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HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • สํานกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ (UNOHCHR) 

PALAIS DES NATIONS - 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND 

 

อํานาจหน้าที่ของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการ

แสดงออก; ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมอย่างสงบ  

ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการทรมานและการ

ปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายศัีกดิ์ศรี 

หมายเลขอ้างอิง: UA THA 6/2016: 

4 สงิหาคม 2559 

เรียน ฯพณฯ, 

 เรารู้สกึเป็นเกียรติท่ีได้เขียนจดหมายถึงทา่น ในฐานะผู้รายงานพิเศษวา่ด้วยการสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิท่ีจะมี

เสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก; ผู้รายงานพิเศษวา่ด้วยสทิธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการ

ชมุนมุอยา่งสงบ ผู้รายงานพิเศษวา่ด้วยสถานการณ์ของนกัปกป้องสิทธิมนษุยชน และผู้ รายงานพิเศษว่าด้วยการทรมาน

และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ียํ่ายีศักดิ์ศรี อันเน่ืองมาจากมติคณะมนตรีสิทธิ

มนษุยชนท่ี 25/2, 24/5, 25/18 และ 25/13 

 ด้วยเหตดุงักลา่ว พวกเราขอนําเสนอข้อมลูต่อรัฐบาลของ ฯพณฯ โดยเป็นข้อมลูท่ีเราได้รับเก่ียวกับการแจ้งข้อ

กลา่วหาต่อนกัปกป้องสิทธิมนษุยชน ได้แก่ น.ส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ นายสมชาย หอมลออ และน.ส.อัญชนา   

หีมมิหน๊ะ อันเป็นผลมาจากการใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมอย่างชอบ

ธรรม  

 น.ส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติเป็นนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง และเป็นผู้ อํานวยการมลูนิธิผสานวฒันธรรม 

(มสผ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีจัดทํางานวิจยั ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการฟ้องร้องคดีสําหรับผู้ตกเป็นเหยื่อการ

ละเมิดสิทธิมนษุยชนในภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะกรณีท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายและการทรมาน นายสมชาย 

หอมลออเป็นนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน และเป็นท่ีปรึกษาของมูลนิธิฯ ทัง้ยังเคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย  

 น.ส.อัญชนา หีมมิหน๊ะ เป็นผู้ก่อตัง้กลุม่ด้วยใจ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีทํางานด้านการบําบดัฟืน้ฟูให้กบัเหยื่อการ

ทรมาน และการสนบัสนนุดแูลครอบครัวของพวกเขาในประเทศไทย  

 น.ส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ และนายสมชาย หอมลออ เคยได้รับการกลา่วถึงในข้อความท่ีสื่อสารจากผู้ รายงาน

พิเศษชดุก่อนมาแล้วเมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 โดยเป็นการแสดงความกงัวลตอ่การกระทําท่ีถกูกลา่วหาวา่เป็นการตอบ

โต้ ทัง้นีใ้นรูปของการแจ้งความดําเนินคดีต่อบคุคลทัง้สองเน่ืองจากการทํางานรณรงค์และเป็นตวัแทนของผู้ เสียหายจาก

การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายระหว่างการควบคมุตวั (โปรดด ูA/HRC/28/85, กรณีท่ี THA 10/2014) เราได้รับ

คําตอบรับจากรัฐบาลของ ฯพณฯ ในการสือ่สารข้อความเมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 ซึ่งมีข้อสงัเกตว่า “ในระดบันโยบาย 

กองทัพบกไทยตระหนักถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมอย่างชอบธรรม” ของหน่วยงานภาคประชาสังคมและ          

น.ส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 

1 

 



 นอกจากนี ้ยงัมีการสือ่สารข้อความอีกหลายฉบบัถึงรัฐบาลของ ฯพณฯ เก่ียวข้องกบัข้อกลา่วหาท่ีคล้ายคลงึกนั

