต่กำรสงครำม ตลอดจนควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทสถำบันกษัตริย์ 
ซึ่งกินควำมกว้ำงขวำงและคลุมเครือ79 จำกข้อมูลที่ส�ำนักตุลำกำรทหำร กรมพระธรรมนูญ มอบให้ ICJ และ TLHR ในเดือนธันวำคม 
พ.ศ. 2559 แสดงให้เหน็ว่ำระหว่ำงวนัที ่25 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 จนถงึ 30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2559 มพีลเรอืนอย่ำงน้อย 2,177 คน 
ใน 1,716 คด ีถกูด�ำเนนิคดใีนศำลทหำรทัว่ประเทศ ในจ�ำนวนนีม้ ี1,577 คด ีทีเ่ก่ียวข้องกบักำรครอบครองและกำรใช้อำวธุสงครำม80

49. ถึงแม้ว่ำกำรด�ำเนินคดีกับพลเรือนในศำลทหำรจะถูกยุติโดยค�ำสั่ง หน.คสช. ท่ี 55/2559 ลงวันท่ี 12 กันยำยน พ.ศ. 2559 แต่ค�ำสั่ง
ดงักล่ำวกลับมผีลบงัคบัใช้เฉพำะกบัควำมผดินบัจำกวนัทีค่�ำสัง่ฉบบันีม้ผีลบังคบัใช้ โดยไม่มผีลย้อนหลงัไปถงึคดใีนอดตีหรือคดทีีย่งัคง
ค้ำงอยู่ในกำรพิจำรณำ81 จำกข้อมูลของกรมพระธรรมนูญ ยังคงมีคดีพลเรือนอย่ำงน้อย 416 คดีอยู่ในกำรพิจำรณำของศำลทหำร82 
และมีหมำยจับจ�ำนวน 528 หมำยส�ำหรับบุคคลที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท�ำควำมผิดอำญำก่อนมีค�ำสั่ง หน.คสช. ที่ 55/255983 ที่ยังมีผล
บังคับอยู่ ดังน้ันบุคคลใดท่ีถูกจับกุมในอนำคตตำมหมำยจับดังกล่ำว จะต้องถูกพิจำรณำคดีในศำลทหำรเช่นกัน ส่วนคดีต่ำง ๆ ที่สิ้น
สุดแล้วนั้น ก็มีคดีจ�ำนวนหนึ่งไม่เป็นที่แน่ชัดว่ำมีจ�ำนวนเท่ำใดและเป็นกำรกระท�ำภำยใต้กฎอัยกำรศึก ซึ่งในคดีดังกล่ำวนี้ หำกบุคคล
ใดถูกพิพำกษำลงโทษและประสงค์จะอุทธรณ์ กลับไม่สำมำรถกระท�ำได้ เพรำะค�ำพิพำกษำนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดเนื่องจำกไร้ซึ่งสิทธิใน
กำรอทุธรณ์ ในขณะทีป่ระกำศค�ำสัง่ หน.คสช. ที ่55/2559 เป็นเร่ืองน่ำยินด ีแต่ประเทศไทยยังคงควรด�ำเนินกำรเพิม่เตมิเพือ่ถ่ำยโอน
คดคีงค้ำงทัง้หมดกลบัมำยงัศำลพลเรือน อีกทัง้ยกเลกิบรรดำค�ำพพิำกษำลงโทษพลเรอืนทีถู่กด�ำเนนิคดีในศำลทหำรตัง้แต่กำรรฐัประหำร
เป็นต้นมำ84

50. ระบบยตุธิรรมของทหำรแยกเป็นอสิระจำกระบบยตุธิรรมพลเรือน และขึน้ตรงต่อกระทรวงกลำโหมซึง่รับผดิชอบด้ำนบริหำรจดักำร85 
ในศำลทหำรชัน้ต้นมเีพยีงผูพ้พิำกษำหนึง่ในสำมคนเท่ำนัน้ทีต้่องเป็นเจ้ำหน้ำทีข่องกรมพระธรรมนญูผูผ่้ำนกำรฝึกอบรมด้ำนกฎหมำย
มำแล้ว ส่วนอีกสองคนจะต้องเป็นนำยทหำรช้ันสัญญำบัตร86 ในขณะท่ีมำตรำ 26 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำวรับประกันควำมเป็น
อิสระของตุลำกำรไว้ แต่กำรใช้ศำลทหำรกับพลเรือนเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงกำรขำดควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตุลำกำรในประเทศไทย
ตั้งแต่กำรรัฐประหำรเป็นต้นมำ ถึงแม้รัฐได้ยืนยันหลำยครั้งหลำยครำว่ำผู้พิพำกษำในศำลทหำรมีควำมเป็นอิสระก็ตำม87

75 Shrine bombing suspect recants confession, claims torture, บำงกอกโพสต์, กรุงเทพมหำนคร, http://www.bangkokpost.com/news/
crime/864820/shrine-bombing-suspect-recants-confessionclaims-torture

76 Thai military court rejects abuse claims by suspects in Erawan Shrine blast, Asian Correspondent, กรุงเทพมหำนคร, https://asiancorre-
spondent.com/2016/08/thai-military-court- rejects-abuse-claims-suspects-erawan-shrine-blast/

77 ดู เชิงอรรถ 76
78 กฎอัยกำรศึกและศำลทหำร: สิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองในประเทศไทย (22 พฤษภำคม พ.ศ. 2557-15 มกรำคม พ.ศ. 2558), TLHR,  http://

humanrightsinasean.info/system/files/documents/TLHR%20report- Civilians%20in%20Military%20court.pdf
79 Thailand / Freedom of expression: UN expert recommends amendment of lèse majesté laws, OHCHR. ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำ ดู:  
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80 ข้อมูลสถิติคดีพลเรือนที่ได้รับกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีในศำลทหำรโดยอำศัยควำมตำมประกำศ คสช. ที่ 37/2557, 38/2557 และ 50/2557, จดหมำย

สื่อสำรระหว่ำงกรมพระธรรมนูญ และ ICJ, ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559
81 ประเทศไทย: ICJ ยินดีต่อค�ำสั่งค่อยๆ ถอนกำรด�ำเนินคดีกับพลเรือนในศำลทหำร แต่รัฐบำลจะต้องท�ำมำกกว่ำนั้น, ICJ, https://www.icj.org/
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82 ดู เชิงอรรถ 83
83 กำรร้องขอสถิติพลเรือนถูกพิจำรณำคดีโดยศำลทหำร, จดหมำยสื่อสำรระหว่ำงกรมพระธรรมนูญ และ ICJ, ลงวันที่ 13 มกรำคม พ.ศ. 2560
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85 มำตรำ 5, พระรำชบัญญัติธรรมนูญศำลทหำร (พ.ศ. 2498)
86 มำตรำ 26 และ 27, พระรำชบัญญัติธรรมนูญศำลทหำร (พ.ศ. 2498)
87 Use of military court defended, เดอะเนชั่น, กรุงเทพมหำนคร,  http://www.nationmultimedia.com/politics/Use-of-military-court-defend-

ed-30257234.html; พันเอกวินธัยยืนยันอีกครั้งว่ำกำรพิจำรณำคดีโดยศำลทหำรจะยึดตำมกระบวนกำรตุลำกำรของประเทศไทยเช่นเดียวกับศำลอื่น, 
รัฐบำลไทย, กรุงเทพมหำนคร,  http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=83770%3Acol-winthai- reaffirmed-
that-trials-under-the-military-court-would-be-based-on-the-judicial-process-of-thailand-just-like-any-other-
court&Itemid=341&lang=en

http://www.bangkokpost.com/news/crime/%2520864820/shrine-bombing-suspect-recants
http://www.bangkokpost.com/news/crime/%2520864820/shrine-bombing-suspect-recants
http://www.bangkokpost.com/news/crime/864820/shrine-bombing-suspect-recants-confessionclaims-torture
https://asiancorrespondent.com/2016/08/thai-military-court-rejects-abuse-claims-suspects-erawan-shrine-blast/
http://humanrightsinasean.info/system/files/documents/tlhr%2525252525252520report-civilians%2525252525252520in%2525252525252520military%2525252525252520court.pdf
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https://www.icj.org/%2520thailand-icj-welcomes-order
https://www.icj.org/%2520thailand-icj-welcomes-order
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http://www.nationmultimedia.com/politics/Use-of-military-court-defended-30257234.html
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13ค�ำแถลงร่วม

51. ในที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติสมัยที่ 28 เมื่อเดือนมีนำคม พ.ศ. 2558 ประเทศไทยอ้ำงว่ำ “มีเพียงคดีที่ผู้
ต้องหำถูกกล่ำวหำว่ำกระท�ำควำมผิดร้ำยแรงไม่กี่คดีถูกฟ้องต่อศำลทหำร”88 อย่ำงไรก็ตำม กลับมีกำรด�ำเนินคดีกับบุคคลบำงคนใน
ศำลทหำรเพียงเพรำะเขำเหล่ำนั้นใช้สิทธิในเสรีภำพกำรชุมนุมและแสดงควำมคิดเห็น อำทิ เช่น ศำลทหำรพิพำกษำลงโทษผู้ประท้วง
อย่ำงสงบด้วยข้อหำ “ฝ่ำฝืน” ค�ำสั่ง คสช. ที่ห้ำมชุมนุมทำงกำรเมืองตั้งแต่ห้ำคนขึ้นไป และกำรกระท�ำอื่น ๆ เช่นกำรชูป้ำยต้ำน
รัฐประหำรหน้ำศูนย์กำรค้ำแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหำนคร89 และในร้ำนแม็คโดนัลด์ที่จังหวัดเชียงรำย90

