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สมาพนัธ์สิทธิมนุษยชนสากล (FIDH) เป็นองค์กรสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศที<ไมใ่ชรั่ฐ ทํางานร่วมกบัสมาชิกกวา่ 192 องค์กรใน 117 ประเทศ 

นบัตั Hงแตก่่อตั Hงเมื<อปี พ.ศ. 2465 สมาพนัธ์สิทธิมนษุยชนสากลทํางานเพื<อปกปอ้งคุ้มครองสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม

และวฒันธรรม ดงัที<ระบไุว้ในปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชน 

โครงการอนิเทอร์เน็ตเพืWอกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ (iLaw) เป็นองค์กรพฒันาเอกชนไทย ซึ<งทํางานกบัภาคประชาสงัคมและคนทั<วไปใน

สงัคม โดยมีเปา้หมายเพื<อให้ประเทศไทยได้มาซึ<งประชาธิปไตย เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และระบบยตุิธรรมที<

เป็นธรรมกวา่และตรวจสอบได้มากกวา่ที<เป็นอยูใ่นปัจจบุนั ก่อตั Hงขึ Hนเมื<อปี พ.ศ. 2552 ไอลอว์สง่เสริมกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนเพื<อไปให้

ถงึเปา้หมายตา่ง ๆ ผา่นการรณรงค์ให้เกิดการปฏิรูปกฎหมาย 

ศูนย์ทนายความเพืWอสิทธิมนุษยชน (TLHR) เป็นการรวมตวักนัของทนายความ นกักฎหมายสิทธิมนษุยชน และนกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชน ก่อตั Hง

ขึ Hนทนัทีหลงัการรัฐประหารในประเทศไทยเมื<อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีเปา้หมายเพื<อเผยแพร่ความตระหนกัเกี<ยวกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน

ซึ<งเป็นผลจากการประกาศใช้กฎอยัการศึกและการปกครองของทหารในประเทศ ศูนย์ทนายความเปิดสายด่วนโทร 24 ชั<วโมง และนําข้อมูลที<

รวบรวมได้มาเผยแพร่ตอ่สาธารณชน รวมถึงให้คําแนะนําตอ่ผู้ ที<ถกูเรียกตวัหรือจบักมุ ศนูย์ทนายความฯ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิด

คา่ใช้จา่ยแก่บคุคลที<ได้รับผลกระทบจากการใช้อํานาจรัฐหลงัรัฐประหาร ที<ไมมี่ทนายวา่ความ 

รายงานร่วมฉบบันี Hมุ่งเน้นไปที<ประเด็นดงัต่อไปนี H บทบญัญัติกฎหมายที<ไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลที<เกี<ยวข้อง การโจมตีและการคกุคามนกั

ปกป้องสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิที<จะมีเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก การละเมิดสิทธิที<จะมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 

สถานการณ์ของเยาวชน และการบงัคบับคุคลให้สญูหาย 
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ประกาศใช้รัฐธรรมนูญทีWไม่เป็นประชาธิปไตย ยังคงใช้ข้อบงัคับทีWกดขีW 

 

1. ในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนษุยชนรอบที<สองของประเทศไทย รัฐบาลไทยรับทราบข้อเสนอแนะสองข้อที<เรียกร้องให้มีการอภิปราย

สาธารณะที<ครอบคลมุเกี<ยวกบัร่างรัฐธรรมนญู และการจดัทําประชามติเพื<อรับร่างรัฐธรรมนญู ข้อเสนอแนะทั Hงสองข้อไม่ได้มีการนําไป

ปฏิบตัติามแตอ่ยา่งใด 

 

2. รัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัของประเทศไทย ซึ<งประกาศใช้เมื<อวนัที< 6 เมษายน 2560 ถกูประกาศใช้ผ่านกระบวนการที<ประชาชนไม่มีสว่น

ร่วมและไม่ครอบคลุม รัฐธรรมนูญฉบบันี Hร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที<มีสมาชิก 21 คน แต่งตั Hงโดยคณะรักษาความสงบ

แหง่ชาติ (คสช.) ซึ<งเป็นคณะรัฐบาลทหารที<ครองอํานาจอยู ่และไมมี่กระบวนการปรึกษาหารือหรือการมีสว่นร่วมสาธารณะที<สําคญัใด ๆ 

กระบวนการเช่นนี Hเป็นการละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil 

and Political Rights หรือ ICCPR) ข้อ 25 ซึ<งประกนัสทิธิในการเข้าไปมีสว่นร่วมในการบริการรัฐกิจ 

 

3. กระบวนการที<นําไปสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบบันี H ยงัไม่สอดคล้องกบัพนัธกรณีอื<น ๆ ภายใต้กติกา ICCPR อีกด้วย โดยเฉพาะข้อ 

19 และ 21 ซึ<งประกนัสทิธิที<จะมีเสรีภาพในความคดิเหน็และการแสดงออก และสทิธิที<จะมีเสรีภาพในการชมุนมุโดยสงบ ตามลาํดบั 

 

4. สถานการณ์ก่อนจะถงึประชามตรัิบร่างรัฐธรรมนญู ซึ<งจดัขึ Hนเมื<อวนัที< 7 สงิหาคม 2559 มีการจํากดัสทิธิตา่ง ๆ ดงักลา่วอยา่งร้ายแรง การ

ชุมนมุในที<สาธารณะมากกว่าสี<คนถูกสั<งห้ามโดยคําสั<งหวัหน้าคสช. ฉบบัที< 3/2558 บุคคลอย่างน้อย 177 คนถูกตั Hงข้อหาจากคําสั<งนี H 

เนื<องจากจดัตั Hงหรือเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะหรือการรณรงค์อื<น ๆ ที<เรียกร้องให้ผู้ มีสิทธิ}ออกเสียงเลือกไม่รับร่างรัฐธรรมนญู นอกจากนี H 

พระราชบญัญตัิวา่ด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ยงักําหนดให้การแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนญูเป็นความผิด 

มีคนอยา่งน้อย 25 คนที<ถกูตั Hงข้อหาจากพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการออกเสียงประชามติ  โดยท้ายที<สดุจําเลยเกือบทั Hงหมดถกูตดัสนิวา่ไม่

มีความผิด และมีหนึ<งคนถกูตดัสนิจําคกุสองปีโดยให้รอลงอาญา และปรับ 20,000 บาท 

 

5. ในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนษุยชนรอบที<สองของประเทศไทย รัฐบาลไทยรับข้อเสนอแนะอีกสองข้อที<เรียกร้องให้รัฐธรรมนญูฉบบั

ใหม่สอดคล้องกบัพนัธกรณีตามกติการะหว่างประเทศของไทย อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนญูฉบบันี Hมีบทบญัญัติที<สําคญัหลายประการซึ<ง

ไมส่อดคล้องกบักตกิา ICCPR ข้อ 25 เนื<องจากบทบญัญตัเิหลา่นั Hนรับรองวา่ ผลการลงคะแนนเลอืกตั Hงจะไมส่ะท้อนถงึความต้องการของ

ผู้ เลอืกตั Hง 

 

6. ภายใต้มาตรา 269 ในช่วง "ระยะเปลี<ยนผ่าน" ตั Hงแต่ พ.ศ. 2562 ถึง 2567 กําหนดให้มีสมาชิกวฒิุสภาจํานวน 250 คนซึ<งเต็มไปด้วยผู้ ที< 

คสช. แตง่ตั Hงมา นอกจากนั Hน มาตรา 272 ของรัฐธรรมนญู กําหนดให้ในระหวา่ง "ระยะเปลี<ยนผา่น" นี H นายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากเสียง

ข้างมากในการประชมุร่วมกนัของทั Hงสองสภา (ได้แก่วฒิุสภาและสภาผู้แทนราษฎรที<มีสมาชิกจํานวน 500 คน) 

 

7. บทบญัญตัิดงักลา่วเปิดทางให้พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา หวัหน้า คสช. ถกูเสนอชื<อเป็นผู้สมคัรชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคพลงั

ประชารัฐที<มีทหารหนนุหลงั และชนะคะแนนเสียงได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี แม้วา่พรรคพลงัประชารัฐจะมีผู้แทนที<ได้รับเลือกตั Hงเพียง 

118 ที<นั<งในสภาผู้ แทนราษฎรก็ตาม เมื<อวันที<  5 มิถุนายน 2562 พลเอกประยุทธ์ได้รับคะแนนเสียงทั Hงหมด 500 คะแนนจาก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา ในบรรดาสมาชิกวฒิุสภาทั Hงหมด 250 คน มีจํานวน 249 คนที<ลงคะแนนให้พลเอกประยทุธ์ 

โดยประธานวฒิุสภางดออกเสยีง 

 

8. ความพยายามของภาคประชาสงัคมในการแก้ไขรัฐธรรมนญูถกูปิดกั Hนโดยสมาชิกวฒิุสภาที<ได้รับการแตง่ตั Hงโดยคณะรัฐบาลทหาร ในปี 

พ.ศ. 2563 ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยต่อรัฐธรรมนญูที<ไม่เป็นประชาธิปไตย มีขบวนการเคลื<อนไหวเกิดขึ Hนเพื<อส่งเสริม

การปฏิรูปรัฐธรรมนญูผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคประชาสงัคมไทยเริ<มการรณรงค์เพื<อรวบรวมรายชื<อขั Hนตํ<า 50,000 รายชื<อ
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ตามที<รัฐธรรมนญูกําหนด เพื<อเสนอร่างแก้ไขต่อรัฐสภา ในเดือนสิงหาคมและกนัยายน พ.ศ. 2563 แนวร่วมภาคประชาสงัคมสามารถ

รวบรวมรายชื<อได้ 100,732 ลายมือชื<อ จากนั Hนตวัแทนของแนวร่วมจงึยื<นร่างเสนอแก้ไขรัฐธรรมนญูแก่รัฐสภาเมื<อวนัที< 22 กนัยายน พ.ศ. 

