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12 พฤษภาคม 2559 

เปิดถ้อยแถลงรฐับาลไทยด้านสิทธิทางการเมือง เสรีภาพการแสดงออก และศาล
ทหาร กลางเวทีสิทธิมนุษยชนโลก 

วานนี้ (11 พ.ค.59) ในการประชุมทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (Universal 
Periodical Review หรอื UPR) ครัง้ที ่2 ทีน่ครเจนีวา ประเทศไทยถูกตวัแทนจาก 22 ประเทศทัว่โลก 
เช่น สหราชอาณาจกัร นอรเ์วย ์เบลเยีย่ม ออสเตรเลยี เบลเยีย่ม แคนาดา ญีปุ่น่ ตัง้ค าถามโดยตรงใน
ประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสทิธมินุษยชนดา้นสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ไดแ้ก่ การจ ากดัเสรภีาพ
ในการแสดงออก, กฎหมายมาตรา 112, การใชม้าตรา 44 และค าสัง่หวัหน้า คสช.ที ่13/2558 รวมทัง้
ประเดน็การน าพลเรอืนขึน้ศาลทหาร ขณะทีต่วัแทนรฐับาลกพ็ยายามชีแ้จงถงึประเดน็ค าถามดงักล่าว 

ตวัแทนจากกระทรวงการต่างประเทศ แถลงต่อนานาชาติในประเดน็สิทธิทางการเมือง เน้ือหา
โดยสรปุระบวุ่า 

ประเทศไทยมีพันธกิจอย่างเต็มที่ต่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน โดยก าหนดให้มีการท า
ประชามตริะดบัชาตทิีร่บัรองร่างรฐัธรรมนูญในวนัที ่7 สงิหาคมปีนี้ โดยพลเมอืงไทยแต่ละคนสามารถ
ตดัสนิใจได้ด้วยตนเองทัง้หมด และเป็นเหตุให้ทางการต้องสัง่ห้ามการให้ขอ้มูลเทจ็หรอืการชี้น าการ
ตดัสนิใจ ทัง้ในทางทีจ่ะต่อต้านหรอืรบัร่างรฐัธรรมนูญ หลงัมกีารรบัรองรฐัธรรมนูญแลว้ จะมกีารผ่าน
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ เพื่อปทูางไปสู่การเลอืกตัง้ทัว่ไปในปี 2560 

ในแงเ่สรภีาพในการแสดงออก รฐับาลเคารพอยา่งเตม็ที ่แต่เนื่องจากความขดัแยง้ทางการเมอืง เราไม่
อาจหลกีเลีย่งการจ ากดัสทิธบิางประการได ้เราไม่อาจอนุญาตใหป้ระชาชนยุยงใหเ้กดิความเกลยีดชงั
ต่อกนั เพยีงเพราะความเหน็ต่างทางการเมอืง แต่รฐับาลไม่มเีจตจ านงในการจ ากดัสทิธพิลเรอืนทีม่ ี
เจตนาที่ดี ดังนัน้ การจ ากัดสิทธิใช้เพียงกับบุคคลที่มุ่งยุยงให้เกิดการใช้ความรุนแรงและความ
แตกแยกเท่านัน้ 
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เกี่ยวกบัการใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของรฐัธรรมนูญชัว่คราว ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประวตัิศาสตร์การ
เมอืงไทย ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมามมีาตราที่คล้ายคลงึกบัมาตรา 44 ที่ปรากฏในรฐัธรรมนูญชัว่คราว
ฉบบัอื่นเช่นกนั และจะใช้อย่างจ ากดัเพยีงเพื่อรกัษาความสงบเรียบร้อยของสาธารณะและส่งเสรมิ
ประสทิธภิาพการด าเนินงานของราชการ รวมถงึ กรณีทีไ่ม่มกีฎหมายใหอ้ านาจ เช่น การน ามาใชเ้พื่อ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์นโยบายต่อตา้นยาเสพตดิ และการแกป้ญัหาการบนิพลเรอืน 

ในเรื่องการใชค้ าสัง่หวัหน้าคสช.ที ่13/2559 รฐับาลอยากรบัรองว่าค าสัง่ฉบับนี้ มุ่งใหเ้จา้หน้าที่ทหาร
ใหค้วามช่วยเหลอืเจา้หน้าทีต่ ารวจ เพื่อปราบปรามอาชญากรรมทีจ่ดัตัง้เป็นองคก์รเกี่ยวขอ้งกบัการรดี
ไถการค้ามนุษย ์การปฏบิตัมิชิอบต่อเดก็ และด้านแรงงานการพนันการคา้บรกิารทางเพศ ฯลฯ โดย
ไมไ่ดม้เีป้าหมายเพื่อคุกคามต่อผูม้คีวามเหน็ต่างจากรฐับาล 

