จดหมายเปิ ดผนึก
3 กรกฎาคม 2562
เรี ยน รองนายกรั ฐมนตรี
สอบสวนการทาร้ ายอย่ างรุ นแรงต่ อนักกิจกรรม
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่ างสงบ
ในนามของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ผมเขียนจดหมายเพื่อขอให้ ท่านดาเนินงาน เพื่อคุ้มครองนักกิจกรรม
ทางการเมืองอย่างสงบ และให้ มีการสอบสวนอย่างเหมาะสมต่อการโจมตีทาร้ ายอย่างรุนแรงโดยคนร้ ายไม่ทราบฝ่ ายต่อ
นักกิจกรรม ซึง่ รวมถึง สิรวิชญ์ เสรี ธิวฒ
ั น์ อนุรักษ์ เจนตวนิชย์ และ เอกชัย หงส์กงั วาน แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลกังวล
อย่างยิ่งต่อความมัน่ คงปลอดภัยของพวกเขาและนักกิจกรรมคนอื่น ๆ และกระตุ้นทางการไทยให้ ดาเนินทุกมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อคุ้มครองไม่ให้ พวกเขาได้ รับอันตราย
ความรุนแรงที่กระทาต่อนักกิจกรรมทางการเมืองและนักปกป้องสิทธิ มนุษยชนในประเทศไทย อยู่ในระดับที่น่า
ตกใจ ยกตัวอย่างเช่น เอกชัยถูกทาร้ ายด้ วยความรุนแรงถึงเก้ าครัง้ โดยคนร้ ายไม่ทราบฝ่ าย โดยสามารถระบุตวั คนร้ ายได้
เพียงจากเหตุการณ์เดียว เรามีข้อสังเกตว่า การโจมตีทาร้ ายพวกเขาเป็ นการใช้ ความรุนแรงอย่างเป็ นระบบ มีการกาหนด
ช่วงเวลาของการทาร้ าย สอดคล้ องกับการดาเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ สงั คมเห็นความไม่ปรกติของการเลือกตั ้ง และ
ปั ญหาเนื่องจากการตั ้งรัฐบาลใหม่ พวกเขาและนักกิจกรรมคนอื่น ๆ ยังรายงานว่า ถูกข่มขู่ว่าจะทาร้ ายร่ างกาย และการ
คุกคามอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการทากิจกรรมของพวกเขา เราจึงขอให้ รัฐบาลของท่านประณามต่อการข่มขู่และการทาร้ าย
เหล่านี ้อย่างเปิ ดเผย ให้ ดาเนินการตรวจสอบเพื่อหาทางป้องกันเหตุร้าย และให้ สอบสวนเพื่อนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ
เนื่องจากจนถึงปั จจุบนั ทางการยังไม่สามารถระบุตวั ผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ทาร้ ายตามรายละเอียดด้ านล่าง
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลจึงเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลเปิ ดเผยข้ อมูลความคืบหน้ าและข้ อค้ นพบในการสอบสวน และแจ้ งให้
ผู้เสียหายทราบข้ อมูลเหล่านี ้ รวมทั ้งวิธีการและขั ้นตอนปฏิบตั ใิ นการสอบสวนเหตุการณ์ทาร้ าย โดยให้ แจ้ งข้ อมูลทันทีและ
อย่างสม่าเสมอ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยังเรี ยกร้ องอีกครัง้ ให้ รัฐบาลของท่าน คุ้มครองบุคคลให้ สามารถใช้ สิทธิที่จะมี
เสรี ภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบโดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อการคุกคาม การตอบโต้ หรื อการแก้ แค้ น และให้
ยุตกิ ารดาเนินคดีอาญาอันเป็ นการแทรกแซงสิทธิเหล่านี ้ เรามีข้อสังเกตว่า นักกิจกรรมทั ้งสามคนถูกดาเนินคดีอาญาหลาย
ข้ อหา อันเป็ นผลมาจากการใช้ สิทธิเสรี ภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ รวมทั ้งการดาเนินคดีในข้ อหายุยง
