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บทสรปุผูบ้ริหาร  
 
รายงานฉบบันี้จดัท าขึ้นเพื่อเสนอในโอกาสกระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชนตามวาระ 
(Universal Periodic Review – UPR) ส าหรบัประเทศไทย ซึ่งจะมขีึ้นในเดอืนพฤษภาคม 2559 เพื่อ
ประเมนิว่า ทีผ่่านมาไทยไดป้ฏบิตัติามขอ้เสนอแนะทีผู่กพนัจากกระบวนการทบทวนตามวาระครัง้ก่อน
อยา่งไร 
 
กล่าวไดว้่า การคุม้ครองสทิธมินุษยชนในประเทศไทยอ่อนแอลง เทยีบจากสมยัการทบทวนตามวาระใน
ครัง้ก่อน ทัง้ในเชงิกฎหมายและการปฏบิตั ิทางการไดเ้พิม่อ านาจใหต้นเองโดยไมผ่่านการตรวจสอบจาก
ฝ่ายตุลาการหรอืรฐัสภา และจ ากดัสทิธทิีจ่ะไดร้บัการเยยีวยา เสรภีาพในการแสดงออก การชุมนุมอย่าง
สงบ และสทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาคดอียา่งเป็นธรรม  
 
ทางการยงัไดเ้พิม่อ านาจแก่ตนเองในการควบคุมตวับุคคล เป็นเหตุใหเ้กดิการควบคุมตวัโดยพลการและ
ไม่ใหต้ดิต่อกบัโลกภายนอก ผูถู้กควบคุมตวัขาดหลกัประกนัดา้นสทิธ ิทัง้ยงัมสี่วนสนับสนุนใหเ้กดิการ
ทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยอยา่งต่อเนื่อง  
 
นักปกป้องสทิธมินุษยชนหลายคนตกเป็นเป้าหมายการข่มขู่ คุกคาม สงัหาร และหายสาบสูญโดยถูก
บงัคบั ทัง้ทีพ่วกเขาท าหน้าทีข่องตนอย่างชอบธรรม และแมจ้ะไม่มกีารประหารชวีติเกดิขึ้น แต่ทีผ่่านมา
มกีารเพิม่ประเภทฐานความผดิทีอ่าจไดร้บัค าตดัสนิโทษประหาร  
 
ผู้แสวงหาที่พกัพิงและผู้ลี้ภยัยงัคงเสี่ยงในการถูกควบคุมตัวโดยพลการเผชิญสภาพที่เลวร้าย และ
บางส่วนอาจถูกบงัคบัส่งกลบั (refoulement) 
 
ในบทสุดท้ายของรายงานฉบบันี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนลมขี้อเสนอแนะต่อประเทศไทยหลาย
ประการ ในการแกไ้ขขอ้ห่วงใยดา้นสทิธมินุษยชนทีป่รากฏในรายงานฉบบันี้  
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การติดตามผลจากการทบทวนตามวาระครัง้ก่อน  
 
นับตัง้แต่สิน้สุดกระบวนการทบทวนตามวาระส าหรบัประเทศไทยครัง้ทีแ่ลว้เมื่อปี 2554 ไทยมขีอ้จ ากดั
ในการแสดงความกา้วหน้าต่อการปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะจากประเดน็เสรภีาพในการแสดงออก การฟ้อง
คดตีามกฎหมายหมิน่พระบรมเดชานุภาพ ผู้แสวงหาที่พกัพงิ ผู้ลี้ภยัและผู้อพยพที่อยู่ในทะเล1 การ
ลอยนวลพน้ผดิ2 และการใหส้ตัยาบนัรบัรองสนธสิญัญาสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต3ิ 
 
แมไ้ทยจะแสดงพนัธกจิจากการทบทวนตามวาระครัง้ก่อน ทีป่ระกนัใหก้ฎหมายภายในประเทศว่าด้วย
เสรภีาพในการแสดงออกสอดคลอ้งกบักฎหมายระหว่างประเทศ4 แต่ไทยยงัคงออกกฎหมายและบงัคบั
ใชก้ฎหมาย เพื่อลงโทษผูท้ีใ่ชส้ทิธเิสรภีาพในการชุมนุมอย่างสงบ ซึง่เป็นพฤตกิารณ์ทีไ่ม่สอดคล้องกบั
พนัธกรณรีะหว่างประเทศ  
 
แม้รฐับาลไทยสญัญาว่าจะประกนัให้เกิดกระบวนการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยและโปร่งใสในกรณี
กฎหมายหมิน่พระบรมเดชานุภาพ5 แต่ทีผ่่านมาการพจิารณาคดีมกัเป็นไปอย่างปิดลบัผ่านกลอ้งวดิโีอ 
รวมทัง้มกีารใชศ้าลทหาร  
 
ไทยมกี้าวหน้าเพยีงเลก็น้อยต่อพนัธกิจที่จะแก้ปัญหาการลอยนวลพ้นผดิของผู้ละเมดิสทิธิมนุษยชน6 
และที่ผ่านมารฐับาลไม่ได้ปฏบิตัติามค ามัน่สญัญาอย่างเพียงพอที่จะคุ้มครองผู้แสวงหาที่พกัพงิและผู้
อพยพ7 
 

                                                           
1 คณะมนตรสีทิธมินุษยชน, รายงานคณะท างานว่าดว้ยการทบทวนตามวาระกรณีประเทศไทย (Report of the 
Working Group on the Universal Periodic Review – Thailand), A/HRC/19/8, 8 ธนัวาคม 2554, ขอ้เสนอแนะที ่
89.54 (นิวซแีลนด)์, 89.55 (นอรเ์วย)์, 89.56 (นอรเ์วย)์, 89.66 (แคนาดา), 89.68 (แคนาดา), 89.70 (แคนาดา), 89.71 
(บราซลิ), 89.72. (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
2 A/HRC/19/8, ขอ้เสนอแนะที ่89.40 (นิวซแีลนด)์, 89.41 (สเปน), 89.42 (ฝรัง่เศส), 89.43 (สวติเซอรแ์ลนด)์, 88.71 
(สหราชอาณาจกัร), 88.68 (แคนาดา), 88.66 (ออสเตรยี) 
3 A/HRC/19/8, ขอ้เสนอแนะที ่89.1 (อารเ์จนตนิา), 89.2 (อุรุกวยั), 89.3 (สเปน), 89.4 (ออสเตรยี), 89.11 (ฝรัง่เศส) 
89.12 (นิคารากวั), 89.13 (ญีปุ่่ น) 
4 A/HRC/19/8, ขอ้เสนอแนะที ่89.25 (ฮงัการ)ี, 89.54 (นิวซแีลนด)์ 
5 A/HRC/19/8, ขอ้เสนอแนะที ่89.55 (นอรเ์วย)์ 
6 A/HRC/19/8, ขอ้เสนอแนะที ่88.66 (ออสเตรยี), 88.68 (แคนาดา), 88.69 (สวเีดน), 89.42 (ฝรัง่เศส), และ 89.43 
(สวติเซอรแ์ลนด)์ 
7 A/HRC/19/8, ขอ้เสนอแนะที ่88.23 (เวยีดนาม), 88.93 (บราซลิ), 88.95 (เมยีนมา), 88.96 (บงัคลาเทศ), 89.66 
(แคนาดา), 89.68 (นิวซแีลนด)์, 89.70 (แคนาดา), 89.71 (บราซลิ), 89.72 (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
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กรอบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
 