52. คณะกรรมกำรฯ เคยมีควำมเห็นว่ำกำรพิจำรณำคดีพลเรือนในศำลทหำรอำจก่อให้เกิด “ปัญหำน่ำวิตกเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรม
ที่เที่ยงธรรม เป็นกลำง และเป็นอิสระ”91 มำตรฐำนระหว่ำงประเทศระบุไว้ว่ำศำลทหำรขำดอ�ำนำจ ควำมอิสระ และควำมเป็นกลำง
ในกำรด�ำเนนิคดกีบัพลเรอืน และโดยหลกักำรไม่ควรใช้ศำลทหำรยกเว้นแต่ในกรณีพิเศษอย่ำงแท้จรงิ92 ควรจ�ำกดัเขตอ�ำนำจศำลทหำร
ให้อยูเ่ฉพำะในเรือ่งทำงกำรทหำรหรอืบคุลำกรทำงทหำรเท่ำนัน้93 อย่ำงไรกด็ ีไม่ว่ำกรณีใดรวมถงึกำรด�ำเนนิคดกีบับคุลำกรทำงทหำร 
กำรด�ำเนินคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงร้ำยแรง เช่น กำรสังหำรนอกกฎหมำย กำรบังคับให้สูญหำย และกำรซ้อมทรมำน ตลอดจน
กำรด�ำเนินคดีและพิจำรณำคดีบุคคลผู้ต้องสงสัยในอำชญำกรรมดังที่กล่ำวมำ ศำลที่มีเขตอ�ำนำจควรเป็นศำลปกติ มิใช่ศำลทหำร94

สิทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำคดีอย่ำงเป็นธรรม

53. มีรำยงำนมำกมำยเกี่ยวกับกรณีตัวอย่ำงของกำรละเมิดสิทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำคดีอย่ำงเป็นธรรมโดยศำลทหำรซึ่งด�ำเนินคดีกับ
พลเรือนในประเทศไทย ในทำงหลักกำรนั้น วิธีพิจำรณำควำมอำญำของพลเรือนควรถูกน�ำมำใช้ในศำลทหำรของประเทศไทย หำกไร้
ซึง่กฎหมำย กฎเกณฑ์และระเบียบทำงทหำร95 วรรค 80 ของค�ำแถลงตอบโดยประเทศไทยกล่ำวว่ำ “จ�ำเลยในศำลทหำรจะต้องมสีทิธิ
เช่นเดยีวกบัจ�ำเลยในศำลพลเรอืน”96 ใน พ.ศ. 2558 ณ ทีป่ระชมุคณะมนตรสีทิธมินษุยชนแห่งสหประชำชำต ิประเทศไทยอ้ำงว่ำสทิธิ
เหล่ำนัน้รวมถงึ “สทิธทิีจ่ะมทีีป่รกึษำด้ำนกฎหมำยและสทิธทิีจ่ะได้รบักำรสนันษิฐำนไว้ก่อนว่ำเป็นผูบ้ริสทุธิจ์นกว่ำจะพสิจูน์ว่ำมคีวำม
ผิด”97 ทว่ำ ในทำงปฏิบัติกลับเกิดกำรละเมิดสิทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำคดีอย่ำงเป็นธรรมหลำยกรณี และ “ควำมผิดปกติของ
กระบวนกำร” อนัหลำกหลำยในศำลทหำรท่ีก�ำลงัด�ำเนนิคดกีบัพลเรอืน และด้วยเหตดุงักล่ำวจงึน�ำไปสูข้่อกงัวลเกีย่วกบักำรพจิำรณำ
คดอีย่ำงเป็นธรรม ได้แก่ กำรใช้เวลำหลำยเดือนกว่ำจะส่งส�ำเนำค�ำฟ้องให้จ�ำเลย กำรห้ำมทนำยควำมฝ่ำยจ�ำเลยไม่ให้คดัส�ำเนำเอกสำร
ของศำลรวมถงึค�ำสัง่ต่ำงๆทีส่�ำคญั อำท ิค�ำสัง่เรือ่งกำรประกนัตัว กำรทีผู่พ้พิำกษำไม่ยอมระบชุือ่ในค�ำพพิำกษำทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
กำรไม่ให้สำธำรณชนเข้ำร่วมรบัฟังกำรพจิำรณำบำงคด ีโดยมกีำรออกเป็นค�ำสัง่ชดัเจนในคดหีมิน่ประมำทสถำบนักษตัรย์ิ หรอืจำกข้อ
เทจ็จริงทีว่่ำศำลตัง้อยู่ในค่ำยทหำร หรอืเนือ่งจำกห้องพิจำรณำคดมีขีนำดเลก็ กำรปฏิเสธท่ีจะให้สำธำรณชนจดบนัทึก กำรไต่สวนและ
ตัดสินโทษเป็นกำรลับ เวลำเปิดท�ำกำรของศำลที่ผิดปกติ กำรขำดผู้พิพำกษำประจ�ำกำร และควำมล่ำช้ำยำวนำนด้ำนบริหำรจัดกำร
อันเนื่องมำจำกบุคลำกรของศำลทหำรไม่สำมำรถจัดกำรกับคดีที่ล้นมือมำกขึ้นได้ นอกจำกนั้น ยังไร้ซึ่งสิทธิในกำรอุทธรณ์ส�ำหรับกำร 
กระท�ำควำมผิดอำญำท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงบังคับใช้กฎอัยกำรศึก ทั้งกำรอุทธรณ์ค�ำพิพำกษำ กำรตัดสินโทษและกำรปฏิเสธไม่ให้ประกัน
ตัว อันเป็นกำรละเมิดสิทธิของจ�ำเลยท่ีจะได้รับกำรพิจำรณำคดีอย่ำงเป็นธรรม ตลอดจนสิทธิในกำรมีอิสรภำพ98 อนึ่ง ทนำยควำมที่
แก้ต่ำงให้พลเรือนในศำลทหำรได้ต้ังข้อสังเกตไว้ว่ำระยะเวลำโดยเฉลี่ยของกำรพิจำรณำคดีศำลทหำรนั้นยำวนำนขึ้นในบำงคดี เนื่อง
ด้วยศำลต้องใช้เวลำในกำรสืบพยำนและมีค�ำพิพำกษำ และมีอย่ำงน้อยหนึ่งคดีที่พลเรือนตัดสินใจยอมรับผิดแทนกำรรอคอยผลกำร
พิจำรณำคดีอย่ำงยำวนำน99

88 สิทธิในกำรตอบ, คณะผู้แทนของประเทศไทย, กำรประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสมัยที่ 28, วันที่ 25 มีนำคมพ.ศ. 2558
89 ศำลทหำรตัดสินว่ำชำยสำมคนมีควำมผิดจริงในกำรประท้วงต้ำนรัฐประหำรโดยสงบ, ประชำไท, กรุงเทพมหำนคร,  http://prachatai.org/english/

node/4345
90 ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำ ดู:  http://freedom.ilaw.or.th/en/case/597
91 คณะกรรมกำร ฯ , ควำมเห็นทั่วไปที่ 32, CCPR/C/GC/32, วรรค 22
92 ICJ ยินดีกับรำยงำนของผู้เชี่ยวชำญสหประชำชำติว่ำด้วยตุลำกำรทหำร, ICJ,  http://www.icj.org/icj- welcomes-un-expert-report-on-military-

tribunals/
93 รำยงำนของผู้รำยงำนพิเศษเรื่องควำมเป็นอิสระของผู้พิพำกษำและทนำยควำม, วันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2555, A/HRC/20/19
94 คณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ, ร่ำงหลักกำรก�ำกับดูแลกระบวนกำรยุติธรรมผ่ำนตุลำกำรทหำร (Draft Principles Governing the 

Administration of Justice Through Military Tribunals - “Decaux Principles”) เอกสำรสหประชำชำติ E/CN.4/2006/58 (2006), วันที่ 13 
มกรำคม พ.ศ. 2549, No. 9

95 มำตรำ 45, พระรำชบัญญัติธรรมนูญศำลทหำร (พ.ศ. 2498)
96 ค�ำตอบของประเทศไทย, วรรค 80
97 ดู เชิงอรรถ 91 
98 มำตรำ 61 วรรค 2, พระรำชบัญญัติธรรมนูญศำลทหำร (พ.ศ. 2498); ศำลทหำรจะอนุญำตให้อุทธรณ์ได้เพรำะยกเลิกกฎอัยกำรศึกแล้ว, กรุงเทพมหำนคร,  

http://www.nationmultimedia.com/politics/Military-courts-to-allow-appeals-now-that-martial--30257643.
html;กฎอัยกำรศึกและศำลทหำร: สิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองในประเทศไทย, TLHR (22 พฤษภำคม พ.ศ. 2557-15 มกรำคม พ.ศ. 2558),  
https://tlhr2014.files.wordpress.com/2015/02/150202-tlhr-report-civilians-in-military- court.pdf

99 ผู้ต้องสงสัยคดีหมิ่นสถำบันซึ่งมีปัญหำทำงจิตกลับค�ำให้กำรและรับสำรภำพผิด, ประชำไท, กรุงเทพมหำนครhttp://www.prachatai.com/english/
node/5296
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14 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การทบทวนการด�าเนินงานของประเทศไทย พ.ศ. 2560

