(คําแปลแถลงการณ์ อย่ างไม่ เป็ นทางการ)

ประเทศไทย: ยุติการร้ องทุกข์ ในข้ อหาหมิ่นประมาททางอาญาแก่ ผู้เสี ยหายจากการทรมานโดย
ทันที
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรุ งเทพ ประเทศไทย --- ICJ กล่ าวไว้ในวันนี้ ว่าประเทศไทยควรที่จะยุติการใช้กฎหมายหมิ่ น
ประมาททางอาญาและทางแพ่งในทางที่เป็ นการคุกคามต่อผูเ้ สี ยหาย นักสิ ทธิ มนุษยชน และนักข่าว เพียง
เพราะบุคคลเหล่านี้ได้หยิบยกข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานหรื อการประติบตั ิที่ทารุ ณอื่นๆ ขึ้นมา
เมื่อวานนี้ มีรายงานว่า พล.ท. ปิ ยวัฒน์ นาควานิ ช ผูอ้ านวยการ กองอานวยการรักษาความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่ วนหน้า ได้มอบหมายให้ พ.ท. เศรษฐสิ ทธิ์ แก้วคูณเมืองเข้าแจ้ง
ความร้ องทุ กข์ต่อนายอิ สมาแอ เต๊ะ ผูก้ ่ อตั้งองค์กรเครื อข่ายสิ ทธิ มนุ ษยชนปาตานี (Hap) ในข้อหาหมิ่ น
ประมาท ทั้งนี้ กอ.รมน. นั้นมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบดูแลความมัน่ คงในบริ เวณพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้
“เป็ นที่น่าแปลกใจอย่างยิง่ ที่หลังจากรัฐบาลไทยได้เน้นย้าถึงความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินการกับกรณี ที่
มีการกล่าวหาว่ามีการทรมาน รวมถึงการปกป้ องผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่อและนักสิ ทธิ มนุษยชน กอ.รมน. กลับใช้
กระบวนการยุติธรรมในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนักเพื่อใช้กฎหมายคุกคามผูท้ ี่กล่าวอ้างว่าเป็ นเหยื่อการทรมาน”
นายคิงส์ลีย ์ แอ๊บบอต ที่ปรึ กษากฎหมายระหว่างประเทศอาวุโสประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ICJ
กล่าว “ประเทศไทยต้องยุติการร้องทุกข์ดาเนิ นคดี หมิ่นประมาทต่อนายอิสมาแอ เต๊ะ และประกันว่าจะมี
การสื บสวนสอบสวนกรณี ที่มีการกล่าวหาว่ามีการทรมานหรื อการประติบตั ิที่ทารุ ณอื่นๆอย่างทันท่วงที
ตามมาตรฐานและกฎหมายระหว่างประเทศ”
ข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นมีความเกี่ ยวโยงกับรายการ “นโยบาย by ประชาชน” ซึ่ งออกอากาศทาง
สถานี โทรทัศน์ช่อง ไทย พีบีเอส เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยอิสมาแอ เต๊ะได้อธิ บายในรายการ
ดังกล่าวว่าตนได้ถูกกระทาการทรมานและการได้รับการประติบตั ิที่ทารุ ณอื่นๆ โดยทหารไทยเมื่อตอนที่
ตนยังเป็ นเพียงแค่นกั ศึกษาในจังหวัดยะลา ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
สาหรับข้อหาหมิ่ นประมาททางอาญาในประเทศไทยนั้น หากถู กตัดสิ นว่ามี ความผิดจะต้องถู ก
ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

“การกาหนดบทลงโทษที่ รุนแรง เช่ นการจาคุ ก และการปรับเป็ นจานวนเงิ นที่สูงตามกฎหมาย
เหล่ านี้ ส่งผลให้เหยื่อของการทรมานและการประติ บตั ิ ที่ ทารุ ณอื่ นๆไม่กล้าที่ จะก้าวออกมาเพื่ อรั บการ
ชดเชยและการเยียวยาทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้ เป็ นสิ ทธิ ของพวกเขาตามกฎหมายสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศซึ่ ง
ผูกพันประเทศไทย”
การร้ องทุ ก ข์ดาเนิ นคดี ใ นครั้ งนี้ เกิ ดขึ้ นทั้ง ๆที่ ศาลปกครองสู งสุ ดได้มี ค าพิ พ ากษา ณ วันที่ 19
ตุลาคม พ.ศ.2560 ให้กองทัพบกและกระทรวงกลาโหมชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายแก่อิสมาแอ
เต๊ะเป็ นจานวนเงิน 305,000 บาท หลังจากที่ศาลปกครองสู งสุ ดพบว่าอิสมาแอ เต๊ะ “ถูกทาร้ายร่ างกาย” ใน
ระหว่างถูกควบคุมตัวและถูกควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็ นระยะเวลา 9 วัน เกินกว่าที่กฎอัยการศึก
พ.ศ.2457 ให้อานาจไว้เพียง 7 วัน
“และที่น่าแปลกใจยิง่ ไปกว่านั้นก็คือการที่ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาพิพากษาออกมาแล้วว่า อิสมา
