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4 กรกฎาคม 2561
ประเทศไทย: ยุตกิ ารดําเนินคดีกบั นักวิชาการเชียงใหม่
(กรุ งเทพ ประเทศไทย) – วันนี,คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ไอซี เจ) ได้เรี ยกร้องให้เจ้าหน้าทีAผดู ้ าํ เนินคดี
ในไทยยุติการดําเนินคดีต่อบุคคลทั,งห้าเพราะกิจกรรมทีAเกีAยวเนืAองกับการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการในจังหวัดเชียงใหม่
ทั,งนี, บุคคลทั,งห้าถูกดําเนินคดีเพราะการใช้สิทธิในการแสดงออกและการชุมนุมของพวกเขา
บุคคลดังกล่าว ได้แก่ ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปลและนักเขียนอิสระ ชัยพงษ์ สําเนี ยง นักศึกษาปริ ญญาเอก
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ นลธวัช มะชัย นักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ธี รมล บัวงาม นักศึกษาปริ ญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบรรณาธิการสํานักข่าว และดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไอซี เจยังเรี ยกร้องให้มีการยกเลิกหรื อแก้ไขกฎหมาย คําสังA และประกาศทั,งหลาย ทีAไม่สอดคล้องกับพันธกรณี
ทางด้านสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของประเทศไทย ไอซี เจกล่าวในวันนี,
วันนี, อัยการภาค 5 จังหวัดเชี ยงใหม่ได้ทาํ การส่ งฟ้ องคดีของบุคคลทั,งห้าฐานละเมิดคําสัAงหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ทีA 3/2558 (คําสังA หัวหน้าคสช.ทีA 3) จากการแสดงความคิดเห็นในงานวิชาการทีAมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมืAอเดือนกรกฎาคม 2560
คําสัAงหัวหน้าคสช.ทีA 3 ห้ามมิให้มวัA สุ มหรื อชุมนุ มทางการเมือง ณ ทีAใด ๆ ทีAมีจาํ นวนตั,งแต่ห้าคนขึ,นไป ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึAงหมืAนบาท หรื อทั,งจําทั,งปรับ
“การทีAยงั คงใช้คาํ สัAงหัวหน้าคสช.ทีA 3 เพืAอจํากัดการแสดงออกอย่างเสรี โดยไม่ถูกต้องในประเทศไทยนั,นไม่
อาจกระทําได้และเป็ นอุปสรรคในการกลับคืนมาเป็ นประเทศประชาธิ ปไตยภายใต้หลักนิติธรรมทีAสมบูรณ์ของประเทศ
ไทย” คิงสลีย ์ แอ๊บบอต ทีAปรึ กษากฎหมายระหว่างประเทศอาวุโส ไอซี เจ กล่าว
“การตัดสิ นใดเนิ นคดีกบั บุคคลทั,งห้านี, เป็ นการละเมิดพันธกรณี ทางด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนของประเทศไทยโดย
ชัดเจนและควรได้รับการแก้ไขโดยทันทีพร้อมๆกับการยุติการดําเนินคดีและการยกเลิกคําสังA หัวหน้าคสช.ทีA 3”
การตัดสิ นใจของอัยการในการดําเนิ นคดีกบั บุคคลทั,งห้านั,นเกิดขึ,นในห้วงเวลาทีAการจํากัดเสรี ภาพพื,นฐานใน
ประเทศมีมากขึ,น
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แค่ภายในปี นี, มีรายงานว่ามีบุคคลอย่างน้อย 132 คน ถูกดําเนิ นคดีฐานละเมิดคําสัAงหัวหน้าคสช.ทีA 3 ใน 10 คดี
และ 6 เหตุการณ์ทีAเกีAยวโยงกับกลุ่มคนทีAเรี ยกร้องให้มีการเลือกตั,งภายในปี นี,
