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สภาสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาต ิ
การประชุมสมัยที่สิบ 

ถอยแถลงเปนลายลักษณอักษรโดยศูนยขอมูลกฎหมายเอเชีย (Asian Legal Resource Centre-ALRC) 
ซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่มีสถานะไดรับการรับรองโดยสหประชาชาต ิ

ประเทศไทย: การเติบโตขึน้ของรัฐแหงความมั่นคงภายในและการเสื่อมถอยของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  

1. หลังจากที่มกีารรัฐประหารโดยทหารในประเทศไทยเมื่อเดือนกนัยายน 2549 ศูนยขอมูลกฎหมายเอเชีย 
(Asian Legal Resource Centre-ALRC) ไดเตือนถึงการกลับมาของแรงตานสิทธิมนุษยชนที่ทรงพลงัอีกครั้ง 
โดยเฉพาะภายในกองทัพและเครือขายพันธมิตรของกองทัพในแวดวงการเมอืงที่อนรัุกษนยิมอยางรุนแรง  
เหตุการณตาง ๆ เมื่อปที่แลวไดเปนหลักฐานยืนยันวาแรงตานเหลานีก้ําลังหยั่งรากมั่นคงอีกครั้ง 
ในทุกสวนของรัฐบาลไทย และกําลังอยูในกระบวนการรื้อรัฐประชาธิปไตยเสรีที่กาํลังตั้งไข 
ที่เร่ิมกอรางมาตั้งแตในชวงทศวรรษที่ 2530 โดยนําเอารัฐที่มุงความมั่นคงภายในประเทศแบบที่เปน 
ในชวงทศวรรษกอนๆหนานัน้เขามาแทนที ่ 

2. ตัวอยางทีแ่สดงใหเห็นถึงการเสื่อมถอยลงในเรื่องการเคารพสิทธมินุษยชน หลักนติิธรรม และผลประโยชน 
สาธารณะ ในประเทศไทย มีใหเห็นดังตอไปนี:้  

ก. การโคนลมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยพลังตานระบอบประชาธิปไตยครั้งแลวคร้ังเลา: ในป 
2551 รัฐบาลที่รับอํานาจมาจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อชวงสิ้นป 2550 ตองออกจากตําแหนง 
ถึงสองครั้งดวยการทํารัฐประหารโดยฝายตุลาการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 
ที่ไมเปนประชาธิปไตย และมีทหารอยูเบือ้งหลัง ซ่ึงผานการทําประชามติที่อาจจะเรียก 
ไดวาเปนสิ่งทีแ่สรงสรางขึ้นมา  ทั้งสองรัฐบาลที่ถูกทําใหตองออกไปนั้นไมเปนมิตรกับสิทธิมนุษยชน  



ที่จริงแลว นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลแรกถึงกับปฏิเสธวาไมมีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงเมือ่ป 2519 และในชวงทศวรรษที่ผานมา  ทวา การทําใหรัฐบาลนี้และ 
รัฐบาลตอมาตองออกไปดวยบทบัญญัติอันแปลกประหลาดของรัฐธรรมนูญ 2550 
ซ่ึงเปนหนึ่งในสิ่งที่ไดนําประเทศไทยกลบัไปสูระบอบรัฐสภาที่มีสมาชิกสวนหนึ่งมาจากการแตงตั้ง 
เปนสิ่งที่ชางสอดคลองกับการมีสวนรวมอยางกระตือรือรนโดยตุลาการระดับสูงที่มีหนาที่รับเรื่องรองเ
รียนที่ประกอบไปดวยผูไดรับการแตงตั้งทางการเมือง ไมใชผูพิพากษาที่มีใจยุติธรรม  
การโคนลมรัฐบาลทั้งสองนี้เปนหลักฐานวาการเมืองเรื่องการเลือกตั้งในประเทศไทยไดถูกปดตกไป 
และตุลาการระดับสูงไดถูกทําใหเปนเครื่องมือของพลังการเมืองอนุรักษนยิม 
และไมไดเปนอิสระแตอยางใด 