ในข้อความฉบบันี ้รวมทัง้การบงัคบัใช้พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เพ่ือปราบปราม

การใช้สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก โดยล่าสุด มีการแสดงความกังวลผ่านข้อความท่ีเราสื่อสารเมื่อวันท่ี 25 

กุมภาพนัธ์ 2559 (โปรดด ู A/HRC/32/53, กรณีท่ี THA 9/2015) อย่างไรก็ดี เรายงัคงกงัวลกบัการข่มขู่และการกระทําท่ี

เป็นการตอบโต้ตอ่นกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชน เมื่อพิจารณาจากข้อมลูใหมท่ี่ได้รับ 

 จากข้อมลูใหมท่ี่ได้รับ ปรากฏวา่  

 ในวนัท่ี 8 มิถุนายน 2559 น.ส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ นายสมชาย หอมลออ และ น.ส.อัญชนา หีม

มิหน๊ะได้รับแจ้งว่า ถกูแจ้งความดําเนินคดีโดยกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 4 สว่นหน้า (กอ.

รมน.ภาค 4 สน.) ซึง่เป็นหนว่ยงานของกองทพับกไทยและดําเนินการในจงัหวดัชายแดนใต้ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

กลา่วหาวา่นกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชนเหลา่นีไ้ด้ตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมลูอนัเป็นเท็จเก่ียวกบัการทรมานและการปฏิบตัิ

ท่ีโหดร้าย ท่ีเป็นการกระทําของเจ้าหน้าท่ีทหารในจงัหวดัชายแดนใต้ ในรายงาน “การซ้อมทรมานและการปฏิบตัิ

ท่ีโหดร้ายในจงัหวดัชายแดนใต้ระหวา่งปี 2557-2558”  ซึง่เป็นการจดัพิมพ์ร่วมกนัระหว่างมสผ.และกลุม่ด้วยใจ

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 

 มีรายงานข่าวว่านกัปกป้องสิทธิมนุษยชนทัง้สามคนกําลงัถูกสอบสวนฐานหมิ่นประมาททางอาญา

ตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ อนัเป็นผลมา

จากการตีพิมพ์เผยแพร่รายงานดงักลา่ว นบัแต่การตีพิมพ์เผยแพร่รายงาน และระหว่างท่ีมีการสอบสวนในคดีนี ้

บคุคลดงักลา่วต้องเผชิญกบัการคกุคาม โดยมีการกดดนัให้เปิดเผยแหลง่ข้อมลูและให้ระบตุวัผู้ เสียหายจากการ

ทรมานตามท่ีมีการกลา่วหานัน้ ทัง้ยงัมีการอ้างต่อไปว่า กอ.รมน.ภาค 4 สน.ได้ติดต่อกบัเหยื่อการทรมานและ

หน่วยงานท่ีทํางานเป็นภาคีกบัมสผ.และกลุม่ด้วยใจ ทัง้นีเ้พ่ือพยายามกดดนัไม่ให้หน่วยงานเหลา่นัน้ให้ความ

ร่วมมือ  

 มีรายงานขา่ววา่โฆษกของกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน (กอ.รมน.) ได้แถลงต่อสาธารณะ

ในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2559 กลา่วหาวา่หนว่ยงานเหลา่นีม้ีอคติ ตามรายงานขา่ว โฆษกระบวุา่หนว่ยงานท่ีเขียน

รายงานนี ้“ตัง้ใจเอาข้อมลูเก่ามาเขียนเพ่ือดงึดดูความสนใจจากแหลง่ทนุ เป็นเร่ืองท่ีนา่กงัวลวา่ถ้ามีการเผยแพร่

รายงานนีไ้ปยงัต่างประเทศ อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้” รายงานดงักลา่วได้รับทนุสนบัสนนุสว่นหนึ่งจาก

กองทนุโดยสมคัรใจเพ่ือเหยื่อการทรมานแห่งสหประชาชาติ (United Nations Voluntary Fund for Victims of 