2563 ตอ่มาในวนัที< 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนญูที<เสนอโดยภาคประชาสงัคมถกูปัดตกในรัฐสภาเนื<องจากได้รับเสยีง

สนบัสนนุจากสมาชิกวฒิุสภาไม่เพียงพอ รัฐสภาลงมติเห็นชอบอย่างท่วมท้นต่อร่างแก้ไขอีกสองฉบบัที<เสนอโดยพรรคการเมืองต่าง ๆ 

และได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาล 

 

9. ในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรอบที<สองของประเทศไทย รัฐบาลไทยได้รับข้อเสนอแนะสี<ข้อที<เรียกร้องให้ยกเลิกคําสั<ง

หัวหน้าคสช.ฉบับที< 3/2558 และข้อเสนอแนะเพิ<มเติมที<เรียกร้องให้ยกเลิกคําสั<งคสช.ทั Hงหมดที<ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีด้านสิทธิ

มนษุยชนของประเทศไทย รัฐบาลไทยประกาศวา่ ประเทศไทย "ยงัไมพ่ร้อมที<จะยอมรับข้อเสนอแนะเหลา่นี Hในชว่งเวลานี H" 

 

10. ในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั Hงทั<วไปเมื<อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา หวัหน้าคสช. ได้ยกเลิกคําสั<งหลายฉบบัที<

เป็นการจํากดัอยา่งเกินควรตอ่สทิธิที<จะมีเสรีภาพในการชมุนมุโดยสงบและสทิธิที<จะมีเสรีภาพในการสมาคม ฉบบัที<เห็นได้ชดัที<สดุ ได้แก่ 

คําสั<งหวัหน้าคสช.ฉบบัที< 22/2561 ออกคําสั<งเมื<อวนัที< 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ซึ<งมีผลเป็นการยกเลิกมาตรา 12 ของคําสั<งหวัหน้าคสช.

ที< 3/2558 ซึ<งห้ามการชมุนมุของบคุคลมากกวา่สี<คนเพื<อวตัถปุระสงค์ทางการเมือง และกําหนดโทษแก่ผู้ ฝ่าฝืนให้ต้องระวางโทษจําคกุไม่

เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั Hงจําทั Hงปรับ ตั Hงแตเ่ดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ถึงธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีบคุคลอย่างน้อย 

428 คนที<ถูกตั Hงข้อหาจากคําสั<งที< 3/2558 ในจํานวนนี Hมีอย่างน้อย 28 คนที<ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฝ่าฝืนคําสั<งดังกล่าว และถูก

พิพากษาลงโทษจําคกุตั Hงแต ่45 วนัไปจนถงึสี<เดือนโดยให้รอลงอาญา และโทษปรับตั Hงแต ่2,500 ถงึ 5,000 บาท 

 

11. ในบางคดี ศาลไทยให้มีการดําเนินคดีข้อหาละเมิดคําสั<งหวัหน้าคสช.ฉบบัที< 3/2558 หลงัจากคําสั<งดงักลา่วถกูยกเลิกไปแล้ว ณ เวลาที<

จดัทํารายงานฉบบันี H ยงัคงมีการดําเนินการพิจารณาคดีตอ่บคุคลอยา่งน้อย 38 คน ที<มีต้นเหตมุาจากคําสั<งหวัหน้าคสช.ที< 3/2558 

 

12. เมื<อวนัที< 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พลเอกประยทุธ์ได้ออกคําสั<งที< 9/2562 ซึ<งมีผลยกเลิกคําสั<งและประกาศคสช. 66 ฉบบั อย่างไรก็ตาม 

ยงัมีประกาศและคําสั<งอีก 65 ฉบบัที<ยงัมีผลบงัคบัใช้1 โดยในบรรดาข้อบญัญัติที<กดขี<ซึ<งยงัคงมีผลบงัคบัใช้นั Hนรวมถึงคําสั<งที< 3/2558 

และ 13/2559 มาตรา 6 ของคําสั<งที< 3/2558 กําหนดให้เจ้าพนักงานมีอํานาจเรียกบุคคลมารายงานตัวยังสถานที<ที<ไม่เปิดเผย และ

ควบคมุตวับุคคลได้สงูสดุถึงเจ็ดวนัโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมใด ๆ หากบุคคลนั Hนต้องสงสยัว่ากระทําความผิดบางประการ ใน

ทํานองเดียวกัน คําสั<งที< 13/2559 ให้อํานาจอย่างกว้างขวางแก่เจ้าพนักงานในการบังคับใช้กฎหมายเพื<อป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมบางประการ เจ้าพนกังานสามารถควบคมุตวับุคคลได้ไม่เกินเจ็ดวนัในสถานที<ที<ไม่เปิดเผยโดยที<กระบวนการยตุิธรรมไม่

สามารถเข้าถงึ 

 

13. การพรากอิสรภาพของบคุคลไมเ่กินเจ็ดวนัโดยไมเ่ปิดเผยสถานที< และกระบวนการยตุธิรรมไมส่ามารถเข้าถงึ เป็นการเพิ<มความเสี<ยงที<จะ

เกิดการละเมิดสทิธิมนษุยชน รวมถงึการทรมานและการบงัคบัให้สญูหาย การขาดซึ<งกระบวนการยตุธิรรมในการพรากอิสรภาพของ

บคุคลนั Hน ขดัแย้งกบัสทิธิในการเยียวยาอยา่งเป็นผลและสทิธิที<จะได้รับการพิจารณาคดีอยา่งเป็นธรรม อบัเป็นสทิธิที<ได้รับการประกนั

โดยข้อ 2, 9 และ 14 ของกตกิา ICCPR 
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ข้อเสนอแนะ: 

• รับรองว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2560 จะดําเนินการอย่างมีส่วนร่วมและครอบคลมุ โดยผ่านการปรึกษาหารืออย่างแท้จริงและ

การมีสว่นร่วมอยา่งมีความหมายของภาคประชาสงัคม 

• ยกเลิกคําสั<งและประกาศคสช.ที<เหลือทั Hงหมด ที<ไม่สอดคล้องกบัพนัธกรณีภายใต้สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศที<ไทยเป็นรัฐภาคี 

รวมถงึคําสั<งหวัหน้าคสช.ฉบบัที< 3/2558 และ 13/2559 

• ยตุกิารดําเนินคดีทั Hงหมดที<มีข้อหามาจากคําสั<งหวัหน้าคสช.ฉบบัที< 3/2558 โดยทนัที 

นักปกป้องสทิธิมนุษยชนถกูโจมต ีคุกคาม และถกูเอาผิดทางอาญา 

 

14. ในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนษุยชนรอบที<สองของประเทศไทย รัฐบาลรับรองข้อเสนอแนะหกข้อที<ได้รับเกี<ยวกบัการคุ้มครองนกั

ปกปอ้งสิทธิมนษุยชน รวมถงึข้อเสนอแนะที<เรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนอยา่งเหมาะสมตอ่กรณีการโจมตีนกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชน

ทั Hงหมด 

 

15. การให้คํามั<นของรัฐบาลนั Hนไม่สอดคล้องกบัการโจมตีและคกุคามนกัปกป้องสิทธิมนษุยชนอย่างเป็นระบบโดยรัฐ ที<เกิดขึ Hนระหว่างการ

ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรอบที<สองของประเทศไทย การโจมตีดังกล่าวร้ายแรงเป็นพิเศษเมื<อเกิดต่อนักกิจกรรมเพื<อ

ประชาธิปไตย 

 

16. สิรวิชญ์ เสรีธิวฒัน์ นกักิจกรรมเพื<อประชาธิปไตย ถกูโจมตีโดยกลุ่มคนร้ายที<ไม่ทราบตวัตนสองครั Hง เมื<อวนัที< 2 และ 28 มิถนุายน พ.ศ. 