ข. ไมมีการสืบสวนหรือดําเนนิคดีการกระทาํความผิดทางอาญาในสาธารณะขนานใหญ: 
การโคนลมรัฐบาลที่สองนั้นเกิดขึ้นโดยการเขายึดทําเนียบรัฐบาลซึ่งมีสํานักงานของนายกรัฐมนตรีอยูด
วยเปนเวลานานถึงสามเดือน และในภายหลังก็มีการยึดสนามบินนานาชาติทั้งสองแหงของ 
กรุงเทพฯเปนเวลานานกวาหนึ่งสัปดาห  การกระทําที่ผิดกฎหมายเหลานีเ้ปนที่ชัดเจนวา 
ถูกจัดตั้งโดยความรวมมือกับกองทัพบางสวน โดยมีปฏิบัติการที่คลายคลึงกับปฏิบัติ 
การทางทหารบางอยาง  พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย (พธม.) ซ่ึงเปนผูนําปฏิบตัิ 
การนั้นมีกองกําลังของตัวเองทําหนาที่เสมอืนตํารวจ สมาชิกของกองกาํลังนั้นพกพาอาวุธและ 
ใชอาวุธทั้งอยางเปดเผยและอยางลับๆ ทั้งปน ระเบิด มดี และอุปกรณที่ไมมีคมตาง ๆ  
กองกําลังนั้นยงัทํารายและกกักันคนอยางผดิกฎหมายจํานวนมาก  และยงัเปนที่เชื่อกันวา 
เปนผูรับผิดชอบการฆาตกรรมอยางนอยหนึ่งราย  นอกจากนี้สมาชิกของพธม.ยังมีการกระทําผิด 
ตอทรัพยสินทัง้ของรัฐและเอกชนอีกดวย  แตแมกระนัน้ ก็ไมมีรายงานถึงความกาวหนาในการดําเนิน 
คดีทางอาญากบักลุมนี้ โดยเฉพาะกับผูนํา  และฝายบริหารที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งที่ดํารงตําแหนงอยู 
ในปจจุบนันีก้ไ็มไดดําเนินมาตรการใดๆเพือ่ไปสูเปาหมายนี้เลย  มีรายงานวานายกรัฐมนตรีไดกลาววา 
การสืบสวนทางอาญาและการดําเนินคดนีัน้เปนเรื่องของตํารวจกับศาล ซ่ึงเปนเรื่องที่ไรสาระสิ้นดี 
เนื่องจากในฐานะที่เปนผูนําฝายนิติบัญญัติ เขามีอํานาจหนาที่อยางเต็มที่ที่จะสั่งใหมกีารสืบสวนพิเศษ  
อันที่จริงแลวเนื่องจากระดับความรุนแรงและผลสืบเนื่องของเหตุการณเหลานี้ 
นี่เปนหนาที่ของนายกฯเสียดวยซํ้า แตเขาก็ตั้งใจหลีกเลีย่ง  เขายังสามารถสั่งใหมีการไตสวนทางรฐัสภา 
หรือทางกระบวนการที่เปนอสิระอ่ืน ๆ  และยิ่งไปกวานั้น ในฐานะที่เปนประธานกรรม 
การคดีพิเศษทีม่ีหนาที่ดแูลกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ภายใตกระทรวงยุติธรรม 



เขาก็สามารถสั่งใหมีการสบืสวนทางอาญาเปนกรณีพเิศษเมื่อไรก็ไดผานทางดีเอสไอ  ทวา 
เนื่องจากเขาไดเขาสูอํานาจดวยเหตกุารณเหลานี้ และเนือ่งจากนายกษติ ภิรมย 
รัฐมนตรีประจํากระทรวงการตางประเทศคนใหมของประเทศไทย เปนผูสนับสนุน 
การยึดสถานทีอ่ยางเปดเผยและสนับสนุนเปนนัยๆตอการละเมิดทางอาญาที่มาพรอมกับการยดึสถานที่ 
ก็แทบเปนไปไมไดเลยที่ผูบริหารในชุดปจจุบันจะหาทางจัดการกับปญหาเรื่องการไรขื่อแปในประเทศ
ไทยในระหวางที่เขาดํารงตาํแหนง 

