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เปิ ดถ้อยแถลงรัฐบาลไทยด้ านสิ ทธิ ท างการเมื อง เสรีภาพการแสดงออก และศาล
ทหาร กลางเวทีสิทธิ มนุษยชนโลก
วานนี้ (11 พ.ค.59) ในการประชุมทบทวนสถานการณ์ส ิทธิมนุ ษยชนของประเทศไทย (Universal
Periodical Review หรือ UPR) ครัง้ ที่ 2 ทีน่ ครเจนีวา ประเทศไทยถูกตัวแทนจาก 22 ประเทศทัวโลก
่
เช่น สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ เบลเยีย่ ม ออสเตรเลีย เบลเยีย่ ม แคนาดา ญีป่ นุ่ ตัง้ คาถามโดยตรงใน
ประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้แก่ การจากัดเสรีภาพ
ในการแสดงออก, กฎหมายมาตรา 112, การใช้มาตรา 44 และคาสังหั
่ วหน้า คสช.ที่ 13/2558 รวมทัง้
ประเด็นการนาพลเรือนขึน้ ศาลทหาร ขณะทีต่ วั แทนรัฐบาลก็พยายามชีแ้ จงถึงประเด็นคาถามดังกล่าว
ตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศ แถลงต่อนานาชาติ ในประเด็นสิ ทธิ ทางการเมือง เนื้ อหา
โดยสรุประบุว่า
ประเทศไทยมีพ ัน ธกิจ อย่ า งเต็ม ที่ต่ อ ประชาธิป ไตยและสิท ธิม นุ ษ ยชน โดยก าหนดให้ม ีก ารท า
ประชามติระดับชาติทร่ี บั รองร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคมปีน้ี โดยพลเมืองไทยแต่ละคนสามารถ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเองทัง้ หมด และเป็ นเหตุให้ทางการต้องสังห้
่ ามการให้ขอ้ มูลเท็จหรือการชี้นาการ
ตัดสินใจ ทัง้ ในทางทีจ่ ะต่อต้านหรือรับร่างรัฐธรรมนูญ หลังมีการรับรองรัฐธรรมนูญแล้ว จะมีการผ่าน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อปูทางไปสู่การเลือกตัง้ ทัวไปในปี
่
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ในแง่เสรีภาพในการแสดงออก รัฐบาลเคารพอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมือง เราไม่
อาจหลีกเลีย่ งการจากัดสิทธิบางประการได้ เราไม่อาจอนุ ญาตให้ประชาชนยุยงให้เกิดความเกลียดชัง
ต่อกัน เพียงเพราะความเห็นต่างทางการเมือง แต่รฐั บาลไม่มเี จตจานงในการจากัดสิทธิพลเรือนทีม่ ี
เจตนาที่ดี ดัง นัน้ การจ ากัด สิท ธิใ ช้เ พีย งกับ บุ ค คลที่มุ่ง ยุย งให้เ กิด การใช้ค วามรุน แรงแ ละความ
แตกแยกเท่านัน้

เกี่ยวกับการใช้อานาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนู ญชัวคราว
่
ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประวัติศาสตร์การ
เมืองไทย ในช่วง 50 ปี ท่ผี ่านมามีมาตราที่คล้ายคลึงกับมาตรา 44 ที่ปรากฏในรัฐธรรมนู ญชัวคราว
่
ฉบับอื่นเช่นกัน และจะใช้อย่างจากัดเพียงเพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อยของสาธารณะและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของราชการ รวมถึง กรณีทไ่ี ม่มกี ฎหมายให้อานาจ เช่น การนามาใช้เพื่อ
ปราบปรามการค้ามนุ ษย์ นโยบายต่อต้านยาเสพติด และการแก้ปญั หาการบินพลเรือน
ในเรื่องการใช้คาสังหั
่ วหน้าคสช.ที่ 13/2559 รัฐบาลอยากรับรองว่าคาสังฉบั
่ บนี้ มุ่งให้เจ้าหน้าที่ทหาร
ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าทีต่ ารวจ เพื่อปราบปรามอาชญากรรมทีจ่ ดั ตัง้ เป็นองค์กรเกี่ยวข้องกับการรีด