2562 จากการทําร้ายครั Hงที<สอง เขาได้รับบาดเจ็บสาหสั และต้องเข้ารักษาตวัในห้องดแูลผู้ ป่วยหนกั เอกชยั หงส์กงัวาน นกักิจกรรมเพื<อ

ประชาธิปไตยอีกคนหนึ<ง ถกูทําร้ายร่างกายโดยคนร้ายที<ไมท่ราบตวัอยา่งน้อยเจ็ดครั Hง และรถของเขาถกูวางเพลิงได้รับความเสียหายอีก

สองครั Hง ในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในกรุงเทพฯ จากทงัหมดนี H มีเพียงสองกรณีที<สามารถ

ระบตุวัผู้ ก่อเหตไุด้ กรณีอื<นที<เหลอื เจ้าหน้าที<ไมส่ามารถระบตุวัผู้ ก่อเหตแุละนําตวัมารับผิดได้ 

 

17. นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกเอาผิดทางอาญาอย่างเป็นระบบจากการทํางานของพวกเขา ซึ<งรวมถึงการถูกจับกุมโดยพลการ ถูก

ดําเนินคดี และถกูคมุขงัโดยพลการ หลายคนเผชิญกบัการดําเนินคดีหลายคดี ซึ<งรวมถึงข้อหาอาญาอย่างการหมิ<นพระบรมเดชานภุาพ

และยยุงปลกุปั<น และหากถกูตดัสินว่ามีความผิด จะต้องโทษจําคกุเป็นเวลายาวนาน ตวัอย่างเช่น อานนท์ นําภา ทนายความด้านสิทธิ

มนษุยชนและนกักิจกรรมเพื<อประชาธิปไตย ถกูตั Hงข้อหาหมิ<นพระบรมเดชานภุาพและยยุงปลกุปั<นรวมทั Hงสิ Hน 21 คดีด้วยกนั พริษฐ์ ชิวา

รักษ์ ภาณพุงศ์ จาดนอก สมยศ พฤกษาเกษมสขุ จตภุทัร์ บญุภทัรรักษา และปติวฒัน์ สาหร่ายแย้ม นกักิจกรรมเพื<อประชาธิปไตย ถกูตั Hง

ข้อหาหมิ<นพระบรมเดชานภุาพและยยุงปลกุปั<น 34, 16, สี<, สาม และสองคดีตามลําดบั นกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชนทั Hงหกคนถกูควบคมุตวั

ที<เรือนจําตา่ง ๆ ขณะรอการพิจารณาคดี ณ เวลาที<จดัทํารายงานฉบบันี H 

 

18. ผู้หญิงนกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชน ซึ<งมีบทบาทหลกัในการจดัตั Hงและนําการชมุนมุเพื<อประชาธิปไตยตา่ง ๆ ในพ.ศ. 2563 ตกเป็นเปา้หมาย

อย่างเป็นระบบของทั Hงฝ่ายรัฐและฝ่ายที<ไม่ใช่รัฐ จากการทํากิจกรรมของพวกเธอ พวกเธอเผชิญกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนในรูปแบบ

ต่าง ๆ จากการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชมุนมุโดยสงบ เช่นเดียวกบันกักิจกรรมชาย อย่างไรก็ตาม พวกเธอยงัต้องเผชิญกบั

การโจมตีทําร้ายและการคกุคามด้วยเหตทุางเพศสภาพเพิ<มอีกด้วย 

 

19. เจ้าหน้าที<รัฐเอาผิดทางอาญากับกิจกรรมของพวกเธอ ผ่านการใช้กฎหมายและข้อบญัญัติที<กดขี<ต่าง ๆ ซึ<งมีเนื Hอหาไม่สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล ตวัอยา่งเชน่ ปนสัยา สทิธิจิรวฒันกลุ นกักิจกรรมหญิงเพื<อประชาธิปไตย ถกูตั Hงข้อหาทั Hงสิ Hน 15 ข้อหา รวมถงึมาตรา 112 
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และ 116 ในประมวลกฎหมายอาญา จากการที<เธอมีสว่นร่วมในการประท้วงโดยสงบ ปนสัยาถกูควบคมุตวัอยู่ที<ทณัฑสถานหญิงกลาง

ในกรุงเทพฯ ขณะรอการพิจารณาคดี ณ เวลาที<จดัทํารายงานฉบบันี H 

 

20. เจ้าหน้าที<รัฐยงัมกัจะกระทําการคกุคาม ขม่ขู ่และสอดแนมผู้หญิงนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชนอยูบ่อ่ยครั Hง การคกุคามและขม่ขูใ่นลกัษณะนี H

ยงัถกูใช้กบัสมาชิกครอบครัวของพวกเธออีกด้วย โดยเป็นวิธีการขดัขวางผู้หญิงนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชนไมใ่ห้ปฏิบตังิานของพวกเธอหรือ

เข้าร่วมการประท้วงได้ ผู้หญิงนกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชนรายงานว่า มีการโจมตีทําร้ายด้วยเหตทุางเพศสภาพสว่นใหญ่กระทําในรูปแบบ

ของการใช้คําพดูคกุคามทําร้าย และการโจมตีและคกุคามทางออนไลน์ที<มุ่งเป้ามายงัพวกเธอโดยตรง เพียงเพราะเพศสภาพและการ

แสดงออกทางเพศสภาพของพวกเธอ 

ข้อเสนอแนะ: 

• ดําเนินการสอบสวนอยา่งละเอียด เป็นธรรม และมีประสทิธิภาพ ตอ่เหตโุจมตีทําร้ายนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชน และนําตวัผู้กระทํามารับผิด 

• ประกนัให้มีสภาพแวดล้อมที<ปลอดภยัและเกื Hอหนนุเพื<อให้นกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชนสามารถใช้สทิธิของตนได้ และยตุิพฤติกรรมคกุคามทั Hงหมด

ตอ่พวกเขา รวมถงึการใช้กฎหมายเป็นเครื<องมือคกุคามด้วย 

• งดเว้นการจบักุม ควบคมุควั และการดําเนินคดีนกัปกป้องสิทธิมนษุยชน อนัมาจากการใช้สิทธิของพวกเขาโดยชอบและโดยสงบ ตามที<ได้

รับรองในสนธิสญัญาด้านสทิธิมนษุยชนระดบัสากล 

• คุ้มครองผู้หญิงนกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชนจากการโจมตีทําร้ายและการคกุคามและข่มขู่ในรูปแบบอื<น ๆ อนัมีเหตจุากเพศสภาพ ทั Hงโดยรัฐและ

ผู้กระทําที<ไมใ่ชรั่ฐ รวมถงึทางออนไลน์ 

• สง่คําเชิญอย่างเป็นทางการและจดัให้ผู้ รายงานพิเศษของสหประชาชาติวา่ด้วยสถานการณ์นกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชนได้เดินทางเยือนประเทศ

ไทย ในระหวา่งวาระการทบทวนสถานการณ์สทิธิมนษุยชนรอบที<สาม 

มีการบงัคับใช้กฎหมายทีWกดขีWปราบปราม เพืWอจาํกัดสทิธิทีWจะมีเสรีภาพในความคดิเหน็และการแสดงออกอย่างเกนิสมควร 

 
21. ในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนษุยชนรอบที<สองของประเทศไทย รัฐบาลรับรองข้อเสนอแนะ �� ข้อ ซึ<งเรียกร้องให้เคารพสิทธิที<จะมี

เสรีภาพในความคดิเหน็และการแสดงออก อยา่งไรก็ตาม ข้อเสนอแนะเหลา่นั Hนไมไ่ด้มีการนําไปปฏิบตัอิยา่งเตม็ที< 

 

22. ทางการไทยยงัคงจํากดัสิทธิที<จะมีเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออกอย่างเกินสมควร ผ่านการบงัคบัใช้กฎหมายและข้อบงัคบั

ตา่ง ๆ ที<ไม่สอดคล้องกบัพนัธกรณีของประเทศไทยตอ่กฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกติกา ICCPR และกติการะหว่างประเทศว่า

ด้วยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรือ ICESCR) 

 

23. กฎหมายที<ไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ และละเมิดพนัธกรณีของประเทศไทยต่อกฎหมายระหว่างประเทศ 

ได้แก่ มาตรา ��� (หมิ<นพระบรมเดชานภุาพ) มาตรา 116 (ยยุงปลกุปั<น) มาตรา 326 (หมิ<นประมาท) และมาตรา 328 (หมิ<นประมาท

โดยการโฆษณา) แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี<ยวกับคอมพิวเตอร์ 

นอกจากนี H มาตรา 5 ของคําสั<งหวัหน้าคสช. ฉบบัที< 3/2558 ประกาศใช้เมื<อวนัที< 1 เมษายน 2558 ยงัไม่ถกูยกเลิก และยงัคงมีผลบงัคบั

ใช้หลงัการยุบ คสช. ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที<ทหารในการออกคําสั<ง “ห้ามการเสนอข่าวการ

จําหน่ายหรือทําให้แพร่หลายซึ<งหนังสือ สิ<งพิมพ์ หรือสื<ออื<นใด ที<มีข้อความอันอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลวั หรือเจตนา

