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ประเทศไทย: ยุติการร้องทุกข์ในข้อหาหมิ่นประมาททางอาญาแก่ผู้เสียหายจากการทรมานโดย
ทนัท ี

วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

กรุงเทพ ประเทศไทย --- ICJ กล่าวไวใ้นวนัน้ีว่าประเทศไทยควรท่ีจะยุติการใช้กฎหมายหม่ิน
ประมาททางอาญาและทางแพ่งในทางท่ีเป็นการคุกคามต่อผูเ้สียหาย นกัสิทธิมนุษยชน และนกัข่าว เพียง
เพราะบุคคลเหล่าน้ีไดห้ยบิยกขอ้กล่าวหาวา่มีการทรมานหรือการประติบติัท่ีทารุณอ่ืนๆ ข้ึนมา 

เม่ือวานน้ีมีรายงานว่า พล.ท. ปิยวฒัน์ นาควานิช ผูอ้  านวยการ กองอ านวยการรักษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหนา้ ไดม้อบหมายให้ พ.ท. เศรษฐสิทธ์ิ แกว้คูณเมืองเขา้แจง้
ความร้องทุกข์ต่อนายอิสมาแอ เต๊ะ ผูก่้อตั้งองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (Hap) ในขอ้หาหม่ิน
ประมาท ทั้งน้ี กอ.รมน. นั้นมีหนา้ท่ีหลกัในการรับผดิชอบดูแลความมัน่คงในบริเวณพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

“เป็นท่ีน่าแปลกใจอยา่งยิง่ท่ีหลงัจากรัฐบาลไทยไดเ้นน้ย  ้าถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการกบักรณีท่ี
มีการกล่าวหาวา่มีการทรมาน รวมถึงการปกป้องผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อและนกัสิทธิมนุษยชน กอ.รมน. กลบัใช้
กระบวนการยติุธรรมในทางท่ีไม่ถูกไม่ควรนกัเพื่อใชก้ฎหมายคุกคามผูท่ี้กล่าวอา้งวา่เป็นเหยื่อการทรมาน” 
นายคิงส์ลีย ์แอ๊บบอต ท่ีปรึกษากฎหมายระหวา่งประเทศอาวุโสประจ าภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ICJ 
กล่าว “ประเทศไทยตอ้งยุติการร้องทุกข์ด าเนินคดีหม่ินประมาทต่อนายอิสมาแอ เต๊ะ และประกนัว่าจะมี
การสืบสวนสอบสวนกรณีท่ีมีการกล่าวหาว่ามีการทรมานหรือการประติบติัท่ีทารุณอ่ืนๆอย่างทนัท่วงที
ตามมาตรฐานและกฎหมายระหวา่งประเทศ” 

ขอ้กล่าวหาดงักล่าวนั้นมีความเก่ียวโยงกบัรายการ “นโยบาย by ประชาชน” ซ่ึงออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง ไทย พีบีเอส เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 โดยอิสมาแอ เต๊ะไดอ้ธิบายในรายการ
ดงักล่าววา่ตนไดถู้กกระท าการทรมานและการไดรั้บการประติบติัท่ีทารุณอ่ืนๆ โดยทหารไทยเม่ือตอนท่ี
ตนยงัเป็นเพียงแค่นกัศึกษาในจงัหวดัยะลา ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ส าหรับขอ้หาหม่ินประมาททางอาญาในประเทศไทยนั้น หากถูกตดัสินว่ามีความผิดจะต้องถูก
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาท 



“การก าหนดบทลงโทษท่ีรุนแรง เช่นการจ าคุก และการปรับเป็นจ านวนเงินท่ีสูงตามกฎหมาย
เหล่าน้ีส่งผลให้เหยื่อของการทรมานและการประติบติัท่ีทารุณอ่ืนๆไม่กล้าท่ีจะก้าวออกมาเพื่อรับการ
ชดเชยและการเยยีวยาทั้งๆท่ีส่ิงเหล่าน้ีเป็นสิทธิของพวกเขาตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศซ่ึง
ผกูพนัประเทศไทย” 

การร้องทุกข์ด าเนินคดีในคร้ังน้ีเกิดข้ึนทั้งๆท่ีศาลปกครองสูงสุดได้มีค  าพิพากษา ณ วนัท่ี 19 
ตุลาคม พ.ศ.2560 ให้กองทพับกและกระทรวงกลาโหมชดใชค้่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่อิสมาแอ 
เต๊ะเป็นจ านวนเงิน 305,000 บาท หลงัจากท่ีศาลปกครองสูงสุดพบวา่อิสมาแอ เต๊ะ “ถูกท าร้ายร่างกาย” ใน
ระหวา่งถูกควบคุมตวัและถูกควบคุมตวัโดยมิชอบดว้ยกฎหมายเป็นระยะเวลา 9 วนั เกินกวา่ท่ีกฎอยัการศึก 
พ.ศ.2457 ใหอ้ านาจไวเ้พียง 7 วนั  

