
                               
 
 
องค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้ถอนการแจ้งความร้องทุกข์
คดีอาญาต่อนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนโดยทันที 

 
แถลงการณ์ร่วมระหวา่งคณะกรรมการนกันิติศาสตร์สากล (ICJ) องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ และ
แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล เมื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2557 ระบวุา่รัฐบาลไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิง
กองทพัไทยควรหยดุใช้กฎหมายหมิน่ประมาทโดยทนัที ในการท าให้นกัตอ่สู้เพ่ือสิทธิมนษุยชนต้อง
น่ิงเงียบ  
 
เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 กองทพัไทยแจ้งความร้องทกุข์ด าเนินคดีอาญาตอ่นางสาวพรเพ็ญ 
คงขจรเกียรติ  นกัตอ่สู้ เพ่ือสิทธิมนษุยชน และ มลูนิธิผสานวฒันธรรม (มลูนิธิผสานฯ) จากกรณีท่ี
มลูนิธิผสานฯ เรียกร้องให้มีการสอบสวนข้อกลา่วหาวา่มีการท าร้ายร่างกายผู้ถกูควบคมุตวั โดย
แจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทท าให้กรมทหารพรานท่ี 41 จงัหวดัยะลาในพืน้ท่ีชายแดนภาคใต้ของ
ไทยต้อง “เสื่อมเสยีช่ือเสยีง”  
 
คณะกรรมการนกันิติศาสตร์สากล ฮิวแมนไรท์วอทช์ และแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล จึงร่วมกนั
เรียกร้องให้มีถอนการแจ้งความร้องทกุข์ข้อกลา่วหาดงักลา่วโดยทนัที 
 
การแจ้งความร้องทกุข์ดงักลา่วเกิดหลงัจากท่ีนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ สง่จดหมายเปิดผนกึ
ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 ถึงผู้อ านวยการกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน (กอ.รมน.) 
ภาค 4 ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบครอบคลมุพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนใต้ของไทย โดยนางสาวพรเพ็ญได้
เรียกร้องให้มีการสอบสวนข้อกลา่วหาท่ีเจ้าหน้าท่ีทหารได้ทบุตีชายคนหนึ่งอย่างรุนแรงระหวา่งการ
จบักมุ เมื่อเดือนเมษายน 2557 และระบวุา่หากข้อกลา่วหาดงักลา่วเป็นความจริงก็จะถือวา่เป็น
การละเมิดกฎหมายไทยรวมทัง้อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีด้วย 
 



ตอ่มาวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 กอ.รมน. ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กรมทหารพรานท่ี 41 และ
หน่วยงานอ่ืน รวมทัง้แพทย์ท่ีตรวจร่างกายผู้เสียหายท่ีร้องเรียนวา่ถกูท าร้าย ได้ออกค าแถลงชีแ้จง
วา่ได้ท าการสอบสวนและพบวา่ข้อกลา่วหาท่ีวา่มีการท าร้ายร่างกายนัน้ไมเ่ป็นความจริง ทัง้ค า
แถลงยงักลา่วอีกวา่มลูนิธิผสานวฒันธรรมจะต้องรับผิดชอบตอ่การบิดเบือนความจริงและเผยแพร่
ข้อความเท็จสูส่าธารณะโดยเจตนา 

 
ทัง้นี ้กรณีนีถื้อเป็นกรณีท่ีสองภายในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่ีกองทพัไทยใช้กระบวนการยตุิธรรม
ทางอาญามาใช้ในทางท่ีผิด เพ่ือขม่ขูค่กุคามนกัตอ่สู้ เพ่ือสิทธิมนษุยชนท่ีท างานในการติดตามและ
บนัทึกข้อมลูเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยในเดือนธนัวาคมปี 2556  กองทพัเรือไทยได้ย่ืน
ฟ้องกรณีบรรณาธิการเวบ็ไซต์ขา่วของประเทศไทย “ภเูกต็หวาน”  โดยกลา่วหาวา่เป็นการหมิ่น
ประมาทและกระท าผิดตามพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
(พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์)  โดยการผลิตซ า้ซึ่งข้อความบางสว่นจากบทความท่ีได้รับรางวลัพลูิเซอร์ ของ
ส านกัขา่วรอยเตอร์เก่ียวกบัการกลา่วหาวา่มีการลกัลอบน าเข้าและการค้ามนษุย์ชาวโรฮิงญา ชน
กลุม่น้อยในประเทศเมียนมาร์ท่ีเผชิญกบัปัญหาการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติและความรุนแรง  

 
การแจ้งความร้องทกุข์คดีอาญาตอ่นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติและมลูนิธิผสานวฒันธรรมถือ
เป็นการโจมตีการท างานในฐานะนกัตอ่สู้ เพ่ือสิทธิมนษุยชนและเป็นการคกุคามตอ่สิทธิในเสรีภาพ
การแสดงความคิดเห็นของผู้ ท่ีท างานเพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 

 
นอกจากนี ้ยงัเป็นการละเมิดสทิธิของผู้เสียหายท่ีถกูปฏิบตัิอย่างทารุณโหดร้ายท่ีจะได้รับการ
สืบสวนสอบสวนในข้อร้องเรียนดงักลา่วอย่างทนัท่วงที เป็นอิสระ และมีความเป็นกลาง โดย
ปราศจากการถกูขม่ขูค่กุคาม ซึ่งสิทธิดงักลา่วได้การรับรองไว้ภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศ
รวมถึงสนธิสญัญาด้านสทิธิมนษุยชนท่ีประเทศไทยเข้าเป็นภาคีด้วย 