ในกลุ่มบุคคลเหล่านี, มีบุคคลทั,งสิ, นจํานวน 27 คนถูกดําเนินคดีในความผิดทํานองยุยงปลุกปัA น ซึA งมีโทษสู งสุ ด
คือจําคุกเป็ นเวลา 7 ปี เช่นกัน
จากรายงานขององค์ก รพัฒ นาภาคเอกชน ศู น ย์ท นายความสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ทีA มี ก ารเปิ ดตัว ไปเมืA อ วัน ทีA 22
มิถุนายน 2561 นั,นพบว่ามีรายงานว่าหลังจากการรัฐประหารในวันทีA 22 พฤษภาคม 2557 มีบุคคลอย่างน้อย 378 คนถูก
ดําเนินคดีใน 50 คดี ฐานละเมิดคําสังA ห้ามชุมนุมทางการเมืองทีAมีจาํ นวนตั,งแต่หา้ คนขึ,นไป
ในเดื อนมี นาคมและมิ ถุนายน 2561 ณ คณะมนตรี สิทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ ไอซี เจได้เรี ยกร้ องให้
ประเทศไทยยกเลิกหรื อแก้ไขกฎหมาย คําสัAง หรื อประกาศทั,งหลายทีAไม่สอดคล้องกับหลักนิ ติธรรม (rule of law) และ
การปกป้องหลักสิ ทธิมนุษยชน
“สีA ปีได้ผ่านมาแล้วหลังจากการรั ฐประหารซึA งก่ อให้เกิ ดข้อจํากัดต่อเสรี ภาพขั,นพื,นฐานหลายประการทีA ไม่
เหมาะสม เวลานี, ไ ด้เลยผ่านช่ ว งเวลาทีA ป ระเทศไทยจะต้อ งดําเนิ น การแก้ไ ขเพืAอ ปกป้ อ งระบบยุติ ธ รรมจากการถู ก
นําไปใช้โดยไม่ถูกต้องและการคุกคามบุคคลเพียงเพราะพวกเขาใช้สิทธิมนุษยชนของตน” แอ๊บบ็อต กล่าว

ความเป็ นมา
คําสัAงฟ้ องของอัยการภาค 5 จังหวัดเชี ยงใหม่ นั,นเป็ นผลมาจากการร้องทุกข์กล่าวโทษให้มีการดําเนิ นคดีแก่
บุคคลทั,งห้าโดยเจ้าหน้าทีAทหารในปี 2560
ภัควดี วีระภาสพงษ์ ชัยพงษ์ สําเนี ยง และนลธวัช มะชัย ถูกกล่าวหาว่าได้ถือกระดาษขนาด A4 จํานวน 3 แผ่น
ซึAงมีขอ้ ความว่า “เวทีวชิ าการ ไม่ใช่ ค่ายทหาร” ณ งานประชุมวิชาการ
ธี รมล บัวงาม นั,นมีรายงานว่าเขาได้ถ่ายรู ปของเขากับป้ ายข้อความดังกล่าวและได้โพสรู ปภาพของตนเองลง
บนสืA อออนไลน์
ด้าน ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ นั,นในฐานะของผูจ้ ดั งานประชุมวิชาการมีรายงานว่าเขาได้เห็นข้อความดังกล่าว
และมิได้มีการดําเนินการใดๆ เพืAอนําข้อความดังกล่าวออก
ประเทศไทยเป็ นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights หรื อ ICCPR) โดยในมาตรา 19 21 และ 22 ของ ICCPR ได้รับรองถึงสิ ทธิ ในเสรี ภาพแห่ ง
การแสดงความคิดเห็นและแสดงออก สิ ทธิในการชุมนุมโดยสงบ และสิ ทธิในเสรี ภาพในการรวมกันเป็ นสมาคม
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หลังจากการรัฐประหาร ไอซี เจได้แสดงความกังวลเกีAยวกับการใช้กรอบกฎหมายใหม่และกฎหมายทีAมีอยูก่ ่อน
แล้วในการจํากัดสิ ทธิ ในเสรี ภาพแห่งการแสดงออก สิ ทธิ ในการชุมนุมโดยสงบ และสิ ทธิ ในเสรี ภาพในการรวมกันเป็ น
สมาคม ได้แก่ การหมิAนประมาททางอาญา (มาตรา 326-328 ของประมวลกฎหมายอาญา) พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกีAยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ความผิดฐานยุยงปลุกปัA น (มาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญา) และ
คําสังA หัวหน้าคสช.ทีA 3
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