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เผยแพร่วนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

แถลงการณ์ สามนักสิทธิมนุษยชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการจังหวดัปัตตานีและอัยการสูงสุด 
กรณีพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้อง คดี กอ.รมน.ภาค 4 แจ้งความหมิ่นประมาท 

 

วนันี ้21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา นายสมชาย หอมลออ นางสาวพรเพ็ญ   คงขจรเกียรติ     และนางสาว
อญัชนา หีมมิหน๊ะ นกัสทิธิมนษุยชนทัง้สามได้ยื่นหนงัสือขอความเป็นธรรมตอ่พนกังานอยัการ ที่ส านกังานอยัการ จงัหวดัปัตตานี 
ขอให้พนกังานอยัการอ านวยความยตุิธรรม และคุ้มครองสทิธิเสรีภาพของประชาชน โดยในการปฏิบตัิหน้าที่พนกังานอยัการในการ
สัง่คดี ขอให้พนกังานอยัการสัง่ตามที่เห็นสมควรให้พนกังานสอบสวนท าการสอบสวนพยานบคุคลส าคญัเพิ่มเติม รวมทัง้พิจารณา
ถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ว่าคดีดงักลา่วเป็นการฟ้องร้องข้อหาที่นิติบุคคลอาจไม่มีอ านาจฟ้อง โดยที่กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เป็นหน่วยงานของรัฐ สงักัดส านกันายกรัฐมนตรีการปฏิบตัิหน้าที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน
โดยทัว่ไปได้ จึงเป็นหน่วยงานที่สามารถถกูตรวจสอบได้โดยประชาชน อีกทัง้ประมวลกฎหมายอาญาที่ก าหนดความผิดฐานหมิ่น
ประมาท เป็นกฎหมายท่ีมุ่งคุ้มครองศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ของบคุคลไม่ให้ถกูละเมิด มิได้มุ่งท่ีจะคุ้มครองนิติบุคคล โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งหนว่ยงานของรัฐจากการถกูตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ ดงันัน้ กอ.รมน.จึงมิใช่ผู้ เสียหายแต่อยา่งใด หลงัยื่นหนงัสือแล้ว
พนกังานอยัการ นดันกัสิทธิทัง้สามคนมารายงานตวัอีกครัง้ในวนัที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14:00 น. ณ ส านกังานอยัการจงัหวดั
ปัตตานี 

นายสรุพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวฒันธรรม เห็นว่า “การจัดท ารายงาน “สถานการณ์การทรมานและการ
ปฏิบตัิที่โหดร้ายไร้มนษุยธรรมหรือทีย่ ่ายีศกัดิ์ศรีฯ ในจงัหวดัชายแดนใต้  ปี 2557 – 2558”   ได้มีการจดัเก็บข้อมลูตามหลกัวิชาการ
ที่มุ่งประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยที่การน าเสนอเป็นไปเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานราชการตรวจสอบกรณีการกระท าทรมานฯ รวมทัง้
การเปิดเผยการทรมานฯท่ีกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ การจดัท ารายงานยงัเป็นการสร้างหลกัประกนัสทิธิและเสรีภาพแก่ประชาชน 
สร้างความเข้มแข็งให้แก่หลกันิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การด าเนินคดีต่อนกัสิทธิมนุษยชนทัง้สามนี ้จึงไม่เป็นประโยชน์
สาธารณะ และอาจเป็นการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการและการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเป็นการขดัขวางการท าหน้าที่ของ
พลเมือง ปิดปากไมใ่ห้ด าเนินการตรวจสอบและรายงานสถานการณ์สทิธิมนษุยชน” 

การกระท าทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ่ายีศักดิ์ศรี ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
ร้ายแรง และถือเป็นความผิดทัง้ตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ แต่การกระท าทรมานฯ ยังคงเกิดขึน้อย่าง
กว้างขวางในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ตลอดระยะเวลา 13 ปีนบัแต่เกิดเหตกุารณ์ไมส่งบเมื่อวนัที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 
โดยที่รัฐบาลไทยไม่ได้ด าเนินการอย่างจริงจงั รวมทัง้ไม่ได้ปฎิบตัิตามพนัธกรณีกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อนุสญัญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติที่โหดร้าย  ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี ค.ศ 
1984”  ที่ก าหนดกรอบการป้องกันการกระท าทรมานฯ การชดใช้เยียวยาผู้ เสียหาย และการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้องกับการ
กระท าผิด   

การที่พนกังานสอบสวนท าการสง่ตวับคุคลทัง้สามให้พนกังานอยัการในครัง้นีไ้ด้สร้างความกงัวลเป็นอย่างมากแก่องค์กร
ภาคประชาสงัคม องค์กรสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ ที่มีบทบาทในการสง่เสริม คุ้มครอง ปกปอ้งสทิธิมนษุยชนและตอ่ต้านความ
รุนแรงในทุกรูปแบบ รวมทัง้ตรวจสอบการบงัคบัใช้กฎหมายของหน่วยงานรัฐ โดยวนันีไ้ด้มีผู้แทนจากสถานฑูต องค์กรด้านสิทธิ
มนุษยชนในประเทศและระหว่างประเทศ องค์การข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  นักวิชการ นักกฎหมาย รวมทัง้
องค์กรภาคประชาสงัคมและประชาชนในพืน้ท่ี มาสนบัสนนุและให้ก าลงัใจนกัสทิธิมนษุยชนทัง้สามในครัง้นีด้้วย  
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ที่มาของคดี 