ค. การเซนเซอรอินเตอรเน็ตและการลาแมมดดวยกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ: 
ในขณะที่ดีเอสไอไมไดถูกเรียกมาใหสืบสวนหาผูกระทําผิดในกรณคีวามรุนแรงและการทําลายขาวของ
ในระหวางการยึดทําเนยีบรัฐบาลและสนามบิน ดีเอสไอกลับถูกสั่งใหไปดําเนนิคดีทีเ่ห็น 
ไดชัดวารัฐบาลไทยใหความสนใจมากกวา นั่นคือเร่ืองการแสดงความเห็นทั่วไปเกีย่วกับราชวงศ  
เมื่อเดือนมกราคม 2552 ดีเอสไอซึ่งที่จริงมีหนาที่เพยีงทําคดี “พิเศษ” เร่ืองความมั่นคงแหงชาติ 
หรือเร่ืองที่ซับซอนเปนพิเศษ ไดจับกุมชายคนหนึ่งที่เพียงแคโพสตขอความเกีย่วกับ 
สถาบันกษัตริยในการแชททางอินเตอรเน็ต  ในเดือนเดยีวกันนั้น ชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่ง 
ถูกตัดสินวากระทําความผิดและถูกจับคุกเนื่องจากขอความคลุมเครือเพียงไมกีบ่รรทัดในหนังสือที่เขาเ
ขียนเมื่อหลายปมาแลว  ในเดือนกุมภาพันธ นักวิชาการคนหนึ่งหนีไปตางประเทศดวยขอกลาว 
หาเดยีวกัน โดยเขาไดกลาวไวอยางถูกตองทีเดียววาเขาจะไมไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม 
ในประเทศไทย  กรณเีหลานีช้ี้ใหเห็นถึงจํานวนขอรองเรยีนถึงการหมิน่พระบรมฯทีม่ีมากขึ้น 
ซ่ึงเปนเรื่องที่ประชาชนทั่วไปสามารถเปนผูแจงความได  เวปไซทที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหมเมื่อไมนานนีบ้น 
เซิรฟเวอรของรัฐสภาเชิญชวนใหประชาชน “Protect the King (ปกปองพระมหากษตัริย)” 
โดยการรายงานถึงใครก็ตามที่ตนคิดวาไดกระทําการละเมิดโดยการหมิน่พระบรมเดชานุภาพ  
ในขณะเดยีวกนั รัฐบาลไดจดัสรรงบประมาณกอนใหญใหแกหนวยงานใหมที่ทําหนาที่บล็อก 
เวปเพจที่ถูกมองวาละเมิดสถาบันกษัตริย หรืออะไรก็ตามที่เปนภยัตอความมั่นคงภายในของรัฐ  
และเพยีงในป 2552 ปเดียว กม็ีรายงานวาเวปเพจหลายพนัเวปถูกบล็อกไป 

ง. การคุกคามนักปกปองสิทธิมนุษยชน: 
บรรยากาศของความกลัวทีก่าํลังถูกสงเสริมไปทั่วโลกของสื่อมวลชนและโลกอินเตอรเน็ตผานทางการเ
ซนเซอร การฟองหมิ่นพระบรมฯ และการฟองหมิ่นประมาททางอาญา ก็กอตัวข้ึนในโลกสิทธิ 
มนุษยชนดวยเชนกันผานทางการถูกบังคับใหสูญหายทีไ่มสามารถคลี่คลายได และการคุกคามทางกาย 
และทางวาจาตอนักปกปองสิทธิในประเทศ  การคุกคามเหลานี้ไมไดเกดิขึ้นเพยีงครั้งคราว 



แตเปนสวนหนึ่งของการสรางรัฐแหงความมั่นคงภายในอยางเปนระบบ  ตัวอยางเชน 
ในเดือนกุมภาพันธ 2552 กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน (กอ.รมน.) ซ่ึงขึ้นตรงตอ 
นายกรัฐมนตร ีไดออกรายงานที่อางวากลุมกอความไมสงบในภาคใตไดใชกลุมสิทธิมนุษยชนเปนฉาก 
บังหนาเพื่อสรางความไมไววางใจและความเกลียดชังในกลุมคนทองถ่ิน  สองวันหลังจากนั้น 
เจาหนาทีต่ํารวจและทหารไดบุกคนสํานักงานของคณะกรรมการยุติธรรมเพื่อสันติภาพ 
ซ่ึงเปนองคกรสิทธิมนุษยชนในทองถ่ินที่ไดเคยทําเสนอขอมูลและขอคนพบตอสภาสิทธิมนุษยชนมาแ
ลว และไดใชเวลาหลายชัว่โมงตรวจสอบบันทึกขอมูลคอมพิวเตอรและเอกสาร และสอบสวน 
อาสาสมัครที่อยูในสํานกังาน  การคุกคามอยางไรยางอายนี้เปนเรื่องเล็กหากเทียบกับ 
การโจมตีนักปกปองสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ อีกมากมายในประเทศไทยในชวงไมกี่ปทีผ่านมา 
แตจากการที่กอ.รมน.ไดเชื้อเชิญใหเจาหนาที่ฝายความมั่นคงพุงเปาไปทีก่ลุมสิทธิมนุษยชน 
และในบริบทของภาคใตของประเทศไทยที่มีเจาหนาที่ทหารและตํารวจปฏิบัติหนาทีอ่ยางไมตองมคีวา
มรับผิดมาหลายป นี่เปนเรื่องที่ควรจะตองใหความใสใจกันอยางจริงจงั 