 
มลูนิธิผสานวฒันธรรมเป็นองค์กรพฒันาเอกชนท่ีไมแ่สวงหาก าไร ตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2545 ซึ่งได้
อทิุศทรัพยากรสว่นใหญ่ในการท างานในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยตัง้แตปี่พ.ศ. 
2546 เป็นต้นมา โดยการติดตามและบนัทกึข้อมลูท่ีเก่ียวกบัข้อกลา่วหาเร่ืองการทรมานและการ
ปฏิบตัิท่ีทารุณโหดร้ายและการละเมิดสทิธิมนษุยชนขัน้ร้ายแรงอ่ืนๆ ทัง้นีน้างสาวพรเพญ็ คงขจร
เกียรตเิป็นหนึง่ในคณะกรรมการบริหารของแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทยด้วย 

 



คณะกรรมการนกันิติศาสตร์สากล (ICJ) ฮิวแมนไรท์วอทช์ และแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล เน้น
ย า้วา่ เจ้าหน้าท่ีรัฐของไทยมีหน้าท่ีในการให้ความเช่ือมัน่วา่บคุคลทกุคนและองค์กรตา่งๆ  ท่ี
ท างานปกป้องและสง่เสริมสิทธิมนษุยชน จะสามารถท างานในสภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภยั
และเอือ้อ านวยตอ่การท างาน 

 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
สิทธิในการร้องเรียนเก่ียวกบัการทรมานและการปฏิบตัิท่ีทารุณโหดร้ายอื่นๆ และสิทธิท่ีจะได้รับ
การสืบสวนสอบสวนข้อร้องเรียนนัน้อย่างทนัท่วงทีและด้วยความเป็นกลาง ได้รับการรับรอง
ภายใต้สนธิสญัญาระหวา่งประเทศซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคี ได้แก่ อนสุญัญาตอ่ต้านการ
ทรมานและการประตบิตัิหรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนษุยธรรม หรือย ่ายีศกัดิ์ศรี และกตกิา
ระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

 
ประเทศไทยถกูวิจารณ์ในเดือนพฤษภาคม 2557 เก่ียวกบัความล้มเหลวในการให้ความเคารพตอ่
สิทธิดงักลา่ว เมื่อคณะกรรมาธิการตอ่ต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติได้แสดงออกถึงข้อกงัวล
วา่ “มีข้อกลา่วหาจ านวนมากและสอดคล้องกนัวา่มีการกระท าตอบโต้อย่างร้ายแรงและคกุคามนกั
ตอ่สู้ เพ่ือสิทธิมนษุยชน ส่ือมวลชน ผู้น าชมุชน และญาติผู้ เสียหาย ซึง่เป็นการโจมตทีางวาจาและ
ทางร่างกาย การบงัคบัให้สญูหาย และการวิสามญัฆาตกรรม เช่นเดียวกบัการขาดการเผยแพร่
ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการสอบสวนข้อกลา่วหาดงักลา่วด้วย” 

 
คณะกรรมาธิการให้ค าแนะน าวา่ “ประเทศไทยควรจะมีมาตรการท่ีจ าเป็นในการ (ก) ยบัยัง้ซึ่งการ
คกุคามและโจมตนีกัตอ่สู้เพ่ือสิทธิมนษุยชนโดยทนัที (ข) มีการสอบสวนอย่างเป็นระบบตอ่การ
ขม่ขู ่การคกุคาม และโจมตีโดยมุง่ท่ีจะด าเนินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด และรับประกนัวา่จะมีการ
เยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพแก่เหย่ือและครอบครัวของเหย่ือ” 

 
นอกจากนี ้ในข้อ 1 ของปฏิญญาแห่งสหประชาชาติวา่ด้วยนกัตอ่สู้สิทธิมนษุยชน ได้บญัญัติถึง
มาตรฐานทางสากลส าหรับคุ้มครองบคุคลท่ีท างานในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนษุยชน โดย
ยืนยนัวา่ “ทกุคนในฐานะปัจเจกชนและโดยรวมกบัผู้ อ่ืนมสีิทธิในการสง่เสริมและตอ่สู้เพ่ือการ
คุ้มครองและตระหนกัถึงสทิธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานในระดบัชาติและระหวา่งประเทศ” 

 



กติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ให้การรบัรองภายใต้ข้อ 19 ระบุ
วา่เสรีภาพในการแสดงออกโดยอิสระซึ่งรวมถึงสทิธิในการบอกกลา่วข้อมลูด้วย คณะกรรมาธิการ
สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งท าหน้าท่ีติดตามการปฏิบตัิตามกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วย
สิทธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง ของรัฐตา่งๆ ได้แสดงความกงัวลถึงการใช้กฎหมายหมิน่
ประมาทในทางท่ีผดิโดยการท าให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็กลายเป็นความผิดทางอาญา 
และกลา่ววา่กฎหมายดงักลา่วไมค่วรถกูน ามาใช้เมื่อการแสดงออกนัน้เกิดขึน้โดยปราศจากเจตนา
ร้ายและเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะ 

 
 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 
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