ประเทศไทย: ยกเลิกการจากัดสิทธิ
ในระหว่างการเปลีย
่ นผ่านทางการเมือง
กรกฎาคม 2559

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ประเทศไทยจะจัดให้ มกี ารลงประชามติระดับชาติต่อร่ างรัฐธรรมนูญที่จดั ทา
ขึน้ โดยคณะกรรมการร่ างรัฐธรรมนูญที่ได้ รับการแต่ งตัง้ จากทหาร การลงประชามติครัง้ นีน้ ับเป็ นองค์ ประกอบ
สาคัญของ “โรดแมปสามขัน้ ” เพื่อการเปลี่ยนผ่ านทางการเมืองของประเทศไทย ตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็ นรัฐบาลทหารที่ปกครองประเทศได้ ประกาศไว้ ไม่ นานหลังยึดอานาจด้ วยการทา
รัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ในช่ วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทางการไทยได้ ปราบปรามบุคคลและ
หน่ วยงานที่ออกมาวิพากษ์ วิจารณ์ ร่างรัฐธรรมนูญหรือตัง้ คาถามต่ อความชอบธรรมของการลงประชามติ
รายงานฉบับย่ อนีอ้ ธิบายถึงข้ อกังวลของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนลที่มีต่อการจากัดสิทธิท่ จี ะมีเสรีภาพใน
การแสดงออก การสมาคม และการชุมนุ มในช่ วงก่ อนจะถึงลงประชามติ

ประกาศคาสัง่ และกฎหมายทีจ่ ากัดสิทธิ
ที่ผา่ นมา แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลได้ แสดงข้ อกังวลหลายครัง้ เกี่ยวกับกฎหมายและประกาศคาสัง่ ของ
รัฐบาลไทย ที่มีลกั ษณะละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทังเป็
้ นการจากัดอย่างเกินกว่าเหตุตอ่ สิทธิหลายประการ เกินกว่า
ข้ อยกเว้ นที่มใี นกฎหมายระหว่างประเทศ ทังเรายั
้ งกระตุ้นให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิกกฎหมายและประกาศคาสัง่
ดังกล่าว เพื่อให้ สอดคล้ องกับพันธกรณีของประเทศไทย1 องค์กรของเราจึงยินดีที่รัฐบาลประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
2559 ถึงแผนการที่จะยกเลิกข้ อกาหนดให้ นกั การเมืองต้ องขออนุญาตก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศ “ทังนี
้ ้เพื่อสะท้ อนถึง
2
สถานการณ์การเมืองทีด่ ีขึ ้นและลดความตึงเครียดทางการเมืองก่อนจะถึงการลงประชามติ”
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้ แถลงเมื่อเร็ วๆ นี ้ว่า รัฐบาลไม่ “ประสงค์จะละเมิดสิทธิของใคร” และเขาให้
คุณค่ากับ “การพูดอย่างเสรี โดยไม่ผิดกฎหมาย” โดยถือว่าเป็ นพื ้นฐานของสังคมทีเ่ ข้ มแข็ง3 ด้ วยเหตุดงั กล่าว แอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนลจึงเน้ นย ้าข้ อเรียกร้ องของเราให้ รัฐบาลยกเลิก แก้ ไขเพิ่มเติม และในเวลาเดียวกันให้ ยตุ กิ ารบังคับใช้
กฎหมายและประกาศคาสัง่ ต่าง ๆ ซึง่ เป็ นการจากัดสิทธิและการลงโทษโดยไม่จาเป็ นและอย่างไม่ชอบธรรมต่อการใช้ สทิ ธิ
ที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุม โดยมีประเทศต่างๆ อย่างน้ อย 10 แห่งที่มีข้อเสนอแนะ
คล้ ายคลึงกันนี ้ต่อรัฐบาลไทยในระหว่างการทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน (Universal Periodic Review) ครัง้ ที่ 25
เมื่อเดือนพฤษภาคม 25594
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โปรดดู แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ประเทศไทย: การปรับทัศนคติ : 100วันภายใต้กฎอัยการศึกThailand: Attitude
Adjustment: 100 Days Under Martial Law(Index number: ASA 39/011/2014), 11 กันยายน 2557 จาก
https://www.amnesty.org/en/documents/ASA39/011/2014/en/
2
“รัฐบาลทหารได้ รับคาชมเนื่องจากแผนที่จะยกเลิกคาสัง่ ห้ ามเดินทาง” “Junta wins praise for plan to lift travel ban,”
The Nation, 29พฤษภาคม 2559 จาก http://www.nationmultimedia.com/webmobile/politics/Junta-wins-praisefor-plan-to-lift-travel-ban-30286927.html
3
“รายการคืนความสุขให้ คนในชาติของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ” รัฐบาลไทย, 1กรกฎาคม 2559 จาก
http://www.thaigov.go.th/index.php/th/speech-2/item/104765-id
4
คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชน (Human Rights Council), ร่างรายงานคณะทางานการทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนกรณี
ประเทศไทย, UN Doc. No. A/HRC/WG.6/25/L.13

แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลจึงเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลดาเนินการเพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่องในกฎหมายและประกาศ
คาสัง่ ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
คาสั่งหัวหน้ า คสช.ที่3/25585 ซึง่ ห้ าม “การชุมนุมทางการเมืองของบุคคลห้ าคนหรื อกว่านัน”
้ และยัง
กาหนดโทษอาญาเมื่อมีการฝ่ าฝื นโดยเป็ นโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน คาสัง่ หัวหน้ าคสช.ที่ 3/2558 ยังให้ อานาจ
กับเจ้ าหน้ าที่ทหารในการปิ ดกันการเผยแพร่
้
บทความ หนังสือหรื อสิง่ พิมพ์อื่นใดกรณีที่เห็นว่าเป็ นภัยคุกคามต่อ
“ความมัน่ คงของชาติหรื อความสงบเรี ยบร้ อย”แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลรู้สกึ เสียใจที่กฎหมายนี ้เป็ นการจากัด
โดยพลการและเกินกว่าเหตุตอ่ การใช้ สทิ ธิมนุษยชนที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุม
คาสัง่ นี ้ยังอนุญาตให้ เจ้ าหน้ าที่ทหารที่ได้ รับการแต่งตังสามารถควบคุ
้
มตัวบุคคลโดยไม่มีข้อหาหรือไม่ต้องเข้ ารับ
การไต่สวน เป็ นการควบคุมตัวในสถานที่อย่างไม่เป็ นทางการไม่เกินกว่าหนึง่ สัปดาห์ และไม่มมี าตรการคุ้มครอง
สิทธิไม่วา่ จะเป็ นการเข้ าถึงทนายความ ครอบครัว หรื อศาล ในทางปฏิบตั ิแล้ ว คาสัง่ นี ้ได้ ถกู ใช้ เพื่อดาเนินคดีกบั ผู้
ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประท้ วงอย่างสงบและการชุมนุมสาธารณะอื่นๆ รวมทังการควบคุ
้
มตัวโดยพลการต่อผู้
วิพากษ์ วจิ ารณ์อย่างสงบ
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 25596 ซึง่ เป็ นกฎหมาย
กากับดูแลการลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคมและรัฐบาลได้ นามาใช้ ในลักษณะทีเ่ ป็ นการเหวีย่ งแหและเป็ นการ
กระทาโดยพลการ เป็ นการพุง่ เป้าโจมตีบคุ คลที่ตอ่ ต้ านร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 61 ของพระราชบัญญัติฯ กาหนด
โทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี สาหรับ “ผู้ใดดาเนินการเผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ในสือ่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรื อในช่องทางอื่นใด ที่ผิดไปจากข้ อเท็จจริ งหรื อมีลกั ษณะรุนแรง ก้ าวร้ าว หยาบคาย ปลุกระดม
หรื อข่มขูโ่ ดยมุง่ หวังเพื่อให้ ผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงไม่ไปใช้ สทิ ธิออกเสียง หรื อออกเสียงอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อไม่ออก
เสียงให้ ถือว่าผู้นนกระท
ั้
าการก่อความวุน่ วายเพื่อให้ การออกเสียงไม่เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย” ซึง่ ได้ ถกู ใช้ เพื่อ
ตังข้
้ อหากับบุคคลทีใ่ ช้ สทิ ธิมนุษยชนที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ แอมเนสตี ้ อินเตอร์
เนชัน่ แนลกังวลอย่างยิง่ ต่อบทบาทของพระราชบัญญัตินี ้ ซึง่ เป็ นการจากัดสิทธิอย่างไม่ชอบธรรมก่อนจะถึงการ
ออกเสียงประชามติ
ประกาศ คสช.ที่39/2557 และภาคผนวก7 จากัดการจัดกิจกรรมทางการเมืองของบุคคลที่หลากหลาย
รวมทังนั
้ กการเมืองและตัวแทนภาคประชาสังคม ภายหลังได้ รับการปล่อยตัวจากการควบคุมตัว การละเมิด
ข้ อจากัดเหล่านี ้อาจส่งผลให้ ได้ รับโทษจาคุกไม่เกินสองปี แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลกังวลว่าข้ อบัญญัติเหล่านี ้
เป็ นการจากัดอย่างไม่ชอบธรรมและยังเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่เคยถูกควบคุมตัว และสร้ าง
ความหวาดกลัวให้ กบั บุคคลอื่น
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คาสัง่ หัวหน้ าคสช.ที่3/2558, “คาสัง่ ที่ใช้ แทนกฎอัยการศึก” 1เมษายน 2558
6
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559
7
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 39/2557 กาหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวบุคคลที่ถกู เรี ยกตัวโดยคสช. 25
พฤษภาคม 2557 จาก http://www.thaigov.go.th/en/announcement-2/item/83708-id83708.html; ภาคผนวกของ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 40/2557 จาก http://www.thaigov.go.th/en/announcement2/item/83709-id83709.html