Torture) ทัง้นีโ้ดยเป็นการยื่นข้อเสนอโครงการต่อกองทนุ เพ่ือให้มีการให้การช่วยเหลือด้านสขุภาพจิตและการ

รักษาพยาบาลกบัเหยื่อการทรมาน0

1  

 ในวนัท่ี 26 มิถนุายน 2559 สภ.เมืองปัตตานีได้เลือ่นการเรียกตวันกัปกป้องสิทธิมนษุยชนดงักลา่วเพ่ือ

มารับทราบข้อกลา่วหา ออกไปเป็นวนัท่ี 26 กรกฎาคม2559 ตามคําร้องขอของทนายความของพวกเขา  

1 กองทนุโดยสมคัรใจเพ่ือเหยื่อการทรมานแหง่สหประชาชาติก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2524 ตามมติท่ีประชมุสมชัชาใหญ่ท่ี 36/151 

อยูภ่ายใต้การบริหารงานของสาํนกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสทิธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ (UNOHCHR) นบัแตก่่อตัง้ ทาง

กองทนุได้ให้ทนุกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ และศนูย์บําบดัฟืน้ฟกูวา่ 620 แหง่ทัว่โลก ทําให้สามารถเข้าถงึผู้ เป็นเหยื่อกวา่ 50,000 

คนในแตล่ะปี 

2 

 

                                                           



 ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2559 มีรายงานข่าวว่า น.ส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ นายสมชาย หอมลออ และ 

น.ส.อญัชนา หีมมิหน๊ะถกูแจ้งข้อหาโดยเจ้าพนกังานท่ีสภ.เมืองปัตตานี โดยเป็นข้อหาหมิ่นประมาทและการนํา

ข้อมลูเท็จเข้าสูร่ะบบอินเตอร์เน็ต ตํารวจอนญุาตให้บคุคลทัง้สามยื่นคําให้การอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 

30 วนั  

 มีรายงานข่าวว่า หากนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนทัง้สามคนถกูแจ้งข้อหาหมิ่นประมาททางอาญาตาม

ประมวลกฎหมายอาญา พวกเขาอาจได้รับโทษจําคุกไม่เกินสามปี อย่างไรก็ดี ถ้าถูกดําเนินคดีในข้อหาตาม

พระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พวกเขาอาจได้รับโทษจําคกุไมเ่กินห้าปี  

 เราขอแสดงความกงัวลอย่างลกึซึง้ต่อการปิดกัน้อย่างต่อเน่ืองต่อเสรีภาพขัน้พืน้ฐานในประเทศไทย ภายหลงั

รัฐประหารเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เราขอแสดงความกงัวลตอ่การนําข้อหาหมิ่นประมาททางอาญามาใช้กบัน.ส.พร

เพ็ญ คงขจรเกียรติ นายสมชาย หอมลออ และ น.ส.อญัชนา หีมมิหน๊ะ ซึ่งดเูหมือนจะเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการทํางาน

ด้านสทิธิมนษุยชนเก่ียวกบัการบนัทกึข้อมลูกรณีการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายในประเทศไทย และการใช้สิทธิท่ีจะมี

เสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก รวมทัง้สิทธิด้านการสมาคม เป็นความกงัวลท่ีน่าตกใจยิ่งขึน้เมื่อพิจารณาว่า 

ก่อนหน้านีม้ีการส่งข้อความไปยงัรัฐบาลมาแล้ว เก่ียวกับข้อหาท่ีคล้ายคลึงกันซึ่งได้ถกูนํามาใช้กับน.ส.พรเพ็ญ คงขจร

เกียรติ และนายสมชาย หอมลออ แตต่อ่มาพนกังานอยัการสัง่ไมฟ่อ้ง  

 เราขอแสดงความกงัวลต่อถ้อยแถลงของกอ.รมน. ซึ่งดเูหมือนจะเป็นการทําลายความชอบธรรมของหน่วยงาน