VI. เสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคม และสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ

54. นบัจำกกำรรฐัประหำร คสช. ได้ใช้กรอบกฎหมำยใหม่และกฎหมำยทีม่อียูก่่อนแล้ว ได้แก่ กำรหมิน่ประมำททำงอำญำ (มำตรำ 326-328 
ของประมวลกฎหมำยอำญำ) มำตรำ 14 ของพระรำชบญัญตัว่ิำด้วยกำรกระท�ำควำมผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) 
(‘พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์’) ควำมผิดฐำนยุยงปลุกปั่น (มำตรำ 116 ของประมวลกฎหมำยอำญำ) และกำรหม่ินประมำทสถำบันกษัตริย์ 
(มำตรำ 112 ของประมวลกฎหมำยอำญำ) เพ่ือจับกุมลงโทษนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักเคล่ือนไหว ทนำยควำม นักวิชำกำร ผู้สื่อ
ข่ำว และฝ่ำยตรงข้ำมทำงกำรเมอืง ซึง่ก่อให้เกดิข้อกงัวลเรือ่งกำรละเมดิสทิธใินเสรภีำพของกำรแสดงออก กำรสมำคมและกำรชมุนมุ
โดยสงบ100 โดยตรำบจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 มีประชำชนประมำณ 588 คน ถูกจับกุมเพียงเพรำะพวกเขำใช้สิทธิใน
เสรีภำพของกำรแสดงออกและกำรชุมนุมโดยสงบ101 อย่ำงไรก็ดี ส�ำหรับจ�ำนวนรวมทั้งหมดทั่วประเทศยังไม่สำมำรถทรำบได้แน่ชัด 
เพรำะรัฐบำลไม่เปิดเผยตัวเลขอย่ำงเป็นทำงกำร ทั้งนี้ ใน พ.ศ. 2548 คณะกรรมกำรฯได้เสนอแนะไว้ในบทสรุปข้อสังเกตโดยให้
ประเทศไทย “ด�ำเนนิมำตรกำรอย่ำงเพียงพอ เพ่ือป้องกนัไม่ให้มีกำรบัน่ทอนเสรภีำพในกำรแสดงออกเพิม่ขึน้ […] และให้หลกัประกนั
ว่ำคดเีหล่ำน้ันจะได้รับกำรสบืสวนสอบสวนโดยรวดเร็ว ตลอดจนด�ำเนนิกำรกับผูท้ีต้่องรบัผดิชอบโดยไม่ค�ำนงึถงึต�ำแหน่งหรอืสถำนะ”102

กำรหมิ่นประมำททำงอำญำ

55. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักเคลื่อนไหว ผู้สื่อขำ่วและผู้ปฏิบัติงำนอื่นๆ ในภำคประชำสังคม ต่ำงเผชิญกับกำรด�ำเนินคดีอำญำด้วย
ข้อหำหมิ่นประมำทในประเทศไทย กำรหม่ินประมำททำงอำญำมีโทษสูงสุดคือจ�ำคุกหนึ่งปี103 ในขณะที่กำรหมิ่นประมำททำงอำญำ
โดย “กำรตพีิมพ์” มีโทษจ�ำคุกสงูสุดถงึสองปี และหำกกำรหมิ่นประมำทนั้นกระท�ำผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ จ�ำเลยมกัถูกตั้งข้อหำตำม
มำตรำ 14 ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งถูกเขียนไว้อย่ำงคลุมเครือ และมีโทษสูงสุดคือกำรจ�ำคุกห้ำปี104 ใน พ.ศ. 2559 สนช. ผ่ำนร่ำง
แก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์105 แม้ว่ำปัจจุบันมำตรำ 14 (1) ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์บัญญัติไว้ชัดเจนว่ำจะไม่มีกำรน�ำมำตรำนี้ไปใช้
ส�ำหรบั “ควำมผดิฐำนหมิน่ประมำทตำมประมวลกฎหมำยอำญำ” แต่ก็ยงัคงต้องเฝ้ำดตู่อไปว่ำจะมกีำรบงัคบัใช้บทบญัญัตทิีไ่ด้รบักำร
แก้ไขนีใ้นทำงปฏบิตัอิย่ำงไร เนือ่งจำกยงัมกีำรบญัญตัใิห้กำรกระท�ำจ�ำนวนหนึง่ซึง่มกีำรก�ำหนดขอบเขตไว้อย่ำงคลมุเครอืคงเป็นควำม
ผดิทำงอำญำ นัน่คอื “โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น�ำเข้ำสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์ทีบ่ดิเบอืนหรอืปลอมไม่ว่ำทัง้หมด
หรือบำงส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชน อันมิใช่กำรกระท�ำควำมผิดฐำน
หมิ่นประมำทตำมประมวลกฎหมำยอำญำ” อนึ่ง โดยแตกต่ำงจำกมำตรำ 14(1) มำตรำ 14(2) ได้บัญญัติให้ “กำรน�ำเข้ำสู่ระบบ
คอมพวิเตอร์ซึง่ข้อมลูอนัเป็นเทจ็ โดยประกำรทีน่่ำจะเกิดควำมเสียหำยต่อกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภยัของประเทศ ควำมปลอดภยั
สำธำรณะ ควำมม่ันคงในทำงเศรษฐกจิของประเทศ หรือโครงสร้ำงพืน้ฐำนอนัเป็นประโยชน์สำธำรณะของประเทศ หรือก่อให้เกดิควำม
ตื่นตระหนกแก่ประชำชน” เป็นควำมผิดทำงอำญำ แต่กลับไม่รวมข้อควำมท่ีว่ำจะไม่มีกำรน�ำไปใช้กับ “ควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท
ภำยใต้ประมวลกฎหมำยอำญำ” จึงเท่ำกับเป็นกำรเปิดโอกำสให้กระท�ำเช่นนั้นได้ 

คดีบริษัทเนเชอรัลฟรุต (อำนดี้ ฮอลล์) 

56. บริษัท เนเชอรัลฟรุต จ�ำกัด ได้ฟ้องร้องด�ำเนินคดีคดีหมิ่นประมำททำงอำญำและทำงแพ่งจ�ำนวนสี่คดีต่อนำยอำนดี้ ฮอลล์ ซึ่งเป็นนัก
ปกป้องสทิธมินษุยชนและนกัวจิยัด้ำนแรงงำนชำวองักฤษทีท่�ำงำนกับองค์กรเอกชนของประเทศฟินแลนด์ ชือ่ว่ำฟินน์วอทช์ (Finnwatch) 
ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2556 โดยรำยงำนผลกำรค้นพบของฮอลล์ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนของฟินน์วอทช์ภำยใต้ชื่อ Cheap Has 
a High Price106รำยงำนนี้กล่ำวอ้ำงว่ำมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลำยหลำยรูปแบบโดยบริษัท อำทิเช่น กำรยึดพำสปอร์ตของ
ลกูจ้ำงไว้ กำรกระท�ำรนุแรงโดยพนกังำนรกัษำควำมปลอดภยัและหวัหน้ำงำน สภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนทีอ่นัตรำย กำรใช้แรงงำนเด็ก 
กำรไม่จ่ำยค่ำจ้ำงและค่ำล่วงเวลำ หรอืจ่ำยค่ำจ้ำงเเละค่ำล่วงเวลำต�ำ่กว่ำอตัรำทีก่ฎหมำยก�ำหนด107 ในวนัที ่3 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2559 
ศำลฎีกำยกฟ้องคดีหมิ่นประมำททำงอำญำคดีหนึ่งที่มีสำเหตุมำจำกกำรให้สัมภำษณ์กับส�ำนักข่ำวอัลจำซีรำของนำยอำนดี้ ฮอลล์108 

100 นอกจำกนั้น ดู: ประเทศไทย: “they cannot keep us quiet”: the criminalization of activists, human rights defenders, and others in 
Thailand, AI, https:// www.amnesty.org/en/documents/asa39/5514/2017/en/

101 ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำ ดู:  https://freedom.ilaw.or.th/November2016
102 บทสรุปข้อสังเกตเรื่องประเทศไทยของคณะกรรมกำร ฯ , CCPR/CO/84/THA, วันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2548, วรรค 18
103 มำตรำ 326-328, ประมวลกฎหมำยอำญำ, กรุณำดู:  http://www.thailandlawonline.com/laws-in-thailand/thailand-criminal-law-text-trans-

lation
104 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ค�ำแปลภำษำอังกฤษอย่ำงไม่เป็นทำงกำร กรุณำดู:  http://www.prachatai.com/english/

node/117
105 พระรำชบัญญัติที่แก้ไขแล้วถูกเผยแพร่ในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2559 และจะมีผลบังคับเมื่อพ้น 120 วัน นับจำกวันประกำศ
106 Cheap has a high price, Finnwatch,  http://www.finnwatch.org/images/cheap%20has%20a%20high%20price_exec%20summary  

_final.pdf
107 แอนดี้ ฮอลล์: คดีควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, iLaw, http://freedom.ilaw.or.th/en/case/469#detail
108 ศำลฎีกำประเทศไทยยกฟ้องคดีหมิ่นประมำททำงอำญำต่อนักวิจัยของฟินน์วอทช์คือแอนดี้ ฮอลล์, Finnwatch, http://www.finnwatch.org/en/

news/417--thailand’s-top-court- dismisses-criminal-defamation-case-against-finnwatch-researcher-andy-hall
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ส่วนคดหีมิน่ประมำททำงอำญำอกีสำมคดยีงัคงอยูใ่นกำรพจิำรณำศำลไทย หน่ึงในน้ัน ในกำรพจิำรณำคดเีมือ่วันท่ี 20 กันยำยน พ.ศ. 2559 
ศำลชั้นต้นพิพำกษำว่ำนำยอำนดี้ ฮอลล์ มีควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทบริษัทภำยใต้ประมวลกฎหมำยอำญำและมีควำมผิดตำม 
พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์109 ปัจจบัุนคดดีงักล่ำวอยูใ่นชัน้อทุธรณ์ นอกจำกนี ้ภำยหลงัค�ำพพิำกษำเมือ่วนัที ่20 กนัยำยน พ.ศ. 2559 บรษิทั 
ธรรมเกษตร ซึง่ท�ำธรุกจิผลติอำหำรสตัว์ได้ยืน่ฟ้องคดหีมิน่ประมำทต่อนำยอำนดี ้ฮอลล์ และแรงงำนชำวพม่ำเกีย่วกบัค�ำกล่ำวหำว่ำมี
กำรปฏบิตัต่ิอแรงงำนข้ำมชำตอิย่ำงทำรณุ จำกข้อหำเพิม่เตมินี ้นำยอำนดี ้ฮอลล์ รูส้กึไม่มทีำงเลอืกนอกจำกเดนิทำงออกจำกประเทศไทย110