“และท่ีน่าแปลกใจยิง่ไปกวา่นั้นก็คือการท่ีศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าพิพากษาออกมาแลว้วา่ อิสมา
แอ เต๊ะ นั้นไดถู้กท าร้ายร่างกายโดยทหารและไดมี้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่เขาเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงยิ่งท าให้การร้องทุกข์ในคร้ังน้ีเป็นไปอยา่งไม่ยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง” นายแอ๊บบอต กล่าว
เสริม 

เม่ือปี พ.ศ. 2551 นายอิสมาแอ เตะ๊ ไดถู้กจบักุมตามอ านาจกฎอยัการศึกและมีการกล่าวหาวา่อิสมา
แอ เตะ๊ ถูกซอ้มทรมานเพื่อท่ีจะบงัคบัใหส้ารภาพในคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีความมัน่คง แต่ ณ ปัจจุบนั ยงัไม่มี
ผูใ้ดถูกด าเนินคดีจากเหตุการณ์ในคร้ังนั้น 
 

คดีอ่ืนๆทีม่ีลกัษณะเป็นการคุกคามผ่านกลไกของกฎหมายเช่นกนัในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ 

คดีน้ีเป็นตวัอย่างล่าสุดของการใชก้ฎหมายโดยเจา้หนา้ท่ีในทางท่ีไม่ถูกตอ้งนกั ซ่ึงรวมถึงการใช้
กฎหมายเก่ียวกบัการหม่ินประมาททางอาญาและพ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
เพื่อท่ีจะปิดปากเหยือ่ นกัสิทธิมนุษยชน และส่ือในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เจา้หนา้ท่ีทหารไดเ้ขา้ร้องทุกขก์บัเจา้หนา้ท่ีต ารวจให้ด าเนินคดี
หม่ินประมาทกบัเวบ็ไซต ์ ‘Manager Online’ ซ่ึงลงบทความท่ีมีเน้ือหาในลกัษณะท่ีมีการกล่าวหาวา่มีการ
ทรมานและการประติบติัท่ีทารุณอ่ืนๆต่อผูต้้องสงสัยในค่ายทหารสองแห่ง นอกจากน้ีเจ้าหน้าท่ียงัได้
เรียกร้องใหส้ านกัข่าวชดเชยค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นบาทจากการรายงานบทความดงักล่าว 

ผูอ้  านวยการ กอ.รมน. ภาค 4 ไดม้อบหมายให้ พ.อ. หาญพล เพชรม่วง ผูบ้งัคบัหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานท่ี 43 ด าเนินการร้องทุกขก์ล่าวโทษทางอาญาตามมาตรา 328 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
และมาตราท่ี 14 (2) แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ต่อบรรณาธิการของ
บทความดงักล่าวของ Manager Online ซ่ึงเผยแพร่บทความ “แฉ! อดีตผูต้อ้งสงสัยเผยถูกซ้อมทรมาน
เหมือนตายระหวา่งถูกคุมตวัในค่ายทหาร” เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 



เม่ือปี พ.ศ. 2554 พนกังานต ารวจก็ไดเ้ขา้ร้องทุกขใ์ห้มีการด าเนินคดีอาญาต่ออนุพงศ ์พนัธชยางกูร 
อดีตก านนั อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส ฐานแจง้ความเท็จว่าตนถูกทรมานและถูกประติบติัอย่าง
ทารุณโดยต ารวจทีมท่ีมาสืบสวนสอบสวน 

กรณีท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นการ “แจง้ความเท็จ” คือกรณีท่ีอนุพงศ์ พนัธชยางกูร อา้งว่าตนได้ถูก
ทรมานเพื่อให้รับสารภาพวา่ตนมีส่วนเก่ียวขอ้งในคดีปลน้อาวธุเม่ือปี พ.ศ. 2547 ท่ีค่ายทหารนราธิวาสราช
นครินทร์ และการฆาตกรรมเจา้หนา้ท่ีต ารวจและบุคคลอ่ืนอีก 3 คน  

อนุพงศ์ พนัธชยางกูร จึงได้แจง้ความร้องทุกข์ต่อเจา้หน้าท่ีต ารวจ 20 นายซ่ึงอยู่ในทีมสืบสวน
สอบสวน หลงัจากท่ีคดีของเขาถูกยกฟ้องในศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ 

