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1 เมษายน 2559
ประเทศไทย: ครบหนึ่งปีที่กฎอัยการศึกกลับมาในรูปแบบคาสั่ง คสช.
เนื่องในโอกาสครบรอบหนึง่ ปี หลังการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกในไทย และในโอกาสที่ทางการประกาศเปิ ดหลักสูตรปรับ
ทัศนคติในค่ายทหารสาหรับผู้วิพากษ์ วิจารณ์รัฐบาล แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องทางการไทยให้ ยกเลิกอานาจตาม คาสัง่
ของ คสช. ที่เสมือนการใช้ กฎอัยการศึกอีกครัง้ จากการที่ให้ อานาจเจ้ าหน้ าที่ทหารในการจากัดสิทธิมนุษยชน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ
ความเสือ่ มของของหลักนิติธรรมในประเทศ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชันเนลยังเรี ยกร้ องทางการไทยให้ ยตุ ิการปราบปรามการแสดงออกอย่างสงบของผู้เห็นต่างที่กาลังเพิ่ม
มากขึ ้นอันเป็ นผลจากการเพิ่มอานาจให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ทหาร
เจ้ าหน้ าที่ทหารได้ รับอานาจมากขึ ้นโดยอ้ างเหตุผลด้ านความมัน่ คงและความสงบเรี ยบร้ อย ทังนี
้ ้ อานาจที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว
มาจากคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 และคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 13/2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 ซึง่ ก่อให้ เกิดการลิดรอนสิทธิที่จะมีเสรี ภาพ สิทธิที่จะได้ รับการพิจารณาคดีอย่างเป็ น
ธรรม เสรี ภาพในการเดินทาง เสรี ภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุม รวมทังการเยี
้
ยวยาที่มีประสิทธิภาพ คาสัง่
หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติยงั อนุญาตให้ เจ้ าหน้ าที่ทหารไม่ต้องปฏิบตั ิตามขันตอนในกระบวนการยุ
้
ติธรรมแบบปรกติ และ
พ้ นจากการกากับดูแลเกี่ยวกับการใช้ อานาจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยโดยไม่ตงข้
ั ้ อหา ขณะที่ผ้ ถู กู ควบคุมตัวไม่สามารถเข้ าถึงการ
คุ้มครองสิทธิจากระบบตุลาการ ทังยั
้ งให้ มีการควบคุมตัวในสถานควบคุมตัวที่ตงขึ
ั ้ ้นมาอย่างไม่เป็ นทางการและไม่สามารถติดต่อกับ
โลกภายนอก เจ้ าหน้ าที่ทหารยังสามารถสัง่ ค้ นโดยไม่มีหมายศาล สามารถสัง่ ยึดทรัพย์สนิ เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และสัง่ ฟ้ อง
คดีตอ่ บุคคลในศาลทหารโดยไม่ต้องได้ รับการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นด้ วย
ที่ผา่ นมามักมีการควบคุมตัวบุคคลโดยไม่ให้ ติดต่อกับโลกภายนอกและเป็ นไปโดยพลการ การใช้ อานาจเช่นนี ้อาจส่งผลให้
เกิดการละเมิดสิทธิที่จะได้ รับการพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรม และอาจสนับสนุนให้ เกิดการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายทารุณ
แม้ ทางการประกาศว่ามาตรการจากัดสิทธิที่เกิดขึ ้นภายหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 เป็ นเพียงมาตรการชัว่ คราว
ทว่านับตังแต่
้ ยกเลิกกฎอัยการศึก การปราบปรามการแสดงความเห็นต่างอย่างสงบกลับกลายเป็ นเรื่ องปรกติผา่ นการให้ อานาจ
พิเศษแก่เจ้ าหน้ าที่ทหาร ทางการสามารถสัง่ เรี ยกตัวสือ่ มวลชน ประชาชนทัว่ ไป และนักการเมืองมาควบคุมตัวแบบลับได้ อันเป็ นผล
จากการแสดงความเห็นของพวกเขา โดยที่ผ้ ทู ี่ถกู ควบคุมตัวเหล่านันต้
้ องยอมรับเงื่อนไขการปล่อยตัวที่กาหนดให้ งดเว้ นการมีสว่ น