คดีภูเก็ตหวำน

57. ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2556 กองทัพเรือไทยได้ยื่นฟ้องคดีอำญำต่อบรรณำธิกำรสองคนของเว็บไซต์ข่ำวออนไลน์ช่ือภูเก็ตหวำนจำก
กำรยกบทควำมของส�ำนักข่ำวรอยเตอร์ (Reuters) ที่พำดพิง “กองทัพเรือไทย” ในกรณีกำรค้ำมนุษย์ชำวโรฮิงญำ111 ผู้สื่อข่ำวทั้งสอง
คนถูกตั้งข้อหำหมิ่นประมำทตำมประมวลกฎหมำยอำญำและละเมิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์112 แม้ว่ำจะถูกกดดันจำกนำนำชำติรวมทั้ง 
ICJ ให้ถอนฟ้อง113 แต่กำรพจิำรณำคดเีป็นเวลำสำมวนักเ็กดิขึน้เมือ่เดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 ตอ่มำในวนัที ่1 กันยำยน พ.ศ. 2558 
ศำลชั้นต้นยกฟ้องข้อกล่ำวหำทั้งหมด โดยมีควำมเห็นท่ีมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งว่ำ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ไม่มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือจะน�ำมำใช้
ในคดีหมิ่นประมำท114 คดีสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2559 เนื่องจำกไม่มีกำรยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพำกษำยกฟ้องภำยในก�ำหนด
เวลำ

คดีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสำมคนที่รำยงำนค�ำกล่ำวหำเรื่องซ้อมทรมำน

58. เมือ่วนัท่ี 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 หลงัจำกมกีำรฟ้องร้องให้ด�ำเนนิคดโีดยเจ้ำหน้ำทีท่หำรนำยหนึง่  ในนำมของกองอ�ำนวยกำรรกัษำ
ควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร ซึง่มหีน้ำทีด่แูลควำมมัน่คงในพ้ืนทีจ่งัหวัดชำยแดนภำคใต้ของประเทศไทย นกัปกป้องสิทธิมนษุยชน
ทั้งสำมคน คือนำงสำวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ นำยสมชำย หอมลออ และนำงสำวอัญชนำ หีมมิหน๊ะ ได้ถูกตั้งข้อหำหมิ่นประมำทตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำและละเมิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ด้วยกำรตีพิมพ์รำยงำนเกี่ยวกับกรณีซ้อมทรมำนและกำรประติบัติที่โหดร้ำย 
อืน่ๆ จ�ำนวน 54 กรณ ีทีอ้่ำงว่ำได้กระท�ำโดยเจ้ำหน้ำทีไ่ทยในพ้ืนทีจั่งหวัดชำยแดนภำคใต้ของประเทศต้ังแต่ พ.ศ. 2547115 กำรสอบสวน
ก�ำลังด�ำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจ และหำกถูกตัดสินว่ำมีควำมผิด นักปกป้องสิทธิมนุษยชนท้ังสำมคนอำจจะต้องโทษ 
จ�ำคุกเป็นเวลำถึงเจ็ดปี

กำรฟ้องร้องด�ำเนินคดีต่อชุมชน

59. มีกำรฟ้องคดีหมิ่นประมำทมำกมำยกับสมำชิกชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรพัฒนำ ตัวอย่ำงเช่น คดีหมิ่นประมำทที่บริษัท อัครำ  
รีซอร์สเซส ยื่นฟ้องนักเคลื่อนไหวต่อต้ำนเหมืองในจังหวัดพิจิตรที่คัดค้ำนกำรท�ำเหมืองของบริษัท116 และคดีหมิ่นประมำทที่ บริษัท  
ทุ่งค�ำ จ�ำกัด ยื่นฟ้องนักเคลื่อนไหวในพ้ืนท่ี117 และองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)118 ที่
เผยแพร่เรื่องผลกระทบของเหมืองทองแบบเปิดในจังหวัดเลย119 โดยแม้ว่ำสุดท้ำยแล้ว พนักงำนอัยกำรหรือศำลจะได้มีค�ำสั่งหรือ 

109 ประเทศไทย: ค�ำพิพำกษำคดีแอนดี้ ฮอลล์เน้นควำมจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำให้กำรหมิ่นประมำทไม่ใช่ควำมผิดทำงอำญำ,  ICJ.https://www.icj.org/
thailand-verdict-in-andy-hall-case-underscores-need-for- defamation-to-be-decriminalized/

110 Andy Hall, labor rights activist, leave the country after being sued for another case (TH), Benar News, กรุงเทพมหำนคร. http://www.
benarnews.org/thai/news/hall-paris-11072016105723.html 

111 ประเทศไทย: ถอนฟ้องเรื่องหมิ่นประมำททำงอำญำกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยทันที, ICJ,  http://www.icj.org/thailand-immediately-withdraw-
criminal-defamation- complaint-against-human-rights-defender/; Local EU Statement on the increasing misuse of criminal 
defamation laws in Thailand, EU,  http://eeas.europa.eu/delegations/thailand/documents/news/141114_eu_homs_statement_on_
misuse_of_criminal_defamation_laws_en.pdf

112 ประเทศไทย: ยุติกำรด�ำเนินคดีกับผู้สื่อข่ำวภูเก็ตหวำนจำกกำรรำยงำนเรื่องวิกฤติชำวโรฮิงญำ, ICJ,  http://www.icj.org/thailand-end-prosecution-
of-phuketwan-journalists-for- reporting-on-rohingya-trafficking-crisis/

113 กำรพิจำรณำคดีภูเก็ตหวำน: กำรด�ำเนินคดีอย่ำงมีเงื่อนง�ำต่อกำรแสดงออกโดยเสรี, ICJ,  http://www.icj.org/the-phuketwan-trial-an-insidious-
prosecution-of-free-expression/

114 ประเทศไทย: ยุติกำรด�ำเนินคดีกับผู้สื่อข่ำวภูเก็ตหวำนและยกเลิกกฎหมำยหมิ่นประมำททำงอำญำ, ICJ,  http://www.icj.org/thailand-end-prosecu-
tion-of-phuketwan-journalists-and-repeal- criminal-defamation-laws/

115 ประเทศไทย: หยุดใช้ข้อหำหมิ่นประมำทกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เสำะหำควำมรับผิดชอบต่อกรณีทรมำน, ICJ,  https://www.icj.org/thailand-
stop-use-of-defamation- charges-against-human-rights-defenders-seeking-accountability-for-torture/

116 ศำลยกฟ้องนักเคลื่อนไหวชุมชนในคดีเหมือง, ประชำไท, กรุงเทพมหำนคร,  http://www.prachatai.com/english/node/6712
117 บริษัททุ่งค�ำจ�ำกัดถอนฟ้องกลุ่มคนรักษ์บ้ำนเกิดในคดีหมิ่นประมำท ทนำยควำมกล่ำวว่ำยังคงเหลืออีกหลำยคดี, ประชำไท, กรุงเทพมหำนคร, http://

prachatai.com/journal/2016/03/64556 (เข้ำถึงเมื่อวันที่ 20 มกรำคม พ.ศ. 2560) 
118 ประเทศไทย: Court Dismisses Criminal Defamation Case against Thai PBS and Journalists, Fortify Rights.  http://www.fortifyrights.org/

publication-20161117.html (เข้ำถึงเมื่อวันที่ 20 มกรำคม พ.ศ. 2560)  
119 “กำรพัฒนำ” และควำมไม่พอใจในประเทศไทย, ICJ,  https://www.icj.org/development- and-its-discontents-in-thailand/ 
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16 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การทบทวนการด�าเนินงานของประเทศไทย พ.ศ. 2560

ค�ำพิพำษำในทำงสอดคล้องกับหลักเสรีภำพในกำรแสดงออกและแสดงควำมคิดเห็นของบุคคลที่ต้องคดี120 แต่คดีดังกล่ำวก็ส่งผลกระ
ทบในทำงท�ำลำยขวัญของประชำชนที่จะใช้สิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและแสดงออก เนื่องจำกต้องหวำดกลัวต่อกำรถูก
ด�ำเนินคดี

60. คณะกรรมกำรฯเคยมีควำมเห็นว่ำ “จะต้องมีกำรจัดท�ำกฎหมำยหมิ่นประมำทด้วยควำมระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกฎหมำยเหล่ำ
นี้…ในทำงปฏิบัติจะไม่น�ำไปสู่กำรปิดกั้นเสรีภำพในกำรแสดงออก…อย่ำงน้อยที่สุด ในกำรแสดงควำมเห็นต่อบุคคลสำธำรณะ” และ 
“กำรวิพำกษ์วิจำรณ์ประเด็นใดๆเพื่อประโยชน์สำธำรณะควรได้รับกำรยอมรับให้เป็นข้อต่อสู้ในกำรโต้แย้งกำรกระท�ำผิด […] รัฐภำคี
ควรพจิำรณำให้กำรหมิน่ประมำทไม่เป็นควำมผดิทำงอำญำ และไม่ว่ำในกรณใีดควรอนญุำตให้มกีำรบงัคบัใช้กฎหมำยอำญำเฉพำะกบั
คดีรุนแรงมำกสุด อีกทั้งกำรจ�ำคุกก็ไม่ใช่บทลงโทษที่เหมำะสมแต่อย่ำงใดเลย”121