รฐับาลไทยได้ลงนามอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูกบงัคบัใหสู้ญ
หาย (UN Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) เมื่อเดือน
มกราคม 2555 แม้ไทยสญัญาจะให้สตัยาบนัรบัรองอนุสญัญาดงักล่าวเพิ่มเติม เมื่อคณะมนตรสีิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาตริบัรองผลการพจิารณาตามกระบวนการ UPR ครัง้ที่แล้วในเดอืนมนีาคม 
25558 แต่แผนสทิธมินุษยชนแห่งชาตขิองไทยระบุเพยีงการแสดงพนัธกจิทีจ่ะ “ศกึษา” ความเป็นไปไดท้ี่
จะใหส้ตัยาบนัเท่านัน้9 
 
รฐับาลไทยไดแ้สดงพนัธกจิทีจ่ะเปิดรบัการเยอืนของผูร้ายงานพเิศษแห่งสหประชาชาติ ทีส่อดคลอ้งกบั
ค าสญัญาตามความสมคัรใจที่ไทยได้ให้ไว้ในกระบวนการ UPR เมื่อปี 255410 แต่จากค ารอ้งขอเยอืน
ประเทศของผูร้ายงานพเิศษทัง้ 17 ท่านนัน้11 ทีผ่่านมามเีพยีงผูร้ายงานพเิศษแห่งสหประชาชาตวิ่าดว้ย
น ้ าดื่ มสะอาดและอนามัย  (Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and 
sanitation) ทีไ่ดเ้ยอืนประเทศไทยเมือ่เดอืนกุมภาพนัธ ์2556  
 

กรอบสิทธิมนุษยชนในประเทศ 
 
คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศส าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( International 
Coordinating Committee for National Human Rights Institutions)  ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับ
กระบวนการสรรหาคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตขิองไทย รวมทัง้โครงสรา้งและการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ ทัง้ยงัเสนอว่า อาจลดสถานภาพของหน่วยงานจากเกรด A เป็น B ทัง้นี้การท างาน

                                                           
8 รายงานคณะท างานว่าดว้ยการทบทวนตามวาระกรณีประเทศไทย, ภาคผนวก: ความเหน็ต่อขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ, 
ความเหน็และค าอธบิายตามความสมคัรใจของรฐัทีถู่กประเมนิ, มนีาคม 2555 A/HRC/19/8/Add.1, 4 และ5 
9 กระทรวงการต่างประเทศ, สาระส าคญัจากแผนปฏบิตักิารสทิธมินุษยชนแห่งชาตฉิบบัที ่3 ของไทย (2557-2562) 
(The Summary of Thailand’s 3rd National Human Rights Plan (2014-2018), จาก 
http://www.mfa.go.th/humanrights/images/the%20summary%20of%20thailands%203rd%20national%20human
%20rights%20plan%202014-2018.pdf   
10 รายงานคณะท างานว่าดว้ยการทบทวนตามวาระกรณีประเทศไทย, 8 ธนัวาคม 2554 A/HRC/19/8, 94 
11 ในบรรดาค าขอเยอืนประเทศของผูร้ายงานพเิศษแห่งสหประชาชาต ิทางการไทยเหน็ชอบใหเ้ยอืน แต่ไม่ก าหนดวนัที่
ทีช่ดัเจน ประกอบดว้ยค าขอเยอืนจากผูร้ายงานพเิศษแห่งสหประชาชาตวิ่าดว้ยการทรมาน และการคา้เดก็ สว่นค าขอ
เยอืนทีอ่ยู่ระหว่างการพจิารณามาจากผูร้ายงานพเิศษแห่งสหประชาชาตวิ่าดว้ยเสรภีาพดา้นความเหน็และการ
แสดงออก คณะท างานว่าดว้ยการควบคุมตวัโดยพลการแห่งสหประชาชาต ิคณะท างานว่าดว้ยการบงัคบับุคคลใหส้ญู
หายและการสญูหายโดยไม่สมคัรใจ และผูร้ายงานพเิศษแห่งสหประชาชาตวิ่าดว้ยสทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพในการสมาคมและ
การชุมนุมอย่างสงบ  

http://www.mfa.go.th/humanrights/images/the%20summary%20of%20thailands%203rd%20national%20human%20rights%20plan%202014-2018.pdf
http://www.mfa.go.th/humanrights/images/the%20summary%20of%20thailands%203rd%20national%20human%20rights%20plan%202014-2018.pdf


4 
 

ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิด้รบัผลกระทบเป็นบางช่วงจากการขาดความร่วมมอืของ
หน่วยงานภาครฐั และคณะกรรมการฯ มอี านาจทีจ่ ากดัตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งชาต1ิ2 
 

รฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราว  
กองทพัไทยได้ยกเลกิรฐัธรรมนูญฉบบั พ.ศ.2550 และยดึอ านาจด้วยการท ารฐัประหารเมื่อวนัที่ 22 
พฤษภาคม 2557 โดยก่อนหน้านัน้สองวนั ทางกองทพัได้ประกาศใช้กฎอยัการศกึ นับแต่นัน้มาคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ซึง่เป็นหน่วยงานบรหิารของกองทพั ไดใ้ชม้าตรการต่าง ๆ อนัส่งผลให้
การคุม้ครองสทิธมินุษยชนอ่อนแอลงอยา่งมาก  
 
รฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราวซึ่งมผีลบงัคบัใช้เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 ไม่มีบทที่เคารพและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนแบบเดยีวกบัรฐัธรรมนูญฉบบั พ.ศ.2540 และ 2550 โดยปรากฏเพยีงการแสดงพนัธกจิที่จะ
ปฏบิตัติามพนัธกรณีสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ และมมีาตราทีท่ าใหผู้ต้้องสงสยัว่าต้องรบัผดิต่อการ
ละเมดิสทิธมินุษยชนสามารถลอยนวลพ้นผดิ13 มาตรา 44 ของรฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราวยงัให้อ านาจ
อยา่งกวา้งขวางแก่ฝ่ายบรหิารในการปฏบิตังิานโดยไม่ตอ้งผ่านการตรวจสอบจาก 
 
ฝ่ายตุลาการหรอืรฐัสภา ภายหลงัจากสภาปฏริูปแห่งชาต ิ(สปช.) ซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จากคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) มมีตไิม่เหน็ชอบต่อร่างรฐัธรรมนูญเมื่อเดอืนกนัยายน 2558 คาดว่าจะมกีาร
จดัท าร่างรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่จนแล้วเสรจ็ในเดอืนเมษายน 2559 ก่อนจะใหม้กีารลงประชามติในอีกสี่
เดอืนต่อมา และคาดว่ารฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราวจะยงัคงมผีลบงัคบัใช้อย่างน้อยจนถงึเดอืนกนัยายน 
2559   
 