บดิเบือนข้อมลูขา่วสารทําให้เกิดความเข้าใจผิดจนกระทบตอ่ความมั<นคงของชาต ิหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน” 

 

24. ในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรอบที<สองของประเทศไทย รัฐบาลไม่ได้รับรองข้อเสนอแนะ 14 ข้อที<ให้ทบทวน แก้ไข หรือ

ยกเลกิกฎหมายและข้อบงัคบัที<ไมส่อดคล้องกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิที<จะมีเสรีภาพในความคดิเหน็และการแสดงออก 
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25. มาตรา 14 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี<ยวกบัคอมพิวเตอร์ ระบถุึงความผิดดงัต่อไปนี Hโดยเฉพาะ (1) นําเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์

ซึ<งข้อมลูคอมพิวเตอร์ที< "บิดเบือน" หรือ "ปลอม" โดยประการที< "น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน" (2) นําเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซึ<ง 

"ข้อมลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการที<น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั<นคงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยั

สาธารณะ ความมั<นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื Hนฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความ

ตื<นตระหนกแก่ประชาชน" และ (3) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ<ง "ข้อมลูคอมพิวเตอร์ใด ๆ อนัเป็นความผิดเกี<ยวกับความมั<นคงแห่ง

ราชอาณาจกัรหรือความผิดเกี<ยวกบัการก่อการร้าย" ผู้ถกูตดัสินว่ามีความผิดฐานละเมิดมาตรา 14 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ จะต้องระวาง

โทษจําคกุไมเ่กินห้าปี หรือปรับไมเ่กิน 100,000 บาท หรือทั Hงจําทั Hงปรับ 

 

26. นิยามการกระทําผิดที<มีลักษณะคลุมเครือและสามารถตีความได้กว้างของมาตรา 14 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี<ยวกับ

คอมพิวเตอร์ถกูใช้อยา่งสมํ<าเสมอเพื<อเอาผิดการแสดงความคดิเหน็โดยสงบและชอบธรรมทางออนไลน์ (รวมถงึคําวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล

และสถาบนักษัตริย์ของไทย) โดยเฉพาะที<เกิดขึ Hนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2563 บคุคลอย่างน้อย 239 คนถกูตั Hงข้อหาตามพ.ร.บ.วา่ด้วยการกระทําความผิดเกี<ยวกบัคอมพิวเตอร์จากการแสดงความคิดเห็น

วิพากษ์วิจารณ์คสช. เจ้าหน้าที<กองทพั และสถาบนักษัตริย์ 

 

27. มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา กําหนดระวางโทษจําคกุไมเ่กินเจ็ดปีตอ่ผู้ถกูตดัสนิวา่ มีความผิดฐานกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชน 

"(1) เพื<อให้เกิดการเปลี<ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กําลงัข่มขืนใจ หรือใช้กําลงัประทุษร้าย (2) เพื<อให้เกิดความ

ปั<นป่วน หรือกระด้างกระเดื<องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที<จะก่อความไม่สงบขึ Hนในราชอาณาจกัร หรือ (3) เพื<อให้ประชาชน ล่วงละเมิด

กฎหมายแผน่ดนิ” 

 

28. ในช่วงที<คสช.ครองอํานาจ ตั Hงแตเ่ดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีผู้ถกูตั Hงข้อหาตามมาตรา 116 อย่างน้อย 

124 คน การดําเนินคดีเหลา่นี Hสว่นใหญ่เกิดมาจากการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสงบและชอบธรรมตอ่นโยบายและการกระทําของคสช. หลงั

การยุบคสช.ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทางการยงัคงดําเนินการทางกฎหมายโดยใช้มาตรา 116 อยู่ ตั Hงแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2562 ถงึเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 บคุคลอยา่งน้อย 105 คนถกูตั Hงข้อหาตามมาตรา 116 ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2563 เพียงเดือนเดียว มีผู้

ถกูตั Hงข้อหาตามมาตรา 116 อย่างน้อย 46 คน โดยเป็นคดีทีเกี<ยวข้องกบัคําปราศรัยของนกักิจกรรมและผู้ เข้าร่วมชมุนมุอื<น ๆ ระหว่าง

การประท้วงเพื<อประชาธิปไตย 

 

29. บทบัญญัติว่าด้วยการหมิ<นประมาทในประมวลกฎหมายอาญายังคงถูกใช้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้ สื<อข่าว ตัวอย่างเช่น 

ระหว่าง พ.ศ. 2559 ถึง 2563 บริษัทธรรมเกษตร ซึ<งประกอบกิจการฟาร์มไก่ ฟ้องคดีอาญาภายใต้มาตรา 326 และ 328 แห่งประมวล

กฎหมายอาญา รวมทั Hงสิ Hน 37 คดี ตอ่จําเลย 22 คน ซึ<งรวมถงึนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชน คนงาน และนกัขา่ว โดยกลา่วหาวา่หมิ<นประมาท

บริษัท การฟอ้งคดีเหลา่นั Hนเกิดมาจากการที<จําเลยได้บนัทกึข้อมลู สื<อสาร และรณรงค์เกี<ยวกบัข้อกลา่วหาตอ่ธรรมเกษตรเรื<องการละเมิด

สทิธิแรงงาน 

 

30. ในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนษุยชนรอบที<สองของประเทศไทย รัฐบาลไทยไม่รับรองข้อเสนอแนะเจ็ดข้อ ซึ<งเรียกร้องให้ยกเลิกหรือ

แก้ไขมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (หมิ<นพระบรมเดชานภุาพ) และให้ยตุิการใช้ข้อกฎหมายดงักล่าวโดยมิชอบเพื<อจํากดั

เสรีภาพในการแสดงออก รัฐบาลไทยยงั "รับทราบ" ข้อเสนอแนะเพิ<มเติมที<เรียกร้องให้ยกเลิกการบงัคบัโทษจําคกุขั Hนตํ<าภายใต้มาตรา 

112 

 

31. มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทย กําหนดโทษจําคุกต่อผู้ หมิ<นประมาท ดูหมิ<น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย

พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ สําเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้ถกูตดัสินว่ามีความผิดตามมาตรา 112 ต้องระวางโทษจําคกุ

ตั Hงแตส่ามถึงสิบห้าปีตอ่การกระทําแตล่ะกรรม ผู้ ใดจะสามารถฟ้องร้องข้อหาหมิ<นพระบรมเดชานภุาพภายใต้มาตรา 11 ก็ได้ ท่ามกลาง
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สภาวะสบัสนอลหม่านทางการเมืองที<กําลงัดําเนินอยู่ในประเทศไทย บคุคลหลายคนใช้การฟ้องร้องข้อหาหมิ<นพระบรมเดชานภุาพเพื<อ

โจมตีคูข่ดัแย้งทางการเมือง 

 

32. ระหว่างการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนษุยชนรอบที<สองของประเทศไทย ทางการยงัคงดําเนินการจบักุม ควบคมุตวั ดําเนินคดี และ

จําคุกบุคคลจากข้อหาภายใต้มาตรา 112 บุคคลราว 50 คนถูกจบักุม และ 14 คนถูกตดัสินจําคกุภายใต้มาตรา 112 ประเทศไทยยงั

บนัทึกการตดัสินโทษจําคกุสงูที<สดุภายใต้มาตรา 112 สองคดี ในวนัที< 9 มิถนุายน พ.ศ. 2560 ศาลทหารกรุงเทพพิพากษาว่าวิชยั เทพ

วงศ์ มีความผิดฐานหมิ<นพระบรมเดชานภุาพ 10 กรรม จากการโพสต์รูปภาพและข้อความบนเฟซบุ๊กที<ศาลเห็นวา่เป็นการหมิ<นประมาท

สถาบนักษัตริย์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ศาลทหารตดัสินจําคกุวิชยัเป็นเวลาถึง 70 ปี โดยลดโทษให้เหลือ 35 ปี เนื<องจากให้การ

สารภาพในชั Hนศาล ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ศาลอาญากรุงเทพตดัสินจําคกุอญัชญั ปรีเลิศ ถึง 87 ปี สําหรับความผิดฐานหมิ<นพระ

บรมเดชานภุาพทั Hงหมด 29 กรรม จากการโพสต์เนื Hอหาออนไลน์ ศาลลดโทษให้กึ<งหนึ<ง เหลือ 43 ปีกบัหกเดือน เนื<องจากอญัชญัให้การ

รับสารภาพ โดยรวมแล้ว มีจําเลยที<ถกูฟ้องร้องข้อหาหมิ<นพระบรมเดชานภุาพอย่างแปลกประหลาดที<สดุเพียงสี<คนเท่านั Hนที<ถกูยกฟ้อง

ในชว่งระหวา่งการทํารายงาน 

 

33. การจบักุม ดําเนินคดี และควบคุมตวัภายใต้มาตรา 112 ระลอกแรก เริ<มต้นขึ Hนหลงัรัฐประหารเมื<อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 และ