ร่วมทางการเมืองและยอมเสียเสรี ภาพในการเดินทาง
ในช่วงสัปดาห์ที่ผา่ นมา นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิชย์ถกู ควบคุมตัวโดยพลการเป็ นครัง้ ที่สองใน
หนึง่ เดือนตามอานาจของคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2558 โดยเป็ นผลจากการที่เขาวิพากษ์ วิจารณ์ทางการ
นอกจากนี ้ ทางการยังปฏิเสธไม่ให้ นายประวิตร โรจนพฤกษ์ เดินทางไปยังประเทศฟิ นแลนด์เพื่อเข้ าร่วมการประชุมเสรี ภาพสือ่ โลก
ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรื อยูเนสโก ก่อนหน้ านี ้เขาเคยถูกควบคุมตัวโดยพลการสอง
ครัง้ และถูกควบคุมเสรี ภาพในการเดินทาง

การออกคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13/2559 มีเป้าหมายเพื่อปราบปราม“ผู้มีอิทธิพล” และ “ป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาความผิดบางประการที่เป็ นภยันตรายต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อบ่อนทาลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ” ทาให้ เกิดความหวาดกลัวมากขึ ้นว่าจะมีการใช้ อานาจตามคาสัง่ ฉบับนี ้เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการปราบปรามทางการเมือง
และเพื่อปิ ดปากผู้ที่แสดงความเห็นต่าง รวมทังนั
้ กปกป้องสิทธิมนุษยชน
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยังกังวลเกี่ยวกับบางมาตราในพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2559 ซึง่ กาหนดโทษจาคุกได้ สงู สุดเป็ นเวลา 10 ปี ต่อผู้ที่ใช้ ภาษา “หยาบคาย” ในการแสดงการต่อต้ านการทา
ประชามติรัฐธรรมนูญ ซึง่ อาจกลายเป็ นเครื่ องมือปิ ดปากผู้ที่แสดงความเห็นต่างอย่างสงบ ทางการยังคงข่มขูว่ า่ จะปราบปรามการ
กระทาใดๆ ก็ตามที่เชื่อว่าอาจทาให้ บคุ คล “เข้ าใจผิด” เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของราชการในช่วงก่อนจะมีการทาประชามติที่คาด
ว่าจะมีขึ ้นในเดือนสิงหาคม 2559 และมีการขูจ่ ะดาเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลที่ “ยุยง” ให้ ผ้ อู ื่นต่อต้ านร่างรัฐธรรมนูญ
ทางการได้ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนแล้ วว่าจะตีความการแสดงความเห็นต่างอย่างสงบหลายประเภทให้ เป็ นภัยคุกคามต่อ
สังคมและความมัน่ คง และใช้ ข้อบทที่กาหนดไว้ อย่างคลุมเครื อในกฎหมายด้ านความมัน่ คงเพื่อเอาผิดทางอาญาแม้ กระทัง่ ต่อการ
แสดงความเห็นต่างเชิงสัญลักษณ์ ยกตัวอย่างเช่น นางธีรวรรณ เจริ ญสุข อายุ 57 ปี ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 และอาจ
ได้ รับโทษจาคุกเป็ นเวลาเจ็ดปี ในข้ อหายุยงปลุกปั่ น หลังจากต้ องเข้ ารับการพิจารณาคดีอย่างไม่เป็ นธรรมในศาลทหาร
โดย “ความผิดอาญา” ของเธอคือการโพสต์รูปตัวเองกับขันสีแดงที่มีลายเซ็นของอดีตนายกรัฐมนตรี ทกั ษิ ณ ชินวัตร และยิ่งลักษณ์
ชินวัตร
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องทางการไทยให้ ปฏิบตั ิตอ่ การใช้ สทิ ธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออก การสมาคม และ
การชุมนุมอย่างสงบ ในฐานะที่เป็ นสิทธิ ไม่ใช่อาชญากรรม
นอกจากนี ้ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยังกระตุ้นประชาคมระหว่างประเทศให้ กดดันทางการไทยเพื่อแก้ ปัญหาสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนที่เสือ่ มถอยลงในประเทศด้ วย