เมื่อมกีารยกเลกิกฎอยัการศกึในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเมื่อวนัที ่1 เมษายน 2558 ทางการไทยได้
ออกค าสัง่หวัหน้าคสช.ฉบบัที ่3/255814 ซึง่ใหอ้ านาจแก่ “เจา้พนกังานรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย” ทีค่สช.
เป็นผูแ้ต่งตัง้ ในการควบคุมตวับุคคลโดยไม่ต้องมขีอ้กล่าวหาหรอืไม่ต้องไดร้บัการไต่สวนของศาล และ
เป็นการควบคุมตวัในสถานทีไ่ม่เป็นทางการได้นานถงึหนึ่งสปัดาห ์ทัง้นี้โดยไม่มหีลกัประกนัสทิธใิด ๆ 
รองรบั ไม่ว่าจะเป็นสทิธกิารเขา้ถงึทนายความ ครอบครวั หรอืศาล บุคคลอาจไดร้บัโทษจ าคุกสูงสุดหก
เดอืนและถูกปรบัหากเขา้รว่มชุมนุม “ทางการเมอืง” เป็นจ านวนหา้คนหรอืมากกว่าขึน้ไป และถอืว่าเป็น

                                                           
12 พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ.2542 จาก: 
http://www.hurights.or.jp/archives/database/nhri-law-thailand.html  
13 มาตรา 48 รฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราว จาก http://www.isranews.org/isranews- article/item/31533-translation.html  
14 ค าสัง่หวัหน้าคสช.ฉบบัที ่3/2558 ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการ จาก 
https://voicefromthais.files.wordpress.com/2015/04/order-number-3-2558-3-2015-of-the- head-of-the-ncpo-on-
maintaining-public-order-and-national-security.pdf  

http://www.hurights.or.jp/archives/database/nhri-law-thailand.html
http://www.isranews.org/isranews-%20article/item/31533-translation.html
https://voicefromthais.files.wordpress.com/2015/04/order-number-3-2558-3-2015-of-the-%20head-of-the-ncpo-on-maintaining-public-order-and-national-security.pdf
https://voicefromthais.files.wordpress.com/2015/04/order-number-3-2558-3-2015-of-the-%20head-of-the-ncpo-on-maintaining-public-order-and-national-security.pdf
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ความผดิทางอาญา ค าสัง่ดงักล่าวยงัละเมดิสิทธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาคดอีย่างเป็นธรรม โดยใหอ้ านาจ
ศาลทหารพจิารณาคดต่ีอพลเรอืนในความผดิต่อ “ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร” “ความมัน่คงของ
สถาบนักษตัรยิ”์ และการละเมดิค าสัง่คสช.ใด ๆ ทัง้นี้โดยไม่สามารถอุทธรณ์ค าตดัสนิของศาลทหารได้
ส าหรบัความผดิที่เกดิขึน้ในช่วงที่ประกาศกฎอยัการศกึ นอกจากนี้ การปฏบิตัหิน้าที่ของเจา้พนักงาน
ตามค าสัง่ดงักล่าวไม่ตอ้งอยู่ภายใตอ้ านาจการพจิารณาของศาลปกครอง และบุคคลไมส่ามารถเรยีกรอ้ง
ค่าชดเชยต่อเจา้พนกังานซึง่บงัคบัใชค้ าสัง่ดงักล่าวได ้หากเจา้พนกังานปฏบิตัหิน้าที ่“โดยสุจรติใจ”  
 
นกักจิกรรมและนกัศกึษา 16 คนทีถู่กจบักุมระหว่างวนัที ่24-26 มถุินายน 2558 ถูกตัง้ขอ้หาละเมดิค าสัง่
หวัหน้าคสช.ฉบบัที ่3/2558 และมาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญา เพยีงเพราะพวกเขาใชส้ทิธใิน
การชุมนุมอยา่งสงบ  
 

กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎหมายพิเศษ  
ในบรบิททีม่กีารก่อความไม่สงบอย่างต่อเนื่องในสามจงัหวดัชายแดนใต้ของไทย กลุ่มผูก่้อความไม่สงบ
จงใจสงัหารโดยมเีป้าหมายเป็นพลเรอืน ส่วนฝ่ายกองทพักระท าการทรมานและปฏบิตัิมชิอบต่อผู้ถูก
ควบคุมตวั ใชก้ าลงัเกนิกว่าจ าเป็น และเกดิการสงัหารนอกกระบวนการทางกฎหมายโดยกองก าลงัฝ่าย
ความมัน่คงและอาสาสมคัรรกัษาดนิแดน พื้นที่สามจงัหวดัและบางอ าเภอของจงัหวดัสงขลาอยู่ภายใต้
การประกาศใช้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎหมายพิเศษนับแต่ปี 2547 อันประกอบด้วย 
พระราชบญัญตัิกฎอยัการศึก พ.ศ.2457 พระราชบญัญตัิการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
พ.ศ.2551 และพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
 
เมื่อบงัคบัใชร้่วมกนั กฎหมายเหล่านี้ใหอ้ านาจในการควบคุมตวับุคคลโดยไม่ต้องตัง้ขอ้กล่าวหา หรอืไม่
ต้องไต่สวนโดยศาลไดเ้ป็นเวลานานถงึ 37 วนั โดยแทบไม่มกีารตรวจสอบจากฝ่ายตุลาการ กองทพับก
ยงัใชอ้ านาจตามพระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 เพื่อควบคุมตวับุคคลโดยไมต่ัง้ขอ้กล่าวหา ไม่
ต้องไต่สวนโดยศาล หรอืไม่มหีลกัประกนัสทิธใิด ๆ เป็นเวลานานถึงเจด็วนั และเป็นเหตุให้เกิดการ
ทรมานและการปฏบิตัอิยา่งโหดรา้ยต่อผูถู้กควบคุมตวัอยา่งแพรห่ลายในภาคใต ้ 
 
นับแต่วนัที ่22 พฤษภาคม 2557 ทางการไดใ้ชอ้ านาจตามกฎอยัการศกึเพื่อควบคุมตวับุคคลหลายรอ้ย
คนโดยพลการ ส่วนใหญ่เป็นการควบคุมตวัโดยไมใ่หต้ดิต่อกบัโลกภายนอก ในสถานทีซ่ึง่ไมเ่ปิดเผยและ
ไมเ่ป็นทางการ และไมม่หีลกัประกนัคุม้ครอง การควบคุมตวัลกัษณะนี้เรยีกกนัว่า “การปรบัทศันคต”ิ ซึง่
เป็นวธิทีีมุ่่งกดดนัให้บุคคลมอบความร่วมมอื และป้องปรามการแสดงออกเพื่อต่อต้านนโยบายของรฐัใน
ทีส่าธารณะ ซึง่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเสรภีาพในการแสดงออกและการสมาคม ผูถู้กควบคุมตวัหลาย
คนต้องยอมลงนามในหนังสอืสญัญาที่จ ากดัเสรภีาพในการแสดงออกและการเดนิทาง เพื่อใหไ้ดร้บัการ
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ปล่อยตวั โดยหากมกีารละเมดิอาจไดร้บัโทษจ าคุก ถูกปรบั และถูกยดึทรพัยส์นิ15 ทางการยงัไดฟ้้องรอ้ง
ด าเนินคดกีบับุคคลทีข่ดัขนืค าสัง่เรยีกใหม้ารายงานตวั และบงัคบัใชม้าตรการลงโทษ รวมทัง้การยกเลกิ
หนงัสอืเดนิทาง  
 