ดําเนินต่อเนื<องจนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 สํานกังานอยัการสงูสดุออกแนวทางปฏิบตัิในการดําเนินคดี เพื<อ

ควบคมุการใช้มาตรา 112 การเปลี<ยนแนวทางดงักล่าวอาจจะเกี<ยวข้องกบัพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ์ 

ซึ<งพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กลา่ววา่ "ทรงมีพระเมตตา ไมใ่ห้ใช้มาตรา 112" 

 

34. ตั Hงแต่เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนตลุาคม พ.ศ. 2563 ทางการจึงหนัไปใช้มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 

14 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ เพื<อดําเนินการทางกฎหมายกบับคุคลที<วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ แทนการใช้มาตรา 112 ในช่วงดงักลา่ว บคุคล

หลายคนถกูตั Hงข้อหาตามมาตรา 112 โดยตํารวจ อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาเหล่านั Hนถกูเปลี<ยนในภายหลงัเป็นข้อหาละเมิด พ.ร.บ.ว่า

ด้วยการกระทําความผิดเกี<ยวกบัคอมพิวเตอร์และมาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา 

 

35. การจบักมุ ดําเนินคดี และควบคมุตวัด้วยข้อหาหมิ<นพระบรมเดชานภุาพระลอกที<สองเริ<มต้นขึ Hนในปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ไม่

นานหลงัจากที<นายกรัฐมนตรีประยทุธ์ประกาศวา่ มาตรา 112 จะเป็นหนึ<งใน "กฎหมายทกุฉบบัทกุมาตรา" ที<จะถกูบงัคบัใช้กบัผู้ประท้วง

เพื<อประชาธิปไตย ซึ<งเรียกร้องมากขึ Hนเรื<อย ๆ ให้ปฏิรูปสถาบนักษัตริย์ 

 

36. ตั Hงแต่วนัที< 24 พฤษจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวนัที< 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 บคุคลอย่างน้อย 77 คนถกูตั Hงข้อหาตามมาตรา 112 คดีเหล่านี H

แทบทั Hงหมดเป็นการตั Hงข้อหาต่อนักกิจกรรมเพื<อประชาธิปไตยและผู้ เข้าร่วมประท้วง ซึ<งได้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี<ยวกับ

กษัตริย์ไทยในระหว่างการประท้วงหรือบนโซเชียลมีเดีย ณ วนัที< 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้ถกูตั Hงข้อหาอย่างน้อย 12 คนถกูควบคมุตวั

ระหว่างรอการพิจารณาคดี บางคนถูกตั Hงข้อหาตามมาตรา 112 หลายข้อหาในหลายคดี การเอาผิดทางอาญาด้วยมาตรา 112 กับ

ผู้ เข้าร่วมการประท้วงเพื<อประชาธิปไตยไมล่ะเว้นแม้แตก่บัเดก็ เยาวชนที<ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะอยา่งน้อยหกคนถกูตั Hงข้อหาหมิ<นพระบรมเด

ชานภุาพ จากการใช้สทิธิของพวกเขาที<จะมีเสรีภาพในการแสดงออก โดยเกี<ยวข้องกบัการประท้วงตา่ง ๆ  

 

37. จําเลยข้อหาหมิ<นพระบรมเดชานภุาพซึ<งรอการพิจารณาคดีอยู่นั Hนถกูปฏิเสธซึ<งสิทธิขั Hนพื Hนฐานในเสรีภาพอยู่เสมอ ในหลายกรณี ศาลสั<ง

ยกคําร้องซํ Hาแล้วซํ Hาเลา่ ไม่อนญุาตให้จําเลยข้อหาหมิ<นพระบรมเดชานภุาพได้ประกนัตวั โดยให้เหตผุลแก่การตดัสินใจดงักลา่วว่า หาก

ปลอ่ยตวัไป จําเลยอาจหลบหนี อาจก่อให้เกิดความเสียหายเพิ<มเติม และอาจกระทําความผิดซํ Hา การที<ศาลยกคําร้องไม่ให้ประกนัตวัผู้

ต้องสงสยัข้อหาหมิ<นพระบรมเดชานภุาพหลายครั Hงนั Hนเป็นการละเมิดข้อ 9 ของกติกา ICCPR ซึ<งกําหนดหลกัการไว้ชดัเจนวา่ การปลอ่ย

ตวัผู้ ต้องหาต้องถือเป็นหลกั และการควบคมุตวัผู้ ต้องหาระหวา่งรอการพิจารณาคดีต้องถือเป็นข้อยกเว้น 
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ข้อเสนอแนะ: 

• แก้ไขมาตรา 326 และ 328 แหง่ประมวลกฎหมายอาญาของไทย โดยมุง่หมายที<จะยกเลิกความผิดอาญาฐานหมิ<นประมาทและหมิ<นประมาท

โดยการโฆษณา 

• แก้ไขพระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระทําความผิดเกี<ยวกบัคอมพิวเตอร์ เพื<อยกเลิกโทษจําคกุต่อการกระทําผิดอนัเกิดจากการใช้โดยชอบธรรม

ซึ<งสทิธิที<จะมีเสรีภาพในความคดิเหน็และการแสดงออก 

• ยกเลกิมาตรา 5 ของคําสั<งหวัหน้าคสช.ฉบบัที< 3/2558 โดยทนัที 

• ยตุิการจบักมุ ดําเนินคดี และควบคมุตวัภายใต้กฎหมายตา่ง ๆ ที<ไมส่อดคล้องกบัพนัธกรณีทางกฎหมายระหวา่งประเทศของไทยวา่ด้วยสทิธิที<

จะมีเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก รวมถึงมาตรา 112, 116, 326 และ 328 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 14 แห่ง

พระราชบญัญตัวิา่ด้วยการกระทําความผิดเกี<ยวกบัคอมพิวเตอร์ 

• แก้ไขมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทย เพื<อยกเลิกโทษจําคกุต่อการกระทําผิดอนัเกิดจากการใช้โดยชอบธรรมซึ<งสิทธิที<จะมี

เสรีภาพในความคดิเหน็และการแสดงออก 

• ประกนัถงึสทิธิที<จะได้รับการพิจารณาคดีอยา่งเป็นธรรมแก่จําเลยข้อหาหมิ<นพระบรมเดชานภุาพ รวมถงึสทิธิในการประกนัตวั 

• กําหนดให้ระงบัผอ่นผนัการดําเนินคดีภายใต้มาตรา 112 ตอ่บคุคลซึ<งเพียงแคใ่ช้สทิธิขั Hนพื Hนฐานของพวกเขาที<จะมีเสรีภาพในความคิดเหน็และ

การแสดงออก 

• ปลอ่ยตวับคุคลทั Hงหมดที<ถกูคมุขงัในเรือนจําภายใต้มาตรา 112 เพียงเพราะการใช้สิทธิขั Hนพื Hนฐานของพวกเขาที<จะมีเสรีภาพในความคิดเห็น

และการแสดงออก 

• สงวนอํานาจที<จะแจ้งความฟอ้งร้องด้วยมาตรา 112 ให้แก่สาํนกัพระราชวงัแตเ่พียงผู้ เดียว 

• จดัให้มีการเยือนประเทศอย่างเป็นทางการของผู้ รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในเสรีภาพในความ

คดิเหน็และการแสดงออก ในระหวา่งการทบทวนสถานการณ์สทิธิมนษุยชนรอบที<สาม 

• ให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Optional Protocol to the ICCPR) ใน

ระหวา่งการทบทวนสถานการณ์สทิธิมนษุยชนรอบที<สาม 

สทิธิทีWจะมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบถกูจาํกัด 

 

38. ในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนษุยชนรอบที<สองของประเทศไทย รัฐบาลรับรองข้อเสนอแนะสองข้อ ซึ<งเรียกร้องให้เคารพสิทธิที<จะมี

เสรีภาพในการชุมนมุโดยสงบ แม้จะให้คํามั<นดงักล่าว แต่กฎหมายและข้อบญัญัติหลายประการได้วางข้อจํากดัที<ไม่จําเป็นและไม่ได้

สดัสว่นตอ่การใช้สทิธิที<จะมีเสรีภาพในการชมุนมุโดยสงบ ยิ<งไปกวา่นั Hน เจ้าหน้าที<ผู้บงัคบัใช้กฎหมายยงัมกัจะเพิกเฉยตอ่มาตรฐานสากล

ที<เกี<ยวข้องในการควบคมุการชมุนมุ 

 

39. หลงัการยกเลกิมาตรา 12 ของคําสั<งหวัหน้าคสช.ฉบบัที< 3/2558 เมื<อวนัที< 11 ธนัวาคม พ.ศ. 25612 ทางการได้ใช้กฏหมายและข้อบญัญตัิ

อื<น ๆ เพื<อจํากดัอย่างเกินสมควรซึ<งการใช้สิทธิที<จะมีเสรีภาพในการชมุนมุโดยสงบ ตํารวจมกัจะใช้พระราชบญัญตัิการชมุนมุสาธารณะ