เหล่านี ้ด้วยการชีนํ้าว่าพวกเขามีเป้าหมายเบือ้งหลงัท่ีจะหาทุนจากภายนอก แทนท่ีจะคุ้มครองสิทธิมนษุยชน ด้วยเหตุ

ดงักล่าว เราจึงขอยํา้เตือนถึงพนัธกิจของรัฐบาลของ ฯพณฯ ท่ีได้ประกาศยอมรับข้อเสนอแนะในระหว่างการทบทวน

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามวาระ (Universal Periodic Review) กรณีประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 

เก่ียวกบัการปอ้งกนัการทรมานและการเข้าถึงความยตุิธรรมของเหยื่อการทรมาน  

 เรายงัขอเน้นความกงัวลของเราเก่ียวกบัการแจ้งข้อหาเพ่ือให้มีการสอบสวน การใช้กระบวนการยตุิธรรม และ

บทลงโทษทางอาญามากขึน้ เพ่ือขัดขวางการกระทําท่ีถือว่าชอบธรรมตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เรากงัวลตอ่การใช้บทลงโทษทางอาญาในคดีหมิ่นประมาท ซึง่อาจสร้างความหวาดกลวัตอ่การใช้สิทธิ

ท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคม และการทํางานท่ีชอบธรรมและสงบของภาคประชาสงัคมและนกัปกป้อง

สิทธิมนุษยชน การกระทําเหล่านีดู้เหมือนมีเป้าหมายและมุ่งเอาผิดทางอาญากับบุคคลซึ่งแสดงความเห็นในเชิง

วิพากษ์วิจารณ์ และผู้ซึง่รณรงค์สง่เสริมสทิธิมนษุยชนและมุง่ตรวจสอบรัฐบาล เราเน้นยํา้ความกงัวลวา่การบงัคบัใช้ตาม

มาตรา 14 ของพระราชบญัญัติวา่ด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ไม่สอดคล้องกบั สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพใน

การแสดงออก ซึง่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ  

 แม้วา่เราไมป่ระสงค์จะคาดเดาถึงความถกูต้องของข้อกลา่วหาเหลา่นี ้แตเ่ราปรารถนาจะนําเสนอข้อมลูเก่ียวกบั

บรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องต่อรัฐบาลของ ฯพณฯ ทัง้นีเ้พ่ือสามารถนํามาปรับใช้กับกรณีท่ี

กลา่วถึงข้างต้นได้  

 ข้อกลา่วหาข้างต้นยงัดเูหมือนจะขดัแย้งกบัสทิธิท่ีจะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งเราขอนําเสนอข้อมลูตอ่รัฐบาลของ ฯพณฯ เก่ียวกบัข้อ 19 และ 22 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึ่งประเทศไทยให้สตัยาบนัรับรอง

เมื่อวนัท่ี 29 ตลุาคม 2539 ซึ่งคุ้มครองสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก และสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพด้าน

การสมาคม  
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 เราขออ้างถึงความเห็นทัว่ไปฉบบัท่ี 34 ซึง่ทางคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาต ิเน้นยํา้วา่ไมค่วรมี

การนําความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญา มาใช้กับการแสดงออกท่ีเกิดขึน้โดยไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายและเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ คณะกรรมการเน้นวา่ไมค่วรกําหนดบทลงโทษทางอาญาในคดีหมิ่นประมาท และการกําหนดโทษทาง

แพ่งหรือทางบริหารก็ไม่ควรถึงขัน้ส่งผลให้เกิดความหวาดกลวัท่ีจะใช้ (CCPR/C/GC/34) นอกจากนัน้ เราอ้างถึง

ข้อเสนอแนะท่ีมีตอ่รายงาน E/CN.4/2001/64 ซึง่กระตุ้นรัฐตา่ง ๆ ให้กําหนดให้ฝ่ายโจทก์เป็นผู้แบกรับภาระพิสจูน์ว่ามีการ