กฎหมายเหล่านี้ยงัให้อ านาจในการเซน็เซอร์ และหน่วยงานของรฐัได้ใช้อ านาจนี้เพื่อจ ากดัเสรภีาพใน
การแสดงออก นอกจากนี้ คสช.ยงัใช้อ านาจจ ากดัเสรภีาพในการแสดงออกอย่างกว้างขวาง มกีารสัง่
บลอ็กและปิดเวบ็ไซต์และสถานีวทิยุชุมชน และระงบัการเผยแพร่ขอ้มูลเชงิวพิากษ์วจิารณ์ รวมทัง้ใน
โรงเรยีนและมหาวทิยาลยั  
 

กฎหมายจ ากดัเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ  
นอกจากออกค าสัง่เอาผดิทางอาญาอยา่งเปิดเผยกบัการใชส้ทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพในการชุมนุมอย่างสงบและ
การแสดงออก ทางการยงัออกกฎหมายใหม่ที่เอาผดิทางอาญากบัการใช้สทิธเิหล่านี้อย่างสงบ รวมทัง้
การประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารชุมนุมสาธารณะ16 
 
รฐับาลยงัเพิม่การใช้กฎหมายที่มอียู่ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อจ ากดัสทิธเิหล่านี้มากขึน้ ทัง้ยงัมกีารสรา้ง
ภาพลกัษณ์เพื่อบดิเบอืนการแสดงออกอย่างสงบ และฟ้องรอ้งด าเนินคดต่ีอการแสดงออกดงักล่าว โดย
กล่าวหาว่าการแสดงออกอยา่งสงบเป็นการคุกคามความมัน่คงในราชอาณาจกัรหรอืสถาบนัเบือ้งสงู  
 
กรณทีีช่ดัเจนมากทีสุ่ดคอืการใชก้ฎหมายหมิน่พระบรมเดชานุภาพ โดยเฉพาะมาตรา 112 ของประมวล
กฎหมายอาญา17 ซึง่ใหอ้ านาจศาลจ าคุกบุคคลทีก่ระท าการใด ๆ อนัเป็นการ “หมิน่ประมาท ดูหมิน่หรอื
แสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษตัรยิ ์พระราชนิี รชัทายาท หรอืผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองค์ ” 
โดยมโีทษจ าคุกสูงสุดไม่เกนิ 15 ปีส าหรบัความผดิแต่ละกระทง การจบักุมและลงโทษตามความผดิใน
มาตรานี้มีอัตราเพิ่มขึ้นสูงมาก การบังคับใช้กฎหมายมาตรา 112 เป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนทาง
การเมอืงของรฐับาลชุดปัจจบุนั โดยรฐับาลอ้างว่ากฎหมายมคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาความมัน่คง ขอ้เสนอ
ใหย้กเลกิหรอืแกไ้ขกฎหมายน้ีจะถูกมองว่าเป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงในราชอาณาจกัร  

                                                           
15 เงื่อนไขเหล่าน้ีในหลายกรณีเป็นการบงัคบัโดยการสอดสอ่งและการซกัถามอย่างต่อเนื่องของเจา้หน้าทีท่หารต่อการ
เคลื่อนไหวและการแสดงความเหน็ของบคุคล (รวมทัง้การโพสตใ์นเฟซบุ๊ค) การเฝ้าตดิตามอย่างเปิดเผย และการขูว่่า
จะด าเนินคดตีามกฎหมายหากมกีารละเมดิ. ขอ้มลูจากสมัภาษณ์โดยแอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล, 2557 และ 2558 
16 พระราชบญัญตักิารชุมนุมสาธารณะก าหนดโทษกบับุคคลซึง่เป็นผูจ้ดัการชมุนุมสาธารณะโดยไม่แจง้ใหท้างการ
ทราบล่วงหน้า โปรดด ูแอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล, ร่างพระราชบญัญตักิารชุมนุมสาธารณะยงัคงไม่สอดคลอ้งกบั
พนัธกรณีดา้นสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศของไทย (Draft Public Assembly Act still fails to meet Thailand’s 
International Human Rights Obligations) (Index: ASA 39/1174/2015) 
17 มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา, จาก http://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand- penal-code.html 
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 สมยศ พฤกษาเกษมสุข บรรณาธกิารนิตยสารและนกักจิกรรมทางสงัคม ตอ้งรบัโทษจ าคุก 11 ปี
ตามกฎหมายหมิน่พระบรมเดชานุภาพ นับแต่ถูกจบักุมเมื่อปี 2554 เขาไดย้ื่นขอประกนัตวั 16 
ครัง้และถูกปฏเิสธ รวมทัง้ในช่วงทีอุ่ทธรณ์คด1ี8 

 
นอกจากกฎหมายหมิน่พระบรมเดชานุภาพ ยงัมนีักโทษทางความคดิที่ถูกจบัโดยพลการและถูกจ าคุก
จ านวนมากขึน้ พวกเขาไม่สามารถขอประกนัตวั และเขา้สู่การพจิารณาคดทีี่ไม่เป็นธรรม โดยเป็นการ
พจิารณาลบัในศาลทหาร เป็นเหตุใหไ้ดร้บัโทษจ าคุกไดส้งูสุดถงึ 60 ปี19 
 
ทางการยงัใช้มาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญาว่าดว้ยการยุยงปลุกปัน่เพิม่ขึน้ ซึง่มโีทษจ าคุกไม่
เกนิเจด็ปี20 บุคคลหลายสบิคนรวมทัง้นกัศกึษา เจา้หน้าทีอ่งคก์รพฒันาเอกชน และอดตีนกัการเมอืงต่าง
ถูกตัง้ขอ้หาตามมาตรา 116 เพยีงเพราะต่อตา้นการยดึอ านาจของกองทพัอย่างสงบ21 

 ในปัจจุบนั จาตุรนต์ ฉายแสงและสมบตัิ บุญงามอนงค์22 ต้องเข้ารบัการพจิารณาจากศาลใน
ขอ้หายุยงปลุกปัน่ เนื่องจากวพิากษ์วจิารณ์การท ารฐัประหารเมื่อเดอืนพฤษภาคม 2557 และ
การประกาศผ่านเฟซบุ๊คว่าจะไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ของทางการ ซึ่งเรยีกให้มารายงานตัวและ
ควบคุมตวัโดยพลการ  