ส่วนกฎหมายหมิน่ประมาทพระมหากษตัรยิ ์รฐับาลชี้แจงว่า นานาชาตจิ าเป็นต้องท าความเขา้ใจว่า
สถาบนัพระมหากษตัรยิข์องไทยเป็นเสาหลกัของสงัคมไทย กฎหมายนี้มุ่งคุม้ครองสทิธหิรอืเกยีรตยิศ
ขององคพ์ระมหากษตัรยิ ์พระราชนิี รชัทายาท หรอืผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์ในลกัษณะเดยีวกบั
การใชก้ฎหมายหมิน่ประมาทเพื่อคุม้ครองบุคคลทัว่ไป ส่วนกระบวนการพจิารณาในคดนีัน้ ด าเนินไป
อยา่งระมดัระวงัและสอดคลอ้งกบักระบวนการอนัควรตามกฎหมาย 

ด้านพนัโทเสนีย ์พรหมวิวฒัน์ ตุลาการศาลทหาร ในฐานะตวัแทนรฐับาลไทย ช้ีแจงเรื่องการ
ใช้ศาลทหารกบัพลเรือน เน้ือหาโดยสรปุระบวุ่า 

รฐับาลไทยใชศ้าลทหารในความผดิที่จ ากดัและในคดรีา้ยแรงเท่านัน้ เช่น ความผดิเกี่ยวกบัอาวุธและ
ยุทธภณัฑท์ี่ใช้เฉพาะในการสงคราม ความผดิเกี่ยวกบัพระมหากษตัรยิ ์พระราชนิี รชัทายาท หรอื
ผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์ ความผดิเกีย่วกบัความมัน่คงในราชอาณาจกัร และความผดิอื่นๆ ตามที่
ก าหนดไวใ้นค าสัง่คสช. ซึง่ 93% ของคดใีนศาลทหาร ลว้นเป็นคดเีกี่ยวกบัการครอบครองหรอืการใช้
อาวุธหนกัยทุธภณัฑห์รอืระเบดิทีใ่ช้เพื่อการสงคราม 

ขอให้โปรดมัน่ใจได้ว่าในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมอืงนี้ การใช้ศาลทหารกบัพลเรอืนมอียู่จ ากดั 
และอยูบ่นพืน้ฐานความจ าเป็นอยา่งแทจ้รงิต่อสถานการณ์ในประเทศ 

จ าเลยในศาลทหารยงัไดร้บัสทิธเิช่นเดยีวกบัผูเ้ขา้รบัการไต่สวนในศาลพลเรอืน ศาลทหารปฏบิตัติาม
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ซึง่ประกนัสทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาคดอีย่างเป็นธรรมและ



สอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ เมื่อมกีารน าพลเรอืนขึน้ศาล อกีทัง้ตุลาการศาลทหารทุกท่าน
ยงัต้องเขา้รบัการอบรมดา้นสทิธมินุษยชนซึง่เป็นการจดัขึน้โดยภาคทีีเ่กี่ยวขอ้งรวมทัง้คณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

การพจิารณาคดใีนหลายครัง้ยงัเปิดให้ประชาชนทัว่ไปเขา้รบัฟงัได้ ไม่เพยีงญาตขิองจ าเลย หากยงั
รวมถงึหน่วยงานภาคประชาสงัคมและสทิธมินุษยชน อย่างไรกด็กีารพจิารณาในบางกรณีไม่สามารถ
พจิารณาไดอ้ย่างเปิดเผย เนื่องจากความปลอดภยัของพยานหรอืเนื่ องจากความอ่อนไหวทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัคด ี

โดยสรุปแล้วการใช้ศาลทหารจะเป็นการใช้อย่างจ ากดัต่อความผดิบางประเภทตุลาการศาลทหารมี
ความรูแ้ละประสบการณ์รวมทัง้ความรูด้้านสทิธมินุษยชนเช่นเดยีวกบัผูพ้พิากษาทัว่ไป และจ าเลยมี
สิทธิเช่นเดียวกับในศาลทัว่ไป ทัง้นี้ เพื่อประกันสิทธิที่ได้ร ับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมใน
กระบวนการศาลในระหว่างการเปลีย่นผ่านทางการเมอืงของประเทศ  