เม่ือวนัน้ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ศาลฎีกายืนตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์และไดพ้ิพากษา
ใหอ้นุพงศ ์พนัธชยางกูร ตอ้งโทษจ าคุกเป็นเวลา 1 ปี  

ในวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นริศราวลัถ์ แกว้นพรัตน์ หลานสาวของพลทหารวิเชียร เผือกสม ซ่ึง
มีการกล่าวหาวา่เสียชีวิตเน่ืองจากถูกทรมานระหวา่งการฝึกทหารในปีพ.ศ. 2554 ในจงัหวดันราธิวาส ก็ได้
ถูกด าเนินคดีในขอ้หาหม่ินประมาททางอาญา และความผิดตามพ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ 

ทั้งน้ี คดีดงักล่าวนั้นถูกริเร่ิมด าเนินคดีโดยนายทหารรายหน่ึงท่ีกล่าวหาวา่นริศราวลัถไ์ดก้ล่าวโทษ
ว่าเขามีส่วนเก่ียวข้องกับการเสียชีวิตของน้าของเธอ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองมาจากการท่ีครอบครัวได้พยายาม
แสวงหาความยุติธรรมจากการเสียชีวิตดงักล่าว คดีของนริศราวลัถ์นั้นยงัรอคงรอความเห็นวา่ควรสั่งฟ้อง
หรือไม่สั่งฟ้องจากอยัการสูงสุด 

ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 หลังจากกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ด าเนินการร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งสาม ไดแ้ก่ พรเพญ็ คงขจรเกียรติ สมชาย หอมลออ และอญัชนา 
หีมมิหน๊ะ ทั้ งสามได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาหม่ินประมาททางอาญา และความผิดตาม
พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ อนัสืบเน่ืองมาจากการตีพิมพ์รายงานท่ี
รวบรวมกรณีท่ีมีการกล่าวหาวา่มีการทรมานและการประติบติัท่ีทารุณอ่ืน ๆ ในจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดย
เจา้หนา้ท่ีของไทยจ านวน 54 คดีตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นตน้มา 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ไดแ้ถลงความประสงค์ท่ีจะถอนการแจง้
ความการด าเนินคดีดงักล่าว และในวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 อยัการจงัหวดัปัตตานีได้มีค  าสั่งยุติการ
ด าเนินคดีต่อนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งสาม 

ก่อนหน้าน้ี ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 กองทพัไทยก็ไดย้ื่นค าร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อด าเนิน
คดีอาญากบัพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ และมูลนิธิผสานวฒันธรรม องค์กรของเธอ เพราะท าให้หน่วยทหาร
พรานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้"เส่ือมเสียช่ือเสียง" เน่ืองจากพรเพ็ญไดเ้ขียนจดหมายเปิดผนึกถึง

https://www.icj.org/thailand-stop-use-of-defamation-charges-against-human-rights-defenders-seeking-accountability-for-torture/
https://www.icj.org/thailand-stop-use-of-defamation-charges-against-human-rights-defenders-seeking-accountability-for-torture/
https://www.icj.org/thailand-icj-welcomes-decision-to-end-proceedings-against-human-rights-defenders-who-raised-allegations-of-torture/
https://www.icj.org/thailand-icj-welcomes-decision-to-end-proceedings-against-human-rights-defenders-who-raised-allegations-of-torture/
https://www.icj.org/thailand-immediately-withdraw-criminal-defamation-complaint-against-human-rights-defender/


รัฐบาลไทยเรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนกรณีท่ีมีการกล่าวหาวา่เจา้หนา้ท่ีทหารท าร้ายร่างกายชายผู ้
หน่ึงระหวา่งการจบักุมตวั ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 พรเพญ็และองคก์รของเธอไดรั้บแจง้จากต ารวจวา่
อยัการมีค าสั่งไม่ฟ้องคดีดงักล่าว 
 

ความเป็นมา 

ประเทศไทยเป็นภาคีของกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Covenant on 
Civil and Political Rights หรือ ICCPR) และอนุสัญญาวา่ดว้ยการต่อตา้นการทรมาน และการกระท าอ่ืนๆ 
ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย  ่ายศีกัด์ิศรี (Convention against Torture and other  