 

                                                           
18 โปรดด ู“ปล่อยตวันกักจิกรรมทีถู่กจ าคุกเนือ่งจากขอ้หาหมิน่เบื้องสงู” (‘Release Activist Imprisoned for Allegedly 
Insulting the Monarchy’), ขา้งตน้ 
19 โปรดด ูแอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล, การตดัสนิลงโทษคดหีมิน่เบื้องสงูทีท่ าสถติใิหม่ เน้นใหเ้หน็การปราบปราม
อย่างรุนแรงมากขึ้นในไทย (Record Lè se Majesté  Conviction Highlights Growing Extremes of Repression in 
Thailand) (Index: ASA 39/2253/2015); แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล, ค าตดัสนิลงโทษจ าคุก 25 ปีทีเ่หลอืเชือ่ใน
ขอ้หาหมิน่เบื้องสงู (Preposterous 25-year prison sentence for criticizing royal family), 31 มนีาคม 2558, แอมเนสตี ้
อนิเตอรเ์นชัน่แนล, การตดัสนิลงโทษคดหีมิน่เบื้องสงูของไทยเป็นการลดิรอนต่อเสรภีาพ (Thailand lè se majesté  
convictions Assault on Freedom), 23 กุมภาพนัธ ์2558, แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล, ปล่อยตวันกักจิกรรมทีถู่ก
จ าคุกเนือ่งจากขอ้หาหมิน่เบื้องสงู (Release Activist Imprisoned for Allegedly Insulting the Monarchy), 23 กนัยายน 
2557 
20 ประมวลกฎหมายอาญา, ความผดิต่อความมัน่คงของรฐัภายในราชอาณาจกัร, มาตรา 116 (2), ก าหนดโทษจ าคุกไม่
เกนิเจด็ปี http://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html 
21 ‘อ านวยขูจ่ะจบักุมบุคคลทีโ่พสตข์อ้ความต่อตา้นรฐัประหาร’ (‘Amnuay threatens to arrest people who post anti-
coup messages’), Nation (ประเทศไทย), 12 มถุินายน 2557, จาก 
http://www.nationmultimedia.com/politics/Amnuay-threatens-to- arrest-people-who-post-anti-co-30236062.html  
22 โปรดด ูแอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล, รายงาน “การปรบัทศันคต:ิ 100 วนัภายใตก้ฎอยัการศกึ” (Attitude 
Adjustment, 100 days under Martial Law) (Index: ASA 39/011/2014) 

http://www.nationmultimedia.com/politics/Amnuay-threatens-to-%20arrest-people-who-post-anti-co-30236062.html
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มาตรา 14 ของพระราชบญัญตักิารกระท าผดิทางคอมพวิเตอร์ ยงัมกัถูกน ามาใชก้บับุคคลทีถู่กกล่าวหา
ว่าใช้คอมพวิเตอรเ์พื่อโพสต์ความเหน็ต่างอย่างสงบ โดยถอืเป็นการหมิน่ประมาททางอาญา หรอืเป็น
ความผดิต่อองคพ์ระมหากษตัรยิ ์ 

 มกีารตัง้ขอ้หาตามพรบ.ฉบบันี้ต่อบุคคลซึง่โพสตข์อ้ความในเฟซบุ๊ค หรอืเผยแพรภ่าพทีเ่ป็นการ
ลอ้เลยีนราชวงศ ์และตัง้ขอ้หาต่อผูท้ีเ่ผยแพรข่อ้มลูทีก่ล่าวหาการละเมดิสทิธมินุษยชน  

 

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ 
 

โทษประหารชีวิต 
ที่ผ่านมามกีารขยายฐานประเภทความผดิของโทษประหารชวีติ รวมทัง้อนุญาตให้ใช้โทษประหารกบั
บุคคลทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยที่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติ23 แมจ้ะไม่มกีารประหารชวีติเกดิขึน้ แต่รฐับาลยงัมไิด้
ประกาศพกัใชโ้ทษประหารอยา่งเป็นทางการ รฐับาลก าหนดใหก้ารยกเลกิโทษประหารชวีติเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิฉบบัที่ 3 พ.ศ.2557-2561 แต่มกีารก าหนดเงื่อนไขในแผน ให้มตกิาร
ตดัสนิใจต้องได้รบัการอภปิรายในรฐัสภา นอกจากนี้ ภายหลงัการประกาศค าวนิิจฉัยของศาลปกครอง
สูงสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 กรมราชทัณฑ์สามารถก าหนดให้นักโทษประหารต้องใส่ตรวน
ตลอดเวลา  
  

การหายสาบสญูโดยถกูบงัคบั การทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดร้าย  
ร่างพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบับุคคลใหส้ญูหาย ยงัอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะรฐัมนตรนีับตัง้แต่เดือนมกราคม 2558 แม้ร่างกฎหมายฉบบันี้จะใช้ค านิยามการ
ทรมานตามอนุสญัญาต่อต้านการทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอื่นๆ ทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม 
หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์ร ี(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment) รวมทัง้มกีารน าข้อบทในอนุสญัญามาก าหนดไว้หลายข้อ แต่กลบัไม่เสนอมาตรการ
เพื่อใหม้กีลไกสอบสวนอยา่งเป็นอสิระสมบรูณ์  
 
นับจนถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์2558 ยงัมกีรณีทีค่า้งการพจิารณาของคณะท างานสหประชาชาตวิ่าดว้ยการ
หายสาบสูญโดยถูกบงัคบัหรอืการสูญหายโดยไม่สมคัรใจกว่า 80 กรณี โดยบางกรณีเกดิขึน้ตัง้แต่พ.ศ. 
253524 แต่ทีผ่่านมายงัไม่มบีุคคลใดถูกฟ้องหรอืถูกศาลตดัสนิลงโทษในความผดิฐานบงัคบับุคคลใหส้ญู
หาย 
                                                           
23 พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ.2542 มาตรา 123/2 แกไ้ข
เพิม่เตมิเมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 
24 คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต,ิ รายงานคณะท างานว่าดว้ยการบงัคบับุคคลใหส้ญูหายหรอืการสญูหาย
โดยไม่สมคัรใจ, 10 สงิหาคม 2558, A/HRC/30/38 ตวัเลขนี้รวมถงึนกักจิกรรมดา้นสทิธมินุษยชน นกัศกึษาและผู้
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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่แนลยงัคงเก็บข้อมูลกรณีการทรมานและการปฏบิตัทิี่โหดร้าย ที่เป็นผลงาน
ต ารวจและกองก าลงัความมัน่คง25 โดยเฉพาะในระหว่างการควบคุมตัวที่ไม่สามารถติดต่อกับโลก
ภายนอกตามอ านาจของกฎอยัการศกึ แอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นชัน่แนลเหน็ว่า ในหลายกรณี ทางการจงใจ
ควบคุมตวับุคคลอย่างไม่ชอบดว้ยกฎหมาย อนัเกนิเวลาทีก่ าหนดตามกฎอยัการศกึ ทัง้นี้เพื่อใหร้อ่งรอย
การทรมานจางหายไปเสยีก่อน 
 