แสดงข้อความใดท่ีเป็นเท็จในประเด็นท่ีเป็นความกงัวลของสาธารณะ  

 ในแง่ของข้อกล่าวหาตามท่ีอ้างถึงว่าเช่ือมโยงกับการทํางานสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้างต้น เราขอนําเสนอ

ข้อมลูตอ่รัฐบาลของ ฯพณฯ เก่ียวกบัหลกัการพืน้ฐานท่ีกําหนดไว้ในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจก

บคุคล กลุม่บคุคล และองค์กรทางสงัคม ในการสง่เสริมและคุ้มครองสทิธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานซึง่เป็นท่ียอมรับ

อย่างสากล (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to 

Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ

ปฏิญญาวา่ด้วยนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ โดยเฉพาะข้อ 1, 2, 5, 6 และ 8 

 นอกจากนัน้ เราขอยํา้เตือนถงึข้อสงัเกตเชิงสรุปกรณีประเทศไทยปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการต่อต้านการทรมานมี

ข้อเสนอแนะวา่ประเทศไทย “ควรใช้มาตรการทัง้ปวงท่ีจําเป็นเพ่ือ (ก) ยตุิการคกุคามและการโจมตีโดยทนัทีต่อนกัปกป้อง

สทิธิมนษุยชน ผู้สือ่ขา่ว และแกนนําชมุชน” (CAT/C/THA/CO/1) 

 นอกจากนัน้ เราขอนําเสนอข้อมลูตอ่รัฐบาลของ ฯพณฯ เก่ียวกบัยอ่หน้า 8(a) ของมติคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนท่ี 

16/23 ซึง่ยํา้เตือนตอ่รัฐตา่ง ๆ วา่ “การข่มขู่และการบงัคบัขืนใจตามท่ีกลา่วถึงในข้อ 1 ของอนสุญัญาต่อต้านการทรมาน 

ไมว่า่จะเป็นการขม่ขูอ่ยา่งร้ายแรงและจริงจงั รวมทัง้การขูจ่ะฆา่ให้ตาย การขูจ่ะทําร้ายร่างกายของเหยื่อหรือบคุคลท่ีสาม 

อาจถือเป็นการทรมานหรือการปฏิบตัิ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ียํ่ายีศกัดิ์ศรี” นอกจากนัน้ ตามมติท่ีประชุมสมชัชา

ใหญ่ท่ี 68/156 ย่อหน้า 10 ซึ่ง “กระตุ้นรัฐต่าง ๆ ให้ถือเป็นวาระสําคญัในการป้องกนัและขจดัการทรมานและการปฏิบตัิ

หรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ียํ่ายีศกัดิ์ศรี ทัง้นีเ้พ่ือประกนัว่าจะไม่สามารถอ้างอํานาจหรือคําสัง่

อยา่งเป็นทางการ มาใช้กบั เพ่ืออนญุาต หรือปลอ่ยให้มีการลงโทษ การตอบโต้ การข่มขู่ หรือการใช้อคติอ่ืนใดต่อบคุคล 

กลุม่ หรือสมาคม รวมทัง้บคุคลท่ีถกูลิดรอนอิสรภาพ โดยเป็นผลมาจากการท่ีบคุคลเหลา่นัน้ติดต่อ พยายามติดต่อ หรือ

ได้รับการติดตอ่จากหนว่ยงานตรวจสอบหรือปอ้งกนัระดบัชาติหรือนานาชาติ ซึ่งมีหน้าท่ีป้องกนัและขจดัการทรมานและ

การปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ียํ่ายีศกัดิ์ศรี” 

 สดุท้าย เราขอนําเสนอข้อมลูต่อรัฐบาลของ ฯพณฯ เก่ียวกบัมติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนท่ี 24/5 ซึ่งทางคณะ