คาสั่งหัวหน้ า คสช. ที่41/25598 ซึง่ ให้ อานาจกับองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการสัง่ ปิ ดสถานีโทรทัศน์หรื อวิทยุที่ละเมิดคาสัง่
คสช. ที่ 97/2557 และ 103/2557 และตัดสิทธิในการอุทธรณ์คาสัง่ คาสัง่ เหล่านี ้ห้ ามการเผยแพร่เนื ้อหาที่สง่ ผล
กระทบต่อระบอบการเมือง สถาบันพระมหากษัตริ ย์ หรื อความมัน่ คงของชาติ และการวิพากษ์ วิจารณ์ “อย่างไม่
สุจริ ต” ต่อ คสช. รวมทังการเรี
้
ยกร้ องให้ มกี ารรวมตัวเพื่อ “ต่อต้ าน” ทางการ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลกังวล
ว่าอานาจในการสัง่ ปิ ดสือ่ อย่างกว้ างขวางแบบที่ กสทช. ได้ รับเช่นนี ้ รวมทังข้
้ อบทที่คลุมเครื อเกี่ยวกับเนื ้อหาซึง่
เป็ นสิง่ ต้ องห้ าม อาจนาไปสูก่ ารจากัดอย่างกว้ างขวางต่อการแสดงความเห็น และเป็ นการละเมิด สิทธิมนุษยชนที่
จะมีเสรี ภาพในการแสดงออก
การจับกุม การควบคุมตัว และการดาเนินคดี
ในช่วงหลายเดือนที่ผา่ นมา ทางการไทยได้ ใช้ อานาจตามคาสัง่ หัวหน้ า คสช.ที่ 3/2558 และพระราชบัญญัตวิ า่
ด้ วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเพื่อควบคุมตัวและจับกุมตัวบุคคลโดยพลการ รวมทังการแจ้
้
งข้ อหาและการ
ดาเนินคดีกบั บุคคลซึง่ เข้ าร่วมกิจกรรมสาธารณะทีเ่ กี่ยวข้ องกับการออกเสียงประชามติอย่างสงบ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่
แนลได้ แสดงข้ อกังวลต่อการจับกุมที่จงั หวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ 23 มิถนุ ายน 2559 กรณีนกั ศึกษาและนักกิจกรรม 13
คนที่ถกู จับกุมระหว่างการแจกใบปลิวโดยเป็ นส่วนหนึง่ ของการรณรงค์โหวตไม่รับ9 บุคคลทัง้ 13 คนอาจได้ รับโทษจาคุกไม่
เกิน 10 ปี และได้ รับโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคาสัง่
หัวหน้ า คสช.ที่ 3/2558
การจับกุมแกนนานักศึกษาสีค่ นและผู้สอื่ ข่าวหนึง่ คนเมื่อวันที่10 กรกฎาคม 2559 ทาให้ เกิดคาถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับพันธกิจของรัฐบาลไทยทีม่ ีตอ่ การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนก่อนจะถึงการออกเสียงประชามติ บุคคลทังห้
้ า
ได้ รับการประกันตัวออกมาโดยถูกแจ้ งข้ อหาตามมาตรา 61 ของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการออกเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญ มีรายงานข่าวว่า แกนนานักศึกษาสามคนถูกจับกุมหลังจากเจ้ าหน้ าทีต่ ารวจได้ ตรวจค้ นรถยนต์ของพวกเขาที่
จังหวัดราชบุรี และพบเอกสารทีท่ างการมองว่าเป็ นการวิพากษ์ วจิ ารณ์ ร่างรัฐธรรมนูญ10 มีรายงานว่านายทวีศกั ดิ์ เกิดโภ
คา ผู้สอื่ ข่าวได้ ถกู จับกุมเนื่องจากเจ้ าหน้ าที่พบว่าโดยสารมาในรถคันเดียวกับนักศึกษา แม้ ในความจริ งเขาทาหน้ าที่
รายงานข่าว โดยไม่ได้ เข้ าร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาแต่อย่างใด11
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คาสัง่ หัวหน้ าคสช.ที่41/2559, 13กรกฎาคม 2559
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, “ผู้จดั กิจกรรมอย่างสงบ 13 รายอาจต้ องเข้ ารับการไต่สวน” “13 Peaceful Activists
Facing Trial” (Index: ASA 39/4386/2016), ปฏิบตั ิการด่วน, 4กรกฎาคม 2559 จาก
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/4386/2016/en/
10
Human Rights Watch, “ประเทศไทย: นักกิจกรรม ผู้สอื่ ข่าวถูกจับเนื่องจากการรณรงค์โหวตโน” “Thailand:Activists,
Journalist Arrested for Vote-No Campaign,” แถลงการณ์ 12กรกฎาคม 2559 จาก
https://www.hrw.org/news/2016/07/12/thailand-activists-journalist-arrested-vote-no-campaign
11
Reporters without Borders, “RSFกระตุ้นรัฐบาลทหารไทยให้ ยกเลิกข้ อหาต่อผู้รายงานข่าวผ่านเว็บไซต์ ”
(RSFurgesThai junta to drop charges against website reporter,” แถลงการณ์, 11กรกฎาคม 2559 จาก
https://rsf.org/en/news/rsf-urges-thai-junta-drop-charges-against-website-reporter
9

แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยังกังวลกับการที่รัฐบาลดาเนินคดีประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้ านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) และแกนนาอีก 18 คนของกลุม่ การเมืองนี ้ ในข้ อหาละเมิดคาสัง่ หัวหน้ า คสช.ที่ 3/2558 โดยทางการได้
เข้ าไปขัดขวางการจัดพิธีอย่างสงบที่สานักงานของพวกเขาในระหว่างการเปิ ดตัวศูนย์ปราบโกงประชามติ12 ทางการยังได้
สัง่ ปิ ดศูนย์ปราบโกงประชามติทวั่ ประเทศ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยังมีข้อสังเกตว่าภายใต้ การปกครองของ คสช. นักกิจกรรม นักการเมือง นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและบุคคลอื่น ๆ ถูกจับกุมและดาเนินคดีเพียงเพราะแสดงความเห็นอย่างสงบในประเด็นที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับการออกเสียงประชามติที่กาลังจะมีขึ ้น บุคคลเหล่านี ้ประกอบด้ วยผู้ที่ประท้ วงต่อต้ านระบอบทหาร การจัดการ
ชุมนุมเพื่อราลึกเหตุการณ์ทางการเมือง การล้ อเลียนเจ้ าหน้ าที่ของรัฐบาล และการแสดงความสนับสนุนกลุม่ การเมืองบาง
แห่ง13 นอกจากกฎหมายและประกาศคาสัง่ ข้ างต้ นแล้ ว ยังมีการนาประมวลกฎหมายอาญาของไทยในมาตราทีเ่ กี่ยวข้ อง
กับการล้ มล้ างการปกครอง การหมิ่นประมาททางอาญา และการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ รวมทังพระราชบั
้
ญญัตกิ าร
กระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ มาใช้ อย่างกว้ างขวางเพื่อดาเนินคดีกบั บุคคลเหล่านี14้
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลขอเรี ยกร้ องรัฐบาลไทยให้ ปล่อยตัวและยกเลิกข้ อหาต่อบุคคลที่ถกู ดาเนินคดีเพียง
เพราะใช้ สทิ ธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมอย่างสงบ โดยทันทีและอย่างไม่มเี งื่อนไข และให้
ยกเลิกหรื อปฏิรูปกฎหมายและประกาศคาสัง่ ทีจ่ ากัดการใช้ สทิ ธิเหล่านี ้เกินกว่าข้ อยกเว้ นที่กระทาได้ ตามกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ
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Human Rights Watch, “ประเทศไทย: รัฐบาลทหารสัง่ ห้ ามการตรวจสอบการออกเสียงประชามติ” “Thailand: Junta
Bans Referendum Monitoring,” แถลงการณ์21มิถนุ ายน 2559 จากhttps://www.hrw.org/news/2016/06/21/thailandjunta-bans-referendum-monitoring
13
โปรดดู อย่างเช่นแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, “นักกิจกรรมอาจได้ รับโทษจาคุกห้ าปี เนื่องจากเปิ ดโปงการทรมาน”
“Activists Face 5 Years for Reporting Torture” (Index: ASA 39/4292/2016) ปฏิบตั ิการด่วน, 21มิถนุ ายน 2559 จาก
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/4292/2016/en/; แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, “ผู้ใช้ งานเฟซบุ๊คแปด
คนถูกตังข้
้ อหาและรอการไต่สวน” “Eight Facebook Users Charged, Awaiting Trial” (Index: ASA 39/4163/2016),
ปฏิบตั ิการด่วน3มิถนุ ายน 2559 จาก https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/4163/2016/en/; แอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนล, “นักกิจกรรมที่ชมุ นุมอย่างสงบถูกจับกุม ถูกตังข้
้ อหา” “Peaceful Activists Arrested, Facing
Charges" (Index: ASA 39/3289/2016), ปฏิบตั ิการด่วน22มกราคม 2559 จาก
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/3289/2016/en/; แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, “ประเทศไทย:
บทลงโทษคดีหมิ่นฯ ที่สงู เป็ นประวัติการณ์เน้ นให้ เห็นความสุดโต่งของการปราบปรามในประเทศไทย” “Record lèsemajesté sentences highlight growing extremes of repression in Thailand” (Index: ASA 39/2253/2015), public
statement, 7สิงหาคม 2558 จาก https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/2253/2015/en/; แอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนล, “นักศึกษาที่ประท้ วงได้ รับการปล่อยตัว แต่ต้องเข้ ารับการไต่สวนจากศาล” “Student Protesters
Released, but Face Trial” (Index: ASA 39/2066/2015), ปฏิบตั ิการด่วน จาก
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/2066/2015/en/
14
พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 112, 116, และ326; พระราชบัญญัตกิ ารกระทาผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