กำรยุยงปลุกปั่น

61. มำตรำ 116 ของประมวลกฎหมำยอำญำ บัญญัติให้กำรกระท�ำที่ “เพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง...รัฐบำล...หรือ...เพื่อให้เกิดควำม 
ปั่นป่วนหรือกระด้ำงกระเดื่องในหมู่ประชำชน...หรือ...เพื่อให้ประชำชนล่วงละเมิดกฎหมำยแผ่นดิน” เป็นควำมผิด ควำมผิดท�ำนอง
ยุยงปลุกปั่นเช่นนี้มีโทษสูงสุดคือจ�ำคุกเป็นเวลำเจ็ดปี โดยต้ังแต่กำรรัฐประหำรเป็นต้นมำ มีกำรน�ำมำตรำ 116 มำใช้มำกข้ึนเพื่อตั้ง
ข้อหำกบันกักำรเมอืง122 นกัปกป้องสทิธมินษุยชน123 และนกัศกึษำ124 ทีร่วมตวักนัอย่ำงสงบเพือ่แสดงควำมเหน็วิพำกษ์วิจำรณ์รฐับำล
ทหำร จำกข้อมลูขององค์กรเอกชนแนวหน้ำองค์กรหนึง่ทีช่ือ่ Internet Law Reform Dialogue (‘iLaw’), มปีระชำชนอย่ำงน้อย 62 คน
ถูกกล่ำวหำและ/หรือด�ำเนินคดีฐำนละเมิดมำตรำ 116 ภำยหลังกำรรัฐประหำร125

62. ในวันท่ี 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 นำยบำรมี ชัยรัตน์ หนึ่งในกรรมกำรบริหำรขององค์กรนิรโทษกรรมสำกลในประเทศไทย และผู้
ประสำนงำนสมัชชำคนจนซึ่งเป็นองค์กรเอกชนไทย ถูกเรียกไปรำยงำนตัว และถูกตั้งข้อหำดังต่อไปนี้โดยเจ้ำหน้ำที่ทหำร126 ได้แก่ 
ข้อหำยยุงปลกุป่ันและละเมดิค�ำสัง่ หน.คสช. ที ่3/2558 ซึง่ห้ำมกำรชมุนมุทำงกำรเมืองตัง้แต่ห้ำคนข้ึนไป เนือ่งด้วยเมือ่เดอืนมถุินำยน 
พ.ศ. 2558 เขำได้ให้กำรสนบัสนนุกลุม่นกัศกึษำ 14 คนทีป่ระท้วงกำรรัฐประหำร127 ในวนัที ่14 กันยำยน พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นเวลำหน่ึง
ปีหลังจำกกำรกระท�ำที่ถูกกล่ำวหำ นำงสำวศิริกำญจน์ เจริญศิริ ซึ่งเป็นทนำยควำมสิทธิมนุษยชนและผู้เชี่ยวชำญของ TLHR ถูกตั้ง
ข้อหำในควำมผิดเดียวกันกับ 14 นักศึกษำที่ต่อต้ำนรัฐประหำรและได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำยจำก TLHR ควำมผิดนั้นก็คือ
ยุยงปลุกปั่นและละเมิดค�ำสั่ง หน.คสช. ที่ 3/2558128 ทั้งนี้ หำกนำยบำรมี ชัยรัตน์และนำงสำวศิริกำญจน์ถูกด�ำเนินคดี ทั้งสองคนจะ
ต้องถูกพจิำรณำคดีในศำลทหำร  ICJ เชือ่ว่ำเหตุผลในกำรตัง้ข้อหำกบันำงสำวศริกิำญจน์ เจรญิศริ ิส่วนหนึง่เป็นเพรำะต้องกำรตอบโต้
เธอที่รณรงค์ในเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับนำนำชำติ129

กำรหมิ่นประมำทสถำบันกษัตริย์

63. ควำมผดิอำญำฐำนหม่ินประมำทสถำบนักษัตรย์ิ บญัญตัไิว้ว่ำ ผูใ้ดก็ตำมท่ี “หมิน่ประมำท ดหูมิน่ หรือแสดงควำมอำฆำตมำดร้ำยพระ
มหำกษตัรย์ิ พระรำชนิ ีรชัทำยำทหรือผูส้�ำเรจ็รำชกำรแทนพระองค์” ต้องระวำงโทษจ�ำคกุสงูสดุสบิห้ำปี ในบำงกรณี กำรพจิำรณำคดี
หมิน่ประมำทสถำบนักษตัรย์ิกระท�ำโดยลบัด้วยกำรอ้ำงเหตผุล “ควำมมัน่คงของชำต”ิ ภำยหลงักำรรฐัประหำร มกีำรพจิำรณำคดหีม่ิน
ประมำทสถำบันกษัตริย์อย่ำงน้อย 90 คดีโดยศำลทหำรและศำลอำญำ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดจำกช่วงก่อนรัฐประหำร130 ในวันที่  
7 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 ผู้รำยงำนพิเศษแห่งสหประชำชำตเิรือ่งกำรส่งเสรมิเสรภีำพในควำมคดิเหน็และกำรแสดงออกได้เรยีกร้องให้
รฐับำลไทยยตุกิำรใช้บทบญัญัตกิำรหมิน่ประมำทสถำบนักษตัรย์ิเป็นเครือ่งมอืทำงกำรเมอืงเพือ่ปรำบปรำมกำรแสดงควำมเหน็ในทำง

120 ยกตัวอย่ำงเช่น, บริษัททุ่งค�ำจ�ำกัด v.ไทยพีบีเอส ในคดีนี้ ศำลอำญำกรุงเทพฯตัดสินว่ำค�ำฟ้องไร้มูล อีกทั้งเห็นว่ำไทยพีบีเอสและผู้สื่อข่ำวในสังกัดปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมวิชำชีพและได้ข้อมูลจำกแหล่งข่ำวที่น่ำเชื่อถือ นั่นคือหน่วยงำนรัฐบำลและชำวบ้ำน  อีกตัวอย่ำงหนึ่ง คือ บริษัทอักขรำ 
v.นักเคลื่อนไหวคัดค้ำนเหมือง ศำลตัดสินว่ำจ�ำเลยมีสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชน

121 คณะกรรมกำร ฯ, ควำมเห็นทั่วไปที่ 34, CCPR/C/GC/34, วรรค 7
122 จำตุรนต์: ท้ำทำยอ�ำนำจค�ำสั่ง คสช. ที่ 41/2557, มำตรำ 116, พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์, iLaw,  http://freedom.ilaw.or.th/en/case/600
123 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนปฏิเสธข้อหำยุยงปลุกปั่น, ประชำไท, กรุงเทพมหำนคร,  http://www.prachatai.com/english/node/5369
124 Thailand: Junta Arrests 14 Student Activists, HRW,  https://www.hrw.org/news/2015/06/27/thailand-junta-arrests-14-student-activists
125 ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำดู https://freedom.ilaw.or.th/politically-charged
126 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้โดดเด่นของไทยถูกกล่ำวหำว่ำยุยงปลุกปั่น, ประชำไท, กรุงเทพมหำนคร,  http://www.prachatai.com/english/node/5276
127 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนปฏิเสธข้อหำยุยงปลุกปั่น, ประชำไท, กรุงเทพมหำนคร, http://www.prachatai.com/english/node/5369
128 ทนำยควำมศิริกำญจน์รำยงำนตัวกับต�ำรวจในข้อหำยุยงปลุกปั่นและรวมตัวทำงกำรเมือง, TLHR.  http://www.tlhr2014.com/

th/?p=2577;ประเทศไทย: ยุติกำรคุกคำมและข่มขู่ทนำยควำมสิทธิมนุษยชนศิริกำญจน์ เจริญศิริ โดยทันที, ICJ.  http://www.icj.org/thailand- imme-
diately-end-harassment-and-intimidation-of-human-rights-lawyer-sirikan-charoensiri/

129 ประเทศไทย: ถอนฟ้องคดียุยงปลุกปั่นและกำรด�ำเนินคดีทั้งหมดกับทนำยควำมสิทธิมนุษยชนศิริกำญจน์ เจริญศิริ โดยทันที, ICJ,  https://www.icj.org/
thailand-immediately-drop-sedition- case-and-all-proceedings-against-human-rights-lawyer-sirikan-charoensiri
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17ค�ำแถลงร่วม