ไถการค้ามนุ ษย์ การปฏิบตั มิ ชิ อบต่อเด็ก และด้านแรงงานการพนันการค้าบริการทางเพศ ฯลฯ โดย
ไม่ได้มเี ป้าหมายเพื่อคุกคามต่อผูม้ คี วามเห็นต่างจากรัฐบาล
ส่วนกฎหมายหมิน่ ประมาทพระมหากษัตริย์ รัฐบาลชี้แจงว่า นานาชาติจาเป็ นต้องทาความเข้าใจว่า
สถาบันพระมหากษัตริยข์ องไทยเป็ นเสาหลักของสังคมไทย กฎหมายนี้มุ่งคุม้ ครองสิทธิหรือเกียรติยศ
ขององค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ ในลัก ษณะเดียวกับ
การใช้กฎหมายหมิน่ ประมาทเพื่อคุม้ ครองบุคคลทัวไป
่ ส่วนกระบวนการพิจารณาในคดีนนั ้ ดาเนินไป
อย่างระมัดระวังและสอดคล้องกับกระบวนการอันควรตามกฎหมาย
ด้านพันโทเสนี ย์ พรหมวิ วฒ
ั น์ ตุลาการศาลทหาร ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทย ชี้แจงเรื่องการ
ใช้ศาลทหารกับพลเรือน เนื้ อหาโดยสรุประบุว่า
รัฐบาลไทยใช้ศาลทหารในความผิดที่จากัดและในคดีรา้ ยแรงเท่านัน้ เช่น ความผิดเกี่ยวกับอาวุธและ
ยุทธภัณฑ์ท่ใี ช้เฉพาะในการสงคราม ความผิด เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือ
ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ ความผิดเกีย่ วกับความมันคงในราชอาณาจั
่
กร และความผิดอื่นๆ ตามที่
กาหนดไว้ในคาสังคสช.
่
ซึง่ 93% ของคดีในศาลทหาร ล้วนเป็ นคดีเกี่ยวกับการครอบครองหรือการใช้
อาวุธหนักยุทธภัณฑ์หรือระเบิดทีใ่ ช้เพื่อการสงคราม
ขอให้โปรดมันใจได้
่
ว่าในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนี้ การใช้ศาลทหารกับพลเรือนมีอยู่จากัด
และอยูบ่ นพืน้ ฐานความจาเป็นอย่างแท้จริงต่อสถานการณ์ในประเทศ
จาเลยในศาลทหารยังได้รบั สิทธิเช่นเดียวกับผูเ้ ข้ารับการไต่สวนในศาลพลเรือน ศาลทหารปฏิบตั ติ าม
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ซึง่ ประกันสิทธิทจ่ี ะได้รบั การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและ

สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ เมื่อมีการนาพลเรือนขึน้ ศาล อีกทัง้ ตุลาการศาลทหารทุกท่าน
ยังต้องเข้ารับการอบรมด้านสิทธิมนุ ษยชนซึง่ เป็ นการจัดขึน้ โดยภาคีทเ่ี กี่ยวข้องรวมทัง้ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การพิจารณาคดีในหลายครัง้ ยังเปิ ดให้ประชาชนทัวไปเข้
่
ารับฟงั ได้ ไม่เพียงญาติของจาเลย หากยัง
รวมถึงหน่ วยงานภาคประชาสังคมและสิทธิมนุ ษยชน อย่างไรก็ดกี ารพิจารณาในบางกรณีไม่สามารถ
พิจารณาได้อย่างเปิดเผย เนื่องจากความปลอดภัยของพยานหรือเนื่ องจากความอ่อนไหวทีเ่ กี่ยวข้อง
กับคดี
โดยสรุปแล้วการใช้ศาลทหารจะเป็ นการใช้อย่างจากัดต่อความผิดบางประเภทตุลาการศาลทหารมี
ความรูแ้ ละประสบการณ์รวมทัง้ ความรูด้ ้านสิทธิมนุ ษยชนเช่นเดียวกับผูพ้ พิ ากษาทัวไป
่ และจาเลยมี
สิท ธิเ ช่ น เดีย วกับ ในศาลทัว่ ไป ทัง้ นี้ เ พื่อ ประกัน สิ ท ธิท่ีไ ด้ร ับ การพิจ ารณาคดีอ ย่ า งเป็ น ธรรมใน
กระบวนการศาลในระหว่างการเปลีย่ นผ่านทางการเมืองของประเทศ
อย่างไรก็ดี นานาชาติ ทงั ้ 22 ประเทศดังกล่าว ยังคงมีการจัดทาข้อเสนอแนะต่ างๆ ต่ อรัฐบาล