การขัดขวางการอภิปรายสาธารณะและการตรวจสอบการออกเสียงประชามติ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยังกังวลกับการที่รัฐบาลไทยมีคาสัง่ ห้ ามหรื อไม่สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะที่
เกี่ยวข้ องกับการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญทีก่ าลังจะมีขึ ้น ทางการได้ สงั่ ให้ ยกเลิกกิจกรรมหลายอย่างซึง่ เป็ นการ
อภิปรายเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติที่จะมีขึ ้น และมีรายงานว่าทางการยังเฝ้าติดตามและคุกคาม
บุคคลที่เข้ าร่วมกิจกรรมสาธารณะเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติอย่างสงบ15 นอกจากนัน้ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ยังรู้สกึ เสียใจต่อการตัดสินใจของรัฐบาลที่สงั่ ห้ ามการเปิ ดศูนย์ปราบโกงประชามติของ นปช. รวมทังการแจ้
้
งข้ อหาต่อผู้ที่
เกี่ยวข้ อง
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลกังวลเกี่ยวกับรายงานที่ระบุวา่ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐบาลได้ มีถ้อยแถลง ซึง่ ขัดแย้ งกับ
พันธกิจของรัฐบาลที่ประกาศไว้ วา่ จะสนับสนุนเสรี ภาพในการแสดงออกกล่าวคือ ในวันที1่ 9เมษายน 2559 มีรายงานข่าว
ว่านายกรัฐมนตรี ได้ ตอบคาถามเกี่ยวกับผู้วิพากษ์ วิจารณ์ ร่างรัฐธรรมนูญ โดยระบุวา่
พวกเขาไม่มีสทิ ธิ์จะบอกว่าไม่เห็นชอบ [กับร่างรัฐธรรมนูญ] … ผมไม่อนุญาตให้ ใครจัดอภิปรายหรื อ
จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ถ้ าพวกเขาขัดขืนคาสัง่ ของผม ก็จะถูกจับกุมและจาคุก 10 ปี ไม่มีใครได้ รับ
การยกเว้ นเมื่อพระราชบัญญัติประชามติจะมีผลบังคับใช้ [ภายหลังประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา] แม้ แต่สอื่
ก็จะจับ ทาไมพวกคุณไม่เคารพกฎหมาย มาถามเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนอยูต่ ลอดเวลา
ทาไม?16
ในวันที่ 18 เมษายน 2559 มีรายงานว่ารองนายกรัฐมนตรี ประวิตร วงษ์ สวุ รรณให้ สมั ภาษณ์วา่ “คุณจะชอบ
หรื อไม่ชอบ [ร่างรัฐธรรมนูญ] แต่อย่าแสดงออกมา [ต่อสาธารณะ] ให้ เก็บไว้ ในใจของคุณเอง คนทีใ่ ส่เสื ้อ “โหวตโน” หรื อ
“โหวตเยส” ก็ต้องถูกจับถอดเหมือนกัน"17
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“คาสัง่ ห้ ามของทหารไม่ให้ มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ” “Military orders ban on seminar on draft
charter,” Prachatai English, 4เมษายน 2559 จาก http://prachatai.com/english/node/6004; “การสัมมนาเกี่ยวกับ
ร่างรัฐธรรมนูญต้ องถูกยกเลิกเนือ่ งจากคาสัง่ ห้ ามชุมนุมทางการเมืองของรัฐบาลทหาร” “Seminar on draft charter
aborted over junta’s political gathering ban,”Prachatai English, 27กุมภาพันธ์ 2559 จาก
http://prachatai.org/english/node/5889; “กลุม่ ต่าง ๆ เรี ยกร้ องให้ คสช.ยุตกิ ารคุกคามหรื อการสัง่ ยกเลิกกิจกรรม”
“Group tells NCPO ‘stop the intimidation’ as events shut,” The Nation, 15กุมภาพันธ์ 2559 จาก
http://www.nationmultimedia.com/politics/Groups-tells-NCPO-stop-the- intimidation-as-events--30279305.html;
JanjiraLinthong, “บทสัมภาษณ์นกั กิจกรรมที่ตรวจสอบการออกเสียงประชามติของรัฐบาลทหาร” “Interview with
activist challenging Thai junta on referendum,”Prachatai English, 20เมษายน 2559 จาก
http://prachatai.org/english/node/6056
16
Hanis Maketab, “รัฐบาลทหารประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่สนใจในประชาธิปไตย” “Thai junta makes it clear it is not
interested in democracy,” Asian Correspondent, 21เมษายน 2559 จาก
https://asiancorrespondent.com/2016/04/thai-junta-makes-it-clear-it-is-not-interested-in-democracy/
17
“รัฐบาลห้ ามการรณรงค์ ห้ ามใส่เสื ้อเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ” “Govt bans campaigns, T-shirts on charter
vote,” The Nation, 19เมษายน 2559 จาก http://www.nationmultimedia.com/politics/Govt-bans-campaigns-Tshirts-on-charter-vote-30284223.html

แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรียกร้ องรัฐบาลไทยให้ สนับสนุนและคุ้มครองอย่างเต็มที่เพื่อให้ มกี ารใช้ สทิ ธิและ
เสรี ภาพอย่างเสรี และสร้ างบรรยากาศที่ชว่ ยให้ บคุ คลและกลุม่ ต่าง ๆ สามารถแลกเปลีย่ นความคิดและแสดงความเห็นได้
อย่างมัน่ ใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่กาลังจะมีขึ ้น
พันธกรณีของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ในฐานะรัฐภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil and Political Rights -ICCPR)ประเทศไทยมีพนั ธกรณีต้องเคารพ คุ้มครอง และปฏิบตั ิให้ เป็ นผลซึง่ สิทธิมนุษยชน
รวมทังสิ
้ ทธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมอย่างสงบ18
แม้ วา่ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอนุญาตให้ รัฐสามารถออกมาตรการจากัดบางประการต่อสิทธิที่จะ
มีเสรี ภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุม แต่การจากัดสิทธิเหล่านันกระท
้
าได้ เมื่อ (1) เป็ นไปตามที่บญ
ั ญัติไว้
ในกฎหมาย (2) มุง่ คุ้มครองประโยชน์สาธารณะบางประการ รวมทังความมั
้
น่ คงของชาติหรื อความปลอดภัยสาธารณะ
ความสงบเรียบร้ อยของสาธารณะ และการคุ้มครองการสาธารณสุขหรื อศีลธรรมอันดี หรื อสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่น
และ (3) มีความจาเป็ นอย่างเห็นได้ ชดั เพื่อเป้าประสงค์ดงั กล่าว19 การจากัดสิทธิใด ๆ ที่ไม่สอดคล้ องกับข้ อกาหนดเหล่านี ้
ย่อมถือเป็ นการละเมิดสิทธิเหล่านัน้ 20
ในส่วนของเสรี ภาพในการแสดงออกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights
Committee) ได้ กล่าวไว้ วา่
กรณีที่รัฐภาคีอ้างความชอบธรรมเพื่อจากัดเสรี ภาพในการแสดงออก ต้ องมีการแสดงให้ เห็นอย่าง
ชัดเจน เฉพาะเจาะจง เป็ นรายกรณีไปถึงภัยคุกคาม และความจาเป็ น รวมทังความได้
้
สดั ส่วนของมาตรการที่
นามาใช้ นนั ้ โดยเฉพาะการพิสจู น์ให้ เห็นความเชื่อมโยงโดยตรงและอย่างชัดเจนระหว่างการแสดงออกกับภัย
คุกคามที่จะเกิดขึ ้น21
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลกังวลอย่างยิง่ ต่อเนื ้อหาของกฎหมายและประกาศคาสัง่ ทีก่ ล่าวถึงในรายงานฉบับ
ย่อนี ้ และการบังคับใช้ ซงึ่ ไม่สอดคล้ องกับข้ อกาหนดเหล่านี ้ ส่งผลให้ มีรายงานว่ารัฐบาลไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
ต่อเนื่อง ทังการจั
้
บกุม การดาเนินคดี และการคุมขังผู้ทใี่ ช้ สทิ ธิของตน และยังสร้ างบรรยากาศซึง่ ทาให้ ประชาชนหวาดกลัว
ไม่กล้ าแสดงความเห็นทังเรื
้ ่ องที่เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญหรื อประเด็นสาธารณะโดยทัว่ ไป