วิพำกษ์วิจำรณ์131 ข้อกังวลด้ำนสิทธิมนุษยชนอันเกิดจำกกำรพิจำรณำคดีหมิ่นประมำทสถำบันกษัตริย์ ได้แก่ กำรปฏิเสธไม่ให้ประกัน
ตวั แม้ว่ำบคุคลผูต้้องคดมีปัีญหำสขุภำพร้ำยแรง และกำรพจิำรณำคดเีป็นกำรลบั132 อนึง่ ไม่เพยีงแต่มกีำรฟ้องคดหีมิน่ประมำทสถำบนั
กษัตริย์จ�ำนวนเพิ่มขึ้นเท่ำนั้น แต่ในบำงคดีระยะเวลำของโทษจ�ำคุกกลับยืดยำวออกไปอีกด้วย เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ศำล
ทหำรในกรุงเทพมหำนครและเชียงใหม่ตัดสินลงโทษจ�ำคุกชำยหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนเป็นเวลำ 30 ปีและ 28 ปี ตำมล�ำดับภำยหลัง
จำกทีพ่วกเขำรบัสำรภำพผดิ ด้วยข้อหำโพสต์ข้อควำมในเฟซบุก๊หลำยข้อควำมในท�ำนองวพิำกษ์วจิำรณ์สถำบนักษตัรย์ิ ส�ำนกัข้ำหลวง
ใหญ่สิทธมินุษยชนแห่งสหประชำชำต ิ(‘OHCHR’) กล่ำวว่ำโทษดงักล่ำวเป็นโทษสงูสดุเท่ำทีเ่คยเกิดกับคดหีมิน่ประมำทสถำบันกษตัรย์ิ
นับแต่เริ่มเก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2549133 ทั้งนี้ ก่อนกำรยอมรับสำรภำพตำมข้อกล่ำวหำดังกล่ำว ศำลพิจำรณำโทษจ�ำคุกจ�ำเลยทั้งสอง
เป็นเวลำ 60 ปี และ 56 ปี นอกจำกนี้แล้ว ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกตั้งข้อหำภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยนี้เพียงเพรำะกำร
แชร์ข่ำวในเฟซบุก๊ หรอืกำรเขยีนข้อควำมในเฟซบุก๊เมสเซนเจอร์ ยกตวัอย่ำงเช่น ในคดขีองนำยจตภุทัร (“ไผ่”) บญุภทัรรกัษำ ซึง่เป็น
แกนน�ำคนหนึ่งของกลุ่มประชำธิปไตยในภำคอีสำน และถูกจับกุมพร้อมตั้งข้อหำเพรำะส่งต่อ (share) และคัดลอกน�ำบทควำมบำง
ส่วนของบบีซีไีทยเกีย่วกบัประวตัริชักำลที ่10 มำลงในเฟซบุก๊134 อกีคดหีนึง่คอืคดขีองนำงสำวพฒัน์นร ีชำญกจิ มำรดำของนกักจิกรรม
ที่มีชื่อเสียงคนหน่ึง ซึ่งเธอถูกต้ังข้อหำตำมมำตรำ 112 เนื่องจำกใช้ค�ำว่ำ ‘จ้ำ’ (ภำษำพูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้ของค�ำว่ำ ‘ได้’ ในภำษำ
ไทย) ตอบในเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ระหว่ำงมีบทสนทนำเป็นกำรส่วนตัวกับบุคคลอื่น135 ค�ำตอบนี้ถูกมองว่ำเป็นค�ำหมิ่นประมำทสถำบัน
กษัตริย์ และเธอก�ำลังได้รับกำรพิจำรณำคดีในศำลทหำร

กำรแทรกแซงกิจกรรมทำงสังคมและกำรเมือง

64. เจ้ำหน้ำทีไ่ทยเข้ำแทรกแซงกจิกรรมทำงสังคมและกำรเมืองจ�ำนวนอย่ำงน้อย 34 กจิกรรมในปีพ.ศ. 2559 68 กจิกรรมในปี พ.ศ. 2558 
และ 42 กิจกรรมในปี พ.ศ. 2557136 ภำยหลังกำรแทรกแซง บำงกิจกรรมต้องยกเลิกไป  เมื่อเดือนกันยำยน พ.ศ. 2557137 และเดือน
มถินุำยน พ.ศ. 2558138 คสช.ห้ำม TLHR ไม่ให้จดักจิกรรมสำธำรณะเพือ่เปิดเผยรำยงำนสถำนกำรณ์สทิธมินษุยชนนบัจำกกำรรฐัประหำร 
ในเดอืนมิถุนำยน พ.ศ. 2558 เจำ้หนำ้ทีย่กเลิกงำนเปิดตวัรำยงำนของฮิวแมนไรท์วอทช์139 ในเรือ่งกำรประหัตประหำรชนกลุม่น้อยใน
ประเทศเวยีดนำม โดยอ้ำงว่ำอำจสร้ำงควำมเสยีหำยกับควำมมัน่คงของชำตแิละควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงสองประเทศ140 ต่อมำเมือ่เดือน
กนัยำยน พ.ศ. 2559 องค์กรนริโทษกรรมสำกลต้องยกเลกิกจิกรรมสำธำรณะเพือ่เปิดเผยรำยงำนกำรซ้อมทรมำนในประเทศไทย หลงั
จำกเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจเตอืนกลุม่ผูจ้ดัว่ำอำจมกีำรจบักมุและด�ำเนนิคดกีบัผู้แทนระหว่ำงประเทศขององค์กรด้วยข้อหำควำมผิดเร่ืองวซ่ีำ141

กำรปรำบปรำมกำรแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงรัฐธรรมนูญ

65. ระหว่ำงเวลำใกล้กำรลงประชำมตร่ิำงรฐัธรรมนญูเมือ่เดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2559 มกีำรใช้ค�ำสัง่ หน.คสช.ท่ี 3/2558 และพระรำชบัญญตัิ
ว่ำด้วยกำรออกเสยีงประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 (‘พ.ร.บ.ประชำมตริฐัธรรมนญู’) เพือ่ห้ำมกำรวจิำรณ์ กำรถกเถยีงและกำร
แสดงออก รวมทั้งกำรรณรงค์ในรูปแบบอื่นๆ เกี่ยวกับกระบวนกำรลงประชำมติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง มำตรำ 61 บัญญัติให้กำรกระท�ำ
บำงประเภทเป็นควำมผดิทำงอำญำ อีกท้ังยงัใช้ค�ำพดูคลมุเครือในกำรบัญญตัคิวำมผดิ ได้แก่กำร “ก่อควำมวุ่นวำยเพือ่ให้กำรออกเสยีง
ไม่เป็นไปด้วยควำมเรยีบร้อย” ซึง่รวมถงึผูซ้ึง่ “ด�ำเนนิกำรเผยแพร่ข้อควำม ภำพ เสยีง ในสือ่หนงัสอืพิมพ์ วทิย ุโทรทัศน์ สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 
หรือในช่องทำงอื่นใด ที่ผิดไปจำกข้อเท็จจริง หรือมีลักษณะรุนแรง ก้ำวร้ำว หยำบคำย ปลุกระดม หรือข่มขู่โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้มีสิทธิ
ออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือไม่ออกเสียง” โดยโทษสูงสุดของกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 61 คือจ�ำคุก

131 คณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน, กระบวนกำรยุติธรรม, หลักนิติธรรมและประชำธิปไตย, ปัญหำกระบวนกำรยุติธรรมผ่ำนตุลำกำรทหำร, รำยงำนยื่นโดยผู้
รำยงำนพิเศษ, Emmanuel Decaux, E/CN.4/Sub.2/2005/9, วันที่ 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2548,  http://www2.ohchr.org/english/bodies /
subcom/57/docs/ecn4 sub2-2005-9-E-final.doc 

132 ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำดู:  https://spdb.ohchr.org/hrdb/29th/public_- _UA_Thailand_08.12.11.14_ (13.2014).pdf
133 Press briefing note on Thailand and Mali, OHCHR.  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16310 

&LangID=E
134 ไผ่ ‘ดำวดิน’ ถูกจับกุมด้วยข้อหำหมิ่นสถำบันหลังจำกส่งต่อบทควำมของบีบีซี, TLHR,  http://www.tlhr2014.com/th/?p=2992
135 HRW condemns arrest of Ja New’s mother, เดอะเนชั่น, กรุงเทพมหำนคร,  http://www.nationmultimedia.com/breakingnews/Human-

Rights-Watch-condemns-arrest-of- Ja-News-moth-30285482.html
136 รำยงำนประจ�ำปีเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (พ.ศ. 2559), iLaw,  https://freedom.ilaw.or.th/PoliticalRightandFreedoms2016
137 NCPO forces rights groups to cancel forum, บำงกอกโพสต์, กรุงเทพมหำนคร, http://www.bangkokpost.com/lite/topstories/430103 /

ncpo-forces-rightsgroups-to-cancel-forum
138 ต�ำรวจไทยบังคับให้ยกเลิกกำรเสวนำเรื่องสิทธิมนุษยชน, ประชำไท, กรุงเทพมหำนคร,  http://www.prachatai.com/english/node/5126
139 Persecuting “Evil Way” Religion, HRW,  https://www.hrw.org/report/2015/06/26/persecuting-evil-way-religion/abuses-against-mon-

tagnards-vietnam
140 Thailand blocks human rights group’s launch of Vietnam report, The Guardian, UK,  http://www.theguardian.com/world/2015/

jun/26/thailand-human-rights-vietnam-report
141 ทำงกำรไทยกีดกันกำรแถลงข่ำวต่อสื่อเรื่องรำยงำนกำรซ้อมทรมำนโดยควำมสนับสนุนของรัฐ, ประชำไท, กรุงเทพมหำนคร,  http://www.prachatai.

com/english/node/6599
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18 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การทบทวนการด�าเนินงานของประเทศไทย พ.ศ. 2560