ทั้งน้ี สิทธิท่ีจะเขา้ถึงกระบวนการเยียวยาจากการถูกทรมานและการประติบติัท่ีทารุณอ่ืนๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการท่ีเร่ืองร้องเรียนจกัไดรั้บการสวบสวนอยา่งรวดเร็ว โดยครบถว้น และเป็นกลาง 
ลว้นแต่ไดรั้บการประกนัไวโ้ดย ICCPR และ CAT 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ระหวา่งการพิจารณาการปฏิบติัตามพนัธกรณีของไทยตามมาตรา 
19 ของ CAT ตามวาระคร้ังท่ี 1 คณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Committee Against Torture หรือ คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน) ไดแ้สดงความกงัวลถึง "การตอบโต้
อยา่งรุนแรงและการข่มขู่นกัปกป้องสิทธิมนุษยชน นกัข่าว ผูน้ าชุมชน และญาติของพวกเขา" และเรียกร้อง
ใหป้ระเทศไทยใชม้าตรการต่างๆเพื่อยุติ "การกดดนั การคุกคาม และการโจมตี" ดงักล่าว และจดัใหมี้ "การ
เยยีวยาท่ีมีประสิทธิภาพต่อเหยือ่และครอบครัวของพวกเขา" 

คณะกรรมการต่อตา้นการทรมานยงัได้เสนอแนะว่าประเทศไทย “ควรจะใช้มาตรการท่ีจ าเป็น
ต่างๆในการ (ก) หยุดการคุกคามและโจมตีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักข่าว และผูน้ าชุมชน และ (ข) 
ด าเนินการสืบสวนสอบสวนอยา่งเป็นระบบเม่ือมีการรายงานวา่มีการข่มขู่ คุกคาม และการโจมตี เพื่อท่ีจะ
น าตวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษ และประกนัวา่จะมีการเยยีวยาท่ีมีประสิทธิภาพแก่เหยือ่และครอบครัวของพวก
เขา” 

ในวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ICJ และศูนยท์นายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai Lawyers for 
Human Rights หรือ TLHR) ไดย้ืน่ขอ้เสนอแนะร่วมต่อคณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน โดยขอ้เสนอแนะ
ดงักล่าวไดแ้นะค าถามแก่คณะกรรมการต่อตา้นการทรมานเพื่อสอบถามรัฐบาลไทยในการพิจารณาการ
ปฏิบติัตามพนัธกรณีของไทยตามวาระคร้ังท่ี 2 ท่ีก าลงัจะถึงน้ี โดยไดร้วมความกงัวลเก่ียวกบัการข่มขู่หรือ
การตอบโตต่้อบุคคลท่ีรายงานกรณีท่ีมีการกล่าวหาวา่มีการทรมาน การประติบติัโหดร้าย และการบงัคบั
สูญหาย ไวใ้นขอ้เสนอแนะดว้ย 

 หน่ึงในความทา้ทายในการน าตวัผูก้ระท าผิดในกรณีการทรมานและการประติบติัท่ีทารุณอ่ืนๆ มา
ลงโทษในประเทศไทยคือการท่ีอาชญากรรมเหล่าน้ียงัไม่ถูกบญัญติัใหเ้ป็นความผดิตามกฎหมายภายใน 

https://www.icj.org/un-committee-against-torture-icj-and-tlhrs-joint-submission-on-thailand/


 ทั้งน้ี มีรายงานวา่ร่าง พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบับุคคลให้สูญหาย 
ซ่ึงถูกร่างโดยกระทรวงยติุธรรม โดยมีการปรึกษาหารือกบัองคก์รเอกชนอ่ืนๆรวมถึง ICJ ถูกส่งกลบัไปยงั
คณะรัฐมนตรีของไทย "เพื่อรับฟังความเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ ... ทั้งจากมหาดไทย ต ารวจ ฝ่ายความมัน่คง 
ทหาร อยัการ" 

 อน่ึง เน่ืองจากไม่มีช่วงเวลาระบุไวแ้ละไม่มีเง่ือนเวลาก าหนดไวส้ าหรับการพิจารณาร่างพ.ร.บ.
ดงักล่าวของคณะรัฐมนตรี  กา้วย่างดงักล่าวของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (ส.น.ช.) จึงมีผลท าให้การออก
กฎหมายดงักล่าวล่าชา้ไปโดยไม่มีก าหนด 

ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ICJ และ และแอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty 
International) ไดจ้ดัท าขอ้เสนอแนะเพื่อการแกไ้ขร่างพ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการ
กระท าให้บุคคลสูญหายแก่กระทรวงยุติธรรม ทั้ งน้ี เพื่อให้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
พนัธกรณีของไทยตามกฎหมายระหวา่งประเทศยิง่ข้ึน 
 

แถลงการณ์อ่ืน 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 
 

แถลงการณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญ
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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