18

กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รับรองเมื่อวันที่16ธันวาคม 2509, G.A. Res. 2200A
(XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966),999 U.N.T.S. 171, มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2519 ข้ อ 19, 21 และ22
19
กติกา ICCPR ข้ อ19, 21, และ22
20
โปรดดู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทัว่ ไป ฉบับที่34, ข้ อ19: เสรี ภาพด้ านความเห็นและการแสดงออก, UN
Doc. CCPR/C/GC/34 (2011), ย่อหน้ า. 21-36
21
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทัว่ ไป ฉบับที่34, ข้ อ19: เสรี ภาพด้ านความเห็นและการแสดงออก, UN Doc.
CCPR/C/GC/34 (2011), ย่อหน้ า35

แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลขอเรี ยกร้ องรัฐบาลให้ แก้ ไขข้ อกังวลที่ดารงอยูม่ ายาวนานในบันทึกนี ้ และประกันว่า
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญซึง่ กาลังจะมีขึ ้น จะจัดขึ ้นในสภาพแวดล้ อมที่บคุ คลทุกคนสามารถใช้ สทิ ธิที่จะมี
เสรี ภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมอย่างสงบได้

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
เป็นขบวนการเพื่อสิทธิมนุษยชนระดับโลก
ความอยุตธ
ิ รรมทีเ่ กิดขึน
้
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึง่
ถือเป็นเรื่องที่สาคัญ
สาหรับเราทุกคน

ติดต่อเรา

ร่วมพูดคุยกับเรา