แอ เต๊ะ นั้นได้ถูกทาร้ายร่ างกายโดยทหารและได้มีการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายแก่เขาเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งยิ่งทาให้การร้องทุกข์ในครั้งนี้ เป็ นไปอย่างไม่ยุติธรรมเป็ นอย่างยิ่ง” นายแอ๊บบอต กล่าว
เสริ ม
เมื่อปี พ.ศ. 2551 นายอิสมาแอ เต๊ะ ได้ถูกจับกุมตามอานาจกฎอัยการศึกและมีการกล่าวหาว่าอิสมา
แอ เต๊ะ ถูกซ้อมทรมานเพื่อที่จะบังคับให้สารภาพในคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีความมัน่ คง แต่ ณ ปัจจุบนั ยังไม่มี
ผูใ้ ดถูกดาเนินคดีจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น
คดีอื่นๆทีม่ ีลกั ษณะเป็ นการคุกคามผ่ านกลไกของกฎหมายเช่ นกันในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
คดีน้ ี เป็ นตัวอย่างล่าสุ ดของการใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้องนัก ซึ่ งรวมถึงการใช้
กฎหมายเกี่ ยวกับการหมิ่นประมาททางอาญาและพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์
เพื่อที่จะปิ ดปากเหยือ่ นักสิ ทธิมนุษยชน และสื่ อในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าร้องทุกข์กบั เจ้าหน้าที่ ตารวจให้ดาเนิ นคดี
หมิ่นประมาทกับเว็บไซต์ ‘Manager Online’ ซึ่ งลงบทความที่มีเนื้ อหาในลักษณะที่มีการกล่าวหาว่ามีการ
ทรมานและการประติบ ตั ิที่ ทารุ ณอื่ นๆต่ อผูต้ ้องสงสัย ในค่ายทหารสองแห่ ง นอกจากนี้ เจ้า หน้าที่ ย งั ได้
เรี ยกร้องให้สานักข่าวชดเชยค่าเสี ยหายเป็ นจานวนเงิน 10 ล้านบาทจากการรายงานบทความดังกล่าว
ผูอ้ านวยการ กอ.รมน. ภาค 4 ได้มอบหมายให้ พ.อ. หาญพล เพชรม่วง ผูบ้ งั คับหน่ วยเฉพาะกิ จ
กรมทหารพรานที่ 43 ดาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษทางอาญาตามมาตรา 328 แห่ งประมวลกฎหมายอาญา
และมาตราที่ 14 (2) แห่ ง พ.ร.บ.ว่า ด้วยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ ต่อ บรรณาธิ ก ารของ
บทความดังกล่ า วของ Manager Online ซึ่ งเผยแพร่ บทความ “แฉ! อดี ตผูต้ อ้ งสงสัย เผยถู กซ้อมทรมาน
เหมือนตายระหว่างถูกคุมตัวในค่ายทหาร” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เมื่อปี พ.ศ. 2554 พนักงานตารวจก็ได้เข้าร้องทุกข์ให้มีการดาเนินคดีอาญาต่ออนุพงศ์ พันธชยางกูร
อดี ตกานัน อาเภอสุ ไหงปาดี จังหวัดนราธิ วาส ฐานแจ้งความเท็จว่าตนถู กทรมานและถูกประติบตั ิ อย่าง
ทารุ ณโดยตารวจทีมที่มาสื บสวนสอบสวน
กรณี ที่ถูกกล่ าวหาว่าเป็ นการ “แจ้งความเท็จ ” คือกรณี ที่อนุ พงศ์ พันธชยางกูร อ้างว่าตนได้ถู ก
ทรมานเพื่อให้รับสารภาพว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีปล้นอาวุธเมื่อปี พ.ศ. 2547 ที่ค่ายทหารนราธิ วาสราช
นคริ นทร์ และการฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ตารวจและบุคคลอื่นอีก 3 คน
อนุ พงศ์ พันธชยางกูร จึงได้แจ้งความร้ องทุ กข์ต่อเจ้าหน้าที่ ตารวจ 20 นายซึ่ งอยู่ในที มสื บสวน
สอบสวน หลังจากที่คดีของเขาถูกยกฟ้องในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
เมื่อวันนี้ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ศาลฎีกายืนตามคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ และได้พิพากษา
ให้อนุพงศ์ พันธชยางกูร ต้องโทษจาคุกเป็ นเวลา 1 ปี
ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นริ ศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์ หลานสาวของพลทหารวิเชียร เผือกสม ซึ่ ง
มีการกล่าวหาว่าเสี ยชี วิตเนื่องจากถูกทรมานระหว่างการฝึ กทหารในปี พ.ศ. 2554 ในจังหวัดนราธิ วาส ก็ได้
ถูกดาเนิ นคดีในข้อหาหมิ่นประมาททางอาญา และความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์
ทั้งนี้ คดีดงั กล่าวนั้นถูกริ เริ่ มดาเนิ นคดีโดยนายทหารรายหนึ่งที่กล่าวหาว่านริ ศราวัลถ์ได้กล่าวโทษ