ปลุกปั่ น ละเมิดพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ และละเมิดข้ อห้ ามการชุมนุม “ทางการเมือง” ของบุคคลห้ าคนหรื อ
มากกว่านั ้น ซึง่ ข้ อหาทั ้งหมดล้ วนเป็ นการแทรกแซงโดยไม่ชอบธรรมต่อสิทธิเสรี ภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่าง
สงบของพวกเขา
ในเดือนเมษายน 2562 ทางการได้ ดาเนินคดีอาญาอีกข้ อหาต่ออนุรักษ์ เจนตวนิชย์ ฐานละเมิดพระราชบัญญัติ
ว่าด้ วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการโพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์ วจิ ารณ์รัฐบาล และดาเนินคดีหมิ่นประมาท
กับสิรวิชญ์ เสรี ธิวฒ
ั น์ จากการรณรงค์ล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั ้ง แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลย ้า
ข้ อเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลยุติการดาเนินคดีอาญาใด ๆ ต่อบุคคลทั ้งสาม และให้ ยกเลิกบทลงโทษต่ออนุรักษ์ เจนตวนิชย์ ใน
ข้ อหาละเมิดข้ อห้ ามต่อการชุมนุม “ทางการเมือง” ของบุคคลห้ าคนหรื อมากกว่านั ้น
เอกชัย หงส์กงั วานยังแจ้ งความว่าถูกทาร้ ายทั ้งหมดเก้ าครัง้ ซึง่ มีเพียงครัง้ เดียวที่ตารวจสามารถจับคนร้ ายมา
ดาเนินคดีได้ เขายังรายงานว่าตารวจไม่สามารถเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการทาร้ ายเขาได้ รวมทั ้งไม่สามารถ
รวบรวมภาพจากกล้ องวงจรปิ ดซึง่ เห็นได้ ชดั เจนว่าน่าจะมีอยู่ นักกิจกรรมคนอื่น ๆ รายงานว่า ไม่ได้ รับแจ้ งความคืบหน้ า

อย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับการสอบสวนการทาร้ ายร่ างกายพวกเขา ตามรายงานเหล่านี ้ ผู้เสียหายอย่างน้ อยหนึ่งคนต้ องร้ อง
ขอต่อตารวจหลายครัง้ เพื่อให้ ได้ พยานหลักฐาน และยังได้ มอบภาพจากกล้ องวีดโิ อของเขาให้ แม้ จะไม่ได้ รับการร้ องขอ
จากตารวจ
เราจึงขอกระตุ้นให้ รัฐบาลไทยดาเนินการสอบสวนอย่างเร่ งด่วน อย่างมีประสิทธิผล ไม่ ลาเอียง และอย่างเป็ น
อิสระต่อเหตุการณ์ตามรายละเอียดด้ านล่าง และให้ นาตัวผู้กระทาผิดมาไต่สวนตามกระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้ องกับ
มาตรฐานความเป็ นธรรมระหว่างประเทศ
การทาร้ ายนักกิจกรรมในปี 2562
28 มิถุนายน 2562
ประมาณเวลา 10.30 น. ชายไม่ทราบชื่อสี่คนรุมทาร้ ายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ นักกิจกรรม ใกล้ กบั บ้ านของเขาใน
กรุงเทพ ฯ ทั ้งสี่คนสวมหมวกกันน็อคและใช้ ไม้ เบสบอลเป็ นอาวุธ เดินทางโดยใช้ มอเตอร์ ไซค์ที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน ส่งผล
ให้ สิรวิชญ์ หมดสติเนื่องจากการทาร้ าย
2 มิถุนายน 2562
ชายไม่ทราบชื่อห้ าคนขี่มอเตอร์ ไซค์มารุมทาร้ ายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ โดยใช้ ไม้ ตเี ข้ าที่ศรี ษะตรงป้ายรถเมล์บน
ถนนรัชดาภิเษก เวลาประมาณสี่ท่มุ ส่งผลให้ ต้องเข้ ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากบาดแผลที่ศรี ษะ เป็ นการทาร้ ายที่
เกิดขึ ้นในวันเดียวกันกับที่เขารณรงค์ล่ารายชื่อที่ใจกลางกรุงเทพ ฯ เพื่อไม่ให้ วฒ
ุ ิสภาร่ วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนใหม่