เจา้หน้าทีย่งัไม่สอบสวนตามขอ้กล่าวหาว่ามกีารทรมานหรอืการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย และผูเ้สยีหายรวมทัง้
ทนายความมกัประสบปัญหาในการรวบรวมพยานหลกัฐาน รวมทัง้การเข้าถึงการตรวจร่างกายโดย
แพทยท์ีเ่ป็นอสิระ ทัง้นี้เพื่อบนัทกึอาการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้  
 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
นักปกป้องสทิธมินุษยชน รวมทัง้ทนายความ นักกจิกรรมสหภาพแรงงาน และนักกจิกรรมสทิธิชุมชน
และสิง่แวดลอ้ม ยงัถูกคุกคามดว้ยการใชก้ระบวนการศาล รวมทัง้การถูกฟ้องคดหีมิน่ประมาททางอาญา 
พวกเขาตกเป็นเป้าหมายการบงัคบัสญูหาย การรมุท ารา้ย26 และการสงัหาร27 
 

                                                           
ประทว้งจากการชมุนุมเรยีกรอ้งประชาธปิไตยเมื่อเดอืนพฤษภาคม 2535 ผูส้ญูหายระหวา่งสงครามปราบปรามยาเสพ
ตดิเมื่อปี 2546 โปรดด ูการบงัคบับุคคลใหส้ญูหายในประเทศไทย มลูนิธยิุตธิรรมเพื่อสนัตภิาพ พฤษภาคม 2555, จาก 
http://justiceforpeace.org/wp-content/uploads/2012/06/Enforced_Disappearances_in_Thailand_03.pdf, แอม
เนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล, 10 ปียงัไมม่คีวามยตุธิรรมใหก้บัการสญูหายของบุคคลเมือ่เดอืนพฤษภาคม 2535 (10 years 
on still no justice for May 1992 Disappearances), พฤษภาคม 2545, แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล, ประเทศไทย:  
“การหายตวัไป” ของทนง โพธิอ์า่น ผูน้ าแรงงาน (Thailand: The "disappearance" of labour leader Tanong Pho-arn) 
(Index: ASA39/007/2001) 
25 โปรดด ู“รายงานต่อคณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน”, รายงานแอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล, เมษายน 2557; คาด
ว่ามชีายซึง่หายตวัไปในประเทศไทย (Disappearance fears for man in Thailand), แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
Urgent Action 197/14, ASA 39/013/2014, การปรบัทศันคต ิ(Attitude Adjustment), รายงานแอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่
แนล, กนัยายน 2557; ผูถู้กควบคุมตวัตามกฎอยัการศกึเสีย่งจะถูกทรมาน (Martial Law Detainees at Risk of Torture
), แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล Urgent Action 65/15, ASA 39/1266/2015, 20 มนีาคม 2558 
26 แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล, ชาวบา้นเกดิความกลวัภายหลงัถูกรุมท ารา้ยในไทย (Fears for Villagers after Attack 
in Thailand) (Index: ASA 39/006/2014) 
27 โปรดด ูประเทศไทย: การสงัหารนกัปกป้องสทิธมินุษยชนเน้นใหเ้หน็ความจ าเป็นของการคุม้ครอง (Thailand: 
Murder of Human Rights Defenders underline need for Protection), ส านกังานขา้หลวงใหญ่เพื่อสทิธมินุษยชนแหง่
สหประชาชาต,ิ 9 ธนัวาคม 2557, จาก http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49551#.VglEG8tViko , 
จดหมายเปิดผนึกร่วมถงึนายกรฐัมนตรไีทยกรณีการสงัหารนายใช่ บญุทองเลก็ 11 มนีาคม 2558 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49551#.VglEG8tViko
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นักปกป้องสทิธมินุษยชนและสมาชกิภาคประชาสงัคมอื่น ๆ ยงัไดร้บัผลกระทบอย่างหนักจากการจ ากดั
เสรภีาพในการชุมนุมอย่างสงบและการแสดงออก ส่งผลใหบุ้คคลถูกลงโทษเพยีงเพราะชุมนุมอย่างสงบ 
และรฐัไดใ้ชอ้ านาจแทรกแซงการจดักจิกรรมทัง้ในทีส่่วนตวัและสาธารณะ28 

 เชื่อว่านักปกป้องสทิธมินุษยชนชาวกะเหรีย่ง นายพอละจ ีรกัจงเจรญิ หรอื “บลิลี่” ได้ตกเป็น
เหยื่อการบงัคบัใหสู้ญหาย หลงัมผีูพ้บเหน็เขาครัง้สุดทา้ยระหว่างถูกเจา้หน้าทีอุ่ทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานควบคุมตวัไวเ้มือ่วนัที ่17 เมษายน 255729 

 

ผู้ล้ีภยัและผู้แสวงหาท่ีพกัพิง 
ทางการยงัคงบงัคบัส่งกลบับุคคลไปยงัประเทศทีเ่สี่ยงจะถูกละเมดิหรอืปฏบิตัมิชิอบด้านสทิธมินุษยชน
อยา่งรา้ยแรง อนัถอืเป็นการละเมดิหลกัการไมบ่งัคบัส่งกลบั (non-refoulement) 
 

 อาล ีอาเหมด็ อบิราฮมิ ฮารนู (Ali Ahmed Ibrahim Haroon) ชาวบาหเ์รนอาย ุ21 ปี ถูกทางการ
ไทยบงัคบัส่งกลบัไปประเทศบาห์เรนเมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2557 มรีายงานทีเ่ชื่อถอืได้ระบุว่า 
เขาถูกทรมานตอนกลบัไปถงึประเทศ30 

 ในเดอืนธนัวาคม 2556 ชายชาวขแมรก์รมเจด็คน ซึง่บางส่วนเป็นผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิ ถูกต ารวจ
ไทยรวมทัง้เจ้าหน้าที่รฐับาลกัมพูชาจบักุม และมีการน าตัวส่งให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาบรเิวณ
ชายแดนไทย-กมัพูชา ชายบางส่วนให้ขอ้มูลว่า พวกเขาถูกทรมานระหว่างการสอบปากค าใน
กัมพูชา ทัง้นี้ เพื่อบังคับให้รบัสารภาพต่อข้อหาวางแผนโค่นล้มรฐับาลกัมพูชา บุคคลกลุ่ม
ดงักล่าวไดร้บัโทษจ าคุกตัง้แต่ 5-9 ปี โดยเป็นการพจิารณาทีเ่ชื่อว่าไมเ่ป็นธรรม31 