มนตรี “ยํา้เตือนรัฐถึงพนัธกรณีท่ีจะต้องเคารพและคุ้มครองอยา่งเต็มท่ีซึ่งสิทธิของปัจเจกบคุคลทกุคน ในการชุมนมุอย่าง

สงบและการสมาคมอย่างเสรี ทัง้ในทางอินเตอร์เน็ตหรือในโลกแห่งความเป็นจริง รวมทัง้ในช่วงการเลอืกตัง้ และรวมทัง้

บคุคลท่ีแสดงความเห็นหรือความเช่ือของคนกลุม่น้อย หรือความเห็นหรือความเช่ือท่ีขดัแย้งกบัรัฐบาล นกัปกป้องสิทธิ

มนุษยชน นกัสหภาพแรงงาน และบุคคลอ่ืน ๆ รวมทัง้ผู้ เข้าเมือง ซึ่งพยายามใช้หรือสง่เสริมสิทธิเหลา่นี ้และให้ดําเนิน

มาตรการท่ีจําเป็นทัง้ปวงเพ่ือประกนัวา่การจํากดัใด ๆ ตอ่การใช้สทิธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการ

ชมุนมุอยา่งสงบ เป็นการจํากดัท่ีสอดคล้องกบัพนัธกรณีของตนตามกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ”  

 เนือ้หาทัง้หมดของกฎบตัรและมาตรฐานสิทธิมนษุยชนข้างต้น ท่านสามารถเข้าไปดไูด้ท่ี www.ohchr.org หรือ

สามารถจดัหาให้ได้หากมีการร้องขอ  
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 เมื่อพิจารณาถึงความเร่งดว่นของประเด็นนี ้เราจะรู้สกึขอบคณุหากได้รับคาํตอบถงึมาตรการในเบือ้งต้นท่ีรัฐบาล

ของ ฯพณฯ ได้นํามาใช้เพ่ือปกปอ้งสทิธิของบคุคลท่ีกลา่วถึงข้างต้น อยา่งสอดคล้องกบักฎบตัรระหวา่งประเทศ  

 เน่ืองจากเป็นความรับผิดชอบของเราตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน ท่ีจะต้อง

ทําให้เกิดความชดัเจนตอ่กรณีตา่ง ๆ ท่ีได้รับแจ้งมา เราจึงขอขอบคณุตอ่ความใสใ่จของทา่นตอ่ประเด็นตอ่ไปนี ้ 

 1. กรุณาให้ข้อมลูเพ่ิมเติมและ/หรือความเห็นใด ๆ ท่ีทา่นมีตอ่ข้อกลา่วหาข้างต้น  

 2. กรุณาให้รายละเอียดเก่ียวกบัข้อหาและกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาท่ีมีการดําเนินการกบัน.ส.พรเพ็ญ คง

ขจรเกียรติ นายสมชาย หอมลออ และน.ส.อญัชนา หีมมิหน๊ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรุณาอธิบายว่า การใช้กฎหมายหมิ่น

ประมาททางอาญาต่อบคุคลอนัเน่ืองมาจากการตีพิมพ์เผยแพร่รายงานด้านสิทธิมนษุยชน มีความสอดคล้องอย่างไรกบั

พนัธกรณีของไทยตามกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะข้อ 19 ของกติกา ICCPR 

 3. กรุณาให้ข้อมลูเก่ียวกบัมาตรการท่ีนํามาใช้เพ่ือให้เนือ้หาของประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบญัญัติว่า

ด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ รวมทัง้การบงัคบัใช้กฎหมายดงักลา่ว สอดคล้องกบักฎหมายสิทธิมนษุยชน

ระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เพ่ือประกนัวา่จะไมม่ีการใช้บทลงโทษทางอาญากบัคดีหมิ่นประมาท และบทลงโทษ

ทางแพง่หรือทางบริหารจะต้องไมถ่กูใช้เพ่ือจํากดัและปิดกัน้การแสดงออกอยา่งชอบธรรม   

 4. กรุณาระบุว่ามีการนํามาตรการใดมาใช้เพ่ือประกันให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย สามารถ