สิบปี และปรบัเป็นเงนิ 200,000 บำท ทัง้นี ้ปรำกฏว่ำมปีระชำชนอย่ำงน้อย 207 คน ซึง่มส่ีวนร่วมในกำรรณรงค์ก่อนและระหว่ำงกำร
ลงประชำมติ ถูกด�ำเนินคดีบนควำมผิดฐำนฝ่ำฝืนข้อห้ำมชุมนุมทำงกำรเมืองตำมค�ำสั่ง หน.คสช.ท่ี 3/2558 และพ.ร.บ.ประชำมติ
รัฐธรรมนูญ ในจ�ำนวนดังกล่ำว อย่ำงน้อย 47 คนที่ถูกกล่ำวหำว่ำละเมิดมำตรำ 61 วรรค 2142ของ พ.ร.บ.ประชำมติรัฐธรรมนูญ143  
ยกตัวอย่ำงเช่น ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2559 เจ้ำหน้ำที่ TLHR สองคนคือนำงสำวนีรนุช เนียมทรัพย์ และ นำงสำวดวงทิพย์  
ฆำรฤทธ์ิ เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์กิจกรรมสัมมนำเรื่องร่ำงรัฐธรรมนูญที่จังหวัดขอนแก่นโดยไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้จัดแต่อย่ำงใด แม้ว่ำ
ทัง้สองคนจะอธบิำยกับเจ้ำหน้ำท่ีอย่ำงชดัเจนว่ำเป็นผูส้งัเกตกำรณ์ แต่กย็งัถกูตัง้ข้อกล่ำวหำว่ำขดัค�ำสัง่หน.คสช.ที ่3/2558 โดยจดักำร
สัมมนำร่วมกับนักกิจกรรมคนอ่ืนๆ และพวกเขำจะต้องถูกพิจำรณำคดีในศำลทหำรหำกมีกำรฟ้องคดี144 ในเดือนเดียวกันนั้นเอง นัก
กจิกรรมสีค่นถกูต้ังข้อหำภำยใต้พ.ร.บ.ประชำมติรัฐธรรมนญูเนือ่งจำก “เป็นทีเ่ช่ือว่ำก�ำลังเตรยีมกำรแจก” ใบปลิวชกัชวนให้ออกเสยีง
ไม่รับร่ำง ภำยหลังจำกเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจค้นรถยนต์ของผู้ต้องสงสัยคนหน่ึงโดยปรำศจำกหมำยศำล ผู้สื่อข่ำวที่มำท�ำข่ำวกิจกรรมดัง
กล่ำวก็ถูกตั้งข้อหำเดียวกันถึงแม้ว่ำจะได้พยำยำมแสดงบัตรประจ�ำตัวผู้สื่อข่ำวแล้วก็ตำม145

เสรีภำพในกำรชุมนุม

66. ข้อห้ำมกำรชุมนุมกันของประชำชนตั้งแต่ห้ำคนข้ึนไปเพื่อจุดประสงค์ทำงกำรเมือง ตำมประกำศ คสช. ท่ี 7/2557 และต่อมำโดย 
ค�ำสัง่ หน.คสช.ที ่3/2558146 ได้ถกูน�ำมำใช้เพือ่คุกคำมนกัปกป้องสทิธมินษุยชน นกัเคลือ่นไหว ผูส้ือ่ข่ำว และทนำยควำมในทำงกฎหมำย 
ทัง้นี ้ในช่วงเวลำตัง้แต่รฐัประหำรจนถงึวันที ่30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2559 มบีคุคลอย่ำงน้อย 588 คนถกูจบักมุเนือ่งจำกกำรใช้สทิธิของ
พวกเขำในกำรชุมนุมโดยสงบ147

กำรประท้วงต่อต้ำนรัฐประหำร

67. เมือ่วนัที ่22 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นวันครบรอบหน่ึงปีของกำรรัฐประหำร นักศกึษำและนักเคลือ่นไหวจ�ำนวน 38 คน ถกูจบักมุ
เนื่องจำกชุมนุมประท้วงโดยสงบหน้ำหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร ในขณะเดียวกันท่ีจังหวัดขอนแก่นมีประชำชนเจ็ดคนถูก
จับกุม พร้อมตั้งข้อหำฝ่ำฝืนค�ำส่ังหน.คสช.ที่ 3/2558148 พวกเขำได้รับกำรปล่อยตัวในวันถัดมำ ในวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ที่
กรุงเทพมหำนคร เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจและทหำรจับกุมนักศึกษำ 14 คนที่ประท้วงกรณีกำรจับกุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 
พวกเขำถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพเป็นเวลำ 12 วัน นักศึกษำเหล่ำนี้ได้รับกำรปล่อยตัวในวันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 
และมกีำรตัง้ข้อหำยยุงปลกุป่ัน รวมทัง้ฝ่ำฝืนค�ำสัง่หน.คสช.ท่ี 3/2558 กับพวกเขำ กำรสอบสวนยังคงด�ำเนนิกำรอยู่ หำกมีกำรฟ้องคดี 
พวกเขำจะต้องถูกด�ำเนินคดีในศำลทหำร

พระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ

68. มีกำรต้ังข้อหำกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจ�ำนวนหน่ึงภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เม่ือ 
วันท่ี 13 สิงหำคม พ.ศ. 2558 โดยภำยใต้ พ.ร.บ.นี้ กำรชุมนุมสำธำรณะซ่ึงจัดขึ้นโดยปรำศจำกกำรยื่นขออนุญำตล่วงหน้ำ หรือกำร
ชมุนมุสำธำรณะท่ีถกูห้ำมโดยหน่วยงำนท่ีรบัผดิชอบ ถือเป็นกำรชมุนมุโดยผดิกฎหมำย และในบำงสถำนกำรณ์ผูจ้ดักำรชมุนมุดงักล่ำว
มักตกอยู่ในควำมเสี่ยงที่จะถูกลงโทษทำงอำญำภำยใต้ พ.ร.บ.ฉบับนี้149

142 พระรำชบัญญัติกำรออกเสียงประชำมติของประเทศไทย (พ.ศ. 2559), มำตรำ 61, กำรเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อโน้มน้ำวผู้ลงคะแนน หรือไม่ก็ขัดขวำงกำรออก
เสียงประชำมติถือเป็นควำมผิดทำงอำญำ ด้วยบทลงโทษจ�ำคุก 10 ปี และเสียสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลำ 10 ปี

143 ดู เชิงอรรถ  70
144 นักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนถูกด�ำเนินคดีหลังจำกกำรลงประชำมติผ่ำนพ้นไปนำนแล้ว, TLHR,  http://www.tlhr2014.com/th/?p=2335
145 นักเคลื่อนไหวเพื่อออกเสียงไม่รับร่ำงรัฐธรรมนูญและผู้สื่อข่ำวถูกด�ำเนินคดีภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรออกเสียงประชำมติ, TLHR,  http://www.tlhr2014.

com/th/?p=1107
146 ตำมค�ำสั่ง หน.คสช.ที่ 3/2558, กำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมกำรชุมนุมของประชำชนมีโทษจ�ำคุก 6 เดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บำท
147 ดู เชิงอรรถ 104 
148 ประเทศไทย: กำรจับกุมในวันครบรอบรัฐประหำรเป็นเครื่องเตือนใจแท้จริงถึงกำรปรำบปรำมอย่ำงต่อเนื่อง, AI, https://www.amnesty.org/en/latest/

news/2015/05/thailand-arrests-on-coup-anniversary-stark-reminder-of-repression/; กำรจับกุมหนึ่งในนักศึกษำ 14 คนของกลุ่มประชำธิปไตย
ใหม่, TLHR,  https://tlhr2014.wordpress.com/tag/thailand/

149 ยกตัวอย่ำงเช่น ทนำยควำมเพื่อประชำธิปไตย นำยอำนนท์ น�ำภำ ถูกปรับเพรำะไม่ได้ยื่นเรื่องขอจัดชุมนุมสำธำรณะ 24 ชั่วโมงล่วงหน้ำ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม กรุณำดู: http://www.matichon.co.th/news/403843; ในอีกคดีเกี่ยวกับผู้ประท้วงที่เดินขบวนคัดค้ำนมติของคณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำง
บกจังหวัดขอนแก่นที่จะย้ำยสถำนีเดินรถประจ�ำทำงไปที่อื่น จ�ำเลยคนหนึ่งถูกตัดสินลงโทษจ�ำคุกเป็นเวลำ 1 ปีกับ 15 วัน และปรับในข้อหำจัดชุมนุม
ประท้วงและขัดขวำงกำรเข้ำออกสถำนที่รำชกำร จ�ำเลยอีกคนหนึ่งถูกตัดสินลงโทษจ�ำคุกเป็นเวลำ 1 เดือนกับ 15 วัน และปรับในข้อหำเข้ำร่วมกำรประท้วง 
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำดู: goo.gl/W22Q0W

http://www.tlhr2014.com/th/?p=2335
http://www.tlhr2014.com/th/?p=1107
http://www.tlhr2014.com/th/?p=1107
https://tlhr2014.wordpress.com/tag/thailand/
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69. ประชำชนในชุมชนท้องถิน่หวำดกลวัทีจ่ะรวมตวักันเพือ่กิจกรรมทีไ่ม่เกีย่วข้องกบักำรเมอืง เพรำะเกรงว่ำทหำรอำจตัง้ใจหรอืเข้ำใจผิด
มองว่ำเป็นกิจกรรมทำงกำรเมือง ยกตัวอย่ำงเช่น ชุมชนที่ชื่อว่ำฅนรักษ์บ้ำนเกิด (‘ฅรบก.’) ในจังหวัดเลย ชึ่งได้เข้ำร่วมต่อต้ำนเหมือง
ทองค�ำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกล่ำวกับ ICJ เมื่อเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2557 ว่ำกำรที่ คสช. สั่งห้ำมกำรชุมนุม
ทำงกำรเมือง สร้ำงควำมหวำดกลัวให้กับพวกเขำหำกต้องกำรจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อพูดคุยถึงปัญหำของชุมชนที่ไม่เกี่ยวกับกำรเมือง 
ในวันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2559 สมำชิก ฅรบก. เจ็ดคนเข้ำรำยงำนตัวกับเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจหลังจำกถูกกล่ำวหำว่ำพวกเขำละเมิด 
พ.ร.บ.กำรชุมนุมสำธำรณะโดยไม่แจ้งเจ้ำหน้ำที่ล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรรวมตัวกันหน้ำอำคำรรำชกำร ในขณะที่เจ้ำหน้ำที่ก�ำลังพิจำรณำ
เรื่องสัมปทำนเหมืองแร่เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559150