เพื<อจํากดักิจกรรมทางการเมืองและการรวมตวัในที<สาธารณะโดยสงบ นอกจากนั Hน กฎหมายดงักลา่วยงัถกูเจ้าหน้าที<ใช้อีกหลายครั Hงเพื<อ

แทรกแซงการชมุนมุสาธารณะ รวมถึงการข่มขู่หรือขดัขวางผู้จดัตั Hงการประท้วงและผู้ เข้าร่วม การสั<งปิดสถานที<ประท้วง และการติดตาม

สอดสอ่งกิจกรรมประท้วงตา่ง ๆ  

 

40. พระราชบญัญัติการชมุนมุสาธารณะกําหนดข้อบงัคบัต่าง ๆ อนัเป็นภาระยุ่งยากเกินควรต่อผู้จดัการประท้วง และกําหนดข้อจํากดัที<ไม่

จําเป็นกบัผู้ เข้าร่วมในลกัษณะที<ไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลที<เกี<ยวข้อง รวมถึงข้อที< 21 ของกติกา ICCPR และข้อสงัเกตลําดบัที< 37 

ของคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ ตวัอยา่งเช่น ผู้จดัการชมุนมุสาธารณะจะต้องแจ้งตํารวจให้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 

24 ชั<วโมง พร้อมระบุรายละเอียดกิจกรรมที<จะจัด หากไม่แจ้งตามเงื<อนไขดังกล่าว จะถือว่าเป็นการชุมนุมที<ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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พระราชบญัญัตินี Hห้ามชุมนมุสาธารณะในรัศมี 150 เมตรจากพระบรมมหาราชวงั หรือชุมนมุภายในพื Hนที<ของรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล 

และศาล เว้นแต่มีการจดัให้มีสถานที<เพื<อใช้สําหรับการชุมนมุสาธารณะภายในพื Hนที<นั Hน นอกจากนี Hยงัห้ามเดินขบวนระหว่างเวลา 18 

นาฬิกา ถึง 6 นาฬิกาของวนัรุ่งขึ Hน และห้ามผู้ชมุนมุกีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการใช้สถานที<ที<ทําการหน่วยงานรัฐ ท่าอากาศยาน 

ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนสง่สาธารณะ โรงพยาบาล สถานศกึษา และสถานทตู ผู้ ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษสงูสดุถึงห้าปี และ/หรือ

ปรับไมเ่กิน 100,000 บาท 

 

41. นับตั Hงแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 บุคคลอย่างน้อย 40 คนถูกตั Hงข้อหาตามพระราชบญัญัติการชุมนุม

สาธารณะ การบงัคบัใช้พระราชบญัญัติการชุมนมุสาธารณะเพิ<มขึ Hนอย่างมากในช่วงมีการประท้วงเพื<อประชาธิปไตยทั<วประเทศในปี 

พ.ศ. 2563 เมื<อบคุคลอยา่งน้อย 67 คนถกูตั Hงข้อหาตามพระราชบญัญตันีิ H 

 

42. ผู้ เข้าร่วมการประท้วงเพื<อประชาธิปไตยยงัต้องเผชิญการดําเนินการทางกฎหมาย อนัเป็นผลจากข้อจํากดัอยา่งกว้างขวางที<รัฐบาลบงัคบั

ใช้ โดยเป็นความพยายามที<จะควบคมุการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาตรา 9 แหง่พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉกุเฉิน ("พ.ร.ก.ฉกุเฉิน") ประกาศใช้วนัที< 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ห้ามการชมุนมุสาธารณะ และกําหนดโทษผู้ ฝ่าฝืนให้ต้องระวางโทษ

จําคกุไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท ณ เวลาที<จดัทํารายงานฉบบันี H พ.ร.ก.ฉกุเฉินยงัคงมีผลบงัคบัใช้ ข้อห้ามต่อการชมุนมุ

สาธารณะถกูยกเลิกชั<วคราวเมื<อวนัที< 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และกลบัมาบงัคบัใช้อีกครั Hงเมื<อวนัที< 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สถานการณ์

ฉกุเฉินที<มีความร้ายแรง ซึ<งคาดวา่เกิดจากสถานการณ์การเมืองและไมไ่ด้มีความเกี<ยวข้องกบัวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ถกูประกาศใช้ใน

เขตกรุงเทพฯ ตั Hงแตว่นัที< 15 ถงึ 22 ตลุาคม พ.ศ. 2563 

 

43. นบัตั Hงแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 มีบุคคลอย่างน้อย 393 ถูกตั Hงข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน นอกจากนั Hน 

พ.ร.บ.ชมุนมุสาธารณะยงัถกูใช้ควบคู่ไปกบัพ.ร.ก.ฉกุเฉินในการแจ้งความฟ้องร้องกบัผู้ประท้วง ทั Hงที<พ.ร.บ.ดงักลา่วกําหนดไว้อย่างชดั

แจ้งวา่ไม่สามารถนํามาบงัคบัในระหวา่งช่วงเวลาที<ประกาศใช้พ.ร.ก.ฉกุเฉิน บคุคลอย่างน้อย 70 คนถกูตั Hงข้อหาภายใต้ทั Hงพ.ร.บ.ชมุนมุ

สาธารณะและพ.ร.ก.ฉกุเฉินในชว่งเวลาเดียวกนั 

 

44. ในขณะที<การประท้วงเพื<อประชาธิปไตยโดยสงบกําลงัสะสมแรงขบัเคลื<อน ผู้ชมุนมุกลบัต้องเผชิญกบัการใช้กําลงัโดยไมจํ่าเป็นและไมไ่ด้

สดัสว่นของตํารวจในหลายโอกาส สง่ผลให้ผู้ชมุนมุหลายสิบคนได้รับบาดเจ็บ ระหว่างเดือนตลุาคม พ.ศ. 2563 และเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2564 ตํารวจใช้ปืนฉีดนํ Hาแรงดนัสงูเพื<อสลายผู้ชมุนมุในการประท้วงห้าครั Hงในกรุงเทพฯ ในการประท้วงเหล่านั Hน มีสามครั Hงที<ตํารวจยิง

แก๊สนํ Hาตาใสผู่้ประท้วง และสองครั Hงที<ตํารวจใช้กระสนุยาง 

 

45. การใช้กําลงัรุนแรงสลายการชมุนมุที<เป็นไปโดยสงบ ไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศหลายประการวา่ด้วยสิทธิที<จะมีเสรีภาพ

ในการชุมนุมโดยสงบ อาทิ ข้อที< 21 ของกติกา ICCPR ข้อที< 15 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (United Nations 

Convention on the Rights of the Child หรือ CRC) ข้อสงัเกตลําดบัที< 37 ของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วย

ข้อที<  21 ของกติกา ICCPR (UN Human Rights Committee’s General Comment No. 37 on Article 21 of the ICCPR) หลักการ

พื Hนฐานว่าด้วยการใช้กําลงัและอาวธุโดยเจ้าหน้าที<บงัคบัใช้กฎหมาย (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law 

Enforcement Officials) และแนวปฏิบตัิด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติว่าด้วยการใช้อาวุธที<มีความร้ายแรงตํ<าในการบงัคบัใช้

กฎหมาย (UN Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement) 

ข้อเสนอแนะ: 

• แก้ไขพระราชบญัญตัิการชมุนมุสาธารณะเพื<อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะข้อสงัเกตลําดบัที< 37 ตอ่ข้อ 21 ของ

กตกิา ICCPR 
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• ยกเลิกข้อบญัญัติของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน และคําสั<งอื<น ๆ ที<กําหนดข้อจํากดัอย่างกว้างขวางต่อ

สทิธิที<จะมีเสรีภาพในการชมุนมุโดยสงบโดยทนัที 

• จดัการฝึกอบรมที<จําเป็นแก่เจ้าหน้าที<ผู้บงัคบัใช้กฎหมาย วา่ด้วยการใช้มาตรฐานระหวา่งประเทศที<เกี<ยวข้องกบัการควบคมุการชมุนมุ 

• ระงบัการใช้กําลงัอย่างไม่ได้สดัส่วนและไม่จําเป็นในการควบคมุการชุมนุม และรับรองว่าการใช้กําลงัของเจ้าหน้าที<จะสอดคล้องกับ

มาตรฐานระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด รวมถึงหลกัการพื Hนฐานว่าด้วยการใช้กําลงัและอาวธุโดยเจ้าหน้าที<บงัคบัใช้กฎหมาย และแนว

ปฏิบตัด้ิานสทิธิมนษุยชนของสหประชาชาตวิา่ด้วยการใช้อาวธุที<มีความร้ายแรงตํ<าในการบงัคบัใช้กฎหมาย 

• จดัให้มีการเยือนประเทศอยา่งเป็นทางการของผู้รายงานพิเศษแหง่สหประชาชาตวิา่ด้วยสทิธิที<จะมีเสรีภาพในการชมุนมุโดยสงบและ