ดําเนินงานท่ีชอบธรรมของตนได้ในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัและเกือ้หนุน โดยไม่ต้องหวาดกลวัต่อการข่มขู่หรือการ

กระทําท่ีเป็นการกดดนั คกุคาม หรือการฟอ้งร้องดําเนินคดีใด ๆ  

 ระหวา่งรอคําตอบจากท่าน เรากระตุ้นให้ท่านใช้มาตรการเฉพาะหน้าทัง้ปวงท่ีจําเป็นเพ่ือยตุิการละเมิดตามข้อ

กลา่วหา และปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดเหตเุช่นนัน้ขึน้มาอีก และในกรณีท่ีผลการสอบสวนสนบัสนนุหรือชีใ้ห้เห็นว่าข้อกลา่วหานัน้

เป็นความจริง ขอให้ทา่นประกนัวา่บคุคลท่ีรับผิดชอบต่อการละเมิดตามข้อกลา่วหาเหลา่นัน้จะถกูนําตวัมาลงโทษ เราจะ

รวบรวมคําตอบรับจากรัฐบาลของ ฯพณฯ ในรายงานท่ีจะนําเสนอเพ่ือการพิจารณาของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนตอ่ไป  

 เราขอยืนยนัท่ีจะให้ความใสใ่จตอ่ประเด็นนีเ้ป็นอยา่งสงู  

 

David Kaye 

ผู้รายงานพิเศษวา่ด้วยการสง่เสริมและคุ้มครองสทิธิท่ีจะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก 

Maina Kiai 

ผู้รายงานพิเศษวา่ด้วยสทิธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชมุนมุอยา่งสงบ 

Michel Forst 

ผู้รายงานพิเศษวา่ด้วยสถานการณ์ของนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชน 

Juan Ernesto Mendez 

ผู้รายงานพิเศษวา่ด้วยการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ียํ่ายีศกัดิ์ศรี 
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5, Rue Gustave-Moynier 

1202 GENEVA  

 

5 สงิหาคม พ.ศ. 2559 

 

Mr. David Kaye 

ผู้รายงานพิเศษวา่ด้วยการสง่เสริมและคุ้มครองสทิธิท่ีจะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก 

Mr. Maina Kiai  

ผู้รายงานพิเศษวา่ด้วยสทิธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชมุนมุอยา่งสงบ   

Mr. Michel Forst  

ผู้รายงานพิเศษวา่ด้วยสถานการณ์ของนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชน 

Mr. Juan Ernesto Mendez 

ผู้รายงานพิเศษวา่ด้วยการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ียํ่ายีศกัดิ์ศรี  

เจนีวา  

 

เรียน...., 

 กระผมได้รับจดหมายร่วมของท่านลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2559 แสดงความกงัวลต่อกรณีของน.ส.พรเพ็ญ คงขจร

เกียรต,ิ นายสมชาย หอมลออ และน.ส.อญัชนา หีมมิหน๊ะ  

 ในระหวา่งท่ีมีการสง่จดหมายของทา่นไปยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย ข้าพเจ้าประสงค์จะให้ข้อมลูต่อ

ทา่นในเบือ้งต้นเก่ียวกบักรณีข้างต้นดงัตอ่ไปนี ้  

 - ก่อนจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่รายงาน “การซ้อมทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายในจงัหวดัชายแดนใต้ระหว่างปี 

2557-2558” ซึ่งเป็นการรวบรวมบทสมัภาษณ์บคุคล 54 คน ซึ่งอ้างว่าเคยถูกควบคมุตวัในจังหวดัปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาส ทางกลุม่องค์กรพฒันาเอกชนซึ่งจดัทํารายงาน ได้แจ้งให้ทางกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 4 

สว่นหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีดแูลความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนใต้ได้ทราบถึง