VII. ข้อเสนอแนะ

70. จำกข้อกังวลต่ำงๆ ข้ำงต้น ICJ และ TLHR มีควำมเห็นว่ำรัฐบำลไทยควรด�ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

กำรปฏิบัติตำมกติกำฯ ในกรอบรัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมำย

ก. ยกเลิกหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำวให้สอดคล้องกับพันธกรณีของประเทศไทยภำยใต้กติกำฯ โดยเฉพำะในมำตรำ 44  47 
และ 48 ซึง่มคีวำมส�ำคัญเร่งด่วน ตลอดจนด�ำเนนิข้ันตอนทีจ่�ำเป็นเพือ่ให้หลกัประกนัในกำรจดัให้มซีึง่รฐัธรรมนญูทีคุ่ม้ครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ข. แก้ไขร่ำงรัฐธรรมนญูทีผ่่ำนกำรลงประชำมตเิมือ่วนัที ่7 สงิหำคม พ.ศ. 2559 เพือ่ให้สอดคล้องกบัพนัธกรณขีองประเทศไทยภำย
ใต้กติกำฯ

ค. แก้ไข หรอืหำกเหมำะสมด�ำเนนิกำรยกเลกิบรรดำกฎหมำยรวมทัง้ค�ำสัง่และประกำศ คสช. ท่ีจ�ำกัดกำรใช้สทิธติำมกตกิำฯ ตลอด
จนค�ำสั่ง หน.คสช. ที่ 3/2558 และ 13/2559

ภำวะฉุกเฉิน

ง. ยกเลกิกฎอยักำรศกึในพืน้ทีท่ีย่งัคงบงัคบัใช้ในประเทศไทย และมำตรกำรฉุกเฉินอืน่ๆ ทีค่งอยูท่ัว่ประเทศ รวมถงึบรรดำกฎหมำย
รวมทั้งค�ำส่ังและประกำศ คสช. ที่จ�ำกัดกำรใช้สิทธิตำมกติกำฯ ตลอดจนยกเลิกกำรเพิกถอนสิทธิที่ได้แจ้งไว้ตำมมำตรำ 4 ของ 
กติกำฯ 

สิทธิที่จะมีชีวิต และข้อห้ำมกำรทรมำนและกำรประติบัติหรือลงโทษที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรมหรือย�่ำยีศักดิ์ศรี

จ. ด�ำเนนิกำรสอบสวนโดยเรว็ อย่ำงเป็นกลำง เป็นอสิระ และมปีระสทิธิภำพ ในกรณทีีม่กีำรร้องเรยีนว่ำมกีำรบงัคบัให้สญูหำย ซ้อม
ทรมำนและประติบัติอย่ำงโหดร้ำยอ่ืนๆ กำรเสียชีวิตระหว่ำงถูกควบคุมตัวภำยใต้สถำนกำรณ์อันโต้แย้งได้ รวมทั้งบรรดำกรณี
ตัวอย่ำงที่กล่ำวถึงข้ำงต้น 

ฉ. ให้กำรเยยีวยำและชดเชยควำมเสยีหำยอย่ำงมปีระสทิธผิลแก่ผูเ้สยีหำยและครอบครวัทีเ่ก่ียวข้อง และด�ำเนนิขัน้ตอนทีจ่�ำเป็นทัง้
หลำยเพื่อน�ำตัวผู้กระท�ำควำมผิดเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม

ช. แก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระท�ำให้บุคคลสูญหำย เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีของประเทศไทยภำยใต้ CAT และกติกำฯ

สทิธใินเสรภีำพและควำมปลอดภยัของบคุคล กำรปฏบิตัต่ิอบคุคลผูถ้กูลดิรอนเสรภีำพ สทิธทีิจ่ะได้รับกำรพิจำรณำคดอีย่ำงเป็นธรรม
และควำมเป็นอิสระของตุลำกำร

ซ. บังคับใช้กระบวนกำรจับกุมและคุมขังที่เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ รวมถึงข้อก�ำหนดที่ว่ำ
จะต้องน�ำตวัผูต้้องคมุขงัทุกคนไปปรำกฏต่อหน้ำผูพ้พิำกษำโดยเรว็เพือ่โต้แย้งเรือ่งควำมไม่ชอบด้วยกฎหมำยของกำรคมุขงั สภำพ
กำรคุมขัง และสิทธิที่จะถูกควบคุมตัวในสถำนที่คุมขังซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่ำงเป็นทำงกำร 

150 นักเคลื่อนไหวต่อต้ำนเหมือง 7 คนถูกเรียกไปรำยงำนตัวภำยใต้ พ.ร.บ.กำรชุมนุมสำธำรณะ, ประชำไท, กรุงเทพมหำนคร.  http://prachatai.com/
english/node/6795



20 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การทบทวนการด�าเนินงานของประเทศไทย พ.ศ. 2560

ฌ. ให้หลักประกันถึงสิทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำคดีที่เป็นธรรมของผู้ถูกคุมขัง ผู้ต้องสงสัย และผู้ถูกกล่ำวหำทุกคน ตลอดจนสิทธิที่
จะได้พบทนำยควำมโดยพลัน 

ญ. ถ่ำยโอนบรรดำคดพีลเรือนทีต้่องถกูพจิำรณำคดใีนศำลทหำรไปยงัศำลพลเรอืน สัง่ให้มกีำรพจิำรณำคดใีหม่ในศำลพลเรอืนส�ำหรบั
พลเรอืนทีต้่องค�ำพพิำกษำของศำลทหำรว่ำมคีวำมผดิ และแก้ไขกฎอยักำรศกึและพระรำชบญัญตัธิรรมนญูศำลทหำร พ.ศ. 2498 
เพื่อห้ำมมิให้มีกำรด�ำเนินคดีกับพลเรือนในศำลทหำร 

ฎ. ให้หลักประกันว่ำในทุกคดี รวมถึงกำรด�ำเนินคดีกับบุคลำกรทำงทหำร หำกจ�ำเลยถูกกล่ำวหำว่ำได้กระท�ำกำรละเมิดสิทธิมนุษย
ชนอย่ำงร้ำยแรง อำทิ กำรสังหำรนอกกฎหมำย กำรบังคับให้สูญหำย และกำรซ้อมทรมำน จะต้องพิจำรณำคดีเหล่ำนี้ในศำล
พลเรือน

เสรีภำพในกำรแสดงออกและกำรสมำคม และสิทธิในกำรชุมนุมโดยสงบ

ฏ. ยกเลิกมำตรำ 326 ถึง 328 ของประมวลกฎหมำยอำญำซึ่งบัญญัติให้เสรีภำพในกำรแสดงออกเป็นควำมผิดทำงอำญำ ทั้งนี้เพื่อ
ให้เกิดควำมสอดคล้องกับพันธกรณีทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศของประเทศไทยภำยใต้กติกำฯ

ฐ. แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 14 ของ พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้หลักประกันว่ำจะไม่ถูกน�ำมำใช้เพื่อ
ท�ำให้เสรีภำพในกำรแสดงออกเป็นควำมผิดทำงอำญำ ไม่ว่ำในสถำนกำรณ์เช่นใด

ฑ. แก้ไขมำตรำ 112 ของประมวลกฎหมำยอำญำ เพือ่ให้สอดคล้องกบัพนัธกรณทีำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศของประเทศไทยภำย
ใต้กติกำฯ

ฒ. ให้หลกัประกนัว่ำจะไม่น�ำมำตรำ 116 ของประมวลกฎหมำยอำญำมำใช้ด�ำเนนิคดกีบับุคคลใดทีแ่สดงออกทำงด้ำนสิทธมินษุยชน 
รวมถึงเสรีภำพในกำรแสดงออกและกำรสมำคม

ณ. แก้ไข หรือหำกสมควร ยกเลิกบรรดำกฎหมำยและค�ำสั่งรวมทั้งประกำศ คสช. โดยฉบับที่ส�ำคัญเร่งด่วนคือค�ำสั่ง หน.คสช. ท่ี 
3/2558 และ 5/2558 ซึ่งกีดกันไม่ให้สิทธิมนุษยชนและเสรีภำพในกำรแสดงออกและกำรสมำคมบังเกิดประสิทธิผล

ด. อนญุำตให้มกีำรจดักจิกรรมทำงกำรเมืองและสงัคมโดยสงบ ซึง่เป็นกำรสอดคล้องกบัสทิธขิองเสรภีำพในกำรแสดงออก กำรชมุนุม
และสมำคมอย่ำงสงบ โดยตระหนักว่ำกิจกรรมดังกล่ำวเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของสังคมเสรีประชำธิปไตย และ

ต. ยุติกำรพิจำรณำคดีทั้งปวงต่อบุคคลที่เผชิญกับกำรสืบสวนสอบสวน กำรตั้งข้อหำ หรือกำรฟ้องร้องเพียงเพรำะพวกเขำใช้สิทธิ
ภำยใต้กติกำฯ และให้กำรเยียวยำพร้อมค่ำชดเชยตำมควำมเหมำะสม
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22 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การทบทวนการด�าเนินงานของประเทศไทย พ.ศ. 2560
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