การสมาคม ในระหวา่งวาระการทบทวนสถานการณ์สทิธิมนษุยชนรอบที<สาม 

 

เดก็ตกเป็นเป้าหมายจากการใช้สทิธิทีWจะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบ 

 

46. นกัเรียนในโรงเรียนตา่ง ๆ ทั<วประเทศมีบทบาทนําในการชมุนมุเรียกร้องประชาธิปไตยที<เริ<มต้นในประเทศไทยเมื<อเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 

2563 นอกจากจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและเรียกร้องการปฏิรูปสถาบนักษัตริย์แล้ว เหล่านกัเรียนยงัรณรงค์เรียกร้องให้ปฏิรูประบบ

การศกึษาที<ล้าหลงัของประเทศ และระเบียบกฎเกณฑ์ครํ<าครึ ซึ<งรวมถึงเครื<องแบบและทรงผมนกัเรียนที<มีอคติทางเพศสภาพ กลุม่สิทธิ

นกัเรียนยงัจดัการประท้วงหลายครั Hงที<กระทรวงศกึษาธิการและโรงเรียนมธัยมหลายแหง่ในกรุงเทพฯ และจงัหวดัอื<น ๆ เพื<อเรียกร้องให้ยตุิ

การละเมิดและการปฏิบตัมิิชอบของครู รวมทั Hงเรียกร้องให้คุ้มครองนกัเรียนที<มีความหลากหลายทางเพศ 

 

47. จากการประท้วงตลอดปี พ.ศ. 2563 ทางการได้คกุคาม ขม่ขู ่และสอดแนมแกนนํานกัเรียนนกัศกึษาอยูบ่อ่ยครั Hง รวมถงึเดก็ด้วย นกัเรียน

นกัศกึษาหลายคนรายงานว่า ตํารวจไปยงัโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัของพวกเขาเพื<อเฝา้ติดตามความเคลื<อนไหวของพวกเขา สอบถาม

ข้อมลูส่วนตวัของพวกเขากับครูอาจารย์ หรือกดดนัให้ผู้ ที<อยู่ในฝ่ายบริหารปกครองของโรงเรียนจดัการพวกเขา ก่อนถึงการประท้วง

เรียกร้องประชาธิปไตยที<กําหนดว่าจะจดัในวนัที< 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 ในกรุงเทพฯ และที<อื<น ๆ ทางการได้ส่งจดหมายหาอธิการบดี

ของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ให้เรียกประชมุนกัศกึษา และสั<งให้พวกเขาหยดุนกัศกึษาไม่ให้เรียกร้องการปฏิรูปสถาบนักษัตริย์ อีกทั Hงยงัถกู

ขอให้ทํารายชื<อนกัศกึษาที<อาจจะก่อความยุง่ยาก 

 

48. โรงเรียนกําหนดข้อจํากดัอยา่งร้ายแรงตอ่สิทธิของนกัเรียนที<จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชมุนมุโดยสงบ โรงเรียนตา่ง ๆ สั<งห้าม

นกัเรียนไมใ่ห้แสดงสญัลกัษณ์ชสูามนิ Hว ผกูโบว์สีขาว หรือเข้าร่วมกิจกรรมการเมือง ในบางกรณี ครูทําโทษนกัเรียนที<แสดงทา่ทีสนบัสนนุ

ขบวนการเคลื<อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย ด้วยการตี ด่าทออย่างรุนแรง หรือข่มขู่ว่าจะไล่ออก ในหลายกรณี ทางโรงเรียนพยายาม

ปอ้งกนัไมใ่ห้นกัเรียนจดัการประท้วง โดยประกาศวนัหยดุหรือจดักิจกรรมอื<นสู้ในวนัที<มีนดัหมายประท้วง 

 

49. การประท้วงของนกัเรียนนกัศกึษาเพิ<มความเข้มข้นหลงัจากข้อห้ามชมุนมุสาธารณะภายใต้พ.ร.ก.ฉกุเฉินถกูยกเลิกชั<วคราว ระหวา่งวนัที< 

18 กรกฎาคม ถึงวนัที< 10 ตลุาคม พ.ศ. 2563 มีการประท้วง 74 ครั Hงที<เกิดขึ Hนภายในบริเวณสถานศึกษา (43 ครั Hงในเขตมหาวิทยาลยั 

และ 31 ครั Hงในโรงเรียนมธัยม) 

 

50. เจ้าหน้าที<รัฐยกระดบัการดําเนินการทางกฎหมายตอ่แกนนํานกัเรียนนกัศกึษาที<โดดเดน่ เพื<อพยายามจะหยดุนกัเรียนนกัศกึษา รวมทั Hงที<

เป็นเด็ก ไม่ให้เข้าร่วมการประท้วง ระหวา่งวนัที< 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที< 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เยาวชนที<ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ

อย่างน้อย 23 คนถกูดําเนินคดีโดยเกี<ยวโยงกบัการเข้าร่วมการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย ในจํานวนนี Hมี 17 คนที<ถกูตํารวจควบคมุ

ตวัโดยไม่มีหมายจบัและ/หรือไม่มีการแจ้งเหตผุลในการจบักมุ เยาวชนคนหนึ<งถกูตั Hงข้อหายยุงปลกุปั<น (มาตรา 116 ประมวลกฎหมาย

อาญา) และมีหกคนที<ถกูตั Hงข้อหาหมิ<นพระบรมเดชานภุาพ (มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา) อีกแปดคนถกูตั Hงข้อหาตามข้อบญัญตัิ

กฎหมายหลายข้อ ได้แก่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที<มีความร้ายแรงในเขตท้องที<กรุงเทพมหานคร พ.ร.บ.ชุมนุม
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สาธารณะ และพระราชบญัญัติโรคติดต่อ บางคนถูกตั Hงข้อหาและถูกโทษปรับตามพระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอีกด้วย 

 

51. ในกรณีที<เกี<ยวข้องกบันกัเรียนที<อายตํุ<ากว่า 18 ปี มาตรการเหล่านั Hนละเมิดสิทธิขั Hนพื Hนฐานของเด็ก และพนัธกรณีของประเทศไทยต่อ

อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child หรือ CRC) ซึ<งประเทศไทยเป็นรัฐภาคี สิทธิของเด็กที<จะมีเสรีภาพ

ในการแสดงออกและการชมุนมุโดยสงบ ได้รับการคุ้มครองตามข้อ 13 และ 15 ของอนสุญัญา CRC ตามลําดบั นอกจากนั Hน ข้อ 37 ของ

อนสุญัญา CRC ยงัระบุว่าการจบักุม ควบคมุตวั หรือคมุขงัเด็ก ให้กระทําเป็นมาตรการขั Hนสดุท้าย และให้กระทําในระยะเวลาสั Hนสดุ 

ท้ายที<สดุ ข้อ 3 ของอนสุญัญา CRC กําหนดวา่ ผลประโยชน์สงูสดุของเด็กเป็น "สิ<งที<ต้องคํานงึถึงเป็นลําดบัแรก" ในการกระทําทั Hงปวงที<

เกี<ยวกบัเดก็โดยศาลและหนว่ยงานฝ่ายบริหาร 

ข้อเสนอแนะ: 

• ยุติการกระทําทั Hงหมดอันเป็นการคุกคามและข่มขู่ต่อเด็ก อันเกี<ยวข้องกับการใช้สิทธิของพวกเขาที<จะมีเสรีภาพในความคิดเห็นและการ

แสดงออกและเสรีภาพในการชมุนมุโดยสงบ 

• หยดุการจบักมุและคมุขงัเดก็อนัเกี<ยวข้องกบัการใช้สทิธิของพวกเขาที<จะมีเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออกและเสรีภาพในการชมุนมุ

โดยสงบ 

การบงัคับบุคคลให้สูญหายยังไม่ถกูแก้ไข 

 

52. ในการทบทวนสถานการณ์สทิธิมนษุยชนรอบที<สองของประเทศไทย รัฐบาลรับรองข้อเสนอแนะทั Hง 10 ข้อเกี<ยวกบัการบงัคบับคุคลให้สญู

หาย ซึ<งรวมถึงข้อเสนอแนะที<เรียกร้องให้ประเทศไทยให้สตัยาบนัรับรองอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บคุคลสญู

หาย (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance หรือ ICPPED) เรียกร้องให้ผ่าน

ร่างพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบับุคคลให้สญูหายเป็นกฎหมาย และให้จดัการแก้ไขประเด็นการ

บงัคบับคุคลให้สญูหาย นอกจากนั Hน รัฐบาลยงัประกาศว่าประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีในอนสุญัญา ICPPED โดยคําประกาศนี Hเป็นสว่น

หนึ<งของคําสญัญาโดยสมคัรใจและความมุง่มั<น 

 