ว่า เขามี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับ การเสี ย ชี วิตของน้า ของเธอ ซึ่ ง เกี่ ย วเนื่ องมาจากการที่ ครอบครั วได้พ ยายาม
แสวงหาความยุติธรรมจากการเสี ยชี วิตดังกล่าว คดีของนริ ศราวัลถ์น้ นั ยังรอคงรอความเห็ นว่าควรสั่งฟ้ อง
หรื อไม่สั่งฟ้องจากอัยการสู งสุ ด
ในวัน ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 หลัง จากกอ.รมน.ภาค 4 ส่ ว นหน้า ได้ด าเนิ น การร้ อ งทุ ก ข์
กล่าวโทษต่อนักปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนทั้งสาม ได้แก่ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ สมชาย หอมลออ และอัญชนา
หี ม มิ ห น๊ ะ ทั้ง สามได้ ไ ปรั บ ทราบข้อ กล่ า วหาในข้อ หาหมิ่ น ประมาททางอาญา และความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ อันสื บเนื่ องมาจากการตีพิมพ์รายงานที่
รวบรวมกรณี ที่มีการกล่าวหาว่ามีการทรมานและการประติบตั ิที่ทารุ ณอื่น ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย
เจ้าหน้าที่ของไทยจานวน 54 คดีต้ งั แต่ พ.ศ. 2547 เป็ นต้นมา
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 กอ.รมน. ภาค 4 ส่ วนหน้า ได้แถลงความประสงค์ที่จะถอนการแจ้ง
ความการดาเนิ นคดี ดงั กล่ าว และในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 อัยการจังหวัดปั ตตานี ได้มี คาสั่งยุติการ
ดาเนินคดีต่อนักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชนทั้งสาม
ก่อนหน้านี้ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 กองทัพไทยก็ได้ยื่นคาร้ องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดาเนิ น
คดี อาญากับพรเพ็ญ คงขจรเกี ยรติ และมูลนิ ธิผสานวัฒนธรรม องค์กรของเธอ เพราะทาให้หน่ วยทหาร
พรานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ "เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง" เนื่ องจากพรเพ็ญได้เขียนจดหมายเปิ ดผนึ กถึ ง

รัฐบาลไทยเรี ยกร้องให้มีการสื บสวนสอบสวนกรณี ที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ทหารทาร้ายร่ างกายชายผู ้
หนึ่ งระหว่างการจับกุมตัว ในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2558 พรเพ็ญและองค์กรของเธอได้รับแจ้งจากตารวจว่า
อัยการมีคาสั่งไม่ฟ้องคดีดงั กล่าว
ความเป็ นมา
ประเทศไทยเป็ นภาคี ของกติ กาสากลว่าด้วยสิ ทธิ พลเมื องและสิ ทธิ ทางการเมื อง (Covenant on
Civil and Political Rights หรื อ ICCPR) และอนุ สัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทาอื่นๆ
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี (Convention against Torture and other
ทั้งนี้ สิ ทธิ ที่จะเข้าถึงกระบวนการเยียวยาจากการถูกทรมานและการประติบตั ิที่ทารุ ณ อื่นๆ ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการที่เรื่ องร้ องเรี ยนจักได้รับการสวบสวนอย่างรวดเร็ ว โดยครบถ้วน และเป็ นกลาง
ล้วนแต่ได้รับการประกันไว้โดย ICCPR และ CAT
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างการพิจารณาการปฏิบตั ิตามพันธกรณี ของไทยตามมาตรา
19 ของ CAT ตามวาระครั้ งที่ 1 คณะกรรมการต่ อต้า นการทรมานแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations
Committee Against Torture หรื อ คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน) ได้แสดงความกังวลถึง "การตอบโต้
อย่างรุ นแรงและการข่มขูน่ กั ปกป้องสิ ทธิมนุษยชน นักข่าว ผูน้ าชุมชน และญาติของพวกเขา" และเรี ยกร้อง
ให้ประเทศไทยใช้มาตรการต่างๆเพื่อยุติ "การกดดัน การคุกคาม และการโจมตี" ดังกล่าว และจัดให้มี "การ
เยียวยาที่มีประสิ ทธิ ภาพต่อเหยือ่ และครอบครัวของพวกเขา"
คณะกรรมการต่อต้านการทรมานยังได้เสนอแนะว่าประเทศไทย “ควรจะใช้มาตรการที่จาเป็ น