จ. การผลักดันกลับ การฆาตกรรม และการปลอดพนผิดในทะเลหลวง: 
ระดับความมุงมั่นของรัฐแหงความมั่นคงภายในในการที่จะดแูลใหไมมีเจาหนาที่ของตนตองรับผิดกรณี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นเห็นไดชัดเจนเมื่อเดือนมกราคม 2552 เมื่อกองทัพเรือไทยไดบังคับ 
ใหคนนับรอยๆ ที่นั่งเรือ ขามอาว   เบงกอลผานเขามาหรือเขาใกลนานน้ําไทยกลับไปในทะเล 
มีรายงานวาพวกเขาทําลายเครื่องยนตเรือ โยนอาหารบนเรือทิ้ง และในบางกรณีกจ็ับคนทิ้งลงน้ําทั้งที่ 
แขนขาถูกมัดอยู  คนที่ถูกนาํมาขึ้นฝงประเทศไทยกถู็กทาํรายตอหนาตอตานักทองเทีย่ว 
และโดยการเกีย่วของของกอ.รมน.เชนเคย  การปฏิเสธและการบิดเบือนคําพูดของเจาหนาที่ทหารและ 
ผูนํานักการเมอืง รวมถึงตัวนายกรัฐมนตรเีอง นั้นเปนทั้งเรื่องที่ไมสมจริงและจวงจาบเมื่อเทียบ 
กับเรื่องราวทีผู่รอดชีวิตไดเลาแกเจาหนาที่และนักขาวในอินเดยีและในอินโดนีเซยีเหมือนๆกัน  ทวา 
นี่ไมใชเร่ืองนาประหลาดใจเนื่องจากเจาหนาที่รัฐไทยปฏิเสธเชนนี้มาหลายป 
และไดบังคับผูคนที่หนีจากภัยสงครามและความยากจนในประเทศเพือ่นบาน โดยเฉพาะในพมา 
กลับไปประเทศของตนมาหลายปแลว 

3. กรณีที่ยกมาขางตนเปนเพยีงตัวอยางไมกี่กรณจีากปทีแ่ลวที่เกีย่วกับการเสื่อมถอยของการคุมครองสิทธิ 
มนุษยชนและการเคารพหลกันิติรัฐในประเทศหลังจากการกาวสูอํานาจของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษณิ 
ชินวัตร แตทีเ่ห็นไดชัดคือโดยเฉพาะหลังจากการทํารัฐประหารโดยทหารเมื่อป 2549 ภายใตเร่ืองราวเหลานี้ 



ยังมีกรณกีารละเมิดอื่นๆอีกนับไมถวนในประเทศที่ ALRC ไดเคยนําเสนอขอมูลแกสภาสิทธิมนุษยชนมากอน 
หนานีแ้ลว รวมทั้งถึงการทรมานในระหวางการกักขัง การวิสามัญฆาตกรรม และการบังคับใหบุคคลสูญหาย 

4. เนื่องจากประเทศไทยทุกวนันี้ปวกเปยกอยูภายใตรัฐบาลที่ไมไดกาวสูอํานาจดวยกระบวนการเลือกตั้ง 
แตดวยกลไกของการปลุกฟนรัฐแหงความมั่นคงภายในอกีครั้ง อันเปนรัฐที่ไมมีการเคารพคุณคาใดๆ 
ที่สภาฯปกปองอยู ALRC ไมไดคาดหวังอะไรมากนกัในดานการพัฒนาสถานการณสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยในอนาคตอนัใกลนี ้

5. ภายใตสถานการณเชนนี้ หนาที่ความรบัผิดชอบสําคัญตกอยูที่ชุมชนระหวางประเทศ ที่จะตองออกมาสงเสียง 
อยางแข็งกราวและอยางตรงไปตรงมาเรื่องประเด็นสิทธมินุษยชนในประเทศไทย เพือ่ที่รัฐบาลจะไดตระหนักถึง 
การรับรูในเชิงลบของโลกภายนอกเกี่ยวกับเรื่องราวในประเทศตนเอง และเพื่อที่รัฐบาลจะไดรับการสงเสริม 
ใหยอนคืนภาวะถดถอยนี้โดยเรว็ที่สุด  ALRC จึงขอเรียกรองใหสภาฯ บอกกลาวแกประเทศไทยอยางชัดเจนวา 
ประเทศไทยไมไดถูกมองวามีสถานะทางสิทธิมนุษยชนที่ดีอีกตอไปแลว  จําเปนอยางยิ่งที่ความเขาใจเชนนี้ 
ในชุมชนระหวางประเทศจะถูกแสดงออกอยางชัดเจน มเิชนนั้นรัฐบาลก็จะยังคงเดนิทางไปตางประเทศ 
หรือดําเนินโครงการตางๆเพียงเพื่อสรางภาพของประเทศมากกวาที่จะจดัการกับอุปสรรคสําคัญของสิทธิมนุษย
ชนและหลักนติิรัฐที่ตนดูแลอยู 