เนือ้หาของรายงานแล้ว  

 - กอ.รมน.ภาค 4 สน.ได้พิจารณากรณีท่ีมีการกลา่วหาว่ามีการทรมานตามท่ีปรากฏในรายงาน และยงัได้ติดต่อ

กบัคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาต ิ(กสม.) เพ่ือให้มีการตรวจทานข้อมลู  

 - ภายหลงัการเผยแพร่รายงาน กอ.รมน.ภาค 4 สน.ได้เน้นยํา้ถึงการเคารพท่ีมีต่อสิทธิมนษุยชน และการให้

ความสาํคญัอยา่งยิ่งกบัการปอ้งกนัการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายของบคุคลท่ีอยูใ่ต้การควบคมุตวัของตน อย่างไรก็

ดี หลงัมีการตรวจสอบแล้ว กอ.รมน.ภาค 4 สน.ระบวุา่ข้อมลูท่ีมีการรายงานและการสมัภาษณ์ของบคุคล 36 กรณี ไม่เป็น

ความจริง สว่นอีก 18 กรณีนัน้ อยู่ในฐานข้อมลูของกอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยท่ีผ่านมามีการยืนยนัว่า ไม่พบหลกัฐานของ

การทรมานและ/หรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายในทัง้ 18 กรณีแตอ่ยา่งใด 
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 - ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 กอ.รมน.ภาค 4 สน.จึงตดัสินใจแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทและละเมิด

พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบนั ยงัอยู่ในชัน้การสอบสวนของ

พนกังานสอบสวนก่อนท่ีจะสง่สาํนวนไปยงัพนกังานอยัการ เพ่ือพิจารณาวา่จะมีการสัง่ฟอ้งหรือไม ่ 

 - รัฐบาลไทยปรารถนาจะเน้นยํา้ว่า คดีอาญาทกุคดีล้วนได้รับการปฏิบตัิตามหลกันิติธรรม ศาลยตุิธรรมปฏิบตัิ

ตามหลกัการว่าด้วยความเป็นอิสระของผู้ พิพากษา และมีหลกัประกนัของความไม่ลําเอียง ท่ีผ่านมาหลายคดีท่ีเป็นการ

ฟอ้งร้องของหนว่ยงานรัฐตอ่บคุคลในข้อหาหมิ่นประมาท ก็เคยถกูศาลยกฟอ้ง รวมทัง้คดท่ีีมีตอ่น.ส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรต ิ

ซึง่เคยถกูกลา่วหาจากหนว่ยงานความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนใต้เก่ียวกบัการทรมานเมื่อเดือนกนัยายนปีท่ีแล้ว  

 - รัฐบาลไทยตระหนกัดีถึงหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องประกนัให้นกัปกป้องสิทธิมนุษยชนและทนายความ สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัและเกือ้หนุน รัฐมนตรียุติธรรมได้ดําเนินการร่วมกบัหน่วยงานของรัฐบาลท่ี

เก่ียวข้อง ภาคประชาสงัคม สํานกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) และนกัวิชาการ 

ทัง้นีเ้พ่ือพฒันากลไกให้มีความคุ้มครองท่ีดีขึน้กบันกัปกป้องสิทธิมนุษยชน ในปัจจุบนัอยู่ระหว่างการจัดทําแนวปฏิบตัิ

สาํหรับหนว่ยงานทกุแหง่ โดยเฉพาะหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมาย  

 ข้าพเจ้ายงัขอเน้นยํา้ด้วยว่า รัฐบาลไทยให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติท่ี

โหดร้าย รวมทัง้เสรีภาพในการแสดงออกและการชมุนมุ ข้าพเจ้าหวงัวา่ข้อมลูข้างต้นจะชว่ยให้ทา่นคลายความกงัวลท่ีมีอยู่

ได้  

 ด้วยความปรารถนาดี  

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 
(ธานี ทองภกัดี) 

ผู้แทนถาวรไทย ประจําสหประชาชาติ 
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