อย่างไรกดี็ นานาชาติทัง้ 22 ประเทศดงักล่าว ยงัคงมีการจดัท าข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อรฐับาล
ไทยในประเดน็สิทธิมนุษยชนดงักล่าว พอประมวลได้ดงัต่อไปน้ี 

– หยุดการด าเนินคดพีลเรอืนในศาลทหาร รบัรองว่าพลเรอืนจะถูกด าเนินคดใีนศาลพลเรอืน 
และไดร้บัสทิธใินการประกนัตวัและการพจิารณาคดอีย่างเป็นธรรม ประเทศทีเ่สนอในลกัษณะ
นี้ ไดแ้ก่ สาธารณรฐัเชค็, เยอรมนั, กรซี, นิวซแีลนด,์ นอรเ์วย ์, เนเธอรแ์ลนด,์ ออสเตรยี, เบล
เยีย่ม, แคนาดา 

– เคารพและสนับสนุนเสรภีาพในการแสดงออกและเสรภีาพการแสดงความคดิเหน็ ประเทศที่
เสนอในลกัษณะนี้ ได้แก่ สาธารณรฐัเช็ค , เยอรมนั, ญี่ปุ่น, ไอซ์แลนด์, เกาหลีใต้, สหราช
อาณาจกัร, บอสวาน่า, บราซลิ, ฝรัง่เศส 

– ยุติการควบคุมตวัผู้ไม่เห็นด้วยกับรฐับาลในค่ายปรบัทศันคติ และขอให้ท าการสืบสวนข้อ
กล่าวหาเรื่องการซ้อมทรมานทัง้หมด ประเทศที่เสนอในลกัษณะนี้ ได้แก่ สาธารณรฐัเช็ค , 
เดนมารก์, นิวซแีลนด,์ สหราชอาณาจกัร 

– ขอใหม้กีารทบทวนแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ใหเ้ขา้กบัหลกัปฏบิตัทิีเ่ป็นสากล 
ประเทศทีเ่สนอในลกัษณะนี้ ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ เยอรมนั, ลตัเวยี, เบลเยีย่ม  ขณะทีป่ระเทศนอรเ์วย์
ไดเ้สนอโดยตรงใหย้กเลกิมาตรา 112 และการใชพ้.ร.บ.คอมพวิเตอรท์ีก่ระทบต่อเสรภีาพการ
แสดงความคดิเหน็ 



– ยกเลกิค าสัง่หวัหน้าคสช.ที่ 3/2558  ประเทศที่เสนอในลกัษณะนี้ ได้แก่ ลกัเซมเบริ์ก , เบล
เยีย่ม, แคนาดา 

– ยกเลกิค าสัง่คสช. และค าสัง่ต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามพนัธกรณีสทิธมินุษยชนสากล ประเทศที่
เสนอ ไดแ้ก่ ออสเตรเลยี 

– แก้ไขมาตรา 14 ของพ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ เพื่อที่จะไม่ถูกน าไปใช้กบัคดคีวามผดิฐานหมิน่
ประมาท ประเทศทีเ่สนอ ไดแ้ก่ สวเีดน, แคนาดา 

– รบัรองว่าจะมกีารพูดคุยถกเถียงประชามติเรื่องร่างรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ ที่ผู้มสี่วนได้เสียมี
ส่วนรว่มดว้ย ประเทศทีเ่สนอไดแ้ก่ ออสเตรยี 

อ่านเพ่ิมเติม 
- สรปุประเดน็ค าถามจากประเทศต่างๆ ต่อรฐับาลไทย: 

https://tlhr2014.wordpress.com/2016/05/11/upr-second-circle/ 
- ค าแถลงตวัแทนรฐับาลไทย เรือ่งสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ฉบบัเตม็: 

https://tlhr2014.files.wordpress.com/2016/05/statement-on-civil-and-political-rights-
thailand_upr.pdf (ภาษาองักฤษ) 
https://tlhr2014.files.wordpress.com/2016/05/thai_iccpr_upr.pdf (ภาษาไทย) 

- ค าแถลงตวัแทนรฐับาลไทย เรือ่งศาลทหาร 
https://tlhr2014.files.wordpress.com/2016/05/statement-on-military-court-
thailand_upr.pdf (ภาษาองักฤษ) 
https://tlhr2014.files.wordpress.com/2016/05/thai_military_court_upr.pdf (ภาษาไทย) 

- สรปุขอ้เสนอของแต่ละประเทศได ้https://tlhr2014.files.wordpress.com/2016/05/upr-
country1.xlsx (ภาษาองักฤษและภาษาไทย) 
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