6. ALRC 
จึงขอเรียกรองใหผูมีหนาทีต่อไปนี้ใหความเห็นพิเศษถึงสถานการณสิทธิมนุษยชนทีก่ําลังถดถอยภายในรัฐแหง
ความมั่นคงภายในในประเทศไทย และขอกระตุนเตือนใหหนวยงานเหลานี้พยายามไปเยือนประเทศไทย 
และหาขอมูลตาง ๆ เพื่อที่จะสามารถประเมินสถานการณไดอยางเทีย่งตรงไดดวยตนเองในอนาคตอันเร็ว:  

ก. ผูรายงานพิเศษวาดวยการฆาตกรรมที่อยูเหนือกฎหมายและการฆาโดยพลการ (The Special 
Rappporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions) ผูซ่ึงไดยื่นคํารองขอมาเยือน 
ประเทศไทยตัง้แตป 2547 และเปนผูที่สภาฯ ควรจะชวยถามรัฐบาลไทยใหวาเหตุใด 
การขอเยือนประเทศจึงไมไดรับการตอบรับ  ขออางที่วาประเทศสามารถรับรองการเยือนของ 
ผูเชี่ยวชาญพิเศษไดเพียงปละคนนั้นเปนเรือ่งที่ไมควรยอมรับ 

ข. ผูรายงานพิเศษวาดวยนักปกปองสิทธิมนุษยชน 
ค. ผูรายงานพิเศษวาดวยความเปนอิสระของผูพิพากษาและทนายความ 
ง. ผูรายงานพิเศษวาดวยสิทธิมนุษยชนของคนขามชาติ 



จ. ผูรายงานพิเศษวาดวยการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนษุยธรรม 
หรือย่ํายีศกัดิ์ศรีความเปนมนษุย 

ฉ. ผูรายงานพิเศษวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก 
ช. คณะทํางานวาดวยการบังคับใหบุคคลสูญหาย 
ซ. คณะทํางานวาดวยการกกัขังโดยพลการ 

7. 
มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาและถกเถียงอยางจริงจังถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในห
นวยงานและผูเชี่ยวชาญเหลานี้  และ ALRC ขอสนับสนนุใหผูมีหนาทีด่ังกลาวใหความสําคัญกับประเทศไทยไว 
เปนลําดับตนๆในการทํางานของทานในปนี้  ในขณะทีเ่มื่อไมนานมานี้ประเทศไทยไดรับการยกยองวา 
เปนตัวอยางของรัฐบาลและสิทธิมนุษยชนที่พัฒนาขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตตอนนี้ประเทศนี้ 
ไดกลายเปนตวัอยางของทุกอยางที่ผิดพลาดไปเสียแลว  โชคไมดีที่นัยยะของความเสื่อมถอยเชนนี้ 
ไมไดอยูกับประเทศไทยประเทศเดยีว แตกับทั้งภมูภิาค เนื่องจากหากสถานการณสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยไมสามารถแกไขใหดีขึ้นได ความหวังในประเทศเพื่อนบานอยางพมาและกัมพูชาก็จะยิ่งดับลง  
ดวยเหตนุี้ ประเทศไทยจึงควรไดรับความสนใจเปนพิเศษอยางยิ่ง 
 

# # #  
ศูนยขอมูลกฎหมายเอเชยี หรือ ALRC เปนองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศระดับภูมภิาคที่เปนอิสระ 
ที่มีสถานะที่ไดรับการรับรองโดยสภาเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ  ALRC เปนองคกรรวม 
ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย ซ่ึงมีสํานักงานอยูที่ฮองกง โดยทํางานเพื่อแสวงหาหนทางใน 
การเสริมสรางและสงเสริมปฏิบัติการในประเด็นทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในระดับทองถ่ินและระดับชาติ
ทั่วเอเชีย 

 
 

 