ต่างๆในการ (ก) หยุดการคุ กคามและโจมตีนักปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน นักข่าว และผูน้ าชุ มชน และ (ข)
ดาเนิ นการสื บสวนสอบสวนอย่างเป็ นระบบเมื่อมีการรายงานว่ามีการข่มขู่ คุกคาม และการโจมตี เพื่อที่จะ
นาตัวผูก้ ระทาผิดมาลงโทษ และประกันว่าจะมีการเยียวยาที่มีประสิ ทธิ ภาพแก่เหยือ่ และครอบครัวของพวก
เขา”
ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ICJ และศูนย์ทนายความเพื่อสิ ทธิ มนุ ษยชน (Thai Lawyers for
Human Rights หรื อ TLHR) ได้ยนื่ ข้อเสนอแนะร่ วมต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน โดยข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวได้แนะคาถามแก่คณะกรรมการต่อต้านการทรมานเพื่อสอบถามรัฐบาลไทยในการพิจารณาการ
ปฏิบตั ิตามพันธกรณี ของไทยตามวาระครั้งที่ 2 ที่กาลังจะถึงนี้ โดยได้รวมความกังวลเกี่ยวกับการข่มขู่หรื อ
การตอบโต้ต่อบุคคลที่รายงานกรณี ที่มีการกล่าวหาว่ามีการทรมาน การประติบตั ิโหดร้าย และการบังคับ
สู ญหาย ไว้ในข้อเสนอแนะด้วย
หนึ่งในความท้าทายในการนาตัวผูก้ ระทาผิดในกรณี การทรมานและการประติบตั ิที่ทารุ ณอื่ นๆ มา
ลงโทษในประเทศไทยคือการที่อาชญากรรมเหล่านี้ยงั ไม่ถูกบัญญัติให้เป็ นความผิดตามกฎหมายภายใน

ทั้งนี้ มีรายงานว่าร่ าง พ.ร.บ. ป้ องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย
ซึ่ งถูกร่ างโดยกระทรวงยุติธรรม โดยมีการปรึ กษาหารื อกับองค์กรเอกชนอื่นๆรวมถึง ICJ ถูกส่ งกลับไปยัง
คณะรัฐมนตรี ของไทย "เพื่อรับฟั งความเห็ นจากฝ่ ายต่าง ๆ ... ทั้งจากมหาดไทย ตารวจ ฝ่ ายความมัน่ คง
ทหาร อัยการ"
อนึ่ ง เนื่ องจากไม่มีช่วงเวลาระบุไว้และไม่มีเงื่ อนเวลากาหนดไว้สาหรับการพิจารณาร่ างพ.ร.บ.
ดังกล่าวของคณะรัฐมนตรี ก้าวย่างดังกล่าวของสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ (ส.น.ช.) จึงมีผลทาให้การออก
กฎหมายดังกล่าวล่าช้าไปโดยไม่มีกาหนด
ในวัน ที่ 23 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 ICJ และ และแอมเนสตี้ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล (Amnesty
International) ได้จดั ทาข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขร่ างพ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการทรมานและการ
กระท าให้ บุ ค คลสู ญ หายแก่ ก ระทรวงยุติ ธ รรม ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ร่ า งพ.ร.บ.ดัง กล่ า วมี ค วามสอดคล้องกับ
พันธกรณี ของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศยิง่ ขึ้น
แถลงการณ์อื่น ๆ
Thailand: ICJ welcomes decision to end proceedings against human rights defenders who raised
allegations of torture
Thailand: ICJ welcomes dropping of complaints against human rights defenders but calls for investigation
into torture
Thailand: stop use of defamation charges against human rights defenders seeking accountability for torture
Thailand: immediately withdraw criminal complaints against human rights defenders
แถลงการณ์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับร่ าง พ.ร.บ. ป้ องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้ สูญ
หาย
UN Committee against Torture: ICJ and TLHR’s joint submission on Thailand
Thailand: ICJ, Amnesty advise changes to proposed legislation on torture and enforced disappearances
Thailand: ICJ commemorates international day in support of victims of enforced disappearances
Thailand: pass legislation criminalizing enforced disappearance, torture without further delay
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