เครือข่ายสิทธิมนษุยชนปาตานี กลุ่มด้วยใจ และมูลนิธิผสานวฒันธรรม ได้จัดท า “รายงานสถานการณ์การทรมานและ
การปฏิบตัิที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย ่ายีศกัดิ์ศรีฯ ในจังหวดัชายแดนใต้  ปี 2557 – 2558”  โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
สมัภาษณ์ผู้ที่อ้างวา่ถกูเจ้าหน้าที่ทรมานฯ จ านวน 54 ราย และเมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2559 ได้สง่รายงานดงักลา่วให้แก่ กอ.รมน.ภาค 
4 และ พลเอก อกัษรา เกิดผล หวัหน้าคณะพดูคุยสนัติสขุ เพื่อให้ตรวจสอบข้อกลา่วอ้างดงักลา่ว และเมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559  
ได้เผยแพร่ในท่ีประชมุสมัมนาทางวิชาการแหง่หนึง่ในจงัหวดัชายแดนใต้  

ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 กอ.รมน. ภาค 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนใต้ของไทย ได้
แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ปัตตานี ให้ด าเนินคดีนักสิทธิมนุษยชนทัง้สาม ในข้อหาหมิ่นประมาทและละเมิด
พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในฐานะที่เป็นกองบรรณาธิการจดัท ารายงานฉบบัดงักลา่ว 
โดยระบเุหตผุลที่ต้องแจ้งความวา่การกลา่วหาในรายงานเป็นการท าลายช่ือเสยีงของกอ.รมน. และที่ผา่นมานกักิจกรรมเหลา่นีไ้มใ่ห้
ความร่วมมือกบัทางการเมื่อมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักรณีทรมานฯที่ถูกพูดถึงในรายงาน  นอกจากนี ้เจ้าหน้าที่บางคนยงั
กล่าวอ้างว่า หลงัจากได้รับรายงานแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ขอเวลา 3 เดือนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนัน้ ก็ไม่เป็นความจริง เพราะ      
โดยทนัทีที่กอ.รมน.ภาค 4  ได้รับรายงาน โฆษก กอ.รมน. ภาค 4 และ โฆษก กอ.รมน. สว่นกลาง ได้ออกมาตอบโต้  โดยกลา่วหาว่า
รายงานดังกล่าวเป็นเท็จ จัดท าขึน้เพื่อท าลายความน่าเช่ือถือของหน่วยงานรัฐ และเพื่อขอทุนจากต่างชาติ และตัง้ค าถามต่อ
ความชอบธรรมขององค์กรภาคประชาสงัคมในการตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

นายสมชาย หอมลออ เป็นที่ปรึกษาอาวโุสและอดีตประธานมลูนิธิผสานวฒันธรรม นางสาวพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ เป็น
ผู้อ านวยการมูลนิธิผสานวฒันธรรม ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการ
ทรมาน และการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี และสนบัสนนุการเข้าถึงความยตุิธรรมของผู้ เสยีหาย ด้วยการให้
ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนขอความเป็นธรรม นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ยังได้รับ
เลอืกตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารองค์การแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย เมื่อเดือนมิถนุายน 2559 ด้วย สว่น
นางสาวอญัชนา หีมมิหน๊ะ เป็นผู้ก่อตัง้และผู้อ านวยการกลุม่ด้วยใจ ซึ่งเป็นภาคประชาสงัคมที่ท างานกบัครอบครัวของเหยื่ อของ
การทรมานฯและด าเนินการเพื่อให้มีการฟืน้ฟเูยียวยาผู้ เสยีหายในจงัหวดัชายแดนใต้  
 ก่อนหน้านี ้มลูนิธิผสานวฒันธรรม และนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ เคยได้รับหมายเรียกให้เข้าพบพนกังานสอบสวน
เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ภายหลงัที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งความกลา่วหาว่า มลูนิธิฯ โดยนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ท าลายช่ือเสียง
ของกองทพับก จงใจบิดเบือนความจริง และเผยแพร่ข้อมลูเท็จต่อสาธารณะ เนื่องจากเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกเมื่อปลายเดือน
เมษายน 2557 เรียกร้องให้ทางการไทยสอบสวนเก่ียวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐทรมานผู้ ต้องสงสยัว่าเก่ียวข้องกับความไม่สงบใน
จงัหวดัชายแดนใต้ แตพ่นกังานอยัการได้มีค าสัง่ไมฟ่อ้งในคดีดงักลา่วเมื่อเดือนกนัยายน 2558  
     นบัตัง้แต่การรัฐประหาร ยดึอ านาจโดยกองทพัตัง้แต่ต้นปี 2557 เป็นต้นมา นกัปกป้องสทิธิมนษุยชนในไทยจ านวนมาก 
ได้ถูกคุกคามและถูกด าเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทและข้อหาต่างๆ จากการจัดกิจกรรมตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหาร 
รวมทัง้ได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบการละเมิดสทิธิมนษุยชนและเยียวยาผู้ เสยีหาย   

การใช้ข้อหาหมิ่นประมาทตอ่ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่และหนว่ยงานของรัฐ เป็นการละเมิดพนัธกรณีของไทยที่จะต้อง
เคารพและคุ้ มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึ่ ง ไทย เป็น รัฐภาคี  คณ ะกรรมการสิท ธิมนุษยชนแห่ ง
สหประชาชาติได้กระตุ้นให้รัฐต่างๆ พิจารณายกเลิกโทษอาญาในคดีหมิ่นประมาท เพื่อประกนัว่ารัฐสามารถปฏิบตัิตามพนัธกรณี
ของตนโดยไมก่ระทบตอ่สทิธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน 
 