ไทยในประเด็นสิ ทธิ มนุษยชนดังกล่าว พอประมวลได้ดงั ต่อไปนี้
– หยุดการดาเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร รับรองว่าพลเรือนจะถูกดาเนินคดีในศาลพลเรือน
และได้รบั สิทธิในการประกันตัวและการพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรม ประเทศทีเ่ สนอในลักษณะ
นี้ ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ค, เยอรมัน, กรีซ, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์ , เนเธอร์แลนด์, ออสเตรีย, เบล
เยีย่ ม, แคนาดา
– เคารพและสนับสนุ นเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น ประเทศที่
เสนอในลัก ษณะนี้ ได้แ ก่ สาธารณรัฐเช็ค , เยอรมัน , ญี่ปุ่น, ไอซ์แลนด์, เกาหลีใ ต้ , สหราช
อาณาจักร, บอสวาน่า, บราซิล, ฝรังเศส
่
– ยุติการควบคุมตัว ผู้ไ ม่เ ห็นด้ว ยกับรัฐบาลในค่ ายปรับทัศ นคติ และขอให้ทาการสืบสวนข้อ
กล่าวหาเรื่องการซ้อมทรมานทัง้ หมด ประเทศที่เสนอในลักษณะนี้ ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ค ,
เดนมาร์ก, นิวซีแลนด์, สหราชอาณาจักร
– ขอให้มกี ารทบทวนแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ให้เข้ากับหลักปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นสากล
ประเทศทีเ่ สนอในลักษณะนี้ ได้แก่ ได้แก่ เยอรมัน, ลัตเวีย, เบลเยีย่ ม ขณะทีป่ ระเทศนอร์เวย์
ได้เสนอโดยตรงให้ยกเลิกมาตรา 112 และการใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทก่ี ระทบต่อเสรีภาพการ
แสดงความคิดเห็น

– ยกเลิกคาสังหั
่ วหน้ าคสช.ที่ 3/2558 ประเทศที่เสนอในลักษณะนี้ ได้แก่ ลักเซมเบิร์ก , เบล
เยีย่ ม, แคนาดา
– ยกเลิกคาสังคสช.
่
และคาสังต่
่ างๆ ที่ไม่เป็ นไปตามพันธกรณีสทิ ธิมนุ ษยชนสากล ประเทศที่
เสนอ ได้แก่ ออสเตรเลีย
– แก้ไขมาตรา 14 ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะไม่ถูกนาไปใช้กบั คดีความผิดฐานหมิน่
ประมาท ประเทศทีเ่ สนอ ได้แก่ สวีเดน, แคนาดา
– รับรองว่าจะมีการพูดคุยถกเถียงประชามติเรื่องร่างรัฐธรรมนู ญฉบับใหม่ ที่ผู้มสี ่วนได้เสียมี
ส่วนร่วมด้วย ประเทศทีเ่ สนอได้แก่ ออสเตรีย
อ่านเพิ่ มเติ ม
- สรุปประเด็นคาถามจากประเทศต่างๆ ต่อรัฐบาลไทย:
https://tlhr2014.wordpress.com/2016/05/11/upr-second-circle/
- คาแถลงตัวแทนรัฐบาลไทย เรือ่ งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับเต็ม:
https://tlhr2014.files.wordpress.com/2016/05/statement-on-civil-and-political-rightsthailand_upr.pdf (ภาษาอังกฤษ)
https://tlhr2014.files.wordpress.com/2016/05/thai_iccpr_upr.pdf (ภาษาไทย)
- คาแถลงตัวแทนรัฐบาลไทย เรือ่ งศาลทหาร
https://tlhr2014.files.wordpress.com/2016/05/statement-on-military-courtthailand_upr.pdf (ภาษาอังกฤษ)
https://tlhr2014.files.wordpress.com/2016/05/thai_military_court_upr.pdf (ภาษาไทย)
- สรุปข้อเสนอของแต่ละประเทศได้ https://tlhr2014.files.wordpress.com/2016/05/uprcountry1.xlsx (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