                                                           
28 โปรดด ูแอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล, ค าสัง่ทหารใหย้กเลกิกจิกรรมเน้นใหเ้หน็การปราบปรามเสรภีาพในการแสดง
ความเหน็ (Military Shutdown of Event Highlights Free Speech Crackdown), 4 มถุินายน 2558 และ แอมเนสตี ้
อนิเตอรเ์นชัน่แนล, การปรบัทศันคต,ิ น.43 
29 แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล, Urgent Action, นกักจิกรรมดา้นสทิธมินุษยชนหายตวัไปในประเทศไทย (Human 
Rights Activist Missing in Thailand) (Index: ASA 39/004/2014) 
30 แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล, เบื้องหลงัวาทศลิป์ การปฏบิตัมิชิอบดา้นสทิธมินุษยชนในบาหเ์รนยงัมขีึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ง (Behind the Rhetoric, Human rights abuses in Bahrain continue unabated) (Index: MDE 11/1396/2015), 
น. 50; แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล, บาหเ์รน: เริม่การไต่สวนจ าเลย 57 คนท่ามกลางขอ้กล่าวหาว่ามกีารปฏบิตัมิชิอบ
ระหว่างการจลาจลในเรอืนจ า (Bahrain: Trial of 57 opened amidst allegations of abuse during prison riot) (Index: 
MDE 11/2163/2015) 
31 Human Rights Watch, กมัพชูา: ยกเลกิคด ี“วางแผนขบถ” ยกฟ้องคดต่ีอจ าเลย 13 คนทีถู่กกล่าวหาว่าวางแผนโค่น
ลม้รฐับาล (Cambodia: Drop ‘Treacherous Plotting’ Case Dismiss Charges Against 13 Accused of Planning 
Government Overthrow), 9 เมษายน 2557, จาก https://www.hrw.org/news/2014/04/09/cambodia-drop-
treacherous-plotting-case, The Cambodia Daily, กลุ่ม KNLF อา้งว่าค ารบัสารภาพไดม้าจากการซอ้มทรมาน (KNLF 
Group Claim Confessions Came by Torture), 28 เมษายน 2558, จาก https://www.cambodiadaily.com/news/knlf-
group-claim-confessions-came-by-torture-82799 

https://www.cambodiadaily.com/news/knlf-group-claim-confessions-came-by-torture-82799
https://www.cambodiadaily.com/news/knlf-group-claim-confessions-came-by-torture-82799
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 ในวนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 เจยีงยีเ่ฟย (Jiang Yefei) และตงกวงปิง (Dong Guangping) นกั
กิจกรรมชาวจีนสองคนซึ่งได้ร ับสถานภาพผู้ลี้ภัยจากส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาต ิ(UNHCR) ได้ถูกส่งตวัจากไทยกลบัไปจนี ครอบครวัของพวกเขาไม่ได้รบัแจ้ง
อย่างเป็นทางการเกี่ยวกบัการส่งตวักลบั ทัง้ไม่ทราบว่าบุคคลเหล่านี้อยู่ที่ไหนหลงัถูกบงัคบั
ส่งกลบัไปจนี ในวนัที่ 26 พฤศจกิายน 2558 พวกเขาปรากฏตวัทางสถานีโทรทศัน์  CCTV ซึ่ง
เป็นสถานีของรฐับาลจนี โดยพวกเขา “รบัสารภาพ” ว่าเป็นผูค้า้มนุษย ์และ “ยอมรบั” ว่าเจยีงยี่
เฟยให้การช่วยเหลือตงกวงปิงในการเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศไทย “อย่างผิด
กฎหมาย” ญาตขิองเขาซึ่งได้ดูภาพวดิโีอดงักล่าว มขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัการแสดงความรูส้กึทาง
ใบหน้าและน ้าเสยีง ซึง่ดูเหมอืนเขาจะไดร้บัความเจบ็ปวดและเครยีด และสนันิษฐานว่าพวกเขา
อาจถูกทรมานเพื่อให ้“รบัสารภาพ”32 

 
ประเทศไทยไมไ่ดเ้ป็นรฐัภาคขีองอนุสญัญาว่าดว้ยสถานะผูล้ ีภ้ยั พ.ศ.2494 (Convention relating to the 
Status of Refugees) และไมม่กีรอบกฎหมายภายในประเทศทีร่บัรองสทิธทิีจ่ะแสวงการคุม้ครองระหว่าง
ประเทศ ผู้แสวงหาที่พกัพงิหลายคนให้ขอ้มูลว่า พวกเขาถูกขดัขวางไม่ให้เขา้ถงึกระบวนการคดักรอง
สถานะบุคคลและไม่ให้เข้าถึง UNHCR33 ทางการใช้อ านาจมากขึ้นตามการวินิจฉัยของตน โดยอ้าง
พระราชบญัญตัิคนเข้าเมอืง พ.ศ.2522 เพื่อควบคุมตวัผู้แสวงหาที่พักพงิและผู้ลี้ภยั รวมถึงเด็ก โดย
ควบคุมตวัพวกเขาแบบไมม่รีะยะเวลาก าหนดและควบคุมตวัโดยพลการ34 
 
รฐับาลยงัได้บงัคบัเนรเทศและส่งกลบัผู้อพยพและผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิ โดยเฉพาะชาวโรฮงิญาจากเมยีน
มาทีอ่พยพมาทางเรอื ซึง่เป็นการละเมดิหลกัการไม่บงัคบัส่งกลบั  
 

 

                                                           
32 แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล, Urgent Action, สาธารณรฐัประชาชนจนี: นกักจิกรรมทีถู่กเนรเทศเสีย่งจะถูกทรมาน 
(People’s Republic of China: Deported Activists at Risk of Torture),19 พฤศจกิายน 2558, จาก 
https://www.amnesty.or.jp/en/getinvolved/ua/ua/2015ua259.html แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล, ค ารอ้งขอใหม้กีาร
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการสง่ตวันกักจิกรรมจากไทยไปจนี (Request for Information on Activists Transferred from 
Thailand to China) 
http://www.amnesty.eu/content/assets/Docs_2016/Letters/B1731_Chinese_activists_transfer_from_Thailand_1
9012016.pdf 
33 สมัภาษณ์ทางโทรศพัทผ์ูแ้สวงหาทีพ่กัพงิ, แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล มนีาคม 2557 
34 สมัภาษณ์และขอ้มลูทีไ่ดร้บัโดยแอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล, ปี 2557-2558, Human Rights Watch, ปล่อยตวัผู้
แสวงหาทีพ่กัพงิหลายสบิคน (Release Dozens of Asylum Seekers), 16 กนัยายน 2558 จาก: 
https://www.hrw.org/news/2015/09/16/thailand-release-dozens-asylum-seekers 

https://www.amnesty.or.jp/en/getinvolved/ua/ua/2015ua259.html
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบติัของรฐัท่ีถกูประเมิน   
 
แอมเนสต้ี อินเตอรเ์นชัน่แนลเรียกร้องรฐับาลไทยให้ปฏิบติัดงัน้ี 
 
รฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราว  

 ยกเลกิมาตรา 44 ของรฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราว และให้น าขอ้บทตามรฐัธรรมนูญเพื่อคุ้มครอง
สทิธมินุษยชนกลบัมาใชใ้หม ่ 