53. ทวา่คํามั<นสญัญาตา่ง ๆ ที<รัฐบาลได้แสดงออกในระหวา่งการทบทวนสถานการณ์สทิธิมนษุยชนรอบที<สองของประเทศไทยนั Hนยงัคงไมไ่ด้

รับการเติมเต็ม การให้สตัยาบนัรับรองอนุสญัญา ICPPED ยังคงไม่มีความคืบหน้า ในวนัที< 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 สภานิติบญัญัติ

แห่งชาติ (สนช.) ซึ<งเป็นสภาที<แต่งตั Hงโดยคสช. มีมติเป็นเอกฉนัท์ให้สตัยาบนัรับรองอนสุญัญา ICPPED อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที<จดัทํา

รายงานฉบบันี H รัฐบาลไทยยงัไมส่ง่มอบสตัยาบนัสารให้กบัเลขาธิการองค์การสหประชาชาติตามข้อกําหนด รวมถงึยงัไมไ่ด้กําหนดกรอบ

เวลาที<ชดัเจนที<จะทําเชน่นั Hน 

 

54. รัฐบาลยงัคงล้มเหลวที<จะดําเนินการตามมาตรการอย่างเพียงพอในการประกนัให้มีการสอบสวนโดยทนัที ละเอียด เชื<อถือได้ และเป็น

กลาง ตอ่กรณีที<มีการกลา่วหาวา่เป็นการบงัคบัให้สญูหาย คณะกรรมการจดัการเรื<องราวร้องทกุข์กรณีถกูกระทําทรมานและถกูบงัคบัให้

หายสาบสญู ซึ<งรัฐบาลตั Hงขึ Hนเมื<อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และแต่งตั Hงใหม่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ล้มเหลวที<จะดําเนินการ

ใด ๆ อยา่งเป็นรูปธรรมและมีประสทิธิภาพในการปฏิบตัติามขอบขา่ยอํานาจของตน 

 

55. นอกจากนั Hน "การบงัคบับคุคลให้สญูหาย" ตามการจํากดัความในมาตรฐานระหวา่งประเทศ ยงัไม่ถกูกําหนดให้เป็นฐานความผิดอาญา

ในระบบกฎหมายของไทย ร่างพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสญูหาย ซึ<งเป็นความคืบ

หน้าที<ดีไปสู่การป้องกนัการทรมาน การถกูปฏิบตัิอย่างไม่เหมาะสม และการบงัคบับคุคลให้สญูหาย ตามพนัธกรณีสากลของประเทศ

ไทย ยังคงอยู่ในระหว่างรอรัฐสภาพิจารณาลงมติ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.นี Hครั Hงแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
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อยา่งไรก็ตาม ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 สภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ (สนช.) ซึ<งเป็นสภาที<คณะรัฐบาลทหารแตง่ตั Hง ได้ตีกลบัร่างพ.ร.บ.

สู่ขั Hนคณะรัฐมนตรีเพื<อให้พิจารณาเพิ<มเติม ในวนัที< 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที<ประชุม ครม. เห็นชอบร่างพระราชบญัญัติป้องกนัและ

ปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บคุคลสญูหาย ฉบบัลา่สดุตามที<กระทรวงยตุธิรรมเสนอ 

 

56. แม้รัฐบาลจะอ้างว่าได้แก้ไขกรณีการบงัคบับคุคลให้สญูหายหลายกรณีแล้วนบัตั Hงแต่การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนษุยชนรอบที<สอง

ของประเทศ แต่ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ยงัคงมีกรณีการบงัคบับคุคลให้สญูหายในประเทศไทยที<ยงัไม่ได้รับการแก้ไข 75 คดี 

(รวมถึงผู้หญิงเก้าคน) จากฐานข้อมลูของคณะทํางานด้านการบงัคบัสญูหายโดยไม่สมคัรใจขององค์การสหประชาชาติ (UN Working 

Group on Enforced or Involuntary Disappearances หรือ WGEID) ตั Hงแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2563 คณะทํางาน WGEID ได้รับรายงานถงึกรณีใหมอี่กห้ากรณี 

 

57. ยงัคงมีรายงานถึงการหายตวัไปของนกักิจกรรมในประเทศไทย ปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 อ็อด ไชยะวง นกักิจกรรมชาวลาวอาย ุ

34 ปี ได้หายตวัไปจากกรุงเทพฯ อ็อด ไชยะวง เป็นสมาชิกกลุม่ "Free Lao" ซึ<งเป็นกลุม่อย่างไม่เป็นทางการของนกักิจกรรมและแรงงาน

อพยพชาวลาวที<อยู่ในกรุงเทพฯ และจงัหวดัใกล้เคียง สง่เสริมสิทธิมนษุยชนและประชาธิปไตยในประเทศลาว เขาถกูพบเห็นครั Hงสดุท้าย

ในวนัที< 26 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ขณะกําลงัออกจากที<พกัเพื<อไปรับประทานอาหารเยน็กบัเพื<อนร่วมงานจากร้านอาหารที<เขาทํางานอยู ่

 

58. ปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เจือง ซยุ  เญิ¡ต นกักิจกรรมทางการเมืองชาวเวียดนามซึ<งยื<นคําขอลี Hภยัในไทย ถกูลกัพาตวั บลอ็กเกอร์ผู้

นี Hหายตวัไปเมื<อวนัที< 26 มกราคมในกรุงเทพฯ ที<ซึ<งเขามาขอที<ลี Hภยัทางการเมืองหลงัหลบหนีออกจากเวียดนาม คาดกนัวา่เญิ¡ตถกูลกัพา

ตวัไปในกรุงเทพฯ โดยกลุม่คนไมท่ราบชื<อ ก่อนถกูนําตวักลบัไปยงัเวียดนามโดยไมส่มคัรใจ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 มีรายงานวา่เขา

ถกูควบคมุตวัในเรือนจําที<กรุงฮานอย 

 

59. เจ้าหน้าที<รัฐไทยยงัล้มเหลวในให้ความร่วมมือทางกฎหมายระดบันานาชาติอย่างเหมาะสม ต่อกรณีการหายตวัไปของนกักิจกรรมทาง

การเมืองชาวไทยเจ็ดคนซึ<งลี Hภยัอยู่ในประเทศเพื<อนบ้าน กรณีดงักลา่วได้แก่ นายอิทธิพล สขุแปน้ หายตวัไปในประเทศลาวเมื<อวนัที< 22 

มิถนุายน พ.ศ. 2559 นายวฒิุพงศ์ กชธรรมคณุ ถกูกลุ่มชายฉกรรจ์พร้อมอาวธุบกุเข้าลกัพาตวัในกรุงเวียงจนัทน์ ประเทศลาว เมื<อวนัที< 

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560นายสรุชยั ด่านวฒันานสุรณ์ ถกูพบเห็นครั Hงสดุท้ายที<กรุงเวียงจนัทน์ ประเทศลาว เมื<อวนัที< 12 ธันวาคม พ.ศ. 

2561 นายสยาม ธีรวฒิุ นายชชีูพ ชีวะสทุธิ} และนายกฤษณะ ทพัไทย ถกูเจ้าหน้าที<เวียดนามจบักมุข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและใช้

หนังสือเดินทางปลอม เมื<อต้นปี พ.ศ. 2562และนายวนัเฉลิม สตัย์ศกัดิ}สิทธิ} ซึ<งถูกลกัพาตวัโดยกลุ่มคนไม่ทราบชื<อในกรุงพนมเปญ 

ประเทศกมัพชูา เมื<อวนัที< 4 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ณ เวลาที<จดัทํารายงานฉบบันี H ยงัไมท่ราบชะตากรรมและที<อยูข่องบคุคลทั Hงเจ็ด 

ข้อเสนอแนะ: 

• ให้สตัยาบนัรับรองอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บคุคลสญูหายในระหว่างการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนษุยชนรอบที<

สามของประเทศไทย 

• ผา่นพระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหาย พ.ศ.... เป็นกฎหมาย ระหวา่งการทบทวนสถานการณ์

สทิธิมนษุยชนรอบที<สาม 

• ดําเนินการสอบสวนอยา่งละเอียด เป็นธรรม และมีประสทิธิภาพ ตอ่กรณีการบงัคบับคุคลให้สญูหายทกุกรณีในประเทศไทย 

• ดําเนินการให้ความร่วมมือทางกฎหมายระดบันานาชาตอิยา่งเหมาะสม ตอ่ตอ่กรณีการหายตวัไปของชาวไทยในประเทศเพื<อนบ้าน 

 
1 Bangkok Post, PM issues final S44 order, 10 กรกฎาคม >?@> 
2 มาตรา 12 ของคําสัIงหวัหน้าคสช. ฉบบัทีI 3/2558 ซึIงประกาศใช้เมืIอวนัทีI 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ห้ามการชมุนมุทางการเมืองตั dงแตสี่Iคนขึ dนไป และกําหนดบทลงโทษตอ่ผู้ ฝ่าฝืนให้ต้องระวางโทษ
จําคกุไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั dงจําทั dงปรับ 