25 พฤษภาคม 2562
หนึ่งวันหลังจากอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ โพสต์ในเฟซบุ๊กถึงแผนจัดการประท้ วงในวันที่ 25 พฤษภาคม ต่อต้ านการ
เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร เขาออกจากบ้ านเพื่อเข้ าร่ วมการชุมนุมด้ วยมอเตอร์ ไซค์ เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้ า ชายไม่
ทราบชื่อหกคนพร้ อมมอเตอร์ ไซค์สองคันเข้ ามารุมทาร้ ายจนเขาตกจากรถระหว่างอยู่บนถนนใกล้ กบั บ้ านในจังหวัด
สมุทรปราการ จากนั ้นได้ ทบุ ตีเขาที่ศรี ษะและร่ างกายด้ วยท่อเหล็ก เขาต้ องเข้ ารับการรักษาอาการบาดเจ็บหลายวัน
12 พฤษภาคม 2562
ชายห้ าคนได้ รุมทาร้ ายเอกชัย หงส์ กังวาน ด้ านนอกศาลอาญากรุงเทพ ฯ เมื่อเวลาประมาณ 8.30 น. ทาให้
ได้ รับบาดเจ็บสาหัส
1 เมษายน 2562 และ 31 มีนาคม 2562
คืนวันที่ 31 มีนาคม หลังจากอนุ รักษ์ เจนตวนิชย์ และเอกชัย หงส์ กังวานเข้ าร่ วมและจัดการชุมนุมล่ารายชื่อ
เพื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ชายสองคนได้ ใช้ ไม้ หน้ าสามทาร้ ายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ระหว่างอยู่ในบ้ านของ
ตนเอง ช่วงรุ่งเช้ าของวันที่ 1 เมษายน บุคคลไม่ทราบฝ่ ายได้ จดุ ไฟเผารถยนต์ของเอกชัย หงส์กงั วาน ซึง่ จอดอยู่ด้านนอก
บ้ านของเขาในเขตลาดพร้ าว กรุงเทพ ฯ
5 มีนาคม 2562
หลังเอกชัย หงส์ กังวานเข้ าประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับข้ อร้ องเรี ยนที่มีตอ่ แพทยสภาว่า บุคลากร
ทางการแพทย์ยุยงให้ เกิดการใช้ ความรุนแรงและการใช้ คาพูดที่สร้ างความเกลียดชัง คนร้ ายไม่ทราบชื่อสองคนที่ขี่มอตเอร์
ไซค์ที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน ได้ ใช้ ท่อนไม้ ไล่ตเี ขาที่ศรี ษะและร่ างกาย

26 มกราคม 2562
คนร้ ายไม่ทราบชื่อได้ จดุ ไฟเผารถยนต์ของเอกชัย หงส์ กังวาน ซึง่ จอดอยู่ด้านนอกบ้ านของเขาในเขตลาดพร้ าว
กรุงเทพ ฯ
19 มกราคม 2562
เวลาประมาณหนึ่งทุ่ม หลังจากเอกชัย หงส์ กังวานเข้ าร่ วมการชุมนุมประท้ วงอย่างสงบเพื่อเรี ยกร้ องไม่ให้ เลื่อน
การเลือกตั ้ง ชายสามคนซึง่ สวมหมวกกันน็อคได้ เข้ ามารุมทาร้ ายเขาและเพื่อนใกล้ กบั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กรุงเทพฯ
ก่อนหน้ านั ้นเอกชัยได้ กินข้ าวกับบุคคลที่อ้างว่าเป็ นเจ้ าหน้ าที่จากกองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
ของกองทัพไทย
นอกจากนั ้น เอกชัย หงส์กงั วานยังถูกรุ มทาร้ ายอย่างรุนแรงอีกอย่างน้ อยสี่ครัง้ ระหว่างปี 2561 ซึง่ เป็ นช่วงที่อยู่
ระหว่างดาเนินกิจกรรมประท้ วงอย่างสงบ ทั ้งการตรวจสอบการทุจริ ตของข้ าราชการ หรื อการประท้ วงที่ทาเนียบรั ฐบาลที่
กรุงเทพ ฯ
ขอบคุณล่วงหน้ าที่ท่านให้ ความสาคัญกับเรื่ องเหล่านี ้ เรายินดีที่จะพบและพูดคุยกับท่าน และหากต้ องการข้ อมูล
เพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้
ขอแสดงความนับถือ
นายนิโคลัส เบเคลัง
ผู้อานวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิค
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