 ยกเลกิค าสัง่หวัหน้า คสช.ฉบบัที ่3/2558 และค าสัง่อื่น ๆ ทีจ่ ากดัเสรภีาพในการแสดงออก การ
สมาคม การชุมนุมโดยสงบ และการเดนิทางโดยพลการ และยกเลกิค าสัง่ทีใ่ห้อ านาจศาลทหาร
ในการไต่สวนพลเรอืนโดนพลการ 

 
กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎหมายพเิศษ  

 ยกเลิกพระราชบญัญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 และพระราชก าหนดการบรหิารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรอืแก้ไขเพิม่เติมกฎหมายเหล่านี้ โดยให้ตดัขอ้บทที่ละเมดิ
สทิธมินุษยชนออกไป โดยเฉพาะขอ้บททีใ่หอ้ านาจกองทพัในการควบคุมตวับุคคลโดยพลการ 
และเปิดโอกาสใหผู้ล้ะเมดิสทิธมินุษยชนลอยนวลพน้ผดิ 

 ประกนัว่าผูถู้กควบคุมตวัทุกคนสามารถตดิต่อกบัครอบครวั ทนายความ และแพทยท์ีเ่ป็นอสิระ 
และมกีารตดิตามอยา่งมปีระสทิธภิาพเพื่อบงัคบัใชห้ลกัประกนัสทิธเิหล่านี้ 

 ให้สตัยาบนัรบัรองพธิสีารเลอืกรบัอนุสญัญาต่อต้านการทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษ
อื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ่ ายีศักดิศ์รี (Optional Protocol to the Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) แ ล ะ
ให้หน่วยงานตรวจสอบสทิธมินุษยชนที่เป็นอสิระสามารถเขา้ถงึสถานที่ควบคุมตวัทุกแห่งโดย
ทนัทแีละไมม่กีารปิดกัน้ใด ๆ  

 ยตุกิารจบักุมและควบคุมตวัโดยพลการ ยกเลกิการก าหนดเงือ่นไขทีผู่ถู้กควบคุมตวัตอ้งยอมรบั
หากต้องการได้รบัการปล่อยตัวจาก “การปรบัทศันคติ” และให้น าผู้ถูกควบคุมตัวทุกคนไป
ปรากฏตวัต่อศาลพลเรอืนทีเ่ป็นอสิระโดยทนัท ี 

 
กฎหมายว่าดว้ยเสรภีาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมอย่างสงบ  

 ประกนัการใชส้ทิธทิี่จะมเีสรภีาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมอย่างสงบ และให้
ปล่อยตวับุคคลที่ถูกควบคุมตวัหรอืถูกจ าคุก เนื่องจากใช้สทิธเิหล่านี้โดยทนัทแีละอย่างไม่มี
เงือ่นไข  

 ใหย้กเลกิอยา่งไมม่เีงือ่นไขต่อบทลงโทษ ค าตดัสนิใหม้คีวามผดิใด ๆ และขอ้กล่าวหาต่อบุคคลที่
ถูกฟ้องคด ีเพยีงเพราะใชส้ทิธเิสรภีาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมอยา่งสงบ 
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 ยกเลกิกฎหมายที่ให้อ านาจฟ้องคดหีมิน่ประมาททางอาญา และแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัิ
การกระท าผดิทางคอมพวิเตอร ์และมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา เพื่อประกนัไม่ใหม้ี
การน ามาใชล้งโทษผูท้ีใ่ชเ้สรภีาพในการแสดงออก  

 
โทษประหารชวีติ 

 ให้ประกาศการพกัใช้โทษประหารชวีติโดยทนัท ีทัง้นี้โดยมเีป้าหมายเพื่อยกเลกิโทษประหาร
ชวีติในทีสุ่ด 

 ใหเ้ปลีย่นฐานความผดิทีร่ะบุโทษประหารชวีติใด ๆ เป็นโทษจ าคุกแทนโดยไมล่่าชา้ 
 ใหส้ตัยาบนัรบัรองพธิสีารเลอืกรบัฉบบัทีส่องของกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและ

สทิธทิางการเมอืง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) และออก
กฎหมายยกเลกิโทษประหารชวีติ 

  
การบงัคบับุคคลใหส้ญูหาย การทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย  

 ออกกฎหมายในประเทศทีม่เีนื้อหาสอดคลอ้งกบัอนุสญัญาต่อตา้นการทรมานและการปฏบิตัหิรอื
การลงโทษอื่นๆ ทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์ร ีรวมทัง้ก าหนดใหก้ารทรมานเป็น
ความผดิทางอาญาอยา่งชดัเจนตามนิยามในอนุสญัญานี้ 

 ให้สตัยาบนัรบัรองอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสญูโดยถูกบงัคบั และก าหนดใหม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมายภายในประเทศอนัสอดคลอ้งตามขอ้
บทของอนุสญัญา 

 ให้ชี้แจงที่อยู่และชะตากรรมของผู้ถูกบงัคบัให้สูญหาย และประกนัว่าจะน าตวัผู้ที่กระท าการ
บงัคบัสญูหายเขา้สู่กระบวนการยตุธิรรม 

 ประกนัให้มกีารสอบสวนโดยทนัท ีอย่างถี่ถ้วนและเป็นอสิระ เมื่อมกีารร้องเรยีนว่าเจ้าหน้าที่
ต ารวจและกองก าลงัฝ่ายความมัน่คงละเมดิสทิธมินุษยชน และให้มกีารน าตวัผู้กระท าผดิเขา้สู่
กระบวนการยุตธิรรม และรบัการไต่สวนในศาลพลเรอืน โดยระหว่างรอการสอบสวน ใหส้ัง่พกั
ราชการบุคคลใด ๆ ทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัการละเมดิดงักล่าว 

 ประกนัว่าผูเ้สยีหายจากการละเมดิสทิธมินุษยชนและครอบครวัไดร้บัการเยยีวยาความเสยีหาย
อยา่งเตม็ที ่ 

 
ผูล้ ี้ภยัและผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิ 

 ใหส้ตัยาบนัรบัรองอนุสญัญาว่าดว้ยสถานะของผูล้ ีภ้ยั พ.ศ.2494 และพธิสีารเลอืกรบั พ.ศ.2510 
และใหต้รวจสอบค ารอ้งขอทีพ่กัพงิตามขัน้ตอนปฏบิตัโิดยพลนัและอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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 ให้ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดัต่อหลกัการไม่บงัคบัส่งกลบั ประกนัไม่ให้มกีารบงัคบัเคลื่อนย้าย
หรอืส่งกลบับุคคลไปยงัประเทศหรอืดนิแดนใดที่เสี่ยงอย่างแท้จรงิว่า บุคคลจะถูกละเมดิหรอื
ปฏบิตัมิชิอบดา้นสทิธมินุษยชนอย่างรา้ยแรง 

 ยุติการควบคุมตวัโดยพลการต่อผู้ลี้ภยัและผู้แสวงหาที่พกัพงิ และยุติการควบคุมตวัเด็กด้วย
วตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการอพยพเขา้เมอืง  

 


